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Σ ν ΚΚΔ ραηξεηίδεη ηνπο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο πνπ ην ηίκεζαλ κε ηελ 

ςήθν ηνπο ζηηο ζεκεξηλέο εθινγέο. Όζνπο θαη φζεο αγλφεζαλ   

εθβηαζηηθά δηιήκκαηα, μεπέξαζαλ αλαζηνιέο, επηκέξνπο επηθπιάμεηο       

θαη ζπλαληήζεθαλ κε ην ΚΚΔ. Σν ΚΚΔ ζα αμηνπνηήζεη ηελ πνιηηηθή,       

εθινγηθή θαη θνηλνβνπιεπηηθή ηνπ δχλακε, ζηελ ηηηάληα πξνζπάζεηα πνπ 

πξαγκαηηθά πξέπεη λα θάλνπκε ην ακέζσο επφκελν δηάζηεκα, γηα ηε      

ζπλνιηθή αλαζχληαμε, ελδπλάκσζε ηνπ εξγαηηθνχ - ιατθνχ θηλήκαηνο, γηα 

ηελ νηθνδφκεζε κηαο κεγάιεο θνηλσληθήο,  ιατθήο ζπκκαρίαο. 

Σν ΚΚΔ είλαη ε κφλε δχλακε πνπ ν αγψλαο ηεο ελάληηα ζηα κλεκφληα 

είλαη ηαπηφρξνλα θαη ζπλεπήο αγψλαο ελάληηα ζην ίδην ην θαπηηαιηζηηθφ 

ζχζηεκα, πνπ γελλά θαη ηηο ιπθνζπκκαρίεο πνπ θέξλνπλ κφλν λέα δεηλά 

ζην ιαφ, ζηε  ρψξα, ζηε λενιαία. 

Σν ΚΚΔ, φπσο πάληα, ζα ζηαζεί ζην πιεπξφ ηνπ ιανχ καο, ζηαζεξά  

απέλαληη ζε θάζε θπβέξλεζε πνπ είλαη έηνηκε λα πινπνηήζεη ην βάξβαξν 

κλεκφλην θαη λα ζηείιεη ην ινγαξηαζκφ ζην ιαφ κε λέα κέηξα - θσηηά,    

ΔΝΦΗΑ, βαξηά θνξνινγία πνπ ζα γνλαηίζεη ηνλ εξγάηε, ηνλ ππάιιειν, ηνλ 

απηναπαζρνινχκελν, ηνλ επαγγεικαηία, ηνλ αγξφηε, ηε ζχληαμε κεηά      

ηα 67, ηελ θαηάξγεζε ηνπ ΔΚΑ απφ αξρέο 2016, ην πεηζφθνκκα ησλ   

θνηλσληθψλ δαπαλψλ ζε Τγεία, Πξφλνηα, Παηδεία θαη άιια κέηξα πνπ δελ 

έρνπλ ηειεησκφ. 

Ο ζπζρεηηζκφο ζηε Βνπιή ζα δψζεη θπβέξλεζε ζπλεξγαζίαο νπσζδή-

πνηε. Οη πξνγξακκαηηθέο ηεο δειψζεηο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ήδε 

έηνηκεο, αθνχ ζηφρν έρεη ηελ πινπνίεζε ηνπ 3νπ κλεκνλίνπ, ζην έδαθνο 

ησλ ππνινίπσλ δχν πξνεγνχκελσλ, κε κέηξα πνπ ζα πξνζηίζεληαη αλά 

ηξίκελν, κεηά ηελ αμηνιφγεζε απφ ηελ ηξφηθα, ην γλσζηφ θνπαξηέην πιένλ. 

Σν ζπλνιηθφ εθινγηθφ απνηέιεζκα είλαη ζε βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ, 

ησλ κηζζσηψλ, ησλ απηναπαζρνινχκελσλ ηεο πφιεο θαη ηνπ ρσξηνχ, ηεο 

λενιαίαο, ησλ ζπληαμηνχρσλ. Σν θεθάιαην, ην πνιηηηθφ θαη θπβεξλεηηθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ, καδί κε ηελ ηξφηθα, έρνπλ σο κφληκε επηδίσμε λα         

απνζπάζνπλ ηε ιατθή ζπλαίλεζε θαη λα πεξάζνπλ βάξβαξα κέηξα απφ 

'δσ θαη πέξα ρσξίο θνηλσληθή αληίζηαζε, γηα λα πινπνηεζεί αλψδπλα        

ε επηθίλδπλε ζηξαηεγηθή ηνπο. Σαπηφρξνλα, ζέινπλ άζθαηξε, θάιπηθε  

αληηπνιίηεπζε, γηα λα έρνπλ ιπκέλα ηα ρέξηα ηνπο λα μεδηπιψζνπλ απηή 

ηελ επίζεζή ηνπο θαηά ηνπ ιανχ καο. 

Ο αγψλαο ηνπ ΚΚΔ κέζα ζηε Βνπιή θαη κέζα ζην ιατθφ θίλεκα ζα είλαη       

ζπλεπήο θαη ζπλερήο αγψλαο θαη γηα λα απνκνλσζεί εληειψο ην λαδηζηηθφ 

ηέξαο ηεο Υξπζήο Απγήο, νη δνινθφλνη, απηά ηα ηζηξάθηα ηεο ζαπίιαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

Σν ΚΚΔ ζα βξίζθεηαη θάζε κέξα επηθεθαιήο ζηνλ αγψλα γηα έλα        

θαιχηεξν αχξην γηα ηα ιατθά ζηξψκαηα ηεο παηξίδαο καο. Με ην ΚΚΔ 

κπξνζηά, ην εξγαηηθφ - ιατθφ θίλεκα κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε ρεηξαθέηεζε 

ηνπ εξγαδφκελνπ ιανχ, ζηελ άζθεζε ηεο κέγηζηεο πίεζεο γηα απφζπαζε 

παξαρσξήζεσλ, λα βξεζεί ζην πιεπξφ ησλ αλέξγσλ θαη ζηα βαζαληζηηθά 

πξνβιήκαηά ηνπο, θπξίσο λα αλνίμεη ην δξφκν, λα βάιεη πιψξε γηα ηε       

ζπλνιηθή αλαηξνπή. 

Καιή δχλακε ζε φινπο θαη φιεο. Υξεηάδεηαη αθφκα πην δπλαηφ ΚΚΔ 

παληνχ, ζηνπο ηφπνπο δνπιεηάο, ζηνπο ηφπνπο κφξθσζεο, ζηηο ιατθέο 

γεηηνληέο, εθεί πνπ πξαγκαηηθά ρηππά ε θαξδηά ηνπ αγσληδφκελνπ θαη     

δνθηκαδφκελνπ ζθιεξά ιανχ καο. 

«Μεηαμάζηεπ», θα πει, κείμξι  

πξρ αθήζαμ ηημ παηοίδα ηξρπ.  

Εμείπ, τζηόζξ,  

δε θύγαμε γιαηί ηξ θέλαμε...  

Εμείπ θύγαμε ζηα κορθά.  

Μαπ κρμηγήζαμ, μαπ ποξγοάσαμε.  

Κι η ςώοα πξρ μαπ δέςηηκε,  

ζπίηι δε θα ‘μαι μα ενξοία.   

Μπέοηξλη Μποέςη 

 
 
 
 

 

 

 

 χκθσλα κε ην πφξηζκα, πνπ ζπλέ-
ηαμε ε 12κειήο «επηηξνπή ζνθψλ», 

πεγαίλνπκε πιένλ ζε έλα αζθαιηζηηθφ 
ζχζηεκα πνπ ράλεη θαη ηα ειάρηζηα ραξα-
θηεξηζηηθά ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 
πνπ είραλ απνκείλεη. Δηδηθφηεξα: 

  Γελ ζα ππάξρεη θακία εγγχεζε νχηε γηα 
ηελ θχξηα ζχληαμε! Ζ αλππαξμία θαζνξη-
ζκνχ ηνπ χςνπο ηεο ζχληαμεο, κάιηζηα, δελ 
αθνξά κφλν ην ηκήκα πνπ βαζίδεηαη ζηηο εη-
ζθνξέο ηνπ αζθαιηζκέλνπ αιιά θαη ηε ιεγφ-
κελε βαζηθή ζχληαμε ησλ 360 επξψ! Καη 
απηφ επεηδή ην επηθξαηέζηεξν ζελάξην ζέιεη 
λα δηαζπλδέζεη ηελ απφδνζε ηεο βαζηθήο ζχ-
ληαμεο είηε κε εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα, είηε κε 
ην χςνο πνπ ζα έρεη ην ηκήκα ηεο αλαινγηθήο 
ζχληαμεο. 

  Ζ ίδηα ε αλαινγηθή ζχληαμε, ε νπνία  βα-

ζίδεηαη ζηηο εηζθνξέο ηνπ θάζε αζθαιηζκέλνπ 
θαζ' φινλ ηνλ εξγαζηαθφ ηνπ βίν θη απηή δελ 
είλαη ζπγθεθξηκέλε, αθνχ ζα ππφθεηηαη ζε 
έλαλ «λνεηφ ππνινγηζκφ», ελψ ζα δηαζπλδέε-
ηαη θαη κε ην πξνζδφθηκν δσήο ηεο θάζε 
«θνπξληάο» αζθαιηζκέλσλ πνπ ζα ζπληαμην-
δνηνχληαη. Έηζη, φζν κεγαιχηεξν είλαη ην 
πξνζδφθηκν δσήο, ηφζν ζα κηθξαίλεη ν ζπληε-
ιεζηήο ππνινγηζκνχ ησλ ζπληάμεσλ, δηακνξ-
θψλνληαο έκκεζα έλαλ κεραληζκφ παξάηα-
ζεο ηνπ εξγαζηαθνχ βίνπ. 

  Όζνλ αθνξά ηε δνκή ησλ Σακείσλ  πξν-

θξίλνληαη δχν εθδνρέο: Δίηε ε δεκηνπξγία ελφο 
εληαίνπ ππεξηακείνπ, φπσο ηεο επηθνπξηθήο, 
είηε ηξία Σακεία, κηζζσηψλ, αγξνηψλ θαη απ-
ηναπαζρνινχκελσλ. 

  Άδειε παξακέλεη ε κνξθή ηεο  επηθνπξη-
θήο ζχληαμεο αλ ηειηθά ζα έρεη απνκείλεη 
θάηη απ' απηή κε ηα κέηξα πνπ ήδε έρνπλ ιεθ-
ζεί ζε βάξνο ηεο, φπσο βέβαηα θαη 
ζηα εθάπαμ, πνπ θαίλεηαη θαη ηα δχν λα       
απνξξνθψληαη απφ ηε λέα δνκή. 

  Αδηεπθξίληζην παξακέλεη αθφκα θαη 

ην χςνο ησλ εηζθνξψλ ζην λέν ζχζηεκα, 
ρσξίο φκσο λα ακθηζβεηνχληαη νη ηξεηο βαζη-
θνί παξάκεηξνη πνπ είλαη: Ζ αχμεζε ησλ       
εηζθνξψλ ησλ αζθαιηζκέλσλ, ε κείσζε ηεο 
ζπκκεηνρήο ησλ εξγνδνηψλ ζηελ πεξίπησζε 
ησλ κηζζσηψλ θαη ε κείσζε ηεο θξαηηθήο    
ρξεκαηνδφηεζεο. 

Δθηφο απφ ηηο κειινληηθέο ζπληάμεηο, 
ζε θίλδπλν βξίζθνληαη θαη απηέο πνπ απν-
δίδνληαη ζήκεξα, θαζψο ην επηθξαηέζηεξν 
ζελάξην πξνηείλεη ηελ επαλεμέηαζή          
ηνπο ζχκθσλα κε ηα λέα θξηηήξηα πνπ         
ζα  δηακνξθσζνχλ. 

 

ΑΓΨΝΙΖΟΜΑΣΕ - ΔΙΕΚΔΙΚΟΤΜΕ: 

πλάδειθνη εξγαδφκελνη, άλεξγνη, λένη θαη λέεο,                                                  
ζπληαμηνχρνη, απηναπαζρνινχκελνη, αγξφηεο 

Καλέλαο ζηε δνπιεηά, θαλέλαο θαη θακία ζην εξγνζηάζην, ζην γξαθείν,         
ζην καγαδί, ζην ρσξάθη! Καλέλαο άλεξγνο κφλνο ηνπ! 

Όινη κηα γξνζηά! Όινη ζην δξφκν ηνπ απεξγηαθνχ αγψλα! 

πκκεηέρνπκε καδηθά, καρεηηθά ζηε γεληθή παλεξγαηηθή παλειιαδηθή         
απεξγία. 

Νεθξψλνπκε ηα πάληα!  

Όρη ζηε δηάιπζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο! 

Καλέλα ζπίηη ζηα ρέξηα ηξαπεδίηε! Μπιφθν ζηνπο πιεηζηεξηαζκνχο! 

Σέξκα πηα ζηε θνξνιεζηεία! Κάησ νη θφξνη, ζεκεξηλνί θαη πξνεγνχκελνη! 

Απαηηνχκε άκεζα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ αλέξγσλ. Όρη ζηηο νκαδηθέο      
απνιχζεηο! 

Όρη ζηνπο κηζζνχο πείλαο. Καλέλαο εξγαδφκελνο θάησ απφ 751 επξψ,       
θαλέλαο ρσξίο   ζπιινγηθή ζχκβαζε, θαλέλαο αλαζθάιηζηνο! 

Κάιπςε ησλ απσιεηψλ ηψξα! Δπαλαθνξά ησλ κηζζψλ θαη ησλ ζπληάμεσλ! 
Καηάξγεζε φισλ ησλ αληεξγαηηθψλ θαη αληηαζθαιηζηηθψλ λφκσλ. 

Αγψλαο ελάληηα ζηηο ηδησηηθνπνηήζεηο, ζηελ παξάδνζε ηνπ δεκφζηνπ        
πινχηνπ ζηνπο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο, ζηηο επηπηψζεηο ζε βάξνο ησλ 
εξγαδνκέλσλ κε έληαζε ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ησλ απνιχζεσλ, ηελ αχμεζε 
ηηκψλ γηα ηε ιατθή νηθνγέλεηα ζε ειεθηξηθφ, λεξφ, εηζηηήξηα, ηειέθσλν,          
βαζηθά αγαζά. 

Κεθάιαην – ΔΔ – Κπβέξλεζε πξνρσξνχλ ζε έλα ηεξάζηην πξνκειεηε-

κέλν αληεξγαηηθφ έγθιεκα! 

Ζ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ – ΑΝΔΛ έξρεηαη λα ηειεηψζεη ηε βξψκηθε δνπιεηά 
πνπ άθεζαλ ζηε κέζε νη πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο ηεο ΝΓ θαη ηνπ 

ΠΑΟΚ! 

 Γε ζα ραξίζνπκε ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε πνπ θαηαθηήζεθε κε αίκα! 

 Γε δερφκαζηε ηηο ζπληάμεηο πείλαο! 

 Γε δερφκαζηε λα γίλεη ε αζθάιηζε πξνλφκην ιίγσλ! 

 Γε ζα γίλνπκε ηξνθή ζηα θνξάθηα ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ θαη ησλ      
κεγαιέκπνξσλ ζην ρψξν ηεο πγείαο πνπ ήδε αθνλίδνπλ ηα καραίξηα θαη 
πεξηκέλνπλ ηελ ςήθηζε ησλ κέηξσλ. 

(Σσνέτεια ζηη ζελίδα 3) 

12 Νοέμβρη Απεργούμε!  

Όλοι μια γροθιά! 
 

Όλοι στο δρόμο του απεργιακού αγώνα! 

υμμετέχουμε μαζικά, μαχητικά στη γενική  

πανεργατική πανελλαδική απεργία.  

