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Γεςηέπα, 3 Νοέμβπη, 10:30 π.μ. 

ΔΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ 
ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 

Σν Γ.. ηεο Παλειιήληαο 
Έλσζεο Καησηέξσλ Πιεξσκά-
ησλ Μεραλήο Δκπνξηθνχ Ναπηη-
θνχ «Ο ΣΔΦΔΝΧΝ» χζηεξα 
απφ απφθαζή ηνπ ζπγθαιεί 
ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ 
(αξηζ.14 θαη 38) ηελ Γεληθή πλέ-
ιεπζε ηελ Σεηάξηε 29 Οθησβξί-
νπ 2014 θαη ψξα 10:30 π.κ.    
ζηα γξαθεία ηεο Έλσζεο 
ζηνλ Πεηξαηά Ννηαξά 108, 
1νο  φξνθνο  κε  ζέκαηα: 

Α) Αξραηξεζίεο 2014-2015        
1) Δθινγή Δθνξεπηηθήο Δπηηξν-
πήο γηα ηελ δηελέξγεηα αξραηξε-
ζηψλ θαη ηελ αλάδεημε λέαο Γηνί-
θεζεο. 
2) Απφθαζε γηα ην θαζνξηζκφ 
ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο ησλ     
αξραηξεζηψλ. 
3) Λήςε απφθαζεο γηα ηελ       
εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο 
ζηελ ΓΔΔ κέζσ Δ.Κ. Πεηξαηά. 
4) Καζνξηζκφο ηεο απνδεκίσ-
ζεο γηα ηα κέιε ηεο Δθνξεπηη-
θήο Δπηηξνπήο. 

Β) Απνινγηζκφο - Πξνγξακκαηη-
ζκφο Γξάζεο ηνπ Γ.. 
πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο 
–   ΑΝΔΡΓΗΑ. 
Δθινγή Δμειεγθηηθήο Δπηηξν-
πήο. 
Αλαθνηλψζεηο – Έγγξαθα. 

ε πεξίπησζε κε απαξηίαο ε 
Γ.. ζα επαλαιεθζεί θαη ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε 
ην θαηαζηαηηθφ κε φζα ηακηαθά 
ηαθηνπνηεκέλα κέιε πξνζέι-
ζνπλ ηελ Γεπηέξα 3 Ννέκβξε 
2014 ηελ ίδηα ψξα 
(10:30π.κ)  ζηνλ ίδην ρψξν 
θαη κε ηα ίδηα ζέκαηα. 

Οθηψβξεο 2014  
Γηα ηε Γηνίθεζε 

Ο Πξφεδξνο Νίθνο θνχξαο  

Ο Γ.Γ. Αλδξέαο Παπαδφπνπινο 

Ζ  πλέιεπζε ηεο ΠΔΜΔΝ γηα ηελ 
εθινγή ηεο εθνξεπηηθήο επηηξν-

πήο αξραηξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 
ζήκεξα 24 επηέκβξε 2014, αλέδεημε ηα 
νμπκκέλα πξνβιήκαηα ησλ κεραληθψλ, 
ησλ λαπηεξγαηψλ, ησλ εξγαδνκέλσλ, απφ 
ηελ εθαξκνγή ησλ αληεξγαηηθψλ λφκσλ, 
πνπ έρνπλ ςεθηζηεί ελψ λέα αληηιατθά 
κέηξα πξνεηνηκάδνληαη απφ ηελ ζπγθπ-
βέξλεζε ΝΓ-ΠΑΟΚ, ζηηο θαηεπζχλζεηο 
ηεο ΔΔ, ηνπ ΓΝΣ, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 
αληαγσληζηηθφηεηαο θαη θεξδνθνξίαο ηνπ 
θεθαιαίνπ. 

Σελ ίδηα πεξίνδν νμχλεηαη θαη ν ελδν-
θαπηηαιηζηηθφο   αληαγσληζκφο ησλ ηκπε-
ξηαιηζηηθψλ δπλάκεσλ θαη δελ δηζηάδνπλ 
λα κεηαηξέπνπλ ηνπο ιανχο ζε ηξνθή γηα 
ηα θαλφληα ηνπο. Οη θσηηέο ηνπ πνιέκνπ 
έρνπλ αλάςεη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή καο 
θαη ηηο ππνδαπιίδνπλ ΖΠΑ – Δ.Δ – ΝΑΣΟ. 
Ο ειιελφθηεηνο ζηφινο έρεη πξσηαγσλη-
ζηηθφ ξφιν ζε απηνχο ηνπο ζρεδηαζκνχο 
θαη ιφγσ ηεο παγθφζκηαο πξσηνθαζεδξί-
αο ηνπ. 

Ζ ζπλέιεπζε ηεο ΠΔΜΔΝ εθθξάδεη ηελ 
θαηεγνξεκαηηθή ηεο αληίζεζε ζην λνκν-
ζρέδην ηεο θπβέξλεζεο γηα ηα νηθνλνκηθά 
ησλ θνκκάησλ πνπ φρη κφλν δελ έρεη ζηφ-
ρν ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαπινθήο επη-
ρεηξεκαηηθψλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ 
κε ηα πνιηηηθά θφκκαηα θαη βνπιεπηέο, 
φπσο ππνθξηηηθά ηζρπξίδνληαη, αιιά αληί-
ζεηα ηε λνκηκνπνηεί ζεζκνζεηψληαο ηηο 
ζπλαιιαγέο θνκκάησλ θαη βνπιεπηψλ κε 
ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο. Καινχκε 
ηελ θπβέξλεζε λα απνζχξεη ην λνκνζρέ-
δην θαη ηνπο βνπιεπηέο λα ην θαηαςεθί-
ζνπλ ζηε Βνπιή. 

Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα, κε αθνξκή ηηο 
θηλεηνπνηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ελάληηα 
ζηα λέα βάξβαξα κέηξα, εμαπνιχεηαη ζπ-
ζηεκαηηθά θαη ζπληνληζκέλα, άγξηα επίζε-
ζε ελάληηα ζην δηθαίσκα ζηελ απεξγία, 
πξνεηνηκάδνληαο ην έδαθνο γηα επίζεζε 
ζηε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε, ζην δηθαίσκα 
ησλ εξγαδφκελσλ λα αληηζηέθνληαη, λα 
δηακαξηχξνληαη. 

Δθνπιηζηέο – θπβέξλεζε,  πξσηνζηα-
ηνχλ γηα λα θαηαξγεζνχλ νη Δ, ζέινπλ 
λα επηβάιινπλ εξγαζηαθέο ζπλζήθεο 
«γθέην» γηα φινπο ηνπο λαπηεξγάηεο ζε 

φιεο ηηο θαηεγνξίεο πινίσλ, λα πιεξψ-
λνπλ φηη ζέινπλ, λα νξγηάδεη ε «καχξε» 
αλαζθάιηζηε εξγαζία, λα δηαιχζνπλ ην 
ΝΑΣ, ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, 
ηα πξνλνηαθά επηδφκαηα, ηελ θνηλσληθνα-
ζθαιηζηηθή πξνζηαζία, ηελ δεκφζηα λαπηη-
θή εθπαίδεπζε. 

Απεπζχλνπκε πιαηχ θάιεζκα ζε φιεο 
ηηο λαπηεξγαηηθέο  νξγαλψζεηο ελ ελεξγεία 
θαη ζπληαμηνχρσλ, λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 
πιαηηέο ζπζθέςεηο, ζπλεδξηάζεηο Γ.. – 
Γ.., ζπγθεληξψζεηο,. λα ζπλερίζνπκε ηηο 
θηλεηνπνηήζεηο, ελάληηα ζηελ ππνλφκεπζε 
ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, πνπ 

ππνβαζκίδεηαη κεηά θαη ηελ ζπγρψλεπζε 
ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Οίθνπ Ναχηε (Ο.Ν) 
θαη ηνπ Γξαθείνπ Δπξέζεσο Ναπηηθήο Δξ-
γαζίαο (ΓΔΝΔ) ζην λέν ζρήκα Ο.Ν.Ν.Δ. 
(Οίθνο Ναχηε Ναπηηθή Δξγαζία).  

Καινχκε φιεο ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξ-
γαλψζεηο ελ ελεξγεία θαη ζπληαμηνχρσλ λα 
ζπλερίζνπκε ηνλ αγψλα κε νξγάλσζε – 
ζπζπείξσζε δπλάκεσλ γηα πνιχκνξθεο 
θηλεηνπνηήζεηο, ελάληηα ζηελ αλεξγία, 
ζηελ θαηάξγεζε ησλ Δ, ζηε δηάιπζε 
ηεο θνηλσληθναζθαιηζηηθήο πξνζηαζίαο, 
ζηελ θνξνεπηδξνκή ηνπ ιατθνχ εηζνδήκα-
ηνο, γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ 
καο, ελάληηα ζηελ πνιηηηθή ηνπ θεθαιαίνπ 
θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ. 

Δίλαη ψξα επζχλεο γηα ηνλ θαζέλα εξ-
γαδφκελν, ν δξφκνο ηνπ αγψλα, ηεο ηαμη-
θήο πάιεο είλαη κνλφδξνκνο θαη πξέπεη 
λα γίλεη ππφζεζε φισλ καο, γηα λα αληηκε-
ησπίζνπκε ηελ αληηιατθή επίζεζε, λα ζπκ-
βάινπκε ζηελ αλαζχληαμε ηνπ εξγαηηθνχ 
θηλήκαηνο, ζε ζχγθξνπζε κε ηελ αληηιατθή 
πνιηηηθή ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ ππεξαζπη-
ζηψλ ηεο 

Καινχκε ηνπο Μεραληθνχο, λα δψ-
ζνπλ δπλακηθφ παξψλ ζηελ δηαδηθαζία 
ησλ αξραηξεζηψλ, γηα πην ηζρπξή, πην 

καρεηηθή ΠΔΜΔΝ. 

Καινχκε φινπο ηνπο λαπηεξγάηεο, 
ηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο ζπληαμηνχ-
ρνπο, ηελ λενιαία, λα ζπκκεηέρνπλ ζην 
Παλειιαδηθφ πιιαιεηήξην ησλ δπλά-
κεσλ ηνπ ΠΑΜΔ ην άββαην 1ε Ννέκ-
βξε, λα απνηειέζεη εθαιηήξην δπλακη-

θψλ ηαμηθψλ αγψλσλ. 

Σν παξφλ ςήθηζκα ηεο ζεκεξηλήο 
ζπλέιεπζεο ηεο ΠΔΜΔΝ, νη απνθάζεηο 
ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ, καδί κε ην 
δηεθδηθεηηθφ πιαίζην αηηεκάησλ καο 

απνηεινχλ εμψδηθν. 

Ζ  πλέιεπζε εμνπζηνδνηεί ην Γηνη-
θεηηθφ πκβνχιην ηεο ΠΔΜΔΝ, λα πά-
ξεη φια ηα αλαγθαία κέηξα, λα εθηηκή-
ζεη θαη λα απνθαζίζεη γηα απεξγηαθέο 
θηλεηνπνηήζεηο, θαινχκε φιεο ηηο ζπλ-
δηθαιηζηηθέο ελψζεηο λα νξγαλψζνπλ 
ηελ αληίζηαζε θαη ηνπο απεξγηαθνχο 

αγψλεο. 
24 επηέκβξε 2014 

Ο Πξφεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

Προϋπολογισμός:  

«Πρόβα τζενεράλε»  

του νέου αστικού  

διπολισμού 

ειίδα 4 

 

Ο «αριστερός»  

της «αριστεράς» 

ειίδα 2 

 

Ζ  πξσηνβνπιία ησλ ζσκαηεί-
σλ ΠΔΜΔΝ – ΣΔΦΔΝΧΝ – 

ΠΔΔΜΑΓΔΝ – ΠΔΠΡΝ – ΠΔ/ΝΑΣ – 
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΝΔΡΓΧΝ ΝΑΤΣΔΡΓΑ-
ΣΧΝ θαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο 
Έλσζεο Θαιακεπφισλ θαη Βνεζψλ 
Σξνθνδνζίαο ζηελ νξγαλσηηθή ζχ-
ζθεςε ηελ 1

ε
 Οθηψβξε, γηα αλεξγία – 

Κνηλσληθή Αζθάιηζε – Δ – εηζφδε-
κα, βξήθε αληαπφθξηζε ζηελ Δθηειε-
ζηηθή Δπηηξνπή ΠΝΟ θαη κε νκφθσλε 
απφθαζή ηεο ζπκκεηέρεη ζην ΠΑΝΔΛ-
ΛΑΓΗΚΟ ΠΑΝΔΡΓΑΣΗΚΟ ΤΛΛΑΛΖΣΖ-
ΡΗΟ ηελ 1

ε
 Ννέκβξε ζηηο 12:00 κκ ζην 

χληαγκα. 
Καινχκε ηνπο λαπηεξγάηεο, ηνπο 

ζπληαμηνχρνπο, ηελ εξγαηηθή ιατθή 
νηθνγέλεηα, ηα ζσκαηεία, ηηο Λατθέο 
Δπηηξνπέο λα αλαπηχμνπλ πνιχκνξ-
θεο πξσηνβνπιίεο ελάληηα ζηελ αληη-
ιατθή επίζεζε, λα δηαηξαλψζνπλ ηελ 
απφθαζε γηα νξγάλσζε θαη αγψλα 
ελάληηα ζηελ αληηιατθή πνιηηηθή ηνπ 
θεθαιαίνπ. 

Να απνξξίςνπλ ηελ θπβεξλεηηθή 
πξνπαγάλδα ηνπ «success sto-
ry» (ηζηνξία επηηπρίαο) θαη ηελ ππν-
λνκεπηηθή δξάζε ηεο Αμησκαηηθήο  
Αληηπνιίηεπζεο (ΤΡΗΕΑ) ηνπ «ηίπνηα 

δελ γίλεηαη» πνπ ηα ελαπνζέηεη φια 
ζηελ θάιπε γηα ηελ αιιαγή ηεο θπ-
βέξλεζεο, εκθαληδφκελνη σο 
«εζλνζσηήξεο» θαη ζχγρξνλνη 
«ζαπκαηνπνηνί». 

Κπβέξλεζε (ΝΓ – ΠΑΟΚ) θαη Αμη-
σκαηηθή Αληηπνιίηεπζε ππνλνκεχνπλ 
ην εξγαηηθφ – ιατθφ θίλεκα θαη κηζνχλ 
ηελ ηαμηθή πάιε. 

Απάληεζε ζηα ζρέδηα ηνπ θεθα-
ιαίνπ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ είλαη 
λα κελ πάεη ψξα ρακέλε κέρξη ην Πα-
λειιαδηθφ Παλεξγαηηθφ πιιαιεηήξην 
ηελ 1

ε
 Ννέκβξε κε ηηο δπλάκεηο ηνπ 

ΠΑΜΔ, φξνο θαη πξνυπφζεζε γηα ηελ 
θιηκάθσζε ησλ αγψλσλ, ζε ζχ-
γθξνπζε κε ηα αληηιατθά κέηξα θαη 
ηνλ βάξβαξν Πξνυπνινγηζκφ πνπ  
θαηαηίζεηαη. 

Με ηνλ αγψλα καο λα θέξνπκε ζην 
πξνζθήλην ησλ εμειίμεσλ ηηο ζχγρξν-
λεο αλάγθεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο.  

Να βξνληνθσλάμνπκε: 

ΣΔΡΜΑ ΠΗΑ ΣΗ ΑΤΣΑΠΑΣΔ 
Ή ΜΔ ΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ή ΜΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΔ 

Οη Γηνηθήζεηο ησλ σκαηείσλ 
ΠΔΜΔΝ - ΣΔΦΔΝΧΝ 

ΠΔΔΜΑΓΔΝ - ΠΔΠΡΝ - ΠΔ/ΝΑΣ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΝΔΡΓΧΝ ΝΑΤΣΔΡΓΑΣΧΝ 

Σ ν ΠΑΜΔ θαιεί ηνπο εξγαδφκε-

λνπο θαη ηα ζπλδηθάηα, ηνπο 

αλέξγνπο, ηε λενιαία, ηηο γπλαί-

θεο, ηνπο ζπληαμηνχρνπο λα πξν-

εηνηκαζηνχλ γηα λέα, ζθιεξή ζχ-

γθξνπζε κε ηνπο ζρεδηαζκνχο 

θαη ηελ πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο, 

ηεο ΔΔ θαη ηνπ θεθαιαίνπ. 

Η επίθεση αφορά τους πάντες! 

Ήξζε ε ψξα λα δνζεί ζπλνιηθή - θα-
ηαηγηζηηθή - ελσηηθή - ηαμηθή απάληε-

ζε. 

Δξγαδφκελνη, άλεξγνη, ζπληαμηνχρνη, 
λένη, γπλαίθεο, αγξφηεο, απηναπαζρν-

ινχκελνη, φινη κηα γξνζηά!  

Να πνιηνξθήζνπκε εξγνδνηηθέο νξγαλψ-
ζεηο, ππνπξγεία, εθνξίεο, ηξάπεδεο, ηνλ 
ΟΑΔΓ, φζνπο ξεκάδνπλ ηε δσή καο. 

Να κε δερηνχκε ην ζηξάγγηζκα θαη ην 

μεδνχκηζκά καο! 

Με ηνπο αγψλεο καο λα επηβάινπκε ην 

δίθην καο. 

Ζ απάληεζή καο λα θνξπθσζεί κε         
κεγάιν Παλειιαδηθφ πιιαιεηήξην, ην 
άββαην 1ε Ννέκβξε, ζην χληαγκα, 

ζηηο 12 κ. 

Να δηαδειψζνπκε καδηθά θαη λα βξνλην-
θσλάμνπκε: 

Γε ζα δήζνπκε κε ηα ςίρνπια! 

Γελ παξαηηνχκαζηε απφ ηα δηθαηψκα-

ηά καο! 

Να κελ απνδερηνχκε λα δνχκε κε ηνλ 

εθηάιηε ηεο αλεξγίαο! 

Δξγαδφκελε - άλεξγε, 

Όιν ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα πάξζε-
θαλ κέηξα πνπ καο εμαζιίσζαλ. ην 
«ζνθ θαη δένο» ηεο επίζεζεο πνπ δερηή-
θακε, δελ ήκαζηε πξνεηνηκαζκέλνη, νξ-
γαλσκέλνη.  

Πξέπεη λα αλαζπληαρζνχκε. 

Αγψλεο επηζεηηθνί, καδηθνί, ζπλερείο, 

θαιχηεξα νξγαλσκέλνη! 

Γελ πάκε γηα λα αλαθφςνπκε κφλν 

ηελ επίζεζε! 

