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"Παμ ό,ηι δίδεηαι ειπ ηξμ εογάηημ 
δεμ είμαι παοξςή, είμαι επιζηοξθή. 
Είμαι μεοική καηαβξλή απέμαμηι 
ξλικξύ ςοέξρπ ξθειλξρμέμξρ ειπ 
αρηόμ. Ό,ηι και αμ ηξρ κάμξρμ ηξρ 
εογάηη, ξρδέπξηε θα μπξοέζξρμ μα 
ηξμ ενξθλήζξρμ, έωπ όηξρ ξογαμω-
μέμξπ και δρμαηόπ θα πάοει πίζω 
ηξ όλξμ πξρ ηξρ αμήκει". 

Από ξμιλία ζε απεογία ηξ 1910 

ΓΕΝΙΚ0 ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΠΝΟ: 

Αλαληίζηνηρν ηεο αληηιατθήο         

επίζεζεο εθνπιηζηψλ-θπβέξλεζεο  

Π ξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 17 Γεθέκβξε  

2015 ην εηήζην Γεληθφ πκβνχιην ηεο 

ΠΝΟ, κε έληνλα εθθπιηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά,  

κε επζχλε ηνπ λένπ θαη παιηνχ εξγνδνηηθνχ - 

θπβεξλεηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ, ηελ παξέκβαζε 

ησλ εθνπιηζηψλ θαη ησλ κεραληζκψλ ηνπ αζηη-

θνχ θξάηνπο, ζε  βάξνο ησλ λαπηεξγαηψλ. 

 Ζ εξγαηηθή αξηζηνθξαηία - ΓΑΚΔ, ΠΑΚΔ - 

κε ηηο δπλάκεηο ηνπ ΤΡΗΕΑ - ΛΑΔ - ΑΝΣΑΡΤΑ 

ζηελ ΠΝΟ κε ηζρπξνχο δεζκνχο κε ηνπο εθν-

πιηζηέο θαη ηε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ – ΑΝΑΔΛ, 

αλαπαξάγνπλ ηηο απηαπάηεο «θαιφ ην δεκνςή-

θηζκα», «θαθφ ην κλεκφλην»…, ζπέξλνπλ ην 

δειεηήξην ηεο «θαιήο αζηηθήο δηαρείξηζεο», ηεο 

ππνηαγήο, ησλ λαπηεξγαηψλ, ηεο εξγαηηθήο           

ηάμεο ζηελ εμνπζία ηνπ θεθαιαίνπ. 

Ο αληαγσληζκφο αλάκεζα ζηνλ λέν θαη παιηφ 

εξγνδνηηθφ - θπβεξλεηηθφ ζπλδηθαιηζκφ, κε ηνλ 

ηδηφηππν αληηθνκνπληζκφ ηνπ πξνέδξνπ ηεο 

έλσζεο Ναπηψλ (ΠΔΝΔΝ) θαη θαηά ηε δηάξθεηα  

ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΠΝΟ, κε ρπδαία 

επίζεζε ζην ΚΚΔ, ηελ ΚΝΔ, ην ΠΑΜΔ, ηα λαπ-

ηεξγαηηθά ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ – ΣΔΦΔΝΩΝ – 

ΠΔΔΜΑΓΔΝ, δελ κπνξεί λα θξχςεη ηε  βξψκηθε  

δνπιεηά πνπ θάλνπλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ εθνπιηζηψλ. Δπηκέλνπλ, 

παξά ηε ρξενθνπία ηεο ςεπδεπίγξαθεο αληίζε-

ζεο κλεκνληαθψλ – αληηκλεκνληαθψλ αλαπαξά-

γνπλ ηα αζηηθά θαη νπνξηνπληζηηθά ηδενινγήκα-

ηα, πξνηάζζνπλ ηελ πάιε ελάληηα ζην λενθηιε-

ιεπζεξηζκφ, κεηαζέηνληαο γηα ηε «Γεπηέξα      

Παξνπζία» ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ ησλ 

λαπηεξγαηψλ, ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. 

 Οη ηαμηθέο δπλάκεηο απφ ηα λαπηεξγαηηθά 

ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ - ΣΔΦΔΝΩΝ - ΠΔΔΜΑΓΔΝ, 

απφ ην βήκα ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΠΝΟ 

θαηήγγεηιαλ ηελ αληηιατθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλε-

ζεο ΤΡΗΕΑ – ΑΝΔΛ θαη ησλ άιισλ θνκκάησλ  

ησλ εθνπιηζηψλ, ηνπ θεθαιαίνπ, ηεο ΔΔ, ηνπ 

ΓΝΣ, ησλ δπλάκεψλ ηνπο  ζην εξγαηηθφ ζπλδη-

θαιηζηηθφ θίλεκα. Σελ φμπλζε ησλ ηκπεξηαιηζηη-

θψλ αληηζέζεσλ θαη ησλ αληαγσληζκψλ αλά-

κεζα ζηηο ΖΠΑ, ΝΑΣΟ, ΔΔ θαη ηε Ρσζία θαζψο 

θαη ηελ εκπινθή ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ -       

ΑΝΔΛ κε επίθεληξν ηνλ πφιεκν ζηε πξία.          

(Σπλέρεηα ζηε ζειίδα 2) 

Ζ  παλειιαδηθή παλεξγαηηθή  
απεξγία, 3 Δεθέκβξε, ε δεύηε-

ξε κέζα ζε 20 πεξίπνπ κέξεο, έδωζε 
ηελ θαιύηεξε απάληεζε ζηα θειεύ-
ζκαηα ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΘΖΑ –       
ΑΜΕΚ γηα ζπλαίλεζε, κε ηα νπνία 
πξνζπαζεί λα ζύξεη ην θίλεκα ζε  
ζπλζεθνιόγεζε θαη ζπκβηβαζκό κε 
ηα αληηιαϊθά-αληηαζθαιηζηηθά κέηξα. 

Παξά ηελ εξγνδνηηθή ηξνκνθξαηία, 
πνπ εληάζεθε κεηά ηελ απεξγία 12 Ννέκ-
βξε θαη ην θιίκα απνπξνζαλαηνιηζκνχ 
πνπ ζηήλνπλ θπβέξλεζε θαη ΤΡΙΕΑ,  
παξά ηελ πξνζπάζεηα ηνπ εξγνδνηηθνχ-
θπβεξλεηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ λα ππνλν-
κεχζεη ηελ απεξγία θαη λα ρεηξαγσγήζεη 
ην πεξηερφκελφ ηεο, ρηιηάδεο εξγαηνυ-
πάιιεινη ζηνλ ηδησηηθφ θαη ζην δεκφζην 
ηνκέα δελ πήγαλ γηα δνπιεηά θαη ζπκκε-
ηείραλ καδηθά ζηηο απεξγηαθέο ζπγθε-
ληξψζεηο ηνπ ΠΑΛΕ, νη πεξηζζφηεξεο 

ησλ νπνίσλ ήηαλ εθάκηιιεο ζε φγθν θαη         
παικφ κε ηα κεγάια απεξγηαθά ζπι-   
ιαιεηήξηα ζηηο 12 Ννέκβξε. Μαδί ηνπο       
απηναπαζρνινχκελνη θαη κηθξνί ΔΒΔ, 
θησρνί αγξφηεο, θνηηεηέο, καζεηέο θαη 
ζπληαμηνχρνη. 

ηνλ Πεηξαηά, ζηελ Αζήλα θαη ζε  
ζηηο άιιεο πόιεηο ηεο ρώξαο νη       
καδηθέο απεξγηαθέο ζπγθεληξώζεηο 
θαη πνξείεο ήηαλ ην επηζηέγαζκα ηεο 
κάρεο πνπ έδσζαλ ηα ζπλδηθάηα, νη       
δπλάκεηο ηνπ ΠΑΛΕ, γηα ηελ επηηπρία       
ηεο απεξγίαο.  

Ζ  κάρε γηα ηελ πεξηθξνχξεζε ηεο 

απεξγίαο δφζεθε απφ ην πξσί ζην 

ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, θαζψο νη λαπηεξγάηεο 

ζπκκεηείραλ ζηελ 24σξε θηλεηνπνίεζε 

θαη ζε άιιεο επηρεηξήζεηο ηεο πεηξαηψηη-

θεο πεξηθέξεηαο. Τπήξμαλ εξγνζηάζηα 

ζηελ πεξηνρή φπνπ ε ζπκκεηνρή ζηελ 

απεξγία άγγημε ην 100%, φπσο ζηελ   

ΔΛΑΪ, ζηε LEVER-ΜΙΝΔΡΒΑ, ζηε Ναπ-

πεγνεπηζθεπαζηηθή Εψλε, ζηελ ΠΙΣΟ, 

ζηελ  ΔΛΑ  θ.α.   

Ιαζνιηθή, ζρεδόλ, ππήξμε θαη ε 

ζπκκεηνρή ηωλ λαπηεξγαηώλ ζηελ 

απεξγία θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 ηνλ θεληξηθφ άμνλα ηνπ αθηνπιντθνχ 

δηθηχνπ, ηνλ Πεηξαηά, έκεηλαλ δεκέλα 11 

κεγάια ζπκβαηηθά πινία, 2 ηπηάκελα θαη 

3 ηνπ Αξγνζαξσληθνχ, ελψ κε ζηάζεηο 

εξγαζίαο ζπκκεηείραλ ηα πνξζκεία Πέξα-

κα - αιακίλα, πνπ πξνεγνχκελα ρξφληα 

δελ ζηακαηνχζαλ. 

 ηνλ δεχηεξν κεγάιν 

άμνλα, ηελ Πάηξα, 

έκεηλαλ δεκέλα 4 πινία 

πνπ δξνκνινγνχληαη  

ζηελ Αδξηαηηθή απφ ηα 

νπνία ηα 3 ήηαλ ηηαιηθά, 

7 πνξζκεία ζηε γξακκή 

Ρίνπ - Αληηξξίνπ, 4 

πινία ζηε γξακκή 

Κπιιήλε - Εάθπλζνο 

-  Κεφαλονιά.  

 Έδεζαλ επίζεο, ζην 

Λαχξην έλα πινίν, ζηελ 

Ραθήλα έλα πινίν, ζηελ 

Αγ. Μαξίλα έλα πνξζκείν κε ζηάζεηο           

εξγαζίαο, ζηε Μχθνλν έλα πινίν θαη 

ζηνλ Βφιν 2 πινία. 

Υαηξεηίδνληαο ηνπο απεξγνύο, ην 

ΠΑΛΕ θαιεί ηνπο εξγαδόκελνπο θαη 

ηα ζπλδηθάηα ζε θιηκάθωζε ηεο     

πάιεο, γηα λα κε γίλεη ε Ινηλωληθή   

Αζθάιηζε «θνπθάξη», γηα λα κε κε-

ηαηξαπνύλ νη ζπληάμεηο ζε επηδόκαηα 

γηα ηελ αθξαία θηώρεηα, νη ππεξεζίεο  

πγείαο θαη πξόλνηαο παλάθξηβν εκπό-

ξεπκα γηα ηηο ιαϊθέο νηθνγέλεηεο. 

 

 

Μ ε καρεηηθφ ζπιιαιεηήξην 
έμσ απφ ηελ Βνπιή ζηηο 15 

Γεθέκβξε απάληεζε ην ΠΑΜΔ ζην 
λνκνζρέδην κε ηα λέα αληηιατθά   
κέηξα - πξναπαηηνχκελα, ηα νπνία 
δεκηνπξγνχλ ην ζθαινπάηη γηα  ηελ 
ηζνπέδσζε ηεο αζθάιηζεο θαη ησλ 
εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ.  

Πξνεγήζεθε δπλακηθή πνξεία 
απφ ηελ Οκφλνηα πξνο ηελ Βνπιή, 
κε ζπλζήκαηα θαηά ηνπ αληηιατθνχ 
λνκνζρεδίνπ λα       δνλνχλ ηελ 
αηκφζθαηξα:  

 Καλέλα  ζπίηη  ζηα  ρέξηα  ηξαπεδίηε 

 Δξγάηε - λέε, ην ΠΑΜΔ ζε θαιεί, 
ζνπ θήξπμαλ ηνλ πφιεκν, πν-
ιέκα  ηνπο  θαη  εζχ  

 Δξγαηηά κπξνζηά - ηψξα κηα 
γξνζηά, γθξέκηζε κλεκφληα θαη 
αθεληηθά  

 Υσξίο εζέλα γξαλάδη δελ γπξλά, 
εξγάηε  κπνξείο  ρσξίο  αθεληηθά. 

Αλάινγα ζπιιαιεηήξηα πξαγκα-
ηνπνηήζεθαλ ζε φιεο ηηο κεγάιεο 
πφιεηο ηεο ρψξαο, φπνπ ζπκκεηεί-
ραλ θαη νη άιινη θνξείο ηεο ιατθήο 
ζπκκαρίαο ε ΠΑΔΒΔ, ε ΠΑΤ, 
ε ΟΓΔ θαη ην ΜΑ.  

ην ζπιιαιεηήξην ηεο Οκφλνηαο 
παξαβξέζεθε πνιπκειήο αληηπξν-
ζσπεία ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ κε επηθεθα-
ιήο ηνλ γγ ηνπ Κφκκαηνο, Γεκήηξε 
Κνπηζνχκπα. Δπίζεο παξαβξέζε-
θαλ ν Βίθηνξ Σηνχιθηλ, Α' Γξακκα-
ηέαο ηεο ΚΔ ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ 
Δξγαηηθνχ Κφκκαηνο Ρσζίαο, ν Ακάξ 
Μπαγθληάο, ΓΓ ηεο ΚΔ ηνπ πξηα-
θνχ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο θαη 
ν Κεκάι Οθνπγηάλ, Γξακκαηέαο ηεο 
ΚΔ ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο 
Σνπξθίαο πνπ βξέζεθαλ ζηελ Αζήλα 
πξνθεηκέλνπ λα κηιήζνπλ ζηελ εθ-
δήισζε ηνπ ΚΚΔ ελάληηα ζηνλ ηκπε-
ξηαιηζηηθφ πφιεκν ζηε πξία θαη ηελ 
επξχηεξε πεξηνρή. 

H  θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ έξρεηαη 
λα θάλεη ηε βξψκηθε δνπιεηά πνπ δελ 

κπφξεζαλ λα νινθιεξψζνπλ νη πξνεγνχκε-
λεο ΝΓ θαη ΠΑΟΚ. Τινπνηεί θαηά γξάκκα 
κία πξνο κία ηηο απαηηήζεηο ησλ εθνπιηζηψλ, 
ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ, 
ηνπ  ΓΝΣ.  

Σο κύμα των αντιλαϊκών μέτρων        

δε λέει να κοπάσει.  

O νέος χρόνος πρέπει να βρει  

τους ναυτεργάτες ετοιμοπόλεμους.  

Ζ αλεξγία ζπάεη θφθαια, νη εθνπιηζηέο    
γηα έθηε ζπλερή ρξνληά αξλνχληαη λα ππνγξά-
ςνπλ .. Δξγαζίαο γηα ηα πνληνπφξα, ζηα 
Μεζνγεηαθά  θνξηεγά  πινία.  

ηελ ίδηα ξφηα  θαη ν χλδεζκνο  Δπηρεηξή-
ζεσλ Δπηβαηεγνχ Ναπηηιίαο (ΔΔΝ) νη         
εθνπιηζηέο ζηελ αθηνπινΐα, ζηα πνξζκεία  θαη  
ζηα θξνπαδηεξφπινηα. ην ζηφραζηξν ησλ 
εθνπιηζηψλ είλαη ε  θαηάξγεζε ησλ θιαδηθψλ 
ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, ε ηζνπέδσζε ηεο θνη-
λσληθήο  αζθάιηζεο, λέεο κεηψζεηο ησλ νξγα-
ληθψλ ζπλζέζεσλ, έληαζε ηεο εθκεηάιιεπζεο 
ησλ λαπηεξγαηψλ, γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 
θεξδνθνξίαο ηνπ  θεθαιαίνπ.  

Οη δχν απεξγηαθέο κάρεο  ζηηο 12 Ννέκβξε 
θαη 3 Γεθέκβξε έδεημαλ φηη ε ειπίδα βξίζθεηαη 
ζηνπο αγψλεο καο, ζηελ νξγάλσζε ηεο πάιεο  
κε Δπηηξνπέο Αγψλα κέζα ζηα θαξάβηα, ζε 
φινπο ηνπο ρψξνπο δνπιεηάο.  

Με ηζρπξφ ηαμηθφ κέησπν, κπνξνχκε λα 
θαζπζηεξνχκε, λα καηαηψλνπκε ζρεδηαζκνχο 
θαη κέηξα, αιιά απηφ δε θηάλεη. Πξέπεη λα     
βάινπκε κπξνο γηα λα πάξνπκε πίζσ απηά 
πνπ ράζακε, γηα λέεο θαηαθηήζεηο! 

Οι εξελίξεις θα είναι γρήγορες            

και σημαντικές σε όλα τα μέτωπα.  

Ζ πξνεηνηκαζία γηα ΑΠΔΡΓΗΑ ην Γελάξε 
πξέπεη λα ζεκάλεη ζπλαγεξκφ, γηα ηελ 
νιφπιεπξε πξνεηνηκαζία ηνπ θιάδνπ. 

Ζ επίζεζε ζην Αζθαιηζηηθφ είλαη αηηία πν-
ιέκνπ! Σν «αηηία πνιέκνπ» δελ είλαη αγψλαο  
ελάληηα ζε έλα λνκνζρέδην αιιά αγψλαο       
γηα ηελ ππεξάζπηζε βαζηθψλ αζθαιηζηηθψλ 
- ζςνηαξιοδοηικών δικαιωμάηων.  

Δίλαη πάιε θαη δηεθδίθεζε γηα απνθιεηζηηθά 

δεκφζηα, δσξεάλ θαη θαζνιηθή θνηλσληθή       

αζθάιηζε, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ζπληαμηνδν-

ηηθά δηθαηψκαηα, ππεξεζίεο πξφιεςεο θαη    

απνθαηάζηαζεο ηεο πγείαο, ηηο παξνρέο θαη ηηο      

ππεξεζίεο πξφλνηαο.  

ε απηή ηε κάρε ηα ηαμηθά ζσκαηεία           

- οι δςνάμειρ ηος ΠΑΜΔ ζηνπο λαπηεξγάηεο -        

ΠΔΜΔΝ, ΣΔΦΔΝΩΝ, ΠΔΜΑΓΔΝ θαη ΠΔ-ΝΑΣ     

ξίρλνπλ φιεο ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα ηε θιηκά-

θσζε  ηεο  πάιεο.                                           

Γηα λα θεξδίζνπλ νη εξγαδφκελνη, πξέ-

πεη λα ράζνπλ νη εθνπιηζηέο, νη επηρεηξε-

καηηθνί φκηινη, ην θεθάιαην! 

ΠΟΛΙΣΙΚH - ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΜΕ ΘEΜΑ: 

Σ νπο αθαηάιπηνπο δεζκνχο, ζθπξειαηεκέλνπο κέζα ζην 
θακίλη ηεο ηαμηθήο πάιεο, πνπ ζπλδένπλ ηνπο λαπηεξγάηεο 

κε ην ΚΚΔ, θαηαγξάθνληαο θαηνξζψκαηα πνπ ήξζαλ λα πξν-
ζηεζνχλ ζηηο πην ιακπξέο ζειίδεο ηνπ παγθφζκηνπ εξγαηηθνχ 
θηλήκαηνο, φπσο ε δεκηνπξγία ηεο ζξπιηθήο ΟΔΝΟ, ηίκεζε ε 
ΣΟ Μεηαθνξψλ ηεο ΚΟ Αηηηθήο, ηελ Κπξηαθή 29 Ννέκβξε, 

δηνξγαλψλνληαο κεγάιε πνιηηηθή, πνιηηηζηηθή εθδήισζε, κε νκηιεηή ηνλ 
Γεκήηξε Κνπηζνχκπα, ΓΓ ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ, ν νπνίνο ζεκείσζε: 

«ήκεξα, ζην πινίν "Hellas Liberty", πνπ ην ζθαξί ηνπ ζπκβνιίδεη 
κηα ζεκαληηθή πεξίνδν ηεο δσήο θαη ησλ αγψλσλ ησλ εξγαηψλ ηεο  
ζάιαζζαο, ζέινπκε λα αλαθεξζνχκε ζηελ πξσηνπφξα ζπκβνιή ηνπ 
ΚΚΔ ζηνπο αγψλεο ησλ λαπηεξγαηψλ θαη ζηηο ζέζεηο ηνπ Κφκκαηφο καο 
γηα ηε λαπηηιία. 

Σν ΚΚΔ, ζε 3 ρξφληα, ην Ννέκβξε ηνπ 2018, ζπκπιεξψλεη 100 ρξφληα 
δσήο θαη αζίγαζηεο πάιεο. Απηή δελ είλαη κηα επέηεηνο πνπ αθνξά  
κφλν ηνπο θνκκνπληζηέο θαη ηηο θνκκνπλίζηξηεο.  

Ζ ηζηνξηθή δηαδξνκή ελφο αηψλα αθνξά ηελ εξγαηηθή ηάμε, ηα ιατθά 
ζηξψκαηα, ηε λενιαία καο, γηαηί ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα εθθξάδεη ην 
ΚΚΔ, πξσηαγσληζηψληαο ζηελ πάιε γηα θάζε εξγαηηθφ - ιατθφ δηθαίσ-
κα, γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο αλζξψπνπ απφ άλζξσπν 
θαη ην ρηίζηκν κηαο αλψηεξεο θνηλσλίαο, πνπ ην ηηκφλη ηεο εμνπζίαο ζα 
ην θξαηνχλ νη παξαγσγνί ηνπ πινχηνπ θαη ε ππμίδα ζα δείρλεη ηελ πν-
ξεία ηθαλνπνίεζεο ησλ ιατθψλ αλαγθψλ. 

Ζ ηζηνξία ηνπ εξγαηηθνχ θαη θνκκνπληζηηθνχ θηλήκαηνο πνιχπιεπξα 
δηδάζθεη θαη ην ΚΚΔ, σο επαλαζηαηηθφ θφκκα, νιφπιεπξα δηδάζθεηαη θα-
ζεκεξηλά. Γηα λα γίλεηαη πην απνηειεζκαηηθφ, λα αληέρεη, γηα λα κπνξεί λα 
αληαπνθξίλεηαη θαη ζηηο πην δπλαηέο θνπξηνχλεο ηεο ηαμηθήο πάιεο. Δλη-
ζρχνληαο ηηο θνκκνπληζηηθέο αξρέο, δπλακψλνληαο ζπλερψο ηνπο δεζκνχο 
ηνπ κε ηελ εξγαηηθή ηάμε, ην ιαφ καο.»             (Οιόθιεξε ε νκηιία ζηηο ζει. 3 -4) 

Ζ εθδήισζε άλνημε κε πξνβνιή βίληεν, ηηκήζεθαλ πξσηνπφξνη βεηεξάλνη 
λαπηεξγάηεο, αθνινχζεζε θαιιηηερληθφ πξφγξακκα θαη ηαπηφρξνλα ιεηηνχξ-
γεζε (κέρξη ηηο 6 Γεθέκβξε) έθζεζε αξρεηαθνχ πιηθνχ απφ ηελ πξσηνπφξα 
ζπκβνιή ηνπ ΚΚΔ ζηε δξάζε θαη ηνπο αγψλεο ησλ λαπηεξγαηψλ, ζηνπο         
ηκπεξηαιηζηηθνχο πνιέκνπο, απφ δίθεο, λαπάγηα θ.ά., κε γξάκκαηα εμνξίζησλ, 
θπιαθηζκέλσλ, εθηειεζκέλσλ λαπηεξγαηψλ, ρεηξνπνίεηεο θαηαζθεπέο, εξγαιεία θ.ά. 
θαη έθιεηζε κε απαγγειίεο πνηεκάησλ θαη κνπζηθφ πξφγξακκα αθηεξσκέλν ζηνλ  
πνηεηή ηεο ζάιαζζαο Νίθν Καββαδία.   (Αθηέξωκα ζηελ έθζεζε ζηε ζειίδα 5) 

Ο η ΚΟΒ Ναπηεξγαηψλ ηνπ ΚΚΔ 
απεπζχλνληαη ζε φινπο ηνπο 

λαπηεξγάηεο θαη ηνπο θαινχλ λα   
ζπλεηζθέξνπλ ζηελ νηθνλνκηθή εμφξ-
κεζε ηνπ θφκκαηνο - φζν ηνπο επη-
ηξέπνπλ νη δχζθνιεο ζπλζήθεο πνπ 
βηψλνπκε - ζεκεηψλνληαο φηη:  

Σν  ΚΚΔ δίλεη φιεο ηνπ ηηο δπλά-
κεηο ζηελ θαζεκεξηλή πάιε γηα ηελ 
αλαζχληαμε ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκα-
ηνο. Γηα ηελ ππεξάζπηζε ιατθψλ  
δηθαησκάησλ, αιιά θαη ηελ αλαθνχ-
θηζε ησλ ιατθψλ νηθνγελεηψλ.  

Γηα λα κπνξεί λα ζπλερίζεη λα 
δηεμάγεη απηή ηε κάρε απξφζθνπηα, 
πξέπεη λα έρεη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα.  

 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ 

το γλέντι / συνεστίαση του 

Σομέα Μεταφορών της ΚΟΑ 

άββατο, 9 Γενάρη 2016 

ώρα 20:00 

την αίθουσα του ΟΛΠ  

(Ακτή Σζελέπη Ε-7 & Ε-8)  

Πειραιάς 

Μουσική, χορός και τραγούδι. 

υνεχίζουμε τον Αγώνα για  

την Ανατροπή, το οσιαλισμό. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΗ ΣΟΤ ΚΚΕ 

Δεκέμβρης 2015 - Γενάρης 2016  

Μάχη δεμένη με την πολιτική δράση 

“ΔΗΛΗΣΡΗ ΣΑΣΑΙΗ” 

 

ΠΑΝΕΡΓΑΣΙΚΟ  

ΑΓΨΝΙΣΙΚΟ ΜΕΣΨΠΟ 

Πξνεηνηκαδφκαζηε γηα ζθιεξή αλακέηξεζε! 

Να μην περάσει το νέο έγκλημα! 

Να μη μας πιάσουν στον ύπνο! 

Πξνεηνηκαδφκαζηε άκεζα γηα κεγάιε     

απεξγία, ζηνλ αληηαζθαιηζηηθφ φιεζξν!  

Απφ ηε ζηάζε καο θαη ηε ζπκκεηνρή καο 

ζηνπο αγψλεο ζα εμαξηεζεί ε έθβαζε ηεο κάρεο! 

Ζ θιηκάθσζε ηεο δξάζεο γηα ηελ αλαηξνπή 
ησλ βάξβαξσλ κέηξσλ απαηηεί ηε ζπκκεηνρή 
καο ζηνπο αγψλεο, ηελ νξγάλσζή καο ζηα 
ζσκαηεία, ζηνπο ζπιιφγνπο.  

Να ακουστεί δυνατά η φωνή μας.  

Ο ιατθφο μεζεθσκφο είλαη ην κφλν φπιν πνπ 
κπνξεί λα θέξεη απνηειέζκαηα. Να βνπιηάμνπλ 
απφ νξγή θαη αγαλάθηεζε φιεο νη πφιεηο, λα    
λεθξψζνπλ ηα εξγνζηάζηα, φινη νη ρψξνη      
δνπιεηάο θαη ιατθέο - εξγαηηθέο γεηηνληέο.  

Ετοιμάζονται να φέρουν γρήγορο             

θάνατο για το Ασφαλιστικό! 

Πρέπει να τους σταματήσουμε,           

είναι στο χέρι μας! 

