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Κλιμάκωση της πάλης για τις  

ΤΛΛΟΓΙΚΕ ΤΜΒΑΕΙ ΕΡΓΑΙΑ Δ θδειώζεηο αθηεξσκέ-
λεο ζηνπο λαπηεξγάηεο 

– καρεηέο ηνπ Γεκνθξαηηθνύ 
ηξαηνύ Διιάδαο (ΓΔ), πνπ 
έπεζαλ ζηα πεδία ησλ καρώλ 
ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο, 
θαζώο θαη ζηνπο δεθάδεο λαπ-
ηεξγάηεο κέιε θαη ζηειέρε ηεο 
ζξπιηθήο ΟΔΝΟ, πξαγκαην-
πνηήζεθαλ κε κεγάιε επη-
ηπρία, ηελ Κπξηαθή 24/7 ζηελ 
Ηζάθε θαη ην άββαην 30/7 
ζηα Καξδάκπια Υίνπ, από  
ηηο ηνπηθέο ΣΔ ηνπ ΚΚΔ, ζηα 
πιαίζηα ησλ εθδειώζεσλ γηα 
ηα 70 ρξόληα από ηελ ίδξπζε 
ηνπ ΓΔ. 

Οη εθδειώζεηο πεξηιάκβα-
λαλ νκηιίεο, εθζέζεηο αξρεηα-
θνύ πιηθνύ θαη κνπζηθά αθηε-
ξώκαηα, πνπ πξνεηνίκαζαλ 
ηα κέιε ησλ Κνκκαηηθέο Οξγα-
λώζεσλ ηνπ ΚΚΔ κε ηε ζπκκε-
ηνρή κεγάινπ αξηζκνύ νπα-
δώλ θαη θίισλ ηνπ Κόκκαηνο, 
γηα λα αλαδεηρζνύλ άγλσζηεο 
ζειίδεο ηεο δξάζεο ησλ λαπ-
ηεξγαηώλ, κέζα από ηηο γξακ-
κέο ηνπ ΓΔ θαη ηνπ εξγαηηθνύ 
θηλήκαηνο. Δθδειώζεηο ηηκήο 
θαη κλήκεο γηα ηνπο πξσηνπό-
ξνπο λαπηεξγάηεο - καρεηέο 
ηνπ ΓΔ θαη ηελ αλάγθε πξν-
εηνηκαζίαο γηα ηνπο αγώλεο 
πνπ έξρνληαη. 

Όπσο ζεκείσζε ζηελ νκη-
ιία ηνπ ν Γηώξγνο Σνύζζαο, 
κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ: 

«Γόμα θαη ηηκή ζηνπο λαπ-
ηεξγάηεο καρεηέο ηνπ ΓΔ. 
ε όιοσς ηοσς κατεηές θαη 
ηης κατήηρηες ηοσ ΔΣΕ ποσ 
έδφζαλ ηε δφή ηοσς. Σσλετί-
δοσκε ηολ αγώλα κε συειό 
αίζζεκα εσζύλες θαη βαδί-
δοσκε προς ηο 2018, ποσ ηο 

Κόκκα κας ζσκπιερώλεη ηα 
100 τρόληα δφής θαη ερφη-
θής δράζες. Θα ηα θαηαθέ-
ροσκε!».  

Ξερσξηζηή ζηηγκή ήηαλ ε 
επίδνζε από ηνλ Γηώξγν 
Σνύζζα, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ 
ΚΚΔ, ηηκεηηθνύ αλακλεζηηθνύ 

ζηνλ βεηεξάλν θνκκνπληζηή   
λαπηεξγάηε ηνπ ΓΔ Γηώξγε  
Πνδηά, πνπ ήηαλ - ηη άιιν; - 
έλα μύιηλν θαξαβάθη, θηηαγκέ-
λν ζην ρέξη, ην νπνίν θνζκνύλ 
ην έκβιεκα ηνπ ΓΔ θαη ην 
ινγόηππν γηα ηα 100ρξνλα    
ηνπ ΚΚΔ. 

Υαξαθηεξηζηηθό ηεο επηηπρί-
αο ηεο δηνξγάλσζεο ησλ εθδε-
ιώζεσλ ζηελ Ηζάθε θαη ζηα 
Καξδάκπια ηεο Υίνπ ήηαλ ε 
ζπκκεηνρή πιήζνπο θόζκνπ, 
αλάκεζά ηνπο θαη πνιιώλ 
απνγόλσλ ησλ λαπηεξγαηώλ 
πνπ έρνπλ ζπλδέζεη ην όλνκά 
ηνπο κε ηελ ηξίρξνλε επνπνηία 
ηνπ ΓΔ.   

 

(Συνέχεια ζηη ζελίδα 3) 
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Σηκή θαη δόμα ζηνπο  

λαπηεξγάηεο καρεηέο ηνπ ΓΔ 

Απέμαμηι ζηιπ πξλιηικέπ  
πξρ μαροίζξρμ ηημ ζωή μαπ,  
μα αμηιηάνξρμε ηημ εμόηηηά μαπ, 
με ξογάμωζη και αγώμεπ  
για ηημ αμαηοξπή ηξρπ.  
Σηημ καηεύθρμζη αρηή καθήκξμ 
και ρπξςοέωζη όλωμ και καθεμόπ 
νεςωοιζηά είμαι η ζρμμεηξςή  
ζηα ζωμαηεία και η αλλαγή ηξρ  
αομηηικξύ ζρζςεηιζμξύ δρμάμεωμ. 

ΑΚΑΤΑΛΥΤΟΙ  ΟΙ  ΤΑΞΙΚΟΙ  ΔΕΣΜΟΙ 
Μέλη και σποζηηρικηές ηοσ Ελληνικού Εργαηικού Σσνδέζμοσ «ΑΤΛΑΣ» από ηο Σίδνεϊ    

Ασζηραλίας προζθέροσν ζηο ΚΚΕ μέζω ΚΟ Νασηεργαηών 10.000 $ Ασζηραλίας, με ηη ζημείωζη: 

«Σήκεξα, πεξηζζόηεξν από θάζε άιιε θνξά είλαη μεθάζαξν ζε όινπο ηνπο εξγαδό-
κελνπο θαη γεληθά ζηα ιαϊθά ζηξώκαηα όηη ην δπλάκωκα ηνπ ΚΚΕ από όιεο ηηο πιεπ-
ξέο είλαη ν κόλνο ζίγνπξνο δξόκνο γηα ηελ αλαζύληαμε ηεο ηαμηθήο πάιεο, ηελ από-
θξνπζε ηεο αληηιαϊθήο επίζεζεο, πνπ έρνπλ εμαπνιύζεη ην Κεθάιαην - Ειιεληθή Κπ-
βέξλεζε-ΕΕ-ΔΝΤ ελάληηα ζηα δηθαηώκαηα θαη ηηο θαηαθηήζεηο ηωλ εξγαδνκέλωλ θαη 
ηελ δεκηνπξγία ηωλ ζπλζεθώλ γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ θαπηηαιηζκνύ, ηνπ απάλζξωπνπ 
απηνύ εθκεηαιιεπηηθνύ ζπζηήκαηνο.» 

Ζ  δηάιπζε ηνπ ΝΑΣ 
θαη ε έληαμε ησλ 

λαπηεξγαηψλ ζηνλ Δληαίν 
Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιη-
ζεο (ΔΦΚΑ) κε ηελ θαηάξ-
γεζε βαζηθψλ αζθαιη-
ζηηθψλ – ζπληαμηνδνηηθψλ 
δηθαησκάησλ ηνπ θιάδνπ, 
ηηο δξακαηηθέο πεξηθνπέο 
ζηηο ζπληάμεηο θ.ά. κε βάζε 
ηνλ πξφζθαην αληεξγαηηθφ 

λφκν 4387/2016, πνπ ςήθη-
ζε ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ – 
ΑΝΔΛ ζηε Βνπιή, θαζψο 
θαη ε επηρείξεζε αξπαγήο 
ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο 
ηνπ ΝΑΣ απφ ηνπο επηρεη-
ξεκαηηθνχο νκίινπο θαη 
θνξείο ηνπ αζηηθνχ θξά-
ηνπο, ηελ ηνπηθή θαη πεξη-
θεξεηαθή δηνίθεζε, πνπ 
είλαη ζε εμέιημε, απνηεινχλ 
πξνθιεηηθέο ελέξγεηεο ζε 
βάξνο ησλ λαπηεξγαηψλ. 

Ζ βξψκηθε δνπιεηά, πνπ 
αλάιαβε λα νινθιεξψζεη   
ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - 
ΑΝΔΛ, ηελ νπνία πξνσ-
ζνχζαλ ρξφληα νη πξνε-
γνχκελεο θπβεξλήζεηο ΠΑ-
ΟΚ θαη ΝΓ, κε ηνπο εθν-
πιηζηέο θαη ηνπο επηρεηξε-
καηηθνχο θαηαζθεπαζηη-
θνχο νκίινπο, κε πξφζρεκα 
ηελ αμηνπνίεζε ηεο αθίλε-
ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ΝΑΣ 
θαη ησλ άιισλ αζθαιη-
ζηηθψλ ηακείσλ ησλ λαπ-
ηεξγαηψλ, θηίξηα θηιέηα 
ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, 
ζηνλ Πεηξαηά θαη εθηάζεηο 
γεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 
ηεο Αηηηθήο (Ναπηηθφ Ννζν-

θνκείν Αζήλαο θ.ά.), απνηε-
ιεί πξνηεξαηφηεηα  γηα ην 
θεθάιαην. 

Με ηελ παξέκβαζε ησλ 
ζπκβνχισλ ηεο «Λατθήο 
πζπείξσζεο» αλαβιή-
ζεθε ε ζπδήηεζε γηα ηελ 
«έγθξηζε ρεδίνπ Πξν-
γξακκαηηθήο χκβαζεο ζε 
πινπνίεζε ηνπ ήδε ζπλαθ-
ζέληνο κλεκνλίνπ ζπλεξγα-
ζίαο κεηαμχ Γήκνπ Αζελαί-
σλ θαη ΝΑΣ» αξπαγήο ηεο 
αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ 
ΝΑΣ, πνπ ήηαλ πξνγξακ-
καηηζκέλε γηα ηελ Πέκπηε, 
21 Ηνχιε, ζην Γεκνηηθφ 
πκβνχιην Αζήλαο. 

Σα ηαμηθά ζσκαηεία  
ΠΔΜΔΝ - ΣΔΦΔΝΩΝ - 
ΠΔΔΜΑΓΔΝ - ΠΔ/ΝΑΣ, 
κε δειηίν ηχπνπ, 26/8,  
θαηαγγέιινπλ ηελ «απα-
ξάδεθηε θαη πξνθιεηηθή 
ελέξγεηα ηεο πιεηνςεθίαο 
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιί-
νπ Αζήλαο λα επαλαθέξεη 
ην ζέκα γηα ζπδήηεζε 
ηε  Γεπηέξα 29 Απγνύ-
ζηνπ» θαη «απαηηνύλ λα 
απνζπξζεί ην ζέκα από 
ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Γε-
κνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη 
θαινύλ ηνπο λαπηεξγάηεο 
θαη ηα ζσκαηεία λα θαηα-
δηθάζνπλ ηελ παξάδνζε 
ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ηακεί-
νπ ζηνπο επηρεηξεκαηη-
θνύο νκίινπο θαη λα βξί-
ζθνληαη ζε αγσληζηηθή 
εηνηκόηεηα γηα λα θιηκα-
θώζνπλ ηνλ αγώλα ηνπο». 

Σώξα είλαη επηηαθηηθή 
αλάγθε νη λαπηεξγάηεο λα 
θιηκαθώζνπκε ηνλ αγώ-
λα. Κάησ ηα ρέξηα από ηα 
αζθαιηζηηθά θαη ζπληαμη-
νδνηηθά δηθαηώκαηα θαη 
ηελ αθίλεηε πεξηνπζία, 
ησλ λαπηεξγαηώλ! 

Μ έζα ζε ζθιεξέο ζπλζήθεο έληαζεο ηεο 
επηζεηηθόηεηαο θπβέξλεζεο, εθνπιη-

ζηώλ νη ηαμηθέο δπλάκεηο ηνπ ΠΑΜΔ ζηνπο 
λαπηεξγάηεο επηδηώθνπλ λα επηηεπρζεί ε πην 
πιαηηά ζπζπείξσζε ηνπ θιάδνπ κέζα ζηα θα-
ξάβηα, ζηα ζσκαηεία, θαηαζέηνληαο ην δηεθδη-
θεηηθό πιαίζην θαη πξόγξακκα δξάζεο γηα ηελ 
νξγάλσζε απεξγίαο θαη άιισλ αγσληζηηθώλ 
θηλεηνπνηήζεσλ. 

 ε απηή ηε θαηεύζπλζε ηα Γ.. ησλ ζσκαηείσλ 
ΠΔΜΔΝ - ΣΔΦΔΝΩΝ - ΠΔΔΜΑΓΔΝ - ΠΔΠΡΝ - 
ΠΔ/ΝΑΣ ζπδήηεζαλ θαη ελέθξηλαλ νκόθσλα ην 
Κείκελν - Κάιεζκα θαη ην ζρέδην λόκνπ ησλ Οκν-
ζπνλδηώλ θαη Δξγαηηθώλ Κέληξσλ, πνπ ζπζπεη-
ξώλνληαη ζην ΠΑΜΔ, γηα ηηο .. Δξγαζίαο. Δλώ 
απηή ε πξσηνβνπιία έρεη ηε ζηήξημε ησλ λαπηεξ-
γαηώλ ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο θαξαβηώλ, νη ππνηα-
θηηθνί ησλ εθνπιηζηώλ ζηελ ΠΝΟ απέξξηςαλ ην 
δηεθδηθεηηθό πιαίζην θαη ηηο πξνηάζεηο ΠΔΜΔΝ - 
ΣΔΦΔΝΩΝ - ΠΔΔΜΑΓΔΝ γηα ηελ νξγάλσζε 
απεξγηαθώλ θηλεηνπνηήζεσλ.     

Οη ηπρνδησθηηθέο ελέξγεηεο ηεο νκάδαο πνπ 
ζπγθξνηεί ηε λόζα πιεηνςεθία ζηελ ΔΔ ηεο ΠΝΟ - 
εμνξγίδνπλ ηνπο λαπηεξγάηεο, πνπ κε αγαλάθηεζε    
δειώλνπλ όηη, δελ πάεη άιιν απηή ε άζιηα θαηά-
ζηαζε ζηελ ΠΝΟ. Εήηεκα πνπ ρξεηάδεηαη λα αλνί-
μεη ζηνπο λαπηεξγάηεο, λα πάξνπλ νη ίδηνη ηελ ππό-
ζεζε ζηα ρέξηα ηνπο, γηα λα αιιάμεη ε θαηάζηαζε, 
ν ζπζρεηηζκόο δύλακεο ζην λαπηεξγαηηθό θίλεκα, 
λα εληζρπζνύλ νη ηαμηθέο δπλάκεηο ζηα ζσκαηεία 
θαη ηελ Οκνζπνλδία, ηα ζπλδηθάηα λα γίλνπλ 
όξγαλα ελίζρπζεο ηεο ηαμηθήο πάιεο. 

Μέζα από εθθπιηζηηθέο δηαδηθαζίεο ζηα 
πιαίζηα ηεο ηξηκεξνύο ζπλεξγαζίαο εθνπιη-
ζηέο - ππνπξγείν λαπηηιίαο - ε λόζα πιεηνςε-
θία ηεο ΔΔ ηεο ΠΝΟ απνθάζηζε λα ππνγξάςεη 
κε επαίζρπληνπο όξνπο ηηο .. Δξγαζίαο γηα 
ηελ Αθηνπινΐα θαη ηα Σνπξηζηηθά πινία, γηα  
λα αλαθόςνπλ νπνηαδήπνηε πξννπηηθή νξ- 
γάλσζεο απεξγίαο ζηνλ θιάδν, ζηεξίδνληαο    
ηελ αληηιατθή πνιηηηθή ησλ εθνπιηζηώλ θαη 
ηεο θπβέξλεζεο ηελ θαηάξγεζε ησλ . . 
Δξγαζίαο θαη ηελ ηζνπέδσζε ηεο θνηλσληθήο  
αζθάιηζεο.       

Δλώ ζύκθσλα κε έξεπλα ζρεηηθά γηα ηηο εμειί-
μεηο ζηελ Αθηνπινΐα γηα ην 2015, παξνπζηάδεηαη 
αύμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ αθηνπιντθώλ     

 

εηαηξεηώλ - ATTICA GROUP, ANEK LINE, Hellenic 
Seaways, MINOAN LINES - θαηά 188% ! (ηα θέξδε 
πξν θόξσλ θαη ηόθσλ δηακνξθώζεθαλ από 59,33 
εθαη. επξώ ζε 170,95 εθαη. επξώ) ελώ ηελ πεξίνδν 
2009 – 2015 είλαη δξακαηηθέο νη κεηώζεηο ησλ ακνηβώλ 
ησλ εξγαδνκέλσλ  -38,79%  θαη  ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο 
θαηά -39,01% (από 4.481 εργαζόμενοσς το 2009 σε  
2.735 ην 2015) !!!  

Δλώ ζύκθσλα κε ηα πξόζθαηα ζηνηρεία πνπ 
δεκνζηεύηεθαλ ζην λαπηηιηαθό ηύπν ε  αθηνπιντθή 
θίλεζε ην θαινθαίξη ηνπ 2016  είλαη απμεκέλε 6,9% 
ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2015. 

 

Δλώ νη εθνπιηζηηθέο ελώζεηο ζηα Πνληνπόξα, 
Μεζνγεηαθά Φνξηεγά, ζηα Πνξζκεία θαη ζηηο 
άιιεο θαηεγνξίεο θαξαβηώλ αξλνύληαη λα ππνγξά-
ςνπλ θαη λα εθαξκόζνπλ ηηο .. Δξγαζίαο. 

Ο γ.γ. ηεο ΠΝΟ Γ. Υαιάο θαη άιια ζηειέρε ηνπ 
εξγνδνηηθνύ - θπβεξλεηηθνύ ζπλδηθαιηζκνύ ηεο 
ΠΝΟ θξύθηεθαλ - ινύθαμαλ…, έρνληαο πάληα 
δηαύινπο επηθνηλσλίαο κε ηνπο εθνπιηζηέο, ηελ 
θπβέξλεζε θαη ηνπο αληηθαηαζηάηεο ηνπο ζηελ  
Οκνζπνλδία, ζπληνλίδνληαο ηελ ππνλνκεπηηθή 
δξάζε ηνπο ζε βάξνο ησλ λαπηεξγαηώλ.  

Απηή ηελ βξώκηθε ηαθηηθή ηνπ «θνηλσληθνύ εηαη-
ξηζκνύ» ζπλερίδεη θαη ε λόζα πιεηνςεθία ηεο 
ΠΝΟ, ειέγρνληαο καδί κε άιιεο νκνζπνλδίεο θαη 
ζπλδηθάηα κε ηε κνξθή  ππξακίδαο ζηε θνξπθή ηε 
ΓΔ ηνλ εξγνδνηηθό θπβεξλεηηθό ζπλδηθαιηζκό - 
ξεθνξκηζηέο θαη νπνξηνπληζηέο - πνπ ιεηηνπξγεί 
σο 5ε θάιαγγα ζην εξγαηηθό θίλεκα. 

Όια ηα ζηνηρεία δείρλνπλ όηη γηα ηνπο εθνπιη-
ζηέο, ηελ θπβέξλεζε, ΔΔ θαη ηνπο εθπξνζώπνπο 
ηνπο, είλαη ζε πξνηεξαηόηεηα ε θαηάξγεζε ησλ 
.. Δξγαζίαο θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε επηρεη-
ξεζηαθέο - αηνκηθέο ζπκβάζεηο πνπ πεξηιακβά-
λνπλ επαρζείο όξνπο γηα ηελ έληαζε ηεο εθκεηάι-
ιεπζεο ησλ λαπηεξγαηώλ. 

Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ δυναμώνουν         

την πάλη τους και διεκδικούν:                 

 Απμήζεηο ζε κηζζνύο θαη ζπληάμεηο, θνηλσληθέο 
παξνρέο. Κάιπςε ησλ απσιεηώλ καο, όια 
όζα καο έθιεςαλ, καο αθαίξεζαλ, όια όζα 

είλαη δηθαίσκά καο κε βάζε ηνλ πινύην 
πνπ παξάγνπκε θαη ηηο ζύγρξνλεο αλά-
γθεο καο. 

 Σελ επαλαθνξά ηνπ βαζηθνύ κηζζνύ 
ζηα 751 επξώ, ηελ θαηάξγεζε ηνπ    α-
ληεξγαηηθνύ πιαηζίνπ γηα ηηο πιιν-γηθέο 
πκβάζεηο Δξγαζίαο θαη ηελ επαλαθνξά 
ησλ θιαδηθώλ ζπιινγηθώλ δηαπξαγκα-
ηεύζεσλ. Σα δηθαηώκαηά καο, ν θιεκκέ-
λνο ηδξώηαο θαη ην αίκα καο δελ είλαη 
πεξαζκέλα -  μεραζκέλα. 

 πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο κε απ-
μήζεηο ζηνπο κηζζνύο, κε θξηηήξην  ηηο 
ηεξάζηηεο απώιεηεο ζην εξγαηηθό εηζό-
δεκα ζε θάζε θιάδν θαη ρώξν  δνπιεηάο. 

 Δπαλαθνξά ησλ θνκκέλσλ ζπληάμεσλ θαη επη-
δνκάησλ. 

 Πξνζηαζία ησλ αλέξγσλ κε αύμεζε ηνπ επηδό-
καηνο αλεξγίαο. 

 Να κπεη θξέλν ζηε θνξνιεζηεία ησλ εξγαδν-
κέλσλ. 

 Να πιεξώζνπλ νη εθνπιηζηέο βηνκήραλνη, θαη 
νη ηξαπεδίηεο  

Με βάζε απηό ην θαηαξρήλ δηεθδηθεηηθό  
πιαίζην θάζε ζσκαηείν λα αλαιάβεη ην δηθό 
ηνπ κεξίδην επζύλεο ζηνλ εληαίν, θνηλό αγώλα 
ηεο εξγαηηθήο ηάμεο.  

 Κυβέρνηση - ΕΒ - ΕΕ στρώνουν το έδαφος της επόμενης λεηλασίας! 

 Καμιά συναίνεση στη συνέχιση της σφαγής των δικαιωμάτων μας! 

 Κανένας συμβιβασμός με τη φτώχεια, τη μίζερη ζωή! 

Ε ΕΥΑΡΜΟΓΗ Ο ΝΟΜΟ-ΛΑΙΜΗΣΟΜΟ 

Μ εηώζεηο έσο θαη 38% 
ζηηο επηθνπξηθέο ζπληά-

μεηο ηνπ επηέκβξε ζα δνπλ 
πεξίπνπ 160.000 ζπληαμηνύρνη, 
κεηά ηνλ επαλππνινγηζκό πά-
λσ από 805.000 ζπληάμεσλ. 

Οη πξώηεο πεξηθνπέο έγηλαλ 
από ηηο ζπληάμεηο ηνπ Απγνύ-
ζηνπ ζε επηθνπξηθέο ζπληάμεηο 
πνπ επαλππνινγίζηεθαλ θαη 
αθνξνύλ 66.900 από ηνπο 
320.000 ζπληαμηνύρνπο ηνπ δε-
κόζηνπ ηνκέα θ.ά. 10 Σακείσλ 
ηνπ ΔΣΔΑ. Ζ «θαξαηόκεζε» 
ζα νινθιεξσζεί ηνλ Οθηώβξε, 
θαζώο κέλεη λαεπαλππνιν-
γηζηνύλ 120.000 ζπληάμεηο κε 
εηδηθά θαζεζηώηα, 
όπνπ πεξηιακβά-
λεηαη θαη ην  ΚΔΑΝ. 

Οη κεηώζεηο αθν-
ξνύλ θαηαξρήλ ζπ-
ληάμεηο πνπ ην 
άζξνηζκα θύξηαο θαη 
επηθνπξηθήο μεπεξ-
λάεη ηα 1.300 επξώ 
κεηθηά, δειαδή   θα-
ζαξά 1.150 επξώ.  

Σν «ιεπίδη», αθν-
ξά όιεο ηηο θύξηεο 
θαη επηθνπξηθέο ζπ-
ληάμεηο, δεδνκέλνπ 
όηη ν επαλππνινγηζκόο ηνπο 
ζα γίλεη κε ην λέν κεησκέλν 
ζπληειεζηή 0,45% γηα θάζε 
ρξόλν αζθάιηζεο θαη νη κεηώ-
ζεηο πνπ πξνθύπηνπλ γηα ηηο 
ππόινηπεο ζπληάμεηο ζα ζπλε-
ρίδνπλ λα απνδίδνληαη ζαλ 
«πξνζσπηθή δηαθνξά» κέρξη 
θαη ην 2018, αξγά ή γξήγνξα 
ζα ελζσκαησζνύλ θαη ζ' απηέο.  

ε αληίζεζε κε όηη έιεγε 
πξνεθινγηθά ν ΤΡΗΕΑ από-
δέρζεθε όιεο ηηο κεηώζεηο πνπ 
επέθεξαλ νη πξνεγνύκελεο 
θπβεξλήζεηο ηνπ θεθαιαίνπ  
ελώ πξνρώξεζε ζηελ επηβνιή 
λέσλ κεηώζεσλ ζηηο ζπληάμεηο 
θαη απμήζεσλ  ζηηο  εηζθνξέο,  
πνπ ζα αθαηξέζνπλ από ην 
εηζόδεκα ησλ ζπληαμηνύρσλ 
θαη ησλ εξγαδόκελσλ 8,234 
δηζ. επξώ γηα ηελ επόκελε 
4εηία. 

Α θνύ πξνρώξεζαλ ζηελ 
πξώηε θάζε πεξηθνπήο 

ηνπ ΔΚΑ, ν ππνπξγόο Δξγα-
ζίαο, ζπλερίδνληαο ηνλ εκπαηγ-
κό, έξρεηαη ηώξα λα δειώζεη 
όηη ...«αληί λα πξνρσξήζνπκε 
ζε πεξηθνπέο ζθεθηόκαζηε σο 
ελαιιαθηηθή ιύζε ηε κείσζε ηνπ 
ύςνπο ηνπ επηδόκαηνο έηζη ώζηε 
ε δεκηά λα είλαη κηθξόηεξε»!  

Σα «αληηζηαζκηζηηθά» ςίρνπ-
ια πνπ αλαθνίλσζε ν πξσζπ-
πνπξγόο, εθηόο ηνπ όηη ζα     
πάςνπλ λα εθαξκόδνληαη ην 
2018, είλαη εκίκεηξα παλνκνηό-
ηππα κε όισλ ησλ πξνεγνύ- 
κελσλ θπβεξλήζεσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θαπηηαιηζηηθήο 
θξίζεο, πξνθεηκέλνπ λα «δηα-
ρεηξηζηνύλ» ηε δηνγθνύκελε δπ-
ζαξέζθεηα θαη θπξίσο λα εζηζηεί 
ν ιαόο λα επηβηώλεη κε όζα 
γίλεηαη ιηγόηεξα, λα απνδερηεί 
ηελ απώιεηα ησλ δηθαησκάησλ 
ηνπ, λα ζπκβηβαζηεί κε ηε 
θηώρεηα σο «αλσηέξα βία» 
πνπ απέλαληί ηεο δελ κπν-
ξεί λα ππάξμεη ηίπνηα 
άιιν, παξά θάπνηα  ςίρνπια 
γηα ηνπο πην εμαζιησκέλνπο, 
ηελ ώξα πνπ ν ρνξόο ησλ ελη-
ζρύζεσλ πξνο ηηο ηξάπε-
δεο, ηα κνλνπώιηα θαη ηα 
άιια επαγή ηδξύκαηα ηνπ       
θεθαιαίνπ θαιά θξαηεί. 

Βέβαηα, απηέο νη πεξηθν-
πέο δελ είλαη νη ηειεπηαίεο, 
θαζώο όπνπ λάλαη ν 
"ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΚΟΦΣΖ"  
έξρεηαη… 

Σςνάδελθοι ναςηεπγάηερ, ζποςδαζηέρ, ζςνηαξιούσοι, 
όζοι επιθςμείηε να ζαρ αποζηέλλοςμε άμεζη επιπλέον 
ενημέπωζη να μαρ γνωπίζεηε ηο <email> ζαρ ζηο 

<naftergatiki@gmail.com> 

Κάησ ηα ρέξηα από ηελ αθίλεηε 

πεξηνπζία ησλ λαπηεξγαηώλ  
ΠAΜΕ: Οργάνωση της πάλης ενάντια  

στην πολιτική κυβέρνησης - κεφαλαίου - ΕΕ 

ΟΛΟΙ στα ΤΛΛΑΛΗΣΗΡΙΑ του ΠΑΜΕ 

 την πλατεία Ομονοίας - Αθήνα                     

   την Παρασκευή 9 επτέμβρη, 7 μ.μ.  

 την πλατεία Αριστοτέλους - Θεσ/νίκη        

   το άββατο 10 επτέμβρη, 6 μ.μ. 

Σ ν ΠΑΜΔ απεπζύλεη 
ζηνπο εξγαδόκελνπο  

ηδησηηθνύ  θαη  δεκόζηνπ ηνκέα, 
ζηνπο απηναπαζρνινύκε-
λνπο, ζηνπο κηθξνύο αγξόηεο, 
ζηηο γπλαίθεο θαη ηνπο λένπο 
θάιεζκα ζπκπόξεπζεο θαη 
ελίζρπζεο ησλ αγώλσλ, γηα 

αγσληζηηθή απάληεζε θαη  
αληεπίζεζε! 

 Οη θεηηλνί αγώλεο ελίζρπζαλ 
ηα βήκαηα ελόηεηαο θαη ζπκκα-
ρίαο ησλ εξγαδόκελσλ κε ηνπο 
ειεπζεξνεπαγγεικαηίεο, ηνπο 
αγξόηεο, ηε λενιαία, ηηο γπλαί-
θεο. Με ηηο κεγάιεο απεξγίεο, ηα 

ζπιιαιεηήξηα, ηα κπιόθα ησλ 
αγξνηώλ, ην εξγαηηθό - ιατθό 
θίλεκα έδεημε όηη είλαη όξζην, 
δσληαλό, καρεηηθό, παξά ηηο 
δπζθνιίεο θαη ηα εκπόδηα από 
ηνπο αλζξώπνπο ηεο εξγνδνζί-
αο, ηεο θπβέξλεζεο θαη όζσλ 
ππεξαζπίδνληαη ην ζύζηεκα ηεο 
εθκεηάιιεπζεο. Απηό ην θίλεκα 
κπνξεί λα αλαζπληαρζεί, λα γί-
λεη πην καρεηηθό θαη ξσκαιέν, 
ακθηζβεηώληαο ηελ θπξηαξρία 
ησλ εθκεηαιιεπηώλ, ησλ επηρεη-
ξεκαηηθώλ νκίισλ. 

Να μη χαριστούμε σε  

κανέναν! Δεν πάει άλλο! 

Καλέλαο θιάδνο κόλνο ηνπ, 
θαλέλα ζσκαηείν κόλν ηνπ δελ 
κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηελ 
εληαία θη νξγαλσκέλε επίζεζε 
θπβέξλεζεο θαη εξγνδνζίαο. Οη 
κεγάινη επηρεηξεκαηηθνί όκηινη 
καο ζέινπλ αηρκάισηνπο ζηα 
ειάρηζηα ρσξίο ζηαζεξό κηζζό, 
ρσξίο έλζεκα, αλαζθάιηζηνπο, 
γηα λα καο έρνπλ ηνπ ρεξηνύ 
ηνπο. Θέινπλ λα καο ζθιαβώ-
ζνπλ θαη λα καο πεξάζνπλ αιπ-
ζίδεο, λα κεηαηξέςνπλ ηνπο ηό-
πνπο δνπιεηάο ζε ζύγρξνλα 
θάηεξγα. Δίλαη ε ίδηα ε πνιηηηθή 
ηνπ θεθαιαίνπ πνπ νδεγεί ζην 
μεθιήξηζκα ρηιηάδσλ αγξνηώλ, 
ζην αζηακάηεην θύκα ινπθέησλ 
ζηνπο κηθξνύο επαγγεικαηίεο.                                  

(Συνέχεια ζηη ζελ. 4) 

Π ιεζαίλνπλ ζπλερώο νη Οκνζπνλδίεο, Δξγαηηθά Κέληξα, 
πλδηθάηα θαη νη εξγαδόκελνη πνπ ζηεξίδνπλ, κπαί-

λνπλ ζε ζέζε κάρεο ζηα θαξάβηα, γεληθόηεξα ζηνπο ηόπνπο 
δνπιεηάο, κε ην δηεθδηθεηηθό πιαίζην ην ΠΑΜΔ, γηα ηελ θιηκά-
θσζε ηεο πάιεο, ελάληηα ζηελ αληηιατθή πνιηηηθή θπβέξλε-
ζεο – εθνπιηζηώλ – ΔΔ, γηα .. Δξγαζίαο, ηελ αλάθηεζε ησλ 
απσιεηώλ ζε κηζζνύο θαη ζπληάμεηο, ην αζθαιηζηηθό, ηε θν-
ξνιεζηεία, ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλαθνύθηζε ησλ αλέξγσλ, 
ηελ πγεία, ηελ παηδεία, γηα λα δπλακώζεη ην εληαίν κέησπν 
θαη ε αιιειεγγύε ηνπ εξγαηηθνύ θηλήκαηνο, πνπ παιεύεη κε 
ηε γξακκή ξήμεο θαη αλαηξνπήο, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 
ζύγρξνλσλ αλαγθώλ ησλ λαπηεξγαηώλ γεληθόηεξα ηεο εξγα-
ηηθήο ηάμεο θαη ησλ ιατθώλ ζηξσκάησλ.  
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ΜΖΝΗΑΗΑ                                            
ΤΝΓΗΚΑΛΗΣΗΚΖ                           

ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ  

Ηδηνθηεζία ηνπ πιιόγνπ                
Ναπηεξγαηηθή                                   

πλδηθαιηζηηθή Κίλεζε 

ΤΝΣΑΔΣΑΗ                          

ΑΠΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

Δθδόηεο - Τπεύζπλνο               
ζύκθσλα κε ην λόκν: 

ΜΑΡΗΟΛΖ ΩΣΖΡΗΟ            
Κνινθνηξώλε 99                   

Πεηξαηάο - ΣΚ: 185 35              
Σει: 210 - 41 17 578            
Φαμ: 210 - 41 37 271 

Τπεύζπλε Σππνγξαθείνπ:                     

ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΜΑΡΗΑ                

Ναπάξρνπ Ννηαξά 92 
Πεηξαηάο - ΣΚ: 185 35                  

Σει: 210 - 41 70 479 

ΔΣΖΗΑ ΤΝΓΡΟΜΖ                            

Δζσηεξηθνύ: Δπξώ 15                  

Δμσηεξηθνύ: Δπξώ 50 

Η ύλη του παρόντος 

φύλλου έκλεισε  

26 Αυγούστου 2016 

Μ ε πεξηνδείεο ζηα αθηνπιντ-
θά, ηα Σνπξηζηηθά θαη ηα 

Πνξζκεία ζηα ιηκάληα Πάηξαο, Κπιιή-
λεο, Ρίνπ, Ζγνπκελίηζαο, Κέξθπξαο, 
Καβάιαο θαη Θάζνπ, ζπλέρηζαλ ηε 
δξάζε ηνπο ηε ζεξηλή πεξίνδν νη 
δηνηθήζεηο ησλ ηαμηθψλ ζσκαηείσλ 
ΠΔΜΔΝ –ΣΔΦΔΝΩΝ, ζέηνληαο ζηε 
ζπδήηεζε κε ηνπο λαπηεξγάηεο ηελ 
αληεξγαηηθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλε-
ζεο ΤΡΗΕΑ – ΑΝΔΛ θαη ησλ εθνπιη-
ζηψλ ηηο εμειίμεηο ζηε λαπηηιία ηα δεηή-
καηα ησλ . . Δξγαζίαο ην λφκν - 
ιαηκεηφκν  4387/2016 γηα ην Αζθαιη-
ζηηθφ – Φνξνινγηθφ, θαζψο θαη γηα ηα 
λέα αληεξγαηηθά κέηξα πνπ πξνεηνηκά-
δεη ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ–ΑΝΔΛ, κε 
ηελ ΔΔ, ην ΓΝΣ θαη ην θεθάιαην, αλα-
δεηθλχνληαο ηαπηφρξνλα ηελ αλάγθε 
θιηκάθσζεο ηεο πάιεο ηνπ θιάδνπ. 

χκθσλα κε ηα δειηία ηχπνπ ησλ 
ηαμηθψλ ζσκαηείσλ δηαπηζηψζεθε φηη  
ε παξαβίαζε ησλ Δ, ε απιεξσζηά, 
νη κεησκέλεο νξγαληθέο ζπλζέζεηο, ηα 
εμαληιεηηθά δξνκνιφγηα θαη σξάξηα 
εξγαζίαο 14–16 ψξεο δνπιεηά, νη α-
πεηιέο θαη εθβηαζκνί ησλ εθνπιηζηψλ 
κε ηε ζηήξημε ηεο θπβέξλεζεο - ηνπ 
ππνπξγείνπ λαπηηιίαο έρνπλ πάξεη 
γεληθεπκέλν ραξαθηήξα ζε βάξνο ησλ 
λαπηεξγαηψλ ζε φια ηα ιηκάληα ηεο 
ρψξαο. 

ηε γξακκή Πάηξα - Ιηαιία, φπνπ 
δξνκνινγνχληαη  8 θαξάβηα  - κε Διιε-
ληθή, Ηηαιηθή θαη Μάιηαο ζεκαία, δελ 
εθαξκφδνληαη ε αληίζηνηρε θιαδηθή  
Δ - Κνηλσληθή Αζθάιηζε γηα ην 
ζχλνιν ησλ λαπηεξγαηψλ. Με  ππνπξ-
γηθέο απνθάζεηο γηα ηα ππφ ειιεληθή 
ζεκαία θαξάβηα ε θπβέξλεζε θαη' 
εληνιή ησλ εθνπιηζηψλ, έρεη κεηψζεη 
ηηο νξγαληθέο ζπλζέζεηο, επηβάιινληαο 
εμνλησηηθνχο ξπζκνχο δνπιεηάο γηα 
ηνπο λαπηεξγάηεο, γηα ηελ ελίζρπζε 
ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο κεγηζην-
πνίεζεο ηεο θεξδνθνξίαο ησλ εθν-
πιηζηψλ.  

ηε γξακκή Πάηξα – Κεθαινληά: 
Σν Δ/Γ-Ο/Γ «SPEEDRUNNER III» ηεο 
δηαρεηξίζηξηαο εηαηξείαο «IONIAN 

G R O U P » ,  π ξ ν γ ξ α κ κ α η ί δ ν λ η α η 
δξνκνιφγηα ζηα νπνία εξγάδνληαη      
νη λαπηεξγάηεο κέρξη θαη 16 ψξεο 
εκεξεζίσο!  

ηελ πνξζκεηαθή γξακκή Ρίνπ      

– Αληίξξηνπ: ηα  πνξζκεία  ηεο 
γξακκήο  κε ησκέλεο  νξγαληθέο 
ζπλζέζεηο πνπ ήηαλ απνηέιεζκα ζπ-
λαιιαγήο  εθνπιηζηψλ – ππνπξγείνπ 
λαπηηιίαο – Γηνίθεζεο ΠΔΝΔΝ θαη 
η ν π η θ ν χ  ζ σ κ α η ε ί ν π  θ α η  
εληαηηθνπνίεζε ηεο δνπιεηάο, κε 
λαπηεξγάηεο πνιιαπιψλ θαζεθφλησλ. 

ηα ηξία θαξάβηα πνπ εθηεινχλ 
δξνκνιφγηα Ηγνπκελίηζα – Ιηαιία θαη  
είλαη λαπηνινγεκέλνη 141 λαπηεξγάηεο, 
Δ - Κνηλσληθή Αζθάιηζε έρνπλ 
κφλν νη 49! 
 Δ/Γ-Ο/Γ «BARI», ζεκαία Κχπξνπ, 
ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο NOBEL MARI-

TIME INC, κε 49 λαπηεξγάηεο (απφ 
Διιάδα 32, Αίγππην 7, Ρνπκαλία 5, 
Αιβ αλ ία  3 ,  Μαπξν βνχλ η ν  1 , 

Βνπιγαξία 1, δελ εθαξκφδεηαη Δ γηα 
φινπο ηνπο λαπηεξγάηεο, δελ είλαη 

αζθαιηζκέλνη ζην  ΝΑΣ. 
 Δ/Γ-Ο/Γ «PRINCE», ζεκαία Κχπξνπ, 
ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο EUROPEAN 

SEAWAYS INC, κε 38 λαπηεξγάηεο       
(απφ Διιάδα 7, Ρνπκαλία 24, Αιβαλία 
1, Μαπξνβνχλην 3, εξβία 1, ξη 
Λάλθα 1, Γεξκαλία 1), δελ εθαξκφδεηαη 
  Δ  γ η α  φ ι ν π ο ,  δ ε λ  ε ί λ α η 
αζθαιηζκέλνη  ζην  ΝΑΣ. 
 Δ/Γ-Ο/Γ «VASTERVIK», ζεκαία 
Κχπξνπ, ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο 
EUROPEAN MANAGEMENT MARITIME 

CORP, απφ ηνπο 54 λαπηεξγάηεο πνπ 

είλαη λαπηνινγεκέλνη νη 49 έρνπλ Δ 
– θνηλσληθή αζθάιηζε, ελψ ηνπο 
νθείινληαη δεδνπιεπκέλεο απνδνρέο  
κελψλ. 

