
Δεκ ζα δήζμομε ζακ ζθιάβμη!  
Η μόκε ειπηδμθόνα επηιμγή           

βνίζθεηαη ζημοξ ηαληθμύξ αγώκεξ, 
ζηεκ ακαζύκηαλε ημο ενγαηηθμύ    
θηκήμαημξ θαη ηεκ εκίζποζε ηεξ       
ακηηθαπηηαιηζηηθήξ - ακηημμκμ-
πωιηαθήξ πάιεξ ηεξ θμηκωκηθήξ   
ζομμαπίαξ, γηα ηεκ θαηάθηεζε        
ηεξ ενγαηηθήξ ελμοζίαξ, ηεκ      
ηθακμπμίεζε ηωκ ζύγπνμκωκ    

ακαγθώκ ηεξ ενγαηηθήξ ηάλεξ. 

Αύγνπζηνο - επηέκβξεο 2022 

Υξόλνο 48νο  

Αξηζκόο θύιινπ 653  

Με κεγάιεο ειιείςεηο ζε εθπαηδεπηηθό πξν-
ζσπηθό πξαγκαηνπνηήζεθε ε έλαξμε ησλ θύ-
θισλ καζεκάησλ ηνπ ΚΔΔΝ Μεραληθώλ, κε 
απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 
ε πξνβιεπόκελε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

«Δπηβεβαηώλεηαη ε δηαρξνληθή ζέζε ηεο    
ΠΔΜΔΝ θαη ησλ απνθάζεσλ ησλ Γ ηνπ      
ΚΔΔΝ Μεραληθώλ, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ 
πξνβιήκαηνο κε πξνζιήςεηο ζε κόληκν εθπαη-
δεπηηθό πξνζσπηθό. Αληίζεηα ε πιεηνςεθία ησλ 
εθπαηδεπηηθώλ είλαη σξνκίζζηνη ηόζν ζηε Ναπηη-
θή Δθπαίδεπζε, αιιά θαη ζηε Μεηεθπαίδεπζε. 
ην ΚΔΔΝ Μεραληθώλ 4 είλαη κόληκνη θαη       
8 σξνκίζζηνη», ζεκεηώλεη ζε αλαθνίλσζε ε  
ΠΔΜΔΝ θαη πξνζζέηεη: 

«Ζ θαηάζηαζε επηδεηλώζεθε από ηελ παξαί-
ηεζε σξνκίζζηνπ θαζεγεηή, αιιά θαη από ηε κε 
αλαλέσζε ηεο ζύκβαζεο 4 σξνκίζζησλ ζπληα-
μηνύρσλ εθπαηδεπηηθώλ ιόγσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ 
άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4777/2021, γεγνλόο πνπ είρε 
αλαδείμεη ε ΠΔΜΔΝ ζηηο 31-08-2022 κεηά από 
επηζηνιή θαζεγεηώλ ηνπ ΚΔΔΝ Μαθεδνλίαο, 
ζηελ νπνία αλέθεξαλ όηη: «Δάλ δελ ππάξμεη ηξν-
πνπνίεζε ηνπ Νόκνπ πεξί απαιιαγήο από ηελ 
παξαθξάηεζε ηεο ζύληαμήο καο δελ  ζα αλαλεώ-
ζνπκε ηελ ζύκβαζή καο (…) δηόηη είλαη αληηθεη-
κεληθά αζύκθνξν.» 

Ζ θπβέξλεζε, ν ππνπξγόο Ναπηηιίαο θαη νη 
ππεξεζίεο, όπσο θαη νη πξνεγνύκελεο θπβεξλή-
ζεηο, κε ηελ πνιηηηθή ηνπο έρνπλ απαμηώζεη θαη 
ππνβαζκίζεη ηε δεκόζηα Ναπηηθή Δθπαίδεπζε, 
γηα λα βξίζθνπλ έδαθνο ηα ηξσθηηθά ηεο ηδησηη-
θήο, απνθνκίδνληαο ηεξάζηηα θέξδε από ηνπο 
λαπηεξγάηεο». 

Έρνληαο ζην πιεπξό ηνπο ηε δηνίθεζε ηεο 
ΠΔΜΔΝ ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ΚΔΔΝ 
Μεραληθώλ κε απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπ-
ζεο πνπδαζηώλ πξαγκαηνπνίεζε ζεηξά αγσλη-
ζηηθώλ θηλεηνπνηήζεσλ, απαηηώληαο: 

«Απνθιεηζηηθά δεκόζηα, δσξεάλ Ναπηη-
θή Δθπαίδεπζε. Να θαιύπηεη ηηο ζύγρξνλεο 
αλάγθεο καο», όπσο αλέγξαθε θαη ην παλό ηνπο 
θαηά ηε δηακαξηπξία ζην ππνπξγείν Ναπηηιίαο, 
ηελ Πέκπηε 8/9.                   (Σσλέτεηα ζηε ζει. 2) 

ΣΟ ΚΚΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΜΗΛΗΑ                                    

ΣΟΤ ΠΡΧΘΤΠΟΤΡΓΟΤ ΣΖ ΓΔΘ  

ηε βαξπρεηκσληά απηνύ ηνπ δξόκνπ   
αλάπηπμεο δελ ρσξά θακία αλακνλή     

ζε θπβεξλεηηθνύο ζσηήξεο 

 

 

Μ αδηθή απάληεζε ζε 
θπβέξλεζε θαη εξγν-

δνζία έδσζαλ εξγαδφκελνη, 
απηναπαζρνινχκελνη, αγξφ-
ηεο, γπλαίθεο θαη λένη ζην ζπι-
ιαιεηήξην πνπ δηνξγαλψζε-
θαλ απφ ην ΠΑΜΕ, πλδηθά-
ηα θαη θνξείο ην άββαην 10 
επηέκβξε ζηε Θεζζαινλί-
θε, ζην πιαίζην ηεο ΓΔΘ θαη 

ηελ Πέκπηε 15 επηέκβξε 
ζηελ Αζήλα κπξνζηά ζην 
ππνπξγείν νηθνλνκηθψλ ζην 
ύληαγκα, φπνπ έζηεηιαλ 
κήλπκα πσο «Η ζωή δεν 
μπαίνει ζε "voucher" και 
"pass" - Οπγάνωζη - αγώ-
ναρ για ζύγσπονα δικαιώ-
μαηα». 

Σα καδηθά ζπιιαιεηήξηα 
αλέδεημαλ ηελ αλάγθε θιηκά-
θσζεο ηεο πάιεο ησλ εξγα-
δνκέλσλ θαη ησλ άιισλ ιατ-
θψλ ζηξσκάησλ, θαη κε α-
πεξγηαθό αγώλα ην επφκε-
λν δηάζηεκα, ελάληηα ζηελ 
θιηκάθσζε ηεο επίζεζεο ζην 
εηζφδεκα θαη ηε δσή ηνπ 
ιανχ. Γηα απμήζεηο ζηνπο 
κηζζνχο, γηα ξεχκα θαη θαχζη-
κα θηελά γηα ηνλ ιαφ, δσή 
θαη δνπιεηά κε δηθαηψκαηα, 
ελάληηα ζηα αληεξγαηηθά κέ-
ηξα, ζηελ πνιηηηθή πνπ ηνπο 

θαηαδηθάδεη ζε θηψρεηα, πν-
ιέκνπο, θξίζεηο. Αθνχζηεθε 
παλίζρπξε ε ιατθή απάληεζε 
ζηηο εμαγγειίεο ηνπ πξσζπ-
πνπξγνχ απφ ην βήκα ηεο 
ΓΔΘ, φπνπ ζα δψζεη λέεο 
δηαβεβαηψζεηο επεκεξίαο γηα 
ην θεθάιαην θαη λα κνηξάζεη 
ςίρνπια ζηνλ εξγαδφκελν 
ιαφ θαη ζηε λενιαία. 

«Δεν θα πληπώζοςμε 
ξανά ηα ζπαζμένα! Οπγά-
νωζη και αγώναρ για ζωή 
με δικαιώμαηα!»: Με ην ζχλ-
ζεκα απηφ εξγαηηθά ζπλδη-
θάηα θαη Οκνζπνλδίεο (αλά-
κεζά ηνπο θαη ηα λαπηεξ-     
γαηηθά ζσκαηεία ΠΕΜΕΝ,   
ΣΕΦΕΝΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, 
ΠΕΠΡΝ,  ΠΕ-ΝΑΣ), ελψζεηο 
θαη ζχιινγνη απηναπαζρν-
ινχκελσλ, άιινη καδηθνί θν-
ξείο ηεο Αηηηθήο ζπκκεηείραλ 
θαη ζηηο ηαπηφρξνλεο καδηθέο 
θηλεηνπνηήζεηο ηελ Σξίηε 13/9 
ζηηο 7 κ.κ., ζηα θεληξηθά γξα-
θεία φισλ ησλ παξφρσλ  
ελέξγεηαο. 

«Η ζωή μας δεν χωράει        
σε vouchers και pass.» 

Αηηήκαηα πξψηεο γξακκήο 
ηεο θηλεηνπνίεζεο, κε ηελ 
νπνία θιηκαθψλεηαη ε κάρε 
ησλ ζσκαηείσλ ελάληηα ζηελ 

αθξίβεηα πνπ ηζαθίδεη ηα ιατ-
θά λνηθνθπξηά, είλαη απηά 
γηα νπζηαζηηθέο απμήζεηο 
ζηνπο κηζζνχο θαη ηηο ζπληά-
μεηο, πάλσ απφ ην χςνο ηνπ 
πιεζσξηζκνχ, γηα θαηάξγεζε 
ησλ θφξσλ ζε ξεχκα θαη θπ-
ζηθφ αέξην, ζηα είδε πιαηηάο 
ιατθήο θαηαλάισζεο. Δπί-
ζεο, γηα κείσζε ηηκψλ θαη 
πιαθφλ ζηα βαζηθά είδε, 
ζηελ Δλέξγεηα, ζηα θαχζηκα, 
αιιά θαη γηα δηαγξαθή ησλ 
ρξεψλ. Γηα λα κε κείλεη θαλέ-
λα ιατθφ ζπίηη ρσξίο ξεχκα, 
λεξφ, ηειέθσλν θαη ηξφθηκα. 

«Τώξα ήξζε ε ώξα λα 
πάξνπκε ηε δωή καο ζηα ρέ-
ξηα καο! Να οπγανώζοςμε 
ηην πάλη μαρ για αςξήζειρ 
ζηοςρ μιζθούρ, για είδη 
ππώηηρ ανάγκηρ και πεύμα 
- καύσιμα υτηνά για τον 
λαό», απαληνχλ ηα ζσκαηεία 
ζηηο πξνεηνηκαζίεο γηα 
«δχζθνιν ρεηκψλα» πνπ  
θάλνπλ ε θπβέξλεζε θαη ε 
εξγνδνζία. 

«Δελ δίλνπκε άιιν ρξό-
λν ζηελ θπβέξλεζε λα ηζα-
ιαπαηήζεη θη άιια δηθαηώ-
καηά καο», ηνλίδνπλ, πξν-
ζζέηνληαο: «Δελ πεξηκέ-
λνπκε θαλέλαλ "ζσηήξα", 
θαλέλαλ Μεζζία πνπ "κε 
έλα άξζξν θη έλα λόκν" ζα 
καο πάεη ζηε Γε ηεο Επαγ-
γειίαο. Δελ πεξηκέλνπκε 
ηίπνηα από ηηο εξγνδνηηθέο 
ελώζεηο, ηνπο ηκπεξηαιηζηη-
θνύο κεραληζκνύο, ηελ Επ-
ξσπατθή Έλσζε θαη ην 
ΝΑΣΟ, πνπ ην κόλν πνπ 
κπνξνύλ λα θάλνπλ είλαη 
λα καο κπιέμνπλ αθόκε 
πεξηζζόηεξν ζηα δίρηπα 
ησλ αληαγσληζκώλ ηνπο, 
ζηέιλνληάο καο ηνλ ινγα-
ξηαζκό γηα λα ηνλ πιεξώ-
ζνπκε». 

ΤΛΛΑΛΗΣΗΡΙΑ ΤΝΔΙΚΑΣΩΝ ΣΗ ΔΕΘ ΚΑΙ ΣΟ ΤΝΣΑΓΜΑ 
 

ΚΔΔΝ - ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

Αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο             
ησλ ζπνπδαζηώλ 

 ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ 
ηεο ΓΔΔ, ηελ Πέκπηε 15 

επηέκβξε, νη εθιεγκέλνη ζπλδη-
θαιηζηέο ηνπ ΠΑΜΔ θαηέζεζαλ 
νινθιεξσκέλε πξόηαζε απεξγη-
αθνύ μεζεθσκνύ θαη αγσληζηη-
θήο θιηκάθσζεο, κε παλειιαδη-
θή παλεξγαηηθή απεξγία.  

Αλέδεημαλ ηελ αλάγθε πξηλ 
γίλνπλ pass νη κηζζνί θαη ε 
δσή καο, λα δπλακώζεη ην α-
γσληζηηθό θιίκα θαη ε πίεζε 
γηα γελλαίεο απμήζεηο ζηνπο 
κηζζνύο θαη ζηα κεξνθάκαηα. 
Να είλαη απάληεζε ζην θύκα 
αθξίβεηαο πνπ ηζαθίδεη ην ιατ-
θό εηζόδεκα, ηνπο εθβηαζκνύο 
θαη ηα θαιέζκαηα γηα πξνζαξ-
κνγή ζηνλ ζάλαην κε ηελ πα-
ξνρή δειηίσλ γηα θαγεηό θαη 
ζέξκαλζε. Πίζσ από θάζε εξ-
γαηηθό πξόβιεκα θαη αδηέμν-
δν, πίζσ από ηε θηώρεηα, ηελ 
αθξίβεηα, ηελ θαηαζηνιή, ηνπο 
πιεηζηεξηαζκνύο, ηνλ πόιεκν, 
ε αηηία παξακέλεη ίδηα θαη α-
παξάιιαρηε. Δίλαη ε αθόξεζηε 
δίςα γηα ηα θέξδε ησλ επηρεη-
ξεκαηηθώλ νκίισλ! 

ηνλ αληίπνδα νη παξαηά-
μεηο ηεο πιεηνςεθίαο, ηνπ θπ-
βεξλεηηθνύ θαη εξγνδνηηθνύ 
ζπλδηθαιηζκνύ κε ηε ζηάζε 
θαη ηηο ζέζεηο ηνπο επηβεβαίσ-
ζαλ γηα κηα αθόκε θνξά ην 
ξόιν ηνπο σο βαιβίδα απνζπ-
κπίεζεο ησλ αγώλσλ ζηε 
γξακκή θαη ηα ζπκθέξνληα 
ησλ επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ. 
Δπηρεηξνύλ κέζσ ησλ πξνηά-
ζεώλ ηνπο λα παγηδεύζνπλ 
ηνπο εξγαδόκελνπο, λα ηνπο 
ελζσκαηώζνπλ ζηα παηρλίδηα 
ησλ θπβεξλεηηθώλ ελαιιαγώλ. 

«Κακία εκπηζηνζύλε ζηνλ 
εξγνδνηηθό θαη θπβεξλεηηθό 
ζπλδηθαιηζκό, ζηελ πιεηνςεθία 
ηεο ΓΔΔ», ηνλίδεη ην ΠΑΜΔ 
θαη πξνζζέηεη:  

«Δίλαη νη δπλάκεηο πνπ δξνπλ 
θαη παξεκβαίλνπλ κε ην κάηη 
ζηελ αληνρή ηεο νηθνλνκίαο, 
ζηελ αληαγσληζηηθόηεηα ησλ 
επηρεηξήζεσλ, κε ηνπο θνηλσλη-
θνύο δηαιόγνπο. Έρνπλ ελεξγό 
ξόιν ζηελ επίζεζε πνπ έρνπκε 
δερηεί όια απηά ηα ρξόληα, ζηε 
κείσζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ. 

Καινύκε ηηο ζπλδηθαιηζηη-
θέο νξγαλώζεηο λα πάξνπλ ηελ 
θαηάζηαζε θαη ηελ επηηπρία 
ηεο απεξγίαο ζηηο 9 Ννέκβξε 
ζηα ρέξηα ηνπο. Να πξνεηνηκά-
ζνπλ ην έδαθνο ώζηε απηή ε 
απεξγία λα ηαξαθνπλήζεη θπ-
βέξλεζε θαη επηρεηξεκαηηθνύο 
νκίινπο.» 

Από ην βήκα ηεο ζπγθέληξσ-
ζεο ζην ύληαγκα ην ΠΑΜΔ    
απεύζπλε θάιεζκα ζε όια ηα 
ζσκαηεία λα πάξνπλ κέξνο 
ζηε ζύζθεςε πνπ ζα πξαγηκα-
ηνπνηεζεί 5 Οθηώβξε ζην γή-
πεδν ηνπ πόξηηγθ, κε ζέκα 
ηελ νξγάλσζε ηεο επηηπρίαο ηεο 
απεξγίαο θαη ζύλζεκα: 

«Με απηή ηελ απεξγία όζνπο 
ζέινπλ καο ηξνκνθξαηήζνπλ,           

ζα ηνπο ηξνκνθξαηήζνπκε 
εκείο». 

Μ πιφθν ζην πινίν «Κύδσλ Παιιάο» 
ησλ «Μηλσηθώλ Γξακκώλ» έθαλαλ ηελ 

Πέκπηε 8/9 ην βξάδπ ηα λαπηεξγαηηθά ζσκα-
ηεία, ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, απαηηψληαο ηελ 
εθαξκνγή ηεο πιινγηθήο ύκβαζεο Εξγα-
ζίαο, πνπ παξαβηάδνπλ θαηάθσξα νη αθην-
πιντθέο εηαηξείεο. 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε εηαηξεία 
νθείιεη ζηνπο εξγαδόκελνπο δεδνπιεπκέλα 
από εμπξέο δξνκνιόγηα, ηνπιάρηζηνλ ησλ 
ηειεπηαίσλ 4 κελώλ! 

Σν πινίν είρε θαηαπιεχζεη ζηνλ Πεηξαηά ζηηο 
8:30 ην βξάδπ απφ ηα Υαληά, πξνθεηκέλνπ λα 
μεθνξηψζεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα θνξηψζεη εθ 
λένπ επηβάηεο θαη νρήκαηα γηα λα μαλαθχγεη γηα 
ηελ Κξήηε. 

Σν πιήξσκα φκσο ζχζζσκν βγήθε ζηνλ 
θαηαπέιηε, δηεθδηθψληαο ηα δεδνπιεπκέλα ηνπ, 
ελψ φπσο θαηαγγέιινπλ νη λαπηεξγάηεο απφ 
φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ κεραλνζηαζίνπ θαη ηεο 
θνπβέξηαο (ζαιακεπφινη, κάγεηξνη, λαχηεο θ.ά.) 
ε δνπιεηά είλαη κέρξη ηειηθήο πηψζεσο. 

