
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. 

Δεθέκβξεο 2022 

Χξφλνο 48νο  

Αξηζκφο θχιινπ 656  

 

Προκλητική η στάση των εφοπλιστών 

στις διαπραγματεύσεις για τη Ε  

 ηελ πξώηε ζπλάληεζε ηεο ΠΝΟ 
θαη εθπξνζώπσλ ηνπ Σπλδέ-

ζκνπ Επηρεηξήζεσλ Επηβαηεγνχ 
Ναπηηιίαο (ΣΕΕΝ), πνπ έγηλε ηελ Τε-
ηάξηε 21 Δεθέκβξε, γηα ηελ αλαλέσζε 
ησλ ΣΣΕ ζηελ επηβαηεγό λαπηηιία, νη 
εθνπιηζηέο νχηε ιίγν νχηε πνιχ 
καο δήηεζαλ θαη ην «βφδη», επεηδή 
δελ έθηαζαλ ηα θέξδε ηνπο ζηα επίπε-
δα ηνπ 2019...! 

Γηα άιιε κηα ρξνληά επηθαιέζηεθαλ 
ηηο ηηκέο πεηξειαίνπ, ελώ γηα λα αληη-
παξαηεζνύλ ζην νμπκκέλν πξόβιεκα 
όηη ε πιεηνςεθία ησλ λαπηεξγαηώλ 
εξγάδεηαη 6 κήλεο δελ δίζηαζαλ λα 
δειώζνπλ όηη «ε δνπιεηά 
είλαη επνρηθή». Επίζεο πξό-
ηεηλαλ λα ζπκθσλήζνπκε ζε 
κηα «ινγηθή αχμεζε» ησλ    
κηζζώλ θαη όρη ζηελ ...ππεξ-
βνιηθή πξφηαζε γηα αχ-
μεζε πνπ λα θαιχπηεη ηνλ 
πιεζσξηζκφ!   

Γηα ηελ πξνθιεηηθή ζηάζε 
ησλ εθνπιηζηώλ έρεη κεγάιεο 
επζύλεο ε πιεηνςεθία ηεο 
ΠΝΟ, πνπ κε ηελ ηαθηηθή ηεο 
ζπλαίλεζεο, ηνπ ιηγόηεξνπ 
θαθνύ, θηάζακε ζηηο 21 Δε-
θέκβξε, ζε πξώηε ζπλάληεζε 
κε εθνπιηζηηθή έλσζε, ρσξίο λα έρεη 
πξνεγεζεί αγσληζηηθή θαη απεξγηαθή 
θηλεηνπνίεζε γηα ηελ αλαλέσζε ησλ 
ΣΣΕ ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο πινίσλ. 

Σηηο παξεκβάζεηο ηνπο νη εθπξό-
ζσπνη ησλ ζσκαηείσλ ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, αλέδεημαλ ηε 
ρεηξνηέξεπζε ηεο θαηάζηαζε, πνπ 
δνπλ νη λαπηεξγάηεο θαη ζπλνιηθά νη 
εξγαδόκελνη, από ηελ αληηιατθή πνιη-
ηηθή ηεο θπβέξλεζεο ηεο ΝΔ, κε ηελ 
αθξίβεηα ζε ελέξγεηα, ζε πξντόληα 
πιαηηάο θαηαλάισζεο, ηελ αύμεζε 
ηνπ πιεζσξηζκνύ, ηε θνξνιεζηεία, 
ηνπο πιεηζηεξηαζκνύο ηεο ιατθήο   
θαηνηθίαο. 

Οη εθνπιηζηέο θαη απηή ηε ζεξηλή 
πεξίνδν κε ηα εμαληιεηηθά δξνκνιόγηα, 

δελ εθάξκνζαλ νχηε ηα ειάρηζηα 
πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο ΣΣΕ, κε   
παξαβηάζεηο ζε ππεξσξίεο, εμπξέο 
δξνκνιόγηα, δηαλπθηεξεύζεηο, έμηξα 
εξγαζίεο θ.ά. 

Δηαξθή είλαη ηα πξνλόκηα θαη νη  
επηδνηήζεηο ζηνπο εθνπιηζηέο από ηηο 
κέρξη ζήκεξα θπβεξλήζεηο, όπσο  
κεηώζεηο νξγαληθώλ ζπλζέζεσλ 
(λ.4150/2013), θνξναπαιιαγέο, 
κεηώζεηο πξνζηίκσλ (λ. 4770 / 
2021), δηαξθείο απμήζεηο ζηα αθην-
πιντθά εηζηηήξηα, ρξεκαηνδόηεζε θαη 
απαιιαγή αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ 
ηελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο.  

Παξάιιεια, πξόζζεηα είλαη ηα θέξ-
δε από ηε ρξήζε ηνπ Μεηαθνξηθνχ 
Ιζνδχλακνπ, ελώ πξνβιέπνληαη 
370.000.000 επξψ κέζσ ηνπ επελ-
δπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ΕΣΠΑ 2021-
2027 θαη κε θίλεηξα αλαλέσζεο 
ηνπ ζηόινπ ηεο αθηνπινΐαο. 

Οη εμειίμεηο πνπ έρνπλ δηακνξ-
θσζεί γηα ηελ αλαλέσζε θαη      
εθαξκνγή ησλ ΣΣΕ ζε φιεο ηηο θα-
ηεγνξίεο πινίσλ, επηβάιινπλ ηελ 
ιήςε άκεζεο απφθαζεο γηα αγσ-
ληζηηθέο θαη απεξγηαθέο θηλεην-
πνηήζεηο, ελάληηα ζηελ πξνθιεηη-
θφηεηα θαη αδηαιιαμία ησλ εθν-
πιηζηψλ, ζηελ πνιηηηθή πνπ δηαξ-
θψο επηηίζεηαη ζηα δηθαηψκαηα θαη 
επηδεηλψλεη ηε δσή καο. 

Α πφ θνηλνχ ΝΓ, ΤΡΗΕΑ 
θαη ΠΑΟΚ απέξξη-

ςαλ θαη πάιη, ηελ Σεηάξηε 21 
Γεθέκβξε, ρσξίο ζπδήηεζε 
ζηε Βνπιή ηξνπνινγίεο ηνπ 
ΚΚΔ γηα ηελ αλαθνχθηζε ηνπ 
ιανχ! 

 Γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ ΦΠΑ 
ζε ηξφθηκα, είδε ιατθήο θα-
ηαλάισζεο αιιά θαη ηνπ Δηδη-
θνχ Φφξνπ ζε θαχζηκα θαη 
Δλέξγεηα. ΑΠΟΡΡΗΦΘΖΚΔ 

 Γηα ηελ επαλαθνξά θαη θαηα-
βνιή ηνπ 13νπ θαη ηνπ 14νπ 
κηζζνχ θαη ζχληαμεο ζηνπο  
εξγαδφκελνπο θαη ηνπο ζπληα-
μηνχρνπο. ΑΠΟΡΡΗΦΘΖΚΔ 

Ζ «απάληεζε»                    

απφ φινπο ήηαλ θνηλή:  

Όρη κφλν δελ έβγαιαλ «ηζη- 
κνπδηά» γηα ηηο ηξνπνινγίεο 
ηνπ ΚΚΔ, αιιά επηδφζεθαλ        
ζε έλαλ αθφκα γχξν «ςηρνπ-
ινκαρίαο», επηδνκάησλ θαη 
θνππνληψλ. Έηζη: 

 Απέλαληη ζηελ πξφηαζε ηνπ 
ΚΚΔ γηα επαλαθνξά ηνπ 13νπ 
θαη ηνπ 14νπ κηζζνχ θαη ζχ-
ληαμεο, ε θπβέξλεζε πξνέβαιε 
ην «pass» ζίηηζεο.  

Ο ΤΡΗΕΑ πξνέβαιε έλα 
έθηαθην επίδνκα πξνο εθπαη-
δεπηηθνχο, πγεηνλνκηθνχο 
θ.ά., ζην νπνίν - ζεκεησηένλ - 
ην ΚΚΔ ζηάζεθε ζεηηθά, πα-
ξφηη είλαη πνιχ καθξηά απφ ηηο 
αλάγθεο ηνπο. 

 Απέλαληη ζηελ πξφηαζε ηνπ 
ΚΚΔ γηα θαηάξγεζε ηνπ 
ΦΠΑ ζε ηξφθηκα, είδε ιατ-
θήο θαηαλάισζεο, θαχζηκα, 

Δλέξγεηα θ.ιπ., ε θπβέξλεζε 
ηεο πξνέβαιε ηα άιια pass      
ηεο θνξντδίαο θαη ηα «θαιάζηα         
θαπακά».  

Ο ΤΡΗΕΑ έθαλε μαλά ιφγν 
γηα «πιαθφλ» ζηνλ ΦΠΑ, θαη 
φρη βέβαηα γηα θαηάξγεζή ηνπ, 
θαη ηα γλσζηά γηα θνξνιφγεζε 
ησλ «ππεξθεξδψλ» αξθεί λα 
κελ αγγίδνληαη ηα θέξδε ησλ 
νκίισλ. 

Απηφο άιισζηε είλαη θαη     
ν πξαγκαηηθφο ιφγνο πνπ απφ 
θνηλνχ απέξξηςαλ ηηο πξνηά-
ζεηο ηνπ ΚΚΔ:  

Γηαηί απηέο πξνυπνζέηνπλ 
λα πιεξψζνπλ νη επηρεηξεκαηη-
θνί φκηινη, πνπ εμαθνινπζνχλ 
λα θαηαγξάθνπλ θεξδνθνξία 
ρσξίο πξνεγνχκελν, ε νπνία 
είλαη ε αηηία γηα ηελ ελεξγεηαθή 
θηψρεηα, ηε θνξνιεειαζία θαη 
ηελ αθξίβεηα ζε βάξνο ηνπ 
ιανχ. 

Αληίζεηα, ηα δηάθνξα θνπ-
πφληα ηεο θπβέξλεζεο θαη ε 
επηδνκαηνινγία ηνπ ΤΡΗΕΑ 
έρνπλ σο πξνυπφζεζε λα κελ 
αγγηρηεί νχηε ζελη απφ ηα     
θέξδε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 
νκίισλ, λα κε δηαηαξαρζεί ε 
«δεκνζηνλνκηθή ζηαζεξφηεηα» 
πνπ εμαζθαιίδεη ηελ αληαγσλη-
ζηηθφηεηα θαη ηηο κπίδλεο ηνπ 
θεθαιαίνπ, πνπ είλαη θαη ηα 
«ηεξά θαη φζηα» φισλ ησλ αζηη-
θψλ θνκκάησλ. 

Γη’ απηφ ην ζχλζεκα  

«Μφλνλ ν ιαφο κπνξεί λα  
ζψζεη ηνλ ιαφ, κε ζηήξηγκά 
ηνπ έλα πην δπλαηφ ΚΚΔ»          

παξακέλεη επίθαηξν φζν πνηέ! 

ΝΔ - ΤΡΙΖΑ - ΠΑΟΚ 

Απέξξηςαλ ηξνπνινγίεο ηνπ ΚΚΔ 
γηα ηελ αλαθνχθηζε ηνπ ιανχ! 

ΡΤΜΟΤΛΚΑ - ΝΑΤΑΓΟΩΣΙΚΑ 

Απεπγιακέρ κινητοποιήσειρ  
 για αςξήσειρ στοςρ μισθούρ 

ΦΖΦΗΜΑ 

Γεληθήο πλέιεπζεο ΠΔΜΔΝ  
Ζ Β’ Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΠΔΜΔΝ πνπ πξαγ-

καηνπνηήζεθε ζήκεξα 30 Ννέκβξε 2022, ραηξεηίδεη 
ηνπο ρηιηάδεο εξγαδφκελνπο γηα ηε καδηθή – καρεηη-
θή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ απεξγία ζηηο 9 Ννέκβξε. 

ην πιιαιεηήξην ην άββαην 17 Γεθέκβξε, 
ζηηο 12:30 ζην χληαγκα, ζπλερίδνπκε ηηο αγσλη-
ζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο ελάληηα ζηελ αθξίβεηα, ηε 
θηψρηα, ηνπο πιεηζηεξηαζκνχο, ηηο επηθίλδπλεο εμε-
ιίμεηο ζηνλ ηκπεξηαιηζηηθφ πφιεκν ζηελ Οπθξαλία, 
δηεθδηθνχκε δνπιεηά θαη δσή κε δηθαηψκαηα. 

Υαηξεηίδνπκε ηνπο ρηιηάδεο εξγαδφκελνπο ζε 
Βξεηαλία, Γαιιία, Ηζπαλία, Γεξκαλία, Ηηαιία, 
Οιιαλδία, Βέιγην, Ννξβεγία, νπεδία, Γαλία, 
πνπ επηιέγνπλ ην δξφκν ηνπ απεξγηαθνχ αγψλα, δελ 
ζθχβνπλ ην θεθάιη ζηελ θαπηηαιηζηηθή βαξβαξφ-
ηεηα. 

Πίζσ απφ ην θάζε πξφβιεκα ηνπ Μεραληθνχ, 
ησλ λαπηεξγαηψλ, ησλ εξγαδνκέλσλ, βξίζθεηαη ε 
πνιηηηθή ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, πνπ ππεξεηνχλ 
φιεο νη κέρξη ζήκεξα θπβεξλήζεηο θαη ζπζζσξεχεη 
ακχζεην πινχην ζηα ρέξηα ησλ ιίγσλ, ησλ επηρεη-
ξεκαηηθψλ νκίισλ. 

Ζ εξγαηηθή – ιατθή νηθνγέλεηα θαη ην 2023 ζα 
ζπλερίζεη λα βξίζθεηαη ζηελ θιίλε ηνπ Πξνθξνχ-
ζηε, κε βάζε ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, πξνθα-
ιψληαο πξφζζεηε αθαίκαμε ηνπ ιατθνχ εηζνδήκα-
ηνο θαη ρεηξνηέξεπζε ησλ ζπλζεθψλ ζε πγεία θαη 
παηδεία απφ ην πάγσκα ησλ δαπαλψλ.  

Απηφ πνπ δνπλ νη λαπηεξγάηεο, είλαη ε δηαξθήο 
επίζεζε ζηηο Δ, ρεηξνηέξεπζε ησλ ζπλζεθψλ  
εξγαζίαο, ππνλφκεπζε ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο 
θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηε δηαρξνληθή ππνρξε-
καηνδφηεζε ηεο λαπηηθήο εθπαίδεπζεο. 

Γελ θάλνπκε βήκα πίζσ ζηνλ αγψλα, γηα δνπ-
ιεηά κε Δ θαη νπζηαζηηθέο απμήζεηο ζηνπο κη-
ζζνχο, νξγαληθέο ζπλζέζεηο κε βάζε ηηο πξαγκαηη-
θέο αλάγθεο, ζπλζήθεο εξγαζίαο, πνπ δελ ζα βάδνπλ 
ζε θίλδπλν ηε δσή καο, ελάληηα ζηε θνξνιεζηεία, 
ζηελ ππνβάζκηζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο –   
πγείαο, ηεο λαπηηθήο εθπαίδεπζεο. 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε εμνπζηνδνηεί ην Γηνηθεηη-
θφ πκβνχιην ηεο ΠΔΜΔΝ λα πάξεη φια ηα αλα-
γθαία κέηξα, λα εθηηκήζεη θαη λα απνθαζίζεη γηα 
πνιχκνξθεο αγσληζηηθέο θαη απεξγηαθέο θηλεην-
πνηήζεηο, γηα ην ζχλνιν ησλ νμπκκέλσλ πξνβιε-
κάησλ. 

Ο  πξφεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

Σ ελ αληίζεζή ηνπο ζε έλαλ αθφκα βάξβα-
ξν αληηιατθφ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

θαη ζπλνιηθά ζηελ πνιηηηθή, πνπ θαηαδηθάδεη 
ηνλ ιαφ ζηελ επηβίσζε κε ηα ςίρνπια ησλ 
«pass» θαη ησλ «θαιαζηψλ». ζηνλ βσκφ ηεο 
θεξδνθνξίαο θαη αλάπηπμεο ησλ επηρεηξεκαηη-
θψλ νκίισλ, δηαδήισζαλ κε καδηθή καρεηηθή 
ζπγθέληξσζε ζην χληαγκα, ην άββαην 17 
Γεθέκβξε, εξγαηηθά ζσκαηεία, ελψζεηο κηθξψλ    
επαγγεικαηηψλ, ζχιινγνη γπλαηθψλ θαη θνηηε-
ηηθνί ζχιινγνη.  

Κάιεζαλ ζε ζπλέρεηα θαη θιη-
κάθσζε ηνπ αγψλα γηα πιινγη-
θέο πκβάζεηο, απμήζεηο ζηνπο 
κηζζνχο, κέηξα γηα ηελ πξνζηα-
ζία απφ ηελ αθξίβεηα θαη ηελ 
ελεξγεηαθή θηψρεηα, πξνζηαζί-
α ηεο ιατθήο θαηνηθίαο απφ ην  
θχκα ησλ πιεηζηεξηαζκψλ,  

Σελ ίδηα ψξα ζηε βνπιή, πί-
ζσ απφ ηνπο θαβγάδεο θαη ηνπο  
πςεινχο ηφλνπο ΝΓ, ΤΡΗΕΑ, 
ΠΑΟΚ/ΚΗΝΑΛ επηδίσμαλ λα 
θξχςνπλ φηη νη αληηιατθέο πξν-
βιέςεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
είλαη νη πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο φισλ ηνπο, 
γηαηί έρνπλ ππαγνξεπηεί απφ ην θεθάιαην πνπ 
φινη ππεξεηνχλ θαη ηηο θάζε θνξά πξνηεξαηφ-
ηεηέο ηνπ. Γη' απηφ θαη νη πξνηάζεηο φισλ ηνπο 
ήηαλ κηα αλαδηαλνκή ηεο θηψρεηαο απφ ηνπο 
θησρνχο ζηνπο θησρφηεξνπο θαη αθνξνχζαλ 
απφ πνηα ηζέπε ζα πιεξψζεη ν ιαφο, αξθεί    
νη φκηινη λα κε βάινπλ ην ρέξη ζηε δηθή ηνπο 
ηζέπε. 

