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Σ ν αληηαζθαιηζηηθό λνκνζρέδην ηεξα-
ηνύξγεκα πνπ παξνπζίαζε ε θπβέξλε-

ζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ πεξηιακβάλεη  δξακαηηθέο  
κεηώζεηο ζηηο ζπληάμεηο θαη ζηηο παξνρέο. Γηα-
ιύεη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε, αλνίγεη δηάπια-
ηα ηελ πόξηα γηα θαηάξγεζε ηεο 15εηείαο, θα-

ηαξγνύληαη ηα θαηώηαηα όξηα ησλ ζπληάμεσλ.  

Βάδεη ζην ρέξη όζα απνζεκαηηθά έρνπλ απνκεί-
λεη, κέζσ ησλ ελνπνηήζεσλ ησλ ηακείσλ ζε έλαλ 
κνλαδηθό θνξέα  -  ζην νπνίν ελζσκαηώλεηαη θαη 
ην ΝΑΣ. Πεξηνξίδεηαη δξαζηηθά ε ζπκκεηνρή ηνπ 
θξάηνπο θαη ηεο εξγνδνζίαο αλνίγνληαο ην δξόκν 
γηα λα θπξηαξρήζνπλ ηα θνξάθηα ηεο ηδησηηθήο  
αζθάιηζεο, κε νδπλεξέο ζπλέπεηεο γηα ηνπο       

λαπηεξγάηεο γεληθόηεξα γηα ηελ εξγαηηθή ηάμε θαη 
ηα άιια ιατθά ζηξώκαηα. 

 Ζ δεκνζηνπνίεζε ηνπ αληηαζθαιηζηηθνύ λνκν-

ζρεδίνπ θαη ε αλακελόκελε θαηάζεζή ηνπ ζηε Βνπ-

ιή έρνπλ ζεκάλεη ζπλαγεξκό ζηα ηαμηθά ζσκαηεία 

ΠΔΜΔΝ, ΣΔΦΔΝΧΝ, ΠΔΔΜΑΓΔΝ, ΡΤΜΟΤΛ-

ΚΧΝ - ΝΑΤΑΓΟΧΣΗΚΧΝ, ηελ ΠΔ/ΝΑΣ θαη 
ηνπο λαπηεξγάηεο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο γεληθήο 

48σξεο απεξγίαο. 

 

Δηαβάδεηε, δ ηαδ ίδεηε,  
εκ ηζπύζηε ηε  

«ΝΑΤΣΕ Ρ ΓΑΣ Ι ΚΗ »  

Ζ  μεγάιε ζομβμιή ηεξ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΣ 
ζηε δηαθώηηζε θαη ζηεκ μνγάκςζε ηεξ 

πάιεξ ηςκ καοηενγαηώκ, απμηειεί ηζπονό 
όπιμ ημο ηαληθμύ ενγαηηθμύ θηκήμαημξ. Όζμ 
θαη ακ πμιεμήζεθε θαη πμιεμηέηαη από ημ ηαλη-
θό επζνό ημοξ εθμπιηζηέξ – ημ θεθάιαημ, ημ 
πμιηηηθό ημοξ πνμζςπηθό, ημ αζηηθό θνάημξ 
θαη ημοξ οπμηαθηηθμύξ ημοξ ζημ ενγαηηθό ζ.θ.  
ε «ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗ» ζηέθεηαη  όνζηα,  θναηά 
ρειά ηε ζεμαία ηεξ ηαληθήξ πάιεξ γηα ηεκ  
ακαζύκηαλε ημο ενγαηηθμύ θηκήμαημξ, ηεκ εκί-
ζποζε ηεξ ιασθήξ πάιεξ, γηα ηεκ θαηάνγεζε 
ηεξ εθμεηάιιεοζεξ ακζνώπμο από άκζνςπμ, 
ηεκ θαηάθηεζε ηεξ ενγαηηθήξ ελμοζίαξ θαη ηεκ 
ηθακμπμίεζε ηςκ ζύγπνμκςκ ακαγθώκ ηεξ  
ενγαηηθήξ ηάλεξ. 

 Σηηξ ζεμενηκέξ ζοκζήθεξ ηεξ γεκηθεομέκεξ 
επίζεζεξ ημο θεθαιαίμο, ηςκ πμιηηηθώκ ημοξ 
εθπνμζώπςκ θαη ηεξ ΕΕ ζηα δηθαηώμαηα θαη 
ηηξ θαηαθηήζεηξ ηςκ ενγαδμμέκςκ, ημο απμ-
θιεηζμμύ θαη ηεξ απμζηώπεζεξ ηςκ αγώκςκ 
ημο ηαληθμύ ενγαηηθμύ θηκήμαημξ από ηα αζηη-
θά  ΜΜΕ, μ νόιμξ ηεξ «Ν» δεκ είκαη μόκμ ακα-
γθαίμξ, αιιά θαη ακακηηθαηάζηαημξ. 

 Μπμνμύμε κα ηεκ εμπιμοηίζμομε με ζεμα-
ημιμγία, ανζνμγναθία από ηεκ πείνα ηεξ      
δμοιεηάξ, κα είμαζηε «νεπόνηεν» θαη 
«ακηαπμθνηηέξ» από ημ πώνμ δνάζεξ μαξ 
(θανάβηα – ΚΕΣΕΝ – ΑΕΝ – ΝΑΤ – Ο.Ν. –  
ζοκηαλημύπμοξ).  

Η «ΝΑΥΤΕΡΓΑΑΤΙΚΗ» πμο γνάθεηαη θαη 
ηοπώκεηαη από ηα πένηα θαη ημκ ηδνώηα ηςκ 
καοηενγαηώκ, δεκ έπεη άιιμοξ πόνμοξ εθηόξ 
από ημ οζηένεμα ηςκ καοηενγαηώκ.  

Σημ δύζθμιμ ένγμ ηεξ εκεμένςζεξ γηα ηα 
πνμβιήμαηα πμο μαξ απαζπμιμύκ, ε ΝΑΥΤΕΡ-
ΓΑΤΙΚΗ πνεηάδεηαη ηε ζοκδνμμή ηςκ καοηεν-
γαηώκ, ηςκ ζοκηαλημύπςκ, ηςκ ζπμοδαζηώκ.  

 

ΓINΕΣΕ ΣΩΡΑ ΤΝΔΡΟΜΗΣΕ  

ΕΝΙΥΤΣΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  

ΣΗ ΔΙΚΗ Α ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
 

Με αγωκηζηηθμύξ παηνεηηζμμύξ 
Η Γναμμαηεία ηεξ ΝΚ-ΠΑΜΕ Ναοηενγαηώκ 

θαη ε οκηαθηηθή Επηηνμπή ηεξ «Ν» 

Η πμνεία ηεξ ηαληθήξ πάιεξ  
πενκάεη μέζα από μεγάιεξ θαη  
ζθιενέξ ακαμεηνήζεηξ με ηεκ  
αζηηθή ηάλε θαη ηα θόμμαηά ηεξ,  
με ημκ ενγμδμηηθό θαη θοβενκεηηθό 
ζοκδηθαιηζμό, παιηό θαη κέμ, με ημκ 
μπμνημοκηζμό, πμο πνμζανμόδεηαη 
δηανθώξ, αιιάδεη πνώμαηα θαη  
ζοκζήμαηα, πωνίξ κ’ αιιάδεη ηεκ 
μοζία ηωκ ζέζεώκ ημο, πμο βάζε 
ημοξ απμηειεί ε ηαληθή ζοκενγαζία.  

 

Μ ε καδηθή ζπκκεηνρή αλέξγσλ  
μεθίλεζε ην πξσί Κπξηαθή 3 

Απξίιε απφ ηελ πιαηεία Γεσξγίνπ 
ε  κεγάιε πνξεία αγψλα Πάηξα - 
Αζήλα ελάληηα ζηελ αλεξγία, πνπ δηνξ-
γάλσζε ν Γήκνο Πάηξαο κε ζχλζεκα: 
«Γνπιεηά γηα φινπο, δνπιεηά κε     
δηθαηψκαηα».  

Δπηθεθαιήο ηεο πνξείαο ηέζεθε ε 
δεκνηηθή αξρή κε ην παλφ ηεο θαη αθν-
ινχζεζαλ εξγαηηθά ζσκαηεία, ζχιιν-
γνη γπλαηθψλ, θνηηεηηθνί ζχιινγνη, 
ζπληαμηνχρνη θαη δεθάδεο  θνξείο. 

Μεηά απφ 224 ρηιηφκεηξα πνξείαο νη 
πεδνπφξνη έθηαζαλ ην απφγεπκα ηεο 
Κπξηαθήο 10 Απξίιε ζην χληαγκα, 
φπνπ σκαηεία, Δξγαηηθά Κέληξα, Οκν-
ζπνλδίεο, Δπηηξνπέο Αγψλα θαη Δπη-
ηξνπέο Αλέξγσλ, θνξείο ηνπ ιατθνχ 
θηλήκαηνο απφ ηελ Αηηηθή θαη άιιεο 
πεξηνρέο, αγθάιηαζαλ ηνπο νδνηπφξνπο 
θαη ηελ πξσηνβνπιία ηνπ Γήκνπ Πά-
ηξαο κε ην ζχλζεκα «Πάηξα - Αζήλα 
ήηαλ ε αξρή - Δκπξφο ιαέ ζηελ 
πξψηε ηε γξακκή» ζηνπο δξφκνπο 
ηνπ  θέληξνπ  ηεο  Αζήλαο. 

ηελ πξψηε γξακκή νη άλεξγνη  
λαπηεξγάηεο κε ηα ηαμηθά ζσκαηεία 
ΠΔΜΔΝ, ΣΔΦΔΝΧΝ, ΠΔΔΜΑΓΔΝ 
ζπκκεηείραλ ζηε δηαδξνκή απφ ηα        
Μέγαξα ζηελ Διεπζίλα ζηηο 9 Απξίιε 
θαη ζηε κεγάιε ζπγθέληξσζε ζην    
χληαγκα. 

 Ζ νινθιήξσζε ηεο πνξείαο ζην 
χληαγκα δελ ήηαλ παξά έλαο ζηαζκφο 
ζηε ζθιεξή αλακέηξεζε ηνπ εξγαηηθνχ 
- λαϊκού κινήματος με τις πραγματικές 
αηηίεο ηεο αλεξγίαο, ην ζχζηεκα πνπ 
ηελ γελλά θαη ηελ αλαπαξάγεη, ηελ 
πνιηηηθή θαη ηα θφκκαηα πνπ πεηάλε 
έλα μεξνθφκκαην θαη απηφ φρη ζε φινπο  
ηνπο  αλέξγνπο. 

Ζ απήρεζε ηεο κεγάιεο πνξείαο 
θαηά ηεο αλεξγίαο μεπέξαζε ηα ζχλνξα 
ηεο Διιάδαο θαη πξνθάιεζε ηελ αιιε-
ιεγγχε ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ 

απ' φινλ ηνλ θφζκν. Σελ αιιειεγγχε 
θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπο εμέθξαζαλ 

επίζεο πλδηθάηα πνπ κεηείραλ ζηε 
Βαιθαληθή πλάληεζε πλδηθάησλ πνπ 
θάιεζε ε Παλειιήληα Οκνζπνλδία 
Δξγαηνυπαιιήισλ Δκθηαισκέλσλ  
Πνηψλ (ΠΟΔΔΠ), ζηε Θεζζαινλίθε.  

Ζ εθδήισζε μεθίλεζε κε ραηξεηηζκφ 

ηνπ  Βαζίιε Παξαζθεπφπνπινπ, πξφ- 

εδξνπ ηνπ Παλειιήληνπ Μνπζηθνχ    

πιιφγνπ, ν νπνίνο  ζεκείσζε: «Ο 

δξφκνο φισλ καο είλαη καθξχο θαη ν 

ηεξκαηηζκφο απηήο ηεο πνξείαο ζα γίλεη 

φηαλ ζα δνχκε ζε κία θνηλσλία πνπ ηα 

παηδηά ζα ξσηνχλ κε απνξία ηνπο γν-

λείο ηνπο ηη  ζεκαίλεη  ε  ιέμε  αλεξγία».  

Ο Παλαγηψηεο Καηάξαο, πξφεδξνο 

ηεο Οκνζπνλδίαο Δξγαδνκέλσλ Σχπνπ 

- Χάρτοσ, στο ταιρετισμό τοσ σπογράμ-

κηζε: «Γε ζεσξνχκε θπζηθφ θαηλφκελν 

ηελ αλεξγία, δελ ζπκβηβαδφκαζηε κε 

ηελ εμαζιίσζε, είκαζηε ζε πφιεκν ζε 

κάρε κε ην ζχλνιν απηήο ηεο πνιηηηθήο 

πνπ νμχλεηαη ζε φια ηα κέησπα.» 

Σελ θεληξηθή νκηιία ζην χληαγκα 

έθαλε ν δήκαξρνο Παηξέσλ Κψζηαο 

Πειεηίδεο,  ν  νπνίνο  ηφληζε:  

«Πνξεπηήθακε γηα λα αθνπζηεί πην 

δπλαηά ε θσλή ησλ αλέξγσλ, ηεο λεν-

ιαίαο, ε θσλή ησλ εξγαδνκέλσλ κε 

ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο, ησλ εξγα-

δνκέλσλ κε κεζαησληθέο ζρέζεηο εξγα-

ζίαο, κε ηξίκελα, σξνκίζζηνη. Να αθνπ-

ζηεί ε θσλή ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ 

θαηαζηξέθνληαη, ησλ αγξνηψλ πνπ  

μεθιεξίδνληαη.» 

Ζ εθδήισζε έθιεηζε κε θαιιηηερληθφ 

πξφγξακκα ηνπ Παλειιήληνπ Μνπζηθνχ 

πιιφγνπ θαη πεξηιάκβαλε κηα κνπζηθή 

δηαδξνκή ζηηο αγσλίεο, ζηα βάζαλα 

θαη  ηνπο  αγψλεο  ηνπ  ιανχ. 

Ζ ζθπηάιε πέξαζε ήδε ζηα ρέξηα 

δεθάδσλ ζπλδηθάησλ θαη Λατθψλ 

Δπηηξνπψλ, ζηηο νξγαλψζεηο ηνπ  

ιατθνχ θηλήκαηνο γηα ηε ζπλέρεηα. 

(Σςνέσεια ζηη ζελίδα 2) 

ΔΗΛΨΗ  

του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ 

Δημήτρη Κουτσούμπα: 

«Απηή ε ζπγθέληξσζε απφςε εδψ 

ζην χληαγκα δελ είλαη ην ηέινο 

ηεο κεγάιεο πνξείαο πνπ είρε αξ-

ρή ηελ Πάηξα. Δίλαη ην μεθίλεκα 

λέσλ κεγάισλ δπλακηθψλ αγψλσλ 

απφ εδψ θαη κπξνο ελάληηα ζηελ 

αλεξγία, γηα κφληκε θαη ζηαζεξή 

δνπιεηά γηα φινπο, γηα δνπιεηά κε 

δηθαηψκαηα, γηα πξνζηαζία ησλ 

αλέξγσλ, γηα αλαηξνπή ζπλνιηθά 

φιεο ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο».  