Ζ ζθνδξφηεηα ηεο επίζεζεο πνπ εηνηκάδνπλ 
ζηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε, καο θέξλεη αληηκέησ-
πνπο κε θαηαζηάζεηο πνπ αληηκεηψπηδαλ νη εξγα-
δφκελνη ην 19ν αηψλα. Ζ επίζεζε πνπ δερφκαζηε, 
δε θέξλεη απιψο θάπνηα λέα αληηαζθαιηζηηθά 
κέηξα, αιιά ζπλνιηθά ηελ ηαθφπιαθα ησλ αζθα-
ιηζηηθψλ καο δηθαησκάησλ, ηε δηάιπζε ηνπ φπνηνπ 
θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ηεο Αζθάιηζεο είρε 
απνκείλεη. 

Κπβέξλεζε, ΔΔ, επηρεηξεκαηηθνί φκηινη καο  
ζέινπλ κε ην θεθάιη ζθπκκέλν, λα παξακηιάκε θαη 
λα ςηζπξίδνπκε «πσο ππάξρνπλ θαη ρεηξφηεξα»! 
Γη' απηφ καδί κε ηελ έληαζε ηεο εξγνδνηηθήο ηξν-
κνθξαηίαο, κε ηηο ζπλερείο απνιχζεηο, κε ηηο θαζπ-
ζηεξήζεηο δεδνπιεπκέλσλ, κέρξη θαη «ινθ άνπη», 
πνιιαπιαζηάδνπλ ηνπο εθβηαζκνχο, ηηο απεηιέο, 
ηηο ςεχηηθεο ππνζρέζεηο, επαλαθέξνπλ θαη δεκη-
νπξγνχλ λέα δηιήκκαηα, επεμεξγάδνληαη ζρέδηα 
γηα λα καο μεγειάζνπλ, λα καο βάινπλ ζηε γσληά! 

(Σπλέρεηα ζηε ζειίδα 3) 

Η επίθεση στο Ασφαλιστικό  

είναι αιτία πολέμου! 
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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 χιε ηνπ παξφληνο 
θχιινπ έθιεηζε  

ζηηο 24 Γεθέκβξε 2015 

Ό ζν θη αλ πξνζπαζεί θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ -        
ΑΝΔΛ λα θακνπθιάξεη ηε βάξβαξε πνιηηηθή 

ηεο θαη λα δείμεη φηη δηαθέξεη ηάρα απφ ηηο άιιεο αζηη-
θέο θπβεξλήζεηο θαη ηα δχν πξνεγνχκελα κλεκφληά 
ηνπο, ε πξαγκαηηθφηεηα δελ αληηζηξέθεηαη: Οη δαπάλεο 
ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ Τγεία έρνπλ 
θαηαθξενπξγεζεί, απφ 23 δηζ. ην 2009, ζε 8,4 δηζ. ην 
2015  (κφιηο 4,3% ηνπ ΑΔΠ) !  

ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ: Γηα ηα δεκφζηα λνζνθνκεία, ζχκ-
θσλα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ε θξαηηθή  (ππν)-
ρξεκαηνδφηεζε ην 2016 αλέξρεηαη ζε 1,51 δηζ. επ-
ξψ, 10 εθαη. επξψ ιηγφηεξα απφ ην 2015, ελψ νη δαπά-
λεο πξνζσπηθνχ είλαη κεησκέλεο θαηά 1 δηζ. επξψ.  

Οη αζζελείο-πειάηεο ζα πιεξψζνπλ 900 εθ. επξψ 
κέζσ ηνπ ΔΟΠΤΤ θαη 93 εθαη. επξψ γηα εμεηάζεηο πνπ 
δελ θαιχπηνληαη, λνζήιηα θ.ιπ. ζπλ άιια 22 εθαη. επξψ 
κε ην ηζνδχλακν ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ 5επξσ εηζηηε-
ξίνπ. Γειαδή, ζχκθσλα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ, νη  
αζζελείο ζα πιεξψζνπλ θνληά ζην 1 δηζ. επξψ  
κφλν γηα ηα λνζνθνκεία.  

ΦΑΡΜΑΚΑ: Δπίζεο, ην 2015 νη αζζελείο ππνινγίδε-
ηαη φηη ζα δψζνπλ απφ ηελ ηζέπε ηνπο γηα θάξκαθα 
πάλσ απφ 1,7 δηζ. επξψ, πιεξψλνληαο: πκκεηνρέο γηα 
θάξκαθα πνπ απνδεκηψλεη ν ΔΟΠΤΤ, εμνινθιήξνπ ηα 
θάξκαθα ηεο αξλεηηθήο ιίζηαο, ηα Με πληαγνγξαθνχ-
κελα Φάξκαθα (ΜΖΤΦΑ) θαη ην 1 επξψ αλά ζπληαγή. 

Γηα ηα έηε 2016 - 2018, ν ΔΟΠΤΤ ζα δψζεη 1,94 δηζ. 
επξψ. δει. 52 εθαη. επξψ ιηγφηεξα απφ ην 2015.  

ΔΟΠΤΤ: Ζ θξαηηθή επηρνξήγεζε πξνο ηνλ ΔΟΠΤΤ 
παξακέλεη θαζεισκέλε ζηα  526 εθαη. επξψ, αληηπξν-
ζσπεχνληαο νχηε ην 10% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ.   

Ζ πξνβιεπφκελε αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπ Οξγαλη-
ζκνχ πξνθχπηεη απφ ην λέν «ραξάηζσκα» ησλ ζπληα-
μηνχρσλ, απφ ηελ αχμεζε ησλ εηζθνξψλ Τγείαο απφ 
4% ζε 6% επί ησλ θχξησλ ζπληάμεσλ θαη ηε ζέζπηζε 
εηζθνξάο Τγείαο 6% ζηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο (λ. 
4334/15). Μφλν κε απηφ ην κέηξν ππνινγίδεηαη φηη νη 
ζπληαμηνχρνη ζα πιεξψζνπλ επηπιένλ 355 εθαη. επ-
ξψ ην 2015 θαη 711 εθαη. επξψ ην 2016. 

ΠΟΗΟ ΚΔΡΓΗΕΔΗ; Ο ηνκέαο ηεο  Τγείαο - Πξφλνηαο 
έρεη ραξαθηεξηζηεί απφ ηελ ΔΔ ζαλ πξνλνκηαθφ πεδίν 
επελδχζεσλ πνπ ζα δψζεη ψζεζε ζηελ θαπηηαιηζηηθή 
αλάθακςε. Με ηηο πεξηθνπέο «εμνηθνλνκνχληαη» θξα-
ηηθέο δαπάλεο, πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ ελίζρπζε    
ησλ κνλνπσιίσλ (θνξνειαθξχλζεηο, θνξναπαιιαγέο,      
απεπζείαο ρξεκαηνδφηεζε) ζπλνιηθά, φρη κφλν φζσλ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Τγεία.  

Γηα ηελ θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε, ινηπφλ, θαινχληαη νη 
εξγαδφκελνη θη νη νηθνγέλεηέο ηνπο λα θάλνπλ ζπζίεο θη 
«εθπηψζεηο» ζηελ Τγεία ηνπο, ελψ ζήκεξα επνρή ε 
εμέιημε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο επηηξέπνπλ 
ηελ πιήξε θαη δσξεάλ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο. 

 Νεθξφο έπεζε εθηφο πινίνπ ν 55τρονος καπετάνι-
ος τοσ Δ/Γ-Ο/Γ πινίνπ «ΑΟ ΗΗ» Νίκος Μσλωνάς, 
11/12/2015, ελψ ιίγεο ψξεο αξγφηεξα λεθξφο βξέζε-
θε ζηελ θακπίλα ηνπ θαη ν 57ρξνλνο λαχηεο ηνπ ίδηνπ 

πινίνπ, Σαμπρή Χοσσείν, πνπ εμέπλεπζε ζρεδφλ 
ηαπηφρξνλα κε ηνλ θαπεηάλην. Όπσο αλαθέξζεθε, 
απφ ηε λεθξνηνκή δηαπηζηψζεθε φηη ν ζάλαηνο θαη 
ησλ δχν πξνήιζε απφ θαξδηαθή αλαθνπή. 

 Σέζζεξηο λαπηεξγάηεο ηνπ Φ/Γ πινίνπ «Guoliang 
399», αγλννχληαη απφ ηε ζηηγκή πνπ απηφ βπζίζηεθε 
ηελ 22/11/2015 κεηά ηε ζχγθξνπζε κε ην Γ/Ξπινην 
«Zi Yun» ζηελ Αλαηνιηθή Θάιαζζα ηεο Κίλαο. 

 Έλα λεθξφο θαη πέληε αγλννχκελνη απφ ηελ βχζηζε 
ηνπ θηλεδηθνχ Φ/Γ πινίνπ «Hua Chun 19»,  
19/11/2015, ζηελ Κίηξηλε Θάιαζζα. Σα ζπλεξγεία 
δηάζσζεο αλέζπξαλ απφ ηελ ζάιαζζα 6 απφ ηα 11 
κέιε ηνπ πιεξψκαηνο, κε ην έλα άηνκν λεθξφ. 

 Νεθξφο εληνπίζηεθε ζην θαηάζηξσκα ηνπ πινίνπ 
πνπ εθηεινχζε ην δξνκνιφγην Πεηξαηά - Υαληά, ηα       
μεκεξψκαηα 18/11/2015, έλαο 35ρξνλνο επηβάηεο. 

 Γχν κέιε ηνπ πιεξψκαηνο έραζαλ ηε δσή ηνπο θαη 
δχν αγλννχληαη ελψ 13 άιινη δηαζψζεθαλ, φηαλ Φ/Γ 
πινίν αλαπνδνγχξηζε αλνηθηά ηνπ Υν Σζη Μηλ 
(ατγθφλ) ηνπ Βηεηλάκ ηέιε Οθηψβξε.   

 Σνπιάρηζηνλ 5 άλζξσπνη έραζαλ ηε δσή ηνπο θαη 
έλαο αγλννχκελνο ελψ 21 άιινη δηαζψζεθαλ απφ ηελ 
βχζηζε ηνπ ηαρχπιννπ παξαηήξεζεο θαιαηλψλ 
«Leviathan II», 26/10/2015, ζηε Γ αθηή ηνπ Καλαδά. 

  11 κέιε ηνπ πιεξψκαηνο αγλννχληαη θαη 8 δηαζψ-
ζεθαλ, κεηά ηε βχζηζε ηνπ 110 κέηξσλ Γ/Ξπινηνπ 
«Fortune Life», ζηηο δπηηθέο αθηέο ηνπ Vigan City ζηηο 
Φηιηππίλεο,  27/11/2016. 

 Έλαο εξγάηεο ηνπ λαππεγείνπ έραζε ηελ δσή ηνπ 
θαη άιινη ηξεηο ηξαπκαηίζηεθαλ, 07/12/2015, κεηά 
απφ έθξεμε ζην ακπάξη πινίνπ ζην νπνίν γηλφληνπ-
ζαλ εξγαζίεο επηζθεπήο ζην Λέληλγθξαλη ηεο  Ρσζίαο. 

 Έμη λαπηεξγάηεο αγλννχληαη κεηά ηε ζχγθξνπζε ηνπ 
Γ/Ξπινηνπ «Stolt Commitment» κε ην Φ/Γ πινίν 
«Thorco Cloud», ην νπνίν βπζίζηεθε, 16/12/2015,  
ζηα ζηελά ηεο ηγθαπνχξεο. 

 Σέζζεξα πηψκαηα ζε πξνρσξεκέλε απνζχλζεζε, 
πηζαλφηαηα κεηαλαζηψλ, βξέζεθαλ ζε ρψξν ηνπ κε-
ραλνζηαζίνπ ζην ηνπξθηθφ Φ/Γ πινίν «IDC Pearlπνπ», 
πνπ ζηάιζεθε απφ ηελ Σατβάλ πίζσ ζηελ Σνπξθία, 
φπνπ αγθπξνβφιεζε ζηελ Αιεμαλδξέηα 11/12/2015. 

 29 εξγάηεο έραζαλ ηε δσή ηνπο, 05/12/2015, απφ  
ππξθαγηά ζε πιαηθφξκα πεηξειαίνπ ηεο SOCAR 
ζηελ Καζπία Θάιαζζα. Έλα αθφκε εξγνδνηηθφ 
έγθιεκα, πνπ δελ είλαη άζρεην κε ηελ αηκαηεξή θαηα-
ζηνιή ηνπ δίθαηνπ αγψλα ησλ απεξγψλ ζηα πεηξέιαηα 
απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ Καδαθζηάλ, κε 16 εξγάηεο 
λεθξνχο θαη 60 ηξαπκαηίεο, ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 2011.  

 3 λεθξνί κε ηηο ειπίδεο λα ζβήλνπλ γηα ηνπιάρηζηνλ 
80 αγλννχκελνπο επηβάηεο θέξη-κπφνπη πνπ βπζί-
ζηεθε, 20/12/2015, ζηελ πεξηνρή Κνιάθα ηεο Ηλδνλε-
ζηαθήο ζε ζπλζήθεο ζθνδξήο ζαιαζζνηαξαρήο. 

Π ξσηνπφξνη ηνπ Αγψλα νη 
ζπληαμηνχρνη, αληαπνθξη-

λφκελνη ζην θάιεζκα ησλ πλεξ-
γαδφκελσλ πληαμηνπρηθψλ Οξγα-
λψζεσλ ΗΚΑ – ΔΛΣΑ – ΓΖΜΟΗΟΤ 
– ΟΔ – OAEE – ΠΔ/ΝΑΣ – ΟΣΑ 

– ΠΟΔ/ΟΑΔΔ, βξέζεθαλ ζηνπο 
δξφκνπο 16 Ννέκβξε ζε φιε ηελ 
επηθξάηεηα θαη 15,16,17 Γεθέκβξε 
ζην Ρέζπκλν, ηε Θεζζαινλίθε θαη 
ηελ Αζήλα, απνθαζηζκέλνη: 

 Να βξνληνθσλάμνπλ, έλα κεγάιν 
ΟΥΗ ζηηο αληηιατθέο - ανηιαζθαλι-
ζηηθέο πνιηηηθέο ηεο θπβέξλεζεο.  

 Να δηεθδηθήζνπλ ηελ απνθαηάζηα-
ζε ησλ ζπληάμεσλ ηνπο θαη ηελ θαηα-
βνιή ηνπ Γψξνπ Υξηζηνπγέλλσλ.  

 Να απαηηήζνπλ ηελ αλαθεθαιαη-
νπνηήζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακεί-
σλ κε φζα έρνπλ αξπάμεη φιεο νη 

κέρξη ηψξα θπβεξλήζεηο θαη          
κεγαινεπηρεηξεκαηίεο.   

ηηο 16 Ννέκβξε, νη ρηιηάδεο 
ζπληαμηνχρνη πνξεχηεθαλ ζην    
Τπνπξγείν Τγείαο, φπνπ αληηπξν-
ζσπεία ηνπο ζπλαληήζεθε κε ηνλ 
αξκφδην Τπνπξγφ θαη ηνπ εμέζεζε 
ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη δηαρξνληθά φιεο 
νη θπβεξλήζεηο ζηνλ επαίζζεην 
απηφ ηνκέα. 

ηηο 17 Γεθέκβξε, ε καδηθή 
πνξεία, κε ζπλζήκαηα: «Γψζηε 
καο ηα Γψξα ΣΩΡΑ» θαη «Κάησ 
ηα μεξά ζαο απφ ηηο ζπληάμεηο, ν 
αγψλαο ηνπ ιανχ ην δξφκν ζα 

ζαο θξάμεη»! θαηέιεμε 
ζην Μέγαξν Μαμίκνπ, 
φπνπ, παξά ηνλ αζηπ-
λνκηθφ θινηφ, ε πλ-
ηνληζηηθή Δπηηξνπή 
(ΔΑ) ζπλαληήζεθε 
κε ηελ Κπβεξλεηηθή 
Δθπξφζσπν θαη απαί-
ηεζε λα θαηαβιεζεί ην 
Γψξν Υξηζηνπγέλλσλ, 

φπσο είρε ππνζρεζεί ε θπβέξλε-
ζε ελψ δήηεζε λα δνζνχλ γξα-
πηέο απαληήζεηο ζηα αηηήκαηα ηνπ 
Τπνκλήκαηνο, πνπ έρεη επηδψζεη 
ζηνλ Πξσζππνπξγφ  23/6/2015.   

Ζ θπβεξλεηηθή εθπξφζσπνο 

απάληεζε φηη ηα «Γψξα δελ κπν-

ξνχλ λα δνζνχλ ιφγσ ππνγξαθήο 

ηνπ 3νπ κλεκνλίνπ»... θαη επαλέ-

ιαβε φηη «ε δέζκεπζε ηνπ πξσζπ-

πνπξγνχ γηα ηελ κε κείσζε ησλ 

θχξησλ ζπληάμεσλ ζα ηζρχζεη»…  

Ζ ΔΑ ραηξεηίδεη  ηνπο        

ζπληαμηνχρνπο πνπ αληαπν-

θξίζεθαλ ζην θάιεζκα ηεο θαη 

δηαβεβαηψλεη ηνπο ζπλαδέι-

θνπο φηη ν αγψλαο έρεη θαη 

ζπλέρεηα κέρξη λα ηθαλνπνηε-

ζνχλ ηα δίθαηα αηηήκαηά καο.  

 

 

 

Έ  θπγε απφ ηε 
δσή,  17 Γεθέκ-

βξε, ν παιαίκαρνο αγσλη-
ζηήο      ηεο ΟΔΝΟ, ν θνκ-
κνπληζηήο      Γεξάζηκνο 
Κσλζηαληάηνο, πνπ γελλή-
ζεθε ην 1921 ζην Μαξθφ-

πνπιν  Κεθαινληάο.  

Πξσηνκπαξθάξηζε ην  

1935. Πήξε κέξνο ζηελ αλ-

ηίζηαζε εληαγκέλνο ζηνλ 

ΔΛΑ. Σν 1943 πηάζηεθε  

αηρκάισηνο θαη θιείζηεθε ζην 

«ΣΕΛΕΤΣΑΙΟ ΞΕΜΠΑΡΚΑΡΙΜΑ» 

για τον αγωνιστή της ΟΕΝΟ τον  

κομμουνιστή Γεράσιμο Κωσταντάτο 

ΓΕΝΙΚ0 ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΠΝΟ 

(Συνέχεια από ηη ζελίδα 1) 

Π ξφβαιιαλ ηελ αλάγθε έθθξαζεο  

έκπξαθηα ηεο αιιειεγγχεο ηνπ θιά-

δνπ ησλ λαπηεξγαηψλ ζηνπο πξφζθπγεο θαη 

ηνπο κεηαλάζηεο. Πξφγξακκα δξάζεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ αλέξγσλ, ηελ απιεξσζηά, 

ηηο .. Δξγαζίαο, ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ηηο   

νξγαληθέο ζπλζέζεηο, ηε θνηλσληθή αζθάιηζε, 

ηε θνξνεπηδξνκή θ.ά. ηε θιηκάθσζε ηεο      

πάιεο ησλ λαπηεξγαηψλ κε επίθεληξν ην    

αζθαιηζηηθφ κε λέα απεξγία, κε ηε γξακκή 

ξήμεο θαη  αλαηξνπήο ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο 

θαη ηεο εμνπζίαο ησλ εθνπιηζηψλ ηνπ         

θεθαιαίνπ.   

Οη ηαμηθέο δπλάκεηο θαηαςήθηζαλ ηνλ απν-

ινγηζκφ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο ΠΝΟ.  

Καηήγγεηιαλ ηε λφζεπζε ηεο ζχλζεζεο ησλ 

αληηπξνζψπσλ ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

ΠΝΟ, ηελ αιινίσζε ησλ ζπζρεηηζκψλ δπλά-

κεσλ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην θαηαζηαηηθφ 

ηεο, πνπ δηαηεξείηαη θαηά απαίηεζε ησλ εθν-

πιηζηψλ απφ ηε θπβέξλεζε ΤΡΙΕΑ – ΑΝΔΛ, 

φπσο θαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο ΝΓ, ΠΑΟΚ, 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο νκνζπνλδίαο. Δλψ ζχκθσ-

λα κε ηνπο ςεθίζαληεο ζηα λαπηεξγαηηθά   

ζσκαηεία κε βάζε ην κέηξν 1/100 έπξεπε λα 

ζπκκεηέρνπλ ζην Γεληθφ πκβνχιην 101     

αληηπξόζωπνη, κε βάζε ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

1/10, ήηαλ 69. Λε λόζεο δηαδηθαζίεο εθιέ-

ρηεθαλ θαη 5 αληηπξφζσπνη (εξγνδνηηθνί – 

θπβεξλεηηθνί) γηα ην ζπλέδξην ηεο ΓΔΔ. 

Με αλαθνίλσζε ηα ζσκαηεία ΠΕΛΕΜ – 

ΣΕΦΕΜΩΜ – ΠΕΕΛΑΓΕΜ, θαινχλ ηνπο 

λαπηεξγάηεο κε ηελ πάιε ηνπο κέζα απφ ηα 

θαξάβηα λα αιιάμνπλ ην ζπζρεηηζκφ δχλακεο, 

λα εληζρχζνπλ ηηο ηαμηθέο δπλάκεηο ηνπ ΠΑΛΕ, 

ζηα ζσκαηεία, ζηελ ΠΝΟ, ζην ΔΚΠ, ζηε ΓΔΔ 

ζην εξγαηηθφ ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα, γηα λα 

γίλεη πην απνηειεζκαηηθή ε δξάζε καο πξνο 

φθεινο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. 

Μέζα ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο έληαζεο  

ηεο επηζεηηθφηεηαο ησλ εθνπιηζηψλ θαη ηεο      

θπβέξλεζεο νιφπιεπξε πξνεηνηκαζία γηα         

απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε ην Γελάξε 2016,       

ηελ κέξα θαηάζεζεο ηνπ λένπ αληεξγαηηθνχ 

αζθαιηζηηθνχ... 

 

 

 

Από 18 Γενάρη έως 8 Απρίλη 2016        

θα διεξάγονται οι αρχαιρεσίες                        

της Ένωσης Μαγείρων Ε.Ν. 
 

Γηα κηα αθφκε θνξά, ηνλίδνπκε φηη ε         

ζπκκεηνρή ησλ ζπλαδέιθσλ πξέπεη λα είλαη       

καδηθή. Να αθνπζηεί δπλαηά ε θσλή καο.       

Ζ ζπκκεηνρή δπλακψλεη ηνπο αγψλεο καο, 

ψζηε λα εθθξαζηνχλ ηα πξνβιήκαηά καο. 

Ζ ζθνδξφηεηα ηεο επίζεζεο πνπ δερφκα-

ζηε ζα εληαζεί. Ζ θπβέξλεζε, ε ΔΔ θαη νη Ναπ-

ηηιηαθέο Δηαηξείεο καο ζέινπλ θνβηζκέλνπο. 

Οη εθβηαζκνί, νη κεησκέλεο ζπλζέζεηο, ε ππε-

ξεξγαζία, αμηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά, κέρξη      

ν λαπηεξγάηεο λα απνδερζεί ηελ ήηηα ηνπ. 

ήκεξα δελ αξθεί ν ζπκφο θαη ε  αγαλάθηε-

ζε, απαηηνχληαη ζπιινγηθνί αγψλεο θαη νξγα-

λσκέλνη. Κάζε κέηξν πνπ επηβάιιεηαη πξέπεη 

λα απαληεζεί κε ζνβαξφηεηα θαη επζχλε,    

απνθαζηζηηθά θαη αγσληζηηθά. 

ΧΗΥΟΥΟΡΙΕ: 

18/01/2016  Γεπηέξα 

22/01/2016 Παξαζθεπή 

26/01/2016 Σξίηε 

29/01/2016 Παξαζθεπή 

03/02/2016  Σεηάξηε 

08/02/2016 Γεπηέξα 

12/02/2016 Παξαζθεπή 

18/02/2016 Πέκπηε 

23/02/2016 Σξίηε 

01/03/2016 Σξίηε 

07/03/2016 Γεπηέξα 

11/03/2016 Παξαζθεπή 

17/03/2016 Πέκπηε 

23/03/2016 Σεηάξηε 

04/04/2016 Γεπηέξα 

08/04/2016 Παξαζθεπή 

Υ αξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ζηνλ 
πξνυπνινγηζκφ δελ εκθαλίδνληαη 

ζηνηρεία γηα ην ΚΔΑΝ (Κεθάιαην Δπηθνπ-
ξηθήο Αζθάιηζεο Ναπηηθψλ) απφ ην γεγν-
λφο φηη απφ ηηο 14 Απγνχζηνπ ζην λ. 
4336/2015 ην ΚΕΑΝ (Κεθάιαην Δπηθνπξη-
θήο Αζθάιηζεο Ναπηηθψλ) εληάρζεθε  
ζην ΕΣΕΑ (Δληαίν Σακείν Δπηθνπξηθήο    
Αζθάιηζεο) θαη κε πξφζζεηεο 
κεηψζεηο θαηά  8% ζε θχξηα θαη     
επηθνπξηθή  ζχληαμε.  

Καηαγγέιινπκε ηνλ πξνυπνινγη-
ζκφ ηνπ ΝΑΣ γηα ην 2016 κε ηα ραι-
θεπκέλα ζηνηρεία, πνπ γίλνληαη θαζ’ 
ππνινγηζκφ ελψ ζπλερίδεηαη θαη δελ 
πξαγκαηνπνηνχληαη Ηζνινγηζκνί 
πξνεγνχκελσλ εηψλ, ν ηειεπηαίνο 
ην 2003, κε ηνπο πξνεγνχκελνπο     
Ηζνινγηζκνχο λα γίλνληαη θαηά  
ζπκςεθηζκφ. 

Mε καθ’ υπολογισμό                           

προβλέπονται για το 2016: 

ΔΟΓΑ ΝΑΣ:    229.215.690 επξψ 

ΔΞΟΓΑ ΝΑΣ: 1.081.388.900 επξψ 

υνολικό Οργανικό έλλειμμα:  

852.173.210,00 επξψ 

ηα έζνδα ηνπ ΝΑΣ πξνβιέπνπλ           
γηα ην 2016 ην πνζφ ησλ 53.940.677      
επξψ, απφ εηζθνξέο ζε 2.420 πινία (άλσ 
ησλ 100 θνρ), ελψ γηα ην 2015 πξνυ-
πνιφγηδαλ έζνδα 60.127.403 επξψ απφ 
εηζθνξέο ζε 2.476 πινία, ρσξίο λα γίλεηαη 
θακία αλαθνξά ηη πξαγκαηηθά πνζά       
εηζπξάρηεθαλ  απφ  ηηο  εηζθνξέο. 

Κακία αλαθνξά δελ γίλεηαη ζηελ 
θχξηα αηηία ηεο ιεειαζίαο πνπ έρεη 
ππνζηεί ζηα έζνδα ηνπ ην ΝΑΣ, πνπ 
είλαη ε δηαρξνληθή θηινεθνπιηζηηθή 
πνιηηηθή ησλ κέρξη ζήκεξα θπβεξλή-
ζεσλ, κε πξνλφκηα θαη επηδνηήζεηο 
θαη κε θνξσλίδα ηελ εθαξκνγή 
ηνπ λ. 2687/1953 θαη ηηο πάλσ 
απφ 10 ηξνπνπνηήζεηο ηνπ φξνπ   

8 ησλ εγθξηηηθψλ πξάμεσλ λενιφγεζεο 
πνπ έρνπλ γίλεη απφ ην 1980, κε ην 
πξφζρεκα φηη ζα έξζνπλ πινία ζηελ 
ειιεληθή ζεκαία θαη ζα απμεζνχλ νη      
ζέζεηο  εξγαζίαο. 