Οφειλές δεδουλευμένων 4 μηνών     

και δουλειά όσο πάει...                            

με 5ωρο ύπνο σε δύο δόσεις ! 

Υαξαθηεξηζηηθά, νη ζαιακεπφινη, είλαη δήηε-
κα αλ θνηκνύληαη πέληε ώξεο ην 24σξν, αι-
ιά αθόκα θαη απηό ην 5σξν είλαη ζπαζηό, 
δειαδή 2,5 ώξεο ζηελ πξώηε βάξδηα θη 
άιιεο ηόζεο ζηε δεύηεξε.  

«Γνπιεηά φζν πάεη» θπξηαξρεί θαη ζην κερα-
λνζηάζην, κε ηελ θνχξαζε, ηελ εμάληιεζε θαη ην 
άγρνο γηα λα βγεη ην δξνκνιφγην λα δεκηνπξ-
γνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα γίλεη έλα λαπηεξ-
γαηηθφ αηχρεκα. 

Οη λαπηεξγάηεο, πνπ κέρξη αξγά ην βξάδπ 
παξέκελαλ ζηνλ θαηαπέιηε απαηηψληαο λα 
πιεξσζνχλ, ηειηθά, κπήθαλ ληθεηέο γηα δνπ-
ιεηά, θαζψο κε ηε δπλακηθή απηή παξέκβαζή 
ηνπο θαη έρνληαο ζην πιεπξό ηνπο επηβάηεο, 
ε εηαηξεία δεζκεύζεθε όηη ηελ Παξαζθεπή ην 
πξσί ζα ηνπο θαηαβάιεη ηα δεδνπιεπκέλα 
ηνπο. 

Σελ αιιειεγγχε ησλ επηβαηψλ ραηξέηηζε κε 
παξέκβαζή ηνπ ν Άγγεινο Γαιαλόπνπινο, 
πξφεδξνο ηνπ ΣΕΦΕΝΩΝ, θαηαγγέιινληαο  
ηηο άζιηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ βηψλνπλ νη 
λαπηεξγάηεο θαη ηφληζε φηη είλαη ζεκαληηθφ φηη  
νη επηβάηεο, σο εξγαδφκελνη θαη απηνί, πνπ  
αληηκεησπίδνπλ ηα ίδηα πξνβιήκαηα κε ηνπο 

λαπηεξγάηεο, εθθξάδνπλ ηελ αιιειεγγχε ηνπο, 
ζηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ πιεξψκαηνο ηνπ  
πινίνπ.  

Ο αγώνας στο «ΚΤΔΩΝ ΠΑΛΛΑ»            

δίνει δύναμη και ελπίδα για όλους           

τους ναυτεργάτες 

«Ο αγψλαο ησλ λαπηεξγαηψλ ηνπ «ΚΤΓΩΝ 
ΠΑΛΛΑ» λα απνηειέζεη δχλακε θαη ειπίδα 
γηα φινπο ηνπο λαπηεξγάηεο γηα λα δηεθδηθή-
ζνπλ δνπιεηά κε δηθαηψκαηα, αλαλέσζε θαη 
εθαξκνγή ησλ Δ, κε απμήζεηο ζηνπο     
κηζζνχο», ηνλίδνπλ ηα ηαμηθά ζσκαηεία     
ΠΕΜΕΝ, ΣΕΦΕΝΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ θαη 
πξνζζέηνπλ: 

«Ο ζπγθινληζηηθόο, αλππνρώξεηνο  
αγώλαο ηνπ πιεξώκαηνο έθξηλε θαη ηελ 
εμέιημε ηεο θηλεηνπνίεζεο ζηε δηαπξαγ-
κάηεπζε κε ηελ MINOAN LINES θαη       
εμαζθάιηζε ην ζύλνιν ησλ αηηεκάησλ ,  

Ζ θηλεηνπνίεζε έζηεηιε κήλπκα ζε θάζε 
θαηεχζπλζε εγθαηληάδνληαο ηελ πεξίνδν θηλε-
ηνπνηήζεσλ γηα ηελ ππεξάζπηζε ηνπ ζπλφινπ 
ησλ δηθαησκάησλ, πνπ ζήκεξα εθνπιηζηέο κε 
ηε ζηήξημε ησλ θπβεξλήζεσλ έρνπλ νδεγήζεη 
ηνλ θιάδν καο λα εξγάδεηαη ζε άζιηεο ζπλζή-
θεο, κε εμνλησηηθά σξάξηα, ρσξίο λα θαηα-
βάιινληαη νχηε ηα ειάρηζηα πνπ πξνβιέπν-
ληαη απφ ηελ Δ. 

Δπίζεο έδσζε ερεξή απάληεζε ζηε ζπκβη-
βαζηηθή ηαθηηθή ηνπ γ.γ. θαη ζσκαηείσλ ηεο 
ΠΝΟ, πνπ θαιιηέξγεζαλ ηνλ εθεζπραζκφ δίλν-
ληαο δηέμνδν θαη ρξφλν ζηελ εηαηξεία λα ζπλερί-
δεη ηηο παξαβηάζεηο ηεο Δ, αιιά θαη ζηηο ηπρν-
δησθηηθέο ζπκθσλίεο κεηαμχ ζσκαηείσλ θαη 
εθνπιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, πνπ ππνλνκεχνπλ ηελ 
εθαξκνγή ηεο Δ θαη δεκηνπξγνχλ δηαρσξηζηη-
θέο γξακκέο κεηαμχ ησλ λαπηεξγαηψλ.» 

Σν κήλπκα πνπ έζηεηιε ε καδηθή θαη απν-
θαζηζηηθή θηλεηνπνίεζε ησλ λαπηεξγαηώλ 
ηνπ πινίνπ «Κύδσλ Παιιάο» είρε επξύηεξε 
απήρεζε ζηνλ ύλδεζκν Επηρεηξήζεσλ 
Επηβαηεγνύ Ναπηηιίαο, κε άκεζν απνηέιε-
ζκα ηθαλνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ θαη ησλ 
λαπηεξγαηώλ ηνπ πινίνπ «Blue Star Pat-
mos», πνπ αλήθεη ζηνλ όκηιν Attica Group. 

Υωνάζει «ο κλέφτης»...                              

για να φοβηθεί ο νοικοκύρης! 

Πξνθιεηηθή, σζηφζν, παξακέλεη ε ζηάζε ηεο 
εηαηξίαο SEAJETS, πνπ πξνζπαζεί λα ζπγθα-
ιχςεη ηελ άζιηα θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηα 
πινία ηεο, φπσο επαλεηιεκκέλα έρνπλ αλαδεί-
μεη ηα λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία ΠΕΜΕΝ – ΣΕ-
ΦΕΝΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ, πνπ ζε δειηίν ηχπνπ 
14/9 αλαθέξνπλ: 

«Ζ SEAJETS είλαη ε εηαηξία ιαγφο γηα ην 
ρηχπεκα ησλ Δ ζηελ αθηνπινΐα, κε ηνπο 
λαπηεξγάηεο λα αληηκεησπίδνπλ εμνλησηηθέο 
εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, κε θαζπζηεξήζεηο ζε 
δεδνπιεπκέλα, κε θαηαβνιή δεδνπιεπκέλσλ 
ππεξσξηψλ, extra εξγαζηψλ, ελψ δελ απνδί-
δεη αληίηηκν ηξνθήο 617,4 επξώ ην κήλα ηελ 
πεξίνδν ηεο επηζθεπήο ησλ πινίσλ. 

 ην πινίν CHAMPION JET 1  έρεη θηάζεη 
ζην ζεκείν λα μεθηηιίδεη ηελ αλζξώπηλε αμη-
νπξέπεηα «παξέρνληαο» θνπζθσηά ζηξώ-
καηα γηα λα μεθνπξάδεηαη ην πιήξσκα.  

ΣΕΡΑΣΙΕ είλαη νη επζύλεο ηεο Κπβέξλε-
ζεο ηεο ΝΔ, ηνπ ππνπξγνύ, ησλ ππεξεζηώλ 
ηνπ ππνπξγείνπ θαη ησλ ιηκεληθώλ αξρώλ, 
πνπ λνκνζεηνχλ ηελ αζπδνζία ησλ εθνπιη-
ζηψλ.  

Απηή ε πνιηηηθή νπιίδεη ηελ επηζεηηθφηεηα 
ησλ εθνπιηζηψλ θαη δελ δηζηάδνπλ λα κελ   
εθαξκφδνπλ νχηε ηα ειάρηζηα ησλ Δ φπσο 
θαη ε εηαηξία SEAJETS, πνπ δηαπηζηψζεθαλ 
ζε απφ θνηλνχ ειέγρνπο ιηκεληθψλ αξρψλ θαη 
λαπηεξγαηηθψλ ζσκαηείσλ, ζηε Θεζζαινλίθε 
25/8 θαη ζηνλ Πεηξαηά 13/9, φπνπ δηαπηζηψ-
ζεθε ζσξεία παξαβηάζεσλ θαη παξαλνκηψλ, 
κε βάζε ηα δξνκνιφγηα ηνπ πινίνπ θαη ηηο 
εξγαζίεο ηνπ πιεξψκαηνο.  

Καινύκε ηνπο λαπηεξγάηεο ηνπ CHAMPI-
ON JET 1 ζε αγσληζηηθή εηνηκόηεηα, λα δη-
εθδηθήζνπκε ηελ εθαξκνγή ηεο Ε θαη ηα 
δηθαηώκαηα καο, όπσο θαη νη λαπηεξγάηεο 
ζην Ε/Γ-Ο/Γ πινίν «ΚΤΔΩΝ ΠΑΛΛΑ». 

«Σ ν πνιπαλακελόκελν 
παθέην ηεο ΓΔΘ ελό-

ςεη ηνπ "δύζθνινπ ρεηκώλα", 
πνπ αλαθνίλσζε ν πξσζππνπξ-
γόο, πξνθαιεί ηε λνεκνζύλε ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ιατθώλ 
λνηθνθπξηώλ. Όρη κόλν δε ζπλη-
ζηά νπζηαζηηθή αλαθνύθηζε, 
αιιά αληίζεηα δηαησλίδεη θη ελη-
ζρύεη όινπο εθείλνπο ηνπο παξά-
γνληεο θαη κεραληζκνύο πνπ 
επζύλνληαη γηα ηελ αθξίβεηα, ηελ 
ελεξγεηαθή θηώρεηα, ηελ επίζε-
ζε ζην εξγαηηθό ιατθό εηζόδε-
κα, γηα ην ζύλνιν ησλ πξνβιε-
κάησλ. 

Γη’ απηό ην ιόγν θαη όζα 
ειάρηζηα εμαγγέιινληαη, είηε ζα 
εμαλεκηζηνύλ ακέζσο είηε ζα 
πιεξσζνύλ κε άιινλ ηξόπν από 
ηνλ ίδην ην ιαό, θαηαιήγνληαο 
λα εληζρύνπλ κόλν ηα θέξδε 
ησλ νκίισλ ζηελ ελέξγεηα, ζηηο 
θαηαζθεπέο, ζηηο ηξάπεδεο, ζε 
άιινπο θιάδνπο.   

Γηα παξάδεηγκα, νη επηδνηή-
ζεηο ζηελ ελέξγεηα είλαη απόιπ-
ηα επζπγξακκηζκέλεο κε ηε 
ζηξαηεγηθή ηεο "απειεπζέ-
ξσζεο" θαη ηεο ιεγόκελεο 
"πξάζηλεο κεηάβαζεο" πνπ επ-
ζύλεηαη γηα ηηο αλαηηκήζεηο 
ζηελ ελέξγεηα, πνιύ πξηλ ην 
μέζπαζκα ηνπ πνιέκνπ ζηελ 
Οπθξαλία. 

Οη πεξηνξηζκέλεο απμήζεηο 
ζηηο ζπληάμεηο ππνιείπνληαη 
θαηά πνιύ ηεο εθηίλαμεο ηνπ 
πιεζσξηζκνύ.  

Αθόκε θαη ηα κέηξα γηα ηε 
ζηέγε - ειιείςεη πξνγξακκάησλ 
εξγαηηθήο ιατθήο θαηνηθίαο - 

ζπλδένληαη κε πκπξάμεηο  Γε-
κνζίνπ Ηδησηηθνύ Σνκέα θαη λέα 
ηξαπεδηθά δάλεηα πνπ ζα νδεγή-
ζνπλ ζε αθόκε κεγαιύηεξε π-
πεξρξέσζε ηα ιατθά λνηθνθπ-
ξηά.  

πλεπώο ην δίιεκκα "αλά-
πηπμε θαη ζηαζεξόηεηα ή νπη-
ζζνδξόκεζε" πνπ έζεζε ν 
πξσζππνπξγόο είλαη πιαζηό 
θαη παξαπιαλεηηθό. ήκεξα 
δνύκε αθξηβώο ηα απνηειέ-
ζκαηα ηεο θαπηηαιηζηηθήο α-
λάπηπμεο πνπ γηα ην ιαό κεηα-
θξάδεηαη ζε αζηάζεηα, αλα-
ζθάιεηα, επίζεζε ζηε δσή θαη 
ηα δηθαηώκαηα ηνπ. 

ηε "βαξπρεηκσληά" απηνύ 
ηνπ δξόκνπ αλάπηπμεο δελ ρσ-
ξά θακία αλακνλή θαη θακία 
εκπηζηνζύλε ζε θπβεξλεηηθνύο 
"ζσηήξεο". Απαηηείηαη νξγάλσ-
ζε ηεο εξγαηηθήο - ιατθήο αληε-
πίζεζεο θαη ζπκπόξεπζε κε ην 
ΚΚΔ γηα κέηξα νπζηαζηηθήο 
αλαθνύθηζεο, ζύγρξνλα δηθαηώ-
καηα, αμηνπνίεζε θάζε δπζθν-
ιίαο  θη αζηάζεηαο ηνπ ζπζηή-
καηνο γηα λα αλνίμεη έλαο ξηδηθά  
δηαθνξεηηθόο δξόκνο πξνο 
όθεινο ηνπ ιανύ». 

ΟΙ ΝΑΤΣΕΡΓΑΣΕ ΔΙΕΚΔΙΚΟΤΝ ΑΤΞΗΕΙ ΣΟΤ ΜΙΘΟΤ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ..Ε. 

ΓΔΝΗΚΖ ΑΠΔΡΓΗΑ 9 ΝΟΔΜΒΡΖ  

ΤΚΔΦΖ ΣΟΤ ΠΑΜΔ 5 ΟΚΣΧΒΡΖ 
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ΜΖΝΗΑΗΑ                                            

ΤΝΓΗΚΑΛΗΣΗΚΖ                                       

ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ  

Ηδηνθηεζία ηνπ πιιφγνπ                          

Ναπηεξγαηηθή                                              

πλδηθαιηζηηθή Κίλεζε 

ΤΝΣΑΕΣΑΙ                                        

ΑΠΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

Δθδφηεο - Τπεχζπλνο                         

ζχκθσλα κε ην λφκν: 

ΠΔΣΡΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ                      

Κνινθνηξψλε 99                                   

Πεηξαηάο - ΣΚ: 185 35                                   

Σει: 210 - 41 17 578                            

Φαμ: 210 - 41 37 271 

Τπεύζπλε  

Σππνγξαθείνπ:                     

ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΜΑΡΗΑ                                

Ναπάξρνπ Ννηαξά 92 

Πεηξαηάο - ΣΚ: 185 35                                 

Σει: 210 - 41 70 479 

ΕΣΗΙΑ ΤΝΔΡΟΜΗ                                        

Δζσηεξηθνχ: Δπξψ 15                                    

Δμσηεξηθνχ: Δπξψ 50 

Σσμάδελθοι,                      
ζας εμεμερώμοσμε όηι 

λειηοσργεί ηο site 
«ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗ»    
www.nautergatiki.gr 
ηόζο για ηεμ ίδια ηεμ 
εθεμερίδα όζο και για 
γεμικόηερε εμεμέρωζε.  

Σσμάδελθε 
Επικοιμώμεζε με ηε 
«Ν», ζηείλε μας ηεμ 
αμηαπόκριζή ζοσ από 
ηε δωή και ηε δράζε 
ζηα καράβια, πες μας 

ηε γμώμε ζοσ.  

Γίμε ζσμδρομεηής ζηε 
«Ν» με 15 € ηο τρόμο 
ζηέλμομηας ηα ζηοιτεία 

ζοσ ζηο email         
naftergatiki@gmail.com 
Δώζε μας ηο προζω-
πικό ζοσ email για μα 
ζοσ ζηέλμοσμε ηα μέα. 

«Δζεινληηθή» θνξντδία                        
από ηνπο εθνπΛεζηέο  

Νέν ζπλππνζρεηηθό «εζεινληηθήο θνξνιόγε-
ζεο» κεηαμύ ηεο θπβέξλεζεο θαη Διιήλσλ εθνπιη-
ζηώλ είλαη ζηα ζθαξηά κεηά ηε ζρεηηθή ηξνπνπνίε-
ζε πνπ ςήθηζαλ νη ηειεπηαίνη ζε πξόζθαηε ζπλέ-
ιεπζή ηνπο.  

Γίλεηαη έηζη ζπλέρεηα ζηελ σκή θνξντδία κε ηε 
ιεγόκελε «εηζθνξά» ηνπ εθνπιηζηηθνύ θεθαιαίνπ 
ώζηε λα θξπθηνύλ ηα ιεζηξηθά πξνλόκηα πνπ απηό 
απνιακβάλεη δηαρξνληθά κε όιεο ηηο θπβεξλήζεηο, 
ηηο επηδνηήζεηο, ηηο πάλσ από 50 θνξναπαιιαγέο 
θαη «δηεπθνιύλζεηο», ην αθνξνιόγεην πεηξέιαην, 
ηελ πξόζθαηε αλαζηνιή ησλ ρξεώλ ηνπ κέρξη ην 
2025 θ.ά.  

Έηζη, νη εθνπιηζηέο «ππόζρνληαη» όηη ζα δώ-
ζνπλ πεξίπνπ 60 εθαηνκκύξηα επξώ, πνπ αληηζηνη-
ρνύλ ζην 5% ησλ εηζαγόκελσλ κεξηζκάησλ, ηελ 
ώξα πνπ, γηα παξάδεηγκα, από ηα λαύια γηα ηε κε-
ηαθνξά LNG εηζπξάηηνπλ 120.000 επξώ ηε κέξα 
αλά πινίν, ελώ κόλν ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο νη 
αθηνπιόνη έρνπλ απμήζεη ηα λαύια 4 θνξέο.  

Αλάινγν ζπλππνζρεηηθό είρε ππνγξαθεί θαη κε 
ηε ζπγθπβέξλεζε ΝΓ - ΠΑΟΚ, ην νπνίν πξνέ-
βιεπε όηη ηελ ηξηεηία 2014 - 2016 νη εθνπιηζηέο ζα 
θαηέβαιιαλ 420 εθαη. επξώ, δειαδή θάπνπ 140 
εθαη. ηνλ ρξόλν, ελώ ην 2019 ε θπβέξλεζε ΤΡΗ-
ΕΑ κείσζε ηνλ ζπληειεζηή από ην 15% ζην 10%, 
δειαδή πεξίπνπ ζηα 75 εθαη. ηνλ ρξόλν.  