Μ ε απύζκελν ζξάζνο 
γηα κηα αθόκα θνξά 

«άζηξαςε θαη βξόληεμε» γηα ηα 
θαηνξζώκαηά ηεο ε εξγαηηθή 
αξηζηνθξαηία ηεο ΠΝΟ - εξγν-
δνηηθνί - θπβεξλεηηθνί ζπλδηθα-
ιηζηέο γηα ην θαζνξηζκό ηνπ 
θαηώηαηνπ βαζηθνύ κεληαίνπ 
κηζζνύ - πείλαο πνπ παξακέλεη 
614 δνιάξηα - γηα 48 ώξεο 
εξγαζία ηελ εβδνκάδα γηα ηνλ 
πξνζνληνύρν λαύηε ζηελ πξό-
ζθαηε ζπλεδξίαζε ηεο Τπνε-
πηηξνπήο ηεο  Μηθηήο Ναπηηιηα-
θήο Δπηηξνπήο ηεο ΓΟΔ 6-7 
Απξίιε 2016. Ζ ζπδήηεζε γηα 
ηελ αύμεζε ηνπ θαηώηαηνπ 
βαζηθνύ κηζζνύ ηνπ πξνζν-
ληνύρνπ λαύηε κεηαηέζεθε λα 
ζπδεηεζεί ζηα πιαίζηα ηεο  
ΓΟΔ κεηά από δύν ρξόληα ην 
2018, κε ηζρύ - εθόζνλ ζπκ-
θσλήζνπλ νη εθνπιηζηέο -  
κεηά από ηξία ρξόληα ηελ 
1/1/2019.     

Οη εξγνδνηηθνί - θπβεξλεηη-
θνί ζπλδηθαιηζηέο ηεο ΠΝΟ κε 
έγγξαθν πνπ έζηεηιαλ ζηα 
λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία αλαπα-
ξάγνπλ ηα θιελαθήκαηα ησλ  
εθνπιηζηώλ «όηη ν παξαπά-
λσ θαηώηαηνο βαζηθόο κε-
ληαίνο κηζζόο ηνπ πξνζν-
ληνύρνπ λαύηε δελ επεξεά-
δεη  θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν 
ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεύ-
ζεηο ή ηελ πηνζέηεζε πςειό-
ηεξσλ επηπέδσλ κηζζώλ!», 
«παξέρεη ζε δηεζλέο επίπεδν 
δίθηπ πξνζηαζίαο ησλ λαπ-
ηεξγαηώλ, πξάγκα πνπ ζπκ-
βάιιεη ζηελ αμηνπξεπή      
εξγαζία ηνπο!», ζηεξίδνπλ 
ηνπο αζηηθνύο κεραληζκνύο 
ηνπ «θνηλσληθνύ εηαηξηζκνύ» 
ζε δηεζλέο επίπεδν ζηα πιαίζηα 
ηεο ΓΟΔ, πξνσζνύλ ηηο  
«βέιηηζηεο δηεζλείο πξαθηηθέο», 
δειαδή ζπλζήθεο γαιέξαο γηα 
ηνπο λαπηεξγάηεο, γηα ηε κεγη-
ζηνπνίεζε ηεο θεξδνθνξίαο 
ηνπ εθνπιηζηηθνύ    θεθαιαίνπ.  

Δίλαη νη ίδηνη νη ζπλδηθαιη-
ζηέο πνπ σο πιεηνςεθία ηεο 
δηνίθεζεο ηεο ΠΝΟ θαη σο  
κέινο ηεο ITF/Γηεζλνύο Οξγά-
λσζεο Μεηαθνξώλ ππνγξά-
θνπλ κε ηνπο εθνπιηζηέο  θα-
ηάπηπζηεο - απαξάδεθηεο ζπκ-
βάζεηο έλαληη ακνηβήο κε ηε 
θαηαβνιή 5.000 - 8.000 δνιά-
ξηα γηα θάζε θαξάβη κε μέλε 
ζεκαία, πνπ θαηαιήγνπλ ζηα 
ηακεία  ηεο ΠΝΟ θαη  ηεο ΓΟΜ, 
κε εηήζηα έζνδα, πνπ, ζύκθσ-
λα κε ηνλ απνινγηζκό ηεο 
ΠΝΟ γηα ην 2015,  αλέξρνληαη 
ζηα  3.771.591,18  επξώ!  

Απαξάδεθηε - πξνθιεηηθή 
κεζόδεπζε πνπ επί ηεο νπζίαο 
ζπληζηά έκκεζε κνξθή ρξε-
καηνδόηεζε ησλ εθνπιηζηώλ 
πξνο ηελ ΠΝΟ, γηα ηελ ζπκ-
βνιή ηεο ζηελ ππνλόκεπζε 
θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ Κιαδη-
θώλ .. Δξγαζίαο ζε όιεο   
ηηο θαηεγνξίεο πινίσλ, γηα  
ηελ άγξηα εθκεηάιιεπζε ησλ      
λαπηεξγαηώλ! Αδηακθηζβήηεην 
γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεηαη 
από ηελ ζηάζε ηεο Έλσζεο 
Διιήλσλ Δθνπιηζηώλ, πνπ 

από ην 2010 - γηα 6 ρξόληα 
αξλείηαη λα αλαλεώζεη ηελ 
.. Δξγαζίαο γηα ηα πνλην-
πόξα, απζαίξεηα έρνπλ θαζν-
ξίζεη ζπλνιηθέο κεληαίεο απν-
δνρέο 880 επξώ κεηθηά γηα 
ηνπο λένπο λαπηεξγάηεο από 
ηηο ΑΔΝ, ηα ΣΔΗ !     

Δίλαη νη ίδηνη εξγνδνηηθνί 
ζπλδηθαιηζηέο ΓΑΚΔ – ΠΑ-
ΚΔ – ΜΔΣΑ – ΑΝΣΑΡΤΑ, 
πνπ καδί κε ηνπο εθνπιηζηέο, 
ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηνπο κερα-
ληζκνύο ηνπ αζηηθνύ θξάηνπο 
κείσζαλ ηηο νξγαληθέο ζπλζέ-
ζεηο ζπκκεηείραλ ζην καδηθό 
δησγκό ησλ κεραληθώλ, ησλ 
κεραλνδεγώλ, ησλ λαπηώλ, 
ησλ θακαξόησλ θαη γεληθόηεξα 
ησλ ειιήλσλ λαπηεξγαηώλ 
από ηα θαξάβηα. 

Οη ξεθνξκηζηέο θαη νπνξ-
ηνπληζηέο ζπλδηθαιηζηέο ηεο 
ΠΝΟ ιεηηνπξγνύλ σο πεκπην-
θαιαγγίηεο ζην εξγαηηθό ζπλ-
δηθαιηζηηθό θίλεκα. Ζ βξώκηθε 
δνπιεηά ηεο εξγαηηθήο αξηζην-
θξαηίαο ηεο δηνίθεζεο ηεο ΠΝΟ 
απνηειεί πξόθιεζε γηα ηνπο 
λαπηεξγάηεο, πνπ κέζα ζε 
ζθιεξέο ζπλζήθεο δίλνπλ θα-
ζεκεξηλά ηε κάρε ζηα θαξάβηα.  

Μπξνζηά ζε απηή ηε θαηά-
ζηαζε ηα ηαμηθά ζσκαηεία πνπ 
ζπζπεηξώλνληαη ζην ΠΑΜΔ 
θαινύλ ηνπο λαπηεξγάηεο λα 
πάξνπλ ηελ ππόζεζε ζηα ρέ-
ξηα ηνπο γηα ηελ επηηπρία ηεο 
48σξεο απεξγίαο γηα ην      
αζθαιηζηηθό. Σελ θιηκάθσζε 
ηνπ  αγώλα γηα ηελ αλαλέσζε 
ησλ .. Δξγαζίαο, ηελ θαηα-
βνιή δεδνπιεπκέλσλ κηζζώλ, 
ηελ πξνζηαζία θαη ηε λαπην-
ιόγεζε ησλ αλέξγσλ, γηα ηελ 
ππεξάζπηζε θαη δηεύξπλζε 
ησλ αζθαιηζηηθώλ θαη ζπληα-
μηνδνηηθώλ δηθαησκάησλ ηελ 
θάιπςε ησλ απσιεηώλ πνπ 
έγηλαλ ηε πεξίνδν ηεο θξίζεο. 
Σελ θαηάξγεζε ησλ βξώκηθσλ 
ζπκβάζεσλ ΠΝΟ - εθνπιη-
ζηώλ θαη ηνπ «ραξαηζηνύ» ηεο 
ΠΝΟ πνπ θαηαρξεζηηθά θαη 
παξάλνκα παξαθξαηείηαη από 
ηνπο λαπηεξγάηεο ζηα θαξάβηα. 
Σελ ελίζρπζε ησλ ηαμηθώλ 
δπλάκεσλ θαη ηελ αλαζύληαμε 
ηνπ εξγαηηθνύ ζπλδηθαιηζηηθνύ  
θηλήκαηνο. 

 

Κ αλέλαο εξγαδόκελνο λα κελ μεγειαζηεί από 
ηνπο ειηγκνύο, ηηο κεζνδεύζεηο θαη ηνπο      

ηαθηηθηζκνύο ηεο θπβέξλεζεο πνπ ζηόρν έρνπλ λα  
αδπλαηίζνπλ ηελ αγσληζηηθή απάληεζε απέλαληη 
ζην λέν ρηύπεκα πνπ θέξλεη ζηελ θνηλσληθή      
αζθάιηζε. 

Να απαντήσουμε στα προκλητικά  

ψέματα της κυβέρνησης! 

Μεηά ην λέν ηζεθνύξη πνπ επηβιήζεθε ην θαιν-
θαίξη ζηηο ήδε ηζαθηζκέλεο ζπληάμεηο, όηαλ 
έρνπλ ήδε ςεθηζηεί κεηώζεηο ύςνπο 1,8 δηο 
ζηηο ζπληαμηνδνηηθέο δαπάλεο κόλν γηα ην 
2016 θαη γηα ηα έηε 2017-2018 πξνβιέπν-
ληαη κεγαιύηεξεο πεξηθνπέο, πξνθιεηηθά        
ε θπβέξλεζε ζπλερίδεη ην παξακύζη όηη κε 
ην λέν λόκν-ιαηκεηόκν δελ ζα ππάξμνπλ 
κεηώζεηο ζηηο ζπληάμεηο. 

Έρχεται βαρύ πλήγμα  

στο ασφαλιστικό  

που μας αγγίζει όλους!  

Κάζε εξγαδόκελν, θάζε θιάδν! Δξγαδόκε-
λνπο λένπο θαη παιηνύο, ζην Γεκόζην θαη 
ζηνλ Ηδησηηθό ηνκέα, εξγαδόκελνπο κε πνι-
ιά έηε αζθάιηζεο, εξγαδόκελνπο κε κη-

ζζνύο πνπ ραξαθηεξίδνληαη "πςεινί" πξνθεηκέλνπ 
λα δηθαηνινγεζεί ε εμίζσζε πξνο ηα θάησ ζε ζπληά-
μεηο θαη δηθαηώκαηα, ώζηε λα ζπλεζίζνπκε ηε δσή 
κε ηα ειάρηζηα θαη ηα ςίρνπια!  

Σν λέν αζθαιηζηηθό ρηππά θύξηα ηνπο εξγαδόκε-
λνπο πνπ βξίζθνληαη ζηνπο ζεκεξηλνύο άζιηνπο 
κηζζνύο ησλ 586 θαη 511 επξώ, ηνπο εξγαδόκελνπο 
πνπ εξγάδνληαη κε όιεο ηηο ειαζηηθέο κνξθέο εξγα-
ζίαο, ηνπο αλέξγνπο!  

Δίλαη νη εξγαδόκελνη πνπ θαηαδηθάδνληαη ζήκεξα 
ζηελ αλέρεηα θαη ζην κέιινλ ζε κηα ζύληαμε ζηα 
όξηα ησλ 400-500 επξώ, ιίγν παξαπάλσ από ην 
πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο πνπ ζα εγγπάηαη δήζελ 
ην  θξάηνο! 

 Με ηα κέηξα πνπ θέξλεη ε θπβέξλεζε ηζαθίδεηαη 
ε ζεκεξηλή θαηώηεξε ζύληαμε σο θαη 15% πεξίπνπ. 
Από ηα 486 επξώ θαηξαθπιά ζηα 345 ηεο εζληθήο 
ζύληαμεο.  

Σα 15 έηε ηνπ αληαπνδνηηθνύ ηκήκαηνο ηεο ζύ-
ληαμεο πνπ ζα πξνζηίζεληαη ζηελ εζληθή ζύληαμε, 
ζα ππνινγίδνληαη κε πνζνζηό αλαπιήξσζεο 
0.77%, δειαδή ζηελ θπξηνιεμία ζα πξνζηίζεληαη 
ςίρνπια! Δπηπιένλ ηα 384 επξώ ηεο Δζληθήο ζύληα-
μεο ζα δίλνληαη κε 20 έηε αζθάιηζεο όηαλ ζήκεξα 
αξθνύζαλ 15 έηε. Όπνηνο εξγαδόκελνο ζέιεη λα βγεη 
ζηα 62 έηε, όπσο γηα πνιιέο θαηεγνξίεο ίζρπε σο ζή-
κεξα, ζα δέρεηαη πνηλή 40%, δειαδή ζα κεηώλεηαη 
απεπζείαο ε ζύληαμε ηνπ, ζηα 230  επξώ. 

 Οη κεηώζεηο δελ αγγίδνπλ κόλν ηνπο λένπο ζπ-
ληαμηνύρνπο αιιά θαη ηνπο παιηνύο! Ο επαλππνιν-
γηζκόο ησλ ζπληάμεσλ, ν ππνινγηζκόο κε βάζε ηνλ  
κέζν όξν ηνπ εξγαζηαθνύ βίνπ, ε λέα ζθαγή ζηηο 
επηθνπξηθέο ζπληάμεηο, ην ηζάθηζκα ηνπ  ΔΚΑ κέρξη 
ηελ πιήξε θαηάξγεζε ηνπ, ην ρηύπεκα ζηηο αλαπε-
ξηθέο ζπληάμεηο πιαηζηώλνληαη κε λέα κεησκέλα πν-
ζνζηά αλαπιήξσζεο, κε απηόκαηνπο θόθηεο ζπληά-
μεσλ!  

