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Σα πρώτα βήματα - Οι πρώτες μάχες  

Σο ΚΚΕ στον ΠΕΙΡΑΙΑ 1918-1936 

 ηελ εξγαηνχπνιε ηνπ Πεηξαηά, φπνπ πξηλ απφ 98 ρξφληα 
ηδξχζεθε ην ΚΚΔ θαη πνπ απφ ηφηε ζεκαδεχηεθε απφ κε-

γάινπο θαη εξσηθνχο εξγαηηθνχο αγψλεο, εθαηνληάδεο εξγαηνυ-
πάιιεινη, άλεξγνη, ζπληαμηνχρνη θαη λένη ησλ εξγαηηθψλ - ιατθψλ 
ζηξσκάησλ   έδσζαλ ην «παξψλ» ηελ Κπξηαθή 09/10/2016 ζηε 
κεγάιε πνιηηηθή - πνιηηηζηηθή εθδήισζε ηεο ΣΔ Πεηξαηά ηνπ 
ΚΚΔ κε ζέκα «Σα πξψηα βήκαηα. Οη πξψηεο κάρεο. Σν ΚΚΔ 
ζηνλ Πεηξαηά 1918-1936», κε νκηιεηή ηνλ ΓΓ ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ, 
Γεκήηξε Κνπηζνχκπα. 

Καζήθνλ ηνπ Κφκκαηνο «να διαμοπθώζη ηον αγώνα ηηρ 
επγαηικήρ ηάξεωρ ειρ αγώνα ζςνειδηηόν και ενιαίον και να 
οδηγήζει αςηήν ειρ ηην θςζικήν αποζηολήν ηηρ»: Έλα      
ηακπιφ κε απηφ ην απφζπαζκα απφ ην Ηδξπηηθφ Φήθηζκα ηνπ 
νζηαιηζηηθνχ Δξγαηηθνχ Κφκκαηνο Διιάδαο ππνδερφηαλ ηνπο 
ζπγθεληξσκέλνπο ζην ακθηζέαηξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά. 

Ζ εθδήισζε άλνημε κε πξνβνιή βίληεν πνπ επηκειήζεθε ε ΣΔ 
Πεηξαηά ηνπ ΚΚΔ, φπνπ θαηαγξάθνληαλ ηα πξψηα βήκαηα ηνπ 
Κφκκαηνο, νη πξψηεο κάρεο πνπ ζηα εξγνζηάζηα, ζηα θαξάβηα, 
ζην ιηκάλη θαη γεληθφηεξα ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο, ζηελ επξχηεξε 
πεξηνρή, θαη ζηηο γεηηνληέο ηεο εξγαηνχπνιεο  ηνπ Πεηξαηά 

Υαηξεηηζκφ απεχζπλε ν Βαγγέιεο Μαξνχπαο, κέινο ηνπ 
Γξαθείνπ ηεο ΔΠ ηεο ΚΟΑ θαη Γξακκαηέαο ηεο ΣΔ Πεηξαηά ηνπ 
ΚΚΔ θαη αθνινχζεζε ε θεληξηθή νκηιία απφ ηνλ ΓΓ ηεο ΚΔ ηνπ 
Κφκκαηνο Γεκήηξε Κνπηζνχκπα.  

Πνιχηηκε ζπκβνιή ζηελ εθδήισζε είρε ε ζεαηξηθή νκάδα ηεο 
ΣΔ Πεηξαηά, πνπ κε ηδηαίηεξν κεξάθη εηνίκαζε ην θαιιηηερληθφ ηεο 
αθηέξσκα, δσληαλεχνληαο πιεπξέο ηεο ζπγθινληζηηθήο απηήο 
πεξηφδνπ.                                                (Σςνέσεια ζηη ζελίδα 3) 

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. 

Νέε ζπνπδαζηή ζηελ Αθαδεκία Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ 

Να έρεηο θαιή αξρή θαη θαιή ζπλέρεηα ζηε ζρνιή θαη ζηα ηαμίδηα 
ζνπ, πνπ ζίγνπξα έρεηο κεγάιε φξεμε λα μεθηλήζνπλ. 

Δζχ θαη ε νηθνγέλεηά ζνπ δψζαηε κεγάιε κάρε γηα λα είζαη ζήκεξα 
ζηε λέα ζνπ ζρνιή θαη ηψξα αλνίγεηαη γηα ζέλα κηα θαηλνχξγηα 
ζειίδα ζηε δσή ζνπ κε κπνπλάηζεο θαη θνπξηνχλεο. 
Αλππνκνλείο λα κάζεηο φζα πεξηζζφηεξα γίλεηαη γηα ην επάγγεικα 
θαη ηα εθπαηδεπηηθά ηαμίδηα, πξνβιεκαηίδεζαη γηα ην κέιινλ ζνπ. 

ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΤΣΑ ΟΜΩ, ΜΑΘΕ ΚΑΙ ΣΑ                                                 
ΔΙΚΑΩΜΑΣΑ ΟΤ ΣΗ ΦΟΛΗ ΚΑΙ ΣΟ ΣΑΞΙΔΙ 

Μελ αθήζεηο ηίπνηα λα «πέζεη θάησ». Σα δηθαηψκαηά καο 
θαηαθηήζεθαλ κε αγψλεο ησλ λαπηεξγαηψλ, ηνπ ιανχ θαη ηεο 
λενιαίαο. Ζ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ, αθνινπζψληαο ηελ      
πνιηηηθή ησλ πξνεγνχκελσλ θπβεξλήζεσλ, πξνζπαζεί λα ηα 
πάξεη πίζσ γηα λα εμππεξεηήζεη ηα ζπκθέξνληα ησλ εθνπιηζηψλ 
γηα θζελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ ζηα θαξάβηα γηα λα απμάλνπλ       
ζπλερψο ηα θέξδε ηνπο. 

Μάζε ηα δηθαηψκαηά ζνπ θαη πάιεςε γηα: 

 Άκεζα θαη έγθαηξα βηβιία γηα φια ηα καζήκαηα ηεο ζρνιήο. 
Οχηε έλα επξψ απφ ηελ ηζέπε ησλ ζπνπδαζηψλ γηα αλαιψζηκα. 

 Μφληκν Γηδαθηηθφ θαη Γηνηθεηηθφ πνιηηηθφ πξνζσπηθφ πνπ λα 
αληαπεμέξρνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο ζρνιήο. 

 Αλαβάζκηζε ηεο λαπηηθήο εθπαίδεπζεο, ησλ εξγαζηεξίσλ θαη 
φιεο ηεο εξγαζηεξηαθήο ππνδνκήο ηεο ζρνιήο έηζη ψζηε λα 
ελαξκνληζηνχλ κε ηελ εμέιημε θαη ηελ πξφνδν ηεο επηζηήκεο 
θαη ηεο ηερλνινγίαο, κε ηηο αλάγθεο καο. 

 ηέγαζε γηα φινπο ηνπο ζπνπδαζηέο ηεο ζρνιήο πνπ έξρνληαη 
απφ άιιεο πφιεηο. Μέρξη ηφηε, αχμεζε ηνπ επηδφκαηνο           
ελνηθίνπ, άκεζε θαη έγθαηξε απφδνζή ηνπ ζηελ αξρή θάζε  
εμακήλνπ γηα φζνπο ζπνπδαζηέο βξίζθνληαη ζηα κεηξψα ηεο 
ζρνιήο. 

 ίηηζε γηα φινπο ηνπο ζπνπδαζηέο κε επζχλε ηνπ Τπνπξγείνπ 
θαη ηεο ζρνιήο. 

(Σςνέσεια ζηη ζελίδα 3) 

Καλωσόρισμα στους                    

νέους σπουδαστές των ΑΕΝ 

Ζ  Κνηλσληθή Αζθάιηζε 

είλαη κηα απφ ηηο κεγαιχ-

ηεξεο θαηαθηήζεηο ησλ εξγαδνκέ-

λσλ θαη απνηέιεζκα πνιχρξν-

λσλ, αηκαηεξψλ ζπγθξνχζεσλ 

κε ηηο αζηηθέο θπβεξλήζεηο, ηνπο 

εθνπιηζηέο θαη γεληθφηεξα ην 

θεθάιαην. 

Ωζηφζν, φκσο, θεθάιαην θαη 

αζηη- θέο θπβεξλήζεηο πνηέ δελ 

έπαςαλ λα ππνλνκεχνπλ ηελ Κνη-

λσληθή Αζθάιηζε, λα πεξηνξίδνπλ 

θαη λα ξνθαλίδνπλ ηα αζθαιηζηηθά 

δηθαηψκαηα ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη 

λα ππνηάζζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο 

(ηδηαίηεξα ηα απνζεκαηηθά ησλ 

Σακείσλ) ζηνπο ζηφ-ρνπο ηεο θαπη-

ηαιηζηηθήο αλάπηπμεο. 

Ο έιεγρνο ησλ απνζεκαηηθψλ 

ησλ Σακείσλ θαη κέζσ απηψλ ε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηρεηξεκαηη-

θψλ νκίισλ, ήηαλ έλα απφ ηα βαζη-

θά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνιηηηθήο 

πνπ αζθήζεθε απφ ην αζηηθφ θξά-

ηνο. Δθεί βξίζθεηαη θαη κία απφ ηηο 

βαζηθέο αηηίεο ηεο ζεκεξηλήο νηθν-

λνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ Σακείσλ, 

γηα ηελ νπνία φκσο ηα αζηηθά θφκ-

καηα θξαηνχλ «ζηγήλ ηρζχνο».  

Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε 
απηήο ηεο δηαρξνληθήο ιεειαζίαο 
είλαη θαη ε ηζηνξία ηνπ Σακείνπ ησλ 
λαπηεξγαηψλ. Απφ ηελ ίδξπζε ηνπ 
ΝΑΣ ην 1861, νη εθνπιηζηέο θαη ην 
αζηηθφ θξάηνο δηαρξνληθά ιεεια-
ηνχλ ηα απνζεκαηηθά θαη ηα αζθα-
ιηζηηθά - ζπληαμηνδνηηθά δηθαηψκα-
ηα ησλ λαπηεξγαηψλ. Ζ βξψκηθε 
δνπιεηά δηάιπζεο ηνπ ΝΑΣ απφ 
ηνπο εθνπιηζηέο θαη ηελ θπβέξλεζε 
ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ, κε ηε ζηήξημε ηεο 
ΝΓ, ηνπ ΠΑΟΚ, κέρξη θαη ηεο Υξπ-
ζήο Απγήο, απνηειεί ζηξαηεγηθή 
επηινγή γηα ην θεθάιαην, ηελ ΔΔ, 
γηα ηελ ηζνπέδσζε ηεο Κνηλσληθήο 
Αζθάιηζεο θαη ηε δηείζδπζε ζε 
απηφλ ην ρξπζνθφξν ηνκέα ησλ 
επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ πνπ δξα-
ζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ηδησηηθή 
αζθάιηζε.  

ηε ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξν-
κή, πνπ αθνινπζεί, παξαζέηνπκε 
νξηζκέλα απνθαιππηηθά ζηνηρεία 
ζρεηηθά κε ηηο πξαγκαηηθέο αηηίεο 
γηα ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηνπ 
ΝΑΣ θαη ησλ άιισλ αζθαιηζηηθψλ 
- ζυνηαξιοδοηικών Ταμείων ηων 
λαπηεξγαηψλ. 

(Συνέχεια ζηη ζελίδα 2) 

Διαχρονική η λεηλασία του ΝΑΣ από        
το κεφάλαιο και τις κυβερνήσεις του 

513 ΟΜΟΠΟΝΔΙΕ - ΕΡΓΑΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ - ΩΜΑΣΕΙΑ 

Κατάθεσαν το δικό τους σχέδιο νόμου για τις ..Ε. 

Γ ελ πξέπεη λα ραζεί άιινο ρξφλνο. Με  εθφδηα 
ηελ πείξα πνπ θαηαθηήζακε απφ ηελ ηαμηθή 

πάιε, ηψξα είλαη αλάγθε λα ξηρηνχλ φιεο νη δπλάκεηο 
καο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο απεξγία ζηα θαξάβηα, ζε 
φινπο ηνπο ρψξνπο δνπιεηάο. 

Σέρμα πια στους εκβιασμούς,  
στα ψέματα και τις απάτες.  

Ο λένο γχξνο επίζεζεο πνπ μεθίλεζε είλαη 
απνθαζηζκέλνο εδψ θαη θαηξφ απφ ηελ θπβέξ-
λεζε, ην θνπαξηέην, ΔΔ θαη ΓΝΣ, ην ΔΒ, ηνπο 
εθνπιηζηέο θαη ηηο άιιεο εξγνδνηηθέο ελψζεηο, 
ηα θφκκαηα πνπ ςήθηζαλ ην ηξίην κλεκφλην,      
ηηο ζπκβηβαζκέλεο ζπλδηθαιηζηηθέο εγεζίεο.  
Θέινπλ κε θάζε ηξφπν αθφκα πην θηελά       
εξγαηηθά ρέξηα.  

Θέλουν να καταργήσουν ό,τι έχει  
απομείνει σε εργατικό δικαίωμα.  

Ζ δηαπξαγκάηεπζε πνπ μεθίλεζε ζην γλσ-
ζηφ θφλην ησλ εθβηαζκψλ θαη ησλ απεηιψλ πξνο 
ηνπο εξγαδφκελνπο είηε πάξεη σο βάζε ην πφξηζκα 
ηεο Δπηηξνπήο ησλ «εκπεηξνγλσκφλσλ», είηε ηελ 
«Κνηλή Γήισζε» ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, είηε ηηο 
«επξσπατθέο πξαθηηθέο», νδεγνχλ: ηελ εμάπισζε 
ηεο εξγαζηαθήο δνχγθιαο, πξνο φθεινο ησλ επηρεη-
ξεκαηηθψλ νκίισλ, ζηηο νκαδηθέο απνιχζεηο, ζηνλ 
ππνθαηψηεξν κηζζφ, ζην ινθ άνπη, ζηνλ πεξηνξηζκφ ή 
θαη ηελ απαγφξεπζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ ειεπζε-
ξηψλ, ζε λένπο θφξνπο θαη ραξάηζηα, ζε πιεηζηεξηα-

ζκνχο θη ν θαηάινγνο ησλ αληεξγαηηθψλ κέηξσλ δελ 
έρεη ηέινο. Ζ θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε ζα πνηηζηεί      
κε ην αίκα ησλ παηδηψλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, πνπ 
θαηαδηθάδνληαη ζηελ αλεξγία, ηε θζελή εξγαζία θαη 
ηελ δνπιεηά - ιάζηηρν! 

Δε θα σταματήσουν αν δεν  
τους σταματήσουμε εμείς ! 

Οη πάλσ απφ 530 κέρξη ζήκεξα ζπλδηθαιηζηηθέο 
νξγαλψζεηο, Οκνζπνλδίεο, Δξγαηηθά Κέληξα, πλδη-
θάηα, πνπ βγήθαλ κπξνζηά θαη ζπκκεηείραλ ζηα ζπι-
ιαιεηήξηα ζηηο 17 Οθηψβξε ελάληηα ζηελ αληηιατθή 
πνιηηηθή θαη γηα ην νμπκέλν πξφβιεκα ησλ πιινγη-
θψλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο, δείρλνπλ ην δξφκν ηεο 
νξγάλσζεο θαη ηεο ζχγθξνπζεο πνπ πξέπεη λα         
αλνηρηεί  κπξνζηά  καο. 

Μ ε ην κήλπκα ηνπ αλππνρψξεηνπ 
αγψλα γηα  πιινγηθέο  πκβάζεηο  

ζχκθσλα κε ηηο εξγαηηθέο ιατθέο αλά-
γθεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα καδηθά ζπι-
ιαιεηήξηα ησλ Οκνζπνλδηψλ, Δξγαηηθψλ 
Κέληξσλ θαη σκαηείσλ, 17 Οθηψβξε, ζην 
χληαγκα θαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 20    
αθφκα πφιεηο ζε φιε ηε ρψξα, απφ 513    
ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, πνπ, ζηε- 
ξίδνληαο ηελ πξσηνβνπιία, απαηηνχλ       
θαηάξγεζε ησλ αληεξγαηηθψλ λφκσλ, 
επαλαθνξά θαη ππνγξαθή ησλ θιαδηθψλ 
ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, θάιπςε ησλ απσ-
ιεηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, απμήζεηο ζηνπο       
κηζζνχο, ζηηο ζπληάμεηο θαη ζηηο θνηλσ-
ληθέο παξνρέο.  

Δλψ ζηε δηάξθεηα ηνπ ζπιιαιεηεξίνπ ζην 
χληαγκα ζπλδηθαιηζηηθή αληηπξνζσπεία 
επέδσζε ζε φια ηα θφκκαηα ηεο Βνπιήο      
-πλην ηης ναζιζηικής εγκλημαηικής Χρσζής 
Απγήο- ην δηθφ ηνπο ζρέδην λφκνπ γηα ηηο 
πιινγηθέο πκβάζεηο. 

 ηε ζπλέρεηα νη εξγαδφκελνη ξίρλνληαη 
ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο απεξγηαθήο      

απάληεζεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. 

«Πξνηείλακε απεξγία ην πξψην 
15ήκεξν ηνπ Ννέκβξε θαη επηκέλνπκε. 
Καινχκε φια ηα ζσκαηεία πνπ ζπκκεηείραλ 
ζην ζπιιαιεηήξην θαη ζπλππέγξαςαλ ηελ 
πξφηαζε λφκνπ λα απνθαζίζνπλ θαη λα πξνε-
ηνηκάζνπλ κε φινπο ηνπο ηξφπνπο γεληθή πα-
λειιαδηθή παλεξγαηηθή απεξγία ζε δεκφζην 
θαη ηδησηηθφ ηνκέα», ηφληζε κηιψληαο ζην ζπι-
ιαιεηήξην ησλ πλδηθάησλ ζην χληαγκα, ν 
Γηάλλεο Σαζηνχιαο, πξφεδξνο ηεο Οκν-
ζπνλδίαο Οηθνδφκσλ Διιάδαο, κεηαμχ ησλ 
άιισλ  ζεκείσζε: 

Σν ζεκεξηλφ ζπιιαιεηήξην δελ είλαη κηα 
ζπλεζηζκέλε δηαδήισζε, Οη Οκνζπνλδίεο 
πνπ ζπγθξνηνχκε ην ΠΑΜΔ πήξακε απηή ηε 
κεγάιε πξσηνβνπιία, πνπ αγθαιηάζηεθε απφ 
πνιινχο πεξηζζφηεξνπο, απφ ζπλδηθαιηζηέο 
θαη εθιεγκέλεο δηνηθήζεηο πνπ έρνπκε θαη δηα-
θνξεηηθέο αληηιήςεηο.     (Σςνέσεια ζηη ζελίδα 2) 

Μ αδηθή ζπγθέληξσζε 
ελάληηα ζηε δηάιπζε ηνπ 

ΝΑΣ πξαγκαηνπνίεζαλ νη ζπληα- 
μηνχρνη λαπηεξγάηεο, ηε Γεπηέξα 
ην πξσί κπξνζηά ην κέγαξν ηνπ 
Σακείνπ, αληαπνθξηλφκελνη ζην 
θάιεζκα ηεο Παλειιήληαο Έλσ-
ζεο πληαμηνχρσλ ΝΑΣ (ΠΔ-
ΝΑΣ). ηε ζπγθέληξσζε ζπκκε-
ηείραλ, επίζεο, αληηπξνζσπείεο 
απφ ηα ηαμηθά λαπηεξγαηηθά ζσ-
καηεία ΠΔΜΔΝ - ΣΔΦΔΝΩΝ - 

ΠΔΔΜΑΓΔΝ θαη κέιε Γ.. απφ 
άιιεο ζπληαμηνπρηθέο νξγαλψζεηο.  