 

Πάκε θαη γηα λα απνζπάζνπκε, λα 

θεξδίζνπκε. Απφ εκάο εμαξηάηαη! 

Οχηε ε ηζηκνπδηά νχηε ε αλακνλή νχηε νη 

θπβεξλεηηθέο ελαιιαγέο ζα πξνζθέξνπλ 

ιχηξσζε ή άκεζε αλαθνχθηζε. Σα κέηξα 

παξακέλνπλ, ηξψλε ηα ζσζηθά καο. 

Ζ ιχζε βξίζθεηαη κφλν ζηνπο ηαμηθνχο 

αγψλεο, ζηηο δηεθδηθήζεηο, ζηελ αιιε-

ιεγγχε, ζηελ θαζνιηθή ζχγθξνπζε ζε 

φια ηα επίπεδα!  

Ζ ιχζε βξίζθεηαη ζηελ νξγάλσζε, ζηε 

καδηθφηεηα, ζην δίθην καο.  

Αλ ε επίζεζή ηνπο πξνρσξήζεη φπσο 

έρνπλ ζθνπφ ή φρη, ζα εμαξηεζεί απφ ηε 

ζηάζε καο. 

Αλ ζα δερηνχκε λα γίλνπκε πξφβαηα 

πξνο ζθαγή ή ζα αληηζηαζνχκε. 

Να ηνπο ηξνκάμνπκε κε ηελ ελφηεηά 

καο. Να ηνπο αλαγθάζνπκε ζε ππνρψ-

ξεζε! 

Απηή ε κάρε, καο ρσξά θαη καο αθνξά 

φινπο! 

Όινη γηα έλαλ θαη έλαο γηα φινπο! 

Αθνξά ην ζχλνιν ησλ εξγαηηθψλ - 

ιατθψλ νηθνγελεηψλ! 

Είμαστε οι εκμεταλλευόμενοι 

και είναι οι εκμεταλλευτές! 

Ζ αλεξγία ζεξίδεη ηηο ιατθέο νηθνγέλεηεο. 

Αλαπαξάγνπλ αλέξγνπο.  

Δμαζιηψλνπλ ηε δσή ηνπο. 

Ζ θαηάζηαζε ρεηξνηεξεχεη ζπλερψο. 

Απμάλνληαη νη καθξνρξφληα άλεξγνη,           

ε λεαληθή αλεξγία θνπληψλεη.  

Δθαηνληάδεο ρηιηάδεο άλεξγνη βξίζθνληαη 

εθηφο πξνζηαζίαο, ρσξίο επίδνκα, ρσξίο 

βνήζεηα.  

Σν κέιινλ καο, ε δσή ησλ νηθνγελεηψλ 

καο δελ κπνξεί λα είλαη ηα ζπζζίηηα, νη 

νπξέο ζηα γξαθεία ηνπ ΟΑΔΓ θαη ησλ 

δνπιεκπνξηθψλ γξαθείσλ.  

Γελ κπνξεί ην άγρνο θαη ε αγσλία αλ ζα 

έρνπκε δνπιεηά θαη κεξνθάκαην λα ηξψλε 

ηα ζσζηθά καο. 

Μελ απνδερφκαζηε ηελ εμαπάηεζε 

θαη ηελ θνξντδία!  

Μελ απνδερφκαζηε ηε ζεκεξηλή θαηά-

ζηαζε. 

Ακέηξεηα πξνγξάκκαηα έξρνληαη γηα λα 

καο μεγειάζνπλ κε κηα πξνζσξηλή θαη 

ειάρηζηε αλαθνχθηζε ζαξψλνληαο ηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ηνπο κηζζνχο.  

Όια ιεηηνπξγνχλ σο άιινζη γηα λα 

θαζνξίδνπλ νη εξγνδφηεο ηνπο φξνπο 

εξγαζίαο φπσο ζέινπλ, ρσξίο θακία 

δέζκεπζε, γηα λα ζεζαπξίδνπλ. 

(πλέρεηα ζηε ζειίδα 2) 

 

Μεηά ηελ αλαθήξπμε ησλ ππνςεθί-
σλ, γηα ηηο αξραηξεζίεο ηεο ΠΔΜΔΝ ε 
Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή κε αλαθνίλσζή 
ηεο ελεκεξψλεη ηα κέιε ηεο Έλσζεο φηη: 

Ζ  ςεθνθνξία αξρίδεη ηελ 3ε Νν-
εκβξίνπ 2014, εκέξα Γεπηέξα θαη 
ψξα 09:00 θαη ιήγεη ηελ 2ε Μαξηίνπ 
2015 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 18:00. 

Ζ ςεθνθνξία ζα δηεμάγεηαη απφ 
09:00 - 15:00 απφ Γεπηέξα κέρξη Πα-
ξαζθεπή. 

Τπνρξεσηηθά πξέπεη λα ςεθίζνπλ 
απηνπξνζψπσο νη ζπλάδειθνη πνπ 
δηακέλνπλ ζηελ πεξηνρή "ηέσο δηνηθήζε-
σο πξσηεπνχζεο" εθφζνλ δελ ηαμηδεχ-
νπλ. 

Δάλ απφ απηήλ ηελ πεξηνρή ζηαινχλ 
ηαρπδξνκηθά ςεθνδέιηηα ζα ζεσξνχληαη 
άθπξα.  

Δλλνείηαη θαη φζνη κέλνπλ νπνπδή-
πνηε αιινχ κπνξνχλ εάλ ζέινπλ λα 
πξνζέιζνπλ θαη λα ςεθίζνπλ απηνπξν-
ζψπσο, εθφζνλ απηφ είλαη δπλαηφλ. 

Πάλσ απφ 550 νη ζπλδηθαιηζηηθέο  

νξγαλψζεηο θαη καδηθνί θνξείο      

πνπ έρνπλ πάξεη απνθάζεηο  

ζπκκεηνρήο θαη ζπλδηνξγαλψλνπλ  

ην παλειιαδηθφ ζπιιαιεηήξην. 

ΣΙ 3 ΝΟΕΜΒΡΗ ΑΡΦΙΖΕΙ  

Η ΧΗΥΟΥΟΡΙΑ ΣΗΝ ΠΕΜΕΝ 

 

 
 

 
 

Σελ απφθαζε ηεο ΠΝΟ λα ζπκκεηάζρεη ζην παλειιαδη-
θφ ζπιιαιεηήξην ηνπ ΠΑΜΔ ηελ 1ε Ννέκβξε, θαηαγγέιιεη ην 
ζηέλεσορ ηος ΤΡΙΕΑ και ππόεδπορ ηηρ Πανελλήνιαρ 
Δνυζηρ Ναςηών Δμποπικού Ναςηικού (ΠΔΝΔΝ), Α. Νηα-
λακογιώπγορ, κε αλαθνίλσζε πνπ θέξεη ηελ έλδεημε 
«Δμαηξεηηθά Δπείγνλ». Έθηαζε κάιηζηα ζην ζεκείν λα        
ραξαθηεξίζεη ηελ απφθαζε «παξάλνκε» θαη «αζιηφηεηα»! 

Άκεζε ήηαλ ε απάληεζε ησλ ηαμηθψλ ζσκαηείσλ, πνπ ζε 
Γειηίν Σχπνπ αλαθέξνπλ:  

«Ο ππνλνκεπηηθφο θαη δηαζπαζηηθφο ξφινο ηνπ πξνε-
δξείνπ ηεο ΠΔΝΔΝ θαηαγξάθεηαη θαη ζην δειηίν ηχπνπ πνπ 
εμέδσζε ζηηο 13/10/2014 θαη κε ηελ έλδεημε «Δμαηξεηηθά  
Δπείγνλ». Άξαγε λα πξνιάβεη ηη… ν «αξηζηεξφο» ηεο 
«αξηζηεξάο». Να πξνιάβεη ηελ νξγάλσζε – ζπζπείξσζε 
δπλάκεσλ, εξγαδνκέλσλ, επαγγεικαηνβηνηερλψλ, ζπλδηθά-
ησλ γηα λα εθθξάζεη ηελ αληίζεζε ηνπ ζηελ αληηιατθή πνιηηη-
θή; Ση επηδηψθεη λα πξνιάβεη ν «ιαθέο» ηνπ θεθαιαίνπ;   
Πνηνπο πξνζηαηεχεη; Σνπο εξγάηεο ή ην θεθάιαην; 

Δλψ αλαθέξνπλ ζην δειηίν ηχπνπ, φηη ν Γ.Γ. ηεο ΠΔΜΔΝ 
έθεξε πξφηαζε γηα ζπκκεηνρή ζην πιιαιεηήξην ηνπ     ΠΑ-
ΜΔ, δελ θάλεη θακία αλαθνξά ηη δήισζε ν Γ.Γ. ηεο    ΠΔΝΔΝ 
θαη ηα άιια κέιε ηεο ΠΝΟ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζπλεδξίαζε. 

ε δειηίν ηχπνπ ηεο ΠΝΟ, ζηηο 10/10/2014 αλαθέξεη φηη: 
«Ναςηεπγάηερ ςτώζηε ηο ανάζηημα. ΑΝΣΙΣΑΘΔΙΣΔ, 
ΟΛΟΙ ΣΟ ΠΑΝΔΡΓΑΣΙΚΟ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΟ ΤΛΛΑΛΖΣΖ-
ΡΙΟ ηην 1η ΝΟΔΜΒΡΖ ζηιρ 12 μμ ΣΟ ΤΝΣΑΓΜΑ» 

Δπίζεο ζην δειηίνπ ηχπνπ ηνπ πξνεδξείνπ ηεο ΠΔΝΔΝ 
δελ αλαθέξνπλ εάλ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ νη λαπηεξγά-
ηεο, νη εξγαδφκελνη ή δηαθσλεί. 

Γηα άιιε κία θφξα ηα ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ, ΣΔΦΔΝΩΝ,       

ΠΔΔΜΑΓΔΝ,  ΠΔΠΡΝ, ΠΔ/ΝΑΣ, θαινχκε ην ζχλνιν ηνπ λαπ-
ηεξγαηηθνχ θφζκνπ λα κπνπλ ζηελ δξάζε γηα ηα νμπκέλα 
πξνβιήκαηα ζε Ανεπγία – Κοινυνική Αζθάλιζη – Δ – 
Διζόδημα, λα απνκνλψζνπλ ηνπο ππνλνκεπηέο, ηνπο         
δηαζπαζηέο, ηα θεξέθσλα ηνπ θεθαιαίνπ πνπ είλαη ελδεδπ-
κέλνη κε ην καλδχα ηνπ πλαζπηζκνχ ηεο Αξηζηεξάο θαη            
ηεο Πξνφδνπ. 

Να θαηαδηθαζηνχλ απηέο νη δπλάκεηο ζηηο επηθείκελεο 
αξραηξεζίεο ηεο ΠΔΝΔΝ θαη λα ζθπξειαηήζνπκε ηελ      
ελφηεηά καο κέζα απφ αγψλεο ελάληηα ζηελ άζιηα αληηιατθή 
πνιηηηθή. 

«ΓΔΝ ΦΑΥΝΟΤΜΔ ΣΟ ΒΗΟΛΗΣΕΖ.  

ΣΟ ΥΑΒΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΤΜΔ» 

Δπγάηερ, οπγανυθείηε, ανηιζηαθείηε, αγυνιζηείηε. 
Ούηε ώπα σαμένη ζηην οπγάνυζη, πποεηοιμαζία και 
ζςμμεηοσή ζηο Πανελλαδικό ςλλαληηήπιο ηην 1η Νοέμ-
βπη ζηο ύνηαγμα.» 

13 Οκηώβπη 2014, Οι Γιοικήζειρ ηυν Δνώζευν 



Οκτώβρης 2014 

 

ΜΗΝΙΑΙΑ                                            

ΤΝΔΙΚΑΛΙΣΙΚΗ                           

ΕΥΗΜΕΡΙΔΑ  

Ιδιοκτησία του υλλόγου                 

Ναυτεργατική                                      

υνδικαλιστική Κίνηση  

ΤΝΣΑΕΣΑΙ                                

ΑΠΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  

Εκδότης - Τπεύθυνος                    

σύμφωνα με το νόμο :  

ΜΑΡΙΩΛΗ ΩΣΗΡΙΟ                 

Κολοκοτρώνη 99 ,                        

Πειραιάς - ΣΚ: 185 35                    

Σηλ.: 210 - 41 17 578               

Υαξ: 210 - 41 37 271 

Τπεύθυνη  

Συπογραφείου :                    

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ                 

Μπουμπουλίνας 19,                      

Πειραιάς - ΣΚ: 185 35                    

Σηλ.: 210 - 41 70 479 

ΕΣΗΙΑ ΤΝΔΡΟΜΗ                            

Εσωτερικού : Ευρώ 15                  

Εξωτερικού : Ευρώ 50 

Η ύιε ηνπ παξόληνο               
θύιινπ έθιε ηζε                        

13 Οθηώβξε 2014 

 

ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΙΨΗ            

ΣΨΝ ΟΡΓΑΝΙΚΨΝ ΤΝΘΕΕΨΝ              

ΣΨΝ ΠΛΟΙΨΝ ΠΑΣΡΑ-ΙΣΑΛΙΑ 

Η λαπηηιηαθή εηαηξεία ATTICA GROUP πξν-

ρώξεζε από ηηο 29 επηέκβξε, ζε κείωζε ηωλ 

νξγαληθώλ ζπλζέζεωλ ηωλ πινίωλ ζηε γξακκή 

Πάηξαο – Ιηαιίαο, παξά ηηο θαηαγγειίεο καο γηα 

παξαβίαζε Δζληθώλ Νόκωλ θαη Γηεζλώλ πκβά-

ζεωλ ζρεηηθά κε ηελ νξγάλωζε ηνπ ρξόλνπ εξγα-

ζίαο – αλάπαπζεο. 

Απνδεηθλύνληαη γηα άιιε κία θνξά νη επζύλεο 

ηνπ Τπνπξγνύ Ναπηηιίαο, πνπ κέζω ηωλ Τπνπξγη-

θώλ Απνθάζεωλ γηα ηα 5 πινία ηεο γξακκήο Πά-

ηξαο – Ιηαιίαο, δίλεη ην δηθαίωκα ζηηο εηαηξείεο λα 

κεηώλνπλ ηηο ζπλζέζεηο ηωλ πινίωλ γηα δηάζηεκα 

11 κελώλ θαη λα πξνζζέηνπλ ειάρηζηνπο λαπηεξ-

γάηεο θαηά ηνλ κήλα Αύγνπζην. 

Οη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο θαη ην Τπνπξγείν 

Ναπηηιίαο, θξύβνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ 

ηνπ κεηθηνύ θιηκαθίνπ ηεο ΠΝΟ θαη ηεο ΓΝΔΡ, 

εθκεηαιιεύνληαη ηελ αλεξγία πνπ δεκηνπξγνύλ ζε 

θνηλή γξακκή θαη επελδύνπλ ζηηο αλάγθεο θαη ηελ 

εμαζιίωζε ηωλ εξγαδνκέλωλ.            

Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ε ζύλζεζε ηνπ 

καγεηξείνπ ηωλ πινίωλ SUPERFAST 1 θαη SU-

PERFAST 2, εξγάδνληαη ηέζζεξα (4) άηνκα γηα 

ηελ εμππεξέηεζε επηβαηώλ θαη πιεξώκαηνο, κε 

απνηέιεζκα λα εξγάδνληαη πάλω από 15 ώξεο ηελ 

εκέξα. 

Οη εκπλεπζηέο απηώλ ηωλ ζπλζέζεωλ, εθνπιη-

ζηέο θαη θπβέξλεζε δελ δηζηάδνπλ λα βάδνπλ ζε 

θίλδπλν ηηο δωέο ηωλ λαπηεξγαηώλ θαη ηωλ επηβα-

ηώλ, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγωληζηηθόηεηαο θαη 

θεξδνθνξίαο ηνπο θεθαιαίνπ. 

Καλούμε ηιρ απμόδιερ ςπεπεζίερ ηος ΤΝΑ 

να ζςνεσιζηούν οι έλεγσοι ζε όλα ηα πλοία ηερ 

παπαπάνω Γπαμμήρ ανεξαπηήηωρ ζεμαίαρ. 

Άμεζα επιβάλλεηαι να ζςνεδπιάζει ε Εκηε-

λεζηική Επιηποπή ηερ ΠΝΟ για ηεν ανηιμεηώ-

πιζε ηων οξςμμένων πποβλεμάηων, ηερ ανεπγί-

αρ – κοινωνικήρ αζθάλιζερ – Ε – λαϊκό ει-

ζόδεμα, πος μαζηίδοςν ηοςρ ναςηεπγάηερ, ηοςρ 

επγαδόμενοςρ. 

Σξίηε, 07 Οθηώβξηνο 2014  

Οι Διοικήζειρ ηων ωμαηείων 

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Ε.N.  

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΚΑΣΩΣΕΡΩΝ ΠΛΗΡΩ-

ΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗ Ε.Ν. «Ο ΣΕΦΕΝΩΝ» 

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΝΩΗ     

ΜΑΓΕΙΡΩΝ Ε.Ν 

 Φξηθηό ζάλαην βξήθε έλαο 20ρξνλνο λαπηεξγά-

ηεο, πνπ βξέζεθε αηκόθπξηνο ζην θαηάζηξωκα 

κεηά από πηώζε από ηνλ ηζηό ηνπ θξνπαδηεξό-

πινηνπ «Carnival Ecstacy», 29/9 ζην ιηκάλη ηνπ 

Μαϊάκη, κεηαθέξζεθε ζε λνζνθνκείν, όπνπ δηαπη-

ζηώζεθε ν ζάλαηνο ηνπ. 

 Σελ ηειεπηαία ηνπ πλνή άθεζε ζηελ 

άζθαιην, 21/9, ν λεαξόο ζπνπδαζηήο ηεο ΑΔΝ 

Υίνπ, Θ.Σ., ελώ νδεγνύζε επί ηεο νδνύ Καινπηά 

όηαλ γηα άγλωζην ιόγν έραζε ηνλ έιεγρν ηνπ νρή-

καηνο κε απνηέιεζκα λα πξνζθξνύζεη ζε παξα-

θείκελν ηνηρίν θαη λα ράζεη αθαξηαία ηε δωή ηνπ. 

 Ππξθαγηά μέζπαζε ζην FSO πινίν/κάλα 

«Permina Samudra» ζηε ζάιαζζα ηεο Ιάβα, 16/9. 