Γελ ππάξρεη ρξόλνο γηα ράζηκν! Κακηά αλα-
κνλή! Γε ζα ηνπο αθήζνπκε λα νινθιεξώζνπλ      
ηε  ζθαγή!  

Γε ζα παξαδώζνπκε ηελ αζθάιηζε ζηα θνξάθηα 
ησλ αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ πνπ πεξηκέλνπλ ζηε 
γσλία! Γε ζα πεξάζεη ν λόκνο ιαηκεηόκνο!  

Όλοι στον αγώνα, όλοι στην 48ωρη απεργία!  

 

130 χρόνια συμπληρώνονται από την εξέγερση   

των εργατών στο ικάγο το 1886. Η Εκτελεστική 

Γραμματεία του ΠΑΜΕ τιμώντας τον αγώνα και      

τις θυσίες των εργατών, καλεί την Εργατική Σάξη 

της χώρας, τα συνδικάτα 

της, τους ανέργους,  

τους μαζικούς φορείς  

νεολαίας, αγροτών,  

γυναικών, αυτό-

απασχολούμενων,  

επιστημόνων να δώσουν 

μαζικό, μαχητικό παρών 

στην απεργία και στις  

απεργιακές πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις του 

ΠΑΜΕ σε όλη τη χώρα, την Κυριακή 8 Μάη 2016.   

130 χρόνια από την 1
η

 Μάη 1886 

Απεργία και Απεργιακές υγκεντρώσεις  

σε όλη τη χώρα την Κυριακή 8 Μάη 2016 

Ο ξγαλσηηθή ζχζθεςε πξαγκαηνπνίεζαλ, ηελ 
Πέκπηε 21 Απξίιε, ηα λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία      

ΠΔΜΔΝ - ΣΔΦΔΝΧΝ - ΠΔΔΜΑΓΔΝ - ΠΔΠΡΝ - ΠΔ/
ΝΑΣ, φπνπ θαηαδηθάζηεθε ην λνκνζρέδην ιαηκεηφκνο 
γηα ην αζθαιηζηηθφ θαη θνξνινγηθφ ηεο θπβέξλεζεο 
ΤΡΙΕΑ/ΑΝΔΛ ζηηο θαηεπζχλζεηο ηεο ΔΔ, ηνπ ΓΝΣ. Μεηά 
ηελ ζχζθεςε αληηπξνζσπεία απφ άλεξγνπο θαη εθπξνζψ-
πνπο ησλ ζσκαηείσλ,  πξαγκαηνπνίεζαλ  παξάζηαζε     
 

 
 

δηακαξηπξίαο ζηνλ Οίθν Ναχηνπ γηα ηε κε έθδνζε ηεο εγθπ-
θιίνπ κέρξη ζήκεξα γηα ην επίδνκα αλέξγσλ γηα ην Πάζρα.  
Ο Πξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Ο.Ν. «έιακςαλ» κε 
ηελ απνπζία ηνπο, ζηε ζπλάληεζε κε ηελ Γηεπζχληξηα ηνπ 
νηθνλνκηθνχ καο ελεκέξσζε φηη ε κέρξη ηψξα θαζπζηέξεζε 
ζα έρεη απνηέιεζκα ην επίδνκα ησλ αλέξγσλ ζα δνζεί κεηά  

 
 

ην Πάζρα!!! Να επηζεκάλνπκε φηη νη καθξνρξφληνη 
άλεξγνη κε ηηο πξνυπνζέζεηο απνθιεηζκψλ πνπ ππάξ-
ρνπλ δελ έρνπλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πξνζηαζία, δελ 
παίξλνπλ νχηε ην επίδνκα ληξνπήο ησλ 235 (άγακνη) 
θαη 293 (έγγακνη) επξψ γηα ηελ αλεξγία,  νχηε ηα επηδφ-
καηα ησλ αλέξγσλ γηα Υξηζηνχγελλα θαη Πάζρα. 

ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΣΟΝ ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΨΡΟ ΣΨΝ ΑΝΕΡΓΨΝ  
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ΜΖΝΗΑΗΑ                                            

ΤΝΓΗΚΑΛΗΣΗΚΖ                           

ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ  

Ηδηνθηεζία ηνπ πιιόγνπ                

Ναπηεξγαηηθή                                   

πλδηθαιηζηηθή Κίλεζε 

ΤΝΣΑΔΣΑΗ                          

ΑΠΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

Δθδόηεο - Τπεύζπλνο               

ζύκθσλα κε ην λόκν:         

ΜΑΡΗΟΛΖ ΩΣΖΡΗΟ            

Κνινθνηξώλε 99,                   

Πεηξαηάο - ΣΚ: 185 35              

Σει.: 210 - 41 17 578            

Φαμ: 210 - 41 37 271 

Τπεύζπλε Σππνγξαθείνπ:                    

ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΜΑΡΗΑ                

Μπνπκπνπιίλαο 19,                      

Πεηξαηάο - ΣΚ: 185 35                   

Σει.: 210 - 41 70 479 

ΔΣΖΗΑ ΤΝΓΡΟΜΖ                            

Δζσηεξηθνύ: Δπξώ 15                  

Δμσηεξηθνύ: Δπξώ 50 

Η ύλη του παρόντος 

φύλλου έκλεισε 22/4 

 Αλαίζζεηνο έπεζε 46ρξνλνο λαπηεξγάηεο ζην «Blue 

Star Patmos», ηελ ώξα ηεο απνβίβαζεο ζηελ Πάξν, 
24/03/2016, όηαλ επξηζθόκελνο ζην γθαξάδ ηνπ πινίνπ 
έλησζε μαθληθή αδηαζεζία θαη αθνύ ηνπ παξαζρέζεθαλ νη 
πξώηεο βνήζεηεο κεηαθέξζεθε ζην ηνπηθό Κέληξν Τγείαο, 
όπνπ δηαπηζηώζεθε ν ζάλαηόο ηνπ.  

 Σελ επόκελε κέξα, 25/03/2016, έλαο άιινο λαπηεξγά-

ηεο ηνπ ίδηνπ πινίνπ «Blue Star Patmos» παξνπζίαζε 
θαξδηαθό πξόβιεκα ιίγν κεηά ηελ αλαρώξεζε από ηνλ 
Πεηξαηά θαη απνβηβάζηεθε ζην Λαύξην, όπνπ θαηέπιεπζε 
εθηάθησο, θαη κεηαθέξζεθε ζε λνζνθνκείν. 

  Γύν λεθξνί από έθξεμε πνπ ζεκεηώζεθε ζε θνξηεγί-

δα 31/03/2016 ζην λαππεγείν Meiderich, όπνπ εθηεινύ-
ληαλ εξγαζίεο, ζην ιηκάλη ηνπ Νηνύηζκπνπξγθ ζηε Γεξκα-
λία. Ζ έθξεμε ήηαλ ηόζν ηζρπξή πνπ άλζξσπνη θαη ζπ-
ληξίκκηα εθζθελδνλίζηεθαλ ζε απόζηαζε εθαηνληάδσλ 
κέηξσλ. 

 Ξαθληθά θαη αλαπάληερα ζην ζπίηη ηνπ ζηελ Κεθαιν-

ληά, όπνπ είρε κεηαβεί γηα λα δεη ηνπο δηθνύο ηνπ, έθπγε 
από ηε δσή, 10/03/2016, ν Γηνλύζεο Αλδξεάηνο θαπεηά-
ληνο ηνπ «Καπεηάλ Αξηζηείδεο». 

 39ρξνλε επηβάηηδα θαηαπιαθώζεθε από ηνλ θαηαπέι-

ηε θαηά ηελ επηβίβαζε ζην πινίν «ύκε» ζηε Ρόδν, 
05/03/2016, κε απνηέιεζκα λα ππνζηεί ζνβαξό ηξαπκα-
ηηζκό ζην πόδη θαη λα κεηαθεξζεί ζην λνζνθνκείν. 

 Σνπιάρηζηνλ 2 είλαη νη αγλννύκελνη από ηελ ζύγθξνπ-

ζε αιηεπηηθνύ κε ην πινίν κεηαθνξάο θνληέτλεξο «Shin 
Chun off Kaohsiung», 29/02/2016, ζηηο αθηέο ηεο Σατβάλ. 

 Σν κνπκηνπνηεκέλν ζώκα άλδξα βξέζεθε από ςαξά-

δεο ζηηο Φηιηππίλεο, 24/02/2016, πάλσ ζε γηνη θαζηζκέλν 
κπξνζηά ζην γξαθείν κε ην ρέξη απισκέλν ζηνλ αζύξ-
καην θαη από έγγξαθα ηνπ πινίνπ αλαγλσξίζηεθε σο ν 
59ρξνλνο γεξκαλόο Manfred Fritz Bajorat, ν νπνίνο είρε 
ζεαζεί γηα ηειεπηαία θνξά ην 2009. 

 ην λνζνθνκείν Μεζνινγγίνπ κεηαθέξζεθε γηα λνζε-

ιεία ν 62ρξνλνο θπβεξλήηεο ηνπ Ρ/Κ «ΑΓΗΟ ΝΗΚΟΛΑ-
Ο» κεηά από πηώζε ζε ακπάξη ηεο θνξηεγίδαο «ΛΩΡΑ 
ΗΗ» από ύςνο 3,5 κέηξσλ. 

 Έλα άηνκν ηξαπκαηίζηεθε από ηε ζύγθξνπζε           

αιηεπηηθνύ ζθάθνπο κε Φ/Γ πινίν, ζεκαίαο Ηξιαλδίαο, 
02/04/2016, ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο Κπιιήλεο Ζιείαο. 

 53ρξνλνο ιηκελεξγάηεο ηνπ Οξγαληζκνύ Ληκέλα Θεζ-

ζαινλίθεο ηξαπκαηίζηεθε από ηελ πηώζε ηνπ ζε ακπάξη 
Φ/Γ πινίνπ μέλεο ζεκαίαο, ζηελ πξνβιήηα ηνπ ΔΜΠΟ 

θαη κεηαθέξζεθε σε νοσοκομείο. 

 ην Σδάλλεην  λνζειεύεηαη 22ρξνλνο εξγαδόκελνο, κε 

εγθαύκαηα Α' θαη Β' βαζκνύ, πνπ ηξαπκαηίζηεθε, 
13/04/2016, ζε λαππεγείν ζηε αιακίλα ζηε δηάξθεηα 
εξγαζηώλ ζε ξπκνπιθό πινίν. 

 ην θεθάιη ηξαπκαηίζηεθε, 10/04/2016, 21ρξνλνο   

αιινδαπόο λαπηεξγάηεο ηνπ Φ/Γ πινίνπ “YAZ” ζεκαίαο 
Sierra Leone. Μεηαθέξζεθε ζην Π.Γ.Ν. Ζξαθιείνπ. 

 Αιινδαπόο 33ρξνλνο λαύηεο ηνπ  Γ/Ξπινηνπ 
«LEONID LOZA» ζεκαίαο Ληβεξίαο, ζην αγθπξνβό-
ιην ηεο Θεζζαινλίθεο, ηξαπκαηίζηεθε  θαη δηεθνκίζζε ζε 
ηδησηηθή θιηληθή. 

« ΕΝ. Δ. . Η. Η. Ε. Ν. »  

ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΣΟΤ ΣΑΞΙΚΟΤ ΑΓΨΝΑ, ΕΝΑΝΣΙΑ ΣΗΝ               

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΣΨΝ ΕΚΠΡΟΨΠΨΝ ΣΟΤ  

ΠΑΣΡΑ - ΑΘΗΝΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΑΝΣΙΑ ΣΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ 

(Σςνέσεια από ηην ζελίδα 1) 
 

 ηελ νκηιία ηνπ ζηε  ζπγθέληξσζε 
- αποκορύυωμα της μεγάλης  

πνξείαο αγψλα Πάηξα - Αζήλα γηα ηελ 
αλεξγία, ζηελ πιαηεία πληάγκαηνο, ν 
δήκαξρνο Παηξέσλ,  Κψζηαο  Πειεηίδεο   
αλάκεζα ζε άιια ηφληζε:  

«Αγσληζηέο θαη Αγσλίζηξηεο  
ηεο δσήο, θίιεο θαη θίινη  
Πξηλ απφ ιίγν παξαδψζακε ζηηο θνη-

λνβνπιεπηηθέο νκάδεο ησλ θνκκάησλ ηεο 
Βνπιήο, (εθηφο θπζηθά απφ ηελ εγθιεκαηη-
θή - θαζηζηηθή νξγάλσζε ηεο Υξπζήο 
Απγήο) ηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκ-
βνπιίνπ ηεο Πάηξαο θαη ηελ απαίηεζε λα 
γίλνπλ πξνζιήςεηο κφληκνπ πξνζσπηθνχ 
ζηνπο Γήκνπο, ζηελ Τγεία, Παηδεία θ.ιπ. 
θαη λα παξζνχλ κέηξα πνπ ζα πξνζηα-
ηεχνπλ ηνπο Άλεξγνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο 
ηνπο. 

ηε ζχληνκε παξνπζία καο 
ζηε Βνπιή, πήξακε θαη κηα γεχ-
ζε. Ζ αληηπξφεδξνο ηεο Βνπ-
ιήο, ην είπε μεθάζαξα: "Ζ αγά-
πε καο είλαη κεγάιε γηα ηνπο 
άλεξγνπο, αιιά νη ηζρπξνί 
έρνπλ άιια απνθαζίζεη"…     
"ε θνηλσλία καο είλαη ηαμηθή"… 
θαη είλαη αιήζεηα. Ζ θνηλσλία 
καο είλαη ηαμηθή. ε πνην κε-
ηεξίδη φκσο ζηέθνληαη  θαη ηί 
ιέλε; φηη ζα είλαη  κε ηνπο ηζρπ-
ξνχο, δειαδή κε απηνχο πνπ 
παίξλνπλ ηνλ ηδξψηα ησλ  
εξγαδνκέλσλ.  

Τπάξρεη θαη ην ΚΚΔ, ην νπνίν έρεη ηελ 
αληίζεηε άπνςε θαη σο Γήκνο, πξέπεη λα 
ιέκε ηελ αιήζεηα θαη λα ηελ νλνκαηίδνπκε. 
Καη λα πνχκε φηη ήδε απνδέρζεθε ηηο 
ζέζεηο ηνπ Γήκνπ καο θαη ηηο θαηαζέηεη σο 
πξφηαζε ζην θνηλνβνχιην γηα λα γίλεη 
λφκνο ηνπ θξάηνπο θαη πεξηκέλνπκε ηελ 
ζέζε ηνπο. 

Δκείο δελ θάλακε φιε απηήλ ηε δηαδξν-
κή γηα λα παξαδψζνπκε ηηο ζέζεηο καο 
ζηα πνιηηηθά θφκκαηα. Απηφ κπνξνχζακε 
λα ην θάλνπκε κε πνιινχο άιινπο      
ηξφπνπο. 