Ξέρσξα από ην ακθίβνιν ηνπ αλ αθόκε θαη απ-
ηά δόζεθαλ, πξόθεηηαη γηα «θηινδσξήκαηα» ζε 
ζρέζε κε ηα κπζηθά θέξδε ησλ Διιήλσλ εθνπιη-
ζηώλ πνπ ε αμία ηνπ ζηόινπ ηνπο ησλ 5.514 πινί-
σλ ππνινγίδεηαη ζηα 158,97 δηζ. δνιάξηα.  

Σα παξαπάλσ εθηόο από θνξντδία απνηεινύλ 
θαη πξόθιεζε γηα ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηα ια-
τθά ζηξώκαηα, πνπ ην εηζόδεκά ηνπο ζηελάδεη 
από ηελ αθξίβεηα, πνπ θνξηώλνληαη ην 95% ησλ 
θόξσλ, πιεξώλνληαο από ηελ ηζέπε ηνπο εθηόο 
ησλ άιισλ θαη ηηο ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέ-
λεο θνξναπαιιαγέο ησλ εθνπιηζηώλ.  

Από ην θαθό ζην ρεηξόηεξν                    
νη αθηνπιντθέο ζπγθνηλσλίεο 

(Σσλέτεηα από ηε ζειίδα 1) 

Οη θηλεηνπνηήζεηο ζπλερίζηεθαλ, ηελ Σξίηε 13/9, 
κε κνηνπνξεία ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ κεραληθώλ 
ζηελ Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηώλ, όπνπ αληη- 
πξνζσπεία από ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ΚΔΔΝ 
Μεραληθώλ θαη ηελ ΠΔΜΔΝ ζπλαληήζεθε κε ηε 
δηεπζύληξηα ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Δθνπιηζηώλ Κ. 
Πέππα, επηζεκαίλνληαο όηη νη κεηεθπαηδεπόκελνη 
δηεθδηθνύλ λα κελ θιείζεη ην ΚΔΔΝ ιόγσ ειιείςε-
σλ θαζεγεηώλ, αγσλίδνληαη γηα κεηεθπαίδεπζε κε 
βάζε ηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο θαη απνηειεί ηξαγέιαθν 
ην ζπνη ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Δθνπιηζηώλ «Μηα 
ζάιαζζα επθαηξίεο», γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ ζηε 
λαπηηιία, κπξνζηά ζηα δηαρξνληθά θαη νμπκέλα πξν-
βιήκαηα ηεο Ναπηηθήο Δθπαίδεπζεο. 

ηε ζπλέρεηα ε κνηνπνξεία θαηεπζήλζεθε ζην 
ππνπξγείν Ναπηηιίαο, όπνπ ν δηεπζπληήο ηνπ ππνπξ-
γνύ Αλη. Βηδάιεο «αλέθεξε ηε δέζκεπζε ηνπ ππνπξ-
γνύ όηη κέρξη ηελ Παξαζθεπή 16/9 ζα βξεζεί ιύζε 
ζην πξόβιεκα, ρσξίο λα θιείζεη ην ΚΔΔΝ Μεραλη-
θώλ», ζεκεηώλεη ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή. 

Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή απαηηεί:  

Να επηιπζεί άκεζα ην δήηεκα ησλ ειιείςεσλ ζε 
εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό, κε επζύλε ηνπ ππνπξγείνπ 
Ναπηηιίαο, ώζηε λα κελ κπεη θαλέλα εκπόδην ζην 
επαγγεικαηηθό πξνγξακκαηηζκό ησλ κεηεθπαηδεπό-
κελσλ. Να πηνζεηεζνύλ ηα πάγηα αηηήκαηα ησλ κε-
ηεθπαηδεπόκελσλ γηα πξόζιεςε κόληκνπ εθπαηδεπηη-
θνύ πξνζσπηθνύ, κε ζηαζεξά δηθαηώκαηα. Αλαβάζκη-
ζε ηεο Μεηεθπαίδεπζεο κε αιιαγή ηεο δηδαζθόκελεο 
ύιεο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζεκηλαξίσλ, πνπ λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζεκεξηλέο απαηηήζεηο ηεο ηε-
ρλνινγίαο. Αλαβάζκηζε ηνπ πιηθνηερληθνύ εμνπιη-
ζκνύ, πνπ λα θαιύπηεη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ 
κεηεθπαηδεπόκελσλ κεραληθώλ, ώζηε λα ζηεξηρζεί ε 
εξγαζηεξηαθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Σν ζέκα έθεξε ζηε βνπιή ην ΚΚΔ κε εξώηεζε 
πξνο ηνλ ππνπξγό Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηη-
θήο, δεηώληαο ηελ πιήξε ζηειέρσζε ηνπ ΚΔΔΝ 
Μεραληθώλ κε πξνζιήςεηο κόληκσλ εθπαηδεπηηθώλ. 

Θάλαηνο κεραλνδεγνύ από                   
ειεθηξνπιεμία ζην «ΠΡΔΒΔΛΖ» 

Σε δσή ηνπ έραζε αθόκα έλαο Μεραλνδεγόο Α 
ζην πινίν «ΠΡΔΒΔΛΖ», 28/08/2022. Πξόθεηηαη 
γηα ηνλ Γηαλλαθόπνπιν Γεώξγην, 51 εηώλ, ό νπνίνο 
ζθνηώζεθε κεηά από ειεθηξνπιεμία ζε εξγαζίεο 
ειεθηξνζπγθόιιεζεο. 

Σα ζάπηα θαη απαξραησκέλα κεραλήκαηα πνπ 
ππάξρνπλ ζην πινίν «ΠΡΔΒΔΛΖ», δηαπίζησζαλ 
ηα λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ, ΣΔΦΔΝ-
ΧΝ θαη ΠΔΔΜΑΓΔΝ θαηά ηελ απηνςία ηνπο ζην 
πινίν.  

Σα σκαηεία αλα-
δεηθλύνπλ επίζεο ηηο 
ηεξάζηηεο επζύλεο πνπ 
θέξνπλ νη ππεξεζίεο 
ηνπ Ληκεληθνύ ώκα-
ηνο, κε ηηο αλεπαξθείο 
επηζεσξήζεηο ηνπο, 
ρσξίο θαλέλα νπζηα-
ζηηθό απνηέιεζκα θαη 
επηζεκαίλνπλ:  

«Οη εθοπιηζηές, ε 
θσβέρλεζε θαη οη κε-
ταληζκοί ηοσς δελ δί-
λοσλ δεθάρα ηζαθηζηή 
γηα ηης δφές κας θαη 
γηα ασηό ηο ηραγηθό 
γεγολός αποθρύπηεηαη 
θαη δελ δεκοζηεύεηαη 
από θαλέλα ΜΜΕ θαη 
σποβαζκίδεηαη. Σαπίια αλαβιύδεη από ηο ζύζηεκα 
ποσ δούκε, κε άζιηες ζσλζήθες εργαζίας θαη δηαβίφ-
ζες ζηα πιοία, τφρίς κέηρα προζηαζίας. Καιούκε 
θάζε λασηεργάηε λα θαηαγγείιεη, λα παιέυεη, γηα λα 
δώζοσκε ηελ απάληεζή κας απέλαληη ζε ασηήλ ηελ 
θαηάζηαζε ποσ κας ζέιεη αλαιώζηκοσς. Γηα λα κπο-
ρούκε λα γσρίδοσκε ζπίηη κας, ζηης οηθογέλεηές κας, 
γηα ηο θαιό όιοσ ηοσ θιάδοσ κας θαη όιφλ ηφλ εργα-
δοκέλφλ». 

Γηεθδηθνύκε: 

 Μέηξα πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο ηεο αλζξώπηλεο 
δσήο. 

 Να πξνζιεθζεί ζηε ζύλζεζε ηνπ πινίνπ γηαηξόο.» 

Κ άλνληαο πξάμε ην ζχλζεκα 
ηεο κεγάιεο Παλειιαδη-

θήο ύζθεςεο ηνπ ΠΑΜΕ «ηελ 
Οξγάλσζε ε Δύλακε», ε ΠΕΜΕΝ 
παίξλεη ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο 
γηα λέεο εγγξαθέο ζην ζσκαηείν. 

ην πιαίζην απηψλ ησλ πξσην-
βνπιηψλ ηνπ Γ ηεο ΠΔΜΔΝ, με-
ρσξίδεη θαη ην έγρξσκν 4ζέιηδν 
πνπ έρεη εθδώζεη κε πινύζην 
θσηνγξαθηθό θαη θαινγξακκέ-
λν πιηθό. χλζεκα ζηελ πξψηε 
ζειίδα ηνπ νη θξάζεηο: «Γίλε κέ-
ινο ηεο ΠΕΜΕΝ. Δώζε δύλακε 
ζηε δύλακή ζνπ. Όινη γηα έλαλ 
θαη έλαο γηα όινπο». 

ηα θείκελά ηνπ πεξηγξάθεηαη 
ζπλνπηηθά ην αγσληζηηθφ «ηαμίδη» 
ηεο ΠΔΜΔΝ απφ ην 1901, φηαλ 
ηδξχζεθε απφ κεραληθνχο πνπ 
δηεθδηθνχζαλ «ζπιινγηθά θαιύηε-
ξνπο όξνπο ακνηβήο θαη ζπλζήθεο 
εξγαζίαο», γηα λα παξακείλεη απφ 
ηφηε έσο ζήκεξα αηαιάληεπηα 
ζηελ πξψηε γξακκή ησλ αγψλσλ 
φρη κφλν ησλ κεραληθψλ θαη ησλ 
λαπηεξγαηψλ, αιιά ζπλνιηθά ησλ 
εξγαδνκέλσλ ηεο ρψξαο, κε ζηαζ-
κνχο ζε απηή ηελ πνξεία πνπ 
έρνπλ «γξάςεη ηζηνξία». 

Απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο 
ζηαζκνχο απηήο ηεο πινχζηαο 
δηαδξνκήο πνπ αλαθέξεηαη ζην 

4ζέιηδν ήηαλ ε κεγάιε ζπκβνιή 
ηεο ΠΔΜΔΝ, «ηελ πεξίνδν ηνπ Β' 
Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ κέζα από 
ηηο γξακκέο ηεο ζξπιηθήο ΟΕΝΟ 
(Οκνζπνλδία Ειιεληθώλ Ναπηεξ-
γαηηθώλ Οξγαλώζεωλ)» θαη ην 
ζχλζεκα «ΚΡΑΣΕΙΣΕ ΣΑ ΠΛΟΙΑ 
ΕΝ ΚΙΝΗΕΙ» ζηελ αληηθαζηζηηθή 
πάιε ησλ ιαψλ. 

«Χωπίρ ηοςρ μησανικούρ, 
ηοςρ ναςηεπγάηερ, πποπέλα δεν 
γςπνά. Απηό ην μέξνπλ πνιύ θαιά 
νη εθνπιηζηέο. Τα θέξδε ηνπο, ε 
αύμεζε ηωλ πινίωλ ηνπο δελ γίλε-
ηαη ρωξίο εκάο. Απηή ε δύλακε 
πνπ έρεη ν θαζέλαο καο θαη ζέιεη 
λα ηελ αγνξάδεη όζν ην δπλαηόλ 
θζελόηεξα ν εθνπιηζηήο, κόλν 
ζπιινγηθά κπνξεί λα γίλεη αλπ-
πέξβιεηε, λα θέξεη θαηαθηήζεηο». 
«Απνηειεί κνλόδξνκν ε νξγά-
λωζε θαη ν αγώλαο», αλαθέξεη ε 
ΠΔΜΔΝ κε ην 4ζέιηδν πξνο ηνπο 
κεραληθνχο, αλαδεηθλχνληαο ηε 
δχλακε θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 
νξγαλσκέλεο δξάζεο. 

Όπσο δήισζε ν πξφεδξνο 
ηεο ΠΔΜΔΝ, Θαλάζεο Επαγγε-
ιάθεο: 

«ε απηέο ηηο ζπλζήθεο, κε ηελ 
επίζεζε ησλ εθνπιηζηψλ λα γελη-
θεχεηαη ζε βάξνο ηνπ ζπλφινπ 
ησλ δηθαησκάησλ κεραληθψλ θαη 

ζπλνιηθά ησλ λαπηεξγαηψλ, απν-
ηειεί επηηαθηηθή αλάγθε ε θαιχηε-
ξε νξγάλσζε, ε ζπκκεηνρή θαη ν 
αγψλαο γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ 
δηθαησκάησλ καο θαη ηελ ηθαλν-
πνίεζε ησλ αλαγθψλ καο. 

Πξνζπαζνχκε λα θηάζνπκε 
ζηνπο λένπο κεραληθνχο πνπ 
έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηελ     
πξνπαγάλδα εθνπιηζηψλ γηα 
"καθξηά απφ ηα ζσκαηεία", αθνχ 
απηνί ζέινπλ εηδηθά ηνπο λένπο 
ζπλαδέιθνπο αδχλακνπο θαη 
πεηζήληνπο. Γελ είλαη πνιιέο 
κέξεο πνπ άξρηζε λα μεηπιίγεηαη 
απηή ε πξνζπάζεηα θαη ήδε έρεη 
θάλεη αίζζεζε θαη ηα κελχκαηα 
πνπ έξρνληαη απφ παληνχ είλαη 
ζεηηθά. Η ΠΕΜΕΝ ζα γίλεη αθό-
κα πην δπλαηή». 

ΠΕΜΕΝ: τη μάχη για ακόμα πιο            

ισχυρό σωματείο με περισσότερους     

νέους μηχανικούς στις γραμμές του 

Ελώ νη λαπηεξγάηεο ζηα πινία ηεο αθηνπινΐαο είλαη αλαγθαζκέλνη λα δνπιεύνπλ όιε ηε κέ-
ξα θαη ηε λύρηα, ρσξίο ξεπό, κε ηελ εληαηηθνπνίεζε θαη ηελ εμνπζέλσζε λα έρεη ρηππήζεη 
"θόθθηλν" θαη ηηο ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ λα έρνπλ εθηνμεπζεί ζηα ύςε, ηα πξνβιήκαηα ζηηο αλα-
γθαίεο κεηαθηλήζεηο ησλ θαηνίθσλ ησλ λεζηώλ καο παξακέλνπλ δπζεπίιπηα, κε ζπλέπεηα έλα 
ηαμίδη από ή πξνο ηα λεζηά λα γίλεηαη βξαρλάο γηα ηνπο λεζηώηεο θαη “όλεηξν ζεξηλήο λπθηόο” 
γηα ηηο δηαθνπέο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Να ζπκεζνύκε, επίζεο, όηη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο νη εθνπιηζηέο κείσζαλ ηα δξν-
κνιόγηα, αθήλνληαο απνθιεηζκέλνπο ηνπο λεζηώηεο, αιιά θαη όηη θαηά ηελ πεξίνδν πνπ έπεθηε 
ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ θακία κείσζε εηζηηεξίσλ δελ είρακε νύηε θαιύηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο 
γηα ηνπο λαπηεξγάηεο». 

ΝΗΙΑ ΑΙΓΙΑΟΤ 

«Σε ζηηγκή πνπ ηα εηζηηήξηα θαη ηα 
λαχια ζπλερψο απμάλνπλ, ε θαηάζηα-
ζε ζηελ αθηνπινΐα επηδεηλψλεηαη ζε 
βάξνο επηβαηψλ θαη επαγγεικαηηψλ 
αθνχ κέλνπλ πξαγκαηηθά "μεθξέ-
καζηνη" ιφγσ ηνπ φηη δελ έρνπλ δξνκν-
ινγεζεί πινία, ηφζν επηβαηηθά φζν θαη 
νρεκαηαγσγά, γηα λα θαιχςνπλ ηηο 
αλάγθεο ηνπ λεζηνχ ηεο Λέζβνπ», ηνλί-
δεη  ην Παιιεζβηαθφ Εξγαηνυπαιιε-
ιηθφ Κέληξν θαη πξνζζέηεη: 

«Γηα άιιε κηα θνξά νη πξαγκαηηθέο 
αλάγθεο ηνπ ιανχ γηα θηελά, ζπρλά 
δξνκνιφγηα κε αζθαιή πινία κπαί-
λνπλ ζε δεχηεξε κνίξα αθνχ πξνέρεη ε 
ζηήξημε ησλ εθνπιηζηψλ, νη νπνίνη 
έρνληαο ην ειεχζεξν δξνκνινγνχλ ζε 
φπνηα γξακκή ζέινπλ ηα πινία ηνπο κε 
γλψκνλα ην θέξδνο ηνπο. 

Δδψ θαη ηψξα κε επζχλε ηεο θπβέξ-
λεζεο θαη ηνπ ππνπξγείνπ λα δνζεί 
ιχζε ζην πξφβιεκα ησλ λεζησηψλ κε 
ηε δξνκνιφγεζε πινίσλ γηα ηε κεηα-
θνξά επηβαηψλ θαη εκπνξεπκάησλ κε 
αζθαιή ηξφπν, γηα λα απνθεπρζνχλ 
πξνβιήκαηα επηβίσζεο εξγαδνκέλσλ, 
αγξνηψλ, επαγγεικαηηψλ θαη ζπλνιηθά 
ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ». 

ΝΗΙΑ ΙΟΝΙΟΤ 

Να παξζνχλ κέηξα γηα ηηο πξνθιε-
ηηθέο απμήζεηο ησλ εηζηηεξίσλ απφ ηηο 
αθηνπιντθέο εηαηξείεο ζηηο γξακκέο 
Κέξθπξαο, Εαθχλζνπ, Κεθαινληάο θαη 
Ηζάθεο απαηηεί απφ ηελ Πεξηθέξεηα 
ε «Λατθή πζπείξσζε» Ηνλίσλ Νή-
ζσλ. 

Όπσο ηνλίδεη ζηελ Δπεξψηεζε πνπ 
θαηέζεζε γηα ην ζέκα ζην Πεξηθεξεηαθφ 
πκβνχιην, «ζε κηα πεξίνδν πνπ ε 
εξγαηηθή - ιατθή νηθνγέλεηα βιέπεη ην 
εηζφδεκά ηεο λα "εμαλεκίδεηαη" απφ ηελ 
αθξίβεηα ζηα είδε πξψηεο αλάγθεο, 
ηελ Δλέξγεηα θαη αιινχ, νη εθνπιηζηέο 
κε πξνθιεηηθφ ηξφπν πξνζηαηεχνπλ 
θαη απμάλνπλ ηελ θεξδνθνξία ηνπο. 
Απηφ αθξηβψο εμππεξεηεί ε ηεξάζηηα 

αχμεζε, θαηά 50%, ζηα αθηνπιντθά 
εηζηηήξηα πνπ απνθάζηζαλ ζηε γξακ-
κή Κέξθπξα - Ζγνπκελίηζα, ζε κία 
ρξνληθή πεξίνδν κάιηζηα πνπ ην λεζί 
ηεο Κέξθπξαο θπξηνιεθηηθά "βνπιηάδεη" 
απφ ηνπο ηνπξίζηεο. 