Εργατικό-λαϊκό ΜΠΛΟΚΟ στα αντιασφαλιστικά,  

αντιλαϊκά σχέδια της κυβέρνησης! 

  

 

 

 

Με απηφ ηνζχλζεκα ηα ηαμηθά ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ, ΣΔΦΔΝΩΝ, Π.Δ. ΜΑΓΔΗΡΩΝ Δ.Ν θαινχλ ηνπο λαπηεξγάηεο  

φισλ ησλ θιάδσλ λα ζπκκεηέρνπλ καδηθά - καρεηηθά ζηηο απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο πινίσλ: 

 48ωρη Πανελλαδική απεργία από 06:00 στις 2 Νοέμβρη έως 06:00 στις4 Νοέμβρη  

 24ωρη Πανελλαδική πανεργατική απεργία από 00:01 έως 24:00 στις12 Νοέμβρη  

 Καηάξγεζε ησλ Μλεκνλίσλ,  ησλ  Γαλεηαθψλ 
πκβάζεσλ θαη ησλ εθαξκνζηηθψλ λφκσλ πνπ 
κεηψλνπλ κηζζνχο θαη ζπληάμεηο, επηβάιινπλ 
αβάζηαρηε θνξνινγία θαη θαηαξγνχλ ζεκειηαθά 
εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα. 

 Τπεξάζπηζε θαη εθαξκνγή ηεο Δζληθήο Γεληθήο 
πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο θαη ησλ Κιαδη-
θψλ πιινγηθψλ πκβάζεσλ, νπζηαζηηθέο απμή-
ζεηο ησλ κηζζψλ θαη ησλ ζπληάμεσλ. Να θαηα-
βιεζνχλ άκεζα νη δεδνπιεπκέλνη κηζζνί ζε 
φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο. 

 Πιήξε - ζηαζεξή εξγαζία γηα φινπο, κε κείσζε 
ηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ, πξνζαξκνγή ησλ νξγαλη-
θψλ ζπλζέζεσλ ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο ησλ 
πινίσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο  
δσήο  ζηε  ζάιαζζα. 

 Οπζηαζηηθή πξνζηαζία ησλ αλέξγσλ κε επηδφ-
ηεζε ζην 80% ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ, λα γίλεη πξά-
με ηψξα ε απαίηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αλέξγσλ 
Ναπηεξγαηψλ θαη ησλ ζσκαηείσλ ΠΔΜΔΝ, ΣΔ-
ΦΔΝΧΝ, ΠΔΔΜΑΓΔΝ, πνπ έγηλε δεθηή απφ ην 
Γ ηνπ ΓΔΝΔ, λα ζπγθεληξψλνληαη ηα CREW 

LIST γηα ηνλ έιεγρν ησλ νξγαληθψλ ζπλζέζεσλ 
ησλ πινίσλ ηνπ λφκνπ 27/1975, λα λαπηνινγνχ-
ληαη ζε θάζε κεηαβνιή ησλ νξγαληθψλ ζπλζέζε-
σλ, κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο, ηελ αζθά-
ιεηα θαη αμηνπινΐα ησλ πινίσλ, κε εθαξκνγή ησλ 
Δ θαη θνηλσληθή αζθάιηζε γηα φινπο.  

  Καηάξγεζε θάζε κέηξνπ πνπ απαιιάζζεη ηνπο 
εθνπιηζηέο λα κελ εθαξκφδνπλ ηελ Κιαδηθή 
χκβαζε  Δξγαζίαο γηα ην ζχλνιν ησλ λαπηεξ-
γαηψλ ζηα  πινία. 

 Καηάξγεζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ ησλ εθν-
πιηζηψλ.  

 Καηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ 3577/92 ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ λ. 2932/2001 
γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Αθηνπινΐαο θαη 
γεληθφηεξα ησλ εζσηεξηθψλ ζαιάζζησλ κεηα-
θνξψλ ηεο ρψξαο. 

 Απνθιεηζηηθά δεκφζην - δσξεάλ ζχζηεκα 
πγείαο -πξφλνηαο γηα φινπο. Καηάξγεζε ηεο 
εηζθνξάο ζηνλ θιάδν Τγείαο, θαηάξγεζε ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Οπζηαζηηθά 
κέηξα γηα ηελ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα.  

 Καηαβνιή φισλ ησλ εθνπιηζηηθψλ νθεηιψλ 
ζην ΝΑΣ θαη αχμεζε ησλ εηζθνξψλ ηνπο. 
Καηάξγεζε θάζε κέηξνπ πνπ απαιιάζζεη 
ηνπο εθνπιηζηέο απφ ηηο αζθαιηζηηθέο        
εηζθνξέο.  

 Απαγφξεπζε πιεηζηεξηαζκψλ γηα ηελ εξγα-
ηηθή ιατθή νηθνγέλεηα. 

 Απνθιεηζηηθά δεκφζην - δσξεάλ εληαίν 
εθπαηδεπη ηθφ ζχζηεκα. Απνθιε ηζη ηθά        

δεκφζηα - δσξεάλ λαπηηθή εθπαίδεπζε θαη 
κεηεθπαίδεπζε γηα φινπο ηνπο λαπηεξγάηεο. 
Καηάξγεζε ηνπ Π.Γ. 141/2014 γηα ηελ 
ίδξπζε ηδησηηθψλ λαπηηθψλ ζρνιψλ θαη       
θέληξσλ  κεηεθπαίδεπζεο  (ΝΔΚΔ). 

 Οη αθηνπιντθέο ζπγθνηλσλίεο θαη ζπλνιηθά 

νη ζπγθνηλσλίεο, είλαη θνηλσληθφ αγαζφ θαη 

απαηηείηαη πνιηηηθή πνπ ζα ππεξεηεί απηή ηελ 

αλάγθε θαη φρη ηα ζπκθέξνληα ησλ εθνπιη-

ζηψλ θαη ζπλνιηθά ηνπ  θεθαιαίνπ.  

Ζ  θπβέλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ κε ηελ  
ΔΔ, ην ΓΝΣ, ηνπο εθνπιηζηέο, ηνπο       

βηνκήραλνπο θαη ηνπο ηξαπεδίηεο πξνρσξά   
κε ακείσηε έληαζε ηελ επίζεζε ελάληηα ζηα 
κηζζνινγηθά, εξγαζηαθά θαη θνηλσληθά δηθαη-
ψκαηα ησλ λαηεξγαηψλ, ησλ εξγαδνκέλσλ, 
ησλ ζπληαμηνχρσλ, ηεο λενιαίαο ησλ ιαηθψλ 
ζηξσκάησλ, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσ-
ληζηηθφηεηαο ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ. 
Φήθηζε ην πξψην παθέην πξναπαηηνπκέλσλ 
κέηξσλ ,  πνπ πεξηιακβάλεη ην  30% ησλ 

κέηξσλ πνπ απηηνχληαη γηα λα νινθιεξσζεί       
ε αμηνιφγεζε θαη λα πάξεη ηε δφζε ησλ 2 δηο. 
επξψ πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηήζεη       
κε δεζηφ ρξήκα ηνπο  εθνπιηζηέο, ηνπο       
επηρεηξεκαηηθνχο  κνλνπσιηαθνχο  νκίινπο.     

Σαπηφρξνλα ε θπβέξλεζε εηνηκάδεη λέν  

πνιπλνκνζρέδην κε πξναπαηηνχκελα κέηξα 

θσηηάά γηα ην αζθαιηζηηθφ, ηα «θφθθηλα 

δάλεηα», ηελ αλαθεθαιηνπνίεζε ησλ ηξα-

πεδψλ, θνξνεπηδξνκή δξακαηηθέο πεξηθνπέο, 

κείσζε παξαπέξα ηνπ ιατθνχ  εηζνδήκαηνο. 

Οη ππνπξγνί λαπηηιίαο θαη εξγαζίαο ηεο  

θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ ζηελ πξφζθαηε  

ζπλάληεζή ηνπο κε εθπξνζψπνπο ησλ  

λαπηεξγαηηθψλ ζσκαηείσλ πξφβαιιαλ ηα  

πξναπαηηνχκελα, πνπ έρνπλ ζπκθσλήζεη κε 

ηελ ΔΔ, ην ΓΝΣ θαη ηνπο εθνπιηζηέο, κέηξα 

πξσηνθαλνχο ζθιεξφηεηαο ζε βάξνο ησλ 

λαπηεξγαηψλ.  

Δπηδηψθνπλ ηελ θαηάξγεζε ησλ .. 

Δξγαζίαο, ηελ ηζνπέδσζε ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, κείσζε ησλ νξγαληθψλ ζπλ          

-θέσεων των πινίσλ, ρηχπεκα ησλ  

ζπλδηθαιηζηηθψλ ειεπζεξηψλ  θαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο  απεξγίαο, έληαζε ηνπ  

απηαξρηζκνχ ελάληηα ζηνπο λαπηεξγάηεο. 
 

Σα μέτρα πρέπει να επιστραφούν 

ως απαράδεκτα !  

 

Να δεκηνπξγεζεί  θιίκα κάρεο,  ζηα 

θαξάβηα, ζε θάζε ρψξν δνπιεηάο, ζηηο γεηην-

ληέο, ζηηο ζρνιέο. 

Να κελ ηνπο αθήζνπκε λα θαηαζηξέθνπλ 

δηαξθψο ηηο δσέο καο. 

ηνλ αληίπνδα ηεο αληηιαηθήο επίζεζεο  

θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ, ΔΔ θαη ηνπ 

θεθαιαίνπ βξίζθνληαη ηα ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ, 

ΣΔΦΔΝΩΝ, Π.Δ. ΜΑΓΔΗΡΩΝ Δ.Ν., καδί      

κε ηηο άιιεο δπλάκεηο ηνπ ΠΑΜΔ ζηνπο 

λαπηεξγάηεο θαη ζην εξγαηηθφ θίλεκα. 

Σν γεγνλφο φηη ΠΝΟ θαη ΓΔΔ πήξαλ  

απφθαζε γηα 48σξε απεξγία ζηηο 2 θαη 3 

Ννέκβξε θαη 24σξε ζηηο 12 Ννέκβξε δελ 

πξέπεη λα εθεζπράζεη ηνπο λαπηεξγάηεο.      

 Σν ΠΑΜΔ, νη ηαμηθέο δπλάκεηο θαη νη-

λαπηεξγάηεο ζα ζεθψζνπλ ην βάξνο ηεο-

πξνεηνηκαίαο ηεο κάρεο ησλ απεξγηαθψλ 

θηλεηνπνηήζεσλ κε ηελ νξγάλσζε  

επηηξνπψλ αγψλα κέζα ζηα θαξάβηα θαη 

ζηηο λαπηηθέο  ζρνιέο. 
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ΜΖΝΗΑΗΑ                                            

ΤΝΓΗΚΑΛΗΣΗΚΖ                           

ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ  

Ηδηνθηεζία ηνπ πιιφγνπ                

Ναπηεξγαηηθή                                   

πλδηθαιηζηηθή Κίλεζε 

ΤΝΣΑΔΣΑΗ                          

ΑΠΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

Δθδφηεο - Τπεχζπλνο               

ζχκθσλα κε ην λφκν:         

ΜΑΡΗΟΛΖ ΧΣΖΡΗΟ            

Κνινθνηξψλε 99,                   

Πεηξαηάο - ΣΚ: 185 35              

Σει.: 210 - 41 17 578            

Φαμ: 210 - 41 37 271 

Τπεχζπλε Σππνγξαθείνπ:                    

ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΜΑΡΗΑ                

Μπνπκπνπιίλαο 19,                      

Πεηξαηάο - ΣΚ: 185 35                   

Σει.: 210 - 41 70 479 

ΔΣΖΗΑ ΤΝΓΡΟΜΖ                            

Δζσηεξηθνχ: Δπξψ 15                  

Δμσηεξηθνχ: Δπξψ 50 

 

 Γψδεθα λαπηεξγάηεο έραζαλ ηε δσή ηνπο,  

05/10/2015, φηαλ ην RO-RO πινίν «EL FARO», 240 
κέηξσλ κήθνπο καηαζκεσής ηοσ 1980 κε ζεκαία ΖΠΑ, 
βπζίζηεθε 50 λ.κ. αλνηθηά ηεο Ατηήο, απφ ηνλ θπθιψλα 
Joaquin. Σν πιήξσκα εγθαηέιεηςε ην πινίν κε ζσζίβη-
α ιέκβν, πνπ βξέζεθε ηελ επφκελε ρσξίο θαλέλαλ 
επηβαίλνληα. Απφ ηηο έξεπλεο, πνπ ζηακάηεζαλ 8/10, 
εληνπίζηεθε ε ζνξφο κφλν ελφο λαπηεξγάηε. 

 Έλαο λαπηεξγάηεο έραζε ηε δσή ηνπ, 4/10/2015, 

απφ ην πέξαζκα ηπθψλα πνπ παξέζπξε Φ/Γ πινίν κε 
7κειέο πιήξσκα βπζίδνληάο ην ζε αβαζή ζην Zhan-
jiang ζηε Ν. Κίλα. 

 Γχν Πνισλνί λαπηεξγάηεο έραζαλ ηε δσή ηνπο θαη 

13 εηζήρζεζαλ ζε λνζνθνκείν πηζαλφηαηα κεηά απφ 
ηξνθηθή δειεηεξίαζε πάλσ ζην Φ/Γ πινίν «NEFRYT» 
κεηά ηνλ απφπινπ ηνπ απφ ην San Pedro ηεο Αθηήο 
Διεθαληνζηνχ, 25/9/2015, Ζ αηηία ηεο πηζαλνινγνχκε-
λεο ηξνθηθήο δειεηεξίαζεο είλαη αθφκα άγλσζηε. 

 Σελ ηειεπηαία ζηηγκή θαηάθεξαλ λα ζσζνχλ πάλσ 

απφ 50 κέιε ηνπ πιεξψκαηνο θαη ησλ ζπλεξγείσλ, 
απφ ηελ ππξθαγηά πνπ μέζπαζε 5/10/2015 ζην Δ/Γ-Ο/
Γ πινίν «ΑΠΟΛΛΧΝ ΔΛΛΑ» ηεο εηαηξείαο «Hellenic 
Seaways», ην νπνίν επηζθεπάδεηαη ζην κφιν Γξαπε-
ηζψλαο. Οη αηηίεο θαη ν ηξφπνο πνπ εθδειψζεθε θαη 
εμαπιψζεθε ε ππξθαγηά ήηαλ παλνκνηφηππα κε απηήλ 
ζην πινίν «HIGHSPEED 5» ηνλ πεξαζκέλν Μάξηε, ην 
νπνίν αλήθεη ζηελ ίδηα εηαηξεία κε ηξαγηθφ απνινγηζκφ 
λα απαλζξαθσζεί ν ειεθηξνιφγνο ηνπ πινίνπ. 

 Νέα ζηνηρεία γηα ηε λαπηηθή ηξαγσδία πνπ ζεκεηψ-

ζεθε ζην ηηαιηθφ Δ/Γ-Ο/Γ πινίν «NORMAN ATLAN-
TIC» ηνλ πεξαζκέλν Γεθέκβξε, κε 11 λεθξνχο θαη 18 
αγλννχκελνπο, απνθαιχπηεη ν ηηαιηθφο Σχπνο, αξρέο 
ηνπ Οθηψβξε, κεηά ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηνπ 
«καχξνπ θνπηηνχ». Ζ πιήξεο αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρεί-
σλ δελ έρεη νινθιεξσζεί, σζηφζν, φπσο πξνθχπηεη 
απφ ηηο ζπλνκηιίεο: «Απφ ηνλ ζσιήλα ηεο ππξαζθά-
ιεηαο, αληί γηα λεξφ, βγαίλεη θαπλφο»!  θαη ην πιήξσκα 
δελ γλψξηδε ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ επηβαηψλ ηνπ 
πινίνπ. Αξρηθά αλαθέξεηαη πσο νη επηβάηεο ήηαλ ζπ-
λνιηθά 411, σζηφζν ζηε ζπλέρεηα δηαπηζηψζεθε πσο 
νη επηβάηεο μεπεξλνχζαλ ηνπο 500. 