Απηφ πνπ έρεη ζπληειεζηεί θαη θαηα-
γξάθεηαη θαη κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΝΑΣ, νχηε 
πινία ήξζαλ ζηελ ειιεληθή ζεκαία, 
νχηε απμήζεθαλ νη ζέζεηο εξγαζίαο,  
αληίζεηα κεηψλνληαη ηα πινία κε λαπηεξ-
γάηεο πνπ έρνπλ Δ, θνηλσληθή αζθάιη-
ζε, ελψ αληίζεηα δηεπξχλεηαη ε «καχξε» 
αλαζθάιηζηε εξγαζία, απμάλνληαη νη 
ζηξαηηέο ησλ αλέξγσλ, ππνλνκεχεηαη  
ε θνηλσληθή αζθάιηζε θαη πξνζηαζία.  

ηνλ πξνυπνινγηζκφ δελ αλαθέξεηαη 
θαη δελ πξνυπνινγίδνληαη πφζα πινία 

θαη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο εληάζζνληαη 
ζην λ.27/1975 θαη πνηα ζα ήηαλ ηα         
έζνδα αλ εθαξκνδφηαλ ε πξφηαζε ησλ 
λαπηεξγαηηθψλ ζσκαηείσλ, πνπ είλαη «ην 
ζχλνιν ησλ πινίσλ πνπ ππφθεηληαη 
ζην λ.27/1975 λα θαηαζέηνπλ ζην ΓΕΝΕ 
ηηο θαηαζηάζεηο πιεξψκαηνο (crew      
list) θαη ζε θάζε αληηθαηάζηαζε ηνπ 

πιεξψκαηνο λα λαπηνινγνχληαη απφ 
ην ΓΕΝΕ φινη νη λαπηεξγάηεο κε Ε θαη 
θνηλσληθή αζθάιηζε. Όπνπ ε αληηθαηά-
ζηαζε ησλ πιεξσκάησλ ησλ νξγαλη-
θψλ ζπλζέζεσλ δελ πξαγκαηνπνηείηαη, 
λα πιεξψλεηαη πξφζηηκν απφ ηηο εηαη-
ξείεο ζην 100% ησλ ακνηβψλ θαη ησλ 
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ λαπηεξγαηψλ, 
πνπ δελ έρνπλ λαπηνινγεζεί, κε επζχλε 
ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ ΓΕΝΕ, πξνο ην 
ΚΑΑΝ». 

Πάλσ απφ 60.000 λαπηεξγάηεο εξγά-
δνληαη ρσξίο Δ θαη θνηλσληθή αζθάιη-
ζε, κε ζπλαιιαγέο ζε έλα δηεζλέο δνπιε-
κπνξηθφ θχθισκα πνπ απνκπδά πάλσ 

απφ 240 εθαη. δνιάξηα «καχξν» ρξήκα. 
Με  ηα  πιαζκαηηθά   ζηνηρεία  ηνπ   ΓΔΝΔ,  
ηνλ Ννέκβξε νη άλεξγνη ήηαλ 2967, νη 
άζιηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ππάξρνπλ 
απνθιείνπλ ηνπο καθξνρξφληα άλεξ-
γνπο απφ ηελ επηδφηεζε «αίζρνπο» 
ησλ 293 επξψ γηα έγγακνπο θαη 235 επξψ 
γηα άγακνπο, κε απνηέιεζκα λα παίξ-
λνπλ επηδφηεζε 281 (9,47%). 

ε ζπλζήθεο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο κε 

ηελ έληαζε ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ αληαγσ-

ληζκψλ θαη ζπγθξνχζεσλ, ηα ζχκαηα είλαη 

νη εξγαδφκελνη πνπ νδεγνχληαη καδηθά 

ζηελ θηψρηα, ηελ εμαζιίσζε, ηελ πξνζθπ-

γηά, ηελ κεηαλάζηεπζε. 
Αληίζεηα ην εθνπιηζηηθφ θεθάιαην  

ζπλερίδεη λα δηαηεξεί ηελ πξσηνθαζεδξία 

ζηελ παγθφζκηα λαπηηιία, ζηηο αξρέο 
Γελάξε ηνπ 2015 είραλ ζηελ ηδηνθηεζία 
ηνπο 5.046 πινία, κε νιηθή ρσξεηηθφηε-
ηα 184,06 εθαη. θφξνπο θαη παξαγγειίεο 
γηα 529 λεφηεπθηα πινία αμίαο 30 δηο     
δνιαξίσλ,  ελψ ην πξψην εμάκελν ηνπ   
2015   αγφξαζαλ (second hand) 116  
πινία αμίαο 2,1 δηο δνιάξηα. 

Δθνπιηζηέο – θπβέξλεζε επηδηψθνπλ 
ηελ εθαξκνγή αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ,      
κε θαηάξγεζε ησλ Δ, κεηψζεηο ησλ 
νξγαληθψλ ζπλζέζεσλ ησλ πινίσλ, 
αμηψζεηο θαη ησλ εηαίξσλ Δ.Δ – ΓΝΣ – 
ΔΚΣ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα πξν-
απαηηνχκελα  ηνπ  3νπ κλεκνλίνπ λ. 
4334/2015 «άλνηγκα ησλ θιεηζηψλ 
επαγγεικάησλ (π.ρ. ζαιάζζηεο κεηα-
θνξέο)», πνπ ζεκαίλεη «καχξε» αλα-
ζθάιηζηε εξγαζία ζε φιεο ηηο θαηεγν-

ξίεο πινίσλ, κε δηφγθσζε ηεο αλεξγίαο 
θαη ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ ΝΑΣ.  

Ο Οίθνο Ναχηε έρεη κεγάιεο ειιείςεηο, 
ππνλνκεχεηαη ε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξί-
ζαιςε θαη ε θνηλσληθή πξνζηαζία, ε  
δηακάρε ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζηε 
ρξήζε ιεηηνπξγίαο ηνπ θηεξίνπ ηνπ Οίθνπ 
Ναχηε (ηδηνθηεζίαο ΝΑΣ), είλαη ζε βάξνο 
ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ, γηα λα       
ζεζαπξίδνπλ ηα ηξσθηηθά ηεο ηδησηηθήο 
πγείαο, ζε βάξνο ηεο εξγαηηθήο ιατθήο 
νηθνγέλεηαο. 

ηε λαπηηθή εθπαίδεπζε ζπλερίδεηαη ε 
ππνρξεκαηνδφηεζε κε αδηαθαλή ζηνηρεία 
ζηε ρξήζε ησλ θνλδπιίσλ ηνπ Κεθαιαίνπ 

Ναπηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΝΔ), ελψ 
νμχλνληαη ηα πξνβιήκαηα απφ      
ειιείςεηο ζε εθπαηδεπηηθφ πξνζσ-
πηθφ, πιηθνηερληθή ππνδνκή, πξν-
γξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ δελ αληαπν-
θξίλνληαη ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο. 
       Οη κεηψζεηο ζηα έζνδα ηνπ ΝΑΣ 
θαη ησλ άιισλ ηακείσλ Κνηλσληθήο       
Αζθάιηζεο είλαη ηα θέξδε ησλ     
εθνπιηζηψλ, ησλ ηξαπεδηηψλ, ησλ 

βηνκεράλσλ. 
Καινχκε ηνπο λαπηεξγάηεο, ηνπο 

εξγαδφκελνπο, ηνπο ζπληαμηνχρνπο,  
ηελ λενιαία, κε θαιχηεξε νξγάλσζε – 
ζπζπείξσζε δπλάκεσλ ζε θάζε ρψξν 
δνπιεηάο, παληνχ, λα ζπλερίζνπκε ηνλ 
αγψλα γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ αλα-
γθψλ ηεο εξγαηηθήο ιατθήο νηθνγέλεηαο. 

Κακηά αλακνλή, θαλέλαο εθεζπρα-
ζκφο, λα απνηειέζεη αηηία πνιέκνπ ε 
κέξα θαηάζεζεο ηνπ λένπ αληεξγαηηθνχ 
αζθαιηζηηθνχ, λα απαληήζνπκε κε 
απεξγηαθφ αγψλα. 

Θέλοςνε ζςναίνεζη να θηάζοςμε              
ζηον πάηο, οπγάνωζη πανηού  

να ‘πθοςν ηα πάνω κάηω. 

ΟΗ ΓΗΟΗΚΖΔΗ ΣΩΝ ΔΝΩΔΩΝ 

 
 

 
 

Η ζπλερηδφκελε αληηιατθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ ζηηο θαηεπζχλζεηο ΕΕ – ΔΝΣ,  εθαξκφδεηαη   
θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΝΑΣ γηα ην 2016, πξνζαξκφδεηαη   ζηνλ θξαηηθφ  πξνυπνινγηζκφ, κε ηηο λέεο         

αλαηξνπέο ζε θνηλσληθή αζθάιηζε θαη εξγαζηαθά, ζε βάξνο ησλ δηθαησκάησλ ησλ λαπηεξγαηψλ, ησλ                 
εξγαδνκέλσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη θεξδνθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ. 

Σν 1945 κπαξθάξηζε 

ζηε Μαζζαιία θαη απφ   

ε θ ε ί  ζ η ε  Ν έ α  Τ φ ξ θ ε ,     

φ π ν π  π α ξ ν π ζ η ά ζ η ε θ ε  

ζηελ  ΟΔΝΟ.  Έγηλε κέινο 

ηνπ ΚΚΔ ην 1947.   

Σν 1950 κε εληνιή ηνπ 

Έιιελα πξφμελνπ ζπλειήθ-

ζε  ζηε  Μαζζαιία, βαζαλί-

ζηεθε θαη θπιαθίζηεθε γηα  

4 κήλεο. Καηφπηλ απειάζεθε 

ζηε Λανθξαηηθή Γεξκαλία, 

φπνπ εξγάζζεθε ζε λαππε-

γείν θαη ζαλ πξσηνπφξνο 

εξγάηεο παξαθνινχζεζε  

ηελ Αλψηαηε ρνιή ρεδηα-

ζκέλεο Οηθνλνκίαο. 

Απφ ην 1986, πνπ πήξε 

ζχληαμε, ζην λεζί ηνπ ηελ 

Κεθαινληά, ζπλερίδνληαο  

λα αγσλίδεηαη ζε φηη ηνλ  

ρξέσλε ην Κφκκα κέρξη ηελ 

ηειεπηαία ηνπ πλνή.  

Μεηέθεξε ηηο πξνζσπη-

θέο ηνπ εκπεηξίεο απφ          

ηε δξάζε ηνπ ηαμηθνχ       

λαπηεξγαηηθνχ θηλήκαηνο     

ζην βηβιίν: «Σν ηειεπηαίν 

μεκπαξθάξηζκα», εθδφζεηο 

χγρξνλε  Δπνρή.  

 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ: 

-1. Σακπιφ Έθζεζεο 

-2. Ομιλία του         

     Γ. Κνπηζνχκπα      

       ΓΓ ηεο ΚΕ ηνπ ΚΚΕ 

-3. Καλλιτεχνικό              

     Πξφγξακκα 

-4. Ντοκυμαντέρ  

Γηαηίζεηαη απφ ηε 

«ΝΑΤΣΔΡΓΑΣΗΚΖ» 
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Ό ζν ε πξνζπάζεηα ελζσκάησζεο θαη 
ρεηξαγψγεζεο ησλ εξγαηηθψλ αγψλσλ 

δελ είλαη αξθεηή γηα λα πεξάζεη ε αληηιατθή πνιη-
ηηθή ηφζν εληείλεηαη  ε δίσμε θαη ε θαηαζηνιή ηεο 
ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο.  

Σα πξφζθαηα πεξηζηαηηθά ηεο άγξηαο θαηα-
ζηνιήο  ζε βάξνο ησλ απεξγψλ ζηελ  
«Αλαθχθισζε» ζηα Γηάλληλα θαη ζηνπ «Ενχξα» 
ζηε Θεζζαινλίθε απνηεινχλ ηε κηα φςε, ε άιιε 
είλαη νη δηθαζηηθέο δηψμεηο, πνπ αμηνπνηνχλ δηα-
ρξνληθά ε εξγνδνζία θαη ην θξάηνο ηεο, κε ραξα-
θηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηνπο λαπηεξγάηεο ησλ 
πνξζκείσλ Καβάιαο – Θάζνπ, ηνπο κεηαιιεξγά-
ηεο ηεο Ν/Εψλεο ζην Πέξακα θ.ά.  

 Αζψνπο έθξηλε ην Σξηκειέο Πιεκκειεηνδηθείν 
Καβάιαο ηνπο 20 ελ ελεξγεία θαη ζπληαμηνχρνπο 
λαπηεξγάηεο, 26/11, κεηά απφ έθεζε πνπ 
άζθεζαλ ζηελ πξσηφδηθε απφθαζε (23/6/2014) 
κε ηελ νπνία είραλ θαηαδηθαζηεί ζε 8 κήλεο      
θπιάθηζε, γηαηί «ηφικε ζαλ» λα απεξγήζνπλ θαη 
λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απεξγηαθή ζπγθέληξσζε  
ην  2010. 

 αλ ράξηηλνο πχξγνο θαηέξξεπζε 23/11 ζην 
Μνλνκειέο Πιεκκειεηνδηθείν Πεηξαηά ε πξνζπά-
ζεηα ηεο εξγνδνζίαο κε θαηαζθεπαζκέλεο θαηε-
γνξίεο λα απνζπάζεη απφθαζε απφ ην δηθαζηή-
ξην πνπ ζα ραξαθηεξίδεη «εγθιεκαηηθή νξγά-
λσζε» ην πλδηθάην Μεηάιινπ, γηα ηε δξάζε        
ηνπ ζηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ. 

Μέζα ζ' απηφ ην πιαίζην γίλεηαη θαη ε ζπδήηε-
ζε γηα ηελ αιιαγή πξνο ην ρεηξφηεξν ηνπ ζπλδη-
θαιηζηηθνχ λφκνπ, ψζηε λα κπνπλ λέα, πην ηζρπ-
ξά εκπφδηα ζηελ νξγάλσζε ηεο εξγαηηθήο πά-
ιεο, κε έκθαζε ζηελ θήξπμε θαη ηελ νξγάλσζε 
ηεο απεξγίαο.  

Ο ληθεθφξνο αγψλαο ζε Γηάλλελα θαη Άξηα,  ε 
αληνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Ζξάθιεην, ε δχλα-
κε ηεο αιιειεγγχεο ζε Βφιν θαη αιινχ, δείρλνπλ 
ην δξφκν πνπ κπνξεί λα βάιεη εκπφδηα ζηα  
ζρέδηα θπβέξλεζεο - θεθαιαίνπ, λα πξνθαιέζεη  
ξήγκαηα  ζηελ  αληηιατθή  πνιηηηθή. 

Απέλαληη ζε απηέο ηηο εμειίμεηο θαη κπξνζηά 
ζηα λέα αληεξγαηηθά κέηξα, νη εξγαδφκελνη πξέ-
πεη λα απαληήζνπλ ηψξα κε καδηθνχο, ηαμηθνχο 
αγψλεο! Με δπλάκσκα ηεο ηαμηθήο αιιειεγγχεο, 
ηεο νξγάλσζεο ζηα ζπλδηθάηα, θφληξα ζην      
θεθάιαην θαη ηηο θπβεξλήζεηο πνπ ην ππεξεηνχλ. 

 

Μ εηά απφ επαλεηιεκκέλεο παξεκβάζεηο καο 
ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή Αξραηξεζηψλ 

2015 ηεο ΠΔΠΔΝ, αλη ηπξνζσπεία  ηεο 
«Γεκνθξαη ηθήο Αγσληζηηθήο  Δλφηεηαο  
Πινηάξρσλ» (ΓΑΔΠ), ζηηο 10 Γεθέκβξε πξαγκα-
ηνπνίεζε παξέκβαζε ζηελ πξφεδξν ηνπ πκβνπιί-
νπ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηά, θαηαγγέιινληαο ην 
φξγην απζαηξεζίαο θαη θαηαζηξαηήγεζεο ηεο εθινγη-
θήο δηαδηθαζίαο κε απνηέιεζκα ηε λφζεπζε ηεο α-
ληηπξνζσπεπηηθφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο. Πα-
ξαδφζεθαλ γξαπηψο αληίγξαθα απφ ην εμψδηθν θαη 
φια ηα αηηήκαηα - θαηαγγειίεο ηεο ΓΑΔΠ θαζψο θαη 
νη αξλεηηθέο απαληήζεηο απφ πιεπξάο ηεο Δθνξεπ-
ηηθήο Δπηηξνπήο. πγθεθξηκέλα: 

1. Γελ καο δηαηίζεληαη ηα κεηξψα ησλ κειψλ θαη ηνπ 
εθινγηθνχ θαηαιφγνπ ηεο Έλσζεο. 
2. Γελ επηηξέπεηαη ζε ππνςήθηνπο ηεο ΓΑΔΠ λα 
παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ζηελ εθινγηθή  δηαδη-
θαζία θαη δελ έρνπκε θακία πξφζβαζε ζε ζηνηρεία  
πνπ  αθνξνχλ  ηελ  ςεθνθνξία. 
3. Καηαζηξέθνληαη νη θάθεινη ησλ επηζηνιηθψλ ςή-
θσλ, παξφηη απνηεινχλ ζηνηρείν ειέγρνπ γηα ην 
αδηάβιεην ηεο ςεθνθνξίαο.  
4. Ζ εθινγή ησλ αληηπξνζψπσλ ηεο Έλσζήο καο 
γηα ηελ ΠNO θαη ην ΔΚΠ, δελ πξαγκαηνπνηείηαη κε 
ηελ Απιή Αλαινγηθή, παξφηη νξίδεηαη απφ ην θαηα-
ζηαηηθφ. Γη’ απηφ ην ιφγν νη αληηπξφζσπνη ηεο      
ΠΔΠΔΝ έρνπλ απνθιεηζηεί απφ ην Δξγαηηθφ Κέληξν 
Πεηξαηά θαη ππάξρνπλ θαη απνθάζεηο δηθαζηεξίσλ. 
5. Ζ εθνξεπηηθή επηηξνπή αξλείηαη λα καο ελεκεξψ-
ζεη γηα ηελ πξφνδν ηεο ςεθνθνξίαο θαη ηνλ έσο 
ηψξα αξηζκφ ςεθηζάλησλ, απηνπξνζψπσο θαη κε 
αιιεινγξαθία, παξφηη έρνπλ πεξάζεη 2,5 κήλεο 
απφ ηελ έλαξμε ησλ εθινγψλ. 
6. Γελ δεκνζηνπνηήζεθε, ζχκθσλα κε απηά πνπ 
νξίδεη ην θαηαζηαηηθφ θαη ε εθινγηθή λνκνζεζία, ε 
απφθαζε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο πνπ αθχξσ-
ζε ην πξψην ςεθνδέιηην. 

ε λέα παξάζηαζε δηακαξηπξίαο ηεο ΓΑΔΠ, 18 
Γεθέκβξε, ε Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Πξσην-
δηθείνπ Πεηξαηά ζπκθψλεζε καδί καο θαη καο είπε 
φηη ήδε έρεη ζπδεηήζεη κε ηνλ δηθαζηηθφ αληηπξφζσπν.  

Παξ’ φια απηά, πεγαίλνληαο ηελ ίδηα κέξα ζηελ 
αίζνπζα ςεθνθνξίαο, βξήθακε ηελ πφξηα θιεηζηή 
θαη ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή λα θαηαζηξέθεη ηνπο 
θαθέινπο ησλ επηζηνιηθψλ ςήθσλ, αλ θαη απνηε-
ινχλ ζηνηρείν ειέγρνπ γηα ην αδηάβιεην ηεο ςεθν-
θνξίαο. Παξφηη ηνπο ελεκεξψζακε γηα ηε ζπδήηεζε 
πνπ είρακε κε ηελ Πξφεδξν ηνπ Πξσηνδηθείνπ, καο 
απαγφξεπζαλ ηελ είζνδν ζηελ αίζνπζα!  

Απηέο νη πξαθηηθέο λνζείαο θαη αδηαθάλεηαο αληη-
θεηκεληθφ ζηφρν έρνπλ λα δηαηεξήζνπλ ην θαζεζηψο 
πνπ εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ησλ εθνπιηζηψλ, 
ηνπ θεθαιαίνπ, ζε βάξνο ησλ πινηάξρσλ, ησλ λαπ-
ηεξγαηψλ. Καινχκε ηνπο Πινηάξρνπο λα καπξίζνπλ 
ζηηο εθινγέο ηα ηζηξάθηα ησλ εθνπιηζηψλ θαη κε ηε 
ςήθν ηνπο θαη ηελ παξνπζία ηνπο λα δψζνπλ δχλα-

Μ ε έγγξαθφ ηνπο, 17 Γεθέκβξε 2015, 
πξνο ηνλ ππνπξγφ Ναπηηιίαο, ηε 

δηεχζπλζε λαπηηθήο εξγαζίαο ηνπ ΤΝΑ, ην 
Ληκελαξρείν Καβάιαο θαη ηε λαπηηιηαθή εηαη-
ξεία ΑΝΔΘ, ηα ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ - ΣΔ-
ΦΔΝΩΝ - ΠΔΔΜΑΓΔΝ, αλαθέξνπλ φηη: 

«χκθσλα κε  θαηαγγειία ηνπ  Δληαίνπ πλ-
δηθάηνπ Ναπηεξγαηψλ Ννκνχ Καβάιαο, ζην 
Δ/Γ - Ο/Γ πινίν «ΘΑΟ ΗΗΗ» ηεο λαπηηιηαθήο 
εηαηξείαο «ΑΝΔΘ», παξαβηάδεηαη ην σξάξην 
εξγαζίαο θαη αλάπαπζεο ησλ λαπηηθψλ, φπσο 
πξνβιέπεηαη απφ ηηο Γηεζλείο πκβάζεηο θαη 
θαλνληζκνχο, κε εμαληιεηηθά σξάξηα ζην πιή-
ξσκα, απφ ηηο 05:30 έσο θαη ηηο 21:00, ζπλερνχο 
απαζρφιεζεο, κε απνηέιεζκα λα ππνλνκεχεηαη 
αζθάιεηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη ηνπ πινίνπ.»  

Σέινο ηα ηαμηθά λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία απαη-
ηνχλ «ηελ άκεζε παξέκβαζε ησλ ππεξεζηψλ 
ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο 
Πνιηηηθήο, γηα λα ζηακαηήζνπλ λα παξαβηά-
δνληαη νη θαλνληζκνί αζθαιείαο». 

Μηθξνγξαθία παιηλδξνκηθήο κεραλήο, πνπ         
θηηάρζεθε όιε από μύιν, κε κνλαδηθό εξγαιείν            

κηα ιάκα, ζηα ρξόληα ηεο εμνξίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α ηέιεησηνο είλαη ν θαηάινγνο ησλ πληγκέλσλ πξν-
ζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ, πνπ παξά ηηο δχζθνιεο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο ηνπ ρεηκψλα, ρηιηάδεο απειπηζκέλνη 
ζπλερίδνπλ λα «ζθάλε» θαηά θχκαηα ζηηο αθηέο ηεο ΔΔ 
δεηψληαο άζπιν, πξνζπαζψληαο λα γιηηψζνπλ απφ ηνλ 
ηκπεξηαιηζηηθφ πφιεκν, δηεθδηθψληαο κηα θαιχηεξε δσή.  

Σειεπηαία παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν λα δηεπθνιχλνληαη 
νη πξφζθπγεο λα έξζνπλ ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ, φπνπ ηα 
«έμππλα» ζχλνξα αλνίγνπλ θαη θιείλνπλ αλάινγα κε ηα 
ζπκθέξνληα ησλ κνλνπσιίσλ, κε εξγαιείν γηα ηνλ έιεγρν 
ηεο ξνήο ηελ θαηαζηνιή, κε πνιππιφθακνπο κεραληζκνχο 
Frontex, Schengen, Europol, ΔΑΑS, ηελ θξάηεζε ζε άζιηα 
ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο. 

 

Ω ζηφζν, δηαπηζηψλεηαη φηη δελ κπνξνχλ λα εκπνδί-
ζνπλ ηε ξνή φζσλ απνθαζίζνπλ λα μεθχγνπλ απφ 

ηελ θφιαζε ηνπ πνιέκνπ ή ηελ εμαζιίσζε πνπ επηθξαηεί 
ζηηο παηξίδεο ηνπο. Έηζη θαη ν εγθισβηζκφο ησλ πξνζθχ-
γσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα καο δελ κπνξεί λα αληη-
κεησπηζζεί κε απαξάδεθηα κέηξα θαηαζηνιήο, φπσο ε 
πξψηε γεχζε, πνπ πξφζθαηα έδσζε ε θπβέξλεζε ζηελ 
Δηδνκέλε. Πνιχ, πεξηζζφηεξν πνπ ε θπβέξλεζε ζηήξημε θαη 
πινπνηεί ηηο απνθάζεηο ηεο ΔΔ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη 
πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο, πνπ δελ ζεσξνχληαη ρξήζηκνη 
γηα ην θεθάιαην, είηε ζα παξακέλνπλ εγθισβηζκέλνη        
ζηε ρψξα καο είηε ζα αληηκεησπίδνπλ ηελ θαηαζηνιή θαη 
ηνπ λένπ κεραληζκνχ πνπ ζα έξζεη λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ 
Frontex. Ζ πξαγκαηηθφηεηα ηνπο δηαςεχδεη. 

 

Σ ν κεγάιν «θελφ» έξρνληαη λα θαιχςνπλ νη ΜΚΟ, 
πνπ εηδηθεχνληαη ζε δεηήκαηα πξνζθχγσλ θαη      

κεηαλαζηψλ, κε δηπιφ ζθνπφ: 
Απφ ηε κία «βγάδνπλ ιάδη» ηνπο ππεχζπλνπο απηήο ηεο 

θαηάζηαζεο, πνπ ρξεκαηνδνηνχλ θαη ηηο ΜΚΟ, δειαδή,  
απνθξχπηνπλ ηελ αηηία, γηαηί αλ ιπζεί ε αηηία δελ ζα ππάξ-
ρεη θαη ιφγνο χπαξμεο ησλ ΜΚΟ. Απφ ηελ άιιε, πξνβάι-
ινπλ φηη απηή ε θαηάζηαζε, νη πφιεκνη, ε πξνζθπγηά, ε 
θηψρεηα απνηεινχλ κνλφδξνκν γηα ηνπο ιανχο, άξα ην 
κφλν πνπ κπνξεί λα θάλεη θάπνηνο είλαη λα δηαρεηξηζηεί 
απηήλ ηελ θαηάζηαζε κε ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζην  
«θηιαλζξσπηθφ» ηνπο έξγν. Γειαδή, ζε έλα θνηλφ ηακείν, 
απηφ ησλ ΜΚΟ, κπαίλνπλ ηα ρξήκαηα ηφζν ησλ αθεληηθψλ 
φζν θαη ησλ εξγαηψλ. Να πψο πεηπραίλεηαη ε «ηαμηθή       
εηξήλε» θαη ε «θνηλσλία ησλ πνιηηψλ» ζηελ πξάμε. 

 

Α πηή είλαη θαη ε νπζία ηεο αληηπαξάζεζεο ησλ ΜΚΟ 
θαη ηνπ ηαμηθνχ θηλήκαηνο, ηνπ ΠΑΜΕ, ησλ θνξέσλ 

ηεο Λατθήο πκκαρίαο, πνπ έδξαζαλ θαη δξνπλ ζπλεηδεηά, 
ζρεδηαζκέλα θαη πνιχκνξθα, παηψληαο πάλσ ζηελ πξαγ-
καηηθή αηηία ηνπ θαηλνκέλνπ θαη πξνηείλνληαο νπζηαζηηθέο 
ιχζεηο θαη φρη δηαρείξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  

Σνπο ζνβαξνχο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί γηα ηα θπξηαξ-
ρηθά δηθαηψκαηα ηεο ρψξαο ε επίθιεζε ηεο Frontex γηα ηε  
θχιαμε ησλ ειιεληθψλ ζπλφξσλ θαη ε ελίζρπζε ηνπ θαηα-
ζηαιηηθνχ κεραληζκνχ, επηζεκαίλεη ην ΚΚΕ, απαηηψληαο: 

  Να θαηαξγεζνχλ νη κεραληζκνί θαηαζηνιήο ηεο 
ΕΕ, φπσο Frontex, έλγθελ θ.ά.  
 Αλζξψπηλα θέληξα ππνδνρήο θαη θηινμελίαο, 
άκεζε κεηαθνξά πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ 
ζηηο ρψξεο πξννξηζκνχ  ηνπο . 