Ο πξφεδξνο ηεο ΠΔ-ΝΑΣ, 
Γηψξγνο Βξαλάο, θάιεζε ηνπο 
ζπληαμηνχρνπο θαη ελ ελεξγεία 
λαπηεξγάηεο λα δψζνπλ καδηθφ 
«παξψλ» ζην ζπιιαιεηήξην γηα 
ηηο ..Δ. ην απφγεπκα ηεο ίδηαο 
κέξαο ζην χληαγκα. θαη κεηαμχ 
ησλ άιισλ, αλέθεξε ηα εμήο:  

«ήκεξα, 155 ρξφληα κεηά ηελ 
ίδξπζε ηνπ ΝAT απφ ηνπο λαπηεξ-
γάηεο ην 1861, ε θπβέξλεζε ΤΡΙ-
ΕΑ έξρεηαη λα ηειεηψζεη ηε βξψκη-

θε δνπιεηά, πνπ άθεζαλ ζηε 
κέζε νη πξνεγνχκελεο θπβεξ-
λήζεηο ΝΓ θαη ΠΑΟΚ, κε ηελ 
ςήθηζε ηνπ λ. 4387 ηνπ 2016, 
βάδεη ηαθφπιαθα ζην ΝΑΣ θαη ηα 
άιια αζθαιηζηηθά ηακεία ηελ 1-1-
2017. Σψξα ρξεηάδεηαη δπλαηή 

παξέκβαζε ζηηο εμειίμεηο, λα κπεη 
ζην θέληξν ηεο πάιεο καο ε επη-
ζεηηθή δηεθδίθεζε αηηεκάησλ, πνπ 
ζα ζπλδένπλ ηελ πάιε γηα ηελ 
αλαπιήξσζε ησλ απσιεηψλ πνπ 
έρνπκε  δερηεί ζε δηθαηψκαηα θαη 
θαηαθηήζεηο.    (Συνέχεια ζηη ζελ. 3) 

ΚΑΣΩ ΣΑ ΦΕΡΙΑ ΑΠΟ ΣΟ ΝΑΣ  

 

ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΔ ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΗΚΔ ΟΡΓΑΝΩΔΗ  

ΗΚΑ-ΔΛΣΑ-ΓΖΜΟΗΟΤ-ΟΔ-OAEE-ΠΔ/ΝΑΣ-ΠΟΔ/ΟΑΔΔ 

ΠΑΝΑΣΣΙΚΗ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΤΝΣΑΞΙΟΤΦΩΝ 
την Πέμπτη 3 Νοέμβρη, στις 10 το πρωί  

ζηελ Πιαηεία Δζλ. Αληίζηαζεο (Γεκαξρείν Αζήλαο) 
Δπηζηξέθνπκε καδηθά, αγσληζηηθά ηελ επαίζρπληε               

επηζηνιή ηνπ ππνπξγνχ Δξγαζίαο ζηνλ απνζηνιέα ηεο 

ΟΛΟΙ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ !  Με καινούργια  

εφόδια στη μάχη για κλιμάκωση με ΑΠΕΡΓΙΑ 

Σα «βαπνξάθηα» ησλ εθνπιηζηώλ 

Ο  Γ. Υαιάο γ.γ. ηεο λόζαο πιεηνςεθίαο ηεο  ΠΝΟ θαη 
ν Αλη. Νηαιαθνγηώξγνο πξόεδξνο ηεο  ΠΔΝΔΝ, γηα 

δεθαεηίεο «βαπνξάθηα» ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ εθνπιηζηώλ, 
κε ηπρνδησθηηθή δξάζε ζε βάξνο ησλ λαπηεξγαηώλ, απνηε-
ινύλ ηηο δπν όςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο ηνπ εξγνδνηηθνύ 
θαη θπβεξλεηηθνύ ζπλδηθαιηζκνύ. Δπηδνύλ γηαηί ζηεξίδνληαη 
ζε θαλεξνύο θαη θξπθνύο κεραληζκνύο ησλ εθνπιηζηώλ θαη 
ηνπ αζηηθνύ θξάηνπο. πθνθαληνύλ ηηο δηεθδηθήζεηο, ηνπο 
αγώλεο ησλ λαπηεξγαηώλ, κε απύζκελν ζξάζνο ρξεζηκνπνη-
νύλ παξαπιαλεηηθή θξαζενινγία, σο άιινζη γηα ηελ ππνλν-
κεπηηθή δξάζε ηνπο. 

Οη πξάμεηο ηνπο θαη ηα ίδηα ηα γξαπηά ηνπο απνηεινύλ 
αδηακθηζβήηεηα ζηνηρεία, ππεξεηνύλ ηα ζπκθέξνληα ησλ 
εθνπιηζηώλ, ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ, ηεο ΔΔ. 

  Δίλαη θίβδεινο ν ηζρπξηζκόο πνπ πξνβάιινπλ όηη 
όιεο νη ζπλδηθαιηζηηθέο δπλάκεηο απνξξίπηνπλ ηηο αμηώ-
ζεηο ησλ εθνπιηζηώλ γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ Κιαδηθώλ 
.. Δξγαζίαο. Ωο επηθεθαιείο ησλ εξγνδνηηθώλ θπβεξ-
λεηηθώλ ζπλδηθαιηζηώλ Γ. Υαιάο θαη Α. Νηαιαθνγηώξγνο, 
πξσηνζηάηεζαλ ζηελ ππνλόκεπζε θαη απόξξηςε ηεο πξόηα-
ζεο λνκνζρέδηνπ θαη ην πξόγξακκα δξάζεο, γηα ηηο .. 
Δξγαζίαο κε εξγαζηαθά - αζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα γηα 
όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο, πνπ θαηέζεζαλ ζηελ ΔΔ ηεο      
ΠΝΟ ηα ηαμηθά ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ - ΣΔΦΔΝΩΝ - ΠΔ-
ΔΜΑΓΔΝ, πξόηαζε πνπ ζηήξημαλ θαη πξνζππόγξαςαλ 513    
ζπλδηθαιηζηηθνί θνξείο, Οκνζπνλδίεο, ΔΚ θαη ζπλδηθάηα 

Σα θεξέθσλα ησλ εθνπιηζηώλ - ηα λαπάγηα ηεο ηαμηθήο 
πάιεο, κηινύλ γηα «θνκκαηηθή πξόηαζε» «θνκκαηηθό ζπλδη-
θαιηζκό», αλαπαξάγνληαο ηα  ρξενθνπεκέλα ρπδαία ηδενιν-
γήκαηα ησλ εθνπιηζηώλ, ηεο αζηηθήο ηάμεο. Πνίνη κηιάλε; 
όινη απηνί νη παξαηξεράκελνη, ηα ηζηξάθηα ησλ εθνπιηζηώλ, 
πνπ δηαγθσλίδνληαη κεηαμύ ηνπο ζηηο πόξηεο ησλ ππνπξγεί-
σλ ησλ αζηηθώλ θπβεξλήζεσλ ΝΓ, ΠΑΟΚ, ΤΡΗΕΑ θαη 
ησλ άιισλ θνκκάησλ ηνπ θεθαιαίνπ, δειώλνπλ πξόζπκνη 
γηα ηελ πξνώζεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ θεθαιαίνπ.   

Ζ ύπνπιε, ππνλνκεπηηθή δξάζε ηνπ εξγνδνηηθνύ - θπ-
βεξλεηηθνύ ζπλδηθαιηζκνύ θαηαγξάθεηαη κε πξνθιεηηθέο 
ελέξγεηεο από ηνπο εγθάζεηνπο ησλ εθνπιηζηώλ, κε κίζνο 
γηα ηε ηαμηθή πάιε θαη ηνπο λαπηεξγάηεο.  

    Σν «αόξαην ρέξη» ησλ εθνπιηζηώλ ηξάβεμε ην    
απηί ησλ εξγνδνηηθώλ - θπβεξλεηηθώλ ζπλδηθαιηζηώλ. 
ηε ζπλεδξίαζε ηεο ΔΔ ηεο ΠΝΟ ν Γ. Υαιάο αλαθαηέλεηκε 
ηηο ςήθνπο ηνπ εξγνδνηηθνύ ζπλδηθαιηζκνύ θαη απέξξηςαλ 
ηελ πξόηαζε ησλ ηαμηθώλ ζσκαηείσλ ΠΔΜΔΝ, ΣΔΦΔΝ-
ΩΝ, ΠΔΔΜΑΓΔΝ, γηα θιηκάθσζε ηνπ αγώλα κε λέα  
απεξγία θαη κε πξόζρεκα όηη 2.300 απεξγνί λαπηεξγάηεο 
ζηηο 22 θαη 23 επηέκβξε δελ δηακνξθώλνπλ αγσληζηηθή 
θαηάζηαζε γηα ηε θιηκάθσζε ηεο πάιεο ηνπ θιάδνπ.          
Ζ νκάδα ηνπ Α. Νηαιαθνγηώξγνπ ηνπ εξγνδνηηθνύ θπβεξ-
λεηηθνύ ζπλδηθαιηζκνύ ζπκθώλεζε ζηε ζπγθξόηεζε Οξγα-
λσηηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΠΝΟ, παξαπέκπνληαο αόξηζηα γηα 
ην επόκελν δηάζηεκα ηελ εμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο.  

Ζ δξάζε ηεο ΠΝΟ κε ζεκαία επθαηξίαο ησλ εθνπιηζηώλ 
θαη ε δνκή ηεο -λόζεο αξραηξεζίεο, ζσκαηεία ζθξαγίδεο, 
αιινίσζε ηνπ πξαγκαηηθνύ ζπζρεηηζκνύ δύλακεο θ.ά.-  
επλνεί ηνλ θαηαθεξκαηηζκό θαη ηνλ ζπληερληαζκό ησλ λαπ-
ηεξγαηώλ, ππεξεηεί ηε γξακκή ηνπ θνηλσληθνύ εηαηξηζκνύ 
θαη ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο - ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ εθνπιη-
ζηηθνύ θεθαιαίνπ. Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο, πξν-
λόκηα, θνξναπαιιαγέο ακύζεηα θέξδε γηα ην εθνπιηζηηθό 
θεθάιαην. Τπνλόκεπζε ησλ .. Δξγαζίαο, κεηώζεηο ησλ 
νξγαληθώλ ζπλζέζεσλ ησλ θαξαβηώλ, καδηθόο δησγκόο λαπ-
ηεξγαηώλ από πνληνπόξα, κεζνγεηαθά, θξνπαδηεξόπινηα θαη 
αθηνπινΐα, πνξζκεία, καδηθή αλεξγία, ζπλζήθεο γαιέξαο, 
δηάιπζε ηνπ ΝΑΣ, δξακαηηθέο πεξηθνπέο ζηνπο κηζζνύο θαη 
ηηο ζπληάμεηο, όμπλζε όισλ ησλ πξνβιεκάησλ ηεο λαπηεξ-
γα-ηηθήο νηθνγέλεηαο.                         (Συνέχεια ζηη ζελίδα 2) 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕ: 

 Σελ θαηάξγεζε φισλ ησλ αληεξγαηηθψλ θαη 
αληηαζθαιηζηηθψλ λφκσλ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. 

 Σελ επαλαθνξά ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ζηα 751 
επξψ, ηελ θαηάξγεζε ηνπ αληεξγαηηθνχ πιαηζί-
νπ γηα ηηο πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο θαη 
ηελ επαλαθνξά ησλ θιαδηθψλ ζπιινγηθψλ 
δηαπξαγκαηεχζεσλ. 

 Σελ θαηάξγεζε ηνπ λένπ κηζζνινγίνπ θαη ηεο 
αληηδξαζηηθήο αμηνιφγεζεο ζην δεκφζην, ηελ 
επαλαθνξά ηνπ 13νπ θαη 14νπ κηζζνχ, ηελ θάιπ-
ςε ησλ απσιεηψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. 

 Κιαδηθέο πιινγηθέο πκβάζεηο 
Δξγαζίαο κε απμήζεηο ζηνπο κη-
ζζνχο κε θξηηήξην ηηο ηεξάζηηεο 
απψιεηεο ζην εξγαηηθφ εηζφδεκα 
ζε θάζε θιάδν θαη ρψξν δνπιεηάο. 

 Σελ επαλαθνξά ησλ θνκκέλσλ 
ζπληάμεσλ θαη επηδνκάησλ. 

 Σελ πξνζηαζία ησλ αλέξγσλ κε 
αχμεζε ηνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο. 

 Να κπεη θξέλν ζηε θνξνινγία 
ησλ εξγαδνκέλσλ. Να πιεξψζνπλ 
νη εθνπιηζηέο  νη βηνκήραλνη θαη  νη 
ηξαπεδίηεο. 

Πξνζπεξάζηε ηηο θσλέο ηνπ ζπκβηβαζκνχ 
θαη ηεο ππνηαγήο πνπ θαιιηεξγνχλ απφ θνηλνχ 
θπβέξλεζε, θεθάιαην, ηα θφκκαηα ΤΡΗΕΑ - 
ΑΝΔΛ - ΝΓ - ΠΑΟΚ - ΠΟΣΑΜΗ πνπ ππέγξα-
ςαλ ην 3ν κλεκφλην θαη ν λένο θαη παιηφο εξ-
γνδνηηθφο - θπβεξλεηηθφο ζπλδηθαιηζκφο ζηε 
ΓΔΔ, ηελ ΑΓΔΓΤ, ηελ ΠΝΟ θ.ά. πνπ ζπκκεηέ-
ρνπλ ζηνπο ζηεκέλνπο θνηλσληθνχο δηάινγνπο, 
ππνγξάθνπλ «θνηλά πνξίζκαηα» θαη «θνηλέο 
αλαθνηλψζεηο». 

Σα ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ - ΣΔΦΔΝΩΝ - ΠΔΔΜΑΓΔΝ θαη ΠΔ-ΝΑΣ, νη λαπηεξγάηεο θαη γεληθφηεξα          
νη δπλάκεηο πνπ ζπζπεηξψλνληαη ζην ΠΑΜΔ θαινχλ φιεο ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, θάζε 

Οκνζπνλδία, Δξγαηηθφ Κέληξν, ζσκαηείν, ζπλνιηθά ηνπο εξγαδφκελνπο λα πάξνπλ απφθαζε        
γηα γεληθή απεξγία Παλειιαδηθή - Παλεξγαηηθή ζε δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα ζηηο 24 Ννέκβξε. 

Σαπηφρξνλα ζηελ ηειηθή επζεία κπαίλνπλ νη ηαμηθέο δπλάκεηο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο 4εο           
Παλειιαδηθήο πλδηάζθεςεο ηνπ ΠΑΜΔ 19-20 Ννέκβξε. Σα ηαμηθά λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία κε         

πεξηνδείεο ζηα θαξάβηα θαη Γεληθέο πλειεχζεηο θαινχλ ηνπο λαπηεξγάηεο λα πάξνπλ ηελ           
ππφζεζε ζηα ρέξηα ηνπο, ηνλίδνληαο κεηαμχ ησλ άιισλ ηα εμήο:  
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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                                

Ναπάξρνπ Ννηαξά 92 

Πεηξαηάο - ΣΚ: 185 35                                 

Σει: 210 - 41 70 479 

ΔΣΖΗΑ ΤΝΓΡΟΜΖ                                        

Δζσηεξηθνχ: Δπξψ 15                                    

Δμσηεξηθνχ: Δπξψ 50 

Σνπιάρηζηνλ 202 άλζξσπνη έραζαλ 
ηελ δσή ηνπο ζε λαπάγην αιηεπηηθνύ, πνπ 
βπζίζηεθε 21/09/2016 ζηε Μεζόγεην 
αλνηθηά ηεο Αηγύπηνπ, ελώ ηνπιάρηζηνλ 
169 δηαζώζεθαλ. Ωζηόζν ν Γηεζλήο Οξ-
γαληζκόο Μεηαλάζηεπζεο αλαθνίλσζε 
όηη ζην πινίν επέβαηλαλ έσο θαη 450 πξό-
ζθπγεο θαη κεηαλάζηεο θαη όηη πεξίπνπ 300 
έραζαλ ηελ δσή ηνπο. 

Πξόθεηηαη γηα ηξαγηθή ζπλέπεηα ησλ 
ηκπεξηαιηζηηθώλ επεκβάζεσλ κε ηηο κά-
ρεο θαη ηα παδάξηα λα καίλνληαη ζε όια 
ηα κέησπα  ηνπ πνιέκνπ  ζηε  πξία  θαη 
ην Ηξάθ, αλαγθάδνληαο ρηιηάδεο αλζξώ-
πνπο λα εγθαηαιείςνπλ ηα ζπίηηα ηνπο, 
παίξλνληαο ηνλ δξόκν ηεο πξνζθπγηάο 
κε θόζηνο πνιιέο θνξέο θαη ηε δσή ηνπο. 

Καλέλαο εξγαδόκελνο δελ κπνξεί λα 
κέλεη απαζήο θαη αδηάθνξνο απέλαληη ζε 
απηέο ηηο αλεζπρεηηθέο εμειίμεηο, ηηο 
αληηζέζεηο θαη ηνπο αληαγσληζκνύο κε-
ηαμύ    ΖΠΑ- ΔΔ - ΝΑΣΟ θαη ηεο  Ρσζί-
αο ζηε ΝΑ Μεζόγεην, ηε Μ. Αλαηνιή 
θαη ηελ επξύηεξε πεξηνρή. Δίλαη θαζή-
θνλ θάζε εξγαδόκελνπ, γεληθόηεξα ηνπ 
εξγαηηθνύ θηλήκαηνο λα δπλακώζεη       
ε αιιειεγγύε καο, λα ζηεξίμνπκε 
έκπξαθηα ηα ζύκαηα ησλ ηκπεξηαιηζηη-
θώλ πνιέκσλ, ηνπο πξόζθπγεο κεηαλά-
ζηεο θαη ηα παηδηά.  

Να απνκνλώζνπκε ηνπο θαζίζηεο, 
ηεο Υξπζήο Απγήο θ.ά. όινπο όζνπο 
ρύλνπλ ην δειεηήξην ηνπ ξαηζηζκνύ θαη 
ηεο μελνθνβίαο. Να δπλακώζεη  ε αληη-
θαπηηαιηζηηθή  - αληηκνλνπσιηαθή πάιε 
ελάληηα ζηηο αηηίεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο 
βαξβαξόηεηαο, πάιε γηα ηελ  αλαηξνπή 
ηνπ ζάπηνπ εθκεηαιιεπηηθνύ ζπζηή-
καηνο, ηελ θαηάθηεζε ηεο εξγαηηθήο 
εμνπζίαο  

Σνπιάρηζηνλ 32 άλζξσπνη πλίγεθαλ, 
15/10/2016, κεηά ηελ αλαηξνπή θαη 
βύζηζε F/B ζε πνηάκη ζηε ΒΓ Μηαλ-
κάξ. Πεξίπνπ 150 δηαζώζεθαλ θαη 
άιινη 60 παξέκελαλ αγλννύκελνη -
ελδερνκέλσο θαη 100- θαζώο ζύκθσλα 
κε καξηπξίεο ζην πινίν επέβαηλαλ ηνπ-
ιάρηζηνλ 300 άηνκα, παξόηη ε ρσξεηη-
θόηεηά ηνπ είλαη γηα 120. Σα λαπηηθά 
αηπρήκαηα είλαη ζπρλά ζηε Μηαλκάξ, 
όπνπ πνιινί άλζξσπνη ζηνηβάδνληαη ζε 
ππνζπληήξεηα F/B. 

 Έλαο λεθξόο, 3 ζνβαξά ηξαπκαηη-
ζκέλνη θαη έλαο αγλννύκελνο είλαη ν 
απνινγηζκόο από εθξήμεηο θαη ππξθα-
γηά πνπ  εθδειώζεθαλ ζην Γ/Ξπινην 
«Feng Sheng You 8» ζην Νηνλ-
γθθάλγθ ζηελ Κίλα. 

 Σξαγηθό ζάλαην βξήθε έλαο λαπηεξ-
γάηεο, από ηελ Οπθξαλία, πέθηνληαο 
από κεγάιν ύςνο από ην θαηάζηξσκα 
ηνπ  Φ/Γ πινίνπ «Brasschaat» ζην 
αγθπξνβόιην ηνπ Tynemouth ηεο     
Αγγιίαο. 

 Οθηώ άηνκα ηξαπκαηίζηεθαλ από 
ππξθαγηά ζηνλ ηεξκαηηθό ζηαζκό         
πεηξειαίνπ Saudi Aramco ζηε Ras 
Tanura ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο, 
20/09/2016. 

  Γύν λαπηεξγάηεο ηξαπκαηίζηεθαλ 
από έθξεμε ζην Γ/Ξπινην «Mercuria» 
ζηνλ Σάξαληα ηεο Ηηαιίαο, 24/09/2016, 
θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζηώλ ζπγθόι   
ιεζεο. 

Η ύλη ηος παπόνηορ             

θύλλος έκλειζε                         

25 Οκηώβπη 2016 

(Σςνέσεια από ηη ζελίδα 1) 

 ήκεξα, ζηέιλνπκε ην δηθφ 
καο κήλπκα φηη ζα αγσλη-

ζηνχκε κε φιεο καο ηηο δπλά-
κεηο: 
 Γηα λα κελ ππάξρεη εξγαδφκελνο 

θάησ απφ 751 επξψ. 
 Γηα ηελ επαλαθνξά ησλ θιαδηθψλ 

ζπκβάζεσλ, ηεο ππνρξεσηηθφηε-
ηάο ηνπο θαη ηεο θαηάξγεζεο ηνπ  
αίζρνπο ησλ αηνκηθψλ ζπκβάζε-
σλ θαη ηηο Δλψζεηο Πξνζψπσλ. 

 Γηα ηελ αλάθηεζε ησλ απσιεηψλ 
πνπ είρακε. 

 Γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ αληεξγαηη-
θψλ λφκσλ. 

 Γηα απμήζεηο ζηνπο κηζζνχο, ζηηο 
ζπληάμεηο, ζηηο θνηλσληθέο πα-
ξνρέο. 