Οη βνπιεπηέο ηνπ ΚΚΔ ζθπξνθφπεζαλ ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ άξζξν - άξζξν θαη αλέδεημαλ 
φηη απνηειεί θξίθν ζηελ αιπζίδα πνπ έρνπλ 
πεξάζεη ζηνλ ιαηκφ ηνπ ιανχ νη αζηηθέο     
θπβεξλήζεηο ΝΓ, ΤΡΗΕΑ, ΠΑΟΚ/ΚΗΝΑΛ, κε 
βάζε ηε ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ, γηα λα εμαζθαιί-
δνληαη «δεζηφ» ρξήκα θαη ρψξνο γηα επελδχ-
ζεηο θαη θέξδε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ. 

Κάιεζαλ ηνλ ιαφ, θφληξα ζηελ θνξντδία 
παιηψλ θαη λέσλ «ζσηήξσλ», κε ηελ νξγαλσ-
κέλε πάιε ηνπ λα γίλεη πξσηαγσληζηήο ησλ 
εμειίμεσλ, κε πνιχ πην ιζσςπό ΚΚΔ, γηα λα 
έξζνπλ θαιχηεξεο κέξεο.  

(Αποζπάζμαηα από ηην ολιλία ηοσ ΓΓ ηης 
ΚΕ οσ ΚΚΕ  Δ. Κοσηζούμπα ζηη ζελίδα 3) 

τη βαρβαρότητα απαντάμε με τη  

λαϊκή οργάνωση και τη διεκδίκηση 

«Έζπαζε ε βηηξίλα ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη 
μερχζεθε ε βξψκα θαη ε δπζνζκία ηεο δεκν-
θξαηίαο ηνπο», ζρνιίαζε ν Βάλζαμορ ςπί-
γορ, γενικόρ γπαμμαηέαρ ηηρ Ομοζπονδίαρ 
Οικοδόμυν, θαηά ηελ θεληξηθή νκηιία ζην 
ζπιιαιεηήξην, κηιψληαο αξρηθά γηα ηα ζθάλ-
δαια πνπ βγαίλνπλ ζηε θφξα ην έλα κεηά ην 
άιιν. «Απφ ηνλ Πάηζε, ππφδεηγκα ηεο πγηνχο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ν νπνίνο έπηλε αίκα,  
δσηηθφ ζηνηρείν άιισζηε ηεο νηθνλνκίαο ηνπο, 
ζηηο ππνθινπέο» θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ 
«θηβσηφ ηνπ ηξφκνπ» αιιά θαη ζηελ ππφζεζε 
ηεο Κατιή, ζπλφςηζε ηηο ππνζέζεηο πνπ έρνπλ 
θαηαθιχζεη ηελ επηθαηξφηεηα, πξνθαιψληαο 
αεδία γηα ηε ζαπίια ηνπ ζπζηήκαηνο ζηα   
εξγαηηθά - ιατθά ζηξψκαηα. 

«Θα πεη θαλείο, ηη ζρέζε έρνπλ φια απηά κε 
ηνλ πξνυπνινγηζκφ; Απηά είλαη ν πξνυπνιν-
γηζκφο ελφο ζπζηήκαηνο φπνπ φια είλαη εκπν-
ξεχκαηα, φια πνπιηνχληαη θαη αγνξάδνληαη, 
φια είλαη πξνζθνξά θαη δήηεζε, απφ ηα καθα-
ξφληα ζην ζνχπεξ κάξθεη κέρξη ην θνξκί ελφο 
αλειίθνπ παηδηνχ, απφ ηελ Τγεία κέρξη ηα 
φπια ζηνλ ηκπεξηαιηζηηθφ πφιεκν θαη ηε βηηξί-
λα ηνπ Μνπληηάι», ζεκείσζε θαη πξφζζεζε:  

«Έηζη ινηπφλ ν ιαφο ιεζηεχεηαη απφ ηνλ 
βαξχ θφξν πνπ πιεξψλεη, απφ ηα καθαξφληα 
"ΜΑΡΑΣΑ" κέρξη ηα θαχζηκα θαη ηα μχια γηα 
λα δεζηαζεί, θαη θαηαλέκνληαη ηα δηζ. επξψ κε  
βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ θεθαιαίνπ, κε βάζε ηε 
ζηήξημε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ην άλνηγκα 
λέσλ πεδίσλ θεξδνθνξίαο.  

Έηζη, ζπλερψο κεηψλνληαη ηα θνλδχιηα γηα 
ηελ Τγεία, γηα ηελ Παηδεία, ελψ απμάλνληαη 
γηα ηελ θαηαζηνιή, γηα δαπάλεο ζην πιαίζην 
ηνπ ΝΑΣΟ. Όιεο νη ππνρξεψζεηο ηνπ θξά-
ηνπο κεηαθέξνληαη ζε άιινπο θνξείο ηνπ  
Γεκνζίνπ, αλεμάξηεηεο αξρέο θαη ΜΚΟ, φια 
γίλνληαη αληαπνδνηηθά. Παληνχ πιεξψλεηο. 
Παο γηαηξφ; Πιεξψλεηο. Παο ην παηδί ζρν-
ιείν; Πιεξψλεηο. Παο ζηνλ αζιεηηζκφ; Πιε-
ξψλεηο.  Αλαπλέεηο; Πιεξψλεηο. Πφζν λα θηά-
ζεη απηφο ν κηζζφο πνπ θνπξεχηεθε ηα ρξφ-
ληα ησλ κλεκνλίσλ 40% γηα λα ζψζνπκε ηα 
επαγή ηδξχκαηα, ηνπο επίζεκνπο ηνθνγιχ-
θνπο, απηά ηα θνξάθηα πνπ μεζπηηψλνπλ ηνλ 
ιαφ». 

Γίπια ζηελ αθξίβεηα θαη ηε ιεειαζία ηνπ 
εηζνδήκαηνο, ππελζχκηζε ηα αληεξγαηηθά 
κέηξα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θαηψηαηνπ   
κηζζνχ απφ ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε θαη ην 
«πάγσκα» ησλ ηξηεηηψλ, θαιψληαο ηνπο   
εξγαδφκελνπο λα δπλακψζνπλ ηελ πάιε γηα 
πιινγηθέο πκβάζεηο θαη κηζζνχο πνπ λα 
θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο.  

«Ο αγψλαο πνπ δψζακε ην πξνεγνχκελν 
δηάζηεκα, γηα λα ππνγξαθνχλ θιαδηθέο 
πκβάζεηο κε πξαγκαηηθέο απμήζεηο, είρε 
απνηέιεζκα ζηνλ θιάδν ησλ Καηαζθεπψλ, 
ζε δεθάδεο εξγνζηάζηα θαη ζην ιηκάλη. Απηνί 
νη αγψλεο πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ ζε θάζε 
θιάδν, κε ζρέδην παξέκβαζεο, ελεκέξσζεο 
θαη θιηκάθσζεο, λα δηεθδηθεζεί απφ Οκν-
ζπνλδίεο θαη σκαηεία ε ππνγξαθή πκβά-
ζεσλ», ηφληζε. 

Με παρακαταθήκη τη μεγάλη απεργία  

συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε 

«Η παπακαηαθήκη πος άθηζε η απεπ-
γία ζηιρ 9 Νοέμβπη είναι ζημανηική, η επι-
ηςσία ηηρ δείσνει ηον δπόμο ηηρ κλιμάκυ-
ζηρ», ππνγξάκκηζε. Ζ θιηκάθσζε απηή, δηεπ-
θξίληζε, «δεν θα έπθει αςηόμαηα, με ηην κή-
πςξη ηηρ πανελλαδικήρ απεπγίαρ πος θα 
επιδιώξοςμε να γίνει ηο αμέζυρ επόμενο 
διάζηημα», αλλά με ηη δοςλειά ηυν ζυμα-
ηείυν «μέζα ζηοςρ σώποςρ παπαγυγήρ, 
εκεί πος θα ξεζπάνε μικπέρ εζηίερ διεκδί-
κηζηρ και αγώνα, οι οποίερ θα οδηγήζοςν 
εκ ηυν ππαγμάηυν και εκ ηηρ ανάγκηρ     
ζε γενικεςμένο, πανελλαδικό απεπγιακό      
αγώνα».  

Μ ε θαζνιηθή ζπκκεηνρή 
ησλ λαπηεξγαηψλ ζηα 

Ρπκνπιθά – Ναπαγνζσζηηθά 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη δχν 
48σξεο παλειιαδηθέο απεξγίεο, 
πνπ πξνθήξπμε ε ΠΔΠΡΝ, ζε 
φια ηα ιηκάληα ηεο ρψξαο 7-8/12 
θαη 14-15/12, κεηά απφ νκφθσλε 
απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπ-
ζεο, πνπ έγηλε 2 Γεθέκβξε κε 
κεγάιε ζπκκεηνρή.  

ηε ζπλέιεπζε ην Γ ελεκέ-
ξσζε γηα ηελ πνξεία ησλ δηα-
πξαγκαηεχζεσλ κε ηελ εξγνδν-
ζία, ε νπνία δεηάεη πιήζνο επψ-
δπλσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο 
αιιαγψλ, φπσο: Δξγαζία έσο 
πέληε 24σξα ζπλερφκελα ηε 
βδνκάδα θαη ηηο άιιεο 2 κέξεο 
έσο δχν 12σξα (κε απνδνρή ηελ 
αλάπαπζε εληφο ξπκνπιθνχ). 
Καηάξγεζε ησλ βαξδηψλ (πνπ 
είραλ ζπκθσλεζεί θαη πξνζηά-
ηεπαλ ηνπο εξγαδφκελνπο απφ 
ππεξεξγαζία / ππεξσξία, ζπ-
γθξάηεζε ηεο αλεξγίαο, ελίζρπ-
ζε αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο). 

Αιιειέγγπα ζηνλ αγψλα ησλ 
πιεξσκάησλ ξπκνπιθψλ - λαπ-

αγνζσζηηθψλ ζηέθνληαη ηα λαπ-
ηεξγαηηθά ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ, 
ΣΔΦΔΝΧΝ, ΠΔΔΜΑΓΔΝ 
θαη ΠΔ-ΝΑΣ ηνλίδνληαο ζε 
θνηλή αλαθνίλσζή ηνπο φηη      
«ν αγψλαο ησλ λαπηεξγαηψλ 
ζηα ξπκνπιθά-λαπαγνζσζηηθά 
είλαη αγψλαο φισλ ησλ λαπ-
ηεξγαηψλ» θαη θαιψληαο Δξγα-
ηηθά Κέληξα, ζσκαηεία, λαπηεξ-
γάηεο, εξγαδφκελνπο, ζπληα-
μηνχρνπο λα ζπκπαξαζηαζνχλ 
θαη λα εθθξάζνπλ ηελ αιιειεγ-
γχε ηνπο ζηνλ δίθαην απεξγηαθφ 
αγψλα. 

«Γελ έρνπκε άιιν ηξφπν» 
δήισζε ν ηξάηνο Γεσξγάθεο, 
πξφεδξνο ηεο ΠΔΠΡΝ γηα ηελ 
θιηκάθσζε ησλ θηλεηνπνηήζε-
σλ κε λέα 48σξε απεξγία ζηηο 
27-28 Γεθέκβξε, ζεκεηψλνληαο 
πσο «ην βαζηθφ αίηεκα είλαη κία 
αχμεζε πνπ λα θαιχπηνληαη νη 
πιεζσξηζηηθέο ηάζεηο πνπ ππάξ-
ρνπλ ή λα είλαη θνληά ζην θφ-
ζηνο αθξίβεηαο θαη πσο νη πξν-
ηάζεηο ηεο εξγνδνζίαο είλαη  
πνιχ καθξηά απφ απηά πνπ   
ζέινπκε.» 

https://pemen.gr/files/DOC/DELTIO%20TYPOY%2022-12-2022.doc
https://pemen.gr/files/DOC/DELTIO%20TYPOY%2022-12-2022.doc
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ΜΖΝΗΑΗΑ                                            

ΤΝΓΗΚΑΛΗΣΗΚΖ                                       

ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ  

Ηδηνθηεζία ηνπ πιιφγνπ                          

Ναπηεξγαηηθή                                              

πλδηθαιηζηηθή Κίλεζε 

ΤΝΣΑΔΣΑΙ                                        

ΑΠΟ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

Δθδφηεο - Τπεχζπλνο                         

ζχκθσλα κε ην λφκν: 

ΠΔΣΡΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ                      

Κνινθνηξψλε 99                                   

Πεηξαηάο - ΣΚ: 185 35                                   

Σει: 210 - 41 17 578                            

Φαμ: 210 - 41 37 271 

Τπεύθςνη  

Σςπογπαθείος:                     

ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΜΑΡΗΑ                                

Ναπάξρνπ Ννηαξά 92 

Πεηξαηάο - ΣΚ: 185 35                                 

Σει: 210 - 41 70 479 

ΔΣΗΙΑ ΤΝΓΡΟΜΗ                                        

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. 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΝΑΤΣΕΡΓΑΣΕ ΚΑΙ ΣΟΝ ΛΑΟ 

Η «εθελοντική» φορολογία των εφοπλιστών! 

Φ εθίζηεθε ζηελ νινκέιεηα  
ηεο βνπιήο, ηελ Σξίηε 

6/12, ην λέν «ζπλππνζρεηηθφ» γηα 
ηελ «εζεινληηθή» θνξνινγία ησλ 
εθνπιηζηψλ, πνπ ζπκθσλήζεθε 
κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο ηεο ΝΓ 
θαη ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Δθνπιη-
ζηψλ θαη αλέξρεηαη ζηα 60 εθαη. 
επξψ, πνζφ πνπ δελ αληηζηνηρεί 
νχηε ζε 20 επξψ ηε κέξα αλά 
πινίν, φηαλ ηα λαχια έθηαζαλ 
έσο θαη ηα 400.000 δνιάξηα ηε 
κέξα γηα ηα θνξηία LNG, απνγεηψ-
λνληαο ηελ θεξδνθνξία ηνπο. 

Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε θπβέξ-
λεζε απμάλεη ηε θνξνιεειαζία 
ησλ εξγαδνκέλσλ, ζπλνιηθά ησλ 
ιατθψλ ζηξσκάησλ, θαη ζηέιλεη 
ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ λα αξπά-
μεη ζπίηηα αθφκα θαη ρακεινζπ-
ληαμνχρσλ γηα 15.000 επξψ, γηα 
ηνπο εθνπιηζηέο, πνπ εμαθνινπ-
ζνχλ λα θαηαγξάθνπλ θέξδε  
ρσξίο ηζηνξηθφ πξνεγνχκελν, κε 
ηνλ ζηφιν ηνπο λα δεζπφδεη ζηελ 
θνξπθή ηεο παγθφζκηαο ππξα-
κίδαο, πξνβιέπεη …εζεινληηθή  
θνξνινγία! 

Γηα απηήλ ηε …γελλαηνδσξία, 
ηνπο πξνζθέξεη κείσζε ησλ   
ζπληειεζηψλ θνξνιφγεζεο ησλ 
κεξηζκάησλ ησλ πινηνθηεηξηψλ 
εηαηξεηψλ, απφ 10% ζε 5%. Σν 
επηρείξεκα πνπ δηαηππψζεθε γηα 
ηε λέα παξνρή, πξνο ηνπο εθν-
πιηζηέο είλαη φηη κε ηε κείσζε 
ησλ ζπληειεζηψλ θνξνιφγεζεο 
ζα απμεζνχλ νη εζεινληηθέο    
εηζθνξέο αλά πινίν θαη άξα      
ζα εηζξεχζνπλ ζηνλ θξαηηθφ πξν-
υπνινγηζκφ πεξηζζφηεξα ρξεκα-
ηηθά πνζά! 

Ζ «εζεινληηθή» θνξνινγία ησλ 
εθνπιηζηψλ δελ είλαη βέβαηα  
εθεχξεζε ηεο ζεκεξηλήο θπβέξ-
λεζεο ηεο ΝΓ.  Σν πξψην «ζπλπ-
πνζρεηηθφ» είρε ππνγξαθεί απφ 
ηε ζπγθπβέξλεζε ΝΓ - ΠΑΟΚ, 
κε ηελ ηφηε ζπκθσλία λα πξνβιέ-
πεη φηη νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ζα 
θαηέβαιιαλ 140  εθαη. επξψ ηνλ 
ρξφλν, γηα λα έξζεη ζηε ζπλέρεηα 
ε θπβέξλεζε ηνπ ΤΡΗΕΑ λα κεη-
ψζεη ην πνζφ ζηα 40 εθαη. επξψ.  

φάζονται στην ποδιά                                
των εφοπλιστών 

Σν γεγνλφο φηη ζηα «ζνβαξά» 
ηνπ θεθαιαίνπ ε ΝΓ θαη ν ΤΡΗ-
ΕΑ ηαπηίδνληαη πιήξσο ην έδεημαλ 
θαη φηαλ απφ θνηλνχ απέξξηςαλ 
ηελ πξφηαζε ηνπ ΚΚΔ, θαηά ηε 
ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε, λα 
ηξνπνπνηεζεί ή λα θαηαξγεζεί ην 
άξζξν 107 ηνπ πληάγκαηνο, πνπ 
ζσξαθίδεη φιν απηφ ην θαζεζηψο 
θνξναπαιιαγψλ ησλ εθνπιη-
ζηψλ. 

Ο ΤΡΗΕΑ -γηα πξνεθινγηθνχο 
ιφγνπο βέβαηα- θαηαςήθηζε επί 
ηεο αξρήο θαη ηα ζρεηηθά άξζξα 
ηνπ «ζπλππνζρεηηθνχ», ελψ ην 

ΠΑΟΚ έζεζε σο πξσηεχνλ ηελ 
πξνζηαζία ηεο «αληαγσληζηηθφ-
ηεηαο ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο» 
θαη πάεη ιέγνληαο. 

Όπσο αλέδεημαλ νη βνπιεπηέο 
ηνπ ΚΚΔ, ηα 60 εθαη. επξψ πνπ 
ζα πιεξψζνπλ νη εθνπιηζηέο σο 
θφξν - θαη απηφ αλ έρνπλ ηελ … 
θαιή δηάζεζε - είλαη ζηαγφλα 
ζηνλ σθεαλφ ηεο θεξδνθνξίαο 
πνπ ζπλερίδνπλ λα θαηαγξάθνπλ 
απφ ηελ άγξηα εθκεηάιιεπζε ησλ 
λαπηεξγαηψλ, θαη ησλ ακέηξεησλ 
πξνλνκίσλ θαη παξνρψλ πνπ 
ηνπο εμαζθαιίδνπλ νη κέρξη ηψξα 
θπβεξλήζεηο, ζηέιλνληαο ηνλ ιν-
γαξηαζκφ ζηνλ ιαφ, ν νπνίνο 
θηάλεη λα απεηιείηαη λα ράζεη φ,ηη 
έρεη θαη δελ έρεη αλ ρξσζηάεη  
θαλέλα επξψ ζε εθνξία θαη ηξά-
πεδεο. 

