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πλάληεζε κε ηνλ Γ.Γ. ηνπ πλδηθάηνπ 
Ναπηεξγαηώλ ηνπ ίδλεϊ Απζηξαιίαο Paul 
McLeer θαη ηνλ παιαίκαρν ειιελναπζηξαιό 
πξνθάηνρό ηνπ Γηώξγν Γθόηζε, είραλ ηα 
ζωκαηεία ΠΔΜΔΝ, ΣΔΦΔΝΩΝ, ΠΔΔΜΑ-
ΓΔΝ, ΠΔ-ΝΑΣ, ΠΔΠΡΝ, ιηκελεξγαηώλ ηνπ 
ΟΛΠ, 18/8, ζηα γξαθεία ηεο ΠΔΜΔΝ. 

Καηά ηε ζπλάληεζε έγηλε εθηελήο αλαθνξά 
ζηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηηο ζαιάζζηεο 
κεηαθνξέο θαη ηε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε, πνπ 
αλαπηχζζεηαη ζηηο δχν ρψξεο, γηα ηελ αληηκε-
ηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ, πνπ αληηκεησπίδνπλ 
νη λαπηεξγάηεο θαη νη ιηκελεξγάηεο, γεληθφηεξα 
νη εξγαδφκελνη, απφ ηελ εθαξκνδφκελε αληηιατ-
θή πνιηηηθή γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θεξδνθνξίαο 
ηνπ θεθαιαίνπ, ηφζν ζηε ρψξα καο, πνπ ην 
εθκεηαιιεπηηθφ θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα 
βξίζθεηαη ζε νηθνλνκηθή θξίζε, φζν θαη δηεζλψο 
αθφκα θαη ζηελ Απζηξαιία, πνπ βξίζθεηαη ζε 
αλάπηπμε.   

Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε απφ ηα ειιεληθά 
ζσκαηεία γηα ηελ παξαβίαζε ησλ πιινγηθψλ 
πκβάζεσλ Δξγαζίαο ζηα ειιεληθά πινία, 
επηδίδνληαο ζρεηηθή επηζηνιή. 

Σελ επόκελε κέξα, νη Απζηξαινί ζπλδη-
θαιηζηέο ζπλαληήζεθαλ κε αληηπξνζωπεία 
ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο ηνπ ΠΑΜΔ 
ζηελ Αζήλα. 

ηε ζπλάληεζε έγηλε ελεκέξσζε γηα ηελ 
θαηάζηαζε ζηελ Απζηξαιία θαη ηελ Διιάδα, 
ηνπο δεζκνχο θηιίαο θαη ηαμηθήο αιιειεγγχεο 
κεηαμχ ηνπ ηαμηθνχ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο 
ησλ δπν ρσξψλ θαη ηνπ ξφινπ πνπ έρνπλ 
παίμεη ζε απηφ νη Έιιελεο κεηαλάζηεο 
ζηελ Απζηξαιία.  

Ζ ζπλάληεζε θαηέιεμε ζηελ αλάγθε λα 
δπλακψζνπλ νη ζρέζεηο θαη ε έθθξαζε        
αιιειεγγχεο  κεηαμχ  ησλ  ζπλδηθάησλ. 

(Σπλέρεηα ζηε ζειίδα 2) 

 

πλάδειθνη Μεραληθνί, 
Ζ Γεληθή πλέιεπζε γηα ηελ 

εθινγή εθνξεπηηθήο επηηξνπήο 
θαη ε δηαδηθαζία ησλ αξραηξε-
ζηψλ 2014 - 2015 ζηελ ΠΔ-
ΜΔΝ, απνθηνχλ ηδηαίηεξε βαξχ-
ηεηα, δηεμάγνληαη ζε ζπλζήθεο 
επίζεζεο ησλ δπλάκεσλ ηνπ 
θεθαιαίνπ, ζε βάξνο ησλ δηθαη-
σκάησλ ησλ λαπηεξγαηψλ, ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ θιάδνπ 
καο. 

Ζ καδηθή ζπκκεηνρή θαη 
δξάζε απνηειεί βαζηθή πξνυ-
πφζεζε ζηελ νξγάλσζε - ζπ-
ζπείξσζε δπλάκεσλ γηα ηελ 
αλαζχληαμε ηνπ εξγαηηθνχ θηλή-
καηνο θαη ηελ αληεπίζεζε ηνπ 
ζηελ γξακκή ηνπ ηαμηθνχ αγψ-
λα, ζηελ δηεθδίθεζε αηηεκάησλ 
πξνο φθεινο ηεο εξγαηηθήο - 
ιατθήο νηθνγέλεηαο. 

Καλέλαο απφ κφλνο ηνπ: 
Γελ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηηο 
ζπλέπεηεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο 
θξίζεο. 

Καλέλαο απφ κφλνο ηνπ: 
Γελ κπνξεί λα ζηαζεί εκπφδην 
ζηα αληεξγαηηθά κέηξα θαη ζρέ-
δηα θεθαιαίνπ - Δπξσπατθήο 
Έλσζε θαη ησλ πνιηηηθψλ ηνπο 
δπλάκεσλ, πνπ επηδηψθνπλ ηελ 
άγξηα εθκεηάιιεπζε ησλ αλέξ-
γσλ, ηελ θαηάξγεζε ησλ Δ, 
ηελ δηάιπζε ηεο θνηλσληθνα-
ζθαιηζηηθήο πξνζηαζίαο, ηελ 
ιεειαζία ηνπ ιατθνχ εηζνδήκα-
ηνο κε ηελ θνξνεπηδξνκή - ηα 
ραξάηζηα - ηα νηθνλνκηθά βάξε 
ζε πγεία - παηδεία. 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ θα-
πηηαιηζκνχ πνπ νμχλεη ηνπο 
αληαγσληζκνχο ησλ κνλν-
πσιίσλ, γελλάεη ηνπο πνιέ-
κνπο, κε ζχκαηα ηνπο εξγα-
δφκελνπο, ηνπο ιανχο. ηελ 
πξψηε γξακκή ησλ ζπλε-

πεηψλ βξίζθνληαη νη λαπηεξ-
γάηεο. 

Καλέλαο απφ κφλνο ηνπ: 
Γελ κπνξεί λα αληηζηξέςεη απηή 
ηελ θαηαζηξνθηθή πνξεία. 

Γηέμνδνο δελ είλαη λα γηλφ-
καζηε ρεηξνθξνηεηέο απηήο ηεο 
βάξβαξεο πνιηηηθήο, λα είκαζηε 
ζηαζψηεο θαη νκνηξάπεδνη κε 
ηηο δπλάκεηο ηνπ θεθαιαίνπ θαη 
ηηο δπλάκεηο ηνπ θπβεξλεηηθνχ -    
εξγνδνηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ 
πνπ απνηεινχλ αθφκα πιεην-
ςεθία ζε ΓΔΔ - ΑΓΔΓΤ - 
ΠΝΟ, κε ηξαγηθά απνηειέζκα-
ηα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. 

Ζ εκπεηξία ησλ ηειεπηαίσλ, 
6 ρξφλσλ απφ ην μέζπαζκα ηεο             
θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο, καο δη-
δάζθεη φηη ζε πεξηφδνπο αλά-
πηπμεο θαη ζε πεξηφδνπο θξί-
ζεο,  ε εμνπζία ηνπ θεθαιαίνπ 
έρεη έλαλ θαη κφλνλ αληίπαιν, 
ηελ εξγαηηθή ηάμε, ηνπο εξγαδφ-
κελνπο, λα απμάλεη ηνλ βαζκφ 
εθκεηάιιεπζεο ηνπο, λα απμάλεη 
ηα θέξδε ηεο.     

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 
ην εθνπιηζηηθφ θεθάιαην, κε 
ηελ πξσηνθαζεδξία ζηελ πα-
γθφζκηα λαπηηιία θαη ηηο επελδχ-
ζεηο δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ, ζε 
λαππεγήζεηο θαη αγνξέο πινί-
σλ, πξσηνζηαηνχλ γηα λα θα-
ηαξγεζνχλ νη Δ, ζέινπλ λα 
επηβάιινπλ εξγαζηαθέο ζπλζή-
θεο «γθέην» γηα φινπο ηνπο 
λαπηεξγάηεο ζε φιεο ηηο θαηεγν-
ξίεο πινίσλ, λα πιεξψλνπλ φηη 
ζέινπλ, λα νξγηάδεη ε «καχξε» 
αλαζθάιηζηε εξγαζία, λα δηα-
ιχζνπλ ην ΝΑΣ, ηελ ηαηξνθαξ-
καθεπηηθή πεξίζαιςε, ηα 
πξνλνηαθά επηδφκαηα, ηελ θνη-
λσληθναζθαιηζηηθή πξνζηαζία. 

 

(Σσνέτεια ζηη ζελίδα 2) 

Γενική ςνέλεςζη ΠΔΜΔΝ για εκλογή  
ΔΦΟΡΔΤΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΡΥΑΙΡΔΙΩΝ 
ηην Σεηάπηη, 24 επηέμβπη 2014, 10:30 π.μ.  
ζηα γπαθεία μαρ Μποςμποςλίναρ 21, Πειπαιά 

 αλ λα κελ έθηαλαλ φια απηά ν 
ππνπξγφο Ναπηηιίαο κε ηξνπνιν-

γία, 23/7, έδηλε ην δηθαίσκα ζηνπο εθνπιη-
ζηέο λα απνζπξζνχλ απφ ηηο πνιπεηείο 
ζπκβάζεηο εμππεξέηεζεο ησλ ιεγφκε-
λσλ «άγνλσλ γξακκψλ» ρσξίο θαλέλα 
θφζηνο θαη ηαπηφρξνλα λα απαιιαγνχλ 
απφ ηελ ππνρξέσζε λα αλαλεψζνπλ ην 
ζηφιν πνπ δξνκνινγνχλ ζ' απηέο.  

«Δίλαη πξνθιεηηθή απηή ε ηξνπνινγί-
α. Δίλαη δψξν ζηνπο εθνπιηζηέο. Εεηάκε 
λα απνζπξζεί. Ζ Κπβέξλεζε έξρεηαη λα 
μαλακνηξάζεη ηελ πίηα ησλ επηδνηήζεσλ 
γηα ηηο ιεγφκελεο ‘’άγνλεο γξακκέο’’»,        
ηφληζε ζηελ παξέκβαζή ηνπ ν βνπιεπηήο 
ηνπ ΚΚΔ Υξ. Καηζψηεο.   

Σειηθά, δηαηεξήζεθε θαη ςεθίζηεθε 
(κε ηε ζηήξημε ΝΓ - ΠΑΟΚ - ΓΖΜΑΡ θαη 
"παξψλ" απφ ηνλ ΤΡΗΕΑ θαη ηε θαζηζηη-
θή ΥΑ) ην ηκήκα εθείλν πνπ εγθαηληάδεη ην 
ζεζκφ ηεο απεπζείαο αλάζεζε κηαο 
«άγνλεο γξακκήο». 

Όηη δελ πέξαζε κε ηελ ηξνπνινγία ν 
ππνπξγφο ην πξνρψξεζε κε ηελ απφθαζή 
ηνπ, 9 επηέκβξε, λα θεξχμεη έθπησηε ηελ 
εηαηξεία «ΝΔΛ» θαη ηελ ζπγαηξηθή ηεο     
«C-Link Ferries» απφ ηηο γξακκέο ηνπ       
ΒΑ Αηγαίνπ.  

Με ηελ απφθαζε απηή, «ν ππνπξγφο 
Ναπηηιίαο θ. Βαξβηηζηψηεο κε κηα κνλν-
θνλδπιηά πεηάεη πεξίπνπ 500 λαπηεξγάηεο 
απμάλνληαο ηελ αλεξγία ησλ λαπηεξγαηψλ 
θαη ησλ άιισλ εξγαδνκέλσλ θαη ζπζζσ-
ξεχνληαο πξνβιήκαηα ζην αθηνπιντθφ 
ζπγθνηλσληαθφ δίθηπν»  ηνλίδνπλ ζε αλα-
θνίλσζή ηνπο ηα ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ -  
ΣΔΦΔΝΩΝ - ΠΔΔΜΑΓΔΝ - ΠΔΠΡΝ - 
ΠΔ/ΝΑΣ θαη πξνζζέηνπλ: 

«Ζ θπβέξλεζε θαη απηνί πνπ ππεξε-
ηνχλ ην θεθάιαην δεκαγσγνχλ, επηθαινχ-
ληαη ην "εζληθφ ζπκθέξνλ" θαη εκθαλίδν-
ληαη σο αξράγγεινη ηεο θάζαξζεο, απηνί 
πνπ είλαη βνπηεγκέλνη ζην βνχξθν         
ηεο ζπλαιιαγήο κε ην θεθάιαην θαη ην      
πξνζθπλνχλ  λπρζεκεξφλ.  

Ο ππνπξγφο πξνζπαζεί λα θξχςεη  
φηη ηα λεζηά ζα κείλνπλ κε ειάρηζηα          
πινία, ζα εθηεινχληαη δξνκνιφγηα κφλν 
φηαλ έρνπλ θέξδε νη εθνπιηζηέο, κε απν-
ηέιεζκα ε εξγαζία λα εληαηηθνπνηεζεί,         
ηα αηπρήκαηα θαη νη αζζέλεηεο λα          
απμεζνχλ.»  

Μ έζα ζ’ απηφ ην ζθεληθφ κφλν 
ζαλ εκπαηγκφο κπνξεί λα ζεσ-

ξεζεί ε πξσηνβνπιία ηνπ ππνπξγνχ Ναπ-
ηηιίαο, Μ. Βαξβηηζηψηε, λα ζπλδπάζεη ηελ 
εθδξνκή ηνπ ζηε Μπηηιήλε κε κηα δηεκεξί-
δα, 25-26 Απγνχζηνπ, φπνπ ζπκκεηείραλ 
θαη νη εθνπιηζηέο, κε ηνλ πξφεδξν ηνπ 
ΔΔΝ, Μ. αθέιε λα δηακελχεη πξνθιεηη-
θά φηη γηα λα έρνπλ θαξάβηα ηα λεζηά 
πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ πιήξσο νη    
αμηψζεηο  ηνπο  γηα: 

  θαηάξγεζε θαη επίζεκα ηεο 10κελεο 

ππνρξεωηηθήο δξνκνιόγεζεο, 

 νινθιεξωηηθόο δηωγκόο από ηε ζύλζεζε 

ηωλ ζαιακεπόιωλ θαη καγείξωλ, πνπ 

έρνπλ ήδε κεηωζεί θαηά 45%. 

 αύμεζε ηωλ επηδνηήζεωλ «ζε επίπεδν 

πνπ λα εμαζθαιίδεη θέξδνο γηα ηηο              

εηαηξείεο»,  

 «κείωζε ηνπ ελεξγεηαθνύ θόζηνπο, 

όπωο ζπλέβε θαη κε ηε βηνκεραλία», 

 «επηδόηεζε ηωλ εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ  

θαηά  15%». 

Παξέκβαζε, αιιά «εληφο ησλ       
ηεηρψλ», έθαλε θαη ν ΤΡΗΕΑ, κε ηνλ βνπ-
ιεπηή ηνπ Ν. πξκαιέλην, λα δειψλεη 
19/8: «νθείινπλ λα αλαδεηήζνπλ ιύ-
ζεηο κέζα από ην ήδε ππάξρνλ ζεζκνζε-
ηεκέλν πιαίζην...»  Γειαδή, ν ΤΡΗΕΑ φρη 
κφλν ππεξαζπίδεηαη ην «ππάξρνλ ζεζκν-
ζεηεκέλν πιαίζην», πνπ έρεη δηακνξθσζεί 
κε βάζε ηνλ θαλνληζκφ 3577/92 ηεο ΔΔ 
γηα ηελ άξζε θάζε εκπνδίνπ ζηελ θεξδν-
θνξία ησλ εθνπιηζηψλ, αιιά ηάζζεηαη 
απξνθάιππηα ππέξ ηεο παηέληαο ησλ 
«άγνλσλ γξακκψλ», κε ηελ νπνία νη    
εθνπιηζηέο ηζεπψλνπλ ηηο επηδνηήζεηο. 

Ο η λεζηψηεο θαη νη λαπηεξγάηεο 
πξέπεη λα βγάινπλ ζπκπεξά-

ζκαηα. Να θαηαδηθάζνπλ ηελ πνιηηηθή, 
πνπ αθήλεη ηα λεζηά είηε ρσξίο θαξάβη 
είηε κε ζαπάθηα, αληηκεησπίδεη ηνπο ηαμη-
δηψηεο ζαλ εκπνξεπκαηνθηβψηηα θαη ηνπο 
λαπηεξγάηεο ζαλ αλαιψζηκα πιηθά. Να 
δηεθδηθήζνπλ καδί κε ηα ηαμηθά λαπηεξγα-
ηηθά ζσκαηεία, ην ΠΑΜΔ θαη ηνπο άιινπο 

θνξείο ηεο ιατθήο ζπκκαρίαο :  

 Σαθηηθή, θαζεκεξηλή ζχλδεζε ησλ 
λεζηψλ, ρεηκψλα - θαινθαίξη, κε ηελ        
επεηξσηηθή Διιάδα θαη κεηαμχ ηνπο, κε 
ζχγρξνλα θαη αζθαιή πινία θαη θηελά 

εηζηηήξηα (λα  κεησζνχλ  ηψξα  θαηά 50%).  

 Να θαηαξγεζεί ν επξσθαλνληζκφο 
3577/92, ν λφκνο 2932/2001 θαη φινη           
νη κεηέπεηηα λφκνη, πνπ απειεπζεξψλνπλ 
ηηο αθηνπιντθέο ζπγθνηλσλίεο θαη λα εμα-
ζθαιηζζνχλ ηα δηθαηψκαηα ησλ            

λαπηεξγαηψλ.  

Να παιέςνπλ γηα ηελ εθαξκνγή κηαο 
άιιεο πνιηηηθήο, πνπ δελ ζα ππεξεηεί ην 
εθνπιηζηηθφ θέξδνο αιιά ζα ηθαλνπνηεί 
ηηο ζχγρξνλεο ιατθέο αλάγθεο ζηα πιαίζη-
α ελφο απνθιεηζηηθά δεκφζηνπ εληαίνπ 
θνξέα ζπγθνηλσληψλ, κε θεληξηθφ ζρεδηα-
ζκφ θαη εξγαηηθφ - ιατθφ έιεγρν γηα          
γξήγνξε, αζθαιή θαη θηελή κεηαθίλεζε 
αλζξψπσλ  θαη  εκπνξεπκάησλ. 

 

ΕΝΑ ΦΡΟΝΟ ΑΠΟ ΣΗ  

ΔΟΛΟΥΟΝΙΑ ΣΟΤ  

ΠΑΤΛΟΤ ΥΤΑ ΚΑΙ ΣΗΝ  

ΕΠΙΘΕΗ ΣΟ ΠΕΡΑΜΑ 

 
 
 

 
 

 

 
 

ειίδα 2 

 

Σ ν θαινθαίξη πνπ πέξαζε γίλακε κάξηπξεο 
ηνπ λένπ νινθαπηψκαηνο ελάληηα ζην ιαφ 

ηεο Παιαηζηίλεο, απφ ην θξάηνο θαη ηνλ ζηξαηφ ηνπ 
Ηζξαήι κε ηελ αλνηρηή ζηήξημε ησλ ΖΠΑ, ΝΑΣΟ, ΔΔ 
θαη ηε ζπλελνρή φισλ φζσλ ζησπνχλ, φζσλ εμηζψ-
λνπλ ην ζχηε κε ην ζχκα θαη φζσλ παδαξεχνπλ 
"γεσζηξαηεγηθά νθέιε" κε ην αίκα ησλ  ιαψλ.        

Οη 2.133 λεθξνί θαη 11.000 ηξαπκαηίεο, νη 
600.000 εθηνπηζκέλνη, ε θαηεδάθηζε ζπηηηψλ, θηηξί-
σλ θαη δηθηχσλ ειεθηξηζκνχ, λεξνχ, απνρέηεπ-
ζεο είλαη ελδεηθηηθά ηεο θξίθεο πνπ πξνθάιεζε ε 
ηζξαειηλή επηδξνκή ζηε Γάδα. 