 Γεθαηέζζεξα άηνκα έραζαλ ηελ δσή ηνπο,  

14/10/2015, φηαλ κηθξφ Δ/Γ πινηάξην βπζίζηεθε θνληά 
ζην Οπθξαληθφ ιηκάλη Οδεζζφ ζηε καχξε ζάιαζζα. 
ην ζθάθνο επέβαηλαλ 33 επηβάηεο θαη 3 κέιε ηνπ 
πιεξψκαηνο. 

 Γχν Ληζνπαλνί θαη 2 Οπθξαλνί λαπηεξγάηεο απήρζε-

ζαλ ζην Port Harcourt ηεο Νηγεξίαο, ηηο ηειεπηαίεο      
κέξεο, απφ ελφπινπο, πνπ εηζήιζαλ ζην κε ζεκαία 
Comores Φ/Γ πινίν αθνχ πξψηα έθιεςαλ ην πιήξσκα 
θαη θαηέζηξεςαλ εμνπιηζκφ. 

Ζ ύλη ηος παπόνηορ           

θύλλος έκλειζε  

26 Οκηώβπη 2015 

 

Μ αδηθά θαη δπλακηθά ήηαλ ηα 

ζπιιαιεηήξηα ηνπ  ΠΑ-

ΜΔ  ζηηο 16 θαη 22 Οθηώβξε ζηελ 

Αζήλα θαη ζε όιεο ηηο κεγάιεο πό-

ιεηο, ελάληηα ζην λέν θύκα επίζεζεο 

πνπ έξρεηαη από ηε ζπγθπβέξλεζε 

ΥΡΙΕΑ - ΑΝΔΛ κε ηελ θαηάξγεζε 

ηνπ θνηλσληθνύ ραξαθηήξα ηεο Κνη-

λσληθήο Αζθάιηζεο, ηε θνξνεπηδξν-

κή ζην ιατθό εηζόδεκα, ηελ αύμεζε 

ησλ νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο, 

ηηο απνιύζεηο, ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο 

Υηιηάδεο εξγαδφκελνη, ζπληαμηνχρνη, 

γπλαίθεο, λένη δηαδήισζαλ 16 Οθηψβξε 

ζε φιε ηε ρψξα ζηα ζπιιαιεηήξηα ηνπ 

ΠΑΜΔ ελάληηα ζηα λέα αληηιαηθά -  

αληεξγαηηθά  κέηξα πνπ ςήθηζε ε θπ-

βέξλεζε  ΤΡΗΕΑ  -  ΑΝΑΔΛ  σο  πξνα-

παηηνχκελα, δεζκεχζεηο πξνο ην  

«θνπαξηέην» ΔΔ, ΔΚΣ, ΔΜ θαη ΓΝΣ 

αιιά θαη πξνο ην ΔΒ, ηελ ΔΔΔ, ην 

ΔΣΔ γηα ηελ ελίζρπζε  ηεο θαπηηαιη-

ζηηθήο  θεξδνθνξίαο   

ηελ Αζήλα ε ζπγθέληξσζε,   πξαγ-
καηνπνηήζεθε έμσ απφ ην ππνπξγείν 
Δξγαζίαο, πνπ ηεινχζε ππφ  θαηάιεςε 
ζηηο 15 θαη 16 Οθηψβξε. Με θεληξηθφ 
ζχλζεκα: «Κάησ ηα ρέξηα απ' ηελ 
αζθάιηζε, δελ είλαη γηα παδάξηα      
θαη γηα δηάιπζε», νη δηαδεισηέο           
-με μαζικό και δυναμικό το μπλόκ των 
λαπηεξγαηψλ- πνξεχηεθαλ ζηε Βνπιή, 
φπνπ παξέκεηλαλ ζπγθεληξσκέλνη γηα 
πνιιή  ψξα. 

Σελ θεληξηθή νκηιία, ζηε ζπγθέ-
ληξσζε ηεο Αζήλαο έθαλε ν Βαζίιεο 
Πεηξόπνπινο κέινο ηεο ΔΓ ηνπ ΠAΜΔ, 
ν νπνίνο αλάκεζα ζε άιια ηφληζε:  

«Υζεο θαη ζήκεξα είκαζηε φιε κέξα 
εδψ γηα λα θάλνπκε θαζαξή ζε φινπο 
ηελ απφθαζή καο, ηελ επηδίσμή καο. 
Οξγαλψλνπκε θαη ζπγθεληξψλνπκε 
δπλάκεηο, ζπγθξνηνχκε ζπκκαρία ησλ 
εξγαηψλ, ησλ απηναπαζρνινχκελσλ, 
ησλ θησρψλ αγξνηψλ φρη γηα κηα        
δηακαξηπξία, αιιά γηα απνθαζηζηηθφ 
αγψλα  αλαηξνπήο. 

Αλνίγνπκε κε ζρέδην, πξόγξακκα  
αγσληζηηθό, ζηόρνπο πάιεο θαη ζέ-
ζεηο ηαμηθέο, πνπ δηεθδηθνύλ ηελ θά-
ιπςε ησλ ζύγρξνλσλ αλαγθώλ καο, 
ην κόλν ειπηδνθόξν δξόκν, ππεξλη-
θάκε δπζθνιίεο γηα ηελ νξγάλσζε 
ζην ζσκαηείν, ηε ζπκκεηνρή ζηε 
γεληθή ζπλέιεπζε, ηε καδηθνπνίεζε 
ησλ αγσληζηηθώλ πξσηνβνπιηώλ, 
ηελ επηηπρία ηνπ απεξγηαθνύ αγώλα 
πνπ ζα ηξαληάδεη θπβέξλεζε - αθε-
ληηθά.» 
      ηνλ Πεηξαηά, ε ζπγθέληξσζε ηνπ  
ΠΑΜΔ ζηηο 22  Οθηψβξε έγηλε ζηελ πια-
ηεία Καξατζθάθε θαη αθνινχζεζε δπλα-
κηθή πνξεία ζηνπο θεληξηθνχο δξφκνπο 
ηεο  πφιεο.  

ηε ζπγθέληξσζε κίιεζε ν Άθεο 

Αλησλίνπ, πξφεδξνο ηνπ Παξαξηήκαηνο 

Πεηξαηά ηνπ πλδηθάηνπ Μεηάιινπ Αηηη-

θήο θαη Ναππεγηθήο Βηνκεραλίαο Διιά-

δαο, ν   νπνίνο αλάκεζα ζε άιια ηφληζε:  

«Μέζα ζε ηέζζεξηο κήλεο -απφ ηνλ 

πεξαζκέλν Ηνχιε κέρξη ηνλ Οθηψβξε- 

είλαη ε πέκπηε θνξά πνπ ε ζπγθπβέξ-

λεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ θέξλεη ζηε Βνπιή 

έλα καθξχ θαηάινγν αληηιατθψλ         

κέηξσλ.... 

Όζα δηθαηψκαηα έγηλαλ λφκνη, θα-

ηνρπξψζεθαλ πεγαίλνληαο θφληξα ζε 

λφκνπο, θφληξα ζην θξάηνο, θφληξα ζε 

δπζκελείο ζπζρεηηζκνχο πνιιέο θνξέο, 

ληθψληαο κε αγψλα εκπφδηα πην άγξηα 

θαη πην ζθιεξά.  

Οη αγψλεο ησλ πξνεγνχκελσλ           

ρξφλσλ δελ πήγαλ ρακέλνη.  

Δπηδηψθνπκε λα δεκηνπξγεζνχλ θαη 

λα εθθξαζηνχλ παληνχ νη πξνυπνζέ-

ζεηο ηεο αληεπίζεζεο. Οξγάλσζε ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεο, ηνπ ιανχ θαη ηεο πά-

ιεο ηνπ. Γηακφξθσζε θαη ζπγθξφηεζε 

ηεο θνηλσληθήο ζπκκαρίαο ηεο ξήμεο θαη 

ηεο αλαηξνπήο. Άλνδν ηνπ ξηδνζπαζηη-

ζκνχ πνπ ζεκαίλεη κέησπν αλππνρψ-

ξεην κε ηελ θαπηηαιηζηηθή εξγνδνζία, 

ηνπο αλζξψπνπο ηεο, ηα θφκκαηά ηεο, 

ηηο ελψζεηο ησλ κνλνπσιίσλ, φπσο ε 

ΔΔ θαη ην ΝΑΣΟ.  

Ρίρλνπκε όιεο καο ηηο δπλάκεηο 

γηα ηελ νξγάλσζε, ηελ πξνεηνηκαζία 

θαη ηελ επηηπρία ηεο απεξγίαο ζηηο  

12 Ννέκβξε, γηα ηελ επηηπρία ηνπ 

απεξγηαθνύ αγώλα πνπ ζα ηξαληάδεη 

θπβέξλεζε θαη αθεληηθά». 

Ζ  ΓΑΔΠ είλαη αγσληζηηθή ζπζπείξσζε λαπ-

ηίισλ πινηάξρσλ, πνπ κε ηελ ζπκκεηνρή 

καο ζηηο αξραηξεζίεο ηεο ΠΔΠΔΝ, κε ηε δξάζε 

καο ζηα θαξάβηα, καδί κε ηνπο άιινπο θιάδνπο 

ηνπ ηαμηθνχ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο ηεο ΝΚ - ΠΑΜΔ 

Αγσληδφκαζηε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δηεθδηθή-

ζεσλ ηνπ θιάδνπ, γηα λα αθνπζηεί ε θσλή ησλ λαπηί-

ισλ πινηάξρσλ, ησλ ζπνπδαζηψλ απφ ηηο ΑΔΝ, ησλ  

ζπληαμηνχρσλ.  

Παιεχνπκε θφληξα ζηνπο εθνπιηζηέο, ηελ αληηια-

τθή πνιηηηθή ησλ θνκκάησλ ηνπ θεθαιαίνπ, ηεο Δπξσ-

πατθήο Έλσζεο, δηεθδηθψληαο ηνλ πινχην πνπ παξά-

γνπκε, γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ νη ζχγρξνλεο αλάγθεο 

ηεο λαπηεξγαηηθήο - ιατθήο νηθνγέλεηαο.  

Γίλνπκε ηε κάρε γηα λα ζπάζνπκε ηνλ ελαγθαιη-

ζκφ ηνπ Γ.. ηεο Έλσζεο Πινηάξρσλ απφ ηελ εξγαηη-

θή αξηζηνθξαηία ησλ εξγνδνηηθψλ θπβεξλεηηθψλ ζπλ-

δηθαιηζηψλ κε ηνπο εθνπιηζηέο.  

Ζ εκπινθή ηνπ κεραληζκνχ ησλ λαπηηιηαθψλ εηαη-
ξεηψλ ζηηο αξραηξεζίεο ηεο ΠΔΠΔΝ, γηα ηνλ έιεγρν 
ηνπ ζσκαηείνπ καο, βάδεη επηπξφζζεηα εκπφδηα ζηνλ 
θιάδν.  

Φηάλεη πηα. Σψξα ρξεηάδεηαη νη πινίαξρνη λα 

πάξνπλ ηελ ππφζεζε ζηα  ρέξηα  ηνπο.  

ΔΙΕΚΔΙΚΟΤΜΕ: 

 Καηάξγεζε ησλ κλεκνλίσλ θαη ησλ εθαξκνζηη-
θψλ λφκσλ.  

 Απμήζεηο ζε κηζζνχο, ζπληάμεηο θαη επηδφκαηα.  

 Κάιπςε φισλ ησλ απσιεηψλ.  

 Απνθαηάζηαζε ησλ Δ. 

 Καηάξγεζε ησλ αληεξγαηηθψλ λφκσλ.  

 Οπζηαζηηθή πξνζηαζία φισλ ησλ αλέξγσλ. 

ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΚΔ ΣΖ «ΓΑΔΠ»  

ΣΗ ΔΘΙΟΓΔ ΣΖ ΠΔΠΔΛ  

Α.  ΓΗΑ ΣΟ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟ ΤΚΒΟΤΙΗΟ 

 2.  ΑΥΙΑΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

 6.  ΓΑΨΣΑΛΑΡΟ ΠΑΛΑΓΗΧΣΖ 

11.  ΘΔΗΟΠΟΤΙΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 

15.  ΘΑΛΑΡΖ ΛΗΘΟΓΖΚΟ 

17.  ΘΔΗΓΖ ΠΟΙΤΥΡΟΛΗΟ 

27.  ΙΔΘΘΟ ΗΧΑΛΛΖ 

36.  ΠΑΛΣΑΕΑΣΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 

40.  ΠΑΤΙΟΤ ΠΤΡΗΓΧΛ 

51.  ΥΑΛΣΖ ΒΑΗΙΔΗΟ 

Β. ΓΗΑ ΑΛΣΗΠΡΌΧΠΟΗ ΠΛΟ ΘΑΗ ΔΘΠ 

9.  ΘΔΗΟΠΟΤΙΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 

 

 χκθσλα κε θαηαγγειία ζπλάδειθνπ κεραληθνχ. ν 
νπνίνο εξγάδεηαη απφ ηηο 11-9-2015 ζην κε ζεκαία 

Κχπξνπ Δ/Γ-Ο/Γ πινίν «VASTERVIΚ», πνπ βξίζθεηαη ζηε 
Κπλνζνχξα αιακίλνο θαη αλήθεη ζηε λαπηηιηαθή εηαηξεία 
«European Management Maritime Co» ε νπνία κέζσ ηνπ 
πινηάξρνπ ηνπ αλαθνίλσζε φηη «γηα ην πινίν δελ ππάξρεη», 
ελψ ηνπ νθείιεη δεδνπιεπκέλεο απνδνρέο θαη απνδεκίσζε. 

Ο ζπλάδειθνο θαηαγγέιιεη φηη δελ έρεη ππνγξάςεη ζχκβα-
ζε λαπηνιφγεζεο, παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο παξεκβάζεηο ηνπ 
πξνο ηελ εηαηξεία. Δπίζεο δελ ηνπ  δίλεη αληίγξαθν λαπηνινγί-
νπ θαη ηνλ παξαπέκπνπλ ζηελ Κππξηαθή Πξεζβεία!      

Ζ  ΠΔΜΔΝ  κε ζρεηηθή  έγγξαθε  θαηαγγειία απαηηεί ηελ 
άκεζε παξέκβαζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΤΝΑ, γηα ηελ εμφθιεζε 
ησλ δεδνπιεπκέλσλ κηζζψλ θαη ηελ απφιπζε ηνπ ζπλαδέιθνπ 
κεραληθνχ. 

Καζεκεξηλά πιεζαίλνπλ ηα πεξηζηαηηθά κε θαηαβνιήο 
δεδνπιεπκέλσλ κηζζψλ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο πινίσλ, ιίγα 
κέηξα απφ ην θηίξην ηέξαο ηνπ ΤΝΑ ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά,  
απνθαιχπηνληαο ηνλ απάλζξσπν ραξαθηήξα ηνπ θαπηηαιη-
ζκνχ, ηεο εθνπιηζηηθήο αζπδνζίαο θαη ηεο θπβεξλεηηθήο         
αλαιγεζίαο... 

 Αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε θιηκάθσζεο ηεο ιατθήο πάιεο γηα 
ηελ αλαηξνπή ηνπ εθκεηαιιεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, γηα λα γίλεη 
πξσηαγσληζηήο ησλ εμειίμεσλ  -  λα θάλεη θνπκάλην ν ιαφο, λα 
πάξεη ηελ εμνπζία θαη ηνλ πινχην πνπ παξάγεη θαη λα ηνλ αμην-
πνηήζεη γηα ηε ιατθή επεκεξία.   

Α πό ηνλ Γελάξε έρνπλ πεξάζεη ηε Μεζόγεην πάλσ 
από 600.000 πξόζθπγεο θαη πεξηζζόηεξνη από 

3.000 πλίγεθαλ. Δηδηθόηεξα, ζηελ Διιάδα κόλν ην επηέκ-
βξε 141.919 απνβηβάζζεθαλ ζηα λεζηά θαη δεθάδεο πλίγε-
θαλ, αλάκεζά ηνπο κηθξά παηδηά θαη βξέθε. 

«Σν ζχλνιν ησλ κέηξσλ πνπ απνθάζηζε ε χλνδνο Κνξπ-
θήο ηεο ΔΔ εκπεξηέρεη ζνβαξνχο θηλδχλνπο αχμεζεο ησλ λε-
θξψλ κεηαλαζηψλ ζηα ζχλνξα ηεο ΔΔ θαη εγθισβηζκνχ ελφο 
κεγάινπ αξηζκνχ ηνπο ζε Διιάδα, Ηηαιία, Ηζπαλία θιπ. παξά 
ηε ζέιεζή ηνπο, κε επηινγή αθφκα πην ξηςνθίλδπλσλ θαη πα-
λάθξηβσλ δξνκνινγίσλ απφ ηνπο δηαθηλεηέο - εκπφξνπο πνπ 
εθκεηαιιεχνληαη ηνπο πξφζθπγεο.» επηζεκαίλεη ε Παγθόζκηα 
πλδηθαιηζηηθή Οκνζπνλδία (ΠΟ) θαη πξνζζέηεη:  

«Σαπηφρξνλα, έπεηηα απφ ην δξάκα ηνπ ηαμηδηνχ απφ ηηο 
ρψξεο εθθίλεζεο ζηηο ρψξεο πξννξηζκνχ, ε ΔΔ εηνηκάδεη ηελ 
επφκελε εκέξα ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ. Σελ 
εθκεηάιιεπζή ηνπο δειαδή σο πάκθζελν επέιηθην εξγαηηθφ 
δπλακηθφ θαη σο βαιβίδα πίεζεο γηα ηελ ππνβάζκηζε ησλ 
εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ.» 

Λέκε: ΟΧΙ ζε λέεο επεκβάζεηο ζε ηξίηεο ρψξεο, κε πξφ-
ζρεκα δήζελ ην ρηχπεκα ησλ δηαθηλεηψλ. ΟΧΙ ζηα λέα κέηξα 
ηεο ΔΔ γηα θαηαζηνιή ζηα ζχλνξα πνπ κφλν πεξηπιέθνπλ θαη 
νμχλνπλ ην πξφβιεκα, ηνλίδεη ζε αλαθνίλσζή ηνπ ην ΠΑΜΔ θαη 
θαιεί ηνπο εξγαδφκελνπο λα αγσληζηνχλ γηα: 
 Απεπζείαο κεηαθνξά ησλ πξνζθχγσλ απφ ηα λεζηά ζηηο 
ρψξεο ηειηθνχ πξννξηζκνχ ηνπο, κε επζχλε ηεο ΔΔ θαη ΟΖΔ. 
 Γεκηνπξγία αμηνπξεπψλ θέληξσλ ππνδνρήο θαη θηινμελίαο, 
πνπ ζα παξέρνπλ ζίηηζε, ηαηξνθαξκαθεπηηθή θξνληίδα, δηεξ-
κελεία θαη λνκηθή βνήζεηα. 

 Δλίζρπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ ππνδνκψλ πνπ ζρεηίδν-
ληαη κε ηε δηάζσζε, θαηαγξαθή-ηαπηνπνίεζε, ζηέγαζε-ζίηηζε
-περίθαλψη. 
 Άκεζε ρξεκαηνδφηεζε απφ ΟΖΔ θαη ΔΔ. Καηάξγεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ ηνπ Γνπβιίλνπ θαη ηεο έλγθελ. 

«Με πξφζρεκα ηελ αλάγθε θχιαμεο ησλ «εμσηεξηθψλ 
ζπλφξσλ ηεο ΔΔ» θαη εθκεηαιιεπφκελε ηηο δηαθεξχμεηο ηεο 
ζπγθπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ, φπσο θαη ησλ πξνθαηφρσλ 
ηεο, πεξί «επξσπατθψλ ζπλφξσλ», ε ΔΔ πηέδεη ζηελ θαηεχζπλ-
ζε θνηλψλ ειιελνηνπξθηθψλ πεξηπνιηψλ ζην Αηγαίν, παξαβιέ-
πνληαο φηη ε αζηηθή ηάμε ηεο Σνπξθίαο ακθηζβεηεί ηα θπξηαξ-
ρηθά δηθαηψκαηα ηεο ρψξαο καο ζην Αηγαίν, κηιά γηα "γθξίδεο 
δψλεο", παξαβηάδεη δηαξθψο ηα ζαιάζζηα θαη ελαέξηα ζχλνξα 
ηεο Διιάδαο, πξνζπαζψληαο λα δεκηνπξγήζεη ηεηειεζκέλα”, 
αλαθέξεη ζε αλαθνίλσζή ηνπ ην ΚΚΔ θαη θαηαιήγεη: 

Μόλν ε ιατθή πάιε θαη ζύγθξνπζε κε ηα κνλνπώιηα 
θαη ηηο δηαθξαηηθέο ελώζεηο ηνπο, γηα ηελ απνδέζκεπζε 
από απηέο ηηο ιπθνζπκκαρίεο, κε ην ιαό ζηελ εμνπζία, 
κπνξνύλ λα ππεξαζπηζηνύλ ηόζν ηα ζπκθέξνληα ηνπ 
ιανύ, όζν θαη ηα θπξηαξρηθά δηθαηώκαηα ηεο ρώξαο καο. 

Το γιγανηοπανό με   ηην θωηογραθία ηοσ μικρού Αϊλάν, ποσ 

πνίγηκε προζπαθώνηας να περάζει με  ηην οικογένειά ηοσ από 

ηην Τοσρκία ζηην Ελλάδα, ποσ ανάρηηζε ηο ΠΑΜΕ ζηην          

πρόζοψη ηοσ κηηρίοσ ηης ανηιπροζωπείας ηης ΕΕ, 23/09/2015. 

 

 

Π αξά ηελ γεληθή θάκςε ζηηο λέεο παξαγγειί-
εο, νη Έιιελεο εθνπιηζηέο ην πεξαζκέλν θα-

ινθαίξη επέδεημαλ απμεκέλε επελδπηηθή δξαζηε-
ξηφηεηα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία πνπ έδσζε ζηε δεκν-
ζηφηεηα ν λαπινκεζηηηθφο νίθνο Golden Destiny. 

Σνλ πεξαζκέλν Ηνχιε πξνρψξεζαλ ζε επελδχζεηο 
ζπλνιηθνχ χςνπο 581,5 εθαηνκ. δνιαξίσλ κε παξαγ-
γειίεο 15 λέσλ λαππεγήζεσλ, απφ 4 πνπ είραλ 
ηνπνζεηεζεί ηνλ πεξαζκέλν  Ηνχλε.  

Γηα ηνλ επηέκβξε ην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ 
ησλ Διιήλσλ εθνπιηζηψλ ζηξάθεθε ζε δεμακελφ-
πινηα θαη πινία κεηαθνξάο πγξαεξίνπ, κε ηηο εηαηξείεο 
Maran Tankers, Capital Product, Eletson Corpνra-
tion, Evalend Shipping θαη Phoenix Energy Navigation 
λα πξνρσξνχλ ζε παξαγγειίεο ζπλνιηθνχ χςνπο 
άλσ ησλ 650 εθαηνκ. δνιαξίσλ.  

Πξσηαγσληζηηθφ ξφιν είραλ ηελ ίδηα πεξίνδν νη 
Έιιελεο εθνπιηζηέο θαη ζηελ αγνξά πινίσλ απφ 
«δεχηεξν ρέξη». Σνλ Αχγνπζην αγφξαζαλ 33 πινία 
ζπλνιηθνχ χςνπο 658,9 εθαηνκ. δνιαξίσλ (50% πε-
ξηζζφηεξα απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2014) θαη ηνλ Ηνχιε 
30 πινία ζπλνιηθνχ χςνπο πεξίπνπ 500 εθαηνκ. 
δνιαξίσλ (αχμεζε 36%. ζε ζρέζε κε ηνλ Ηνχιην 
ηνπ 2014).  

Δίλαη εκθαλέο φηη νη Έιιελεο εθνπιηζηέο, ελ 
κέζσ θξίζεο -κε ηε ζηπγλή εθκεηάιιεπζε ηεο εξγαζί-
αο ησλ Διιήλσλ θαη αιινδαπψλ λαπηεξγαηψλ- ζπλε-
ρίδνπλ λα εληζρχνπλ ηελ θπξηαξρία ηνπο ζηελ πα-
γθφζκηα λαπηηιία, φπνπ, ζχκθσλα κε πξφζθαηα ζηνη-
ρεία ηεο UNCTAD, ν ειιελφθηεηνο ζηφινο, παξακέλεη 
πξψηνο κε 4.894 πινία θαη κεξίδην ζε ηνλάδ 16,11%,  

ΑΡΦΑΙΡΕΙΕ ΠΕ-ΝΑΣ 2015 

Μ ε ηελ εθινγή Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, απφ ηε 
Γ.. 22 Οθηψβξε, μεθίλεζε ε δηαδηθαζία ησλ 

αξραηξεζηψλ ζηελ ΠΔ-ΝΑΣ, πνπ κπνξεί θαη πξέπεη 
λα απνηειέζνπλ έλα απνθαζηζηηθφ βήκα ζηελ πνξεία 
αλαζχληαμεο ηνπ ηαμηθνχ ζπληαμηνπρηθνχ θηλήκαηνο, 
πνπ ζηελ πξάμε ζεκαίλεη καδηθή ζπκκεηνρή ζηελ ςε-
θνθνξία θαη ελίζρπζε ηνπ ηαμηθνχ ςεθνδειηίνπ κε 
ζπλαδέιθνπο αγσληζηέο θαη κε φξεμε γηα δνπιεηά γηα 
ηελ νξγάλσζε ηεο ηαμηθήο πάιεο ησλ ζπληαμηνχρσλ 
λαπηεξγαηψλ, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ξήμεο κε ηελ εμνπ-
ζία ηνπ θεθαιαίνπ.  

 ηεξίδνπκε κε φιεο καο ηηο δπλάκεηο ζηηο απεξγηαθέο 
θηλεηνπνηήζεηο ησλ λαπηεξγαηψλ ζε φια ηα ιηκάληα.  

 πκκεηέρνπκε καδηθά ζηα ζπιιαιεηήξηα ηνπ ΠΑΜΔ 
ζε φιε ηε ρψξα. 

Η ψηφοφορία αρχίζει 18 Νοέμβρη   

και λήγει στις 21 Δεκέμβρη 2015 

ΕΝΙΦΤΕ με την ΧΗΥΟ ΟΤ τη ΔΑΕΠ 

πλάδειθνη Πινίαξρνη, ζαο θαινχκε λα ςεθίζε-

ηε εζείο νη ΙΔΙΟΙ (…), είηε απηνπξφζσπα είηε απφ ην 

θαξάβη, κε ην ςεθνδέιηην πνπ πξέπεη λα ζαο έξζεη 
ζην ζπίηη.  

ΠΡΟΟΦΗ: Δπεηδή ιφγσ εθηππσηηθνχ ιάζνπο 

ην 1ν ςεθνδέιηην (θηηξηλσπήο απφρξσζεο) αθπξψ-
ζεθε, ζα πξέπεη λα ζαο έιζεη θαη ην 2ν έγθπξν     
ςεθνδέιηην (άζπξνπ ρξψκαηνο) θαη κε απηφ      
πξέπεη  λα  ςεθίζεηε. 

ΧΗΥΟΥΟΡΙΕ:  

Από 1 Οκτώβρη έως 20 Δεκέμβρη 2015 

«Γεκνθξαηηθή Αγσληζηηθή Δλφηεηα Πινηάξρσλ» 

ΚΑΣΑ και ΠΡΟ: Toλ  πξφεδξν (ζ.ζ. Γηθαζηηθφ 

Αληηπξφζσπν) ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο Αξραηξεζηψλ 
έηνπο 2015 ηεο ΠΔΠΔΝ, ηνλ πξφεδξν πξσηνδηθψλ Πεηξαηά, 
ηα κέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο. 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: ΠΝΟ θαη λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία,           

Δ.Κ. Πεηξαηά, ΓΔ θαη ΜΜΔ. 

Επειδή παξά ηηο ζπλερείο παξαζηάζεηο καο θαη ηα 

έγγξαθα αηηήκαηα καο λα ηεξεζνχλ νη δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηα-
ηηθνχ ζρεηηθά κε ηελ ρνξήγεζε αληηγξάθσλ ησλ κεηξψσλ 
κειψλ, ηελ παξνπζία καο θαηά ηηο εκέξεο ηεο ςεθνθνξίαο 
θαη νη επηζηνιηθνί θάθεινη λα κελ θαηαζηξαθνχλ θαηά ηελ 
δηαινγή, ε απάληεζή αο είλαη φηη δήζελ ηεξείηαη ην θαηαζηα-
ηηθφ θαη ν λφκνο, επαλεξρφκαζηε κε ην παξφλ θαη ζπγθεθξη-
κέλα, αηηνχκεζα: 

Α. Να ηεξεζνχλ απζηεξά νη δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ 

εθ κέξνπο ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, 

Β. Ζ εθινγή ησλ αληηπξνζψπσλ ηεο Έλσζήο καο γηα 

ηελ ΠΝΟ θαη ην ΔΚΠ λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ην ζχζηεκα ηεο 
Απιήο Αλαινγηθήο, φπσο νξίδεη ην Καηαζηαηηθφ. 

Τπενθυμίζουμε φηη θαηφπηλ απαίηεζεο δεπηεξνβάζ-

κησλ θαη ηξηηνβάζκησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγάλσλ θαη παξέκ-
βαζεο ηνπ YEN, πξηλ θάπνηα ρξφληα, ην θαηαζηαηηθφ ηεο 
ΠΔΠΔΝ ηξνπνπνηήζεθε ψζηε ε εθινγή αληηπξνζψπσλ γηα 
ηελ ΠΝΟ θαη ην ΔΚΠ λα γίλεηαη κε Απιή Αλαινγηθή. Παξφια 
απηά ε Γηνίθεζε θαη ε ειεγρφκελε απφ απηή Δθνξεπηηθή Δπη-
ηξνπή ησλ αξραηξεζηψλ ηνπ 2003 θαη ηνπ 2007 εμέιεμε ηνπο 
αληηπξνζψπνπο γηα ΔΚΠ θαη ΠΝΟ, κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφ-
πν φπσο θαη γηα ηελ εθινγή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 
δειαδή κε ην πιεηνςεθηθφ εθινγηθφ ζχζηεκα. 

Ζ ηφηε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, ρσξίο θαλέλα νπζηαζηηθφ 
επηρείξεκα, είρε απνξξίςεη ηελ γξαπηή παξέκβαζε ηεο        
ΓΑΔΠ πνπ δεηνχζε, ζε πεξίπησζε πνπ δελ εκθαλίδεηαη     
ζπγθξνηεκέλνο ζπλδπαζκφο, φπσο νξίδεη ην θαηαζηαηηθφ, 
φινη νη ππνςήθηνη λα ζεσξνχληαη αλεμάξηεηνη θαη πξνθεηκέ-
λνπ λα ηζρχζεη ε Απιή Αλαινγηθή, πξέπεη λα ππάξρεη      
ΜΟΝΟΣΑΤΡΗΑ. 