ηηο πνξζκεηαθέο γξακκέο Ηγνπκε-
λίηζαο - Κέξθπξαο θαη Θάζνπ - Κα-
βάιαο δελ εθαξκφδεηαη ε αληίζηνηρε 
θιαδηθή  ..Δ., θαζψο θαη ν εζσηεξη-
θφο θαλνληζκφο δνπιεηάο θαη αλάπαπ-
ζεο ησλ πιεξσκάησλ. Γελ δίλνληαη 
ξεπφ ζηνπο λαπηεξγάηεο  

Ζ αιιαγή ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζε-
σλ ζηα Πνξζκεία πξνσζείηαη κε ηε 
ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηνπ  πιε-
ξψκαηνο, γηα ηελ έθδνζε θαη ηνλ 
έιεγρν ησλ εηζηηεξίσλ ησλ επηβαηψλ 
θαη ηελ θνξηνεθθφξησζε νρεκάησλ - 

“παξθαδφξνη” νρεκάησλ θ.ά. εξγαζίεο 

πέξα απφ ηα θαζήθνληα ηεο εηδηθφηε-
ηαο ηνπο, σο λαπηεξγάηεο πνιιαπιψλ 
θαζεθφλησλ. Πξαγκαηνπνηνχληαη εξ-
γαζίεο ελ πισ, παξαβηάδνληαο αθφκα 
θαη απηνχο ηνπο ειιηπείο θαλφλεο ηεο 
λαπζηπινΐαο, ηεο πξνζηαζίαο ηεο 
αζθάιεηαο ησλ επηβαηψλ θαη ησλ 
λαπηεξγαηψλ.   

Άζιηεο ζπλζήθεο ελδηαίηεζεο 
ησλ λαπηεξγαηώλ ζηα θαξάβηα.      
Οη εθνπιηζηέο κε ηε θάιπςε ηνπ 
ππνπξγείνπ λαπηηιίαο θαη ηα ιηκε-
λαξρεία, κεηά ην πέξαο ησλ δξνκν-
ινγίσλ ησλ Πνξζκείσλ, ζβήλνπλ  
ηηο κεραλέο ειεθηξνδόηεζεο ησλ 
ρώξσλ ελδηαίηεζεο ησλ λαπηεξγα-
ηώλ ζηα  θαξάβηα!  

Γη' απηήλ ηελ άζιηα θαηάζηαζε, 
ζπλέλνρε είλαη ε πιεηνςεθία ηεο  
ΠΝΟ, λένη θαη παιηνί εξγνδνηηθνί – 
θπβεξλεηηθνί ζπλδηθαιηζηέο, πνπ βά-
δνπλ πιάηε γηα ηε θαηάξγεζε ησλ .. 
Δξγαζίαο ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπληαμη-
νδνηηθψλ δηθαησκάησλ, ζηεξίδνπλ ηα 
ζπκθέξνληα ησλ εθνπιηζηψλ - ππνλν-
κεχνπλ ηνπο αγψλεο ησλ λαπηεξγαηψλ.  

Γηα δεύηεξε ρξνληά νη εθνπιη-
ζηέο αξλνύληαη λα αλαλεώζνπλ ηε 
..Δ. ησλ Πνξζκείσλ, κε ηε ζηήξημε 
ησλ ππνηαθηηθώλ ηνπο ζηελ ΠΝΟ. 

Σα ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ - ΣΔΦΔΝ-
ΩΝ - ΠΔΔΜΑΓΔΝ δήηεζαλ εγγξάθσο 
ηε ζχγθιεζε ηεο ΔΔ ηεο ΠΝΟ γηα λα 
θαηαγγείιεη απηή ηελ πνιηηηθή θαη λα 
θεξχμεη απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο, 
πξφηαζε ηελ νπνία απέξξηςαλ νη 
εγθάζεηνη ησλ εθνπιηζηψλ ζηελ ΠΝΟ. 

Σα ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ - ΣΔΦΔΝ-
ΩΝ - ΠΔΔΜΑΓΔΝ - ΠΔΠΡΝ - ΠΔ/
ΝΑΣ, κέζα απφ ηηο ζπζθέςεηο κε ηνπο 
λαπηεξγάηεο ζηα θαξάβηα, απεχζπλα 
θάιεζκα ζε φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ησλ 
λαπηεξγαηψλ ζηα θαξάβηα γηα ζπζπεί-
ξσζε θαη θιηκάθσζεο ηεο πάιεο καδί 
κε ηηο άιιεο δπλάκεηο πνπ ζπζπεηξψ-
λνληαη ζην ΠΑΜΔ, κε ηελ αγσληζηηθή 
γξακκή ξήμεο θαη αλαηξνπήο ηεο αληη-
ιατθήο πνιηηηθήο θαη ησλ θνξέσλ ηεο 
ην θεθάιαην θαη ηελ εμνπζία ηνπ, γηα 
ηελ αλεξγία, ηηο Δ, ηελ Κνηλσληθή 
Αζθάιηζε, ηε Φνξνινγία, ηελ Τγεία, 
Παηδεία θ.ά. κε πνιχκνξθε δξάζε θαη 
απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε γηα ηα νμπκέ-
λα πξνβιήκαηα ησλ λαπηεξγαηψλ. 

Να ζπκβάιινπλ ζηε ζπγθξφηεζε 
Δπηηξνπψλ Αγψλα ζηα θαξάβηα, γηα 
ηελ ελίζρπζε ηεο αιιειεγγχεο αλάκε-
ζα ζηνπο λαπηεξγάηεο θαη ηα άιια 
ζηξψκαηα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, 
«αζπίδα» απέλαληη ζηνπ εθβηαζκνχο, 
ηηο απεηιέο, ζηελ εθνπιηζηηθή - εξγν-
δνηηθή ηξνκνθξαηία, γηα λα δπλακψζεη 
ηεο ηαμηθή πάιε θαη ηελ αιιαγή ηνπ 
αξλεηηθνχ ζπζρεηηζκνχ δχλακεο ζην 
εξγαηηθφ ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα κε ηελ 
ελίζρπζε ησλ ηαμηθψλ δπλάκεσλ, γηα 
λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθή ε πάιε 
ηνπ  θιάδνπ. 

Πεξηνδείεο ησλ ζσκαηείσλ ΠΔΜΔΝ - ΣΔΦΔΝΩΝ  

αλέδεημαλ ηελ όμπλζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ  

αλάγθε νξγάλσζεο ηνπ αγώλα ησλ λαπηεξγαηώλ 

Μ έζα ζηελ έρζξα ηνπ γηα ην νξγαλσ-
κέλν ηαμηθφ θίλεκα ν πξφεδξνο ηεο 

Έλσζεο Ναπηψλ (ΠΔΝΔΝ), Αλη. Νηαιαθν-
γηψξγνο, θαηεγνξεί ηα ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ, 
ΣΔΦΔΝΩΝ φηη ηνλ ζπθνθαληνχλ φηαλ ηνπ 
ιέλε φηη ζηήξημε θαη ζηεξίδεη ηελ πνιηηηθή πνπ 
ππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ηνπ κεγάινπ θεθα-
ιαίνπ, ησλ εθνπιηζηψλ, ηεο ΔΔ. 

Μάιηζηα, επηζηξέθνληαο ζηνλ ηφπν ηνπ 
εγθιήκαηνο κε κηα αλαθνίλσζε κε ην βαξχ-
γδνππν ηίηιν «Βαξπζήκαληε θαη ηζηνξηθή 
απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΠΔΝΔΝ γηα ηελ πλ-
ζήθε ηνπ Μάαζηξηρη» πξνζπαζεί λα θξχςεη 
ηηο πνκπέο ηνπ. Απφ φια απηά ηα κπφζηθα 
ιφγηα, πνπ ρσξάλε ηα πάληα θαη ηίπνηα,   
θξηηήξην ησλ πάλησλ είλαη ε πξάμε. Όια ηα 
άιια, πξνζέζεηο, εθηηκήζεηο, είλαη ιφγηα πνπ 
κέλεη λα επηβεβαησζνχλ ή λα δηαςεπζζνχλ. 
Καη ε πξάμε ιέεη φηη ν πξφεδξνο ηεο ΠΔΝΔΝ, 
ζε εληεηαικέλε ππεξεζία γηα ηα ζπκθέξνληα 
ησλ εθνπιηζηψλ ππεξέηεζε ην Μάαζηξηρη, 
γέλλεκα ηνπ νπνίνπ είλαη θαη ν θαλνληζκφο 
3577/92 ηεο ΔΔ, πνπ επηβάιιεη ηελ άξζε ηνπ 
θακπνηάδ ζηε λαπηηιία. Γειαδή, ηελ έληαζε 
ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ λαπηεξγαηψλ, γηα      
ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ    
εθνπιηζηψλ. 

Να ζπκίζνπκε φηη ζηηο 07/02/1992 ππν-
γξάθεθε ε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη, πνπ  
ππεξςεθίζηεθε απφ ΝΓ, ΠΑΟΚ θαη ΤΝ 
ζηηο 28/7/1992. Σν ΚΚΔ ήηαλ ην κφλν θφκκα 
πνπ ηελ θαηαςήθηζε, ελψ ν Ρηδνζπάζηεο 
ήηαλ ε κφλε εθεκεξίδα πνπ ηε δεκνζίεπζε ζε 
εηδηθφ έλζεην, κηαο θαη ην πεξηερφκελφ ηεο δελ 
ήηαλ γλσζηφ ζηνλ ειιεληθφ ιαφ. 

► Αιήζεηα ε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη 
έπεζε από ηνλ νπξαλό; θφπηκα ΓΔΝ 
θαηαδηθάδεη ηα θφκκαηα πνπ ςήθηζαλ ππέξ 
ηεο πλζήθεο ζην ειιεληθφ θνηλνβνχιην 
ζηηο 28/7/1992.  

► Γηα πνην ιόγν θξάηεζε ζηγή ηρζύνο;  
Μα θπζηθά ζαλ ζηέιερνο ηνπ ΤΝ / ΤΡΗΕΑ 
ν Αλη. Νηαιαθνγηψξγνο ζπκθσλνχζε κε ην 
θφκκα ηνπ, δηαθνξεηηθά ζα ην είρε θαηαγγεί-
ιεη θαη ζα απνρσξνχζε απφ απηφ.  

► Ση πεξηγξάθεηαη κε ζαθήλεηα από ην 
Μάαζηξηρη, έσο ηε «ηξαηεγηθή γηα ην 

Δπξώ 2020»; Ο ζθαγηαζκφο ησλ εξγαηηθψλ 
- λαϊκών κατακτήσεων. Η κρίση είναι η αυορ-
κή, ε επθαηξία γηα λα επηβάινπλ εδψ θαη 
ηψξα ηα πξνγξακκαηηζκέλα θαη ηα αλαγθαία 
γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη θεξδνθνξία 
ησλ επξσπατθψλ κνλνπσιίσλ αληηδξαζηηθά 
κέηξα. Σελ πάκθζελε εξγαηηθή δχλακε, ηε 
θαηάξγεζε ησλ Δ, ηελ θαηεδάθηζε ηεο 
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ην καδηθφ εθηνπη-
ζκφ ησλ κηθξνκεζαίσλ.  

► Γηαηί θαηαγγέιιεη ηα ηαμηθά λαπηεξγαηη-
θά ζσκαηεία γηα «θνκκαηηθό» ζπλδηθαιη-
ζκό; Μα γηαηί ν  «Αλησλάθεο» ην πξσί ζαλ 
πξφεδξνο ησλ Ναπηψλ είλαη «απηφλνκνο», 
«αθνκκάηηζηνο» θαη θαηά ηνπ Μάαζηξηρη, 
ελψ ην βξάδπ ζαλ «θνκκαηηθφο» είλαη ην 
αληίζεην. Γειαδή, «άιια πηζηεχσ, άιια ιέσ, 

άιια ελλνψ θαη άιια θάλσ»!  

► Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηί-
αο ηνπ '90 ππεξέηεζε ηελ 
αληηιατθή πνιηηηθή ηνπ ΠΑ-
ΟΚ θαη θάπνηα ζηηγκή πνπ 
δηαπίζησζε φηη ην ΠΑΟΚ δελ 
έρεη ςσκί κεηαπήδεζε ζηνλ 
ΤΡΗΕΑ. Καη φηαλ ν ΤΡΗΕΑ 
άξρηζε λα μεκαζθαξεχεηαη  
ςεθίδνληαο ην 3ν κλεκφλην,    
ν θχξηνο απηφο μεθίλεζε 
λέα  θαξηέξα… 
► Ση απνθαιύπηεηαη από 
όια απηά; Ο πξφεδξνο ηεο 
ΠΔΝΔΝ κπνξεί λα αιιάδεη 
θφκκαηα θαη ζπλδηθαιηζηηθέο 
παξαηάμεηο ζαλ ηα πνπθάκη-
ζα, ζε έλα είλαη ζηαζεξφο: 
ηε δήισζε ππνηαγήο ηνπ 
ζηνπο εθνπιηζηέο. Απηφ 
καξηπξά ε πξαθηηθή ηνπ φια 
ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Γελ 
δηζηάδεη λα ζπλεξγαζηεί κε ηηο 

δπλάκεηο ηνπ πην ρπδαίνπ αληηθνκνπληζκνχ 
θαη λα δίλεη θαζεκεξηλά αληη-ΠΑΜΔ θαη αληη-
ΚΚΔ εμεηάζεηο ζηνπο εθνπιηζηέο. 

Οι ναυτεργάτες έχουν μνήμη  

Ο πξόεδξνο εο ΠΔΝΔΝ δελ κπνξεί λα 
θξύςεη ηα κλεκόληα πνπ ππέγξαςε κε ηνπο 
εθνπιηζηέο, ελάληηα ζηνπο λαπηεξγάηεο.  

Ωο εθπξφζσπνο ηνπ εξγνδνηηθνχ ζπλδη-
θαιηζκνχ – βξαρίνλαο ησλ εθνπιηζηψλ ζην 
λαπηεξγαηηθφ ζ.θ. ν Αλη. Νηαιαθνγηψξγνο  

έβαιε «θαξδηά - πιαηηά» ηελ ππνγξαθή ηνπ 
ζηε Δ Μεζνγεηαθψλ-Σνπξηζηηθψλ ηνπ 2008.  

πκθψλεζε λα έξζνπλ θξνπαδηεξφπινηα 
κε μέλεο ζεκαίεο αξθεί ην 15% ηνπ πιεξψκα-
ηνο λα είλαη έιιελεο»… ελψ ην 85% λα εξγά-
δεηαη ππφ θαζεζηψο «καχξεο αλαζθάιη-
ζηεο» εξγαζίαο θαη ην ζχλνιν ησλ λαπηεξγα-
ηψλ ζε ζπλζήθεο γαιέξαο! 

Με ηελ επαίζρπληε ζπκθσλία ηνπ ζηελ 
Δγθξηηηθή Πξάμε ηνπ . νπκάθε (ΠΑΟΚ) 

ηνλ Ινύιε ηνπ 1997 δελ έκεηλε θαλέλαο λαύ-
ηεο ζηα πνληνπόξα!  

Σα γξαπηά, κέλνπλ θαη εθζέηνπλ αλεπα-
λφξζσηα ηνπο λένπο θαη παιηνχο εξγνδνηη-
θνχο - θπβεξλεηηθνχο ζπλδηθαιηζηέο ηεο ΠΝΟ… 

Δλψ ε αγσλία ησλ αλέξγσλ, ε απιεξσ-
ζηά, ην ρηχπεκα ησλ εξγαζηαθψλ θαη αζθαιη-
ζηηθψλ δηθαησκάησλ, ε θνξνιεζηεία, νμχλεη 
φια ηα πξνβιήκαηα ησλ λαπηψλ θαη γεληθφηε-
ξα ησλ λαπηεξγαηψλ ε νκάδα εξγνδνηηθψλ - 
θπβεξλεηηθψλ ζπλδηθαιηζηηθψλ ζηελ ΔΔ ηεο 
ΠΝΟ κε φρεκα ην «θνκκαηηθφ ζπλδηθαιηζκφ»  
θαη πξνθιεηηθέο - γεινίεο ελέξγεηεο ηα ηζηξά-
θηα ησλ εθνπιηζηψλ ζπλερίδνπλ ηελ ππνλν-
κεπηηθή ηνπο δξάζε ζε βάξνο ηεο λαπηεξγαηη-
θήο νηθνγέλεηαο. 

Οη πξνζσπηθέο ζπλαληήζεηο ηνπ Α. Νηα-
ιαθνγηώξγνπ κε ππνπξγνχο, εθνπιηζηέο θαη 
ζηειέρε λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ θαζψο θαη ε 
πξνβνιή ηνπ κέζα απφ θξαηηθά θαη ηδησηηθά 
ΜΜΔ ησλ εθνπιηζηψλ βννχλ γηα ηε ζηξαηεγη-
θή ζχκπιεπζε ησλ εξγνδνηηθψλ-θπβεξλεηηθψλ 
ζπλδηθαιηζηψλ κε ην εθνπιηζηηθφ θεθάιαην. 

Σν ιφγν έρνπλ νη λαχηεο, νη ινζηξφκνη, ηα 
ηδφβελα, γεληθφηεξα νη λαπηεξγάηεο, γηα λα 
πεηάμνπλ ηνπο ππνηαθηηθνχο ησλ εθνπιηζηψλ 
απφ ην ζβέξθν ηνπο, απφ ηε δηνίθεζε ηεο 
ηζηνξηθήο Έλσζεο Ναπηψλ θαη γεληθφηεξα 
απφ ηα λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία. Γηα αγσληζηη-
θά, ηαμηθά θαη καδηθά ζσκαηεία κε γξακκή 
πάιεο γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ νη ζχγρξνλεο 
αλάγθεο ησλ λαπηεξγαηψλ θαη γεληθφηεξα ηεο  
εξγαηηθήο ηάμεο. 

Γ. Π. 

Τπονομευτική δράση των υποτακτικών των εφοπλιστών 

 Άθαξπεο απέβεζαλ νη  

έξεπλεο γηα ηνλ εληνπηζκό 
33ρξνλνπ Έιιελα Γ΄ Μεραλη-
θνύ ηνπ ειιεληθνύ Φ/Γ πινίνπ 
“SAMJOHN  AMITY”, 18/08/2016, 
ν νπνίνο απνιπόκελνο ζην 
αγθπξνβόιην ηνπ Vila Do 
Conde ηεο Βξαδηιίαο επηβη-
βάζηεθε ζε ιάληδα, ε νπνία 
ζπγθξνύζηεθε κε αγλώζησλ  
ζηνηρείσλ ζθάθνο θαη έθηνηε 
παξακέλεη αγλννύκελνο.  

 Νεθξόο ζηελ θακπίλα ηνπ  

βξέζεθε, 18/08/2016, ν 56ρξνλνο 
ππνπινίαξρνο ηνπ ειιεληθνύ 
Φ/Γ πινίνπ “ΣΑΛΩ”, πνπ βξη-
ζθόηαλ ζην Καξιόβαζη άκνπ. 

 Θύκα ηξνραίνπ έπεζε, 

18/07/2016, ν 52ρξνλνο Α’ 
Μεραληθόο πύξνο Γξηβάιαο, 
θαηά ηε κεηάβαζή ηνπ από ην 
Τ/Γ-Δ/Γ πινίν ”Flying Cat 1” 
ζε ΑΣΜ ηξάπεδαο. 

 Σξεηο άληξεο ηεο ηνπξθηθήο 

αθηνθπιαθήο ζθνηώζεθαλ θαη 
4 ηξαπκαηίζηεθαλ, 17/08/2016, 
όηαλ ην ζθάθνο ζην νπνίν 
επέβαηλαλ ζπγθξνύζηεθε ζηα 
ζηελά ηνπ Βνζπόξνπ κε Φ/Γ 
πινίν, πνπ θαηεπζπλόηαλ ζηε 
Μαύξε  Θάιαζζα. 

 Σνπιάρηζηνλ 5 εξγαδόκελνη 

ζθνηώζεθαλ θαη 5 ηξαπκαηί-
ζηεθαλ ζνβαξά ζηα δηαιπηή-
ξηα πινίσλ ζην Μπαγθια-
ληέο ζε δηάζηεκα ελόο κήλα. 
ηηο 10/07/2016 ην Ηλζηηηνύην 
Μειεηώλ Δξγαζίαο ηνπ Μπα-
γθιαληέο νξγάλσζε αλζξώπη-
λε  αιπζίδα  δηακαξηπξίαο, ελώ 
ην ζπλδηθάην ησλ εξγαδνκέ-

λσλ απαηηεί ηελ θαηάιιειε 
έξεπλα θαη ηελ πιεξσκή  
απνδεκηώζεσλ. 

 Έλα ηξαγηθό δπζηύρεκα θαηά 

ηε δηάξθεηα γπκλαζίνπ ζην 
θξνπαδηεξόπινην ”Norwegian 
Break-away” νδήγεζε ζηνλ 
ζάλαην ελόο κέινπο ηνπ πιε-
ξώκαηνο θαη ηνλ ηξαπκαηηζκό 
άιισλ ηξηώλ, 20/07/2016 ζηηο 
Βεξκνύδεο, όηαλ έπεζε ε 
ζσζίβηα ιέκβνο θαη θξεκά-
ζηεθε από έλα ζύξκα. 