Από ηα 22 κέιε ηνπ πιεξώκαηνο νη 21 δηαζώζε-

θαλ ελώ 1 άηνκν πνύ αγλνείηαη εηθάδεηαη όηη έρεη 

παγηδεπηεί ζην κεραλνζηάζην από όπνπ μεθίλεζε 

ε θωηηά. 

  Άθαξπεο απέβεζαλ νη έξεπλεο γηα ηνλ εληνπη-

ζκό 23ρξνλεο θνπηαλήο κέινο πιεξώκαηνο ηνπ 

θξνπαδηεξόπινηνπ «Serenissima», ζεκαίαο Αγ. 

Βηθεληίνπ, ε  εμαθάληζε ηεο νπνίαο δειώζεθε 

12/9 ελώ ην πινίν ηαμίδεπε από ξόδν γηα Αγ. 

Νηθόιαν Κξήηεο. 

υνδικαλιστικές διώξεις στη Ν/Ζώνη 

Άλλη μια πποειλημμένη δικαζηική απόθαζη πποζηέθηκε 
ζηον μακπύ καηάλογο ηυν ζςνδικαλιζηικών διώξευν καηά 
ηος ηαξικού ζςνδικαλιζηικού κινήμαηορ. 

 πγθεθξηκέλα, ε πξφεδξνο ηνπ Β' Μνλνκεινχο Πιεκκειεηνδη-
θείνπ Πεηξαηά, θ. Πεηξνπνχινπ, ηελ Πέκπηε 9/10, παξά ηελ αζσ-
σηηθή πξφηαζε ηνπ εηζαγγειέα, επέβαιε πνηλέο θπιάθηζεο 12 
κελψλ κε αλαζηνιή ζηνπο Άκη Ανηυνίος θαη Πέηπο Ποςνηίδη, 
αληηπξφεδξν θαη κέινο ηνπ Γ αληίζηνηρα ηνπ πλδηθάηνπ Μεηάι-
ινπ, θξίλνληάο ηνπο έλνρνπο γηα ηελ θαηεγνξία ηεο «παξάλνκεο 
βίαο», γηα ππφζεζε πνπ εθθξεκνχζε απφ ηηο 30 Μάξηε ηνπ 2009, 
κε εκθαλέζηαηα ραιθεπκέλεο θαηεγνξίεο, φπσο απνδείρηεθε θαη 
απφ ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία θαη παξά ην γεγνλφο φηη ν εη-
ζαγγειέαο πξφηεηλε ηελ αζψσζή ηνπο. Αζθήζεθε έθεζε θαη νη 

ζπλδηθαιηζηέο αθέζεθαλ ειεχζεξνη. 

ρεηηθά κε ηελ απφθαζε, ν  υηήπηρ Ποςλικόγιαννηρ, 
πξφεδξνο ηνπ ςνδικάηος Μεηάλλος Αηηικήρ και Ναςπηγικήρ 

Βιομησανίαρ, δήισζε:  

Καη ε απφθαζε απηή επηβεβαηψλεη πσο νη εξγνδφηεο έρνπλ 
θεξχμεη ηνλ πφιεκν ζηελ εξγαηηθή ηάμε θαη αμηνπνηνχλ φια ηνπο 
ηα φπια: Απεξγνζπαζηηθνχο κεραληζκνχο, βηνκεραλία κελχζε-
σλ, θαηαζηαιηηθέο δπλάκεηο, κέρξη θαη ηνπο κπξάβνπο ηεο εγθιε-

καηηθήο νξγάλσζεο "Υξπζήο Απγήο".  

Αο είλαη βέβαηνη πσο ε πξνζπάζεηά ηνπο ζα πέζεη ζην θελφ. 
Γε καο ηξνκνθξαηνχλ, καο πεηζκψλνπλ, ζπλερίδνπκε πην απνθα-
ζηζκέλνη. Απάληεζε ζα πάξνπλ θαη απφ ηε καδηθή ζπκκεηνρή 
ησλ κεηαιιεξγαηψλ ζην παλειιαδηθφ ζπιιαιεηήξην ηνπ ΠΑΜΔ 
ηελ 1ε Ννέκβξε. 

Σελίδα 2 

Μ ε κεγάιε επηηπρία πξαγ-
καηνπνηήζεθε θαη θέηνο, 

γηα 8ε ρξνληά, 10-19 Οκηώβρη,  
ε έθζεζε ε ηθαζηηθώλ ηερλώλ 
θαη  θσηνγξαθίαο «Άνθρωποι - 
Χ ρ ώ μ α  +  Σ ί δ ε ρ ο » 
ζ η ε  Ν α π πε γνε πη ζ θ επα ζ η η θ ή        
Ζώλε Πεξάκαηνο, κε ειεύζεξε   
είζνδν θαη καδηθή πξνζέιεπζε. 

Σηόρνο ηεο όιεο δηνξγάλσζεο λα 
θέξεη ην έξγν ηέρλεο ζην ρώξν ηεο 
εξγαζίαο, λα γλσξίζνπλ θαη λα   
εκπλεπζζνύλ νη θαιιηηέρλεο από 
ηνλ θόζκν ηεο δνπιεηάο. Φέηνο 
ζ η ε λ  έ θ ζ ε ζ ε  ζ π κ κ ε η ε ί -
ραλ αθιλοκερδώς 210 εηθαζηηθνί 
θαιιηηέρλεο θαη θσηνγξάθνη.         
Η έθζεζε πιαηζηώζεθε από ζπλαπ-
ιίεο, παξαζηάζεηο θαη ζπδεηήζεηο.  

Θδηαίηεξε ε ζεκαζία ησλ εθδε-
ιώζεσλ θέηνο, πνπ ην Πέξακα έρεη 
βηώζεη θαη’ επαλάιεςε ηελ παξνπ-
ζία ησλ θαζηζηνεηδώλ θαη ηηο επηζέ-
ζεηο ηνπο ζε ζπλδηθαιηζηέο ηεο Ν/
Ζώλεο θαη κεηαλάζηεο, πνπ ε αλεξ-
γία έρεη εξεκώζεη ηε Ν/Ζ, πνπ ε 
θξίζε πεξηζσξηνπνηεί ηνπο εξγαδό-
κελνπο θαη εμαζιηώλεη ηα ιατθά 
ζηξώκαηα, πνπ νη ηκπεξηαιηζηηθνί 

ν ξ γ α λ η ζ κ ν ί  κ ε ζ ν δ ε ύ ν π λ                 
παξαπέξα ζηξαηησηηθέο επεκβάζεηο 
ζε Σπξία,  Θξάθ  θαη  αιινύ.   

Την έκθεζη διοργάνωζαν:      
Η Ιίλεζε εηθαζηηθώλ θαιιηηερλώλ 
«Πέρα(ζ)μα», ην Σπλδηθάην Με-

ηάιινπ Αηηηθήο θαη Ναππεγηθήο 
βηνκεραλίαο, ην Σσκαηείν Ναππε-
γνμπινπξγώλ θαη πνιιά άιια ηαμηθά 
ζπλδηθάηα, ελώ ζπκκεηνρή είραλ 
ηα λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία ΠΕ-
ΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑ-
ΓΕΝ θαη ε έλσζε ζπληαμηνύρσλ  
ΠΕΣ-ΝΑΤ. 

(Συνέχεια από ηη ζελίδα 1) 

Ουσιαστική προστασία  

των ανέργων τώρα! 

 Κάιπςε φισλ ησλ αλέξγσλ γηα φζν δηαξθεί ε αλεξ-
γία. Δπίδνκα αλεξγίαο ζηα 600 επξψ. 

 Σν δηάζηεκα ηεο αλεξγίαο λα αλαγλσξίδεηαη σο 
ζπληάμηκνο ρξφλνο ρσξίο επηβάξπλζε ησλ αλέξ-
γσλ. Να βαξχλνληαη ην θξάηνο θαη νη εξγνδφηεο. 

 Να ζηακαηήζεη ην ζθιαβνπάδαξν ησλ πξνγξακκά-
ησλ απαζρφιεζεο. 

Να κε δήζνπκε ζε θαζεζηψο ζθιαβηάο! 

Ζ αλεξγία δελ αθνξά κφλν ηνπο αλέξγνπο. Αθνξά 
ζπλνιηθά ηνπο εξγαδφκελνπο. ηελ πιεηνςεθία ησλ 
εξγαηηθψλ - ιατθψλ νηθνγελεηψλ ππάξρνπλ άλεξγνη 
αιιά θαη φζνη έρνπλ εμαζθαιίζεη έλα θνπηζνπξεκέλν 
κεξνθάκαην ζήκεξα, θηλδπλεχνπλ λα βξεζνχλ ζην 
δξφκν αλά πάζα ζηηγκή.  

Αθνξά θαη ηνπο ζπληαμηνχρνπο πνπ κε ηελ πεληρξή 
ηνπο ζχληαμε βνεζάλε ηα άλεξγα παηδηά ηνπο. 

Ζ αλεξγία δελ κπνξεί λα είλαη ην κέιινλ καο! 

Θέινπλ ηνπο εξγάηεο ζθιάβνπο, γηα λα θέξνπλ 
ηελ αλάπηπμε θαη λα απ-

γαηίδνπλ ηα θέξδε ηνπο! 

Σν ιατθφ εηζφδεκα ζπλε-

ρψο ζηελ πξέζα! 

Ζ πιήξεο απειεπζέξσζε 
ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ε δηά-
ιπζε ησλ πιινγηθψλ πκ-
βάζεσλ είλαη ν θεληξηθφο 
δξφκνο ηνπ θεθαιαίνπ γηα 
ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε. 

Οη αηνκηθέο ζπκβάζεηο πξέ-
πεη λα απνθξνπζηνχλ. Να 
κε γίλνπλ ε θχξηα εξγαζηαθή 
ζρέζε. Μέζσ απηψλ πξνσ-
ζείηαη ε δηάζπαζε ησλ εξγα-
δνκέλσλ, ην μεκνλάρηαζκά 
ηνπο. Κάζε εξγαδφκελνο ζα 
βξίζθεηαη εθηεζεηκέλνο ζηηο 
νξέμεηο ηεο εξγνδνζίαο πνπ 
κε απνθιεηζηηθφ θξηηήξην ηε 
κεγηζηνπνίεζε ηεο θεξδν-
θνξίαο ζα θνβίδεη, ζα εθβηά-
δεη κε κηζζνχο μεξνθφκκαηα, 
ζα απνιχεη ειεχζεξα, δε ζα 
απνδεκηψλεη, ζα ηζαθίδεη επηδφκαηα θαη δηθαηψκαηα. 

Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ θεθαιαίνπ δελ μερσξίδεη θιάδνπο, 
δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα. ε θάζε θάζε θαη ρξνληθή 
πεξίνδν πεξλάεη ή θξαηάεη κέηξα γηα ηε ζπλέρεηα 
αλάινγα κε ηελ αληίζηαζε πνπ ζπλαληά ή ηνπο επξχ-
ηεξνπο ζρεδηαζκνχο πνπ ππάξρνπλ. 

Απηή ε ζηξαηεγηθή θαζνξίδεη θαη ηελ απάληεζε ηεο 
εξγαηηθήο ηάμεο ζήκεξα θαη ζην κέιινλ. Γελ ππάξρεη 
πεξηζψξην γηα αλακνλή! Ζ επίζεζε πξέπεη λα αλα-
ραηηηζηεί απφ ζήκεξα, λα ππάξμνπλ επηζεηηθνί αγψ-
λεο θαη αηηήκαηα ζε θάζε θιάδν θαη ηφπν δνπιεηάο. 

Δπηβάιινπλ πνιχρξνλν εξγαζηαθφ Μεζαίσλα! 

Γελ έρνπκε άιιε επηινγή! 

Να κελ παξαηηεζνχκε απφ ηνπο ζηαζεξνχο 
φξνπο εξγαζίαο, απφ ηηο πιινγηθέο πκβάζεηο 
Δξγαζίαο. Απμήζεηο εδψ θαη ηψξα ζηνπο κη-

ζζνχο, ζηα κεξνθάκαηα, ζηηο ζπληάμεηο. 

Να πάρουμε τη ζωή μας,  

το μέλλον στα χέρια μας. 

 Δδψ θαη ηψξα ππνγξαθή Δζληθήο Γεληθήο πιιν-
γηθήο χκβαζεο κε επαλαθνξά ζηα 751 επξψ βαζη-
θφ κηζζφ γηα φινπο, σο βάζε γηα απμήζεηο. 

 Να θαηαξγεζεί ην αίζρνο ησλ άζιησλ κηζζψλ πεί-
λαο, ησλ 586 θαη 511 επξψ. 

 Καλέλαο εξγαδφκελνο ρσξίο πιινγηθή χκβαζε. 

 Να βάινπκε ηέξκα ζηε ζχγρξνλε γθηινηίλα ησλ 
αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ. 

 Να θαηαξγεζνχλ φινη νη αληεξγαηηθνί λφκνη. 

 Να απνθαηαζηαζνχλ νη ζηαζεξέο εξγαζηαθέο ζρέ-
ζεηο. 

 Όρη ζηνλ ΔΝΦΗΑ θαη ηε θνξνιεζηεία. 

Σο γκρέμισμα του 

κοινωνικο-ασφαλιστικού 

συστήματος είναι αιτία πολέμου! 

Σν Αζθαιηζηηθφ, ε ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθν-
κεηαθή πεξίζαιςε, νη ζπληάμεηο αθνξνχλ φινπο ηνπο 
εξγαδφκελνπο, ηνπο αλέξγνπο, ηνπο ζπληαμηνχρνπο. 
Κπβέξλεζε θαη Δπξσπατθή Δλσζε πξνρσξάλε βή-
κα-βήκα ηε ζπληξηβή θαη ηε δηάιπζε ηεο ζχληαμεο, 
ηελ θαηαζηξνθή ηεο φπνηαο θνηλσληθήο δνκήο ππήξ-
ρε. 

ηφρνο ησλ βηνκεράλσλ, ησλ εθνπιηζηψλ, ησλ 
επηρεηξεκαηηψλ θαη ηνπ θξάηνπο ηνπο είλαη λα 
απαιιαγνχλ απφ ην δήζελ θφζηνο ηεο Κνηλσλη-
θήο Αζθάιηζεο, απφ ηελ φπνηα ππνρξέσζε 
έρνπλ απέλαληη ζηνπο κνλαδηθνχο παξαγσγνχο 
ηνπ πινχηνπ, ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο απφ-

καρνπο ηεο δνπιεηάο. 

Να κελ επηηξέςνπκε λα γθξεκίζνπλ ην φπνην 
αζθαιηζηηθφ δηθαίσκα απέκεηλε! Να κελ επηηξέ-
ςνπκε ηα αζθαιηζηηθά καο δηθαηψκαηα λα παξαδν-
ζνχλ ζηα λχρηα ησλ ηδησηηθψλ αζθαιηζηηθψλ επηρεη-
ξήζεσλ, ησλ εκπφξσλ ηεο Τγείαο. Να κελ επηηξέ-

ςνπκε λα κελ πιεξψλνπλ 
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο νη 
επηρεηξήζεηο θαη λα ηα πιε-
ξψλνπλ φια νη εξγαδφκελνη. 

Απηή είλαη ε «αλάπηπμή» 
ηνπο! Μηα αλάπηπμε πνπ 
δε ρσξάεη ηηο δηθέο καο 
αλάγθεο, νχηε ηα ζηνη-

ρεηψδε δηθαηψκαηά καο. 

Μαο ζέινπλ ρσξίο ζπληά-
μεηο, κε ηε καγθνχξα ζηε 

δνπιεηά! 

Να κελ ην επηηξέςνπκε! 

Δδψ θαη ηψξα: 

 Πιήξεο θξαηηθή εγγχεζε 
φισλ ησλ ζπληάμεσλ θαη 
ησλ παξνρψλ. 

 Να θαιπθζνχλ άκεζα φιεο 
νη αλάγθεο ησλ Σακείσλ 
απφ ην θξάηνο θαη ηε κεγα-
ινεξγνδνζία. 

 Καηάξγεζε φισλ ησλ αληη-
αζθαιηζηηθψλ λφκσλ θαη 
ησλ εθαξκνζηηθψλ λφκσλ 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε θαη ηηο 
ζπληάμεηο. 

 Καηψηεξε ζχληαμε ζηα 600 επξψ. 

 Καλέλαο εξγαδφκελνο αλαζθάιηζηνο. 

Είναι  ώρα  ατομικής   

και συλλογικής ευθύνης! 

Δξγαδφκελε, άλεξγε, λέα - λέε, 

Ζ αλάπηπμε πνπ πξνζδνθνχλ πξνυπνζέηεη ηελ εμα-
ζιίσζε θαη ηελ αλέρεηα ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθί-
αο ηνπ ιανχ, ηε δνπιεηά - ζθιαβηά κε κηζζνχο πεί-
λαο, ηε δνπιεηά ρσξίο δηθαηψκαηα κέρξη ηα βαζηά 
γεξάκαηα. Απέλαληη ζηελ επίζεζε θεθαιαίνπ θαη 
θπβέξλεζεο ν κφλνο δξφκνο είλαη ε νξγάλσζε ηνπ 
αγψλα, ε αληίζηαζε ζηελ επέθηαζε ηεο ειαζηηθφηε-
ηαο θαη ζηε κείσζε ησλ κηζζψλ, ε θαηάξγεζε φισλ 
ησλ αληεξγαηηθψλ λφκσλ, ε ππεξάζπηζε ησλ πιιν-
γηθψλ πκβάζεσλ. 

Να δπλακψζνπκε ηελ νξγάλσζή καο παληνχ! 

ε θάζε ηφπν δνπιεηάο, ζηηο ζρνιέο καζεηείαο, 

ζηε γεηηνληά. 

Να αιιάμνπκε ηνπο ζπζρεηηζκνχο ζην ζπλδηθαιηζηη-
θφ θίλεκα! Να απνβάινπκε απφ ηα ζσκαηεία καο 
ηνπο μεπνπιεκέλνπο θαη ζπκβηβαζκέλνπο, ηνπ εξγν-
δνηηθνχ θαη θπβεξλεηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ. 

Θπκήζνπ! Οη θαηαθηήζεηο ζην παξειζφλ έγηλαλ κε 
αγψλεο, κε αίκα, κε ζπζίεο. Απφ πάλσ πνηέ θαη 
πνπζελά δε δφζεθε ηίπνηα, απφ θακία θπβέξλεζε. 
Τπνρξεψζεθαλ απφ ηε ιατθή πάιε. Καη ηψξα κφλν 
απηφο ν δξφκνο ππάξρεη. Μελ πεξηκέλεηο ζσηήξεο! 