Γ. Να ηεξεζεί πηζηά απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ σκαηείνπ θαη 

ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 29 παξ.1 εδ. 
β’ ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «Ζ Δθνξεπηηθή 
Δπηηξνπή δχλαηαη λα ρνξεγή αληίγξαθα (ελλ. ησλ Μεηξψσλ 
ησλ κειψλ θαη ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ) εηο ηνπο ππνςεθί-
νπο πκβνχινπο επί ηε εγγξάθσ αηηήζεη θαη εμφδνηο ησλ». 

Ζ αλαηηηνιφγεηε θαη επαλεηιεκκέλε ζην παξειζφλ  
άξλεζε ρνξήγεζεο ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ (Μεηξψνπ ησλ 
κειψλ θαη εθινγηθνχ θαηαιφγνπ) είλαη ελδεηθηηθή ηνπ απηαξρη-
θνχ θαη αληηδεκνθξαηηθνχ πξνθίι ηεο Γηνίθεζεο θαη ππνδε-
ιψλεη ηελ πξφζεζή ηεο λα θαηαπλίμεη θάζε δηαθνξεηηθή θσλή, 
πνπ απεπζχλεηαη πξνο ηα κέιε ηεο, επηρεηξψληαο αδφθηκα        
λα κνλνπσιήζεη ηελ επηθνηλσλία κε ηα κέιε ηεο ΠΔΠΔΝ, 
ρεηξαγσγψληαο ζπλεηδήζεηο θαη επηινγέο ησλ ςεθνθφξσλ.  

Δ. Αηηνχκεζα απφ ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή λα          

κελ αθνινπζήζεη γηα άιιε κία θνξά ηελ παξάλνκε πξαθηηθή 
ηεο θαηαζηξνθήο ησλ θαθέισλ ησλ ςεθηζάλησλ κε               
αιιεινγξαθία. 

Ε. Αηηνχκεζα λα παξίζηαηαη θάζε έλαο απφ εκάο θαηά 

ηελ δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο θαη ηελ παξαιαβή ησλ θαθέ-
ισλ απφ ην ηαρπδξνκείν.   

Απαιτούμε ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο εμψδηθεο       

δήισζεο-πξφζθιεζεο-δηακαξηπξίαο καο θαζψο θαη φινπ   

ηνπ έληππνπ πιηθνχ ηεο Γ.Α.Δ.Π. θαη ηεο Πξνγξακκαηηθήο 

Δθινγηθήο Γηαθήξπμεο ζην πεξηνδηθφ «Πινηαξρηθή Ζρψ»,       

σο ειάρηζην δείγκα απνθαηάζηαζεο ηεο αιήζεηαο γηα ηνλ 

πλδπαζκφ καο, πνπ βάξβαξα θαθνπνηείηαη. 

ΑΠΟΠΑΜΑΣΑ από ΕΞΨΔΙΚΟ της ΔΑΕΠ  

ΜΑΓΕΙΡΟΙ 

Ζ Β’ ηαθηηθή Γ.. ηεο            
ΠΔΔΜΑΓΔΝ ζα γίλεη ηε 

Γεπηέξα 23 Ννέκβξε 2015            
ώξα 9 π,κ. ζηελ αίζνπζα 
ηεο ΠΝΟ, Κνινθνηξώλε 

132, ζηνλ Πεηξαηά. 



Σελίδα 3 Οκτώβρης 2015 

(Σσνέτεια από ηη ζελίδα 1)     

Η κοινωνική ασφάλιση μας αφορά όλους! 

Δίλαη ην δηθαίσκα ζηε ζχληαμε, ην δηθαίσκα ζηελ πγεία 
θαη ηελ πξφλνηα. Δίλαη ε πξνζηαζία ηεο ιατθήο νηθνγέλεη-
αο θαη ησλ παηδηψλ ηεο, ε πξνζηαζία ηεο κεηξφηεηαο, 
ησλ αλαπήξσλ, ηε πξνζηαζία απφ ηνλ επαγγεικαηηθφ 
θίλδπλν, ηα αηπρήκαηα, ηηο επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο. 

Όια απηά ηα έρνπκε ρξπζνπιεξψζεη κε ηδξψηα, θφ-
πν θαη αίκα, εκείο θαη νη πξνεγνχκελεο γεληέο!         

Γελ καο ηα ράξηζε θαλείο! 

Καλέλαο λα κελ παξαζπξζεί απφ ηα ςέκαηα ηεο βξψκη-
θεο θπβεξλεηηθήο πξνπαγάλδαο φηη δήζελ ηα κέηξα ζα 
απνδψζνπλ «δηθαηνζχλε θαη ηζφηεηα». 

Καλέλαο λα κελ μεγειαζηεί απφ ηελ επηρείξεζε δηαρσξη-
ζκνχ ησλ εξγαδφκελσλ! Σν «δηαίξεη θαη βαζίιεπε» είλαη ε 
πξνζθηιήο ηνπο ηαθηηθή γηα λα πεξλνχλ ηα κέηξα! 

Οι δήμιοι εμφανίζονται  

ως σωτήρες του ασφαλιστικού! 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπληαμηνχρσλ παίξλεη 
ζχληαμε 500 επξψ θαη έξρνληαη λέεο ζαξσηηθέο κεηψζεηο, 
νη παξνρέο πγείαο θαη πξφλνηαο ζπλερψο ππνβηβάδνληαη, 
ηα λνζνθνκεία θαηαξξένπλ, ηα θέληξα πγείαο θιείλνπλ! 

Σελ ίδηα ζηηγκή ραξίδνληαη ζηελ θαπηηαιηζηηθή κεγαινεξ-
γνδνζία ρξέε εθαηνκκπξίσλ, απαιιάζζνληαη απφ εηζθν-
ξέο ζηα ηακεία, απφ πξφζηηκα, απφ θνξνινγία, επηδνηνχ-
ληαη κε δεζηφ ρξήκα πνπ αξπάδνπλ απφ ηηο δηθέο καο 
αηκαηεξέο ζπζίεο! 

Καηαξγνχλ εληειψο ην δηθαίσκα ζηε ζχληαμε θαη ηελ 

αζθάιηζε γηα ηηο λεφηεξεο γεληέο! 

Καηαδηθάδνπλ ηνπο θησρνχο απηναπαζρνινχκελνπο, 
ηνπο θησρνχο αγξφηεο ζηε δνπιεηά κέρξη ηα βαζηά 

γεξάκαηα κε ζπληάμεηο θηινδσξήκαηα. 

Φέξλνπλ λέεο απμήζεηο ζηα φξηα ειηθίαο, δειαδή δνπιεηά 
κέρξη ηα βαζηά γεξάκαηα ρσξίο εμαηξέζεηο. Καηαξγνχλ ηα 
ΒΑΔ, δηαηππψλνπλ ζαθείο ζέζεηο απνραξαθηεξηζκνχ  
επαγγεικάησλ. 

12 Νοέμβρη Απεργούμε!  

Αγωνιζόμαστε και Απαιτούμε:   

Αποκλειστικά Δημόσια Δωρεάν Καθολική                                

και Τποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση 

 Κακηά λέα πεξηθνπή ζηηο ζπληάμεηο θαη απνθαηάζηαζε 
ησλ θχξησλ θαη επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ ζην χςνο πνπ 
ήηαλ ην 2009. Δπαλαθνξά 13εο θαη 14εο θχξηαο θαη επη-
θνπξηθήο ζχληαμεο. 

 Καηάξγεζε φισλ ησλ αληηαζθαιηζηηθψλ λφκσλ θαη ησλ 
ηξηψλ κλεκνλίσλ πνπ κεηψλνπλ ζπληάμεηο θαη παξν-
ρέο.  Όξηα ειηθίαο ζηα 60 ρξφληα γηα ηνπο άλδξεο, ζηα 55 
γηα ηηο γπλαίθεο. 55 θαη 50 αληίζηνηρα γηα ηα βαξέα θαη 
αλζπγηεηλά επαγγέικαηα. 

 Καηψηεξε θχξηα ζχληαμε 600 επξψ δειαδή ζην 80% 
ηεο ΔΓΔ ησλ 751 επξψ. 

 Να πιεξψζνπλ ην θξάηνο θαη ε κεγαινεξγνδνζία γηα ηα 
ειιείκκαηα ζηα Σακεία. 

 Κάιπςε, κε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε, ηνπ ζπλφινπ ησλ 
απσιεηψλ ησλ απνζεκαηηθψλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακεί-
σλ θαη ησλ απσιεηψλ απφ ην θνχξεκα (PSI) κε επζχλε 
ηνπ θξάηνπο θαη ηεο εξγνδνζίαο. 

 Δπηζηξνθή ησλ ηακεηαθψλ απνζεκαηηθψλ κε ηα νπνία ε 
ζπγθπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ – ΑΝΔΛ κε πξάμε λνκνζεηηθνχ 
πεξηερνκέλνπ πιήξσζε ηηο δφζεηο πξνο ην ΓΝΣ «ζηελ 
ψξα ηνπο». Απφζπξζε ησλ απνζεκαηηθψλ ησλ Σακείσλ 
απφ θάζε ινγήο «ηδφγν». 

 Δληαίν, Καζνιηθφ, απνθιεηζηηθά Γεκφζην θαη Γσξεάλ 
ζχγρξνλν ζχζηεκα Τγείαο - Πξφλνηαο, Πξνιεπηηθήο θαη 
Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο γηα φινπο, πνπ ζα ρξεκαηνδνηείηαη 
απνθιεηζηηθά απφ ην θξάηνο. 

 Κακία εμαίξεζε απφ ηε ιίζηα ησλ ΒΑΔ (Βαξέα θαη Αλζπ-
γηεηλά Δπαγγέικαηα) θαη έληαμε λέσλ επαγγεικάησλ. 
Δπαλαθνξά ησλ ΒΑΔ γηα ηα επαγγέικαηα πνπ απνρα-
ξαθηεξίζηεθαλ. 

Εμείς, ο εργαζόμενος λαός, έχουμε  

μόνο μια διέξοδο. Να ξεσηκωθούμε! 

Γελ ζπκβηβαδφκαζηε κε ηε θηψρεηα, ηελ άζιηα δσή, ηελ 
αλεξγία, ηε κηζή δνπιεηά ρσξίο θαλέλα δηθαίσκα γηα λα 
απγαηαίλνπλ ηα θέξδε ιίγσλ. 

Γπλακψλνπκε ηελ αιιειεγγχε παληνχ, ζηνπο θιά-

δνπο θαη ηηο γεηηνληέο, είλαη ην δηθφ καο φπιν! 

Γπλακψλνπκε ηελ ελφηεηά καο, ηα ζσκαηεία καο, 
ζπζπεηξσλφκαζηε κε ην ΠΑΜΔ, ρηίδνπκε ηελ θνηλσ-
ληθή ζπκκαρία γηα ξήμε θαη αλαηξνπή κε ηελ ΔΔ         
θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ κνλνπσιηαθψλ νκίισλ!                                 
Γηα αλάπηπμε πξνο φθεινο ηνπ εξγαδφκελνπ ιανχ 

φρη ησλ ιίγσλ! 

Εργατιά μπροστά τώρα μια γροθιά!  

Όλοι στην απεργία! 

12 Νοέμβρη Απεργούμε!  

Όλοι μια γροθιά! 

ΟΦΙ ΣΙ ΑΤΞΗΕΙ ΣΨΝ ΕΙΙΣΗΡΙΨΝ 

Υθηνή συγκοινωνία για όλο το  

λαό, δωρεάν για τους ανέργους 

Ο η δπλάκεηο ηνπ ΠΑΜΔ ζηηο αζηηθέο ζπ-
γθνηλσλίεο κε θηλεηνπνίεζε ζηε πια-

ηεία πληάγκαηνο ζηελ Αζήλα θαη ζηνλ ειεθηξη-
θφ ζηαζκφ ηνπ Πεηξαηά, 26 Οθηψβξε, θαηήγγεη-
ιαλ ηελ αληηιατθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο 
ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ θαη ηηο λέεο απμήζεηο ζηα εηζηηή-
ξηα ησλ επηβαηψλ, θαιψληαο ηαπηφρξνλα ηνπο 
εξγαδφκελνπο ζε καδηθή ζπκκεηνρή ζηελ          
απεξγία ηεο 12εο Ννέκβξε  

ηελ αλαθνίλσζε αλαθέξεηαη: 
Ζ θπβέξλεζε (ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ) κε ηα λέα 

κέηξα πνπ ςήθηζε ζηε Βνπιή, 16 Οθηψβξε, 
γηα ηελ "αλαδηάξζξσζε" ησλ ζπγθνηλσληψλ 
βάδεη αθφκα πην βαζηά ην ρέξη ζηελ ηζέπε ζνπ. 

Απμάλεη ηελ ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ, δεκηνπξγεί 
λέν δηαδσληθφ ειεθηξνληθφ εηζηηήξην πνπ ζα 
επηθέξεη επηπιένλ αχμεζε, αθνχ ε ηηκή ηνπ ζα 
εμαξηάηαη απφ ηελ απφζηαζε πνπ ζα δηαλχεηο 
γηα ηε κεηαθίλεζή ζνπ, γηα ηε δνπιεηά ζνπ, γηα 
ην ζρνιείν, γηα ην παλεπηζηήκην, ην λνζνθνκείν. 

ηα πεξηβφεηα πξναπαηηνχκελα ηνπ 3νπ 
κλεκνλίνπ, είλαη ε κείσζε ησλ δαπαλψλ ηνπ 
θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ αζηηθή ζπ-
γθνηλσλία. 

Πξνθιεηηθά ππνζηεξίδνπλ φηη δελ ππάξ-
ρνπλ ιεθηά γηα επηζθεπή, αλαλέσζε ηνπ ζηφ-
ινπ θαη πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ, αιιά απφ 
ηελ άιιε δίλνπλ εθαηνκκχξηα επξψ γηα λα θηηά-
μνπλ κπάξεο ζε φιν ην ζχζηεκα ηνπ ΟΑΑ 
(Λεσθνξεία, Σξφιευ, Μεηξφ, ΖΑΠ, Σξάκ) θαη 
εηδηθή ζπγθνηλσληαθή αζηπλνκία γηα λα κελ 
μεθχγεη θαλείο απφ ην δφθαλν ηνπ "λφκνπ". 

Αθήλνπλ ηα ιεσθνξεία θαη ηνπο ζπξκνχο 
λα ζαπίδνπλ, ηελ ψξα πνπ θξαηάλε ηα λαππε-
γεία θιεηζηά κε ρηιηάδεο αλέξγνπο πνπ κπν-
ξνχλ θαη λα θηηάμνπλ θαη λα ζπληεξήζνπλ ην 
ζπγθνηλσληαθφ ζηφιν. 

Μελ ηνπο αθήζεηο λα απμήζνπλ θη άιιν ην 
εηζηηήξην, λα βάινπλ κπάξεο, λα ζπξξηθλψ-
ζνπλ ην ζπγθνηλσληαθφ έξγν. Με δερηείο ην 
παηδί ζνπ λα κελ κπνξεί λα πάεη ζην ζρνιείν ή 
ζην παλεπηζηήκην γηαηί ζα ηνπ θαηαξγήζνπλ ηε 
κεησκέλε θάξηα (πάζν). Με δερηείο λα μεξν-
ζηαιηάδεη ν γέξνληαο παηέξαο ζνπ ζηε ζηάζε 
γηα λα πάεη λα γξάςεη θάξκαθα πεξηκέλνληαο 
έλα ιεσθνξείν "θάληαζκα". 