 Έλαο 39ρξνλνο εξγαδό-

κελνο ζθνηώζεθε πέθηνληαο 
από ζθαισζηά, 19/07/2016, 
ζε λαππεγείν ηεο Hyundai. 
Πξόθεηηαη γηα ην 8ν ζαλαηε-
θόξν εξγαηηθό αηύρεκα κέζα 
ζην 2016, θαζώο ε θνξεάηηθε 
εηαηξεία δε λνηάδεηαη γηα ηηο 
επηθίλδπλεο εξγαζηαθέο ζπλ-
ζήθεο, θαηαγγέιινπλ νη ζπλ-
δηθαιηζηηθέο ελώζεηο, πνπ ηελ 
ίδηα κέξα είραλ θεξύμεη απεξ-
γία ελάληηα ζηα ζρέδηα αλα-
δηάξζξσζεο ηεο επηρείξεζεο. 

 Σν θξνπαδηεξόπινην ”Aqua 

Amazon” βπζίζηεθε ζηνλ 
Ακαδόλην, 16/07/2016, κεηά 
από  έθξεμε. 5 κέιε ηνπ πιε- 
ξώκαηνο θέξνληαλ αγλννύκε-
λνη θαη αξθεηνί   ηξαπκαηίεο.  

 Γύν λαπηεξγάηεο αγλννύ-

ληαη, κεηά από ζύγθξνπζε 
κεηαμύ ηνπ θηλεδηθνύ Φ/Γ 
πινίνπ ”Guo Shun 21” θαη 
ηνπ κε ζεκαία Βηεηλάκ 
”Thanh Dat 01”, πνπ βπζί-
ζηεθε ζηε Θάιαζζα ηεο Ν. 
Κίλαο,  08/08/016.  

 Έλνπινη απήγαγαλ ηξεηο 

Ηλδνλήζηνπο (κέιε πιεξώκα-
ηνο ξπκνπιθνύ) ζηελ Sabah 
ηεο Μαιαηζίαο, 10/07/2016. 
Πξόθεηηαη γηα ηελ πην πξόζθα-
ηε από κηα ζεηξά απαγσγώλ 
πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 
ζηελ πεξηνρή από Ηζιακηζηέο 
ηξνκνθξάηεο ηεο Abu Sayaf, 
πνπ έρεη απνθεθαιίζεη πξό-
ζθαηα 2 Καλαδνύο κεηά ηελ 
ιήμε ηεο πξνζεζκίαο θαηαβν-
ιήο ιύηξσλ ελώ ζπλερίδνπλ λα 
θξαηνύλ όκεξνπο από Ηαπσλί-
α, Οιιαλδία  θαη  Ννξβεγία. 

 Σν ειιελόθηεην Γ/Ξόπινην 

”Bouboulina” δέρζεθε πεηξα-
ηηθή επίζεζε, 07/07/2016, ζηνλ 
Κόιπν ηεο Γνπηλέαο. Σν πιή-
ξσκα ππνρώξεζε ζην εηδηθό 
θαηαθύγην (citadel) θαη όηαλ 
βγήθε από εθεί, νη πεηξαηέο 
είραλ θύγεη, έρνληαο ιεειαηή-
ζεη ηνπο ρώξνπο δηακνλήο. 

 Σν ειιεληθό πινίν “Pano-

maris” ζην νπνίν επέβαηλαλ      
9 άηνκα, αλάκεζα ηνπο 1 
Έιιελαο, 3 Ρώζνη θαη 5 Οπ-
θξαλνί, ζπλειήθζε αλνηθηά 
ησλ αθηώλ ηεο Ληβύεο, 
07/07/2016, κεηέδσζε ην      
ξσζηθό ηειενπηηθό δίθηπν 
Zvezda. 

 Έλα αγθπξνβνιεκέλν Φ/Γ 

πινίν θαηειήθζε, 03/07/2016, 
από έμη πεηξαηέο νπιηζκέλνπο 
κε πνιπβόια θαη καραίξηα    

ζην  αγθπξνβόιην ηνπ Κόλαθξπ 
Γνπηλέαο, ζύκθσλα κε ην IMB 
PRC. Οη πεηξαηέο ηξαπκάηηζαλ 
έλα λαπηεξγάηε, ελώ αθαίξε-
ζαλ κεηξεηά θαη πξνζσπηθά 
αληηθείκελα από ην πιήξσκα, 
πξηλ δηαθύγνπλ. 

 Γέθα έλνπινη πεηξαηέο    

επηβηβάζηεθαλ ζε Γ/Ξπινην 
αλνηθηά ηνπ Mangkai Island ηεο 
Ηλδνλεζίαο, 28/06/2016, ζύκ-
θσλα κε ην IMB PRC. Οη πεη-
ξαηέο θαηέιαβαλ ηε γέθπξα θαη 
κε ηελ απεηιή όπισλ αηρκα-
ιώηηζαλ ηνλ θαπεηάλην θαη ην 
πιήξσκα, από ηνπο νπνίνπο 
έθιεςαλ κεηξεηά θαη πξνζσ-
πηθά  αληηθείκελα. 

 Λεζηέο εηζέβαιαλ ζην αγθπ-

ξνβνιεκέλν Ηλδηθό Φ/Γ πινίν 
“Vishva Nidhi” θαη δξαπέηεπ-
ζαλ κε θινπηκαία, 10/07/2016,        
ζύκθσλα κε ην IMB PRC. Έλα 
δεύηεξν πεξηζηαηηθό ζπλέβε 
ζην εζσηεξηθό αγθπξνβόιην 
ηνπ Dumai, όηαλ 3 ιεζηέο 
νπιηζκέλνη κε καραίξηα επηβη-
βάζηεθαλ ζε αγθπξνβνιεκέλν 
Φ/Γ πινίν θαη μέθπγαλ θιέβν-
ληαο αληαιιαθηηθά.  

 ύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 

ReCAAP ISC, θαηά ην πξώην 
6κελν ηνπ έηνπο πξαγκαηνπνη-
εζήθαλ ζπλνιηθά 30 πεξηζηαηη-
θά θινπήο ζε ιηκάληα θαη αγθπ-
ξνβόιηα, ην 75% ζηελ Ηλδνλε-
ζία θαη ηελ Ηλδία. 

ΠΕΙΡΑΣΙΚΕ ΕΠΙΘΕΕΙ 

σε Ινδονησία, Ινδία, Δυτική Αφρική 

Σ.Σ.Ε. Μεζογειακών-Τοςπιζηικών ηος 2008         
με ηιρ ςπογπαθέρ ηος Α. Νηαλακογιώπγος,     
ηος Γ. Χαλά και ηων άλλων επγοδοηικών -     
κςβεπνεηικών ζςνδικαλιζηών ηερ ΠΝΟ... 

ΤΓΚΡΟΤΗ ΚΑΥΨΝ ΣΗΝ ΑΙΓΙΝΑ 

Παξακέλνπλ αλαπάληεηα θαη πνιιά  
ηα εξσηήκαηα γηα ην δπζηύρεκα 

Σ έζζεξηο λεθξνί, κεηαμύ ησλ νπνίσλ έλα παη-
δί 5 εηώλ, θαη 16 ηξαπκαηίεο, εθ ησλ νπνίσλ 

δύν ζνβαξά, είλαη ν απνινγηζκόο ηεο ζύγθξνπζεο ηνπ 
ηαρύπιννπ «ΝΣΟΤΔΝΣΔ» κε ην ηνπξηζηηθό επηβα-
ηεγό ζθάθνο «ΑΝΣΩΝΗΑ», 16 Απγνύζηνπ ην κεζεκέ-
ξη, ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμύ Πέξδηθαο θαη 
λεζίδαο     Μνλή, λνηηνδπηηθά ηεο Αίγηλαο. 

ην ηνπξηζηηθό ζθάθνο καδί κε ηνλ ρεηξηζηή επέβαη-
λαλ ζπλνιηθά 24 άηνκα θαη ζην ηαρύπινν εθηόο από 
ηνλ -θαηά δήισζή ηνπ- ρεηξηζηή επέβαηλαλ άιια ηξία 
άηνκα. 

Σα αίηηα ηνπ δπζηπρήκαηνο δελ έρνπλ γίλεη αθόκε 
γλσζηά σζηόζν ζύκθσλα κε καξηπξίεο ην ηαρύπινν 
δηεκβόιηζε ην ηνπξηζηηθό ζθάθνο κε κεγάιε ηαρύηεηα 
θαη ην έθνςε ζηελ κέζε κε απνηέιεζκα ηελ βύζηζή 
ηνπ. Μάιηζηα, απηόπηεο κάξηπξεο ηόληδαλ πσο ν ρεηξη-
ζηήο ηνπ ηνπξηζηηθνύ θόξλαξε θαη έθαλε ειηγκνύο πξν-
θεηκέλνπ λα απνθύγεη ην ηαρύπινν, πνπ ηειηθά πέξα-
ζε ζηελ θπξηνιεμία πάλσ από ην ηνπξηζηηθό ζθάθνο, 
θόβνληάο ην ζηε κέζε θαη ξίρλνληαο ηνπο επηβάηεο ζηε 
ζάιαζζα. 

Σα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηξαγσδία ηεο        
Αίγηλαο παξακέλνπλ πνιιά θαη αλαπάληεηα.  

Όπσο ππνζηήξημε ζηελ θαηάζεζή ηνπ ν 77ρξνλνο 
ρεηξηζηήο θαη ηδηνθηήηεο ηνπ ηαρύπιννπ, Θξαζύβνπινο 
Λπθνπξέδνο, ν νπνίνο είλαη θάηνρνο αδείαο ρεηξηζηνύ 
ζεσξεκέλεο ην 2014, ζην ηαρύπινν επέβαηλαλ άιια 
ηξία άηνκα θαη πσο κεηά ην αηύρεκα θάιεζε έλαλ γλσ-
ζηό ηνπ δύηε θαη έλαλ λαύηε, γηα λα ηνπο κεηαθέξνπλ 
ζηε ζαιακεγό ηδηνθηεζίαο κίαο Διβεηήο.  

Παξάιιεια, νκνιόγεζε πσο δελ θάιεζε βνήζεηα 
γηα λα δηαζσζνύλ όζνη βξέζεθαλ ζηε ζάιαζζα κεηά 
ηε ζύγθξνπζε. Ούηε, βέβαηα, έζπεπζαλ νη ίδηνη λα 
πξνζθέξνπλ ζηελ πεξηζπιινγή ησλ. Σν γεγνλόο απηό 
απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία θαζώο ζύκθσλα κε ηελ 
ηαηξνδηθαζηηθή εμέηαζε, αηηία ζαλάηνπ γηα ηνπο 3 από 
ηνπο 4 λεθξνύο είλαη ν πληγκόο. 

Μεηά από απηέο ηηο εμειίμεηο, ηα εξσηήκαηα γηα     
ην ηη πξαγκαηηθά ζπλέβε εθείλε ηε κέξα, κέρξη λα   
ζπιιεθζεί ν 77ρξνλνο θαη κέρξη λα πξνζαρζνύλ νη 
ππόινηπνη επηβάηεο ηνπ ηαρύπιννπ, παξακέλνπλ 
πξνο  δηεξεύλεζε.  

Τπάξρνπλ καξηπξίεο πσο ζην ζπγθεθξηκέλν πέξα-
ζκα Πέξδηθα - Μνλή, όπνπ ππάξρνπλ πνιιά δηεξρό-
κελα ζθάθε, δελ ηεξνύληαη βαζηθά κέηξα αζθαιείαο, 
όπσο, άιισζηε, ζπκβαίλεη γεληθόηεξα κε ηα ηαρύπινα 
θαη ηδηαίηεξα ην θαινθαίξη. 

  Ζ ζθύιεπζε ησλ λεθξώλ ηνπ ηξαγηθνύ δπζηπρή-
καηνο ηνπ ηνπξηζηηθνύ - επηβαηεγνύ ζθάθνπο 
«ΑΝΣΩΝΗΑ», κε ηελ αληηπαξάζεζε αλάκεζα ζηελ    
θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ – ΑΝΔΛ θαη ηε ΝΓ, ην ΠΑΟΚ, ην 
ΠΟΣΑΜΗ, έρεη σο ζηόρν λα ζπγθαιύςνπλ ηηο ηεξάζηη-
εο πνιηηηθέο επζύλεο ηνπο, γηαηί θξηηήξην ησλ επηινγώλ 
ησλ θνκκάησλ ηνπ θεθαιαίνπ ηόζν γηα ηε ρνξήγεζε 
άδεηαο ρεηξηζηή ηαρππιόνπ αιιά θαη γηα ηε λαύισζε 
ζθαθώλ αλαςπρήο, είλαη  ε θεξδνθνξία ησλ επηρεηξε-
καηηθώλ νκίισλ θαηαζθεπήο θαη λαύισζεο απηήο ηεο 
θαηεγνξίαο πινίσλ. 

Ζ άδεηα ρεηξηζηή ηαρύπιννπ ζθάθνπο ρνξεγείηαη 
ζηνλ ελδηαθεξόκελν, αξθεί λα έρεη ππνβιεζεί κε       
επηηπρία ζηηο εμεηάζεηο, κεηά από 6 ώξεο ζεσξεηηθή    
εθπαίδεπζε θαη 3 σξηαίσλ καζεκάησλ πξαθηηθήο   
εθπαίδεπζεο. 

Ο λόκνο 4256/2014 δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα λαπ-
ιώλνληαη πινία αλαςπρήο κέρξη θαη 24 κέηξα ρσξίο 
πινίαξρν θαη πιήξσκα. Με ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία 
δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζε αλζξώπνπο πνπ θαηέρνπλ κηα 
άδεηα ηαρύπιννπ ζθάθνπο λα θπβεξλνύλ 24 κέηξα 
πινία  αλαςπρήο! 

Σν ΚΚΔ θαη ε ΠΔΜΔΝ είραλ αληηηαρζεί θαηήγγεηιαλ 
απηέο ηηο αληηιατθέο - επηθίλδπλεο λνκνζεηηθέο ξπζκί-
ζεηο ησλ θπβεξλήζεσλ ΝΓ θαη ΠΑΟΚ, πνπ δηαηεξεί 
θαη ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ. 

Ζ έξεπλα γηα απηό ην ηξαγηθό δπζηύρεκα ρξεηά-
δεηαη λα ζπλερηζηεί θαη λα ηηκσξεζνύλ νη ππαίηηνη, 
αιιά απηό δελ αξθεί. Υξεηάδεηαη λα θαηαλνεζεί πην 
βαζηά ζηε ζπλείδεζε ησλ λαπηεξγαηώλ, ζηελ   
εξγαηηθή ηάμε θαη ηα ιατθά ζηξώκαηα όηη ε θαπηηα-
ιηζηηθή θεξδνθνξία απνηειεί ηε κήηξα ησλ ηξαγη-
θώλ λαπηηθώλ δπζηπρεκάησλ - εγθιεκάησλ, γη’ 
απηό θαη ε αλαηξνπή ηεο είλαη αλαγθαία… 

ΘΑΛΑΑ ΝΕΚΡΨΝ  

Η ΜΕΟΓΕΙΟ 

Τ γξόο ηάθνο γηα πάλσ 
από 3.000 κεηαλάζηεο, 

από ηνπο νπνίνπο 400 ζην 
πέξαζκα Σνπξθίαο - Διιά-
δαο, έρεη γίλεη, από ηελ αξρή 
ηνπ ρξόλνπ, ε Μεζόγεηνο 
Θάιαζζα, θαζώο όιν θαη 
πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη από 
εκπόιεκεο δώλεο ζε ρώξεο 
ηεο Μ. Αλαηνιήο θαη ηεο Β. 
Αθξηθήο παίξλνπλ ην δξόκν 
ηεο πξνζθπγηάο γηα λα ζσ-
ζνύλ από ηηο βόκβεο, ηηο 
ζθαίξεο θαη ηελ άγξηα θαηαζην-
ιή, ξηζθάξνληαο ηε δσή ηνπο 
πνπ πνιιέο θνξέο ράλνπλ.  

Σα γεγνλόηα ζηελ Σνπξθία 
θαη νη εληεηλόκελεο θόληξεο 
κεηαμύ Βξπμειιώλ - Άγθπξαο 
έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα νη 
εγθισβίδνληαη πεξηζζόηεξνη 
πξόζθπγεο ζηα λεζηά ηνπ 
Βνξείνπ Αηγαίνπ. 

Σν θιείζηκν ησλ βόξεησλ 
ζπλόξσλ απνηειεί θνηλή 
απόθαζε ηεο ΔΔ. ε απηήλ 
ηε βάζε είλαη αλαγθαίν όζν 
πνηέ, ν ιαόο λα εληζρύζεη     
αθόκα πην απνθαζηζηηθά ηνλ  
αγώλα ηνπ απέλαληη ζηελ 
πνιηηηθή θπβέξλεζεο - ΔΔ.  
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«Η  ζεκεξηλή εθδήισζε ηεο Κ.Ο Υίνπ ηνπ ΚΚΔ έρεη 
κεγάιε ζεκαζία. ήκεξα ζέινπκε λα ζηαζνχκε 

ζηε ζπκκεηνρή ησλ λαπηεξγαηψλ ζηνλ εξσηθφ αγψλα ηνπ ΓΔ. 

Σηκάκε κε κεγάιν ζεβαζκό ηνπο 19 λαπηεξγάηεο καρεηέο  

ηνπ Γεκνθξαηηθνύ ηξαηνύ Διιάδαο από ηε Υίν πνπ  
έπεζαλ πνιεκώληαο κε ηνπο άιινπο ζπληξόθνπο καο ζηα 
βνπλά ηεο Ηπεηξσηηθήο  Διιάδαο. 

Σηκάκε ηνπο δεθάδεο αγσληζηέο λαπηεξγάηεο από ην 
λεζί ηεο Υίνπ, κέιε θαη ζηειέρε ηεο ζξπιηθήο ΟΔΝΟ πνπ 
πήξαλ κέξνο ζε απηό ην κεγαιεηώδε αγώλα ηνπ ιανύ καο.  

Σηκάκε ηνπο αγσληζηέο θαη ηηο αγσλίζηξηεο πνπ ζηξαηεύ-

ηεθαλ ζην ΚΚΔ θαη έδσζαλ ην αγσληζηηθό ηνπο παξόλ ζε 
θάζε θάιεζκα, ηα πξνπνιεκηθά ρξόληα, ζηελ θαηνρή θαη  
ζηνλ απειεπζεξσηηθό αγώλα, ηνλ εκθύιην θαη ηηο θαηνπηλέο 
κάρεο. 

ύληξνθνη θαη θίινη  

Ζ Υίνο, ε Υψξα, ηα Καξδάκπια, ε Οηλνχζα, ηα άιια ρσξηά 
δελ θαηαγξάθνληαη κφλν σο ηφπνο γέλλεζεο θαη αλάπηπμεο  
γλσζηψλ εθνπιηζηηθψλ νηθνγελεηψλ, θαηαγξάθνληαη σο ηφπνο 
πνπ γέλλεζε θαη αλάζξεςε αγσληζηέο θαη αγσλίζηξηεο πνπ 
ηίκεζαλ ηνπο λαπηεξγάηεο, ηελ εξγαηηθή ηάμε, πνπ έδσζαλ ηε 
δσήο ηνπο ζηνλ αγψλα γηα ην δίθην ηνπ ιανχ καο.  

Η εξσηθή πνξεία ησλ 19 λαπηεξγαηώλ πνπ αλακεηξήζε-
θαλ κε ην ζάλαην θαη ζθνηώζεθαλ ζηα καησβακέλα βνπλά 
ηεο ρώξαο καο είλαη κέξνο ηεο εξσηθήο πνξείαο ησλ ρηιηά-
δσλ αγσληζηώλ, πνπ δνινθνλήζεθαλ από ηνλ ηαμηθό    
ερζξό ζθνηώζεθαλ ζηηο κάρεο κε ηνλ θαηαθηεηή, ηνπο δνζί-
ινγνπο θαη ηνλ αζηηθό ζηξαηό παιεύνληαο κέζα από ηηο 
γξακκέο ηνπ ΔΑΜ, ηνπ ΔΛΑ, ηεο ΟΔΝΟ θαη ζηε ζπλέρεηα 
σο καρεηέο ηνπ Γεκνθξαηηθνύ ηξαηνύ.    

ηνλ ηφπν καο, απφ ην πην Βνξεηλφ σο ην πην Νφηην ζεκείν, 
απφ ηελ Αλαηνιή κέρξη ηε Γχζε πξνβάιιεη ν αλππέξβιεηνο 
αγψλαο ηνπ ΚΚΔ.  

Απηφ είλαη ην Κνκκνπληζηηθό Κόκκα Διιάδαο, θφκκα ησλ 
αγψλσλ θαη ησλ ζπζηψλ πνπ καο θάλεη πεξήθαλνπο θαη κπν-
ξνχκε λα πνχκε:     

Δκπλεόκαζηε θαη δηδαζθόκαζηε από ηελ 100ρξνλε    
ηζηνξία ηνπ ΚΚΔ, από ηελ ηξίρξνλε επνπνηία ηνπ ΓΔ πνπ 
θέηνο ζπκπιήξσζε 70 ρξόληα από ηελ ίδξπζε ηνπ.   