«Αιήζεηα; Πφζν είλαη ην ζχ-
λνιν ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ; 
Δίλαη 57 δηζεθαηνκκχξηα. Γεια-
δή, ηη ηνπο ιέηε, λα εηζθέξνπλ 
θάζε ρξφλν νη ηαιαίπσξνη εθν-
πιηζηέο; ην 1 ηνηο ρηιίνηο ηνπ ζπ-
λφινπ ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ. 
Πσ, πσ, θαηαζηξαθήθαλε», ζρν-
ιίαζε ν θνηλνβνπιεπηηθφο εθπξφ-
ζσπνο ηνπ ΚΚΔ Ν. Καπαθανα-
ζόποςλορ, πξνζζέηνληαο φηη: 
«νη …ηαιαίπσξνη εθνπιηζηέο» 
απφ ηηο αξρέο ηνπ ρξφλνπ έρνπλ 
δψζεη ήδε 5,022 δηζ. δνιάξηα γηα 
ηελ αγνξά 228 πινίσλ απφ δεχ-
ηεξν ρέξη θαη είλαη πξψηε ζηε 
ζρεηηθή θαηάηαμε.  

Πξψηνη είλαη θαη ζηηο λαππε-
γήζεηο, θαζψο έρνπλ δεζκεχζεη 
πάλσ απφ 3 δηζ. δνιάξηα ζε λαπ-
πεγηθά ζπκβφιαηα θαη «ηξέρνπλ» 
ήδε πξφγξακκα κε 234 παξαγγε-
ιίεο πινίσλ, ελψ ε ρσξεηηθφηεηα 
ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ απφ ην 
2014, ελ κέζσ κλεκνλίσλ, έρεη 
απμεζεί θαηά 45,8%. Γηα ηφζν 
ηαιαίπσξνπο κηιάκε! Σελ ίδηα 
ζηηγκή πνπ έρεη κεησζεί ην εηζφ-
δεκα εξγαδνκέλσλ θαη ζπληα-
μηνχρσλ θαηά 45%. 

Σρίβουν τα χέρια τους                             
οι εφοπλιστές 

Δμ άιινπ νη εθνπιηζηέο - αλά-
κεζα ζε πνιινχο άιινπο - έρνπλ 
ιφγν λα ηξίβνπλ ηα ρέξηα ηνπο γηα 
ηηο λέεο θπξψζεηο ζην πιαίζην ηνπ 
ηκπεξηαιηζηηθνχ πνιέκνπ, θαζψο 
αλακέλνπλ λέα εθηίλαμε ησλ     
λαχισλ, πνπ κέζα ζηε ρξνληά 

έθηαζαλ έσο θαη ηα 400.000 δν-
ιάξηα ηε κέξα γηα ηα θνξηία LNG, 
απνγεηψλνληαο ηελ θεξδνθνξία 
ηνπο. 

«Σν εκπάξγθν ζηε ζαιάζζηα 
κεηαθνξά ηνπ ξσζηθνχ πεηξειαί-
νπ ζα έρεη ζεηηθφ απνηέιεζκα: 
Δκείο νη πινηνθηήηεο ζα γίλνπκε 
πινπζηφηεξνη». Απηή ε δήισζε-
κλεκείν θπληζκνχ αλήθεη ζηνλ 
Νίθν Βεξλίθν, εθνπιηζηή θαη πξφ-
εδξν ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξηθνχ 
Δπηκειεηεξίνπ ζηελ Διιάδα.  

Γελ είλαη φκσο κφλν νη εθν-
πιηζηέο πνπ παλεγπξίδνπλ ζηε 
ζθηά ηνπ πνιέκνπ θαη ησλ δπηη-
θψλ θπξψζεσλ ζηε Ρσζία.  

Ζ αχμεζε ζηα θαζαξά θέξδε 
ησλ ελεξγεηαθψλ νκίισλ - ηελ 
ψξα πνπ ν ιαφο παζαίλεη 
«εγθεθαιηθφ» αλνίγνληαο ηνπο 
ινγαξηαζκνχο - δαιίδεη, θαζψο 
κέρξη ηψξα έρνπλ θαηαγξάςεη 
αζξνηζηηθά ην 50% ησλ θεξδψλ 
φισλ ησλ εηζεγκέλσλ ζην ρξε-
καηηζηήξην, κε πάλσ απφ 1,5 
δηζ. επξψ!  

Σν ίδην έρνπλ λα αηζηνδν-
μνχλ ηα ζνχπεξ κάξθεη θαη νη 
κεγαιέκπνξνη, θαζψο ν ηδίξνο 
ησλ κεγαιχηεξσλ αιπζίδσλ 
εθηνμεχηεθε ζηα 6,2 δηζ. επξψ 
κφλν γηα ην πξψην 9κελν ηνπ 
2022, κε ηα «θαιάζηα θαπακά» 
λα απνδεηθλχνληαη πνιχ κηθξά 
γηα ηνλ ιαφ, πνπ ην εηζφδεκά 
ηνπ ζαξψλεηαη απφ ηελ αθξί-
βεηα θαη ηνλ πιεζσξηζκφ, ηα 
θέξδε ηνπο φκσο «ηξέρνπλ» 
κε αληίζηξνθνπο ξπζκνχο,  

Γη' απηφ νη λαπηεξγάηεο, ν 
ιαφο δελ έρνπλ ηίπνηα λα πεξη-
κέλνπλ απφ   νπνηαδήπνηε επφ-
κελε θπβέξλεζε ΝΓ, ΤΡΗΕΑ, 
ΠΑΟΚ, πνπ επζχλνληαη φρη 
κφλν γηα φια φζα νδήγεζαλ ηνλ 
ιαφ ζηε ζεκεξηλή βαξβαξφηεηα, 
αιιά κνηξάδνληαη θαη ην ίδην 
θπβεξλεηηθφ πξφγξακκα, πνπ 
θαζνξίδνπλ ην Σακείν Αλάθακ-
ςεο, ε ζηξαηεγηθή ηεο «πξάζη-
εο» αλάπηπμεο θαη ε βαζχηεξε 
εκπινθή ζηα ακεξηθαλνΝΑΣΟ-
ηθά ζρέδηα, γηα ηα ζπκθέξνληα 
ηεο αζηηθήο ηάμεο. 

Όμυρ, ο λαόρ, πος μόνον 
αςηόρ μποπεί να ζώζει ηον 
εαςηό ηος, δεν έσει πει ακόμα 
ηην ηελεςηαία ηος λέξη!  

Σψξα είλαη ε ψξα λα πάξεη 
ηελ ππφζεζε ζηα ρέξηα ηνπ, 
δπλακψλνληαο παληνχ ηνλ νξ-
γαλσκέλν αγψλα απέλαληη ζε 
θεθάιαην - ΔΔ - θπβεξλήζεηο, 
εληζρχνληαο ην ΚΚΔ παληνχ, 
θαη ζηηο επεξρφκελεο εθινγέο, 
ζεθψλνληαο ςειά ηε ζεκαία 
ησλ δηθψλ ηνπ ζχγρξνλσλ αλα-
γθψλ! 

ΠΕΜΕΝ  

Προγραμματισμένες Εκδηλώσεις 

και επισκέψεις στις ΑΕΝ για το 2023 

 Γιοπηή για ηα Παιδιά ζηη Υίο, 
     Κςπιακή 15 Γενάπη 2023, ώπα 11π.μ. 

 Δπίζκετη ζε ΑΔΝ Υίος, 
   Γεςηέπα 16 Γενάπη 2023 

 Κοπή Ππυηοσπονιάηικήρ Πίηαρ ΠΔΜΔΝ, 
   Πέμπηη 19 Γενάπη 2023, ώπα 11 π.μ. 

 Γιοπηή για ηα Παιδιά ζηον Πειπαιά,  
   άββαηο 21 Γενάπη 2023, ώπα 11 π.μ. 

 Δπίζκετη ζηην ΑΔΝ Μακεδονίαρ, 
   Γεςηέπα 23 Γενάπη 2023 

 Δπίζκετη ζε ΑΔΝ Κπήηηρ, 
   Σπίηη 31 Γενάπη 2023 

ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΟΗ  

«Δδψ θαη ηψξα, δψζηε καο ηα δψξα»  
Πίλαθεο επί πηλάθσλ θαη «παξαδείγκαηα» κε ηηο 

πεξηβφεηεο «απμήζεηο» πνπ ζα δνπλ νη ζπληαμηνχρνη 
απφ ηελ αξρή ηνπ 2023 βιέπνπκε θαζεκεξηλά ζηα 
ηειεπαξάζπξα θ.ά. ΜΜΔ.  

Πέξα απφ ηα ηαρπδαθηπινπξγηθά θφιπα, φκσο, 
ππάξρεη θαη ε αιήζεηα, πνπ ιέεη φηη νη ζπληαμηνχρνη 
ζπλερίδνπλ λα κεηξάλε ηεξάζηηεο απψιεηεο εμαηηίαο 
ησλ πεηζνθνκκέλσλ θαη «παγσκέλσλ» ζπληάμεσλ 
εδψ θαη 13 ρξφληα, απ' φιεο ηηο θπβεξλήζεηο.  

Αθφκα θαη απφ ηηο ησξηλέο απμήζεηο απνθιείνληαη 
«εθ πξννηκίνπ» θνληά ζην 1 εθαηνκκχξην ζπληα-
μηνχρνη, θαζψο ε ιεγφκελε «πξνζσπηθή δηαθνξά» 
ηνπ λφκνπ Καηξνχγθαινπ/ΤΔΗΕΑ παξακέλεη ζε 
ηζρχ θαη ιεηηνπξγεί σο «κφληκνο θφθηεο».  

ηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο επίζεο δελ πξνβιέπε-
ηαη νχηε έλα επξψ αχμεζε, ελψ πνιινί ζπληαμηνχ-
ρνη, πνπ ε θπβέξλεζε πξνθιεηηθά ηνπο θαηαηάζζεη 
ζηνπο «ηπρεξνχο», ζα βάινπλ ζηελ ηζέπε ηνπο κφιηο 
κεξηθά παξαπάλσ επξψ, έλαλ θαθέ ηελ εκέξα     
δειαδή! 

Απηφ επηβεβαηψλεη θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ 
2023: Οη ζπλνιηθέο κεηαβηβάζεηο ηνπ θξάηνπο πξνο 
ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κεηψλν-
ληαη ην επφκελν έηνο θαηά 243 εθαη. επξψ ζε ζρέζε 
κε θέηνο. 

Απάληεζε ζηελ πξνπαγάλδα ηεο θπβέξλεζεο  
δίλνπλ θαζεκεξηλά νη ίδηνη νη ζπληαμηνχρνη κε καδη-
θέο πεξηθεξεηαθέο θηλεηνπνηήζεηο, κε θάιεζκα ησλ  
πλεξγαδφκελσλ πληαμηνπρηθψλ Οξγαλψζεσλ 
IΚA - ΟΑΔΔ - ΓΖΜΟΗΟΤ - ΠΟΔ/ΟΑΔΔ -     
ΔΛΣΑ - ΟΔ - ΠΔ/ΝAT - Π/ΓΗΚΖΓΟΡΟΝ - 
ΠΟΔΑ/ΔΣΔΑΠ - ΔΣΑΜΔΓΔ. 

ηελ Αζήλα, ηε Γεπηέξα 12 Γεθέκβξε, νη ζπληα-
μηνχρνη ζπγθεληξψζεθαλ ζηα Πξνπχιαηα θαη ζηε 
ζπλέρεηα πνξεχηεθαλ ζην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, 
θσλάδνληαο ζπλζήκαηα φπσο: «Εδώ και ηώπα,  
δώζηε μαρ ηα δώπα» θαη «Οι ζςνηαξιούσοι δε ζκύ-
βοςν ηο κεθάλι, ζηο δπόμο ηος αγώνα ανηίζηαζη 
και πάλη». 

Μηιψληαο νη εθπξφζσπνη ηεο πληνληζηηθήο Δπη-
ηξνπήο Αγψλα έζεζαλ ηηο δηεθδηθήζεηο θαη ην πιαί-
ζην αηηεκάησλ ηνπο: 

Απαηηνχλ ηελ άκεζε θαηαβνιή ησλ πιεξσκέλσλ 
δψξσλ, ηελ ελζσκάησζε ηεο πξνζσπηθήο δηαθνξάο 
ζηηο ζπληάμηκεο απνδνρέο, λα δνζεί αχμεζε κεηά 
απφ 13 ρξφληα ζε φιεο ηηο ζπληάμεηο, θχξηεο θαη επη-
θνπξηθέο. Δπίζεο, απαηηνχλ αχμεζε ηεο εζληθήο  
ζχληαμεο ζηα 650 επξψ, απφ ηα 360 θαη 384 επξψ 
πνπ είλαη ζήκεξα. 

Γηεθδηθνχλ αθφκε λα ζηακαηήζεη θάζε ηδησηηθν-
πνίεζε ζην δεκφζην ζχζηεκα Τγείαο κε άκεζε 
πξφζιεςε γηαηξψλ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, 
λα πξνζιεθζεί πξνζσπηθφ ζηνλ ΔΦΚΑ, λα εθθαζα-
ξηζηνχλ θαη λα απνδνζνχλ ζηνπο δηθαηνχρνπο ην 
ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ζπληάμεψλ ηνπο, θχξηαο, παξάι-
ιειεο, δηαδνρηθήο, εθάπαμ, επηθνπξηθήο. 

ΑΡΦΑΙΡΕΙΕ ΝΑΤΣΨΝ (ΠΕΝΕΝ) 

ΚΑΛΕΜΑ  
ΣΟΤ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟΤ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ  

ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΑΓΚΟΤΔΑΚΗ 

πλάδεξθε Λνζηξφκε, Τπνινζηξφκε, Ναχηε, Σδφβελν 
Πξηλ ςεθίζεηο ζηηο αξραηξεζίεο ηνπ ζσκαηείνπ καο 

ζθέςνπ πξψηα… 
Σελησλφκαζηε θάζε θαινθαίξη λα βγνπλ ηα express,    

βιέπνπκε ηηο ψξεο αλάπαπζεο κε ην θπάιη. 
Κηλδπλεχνπκε λα ζαθαηεπηνχκε ζε θάζε καο βήκα γηαηί 

πξέπεη «πην γξήγνξα»… 
Κνηκφκαζηε ζηξσκαηζάδα αλάκεζα ζηα δξνκνιφγηα γηαηί 

δελ πξνιαβαίλνπκε λα πάκε ζην ζπίηη καο θαη φηαλ ηειηθά 
πάκε καο πεξηκέλνπλ νη ινγαξηαζκνί απφ ην ξεχκα, ηελ   
εθνξία, ηνλ ΔΝΦΗΑ. 

Απηή ε πξαγκαηηθφηεηα πνπ βηψλνπκε φινη, δελ είλαη 
κνλφδξνκνο. Με νξγάλσζε, ζπζπείξσζε θαη αγψλα  
παιεχνπκε γηα:   

 Να θξαηήζνπκε ζηελ αθηνπινΐα ηε δνπιεηά κε ζχκβαζε θαη  
αζθάιηζε, κε ζπγθξνηεκέλα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα.  

 Να εθαξκφδεηε ε ζχκβαζε παληνχ κε απμήζεηο ζηνπο ηνπιά-
ρηζηνλ 2% πάλσ απφ ηνλ πιεζσξηζκφ.  

 κε 5ήκεξν – 7σξν – 35σξν, κε νξγαληθέο ζπλζέζεηο πνπ λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο. 

 Μέηξα πξνζηαζίαο ησλ αλέξγσλ. Δπίδνκα αλεξγίαο 80% 
ηνπ θαηψηεξνπ κηζζνχ. Ο ρξφλνο αλεξγίαο λα ππνινγίδεηαη 
σο ζπληάμηκνο ρξφλνο αζθάιηζεο.         

 Καηάξγεζε ηνπ λ.4808/2021 (Υαηδεδάθε), ηνπ λ.4714/2020 
θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ αληεξγαηηθψλ  λφκσλ.  

 Γεκφζην θαη δσξεάλ, θαζνιηθφ ζχζηεκα Τγείαο - Πξφλνηαο. 
 Κάιπςε ησλ απσιεηψλ ζε ζπληάμεηο, θχξηεο θαη επηθνπξηθέο.  
 Πιήξε θαηάξγεζε ηνπ ΔΝΦΗΑ, ησλ ραξαηζηψλ, ηεο θνξνιε-

ζηείαο. 
 Καλέλαο πιεηζηεξηαζκφο ζε ζπίηη ιατθήο νηθνγέλεηαο. 

Ζ δηνίθεζε ηνπ ζσκαηείνπ καο, πνπ εθιέγεηαη κε ηνλ ζπλ-
δπαζκφ ηεο "Σαμηθήο Αγσληζηηθήο πζπείξσζεο Ναπηψλ",  
είλαη ζηα ιφγηα ηαμηθή, ζηελ πξάμε ζπλερίδεη ηε δηγισζζία 
ππεξεηψληαο ην ιηγφηεξν θαθφ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθν-
πιηζηέο θαη ηηο κέρξη ζήκεξα θπβεξλήζεηο. Μαθξχο είλαη ν 
θαηάινγνο απφ ηα έξγα θαη ηηο κέξεο απηήο ηεο δηνίθεζεο ζε 
βάξνο ηνπ θιάδνπ θαη ζπλνιηθά ησλ λαπηεξγαηψλ. Δλδεηθηηθφ 
είλαη φηη έρεη βάιεη θαξδηά πιαηηά ηελ ππνγξαθή ζε 16 Δ 
ζηα πνληνπφξα απφ ην 1994 – 2010 νη νπνίεο δελ εθαξκφδν-
ληαη γηα ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ λαπηεξγαηψλ. Έρεη 
ζπκβάιεη ζηνλ λα κελ λαπηνινγνχληαη ζηηο νξγαληθέο ζπλ-
ζέζεηο ηδφβελα κε απνηέιεζκα λα γξάθεη κε θξνθνδείιηα  
δάθξπα ζε άξζξν ζηηο 23 Μάε 2022 κε ηίηιν «SOS γηα ην 
λαπηηθφ επάγγεικα νη ειιείςεηο πιεξσκάησλ».    