Απηφο ν αγψλαο δελ είλαη 
πεξίπαηνο. Απαηηεί ζχγθξνπζε κε 
ηνπο κνλνπσιηαθνχο νκίινπο θαη 
ηηο ελψζεηο ηνπο, φζνπο δνπιεχνπλ 
γηα απηνχο. Απαηηείηαη γεξή νξγά-
λσζε θαη απνθάζεηο γηα αγψλα. 

Οη Δ είλαη έλα δήηεκα πνπ 
ζπλδέεηαη κε ηνπο φξνπο δνπιεηάο 
θαη δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ 
επηδξά ζηηο ζπληάμεηο, ηηο παξν-
ρέο, ηα επηδφκαηα, πνπ αθνξά ην 
ζήκεξα, σο ειάρηζηε πξνζηαζία 
απφ ηελ αγξηφηεηα ηεο εθκεηάι-
ιεπζεο. 

Ο δξφκνο ηεο αλάθακςεο, ηεο 
αληαγσληζηηθφηεηαο, πνπ ππφ-
ζρνληαη νη εθάζηνηε θπβεξλψληεο 
θαη ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε, δελ 
καο αθνξά!  

Παηάεη πάλσ ζηα ζπληξίκκηα 
ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέ-
λσλ, ησλ αλέξγσλ, ηεο  θησρνιν-
γηάο  θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, 
ζηα απνθαΐδηα θαη  νδεγεί κε κα-
ζεκαηηθή  αθξίβεηα ζε αχμεζε ηνπ 
βαζκνχ εθκεηάιιεπζεο, ζε λέα 
ζπζζψξεπζε πινχηνπ, δειαδή 
ζε λέα ζθνδξή θαπηηαιηζηηθή 
θξίζε, κέρξη θαη ηνλ ηκπεξηαιηζηη-
θφ πφιεκν γηα ην κνίξαζκα ησλ 
αγνξψλ, ησλ δξφκσλ ηεο Δλέξ-
γεηαο θαη ησλ ζθαηξψλ επηξξνήο. 

 

Σν αχξην πνπ καο εηνηκά-
δνπλ ζα είλαη ρεηξφηεξν απφ 
ηε βαξβαξφηεηα πνπ  δνχκε 
ζήκεξα.  

 
 

Υσξίο ζθιεξφ αγψλα, ζπγθέ-
ληξσζε δπλάκεσλ, νξγάλσζε  
παληνχ, δελ ζα απνθαηαζηαζνχλ 
νη ζπληάμεηο, νη απψιεηεο πνπ 
είρακε.  

Γελ ζα έρνπκε ηελ Κνηλσληθή 
Αζθάιηζε πνπ έρνπκε αλάγθε, 
νχηε ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξί-
ζαιςε θαη ηελ Πξφλνηα. 

ηνπο ζρεδηαζκνχο πνπ έρνπλ 
ζπκθσλεζεί αλάκεζα ζηελ θπ-
βέξλεζε θαη ην θνπαξηέην πεξη-
ιακβάλεηαη: 

 Νέν ρηχπεκα ζηηο εξγαζηαθέο 
ζρέζεηο, ζηνπο κηζζνχο θαη ηηο 
ζπληάμεηο. 

 Απειεπζέξσζε ησλ απνιχζεσλ. 
 Πεξηνξηζκφο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο 

δξάζεο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 
απεξγίαο. 

Σηο ιχζεηο θαη ηα απνηειέ-
ζκαηα πνπ έρνπκε αλάγθε δελ 
ζα καο ηα ραξίζεη θαλείο. Με 
ηνλ αγψλα καο ζα ηα επηβάινπ-
κε. Ζ εξγαηηθή ηάμε, ε θησρνιν-
γηά δελ έρεη δνθηκάζεη αθφκε λα 
αμηνπνηήζεη ηελ ηεξάζηηα δχλακε 
πνπ έρεη. 

Αο ζθεθηεί θάζε εξγάηεο θαη 
εξγάηξηα:  

Μήπσο είδε θαλέλαο λα γίλν-
ληαη πξάμε νη ππνζρέζεηο ησλ 
ζεκεξηλψλ θπβεξλψλησλ γηα 
θαηάξγεζε ησλ κλεκνλίσλ θαη 
επαλαθνξά ησλ Δ;  

Σν αληίζεην έθαλαλ. Νέν κλε-
κφλην ππέγξαςαλ, έλα ζσξφ 
αληεξγαηηθνχο λφκνπο επίζεο, 
λένπο αληηιατθνχο ζρεδηαζκνχο 
έρνπλ θαη δελ έρνπλ ηνλ παξακη-
θξφ ελδνηαζκφ λα ππνγξάςνπλ 
φζα κλεκφληα ρξεηάδεηαη ην 
θεθάιαην. 

Γελ αλαγλσξίδνπκε θαλέλα 
ρξένο.  

Γελ δερφκαζηε θαλέλα λέν 
κλεκφλην γηα ηελ φπνηα ξχζκηζε 
παδαξεχεη ε θπβέξλεζε. Δκείο 
κφλν κπνξνχκε λα αιιάμνπκε 
ηελ θαηάζηαζε γηα λα πξνζηα-
ηεχζνπκε ηε δσή καο, ηηο νηθνγέ-
λεηέο καο, γηα λα αλνίμνπκε       
δξφκν γηα έλα κέιινλ ρσξίο 
θηψρεηα, κλεκφληα, αλεξγία θαη 
εμαζιίσζε. 

Δίκαζηε ζε εηνηκφηεηα λα 
απαληήζνπκε κε γεληθή απεξ-
γία θαη θιηκάθσζε ζηνπο λένπο 
αληηιατθνχο  ζρεδηαζκνχο.  

 

 Σν δίθην ζα θξηζεί ζηνπο          
δξφκνπο ηνπ αγψλα. 

 πλερίδνπκε ζηαζεξά θαη            
αλππνρψξεηα. 

Κατάθεσαν το δικό τους σχέδιο νόμου για τις ..Ε. 

(Συνέχεια από ηη ζελίδα 1) 

Κερδισμένοι οι εφοπλιστές σε πόλεμο και ειρήνη 

ηε δηάξθεηα ηνπ  Α' Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ (1914 - 1918),  
βπζίζηεθαλ 143 ειιεληθά πινία θαη ράζεθαλ πνιιέο αλζξψπηλεο 
δσέο, ελψ νη εθνπιηζηέο θαξπψζεθαλ κεγάια πνζά απφ ηελ αζθά-
ιεηα ησλ πινίσλ θαη αχμεζαλ ην ζηφιν ηνπο κεηαπνιεκηθά, κε        
ηαρχηαηνπο κάιηζηα ξπζκνχο. Ακέζσο κεηά ηνλ Α' Παγθφζκην     
Πφιεκν, ην θξάηνο ππνρξέσζε ην ΝΑΣ λα κεηαηξέςεη ζεκαληηθφ  
κέξνο ησλ απνζεκαηηθψλ ηνπ ζε εζληθά ρξεφγξαθα, πνπ χζηεξα 
απφ κεξηθά ρξφληα ε αμία ηνπο ππνβηβάζηεθε ζην κεδέλ. 

ηε ζπλέρεηα, ε δηθηαηνξία ηνπ Μεηαμά ππνρξέσζε ηα αζθαιη-
ζηηθά Σακεία θαη ην ΝΑΣ λα δηαζέζνπλ κεγάια θεθάιαηα ζε επελδχ-
ζεηο δεκνζίσλ έξγσλ θαη ζε πινπζηνπάξνρεο πξνζθνξέο πξνο       
ηελ «εζληθήλ θπβέξλεζηλ» γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ 
επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ. 

ηνλ Β' Παγθφζκην Πφιεκν (1939 - 1944) βπζίζηεθαλ 429       
ειιεληθά πινία, γηα ηα νπνία νη εθνπιηζηέο απνθφκηζαλ 27 εθ.  
ιίξεο. Άιια 14 εθ. ιίξεο πήξαλ απφ λαχινπο θαη πνιιά αθφκα     
εθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα απνδεκηψζεηο θαη λαχια απφ ηηο ΖΠΑ. 
Πάλσ απφ 3.000 λαπηεξγάηεο έραζαλ ηε δσή ηνπο, ελψ άγλσζηνο 
είλαη ν αξηζκφο ησλ ηξαπκαηηψλ, ρσξίο λα απνδεκησζεί θακία         
νηθνγέλεηα  λαπηεξγάηε. 

Σν 1946, ε θπβέξλεζε εγγπήζεθε ηελ αγνξά 100 «Λίκπεξηη»  
θαη 7 δεμακελφπινησλ γηα ηνπο Διιελεο εθνπιηζηέο ζην 1/3 ηεο 
αμίαο ηνπο, δειαδή ζηα 16.500.000 ζηεξιίλεο. Οη εθνπιηζηέο  
έδσζαλ κφλν 4.100.000 θαη ην ππφινηπν πνζφ ην εγγπήζεθε ην 
ειιεληθφ δεκφζην. Πξφθεηηαη γηα ρξήκαηα ησλ λαπηεξγαηψλ, πνπ 
έπξεπε λα ην εμνθιήζνπλ κε ηφθν 3,5% ζε 17 ρξφληα. Αλ θαη νη 
εθνπιηζηέο απνθφκηζαλ ακχζεηα θέξδε απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 
λαπηεξγαηψλ, ηα ρξέε ηνπο δηαγξάθεθαλ απφ ηηο αζηηθέο θπβεξλήζεηο. 

Ο νόμος 2687/53 

Όιε ε αγξηφηεηα ηνπ εθνπιηζηη-
θνχ θεθαιαίνπ πεξηέρεηαη ζην λφκν 
2687/53, πνπ δηαθπιάηηνπλ σο θφξε 
νθζαικνχ φιεο νη θπβεξλήζεηο,    
θαη απηή ηνπ ΤΡΗΕΑ. Σν 1953  
ε θπβέξλεζε Παπάγνπ ςήθηζε ζηε 
Βνπιή ην λφκν έθηξσκα 2687 πεξί 
πξνζηαζίαο ηνπ μέλνπ θεθαιαίνπ 
ζηελ Διιάδα θαη παξαρψξεζε  
κεγάια πξνλφκηα ζην εθνπιηζηηθφ 
θεθάιαην, κε ζπληαγκαηηθή θαην-
ρχξσζε. Ο λφκνο απηφο απνηειεί ηε 
βάζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο 
λαπηηιίαο, ηεο άγξηαο θαπηηαιηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ λαπηεξγα-
ηψλ θαη γεληθφηεξα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ζηνπο ζπλαθείο θιάδνπο. 

ηα πνληνπφξα, κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ φξνπ 8, ηνπ άξζξνπ 
13, ησλ «εγθξηηηθψλ πξάμεσλ λενιφγεζεο ησλ θαξαβηψλ» (λ. 2687/53), 
νη εθνπιηζηέο δελ εθαξκφδνπλ ηε Δ θαη δελ θαηαβάιινπλ αζθα-
ιηζηηθέο εηζθνξέο ζην ΝΑΣ θαη ζηα άιια αζθαιηζηηθά ηακεία γηα       
ην ζχλνιν ησλ λαπηεξγαηψλ πνπ είλαη λαπηνινγεκέλνη ζηα 5.200 
θαξάβηα ηνπο. Ωο απνηέιεζκα, ην 80% ησλ λαπηεξγαηψλ πνπ     
δνπιεχνπλ ζηα ειιελφθηεηα πνληνπφξα πινία, δελ ακείβνληαη κε   
ηηο Δ θαη είλαη ρσξίο Αζθάιηζε ζην ΝΑΣ. 

Αλ ζθεθηεί θαλείο φηη ζηα ειιελφθηεηα θαξάβηα απαζρνινχληαη 
πεξίπνπ 75.000 λαπηεξγάηεο, εθ πεξηηξνπήο 6 κήλεο ην ρξφλν,  
ζπλνιηθά 120.000 λαπηεξγάηεο δνπιεχνπλ ζε ζπλζήθεο γαιέξαο, 
ρσξίο εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα (75.000 ρ 2 εμάκελα 
= 150.000 λαπηεξγάηεο, ην 80% ηζνχηαη κε 120.000 εξγαδφκελνπο). 
Αληίζηνηρα, ζηελ θξνπαδηέξα, κε ηελ ςήθηζε ηνπ λ. 3872/2010 δελ 
ππάξρεη νχηε έλαο λαπηεξγάηεο κε ζπγθξνηεκέλα δηθαηψκαηα, ψζηε 
ν πινηνθηήηεο λα θαηαβάιιεη εηζθνξέο ζην ΝΑΣ. 

Φαριστικές ρυθμίσεις για το κεφάλαιο 

Απφ ηελ άιιε, νη εθνπιηζηέο δελ αλεζχρεζαλ πνηέ γηα ηα ρξέε 
ηνπο πξνο ην ΝΑΣ, αθνχ έγηλε «λφκνο» ε παξαγξαθή θαη νη ραξη-
ζηηθέο ξπζκίζεηο. Με ηνλ αλαγθαζηηθφ λ. 1611/1950, επηβιήζεθε      
ε θαηάζεζε ησλ απνζεκαηηθψλ ησλ Σακείσλ ζηελ Σξάπεδα ηεο      
Διιάδαο, κε επηηφθηα αξθεηά ρακειφηεξα ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη    
ηνπ  επηηνθίνπ  θαηαζέζεσλ. 

Απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ εθνπιηζηηθψλ νθεηιψλ απνδείρζεθε 
φηη: Tν 1951 απφ ηηο 246.528 ιίξεο νη εθνπιηζηέο πιήξσζαλ κφλνλ 
ηηο 64.498 ιίξεο. Σν 1952 ρξσζηνχζαλ γηα 170 πινία 127.942 ιίξεο 
θαη 56.263 δνιάξηα. Σν 1953 ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ ΝΑΣ αλαθεξφηαλ 
έλα πνζφλ 1.313.014 δνιαξίσλ σο ρξέε απφ αλεμφθιεηα λαπηνιφ-
γηα. Οη νθεηιέο απηέο παξαγξάθεθαλ, θαζψο ελ ησ κεηαμχ είρε ιήμεη 
ην δηθαηνζηάζην. Άιια 246.000 δνιάξηα αθνξνχλ ζηα αλεμφθιεηα 
λαπηνιφγηα ησλ 14 θξαηηθψλ «Λίκπεξηη» θ.ιπ. 

Ζ θπβέξλεζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή, κε ηελ ςήθηζε 
ηνπ λ. 2037/55, κείσζε ηηο εθνπιηζηηθέο εηζθνξέο θαηά ην 1/3, ελψ 
κε ην λ. 3899/58 ζηεξεί ην ΝΑΣ απφ ην «δηθαίσκα ηεο 1εο ππνζήθεο», 
κεηά ηηο απαηηήζεηο ηνπ πιεξψκαηνο θαη πιένλ πξνεγνχληαη          
νη δαλεηζηέο, έηζη πνπ λα κελ απνκέλεη επαξθέο πνζφλ γηα ηελ  
θάιπςε ησλ ρξεψλ πξνο ην ΝΑΣ. Σν 1962 είραλ δηαηεζεί 27 εθ.     
δξρ. γηα ην ιαρεηνθφξν δάλεην ηεο ΔΡΔ. Σν 1967 - 1968 ε ρνχληα 
άξπαμε απφ ην ΝΑΣ πάλσ απφ 15 εθ. δνιάξηα, γηα ηα δχν 
«παξαγσγηθά» ηεο δάλεηα. 

Παξάιιεια, ην θξάηνο ζηέξεζε απζαίξεηα ην ΝΑΣ απφ ηα     
δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ. Δπίζεο, 
αθαίξεζε απφ ην ΝΑΣ ηα δηθαηψκαηα πνπ είρε επί ησλ αλεγεη-       
ξφκελσλ λαπαγίσλ. Με ην λ. 2076/1992 ε θπβέξλεζε ηεο ΝΓ έδσζε 
ηε δπλαηφηεηα λα ηνπνζεηείηαη κέρξη θαη 20% ησλ απνζεκαηηθψλ 
ησλ Σακείσλ ζην ρξεκαηηζηήξην. Σν ΠΑΟΚ θαη κε ην  λ. 
2676/1999 αχμεζε ην πνζνζηφ ζην 23%. Οη δεκηέο ησλ αζθαιη-
ζηηθψλ ηακείσλ ζην ρξεκαηηζηήξην ηελ πεξίνδν 1999 - 2002 ήηαλ 
πάλσ απφ 3,5 δηζ. επξψ. 

Με ην λ. 3978/2011, ε θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ - θαη' εληνιή ησλ 
εθνπιηζηψλ - θαηάξγεζε ηα ηέιε ππέξ ΚΑΔΟ, κε απψιεηεο γηα ην 
ΝΑΣ 40 εθ. επξψ εηεζίσο. Σν Μάξηε ηνπ 2012, κε ην PSI, ηα απφ-
ζεκαηηθά ηνπ ΝΑΣ, απφ 15.339.828,61 επξψ, κεηά ην «θνχξεκα» 
έκεηλαλ κφιηο 4.691.018,49 επξψ. Δλψ απφ ηνλ ΔΛΟΔΝ, κε απνζε-
καηηθά 51.625.108 επξψ, «θνχξεςαλ» 32.046.403 επξψ! Με         
απφθαζε ηεο ΔΣΔ ζηηο 25/04/2013, νη 33.986 κεηνρέο ηεο Δζληθήο 
Σξάπεδαο πνπ θαηείρε ην ΝΑΣ, έγηλαλ 3.398. 

Οργάνωση - σύγκρουση  
με κριτήριο τις σύγχρονες ανάγκες 

Οη εθνπιηζηέο, νη θπβεξλήζεηο θαη ε πιεηνςεθία ησλ Γ ηνπ ΝΑΣ, 
εξγνδνηηθνί - θπβεξλεηηθνί ζπλδηθαιηζηέο, έρνπλ ηελ επζχλε γηα      
ηε ρξενθνπία ηνπ ΝΑΣ θαη ησλ άιισλ αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ ησλ 

λαπηεξγαηψλ. Ζ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ 
- ΑΝΕΛ, και ζυγκεκπιμένα ο υπουπ-
γφο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ζε ζρε-
ηηθή Δξψηεζε ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο 
Οκάδαο ηνπ ΚΚΔ ην 2015 νκνιφ-
γεζε φηη ράξηζαλ ζηνπο εθνπιηζηέο 
βεβαησκέλεο νθεηιέο ζην ΝΑΣ θαη ηα 
άιια Σακεία πάλσ απφ 100 εθ. επξψ 
(εηαηξείεο ΓΑΝΔ, LΟUIS, GA FERRIES, 
ΑΟ, KALLISTI, AGOUDIMOS,     

ENDEAVOUR, ΝΔΛ, ΒΔΝΣΟΤΡΖ θ.ιπ.). 
     Ζ αληεξγαηηθή πνιηηηθή, ε εηζθν-
ξνδηαθπγή, ε δηαγξαθή ησλ ρξεψλ 

θαη ηα ζαιαζζνδάλεηα ησλ εθνπιηζηψλ, νη 13 κεηψζεηο ησλ νξγαλη-
θψλ ζπλζέζεσλ, ε κεηαηξνπή ησλ κηζζψλ ησλ λαπηεξγαηψλ απφ 
ζπλάιιαγκα - ιίξεο Αγγιίαο ζε δξαρκέο, ζηα πνληνπφξα, ζηα κεζν-
γεηαθά θαη ζηα θξνπαδηεξφπινηα απνηεινχλ ηηο βαζηθέο αηηίεο ηεο 
ρξενθνπίαο ηνπ ΝΑΣ θαη ησλ άιισλ Σακείσλ ησλ λαπηεξγαηψλ. 

Ζ άζιηα εθζηξαηεία ησλ εθνπιηζηψλ, ησλ αζηηθψλ θπβεξλήζεσλ 
θαη ησλ ππνηαθηηθψλ ηνπο ζηελ ΠΝΟ φηη ηα ειιείκκαηα νθείινληαη 
ζηε καδηθή ζπληαμηνδφηεζε λαπηεξγαηψλ απφ ηε νβηεηηθή Δλσζε 
θαη ηηο άιιεο ζνζηαιηζηηθέο ρψξεο, ρξενθφπεζε απφ ηα ίδηα ηα επί-
ζεκα ζηνηρεία ηνπ ΝΑΣ: Απφ ην 1974 ζπληαμηνδνηήζεθαλ κφλν 21 
αγσληζηέο λαπηεξγάηεο πνπ είραλ ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθά δηθαη-
ψκαηα κε πνιχρξνλε ζεηεία ζηα θαξάβηα πξηλ αθφκε νη εθνπιηζηέο 
θαη ην αζηηθφ θξάηνο ηνπο ππνρξεψζνπλ κε δηψμεηο λα δήζνπλ ζηελ 
αλαγθαζηηθή πξνζθπγηά, ζηηο θηιφμελεο ζνζηαιηζηηθέο ρψξεο. 