Δπίζεο, αλαθέξεηαη ζην κνλνπψιην 
ηεο «Levante Ferries», πνπ έρεη ηελ 
απνθιεηζηηθή ζχλδεζε Εαθχλζνπ θαη 
Κεθαινληάο, «πνπ πξνρψξεζε ζε 
επηπιένλ απμήζεηο θαηά 30% ζηα εηζη-
ηήξηα, κεηαηξέπνληαο ηε κεηαθίλεζε 
ησλ θαηνίθσλ ησλ λεζηψλ απηψλ ζε 
απαγνξεπκέλν είδνο. 

Σνλίδεη ηηο επζχλεο ηεο ζεκεξηλήο, 
αιιά θαη ησλ πξνεγνχκελσλ θπβεξλή-
ζεσλ, ελψ εθηφο θάδξνπ δελ κέλεη θαη 
ε Σνπηθή Γηνίθεζε δηαρξνληθά, αθνχ 
«έρνπλ αλνίμεη ηελ πφξηα δηάπιαηα 
ζηηο αμηψζεηο ησλ εθνπιηζηψλ θαη ηνπο 

έρνπλ αθήζεη αλεμέιεγθην ην πεδίν ηεο 
θεξδνθνξίαο ζε βάξνο ησλ θαηνίθσλ 
ησλ λεζηψλ καο, πηνζεηψληαο ηελ 
άπνςε φηη "δηθά ηνπο είλαη ηα θαξάβηα 
θαη φ,ηη ζέινπλ ζα θάλνπλ....". Δίλαη 
ελδεηθηηθή ε εθθσθαληηθή αθσλία φισλ 
ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ κέρξη ζήκεξα, 
ζηηο θαηαξγήζεηο δξνκνινγίσλ, ζηηο 
ζεκαληηθέο απμεηηθέο αλαηηκήζεηο ζηα 
εηζηηήξηα, ζηηο θαηαξγήζεηο φισλ ζρε-
δφλ ησλ εθπησηηθψλ εηζηηεξίσλ 
(εηδηθέο θαη επάισηεο θαηεγνξίεο επη-
βαηψλ, κεη' επηζηξνθήο έθπησζε), ζηηο 
εξγαζηαθέο ζπλζήθεο γαιέξαο πνπ 
βηψλνπλ νη λαπηηθνί θ.α...» 

ΑΡΓΟΑΡΩΝΙΚΟ 

Δξψηεζε γηα ηηο κεγάιεο απμήζεηο 
ζηα αθηνπιντθά εηζηηήξηα γηα Αίγηλα 
θαη Αγθίζηξη θαηέζεζαλ πξνο ηνλ π-
πνπξγφ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο 
Πνιηηηθήο ην ΚΚΕ, αλαθέξνληαο φηη: 

«ε κηα πεξίνδν πνπ ε εξγαηηθή - 
ιατθή νηθνγέλεηα βιέπεη ην εηζφδεκά 
ηεο λα "εμαλεκίδεηαη" απφ ηελ αθξίβεηα 
ζηα είδε πξψηεο αλάγθεο, ηελ Δλέξγεη-
α, ηα ελνίθηα θ.ά., θάπνηνη κεηξνχλ 
δηαξθψο αχμεζε ζηα θέξδε ηνπο. 

Σέηνηα είλαη ε πεξίπησζε ησλ αθην-
πιντθψλ εηαηξεηψλ πνπ ζπλδένπλ ηελ 
Αίγηλα θαη ην  Αγθίζηξη θαη έρνπλ επη-
βάιεη απμήζεηο θαηά 30% ζηα εηζηηή-
ξηα, κεηαηξέπνληαο ηε κεηαθίλεζε ησλ 
θαηνίθσλ ησλ λεζηψλ απηψλ ζε απα-

γνξεπκέλν είδνο. 

EΡΩΣΩΝΣΑΙ νη θ. Τπνπξγνί ηη 
κέηξα ζα ιάβεη ε θπβέξλεζε ψζηε: 

- Να κεησζνχλ ηψξα φια ηα αθην-
πιντθά εηζηηήξηα θαη ηα λαχια θα-
ηά 50% ρσξίο λα δνζνχλ λέεο επηδνηή-
ζεηο θαη πξνλφκηα ζηνπο εθνπιηζηέο, 
κε παξνρή δσξεάλ κεηαθηλήζεσλ γηα 
θνηηεηέο, ζηξαηηψηεο, ΑκεΑ, ρξνλίσο 
πάζρνληεο. Μεησκέλα εηζηηήξηα γηα 
ζπληαμηνχρνπο, αλαπιεξσηέο, πνιχηε-
θλνπο θ.ά. 

- Να δηαζθαιηζηεί ε δνπιεηά ησλ 
λαπηεξγαηψλ κε αχμεζε ησλ κηζζψλ 
θαη βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο 
θαηνρπξσκέλα κε πιινγηθή χκβαζε 
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθή Αζθάιηζε. 

- Να εμαζθαιηζηεί ε ζπρλή ζχλδε-
ζε ησλ λεζηψλ κε ηελ επεηξσηηθή ρψ-
ξα θαη κεηαμχ ηνπο κε πινία ζχγρξνλα 
θαη αζθαιή, κε βειηίσζε θαη δηακφξ-
θσζε ζχγρξνλσλ ιηκεληθψλ εγθαηα-
ζηάζεσλ, απνθιεηζηηθά δεκφζησλ. 

- Να επαλέιζεη ν κεησκέλνο ζπληε-
ιεζηήο ΦΠΑ ζε φια ηα λεζηά θαηά 
50% θαη λα θαηαξγεζεί ν ΦΠΑ ζηα 
είδε ιατθήο θαηαλάισζεο». 

ΜΕΣΑΥΟΡΙΚΟ                    

ΙΟΔΤΝΑΜΟ 

Δξψηεζε κε ηελ νπνία δεηά ηελ 
άκεζε θαηαβνιή ησλ θαζπζηεξνχκε-
λσλ απφ ην «κεηαθνξηθφ ηζνδχλακν» 
θαη γηα ηε κείσζε ησλ εηζηηεξίσλ, θαηέ-
ζεζε 24/7 ζηε Βνπιή πξνο ηνλ ππνπξ-
γφ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ ην ΚΚΔ, αλα-
θέξνληαο φηη: 

«Απφ ηνλ επηέκβξε ηνπ 2021 έρεη 
ζηακαηήζεη ε θαηαβνιή ζηνπο δηθαηνχ-
ρνπο λεζηψηεο ηνπ "κεηαθνξηθνχ ηζν-
δχλακνπ", έλα κέηξν πνπ ζηελ πξαγ-
καηηθφηεηα επηδνηεί θαη επηβξαβεχεη 
ηελ αλεμέιεγθηε αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ 
εηζηηεξίσλ απφ ηηο αθηνπιντθέο θαη 
αεξνπνξηθέο εηαηξείεο ζην πιαίζην ηεο 
πιήξνπο απειεπζέξσζεο πνπ επέβαιε 
ε ΔΔ θαη εθαξκφδνπλ απαξέγθιηηα 
φιεο νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο.  

ΕΡΩΣΑΣΑΙ ν θ. ππνπξγφο ηη ελέξ-

γεηεο ζα θάλεη ε θπβέξλεζε έηζη ψζηε: 

1) Να θαηαηεζνχλ άκεζα νη θαζπ-
ζηεξνχκελεο επί 9κελν νθεηιέο απφ ην 
"κεηαθνξηθφ ηζνδχλακν" ζηνπο ινγα-
ξηαζκνχο ησλ δηθαηνχρσλ θαη 

2) Να κεησζνχλ άκεζα ηνπιάρηζηνλ 
ζην 50% νη ηηκέο ζηα αθηνπιντθά θαη 
αεξνπνξηθά εηζηηήξηα, ρσξίο θακία 
επηδφηεζε πξνο ηηο αθηνπιντθέο θαη 
αεξνπνξηθέο εηαηξείεο». 

ΝΑΤΠΖΓΔΗΑ ΔΛΔΤΗΝΑ  

ΝΓ θαη ΤΡΗΕΑ ηζαθίδνπλ ηνπο εξγα-
δόκελνπο, ραξίδνπλ ρξέε ζηνλ επελδπ-
ηή, δίλνπλ «αγθπξνβόιην» ζην ΝΑΣΟ 

Από θνηλνύ ΝΓ θαη ΤΡΗΕΑ ςήθηζαλ ζηε Βνπ-
ιή, 31/8, ηε κεηαηξνπή ησλ Ναππεγείσλ Διεπζίλαο 
ζε «εηδηθή νηθνλνκηθή δώλε», αθνύ ην λνκνζρέδην 
πξνβιέπεη ηελ απόιπζε όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ, 
πξνθεηκέλνπ λα παξαδνζεί ζηνλ λέν «ζσηήξα» ε-
πελδπηή θαζαξό από ζέζεηο εξγαζίαο θαη εξγαζηαθά 
δηθαηώκαηα, ελώ ηαπηόρξνλα πξνβιέπνληαη γηα ηνλ 
«ζσηήξα» πιήζνο πξνλνκίσλ θαη δηαγξαθή ρξεώλ, 
πνπ αλέξρνληαη ζε εθαηνληάδεο εθαηνκκύξηα επξώ, 
πνπ ζα θνξησζνύλ θαη απηά ζηηο πιάηεο ηνπ ιανύ. 

Σν ΠΑΟΚ/ΚΗΝΑΛ θαηαςήθηζε κελ επί ηεο 
αξρήο, ηελ ίδηα ώξα πνπ ππεξςήθηζε ηα πεξηζζόηε-
ξα άξζξα. 

Ζ εμέιημε απηή έξρεηαη λα επηβεβαηώζεη κε αθό-
κα πην αλάγιπθν ηξόπν ηελ θνηλή ζηξαηεγηθή αλά-
κεζα ζε ΝΓ θαη ΤΡΗΕΑ θαη ηη έρεη λα πεξηκέλεη ν 
ιαόο ηελ «επόκελε κέξα» κε όπνηα θπβέξλεζε.  

Σαπηόρξνλα, επηβεβαηώζεθε πόζν απνθαζηζκέ-
λνη είλαη θαη νη δύν ζπλέηαηξνη ζηελ πξνώζεζε ησλ 
επηθίλδπλσλ ακεξηθαλνΝΑΣΟηθώλ ζρεδηαζκώλ 
ζηελ επξύηεξε πεξηνρή, όπνπ ήδε έρεη αλάςεη ε θσ-
ηηά ηνπ πνιέκνπ από ηνπο αληαγσληζκνύο ηνπο γηα 
ηηο κπίδλεο, από ηηο νπνίεο ην δηθό ηεο κεγάιν κεξηη-
θό δηεθδηθεί θαη ε εγρώξηα αζηηθή ηάμε. 

«Απηό πνπ ε θπβέξλεζε νλνκάδεη «εμπγίαλζε» 
είλαη έλα λνκνζρέδην θνκκέλν θαη ξακκέλν ζηα κέ-
ηξα ηνπ επελδπηή, όπνπ πξνβιέπνληαη πξνθιεηηθέο 
θαη απαξάδεθηεο επλντθέο ξπζκίζεηο θαη κε δηαγξα-
θή πνπ θηάλεη πεξίπνπ ην 100% πξνο ηα αζθαιηζηη-
θά ηακεία, ην Γεκόζην, ηόθνπο θαη άιια, δειαδή 
πάκπνιιεο επθνιίεο πιεξσκήο θ.ιπ.», ηόληζε κεηα-
μύ άιισλ ε Γηακάλησ Μαλσιάθνπ, αηηηνινγώληαο 
ηελ θαηαςήθηζή ηνπ από ην ΚΚΔ. 

Αλέδεημε επίζεο όηη ν ...«ζσηήξαο» επελδπηήο 
δελ είλαη ηπραίνο. Όπσο ζεκείσζε, «ε ειιελνακεξη-
θαληθή εηαηξεία ΟΝΔΥ ρξεηάδεηαη ηα Ναππεγεία 
Διεπζίλαο ζαλ ζεκείν λαππεγνεπηζθεπήο γηα ηνλ 
ακεξηθαληθό 6ν ηόιν, ζε ζπλδπαζκό κε ηε νύδα 
θαη ηε ύξν, κεηαηξέπνληαο νιόθιεξε ηελ Διιάδα 
ζε κόληκν αγθπξνβόιην θαη νξκεηήξηό ηνπ γηα ηα 
δνινθνληθά ΝΑΣΟηθά ζρέδηα ζε όιε ηελ πεξηνρή. 

Σελ ίδηα ώξα, κε ζπγθέληξσζε έμσ από ηε Βνπ-
ιή, εξγαηηθά ζσκαηεία θαη θνξείο απαίηεζαλ ηελ 
απόζπξζε ηνπ λνκνζρεδίνπ θαιώληαο ζε αγώλα 
γηα λα εμαζθαιηζηνύλ όιεο νη ζέζεηο εξγαζίαο, κε 
κόληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά, απμήζεηο ζηνπο κη-
ζζνύο θαη πιινγηθή ύκβαζε, λα κε ραζεί νύηε 
επξώ από ηα δεδνπιεπκέλα ησλ εξγαδνκέλσλ.  

«Είλαη ε ώξα λα δηαιέμνπκε ηνλ δξόκν ηνπ α-
γώλα, απέλαληη ζηε ζπκπαηγλία θπβέξλεζεο - Ο-
ΝΕΧ θαη ηωλ ζπλδηθαιηζηώλ ηνπο, πνπ καο θαινύλ 
λα ζηξαηεπηνύκε ζηα ζρέδηά ηνπο, παξνπζηάδν-
ληαο ην έθηξωκα ωο ιύηξωζε», ηνλίδνπλ ζε αλα-
θνίλσζή ηνπο ην Δξγαηηθό Κέληξν Πεηξαηά, ην 
Δ.Κ. αιακίλαο, ην πλδηθάην Μεηάιινπ θαη Ναπ-
πεγνεπηζθεπαζηηθήο Βηνκεραλίαο Διιάδαο, Δξγα-
δνκέλσλ ζηα Ναππεγεία θαξακαγθά, Ξύινπ θαη 
Ναππεγνμπινπξγώλ, σκαηεηαθή Δπηηξνπή ζηα 
Ναππεγεία «πα-λόπνπινπ», ΠΔΜΔΝ, ΣΔΦΔΝ-
ΧΝ, ΠΔΔΜΑΓΔΝ, ΠΔ-ΝΑΣ, ΔΝΔΓΔΠ θ.ά. 
ζσκαηεία ηνπ Πεηξαηά θαη ηεο δπηηθήο Αηηηθήο. 

ΚΔΔΝ - ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

Αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο ζπνπδαζηώλ 
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΔΗ – ΤΠΟΚΛΟΠΔ 

Καλείο ζπκβηβαζκόο κε ην               
θαθέισκα θαη ηνλ ραθηεδηζκό!  

Κακία αλαθνξά, νύηε θαλ κία ιέμε δελ αθνύ-
ζηεθε γηα ην ζθνηεηλό ζεζκηθό πιαίζην πάλσ 
ζην νπνίν παηνύλ νη παξαθνινπζήζεηο - ππν-
θινπέο, από ηνλ Κπξηάθν Μεηζνηάθε, 
ηνλ Αιέμε Σζίπξα ή ηνλ εθπξόζσπν ηνπ ΠΑ-
ΟΚ, ηελ Παξαζθεπή 26/8 ζηε Βνπιή, θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ζε επίπεδν πνιηηηθώλ 
αξρεγώλ.  

Ο Κπξ. Μεηζνηάθεο έθαλε εθ λένπ ιόγν κελ 
γηα «ππεξεζηαθή αζηνρία», σζηόζν έζπεπζε λα 
θάλεη ζαθέο όηη νη κεραληζκνί παξαθνινύζεζεο 
δνπιεύνπλ θαλνληθά θαη δελ εμαηξνύληαη από 
απηνύο νύηε «ηα δεκόζηα πξόζσπα». Από ηελ 
πιεπξά ηνπ ν Αι. Σζίπξαο ζε έλα ξεζηηάι ε-
κπαηγκνύ θαη ππνθξηζίαο είπε όηη επί εκεξώλ 
ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ νπδέπνηε έγηλαλ παξα-
θνινπζήζεηο βνπιεπηώλ θαη πνιηηηθώλ πξνζώ-
πσλ, όηαλ κε ηηο ζπλαθξνάζεηο από ην 2016 
ζηελ έδξα ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ ζηνλ Πεξηζζό ήηαλ 
ππό θαζαξή παξαθνινύζεζε έλα νιόθιεξν 
θόκκα! 

Παξάιιεια, όια ηα αζηηθά θόκκαηα παξέζε-
ζαλ δηάθνξεο πξνηάζεηο γηα ηελ «εμπγίαλζε» 
ηεο ΔΤΠ, ηεξώληαο σζηόζν «ζηγή αζπξκάηνπ» 
γηα ην άζιην πιέγκα πνπ ζπλδηακόξθσζαλ ΝΓ, 
ΤΡΗΕΑ, ΠΑΟΚ είηε σο θπβέξλεζε, είηε σο 
αληηπνιίηεπζε, ςεθίδνληαο νδεγίεο ηεο ΔΔ, λό-
κνπο, δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο, πνπ αλαγάγνπλ ζε 
θαλόλα ηελ παξαθνινύζεζε θαη ην θαθέισκα 
ησλ πάλησλ, ηε ζπζηεκαηηθή θαη γεληθεπκέλε 
παξαβίαζε ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ησλ πξνζσπη-
θώλ δεδνκέλσλ ηνπ ιανύ γηα ηε ζσξάθηζε ηεο 
εμνπζίαο ηνπ θεθαιαίνπ. 

Ο ΓΓ ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ Γεκήηξεο Κνπηζνύ-
κπαο απαίηεζε ηελ θαηάξγεζε απηνύ ηνπ βξώ-
κηθνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ, ελώ παξέζεζε ζπγθε-
θξηκέλα ζηνηρεία γηα ην πώο ΝΓ, ΤΡΗΕΑ, ΠΑ-
ΟΚ ην έρνπλ ρηίζεη βήκα βήκα θαη εκπινπηί-
ζεη, ςεθίδνληαο όινη καδί από ην 1999 έσο ζή-
κεξα πιήζνο λνκνζεηηθώλ ξπζκίζεσλ, θαλνλη-
ζκώλ θαη Οδεγηώλ ηεο ΔΔ. Δπαλέιαβε ηε ζέζε 
ηνπ ΚΚΔ γηα δηεξεύλεζε από ηελ Δμεηαζηηθή 
Δπηηξνπή όισλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαηαγγε-
ιηώλ όπσο είλαη ε παξαθνινύζεζε ηνπ Ν. Αλ-
δξνπιάθε, νη παξαθνινπζήζεηο δεκνζηνγξάθσλ 
θαη νη ππνθινπέο ζηελ έδξα ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ 
από ην 2016 έσο ζήκεξα. 

