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ηκώθηκε όοθια 
η πεζμέμη καγκελόπξοηα  
- χιλιάδες άλογα. 
Λαόπ καβαλίκεσε. 
Άζποα άλξγα, κόκκιμα άλξγα 
και μαύοα, πιξ μαύοα 
- καλπαζμός, - η ιζηορία. 
Να ποξθηάζξρμε. 

Γιάμμηπ Ρίηζξπ  
για ηξ Πξλρηεςμείξ 

Γηα ηηο πνιχλεθξεο επηζέζεηο ζην Παξίζη, 

ν ΓΓ ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ, Γεκήηξεο Κνπ-

ηζνύκπαο, έθαλε ηελ αθφινπζε δήισζε: 

«Σν δξάκα πνπ βηώλεη απηέο ηηο κέξεο 

ν γαιιηθόο ιαόο εμαηηίαο ησλ εγθιεκαηη-

θώλ, δνινθνληθώλ επηζέζεσλ ηνπ 

"Ηζιακηθνύ Κξάηνπο" ζην Παξίζη, θαζώο 

θαη ε αιιειεγγύε πνπ έρεη εθθξάζεη θαη 

ην Κόκκα καο θαη όινο ν ειιεληθόο ιαόο 

απέλαληη ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ ζπκάησλ, 

δελ πξέπεη λα απνηειέζεη ζε θακηά πεξί-

πησζε ην άιινζη γηα λέεο ηκπεξηαιηζηη-

θέο επεκβάζεηο ζηελ πεξηνρή, ην άιινζη 

γηα λέα κέηξα θαηαζηνιήο ελάληηα ζηα 

δηθαηώκαηα ησλ ιαώλ ηεο Δπξώπεο θαη 

κάιηζηα κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ  

ελόπισλ δπλάκεσλ ησλ ρσξώλ. Πνιύ 

πεξηζζόηεξν, δελ πξέπεη λα απνηειέζεη 

θαη ην άιινζη γηα έληαζε ηνπ θιίκαηνο 

μελνθνβίαο, ξαηζηζκνύ, θαζηζκνύ, 

εμαηηίαο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνύ - πξνζθπ-

γηθνύ πξνβιήκαηνο πνπ βηώλεη ζήκεξα 

θαη ε Διιάδα». 

Ζ  παλεξγαηηθή παλειιαδηθή απεξγία 
ζηηο 12 Ννέκβξε, κε θαζνξηζηηθή 

ζπκβνιή ησλ δπλάκεσλ ηνπ ΠΑΜΔ, ήηαλ 
κηα ζύγθξνπζε ηαμηθή, κηα ζθιεξή αλακέ-
ηξεζε κε ηελ εξγνδνζία θαη ηελ θπβέξλεζε 
ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ, πνπ έξρεηαη λα ηειεηώζεη ηε 
βξώκηθε δνπιεηά πνπ άθεζαλ ζηε κέζε νη 
θπβεξλήζεηο ηεο ΝΓ θαη ηνπ ΠΑΟΚ. 

Ζ καδηθφηεηα θαη ν παικφο ησλ απεξγηαθψλ      
ζπγθεληξψζεσλ ηνπ ΠΑΜΔ, ζε 72 πφιεηο, ήηαλ 
ην επηζθξάγηζκα κηαο κεγάιεο θαη δχζθνιεο 
κάρεο πνπ δφζεθε ζηνπο θιάδνπο θαη ζηνπο 
ηφπνπο δνπιεηάο, Δίρε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
ιατθήο ζπκκαρίαο κε ηε ζπκκεηνρή αγξνηψλ, 
απηναπαζρνινχκελσλ θαη κηθξψλ ΔΒΔ θαη  
βέβαηα  ηεο  λενιαίαο. 

Έδσζε κηα πξνεηδνπνίεζε πξνο ηε κεγαιν-
εξγνδνζία θαη ηα θφκκαηά ηεο, ηελ ΔΔ θαη ηνπο 
«ζεζκνχο», πνπ φινη καδί δηαβνπιεχνληαη γηα ην 
πψο ζα πεηζνθφςνπλ θη άιιν ηα εξγαζηαθά θαη 
ηα αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα ηνπ ιανχ, πψο ζα 
θνξηψζνπλ ζηελ πιάηε ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ 
ηελ θαπηηαιηζηηθή αλάθακςε, φπσο ηνπο θφξ-
ησζαλ ηελ θξίζε, φηη ζα καο βξίζθνπλ          
ζπλέρεηα  κπξνζηά  ηνπο. 

Δίλαη ελζαξξπληηθφ φηη ζηηο απεξγηαθέο ζπ-
γθεληξψζεηο ηνπ ΠΑΜΔ ζε φιε ηε ρψξα πήξαλ 
κέξνο εξγαδφκελνη απφ δεθάδεο ρψξνπο δνπ-
ιεηάο πνπ απηή ηελ πεξίνδν βξίζθνληαη ζε θηλε-
ηνπνηήζεηο. Σν γεγνλφο απηφ δείρλεη φηη βιέπνπλ 
ζην ΠΑΜΔ ηε δχλακε πνπ κπνξεί λα νξγαλψζεη 
ηελ πάιε θαη ηελ αιιειεγγχε, λα βάιεη ζε θίλε-
ζε θαη λα ζπζπεηξψζεη επξχηεξεο δπλάκεηο. 
Σαπηφρξνλα, φκσο, ν δηθφο ηνπο  αγψλαο βνή-
ζεζε θαη απνηέιεζε παξάδεηγκα γηα άιινπο εξ-
γαδφκελνπο λα κπνπλ ζηε απεξγία. 

ηα γεγνλφηα πνπ μερσξίδνπλ είλαη θαη ε 
ζπκκεηνρή ζηελ απεξγία 2.000 λαπηεξγαηψλ  
ζηα αθηνπιντθά θαη ζηα πνξζκεία, θαζψο θαη 
960 νδεγψλ ζηα κπιε ιεσθνξεία, νη νπνίνη α-
ληαπνθξίζεθαλ ζην θάιεζκα ηεο Γξακκαηείαο 
Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ ηνπ ΠΑΜΔ θαη απήξγε-
ζαλ καδηθά, παξά ην γεγνλφο φηη ε απφθαζε ηνπ 
σκαηείνπ ηνπο ήηαλ γηα ζηάζε εξγαζίαο.  

ηελ Αζήλα, ε απεξγηαθή δηαδήισζε    
απιψζεθε ζε φιν ην κήθνο ηεο Παλεπηζηεκίνπ, 
απφ ηελ Οκφλνηα κέρξη ην χληαγκα. ε πιήξε 
αλάπηπμε θαη κε ππθλή δηάηαμε, φηαλ ε θεθαιή 
ηεο πνξείαο έθηαλε ζηνλ Δζληθφ Κήπν, ηα       
ηειεπηαία κπινθ μεθηλνχζαλ απφ ηελ πιαηεία 
Δζληθήο Αληίζηαζεο (πξψελ Κνηδηά)! 

Μ ηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο ησλ ηειεπηαίσλ 
ρξφλσλ, κε ηδηαίηεξα αηζζεηή ηελ δσ-

ληάληα ησλ κεγάισλ κπιφθ ησλ καζεηψλ θαη 
θνηηεηψλ, ήηαλ ε απεξγηαθή ζπγθέληξσζε ηνπ 
ΠΑΜΔ ζηνλ Πεηξαηά, φπνπ ηα ηαμηθά ζσκα-
ηεία ΠΔΜΔΝ, ΣΔΦΔΝΧΝ, Μαγείξσλ ΠΔΔΜΑ-
ΓΔΝ, Ρπκνπιθώλ ΠΔΠΡΝ θαη ησλ πληαμηνύ-
ρσλ ΠΔ-ΝΑΣ, βξέζεθαλ απφ ηα ραξάκαηα 
ζηνπο θαηαπέιηεο ησλ  πινίσλ. 

Σν ίδην απνθαζηζηηθά δφζεθε ε κάρε ηεο 
πεξηθξνχξεζεο θαη ζε άιινπο εξγαζηαθνχο  
ρψξνπο, ακαμνζηάζηα, εξγνζηάζηα, γξαθεία         
θαη κεγάια εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, φπνπ νη    

δπλάκεηο ηνπ ΠΑΜΔ, πλδηθάηα θαη Δπηηξνπέο 
Αγψλα πεξηθξνχξεζαλ ηελ απεξγία, κε ραξα-
θηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηε Θάζν, όπνπ νξγηά-
δεη ε ηξνκνθξαηία ησλ εθνπιηζηώλ θαη νη  
δηθαζηηθέο δηψμεηο ζε βάξνο ησλ λαπηεξγαηψλ. 

Υαηξεηίδνληαο ηε ζπκκεηνρή ησλ ρηιηάδσλ 
απεξγψλ θαη δηαδεισηψλ, ε Δθηειεζηηθή 
Γξακκαηεία ηνπ ΠΑΜΔ ηνλίδεη: ε απηέο ηηο 
ζπλζήθεο ηεο νινκέησπεο επίζεζεο, είλαη θξίζη-
κν λα μεπεξαζηνχλ νη εγεζίεο ησλ ζπλδηθαιηζηη-
θψλ νξγαλψζεσλ ηνπ εξγνδνηηθνχ θαη θπβεξλε-
ηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ, πνπ φρη κφλν δελ θνχλε-
ζαλ ην δαρηπιάθη ηνπο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ 
επηηπρία ηεο απεξγίαο αιιά αληηζέησο έρνπλ 
βάιεη πιάηε ζηελ εθαξκνγή αληηιατθψλ κέηξσλ, 
είλαη νη θνξείο ηεο ιατθήο παξαπιάλεζεο, ηεο 
ζπλαίλεζεο θαη ηεο ηαμηθήο  εηξήλεο. 

Ζ απεξγία ζηηο 12 Ννέκβξε είλαη ε αξρή!  

Να πξνεηνηκάζνπκε γεξά ην επόκελν βή-
κα αγσληζηηθήο θιηκάθσζεο, λα απαληήζνπ-
κε κε λέα γεληθή απεξγία ελάληηα ζηελ επίζε-
ζε ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, ζηα δηθαηώ-
καηα καο, ζηε δσή καο. 

 

 

 

 

Ζ  θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ, ΔΔ, ΓΝΣ 
κε ηνπο εθνπιηζηέο ηνπο ηξαπεδίηεο 

θαη ηνπο βηνκήραλνπο εληείλνπλ ηελ επηζεηη-
θόηεηα ηνπο ζε βάξνο ησλ λαπηεξγαηώλ θαη 
γεληθόηεξα ζηελ εξγαηηθή ηάμε, έρνληαο ηε 
ζηήξημε θαη ησλ άιισλ θνκκάησλ ΝΓ, ΠΑΟΚ, 
ΠΟΣΑΜΗ θαη ηα ηζηξάθηα ηνπ θεθαιαίνπ ηε 

Υξπζή Απγή.  

Ήδε, έρνπλ αλνίμεη νη αζθνί ηνπ Αηφινπ:  

Απειεπζέξσζε πιεηζηεξηαζκψλ, αζθαιηζηη-
θφ, καδηθέο απνιχζεηο, δηαθνπέο ξεχκαηνο γηα 
απιήξσηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο ΓΔΖ, θνξνεπη-
δξνκή, λέεο πεξηθνπέο ζε κηζζνχο θαη ζπληά-
μεηο, αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ, παξα-
πέξα ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Πεηξαηά, 
ησλ αεξνδξνκίσλ, δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ, θ.ά. 
Όια γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφ-
ηεηαο, ηελ θαπηηαιηζηηθή αλάθακςε, ηελ 
θεξδνθνξία ησλ εθνπιηζηψλ, ηνπ θεθα-
ιαίνπ θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά φμπλζε 
φισλ ησλ πξνβιεκάησλ ησλ λαπ- ηεξγα-
ηψλ γεληθφηεξα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο.    

Μέζα ζε απηέο ζθιεξέο ζπλζήθεο   
έληαζεο ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο ηεο 
θπβέξλεζεο ΎΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ θαη ησλ 
εθνπιηζηψλ ηα ηαμηθά ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ, 
ΣΔΦΔΝΩΝ, ΠΔΜΑΓΔΝ, ΠΔ–ΝΑΣ, νη 
δπλάκεηο ηνπ ΠΑΜΔ πξσηνζηαηνχλ ζηελ 
νξγάλσζε ηεο πάιεο ησλ λαπηεξγαηψλ. 
Ζ νξγάλσζε θαη ε πεξηθξνχξεζε ησλ 
απεξγηαθψλ θηλεηνπνηήζεσλ ησλ λαπ-
ηεξγαηψλ απφ ηηο 2 έσο ηηο 6 Ννέκβξε 
θαη ε ζπκκεηνρή ζηελ Παλειιαδηθή Πα-
λεξγαηηθή απεξγία ζηηο 12 ηνπ Ννέκβξε 
αληίζηνηρα απνηειεί παξαθαηαζήθε γηα ην  εξ-
γαηηθφ θίλεκα.   

Ζ γξακκή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ δηεθδηθεηη-
θνχ πιαηζίνπ φζν θαη νη κνξθέο πάιεο ησλ ηαμη-
θψλ δπλάκεσλ, απνηεινχλ πνιχηηκα εθφδηα 
ζηε ηαμηθή πάιε, πνπ επηδνθηκάζηεθαλ απφ 
ηνπο απεξγνχο λαπηεξγάηεο, κε ηε καδηθή ζπκ-
κεηνρή ηνπο ζηηο απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο θαη 
ηηο ζπγθεληξψζεηο ησλ δπλάκεσλ πνπ παιεχ-
νπλ κέζα απφ ηηο γξακκέο  ηνπ ΠΑΜΔ.  

Μ ηα πξώηε απεξγηαθή απά-

ληεζε ζην λέν γύξν ηεο 

αληηιατθήο επίζεζεο πνπ εμαπν-

ιύνπλ ζε βάξνο ηνπο θπβέξλεζε - 

ΔΔ θαη εθνπιηζηέο, έδσζαλ κε ηελ 

4ήκεξε απεξγία ηνπο, 2 - 6 Ννέκ-

βξε, ζε όιε ηε ρώξα, κε ηηο ηαμη-

θέο δπλάκεηο λα πξσηνζηαηνύλ 

ζηελ νξγάλσζε θαη ηελ πεξη-

θξνύξεζε θαη δεηήκαηα αηρκήο ην 

Αζθαιηζηηθό, ηα Δξγαζηαθά θαη ηε 

κεζνδεπόκελε θαηάξγεζε ησλ 

νξγαληθώλ ζπλζέζεσλ. 

 ηνλ θεληξηθφ άμνλα ζχλδεζεο ηνπ 

Πεηξαηά κε Κπθιάδεο, Γσδεθάλεζα, 

Κξήηε θαη Βφξεην Αηγαίν, ζπλνιηθά 

54 πινία έκεηλαλ αθηλεηνπνηεκέλα.         

Αλάινγε επηηπρία είρε ε απεξγία ζε 

Ραθήλα θαη Λαχξην.  

 ηνλ άμνλα Πάηξα - Ηηαιία αθηλεην-

πνηήζεθαλ πέληε Δ/Γ-Ο/Γ πινία κε 

ειιεληθή ζεκαία, πέληε Δ/Γ-Ο/Γ θαη 

ηξία RO-RO κε ηηαιηθή ζεκαία, κε 

πάλσ απφ 700 λαπηεξγάηεο λα ζπκ-

κεηέρνπλ ζηελ απεξγία.  

 Μεγάιε ήηαλ ε ζπκκεηνρή θαη ζην 

πνξζκείν Ρίν 

- Ανηίρριο, 

φπσο θαη ζηηο 

γξακκέο Πά-

ηξα - Κεθαιν-

ληά, Κπιιήλε - 

Εάθπλζν θαη  

Κεθαινληά. 
 

Σ ελ πξψηε 

κέξα ηεο 

α π ε ξ γ ί α ο ,  

πξαγκαηνπνη-

ήζεθε ζην 

ι ηκάλη  ηνπ    

Πεηξαηά απεξγηαθή ζπγθέληξσζε 

ησλ λαπηεξγαηψλ, φπνπ ζηελ νκηιί-

α ηνπ ν άββαο Σζηκπόγινπ, 

πξφεδξνο ηεο ΠΔΜΔΝ, κεηαμχ  
άιισλ  ζεκείσζε:  

«Ζ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε θεξ-
δνθνξία ηνπ θεθαιαίνπ, επνκέλσο 
θαη ησλ εθνπιηζηψλ, ζπλζιίβεη ηα 
εξγαηηθά θαη ιατθά δηθαηψκαηα.       
Γη' απηφ ην ιφγν απαηηείηαη λα απνκν-
λσζνχλ φζνη θαιιηεξγνχλ ηελ απηα-
πάηε ηνπ «θνηλσληθνχ εηαηξηζκνχ. 
Δκείο ιέκε "ηέξκα πηα νη απηαπά-
ηεο, ή κε ην θεθάιαην ή κε ηνπο 
εξγάηεο”. Απηφ πξέπεη λα γίλεη 
ζπλείδεζε ζηα ιατθά ζηξψκαηα, λα 
πξνρσξήζεη ε αλαζχληαμε ηνπ εξγα-
ηηθνχ θηλήκαηνο θαη ε αλάπηπμε ηεο 
πάιεο ζε ηαμηθή θαηεχζπλζε».  

Αθνινχζεζε πνξεία ζην ππνπξ-
γείν Ναπηηιίαο, φπνπ ζε ζπλάληεζε 
κε ηνλ Θ. Γξίηζα, νη λαπηεξγάηεο 
εηζέπξαμαλ κφλν ...ζπκπάζεηα θαη 
ανξηζηνινγίεο.  

Σ ε δεχηεξε κέξα ηεο απεξγίαο, 

κεηά ηελ απφθαζε ηεο ΠΝΟ 

γηα λέα 48σξε απεξγία, ηα ηαμηθά 

ζσκαηεία κε αλαθνίλσζή ηνπο ηφλη-

ζαλ φηη: 

«Ζ φμπλζε ησλ πξνβιεκάησλ 

ησλ λαπηεξγαηψλ θαζηζηά επηηαθηηθή 

ηελ αλάγθε νξγάλσζεο θαη ζπκκεην-

ρήο ησλ λαπηεξγαηψλ ζηα θαξάβηα, 

ζηελ θιηκάθσζε ηεο απεξγίαο. Σν 

ζπληνληζκφ ηεο πάιεο κε ην ππφινη-

πν ηαμηθφ - εξγαηηθφ θίλεκα, ελάληηα 

ζ’ απηή ηελ αληεξγαηηθή - αληηιατθή 

πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ – 

ΑΝΔΛ, πνπ έρεη ζην ζηφραζηξφ ηεο, 

καδί κε ηνπο εθνπιηζηέο ηελ θαηάξ-

γεζε ησλ Δ, ηε κείσζε ησλ νξγα-

ληθψλ ζπλζέζεσλ ησλ πινίσλ, ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ ΝΑΣ, ηε κείσζε ησλ 

ζπληάμεσλ, ηελ αχμεζε ησλ νξίσλ 

ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο θαη ηε ξα-

γδαία ππνβάζκηζε ηεο θνηλσληθνα-

ζθαιηζηηθήο πξνζηαζίαο.   