Δμήληα έμη (66) αγσληζηέο λαπηεξγάηεο από ην λεζί ηεο 
Υίνπ εληάρζεθαλ ζην ΓΔ  

Οη λαπηεξγάηεο μεθίλεζαλ απφ απηφ ην Βνξεην-Πειαγίηηθν 
λεζί, φξγσζαλ ηνπο Ωθεαλνχο, κεγάισζαλ κέζα ζηα βάζαλα, 
ζπγθξνχζηεθαλ κε ην εθνπιηζηηθφ θεθάιαην θαη ην αζηηθφ θξά-
ηνο, θαηέζεζαλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ αγψλα ηεο Οκνζπνλ-
δίαο Διιεληθψλ Ναπηεξγαηηθψλ Οξγαλψζεσλ, ηεο ζξπιηθήο 
ΟΔΝΟ θαη φηαλ ρξεηάζηεθε άιιαμαλ κεηεξίδη.  

Αθνινχζεζαλ ην θάιεζκα ηνπ Κφκκαηνο θαη βξέζεθαλ ζηα 

βνπλά γηα λα βάινπλ ην δηθφ ηνπο ιηζαξάθη θαη λα θηηζηεί ην 
κεγάιν νηθνδφκεκα ηνπ ΓΔ θαηά ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη ηνπ 
αζηηθνχ ζηξαηνχ, θαηά ησλ Ακεξηθάλσλ ηκπεξηαιηζηψλ πνπ 
είραλ δηαδερζεί ηνπο Δγγιέδνπο, γηα λα δήζεη ν ιαφο καο θαιέο 
κέξεο.        

Οη εξγαδόκελνη, νη εξγαδόκελεο, νη λένη θαη νη λέεο      
πξέπεη λα ζθεθηνύλε πόζν δύλακε έρεη ν άλζξσπνο πνπ 
πηζηεύεη ζε αλώηεξα ηδαληθά, πνπ αγσλίδεηαη καδί κε ην 
ΚΚΔ γηα ην δίθην ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ησλ εθκεηαιιεπόκε-
λσλ θαη θαηαπηεζκέλσλ γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο εθκεηάιιεπ-
ζεο αλζξώπνπ από άλζξσπν, γηα ην ζνζηαιηζκό.   

Με απηά ηα εθόδηα κπνξείο λα αληηπαιέςεηο ηηο κεγάιεο 
δπζθνιίεο θαη λα αγσλίδεζαη κέζα ζην θαξάβη, λα πξνζπα-
ζείο λα νξγαλώζεηο ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ, λα ζεκαδεύε-
ηαη ε δσή ζνπ από ηε ζηέξεζε, ηηο απεηιέο ησλ εθνπιη-

ζηώλ, ηηο δηώμεηο ησλ ειιεληθώλ αξρώλ, ηηο αξρέο ησλ 
άιισλ αζηηθώλ θξαηώλ θαη λα θξαηάο ην θεθάιη ςειά, λα 
είζαη απνθαζηζκέλνο λα δώζεηο αθόκα θαη ηε δσή ζνπ.  

Οη λαπηεξγάηεο ζπκκεηείραλ ζε έλαλ δηαξθή αγώλα .  
Αξρηθά κέζα απφ ηηο γξακκέο ζηελ Ναπηεξγαηηθήο Έλσζεο, ηε 
δεθαεηία ηνπ 20 θαη ηνπ 30 θαη ζηε ζπλέρεηα κέζα απφ ηηο γξακ-
κέο ηεο ζξπιηθήο ΟΔΝΟ, πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 1943 απφ ηηο 
Δλψζεηο ησλ Μεραληθψλ, ησλ Ναπηίισλ, ησλ Αζπξκαηηζηψλ. 

Μεγάλοι σταθμοί στη ζωή  

ενός ναυτεργάτη, ενός αγωνιστή  

Οη Υηψηεο λαπηεξγάηεο καδί κε ηνπο άιινπο ζπληξφθνπο 
ηνπο πξσηνζηάηεζαλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ θαζνξηζηηθνχ ζπλζή-
καηνο ηεο ΟΔΝΟ «Κξαηείζηε ηα πινία ελ θηλήζεη», πξνζθέξ-
ζεθαλ σο εζεινληέο γηα ηελ  απφβαζε ζηε  Ννξκαλδία. 

Μαδί κε ηνπο άιινπο ζπληξφθνπο, καδί κε ηνπο ζπλαδέιθνπο 
ηνπο κέζα απφ ηηο «επηηξνπέο ησλ θαξαβηώλ» δηεθδίθεζαλ 
θαη θαηέθηεζαλ ηε πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο πνπ ππέγξα-
ςε ε ΟΔΝΟ ην 1943 ε νπνία πξνέβιεπε ζεκαληηθέο βειηηψζεηο 
ζηηο ζπλζήθεο δσήο, δνπιεηάο, ακνηβήο ζηα θαξάβηα. 

Ζ πξνζθνξά ηεο ΟΔΝΟ ζηνλ απειεπζεξσηηθφ αγψλα αιιά 
θαη ζηνλ αγψλα γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ λαπηεξγαηψλ είλαη       
αλεθηίκεηεο αμίαο, γη’ απηφ αληηκεησπίζηεθε ερζξηθά απφ ηνπο 
εθνπιηζηέο θαη ην αζηηθφ θξάηνο, ηελ εμνπζία ηνπ θεθαιαίνπ.   

 

Μέζα ζηελ θσηηά ηνπ πνιέκνπ ζε αλακέηξεζε κε ηηο θαζη-

ζηηθέο λάξθεο θαη ηα ππνβξχρηα, ηα άγξηα θχκαηα ηνπ Αηιαληη-

θνχ θαη ησλ άιισλ ζαιαζζψλ, νη ζχληξνθνη καο πξνεηνηκάδν-

ληαλ γηα κεγαιχηεξεο ζπζίεο, πξνεηνηκάδνληαλ λα πνχλε ην  

κεγάιν ΝΑΗ ζην θάιεζκα ηνπ ΚΚΔ λα βξεζνχλ ζην βνπλφ θαη λα 

ζπλερίζνπλ ηνλ αγψλα.     

ηηο αξρέο ηνπ 1949 ην Π.Γ ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ απνθάζηζε λα 

εληαζεί ε πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηνπ ΓΔ ζέηνληαο ην ζηφρν 

ηεο ζηξαηνιφγεζεο 1.500 λαπηεξγαηψλ.   

Από ηνπο 420 θνκκνπληζηέο λαπηεξγάηεο πνπ ζηξα-

ηνινγήζεθαλ, νη 210 πξόιαβαλ λα πάξνπλ κέξνο ζηηο  

κάρεο. Από απηνύο 42 ζθνηώζεθαλ θαη 44 ηξαπκαηίζηεθαλ.  

Σν ξεπνξηάδ απφ ηε δξάζε ησλ λαπηεξγαηψλ καρεηψλ ηνπ 

ΓΔ ζην Γξάκκν  είλαη ραξαθηεξηζηηθφ. ηηο 27 Φιεβάξε 1949 

κεηαδφζεθε απφ ην ξ/θ ζηαζκφ «Διεύζεξε Διιάδα» έθθιεζε 

123 λαπηεξγαηψλ  πξνο φινπο ηνπο λαπηεξγάηεο ε νπνία αλάκε-

ζα ζε άιια αλέθεξε: «Αθήζηε ηα θαξάβηα θη ειάηε ζηε ιεύηε-

ξε Ειιάδα». Φηάλνπλ πηα ηα ρξόληα  πνπ δνπιέςακε ζθιά-

βνη ζηνπο εθνπιηζηέο. Τα ιεθηά πνπ θεξδίδνπλ απ ηνλ  

ηδξώηα καο νη εθνπιηζηέο γίλνληαη ζθαίξεο πνπ ζθνηώλνπλ 

(….) Μέζα ζηε Λατθή Δεκνθξαηία ζα θηηάμνπκε έλα δηθό καο 

εκπνξηθό λαπηηθό ρσξίο εθκεηαιιεπηέο».   

ύληξνθνη θαη θίινη,   

Σελ ψξα πνπ νη καρεηέο ηνπ ΓΔ πάιεπαλ ζην βνπλφ άιινη 

ζχληξνθνη καο ζηηο πφιεηο, ηα ρσξηά έδηλαλ ηε δηθή ηνπο κάρε. 

Ο ηαμηθφο ερζξφο, ε αζηηθή ηάμε, ηα αζηηθά θφκκαηα θαη νη      

Ακεξηθαλνί αλεζπρνχλ, θιηκαθψλνπλ ηελ επίζεζε, πξνζπα-

ζνχλ λα θιείζνπλ ηνπο δξφκνπο ηεο εμαζθάιηζεο εθεδξεηψλ 

πνπ ζα εληζρχζνπλ ην ΓΔ.  

Δθαηνληάδεο δνινθνλίεο θνκκνπληζηψλ θαη θνκκνπληζηξηψλ, 

αγσληζηψλ ηεο ΔΑΜηθήο, ΔΛΑζίηηθεο  αληίζηαζεο, δίθεο ζθνπη-

κφηεηεο, θπιαθέο θαη εμνξίεο ζηα θνιαζηήξηα ηεο Μαθξνλήζνπ, 

ηε Γπάξν, ζε άιια λεζηά.   

Οη λαπηεξγάηεο, ζηα θαξάβηα, ζηα ιηκάληα αληηπάιεπαλ ηηο 

ζθιεξέο, δνινθνληθέο δηψμεηο ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο, ηηο επηζέ-

ζεηο ηνπ εθνπιηζηηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηνπ κεραληζκνχ ηεο ΠΝΟ 

ε νπνία είρε επηιέμεη ην ερζξηθφ ζηξαηφπεδν θαη εθπιήξσλε ην 

ξφιν ηνπ δηψρηε ησλ λαπηεξγαηψλ.    

Η δίκη της ΟΕΝΟ 

ηηο 14 ηνπ Γελάξε  ηνπ 1948 ε Αζθάιεηα έθαλε επηδξνκή 

ζηα γξαθεία ηεο ΟΔΝΟ, δηαιχνληαο νπζηαζηηθά ηελ νξγάλσζε 

θαη απαγνξεχνληαο ηελ έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο ηεο  

«Ναπηεξγαηηθή Φσλή». Πνιιά θνκκαηηθά θαη ζπλδηθαιηζηηθά 

ζηειέρε ζπλειήθζεζαλ θαη ζηήζεθε ε Γίθε ηεο ΟΔΝΟ. 

ην εδψιην ηνπ έθηαθηνπ ηξαηνδηθείνπ Αζελψλ, νδεγήζε-

θαλ 36 θαηεγνξνχκελνη. Όινη θαηεγνξνχληαλ πσο επηδίσθαλ 

ηελ απφζπαζε κέξνπο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο ζε φθεινο 

ηξίηεο ρψξαο! Όκσο, νη Ακπαηηέινο, Μπεθάθνο, Κνιηαξάθεο, 

Σηκνγηαλλάθεο, Οξθαλόο θαη νη άιινη ζύληξνθνί θαηεγνξνχ-

κελνη δελ πηνήζεθαλ, δελ ππέθπςαλ ζηελ ηξνκνθξαηία ηεο  

έδξαο ηνπ ζηξαηνδίθε. Αληίζεηα κεηέθεξαλ ην αγσληζηηθφ ήζνο 

ηνπ θνκκνπληζηή θαη ζηε δηθαζηηθή αίζνπζα, κεηαηξέπνληαο ην 

εδψιην ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ζε θαηεγνξεηήξην θαηά ηεο αζηηθήο 

εμνπζίαο, ππεξαζπίδνληαο αηαιάληεπηα ην δίθην ησλ λαπηεξγα-

ηψλ θαη ζπλνιηθά ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Η δίθε-παξσδία θαηέ-

ιεμε κε ηελ θαηαδίθε 10 θνκκνπληζηώλ-ζηειερώλ ηεο ΟΔΝΟ 

ζε ζάλαην, 6 ζε ηζόβηα θαη άιιεο βαξηέο πνηλέο.  

Σελ ίδηα ρξνληά, ην 1948, ζπλειήθζε ν ζ. Γεκήηξεο Σαηά-

θεο, ν αγσληζηήο θαπεηάληνο θαη ζηάιζεθε εμνξία ζηελ Ηθαξία 

θαη απφ θεη ζην θνιαζηήξην ηεο Μαθξνλήζνπ πνπ ππνβιήζεθε 

ζε βαζαληζκνχο, ζην καξηχξην ηεο νξζνζηαζίαο κέρξη ζαλάηνπ 

θαη δνινθνλήζεθε ην Γελάξε ηνπ 1950.    

Οη βαζαληζηέο ηνπ δελ κπνξνχζαλ λα αληέμνπλ ην γεγνλφο 

φηη ν θνκκνπληζηήο Σαηάθεο είρε αληέμεη επί 33 νιφθιεξεο κέξεο 

θαη λχρηεο ην καξηχξην ηεο νξζνζηαζίαο, ηεο πείλαο θαη ηεο 

δίςαο, αξλνχκελνο λα ππνγξάςεη δήισζε κεηαλνίαο.  

Όηαλ νη δήκηνί ηνπ ηνλ ξψηεζαλ «γηαηί ην έθαλεο απηό, 

Ταηάθε;» εθείλνο απάληεζε:  

«Τν έθακα γηα λα απνδείμσ πσο όια ηα πιάλα ηεο αλ-

ζξώπηλεο αληνρήο, νη αγσληζηέο ηα μεπεξλάλε, όηαλ πηζηεύ-

νπλ θαη ζέινπλ. Δελ ππάξρνπλ άπαξηα θξνύξηα γηα ηνπο 

θνκκνπληζηέο!» 

Απηνί είλαη νη θνκκνπληζηέο. Ζξσηθή ζηάζε ζηα θαξάβηα, 

ζην βνπλφ, ζηηο θπιαθέο, ζηηο εμνξίεο. Παιιεθαξήζηα ζηάζε 

κέρξη ην ζάλαην.    

ύληξνθνη θαη θίινη,  

Ο ηξίρξνλνο αγώλαο ηνπ ΓΔ ππήξμε δίθαηνο, εξσηθόο 

θαη κεγαιεηώδεο. 

Δμέθξαδε ηα ζπκθέξνληα ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνλφηεηαο ηνπ 

πιεζπζκνχ ελάληηα ζηα ζπκθέξνληα ησλ εθκεηαιιεπηψλ 

θαη θαηαπηεζηψλ ηεο. 

Δμέθξαδε ηα ζπκθέξνληα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ηεο βαζη-

θήο ζπκκαρηθήο ηεο δχλακεο, ηεο εμαζιησκέλεο αγξνηηάο θαη 

ησλ θησρψλ απηναπαζρνινχκελσλ ζηξσκάησλ ησλ πφιεσλ.  

Η αζηηθή θξαηηθή εμνπζία γλώξηζε ηόηε ηνλ κεγαιύηεξν 

θίλδπλν γηα ηελ ίδηα ηελ ύπαξμή ηεο.  

Ο αγώλαο ηνπ ΓΔ απνηειεί ηελ θνξπθαία εθδήισζε 

ηεο ηαμηθήο πάιεο ζηελ Διιάδα θαηά ηνλ εηθνζηό αηώλα. 

Σν ΚΚΔ είλαη πεξήθαλν γηα ηε ζηξαηηά εξψσλ πνπ δηαπαη-

δαγψγεζε ρηιηάδεο θνκκνπληζηέο θαη θνκκνπλίζηξηεο έδσζαλ 

θαη ηελ ηειεπηαία ηθκάδα ησλ δπλάκεψλ ηνπο, γηα λα πάξεη ζάξ-

θα θαη νζηά ε επνπνηία ηνπ ΓΔ, πνιεκψληαο θαη πεξπαηψληαο 

κεξφλπρηα, ζπρλά δίρσο ηξνθή, πνιινί θαη μππφιεηνη, ζηνπο 

πάγνπο θαη ηηο ζχειιεο. 

Ο ΓΔ ήηαλ ιατθόο ζηξαηόο. ηεξίρηεθε ζηελ νξγαλσηη-

θή - πνιεκηθή πείξα ηνπ ΔΛΑίηηθνπ αγψλα ζηελ Καηνρή θαη 

ην Γεθέκβξε 1944. Ζ ΔΑΜηθή Αληίζηαζε ζηελ Καηνρή θαη ε 

θξίζηκε αληηθεηκεληθά ηαμηθή ζχγθξνπζε ηνπ Γεθέκβξε είραλ 

αθήζεη κεγάιε αγσληζηηθή θιεξνλνκηά ζηε ιατθή ζπλείδεζε, 

ζηηο κνξθέο νξγάλσζεο θαη πάιεο. 

Καη ζήκεξα ν αγψλαο ηνπ ΓΔ πνιινχο εκπλέεη, αιιά θαη 

ελνριεί ηνλ ηαμηθφ ερζξφ θαη φζνπο ζπκβηβάδνληαη καδί ηνπ. 

Ζ αζηηθή ηάμε θαη απηνί πνπ εκπιέθνληαη ζηνπο κεραληζκνχο 

ηεο έρνπλ εμαπνιχζεη ηφλνπο ιάζπεο ελαληίνλ ηνπ ΓΔ. 

 

Ο αγώνας του ΔΕ αποτελεί την  

κορυφαία εκδήλωση της ταξικής  

πάλης στην Ελλάδα κατά τον  

εικοστό αιώνα 

Ζ αζηηθή ηάμε θαη νη ζπλνδνηπφξνη ηεο ζπθνθαληνχλ θαη 
δηαζηξεβιψλνπλ ηνλ αγψλα ηνπ ΓΔ, επεηδή μέξνπλ θαιά φηη   
 

αληηπξνζψπεπε ηελ αλψηεξε κνξθή πάιεο, ζε πεξίνδν πνπ 
αληηθεηκεληθά δηεμαγφηαλ ηαμηθή ζχγθξνπζε γηα ην «πνηνο - 
πνηνλ», γηα ηελ εμνπζία.  

Μπξνζηά ζηνλ εξσηζκφ ηνπ ΓΔ πξνβάιιεη ε ερζξηθή εηθφ-
λα ησλ θάζε ινγήο αληηθνκκνπληζηψλ ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ 
θαη νη άζιηεο ηνπνζεηήζεηο ηεο θαζηζηηθήο Υξπζήο Απγήο πνπ 
ππεξαζπίδεηαη κε φια ηα κέζα ηελ θαπηηαιηζηηθή ζαπίια.    

Θιηβεξνί επίζεο είλαη νη απνινγεηέο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 
επηιέγνπλ ην δξφκν ηεο αλαζεψξεζεο ηεο ηζηνξίαο, ρξεζηκν-
πνηνχλ ηελ αληζηφξεηε ζεσξία ησλ δχν άθξσλ» θαη ζξαζχηαηα 
κηινχλ γηα ηαχηηζε θαζηζκνχ, θνκκνπληζκνχ πνπ έρεη γίλεη 
επίζεκε ζέζε ηεο ηκπεξηαιηζηηθήο ιπθνζπκκαρίαο ηεο ΔΔ.  

Οη δπλάκεηο ηνπ νπνξηνπληζκνχ πνπ επηρεηξνχλ λα αιινηψ-
ζνπλ ηελ ηαμηθή νπζία ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ θαη εμειίμεσλ 
ζηελ πξάμε βηάδνπλ ηελ ηζηνξηθή αιήζεηα.       

Κακηά ζπθνθαληηθή, αληηθνκκνπληζηηθή θαη νπνξηνπληζηηθή 
επίζεζε δελ κπνξεί λα ζθηάζεη ηνλ αγψλα ηνπ ΚΚΔ, ηνλ αγψλα 
ηνπ ΓΔ, ηε ιεβεληηά θαη ην ήζνο ηνπ. Δίλαη ρξένο καο λα δηαδν-
ζεί πεξηζζφηεξν ε ηζηνξηθή αιήζεηα. Οη λεφηεξεο γεληέο λα γλσ-
ξίζνπλ ηνλ αγψλα ηνπ Γεκνθξαηηθνχ ηξαηνχ Διιάδαο. 

Θέινπκε λα πνχκε ηδηαίηεξα ζηνπο λένπο θαη ζηηο λέεο, φηη ε 
κειέηε, ε γλψζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ θνκκνπληζηηθνχ, ηνπ εξγαηη-
θνχ θηλήκαηνο, είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ εμνπιίδεη , 
πνπ δηδάζθεη θαη επηηξέπεη λα αλακεηξηφκαζηε κε ηηο πην     
δχζθνιεο  θαηαζηάζεηο.  

 

Η ηζηνξηθή πείξα θαη ε θαηάθηεζε ησλ λόκσλ ηεο ηαμη-

θήο πάιεο ζνπ επηηξέπνπλ λα πξνβιέπεηο, λα νξγαλώλεηο 
θαη λα ειέγρεηο ηελ πνξεία ηνπ αγώλα, λα αμηνπνηείο ηα 

ζεηηθά ζηνηρεία, λα ελζσκαηώλεηο ηελ ζεηηθή πείξα ζηελ 
θαζεκεξηλή δξάζε λα εθηηκάο ηηο παξαιήςεηο, ηα ιάζε θαη 

λα θξνληίδεηο λα κελ επαλαιεθζνύλ.  