πλάδεξθε, ζηηο αξραηξεζίεο ηνπ ζσκαηείνπ καο ρξεηά-
δεηαη λα αλαδείμνπκε ζην Γ.. ζπλαδέξθνπο κε πξσηνπφξα 
δξάζε, πνπ ζα κπαίλνπλ κπξνζηά ζηελ δηεθδίθεζε θαη ζηελ 
πάιε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ λαπηψλ, ζπλαδέξθνπο ρσξίο 

δεζκεχζεηο ζηνπο εθνπιηζηέο.  

 Γη απηφ ζαο θαιψ λα κε ςεθίζεηε.  
Ο “ρεηκψλαο πνπ έξρεηαη” λα καο βξεη ζπζπεηξσκέλνπο 

θαη δπλαηνχο γηα λα πεξάζνπκε ζηελ αληεπίζεζε.  

Μπνξνχκε λα ηα θαηαθέξνπκε!  
Αλεμάξηεηνο ππνςήθηνο, Γηάλλεο Μαξαγθνπδάθεο 

Σειέθσλν: 699 265 9868 

 Η τεθοθοπία απσίδει 7/11/2022 και λήγει 15/02/2023 και 
γίνεηαι με επιζηολή ή αςηοππόζυπα, επγάζιμερ μέπερ από 
09:00 έυρ13:00. 

 Αν επιλέξεηε να με τεθίζεηε δεν ππέπει να βάλεηε κανέναν 
άλλο ζηαςπό για να με βγει άκςπο ηο τεθοδέληιο. 

Ν. ΒΔΡΝΗΚΟ:  

«Δκείο, νη εθνπιηζηέο,                                  
ζα γίλνπκε πινπζηφηεξνη» 

«Δκείο, νη εθνπιηζηέο, ζα γίλνπκε πινπζηφηεξνη» 
απφ ην εκπάξγθν ζην ξσζηθφ πεηξέιαην δήισζε     
ν Νίθνο Βεξλίθνο, πξφεδξνο ηνπ Γηεζλνχο Δκπν-
ξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ζηε γαιιηθή εθεκεξίδα 
«Liberation». 

πγθεθξηκέλα δήισζε φηη «ην εκπάξγθν ζηηο 
ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ξσζηθνχ πεηξειαίνπ ζα έρεη 
ζεηηθφ απνηέιεζκα: Δκείο, νη εθνπιηζηέο, ζα γίλνπ-
κε πινπζηφηεξνη. Σν θφζηνο κεηαθνξάο, ην νπνίν 
έρεη ήδε εθηνμεπζεί ζηα χςε, ζα απμεζεί αθφκε πην 
γξήγνξα!». Γειψλεη αθφκα φηη «ηα κπντθνηάδ έρνπλ 
σο ζπλέπεηα λα αλεβαίλνπλ νη ηηκέο ησλ πξντφλησλ 
πνπ εηζάγνληαη ή εμάγνληαη απφ ηε ρψξα ζηελ νπνί-
α εθαξκφδεηαη ην εκπάξγθν». 

Ο Έιιελαο εθνπιηζηήο ζεσξεί φηη είλαη αλαπνηε-
ιεζκαηηθέο νη θπξψζεηο θαη δειψλεη φηη «ν κηζφο 
πιαλήηεο αδηαθνξεί γηα ην κπντθνηάδ θαη δελ επη-
βάιιεη θπξψζεηο ζηε Ρσζία» θαη πξνζζέηεη πσο «νη 
πινηνθηήηεο, εθηφο απφ ηνπο Έιιελεο, ζα αλαιά-
βνπλ επνκέλσο ηε κεηαθνξά ηνπ πεηξειαίνπ...».  

Δμεγεί πσο ηειηθά ην ξσζηθφ πεηξέιαην ζα βγεη 
θαλνληθά ζηηο αγνξέο θαζψο ζα αλακεηρζεί κε πε-
ηξέιαην άιισλ ρσξψλ. Γειψλεη πσο «εθφζνλ ε θα-
ηαλάισζε πεηξειαίνπ κπνξεί λα κεησζεί κφλν νξηα-
θά, θαη επηπιένλ νη παξαγσγνί φπσο ε ανπδηθή 
Αξαβία δελ ζπκθσλνχλ λα απμήζνπλ νπζηαζηηθά 
ηελ παξαγσγή ηνπο, ηη πξέπεη λα γίλεη; Θα πξέπεη    
ε Δπξψπε λα κείλεη ρσξίο πεηξέιαην; Σν πεηξέιαην 
ζα κεηαθεξζεί, κε ηε ζεηξά ηνπ, ζηηο ρψξεο -
θαηαλαισηέο». Πξνζζέηεη σο «ελψ θαλείο ζηνλ θφ-
ζκν, νχηε θαλ ν ΟΖΔ, δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 
ειέγμεη ηα κείγκαηα, ζα πξέπεη λα δεηήζνπκε απφ 
ηνπο Έιιελεο εθνπιηζηέο λα κεηακνξθσζνχλ ζε 
Ζξαθιή Πνπαξφ γηα λα κάζνπκε ηη αθξηβψο κεηα-
θέξνπλ;». 

Γειψλεη φηη αλ δελ είλαη νη Έιιελεο εθνπιηζηέο 
πνπ ζα λαπιψλνπλ ηα πινία πνπ κεηαθέξνπλ ξσζη-
θφ πεηξέιαην, «ζα ην θάλνπλ άιινη, ε πξνζθνξά 
κεηαθνξάο ζα είλαη κηθξφηεξε θαη νη ηηκέο ζα απμε-
ζνχλ» θαη ζπκπιεξψλεη φηη «ζηα λεξά νη θπξψζεηο 
είλαη αλαπνηειεζκαηηθέο». 

Οη Έιιελεο εθνπιηζηέο δηαζέηνπλ ην 21% ηεο 
παγθφζκηαο λαπηηιηαθήο ρσξεηηθφηεηαο. Σν κεξίδην 
απηφ αλέξρεηαη ζην 40% γηα ηε κεηαθνξά πεηξε-
ιαίνπ. 

Ούτε βήμα πίσω από την ανάγκη για δωρεάν Τγεία! 

«Δ ωρεάν Υγεία για όλο 
ηον λαό, ότι ακριβο-

πληρωμένο εμπόρεσμα»: Σν 
ζχλζεκα απηφ αθνχζηεθε δπλαηά 
απ' άθξε ζ' άθξε ηεο ρψξαο κε 
ην κπαξάδ απεξγηαθψλ θηλεην-
πνηήζεσλ πγεηνλνκηθψλ θαη εξ-
γαηηθψλ ζσκαηείσλ ελάληηα ζην 
λνκνζρέδην ηεο θπβέξλεζεο γηα 
ηε δεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε, 
πνπ θνξπθψζεθε κε ηα κεγάια 
ζπιιαιεηήξηα ηεο Πέκπηεο 1 
Γεθέκβξε.  

Ζ ζπδήηεζε ζηε Βνπιή γηα ην 
λνκνζρέδην επηβεβαηψλεη φηη γηα 
ηνλ ιαφ δελ ππάξρεη άιινο δξφ-
κνο απφ ηελ νξγαλσκέλε ζπι-
ινγηθή δηεθδίθεζε, απφ ηε ζχ-
γθξνπζε κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ 
θεθαιαίνπ θαη ησλ θνκκάησλ 
ηνπ, πνπ ηζαθίδεη θάζε ηνπ αλά-
γθε, κε ραξαθηεξηζηηθφ παξά-
δεηγκα ηα λέα εκπφδηα ζηελ 
φπνηα πξφζβαζε είρε ζε δσ-
ξεάλ ππεξεζίεο ηαηξνθαξκαθεπ-
ηηθήο πεξίζαιςεο ηα νπνία θέξεη 
ην λνκνζρέδην. 

Ζ ζπδήηεζε επηβεβαίσζε φηη 
θάζε αλακνλή γηα «ιχζεηο» απφ 
ηελ ελαιιαγή θπβεξλήζεσλ, 
αθφκα θαη ε παξακηθξή πξνζκν-
λή λα «θαηαξγεζεί» ην ζπγθεθξη-
κέλν λνκνζρέδην απφ κηα επφ-
κελε θπβέξλεζε, είλαη απάηε 
πνπ ζα νδεγήζεη ηειηθά ζηα ρεη-
ξφηεξα.  

Άιισζηε, ηφζν ε ΝΓ φζν θαη 
ν ΤΡΗΕΑ δεζκεχνληαη λα ππε-
ξεηήζνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή 
δξάζε ζηελ Τγεία: Οη κελ ην 
έδεημαλ κε ην λνκνζρέδηφ ηνπο, 
νη δε κε ηηο ππνζρέζεηο ηνπο γηα 
έλαλ ηδησηηθφ ηνκέα πνπ ζα ιεη-
ηνπξγεί «ζπκπιεξσκαηηθά», ζα 
«ζπλππάξρεη αξκνληθά» κε ηνλ  
- με επιχειρηματικά κριτήρια  
ιεηηνπξγίαο - «δεκφζην». 

Απηή είλαη ε ζηξαηεγηθή πνπ 
αθήλεη ην απνηχπσκά ηεο ζε 
θάζε πιεπξά ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζπζηήκαηνο Τγείαο. ηε ζρεδφλ 
εμαθαληζκέλε δεκφζηα θαη δσ-
ξεάλ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα, 
ζηελ ηξαγηθή ππνζηειέρσζε 
φισλ ησλ δνκψλ, ζηε γηγάλησ-
ζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, πνπ φζν 
δελ μειψλεηαη ζα θαζνξίδεη ηα 
πάληα: Απφ ηνπο κηζζνχο ησλ 
πγεηνλνκηθψλ θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ 
πξνζσπηθνχ, κέρξη ηα πνζά 
πνπ ζα πιεξψλνπλ νη αζζελείο 
είηε ζηα θξαηηθά είηε ζηα ηδησηηθά 
λνζνθνκεία.  

Απηφ είλαη ην «εζληθφ ζχζηε-
κα Τγείαο» 
πνπ επηθαιεί-
ηαη ε θπβέξ-
λεζε, δελ εί-
λαη φκσο ζε 
θακία πεξί-
πησζε ιατθφ, 
δελ θαηνρπ-
ξψλεη δειαδή 
νπζηαζηηθά 
δηθαηψκαηα 
πγεηνλνκηθήο 
πεξίζαιςεο 
γηα ηε κεγάιε θνηλσληθή πιεη-
νςεθία. Αληίζεηα, θαηνρπξψλεη 
ηελ «ειεπζεξία» ησλ κπίδλεο κε 
ηνλ πφλν ηνπ εξγαηφθνζκνπ, ηεο 
θεξδνθφξαο δξάζεο ησλ νκίισλ 
ηεο Τγείαο. 

Κξηηήξην, φκσο, γηα ηνλ ιαφ 
δελ κπνξεί λα είλαη ην πφζν βα-
ζηά ζα βάδεη ην ρέξη ζηελ ηζέπε 
πξνθεηκέλνπ λα έρεη πξφζβαζε 
ζηηο ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο 
θαηαθηήζεηο, αιιά ην πψο ζα 
επηβάιεη ηελ πιήξε θαη απνιχ-
ησο δσξεάλ πξφιεςε, πεξίζαι-
ςε θαη απνθαηάζηαζε ηεο πγεί-
αο ηνπ. Απηφλ ηνλ δξφκν ραξάζ-

ζεη ην ΚΚΔ, παιεχνληαο γηα κηα 
ζρεδηαζκέλε αλάπηπμε ηεο νηθν-
λνκίαο, κε θνηλσληθή ηδηνθηεζία 
ηνπ πινχηνπ, πνπ ζα θαζνξίδε-
ηαη θαη ζα ειέγρεηαη απφ ηνλ ίδην 
ηνλ ιαφ θαη ηελ εμνπζία ηνπ. 

Σελ απφζπξζε, ηψξα, ηνπ 
επαίζρπληνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηε 
δεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε, πνπ 
ήδε έρεη απνξξηθζεί απφ ηνλ 
ιαφ, απαίηεζε θαηά ηε ζπδήηεζή 
ζηε Βνπιή ην ΚΚΔ, ελψ θαηέζε-
ζε θαη αίηεκα νλνκαζηηθήο ςε-
θνθνξίαο θαιψληαο φινπο ηνπο 
βνπιεπηέο λα κε ιεξψζνπλ ηα 
ρέξηα ηνπο δίλνληαο κε ηελ ςήθν 
ηνπο ηε ραξηζηηθή βνιή ζε     
βάξνο ηεο Τγείαο ηνπ ιανχ. 

ΤΡΗΕΑ, ΠΑΟΚ θαη ινηπνί 
κπνξεί λα ηάρζεθαλ θαηά ηνπ 
λνκνζρεδίνπ, σζηφζν νχηε κηα 
ζηηγκή δελ ακθηζβήηεζαλ ηελ 
πνιηηηθή ηεο ΔΔ πνπ εκπνξεπ-
καηνπνηεί θαη κεηαηξέπεη ηελ 
Τγεία ηνπ ιανχ ζε ρξπζνθφξν 
πεδίν δξάζεο γηα λα αισλίδνπλ 
νη επηρεηξεκαηηθνί φκηινη, βάδν-
ληαο ζε θίλδπλν αλζξψπηλεο 
δσέο.  Γη' απηφ θαη ην θάζε αζηη-
θφ θφκκα θαηέζεζε ηηο δηθέο ηνπ 
αληηδξαζηηθέο πξνηάζεηο, πνπ 
ζηελ νπζία ηνπο ήηαλ παξαιια-
γή ησλ φζσλ πξνσζεί ζήκεξα ε 
θπβέξλεζε ηεο ΝΓ. 
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ΠΔΜΔΝ - ΣΔΦΔΝΧΝ - ΠΔΔΜΑΓΔΝ: 

Να ζηακαηήζεη ε πεξηνξηζηηθή 
θπβεξλεηηθή παξέκβαζε ζηνλ ΔΛΟΔΝ              

Σν Γ ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Οηθνγε-
λεηαθψλ Δπηδνκάησλ Ναπηηθψλ (ΔΛΟΔΝ) 
ζε ζπλεδξίαζε ηνπ απνθάζηζε λα δηαλείκεη  
απφ ην απνζεκαηηθφ ηνπ, ην πνζφ ησλ 9 εθ. 
επξψ, απμάλνληαο ην νηθνγελεηαθφ επίδνκα 
ησλ λαπηεξγαηψλ. 

Καηαγγέιινπκε ηελ πξνθιεηηθή ζηάζε ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο λα αξλεζεί ηελ πινπνίε-
ζε ηεο απφθαζεο ηνπ Γ. ηνπ ΔΛΟΔΝ, παξεκ-
βαίλνληαο γηα άιιε κηα θνξά φπσο θαη ηνλ 
Φιεβάξε ηνπ 2022, πνπ επηρείξεζε ζε ζρέδην 
λφκνπ λα βάιεη ζην ρέξη ην απνζεκαηηθφ θαη 
ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ ΔΛΟΔΝ.    

Ο ΔΛΟΔΝ έρεη ζπγθξνηεζεί κε βάζε ην ΠΓ 
213/1983, ην νπνίν θαζνξίδεη ζην άξζξν 11, 
παξ. 1 φηη: «Πιεφλαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε 
δηαρείξηζε ηνπ ΔΛΟΔΝ, ζην ηέινο θάζε δηαρεη-
ξηζηηθήο ρξήζεο παξακέλεη δηαζέζηκν γηα ηελ 
θάιπςε ππνρξεψζεσλ ηεο ρξήζεο απηήο.    
Σπρφλ απνκέλνλ ππφινηπν κεηά ηελ θάιπςε 
ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ δηαηίζεηαη πξνο 
δηαλνκή». 

Δπαλαιακβάλνπκε φηη ν ΔΛΟΔΝ ζπγθε-
ληξψλεη ρξήκαηα ησλ λαπηεξγαηψλ, νη πφξνη 
φπσο θαη ε αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ, πξέπεη λα 
ππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ λαπηεξγαηψλ θαη 
ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. 

Απαηηνχκε ε θπβέξλεζε ηεο ΝΓ, ην      
ππνπξγείν Δξγαζίαο θαη νη ππεξεζίεο ηνπ,  
λα ζηακαηήζνπλ ηηο πξνθιεηηθέο παξεκβά-
ζεηο ζηε ιεηηνπξγία θαη ηελ νηθνλνκηθή      
δηαρείξηζε ηνπ ΔΛΟΔΝ.  

28 Ννέκβξε 2022 
Οη Γηνηθήζεηο ησλ σκαηείσλ 

Μφλν ν ίδηνο ν ιαφο κε ηελ πάιε ηνπ κπνξεί λα               
επηβάιεη ην ηέινο ησλ αληηιατθψλ πξνυπνινγηζκψλ 

Αποσπάσματα από την ομιλία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, 

κατά την συζήτηση στη Βουλή για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2023 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΝΑΣ ΓΗΑ ΣΟ 2023: 

ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ αληηιατθνχ 
θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ  

ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ ηνπ ΝΑΣ, 29 Ννέκ-
βξε, ζπδεηήζεθε θαη ςεθίζηεθε ν πξνυπνινγη-
ζκφο ηνπ γηα ην 2023, πνπ ελαξκνλίδεηαη ζηηο 
θαηεπζχλζεηο ηνπ αληηιατθνχ Κξαηηθνχ Πξν-
υπνινγηζκνχ ηεο θπβέξλεζεο ηεο ΝΓ. κε ηνλ 
νπνίν θνξηψλνληαη πξφζζεηα νηθνλνκηθά βάξε 
ζηε λαπηεξγαηηθή θαη ζπλνιηθά ηε ιατθή νηθν-
γέλεηα.  

Όπσο αλαθέξνπλ ζε αλαθνίλσζή ηνπο ηα     
ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ - ΣΔΦΔΝΧΝ - ΠΔΔ-
ΜΑΓΔΝ - ΠΔΠΡΝ - ΠΔ/ΝΑΣ: 

 Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αλαθνξά ζηελ εηζε-
γεηηθή έθζεζε φηη: «ειήθζε ππφςηλ ην κε αξ. 
πξση. 98872/20.10.2022 έγγξαθν ηνπ Τπνπξ-
γείνπ Δξγαζίαο & Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, 
πνπ αθνξνχζε ηελ θαηάξηηζε θαη ππνβνιή 
Πξνυπνινγηζκνχ Οηθνλνκηθνχ Έηνπο 2023».  