ε απηή ηελ θαηεύζπλζε θαινύ-

κε ηνπο λαπηεξγάηεο λα ζπκκεηέ-

ρνπλ ζηελ λέα 48σξε απεξγία. 

Σα ηαμηθά ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ – 

ΣΔΦΔΝΧΝ – ΠΔΔΜΑΓΔΝ ζέζακε 
ηελ πξφηαζή καο, λα ζπληνλίζνπκε 

ηελ πάιε καο, κε ην ηαμηθφ εξγαηηθφ 

θίλεκα ζηηο 12 Ννέκβξε, κε 

24σξε απεξγία, κε πξννπηηθή        

θιηκάθσζεο.  

Υξεηάδεηαη λα θαηαλνεζεί από 

ηνπο λαπηεξγάηεο, ηνπο ζπληαμηνύ-

ρνπο, ε ζθνδξόηεηα ησλ αληηιατ-

θώλ κέηξσλ. ε απηέο ηηο ζπλζήθεο 
ρξεηάδεηαη λα γίλεη ζπδήηεζε κε ηνπο 

λαπηεξγάηεο κέζα ζηα θαξάβηα γηα 

ηελ νξγάλσζε θαη θιηκάθσζε ηνπ 

αγψλα. Ρίρλνπκε ηηο δπλάκεηο καο 

γηα ηελ επηηπρία ηεο απεξγίαο.» 
 

Σ ελ ηειεπηαία κέξα ηεο απεξγί-

αο ηα ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ - 

ΣΔΦΔΝΧΝ - ΠΔΔΜΑΓΔΝ - 

ΠΔΠΡΝ θαη ε ΠΔ-ΝΑΣ κε αλαθνί-
λσζή ηνπο «ραηξεηίδνπλ ηνπο λαπηεξ-

γάηεο, πνπ κε απνθαζηζηηθφηεηα θαη 

καδηθή ζπκκεηνρή έδσζαλ ηε κάρε 

ηεο απεξγίαο» θαη πξνζζέηνπλ: 

«Όινη νη λαπηεξγάηεο λα πά-

ξνπλ ηελ ππόζεζε ζηα ρέξηα ηνπο, 

ζπγθξνηώληαο επηηξνπέο αγώλα, 

κε ηε ζπκκεηνρή όισλ ησλ εηδηθν-

ηήησλ, Καηαζηξώκαηνο, Μεραλήο 

θαη Γεληθώλ Τπεξεζηώλ. 

Πξνρσξάκε κε εκπηζηνζύλε 

ζηηο δπλάκεηο καο, ζηε δύλακε ηεο 

ηαμηθήο πάιεο, πνπ απνηειεί θαη 

θηλεηήξηα δύλακε, γηα λα θαηαθηή-

ζνπλ νη εξγαδόκελνη όια όζα   

παξάγνπλ θαη λα ηα ρξεζηκνπνηή-

ζνπλ γηα ηελ επεκεξία ηνπ ιανύ». 

 

Ζ  κάρε ησλ απεξγηαθώλ θηλεηνπνηήζεσλ δόζεθε ζε ηδηαίηεξα δύζθνιεο      
ζπλζήθεο. Αξθεί λα ζθεθηεί θαλείο όηη ήηαλ ε πξώηε γεληθή απεξγία από      

ηνλ πεξαζκέλν Γελάξε, πνπ αλέιαβε ηε δηαθπβέξλεζε ν ΤΡΗΕΑ θαη κόιηο 50 κέξεο 
από ηηο εθινγέο ηνπ επηέκβξε, όπνπ αλαλέσζε ηελ θπβεξλεηηθή ηνπ ζεηεία,       
επελδύνληαο ζε έλα θιίκα εηηνπάζεηαο θαη ζπκβηβαζκνύ, θαιιηεξγώληαο ηαπηό-

ρξνλα -εθ λένπ- πξνζδνθίεο θαη απηαπάηεο ζην ιαό. 

Ο  ηαμηθφο ερζξφο νη εθνπιηζηέο - ην 

θεθάιαην - ην πνιηηηθφ ηνπο πξνζσ-

πηθφ θαη ν εξγνδνηηθφο θπβεξλεηηθφο ζπλδη-

θαιηζκφο, νη παξαηάμεηο ΓΑΚΔ - ΠΑΚΔ θαη  

ΜΔΣΑ - ΤΡΗΕΑ - ΑΝΣΑΡΤΑ - ΛΑΔ, δελ 

θαηάθεξαλ λα ρηππήζνπλ θαη λα μεζηξαηί-

ζνπλ ηνλ αγψλα ησλ λαπηεξγαηψλ, δελ  

πέξαζαλ ηα ηπρνδησθηηθά ζρέδηα ηνπο, εηηή-

ζεθαλ θαη ζε απηή ηε κάρε. 

Ζ πξνζπάζεηα λα δπλακψζεη ε νξγάλσ-
ζε ελάληηα ζην θεθάιαην, ηελ θπβέξλεζε θαη 
ηα θφκκαηά ηνπ, ε πξνζπάζεηα λα απε-
γθισβηζηνχλ πεξηζζφηεξεο δπλάκεηο απφ 
ηελ επηξξνή ηνπ εξγνδνηηθνχ - θπβεξλεηη-
θνχ ζπλδηθαιηζκνχ, ρξεηάδεηαη λα εληαζεί. 
Απφ θάζε θαηλνχξγηα κάρε, νη λαπηεξγάηεο 
ηα ηαμηθά  ζσκαηεία λα βγαίλνπλ εληζρπκέλα 
κε λέεο δπλάκεηο, κε πεξηζζφηεξνπο εξγα-
δφκελνπο ζηηο γξακκέο ηνπο 

Σ ώξα ρξεηάδεηαη νη λαπηεξγάηεο λα 
πάξνπλ ηελ ππόζεζε ζηα ρέξηα 

ηνπο λα ζπγθξνηήζνπλ Δπηηξνπέο Αγώ-
λα κέζα  ζηα  θαξάβηα. 

' απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη κε ζεκαληηθή 
παξαθαηαζήθε ηελ απεξγία ζηηο 12 Ννέκ-
βξε, ρξεηάδεηαη ηψξα ζρεδηαζκέλα λα θιηκα-
θσζεί ν αγψλαο. Να πνιιαπιαζηαζηνχλ νη 
εζηίεο αληίζηαζεο θαη δηεθδίθεζεο, λα δεκη-

νπξγεζνχλ θη άιιεο.  
Ζ έθθξαζε ηεο αιιε-
ιεγγχεο είλαη θαζνξη-
ζηηθή γηα λα ζπάεη ην 
θιίκα ηεο εηηνπάζεη-
αο θαη ηεο κνηξνια-
ηξίαο, λα απνθηνχλ νη 
αγψλεο  ζπλέρεηα. 
      Ζ πείξα απφ ηελ 
νξγάλσζε ηεο απεξ-
γίαο θαη ηε δξάζε 
πνπ αλέπηπμαλ νη 
ηαμηθέο δπλάκεηο 
πξέπεη λα ζπδεηε-
ζεί κε ηνπο  εξγα-
δφκελνπο, θπξίσο κε 
εθείλνπο πνπ ζπ-
λέβαιαλ θαζνξηζηη-

θά ζηε κάρε. Άλζξσπν ηνλ άλζξσπν, αιιά 
θαη ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο θαη ζπζθέςεηο, 
κε επζχλε ησλ ζπλδηθάησλ, πνπ κεγαιψ-
λεη κπξνζηά  ζηηο  εμειίμεηο.  

Άκεζα κπαίλεη ην θαζήθνλ ηεο απά-
ληεζεο κε λέα απεξγία, κόιηο έξζνπλ ηα 
αληηαζθαιηζηηθά κέηξα ηεο θπβέξλεζεο. 
Ζ νξγάλσζή ηεο απεξγίαο πξέπεη λα 
μεθηλήζεη από ηώξα, ρσξίο αλάπαπια, 
ρσξίο  λα  ραζεί  ρξόλνο. 

Να μη γίνει το δράμα του  

γαλλικού λαού άλλοθι νέων  

ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων 

και να μη ξεχνάμε ότι το  

δράμα των προσφύγων είναι 

εγκλήματα του ΝΑΣΟ και ΕΕ 

«Γελ ζηακαηάκε λα κεηξάκε λαπάγηα, 

δελ ζηακαηάκε λα κεηξάκε λεθξνύο, ιεο 

θαη δελ κηιάκε γηα αλζξώπνπο! Κάζε 

κέξα πνπ πεξλάεη δύν κηθξνί Ατιάλ θεύ-

γνπλ από ηε δσή, πλίγνληαη ζηνλ πγξό 

ηάθν ηεο Μεζνγείνπ. Δίλαη αλαηξηρηαζηη-

θή ε εηθόλα πνπ έξρεηαη από ηε άκν, ηε 

Μπηηιήλε θαη ηελ Κσ, όπνπ ηα ςπγεία 

ζηα λνζνθνκεία έρνπλ γεκίζεη, νη λεθξνί 

είλαη άηαθνη!  

Απηό δελ ε ίλαη  ε ληξνπή ηνπ  

"πνιηηηζκνύ θαη ηεο θνηλσλίαο καο", 

όπσο πξνζπαζνύλ λα ην παξνπζηά-

ζνπλ νη ζύηεο θαη ηα παπαγαιάθηα ηνπο. 

Δίλαη ην αίζρνο, είλαη ηα εγθιήκαηα       

ησλ θαπηηαιηζηώλ, ηνπ ΝΑΣΟ θαη ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο», φπσο ηνλίζζεθε 
ζηελ θεληξηθή νκηιία ηεο απεξγηαθήο ζπγθέ-

ληξσζεο ηνπ ΠΑΜΔ ζηελ Αζήλα.  



Νοέμβρης 2015 Σελίδα 2 

 

ΜΖΝΗΑΗΑ                                            

ΤΝΓΗΚΑΛΗΣΗΚΖ                           

ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ  

Ηδηνθηεζία ηνπ πιιφγνπ                

Ναπηεξγαηηθή                                   

πλδηθαιηζηηθή Κίλεζε 

ΤΝΣΑΔΣΑΗ                          

ΑΠΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

Δθδφηεο - Τπεχζπλνο               

ζχκθσλα κε ην λφκν:         

ΜΑΡΗΟΛΖ ΩΣΖΡΗΟ            

Κνινθνηξψλε 99,                   

Πεηξαηάο - ΣΚ: 185 35              

Σει.: 210 - 41 17 578            

Φαμ: 210 - 41 37 271 

Τπεχζπλε Σππνγξαθείνπ:                    

ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΜΑΡΗΑ                

Μπνπκπνπιίλαο 19,                      

Πεηξαηάο - ΣΚ: 185 35                   

Σει.: 210 - 41 70 479 

ΔΣΖΗΑ ΤΝΓΡΟΜΖ                            

Δζσηεξηθνχ: Δπξψ 15                  

Δμσηεξηθνχ: Δπξψ 50 

Ζ ύιε ηνπ παξόληνο 
θύιινπ έθιεηζε  

ζηηο 18 Ννέκβξε 2015 

ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΣΗ «ΓΑΔΠ»  

ΣΙ ΔΚΛΟΓΔ ΣΗ ΠΔΠΔΝ  

Α.  Γηα ην ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ  

ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

  2.  ΑΥΙΑΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 

  6.  ΓΑΪΣΑΛΑΡΟ ΠΑΛΑΓΗΩΣΖ 

11.  ΘΔΗΟΠΟΤΙΟ ΓΔΩΡΓΗΟ 

15.  ΘΑΛΑΡΖ ΛΗΘΟΓΖΚΟ 

17.  ΘΔΗΓΖ ΠΟΙΤΥΡΟΛΗΟ 

27.  ΙΔΘΘΟ ΗΩΑΛΛΖ 

36.  ΠΑΛΣΑΕΑΣΟ ΓΔΩΡΓΗΟ 

40.  ΠΑΤΙΟΤ ΠΤΡΗΓΩΛ 

51.  ΥΑΛΣΖ ΒΑΗΙΔΗΟ 

Β. ΓΙΑ ΑΝΣΙΠΡΌΧΠΟΙ 

ηελ ΠΝΟ θαη ην ΔΚΠ 

  9.  ΘΔΗΟΠΟΤΙΟ ΓΔΩΡΓΗΟ 

 

Μ ε πνιχκνξθεο εθδειψζεηο, πνπ θνξπθψζεθαλ κε 
ηε κεγάιε πνξεία ζηελ ακεξηθάληθε πξεζβεία, 

γηνξηάζηεθε θαη θέηνο ε επέηεηνο ηεο ιατθήο εμέγεξζεο 
ελάληηα ζηελ θαζηζηηθή δηθηαηνξία θαη ηελ αηκαηεξή         
θαηαζηνιή ηεο, 17 Ννέκβξε 1973 ζην Πνιπηερλείν. 

Σι ήταν όμως η χούντα; 

Σελ 21ε Απξηιίνπ ηνπ 1967 αμησκαηηθνί ηνπ ηξαηνχ 
θαηέιαβαλ ηελ θπβέξλεζε κε ηε βία, κε ηα φπια. Φπιά-
θηζαλ, εμφξηζαλ ρηιηάδεο αγσληζηέο ηεο Δζληθήο Αληίζηα-
ζεο. Απαγφξεπζαλ κε λφκν ηα πλδηθάηα ησλ Δξγαδν-
κέλσλ θαη ηηο Απεξγίεο, θπλήγεζαλ θαη βαζάληζαλ 
φζνπο πάιεπαλ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ηεο 
λενιαίαο, ησλ καζεηψλ. Δπέβαιαλ θαζεζηψο ηξνκνθξα-
ηίαο  θαη  δηψμεσλ. 

Ποιος στήριξε το πραξικόπημα; 

Σν πξαμηθφπεκα δελ ήηαλ έξγν θάπνησλ "ηξειψλ".      
Οη ρνπληηθνί είραλ "πιάηεο", δελ ήξζαλ απφ κφλνη ηνπο. 

Σνπο ζηήξημαλ νη κεγάινη επηρεηξεκαηηθνί φκηινη, απ-
ηνί πνπ θαη ζήκεξα μεδνπκίδνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο, γηα 
έλα θνκκάηη ςσκί. Ήζειαλ λα επηβάινπλ "ζηγή λεθξνηα-
θείνπ", ψζηε λα πάςεη λα αγσλίδεηαη ν ιαφο ελάληηα  
ζηελ  εθκεηάιιεπζε. 

Σνπο ζηήξημαλ νη ΖΠΑ θαη ην ΝΑΣΟ. Γη' απηφ νη θνηηε-
ηέο ζηελ είζνδν ηνπ Πνιπηερλείνπ έγξαςαλ κε κεγάια 
γξάκκαηα "ΔΞΧ ΟΗ ΖΠΑ - ΔΞΧ ΣΟ ΝΑΣΟ".   

Σα ζπλζήκαηα είλαη θαη ζήκεξα επίθαηξα φζν πνηέ. 
Γεο κφλν ηη ζπκβαίλεη ζήκεξα κε ηνπο πξφζθπγεο.       
Οη ίδηνη πνπ ζηήξημαλ ηφηε ηε ρνχληα, ζήκεξα βνκβαξ-
δίδνπλ ηε πξία, ηε Ληβχε, ζθνξπάλε ην ζάλαην θαη ηε 
δπζηπρία γηα ηα θέξδε, μεζπηηψλνπλ θαη πλίγνπλ ζην 
Αηγαίν κηθξά παηδηά. 

Κη φκσο θαη ζήκεξα ππάξρνπλ θάπνηνη πνπ ζηεξί-
δνπλ ηε ρνχληα. Δίλαη νη ρξπζαπγίηεο, νη θαζίζηεο. Λέλε 
ρσξίο ληξνπή ςέκαηα, φηη "δελ ππήξραλ λεθξνί ζην  
Πνιπηερλείν" ή φηη "κε ηε ρνχληα ν ιαφο πέξλαγε θαιά". 
Ζ αιήζεηα είλαη άιιε: Έμσ απφ ην Πνιπηερλείν, νη ρνπ-
ληηθνί δελ δίζηαζαλ λα δνινθνλήζνπλ αθφκα θαη καζεηέο! 

Πώς έπεσε η χούντα; 

Σελ έξημε ν ιαφο κε ηνπο αγψλεο ηνπ, κε ηε λενιαία 
ζηελ πξψηε γξακκή. Φάληαδε αλίθεηε, αιιά ηειηθά      
απνδείρηεθε γηα κηα αθφκα θνξά πσο αλίθεηνο είλαη 
έλαο ιαφο πνπ παιεχεη γηα ην δίθην ηνπ. 

Απηφ πξέπεη λα θάλνπκε θαη ζήκεξα. Γελ έρνπκε 
άιιν δξφκν. Μπνξεί λα κελ ππάξρεη ζήκεξα ε ρνχληα, 
κε ηε κνξθή πνπ ππήξρε ηφηε, αιιά εμαθνινπζνχλ λα 
ππάξρνπλ αθφκα πην έληνλα, ε αδηθία, ε εθκεηάιιεπζε, 
ε θηψρεηα. 

Καη πάλσ απ' φια εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ απηνί 
πνπ επέβαιαλ ηφηε ηε ρνχληα ζην ζβέξθν ηνπ ιανχ καο, 
πνπ έβγαιαλ θέξδε θαη πνπ ζπλερίδνπλ λα εθκεηαιιεχν-
ληαη θαη ζήκεξα ην ιαφ: Οη επηρεηξεκαηηθνί φκηινη, νη       
βηνκήραλνη, νη ηξαπεδίηεο, νη εθνπιηζηέο. 

Ο δηθηάηνξαο Γ. Παπαδφπνπινο π.ρ. ζε νκηιία ηνπο 
πξνο ηνπο εθνπιηζηέο (19 Μάξηε 1968) είπε: "Ελθέηε 
προς ημάς και πέζηε μας ηι θέλεηε. Εκ προοιμίοσ 
ζας βεβαιώ όηι η κσβέρνηζις θα ζας ηο δώζη".         
"Θα ζας παράζτω ηο παν"! 