Μέζα ζ’ απηό ην δξόκν γίλεηαη ε πξνζθνξά καο πην 
απνηειεζκαηηθή.  

Ο ΓΔ δηδάζθεη φηη: Μπξνζηά ζην δίιεκκα «ππνηαγή ή 
νξγάλσζε ηεο πάιεο θαη αληεπίζεζε», ην εξγαηηθό θίλεκα 

επέιεμε ην δεύηεξν δξόκν. Απηφ ην δίδαγκα είλαη δηαρξνληθφ, 
δείρλεη ην δξφκν ζηηο κέξεο καο πνπ ν θαπηηαιηζκφο ην θνηλσλη-

θνπνιηηηθφ ζχζηεκα πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ εμνπζία ηεο αζηηθήο 
ηάμεο θαη ηελ θαπηηαιηζηηθή ηδηνθηεζία ζηα κέζα παξαγσγήο, 

γίλεηαη ζπλερψο πην επηθίλδπλν γηα ην ιαφ. 
ύληξνθνη θαη θίινη, 

Οη εμειίμεηο θαζεκεξηλά επηβεβαηώλνπλ ηηο πξνβιέςεηο, 
ηηο εθηηκήζεηο θαη ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ζηξαηεγηθήο   

ηνπ  ΚΚΔ.  

Σν ζχζηεκα έρεη ζαπίζεη, ην ζεκαδεχνπλ νη θαπηηαιηζηηθέο 

θξίζεηο, ε αλεξγία θαη ε θηψρεηα, νη ηκπεξηαιηζηηθνί πφιεκνη, ν 

μεξηδσκφο εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ, ε πξνζθπγηά θαη ε κεηα-
λάζηεπζε, απηά ζεκαδεχνπλ ην ζχζηεκα.  

Σεξάζηηεο επζχλεο έρεη ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ, γηαηί 
ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηνπο ηκπεξηαιηζηηθνχο ζρεδηαζκνχο γηα  

ινγαξηαζκφ ηνπ ειιεληθνχ θεθαιαίνπ, ζηήξημε ηηο πξφζθαηεο 
επηθίλδπλεο απνθάζεηο ηεο πλφδνπ Κνξπθήο ηνπ ΝΑΣΟ ζηε 

Βαξζνβία, πνπ ζεκαηνδνηνχλ θιηκάθσζε ησλ αληαγσληζκψλ, 
θπξίσο αλάκεζα ζε ΝΑΣΟ – Ρσζία, θαιιηεξγεί ςεχηηθεο ειπί-

δεο φηη ε Διιάδα κπνξεί λα είλαη «λεζίδα» ζηαζεξφηεηαο ζε 
κηα ηαξαγκέλε πεξηνρή, ελψ απμάλνπλ νη θίλδπλνη γηα γεληθεπ-

κέλν ηκπεξηαιηζηηθφ πφιεκν ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. 
Όια ηα ζηνηρεία δείρλνπλ ελίζρπζε παιαηψλ θαη  δεκηνπξ-

γία λέσλ θξαηηθψλ θαηαζηαιηηθψλ κεραληζκψλ θαηά ηνπ ιανχ, 

ησλ αζηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν ησλ 
εξγαηηθψλ, ιατθψλ θαη ζπλδηθαιηζηηθψλ ειεπζεξηψλ. 

ήκεξα, πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θνξά, απαηηείηαη λα 
δπλακψζεη ε ιατθή αγσληζηηθή εηνηκφηεηα ελάληηα ζηνλ ηκπεξη-

αιηζηηθφ πφιεκν θαη ηηο επεκβάζεηο, ηε ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο 
καο ζε απηέο. Ζ εξγαηηθή ηάμε, ηα ιατθά ζηξψκαηα, ε λενιαία 

λα ζπκπνξεπηνχλ κε ην ΚΚΔ λα εληζρχζνπλ ηε ιατθή πάιε  κε 
θξηηήξην ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο θαη ζηφρν ηελ αλαηξνπή ηεο 

εμνπζίαο ηνπ θεθαιαίνπ, ηελ απνδέζκεπζε απφ ηηο ηκπεξηαιη-
ζηηθέο ζπκκαρίεο. 

 Κάζε αλακνλή, θάζε εγθισβηζκφο ζηελ πνιηηηθή, ζηα 
ζπλζήκαηα ησλ αζηηθψλ θαη νπνξηνπληζηηθψλ θνκκάησλ, 

δηαρεηξηζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη απψιεηα ρξφλνπ κε 
νδπλεξέο ζπλέπεηεο γηα ηελ εξγαηηθή ηάμε θαη ηα ιαηθά 

ζηξψκαηα.     

Υξφλν κε ην ρξφλν αλαδεηθλχεηαη πην επηηαθηηθά ην θεληξηθφ 
πξφβιεκα. Όηη ε αζηηθή ηάμε  έρεη ζηα ρέξηα ηεο ηελ εμνπζία θαη 

ηα κέζα παξαγσγήο, ηα νηθνλνκηθά εξγαιεία, ηα πινία, ηα ιηκά-
ληα, ηα λαππεγεία, γηα ηα δηθά ηεο ηδηνηειή ζπκθέξνληα. Ζ επν-

ρή καο, επνρή πεξάζκαηνο απφ ηνλ θαπηηαιηζκφ ζην ζνζηαιη-
ζκφ ζπλδέεηαη κε ηνλ πξσηνπφξν ξφιν ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη 

ηελ ηζηνξηθή ηεο απνζηνιή λα αιιάμεη ηε ξνή ηεο ηζηνξίαο, λα 
αλνίμεη ην δξφκν ζην ζνζηαιηζηηθφ κέιινλ. Ζ δηαρείξηζε ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ έρεη δνθηκαζηεί ζε θάζε κνξθή ηεο θαη θέξλεη        
ην ζηίγκα ηεο θαπηηαιηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο, ηεο θνηλσληθήο 

αδηθίαο.   

Ο ιαφο καο βίσζε γηα πνιιά ρξφληα ηηο βαξηέο ζπλέπεηεο 
ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο ησλ θπβεξλήζεσλ ηεο Ν.Γ. θαη ηνπ 
ΠΑΟΚ, έδεζε ηα κλεκφληα θαη ην μήισκα ησλ εξγαζηαθψλ,  
αζθαιηζηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ, απαλσηά ρηππήκαηα θαηά ησλ 
πιινγηθψλ πκβάζεσλ, δξακαηηθέο κεηψζεηο ζηνπο κηζζνχο 
θαη ηηο ζπληάμεηο, ηελ άζιηα θαηάζηαζε ζηελ Τγεία, ηελ         
Πξφλνηα, ηελ Παηδεία.   

Εεη ζήκεξα ηηο ηξαγηθέο ζπλέπεηεο απφ ηελ ζθιεξή αληηιατθή 
πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ πνπ πήξε ηε ζθπηάιε 
απφ ηε Ν.Γ θαη ην ΠΑΟΚ θαη ζπλερίδεη ην μήισκα ησλ δηθαησ-
κάησλ, επεθηείλνληαο ηελ αλεξγία, ηελ ππναπαζρφιεζε, ηελ 
θηψρεηα. Τινπνηψληαο ην 3ν κλεκφλην, ηε ζηξαηεγηθή ηνπ θεθα-
ιαίνπ πνπ ζπκθψλεζε καδί κε ηα άιια αζηηθά θφκκαηα ζηε 
βνπιή ην πεξαζκέλν θαινθαίξη.  

 Ζ πείξα ηνπ ιανχ καο επηηξέπεη ηελ θαηεγνξεκαηηθή απφξ-
ξηςε ησλ αζηηθψλ θαη νπνξηνπληζηηθψλ ηδενινγεκάησλ, φπσο 
ηνπ «κηθξφηεξνπ θαθνχ» πνπ απνδεηθλχεηαη ζπλερψο κεγαιχηε-
ξν, είλαη πνιχ επηθίλδπλε παγίδα ε ζέζε πνπ πξνβάιινπλ φηη 
κπνξεί λα εμαλζξσπηζηεί ν θαπηηαιηζκφο, φηη ζηηο ζπλζήθεο ηεο 
εμνπζίαο ηνπ θεθαιαίνπ, ηεο θαπηηαιηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη 
ηεο ελζσκάησζεο ηεο ρψξαο ζηελ ΔΔ θαη ην ΝΑΣΟ κπνξεί λα 
εθαξκνζηεί θηινιατθή πνιηηηθή. 

Ο εγθισβηζκφο ζε κηα ηέηνηα ζέζε είλαη πνιχ επηθίλδπλνο, 
φπσο επηθίλδπλνο είλαη ν εγθισβηζκφο ιατθψλ δπλάκεσλ ζηηο 
ζέζεηο πνπ πξνβάιιεη ν ΤΡΗΕΑ πεξί «δίθαηεο αλάπηπμεο», 
αλάπηπμε πνπ έρεη θξηηήξην ην θέξδνο ησλ ιίγσλ, ησλ θαπηηαιη-
ζηψλ θαη βαζίδεηαη ζηελ εθκεηάιιεπζε, ζηελ ηζνπέδσζε ησλ 
εξγαηηθψλ, ιατθψλ δηθαησκάησλ, ζηελ ππνλφκεπζε ηνπ κέιιν-
ληνο ηεο λενιαίαο.  

Αμύθητα κέρδη για το εφοπλιστικό 

κεφάλαιο από την άγρια εκμετάλ-

λευση των ναυτεργατών 

Δίλαη πξφθιεζε λα κηιάεη ν ΤΡΗΕΑ γηα δίθαηε αλάπηπμε θαη 
λα θέξλεη ην παξάδεηγκα ηεο Ναπηηιίαο, ελψ είλαη γλσζηφ φηη ην 
εθνπιηζηηθφ θεθάιαην έρεη πινπηίζεη, πινπηίδεη αθφκα πεξηζ-
ζφηεξν κε ην θιέςηκν ηνπ κφρζνπ ησλ λαπηεξγαηψλ πνπ ηνπο 
θαηαδηθάδεη ζηελ αλεξγία, ρσξίο ζπιινγηθέο πκβάζεηο, κε  
δξακαηηθή κείσζε ησλ κηζζψλ θαη ησλ ζπληάμεσλ θη ελψ ν 
ειιελφθηεηνο ζηφινο μεπέξαζε ηα 5.200 θαξάβηα, αμίαο πάλσ 
απφ 90 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα! 
      Οη λαπηεξγάηεο από ηε Υίν θαη ηνπο άιινπο λαπηόην-
πνπο, γεληθόηεξα νη εξγάηεο ηεο ζάιαζζαο, κε ηε δνπιεηά 
ηνπο, κέζα ζε πνιύ αληίμνεο ζπλζήθεο θαη κε πνιιά ζύκαηα 
ησλ λαπηηθώλ εγθιεκάησλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ απώιεηα  
ηεο δσήο πνιιώλ ζπλαδέιθσλ καο, ζηνπο Ωθεαλνύο, ζηηο    
ζάιαζζαο ηηο ζηξάηεο,  είλαη ε δύλακε πνπ έθηηζε ηα πινία.  
     Οη λαπηεξγάηεο έρνπλ ππνρξέσζε λα δηεθδηθνχλ, λα δηεθδηθή-
ζνπλ απηφ πνπ ηνπο αλήθεη θαη λα δίλνπλ απνθαζηζηηθή απάληε-
ζε ζηνπο δηαθεκηζηέο ηνπ ιεγφκελνπ εθνπιηζηηθνχ, επηρεηξεκα-
ηηθνχ  δαηκνλίνπ πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ ηελ επηβνιή ησλ πην 
ζθιεξψλ κεζφδσλ εθκεηάιιεπζεο πνπ είλαη ε πεγή ηνπ εθνπιη-
ζηηθνχ θέξδνπο.        
   Οη λαπηεξγάηεο από ηνπο λαπηόηνπνπο κπνξνύλ  λα έρνπλ 
κεγάιε ζπκβνιή ζηελ αιιαγή ηνπ ζπζρεηηζκνύ δύλακεο θαη 
ζηελ ήηηα ηνπ εξγνδνηηθνύ – θπβεξλεηηθνύ ζπλδηθαιηζκνύ, 
ζηελ ελίζρπζε  ηνπ ηαμηθνύ λαπηεξγαηηθνύ θηλήκαηνο θαη ηνπ 
Κνκκνπληζηηθνύ Κόκκαηνο Διιάδαο πνπ δηαηεξεί πνιύ  
ηζρπξνύο δεζκνύο, αθαηάιπηνπο θαη δνθηκαζκέλνπο ζηελ 
πνξεία ηνπ ρξόλνπ , κε ηνπο λαπηεξγάηεο.  

ύγχρονη απάντηση, σύγχρονη  

λύση είναι η διεκδίκηση, η  

κατάκτηση της Εργατικής Εξουσίας   

Ζ πξσηνπφξα αγσληζηηθή ζηάζε ηνπ ΚΚΔ δελ έρεη κφλν 
ηζηνξηθή αθεηεξία θαη θφξηηζε αιιά ηξνθνδνηείηαη θαζεκεξηλά, 
ζηηο κέξεο καο απφ ηελ αζίγαζηε, αηαιάληεπηε πάιε γηα ηα 
ζπκθέξνληα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ, ηξν-
θνδνηείηαη απφ ηελ πνιηηηθή ηνπ πξφηαζε πνπ ζηνρεχεη ζηελ 
θαηάξγεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο αλζξψπνπ απφ άλζξσπν, ηελ 
ηθαλνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ ιατθψλ αλαγθψλ.  

Η εξγαηηθή ηάμε, έρεη έλα ηζρπξό όπιν ζηα ρέξηα 
ηεο. Κη απηό είλαη νη ζέζεηο, ε πνιηηηθή πξόηαζε ηνπ ΚΚΔ. 
ύγρξνλε απάληεζε, ζύγρξνλε ιύζε είλαη ε δηεθδίθεζε, ε 
θαηάθηεζε ηεο Δξγαηηθήο Δμνπζίαο.   

Μφλν ζ απηή ηε βάζε, πνπ ηα κέζα παξαγσγήο, ηα νηθνλν-
κηθά εξγαιεία ζα θνηλσληθνπνηεζνχλ, ζα πεξάζνπλ ζηα ρέξηα 
ηνπ ιανχ, κπνξεί λα ζρεδηαζηεί θεληξηθά ε νηθνλνκία, ε λαπηηιία, 
ηα λαππεγεία θαη ηα ιηκάληα, λα απνδεζκεπηεί ε ρψξα απφ ηελ 
ΔΔ θαη θάζε άιιν ηκπεξηαιηζηηθφ νξγαληζκφ, γηα λα αμηνπνηε-
ζνχλ νη παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο, λα νηθνδνκεζνχλ ακνηβαία 
επσθειείο ζρέζεηο κε άιια θξάηε θαη ιανχο.  

Με ηελ πνιηηηθή πξόηαζε ηνπ ΚΚΔ ππεξεηνύληαη νη  
ζπγθνηλσληαθέο αλάγθεο όισλ ησλ λεζηώλ, ζε όιε ηε  
δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ, κε αζθαιή θαη ζύγρξνλα πινία, κε 
θηελά εηζηηήξηα.  

Μέζα ζηα πιαίζηα απηά κπνξεί λα ζρεδηαζηεί ε αλάπηπμε 
ηεο Ναπηηιίαο, κε ηελ έληαμε ησλ Αθηνπιντθψλ θαη ησλ Πνξζκεί-
σλ, ησλ πνληνπφξσλ θαη ησλ Σνπξηζηηθψλ πινίσλ, ησλ ξπ-
κνπιθψλ. Έηζη κφλν κπνξεί λα αλαπηπρζεί ε λαππεγνεπηζθεπ-
αζηηθή Βηνκεραλία θαη ηα ιηκάληα πξνο φθεινο ηνπ ιανχ καο. 
Απηφο ν δξφκνο αλάπηπμεο εμαζθαιίδεη ην δηθαίσκα ζηε δνπ-
ιεηά γηα φινπο, δσξεάλ αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο Τγεία θαη 
Πξφλνηαο, πξαγκαηηθή κφξθσζε γηα ηα παηδηά ηνπ ιανχ καο, 
ζηήξημε ησλ λεζηψλ, αλάπηπμε ηνπ ιατθνχ ηνπξηζκνχ, ηεο      
αλαςπρήο.    

Απηέο νη ξηδηθέο αιιαγέο απαηηνχλ γεξφ εξγαηηθφ θίλεκα πνπ 
ζα πξσηνζηαηεί ζην θηίζηκν ηεο ιατθήο ζπκκαρίαο κέζα ζηελ 
νπνία ε εξγαηηθή ηάμε, ε θησρή αγξνηηά, νη απηναπαζρνινχκε-
λνη, νη λένη θαη νη γπλαίθεο ησλ ιατθψλ νηθνγελεηψλ ελψλνπλ ηηο 
δπλάκεηο ηνπο ελάληηα ζηα κνλνπψιηα, ζηνλ θαπηηαιηζκφ γηα λα 
αλαδεηρζνχλ ζε δχλακε αλαηξνπήο, θέληξν ηεο ιατθήο εμέγεξ-
ζεο ζε ζπλζήθεο επαλαζηαηηθήο θαηάζηαζεο.    

Ιζρπξό ΚΚΔ κε πξσηαγσληζηή ηελ εξγαηηθή ηάμε θαη ηελ 
θνηλσληθή  - ιατθή ζπκκαρία. 

Σηκή θαη δόμα ζηνπο λαπηεξγάηεο, ζε όινπο ηνπο καρεηέο 
θαη ζηηο καρήηξηεο ηνπ ΓΔ πνπ έδσζαλ ηε δσή ηνπο 

πλερίδνπκε ηνλ αγώλα καο κε πςειό αίζζεκα επζύλεο 
θαη βαδίδνπκε πξνο ην 2018 πνπ ην θόκκα καο ζπκπιεξώ-
λεη ηα 100 ρξόληα εξσηθήο δσήο θαη πάιεο.»    

Η πρωτοπόρα συμβολή  

των ναυτεργατών  

στην εποποιία του ΔΕ  

Ναςηεπγάηερ ζε απεπγία ζηήπιξερ ηερ ΟΕΝΟ ζηο πλοίο 
«ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ» ηο 1948 ζηεν Αςζηπαλία. 

«Ο Δοόμξπ μαπ»  
Απ μημ ήοθαηε πίζω κι απ μημ θηάζαηε πξρθεμά. 
Ο δοόμξπ μαπ αοςιμά από 'κει πξρ ξ δικόπ ζαπ ηελειώμει. 
Μέζα ζηξ κάηαζποξ ςιόμι  
μια μαηωμέμη γοαμμή ηξ δοόμξ μαπ δείςμει, 
απ οίςμει ζκξηάδι ηοιγύοω η μύςηα, απ οίςμει... 
Ακξλξρθξύμε πιζηά ηα μαηωμέμα ζαπ ίςμη. 

              Φώηηπ Αγγξρλέπ 

Ναςηεπγάηερ ζηο Γπάμμο (από ηο πεπιοδικό 
«Ναςηεπγάηερ»). Σηε λεδάνηα αναγπάθονηαι ηα καπάβια 

ζηα οποία δούλεςαν οι μασεηέρ ππιν βγοςν ζηο βοςνό. 

Απνζπάζκαηα από ηελ  

νκηιία ηνπ Γηώξγνπ        

Σνύζζα, κέινπο ηεο ΚΔ  

ηνπ ΚΚΔ, ζηελ εθδήισζε     

ηεο ΚΟ Υίνπ ηνπ ΚΚΔ. 



Ιούλερ - Αύγοςζηορ 2016 Σελίδα 4 

Δ παλεηιεκκέλεο είλαη νη θαηαγγειίεο ησλ ηαμη-
θψλ ζσκαηείσλ ΠΔΜΔΝ - ΣΔΦΔΝΩΝ - 

ΠΔΔΜΑΓΔΝ - ΠΔΠΡΝ γηα ηελ απαξάδεθηε θαηάζηαζε   
πνπ επηθξαηεί θαζεκεξηλά ζηελ Τπεξεζία Ναπηηθψλ 
Μεηξψσλ Μεηξψσλ (ΤΝΜ) ζηνλ Πεηξαηά, κε επζχλε 
ηνπ ππνπξγείνπ λαπηηιίαο. Οη λαπηεξγάηεο αλαγθά-
δνληαη λα ζπγθεληξψλνληαη απφ πνιχ λσξίο ην πξσί 
θαη λα παξακέλνπλ αξθεηέο ψξεο έμσ απφ ηελ πφξηα     
ηεο ΤΝΜ, γηα ηελ έθδνζε θαη αλαλέσζε πηπρίσλ θαη   
δηπισκάησλ, λαπηηθψλ θπιιαδίσλ, κε κεγάιν θφζηνο 
θαη ηαιαηπσξία, ηδηαίηεξα γηα ηνπο λαπηεξγάηεο απφ 
ηελ επαξρία.  