Δπίζεο ε θαηάξηηζε θαη ε έγθξηζε ηνπ πξνυ-
πνινγηζκνχ ηνπ ΝΑΣ γηα ην 2023, φπσο έγηλε 
θαη γηα ην 2022, εληάζζεηαη θαη πξέπεη λα είλαη 
ζε απφιπηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο δεκνζηνλν-
κηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Μεζν-
πξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξα-
ηεγηθήο (2022 – 2025). 

Σαπηφρξνλα, ζε πεξίνδν πνπ ε εξγαηηθή ιατ-
θή νηθνγέλεηα ζηελάδεη απφ ηελ αθξίβεηα, ηηο 
ηηκέο ζηελ ελέξγεηα θαη ηελ εθηφμεπζε ηνπ πιε-
ζσξηζκνχ, ηελ ίδηα ψξα γηα ην εθνπιηζηηθφ  
θεθάιαην ην λέν πξνθιεηηθφ ζπλππνζρεηηθφ 
εζεινληηθήο θνξνιφγεζεο ηνπο, αθφκα θαη ηα 
ςίρνπια πνπ δίλνπλ κεηψλνληαη θαηά 5%! ζε 
ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν θαη κάιηζηα ζε κηα 
πεξίνδν πνπ ηα λαχια έρνπλ εθηνμεπηεί θαη ζε 
πινία LNG θζάλνπλ θαη 400.000 δνιάξηα ηελ 
εκέξα! 

Οη εθνπιηζηέο έρνπλ ιεειαηήζεη θαη ην 
ΝΑΣ, κε λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ησλ κέρξη ζή-
κεξα θπβεξλήζεσλ, κε ζαιαζζνδάλεηα θαη κε 
εθαηνκκχξηα ρξέε απφ νθεηιέο αζθαιηζηηθψλ 
εηζθνξψλ, κε ην ΝΑΣ λα εληάζζεηαη ζηνλ ΔΦ-
ΚΑ ην 2016 κε 1 δηο επξψ νξγαληθφ έιιεηκκα! 

Σν ΝΑΣ απφ ηελ έληαμε ηνπ ζηνλ ΔΦΚΑ κε 
βάζε ηνλ λφκν έθηξσκα 4387/2016, ηνλ γλσζηφ 
λφκν Καηξνχγθαινπ (ΤΡΗΕΑ), ζηηο αξκνδηφ-
ηεηεο ηνπ ζπλερίδεη λα έρεη ηελ θαηαβνιή ησλ 
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ απφ ηα λαπηνιφγηα. 

ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ πξνυπνινγη-
ζκνχ δελ γίλεηαη αλαθνξά γηα ηελ ηειεπηαία 
ηξνπνπνίεζε ηνπ λ.2687/1953 θαη ηα άξζξα 
129 θαη 130 ηνπ λ.4714/2020, φπνπ νη εθνπιη-
ζηέο θαζνξίδνπλ ζηα ππφ ειιεληθή ζεκαία   
πνληνπφξα πινία έλα ειάρηζην αξηζκφ λαπηεξ-
γαηψλ κε Δ θαη θνηλσληθή αζθάιηζε.  

Δπίζεο νη εθνπιηζηέο κπνξνχλ γηα Γ’ Πινί-
αξρν, Γ’ Μεραληθφ θαη ην θαηψηεξν πιήξσκα, 
λα εθαξκφδνπλ δηεζλείο ζπκβάζεηο εξγαζίαο 
ITF, IBF, θ..ά, απμάλνληαο ην βαζκφ εθκεηάι-
ιεπζεο ησλ λαπηεξγαηψλ, κεηψλνληαο ηηο αζθα-
ιηζηηθέο εηζθνξέο, κε ηξαγηθέο επηπηψζεηο ζηελ 
θνηλσληθναζθαιηζηηθή πξνζηαζία. 

Κακία αλακνλή, θακία αλνρή 
Λατθφο μεζεθσκφο γηα ηηο δηθέο καο αλάγθεο 

ΠΑΜΔ:  
Καλέλα ζπίηη ζηα ρέξηα ηξαπεδίηε! 

Νέα θνπξληά «θφθθηλσλ» δαλείσλ εθθνιάπηε-
ηαη απηήλ ηελ πεξίνδν, εμαηηίαο ησλ κεγάισλ   
απμήζεσλ ζηα επηηφθηα ησλ ηξαπεδψλ, επηβαξχ-
λνληαο θη άιιν ηα ιατθά λνηθνθπξηά πνπ «παιεχ-
νπλ» κε ην ηεξάζηην θφζηνο ηεο ζηέγεο.  

Σν πιαίζην ηεο «ιχζεο» 
πνπ ζπδεηνχλ επηβεβαηψλεη 
φηη ηίπνηα δελ έρεη λα πεξη-
κέλεη ν ιαφο: Πξνεηνηκά-
δνπλ νξηζκέλεο «δηεπθν-
ιχλζεηο» κφλν γηα φζνπο 
βξίζθνληαη ζηα φξηα ηεο 
αλέρεηαο θαη ηα δάλεηά ηνπο 
θηλδπλεχνπλ άκεζα λα θα-
ηξαθπιήζνπλ ζηα «κε εμππεξεηνχκελα», ρσξίο 
λα ηνπο αλαθνπθίδνπλ πξαγκαηηθά. 

Σν αίηεκα πνπ πξνβάιιεη ην ΠΑΜΔ είλαη ε 
πξνζηαζία ηεο πξψηεο θαηνηθίαο κε λνκνζεηηθή 
ξχζκηζε, ην «θνχξεκα» ησλ ρξεψλ ηεο ιατθήο 
νηθνγέλεηαο, ηε δηαγξαθή ησλ ιεζηξηθψλ ηφθσλ.  

’ απηή ηελ θαηεχζπλζε ζσκαηεία θαη καδηθνί 
θνξείο, αληαπνθξηλφκελα ζην θάιεζκα ηνπ ΠΑ-
ΜΔ, πξαγκαηνπνηνχλ αιιεπάιιειεο θηλεηνπνηή-
ζεηο κε ζπγθεληξψζεηο ζηελ εηαηξεία δηαρείξηζεο 
«θφθθηλσλ» δαλείσλ «do Value» απαηηψληαο θαη 
πεηπραίλνληαο ηε δηεπζέηεζε δεθάδσλ πεξηπηψ-
ζεσλ ζπηηηψλ ιατθψλ νηθνγελεηψλ πνπ απεηινχ-
ληαλ κε πιεηζηεξηαζκφ. 

ην πιαίζην απηφ ε Δπηηξνπή ηνπ ΠΑΜΔ 
ελάληηα ζηνπο πιεηζηεξηαζκνχο θαη ηηο θαηα-
ζρέζεηο έρεη εληάμεη ζην δπλακηθφ ηεο καρφκε-
λνπο λνκηθνχο, ζπλδηθάηα πνπ δξαζηεξηνπνη-
νχληαη ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν θαη άιινπο ζπλ-
δηθαιηζηέο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο 
απμαλφκελεο αλάγθεο ησλ ιατθψλ λνηθνθπξηψλ.  

Οη ελδηαθεξφκελνη λαπηεξγάηεο κπνξνχλ λα 
απεπζχλνληαη ζηα ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ, ΣΔ- 
ΦΔΝΧΝ, ΠΔΔΑΓΔΝ, ΠΔΠΡΝ,  ΠΔΝΑΣ. 

 ε θάζε πεξίπησζε, φζα θνζκεηη-
θά επίζεηα θαη αλ βάιεηε κπξν-

ζηά απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ, θαλέλα 
δελ αλαηξεί ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Απηήλ 
πνπ θαηαιαβαίλνπλ, γηαηί ηε δνπλ ζην 
πεηζί ηνπο, νη εξγαδφκελνη ζ' απηφλ εδψ 
ηνλ ηφπν. Όηη απηφο ν πξνυπνινγηζκφο 
είλαη έλαο βαζηά αληηιατθφο, ηαμηθφο 
πξνυπνινγηζκφο, φπσο ηέηνηνη ήηαλ θαη 
φινη νη πξνεγνχκελνη, φπνηνο θη αλ ηνπο 

εηζεγήζεθε. 

Άιισζηε, ν εθάζηνηε θξαηηθφο πξνυ-
πνινγηζκφο απνηειεί ην βαζηθφ εξγαιείν 
πινπνίεζεο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο 
ησλ θπβεξλήζεσλ. Γηαρξνληθά απνηειεί 
ην κέζν αλαδηαλνκήο, ζε βάξνο ησλ πνι-

ιψλ θαη πξνο φθεινο ησλ ιίγσλ. 

Αθνχκε θαη ηνπο βνπιεπηέο ηνπ ΤΡΗ-
ΕΑ λα ππεξζεκαηίδνπλ, φηη απηφο ν πξνυ-
πνινγηζκφο είλαη ν ηειεπηαίνο ηεο θπβέξ-
λεζεο Μεηζνηάθε, θάηη ζαλ «εμφδηνο 

αθνινπζία». 

Σν δεηνχκελν βέβαηα είλαη λα είλαη 
έλαο απφ ηνπο ηειεπηαίνπο αληηιατθνχο 
ηαμηθνχο πξνυπνινγηζκνχο, θη απηφ δελ 
κπνξεί λα ην εγγπεζεί θακία αζηηθή       
πνιηηηθή δχλακε. Οχηε εζείο θχξηνη ηνπ  

ΤΡΗΕΑ. 

Μπνξεί λα ην θάλεη πξάμε κε ηελ πάιε 
ηνπ, κφλν αλ ην απνθαζίζεη, ν ίδηνο ν 
ιαφο. Δκείο γη' απηφ δίλνπκε φιεο καο ηηο 

δπλάκεηο. 

Καμία μορφή διαχείρισης 

δεν μπορεί να δώσει λύση 

στον λαό 

Όηαλ μέζπαζε ε θξίζε ην 2010, ην 
ΚΚΔ είρε πεη - θαη πνιινί ηφηε δπζαλα-
ζρεηνχζαηε - φηη ηα αδηέμνδα ηνπ θαπηηα-
ιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο έρνπλ γίλεη ηφζν 
κεγάια, πνπ θαλέλα κνληέιν ή θακηά 
κνξθή θαπηηαιηζηηθήο, αζηηθήο δηαρεί-
ξηζεο δελ κπνξεί λα δψζεη ιχζε θαη     

δηέμνδν. 

Κη απηφ ην ιέγακε ζε αληίζεζε κε ζαο, 
πνπ ηζρπξηδφζαζηαλ πσο ην πξφβιεκα 
είλαη «νη ηδενιεςίεο ηεο ηξφηθα», «ν αληη-
αλαπηπμηαθφο θαη αληηεπελδπηηθφο ραξα-
θηήξαο ησλ κλεκνλίσλ», «ε πεξηνξηζηηθή 

πνιηηηθή» θαη πάεη ιέγνληαο... 

Καη κάιηζηα, φινη ζαο δίλαηε ππνζρέ-
ζεηο γηα εχθνιεο ιχζεηο ζην πιαίζην ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηεο ΔΔ.  

Αλαθέξνκαη θπζηθά ζηα θφκκαηα πνπ 
ζε αληίζεζε κε ηηο δηαθεξχμεηο ηνπο εθάξ-
κνζαλ απηέο αθξηβψο ηηο πνιηηηθέο πνπ 
πξηλ ππνηίζεηαη φηη πνιεκνχζαλ. Κάηη ζα 
ζπκφζαζηε εζείο ηεο ΝΓ θαη ηνπ ΠΑΟΚ, 

φπσο θαη εζείο ηνπ ΤΡΗΕΑ. 

Σελ θξίζε ηελ δηαδέρηεθε ε... αλάπηπ-
με θαη ηα... ξεθφξ ησλ επελδχζεσλ! Σελ 
πεξηνξηζηηθή δεκνζηνλν-
κηθή πνιηηηθή ηελ δηαδέ-
ρηεθε ε επεθηαηηθή πνι-
ηηηθή, εηδηθά ηελ πεξίνδν 

ηεο παλδεκίαο! 

Ας κάνει «ταμείο» 

ο λαός να δει       

τι έχασε και         

τι κέρδισε 

Αο θάλεη ινηπφλ ηψξα ν 
ιαφο καο ηνλ ινγαξηαζκφ. 
Ση έραζε θαη ηη θέξδηζε φια 

απηά ηα ρξφληα: 

-- Μήπωρ καηαπγήθη-
θαλ νη κλεκνληαθνί λφκνη, ηα αληεξγα-
ηηθά κέηξα θαη ραξάηζηα πνπ επηβιήζε-
θαλ ηφηε;  

Όρη κφλν δελ θαηαξγήζεθαλ, αιιά 

εληζρχζεθαλ αθφκα παξαπέξα. 

-- Μήπωρ αςξήθηκαν οι δαπάνερ 
ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ 
αθνξνχλ θξίζηκεο ιατθέο αλάγθεο;  

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε Παη-
δεία, ε Τγεία, ε Πξφλνηα, πνπ ππνβαζκί-
δνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν κε λφκνπο 

πάλσ ζηνπο λφκνπο. 

-- Μήπωρ άλλαξε η αναλογία ζηα 
έζνδα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ηα ιατθά  
ζηξψκαηα θαη ζε εθείλα πνπ εηζπξάη-
ηνληαη απφ ην κεγάιν θεθάιαην;  

Όρη βέβαηα.  
Απηφ ην αίζρνο ηνπ 95% ησλ εζφδσλ 

λα πξνέξρεηαη απφ ηνπο θφξνπο ηνπ ιανχ 
θαη κφλν ην 5% απφ ην θεθάιαην, παξα-
κέλεη ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο θαη κε φιεο ηηο 
θπβεξλήζεηο! 

Αθφκα θαη ηψξα πνπ ε αθξίβεηα έρεη 
θηάζεη ζηνλ ζεφ, δελ ηνικάηε, φρη λα θα-
ηαξγήζεηε, αιιά νχηε θαλ λα κεηψζεηε ηνλ 
ΦΠΑ ζηα είδε ιατθήο θαηαλάισζεο θαη 
ηνπο θφξνπο ζηελ Δλέξγεηα! 

Αθφκε θαη θάπνηεο κηθξέο απμήζεηο 
πνπ δφζεθαλ ζηνλ θαηψηαην κηζζφ, αξρη-
θά απφ ηελ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ θαη ζηε 
ζπλέρεηα απφ απηή ηεο ΝΓ, είλαη πνιχ 
πίζσ θαη απφ ηα επίπεδα ηνπ 2009. Καη 
κάιηζηα, ηψξα πνπ ε αθξίβεηα εμαλεκίδεη 
ην εηζφδεκα. 

Μεγάλο παραμύθι                

η «ανάπτυξη για όλους» 

Οη επελδχζεηο ζηηο νπνίεο αλαθέξεζηε 
φρη απιά δελ αληηκεηψπηζαλ ηα πξνβιή-
καηα ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά αληίζεηα ηα 
πνιιαπιαζίαζαλ.  

Καη αλ νη εξγαδφκελνη πιεξψλνπλ 
ηφζα ζηε θάζε ηεο αλάπηπμεο, κπνξνχκε 
κφλν λα πξνβιέςνπκε πφζν ζα πιεξψ-
ζνπλ ηελ φπνηα επηβξάδπλζε ηεο νηθνλν-
κίαο, ηελ πνξεία πξνο ηελ χθεζε ηνπο 
επφκελνπο κήλεο.  

Υαξαθηεξηζηηθφο άιισζηε είλαη θαη ν 
ζηφρνο πνπ ζέηεηε θαη εζείο ζηνλ θξαηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ, γηα επίηεπμε πξσην-
γελνχο πιενλάζκαηνο ην επφκελν δηά-
ζηεκα. 

Ζ απνιηγληηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηηο 
δεζκεχζεηο ηεο ΔΔ, ε ζηήξημε ζην θπζη-
θφ αέξην θαη νη επελδχζεηο ζηηο Αλα-
λεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο θαη ζην 
«πξάζηλν» ξεχκα, πνπ εθηίλαμαλ ηηο  
ηηκέο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, αιιά θαη 
ηα ηεξάζηηα θέξδε ησλ εθνπιηζηψλ πνπ 
κεηαθέξνπλ θαη ησλ Ακεξηθαλψλ πνπ 
παξάγνπλ ην πγξνπνηεκέλν θπζηθφ 
αέξην, είλαη αθξηβψο ν ππξήλαο ηεο 
ελεξγεηαθήο θηψρεηαο. 

Γελ ρξεηάδεηαη λα είλαη θαλείο ζνθφο 
νηθνλνκηθφο αλαιπηήο γηα λα θαηαιάβεη 
πηα ην πξνθαλέο: Ζ αθξίβεηα, ε ελεξγεηα-
θή θηψρεηα, ηα εξγαηηθά «αηπρήκαηα» ησλ 
ληειηβεξάδσλ είλαη ε άιιε φςε ησλ ηεξά-
ζηησλ θεξδψλ πνπ θαηαγξάθεη ν θιάδνο 
ηεο Δλέξγεηαο, ηνπ Σνπξηζκνχ, ηνπ ειε-
θηξνληθνχ εκπνξίνπ. 

Βαθιά ταξικός                     

ο προϋπολογισμός σας 

Ο ίδηνο ν πξνυπνινγηζκφο ηεο θπβέξ-
λεζεο ηεο ΝΓ είλαη βαζηά ηαμηθφο, φπσο 
θαη ν ραξαθηήξαο ηεο αλάπηπμεο. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ηη πξνβιέπεηαη θαη 
θέηνο; 

 Νέεο απμήζεηο ζην ζχλνιν ησλ έκκεζσλ 
θφξσλ. 

 Φνξναπαιιαγέο γηα ην κεγάιν θεθάιαην. 
 Πεξηθνπέο ησλ δαπαλψλ ηνπ «θνηλσ-

ληθνχ θξάηνπο», γηα λα επηηεπρζνχλ  
δεκνζηνλνκηθά  πιενλάζκαηα. 

 ηαζεξφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηή-
καηνο, κε ηελ θξαηηθή ζηήξημε, δειαδή  
αθαίκαμε ησλ θνξνινγνχκελσλ… 

Όζν γηα ηα δήζελ «κπηλειίθηα» ζηε 
ζπλάληεζε ηνπ θπξίνπ ηατθνχξα κε 
ηνπο ηξαπεδίηεο, πνχ ηα ιέηε απηά;  
Μηιεκέλα - μεγεκέλα ηα έρεηε, θχξηε 
ηατθνχξα. Όινο ζαο ν θαεκφο είλαη λα 
ζπλερίζνπλ λα πιεξψλνπλ ηα ιατθά 
λνηθνθπξηά ηα δάλεηά ηνπο, απ' απηά 

πνπ δελ έρνπλ. 