’ απηφ ην απνηξφπαην έγθιεκα, ε ειιεληθή 
θπβέξλεζε δηεθδηθεί επάμηα ην δηθφ ηεο κεξίδην 
ζπλελνρήο αθνχ ζπλερίδεη λα 
πινπνηεί ηηο ζηξαηησηηθέο, 
πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπκ-
θσλίεο κε ην Ηζξαήι αλαβαζ-
κίδνληαο ζπλερψο ηε ζρέζε 
ηεο ρψξαο καο κε ην   θξάηνο – 
δνινθφλν. 

Σεξάζηηεο επζχλεο 
έρνπλ θαη φζεο δπλάκεηο 
ζπζθνηίδνπλ ηνλ πξαγκαηη-
θφ ραξαθηήξα ηεο ΔΔ θαη θαιιηεξγνχλ απηαπά-
ηεο γηα ην ξφιν ηεο. Δίλαη νη ίδηεο δπλάκεηο πνπ 
ζηήξημαλ ελεξγά, πξηλ 15 ρξφληα, ηε Ναηντθή επη-
δξνκή ζηε Γηνπγθνζιαβία, πνπ εθζείαδαλ ηελ 
«Αξαβηθή Άλνημε», φπσο είραλ εθζεηάζεη ηελ αλα-
ηξνπή ηνπ ζνζηαιηζκνχ, κηιψληαο ηφηε γηα 
«ιεσθφξνπο δεκνθξαηίαο πνπ αλνίγνληαλ» θαη 
ζήκεξα δεηνχλ απφ ηελ θπβέξλεζε λα 
«αμηνπνηήζεη ηε γεσπνιηηηθή ζέζε ηεο ρψξαο», ζην 
πιαίζην ηεο ιπθνζπκκαρίαο, πνπ δελ ακθηζβεηνχλ, 
παίξλνληαο κέξνο ζηε κνηξαζηά ηεο ιείαο ζε 
φθεινο ησλ κνλνπσιίσλ. Δηξεληθή παξέκβαζε ην 
ιέεη ν ΤΡΗΕΑ αιιά είλαη ε ηκπεξηαιηζηηθή εηξήλε 
πνπ θέξλεη ηνλ ηκπεξηαιηζηηθφ πφιεκν.  

ήκεξα,100 ρξφληα κεηά ηελ έλαξμε ηνπ Α’ 
Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ θαη 75 ρξφληα κεηά ηελ 
έλαξμε ηνπ Β’ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ, νη ηκπεξηαιη-
ζηέο, θαζψο νμχλνληαη νη αληηζέζεηο ηνπο, ζπλερί-
δνπλ λα δνινθνλνχλ αδηάθνπα ηνπο ιανχο: ζηε 
Γηνπγθνζιαβία, ζην Αθγαληζηάλ, ζην Ηξάθ, ζηε 
πξία, ζηε Ληβχε, ζηελ Παιαηζηίλε, ζηελ Αθξηθή, 
ζηελ Οπθξαλία, φπνπ ε εληεηλφκελε αηκαηνρπζία 
δείρλεη πσο ν ηκπεξηαιηζηηθφο πφιεκνο δίλεη θαη 
πάιη  ην  παξψλ  ζηελ  Δπξψπε. 

Ζ λαδηζηηθή θπβέξλεζε ηεο Οπθξαλίαο, πνπ 
βξέζεθε πξαμηθνπεκαηηθά ζηελ εμνπζία κε ηελ 
ππνζηήξημε ησλ ΖΠΑ θαη ηεο ΔΔ, πεξηφξηζε ηα 

πνιηηηθά θαη ζπλδηθαιηζηηθά δηθαηψκαηα ησλ  εξγα-
δφκελσλ ελψ απαγφξεπζε ην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα 
ζέηνληαο ηα κέιε ηνπ ζε δησγκφ.  

O εζληθηζκφο, πνπ αλαπηχζζεηαη θη απφ ηηο 
δχν πιεπξέο, απνηειεί ην ρεηξφηεξν "ζχκβνπιν" γηα 
ηνπο εξγαδφκελνπο. Σα κέηξα πνπ έρνπλ ιάβεη νη 
ΖΠΑ θαη ΔΔ θαηά ηεο Ρσζίαο, φπσο θαη ηα λέα πνπ 
πξνηίζεληαη λα ιάβνπλ, ρηππνχλ πξψηα  απ' φια ηα 
ιατθά - εξγαηηθά ζηξψκαηα θαη ζαθψο δελ  ζπκ-
βάιινπλ ζηελ επίιπζε ηνπ  πξνβιήκαηνο. 

ηε γεηηνληά καο, ε Σνπξθία πξνβάιιεη επηζεηη-
θά ηηο δηεθδηθήζεηο ησλ κνλνπσιηαθψλ ηεο ζπκθε-
ξφλησλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, ακθηζβεηεί αλνη-
ρηά ηα θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ηεο ρψξαο καο             

ζην Αηγαίν θαη  αλαθηλεί  
"κεηνλνηηθά" δεηήκαηα ζηε 
Θξάθε.  
Με αθνξκή ηε ζπκπιήξσζε 
40 ρξφλσλ απφ ην πξαμηθφπε-
κα θαη ηελ εηζβνιή ζηελ Κχ-
πξν δηαςεχδνληαη φινη εθείλνη 
πνπ ηζρπξίδνληαλ φηη ζα π-
πάξμεη δίθαηε ιχζε ηνπ Κππξη-
αθνχ ζην πιαίζην ησλ ηκπεξη-

αιηζηηθψλ νξγαληζκψλ ΝΑΣΟ θαη ΔΔ.  
Ζ επέθηαζε ησλ αεξνπνξηθψλ επηδξνκψλ ζε 

ζπξηαθά εδάθε θαη ε ζηήξημε χξσλ αληαξηψλ απφ 
ηηο ΖΠΑ θαη ηνλ ζπλαζπηζκφ «πξνζχκσλ» θαηά 
ηνπ "Ηζιακηθνχ Κξάηνπο", πνπ απηνί νη ίδηνη         
δεκηνχξγεζαλ, ξίρλνπλ «ιάδη ζηε θσηηά» ησλ 
αληαγσληζκψλ θαη απεηινχλ ηνπο ιανχο ηεο επξχ-
ηεξεο Μέζεο Αλαηνιήο, ελψ ε αλαθνίλσζε ηεο 
ειιεληθήο θπβέξλεζεο κε ηελ νπνία δήισζε 
«παξψλ» εκπιέθεη θαη ηε ρψξαο καο ζηνπο επηθίλ-
δπλνπο ηκπεξηαιηζηηθνχο αληαγσληζκνχο. 

Μπξνζηά ζ’ απηέο ηηο εμειίμεηο επηβάιιεηαη  
ιατθή επαγξχπλεζε. Να  αγσληζηνχκε ηψξα  γηα: 
 Να κε κεηαηξαπεί ε Διιάδα, απηή ηε θνξά, ζε 
νξκεηήξην ελαληίνλ ησλ γεηηνληθψλ ιαψλ.  
 Να κε ρξεζηκνπνηεζεί ε βάζε ηεο νχδαο, λα 
θιείζεη ηψξα, φπσο θαη φιεο νη Βάζεηο.  
 Να επηζηξέςνπλ ηψξα ηα ειιεληθά ζηξαηεχκαηα 
πνπ βξίζθνληαη ζε ηκπεξηαιηζηηθέο απνζηνιέο  
εθηφο ζπλφξσλ.  
 Να αθπξσζνχλ νη ζηξαηησηηθέο ζπκθσλίεο ηεο 
ρψξαο κε ην Ηζξαήι.  
 Απνδέζκεπζε απφ φιεο ηηο ιπθνζπκκαρίεο θαη 
έμνδν απφ ΝΑΣΟ θαη ΔΔ.  
 Κχπξνο αλεμάξηεηε, ρσξίο μέλα ζηξαηεχκαηα, 
βάζεηο θαη εγγπήηξηεο δπλάκεηο, θπξίαξρε κε          
εληαία  δηεζλή  πξνζσπηθφηεηα  θαη  ηζαγέλεηα. 

ΕΜΠΡΟ ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΗ - ΙΦΤΡΗ ΠΕΜΕΝ 

Γεθαηξία ρξόληα κεηά ηελ «απειεπζέξωζε» ηεο αθηνπινΐαο ε θαηάζηαζε, πνπ έρεη δηακνξθώζεη ε πνιηηηθή ηωλ  
θπβεξλήζεωλ ΝΓ - ΠΑΟΚ θαη ΔΔ, ραξαθηεξίδεηαη από ππνζπληήξεηα, ππεξήιηθα, ιηγνζηά πινία, κε απαλωηά  

 δξνκνιόγηα θαη δνπιεηά κέρξη εμάληιεζεο γηα ηνπο θαθνπιεξωκέλνπο αιιά θαη απιήξωηνπο λαπηεξγάηεο,  
απμαλόκελεο απαηηήζεηο γηα επηδνηήζεηο κε δεκόζην ρξήκα, παλάθξηβα εηζηηήξηα θαη απνκνλωκέλα λεζηά, ελώ  

νη θαζεκεξηλέο βιάβεο θξνύνπλ ηνλ θώδωλα  ηνπ θηλδύλνπ γηα ηελ αζθάιεηα ηεο αλζξώπηλεο δωήο ζηε ζάιαζζα.   

πλάδειθνη, 

Ζ θπβέξλεζε ΝΓ – ΠΑΟΚ ζηηο θαηεπ-
ζχλζεηο ηεο Δ.Δ, ηνπ Γ.Ν.Σ, πινπνηεί θαη 
πξνεηνηκάδεη λέα αληεξγαηηθά κέηξα γηα ηελ 
αληαγσληζηηθφηεηα θαη θεξδνθνξία ηνπ   
θεθαιαίνπ ελάληηα ζην ζχλνιν ησλ δηθαησ-
κάησλ ηεο εξγαηηθήο ιατθήο νηθνγέλεηαο. 

Οη δεκνζηνλνκηθνί ζηφρνη θαη ε αλάθακ-
ςε, πνπ εμαγγέιιεη ε θπβέξλεζε, πξνυπν-
ζέηνπλ ηε κνληκνπνίεζε ησλ αληηιατθψλ 
κέηξσλ, φπσο ν ΔΝΦΗΑ πνπ ιακβάλνπλ 
ηα ιατθά λν ηθνθπξηά 
ζαλ …αληίθξηζκα, γηα ην 
καησκέλν πξσηνγελέο 
πιεφλαζκα. Ζ αλάπηπμε 
πνπ πξνζδνθνχλ  πξνυ-
πνζέηεη ηελ εμαζιίσζε θαη 
ηελ αλέρεηα ηεο ζπληξηπηη-
θήο πιεηνςεθίαο ηνπ 
ιανχ, δνπιεηά κε κηζζνχο 
πείλαο κέρξη ηα βαζηά γε-
ξάκαηα.  

Οη πνιηηηθνί εθπξφζσ-
πνη ηνπ θεθαιαίνπ, παξά 
ηηο επί κέξνπο δηαθνξν-
πνηήζεηο, δηαγθσλίδνληαη γηα ην πνηνο κπν-
ξεί θαιχηεξα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο 
ησλ εθνπιηζηψλ, ησλ βηνκεράλσλ, ησλ 
ηξαπεδηηψλ γηα παξαπέξα κείσζε ηεο ηηκήο 
ηεο εξγαηηθήο δχλακεο, γηα λέεο θνξναπαι-
ιαγέο θαη κεγαιχηεξεο ρξεκαηνδνηήζεηο 
ζηα κνλνπψιηα. 

Ζ πξφζθαηε επηζηνιή ηνπ ππνπξγνχ 
Ναπηηιίαο πξνο ηελ Έλσζε Διιήλσλ Δθν-
πιηζηψλ, κε ηελ νπνία ηνπο ελεκεξψλεη φηη 
κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ εθαξκνγή 
αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ, θαηαξγψληαο ηηο 
Δ, απνηειεί ζνβαξφ θίλδπλν γηα ηνπο 
κηζζνχο, ηηο ζπληάμεηο, ηελ θνηλσληθή αζθά-
ιηζε, πνπ φπσο πξνθιεηηθά είπε ν ππνπξ-
γφο Ναπηηιίαο «ζα ζαο ζπκθέξεη λα ην 
θιείζνπκε ην ΝΑΣ»! 

Με δεδνκέλεο ηηο απαηηήζεηο ησλ εθν-
πιηζηψλ ν θεηηλφο ρεηκψλαο πξνκελχεηαη 
δξηκχηεξνο απφ θάζε πξνεγνχκελν. Μεηά 
ηελ ζεξηλή πεξίνδν κε ηνπο λαπηεξγάηεο λα 
ιηψλνπλ ζηα πισηά ρπηήξηα παξαγσγήο 
ηνπ θέξδνπο ησλ εθνπιηζηψλ, ε αθηλεην-
πνίεζε ησλ πινίσλ θαη νη κεηψζεηο ησλ 
νξγαληθψλ ζπλζέζεσλ, ζα επηδεηλψζνπλ 
ηελ αλεξγία, ζηελ εγθαηάιεηςε ην αθηνπιντ-
θφ ζπγθνηλσληαθφ δίθηπν θαη ηνπο θαηνί-
θνπο ησλ λεζηψλ ζηελ απνκφλσζε. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ αλέξγσλ ρσξίο θαλέ-
λα επίδνκα θαη θνηλσληθναζθαιηζηηθή πξν-
ζηαζία, γηα ηνπο ειάρηζηνπο ην μεξνθφκκα-
ην ηεο επηδφηεζεο ησλ 235 επξψ (άγακνη) 
θαη 293 επξψ (έγγακνη), λα κε κπνξνχλ λα 
αληαπεμέιζνπλ αθφκα θαη ζηηο ζηνηρεηψδεηο 
αλάγθεο επηβίσζεο.  

Γελ ππάξρεη πεξηζώξην γηα αλακνλή!  
Ζ επίζεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηωλ εθπξν-
ζώπωλ ηνπ πξέπεη λα αλαραηηηζηεί ηώξα! 

Οχηε ε εηηνπάζεηα, νχηε ε αλακνλή, 
νχηε νη απηαπάηεο γηα θπβεξλεηηθέο ελαιια-
γέο, πξνζθέξνπλ ιχηξσζε ή άκεζε αλα-
θνχθηζε. Τπάξρνπλ φιεο νη πξνυπνζέζεηο 
λα δήζνπκε κηα δσή κε δηθαηψκαηα, κε  
βάζε ηηο ζχγρξνλεο ιατθέο αλάγθεο.  

    Οη ηαμηθέο δπλάκεηο ηεο ΝΚ, ηα λαπ-

ηεξγαηηθά ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ, ΣΔΦΔΝ-

ΩΝ, ΠΔΔΜΑΓΔΝ, ΠΔΠΡΝ, ΠΔ-ΝΑΣ,     

ε Δπηηξνπή Άλεξγσλ Ναπηεξγαηψλ, 

ζπληνλίδνληαο ηε δξάζε ηνπο κε ην ΠAΜΔ 
θαη ηνπο άιινπο θνξείο ηεο ιατθήο ζπκκαρί-

αο, απεπζχλνπλ θάιεζκα ζε φινπο ηνπο 

λαπηεξγάηεο, ηνπο αλέξγνπο, ηνπο ζπληα-

μηνχρνπο, ηνπο ζπνπδαζηέο γηα ζπζπείξσ-

ζε θαη νξγάλσζε ηεο πάιεο, ζηα θαξάβηα, 

ζηηο ζρνιέο, ηνπο λαπηφηνπνπο, ηηο γεηην-

ληέο, παληνχ φπνπ δεη θαη εξγάδεηαη ε εξγα-

ηηθή ιατθή νηθνγέλεηα.  

Δίλαη ψξα αηνκηθήο  
θαη ζπιινγηθήο επζχλεο!  

Ν’ αιιάμνπκε ηνπο ζπζρεηηζκνχο ζην 
ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα! Να απνβάινπκε 
απφ ηα ζσκαηεία καο ηνπο μεπνπιεκέλνπο 
θαη ζπκβηβαζκέλνπο, ηνπ εξγνδνηηθνχ     
θπβεξλεηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ.  

Σν δίθην θξίλεηαη ζηνπο ηαμηθνχο αγψ-
λεο, ζηε ζχγθξνπζε ζε φια ηα επίπεδα! Να 
ζπκεζνχλ νη παιηνί θαη λα κάζνπλ νη λένη 
φηη φιεο νη θαηαθηήζεηο έγηλαλ κε αγψλεο, 
κε αίκα, κε ζπζίεο. Σίπνηα δελ ραξίζηεθε. 
Τπνρξεψζεθαλ απφ ηελ ηαμηθή πάιε. 

Αλαπηχζζνπκε πνιχκνξθνπο αγψ-
λεο γηα ηελ αλεξγία – θνηλσληθή αζθάιη-
ζε – ιατθφ εηζφδεκα, λα απνηειέζεη ην 
Παλειιαδηθφ πιιαιεηήξην ησλ δπλάκε-
σλ ηνπ ΠΑΜΔ ηελ 1ε Ννέκβξε  εθαιηή-
ξην δπλακηθψλ ηαμηθψλ αγψλσλ. 

πκκεηέρνπκε ζην Παλαηηηθφ πιια-
ιεηήξην ησλ πληαμηνπρηθψλ νξγαλψζε-
σλ, ηελ Πέκπηε 2 Οθηψβξε ζηελ       
Πιαηεία Δζληθήο Αληίζηαζεο 10:30 ην 
πξσί ζηελ Αζήλα. 

ηα ζπιιαιεηήξηα ζηηο 4 Οθηψβξε, 
ζην Πεηξαηά ζηηο 11 ην πξσί ζηελ      
πιαηεία  Καξατζθάθε. 

 (Σσνέτεια ζηη ζελίδα 2) 

Σην Πέμπηη, 2 Οκηώβπη, 

παναηηική ζςγκένηπωζη  

ηων ζςνηαξιούσων        

10:30 π.μ. ζηην Πλαηεία  

Δθνικήρ Ανηίζηαζηρ, Αθήνα 

Σο άββαηο, 1η Νοέμβπη  

πανελλαδικό ζςλλαληηήπιο  

ηων δςνάμεων ηος ΠΑΜΔ 

12 μεζημέπι ζηην Πλαηεία  

ςνηάγμαηορ, ζηην Αθήνα   

Με ηοςρ καηαπέληερ ζηο νεπό, άγκςπερ 

παπαηημένερ ζηο βςθό και σαμένερ  

ηιρ πποπέλερ, ηαξιδεύοςν ηα βαπόπια..! 

Σο άββαηο, 4 Οκηώβπη  

ζςγκενηπώζειρ ηος ΠΑΜΔ 

ζε όλερ ηιρ μεγάλερ πόλειρ. 

 ηον Πειπαιά 11 ηο ππωί  

ζηην Πλαηεία Καπαϊζκάκη  
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(Σσνέτεια από ηη ζελίδα 1) 

«αο ελεκεξψλνπκε γηα ην 
δήηεκα ηεο εθαξκνγήο ησλ Δ 
ησλ λαπηεξγαηψλ, νη νπνίεο πα-
ξαβηάδνληαη θαηά παξέθθιηζε θαη 
ηε Γηεζλή χκβαζε Ναπηηθήο  
Δξγαζίαο (MLC 2006), πνπ επη-
θπξψζεθε ζηελ ρψξα καο κε ηνλ 
λφκν 4078/2012. 

ε πξφζθαηε επηζηνιή ηνπ 
(αξηζ. Πξση. 3522.2/10/2014) ν 
Τπνπξγφο Ναπηηιίαο θ. Βαξβη-
ηζηψηεο πξνο ηελ Έλσζε Διιή-
λσλ Δθνπιηζηψλ αλαθέξεη φηη: 

"Ζ πιινγηθή χκβαζε Δξγα-
ζίαο Πιεξσκάησλ Φνξηεγψλ 
Πινίσλ απφ 4.500 TWD θαη άλσ 
πνπ θπξψζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 
3525.1.2/01/2011 ππνπξγηθή  
απφθαζε (Β’123), έιεμε ηελ        
31-12-2010 θαη κέρξη ζήκεξα δελ 
έρεη ζπλαθζεί θαη θπξσζεί 
λέα πιινγηθή χκβαζε 
γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηε-
γνξία πινίσλ. Καηφπηλ ησλ 
αλσηέξσ θαη ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 6 παξ.1 ηνπ Κα-
λνληζκνχ γηα ηελ εθαξκνγή 
απαηηήζεσλ ηεο χκβαζεο 
Ναπηηθήο Δξγαζίαο 2006, 
πνπ εγθξίζεθε κε ηελ 
ππ’ αξηζ. 3522.2/08/2013 
θ.π.α. (Β’1671), νη φξνη 
λαπηνιφγεζεο ησλ Διιήλσλ λαπ-
ηηθψλ ζπκθσλνχληαη ειεχζεξα 
απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε κε 
αηνκηθή ζχκβαζε λαπηνιφγεζεο 
ηνπ  λαπηηθνχ". 