Απνδεηθλχεηαη φηη ηειηθά ε ρνχληα ήηαλ αλάγθε ηνπ 
θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα λα πξνζηαηέςεη ηα ζπκ-
θέξνληα απηψλ πνπ είραλ ηνλ πινχην. Όζν ππάξρεη ην 
χζηεκα απηφ, ζα γελλά θαη λέεο ρνχληεο, πνιέκνπο, 
εθκεηάιιεπζε, αδηθία. 

Α πηό ην παλό 

ελόριεζε ηε λα- 

δηζηηθή Υξπζή Απγή, 

πνπ ππεξαζπηδόκελε 

ηελ ΔΔ θαη ην ΝΑΣΟ, 

ζπεύδεη λα πξνζάςεη 

αλζειιεληζκό ζε 

όπνηνλ ακθηζβεηεί ηελ 

εμνπζία θαη ηηο ζπκκα-

ρίεο ηνπ θεθαιαίνπ.  

Αληίζεηα ηε ζβάζηηθα, 

πνπ είραλ πςώζεη 

ζηελ Αθξόπνιε νη λαδί 

θαηαθηεηέο ηελ δηαηε-

ξνύλ ζηα  γξαθεία ηνπο! 

ΕΝΙΦΤΕ με την  

ΧΗΥΟ ΟΤ τη ΔΑΕΠ 

πλάδειθνη Πινίαξρνη, 

ζαο θαινύκε λα ςεθίζεηε 

εζείο νη ΙΓΙΟΙ (…), είηε 

απηνπξόζσπα είηε από ην 

θαξάβη, κε ην ςεθνδέιηην 

πνπ πξέπεη λα ζαο έξζεη 

ζην ζπίηη.  

ΠΡΟΟΦΗ:  

Δπεηδή ην 1ν ςεθν-

δέιηην (θηηξηλσπήο από-

ρξσζεο) αθπξώζεθε, ζα 

πξέπεη λα ζαο έιζεη θαη ην 

2ν έγθπξν ςεθνδέιηην 

(άζπξνπ ρξώκαηνο) θαη κε  

απηό  λα  ςεθίζεηε. 

ΦΗΦΟΦΟΡΙΔ:  

Από  1  Οθηώβξε  2015 

έσο 30 Γεθέκβξε 2015 

Σ ελ επηδίσμε ηεο ΔΔ λα θξαηά 
ζηαζεξή ηε ξνή πξνζθχγσλ θαη 

κεηαλαζηψλ, πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλά-
γθεο ησλ κνλνπσιίσλ γηα θηελφ εξγαηη-
θφ δπλακηθφ, κε θαηαζηνιή ζηα ζχλνξα 
θαη άιια κέηξα απνηξνπήο ηεο εγθαηά-
ζηαζήο ηνπο ζηα θξάηε-κέιε ηεο, επη-
ζθξάγηζε ε χλνδνο Κνξπθήο ζηε Μάι-
ηα, κε ζπκκεηνρή αθξηθαληθψλ θξαηψλ.  

Ζ ΔΔ απνθάζηζε λα παξάζρεη νηθν-
λνκηθή βνήζεηα ζηελ Αθξηθή, φπνπ  
επεκβαίλεη γηα ηελ θαηαιήζηεπζε ησλ 
πινπηνπαξαγσγηθψλ ηεο πεγψλ, αιιά 
θαη λα πξνηείλεη ζηελ Σνπξθία ηε δηεμα-
γσγή πλφδνπ Κνξπθήο κε ζέκα ηε 
δηεπζέηεζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο. 

Δίηε κηιάκε γηα θνηλέο πεξηπνιίεο 

Διιάδαο - Σνπξθίαο είηε γηα πεξηπνιίεο 

πνιπεζληθήο δχλακεο θνκάλην ζην Αη-

γαίν ρσξίο ζπκκεηνρή ηεο Σνπξθίαο θαη 

ζπλδηαρείξηζε ησλ ζπλφξσλ, πξφθεηηαη 

γηα ζρεδηαζκνχο ηδηαίηεξα επηθίλδπλνπο 

γηα ηνπο ιανχο ηεο πεξηνρήο. 

Σαπηφρξνλα ε  ζπγθπβέξλεζε          

ΤΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, ππφ ηελ θαζνδήγεζε 

ησλ ΗΠΑ, αλαδεηά ηξφπνπο λα κεζνδεχ-

ζεη ηελ εκπινθή ησλ Δλφπισλ Γπλάκε-

σλ ζηε αληηκεηψπηζε ηεο «ιαζξν-

κεηαλάζηεπζεο», κε πξφζρεκα ηηο πεξη-

βφεηεο  «αζχκκεηξεο  απεηιέο».  

«Απηή ε θαηεύζπλζε νδεγεί ζε 

αύμεζε ησλ λεθξώλ κεηαλαζηώλ ζηα 

ζύλνξα ηεο ΕΕ. Όμπλζε ηνπ πξνβιή-

καηνο ζηέγαζεο θαη δηαβίσζεο ησλ 

κεηαλαζηώλ ζηηο ρώξεο ππνδνρήο», 

ηνλίδνπλ ζε θνηλή δηαθήξπμε ειιεληθέο 

θαη μέλεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο 

θαη κεηαμχ άιισλ αλαθέξνπλ: 

«Οη πξφζθπγεο θαη νη κεηαλάζηεο 

μεξηδψζεθαλ απφ ηηο παηξίδεο ηνπο απφ 

ηε δνινθνληθή κεραλή ησλ ΖΠΑ - ΝΑΣΟ 

- ΕΕ και τοσς πολέμοσς ποσ προκάλεσε 

ζε πξία, Οπθξαλία, Μέζε Αλαηνιή      

θαη  Βφξεηα  Αθξηθή.  

Πξνζπαζώληαο λα μεθύγνπλ από 

ηηο βόκβεο πνπ ηνπο ζθνηώλνπλ ζηηο 

παηξίδεο, έξρνληαη αληηκέησπνη κε 

ηελ θαηαζηνιή ηεο ΕΕ πνπ ηνπο   

πλίγεη  ζηε  Μεζόγεην.  

Γηα ηνπο ιίγνπο πνπ ζα θαηαθέξνπλ 

λα επηδήζνπλ θαη λα θηάζνπλ ζηνλ 

ηειηθφ ηνπο πξννξηζκφ, εηνηκάδεηαη ε 

ππεξεθκεηάιιεπζε ηνπο σο πάκθζελν 

επέιηθην εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ ζα 

πξνζθέξεη λέα θέξδε ζην κεγάιν θεθά-

ιαην, ελψ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη σο 

βαιβίδα πίεζεο γηα ηελ ππνβάζκηζε 

ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ φισλ 

ησλ  εξγαδνκέλσλ. 

Απηέο νη πνιηηηθέο ηεο ΔΔ θαη ησλ 

Κπβεξλήζεσλ ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο 

άιινζη ζηε δξάζε θαζηζηηθψλ - λαδηζηη-

θψλ νξγαλψζεσλ, φπσο ε Υξπζή Απγή, 

ε Λέγθα ηνπ Βνξξά ζηελ Ηηαιία, ε           

ΠΔΓΗΓΑ  ζηελ  Γεξκαλία  θ.α.  

Οη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, ηα 

εξγαηηθά θέληξα ησλ λεζηψλ πνπ ππνδε-

ρφκαζηε θαζεκεξηλά ρηιηάδεο μεξηδσκέ-

λνπο, πξφζθπγεο, ηνπο εθθξάδνπκε γηα 

αθφκε κηα θνξά ηελ ζηαζεξή καο Αιιε-

ιεγγχε. Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή βξεζήθα-

κε ζηα ιηκάληα, ζηνπο πξνζθπγηθνχο 

θαηαπιηζκνχο, φπνπ ππήξρε δπλαηφηεηα 

λα παξέκβνπκε θαη λα βνεζήζνπκε. 

Καινχκε ζε καδηθή αγσληζηηθή δξά-

ζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ 

θάζε ρψξαο, ελάληηα ζηηο Κπβεξλήζεηο 

θαη ηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο πνπ ζηεξί-

δνπλ ην αηκαηνθχιηζκα ησλ ιαψλ. Δλά-

ληηα ζε θπβεξλήζεηο, φπσο ε Κπβέξλε-

ζε ηνπ ΤΡΗΕΑ ζηελ Διιάδα, πνπ παίξ-

λνπλ κέξνο ζηνπο ηκπεξηαιηζηηθνχο 

αληαγσληζκνχο, ζηεξίδνπλ ην ΝΑΣΟ θαη 

ην θξάηνο δνινθφλν ηνπ Ηζξαήι. 

Καινχκε ζε αγψλα ελάληηα ζηηο αληη-

πξνζθπγηθέο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ πνπ  

δίλνπλ πάηεκα ζην Ραηζηζκφ θαη ηελ 

μελνθνβία, ππέξ ελφο θηλήκαηνο Αιιε-

ιεγγχεο πνπ ζα δψζεη ρέξη βνεζείαο 

ζηνπο πξφζθπγεο, ζηνλ θνηλφ καο αγψ-

λα ελάληηα ζηνλ ηκπεξηαιηζκφ θαη ηελ 

εθκεηάιιεπζε. 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕ: 

  Να ζηακαηήζνπλ νη ηκπεξηαιηζηηθέο 

επεκβάζεηο ΕΕ - ΗΠΑ - ΝΑΣΟ 

  Κακία ζπκκεηνρή ηεο ρώξαο καο 

ζε ηκπεξηαιηζηηθέο επεκβάζεηο θαη 

πνιέκνπο 

  Καηάξγεζε ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ 

Δνπβιίλνπ, ηεο έλγθελ, ηνπ Frontex 

θαη όισλ ησλ θαηαζηαιηηθώλ κεραλη-

ζκώλ ηεο ΕΕ. 

  Όρη ζε λέα κέηξα ηεο ΕΕ γηα θαηα-

ζηνιή ζηα ζύλνξα. 

  Απεπζείαο κεηαθνξά ησλ πξνζθύ-

γσλ από ηα λεζηά θαη ηα ζεκεία εηζό-

δνπ ζηηο ρώξεο ηειηθνύ πξννξηζκνύ 

ηνπο 

  Ελίζρπζε ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ησλ 

ππνδνκώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηάζσζε, θαηαγξαθή - ηαπηνπνίεζε, 

ζηέγαζε - ζίηηζε - πεξίζαιςε θαη 

αζθαιή κεηαθνξά από ηα λεζηά ζηα 

ζεκεία εμόδνπ από ηε ρώξα. 

  Δεκηνπξγία αμηνπξεπώλ θέληξσλ 

ππνδνρήο θαη θηινμελίαο.» 

 ε ζπλζήθεο πνπ δελ δηα-
ζθαιίδνπλ νύηε ζην ειά-

ρηζηνλ ην αδηάβιεην ηεο ςεθν-
θνξίαο θαη ηεο εθπξνζώπεζεο 
ζπλερίδνληαη νη αξραηξεζίεο 
ζηελ  Παλειιήληα  Έλσζε  Πινη-
άξρσλ (ΠΔΠΔΝ) γηα ηελ αλάδεη-
με λέαο δηνίθεζεο, πνπ άξρηζαλ 
1 Οθηώβξε θαη ιήγνπλ ζηηο      

30  Γεθέκβξε  2015. 

Ζ ΓΑΔΠ έρνληαο εκπεηξία απφ 
πξνεγνχκελεο αξραηξεζίεο, θαηέ-
ζεζε ππφκλεκα ζηελ Δθνξεπηηθή 
Δπηηξνπή, δεηψληαο ηε ιήςε ησλ 
ειάρηζησλ απηνλφεησλ κέηξσλ, 
φπσο:  

1.  Να καο δηαηεζνχλ ηα κεηξψα 
ησλ κειψλ θαη ηνπ εθινγηθνχ θαηα-
ιφγνπ ηεο έλσζεο. 
2.  Οη ππνςήθηνη ηεο ΓΑΔΠ λα 
παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ζηελ 
εθινγηθή δηαδηθαζία. 
3.  Να κελ θαηαζηξαθνχλ νη θάθεινη 
ησλ επηζηνιηθψλ ςήθσλ. 
4.  Ζ εθινγή ησλ αληηπξνζψπσλ 
ηεο Έλσζήο καο γηα ηελ ΠNO θαη 
ην ΔΚΠ λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ην 
ζχζηεκα ηεο Απιήο Αλαινγηθήο, 
φπσο νξίδεη ην Καηαζηαηηθφ. 
5. Σν πεξηνδηθφ ηεο ΠΔΠΔΝ λα 
δεκνζηεχζεη ηηο Αλαθνηλψζεηο ηεο 
ΓΑΔΠ. 

Η απάντηση της Εφ. Επ. 

ήταν ...«ΟΦΙ Ε ΟΛΑ»!!! 

Κφληξα ζ' απηή ηελ πξαθηηθή 
ηεο απζαηξεζίαο, νη ππνςήθηνη ηεο 
ΓΑΔΠ, επαλήιζαλ κε ΔΞΩΓΗΚΟ 
ΓΖΛΩΖ ε νπνία επηδφζεθε ζηηο 
29/10/2015 θαη ηνλ πξντζηάκελν 
ηνπ Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηά. Σαπηφ-
ρξνλα έθαλαλ παξάζηαζε δηακαξ-
ηπξίαο θαηά ηελ νπνία βξέζεθαλ 
θαη πάιη απέλαληη ζε κέησπν ηεο 
αληίδξαζεο, πνπ έρεη νρπξσζεί 
πίζσ απφ ην αληηδεκνθξαηηθφ θα-
ηαζηαηηθφ,  ζχκθσλα  κε ην  νπνίν  
...''ΓΔΝ ΓΗΚΑΗΟΤΘΔ ΝΑ ΟΜΗΛΔΗΣΔ''! 

     Δπηζήκαλαλ ζηελ Δθνξεπηηθή 
Δπηηξνπή, λα κε θαηαζηξαθνχλ νη 
θάθεινη ησλ ςεθηζάλησλ δη’ αιιε-
ινγξαθίαο θαη  κεηά ην πέξαο ησλ 
εθινγψλ έρεη ππνρξέσζε ζηελ 
αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ 
λ’ αλαθέξεη αλαιπηηθά αξηζκφ απ-
ηνπξφζσπσλ ςήθσλ θαη μερσξη-
ζηά αξηζκφ επηζηνιηθψλ ςήθσλ. 

Όλα τα παραπάνω  

επιβεβαιώνουν ότι  

κουμάντο στην κάλπη  

κάνουν οι εφοπλιστές 

      Μέζα απφ ηέηνηεο απαξάδε-
θηεο δηαδηθαζίεο γηα νιφθιεξεο 
δεθαεηίεο ηφζν ζην πξνεδξείν φζν 
θαη ζην Γ.. ηνπ ζσκαηείνπ βξί-
ζθνληαη αξθεηά πξσηνθιαζάηα 
ζηειέρε λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ 
(αξρηπινίαξρνη), πνπ ιεηηνπξγνχλ 
θάησ απφ ηε ζεκαία ηεο θεξδνθν-
ξίαο ησλ εθνπιηζηψλ θαη ηνπο  
ππεξαζπίδνληαη αλνηρηά θαη απξν-
θάιππηα.  

' απηνύο βαζίζηεθε ε βαξ-
βαξόηεηα ησλ εθνπιηζηώλ κέ-
ζα ζηα θαξάβηα. Μ' απηνύο ζηελ 
πξώηε γξακκή επηδηώθνπλ θαη 
ζήκεξα λα θξαηήζνπλ ηνπο λαπ-
ηεξγάηεο ζηελ ππνηαγή. 

Ζ ΓΑΔΠ δελ πξφθεηηαη λα 
λνκηκνπνηήζεη εθινγέο λνζείαο θαη 
αδηαθάλεηαο θαη θαιεί ηνπο λαπηί-
ινπο Πινίαξρνπο: 

 Να καπξίζνπλ ζηηο εθινγέο ηα 
ηζηξάθηα ησλ εθνπιηζηώλ θαη 
κε ηε ςήθν ηνπο λα δώζνπλ 
δύλακε ζηελ ΓΑΔΠ. 

 Να ζπκκεηέρνπλ καδί κε ηα ηα-
μηθά λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία, 
ηηο δπλάκεηο ηνπ ΠΑΜΔ, ζηηο 
απεξγίεο θαη ηα ζπιιαιεηήξηα.  

 Μαδί κε ηνλ εξγαδόκελν ιαό, ηε 
λενιαία θαη ηνπο ζπληαμηνύ-
ρνπο λα πνιεκήζνπκε ελάληηα 
ζηα βαξβαξόηεηα πνπ ηζαθίδεη 
ηε δσή καο. 

 

ΜΑΓΕΙΡΟΙ 

Καμιά αναμονή - κανένας εφησυχασμός 

Όινη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΠΔΔΜΑΓΔΝ 

ηε Γεπηέξα 23 Ννέκβξε θαη ώξα 9 ην πξσί,          

ζηελ αίζνπζα ηνπ κεγάξνπ ηεο ΠΝΟ  

Κνινθνηξώλε 132 (2νο όξνθνο) Πεηξαηά. 

πλάδειθνη, ν θιάδνο καο ηα ηειεπηαία ρξφληα 

πνιεκήζεθε κε κηα ζεηξά αληεξγαηηθψλ λφκσλ θαηά 

παξαγγειία ησλ εθνπιηζηψλ, κε ζηφρν, είηε ηε κείσ-

ζε ησλ ζπλζέζεσλ, είηε ηελ αληηθαηάζηαζή καο κε 

αλαζθάιηζηνπο θηελφηεξνπο καγείξνπο.  

Σειεπηαία ν λφκνο 4150/13 κείσζε ην πξνζσπηθφ 

ηνπ καγεηξείνπ ζηελ Αθηνπινΐα, θαηά 40 % ηνπο πέ-

ληε ρεηκεξηλνχο κήλεο κε απνηέιεζκα νη ζπλάδειθνη 

λα εξγάδνληαη πέξα απφ ηα φξηα ηνπο. Σν ίδην θαζε-

ζηψο επηβιήζεθε θαη ζηα πιεξψκαηα ηεο Γξακκήο 

Πάηξα - Ζγνπκελίηζα - Ηηαιία κε  ππνπξγηθέο απνθά-

ζεηο, (πνπ αλαλέσζε ν ζεκεξηλφο ππνπξγφο), ζπλ-

ζιίβνληαο ηελ αμηνπξέπεηα ησλ ζπλαδέιθσλ, θαη 

ππνρξεψλνληαο ηνπο επί 11 κήλεο λα εξγάδνληαη           

15-16 ψξεο εκεξεζίσο αθφκε θαη κέρξη ηηο πξψηεο 

πξσηλέο  ψξεο. 