Τπάξρνπλ φιεο νη πξνυπνζέζεηο λα δήζνπκε κηα 
δσή κε δηθαηψκαηα, κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο αλά-

γθεο καο. 

Να πάξνπκε ηελ ππφζεζε ζηα ρέξηα καο. 

Κυβερνητική φιέστα στο καραμαγκά 

Με κηα θηέζηα - θνξντδία απέλαληη ζηνπο εξγαδφκελνπο 
ησλ ναςπηγείυν καπαμαγκά, πξαγκαηνπνηήζεθε, ηε Γεπηέ-

ξα 6/10, ε θαζέιθπζε ηνπ ππνβξπρίνπ «ΠΙΠΙΝΟ». 

Όζα είπε ν πξσζππνπξγφο είλαη υμή διαζηπέβλυζη ηηρ 
ππαγμαηικόηηηαρ και κοποφδία απέλαληη ζηνπο εξγαδφκελνπο 
ηνπ λαππεγείνπ θαη ην ιαφ, πνπ βιέπεη ηα λαππεγεία θαξακα-
γθά «αξγνπεζαίλνπλ» ρξφληα ηψξα σο ηδηνθηεζία ηνπ Άξαβα 

επηρεηξεκαηία άθα θαη ηεο γεξκαληθήο «HDW». 

Οη ηδηνθηήηεο ησλ λαππεγείσλ νθείινπλ ζηνπο εξγαδφκε-
λνπο δεδνπιεπκέλα απφ ηηο 18 Αππίλη 2012, ε δε θπβέξλεζε 
δελ παίξλεη ζέζε ζηε ...«κεηαμχ ηνπο δηαθνξά». Οη ηδηνθηήηεο 
εηζέπξαμαλ ηνπιάρηζηνλ 2,4 διζ. εςπώ απφ ηα εμνπιηζηηθά 
πξνγξάκκαηα ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ, αιιά έρνπλ θαηαδηθά-
ζεη ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ απιήξσηε θαη εθ πεξηηξνπήο εξ-
γαζία, νη δε εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ναππεγείνπ θπξηνιεθηηθά 

ζθνπξηάδνπλ. 

Ζ θπβέξλεζε, πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβεη θάπνηα ζηηγκή ηα 
φλησο ζεκαληηθά γηα ηελ άκπλα ηεο ρψξαο ππνβξχρηα, δξνκν-
ιφγεζε εμειίμεηο ψζηε λα μεθηλήζνπλ μαλά νη εξγαζίεο ζηα 
λαππεγεία, νη δε 826 ελαπνκείλαληεο εξγαδφκελνη σζήζεθαλ 
λα ππνγξάςνπλ αηομικέρ ζςμβάζειρ κε ην Πνιεκηθφ Ναπηηθφ 
κε κηζζνχο απφ 850 επξψ θαη κεηψζεηο 35% ζε ζρέζε κε ηηο 

ακνηβέο πνπ είραλ παιηφηεξα. 

Τπνινγίδεηαη φηη ν ειιεληθφο ιαφο, γηα ηα 4 απηά ππνβξχρη-
α ζπλ ην πνιχπαζν «Παπαληθνιήο» θαη άιια 2 ππνβξχρηα 
πνπ δελ έρνπλ θαλ μεθηλήζεη λα θαηαζθεπάδνληαη, έρεη ήδε 
πιεξψζεη 3,2 δηζ. επξψ! 

Μ ε πνιπζέιηδε δήισζή ηνπ, ν πξφεδξνο ηεο          
ΠΔΝΔΝ θαη ζηέιερνο ηνπ ΤΡΗΕΑ, Α. Νηαιαθν-

γηψξγνο, ζηηο 2 Οθηψβξε, εκθαλίδεηαη λα θαηαγγέιιεη κελ 
ηελ θπβέξλεζε ΝΓ - ΠΑΟΚ, αιιά θαη κε πζηεξφγξαθν λα 
πξνεηδνπνηεί ηελ εγεζία ηνπ ΤΡΗΕΑ.  

πγθεθξηκέλα αλαθέξεη: 

«Δάλ ππάξρνπλ ζηελ εγεζία ηεο αξηζηεξάο θαη εηδηθά 
ζηνλ ΤΡΗΕΑ πνιηηηθά πξφζσπα πνπ ζπλδηαιέγνληαη, κπ-
ζηηθά ή φρη, κε ην εθνπιηζηηθφ θεθάιαην θαη επηδηψθνπλ 
έλαλ "ηζηνξηθφ ζπκβηβαζκφ καδί ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ζπ-
λερηζζεί ε αζχδνηε επηρεηξεκαηηθή δξάζε ηνπο ή λα επηηεπ-
ρζεί κηα ζπκθσλία καδί ηνπο ρσξίο λα ζίγνληαη ηα ζπληαγ-
καηηθά θαηνρπξσκέλα ζθαλδαιψδε θαη πξνθιεηηθά πξνλφ-
κηά ηνπο (απαζρφιεζε - θνξνινγία θ.ιπ.) ζα αληηκεησπί-
ζνπλ ηελ θαζνιηθή θαηαθξαπγή ηνπ ζπλφινπ ηεο θνηλσλί-
αο, ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο θαη ηνπ Ναπηεξγαηηθνχ θφζκνπ 
ηεο ρψξαο καο. Ο δξφκνο θαη ε πνξεία πνπ αθνινχζεζε ην 
ΠΑΟΚ πηζηεχνπκε φηη πξέπεη λα δείμεη θαη λα δηδάμεη θαη 
ηνλ πιένλ αθειή παξάγνληα ηεο αξηζηεξάο φηη ν δξφκνο 
ηνπ ζπκβηβαζκνχ, ηεο ελζσκάησζεο θαη ηειηθά ηεο επηθπ-
ξηαξρίαο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη δξφκνο νιηζζεξφο, επηθίλδπ-
λνο θαη ζα νδεγήζεη κε απφιπηε βεβαηφηεηα αξγά ή γξήγν-
ξα ζηε ζχγθξνπζε θαη ηε ξήμε κε ηνπο εξγαδφκελνπο, ην 
ιαφ θαη ηελ θνηλσλία. Όζνη θιεξηάξνπλ θαη εξσηνηξνπνχλ 
κε ηέηνηεο ηδέεο θαη απφςεηο ζα βξεζνχλ κπξνζηά ζε πνιχ 
δπζάξεζηεο εθπιήμεηο». 

Σα ηπρφλ εζσηεξηθά ηνπο πξνβιήκαηα δε καο ελδηαθέ-
ξνπλ. Μαο ελδηαθέξεη φκσο ην «μέπιπκα» πνπ επηρεηξεί. 

Ση δελ αλαθέξεη: 

1. Γελ θάλεη θακία αλαθνξά ζην λ. 2687/1953 θαη ηνλ 

φξν 8 ησλ εγθξηηηθψλ πξάμεσλ λενιφγεζεο ησλ πινίσλ 
πνπ επηηξέπεη ζηνπο εθνπιηζηέο λα κελ εθαξκφδνπλ ηηο 
πιινγηθέο πκβάζεηο θαη λα απαζρνινχλ έλα κεγάιν κέ-
ξνο ησλ λαπηεξγαηψλ κε κηζζνχο ηεο ρψξαο θαηαγσγήο 
ηνπο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ζήκεξα λα είλαη ην 25% 
ησλ λαπηεξγαηψλ ζηα πινία κε ειιεληθή ζεκαία, κε Δ - 
Κνηλσληθή Αζθάιηζε θαη ην 75% λα είλαη κε «καχξε» αλα-
ζθάιηζηε εξγαζία. Παξάιιεια, ζηα αλαζθάιηζηα πινία, νη 
εθνπιηζηέο δελ έρνπλ θακία ππνρξέσζε λα έρνπλ λαπηεξ-
γάηεο κε ζπγθξνηεκέλα δηθαηψκαηα. 

Ο πξφεδξνο ηεο ΠΔΝΔΝ θαη ν ΤΡΗΕΑ φηαλ κηινχλ γηα 
δηαπξαγκαηεχζεηο αλαθέξνληαη ζε νξηζκέλνπο κφλν λαπ-
ηεξγάηεο κε ζπγθξνηεκέλα δηθαηψκαηα θη αθήλνπλ απέμσ 
ηε κεγάιε κάδα ησλ λαπηεξγαηψλ. Γη' απηφ ζηηο αλαθνηλψ-
ζεηο ηνπ ζσκαηείνπ ηνπο θαζψο θαη ζε εξψηεζε ηνπ ΤΡΗ-
ΕΑ ζηε Βνπιή γξάθνπλ γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ φξνπ 8 ησλ 
εγθξηηηθψλ πξάμεσλ λενιφγεζεο θαη φρη γηα θαηάξγεζή 
ηνπ. Αθήλνπλ, δειαδή, ηνπο εθνπιηζηέο λα αισλίδνπλ πά-
λσ ζηα εξγαηηθά δηθαηψκαηα ηνπ ζπλφινπ ησλ λαπηεξγα-
ηψλ. Απηφ δελ ην θάλνπλ κε κπζηηθέο ζπλαληήζεηο νξηζκέ-
λνη, ην θάλνπλ φινη καδί θφξα παξηίδα κέξα κεζεκέξη. 

2. Ο πξφεδξνο ηεο ΠΔΝΔΝ θαη ν ΤΡΗΕΑ είλαη 

έλζεξκνη ππνζηεξηθηέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεο πλ-
ζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη, θαη ηεο άξζεο ηνπ cabotage, γη' απηφ 
ππνλφκεπζαλ θαη ππνλνκεχνπλ ζπζηεκαηηθά καδί κε ηε ΝΓ 
θαη ην ΠΑΟΚ, ηνπο αγψλεο ησλ λαπηεξγαηψλ. Γλσζηέο νη 
ππνλνκεπηηθέο δειψζεηο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ΤΡΗΕΑ Σζί-
πξα γηα ηελ απεξγία ησλ λαπηεξγαηψλ σο «εμαιινζχλε» 
θαη ηηο δειψζεηο ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΠΔΝΔΝ ζηα θαλάιηα 
πνπ εθιηπαξνχζε γηα νξηζκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο, θαηαγγέι-
ινληαο ηελ θ. Καηζέιε φηη καο εμαπάηεζε. 

3. Γηα ην πνηνο έθαλε θαη θάλεη παξαζθεληαθέο ζπλαι-

ιαγέο κε ην εθνπιηζηηθφ θεθάιαην, γηα λα ππεξεηεί ηα ζπκ-
θέξνληα ηνπο, αλαγλσξίδνληαο ζηνπο εθνπιηζηέο ηελ πξν-
ζθνξά ηνπο, είλαη καθξχο ν θαηάινγνο κειψλ θαη ζηειερψλ 
ηνπ ΤΡΗΕΑ, ηεο ΑΠ (ΜΔΣΑ), θη απηφ είλαη γλσζηφ ζε 
φινπο ηνπο «παξνηθνχληεο ηελ Ηεξνπζαιήκ». 

Ζ «πξνεηδνπνίεζή» ηνπ ζηελ εγεζία ηνπ ΤΡΗΕΑ είλαη 
άζθαηξα ππξά, πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ δηάθνξνπο ζηφρνπο 
σο πξνο ηε λνκή ηεο θπβεξλεηηθήο εμνπζίαο, αιιά δελ 
κπνξεί λα μεπιχλεη θαλέλαλ πνπ έρεη θαηαρσξεζεί ζηε 
ζπλείδεζε ησλ λαπηεξγαηψλ ζαλ ππεξέηεο ησλ εθνπιηζηη-
θψλ ζπκθεξφλησλ. 

Πνιχ πεξηζζφηεξν, πνπ ηαπηφρξνλα, ελψ θαιιηεξγεί 
ζπγρχζεηο θαη απηαπάηεο ζην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα, ε-
ρζξεχεηαη ηελ αλάπηπμε αγψλσλ, θαηαγγέιιεη ζην Δξγαηη-
θφ Κέληξν Πεηξαηά σο εθπξφζσπνο ηεο ΑΠ, καδί κε ΠΑ-
ΚΔ - ΓΑΚΔ, ην ΠΑΜΔ θαη ηελ πξφηαζή ηνπ γηα ζπκκεηνρή 
ζην Παλειιαδηθφ πιιαιεηήξην ηελ 1ε Ννέκβξε, ελψ ν 
Γξακκαηέαο ηεο ΠΔΝΔΝ ζπκθψλεζε καδί κε ηα ππφινηπα 
κέιε ηεο ΔΔ ηεο ΠΝΟ, ζηελ πξφηαζε ησλ ζσκαηείσλ ΠΔ-
ΜΔΝ - «ΣΔΦΔΝΧΝ» - ΠΔΔΜΑΓΔΝ γηα ζπκκεηνρή ησλ 
λαπηεξγαηψλ ζην Παλειιαδηθφ πιιαιεηήξην. 

Δπαγγειάθεο Αζαλάζηνο 
Α' Γξακκαηέαο ηεο ΠΔΜΔΝ, Μέινο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ ΔΚΠ 

  

 



 
Σελίδα 3 

Φ ηιηάδεο εξγαδφκελνη, άλεξγνη, λένη, 
γπλαίθεο, απηναπαζρνινχκελνη, 

θησρνί αγξφηεο θαη ζπληαμηνχρνη πιεκπξί-
δνπλ ηηο ηειεπηαίεο κέξεο φιεο ηηο κεγάιεο 

πφιεηο ηεο ρψξαο ζρεκαηίδνληαο δεθάδεο 
ιατθά πνηάκηα ηεο νξγήο, πνπ ηελ 1ε ηνπ 
Ννέκβξε ζα θαηαθιχζνπλ ην Σχληαγκα, κε 
θεληξηθά ζπλζήκαηα: 

 «Θέινπλε ζπλαίλεζε λα θηάζνπκε 

ζηνλ πάην, νξγάλωζε παληνύ, λα 
ξζνπλ ηα πάλω θάηω» 

 «Κακία εκπηζηνζύλε, θακία αλακνλή,  

νξγαλώζνπ ηώξα γηα πάιε ηαμηθή», 

 «Δδώ εδώ κε αγώλα ηαμηθό, γηαηί     

εκείο  δελ  δνύκε  κε  400  επξώ» 
Σηελ Αζήλα, ην 

Σαββάην 4 Οθηψ-
βξε, γέκηζε ε Οκφ-
λνηα θαη νη γχξσ 
δξφ-

κνη. Φαξαθηεξηζηηθφ 
ηνπ φγθνπ θαη ηεο 
καδηθφηεηαο είλαη 
πσο φηαλ ε θεθαιή 
ηεο πνξείαο έθζαζε 
ζην Σχληαγκα, ην 
ηέινο ηεο βξηζθφ-

ηαλ αθφκα ζηελ 
Οκφλνηα. Ιδηαίηεξα 
καδηθά ήηαλ ηα κπινθ Δπηηξνπψλ Αλέξγσλ, 
Λατθψλ Δπηηξνπψλ θαη Σσκαηείσλ Δξγαδν-
κέλσλ ζηνπο ΟΤΑ. 

«Απέλαληη ζηελ επίζεζε θεθαιαίνπ θαη 
θπβέξλεζεο ν κφλνο δξφκνο είλαη ε νξγά-

λσζε ηνπ αγψλα, ε αληίζηαζε ζηελ επέθηα-
ζε ηεο ειαζηηθφηεηαο θαη ζηε κείσζε ησλ 
κηζζψλ, ε θαηάξγεζε φισλ ησλ αληεξγαηη-
θψλ λφκσλ, ε ππεξάζπηζε ησλ ζπιινγηθψλ 
ζπκβάζεσλ», ηφληζε ζηελ θεληξηθή νκηιία 
ν Β. Πεηξόπνπινο απφ ην ΠΑΜΔ θαη πξφ-

ζζεζε:  
«Δκείο θαινχκε ηνπο εξγαδφκελνπο λα 

δψζνπλ ςήθν εκπηζηνζχλεο ζηε δχλακή 
ηνπο θαη ηνπο αγψλεο ηνπο, αλνίγνληαο έηζη 
ην δξφκν γηα ηελ αλαηξνπή. Τελ 1ε Ννέκ-
βξε λα βνπιηάμεη ε Αζήλα κε εξγάηεο, κε 
λενιαίνπο, κε αλέξγνπο, κε επαγγεικαηνβη-

νηέρλεο, κε αγξφηεο, κε ζπληαμηνχρνπο, 
δηεθδηθψληαο ηε δσή πνπ καο αλήθεη θαη φρη 
ηα ςίρνπια πνπ ζέινπλ λα καο κνηξάζνπλ 
νη ππεξέηεο ηνπ ξεαιηζκνχ ηεο ΔΔ θαη ησλ 
θαπηηαιηζηηθψλ θεξδψλ.  

Υπάξρνπλ φιεο νη πξνυπνζέζεηο λα      
δήζνπκε κηα δσή κε δηθαηψκαηα, κε βάζε  

ηηο  ζχγρξνλεο  αλάγθεο  καο.  
Να πάξνπκε ηελ ππφζεζε ζηα ρέξηα καο. 

Καη κεηά ηελ 1ε ηνπ Ννέκβξε, ζηε βάζε 
φιεο απηήο ηεο δνπιεηάο, πξνεηνηκαδφκαζηε 

γηα κεγάιεο απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο,  
εθηηκψληαο ην κέγεζνο ηεο επίζεζεο γεληθά, 
θαηά θιάδν, θαηά ρψξν δνπιεηάο, κε ηηο 
δπλάκεηο ηνπ ηαμηθνχ θηλήκαηνο ζηελ πξψ-

ηε γξακκή ηνπ αγψλα».  
Σχληνκν ραηξεηηζκφ απεχζπλε απφ ην 

βήκα ηεο ζπγθέληξσζεο ν γξακκαηέαο ηνπ 
Σσκαηείνπ Μεηξφ Σηνθρφικεο, Ούιε Πέξ-
ζνλ,  ελψ ακέζσο κεηά ραηξέηηζαλ ν Υξ. 
Κπξηαδήο, εθ κέξνπο ησλ εξγαδνκέλσλ κε 
ζπκβάζεηο ανξίζηνπ ρξφλνπ, θαη ν Γ. Θεν-

δωξόπνπινο, εθπξφζσπνο ηεο ΠΑΣΔΒΔ, ν 
νπνίνο θάιεζε «λα δπλακψζεη ζην θίλεκα ε 
γξακκή ξήμεο κε ηα κνλνπψιηα, ηελ ΔΔ θαη 
ηηο θπβεξλήζεηο ηνπο». Σην ζπιιαιεηήξην 

ηεο Αζήλαο πα-
ξαβξέζεθε ν ΓΓ 

ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ, 
Γεκήηξεο  Κνπ-
ηζνύκπαο. 