Μεηά απφ απηά ηα απαξάδε-

θηα έρνπκε ππνβάιεη ζρεηηθά ε-

ξσηήκαηα ζηνλ ΤΔΝ θαη ην ΝΑΣ 

θαη ζπγθεθξηκέλα "αλ πξνρσξή-

ζεη ε εθαξκνγή ησλ αηνκηθψλ 

ζπκβάζεσλ, ην δήηεκα πνπ πξν-

θχπηεη είλαη πσο ζα ππνινγίδν-

ληαη νη εηζθνξέο ππέξ ηνπ Ναπηη-

θνχ Απνκαρηθνχ Σακείνπ (ΝΑΣ);" 

Μέρξη ζήκεξα δελ έρνπκε ιάβεη 

θακία απάληεζε. 

Αλαηξέπεηαη ζην ζχλνιν ε 
εξγαζηαθή θαη θνηλσληθναζθαιη-
ζηηθή λνκνζεζία, ζε αληίζεζε κε 
ην θαηαζηαηηθφ ηεο Γηεζλνχο Οξ-
γάλσζεο Δξγαζίαο (άξζ.19 
παξ.8.) θαη ην πξννίκην ηεο MLC 
2006 πνπ νξίδνπλ φηη: "ε θακία 
πεξίπησζε ε πηνζέηεζε νηαζδή-
πνηε χκβαζεο απφ νπνηνδήπν-
ηε Μέινο δελ ζεσξείηαη φηη επε-
ξεάδεη νπνηνλδήπνηε λφκν, απφ-
θαζε, έζηκν ή ζπκθσλία πνπ 
δηαζθαιίδεη επλντθφηεξεο ζπλζή-
θεο ζηνπο εξγαδφκελνπο, πνπ 
αθνξά ζε ζρέζε κε απηέο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε ή ηε 
χζηαζε". 

Τπνπξγείν Ναπηηιίαο – εθν-
πιηζηέο, ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο 
πξνσζνχλ απηή ηελ πνιηηηθή ηεο 
θαηάξγεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ λαπηεξγαηψλ, 
κε ηε βία, ηελ ηξνκνθξαηία, ηηο 
δηθαζηηθέο απνθάζεηο, ηηο πνιηηη-
θέο επηζηξαηεχζεηο, θαη θπξίσο ηηο 
δηψμεηο ζε βάξνο ησλ ζπλδηθαιη-
ζηηθψλ ηνπο   νξγαλψζεσλ. 

Παξφηη ε Παλειιήληα Ναπηηθή 

Οκνζπνλδία (ΠΝΟ), δήηεζε 

άκεζε ζπλάληεζε κε ηνλ Τπνπξ-

γφ γηα φζα απαξάδεθηα είπε επί-

ζεο ζηε Βνπιή ζηηο  4-7-2014, ν 

Τπνπξγφο Ναπηηιίαο, ζε ζπλάληε-

ζε πνπ έγηλε κε ηελ ΠΝΟ ζηηο 5-8

-2014, προκληηικά δήλωζε: "Δεν 

δέρνκαη ινγνθξηζία ζην ηη ιέσ, 

αθφκα θαη ζην ηη ιέσ ζηε Βνπιή". 

πλερίδεη λα ππεξαζπίδεηαη ηελ 

εθαξκνγή ησλ αηνκηθψλ ζπκβά-

ζεσλ, παξαβηάδνληαο αθφκα θαη 

ηε Γηεζλή χκβαζε Ναπηηθήο Δξ-

γαζίαο (MLC 2006, λ.4078/2012), 

δηαηππψλνληαο φηη: "Γελ έρεη ελ-

ζσκαησζεί ην εζηκνηππηθφ δίθαην 

ζηελ εζληθή λνκνζεζία", ελψ γηα 

ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί 

ζηελ θνηλσληθναζθαιηζηηθή πξν-

ζηαζία δήισζε πσο "ζα ζαο 

ζπκθέξεη λα ην θιείζνπκε ην Ναπ-

ηηθφ Απνκαρηθφ Σακείν", πξνκε-

λχνληαο λέα αληεξγαηηθά ρηππή-

καηα ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε. 

Ζ ITF ζε ζρεηηθή απάληεζε (3

-7-2014), ζε επιζηολή ηης ΠΝΟ 

(12-6-2014), ηελ νπνία θνηλνπνί-

εζε θαη ζηελ Γηεπζχληξηα ησλ 

Γηεζλψλ Καλφλσλ Δξγαζίαο ηνπ 

Γηεζλνχο Γξαθείνπ Δξγαζί-

αο, ζηεξίδεη πιήξσο ηηο 

παξαηεξήζεηο πνπ ηεο          

θνηλνπνηήζεθαλ. 

Μεηά ηηο δειψζεηο ηνπ   

Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο θ. 

Βαξβηηζηψηε, ε θαηάζηαζε 

γίλεηαη αλεμέιεγθηε ζηα 

πινία θαη κεηαηξέπνληαη ζε 

"πισηέο βφκβεο", άκεζνη 

είλαη νη θίλδπλνη γηα ηνπο 

λαπηεξγάηεο, ην πινίν, ην 

πεξηβάιινλ. Δπηβάιιεηαη λα γίλν-

ληαη ζπληνληζκέλνη έιεγρνη θαη λα 

παίξλνληαη κέηξα, ζε φια ηα ππφ 

ειιεληθή ζεκαία θαη αλαζθάιηζηα 

ειιελφθηεηα πινία, γηα ηελ εθαξ-

κνγή ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο 

Ναπηηθήο Δξγαζίαο (MLC 2006). 

Εεηάκε ηελ πνιχκνξθε αιιε-

ιεγγχε ζαο γηα λα αληηκεησπί-

ζνπκε ηελ επίζεζε πνπ δερφκα-

ζηε. Να κεηαθεξζεί ην πξφβιεκα 

πνπ δνχκε ζην Γηεζλέο Γξαθείν 

Δξγαζίαο, λα νξγαλψζνπκε          

ηελ πάιε καο ελάληηα ζηελ αζπ-

δνζία ησλ εθνπιηζηψλ θαη ηεο 

θπβέξλεζεο». 

 

ΑΚΑΣΑΛΤΣΟΙ ΔΕΜΟΙ 

Σ α κέιε θαη νη θίινη 
ησλ Δξγαηηθψλ πλ-

δέζκσλ Απζηξαιίαο, 
«ΑΣΛΑ» ίδλετ θαη 
«ΩΚΡΑΣΗ» Νηνχθαζηι 
πξνζθέξνπλ γηα ελίζρπ-
ζε ηεο «Ν» 2.000 δνιάξη-
α Απζηξαιίαο θαη  ζην 
ΚΚΔ 6.000 δνιάξηα Απ-
ζηξαιίαο, γηα ηελ ελίζρπ-
ζε ηνπ Κφκκαηνο ηεο 
εξγαηηθήο ηάμεο, πνπ 
είλαη ην κφλν θφκκα πνπ 
αγσλίδεηαη πξαγκαηηθά 
γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη γεληθφ-
ηεξα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. 

 ε παξαγγειίεο 565 πινίσλ ζπλνιηθήο ρσξεηηθφ-
ηεηαο 47,5 εθαηνκ. ηφλσλ, πνπ θηάλνπλ ηα 20 

δηζ. δνιάξηα σο ην 2016, έρνπλ πξνρσξήζεη, ζχκθσλα 
κε ηα λεφηεξα ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζην λαπηηιηα-
θφ  Σχπν, κέρξη ηψξα νη Διιελεο εθνπιηζηέο, νη νπνίνη 
είλαη ε πξψηε λαπηηθή δχλακε, ειέγρνληαο ην 16,25% ηνπ 
παγθφζκηνπ ζηφινπ θαη ην 40% ηνπ επξσπατθνχ, θαη 
ζπλερίδνπλ αθάζεθηνη λα πιένπλ ζε πειάγε θεξδψλ 
βγαικέλσλ απφ ηελ άγξηα εθκεηάιιεπζε ησλ λαπηεξγα-
ηψλ θαη ηα ακέηξεηα πξνλφκηα, πνπ ηνπο παξέρνπλ   
απιφρεξα φιεο νη θπβεξλήζεηο θαη ηα ρξπζνπιεξψλεη        
ν ιαφο. 

Απφ ηηο εθα-
ηνληάδεο παξαγ-
γειίεο ησλ Διιή-
λσλ εθνπιηζηψλ 
θαλέλα πινίν δελ 
θαηαζθεπάδεηαη 
ζηε ρψξα καο, 
ελψ απφ ηελ 
άιιε έρνπλ εμαπνιχζεη ζε βάξνο ησλ λαπηεξγαηηθψλ δηθαη-
σκάησλ επίζεζε «εθ' φιεο ηεο χιεο», κε ηνλ ππνπξγφ Ναπ-
ηηιίαο Μ. Βαξβηηζηψηε λα ηνπο ελεκεξψλεη κε επηζηνιή ηνπ 
πξνο ηελ ΔΔΔ φηη κπνξνχλ λα επηβάινπλ αηνκηθέο ζπκβά-
ζεηο πείλαο θαη καχξε αλαζθάιηζηε εξγαζία γηα λα εμα-
ζθαιίζνπλ πάκθζελε εξγαηηθή δχλακε.  

Να ζεκεησζεί αθφκα φηη παξά ηε ζηαζεξή αχμεζε ηνπ 
ζηφινπ ησλ Διιήλσλ εθνπιηζηψλ, ε αλεξγία ζηνπο λαπηεξ-
γάηεο έρεη εθηηλαρζεί ζε πξσηφγλσξα  πνζνζηά, αθνχ 
αθφκα θαη ηα ειιηπή ζηνηρεία ηνπ ΓΔΝΔ δίλνπλ 5.000 αλέξ-
γνπο, εθ ησλ νπνίσλ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία είλαη εληε-
ιψο αθάιππηε αζθαιηζηηθά ελψ κφιηο ην 16% επηδνηείηαη 
κε ην εμεπηειηζηηθά ρακειφ επίδνκα αλεξγίαο ησλ 294 επξψ 
νη έγγακνη θαη 235 επξψ νη άγακνη. 

Δ πηά νιφθιεξεο ζειίδεο ρξεηάζηεθαλ ζηα επίζεκα 
θείκελα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα λα 

παξνπζηαζηνχλ νη 56 εηδηθέο θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο -     
απαιιαγέο, πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί  ζηνπο  εθνπιηζηέο.  

Ζ θνξνιφγεζε ησλ εθνπιηζηψλ γίλεηαη ζηε βάζε ηεο 
ρσξεηηθφηεηαο θαη ηεο ειηθίαο ηνπ πινίνπ κε ην ζχζηεκα 
«tonnage tax» θαη φρη κε θξηηήξην ηα εηήζηα έζνδα θαη ηα 
θέξδε ηνπο. Έηζη, π.ρ. γηα πινίν 40.000 ηφλσλ, πνπ κε ην 
ρακειφηεξν εκεξήζην λαχιν ησλ 8.100 δνιαξίσλ έρεη         
εηήζηα έζνδα 2.956.500 δνιάξηα, ν εθνπιηζηήο θαηαβάιεη 
εηήζην θφξν κφιηο 14.300  επξψ !  

Αληίζεηα γηα ηνπο κηζζσηνχο θαη ηα άιια ιατθά ζηξψ-
καηα δελ αλαγλσξίδνληαη θαλ νη δαπάλεο γηα ην λνίθη, ηηο 
πξφζζεηεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, ηα θξνληηζηήξηα ησλ 
παηδηψλ ή ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα θαη άιια αλαγθαία έμνδα 
πνπ  απαηηνχληαη γηα ηελ θαζεκεξηλή δηαβίσζε. 

Ζ απνθάιπςε φηη ε θπβέξλεζε δελ έρε εηζπξάμεη νχηε 
έλα επξψ απφ ηελ πνιπδηαθεκηζκέλε «νηθεηνζειή θνξνιφ-
γεζε» ζπλνιηθνχ χςνπο 400 εθαη. επξψ, πνπ ππνηίζεηαη φηη 
ζα θαηέβαιαλ νηθεηνζειψο νη εθνπιηζηέο ζε δηάζηεκα 3 
εηψλ, πνζφ πνπ αλεξρφηαλ ζηα ...20 κφιηο επξψ ηελ εκέξα 
γηα θάζε θαξάβη, εθηφο απφ ηελ πξφθιεζε δίλεη θαη κηα 
απνζηνκσηηθή απάληεζε πξνο φινπο εθείλνπο, φπσο ν 
ΤΡΗΕΑ, πνπ αλαδεηνχλ δηαχινπο επηθνηλσλίαο, ζπλελλφε-
ζεο θαη ζπλεξγαζίαο κε πγηή ηάρα ηκήκαηα ηνπ θεθαιαίνπ. 

Παξ’ φια απηά ν ππνπξγφο Ναπηηιίαο, ζε ζπλέληεπμή 
ηνπ 9/7, πξναλήγγεηιε «αλαηξνπή» κέζα ζην 2014 ηεο 
«νηθεηνζεινχο θνξνιφγεζεο» θ.ά. θφξσλ, επεηδή φπσο    
πξνθιεηηθά ηζρπξίζηεθε «θαζηζηνύλ ην ειιεληθό πινίν    
αζύκθνξν»...!  

Καη γηα λα κε παξαπνληνχληαη νη ππφινηπνη θεθαιαην-
θξάηεο ν πξσζππνπξγφο, ζηηο 6/9 απφ ηε ΓΔΘ, έζπεπζε     
λα δεζκεπηεί γηα «ζηαδηαθή» λέα κείσζε ηνπ ζπληειεζηή 
θνξνινγίαο ησλ θεξδψλ ηνπ θεθαιαίνπ, απφ 25% ζην 15%. 

Νέο εργοδοτικό έγκλημα σε Ρ/Κ-Ν/Γ 

ην βσκφ ηεο πνιηηηθήο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο 
εθνπιηζηηθήο αζπδνζίαο, πξνζηέζεθε αθφκα έλαο λαπηεξγάηεο, 
ν λαχηεο Γ. Γαιαλφο, πνπ εξγαδφηαλ ζην Ρ/Κ-Ν/Γ πινίν 
"ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ" θαη βξήθε   ηξαγηθφ ζάλαην, ηε Γεπηέ-
ξα 25/8,  θαηά ηε δηάξθεηα απνθαηάζηαζεο θάβσλ θαη ζπξκαηφ-
ζρνηλσλ κεηά απφ ξπκνχιθεζε πινίνπ απφ ην νπέδ ζηνλ     
Πεηξαηά. 

Σα λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ - ΣΔΦΔΝΩΝ -         
ΠΔΔΜΑΓΔΝ - ΠΔΠΡΝ, θαη’ επαλάιεςε έρνπκε θαηαγγείιεη ηελ 
ππνλφκεπζε ηεο αλζξψπηλεο αζθάιεηαο θαη δσήο πνπ έρνπλ 
δεκηνπξγήζεη νη κεησκέλεο νξγαληθέο ζπλζέζεηο ζε φιεο ηηο 
θαηεγνξίεο πινίσλ, κε απνηέιεζκα ηα εμαληιεηηθά σξάξηα      
εξγαζίαο, ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο δνπιεηάο, γηα ηελ αχμεζε ηνπ 
βαζκνχ εθκεηάιιεπζεο ησλ λαπηεξγαηψλ, ησλ εξγαδνκέλσλ, γηα 
ηα ζπκθέξνληα ηνπ θεθαιαίνπ. 

Απηή ε πνιηηηθή έρεη νηθνδνκήζεη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο 
"γθέην". Οη λαπηεξγάηεο, νη εξγαδφκελνη έρνπκε πινχζηα εκπεη-
ξία απφ ηελ νινκέησπε επίζεζε πνπ δερφκαζηε θαζεκεξηλά, 
δηέμνδνο δελ είλαη ε ππνηαγή ζηηο πξνζηαγέο ηνπ θεθαιαίνπ θαη 
ησλ πνιηηηθψλ εθπξνζψπσλ ηνπ. 

Γηέμνδνο είλαη ε νξγάλσζε – ζπζπείξσζε δπλάκεσλ γηα 
ηελ αλαζχληαμε ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, λα αγσληζηνχκε γηα 
ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζχγρξνλεο 
αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζε ζχγθξνπζε κε ηελ αληηιατθή 
πνιηηηθή ηνπ θεθαιαίνπ, γηα έλαλ δξφκν αλάπηπμεο πνπ ππεξε-
ηεί ηηο εξγαηηθέο – ιατθέο αλάγθεο. 

Πυκνώνουν οι εκρήξεις σε Δ/Ξπλοια 

 Έλαο λεθξφο θαη ηξείο αγλννχκελνη λαπηεξγάηεο απφ έθξεμε 
ζεκεηψζεθε 19/08 ζην Γ/Ξπινην «Java Bonitos» θνληά ζηε 
Bangka ηεο Ηλδνλεζίαο. 
 Νεθξφο κεηαθέξζεθε, 8/8, ζην Κ.Τ. Λαπξίνπ 56ρξνλνο  
λαπηεξγάηεο  ηνπ  Φ/Γ  πινίνπ  «AMR R»,  ζεκαίαο  
Cambodia. 
 Σν ζψκα ηνπ αγλννχκελνπ 64ρξνλνπ θαπεηάληνπ ηνπ           
Γ/Ξπινηνπ «Shoko Maru» πνπ βπζίζηεθε απφ έθξεμε, 29/5, 
ζηελ Ηαπσλία, βξέζεθε απφ δχηεο, 31/5. 
 Καηέιεμε ηελ 1/6 ν 37ρξνλνο Ρψζνο α’ κεραληθφο πνπ είρε 
ηξαπκαηηζηεί 26/4 απφ έθξεμε πιηθψλ ζπληήξεζεο ηνπ πινίνπ 
«Nakhondka» ζηνλ Πεηξαηά. 

 Εκατόμβες νεκρών σε ναυάγια στην Ασία 

 125 λεθξνί απφ λαπάγην F/B, 5/8, ζε πνηάκη ηνπ       
Μπαγθιαληέο. 
 19 λεθξνί απφ λαπάγην F/B, 30/7, ζε πνηάκη ηεο            
νπκάηξαο ηεο Ηλδνλεζίαο.  
 18 επηβάηεο λεθξνί,  29/7, απφ λαπάγην F/B ζε πνηάκη ηνπ 
Καιηκαληάλ ηεο Ηλδνλεζίαο. 
 3 λεθξνί λαπηεξγάηεο απφ λαπάγην θνξηεγίδαο ζην Μπαηάκ 
ηεο Ηλδνλεζίαο, 18/7. 
 40 λεθξνί ζε λαπάγην F/B, 15/5, ζε πνηάκη ηνπ Μπαλ-
γθιαληέο.  
 Σνπιάρηζηνλ 3 άλζξσπνη πλίγεθαλ, 14/9, κεηά ην λαπάγην 
ηνπ 30ρξνλνπ θέξη «Μαραξιίθα ΗΗ», 700 ρικ ΝΑ ηεο Μαλίια.  