Πνξεπηήθακε γηα λα αθνπζηεί πην 
δπλαηά ε θσλή ησλ αλέξγσλ, ηεο λενιαί-
αο, ε θσλή ησλ εξγαδνκέλσλ κε ειαζηηθέο 

ζρέζεηο εξγαζίαο, ησλ εξγαδνκέλσλ κε 
κεζαησληθέο ζρέζεηο εξγαζίαο, κε ηξίκε-
λα, σξνκίζζηνη. Να αθνπζηεί ε θσλή ησλ 
επαγγεικαηηψλ πνπ θαηαζηξέθνληαη, ησλ 
αγξνηψλ πνπ μεθιεξίδνληαη. 

ε εξγαζηαθνχο ρψξνπο πνπ ζπλα-
ληνχζε ε Πνξεία - Αγψλα θαηά ηεο αλεξγί-
αο, νη εξγαδφκελνη κε θάζε ηξφπν εθδήισ-
λαλ ηε ζηήξημή ηνπο. ε αξθεηά εξγνζηά-
ζηα βγήθαλ έμσ θαη ζπλαληήζεθαλ κε ηελ 
πνξεία.  

Φίιεο θαη θίινη, 
Γελ ζεσξνχκε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

ηεο αλεξγίαο ηα πξνγξάκκαηα θνηλσθε-
ινχο εξγαζίαο. Απηά πνπ ε ζεκεξηλή 
θπβέξλεζε αληί λα ηα θαηαξγήζεη, φπσο 
έιεγε πξνεθινγηθά ραξαθηεξίδνληάο ηα 
καχξε εξγαζία, ηα κεηαηξέπεη απφ 5κελα 
ζε 8κελα. Οχηε επίζεο ζπληζηνχλ ιχζε 

ηα λέα πξνγξάκκαηα ηνπ 
ΟΑΔΓ πνπ δίλνπλ δεζηφ 
ρξήκα  ζηνπο  εξγνδφηεο.  

Όια ηα παξαπάλσ πνπ πινπνηνχλ ην 

ζχλνιν ησλ θπβεξλήζεσλ ζηελ ΔΔ 

(αξηζηεξέο, θηιειεχζεξεο, λενθηιειεχζε-

ξεο, δεμηέο, αθξνδεμηέο) είλαη θνξντδία θαη 

ηειηθά νδεγνχλ ζηελ έληαζε ηεο εθκεηάι-

ιεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Αληί γηα δνπ-

ιεηά κε δηθαηψκαηα πξνζθέξνπλ έλα με-

ξνθφκκαην θαη κάιηζηα κε εκεξνκελία 

ιήμεο. Αληί γηα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ 

αλέξγσλ, ηειηθά επηδνηνχλ ηα κνλνπψιηα. 

Ζ αιήζεηα είλαη φηη ηα ρξήκαηα       

ππάξρνπλ θαη δίλνληαη απιφρεξα γηα     

ην θεθάιαην, φπσο πρ ε αλαθεθαιαηνπνί-

εζε ησλ ηξαπεδψλ 5,7 δηζ. πνπ έδσζαλ 

πξφζθαηα. 

Σα δηθά ηνπο δηθά ηνπο θαη ηα δηθά καο 
δηθά ηνπο. Γηαηί δίλνπλ ζηνπο εθνπιηζηέο 
γηα ηελ θίλεζε ησλ θαξαβηψλ ηνπο αθνξν-
ιφγεην πεηξέιαην θαη νδεγνχλ ηνπο  
άλεξγνπο θαη ηα παηδηά ηνπο λα ρξεζηκν-
πνηνχλ ηελ ...θαηλνηφκα εθεχξεζε ηνπ 
καγθαιηνχ γηα ζέξκαλζε κε απνηέιεζκα 
ην ζάλαηφ ηνπο; 

Μαο ιέλε φηη πξνέρεη ηψξα ε αλάπηπμε 
γηα λα κεγαιψζεη ε πίηα θαη λα μαλακνη-
ξαζηεί γηα φινπο δίθαηα! Μέγα ςέκα ιέκε 
εκείο! Αλάπηπμε γηα ην ιαφ κε ηνπο α-
ζηνχο ζην ηηκφλη ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο 
εμνπζίαο δελ ππάξρεη! Βιέπεηε γηα ηα 
θέξδε ησλ νιίγσλ κνλνπσιηαθψλ νκίισλ 
θαηαξγείηαη ε δπλαηφηεηα λα ππάξρεη 
εξγαζία  γηα  φινπο. 

Οη εξγαδφκελνη, νη άλεξγνη, απηνί πνπ 
δεκηνπξγνχλ θαη πξνζθέξνπλ ζηελ θνη-
λσλία ηα πάληα, ήξζε ε ψξα λα νξζψ-
ζνπλ ην αλάζηεκά ηνπο, λα βάινπλ ηέξκα 
ζηε ζήςε θαη ηελ παξαθκή πνπ πξνζθέ-

ξνπλ νη θάηνρνη ηεο ληφπηαο θαη 
δηεζλνχο αζηηθήο ηάμεο. Δξγά-
ηεο ηνπ ρεξηνχ θαη ηνπ πλεχκα-
ηνο ζεκαίλεη δεκηνπξγφο, δεια-
δή κεγαιείν, ρσξίο απηφλ γξα-
λάδη δελ γπξλά. Μαδέςηε φινπο 
ηνπο εθνπιηζηέο ηνπ θφζκνπ θαη 
βάιηε ηνπο λα κεηαθηλήζνπλ έλα 
πινίν. Οχηε πφλην δελ ζα πάεη. 
Απηή ε αληίθαζε, άιινο λα δνπ-
ιεχεη θαη άιινο λα ηξψεη, είλαη 
ρξένο καο λα ηελ αλαηξέςνπκε. 
ηα ρέξηα καο είλαη λα ππάξρεη 

δνπιεηά γηα φινπο, νξγάλσζε ρξεηάδεηαη 
θαη λα κελ ηνπο αθήζνπκε λα δηαηξνχλ 
θαη λα βαζηιεχνπλ. 

Απφ αχξην ζπλερίδνπκε ην δίθαην αγψ-
λα γηα λα γίλνπλ πξάμε ηα αηηήκαηα ζηή-
ξημεο ησλ αλέξγσλ. Σν ζχλζεκα "Πάηξα - 
Αζήλα είλαη ε αξρή - Δκπξφο ιαέ ζηελ 
πξψηε ηε γξακκή" ζπκππθλψλεη ηνλ 
πξνζαλαηνιηζκφ καο γηα ην αχξην.  

Με εκπηζηνζχλε ζηηο αζηείξεπηεο 
δπλάκεηο πνπ έρεη ην ιατθφ θίλεκα ζηελ 
πφιε καο θαη ζηε ρψξα καο, είκαζηε ζί-
γνπξνη φηη ζην ηέινο ζα αλζίζεη ην ρακφ-
γειν ζην πξφζσπν ηεο λενιαίαο, ησλ 
εξγαδφκελσλ, ηνπ ιανχ καο. Σν δίθην 
είλαη κε ην κέξνο καο, πξνρσξάκε». 

 νβαξέο θαηαγγειίεο ζε βάξνο ησλ αξκόδη-

σλ ππνπξγείσλ Δξγαζίαο θαη Δκπνξηθήο 

Ναπηηιίαο δηαηππώλεη ην πλδηθάην Μεηάι-

ινπ Αηηηθήο θαη Ναππεγνεπηζθεπαζηηθήο 

Βηνκεραλίαο Διιάδαο, ζεκεηώλνληαο όηη κε 

δηθή ηνπο επζύλε «εθηεινύληαη εθηεηακέλεο λαπ-

πεγνεπηζθεπαζηηθέο θαη κε ρξήζε θιόγαο εξγα-

ζίεο ζε ιηκάληα, όπσο ηα Ζγνπκελίηζαο, Υίνπ, 

Λέξνπ, Εαθύλζνπ θ.ά., αιιά θαη ζε ξάδεο, ρσξίο 

λα είλαη ραξαθηεξηζκέλεο επηζθεπαζηηθέο δώλεο, 

ρσξίο λα εθδίδνληαη ζρεηηθέο άδεηεο, ρσξίο λα 

ηεξνύληαη ηα κέηξα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηνπο 

ρώξνπο δνπιεηάο, κε αλαζθάιηζηνπο εξγαδό-

κελνπο». 

Μάιηζηα, όπσο θαηαγγέιιεη, ην ζπλδηθάην «ζε 

επηζθεπαδόκελν πινίν ζην ιηκάλη ηεο Υίνπ, ρσ-

ξίο άδεηα εξγαζηώλ, αλαζθάιηζηνο εξγαδόκελνο 

έπεζε από ύςνο 5 κέηξσλ, κε απνηέιεζκα λα 

ηξαπκαηηζηεί ζνβαξά». Δπίζεο, «ζηα Ναππεγεία 

παλνπνύινπ εξγαδόκελνο πηζαλόλ θαη απηόο 

αλαζθάιηζηνο ππέζηε ζνβαξά εγθαύκαηα θαηά 

ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο εξγαζηώλ.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε, θαηά θαλόλα,        

δελ δειώλεη, όπσο νθείιεη, ηα αηπρήκαηα ζηηο 

αξκόδηεο αξρέο θαη πάληα δηαπηζηώλνληαη κεηά 

από θαηαγγειίεο ζπλαδέιθσλ ζην πλδηθάην 

καο. Όπσο θαη ην παξαπάλσ αηύρεκα δηαπηζηώ-

ζεθε από ην Ληκελαξρείν, κεηά από δηθή καο    

θαηαγγειία». 

Δπηπιένλ, ζπλερίδεη ην πλδηθάην, ε θπβέξλε-

ζε θαη ην ππνπξγείν Δξγαζίαο θέξνπλ ζνβαξό-

ηαηεο επζύλεο, θαζώο, όπσο θαη νη πξνεγνύκε-

λεο θπβεξλήζεηο, «απαμηώλεη ηε δηαδηθαζία ησλ 

ειέγρσλ από ηηο Μεηθηέο Δπηηξνπέο γηα ηελ Τγη-

εηλή θαη Αζθάιεηα κε δηάθνξα πξνζρήκαηα, 

ώζηε λα κελ πξαγκαηνπνηνύληαη θαζεκεξηλνί 

έιεγρνη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή όπνπ εθηεινύ-

ληαη λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο».  

Σέινο, θαιεί «γηα αθόκα κηα θνξά όιεο ηηο 

αξκόδηεο αξρέο λα αλαιάβνπλ ηηο επζύλεο ηνπο, 

πξηλ λα είλαη πνιύ αξγά θαη ζξελήζνπκε λέα 

ζύκαηα». 

πλάδειθνη   
Ζιεθηξνιφγνη, Ζιεθηξνληθνί 
Ο Δλσηηθφο Γεκνθξαηηθφο πλδπ-

αζκφο Ζιεθηξνιφγσλ Ζιεθηξνληθψλ 
(ΔΝΓΖΖΔΝ) απεπζχλεη πιαηχ θάιεζκα 
ζε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο, λα ζπκκεηέ-
ρνπλ ζηηο αξραηξεζίεο ηνπ ζσκαηείνπ καο 
θαη λα εληζρχζνπλ κε ηελ ςήθν ηνπο ηηο 
ηαμηθέο δπλάκεηο ηνπ ΔΝ.Γ..Ζ.Ζ.Δ.Ν. 

Οη αξραηξεζίεο δηεμάγνληαη ζε ζπλζή-
θεο έληαζεο ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο ηνπ 
θεθαιαίνπ, απηή ε πνιηηηθή δεκηνπξγεί 
θαη νμχλεη ηελ θηψρηα, ηελ αλεξγία, ηνπο 
πνιέκνπο, ηελ πξνζθπγηά, γηα ηελ       
ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη  
θεξδνθνξίαο ησλ κνλνπσιίσλ ζε βάξνο 
ησλ δηθαησκάησλ ησλ λαπηεξγαηψλ, ησλ 
εξγαδνκέλσλ.  

Με αηρκή ην λ/ζ γηα ηελ θνηλσληθή 
αζθάιηζε, ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ/ΑΝΔΛ 
ζπλερίδεη ηελ επίζεζε ζην ζχλνιν ησλ 
δηθαησκάησλ  ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Οη πνιχκνξθεο αγσληζηηθέο θαη απεξ-
γηαθέο θηλεηνπνηήζεηο ηεο εξγαηηθήο ηά-
μεο, ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ κηθξνκεζαίσλ 
αγξνηψλ, ησλ απηναπαζρνινχκελσλ  
ΔΒΔ, ησλ επηζηεκφλσλ, ησλ γπλαηθψλ, 
ηεο λενιαίαο, ησλ ζπληαμηνχρσλ, έρνπλ 
ζπκβάιεη ζηελ θαζπζηέξεζε ηεο θαηάζε-
ζεο θαη ςήθηζεο ηεο θπβεξλεηηθήο πξφηα-
ζεο γηα ην Αζθαιηζηηθφ, πνπ αξρηθά είρε 
πξνγξακκαηηζηεί γηα ην ηέινο Γελάξε. 

Ζ απεξγία ζηηο 4 Φιεβάξε,  ζθξαγί-
ζηεθε απφ ηηο καδηθέο απεξγηαθέο ζπγθε-
ληξψζεηο ησλ δπλάκεσλ ηνπ ΠΑΜΔ, ηα 
αγσληζηηθά κπιφθα ηεο αγξνηηάο ζε φιε 
ηε ρψξα, απνηεινχλ ζεκαληηθή παξαθα-
ηαζήθε ηεο ηαμηθήο πάιεο, ζεκαηνδφηεζε 
ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ησλ εξγα-      
δνκέλσλ ζηελ θηλεηνπνίεζε επξχηεξσλ          
ιατθψλ δπλάκεσλ, δείρλνπλ ην κέγεζνο 
ηεο δχλακεο πνπ έρεη ε ιατθή ζπκκαρία. 
ε απηή ηελ θαηεχζπλζε ζπλερίδνπλ νη 
ηαμηθέο δπλάκεηο, νη δπλάκεηο ηνπ ΠΑΜΔ, 
πξνεηνηκάδνπκε 48σξε Γεληθή Απεξγί-
α αλ ηνικήζεη ε θπβέξλεζε λα θέξεη 
ζηε βνπιή ην λ/ζ γηα ηελ θνηλσληθή 
αζθάιηζε. 

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙ  

ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ 

Με ην ζρέδην λφκνπ – ιαηκεηφκν δηα-
κνξθψλεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Δζληθνχ 
Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΔΦΚΑ) 
έλα εξγαζηαθφ θαζεζηψο θνηλσληθήο  
δνχγθιαο, πνπ ζα ηζρχεη ν λφκνο ηνπ 
θεθαιαίνπ, λα νξγηάδεη ε «καχξε»      
αλαζθάιηζηε εξγαζία κε εξγάηεο ρσξίο 
δηθαηψκαηα.  