Να παλέψουμε τώρα για: 

 Κακία αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ εηζηηεξίνπ -         
Σψξα κείσζε θαηά 50%. 

 Γσξεάλ κεηαθίλεζε αλέξγσλ - θνηηεηψλ - 
ζπνπδαζηψλ - καζεηψλ - ζπληαμηνχρσλ. 

 Να δηαγξαθνχλ θαη λα κελ πάλε ζηελ εθνξία         
ηα πξφζηηκα πνπ ηνπο έρνπλ επηβιεζεί. 

 Άκεζε πξφζιεςε κφληκνπ πξνζσπηθνχ κε 
πιήξε αζθάιηζε θαη κηζζνινγηθά δηθαηψκαηα. 

 Άκεζε επηζθεπή φινπ ηνπ ζηφινπ κε έθηαθηε 
θξαηηθή επηρνξήγεζε. 

 πγθνηλσλία ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ιατθψλ 
αλαγθψλ κε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ζην 100% 
ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ. 

 

 ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 
Μεραληθψλ ζπνπδα-

ζηψλ ηνπ ΚΔΔΝ, πνπ πξαγκα-
ηνπνηήζεθε 24 επηέκβξε, θα-
ηαδηθάζηεθαλ ηα λέα αληεξγαηη-
θά κέηξα ηνπ 3νπ κλεκνλίνπ ηεο 
θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ, 
πνπ απνηειεί ζπλέρεηα ησλ 2 
πξνεγνχκελσλ κλεκνλίσλ, ζπ-
λερίδνληαο ηελ επίζεζε ζε εξγα-
ζηαθά, θνηλσληθναζθαιηζηηθά 
δηθαηψκαηα θαη κε πξφζζεηα 
θνξνινγηθά βάξε ζην ιατθφ  
εηζφδεκα. 

«Ζ λέα εθπαηδεπηηθή πεξίν-
δνο μεθίλεζε ζηηο 14 επηέκβξε 
κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ θαλν-
ληζκνχ ζπνπδψλ ηνπ ΚΔΔΝ, 
ηνλ νπνίν θαηαγγέιινπκε, δελ 
αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο 
αλάγθεο θαη απαηηήζεηο πνπ 
ρξεηάδεηαη ε κεηεθπαίδεπζε, 
πξνζζέηνληαο λέα νμπκέλα 
πξνβιήκαηα ζε βάξνο ησλ κε-
ηεθπαηδεπνκέλσλ. 

ηα λέα καζήκαηα ζηα νπνία 
ελζσκαηψζεθαλ θαη παιαηά δελ 
ππάξρνπλ βηβιία. Τπνςήθηνη Β’ 
Μεραληθνί πνπ νθείινπλ καζή-
καηα απφ πξνεγνχκελνπο θχ-
θινπο κε βάζε ην λέν θαλνληζκφ 
κπνξνχλ λα δψζνπλ κέρξη 2 
καζήκαηα ζε εκβφιηκεο εμεηα-
ζηηθέο κε ηελ πξνυπφζεζε λα 
έρνπλ νινθιεξψζεη φινπο ηνπο 
θχθινπο. 

Παξακέλεη αδηεπθξίληζην 
πψο ζα γίλεη ε εμέηαζε γηα ηα 
καζήκαηα πνπ νθείινπλ απφ 
πξνεγνχκελνπο θχθινπο θαη 
έρνπλ ελζσκαησζεί. 

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ ΠΓ 
141/2014 επηβάιιεηαη κέρξη 
31/12/2016 ε αλαζεψξεζε ησλ 
δηπισκάησλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ 
θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ειιεί-
ςεηο ζε εθπαηδεπηηθφ πξνζσπη-
θφ δεκηνπξγεί νμπκέλν πξφβιε-
κα ζηνλ επαγγεικαηηθφ πξν-
γξακκαηηζκφ ησλ λαπηεξγαηψλ. 
Καη’ εμαίξεζε γηα ηνπο κεηεθπαη-
δεπφκελνπο ηνπ ΚΔΔΝ / Μερα-
ληθψλ, λα γίλεη παξάιιειε θαη 
απνγεπκαηηλή θνίηεζε ζηα      
ζσζηηθά ιφγσ κεγάινπ αξηζκνχ 
ζπκκεηνρήο. 

πλερίδεηαη ε κε θαηαβνιή 
ηνπ επηδφκαηνο θνίηεζεο, πνπ 
έρεη λα δνζεί απφ ην ηέινο ηνπ 
2014. 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε απν-
θάζηζε λα πξαγκαηνπνηεζεί 
άκεζα ζπλάληεζε κε ηνλ     
ππνπξγφ Ναπηηιίαο κέρξη ηελ 
Σξίηε 29/9 γηα ηελ ηθαλνπνίε-
ζε ησλ αηηεκάησλ καο, ζε 
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα 
πξνρσξήζνπκε ζε πνιχκνξ-
θεο  θηλεηνπνηήζεηο. 

Σα παξαπάλσ επηζεκαίλεη 
ζε αλαθνίλσζή ηεο ε πληνλη-
ζηηθή Δπηηξνπή ΚΔΔΝ /      
Μεραληθψλ θαη κεηαμχ  άιισλ  
δηεθδηθεί:  

  Αιιαγή ηνπ Καλνληζκνχ 

πνπδψλ ηνπ ΚΔΔΝ θαη ηνπ 

ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο θαη 

απνπζηψλ ησλ κεηεθπαηδεπφ-

κελσλ. 

 Αλαβάζκηζε ηεο Μεηεθπαί-

δεπζεο κε αιιαγή ηεο δηδα-

ζθφκελεο χιεο θαη ηελ πξαγ-

καηνπνίεζε ζεκηλαξίσλ πνπ 

λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζε-

κεξηλέο απαηηήζεηο ηεο ηερλν-

ινγίαο, αχμεζε ησλ εξγαζηε-

ξηαθψλ σξψλ κε παξάιιειε 

κείσζε ησλ ζεσξεηηθψλ σ-

ξψλ θαη αιιαγή ηνπ ηξφπνπ 

ησλ εμεηάζεσλ. 

 Απνθιεηζηηθά Δληαία Γεκφ-

ζηα θαη Γσξεάλ Ναπηηθή   Δθ-

παίδεπζε & Μεηεθπαίδεπζε 

εληαγκέλε ζην Τπνπξγείν Παη-

δείαο, ηζνηηκία ησλ δηπισκά-

ησλ καο κε ηα αληίζηνηρα ηεο 

ζηεξηάο. 

 Καηάξγεζε ηνπ λ. 4150/2013 

γηα ηελ «Αλαζπγθξφηεζε ηνπ 

ΤΝΑ», ηεο Τπνπξγηθήο Απφ-

θαζεο (3522 2/08/2013) 

«Καλνληζκφο γηα ηελ εθαξκν-

γή ησλ απαηηήζεσλ ηεο χκ-

βαζεο Ναπηηθήο Δξγαζίαο 

2006, ηεο  Γηεζλνχο Οξγάλσ-

ζεο Δξγαζίαο». 

 Κάιπςε ησλ ειιεηκκάησλ 

ηνπ ΝΑΣ απφ ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ, θαηάξγεζε 

ησλ ραξηζηηθψλ πξάμεσλ θαη 

επηδνηήζεσλ ησλ εθνπιη-

ζηψλ θαη ηελ είζπξαμε ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 

πξνο ην ΝΑΣ. 

 Καηάξγεζε ηεο άδηθεο /       

πςειήο θνξνινγίαο ησλ      

λαπηεξγαηψλ. 
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ΠΑΡΕΜΒΑΗ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ  

 ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπ-

ιίνπ ηνπ ΓΔΝΔ, 13 Οθηψβξε, νη εθπξφ-

ζσπνη ησλ λαπηεξγαηψλ Γηάλλεο Μαγγαλάο 

γ.γ. Β’ ηεο ΠΔΜΔΝ θαη Λεπηέξεο Μπαξκπα-

ξνχζεο πξφεδξνο ηνπ ΣΔΦΔΝΩΝ θαηήγγεη-
ιαλ ηελ ρξφληα αθαίκαμε ηνπ Κεθαιαίνπ Αλεξγί-

αο Αζζελείαο Ναπηηθψλ, κε ηα ελνίθηα ηνπ θηηξί-

νπ ζηέγαζεο ηνπ ΓΔΝΔ, παξφηη ππάξρνπλ  αθί-

λεηα ηνπ ΝΑΣ, πνπ παξακέλνπλ αλεθκεηάιιεπηα. 
Πξφηεηλαλ ηε κεηεγθαηάζηαζε ηνπ ΓΔΝΔ ζε 

έλα απφ απηά ηα θηίξηα θαη ε εμνηθνλφκεζε ησλ 

ρξεκάησλ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αχμεζε 

ηεο επηδφηεζεο ησλ αλέξγσλ θαη επαλέιαβαλ 

ηελ πάγηα ζέζε καο, νη λαπηεξγάηεο λα είλαη 

πιεηνςεθία ζην ζπκβνχιην ηνπ ΓΔΝΔ. 

Αλέδεημαλ ηελ πξφηαζε ηνπ ηαμηθνχ λαπηεξ-
γαηηθνχ θηλήκαηνο, πνπ είλαη:  

Σν ζχλνιν ησλ πινίσλ πνπ ππφθεηληαη ζην 

λ.27/1975 λα θαηαζέηνπλ ζην ΓΔΝΔ ηηο θαηα-

ζηάζεηο πιεξψκαηνο (crew list) θαη ζε θάζε α-

ληηθαηάζηαζε ηνπ πιεξψκαηνο λα λαπηνινγνχ-

ληαη απφ ην ΓΔΝΔ φινη νη λαπηεξγάηεο κε Δ 

θαη θνηλσληθναζθαιηζηηθή πξνζηαζία.  
Όπνπ ε αληηθαηάζηαζε ησλ πιεξσκάησλ 

ησλ νξγαληθψλ ζπλζέζεσλ δελ πξαγκαηνπνηεί-

ηαη, λα πιεξψλεηαη πξφζηηκν πξνο ην ΚΑΑΝ, 

απφ ηηο εηαηξείεο ζην 100% ησλ ακνηβψλ θαη 

ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ λαπηεξγαηψλ, πνπ 

δελ έρνπλ λαπηνινγεζεί, κε επζχλε ηεο      
εηαηξείαο  θαη  ηνπ  ΓΔΝΔ.  

Α πνηειεί πξφθιεζε γηα ηνπο λαπηεξγάηεο, 
ηνπο εξγαδφκελνπο, ηφζν ην πφξηζκα   

ηεο νκάδαο ησλ «ζνθψλ», φζν θαη νη ηνπνζεηή-
ζεηο ηνπ ππνπξγνχ Δξγαζίαο θ. Γ. Καηξνχγθα-
ινπ ζηελ ηειενπηηθή εθπνκπή «ηνλ Δληθφ», 
19/10/2015, πνπ επαλέιαβε ηνπο αλππφζηαηνπο  
ηζρπξηζκνχο ησλ εθνπιηζηψλ, ηεο ΝΓ, ηνπ ΠΑ-
ΟΚ φηη δήζελ «ηα ειιείκκαηα ηνπ ΝΑΣ νθεί-
ινληαη ζηνπο επαλαπαηξηζζέληεο πνιηηηθνχο 
πξφζθπγεο» θαηαγγέιινπλ ηα λαπηεξγαηηθά  
ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ, ΣΔΦΔΝΩΝ, Π.Δ. Μαγεί-
ξσλ Δ.Ν. θαη ζπλερίδνπλ 

«Δπαλεηιεκκέλα έρνπκε απαληήζεη ηφζν 

εκείο φπσο θαη ην ΝΑΣ κε έγγξαθν ηνπ ζηηο 

18/7/2002, φηη «21 πνιηηηθνί πξφζθπγεο 

έρνπλ ζπληαμηνδνηεζεί απφ ηε κεηαπνιίηεπ-

ζε  κέρξη  ζήκεξα». 

Ο ππνπξγφο ηεο «αξηζηεξάο» ηνπ ΤΡΗΕΑ 

σο  ςπρξφο  εθηειεζηήο  ησλ εθνπιηζηηθψλ  

ζπκθεξφλησλ ζπθνθαληεί θαη δηαζηξεβιψλεη ηελ 

ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Ζ ρξενθνπία ηνπ  ΝΑΣ θαη ησλ άιισλ       

αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ είλαη απνηέιεζκα ηεο  

θαπηηαιηζηηθήο  αλάπηπμεο - ην «ζαχκα» ζηε  

λαπηηιία ηεο άγξηαο εθκεηάιιεπζεο ησλ λαπηεξ-

γαηψλ ηεο απιήξσηεο  εξγαζίαο πνπ θαξπψ-

ζεθε ην εθνπιηζηηθφ    θεθάιαην.      

 

Δ ηθφλα δηάιπζεο γηα ηελ αθηνπινΐα 
δείρλεη ε θαηαγξαθή ησλ αιιεπάιιε-

ισλ βιαβψλ ζηα γεξαζκέλα πινία, πνπ α-
πέκεηλαλ θαη πεγαηλνέξρνληαλ αζηακάηεηα 
ζε αθαηάιιεια ιηκάληα μεπεξλψληαο ηα φξηα 
αληνρήο ηνπο θαη πηέδνληαο αθφξεηα ηνπο 
λαπηεξγάηεο, γηα κεγηζηνπνίεζε ηεο θεξδν-
θνξίαο ηνπ εθνπιηζηηθνχ θεθαιαίνπ.   

πγθεθξηκέλα κφλν ηνλ ηειεπηαίν κήλα, 
απφ 19/9 κέρξη 23/10, θαηαγξάθεθαλ 10 
πεξηζηαηηθά, πνπ ραξαθηεξίδνληαη ζαλ λαπηη-
θά αηπρήκαηα θαη αθνξνχλ ππξθαγηέο, απψ-
ιεηεο αγθπξψλ, βιάβεο ζε κεραλέο θαη θαηα-
πέιηεο, κπαηάξηζκα, μεθφιιεκα κπίηαο, 
πξνζθξνχζεηο. 

Παξ’ φια, κε δεδνκέλε ηε κείσζε ηεο 
επηβαηηθήο θίλεζεο, ηελ «παξηίδα» έζσζαλ 
δπν έθηαθηα γεγνλφηα, αθ’ ελφο νη εθινγέο 
ζηηο 20 επηέκβξε πνπ παξέηεηλαλ ηε δηάξ-
θεηα ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ θαη αθεηέξνπ ε 
καδηθή κεηαθνξά πξνζθχγσλ. 

 Βέβαηα, ε αθηλεηνπνίεζε ηφζν ησλ ηαρχ-
πινσλ φζν θαη άιισλ πινίσλ αιιά θαη νη 
καδηθέο απνιχζεηο απφ φζα πινία έκεηλαλ ζε 
θίλεζε, ζπλερίδεηαη ελψ ηα λεζηά θαηαδηθάδν-
ληαη ζε «ρεηκεξία λάξθε». 

Σαπηφρξνλα, ζχγρξνλα ηεξάζηηα ππεξ-
πνιπηειή θξνπαδηεξφπινηα, κε εκθάληζε 
πνπ παξαπέκπεη ζην κέιινλ, πεγαηλνέξρν-
ληαλ ζηνλ Πεηξαηά θ.ά. άιια ιηκάληα κε εθα-
ηνκκχξηα ηνπξίζηεο, πνπ έβγαηλαλ θαη 
έκπαηλαλ ρσξίο λα αγνξάζνπλ νχηε έλα 
κπνπθάιη λεξφ θαη ρηιηάδεο λαπηεξγάηεο λα 
εξγάδνληαη ζε άζιηεο ζπλζήθεο, πνπ παξα-
πέκπνπλ ζηελ επνρή ηεο γαιέξαο, ρσξίο 
ζπιινγηθή ζχκβαζε, θνηλσληθή αζθάιηζε θαη 
ζπλδηθαιηζηηθά δηθαηψκαηα. 