(Σπλέρεηα από ηε ζειίδα 1) 

Ζ  εθδήισζε δηνξγαλψζεθε ζην πινίν «Hellas 
Liberty», ην νπνίν βξίζθεηαη ζην ιηκάλη ηνπ        

Πεηξαηά θαη ιεηηνπξγεί σο κνπζείν κηαο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ. 
ηνπο ρψξνπο κε ηα ζρεηηθά εθζέκαηα ζπλφδεςε ηνλ         
Γ. Κνπηζνχκπα ν πινίαξρνο ηνπ πινίνπ, ελψ ζηελ        
αληηπξνζσπεία ηνπ Κφκκαηνο δσξίζεθε έλα αληίγξαθν        
ηνπ Λίκπεξηπ. Μέζα ζε απηνχ ηνπ ηχπνπ πινία, ηα νπνία 
λαππεγνχληαλ ηελ πεξίνδν ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ  
θαη είραλ ραξαθηεξηζηεί «κίαο ρξήζεσο», νη λαπηεξγάηεο, 
ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηεο ΟΔΝΟ, ζηελ εγεζία ηεο νπνίαο 
βξίζθνληαλ νη θνκκνπληζηέο, θάλνληαο πξάμε ην ζχλ-
ζεκά ηεο «θξαηήζηε ηα πινία ελ θηλήζεη», ζπλέβαιαλ 
θαζνξηζηηθά ζηε ζπληξηβή ηνπ θαζηζκνχ. 

Ο ρψξνο ηεο εθδήισζεο απνδείρηεθε πνιχ κηθξφο γηα 
λα ρσξέζεη φινλ απηφλ ηνλ θφζκν πνπ αληαπνθξίζεθε 
ζην θάιεζκα ηεο ΣΟ Μεηαθνξψλ ηεο ΚΟ Αηηηθήο.           
Παξαβξέζεθαλ δεθάδεο αληηπξνζσπείεο απφ ζπλδηθαιη-
ζηηθνχο θαη καδηθνχο θνξείο ζηεξηάο θαη ζάιαζζαο, ελψ 
μερσξηζηή ήηαλ ε παξνπζία ηεο λενιαίαο. 

ΠΟΛΙΣΙΚH - ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΜΕ ΘEΜΑ: 

 

 

 

 

 

Τν βηνγξαθηθό ηνπ Νίθνπ Καξαγηάλλε, πνπ πεξηγξάθεη 
ηελ πνξεία ηνπ από ηε ζάιαζζα ζην βνπλό ζηνλ ΓΣΔ  

 

(Σπλέρεηα από ηε ζειίδα 1) 

Σο Ασφαλιστικό για τα αφεντικά είναι κόστος! 

Για εμάς είναι η ζωή μας! 

Σν Αζθαιηζηηθφ δελ είλαη κφλν ε ζχληαμε, φπσο 
πνιινί ζεσξνχλ. Οη ζπληάμεηο είλαη ε κηα πιεπξά πξν-
ζηαζίαο θαη αμηνπξεπνχο δσήο, κεηά ηνλ εξγάζηκν βίν! 
Σν Αζθαιηζηηθφ πεξηέρεη φιν ην πιαίζην πξνζηαζίαο 
θάζε εξγάηε, θάζε εξγαδφκελεο, θάζε λένπ! Δίλαη ε 
Αζθάιηζε ηνπ κηθξνχ παηδηνχ, ηα εκβφιηά ηνπ. Δίλαη ην 
θάξκαθφ καο φηαλ αξξσζηήζνπκε. Δίλαη ην επίδνκα 
αζζέλεηαο, νη ηαηξηθέο εμεηάζεηο, νη παξνρέο Τγείαο θαη 
Πξφλνηαο ζπλνιηθά. Δίλαη ε πξνζηαζία ηεο κεηξφηεηαο, 
κε ηα επηδφκαηα θπνθνξίαο θαη ινρείαο. Δίλαη ε πξν-
ζηαζία καο ζηνλ επαγγεικαηηθφ θίλδπλν, ζηηο επαγ-
γεικαηηθέο αζζέλεηεο, γηα λα κε γηλφκαζηε ζχκαηα 
εξγνδνηηθψλ εγθιεκάησλ. 

Δε θα παραιτηθούμε από τη ζωή μας! 

Μαο ιέλε λα μεράζνπκε πσο ζα ππάξρεη έλα δεκφ-
ζην ζχζηεκα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο πνπ ζα θαιχπηεη 
ηνλ εξγαδφκελν θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, αιιά ε Αζθάιη-
ζε λα γίλεη πξνζσπηθή ππφζεζε αλάινγα κε ηηο εηζθν-
ξέο θαη παξνρέο ζηνλ θαζέλα αλαιφγσο ηελ ηζέπε ηνπ.  

Να είκαζηε εθηεζεηκέλνη ζηηο αζζέλεηεο, ζηνλ επαγ-
γεικαηηθφ θίλδπλν θαη ε εξγνδνζία θαη ην θξάηνο λα  
ζνπ θιέβνπλ ηνλ θφπν θαη ηνλ ηδξψηα ζνπ, δίλνληαο 
πεληρξέο ππεξεζίεο επηπέδνπ πησρνθνκείνπ. 

ηελ αξρή, πξνζπαζνχζαλ λα θεξδίζνπλ ρξφλν 
πξνηε ίλνληαο ηάρα « ηζνδχλακα» κέηξα!   

Σψξα, θάζε κέξα ιέλε θάηη δηαθνξεηηθφ, κε ζηφρν λα 
ζθνξπίζνπλ ζχγρπζε, λα δπλακψζνπλ ηε ινγηθή 
«δηαίξεη θαη βαζίιεπε», λα απνθξχςνπλ ηε ζθαγή πνπ 
ζα γίλεη ζην Αζθαιηζηηθφ, κε λέεο κεηψζεηο ζηηο ζπληά-
μεηο, αχμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο κέρξη ηα βαζηά γεξάκα-
ηα, κε κείσζε ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ ζηελ Τγεία θαη 
ηελ Πξφλνηα! 

Δε θα παραδώσουμε την Ασφάλισή μας              

στα νύχια των αρπακτικών! 

Ζ ηδησηηθή Τγεία θαη Αζθάιηζε ηξνθνδνηνχληαη απφ 

ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ηεο ζπλεηδεηήο απαμίσζεο  

ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ησλ ζπληάμεσλ θαη ησλ  

δεκφζησλ ππεξεζηψλ Τγείαο - Πξφλνηαο. 

Ο δηαξθήο πφζνο ησλ κεγάισλ επηρεηξεκαηηψλ ηεο 

Τγείαο, γηα απνρψξεζε ηνπ θξάηνπο θαη ηεο εξγνδνζί-

αο απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκα-

ηνο, απνηειεί ηελ έλαξμε ρξπζψλ δνπιεηψλ κε δεζηφ 

ρξήκα γηα ηα αξπαθηηθά ησλ ηδησηηθψλ αζθαιηζηηθψλ 

εηαηξεηψλ θαη ησλ κεγαιεκπφξσλ ηεο Τγείαο. 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΡΟΣΑ, ΣΨΡΑ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ,              

ΓΚΡΕΜΙΕ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΕΝΣΙΚΑ !  

Ζ ζπγθπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ έξρεηαη λα θάλεη ηε 

βξψκηθε δνπιεηά πνπ δελ κπφξεζαλ λα νινθιεξψζνπλ    

νη πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο. Πηζηή ζην άξκα ηεο ΔΔ, 

αθνινπζεί θαηά γξάκκα κία - κία ηηο απαηηήζεηο ηνπ           

θεθαιαίνπ. 

Σν θχκα ησλ αληηιατθψλ κέηξσλ δε ιέεη λα θνπά-

ζεη! Σν λέν έηνο πξέπεη λα καο βξεη εηνηκνπφιεκνπο! 

Οη δχν απεξγηαθέο κάρεο Ννέκβξε θαη Γεθέκβξε 

έδεημαλ φηη ε ειπίδα βξίζθεηαη ζηνπο αγψλεο καο, 

ζηελ νξγάλσζή καο.  

Με ηζρπξφ ηαμηθφ κέησπν, κπνξνχκε λα θαζπζηε-

ξνχκε, λα καηαηψλνπκε ζρεδηαζκνχο θαη κέηξα, αιιά 
απηφ δε θηάλεη. Πξέπεη λα βάινπκε κπξνο γηα λα     

πάξνπκε πίζσ απηά πνπ ράζακε, γηα λέεο θαηαθηήζεηο! 

Για να κερδίσουν οι εργαζόμενοι, θα πρέπει   

να χάσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι! 

ήκεξα δελ αξθεί νξγή, ε αγαλάθηεζε απφ ηε 

δηάςεπζε ησλ φπνησλ ειπίδσλ!  

Απαηηνχληαη αγψλεο επηζεηηθνί, ζθιεξέο αλακε-
ηξήζεηο, πνπ ζα ζηξέθνληαη ελάληηα ζηα ζπκθέξν-

ληα ηνπ θεθαιαίνπ.  
Αγψλεο κε ζηαζεξφ ην κέησπν ζε θπβέξλεζε - ΔΔ - 

θεθάιαην θαη ζην λέν θαη παιηφ θπβεξλεηηθφ θαη εξγνδν-
ηηθφ ζπλδηθαιηζκφ ηεο ΓΔΔ θαη ηεο ΑΓΔΓΤ, πνπ πξν-

ζπαζεί λα μεγειάζεη ηνπο εξγαδφκελνπο πξνζπαζψ-

ληαο λα ζπκβηβάζεη ηα αληίζεηα, ηα ζπκθέξνληα 

ηνπ εξγνδφηε κε ηνπ εξγαδφκελνπ, λα ζπκθηιηψζεη 
ηηο αλάγθεο καο κε ηα θέξδε ηεο εξγνδνζίαο.  

Ζ θξνληίδα γηα ηελ Τγεία, ηελ Πξφλνηα, ηηο     

ζπληάμεηο είλαη δηθαίσκα ηνπ ιανχ, βαζηθφ ζπζηαηηθφ 
ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο θνηλσληθήο πξνφδνπ. Καινχκε 

ηνπο εξγαδφκελνπο, ηα ζσκαηεία, ηε λενιαία ζε δηαξθή 

επαγξχπλεζε. Ζ αλαθνίλσζε ησλ λέσλ κέηξσλ απφ 

ηελ θπβέξλεζε λα απαληεζεί αγσληζηηθά, ηελ 

πξψηε ψξα θαη κέξα, ζε θάζε πφιε. 

Η Ασφάλιση είναι δικαίωμα! 

Οη δεθάδεο Οκνζπνλδίεο, ηα Δξγαηηθά Κέληξα 

θαη ηα ζσκαηεία πνπ ζπζπεηξψλνληαη ζην ΠΑ-

ΜΔ, θαινχλ ηνπο εξγαδφκελνπο, ηνλ εξγαδφκελν 
ιαφ, ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, λα αγσλη-

ζηνχκε γηα λα απνηξέςνπκε ην λέν έγθιεκα, λα 

αγσληζηνχκε γηα δεκφζηα, θαζνιηθή, ππνρξεσηηθή 

Κνηλσληθή Αζθάιηζε, γηα ηελ νηθνδφκεζε εληαίνπ 

ζπζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, πνπ ζα         

πεξηιακβάλεη ηα ζπληαμηνδνηηθά δηθαηψκαηα, ηηο 
ππεξεζίεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο ηεο πγείαο, 

ηηο παξνρέο θαη ππεξεζίεο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο. 
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Δ λδεηθηηθή ηεο ππνβάζκηζεο ηεο δεκφ-
ζηαο λαπηηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ε 

ΑΔΝ Κεθαινληάο, φπνπ παξά ηηο ηπκπαλν-
θξνπζίεο γηα ηελ πξφζθαηε αλαθαίληζε ησλ 
θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ απφ ηνλ εθνπιη-
ζηή Δπγελίδε ηα πξνβιήκαηα παξακέλνπλ 
νπθ νιίγα. 

Γηα 80 ζπνπδαζηέο ζηηο ηάμεηο θαη 40 ζε 
εθπαηδεπηηθά ηαμίδηα, ππάξρνπλ δχν κφιηο 
κφληκνη εθπαηδεπηηθνί, έλαο ν δηεπζπληήο 
ζπνπδψλ, πνπ είλαη θαη θαζεγεηήο ζε λαπηη-
ιηαθά καζήκαηα θαη κία γξακκαηέαο, πνπ 
είλαη  θαη  θαζεγήηξηα  ησλ  αγγιηθψλ.  

Οη ππφινηπνη έμη είλαη σξνκίζζηνη απφ ηνπο 
νπνίνπο κφλνλ ν καζεκαηηθφο θαη ν θπζηθφο 
είλαη θαζεγεηέο ελψ νη ππφινηπνη είλαη θαη 
έλαο δηθεγφξνο, φινη κε ειιηπή πξνζφληα 
ζχκθσλα κε απηά πνπ πξνβιέπνληαη. 

Μεγάιν πξφβιεκα παξακέλεη ε ζίηηζε 
ησλ ζπνπδαζηψλ, πνπ θφπεθε ζε φιεο ηηο 
ΑΔΝ εδψ θαη ηξία ρξφληα, αθνχ παξφηη    
ππάξρεη δπλαηφηεηα λα πεγαίλνπλ γηα θαγε-
ηφ ζηα εζηηαηφξηα ηνπ ΣΔΗ κε 2 επξψ απηφ 
είλαη «δψξνλ - άδσξνλ» ιφγσ ηεο κεγάιεο 
απφζηαζεο θαη ηειηθά φινη ηξψλε κε 
“delivery”… 

Δπίζεο, ππάξρνπλ ειιείςεηο ζηα βηβιία 
ησλ πξσηνεηψλ, πνπ ηα εθνδηάδνπλ ζηγά - 
ζηγά θαη κέρξη λα ηα πάξνπλ φια ζάρεη ιήμεη 
ε ρξνληά… θαη κεηά απ’ απηή ηελ πεξηπέηεηα, 
φπσο φινη νη ζπνπδαζηέο ησλ ΑΔΝ, ζα βξε-
ζνχλ θη απηνί αληηκέησπνη κε ηηο δπζθνιίεο 
ζηελ εμεχξεζε κπάξθνπ γηα ηα εθπαηδεπηηθά 
ηαμίδηα θαη ηελ άγξηα εθκεηάιιεπζε απφ ηνπο 
εθνπιηζηέο. 

 
 

 
 

 

 

 

 

Μ ε ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ λαπηεξγαηη-
θψλ ζσκαηείσλ 4 Γεθέκβξε ζην Δ/Γ-

Ο/Γ πινίν ΗΟΝΗΑΝ ΣΑΡ, πνπ έθζαζε ζηελ 
Πάηξα κεηά ηελ απεξγία, επηβιήζεθε ε λαπ-
ηνιφγεζε 4 επηπιένλ λαπηεξγαηψλ, αλαηξέ-
πνληαο ηελ ππνπξγηθή απφθαζε πνπ θαηαξ-
γνχζε εληειψο ηνπο Μάγεηξνπο θαη ην πιήξσ-
κα ηξνθνδνζίαο, ζηεξψληαο απφ ην πιήξσκα 
αθφκα θαη ην βαζηθφ δηθαίσκα ζηε ζίηηζε.  

Δπίζεο, φπσο θαηαγγέιιεη ε Έλσζε    
Μαγείξσλ (ΠΔΔΜΑΓΔΝ): «Ζ εηαηξεία ΑΝΔΚ 

LINES αμηνπνηψληαο ηηο ππνπξγηθέο απνθά-
ζεηο, ηνπ πξνεγνχκελνπ ππνπξγνχ Μ. Βαξ-
βηηζηψηε (πνπ αλαλέσζε ν ζεκεξηλφο      
ππνπξγφο) παξά ηηο θαηαγγειίεο καο γηα πα-
ξαβίαζε εζληθψλ λφκσλ θαη δηεζλψλ ζπκβά-
ζεσλ ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ 
εξγαζίαο - αλάπαπζεο, δηαηεξεί κέρξη θαη       
ζήκεξα ζπλζέζεηο ζηα Μαγεηξεία ησλ πινί-
σλ ΖELLENIC SPIRIT θαη HELLENIC CHAMPI-

ON άθξσο επηθίλδπλεο γηα ηνπο λαπηεξγάηεο. 
Οη ζπλζέζεηο ησλ παξαπάλσ πινίσλ, 

φπσο θαη απηέο ησλ πινίσλ ηεο αθηνπινΐαο  
(λ.4150/2013) ΠΡΔΒΔΛΖ θαη ΚΡΖΣΖ Η (απα- 
ζρνινχλ 3 κάγεηξνπο γηα επηβάηεο θαη πιή-
ξσκα κε ηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο πξν ησλ 
κεηψζεσλ), απνηεινχλ επζεία παξαβίαζε 
ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο MLC 2006. 
ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ 
θαη επηβαηψλ, δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο εξγαζί-
αο ππνζαράξηαο Αθξηθήο ζηα πινία...»  

«Γίλεηαη γηα άιιε κηα θνξά μεθάζαξν πσο 
αζθάιεηα ηνπ ιανχ θαη αχμεζε ηεο θεξδνθν-
ξίαο θεθαιαίνπ είλαη δπν θαηαζηάζεηο αζχκ-
βαηεο κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο γίλεηαη μεθάζαξε 
ε αλνηρηή ζηήξημε ηεο ζπγθπβέξλεζεο     
ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ ζην εθνπιηζηηθφ θεθάιαην, 
παξέρνληαο ηνπ φιεο ηηο απαξαίηεηεο δηεπθν-
ιχλζεηο», ζεκεηψλεη ζε αλαθνίλσζε ην Δ.Κ.         
Κεθαινληάο - Ηζάθεο θαη πξνζζέηεη:  

«Ο ππνπξγφο πξνζπαζεί λα αληηπαξαζέ-
ζεη ην αίηεκα ηνπ ιανχ ηεο Κεθαινληάο - Ηζά-
θεο γηα ηαθηηθή αθηνπιντθή ζχλδεζε άκε - 
Ηζάθε - Πάηξα, κε ηα δηθαηψκαηα ησλ λαπηεξ-
γαηψλ. Βξψκηθε θαη δνθηκαζκέλε ηαθηηθή ν 
θνηλσληθφο απηνκαηηζκφο, πνπ ν ιαφο καο 
πξέπεη λα παξακεξίζεη απνθαζηζηηθά. 

Σν ΔΚΚΗ θαιεί ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο 
Κεθαινληάο λα παιέςνπλ απφ θνηλνχ κε ην 
εξγαηηθφ ηαμηθφ θίλεκα γηα: 

 Γξνκνιφγεζε ζχγρξνλσλ - αζθαιψλ πινί-
σλ, γηα ηελ απξφζθνπηε εμππεξέηεζε ησλ 
λεζηψλ, κε ηαθηηθά δξνκνιφγηα ρεηκψλα - 
θαινθαίξη, κε κείσζε ηεο ηηκήο ησλ εηζηηεξίσλ 
θαηά  50%. 

 Δθαξκνγή ησλ Δ ησλ λαπηεξγαηψλ, 
άκεζε θαηαβνιή ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηνπο. 

 Απζηεξά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο            
αλζξψπηλεο  δσήο  ζηε  ζάιαζζα. 
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Ννέκβξε κέιε ηνπ πξνεδξείνπ ηεο ΠΔΜΔΝ, νη νπνίνη 

ελεκεξψζεθαλ απφ ηελ Γηεχζπλζε φηη ζηα νμπκκέλα πξν-

βιήκαηα ηεο κεηεθπαίδεπζεο πξνζηέζεθε θαη ε βιάβε 

ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θαηαγξαθήο βαζκνινγηψλ      

καζεκάησλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ, πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν       
κε ην ΤΝΑ, ελψ ην ίδην πξφγξακκα εθαξκφδεηαη ζην ΚΔΔΝ 

Πινηάξρσλ θαη ζηε ρνιή σζηηθψλ Αζπξνπχξγνπ. 

«Ζ βιάβε ήηαλ γλσζηή ζηηο ππεξεζίεο ηνπ ΤΝΑ, νη εμεηά-

ζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηηο πξνεγνχκελεο κέξεο έγηλαλ 

κε ρεηξφγξαθεο θαηαζηάζεηο, ήδε έρνπλ πεξάζεη 6 εκέξεο 

απφ ηηο εμεηάζεηο ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ γηα ηελ απφθηεζε 

ηνπ δηπιψκαηνο Α’ Μεραληθνχ θαη δελ έρνπλ εθδνζεί αθφκε  

ηα απνηειέζκαηα.  

Απηή ε θαηάζηαζε δεκηνπξγεί ζνβαξφ πξφβιεκα ζηνπο κε-

ηεθπαηδεπφκελνπο  πνπ  έρνπλ  νινθιεξψζεη  ηελ εθπαηδεπηη-

θή δηαδηθαζία κε επηηπρία θαη δελ κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ηα 

δηπιψκαηά ηνπο επεηδή ην ζχζηεκα είλαη ζπλδεδεκέλν θαη κε 

ηελ Τπεξεζία Ναπηηθψλ Μεηξψσλ» αλαθέξεη ζε θαηαγγειία 

ηεο ε  ΠΔΜΔΝ  θαη ηνλίδεη:   

«Απαηηνχκε ηελ παξέκβαζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΤΝΑ 

γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ είλαη ζε βάξνο    

ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ κεηεθπαη-

δεπνκέλσλ». 

  Αιιαγή ηνπ Καλνληζκνχ πνπ-

δψλ ηνπ ΚΔΔΝ θαη ηνπ ζπζηήκα-
ηνο αμηνιφγεζεο θαη απνπζηψλ 
ησλ κεηεθπαηδεπφκελσλ.  

 Αλαβάζκηζε ηεο Μεηεθπαίδεπ-

ζεο κε αιιαγή ηεο δηδαζθφκελεο 

χιεο.  

 Απνζηξαηηθνπνίεζε ησλ ΑΔΝ θαη 

ηνπ ΚΔΔΝ. 

 Πξφζιεςε κφληκνπ εθπαηδεπηη-

θνχ πξνζσπηθνχ βάζε ησλ πξαγ-
καηηθψλ αλαγθψλ κε πξνηεξαηφ-
ηεηα ζε κεραληθνχο Δ.Ν. 

 Αχμεζε ηνπ επηδφκαηνο Μεηεθ-

παίδεπζεο ζην 80% ηνπ βαζηθνχ 
κηζζνχ ηνπ αληίζηνηρνπ δηπιψκαηνο. 

 Απνθιεηζηηθά Δληαία Γεκφζηα θαη 

Γσξεάλ Ναπηηθή Δθπαίδεπζε θαη 
Μεηεθπαίδεπζε εληαγκέλε ζην      
Τπνπξγείν Παηδείαο, Ιζνηηκία ησλ 
δηπισκάησλ καο κε ηα αληίζηνηρα 

ηεο ζηεξηάο. 

 Καηάξγεζε  ησλ  λ φκσλ 

3153/2003, 3450/2006 (ΝΔΚΔ) γηα 
ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο Ναπηηθήο 

Δθπαίδεπζεο - Μεηεθπαίδεπζεο. 

 Αζθάιηζε ζην ΝΑΣ, δσξεάλ ζηέ-

γαζε, κεησκέλα εηζηηήξηα. 

  Καηάξγεζε ηεο Τπνπξγηθήο  

Απφθαζεο  (3522.2/08/2013) 
«Καλνληζκφο γηα ηελ εθαξκνγή 

απαηηήζεσλ ηεο χκβαζεο Ναπηη-
θήο Δξγαζίαο 2006 (MLC), ηεο 
Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο». 

 Να λαπηνινγνχληαη ζηα πινία 

πνπ αλήθνπλ ζην λ.27/1975 φινη 
νη λαπηεξγάηεο κέζσ ΓΔΝΔ κε 

πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο θαη 
Κνηλσληθή Αζθάιηζε. 

 Να θαηαξγεζεί ε ππνπξγηθή      

απφθαζε πνπ αλαγλσξίδεη ηα  
πηζηνπνηεηηθά απφ ρψξεο φπσο 
Φηιηππίλεο, Ιλδνλεζία, Οπθξαλία, 
Πνισλία, Ιλδία, Ληζνπαλία θ.ά.  

 Έιεγρν ηνπ Κεθαιαίνπ Ναπηηθήο 

Δθπαίδεπζεο (ΚΝΔ) θαη ησλ θνλ-
δπιίσλ ηνπ ΔΠΑ. Κάιπςε ησλ 
ειιεηκκάησλ ηνπ ΝΑΣ απφ ηνλ 
θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Καηάξ-

γεζε ηεο άδηθεο/πςειήο θνξνιν-

O  ΓΓ ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ, Γεκήηξεο Κνπηζνχκπαο,      
κηιψληαο ζηε ζπδήηεζε ζηε Βνπιή γηα ηνλ πξνυπνιν-

γηζκφ ηνπ 2016, αλάκεζα ζε άιια είπε: 
«Έλαο ρξφλνο δηαθπβέξλεζεο απφ ηελ "Αξηζηεξά" ηνπ  

θεθαιαίνπ ήηαλ αξθεηφο γηα λα ζπάζεη ε ζαπνπλφθνπζθα 
πεξί θηινιατθήο δηαρείξηζεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ. 

Ο πξνυπνινγηζκφο θαηαξρήλ ελζσκαηψλεη φια ηα αληηιατ-
θά κέηξα ησλ πξνεγνχκελσλ κλεκνλίσλ ησλ θπβεξλήζεσλ 
ΝΓ  θαη  ΠΑΟΚ. 

ηε θνξνινγία πξνβιέπεηαη λέα αχμεζε 1,3 δηο επξψ ηεο 
θνξνιεζηείαο απφ ηνπο άδηθνπο έκκεζνπο θφξνπο, φπσο ν 
ΦΠΑ, πνπ επηβαξχλνπλ κε εληαίν ηξφπν άληζα εηζνδήκαηα.  

Σελ ίδηα ζηηγκή νη δηάθνξνη κνλνπσιηαθνί φκηινη ζα επσκη-
ζηνχλ ιηγφηεξν απφ ην 10% ησλ επηβαξχλζεσλ ησλ λέσλ   
θπβεξλεηηθψλ δεκνζηνλνκηθψλ παξεκβάζεσλ. 

Σαπηφρξνλα πξνβιέπεηαη ε επηηάρπλζε ησλ ηδησηηθνπνηή-
ζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη ιηκάληα, πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα, 
πεξηνρέο "θηιέηα", φπσο ηνπ Διιεληθνχ θαη θπζηθά ηνλ ζηξα-
ηεγηθήο ζεκαζίαο ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. 

ηε δηεηία 2015-2016 ε ζπγθπβέξλεζε YΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ θνξηψ-
λεη ην ιαφ κε λέα  πξφζζεηα βάξε πνπ μεπεξλνχλ ηα 7 δηο επξψ. 

Σελ ίδηα ψξα ε Κπβέξλεζε εμαθνινπζεί λα 
επαλαιακβάλεη κε ζξάζνο δηαθεξχμεηο ηεο γηα 
δίθαηε θαηαλνκή βαξψλ θαη αλαθνχθηζε νηθνλνκη-
θά αζζελέζηεξσλ. 