Δπνκέλσο, ζήκεξα δελ αξθεί νη εξγαδφκελνη λα παιεχνπλ γηα  
λα κε γίλνπλ ρεηξφηεξα ηα πξάγκαηα, ζεσξψληαο «πεξαζκέλα  
μεραζκέλα» φζα ηνπο έθιεςαλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, πνπ είλαη   
ν ηδξψηαο θαη ε δνπιεηά ηνπο. Υξεηάδεηαη λα νξγαλσζνχλ θαη λα     
παιέςνπλ γηα ηελ αλάθηεζε ησλ απσιεηψλ, γηα απμήζεηο ζε κηζζνχο 
θαη ζπληάμεηο, θαηάξγεζε ησλ αληεξγαηηθψλ - αληηαζθαιηζηηθψλ 
λφκσλ, κε θξηηήξην ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηνπο, θφληξα ζην θεθά-
ιαην, ζηελ ΔΔ θαη ζηα θφκκαηά ηνπο. 

Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη γηα ηνπο λαπηεξγάηεο, 
γεληθφηεξα γηα ηελ εξγαηηθή ηάμε, είλαη φηη ζηνλ θαπηηαιηζκφ φιεο 
νη θαηαθηήζεηο είλαη επηζθαιείο, θάησ απφ ηε δακφθιεην ζπάζε 
ηνπ θεθαιαίνπ. Πξνυπφζεζε γηα ζχγρξνλα θνηλσληθναζθαιηζηηθά 
δηθαηψκαηα γηα φινπο, γηα ζηαζεξή δνπιεηά κε πιήξε δηθαηψκαηα, 
θαζνιηθφ δεκφζην θαη δσξεάλ ζχζηεκα Τγείαο, είλαη λα πάξνπλ νη 
εξγαδφκελνη ζηα ρέξηα ηνπο ηνλ έιεγρν θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο 
νηθνλνκίαο, κε θνηλσληθνπνίεζε ησλ κέζσλ παξαγσγήο θαη 
εξγαηηθή εμνπζία. Σν δπλάκσκα ηεο Λατθήο πκκαρίαο θαη ε 
ηζρπξνπνίεζε ηνπ ΚΚΔ είλαη πξνυπφζεζε γηα λα πάεη απηφο      
ν  αγψλαο  κέρξη  ηέινπο. 

Σα «βαπνξάθηα» ησλ εθνπιηζηώλ 
(Συνέχεια από ηη ζελίδα 1) 

Μ ε πίεζε ησλ ηαμηθώλ ζσκαηείσλ ΠΔΜΔΝ - 
ΣΔΦΔΝΩΝ - ΠΔΔΜΑΓΔΝ ησλ δπλάκεσλ 

ηνπ ΠΑΜΔ θαη ηελ πίεζε ησλ λαπηεξγαηώλ κέζα από ηα 
θαξάβηα θαη ηα ζσκαηεία ε πιεηνςεθία ηεο ΔΔ ηεο ΠΝΟ 
έρεη πάξεη νξηζκέλεο θνξέο απνθάζεηο  πνπ ηηο αμηνπνηνύ-
κε γηα ηελ νξγάλσζε ηεο πάιεο  ησλ λαπηεξγαηώλ γηα α-
πεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο. Απηό δελ αιιάδεη ηελ απαξάδε-
θηε θαηάζηαζε ζηελ ΠΝΟ, ηελ ππνλνκεπηηθή δξάζε ηνπ 
ξεθνξκηζκνύ θαη νπνξηνπληζκνύ ησλ ππνηαθηηθώλ ησλ 
εθνπιηζηώλ ζηελ Οκνζπνλδία πνπ ιεηηνπξγνύλ σο 5ε θά-
ιαγγα ζην εξγαηηθό θίλεκα.  

Ξεπνπιεκέλνη εξγαηνπαηέξεο ηνπ εξγνδνηηθνύ -   
θπβεξλεηηθνύ ζπλδηθαιηζκνύ, κεραληζκόο γηα ηνπο 
εθνπιηζηέο, ην θεθάιαην θαη ηηο θπβεξλήζεηο, πξνθεηκέ-
λνπ λα δηαηεξνύλ ηνλ έιεγρν ζε ζσκαηεία, ΓΔΔ, ΠΝΟ, 
ΠΔΝΔΝ, ΠΔΠΔΝ θ.ά.  

Όινη απηνί νη ...«αθνκκάηηζηνη», «αθεδεκόλεπηνη», 
...«αλεμάξηεηνη», είλαη θνξείο ηνπ «θνηλσληθνύ εηαη-
ξηζκνύ», βάδνπλ εκπόδηα ζηελ νξγάλσζε ηεο ηαμηθήο 
πάιεο ησλ λαπηεξγαηώλ, ηεο εξγαηηθήο ηάμεο Γη’ απηό 
πξέπεη λα απνκνλσζνύλ από ηνπο λαπηεξγάηεο θαη γελη-
θόηεξα από ηνπο εξγαδόκελνπο. Να εληζρπζνύλ νη     
δπλάκεηο ηα ηαμηθά ζσκαηεία πνπ ζπζπεηξώλνληαη θαη 
παιεύνπλ κε ηε γξακκή ηνπ ΠΑΜΔ, παληνύ. 

 

Σν ΚΚΔ θαηέζεζε ζηε Βνπιή          
ην ζρέδην λόκνπ γηα ηηο ..Δ. 
Σελ πξόηαζε λόκνπ, πνπ ζπληάρζεθε κε 

πξσηνβνπιία Οκνζπνλδηώλ θαη Δξγαηηθώλ      
Κέληξσλ θαη ζπλππνγξάθεηαη από 513 έσο  
ηώξα ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο, θαηέζεζε 
18/10 ζηε Βνπιή ε Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα 
ηνπ ΚΚΔ, αληαπνθξηλόκελε ζην αίηεκά ηνπο. 

Σν ζρέδην λόκνπ  
αλάκεζα ζε άιια πξνβιέπεη:  

 Σελ θαηάξγεζε όισλ ησλ αληεξγαηηθώλ       
δηαηάμεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο λόκνπο     
πνπ ςεθίζηεθαλ από ηηο πξνεγνύκελεο θαη ηε 
ζεκεξηλή θπβέξλεζε ηα ηειεπηαία ρξόληα κε 
ηα ηξία κλεκόληα.  

 Πιήξε δηαζθάιηζε ησλ ζπιινγηθώλ δηαπξαγ-
καηεύζεσλ θαη ησλ πιινγηθώλ πκβάζεσλ 
Δξγαζίαο, επαλαθνξά ηεο ππνρξεσηηθόηεηαο 
ησλ πιινγηθώλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο, ηεο 
αξρήο ηεο επλντθόηεξεο κεηαρείξηζεο γηα ηνπο 
εξγαδόκελνπο.  

 Απνθαηάζηαζε ηνπ θαηώηεξνπ κηζζνύ ζηα 
751 επξώ. Καηάξγεζε ηεο απαξάδεθηεο     
δηάθξηζεο γηα ηα λέα παηδηά πνπ κπαίλνπλ      
ζηε δνπιεηά.  

 Απνθαηάζηαζε ησλ δώξσλ θαη ησλ επηδνκά-
ησλ ζε εξγαδόκελνπο θαη ζπληαμηνύρνπο. Δπα-
λαθνξά ησλ όξσλ ησλ θιαδηθώλ ζπκβάζεσλ 
ζηα επίπεδα πξηλ ην 2012, σο βάζε γηα ηηο 
ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο. Καηάξγεζε 
ησλ ειαζηηθώλ κνξθώλ απαζρόιεζεο  θ.ά.  

ε ρσξηζηό παξάξηεκα, πνπ ζπλνδεύεη ηελ 
πξόηαζε λόκνπ, θαηαγξάθνληαη νλνκαζηηθά      
νη Οκνζπνλδίεο, ηα Δξγαηηθά Κέληξα θαη ηα 
σκαηεία πνπ ηελ ππνγξάθνπλ, δεηώληαο λα 
ζπδεηεζεί, λα ζηεξηρζεί θαη λα γίλεη λόκνο ηνπ 
θξάηνπο.  

ΝΑΤΣΙ ΚΟ  ΑΠΟΜΑ ΦΙΚΟ ΣΑΜΕ ΙΟ  
Διαχρονική η λεηλασία από το  

κεφάλαιο και τις κυβερνήσεις του  

 Ναπάγην αιηεπηηθνύ κε            

202 πξόζθπγεο λεθξνύο 

 
 

Γ χν κεηαιιεξγάηεο ηξαπ-
καηίζζεθαλ ζνβαξά ηηο 

ηειεπηαίεο κέξεο θαηά ηελ δηάξ-
θεηα επηζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ, 
ν  έ λ α ο  ζ η ν  Γ / Ξ π ι ν η ν 
«ΠΛΑΣΙΝΟΤΜ», ζην αγθπξνβφ-
ιην Αγ. Θενδψξσλ 20/09/2016 
θαη ν άιινο ζην Δ/Γ-Ο/Γ πινίν 
«Οlumpic Champion» ζηε 
Ναππεγνεπηζθεπαζηηθή Εψλε 
Πεξάκαηνο 21/10/2016.      

Δθηφο ησλ άιισλ, ππάξρνπλ 
ζνβαξέο επζχλεο ηεο θπβέξλε-
ζεο θαη ηνπ ππνπξγείνπ Δξγαζί-
αο γηα ηελ απαμίσζε ηεο  δηαδη-
θαζίαο ησλ ειέγρσλ απφ ηηο 
Μεηθηέο Δπηηξνπέο γηα ηελ  Τγη-
εηλή θαη ηελ Αζθάιεηα, πνπ 
πξέπεη λα είλαη θαζεκεξηλνί        
θαη φπνπ εθηεινχληαη λαππεγν - 
επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο, θαηαγ-
γέιιεη ην πλδηθάην Μεηάιινπ 
Αηηηθήο θαη Ναππεγηθήο Βηνκε-
ραλίαο Διιάδαο. 

Γελ πέξαζαλ ιίγεο  κέξεο θαη 
ε εξγνδνζία -απνζξαζπκκέλε 
απφ ηελ αλνρή ηεο θπβέξλεζεο 
θαη ησλ αξκφδησλ αξρψλ-      
παξεκπφδηζε ηελ είζνδν ζηα 
κέιε ηεο Μεηθηήο Δπηηξνπήο γηα  

 

 

ηελ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα γηα 
ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν έιεγρν 
ζε ρψξν λαππεγείνπ, 24/10. 

Όπσο αλαθέξεη ζηελ θαηαγ-
γειία, ην πλδηθάην Μεηάιινπ 
Αηηηθήο θαη Ναππεγηθήο Βην-
κεραλίαο Διιάδαο ν ηδηνθηήηεο 
ηνπ Ναππεγείνπ, «κε πεξίζζην  
ζξάζνο, πβξίδνληαο θαη απεηιψ-
ληαο ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο 
Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο, πνπ, 
ελψ  επέβαηλαλ ζε ππεξεζηαθφ 
απηνθίλεην ηνπ Ληκελαξρείνπ, 
δελ ηνπο επέηξεςε λα κπνπλ ζην 
Ναππεγείν»! 

χκθσλα κε ην πλδηθάην, 
θαηά ηε δηάξθεηα ειέγρνπ ζην 
ζπγθεθξηκέλν λαππεγείν, 21/10, 
δηαπηζηψζεθε φηη ππήξρε ζπ-
λεξγείν πνπ εθηεινχζε εξγαζίεο 
ρσξίο άδεηα θαη κε αλαζθάιη-
ζηνπο εξγαδφκελνπο, ελψ επη-
βιήζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή νη 
αλάινγεο θπξψζεηο.  

Γελ είλαη, άιισζηε, ε πξψηε 
θνξά πνπ εξγνδφηεο αληηκεησ-
πίδνπλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 
ειέγρνπο απφ ηηο Μεηθηέο       
Δπηηξνπέο κε αλάινγν ηξφπν. 

Από παξέκβαζε ησλ ηαμηθώλ ζσκαηείσλ ζην Γ ηνπ ΝΑΣ 

Κυβερνητική φιέστα στο   

“ H E L L A S  L I B E R T Y ”  

Κ πβεξλεηηθή θηέζηα κε ζέκα «Κξαηήζηε ηα πινία ελ 
θηλήζεη. Ζ ζπκβνιή ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ ζην Β΄ 

Παγθφζκην Πφιεκν»! Γηνξγάλσζε ε Γεληθή Γξακκαηεία 
πληνληζκνχ ηνπ Κπβεξλεηηθνχ έξγνπ θαη ην Τπνπξγείν 
Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, ζηηο 19 Οθηψβξε ζην 
πισηφ κνπζείν “HELLAS LIBERTY”, κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ 
Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο Γ. Θενηνθά, 
αληηπξνζσπείαο ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο, ησλ ζσκάησλ 
αζθαιείαο, ειάρηζηνπο  εθπξφζσπνπο ηεο Σνπηθήο Γηνίθε-
ζεο θαη ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ησλ λαπηεξγαηψλ, πνπ  
γηα άιιε κηα θνξά γχξηζαλ ηελ πιάηε ζην πνιηηηθφ 
πξνζσπηθφ  ησλ εθνπιηζηψλ.  

Σα θπβεξλεηηθά επηηειεία ελψ εθπιεξψλνπλ ηα θαζή-
θνληα πνπ ηνπο ζέηνπλ νη εθνπιηζηέο θαη ε πινπηνθξαηία, 
ε ΔΔ, ην ΝΑΣΟ, κε εθδειψζεηο φπσο ζηε Καηζαξηαλή,     
ζην πισηφ κνπζείν “HELLAS LIBERTY” θ.ά. ζθπιεχνπλ 
λεθξνχο ηνπ ηαμηθνχ αγψλα, δειψλνληαο κε απχζκελν 
ζξάζνο φηη "εκείο θάλνπκε ην θαζήθνλ καο θαη ζπλερίδνπκε 
ζηα βήκαηα φζσλ ζπζηάζηεθαλ.» Αίζρνο ! 

Εμπόδιζαν έλεγσο ζε Ναςπηγείο! 
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(Σςνέσεια από ηη ζελίδα 1) 

Λ έλε πσο γηα ηα νηθνλνκηθά πξν-
βιήκαηα ησλ Σακείσλ πξέπεη 

λα αλαιάβνπλ «φινη» ηηο επζχλεο ηνπο. 
Δθείλνη πνπ δελ πιήξσλαλ (θαη δελ 
πιεξψλνπλ) δελ είλαη νη Ναπηεξγάηεο, 
είλαη νη εθνπιηζηέο θαη  ην θξάηνο ηνπο, 
πνπ θιέβεη γηα δεθαεηίεο ηα ιεθηά ησλ 
εξγαηψλ θαη ηα δίλεη ζηνπο «επεξγέηεο», 
γηα λα θάλνπλ ...αλάπηπμε. Γηαηί ινηπφλ 
νη εξγαδφκελνη λα αλαιάβνπλ (μαλά) 
ηηο επζχλεο ησλ ρνξηάησλ θαη ησλ  
θιεθηψλ; 

Ξέξνπλ πνιχ θαιά ην κέγεζνο ησλ 
ηξηζ. πνπ ράλνληαη θάζε ρξφλν, επεηδή 
νη εθνπιηζηέο αξλνχληαη λα αζθαιί-
ζνπλ ζηελ ειιελφθηεηε λαπηηιία πάλσ 
απφ 60 ρηιηάδεο αλαζθάιηζηνπο     
λαπηεξγάηεο.  

Απφ ηε ςήθηζε ηνπ λ. 4387/16, ζην 
ΝΑΣ δελ απνδίδνπλ λέεο θχξηεο θαη 
επηθνπξηθέο ζπληάμεηο, νχηε θαλ ηελ 
πξνζσξηλή ζχληαμε ηνπ άξζξνπ 29, 
πνπ δηακνξθψλεηαη απφ 384 έσο 768 
επξψ, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηε ζρεηηθή 
ππνπξγηθή απφθαζε.  

Παξάιιεια, ην Τπνπξγείν Δξγαζί-
αο έρεη δψζεη γξαπηή εληνιή γηα θαηα-
γξαθή ηεο θηλεηήο θαη  αθίλεηεο πεξη-
νπζίαο ησλ ηακείσλ Πξνλνίαο ησλ λαπ-
ηεξγαηψλ, ζηα πιαίζηα θαηάξγεζεο   
θαη ελζσκάησζήο ηνπο ζην λέν θνξέα 
ΔΣΔΑΔΠ, κέρξη ηηο 1/1/2017.  

Τπελζπκίδνπκε φηη κε ην λφκν       
έθηξσκα 4387/2016, αλαηξέπεηαη ν λ. 
792/1978, πνπ πξνβιέπεη φηη νη λαπ-
ηεξγάηεο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ 
δηθαίσκα βάζεη: ● Σελ πξαγκαηηθή 
ζαιάζζηα ππεξεζία ● Σελ άδεηα ● Σνλ 
εηδηθφ ζπληειεζηή κε ηνλ νπνίν πξν-
ζαπμάλεηαη ε ζπλζεηηθή ζαιάζζηα      
ππεξεζία.  

Δπηπξφζζεηα, κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 
λένπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ησλ ζπληά-
μεσλ ν λένο λφκνο πξνβιέπεη:  
● πληειεζηή αλαπιήξσζεο γηα ηνλ θα-
ζνξηζκφ ησλ ζπληάμεσλ ηα 40 ρξφληα 
(κε 300 κέξεο αζθάιηζεο ην ρξφλν). 
Πξάγκα αδχλαηνλ γηα ηνπο λαπηεξγά-
ηεο. ● Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζπληαμην-
δνηηθνχ κηζζνχ ζα παίξλεηαη ππφςε ν 
κέζνο φξνο κηζζψλ ησλ Δ απφ ην 
2002 θαη φρη ηνπ ηειεπηαίνπ ρξφλνπ πνπ 
ηζρχεη ζήκεξα. 

Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα (αλ ηνπο 
επηηξέςνπκε λα εθαξκνζηεί ν λένο 
λφκνο) νη κέξεο  αζθάιηζεο καο απφ 
360 ην ρξφλν λα γίλνπλ 300 θαη λα κελ 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ε άδεηα 96 κέξεο 
ην ρξφλν.  

πγθεθξηκέλα ν πνληνπφξνο ζα 
ράλεη 5 κήλεο αζθάιηζεο ην ρξφλν (60 
κέξεο + 96 κέξεο άδεηα), ελψ ν αθην-
πιφνο -πνπ έρεη ιηγφηεξεο κέξεο άδεηα- 
πεξίπνπ 4 κήλεο ην ρξφλν.  

Σν κέηξν απηφ ζα αθνξά θαη ηνπο 
ζεκεξηλνχο ζπληαμηνχρνπο, αθνχ 
ζα γίλεη επαλππνινγηζκφο φισλ ησλ 
ζπληάμεσλ κέρξη ην 2018. 

Ζ ΠΔ-ΝΑΣ ζπκκεηέρεη ζην         
ζπληνληζηηθφ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ  
νκνζπνλδηψλ θαη ζσκαηείσλ (ΗΚΑ -        
ΓΖΜΟΗΟΤ - ΔΛΣΑ - ΟΑΔΔ - ΟΔ - 
ΠΟΔ/ΟΑΔΔ), πνπ κε αγσληζηηθφ 
πξφγξακκα παιεχνπλ ηελ αληηιατθή 
αληηζπληαμηνπρηθή πνιηηηθή ησλ εθά-
ζηνηε θπβεξλήζεσλ. ηα πιαίζηα απηά 
πξφηεηλε θαη έζηεηιε θάιεζκα ζε ζπληα-
μηνχρνπο, εξγαδφκελνπο θαζψο θαη ζε 
φια ηα ζσκαηεία λαπηεξγαηψλ θαη  
ζπληαμηνχρσλ γηα πξφγξακκα αγσλη-
ζηηθψλ  θηλεηνπνηήζεσλ.  

Γηα άιιε κηα θνξά νη δπλάκεηο ηνπ 
εξγνδνηηθνχ θαη θπβεξλεηηθνχ ηφμνπ 

έιακςαλ κε ηελ απνπζία ηνπο, ππνηη-
κψληαο ζθφπηκα ηελ αλάγθε γηα     
δξάζε. Δπηπξφζζεηα, αξλήζεθαλ λα 
ζπλππνγξάςνπλ ην ζρέδην λφκνπ γηα 
ηελ δηεθδίθεζε ησλ απσιεηψλ, πνπ 
έρνπκε ζε κηζζνχο - ζπληάμεηο, γηα 
ηελ θαηάξγεζε ησλ αληεξγαηηθψλ 
λφκσλ πνπ πεξηνξίδνπλ θαη θαηαξ-
γνχλ ηηο Δ. Γίλεηαη θαλεξφ φηη νη 
δπλάκεηο ηνπ εξγνδνηηθνχ - θπβεξλε-
ηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ δελ ζέινπλ λα 
δπζαξεζηήζνπλ ηα αθεληηθά ηνπο  
θαη λα βάινπλ ζε δχζθνιε ζέζε ηα 
θφκκαηά ηνπο, πνπ ζα αλαγθαζηνχλ 
λα πάξνπλ ζέζε. 