ΕΝ ΓΗ ΕΡΗΜΩ ΚΑΙ ΑΝΥΔΡΩ… 

Κη ακ είδεξ ημκ ζηενκό ζηναηηώηε  
κα λεμαθναίκεη, 
θάπμηε μπμνεί κα γονίζεη. 
Ακ μη βανηέξ ενπύζηνηεξ πέναζακ  
απ’ ηηξ παναμαηηέξ ημο ήπμο 
δεκ ζεμαίκεη πωξ δεκ ζα λακάνζμοκ. 
Τα δηάηνεηα απ’ ηηξ ζθαίνεξ  
ημηπάνηα  
ιαμπίδμοκ ζακ άγνοπκα μάηηα,  
κύπηα-μένα  
ζημ ζμιωμέκμ μαξ γοαιί. 
Μόκμ μη κεθνμί δεκ θαίκμοκηαη, 
μα βεμαηίδμοκ εδώ ακάμεζό μαξ,  
με παηήμαηα ακάθμοζηα. 
Η ιέλε πμο κοπημλεμενώκεη  
ζηα πείιηα μαξ δεκ ζβήζηεθε,  
θνεμάζηεθε ζηεκ πνόθα. 
Τμ ακέθθιεημ θέγγμξ  
πμο θακηάζηεθεξ ζηηξ γνίιιηεξ 
με ζε γειά,  
δεκ είκαη από ημκ ήιημ. 

Απφ  
ηελ  

πνηεηηθή         
ζπιινγή  

«Ηληηθάληα 
ην άζηξν  

ηνπ Γαπίδ» 

ηνπ  
Αληψλε 
Κνκίλε, 

Α’ βξαβείν 
Μάξθνπ  
Απγέξε  

2011  

(Σσνέτεια από ηη ζελίδα 1) 

Απνηεινχλ πξφθιεζε γηα 

ηνπο λαπηεξγάηεο, νη πξφζθαηεο 

δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Ναπηηιί-

αο,   φηη γηα ηελ αλεξγία «θηαίλε 

νη πςεινί κηζζνί ησλ λαπηεξ-

γαηψλ» (Βνπιή 4-7-2014).  

ηε ζπλάληεζε κε ηελ Δ.Δ 

ηεο ΠΝΟ (5-8-2014), ππεξαζπί-

ζηεθε ηελ εθαξκνγή ησλ αηνκη-

θψλ ζπκβάζεσλ, παξαβηάδνληαο 

αθφκα θαη ηελ Γηεζλή χκβαζε 

Ναπηηθήο Δξγαζίαο (MLC 2006, 

λ.4078/2012), δηαηππψλνληαο 

φηη: «δελ έρεη ελζσκαησζεί        

ην εζηκνηππηθφ δίθαην ζηελ 

εζληθή λνκνζεζία», ελψ γηα           
ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί 

ζηελ θνηλσληθναζθαιηζηηθή    

πξνζηαζία δήισζε «ζα ζαο 

ζπκθέξεη λα ην θιείζνπκε ην 

ΝΑΣ», πξνκελχνληαο λέα αληεξ-

γαηηθά ρηππήκαηα ζην ζχλνιν 

ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ 

θαη ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε. 

 Αξλείηαη κέρξη ζήκεξα λα 

απαληήζεη αθφκα θαη ζε παξέκ-

βαζε ηνπ Γ. ηνπ ΝΑΣ, πσο       

ζα γίλνληαη νη θξαηήζεηο ησλ     

εηζθνξψλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο 

θαη ηη ζπληάμεηο, επηδφκαηα ζα 

δίλνληαη.  

πλάδειθνη,  

Καζεκεξηλά καο βνκβαξδί-

δνπλ κε λέα ζηνηρεία πνπ επηβε-

βαηψλνπλ ηελ νιφπιεπξε θαη 

παξαπέξα ρεηξνηέξεπζε ηεο         

θαηάζηαζεο πνπ δνχκε εκείο,        

νη νηθνγέλεηεο καο, ζπλνιηθά νη 

εξγαδφκελνη. 

Ζ καδηθή ζπκκεηνρή ζηε Γ.. 

ηεο ΠΔΜΔΝ ζηηο 24 επηέκβξε 
γηα ηελ εθινγή ηεο εθνξεπηηθήο 

επηηξνπήο θαη ε ζπκκεηνρή καο 

ζηηο αξραηξεζίεο γηα εθινγή λέαο 

δηνίθεζεο, είλαη έλαο απφ ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αληηιατθήο 

ιαίιαπαο. 

Η ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο 

ΠΔΜΔΝ, ησλ δπλάκεσλ ηνπ 

ΠΑΜΔ θαη νη θαηαθηήζεηο  ηνπ 

εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, απνηε-

ινχλ πνιχηηκε παξαθαηαζήθε 

γηα ηνπο αγψλεο πνπ έρνπκε 

κπξνζηά καο. 

ΑΓΩΝΑ - ΡΗΞΗ - ΑΝΑΣΡΟΠΗ  

Η ΙΣΟΡΙΑ ΓΡΑΦΔΣΑΙ  

ΜΔ ΠΑΛΗ ΣΑΞΙΚΗ 

ΟΛΟΙ ζηε Γεληθή πλέιεπζε,  

Σεηάξηε 24 επηέκβξε 2014, 10:30 πκ 

επηέκβξεο 2014 

Ζ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖ 

ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ 

 ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ  

ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 

 

Γενική υνέλευση ΠΕΜΕΝ για εκλογή  

ΕΥΟΡΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΡΦΑΙΡΕΙΩΝ 

Σελίδα 2 

  (Σσνέτεια από ηη ζελίδα 1) 

Να αγωνιστούμε και να διεκδικήσουμε: 

 Μέηξα πξνζηαζίαο γηα φινπο ηνπο αλέξγνπο θαη ηηο 
νηθνγέλεηεο ηνπο. 

 Γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ελάληηα ζηηο πεξηθνπέο 
ησλ ζπληάμεσλ θαη ηελ ππνλφκεπζε ηεο ηαηξνθαξκα-
θεπηηθήο πξνζηαζίαο. 

 Γηα Δ κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο, αγψλα λα 
κελ εθαξκνζηνχλ νη αηνκηθέο ζπκβάζεηο, ελάληηα ζηελ 
«καχξε» αλαζθάιηζηε εξγαζία. 

 ρη ζηνλ ΔΝΦΗΑ θαη ηελ θνξνιεζηεία. 

 Γηα ηελ θαηαβνιή ησλ δεδνπιεπκέλσλ απνδνρψλ 
ελάληηα ζηελ απιήξσηε εξγαζία πνπ νξγηάδεη ζηελ         
επηβαηεγφ λαπηηιία. 

 Γηα νξγαληθέο ζπλζέζεηο ησλ πινίσλ πνπ λα αληαπν-
θξίλνληαη ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ πινίσλ ελάληηα 
ζηελ ππνλφκεπζε ηεο αζθάιεηαο λαπηεξγαηψλ –         
επηβαηλφλησλ. 

 Γηα ηελ ζχγθιηζε ηνπ Έθηαθηνπ Καηαζηαηηθνχ πλε-
δξίνπ πνπ απνθάζηζε ην Σαθηηθφ πκβνχιην ηεο ΠΝΟ  
θαη αξλείηαη κέρξη ζήκεξα λα πξαγκαηνπνηήζεη ε πιεην-
ςεθία ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΠΝΟ.  

 Δλάληηα ζηελ ππνβάζκηζε θαη απαμίσζε ηεο            
Γεκφζηαο Ναπηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ζηα ζρέδηα           
ηδησηηθνπνίεζή ηεο.     

 ε ζπληνληζκφ κε ηηο ηαμηθέο δπλάκεηο ησλ εξγαδνκέ-
λσλ ζηελ Ν/Εψλε, ηνπο ιηκελεξγάηεο, ηνπο λαπηηιηα-
θνχο ππαιιήινπο, ελάληηα ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ 
ιηκαληψλ πνπ πξνσζεί ε θπβέξλεζε.  

 Δλάληηα ζηελ ππνλφκεπζε ηνπ αθηνπιντθνχ δηθηχνπ 
πνπ έρεη νδεγήζεη ζηελ απνκφλσζε ησλ θαηνίθσλ ησλ 
λεζηψλ. Να ζπλερηζηεί ε απφ θνηλνχ δξάζε κε Δξγαηηθά 
Κέληξα θαη Λατθέο Δπηηξνπέο, ελάληηα ζηελ πνιηηηθή ηεο 
αληαγσληζηηθφηεηαο θαη θεξδνθνξίαο ηνπ εθνπιηζηηθνχ 
θεθαιαίνπ, ηεο θπβέξλεζεο, ηεο Δ.Δ. 

15 επηέκβξε 2014 - Οη Γηνηθήζεηο ησλ Δλψζεσλ 

ΕΜΠΡΟ ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΗ  

 ΙΦΤΡΗ ΠΕΜΕΝ  

ΕΝΑ ΦΡΟΝΟ ΑΠΟ ΣΗ ΔΟΛΟΥΟΝΙΑ ΣΟΤ  

ΠΑΤΛΟΤ ΥΤΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΠΙΘΕΗ ΣΟ ΠΕΡΑΜΑ 

 

Ζ δνινθνλία ηνπ Παχινπ Φχζζα, 17 επηέκβξε 2013 ζην    
Κεξαηζίλη, έθεξε ζηελ επηθάλεηα ηελ εγθιεκαηηθή δξάζε ηεο λενλα-
δηζηηθήο νξγάλσζεο «Υξπζή Απγή», πνπ κέρξη ηφηε, έδεξλε, καραί-
ξσλε, ζθφησλε, κεηαλάζηεο. Απηή ηε θνξά ην ζχκα ήηαλ Έιιελαο, 
άλεξγνο κεηαιιεξγάηεο, κνπζηθφο. Γξάζηεο ν Γ. Ρνππαθηάο, ν     
νπνίνο είλαη πξνθπιαθηζκέλνο καδί κε ζπλεξγνχο θαη εζηθνχο  
απηνπξγνχο κέρξη θαη ηνλ αξρεγφ ηνπ λενλαδηζηηθνχ κνξθψκαηνο 
θαη ε δίθε ηνπο αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ. 

Λίγεο κέξεο πξηλ, χπνπιε θαη δνινθνληθή επίζεζε δέρηεθε απφ 
ρξπζαπγίηεο ζην Πέξακα ζπλεξγείν αθηζνθφιιεζεο ηνπ ΚΚΔ θαη 
ηεο ΚΝΔ, κε απνινγηζκφ εθηά ηξαπκαηίεο ζην λνζνθνκείν, κεηαμχ 
απηψλ ν πξφεδξνο ηνπ πλδηθάηνπ Μεηάιινπ Πεηξαηά, . Πνπιηθφγη-
αλλεο, θαη άιια κέιε ηεο δηνίθεζεο. 

Έγθαηξα ην ΚΚΔ, θαη ην ΠΆΜΔ είραλ επηζεκάλεη φηη ε Υξπζή 
Απγή είλαη ην καληξφζθπιν ησλ θαπηηαιηζηψλ θαη φηη ηα φζα δηαθε-
ξχηηνπλ είλαη βγαικέλα απεπζείαο απφ ηα ζπξηάξηα ησλ εθνπιη-
ζηψλ θαη ησλ βηνκεράλσλ. Απφ ηα ξεπνξηάδ πνπ έθαλε ν 
«ΡΗΕΟΠΑΣΖ» ππελζπκίδνπκε φηη: 

Σν Ννέκβξε ηνπ 2012, ν βνπιεπηήο ηεο ζπκκνξίαο Παλαγηψηα-
ξνο, κηιψληαο ζηε Βνπιή γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ, έιεγε: «Λέηε φηη 
απφ θνξνιφγεζε ησλ πινίσλ ππφ ειιεληθή ζεκαία ζα απνθνκί-
ζνπκε 80 εθαη. επξψ... Δ, ην πην εχθνιν πνπ ζα θάλνπλ νη Διιελεο 
πινηνθηήηεο είλαη λα αιιάμνπλ ηε ζεκαία γηα λα γιηηψζνπλ ηα    
ιεθηά, αληί λα βξεζεί κηα ρξπζή ηνκή θαη απφ δπν - ηξεηο Διιελεο 
πνπ είλαη κάμηκνπκ ζε θάζε πιήξσκα, ν θαπεηάληνο θαη ν          
πξψηνο κεραληθφο, λα δνζνχλ θίλεηξα γηα λα είλαη θαη νη ππφινηπνη 
λαχηεο Διιελεο». Γειαδή, λα δνζνχλ λέεο θνξναπαιιαγέο ζηνπο 
εθνπιηζηέο. 

Σν Φιεβάξε ηνπ 2013, ν ίδηνο ν «αξρεγφο» ησλ λενλαδί,          
Μηραινιηάθνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απεξγίαο ησλ λαπηεξγαηψλ, 
ζρνιίαδε: «Τπάξρεη θαη έλαο νιφθιεξνο ιαφο πνπ απαηηεί απφ ην 
θξάηνο θαη απηφο είλαη ην ζχκα ηεο ππνζέζεσο, απφ ηε κηα κεξηά, 
δειαδή, ην θξάηνο, έλα αλήκπνξν θξάηνο, απφ ηελ άιιε, νη εξγαην-
παηέξεο, δελ είλαη αζψνη, έηζη; Έρνπλ θάλεη πνιιά...» ηνρνπνίεζε, 
δειαδή, ησλ πξσηνπφξσλ λαπηεξγαηψλ θαη επηρεηξεκαηνινγία 
θαηεπζείαλ απφ ηελ Έλσζε Δθνπιηζηψλ. 

Ζ εηθφλα έξρεηαη λα ζπκπιεξσζεί απφ ηε Γηεχζπλζε Κνηλνβνπ-
ιεπηηθνχ Διέγρνπ ηεο Βνπιήο, πνπ δείρλεη φηη νη βνπιεπηέο ηεο         
ΥΑ θαηέζεζαλ ζπλνιηθά 145 Δξσηήζεηο γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ 
εθνπιηζηψλ.  

ε εξψηεζε ηνπ βνπιεπηή ηεο ΥΑ Κνχδεινπ αλαθεξφηαλ: 
«Σξάπεδεο, φπσο ε Δκπνξηθή, ε Δζληθή θαη ε Marfin, δηαζέηνπλ 
λαπηηιηαθά ραξηνθπιάθηα αμίαο 6 δηζ. επξψ πνπ πξέπεη λα ηα      
θαηεπζχλνπλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ» θαη  
δεηνχζε: «Να δνζνχλ εγγπεηηθέο επηζηνιέο απφ ην θξάηνο γηα λα 
κπνξέζνπλ λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο νη λαπηηιηαθέο 
εηαηξείεο».  

Σνλ Αύγνπζην ηνπ 2013, θιηκάθην ρξπζαπγηηψλ βνπιεπηψλ 
(Λαγφο, Παλαγηψηαξνο, Μίρνο), ζπλνδεπφκελνη απφ θξαλνθφξνπο 
ηξακπνχθνπο, εκθαλίζηεθαλ ζηε Ν/Εψλε Πεξάκαηνο δηαθεξχζζν-
ληαο φηη πάλε «καδί κε ηνπο εθνπιηζηέο καο, γηαηί απφ θεη πέξα 
εμαξηηφκαζηε».  

Προσεγγίσεις με τα αστικά κόμματα 

Μέρξη θαη ηε ζηηγκή ηεο δνινθνλίαο ηνπ Π. Φχζζα, έδηλε θη 
έπαηξλε ε αλαπαξαγσγή ηεο ζεσξίαο ησλ δχν άθξσλ, ε πξνζπά-
ζεηα ηαχηηζεο θαζηζκνχ - θνκκνπληζκνχ, βάδνληαο ζην ζηφραζηξν 
ην εξγαηηθφ θίλεκα, ηελ ηαμηθή πάιε. Μεηά ηε δνινθνλία, ηα αζηηθά 
θφκκαηα έγηλαλ θήξπθεο ηνπ «αληηθαζηζκνχ». Όκσο, βαζηθά         
ηδενινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΥΑ, φπσο ν εζληθηζκφο, ν ιατθηζκφο, 
ε ηδέα ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ ηάμεσλ, δηαπεξλνχλ ιηγφηεξν ή πεξηζ-
ζφηεξν φια ηα θφκκαηα ηνπ θεθαιαίνπ.  

Ζ ππφζεζε Μπαιηάθνπ αλέδεημε ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηε        
ΥΑ θαη ζε φιν ην αζηηθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα, αθνχ απνδείρζεθε φηη 
ζηειέρε απφ φια ηα αζηηθά θφκκαηα κίιαγαλ καδί ηνπο. Σν γεγνλφο 
απηφ επηβεβαηψζεθε θαη κε ηηο πξνζπάζεηεο πξνζεηαηξηζκνχ           
ππνςεθίσλ απφ ηε ΥΑ ζε ςεθνδέιηηα ησλ αζηηθψλ θνκκάησλ ζηηο 
ηνπηθέο εθινγέο. Σαπηφρξνλα, κηα ζεηξά ζηνηρεία απνδεηθλχνπλ        
ηε ζρέζε ηεο ΥΑ κε κεραληζκνχο ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο, ζψκαηα 
θαηαζηνιήο αιιά θαη ην ζηξαηφ. 

Να χτυπήσουμε το σύστημα  

που γεννά το φασισμό 

Ζ πξάμε έρεη δείμεη φηη κνλαδηθφ αληίπαιν δένο ζηε ΥΑ είλαη ε 
πάιε γηα ηελ αλαζχληαμε ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο θαη ηε ζπγθξφηε-
ζε ηεο Λατθήο πκκαρίαο.  

Ζ αληηκεηψπηζε ηεο ΥΑ πξνυπνζέηεη ηελ αλάπηπμε ηνπ θηλήκα-
ηνο ζε αληηκνλνπσιηαθή - αληηθαπηηαιηζηηθή θαηεχζπλζε. Σν ηζάθη-
ζκα ηνπ θαζηζκνχ είλαη ηαπηφζεκν κε ην ηζάθηζκα ηνπ ζπζηήκαηνο 
πνπ ηνλ γελλά, ηνπ θαπηηαιηζκνχ.  

πγθέληξσζε κλήκεο θαη ζπλέρηζεο ηνπ αγψλα ελάληηα ζην 
θαζηζκφ, κε αθνξκή ηνλ έλα ρξφλν απφ ηε δνινθνλία ηνπ Παχινπ 
Φχζζα, νξγαλψλεη ε Γξακκαηεία Πεηξαηά ηνπ ΠΑΜΔ, ηελ Πέκπηε 
18 επηέκβξε, ζηηο 6 κ.κ., ζηελ πιαηεία Εαξληέλ ζηελ Ακθηάιε. 

 ηε κλήκε ηνπ παηέ-
ξα ηνπ Πέδνπ Υξη-

ζηφδνπινπ ν γηφο ηνπ 
ηέθαλνο πξνζθέξεη 
ζηε «Ν» 35 επξψ.  

http://www.mycitynet.gr/web/article.php?id=28223&cat=2000&subcat=2001


 
Σελίδα 3 

Σ ν ίδην ην Γξαθείν Πξνυπνινγη-
ζκνχ ηεο Βνπιήο, αλαιχνληαο ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ Σακείσλ θαη 
αλεμάξηεηα απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα 
νπνία θαηαιήγεη, παξαηεξεί φηη ε ζεκεξη-
λή θαηάζηαζε είλαη απφξξνηα ζπγθεθξηκέ-
λσλ πνιηηηθψλ ελίζρπζεο ηνπ θεθαιαίνπ, 
απφ ηε δεθαεηία αθφκα ηνπ '50, αιιά θαη 
ηεο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο, κε δεδνκέλε 
ηελ αληηιατθή δηαρείξηζε απφ ηα θφκκαηα 
ηεο πινπηνθξαηίαο επηζεκαίλνληαο φηη νη 
απψιεηεο ζηα έζνδα ησλ αζθαιηζηηθψλ 
ηακείσλ πξνέξρνληαη απφ ηηο εμήο πεγέο:  

 10,5 δηζ. επξψ απφ ηηο κεηψζεηο κηζζψλ 

θαη ηελ θαηαθφξπθε αχμεζε ηεο         
αλεξγίαο.  

 12 δηζ. επξψ απφ ηηο νθεηιέο ηνπ        

θξάηνπο πξνο ηα Σακεία απφ ην 1993.  

 13 δηζ. επξψ απφ ην «θνχξεκα» ησλ 

νκνιφγσλ  κε  ην  PSI.  

 1 δηζ. εηεζίσο απφ ηε κείσζε εξγνδνηη-

θψλ εηζθνξψλ. 