Σ ηνλ Πεηξαηά ε 
ζπγθέληξσζε 

ηνπ Σαββάηνπ 4 
Οθηψβξε έγηλε 

ζηελ πιαηεία Κα-
ξατζθάθε, φπνπ 
ραηξεηηζκφ απεχ-
ζπλε ν . Κό-
ληεο απφ ηελ 

Δπηηξνπή  Αλέξγσλ Πεηξαηά, ελψ ηελ θε-
ληξηθή νκηιία έθαλε ν Ν. Ξνπξάθεο, κέινο 

ηεο ΔΓ ηνπ ΠΑΜΔ θαη πξφεδξνο ηνπ Δξγαηη-
θνχ Κέληξνπ Πεηξαηά, ν νπνίνο, κεηαμχ 
άιισλ, επεζήκαλε:  

«Γπλακψλνπκε παληνχ ζε φινπο ηνπο 
θιάδνπο, ζηα κεγάια εξγνζηάζηα, εθεί πνπ 
ζπγθεληξψλεηαη ε εξγαηηθή ηάμε, ην ξεχκα 

ηεο αληηπαξάζεζεο θαη ηνπ απεγθισβηζκνχ 
εξγαδνκέλσλ απφ ηε ζεσξία, ηελ πνιηηηθή 
θαη πξαθηηθή ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ ζπκβηβα-
ζκνχ.  

Γπλακψλνπκε ηελ αληηπαξάζεζε κε ηνπο 

θνξείο ηνπο ζε πνιηηηθφ θαη ζπλδηθαιηζηηθφ 
επίπεδν. Γπλακψλνπκε ην ξεχκα ηεο ηαμη-

θήο ζπζπείξσζεο θαη πάιεο, ην ξεχκα ηεο 
αληηθαπηηαιηζηηθήο, αληηκνλνπσιηαθήο ζπκ-
καρίαο γηα ηνλ άιιν δξφκν αλάπηπμεο, 
φπνπ ν πινχηνο πνπ παξάγεη ε εξγαηηθή 
ηάμε ζα είλαη ζηα ρέξηα ηεο. Σπλερίδνπκε 
απνθαζηζηηθά γηα ηελ επηηπρία ηνπ Παλει-
ιαδηθνχ ζπιιαιεηεξίνπ ηελ 1ε Ννέκβξε 

ζην Σχληαγκα».  
Αθνινχζεζε πνξεία ζε φινπο ηνπο θε-

ληξηθνχο δξφκνπο ηεο πφιεο, ε νπνία θαηέ-
ιεμε ζηελ πιαηεία Κνξαή.  Σηε ζπγθέληξσ-
ζε παξαβξέζεθε πνιπκειήο αληηπξνζσπεία 
ηνπ ΚΚΔ, κε επηθεθαιήο ηνλ Γηώξγν Μαξί-

λν, κέινο ηνπ ΠΓ ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ.   

Μ αδηθή ζπγθέληξσζε πξαγκαηνπνηήζε-

θε απφ ηηο πλεξγαδφκελεο  πληαμη-

νπρηθέο Οξγαλψζεηο ΗΚΑ, ΔΛΣΑ, ΓΖΜΟΗΟΤ, 

ΟΔ, OAEE, ΠΔ/ΝΑΣ, ΟΣΑ, ΣΑΔ/ΟΑΔΔ, ηελ 
Πέκπηε 2/10 ζηελ πιαηεία Κιαπζκψλνο, κε ηε 

ζπκκεηνρή θαη λέσλ νξγαλψζεσλ πνπ δεί-

ρλνπλ ηελ απήρεζε πνπ είρε ην θάιεζκα ηεο 

πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο Αγψλα (ΔΑ). 

Οη ζπληαμηνχρνη κε ηελ παξνπζία ηνπο δή-

ισζαλ "παξψλ" ζην ζρεδηαζκφ ησλ πληαμηνπ-

ρηθψλ Οξγαλψζεσλ γηα αγσληζηηθή δηεθδίθεζε 

ησλ αηηεκάησλ ηνπο, δελ απνδέρνληαη ηηο δή-

ζελ εχθνιεο "ιχζεηο" απφ ηνλ θαλαπέ θαη ην 

επηρείξεκα γηα ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

αγψλσλ. 

Κάησ απφ ηελ 

πίεζε ηεο κεγαιεηψ-

δνπο ζπγθέληξσζεο 

ππνρψξεζαλ θαη 

άλνημαλ νη πφξηεο 

ηνπ πξσζππνπξγη-

θνχ γξαθείνπ, φπνπ 

νη ζπληαμηνχρνη α-

παίηεζαλ γηα άιιε 

κηα θνξά ηελ επίιπ-

ζε ησλ νμπκέλσλ 

πξνβιεκάησλ. 

ε αλαθνίλσζή ηεο ε ΔΑ ησλ πλεξγαδφ-

κελσλ πληαμηνπρηθψλ νξγαλψζεσλ κεηαμχ 

άιισλ ηνλίδεη:  

«Ζ επίζεζε Δπξσπατθήο Έλσζεο - θεθα-

ιαίνπ είλαη δηαρξνληθή, ζα ζπλερηζηεί,  ε ζπγθπ-

βέξλεζε κε ην ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ 2015 

κεηψλεη ηηο θνηλσληθέο δα-πάλεο γηα Τγεία - 

ζπληάμεηο - Πξφλνηα), λέν Αζθαιηζηηθφ εηνηκά-

δνπλ γηα ςήθηζε, ηα ςίρνπια απφ ην αηκαην-

βακκέλν πιεφλαζκα θαη ηα θηινδσξήκαηα 

ζηνπο εμαζιησκέλνπο δελ καο μεγεινχλ.  

Ζ αλεξγία δηνγθψζεθε θαη νη κεγαινεξγνδφ-

ηεο ηε ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηε κείσζε ησλ          

κηζζψλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο κεξηθήο απαζρφ-

ιεζεο κε 5κελα ησλ 400 επξψ θαη αλαζθάιη-

ζηα γηα ηα παηδηά καο.» 

Σαπηφρξνλα ε ΔΑ θαιεί ηηο Πξσηνβάζκηεο 
πληαμηνπρηθέο Οξγαλψζεηο φιεο ηεο ρψξαο 

θαη φινπο ηνπο ζπληαμηνχρνπο λα ζπκκεηά-

ζρνπλ ζην παλειιαδηθφ ζπιιαιεηήξην ηελ 1ε 

Ννέκβξε εκέξα άββαην 12 κ. ζηελ Αζήλα, 

ψζηε λα δηαδειψζνπλ καδί κε φινπο ηνπο εξ-
γαδφκελνπο ηα δίθαηα αηηήκαηα ησλ ζπληαμηνχ-

ρσλ, πνπ είλαη: 

  Κακία πεξηθνπή ζε θχξηεο θαη επηθνπξηθέο 

ζπληάμεηο. 

  Άκεζε επαλαθνξά 

ησλ δψξσλ Υξηζηνπ-
γέλλσλ θαη ηνπ επηδφ-

καηνο αδείαο, γηα 

φινπο. 

  Δπαλαθνξά ηνπ 

ΔΚΑ ζηνπο θάησ 

απφ 65 ρξφλσλ. 

  Άκεζε έθδνζε θχ-

ξησλ θαη επηθνπξηθψλ 

ζπληάμεσλ. Δπαλα-

θνξά ησλ πξνγξακ-

κάησλ ινπηξνζεξα-

πεηψλ θαη θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ. 

  Άκεζε ζπληαμηνδφηεζε ζηνπο επαγγεικαηίεο 

πνπ  ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα. 

  Κάιπςε ζε θάξκαθα, ηαηξηθέο εμεηάζεηο, ζε-

ξαπεία δσξεάλ ζε φζνπο ην έρνπλ αλάγθε, 

ρσξίο πξνυπνζέζεηο θαη πξναπαηηνχκελα. 

  Να θαηαξγεζνχλ ηψξα φινη νη αληεξγαηηθνί, 

αληηαζθαιηζηηθνί, θνξνκπερηηθνί λφκνη. Απν-
θαηάζηαζε φισλ ησλ πεξηθνπψλ ζηηο ζπληά-

μεηο. 

  Απνθιεηζηηθά δεκφζηα - δσξεάλ Τγεία, ηαηξν-

θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. 

 
 

Δ θαηνληάδεο ζσκαηεία θαη θνξείο, αλάκε-

ζά ηνπο θαη ηα λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία 

ΠΔΜΔΝ, ΣΔΦΔΝΝΧΝ, ΠΔΠΡΝ, ΠΔΔΜΑ-

ΓΔΝ, ΠΔ-ΝΑΣ, κε ςεθίζκαηα Γ.. θαη Γ.. 

εθθξάδνπλ ηελ θαηεγνξεκαηηθή ηνπο αληίζεζε 

ζην  λνκνζρέδην γηα ηα νηθνλνκηθά ησλ θνκκά-

ησλ θαη  θαινχλ ηελ θπβέξλεζε λα απνζχξεη ην 

λνκνζρέδην θαη ηνπο βνπιεπηέο λα ην θαηαςεθί-

ζνπλ ζηε Βνπιή, αλαθέξνληαο φηη: 

Σν λνκνζρέδην ηεο θπβέξλεζεο γηα ηα νηθν-

λνκηθά ησλ θνκκάησλ φρη κφλν δελ έρεη ζηφρν 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαπινθήο επηρεηξεκαηη-

θψλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ κε ηα πνιηηηθά 

θφκκαηα θαη βνπιεπηέο, φπσο ππνθξηηηθά ηζρπ-

ξίδνληαη, αιιά αληίζεηα ηε λνκηκνπνηεί ζεζκνζε-

ηψληαο ηηο ζπλαιιαγέο θνκκάησλ θαη βνπιεπ-

ηψλ κε ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο ζεζπίδν-

ληαο  κάιηζηα θαη έθπησζε ζην 100% ησλ ζρεηη-

θψλ πνζψλ απφ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ησλ       

επηρεηξεκαηηψλ – ρξεκαηνδνηψλ. 

Σελ ίδηα ζηηγκή πξνζπαζεί λα πεξηνξίζεη ηε 

δπλαηφηεηα, θφκκαηα πνπ ζηεξίδνληαη νηθνλνκη-

θά απφ ην ιαφ λα απεπζχλνληαη ζε απηφλ γηα 

ηελ νηθνλνκηθή ηνπο ζηήξημε θαη ιεηηνπξγία,   

ζεζκνζεηψληαο ην θαθέισκα ησλ κειψλ θαη 

θίισλ ελφο θφκκαηνο πνπ απφ ην πζηέξεκά 

ηνπο επηζπκνχλ λα ην εληζρχζνπλ νηθνλνκηθά 

επηβάιινληαο ηελ αλαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπο 

θαη ηνπ ΑΦΜ ή ηνπ αξηζκνχ ηεο αζηπλνκηθήο 

ηνπο ηαπηφηεηαο, αθφκα θαη γηα κηα ζπλδξνκή      

ή νηθνλνκηθά ελίζρπζε 2-5 επξψ. 

Σα παξαπάλσ απνζθνπνχλ ζηνλ πεξηνξη-

ζκφ ηεο πνιηηηθήο δξάζεο ελάληηα ζηελ αληηιατ-

θή πνιηηηθή θαη απνηειεί κέξνο ηεο ζπλνιηθήο 

πνιηηηθήο γηα ηελ θαηαζηνιή ησλ αγψλσλ ηνπ 

εξγαηηθνχ – ιατθνχ θηλήκαηνο θαη ησλ κέηξσλ 

πνπ εηνηκάδνληαη ζε βάξνο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη 

δξάζεο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη 

ηνπ  δηθαηψκαηνο ηεο απεξγίαο. 

Δίλαη ππνρξέσζε φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο λα αληηηαρζεί ζε απ-

ηνχο ηνπο ζρεδηαζκνχο, λα απαηηήζεη, λα παιέ-

ςεη λα κελ ςεθηζηεί θαη λα κελ  εθαξκνζηεί. 

ε θάζε πεξίπησζε εθθξάδνπκε ηελ θαηαδί-

θε καο ζε απηέο ηηο αληηδεκνθξαηηθέο κεζνδεχ-

ζεηο ηεο θπβέξλεζεο θαη δειψλνπκε ηε δηάζεζή 

καο λα αγσληζηνχκε γηα λα κελ εθαξκνζηεί. 

Χο εξγαδφκελνη θαη ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα, 

καο αθνξά άκεζα. 

Καινχκε ηνπο ζπλαδέιθνπο καο ζε επα-

γξχπλεζε θαη εηνηκφηεηα λα αγσληζηνχκε 

λα κελ πεξάζεη ην λνκνζρέδην θαη αλ ςεθη-

ζηεί λα κείλεη ζηα ραξηηά, λα κελ εθαξκνζηεί         

ην λέν αληηδεκνθξαηηθφ κέηξν, ην λέν             

θαθέισκα. 

 ρεηηθά κε ηελ απφθαζε ηνπ 
ΤΝΑ λα θαηαγγείιεη ηελ ζχκ-

βαζε γηα ηε γξακκή Θεζζαινλίθε-
Καβάια-Λήκλν-Μπηηιήλε-άκν-
Ηθαξία, πνπ «εμππεξεηνχζε» ήδε 
ειιηπέζηαηα, ε ΝΔΛ θαζψο γηα ηε 
γξακκή Λαχξην Φαξξά-Μεζηά Υίνπ 
πνπ ππνηίζεηαη φηη «εμππεξεηνχζε» 
ε εηαηξεία «Η ΜΗΝΚ ΦΔΡΡΗ ΝΔ», 
ζπγαηξηθή ηεο ΝΔΛ, «πξφθεηηαη νπζη-
αζηηθά γηα απαιιαγή ηεο ΝΔΛ θαη 
ηεο ζπγαηξηθήο ηεο απφ ηελ ζπκβαηη-
θή ππνρξέσζε ηνπο θαη κάιηζηα κε 
«κπφλνπο» 500 απνιχζεηο λαπηεξ-
γαηψλ. Αθφκε, κε πξφζρεκα ηελ 
ππνπξγηθή απφθαζε, ε ΝΔΛ εη-
ζπξάηηεη δεζηφ ρξήκα κε ηελ απνδε-
κίσζε κεγάισλ ρξεκαηηθψλ πν-
ζψλ», φπσο πνιχ εχζηνρα αλαθέξε-
ηαη ζε αλαθνίλσζε ηεο Σ.Δ. Λή-
κλνπ ηνπ ΚΚΔ ε νπνία θαιεί  ην ιαφ 
ηεο Λήκλνπ λα   βγάιεη ηα  ζπκπεξά-
ζκαηά ηνπ: 

1) Απφ ηηο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ  
Ναπηηιίαο γηα θαηάξγεζε ηνπ δξνκν-
ινγίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο, δχν κήλεο 
πξηλ ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο 
κε ηε ΝΔΛ. 

2) Απφ ην φηη ε λέα πξφζθιεζε 
ελδηαθέξνληνο πνπ δεκνζηεχηεθε 
απφ ην ΤΝΑ, πξνβιέπεη κέρξη δχν 
δξνκνιφγηα ηε βδνκάδα ζηηο γξακ-
κέο απηέο, αληί γηα ηξία πνπ ήηαλ 
κέρξη ζήκεξα θαη πξνβιέπεη επηδν-
ηήζεηο ηξεηο θνξέο απάλσ απφ απηέο 
πνπ δηλφηαλ κέρξη ηψξα.  

3) Απφ ηηο δειψζεηο ηνπηθψλ πα-
ξαγφλησλ ηνπ λεζηνχ φηη επηηέινπο ν 
Τπνπξγφο έδσζε ιχζε. Δίλαη ην ιη-
γφηεξν απνπξνζαλαηνιηζηηθέο γηαηί 
απφ ηηο αξρέο ηνπ 2013, είρακε θα-
ηαγγείιεη φηη ππάξρεη κειέηε ζην Τ-
πνπξγείν Ναπηηιίαο κε ηίηιν «Γξάζε     
γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο Διιεληθήο  
Αθηνπινΐαο» πνπ κηινχζε γηα θνκβη-
θά θαη πεξηθεξεηαθά ιηκάληα θαη αλά-
ινγα δξνκνιφγηα φπσο ζπκθέξνπλ 
ζηνπο εθνπιηζηέο. 

Π αξέκβαζε ζην ΤΝΑ έθαλε 
ν λενεθιεγκέλνο κε ηε 

«ΛΑΨΚΖ   ΤΠΔΗΡΧΖ» δήκαξ-
ρνο Ηθαξίαο, επηζεκαίλνληαο φηη:  

Γπζηπρψο ε θαηάζηαζε ζηα αθην-
πιντθά δεδνκέλα γηα ηνλ ηφπν καο 
βξίζθεηαη γηα κηα αθφκα θνξά ζε 
αδηέμνδν ιφγσ ηεο πνιηηηθήο πνπ 
αθνινπζείηαη εδψ θαη ρξφληα απφ 
φιεο ηηο θπβεξλήζεηο. Ζ πξφζθαηε 
θίλεζε ηνπ Τπνπξγνχ λαπηηιίαο εθ 
ηνπ απνηειέζκαηνο δελ απνδεηθλχε-
ηαη σο θίλεζε ππνζηήξημεο ησλ ζπκ-
θεξφλησλ ησλ λεζησηψλ, αιιά νχηε 
θαη ησλ λαπηεξγαηψλ. Αθνχ δελ δε-
κηνπξγεί θακία πξνυπφζεζε γηα λα 
αιιάμεη πξνο ην θαιχηεξν ε αθην-
πιντθή ζχλδεζε ησλ λεζηψλ καο κε 
ηελ Βφξεην Διιάδα. Δλψ γηα άιιε 
κηα θνξά αθήλεη άζηθην ην θαζεζηψο 
αζπδνζίαο ησλ εθνπιηζηψλ. Έλα 
θαζεζηψο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί 
απφ ηνπο λφκνπο, πνπ ηφζν ηα θφκ-
καηα πνπ ζηεξίδνπλ ηελ ζεκεξηλή 
θπβέξλεζε φζν θαη νη ζεκεξηλνί  π-
πνπξγνί σο θπζηθά πξφζσπα ςήθη-
ζαλ θαη πινπνηνχλ. 