Να κελ πεξάζεη ε δηάιπζε ηεο 
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο! Γελ δερφ-
καζηε κνηξνιαηξηθά ηε λέα άγξηα επίζε-
ζε, πνπ ςήθηζαλ κε ην 3ν κλεκφλην 
ΤΡΗΕΑ/ΝΓ/ΠΑΟΚ/ΠΟΣΑΜΗ/ΑΝΔΛ. 

Ζ ΠΔ-ΝΑΣ καδί κε ηα ηαμηθά λαπ-
ηεξγαηηθά ζσκαηεία, αλαιάβακε κε 
επζχλε θαη ηφικε κεγάιεο πξσηνβνπ-
ιίεο ζπκπφξεπζεο, θνηλνχ βεκαηηζκνχ 
ζηνλ αγψλα. Με δηεθδηθεηηθφ πιαίζην 
βαζηζκέλν ζηηο ζχγρξνλεο ιατθέο     
αλάγθεο. 

Με έλα θίλεκα αλαηξνπήο θαη φρη 
έλα θίλεκα ηνπ κηθξφηεξνπ θαθνχ, ηνπ 
"εθηθηνχ" θαη ηνπ ξεαιηζκνχ ησλ κλε-
κνλίσλ θαη ηεο θαπηηαιηζηηθήο θεξδν-
θνξίαο, κπνξνχκε λα δψζνπκε απν-
θαζηζηηθά ηε κάρε ηεο ππεξάζπηζεο 
θαη ηεο δηεχξπλζεο ησλ δηθαησκάησλ 
καο. Έρνπκε ηε δχλακε γηα λα θιηκα-
θψζνπκε ηνλ αγψλα καο, λα ζπλαληή-
ζνπλ αδηαπέξαζην ιατθφ ηνίρνο, έλα 
αξξαγέο δηεθδηθεηηθφ κέησπν πνπ δελ 
ζα  αλαραηηηζηεί !   

Πξνρσξάκε κπξνζηά                      
ζα ηα θαηαθέξνπκε!   

(Σςνέσεια από ηη ζελίδα 1) 

 Δθπαηδεπηηθφ ηαμίδη, εχξεζε θαξαβηνχ κε επζχλε απνθιεηζηηθά 
ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη ηεο Γηνίθεζεο ηεο ΑΔΝ γηα φινπο 
ηνπο ζπνπδαζηέο. Δμαζθάιηζε κε επζχλε ηεο ζρνιήο ηεο         
επηθνηλσλίαο ησλ ζπνπδαζηψλ κα ηελ Γηεχζπλζε πνπδψλ ηεο 
ΑΔΝ θαη κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ                  
εθπαηδεπηηθνχ ηαμηδηνχ. 

 Απνθιεηζηηθά Δληαία, Γεκφζηα θαη Γσξεάλ λαπηηθή εθπαίδεπζε 
θαη κεηεθπαίδεπζε εληαγκέλε ζην Τπνπξγείν Παηδείαο.          
Ηζνηηκία ησλ δηπισκάησλ καο κε ηα αληίζηνηρα ηεο ζηεξηάο. 

Πινίαξρνη θαη Μεραληθνί, πξσηνεηείο θαη κεγαιχηεξνη            
ζπνπδαζηέο ζηελ Αθαδεκία 
Όινη καδί, ζαλ κηα γξνζηά, λα νξγαλσζνχκε θαη λα δηεθδηθήζνπκε 
απφ ηελ πξψηε θηφιαο κέξα απηά πνπ καο αλήθνπλ.                          
Οη ζπζίεο νη δηθέο καο θαη ησλ γνληψλ καο είλαη ήδε κεγάιεο,           
δελ ρσξάλε άιιεο! 
> Σψξα είλαη ε ψξα λα ζπγθξνηήζνπκε ζε θάζε ΑΔΝ              
ζπνπδαζηηθφ ζχιινγν. Μέζα απφ ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο,       
ζπδεηάκε, νξγαλσλφκαζηε, ζπληνληδφκαζηε, γηα ηνπο αγψλεο ηνπ 
επφκελνπ δηαζηήκαηνο. 
Γηα λα ηζρπξνπνηήζνπκε ηε θσλή καο, γηα λα παιέςνπκε καδηθά, 
καρεηηθά θαη απνθαζηζηηθά γηα ηα δηθαηψκαηά καο, θφληξα ζηα 
ζπκθέξνληα θαη ηηο επηδηψμεηο ησλ εθνπιηζηψλ, ησλ                   
θπβεξλήζεσλ θαη ησλ Γηνηθήζεσλ ηνπο. 

ΓΙΑΣΙ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΒΡΙΚΕΣΑΙ Η ΔΤΝΑΜΗ 
ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ ΒΡΙΚΕΣΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ 

Γλψξηζε ηελ ΚΝΔ, ηελ νξγάλσζε λενιαίαο ηνπ ΚΚΔ. 
> Δίλαη ε κφλε νξγάλσζε πνπ πξσηνζηαηεί ζε φινπο ηνπο       
αγψλεο, γηα θάζε κηθξφ ή κεγάιν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη       
ε λενιαία, δηεθδηθψληαο ηα ζχγρξνλα δηθαηψκαηά ηεο ζηε         
κφξθσζε, ηε δνπιεηά θαη ηε δσή. 
Γλψξηζε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θνκκνπληζηέο ηελ πνιηηηθή 
πξφηαζε θαη ηηο ζέζεηο ηνπ ΚΚΔ. Έια λα παιέςνπκε καδί γηα 
ηε δσή πνπ καο αμίδεη. 
> Γηαηί ζήκεξα ππάξρνπλ νη φξνη θαη νη δπλαηφηεηεο λα                  
θαιχπηνπκε φιεο καο ηηο αλάγθεο ζε κφξθσζε, δνπιεηά, δσή κε 
ηελ επαλαζηαηηθή αλαηξνπή απηνχ ηνπ βάξβαξνπ θαη ζάπηνπ  
εθκεηαιιεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο                         
εθκεηάιιεπζεο αλζξψπνπ απφ άλζξσπν. 
Μφλν έηζη ζα αλνίμεη πξαγκαηηθά ν δξφκνο γηα θαη θνηλσλία πνπ 
θνπκάλην ζα θάλεη ν ιαφο ζηνλ ηφπν ηνπ θαη φρη ηα κνλνπψιηα, 
πνπ ζα κπνξνχκε λα νξγαλψλνπκε ηελ παξαγσγή θαη ηελ            
θνηλσλία κε βάζε ηελ θάιπςε φισλ ησλ ζχγρξνλσλ αλαγθψλ θαη 
φρη ην θέξδνο.                                                                                    
                                                                Οθηψβξεο 2016  

(Σςνέσεια από ηη ζελίδα 1) 

Σ ν γεγνλφο ηεο ίδξπζεο ηνπ Κφκκαηνο ζηνλ   
Πεηξαηά έρεη ηε δηθή ηνπ ηζηνξηθή ζεκαζία. Απν-

δεηθλχεη φηη ην ΚΚΔ γελλήζεθε κέζα ζηηο ηζηνξηθέο εθείλεο 
ζπλζήθεο πνπ ην εξγαηηθφ θίλεκα ζηνλ Πεηξαηά θαη ζε φιε 
ηε ρψξα σξίκαδε, κεγάισλε, αλαδεηνχζε λένπο δξφκνπο 
γηα ηελ ηδενινγηθή θαη πνιηηηθή ρεηξαθέηεζε ηεο εξγαηηθήο 
ηάμεο, ηελ νπνία ζεκαηνδφηεζε ε γέλλεζε ηνπ ΚΚΔ, θάησ 
απφ ηελ επίδξαζε ηεο Μεγάιεο Οθησβξηαλήο νζηαιηζηη-
θήο Δπαλάζηαζεο. 

Ο Πεηξαηάο απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα απνηεινχζε 
βαζηθφ βηνκεραληθφ θέληξν ηεο θαπηηαιηζηηθήο Διιάδαο. 
ην πνιπάξηζκν εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ ζπγθεληξψλεηαη 
ζηελ πφιε, γηα λα δνπιέςεη ζην ιηκάλη, ζηα θαξάβηα, ζηα 
θαξλάγηα, ζηνπο ζηδεξφδξνκνπο, ζηα θαπλεξγνζηάζηα, 
ζηα ηζαγθαξάδηθα, ζηα θεξακνπνηεία, ζηα εξγνζηάζηα ηεο 
"Power" θαη ηεο "Ζιεθηξηθήο", πξνζηίζεληαη ζηηο πξψηεο 
δεθαεηίεο ηνπ 20νχ αηψλα, νη ρηιηάδεο πξφζθπγεο ηεο     
κηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηηο 
γεηηνληέο ηνπ Πεηξαηά θαη πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ αλάπηπμε 
ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο θαη ηνπ Κφκκαηνο. 

Σν θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ζθεληθφ      
ηεο δξάζεο ηνπ ΚΚΔ απφ ην 1918 σο ην 1936, ην             
ζπλζέηνπλ:  

Ο ηκπεξηαιηζηηθφο πφιεκνο, ε νηθνλνκηθή θαπηηαιηζηηθή 
θξίζε, νη αιιαγέο ζπκκαρηψλ ηκεκάησλ ηεο αζηηθήο ηάμεο, 
νη αιιαγέο ζην αζηηθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη ζηηο κνξθέο 
ηεο αζηηθήο δηαθπβέξλεζεο, ε άλνδνο ηνπ θαζηζκνχ, ε 
έμαξζε ηνπ πξνζθπγηθνχ θαη κεηαλαζηεπηηθνχ δεηήκαηνο,  
ε δξάζε ηνπ ξεθνξκηζκνχ θαη ηνπ νπνξηνπληζκνχ ζην 
εξγαηηθφ ιατθφ θίλεκα θ.ιπ. 

Αληίζηνηρα δεηήκαηα θαη εμειίμεηο κήπσο δελ   ππάξ-
ρνπλ θαη ζήκεξα, αλ θαη έρεη πεξάζεη ζρεδφλ έλαο αηψ-
λαο απφ ηφηε;  

Γη' απηφ θξαηάκε ςειά ηε ζεκαία ηεο ηαμηθήο πάιεο 
θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο επαλαζηαηηθήο αλαηξνπήο.  

Σν ΚΚΔ αλ θαη ηδξχζεθε πξνο ην ηέινο ηνπ Α' Παγθνζκί-
νπ Πνιέκνπ, αλ θαη άπεηξν θαη λέν, δελ δίζηαζε, ζηε ζπλν-
ιηθή θαη αηαιάληεπηε ζηάζε ηνπ, αθνχ: 
 Τπεξαζπίζηεθε ην πξψην ζνζηαιηζηηθφ θξάηνο ελάληηα 

ζηελ ηκπεξηαιηζηηθή επέκβαζε, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 
θαη ειιεληθά ζηξαηεχκαηα. 

 Σάρζεθε ελάληηα ζηε Μηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία, πνπ μεθί-
λεζε ε Διιάδα πξνο εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο 
αζηηθή ηάμεο ηεο, αιιά θαη ησλ ηκπεξηαιηζηψλ ζπκκάρσλ 
ηεο, ηεο Αληάη, Άγγισλ θαη Γάιισλ. 

Ήταν η περίοδος όπου συνέβαιναν      
κοσμογονικές αλλαγές 

ηε Ρσζία ην Κφκκα ησλ Μπνιζεβίθσλ, ππφ ηελ θαζν-
δήγεζε ηνπ Λέληλ, ζηηο ζπλζήθεο ηνπ Α' Παγθνζκίνπ Ηκπε-
ξηαιηζηηθνχ Πνιέκνπ θαη ηεο επαλαζηαηηθήο θαηάζηαζεο 
πνπ δηακνξθψζεθε ζηε Ρσζία ηελ πεξίνδν Φιεβάξε - 
Οθηψβξε 1917, θαηάθεξαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηζηνξη-
θά ηελ πξψηε έμνδν απφ ηνλ πφιεκν κε εξγαηηθή επαλα-
ζηαηηθή εμνπζία. Πξφβαιαλ ην ζχλζεκα λα κεηαηξαπεί ν 
ηκπεξηαιηζηηθφο ιεζηξηθφο θαη θαηαθηεηηθφο πφιεκνο, ζην 
κνλαδηθφ δίθαην πφιεκν, ηελ πάιε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη 
ησλ ζπκκάρσλ ηεο γηα ηελ αλαηξνπή ηεο θαπηηαιηζηηθήο 
εμνπζίαο θαη ηδηνθηεζίαο. 

Κάηη ην νπνίν δελ ζπλέβε απνθαζηζηηθά θαη ζπλνιηθά 
θαηά ην Β' Παγθφζκην Ηκπεξηαιηζηηθφ Πφιεκν, φηαλ ην Γηε-
ζλέο Κνκκνπληζηηθφ Κίλεκα δελ κπφξεζε λα παξακείλεη 
ζηαζεξά ζηε γξακκή ηεο πάιεο γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ ηκπε-
ξηαιηζηηθνχ πνιέκνπ ζε πφιεκν γηα ην γθξέκηζκα ηνπ θαπη-
ηαιηζκνχ ζε φιεο ηηο ρψξεο. 

Σα βαζηθά δεηήκαηα γηα θάζε πφιεκν, είλαη: Πνηα 
ηάμε θάλεη ηνλ πφιεκν κε πνην ζθνπφ, ζε πνηα θάζε 
ηεο ηζηνξηθήο ηεο αλάπηπμεο. 

Ζ Ηζηνξία ησλ πνιέκσλ ζηηο ζπλζήθεο ηνπ θαπηηαιη-
ζκνχ επηβεβαηψλεη φηη κε ηνλ ηκπεξηαιηζηηθφ πφιεκν ζπλε-
ρίδεηαη, κε άιια βίαηα κέζα, ε επίζεζε ηεο αζηηθήο ηάμεο 
ελάληηα ζηελ εξγαηηθή ηάμε ηεο ρψξαο ηεο θαη σο ζπκκεην-
ρή ζηνλ ηκπεξηαιηζηηθφ πφιεκν, ελψ ε εηξήλε πνπ αθνινπ-
ζεί απνηειεί ηε ζπλέρεηα απηήο ηεο πνιηηηθήο, κε ην πηζηφιη 
ζηνλ θξφηαθν ησλ ιαψλ, κέρξη ηελ επφκελε έλνπιε ζχ-
γθξνπζε. 

Δίλαη ινηπφλ απνιχησο επίθαηξε ε πείξα ηνπ Γηεζλνχο 
Κνκκνπληζηηθνχ Κηλήκαηνο θαη ηνπ Κφκκαηφο καο φζνλ 
αθνξά ην θαίξην δήηεκα ηη θάλνπλ νη θνκκνπληζηέο ζηελ 
πεξίπησζε ηνπ ηκπεξηαιηζηηθνχ πνιέκνπ θαη ζε θάζε πεξί-
πησζε: Δίηε βξίζθεηαη ζε θξάηνο πνπ είλαη επηηηζέκελν ή 
ζε θξάηνο πνπ είλαη ακπλφκελν. 

Ζ πείξα ηνπ Κφκκαηφο καο ζηα πξψηα ηνπ βήκαηα, 
αιιά θαη ε πείξα ηνπ ΓΚΚ, είλαη εμαηξεηηθά επίθαηξε γηαηί 
δηαλχνπκε κηα πεξίνδν πνπ δελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία 
φηη εγθπκνλεί πνιχ ζνβαξέο εμειίμεηο. 

Ζ εμέιημε ηεο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο, ε φμπλζε ησλ 
αληαγσληζκψλ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, 
απνηεινχλ ηελ εχθιεθηε χιε πνπ ζπζζσξεχεηαη, ηδηαί-
ηεξα ζηελ πεξηνρή καο. 

Ο θίλδπλνο γελίθεπζεο ηνπηθψλ ή πεξηθεξεηαθψλ ζπ-
γθξνχζεσλ, ζηα πιαίζηα ελφο ηκπεξηαιηζηηθνχ πνιέκνπ 
ζηνλ αηψλα καο είλαη ππαξθηφο, γηα λα κελ πνχκε φηη κε 
κηα έλλνηα βξίζθεηαη ήδε ζε εμέιημε. 

ην επίθεληξν είλαη ν θπζηθφο πινχηνο ηεο πεξην-
ρήο, νη ελεξγεηαθνί δξφκνη ησλ αγσγψλ, ηα γεσπνιηηη-
θά, ζηξαηησηηθά εξείζκαηα, πνπ βνεζνχλ ηα ζρέδηα ηνπ 
ελφο ή ηνπ άιινπ ηκπεξηαιηζηηθνχ θέληξνπ. 

Οη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο θαη ε ζεκεξηλή, ησλ ΤΡΗΕΑ - 
ΑΝΔΛ έρνπλ ηεξάζηηεο επζχλεο, γηαηί ζπκκεηέρνπλ ελεξγά 
ζε ζρεδηαζκνχο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ειιεληθνχ θεθαιαίνπ, 
ζηήξημαλ θαη ζηεξίδνπλ ηνπο επηθίλδπλνπο ζρεδηαζκνχο 
ηνπ ΝΑΣΟ πνπ ζεκαηνδνηνχλ θιηκάθσζε ησλ αληαγσλη-
ζκψλ, θπξίσο αλάκεζα ζε ΝΑΣΟ - Ρσζία. 

Δλψ θαιιηεξγνχλ θαη ςεχηηθεο ειπίδεο φηη ε Διιάδα 
κπνξεί λα είλαη "λεζίδα" ζηαζεξφηεηαο ζε κηα ηαξαγκέλε 
πεξηνρή, θάλνληαο θεξχγκαηα απφ άκβσλνο, ζαλ θάπνη-
νπο παπάδεο, φηη ν πφιεκνο είλαη κηα "εζηθή ακαξηία" ηνπ 
ζπζηήκαηνο, πνπ κπνξεί λα γηαηξεπηεί απφ κφλε ηεο αλ 
επηθξαηήζεη ε "ινγηθή". Λεο θαη δελ γλσξίδνπλ φηη ην θεθά-
ιαην δελ ππάξρεη έγθιεκα πνπ λα κε κπνξεί λα ην θάλεη 
γηα ηα θέξδε ηνπ. 

Ο ειιεληθφο ιαφο απφ ην 1912 σο ην 1922, γηα 10 ζπλε-
ρή ρξφληα, βξίζθεηαη ζε πνιεκηθέο κάρεο θαη απηέο έθεξλαλ 
λέα θνξνινγηθά κέηξα, αχμεζε ησλ ηηκψλ ζε πξντφληα 
επξείαο ιατθήο θαηαλάισζεο, αιιά θαη θέξεηξα απφ ην 
κέησπν. Απφ ηελ άιιε, ε αζηηθή ηάμε ηεο Διιάδαο, κεηξνχ-
ζε κεγάινπο ξπζκνχο αλάπηπμεο κε λέα ζπζζψξεπζε 
θεθαιαίσλ, θεξδψλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηκπεξηαιηζηηθήο Μηθξαζηαηηθήο 
εθζηξαηείαο δίλνληαη πνιιέο απεξγηαθέο κάρεο ζε φιε 
ηελ Διιάδα θαη ζηνλ Πεηξαηά, κε πην ραξαθηεξηζηηθή 
ηελ απεξγία ηεο Οκνζπνλδίαο Ζιεθηξηζκνχ θαη 
Ζιεθηξνθηλήζεσο ην Ννέκβξε ηνπ 1921.  

Παξά ην φηη ηα αηηήκαηα είλαη θαζαξά νηθνλνκηθά, φπσο 
ε αχμεζε ηνπ εκεξνκηζζίνπ θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο, 
φκσο δίλνληαη ζε θαηξφ πνιέκνπ θαη ζε θιάδνπο ζηξαηεγη-
θήο ζεκαζίαο πνπ έρεη απφιπηε αλάγθε ε αζηηθή ηάμε. 
Σαπηφρξνλα, δηαηππψλεηαη απφ ηνπο απεξγνχο σο αίηεκα 
ην ζηακάηεκα ηνπ πνιέκνπ, πξάγκα πνπ δεηνχζε κεγάιν 
κέξνο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. 

Σν Κφκκα ηελ πεξίνδν πνπ κειεηάκε βξέζεθε αληηκέησ-
πν κε δχζθνια δεηήκαηα πνπ έζεηε ε ίδηα ε δσή κπξνζηά 
ηνπ. ' απηέο ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο επηιέγεη λα εληαρζεί 
θαη λα γίλεη ηκήκα ηεο Κνκκνπληζηηθήο Γηεζλνχο, θαη λα απα-
ληήζεη ζην βαζηθφ εξψηεκα "επαλάζηαζε ή κεηαξξχζ-
κηζε", επηιέγνληαο ηελ επαλαζηαηηθή γξακκή. 