 8,5 δηζ. επξψ απφ ηελ εηζθνξνδηαθπγή, 

ηηο επέιηθηεο κνξθέο εξγαζίαο θ.α. 

 2,5 δηζ. Δπξψ απφ ηε κείσζε ηεο         

θξαηηθήο  ρξεκαηνδφηεζεο.  

Ξερσξηζηή αλαθνξά θάλεη ην  Γξα-

θείν Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Βνπιήο 

ζηηο απψιεηεο απφ ηε δηαρξνληθή θιν-

πή ησλ απνζεκαηηθψλ ησλ αζθαιηζηη-

θψλ Σακείσλ. 

Θπκίδνπκε φηη ε ιεζηεία μεθίλεζε κε ηε 

δέζκεπζε ησλ απνζεκαηηθψλ ηνπο απφ 

ηελ ΣηΔ, κε ην Ν.1611/1950, κε επηηφθηα 

πνιχ ρακειφηεξα ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη 

ηνπ επηηνθίνπ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ.  

ηε ζπλέρεηα, ηα απνζεκαηηθά ησλ 

Σακείσλ ηνπνζεηήζεθαλ ζε ηίηινπο ηνπ 

Γεκνζίνπ, ελψ κε ην Ν.2042/1992          

ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ζπκκεηέρνπλ        

θαη ζην ρξεκαηηζηήξην, θαηαγξάθνληαο 

κεγάιεο  απψιεηεο.  

Να ζεκεησζεί φηη είρε πξνεγεζεί ε 

δήκεπζε ησλ απνζεκαηηθψλ ησλ αζθαιη-

ζηηθψλ ηακείσλ απφ ηνλ Μεηαμά ην 1936, 

πνπ ζπλνδεχηεθε κε ηελ επηβνιή δηθηαην-

ξίαο ζηηο 4 Απγνχζηνπ κηα κέξα πξηλ απφ 

ηελ παλεξγαηηθή απεξγία, πνπ είραλ   

εμαγγείιεη ε ελσηηθή ΓΔΔ θαη ε ΓΔΔ, 

γηα  ηηο  5  Απγνχζηνπ  1936. 

Ετοιμάζουν νέα μέτρα  

 Παξαπέξα ελνπνίεζε ησλ Σακείσλ.  

Αλ θαη ε έθζεζε ηνπ ΚΔΠΔ δελ κπαίλεη ζε 

ιεπηνκέξεηεο, ην Γξαθείν Πξνυπνιν-

γηζκνχ ηεο Βνπιήο ζεκεηψλεη: 
«Πξνβιέπεηαη ε ελνπνίεζε ησλ Σακείσλ 

ζε έλα Δζληθφ Σακείν γηα φινπο ηνπο      

αζθαιηζκέλνπο θαη ζπληαμηνχρνπο 

(ζπλνιηθά 11,5 εθαη.). Σν βέβαην είλαη φηη 

έξρεηαη λέα εμίζσζε πξνο ηα θάησ! 

 Γηα ηηο ζπληάμεηο πξνβιέπεηαη ε ρνξή-

γεζε απφ ην 2015 ηεο βαζηθήο ζχληαμεο 

ησλ 360 επξψ απ' φινπο ηνπο θνξείο Κνη-

λσληθήο Αζθάιηζεο. Απηφ ζα είλαη ην κφλν 

θνκκάηη ηεο ζχληαμεο πνπ ζα εγγπάηαη ην 

θξάηνο, ελψ ην ηειηθφ πνζφ ζα δηακνξθψ-

λεηαη  αλαινγηθά. 

 Μεζνδεχεηαη ε θαηάξγεζε ησλ εηδηθψλ 

ειηθηαθψλ νξίσλ γηα ηηο γπλαίθεο, κεηέξεο 

κε αλήιηθα παηδηά, εξγαδνκέλσλ ζηα ΒΑΔ, 

ζπληαμηνδφηεζε κε 35εηία, κε ζηφρν ηελ 

ζπληαμηνδφηεζε ζην 67 ρξφληα γηα φινπο. 

 Πξνσζνχλ ηελ αχμεζε ηνπ ειάρηζηνπ 

νξίνπ γηα ζπληαμηνδφηεζε, απφ ηα 4,5000 

ζηα 6.000 έλζεκα. 

 Ζ θπβέξλεζε κειεηά λα κεηψζεη θαηά 

κία επηπιένλ κνλάδα ηηο αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο πνπ θαηαβάιινπλ νη εξγνδφηεο 

ζηα Σακεία. 

Νέα μείωση συντάξεων  

Δλ ησ κεηαμχ λέεο κεηψζεηο απφ 28 

έσο θαη 352 επξψ είδαλ ζηηο ζπληάμεηο 

ηνπο 1.146.089 ζπληαμηνχρνη, απφ ην λέν 

ζχζηεκα ππνινγηζκνχ ηεο κεληαίαο πα-

ξαθξάηεζεο θφξνπ θαη εηδηθήο εηζθνξάο 

αιιειεγγχεο, (άξζ.60,  λ.4172/2013).  

Με ην λέν ζχζηεκα ν θφξνο, πνπ ζα 

παξαθξαηείηαη κεληαία, ππνινγίδεηαη εληαί-

α ζην άζξνηζκα ησλ θχξησλ θαη επηθνπξη-

θψλ ζπληάμεσλ, κε βάζε ηελ θιίκαθα 

θφξνπ, 22%, 32%, 42%, γηα ζπληάμεηο 

πάλσ απφ 800 επξψ.  

Δπίζεο, εληαία παξαθξαηείηαη θάζε  

κήλα θαη ε εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο, 

κε ζπληειεζηέο θιηκαθνχκελνπο απφ          

1% έσο 4% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ       

ησλ θχξησλ θαη επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ 

πάλσ απφ 1.000 επξψ ην κήλα. 

 φαγεία αναπήρων τα ΚΕΠΑ 

ην ζηφραζηξν κπαίλνπλ θαη νη αλα-

πεξηθέο ζπληάμεηο, γηα ηηο νπνίεο ε κειέηε 

ηνπ Κέληξνπ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθν-

λνκηθψλ Δξεπλψλ (ΚΔΠΔ) απνθαίλεηαη  

φηη «απνηεινχλ δηέμνδν γηα λένπο αζθαιη-

ζκέλνπο ή αζθαιηζκέλνπο κε ιίγεο        

εκέξεο αζθάιηζεο»! Λέεη, δειαδή, φηη      

ν απηφο πνπ ζαθαηεχηεθε ην επέιεμε 

πξνθεηκέλνπ λα ζπληαμηνδνηεζεί...!  

Οη πεξηθνπέο πινπνηνχληαη απφ 

ηα Κέληξα Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξί-

αο (ΚΔΠΑ), πνπ ιεηηνπξγνχλ ζαλ       
ζχγρξνλα «ζθαγεία» φρη ηφζν κε βάζε 

επηζηεκνληθά θξηηήξηα αιιά ζηε βάζε       

«ηη δηθαηνχηαη»  ν  θαζέλαο.  

Έ λα αθφκα βήκα ζηελ πνξεία  ηε      
ζηαδηαθή απνηίλαμε ηεο επζχλεο 

ηνπ  θξάηνπο γηα ηελ Τγεία θαη ηε κεηαηξν-
πή ηεο ζε αηνκηθή επζχλε, ζπληειέζηεθε 
κε ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ γηα ζχζηαζε 
«Δηαηξείαο πζηήκαηνο Ακνηβώλ Ννζν-
θνκείωλ -  Αλώλπκε Δηαηξεία (ΔΑΝ - 
ΑΔ)», κε κεηφρνπο ηα δεκφζηα λνζνθνκεί-
α, ηδησηηθέο θιηληθέο θαη ΔΟΠΤΤ, νη νπνίνη 
ζα θαζνξίδνπλ ηνλ ηηκνθαηάινγν ησλ ηα-
ηξηθψλ πξάμεσλ, κε ζηφρν ηελ νηθνλνκηθή 
απηνηέιεηα ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ. 

Απηφλ ην ξφιν παίδεη θαη ην πξφγξακ-
κα Κιεηζηψλ Δλνπνηεκέλσλ Ννζειίσλ 
(ΚΔΝ - DRG), πνπ ήδε εθαξκφδεηαη θαη ν 
αζζελήο ή ηα αζθαιηζηηθά Σακεία πιεξψ-
λνπλ ηα δεκφζηα λνζνθνκεία κε βάζε έλα 
ηηκνιφγην, αλάινγα ηελ αζζέλεηα, ηελ  
ειηθία, ηε κέζε δηάξθεηα λνζειείαο θ.ιπ.  

ην ηέινο θάζε εμακήλνπ γίλεηαη αμην-
ιόγεζε ησλ ηκεκάησλ απφ ηε δηνίθεζε 
ηνπ λνζνθνκείνπ κε θξηηήξηα ηελ πιεξφηε-
ηα, ηελ θεξδνθφξα θαη δεκηνγφλα κέζε 
δηάξθεηα λνζειείαο θαη αλαιφγσο ιακβά-
λνληαη κέηξα, φπσο κείσζε πξνζσπηθνχ, 
ειαζηηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, εληαηηθν-
πνίεζε ηεο δνπιεηάο, κεησκέλεο απνδνρέο, 
πηέζεηο γηα γξεγνξφηεξε θίλεζε ησλ        
αζζελψλ θ.ιπ. 

Νέο φαρμακοχαράτσι... 

Σαπηφρξνλα έλα αθφκα ραξάηζη ζηα 
θάξκαθα επηβάιιεη ε ζπγθπβέξλεζε ΝΓ - 
ΠΑΟΚ, κε ζηφρν ε Γεκφζηα Φαξκαθεπηη-
θή Γαπάλε λα κελ ππεξβεί 2,019 δηζ. 
επξψ γηα ην 2014.  

πγθεθξηκέλα θαηάξγεζε ηε ζπκκεηνρή 

50% ηνπ ΔΟΠΤΤ ζηε δηαθνξά κεηαμχ 

Ληαληθήο Σηκήο (ΛΣ) θαη Αζθαιηζηηθήο 

Σηκήο (ΑΣ) γηα θάζε πξσηφηππν θάξκαθν 

πνπ δελ έρεη αληίγξαθν θαη ε ηηκή ηνπ δελ   

ππεξβαίλεη ηα 50 επξψ. Έηζη, ν άξξσζηνο 

πιεξψλεη νιφθιεξν ην πνζφ κέρξη ηα 50 

επξψ.  

Σα γελφζεκα θάξκαθα θαηέρνπλ κφλν 

ην 18,5% ηεο αγνξάο ζε αμίεο ή ην 22,3% 

ζε ηεκάρηα. Σν ππφινηπν κέξνο κηαο αγν-

ξάο πνπ ζε αμίεο αλέξρεηαη ζε 5,3 δηζ. 

επξψ ην θαηέρνπλ ηα πξσηφηππα θάξκαθα 

ή θάξκαθα πνπ έρεη ιήμεη  ε  παηέληα  

ηνπο... 

Επιμονή στα «πλαφόν»...  

Δμ άιινπ παξά ηελ πξνζσξηλή αλα-

ζηνιή εθαξκνγήο ηνπ «πιαθφλ» ζπληαγν-

γξάθεζεο, πνπ απνθάζηζε ην ηΔ, 

29/7/2014,  θξίλνληαο γηα δεχηεξε θνξά 

αληηζπληαγκαηηθή ηελ απφθαζε ηνπ    

ππνπξγνχ, ε θπβέξλεζε απνθαζηζκέλε 

λα πξνζαξκφζεη ηηο δαπάλεο ζηνλ θιεηζηφ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΔΟΠΤΤ, πξνρψξεζε 

ζε εθαξκνγή «πιαθφλ» ζηηο εξγαζηεξηα-

θέο εμεηάζεηο αλά πεξηθέξεηα θαη πάξνρν.  

Σελ νξηζηηθή θαηάξγεζε ηνπ πιαθφλ 

δήηεζε ην ΚΚΔ κε εξψηεζε ζηε Βνπιή.   

και οδηγίες περικοπών... 

«Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο» πεξηθνπψλ 

δίλνληαη κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 18/8 

(ΦΔΚ Β' 2243/2014) γηα ηα δηαγλσζηηθά 

ηαηξηθά πξσηφθνιια, πνπ είλαη θαη πνιηηηθή 

ηεο ΔΔ γηα κείσζε ηνπ κε κηζζνινγηθνχ 

«θφζηνπο».  

πγθεθξηκέλα απζηεξνπνηνχληαη, ζε 

ζρέζε κε πξηλ, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέ-

ζεηο (ειηθηαθά φξηα, ζπρλφηεηα εμεηάζεσλ, 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο  ησλ πξνιεπηηθψλ 

εμεηάζεσλ φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ ΡSA 

κε δαθηπιηθή εμέηαζε, ηνπ Test PAP θαη ηεο 

Πξφιεςεο θαξθίλνπ καζηνχ.  

ύγκρουση με τη θεωρία  

«κόστος - όφελος» 

Απέλαληη ζηε ζεσξία «θφζηνο - 

φθεινο» νη πγεηνλνκηθνί, νη επηζηήκνλεο, νη 

αζζελείο, νη αζθαιηζκέλνη, φινο ν ιαφο, λα 

αληηπαξαζέζνπλ ην «θνηλσληθά αλαγθαίν», 

πνπ ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ην ραξαθηήξα ηεο θαπηηαιηζηη-

θήο αλάπηπμεο, ε νπνία απαηηεί 

«θζελφηεξνπο» εξγαδφκελνπο θαη παξνρέο 

ζηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ηφζεο, 

φζεο απαηηνχληαη ίζα-ίζα γηα λα είλαη  

εθκεηαιιεχζηκνη απφ ην θεθάιαην. 

Ζ ιαϊθή πάιε κπνξεί λα απνηειέζεη 

απνηειεζκαηηθό θαη ληθεθόξν αληίπαιν 

ζηελ πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο - ΔΔ - 

θεθαιαίνπ όζν εληζρύεη ηηο πξνϋπνζέ-

ζεηο γηα λα αλνίμεη ν ιαϊθόο δξόκνο αλά-

πηπμεο, κε θνηλωληθνπνίεζε ηωλ επηρεη-

ξεκαηηθώλ νκίιωλ, κε απνδέζκεπζε 

από ηελ ΔΔ, όπνπ ε ιαϊθή Τγεία κπνξεί 

λα απνηειέζεη έλα θαηνρπξωκέλν θαη 

θαζνιηθό δωξεάλ δηθαίωκα κε πιήξε 

θξαηηθή επζύλε ζηελ παξνρή ηνπ. 

Α πφ 1/8/2014 μεθίλεζε ε  απν-
ζηνιή ηνπ λένπ ραξαηζηνχ πά-

λσ ζηε ιατθή θαηνηθία θαη πεξηνπζία, 
ηνπ πεξηβφεηνπ ΔΝΦΗΑ, πνπ αληηθαηέ-
ζηεζε ην ηάρα «έθηαθην»  ραξάηζη ηνπ 
ΔΔΣΖΓΔ ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο ΓΔΖ 
θαη επηπιένλ ην επέθηεηλε ζε ρσξάθηα, 
νηθφπεδα θαη κε ειεθηξνδνηνχκελα 
αθίλεηα θαη ζα νδεγήζεη ζε έζνδα 3,23 
δηζ. επξψ., απφ 500 εθαη. επξψ ην 2009.  

Δ πίζεο απφ 1/8/2014 θάζε θπζη-
θφ πξφζσπν δηθαηνχηαη λα 

δηαηεξεί έλα κνλαδηθφ ινγαξηαζκφ, 

φπνπ νη θαηαζέζεηο κέρξη  1.500 € ζα 
είλαη αθαηάζρεηεο γηα ρξέε, πνπ γηα 
ηνπο κηζζσηνχο θαη ηνπο ζπληαμηνχρνπο 

ζα πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθά           
απηφο ηεο θαηαβνιήο ηνπ κηζζνχ ή ηεο 
ζχληαμεο. 

 ε απμήζεηο, πνπ επηβαξχλνπλ θη 
άιιν ηελ ηζέπε ησλ ιατθψλ 

ζηξσκάησλ, νδεγνχλ ηειηθά νη 
«κεηψζεηο» πνπ ηζρχνπλ απφ ηηο 1/9 ζηα 
Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο ηεο Αηηηθήο. 

Γηαηί παξά ηε κείσζε ζηα 30 € (απφ 45 

€) ηεο θάξηαο γηα φια ηα ΜΜΜ, θαηαξ-

γήζεθε ε κεληαία θάξηα ησλ 20 € γηα 
ιεσθνξεία, ηξφιετ θαη ηξακ. Αλάινγε 
είλαη ε επηβάξπλζε θαη ζην εηζηηήξην, 

παξά ηε κείσζή ηνπ ζηα 1,20 € (απφ 

1,40 €), γηαηί κεηψζεθε ε δηάξθεηα ζηα 
70’ (απφ ηα 90’) θαη θαηαξγήζεθε ε επα-
λεπηθχξσζε, κε απνηέιεζκα ν ρξφλνο, 
λα κελ επαξθεί γηα επηζηξνθή. 

Δ μ άιινπ απφ 1/1/2015 κπαίλεη 

ζε εθαξκνγή ην θνκκέλν θαη 

ξακκέλν ζηηο αλάγθεο ησλ ηξαπεδψλ 

Ρπζκηζηηθφ Πιαίζην γηα ηα «θφθθηλα» 

δάλεηα, κε ην νπνίν αίξεηαη ε φπνηα 

παξερφκελε πξνζηαζία ηεο 1εο θαηνηθί-

αο θαη αλνίγεη ν δξφκνο γηα καδηθέο 

θαηαζρέζεηο-πιεηζηεξηαζκνχο ζπηηηψλ. 

Ο η φπνηεο κεηψζεηο ζηνλ εηδηθφ 

θφξν θαηαλάισζεο (ΔΦΚ) ζην 

πεηξέιαην ζέξκαλζεο θαη ζηελ εηζθνξά 

αιιειεγγχεο, δελ κπνξνχλ λ’  αιιάμνπλ 

ηνλ αληηιατθφ ραξαθηήξα ηνπ θνξνινγη-

θνχ  ζπζηήκαηνο.  

 χκθσλα κε ην κεζνπξφζεζκν, 

ην 2018 ην ζχλνιν ησλ θνξνιν-

γηθψλ εζφδσλ ζα αλέιζεη ζηα 51,3 δηζ. 

επξψ απφ 44,6 δηζ. επξψ πνπ ήηαλ ην 

2013. Ηδηαίηεξα, φκσο, ζα απμεζνχλ ηα 

έζνδα απφ ηνπο έκκεζνπο θφξνπο, ηνπο 

θαηεμνρήλ δειαδή αληηιατθνχο θφξνπο, 

(28,3 δηζ. επξψ απφ 24,5 δηζ. επξψ ην 

2013) γη' απηφ παξφηη δηαςεχζηεθε δελ 

κπνξεί λα απνθιεηζηεί ε εθαξκνγή ηνπ 

εληαίνπ ζπληειεζηή ηνπ ΦΠΑ, πνπ ζα 

νδεγήζεη ζε λέα αχμεζε ησλ ρακειψλ 

ζπληειεζηψλ. 

Ο  ζάλαηνο ηεο 56ρξνλεο ηεηξα-

πιεγηθήο γπλαίθαο, ε νπνία 

ρξεηαδφηαλ κεραληθή ππνζηήξημε, κηα 

ψξα κεηά ηε δηαθνπή ηεο ειεθηξνδφηε-

ζεο ηνπ ζπηηηνχ ηεο, ζηα Υαληά 23/7, 

θέξλεη μαλά ζηελ επηθάλεηα, κε ηξαγηθφ 

ηξφπν πνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

λα ζεσξείηαη ην ειεθηξηθφ ξεχκα εκπφ-

ξεπκα. Κνξντδεχνπλ ηφζν ε θπβέξλεζε 

ΝΓ - ΠΑΟΚ φζν θαη ν YΡΗΕΑ θαη φζνη 

άιινη ππνζηεξίδνπλ φηη κπνξεί λα π-

πάξρεη απειεπζέξσζε - ηδησηηθνπνίεζε 

ηεο ελέξγεηαο θαη κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ 

ξεχκαηνο.  