Ζ δηάιπζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 
ηνπ ΝΑΣ θαη ησλ άιισλ αζθαιηζηηθψλ 
ηακείσλ ησλ λαπηεξγαηψλ είλαη άξξεθηα 
ζπλδεκέλα κε ηε θαηάξγεζε ησλ ..Δ, 
ηελ αλαηξνπή ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, 
ηελ δηεχξπλζε ηεο «καχξεο» αλαζθάιη-
ζηεο εξγαζίαο ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο 
πινίσλ, ηελ ζπλέρηζε ηεο θνξνιεζηείαο 
θαη ησλ πεξηθνπψλ ζε κηζζνχο, ζπληά-
μεηο, ζηελ πγεία, ηελ πξφλνηα, ηελ εθπαί-
δεπζε, ζε βάξνο ησλ λαπηεξγαηψλ, ησλ 
εξγαδνκέλσλ.  

 
 

πλάδειθνη  
Ζιεθηξνιφγνη, Ζιεθηξνληθνί 

ε απηέο ηηο ζπλζήθεο απνηειεί κνλφ-
δξνκν γηα ηνλ θάζε Ζιεθηξνιφγν, λαπηεξ-
γάηε, εξγαδφκελν, ν δξφκνο ηεο νξγάλσ-
ζεο θαη ηνπ αγψλα ελάληηα ζηα πξνβιή-
καηα πνπ πξνθαιεί ε πνιηηηθή ηνπ θεθα-
ιαίνπ. Απνκνλψλνπκε ηηο δπλάκεηο ηνπ 
θπβεξλεηηθνχ - εξγνδνηηθνχ ζπλδηθαιη-
ζκνχ πνπ εληάζζεηαη ε πιεηνςεθία ηεο 
δηνίθεζεο ηνπ ζσκαηείνπ καο. Απηέο νη 
ζπκβηβαζκέλεο εγεζίεο ζπλερίδνπλ λα 
θαιιηεξγνχλ ζπγρχζεηο θαη απηαπάηεο, 
μηθνπιθνχλ αληηκλεκνληαθέο θνξψλεο ελψ 
ζηελ πξάμε ζπληάζζνληαη κε ηηο δπλάκεηο 
ΓΑΚΔ-ΠΑΚΔ-ΑΠ/ΜΔΣΑ, πνπ ππεξεηνχλ 
ηνλ «θνηλσληθφ εηαηξηζκφ», «ην ιηγφηεξν 
θαθφ», γηα ηελ ππνηαγή ησλ εξγαδνκέλσλ 
ζηελ θαπηηαιηζηηθή βαξβαξφηεηα. 

Δ Ι Ε Κ Δ Ι Κ Ο Τ Μ Ε : 

 Καηάξγεζε ησλ Μλεκνλίσλ, ησλ  Γαλεη-
αθψλ πκβάζεσλ θαη ησλ εθαξκνζηηθψλ 
λφκσλ πνπ κεηψλνπλ κηζζνχο θαη ζπληά-
μεηο, επηβάιινπλ αβάζηαρηε θνξνινγία 
θαη θαηαξγνχλ ζεκειηαθά εξγαζηαθά  
θαη αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα . 
 Τπεξάζπηζε θαη εθαξκνγή ηεο Δζληθήο 
Γεληθήο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο 
θαη ησλ Κιαδηθψλ πιινγηθψλ πκβάζε-
σλ, νπζηαζηηθέο απμήζεηο ησλ κηζζψλ θαη 
ησλ ζπληάμεσλ. Να θαηαβιεζνχλ άκεζα νη 
δεδνπιεπκέλνη κηζζνί ζε φινπο ηνπο εξγα-
δφκελνπο. 
 Πιήξε - ζηαζεξή εξγαζία γηα φινπο,      
κε κείσζε ηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ, πξν-
ζαξκνγή ησλ νξγαληθψλ ζπλζέζεσλ ζηηο 
απμεκέλεο αλάγθεο ησλ πινίσλ θαη ηεο 
πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο ζηε  
ζάιαζζα. 
 Καηάξγεζε ηνπ λφκνπ 2687/1953 θαη 
ησλ εγθξηηηθψλ πξάμεσλ λενιφγεζεο, 
θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ 3577/92        
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ           
λ. 2932/2001 γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο 
Αθηνπινΐαο θαη γεληθφηεξα ησλ εζσηεξη-
θψλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ ηεο ρψξαο. 
 Οπζηαζηηθή πξνζηαζία ησλ αλέξγσλ κε 
επηδφηεζε ζην 80% ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ, 
λα γίλεη πξάμε ηψξα ε απαίηεζε ησλ λαπ-
ηεξγαηηθψλ ζσκαηείσλ, πνπ έγηλε δεθηή 
απφ ην Γ ηνπ ΓΔΝΔ, «Σν ζχλνιν ησλ  
ειιελφθηεησλ πινίσλ πνπ ππφθεηληαη ζην 
λ. 27/1975 λα θαηαζέηνπλ ζην ΓΔΝΔ ηηο 
θαηαζηάζεηο πιεξψκαηνο (crew list) θαη  
ζε θάζε αληηθαηάζηαζε ηνπ πιεξψκαηνο 
λα λαπηνινγνχληαη απφ ην ΓΔΝΔ φινη νη 
λαπηεξγάηεο κε Δ θαη θνηλσληθναζθαιη-
ζηηθή  πξνζηαζία». 
 Καηάξγεζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ ησλ       
εθνπιηζηψλ.  

 Απνθιεηζηηθά δεκφζην - δσξεάλ       
ζχζηεκα  πγείαο - πξφλνηαο  γηα  φινπο.  
 Απαγφξεπζε πιεηζηεξηαζκψλ γηα ηελ 
εξγαηηθή  ιατθή  νηθνγέλεηα. 
 Απνθιεηζηηθά δεκφζηα - δσξεάλ λαπηηθή 
εθπαίδεπζε θαη κεηεθπαίδεπζε γηα φινπο 
ηνπο λαπηεξγάηεο.  
 Οη αθηνπιντθέο ζπγθνηλσλίεο θαη ζπλν-
ιηθά νη ζπγθνηλσλίεο, είλαη θνηλσληθφ     
αγαζφ θαη απαηηείηαη πνιηηηθή πνπ ζα 
ππεξεηεί απηή ηελ αλάγθε θαη φρη  ηα ζπκ-
θέξνληα ησλ εθνπιηζηψλ θαη ζπλνιηθά 
ηνπ  θεθαιαίνπ.  

ΓΤΝΑΜΙΚΑ – ΜΑΕΙΚΑ, ΦΖΦΙΕΟΤΜΔ 
Δλσηηθφ Γεκνθξαηηθφ πλδπαζκφ  
Ζιεθηξνιφγσλ Ζιεθηξνληθψλ Δ.Ν.  

ΧΗΥΟΥΟΡΙΕ  

από 09:30 έσο 13:30 

 3/5 Σξίηε,  

16/5 Γεπηέξα,  

27/5 Παξαζθεπή,   

6/6 Γεπηέξα,  

17/6 Παξαζθεπή,  

27/6 Γεπηέξα,  

1/7 Παξαζθεπή,   

6/7 Σεηάξηε. 

«ΕΝΔΗΤΕΝ»  

ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΓΗΑ ΣΟ Γ.. 

ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ 

ΠΤΡΟΤΛΗΑ ΗΧΑΝΝΖ  

ΠΟΡΣΟΚΑΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

ΜΖΣΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

ΠΑΛΑΗΟΘΟΓΧΡΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 

ΕΔΡΒΟΤΓΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ 
 

ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞ. ΔΠ. 

ΣΗΜΠΟΓΛΟΤ ΛΔΟΝΣΗΟ 

 
 

Π ξόσξα έθπγε από ηε 
δσή, ζηα 36 ηεο ρξό-

ληα, ε πξνζθηιήο ζηνπο 
λαπηεξγάηεο Μαξηιέλα  
Φξάγθνπ, λαπηηιηαθή ξε-
πόξηεξ ηνπ ξαδηνθσληθνύ 
θαη ηειενπηηθνύ  «902». 

Ζ ζ. Μαξηιέλα εληάρζεθε 
ζηελ νξγαλσκέλε δσή ηεο 
ΚΝΔ ην 1997, ελώ κέινο 
ηνπ Κόκκαηνο έγηλε ην  
2007.   

ηηο δύζθνιεο ώξεο κε ην 
θιείζηκν ηνπ «902» ππεξα-
ζπίζηεθε ηηο απνθάζεηο 
ηνπ Κόκκαηνο, αθόκα θαη 
κε αξζξνγξαθία ζηνλ 
«Ρηδνζπάζηε», ελώ εζειν-
ληηθά πξνζέθεξε όπνηα 
βνήζεηα ηεο δεηνύζε ην 
Κόκκα ζην πόξηαι ηνπ  
«902.gr». 

Παξέκεηλε καρεηηθή θαη 
αηζηόδνμε κέρξη ην ηέινο 
ηεο  δσήο  ηεο. 

ΕΞΑΡΗ της ΠΕΙΡΑΣΕΙΑ  
 

ΝΙΓΗΡΙΑ 

 05/03/2016, πεηξαηέο εηζέβαιαλ ζε Γ/Ξπινην 

ειιεληθώλ ζπκθεξόλησλ, ζεκαίαο Παλακά, 15 

λ.κ. αλνηρηά ηνπ Boney River ζηε Νηγεξία, κε 22 

άηνκα πιήξσκα. Οη έλνπινη έθπγαλ θξαηώληαο 

νκήξνπο ηνπο 3 Έιιελεο θαη έλαλ Φηιηππηλέδν, 

νη νπνίνη ζηηο 28/03 ειεπζεξώζεθαλ θαη επέζηξε-

ςαλ θαιά ζηελ πγεία  ηνπο. 

 11/04/2016, κηα νκάδα νθηώ πεηξαηώλ επηηέ-

ζεθαλ ζην Γ/Ξπινην «Puli», έθιεςαλ κεηξεηά θαη 

αληηθείκελα πινίνπ θαη πιεξώκαηνο θαη απήγα-

γαλ έμη κέιε ηνπ πιεξώκαηνο, αλνηθηά ηνπ Port 

Harcourt ηεο Νηγεξίαο. 

 11/04/2016 ην πινίν κεηαθνξάο θνληέτλεξο 

CMA-CGM Turquoise δέρζεθε επίζεζε από 

έλνπινπο πεηξαηέο αλνηρηά ηνπ Λάγνο ηεο Νηγε-

ξίαο. Ο πινίαξρνο ελεξγνπνίεζε ην ζπλαγεξκό 

θαη δήηεζε από ην πιήξσκα λα θιεηζηεί ζην δσ-

κάηην αζθαιείαο. Όκσο ν αλζππνπινίαξρνο θαη 

ν ειεθηξνιόγνο, δελ θαηάθεξαλ λα εηζέιζνπλ 

εγθαίξσο ζην δσκάηην θαη απήρζεζαλ.  

ΥΙΛΙΠΠΙΝΕ 

 15/04/2016, έλαο λαπηεξγάηεο ππξνβνιήζεθε 

θαη 4 απήρζεζαλ από ξπκνπιθό θαη θνξηεγίδα 

κε ζεκαία Ηλδνλεζίαο, ζε δηεζλή ύδαηα κεηαμύ 

ηεο Μαιαηζίαο θαη ησλ Φηιηππίλσλ. Σα 5 ππόινη-

πα κέιε ηνπ πιεξώκαηνο  κεηαθέξζεθαλ από ηε 

καιαηζηαλή Αθηνθπιαθή ζην ιηκάλη ηνπ Lahad 

Datu ζηε Μαιαηζία. 

 26/03/2016, ην ηλδνλεζηαθό ξπκνπιθό Brahma 

12 θαη ε θνξηεγίδα Anand 12 είραλ θαηαιεθζεί 

από πεηξαηέο ζηα λεξά ησλ Φηιηππίλσλ, ζην 

Νόηηα Καιηκαληάλ. Σν πινίν απειεπζεξώζεθε, 

όκσο, 10 κέιε ηνπ πιεξώκαηνο ησλ πινίσλ 

εμαθνινπζνύλ λα θξαηνύληαη από ηνπο πεηξαηέο, 

κε ηελ ηύρε ηνπο λα παξακέλεη άγλσζηε. 

 01/04/2016, ηέζζεξηο Μαιαηζηαλνί λαπηεξγά-

ηεο είραλ απαρζεί από ην ξπκνπιθό Massive 6 

ζη” αλνηρηά ηνπ Pulau Sipadan ηεο Μαιαηζίαο 

από 8 έλνπινπο πεηξαηέο. Σν ξπκνπιθό επε-

ζηξάθεθε ελώ ηα κέιε ηνπ πιεξώκαηνο θέξεηαη 

λα εμαθνινπζνύλ λα θξαηνύληαη ζε αηρκαισζία 

από ηνπο πεηξαηέο, πνπ πηζηεύεηαη όηη είλαη    

Φηιηππηλέδνη κνπζνπικάλνη καρεηέο, κέιε ηεο 

νκάδαο  Abu  Sayyaf. 

 Έλα δείγκα απηήο ηεο 
ιεβέληηθεο ζηάζεο ηεο 
είλαη ην ραηξεηηζηήξην θα-
ισζόξηζκα πνπ έζηεηιε 
ζηνπο κηθξνκεζαίνπο   
αγξόηεο, από ην θξεβάηη 
ηνπ πόλνπ, όπνπ αλάκεζα 
ζηα  άιια  έγξαθε: 

«πλαγσληζηέο αγξόηεο 
ζαο ζηέιλσ ηνπο ζεξκνύο 
κνπ ραηξεηηζκνύο από ηνλ 
«Δπαγγειηζκό» όπνπ λν-
ζειεύνκαη ηνπο ηειεπηαί-
νπο 3 κήλεο κεηά από κε-
ηακόζρεπζε κπεινύ ησλ 
νζηώλ.  

Γίλσ κηα κάρε γηα ηελ 
επηβίσζή κνπ όπσο αθξη-
βώο θη εζείο. Δλώλσ ηε 
θσλή κνπ καδί ζαο γηαηί ν 
αγώλαο γηα κηα θαιύηεξε  
δσή  είλαη  θνηλόο.  

Οη κέξεο πνπ ιαρηαξή-
ζακε ζα 'ξζνύλ. Με ηνλ 
αγώλα θαη ηελ αλαηξνπή 
ηνπ ζάπηνπ εθκεηαιιεπηη-
θνύ ζπζηήκαηνο. ε κηα 
θνηλσλία θαη εμνπζία όπνπ 
ζα δηαθεληεύνπκε ε εξγα-
ηηθή ηάμε, θαη ηα άιια ιατ-
θά ζηξσκαηά ηνλ πινύην 
πνπ παξάγνπκε θαη καο 
αλήθεη». 