Ζ πνιηηηθή ησλ ηειεπηαίσλ θπβεξλήζεσλ ερεη ζηφρν 
ηελ απνδφκεζε θάζε εξγαζηαθνχ δηθαίνπ. Γελ ππάξ-

ρεη θαλείο εξγαδφκελνο πνπ λα κελ έρεη πεηζζεί γη’      

απηφ.   

ΕΠΙΜΕΝΟΤΜΕ: Να επαλδξσζνχλ φια ηα πινία       

κε  ειιεληθή ζεκαία  κε καγε ίξνπο κε  Δ 

θαη  θνηλσληθναζθαιηζηηθά  δηθαηψκαηα. Να       

δηαηεξεζεί ε Απηνηέιεηα ηνπ ΝΑΣ - ΚΔΑΝ - Σακεία 

Πξφλνηαο.  Μέηξα πξνζηαζίαο ησλ Άλεξγσλ. 

ηε Γεληθή πλέιεπζε έρνπκε θαζήθνλ λα ζπκκε-

ηέρνπκε καδηθά, λα εθθξαζηνχλ ηα πξνβιήκαηα, νη 

αδπλακίεο θαη νη ζηφρνη, θαζψο θαη λα ζπκκεηέρνπκε 

ζηηο αξραηξεζίεο πνπ ζα αξρίζνπλ ζηηο αξρέο ηνπ 

ρξφλνπ. 

 

ΜΗΦΑΝΙΚΟΙ  

ηηο 2 Γεθέκβξε 2015, εκέξα Σεηάξηε θαη 

ώξα 10:30 ην πξσί ζα πξαγκαηνπνηεζεί        

ε Β’ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΠΔΜΔΝ,           

ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο Έλσζεο 

(Μπνπκπνπιίλαο 21, Πεηξαηά) κε ηα εμήο  

ζέκαηα: 

1. Δπηθύξσζε  Πξαθηηθώλ. 

2. Απνινγηζκόο θαη πξνγξακκαηηζκόο         

δξάζεο  ηεο  δηνίθεζεο.  

3. Δθινγή  Δμειεγθηηθήο  Δπηηξνπήο.  

4. Φεθνθνξία γηα ηελ έγθξηζε ή όρη ηνπ          

2νπ  ζέκαηνο. 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 ε δηαδηθαζία αξραηξεζηψλ κπαίλεη ην ζσκαηείν 
ησλ λαπηηιηαθψλ θαη Σνπξηζηηθψλ Τπαιιήισλ 

(ΠΑΔΝΣ), φπνπ ε δηνίθεζε, πνπ ειέγρεηαη απφ ηελ πα-
ξάηαμε ηνπ ΤΡΗΕΑ, έρεη επηδνζεί ζε απξνθάιππηε ηαχηη-
ζε κε ηελ εξγνδνζία, ηδηαίηεξα ζηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο. 
Ζ ΓΑ Ναπηηιηαθψλ - Σνπξηζηηθψλ Τπαιιήισλ, πνπ  
ζπζπεηξψλεηαη ζην ΠΆΜΔ, ζε αλαθνίλσζή ηεο ζεκεηψλεη:  

«Δξγνδφηεο - θπβέξλεζε καδί κε ηνπο εηαίξνπο ηνπο 
ΔΔ - ΔΚΣ - ΓΝΣ παίξλνπλ φια ηα κέηξα γηα λα ζσξαθί-
ζνπλ ηα θέξδε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ θαη θαινχλ 
μαλά ηνπο εξγαδφκελνπο λα πιεξψζνπλ ηα ζπαζκέλα 
απφ ηελ θαπηηαιηζηηθή θξίζε. Γηαιχνπλ ηνλ θνηλσληθφ 
ραξαθηήξα ηεο αζθάιηζεο, ρηππάλε ηηο Δ, κεηψλνπλ 
κηζζνχο, ζπληάμεηο, δαπάλεο γηα ηελ Τγεία θαη ηελ Παηδεία, 
εμαπνιχνπλ θνξνεπηδξνκή ζην ήδε πεηζνθνκκέλν ιατθφ 
εηζφδεκά καο. Παξάιιεια, πξνρσξνχλ νη ηδησηηθνπνηή-
ζεηο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο επηρεηξήζεσλ θαη ππν-
δνκψλ. 

ηνλ θιάδν καο θαζεκεξηλά εξρφκαζηε αληηκέησπνη 
κε απνιχζεηο, εθ πεξηηξνπήο εξγαζία, θαζπζηέξεζε 
πιεξσκψλ, ππεξσξηαθή εξγαζία, πξνζιήςεηο κε ην βα-
ζηθφ κηζζφ ζε λένπο ζπλαδέιθνπο. Ζ εληαηηθνπνίεζε ηεο 
εξγαζίαο, ε πίεζε θαη ε ηξνκνθξαηία ρηππνχλ θφθθηλν! 

Ζ παξάηαμε πνπ έρεη ηελ πιεηνςεθία ζην Γ ηνπ ΠΑ-
ΔΝΣ, έρεη ηεξάζηηα επζχλε γηαηί θαιιηέξγεζε θιίκα αλα-
κνλήο γηα ιχζε απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο "πξψηεο θνξάο 
Αξηζηεξά" φηαλ ε εξγνδνζία ρηππνχζε αιχπεηα ηνλ θιάδν. 
Γελ νξγάλσζε θαλέλαλ αγψλα, ίζα ίζα εκπφδηζε θάζε 
αγσληζηηθή πξσηνβνπιία. Καιιηέξγεζε ην θιίκα ηνπ ζπκ-
βηβαζκνχ θαη ηεο ππνηαγήο, ηνπ ηίπνηα δελ γίλεηαη, 
"έξρεηαη Αξκαγεδδψλ, κα δελ κπνξνχκε λα ηνπο αληηκε-
ησπίζνπκε". 

 Φηάλεη πηα! Γίλνπκε δύλακε ζηε δύλακή καο!        
Υνξηάζακε από ζσηήξεο! Αιιάδνπκε ηνπο ζπζρεηη-
ζκνύο ζην ζσκαηείν καο. 

 Γπλακώλνπκε ηε ΓΑ, ηελ παξάηαμε πνπ ζηεξίδεη 
ην ΠΑΜΔ, ζηηο αξραηξεζίεο ηνπ ΠΑΔΝΣ. 

ΘΕΡΜΑΣΟΛΑΔΑΔΕ 

Μ ε αγσληζηηθή αηζηνδνμία θαη ηελ πνιύηηκε 

πείξα από ηηο πνιύκνξθεο αγσληζηηθέο    

θαη απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο ζπκκεηέρνπκε      

καδηθά ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ «ΣΔΦΔΝΧΝ», 

πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηε Γεπηέξα 30 Ννέκβξε 

ζηηο 10:30 ην πξσί ζηελ αίζνπζα ηνπ ζσκαηείνπ 
(Ννηαξά 108, Πεηξαηά). 

Ο πξνγξακκαηηζκφο δξάζεο γηα ην επφκελν δηά-

ζηεκα πξέπεη λα γίλεη ππφζεζε φισλ ψζηε κε ηηο 

απνθάζεηο καο λα ζπλερίζνπκε ηελ πάιε καο ζπκ-

βάιινληαο ζηελ νξγάλσζε - ζπζπείξσζε  δπλάκε-

σλ καδί κε ην ππφινηπν ηαμηθφ εξγαηηθφ θίλεκα, γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νμπκκέλσλ πξνβιεκάησλ     

πνπ πξνθαιεί ε αληηιατθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο 

ΎΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ. 

Κακία εκπηζηνζχλε ζηελ θπβέξλεζε θαη φζα ιέεη 

ν ππνπξγφο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο καδί κε ηνπο εθν-

πιηζηέο ζην ζηφραζηξν είλαη: ε θαηάξγεζε ησλ Δ, 

ε κείσζε ησλ νξγαληθψλ ζπλζέζεσλ ησλ πινίσλ,       

ε θαηάξγεζε ηνπ ΝΑΣ, ε κείσζε ησλ ζπληάμεσλ,       

ε αχμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο θαη     

ε ξαγδαία ππνβάζκηζε ηεο θνηλσληθναζθαιηζηηθήο 

πξνζηαζίαο, Οη επζχλεο είλαη ηεξάζηηεο γηα ηελ θαηά-

ζηαζε πνπ βηψλνπλ νη κεηαλάζηεο ζε φιε ηελ αθην-

γξακκή ηνπ Αηγαίνπ. 

ε απηέο ηηο ζπλζήθεο  δελ ππάξρεη πεξηζψξην γηα 

αλακνλή, ε καδηθή ζπκκεηνρή ζηε ζπλέιεπζε, ε ελί-

ζρπζε ηνπ ζσκαηείνπ καο ζπκβάιιεη γηα ηελ αλαηξν-

πή ηνπ ζεκεξηλνχ ζπζρεηηζκνχ δχλακεο ππέξ ησλ 

ηαμηθψλ δπλάκεσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ην ΠΑΜΔ, απν-
ηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα απνθξνχζνπκε  

απηή ηελ επίζεζε θαη λα πεξάζεη ην λαπηεξγαηηθφ, 

εξγαηηθφ θίλεκα ζηελ αληεπίζεζε. 

 

ΑΡΦΑΙΡΕΙΕ ΠΕ-ΝΑΣ 2015 

Αξρίδεη 18 Ννέκβξε θαη ιήγεη 21 Γεθέκβξε          

ε ςεθνθνξία γηα εθινγή λέαο Γηνίθεζεο ζηελ       

Παλειιήληα Έλσζε πληαμηνύρσλ ΝΑΣ.  

Ζ δηαδηθαζία απηή κπνξεί θαη πξέπεη λα απνηε-

ιέζεη έλα απνθαζηζηηθό βήκα ζηελ πνξεία αλαζύ-

ληαμεο ηνπ ηαμηθνύ ζπληαμηνπρηθνύ θηλήκαηνο, γηα 

ηελ νξγάλσζε ηεο ηαμηθήο πάιεο ησλ ζπληαμηνύ-

ρσλ λαπηεξγαηώλ, ζηελ θαηεύζπλζε ηεο ξήμεο 

κε ηελ εμνπζία ηνπ θεθαιαίνπ.  

 ηεξίδνπκε ηηο απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο ησλ 

λαπηεξγαηώλ  ζε  όια  ηα  ιηκάληα ηεο ρώξαο.  

 πκκεηέρνπκε καδηθά ζηα ζπιιαιεηήξηα ηνπ   

ΠΑΜΔ θαη ησλ πληαμηνύρσλ ζε όιεο ηηο πόιεηο. 

 



Σελίδα 3 Νοέμβρης 2015 

ΜΗΝΤΜΑΣΑ και ΕΚΔΗΛΨΕΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ στην ΑΠΕΡΓΙΑ   

Μ εγάινο αξηζκόο ζπλδηθαιηζηηθώλ 
νξγαλώζεωλ από όιν ηνλ θόζκν 

εμέθξαζε ηελ αιιειεγγύε ηνπ ζηελ παλεξ-
γαηηθή απεξγία θαη ζηηο απεξγηαθέο ζπγθε-
ληξώζεηο ηνπ ΠΑΜΔ.  

Σαπηόρξνλα, ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο 

- μέλη της Παγθόζκηαο πλδηθαιηζηηθήο 
Οκνζπνλδίαο ζηελ Σνπξθία, νξγάλωζαλ 
θηλεηνπνίεζε ζηελ πξεζβεία ηεο Διιάδαο 
ζηελ Θωλζηαληηλνύπνιε θαη αλάινγεο  πξω-

ηνβνπιίεο αλέιαβαλ ζπλδηθάηα από ηε Λόηηα 
Αθξηθή, εθθξάδνληαο ηε ζπκπαξάζηαζή 
ηνπο ζηελ απεξγία.  

Κελύκαηα αιιειεγγύεο έθηαζαλ ζην 
ΠΑΚΔ από ηηο παξαθάηω ρώξεο:  

Απζηξία, Κεγάιε Βξεηαλία, Βνπιγαξία, 
Βξαδηιία, Υώξα ηωλ  Βάζθωλ, Γαιιία, Γαλία, 
Θνγθό, Θύπξν, Ιίβαλν, Πνξηνγαιία, Ηλδία, 
Ηζπαλία, Ηηαιία, Ηξάλ, νπεδία, Σζερία,  

Γηεζλείο πλδηθαιηζηηθέο Οξγαλώζεηο. 

Μ ελύκαηα αιιειεγγύεο έθζαζαλ ζην 
ΠΑΜΔ θαη ηα ηαμηθά λαπηεξγαηηθά      

ζωκαηεία πξνο ηνπο αγσληδόκελνπο λαπ-
ηεξγάηεο, από ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο 
θαη ζπλδηθάηα άιιωλ ρωξώλ: Γηεζλήο Θια-
δηθή Κεηαθνξώλ ηεο ΠΟ, USB  Κεηαθν-
ξώλ  Ηηαιίαο, Οκνζπνλδία Κεηαθνξώλ - 
Δπηθνηλωληώλ Πνξηνγαιίαο, FECTRANS ηεο 

CGTP-In, πλδηθάην ηεο ρώξαο ηωλ βά-
ζθωλ LAB, Οκνζπνλδία Κεηαθνξώλ Θύπξνπ 
ΔΓΓΑΚΔΙΗΛ - ΠΔΟ, θαη ε πλνκνζπνλδία 
CTB Βξαδηιίαο. 

Σε ζηήξημε θαη ηελ αιιειεγγύε ηεο ζηνλ 

αγώλα ηωλ λαπηεξγαηώλ εμέθξαζαλ επίζεο 
θαη ειιεληθέο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο 
κεηαμύ ηωλ νπνίωλ ην ωκαηείν Δπαγγει-

καηηώλ Οδεγώλ Αηηηθήο Βνηωηίαο θαη Λή-
ζωλ Αξγνζαξωληθνύ, νη δπλάκεηο ηεο ΓΑ 
Λαπηηιηαθώλ Σνπξηζηηθώλ Τπαιιήιωλ, κε 

αλαθνίλωζή ηνπο, ην Δξγαηηθό Θέληξν ά-
κνπ πνπ ζε αλαθνίλωζε ζηελ νπνία κεηαμύ 
άιιωλ αλαθέξεη: 

«Τπεύζπλνη γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ α-
θηνπινϊθή ζύλδεζε ηωλ λεζηώλ καο, όζν 

θαη γηα ην πξνζθπγηθό πξόβιεκα, είλαη νη 
πνιηηηθέο ηεο ΔΔ, ηεο ζεκεξηλή θπβέξλεζε 
ΎΡΗΕΑ - ΑΛΔΙ, όζν θαη όιωλ ηωλ πξνεγνύ-
κελωλ. Δίλαη ππεύζπλνη γηα ηελ εμαζιίωζε 
όινπ ηνπ ιανύ κε ηα κέηξα πνπ παίξλνπλ.» 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 χκθσλα κε ην 3ν κλεκφλην, ν ΔΟΠΤΤ 
κέρξη θαη ην 2018 ζα δίλεη γηα θάξκαθα 

έσο 1,94 δηζ. επξψ θάζε ρξφλν, κεησκέλα θαηά 
60 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ηα αλεπαξθέζηαηα 
2 δηζ. επξψ ηνπ 2015. 

Με ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε, (ΦΔΚ Β'/2332 / 
30.10.2015) δηαηεξνχληαη ηα πιαθφλ ζηε       
ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ, πνπ νδεγνχλ       
ζε πιεξσκέο ησλ αζζελψλ θαη κπαίλνπλ λένη 
ζηφρνη ζπληαγνγξάθεζεο γελφζεκσλ, ψζηε    
λα απμεζνχλ ζην 40% έσο ηνλ Γεθέκβξε.            

Δμ άιινπ ζην πνιπλνκνζρέδην, πνπ ςεθί-
ζηεθε 16 Οθηψβξε, κε ην άξζξν 15 ελνπνηείηαη 
ε ηηκνιφγεζε ησλ OFF PATENT θαξκάθσλ 
αλεμάξηεηα αλ έρνπλ ή φρη γελφζεκα, κε θξηηή-
ξην ηε ρακειφηεξε ηηκή θαη ρσξίο ην πξνζηα-
ηεπηηθφ φξην ησλ 12 επξψ. Όζν γηα  ηα θάξκα-
θα ηεο αξλεηηθήο ιίζηαο, ζα δηαηεξεζνχλ          
νη ζεκεξηλέο πςειέο ηηκέο, φπσο θαη γηα ηα         
ΜΖΤΦΑ, πνπ πιεξψλνπλ 100% νη αζζελείο.  

Όια απηά ηα κέηξα απνηέιεζαλ ηα εξγαιεία 
πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε πνιηηηθή ηεο ΔΔ, 
γηα κείσζε ησλ δεκφζησλ θαη αχμεζε ησλ ηδησ-
ηηθψλ  δαπαλψλ  ζηα  θάξκαθα θαη γεληθφηεξα 
ηελ Τγεία.  

Ζ  πζηέξεζε εηζθνξψλ πξνο ηνλ ΔΟΠΤΤ 
αλέξρεηαη ζε 1,653 δηζ. επξψ, φζν   

πεξίπνπ θαη νη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πξνο 
γηαηξνχο, θαξκαθεία, θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο, 
δηαγλσζηηθά θέληξα, ηδησηηθέο θιηληθέο θ.ά., πνπ 
αλέξρνληαη ζηα 1,8 δηζ. επξψ. 

Ζ ηξαγηθή θαηάζηαζε ηνπ ΔΟΠΤΤ, πνπ αλα-
γθάδεη  ηνπο αζζελείο λα πιεξψλνπλ απμεκέλα 
πνζά ή λα πεζαίλνπλ αβνήζεηνη, νθείιεηαη ζην 
γεγνλφο φηη ην θξάηνο θαη νη εξγνδφηεο δελ πιε-
ξψλνπλ θαη θαηά ζπλέπεηα  ηα αζθαιηζηηθά ηα-
κεία, πνπ ηα ξήκαμαλ θξάηνο, εξγνδφηεο θαη 
PSI, δελ κπνξνχλ λα δψζνπλ ηηο εηζθνξέο 
ηνπο, ηηο νπνίεο πιεξψλνπλ νη αζθαιηζκέλνη.  

Γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηηο ζπλερείο πεξηθν-
πέο ηνπ ΔΟΠΤΤ δίλνπλ παξαδείγκαηα ζπαηά-
ιεο απφ ειέγρνπο, ηφζν ζε ηαηξηθέο εμεηάζεηο 
φζν θαη ζε ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ ζε    
λνζειεία  ηδησηηθψλ  θιηληθψλ  θ.ιπ. 

Ζ αηηία, φκσο, γηα ηηο ζπαηάιεο είλαη ε νινέ-
λα θαη κεγαιχηεξε εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ 
ηνκέα Τγείαο, κε ηηο θαξκαθνβηνκεραλίεο, ηα 
ηδησηηθά δηαγλσζηηθά θέληξα θαη ηηο ηδησηηθέο 
θιηληθέο λα επηδηψθνπλ κεγαιχηεξνπο ηδίξνπο 
γηα πεξηζζφηεξα θέξδε.  

Ο εκπνξεπκαηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ζπζηή-
καηνο Τγείαο, θπξηαξρεί φρη κφλν ζηα ηδησηηθά 
ηαηξεία θαη ηηο ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξή-
ζεηο ζην ηνκέα ηεο Τγείαο, αιιά θαη ζηα δεκφζη-
α λνζνθνκεία αισλίδνπλ νη εθπξφζσπνη ησλ 
νκίισλ ηνπ θαξκάθνπ, ησλ επηρεηξήζεσλ αλα-
ιψζηκσλ πιηθψλ, ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ θ.ιπ.  

Μφλν ζε έλα απνθιεηζηηθά δεκφζην ζχζηεκα 
Τγείαο, ρσξίο θακηά επηρεηξεκαηηθή δξάζε ζην 
ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, φπνπ ε παξαγσγή θαξκά-
θσλ θαη ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ επίζεο 
ζα είλαη δεκφζηα, φπσο θαη ηα λνζνθνκεία, ηα 
Κέληξα Τγείαο γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα, 
ζα εμαιεηθζνχλ ηέηνηα θαηλφκελα.  

 
 

 
 

 
 

 

Ξ εθίλεζε 21 Οθηψβξε ην ραξάηζη ηνπ  ΔΝ-
ΦΗΑ γηα ην 2015 απφ νπνίν ε θπβέξλεζε 

πξνζδνθά λα αληιήζεη 2,65 δηζ. επξψ, ιίγνπο 
κφλν κήλεο αθφηνπ ν ΤΡΗΕΑ σο αληηπνιίηεπ-
ζε ππνζρφηαλ ηελ θαηάξγεζή ηνπ, γηα λα ην 
δηαηεξήζεη ηειηθά σο θπβέξλεζε ζην αθέξαην, 
εληείλνληαο έηζη ηελ θνξνινγηθή πίεζε ζηε ιατθή 
θαηνηθία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλνιηθφηεξε 
επίζεζε ζην εξγαηηθφ - ιατθφ εηζφδεκα. 

Όπσο θαη πέξζη, ειάρηζηεο ζα είλαη νη εμαηξέ-
ζεηο θαη νη «εθπηψζεηο» ραξαηζηνχ, γηα νξηζκέ-
λεο θαηεγνξίεο θησρψλ ιατθψλ ζηξσκάησλ, 
αλέξγνπο, ΑκΔΑ, πνιχηεθλνπο θ.ά., κε εηζνδε-
καηηθά θαη πεξηνπζηαθά θξηηήξηα. Σελ ίδηα ζηηγ-
κή, δηαηεξνχληαη φιεο νη απαιιαγέο θαη δηεπθν-
ιχλζεηο πξνο ηνπο κεγάινπο επηρεηξεκαηηθνχο 
νκίινπο, θαζψο γηα ηελ επέλδπζή ηνπο ρξεηάδν-
ληαη κφλν ηελ επηθαξπία ζην αθίλεην… 

Π αξάιιεια κε ηε γλσζηή απαξάδεθηε 
δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο θαη κε 

επξεία πιεηνςεθία ςεθίζηεθε, 5 Ννέκβξε, ην 
λνκνζρέδην γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ 
ηξαπεδψλ, πνπ θηλείηαη ζηελ ίδηα αληηιατθή  
θαηεχζπλζε ησλ πξνεγνχκελσλ αλαθεθαιαην-
πνηήζεσλ, πνπ πινπνίεζαλ νη θπβεξλήζεηο ηεο 
ΝΓ θαη ηνπ ΠΑΟΚ.  

Ζ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ είλαη 
απφξξνηα ηεο ίδηαο ηεο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο, 
αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαπηηαιη-
ζηηθήο νηθνλνκίαο θαη αθνξά ην πψο ζα        
ειαθξπλζνχλ νη ηξάπεδεο απφ ηα «θφθθηλα» 
δάλεηα  ζηελ  πνξεία  εμπγίαλζήο  ηνπο. 

 ε φ,ηη αθνξά ηνπο πιεηζηεξηαζκνχο ζηελ 
πξψηε θαηνηθία ν «έληηκνο ζπκβηβα-

ζκφο» κεηαμχ ζπγθπβέξλεζεο θαη «εηαίξσλ» 
πεξηιακβάλεη ξπζκίζεηο θνκκέλεο θαη ξακκέλεο 
ζηα κέηξα ησλ ηξαπεδψλ. Απφ ηε κηα πιεπξά, 
κε ην ζρεηηθά «πεξηνξηζκέλν» αξηζκφ ησλ θαηά 
έηνο πιεηζηεξηαζκψλ, απνθεχγνληαη νη αλαηα-
ξάμεηο θαη ε παξαπέξα θαηξαθχια ησλ ηηκψλ 
ζηελ αγνξά ηεο θαηνηθίαο. Απφ ηελ άιιε εληεί-
λνληαη νη εθβηαζκνί απέλαληη ζηα ιατθά λνηθνθπ-
ξηά γηα λα μεπιεξψλνπλ ηηο ηξάπεδεο. 

Δμ άιινπ κε ηελ εληνιή ηεο ΓΔΖ γηα άκεζεο 
δηαθνπέο ξεχκαηνο αθφκα θαη ζ’ φζνπο δελ 
έρνπλ λα πιεξψζνπλ, ε θπβέξλεζε θιηκαθψλεη 
ηελ επίζεζή ηεο ζηα ιατθά λνηθνθπξηά, κε άκεζν 
ηνλ θίλδπλν νηθνγέλεηεο λα βξεζνχλ  ρσξίο ειε-
θηξηθφ ξεχκα κέζα ζηνλ ρεηκψλα. Δλψ, έπνληαη 
νη πιεηζηεξηαζκνί ιατθψλ θαηνηθηψλ κε ηελ αλα-
ηξνπή ηεο φπνηαο πξνζηαηεπηηθήο λνκνζεζίαο 
ππάξρεη.  

Κ ακία δηαθνπή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζε 
ιατθά ζπίηηα, δξαζηηθή κείσζε ησλ ηηκν-

ινγίσλ ηεο ΓΔΖ, θαηάξγεζε φισλ ησλ θφξσλ 
ζηα ηηκνιφγηα, απαγφξεπζε ηεο δηαθνπήο ηεο 
παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη επαλαζχλδε-
ζή ηεο ζηηο ιατθέο νηθνγέλεηεο πνπ δελ κπνξνχλ 
λα πιεξψζνπλ, ηνλίδεη ην ΚΚΔ, πνπ επαλαθα-
ηέζεζε γηα ηξίηε θνξά Πξόηαζε Νόκνπ γηα ηελ 
αλαθνχθηζε ησλ ιατθψλ νηθνγελεηψλ απφ ηελ 
ππεξρξέσζε θαη πξνβιέπεη ηε δξαζηηθή κείσ-
ζε ησλ ρξεψλ ησλ ιατθψλ νηθνγελεηψλ πξνο ηηο 
ηξάπεδεο θαη ηε κεηάζεζε ηνπ βάξνπο ηεο θξί-
ζεο ζηνπο ηξαπεδηθνχο νκίινπο. 

-- Αλάκεζα ζηα βαζηθά δεηήκαηα ηεο απεξ-
γίαο είλαη νη Σπιινγηθέο Σπκβάζεηο Εξγαζί-
αο, νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ην Αζθαιηζηηθό. 
Τη εμειίμεηο έρνπκε ζε απηά ηα κέησπα, πνπ 
θαζηζηνύλ αλαγθαία ηε καδηθή απεξγηαθή 
απάληεζε ησλ λαπηεξγαηώλ; 

-- Ζ ζπγθπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ καδί κε 
ηνπο εθνπιηζηέο θαη ην «θνπαξηέην» ΔΔ, ΔΚΣ, 
ESM, ΓΝΣ, ζηα πξναπαηηνχκελα ηνπ 3νπ 
κλεκνλίνπ ζέηνπλ ζε πξνηεξαηφηεηα ηελ αιια-
γή ηνπ δηθηχνπ ησλ αθηνπιντθψλ ζπγθνηλσ-
ληψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ λαπηεξγαηψλ, 
γηα ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ ησλ εθνπιηζηψλ, 
γεληθφηεξα ηνπ θεθαιαίνπ. Οη εθνπιηζηέο 
θάλνπλ φ,ηη ζέινπλ κε θξηηήξην ηα δηθά ηνπο 
ζπκθέξνληα, ελψ νη λεζηψηεο ππνθέξνπλ απφ 
ηελ έιιεηςε πινίσλ, δξνκνινγίσλ θαη ηα  
παλάθξηβα εηζηηήξηα γηα ηε ιατθή   νηθνγέλεηα. 

Δθνπιηζηέο θαη ζπγθπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - 
ΑΝΔΛ, κε ηε ζηήξημε θαη ησλ άιισλ θνκκάησλ, 
απφ ηε ΝΓ κέρξη θαη ηε Υξπζή Απγή, επηδηψ-
θνπλ ηελ θαηάξγεζε ησλ πιινγηθψλ πκβά-
ζεσλ, ηε κείσζε ησλ νξγαληθψλ ζπλζέζεσλ 
ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ θαξαβηψλ, ηελ 
ηζνπέδσζε ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, επηθέ-
ξνληαο λέν πιήγκα ζηα κηζζνινγηθά θαη εξγα-
ζηαθά δηθαηψκαηα ησλ λαπηεξγαηψλ. 

Οη αιιαγέο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ε 
εληαηηθνπνίεζε ηεο δνπιεηάο, ε θαηάξγεζε 
ηνπ ΝΑΣ, ηνπ ΚΔΑΝ θαη νη λέεο δξακαηηθέο 
πεξηθνπέο ζε κηζζνχο θαη ζπληάμεηο, δελ είλαη 
«θεξαπλφο ελ αηζξία», αιιά απαίηεζε ησλ 
εθνπιηζηψλ. Δίλαη απνηέιεζκα ηεο  απειεπζέ-
ξσζεο ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, φπσο 
πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηέζζεξηο ειεπζεξίεο ηνπ 
Μάαζηξηρη θαη εμεηδηθεχεηαη κε ηνλ αληηιατθφ 
θαλνληζκφ 3577/1992 ηεο ΔΔ γηα ηελ πιήξε 
εθαξκνγή ηνπ ζηελ αθηνπινΐα, κε νδπλεξέο 
ζπλέπεηεο γηα ηνπο επηβάηεο, ηνπο θαηνίθνπο 
ησλ λεζηψλ θαη ηνπο λαπηεξγάηεο, ζέηνληαο ζε 
απμεκέλνπο θηλδχλνπο ηελ πξνζηαζία ηεο 
αλζξψπηλεο δσήο ζηε ζάιαζζα. 

Ζ ζπγθπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ έρεη ηελ 
ίδηα ξφηα κε ηηο πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο 
ηεο ΝΓ θαη ηνπ ΠΑΟΚ θαη ζηηο ζαιάζζηεο 
κεηαθνξέο: Σελ εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφ-
λησλ ησλ εθνπιηζηψλ. Απέλαληη ζ' απηή ηελ 
πξφθιεζε, ηα ηαμηθά ζσκαηεία ΣΕΦΕΝΩΝ, 
ΠΕΜΕΝ, ΠΕΜΑΓΕΝ, καδί κε ηνπο λαπηεξγά-
ηεο, νξγαλψλνπκε ηε κάρε ηεο απεξγίαο. 

-- Σρεηηθά κε ην Αζθαιηζηηθό, πνηά είλαη ηα 
κέηξα πνπ ρηππνύλ ηνπο λαπηεξγάηεο; 

-- Ήδε απφ ηνλ πεξαζκέλν Αχγνπζην, ε θπ-
βέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ ελζσκάησζε ζην 
Δληαίν Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο θαη ην 
Κεθάιαην Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Ναπηηθψλ, 
κε φ,ηη απηφ ζεκαίλεη γηα ην χςνο ησλ επηθνπ-
ξηθψλ ζπληάμεσλ, πνπ έρνπλ πιεξψζεη κέρξη 
ηειεπηαίαο δεθάξαο νη λαπηεξγάηεο, φπσο  θαη  
φινη  νη  εξγαδφκελνη. 

ε φ,ηη αθνξά ηελ θχξηα ζχληαμε, πνπ δίλε-
ηαη απφ ην ΝΑΣ, φιεο νη ελδείμεηο νδεγνχλ ζην 
ζπκπέξαζκα φηη ζα ππαρζεί ζην κειινληηθφ 

Δληαίν Σακείν Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, αθν-
ινπζψληαο ηε γεληθή ηάζε ηεο αληεξγαηηθήο 
πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο ΔΔ, πνπ 
νδεγεί ζε ρεηξνηέξεπζε ησλ φξσλ Αζθάιηζεο 
θαη ζε αχμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδφ-
ηεζεο ησλ λαπηεξγαηψλ. 

Γηα λα πεξάζεη ηα αληηαζθαιηζηηθά κέηξα 
θαη λα απνζπάζεη ηελ αλνρή ησλ λαπηεξγα-
ηψλ, ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε, φπσο θαη νη πξν-
εγνχκελεο, επηθαιείηαη ηα άζρεκα νηθνλνκηθά 
ηνπ ΝΑΣ θαη ηε «βησζηκφηεηα» ηνπ Σακείνπ. 
Μάιηζηα, ε ζπγθπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ 
δελ απέθπγε ηνλ πεηξαζκφ λα ρξεζηκνπνηήζεη 
ηα ίδηα ρνληξά ςέκαηα πνπ έιεγαλ θαη νη πξν-
εγνχκελνη, φηη γηα ηε ρξενθνπία ηνπ ΝΑΣ θηαί-
λε νη ζπληάμεηο πνπ δφζεθαλ ζηνπο πνιηηηθνχο 
πξφζθπγεο. 

Σνπο πξνεηδνπνηνχκε λα ζηακαηήζνπλ λα 
πξνθαινχλ. ε εξψηεκα πνπ θαηαζέζακε ην 
2002 πξνο ην ΝΑΣ, καο απάληεζε φηη κφιηο       
21 ζπληάμεηο έρνπλ δνζεί ζε πνιηηηθνχο     

πξφζθπγεο απφ ηε κεηαπνιίηεπζε θαη κεηά! 
Σα ιέλε απηά επεηδή ζέινπλ λα θξχςνπλ φηη νη 
εθνπιηζηέο, μεδνπκίδνληαο πάλσ απφ 120.000 
Διιελεο θαη αιινδαπνχο αλαζθάιηζηνπο 
λαπηεξγάηεο, έρνπλ βνπιηάμεη ην ΝΑΣ. 

Όηη ε ρξενθνπία ησλ Αζθαιηζηηθψλ Σακεί-
σλ ησλ λαπηεξγαηψλ νθείιεηαη ζηα ζαιαζζν-
δάλεηα, ηελ εηζθνξναπαιιαγή θαη ηα ηεξάζηηα 
πνζά πνπ έρνπλ ραξηζηεί ζηνπο εθνπιηζηέο 
απφ ηηο νθεηιέο ηνπο ζην ΝΑΣ, ηηο κεηψζεηο 
ησλ νξγαληθψλ ζπλζέζεσλ ζε φιεο ηηο θαηε-
γνξίεο θαξαβηψλ, ηε κεηαηξνπή ησλ κηζζψλ 
απφ ζπλάιιαγκα ζε δξαρκέο ηε δεθαεηία ηνπ 
1970 θαη άιια πξνθιεηηθά πξνλφκηα. 

-- Τη επζύλεο έρεη ε πιεηνςεθία ηεο ΠΝΟ 
γηα όιεο απηέο ηηο εμειίμεηο; 

-- Αλακθηζβήηεηα, ε πιεηνςεθία ηεο ΠΝΟ έρεη 
κεγάιεο επζχλεο γηα ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε. 
Υξφληα ηψξα βάδεη πιάηε κε ηνπο εξγνδνηη-
θνχο - θπβεξλεηηθνχο ζπλδηθαιηζηέο ζηελ 
πξνψζεζε ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο, ησλ  
ζπκθεξφλησλ ησλ εθνπιηζηψλ. Καιιηεξγεί 
ηνλ εθεζπραζκφ ζηνπο λαπηεξγάηεο, παξνπ-
ζηάδεη ηελ αληηιατθή επίζεζε απνζπαζκαηηθά, 
ηζρπξηδφκελε φηη εθείλν ή ην άιιν κέηξν δελ 
«αθνπκπάλε» ηνλ θιάδν, φηαλ ηζρχεη ην αθξη-
βψο αληίζεην. 

Αθφκα θαη ηψξα, πνπ ηα ζηειέρε ηεο θπ-
βέξλεζεο δελ καζάλε ηα ιφγηα ηνπο γη' απηά 

πνπ ζρεδηάδνπλ ζε βάξνο ησλ λαπηεξγαηψλ, 
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ ηα ζπκθέξνληα 
ησλ εθνπιηζηψλ, ππήξμαλ ζπλδηθαιηζηέο ηεο 
πιεηνςεθίαο πνπ δελ ζηνηρήζεθαλ κε ηελ 
πξφηαζε γηα απεξγία, πξνβάιινληαο ην επη-
ρείξεκα φηη πξέπεη πξψηα λα ζπλαληήζνπκε 
ηνλ ππνπξγφ Δξγαζίαο θαη λα καο πεη γηα ην 
ΝΑΣ! Γελ ζπδεηάκε βέβαηα γηα ηνλ ππνπξγφ 
Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, ν νπνίνο νξζά - θνθηά 
καο είρε ήδε μεθαζαξίζεη φηη ζα ππάξμεη         
κείσζε  ησλ  νξγαληθψλ  ζπλζέζεσλ... 