 Μφλν κε απνθιεηζηηθά δεκφζην 
Δζληθφ Φνξέα Αθηνπιντθψλ πγθνη-
λσληψλ κε εξγαηηθφ έιεγρν θαη ιαίθή 
εμνπζία κπνξεί λα δηαζθαιηζζνχλ νη 
αλάγθεο ησλ λεζησηψλ, ησλ εξγαδν-
κέλσλ θαη ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα 
ησλ λαπηεξγαηψλ: 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕ ΣΨΡΑ: 

1) Απξφζθνπηε ζχλδεζε ησλ 
λεζηψλ καο κε ην Πεηξαηά θαη 
κεηαμχ ηνπο ρεηκψλα - θαιν-
θαίξη. 

2) Ναχια πξνζηηά ζηνπο επη-
βάηεο πνπ ζα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο 
απμήζεηο ζε κηζζνχο θαη ζπληάμεηο 
ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ Διιήλσλ 
εξγαδνκέλσλ. 

3) Αζθαιή θαη γξήγνξα ηαμί-
δηα κε ζχγρξνλα θαη αζθαιή 
πινία. 

 

Οκτώβρης 2014 

 

 ηηο 26 επηέκβξε ζπκπιε-

ξψζεθαλ 14 ρξφληα απφ ην 

ηξαγηθφ λαπάγην ηνπ Δ/Γ-Ο/Γ πινίνπ 

«Δμπξέο ακίλα», πνπ βπζίζηεθε 

ζηηο 26 επηέκβξε 2000, κεηά απφ 

πξφζθξνπζε ζηηο βξαρνλεζίδεο 

Πφξηεο 2 λ.κ. αλνηρηά ηεο Πάξνπ, 

παίξλνληαο καδί ηνπ ζηνλ πγξφ ηάθν 

81 επηβάηεο θαη λαπηεξγάηεο, ην δεχ-

ηεξν ζε αξηζκφ λεθξψλ ζε ειιεληθά 

χδαηα κεηά ην λαπάγην ηνπ Δ/Γ-Ο/Γ 

«Ζξάθιεηνλ» ην Ννέκβξε ην 1967. 

Σν ππέξγεξν «Δμπξέο ακίλα» ζηηο 

31 Γεθέκβξε 2001 ζα ζπκπιήξσλε 

35 ρξφληα θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχ-

νπζα λνκνζεζία ζα έπξεπε λα απν-

ζπξζεί.  

Μεηά ην λαπάγην ην φξην ειηθίαο 

ησλ Δ/Γ πινίσλ ηεο αθηνπινταο θα-

ηέβεθε ζηα 30 ρξφληα, ελψ ην 2007 

θαηαξγήζεθε θάζε φξην ειηθίαο, γηα 

λα κπνξνχλ ηα ζαπάθηα λα πεγαη-

λνέξρνληαη αζηακάηεηα, απεηιψληαο 

επζέσο ηελ αζθάιεηα ηεο αλζξψπη-

λεο δσήο ζηε ζάιαζζα, γεκίδνληαο 

ηα ηακεία ησλ εθνπιηζηψλ, πνπ βέ-

βαηα δελ θηλδπλεχνπλ λα πληγνχλ 

νχηε λα θαηεγνξεζνχλ θαη πνιχ πε-

ξηζζφηεξν λα ηηκσξεζνχλ γηα ηα 

εγθιήκαηά ηνπο. 

Μ εηά απφ πνιχρξνλν δηθα-

ζηηθφ αγψλα, ηνλ πεξαζκέ-

λν Αχγνπζην ην πκβνχιην ηεο Δπη-

θξαηείαο αθχξσζε σο παξάλνκε ηελ 

απφθαζε ηνπ ΝΑΣ κε ηελ νπνία ηνλ 

Γεθέκβξε ηνπ 2000 είρε αξλεζεί λα 

απνδψζεη ηελ νθεηιφκελε ζχκθσλα 

κε ην λφκν απνδεκίσζε ζε ζπγγε-

λείο ζπκάησλ, πνπ απνξξέεη απφ 

ηελ δηαρείξηζε ηνπ Κεθαιαίνπ Αζθά-

ιηζεο Δπηβαηψλ θαη Ορεκάησλ 

(ΚΑΔΟ), ππέξ ηνπ νπνίνπ θάζε εηζε-

ηήξην επηβαξπλφηαλ κε πνζνζηφ 3%. 

Όκσο ην 2011, κε λφκν ηνπ ηφηε 

ππνπξγνχ ησλ εθνπιηζηψλ Μνπ-

ζνπξνχιε, ην ΚΑΔΟ θαηαξγήζεθε, 

κε απνηέιεζκα ην ΝΑΣ λα ππνζηεί 

απψιεηα εζφδσλ ηνπιάρηζηνλ 35 

εθαηνκ. επξψ ην ρξφλν ελψ ηα εηζη-

ηήξηα φρη κφλν δελ κεηψζεθαλ αιιά 

αληίζεηα απμήζεθαλ αξθεηά πάλσ 

απφ ηηο ηφηε ηηκέο…! 

 

 
 

Έ λαο αξηζκφο κεηαλαζηψλ δίρσο ηζηνξη-
θφ πξνεγνχκελν, 3.072, έρνπλ ράζεη ηε 

δσή ηνπο ζηε Μεζφγεην απφ ηνλ Ηαλνπάξην κέρξη 
ζήκεξα, απφ ηνπο 4.077 ζαλάηνπο «παξάηππσλ 
κεηαλαζηψλ» ζε δηεζλέο επίπεδν, ζηελ πιεηνλφ-
ηεηά ηνπο πξνεξρφκελνη απφ ηελ Αθξηθή θαη         
ηε Μέζε Αλαηνιή, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 
Γηεζλνχο νξγαληζκνχ Μεηαλάζηεπζεο (ΓΟΜ). 

Να ζεκεησζεί φηη απφ ηνπο ηνπιάρηζηνλ 
40.000 κεηαλάζηεο πνπ έρνπλ ράζεη ηε δσή ηνπο 
παγθνζκίσο απφ ην 2.000, ζε αλαδήηεζε θαιχ-
ηεξεο δσήο, νη 22.000 έρνπλ ράζεη ηε δσή ηνπο 
ζηε Μεζφγεην. 

Απφ ην 1996, εμάιινπ, ηνπιάρηζηνλ 1.790 
κεηαλάζηεο έρνπλ ράζεη ηε δσή ηνπο πξνζπα-
ζψληαο λα πεξάζνπλ ηελ έξεκν αράξα. ε 
άιιεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ, πάλσ απφ 6.000 
κεηαλάζηεο έρνπλ ράζεη ηε δσή ηνπο πξνζπα-
ζψληαο λα πεξάζνπλ ηα ζχλνξα ηνπ Μεμηθνχ κε 
ηηο ΖΠΑ. Δλψ πεξίπνπ 1.500 κεηαλάζηεο έρνπλ 
ράζεη ηε δσή ηνπο πξνζπαζψληαο λα θζάζνπλ 
ζην έδαθνο ηεο Απζηξαιίαο απφ ην 2000. 

Πρόσφυγες από τη Γάζα  

θύματα πολύνεκρου ναυαγίου  

Σνπιάρηζηνλ νη κηζνί απφ ηνπο πεξίπνπ 500, 
πνπ πλίγεθαλ 14/9 ζε λαπάγην δνπιεκπνξηθνχ 
ζθάθνπο ζην ηαμίδη ηνπ απφ ηελ Νηακηέηα ηεο 
Αηγχπηνπ κε πξννξηζκφ ηελ Ηηαιία ή ηελ Διιά-
δα, φπσο θαη νη 250 απφ ηνπο 300, πνπ επηβίσ-
ζαλ απφ ην πνιχλεθξν λαπάγην θαη θαηάθεξαλ 
λα θζάζνπλ ζηελ Κξήηε, ήηαλ Παιαηζηίληνη απφ 
ηε Λσξίδα ηεο Γάδαο, πνπ θαηαζηξάθεθε ην 
θαινθαίξη απφ ηνπο ζθνδξνχο βνκβαξδηζκνχο 
ησλ Ηζξαειηλψλ ζην πιαίζην ηεο επηρείξεζεο 
«Πξνζηαηεπηηθή Αηρκή».  

Άιινη άιινη 10 πξφζθπγεο έραζαλ ηε δσή 
ηνπο, 30 αγλννχληαη θαη 55 δηαζψζεθαλ απφ 
ηηαιηθά ζπλεξγεία χζηεξα απφ ηε βχζηζε 21/9 
ηνπ πινηαξίνπ πνπ ηνπο κεηέθεξε, ζε απφζηαζε 
πεξίπνπ 48 ρηιηνκέηξσλ απφ ηηο αθηέο ηεο       
αλαηνιηθήο Ληβχεο. 

 

Δξγαδφκελνη απφ ζσκαηεία αλάκεζά ηνπο θαη ησλ λαπηεξγαηψλ βξέζεθαλ ην κεζεκέξη 2 
Οθηψβξε έμσ απφ ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζην χληαγκα, φπνπ θπβέξλεζε θαη ηξφηθα είραλ 
πξνγξακκαηίζεη ζπλάληεζε γηα λα απνθαζίζνπλ λέα αληεξγαηηθά - αληηαζθαιηζηηθά κέηξα,      
δηαδειψλνληαο ηελ αληίζεζή ηνπο κε ζπλζήκαηα φπσο:  

  «Σνπ ιανχ δπλάζηεο θιέθηεο θαη ιεζηέο, ηξφηθα θπβέξλεζε θαη θαπηηαιηζηέο», 

  «Δξγάηε πνιέκα, ηξφηθα - θπβέξλεζε ζνπ πίλνπλε ην αίκα»,  

  «Δκπξφο ιαέ μεζεθσκφο, ζε απηά ηα κέηξα θαλείο ζπκβηβαζκφο». 

Απέλαληη ζηηο ηζρπξέο αζηπλνκηθέο δπλάκεηο, νη εξγαδφκελνη άπισζαλ ηα παλφ ηνπο, θαιψ-
ληαο ζηελ θηλεηνπνίεζε ηεο 4εο Οθηψβξε θαη ζην παλειιαδηθφ ζπιιαιεηήξην ηεο 1εο Ννέκ-
βξε. ηηο 5:30 κ.κ. νη δπλάκεηο ηνπ ΠΑΜΔ θαηεπζχλζεθαλ πξνο ηελ Καξαγηψξγε εξβίαο, φπνπ 
εμέθξαζαλ ηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο ζηηο θαζαξίζηξηεο ζπλερίδνπλ ηνλ πνιχκελν αγψλα ηνπο. 

 

Σελ πίηα ησλ επηδνηήζεσλ μαλακνηξάδεη ην ππνπξγείν Ναπηηιίαο      
ελ κέζσ ζθνδξψλ αληαγσληζκψλ κε ηηο επηδνηήζεηο λα θηάλνπλ 

κέρξη ηα 93.825 επξψ αλά δξνκνιφγην, δειαδή ηξεηο θνξέο απάλσ 
απφ απηέο πνπ δίλνληαλ κέρξη ηψξα. 

Ο η εμειίμεηο πνπ ηξέρνπλ γηα 

ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ΟΛΠ 

θαη ηελ παξάδνζε ηνπ ιηκαληνχ ζηα 

κνλνπψιηα, είλαη απηή απφδεημε γηα 

ην πνηαλνχ ηα ζπκθέξνληα εμππεξε-

ηνχλ θπβέξλεζε, ΔΔ, αιιά θαη ηα 

θφκκαηα πνπ ππνθιίλνληαη ζηνλ επ-

ξσκνλφδξνκν, φπσο ν ΎΡΗΕΑ κε 

ηα «πάξε δψζε» κε εθπξνζψπνπο 

ηνπ θεθαιαίνπ πνπ «δείρλνπλ φηη έλα 

ηκήκα ηνπ θεθαιαίνπ ηνλ ζέιεη γηα 

θπβέξλεζε», επηζήκαλε ε Γηακάλησ 

Μαλσιάθνπ, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ 

θαη βνπιεπηήο ηνπ Κφκκαηνο, ζε ζπ-

δήηεζή ηεο κε ηνπο ρεηξηζηέο ηνπ 

ΟΛΠ ΑΔ ηελ Σξίηε 7/10, θαη κεηαμχ 

άιισλ αλέθεξε:  

Γηα ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, «έρεη 

θαζπζηεξήζεη ε ηδησηηθνπνίεζε ηνπ 

ιηκαληνχ γηα δχν ιφγνπο. Ο πξψηνο 

είλαη νη αληαγσληζκνί ησλ επηρεηξε-

καηηθψλ νκίισλ.    Ο δεχηεξνο είλαη 

νη θηλεηνπνηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Tψξα βγαίλνπλ θαη άιια 

«ραξηηά» ζηε θφξα, φπσο ε πξφηα-

ζε ηνπ δεκάξρνπ Πεηξαηά Γ. Μψξαιε 

γηα δεκηνπξγία Ληκεληθνχ Σακείνπ, 

ζην νπνίν ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη 

νξηζκέλα ηκήκαηα ηνπ ιηκαληνχ, 

φπσο ηεο αθηνπινΐαο θαη ηεο θξνπα-

δηέξαο, ζπάδνληαο έηζη ην εληαίν ηνπ 

ιηκαληνχ θαη δηεπθνιχλνληαο ηελ ηδη-

σηηθνπνίεζε κέζσ παξαρσξήζεσλ, 

φπσο αμηψλεη γηα παξάδεηγκα ν εθν-

πιηζηήο Β. Μαξηλάθεο, δεκνηηθφο 

ζχκβνπινο ηνπ Γ. Μψξαιε.  

Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα δψ-

ζνπλ νξγαλσκέλε δπλακηθή απάληε-

ζε ζ’ απηή ηελ πξφθιεζε. Απφ θάζε 

πιεπξά αλαδεηθλχεηαη φηη έρνπλ ζπκ-

θέξνλ λα εληζρχζνπλ ηε δηθή ηνπο 

θσλή, ην ΚΚΔ, αθφκα θαη αλ δελ 

ζπκθσλνχλ ζε φια κε απηφ.  

Με ηελ ελαιιαγή θνκκάησλ ζηελ 

θπβέξλεζε δελ πξφθεηηαη λα έξζνπλ 

γηα ην ιαφ θαιχηεξεο κέξεο, νη εξγα-

δφκελνη θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο κπν-

ξνχλ λα δνπλ πξνθνπή κφλν κε ηελ 

νξγάλσζε ηεο πάιεο ηνπο κέζα θαη 

έμσ απφ ηνπο ρψξνπο δνπιεηάο ελά-

ληηα ζηελ εμνπζία ησλ επηρεηξεκαηη-

θψλ νκίισλ, φπσο είλαη ε COSCO, 

ζε ζπκκαρία κε ηνπο απηναπαζρν-

ινχκελνπο κηθξνχο επαγγεικαηίεο, 

δηεθδηθψληαο ηε δηθή ηνπο, ηε ιατθή 

εμνπζία. 
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 ην ηειηθφ ζηάδην βξίζθεηαη ν ζρεδηαζκφο κε 
ηελ  θαηάξηηζε ησλ απαξαίηεησλ θαλνληζηη-

θψλ πξάμεσλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΤΝΑ γηα ηε 
ιεηηνπξγία ησλ ηδησηηθψλ ζρνιψλ λα αλακέλνληαη 
ζχληνκα, ζχκθσλα κε φζα ηφληζε ν Τπνπξγφο 
Ναπηηιίαο, Μηιη. Βαξβηηζηψηεο, θαηά ηελ ζπλάληεζή 
ηνπ κε ην Πξνεδξείν ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Δθνπιη-
ζηψλ (ΔΔΔ) ζηηο 2 Οθηψβξε.  

Δπηθαινχκελνο, κάιηζηα, ηελ δηαιπηηθή θαηάζηα-
ζε, πνπ έρεη επηθέξεη ζηηο ΑΔΝ θαη ην ΚΔΔΝ ε 
δηαρξνληθά εθαξκνδφκελε αληηιατθή πνιηηηθή ησλ 
δηαδνρηθψλ θπβεξλήζεσλ ΝΓ θαη ΠΑΟΚ, ν Τπνπξ-
γφο παξνπζίαζε ηελ πξάμε ραξηζηηθήο βνιήο γηα ηε 
δεκφζηα θαη δσξεάλ λαπηηθή εθπαίδεπζε ζαλ σθέ-
ιηκε γηα ηνπο λαπηεξγάηεο, επεηδή φπσο είπε «ζα 
απνθηήζνπλ επρεξέζηεξε πξφζβαζε ζηηο εθπαηδεχ-
ζεηο πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ λαπηνιφγε-
ζή ηνπο φιν ην ρξφλν θαη φρη κε αζθπθηηθά ρξνλνδη-
αγξάκκαηα», αιιά δελ είπε φηη ηνλ ινγαξηαζκφ ζα 
ηνλ πιεξψζνπλ νη λαπηεξγάηεο. 

Σαπηφρξνλα ν θ. Βαξβηηζηψηεο εμήξε ηελ ζπκ-
βνιή ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ κε ηηο δσ-
ξεέο πνπ πξαγκαηνπνηεί γηα ηελ αλαθαίληζε ησλ, 
θαζψο φπσο είπε «νη πφξνη απφ ην Κεθάιαην Ναπ-
ηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΝΔ) δελ επαξθνχλ γηα λα 
έρνπκε ζρνιέο αληάμηεο ηεο θήκεο ηεο ειιεληθήο 
λαπηηιίαο», αιιά δελ είπε ηίπνηε φηη ε δηαρείξηζε ηνπ 
ΚΝΔ παξακέλεη κπζηηθή, παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο 
θαηαγγειίεο ηεο έλσζεο κεραληθψλ ΠΔΜΔΝ θαη ηηο 
ζρεηηθέο εξσηήζεηο βνπιεπηψλ ηνπ ΚΚΔ. 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν Πξφεδξνο ηεο Έλσζεο 
Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ, Θ. Βεληάκεο, αθνχ εμέθξα-
ζε ηελ βηαζχλε ηνπο λα πξνρσξήζεη ε ηδησηηθνπνίε-
ζε ηεο λαπηηθήο εθπαίδεπζεο, επηθεληξψζεθε ζην 
«ςεηφ» πνπ είλαη ε ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ ειιεληθή λαπηηιία, ιέγνληαο 
φηη: «Όιεο νη κειέηεο απφ εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα 
φπσο ην ΗΟΒΔ, δείρλνπλ φηη ππάξρεη κία δπλακηθή 
γηα ηελ ειιεληθή λαπηηιία λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο 
ζέζεηο εξγαζίαο θζάλνπλ έσο ηηο 200.000» αιιά 
ζθφπηκα παξέιεηςε λα πεη φηη απηέο ζα είλαη ζέζεηο 
«καχξεο» εξγαζίαο, κε κηζζνχο θαη φξνπο πνπ ζα 
θαζνξίδνληαη κε αηνκηθέο ζπκβάζεηο, πνπ ζα ζπλά-
πηνληαη κε απεπζείαο κεηαμχ εξγαδφκελνπ θαη εηαη-
ξείαο, ρσξίο ηελ δέζκεπζε ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβά-
ζεσλ εξγαζίαο, πνπ κε αγψλεο θαηαθηήζεθαλ θαη  
θαζνξίδνπλ ηα θαηψηεξα φξηα ακνηβήο, αζθάιηζεο  
θαη ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ηψξα θαη’  εληνιή ησλ 
εθνπιηζηψλ έξρεηαη ν ππνπξγφο κε επηζηνιή ηνπ 
πξνο ηελ ΔΔΔ λα ακθηζβεηήζεη ηελ ηζρχ ηνπο.  