Κάιεζε ηνλ ιαό λα κε ζπκβηβαζηεί κε έλα 
θξάηνο πνπ εκθαλίδεηαη «πξνζηάηεο» ησλ δηθαη-
σκάησλ ηνπ αιιά ηειηθά είλαη ν βηαζηήο ηνπο, 
λα γπξίζεη ηελ πιάηε ζηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο 
πνπ ηώξα εκθαλίδνληαη σο «αζώεο πεξηζηεξέο» 
θαη ππέξκαρνη ηεο πξνζηαζίαο ησλ αηνκηθώλ 
δηθαησκάησλ θαη είλαη νη ίδηνη πνπ ςεθίδνπλ 
λόκνπο πνπ ρηππνύλ ηα ιατθά δηθαηώκαηα. Σόλη-
ζε πσο κόλν ν ιαόο πνπ δελ ζπκβηβάδεηαη κε 
«κεγάινπο αδειθνύο», κε ραθηεδηζκνύο θαη θα-
θειώκαηα, ζηνρεύεη ηνλ πξαγκαηηθό αληίπαιν, 
ην θεθάιαην θαη δηεθδηθεί ηα δηθαηώκαηά ηνπ, 
κπνξεί λα πξνζηαηέςεη ηνλ ιαό. 

Σε Γεπηέξα 29/8 ζπλεδξίαζε εθ λένπ ε Οιν-
κέιεηα θαη απνθάζηζε ηε ζύζηαζε Δμεηαζηηθήο 
Δπηηξνπήο, ύζηεξα από πξόηαζε ηνπ ΠΑΟΚ / 
ΚΗΝΑΛ. 

Να εληαρζνύλ ζηα ΒΑΔ νη          
ιηκελεξγάηεο ζηηο πξνβιήηεο       

2 θαη 3 ηνπ Πεηξαηά 
Να ππαρζνύλ άκεζα νη ιηκελεξγάηεο ζηηο 

πξνβιήηεο 2 θαη 3 ηνπ Ληκέλα Πεηξαηά ζην θα-
ζεζηώο ησλ Βαξέσλ θαη Αλζπγηεηλώλ Δπαγγει-
κάησλ, όπσο άιισζηε νξίδεη ν λόκνο, δήηεζε ε 
βνπιεπηήο ηνπ ΚΚΔ, Γηακάλησ Μαλσιάθνπ, 
θαηά ηελ ζπδήηεζε, 11/7, ζρεηηθήο Δπίθαηξεο 
Δξώηεζεο ζηε Βνπιή. 

Όπσο αλέθεξε νη ιηκελεξγάηεο ζηηο πξνβιή-
ηεο 2 θαη 3 ηνπ Ληκέλα Πεηξαηά ζηεξνύληαη εδώ 
θαη ρξόληα ην δηθαίσκα έληαμεο ζηα ΒΑΔ, ηελ 
ώξα πνπ ζπλάδειθνη ηνπο ζηελ πξνβιήηα 1 ηνπ 
Ληκέλα Πεηξαηά, πνπ παξέρνπλ ηηο ίδηεο αθξηβώο 
ππεξεζίεο θαη νπζηαζηηθά έρνπλ ηελ ίδηα εξγν-
δόηξηα εηαηξεία, έρνπλ εληαρζεί. 

Μάιηζηα, ζεκείσζε όηη ην λνκηθό πιαίζην 
είλαη ζαθέο, όπσο επηβεβαηώζεθε αθόκα κηα 
θνξά θαη από ηνλ ΔΦΚΑ, πνπ εμέδσζε δηεπθξη-
ληζηηθά έγγξαθα. 

Σαπηόρξνλα επαλέιαβε ην αίηεκα λα ζπλα-
ληεζνύλ κε ην ππνπξγείν Δξγαζίαο εθπξόζσπνη 
ηεο Έλσζεο Δξγαδνκέλσλ Γηαθίλεζεο Δκπν-
ξεπκαηνθηβσηίσλ ζηηο Πξνβιήηεο Πεηξαηά, Δ-
ΝΔΓΔΠ, πξνθεηκέλνπ άκεζα λα δνζεί νξηζηηθή 
ιύζε κε ηελ εξγνδόηξηα εηαηξία ΔΠ ΑΔ 
(ζπγαηξηθή ηεο COSCO), πνπ ζπλερίδεη κέρξη 
θαη ζήκεξα λα παξαβηάδεη ηε λνκνζεζία, αθνύ 
δελ πξνβαίλεη ζηελ θαηαβνιή ηεο πξνβιεπόκε-
λεο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο γηα ηε βαξηά θαη 
αλζπγηεηλή εξγαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθκε-
ηαιιεύεηαη. Σν απνηέιεζκα, ηόληζε ε Γ. Μαλσ-
ιάθνπ, είλαη λα ζηεξείηαη ν ΔΦΚΑ έζνδα θαη λα 
σθεινύληαη παξαλόκσο νη εξγνδόηεο, αιιά θαη 
όξγαλα ηνπ ΔΦΚΑ λα παξαιείπνπλ ηνλ έιεγρν 
θη νη όπνηνη ππεξγνιάβνη λα κελ ππαγάγνπλ ην 
πξνζσπηθό ηνπο ζηα ΒΑΔ. 

ηελ απάληεζή ηνπ, ν πθππνπξγόο Δξγαζί-
αο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ, Παλαγηώηεο 
Σζαθιόγινπ, παξαδέρζεθε όηη νη εξγαδόκελνη 
δηθαηνύληαη λα εληαρζνύλ ζηα ΒΑΔ θαη είπε 
όηη νη ππεξεζίεο ηνπ ΔΦΚΑ έρνπλ ελεκεξώ-
ζεη ηνλ εξγνδόηε, σζηόζν πξόθεηηαη γηα ρξν-
λνβόξα δηαδηθαζία πνπ βξίζθεηαη ζηα δηθα-
ζηήξηα ζρεηηθά κε ηελ ζπκκόξθσζε ηεο εξγν-
δόηξηαο εηαηξείαο. 

ΚΤΡΙΑΚΟ ΜΗΣΟΣΑΚΗ ΣΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΣΗ ΔΕΘ 

Έηαμε ηόλσζε ησλ επηρεηξεκαηηθώλ     
νκίισλ θαη ηα ...εηήζηα ςίρνπια ζην ιαό 

Ζ  ηφλσζε ησλ επηρεηξεκαηη-
θψλ νκίισλ είλαη ν βαζηθφο 

ζηφρνο ησλ κέηξσλ πνπ αλαθνηλψ-
ζεθαλ φπσο ν ίδηνο πξσζππνπξ-
γφο Κπξηάθνο Μεηζνηάθεο αλέ-
θεξε ζηελ νκηιία ηνπ ζηε Γηεζλή 
Έθζεζε Θεζζαινλίθεο ζε ζπλδπα-
ζκφ κε ηελ εηήζηα παξνρή ςίρνπ-
ισλ ζην ιαφ πξνθεηκέλνπ λα δηα-
ζθαιίζεη ηελ ζηαζεξφηεηα πνπ 
επηηξέπεη ηελ ζπλέρηζε ηεο αληηιατ-
θήο πνιηηηθήο.  

Γηα αλαθνχθηζε θαη ηφλσζε ησλ 
επηρεηξήζεσλ κίιεζε ν Κ. Μεηζν-
ηάθεο απφ ην Βειιίδεην ζπλεδξηα-
θφ θέληξν ζηε Θεζζαινλίθε αλα-
θνηλψλνληαο νθηψ κέηξα έσο ην 
ηέινο ηνπ 2022 θαη 12 κέηξα πνπ 
ζα ηεζνχλ ζε ηζρχ ην 2023. Υαξα-
θηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπο είλαη ε 
πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο κέζα 
απφ θάζε κέηξν λα βγάιεη θέξδνο 
γηα ηηο επηρεηξήζεηο φπσο απφ 
πξνγξάκκαηα ζηέγεο θαη λέαο κεί-
σζεο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ.  

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθνίλσζε φηη 
ζα απαιιάζζνληαη απφ ην 40% 
ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ νη 
επηρεηξήζεηο πνπ ζα κεηαηξέπνπλ 
ζπκβάζεηο απφ κεξηθή ζε πιή-

ξνπο απαζρφιεζεο θαη φηη ζα πα-
ξαρσξνχληαη θξαηηθά νηθφπεδα ζε 
ηδησηηθέο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξεί-
εο γηα λα ηα εθκεηαιιεπηνχλ. Δπί-
ζεο νη θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο 
ζα κπνξνχλ θαη ζηα πξνγξάκκαηα 
γηα θνηηεηηθέο εζηίεο κέζσ ΓΗΣ 
θαη θπζηθά γηα λα θεξδίζνπλ ζε 
βάξνο ησλ αλαγθψλ ησλ νηθνγε-
λεηψλ ησλ θνηηεηψλ.  

Γηα έσο ην ηέινο ηνπ 2022 αλα-
θνίλσζε φηη ζα δνζνχλ ηα θαζηε-
ξσκέλα 250 επξψ ζε ρακεινζπ-
ληαμηνχρνπο θαη αλαζθάιηζηνπο. 
Φνηηεηηθφ επίδνκα 1500 επξψ, 
επίδνκα ζέξκαλζεο χςνπο 300 
εθαη. επξψ. Δπηδφηεζε γηα ιηπά-
ζκαηα θαη δσνηξνθέο ζε αγξφηεο 
θαη θηελνηξφθνπο. Δπέθηαζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο αλαθπθιψλσ ζπ-
ζθεπέο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ηνπξηζκφο γηα φινπο θαη απνδε-
κηψζεηο ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο 
φπσο ζηα πιεξψκαηα πνιεκηθψλ 
πινίσλ πνπ είλαη ζε απνζηνιή. 

Απφ ην 2023, αλαθνίλσζε φηη 
ζα κνληκνπνηεζεί ε θαηά 3 κνλά-
δεο κείσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ ιέγνληαο φηη «κεηψλεηαη 
ην κηζζνινγηθφ βάξνο ησλ επηρεη-
ξήζεσλ». Καηαξγείηαη ε εηδηθή 
εηζθνξά αιιειεγγχεο. Μίιεζε γηα 
αχμεζε ησλ ζπληάμεσλ γηα φζνπο 
έρνπλ ρακειή ή κεδεληθή πξνζσ-
πηθή δηαθνξά κε βάζε ην λφκν 
Καηξνχγθαινπ πνπ πξνθαλψο 
είλαη ζε ηζρχ. Τπνιφγηζε ηελ αχμε-
ζε πεξίπνπ ζην 6%, φηαλ νη ζπ-
ληαμηνχρνη δηεθδηθνχλ νπζηαζηηθέο 
απμήζεηο θαη επαλαθνξά ηεο 13εο 
θαη ηεο 14εο ζχληαμεο.  

Αλαθνίλσζε αχμεζε κφιηο θαηά 
10% ησλ απνδνρψλ ησλ λνζνθν-
κεηαθψλ γηαηξψλ αλ θαη αλαγλψξη-
ζε φηη ε αχμεζε απηή είλαη κηθξή 
εληνχηνηο γηα λα ηελ δηθαηνινγή-
ζεη  επηθαιέζηεθε ηε δεκνζηνλνκη-
θά πεξηζψξηα πνπ πνηέ δελ είλαη 
είλαη αξθεηά γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ 
ιατθέο αλάγθεο... Αλέθεξε φηη ην 
επίδνκα κεηξφηεηαο επεθηείλεηαη 
απφ ηνπο 6 ζηνπο 9 κήλεο, δηαηε-
ξείηαη έσο ην Ηνχλην ηνπ 2023 ν 
κεησκέλνο ΦΠΑ ζε θαθέ θηι, ε 
αλαζηνιή ηνπ ΦΠΑ ζηελ νηθνδνκή 
ζα είλαη έσο ην ηέινο ηνπ 2024 θαη 
αλέθεξε φηη ν θαηψηεξνο κηζζφο 
ζα απμεζεί απφ ηνλ Μάε ηνπ 2023 

-δίχως να πει ποζά και ποζοζηά- 
κε βάζε ην λφκν Αρηζηφγινπ - 
Βξνχηζε δειαδή κε απφθαζε ηνπ 
εθάζηνηε ππνπξγνχ θαη ρσξίο 
ζπιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε. 

Έζπεπζε λα δηαβεβαηψζεη πξνο 
πάζα θαηεχζπλζε, εληφο θαη εθηφο 
ζπλφξσλ, φηη ηα κέηξα πνπ αλα-
θνίλσζε είλαη απνιχησο θνζηνιν-
γεκέλα θαη δελ βγάδνπλ ηελ ρψξα 
«απφ ην δξφκν ηεο δεκνζηνλνκη-
θήο ζχγθιηζεο» θαη νχηε ιίγν νχηε 
πνιχ ππνζηήξημε φηη είλαη αλα-
γθαίν θαθφ λα κνηξάδνληαη ςίρνπ-
ια ζην ιαφ δηφηη φπσο είπε ζε α-
ληίζεηε πεξίπησζε ην θφζηνο απφ 
έλα βνκβαξδηζκέλν ηνπίν ζα ήηαλ 
πνιχ ρεηξφηεξν...  

Ο πξσζππνπξγφο ζηνλ απνιν-
γηζκφ πνπ έθαλε ηνπ θπβεξλεηηθνχ 
έξγνπ, κεηαμχ άιισλ, ήζειε λα 
θαηαδείμεη πσο ε θπβέξλεζε ηνπ 
είλαη ζην πιεπξφ ησλ επηρεηξεκα-
ηηθψλ νκίισλ αθνχ κείσζε ην θφ-
ξν ζηηο επηρεηξήζεηο απφ ην 29% 
ζην 22%, νη εμαγσγέο απμήζεθαλ 
θαηά 74% θαη νη επελδχζεηο θαηά 5 
δηζ. επξψ. 

Γηα ηνλ πφιεκν ζηελ Οπθξαλία 
θαηέδεημε ηελ πξφζεζε ηεο θπβέξ-
λεζεο ηνπ λα εκπιαθεί αθφκα πην 
βαζηά ζηα ζρέδηα ησλ ΖΠΑ θαη ηνπ 
ΝΑΣΟ ζηελ αληηπαξάζεζή ηνπο κε 
ηε Ρσζία θαη ηελ Κίλα, ελψ γηα ηελ 
επηζεηηθφηεηα ηεο Σνπξθίαο, πνπ 
είλαη κέινο ηνπ ΝΑΣΟ, έζπεηξε θαη 
πάιη ηνλ εθεζπραζκφ ππνζηεξί-
δνληαο φηη νη απεηιέο ηεο Άγθπξαο 
γηα ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ είλαη 
«αληζηφξεηα ππξνηερλήκαηα γηα 
εζσηεξηθή θαηαλάισζε». Απεπζπ-
λφκελνο πξνο ηνλ Σαγίπ Δξληνγάλ 
είπε «ληαειίθηα γηνθ κε ηελ Διιά-
δα» θαη  εκθάληζε ζαλ ζηήξηγκα 
ηεο ρψξαο ηηο ζπκθσλίεο κε ηε 
Γαιιία θαη ηεο ΖΠΑ φηαλ απηέο νη 
ρψξεο παδαξεχνπλ κε ηελ Αγθπξα 
ηελ απνκάθξπλζε ηεο απφ ηελ 
Μφζρα κε πηζαλά αληαιιάγκαηα 
θαη ζε Αηγαίν θαη Αλ. Μεζφγεην.  

Γηα ηα ελεξγεηαθά, είπε θαη πάιη 
φηη «πξέπεη λα πξνεηνηκαζηνχκε 
γηα έλα πνιχ δχζθνιν ρεηκψλα» 
θαη αλεζπρψληαο γηα ηε ιατθή δπ-
ζαξέζθεηα θαη ηηο θηλεηνπνηήζεηο 
ππνζηήξημε φηη ε αγαλάθηεζε ηνπ 
ιανχ δελ πξέπεη λα αλαδεηά επζχ-
λεο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο αι-
ιά ζε εμσηεξηθέο επηζέζεηο, θαην-
λνκάδνληαο ηνλ Βιαληηκίξ Πνχηηλ.  

Απέθπγε σζηφζν λα κηιήζεη γηα 
ηηο επζχλεο φισλ ησλ θπβεξλήζε-
σλ γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο 
αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, γηα 
ηελ πξάζηλε κεηάβαζε θαη ηελ 
απνιηλγηηνπνίεζε, ην ρξεκαηηζηή-
ξην ξχπσλ θαη άιιεο επηινγέο ηεο 
ΔΔ πνπ εθαξκφζηεθαλ θαη ζηελ 
Διιάδα θαη έθεξαλ κφλν αξλεηηθά 
απνηειέζκαηα ζην ιαφ. 

Γηα ηη εθινγέο είπε φηη ζα γίλνπλ 
ζην ηέινο ηεο ηεηξαεηίαο θαη φηη 
έλα απφ ηα πξνεθινγηθά ηνπ ζπλ-
ζήκαηα ζα είλαη «ή ζπλερίδνπκε 
κπξνζηά ή γπξίδνπκε πίζσ». Υα-
ξαθηήξηζε «επηρεηξεζηαθφ ιάζνο» 
ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ Ν. Αλ-
δξνπιάθε θαη έδεημε φηη ζθνπφο 
ηνπ είλαη ε ελίζρπζε ηνπ κεραλη-
ζκνχ ησλ παξαθνινπζήζεσλ ιέ-
γνληαο φηη «ε ΔΤΠ ήηαλ θαη ζα 
είλαη πνιχηηκε ζηελ επνρή πνπ 
έξρεηαη».   

«Ο θχξηνο Μεηζνηάθεο, ζηελ 
πξνζπάζεηα ηνπ λα ζέζεη ζην ιαφ 
θάιπηθεο δηαρσξηζηηθέο γξακκέο θη 
εθβηαζηηθά δηιήκκαηα, θηάλεη ζην 
ζεκείν λα εκπιέθεη ην ΚΚΔ ζε  
αλππφζηαηα ζελάξηα θπβεξλήζε-
σλ ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ΤΡΗΕΑ, 
ην ΠΑΟΚ/ΚΗΝΑΛ θαη ΜΔΡΑ25» 
αλαθέξεη ζε ζρφιην γηα ηε ζπλέ-
ληεπμε ηχπνπ ηνπ Κ. Μεηζνηάθε 
ζηε ΓΔΘ ην Γξαθείν Σύπνπ ηεο 
ΚΕ ηνπ ΚΚΕ θαη πξνζζέηεη: 

«Βεβαίσο γλσξίδεη πνιχ θαιά 
φηη νη ζηξαηεγηθέο επηινγέο απηψλ 
ησλ θνκκάησλ, νη δεζκεχζεηο ηνπο 
απέλαληη ζηελ ΔΔ, ην ΝΑΣΟ, ην 
θεθάιαην, δεκηνπξγνχλ αληηθεηκε-
ληθά ηε δπλαηφηεηα γηα άιινπ εί-
δνπο πνιηηηθή εμέιημε: Ζ ίδηα ε ΝΓ, 
κε ή ρσξίο ηνλ θχξην Μεηζνηάθε, 
λα ζπλεξγαζηεί κε θάπνην απφ 
απηά ηα θφκκαηα αλ απηφ απαηηε-
ζεί απφ ηηο αλάγθεο ζηαζεξφηεηαο 
ηνπ ζάπηνπ ζπζηήκαηνο». 