-- Πώο δνπιεύνπλ γηα ηελ απεξγία νη ηαμη-
θέο λαπηεξγαηηθέο δπλάκεηο θαη ηη θιίκα  
ζπλαληάηε  ζηα  θαξάβηα; 

-- Σα ηαμηθά λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία παιεχνπ-
κε λα αλεβνχλ ε νξγάλσζε θαη νη αγσληζηηθέο 
δηαζέζεηο ησλ λαπηεξγαηψλ, λα ππάξμεη καδη-
θή θαη απνθαζηζηηθή απάληεζε ζηα ζρέδηα 
ηεο θπβέξλεζεο, ηφζν κε ηε 48σξε απεξγία, 
φζν θαη κε ηε ζπκκεηνρή καο ζηελ 24σξε 
παλεξγαηηθή παλειιαδηθή απεξγία ζηηο 12 
Ννέκβξε. Πηέζακε ηελ ΠΝΟ γηα θηλεηνπνηή-
ζεηο θαη θάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο πάξζε-
θε ε απφθαζε γηα ηελ απξηαλή απεξγία. 

Σν θιίκα πνπ ζπλαληάκε ζηα θαξάβηα 
είλαη ελζαξξπληηθφ. Καη ν πην δχζπηζηνο θα-
ηαιαβαίλεη πιένλ πνχ πάεη ην πξάγκα. Τπάξ-
ρεη αλεζπρία. Γελ είλαη κφλν ηα πξνβιήκαηα 
ζηνλ θιάδν, αιιά γεληθφηεξα ηα πξνβιήκαηα 
πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ζηε δσή ηνπο. 
Οηθνγέλεηεο έρνπλ, παηδηά έρνπλ, ΔΝΦΗΑ πιε-
ξψλνπλ, θξνληηζηήξηα θ.ά. Τπάξρεη εξγνδνηη-
θή ηξνκνθξαηία, αιιά θαη ζνβαξφο πξνβιεκα-

ηηζκφο φηη δελ πάεη άιιν. 

Σψξα είλαη ψξα κάρεο θαη απηή ζα ηε δψ-
ζνπκε κε ηνπο λαπηεξγάηεο ζηνπο θαηαπέιηεο 
ησλ θαξαβηψλ. Γίλεηαη ζχγθξνπζε θαη ν κφλνο 
δξφκνο πνπ έρνπκε είλαη λα παιέςνπκε. Οη 
ηαμηθέο λαπηεξγαηηθέο δπλάκεηο, είηε πιεηνςε-
θνχκε ζε έλα ζσκαηείν, είηε είκαζηε κεηνςε-
θία, θάλνπκε θαζεκεξηλά παξεκβάζεηο, πξν-
ζπαζνχκε, κηιάκε, εμεγνχκε, ζπγθξνπφκαζηε 
κε απφςεηο πνπ ππνλνκεχνπλ ηελ απεξγία, ην 
θίλεκα θαη ηελ θνηλή δξάζε. Πξνζπαζνχκε 
γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ θιάδνπ, ρσξίο λα ππν-

ηαζζφκαζηε ζηηο δπζθνιίεο. 

Μπξνζηά ζηελ 48σξε απεξγία, ζηηο 2 θαη 
3 Ννέκβξε, θαινχκε ηνπο λαπηεξγάηεο λα 
θάλνπλ δηθή ηνπο ππφζεζε ηελ νξγάλσζε θαη 
ηελ πεξηθξνχξεζε ηεο θηλεηνπνίεζεο ζε θάζε 
ιηκάλη θαη θαξάβη. Να κε γπξίζεη πξνπέια 

αχξην θαη κεζαχξην θαη ζηηο 12 Ννέκβξε. 

Αληίπαινί καο είλαη νη εθνπιηζηέο, ε θπ-
βέξλεζε θαη ηα θφκκαηά ηνπο, ε ΔΔ. Όινη καδί 
ρηππάλε αλειέεηα ηα εξγαζηαθά θαη αζθαιη-
ζηηθά καο δηθαηψκαηα. Έρνπκε πείξα απφ ηελ 
νξγάλσζε κεγάισλ αγψλσλ θαη πξνεηνηκαδφ-
καζηε γηα ζθιεξέο αλακεηξήζεηο, έρνληαο 
εκπηζηνζχλε ζηε δχλακε ησλ λαπηεξγαηψλ, 
ζπλνιηθά ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. 

 

 

 

πλέληεπμε ηνπ πξνέδξνπ ηεο Έλσζεο Καηώηεξσλ Πιεξσκάησλ Μεραλήο «Ο ΣΔΦΔΝΧΝ», Λεπηέξε  

Μπαξκπαξνύζε, ζηνλ θπξηαθάηηθν «Ρηδνζπάζηε» 1 Ννέκβξε 2015, γηα ηελ απεξγία ησλ λαπηεξγαηώλ, ηα  

αηηήκαηά ηεο θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη ηαμηθέο δπλάκεηο πξνζπαζνύλ λα ηελ νξγαλώζνπλ θαιύηεξα.  

Ο  εξγνδνηηθφο - θπβεξλεηηθφο ζπλδη-
θαιηζκφο, φπνπ θαηάθεξε λα 

πξαγκαηνπνηήζεη απεξγηαθή ζπγθέληξσ-
ζε, ε ζπκκεηνρή ήηαλ αλαηκηθή, θαζψο νη 
απεξγνί ηνχο γχξηζαλ θπξηνιεθηηθά ηελ 
πιάηε. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε 
ζπγθέληξσζε ησλ ΓΔΔ - ΑΓΔΓΤ ζηελ 
πιαηεία Κιαπζκψλνο, φπνπ θπξηάξρεζαλ 
αληηκλεκνληαθέο θνξφλεο, απφ εθείλεο πνπ     
αθνχγνληαλ ζηηο πιαηείεο, γηα ηα  
«ιακφγηα» πνπ πξέπεη λα πάλε θπιαθή, 
ην «μεπνχιεκα ηεο παηξίδαο ζηνπο          
μέλνπο» θαη άιια παξφκνηα.  

Παξά ηελ «ελίζρπζε» πνπ δέρηεθαλ 
απφ ην ΜΔΣΑ, ηελ ζπλδηθαιηζηηθή παξάηαμε 
ηνπ ΤΡΗΕΑ, ηε Λατθή Δλφηεηα, ην ΔΠΑΜ 
θαη ηηο δπλάκεηο πνπ πξφζθεηληαη ζηελ  
ΑΝΣΑΡΤΑ, πνπ βξίζθνληαλ ζε κηθξή 
απφζηαζε, ε ζπγθέληξσζε ήηαλ αλαηκηθή, 
γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη νη απεξγνί, ζηε 
ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία, γχξηζαλ 

ηελ πιάηε ζηηο ζπλδηθαιη-
ζηηθέο πιε ηνςεθίεο  θαη  
δ ηαδήισζαλ καδ ηθά κε  
ην   ΠΑΜΔ.  

M ηα «ζιηβεξή αηκφζθαη-

ξα» ήηαλ θαη ε παξέα 

ηεο ...θεληξηθήο απεξγηαθήο 

ζπγθέληξσζεο ησλ ζσκαηεί-

σλ πνπ ειέγρνληαη απφ ΤΡΗ-

ΕΑ, ΑΝΣΑΡΤΑ θαη Λατθή 

Δλφηεηα ζηνλ Πεηξαηά, ζην 

Γεκνηηθφ Θέαηξν, φπνπ ζπκ-

κεηείραλ 100 άηνκα πεξίπνπ… 

Όια απηά ηα ζσκαηεία δελ 

θαηάθεξαλ λα καδέςνπλ νχηε 

ηα κέιε ησλ δηνηθήζεψλ ηνπο ζηελ απεξγη-

αθή ηνπο ζπγθέληξσζε, πνπ «ζθφξπηζε» 

ζηελ θπξηνιεμία φηαλ απφ δίπια ηεο πέξα-

ζε ε καδηθή πνξεία ηνπ ΠΑΜΔ κε  πάλσ 

απφ 3.500 εξγαδφκελνπο, ηελ νπνία ν 

νκηιεηήο πνπ βξηζθφηαλ ζην κηθξφθσλν 

εθείλε ηελ ψξα,  ηελ ραξαθηήξηζε κε 

ζξάζνο «δηαζπαζηηθή»! πξνθαιψληαο 

ην γέιην  ησλ απεξγψλ, πνπ ζπλέρηζαλ ηελ 

πνξεία ηνπο βξνληνθσλάδνληαο ζπλζή-

καηα «ρσξίο εζέλα γξαλάδη δελ γπξλά, 

εξγάηε κπνξείο ρσξίο αθεληηθά»… 

Αντιμνημονιακές κορώνες 

ενάντια στον εαυτό τους…  

Σ ν γεγνλφο φηη ηηο ηειεπηαίεο κέξεο πξηλ 
ηελ απεξγία ε εξγνδνζία κεγάισζε ηελ 

πίεζε θαη ηελ ηξνκνθξαηία, ηδηαίηεξα ζε θιά-
δνπο φπνπ ε παξέκβαζε ησλ ηαμηθψλ δπλάκε-
σλ ήηαλ πην αλεβαζκέλε θαη έβαδε ζε θίλεζε 
επξχηεξεο δπλάκεηο, είλαη ζηνηρείν πνπ δείρλεη 
ηελ αλεζπρία ηεο γηα ηηο αγσληζηηθέο δηαζέζεηο 
πνπ εθθξάδνληαη θαη δελ πξέπεη λα κείλεη ρσξίο 
απάληεζε. 

Σν ίδην βέβαηα ηζρχεη θαη γηα ηε ζηάζε ησλ 
δπλάκεσλ ηνπ ΤΡΗΕΑ ζην ζπλδηθαιηζηηθφ  
θίλεκα. Αθνχ δελ κπφξεζαλ λα απνηξέςνπλ 
ηελ απεξγία, ζε ζπλεξγαζία θαη κε άιιεο 
δπλάκεηο, επηρείξεζαλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο 
λα ηελ ππνλνκεχζνπλ θαη ηειηθά πξνζπάζε-
ζαλ λα ηελ εθθπιίζνπλ, παξεκβαίλνληαο ζηελ 
θαηεχζπλζε θαη ην πεξηερφκελφ ηεο. 

Απηφ ην ζθνπφ ππεξεηεί ην θάιεζκα ηνπ 
ΤΡΗΕΑ παξακνλέο ηεο απεξγίαο, πνπ πξν-
ζπαζνχζε λα ηε θέξεη ζηα κέηξα ηεο θπβέξλε-
ζεο θαη ηελ παξνπζίαδε ζαλ θηλεηνπνίεζε πνπ 
βνεζάεη ηάρα ηε δηαπξαγκάηεπζε πξνο 
φθεινο ησλ ιατθψλ ζπκθεξφλησλ! 

Πξνζπαζνχλ λα ζηξέςνπλ ηα ππξά ηνπ 

ιανχ καθξηά απφ ηελ θπβέξλεζε, πνιχ      

πεξηζζφηεξν καθξηά απφ ην θεθάιαην, θαη 

λα ηα θαηεπζχλνπλ ελάληηα ζηνπο «θαθνχο» 

δαλεηζηέο θαη γεληθά ελάληηα ζηελ «πνιηηηθή ηεο 

ιηηφηεηαο», πνπ ππεξαζπίδνληαη νη «λέν-

θηιειεχζεξεο πνιηηηθέο δπλάκεηο» ζηελ ΔΔ. 

Θέινπλ ην θίλεκα λα πνιεκάεη αλεκφκπινπο, 

ρσξίο ηαμηθφ θξηηήξην, λα κελ νξγαλψλεηαη ν 

ιαφο ελάληηα ζηα κνλνπψιηα θαη ηελ πνιηηηθή 

ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ην κείγκα δηαρείξηζεο 

πνπ επηιέγεηαη θάζε θνξά λα ηελ ππεξεηήζεη. 

Ζ «πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα» πνπ δεηάλε, ζπλ-

δέεηαη κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα εθαξκφδνπλ 

ηελ αληηιατθή πνιηηηθή ηνπο ρσξίο θξαδαζκνχο, 

λα ρεηξαγσγνχλ ηε δπζαξέζθεηα ηνπ  ιανχ.  

Ζ πξνζπάζεηα απηή είλαη βέβαην φηη ζα ζπ-
λερηζηεί. Άιισζηε, έλαο απφ ηνπο ιφγνπο 
πνπ ν ΤΡΗΕΑ επηιέρηεθε απφ ην θεθάιαην γηα 
λα θπβεξλήζεη, είλαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα ελζσ-
καηψλεη αληηδξάζεηο θαη λα ρεηξαγσγεί ην θίλε-
κα. Απηή ε πξνζπάζεηα πξέπεη λα απαληεζεί 
ζζελαξά, λα κε κπνξέζεη λα ζηεξηψζεη. 

Ο η “αθνκκάηηζηνη” εξγαηνπαηέξεο 
είλαη θαη ζήκεξα εληαγκέλνη ζηα 

θφκκαηα πνπ ηζάθηζαλ θαη ηζαθίδνπλ ην ιαφ. 
Υαξαθηεξηζηηθή θηγνχξα ν πξφεδξνο ηεο 
Έλσζεο Ναπηψλ, ζηέιερνο ηεο παξάηαμεο 
ΜΔΣΑ ηνπ ΤΡΗΕΑ θαη Γξακκαηέαο ηνπ ΔΚΠ, 
πνπ ηψξα κε ηε κνξθή ηνπ ρακαηιένληα  
επηηίζεηαη κε δεκαγσγηθέο δειψζεηο θαη  
άζθαηξα ππξά ηελ θπβέξλεζε θαη εκθαλίδε-
ηαη κε ηελ θαηλνχξηα ηνπ κάζθα ζην ιηκάλη       
κε παλφ ηεο ΑΝΣΑΡΤΑ ελψ ηαπηφρξνλα 
πηάλεη θνιεγηέο θαη κε ηνλ «ΤΡΗΕΑ 2» 
ηνπ Λαθαδάλε…  

Υαξαθηεξηζηηθή θηγνχξα λαπάγηνπ ηεο 
ηαμηθήο πάιεο, πνπ κε απχζκελν ζξάζνο  
εγθαιεί ηα ηαμηθά ζσκαηεία ΠΕΜΕΝ -       
ΣΕΦΕΝΩΝ -  ΠΕΕΜΑΓΕΝ φηη: 
«…ζπκπνξεχνληαη θαη ηαπηίδνληαη απφιπηα 
ζηελ ζπκβηβαζηηθή γξακκή πνπ αθνινπζεί ε 
εγεζία θαη ε πιεηνςεθία ηεο ΠΝΟ, θζάλν-
ληαο ζην ζεκείν λα ζηξέθνληαη ελάληηα ζηελ 
αλάπηπμε ησλ αγψλσλ»! 

Πνηνο ηα ιέεη απηά;  

Απηφο πνπ ε παξάηαμή ηνπ ππνγξάθεη 
κεηψζεηο ζηνπο κηζζνχο. Ο ίδηνο πνπ ηξνκν-
θξαηεί ηνπο λαπηεξγάηεο «κε κηιάο, κε δεηάο, 
νη θαηξνί είλαη δχζθνινη, πάιη θαιά πνπ 
δνπιεχεηο». Μηιάεη γηα «αγψλεο δηαξθείαο», 
απηφο, πνπ κε ηελ επαίζρπληε ζπκθσλία 
ηνπ, ζηελ εγθξηηηθή πξάμε ηνπ νπκάθε 
(ΠΑΟΚ) ηνλ Ηνχιε ηνπ 1997 δελ έκεηλε θαλέ-
λαο λαχηεο ζηα πνληνπφξα! Ο ίδηνο πνπ 
ζπκθψλεζε λα έξζνπλ θξνπαδηεξφπινηα κε 
μέλεο ζεκαίεο αξθεί «ην 15% ηνπ πιεξψκα-
ηνο λα είλαη έιιελεο»… δερφκελνο ην 85% λα 
εξγάδεηαη ζε θαζεζηψο «γαιέξαο», αλαζθά-
ιηζηεο εξγαζίαο!  

Απηφο πνπ έζπεξλε ζπλεηδεηά απηαπάηεο 
ζηνπο λαπηεξγάηεο γηα λα ζηεξίμνπλ ην  
ΤΡΗΕΑ, ην αζηηθφ ζνζηαιδεκνθξαηηθφ θφκ-
κα πνπ επέιεμαλ θαη ζηήξημαλ εθνπιηζηέο 
γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο. 
Αιήζεηα, ηη έγηλε κε ηηο πξνθιεηηθέο θνξνα-
παιιαγέο ησλ εθνπιηζηψλ, ηηο Δ, ηηο κεηψ-
ζεηο ησλ  νξγαληθψλ  ζπλζέζεσλ ησλ θαξα-
βηψλ, ηνπο ρηιηάδεο λαχηεο θαη γεληθφηεξα  
λαπηεξγάηεο, ηη έθαλε φια απηά ηα ρξφληα;   

Α ιήζεηα λνκίδεη φηη κε ην ςέκα ηε  
ζπθνθαληία θαη ηπρνδησθηηθέο ελέξ-

γεηεο κπνξεί λα μεγειάζεη ηνπο λαχηεο γελη-
θφηεξα ηνπο λαπηεξγάηεο; Γελ είλαη απηφο 
πνπ σο θεξέθσλν ησλ εθνπιηζηψλ θαη ηεο 
θπβέξλεζεο ηνπ ΤΡΗΕΑ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 
2015 κε δειηίν ηχπνπ θαηήγγεηιε ηα ηαμηθά ηα 
λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία ΠΕΜΕΝ, ΕΦΕΝ-
ΩΝ, κε ηνλ αζθαιίηηθν - ραθηεδίζηηθν 
ραξαθηεξηζκφ γηα «θνκκαηηθφ ζπλδηθαιη-
ζκφ» θαη δηαβεβαίσλε φηη δελ ζα ζηρηνχλ ηα 
ζπληαμηνδνηηθά δηθαηψκαηα ησλ λαπηεξγα-
ηψλ, ελψ πξηλ ζηεγλψζεη ην κειάλη ηνπ ιίβε-
ινπ πνπ είρε ζπληάμεη ν ηπρνδηψθηεο αλα-
γθάζηεθε λα ηνλ απνζχξεη απφ ηελ ειεθηξν-
ληθή ζειίδα ηεο ΠΔΝΔΝ, γηαηί είρε εθπιεξψ-
ζεη ηελ απνζηνιή ηνπ, ε  θπβέξλεζε ζην 
λφκν πνπ ςήθηζε ζηε βνπιή  γηα κεηψζεηο 
ζηηο ζπληάμεηο θ.ά. ζπκπεξηέιαβε θαη ηνπο 
λαπηεξγάηεο... 