 Καλέλα απφ ηα κέηξα πνπ ζρεδηάδεη ε θπ-
βέξλεζε, φπσο ην ειεθηξνληθφ πεξηνπζηνιφγην 
γηα παξάδεηγκα, δε ζηνρεχεη ζην κεγάιν έλνρν 
γηα ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε, ην κνλνπσιηαθφ 
θεθάιαην. 

ην αζθαιηζηηθφ πξνεηνηκάδεηε ηελ πιήξε 
θαηεδάθηζε ζε φπνην δηθαίσκα έρεη απνκείλεη 
ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, κε ζπλερείο πεξηθνπέο 
ζηηο επηθνπξηθέο, ζηα εθάπαμ, ζηα πξνλνηαθά 
επηδφκαηα, γηα λα θζάζνπκε ηειηθά λα εγγπάηαη 
ην θξάηνο κφλν γηα κία θχξηα ζχληαμε πείλαο. 

Οη κφλνη πνπ σθειήζεθαλ θαη ζα ζπλερίδνπλ λα σθεινχ-

ληαη απφ ηελ πνιηηηθή ζαο θχξηνη ηεο θπβέξλεζεο, είλαη νη ληφ-

πηνη θαη μέλνη κνλνπσιηαθνί φκηινη. Σε δηθή ηνπο θεξδνθνξία 

ππεξεηεί ν λένο θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο. 

Απηή ηελ επηινγή ζηήξημαλ επίζεο ε ΝΓ, ην ΠΑΟΚ, θαη ην 

ΠΟΣΑΜΗ πνπ ηψξα θιαςνπξίδνπλ ππνθξηηηθά γηα ηηο απψιεηεο 

ηνπ θξάηνπο κεηά απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία αλαθεθαιαη-

νπνίεζεο. 

Γελ είλαη ψξα νχηε γηα ππνκνλή, νχηε γηα αλνρή ηεο επηθίλ-

δπλεο αληηιατθήο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο. 

Λέκε θαηεγνξεκαηηθά φηη απηά πνπ πξνηείλνπκε κπνξνχλ 

λα γίλνπλ, κπνξνχκε λα δήζνπκε θαιχηεξα εκείο θαη ηα παηδηά 

καο. Ο ιαφο έρεη φιε ηε δχλακε. Γηα λα γίλεη απνηειεζκαηηθή 

πξέπεη λα κάζεη λα ηελ αμηνπνηεί ζσζηά απηή ηε κεγάιε ηνπ 

δχλακε. 

Δξγαηηθή ηαμηθή ελφηεηα θαη πάιε είλαη ε απάληεζε. Λατθή 

θνηλσληθή ζπκκαρία παληνχ. πκπφξεπζε κε ην ΚΚΔ. Απηά 

είλαη θαη ηα θιεηδηά γηα έλα θαιχηεξν αχξην κε ην ιαφ πξαγκαηη-

θά ζηελ εμνπζία, θπξίαξρν φινπ ηνπ πινχηνπ πνπ παξάγεη.»  

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

Με 153 ππέξ θαη 145 θαηά, ζε ζχλνιν 298 βνπιεπηψλ, ςεθίζηεθαλ, 5 & 15 Γεθέκβξε, ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2016    
θαη ην πνιπλνκνζρέδην κε ηα λέα πξναπαηηνχκελα ηνπ 3νπ κλεκνλίνπ. Καη ηα δχν λνκνζεηηθά εθηξψκαηα, ηα νπνία 
ελζσκαηψλνπλ αληηιατθά κέηξα κεγάιεο αγξηφηεηαο, εγθξίζεθαλ απφ ηνπο βνπιεπηέο ΤΡΗΕΑ  θαη ΑΝΔΛ. Σα άιια       
αζηηθά θφκκαηα θαηαςήθηζαλ, αζθψληαο θξηηηθή απφ ηε  ζθνπηά ηνπ θεθαιαίνπ πεξί «αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο»          
θαη «πθεζηαθψλ» κέηξσλ. Οη βνπιεπηέο ηνπ ΚΚΔ ηα θαηαςήθηζαλ αλαδεηθλχνληαο ηνλ ηαμηθφ ηνπο ραξαθηήξα.   

 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε, 1/12, ε Γ.. ζπνπδαζηψλ ηνπ ΚΔΔΝ - Μ, ε  νπνία            

επαλεπηβεβαίσζε ην ζχλνιν ησλ αηηεκάησλ πνπ έρνπλ δηαηππσζεί              

απφ πξνεγνχκελεο Γεληθέο πλειεχζεηο θαη κεηαμχ άιισλ πεξηιακβάλεη: 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

«Με ακείσηνπο ξπζκνχο ζπλερίδεηαη ε αλαλέσζε 
θαη κεγέζπλζε ηνπ ειιελφθηεηνπ πνληνπφξνπ ζηφινπ, 
ηνπ κεγαιχηεξνπ εκπνξηθνχ ζηφινπ δηεζλψο, ζε κηα 
ζαθή έλδεημε ηεο ζπλερνχο αλάπηπμεο θαη εθζπγρξνλη-
ζκνχ πνπ αθνινπζεί ν ειιεληθφο εθνπιηζκφο. Δίλαη 
ελδεηθηηθφ φηη ην 2015 επελδχζεθαλ 12,083 δηζ. δνι. ζε 
λεφηεπθηα θαη κεηαρεηξηζκέλα πινία απφ ηνπο Διιελεο 
εθνπιηζηέο ζην πιαίζην ηεο δηαξθνχο πξνζπάζεηαο 
ηνπ θιάδνπ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο 
ηνπ. (...) ην δηάζηεκα απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο θαη 
ηα ηέιε Ννεκβξίνπ, ν ειιελφθηεηνο πνληνπφξνο ζηφινο 
ησλ ζπλνιηθά 4.238 πινίσλ απνηηκάηαη ζηα 105,109 
δηζ. δνι. Δίλαη δειαδή ε αμία ηνπ κεγαιχηεξε ηεο αμίαο 
ησλ ζηφισλ ηεο Βξεηαλίαο, ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Ννξ-
βεγίαο καδί. Αληηθαηνπηξίδεη έηζη θαη ηα απμεκέλα κεξί-
δηα ηεο ειιελφθηεηεο λαπηηιίαο, ηα κεγαιχηεξα παγθν-
ζκίσο, επί ηεο ζπλνιηθήο ζαιάζζηαο κεηαθνξηθήο      
δπλακηθφηεηαο» (ην ξεπνξηάδ ζηελ «Καζεκεξηλή»).  

Σελ ίδηα ψξα, νη Διιελεο εθνπιηζηέο έρνπλ νχηε 
ιίγν νχηε πνιχ 56 θνξναπαιιαγέο θαη ε θπβέξλεζε 
εηνηκάδεηαη λα ηνπο ραξίζεη θαη άιιεο, φπσο πξφζθαηα 
έρεη εμαγγείιεη ν Σξ. Αιεμηάδεο, γηα λα έρνπλ επλντθφηεξν 
θαζεζηψο αληαγσληζηηθφηεηαο απφ άιιεο αληαγσλί-
ζηξηεο ρψξεο. Απηά, φηαλ ηελ ίδηα ψξα θνξνιεζηεχεη 
εξγαδφκελνπο, θησρνχο αγξφηεο, απηναπαζρνινχκελνπο.  

Δπίζεο, μεπέξαζαλ ηα 10 δηζ. επξψ ηα θέξδε ησλ 
500 κεγαιχηεξσλ εθνπιηζηηθψλ εηαηξεηψλ ζηελ Διιάδα 
γηα ην 2014, αχμεζε θαηά 18,3% ζε ζρέζε κε ην 2013. 
Καη απηφ παξά ηελ πνιχ κηθξφηεξε αχμεζε ηνπ θχθινπ 
εξγαζηψλ, πνπ ζεκαίλεη φηη ν ηδίξνο παξέκεηλε ζρεδφλ 
ν ίδηνο, άξα κεγάισζε ην πνζνζηφ ηνπ θέξδνπο. Πψο 
γίλεηαη; Με ηε κείσζε ησλ «ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ», κε 
κείσζε κηζζψλ λαπηεξγαηψλ αιιά θαη κείσζε πιεξσ-
κάησλ. Άγξηα ε εθκεηάιιεπζε απφ ηνπο εθνπιηζηέο... 

 

Καραμπινάτη παρέμβαση 

υπέρ των εφοπλιστών 

Α λνηρηή παξέκβαζε ππέξ ηνπ εθνπιηζηη-
θνχ θεθαιαίνπ έθαλε ην «Πνηάκη» ζηε 

Βνπιή, 21 Γεθέκβξε, δεηψληαο ηελ επέθηαζε 
εθαξκνγήο ηνπ αληηλαπηεξγαηηθνχ λφκνπ 2687/53 
θαη ζηα θαξάβηα ρσξεηηθφηεηαο απφ 1.500 έσο 
2.999 θ.ν.ρ. (δεμακελφπινηα, θνξηεγά θ.ά.). Σν 
«Πνηάκη» δεηά κείσζε ησλ νξγαληθψλ ζπλζέζε-
σλ, θηελφηεξν εξγαηηθφ δπλακηθφ ρσξίο ζπγθξν-
ηεκέλα κηζζνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα 
θαη θνξναπαιιαγέο γηα ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ 
ησλ εθνπιηζηψλ πνπ δηαρεηξίδνληαη θαξάβηα θαη 
ζε απηή ηε θαηεγνξία. Ζ πξνψζεζε απηήο ηεο 
αληεξγαηηθήο λνκνζεηηθήο πξφηαζεο ησλ εθνπιη-
ζηψλ, αμηνπνηείηαη γηα ηνλ δησγκφ ησλ λαπηεξγα-
ηψλ κε ζπγθξνηεκέλα δηθαηψκαηα ζηε βάζε ηεο 
.. Δξγαζίαο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπο κε θηε-
λφηεξν εξγαηηθφ δπλακηθφ, αχμεζε ηεο αλεξγίαο, 
ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ ΝΑΣ θαη ησλ άιισλ αζθαιη-
ζηηθψλ - ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ ησλ λαπηεξγαηψλ. 
Σν νξγαληθφ έιιεηκκα ζχκθσλα κε ηνλ πξνυπνινγη-
ζκφ ηνπ ΝΑΣ γηα ην 2016 είλαη ζην 1 δηζ. επξψ! 

 Σν "Πνηάκη" απνηειεί ην ιαγφ ηεο αληηιατθήο - 
αληεξγαηηθήο πνιηηηθήο ησλ εθνπιηζηψλ, ηεο θπ-
βέξλεζεο ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ, πξνηείλεη ηελ ίδηα πνιη-
ηηθή πνπ εθάξκνζαλ ΝΓ - ΠΑΟΚ, ζεκεηψλνπλ ζε 
αλαθνίλσζή ηνπο ηα λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ, 

ΣΔΦΔΝΩΝ, ΠΔΔΜΑΓΔΝ, ΠΔΠΡΝ θαη ΠΔ/ΝΑΣ, 

θαη θαινχλ ηνπο λαπηεξγάηεο, ηνπο εξγαδφκελνπο, 
ηνπο ζπληαμηνχρνπο, ηε λενιαία «λα θαηαδηθάζνπλ 
ηελ πξνθιεηηθή παξέκβαζε ηνπ "Πνηακηνχ", λα ζπκ- 
κεηέρνπλ κέζα απφ ηη γξακκέο ηνπ ηαμηθνχ εξγα-
ηηθνχ θηλήκαηνο γηα ηελ αλαηξνπή ηεο αληηιατθήο 
πνιηηηθήο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ εθπξνζψπσλ 
ηνπ, γηα ηελ ππεξάζπηζε θαη δηεχξπλζε ησλ        
δηθαησκάησλ ηεο εξγαηηθήο - ιατθήο νηθνγέλεηαο. 

 

 

 

 

 

 

Ζ  θπβέξλεζε ΤΡΗ-
ΕΑ – ΑΝΔΛ ηθαλν-

πνηψληαο ηηο απαηηήζεηο 
ηεο ΔΔ, ησλ δαλεηζηψλ θαη 
ηεο ληφπηαο πινπηνθξαηίαο, 
κε ηε δεχηεξε δφζε ησλ 
πξναπαηηνχκελσλ πέξαζε 
απφ ηε βνπιή θαη ηελ ηδησ-
ηηθνπνίεζε 14 αεξνδξνκί-
σλ ελψ ηαπηφρξνλα πξνσ-
ζεί ηελ παξαπέξα ηδησηηθν-
πνίεζε ηνπ ΟΛΠ, ηελ πα-
ξάδνζε ηνπ ζηνπο κνλνπσ-
ιηαθνχο νκίινπο. 

Γηα ηηο 21 Γεθέκβξε  
νξίζηεθε απφ ην ΣΑΗΠΔΓ ε 
εκεξνκελία θαηάζεζεο  
δεζκεπηηθψλ πξνζθνξψλ 
απφ ηα ελδηαθεξφκελα  
κνλνπψιηα COSCO, APM 
Terminal, NALS (ζπγαηξηθή 
ηεο MAERSK) θαη ICTS γηα 
ηελ εθπνίεζε ηνπ 67% ησλ 
κεηνρψλ ηνπ ΟΛΠ. Μαηψ-
λνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη 
δηακνξθψλνπλ πεξηβάιινλ 
κέγηζηεο εθκεηάιιεπζεο 
θαη θεξδνθνξίαο γηα ηα 
κνλνπψιηα.  

Οη δηνηθήζεηο ηεο ΟΜΤ-
ΛΔ θαη ησλ ζσκαηείσλ  
ζηνλ ΟΛΠ έρνπλ πηνζεηήζεη 
πιήξσο ηε ζηξαηεγηθή ηνπ 
θεθαιαίνπ. Έρνπλ θαζίζεη 
ζην ζβέξθν ησλ εξγαδνκέ-
λσλ, έρνληαο ηε ζηήξημε ηνπ 
ζπιινγηθνχ θαπηηαιηζηή  
ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο. Τπε-
ξεηνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ 
κεγάισλ επηρεηξεκαηηθψλ 
νκίισλ. πέξλνπλ απηαπά-
ηεο, ηε ινγηθή ηεο αλακν-
λήο, ηνπ «κηθξφηεξνπ  

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

θαθνχ», ησλ αηέξκνλσλ  
λνκηθψλ παξεκβάζεσλ, ηνπ 
«θνηλσληθνχ εηαηξηζκνχ», 
βάδνπλ πιάηε θαη νδεγνχλ 
ζηε δεκηνπξγία ηεηειεζκέ-
λσλ ζε βάξνο ησλ εξγαηνυ-
παιιήισλ ηνπ θιάδνπ. 

«Οη εξγαδφκελνη λα  
πάξνπλ ηελ ππφζεζε ηνπ 
αγψλα ζηα ρέξηα ηνπο, λα 
ζπκπνξεπηνχλ κε ηηο  
δπλάκεηο ηνπ ΠΑΜΕ, κε 
ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο, 
ζπζθέςεηο, ζπλειεχζεηο 
ζην Ληκάλη ηνπ Πεηξαηά θαη 
ζε φια ηα ιηκάληα ηεο 
ρψξαο», ηνλίδεη ζε αλα-
θνίλσζή ηεο ε Δεκνθξα-
ηηθή Ελφηεηα Ληκαληψλ  
θαη πξνζζέηεη: 

«Κιηκαθψλνπκε  ηνλ  
αγψλα κε πξφγξακκα δξά-
ζεο πνπ ζπγθξνχεηαη κε ηα 
κνλνπψιηα, ηελ ηδηνθηεζία 
θαη ηελ εμνπζία ηνπο. Γηα 
Ληκάληα θνηλσληθή ηδηνθηε-
ζία πνπ θαιχπηνπλ ηηο  
ιατθέο αλάγθεο, κε εξγαηηθή 
ιατθή εμνπζία. 

Λέκε ΟΥΙ ζην δηάινγν, 
ΟΥΙ ζηελ ππνηαγή. Με 
απηφ ην πιαίζην θαινχκε ζε 
ζπκκεηνρή ζηελ 24σξε  
απεξγία θαη ζπγθέληξσζε 
ζηελ πιαηεία Κιαπζκψλνο 
21 Γεθέκβξε θαη ψξα 11:30 
πκ. Γίλνπκε ζπλέρεηα, θιη-
καθψλνπκε ηελ πάιε καο, 
κε απφθαζε νξγάλσζε – 
πξνεηνηκαζία γηα λέα   
απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε  
κέζα ζην Γελάξε κε αηρκή 
ην αζθαιηζηηθφ.» 

Σ ν άγξην αληηιατθφ πεξηερφκελν 

ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηα πξναπαη-

ηνχκελα απνθάιπςαλ νη βνπιεπηέο ηνπ 

ΚΚΔ, επηζεκαίλνληαο κεηαμχ άιισλ, φηη:  

Πξνβιέπεη ηε ζχζηαζε δχν εηδψλ 

αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ε κία γηα ηε                    

δηαρείξηζε ησλ δαλείσλ θαη ε άιιε 

γηα ηε κεηαβίβαζε ησλ κε εμππεξε-

ηνχκελσλ δαλείσλ, «δηακνξθώλνληαο 

ην θέιπθνο κέζα από ην νπνίν ζα δξά-

ζνπλ απηέο νη επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζα 

έρνπλ κία αλεμέιεγθηε ιεηηνπξγία». 

Δμππεξεηεί ηηο ηξάπεδεο θαη ηα δηάθν-

ξα funds, πνπ επελδχνπλ γηα «λα βά-

ινπλ ζην ρέξη δηάθνξεο επηρεηξήζεηο, 

νη νπνίεο είλαη θεξδνθόξεο ή κπνξεί 

λα γίλνπλ θεξδνθόξεο» … «ελώ, από 

ηελ άιιε, πιεξώλνπλ νη εξγαδόκελνη, 

ηα ιαϊθά ζηξώκαηα πνπ θηλδπλεύνπλ 

λα ράζνπλ θαη ηα ζπίηηα ηνπο». 

Με ηα άξζξα γηα ηελ αλαζεψξεζε 

ησλ ζπκβάζεσλ γηα ηνπο απηνθη-

λεηφδξνκνπο  «ηόζν ε πξνεγνύκελε 

θπβέξλεζε όζν θαη ε ζεκεξηλή δίλεη 

δωξάθη 330 εθαηνκ. ζηνπο κεγαινθαηα-

ζθεπαζηέο», ελώ ην θξάηνο αλαιακβάλεη 

ην επηρεηξεκαηηθό ξίζθν». 

Ζ ΝΓ, πνπ «ζθίδεη ηα ηκάηηά ηεο γηα ην 

όηη 100 εθαηνκκύξηα ζα δνζνύλ ζηνπο 

δεκνζίνπο ππαιιήινπο θαη δελ ιέεη θνπ-

βέληα, όηαλ δίλνληαη 330 εθαηνκ. ζηνπο 

εξγνιάβνπο», έρεη ζηφρν, λα θαιιηεξγή-

ζεη ηνλ θνηλσληθφ απηνκαηηζκφ θαη λα 

ζηξέςεη ηνπο ηδησηηθνχο ππαιιήινπο 

ελάληηα ζηνπο δεκφζηνπο, «γηα λα κπν-

ξέζνπλ ην κεγάιν θεθάιαην, νη κνλνπω-

ιηαθνί όκηινη λα ζπλερίζνπλ λα εθκεηαι-

ιεύνληαη ην ιαό θαη ηνπο εξγαδόκελνπο». 

Δίλαη πξφθιεζε λα κηιάλε γηα απμή-

ζεηο ζηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, φηαλ 

ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2016 αλαθέ-

ξεηαη φηη «ζα ππάξμεη εμνηθνλφκεζε απφ 

ην λέν εληαίν κηζζνιφγην 18,3 εθαηνκκπ-

ξίσλ επξψ» θαη φηαλ ήδε νη δεκφζηνη 

ππάιιεινη έρνπλ ράζεη 6 κηζζνχο. 

«Ο "νδηθόο ράξηεο" πνπ αθνινπζείηε, 

είλαη ν ίδηνο κε απηνύο ηωλ θπβεξλήζεωλ 

ηεο ΝΓ θαη ηνπ ΠΑΣΟΚ. Ο δξόκνο απηόο 

έρεη ωο νδόζηξωκα ηε θηελή εξγαηηθή 

δύλακε, πνπ επηηπγράλεηαη κε ηηο αλαδηαξ-

ζξώζεηο πνπ απαηηνύλ ε ΔΔ, νη κνλνπωιη-

αθνί όκηινη, ελώ πιήηηεη ηνπο απηναπαζρν-

ινύκελνπο, ηνπο κηθξνύο θαη κεζαίνπο 

αγξόηεο». Ωζηφζν, «ε κεγάιε επίζεζε, 

είλαη κπξνζηά καο. Δίλαη ην Αζθαιηζηηθό 

πνπ αθνξά ηνπο πάληεο, ηα Δξγαζηαθά θαη 

βέβαηα ην Αγξνηηθό θαη νη ηδηωηηθνπνηήζεηο». 

Σέινο νη βνπιεπηέο ηνπ ΚΚΔ θάιεζαλ 
ηνπο εξγαδφκελνπο «λα ηνπο γπξίζνπλ 

ηελ πιάηε. Να νηθνδνκήζνπλ ηε δηθηά 

ηνπο ιαϊθή ζπκκαρία, ην δηθό ηνπο ζηξα-

ηόπεδν, απέλαληη ζε απηόλ ηνλ νξπκα-

γδό πνπ έξρεηαη από όιεο ηηο άιιεο πηέ-

ξπγεο. Να εληζρύζνπλ ηα ηαμηθά ζωκαηεί-

α, λα δεκηνπξγήζνπλ πξνϋπνζέζεηο γηα 

έλα ζηακάηεκα απηήο ηεο επίζεζεο θαη 

λα βάινπλ ζηόρν γηα ηελ αλαηξνπή.        

Τα ζηπαηόπεδα έσοςν οπιοθεηηθεί». 

 

 

 

 

 

 

 

 Κνπή Πξσηνρξνληάηηθεο Πίηαο ζηα 
γξαθεία ηεο ΠΔΜΔΝ ζηνλ Πεηξα ηά,  

Πέκπηε 14 Ηαλνπαξίνπ 2016 ζηηο 11:00 πκ 

 Γηνξηή γηα ηα παηδηά ζηνλ Πεηξαηά, ην 
άββαην 16 Ηαλνπαξίνπ 2016 ζηηο 11:00  πκ 

 Κνπή Πξσηνρξνληάηηθεο Πίηαο & Γηνξηή 
γηα ηα παηδηά ζηε Υίν, Κπξηαθή 10 Γελάξε  
2016 ζηηο 11:00 πκ 

 Δπίζθεςε ζηελ ΑΔΝ Υίνπ, Γεπηέξα 11  

Γελάξε  2016 

 Δπίζθεςε ζηελ ΑΔΝ Μαθεδνλίαο,        
Γεπηέξα 18 Γελάξε 2016  

 Δπίζθεςε ζηελ ΑΔΝ Κξήηεο, Γεπηέξα       
25  Γελάξε  2016 

Από ην ηερληθό ζεκηλάξην ζηελ ΠΔΜΔΝ 5 Γεθέκβξε 



 

 Σειίδα 3Α  Γεθέκβξεο 2015 

Αγαπεηνί πξνζθεθιεκέλνη,  
ζχληξνθνη απφ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ παιαίκαρσλ 
αγσληζηψλ πνπ δε βξίζθνληαη ζήκεξα θνληά καο, 
αγαπεηνί θίινη θαη θίιεο, 

ζχληξνθνη θαη ζπληξφθηζζεο, 

αο επραξηζηνχκε πνιχ πνπ ηηκάηε ηε ζεκεξηλή 
εθδήισζε ηεο Σνκεαθήο Οξγάλσζεο Μεηαθνξψλ 
ηεο Κνκκαηηθήο Οξγάλσζεο Αηηηθήο. 

Υαηξφκαζηε πνιχ πνπ πξαγκαηνπνηνχκε απηή 
ηελ εθδήισζε πξνο ηηκή ησλ 97 ρξφλσλ απφ ηελ 
ίδξπζε ηνπ ΚΚΔ, ζηνλ Πεηξαηά, εδψ πνπ γελλήζε-
θε ην Κφκκα καο. 

ήκεξα, ζην πινίν "Hellas Liberty", πνπ ην 
ζθαξί ηνπ ζπκβνιίδεη κηα ζεκαληηθή πεξίνδν ηεο 
δσήο θαη ησλ αγψλσλ ησλ εξγαηψλ ηεο ζάιαζ-
ζαο, ζέινπκε λα αλαθεξζνχκε ζηελ πξσηνπφξα 
ζπκβνιή ηνπ ΚΚΔ ζηνπο αγψλεο ησλ λαπηεξγαηψλ 
θαη ζηηο ζέζεηο ηνπ Κφκκαηφο καο γηα ηε λαπηηιία. 

Αγαπεηνί θίινη θαη ζχληξνθνη, 

Σν ΚΚΔ, ζε 3 ρξφληα, ην Ννέκβξε ηνπ 2018, ζπκ- 
πιεξψλεη 100 ρξφληα δσήο θαη αζίγαζηεο πάιεο. 

Απηή δελ είλαη κηα επέηεηνο πνπ αθνξά κφλν 
ηνπο θνκκνπληζηέο θαη ηηο θνκκνπλίζηξηεο. 

Ζ ηζηνξηθή δηαδξνκή ελφο αηψλα αθνξά ηελ 
εξγαηηθή ηάμε, ηα ιατθά ζηξψκαηα, ηε λενιαία καο, 
γηαηί ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα εθθξάδεη ην ΚΚΔ, 
πξσηαγσληζηψληαο ζηελ πάιε γηα θάζε 
εξγαηηθφ - ιατθφ δηθαίσκα, γηα ηελ θαηάξ-
γεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο αλζξψπνπ απφ 
άλζξσπν θαη ην ρηίζηκν κηαο αλψηεξεο 
θνηλσλίαο, πνπ ην ηηκφλη ηεο εμνπζίαο ζα 
ην θξαηνχλ νη παξαγσγνί ηνπ πινχηνπ θαη 
ε ππμίδα ζα δείρλεη ηελ πνξεία ηθαλνπνίε-
ζεο ησλ ιατθψλ αλαγθψλ. 

Ζ ηζηνξία ηνπ εξγαηηθνχ θαη θνκκνπλη-

ζηηθνχ θηλήκαηνο πνιχπιεπξα δηδάζθεη 

θαη ην ΚΚΔ, σο επαλαζηαηηθφ θφκκα,    

νιφπιεπξα δηδάζθεηαη θαζεκεξηλά. 

Γηα λα γίλεηαη πην απνηειεζκαηηθφ, λα 

αληέρεη, γηα λα κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη 

θαη ζηηο πην δπλαηέο θνπξηνχλεο ηεο ηαμη-

θήο πάιεο. Δληζρχνληαο ηηο θνκκνπληζηηθέο αξρέο, 

δπλακψλνληαο ζπλερψο ηνπο δεζκνχο ηνπ κε ηελ 
εξγαηηθή ηάμε, ην ιαφ καο. 

Καζεκεξηλά, ζην δηάβα απηψλ ησλ ρξφλσλ, 

επηβεβαηψλνληαη νη πξνβιέςεηο θαη εθηηκήζεηο      

ηνπ ΚΚΔ, ε επηθαηξφηεηα θαη αλαγθαηφηεηα ηεο 

ζηξαηεγηθήο  ηνπ. 