Σέινο, «δηαπηζηψλνληαο ην κεγάιν πξφβιεκα 
πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζπνπδαζηέο λα κπαξθά-
ξνπλ» ν ππνπξγφο δήισζε φηη «ζα δηεπζεηεζεί κε 
ππνπξγηθή απφθαζε ε δηαθνξεηηθή αζθαιηζηηθή 
αληηκεηψπηζε κεηαμχ ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ πξαγ-
καηνπνηνχλ εθπαηδεπηηθά ηαμίδηα ζε πινία κε ζεκαί-
α θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ ή ζεκαίαο ηξίηεο ρψξαο, 
θαη εθείλσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ εθπαηδεπηηθά ηαμί-
δηα ζε πινία ππφ ειιεληθή ζεκαία», πνπ βέβαηα δελ 
εμαζθαιίδεη ηελ απαίηεζε γηα δνπιεηά κε πιήξε 
δηθαηψκαηα. 

 
Καταγγελία της ΕΕΔΤΕ  

για την ιμπεριαλιστική  

επέμβαση στη υρία  

Σ ελ αλνηρηή εκπινθή ηεο ειιεληθήο θπβέξλε-
ζεο ζηελ θιηκαθνχκελε ηκπεξηαιηζηηθή ε-

πέκβαζε ζε πξία θαη Ηξάθ, κε πξφζρεκα ηε δξάζε 
ησλ ηζιακηζηψλ ηνπ "Ηζιακηθνχ Κξάηνπο" ζηελ πε-
ξηνρή, ζπκκεηέρνληαο έηζη ζηελ απηφθιεηε 
"πκκαρία ησλ Πξνζχκσλ", ππφ ηελ εγεζία ησλ 
ΖΠΑ, πνπ ζηφρν έρεη ηνλ ελεξγεηαθφ θαη γεσζηξα-
ηεγηθφ έιεγρν θαη ηελ επηβνιή ηνπ ηκπεξηαιηζηηθνχ 
ζρεδίνπ "Μεγάιε Μέζε Αλαηνιή", θαηαγγέιιεη ε 
Διιεληθή Δπηηξνπή γηα ηε Γηεζλή Ύθεζε θαη 
Δηξήλε (ΔΔΓΤΔ) θαη επηζεκαίλεη: 

Πεξηζζεχεη ε ππνθξηζία, φηαλ φινη γλσξίδνπλ 
πσο ην ειιεληθφ ΤΠΔΞ "δήηεζε" ηελ απνρψξε-
ζε ηεο πξέζβεηξαο ηεο πξίαο απφ ηελ Αζήλα θαη 
επέβαιε νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο θπξψζεηο ζηε 
πξία θαη ην Ηξάλ, ζην πιαίζην ησλ απνθάζεσλ ηεο 
ΔΔ. 

Με ηελ απφθαζή ηεο απηή, ε ειιεληθή θπβέξλε-
ζε "αλαβαζκίδεη" ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε πνιεκηθέο 
επηρεηξήζεηο ελαληίνλ  "ηξνκνθξαηψλ ηδηραληηζηψλ", 
ηνπο νπνίνπο ΖΠΑ θαη ΝΑΣΟ, καδί κε ηηο κνλαξρίεο 
ηνπ Κφιπνπ, δεκηνχξγεζαλ, ρξεκαηνδφηεζαλ θαη 
εθπαίδεπζαλ, φηαλ απηφ ηνπο βφιεπε. Σέηνηεο δπλά-
κεηο ήηαλ ρξήζηκεο φηαλ βνκβάξδηζαλ νη ηκπεξηαιη-
ζηέο ηε Ληβχε δηακειίδνληάο ηελ. Ζ Βάζε ηεο νχ-
δαο ήηαλ θαη ηφηε ζηξαηεγηθφ θαη θνκβηθφ εθαιηήξην 
γηα ηηο επηζέζεηο ηνπ ΝΑΣΟ, πνπ απιφρεξα παξα-
ρσξείηαη κνλίκσο απφ ηηο ειιεληθέο θπβεξλήζεηο. 

Ζ απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο έξρεηαη ηελ ίδηα 
ζηηγκή πνπ θαη ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε αλαθνίλσζε 
ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηεο ζηελ ίδηα "ζπκκαρία", 
ζπκβάιινληαο έηζη ζηνλ αληαγσληζκφ γηα ην πνηνο 
θαιχηεξα ζα ππεξεηήζεη ηα ηκπεξηαιηζηηθά ζρέδηα 
θαη ηη κεξηηθφ ζα πάξεη. 

Ζ λέα θαηάζηαζε, πνπ δηακνξθψλεηαη έηζη, θιη-
καθψλεη ηνπο ηπρνδησθηηζκνχο θαη θηλδχλνπο γηα 
φινπο ηνπο ιανχο ηεο πεξηνρήο κε ξαγδαία άλνδν 
ησλ θπκάησλ πξνζθχγσλ πξνο φιεο ηηο ρψξεο θαη 
ηδηαίηεξα πξνο ηελ Διιάδα. 

Απαιτούμε: 

 Σελ απεκπινθή απφ ηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο 

ελαληίνλ γεηηνληθψλ ιαψλ! 

 Σελ επηζηξνθή ησλ ειιεληθψλ ζηξαηησηηθψλ      

δπλάκεσλ απφ ην εμσηεξηθφ!  

 Σν θιείζηκν ηεο Βάζεο ηεο νχδαο θαη ησλ         

ηξαηεγείσλ ζε Θεζζαινλίθε θαη Λάξηζα!  

 Σελ απνδέζκεπζε απφ ην ΝΑΣΟ θαη ηνπο                

ππφινηπνπο ηκπεξηαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο!  

Οη ιανί δελ έρνπλ αλάγθε απφ ηελ "πξφζπκε 
βνήζεηα" φισλ απηψλ πνπ ηνπο εκπιέθνπλ ζε 
ηέηνηνπ είδνπο θηλδχλνπο θαη πεξηπέηεηεο, κε 
κνλαδηθφ ζθνπφ ηα θέξδε ησλ κνλνπσιίσλ θαη 
ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ!». 

Μ ε ηελ έλαξμε ηνπ λένπ θχθινπ 
ζπνπδψλ επαλεκθαλίζηεθαλ 

πξνβιήκαηα έιιεηςεο εθπαηδεπηηθνχ πξν-
ζσπηθνχ, πνπ νδήγεζε ζηελ θαζπζηέξεζε 
ηεο έλαξμεο ηνπ θχθινπ ζπνπδψλ θαη ζηε 
κε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ καζεκάησλ, 
ελψ ζπλερίδεηαη ν αθαληζκφο ησλ λαπηνδη-
δαζθάισλ, πνπ κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξν-
υπνζέζεηο πνπ ππάξρνπλ είλαη απαγνξεπ-
ηηθέο ιφγσ κηζζνινγηθψλ θαη ηππηθψλ πξν-
ζφλησλ. 

Σα παξαπάλσ ηνλίδεη ζε δειηίν Σχπνπ, 
16/9, ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΚΔ-
ΔΝ Μεραληθψλ θαη πξνζζέηεη: 

ήκεξα πξαγκαηνπνηήζεθε ε Γεληθή 
πλέιεπζε ηνπ ΚΔΔΝ/Μεραληθψλ θαη 
αλέδεημε ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί 
απφ ηελ πνιηηηθή ηνπ θεθαιαίνπ, ζε βάξνο 
ησλ δηθαησκάησλ ησλ Μεραληθψλ, ησλ 
Ναπηεξγαηψλ, ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Παξακέλεη ην πξφβιεκα ηεο κε θάιπ-
ςεο ησλ αλαγθψλ ζε βηβιία, ζεκεηψζεηο, 
γξαθηθή χιε θαη ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο 
θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εκβφιηκσλ εμε-
ηάζεσλ.   

Μέρξη ζήκεξα δελ έρεη θαηαβιεζεί αθφ-
κα ην επίδνκα θνίηεζεο ζηνπο δχν πξνε-
γνχκελνπο θχθινπο παξά ηηο δεζκεχζεηο 
ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ππνπξγείνπ Ναπηηιίαο.  

Σν ΤΝΑ ζπληεξεί θαη αλαπαξάγεη ηελ 
πνιηηηθή ηεο απαμίσζεο ηεο Γεκφζηαο 
Ναπηηθήο Δθπαίδεπζεο ελψ ηαπηφρξνλα 
ζρεδηάδνληαη κέηξα γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε 
ηεο, κε πξφζθαην παξάδεηγκα ηελ ππνπξ-
γηθή απφθαζε 3628.27/01/13 γηα ηελ ελνη-
θίαζε ζε ηδηψηεο ησλ ENGINE SIMULA-
TOR ησλ ΑΔΝ θαη ηνπ ΚΔΔΝ, Μεραληθψλ 
θαη Πινηάξρσλ. 

Παξακέλεη ην πξφβιεκα ηεο θαζαξηφ-
ηεηαο ηνπ θηηξίνπ απφ ηελ έιιεηςε πξνζσ-
πηθνχ, κε ζνβαξνχο θηλδχλνπο ζε βάξνο 
ηεο πγηεηλήο ησλ κεηεθπαηδεπφκελσλ, ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε θαηαδίθαζε ηηο 
επηδηψμεηο εθνπιηζηψλ – θπβέξλεζεο, 
φπσο απνηππψζεθαλ θαη ζε δήισζε ηνπ 
Τπνπξγνχ ΤΝΑ φηη «εθφζνλ ε Δ δελ 
είλαη ζε ηζρχ εθαξκφδνληαη αηνκηθέο ζπκ-
βάζεηο» θαηαξγψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 
ηηο πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο, ηελ 
απνβνιή ησλ λαπηεξγαηψλ κε ζπγθξνηε-
κέλα δηθαηψκαηα ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο 
πινίσλ, ηελ έληαζε ηεο «καχξεο» - αλα-
ζθάιηζηεο εξγαζίαο θαη ηεο αλεξγίαο, ηελ 
ππνλφκεπζε ηεο θνηλσληθναζθαιηζηηθήο 
πξνζηαζίαο.  

Απηέο νη εμειίμεηο ζα επηδεηλψζνπλ ηελ 
ηξαγηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ΝΑΣ ζε 
βάξνο ησλ λαπηεξγαηψλ θαη ηνπ Κεθαιαί-
νπ Ναπηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΝΔ). 

Φ εθίζηεθε ζην ζεξηλφ ηκήκα ηεο Βνπιήο, 1 Οθηψβξε, 
απφ ηα θφκκαηα ηεο ζπγθπβέξλεζεο ΝΓ θαη ΠΑΟΚ, 

κία αθφκε πξνθιεηηθή ηξνπνινγία κε ηελ νπνία απαιιάζζν-
ληαη αθφκα θαη απφ απηά ηα ςίρνπια ησλ 420 εθαηνκ. επξψ 
πνπ είραλ ζπκθσλήζεη λα θαηαβάιινπλ σο «νηθεηνζειή θνξν-
ιφγεζε» ζε βάζνο 3εηίαο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο 18/7/2013 είρε ππνγξαθεί κεηαμχ 
ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ έλα 
«ζπλππνζρεηηθφ» κε ην νπνίν νη εθνπιηζηέο εκθαλίδνληαλ... 
σο εζληθνί επεξγέηεο, επεηδή ζπκθψλε-
ζαλ λα θαηαβάινπλ «νηθεηνζειψο» ην 
παξαπάλσ πνζφ πνπ αληηζηνηρνχζε ζε... 
20 επξψ ηε κέξα αλά κνλάδα πινίνπ!  

Σν «ζπλππνζρεηηθφ» επηθπξψζεθε 
ηνλ πεξαζκέλν Γεθέκβξε κε ηξνπνινγία 
ζην λφκν γηα ηνλ ΔΝΦΗΑ. Σν «πξφβιεκα» 
ήηαλ φηη ε ηφηε ηξνπνινγία πεξηείρε ηνλ 
φξν «ππνρξεσηηθή» θνξνινγία... Σψξα ε 
θπβέξλεζε επαλέξρεηαη θαη θαη' εληνιή 
ησλ εθνπιηζηψλ «βγάδεη απφ ηε κέζε» ηνλ φξν 
«ππνρξεσηηθή» θαη παξαηείλεη ην δηάζηεκα θαηαβνιήο απφ ηα 
3 ρξφληα ζηα 4 ρξφληα! 

Ο ππνπξγφο Ναπηηιίαο, Μ. Βαξβηηζηψηεο, κηιψληαο ζηε 
Βνπιή, εγθσκίαζε ηνπο εθνπιηζηέο «γηα ηελ πξνζθνξά ηνπο» 
ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, ελψ ζεκείσζε φηη ε πξνεγνχκελε 
δηάηαμε έρεη «πξφβιεκα ζπληαγκαηηθφηεηαο», αθνχ έξρεηαη 
ζε αληίζεζε κε «ην άξζξν 13 ηνπ λνκνζεηηθνχ δηαηάγκαηνο 
2687/1953, ην νπνίν εηζήγαγε ππφ ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία 
έλα θαζεζηψο πνπ πξψηε ε Διιάδα έθηηαμε γηα ηε θνξνιφγε-
ζε ησλ πινίσλ βάζεη ησλ θφξσλ νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο»! 

Δπηθαλεηαθή ήηαλ ε θξηηηθή ηνπ ΤΡΗΕΑ θαη ησλ άιισλ 

αζηηθψλ θνκκάησλ ηεο αληηπνιίηεπζεο, ελψ ε ΥΑ ςήθηζε κελ 

θαηά, σζηφζν ζηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ζηε Βνπιή δελ 

έβγαιε άρλα. 

«Πξφθεηηαη γηα πξαγκαηηθά ζθαλδαιψδε αληηκεηψπηζε ε 

πξνζηαζία ηελ νπνία ιακβάλεη απφ ην χληαγκα κε βάζε 

ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο λφκνπο, δειαδή ηνπο λφκνπο 25/75, 

αιιά θαη 2687/53, πνπ έρνπλ ηζρχ ζπληαγκαηηθήο θαηνρχξσ-

ζεο γηα ην εθνπιηζηηθφ θεθάιαην», ηφληζε 

ν θνηλνβνπιεπηηθφο εθπξφζσπνο ηνπ 

ΚΚΔ, Ν. Καξαζαλαζφπνπινο, θαη κεηα-

μχ άιισλ αλέθεξε: 

«Πνηα είλαη ε θνξνινγία πνπ πιεξψλνπλ 

νη εθνπιηζηέο γηα έλα θαξάβη 50.000 θφ-

ξσλ, πνπ ηα έζνδά ηνπ απφ ηε κίζζσζε 

ππεξβαίλνπλ ηα 6 εθαηνκκχξηα επξψ; 

Δίλαη 12.000 επξψ ην αλψηεξν. Καη ζήκε-

ξα έξρεζηε εζείο κε ηε ζπγθεθξηκέλε ηξν-

πνινγία, ηελ ππνρξεσηηθή εηζθνξά πνπ έπξεπε λα θαηαβά-

ινπλ νη εθνπιηζηέο, θαη ηελ κεηαηξέπεηε ζε νηθεηνζειή. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε ηελ ππνθξη-

ζία ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο, ηνπ ΎΡΗΕΑ, πνπ δε 

κηιάεη γηα θαηάξγεζε ηνπ επλντθνχ, πξνθιεηηθνχ θαζεζηψηνο 

ησλ εθνπιηζηψλ θαη ησλ 56 θνξναπαιιαγψλ πνπ απηνί ιακ-

βάλνπλ, αιιά ιέεη φηη ζα ζπδεηήζεη καδί κε ηνπο εθνπιηζηέο 

γηα λα θαζνξίζεη έλα λέν πιαίζην, φπσο θάλεη θαη ε ζεκεξηλή 

θπβέξλεζε άιισζηε, πνπ ζπδήηεζε κε ηνπο εθνπιηζηέο θη 

έθεξε ηε ζπγθεθξηκέλε ηξνπνινγία». 

 

ΝΑΤΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

Ολοταχώς προς ιδιωτικοποίηση 

Με προβλήματα ξεκίνησε         

η νέα περίοδος στο ΚΕΕΝ 

Α πφ ηνλ θνπξληαρηφ ηεο ζπδήηεζεο ζηε 
Βνπιή γηα ηελ παξνρή ςήθνπ εκπη-

ζηνζχλεο ζηελ ζπγθπβέξλεζε, απηφ πνπ κέλεη 
είλαη ε επηρείξεζε απνπξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ 
ιανχ κέζα απφ ηελ φμπλζε κηαο απνπξνζα-
λαηνιηζηηθήο πφισζεο πνπ ππεξεηεί, εθηφο 
ησλ άιισλ, θαη ηνλ εγθισβηζκφ ηεο ιατθήο 
δπζαξέζθεηαο «εληφο ησλ ηεηρψλ» ηνπ ζπζηή-

καηνο. 

Μηα πφισζε, ε νπνία ζα νμχλεηαη φρη 
κφλν εμαηηίαο ηεο επεξρφκελεο εθινγηθήο αλα-
κέηξεζεο αιιά, θπξίσο, γηαηί γίλεηαη φιν θαη 
πην απξνθάιππηε ε ζχκπιεπζε ηεο ΝΓ θαη 
ηνπ ΤΡΗΕΑ κε ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηεο 
αζηηθήο ηάμεο. Σν επφκελν επεηζφδην ζα ην 
έρνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο γηα ην 
πξνζρέδην Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (ΚΠ) 

γηα ην 2015. 

ε θάζε πξνυπνινγηζκφ απνηππψλνληαη 
νη πξνηεξαηφηεηεο θαη νη ζρεδηαζκνί ηεο εθά-
ζηνηε θπβεξλεηηθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, 
ελψ ζην δνζκέλν θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζχζηε-
κα απνηειεί έλαλ αθφκα κεραληζκφ αλαδηαλν-
κήο ηνπ θνηλσληθά παξαγφκελνπ πινχηνπ 

πξνο φθεινο ηνπ θεθαιαίνπ. 