 

Ο άλζξσπνο ησλ εθνπιηζηψλ γηα ηηο 
"βξψκηθεο δνπιεηέο", ηψξα  βάδεη πιάηε γηα 
λα αλνίμεη ν δξφκνο, λα επηθέξνπλ λέν  
πιήγκα ζε βάξνο ησλ λαπηεξγαηψλ θαη ζηα 
αθηνπιντθά. Ο απεξγνζπάζηεο δηαξθείαο 
...πξνηείλεη   απεξγία   δηαξθείαο!  

Σπρνδησθηηθή θαη επηθίλδπλε ελέξγεηα, 
πνπ ζηφρν έρεη λα μεζηξαηίζεη ην θίλεκα θαη 
λα ην νδεγήζεη ζηνλ εθθπιηζκφ. Ζ ηαμηθή 
πάιε έρεη ηνπο δηθνχο ηεο θαλφλεο, είλαη 
ακείιηθηε γηα ηνπο ξεθνξκηζηέο, ηνπο νπνξ-
ηνπληζηέο θαη ηνπο ηπρνδηψθηεο…   

Θέλουν το κίνημα να  

πολεμάει ανεμόμυλους  

χωρίς ταξικό κριτήριο! 

Ο απεργοσπάστης διαρκείας  

...προτείνει απεργία διαρκείας!  
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Β ηνκεραλία δηψμεσλ ζε βάξνο εξγαδν-
κέλσλ, ζπλδηθαιηζηψλ θαη αηξεηψλ 

πνπ έδξαζαλ γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησ-
κάησλ ηνπ ιανχ θαη ζηελ Ηθαξία, φπνπ ηε Γεπ-
ηέξα 23 Ννέκβξε, ζέξλνληαη ζηα δηθαζηήξηα:   

 7 απνιπκέλνη ηνπ Γεξνθνκείνπ Ηθαξίαο,  

επεηδή απφ ην 2012 ζπλέρηζαλ απξφζθνπηα 
ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηδξχκαηνο πξνζθέξνληαο 
νηθεηνζειψο ηηο ππεξεζίεο ηνπο πξνο ηνπο 
ελαπνκείλαληεο ηξνθίκνπο ειηθησκέλνπο. Μα-
δί ηνπο δηθάδεηαη θαη ν πξψελ δήκαξρνο. 

 2 εξγαδφκελνη - ζπλδηθαιηζηέο ηνπ ΠΑΜΔ (εθ 

ησλ νπνίσλ ν έλαο είλαη πξφεδξνο σωματεί-
ου) γηαηί ζπκκεηείραλ ζηα πιαίζηα παλει-
ιαδηθήο απεξγίαο ζηηο 20/2/2013 ζε                
θηλεηνπνηήζεηο γηα λα κελ θιείζεη ε ΓΟΤ Ηθαξίαο. 

 6 ζπλαγσληζηέο (ν λπλ Γήκαξρνο Ηθαξίαο, 

κέιε Γ σκαηείσλ ηνπ λεζηνχ θαη κέινο ηεο 
δηνίθεζεο ηνπ ΔΚ άκνπ), γηα ηελ θηλεηνπνίε-
ζή ηνπο ζηα ιηκάληα Αγίνπ Κεξχθνπ θαη       
Δπδήινπ, θαηά ηελ έιεπζε ηνπ ζαπηνθά-
ξαβνπ «ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ», ζηα πιαίζηα θηλεην-
πνίεζεο γηα ηηο αθηνπιντθέο ζπγθνηλσλίεο. 

 2 κέιε Γ ζσκαηείνπ θαη καδηθνχ θνξέ-

α, γηα αλαγξαθή ζπλζεκάησλ ζηνλ Δχδειν. 

Ζ Γξακκαηεία Ηθαξίαο - Φνύξλσλ ηνπ 
ΠΑΜΔ θαιεί φια ηα ζσκαηεία θαη ηνπο καδη-
θνχο θνξείο ησλ λεζηψλ, αιιά θαη παλειιαδη-
θά λα εθθξάζνπλ ζηήξημε θαη αιιειεγγχε θαη 
απαηηεί ηελ αζψσζε φισλ ησλ θαηεγνξνπκέ-
λσλ θαη θακηά πνηληθνπνίεζε ηεο ζπλδηθαιη-
ζηηθήο θαη ιατθήο δξάζεο. 

 

 

 

 

Σ ελ νξηζηηθή θαηάξγεζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο 
γηα ηα αθηνπιντθά πινία, ψζηε θάζε ζα-

πάθη, αληί λα βξίζθεηαη ζην δηαιπηήξην, λα είλαη 
ελ πισ κεηαθέξνληαο εθαηνληάδεο αλζξψπνπο, 
πξνσζεί ε ζπγθπβέξλεζε ΎΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ. ε-
κεηψλεηαη φηη ην 2000, έλα κήλα κεηά ην πνιχλε-
θξν λαπάγην ηνπ «ΑΜΗΝΑ», θαζνξίζηεθε ζηα 30 
ρξφληα ην φξην ειηθίαο ησλ επηβαηηθψλ πινίσλ 
ζηηο αθηνπιντθέο ζπγθνηλσλίεο, απφ 35 πνπ ήηαλ. 

Απφ ηφηε μεθίλεζε παξάιιεια θαη ε δηαδηθαζία 
γηα ηελ νξηζηηθή θαηάξγεζε αθφκα θαη απηνχ ηνπ 
ππνηππψδνπο κέηξνπ, θαζψο ζεσξήζεθε εκπφ-
δην ζηελ ειεπζεξία δξάζεο ηνπ εθνπιηζηηθνχ 
θεθαιαίνπ, φπσο πξνβιέπεη ν θαλνληζκφο ηεο 
ΔΔ 3577/92 γηα ηελ «άξζε ηνπ θακπνηάδ». Πηά-
λνληαο ην λήκα απφ εθεί πνπ ην άθεζαλ νη πξνε-
γνχκελνη, ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ εκθάληζε 
5 Ννέκβξε ζηε Βνπιή λνκνζεηηθή ξχζκηζε, κε 
ηελ νπνία δίλεη ην δηθαίσκα αθφκα θαη ζε ζαπάθηα 
κε ιεγκέλα πηζηνπνηεηηθά λα ηαμηδεχνπλ θαλνλη-
θά γηα έλα ρξφλν θαη κέρξη λα νξηζηηθνπνηεζεί ην 
λέν θαζεζηψο. 

Ζ θαηάξγεζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ησλ πινίσλ 
έρεη μεθηλήζεη ζηαδηαθά κε λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο 
απφ ην 2005, φηαλ ε ηφηε θπβέξλεζε ΝΓ έθαλε ηα 
30 ρξφληα 36. Αθνινχζεζαλ δχν αθφκα λφκνη ηεο 
ζπγθπβέξλεζεο ΝΓ - ΠΑΟΚ ην 2013 θαη ην 
2014. Σν Μάε ηνπ 2015, Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 
πνπ θαζφξηδε θάπνηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο 
θαη αμηνπινΐαο, ρσξίο λα ζέηεη σο πξνυπφζεζε 
ηελ ειηθία ηνπο. Σν ΠΓ ειέγρεηαη απηή ηελ πεξίν-
δν απφ ηελ αξκφδηα Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ε 
νπνία κέρξη λα απνθαλζεί, ζα ηζρχεη ην κεηαβαηη-
θφ θαζεζηψο φπσο νξίδεηαη κε ηελ ηξνπνινγία. 

Σελ ηξνπνινγία θαηήγγεηιε ε βνπιεπηήο ηνπ 
ΚΚΔ, Γηακάλησ Μαλσιάθνπ. Απφ ηελ πιεπξά 
ηνπ, ν ππνπξγφο Ναπηηιίαο, Θ. Γξίηζαο, είπε 
φηη «ηψξα είκαζηε κπξνζηά ζην λα κε ζηεξήζνπ-
κε λεζηά απφ νιίγα πινία πνπ έρνπλ νινθιεξψ-
ζεη απηή ηελ ειηθία (...) κέρξη λα δηακνξθσζνχλ 
ηα λέα δεδνκέλα». Δπηβεβαίσζε, κάιηζηα, φηη 
πξφθεηηαη γηα πινία πνπ «έρνπλ ελεξγά πηζην-
πνηεηηθά, ηα νπνία, φκσο, επεηδή αθξηβψο      
ζπκπιεξψλνπλ ηελ 35εηία, εθ ησλ πξαγκάησλ 
αθπξψλνληαη»! 

Αύξηση κερδών και  

νέες φοροαπαλλαγές  

για τους εφοπλιστές 

Γ ηαβάδνπκε ζηνλ Σχπν φηη ηα πινία 
πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο νη Διιε-

λεο εθνπιηζηέο πιεζηάδνπλ ηα 5.000, θαηα-
γξάθνληαο αχμεζε θαηά 202 ζε ζρέζε κε ην 
2014. Μάιηζηα, ην 2015 είλαη ε θαιχηεξε 
ρξνληά γηα ηνλ ειιελφθηεην ζηφιν, πνπ αξηζ-
κεί πεξηζζφηεξα πινία θαη απφ ην 2009, 
παξά ηηο κεηψζεηο πνπ θαηέγξαςε ζηα ρξφληα 
ηεο θξίζεο.  

ε νηθνλνκηθή εθεκεξίδα δηαβάδνπκε: 
«Ξεπέξαζαλ ηα 10 δηζ. επξψ ηα θέξδε ησλ 
500 κεγαιχηεξσλ εηαηξεηψλ ζηελ Διιάδα» 
γηα ην 2014. ην ίδην ξεπνξηάδ ζεκεηψλεηαη 
φηη ε ζεακαηηθή αχμεζε ησλ θεξδψλ θαηά 
18,3% ζε ζρέζε κε ην 2014, επηηεχρζεθε 
παξά ηελ πνιχ κηθξφηεξε αχμεζε ηνπ θχ-
θινπ εξγαζηψλ, πνπ ζεκαίλεη φηη κεγάισζε 
ην πνζνζηφ ηνπ θέξδνπο.  

ε άιιν δεκνζίεπκα δηαβάδνπκε φηη: «Με 
βήκα ηαρχ ζπλερίδεηαη ε αλαλέσζε ηνπ ειιε-
ληθνχ ζηφινπ παξά ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο. 
πλνιηθά 118 πινία αμίαο πάλσ απφ 5,6 δηο 
δνιαξίσλ θέηνο κέρξη ηα κέζα Οθησβξίνπ 
απφ εηαηξείεο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ». 

Γ ελ θηάλνπλ, φκσο, νη πάλσ απφ 50 
θνξναπαιιαγέο ησλ εθνπιηζηψλ, 

έξρεηαη ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ λα 
ηνπο δψζεη θαη λέεο.  

Ο αλαπιεξσηήο ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, 
Σξ. Αιεμηάδεο, ζηελ νκηιία ηνπ ζην ζπλέδξην 
Capital + Vision, εμήγγεηιε θνξναπαιιαγέο 
γηα φια ηα ηκήκαηα ηνπ θεθαιαίνπ ζην 
φλνκα αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο θαη ηεο 
αληαγσληζηηθφηεηαο, θάλνληαο εηδηθή κλεία 
ζηνπο εθνπιηζηέο, πξναλαγγέιινληαο αιια-
γέο ηεο θνξνινγίαο ηεο λαπηηιίαο πξνο ηελ 
θαηεχζπλζε ηεο ειάθξπλζεο. 

Tελ ίδηα ψξα θνξνιεζηεχνπλ πνιχκνξθα 
ην ιαφ (ΔΝΦΗΑ, θνξνινγία εηζνδήκαηνο, 
ΦΠΑ 23% γηα είδε πιαηηάο ιατθήο θαηαλά-
ισζεο, εηζθνξά αιιειεγγχεο, άιινη έκκεζνη 
θφξνη θ.ιπ.), ελψ ηνπο λαπηεξγάηεο ηνπο 
ζεξίδνπλ ε αλεξγία, ε αλαζθάιεηα, ε επίζε-
ζε ζηα εξγαζηαθά ηνπο δηθαηψκαηα. Γηαηί, νη 
θαεκέλνη νη θησρνχιεδεο εθνπιηζηέο δελ 
έρνπλ επλντθφηεξν θαζεζηψο απφ άιιεο  
αληαγσλίζηξηεο ρψξεο θαη ρξεηάδνληαη         
πεξηζζφηεξεο  θνξναπαιιαγέο.  

 

Μ ε βάζε ηηο δεζκεχζεηο έλαληη ησλ 
δαλεηζηψλ ε θπβέξλεζε ζα παξνπ-

ζηάζεη άκεζα ηηο πξνηάζεηο ηεο γηα ην Αζθαιη-
ζηηθφ, ην νπνίν ζα ιάβεη ηε κνξθή λνκνζρεδί-
νπ θαη ζα έρεη ςεθηζηεί κέρξη ηα ηέιε Ννέκβξε.  

ηφρνο ηνπ λνκνζρεδίνπ είλαη κέρξη ην 2018 
ζπλνιηθά λα έρεη πεξηθνπεί 1,9% ηνπ ΑΔΠ ή 
3,8 δηζ. επξψ απφ ηε ζπληαμηνδνηηθή δαπάλε 
ζηε ρψξα καο. 

Απφ απηή ηε λέα ιαηκεηφκν πνπ ζηήλεη ε 
θπβέξλεζε, ζα πιεγνχλ θαη νη κηθξφηεξεο ζπ-
ληάμεηο, αθφκα θαη θάησ απφ ηα 1.000 επξψ. Σν 
εχξνο ησλ πεξηθνπψλ ζε κηα ηέηνηα 
πεξίπησζε ππνινγίδεηαη απφ 3% 
κέρξη θαη 15%. 

Θα γίλεη θαη λέα πεξηθνπή ζηηο 
επηθνπξηθέο ζπληάμεηο, φπνπ κεζν-
ζηαζκηθά ζα θηλεζεί ζην 6%, έηζη 
ψζηε νπζηαζηηθά λα απνηειέζνπλ 
«παξειζφλ». 

Θπκίδνπκε φηη ην ζχλνιν ησλ 
επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ κεηψζεθε 
ην 2014 θαηά 5,2% απφ ηελ εθαξ-
κνγή ηεο ξήηξαο κεδεληθνχ ειιείκ-
καηνο, ελψ απφ ηνλ Ηνχιε ηνπ 2015 
απφ ηνπο ζπληαμηνχρνπο θξαηείηαη 
άιιν έλα 6%, ζαλ εηζθνξά ζηνλ ΔΟΠΤΤ.  

Δπίζεο ην φξην ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο 
αλεβαίλεη ζηα 67 έηε κε πνιχ ρακειφηεξε ζχ-
ληαμε κε βάζε ηε ιεγφκελε εζληθή, ελψ ην ζχ-
ζηεκα ηδησηηθνπνηείηαη κέζσ ησλ ιεγφκελσλ 
επαγγεικαηηθψλ ηακείσλ. 

Δδψ ηειεηψλνπλ νη ππνρξεψζεηο ηνπ θξά-
ηνπο απέλαληη ζηνπο ζπληαμηνχρνπο θαη γεληθά 
απέλαληη ζηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε, ελψ κέρξη 
ηψξα, ηνπιάρηζηνλ ζηα ραξηηά, ππήξρε ε ππν-
ρξέσζε ηνπ θξάηνπο λα εγγπάηαη ην ζχλνιν 
ηνπ πνζνχ ησλ θχξησλ ζπληάμεσλ. Καη ζε απηφ 
ν ΤΡΗΕΑ θαίλεηαη φηη δηεθδηθεί ηηο δηθέο ηνπ 
δάθλεο, πιάη ζηε ΝΓ θαη ην ΠΑΟΚ. 

Σαπηφρξνλα, ην ππνπξγείν Δξγαζίαο επε-
μεξγάδεηαη ηα λέα «θξηηήξηα» γηα ηνλ επαλαυ-
πνινγηζκφ ησλ ζπληάμεσλ 2,6 εθαηνκκπξίσλ 
δηθαηνχρσλ, πνπ θαηαβάιινληαη ζήκεξα θαη ζα 
έρεη ζαλ απνηέιεζκα λέεο δξαζηηθέο κεηψζεηο 
ζηηο πεηζνθνκέλεο ήδε ζπληάμεηο. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ ηειηθή κνξθή πνπ ζα 
πάξεη ην ζρέδην ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ-
ΑΝΔΛ, ηα βαζηθά βάζξα ηεο «λέαο αξρηηεθηνλη-
θήο» έρνπλ ήδε ηεζεί θαη ππαθνχνπλ ζηε ζηξα-
ηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηηο ζπληάμεηο. Οη ξάγεο φπνπ 
ζα ηξνρηνδξνκεζεί ην ηξέλν ησλ αλαηξνπψλ, 

έρνπλ ήδε ηνπνζεηεζεί θαη πεξηέρνληαη ζην 3ν 
κλεκφλην γηα ην λέν αζθαιηζηηθφ «κνληέιν», ην 
νπνίν πξνβιέπεηαη λα ηζρχζεη απφ ηελ 
1/1/2016: 

 Νέα κείσζε όισλ ησλ ζπληάμεσλ, κε ζηε-
λφηεξε δηαζχλδεζε εηζθνξψλ - παξνρψλ. 

 Αύμεζε ησλ εηζθνξώλ ησλ απηναπαζρν-
ινύκελσλ (ΟΑΔΔ, ΔΣΑΑ), ζε εμάξηεζε κε ην 
πξαγκαηηθφ ηνπο εηζφδεκα αληί ησλ θιηκαθίσλ. 

 Καηάξγεζε όισλ ησλ «θνηλσληθώλ πό-
ξσλ» («θφξνη ππέξ ηξίησλ») πξνο ηα Σακεία, 
κε αληίζηνηρε κείσζε ησλ ζπληάμεσλ θαη αχμε-
ζε ησλ εηζθνξψλ, γηα λα αληηζηαζκηζηεί ε 
απψιεηα ζηα έζνδά ηνπο. 

 Ελνπνίεζε πξνο ηα θάησ φισλ ησλ παξν-

ρψλ ησλ Σακείσλ. 

 Μείσζε εληόο ηξηώλ εηώλ ηεο θξαηηθήο 

επηρνξήγεζεο ζε Σακεία φπσο ΝΑΣ, ΟΑΔΔ, 

ΟΓΑ θαη πξνζαξκνγή ηεο ζηα επίπεδα            

ηνπ ΗΚΑ. 

 Πεξηνξηζκόο ζηαδηαθά ησλ παξνρώλ      

ηνπ ΟΓΑ.  