Όια φζα ζπκβαίλνπλ απηέο ηηο κέξεο γχξσ καο: 

Απφ ηελ πνιχλεθξε επίζεζε ησλ θαλαηηθψλ 

ηνπ "Ηζιακηθνχ Κξάηνπο" ζην Παξίζη θαη φ,ηη αθν-

ινχζεζε. Σελ έληαζε ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ επεκ-

βάζεσλ ζην θφλην ησλ κεγάισλ ελδντκπεξηαιηζηη-

θψλ αληηζέζεσλ θαη αληαγσληζκψλ ζηε Μέζε      

Αλαηνιή, ηε πξία, ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην θαη ηε 

Βφξεηα Αθξηθή, φπνπ ζπγθξνχνληαη ηζρπξά θαπη-

ηαιηζηηθά θξάηε, φπσο νη ΖΠΑ, ε Ρσζία, ε Γαιιία, 
ε Γεξκαλία, ε Μεγ. Βξεηαλία, ε Σνπξθία, ηα αξαβη-

θά θξάηε θαη νη κνλαξρίεο ηνπ Κφιπνπ, πνπ αλά-

βνπλ φινη καδί ηε θσηηά ηνπ Γ’ Παγθφζκηνπ ηκπε-

ξηαιηζηηθνχ Πνιέκνπ, κηαο θαη νη πεξηθεξεηαθέο 

ζπγθξνχζεηο θαη ηκπεξηαιηζηηθνί πφιεκνη είλαη ήδε 

ζε εμέιημε, εδψ θαη πνιιά ρξφληα. 

Σελ νηθνλνκηθή θαπηηαιηζηηθή θξίζε πνπ βηψλεη 

ε ρψξα καο κε ηα κλεκφληα θαη ηα αιιεπάιιεια 

αληηιατθά κέηξα ησλ θπβεξλήζεσλ ΤΡΗΕΑ -       

ΑΝΔΛ αιιά θαη ησλ νκντδεαηψλ ηνπο, ησλ ΝΓ - 

ΠΑΟΚ - Πνηακηνχ - Έλσζεο Κεληξψσλ, αιιά θαη 
ην λαδηζηηθφ εγθιεκαηηθφ κφξθσκα ησλ δνινθφ-

λσλ θαζηζηψλ ηεο εγεζίαο ηεο Υξπζήο Απγήο. 

Σε ζπλερφκελε χθεζε θαη θξίζε ζηελ ίδηα ηελ 

Δπξσδψλε θαη ηελ ΔΔ, αιιά θαη κε ππαξθηή ηελ 

πξννπηηθή λα βαζχλεη αθφκα πεξηζζφηεξν θαη λα 
ζπγρξνληζηεί θαη ζε άιια ζεκεία ηνπ πιαλήηε, 

κεδέ εμαηξνπκέλσλ ηεο Ηαπσλίαο, ησλ ΖΠΑ, ησλ 

ρσξψλ ησλ BRICS θ.ιπ. 

Όια απηά απνδεηθλχνπλ φηη νη ιανί, ε εξγαηηθή 
ηάμε, φινη νη ηαπεηλσκέλνη θαη  θαηαθξνλεκέλνη, 
πξέπεη λα ελσζνχλ ζε θάζε ρψξα, ζε θάζε 
ήπεηξν, ζε φιν ηνλ θφζκν, λα ζπληνλίζνπλ ηελ 
πάιε ηνπο, λα νξγαλψζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο, κε 
πξσηνπνξία ηα Κνκκνπληζηηθά Κφκκαηα, λα        
δηαηππψζνπλ ηελ θνηλή ζηξαηεγηθή ηνπο, λα     
πεξάζνπλ ζηε ζπλνιηθή αληεπίζεζε, έηζη ψζηε λα 
πεξάζνπκε νξηζηηθά απφ ηελ πξντζηνξία ησλ  
ηαμηθψλ θνηλσληψλ ζηελ πξαγκαηηθή ηζηνξία ηεο 
αλζξσπφηεηαο ηεο αηαμηθήο θνηλσλίαο, ρσξίο  
εθκεηάιιεπζε αλζξψπνπ απφ άλζξσπν, κε ηνλ 
εξγαδφκελν θπξίαξρν ηνπ πινχηνπ πνπ παξάγεη, 
δηαθεληεπηή ηεο ίδηαο ηεο δσήο ηνπ. 

Απηά ηα δεηήκαηα ζέηνπκε εκείο γηα ζπδήηεζε 
κέζα ζην ιαφ θαη φρη ηηο ζπζθέςεηο - παξσδία πνπ 
θαιεί ν Σζίπξαο ηα πνιηηηθά θφκκαηα, γηα λα ηνλ 
βγάινπλ απφ ηε δχζθνιε ζέζε πνπ έρεη βξεζεί 
εμαηηίαο ησλ βάξβαξσλ κέηξσλ ζην Αζθαιηζηηθφ, 
ζηε θνξνινγία θαη άιια πνπ νθείιεη λα πάξεη κε 
βάζε ην κλεκφλην πνπ ππφγξαςε θαη ηηο δηαπξαγ-

καηεχζεηο πνπ έθαλε. 

    Σν ΚΚΔ ηέηνηα ράξε 
δε ζα ηνπ θάλεη. Αο ηα 
βξεη κε ηνλ Κακκέλν, 
ηνλ Λεβέληε θαη ηνπο 
άιινπο πξφζπκνπο. 

Σα πρώτα βήματα των ναυτεργατών 

Αγαπεηνί θίινη θαη ζχληξνθνη, 
Ζ ειιεληθή εκπνξηθή λαπηηιία αλαπηχζζεηαη, 

αθφκα απφ ηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα - αξρέο 19νπ, 
ζηε βάζε ηνπ ηδηαίηεξνπ ξφινπ πνπ εθπιεξψλεη 
ην εκπνξηθφ θεθάιαην ζε ειιεληθέο παξνηθίεο ζην 
εμσηεξηθφ θαη ζηε ρψξα καο. 

Ζ εκπνξηθή λαπηηιία ζπληέιεζε απνθαζηζηηθά 
ζηελ αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνχ θαπηηαιηζκνχ, κε 
ζεκείν ηνκήο ηελ είζνδν ησλ αηκνπιντθψλ πινί-
σλ πνπ εθηφπηζαλ ηα ηζηηνθφξα, κεηά ην 1870, ζε 
κηα πνξεία αχμεζεο ηεο ζπζζψξεπζεο θεθαιαίσλ 
ησλ κεγαιέκπνξσλ θαη ησλ εθνπιηζηψλ, πνπ 
θαξπψζεθαλ πςειά θέξδε απφ ηε δξνκνιφγεζε 
πινίσλ, αξρηθά ζην Αηγαίν θαη ην Ηφλην Πέιαγνο, 
ζηε Μεζφγεην θαη ηε Μαχξε Θάιαζζα. 

Σέιε ηνπ 19νπ αηψλα - αξρέο ηνπ 20νχ, νη 
Έιιελεο εθνπιηζηέο επέθηεηλαλ ηηο δξαζηεξηφηε-
ηέο ηνπο θαη αχμεζαλ πνιχ ηα θέξδε ηνπο, αμην-
πνηψληαο, κεηαμχ ησλ άιισλ, αθφκα θαη ηε κεηα-
θνξά ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ πνιέκνπ ησλ Μπφεξο, αλάκεζα ζηνπο 
Άγγινπο θαη ηνπο Οιιαλδνχο απνίθνπο ζηε Νφηηα 
Αθξηθή θαη ζηε ζπλέρεηα ζηνλ Α’ Παγθφζκην ηκπε-
ξηαιηζηηθφ Πφιεκν. 

Σηο παξακνλέο ηνπ Α’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ν 
ειιελφθηεηνο ζηφινο απνηειείηαη απφ 500 πεξί-
πνπ αηκφπινηα, ηα νπνία δηαρεηξίδνληαλ 256 λαπ-
ηηιηαθέο εηαηξείεο, εθ ησλ νπνίσλ 155 βξίζθνληαλ 
ζηελ Διιάδα, 47 ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, 55 ζηε 
Μαχξε Θάιαζζα θαη 13 ζην Λνλδίλν.  

Σα πιεξψκαηα ησλ πινίσλ ζπλεηδεηνπνηνχλ 
ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο νξγάλσζεο απφ ηα ηέιε ηνπ 
19νπ αηψλα θαη πξνρσξνχλ ζηε ζπγθξφηεζε θπξί-
σο νκίισλ αιιεινβνήζεηαο, γηα λα ζπλελψζνπλ 
ηηο δπλάκεηο ηνπο απέλαληη ζην εθνπιηζηηθφ θεθά-
ιαην πνπ γίλεηαη ζπλερψο θαη πην επηζεηηθφ. 

 

Σηκνχκε ηνπο πξσηνπφξνπο αγσληζηέο πνπ 
άλνημαλ απηφλ ην δξφκν ζε αληίμνεο ζπλζήθεο! 

Σν Μάξηε ηνπ 1901 ηδξχεηαη ζηνλ Πεηξαηά ν 
Αηκνκεραλνπξγηθφο χλδεζκνο "Ο ΠΡΟΜΖΘΔΤ" 
θαη ζηελ πνξεία, ηελ πεξίνδν 1902 - 1904, ηδξχν-
ληαη ηα ζσκαηεία ησλ Ναπηψλ, ησλ Λνγηζηψλ,        
ησλ Θεξκαζηψλ, ησλ Θαιακεπφισλ θαη ησλ  
Ναπηνκαγείξσλ. 

Απφ ην 1905 νξγαλψλνληαη νη πξψηεο επηηπρε-
κέλεο θηλεηνπνηήζεηο γηα ηελ θαζηέξσζε αζθαιη-
ζηηθήο εηζθνξάο ησλ εθνπιηζηψλ θαη ηνπ θξάηνπο 
ζην ΝΑΣ. 

Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη ε λαπηεξγαηηθή απεξ-
γία ηνπ Απξίιε ηνπ 1910, γηα ηε κείσζε ησλ σξψλ 
εξγαζίαο, ηε βειηίσζε ησλ φξσλ δηακνλήο θαη 
δηαηξνθήο ζηα θαξάβηα, ζε ζχγθξνπζε κε ηνπο 
εθνπιηζηέο θαη ηελ θπβέξλεζε Γξαγνχκε, πνπ 
ρξεζηκνπνίεζε φια ηα απεξγνζπαζηηθά κέζα. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ζε απηήλ ηελ απεξγία ε 
νκηιία ελφο απεξγνχ, θαηά ηελ απεξγηαθή ζπγθέ-
ληξσζε ζην Δξγαηηθφ Κέληξν Αζήλαο, ζηελ νδφ 
Αηφινπ, ν νπνίνο πξαγκαηηθά έδεημε ην δξφκν: 

"Παν ό,ηι δίδεηαι ειρ ηον επγάηην δεν είναι 
παποσή, είναι επιζηποθή. Είναι μεπική καηαβο-
λή απένανηι ολικού σπέοςρ οθειλοςμένος ειρ 
αςηόν. Ό,ηι και αν ηος κάμοςν ηος επγάηη,     
οςδέποηε θα μποπέζοςν να ηον εξοθλήζοςν, 

έωρ όηος οπγανωμένορ και δςναηόρ θα 

πάπει πίζω ηο όλον πος ηος ανήκει". 

    Οη λαπηεξγάηεο ζπλερίδνπλ ηνπο αγψλεο 
ηνπο, ζηηο επηθίλδπλεο ζπλζήθεο ηνπ Α’ Πα-
γθφζκηνπ Πνιέκνπ, κε ηξαγηθέο ζπλέπεηεο. 

     Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, βπζί-
ζηεθαλ 143 πινία, ράζεθαλ πνιιέο αλ-
ζξψπηλεο δσέο, ελψ νη εθνπιηζηέο θαξ-
πψζεθαλ κεγάια πνζά απφ ηελ αζθάιεηα 
ησλ πινίσλ θαη αχμεζαλ ην ζηφιν ηνπο 
κεηαπνιεκηθά κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο. 

     Απφ ην 1910 παξαηεξείηαη έληαζε ηεο 
πξνζπάζεηαο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ηνπ 
πξσηνπφξνπ ηκήκαηφο ηεο ζηε λαπηηιία, 
γηα ηε ζπγθέληξσζε δπλάκεσλ θαη ηελ 

θαιχηεξε δπλαηή νξγάλσζε. 

Πξντφλ απηήο ηεο πξνζπάζεηαο είλαη ε ίδξπζε 
ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Πεηξαηά ην 1912 θαη ηεο 
ΓΔΔ ζηηο 3-10 Ννέκβξε 1917. 

Οη δηεξγαζίεο πνπ μεθίλεζαλ ζηηο αξρέο ηνπ 
αηψλα, έξημαλ ην ζπφξν ηνπο θη απηφο θάξπηζε.      
εμειίμεηο πξνθάιεζαλ πνηνηηθή αιιαγή. 

Με το ΚΚΕ στην πρώτη γραμμή 

Απνηέιεζκα ηεο αλάπηπμεο ηνπ εξγαηηθνχ θηλή-
καηνο θαη ηεο ζπλάληεζήο ηνπ κε ηνλ επηζηεκνλη-
θφ θνκκνπληζκφ, θάησ απφ ηελ ηζρπξή επίδξαζε 
ηεο Μεγάιεο νζηαιηζηηθήο Ορησβξηαλήο Δπαλά-
ζηαζεο ζηε Ρσζία, ην 1917, ήηαλ ε γέλλεζε ηνπ 
νζηαιηζηηθνχ Δξγαηηθνχ Κφκκαηνο Διιάδαο 
(ΔΚΔ), πνπ ην 1924 κεηνλνκάζηεθε ζε Κνκ-
κνπληζηηθφ Κφκκα. 

Σν ΔΚΔ γελλήζεθε ζηηο 17 Ννέκβξε 1918 
ζηνλ Πεηξαηά, Αθηή Μηανχιε θαη ζηνά Ρηδάξε, ζηα 
γξαθεία ηεο "Παλειιήληαο Δλψζεσο Μεραληθψλ 
Δκπνξηθψλ Αηκνπινίσλ" (ΠΔΜΔΑ), φπσο είρε 
κεηνλνκαζηεί απφ ην 1914 ν "ΠΡΟΜΖΘΔΤ".  

Κη απηφ έρεη ηε δηθή ηνπ ζεκαζία. 

Αλάκεζα ζηνπο "δσεξφηεξνπο θαη ζπλεηδεηφηε-

ξνπο εθπξνζψπνπο ηνπ ειιεληθνχ πξνιεηαξηά-

ηνπ" πνπ κεηέρνπλ ζην πλέδξην, βξίζθνληαη, 

φπσο γξάθεη ν Αβξαάκ Μπελαξφγηα, θαη λαπηηθνί. 

Ζ ίδξπζε ηνπ Κφκκαηνο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο 

έδσζε ψζεζε ζηελ πάιε γηα ηε ρεηξαθέηεζε ησλ 

"ηαπεηλψλ θαη θαηαθξνλεκέλσλ", γηα ηε δηακφξ-

θσζε ηαμηθήο ζπλείδεζεο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

ηαμηθήο πάιεο. 11 έσο 20 Ννέκβξε 1920 πξαγκα-
ηνπνηείηαη ην ηδξπηηθφ πλέδξην ηεο Παλειιήληαο 

Οκνζπνλδίαο Ναπηεξγαηηθψλ Δξγαηηθψλ Οξγα-

λψζεσλ (κεηέπεηηα ΠΝΟ). 

(Σπλέρεηα ζηε ζειίδα 3Β) 

 

 

 

 

Ζ νκηιία ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ, Γεκήηξε Κνπηζνχκπα, ζηελ εθδήισζε ηεο 
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 Σειίδα 3Β Γεθέκβξεο 2015 

(Σπλέρεηα από ηε ζειίδα 3Α) 

ην Καηαζηαηηθφ ηεο Οκνζπνλδίαο γίλεηαη ιφ-
γνο γηα "ηελ θαηάξγεζε ηεο εθκεηαιιεπηηθήο θνη-
λσλίαο" θαη ηελ πηνζέηεζε ηεο "αξρήο ηεο ηαμηθήο 
πάιεο". Ζ δηαπάιε είλαη ζθνδξφηαηε θαη νη αζηη-
θέο - ξεθνξκηζηηθέο δπλάκεηο ζα αξπάμνπλ ηελ 
εγεζία ηεο ΠΝΟ ηελ επφκελε πεξίνδν, σο απνηέ-
ιεζκα ηεο νξγαλσκέλεο παξέκβαζεο ηνπ αζηηθνχ 
θξάηνπο θαη ησλ εθνπιηζηψλ. 

Ζ Κνκκαηηθή Οξγάλσζε Ναπηεξγαηψλ ηνπ Κ-
ΚΔ είλαη ζηελ πξψηε γξακκή ηνπ αγψλα θαη ν 
ξφινο ηεο είλαη πνιχηηκνο ζηηο κεγάιεο απεξγηα-
θέο θηλεηνπνηήζεηο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1923, ζε κηα 
ζθιεξή ζχγθξνπζε ζηνλ Πεηξαηά, ελάληηα ζηελ 
πνιηηηθή κείσζεο ησλ κηζζψλ θαη απειεπζέξσζεο 
ησλ καδηθψλ απνιχζεσλ.  

Σν αζηηθφ θξάηνο επηηέζεθε ζηνπο απεξγνχο, 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθφκα θαη ζηξαηησηηθέο δπλά-
κεηο, κε απνηέιεζκα 3 λεθξνχο ζηηο 22 Απγνχζηνπ 
θαη 11 λεθξνχο ζην Παζαιηκάλη ζηηο 23 Απγνχ-
ζηνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη θνκκνπληζηέο        
ζεξκαζηέο, Υαξάιακπνο Αλησληάδεο θαη Κψζηαο 
Γθαηδήο. 

Σν Μάε ηνπ 1924, νη λαπηεξγάηεο δέλνπλ ηα 
θαξάβηα γηα 20 κέξεο, κε αίηεκα ηελ αχμεζε ησλ 
κηζζψλ ηνπο θαη ε θπβέξλεζε απαληάεη κε       
επηζηξάηεπζε ησλ απεξγψλ.  

Ζ παξέκβαζε ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο γηα ηνλ 
έιεγρν ηεο ΓΔΔ εληείλεηαη ηφζν επί δηθηαηνξίαο 
ηνπ Πάγθαινπ, φζν θαη ζηε ζπλέρεηα.  

ην 3ν θαη 4ν πλέδξην ηεο ΓΔΔ, απνθιείνληαη 
ζσκαηεία πνπ παιεχνπλ ζε ηαμηθή θαηεχζπλζε. 
Κνκκνπληζηέο θαη άιινη αγσληζηέο ζπλδηθαιηζηέο 
ζπιιακβάλνληαη, θπιαθίδνληαη, ζηέιλνληαη ζηελ 
εμνξία.  

Σα ηαμηθά λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία δίλνπλ απν-
θαζηζηηθή απάληεζε. Σν 1927 ζπγθξνηνχλ ηε 
Ναπηεξγαηηθή Έλσζε Πεηξαηά, πνπ ζηεξίδεηαη απφ 
ηνπο εξγάηεο ηεο ζάιαζζαο θαη δίλεη δχλακε γηα 
ηε ζπγθξφηεζε "επηηξνπψλ θαξαβηψλ".  

Ζ Ναπηεξγαηηθή Έλσζε Πεηξαηά κεηνλνκάδεηαη 
ζχληνκα ζε Ναπηεξγαηηθή Έλσζε Διιάδαο, ε 
νπνία ζπκκεηέρεη ζηελ ίδξπζε ηεο Δλσηηθήο ΓΔΔ 
θαη παξάιιεια αλνίγεη ηα θηεξά ηεο θαη βάδεη βά-
ζεηο ζε κεγάια ιηκάληα ηνπ εμσηεξηθνχ, φπσο ζηε 
Μαζζαιία, ην Ρφηεξληακ, ηελ Ακβέξζα, ην 
Μπνπέλνο Άηξεο θαη άιια. 

Δράση στα λιμάνια του εξωτερικού                

και στις επιτροπές καραβιών 

Αγαπεηνί ζχληξνθνη θαη θίινη, 
Ζ δηεζλήο θαπηηαιηζηηθή θξίζε 1929-1933 εθδε-

ιψλεηαη θαη ζηε λαπηηιία. Οη κηζζνί κεηψλνληαη, νη 
άλεξγνη απμάλνληαη, ρεηξνηεξεχνπλ νη φξνη εξγαζίαο. 

Ζ θαπηηαιηζηηθή θξίζε επηδξά αξλεηηθά ζηελ 
αγσληζηηθή δηάζεζε ησλ πιεξσκάησλ, ην θίλεκα 
νδεγείηαη ζε ππνρψξεζε. Γπλάκεηο ηεο Ναπηεξγα-
ηηθήο Έλσζεο Διιάδαο ζπγθεληξψλνπλ ηηο πξν-
ζπάζεηέο ηνπο ζηελ αλαζχληαμε ηνπ λαπηεξγαηη-
θνχ θηλήκαηνο, ξίρλνπλ κεγάιν βάξνο ζηελ νξγά-
λσζε θαη θηλεηνπνίεζε ησλ αλέξγσλ. 

Μαξηπξίεο ηεο επνρήο θαηαγξάθνπλ ηηο ζπλζή-
θεο δσήο θαη εξγαζίαο ζηα θαξάβηα. Οη λαπηεξγά-
ηεο ηα απνθαινχλ "θάηεξγα", "πισηέο ζηδεξέληεο 
θπιαθέο" ή αθφκα θαη "ειιεληθά θέξεηξα"!  

Ζ ηξνθή άζιηα, νη ψξεο εξγαζίαο εμαληιεηηθέο. 
Οη λαπηεξγάηεο θνηκφληνπζαλ ζπρλά ζηηο απνζή-
θεο, καδί κε ηα πνληίθηα. Πνιινί απφ απηνχο γίλν-
ληαλ θπκαηηθνί. 

Σνλ Ηνχλε ηνπ 1932, ε θπβέξλεζε Βεληδέινπ 
ζέξλεη ζε δίθε ηε Ναπηεξγαηηθή Έλσζε Διιάδαο 
κε ηνλ αληηθνκκνπληζηηθφ λφκν ηνπ "Ηδησλχκνπ", 
γηαηί ζχκθσλα κε ηνλ Δηζαγγειέα "παξέθθιηλε ηνπ 
ζθνπνχ ηεο θαη έρεη ζθνπφ ηε βίαηε αλαηξνπή ηνπ 
θνηλσληθνχ θαζεζηψηνο"! 

ηηο ζπλζήθεο απηέο, έρεη κεγάιε ζεκαζία ε 
θηλεηνπνίεζε 2.000 θαη πάλσ αλέξγσλ πνπ πξαγ-
καηνπνηήζεθε ζηηο 30 Ηνχλε 1932 απφ ηνλ Πεηξαηά 
ζηελ Αζήλα, ζε θιίκα αζηπλνκνθξαηίαο. 

Ζ επηκνλή ησλ λαπηεξγαηψλ νδήγεζε ζηελ 
ηθαλνπνίεζε ζεηξάο αηηεκάησλ πνπ αθνξνχζαλ 
ηε ιεηηνπξγία ζπζζηηίσλ, ηνπ Γξαθείνπ Ναπηηθήο 
Δξγαζίαο θ.ά. 

Σν θίλεκα αλαθάκπηεη. Με πξσηνβνπιία ηεο 
Ναπηεξγαηηθήο Έλσζεο Διιάδαο, νξγαλψλεηαη 
πνιπήκεξε απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε ην 1934, αι-
ιά θαη ην 1935, ζηελ νπνία ην αζηηθφ θξάηνο απα-
ληά κε επηζηξάηεπζε ησλ απεξγψλ. 

Σν πεξηνδηθφ "Ναπηηθά Υξνληθά" ηεο πεξηφδνπ 
απηήο έγξαθε ραξαθηεξηζηηθά φηη: 

"Καζώο ηα πινία εθηλνύλην καθξάλ ηεο αθηίλνο 
επηηεξήζεωο ηνπ Κξάηνπο, ηαύηα απεηέινπλ πξό-
ζθνξνλ έδαθνο, δηά ηελ δηείζδπζηλ ηνπ θνκκνπλη-
ζκνύ… Δπί ηωλ πινίωλ εζεκεηνύλην αλαηαξαραί, 
αθόκε θαη ζηάζεηο. Δηο ηίπνηε δελ ερξεζίκεπαλ νη 
παξαηλέζεηο θαη αη ζεξκαί ζπζηάζεηο…".  

Ζ δηθηαηνξία ηνπ Μεηαμά ζηηο 4 Απγνχζηνπ 
1936 ζέηεη εθηφο λφκνπ ην ΚΚΔ θαη ηε Ναπηεξγαηη-
θή Έλσζε Διιάδαο.  

Σα λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία αιψλνληαη απφ 
ζηνηρεία ηεο δηθηαηνξίαο θαη ησλ εθνπιηζηψλ. Οη 
θνκκνπληζηέο θαη άιινη αγσληζηέο δηψθνληαη απφ 
ηελ Αζθάιεηα.  

Πνιινί ζπιιακβάλνληαη, θπιαθίδνληαη θαη εμν-
ξίδνληαη. Παξά ηηο δηψμεηο, νη θνκκνπληζηέο λαπ-
ηεξγάηεο ζπλερίδνπλ ηε δξάζε ηνπο ζηα ιηκάληα 
ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ζηηο "επηηξνπέο θαξαβηψλ". Ζ 
έδξα ηεο Ναπηεξγαηηθήο Έλσζεο κεηαθέξεηαη ζηε 
Μαζζαιία.  

Δπί δηθηαηνξίαο Μεηαμά, ηα θαζαξά θέξδε ησλ 
εθνπιηζηψλ απμάλνληαη πεξηζζφηεξν απφ 30%, νη 
κηζζνί δηαηεξνχληαη ζε ρακειά επίπεδα θαη ην 
ΝΑΣ ιεειαηείηαη απφ ην θαζεζηψο. 

Οη εθνπιηζηέο απνθνκίδνπλ κεγάια θέξδε, 
αλαπηχζζνληαο εκπνξηθέο ζρέζεηο κε ηηο θαζηζηη-
θέο δπλάκεηο ηνπ Φξάλθν, ζηνλ εκθχιην πφιεκν 
ηεο Ηζπαλίαο 1936-1939.  

Οη λαπηεξγάηεο, αθνινπζψληαο ην θάιεζκα ηεο 
ΚΔ ηνπ ΚΚΔ, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1937, γηα ζηήξημε 
ηνπ ιανχ ηεο Ηζπαλίαο θαη ηελ απνηξνπή ηεο ρξε-
ζηκνπνίεζεο ησλ πινίσλ γηα ηνλ πνιεκηθφ εθνδη-
αζκφ ησλ θαζηζηψλ, αλέπηπμαλ πινχζηα δηεζληζηη-
θή δξάζε, κε πξσηνπφξνπο ηνπο θνκκνπληζηέο. 

Απφ ηνπο 400 Έιιελεο αγσληζηέο πνπ εληά-
ρζεθαλ ζε δηάθνξεο κνλάδεο ησλ Γηεζλψλ Σαμη-
αξρηψλ ζηελ Ηζπαλία, νη 64 ήηαλ λαπηεξγάηεο, 12 
εθ ησλ νπνίσλ έπεζαλ εξσηθά καρφκελνη, εθηειψ-
ληαο ην δηεζληζηηθφ ηνπο θαζήθνλ.  

Έλαο απφ ηνπο πξσηεξγάηεο ηνπ ειιεληθνχ 
ιφρνπ "Νίθνο Εαραξηάδεο" ήηαλ ν θνκκνπληζηήο 
λαπηεξγάηεο Νίθνο Καξαγηάλλεο.  

ΟΕΝΟ: 

"Κρατάτε τα πλοία εν κινήσει!" 

Αγαπεηνί θίινη θαη ζχληξνθνη,  
Με ηελ έλαξμε ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ ηκπεξηαιηζηη-

θνχ Πνιέκνπ, αλνίγεη κηα λέα εξσηθή ζειίδα ζηελ 
πάιε ηνπ ΚΚΔ θαη ηεο Κνκκαηηθήο Οξγάλσζεο 
Ναπηεξγαηψλ.  