ηελ νηθνγέλεηά ηεο ε 
πληαθηηθή Δπηηξνπή ηεο 
«Ν» εθθξάδεη ηα ζπιιππε-
ηήξηα όισλ ησλ αγσληδό-
κελσλ  λαπηεξγαηώλ. 

ΔΝΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΟ ΤΝΓΤΑΜΟ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ Δ.Ν.  

Ο θάνατος παραμονεύει  

στη Ναυπηγοεπισκευή  

 

http://www.902.gr/eidisi/ergazomenoi-symmahia/93962/xekinise-i-ekdilosi-sto-syntagma-foto
http://www.902.gr/eidisi/ergazomenoi-symmahia/93962/xekinise-i-ekdilosi-sto-syntagma-foto
http://www.902.gr/eidisi/ergazomenoi-symmahia/93962/xekinise-i-ekdilosi-sto-syntagma-foto
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Ν έα δεδνκέλα ζε     
βάξνο εξγαδνκέλσλ 

πνπ ππέζηεζαλ ζε εξγαηηθά 
αηπρήκαηα, αθόκα θαη ζαλα-
ηεθόξα γηα ηνπο ίδηνπο, δε-
κηνπξγεί ν Άξεηνο Πάγνο κε 
δύν απνθάζεηο - βόκβα, 
πνπ ήξζαλ πξόζθαηα ζηε 
δεκνζηόηεηα, θαη θξίλνπλ 
ζεηηθά ην αίηεκα ηεο εξγνδν-
ζίαο λα αλαγλσξηζηεί ζπλπ-
παηηηόηεηα (θαη κάιηζηα ζε 
κεγάιν βαζκό) ζε βάξνο 
εξγαδνκέλσλ πνπ ελεπιάθε-
ζαλ ζε εξγαηηθό αηύρεκα. Ο 
έλαο, κάιηζηα, έραζε θαη ηε 
δσή ηνπ. Δίραλ πξνεγεζεί 
αλάινγεο απνθάζεηο ηνπ 
Δθεηείνπ, ην ζθεπηηθό ησλ 
νπνίσλ πηνζέηεζε εμ νιν-
θιήξνπ ή κεξηθώο ν Άξεηνο 
Πάγνο. 

Ζ πξνθιεηηθή απηή από-
θαζε κεηαηξέπεη ην ζύκα ζε 

ζύηε θαη πάεη λα βγάιεη 
«από πάλσ» όρη κόλν ηε 
ζπγθεθξηκέλε εξγνδόηξηα 
εηαηξεία, αιιά ζπλνιηθά ηελ 
εξγνδνζία θαη ην θξάηνο ηεο 
(ππεξεζίεο θαη κεραληζκνί 
ειέγρνπ, αληεξγαηηθνί λόκνη 
θ.ά.) πνπ έρνπλ ηελ απνθιεη-
ζηηθή επζύλε γηα ηα εξγαηηθά 
αηπρήκαηα, αλεμάξηεηα από 
ηνπο ηδηαίηεξνπο παξάγνληεο 
πνπ ζπληξέρνπλ ζε θαζέλα 
από απηά. 

Ζ ζπδήηεζε, πνπ έγηλε 
ζηνλ Άξεην Πάγν, θαλεξώλεη 
ηελ πξόζεζε ηεο Γηθαηνζύ-
λεο λα απαιιάμεη γεληθά ηελ 
εξγνδνζία από ηελ ππνρξέ-
σζε λα δηαζθαιίδεη ζηνη-
ρεηώδε κέηξα αζθάιεηαο γηα 
ηνπο εξγαδόκελνπο, ζεσξώ-
ληαο όηη απηά  είλαη δηθή ηνπο 
επζύλε θαη πεξηιακβάλνληαη 
ζην κηζζό...! 

 

 αο επηζπλάπηνπκε ηηο παξάινγεο απαηηήζεηο 
ηεο εηαηξίαο "SEAJETS", πνπ ζπλερίδεη λα αθή-

λεη γηα καθξύ ρξνληθό δηάζηεκα απιήξσηνπο ηνπο ιη-
κελεξγάηεο θαη επηπιένλ πξνθαιεί όηη ζα θηηάμεη δηθέο 
ηεο νκάδεο (πξνθαλώο εζεινληώλ) γηα λα δέλνπλ ηα 
θαξάβηα ηεο. 

Γελ καο εθπιήζζεη ην ζξάζνο ηνπ Ζιηόπνπινπ, κε 
επζύλε ηνπ νπνίνπ βπζίζηεθε αύηαλδξν (24 ςπρέο)       
ην ζαπάθη ηνπ "ΑΪΡΟΝ ΑΝΣΩΝΖ" ζηε κέζε ηνπ         
Αηιαληηθνύ. Μόλν γηα θέηνο απηόο ν "θύξηνο" πνπ δε-
ηάεη κεηώζεηο ζηα ηηκνιόγηα ησλ θαβνδεηώλ (εδώ θαη 
ρξόληα παξακέλνπλ ηα ίδηα), αύμεζε ηα εηζηηήξηα ζηα 
ηαρύπινα θαη ζε θάπνηεο ελδηάκεζεο δηαδξνκέο 100%, 
όπσο π.ρ. Σήλν - Μύθνλν από 11 ζε 21 επξώ, Σήλν - 
Νάμν 42,50 επξώ, Σήλν - αληνξίλε  63  θ.ιπ. 

Δπεηδή απεπζύλεηαη πξνο όια ηα ιηκελεξγαηηθά 
ζσκαηεία, θαηά ηε γλώκε καο πξέπεη λα παξέκβεη ε 
νκνζπνλδία θαη λα βάιεη ηέινο ζηηο παξάινγεο απαη-
ηήζεηο ηνπ εθνπιηζηή πνπ δηαπξαγκαηεύεηαη αθόκα 
θαη ηελ ηηκή ηνπ θνπινπξηνύ πνπ αγνξάδεη. 

Κ αζεκεξηλέο θαηαγγειίεο 

απφ απεγλσζκέλνπο 

θαξθηλνπαζείο κε πνιχ ζνβαξέο 

κνξθέο θαξθίλνπ, πνπ ζα 

έπξεπε λα μεθηλήζνπλ άκεζα ηε 

ζεξαπεία ηνπο αιιά είλαη ππν-

ρξεσκέλνη λα πεξηκέλνπλ γηα 

κήλεο, αλαθέξεη ν Ηαηξηθφο χι-

ινγνο Αζελψλ, ζε επηζηνιή ηνπ 

πξνο ην ππνπξγείν Τγείαο, ζε-

κεηψλνληαο πσο νη πνιχκελεο 

αλακνλέο γηα αθηηλνζεξαπεία ζηα 

δεκφζηα λνζνθνκεία ζέηνπλ ζε 

θίλδπλν ηελ πγεία ησλ. 

 «Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη 

ν ρξφλνο αλακνλήο γηα αθηηλν-
ζεξαπεία θπκαίλεηαη απφ 2 

έσο 5 κήλεο, ρξνληθφ δηάζηεκα 

πνπ επηβαξχλεη ηελ πγεία ηνπ 

αζζελή θαη επεξεάδεη δπζκελψο 

θαη ζπρλά θαζνξηζηηθά ηελ εμέιη-

με ηεο λφζνπ. Δπηπξφζζεηα, ν 

ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο ησλ 

αθηηλνζεξαπεπηηθψλ θέληξσλ 

ζηηο δεκφζηεο δνκέο είλαη απαξ-

ραησκέλνο θαη ππνιείπεηαη θαηά 

πνιχ ησλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο.  

Με βάζε ηα δηεζλή δεδνκέλα, 

ε Διιάδα ζα έπξεπε λα έρεη 60 

κεραλήκαηα ελψ έρεη 37, απφ 

ηα νπνία κφλν 24 είλαη ζην 

δεκφζην ηνκέα. Ζ θαηάζηαζε 

απηή εγθπκνλεί ζνβαξνχο θηλδχ-

λνπο γηα ηε δσή ησλ αζζε-

λψλ», ζεκεηψλεηαη κεηαμχ άιισλ 

ζηελ επηζηνιή. 

 

Δ λαο λένο κεραληζκφο 
απζηεξνχ ειέγρνπ θαη 

επηηήξεζεο ηεο δήηεζεο ησλ 
λνζνθνκεηαθψλ θαξκάθσλ, κε 
ζηφρν λα δηαηεξεζεί ε λνζνθν-
κεηαθή θαξκαθεπηηθή δαπάλε 
εληφο ησλ αζθπθηηθψλ πιαθφλ 
πνπ επέβαιε ε θπβέξλεζε ΤΡΗ-
ΕΑ - ΑΝΔΛ πξηλ ιίγνπο κήλεο, 
ζηήζεθε απφ ην ππνπξγείν Τγεί-
αο. Πξφθεηηαη γηα ηελ Δπηηξνπή  
Παξαθνινχζεζεο ηεο Νν -
ζνθνκεηαθήο Φαξκαθεπηηθήο 
Γαπάλεο, πνπ ζα θξνληίδεη λα 
ηεξνχληαη νη εμήο «θιεηζηνί πξν-
υπνινγηζκνί»: 
 570 εθαη. επξψ ην 2016 (510 
εθαη. ζηα λνζνθνκεία θαη 60 
εθαη. ζηα θαξκαθεία ηνπ ΔΟΠΤΤ). 
 5 5 0  ε θ α η .  ε π ξ ψ  η ν 
2017 (492,1 εθαη. ζηα λνζνθν-
κεία θαη 57,9 εθαη. ζηα θαξκαθεία 
ηνπ ΔΟΠΤΤ). 
 5 3 0  ε θ α η .  ε π ξ ψ  η ν 
2018 (474,2 εθαη. ζηα λνζνθν-
κεία θαη 55,8 εθαη. ζηα θαξκαθεία 
ηνπ ΔΟΠΤΤ). 

Καηά ηελ ζπλεζηζκέλε ηαθηη-
θή ηεο ε θπβέξλεζε επηρείξεζε 
λα ην παξνπζηάζεη ζαλ 
«θηινιατθφ κέηξν», κε ην επηρεί-
ξεκα φηη ζε πεξίπησζε ππέξβα-
ζεο απηψλ ησλ νξίσλ, νη θαξκα-
θεπηηθέο εηαηξείεο ή νη θαξκαθέ-
κπνξνη ζα πιεξψλνπλ κέζσ 
claw back (κεραληζκφο απηφκα-
ηεο  επηζηξνθήο). 

Ατομική ευθύνη  

η ασφάλεια εργασίας! 

Σ ν πξνζθπγηθό - κεηαλαζηεπηηθό πξόβιεκα 
έρεη πάξεη επηθίλδπλεο δηαζηάζεηο. Σα γεγν-

λόηα ζηελ Δηδνκέλε, ε θαηάζηαζε ζηνλ Πεηξαηά, ε α-
ζθπμία θαη νη άζιηεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζρεδόλ ζε 
όια ηα θέληξα θξάηεζεο θαη θηινμελίαο, ηα ξαηζηζηηθά 
παξαιεξήκαηα ησλ θαζηζηώλ ηεο Υξπζήο Απγήο θαη ε 
δνινθνληθή δξάζε ηνπο, ν πεξίεξγνο θαη ύπνπηνο 
ξόινο δηαθόξσλ κειώλ Με Κπβεξλεηηθώλ Οξγαλώζε-
σλ δεκηνπξγνύλ έλα εθξεθηηθό κείγκα.  

Πάλσ απ' όια απηά βξίζθεηαη ε πνιηηηθή ηεο ΔΔ, 
πνπ πηνζεηεί θαη ππνγξάθεη ε ειιεληθή θπβέξλεζε Τ-
ΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ, πνπ ηξνθνδνηεί αθξηβώο όια ηα πξνε-
γνύκελα. Σν άζιην παδάξη ηεο ιπθνζπκκαρίαο ηεο ΔΔ 
κε ηελ αζηηθή ηάμε ηεο Σνπξθίαο, πνπ όρη κόλν δελ 
ιύλεη ην πξόβιεκα, αιιά, αληίζεηα, επηδεηλώλεη ηηο   
ζπλζήθεο εγθισβηζκνύ θαη θαηαζηνιήο. 

Ζ αηηία γηα ην πξνζθπγηθό - κεηαλαζηεπηηθό πξό-
βιεκα είλαη νη επεκβάζεηο θαη νη πόιεκνη πνπ εμαπέιπ-
ζαλ νη ΖΠΑ, ην ΝΑΣΟ, ε ΔΔ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή 
ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, ηεο 
Βόξεηαο Αθξηθήο, ζην πιαίζην ηνπ αληαγσληζκνύ ηνπο 
κε άιιεο δπλάκεηο, όπσο ε Ρσζία.  

Κάησ από ηα ξαληάξ ησλ πινίσλ ηνπ ΝΑΣΟ, πνπ 
πεξηπνινύλ ζην Αηγαίν, κε πξόζρεκα ηνλ έιεγρν ησλ 
ξνώλ, βάξθεο κε πξόζθπγεο θαη κεηαλάζηεο θαηαθζά-
λνπλ ζηα λεζηά ηνπ Αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ, ελώ ζπλερίδε-
ηαη θαη ε πξνζέιεπζε ζηα λεζηά «πςειώλ πξνζθεθιε-
κέλσλ», νη νπνίνη έξρνληαη, δηαπηζηώλνπλ θαη ελ κέζσ 
επρνινγίσλ αλαρσξνύλ. 

Σν λνκνζρέδην πνπ ςεθίζηεθε ζηε Βνπιή θαη      
ελζσκάησζε ηε ζπκθσλία ηεο πλόδνπ Κνξπθήο, 
είλαη βεβαίσο κέξνο απηνύ ηνπ πξνβιήκαηνο.  

Σαπηόρξνλα ακείσηε ζπλερίδεηαη ε έκπξαθηε ηαμηθή 
αιιειεγγύε ζηνπο πξόζθπγεο από ζσκαηεία εξγαδν-
κέλσλ, Λατθέο Δπηηξνπέο θαη άιινπο καδηθνύο θνξείο, 
πνπ θαζεκεξηλά κνηξάδνπλ εθαηνληάδεο ζαθνύιεο       
κε ηξόθηκα θαη άιια είδε πξώηεο αλάγθεο, πνπ ζπγθε-
ληξώλνπλ από ηνπο εξγαδόκελνπο.  