ΠΔΜΔΝ - ΣΔΦΔΝΧΝ - ΠΔΔΜΑΓΔΝ 

Να ιεθζνύλ κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ λαπηεξγαηώλ ζηα πινία κεηαθν-
ξάο ζηηεξώλ ζηε Μαύξε Θάιαζζα 
«Γηα λα κελ απνηειέζνπλ νη λαπηεξγάηεο 

"παξάπιεπξεο απώιεηεο" ζε εκπόιεκεο πεξηνρέο, 
επηβάιιεηαη ε άκεζε παξέκβαζε ηεο θπβέξλεζεο, 
γηα ηε ιήςε κέηξσλ, πνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηελ 
πξνζηαζία ηεο δσήο ησλ λαπηεξγαηώλ, ζηα πινία 
πνπ ζα εθηειέζνπλ δξνκνιόγηα ζηε Μαύξε Θά-
ιαζζα, κεηαθέξνληαο νπθξαληθά ζηηεξά», ππν-
γξακκίδνπλ ηα λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία ΠΔ-
ΜΔΝ, ΣΔΦΔΝΧΝ θαη ΠΔΔΜΑΓΔΝ. 

πγθεθξηκέλα αλαθέξνπλ όηη «ε εμέιημε ηνπ 
ηκπεξηαιηζηηθνύ πνιέκνπ ζηελ Οπθξαλία, κε ηελ 
εκπινθή Ρσζίαο, ΖΠΑ, ΝΑΣΟ, ΔΔ, έρεη πξνθα-
ιέζεη ζηνλ βσκό ησλ αληαγσληζκνύ ησλ ηκπεξηα-
ιηζηώλ θαη ησλ κνλνπσιηαθώλ νκίισλ ηξαγηθά 
απνηειέζκαηα ζε αλζξώπηλεο απώιεηεο, πιηθέο 
θαη θπζηθέο θαηαζηξνθέο, εγθπκνλεί ζνβαξνύο 
θηλδύλνπο γηα παγθόζκηα επηζηηηζηηθή θξίζε. 

Τπελζπκίδεηαη πσο 22 Ηνύιε ζηελ Κσλζηαληη-
λνύπνιε ππεγξάθε ζπκθσλία κεηαμύ Ρσζί-
αο θαη Οπθξαλίαο, παξνπζία ηνπ ΓΓ ηνπ ΟΖΔ, 
θαη ηνπ Σνύξθνπ πξνέδξνπ, γηα ηελ εμαγσγή πε-
ξίπνπ 22 εθαη. ηόλσλ νπθξαληθώλ ζηηεξώλ κέ-
ζσ Μαύξεο Θάιαζζαο, από ηελ Οδεζζό θαη από 
άιια δύν θνληηλά ιηκάληα. 

ηε ζπκθσλία δελ πξνβιέπεηαη ε απνλαξθνζέ-
ηεζε ησλ νπθξαληθώλ ιηκαληώλ θαη ηεο επξύηε-
ξεο πεξηνρήο, αιιά ε αλαθνξά ζηνπο ιεγόκελνπο 
αζθαιείο δηαδξόκνπο θαη ζε θνηλνύο ειέγρνπο 
ζηα πινία, πνπ δελ κπνξνύλ λα εμαζθαιίζνπλ 
ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξώπηλεο δσήο ζηε ζάιαζ-
ζα». 

Να απεγθισβηζζνύλ θαη λα επαλα-
παηξηζζνύλ άκεζα νη λαπηεξγάηεο 
ησλ 2 δεμακελόπινησλ από ην Ηξάλ 

«Δπαλαιακβάλνπκε ηε ζέζε καο ε θπβέξλεζε, 
ην ππνπξγείν Δμσηεξηθώλ, ην ππνπξγείν Ναπηηιί-
αο λα αλαιάβνπλ ηηο επζύλεο ηνπο γηα ηνλ άκεζν 
απεγθισβηζκό ησλ λαπηεξγαηώλ ησλ δύν δεμακε-
λόπινησλ θαη ηνλ αζθαιή επαλαπαηξηζκό ηνπο», 
ηνλίδνπλ ηα λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ, 
ΣΔΦΔΝΧΝ θαη ΠΔΔΜΑΓΔΝ, θαζώο, όπσο  
ππνγξακκίδνπλ:  

«Γύν κήλεο κεηά ηελ έλνπιε θαηάιεςε ζην 
Ηξάλ ησλ δύν ππό ειιεληθή ζεκαία δεμακελό-
πινησλ, "DELTA POSEIDON" ηεο λαπηηιηαθήο 
εηαηξείαο "Delta Tnakers" θαη "PRUDENT 
WARRIOR" ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο "Pole-
mbros Shipping Ltd", ζπλερίδεηαη ε νκεξία ησλ 
λαπηεξγαηώλ. 

Ζ έλνπιε θαηάιεςε ησλ δύν πινίσλ ζπλδέεηαη 
κε ηελ θαηάζρεζε ηνπ ηξαληθνύ πεηξειαίνπ πνπ 
κεηέθεξε ην ξσζηθό δεμακελόπινην "LANA", 
θαη’ εληνιή ησλ ΖΠΑ, ιόγσ ησλ θπξώζεσλ πνπ 
έρνπλ επηβιεζεί ζε Ρσζία,   Ηξάλ θαη ελώ ην 
πινίν βξηζθόηαλ ζηε ζάιαζζα ηεο Καξύζηνπ. 

Παξά ηηο θξαπγέο αγσλίαο ησλ λαπηεξγαηώλ 
θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο, δελ ππάξρεη θακία επί-
ζεκε δηαβεβαίσζε από πιεπξάο θπβέξλεζεο,  
ππνπξγείνπ Ναπηηιίαο γηα ηελ εμέιημε ηεο θαηά-
ζηαζε θαη ηνλ αζθαιή επαλαπαηξηζκό ησλ λαπ-
ηεξγαηώλ.» 

Γηα ην ζέκα απηό ε Παλειιήληα Έλσζε      
Ναπηώλ (ΠΔΝΔΝ), κε δειηίν ηύπνπ 11/9/2022      
-σε ρόλο κυβερνητικού εκπροσώπου- ανακοίνωσε 
όηη ...«αξρίδεη ε επηζηξνθή ηωλ εγθιωβηζκέλωλ 
πιεξωκάηωλ από ηα δύν ειιελόθηεηα δεμακε-
λόπινηα ζην Ιξάλ». 

Απάληεζε ζ’ απηνύο ηνπο ηζρπξηζκνύο δίλνπλ 
νη ζπγγελείο ησλ νθηώ Διιήλσλ θαη ηνπ ελόο Κπ-
πξίνπ ηνπ «Prudent Warrior», κε επηζηνιή πνπ 
απέζηεηιε πξνο ηελ ΠΔΝΔΝ ν πιεξεμνύζηνο δη-
θεγόξνο ηνπο, ζηελ νπνία ζεκεηώλεηαη όηη ην ζρε-
ηηθό δειηίν Σύπνπ «πεξηέρεη αλαθξίβεηεο θαη 
πιεξνθνξίεο πνπ δελ επαιεζεύνληαη θαη δελ 
ζπλνδεύνληαη από ηελ απαξαίηεηε πεγή», πξν-
ζζέηνληαο όηη «εγείξνληαη θαη εξωηεκαηηθά» 
ηόζν «γηα ηελ πεγή πιεξνθόξεζεο ηεο  ΠΕΝΕΝ 
ζρεηηθά κε ην ζέκα», όζν θαη «ωο πξνο ηελ ζθν-
πηκόηεηα ηεο δηάδνζεο κηαο ηέηνηαο είδεζεο, ε 
νπνία δελ επαιεζεύεηαη από νηαδήπνηε επίζεκε 
ή έζηω αλεπίζεκε ελεκέξωζε». 

ΔΡΓΑΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΗΡΑΗΑ 

Αληηθαζηζηηθή ζπγθέληξσζε θαη πνξεία ζην Κεξαηζίλη  

γηα ηα 9 ρξόληα από ηε δνινθνλία ηνπ Παύινπ Φύζζα 

 ηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ 
πνξεία ζην Κεξαηζίλη, 

ηελ Κπξηαθή 18 επηέκβξε, 
ζηηο 5.30 κ.κ., ζην κλεκείν 
ηνπ Π. Φύζζα (Π. Φχζζα 60) 
κε πξνζπγθέληξσζε ζηηο 5 
κ.κ. ζηελ πιαηεία Νίθεο 
(Εαξληέλ), αιιά θαη ζηελ α-
ληηθαζηζηηθή ζπλαπιία ην 
άββαην 17 επηέκβξε, ζηηο 
7 κ.κ. ζηα Ληπάζκαηα Δξα-
πεηζώλαο (ΙΛΟ) θαιεί ηα 
ζσκαηεία-κέιε ηνπ, αιιά θαη 
ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο πφιεο 
ην Εξγαηηθό Κέληξν Πεη-
ξαηά, κε αθνξκή ηε ζπκπιή-
ξσζε 9 ρξφλσλ απφ ηε δνιν-
θνλία ηνπ κνπζηθνχ απφ ηάγ-
κα εθφδνπ ηεο λαδηζηηθήο ε-
γθιεκαηηθήο νξγάλσζεο Υξπ-
ζή Απγή. 

Αλαιπηηθά ε αλαθνίλσζε ηνπ 
Δξγαηηθνχ Κέληξνπ: 

«Πξηλ απφ 9 ρξφληα, ηάγκα 
εθφδνπ ηεο λαδηζηηθήο εγθιε-
καηηθήο νξγάλσζεο ΥΑ ζην 
Κεξαηζίλη δνινθνλεί ηνλ αληη-
θαζίζηα κνπζηθφ Παχιν Φχζ-
ζα γηα ηηο ηδέεο θαη ηα ηξαγνχ-
δηα ηνπ.  

Μηα βδνκάδα λσξίηεξα 
άιιν ηάγκα εθφδνπ ζηήλεη δν-
ινθνληθή ελέδξα ζε ζπλδηθαιη-
ζηέο ηνπ ΠΑΜΔ ζην Πέξακα. 
Έρνπλ πξνεγεζεί εγθιεκαηηθέο 
επηζέζεηο ελάληηα ζε Αηγχπηη-
νπο αιηεξγάηεο θαη πιήζνο 
άιισλ. 

ήκεξα 9 ρξφληα κεηά, ζηε 
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ 
ιανχ καο έρεη γίλεη πιένλ 
ζπλείδεζε φηη παξά ηηο θαηα-
δηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ 
έζηεηιαλ ζηε θπιαθή ην κφξ-
θσκα ηεο ΥΑ, ν θαζηζκφο 
δελ πεζαίλεη κφλνο ηνπ. 
Υξεηάδεηαη θαζεκεξηλή πάιε 
κε ην ζχζηεκα πνπ ηνλ γελ-
λά, ηνλ θαπηηαιηζκφ, πνπ ηνλ 
ζξέθεη θαη ρξεζηκνπνηεί ηέ-
ηνηεο νκάδεο γηα λα ππεξα-
ζπηζηνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ 
εξγνδνηψλ, λα επηβάινπλ ηηο 
νξέμεηο ηνπο ελάληηα ζηνπο 
εξγαδφκελνπο πνπ αζθπ-
θηηνχλ θάησ απφ ηελ επίζεζε 
πνπ δέρνληαη ζηα εξγαζηαθά 
ηνπο δηθαηψκαηα. 

Καλέλαο εθεζπραζκφο! Κα-
ινχκε ζε ζπλερή επαγξχπλε-

ζε ηδηαίηεξα κεηά ηηο απνθπια-
θίζεηο ρξπζαπγηηψλ θαη ηε δίθε 
ζε 2ν βαζκφ ζην Δθεηείν ηεο 
Αζήλαο, απαηηψληαο λα κπνχ-
λε αθφκα πην βαζηά ζηε θπια-
θή νη εγθιεκαηίεο ηεο λαδηζηη-
θήο νξγάλσζεο. 

Ζ εξγαηηθή ηάμε, ηα πλδη-
θάηα, ην Δξγαηηθφ Κέληξν Πεη-
ξαηά φια απηά ηα ρξφληα πιάη 
ζηνλ θαζεκεξηλφ αγψλα γηα 
θαιχηεξεο ζπλζήθεο δνπιεηάο, 
θφληξα ζε εξγνδνζία θαη θπ-
βεξλήζεηο, δίλνπλ κάρε ψζηε 

φια απηά ηα λαδηζηηθά κνξθψ-
καηα πνπ βξήθαλ ηελ επθαηξία 
θαη βγήθαλ απφ ηηο ηξχπεο 
ηνπο λα μαλαγπξίζνπλ πίζσ ζ' 
απηέο. 

ηηο εξγαηνγεηηνληέο ηνπ 
Πεηξαηά, ζηηο πξνζθπγνγεηην-

ληέο ηνπ Κεξαηζηλίνπ, ηεο Γξα-
πεηζψλαο θαη ηεο Κνθθηληάο 
μέξνπκε θαιά πψο λα πνιεκά-
κε ηνλ θαζηζκφ, πψο λα πα-
ιεχνπκε δηεθδηθψληαο κηα θα-
ιχηεξε δσή. Αληίπαιφο καο 
είλαη ην θεθάιαην, νη θπβεξλή-

ζεηο ηνπ, ε αληεξγαηηθή πνιηηη-
θή πνπ εθαξκφδνπλ, έρνληαο 
σο καθξχ ηνπο ρέξη ηέηνηεο 
νκάδεο γηα λα θνβίδνπλ ηνλ 
εξγάηε θαη λα κελ ζεθψλεη 
θεθάιη ζηηο νξέμεηο ηεο εξγν-
δνζίαο. 

Σν Δξγαηηθφ Κέληξν Πεη-
ξαηά αηαιάληεπηα ζα ζπλερί-
ζεη ηελ νξγάλσζε ηεο πάιεο 
ησλ εξγαδνκέλσλ ζε θάζε 
θιάδν, ζε θάζε ρψξν δνπ-
ιεηάο. Ζ αληεπίζεζε ηεο εξ-
γαηηθήο ηάμεο, ν αγψλαο γηα 
ππνγξαθή πιινγηθψλ πκ-
βάζεσλ κε απμήζεηο ζηνπο 
κηζζνχο, απέλαληη ζε απνιχ-
ζεηο θαη αληεξγαηηθνχο λφ-
κνπο πξέπεη λα βάιεη ζην 
επίθεληξν ην ίδην ην ζχζηεκα 
πνπ ρηππάεη ηα δηθαηψκαηά 
καο, πνπ γελλά θαη ζξέθεη θαη 
ηνλ θαζηζκφ. 

Σν Δξγαηηθφ Κέληξν Πεηξαηά 
ζηεξίδεη θαη ηηο ππφινηπεο δξά-
ζεηο ηνπ πιιφγνπ Πνιηηηζκνχ 
"Παχινο Killah P Φχζζαο" κε 
αθνξκή ηα 9 ρξφληα απφ ηε 
δνινθνλία.» 

https://www.rizospastis.gr/story.do?id=11804878
https://www.rizospastis.gr/story.do?id=11804878
https://www.rizospastis.gr/story.do?id=11804878
https://www.902.gr/eidisi/voyli/300314/na-entahthoyn-amesa-sta-vae-oi-limenergates-stis-provlites-ii-iii-toy-limena
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Ζ ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝ ΘΑ ΠΔΡΑΔΗ 

Βίαηε θαη απξόθιεηε επίζεζε θαηά 
ησλ απεξγώλ ζηε «Μαιακαηίλα» 

Αλππνρώξεηνη ζπλερίδνπλ ηνλ αγώλα ηνπο νη 
εξγαδόκελνη ηεο «Μαιακαηίλα», θόληξα ζηελ επί-
ζεζε ηεο θπβέξλεζεο, πνπ ζε ξόιν «κπξάβνπ» ηεο 
εξγνδνζίαο έζηεηιε ρηεο ηα ΜΑΣ θαη ηελ εηζαγγε-
ιία θαη ηνπο ρηύπεζε βάλαπζα, γηα λα κπάζεη κέ-
ζα ζην εξγνζηάζην ηνλ απεξγνζπαζηηθό κεραλη-
ζκό. Από ηελ επίζεζε ηνπιάρηζηνλ 5 εξγαδόκελνη 
ηξαπκαηίζηεθαλ θαη κεηαθέξζεθαλ ζην λνζν-
θνκείν. 

Σν Παλεξγαηηθό Αγσληζηηθό Μέησπν θαηήγ-
γεηιε από ηελ πξώηε ζηηγκή ηελ θπβεξλεηηθή επί-
ζεζε, απαίηεζε από ηελ θπβέξλεζε λα αλαθαιέζεη 
ηηο δπλάκεηο θαηαζηνιήο θαη λα παξέκβεη γηα ηελ 
επηζηξνθή ησλ απνιπκέλσλ.  

Σν όξγην ηξνκνθξαηίαο θαη θαηαζηνιήο θαηαδη-
θάδνπλ δεθάδεο ζσκαηεία θαη θνξείο, αλάκεζά 
ηνπο θαη ηα ηαμηθά λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία,      
ΠΔΜΔΝ, ΣΔΦΔΝΧΝ, ΠΔΔΜΑΓΔΝ θαη 
ΠΔ-ΝΑΣ, πνπ ζε δειηίν ηύπνπ, 1/9, κεηαμύ ησλ 
άιισλ αλαθέξνπλ: 

«Δίλαη γειαζκέλνη αλ λνκίδνπλ όηη κπνξνύλ λα 
θάκςνπλ ην αγσληζηηθό εζηθό ησλ εξγαδνκέλσλ 
κε ηελ βία. Σν δίθην ην έρνπλ νη εξγαδόκελνη πνπ 
αγσλίδνληαη γηα λα κελ απνιπζνύλ νη 15 ζπλάδει-
θνη ηνπο θαη λα ππνγξαθεί Δ κε όια ηα θαηνρπ-
ξσκέλα δηθαηώκαηα ηνπο.» 