Απηή ηελ άγξηα βαξβαξφηεηα επηρεηξνχλ 
λα επηβάινπλ θαη ζηα επηβαηεγά νρεκαηαγσ-
γά πινία, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε γξακ-
κέο ηεο ελδνρψξαο, κε ηηο κεηψζεηο ησλ ζπλ-
ζέζεσλ, φπσο έγηλε απφ ην 2013 ζηα αληί-
ζηνηρα πινία πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο 
γξακκέο ηεο Αδξηαηηθήο. 

Απηά είλαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιηηηθήο 
ηεο ΔΔ., πνπ πξνσζείηαη κε ηνλ θαλνληζκφ 
577/1992 γηα ηελ άξζε ηνπ θακπνηάδ θαη έρεη 
εθαξκνζζεί ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ 
πεηψληαο ρηιηάδεο λαπηεξγάηεο ζηελ αλεξ-
γία, αιιά ζηε ρψξα καο ζπλάληεζε εκπφδηα 
ζηελ εθαξκνγή ηνπ απφ ηηο αγσληζηηθέο θηλε-
ηνπνηήζεηο ησλ λαπηεξγαηψλ, πνπ, κε ηελ 
θαζνδήγεζε ησλ ηαμηθψλ δπλάκεσλ ηεο 
Ναπηεξγαηηθήο πλδηθαιηζηηθήο Κίλεζεο, ηελ 
πξσηνπφξα δξάζε ησλ ζσκαηείσλ ΠΔΜΔΝ 
– ΣΔΦΔΝΩΝ – ΠΔΔΜΑΓΔΝ – ΠΔΠΡΝ – 

ΠΔ/ΝΑΣ θαη ηελ έκπξαθηε ηαμηθή αιιειεγ-
γχε ηνπ ΠΑΜΔ, πήξαλ κεγάιεο δηαζηάζεηο.   

Απηφο είλαη ν δξφκνο, πνπ πξέπεη λα ζπ-
λερίζνπκε γηα ηελ ππεξάζπηζε θαη δηεχξπλζε 
ησλ δηθαησκάησλ καο, νη λαπηεξγάηεο καδί κε 
ην ππφινηπν εξγαηηθφ θίλεκα απέλαληη ζηε 
λέα επίζεζε, πνπ εμαπνιχεη ην θεθάιαην κε 
ηελ πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ–ΑΝΔΛ. 

ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΣΡΕΧΟΤΜΕ  

ΝΑ ΒΑΛΟΤΝ ΣΑΥΟΠΛΑΚΑ  

ΣΟΝ ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ  

Ζ  δηάιπζε θαη θαηάξγεζε ηνπ θνηλσληθνχ 
ραξαθηήξα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

απνηειεί κέξνο ηνπ λένπ ζθαγηαζκνχ ησλ δηθαη-
σκάησλ ησλ λαπηεξγαηψλ, πνπ πεξηιακβάλεη ην 
3ν κλεκφλην      ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ/ΑΝΔΛ, 
Δ.Δ, ΓΝΣ θαη ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ ηνπ επ-
ξσκνλφδξνκνπ πνπ ην ςήθηζαλ. 

Ο Οίθνο Ναχηνπ έρεη κεγάιεο ειιείςεηο ζε 
γηαηξνχο,  λνζειεπηέο   θαη  ππνδνκέο   ελψ  
ηξηγχξσ  ζεζαπξίδνπλ  ηα  ηδησηηθά  δηαγλσζηηθά  
θέληξα  ζεζαπξίδνπλ ηα ηξσθηηθά ηεο ηδησηηθήο 
πγείαο, ζε βάξνο ηεο εξγαηηθήο ιατθήο νηθνγέλεηαο. 

Με πξσηνβνπιία ησλ λαπηεξγαηηθψλ ζσκα-
ηείσλ ΠΔΜΔΝ - ΣΔΦΔΝΩΝ – ΠΔΔΜΑΓΔΝ – 

ΠΔ/ΝΑΣ, πξαγκαηνπνηήζεθε παξέκβαζε ζηε 
ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.. ηνπ Οίθνπ Ναχηνπ, 8 Οθηψ-
βξε, κε αθνξκή ην ζέκα «ρέδην χκβαζεο πα-
ξαρψξεζεο ρξήζεο αθηλήηνπ Οίθνπ Ναχηνπ ζηε 
2ε ΤΠΔ έλαληη ηηκήκαηνο».  

Οη εθπξφζσπνη ησλ ζσκαηείσλ απαίηεζαλ -

θαη έγηλε απνδεθηφ- λα απνζπξζεί ην ζέκα θαη 

επαλέιαβαλ ηελ πξφηαζε ηνπο, πνπ έρεη γίλεη 

δεθηή θαη ζην ΝΑΣ απφ ηηο 11-09-2014, «λα θα-

ηαζέζνπλ νη εκπιεθφκελνη θνξείο νινθιεξσκέ-

λα ηηο πξνηάζεηο ηνπο, λα εμεηαζηνχλ ζηηο ζπλδη-

θαιηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη ε απφθαζή ηνπο λα 

ζπδεηεζεί ζε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ. ηνπ ΝΑΣ. 

Σα ηαμηθά ζσκαηεία απεπζχλνπλ πιαηχ θάιε-

ζκα ζε φιεο ηηο λαπηεξγαηηθέο νξγαλψζεηο ελ 

ελεξγεία θαη ζπληαμηνχρσλ, λα πξαγκαηνπνηή-

ζνπλ ζπλεδξηάζεηο Γ.., Γ.., πιαηηέο ζπζθέ-

ςεηο, λα ζπλερίζνπκε ηνλ αγψλα κε νξγάλσζε-

ζπζπείξσζε δπλάκεσλ ελάληηα ζηηο λέεο αλα-

ηξνπέο ζε εξγαζηαθά, θνηλσληθναζθαιηζηηθά 

δηθαηψκαηα, γηα δνπιεηά κε δηθαηψκαηα θαη κέηξα 

πξνζηαζίαο ησλ αλέξγσλ, ελάληηα ζηελ ιεειαζί-

α ηνπ ιατθνχ εηζνδήκαηνο. 

Μ ε ην πξνζρέδην ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 2016 

θαη κε ην ζπκπιεξσκαηηθφ πξνυπν-

ινγηζκφ γηα ην 2015, πνπ θαηαηέζεθαλ 
ζηε Βνπιή ηαπηφρξνλα, ε ζπγθπβέξλε-

ζε  ΎΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ, αληαπνθξηλφκελε 

πιήξσο ζηηο δεζκεχζεηο πνπ έρεη αλα-

ιάβεη, ζην πιαίζην ηνπ 3νπ κλεκνλίνπ, 

αιιά θαη πέξα απφ απηφ, έξρεηαη λα 

πξνζζέζεη, ζην ήδε ππάξρνλ αληηιατθφ        

νπινζηάζην. 

Σα λέα αληηιατθά κέηξα χςνπο 4,35 

δηζ. επξψ γηα ην 2016 θαη αθφκε 2 δηζ. 

επξψ γηα ην 2015, ζα πξνθχςνπλ απφ 
πξφζζεηνπο αληηιατθνχο θφξνπο θαη 

καδηθά ραξάηζηα - είηε κε ηε κνξθή δηφ-

γθσζεο απηψλ πνπ ήδε ππάξρνπλ, είηε 

κε επηβνιή λέσλ   θαζψο επίζεο θαη απφ 

παξαπέξα ζπκπίεζε ησλ θξαηηθψλ θνλ-

δπιίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιατθέο        

αλάγθεο. 

Παξάιιεια, ζην πξνζερέο  δηάζηεκα 

θαηαηίζεηαη ζηε Βνπιή ην  Μεζνπξφζε-

ζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηε-

γηθήο 2016 - 2019, ζην νπνίν, ζα απν-
ηππσζεί ην εχξνο ηεο βίαηεο αληηιατθήο 

πξνζαξκνγήο γηα ηα επφκελα ρξφληα. 

Καζφινπ ηπραία, ν ΔΒ «ππελζχ-
κηδε» ηηο πξνάιιεο πσο «δελ ζα κπο-
ρούζε  ποηέ λα γίλεη πραγκαηηθή προ-
ζαρκογή τφρίς κείφζε εηζοδεκάηφλ 
θαη απαζτόιεζες».  

ε απηφ ην πιαίζην, ν δξφκνο γηα ηε 
δηέμνδν απφ ηελ θαπηηαιηζηηθή θξίζε ζε 
φθεινο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ζπαξκέλνο 
απφ αληηιατθά κέηξα, πνιηηηθή πνπ ππε-
ξεηεί θαη ε θπβέξλεζε ΎΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ. 

Βαρέλι χωρίς πάτο 

ην κεηαμχ, πξφζζεηα αληηιατθά 
κέηξα χςνπο 1,4 δηζ. επξψ γηα ηελ 
πεξίνδν 2015 - 2016, πέξα θαη πάλσ 
απφ απηά πνπ πξνβιέπνληαη ζην κλεκφ-
λην θαη ζην πξνζρέδην ηνπ θξαηηθνχ        
πξνυπνινγηζκνχ, «ππνθξχπηνπλ» 
νη πξνβιέςεηο ηνπ ΓΝΣ γηα ζπλερή 
ζπκπίεζε ησλ ζπληάμεσλ ζηελ Διιά-
δα κέρξη ην 2050...! 

Να ζπκίζνπκε φηη θαη απφ ηελ πιεπ-

ξά ηεο Δπξσδψλεο, κηιάλε ήδε γηα λέα 

αληηιατθά κέηξα πέξα θαη πάλσ απφ ην 

κλεκφλην κε ηνλ Δπίηξνπν Οηθνλνκηθψλ 

ηεο ΔΔ, Π. Μνζθνβηζί, λα αλαθέξεη 
πσο «τρεηαδόκαζηε λέα κέηρα κεηά 

ηελ υήθηζε ηφλ προαπαηηούκελφλ» 

και ηον πρόεδρο ηοσ Γηνχξνγθξνππ, Γ. 

Νηάηζεικπινπκ, λα θάλεη ιφγν γηα 
«θαηλούργηες κεηαρρσζκίζεης πρέπεη 

λα ζτεδηαζηούλ, όπφς είλαη οη παρεκ-

βάζεης ζηο Αζθαιηζηηθό θαη ηελ αγο-

ρά εργαζίας». 

Για το 2015 προβλέπονται:  

ΑΔΠ: ην 2,3% αλακέλεηαη ν ξπζ-
κφο ηεο θαηξαθχιαο γηα ην 2015, δηα-

δηθαζία πνπ ζα ζπλερηζηεί θαη ην 2016, 

κε πεξαηηέξσ πηψζε 1,3%. ε απφιπ-
ηα κεγέζε, ην ΑΔΠ ηνπ 2016 εθηηκάηαη 

ζε 173,36 δηζ. επξψ. 

Δπελδχζεηο: ην 16,5%  θηάλεη ε 
θαηξαθχια γηα ην 2015. Γηα ην 2016 

αλακέλεηαη αλάθακςε, κφιηο 4,5%, ππφ 
ηελ πξνυπφζεζε ηεο εθαξκνγήο ζα-

ξσηηθψλ αληηιατθψλ αλαδηαξζξψζεσλ. 

Αλεξγία: Ρπζκνί 
ππνρψξεζεο 

1,6% (2015) θαη 

1% (2016) πξν-

βιέπνληαη γηα ηελ 

«απαζρφιεζε», 

κε αχμεζε ηεο 

επίζεκεο αλεξγί-

αο απφ 24,6% ην 

2014 ζε 25,4% 
ην 2015 θαη 

25,8% ην 2016. 

Για το 2016  

προβλέπονται: 

Καζαξά έζνδα: 

Γηακνξθψλνληαη ζηα 53,3 δηζ. επξψ, 

νξηαθά κεησκέλα απφ ηνλ αλαζεσξεκέ-

λν ζηφρν ηνπ 2015 (53,48  δηζ.). 

Γαπάλεο: Δκθαλίδνληαη ζηα 48,9 

δηζ. επξψ, ελψ ζην ζρεηηθφ θνλδχιη δελ 

θαηαγξάθνληαη ηα πνζά γηα ηελ απνπιε-

ξσκή ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ, πνπ ζπλερίδνπλ ζε ξφηα δηφ-

γθσζεο... 

Κξαηηθφ ρξένο: Σν 2016, εθηηκάηαη 

ζηα 342,7 δηζ. επξψ (192,4% ηνπ      

ΑΔΠ), απφ 325,5 δηζ. επξψ (181,8% ηνπ 
ΑΔΠ) ην 2015, ζχκθσλα κε ην πξνζρέ-

δην πξνυπνινγηζκνχ, φπνπ ελζσκαηψ-

λνληαη νη εθηηκήζεηο ησλ επηηειείσλ ηεο 

Δπξσδψλεο. Σν ΓΝΣ, γηα ην 2015 ην 

ππνινγίδεη ζην 194,1% ηνπ ΑΔΠ (έλαληη 

181,8% ζην πξνζρέδην  θξαηηθνχ  πξνυ-

πνινγηζκνχ).  

Δημοσιονομικές  

παρεμβάσεις 

ηα 2 δηζ. επξψ θηάλνπλ ην 2015          
νη δεκνζηνλνκηθέο παξεκβάζεηο (πεξη-

θνπέο θξαηηθψλ θνλδπιίσλ, δηφγθσζε 

αληηιατθψλ θφξσλ), ζηε βάζε ησλ    

ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ ηεο ζπγθπ-

βέξλεζεο ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ. Γηα ην 2016,          
ην εχξνο ησλ αληηιατθψλ, δεκνζηνλνκη-

θνχ ραξαθηήξα, παξεκβάζεσλ θηάλεη 

ζηα  4,35  δηζ.  επξψ.  

Μεταξύ άλλων: 

πληάμεηο, εηζθνξέο θαη ινηπέο εη-

ζθνξέο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Πξν-

βιέπεηαη θαξαηφκεζε χςνπο 1,27 δηζ. 

επξψ. 

Κνηλσληθά επηδφκαηα: Πεξηθνπέο 

χςνπο 105 εθαη. επξψ. Σν πνζφ απηφ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ θαξαηφκεζε (50%) 

ζην επίδνκα ζέξκαλζεο ησλ ιατθψλ 

λνηθνθπξηψλ. 

Πξφζζεηνη αληηιατθνί θφξνη: Γηνγθψ-

λνληαη θαηά ην αζηξνλνκηθφ χςνο ησλ 2,5 

δηζ. επξψ γηα ην 2016 θαη πεξίπνπ 4 

δηζ. επξψ γηα ηε δηεηία 2015 - 2016. 

Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη πξνβιέπνληαη 

πξφζζεηα έζνδα (22 εθαη. επξψ) απφ 

ηελ επαλαθνξά ηνπ κέηξνπ πνπ αθνξά 

ζηελ πιεξσκή ησλ 5 επξψ γηα εμέηαζε 

ζηα λνζνθνκεία, ή ηελ εθαξκνγή άιινπ 

ηζνδχλακνπ  κέηξνπ. 

χκθσλα κε ηνπο πίλαθεο, νη  νπνίνη 

ελζσκαηψλνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, 

ην 2016 ηα θξαηηθά έζνδα ζα απμεζνχλ 

θαηά: 

 1,47  δηζ.  επξψ  απφ  ηνλ  ΦΠΑ. 