Με ηε ζπλζεθνιφγεζε ηεο Γαιιίαο κε ηε θαζη-
ζηηθή Γεξκαλία, ην θαινθαίξη ηνπ 1940, ε έδξα ηεο 
Ναπηεξγαηηθήο Έλσζεο Διιάδαο κεηαθέξεηαη ζηε 
Νέα Τφξθε. Με ηελ επηβνιή ηεο γεξκαληθήο Καην-
ρήο ηνλ Απξίιε ηνπ 1941, κφιηο νη κηζνί πεξίπνπ 
απφ ηνπο ελ ελεξγεία λαπηεξγάηεο βξίζθνληαη 
ζηελ Διιάδα, ελψ νη ππφινηπνη είλαη δηαζθνξπη-
ζκέλνη ζηε Βξεηαλία θαη ζε άιια ιηκάληα ηεο Αλα-
ηνιήο, ηεο Β. θαη Ν. Ακεξηθήο θαη ηεο Απζηξαιίαο.  

Σν επηέκβξε ηνπ 1941, κε ηε ζπλδξνκή θαη ηνπ 
ΚΚ Μεγάιεο Βξεηαλίαο, ζπγθξνηείηαη ε Έλσζε Δι-
ιήλσλ Ναπηεξγαηψλ Μεγάιεο Βξεηαλίαο, κε έδξα 
ην Κάξληηθ. Σν επηέκβξε ηνπ 1942, ε νξγάλσζε 
απηή ζπλελψλεηαη κε ηε Ναπηεξγαηηθή Έλσζε 
Διιάδαο, ην παξάξηεκα ηεο Ν. Τφξθεο θαη θαηφ-
πηλ ηεο Αιεμάλδξεηαο, ζπγθξνηψληαο ηηο "πλ-
εξγαδφκελεο Διιεληθέο Ναπηεξγαηηθέο Οξγαλψζεηο". 

Απνηέιεζκα απηψλ ησλ πξνζπαζεηψλ είλαη ε 
ίδξπζε ηεο Οκνζπνλδίαο Διιεληθψλ Ναπηεξγαηη-
θψλ Οξγαλψζεσλ, ηεο ζξπιηθήο ΟΔΝΟ, ην Μάξηε 
ηνπ 1943. ε απηή κεηείραλ επίζεο νη Δλψζεηο ησλ 
Μεραληθψλ, ησλ Ναπηίισλ θαη ησλ Ραδηνηειεγξα-
θεηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ. ην ηηκφλη ηεο νξγά-
λσζεο αλαδεηθλχνληαη νη θνκκνπληζηέο λαπηεξγά-
ηεο Αληψλεο Ακπαηηέινο θαη Βαζίιεο Μπεθάθνο. 

Ζ ΟΔΝΟ δεκηνχξγεζε ηκήκαηά ηεο ζηε Β. Ακε-
ξηθή, ζηε Μέζε Αλαηνιή, ζηε Ν. Αθξηθή, ζηε           
Ν. Ακεξηθή, ζηελ Απζηξαιία, ζηε Ληζαβφλα θαη ην 
Λνλδίλν. 

ηηο αθάληαζηα δχζθνιεο ζπλζήθεο ηνπ πνιέ-
κνπ, ε ΟΔΝΟ παιεχεη γηα ηελ θαηά ην δπλαηφλ 
βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, ηξνθνδνζίαο 
θαη κηζζνδνζίαο ησλ λαπηεξγαηψλ θαη ην 1943 
πεηπραίλεη ηελ ππνγξαθή πιινγηθήο χκβαζεο 
πνπ πξνβιέπεη πξσηφγλσξεο θαηαθηήζεηο, ζπά-
δνληαο ηηο ζρεδφλ "κεζαησληθέο" ζπλζήθεο ζηηο 
νπνίεο είρε θαηαδηθάζεη ηνλ Έιιελα λαπηεξγάηε 
ην εθνπιηζηηθφ θεθάιαην.  

πγθεθξηκέλα: Καηνρχξσζε ηνπ 8σξνπ - απμή-
ζεηο κηζζψλ - θαηνρχξσζε ησλ νξγαληθψλ ζπλζέ-
ζεσλ - πιεξσκή ησλ ππεξσξηψλ θαη ησλ αλζπγη-
εηλψλ εξγαζηψλ - εθνδηαζκφ κε θιηλνζθεπάζκαηα 
θαη θαηάξγεζε ηνπ ζάθνπ πνπ κεηέθεξαλ νη λαπ-
ηεξγάηεο καδί ηνπο - εμαζθάιηζε θακπηλψλ γηα ην 
πιήξσκα (πνπ έσο ηφηε θνηκφηαλ ζηελ απνζήθε 
ηεο πιψξεο) - βηβιηνζήθεο - θαζηέξσζε πξσηλνχ 
θαη κεζεκεξηαλνχ δηαιείκκαηνο - θαηαβνιή ζην 
ΝΑΣ ησλ εθνπιηζηηθψλ εηζθνξψλ πνπ είραλ πα-
ξαθξαηεζεί - αλαγλψξηζε ηνπ αληηπξνζψπνπ ηεο 
ΟΔΝΟ ζην θαξάβη θ.ά. 

Παξάιιεια, ε ΟΔΝΟ εθπιεξψλεη ηδηαίηεξν 
ξφιν ζηνλ αγψλα ελάληηα ζην θαζηζηηθφ άμνλα, κε 
ηελ επάλδξσζε ησλ πινίσλ θαη ηε κεηαθνξά 
ζηξαηησηηθψλ εθνδίσλ θαη ηξνθίκσλ "ζε ζπλζήθεο 
πνπ νη ηνξπηιηζκνί θαη νη βνκβαξδηζκνί έζηειλαλ 
θαζεκεξηλά ηνπο λαπηεξγάηεο ζηνλ πγξφ ηάθν". 

Απνηειεί ηζηνξηθή παξαθαηαζήθε ην ζχλζεκα 
ηεο ΟΔΝΟ "Κξαηάηε ηα πινία ελ θηλήζεη!". ε απηφ 
ην θαζήθνλ έδσζαλ ηε δσή ηνπο ζηνλ Αηιαληηθφ θαη 
ζε άιιεο ζάιαζζεο πεξίπνπ 3.000 λαπηεξγάηεο.           
Έηζη θεξδήζεθε ε "Μάρε ησλ Ωθεαλψλ"! 

Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν, επίζεο, εξσηζκνχ 
απνηειεί ε εζεινληηθή επάλδξσζε 2 θνξηεγψλ 
πινίσλ απφ κέιε θαη ζηειέρε ηεο ΟΔΝΟ, γηα ηελ 
απφβαζε ζηε Ννξκαλδία ηνλ Ηνχλε ηνπ 1944. 

υγκλονιστικές σελίδες ηρωισμού 

Σελ πεξίνδν 1939-1944 βπζίζηεθαλ 429 ειιε-
ληθά πινία. Οη εθνπιηζηέο απνθφκηζαλ απφ απηέο 
ηηο απψιεηεο 27 εθαη. ιίξεο ζε αζθαιηζηηθέο απν-
δεκηψζεηο - πάλσ ζηα 14 εθαη. ιίξεο ζε λαχινπο - 
δίρσο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηά θαη πνιιά 
αθφκα εθαηνκκχξηα απφ ηηο απνδεκηψζεηο θαη ηα 
λαχια ησλ πινίσλ πνπ έιαβαλ απφ ηηο ΖΠΑ. 

Μεηά ηνλ πφιεκν, κε ηελ εγγχεζε ηνπ ειιελη-
θνχ θξάηνπο, δφζεθαλ ζηνπο εθνπιηζηέο, ζε πνιχ 
ρακειέο ηηκέο, 100 θνξηεγά πινία ηχπνπ 
"Λίκπεξηπ" θαη 7 δεμακελφπινηα. Έρνληαο ππφςε 
φια ηα παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άγξηα 
θαηαζηνιή ηνπ ηαμηθνχ λαπηεξγαηηθνχ θηλήκαηνο, 
δελ απνηειεί έθπιεμε φηη ε ειιεληθή εκπνξηθή λαπηη-
ιία, παξά ηηο ηξνκαθηηθέο απψιεηεο ηνπ πνιέκνπ, 
μεπεξλά ην πξνπνιεκηθφ ηεο ηνλάδ ην 1948, δειαδή 
ζε 3 κφιηο ρξφληα κεηά ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ!  

ηηο 4 Απξίιε 1944, ην ηκήκα ηεο ΟΔΝΟ ζηε 
Μέζε Αλαηνιή εθθξάδεη ηε ζηήξημή ηνπ ζην θίλεκα 
πνπ έρεη μεζπάζεη ζηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ θαη ην 
λαπηηθφ ππέξ ηεο Πνιηηηθήο Δπηηξνπήο Δζληθήο 
Απειεπζέξσζεο (ΠΔΔΑ), ξίρλνληαο ην ζχλζεκα 
ηεο απεξγίαο "Τζηκηληέξα λα κελ θαπλίζεη"! 

ηα πιαίζηα ηεο γεληθφηεξεο θαηαζηνιήο ηνπ 
θηλήκαηνο απφ ηνπο Βξεηαλνχο ηκπεξηαιηζηέο θαη 
ηελ ειιεληθή αζηηθή θπβέξλεζε, ηα γξαθεία ηεο 
ΟΔΝΟ δέρνληαη εηζβνιή θαη ηα θιείλνπλ. 

Ο γγ ηεο ΟΔΝΟ Μ. Αλαηνιήο, Νίθνο Καξαγηάλ-
λεο, ζπιιακβάλεηαη, θπιαθίδεηαη θαη θαηφπηλ ζηέι-
λεηαη ζε βξεηαληθφ ζηξαηφπεδν ζπγθέληξσζεο. 
πιιακβάλνληαη αθφκε 50 λαπηεξγάηεο. Παξ' φια 
απηά, ε απεξγία ζηα πινία ζπλερίζηεθε δπλακηθά 
γηα αξθεηέο κέξεο αθφκε. 

Σν ΔΑΜ θαη ν ΔΛΑ απειεπζεξψλνπλ ηελ      
Διιάδα, αιιά ε εζληθναπειεπζεξσηηθή πάιε δελ 
έρεη σο επηζηέγαζκά ηεο ηελ εξγαηηθή - ιατθή   
εμνπζία. Σν Κφκκα καο, φπσο θαη ηα άιια ΚΚ ηεο 
θαπηηαιηζηηθήο Γχζεο, δελ θαηφξζσζαλ λα δηα-
κνξθψζνπλ ζηξαηεγηθή κεηαηξνπήο ηνπ εζληθνα-
πειεπζεξσηηθνχ αγψλα ζε πάιε γηα ηελ θαηάθηε-
ζε ηεο εμνπζίαο.              (Σπλέρεηα ζηε ζειίδα 4Α) 

Από ηη δίκη ηης ΟΕΝΟ Δημήηρης Ταηάκης 



 

 Σειίδα 4Α Γεθέκβξεο 2015 

(Σπλέρεηα από ηε ζειίδα 3Β) 
ε απηέο ηηο ζπλζήθεο, ην λαπηεξγαηηθφ θίλεκα 

αλαζπληάζζεηαη θαη πξνζαξκφδεη ηελ πάιε ηνπ. 
πγθξνηείηαη ε 7ε Δξγαηηθή Αρηίδα (Ναπηεξγαηψλ) 
ηνπ ΚΚΔ ππφ ηελ άκεζε θαζνδήγεζε ηνπ ΠΓ ηεο ΚΔ. 
Γξακκαηέαο ηεο είλαη ν ζ. Γεκήηξεο Κνιηαξάθεο.    
Ζ έδξα ηεο ΟΔΝΟ κεηαθέξεηαη ζηνλ Πεηξαηά θαη 
γίλεηαη ζηφρνο ζπλερψλ επηζέζεσλ ηεο αζθάιεη-
αο, ησλ αζηπλνκηθψλ δπλάκεσλ. Με απφθαζε ηεο 
Κνκκαηηθήο Οξγάλσζεο Ναπηεξγαηψλ, ζηειέρε 
ηεο κέλνπλ ζην εμσηεξηθφ θαη εθεί ζπγθξνηείηαη 
Κνκκαηηθφ Γξαθείν. 

Αγαπεηνί ζχληξνθνη θαη θίινη, 
Οη λαπηεξγάηεο έρνπλ ηε δηθή ηνπο ζπκβνιή 

ζηελ θνξπθαία ζηηγκή ηεο ηαμηθήο πάιεο ζηελ 
Διιάδα, ζηελ ηξίρξνλε επνπνηία ηνπ ΓΔ 1946-1949. 

ην θάιεζκα ηνπ ΚΚΔ, ην 1948, πξνο ηνπο λαπ-
ηεξγάηεο, γηα λα εληαρζνχλ ζην Γεκνθξαηηθφ 
ηξαηφ Διιάδαο, 420 θνκκνπληζηέο θαη άιινη       
αγσληζηέο λαπηεξγάηεο αληαπνθξίλνληαη ακέζσο. 

210 ζχληξνθνη ζα θαηαθέξνπλ λα θηάζνπλ ζην 
βνπλφ θαη λα ιάβνπλ κέξνο ζηηο κάρεο. 37 ζα         
γίλνπλ αμησκαηηθνί. 42 ζα πέζνπλ καρφκελνη. 

Σν ππνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη νη εθν-
πιηζηέο ζπληάζζνπλ "καχξε ιίζηα" κε πεξίπνπ 
3.000 λαπηεξγάηεο, αγσληζηέο ηεο ΟΔΝΟ θαη εμα-
πνιχεηαη αλζξσπνθπλεγεηφ, ζην νπνίν πξσην-
ζηαηεί ε ΠΝΟ. 

ηηο 18 Οθηψβξε 1948, ζην Έθηαθην ηξαηνδη-
θείν Αζελψλ, μεθηλά ε Γίθε ηεο ΟΔΝΟ. Καηεγν-
ξνχκελνη είλαη 36 πξσηνπφξα ζηειέρε ηνπ ΚΚΔ 
θαη ηνπ λαπηεξγαηηθνχ θηλήκαηνο πνπ έρνπλ ζπι-
ιεθζεί ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν. ηελ πνξεία 
ηεο δίθεο, ε νπνία θξάηεζε 17 κέξεο, νη θνκκνπλη-
ζηέο λαπηεξγάηεο ήηαλ αιχγηζηνη. Σν απνηέιεζκα 
ήηαλ πξνθαζνξηζκέλν. 10 αγσληζηέο ζε ζάλαην! 
Αληψλεο Ακπαηηέινο, Παλαγηψηεο Σηκνγηαλ-
λάθεο,  Γεκήηξεο Γαιάηεο, Γηνλχζεο Γηα-
θξνχζεο, Βαζίιεο Μπεθάθνο, Γεκήηξεο 
Κνιηαξάθεο, Απνζηφιεο Ράπεζεο, πχξνο 
Καηζάλεο, Αληψλεο Γθφηζεο θαη Γηψξγνο 
Λακπαδάξηνο. Άιινη 6 αγσληζηέο ζε ηζφβηα! 

Ζ απφθαζε ηνπ ηξαηνδηθείνπ μεζήθσζε 
θχκα δηακαξηπξηψλ θαη αιιειεγγχεο ζηελ 
Διιάδα θαη δηεζλψο. Σειηθά, ππφ ηελ πίεζε 
ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ηνπ ιατθνχ θηλή-
καηνο, νη ζαλαηηθέο πνηλέο κεηαηξάπεθαλ ζε 
ηζφβηα. Οη ζχληξνθνί καο παξέκεηλαλ θπια-
θηζκέλνη γηα πνιιά ρξφληα.  

ηηο ζπγθινληζηηθέο ζειίδεο ηεο ηζηνξίαο 
ηνπ λαπηεξγαηηθνχ θηλήκαηνο πεξίνπηε ζέζε 
θαηέρεη ν εξσηζκφο ηνπ θνκκνπληζηή θαπε-
ηάληνπ, ζπληξφθνπ Γεκήηξε Σαηάθε, πνπ 
δνινθνλήζεθε ηε      λχρηα ηεο 9εο πξνο 
10ε Γελάξε ηνπ 1950 ζηε Μαθξφλεζν,  έπεηηα  
απφ  άγξην  βαζαληζκφ. 

Ο Γεκήηξεο Σαηάθεο ήηαλ γγ ηεο Έλσζεο 
Ναπηίισλ Αμησκαηηθψλ θαη κέινο ηεο Γξακκαηείαο 
ηεο ΟΔΝΟ. Οη βαζαληζηέο ηνπ δελ κπνξνχζαλ λα 
αληέμνπλ ην γεγνλφο φηη ν θνκκνπληζηήο Σαηάθεο 
είρε αληέμεη επί 33 νιφθιεξεο κέξεο θαη λχρηεο ην 
καξηχξην ηεο νξζνζηαζίαο, ηεο πείλαο θαη ηεο δίςαο, 
αξλνχκελνο λα ππνγξάςεη δήισζε κεηαλνίαο.  

Όηαλ νη δήκηνί ηνπ ηνλ ξψηεζαλ "γηαηί ην έθαλεο 
απηό, Ταηάθε;", εθείλνο απάληεζε: "Το έκαμα για 
να αποδείξω πωρ όλα ηα πλάνα ηηρ ανθπώπι-
νηρ ανηοσήρ, οι αγωνιζηέρ ηα ξεπεπνάνε, όηαν 
πιζηεύοςν και θέλοςν. Δεν ςπάπσοςν άπαπηα 

θπούπια για ηοςρ κομμοςνιζηέρ!".  

Επίθεση στα δικαιώματα                                     

με αντικομμουνισμό και καταστολή 

Αγαπεηνί θίινη θαη ζχληξνθνη, 
ηηο ζπλζήθεο ηεο ήηηαο ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο, 

ε επίζεζε ηνπ εθνπιηζηηθνχ θεθαιαίνπ θιηκαθψ-
λεηαη. Σν 1953 ε θπβέξλεζε Παπάγνπ ςεθίδεη ζηε 
Βνπιή ην λφκν 2687 πεξί πξνζηαζίαο ηνπ μέλνπ 
θεθαιαίνπ πνπ πξνζθέξεη κεγάια πξνλφκηα ζην 
εθνπιηζηηθφ θεθάιαην, κε ζπληαγκαηηθή θαηνρχ-
ξσζε πνπ απνηειεί θαη ηε βάζε ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ ηεο θαπηηαιηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο ζηε 
λαπηηιία. Σν εθνπιηζηηθφ θεθάιαην έρεη θαζνξηζηη-
θήο ζεκαζίαο παξεκβάζεηο ζηηο πνιηηηθέο θαη νη-
θνλνκηθέο εμειίμεηο θαη ζην εζσηεξηθφ θαη ζηηο δηε-
ζλείο ζρέζεηο ηεο ρψξαο, εληζρχεη ηνπο δεζκνχο 
ηεο ληφπηαο αζηηθήο ηάμεο κε ηα ηκπεξηαιηζηηθά 
θέληξα ησλ ΖΠΑ, ηεο ΔΔ, ηνπ ΝΑΣΟ. 

Ο ειιελφθηεηνο εκπνξηθφο ζηφινο είλαη εληαγ-
κέλνο ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ησλ ηκπεξηαιη-
ζηηθψλ επεκβάζεσλ θαη πνιέκσλ σο ην 4ν φπιν 
ηνπ ΝΑΣΟ. 

Με απφθαζε ηνπ ΤΔΝ, θαηαξγνχληαη νη πξν-
ζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο αλαθνξηθά κε ηε ζχλζεζε 
ησλ πιεξσκάησλ. 

Ζ ΠΝΟ θαη ε Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ 
ππνγξάθνπλ Δ πνπ κεηψλεη 40%-50% ζηνπο 
κηζζνχο ησλ λαπηεξγαηψλ. Σν 1954 απμάλνληαη ηα 
θαηψηεξα φξηα ζπληαμηνδφηεζεο, ελψ ην επάγγει-
κα παχεη λα αλαγλσξίδεηαη σο βαξχ θαη αλζπγηεη-
λφ. Σν 1955 νη εθνπιηζηέο πεηπραίλνπλ ηε κείσζε 
ησλ εηζθνξψλ ηνπο ζην ΝΑΣ θαηά 1/3 θ.ά.  

Ζ επίζεζε απηή ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο θαηα-
θηήζεηο ησλ λαπηεξγαηψλ πάεη ρέξη - ρέξη κε ηνλ 
αληηθνκνπληζκφ θαη ηελ θαηαζηνιή.  

Έρεη ζεκαζία λα αλαθέξνπκε φηη ζε έθζεζε ηεο 
ΚΟΝ κε εκεξνκελία 13 Μάε 1953, γηα ηελ θαηά-
ζηαζε ζην λαπηεξγαηηθφ θίλεκα θαη ηα θαζήθνληα 
ηεο νξγάλσζεο, αλαθέξεηαη:  

"Νόκνο, απαξαβίαζηε αξρή είλαη λα ζπγθξνηε-
ζεί ε Κνκκαηηθή Οξγάλωζε ζηα θαξάβηα, ζπγθξν-
ηεκέλε ζε παξάλνκε βάζε θαη απνθεληξωκέλε, 
ηθαλή λα απνθύγεη ηα κέηξα θαη ηα ρηππήκαηα ηνπ 
ερζξνύ, ηθαλή λα νξγαλώλεη θαη λα θαζνδεγεί ηε 
καδηθή πάιε θαη ηε λόκηκε ζπλδηθαιηζηηθή δνπιεηά".  

24 Απξίιε 1958, ε ΟΔΝΟ απνθαζίδεη ηελ απ-
ηνδηάιπζή ηεο, "ράξηλ ηεο ελφηεηαο ησλ λαπηεξγα-
ηηθψλ δπλάκεσλ", ππφ ηελ "νκπξέια" ηεο ΠΝΟ. Ζ 
απφθαζε απηή αληηκεηψπηδε ιαζεκέλα ην δήηεκα 
ηεο ελφηεηαο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ελψ δελ       
εμαζθάιηδε θαλ ηελ νξγαλσηηθή ελφηεηα, αθνχ νη 
αζηηθέο δπλάκεηο επηζηξάηεπαλ θάζε κέζν, πξν-
θεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηε λφζεπζε ηεο ζέιεζεο 
ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ζπλδηθαιηζηη-
θνχ θηλήκαηνο. 

 

Σε δεθαεηία ‘60, ην ηαμηθφ λαπηεξγαηηθφ θίλεκα 
αλαζπληάζζεηαη. ε απηφ θαζνξηζηηθή ζπκβνιή 
έρνπλ νη θνκκνπληζηέο λαπηεξγάηεο πνπ επηζηξέ-
θνπλ απφ ηηο θπιαθέο θαη ηηο εμνξίεο γηα λα ζπλε-
ρίζνπλ θαη πάιη ηνλ αγψλα, ζηηο λέεο ζπλζήθεο.  

πγθξνηείηαη ην "Γεκνθξαηηθφ πλδηθαιηζηηθφ 
Κίλεκα Ναπηεξγαηψλ". 8 επηέκβξε 1966, θεξχζ-
ζεηαη ε πξψηε - κεηά απφ δχν ζρεδφλ δεθαεηίεο - 
απεξγία ζηα αθηνπιντθά, κεζνγεηαθά θαη ηνπξηζηη-
θά πινία, πνπ δηαξθεί 11 κέξεο θαη ζηηο αξρέο ηνπ 
1967 ππνγξάθεηαη λέα Δ. 

Αγαπεηνί θίινη θαη ζχληξνθνη,  

Μφιηο 7 κέξεο κεηά ηελ επηβνιή ηεο δηθηαηνξί-
αο ηεο 21εο Απξίιε ηνπ 1967, ην ΤΔΝ θνηλνπνηεί 
δηαηαγή πξνο φια ηα ιηκελαξρεία κε ζέκα: "Μέηξα 
πξνο εμνπδεηέξσζηλ θνκκνπληζηψλ λαπηηθψλ γηα 
πξφιεςηλ εθλφκσλ ελεξγεηψλ". Ζ δηαηαγή ζπλν-
δεχεηαη απφ νλνκαζηηθφ πίλαθα θνκκνπληζηψλ 
λαπηεξγαηηθψλ ζηειερψλ γηα "άκεζε ζχιιεςε".  

Σν Γεκνθξαηηθφ πλδηθαιηζηηθφ Κίλεκα Ναπ-
ηεξγαηψλ ηίζεηαη εθηφο λφκνπ. Οη δηνηθήζεηο 5 λαπ-
ηεξγαηηθψλ ζσκαηείσλ θαζαηξνχληαη. 

Γεθάδεο λαπηεξγάηεο ζπιιακβάλνληαη, βαζαλί-
δνληαη, θπιαθίδνληαη θαη εμνξίδνληαη. 

Απφ ηελ άιιε, ε εγεζία ηεο ΠΝΟ κπαίλεη ζηελ 
ππεξεζία ηεο ρνχληαο. 

ηηο 9 επηέκβξε 1967, νη Δπηηξνπέο Αγψλα 
πνπ είραλ ζρεκαηηζηεί κε πξσηνβνπιία ησλ θνκ-
κνπληζηψλ ζε δηάθνξα ιηκάληα ηνπ εμσηεξηθνχ, 
ζπγθξνηνχλ ζηελ Κνπεγράγε ηεο Γαλίαο ηελ 
"Δληαία Αληηδηθηαηνξηθή πλδηθαιηζηηθή Κίλεζε 
Διιήλσλ Ναπηεξγαηψλ", πνπ ζα κπεη κπξνζηά 
ζηελ αληηδηθηαηνξηθή πάιε. 

κληρή αντιπαράθεση  

στις νέες συνθήκες  

Αγαπεηνί θίινη θαη ζχληξνθνη, 
Απφ ηηο πξψηεο κέξεο ηεο κεηαπνιίηεπζεο, ε 

Κνκκαηηθή Οξγάλσζε Ναπηεξγαηψλ ηνπ ΚΚΔ 
πξνζαξκφδεηαη ζηηο λέεο ζπλζήθεο. Αμηνπνηείηαη ε 
"Ναπηεξγαηηθή πλδηθαιηζηηθή Κίλεζε" θαη ε Δθε-
κεξίδα "Ναπηεξγαηηθή". Ξεθηλά κηα κεγάιε πξν-
ζπάζεηα γηα ηελ νξγάλσζε ησλ λαπηεξγαηψλ θαη 
ηελ αιιαγή ζπζρεηηζκνχ δχλακεο ζην ζπλδηθαιη-
ζηηθφ θίλεκα. 

Πξφθεηηαη γηα πνιχ ζθιεξή αλακέηξεζε κε ην 
εθνπιηζηηθφ θεθάιαην, ηα ππνιείκκαηα ηεο ρνχ-
ληαο, δπλάκεηο ηνπ θπβεξλεηηθνχ - εξγνδνηηθνχ 
ζπλδηθαιηζκνχ απηήο ηεο πεξηφδνπ, πνπ θέξλεη ηα 
πξψηα απνηειέζκαηα κε ηελ αιιαγή ηεο θαηάζηα-
ζεο ζηελ Έλσζε Μεραληθψλ, ηελ Έλσζε Ναπηψλ 
θαη ην σκαηείν Πιεξψκαηνο Μεραλήο "Ο ΣΔ-
ΦΔΝΩΝ". Οη λαπηεξγάηεο εκπηζηεχνληαη ηηο       
ηαμηθέο δπλάκεηο ζηελ πιεηνςεθία απηψλ ησλ        
δηνηθήζεσλ. 

Μέζα ζε ζπλζήθεο ζθιεξήο αληηπαξάζεζεο, 
ζπγθξνηνχληαη ππξήλεο ηνπ ηαμηθνχ θηλήκαηνο ζε 
φια ηα ζσκαηεία. Οη θνκκνπληζηέο είλαη θαη πάιη 
ζηελ πξψηε γξακκή, κε θαζεκεξηλή δξάζε ζηα 
θαξάβηα, ζηελ Αθηή Μηανχιε, ζηνλ "Οίθν ηνπ Ναχ-
ηε", ζην ΓΔΝΔ, ελεκεξψλνπλ ηα πιεξψκαηα, πα-
ξεκβαίλνπλ γηα θάζε πξφβιεκα ησλ λαπηεξγαηψλ 
θαη ησλ ζπνπδαζηψλ ησλ λαπηηθψλ ζρνιψλ. 