  Σν ππνπξγείν λαπηηιίαο ελψ είρε γλψζε ηεο αλά-
γθεο έγθαηξεο πξνεηνηκαζίαο ησλ ππεξεζηψλ επζχλεο 
ηνπ, γηα ηελ αλαλέσζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ λαπηηθήο 
ηθαλφηεηαο φισλ ησλ λαπηεξγαηψλ κε βάζε ηε  
«χκβαζε ηεο Μαλίιαο»  απφ ην 2010,  δελ πήξε     
θαλέλα κέηξν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ΤΝΜ αιιά θαη     
ησλ  ππνδνκψλ ζην ΚΔΔΝ θαη ζηηο δεκφζηεο λαπηηθέο 
ζρνιέο. 

 Σελ απαξάδεθηε απηή θαηάζηαζε αμηνπνηνχλ ηδησ-
ηηθά γξαθεία, πνπ έλαληη ακνηβήο, αλαιακβάλνπλ ηελ 
έθδνζε θαη ηελ αλαλέσζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ λαπ-
ηηθήο ηθαλφηεηαο, θχθισκα πνπ απνκπδά ηεξάζηηα 
πνζά  απφ  ηνπο  λαπηεξγάηεο. 

Σα ηαμηθά ζσκαηεία κε λέα παξέκβαζε πξνο ην 
ππνπξγείν λαπηηιίαο δεηνχλ άκεζα λα εληζρπζεί ε ΤΝΜ 
θαη  νη  άιιεο δεκφζηεο ππνδνκέο ηνπ ππνπξγείνπ λαπ-
ηηιίαο, γηα ηελ έθδνζε θαη αλαλέσζε ησλ πηζηνπνηεηη-
θψλ  ησλ  λαπηεξγαηψλ. 

Ενιαία - συντονισμένη απάντηση στον 

«εσωτερικό» και «εξωτερικό» πόλεμο 

Ζ  χλνδνο Κνξπθήο ηνπ ΝΑΣΟ ζηε Βαξ-
ζνβία ζηηο 8 θαη 9 Ηνχιε, επηβεβαίσζε γηα 

πνιινζηή θνξά, κε ηηο απνθάζεηο ηεο, ηνλ εγθιε-
καηηθφ ραξαθηήξα ηεο ηκπεξηαιηζηηθήο νξγάλσζεο, 
πνπ επηρείξεζε λα θακνπθιάξεη κε θηιεηξεληθέο  
δηαθεξχμεηο.  

Βαζηθά ζέκαηα ηεο πλφδνπ ήηαλ ε ζηξαηησηηθή 
αλαδηάηαμε ηνπ ΝΑΣΟ απέλαληη ζηε Ρσζία, ζην 
πιαίζην ησλ επξχηεξσλ ελδντκπεξηαιηζηηθψλ αληα-
γσληζκψλ, θαη ε παξαπέξα αλάπηπμή ηνπ ζηνλ 
άμνλα ηεο Κεληξηθήο Μεζνγείνπ, πεξηιακβαλνκέ-
λνπ θαη ηνπ Αηγαίνπ. 

Σα γεγνλφηα πνπ αθνινχζεζαλ, δειαδή ην  
καθειεηφ ζηε Νίθαηα ηεο Γαιιίαο, ηελ επζχλε γηα ην 
νπνίν αλέιαβε ν ISIS, νη αλάινγεο επηζέζεηο ζηε 
Γεξκαλία θαη ε απφπεηξα πξαμηθνπήκαηνο ζηελ 
Σνπξθία, δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζηνχλ έμσ απφ 
ην πιαίζην φμπλζεο ησλ ελδντκπεξηαιηζηηθψλ 
αληηζέζεσλ πνπ επηζθξάγηζε ε ΝΑΣΟηθή  
χλνδνο. 

ΑΠΑΙΣΗΗ  

COSCO - ΕΒ - ΚΟΜΙΙΟΝ: 

να μην έχουμε πολλές απεργίες! 

 ε «ρξπζέο» δνπιεηέο θαη ζπλεπώο 
αθόκα κεγαιύηεξα θέξδε πξν-

ζβιέπεη ε COSCO από ηελ εθκεηάιιεπ-
ζε ηνπ ιηκαληνύ ηνπ Πεηξαηά, κε ηνλ πξό-
εδξό ηεο, Υηνύ Ληξόλγθ, λα αλαπηύζζεη 
θαηά ηε ζπλάληεζε, πνπ είρε 6 Ηνύιε ζηε 
αγθάε, κε ηνλ πξσζππνπξγό Αι. Σζί-
πξα, ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα ηνπ θηλεδη-
θνύ νκίινπ θαη λα πξνζζέηεη κε λόεκα: 
«Εσειπηζηούκε θαη από ηελ ειιεληθή 
πιεσρά λα κας δεκηοσργεί έλα εσλοχ-
θό περηβάιιολ θαη ηο θαιύηερο είλαη λα 
κελ έτοσκε ηόζες ποιιές απεργίες»! 

Λακβάλνληαο ππ’ όςε όηη ζηηο εγθα-
ηαζηάζεηο ηεο ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά ε 
COSO έρεη επηβάιεη ην δηθό ηεο κεζαησ-
ληθό εξγαζηαθό θαζεζηώο κε απνηέιε-
ζκα νη απεξγίεο λα κελ είλαη θαη ηόζν 
πνιιέο…, γίλεηαη πξνθαλέο, όηη ε αμίσ-
ζε ηνπ επηθεθαιήο ηεο αθνξά ζπλνιη-
θά ηα ζπλδηθαιηζηηθά δηθαηώκαηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζηελ Διιάδα. 

Λίγεο κέξεο αξγόηεξα, 14 Ηνύιε, ν 
πξόεδξνο ηνπ ΔΒ, Θ. Φέζζαο, δήισλε 
όηη: «Οη ρσζκίζεης ζτεηηθά κε ηης     
απεργίες θαη ο ζσλδηθαιηζηηθός     
λόκος  πάζτοσλ».  

Σελ ίδηα κέξα θαη ζην ίδην κέζν (ΑΠΔ 
- ΜΠΕ), σε απόλυτο συγχρονισμό, η 
Κνκηζηόλ κέζσ ηεο επηηξόπνπ Απαζρό-
ιεζεο, Μαξηάλ Σίζελ, έζεηε θαη απηή ην 
αληεξγαηηθό πιαίζην ηεο επηθείκελεο 
δηαπξαγκάηεπζεο, θαηαξξίπηνληαο ην 
κύζν ηεο θπβέξλεζεο όηη ηα «ζθιεξά» 
κέηξα είλαη έκπλεπζε ηνπ ΓΝΣ. 

Ζ COSCO ζηηο 10 Απγνύζηνπ εμαγό-
ξαζε ην 51% ησλ κεηνρώλ θαη αλάιαβε 
ηε δηνίθεζε ηνπ ΟΛΠ ΑΔ, αλαθνηλώ-
λνληαο ηαπηόρξνλα ηε ζηξαηεγηθή ηεο   
εηαηξείαο γηα ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά θαη 
ηελ πνιηηηθή ππγκήο γηα ηνπο εξγαδό-
κελνπο. 

ΚΨΔΙΚΑ  

ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΚΟΡΑΚΙΨΝ ! 

Α ληηκέησπνη κε ην ραξάηζη ηνπ ΔΝΦΙΑ, πνπ 
ζα θαηαξγνχζε ηάρα ε θπβέξλεζε ηνπ ΤΡΗ-

ΕΑ αιιά ηνλ αιιάδεη πξνο ην ρεηξφηεξν ελψ πξνβιέ-
πεη έζνδα κέρξη θαη ην 2031, ζα βξεζνχλ απφ ηε 
Γεπηέξα 29 Απγνχζηνπ ηα εξγαηηθά - ιατθά λνηθνθπ-
ξηά, πνπ ζα πιεξψζνπλ ζπλνιηθά 2,65 δηζ. επξψ ζε 
5 κήλεο. ρσξίο ηε ξύζκηζε ησλ 100 δόζεσλ.  

Σαπηφρξνλα, δηαηεξείηαη ν απαξάδεθηνο απν-
θιεηζκόο αλέξγσλ, ΑκΔΑ, πνιχηεθλσλ θ.ά. απφ ηηο 
φπνηεο «εθπηψζεηο» θαη απαιιαγέο απφ ην ραξάηζη, 
αθνχ ζην ζπλνιηθφ εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ζα 
ζπκπεξηιακβάλνληαη αθφκε θαη εηζνδήκαηα φπσο ηα 
επηδφκαηα αλεξγίαο, ην ΔΚΑ, νη απνδεκηψζεηο απν-
ιχζεσλ θαη ηα πνζά  θνηλσληθψλ παξνρψλ! 

Π άλσ απφ 1.200 ειεθηξνληθέο εληνιέο θαηα-
ζρέζεσλ θαζψο ζε 755.806 νθεηιέηεο έρνπλ 

επηβιεζεί κέηξα αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο, κε απνηέ-
ιεζκα λα θηλδπλεχνπλ κε θαηάζρεζε, πιεηζηεξηαζκφ 
αθίλεηνπ θαη δέζκεπζε ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ.  

Δπηπιένλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλνιηθή αληηιατ-
θή επίζεζε, ηελ παξάδνζε ησλ «θόθθηλσλ» ζηεγα-
ζηηθώλ δαλείσλ ζηα πεξηβφεηα «funds» άκεζα θαη 
ηελ άξζε φπνηαο πξνζηαζίαο έρεη απνκείλεη απφ ην 
2018, πνπ εμππεξεηεί θαη ηελ επηηάρπλζε ηεο ζπγθέ-
ληξσζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζε φιν θαη ιηγφηε-
ξα ρέξηα, έξρεηαη θαη ν λένο «Κώδηθαο Γενληνινγί-
αο Σξαπεδώλ», κε ηνλ νπνίν θιηκαθψλνληαη νη εθβη-
αζκνί απέλαληη ζε αλήκπνξα ιατθά λνηθνθπξηά, γηα 
λέεο ζπλελλνήζεηο κε ηηο ηξάπεδεο, αθφκε θαη κε ηελ 
παξαρψξεζε ηνπ αθηλήηνπ θαη ηελ πιεξσκή ελνηθί-
νπ γηα ηελ παξακνλή ηνπο ζ’ απηφ…! 

Έ λα αθφκα δείγκα ηεο «θνηλσληθήο πνιηηη-
θήο» ηεο ζπγθπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ, 

είλαη θαη ε αθαίκαμε ησλ φπνησλ παξνρψλ πξφλνη-
αο, φπσο γίλεηαη κε ην ηέινο ραξηνζήκνπ 3,6% ζηα 
νηθνγελεηαθά επηδφκαηα 3ηέθλσλ θαη Πνιπηέθλσλ, 
πνπ επηβάιιεη ν ΟΓΑ ζε 208.000 πνιχηεθλεο νηθν-
γέλεηεο θαη ε επηβάξπλζε θέηνο κε εηδηθή εηζθνξά 
αιιειεγγχεο ησλ πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ ρηιη-
άδσλ αλαπήξσλ, θαζψο, ραξαθηεξίζηεθαλ σο 
εηζνδήκαηα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο!  

χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο γ.γ. Γεκνζίσλ Δζφ-
δσλ, ηνλ Ηνχλε ηνπ 2016 ηα ζπλνιηθά θνξνινγηθά 
έζνδα έθηαζαλ ηα 3,6 δηζ. επξώ, παξνπζηάδνληαο 
αχμεζε 1 δηζ. επξώ έλαληη ηνπ ίδηνπ κήλα ηνπ 2015. 

Ο η εξγαδόκελνη δελ έρνπλ λα θεξδίζνπλ 
ηίπνηα, νύηε από ηελ «ηόλσζε ηεο εμσ-

ζηξέθεηαο» ηνπ εγρώξηνπ θεθαιαίνπ νύηε από ηηο 
«επελδπηηθέο επθαηξίεο» πνπ δηαθεκίδεη ε θπβέξ-
λεζε. Αληίζεηα, θόληξα ζε όζνπο επηρεηξνύλ λα 
ηνπο ζηξαηεύζνπλ πίζσ από ηηο αλάγθεο θαη ηηο 
«αγσλίεο» ησλ επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ, ζην 
πιαίζην ηνπ «παγθόζκηνπ αληαγσληζηηθνύ πεξη-
βάιινληνο», νη εξγαδόκελνη θαη ν ιαόο έρνπλ 
θάζε ζπκθέξνλ λα αληηπαξαηάμνπλ ηελ πάιε 
ηνπο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δηθώλ ηνπο ζύγ-
ρξνλσλ αλαγθώλ!  

Σ ελ πξνζήισζε ηεο θπβέξλεζεο   
ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ ζηελ πινπνίεζε ησλ 

ζηόρσλ ηνπ θεθαιαίνπ, ζηνπο νπνίνπο   
ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ηδησηηθνπνίεζε ησλ 
ιηκεληθώλ ππνδνκώλ, κε δηάθνξα ...«κνλ- 
ηέια» θαη ε ελίζρπζε ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ 
εθνπιηζηώλ ηεο θξνπαδηέξαο θαη ηεο αθην-
πινΐαο, επηβεβαίσζε ν ππνπξγόο Ναπηηιί-
αο, Θ. Γξίηζαο, κε δύν ζπλεληεύμεηο ηνπ, 
1/8, ζην ΑΠΔ θαη ζηελ εθεκεξίδα «Αγνξά». 

Παηώληαο ζηνπο ζρεδηαζκνύο ηεο ΔΔ ν 
ππνπξγόο Ναπηηιίαο έθαλε ζαθέο όηη βαζηθή 
πξνηεξαηόηεηα ηεο θπβέξλεζεο είλαη ε δηα-
κόξθσζε ηνπ θαηάιιεινπ ...πεξηβάιινληνο 
γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδύζεσλ, πνπ ζηελ 
πξάμε ζεκαίλεη ζπζίεο ζηα εξγαζηαθά δη-
θαηώκαηα θαη ηηο ιατθέο αλάγθεο ελώ έδεημε 
ηα άιια... κνληέια ηδησηηθνπνίεζεο, ηα     
γλσζηά ΓΗΣ.  

Μάιηζηα, επηβεβαίσζε όηη ε εηαηξεία 
Celestyal Cruises, ηνπ γλσζηνύ εθνπιηζηή 
Λνύε, έρεη δεηήζεη λα αλαιάβεη ηελ θαηα-
ζθεπή ιηκεληθώλ ππνδνκώλ ζην Λαύξην «κε 
αληηζηαζκηζηηθά νθέιε», ζεκεηώλνληαο ό,ηη 
«από ηελ πιεσρά ηοσ σποσργείοσ    
σπάρτεη ζεηηθή αληαπόθρηζε»… 

Δηδηθή αλαθνξά έθαλε ν ππνπξγόο ζηελ 
αθηνπινΐα, «ελεκεξώλνληαο» ηνπο εθνπιη-
ζηέο όηη ε θπβέξλεζή ηνπο έρεη εμαζθαιίζεη 
άιια 86 εθαη. επξώ επηδνηήζεηο, δει. ην 
δεζηό θξαηηθό ρξήκα πνπ παίξλνπλ θάζε 
ρξόλν κε ηελ παηέληα ησλ δήζελ άγνλσλ 
γξακκώλ.  

Από ην 2002 κέρξη θαη ηώξα ππνινγίδεηαη 
όηη νη θπβεξλήζεηο ησλ ΝΓ, ΠΑΟΚ θαη     
ηώξα ηνπ ΤΡΗΕΑ έρνπλ πξνζθέξεη ζηνπο 
αθηνπιόνπο εθνπιηζηέο πάλσ από 2 δηζ. 
επξώ! ηα 86 εθαη. δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη 
νη απεπζείαο αλαζέζεηο, πνπ ζεκαίλεη όηη ην 
πνζό ησλ επηδνηήζεσλ ζα μεπεξάζεη -όπσο 
θαη θάζε ρξόλν- ηα 100 εθαη. επξώ. 

Γειαδή, ηα ιατθά ζηξψκαηα 
πιεξψλνπλ - απεπζείαο θαη κέζσ 
εηζθνξψλ - πεξηζζφηεξα απφ ηα 
δηπιάζηα ζε ζρέζε κε ην θξάηνο!  Ή 
αιιηψο, απφ ην 8,2% ηνπ ΑΔΠ γηα ηηο 
δαπάλεο Τγείαο, ην 5,8% πξνέξ-
ρεηαη απφ πιεξσκέο ησλ αζζελψλ 
(3,2% απφ ηελ ηζέπε ηνπο θαη 2,6% 
απφ κέζσ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακεί-
σλ) ελψ ην θξάηνο ζπκβάιιεη κφιηο         
κε 2,4% ηνπ ΑΔΠ.  

Σν απνηέιεζκα είλαη ηεξάζηηεο 
ειιείςεηο ζε πξνζσπηθφ φισλ ησλ θιάδσλ θαη 
εηδηθνηήησλ, πνπ μεπεξλνχλ ηηο 30.000, θιεηζηά 
220 θξεβάηηα ΜΔΘ, θξεβάηηα ρεηξνπξγείσλ θ.ά. 

Αληίζηνηρα κέηξα πεξηζηνιήο ησλ δεκφζησλ δα-
παλψλ Τγείαο παίξλνληαη ή έρνπλ ήδε πινπνηε-
ζεί εδψ θαη 10εηίεο ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο  ΔΔ.  

     «Οη ζπληαμηνύρνη ζε όιν ηνλ εξγαζηαθό 

ηνπο βίν έρνπλ πιεξώζεη κε ην παξαπάλσ 

θαη ζε μερσξηζηό θνλδύιη ηελ πγεία. Σν όηη 

νη θπβεξλήζεηο θαη ε ζεκεξηλή, ζπλερίδνπλ 

λα θξαηνύλ ρξήκαηα γηα ηελ πγεία, ρσξίο 

απηά λα απνδίδνληαη ζηνλ ΔΟΠΤΤ είλαη 

έλα αθόκε δείγκα ό,ηη απηό πνπ ηηο ελδηαθέ-

ξεη είλαη ην πώο ζα εμαζθαιίδνπλ ρξήκαηα 

γηα ηνπο δαλεηζηέο θαη ηνπο εκπόξνπο ηεο 

πγείαο», ηνλίδνπλ νη πλεξγαδφκελεο πληαμηνπ-

ρηθέο Οξγαλψζεηο ΙΚΑ - ΟΑΔΔ - ΓΗΜΟΙΟΤ - 

ΔΛΣΑ - ΟΣΑ - ΣΑΔ/ΟΑΔΔ - ΠΔ/ΝΑΣ θαη θαινχλ 

ηνπο ζπληαμηνχρνπο λα βξίζθνληαη ζε αγσλη -

ζηηθή επαγξχπλεζε. 

ΠAΜΕ: Οργάνωση της πάλης ενάντια  

στην πολιτική κυβέρνησης - κεφαλαίου - ΕΕ 

Ο πόιεκνο ελάληηα ζηα δηθαηώκαηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη           
ν πόιεκνο γηα ηνλ έιεγρν αγνξώλ πεγώλ Δλέξγεηαο, ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο        
πεξηνρώλ, είλαη νη δύν όςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο. Σν αόξαην λήκα πνπ      

ζπλδέεη ηνλ «εζσηεξηθό  πόιεκν» κε ηνλ «εμσηεξηθό πόιεκν» είλαη ηα            
ζπκθέξνληα ησλ ειιεληθώλ κνλνπσιίσλ θαη ησλ δηεζλώλ ζπκκαρηώλ ηνπο.  

(Συνέχεια από ηη ζελίδα 1) 

Όρη ζηνπο θόξνπο θαη ηε θνξνιε-
ζηεία, λα πιεξώζεη ηώξα ε πινπην-
θξαηία! 

Ζ ζπλερήο θαηαηγίδα ησλ κέηξσλ ζθα-
γηάδεη δηθαηώκαηα, επηδεηλώλεη ηε δσή 
καο! Ήδε ε ηζέπε ρηιηάδσλ ζπληαμηνύρσλ 
έρεη αδεηάζεη από ηνλ πξόζθαην λόκν-
ιαηκεηόκν γηα ην Αζθαιηζηηθό πνπ πέξα-
ζε ε θπβέξλεζε, ελώ παξάιιεια δπλα-
κώλεη ε θνξνιεζηεία κε παιηά θαη λέα 
κέηξα θαη βξίζθεηαη ζε εμέιημε κπαξάδ 
θαηαζρέζεσλ θαη απεηιώλ ζην ιαό γηα ηα 
ιεμηπξόζεζκα ρξέε, αμηνπνηώληαο πα-
ιηνύο θαη λένπο εηζπξαθηηθνύο κεραλη-
ζκνύο. 

Δκείο δελ δνύκε κε 400 επξώ! 

Ο κέζνο κηζζσηόο, πξηλ από ηε θνξν-
ινγία εηζνδήκαηόο ηνπ, έρεη ράζεη ην 25% 
ηεο αγνξαζηηθήο δύλακεο ησλ απνδνρώλ 
πνπ είρε ην 2009. Με βάζε ηα άγξηα θν-
ξνινγηθά κέηξα θαη ηα ραξάηζηα, νη ζπλν-
ιηθέο απώιεηεο ζην βηνηηθό επί-
πεδν ησλ εξγαδνκέλσλ θζά-
λνπλ ή θαη πξνζεγγίδνπλ ην 
50% ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο. 