Οι στοχεύσεις του κρατικού 

προϋπολογισμού 

Ζ θπβέξλεζε, φπσο πξνθχπηεη απφ ην 
πξνζρέδην, κε ηνλ ΚΠ γηα ην 2015 ζηνρεχεη 
ζηε ζπλέρηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκν-
γήο θαη ζηελ επηηάρπλζε ησλ θαπηηαιη-
ζηηθψλ αλαδηαξζξψζεσλ γηα ηε δεκη-
νπξγία ελφο αθφκα πην επλντθνχ επηρεη-

ξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Ζ δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή ζα 
έρεη σο ζπλέπεηα ηε ζπλέρηζε ηεο θνξν-
επηδξνκήο ελαληίνλ ησλ ιατθψλ εηζνδε-
κάησλ θαη ηελ πεξαηηέξσ κείσζεο ησλ 
θνηλσληθψλ δαπαλψλ, ηεο ρξεκαηνδφηε-

ζεο ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Σα θοπολογικά έζοδα γηα ην 2015 
πξνβιέπεηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζηα 47,4 
δηζ. επξψ, παξνπζηάδνληαο κηα αχμεζε 
θαηά 1,7 δηζ. επξψ. Ζ αχμεζε απηή, ζηα πιαί-
ζηα ηνπ δνζκέλνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, 
ζα επηβαξχλεη ηα ιατθά εηζνδήκαηα, γη' απηφ 
θαη απνηειεί ππξνηέρλεκα νη δήζελ κεηψζεηο 
πνπ εμήγγεηιε ε θπβέξλεζε. Ζ κείσζε θαηά 
30% ηνπ ηέινπο αιιειεγγχεο πξνζπαζεί λα 
ζπγθαιχςεη ην γεγνλφο φηη έρνπκε κηα δηαηή-
ξεζε ελφο έθηαθηνπ ηέινπο, ην νπνίν ζα 
έπξεπε λα θαηαξγεζεί ην 2015. Δλψ ε κείσζε 
ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο ζην πεηξέ-
ιαην ζέξκαλζεο θαηά 30% έξρεηαη κεηά απφ 
κηα αχμεζε πάλσ απφ 10 θνξέο ηνπ ζπγθεθξη-

κέλνπ ζπληειεζηή. 

Για ηη σπημαηοδόηηζη ηυν κοινυνικών 
δαπανών ε θπβέξλεζε πξνηίζεηαη λα δηαζέ-
ζεη 13,9 δηζ. επξψ, δειαδή ζα έρνπκε κηα 
πεξαηηέξσ κείσζε ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ 
θαηά 460 εθ. επξψ. Γηα ην 2014 ε κείσζε απηή 

πξνζεγγίδεη ηα 1,6 δηζ. επξψ. 

Σα ζπγθεθξηκέλα κεγέζε κπνξνχλ λα αλα-
ζεσξεζνχλ επί ηα ρείξσ, αλάινγα κε ηελ πν-
ξεία εθηέιεζεο ηνπ ΚΠ αιιά θαη πηζαλψλ νηθν-
λνκηθψλ επηδφζεσλ θάησ απφ ηνλ αηζηφδνμν 
ζηφρν ηεο θπβέξλεζεο γηα αχμεζε ηνπ ΑΔΠ 

2,9% ην 2015. 

Ζ, δε, επηηάρπλζε ησλ δηαξζξσηηθψλ αι-
ιαγψλ πνπ πξνσζεί ε θπβέξλεζε είλαη ζην-
ρεπκέλε ζηελ ηφλσζε θαη ηελ πξνζέιθπζε 

επελδχζεσλ. Οη αιιαγέο απηέο αθνξνχλ: 

-Σε βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνχ θιίκαηνο. 

-Σελ εμάιεηςε ησλ εκπνδίσλ εηζφδνπ ζε 
δηάθνξνπο θιάδνπο, δειαδή ηελ πεξαηηέξσ 
απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ ζε βάξνο ησλ 

απηαπαζρνινχκελσλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ. 

-Σελ απινπνίεζε ηεο θνξνινγηθήο λνκν-

ζεζίαο θαη ηε ζηαδηαθή κείσζε ησλ θνξνινγη-

θψλ ζπληειεζηψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

-Σελ αχμεζε ηεο επειημίαο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. 

-Σε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο γξαθεηνθξαηί-
αο θαη ηελ επηηάρπλζε ηεο απνλνκήο ηεο δη-

θαηνζχλεο. 

-Σελ ελζάξξπλζε ηεο θαηλνηνκίαο. 

ηελ πξνηεξαηφηεηα ηεο θπβέξλεζεο γηα ην 
2015 είλαη ε κείσζε ηνπ πςεινχ ελεξγεηαθνχ 
θφζηνπο γηα ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο, ε 
αληηκεηψπηζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλεί-
σλ γηα λα πεξηνξηζηνχλ ηα εκπφδηα ζηελ πα-
ξνρή ξεπζηφηεηαο θαη ε κείσζε ησλ πςειψλ 
επηηνθίσλ δαλεηζκνχ, ηα νπνία δπζθνιεχνπλ 
ηελ επέθηαζε ηεο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

αιιά θαη ε επηηάρπλζε ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ. 

Από ηα παπαπάνυ εύκολα πποκύπηει 
ηο ζςμπέπαζμα όηι η ανηιλαφκή πολιηική θα 
ζςνεσιζηεί, όσι μόνο ηον επόμενο σπόνο, 
ζηο όνομα ηηρ επίηεςξηρ αλλά και ηηρ δια-
ηήπηζηρ ηηρ καπιηαλιζηικήρ ανάπηςξηρ. Οι 
θςζίερ ζηο βυμό ηηρ κεπδοθοπίαρ ηος κε-

θαλαίος δεν έσοςν ημεπομηνία λήξηρ. 

Ζ θπβεξλεηηθή απάληεζε ζηελ επηδείλσζε 
ηεο ζέζεο ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ είλαη νη 
ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο, φπσο ην ειάρηζην 
εγγπεκέλν εηζφδεκα. Σν νπνίν πηινηηθά ε 
εθαξκνγή ηνπ αθνξά 13 δήκνπο ηεο ρψξαο 
θαη ε επέθηαζή ηνπ πξνβιέπεηαη κεηά ην 2015. 

Απηφ ζα μεθηλάεη απφ ηα 200 επξψ θαη ζα θηά-
λεη έσο ηα 500 επξψ γηα κηα νηθνγέλεηα κε 
ηέζζεξα παηδηά, ελψ ην χςνο ρξεκαηνδφηε-
ζεο ζηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ πξνβιέπεηαη 
φηη ζα αλέιζεη ζην 1 δηζ. επξψ. Ζ ρξεκαηνδφ-
ηεζή ηνπ δε ζα πξνέιζεη απφ λέα θνλδχιηα 
αιιά, φπσο ξεηψο ηνλίδεηαη ζην πξνζρέδην, 
«ζα πξνέιζεη αποκλειζηικά απφ ηε ζπλνιηθή 
αλακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο Κνηλσληθήο 
Πξφλνηαο ζηε ρψξα». Γειαδή ε ρξεκαηνδφηε-
ζή ηνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πεξαηηέξσ 
κείσζε ησλ ππφινηπσλ θξαηηθψλ θνηλσληθψλ 
δαπαλψλ, κε ζπλέπεηα ηε κεγαιχηεξε επηβά-

ξπλζε ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ. 

Οι κατευθύνσεις της  

άρχουσας τάξης και της ΕΕ 

Ζ ζχληαμε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
ππεξεηεί ηηο επηινγέο ηεο αζηηθήο ηάμεο κέζα 
ζην πιαίζην πνπ θαζνξίδεη ε Νέα Οηθνλνκηθή 
Γηαθπβέξλεζε, ε νπνία ελζσκαηψλεη ην λέν 

Γεκνζηνλνκηθφ χκθσλν. 

Σν λέν απηφ πιαίζην δεκνζηνλνκηθήο πεη-
ζαξρίαο θαζνξίδεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θάζε 
θξάηνπο - κέινπο ηεο ΔΔ, ζε απηφ, κεηαμχ 

άιισλ, πεξηιακβάλνληαη: 

-Ζ ηήξεζε ηνπ «ρξπζνχ θαλφλα» πεξί 

ηζνζθειηζκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

-Ο κεραληζκφο απηφκαηεο δηφξζσζεο 
ηπρφλ απνθιίζεσλ απφ ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο 

ζηφρνπο. 

-Ζ πξνιεπηηθή επνπηεία ηνπ εζληθνχ πξν-
υπνινγηζκνχ (ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο 

ηνπ επξσπατθνχ εμακήλνπ). 

-Ζ ππαγσγή ζε θαζεζηψο εληζρπκέλεο 

επνπηείαο θαη ηε ζχλαςε κλεκνλίνπ ζπλελλφ-
εζεο φηαλ ην θξάηνο - κέινο έρεη πξνζθχγεη 
ζηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε απφ ηνλ Δπξσπατ-

θφ Μεραληζκφ ηήξημεο (ΔΜ). 

Πξφθεηηαη δειαδή γηα ην επξσλσζηαθφ 
κλεκφλην δηαξθείαο πνπ αθνξά φινπο ηνπο 

ιανχο ηεο ΔΔ. 

Η κάλπικη αντιπολίτευση  

του ΤΡΙΖΑ 

Σν θφκκα ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο 
ζηελ νπζία δελ ακθηζβεηεί απηέο ηηο βαζηθέο 

θαηεπζχλζεηο. 

Ο ίδηνο ν πξφεδξφο ηνπ, ζηε ζπλέληεπμε 
Σχπνπ ζηε ΓΔΘ, απνδέρζεθε ζηελ πξάμε ηελ 
αλάγθε ηήξεζεο ηνπ ηζνζθειηζκέλνπ πξνυπν-
ινγηζκνχ, ζε βάξνο ηνπ ιανχ θαη ππέξ ηνπ 
κεγάινπ θεθαιαίνπ. Γη' απηφ, άιισζηε, ζπλφ-
δεπζε ηα απνζπαζκαηηθά θαη αλεπαξθή κέηξα 
κε ηηο αληίζηνηρεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, κελ 
ηπρφλ θαη πξνθχςεη ειιεηκκαηηθφο πξνυπνιν-

γηζκφο. 

Βεβαίσο, απηά ηα απνζπαζκαηηθά κέηξα 
πνπ παξνπζίαζε ζηε ΓΔΘ είλαη εληαγκέλα ζε 
έλα ζπλνιηθφηεξν πξφγξακκα πνπ ππνηάζζε-
ηαη ζηηο αλάγθεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπ-
μεο θαη ην νπνίν παξνπζίαζε ζηελ πξφζθαηε 
νκηιία ηνπ ζηελ εηήζηα δηάζθεςε ηεο Διιελη-
θήο Δλσζεο Δπηρεηξεκαηηψλ. Σν νπνίν, φπσο 
ηφληζε, απνζθνπεί ζηελ «άξζε ησλ ρηιηάδσλ 

κηθξψλ θαη κεγάισλ εκπνδίσλ ζηελ 
άζθεζε ηεο πγηνχο παξαγσγηθήο επηρεη-
ξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ε ηνκείο θαη 
θιάδνπο φπνπ σο ρψξα έρνπκε ζπγθξη-
ηηθφ πιενλέθηεκα, πςειήο πξνζηηζέκε-
λεο αμίαο θαη εμσζηξέθεηαο». Γειαδή ζε 
ηνκείο θαη θιάδνπο πνπ δηαζθαιίδνπλ 
πςειφ πνζνζηφ θέξδνπο γηα ηνπο θεθα-

ιαηνθξάηεο. 

Γη' απηφ, νη πξνηάζεηο ηνπ ηφζν γηα ηα 
κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα εληάζζνληαη 
ζηελ αγσλία ηνπ ΤΡΗΕΑ γηα ηελ εμπγί-
αλζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα φζν θαη 
απηέο γηα αλάηαμε ηεο εξγαζίαο ζπκβα-
δίδνπλ κε ηελ εμαζθάιηζε ελφο θηελνχ, 

επέιηθηνπ θαη απαζρνιήζηκνπ εξγαηηθνχ δπ-

λακηθνχ ζηνπο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο. 

Απνηέιεζκα απηήο ηεο απνδνρήο απφ ηνλ 
ΤΡΗΕΑ ηνπ ζηφρνπ ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλά-
πηπμεο είλαη θαη νη ζηνρεπκέλεο πξνηάζεηο ηνπ 
γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αθξαίσλ θαηλνκέλσλ 
θηψρεηαο κέζα απφ ηελ αλαθχθισζή ηεο, κηα 
δηαρείξηζε πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ επηβάξπλζε 
ησλ ππφινηπσλ ιατθψλ ζηξσκάησλ, φπσο 
άιισζηε θάλεη θαη ε θπβέξλεζε κε ην ειάρηζην 

εγγπεκέλν εηζφδεκα. 

Σα δηαθνξεηηθά κείγκαηα δηαρείξηζεο ζηα 
πιαίζηα ηεο αζηηθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο 
εθθξάδνπλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ αλα-
πηχζζνληαη κέζα ζηνπο θφιπνπο ηεο αζηηθήο 
ηάμεο θαη αληαλαθινχλ επηκέξνπο αλάγθεο 

δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηνπ θεθαιαίνπ. 

Ζ εθαπμογή είηε ηος ενόρ είηε ηος 
άλλος μείγμαηορ δεν ππόκειηαι να ανακος-
θίζει ηο λαό. 

Κακία απηαπάηε, θακία αλακνλή δελ πξέ-

πεη λα επηδείμεη ν ιατθφο παξάγνληαο. 

Ζ απνθαζηζηηθή ηζρπξνπνίεζε ηνπ ΚΚΔ 
παληνχ απνηειεί ηελ θαιχηεξε απάληεζε 
ζηνπο ζρεδηαζκνχο ηεο αζηηθήο ηάμεο. Απνηε-
ιεί ην βαζηθφ παξάγνληα γηα ηελ νξγάλσζε 
ηεο πάιεο ηνπ γηα λα απνηξέςεη ηελ αληηιατθή 
επηδξνκή, γηα λα επηβάιεη ηελ αλαθνχθηζε ηνπ 
ιανχ αιιά θαη γηα λα αλνίμεη ηνλ δξφκν ζηε 
δηέμνδν θαη ηελ πξννπηηθή κέζα απφ γεληθφηε-
ξεο ξήμεηο θαη αλαηξνπέο ζε επίπεδν εμνπζί-

αο, νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο. 

Σος Νίκος ΚΑΡΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟΤ, 

κέινπο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ  

θαη ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκίαο ηεο ΚΔ, 

O η παξαγγειίεο 565 λέσλ πινίσλ 
ρσξεηηθφηεηαο 47,5 εθαηνκ. 

ηφλσλ, πνπ θηάλνπλ ηα 20 δηζ. δνιά-

ξηα σο ην 2016, θαη παξάιιειε πξσηηά 
ζηηο αγνξέο κεηαρεηξηζκέλσλ, θαλεξψ-
λνπλ ηνλ ηεξάζηην ζπζζσξεπκέλν 
πινχην ησλ εθνπιηζηψλ απφ ηελ εθκε-
ηάιιεπζε ησλ Διιήλσλ θαη αιινδαπψλ 
λαπηεξγαηψλ.  

Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο έθζεζεο 

ηεο Petrofin Research ην ειιεληθφ εθν-
πιηζηηθφ θεθάιαην γίλεηαη φιν θαη πην 
δπλαηφ, θαζψο:   

 Οη πινηνθηήηεο κε ζηφιν ρσξεηηθφηε-

ηαο άλσ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ ηφλνπο 
ειέγρνπλ πιένλ ην 74% ηνπ ειιελφ-
θηεηνπ ζηφινπ απφ 71,3% θαη ν αξηζ-

κφο ηνπο έθζαζε ηηο 63 απφ 61 ηνλ πε-
ξαζκέλν ρξφλν. 

 Απφ ην 2011 έσο ην 2014 νη κεγάιεο 

λαπηηιηαθέο κε ζηφινπο άλσ ησλ 25 
πινίσλ απμήζεθαλ ζε 40 απφ 34 θαη  

ειέγρνπλ ην 55% ηεο ζπλνιηθήο ρσξε-
ηηθφηεηαο ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ. 

 Οη ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ λαπηηιηα-

θέο εηαηξείεο κέζα ζην 2014 παξνπζηά-

δνπλ κείσζε θαηά 22, θζάλνληαο ηηο 
668 απφ 690 ζε πνζνζηφ 3,2% ην 2013 
ελψ ζε ζρέζε κε ην 2011 ε κείσζε αγ-
γίδεη ην 12% θαη είλαη θαηά 94 ιηγφηε-
ξεο. 

 Παξάιιεια, νη κηθξφηεξεο λαπηηιηαθέο 

εηαηξείεο πνπ ειέγρνπλ έλα – δχν πινί-
α, κεηψλνληαη ζπλερψο. Απφ ην 2011 ν 

αξηζκφο ηνπο απφ 350 θαηέβεθε ζηηο 
274. 

Απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεληξνπνίε-
ζεο ηνπ θεθαιαίνπ («ην κεγάιν ςάξη 
ηξψεη ην κηθξφ»), κηα δηαδηθαζία πνπ 
πξσηνεκθαλίζηεθε καδί κε ην θεθαιαη-
νθξαηηθφ θνηλσληθνπνιηηηθφ ζχζηεκα 

θαη ζα ζπλερίζεη λα ππάξρεη φζν εμαθν-
ινπζεί λα πθίζηαηαη ν θαπηηαιηζκφο, κε 
εληνλφηεξε ιεηηνπξγία ζε πεξηφδνπο 

θξίζεο. 
Έλα άιιν ζηνηρείν, πνπ επηβεβαηψλεη 

ηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ ειιεληθνχ εθν-

πιηζηηθνχ θεθαιαίνπ, είλαη ε αχμεζε 
ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ρσξεηηθφηεηαο αλά 
κνλάδα πινίνπ. Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεί-
α ηεο ΔΛΣΤΑΤ, ν ππφ ειιεληθή ζεκαία 
ζηφινο ην 2014 αξηζκνχζε 1.870 πινία 
άλσ ησλ 100 θνρ 44.537.261 dwt, 
έλαληη 1.913 πινίσλ κε 44.327.780 

dwt ην 2013 θαη 1.968 κε 44.086.726 
dwt ην 2012. 