ηνλ Πεηξαηά ην ΠΑΜΔ έρεη ζηήζεη ην δηθό ηνπ θηόζθη 
ζηελ πύιε Δ1. ηόρνο είλαη, εθηόο από ηελ αιιειεγγύ-
ε, λα πξνσζείηαη ν θνηλόο αγώλαο θαη ε δηεθδίθεζε 
ησλ πξνζθύγσλ καδί κε ηνπο Έιιελεο εξγαδόκελνπο 

Σελ έθθξαζε ηεο έκπξαθηεο ηαμηθήο αιιειεγγύεο 
ζηνπο πξόζθπγεο θαη κεηαλάζηεο από Λατθέο Δπηηξν-
πέο θαη ζσκαηεία πξνζπαζεί λα παξεκπνδίζεη θάπνηα 
απηναπνθαινύκελε «Πακπεηξατθή πξσηνβνπιία ππν-
ζηήξημεο πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ», ζηελ νπνία 
ζπκκεηέρεη θαη ην «Ληκάλη ηεο Αγσλίαο», δει. ε δεκνηη-
θή παξάηαμε κε ηελ νπνία ζπκκεηείρε ζηηο ηνπηθέο 
εθινγέο σο επηθεθαιήο ν ζεκεξηλόο ππνπξγόο Ναπηη-
ιίαο θαη ζηέιερνο ηνπ ΤΡΗΕΑ Θ. Γξίηζαο!  

Ζ ελόριεζή ηνπο έρεη εμήγεζε: Δπηδηώθνπλ ε γλήζηα 
ιατθή αιιειεγγύε λα εθθπιίδεηαη ζηα όξηα ηεο  ειεεκνζύ-
λεο, λα κελ πάξεη ηαμηθά ραξαθηεξηζηηθά, λα κελ νξγα-
λσζεί ε πάιε Διιήλσλ θαη πξνζθύγσλ ελάληηα ζηελ 
θνηλή πνιηηηθή ξίδα ηεο εμαζιίσζεο θαη ησλ πνιέκσλ.  

ην κεηαμύ, νη εηθόλεο κε ηνπο 145 κεηαλάζηεο λα 
είλαη δεκέλνη κε ρεηξνπέδεο (παξόηη απηό απαγνξεύε-
ηαη) θαη λα θαηεβαίλνπλ από ην «Blue Star 1» ζην   
ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, δείρλεη πσο ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - 
ΑΝΔΛ εληείλεη ηελ θαηαζηνιή θαη πξνεηνηκάδεη ην 
έδαθνο γηα επξύηεξεο θιίκαθαο θαηαζηνιή.  

Σν εξγαηηθό - ιατθό θίλεκα ρξεηάδεηαη λα δηεθδηθήζεη 
άκεζα κέηξα αλαθνύθηζεο θαη ζηήξημεο ησλ πξνζθύ-
γσλ, κεηαθίλεζεο ζηηο ρώξεο πξννξηζκνύ ηνπο, θό-
ληξα ζηηο απαξάδεθηεο απνθάζεηο ηεο ΔΔ. Να απνκν-
λσζνύλ νη ξαηζηζηηθέο, θαζηζηηθέο θσλέο, λα δπλακώ-
ζεη ε αιιειεγγύε, ν ιατθόο αγώλαο ελάληηα ζηνλ ηκπε-
ξηαιηζηηθό πόιεκν θαη ην ζάπην εθκεηαιιεπηηθό ζύζηε-
κα πνπ ηνλ γελλά. 

 Πεξηθνπέο ζε απνδηδφκελεο       
ζπληάμεηο πάλσ απφ 1.300 επξψ 
(άζξνηζκα θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) 
κε «εμαέξσζε» ησλ επηθνπξηθψλ. 
ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε θπβέξλεζε 
ραξαηζψλεη ζπληάμεηο πνπ σο  
άζξνηζκα μεπεξλνχλ ηα 1.150 επξψ 
(κεηθηά 1.300 επξψ) θαη ζηελ θπξην-
ιεμία εμαθαλίδεη ηηο επηθνπξηθέο. 

 Αχμεζε εηζθνξψλ ζε φινπο ηνπο 
κηζζσηνχο θαηά 0,5% ζηελ επηθνχξε-
ζε (άιιν έλα 0,5% πξνβιέπεηαη γηα 
ηνπο εξγνδφηεο), ηελ πξψηε ηξηεηία θαη 
0,25% αληίζηνηρα ηε δεχηεξε, ρσξίο 
σζηφζν λα ππάξρεη ζπκθσλία κε ην 
θνπαξηέην γηα ην ζπγθεθξηκέλν κέηξν. 

 ηηο ζπληάμεηο πνπ επη-
βάιινληαη νη  κεηψζεηο (σο 
άζξνηζκα θχξησλ θαη επη-
θ ν π ξ η θ ψ λ  ζ π λ η ά μ ε -
σλ) πεξηιακβάλνληαη 
πνζά πνπ έρνπλ ήδε 
πεξηθνπεί απφ ην 
2010, φπσο ε Δηζθνξά 
Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ 
ζηηο θχξηεο ζπληάμεηο. 

 Τπέξ ΑΚΑΓΔ, πεξηθνπέο 
ζηηο θχξηεο ζπληάμεηο, αιιά 
θαη ε εηδηθή εηζθνξά ζπ-
ληαμηνχρσλ απφ ηηο επηθνπ-
ξηθέο απφ 3% έσο 10%. 
πλππνινγίδεηαη αθφκα θαη ε εηζθνξά 
ησλ ζπληαμηνχρσλ γηα ηελ πγεηνλνκηθή 
πεξίζαιςε. 

 Οη κεηψζεηο ζηηο επηθνπξηθέο είλαη 
κφληκεο: Οη λέεο πεξηθνπέο ζηηο πθη-
ζηάκελεο επηθνπξηθέο, φπσο θαη ε 
«εμαέξσζε» ησλ λέσλ, παγηψλνληαη 
ζην δηελεθέο, ελψ επεηδή δελ πξνβιέ-
πεηαη θακία θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε 
ησλ επηθνπξηθψλ ηακείσλ, επί ηεο 
νπζίαο έρνπκε εθαξκνγή ηεο «ξήηξαο 
κεδεληθνχ  ειιείκκαηνο». 

 Μεξίζκαηα θαη Δθάπαμ: Οη πεξηθν-
πέο ησλ ζπληαμηνχρσλ επεθηείλνληαη 
κ έ ζ σ  η ν π  ε π α λ π π ν ι ν γ η ζ κ ν χ 
ησλ κεξηζκάησλ ηνπ Μεηνρηθνχ Σα-
κείνπ Πνιηηηθψλ Τπαιιήισλ, αιιά 
θαη ησλ εθάπαμ πνπ είλαη ζε εθθξεκφ-
ηεηα, κεηά ηνλ επηέκβξε ηνπ 2013.  

 Δπηηαρχλεηαη ε θαηάξγεζε ηνπ 
ΔΚΑ: Σν ΔΚΑ θαηαξγείηαη κέρξη ην 
ηέινο ηνπ 2019. 

 Άιιεο κεηψζεηο: Μείσζε θαηά 60% 

ζα έρνπλ νη ζπληάμεηο φζσλ ζπλ-
ηαμηνχρσλ απαζρνινχληαη, ελψ 
ηα επηδφκαηα ηέθλσλ ζα δίλνληαη ζην 
εμήο κε εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα. Πεξηθν-
πέο ζα επηβιεζνχλ θαη κέζσ 
ηεο ζπκπίεζεο ησλ αλψηεξσλ πια-
θφλ ζηηο ζπληάμεηο, πνπ πιένλ δελ 
κπνξνχλ λα μεπεξλνχλ ηα 2.304 επξψ 
κεηθηά, απφ 2.773 επξψ φηαλ πξφθεη-
ηαη γηα κηα ζχληαμε. 

 Μφληκνο κεραληζκφο θαζήισζεο 

θαη πεξηθνπψλ ησλ ζπληάμεσλ: ε 
θάζε πεξίπησζε, ν δξφκνο ησλ πεξη-
θνπψλ δελ έρεη ηέινο, αθνχ ην ζχλνιν 
ηεο ζπληαμηνδνηηθήο δαπάλεο, αλεμάξ-

ηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζπληαμηνχ-
ρσλ, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 
16% ηνπ ΑΔΠ, δέζκεπζε πνπ ξεηά 
επαλαιακβάλεη ν λφκνο, αλαπαξάγν-
ληαο ην ζρεηηθφ λφκν ηνπ 2010 θαη ην 
1ν  κλεκφλην. 

 Δμίζσζε ησλ εηζθνξψλ ζην 20% 

γηα φινπο: Γηα ηνπο κηζζσηνχο  

(ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ) απηφ επηκεξί-

δεηαη ζην 13,33% ζηνλ εξγνδφηε θαη 

6,67% ζηνλ εξγαδφκελν. Όκσο, γηα 

απηνχο πνπ είηε είλαη, είηε ζεσξνχληαη 

απηναπαζρνινχκελνη (εξγαδφκελνη κε 

κπινθάθη), ην 20% ζα βαξχλεη ηνλ 

αζθαιηζκέλν. 

 Παξά ηελ θαηάξγεζε ηεο 13εο θαη 

14εο ζχληαμεο πνπ ξεηά νξίδεη θαη ν 

λένο λφκνο, νη εηζθνξέο ησλ κηζζσ-

ηψλ ζα ζπλερίζνπλ λα δίλνληαη γηα 

14 κηζζνχο (12 κήλεο, δψξα ενξηψλ 

θαη επίδνκα αδείαο)!  

 Μηθξφηεξεο ζπληάμεηο γηα ηνπο 
λένπο δηθαηνχρνπο: Με ην λέν ζχζηε-
κα ππνινγηζκνχ ησλ θχξησλ ζπληάμε-
σλ (εζληθή θαη αληαπνδνηηθή) νδεγνχ-
καζηε ζε κηθξφηεξεο ζπληάμεηο απφ 
απηέο πνπ απέδηδε έσο ηψξα ην ζχ-
ζηεκα. πγθεθξηκέλα: 

 Δζληθή ζχληαμε: Οξίδεηαη ζηα 384 
επξψ, αιιά ζα δίλεηαη νιφθιεξε κφλν 
κεηά απφ 20 ρξφληα Αζθάιηζεο (6.000 
έλζεκα). Γηα θάζε έηνο ιηγφηεξν ησλ 
20 εηψλ Αζθάιηζεο, ζα κεηψλεηαη 
θαηά 2% θαη ζα πέθηεη ζηα 346 επξψ 
ζηελ πεξίπησζε ηεο 15εηίαο. Με ηνλ 
ηξφπν απηφ, ε θπβέξλεζε δελ ζεσξεί 
φηη κε ηε 15εηία ν αζθαιηζκέλνο θαην-

ρπξψλεη πιήξε αζθαιηζηη-
θά δηθαηψκαηα θαη σο εθ 
ηνχηνπ αξρίδεη ην μήισκά 
ηεο. Αθφκα, ε εζληθή ζα 
κεηψλεηαη ζην κηζφ ζηελ 
πεξίπησζε αλαπεξίαο κε 
πνζνζηφ αλαπεξίαο απφ 
50% έσο 66,99% θαη ζα 
δίλεηαη νιφθιεξε ζηελ πε-
ξίπησζε αλαπεξίαο κφλν 
κε πνζνζηφ άλσ ηνπ 80%.  

 Αληαπνδνηηθή ζχληα-
με: Με ην λέν ζχζηεκα, 
εζληθή θαη αληαπνδνηηθή 
ζα δίλνπλ αζξνηζηηθά ζηε 
15εηία ζχληαμε απφ 10% 

έσο θαη 15% κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε ηα 
ζεκεξηλά θαηψηεξα φξηα (486 επξψ 
γηα ην ΗΚΑ). Ο ζπληάμηκνο κηζζφο ζα 
είλαη ν κέζνο φξνο ησλ απνδνρψλ 
φινπ ηνπ εξγάζηκνπ βίνπ, γεγνλφο πνπ 
ηνλ πεξηνξίδεη απφ 25% έσο θαη 30% 
ζε ζρέζε κε ηψξα.. 

 Σ α  π ν ζ ν ζ η ά  α λ α π ι ή ξ σ -
ζεο πεξηνξίδνληαη γηα θάζε ρξφλν 
Αζθάιηζεο, απφ ην 2% κε ην παιηφ 
ζχζηεκα, ζην 0,77% έσο θαη 2% ζην 
λέν ζχζηεκα. Έηζη, γηα ηα 20 ρξφληα 
Αζθάιηζεο, ην πνζνζηφ αλαπιήξσ-
ζεο πέθηεη ζην 16,77% αληί ηνπ 40% 
κε ην ηζρχνλ ζχζηεκα, γηα ηα 30 ρξφ-
ληα Αζθάιηζεο ν ζπληειεζηήο αλα-
πιήξσζεο κεηψλεηαη ζην 26,37% αληί 
ηνπ 60%, ζηελ πεξίπησζε 35εηίαο ην 
πνζνζηφ αλαπιήξσζεο γίλεηαη 
33,81%, αληί ηνπ 70% θαη ζηελ πεξί-
πησζε 40εηίαο ζπξξηθλψλεηαη ζην 
42,8% αληί ηνπ 80% κε ην ηζρχνλ. 

Ζ  πληνληζηηθή Δπηηξν-
πή Αγψλα (ΔΑ) ησλ 

πληαμηνπρηθψλ Οξγαλψζεσλ  
θαηαγγέιιεη ηελ θπβέξλεζε πνπ 
θαηέζεζε ζηε Ννκνπαξαζθεπα-
ζηηθή Δπηηξνπή ηεο Βνπιήο ην 
πεξηβφεην λνκνζρέδην - ιαηκεηφ-
κν γηα ηα αζθαιηζηηθά δηθαηψκα-
ηα εξγαδνκέλσλ ηνπ ηδησηηθνχ   
θαη δεκφζηνπ ηνκέα, ησλ αγξν-
ηψλ θαη ειεχζεξσλ επαγγεικα-
ηηψλ, ησλ ζπληαμηνχρσλ. 

Ννκνζρέδην ζπλεηδεηή επηιν-
γή ησλ θνκκάησλ ηεο ζπγθπβέξ-
λεζεο, πνπ είλαη απφξξνηα ησλ 
δεζκεχζεσλ ηνπ 3νπ κλεκνλίνπ-
ζπκθσλίαο κε ηελ ΔΔ θαη ην 
ΓΝΣ, πνπ ςήθηζαλ θαη ηα θφκ-
καηα ηεο "αληηπνιίηεπζεο" ΝΓ, 
ΠΑΟΚ θαη ΠΟΣΑΜΗ. 

Σν έθηξσκα απηφ έξρεηαη λα 
θαηεδαθίζεη φ,ηη απφκεηλε απφ 
ηηο αζθαιηζηηθέο - ζπληαμηνδνηη-
θέο θαηαθηήζεηο, ζηελ θαηεχζπλ-
ζε ηεο φζν γίλεηαη κεγαιχηεξεο 
πεξηθνπήο ησλ θξαηηθψλ δαπα-
λψλ γηα ζπληάμεηο, θνηλσληθά 
επηδφκαηα, ψζηε λα πηαζηνχλ νη 
ζηφρνη ηνπ κλεκνλίνπ γηα ηα 
καησκέλα πιενλάζκαηα, πνπ ζα 
δηνρεηεπζνχλ ζηηο ηζέπεο ησλ 
κνλνπσιηαθψλ νκίισλ γηα ηηο 
επελδχζεηο θαη ηελ θεξδνθνξία 
ηνπο. 