ηε δηάξθεηα ηνπ κεζνπνιέκνπ ηα ζηξαηησηηθά πξαμηθν-
πήκαηα εμππεξεηνχζαλ ηκήκαηα ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη ην 
δίιεκκα "βαζηιεία ή δεκνθξαηία", ζπγθάιππηε ηνλ ηαμηθφ 
ραξαθηήξα ηεο αζηηθήο δεκνθξαηίαο. 

Μνλαδηθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξέπεη λα θπιάκε ζαλ 
"θφξε νθζαικνχ", απφ φιε απηή ηελ ηεξάζηηα πείξα ηνπ 
Κφκκαηφο καο είλαη φηη ζε θάζε επνρή, ζε θάζε ηζηνξηθή 

ζηηγκή, ην ΚΚΔ, ην εξγαηηθφ - ιατθφ θίλεκα δελ πξέπεη λα 
ράλνπλ απφ ηα κάηηα ηνπο ηνλ ηαμηθφ αληίπαιν, ην θεθά-
ιαην, ην κνλνπψιην, ηελ εμνπζία ηνπ, ην ζχζηεκα, φπνην 
πξφζσπν θαη αλ έρεη, φπνην θη αλ ρξεζηκνπνηεί σο πν-
ιηηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ. 

Όπσο θαη ε πινπηνθξαηία θαη ηα θφκκαηά ηεο δελ 
έραζαλ πνηέ απφ κπξνζηά ηνπο ηνλ ηαμηθφ ηνπο αληίπαιν, 
ηελ εξγαηηθή ηάμε θαη ην θφκκα ηεο, ην ΚΚΔ. Έηζη φια ηα 
βέιε ηεο ζηξέθνληαη ελάληηα ζην εξγαηηθφ θίλεκα θαη 
πξψηα απφ φια ζηελ πξσηνπνξία ηνπ ην Κνκκνπληζηηθφ 
Κφκκα. Αμηνπνηεί ηελ σκή βία, κε αλνηθηέο δνινθνλίεο, 
δηψμεηο, εθηνπηζκνχο, θπιαθίζεηο, εηζβνιέο ζηα γξαθεία 
ηνπ Κφκκαηνο, ζην "Ρηδνζπάζηε". Αμηνπνηεί φιν ην λνκηθφ 
ζχζηεκα κε απνθνξχθσκα ην πεξίθεκν "Ηδηψλπκν", 
πξνθεηκέλνπ λα ζσξαθίζεη ηελ εμνπζία ηεο. 

Μπνξεί νη θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο ζηελ Διιάδα 
λα κελ είλαη αθξηβψο νη ίδηεο, κε ηελ πεξίνδν ηεο θαπη-
ηαιηζηηθήο θξίζεο ηνπ 1929-33, αιιά απφ ηελ άπνςε ηεο 
ηαμηθήο νπζίαο, κε εμαίξεζε ηελ χπαξμε ηεο ΔΓ, ηίπν-
ηε δελ είλαη δηαθνξεηηθφ. Καη ηφηε νη αζηηθέο αλαιχζεηο 
γηα ηελ θξίζε θαη ηηο αηηίεο ηεο ήηαλ ζαλ ηηο ζεκεξηλέο. 

Ση δύναμή του δεν την έχει  

ακόμα δοκιμάσει ο λαός μας 

Σελ πξαγκαηηθή εμνπζία ηελ έρεη ε ηάμε πνπ έρεη ηελ 
εμνπζία θαη ε θάζε θπβέξλεζε, φπσο θη αλ απηή νλνκαζηεί, 
είλαη ηειηθά φξγαλφ ηεο. Ηδηαίηεξα ζήκεξα κεηά απφ έλα 
ρξφλν δηαθπβέξλεζεο ηεο πξψηεο θνξάο Αξηζηεξάο,      
πεξηζζφηεξνη πιένλ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηε ζηάζε 
ηνπ Κφκκαηφο καο απέλαληη ζηηο αζηηθέο θπβεξλήζεηο        
δηαρείξηζεο. 

Ζ πιεηνςεθία βέβαηα ηνπ ιανχ δελ αθνινχζεζε ηελ 
γξακκή πάιεο πνπ πξφηεηλε ην ΚΚΔ. Πνην ήηαλ ηειηθά ην 
πεξηερφκελν εθείλσλ ησλ αγψλσλ; Πνηα ζπλζήκαηα  
θπξηάξρεζαλ; Μήπσο ε ςεχηηθε δηαρσξηζηηθή γξακκή 
"κλεκφλην - αληηκλεκφλην" πνπ επηθξάηεζε ηφηε απφ ηνλ 
ΤΡΗΕΑ θαη άιινπο θάζε είδνπο ηπρνδηψθηεο, πνπ έδεηρλε 
σο ελφρνπο κφλν θάπνηα θφκκαηα θαη θάπνηνπο μέλνπο, 

έθξπβε θαιά ηελ νπζία, ηνλ αληίπαιν, ην 
ζχζηεκα, ην θξάηνο ηνπο, ηελ ηάμε πνπ 
έρεη ηα ρέξηα ηεο ηελ εμνπζία; 
    Μήπσο δελ ήηαλ απηή ε γξακκή πνπ 
έθεξε θαη ην 3ν αξηζηεξφ κλεκφλην;  
Πνχ πήγε εθείλν ην θίλεκα ησλ  
"αγαλαθηηζκέλσλ", ησλ "πιαηεηψλ" πνπ ε 
"επαλάζηαζή" ηνπο έθηαλε κφλν κέρξη λα 
αλαξξηρεζνχλ ζηελ θπβεξλεηηθή εμνπζία 
θαη λα θάλνπλ ηα ίδηα θαη ρεηξφηεξα κε ηνπο 
πξνεγνχκελνπο απφ απηνχο, λα πεξλάλε 
αληεξγαηηθά κέηξα θαη πξναπαηηνχκελα,   
κε δηαδηθαζίεο θαζη ηξαθ θαη ΠΝΠ,  
"απνθαζίδνκελ θαη δηαηάζζνκελ" θαη νη 

δηαδεισηέο λα μπινθνπνχληαη πάιη απφ ηα ΜΑΣ έμσ απφ     
ην Μαμίκνπ, ζαλ λα κελ πέξαζε κηα κέξα απφ ηφηε; 

ήκεξα, βαδίδνληαο πξνο ηε ζπκπιήξσζε ζε δχν ρξφ-
ληα ησλ 100 ρξφλσλ ηνπ ηηκεκέλνπ θαη εξσηθνχ Κφκκαηφο 
καο, κπνξνχκε λα γίλνπκε πην ηθαλνί ζηελ πξνβνιή ηεο 
πνιηηηθήο καο πξφηαζεο, πνπ απαληάεη ζηε δπλαηφηεηα νη 
εξγαδφκελνη λα δήζνπλ θαιχηεξα, κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο 
αλάγθεο ηνπο, αξθεί νη παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ηεο ρψξαο, 
νη πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο, ηα ζπγθεληξσκέλα κέζα 
παξαγσγήο, λα γίλνπλ θνηλσληθή ηδηνθηεζία, κε θεληξηθφ 
ζρεδηαζκφ, κε ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ 
νξγάλσζε - δηεχζπλζε ηεο θνηλσληθήο παξαγσγήο θαη ησλ 
θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. 

Μπξνζηά ζην 20φ πλέδξην ηνπ ΚΚΔ ην 2017, ζην 
γηνξηαζκφ ησλ 100 ρξφλσλ απφ ηε Μεγάιε Ορησβξηαλή 
νζηαιηζηηθή Δπαλάζηαζε ην 2017, θαη ηελ επέηεην ησλ 
100 ρξφλσλ ην 2018, απνδεηθλχνπκε ζηελ πξάμε γηαηί 
ην ΚΚΔ είλαη ην "πην λέν θφκκα" κέζα ζηελ ειιεληθή 
θνηλσλία. 

Απφ ηνλ Πεηξαηά ζηέιλνπκε κήλπκα ζε φιε ηα ρψξα.  
Οιφθιεξα 98 ρξφληα αγψλα θαη ζπζία                                        

ην ΚΚΔ ζηελ πξσηνπνξία. 
Σφηε θαη ηψξα. Μέρξη ηελ ηειηθή λίθε, γηα πάληα. 

* Ολόκληρη η ομιλία και ρεπορηάζ από ηην             
εκδήλωζη ζηον «Ρ» ηης Τρίηης 11 Οχηώβρη 2016 

                     

Σα πρώτα βήματα - Οι πρώτες μάχες  

Σο ΚΚΕ στον ΠΕΙΡΑΙΑ 1918-1936 
Από την ομιλία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα 

ΚΑΣ Ω Σ Α  Φ ΕΡ Ι Α  ΑΠΟ  ΣΟ  Ν ΑΣ  

 ήκεξα πνπ ε επίζεζε 
ηνπ θεθαιαίνπ κεγαιψ-

λεη, ε ελίζρπζε ηνπ ΚΚΔ απν-
θηά ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ην 
ιαφ, γηαηί ην ΚΚΔ παιεχεη 
ελάληηα ζηνλ αληίπαιν ηεο 
εξγαηηθήο ηάμεο, ηνπ ιανχ, 
ζην θεθάιαην θαη ηελ εμνπζία 
ηνπ. Οη εξγαδφκελνη θαη ηα 
ιατθά ζηξψκαηα πνπ ππνθέ-
ξνπλ έρνπλ θάζε ιφγν λα 
εληζρχζνπλ ην ΚΚΔ, λα γίλεη 
πην δπλαηφ. 

    Σν ΚΚΔ είλαη ην κφλν θφκ-
κα πνπ κπνξεί λα εθθξάζεη ηε 
ιατθή δπζαξέζθεηα, ηε δηάζεζε 
γηα αγψλα, παξά ηηο φπνηεο 
επηθπιάμεηο έρεη ν θαζέλαο. 
Καινχκε ηδηαίηεξα ηνλ θφζκν 
πνπ αηζζάλεηαη αξηζηεξφο, πνπ 
ςήθηζε ΤΡΗΕΑ θαη ζήκεξα 
δπζαλαζρεηεί, λα θάλεη ην βήκα 
ηψξα θαη λα ζπκπνξεπηεί κε ην 
ΚΚΔ. Γηα λα δσληαλέςεη ε ειπί-
δα, ε αηζηνδνμία. 

Ζ πξφηαζε δηεμφδνπ ηνπ 
ΚΚΔ είλαη ε κφλε απάληεζε 
ζηελ θαπηηαιηζηηθή βαξβαξφηε-
ηα πνπ δνχκε. Γηαηί πξνβάιιεη 
ηελ αλάπηπμε πνπ ζα ηθαλνπνη-
εί ην ζχλνιν ησλ ιατθψλ αλα-
γθψλ. Δίλαη ξεαιηζηηθή, γηαηί 
ππάξρνπλ φιεο νη αληηθεηκελη-
θέο πξνυπνζέζεηο ν ιαφο λα 
δήζεη ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξν-
λεο αλάγθεο ηνπ, κε ηηο δπλαηφ-
ηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ ε επη-
ζηήκε θαη ε ηερλνινγία, ε πα-
ξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, νη 
κεγάιεο πινπηνπαξαγσγηθέο 
πεγέο θαη δπλαηφηεηεο ηεο ρψ-
ξαο. Σν δεηνχκελν είλαη λα πά-
ξεη ε εξγαηηθή ηάμε, ν ιαφο ζηα 
ρέξηα ηνπ ηα θιεηδηά ηεο νηθνλν-
κίαο, ηελ ηδηνθηεζία ησλ κέζσλ 
παξαγσγήο. Να απνδεζκεπηεί 
ε ρψξα απφ ηηο ηκπεξηαιηζηηθέο 
ελψζεηο, αλαπηχζζνληαο ηαπ-
ηφρξνλα ηζφηηκεο νηθνλνκηθέο 
ζρέζεηο κε άιια θξάηε. 

Σν ΚΚΔ κπνξεί λα θνηηά ην 
ιαφ ζηα κάηηα, γηαηί ζηελ εξση-
θή 100ρξνλε Ηζηνξία ηνπ πνηέ 
δελ πξφδσζε ηα ιατθά ζπκθέ-
ξνληα, πνηέ δελ ιηπνςχρεζε 
κπξνζηά ζηηο δπζθνιίεο, ζηελ 
αζηηθή ηάμε, ζηνπο ηκπεξηαιη-
ζηέο, ζηελ ΔΔ θαη ην ΝΑΣΟ. 

Ζ  νηθνλνκηθή ζηήξημε ζην 
ΚΚΔ πηάλεη ηφπν, ζπκ-

βάιιεη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ 
λα εληζρπζεί ε πάιε ηνπ ιανχ. 

Ζ νηθνλνκηθή ζηήξημε ζην 
ΚΚΔ πηάλεη ηφπν, γηαηί ζπκ-
βάιιεη ζην λα αλαπηχζζεηαη 
ε δξάζε ηνπ Κφκκαηνο ζε 
δηεζλέο επίπεδν κέζα απφ 
δηεζλείο θαη πεξηθεξεηαθέο 
ζπλαληήζεηο. Βνεζάεη ην Κφκ-
κα λα ζπλερίζεη ην πνιχηηκν 
έξγν ηεο ζπληήξεζεο θαη αμην-
πνίεζεο ηνπ Ηζηνξηθνχ Αξρείνπ 
ηνπ, γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπ 
απφ επηζηήκνλεο, θνηηεηέο, 
καζεηέο, αλαγλψζηεο, γηα εθζέ-
ζεηο θαη δεκνζηεχζεηο. 

Σν ΚΚΔ ιέεη ηελ αιήζεηα, 
δελ έρεη λα θξχςεη ηίπνηα 
απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη 
ηα ιατθά ζηξψκαηα γηα ηα 
νηθνλνκηθά ηνπ. Καηαζέηεη 
εηήζηνπο ηζνινγηζκνχο θαη απν-
ινγηζκνχο εζφδσλ - εμφδσλ, 
δέρεηαη εηήζηνπο νηθνλνκηθνχο 
ειέγρνπο απφ νξθσηνχο ειε-
γθηέο - ινγηζηέο ηεο Βνπιήο, 
ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκε-
λε λνκνζεζία. 

Ζ Κεληξηθή Δπηηξνπή ηνπ 
ΚΚΔ θαιεί ηνπο εξγαηνυπάι-
ιεινπο, ηνπο θησρνχο αγξφ-
ηεο, ηνπο απηναπαζρνινχκε-
λνπο, ηνπο λένπο θαη ηηο λέεο, 
ηηο γπλαίθεο ηεο ιατθήο νηθν-
γέλεηαο, θάζε θίιν ηνπ Κφκ-
καηνο, φινπο εθείλνπο πνπ 
εθηηκνχλ ηελ πάιε θαη ηελ 
πξνζθνξά ηνπ ζην ιαφ θαη ην 
θίλεκα, παξά ηηο νηθνλνκηθέο 
δπζθνιίεο, λα ζπκβάινπλ ζηελ 
επηηπρία ηεο Δμφξκεζεο. 

Γηα λα εληζρπζεί ην ΚΚΔ 
θαη, απφ θαιχηεξεο ζέζεηο, λα 
αληαπνθξηζεί ζηηο ζχγρξνλεο 
αλάγθεο ηεο ηαμηθήο πάιεο, 
γηα λα δπλακψζεη ε ζπκκα-
ρία ησλ θαηαπηεζκέλσλ απφ 
ηνλ θαπηηαιηζκφ, γηα ηελ α-
λαηξνπή, ηελ εξγαηηθή - ιατ-
θή εμνπζία, ην ζνζηαιηζκφ! 

Ζ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ  
ΟΚΣΩΒΡΖ 2016 

* Ολόκληπη η Διακήπςξη ζηον 
«Ριζοζπάζηη» ηηρ Κςπιακήρ           

23 Οσηώβπη 2016   

Οικονομική Εξόπμηζη ηος ΚΚΕ 
Νοέμβπηρ - Δεκέμβπηρ 2016 

 ΕΝΙΥΤΕ ΣΟ ΚΚΕ ΣΗ ΔΤΝΑΜΗ 

 ΠΟΤ ΜΑΥΕΣΑΙ ΓΙΑ ΣΟ ΔΙΚΙΟ ΟΤ 

 ε θξίζηκε θαηάζηαζε ζηε 
Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο 

ηνπ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ,  κεηαθέξ-
ζεθε ν 18ρξνλνο ζπνπδαζηήο ηνπ 
ηκήκαηνο Μεραληθψλ ηεο Αθαδεκί-
αο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ Κξήηεο, 
πνπ ην βξάδπ ηεο Γεπηέξαο 17 Ο-
θηψβξε, έπεζε απφ ηνλ 2ν φξνθν  
ηνπ θηηξίνπ ηεο Αθαδεκίαο ζηελ 
πεξηνρή Βιεηέο νχδαο. Γελ έρνπλ 
γίλεη γλσζηέο νη ζπλζήθεο θάησ 
απφ ηηο νπνίεο ζπλέβε ην πεξηζηα-
ηηθφ, ελψ γηα ηα αθξηβή αίηηα ηεο 
πηψζεο δηεμάγεηαη  έξεπλα. 

Γηα ην αλαρξνληζηηθφ ζχζηεκα 
ηεο Ναπηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ην 
ζηξαηησηηθφ ραξαθηήξα ιεηηνπξγίαο 
ησλ ΑΔΝ -Γηνίθεζε ησλ ρνιψλ 
απφ ην Ληκεληθφ ψκα- επζχλε θέ-
ξνπλ νη εθνπιηζηέο, ε θπβέξλεζε 
ΤΡΙΕΑ - ΑΝΔΛ φπσο θαη νη πξνε-
γνχκελεο ΝΓ - ΠΑΟΚ. 

Σν ιφγν έρνπλ νη ζπνπδαζηέο 
ζηηο λαπηηθέο ζρνιέο, ε λέα βάξδη-
α ζηα θαξάβηα, γηα λα αιιάμεη 
απηή ε απαξάδεθηε θαηάζηαζε 
ζηηο ΑΔΝ  αιιά θαη ζηνπο ρψξνπο 
δνπιεηάο.  

πουδαστής έπεσε από τον                    
2ο όροφο στην ΑΕΝ Κρήτης  

Καλωσόρισμα στους  

νέους σπουδαστές των ΑΕΝ 
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Ο η λέεο δξακαηηθέο πεξη-
θνπέο ζηηο επηθνπξηθέο 

ζπληάμεηο ησλ λαπηεξγαηψλ θαηά 
40,41% θαη γεληθφηεξα ζηελ εξγα-
ηηθή ηάμε, απνηεινχλ θιηκάθσζε 
ηεο επίζεζεο θπβέξλεζεο ΤΡΙΕΑ 
- ΑΝΕΛ, ΕΕ, ΔΝΤ, ΝΔ - ΠΑΣΟΚ   
θαη ησλ άιισλ θνκκάησλ ηνπ 
θεθαιαίνπ, ηζνπέδσζε ηεο        
θνηλσληθήο  αζθάιηζεο.    

Με ην πξνζρέδην ηνπ Κξαηηθνχ 
Πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 2017      
επηβεβαηψλεηαη φηη απηή ε επίζεζε 
ζηα αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ 
ζα ζπλερηζηεί κε ακείσηε έληαζε θαη 
ηνλ επφκελν ρξφλν. 

Οη «δεκνζηνλνκηθέο παξεκβά-
ζεηο», πνπ ζα γίλνπλ ζην πιαίζην 
εθαξκνγήο ηνπ 3νπ κλεκνλίνπ ζηνλ 
ηνκέα ηεο Αζθάιηζεο, ζα 
ζηνηρίζνπλ ζηα ιατθά ζηξψ-
καηα 1,547 δηζ. επξψ. 

Σαπηφρξνλα, ν πξνυπν-
ινγηζκφο πξνβιέπεη αχμεζε 
ηεο θνξνινγίαο, γηα ην 2016 
ζε 1,39 δηζ. επξψ θαη γηα ην 
2017 ζε 2,59 δηζ. επξψ, πνπ 
καδί κε ηηο πεξηθνπέο ζηηο 
ζπληάμεηο, ζηελ πγεία θαη ηελ 
πξφλνηα ζα ηξνθνδνηήζνπλ 
ηελ πξνβιεπφκελε κεγέζπλζε 
ηνπ ΑΔΠ.  

Φαμένοι από παντού 

ε φ,ηη αθνξά ηηο ζπληάμεηο, ην 
2017ζα πεξηθνπνχλ 600 εθ. επξψ
(492 εθ. ζηνλ ηδησηηθφ θαη 108 εθ. 
ζηνλ δεκφζην ηνκέα). Ζ κεγάιε 
«ζθαγή» γίλεηαη ζηηο πθηζηάκελεο 
επηθνπξηθέο ζπληάμεηο, απφ ηηο 
νπνίεο ε θπβέξλεζε ζα αθαηξέζεη 
επηπιένλ 291,5 εθ. επξψ θαη άιια 
26,9 εθ. επξψ απφ ηηο πεξηθνπέο 
ζηηο επηθνπξηθέο ησλ λέσλ ζπληα-
μηνχρσλ. 