Ο η εξγαδόκελνη πξέπεη λα βγά-

ινπλ ζπκπεξάζκαηα γηα ην 

πνύ νδεγεί ε αλάπηπμε κε θξηηήξην 

ην θαπηηαιηζηηθό θέξδνο, λα καδηθν-

πνηήζνπλ ηα ζπλδηθάηα αλαηξέπν-

ληαο ηνπο αξλεηηθνύο ζπζρεηηζκνύο 

δύλακεο θαη λα νξγαλώζνπλ ηελ 

πάιε ηνπο γηα αλαηξνπή ηεο θάζε 

αληηιαϊθήο πνιηηηθήο πνπ ηνπο  εμα-

ζιηώλεη. 

 

 

 

 

 Μ ε ην  πξφζρεκα ηεο «βησ ζηκφηεηαο ησλ Σακείσλ » θαη  ηεο 
«απνθαηάζηαζεο ησλ αδηθηψλ», ε θπβέξλεζε πξνρσξάεη ζηελ ηζνπέδσ-
ζε φζσλ αζθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ έρνπλ κείλεη φξζηα. Όρεκα γηα ηηο 
λέεο αλαηξνπέο είλαη ε κειέηε ηνπ Κέληξνπ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλν-
κηθψλ Δξεπλψλ (ΚΔΠΔ). 

 Η αιήζεηα είλαη φηη γηα ηελ θαθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ Σακείσλ         
θαη ηνπ θξάηνπο θακηά επζχλε δελ έρνπλ νη εξγαδφκελνη. Αληίζεηα, ε          
επζχλε είλαη απνθιεηζηηθά φισλ ησλ κέρξη ηψξα ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ηνπ 
θεθαιαίνπ. 

 

 

 

 

 

 

Δλφςεη ηεο εθινγναπνινγηζηηθήο ζπλέιεπζεο πνπ ζα 
γίλεη ζηελ Έλσζε Ναπηψλ (ΠΔΝΔΝ) 1 Οθηψβξε θαη ησλ 
εθινγψλ γηα ηελ αλάδεημε λέαο δηνίθεζεο, ν πξφεδξνο ηεο 
ΠΔΝΔΝ Αλ. Νηαιαθνγηψξγνο, ν νπνίνο είλαη ν επηθεθαιήο 
ηεο «Απηφλνκεο Παξέκβαζεο» (ΤΡΗΕΑ) ζην ΔΚΠ θαη ε 
«νκάδα» ηνπ έρνπλ επηδνζεί ζε «αγψλα δξφκνπ», γηα λα 
εμαζθαιίζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζην ζσκαηείν, λα ζπλερίζνπλ 
λα ιεηηνπξγνχλ σο «Δθηάιηεο» γηα ινγαξηαζκφ ησλ εθνπιη-
ζηψλ. «Αγψλαο», πνπ πεξλάεη κέζα απφ ιαζπνινγία,  
ζπθνθαληία θαη δπζθήκηζε ελάληηα ζηηο ηαμηθέο δπλάκεηο 
ηνπ ΠΑΜΔ, πνπ πιεηνςεθνχλ ζε ΠΔΜΔΝ, ΣΔΦΔΝΩΝ, 
ΠΔΔΜΑΓΔΝ, πξνθεηκέλνπ λα πιεγεί ην ζπλερψο απμαλφ-
κελν θχξνο ηνπο ζηνπο λαπηεξγάηεο. 

Ζ πιεηνςεθία ηεο δηνίθεζεο ηεο ΠΔΝΔΝ, κε αλαθνίλσ-
ζή ηεο, (8 Απγνχζηνπ) ζπλερίδεη ηνλ βξψκηθν θαη ηπρνδησ-
θηηθφ  ξφιν ηεο, θαηαγγέιιεη ηελ ζπλάληεζε ηεο ΠΝΟ κε 
ηνλ ππνπξγφ σο «ελ θξππηψ θαη παξαβχζησ», φηαλ ζπκ-
κεηείρε ζηηο Δθηειεζηηθέο Δπηηξνπέο ηεο ΠΝΟ (4/7, 11/7, 
30/7), πνπ θαζνξίζηεθαλ ηα ζέκαηα θαη θαηαγγέιιακε ηνλ 
Τπνπξγφ Ναπηηιίαο γηα ηελ άξλεζή ηνπ λα ζπλαληήζεη θαη 
λα ελεκεξψζεη ηελ Δ.Δ. ηεο ΠΝΟ. Δπίζεο αλαθέξεη φηη «ε 
αηδέληα θαζνξίζηεθε παξάλνκα θαη πηζαλφλ ζε παξαζπλα-
γσγή» κε ηελ πιεηνςεθία ηεο δηνίθεζεο ηεο ΠΔΝΔΝ λα 
θξίλεη «εμ ηδίσλ ηα αιιφηξηα», ζεκεηψλνπλ ηα ηαμηθά ζσκα-
ηεία ΠΔΜΔΝ–ΣΔΦΔΝΩΝ–ΠΔΔΜΑΓΔΝ θαη πξνζζέηνπλ:  

«Οη δηνηθήζεηο ησλ ζσκαηείσλ καο δελ ζπκκεηείραλ           
θαη δελ ζπκκεηέρνπλ ζε παξαζπλαγσγέο, αληίζεηα ηε   
κέξα ζπλάληεζεο κε ηνλ ππνπξγφ πξνεγήζεθε ζηηο 10      
ην πξσί ζχζθεςε κειψλ ηεο Δθηειεζηηθήο ζηα γξαθεία    
ηεο ΠΝΟ, κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ γ.γ. ηεο ΠΔΝΔΝ πνπ δελ 
δηαθψλεζε.» 

Αληί, ινηπφλ, ε νκάδα ηνπ ΤΡΗΕΑ ζηελ ΠΔΝΔΝ λα πάεη 
λα θξπθηεί απφ πξνζψπνπ Γεο, δεηάεη θαη ηα «ξέζηα». 
Σνικάλε λα πηάλνπλ ζην ζηφκα ηνπο ηηο ηαμηθέο δπλάκεηο 
θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο απηνί, πνπ: 

 Με ηελ επαίζρπληε ζπκθσλία ηνπο, ζηελ εγθξηηηθή πξάμε 
νπκάθε (ΠΑΟΚ) ηνλ Ηνχιε ηνπ 1997 θαη κε ηηο δηαδνρη-
θέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ φξνπ 8 ησλ εγθξηηηθψλ πξάμεσλ, 
δελ έκεηλε λαχηεο ζηα πνληνπφξα νχηε γηα δείγκα! 

 ην φλνκα ηνπ «κηθξφηεξνπ θαθνχ», ν πξφεδξνο ηεο    
ΠΔΝΔΝ ζπκθψλεζε λα έξζνπλ θξνπαδηεξφπινηα κε   
μέλεο ζεκαίεο, αξθεί «ην 15% ηνπ πιεξψκαηνο λα είλαη 
Διιελεο»... Γερφκελνο δειαδή φηη ην 85% ζα εξγάδεηαη 
ππφ ην θαζεζηψο ηεο «καχξεο αλαζθάιηζηεο» εξγαζίαο! 

 Γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο πξνο ηνπο εθνπιηζηέο ζηηο εθιν-
γέο ηνπ 2010, αξρηπινίαξρνη εηαηξεηψλ (βιέπε ΑΝΔΚ) 
αλάγθαδαλ θφζκν λα ςεθίζεη ην ςεθνδέιηην ηνπ Νηαια-
θνγηψξγνπ, ελψ λαχηεο πνπ ηφικεζαλ λα βάινπλ ππνςε-
θηφηεηα κε ηνλ ηαμηθφ ζπλδπαζκφ «Αγσληζηηθφο πλδπα-
ζκφο Ναπηψλ» απνιχζεθαλ! 

 ηνλ απεξγηαθφ αγψλα (31 Μάξηε - 2 Απξίιε 2014), ζηε 
ζπλεδξίαζε ηεο ΠΝΟ, ελψ αξρηθά ν πξφεδξνο ηεο      
ΠΔΝΔΝ πξφηεηλε λέα 24σξε απεξγία, κεηά ζπληάρζεθε 
κε ηε γξακκή Υαιά «λα θιείζεη ε απεξγία» θη απφ πάλσ 
κε αλαθνίλσζή ηνπ «θαηήγγεηιε» ηα ηαμηθά λαπηεξγαηηθά 
ζσκαηεία γηαηί είραλ ςεθίζεη ηε ζπλέρηζε ηεο απεξγίαο! 

Αο εμεγήζεη ε νκάδα Νηαιαθνγηψξγνπ ζηνπο λαχηεο θαη 
ζπλνιηθά ζηνπο λαπηεξγάηεο γηαηί δελ έβγαιε πνηέ «θηρ» 
γηα ηηο δειψζεηο ηνπ βνπιεπηή ηνπ ΤΡΗΕΑ Δπθι. Σζαθαιψ-
ηνπ ζηνλ ΚΑΪ φηη ζεσξεί πξνθιεηηθφ «ένας μάγειρας ζε 
πλοίο να αμείβεηαι με 3.500 εσρώ, ενώ ένας ερεσνηηής ζε 
Πανεπιζηήμιο παίρνει 2.100» θαη φηη «ένα καινούριο ζσνδι-
καλιζηικό κίνημα πρέπει να πιέζει και να έτει μιζθούς αλλη-
λεγγύης ποσ να μην έτοσν ηόζο μεγάλες αποκλίζεις. Μέρος 
μιας αριζηερής πολιηικής είναι να έτοσμε μιζθούς ποσ να 
μπορούμε να ηοσς δικαιολογήζοσμε». 

Οη ηαμηθέο δπλάκεηο ηεο ΝΚ, ηα ηαμηθά ζσκαηεία ησλ 
λαπηεξγαηψλ πνπ ζπζπεηξψλνληαη ζην ΠΑΜΔ παιεχνπλ 
γηα ζπλδηθάηα απαιιαγκέλα απφ ηηο δπλάκεηο ηνπ θπβεξλε-
ηηθνχ – εξγνδνηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ. Γηα ζσκαηεία πνπ  
αλαπηχζζνπλ αγψλεο ζηελ ππεξάζπηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 
ζπκθεξφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Σα ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ – ΣΔΦΔΝΩΝ – ΠΔΔΜΑΓΔΝ – 
ΠΔΠΡΝ - ΠΔ/ΝΑΣ, ε Δπηηξνπή Αλέξγσλ Ναπηεξγαηψλ 
θαη ν Αγσληζηηθφο πλδπαζκφο Ναπηψλ θαινχλ ηνπο λαπ-
ηεξγάηεο, ηνπο εξγαδφκελνπο, λα ζπλερίζνπκε κε νξγάλσ-
ζε – ζπζπείξσζε δπλάκεσλ θαη αλάπηπμε πνιχκνξθσλ 
αγψλσλ ελάληηα ζηελ πνιηηηθή ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ εθ-
πξνζψπσλ ηνπ γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ καο.     

 ε ζπξξίθλσζε ηεο ειεγθηηθήο 
Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Οί-

θνπ Ναχηνπ θαη ηνπ ρψξνπ ηνπ Σκή-
καηνο Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ 
(πνπ πιένλ έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ 
αξκνδηφηεηα ηνπ ΠΔΓΤ) πξνρσξάεη 
ε θπβεξλεηηθή δηνίθεζε ηνπ Σακείνπ, 
κε πξφζρεκα ηε κεηεγθαηάζηαζε 
ζην θηίξην ηνπ λένπ εθηξσκαηη-
θνχ Οξγαληζκνχ ΟΝΝΔ 
(ζπγρψλεπζε ππεξεζηψλ ηνπ Οίθνπ 
Ναχηνπ κε ην ΓΔΝΔ, πνπ πξνήιζε 
κε ην λ.4256/2014),  

Ζ απζαίξεηε απηή επηρείξεζε, 
πνπ εληάζεθε κέζα ζηνλ Αχγνπζην, 
πξνθάιεζε ηελ παξέκβαζε ησλ 
ζσκαηείσλ ΠΔΜΔΝ, ΣΔΦΔΝΩΝ, 
ΠΔΔΜΑΓΔΝ, ΠΔΠΡΝ, ΠΔ-ΝΑΣ, 
πνπ ζε αλαθνίλσζή ηνπο ζεκεηψ-
λνπλ:  

«Παξά ηελ θαηαγγειία ηεο ΠΔ-
ΜΔΝ απφ ηηο 19-8-2014 θαη ηελ ζχκ-
θσλε απάληεζε ηνπ ΝΑΣ (20-8-
2014) λα κελ πξαγκαηνπνηεζεί 
θακία κεηαβνιή ησλ ιεηηνπξγηψλ 
ρξήζεο ηνπ θηηξίνπ ηνπ Οίθνπ Ναχ-
ηε, λα  θαηαζέζνπλ πξνηάζε ηο 
ν η  ελδηαθεξφκελνη θαη λα ζπδε-
ηεζεί ην ζέκα ζην Γ.. ηνπ ΝΑΣ 
ζηηο 11-9-2014, παξάλνκα έγηλαλ 
εξγαζίεο ην αββαηνθχξηαθν ζηνλ 
ηζφγεην    ρψξν. 

Καηαδηθάδνπκε απηέο ηηο κεζν-
δεχζεηο θαη απαηηνχκε λα ζηακαηή-
ζεη θάζε κεηαβνιή ζην ρψξν ηνπ 
Οίθνπ Ναχηε, ηελ άκεζε παξέκβαζε 
ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΝΑΣ θαη πινπνί-
εζε ηεο απφθαζεο λα θαηαηεζνχλ 
εγθαίξσο θη εγγξάθσο νη πξνηάζεηο 
απφ ηε 2ε ΤΠΔΠΔΓΤ θαη ηνλ ΟΝ, 
ψζηε λα ζπδεηεζνχλ ζε ζπλεδξίαζε 
ηνπ Γ ηνπ ΝΑΣ ζηηο 11-9-2014». 

Σν ζέκα απαζρφιεζε θαη ηελ 
Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΠΝΟ (κε 
ηε ζπκκεηνρή θαη εθπξνζψπσλ απφ  
ζπληαμηνπρηθέο νξγαλψζεηο) φπνπ 
νκφθσλα απνθαζίζηεθε λα δεηεζεί 
φπσο Οίθνο Ναχηνπ θαη ΠΔΓΤ θαηα-
ζέζνπλ ζην ΝΑΣ εκπεξηζηαησκέλεο 
πξνηάζεηο, πνπ ζα εμεηαζζνχλ θαη 
ζα ζπλεθηηκεζνχλ γηα λα απνθαζί-
ζνπλ γηα ην κέιινλ ηνπ  θηηξίνπ.  

Σν ήξζε ζην Γ.. ηνπ ΝΑΣ, 11/9, 
φπνπ δηαπηζηψζεθε φηη νη δχν ζπ-
ζηεγαδφκελνη ζην θηίξην θνξείο δελ 
είραλ θαηαζέζεη νινθιεξσκέλεο 
πξνηάζεηο.  

Δθπξφζσπνη απφ φια ηα ζσ-
καηεία ελ ελεξγεία θαη ζπληα-
μηνχρσλ (εθηφο ησλ λαπηψλ ΠΔ-
ΝΔΝ θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ θα-
ησηέξσλ πιεξσκάησλ Π-
ΝΑΣ, φπνπ θπξηαξρνχλ νη νπνξ-
ηνπληζηέο) ζε παξέκβαζή ηνπο α-
παίηεζαλ λα απνζπξζεί ην ζέκα θαη 
νη αξκφδηνη θνξείο λα θαηαζέζνπλ 
νινθιεξσκέλα ηηο πξνηά-
ζεηο ηνπο θαη λα ζπδεηε-
ζνχλ ζηηο ζπλδηθαιηζηηθέο 
νξγαλψζεηο. 

Οη ηαμηθέο δπλάκεηο, πνπ 
αγσλίδνληαη γηα απνθιεηζηη-
θά δεκφζηα δσξεάλ ηαηξν-
θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, 
πνπ λα θαιχπηεη ηηο πξαγ-
καηηθέο αλάγθεο ησλ λαπ-
ηεξγαηψλ, εξγαδνκέλσλ 
ελάληηα ζηα ηξσθηηθά ηεο 
ηδησηηθήο πγείαο, θαινχλ 
ηνπο λαπηεξγάηεο, λα θά-
λνπλ δηθή ηνπο ππφζεζε 
ηελ πάιε γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιη-
ζε, ελάληηα ζηηο αλαηξνπέο ησλ εξ-
γαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ηελ  αλεξγία. 

 

 

 
 

 

Α πφ ηελ 1ε επηέκβξε νη λαπηεξ-
γάηεο ηνπ Δ/Γ - Δπηζηεκνληθψλ 

Δθαξκνγψλ «ΑΛΟΝΝΖΟ» βξίζθν-
ληαη ζε επίζρεζε εξγαζίαο απαηηψληαο 
ηελ κηζζνινγηθή εθαξκνγή ηεο Δ γηα 
Αθηνπιντθά Φνξηεγά θάησ ησλ 500 θνρ 
θαη λα ηνπο θαηαβιεζνχλ νη ρξεκαηηθέο 
δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ κη-
ζζφ ηνπ Δληαίνπ Μηζζνινγίνπ  Γεκνζίνπ. 

πγθεθξηκέλα παξφηη ζηα λαπηηθά 
ηνπο θπιιάδηα αλαγξάθεη κηζζφο: .. 
θαη ππάξρεη λαπηνιφγην ζην ΝΑΣ πνπ          
ην εληάζζεη ζηελ θαηεγνξία Π35 
(Αθηνπιντθά Φνξηεγά θάησ ησλ 500 θνρ), 
νη λαπηεξγάηεο δελ ακείβνληαη φπσο  
απαηηείηε κε βάζε ηελ Δ γηα Αθηνπιντ-
θά Φνξηεγά θάησ ησλ 500 θνρ, αληίζεηα 
ελψ νη θξαηήζεηο ηνπο γίλνληαη κε βάζε 
ηελ Δ, ν κηζζφο πνπ ηνπο θαηαβάιιεηαη 
είλαη κε βάζε ην Δληαίν Μηζζνιφγην 
ηνπ Γεκνζίνπ (λ.4024/2011).   

Σα παξαπάλσ αλαθέξνπλ ζε επηζην-
ιή - θαηαγγειία, 2/9,  πξνο ηνπο αξκφδη-
νπο θνξείο ηα ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ - ΣΔ-
ΦΔΝΩΝ - ΠΔΔΜΑΓΔΝ θαη θαηαιήγνπλ:  

Απαηηνύκε ηελ άκεζε παξέκβαζε 
ηωλ ππεξεζηώλ ηνπ ΤΝΑ γηα ηελ επί-
ιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηωλ κειώλ ηνπ 
πιεξώκαηνο ηνπ Δ/Γ – Δπηζηεκνληθώλ 
Δθαξκνγώλ «ΑΛΟΝΝΖΟ».     

Αύγοσζηος - Σεπηέμβρης 2014 

 

Μ εηά ηα γεγνλφηα ησλ Αξαβηθψλ 
εμεγέξζεσλ, πνπ απνθάιεζαλ 

«Αξαβηθή Άλνημε», δεκηνπξγήζεθε ζηε 
Ληβχε ην 2011 έλαο εκθχιηνο ζηνλ νπνίν 
πήξαλ κέξνο θαη επξσπατθέο, ακεξηθαλη-
θέο θη αξαβηθέο δπλάκεηο, ρηππψληαο κε 
θχξην ζθνπφ λα δηψμνπλ ηνλ Καληάθη, πνπ 
ιίγν θαηξφ πξηλ αγθάιηαδαλ ζηαπξσηά.  

Ωθειεκέλνη θαη απφ απηή ηελ πνιεκη-
θή ζχγθξνπζε βγήθαλ θαη εθνπιηζηέο, 
φπσο ε ΑΝΔΚ πνπ ην 2011 είρε λαπιψζεη 
ην «ΔΛ. ΒΔΝΙΕΔΛΟ» κε νηθνλνκηθφ 
φθεινο πεξίπνπ 15 εθαη. επξψ.  