ην πιεπξό ησλ εξγαδνκέλσλ βξίζθεηαη επίζεο 
ην Δπξσπατθό Πεξηθεξεηαθό Γξαθείν ηεο     
Παγθόζκηαο πλδηθαιηζηηθήο Οκνζπνλδίαο 
(ΠΟ), EUROF-WFTU, απαηηώληαο λα ζηακαηή-
ζεη ε θαηαζηνιή θαη νη δηώμεηο θαη θαιεί ηα ζπλδη-
θάηα ηεο Δπξώπεο λα εθθξάζνπλ ηελ αιιειεγγύε 
ηνπο ζηνλ αγώλα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε 
«Μαιακαηίλα».  

ΣΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΑΛΗ ΣΟΤ ΠΑΜΕ 

Η δσή καο δελ κπαίλεη ζε voucher θαη pass  
Οξγάλσζε θαη αγώλαο γηα δσή κε δηθαηώκαηα. Γηα απμήζεηο  

ζηνπο κηζζνύο, γηα ξεύκα θαη θαύζηκα θζελά γηα ην ιαό. 

 Σν πιαίζην ησλ ζηόρσλ πάιεο θαη δηεθδηθήζεσλ θαηέζεζε ζηε ζπλέληεπμε Σύπνπ, 8 επηέκ-
βξε, ε Γξακκαηεία ηνπ ΠΑΜΕ, ζην πιαίζην ηνπ ζπιιαιεηεξίνπ 10 επηέκβξε ζηελ ΔΕΘ. 

 Η πξόηαζε ησλ ζπλδηθάησλ πνπ ζπζπεηξώλνληαη ζην ΠΑΜΕ γηα ηελ Γεληθή Εζληθή πιινγηθή 
ύκβαζε Εξγαζίαο έρεη θαηαηεζεί αλαιπηηθά ζε όιεο ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο. 

 Εθ κέξνπο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ ΠΑΜΕ, ε εηζήγεζε έγηλε από ηνλ Γηώξγν Πέξξν, ελώ αθνινύζεζαλ 
παξεκβάζεηο. Αθνινπζνύλ απνζπάζκαηα από ην θείκελν ηεο ζπλέληεπμεο Σύπνπ: 

ΛΑΡΚΟ  

Δλώ γηα ηηο 28/7 ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλε λέα 
απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε θαη ζπγθέληξσζε ζηελ 
Αζήλα, κε ην πξνζσπηθό λα βξίζθεηαη απνιπκέλν 
θαη ζε δηαδηθαζία απνδεκηώζεσλ, ελ αλακνλή ηεο 
έλαξμεο ησλ λέσλ ζπκβάζεσλ είραλ ζπλάληεζε 
κε ηελ εηδηθή δηαρείξηζε, όπνπ θάησ από ηελ πίε-
ζε ηνπ κεγάινπ  αγώλα ηνπο έγηλαλ δεθηά ηα βα-
ζηθά ηνπο αηηήκαηα, πνπ δηαζθαιίδνπλ ηηο ζέζεηο 
εξγαζίαο θαη ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξ-
γνζηαζίνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, απέζπαζαλ δέζκεπζε όηη 
ζα δνζεί ζύληνκα ζρέδην ζπληήξεζεο θαη πξνε-
ηνηκαζίαο επαλαιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ ηεο 
επηρείξεζεο, αμηνπνηώληαο ηα έζνδα από ηελ πώ-
ιεζε παξαγσγήο, πξώησλ πιώλ θαη ππνπξντόλησλ 
ζηε ζπληήξεζε ππνδνκώλ θαη ησλ εγθαηαζηάζε-
σλ ηεο επηρείξεζεο. 

Δπίζεο, δελ ζα απνιπζεί θαλέλαο εξγαδόκε-
λνο, ηόζν ζηηο εξγνιαβίεο όζν θαη από ηνπο κη-
θξόηεξνπο εξγνιάβνπο έξγνπ, ελώ θαηά ηε δηάξ-
θεηα ηεο ζπληήξεζεο δελ ζα ππάξμεη βιαπηηθή 
κηζζνινγηθή κεηαβνιή ησλ εξγαδνκέλσλ. 

ΛΗΠΑΜΑΣΑ ΚΑΒΑΛΑ 

Γηθαίσζε ζηνλ πνιύρξνλν αγώλα ησλ εξγαδν-
κέλσλ ζηα Ληπάζκαηα Καβάιαο απνηειεί ε από-
θαζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ, κε ηελ νπνία θξίλνληαη 
άθπξεο νη 133 παξάλνκεο θαη θαηαρξεζηηθέο νκα-
δηθέο απνιύζεηο ηεο εξγνδνζίαο, νη πξώηεο νκαδη-
θέο απνιύζεηο πνπ έγηλαλ ζηελ Διιάδα κε ηνλ 
λόκν Υαηδεδάθε, ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2021. 

ύκθσλα κε ηελ απόθαζε πνπ έγηλε γλσζηή 
22/8 θαη θεξύζζεηαη πξνζσξηλά εθηειεζηή, θξί-
λνληαη άθπξεο όιεο νη απνιύζεηο ησλ εξγαδνκέ-
λσλ, ππνρξενύηαη ε εηαηξεία λα θαηαβάιεη ζε 
όινπο ηνπο απνιπκέλνπο κηζζνύο ππεξεκεξίαο 
θαη ρξεκαηηθό πνζό 5 ρηιηάδσλ επξώ γηα εζηθή 
βιάβε.  

Οη εξγαδόκελνη ζηα Ληπάζκαηα Καβάιαο είραλ 
απνιπζεί ην 2016 κε κελύζεηο ελαληίνλ ηνπο, όηαλ 
νη ίδηνη είραλ αξλεζεί λα αιιάμνπλ ηελ εξγαζηαθή 
ηνπο ζρέζε, είραλ πξνζθύγεη ζηα δηθαζηήξηα, εί-
ραλ αξρηθά δηθαησζεί θαη επαλαπξνζιεθζεί. Γελ 
επέζηξεςαλ σζηόζν πνηέ ζην αληηθείκελν εξγαζί-
αο ηνπο, ελώ από ηηο αξρέο ηνπ 2020 δελ ηνπο επη-
ηξεπόηαλ ε είζνδνο ζην εξγνζηάζην. Σνλ Αύγνπ-
ζην ηνπ 2021 ε εξγνδνζία αμηνπνηώληαο ηνλ λέν 
λόκν έθηξσκα - Υαηδεδάθε, πξνρώξεζε ζε νκαδη-
θέο απνιύζεηο. 

Ομπκκέλα ηα πξνβιήκαηα ζην          
Κέληξν Τγείαο «Οίθνο Ναύηνπ»  
 «ηηο ππεξεζίεο ηνπ Οίθνπ Ναύηε (Αζήλα – 

Πεηξαηά) πνπ θαιύπηνπλ ην Μεηξών αζθαιηζκέ-
λσλ, ηηο παξνρέο θαη ηα επηδόκαηα ηνπο, νη ειιεί-
ςεηο ζε πξνζσπηθό είλαη πάλσ από 15. 

ηελ πξσηνβάζκηα ηαηξηθή πεξίζαιςε ηνπ Κέ-
ληξνπ Τγείαο Πεηξαηά – Οίθνο Ναύηε, αλ θαη ζε 
πνιιά ηκήκαηα ππάξρνπλ ππνδνκέο δελ αμηνπνηνύ-
ληαη ιόγσ ειιείςεσλ ζε ηαηξηθό, λνζειεπηηθό,   
ππαιιειηθό πξνζσπηθό, ελώ ζε άιια ρξεηάδεηαη 
εθζπγρξνληζκόο ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο.» 

Σα παξαπάλσ αλαθέξεη κεηαμύ άιισλ ζε εξώηε-
ζε πνπ θαηέζεζε 21 Ηνύιε ζηε Βνπιή πξνο ηνπο 
ππνπξγνύο Ναπηηιίαο θαη Τγείαο, ε βνπιεπηήο ηνπ 
ΚΚΔ Γηακάλησ Μαλσιάθνπ θαη πξνζζέηεη: 

«πγθεθξηκέλα απηή ηελ πεξίνδν: 

 ην Οξκνλνινγηθό Δξγαζηήξην, είλαη 5 εξγαδόκε-
λνη νη νπνίνη εμππεξεηνύλ 17 ππνθαηαζηήκαηα ηνπ 
ΔΟΠΤΤ.  

 ην Οδνληνπξνζζεηηθό Δξγαζηήξην, από 19 εξγα-
δόκελνπο έρνπλ απνκείλεη 5. 

 ην Φπζηθνζεξαπεπηήξην από ην 2008 έρνπλ λα 
γίλνπλ πξνζιήςεηο, ελώ δελ ππάξρεη λνκνζεζία γηα 
ηελ εμππεξέηεζε ηεο θαη’ νίθνλ θπζηθνζεξαπείαο. 

 ην Βηνρεκηθό Δξγαζηήξην από ηνπο 17 εξγαδό-
κελνπο έρνπλ απνκείλεη 10. 

 Δπίζεο ιόγσ ηεο έιιεηςεο πξνζσπηθνύ, ε θύιαμε 
ηνπ θηεξίνπ γίλεηαη θαη κε ηε ζπκκεηνρή πγεηνλνκη-
θνύ θαη ππαιιειηθνύ πξνζσπηθνύ. 

Με βάζε ηα αλσηέξσ, ΔΡΩΣΩΝΣΑΗ νη θ.      
Τπνπξγνί ηη άκεζα κέηξα ζα ιάβεη ε θπβέξλεζε 
έηζη ώζηε λα θαιπθζνύλ ηα θελά ζε ηαηξηθό, λνζε-
ιεπηηθό θαη ινηπό πξνζσπηθό γηα ηελ εύξπζκε ιεη-
ηνπξγία ηνπ Οίθνπ Ναύηε θαη ηνπ Κέληξνπ Τγείαο 
Πεηξαηά – Οίθνο Ναύηε;» 

Δίρε πξνεγεζεί πεξηνδεία ζηηο 14 Ηνύιε από θιη-
κάθην ηνπ ΚΚΔ κε επηθεθαιήο ηε Γηακάλησ Μα-
λσιάθνπ κέινο ηεο ΚΔ θαη βνπιεπηή Β' Πεηξαηά, 
ζηα ηαηξεία ηνπ Οίθνπ Ναύηνπ - ΔΟΠΠΤ ζηελ Σεξ-
ςηζέα. 

Απνηειέζκαηα νξγάλσζεο,             
αγώλσλ θαη αιιειεγγύεο 

Κάθε κλάδος κάθε εργασιακός 
χώρος να δώσουν το σήμα 

της αντεπίθεσης. 

Καινχκε ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγα-
λψζεηο ζε καδηθφ δηεθδηθεηηθφ αγψλα. 
Καινχκε ζπλδηθαιηζηέο ζε φινπο ηνπο 
θιάδνπο πνπ δελ ζπκθσλνχλ ζε φια 
κε ην ΠΑΜΔ, αιιά βιέπνπλ πσο ν 
δξφκνο πνπ αθνινπζνχλ νη δπλάκεηο 
ηνπ εξγνδνηηθνχ-θπβεξλεηηθνχ ζπλδη-
θαιηζκνχ βξίζθεηαη καθξηά απφ ηηο 
αλάγθεο καο, πσο νη δπλάκεηο πνπ 
πιεηνςεθνχλ ζηε ΓΔΔ θαη ηελ ΑΓΔ-
ΓΤ πέξα απφ ην ζπκβηβαζκφ θαη ηελ 
απνγνήηεπζε πνπ ζπέξλνπλ, έρνπλ 
ελεξγφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο 
αληηιατθήο επίζεζεο, λα ζπκπνξεπ-
ηνχλ κε ηηο δπλάκεηο πνπ βιέπνπλ 
ζηνλ ηαμηθφ-δηεθδηθεηηθφ αγψλα ηε 
δηέμνδν. 

Μπξνζηά ζηα πξνβιήκαηα πνπ 
έρνπ- κε θαη ζεξηεχνπλ, ζηελ πξνζπά-
ζεηα πνπ θάλνπλ ψζηε λα παξνπζηά-
ζνπλ φηη ηίπνηε δελ αιιάδεη, ζην θιίκα 
αλακνλήο πνπ θαιιηεξγνχλ εκείο ιέκε 
πσο ππάξρεη ιχζε. Να ππθλψζνπλ 
παληνχ νη εζηίεο αληίζηαζεο ψζηε λα 
θιηκαθψζνπκε ηελ πάιε καο κε απεξ-
γηαθή απάληεζε κέζα ζηνλ Οθηψβξε. 
Μφλν ν δξφκνο ηνπ αγψλα δηαζθαιί-
δεη ηα δηθαηψκαηα καο. Γηαηί ρσξίο 
εκάο ηίπνηα δελ θηλείηαη θαη έρνπκε 
ηελ δχλακε λα αλαηξέςνπκε απηή ηελ 
θαηάζηαζε. 
Προετοιμάζουμε την Πανεργατι-
κή Απεργία. Όλες οι δυνάμεις 

στη μάχη.  

Μφλν ε εξγαηηθή ηάμε θαη νη ζχκκα-
ρνη ηεο κπνξεί λα πεηάμεη ζην θαιάζη 
ησλ αρξήζησλ, λα αλαηξέςεη ηελ θαπη-
ηαιηζηηθή βαξβαξφηεηα ηεο αθξίβεηαο, 
ηεο θηψρεηαο, ηεο αλεξγίαο, ησλ ηκπεξη-
αιηζηηθψλ πνιέκσλ, θαη φισλ ηελ βα-
ζαλίδνπλ. Να γίλεη ν θαπεηάληνο, λα 
ραξάμεη αδηκνχζην, γηα λα εμνπζηάδεη 
φια φζα παξάγεη», επεζήκαλε. 

Κακία αλακνλή-θαλέλαο εθεζπρα-
ζκφο. Ζ αλακνλή είλαη ρακέλνο ρξφλνο. 
Να απαληήζνπκε γηαηί καο έρνπλ πξή-
μεη κε ηηο δπζθνιίεο θαη ηε βαξπρεηκσ-
ληά πνπ θπβέξλεζε, εξγνδνζία, ΔΔ 
θάζε κέξα καο ιέλε γηα λα καο ηξνκν-
θξαηνχλ, λα καο θνβίδνπλ θαη λα βά-
δνπκε ην θεθάιη ζηα ζθέιηα.    

Σψξα είλαη ε ψξα νη εξγάηεο ελσκέ-
λνη λα απνξξίςνπλ απνπξνζαλαηνιη-
ζηηθά δηιήκκαηα, λα κελ ραζεί άιινο 
πνιχηηκνο ρξφλνο. 
Όλα αυτά τα χρόνια στην ΔΕΘ 

έχουμε ακούσει πολλά. 

Σν 2019 πνπ ν πξσζππνπξγφο 
έιεγε εδψ ζηελ Θεζζαινλίθε γηα 
“Αλάπηπμε γηα Όινπο”. Σν 2021 ν  
αξρεγφο ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπ-
ζεο έιεγε γηα ''θαηψηαην κηζζφ ζηα 
800 επξψ θαη θαηάξγεζε ηνπ λφκνπ 
Υαηδεδάθε'' κε ηελ γλσζηή ζηάζε πνπ 
είραλ ζηελ Βνπιή ςεθίδνληαο ηα κηζά 
άξζξα. 

Σψξα ζα αθνχζνπκε πεξηζζφηεξα 
ιφγν θαη πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ. 
Όπσο ηα παλεγχξηα ηεο ΝΓ πεξί ηέ-
ινπο ηεο κεηά κλεκνληαθήο επνπηείαο. 
Σα ίδηα ''παλεγχξηα'' άιισζηε δήζακε 
θαη ην 2018 επί θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ, 
φηαλ ''βγήθακε απφ ηα κλεκφληα'' θαη 
''ε ρψξα επέζηξεθε ζηελ θαλνλη-
θφηεηα''. Βέβαηα, ηελ ''θαλνληθφηεηα'' 
απηή ηε δνχκε ζην πεηζί καο. 

Θα αθνχζνπκε πνιιά απφ απηά ηα 
θφκκαηα θαη ηελ εγεζία ηεο ΓΔΔ, γηα 
ηελ ζηήξημε ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλά-
πηπμεο ψζηε καδί εξγνδφηεο θαη εξγα-
δφκελνη λα δήζνπλ θαιχηεξα φπσο 
ιέλε. 

Σα πεξί επεκεξίαο είλαη έλαο κχ-
ζνο θαζψο ηνλ Ηνχιην, κε βάζε ζηνη-
ρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, ην θαιάζη ησλ λνη-
θνθπξηψλ θφζηηζε 224 επξψ, 53 επξψ 
αθξηβφηεξα απφ ηνλ Ηνχιε ηνπ 2021 
πνπ ήηαλ ζηα 171 επξψ, κε ππνινγη-
ζκνχο πνπ δελ παίξλνπλ βέβαηα ππφ-
ςε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο αιιά έλα 
''κίληκνπκ'' επίπεδν δηαβίσζεο. 

Ζ θεκνινγνχκελε αχμεζε ηνπ  
θαηψηαηνπ κηζζνχ ζηα 751 απφ ην 
2023, ηη ζεκαίλεη ζηελ πξάμε; εκαί-
λεη λα θηάζεη ν κηζζφο ζηα επίπεδα 
ηνπ 2010 ελψ νη ηηκέο ζε φια έρνπλ 
απμεζεί ζηα νπξάληα. 

Σο σύνθημα Απεργιακός          
Ξεσηκωμός να φτάσει παντού.  

Τπάξρεη δξφκνο θαη ειπίδα ζε 
απηέο ηηο ζπλζήθεο. Όρη γεληθά θαη 
αφξηζηα. Δίλαη ν δξφκνο πνπ αθνινχ-
ζεζαλ νη ιηκελεξγάηεο ηνπ Πεηξαηά 
ζηηο πξνβιήηεο ηεο COSCO, νη εξγα-

δφκελνη ζηε Ναππεγνεπηζθεπαζηηθή 
Εψλε, νη κεηαιισξχρνη ηεο ΛΑΡΚΟ, νη 
δηαλνκείο ηεο E-FOOD, νη νηθνδφκνη, 
νη εξγαδφκελνη ζηα Πεηξέιαηα θαη ζηα 
Ληπάζκαηα Καβάιαο θαη ηφζνη άιινη 
θιάδνη. Με ηνπο αγψλεο ηνπο, κε ηελ 
αηαιάληεπηε ζηάζε ηνπο, δηεθδηθνχλ, 
αγσλίδνληαη, θεξδίδνπλ. 

Απηφ θνβνχληαη ε εξγνδνζία, ην 
θξάηνο ηνπο θαη νη θπβεξλήζεηο. 

Οη εηθφλεο απφ πνιιέο ρψξεο 
φπσο πξφζθαηα ζηελ Μεγάιε Βξεηα-
λία, ζηελ Οιιαλδία, ζηελ Ηζπαλία, 
ζηηο ΖΠΑ κε ηηο κεγάιεο απεξγίεο 
δείρλνπλ πψο ην θαδάλη βξάδεη. Απηνί 
νη αγψλεο είλαη θάηη ην ειπηδνθφξν. 
Γείρλνπλ φηη ε εξγαηηθή ηάμε δελ είπε 
ηελ ηειεπηαία ηεο ιέμε θαη φηη ν ιαφο 
ζα γξάςεη ηελ δηθή ηνπ ηζηνξία, ηηο 
δηθέο ηνπ εμειίμεηο. 