Σαπηφρξνλα, νη αζθαιηζκέλνη  
ζα θαηαβάιινπλ θαη ην 2017 λέεο 
απμεκέλεο εηζθνξέο γηα ηηο επηθνπ-
ξηθέο ζπληάμεηο, χςνπο 349,9 εθ. 

επξψ. Έηζη, ην ζπλνιηθφ θφζηνο γηα 
ζπληαμηνχρνπο θαη αζθαιηζκέλνπο 
κφλν ην 2017 γηα ηηο επηθνπξηθέο 
θηάλεη ζηα 668,3 εθ. επξψ.  

Με ηνλ ηξφπν απηφ πινπνηείηαη       
ε πεξίθεκε ...ππφζρεζε ηεο θπβέξ-
λεζεο φηη δελ ζα εθαξκφζεη ζην       
Δληαίν Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιη-
ζεο (ΔΣΔΑ) ηε «ξήηξα κεδεληθνχ 
ειιείκκαηνο»! 

Οη πεξηθνπέο ζηηο ζπληάμεηο 
ρεξείαο αλέξρνληαη ζηα 58,8 εθ. 
επξψ, ελψ ηα λέα ρακειφηεξα πια- 
θφλ ζηηο ζπληάμεηο ζα θφςνπλ απφ 
ηνπο δηθαηνχρνπο άιια 83,4 εθ. επξψ. 

Όπσο βέβαηα αλακελφηαλ, νη 
ρακεινζπληαμηνχρνη ζα είλαη γηα 
κηα ρξνληά αθφκα ηα κεγάια ζχκα-
ηα, αθνχ ε ζηαδηαθή θαηάξγεζε 
ηνπ ΔΚΑ ζα πάξεη αθφκα κεγα-
ιχηεξεο δηαζηάζεηο θαη ην 2017 θαη 
ζα αθαηξέζεη ην πνζφ ησλ 569,3 
εθ. επξψ. 

ε αλάινγε ζέζε ζα βξεζνχλ θαη 
νη κεξηζκαηνχρνη ηνπ Γεκνζίνπ, 
πνπ ζα ράζνπλ αθφκα 207,5 εθ. 
επξψ.  

ην ζθέινο ησλ εηζθνξψλ, ηέ-
ινο, νη αγξφηεο ζα επηβαξπλζνχλ 
κέζα ζην 2017 κε επηπιένλ 94,8 

εθ. επξψ, ελψ νη απηναπαζρνινχ-
κελνη κε επηπιένλ 135,6 εθ. επξψ. 

Αναδιανομή                         
της φτώχειας 

Όιεο νη παξαπάλσ πεξηθνπέο 
θαη απηέο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ 
ηα επφκελα ρξφληα σο απφξξνηα 
ηνπ 3νπ κλεκνλίνπ ζπλνδεχνληαη 
κε ηελ παξαπέξα κείσζε ηεο 
θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο 
ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε.  

χκθσλα κε ην πξνζρέδην ηνπ 
πξψηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 
λέν ππεξηακείν, ην ΔΦΚΑ, πξνθχ-
πηεη φηη ε ρξεκαηνδφηεζε πξνο 

απηφλ γηα ην 2017 πεξηνξίδε-
ηαη θαηά 750 εθ. επξψ ζε ζρέ-
ζε κε θέηνο. 
     Γελ είλαη θαζφινπ ηπραίν 
φηη ε κείσζε απηή αληηζηνηρεί 
ζην πνζφ πνπ ε θπβέξλεζε 
ζρεδηάδεη λα θαηεπζχλεη πξνο 
ην Κνηλσληθφ Δηζφδεκα 
Αιιειεγγχεο (ΚΔΑ) γηα 
φζνπο δηαβηνχλ ζε ζπλζήθεο 
εμαζιίσζεο.  

Απνδεηθλχεηαη, δειαδή, φηη ηε 
«ζηήξημε» πνπ ππφζρεηαη ζηα 

πιένλ αδχλακα ιατθά ζηξψκαηα, 
ζα ηελ απνζπάζεη κε ηε βία απφ 
ηηο ζπληάμεηο, αιιά θαη  απφ πεξη-
θνπέο ζε Τγεία θαη Πξφλνηα, αλα-
θπθιψλνληαο θαη αλαδηαλέκνληαο 
ηε θηψρεηα. 

Ο ίδηνο ν πξνυπνινγηζκφο, 
απνδεηθλχεη πεξίηξαλα φηη ε φπνηα 
αλάθακςε δελ ζα αλαπιεξψζεη  
ηηο ηεξάζηηεο απψιεηεο νχηε ζα 
αλαθφςεη ηα βάξβαξα κέηξα. Θα 
ζηεξίμεη ηελ θεξδνθνξία θαη ηηο 
επελδχζεηο ηνπ θεθαιαίνπ πάλσ 
ζηα ζπληξίκκηα ησλ εξγαηηθψλ - 
ιατθψλ δηθαησκάησλ. 

Σ ν δηθαίσκα ησλ καζεηψλ 
ησλ ΔΠΑΛ λα αθνινπζή-

ζνπλ απξφζθνπηα ηελ εηδηθφηεηα 
πνπ έρνπλ επηιέμεη, δηεθδίθεζαλ, 
5/10, κε θηλεηνπνίεζε ζην ππνπξ-
γείν Παηδείαο, καζεηέο απφ Λχθεηα 
ηεο Αηηηθήο. ην επίθεληξν ηεο θηλε-
ηνπνίεζεο βξέζεθε ε απφθαζε ηνπ 
ππνπξγείνπ Παηδείαο λα κελ εγθξί-

λεη ηε ιεηηνπξγία κίαο ζεηξάο ηκε-
κάησλ ΔΠΑΛ, πνπ ραξαθηεξίζηε-
θαλ σο νιηγνκειή ζε δηάθνξεο 
πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Μηα εμέιημε 
πνπ αλαγθάδεη ηνπο καζεηέο, πξν-
θεηκέλνπ λα ζπλερίζνπλ θαη λα 
νινθιεξψζνπλ ηε θνίηεζή ηνπο, 
είηε λα αιιάμνπλ εηδηθφηεηα -απιά 
γηα λα πάξνπλ ην απνιπηήξην- είηε 
λα αλαδεηήζνπλ ηελ εηδηθφηεηα πνπ 
επέιεμαλ ζε άιιν ΔΠΑΛ, ζε πνιιέο 
πεξηπηψζεηο ρηιηφκεηξα καθξηά. 

ην πιεπξφ ησλ καζεηψλ βξέ- 
ζεθαλ εθπξφζσπνη πξσηνβάζκησλ 
ζσκαηείσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο 
ΠΔΜΔΝ, πνπ αλέδεημε ην ζέκα ηνπ 
πεξηνξηζκνχ ησλ θαη' ηδίαλ δηδα-
ρζέλησλ καζεηψλ ησλ ΔΠΑΛ Ναπ-
ηηθήο Καηεχζπλζεο, ζεκεηψλνληαο 
φηη είλαη έθθξαζε ηεο ίδηαο πνιηηη-
θήο πνπ θιείλεη ηκήκαηα ζηα ΔΠΑΛ.  

Μεγάια πξνβιήκαηα δεκηνπξ-
γνχλ νη απνθάζεηο ηνπ ππνπξγείνπ 
Παηδείαο γηα ηνπο λαπηεξγάηεο πνπ 
παξαθνινπζνχλ ηα πξνγξάκκαηα 
Ναπηηθήο Καηεχζπλζε, κε απνηέ-
ιεζκα λα πεηαρηνχλ έμσ απφ ην 
ζχζηεκα ησλ ΔΠΑΛ.  

ην πιαίζην ηεο θηλεηνπνίε-
ζεο, έγηλε ζπλάληεζε αληηπξνζσ-

πείαο κε ηνλ γ.γ. ηνπ ππνπξγείνπ, 
ν νπνίνο, ζχκθσλα κε καζεηέο 
πνπ ζπκκεηείραλ ζ’ απηή, ηνπο 
δήισζε φηη ζα επαλεμεηαζηνχλ 
πεξηπηψζεηο ζηηο  νπνίεο ην πιε-
ζηέζηεξν ΔΠΑΛ κε ηηο θαηαξγεκέ-
λεο εηδηθφηεηεο βξίζθεηαη ζε κεγά-
ιε απφζηαζε θαη ραξαθηήξηζε 
αληηπαηδαγσγηθφ» λα ππάξρνπλ 
ηκήκαηα κε ιίγνπο καζεηέο. 

Οη καζεηέο αλαλέσζαλ ην 
ξαληεβνχ ηνπο γηα ηηο 7/11, κέξα 
θαηά ηελ νπνία πξνεηνηκάδνληαη 
παλειιαδηθά γηα αγσληζηηθφ  
μεζεθσκφ, κε θαηαιήςεηο θαη 
ζπιιαιεηήξηα ζε δηάθνξεο πφ-
ιεηο. ηελ Αζήλα, ην αγσληζηηθφ 
ξαληεβνχ πνπ έρεη δψζεη ε πλην-
ληζηηθή Δπηηξνπή Μαζεηψλ    
Αηηηθήο είλαη ζηηο 12 ην κεζεκέξη 
ζηα Πξνπχιαηα. 

Σ ν ππνπξγείν Ναπηηιίαο 
κε ηελ ηξνπνινγία ζην 

ζρέδην λφκνπ ηνπ ππνπξγείνπ 
Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξε-
ζθεπκάησλ,  απνζπαζκαηηθά 
κε ηξνπνινγία ζέηεη ηα θξηηή-
ξηα γηα ηελ πξφζιεςε κφλν 5 
θαζεγεηψλ, γηα λα θαιχςνπλ 
θελά - Γηεπζπληψλ θαη ππνδη-
επζπληψλ πνπδψλ ζηηο ΑΔΝ 
θαη ζηα ΚΔΔΝ ελψ είλαη ηεξά-
ζηηεο νη αλάγθεο ζηε λαπηηθή 
εθπαίδεπζε. Σα πξνβιήκαηα 
αθνξνχλ ζε νξγαλσηηθά θελά, 
ιφγσ ηεο κείσζεο θαηά 70% 
ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ηελ 
πεξίνδν 2009 - 2016 !  
 ρεηηθά ην ζέκα κε ηελ  πεξη-
θνπή ησλ ζπληάμεσλ ησλ ζπ-
ληαμηνχρσλ λαπηεξγαηψλ πνπ 
εξγάδνληαη σο σξνκίζζηνη θα-
ζεγεηέο ησλ Ναπηηθψλ ρνιψλ 
δηεπζεηείηαη κε ηξφπν πνπ   
πεξηγξάθεηαη ζηελ απάληεζε 
ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, ζε 
ζρεηηθφ εξψηεκα ηνπ ΤΝΑΝΠ.  

Με βάζε ηελ απάληεζε     
ηνπ ΤΠΔΚΑA, νη ζπληαμηνχρνη 
Πινίαξρνη - Μεραληθνί Δ.Ν. 
πνπ απαζρνινχληαη γηα 
έθηαθηεο εθπαηδεπηηθέο αλά-
γθεο ησλ Γεκνζίσλ ρνιψλ 
Δ.Ν. δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν 
εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ 
λ. 4387/2016.  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα δηεπθξη-
λίζνπκε φηη νη ζπληαμηνχρνη 
«λαπηνδάζθαινη» θαιχπηνπλ 
έθηαθηεο αλάγθεο ηεο Γεκφ-
ζηαο Ναπηηθήο Δθπαίδεπζεο, 
πνπ δελ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ 
απφ ελ ελεξγεία Πινηάξρνπο 
θαη Μεραληθνχο θαη γη’ απηφ ην 
ιφγν ε έθηαθηε απαζρφιεζή 
ηνπο εμππεξεηεί ιφγνπο δεκφ-
ζηνπ  ζπκθέξνληνο. 

Με παξέκβαζε ηνπ βνπιεπ-
ηή ηνπ ΚΚΔ ζηε Βνπιή ηέζεθαλ 
ηα νμπκέλα πξνβιήκαηα θαη ηηο 
δηεθδηθήζεηο ησλ ζπνπδαζηψλ 
γηα απνθιεηζηηθά Γεκφζηα  
Ναπηηθή Δθπαίδεπζε. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΥΑΓΕΙΟ                                                     

για τις συντάξεις και το 2017   

70% τα κενά των οργανικών θέσεων          
εργασίας την περίοδο 2009 - 2016 !!! 

 ύκθσλα κε αλαθνίλσζε 
ηνπ ππνπξγείνπ Ναπηηιί-

αο, ζηηο 7 Ννέκβξε μεθηλά ε 
ιεηηνπξγία ηνπ εηδηθνύ Σκή-
καηνο Ηιεθηξνιόγσλ Δκπνξη-
θνύ Ναπηηθνύ ζηελ ΑΔΝ    
Αζπξνπύξγνπ, εθόζνλ θαιπθ-
ζεί ν απαηηνύκελνο από ηνλ 
ηζρύνληα Καλνληζκό πνπδώλ 
ειάρηζηνο αξηζκόο ππνςεθίσλ 
ζπνπδαζηώλ γηα  θάζε  ηκήκα. 

Δίλαη απαξάδεθην λα ηίζε-
ηαη ζέκα ν αξηζκόο ησλ ζπνπ-
δαζηώλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
Σκήκαηνο γηαηί κε επζύλε ησλ 
εθνπιηζηώλ, ηεο θπβέξλεζεο 
ΎΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ, όπσο θαη      
ησλ πξνεγνύκελσλ θπβεξλήζε-
σλ ΝΓ - ΠΑΟΚ, εθκεηαιιεύ-
νληαη εθαηνληάδεο επαγγεικα-
ηίεο έκπεηξνπο ειεθηξνιόγνπο 
απόθνηηνπο ησλ ΣΔΗ κε πείξα 
ζηε βηνκεραλία, ηνπο λαπηνιν-
γνύζαλ σο καζεηεπόκελνπο κε      
κηζζό 785 επξώ ην κήλα ζε 
πνληνπόξα θαξάβηα, κε πξό-
ζρεκα όηη δελ είραλ ην αληί-

ζηνηρν πηζηνπνηεηηθό λαπηηθήο 
ηθαλόηεηαο ηεο εηδηθόηεηαο ηνπ 
ειεθηξνιόγνπ! Γελ πήξαλ ηα 
απαξαίηεηα κέηξα έηζη ώζηε νη 
ειεθηξνιόγνη λα πξνγξακκαηί-
ζνπλ ην κπάξθν θαη ζηε ζπλέ-
ρεηα κε ην μέκπαξθν λα παξα-
θνινπζήζνπλ ην πξόγξακκα 
ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ 
ζηελ ΑΔΝ Αζπξνπύξγνπ.  

Ο Δλσηηθόο Γεκνθξαηηθόο 
πλδπαζκόο Ηιεθηξνιόγσλ 
Ηιεθηξνληθώλ Δ.Ν. (ΔΝΓΗ-
ΗΔΝ) κε παξέκβαζε ζην ΤΝΑ 
απαηηεί:  

Να ιεηηνπξγήζεη ην Δηδηθό 
Σκήκα Ηιεθηξνιόγσλ Δκπν-
ξηθνύ Ναπηηθνύ αλεμάξηεηα 
ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ, 
έηζη, ώζηε νη πηπρηνύρνη ΑΔΗ - 
ΣΔΗ θαη απόθνηηνη ΔΠΑΛ - 
ΗΔΚ, λα απνθηήζνπλ Απνδεη-
θηηθό Ναπηηθήο Ηθαλόηεηαο 
Ζιεθηξνιόγνπ Δ.Ν. θαη ηε δπ-
λαηόηεηα πξόζβαζε ζε εξγαζία 
κε ηε λαπηνιόγεζή ηνπο ζηελ 
αληίζηνηρε εηδηθόηεηα. 

ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ  

ζηελ ΑΔΝ Αζπξνπύξγνπ  

Μ ε κηα κεγάιε, καρεηηθή δηαδήισ-
ζε κε παικφ θαη ηξαγνχδηα 

ζηνπο δξφκνπο θαη ηηο εξγαηνγεηηνληέο 
ηνπ Νηέξκπαλ, νινθιεξψζεθαλ κε επη-
ηπρία, ην άββαην 8 Οθηψβξε, νη εξγα-
ζίεο ηνπ 17νπ Παγθφζκηνπ πλδηθαιη-
ζηηθνχ πλεδξίνπ ηεο ΠΟ ζηε Νφηηα 
Αθξηθή.  

Σν ζπλέδξην ελέθξηλε νκφθσλα ηνλ 
Απνινγηζκφ 2012-2016, ην ρέδην Γξά-
ζεο ηεο ΠΟ 2016-2020 θαη ηα ςεθί-
ζκαηα θαη εμέιεμε ην Πξνεδξηθφ πκ-
βνχιην θαη ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 
Απφ ην ΠΑΜΔ επαλεθιέρζεθε ζηε ζέζε 
ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ν Γηψξγνο Μαπ-
ξίθνο θαη ζηε ζέζε ηνπ αληηπξνέδξνπ 
εθιέρζεθε ν Γηψξγνο Πέξξνο. 

Σν πξσί ηνπ αββάηνπ, ην Κνγθξέζν 
Ννηηναθξηθάληθσλ πλδηθάησλ έθαλε ηα 
απνθαιππηήξηα κλεκείνπ αθηεξσκέλν 
ζηελ εξγαηηθή ηάμε, νινθιεξψλνληαο 
κηα δηαδήισζε, έκπξαθηε έθθξαζε  
δηεζληζκνχ θαη ηαμηθήο αιιειεγγχεο, κε 
ηα εξγαηηθά ηξαγνχδηα θαη ζπλζήκαηα 
ησλ λνηηναθξηθάληθσλ ζπλδηθάησλ λα 
ζπλνδεχνπλ ηηο δηεζλείο αληηπξνζσπείεο.  

Ζ αληηπξνζσπεία ηνπ ΠΑΜΔ ζπκκε-
ηείρε ζηε δηαδήισζε κε ηηο ζεκαίεο ηνπ 
Παλεξγαηηθνχ Αγσληζηηθνχ Μεηψπνπ 
ηεο ρψξαο καο λα θπκαηίδνπλ πιάη - 
πιάη κε ηηο ζεκαίεο ζπλδηθάησλ απφ   
θάζε γσληά ηνπ πιαλήηε. Μηιψληαο ζην 
πλέδξην εθ κέξνπο ηνπ ΠΑΜΔ ν Γηψξ-
γνο  Πέξξνο κεηαμχ άιισλ  ζεκείσζε:  

«Μέιε θαη θίινη 
ηεο ΠΟ, ζχληξν-
θνη ηεο εξσηθήο 
Ννηίνπ Αθξηθήο 
πνπ θηινμελείηε ην 
17ν Παγθφζκην 
πλδηθαιηζηηθφ    
πλέδξην, απφ  ην 
ηαμηθφ θίλεκα ηεο Διιάδαο, ην ΠΑΜΔ, 
πνπ είρακε ηελ ηηκή λα θηινμελήζνπκε 
ην 16ν Παγθφζκην πλδηθαιηζηηθφ π-
λέδξην ζηελ Αζήλα, θαζψο θαη έρνπκε 
ηελ επζχλε θηινμελίαο ησλ θεληξηθψλ 
γξαθείσλ ηεο ΠΟ, ραηξεηίδνπκε ηε 
κεγάιε επηηπρία ηνπ 17νπ πλεδξίνπ. 

Απφ ηε ζπκκεηνρή αληηπξνζψπσλ 
ζην πλέδξην, πνιχ κεγαιχηεξε απφ 
απηή ηεο Αζήλαο, απφ ηελ αχμεζε ηεο 
ΠΟ ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα θαηά 14 εθα-
ηνκκχξηα κέιε, απφ ηα πιηθά, ηελ πείξα 
θαη ηελ πιαηθφξκα πνπ πξνηείλεηαη  
ζήκεξα ζην πλέδξην, θαη κε ηελ νπνία 
ζπκθσλνχκε, ζεσξνχκε φηη γίλνληαη 
νξαηά ηα κεγάια βήκαηα πνπ έρεη θάλεη 
ε ΠΟ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Βήκαηα  
κάιηζηα, πνπ έγηλαλ ζε πνιχ δχζθνιεο 
ζπλζήθεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη 
ηνπο ιανχο φινπ ηνπ θφζκνπ». 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν oι εργασίες του                    

17ου ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ ΤΝΔΙΚΑΛΙΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ της ΠΟ 

Μ ε ζεηξά απνθάζε-
σλ, ε «αλεμάξηεηε» 

Γηθαηνζχλε πξνρσξά ζην 
δηνξηζκφ δηνίθεζεο ζην 
Δξγαηηθφ Κέληξν Αζήλαο 
(ΔΚΑ), θαηαξγψληαο ηε 
λφκηκα εθιεγκέλε δηνίθε-
ζε, απφ ην 29ν πλέδξην, 
ηνπ κεγαιχηεξνπ Δξγαηη-
θνχ Κέληξνπ ηεο ρψξαο.  