Σψξα, κε ηελ αλαδσπχξσζε ηεο      
θσηηάο, πνπ κπξίδεη πάιη θέξδνο, ε       
ΑΝΔΚ επηθαινχκελε «αλζξσπηζηηθνχο 
ζθνπνχο» έζηεηιε ζηε Ληβχε 14/8 ην 
«ΛΑΣΩ» αιιά επέζηξεςε κε βιάβε 6/9 
θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ ην «ΔΛΤΡΟ», 
πνπ ζα κείλεη ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα ζην 
Σνκπξνχθ, φπνπ ζχκθσλα κε δεκνζην-
γξαθηθέο πιεξνθνξίεο ζα ζηεγάζεη ην 
εμφξηζην θνηλνβνχιην ηεο ρψξαο, πνπ 
απνηειεί ζηφρν ησλ εκπφιεκσλ αληηπά-
ισλ ηνπ. 

 Μέζα ζ’ απηέο ηηο ζπλζήθεο είλαη 
βέβαην όηη νη λαπηεξγάηεο πνπ εξγάδν-
ληαη ζε πινία πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη 
ζηε Ληβύε δηαηξέρνπλ ζνβαξό θίλδπλν 
γηα ηελ αζθάιεηα ηεο δωήο ηνπο.  
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Διεχζεξνη λα ζπλερίζνπλ λα ππξνβν-
ινχλ εξγάηεο αθέζεθαλ απφ ην Μεηθηφ 
Οξθσηφ Γηθαζηήξην ηεο Πάηξαο φινη νη 
θαηεγνξνχκελνη γηα ηνπο ππξνβνιηζκνχο 
ζε βάξνο εξγαηψλ γεο ζηα θξανπιάδηθα 
ηεο Μαλσιάδαο.  

Παξά ηελ πξφηαζε ηεο εηζαγγειέα, 
πνπ είρε δεηήζεη ηελ ελνρή φισλ, ην δηθα-
ζηήξην, ηελ Σεηάξηε 30 Ηνχιε, θήξπμε α-
ζψν ηνλ έκπνξν θξάνπιαο θαη ηνλ έλαλ 
απφ ηνπο επηζηάηεο ηνπ, ελψ θαη νη άιινη 
δχν επηζηάηεο αθέζεθαλ ειεχζεξνη θαζψο 
ηνπο επηβιήζεθαλ πνηλέο εμαγνξάζηκεο 
θαη κε αλαζηαιηηθφ ραξαθηήξα. 

Θπκίδνπκε φηη ηνλ Απξίιε ηνπ 2013 
πεξίπνπ 200 εξγάηεο γεο απφ ην Μπα-
γθιαληέο, πήγαλ ζηα γξαθεία ηεο εηαηξεί-
αο λα δεηήζνπλ δεδνπιεπκέλα πνιιψλ 
κελψλ. Δθεί, επηζηάηεο - κπξάβνη ησλ 
αθεληηθψλ πήξαλ ηηο θαξακπίλεο θαη ππ-
ξνβφιεζαλ ελ ςπρξψ ηξαπκαηίδνληαο 
πάλσ απφ 35 εξγάηεο. Οη 11 απφ απηνχο 
ρηππήζεθαλ ζνβαξά. 

«Η απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ζηελ 
Πάηξα είλαη πξνθιεηηθή θαη επηθίλδπλε 
γηα ηελ εξγαηηθή ηάμε. Η δηθαηνζχλε, 
φπσο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, έηζη θαη 
ηψξα, ζηάζεθε απέλαληη ζηελ εξγαηηθή 
ηάμε θαη ηα δηθαηψκαηά ηεο, απέλαληη 
ζηνπο κεηαλάζηεο, δίλνληαο αέξα ζηα 
παληά ησλ κεγαινηζηθιηθάδσλ», ηνλί-
δεη ζε αλαθνίλσζή ηνπ ην ΠΑΜΔ. 

ηα πιαίζηα απηήο ηεο βάξβαξεο πνιη-
ηηθήο εληάζζεηαη θαη ην «θιείζηκν» ηνπ 
θαθέινπ γηα ηε βίαηε «επαλαπξνψζεζε» 
κεηαλαζηψλ, νη νπνίνη επέβαηλαλ ζε αθη-
λεηνπνηεκέλν αιηεπηηθφ ζην Φαξκαθνλήζη, 
πξνο ηα ηνπξθηθά ρσξηθά χδαηα, γεγνλφο 
πνπ νδήγεζε ζηνλ πληγκφ 9 παηδηά θαη 3 
γπλαίθεο, ζηηο 20 Γελάξε ηνπ 2014.  

Αλεμάξηεηα ην ηη έθβαζε ζα έρεη ε  
ππφζεζε κεηά ηελ παξέκβαζε ηνπ Αξείνπ 
Πάγνπ, ην θξίζηκν δήηεκα είλαη ε νξγάλσ-
ζε. Γηα ηνπο εξγάηεο ην πηθξφ δίδαγκα 
είλαη πσο δελ κπνξνχλ λα πεξηκέλνπλ 
κφλν απφ πξνζθπγέο ζηε Γηθαηνζχλε γηα 
λα βξνπλ δίθην, φπσο ίζσο θάπνηνη ηνπο 
παξακπζηάδνπλ.  

Ο ξαηζηζκφο, ε μελνθνβία, ην «ν   
ζάλαηφο ζνπ, ε δσή κνπ» δελ είλαη ιχ-
ζε. Αληίζεηα, θάλνπλ ηελ εξγνδνζία λα  
ηξίβεη ηα ρέξηα ηεο.  

Η δχλακε ησλ εξγαηψλ, Διιήλσλ 
θαη κεηαλαζηψλ, βξίζθεηαη ζηελ θνηλή 
δξάζε ελάληηα ζηνλ ίδην αληίπαιν: 
Σνπο θαπηηαιηζηέο θαη ηελ πνιηηηθή 
πνπ ππεξεηεί ηα ζπκθέξνληά ηνπο. 

 

 

 

 
 

Παξά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε έλαξμε ησλ καζε-
κάησλ γηα θχθινπο ζπνπδψλ απφθηεζεο πηζηνπνη-
εηηθψλ γηα Α’ θαη Β’ Μεραληθψλ ηνπ ΚΔΔΝ ζηηο 2 
επηέκβξε, νη ζπλάδειθνη παξφηη πξνζήιζαλ δελ 
μεθίλεζαλ ηα καζήκαηα. 

πγθεθξηκέλα ε θαζπζηεξεκέλε έθδνζε ηεο πξν-
θήξπμεο γηα πξφζιεςε εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 
ζηηο 28-7-2014 κε επζχλε ηνπ ΤΝΑ, είρε σο απνηέ-
ιεζκα λα κελ έρεη νινθιεξσζεί κέρξη ζήκεξα ε 
δηαδηθαζία.  

Ζ Γξακκαηεία ηνπ ΚΔΔΝ/Μεραληθψλ αλαθνίλσ-
ζε λα επηθνηλσλήζνπλ ηειεθσληθά νη ζπλάδειθνη 
ηελ Παξαζθεπή 5-9-2014, ελψ ζε ζπλάληεζε ηνπ 
πξνεδξείνπ ηεο ΠΔΜΔΝ κε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ 
ΚΔΔΝ/Μερ. ηνπο αλέθεξε «γηα έλαξμε καζεκάησλ 
απφ ηηο 15 επηέκβξε θαη λα δνχκε».  

Απηή ε θαηάζηαζε ζε ΑΔΝ - ΚΔΔΝ, κε ηελ πα-
ξάιιεια δηαπηζησκέλε έιιεηςε ζε Μεραληθνχο, 
δίλεη έδαθνο ζηηο ηδησηηθέο ζρνιέο λα απνκπδνχλ 
εθαηνκκχξηα επξψ, ππνλνκεχνληαο ηελ αζθάιεηα 
θαη αμηνπινΐα ησλ πινίσλ. Σαπηφρξνλα  πξνθαιεί  
πξφζζεηα πξνβιήκαηα ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη επαγ-
γεικαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ ζε βάξνο ησλ ζπλαδέι-
θσλ Μεραληθψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, κε απν-
ηέιεζκα λα παξακέλνπλ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 
ζηελ αλεξγία γηα λα παξαθνινπζήζνπλ έλα θχθιν 
καζεκάησλ. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ πνπ ζπληειείηαη απφ 
ηελ ππνρξεκαηνδφηεζε είλαη ππνβάζκηζε – απαμί-
σζε ηεο λαπηηθήο εθπαίδεπζεο θαη κεηεθπαίδεπζεο, 
κε ειιείςεηο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ  ζηελ ζπ-
ληξηπηηθή πιεηνςεθία σξνκίζζηνη θαη κε ειάρηζηνπο 
λαπηνδηδάζθαινπο, κε δηαιπηηθέο ζπλζήθεο ζηελ 
πιηθνηερληθή θαη θηεξηαθή ππνδνκή, λα νξγηάδεη ην 
παξαζηηηθφ θξνληηζηεξηαθφ θχθισκα, ζηξψλνληαο 
ην έδαθνο ζηελ θαηάξγεζε ηεο δεκφζηαο λαπηηθήο 
εθπαίδεπζεο, παξαδίδνληαο ηελ ζηα ηξσθηηθά ηεο 
ηδησηηθήο, κε πνιιαπιέο επηπηψζεηο ζε βάξνο ησλ 
λαπηεξγαηψλ. 

Απαηηνχκε ηελ άκεζε ζπλάληεζε κε ηηο ππεξεζί-
εο ηνπ ΤΝΑ, λα δεζκεπηεί γηα ηελ άκεζε έλαξμε ησλ 
καζεκάησλ ηνπ ΚΔΔΝ, θαινχκε ηνπο ζπλάδει-
θνπο Μεραληθνχο λα είλαη ζε επηθνηλσλία κε ηελ 
ΠΔΜΔΝ γηα ζπκκεηνρή θαη παξέκβαζε ζην ππνπξ-
γείν Ναπηηιίαο.  
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Σ ηο πξψηεο επηηπρίεο είρε ν αγψλαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηεο COSCO ζην ιηκάλη 

ηνπ Πεηξαηά, πνπ ζηηο 17/7 πξνρψξεζαλ ζε 

απνρή απφ ηελ εξγαζία θαη ζπγθεληξψζεθαλ 

έμσ απφ ηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο. 

ην πιεπξφ ηνπο βξέζεθε απφ ηελ πξψηε 

ζηηγκή ην ΠΑΜΔ, πνπ ζε αλαθνίλσζή ηνπ 

κεηαμχ άιισλ ηνλίδεη:  

«Σν 2013, ε COSCO θαη ν βαζηθφο ηεο 

εξγνιάβνο, ε DIAKINIS PORT SA έβγαιαλ 

πάλσ απφ 25 εθ. επξψ θαζαξά θέξδε ηε ζηηγ-

κή πνπ ζπληξίβνληαλ νη εξγαδφκελνη ζηηο πξν-

βιήηεο ηεο COSCO, κε κηζζνχο πείλαο θαη 

ζπλζήθεο δνπιεηάο θφιαζεο. Απηφ είλαη ην 

πξφηππν αλάπηπμεο πνπ επηδηψθνπλ λα επη-

βάιινπλ ζε θάζε ρψξν δνπιεηάο κνλνπψιηα 

θαη ΔΔ θαζψο θαη νη πνιηηηθέο δπλάκεηο πνπ 

ηνπο ππεξεηνχλ. Με ηζρπξή νξγάλσζε ησλ 

εξγαηψλ ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο θαη ηνπο 

θιάδνπο, λα κπνπλ εκπφδηα ζηελ αληηιατθή 

πνιηηηθή, λα δπλακψζεη ε πξνζπάζεηα γηα ηελ 

αλαζχληαμε ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο θαη λα 

δπλακψζεη ε πάιε γηα λέεο θαηαθηήζεηο.» 

Παξά ηελ πξνζπάζεηα ηεο 

εξγνδνζίαο λα ζηήζεη απεξγν-

ζπαζηηθφ κεραληζκφ, ηηο απεη-

ιέο θαη ηνπο εθβηαζκνχο, ηειηθά, 

νη εξγνιαβηθέο εηαηξείεο, ζηηο 19/7, δεζκεχηε-

θαλ κε δηκεξή ζπκθσλία γηα ηελ  ηθαλνπνίεζε  

ησλ  αηηεκάησλ: 

 Αλαγλψξηζε ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ ιηκελεξγάηε 

θαη έληαμε ζηα ΒΑΔ, κε ηελ πξφβιεςε εθπαί-

δεπζεο θαη πηζηνπνίεζεο εληφο δηκήλνπ ησλ 

κέρξη ηψξα ζεσξνχκελσλ σο αλεηδίθεπησλ. 

 ε πεξίπησζε «αηπρήκαηνο», πηζηνπνηεκέ-

λνη ηξαπκαηηνθνξείο ζα γλσκαηεχνπλ γηα ηελ 

αλαγθαηφηεηα λα θιεζεί αζζελνθφξν θαη λα 

κεηαθεξζεί ν ηξαπκαηίαο ζε λνζνθνκείν. 

 ην εμήο, ε «πφζηα» ζα απμάλεηαη απφ 4 ζε 

5 άηνκα, εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην απφ 

ηνπο επφπηεο εξγαζίαο, ρσξίο λα ππάξρεη 

κείσζε άιιεο «πφζηαο» ζηελ ίδηα  βάξδηα. 

 Θα ππάξμεη εηδηθή εθπαίδεπζε ησλ εξγαδν-

κέλσλ κέζα ζην επφκελν δίκελν γηα αζθαιή 

θαβνδεζία. 

 πγθξφηεζε Δπηρεηξεζηαθήο Δπηηξνπήο, 
ζχκθσλα κε ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία, ε νπνία 
ζα ζπλαληάηαη κε εθπξφζσπν ηεο ΔΠ ΑΔ θαη 
ηεο «Diakinisis Port» αλά 15ζήκεξν. 

 Απφ ηελ εξγνδνζία ππήξμε θαη δέζκεπζε φηη 
θαλέλαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ζπκκε-
ηείρε ζηηο θηλεηνπνηήζεηο δε ζα απνιπζεί.  

 Σα αηηήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε απμήζεηο 
ζηνπο κηζζνχο θαη κε επηδφκαηα, παξαπέκ-
θζεθαλ ζηηο δηκεξείο ζπλαληήζεηο, πνπ        
μεθίλεζαλ   ηε   Γεπηέξα   21/7. 

ε καδηθή Γεληθή πλέιεπζε, 24/7 ζην Δ.Κ. 
Πεηξαηά, νη εξγαδφκελνη ζηνπο εξγνιάβνπο ηεο 
COSCO απνθάζηζαλ ηελ ίδξπζε ζσκαηείνπ 
θαη εμέιεμαλ πξνζσξηλή δηνίθεζε, ε νπνία 
αλαιακβάλεη λα καδηθνπνηήζεη θη άιιν ην λέν 
ζσκαηείν, λα ην νδεγήζεη ζε εθινγέο θαη λα 
ζπλερίζεη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο εξγν-
ιάβνπο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ  κηζζψλ  θαη  
επηδνκάησλ. 

«Πλωτές Μανωλάδες» στην Αδριατική 

ν ξγαλσκέλε επηρείξεζε παξαβί-
αζεο ησλ εξγαζηαθψλ θαη ζπλ-

δηθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ λαπηεξ-
γαηψλ έρνπλ εμαπνιχζεη ζηηο γξακκέο 
Καβάιαο - Θάζνπ νη εθνπιηζηέο ζε       
ζπλεξγαζία κε ηηο ιηκεληθέο αξρέο.  

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε 
πεξίπησζε ηνπ Δ/Γ - Ο/Γ 
«ηέιηνο Φηιηάγθνο» ηεο εηαη-
ξείαο “ζηνο Γαπίδ”, φπνπ κε 
βάζε ηα δξνκνιφγηα νη λαπηεξ-
γάηεο εξγάδνληαη 95 ψξεο θαη 30 
ιεπηά ηε βδνκάδα, δελ ππάξρεη 
δηπιή βάξδηα, ελψ  θακία εηαη-
ξεία απφ ηηο 3 ησλ γξακκψλ 
απηψλ δελ εθαξκφδεη ηηο δχν 
24σξεο άδεηεο ην κήλα πνπ 
πξνβιέπεη ε Δ.  

Θχκαηα ηνπ αληαγσληζκνχ 
γηα ηα θέξδε ησλ εθνπιηζηψλ έπεζαλ 
θαη νη 11 λαπηεξγάηεο πνπ απνιχζεθαλ 
απφ ηε β’ βάξδηα ηεο εηαηξείαο Μεηζφ-
πνπινπ, πνπ παξά ηελ αλάθιεζε         
ησλ απνιχζεσλ βιέπνπλ ηε ζέζε ηνπο 
επηζθαιή. 

Σα λαπηεξγαηηθά σκαηεία ΠΔΜΔΝ - 

ΣΔΦΔΝΩΝ - ΠΔΔΜΑΓΔΝ κε θαηαγγε-
ιία ηνπο απαίηεζαλ «ηελ άκεζε παξέκ-
βαζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΤΝΑ, λα γί-
λεη ηξνπνπνίεζε ησλ δξνκνινγίσλ ή 
πξφζιεςε λαπηεξγαηψλ γηα β’ βάξδηα». 

Δπηζθξάγηζκα απηήο ηεο αληηλαπηεξ-
γαηηθήο πνιηηηθήο απνηειεί θαη ε πξνεη-
ιεκκέλε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο 
Θάζνπ, ζηηο 23/6, πνπ θαηαδίθα-
ζε 20 λαπηεξγάηεο κε πνηλή 8 κήλεο 
θπιάθηζε, επεηδή ππεξαζπίζηεθαλ ηελ       
Παλειιαδηθή απεξγία 11 Μάξηε 2010. 

Π αξαβίαζε ησλ σξψλ εξγαζίαο 
θαη αλάπαπζεο ησλ λαπηεξγα-

ηψλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε Γ.. 180 
θαη ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, πνπ νξίδεη 
κέγηζην φξην εξγαζίαο 72 σξψλ θαη    
ειάρηζηεο ψξεο αλάπαπζεο 77 σξψλ γηα 

θάζε εβδνκάδα, δηαπηζηψζεθε θαηά ηνλ 
έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηέιε Ηνχιε 
θιηκάθην ηεο ΠΝΟ πνπ έγηλε κε πξσην-
βνπιία ησλ ηαμηθψλ ζσκαηείσλ ΠΔΜΔΝ 

- ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ.  

ην «Άγηνο Νεθηάξηνο» 97 ψξεο 
εξγαζίαο ηε βδνκάδα, ρσξίο λα  
ππνινγίδεηαη ν ρξφλνο εξγαζίαο γηα 
ζπληήξεζε, θαζαξηζκφ, πεηξέιεπ-
ζε, γπκλάζηα.  

ην «Αραηφο» 90 ψξεο εξγαζίαο ηε 
βδνκάδα.  

ην «Αιέμαλδξνο» 80 ψξεο εξγαζί-
αο ηε βδνκάδα. 

Ίδηα θαη ρεηξφηεξε είλαη ε θαηάζηαζε 
πνπ επηθξαηεί ζηα πδξνπηέξπγα, ηα    
ππέξγεξα δηαιπκέλα απφ ην αδηάθνπν 
πήγαηλε έια «δειθίληα». 

Α θφξεηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο δηα-
πηζηψζεθαλ απφ ειέγρνπο, πνπ 

έγηλαλ ηέιε Ηνχιε θαη ηέιε Απγνχζηνπ, 
ζε πινία ζηα ιηκάληα θαη ελ πισ ζηηο 
γξακκέο Πάηξαο - Ηηαιίαο θαζψο θαη 
Ρίνπ - Αληηξξίνπ, Κπιιήλεο - Ηνλίσλ 

Νήζσλ θαη Ζγνπκελίηζαο -   
Ηηαιίαο, επηβεβαηψλνληαο ηηο 
θαηαγγειίεο γηα ηηο ζπλέπεηεο 
πξνθαινχλ νη ππνπξγηθέο απν-
θάζεηο πνπ έρνπλ κεηψζεη ηηο 
νξγαληθέο ζπλζέζεηο, κε εληαηη-
θνπνίεζε ηεο δνπιεηάο θαη πα-
ξαβίαζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο 
θαη αλάπαπζεο, πνπ πξνβιέ-
πνληαη απφ δηεζλείο θαη εζληθέο 
ζπκβάζεηο. 
Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε θαηά-
ζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηα Δ/Γ - 

Ο/Γ πινία «SUPERFAST I» θαη 
«SUPERFAST II» ηνπ πνιπεζληθνχ      
κνλνπσιηαθνχ  νκίινπ  «Attica Group». 