 Καηάξγεζε ηεο Πξόλνηαο θαη όισλ ησλ 

επηδνκάησλ.  

    Με ηε «λέα αξρηηεθηνληθή» θαηαξγείηαη 

θάζε ζηνηρείν εζσηεξηθήο αιιε-

ιεγγχεο θαη ε ζχληαμε γίλεηαη 

απνθιεηζηηθά αηνκηθή ππφζεζε 

ηνπ θάζε κεκνλσκέλνπ εξγαδφκε-

λνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ην   

αζθαι ηζη η θφ  έξρε ηαη  λα 

«θνπκπψζεη» θαη λα ηαηξηάμεη 

γάληη ζηε δνχγθια ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο, πνπ έρεη επηβάιεη ην 

θεθάιαην.  

    Καηά ζπλέπεηα, αθνχ ην χςνο 

ηεο ζχληαμεο δελ είλαη πξνθαζν-

ξηζκέλν θαη ην θξάηνο δελ είλαη 

ππνρξεσκέλν λα εγγπεζεί θάπνηα ζπγθεθξηκέ-

λε ζχληαμε ζην ηέινο ηνπ εξγάζηκνπ βίνπ, νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πεξηνξίδνληαη κφλν ζην θνκ-

κάηη πνπ αθνξά ηε ιεγφκελε «εζληθή ζχληαμε», 

πνπ ζήκεξα ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζηα        

390 επξψ.   

Γηα ηελ εξγαηηθή ηάμε πξνσζείηαη ηζάθη-

ζκα ζπληάμεσλ θαη άιισλ αζθαιηζηηθώλ 

παξνρώλ (Τγείαο, Πξόλνηαο θ.ιπ.), αύ -

μεζε ησλ νξίσλ ζπληαμηνδόηεζεο σο 

ην ...ζάλαην. Μνλόδξνκνο είλαη ε αληίζηα-

ζε, ε πάιε γηα ηελ αλαηξνπή απηήο ηεο 

πνιηηηθήο. 

Μαύρο μέτωπο κράτους & 

εφοπλιστών στην Καβάλα! 

Π αξά ηελ πξσηνθαλή ηξνκνθξαηία πνπ 
αληηκεησπίδεη ηα ηειεπηαία ρξφληα κε 

ηηο αιιεπάιιειεο δίθεο θαη θαηαδίθεο γηα 
παξαθψιπζε δήζελ ζπγθνηλσλίαο, ην ζσκα-
ηείν λαπηεξγαηψλ Καβάιαο - Θάζνπ απνθά-
ζηζε λα ζπκκεηάζρεη ζηελ παλειιαδηθή        
απεξγία, 12 Ννέκβξε, αλαθέξεη ζε αλαθνί-
λσζε ην ηνπηθφ ζσκαηείν λαπηεξγαηψλ, ελψ 
θαηαγγέιιεη φηη:  

«H εξγνδνζία, εηδηθόηεξα ν πινηνθηή-
ηεο Μεηζόπνπινο, βάδνληαο ηηο βάζεηο 
γηα κηα αθόκε δίσμε ζε βάξνο καο, απαη-
ηεί θαη, ζε άγλσζην ηόπν θαη ρξόλν, πά-
λησο ζε ζπλζήθεο πνπ εκείο σο δηνίθεζε 
δελ κπνξνύκε λα παξέκβνπκε, παίξλεη 
από ηα κέιε ησλ πιεξσκάησλ ηνπ εζειν-
ληηθέο δήζελ θαη νκαδηθέο (δει. θαηά 
πινίν) "δειώζεηο απνρήο" από ηελ        
απεξγία» επεηδή, φπσο ν ίδηνο έρεη παξαδε-
ρζεί φηη ...«ηηο δεηάεη θαη ηηο παίξλεη ην        
Ληκελαξρείν»! 

Απέλαληη ζην καχξν κέησπν εξγνδνζίαο 
- κράηοσς οι εργαζόμενοι ανηιηάζζοσν ηο δικό 
ηνπο Παλεξγαηηθό Αγσληζηηθό Μέησπν, 
φπσο έγηλε ζηε Θάζν φπνπ ζηακάηεζαλ ην 
απεξγνζπαζηηθφ πινίν «ΔΞΠΡΔ ΠΖ-
ΓΑΟ» αιιά θαη ζηε Γεληθή Αλαθχθισζε 
ζηα Γηάλληλα, φπνπ νη εξγαδφκελνη κε ηελ έκ-
πξαθηε αιιειεγγχε ηνπ ΠΑΜΔ, φρη κφλν 
απήξγεζαλ θαη ζηηο 12 Ννέκβξε αιιά ζπλέ-
ρηζαλ κέρξη πνπ πέηπραλ αλάθιεζε ησλ 17 
απνιχζεσλ.  

ΑΠΕΡΓΟΠΑΣΙΚΕ  

ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ 

Δ πηθαινχκελνο ππνθξηηηθά θαη ρπδαία ηνπο 
πξφζθπγεο θαη ηνπο κεηαλάζηεο, γηα ηνπο 

νπνίνπο ε θπβέξλεζε θαη ε αληηκεηαλαζηεπηηθή 
πνιηηηθή ηεο ΔΔ είλαη νη πξψηνη θαη θχξηνη        
ππεχζπλνη, ν ππνπξγφο Ναπηηιίαο Θ. Γξί-
ηζαο επηρείξεζε ηελ Σεηάξηε 4 Ννέκβξε λα          
εθβηάζεη ην ζπάζηκν ή θαη ην ζηακάηεκα ηεο  
απεξγίαο ησλ λαπηεξγαηψλ, πξνζθέξνληαο μαλά 
κπφιηθε «ζπκπάζεηα» γηα ηα δίθαηα αηηήκαηά ηνπο. 

Ο ππνπξγφο δήηεζε απφ ηελ ΠΝΟ λα ζηακα-
ηήζεη ε λέα 48σξε απεξγία, θαζψο «δπζθνιεχεη 
πάξα πνιχ ηα νμχηαηα πξνβιήκαηα πνπ έηζη θαη 
αιιηψο αληηκεησπίδνπλ φια ηα λεζηά, αιιά θαη 
ρηιηάδεο πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο». 

Αλ ε θπβέξλεζε ήζειε πξαγκαηηθά λα αληηκε-
ησπίζεη ηα νμχηαηα πξνβιήκαηα ησλ κεηαλα-
ζηψλ, ζα είρε θξνληίζεη γηα ηελ έγθαηξε θαη α-
ζθαιή κεηαθνξά ηνπο απφ ηα λεζηά πξηλ μεθηλή-
ζεη ε απεξγία, ε νπνία κάιηζηα είρε αλαθνηλσζεί 
πνιιέο κέξεο πξηλ, φπσο κε αλνηρηή επηζηνιή ηα 
ηαμηθά λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ - ΣΔ-

ΦΔΝΧΝ - ΠΔΔΜΑΓΔΝ θαη ΠΔ ΝΑΣ απαηηνχζαλ 
απφ ηελ θπβέξλεζε λα κεξηκλήζεη γηα ηνπο ρηιηά-
δεο πξφζθπγεο πξηλ μεθηλήζεη ε απεξγία. 

Όζν γηα ην επηρείξεκα φηη ε απεξγία πιήηηεη 
θαη φζνπο απφ ηνπο λεζηψηεο ζέινπλ λα κεηαθη-
λεζνχλ, πάεη πνιχ λα ην ιέεη απηφ ν εθπξφζσ-
πνο κηαο θπβέξλεζεο, ε νπνία, ζπλερίδνληαο ηε 
θηινεθνπιηζηηθή πνιηηηθή ησλ πξνεγνχκελσλ, 
θξαηάεη ζε απνκφλσζε ηα λεζηά θαη δίλεη ζηνπο 
εθνπιηζηέο ην ειεχζεξν λα δξνκνινγνχλ ηα ζα-
πάθηα ηνπο φπνηε θαη κε φπνηνπο φξνπο  ζέινπλ 
θαη απφ πάλσ ηνπο επηδνηεί κε θξαηηθφ ρξήκα, 
πνπ ε ξνή ηνπ απμήζεθε θαηά 140.000 ηελ εκέ-
ξα γηα ηα γηα ηε κεηαθνξά πξνζθχγσλ, απφ ηνπο 
νπνίνπο ην «θηιάλζξσπν» εθνπιηζηηθφ δαηκφλην 
εηζπξάηηεη θη απφ πάλσ 60 επξψ ην άηνκν        
(κε θαγεηφ ην νπνίν φκσο νξηζκέλεο θνξέο          
δελ πξνζθέξνπλ), ελψ νη πξάθηνξεο ζηα       
λεζηά έβγαιαλ καραίξηα γηα ηε κνηξαζηά ησλ  
θεθαιηάηηθσλ!  

Αλλά και πολλοί άλλοι Βγήκαν  

στα κεραμίδια για την απεργία…  

Π οιοι αντέδρασαν; Πξψηε απ' 

φινπο ε Έλσζε Δθνπιηζηψλ Κξνπαδηε-
ξφπινησλ θαη Φνξέσλ Ναπηηιίαο (ΔΔΚΦΝ), επεη-
δή, ιφγσ ηεο απεξγίαο δελ ππήξραλ πινεγνί λα 
κπάζνπλ ηα θξνπαδηεξφπινηα ζηα ιηκάληα θαη απεη-
ινχζαλ κε ηξνπνπνίεζε δξνκνινγίσλ ζην κέι-
ινλ απνθεχγνληαο ηα ειιεληθά ιηκάληα. 

Αληέδξαζαλ, επίζεο, εθνπιηζηέο ησλ πινίσλ 
- κονηέινερ, αλλά και οι εμπορεσμαηικοί ζηαθμοί. 
Γηαηί, ιφγσ ηεο απεξγίαο ησλ λαπηεξγαηψλ, δελ 
κπνξνχλ λα μεθνξηψζνπλ ή πάλε ζε αληαγσλη-
ζηηθά ιηκάληα.  

Ζ Γηεζλήο Ναπηηθή Έλσζε (ΓΝΔ) δεηεί απφ 
ηνλ ππνπξγφ λα παξέκβεη πξνθεηκέλνπ λα κπαί-
λνπλ θαη λα βγαίλνπλ απφ ηα ιηκάληα ρσξίο       
πινεγφ. 

Απεξγνζπαζηηθή παξέκβαζε, έθαλαλ θαη νη 
βνπιεπηέο ηεο ΝΓ Λ. Απγελάθεο θαη Ν. Μεηαξά-
θεο νη νπνίνη θαινχζαλ ηνλ Τπνπξγφ «λα ελεξ-
γνπνηήζεη άκεζα ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ 
λφκνπ 4256/2014 πνπ ςήθηζε ε θπβέξλεζε ηεο 
ΝΓ γηα «πινίν αζθαιείαο» θαη πξνγξακκαηηζκφ 
δξνκνινγίνπ έθηαθηεο αθηνπιντθήο ζπγθνηλσλίαο». 

Να εμαηξεζνχλ ε Υίνο θαη ηα λεζηά ηνπ ΒΑ 
Αηγαίνπ απφ ηελ απεξγία, δήηεζε απφ ηελ ΠΝΟ 
θαη ηα ζσκαηεία ν δήκαξρνο Υίνπ θ. Μ. Βνπξλνχο. 

Σν πνίεκα ηνπ Μπέξηνιη Μπξέρη,           
πνπ βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζειίδα ηεο 
αλαθνίλσζεο ηεο ΚΝΔ δίλεη ην ζηίγκα:  
 

Για μα μπξοείηε μα καθόζαζηε εδώ:  
ηόζξ αίμα ςύθηκε. 
Μπξοεί μα ηξ νεςάζεηε μα επιθρμείηε. 
Να νέοεηε ηξύηξ μξμάςα:  
ζ’ αρηά ηα καθίζμαηα καθόηαμε  
άλλξι πιξ μποξζηά από ζαπ. 
Πξρ αογόηεοα καθίζαμε πάμτ  
ζηξ ζβέοκξ ητμ αμθοώπτμ. 
Επαγορπμείηε! (…) 
Πξηέ μα μημ νεςμάηε:  
κάπξιξι όμξιξι ζαπ αγτμίζηηκαμ 
για μα μπξοείηε εδώ μα κάθεζηε εζείπ  
κι όςι πια ξι ποξηγξύμεμξι. 
 

Παξάιιεια, αλαθέξεη ηνπο δχν        
θφζκνπο πνπ ζπγθξνχνληαλ ηφηε        
αιιά   θαη   ζήκεξα. Απφ ηε κία ν θφζκνο 
ηεο δνπιεηάο, ν θφζκνο ησλ λαπηεξγα-
ηψλ πνπ ελψ δνπιεχεη θαη θηλεί ηα θαξά-
βηα, δεη θαη βηψλεη ηε θηψρεηα, ηελ αλεξ-
γία, ηελ εθκεηάιιεπζε θαη απφ ηελ άιιε 
ν θφζκνο ησλ παξάζηησλ, ησλ εθνπιη-
ζηψλ, ησλ απαξάκηιισλ θεξδψλ, ησλ 
θξαηηθψλ παξνρψλ θαη ησλ ηεξάζηησλ 
ζηφισλ ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Αλαδεηθλχεη απφ "πφζν γεξφ ζθαξί" 
είλαη θηηαγκέλν ην ΚΚΔ γηα λα ζπκβάιιεη 
ζηνπο αγψλεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ζηε 
ρψξα καο: 

«Έμα γεοό ζκαοί, με απξθαζιζμέμξ,  

καλά εκπαιδερμέμξ, ξογαμτμέμξ 

πλήοτμα μπξοεί μα παλεύει και ζηιπ  

πιξ δύζκξλεπ ζρμθήκεπ, μα βξρηάει  

Η πλώοη και μα ποξβάλλει ναμά,  

ζιγά-ζιγά, μα βγαίμει ζηημ επιθάμεια 

και μα ηοαβάει, μα θηάμει  

ζηξμ ποξξοιζμό ηξρ.» 
 

Από ηέηνην ζθαξί είλαη θηηαγκέλν θαη 

ην Κνκκνπληζηηθό Κόκκα Διιάδαο! 
 

Μέζα απφ ηελ εξσηθή 97ρξνλε ηζην-

ξία ηνπ ΚΚΔ, ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ 

αλαδεηθλχνπλ ηελ απαξάκηιιε απηνζπζία 

ρηιηάδσλ αγσληζηψλ, δηδαζθφκαζηε, 

εκπλεφκαζηε, ζπλερίδνπκε πην δπλαηνί 

γηα ηνπο αγψλεο ηνπ ζήκεξα. 

Οη θνκκνπληζηέο λαπηεξγάηεο, απφ 

ηελ πξψηε ζηηγκή, ξίρηεθαλ ζηνλ αγψλα 

κε φιεο ηνπο ηηο δπλάκεηο, γηα ηα δηθαηψ-

καηα θαη ηηο θαηαθηήζεηο ησλ λαπηεξγα-

ηψλ ζηε ζάιαζζα θαη ηελ ζηεξηά, θφληξα 

ζηνπο εθνπιηζηέο, ηηο θπβεξλήζεηο θαη ην 

θξάηνο ηνπο. 

Πνπ έβξηζθαλ ηε δχλακε λα κελ ην 

βάδνπλ θάησ, λα ζπλερίδνπλ λα παιεχ-

νπλ, παξά ηηο επηζέζεηο πνπ δερφληνπ-

ζαλ, ηελ παξαλνκία, ηα μεξνλήζηα, ηα 

βαζαληζηήξηα θαη ηνπο δησγκνχο; 

Ζ απάληεζε είλαη κία! 

Δίλαη απηή πνπ έδσζε ν εθπξφζσπνο 

ησλ απεξγψλ λαπηεξγαηψλ ην 1910, 

ζηελ απεξγηαθή ζπγθέληξσζε ζηελ   

Αζήλα : 

«Όηι δίμεηαι ζηξμ εογάηη δεμ είμαι 
παοξςή, είμαι επιζηοξθή… Όηι κι αμ 
ηξρ δώζξρμ ηξρ εογάηη πξηέ δεμ θα 
μπξοέζξρμ μα ηξμ ενξθλήζξρμ, μέςοιπ 
όηξρ ξογαμτμέμξπ και δρμαηόπ    
θα πάοει πίζτ ηξ όλξ, πξρ ηξρ    
αμήκει» 

Οη ήξσεο ηνπ Ναπηεξγαηηθνχ θηλήκα-

ηνο, φπσο θαη νη ρηιηάδεο -επψλπκνη θαη 

κε- ήξσεο θνκκνπληζηέο θαη άιινη αγσ-

ληζηέο, ήηαλ άλζξσπνη απινί, ζαλ θη 

εκάο. Νέα παηδηά, πνιιέο θνξέο ακνχ-

ζηαθα, κε φλεηξα θαη ζρέδηα γηα ηε δσή 

θαη ην κέιινλ ηνπο.  

Ήηαλ λένη εξγάηεο πνπ πνιιέο θνξέο 

θνβήζεθαλ, πξνβιεκαηίζηεθαλ πξηλ 

κπνπλ απνθαζηζηηθά ζηνλ αγψλα, 

άλζξσπνη κε νηθνγέλεηα θαη παηδηά. 

Δξγάηεο πνπ ηφικεζαλ θαη κπήθαλ 

ζηελ πάιε, ζηε δηεθδίθεζε θαη ζηνλ α-

γψλα, κε ην Κφκκα ηνπο, ην ΚΚΔ κπξν-

ζηάξε, δπλαηνί θαη νξγαλσκέλνη ζαλ κηα 

γξνζηά γηα λα πάξνπλ πίζσ ην φιν, ηνλ 

πινχην πνπ παξάγνπλ θαη ηνλ θαξπψ-

λνληαη θαη ζήκεξα κηα ρνχθηα παξάζηηα, 

νη εθνπιηζηέο θαη νη βηνκήραλνη. 

Ζ Οξγάλσζε Πεξηνρήο Αηηηθήο ηεο ΚΝΔ, θαιεί ηνπο λένπο πνπ βξίζθνληαη ζηε λαπηηθή εθπαίδεπζε,              
ηνπο λένπο από ηα λαπηηθά ΔΠΑΛ, ηνπο θνηηεηέο ησλ αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ ζην ΔΜΠ θαη ην ΠΑ.ΠΔΗ. θαη 
ηνπο λένπο ζπνπδαζηέο από ηελ Αθαδεκία Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ Αζπξνπύξγνπ, λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ          

εθδήισζε ηεο Κ.Ο. Μεηαθνξώλ ηνπ ΚΚΔ, ηελ Κπξηαθή 29 Ννέκβξε, 11:00 π.κ. κε ζέκα:  

 