Καλέλαο πιεηζηεξηαζκόο! 
Καλέλα ζπίηη, ρσξάθη ζηα 
ρέξηα ηξαπεδίηε! 

Να πξνζηαηέςνπκε ηε ιατ-
θή θαηνηθία από ηα θνξάθηα 
πνπ θαξαδνθνύλ! 

Να δπλακώζεη ε αιιειεγ-
γύε! 

Καλέλαο δελ κπνξεί λα δίλεη 
ρξόλν ζε δήζελ θόθθηλεο γξακκέο, λα 
απνδέρεηαη ηελ θνξντδία, ηηο παξνρέο-
ςίρνπια όηαλ καο ηα έρνπλ πάξεη όια. 
Καλείο δελ πξέπεη λα μεγειηέηαη πσο απηή 
ε θαηεθόξα ρσξίο θξέλν είλαη γηα ην θαιό 
καο! Να βάινπκε ηέξκα ζηελ αλνρή, ζηελ 
θνξντδία, λα κελ πεξηκέλνπκε ζσηήξεο 
θαη ηε δήζελ θαιή δηάζεζε ησλ επηρεηξε-
καηηώλ. 

Ή εκείο ή ηα κνλνπώιηα! 

Απηή είλαη ε βαζηθή δηαρσξηζηηθή 
γξακκή πνπ θαζνξίδεη ηελ νξγάλσζε ηεο 
πάιεο, ηελ έληαζε ηεο ηαμηθήο εθκεηάι-
ιεπζεο, ηελ θιηκάθσζε ηεο επίζεζεο.         
Ή κε ηηο αλάγθεο ηνπ ιανύ ή κε ηε ριηδή 
θαη ηα πινύηε ησλ κνλνπσιίσλ. Ζ εξγαηη-
θή - ιατθή νηθνγέλεηα έρεη ήδε ρξενθνπή-
ζεη εμαηηίαο ηεο νμπκέλεο επίζεζεο ησλ 
επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ ζην δηθαίσκα ζηε 
δνπιεηά, ζηνπο κηζζνύο θαη ηηο ζπληάμεηο, 
ζηα δηθαηώκαηα ζηελ Τγεία θαη ηελ Παηδεία. 

Αλάπηπμε γηα ην ιαό όρη γηα ηα  
θέξδε ησλ κνλνπσιίσλ! 

Σν λέν κνληέιν, ηεο δήζελ δίθαηεο 
αλάπηπμεο πνπ κε ζξαζύηεηα αλαθέ-
ξνπλ, δελ είλαη γηα εκάο. Ζ αλάπηπμε ηνπο 
παηάεη πάλσ ζηα ζπληξίκκηα ησλ εξγαηη-
θώλ - ιατθώλ δηθαησκάησλ.  

Σν Δπξσπατθό Κνηλσληθό Μνληέιν, πνπ 
επηθαιείηαη μαλά θαη μαλά ε θπβέξλεζε, 
έρεη επηβάιεη ζηνπο εξγαδόκελνπο θάζε 
ρώξαο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο δνύγθιαο κε 
κηζζνύο πείλαο, ρσξίο δηθαηώκαηα. 

Όρη ζηα λέα κέηξα πηώρεπζεο ηνπ 
ιανύ! 

Σα λέα κέηξα πνπ αθνινπζνύλ ζηα 
Δξγαζηαθά, ζηηο απνιύζεηο, ζην δηθαίσκα 
ζηελ απεξγία, ηα ζπλερόκελα θνξνινγηθά 
κέηξα πνπ ζηξηκώρλνπλ ζηνλ ηνίρν ηελ 
εξγαηηθή - ιατθή νηθνγέλεηα έρνπλ έλαλ θαη 
κόλν θεξδηζκέλν: Σα ζπκθέξνληα ησλ 
κεγάισλ επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ, ηελ 
πξνζηαζία θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ 
θεξδώλ ηνπ κνλνπσιηαθνύ θεθαιαίνπ ζε 
θάζε θιάδν.  

Δηνηκάδνπλ λέα πιήγκαηα, αλ δελ 
αληηζηαζνύκε, αλ δελ δηεθδηθήζνπκε! 

Να δπλακώζνπκε ηελ πάιε καο γηα 
απμήζεηο ζε κηζζνύο θαη ζπληάμεηο, θνηλσ-
ληθέο παξνρέο, γηα ηελ θάιπςε ησλ απσ-
ιεηώλ καο, όια όζα καο έθιεςαλ, καο 
αθαίξεζαλ, όια όζα είλαη δηθαίσκά καο 
κε βάζε ηνλ πινύην πνπ παξάγνπκε θαη 
ηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο καο. 

Δδώ θαη ηώξα λα γίλεη θαζνιηθό αίηεκα 
ησλ εξγαδόκελσλ ε ππνγξαθή Δζληθήο 
Γεληθήο πιινγηθήο ύκβαζεο Δξγαζίαο 
γηα άκεζε επαλαθνξά ηνπ θαηώηεξνπ 
κηζζνύ ζηα 751 επξώ θαη ησλ Κιαδηθώλ 
πκβάζεσλ κε ην πιαίζην ηαμηθνύ θηλήκα-
ηνο, κε θαζνιηθή ηζρύ θαη ππνρξεσηηθόηεηα.  

Να ππεξαζπηζηνύκε ην δηθαίσκα 
ζηελ απεξγία! 

Να απαληήζνπκε αγσληζηηθά ζηελ 
έληαζε ηεο εξγνδνηηθήο ηξνκνθξαηίαο! 

Έρνπλ ζην ζηόραζηξν ην ρηύπεκα ησλ 
ζπλδηθαιηζηηθώλ ειεπζεξηώλ, ην δηθαίσκα 

ζηελ απεξγία! Μαδί κε ηα λέα βάξβαξα 
κέηξα επηδηώθνπλ λα ζάςνπλ ην δηθαίσκα 
ππεξάζπηζεο ησλ δηθαησκάησλ καο κε 
αγώλεο, κε θηλεηνπνηήζεηο, κε αληίζηαζε. 
Υηππνύλ ηα ζσκαηεία πνπ παξακέλνπλ, 
παξά ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ, δύλακε 
ησλ εξγαηηθώλ - ζπλδηθαιηζηηθώλ αγώλσλ. 

Να διεκδικήσουμε  

τη ζωή που μας αξίζει! 

πζπείξσζε κε ην ΠΑΜΔ! Οξγάλσ-
ζε ζηα ζσκαηεία καο!  

πλερίδνπκε πην δπλακηθά, δηεπξύ-
λνπκε ηε ιατθή ζπκκαρία! 

Καινύκε ηνπο εξγαδόκελνπο λα κελ 
εγθαηαιείςνπλ ηα δηθαηώκαηά ηνπο. Να 
κελ παξαηηεζνύλ από ην δηθαίσκα ζηελ 
αμηνπξεπή δσή, ζηε ζηαζεξή εξγαζία, 
ζηελ Αζθάιηζε. Να δπλακώζνπλ ηελ νξ-
γάλσζή ηεο ζε θάζε θιάδν θαη ρώξν δνπ-
ιεηάο. Να αιιάμνπλ ηνπο αξλεηηθνύο ζπ-
ζρεηηζκνύο ζην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα, 
απνκνλώλνληαο ηνπο αλζξώπνπο ηεο 

εξγνδνζίαο πνπ βξίζθνληαη ζηηο 
γξακκέο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. 
Να εηηεζεί ε ζηξαηεγηθή ηνπ 
εξγνδνηηθνύ - θπβεξλεηηθνύ ζπλ-
δηθαιηζκνύ. Δίλαη γξακκή ήηηαο, 
ελζσκάησζεο, ππνηαγήο!  
     Ζ ιύζε θαη ε δύλακε βξίζθε-
ηαη ζηνλ νξγαλσκέλν ηαμηθό 
αγώλα, ζηε ζπκκαρία, ζηελ πά-
ιε γηα ηελ ππεξάζπηζε ηνπ 
δίθηνπ καο, γηα ηελ αλαπιήξσζε 
ησλ απσιεηώλ, γηα ηελ αλαηξν-
πή ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο. Ζ 

πξαγκαηηθή ειπίδα βξίζθεηαη ζηε ζύ-
γθξνπζε κε όζνπο καο ζηεξνύλ ην δηθαί-
σκα ζηελ αμηνπξεπή δσή, καο ζέινπλ 
ζηελ αλέρεηα, ζηε δσή κε ςίρνπια, ζηε 
ζύγρξνλε ζθιαβηά! 

Πίζηεςε ζηε δύλακή ζνπ, θέξε ηα 
πάλσ-θάησ! 

Δκείο παξάγνπκε ηνλ πινύην, είκαζηε 
ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία, εκείο έρνπκε 
ηε δύλακε! Οη εξγαδόκελνη κπνξνύλ θαη 
πξέπεη λα ζεθώζνπλ ςειά ηε ζεκαία ηνπ 
αγώλα γηα ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα. Με 
εληαίν κέησπν αγώλα ελάληηα ζηα κνλν-
πώιηα, ζε ΔΔ - ΓΝΣ θαη ηηο θπβεξλήζεηο 
ηνπο γηα ηελ αλαηξνπή ηεο αληηιατθήο 
πνιηηηθήο, γηα άιιε πξννπηηθή πξνο 
όθεινο ηνπ ιανύ, κε ην ιαό αθέληε!  

Γηα λα ππεξαζπηζηνύκε ην ζήκεξα θαη 
ην αύξην ηεο δσήο καο, γηα λα ρηίζνπκε ηε 
δηθή καο ζπκκαρία πνπ ζα θέξεη ληθεθό-
ξα απνηειέζκαηα γηα ηε δσή θαη ηα ζπκ-
θέξνληά καο». 

Μάθε τα δικαιώματά 

σου, διεκδίκησέ τα ! 

το μήνυμα προς τους  

νέους σπουδαστές 

Σ ν Μέησπν Αγώλα πνπδαζηώλ, 
θαισζνξίδνληάο ηνπο λένπο ζπνπ-

δαζηέο ηνπο θαιεί ζπνπδαζηέο λα δηεθδηθή-
ζνπλ ηα δηθαηώκαηά ηνπο ζηηο ζρνιέο θαη  
κεηαμύ άιισλ αλαθέξεη: 

Σα πξνβιήκαηα πνπ ζα ζπλαληήζεηε ζε 
απηή ηε λέα ζειίδα ηεο δσήο ζαο είλαη πνιιά, 
αιιά δελ πξέπεη λα ζαο θάλνπλ λα ζθύςεηε 
ην θεθάιη. Όιεο νη ζρνιέο, ιόγσ ηεο ππνρξε-
καηνδόηεζεο, πνιηηηθή πνπ γηα ρξόληα εθαξ-
κόδνπλ ηόζν ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε όζν θαη 
νη πξνεγνύκελεο, έρνπλ ειιείςεηο πνπ ηηο 
πεξηζζόηεξεο θνξέο θνξηώλνληαη ζηηο πιάηεο 
ηηο δηθέο καο θαη ησλ νηθνγελεηώλ καο. Ζ ππν-
ηηζέκελε δσξεάλ εθπαίδεπζε είλαη ην πην  
ζύληνκν αλέθδνην πνπ ζα αθνύζεηο!  

Απηή ηελ θαηάζηαζε κπνξνύκε λα ηελ πα-
ιέςνπκε ελσκέλνη κέζα από ηνπο θνηηεηηθνύο 
καο ζπιιόγνπο, κε ηε δύλακε ηνπ ζπιινγηθνύ 
καο αγώλα, ρσξίο λα θάλνπκε νύηε βήκα 
πίζσ από όζα δηθαηνύκαζηε ζηηο ζπνπδέο καο. 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΤΜΕ: 

 Γσξεάλ βηβιία, ζπγγξάκκαηα πνπ λα θαιύ-
πηνπλ όιε ηελ ύιε.  
 Δπαξθή θξαηηθή ρξεκαηνδόηεζε, ώζηε λα  
παξέρεηαη νινθιεξσκέλε  κόξθσζε.  
 Γσξεάλ αλαιώζηκα. Πηζαλά λα ζνπ δεηή-
ζνπλ λα ηα αγνξάζεηο. Γηεθδίθεζέ ηα! 
 Γσξεάλ θαζεκεξηλή ζίηηζε θαη ζηέγαζε 
ζηε ζρνιή ή επίδνκα ζίηηζεο θαη ελνηθίνπ.  
 Πάζν γηα ηα ΜΜΜ θαη δσξεάλ κεηαθνξά  
γηα  ηνπο  ζπνπδαζηέο.  
 Γσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε από 
ηε ζρνιή. 
 Σν δηθαίσκα γηα εμαζθάιηζε ησλ εθπαηδεπηη-
θώλ ηαμηδηώλ γηα όινπο ηνπο ζπνπδαζηέο ζηηο 
Αθαδεκίεο Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ κε επζύλε 
ηεο ζρνιήο θαη ηνπ ΤΝΑ. 

Σ ν επφκελν δηάζηεκα ζα θαλνχλ  
αθφκα πην θαζαξά νη ζθνπηκφηεηεο 

απηψλ ησλ ελεξγεηψλ. Ο ξφινο ηεο Γαιιίαο 
θαη ηεο Γεξκαλίαο ζηηο εμειίμεηο ζηε πξία, ε 
πξνζπάζεηα ηεο Σνπξθίαο λα παίμεη αλα-
βαζκηζκέλν ξφιν ζηελ πεξηνρή ηεο πξίαο 
θαη ηνπ Ηξάθ θαη λα «αληηκεησπίζεη» ηνπο 
Κνχξδνπο ζηηο αλαηνιηθέο πεξηνρέο. 

Θπκίδνπκε φηη ε ειιεληθή θπβέξλεζε, κε 
πξφζρεκα ην Πξνζθπγηθφ, είρε ηαρζεί ππέξ 
ηεο κφληκεο παξνπζίαο ηνπ ΝΑΣΟ ζην  
Αηγαίν, κε αλαβάζκηζε ηεο ζεκεξηλήο      

λαπηηθήο δχλακεο θαη δηεχξπλζε ηνπ επη-
ρεηξεζηαθνχ ηεο πιαηζίνπ. Θέζε πνπ  
«θνπκπψλεη» κε ην ΝΑΣΟηθφ ζρεδηαζκφ 
γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζαιάζζησλ δξφκσλ.  

Ζ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ δελ πξν-
ζπαζεί λα ζπγθαιχςεη κφλν ηα θίλεηξα 
ηεο πνιηηηθήο ηεο, πνπ είλαη ε δηαζθάιηζε 
ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο αζηηθήο ηάμεο ζηελ 
Διιάδα, αιιά θαη λα ζνιψζεη ηα λεξά ζε 
φ,ηη αθνξά ηνπο θηλδχλνπο πνπ ειινρεχ-
νπλ γηα ην ιαφ. Να θξχςεη, δειαδή, φηη 
αξθεί κηα ζπίζα γηα λα γίλεη παξαλάισκα 

ηνπ ππξφο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, λα     
εκπιαθεί ν ιαφο ζε θαηαζηξνθηθέο γηα ηνλ 
ίδην  πεξηπέηεηεο. 

Υξεηάδεηαη, ινηπόλ, εληαία θαη ζπληνλη-
ζκέλε απάληεζε θαη ζηα δύν κέησπα,   
απνξξίπηνληαο ηηο πξνζπάζεηεο ζηξά-
ηεπζήο ηνπο ζε απηνύο ηνπο ζρεδηα-
ζκνύο. 

Αυξάνονται οι πληρωμές - Επιδεινώνεται η Τγεία του λαού! 

ΡΨΣΟΤΑΝ ΣΟΤ ΠΟΤΔΑΣΕ  

ΣΙ ΠΡΟΣΙΜΟΤΝ ΝΑ ΣΟΤ ΚΟΧΟΤΝ  

...ΣΗΝ ΙΣΙΗ Ή ΣΗΝ ΣΕΓΑΗ…! 

Δπίζθεςε ηνπ ππνπξγνύ Ναπηηιίαο καδί κε ην 
πξόεδξνο ηεο ΔΔΔ Θ. Βεληάκε ζηελ ΑΔΝ ΜΑΚΔ-
ΓΟΝΗΑ, όπνπ είραλ ζπλάληεζε κε ηνλ δηνηθεηή 
ηεο ζρνιήο θαη ηνπο δηεπζπληέο. Μεηά κίιεζαλ 
ζηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ Σ΄ Δμακήλνπ θαη ζηνπο 
Ληκεληθνύο. 

Δζηίαζαλ ζηελ πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη κε ηα 
έξγα θαη είπαλ όηη ζέιεη ππνκνλή θαη ζηήξημε 
ζηνπο εθνπιηζηέο ...γηα λα θηηάμνπλ ηε ζρνιή! 
Ρώηεζαλ ηνπο ζπνπδαζηέο αλ πξνηηκάλε γηα ηε 
λέα ρξνληά ζίηηζε ή ζηέγαζε…! θαη  είπαλ όηη ζα 
γίλεη πξνζπάζεηα από επηέκβξε λα ιεηηνπξ-
γήζνπλ θαη ηα δύν, όπσο θαη ΚΔΔΝ Π - Μ θαη 
ζρνιή Ζιεθηξνιόγσλ. Γελ έδσζαλ, όκσο, 
ηνλ ιόγν ζηνπο ζπνπδαζηέο…! 

Β αζηά ην ρέξη ζηελ ηζέπε βάδνπλ νη 

εξγαδόκελνη, νη ζπληαμηνύρνη γηα 

ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή ηνπο πεξίζαιςε, ηελ 

ώξα πνπ νη θξαηηθέο δαπάλεο γηα ηελ Τγεία 

κεηώλνληαη. Απηή ε πξαγκαηηθόηεηα δελ από- 

ηππώλεηαη κόλν ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ 

ιατθώλ ζηξσκάησλ, αιιά θαη ζηα ζηνηρεία ηεο 

ΔΛΣΑΣ γηα ην 2014, ζύκθσλα κε ηα νπνία: 

Tα ρξήκαηα πνπ πιήξσζαλ απφ ηελ ηζέπε 

ηνπο νη αζζελείο (άκεζεο πιεξσκέο) αλέξρν-

ληαη ζε 5,2 δηζ. ην 2014 (απφ 5,1 δηζ. ην 2013). 

Απφ ηηο έκκεζεο πιεξσκέο ησλ ιατθψλ λνηθν-

θπξηψλ, ηα αζθαιηζηηθά ηακεία δαπάλεζαλ 4,6 

δηζ. ην 2014 (απφ 5,4 δηζ. ην 2013) ελψ νη δα-

πάλεο Τγείαο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

κεηψζεθαλ ζε 4,2 δηζ. ην 2014 (απφ 4,6 δηζ.      

ην  2013). 

ΤΝΑ: 
ΕΠΙΔΟΣΗΕΙ και  

ΙΔΙΨΣΙΚΟΠΟΙΗΕΙ 

Σα κυβερνητικά  

ψέματα για το ΕΚΑ 

 Χέμα πρώτο: Σν ΔΚΑ είλαη επίδνκα, δελ 
είλαη ζύληαμε. Σα ίδηα έιεγε θαη ε ζπγθπβέξλε-
ζε ΝΓ - ΠΑΟΚ. Έηζη επηρεηξεί λα απνλνκη-
κνπνηήζεη ην δηθαίσκα ζηε ιήςε ηνπ. Αιιά 
ην ΔΚΑ αλαπιήξσλε κεξηθώο ηηο ζπληά-
μεηο πνπ απνκεηώλνληαλ ζηε 10εηία ηνπ '90 
από ηηο ηόηε θπβεξλήζεηο, αληί λα ηθαλνπνηή-
ζνπλ ην αίηεκα γηα νπζηαζηηθέο απμήζεηο. 

 Χέμα δεύτερο: Σα «αληηζηαζκηζηηθά» 
αλαπιεξώλνπλ ελ κέξεη ηηο απώιεηεο. Πξόθεη-
ηαη γηα εκίκεηξα κε εκεξνκελία ιήμεο. Ζ θπ-
βέξλεζε ζηεξεί από ηνπο ρακεινζπληα-
μηνύρνπο εηζόδεκα 2,4 δηζ. επξώ θαη ηνπο 
ηάδεη «αληηζηαζκηζηηθά» ύςνπο 50 - 60 
εθαη. επξώ γηα θέηνο!  

 Χέμα τρίτο: Μεηά ην 2018, ε «εζληθή ζύ-
ληαμε» ζα θαιύςεη ηε ραζνύξα ηνπ ΔΚΑ.    
Ο επαλππνινγηζκόο ησλ ήδε απνδηδόκελσλ 
ζπληάμεσλ κε ην λέν ζύζηεκα ζα νδεγήζεη ζε 
κηθξόηεξεο ζπληάμεηο θαη ζε θάζε πεξίπησζε 
δελ πξόθεηηαη λα θαιύςεη ηελ απώιεηα ηνπ 
ΔΚΑ. 

ΤΠΗΡΕΙΑ ΝΑΤΣΙΚΨΝ ΜΗΣΡΨΨΝ 

Απαράδεκτη κατάσταση 

για την έκδοση διπλωμάτων 