πγθξνχνληαη ηφηε κε ηελ πνιηηηθή ηεο ΝΓ θαη 
ζηε ζπλέρεηα ηνπ ΠΑΟΚ, πνπ ππεξεηνχλ ηα εθν-
πιηζηηθά ζπκθέξνληα, παξέρνπλ ζπλερψο λέα 
θίλεηξα ζην φλνκα ηεο ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηη-
θφηεηαο ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ, κεηψλνπλ ηηο 
νξγαληθέο ζπλζέζεηο, ρξεζηκνπνηνχλ ην ΝΑΣ σο 
ρξεκαηνδφηε ηνπ εθνπιηζηηθνχ θεθαιαίνπ, κε 
πξνθιεηηθέο εηζθνξναπαιιαγέο, θαζειψλνπλ 
ηνπο  κηζζνχο  θαη  ηηο  ζπληάμεηο. 

Ηδηαίηεξα επηθίλδπλε είλαη ε έιιεηςε κέηξσλ 
πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο ζηε ζάιαζζα, 
κε απνηέιεζκα κεγάιν αξηζκφ λαπαγίσλ, λαπηη-
θψλ εγθιεκάησλ. 

Με ηελ πάιε ηεο ΚΟΝ, ηεο Ναπηεξγαηηθήο Κ, 
ησλ ζσκαηείσλ ΠΔΜΔΝ, "ΣΔΦΔΝΩΝ" θαη ηεο 
ΠΔΝΔΝ κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘90, πνπ 
άιιαμε ζηξαηφπεδν, νξγαλψζεθαλ πνιχ ζεκαληη-
θνί αγψλεο. Μεγάιεο απεξγίεο ζηα πνληνπφξα 
πινία, ζηελ αθηνπινΐα, ζηα θξνπαδηεξφπινηα. 
Απεξγίεο πνπ ζπγθιφληζαλ ηε ρψξα θαη είραλ δηε-
ζλή απήρεζε. Απεξγίεο πνπ δελ κπφξεζαλ λα 
δακάζνπλ ηα  κέηξα θαηαζηνιήο ησλ εθνπιηζηψλ 
θαη ησλ     θπβεξλήζεψλ  ηνπο.  

ηηο κέξεο καο, κε ηελ αζίγαζηε πάιε ησλ ηαμη-
θψλ δπλάκεσλ ζηελ ΠΔΜΔΝ, ην "ΣΔΦΔΝΩΝ", 
ηα σκαηεία ησλ Μαγείξσλ θαη ησλ Ρπκνπιθψλ, 
ηελ ΠΔ - ΝΑΣ, κε ηε ζηήξημε ηνπ ΠΑΜΔ, νξγα-
λψζεθαλ δεθάδεο αγψλεο, δφζεθαλ ζθιεξέο   
απεξγηαθέο κάρεο ζε ζχγθξνπζε κε ηνπο κεραλη-
ζκνχο ηεο θαηαζηνιήο.  

Αγψλεο πνπ νδήγεζαλ ηέζζεξηο θνξέο ην αζηη-
θφ θξάηνο θαη ηηο θπβεξλήζεηο ηεο ΝΓ θαη ηνπ ΠΑ-
ΟΚ λα θαηαθχγνπλ ζην κέηξν ηεο πνιηηηθήο επη-
ζηξάηεπζεο. Σνλ Ηνχλε ηνπ 2002, ην Φιεβάξε ηνπ 
2006, ην Ννέκβξε ηνπ 2010 θαη ην Φιεβάξε ηνπ 
2013, πνπ αληηπάιεςαλ απνθαζηζηηθά νη απεξγνί. 

Διαρκής αναμέτρηση                                   

με τον πραγματικό αντίπαλο 

Ο αγψλαο ησλ λαπηεξγαηψλ ζπλερίδεηαη ζήκε-
ξα, ζε ζχγθξνπζε κε ηελ αληεξγαηηθή πνιηηηθή ηεο 
θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ, πνπ θαιιηέξγεζε 
ςεχηηθεο πξνζδνθίεο, εγθιψβηζε λαπηεξγάηεο ζηε 
ινγηθή ηνπ "κηθξφηεξνπ θαθνχ" θαη ζπλερίδεη ην 
δξφκν ησλ πξνθαηφρσλ ηεο, ππεξεηψληαο ηα 
ζπκθέξνληα ηνπ εθνπιηζηηθνχ θεθαιαίνπ. 

Με ηελ επέκβαζε ηνπ εγγιέδηθνπ ηκπεξηαιη-
ζκνχ, ηελ επηθξάηεζε ησλ αζηηθψλ δπλάκεσλ θαη 
ηε πκθσλία ηεο Βάξθηδαο ην Φιεβάξε ηνπ 1945, 
εληείλεηαη ε επίζεζε ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο θαη ησλ 
θάζε ινγήο παξαθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ     
είραλ ζπλεξγαζηεί κε ηνλ θαηαθηεηή. Υηιηάδεο  
αγσληζηέο θπιαθίδνληαη, εμνξίδνληαη, εθηεινχληαη.  

Απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα. Ζ θπβέξλεζε 
ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ δηαηεξεί ην ζχλνιν ησλ αληη-
λαπηεξγαηηθψλ κέηξσλ ηεο ΝΓ θαη ηνπ ΠΑΟΚ, 
εθαξκφδεη ην 3ν κλεκφλην πνπ ππέγξαςε κε ηελ 
ΔΔ, ηελ ΔΚΣ θαη ην ΓΝΣ, ζπλερίδεη ηελ ππνλφκεπ-
ζε ησλ Δ, ηελ πνιηηηθή ηεο δξακαηηθήο κείσζεο 
ησλ ζπληάμεσλ θαη θιηκαθψλεη ηελ επίζεζε κε λέα 
ζθιεξά κέηξα, πνπ ηζνπεδψλνπλ ηα αζθαιηζηηθά 
δηθαηψκαηα ησλ λαπηεξγαηψλ, δηαιχνπλ ηηο νξγα-
ληθέο ζπλζέζεηο.              (Σπλέρεηα ζηε ζειίδα 4Β) 

Απεργία ζηο πλοίο «Θεοθάνης Λιβανός» ηο 1948 



 

Γεθέκβξεο 2015  Σειίδα 4Β 

(Σπλέρεηα από ηε ζειίδα 4Α) 
Όια γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ θεξδν-

θνξία ηνπ εθνπιηζηηθνχ θεθαιαίνπ. πλερψο λέα 
πξνλφκηα - θίλεηξα, πξνθιεηηθέο θνξναπαιιαγέο, 
αχμεζε ηνπ βαζκνχ εθκεηάιιεπζεο ησλ λαπηεξγα-
ηψλ, αλεξγία θαη αλαζθάιεηα. 

ε απηέο ηηο ζπλζήθεο, νη θνκκνπληζηέο παιεχ-
νπλ ζην λαπηεξγαηηθφ θίλεκα κε ζηφρνπο πάιεο, 
αηηήκαηα πνπ ππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ εξγαηψλ 
ηεο ζάιαζζαο, γηα ηηο πιινγηθέο πκβάζεηο Δξ-
γαζίαο, ηα εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα, 
ηελ Τγεία θαη ηελ Αζθάιεηα, ηελ πξνζηαζία ηεο 
αλζξψπηλεο δσήο ζηε ζάιαζζα θαη ηνπ ζαιάζζη-
νπ πεξηβάιινληνο, ηελ εθπαίδεπζε θαη κεηεθπαί-
δεπζε ησλ λαπηεξγαηψλ. Γηα θάζε πξφβιεκα. 

πγθξνχνληαη κε ην εθνπιηζηηθφ θεθάιαην, ηελ 
αληηιατθή πνιηηηθή ησλ αζηηθψλ θπβεξλήζεσλ θαη 
ηελ ΔΔ, δηαζέηνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα ηελ αλα-
ζχληαμε ηνπ λαπηεξγαηηθνχ θηλήκαηνο, ηελ αιιαγή 
ησλ ζπζρεηηζκψλ δπλάκεσλ. 

Αγαπεηνί ζχληξνθνη θαη θίινη, 
Ζ πείξα πνπ απνθηνχκε απφ ηε δηαδξνκή ηνπ 

λαπηεξγαηηθνχ θηλήκαηνο θαη ηε ζπκβνιή ησλ θνκ-
κνπληζηψλ ζηνπο αγψλεο ηνπ είλαη πνιχηηκε. Με 
κηα θνπβέληα, ζα ιέγακε, πσο κέζα ζηηο δπζθνιί-
εο ηεο ηαμηθήο πάιεο, ε πνξεία απηή δηδάζθεη α-
ληνρή, απηαπάξλεζε θαη απηνζπζία, πξνζήισζε 
ζε αλψηεξα ηδαληθά πνπ εθθξάδνπλ ην δίθην ησλ 
εθκεηαιιεπφκελσλ, ησλ θαηαπηεζκέλσλ ηεο θαπη-
ηαιηζηηθήο θνηλσλίαο. 

Όιε απηή ηελ εξσηθή πνξεία ησλ 97 ρξφλσλ 
ηνπ ΚΚΔ θαη κέζα ζην λαπηεξγαηηθφ θίλεκα, ηε 
δηαπεξλά ε πίζηε ζηελ ηαμηθή πάιε πνπ είλαη θη-
λεηήξηα δχλακε ηεο θνηλσλίαο, ε ζχγθξνπζε κε ην 
ζχζηεκα ηεο εθκεηάιιεπζεο, ηνλ θαπηηαιηζκφ, ην 
εθνπιηζηηθφ θεθάιαην, ηηο πνιηηηθέο θαη ζπλδηθαιη-
ζηηθέο δπλάκεηο πνπ ππεξεηνχλ ηα ζπκθέξνληά ηνπ. 

Απηφ είλαη βαζηθφ δήηεκα. Ζ αλακέ-
ηξεζε κε ηνλ πξαγκαηηθφ αληίπαιν είλαη 
ζηνηρείν ηεο αλαγθαίαο αληεπίζεζεο ηνπ 
εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, ηεο γξακκήο ηεο 
αλαηξνπήο ηεο εμνπζίαο ηνπ θεθαιαίνπ. 

Ζ πξνεηνηκαζία θάζε θηλεηνπνίεζεο 
πεξηέρεη κέζα ηηο πνιιέο κέξεο θνπηα-
ζηηθήο, δηαθσηηζηηθήο, νξγαλσηηθήο 
δνπιεηάο. Έρεη κεγάιε ζεκαζία ε δηαξ-
θήο, ζπζηεκαηηθή δηαπάιε κε ηηο δπλά-
κεηο ηνπ εξγνδνηηθνχ - θπβεξλεηηθνχ 
ζπλδηθαιηζκνχ, κε ηε ινγηθή ηεο ηαμηθήο 
ζπλαίλεζεο, φπσο δείρλεη ην παξάδεηγ-
κα ηεο δηαρξνληθήο απνθάιπςεο ηνπ 
ξφινπ ηεο ΠΝΟ. 

Ηδηαίηεξε, επίζεο, ζεκαζία έρεη ε 
νξγάλσζε κέζα ζηνπο ηφπνπο δνπ-
ιεηάο. Απηφ δείρλεη ην παξάδεηγκα ησλ 
"επηηξνπψλ θαξαβηψλ", αθφκα θαη ζηηο πην δχζθν-
ιεο πεξηφδνπο ηεο ηαμηθήο πάιεο. 

Οι κυβερνήσεις αλλάζουν,                                    

η εκμετάλλευση μένει 

Οη θαηαθηήζεηο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο αληηκεησπί-
δνληαη ερζξηθά απφ ην εθκεηαιιεπηηθφ ζχζηεκα 
θαη ηηο δπλάκεηο ηνπ θεθαιαίνπ, πνπ αμηνπνηνχλ 
θάζε επηδείλσζε ηνπ ζπζρεηηζκνχ δχλακεο, ηδηαί-
ηεξα ζε πεξηφδνπο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο, πεξ-
λνχλ ζηελ επίζεζε θαη αθπξψλνπλ, θαηαξγνχλ 
δηθαηψκαηα.  

Ζ πείξα απνθαιχπηεη φηη νη ζέζεηο πεξί 
"παξαγσγηθήο αλαζπγθξφηεζεο", πεξί "αλάπηπ-
μεο ηεο εζληθήο παξαγσγήο", "αληαγσληζηηθφ-
ηεηαο" πνπ πξνβάιινπλ ζήκεξα ηα αζηηθά - θηιε-
ιεχζεξα θαη ζνζηαιδεκνθξαηηθά - αιιά θαη ηα    
νπνξηνπληζηηθά θφκκαηα, αθφκα θαη ε θαζηζηηθή, 
εγθιεκαηηθή νξγάλσζε ησλ δνινθφλσλ ηεο Υξπ-
ζήο Απγήο, έρνπλ βαζηθφ ζηφρν ηνπο ηε δηαηψληζε 
ηνπ θαζεζηψηνο ηεο θαπηηαιηζηηθήο εθκεηάιιεπ-
ζεο, ηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ εθνπιη-
ζηψλ, ηε δηαηήξεζε ηεο "κηζζσηήο ζθιαβηάο" γηα 
ηνπο παξαγσγνχο ηνπ πινχηνπ. 

Σν ΚΚΔ έρεη απνθαιχςεη φηη ε εθκεηάιιεπζε 
ηεο εξγαζίαο απφ ην θεθάιαην, ε εθκεηάιιεπζε 
ησλ λαπηεξγαηψλ απφ ηνπο εθνπιηζηέο, ηα λαπηη-
θά εγθιήκαηα πνπ νδήγεζαλ εθαηνληάδεο λαπηεξ-
γάηεο ζηνλ πγξφ ηάθν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πν-
ιχρξνλε πνιηηηθή ησλ πξνθιεηηθψλ πξνλνκίσλ 
πνπ παξέρνπλ νη αζηηθέο θπβεξλήζεηο ζηηο λαπηη-
ιηαθέο εηαηξείεο, βξίζθεηαη πίζσ απφ ην ιεγφκελν 
"ζαχκα" ηεο ειιελφθηεηεο λαπηηιίαο.  

Οη Έιιελεο εθνπιηζηέο ζηηο αξρέο Γελάξε ηνπ 
2015 είραλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο 5.046 πινία, 
184,06 εθαη. θφξνπο νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο, αμίαο 
99,5 δηζ. δνιαξίσλ θαη ζπλνιηθά ζπκβφιαηα γηα 
529 λεφηεπθηα πινία, ρσξεηηθφηεηαο 30,4 εθαη. 
θφξσλ νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο, αμίαο 30 δηζ. δνια-
ξίσλ. Δίλαη 1ε λαπηηιηαθή δχλακε ζηνλ θφζκν. Με 
πςειή ζπγθέληξσζε ζηνπο θιάδνπο ησλ πινίσλ 
κεηαθνξάο πεηξειαίνπ, κε ην 23% ηνπ παγθφζκη-
νπ ζηφινπ. Με ην 18,5% ρχδελ μεξνχ θνξηίνπ. 
Καη αθνινπζνχλ νη θιάδνη ησλ πινίσλ κεηαθνξάο 
εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ κε 7% θαη πγξνπνηεκέλνπ 
αεξίνπ LPG θαη LNG κε 6%. 

Γηαζέηνπλ πνιιά δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα θάζε 
ρξφλν γηα ηε λαππήγεζε λέσλ πινίσλ ζε Κίλα θαη 
Κνξέα, αιιά θαη γηα αγνξά κεηαρεηξηζκέλσλ πινί-
σλ. Μέζα ζην 2014, ζηηο ζπλζήθεο ηεο θξίζεο, 
δηέζεζαλ 11,7 δηζ. δνιάξηα γηα λέεο παξαγγειίεο 
θαη 8,5 δηζ. γηα πινία απφ δεχηεξν ρέξη. 

Μεγέζε ξεθφξ, αθάληαζηνο πινχηνο. 
Σελ ίδηα ψξα, φκσο, πνπ ππάξρεη απηφο ν ακχ-

ζεηνο πινχηνο, ε αληηιατθή ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα 
ηε λαπηηιία, κε ηνπο εθνπιηζηέο θαη ηνπο κνλνπσ-
ιηαθνχο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο, θιηκαθψλεη ηελ 
επίζεζε ελάληηα ζηνπο εξγάηεο ηεο ζάιαζζαο, ζηε 
λαππεγνεπηζθεπαζηηθή βηνκεραλία θαη ζηα ιηκάληα. 

Οδεγεί ηνπο λαπηεξγάηεο ζηελ αλεξγία, κε δξα-
καηηθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λαπηεξγαηψλ, κε 
φμπλζε φισλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπί-
δνπλ ηα πιεξψκαηα, νη κεηαιιεξγάηεο, νη ιηκελεξ-
γάηεο θαη γεληθφηεξα ε εξγαηηθή ηάμε. 

Απηφο είλαη ν θαπηηαιηζκφο, απηφ είλαη ην απνηέ-
ιεζκα ησλ θπβεξλήζεσλ ηεο αζηηθήο δηαρείξηζεο. 

Έρεη, ινηπφλ, ζεκαζία λα ζεκεηψζνπκε φηη αι-
ιαγή θπβεξλήζεσλ έρεη γίλεη δεθάδεο θνξέο φιεο 
απηέο ηηο δεθαεηίεο, κέζα ζε απηά ηα 97 ρξφληα, 
αιιά ην πξφβιεκα ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο εξγαηη-

θήο ηάμεο, ησλ λαπηεξγαηψλ, παξακέλεη θαη ε θα-
ηάζηαζε ρεηξνηεξεχεη, νη ιατθέο αλάγθεο κέλνπλ 
αληθαλνπνίεηεο, "πάκε απφ ην θαθφ ζην ρεηξφηε-
ξν", φπσο ιέεη θη ν ιαφο καο.  

Σο κεντρικό πρόβλημα που ζητά λύση 

ηελ πξάμε πιένλ πξνβάιιεη ην θεληξηθφ δήηε-
κα: Πνηα ηάμε έρεη ζηα ρέξηα ηεο ηελ εμνπζία, πνηα 
ηάμε θαηέρεη ηα κέζα παξαγσγήο, κε πνην θξηηήξη-
ν αλαπηχζζεηαη ε νηθνλνκία. 

ε απηφ ην θξίζηκν πξφβιεκα απαληάεη ε πνιη-
ηηθή πξφηαζε ηνπ ΚΚΔ. Ζ πξφηαζε πνπ αληηκεησ-
πίδεη ηα πινία ζαλ θαξπφ ηεο πνιχρξνλεο δνπ-
ιεηάο θαη ηνπ αλππέξβιεηνπ κφρζνπ ησλ ίδησλ 
ησλ λαπηεξγαηψλ. 

Γηαηί κφλν κε ηελ πξφηαζε ηνπ ΚΚΔ κπνξεί λα 
πεξάζεη πξαγκαηηθά, νξηζηηθά θαη ηειεζίδηθα, ε 
εμνπζία ζηα ρέξηα ησλ παξαγσγψλ ηνπ πινχηνπ. 

Γηαηί κφλν κε ηε δχλακε ηεο εξγαηηθήο εμνπζίαο 
κπνξεί λα θνηλσληθνπνηεζνχλ ηα ζπγθεληξσκέλα 
κέζα παξαγσγήο θαη κέζα ζ' απηά ηα κέζα κεηα-
θνξάο. Σα πινία, ηα ιηκάληα, ηα λαππεγεία, νη 
λαπηηιηαθέο ππνδνκέο. 

ηε βάζε απηή κπνξεί λα νξγαλσζεί, λα αλα-
πηπρζεί ε λαπηηιία, φινη νη θιάδνη ηεο νηθνλνκίαο 
κε θεληξηθφ ζρεδηαζκφ, κε εξγαηηθφ - θνηλσληθφ 
έιεγρν, κε θξηηήξην ηα ζπκθέξνληα, ηηο αλάγθεο 
ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ θαη 
φρη ηα θέξδε ηνπ θεθαιαίνπ. 

Με ηε ζρεδηαζκέλε αμηνπνίεζε ησλ αθηνπιντ-
θψλ, ησλ πνξζκείσλ, ησλ ηνπξηζηηθψλ, ησλ πν-
ληνπφξσλ πινίσλ, ησλ ξπκνπιθψλ θαη ησλ βνε-
ζεηηθψλ ζθαθψλ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λαπηηιηαθή 
πνιηηηθή πνπ ζα θηλείηαη ζηνπο εμήο άμνλεο: 

Πρώτο: ηελ νιφπιεπξε εμππεξέηεζε ησλ 

ζπγθνηλσληαθψλ αλαγθψλ φισλ ησλ λεζηψλ, ζε 
ζχλδεζε κε ηελ επεηξσηηθή Διιάδα αιιά θαη κε 
δηα-λεζηψηηθε ζχλδεζε, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 
ρξφλνπ, κε αζθαιή θαη ζχγρξνλα πινία, κε θηελά 
εηζηηήξηα. 

Οη αθηνπιντθέο ζπγθνηλσλίεο θαη ηα ηνπξηζηηθά 
πινία ζα είλαη ζεκαληηθά αλαπηπμηαθά εξγαιεία 
ηεο ιατθήο νηθνλνκίαο θαη ζα ππεξεηήζνπλ ηελ 
νηθνλνκηθή, θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ λεζηψηηθνπ 
ζπκπιέγκαηνο, πξνζθέξνληαο ζχγρξνλεο, θηελέο 
ππεξεζίεο γηα ηελ αλαςπρή, ηελ μεθνχξαζε ησλ 
εξγαδνκέλσλ, ησλ ιατθψλ νηθνγελεηψλ. 

Δεύτερο: ηε κεηαθνξά θαπζίκσλ, αγαζψλ 

γηα ηηο αλάγθεο ηεο ιατθήο νηθνλνκίαο, κε επαξθή 
θαη θαηάιιειν ζηφιν θνξηεγψλ πινίσλ, πνπ ζα 
δξνκνινγνχληαη ζηηο εζσηεξηθέο γξακκέο ή ζα 
ζπλδένπλ ηε ρψξα καο κε άιιεο ρψξεο ζηα πιαί-
ζηα ακνηβαία επσθειψλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ. 
ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ γηα ηε ζπκκε-
ηνρή ηεο πνληνπφξνπ λαπηηιίαο ζηηο δηεζλείο     
ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. 

Σρίτο: ηε ζχλδεζε ηεο λαπηηιίαο κε ζχγρξν-

λα θαη αζθαιή ιηκάληα, κε ππνδνκέο εμππεξέηε-
ζεο ησλ επηβαηψλ θαη ζηήξημεο ηεο δηαθίλεζεο 
ησλ αγαζψλ. 

Σέταρτο: ηελ νιφπιεπξε αμηνπνίεζε ηεο λαπ- 

πεγνεπηζθεπαζηηθήο βηνκεραλίαο, πνπ κπνξεί λα 
ζπκβάιιεη ζρεδηαζκέλα ζηελ θαηαζθεπή, επη-
ζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ πινίσλ, κε επέθηαζε ζε 
άιινπο ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ, ηεο άκπλαο ηεο 
ρψξαο, ζηα πιαίζηα ησλ αλαγθψλ ηεο ιατθήο   
νηθνλνκίαο. 

ην πιαίζην απηφ κπνξεί λα επηιπζεί ην πξφ-
βιεκα ηεο αλεξγίαο θαη λα εμαζθαιηζηεί ε πιήξεο 
- ζηαθεπή επγαζία. Να μειωθεί ο επγάζιμορ σπό-

λνο θαη λα εμαζθαιηζηνχλ αλζξψπηλεο 
ζπλζήθεο εξγαζίαο, ελδηαίηεζεο, δηαηξν-
θήο. 
Οη ξηδηθέο, επαλαζηαηηθέο αιιαγέο     
απαηηνχλ γεξά εξγαιεία. 
Κη απηά είλαη δπλαηφ ΚΚΔ παληνχ. 
Γεξφ, καδηθφ ηαμηθά πξνζαλαηνιηζκέλν 
εξγαηηθφ θίλεκα, ηζρπξή ιατθή, θνηλσληθή 
ζπκκαρία ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ηεο θησ-
ρήο αγξνηηάο, ησλ απηναπαζρνινχκελσλ 
ηεο πφιεο, ηεο λενιαίαο, ησλ γπλαηθψλ 
ησλ ιατθψλ νηθνγελεηψλ, πνπ ζα παιεχεη 
ζε αληηκνλνπσιηαθή - αληηθαπηηαιηζηηθή θα-
ηεχζπλζε, θαζεκεξηλά γηα θάζε πξφβιεκα. 
Μέζα ζ’ απηφλ ηνλ πνιχκνξθν αγψλα, κε 
ηελ νιφπιεπξε πξνεηνηκαζία ηεο πξσην-
πνξίαο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ηδηαίηεξα ζηηο 
δχζθνιεο ζπλζήθεο ηνπ αξλεηηθνχ ζπζρε-

ηηζκνχ, ηεο κε επαλαζηαηηθήο θαηάζηαζεο, κπνξεί 
λα αλνίμεη ν δξφκνο, λα δεκηνπξγεζνχλ νη πξνυ-
πνζέζεηο, ψζηε λα κπνξέζεη λα δηακνξθσζεί ην 
επαλαζηαηηθφ εξγαηηθφ - ιατθφ κέησπν, ην ππνθεί-
κελν ηεο επαλαζηαηηθήο αλαηξνπήο, ζηηο επαλα-
ζηαηηθέο ζπλζήθεο. 

Οη εξγαηηθέο θαη ιατθέο κάδεο, κε ηελ πείξα ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ νξγάλσζε ηεο πάιεο ζε 
θαηεχζπλζε ζχγθξνπζεο κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ 
θεθαιαίνπ, ζα πείζνληαη γηα ηελ αλάγθε λα πάξεη 
ε νξγάλσζε θαη ε αληηπαξάζεζή ηνπο ραξαθηήξα 
εθ' φιεο ηεο χιεο θαη κε φιεο ηηο κνξθέο ζχγθξνπ-
ζεο κε ηελ νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θπξηαξρία ηνπ 
θεθαιαίνπ. 

Αγαπεηνί ζχληξνθνη θαη θίινη, 
Σν ΚΚΔ βαδίδεη πξνο ηε ζπκπιήξσζε 100 

ρξφλσλ δσήο, αγψλσλ θαη ζπζηψλ, παξακέλνληαο 
"ην πην λέν" θφκκα γηαηί πξεζβεχεη ην λέν, ην αλα-
γθαίν, ην κνλαδηθά πξννδεπηηθφ παξφλ θαη κέι-
ινλ, ηελ επηηαθηηθή αλαγθαηφηεηα ηεο θαηάξγεζεο 
ηεο εθκεηάιιεπζεο αλζξψπνπ απφ άλζξσπν, ηελ 
νηθνδφκεζε ηνπ ζνζηαιηζκνχ - θνκκνπληζκνχ. 

Απηφ ην ειπηδνθφξν κέιινλ αληηζηνηρεί ζηα 
ζπκθέξνληα, ζηηο αλάγθεο ησλ λαπηεξγαηψλ, φιεο 
ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ησλ άιισλ ιατθψλ ζηξσκάησλ. 

Καη κε ηε δηθή ηνπο δχλακε θαη απνθαζηζηηθή 
ζπκβνιή ζα θαηαθηεζεί απηφ. 

Προχωράμε μπροστά, δυναμικά! 

Με το ΚΚΕ για το σοσιαλισμό! 

100 χρόνια ΚΚΕ: εκλή ππνγξαθή ηνπ 

ιανχ καο, ηνπ λαπηεξγαηηθνχ θηλήκαηνο, ζηηο 
ιεσθφξνπο ηνπ κέιινληνο!». 

Ο αγώλαο ζπλερίδεηαη... 