Ζ απφθαζε ηνπ δηθα-
ζηεξίνπ ζηεξίρζεθε ζηελ 
πξνζθπγή πνπ έθαλε ην 
σκαηείν Δξγαδνκέλσλ 
ηεο ALPHA ΒΑΝΚ, επη-
δηψθνληαο νη δηθαζηηθέο 
απνθάζεηο λα λνκηκν-
πνηήζνπλ ηηο παξαηππίεο 
θαη ηηο λνζείεο πνπ έθαλε ε 
εγεζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
ζσκαηείνπ. 

Πξφθεηηαη γηα δηθαζηηθφ 
πξαμηθφπεκα ζηε ιεηηνπξ-
γία ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ 
νξγαλψζεσλ. Μηα απφ-  
θαζε σκήο θαη απξνθά-
ιππηεο παξέκβαζεο ηνπ 
θξάηνπο θαη ηεο εξγνδν-
ζίαο, πνπ έξρεηαη λα απν-
ηππψζεη ην ραξαθηήξα ησλ 
αιιαγψλ πνπ επηδηψθνπλ 
ζην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα.  

Σελ πξψηε επζχλε έρεη, 
βέβαηα, ε θπβέξλεζε   
ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ, ε θπβέξ-
λεζε ηεο «πξψηε θνξά 
αξηζηεξάο», πνπ πξφζζε-
ζε ηνλ εαπηφ ηεο δίπια 
ζηηο θπβεξλήζεηο πνπ επέ-
βαιαλ ηνπο Μαθξε-
Θενδσξήδεο, δίπια ζην 
ΠΑΟΚ πνπ θαζαίξεζε ηε 
λφκηκα εθιεγκέλε δηνίθε-
ζε ηεο ΓΔΔ ην 1985. 

Ζ επαίζρπληε απφθα-
ζε ελαξκνλίδεηαη παξάι-
ιεια κε ηηο επηδηψμεηο  ηεο 
εξγνδνζίαο, ηεο θπβέξλε-
ζεο, ηνπ ζπλφινπ ησλ  
αζηηθψλ  θνκκάησλ, πνπ 
ζέινπλ έλα ζπλδηθαιηζηηθφ 
θίλεκα λα πξνζθπλά ηελ 
αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ 
θεξδνθνξία ηνπ θεθαιαίνπ  

θαη λα θαιιηεξγεί κέζα ζηελ 
εξγαηηθή ηάμε ηελ αλα-
γθαηφηεηα νη εξγαδφκελνη 
λα θάλνπλ ζπλερψο ζπζίεο, 
λα αθαηξνχληαη δηθαηψκαηα 
θαη θαηαθηήζεηο, γηα λα κελ 
κπαίλνπλ εκπφδηα ζηελ 
θαπηηαιηζηηθή  αλάπηπμε. 

Σα θαηλφκελα λνζείαο  
θαη εθθπιηζκνχ είλαη ζεκά
- δια ενός ζσνδικαλιζηικού 
«θηλήκαηνο» πνπ εθηξέθε-
ηαη ζηα γξαθεία ηεο εξγν-
δνζίαο θαη ηνπ «θνηλσ-
ληθνχ εηαηξηζκνχ», κηαο 
θάζηαο θξαηηθνδίαηησλ θαη 
γξαθεηνθξαηψλ ζπλδηθαιη-
ζηψλ, μεθνκκέλεο απφ ηα 
πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα 
θαη ηηο αγσλίεο ησλ εξγα-
δνκέλσλ. 

Ση θαηαζηαηηθά, ηη δεκν-
θξαηηθέο θαη ζπιινγηθέο 
δηαδηθαζίεο, ηη ζπλειεχζεηο 
θαη ζπλέδξηα... Γηα ηα ζηε-
ιέρε ηνπ ΤΡΗΕΑ θαη ηεο 
ΛΑΔ, φπσο θαη απηψλ ηεο 
ΝΓ θαη ηνπ ΠΑΟΚ, ην ζέ-
κα είλαη λα ηα βξίζθνπλ νη 
παξαηάμεηο, λα θάλνπλ 
ζπκθσλίεο ζε θιεηζηέο 
πφξηεο θαη καθξηά απφ 
ηνπο  εξγαδφκελνπο.  

«Οη εθιεγκέλνη αληηπξφ-
ζσπνη ηεο ΓΑ ζην Γ ηνπ 
ΔΚΑ δελ ζα ζπκκεηέρνπλ ζε 
θακία δηνξηζκέλε δηνίθεζε», 
ηνλίδνπλ ζε αλαθνίλσζή 
ηνπο ηα ζπλδηθάηα θαη νη 
ζπλδηθαιηζηέο πνπ ζπζπεη-
ξψλνληαη ζην ΠΑΜΔ θαη 
απεπζχλνπλ θάιεζκα ζε φια 
ηα ζσκαηεία θαη ηνπο εξγα-
δφκελνπο: 

 Να ππάξμεη καδηθή θαηα-
δίθε θαη αγψλαο λα κελ 
πεξάζεη ην λέν ρηχπεκα 
ζην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα. 

 Να κελ αλαγλσξηζηεί θαη 
λα κε λνκηκνπνηεζεί  θακία 
δηνξηζκέλε δηνίθεζε ζην 
ΔΚΑ.  

Η ομιλία  
του Γ.Γ. της ΠΟ  
Γιώργου Μαυρίκου 

ηελ πεληαεηία πνπ πέξαζε, 
αλαπηχρζεθαλ ζεκαληηθνί      
εξγαηηθνί αγψλεο ζε φιεο ηηο 
επείξνπο. Ννκίδνπκε φηη απ' 
φινπο απηνχο ηνπο αγψλεο κπνξνχκε λα θξαηήζνπκε         
θάπνηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα:  

Οι κοινωνίες κινούνται μπροστά  
μόνο με κοινωνικούς αγώνες  

Όηη ζηνπο αγψλεο απηνχο ε εξγαηηθή ηάμε, ζαλ ηάμε - εγέηεο, 
πξέπεη λα αλνίγεη δξφκνπο επξχηεξνπο θαη λα θξνληίδεη λα   
αλεβαίλεη ε σξίκαλζε ηεο ζπλείδεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα 
απαηηνχλ ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ησλ ζηφρσλ. Σν ηαμηθφ ζπλδηθα-
ιηζηηθφ θίλεκα έρεη θαζήθνλ λα ελψλεη φιε ηελ ηάμε, λα ελψλεη 
φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηαπηφρξνλα λα ρηίδεη ηε ζπκκαρία 
ηνπ κε ηε θησρή αγξνηηά, ηε λενιαία, ηηο γπλαίθεο. 

Σν θάζε ζπλδηθάην είλαη ππνρξεσκέλν λα αγσλίδεηαη γηα 
ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ κέζα ζηε ρψξα ηνπ. Πξψηα 
απ' φια κέζα ζηε ρψξα ηνπ. ην βαζκφ πνπ εληζρχεη ηνπο 
αγψλεο ηνπ ζε εζληθφ επίπεδν, ζην βαζκφ πνπ δπλακψλεη  

ηελ ηαμηθή αληίιεςε κέζα ζηε ζπγθε-
θξηκέλε ρψξα, αληηθεηκεληθά βνεζά 
ζηελ ελίζρπζε ηνπ δηεζλνχο εξγαηη-
θνχ  θηλήκαηνο. 
     Γηαηί φηαλ ιέκε δηεζλέο ζπλδηθαιηζηη-
θφ θίλεκα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κηιάκε 
γηα ηε ζπλνιηθή θαηάζηαζε, ηε ζπλν- 
ιηθή εηθφλα ηνπ θηλήκαηνο, φπσο ηελ 
ζπλζέηεη ην παδι ρψξα κε ηε ρψξα.    
Σν επηκέξνπο αλαδηακνξθψλεη ην φιν. 
Σα ζπλδηθάηα κέιε θαη θίινη ηεο ΠΟ 
έρνπλ πινχζηα πείξα δηεζληζκνχ θαη 

αιιειεγγχεο. Δίκαζηε πεξήθαλνη γηα ην δηεζληζκφ ηεο ΠΟ, 
πνπ ζπλερίδεη θαη ζήκεξα λα είλαη ε θαξδηά ηεο. 

Οι δύο γραμμές στο κίνημα 

Δκείο, ε ΠΟ, ην αγσληζηηθφ ξεχκα κέζα ζηα ζπλδηθάηα, 
ζέινπκε ηελ ελφηεηα γηα λα δπλακψλεη ν αγψλαο ηνπ πξνιεηα-
ξηάηνπ ελάληηα ζηα κνλνπψιηα, ελάληηα ζηηο πνιπεζληθέο θαη 
ηνπο πνιηηηθνχο ηνπο εθπξνζψπνπο. Γηα λα ζπζζσξεχνληαη 
πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δπλάκεηο πνπ ζα ζπγθξνχνληαη κε ηνλ 
ηκπεξηαιηζκφ, λα ζπλδένπλ ηελ πάιε θαη ηνπο αγψλεο ησλ εξγα-
δνκέλσλ γηα ηα άκεζα πξνβιήκαηα, κε ηε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε 
ηνπ αγψλα θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο αλζξψπνπ 
απφ άλζξσπν. 

Αληίζεηα, ην ξεθνξκηζηηθφ ξεχκα ζέιεη λα ελψλεη ηνπο  
εξγαδφκελνπο ζηνλ αγψλα πνπ θάλεη γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ 
θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Να ελψλεη 
ηελ εξγαηηθή ηάμε θαη ηνπο ζπκκάρνπο ηεο ζηε γξακκή ηεο 
ζπλεξγαζίαο ησλ ηάμεσλ θαη ησλ ζπκβηβαζκψλ κε ηνπο ηκπε-
ξηαιηζηέο θαη ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Να ελψλεη 
ηνπο κηζζσηνχο πίζσ θαη θάησ απφ ηε ζηξαηεγηθή ηεο ζνζη-
αιδεκνθξαηίαο. Γη' απηφ ην ιφγν, ε ελφηεηά ηνπο ζηελ νπζία 
είλαη θηλήζεηο θνξπθψλ, είλαη ηαθηηθέο θηλήζεηο ζθνπηκφ-
ηεηαο, είλαη θηλήζεηο ζπλαιιαγήο πίζσ απφ ηηο πιάηεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη θξπθά θάησ απφ ην ηξαπέδη. 

Πιο ψηλά ο πήχης 

Θα παξαδψζνπκε ζηελ επφκελε γεληά έλα ζπλδηθαιηζηη-
θφ θίλεκα πην δπλαηφ, πην ζηέξεν ηδενινγηθά, πην ψξηκν 
νξγαλσηηθά. Πξνηείλνπκε λα δεζκεπηνχκε φινη καδί απφ ην 
17ν πλδηθαιηζηηθφ πλέδξην φηη βάδνπκε ζηφρν λα γηνξ-
ηάζνπκε ηα 80 ρξφληα ηεο ΠΟ κε 100 εθαηνκκχξηα κέιε.      
Με κηα ΠΟ θαη αξηζκεηηθά θαη πνηνηηθά πην δπλαηή. 

 

ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΕΦΕΙΑ ΣΗΝ ΑΕΝ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ 

 ην θελφ πέθηνπλ γηα άιιε κηα θνξά νη πξνζπάζεηεο Δθνπιη-
ζηψλ – Τπνπξγείνπ θαη Γηνίθεζεο ηεο ζρνιήο πνπ εδψ θαη 

ρξφληα  παξεκβαίλνπλ κε ηνπο κεραληζκνχο ηνπο γηα λα αλαθφςνπλ 
ηε δξάζε ηνπ πιιφγνπ πνπδαζηψλ ΑΔΝ Αζπξνπχξγνπ. Πάλσ απφ 
180 ζπνπδαζηέο ςήθηζαλ ηνλ πεξαζκέλν Μάε αλαδεηθλχνληαο αγσ-
ληζηηθή Γηνίθεζε ζην χιινγν πνπδαζηψλ. Σν Γ.. ζπλερίδεη αγσλη-
ζηηθά ζην πιάη ησλ ζπνπδαζηψλ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο πάιεο ηνπο.  

ηηο 20 ηνπ Οθηψβξε καηαηψζεθε ε δίθε πνπ εθθξεκνχζε γηα ηνλ 
δηνξηζκφ πξνζσξηλήο δηνίθεζεο ηνπ ζπιιφγνπ δηθαηψλνληαο ην  
αίηεκα πάλσ απφ 180 ζπνπδαζηψλ πνπ κε ηελ ςήθν ηνπο εμέιεμαλ 
αγσληζηέο ζην Γ.. ηνπ ζπιιφγνπ ηεο ζρνιήο. ε αλαθνίλσζή ηνπ ην Γ.. 
θαισζνξίδεη ηνπο ζπνπδαζηέο γηα ηε λέα ρξνληά θαη ηνπο θαιεί ζε αγσ-
ληζηηθή εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νμπκέλσλ πξνβιεκάησλ. 

ΔΤΝΑΜΙΚΑ ΔΙΑΔΗΛΩΑΝ ΕΝΑΝΣΙΑ                    
στην κατάργηση τμημάτων των ΕΠΑΛ 

Ν Α Τ Σ Ι Κ Η  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ  Η  

 

Απελεςθέπωζη 26  
ομήπων ναςηεπγαηών  

Μ εηά από ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα ρξόληα νκε-
ξίαο ζηα ρέξηα Σνκαιώλ πεηξαηώλ, θαη ηελ 

θαηαβνιή 1.500.000 δνιαξίωλ ζε ιύηξα έπεηηα        
από καξαζώληεο δηαπξαγκαηεύζεηο, 26 λαπηεξγά-
ηεο από Βηεηλάκ, Ταϊβάλ, Κακπόηδε, Ιλδνλεζία,       
Κίλα θαη  Φηιηππίλεο, πνπ είραλ απαρζεί από ην αιη-
επηηηθό πινηάξην «Naham 3» ην  Μάξηε ηνπ 
2012, αθέζεθαλ ειεύζεξνη 23/10/2016. 

Τα ηειεπηαία ρξόληα κε αθνξκή ηηο επηζέζεηο 
πεηξαηώλ αλνηθηά ηεο Σνκαιίαο ζηνλ Κόιπν ηνπ 
Άληελ, δηάθνξεο δπλάκεηο, κεηαμύ ηωλ νπνίωλ ρώ-
ξεο  ηνπ ΝΑΤΟ, ηεο ΕΕ, ε Κίλα θαη ε Ιλδία έρνπλ 
αλαπηύμεη ζηξαηηωηηθέο δπλάκεηο γηα ηελ πξνζηαζί-
α εκπνξηθώλ πινίωλ από πεηξαηέο θαη ηελ πξνώζε-
ζε ηωλ ζπκθεξόληωλ ηνπο ζε κία από ηηο πην λεπ-
ξαιγηθέο λαπηηθέο νδνύο γηα ηε   δηεζλή λαπηηιία. 

ΔΙΚΑΣΙΚΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ                         

στη λειτουργία των συνδικάτων 

Ζ   ΓΑ Ναπηηιηαθψλ 
θαη Σνπξηζηηθψλ 

ππαιιήισλ - πνπ παιεχ-
νπλ κε ηε γξακκή ηνπ ΠΑ-
ΜΔ - με ανακοίνωζη ποσ 
θπθινθφξεζε ζηνπο ρψ-
ξνπο  δνπιεηάο, θαηαγγέιιεη 
ηελ έληαζε ηεο εξγνδνηηθήο 
επηζεηηθφηεηαο θαη ηε ζηήξη-
με πνπ παξέρεη ν λένο θαη 
παιηφο εξγνδνηηθφο – θπ-
βεξλεηηθφο ζπλδηθαιηζκφο 
ζην Γ.. ηνπ ΠΑΔΝΣ, ζε 
βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ. 
Πξνθιεηηθή είλαη ε ζηάζε 
ησλ εθνπιηζηψλ θαη ηεο 
πιεηνςεθίαο ησλ εξγνδνηη-
θψλ ζπλδηθαιηζηψλ ΜΔΣΑ - 
ΠΑΚΔ - ΓΑΚΔ κε επηθεθα-
ιήο ηνλ Θ. Βαζηιφπνπιν 
πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ ΠΑ-
ΔΝΣ θαη επηθεθαιήο ηνπ 
ΜΔΣΑ ζηε ΓΔΔ. 

 Παξά ηελ φμπλζε φισλ 
ησλ πξνβιεκάησλ ησλ εξ-
γαδνκέλσλ ζην θιάδν, ηελ 
επηρείξεζε  ησλ εθνπιη-
ζηψλ θαη ησλ κνλνπσιηα-
θψλ νκίισλ ζην ηνπξηζκφ 
γηα ηε θαηάξγεζε ησλ θιαδη-
θψλ .. Δξγαζίαο, ησλ 
κηζζνινγηθψλ, εξγαζηαθψλ 
θαη αζθαιηζηηθψλ - δηθαησ-
κάησλ θαη ηηο ζπλερείο πα-
ξεκβάζεηο ηεο ΓΑ Ναπηηιη-
αθψλ θαη Σνπξηζηηθψλ 
ππαιιήισλ ε 2ε ζπλεδξία-
ζε ηνπ Γ.. ηνπ ΠΑΔΝΣ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Σξί-
ηε 18/10 έλα ρξφλν κεηά ηηο 
αξραηξεζίεο ηνπ ζσκαηείνπ 
ησλ λαπηηιηαθψλ θαη ηνπξη-
ζηηθψλ ππαιιήισλ!  

Αθφκα θαη απηή ηελ θξίζη-
κε πεξίνδν, πνπ εξγνδνζία, 
θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ, 
κε ζηήξημε ΝΓ - ΠΑΟΚ θαη 
ησλ άιισλ θνκκάησλ ηνπ 
θεθαιαίνπ, δελ εθαξκφδνπλ 
ηηο πιινγηθέο πκβάζεηο 
Δξγαζίαο ζηα Σνπξηζηηθά 
Γξαθεία  θαη ζηηο  

λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, ζηελ 
Αθηνπινΐα θαη ηελ Πνληνπφ-
ξν Ναπηηιία, ε πιεηνςεθία 
ζην Γ ηνπ ΠΑΔΝΣ (λένο 
θαη παιηφο εξγνδνηηθφο ζπλ-
δηθαιηζκφο), αξλείηαη θάζε 
πξφηαζε ηεο ΓΑ γηα ηελ 
νξγάλσζε ηεο πάιεο ζηνλ 
θιάδν, απνδεηθλχνληαο ηελ 
αλνηρηή γξακκή πνπ δηαηε-
ξεί κε ηνπο εθνπιηζηέο θαη 
ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο 
ζηνλ Σνπξηζκφ. 

Οη εθπξφζσπνη ΓΑ 
δήηεζαλ απφ ην Γ.. ηνπ 
ΠΑΔΝΣ λα θαιέζεη ζε Γε-
ληθή πλέιεπζε ηα κέιε 
ηνπ ζσκαηείνπ γηα ηε δηα-
κφξθσζε ηνπ δηεθδηθεηηθνχ 
πιαηζίνπ ηνπ θιάδνπ θαη λα 
πάξεη απφθαζε γηα απεξγία 
θαη ζπληνληζκφ ηεο πάιεο 
κε ην ηαμηθφ εξγαηηθφ θίλε-
κα. Όκσο, ε πιεηνςεθία 
ζην Γ.. ηνπ ΠΑΔΝΣ θαηα-
ςήθηζε ηηο πξνηάζεηο ηεο 
ΓΑ κε ην επηρείξεκα φηη 
«δελ ππάξρεη ιφγνο γηα Γε-
ληθή πλέιεπζε αθνχ δελ 
ππάξρεη θάηη έθηαθην», 
φπσο αλεξπζξίαζηα δήισ-
ζε ν πξφεδξνο ηνπ ζσκαηεί-
νπ Θ. Βαζηιφπνπινο..!!  

Ζ ΓΑ θαιεί φινπο ηνπο 
εξγαδφκελνπο ζηε Ναπηηιία 
θαη ηνλ Σνπξηζκφ λα ζπζπεη-
ξσζνχλ κε ηηο δπλάκεηο ηνπ 
ΠΑΜΔ ζηνλ θιάδν κε δηεθδη-
θεηηθφ πιαίζην γηα ηηο ..Δ., 
ηελ αλάθηεζε ησλ απσιεηψλ 
ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο, ηελ 
θαηάξγεζε ησλ αληεξγαηη-
θψλ λφκσλ, νπζηαζηηθέο 
απμήζεηο ζηνπο κηζζνχο ζηηο 
ζπληάμεηο θαη ηηο θνηλσληθέο 
δαπάλεο, κε ην ζχλζεκα:  

Μπνξνχκε λα ηα θαηα-
θέξνπκε κπνξνχκε λα 
αλαηξέςνπκε ηελ αληηιατ-
θή πνιηηηθή! Γηεθδηθνχκε 
ηελ δσή πνπ αμίδεη γηα καο 
θαη ηελ νηθνγέλεηά καο. 

ΓΑ (ΠΑΜΔ) ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΩΝ - ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ 

Αλάγθε θιηκάθσζεο ηεο πάιεο γηα ηηο Δ  