Φπζηθά νη θξίζεηο θαη νη πθέζεηο γηα 
ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ ιανχ 
επηδεηλψλεη ηε δσή ηνπο, γηα άιινπο 
είλαη ρξπζνξπρείν θαη επθαηξίεο. 

Για την ενεργειακή φτώχεια             
υπάρχουν ένοχοι.  

Ζ πνιηηηθή ηεο ''πξάζηλεο'' κπίδ-
λαο, είλαη ε αηηία πνπ ν ιαφο βπζίδε-
ηαη φιν θαη πην βαζηά ζηε κεγαιχηεξε 
ελεξγεηαθή θηψρεηα. Απηή ηελ πνιηηη-
θή πινπνίεζαλ φινη φζνη θπβέξλε-
ζαλ. Πξνψζεζαλ ελαιιάμ ηελ απειεπ-

ζέξσζε ηεο Δλέξγεηαο, ην Υξεκαηη-
ζηήξην Δλέξγεηαο, ηελ απνιηγληηνπνί-
εζε, πξνθξίλνληαο ηηο παλάθξηβεο 
ΑΠΔ γηα λα βξνπλ λέα πεδία θεξδν-
θνξίαο νη επηρεηξεκαηηθνί φκηινη.  
Σψξα επηδνηνχλ κε δηζεθαηνκκχξηα 
ηνπο ηδηψηεο παξφρνπο γηα λα κελ 
ράζνπλ νχηε έλα επξψ. 

Ο ηκπεξηαιηζηηθφο πφιεκνο ζπλερί-
δεηαη θαη κπνξεί λα απνηειέζεη αξρή 
κηαο θιηκάθσζεο γεληθεπκέλσλ αληα-
γσληζκψλ θαη ζπγθξνχζεσλ, αιιά 
δελ κπνξνχκε λα απνθιείζνπκε ηελ 
κεγαιχηεξε φμπλζε, αιιά θαη γελίθεπ-
ζε ηνπ πνιέκνπ. 

Ύζηεξα απφ 7 κήλεο πιένλ απν-
δεηθλχεηαη θαζαξά πσο ν πφιεκνο δελ 
αθνξά ηελ Οπθξαλία, ηε Ρσζία, ηελ 
Ακεξηθή ή ζπλνιηθά ην ΝΑΣΟ. Γελ 
επεξεάδεη απιά θάπνηα κέξε πνπ 
βξίζθνληαη καθξηά απφ ηε ρψξα καο 
νχηε είλαη θάηη πξφζθαηξν πνπ ζα 
πεξάζεη. 

Ο ελεξγεηαθφο θαη νηθνλνκηθφο  
πφιεκνο πνπ πξνυπήξρε ηεο πνιεκη-
θήο ζχξξαμεο θαη επέκβαζεο, έρεη 
κεηαθξαζηεί πέξα ην αίκα ησλ ιαψλ 
θαη ζε αχμεζε θαηά θχκαηα ηεο αθξί-
βεηαο, ζε θαηαθφξπθε αχμεζε ηεο 
ηηκήο ηνπ ξεχκαηνο θαη ησλ θαπζίκσλ, 
ησλ ηξνθίκσλ θαη πνιιψλ εηδψλ πξψ-
ηεο αλάγθεο. Ππθλψλνπλ μαλά ηα ζχλ-
λεθα κηαο λέαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Ζ πάιε ελάληηα ζηε ζπκκεηνρή θαη 
ηελ εκπινθή ηεο ρψξαο καο ζηηο πν-
ιεκηθέο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ζπλε-
ρηζηεί. Μφλν δεηλά κπνξεί λα θέξεη 
γηα ην ιαφ καο, γηα ηνπο ιανχο ηεο 
πεξηνρήο. 

Σελ ίδηα ζηηγκή βξηζθφκαζηε ήδε 
ζηνλ ηξίην ρξφλν ηεο παλδεκίαο θαη νη 
εμειίμεηο θαη ην θαινθαηξηάηηθν θχκα 
έξρνληαη λα επηβεβαηψζνπλ κε ηνλ 
πην ηξαγηθφ ηξφπν ηνπο θηλδχλνπο  
απφ ηελ απνπζία νπζηαζηηθψλ κέ-
ηξσλ πξνζηαζίαο κε επζχλε ηνπ θξά-
ηνπο.  

Ο αγψλαο γηα νπζηαζηηθή ελίζρπζε 
ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο Τγείαο, κε 
θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ζην χςνο ησλ 
πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ, πξέπεη λα δπ-
λακψζεη, γηα λα πάςεη ε Τγεία λα απν-
ηειεί εκπφξεπκα, πνπ πνπιηέηαη θαη 
αγνξάδεηαη κε ζθνπφ ην θέξδνο. 

Σν πιαίζην πάιεο πνπ πηνζεηήζεθε 
απφ 510 εξγαηηθέο ζπλδηθαιηζηηθέο 
νξγαλψζεηο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 
Παλειιαδηθή χζθεςε, νη δηεθδηθήζεηο 
πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ αλαγθψλ 
ηεο εξγαηηθήο ιατθήο νηθνγέλεηαο, δίλε-

ηαη ζήκεξα θαη κέζα απφ ηε ζεκεξηλή 
ζπλέληεπμε ηχπνπ. 

Δηδηθά γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 
αθξίβεηαο, νη δηεθδηθήζεηο ησλ ζσκαηεί-
σλ πέξα απφ ηηο απμήζεηο ζηελ ΔΓΔ 
θαη ζηηο θιαδηθέο ζπκβάζεηο, κε θαηψηε-
ξν βαζηθφ κηζζφ ζηα 825 ζπλδπαζκέ-
λεο κε ηηο αληίζηνηρεο αλαπξνζαξκνγέο 
κε βάζε ηελ αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ, 
θαινχκε ηα ζπλδηθάηα λα κπνπλ κπξν-
ζηά ζηνλ αγψλα γηα: 

 Γελλαία κείσζε θαη πιαθφλ ζηηο ηηκέο 
ζηα βαζηθά είδε πιαηηάο θαηαλάισ-
ζεο, φπσο δηαηξνθήο (π.ρ. γάια,  
άιεπξα, έιαηα, ιίπε), έλδπζεο, θ.ν.θ. 

 Καηάξγεζε ηνπ ΦΠΑ ζηα βαζηθά είδε 
πιαηηάο ιατθήο θαηαλάισζεο. 

 Καηάξγεζε ηνπ Δηδηθνχ Φφξνπ Καηα-
λάισζεο θαη ηνπ ΦΠΑ ζε πεηξέιαην, 
βελδίλε, θπζηθφ αέξην θαη ειεθηξηθή 
ελέξγεηα. 

 Γελλαία κείσζε θαη πιαθφλ ζηελ ηηκή 
ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ηνπ θπζη-
θνχ αεξίνπ. 

 Καηάξγεζε ηεο Ρήηξαο Αλαπξνζαξκν-
γήο θαη ηνπ ραξαηζηνχ επηδφηεζεο ησλ 
ΑΠΔ (ΔΣΜΔΑΡ). 

 Καλέλα εξγαηηθφ θαη ιατθφ ζπίηη ρσξίο 
ξεχκα, λεξφ, ηειέθσλν. Γηαγξαθή  
ρξεψλ γηα ηα εξγαηηθά - ιατθά λνηθνθπ-
ξηά θαη ηνπο επαγγεικαηίεο. 

 Γηεχξπλζε ησλ θξηηεξίσλ έληαμεο ζην 
Κνηλσληθφ Οηθηαθφ Σηκνιφγην θαη ζην 
επίδνκα ζέξκαλζεο, αχμεζε ηνπ νηθν-
γελεηαθνχ εηζνδεκαηηθνχ θξηηεξίνπ 
ζηα 30.000 επξψ. 

 Δπαλαθνξά ησλ δσξεάλ δξνκνινγίσλ 
ζηηο αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο γηα ηνπο 
εξγαδφκελνπο θαηά ηελ έλαξμε θαη ηε 
ιήμε ησλ βαξδηψλ, κείσζε ηεο ηηκήο 
ηνπ εηζηηεξίνπ ζηα ΜΜΜ θαηά 50%. 
Γσξεάλ κεηαθηλήζεηο γηα καζεηέο, 
θνηηεηέο, αλέξγνπο, ΑκεΑ θαη ζπληα-
μηνχρνπο. 

 Δπηδφηεζε ελνηθίνπ γηα εξγαηηθά - 
ιατθά λνηθνθπξηά, θνηηεηέο θαη κηθξέο 
επηρεηξήζεηο, δηεχξπλζε ησλ θξηηεξίσλ 
έληαμεο θαη αχμεζε ηεο επηδφηεζεο. 

 Καηάξγεζε ηνπ ΔΝΦΗΑ γηα ηα εξγαηηθά 
- λαϊκά νοικοκυριά. 

 Καηάξγεζε ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο 
γηα ηνπο επαγγεικαηίεο. 

 Αθνξνιφγεην ζηα 12.000 επξψ, πξν-
ζαπμεκέλν θαηά 3.000 επξψ γηα θάζε 
παηδί. 

 Γηαγξαθή ρξεψλ ζε ηξάπεδεο θαη εθν-
ξία. 

Με βάζε απηφ θαινχκε ηηο ζπλδηθα-
ιηζηηθέο νξγαλψζεηο ζε καδηθφ δηεθδη-
θεηηθφ αγψλα. Καινχκε ζπλδηθαιηζηέο 
ζε φινπο ηνπο θιάδνπο πνπ δελ ζπκθσ-
λνχλ ζε φια κε ην ΠΑΜΔ, αιιά βιέπνπλ 
πσο ν δξφκνο πνπ αθνινπζνχλ νη δπ-
λάκεηο ηνπ εξγνδνηηθνχ-θπβεξλεηηθνχ 
ζπλδηθαιηζκνχ βξίζθεηαη καθξηά απφ 
ηηο αλάγθεο καο, πσο νη δπλάκεηο πνπ 
πιεηνςεθνχλ ζηε ΓΔΔ θαη ηελ ΑΓΔΓΤ 
πέξα απφ ην ζπκβηβαζκφ θαη ηελ απν-
γνήηεπζε πνπ ζπέξλνπλ, έρνπλ ελεξγφ 
ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο αληηιατθήο 
επίζεζεο, λα ζπκπνξεπηνχλ κε ηηο  
δπλάκεηο πνπ βιέπνπλ ζηνλ ηαμηθφ-
δηεθδηθεηηθφ αγψλα ηε δηέμνδν. 

Μφλν ν δξφκνο ηνπ αγψλα δηαζθα-
ιίδεη ηα δηθαηψκαηα καο. Γηαηί ρσξίο 
εκάο ηίπνηα δελ θηλείηαη θαη έρνπκε ηελ 
δχλακε λα αλαηξέςνπκε απηή ηελ θαηά-
ζηαζε. 

Προετοιμάζουμε την            
Πανεργατική Απεργία.  

Όιεο νη δπλάκεηο ζηε κάρε. Μφλν 
ε εξγαηηθή ηάμε θαη νη ζχκκαρνη ηεο 
κπνξεί λα πεηάμεη ζην θαιάζη ησλ 
αρξήζησλ, λα αλαηξέςεη ηελ θαπηηα-
ιηζηηθή βαξβαξφηεηα ηεο αθξίβεηαο, 
ηεο θηψρεηαο, ηεο αλεξγίαο, ησλ  
ηκπεξηαιηζηηθψλ πνιέκσλ, θαη φισλ 
φζσλ ηελ βαζαλίδνπλ. Να γίλεη ν 
θαπεηάληνο, λα ραξάμεη αδηκνχζην, 
γηα λα εμνπζηάδεη φια φζα παξάγεη. 

«Πξνζσπηθόο Κόθηεο» ζηελ Τγεία 
Με ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ «πξνζσπηθνύ γηα-

ηξνύ» γηα ηελ Αηηηθή θαη ην Νόηην Αηγαίν, γξάθε-
ηαη έλα αθόκα επεηζόδην ζηελ «θαλνληθόηεηα» ηεο 
ππνβαζκηζκέλεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο.  

Ζ ξύζκηζε απηή, πνπ ππό άιιεο ζπλζήθεο ζα 
κπνξνύζε λα έρεη απνθαζηζηηθή ζπκβνιή ζηελ 
πξόιεςε, ζήκεξα όκσο κεηαηξέπεηαη ζην αθξηβώο 
αληίζεηό ηεο, ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο εκπνξεπκα-
ηνπνίεζεο θαη ηδησηηθνπνίεζεο ηεο Τγείαο, πνπ θαη 
ε ίδηα ππεξεηεί. 

Από ηε κία αμηνπνηείηαη εθβηαζηηθά, κε ηα πξό-
ζηηκα πνπ ηε ζπλνδεύνπλ γηα όπνηνλ δελ εγγξαθεί 
ζηε ζρεηηθή πιαηθόξκα. Καη από ηελ άιιε, νη ζηνη-
ρεηώδεηο ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη κέζα από 
απηόλ ηνλ ζεζκό ζα αμηνπνηνύληαη σο έλαο θαινα-
θνληζκέλνο «θόθηεο» γηα ηελ πξόζβαζε ηνπ ιανύ 
ζε όιεο ηηο αλαγθαίεο ηαηξηθέο πξάμεηο. 

Ζ δηέμνδνο πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζηε ζύγθξνπζε 
κε απηήλ ηε ζηξαηεγηθή, κε ηελ ΔΔ θαη ηα θόκκαηα 
πνπ ηε ζηεξίδνπλ. Με ηε δηεθδίθεζε ηεο νπζηαζηη-
θήο ελίζρπζεο όισλ ησλ πγεηνλνκηθώλ κνλάδσλ, κε 
ηελ πάιε ελάληηα ζηελ πνιηηηθή ελίζρπζεο ηεο επη-
ρεηξεκαηηθήο δξάζεο. Γηα απνθιεηζηηθά δεκόζην, 
δσξεάλ, θαζνιηθό ζύζηεκα Τγείαο. 

ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΟΗ 

 Παλαηηηθό ζπιιαιεηήξην ζηηο                    
5 Οθηώβξε 10 π.κ. ζην ύληαγκα 

ε καδηθό, αγσληζηηθό, παλαηηηθό ζπιιαιεηήξην 
ηελ Σεηάξηε 5 Οθηώβξε, 10 π.κ. ζηo ;yληάγκα, 
θαινύλ νη πλεξγαδόκελεο πληαμηνπρηθέο Οξγα-
λώζεηο. Όπσο αλαθέξνπλ ζην θάιεζκά ηνπο: 

«Οη ζπληαμηνύρνη δελ κπνξνύλ λα δερζνύλ θαη 
λα νλνκάζνπλ απμήζεηο, ηα πνζά πνπ εμαγγέιζε-
θαλ από ηνλ Πξσζππνπξγό ζηελ ΓΔΘ, αιιά αληί-
ζεηα σο λέεο κεηώζεηο θαη απηό γηαηί: 

Σα πνζά ησλ ιεγόκελσλ απμήζεσλ πνπ αλαθνί-
λσζε ν Πξσζππνπξγόο πξνβιέπνληαλ από ηνλ λόκν 
πνπ ςεθίζζεθε από ηελ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ-
ΑΝΔΛ ην 2017 θαη νη απμήζεηο ζηνπο ζπληαμηνύ-
ρνπο απαγνξεύζεθαλ κέρξη ην 2022. ηελ ζπλέρεηα 
ε απαγόξεπζε κεηαηέζεθε γηα ηελ 1/1/23. Απηό 
πηνζεηήζεθε από ηελ ζεκεξηλή θπβέξλεζε θαη ην 
πινπνηεί.  

Πώο ινηπόλ ε θπβέξλεζε θαη ν θ. Πξσζππνπξ-
γόο κηιάλε γηα απμήζεηο ζηηο ζπληάμεηο, όηαλ γηα 
δεθαηξία ρξόληα απηέο ζθαγηάδνληαη κε ηεξάζηηεο 
πεξηθνπέο από όιεο ηηο θπβεξλήζεηο, κε ηελ αθαίξε-
ζε ηεο 13εο -14εο ζύληαμεο, ηνπ ΔΚΑ, ηνπ εθάπαμ;  

Οη ζπληαμηνύρνη πνπ έρνπκε πιεξώζεη απηό ην 
ηεξάζηην ηίκεκα δελ κπνξνύκε λα δερζνύκε σο αύ-
μεζε ην 6 ίζσο θαη 7% κεζνζηαζκηθά, όηαλ απηό ην 
πνζνζηό δελ θαιύπηεη νύηε ην πνζνζηό ηεο αύμε-
ζεο ηνπ ηηκαξίζκνπ ηνπ ηειεπηαίνπ δηαζηήκαηνο.  

Γελ κπνξνύκε λα δερζνύκε όηη έλα εθαηνκκύξην 
θαη πάλσ ζπληαμηνύρνη πνπ έρνπλ ηελ ιεγόκελε 
πξνζσπηθή δηαθνξά, πνπ θαη απηή λνκνζεηήζεθε κε 
ηνλ λόκν Καηξνύγθαινπ, δελ ζα πάξνπλ αύμεζε 
όηαλ απηή δελ θαιύπηεη ηελ πξνζσπηθή δηαθνξά.  

Γελ κπνξνύκε λα δερζνύκε σο θαηάξγεζε εη-
ζθνξάο αιιειεγγύεο ηελ αθαίξεζε κόλν ηνπ κη-
θξνύ πνζνύ ηνπ λ.3986/11 θαη ηαπηόρξνλα λα πα-
ξακέλεη ε παξαθξάηεζε ηνπ πνιιαπιάζηνπ πνζνύ 
ππέξ ηνπ ΑΚΑΓΔ από ην 2010. ε πνηνλ πξνζθέ-
ξνπλ αιήζεηα αιιειεγγύε νη ζπληαμηνύρνη ησλ ρηιί-
σλ επξώ; 

Γελ κπνξνύκε λα δερζνύκε, αληί γηα ηα πιεξσ-
κέλα δώξα καο πνπ έρνπλ εδώ θαη 10 ρξόληα πεξη-
θνπεί, λα καο δίδνληαη από ηηο θπβεξλήζεηο, όπνηε 
ηνπο βνιεύεη, επηδόκαηα θηώρηαο, θαη κάιηζηα ζε 
νξηζκέλνπο κόλν ζπληαμηνύρνπο. 

Μπξνζηά ζε απηή ηελ ηξαγηθή θαηάζηαζε πνπ 
καο έρνπλ θέξεη, ε δηεθδίθεζε θαη ην πιαίζην αηηε-
κάησλ καο παξακέλεη ζην αθέξαην θαη ζα ην δηεθδη-
θήζνπκε κε αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο ζε όιε ηελ 
ρώξα ην επόκελν δηάζηεκα.» 
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