Να ζαο ζπκίζσ, θχξηνη ηεο ΝΓ, φηη γηα 
ηελ αθξίβεηα θαη ηηο αλαηηκήζεηο, γηα   
ηνπο απμεκέλνπο ινγαξηαζκνχο ξεχκα-
ηνο, κηινχζακε ζ' απηήλ εδψ ηελ αίζνπ-
ζα φηαλ ζπδεηνχζακε θαη ηνλ πεξζηλφ 
πξνυπνινγηζκφ. 

Μφλν πνπ ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 2021      
ν Πνχηηλ δελ είρε αθφκα επέκβεη ζηελ 
Οπθξαλία, δελ είρε μεθηλήζεη ν ηκπεξηαιη-
ζηηθφο πφιεκνο. Σφηε, πξηλ έλαλ ρξφλν, 
ςειιίδαηε θάηη θσκηθά γηα θάηη θπηείεο 
ηνπ θαθέ ζηε Βξαδηιία πνπ αλεβάδνπλ ηηο 
ηηκέο. 

Οχηε ν ΤΡΗΕΑ απνξξίπηεη αθξηβψο 
ην αθήγεκα πεξί εηζαγφκελεο αθξίβεηαο. 

Απιά δηαθσλεί ζην πνζνζηφ.  

Δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ 

κυβέρνησης και αξιωματικής 

αντιπολίτευσης 

Κη φπσο είπα θαη ζηελ αξρή, κε δεδν-
κέλν φηη απηφο ν πξνυπνινγηζκφο είλαη 
θαη πξνεθινγηθφο, δχζθνια κπνξεί λα 
δηαθξίλεη θαλείο ηα φξηα κεηαμχ θπβέξλε-
ζεο θαη αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο, ζε 
ζρέζε κε ηηο θεληξηθέο πνιηηηθέο πνπ 
θαζνξίδνπλ ηε δσή ηνπ ιανχ, εηδηθά ζην 

πεδίν ηεο νηθνλνκίαο.  

 Δηαθσλείηε κήπσο ζην Τακείν Αλά-

θακςεο πνπ είλαη ην λέν ππεξκλεκφ-

λην; Όινη ζαο ςεθίζαηε ηηο ζπκβάζεηο 

ηνπ, απιά ηψξα ηζαθψλεζηε πψο ζα 

γίλεη ε κνηξαζηά, δειαδή ζε πνηνπο νκί-

ινπο ζα θαηαιήμεη ην «δεζηφ» ρξήκα. 

 Δηαθσλείηε κήπσο κε ηε ζηξαηεγηθή 

ηεο «πξάζηλεο κεηάβαζεο», κέξνο ηεο 

νπνίαο είλαη θαη ε απνιηγληηνπνίεζε, 

δειαδή ε απαμίσζε ησλ εγρψξησλ πε-

γψλ Δλέξγεηαο; 

 Δηαθσλείηε κήπσο ζηηο ΝΑΤΟηθέο 

δεζκεχζεηο, πνπ, εθηφο φισλ ησλ  

άιισλ, δεζκεχνπλ πάλσ απφ ην 2% 

ηνπ ΑΕΠ γηα ΝΑΤΟηθνχο εμνπιηζκνχο; 

Γελ μέξσ πνηνο είλαη πην ΝΑΣΟηθφο εδψ 

κέζα, ε ΝΓ ή ν ΤΡΗΕΑ; Καιά, δελ κηιά-

σ γηα ην ΠΑΟΚ. Έρεη δψζεη ηα ξέζηα 

ηνπ ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο. 

Φπζηθά θαη δελ δηαθσλείηε. Γη' απηφ 

θη έρεηε ςεθίζεη απφ θνηλνχ έλα πνιχ 

κεγάιν κέξνο ησλ λνκνζρεδίσλ ηεο 

θπβέξλεζεο.  

Κρατικοποίηση της χασού-

ρας, για επιχειρήσεις καθα-

ρές από χρέη στο κεφάλαιο 

Πνχ αιινχ δηαθσλείηε; Γηα ην πνζν-

ζηφ ηνπ θξάηνπο ζηε ΓΔΖ θαη γηα ηα  

ππεξθέξδε ησλ ηδησηηθψλ νκίισλ ηεο 

Δλέξγεηαο.  

Γηα πείηε καο, ινηπφλ! Μηα θξαηηθνπνη-

εκέλε θαηά 51% επηρείξεζε ειεθηξηζκνχ 

ζην πιαίζην ηεο απειεπζεξσκέλεο αγν-

ξάο, δελ ζα δηαζθαιίζεη θέξδνο γηα ηνπο 

ηδηψηεο κεηφρνπο ηεο θαη γηα λα αληαγσλη-

ζηεί ηνπο ππφινηπνπο νκίινπο; 

ήκεξα, ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, νη 

απαλσηέο θξαηηθνπνηήζεηο, πνπ φλησο 

γίλνληαη, απιά θαη κφλν γηαηί νη επηρεηξή-

ζεηο έπεζαλ έμσ, ην θξάηνο θξαηηθνπνηεί 

ηε ραζνχξα, κφλν θαη κφλν γηα λα μαλα-

δψζεη ηηο επηρεηξήζεηο απηέο, θαζαξέο 

απφ ρξέε, ζην ηδησηηθφ θεθάιαην ηελ 

επφκελε κέξα, φπσο έρεη θάλεη πνιιέο 

θνξέο θαη ζην παξειζφλ. 

Βολεύει να αποδίδεται στο 

χρέος η καπιταλιστική κρίση 

Γη' απηφ θαη επηζεκαίλνπκε φηη είλαη 

θαη απνπξνζαλαηνιηζηηθή θαη ςεπδεπί-

γξαθε ε θξηηηθή πνπ θάλνπλ άιινη, φπσο 

ην ΜέΡΑ25, ζηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή. 

Σν πξφβιεκα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ δελ 

είλαη φηη έρεη κεηαηξαπεί ε ρψξα ζε ρξεν-

δνπινπαξνηθία! 

Βνιεχεη λα απνδίδεηαη ζην ρξένο ε 

εθδήισζε ηεο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο. 

Βνιεχεη λα ζπγθαιχπηεηαη ην γεγνλφο φηη 

ηα ηεξάζηηα θέξδε ησλ εθνπιηζηηθψλ 

νκίισλ πνπ κεηαθέξνπλ πγξνπνηεκέλν 

θπζηθφ αέξην, πξνέξρνληαη απφ ηηο ηεξά-

ζηηεο επηβαξχλζεηο ηεο εξγαηηθήο - ιατθήο 

νηθνγέλεηαο απφ ηελ ηηκή ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. 

 Κη εδψ αλαξσηηέηαη θαλείο:  Ζ απαγφ-

ξεπζε ησλ εμνξχμεσλ πνπ επαλαιακβά-

λεη ην ΜέΡΑ25, αθνξά άξαγε φιεο ηηο 

ρψξεο ηνπ θφζκνπ ή κφλν ηελ Διιάδα;   

Γελ απαζρνινχλ θαίλεηαη ηνλ   θ. Βαξνπ-

θάθε φηη νη εηζαγσγέο θπζηθνχ αεξίνπ 

πηέδνπλ ζεκαληηθά ην θξαηηθφ ρξένο ηεο    

ρψξαο. 

Να μην προσδοκά λύσεις            

ο λαός από διάφορους             

κυβερνητικούς σωτήρες»                        

και «προστάτες» 

 Κη επεηδή αθξηβψο ην ΚΚΕ έρεη  
ζέζεηο θαη πξφγξακκα ελαληίσζεο κε 
ηα θεληξηθά, ηα βαζηθά δεηήκαηα, γη' 
απηφ θη απνηειεί ηελ θαιχηεξε εγγχε-
ζε ζηνλ αγψλα θαη γηα ηα επηκέξνπο.  

 Γηαηί ζήκεξα ν ζηφρνο ηεο θζελήο Δλέξ-
γεηαο πξνυπνζέηεη ελαληίσζε θαη ξήμε 
κε ηελ «πξάζηλε αλάπηπμε», θαηαζηξα-
ηήγεζε ηεο ξήηξαο ηνπ άλζξαθα, γηα λα 
επαλαιεηηνπξγήζνπλ νη ιηγληηηθνί ζηαζ-

κνί. 

 Ζ πξνζηαζία ηεο ιατθήο ζηέγεο απ' ηνπο 
πιεηζηεξηαζκνχο απαηηεί ζχγθξνπζε κε 
ηε «ζηαζεξφηεηα» ησλ ηξαπεδψλ θαη ηα 

θέξδε ησλ εηαηξεηψλ δηαρείξηζεο.  

 Ζ πξνζηαζία ηνπ ιατθνχ εηζνδήκαηνο, 
ζήκεξα, απαηηεί ζχγθξνπζε κε ηελ ίδηα 
ηελ ππάξρνπζα αζπδνζία ηεο θαπηηαιη-
ζηηθήο θεξδνθνξίαο, απαηηεί αγψλα γηα 
νπζηαζηηθέο απμήζεηο ζηνπο κηζζνχο θαη 
ηηο ζπληάμεηο. 

Σν ζχλζεκα «Μφλν ν ιαφο κπνξεί 

λα ζψζεη ηνλ ιαφ», πνπ επαλαιακβά-

λνπκε ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, είλαη εμαηξε-

ηηθά επίθαηξν θαη, φπνπ δνθηκάζηεθε, νη 

εξγαδφκελνη θη ν ιαφο είραλ ζεκαληηθέο 

λίθεο, ζεκαληηθέο θαηαθηήζεηο. 

Δμππαθνχεηαη φηη γηα φινπο απηνχο 

ηνπο ιφγνπο, θαη άιινπο πνπ αλέπηπμαλ 

απηέο ηηο κέξεο φινη νη βνπιεπηέο ηνπ 
ΚΚΕ ιέκε ΟΧΙ ζηνλ αληηιατθφ πξνυπν-

ινγηζκφ ζαο. 

Νεθξφο ν πινίαξρνο απφ ππξθαγηά 
ζε Φ/Γ πινίν ζηε Μαχξε Θάιαζζα 

Ππξθαγηά μέζπαζε, 20 Γεθέκβξε, ζην κε ζε-
καία Παλακά Φ/Γ πινίν «Beata», 92,00 dwt, 
ελψ έπιεε απφ ηελ Κσλζηάληδα πξνο ηελ Σξαπε-
δνχληα ζηε Μαχξε Θάιαζζα. 

16 απφ ηα 17 κέιε ηνπ πιεξψκαηνο δηαζψ-
ζεθαλ. Σξία άηνκα ππέζηεζαλ εγθαχκαηα θαη 
άιινη 7 ηξαπκαηίζζεθαλ, ελψ ν Αηγχπηηνο πινί-
αξρνο έρεη αλαθεξζεί σο αγλννχκελνο θαη πη-
ζηεχεηαη φηη είηε πέζαλε ζηε θσηηά είηε πλίγεθε 
αθνχ πήδεμε απφ ην θιεγφκελν πινίν.  

Σν πινίν είρε θξαηεζεί ην 2021 ζηελ Διιάδα 
γηα έμη κήλεο έρνληαο 18 ειιείςεηο, κεηαμχ ησλ 
νπνίσλ πξνβιήκαηα κε ηηο ππξνζβεζηηθέο αλη-
ιίεο, ηνλ ππξνζβεζηηθφ εμνπιηζκφ, ηηο ειεθηξη-
θέο ζπλζήθεο θαη ηηο ειεθηξνγελλήηξηεο. 

Ζ πεγή ηεο θσηηάο είλαη άγλσζηε, αλ θαη πιε-
ξνθνξίεο αλαθέξνπλ φηη ππήξμε έθξεμε.  

Σ ελ πξνθπιάθηζε ηεζζάξσλ ππφπησλ - 
κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηεο επξσβνπ-

ιεπηή ηνπ ΠΑΟΚ θαη αληηπξνέδξνπ ηνπ   
επξσθνηλνβνπιίνπ Δχαο Κατιή – απνθάζηζε, 
ηελ Κπξηαθή 11/12, ε βειγηθή εηζαγγειία, γηα 
ηελ ππφζεζε κε ην ζθάλδαιν δηαθζνξάο ππέξ 
ηνπ Καηάξ ζην Δπξσθνηλνβνχιην.  

Δθηφο απφ ηελ Δχα Κατιή, πξνθπιαθίζζεθαλ 
επίζεο ν ζχληξνθφο ηεο Φξαληζέζθν Σδφξηδη 
(ζπλεξγάηεο ηεο Οκάδαο ησλ Δπξσζνζηαιηζηψλ 
ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ), ν Luca Visentini,   
λενεθιεγείο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Γηεζλνχο 
πλνκνζπνλδίαο πλδηθάησλ θαη ν πξψελ επξσ-
βνπιεπηήο ησλ νζηαιδεκνθξαηψλ Pier-
Antonio Panzeri (βνεζφο ηνπ νπνίνπ ήηαλ ν 
ζχληξνθνο ηεο Δχαο Κατιή πνπ ζπλειήθζε). 
Άιια δχν άηνκα απφ ηα 6 πνπ ζπλειήθζεζαλ 
ηελ Παξαζθεπή 9/11 έρνπλ αθεζεί ειεχζεξα κε 
πεξηνξηζηηθνχο φξνπο.  

ηελ εηζαγγειηθή απφθαζε ζεκεηψλεηαη 
πσο «Καηεγνξνχληαη γηα ζπκκεηνρή ζε εγθιε-
καηηθή νξγάλσζε, μέπιπκα βξψκηθνπ ρξήκαηνο 
θαη δηαθζνξά. Οη ζπιιεθζέληεο ζεσξνχληαη 
χπνπηνη γηα απνδνρή κεγάισλ ρξεκαηηθψλ πν-
ζψλ θαη ζεκαληηθψλ δψξσλ, κε ζηφρν λα εθκε-
ηαιιεπηνχλ ηελ πνιηηηθή ή/θαη ζηξαηεγηθή ζέζε 
πνπ ηνπο επηηξέπεη, εληφο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνη-
λνβνπιίνπ, λα επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπ ελ 
ιφγσ θνηλνβνπιίνπ».  

ΚΚΔ:  
Απηή είλαη ε εηθφλα ελφο ζάπηνπ πνιηηηθνχ        

ζπζηήκαηνο πνπ ελαιιάμ ππεξεηνχλ           
λενθηιειεχζεξνη θαη ζνζηαιδεκνθξάηεο 

«Τπνπξγνί πνπ παξαθνινπζνχληαη θαη πξσ-
ζππνπξγφο πνπ παξηζηάλεη ηνλ αλήμεξν. Δπξσ-
βνπιεπηέο πνπ ηα "ηζεπψλνπλ" γηα λα δηαθεκί-
δνπλ εξγαζηαθά θάηεξγα ζην Καηάξ. Βνπιεπηέο 
πνπ θηηάρλνπλ εηαηξείεο γηα λα "αξπάδνπλ" ηα 
ζπίηηα ηνπ ιανχ:  

Απηή είλαη ε εηθφλα ελφο ζάπηνπ θαη δηεθζαξ-
κέλνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, ελφο αληηδξαζηη-
θνχ θξάηνπο, ελφο εθκεηαιιεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 
πνπ ζηεξίδεη πάλσ απ’ φια ηελ εμνπζία ησλ ιί-
γσλ ζε βάξνο ησλ πνιιψλ θαη πνπ ελαιιάμ ππε-
ξεηνχλ λενθηιειεχζεξνη θαη ζνζηαιδεκνθξάηεο», 
ζεκεηψλεη ην ΚΚΔ. 

ΚΑΝΓΑΛΟ  ΓΗΑΦΘΟΡΑ  

ΣΟ  ΔΤΡΧΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟ 

Πξνθπιαθηζηέα κε βαξηέο θαηε-

γνξίεο ε Δχα Κατιή ηνπ ΠΑΟΚ 
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Πεηπρεκέλνο αγψλαο κε αχμεζε          
15% ζηε NEXI (πξ. «First Data»)  
Αχμεζε 15% ζηνλ βαζηθφ κηζζφ πνπ δηακνξθψ-

λεηαη ζηα 820 επξψ, θαηνρχξσζε θαη δηεχξπλζε 
κηαο ζεηξάο εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ πέηπρε ην 
σκαηείν Δξγαδνκέλσλ NEXI (πξψελ «First Data») 
κε ηελ ππνγξαθή Δπηρεηξεζηαθήο πιινγηθήο χκ-
βαζεο Δξγαζίαο κε ηελ εξγνδνζία. 

Ζ ζεκαληηθή απηή επηηπρία έρεη ηδηαίηεξε ζεκα-
ζία θαζψο νη εξγαδφκελνη ηεο επηρείξεζεο ηα ηειεπ-
ηαία δχν ρξφληα βξίζθνληαη ζε θαζεζηψο ηειεξγα-
ζίαο θαη δελ ζπλαληψληαη δηα δψζεο ζρεδφλ θαζφ-
ινπ θαη δελ κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ γελη-
θή πλέιεπζε. 

Ωζηφζν, κεζνδηθά, άλζξσπν ηνλ άλζξσπν, κε 
νξγαλσκέλεο παξεκβάζεηο αλά πεξηνρή, δηαδηθηπ-
αθέο ζπζθέςεηο, πεξηνδείεο ζηα θηίξηα, θαηάθεξαλ 
λα θηάζνπλ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο εξγαδφκελνπο, λα 
ζπδεηεζεί ην ζρέδην ζχκβαζεο, αιιά θαη φια ηα 
ζηάδηα, λα νξγαλσζεί ν αγψλαο, νη ζηάζεηο εξγαζίαο 
θαη νη απεξγίεο πνπ έθαλαλ θαη έθεξαλ απηφ ην απν-
ηέιεζκα. 