 301 εθαη. επξψ απφ ηελ αχμεζε ηεο  

εηζθνξάο  αιιειεγγχεο. 

 10,5 εθαη. επξψ απφ ηηο «αιιαγέο» 

ζην λφκν γηα ηα ιεμηπξφζεζκα ρξέε  

ζηελ  εθνξία. 

 80,5 εθαη. επξψ απφ ηελ αχμεζε ηεο 

πξνθαηαβνιήο θφξνπ γηα ηνπο  ειεχ-

ζεξνπο  επαγγεικαηίεο. 

 15 εθαη. επξψ απφ ηελ αχμεζε ηεο 

πξνθαηαβνιήο θφξνπ γηα ηνπο  αγξφηεο. 

 200 εθαη. επξψ απφ ηελ αχμεζε ηνπ 

ζπληειεζηή θφξνπ γηα ηα ελνίθηα  θ.ά. 

Σέινο, πξνεηνηκάδνληαο ην έδα

-υος για την συνέχεια της επίθε-

ζεο ζηα ιατθά εηζνδήκαηα ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ γίλεηαη ιφγνο γηα 

«καθξννηθνλνκηθνχο θαη δεκνζην-

λνκηθνχο θηλδχλνπο» πνπ ζρεηίδν-

ληαη κε παξάγνληεο φπσο ε 

«ζηαζεξφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ  

πεξηβάιινληνο». 

 

 

Ζ  θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ–ΑΝΔΛ, 
πξνρσξά κε ηαρχηεηα ζε 

λέα ζαξσηηθά αληηιατθά κέηξα φπσο 
πξνβιέπεη ην 3ν κλεκφλην πνπ ςήθη-
ζαλ απφ θνηλνχ κε ηε ΝΓ, ην ΠΑΟΚ 
θαη ην Πνηάκη. Μέηξα πνπ ζα πξνζηε-
ζνχλ ζηελ ήδε ζθιεξή πξαγκαηηθφηε-
ηα γηα ην ιαφ, ζηηο λέεο κεηψζεηο κη-
ζζψλ θαη ζπληάμεσλ, ζην λέν αληηα-
ζθαιηζηηθφ λφκν, ζε κηα λέα θνξνιε-
ζηεία. Ζ παξαπέξα ηδησηηθνπνίεζε 
ηνπ ΟΛΠ φπσο θαη άιισλ ζηξαηεγη-
θψλ ππνδνκψλ ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ 
θξάηνπο, είλαη έλα απφ ηα πξναπαηηνχ-
κελα κέηξα πνπ δεζκεχεηαη λα πιν-
πνηήζεη ε θπβέξλεζε. 

Ζ θπβέξλεζε θαιιηεξγεί ςεχηηθεο 
πξνζδνθίεο, φηη απηή ε πνιηηηθή κπνξεί λα 
νδεγήζεη ζε θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε πξνο 
φθεινο «φισλ» κε ζηφρν λα θεξδίζεη ηελ 
αλνρή πιαηηψλ ιατθψλ ηκεκάησλ ζηελ 
εθαξκνγή ηεο αληηιατθήο ηεο πνιηηηθήο. 
Έηζη παξνπζηάδεη θαη ηελ παξαπέξα ηδησ-
ηηθνπνίεζε ηνπ ΟΛΠ σο κηα επηρεηξεκαηη-
θή πξσηνβνπιία πνπ ζα δψζεη ψζεζε 
ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ απαζρφιεζε. 
Δπηδηψθεη λα εμαπαηήζεη θαη λα ελζσκα-
ηψζεη εξγάηεο, αλέξγνπο θαη ιατθά ζηξψ-
καηα πνπ ππνθέξνπλ απφ ηελ θαπηηαιη-
ζηηθή θξίζε. 

Σν ΚΚΔ απεπζχλεηαη ζηνπο εξγάηεο, 
ηνπο αλέξγνπο, ζε φιν ην ιαφ ηνπ Πεηξαηά 
θαη ηνπο θαιεί ζε αγσληζηηθφ ζπλαγεξκφ, 
λα νξγαλψζνπλ άκεζα ηελ πάιε ηνπο 
ελάληηα ζηα λέα αληηιατθά κεηξά, ελάληηα 
ζε φηη ζπλζιίβεη ηε δσή ησλ εξγαηηθψλ θαη 
ιατθψλ νηθνγελεηψλ. Να παιέςνπλ απν-
θαζηζηηθά γηα κηα πξαγκαηηθά θηινιατθή 
πξννπηηθή, γηα έλαλ άιιν δξφκν αλάπηπ-
μεο πνπ έρεη αλάγθε ν ιαφο καο. Να κελ 
εγθισβηζηνχλ ζηηο αληηζέζεηο ησλ κνλν-
πσιηαθψλ νκίισλ, λα κε ζέζνπλ ηηο δπλά-
κεηο θαη ηνλ αγψλα ηνπο γηα μέλα ζπκθέ-
ξνληα. Φηινιατθέο αιιαγέο ζα πξνθχςνπλ 
απνθιεηζηηθά σο απνηέιεζκα ηνπ αλππν-
ρψξεηνπ ηαμηθνχ αγψλα ελάληηα ζην θαπη-
ηαιηζηηθφ θξάηνο θαη ηνπο επηρεηξεκαηη-
θνχο νκίινπο. 

Καλέλαο εξγάηεο, άλεξγνο, θησρφο 
βηνπαιαηζηήο ηνπ Πεηξαηά, δελ πξέπεη λα 
μεγειαζηεί απφ ηα θφιπα ηεο θπβέξλεζεο, 
ησλ άιισλ αζηηθψλ θνκκάησλ θαη ησλ 
επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ. Να κε δείμεη  
αλνρή ζηελ αληηιατθή πνιηηηθή. 

Καμία ανοχή  

στην αντιλαϊκή πολιτική 

Δπηβεβαηψζεθε ην ΚΚΔ πνπ πξνεηδν-
πνηνχζε φηη ε ηαθηηθή ηνπ ΤΡΗΕΑ γηα ηα 
ιηκάληα, θαζψο θαη ηκεκάησλ ηνπ ΠΑΟΚ 
θαη ηεο ΝΓ ζε Γήκνπο θαη ζπλδηθάηα    
εληαζζφηαλ ζε κέησπν κε κεγαινεξγν-
δφηεο, εμππεξεηνχζε ηηο ζπλνιηθφηεξεο 
αλάγθεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ θαη 
πξνζπαζνχζε λα ζχξεη ην ιαφ ζε κηα 
ηέηνηα παγίδα. Έρνπλ βαξχηαηεο επζχλεο 
φιεο απηέο νη δπλάκεηο γηαηί πξνζπαζνχλ 
λα μεγειάζνπλ ην ιαφ, λα θξχςνπλ ηηο 
πξαγκαηηθέο αληηιατθέο εμειίμεηο. Σα ίδηα 
πξνζπαζεί λα θάλεη θαη ε Λατθή Δλφηεηα 
(ΛΑΔ) ζήκεξα, ζπλερίδνληαο λα θαιιηεξ-
γεί απηαπάηεο, φπσο αθξηβψο έθαλε θαη σο 
ηκήκα ηνπ ΤΡΗΕΑ πξηλ. 

Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη νη αληηιατ-
θέο πνιηηηθέο ζα ζπλερηζηνχλ αλεμάξηεηα 
εάλ νη ππνδνκέο πεξάζνπλ απφ ηα ρέξηα 
ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ θξάηνπο, ζε ηδησηηθά 
επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα. Οη ζπλέπεηεο 
γηα ηελ εξγαηηθή ηάμε θαη ηα θησρά ιατθά 
ζηξψκαηα ζα είλαη βαξηέο ζε θάζε πεξί-
πησζε.  

Ζ δηαπάιε γηα ην κνίξαζκα ησλ αγν-
ξψλ, ησλ ππνδνκψλ, ησλ επελδχζεσλ 
αθνξά ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο θαη 
ηνπο κεηαμχ ηνπο αληαγσληζκνχο. Γηα ην 
ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά ελδηαθέξνληαη εθηφο 
απφ ηνπο Έιιελεο εθνπιηζηέο, κνλνπσιη-
αθνί φκηινη απφ ηελ Κίλα, ηηο ΖΠΑ θαη   

ρψξεο ηεο ΔΔ, ζεκαηνδνηψληαο ηνπο  
ηζρπξνχο αληαγσληζκνχο πνπ ζα νμχλν-
ληαη. Δθδειψλνληαη ηζρπξέο αληηπαξαζέ-
ζεηο γηαηί αθξηβψο θνληξάξνληαη ηζρπξά 
ζπκθέξνληα. 

Σν αίηεκα γηα «ιηκάλη ππφ δεκφζην 
έιεγρν» πνπ ζηεξίδνπλ δπλάκεηο ηνπ Τ-
ΡΗΕΑ, ηεο ΛΑΔ, ηνπ ΠΑΟΚ ζηνπο δήκνπο 
θαη ζηα ζπλδηθάηα, αμηνπνηείηαη γηα λα 
θξχςεη ηε ζθιεξή αληηπαξάζεζε κεηαμχ 
επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ πνπ γίλεηαη ζηνλ 
Πεηξαηά κε επίθεληξν ην ιηκάλη, αιιά θαη 
γηα λα ζηεξίμεη ηελ επηινγή ησλ 
«παξαρσξήζεσλ», κηα άιιε κνξθή ηδησ-
ηηθνπνίεζεο. ε απηφ ην πιαίζην παξεκ-
βαίλνπλ θαη νη δήκνη δηεθδηθψληαο κεξίδην 
απφ ηελ πίηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ φπσο αληαπνδνηηθά, 
αιιά θαη εθηάζεηο, φπσο ε πεξηνρή ησλ 
Ληπαζκάησλ ηεο Γξαπεηζψλαο, γηα επη-
ρεηξεκαηηθή εθκεηάιιεπζε απφ ηνπο 
ίδηνπο. 

Σν θίλεηξν κεγαιεκπφξσλ θαη κεγαιν-
εξγνιάβσλ πνπ ζηεξίδνπλ ην αίηεκα γηα 
«ιηκάλη ππφ δεκφζην έιεγρν», είλαη γηα λα 
θξχςεη ηνπο ζηφρνπο ηνπο, λα πάξνπλ 
δειαδή απηνί θνκκάηη απφ ην ιηκάλη θαη 
ηνπο γχξσ ρψξνπο, γηα λα απμήζνπλ ηα 
θέξδε ηνπο. Γελ ηνπο έπηαζε ν πφλνο. 
Δίλαη νη ίδηνη πνπ ζηχβνπλ ηνπο εξγάηεο 
ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο θαη θιείλνπλ επηρεη-
ξεκαηηθέο ζπκθσλίεο κε ηνπο κνλνπσιηα-
θνχο νκίινπο πνπ δηεθδηθνχλ ηνλ ΟΛΠ, νη 
ίδηνη πνπ ζέινπλ λα μεξηδψζνπλ θάζε εξγαηη-
θή θαηάθηεζε ζηνπο ηφπνπο δνπιεηάο. 

Γελ είλαη ηπραίν φηη νη επηρεηξεκαηηθνί 

φκηινη ρξεζηκνπνηνχλ σο «ιαγφ» ηε Υξπ-

ζή Απγή ζε γεηηνληέο θαη ρψξνπο δνπιεηάο 

ηνπ Πεηξαηά, φρη κφλν γηα λα επηδίδεηαη ζε 

έλαλ πξσηφγνλν αληηθνκκνπληζκφ θαη 

αληηΠΑΜΔ κέησπν, αιιά γηα λα αλνίγεη ην 

δξφκν ησλ δνπιεκπνξηθψλ γξαθείσλ, λα 

ζηεξίδεη ηε καχξε θαη αλαζθάιηζηε εξγαζία, 

ηηο κεζαησληθέο ζπλζήθεο δνπιεηάο. 
 

Σν ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, φπσο θαη θάζε 

ππνδνκή ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο, 

θάζε κέζν παξαγσγήο (εξγνζηάζηα, νξπ-

ρεία, επηρεηξήζεηο) είλαη εξγαιείν ζηα ρέξη-

α ησλ κνλνπσιηαθψλ νκίισλ ψζηε λα 

παξάγνπλ κε θξηηήξην ην θέξδνο θαη ηελ 

πςειή αληαγσληζηηθφηεηα, αλεμάξηεηα  αλ 

«αλήθνπλ» ζηνπο ηδησηηθνχο επηρεηξεκαηη-

θνχο  νκίινπο ή ζην θαπηηαιηζηηθφ θξάηνο.  

Δθκεηαιιεχνληαη ηελ θαθνπιεξσκέλε 

δνπιεηά ησλ εξγαηψλ θαη αμηνπνηνχλ ηε 

κεγάιε ζηξαηηά ησλ αλέξγσλ θαη ησλ απ-

ηναπαζρνινχκελσλ πνπ θαηαζηξέθνληαη, 

ψζηε λα κεγαιψλνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε 

θαη ηελ θηψρεηα, λα νδεγνχλ ηελ εξγαηηθή 

ηάμε ζε λέεο ζπζίεο, λεθξνχο θαη ζαθαηε-

κέλνπο (φπσο ζηα «θξαηηθά» λαππεγεία).  

Σν ζεκεξηλφ αζηηθφ θξάηνο (δεκφζην) 

κνλαδηθφ ζθνπφ έρεη λα ιεηηνπξγεί ππέξ 

ηεο θεξδνθνξίαο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

νκίισλ θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ επηρεηξεκα-

ηηθή ηνπο δξάζε. Γελ πξφθεηηαη λα ιπζνχλ 

βαζηθά εξγαηηθά θαη ιατθά πξνβιήκαηα 

φζν ζηα κέζα παξαγσγήο παξακέλεη ε 

θαπηηαιηζηηθή ηδηνθηεζία, φζν ε παξαγσ-

γή γίλεηαη κε θξηηήξην ην θαπηηαιηζηηθφ  

θέξδνο. 

 

Σ ν ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, φπσο ζπλνιηθά ηα ιηκάληα θαη νη ππνδνκέο ηεο 

Αηηηθήο κπνξνχλ λα γίλνπλ κνριφο πξαγκαηηθήο αλάπηπμεο θαη επεκε-

ξίαο γηα ηνπο εξγάηεο θαη ηηο ιατθέο νηθνγέλεηεο κφλν φηαλ πεξάζνπλ ζηα ρέξηα 

ηνπ ιανχ θαη γίλνπλ θνηλσληθή πεξηνπζία. Μφλν φηαλ ε εξγαηηθή ηάμε πάξεη         

ηελ εμνπζία ζηα ρέξηα ηεο θαη ζέζεη φιεο ηηο παξαγσγηθέο δπλάκεηο κε θεληξηθφ 

θαη επηζηεκνληθφ ζρεδηαζκφ ζηελ ππεξεζία ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ θνηλσληθψλ 

αλαγθψλ. 

ηα πιαίζηα ηεο εξγαηηθήο θαη ιατθήο εμνπζίαο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ 
νη θξαηηθνί Φνξείο Μεηαθνξψλ θαη Ναππεγνεπηζθεπαζηηθήο Βηνκεραλίαο, 

ψζηε λα γίλνπλ κνρινί πξαγκαηηθήο αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο πξνζθέξνληαο 

ζηαζεξή δνπιεηά κε δηθαηψκαηα, ζπκβάιινληαο ζηελ θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή 

θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο λεζηψηηθεο πεξηθέξεηαο θαη φινπ ηνπ ιανχ. 

Η εργατική τάξη και ο λαός        

του Πειραιά να οργανώσουν          

την πάλη τους ενάντια στα    

αντιλαϊκά μέτρα κυβέρνησης - 

Ε.Ε. - επιχειρηματικών ομίλων 