πγθεθξηκέλα ζηελ επηζηαζία ηνπ 
Μαγεηξείνπ ε ζχλζεζε απνηειείηαη απφ 
4 λαπηεξγάηεο γηα ηελ εμππεξέηεζε 
πιεξψκαηνο θαη επηβαηψλ, κε απνηέιε-
ζκα λα εξγάδνληαη πάλσ απφ 15 ψξεο 
θαζεκεξηλά, κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη ζε 
βάξνο ηεο πγείαο ησλ λαπηεξγαηψλ θαη 
ηεο αζθάιεηαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο 
ζηε ζάιαζζα.  

Σελ άκεζε παξέκβαζε ησλ ππεξε-
ζηψλ ηνπ ππνπξγείνπ κε νπζηαζηηθνχο 
ειέγρνπο θαη φρη κφλν ζηα ραξηηά, λα 
ζηακαηήζνπλ νη «πισηέο Μαλσιάδεο», 
δήηεζαλ κε θαηαγγειίεο ηα ηαμηθά       
ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ - ΣΔΦΔΝΩΝ  -   

ΠΔΔΜΑΓΔΝ.  

Σ ηο απάλζξσπεο ζπλζή-

θεο εξγαζίαο κέρξη 

εμάληιεζεο θαη ηελ ηξνκνθξαηία 

γηα ηνπο ιηγνζηνχο ζαιακεπφ-

ινπο πνπ έρνπλ απνκείλεη κεηά 

ηε δξαζηηθή κείσζε ησλ νξγα-

ληθψλ ζπλζέζεσλ, θαηαγγέιιεη 

κε αλαθνίλσζή ηεο, 20/8, ε 

ΠΔΑΘΔΝ κε αθνξκή ηελ ηξίηε 

θαηά ζεηξά θαηαρξεζηηθή απφ-

ιπζε ζαιακεπφινπ απφ ηνλ 

πινίαξρν ηνπ «ΜΤΣΗΛΖΝΖ». 

Καλέλαο δελ ζα δηαθσλή-

ζεη γηα ηηο απάλζξσπεο ζπλζή-

θεο εξγαζίαο θαη ηελ ηξνκνθξα-

ηία, πνπ βέβαηα δηακνξθψλν-

ληαη απφ ην εθνπιηζηηθφ θεθά-

ιαην γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ 

θέξδνπο, θη απηή ηε βαζηθή 

δηαπίζησζε δελ ηνικνχλ λα 

αλαθέξνπλ ηφζν ε δηνίθεζε ηεο 

ΠΔΑΘΔΝ φζν θαη ηεο ΠΔΠΔΝ, 

πνπ ζε απάληεζε ηνπ πξνέ-

δξνπ ηεο πεξηνξίδεη ηελ αζθα-

ιή ιεηηνπξγία ηνπ πινίνπ ζηνπο 

θαθέδεο ηνπ πινηάξρνπ..., γηαηί 

κεγάιεο επζχλεο έρνπλ θαη νη 

ίδηνη, πνπ ηνπο βαξχλνπλ θαλε-

ξέο θαη κπζηηθέο ζπκθσλίεο, 

πειαηεηαθέο ζρέζεηο, ζηξαβά 

κάηηα θαη δειψζεηο «ήξζακε 

γηα κηα ηππηθή επίζθεςε», 

φπσο έγηλε ζηελ Πάηξα φηαλ 

θιηκάθην ηεο ΠΝΟ πήγε γηα 

ειέγρνπο ζηα πινία…! 

Παξά ηνπ φηη είλαη ε ηξίηε 

ζπλερφκελε απφιπζε απηνί 

εμαληινχλ ηελ αγσληζηηθφηεηά 

ηνπο ζηελ πξνεηδνπνίεζε φηη 

…«ηελ επφκελε θνξά» ζα  

αζθήζνπλ ελαληίνλ ηνπ πινηάξ-

ρνπ «θάζε λφκηκν δηθαίσκα»…  

Μφλν πνπ κέρξη ηελ επφκε-

λε θνξά ζα έρεη ιήμεη ε ηνπξη-

ζηηθή πεξίνδνο θαη ζάρνπκε 

πάιη ηνλ καδηθφ δησγκφ ησλ 

ζαιακεπφισλ ελψ ε δηνίθεζε 

ηεο ΠΔΑΘΔΝ ηελ ψξα ηεο απφ-

ιπζήο ηνπο ζα «ζπλεδξηάδεη» 

θαη πάιη, θαη ε δηνίθεζε ηεο 

ΠΔΠΔΝ ζα παλεγπξίδεη πνπ 

μεθίλεζε ε ζρνιηθή ρξνληά ηνπ 

ΚΔΔΝ θαη ησλ ΑΔΝ κε ηα     

γλσζηά ράιηα... 

3 απολύσεις κι 1 ανούσιος καυγάς... 

 

Ο η θσηαςίεο ησλ παλε-
γπξηψλ, πνπ ζηήζεθαλ 

γηα ηελ ππνδνρή ηνπ λεφηεπ-
θηνπ «γαιαδναίκαηεο» πινην-
θηεζίαο κεγαζήξηνπ θξνπαδηε-
ξφπινηνπ «REGAL PRIN-
CESS» ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, 
φπσο θαη ζηελ Ηηαιία γηα ηελ 
νλνκαηνδνζία ηνπ, θξχβνπλ 
επηκειψο φηη θάησ απφ ηα   
ραιηά πνιπηειείαο βξίζθνληαη       
νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο 
«κεζαησληθήο γαιέξαο» γηα 
ηνπο λαπηεξγάηεο θαη γεληθφηε-
ξα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ 
θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ. 

Οχηε νη κεγαιφζηνκεο δε-
ιψζεηο, πεξί αχμεζεο ηεο ηνπ-
ξηζηηθήο θίλεζεο θαηά 17% ζην 
πεληάκελν Γελάξεο - Μάεο ζε 
ζρέζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν 
πέξζη, κπνξνχλ λα αλαζηξέ-
ςνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα φηη 
ηα εηζνδήκαηα ησλ κηθξνεπη-
ρεηξεκαηηψλ, αθνινπζνχλ πν-
ξεία αληηζηξφθσο αλάινγε  κε 
ηελ θεξδνθνξία ησλ κεγάισλ 
ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 
Αληίθαζε πνπ είλαη ζχκθπηε 

ηνπ ζαπηζκέλνπ πιένλ θαπηηα-
ιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο 
θαη εθδειψλεηαη πην έληνλε ζε 
πεξηφδνπο θξίζεο. 

Πινχηνο πνηηζκέλνο κε 
ηδξψηα θαη βακκέλνο κε αίκα, 
φρη «γαιάδην» βέβαηα αιιά 
θφθθηλν, πνπ θπιά ζηηο θιέβεο 
φισλ ησλ εξγαηψλ (θίηξηλσλ, 
καχξσλ θαη ιεπθψλ) γηαηί νη 
θαπηηαιηζηέο φηαλ πξφθεηηαη 
γηα ηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξί-
αο δελ θάλνπλ θπιεηηθέο     
δηαθξίζεηο…! 

Πίζσ, ινηπφλ, απφ ηα θψηα 
ησλ παλεγπξηψλ βξίζθεηαη ε 
αιήζεηα γηα ηελ θξνπαδηέξα, 
φπσο γηα ηηο 11.000 ζέζεηο 
εξγαζίαο, πνπ εκθαλίδνπλ ηα 
ζηνηρεία έθζεζεο ηεο CLIA 
Europe γηα ηελ Διιάδα θαζψο 
θαη γηα ηελ αχμεζε ηνπ ηνπξη-
ζηηθνχ ζπλαιιάγκαηνο, πνπ 
δηαθεκίδνπλ φηη δεκηνχξγεζε ν 
ηνκέαο ηεο θξνπαδηέξαο ζηνλ 
θιάδν ηεο ...«βαξηάο βηνκερα-
λίαο», φπσο αξέζθνληαη νη 
αζηνί λα απνθαινχλ ηνλ ηνπξη-
ζκφ ζηε ρψξα καο. 

Όιν ην θαινθαίξη, νη λαπηεξγάηεο έιησλαλ, θπξηνιεθηηθά, ζηα πισηά ρπηήξηα παξαγσγήο ηνπ θέξδνπο ησλ εθν-
πιηζηψλ, πνπ ε θπβέξλεζε ηνπο δίλεη ην ειεχζεξν λα δξνκνινγνχλ ηα ζαπάθηα ηνπο κφλν ην ηξίκελν ηεο ηνπ-

ξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη κεηά λα εγθαηαιείπνπλ ηα λεζηά ζηελ ηχρε ηνπο, ελψ ε λφζα πιεηνςεθία ηεο ΠΝΟ   -
ζπκβηβαζκέλνη θαζψο είλαη κε απηή ηελ απάλζξσπε βαζηθή αξρή ηνπ θαπηηαιηζκνχ- ...άιινη δξνζίδνληαλ ζηηο 
παξαιίεο, ...άιινη απφ ηα θιηκαηηδφκελα γξαθεία ηνπο επηδίδνληαλ ζε επηειείο αιιεινθαηεγνξίεο θαη ...νη νπνξ-

ηνπληζηέο ζπλέρηδαλ ηηο «αγσληζηηθέο» θσινηνχκπεο θαη ηε ζπθνθαληηθή επίζεζε θαηά ησλ ηαμηθψλ ζσκαηεί-
σλ, ππεξεηψληαο ηνλ θνηλφ ηνπο ζηφρν πνπ είλαη ν απνπξνζαλαηνιηζκφο ηεο πάιεο ησλ λαπηεξγαηψλ! 

Πίσω απ’ τα φώτα των πανηγυριών... 

 
 

 
 

πλαγεξκφο έρεη ζεκάλεη κπξνζηά ζηνλ    
θίλδπλν λα πξνζβιεζνχλ πιεξψκαηα απφ ηνλ 
ζαλαηεθφξν ηφ Έκπνια φηαλ ηα πινία πξνζεγ-
γίδνπλ ζε ιηκάληα θξαηψλ, φπνπ ππάξρεη 
έμαξζε ηνπ ηνχ. 

Ήδε, ην Γηεζλέο Ναπηηιηαθφ Δπηκειεηήξην (ICS), 
ε Γηεζλήο Οκνζπνλδία Δξγαδφκελσλ ζηηο Μεηαθν-
ξέο (ITF), ν αζθαιηζηηθφο νξγαληζκφο P&I ηνπ Λνλ-
δίλνπ θ.α. έρνπλ ζηείιεη πξνεηδνπνηεηηθά έγγξαθα, 
ηα νπνία ηνλίδνπλ φηη ζε φια ηα πινία: 
1. Ο πινίαξρνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη φηη φια ηα 
κέιε ηνπ πιεξψκαηνο είλαη ελήκεξα γηα ηνπο θηλδχ-
λνπο, γηα ην πψο ν ηφο κπνξεί λα εμαπισζεί θαη 
πψο λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν.  
2. Οη απαηηήζεηο ηνπ Κψδηθα Αζθαινχο Γηαρείξηζεο 
ISPS ζρεηηθά κε ηε δηαζθάιηζε φηη ηα κε εμνπζην-
δνηεκέλα άηνκα δελ ζα επηβηβάδνληαη ζην πινίν, 
ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ απζηεξά θαζ φιε ηε 
δηάξθεηα ηεο  παξακνλήο ηνπ ζθάθνπο ζην ιηκάλη.  
3. Ο πινίαξρνο πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε πξνζν-
ρή ζηε ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε άδεηαο παξακν-
λήο ζηελ μεξά, ηδηαίηεξα ζε ιηκάληα θξαηψλ, φπνπ 
έρνπλ εθδεισζεί θξνχζκαηα ηνπ ηνχ. 
4. Ο πινηνθηήηεο / δηαρεηξηζηήο πξέπεη λα απνθχ-
γεη ηηο αιιαγέο πιεξσκάησλ ζηα ιηκάληα ησλ ρσ-
ξψλ, φπνπ έρνπλ εθδεισζεί ζρεηηθά θξνχζκαηα 
ηνπ ηνχ. 
5. Μεηά ηελ αλαρψξεζε, ην πιήξσκα ζα πξέπεη λα 
γλσξίδεη ηα ζπκπηψκαηα θαη λα αλαθέξεη, ακέζσο, 
ζηνλ ππεχζπλν ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ηπρφλ 
ζπκπηψκαηα, πνπ εκθαλίδνληαη. 

Οη νδεγίεο απηέο ζπκπιεξψλνληαη κε          
πιεξνθνξίεο απφ ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε         
Τγείαο  γηα  ηνλ  ηφ. 

Σο πρόβλημα δεν είναι  

ιατρικό αλλά οικονομικό 

Έπξεπε λα πεξάζεη ηηο πχιεο ηεο Δπξψπεο ν 
ηφο «Έκπνια» γηα λα αξρίζεη κηα ζπδήηεζε γηα ηα 
ζπζηήκαηα Τγείαο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο. Καη πάιη, 
ε ζπδήηεζε γίλεηαη γηα ην θφζηνο θαη δηεμάγεηαη      
κεηαμχ εθπξνζψπσλ κνλνπσιίσλ, πνπ εκπιέθν-
ληαη ζην ρψξν ηεο Τγείαο. 

Ζ θνπβέληα, φκσο, δελ πάεη πνηέ ζ' απηφ πνπ 
ιέγεηαη αληζφκεηξε αλάπηπμε ζηνλ θαπηηαιηζκφ. 
Μφλν έηζη, φκσο, ζα γίλεη θαηαλνεηφ γηαηί ζηε ηέξα 
Λεφλε, γηα παξάδεηγκα, νη δαπάλεο Τγείαο αλά 
άηνκν αλέξρνληαη ζε πεξίπνπ 26 ζεληο ηελ εκέξα! 

Εεηάλε απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο 
λα παξέκβεη, φηαλ ν εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ 
είλαη θάησ απφ 2 δηζ. δνιάξηα, απφ ηα νπνία κφλν 
109 εθαη. πξννξίδνληαη γηα δηαρείξηζε ηέηνησλ θξί-
ζεσλ θαη κφιηο 22 εθαη. δνιάξηα (δειαδή 500.000 
δνιάξηα αλά ρψξα) δηνρεηεχνληαη ζηηο αθξηθαληθέο 
ρψξεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηδεκηψλ... 

Δίλαη πξνθαλέο πσο ε εμσηεξηθή βνήζεηα δελ 
αξθεί. Υξεηάδεηαη πάιε ζην εζσηεξηθφ απηψλ ησλ 
ρσξψλ γηα ζπλνιηθέο αλαηξνπέο. Αιιά απηφ είλαη 
επίζεο έλα ζέκα πνπ δελ ζπδεηείηαη θαζψο αθνπ-
κπά ζηνλ ππξήλα ηνπ πξνβιήκαηνο, ην ζάπηζκα 
ηνπ  θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

 

 

Σέινο, δελ έρεη ην καξηχξην ησλ κεηα-

λαζηψλ πνπ αλαδεηνχλ κία θαιχηεξε δσή, 

πνπ φζν απμάλεηαη ε έληαζε θαη επεθηεί-

λεηαη ε έθηαζε ησλ πνιεκηθψλ ζπγθξνχ-

ζεσλ ζηηο ρψξεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο 

ηφζν κεγαιχηεξα ηκήκαηα ησλ πιεζπ-

ζκψλ ηνπο εμσζνχληαη ζε αλαδήηεζε δηε-

μφδνπ απφ ηηο ήδε αθφξεηεο ζπλζήθεο 

δσήο, πνπ νχησο ή άιισο ρεηξνηεξεχνπλ 

απφ ηελ άγξηα εθκεηάιιεπζε ηνπ πινχηνπ 

ησλ ρσξψλ ηνπο απφ ηα κνλνπψιηα αιιά 

θαη απφ ηνπο ληφπηνπο δπλάζηεο ησλ 

ιαψλ. 

Σξία δηαδνρηθά λαπάγηα δνπιεκπνξη-

θψλ ζπλέβεζαλ κέζα ζε 72 ψξεο, απφ ην 

άββαην 23/8 κέρξη θαη ηε Γεπηέξα 25/8, 

ζην πέξαζκα Ληβχε - Ηηαιία. 

Σν πξψην λαπάγην, ζπλέβε 23/8 έλα 

κφιηο ρηιηφκεηξν αλνηθηά ησλ αθηψλ ηεο  

Ληβχεο, γηα ην νπνίν αμησκαηνχρνο ηεο  

αθηνθπιαθήο δήισζε: "Ζ αθηνθπιαθή δελ 

έρεη ηνπο πφξνπο γηα λα πξνρσξήζεη ζε 

κηα επηρείξεζε πεξηζπιινγήο ησλ πησκά-

ησλ. Δπηθνηλσλήζακε ην ππνπξγείν Τγεί-

αο θαη ηνλ Δξπζξφ ηαπξφ, αιιά θαλείο 

δελ ήξζε λα βνεζήζεη".  

Σν δεχηεξν λαπάγην ζεκεηψζεθε ηελ 

24/8 λφηηα ηεο Λακπεληνχδα φπνπ αθφκε 

18 «απειπηζκέλνη ηεο ζάιαζζαο» πξν-

ζηέζεθαλ ζηε καχξε ιίζηα ησλ ζπκάησλ ε  

νπνία δελ έρεη ηέινο. 

Σν ηξίην θαηά ζεηξά λαπάγην κέζα ζε 

72 ψξεο ζεκεηψζεθε ην βξάδπ 24/8, λφηηα 

ηεο Λακπεληνχδα, φηαλ αιηεπηηθφ ζθάθνο 

ην νπνίν κεηέθεξε πεξίπνπ 370 κεηαλά-

ζηεο αλεηξάπε θαη ην ηηαιηθφ Πνιεκηθφ 

Ναπηηθφ θαηάθεξε λα δηαζψζεη 364 επη-

βαίλνληεο ελψ αλέζπξε θαη 6 λεθξνχο.  

Καη ην θαθφ ζπλερίζηεθε κε λαπάγην 

δνπιεκπνξηθνχ 31/8 ζηα ζαιάζζηα ζχλν-

ξα Ληβχε - Σπλεζίαο κε 41 λεθξνχο κεηα-

λάζηεο. 

Άιινη 23 λεθξνί θαη 7 επηδψληεο λαπα-

γνί κεηαλάζηεο βξέζεθαλ13/9 ζηε ζάιαζ-

ζα 90 λ.κ. ΝΓ ηεο Κξήηεο. 

ηηο 14/9, λαπάγην πινηαξίνπ κε αθξη-

θαλνχο κεηαλάζηεο ζπλέβε αλνηθηά ηεο 

Ληβχεο κε ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Μεηαλά-

ζηεπζεο λα ππνινγίδεη ηα ζχκαηα ζε 500 . 

Δθηεζεηκέλνη απφ ηηο επαλεηιεκκέλεο θαηαγγειίεο Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Ληκεληθέο Αξρέο, γηα ην ζεαζήλαη, 
πξνέβεζαλ ζε νξηζκέλνπο απνζπαζκαηηθνχο ειέγρνπο. Σα εμεπηειηζηηθά ρακειά «πξφζηηκα», πνπ δελ                  

εηζπξάηηνληαη πνηέ, θαη νη ζπιιήςεηο πινηάξρσλ, πνπ ηνπο εκθαλίδνπλ ζαλ ππαίηηνπο γηα ηα καχξα ράιηα            
ηεο αθηνπινταο, γίλνληαη γηα λα απνθξχςνπλ ηνπο πξαγκαηηθνχο ππεχζπλνπο, πνπ είλαη νη εθνπιηζηέο,            

ηνπο νπνίνπο θακηά αξκφδηα Αξρή δελ δηαλνήζεθε πνηέ λα ελνριήζεη ελψ νη θπβεξλήζεηο θαη Μέζα Μαδηθήο 
Δλεκέξσζεο, πνπ ειέγρνληαη ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ απφ ηνπο εθνπιηζηέο, ηνπο πξνβάιινπλ ζαλ επεξγέηεο! 