Νέα θαηάθηεζε γηα ηνπο                    
εξγαδφκελνπο ζηε «ΜΗΝΔΡΒΑ» 

Σελ θαηαβνιή εθάπαμ πνζνχ θαηά ηελ απνρψ-
ξεζε ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο, επηπιένλ ηεο λφκηκεο 
απνδεκίσζεο πνπ δηθαηνχληαη, πέηπραλ νη εξγαδφκε-
λνη ζην εξγνζηάζην ηεο «Μηλέξβα» ζην ρεκαηάξη. 
Με ηε ζπκθσλία πνπ ππνγξάθεθε αλάκεζα ζηελ 
εξγνδνζία θαη ηελ Παλειιαδηθή Έλσζε Διαηνπξγν-
ζαπσλνπνηψλ θαη Δξγαδνκέλσλ Υεκηθήο Βηνκερα-
λίαο Αηηηθήο, ε εθάπαμ θαηαβνιή «ππνινγίδεηαη 
ζηνλ κέζν εηήζην κηζζφ (κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο 
Υ 14) ησλ 5 ηειεπηαίσλ εηψλ πνιιαπιαζηαζκέλν κε 
πνζνζηφ 25%». 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζπκθσλία ήξζε σο απνηέιεζκα 
ησλ δηεθδηθήζεσλ, πνπ έρνπλ μεδηπιψζεη νη εξγαδφ-
κελνη, ζπζπεηξσκέλνη ζην ζσκαηείν ηνπο θαη ηελ 
εξγνζηαζηαθή επηηξνπή.  

«ΣΔΦΔΝΧΝ» 

Καηαγγέιιεη ηηο πξνζπάζεηεο                 
θαηαζηξαηήγεζεο ηεο Δ 

Σηο πξνζπάζεηεο θαηαζηξαηήγεζεο ηεο πιινγη-
θήο χκβαζεο Δξγαζίαο ζην λαππεγείν «CHALKIS 
SHIPYARDS S.A.» ζην Βαζχ Απιίδαο θαηαγγέιιεη 
ε Παλειιήληα Έλσζε Καηψηεξσλ Πιεξσκάησλ 
Μεραλήο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ «Ο ΣΔΦΔΝΩΝ». 

ην ζπγθεθξηκέλν λαππεγείν εθηεινχληαη εξγαζί-
εο ζην πινίν «Aqua Jewel» ηεο Ν.Δ. SeaJets. 

Σν σκαηείν θαηαγγέιιεη πσο «θαη ζε απηφ ην 
πινίν ζπλερίδεη ε εηαηξία ηελ ηαθηηθή ηνπ θειηδφι 
κε έλα πηάην θαΐ αγλψζηνπ πξνειεχζεσο». Με 
απηφ ηνλ ηξφπν ε εηαηξεία δελ θαηαβάιιεη «ην 
αληίηηκν ηξνθήο φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ Δ 
ζην αξ.3 (ην νπνίν αλέξρεηαη ζε 20,58 επξψ/
εκεξεζίσο)» γεγνλφο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα «λα 
κεηψλεη θαηά 30% ηηο απνδνρέο» ησλ εξγαδνκέ-
λσλ θαη λα κελ εθαξκφδεη ηε πιινγηθή χκ-
βαζε. 

Αθφκε ην σκαηείν θαηαγγέιιεη φηη «δελ έρεη 
θαηαβάιιεη ηα extra (ζ.ζ. ρξήκαηα) ηνπ κεραλν-
ζηαζίνπ ζηνπο ζπλάδειθνπο καο απφ ην θαινθαί-
ξη θαη έρεη μεθηλήζεη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε θά-
ζε λαπηεξγάηε μερσξηζηά γηα κεξνθάκαηα παξα-
βηάδνληαο θαηάθσξα ηελ Δ αθηνπινΐαο θαη ηα 
δηθαηψκαηα ησλ λαπηεξγαηψλ ζην ζχλνιν ηνπο». 

Παξάιιεια, ν ΣΔΦΔΝΧΝ θαηαγγέιιεη ηα 
εκπφδηα πνπ έβαιε ε εξγνδνζία ψζηε αληηπξνζσ-
πεία ηνπ σκαηείνπ λα κελ κηιήζεη κε ηνπο εξγαδφ-
κελνπο ηνπ λαππεγείνπ. 

«Θα ζπληξίςνπκε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα 
δεκηνπξγίαο γθέην πνπ θάπνηεο εηαηξίεο ζέινπλ 
λα επηβάιινπλ εξγαζηαθφ θαζεζηψο γαιέξαο.   
Καλέλα  εκπφδην δελ ζα ζηαζεί αλάκεζα ζηα ζπλ-
δηθάηα θαη ηα κέιε ηνπο θαη θαινχκε ηνπο ππεπ-
ζχλνπο λα αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο ηνπο. Απαηηνχ-
κε ηελ άκεζε εμφθιεζε ησλ δεδνπιεπκέλσλ ησλ 
ζπλαδέιθσλ καο, θακία παξαβίαζε ηεο Δ δελ 
ζα γίλεη αλεθηή. Οη επνρέο ησλ ζπκθσληψλ θά-
ησ απφ ηελ Δ έρνπλ πεξάζεη αλεπηζηξεπηί» 
επηζεκαίλεη. 

ΠΔΜΔΝ - ΣΔΦΔΝΧΝ - ΠΔΔΜΑΓΔΝ 

Να θαηαβιεζνχλ νη δεδνπιεπκέλεο 
απνδνρέο ησλ λαπηεξγαηψλ ηεο 

«SeaJets» 
«Σελ άκεζε παξέκβαζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ   

ππνπξγείνπ Ναπηηιίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Δ 
θαη ε λαπηηιηαθή εηαηξεία "SeaJets" λα θαηαβάιεη 
ηηο δεδνπιεπκέλεο απνδνρέο», απαηηνχλ ηα λαπ-
ηεξγαηηθά ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ, ΣΔΦΔΝΧΝ, 
ΠΔΔΜΑΓΔΝ. 

Όπσο αλαθέξνπλ, «θαζεκεξηλά γηλφκαζηε δέθηεο 
θαηαγγειηψλ λαπηεξγαηψλ απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 
πινίσλ ζε δξνκνινγεκέλα θαη επηζθεπαδφκελα ηεο 
εηαηξείαο "SEAJETS". Παξφηη ν κήλαο είλαη 8 
Γεθέκβξε, δελ έρνπλ θαηαβιεζεί νη δεδνπιεπκέλεο 
απνδνρέο γηα ηνλ κήλα Ννέκβξε. Ζ εηαηξεία παξα-
βηάδεη ην άξζξν 10 ηεο Δ αθηνπινΐαο πνπ αλαθέ-
ξεη: "Η εξόθληζη ηος μιζθού και ηων πάζηρ θύζε-
ωρ αποδοσών ηων ναςηικών γίνεηαι ζηο ηέλορ  
κάθε ημεπολογιακού μηνόρ"». 

«Δπαλαιακβάλνπκε φηη θακία παξαβίαζε ηεο 
Δ θαη θακία άιιε ζπκθσλία δελ είλαη απνδε-
θηή», θαηαιήγνπλ ηα λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία. 

ΠΔΜΔΝ - ΣΔΦΔΝΧΝ 

Γηα ηηο επηθίλδπλεο ζπλζήθεο             
δηακνλήο πιεξσκάησλ  

Απφ θαηαγγειία ηελ νπνία επηζπλάπηνπκε θαη 

ιάβακε 9 Γεθέκβξε απφ ην ζσκαηείν «Δληαίν 
πλδηθάην Ναπηεξγαηψλ Ν. Καβάιαο», γίλεηαη 
αλαθνξά γηα ηελ επηθίλδπλε θαηάζηαζε πνπ ππάξ-
ρεη κε ηελ δηακνλή πιεξσκάησλ ζε πινία, πνπ δελ 
δηαζέηνπλ ρψξνπο ελδηαίηεζεο, είλαη ρσξίο παξνρή 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζέξκαλζεο.  

Παξά ηνπο ειέγρνπο πνπ έρνπλ γίλεη ζπλερίδεηαη 
πξνθιεηηθά θαη ζε βάξνο ηεο αζθάιεηαο ηεο δσήο 
ησλ λαπηεξγαηψλ απηέο νη ζπλζήθεο. 

Απαηηνχκε ηελ άκεζε παξέκβαζε ησλ ππεξε-
ζηψλ ηνπ ππνπξγείνπ Ναπηηιίαο, γηα ηελ επίιπζε 
ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αζθαινχο δηακνλήο ησλ 
λαπηεξγαηψλ. 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΣΖ Ν/ΕΧΝΖ  

Αξλνχκαζηε λα γίλνπκε ζπζία               
γηα ην master plan ηεο COSCO 

ε ζηάζε εξγαζίαο κε ζπγθέληξσζε κέζα ζηνλ 
κφιν ηεο ΓΔΖ θαη κεραλνθίλεηε πνξεία ζηα  
θεληξηθά γξαθεία ηνπ ΟΛΠ ζηνλ Πεηξαηά, πξν-
ρψξεζαλ, ηελ Πέκπηε 8 Γεθέκβξε, ην πλδηθάην  
Μεηάιινπ Αηηηθήο θαη Ναππεγνεπηζθεπαζηηθήο 
Βηνκεραλίαο Διιάδαο θαη ην σκαηείν Ναππεγν-
μπινπξγψλ, ελάληηα ζηηο κεζνδεχζεηο ηνπ ΟΛΠ 
(COSCO) γηα κεηαηξνπή ηνπ κφινπ ηεο ΓΔΖ ζην 
Κεξαηζίλη απφ ρψξν λαππεγνεπηζθεπήο ζε car    
terminal.  

Σελ πξνεγνχκελε βδνκάδα, ε δηνίθεζε ηνπ 
ΟΛΠ έδησμε έλα αθφκα πινίν πνπ ζα επηζθεπαδφ-
ηαλ εθεί θαη ζην νπνίν ζα δνχιεπαλ εθαηνληάδεο 
εξγαδφκελνη, ζπλερίδνληαο κηα πξαθηηθή πνπ έρεη 
πξνθαιέζεη ηελ νξγή ησλ κεηαιιεξγαηψλ.  

Σα ζσκαηεία απαηηνχλ λα νινθιεξσζνχλ άκεζα 
ηα έξγα γηα ηνλ αλαγθαίν εθζπγρξνληζκφ ησλ ππν-
δνκψλ, κε ηξφπν πνπ λα κελ νδεγεί ζηελ αλεξγία 
ηνπο εξγαδφκελνπο, θαη ππνγξακκίδνπλ φηη δελ ζα 
ζηακαηήζνπλ λα δηεθδηθνχλ «ένα λιμάνι με όλες ηοσ 
ηις δραζηηριόηηηες, ποσ να σπηρεηεί ηις ανάγκες ηοσ 
λαού ηης περιοτής και όλης ηης τώρας, και ότι ένα 
λιμάνι ποσ δίνει διζεκαηομμύρια κέρδη ζε λίγοσς και 
ανεργία, θηώτεια και αναζθάλεια ζε όλοσς ηοσς σπό-
λοιποσς. Αρνούμαζηε να γίνοσμε θσζία για ηο master 
plan ηης COSCO». 

«Κ αινχκε ηνπο ζπνπδαζηέο 
ησλ ΑΕΝ, ηα Δηνηθεηηθά 

Σπκβνχιηά ηνπο, λα ελψζνπκε ηηο δπλά-
κεηο, λα ζπληνλίζνπκε ηε δξάζε καο, λα 
δπλακψζνπκε ηνλ αγψλα καο, γηα απν-
θιεηζηηθά - εληαία - δεκφζηα - Αλψηαηε 
- δωπεάν Ναςηική Εκπαίδεςζη και 
Μεηεθπαίδεπζε γηα φινπο ηνπο λαπ-
ηεξγάηεο», επηζεκαίλεη ζε αλαθνίλσζή 
ηεο, 7 Γεθέκβξε, ε ΠΕΜΕΝ. 

Όπσο αλαθέξεη, «ζε επηζηνιή πνπ 
ιάβακε απφ ηα ΔΣ Σπνπδαζηηθψλ 
Σπιιφγσλ ΑΕΝ (διαβάζηε παπακάηυ) 
γίλεηαη αλαθνξά γηα ηα νμπκέλα       
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ απφ   

ειιείςεηο ζε εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, 
πιηθνηερληθή ππνδνκή, ζην επίδνκα 
ζίηηζεο θ.ά.». 

«Η θπβέξλεζε ηεο ΝΔ,  ην               
ππνπξγείν Ναπηηιίαο, φπσο θαη νη 
πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο έρνπλ 
ηεξάζηηεο επζχλεο γηα ηε δηαρξνληθή 
ππνρξεκαηνδφηεζε θαη ππνβάζκηζε 
ηεο δεκφζηαο Ναπηηθήο Εθπαίδεπζεο, 
ελψ νη εθνπιηζηέο απνιακβάλνπλ 
δηαξθψο πξνλφκηα, επηδνηήζεηο,  
θνξναπαιιαγέο», ηνλίδεη ε ΠΕΜΕΝ. 

Η επιστολή των Δ των ΑΕΝ 

ηελ επηζηνιή αλαθέξεηαη φηη «ηε 
Γεπηέξα 7/11/22 πξαγκαηνπνηήζεθε 
δηαδηθηπαθή ζχζθεςε ησλ πξνέδξσλ 
θαη ησλ κειψλ ησλ Γηνηθεηηθψλ πκ-
βνπιίσλ ησλ πνπδαζηηθψλ πιιφ-
γσλ ησλ Αθαδεκηψλ Δ.Ν. ηεο ρψξαο.  

Ζ αθαδεκατθή ρξνληά μεθίλεζε θαη 
θέηνο κε πξνβιήκαηα θαη ειιείςεηο ζην 
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ην πξνζσ-
πηθφ θαη ηε δηαδηθαζία ησλ ζπνπδψλ.  

Σέηνηα είλαη: 
 Η κε έσο ηψξα θαηαβνιή ηνπ επη-
δφκαηνο ζίηηζεο, κε απνηέιεζκα ηελ 
πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζή καο 

θαη ησλ νηθνγελεηψλ καο, θαζψο νη ζρν-
ιέο καο δελ δηαζέηνπλ ιέζρεο ζίηηζεο 
φπσο ηα Παλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα. 

 Ειιείςεηο θαζεγεηψλ θαη ηδηαίηεξα 
λαπηνδηδαζθάισλ ζέηεη εκπφδηα ζηνλ 
επαγγεικαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε 
ζηαδηνδξνκία καο. Καζψο ε ζπνπδα-
ζηηθή ρξνληά έρεη μεθηλήζεη απφ ηελ 1ε 
Οθηψβξε θαη πιεζηάδνπκε ηα κέζα 
Ννεκβξίνπ, ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε νιν-
θιήξσζε ζπνπδαζηηθψλ εμακήλσλ.  
Υαξαθηεξηζηηθά ηειεηφθνηηνη πινίαξρνη 

ζπνπδαζηέο απφ ηελ ΑΔΝ Αζπξνπχξ-
γνπ θαη Οηλνπζζψλ θηλδπλεχνπλ λα κελ 
πάξνπλ πηπρίν. 

Μπξνζηά ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληη-

κεησπίδνπκε εκείο θαη νη νηθνγέλεηέο καο 

απφ ηελ εθξεθηηθή θαηάζηαζε πνπ      

δεκηνπξγεί ε αθξίβεηα, ηα παξαπάλσ 

έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ θαη λα επηβα-

ξχλνπλ ηε δσή καο κέζα θαη έμσ απφ ηε 

ζρνιή. Δλψ ε Διιάδα πξσηαγσληζηεί 

ζηε λαπηηιία θαηέρνληαο ην κεγαιχηεξν 

ζηφιν παγθνζκίσο, νη ζπνπδαζηέο 

εξρφκαζηε αληηκέησπνη κε απηή ηε  

δνθεξή  πξαγκαηηθφηεηα.  

Μέζα απφ απηή ηελ επηζηνιή καο 

ζέινπκε λα θνηλνπνηήζνπκε ηα θαζεκε-

ξηλά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε 

ρηιηάδεο ζπνπδαζηέο ησλ ΑΔΝ θαη λα 

απαηηήζνπκε λα δνζεί άκεζα ιχζε ζηα 

πξνβιήκαηα καο. πγθεθξηκέλα δεηάκε: 

Να θαηαβιεζεί άκεζα ην επίδνκα 

ζίηηζεο πνπ δηθαηνχληαη νη ζπνπδαζηέο 

θαη λα δίλεηαη ζην ζχλνιν ησλ ζπνπδα-

ζηψλ πνπ θνηηνχλ ζηηο ζρνιέο, ρσξίο 

θξαγκνχο θξηηεξίσλ. 

Άκεζα λα πξνζιεθζεί εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ, πξνθεηκέλνπ ην εθπαηδεπ-

ηηθφ εμάκελν λα νινθιεξσζεί ζηελ ψξα 

ηνπ θαη νη ζπνπδαζηέο λα θάλνπκε φιεο 

ηηο απαηηνχκελεο δηδαθηηθέο ψξεο γηα 

ηελ νινθιήξσζε ηεο χιεο καο. 

Παξαθαινχκε φπσο πξνβείηε ζε 

άκεζεο ελέξγεηεο ην ζπληνκφηεξν δπλα-

ηφ ζηε ιήςε απνθάζεσλ ψζηε λα πξν-

ρσξήζεη νκαιά ε αθαδεκατθή ρξνληά». 

Σν θείκελν ππνγξάθνπλ ηα δηνηθε-

ηηθά ζπκβνχιηα ησλ ζρνιψλ: 
 ΑΕΝ Αζπξνπχξγνπ,  ΑΕΝ Καιχκλνπ 

 ΑΕΝ Κεθαινληάο,  ΑΕΝ Κχκεο,  

ΑΕΝ Οηλνπζζψλ,  ΑΕΝ Πξέβεδαο 

 ΑΕΝ Σχξνπ,  AEN Xίνπ 

Σεράστιες οι κυβερνητικές ευθύνες  

για τα προβλήματα της Ναυτικής Εκπαίδευσης 

ΠΔΗΡΑΗΑ 

πλάληεζε πλδηθάησλ Μεηαθνξψλ 
κε ηελ Γηεζλή Μεηαθνξψλ ηεο ΠΟ 

Σελ Σξίηε 6 Γεθέκβξε πλδηθάηα Μεηαθνξψλ 
ηεο Διιάδαο ζπλαληήζεθαλ ζηα γξαθεία ηεο      
ΠΔΜΔΝ ζηνλ Πεηξαηά κε ηνλ AliRiza Kucu-
kosmanoglu, γεληθφ γξακκαηέα θαη Ricardo Mal-
donado, πξφεδξν ηεο Γηεζλνχο Μεηαθνξψλ ηεο 
ΠΟ πνπ βξίζθνληαλ ζηελ Διιάδα. 

ηε ζπλάληεζε ζπκκεηείραλ πλδηθάηα θαη ζπλ-
δηθαιηζηέο απφ ΠΔΜΔΝ, ΣΔΦΔΝΧΝ, ΠΔΔ-
ΜΑΓΔΝ, COSCO θαη ηηο αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο. 

Σα πλδηθάηα ηεο Διιάδαο ελεκέξσζαλ γηα ηε 
δξάζε ησλ πλδηθάησλ ζηελ Διιάδα θαη επραξί-
ζηεζαλ ηελ ΠΟ γηα ηε δηεζλή αιιειεγγχε ζηνπο 
αγψλεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Διιάδα. Ζ Γηεζλήο 
ησλ Μεηαθνξψλ ηεο ΠΟ ζεκείσζε ηελ απήρεζε 
ησλ αγψλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Διιάδαο ζην 
εμσηεξηθφ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο απεξγίαο ζηηο       
9 Ννέκβξε ελψ ελεκέξσζε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ   
δξάζεο ηεο νξγάλσζεο.  

Κάλεσμα του Αγωνιστικού υνδυασμού    

συνταξιούχων Μηχανικών Ε.Ν. (ΠΕΜΕΝ) 

 πλάδειθνη, βξηζθφκαζηε ζε κηα δχζθνιε θαηάζηαζε 
φπνπ βιέπνπκε λα ηξψεη ε αθξίβεηα ην εηζφδεκά καο 

κε ην παλάθξηβν πιένλ ειεθηξηθφ ξεχκα ηα θαχζηκα θαη ην 
θπζηθφ αέξην, ηηο δηαξθψο απμαλφκελεο ηηκέο ζηα είδε βαζη-
θήο δηαηξνθήο, ηηο δηαξθψο επηδεηλνχκελεο δνκέο πγείαο θαη 
πξφλνηαο, ηνπο ζαλάζηκνπο θηλδχλνπο πνπ είλαη πηα νξαηνί 
απφ ηελ εκπινθή ηεο ρψξαο καο ζηνλ ηκπεξηαιηζηηθφ πφιεκν 
ησλ ΖΠΑ, ΝΑΣΟ, Δ.Δ. απφ ηελ κηα θαη Ρσζίαο απ’ ηελ άιιε 
ζην έδαθνο ηεο Οπθξαλίαο. 

Σν ζσκαηείν καο φκσο ε ΠΔΜΔΝ, απφ ηφηε πνπ εθιέ-
ρζεθε ε ζεκεξηλή δηνίθεζε παξακέλεη αλελεξγφ, φρη κφλν 
δελ θάλεη ηίπνηα γηα λα αληηζηαζεί ζ’ απηήλ ηελ θαηάζηαζε 
αιιά ζρεδφλ ηέζζεξα ρξφληα νχηε ζπλεδξηάδεη ην δηνηθεηηθφ 
ζπκβνχιην, νχηε έρεη θάλεη Γεληθή πλέιεπζε κε απνηέιεζκα 
λα είλαη αθεκέλνη ζηελ ηχρε ηνπο φινη νη ζπλάδειθνη. 

Ζ ΠΔΜΔΝ πξέπεη λα ελεξγνπνηεζεί. Γηα λα γίλεη φκσο 
απηφ πξέπεη λα καδηθνπνηεζεί κε ηελ εγγξαθή φζσλ ζπλα-
δέιθσλ βγαίλνπλ ζηελ ζχληαμε θαη φζσλ είλαη ήδε ζπληα-
μηνχρνη αιιά δελ γξάθνληαη ζηελ ΠΔΜΔΝ γηαηί δελ έρνπλ 
θακία εθηίκεζε ζηελ δηνίθεζή ηεο, απηφ φκσο δελ πξέπεη λα 
ζπλερηζζεί. Γηαηί φζν δελ γξάθνληαη καρεηηθνί ζπλάδειθνη, 
ζ’ απηφ ην ζσκαηείν ζα επηθξαηνχλ νη αδηάθνξνη θαη ζα 
ζπλερίδεηαη απηή ε απαξάδεθηε θαηάζηαζε. 

Είλαη εληειψο απαξάδεθην, ε ΠΕΜΕΝ λα είλαη ζσκα-
ηείν πξφηππν Ταμηθήο Πάιεο θαη ε ΠΕΣΜΕΝ λα είλαη 
εληειψο αδξαλήο. 

Γηα φινπο ηνπο πην πάλσ ιφγνπο θαινχκε φινπο ηνπο 
παιηνχο θαη λένπο ζπληαμηνχρνπο λα γξαθηνχλ ζηελ ΠΔ-
ΜΔΝ, λα ηελ καδηθνπνηήζνπκε κε καρεηηθνχο θαη αγσλη-
ζηέο ζπλαδέιθνπο, γηα λα γίλεη έλα ζσκαηείν αληάμην ηεο 
ηζηνξίαο καο, καρεηηθφ πνπ λα κπνξεί λα αγσλίδεηαη καδί κε 
ηνπο άιινπο ζπληαμηνχρνπο θαη ηνπο ελ ελεξγεία ζπλαδέι-
θνπο γηα λα αληηζηξέςνπκε ηελ άζρεκε θαη απαξάδεθηε ζε 
βάξνο καο θαηάζηαζε.  

Αγσληζηηθφο Σπλδπαζκφο ΠΕΣΜΕΝ 

Από πεπιοδεία ηηρ ΠΕΜΕΝ ζηην ΑΕΝ Μησανικών Αζπποπύπγος 

«Γ ηα φζνπο πέθηνπλ απφ ηα 
ζχλλεθα κε ηελ ζχιιεςε 

ηνπ ΓΓ ηεο ITUC (Γηεζλήο πλδηθαιηζηη-
θήο πλνκνζπνλδίαο) θαη κέρξη ψξεο 
πξηλ ηε ζχιιεςή ηνπ επίζεο Γεληθνχ 
Γξακκαηέα ηεο πλνκνζπνλδίαο Δπξσ-
πατθψλ πλδηθάησλ-Δ-ETUC, ππελζπ-
κίδνπκε φηη απηέο νη νξγαλψζεηο δελ 
είλαη ζπλδηθάηα, αιιά δεκηνπξγήζεθαλ, 
ρξεκαηνδνηήζεθαλ θαη ιεηηνπξγνχλ κε 
ζηφρν ηνλ έιεγρν ηνπ δηεζλνχο ζπλδηθα-
ιηζηηθνχ θηλήκαηνο απφ ηα κνλνπψιηα 
θαη ηνπο ηκπεξηαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. 

ITUC-ETUC έρνπλ άξηζηεο ζρέζεηο 
κε Δπξσπατθή Έλσζε, ΝΑΣΟ, ΓΝΣ, 
Παγθφζκηα Σξάπεδα, θπβεξλήζεηο 
φπσο ησλ ΖΠΑ, ηνπ Ηζξαήι, θηι.  

Ο αλνηρηά δηαθεξπγκέλνο, ιφγνο  
χπαξμεο ηεο Δ είλαη  "… Σν ζπλδηθα-
ιηζηηθφ θίλεκα έρεη ηελ επζχλε λα ππε-
ξαζπηζηεί ηε δεκνθξαηία θαη ην επξσ-
πατθφ θνηλσληθφ κνληέιν, ην ζεκαληη-
θφηεξν επίηεπγκα ηνπ ηειεπηαίνπ αηψ-
λα" (ζει 2, Γηαθήξπμε ηεο ETUC, 2019-
2023). Καη πσο λα κελ είλαη αθνχ ν 
πξνυπνινγηζκφο ηεο πλνκνζπνλδίαο 
Δπξσπατθψλ πλδηθάησλ ρξεκαηνδνηεί-
ηαη θαηά 75% απφ ηελ ίδηα ηελ Δπξσπα-
τθή Έλσζε. 

Οη ίδ ηεο  απηέο  νξγαλψζεηο  
ρξεκαηνδνηνχλ/επηδνηνχλ/επηρνξεγνχλ 
αλνηρηά ζπλδηθάηα θαη ζπλδηθαιηζηέο 
γηα λα ζηεξίμνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ 
ηκπεξηαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ησλ 
κνλνπσιίσλ. Οξγαλψλνπλ δξαζηεξηφ-
ηεηεο ησλ επξσπατθψλ θαη ακεξηθαλη-
θψλ ζπλδηθάησλ ζηελ …Αθξηθή, ζηελ 
Αζία, ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή ζηε Μέζε 
Αλαηνιή αιιά θαη ζηελ Αλαηνιηθή Δπ-
ξψπε. 

πλδηθαιηζηέο, πνπ ζηηο ρψξεο ηνπο 
δελ είραλ θάλεη πνηέ νχηε κηζή κέξα 
απεξγία, έηξεραλ κε βαιίηζεο γεκάηεο 
(κε ηη άξαγε) λα "εθπνιηηίζνπλ" ηα ζπλ-
δηθάηα ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. 
Σν Καηάξ είλαη εμαίξεζε, απφ φηη θαίλε-
ηαη, κφλν ζην φηη νη βαιίηζεο απηή ηελ 
θνξά είραλ αληίζεηε θαηεχζπλζε. Σν 
ζθάλδαιν γηα ηελ ΔΔ είλαη φηη αληί λα 
εμαγνξάδεη ε ΔΔ ζπλδηθάηα, κηα άιιε 
ρψξα εμαγφξαζε έλα δηθφ ηεο παηδί. 

Γηα φζνπο ζα ηξέμνπλ λα πνπλ φηη 
απηά ήηαλ ιάζε κηαο παιηάο εγεζίαο, 
ζην πλέδξην ηεο ITUC ην Ννέκβξε ηνπ 
2022, ελ κέζσ ηκπεξηαιηζηηθνχ πνιέ-
κνπ, ε ITUC ππνδέρηεθε ηνλ καθειάξε 
Πξφεδξν ησλ ΖΠΑ Μπάηληελ πνπ επρα-
ξίζηεζε μαλά θαη μαλά ηελ ITUC γηα ηελ 
ζπκβνιή ηεο. Μηα βδνκάδα κεηά ν Μπά-
ηληελ απαγφξεςε ηελ απεξγία ησλ εξγα-
δνκέλσλ ζηα ηξέλα ησλ ΖΠΑ θαη ν λεν-
δηνξηζζείο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο 
ITUC ζπλειήθζε γηα δηαθζνξά. 

Απηφ κάιηζηα ηελ ζηηγκή πνπ νη 
εγέηεο ησλ ηαμηθψλ ζπλδηθάησλ ζε φιν 
ηνλ θφζκν, ζηειέρε ηεο ΠΟ ζε Κνινκ-
βία, Δθνπαδφξ, Παιαηζηίλε, Σνπξθία, 
Γαιιία, Ηηαιία, Διιάδα, ξη Λάλθα, θαη 
ζε φιν ηνλ θφζκν δηψθνληαη γηα ηνπο 

αγψλεο ηνπο θαη ηελ δξάζε ηνπο γηα  
ηελ ππεξάζπηζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. 
(Βιέπε ζηελ Διιάδα Πξφεδξνο ΟΔΝΓΔ, 
ΓΓ Οκνζπνλδίαο Οηθνδφκσλ, Πξφεδξνο 
Δκπνξνυπαιιήισλ Θεζζαινλίθεο 
θ.α.). Γηψμεηο ζηηο νπνίεο ε εξγαηηθή 
ηάμε απαληά κε ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή 
αγσληζηηθή αιιειεγγχε, δείγκα θαη  
απηφ ηεο ζρέζεο ησλ πξαγκαηηθψλ εξ-
γαηηθψλ εγεηψλ κε ηελ ίδηα ηελ εξγαηηθή 
ηάμε. 

Αληίζεηα, 3 κέξεο κεηά ηελ ζχιιεςε 
ηνπ Γεληθνχ ηνπο Γξακκαηέα ε επίζεκε 
ηνπνζέηεζε ησλ ITUC-ETUC είλαη 
"ΟΤΓΔΝ ΥΟΛΗΟΝ". 

Οη αγψλεο ησλ εξγαηψλ δελ έρνπλ 
θακία ζρέζε κε ηελ βξσκηά ησλ ITUC- 
ETUC, φπσο θαη απηέο νη νξγαλψζεηο 
δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηελ εξγαηηθή 
ηάμε  

Κφληξα ζηηο επηδηψμεηο απηψλ θαη 
ησλ αθεληηθψλ ηνπο, εξγαδφκελνη ζε 
φιν ηνλ θφζκν, λέα παηδηά, γπλαίθεο, 
κεηαλάζηεο, έξρνληαη μαλά ζε επαθή κε 
ηα ζπλδηθάηα. Κηλεηνπνηνχληαη, αγσλί-
δνληαη, απεξγνχλ θαη δηεθδηθνχλ. 

Ζ εξγαηηθή ηάμε έρεη ηηο αμίεο ηεο 
αιιειεγγχεο, ηεο αληδηνηεινχο πξνζθν-
ξάο, ηνπ δηεζληζκνχ, ηεο αλεηξήλεπηεο 
ζχγθξνπζεο ηεο ηάμεο ησλ εξγαηψλ κε 
ηελ ηάμε ησλ θαπηηαιηζηψλ. ε ζχγ-
θξνπζε κε ηα εγθιήκαηα ηνπ ηκπεξηαιη-
ζκνχ ζην Καηάξ, ζηελ Παιαηζηίλε, ζηελ 
Οπθξαλία, ζηελ ίδηα καο ηελ ρψξα. 

Με νδεγφ απηέο ηηο αμίεο πνξεπφκα-
ζηε, ζπλαληηφκαζηε κε αγσληζηηθά ζπλ-
δηθάηα άιισλ ρσξψλ, ζπληνλίδνπκε ηελ 
δξάζε καο. Γπλακψλνπκε ηνλ αγψλα 
γηα κηα θνηλσλία ρσξίο εθκεηάιιεπζε, 
θηψρεηα θαη πνιέκνπο». 

ΤΛΛΗΧΗ ΤΝΔΙΚΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΥΘΟΡΑ 

ΠΑΜΕ: «Οι αγώνες των εργατών δεν έχουν καμία σχέση με      
την βρωμιά των ITUC - ETUC, όπως και αυτές οι οργανώσεις          

δεν έχουν καμία σχέση με την εργατική τάξη»  

 ε 24υπη πποειδο-
ποιηηική απεπγία, 

ηελ Σπίηη 20 Γεκέμβπη, 
πξνρψξεζε ε Πανελλή-
νια Ένυζη Δκπαιδες-
ηικών Γημόζιαρ Νας-
ηικήρ Δκπαίδεςζηρ 
(ΠΔΔΓΝΔ), δηεθδηθψληαο 
κεηαμχ ησλ άιισλ: 

 Γηπιαζηαζκφ ηεο 
σξηαίαο απνδεκίσζεο γηα 
ην Μφληκν θαη ΗΓΑΥ ΔΠ 
γηα ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο 
πέξαλ ησλ πξνβιεπφκε-
λσλ ζπκβαηηθψλ. 

 Δπαλαθνξά ηνπ 
χςνπο ησλ κεληαίσλ απν-
δνρψλ ηνπ Μφληκνπ Δθ-
παηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ 
ησλ ΑΔΝ ζην χςνο πνπ 
είραλ πξηλ ηηο πεξηθνπέο 
ηνπ 2012 θαη πξνζαχμεζε 

απηψλ ηνπιάρηζηνλ θαηά 
10% ψζηε λα θαιπθζεί ν 
ηξέρσλ πιεζσξηζκφο. 

 Πξνζαχμεζε ησλ 
κεληαίσλ απνδνρψλ γηα 
ην ΗΓΑΥ ΔΠ ησλ ΚΔΔΝ 
θαη ησλ ΠΜ ηνπιάρη-
ζηνλ θαηά 10% ψζηε λα 
θαιπθζεί ν ηξέρσλ πιε-
ζσξηζκφο. 

ην πιεπξφ ησλ εξγα-
δνκέλσλ βξίζθεηαη ε ΠΔ-
ΜΔΝ θαη θαιεί ηνπο λαπ-
ηεξγάηεο λα ζπκκεηά-
ζρνπλ ζηε ζπγθέληξσζε 
ζηηο 11 π.κ. ζηελ πχιε 
ηνπ ππνπξγείνπ Ναπηη-
ιίαο. 

«Η διασπονική πολι-
ηική ηηρ ςποσπημαηο-
δόηηζηρ ζηη Ναςηική 
Δκπαίδεςζη, με ηιρ αδι-
αθανείρ διαδικαζίερ 
ζηο Κεθάλαιο Ναςηικήρ 
Δκπαίδεςζηρ (συπίρ 
ιζολογιζμό από ηο 
2003), έσει πποκαλέζει 
οξςμένα πποβλήμαηα 
ζε εκπαιδεςόμενοςρ 
και εκπαιδεςηικούρ. 

Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη 
νη ειιείςεηο ζε εθπαηδεπ-
ηηθφ πξνζσπηθφ κε ηελ 
πιεηνςεθία ηνπο λα είλαη 
ρακειφκηζζνη σξνκίζζηνη 
θαη φρη κφληκνη, κε απνηέ-

ιεζκα ε εθπαηδεπηηθή 
δηαδηθαζία απφ ηελ 
έλαξμε ηεο πεξηφδνπ 
2022-2023, λα κελ αληα-
πνθξίλεηαη ζηηο πξαγκα-
ηηθέο αλάγθεο. 

Ζ ΠΔΜΔΝ επαλεη-

ιεκκέλα έρεη αλαδείμεη 
θαη πξσηνζηαηήζεη κε 

παξεκβάζεηο, καδί κε 
εθπαηδεπφκελνπο ζηηο 

ΑΔΝ θαη κεηεθπαηδεπφ-

κελνπο ζην ΚΔΔΝ, 
δηεθδηθψληαο ηελ πξφζ-

ιεςε κφληκσλ εθπαη-

δεπηηθψλ γηα ηελ θάιπ-
ςε ησλ απμεκέλσλ αλα-

γθψλ ηεο Ναπηηθήο Δθ-
παίδεπζεο θαη Μεηεθ-

παίδεπζεο» ζεκεηψλεη ε 

ΠΔΜΔΝ. 

Ιδιαίηεπα ζηενέρ οι ζσέζειρ ηηρ 

ΓΣΕΕ με ηιρ ETUC - ITUC (…) 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ  ΑΔΝ - ΚΔΔΝ 

24σξε απεξγία ζηηο 20 Γεθέκβξε                      