Δηδηθφηεξα ν λφκνο - ιαηκεηφ-
κνο έξρεηαη λα κεηψζεη δξαζηηθά 
ηηο ζπληάμεηο παιαηψλ θαη λέσλ 
ζπληαμηνχρσλ, θαηαξγεί ην ΔΚΑ 
απφ ην 2019 θαη ηελ θαηψηεξε 
ζχληαμε γηα ηε 15εηία, ηε 13ε θαη 
14ε  ζχληαμε  θ.ν.θ. 

Τπνινγίδεη ηηο λέεο πεξηθνπέο 
ζην ζχλνιν ησλ ζπληάμηκσλ 
απνδνρψλ, ζεσξψληαο ζαλ  

εηζφδεκα θαη ηα πνζά ησλ πεξη-
θνπψλ πνπ έρνπλ ήδε γίλεη ζηηο 
ζπληάμεηο, βάδνληαο θαηψηεξν 
άζξνηζκα ζπληάμεσλ (θχξησλ  
θαη επηθνπξηθψλ) ηα 1.150 επξψ, 
εθκεδελίδνληαο έηζη ζηελ νπζία ηηο 
επηθνπξηθέο. 

Δληάζζεη ζηηο ξπζκίζεηο πεξί 
επαλππνινγηζκνχ ησλ ζπληάμε-
σλ κε βάζε φια ηα ρξφληα αζθά-
ιηζεο (θαηαξγείηαη ι.ρ. γηα ην ΗΚΑ 
ε θαιχηεξε ηειεπηαία 5εηία) θαη 
ηνπο ζεκεξηλνχο ζπληαμηνχρνπο, 
έηζη ψζηε νη πεξηθνπέο λα ηνπο 
ζπκπεξηιάβνπλ άκεζα.  

Σν λ/ζ επίζεο πεξηέρεη θαη ηα 
θνξνινγηθά κέηξα κε απμήζεηο 
ηεο άκεζεο θαη έκκεζεο θνξνιν-
γίαο, πνπ ηζαθίδνπλ ζηελ θπξην-
ιεμία ην φπνην ιατθφ εηζφδεκα 
απνκέλεη. 

εκαίλνπκε ζπλαγεξκφ. Κα-
λείο λα κελ εθεζπράζεη, θαλείο 
λα κελ θάλεη πίζσ, θαλείο λα      
κελ ππνρσξήζεη ζηα εθβηαζηηθά 
δηιήκκαηα, πνπ ε θπβέξλεζε θαη 
νη πξνπαγαλδηζηηθνί κεραληζκνί 
ηνπ ζπζηήκαηνο ζα βάινπλ ζην 
ιαφ. 

Απαληάκε κε καδηθή, απνθα-
ζηζηηθή, δπλακηθή ζπκκεηνρή 
ζηε 48σξε γεληθή απεξγία, ζηηο 
άιιεο θηλεηνπνηήζεηο. Ζ ζχγθ-
ξνπζε κε ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηη-
θή ζα ζπλερηζηεί θαη ζα θιηκαθσ-
ζεί. Γελ πξφθεηηαη λα ηελ απνδε-
ρηνχκε, δελ πξφθεηηαη λα ηε λν-
κηκνπνηήζνπκε ζηε ζπλείδεζή 
καο, δελ πξφθεηηαη λα ππνζηείινπ-
κε ηηο ζεκαίεο ηνπ αγψλα, κέρξη λα 
ηελ  θαηαξγήζνπκε. 

 

Γελ ζα ζβήζνπκε ην ζχλζεκα  
“Πάξηε πίζσ ηνπο λφκνπο -         

ιαηκεηφκνπο”.  

Μεγάλες αναμονές για ακτινοθεραπεία 

Φωρίς θεραπεία οι χρόνια πάσχοντες 

Μ ε πξψην βήκα ηε  ζπξξί-
θλσζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ 

νξίνπ θαη ηηο πεξαηηέξσ θνξνινγη-
θέο επηβαξχλζεηο λα μεθηλνχλ απφ 
κηζζνχο, κεξνθάκαηα θαη ζπληάμεηο 
πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απνδνρέο ηεο 
ηάμεο ησλ 650 επξψ ην κήλα, θιηκα-
θψλεηαη ε θνξνιεζηεία απέλαληη ζην 
ιατθφ εηζφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο δηα-
ηάμεηο ηνπ λνκνζρεδίνπ «Ενιαίο Σύ-
ζηημα Κοινωνικήρ Αζθάλειαρ - Μεηαπ-
πύθμιζη αζθαλιζηικού - ζςνηαξιοδοηι-
κού ζςζηήμαηορ - Ρςθμίζειρ θοπολο-
γίαρ ειζοδήμαηορ και ηςσεπών παιγνί-
ων», πνπ δεκνζηνπνηήζεθε 19/4 (είλαη 
ην λνκνζρέδην πνπ πεξηιακβάλεη ηφζν 
ην Αζθαιηζηηθφ, φζν θαη ην ελ ιφγσ 
ηκήκα ηνπ Φνξνινγηθνχ) θαη αλακέ-
λεηαη λα θαηαηεζεί ζηε Βνπιή ηηο       
επφκελεο κέξεο. 

Να ζεκεησζεί φηη ην ήδε ζπκθσλε-
κέλν κε ηνπο «ζεζκνχο» λέν αληηιατθφ 
«θνξνπαθέην» θηάλεη ζηα 3,6 
δηζ. επξψ ζε εηήζηα βάζε θαη 
είλαη ηζφπνζα κνηξαζκέλν 
(απφ 1,8 δηζ.) ζε άκεζνπο 
θ φ ξνπ ο  ζ ην  ε ηζφ δ ε -
κα θαη έκκεζνπο θφξνπο 
πάλσ ζηε ιατθή θαηαλά-
ισζε. 

Απηφ, κε ηε ζεηξά ηνπ, απν-
ηειεί ηε ζπλέρεηα ησλ κφλη-
κσλ κέηξσλ ηφζν απφ ηα 
πξνεγνχκελα φζν θαη απφ ην 
ζεκεξηλφ κλεκφλην. Υαξαθηεξη-
ζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ 
θαη νη πξνεγνχκελεο καδηθέο απμήζεηο 
ζην ΦΠΑ ζηηο νπνίεο πξνρψξεζε θαη 
εθαξκφδεη ε ζπγθπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - 
ΑΝΔΛ, κέζσ ησλ νπνίσλ πξνζδνθά 
ηε δηφγθσζε ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ 
θαηά 1,3 δηζ. επξψ ζε εηήζηα βάζε... 

Σι προβλέπει  

το νομοσχέδιο 

1. Καζηεξψλεηαη εληαία θιίκαθα 
(κηζζσηνί, ζπληαμηνχρνη,  

αγξφηεο, επαγγεικαηίεο), πνπ δηακνξ-
θψλεηαη  σο  εμήο: 

 22% γηα ηα πξψηα 20.000 επξψ εηζν-
δήκαηνο 

 29% γηα εηζνδήκαηα απφ 20.001 έσο 
θαη 30.000 επξψ 

 37% γηα εηζνδήκαηα απφ 30.001 έσο 
θαη 40.000 επξψ 

 45% γηα εηζνδήκαηα πάλσ απφ 
40.000  επξψ. 

Σν έκκεζν αθνξνιφγεην φξην ζηε 
λέα θιίκαθα κεηψλεηαη απφ ηα 9.545 
ζηα 9.090 επξψ γηα ηα εηζνδήκαηα 
απφ κηζζνχο θαη ζπληάμεηο, θαζψο ε 
επηζηξνθή θφξνπ κεηψλεηαη απφ ηα 
2.100 ζηα 2.000 επξψ.  

Μηζζσηνί θαη ζπληαμηνχρνη κε εηή-
ζηα εηζνδήκαηα απφ 9.090 κέρξη 
9.550 επξψ, νη νπνίνη έσο ηψξα θαιχ-
πηνληαλ απφ ην αθνξνιφγεην, ζα 
ππνζηνχλ επηβαξχλζεηο κέρξη 100 
επξψ ην ρξφλν. Σαπηφρξνλα, νη επη-
βαξχλζεηο, κέζσ ηεο θνξνινγηθήο 
θιίκαθαο, αθνπκπάλε φια ηα εηζν-
δήκαηα κέρξη 25.000 επξψ. 

Σα λέα αληηιατθά κέηξα ζηε θνξν-
ινγία εηζνδήκαηνο ζα έρνπλ αλαδξν-
κηθή εθαξκνγή, απφ 1/1/2016. 

2. Με ηε λέα θιίκαθα εηδηθήο 
εηζθνξάο αιιειεγγχεο, νη 

ζπληειεζηέο θφξνπ επηβάιινληαη       
θιηκαθσηά  σο  εμήο: 

 2,2% ζην ηκήκα εηήζηνπ εηζνδήκαηνο 
απφ ηα 12.001 κέρξη ηα 20.000 επξψ 

 5% ζην ηκήκα εηήζηνπ εηζνδήκαηνο 
απφ 20.001 κέρξη 30.000 επξψ 

 6,5% ζην ηκήκα εηήζηνπ εηζνδήκαηνο 
απφ 30.001 κέρξη 40.000 επξψ θ.ν.θ. 

Ο ππνινγηζκφο ηεο κεληαίαο παξα-
θξάηεζεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγ-
γχεο ζε κηζζνχο θαη ζπληάμεηο επίζεο 
ζα μεθηλήζεη απφ ηε ζηηγκή πνπ         
ην λνκνζρέδην ζα γίλεη λφκνο ηνπ  
θξάηνπο. 

Ζ λέα θνξνινγηθή θιίκαθα, ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηα ραξάηζηα ηεο 
«αιιειεγγχεο», θέξλεη πεξαηηέξσ 
επηβαξχλζεηο ζε νιφθιεξε ηελ γθά-
κα ησλ εηζνδεκάησλ απφ 9.090 
κέρξη 27.000 επξψ ην ρξφλν. Γηα 
παξάδεηγκα, ε επηβάξπλζε ζηα εηζν-
δήκαηα απφ 10.000 κέρξη 12.000 επξψ 
δηακνξθψλεηαη ζηα 100 επξψ. 

Μεηψζεηο θφξνπ πξνβιέπνληαη ζηα 
εηζνδήκαηα απφ 28.000 κέρξη 44.000 
επξψ, φπσο επίζεο θαη γηα κεγαιχηε-
ξα πξνζσπηθά εηζνδήκαηα πνπ θπ-
καίλνληαη απφ 52.000 κέρξη 58.000 
επξψ.  

3. Γηα ηα εηζνδήκαηα απφ 
αθίλεηα, παξακέλεη ε απην-

ηειήο θιίκαθα θνξνιφγεζεο, πνπ 
δηακνξθψλεηαη σο εμήο: Γηα εηήζην 
πνζφ κέρξη 12.000 επξψ ν ζπληειε-
ζηήο απμάλεηαη απφ ην 11% ζην 
15%. Γηα ελνίθηα απφ 12.000 έσο 
35.000 επξψ, ν ζπληειεζηήο απμάλε-
ηαη απφ 33% ζην 35%, ελψ θαζηεξψ-
λεηαη ζπληειεζηήο 45% γηα ηα κεγαιχ-
ηεξα  πνζά. 

Νέο «πακέτο»  

στα σκαριά 

Τπελζπκίδνπκε πσο ζε φ,ηη αθνξά 
ην Φνξνινγηθφ, ζχκθσλα κε πιεξν-

θνξίεο, ε πιεπξά ηεο 
Δπξσδψλεο θαηέζε-
ζε «ζπκβηβαζηηθή 
πξφηαζε» πνπ 
πξνβιέπεη ηε ζηα-
δηαθή ζπξξίθλσζε 
ηνπ άηππνπ αθνξν-
ιφγεηνπ (γηα κηζζσ-
ηνχο θαη ζπληαμηνχ-
ρνπο) ζηα 8.182 επ-
ξψ  ζε  νξίδνληα  
ηξηεηίαο. 
Πξν ησλ ππιψλ 
βξίζθεηαη θαη ε πα-

ξ α π έ ξ α  α π ν γ ε ί σ ζ ε  η ν π 
«θαλνληθνχ» ζπληειεζηή ΦΠΑ απφ 
ην 23% ζην 24% θαη έπνληαη ζηε 
ζπλέρεηα: 

 Ζ αχμεζε ηνπ Δηδηθνχ Φφξνπ Καηα-
λάισζεο ζηα θαχζηκα θαη ηα πξντφ-
ληα θαπλνχ. 

 Ζ απνγείσζε ηνπ ΦΠΑ ζηα ηηκνιφγηα 
ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη 
χδξεπζεο απφ 13% ζην λέν επίζεο 
απμεκέλν «θαλνληθφ» ζπληειεζηή, 
πνπ δηακνξθψλεηαη ζε 24% (απφ 
23%). 

 Ζ αχμεζε ηνπ εηδηθνχ ηέινπο 
ζηελ θηλεηή ηειεθσλία, ε επηβνιή 
ηέινπο γηα ηελ πξφζβαζε ζην δηαδί-
θηπν κέζσ θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

 Καηάξγεζε ηνπ «ρακεινχ» ζπλ-
ηειεζηή ΦΠΑ 6%  πνπ ηζρχεη 
γηα θάξκαθα, βηβιία, ζέαηξα, θα-
ζψο θαη ζεηξά άιισλ λέσλ κέηξσλ... 

ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΦΕΔΙΟ 

Πρώτο «πακέτο» φοροληστείας ...και ακολουθούν κι άλλα 

Αμείωτη συνεχίζεται η ταξική         

αλληλεγγύη στους πρόσφυγες  

και στους μετανάστες   

ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΔ ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΗΚΔ ΟΡΓΑΝΧΔΗ 

Δεν θα σβήσουμε το σύνθημα  

“Πάρτε πίσω τους νόμους-λαιμητόμους” 

ΤΝΓΔΜΟ ΛΔΜΒΟΤΥΧΝ ΦΟΡΣΧΣΧΝ ΣΖΝΟΤ  

Ζ  Παλειιήληα Έλσζε Μεραληθώλ (ΠΔΜΔΝ)   
εθθξάδεη ηα βαζηά ηεο ζπιιππεηήξηα ζηελ 

νηθνγέλεηα, ηνπο ζπγγελείο θαη ζηνπο εξγαδόκελνπο 

ηεο Απζηξαιίαο, γηα ηνλ ζάλαην ηνπ εζληθνύ γξακκαηέ-

α ηεο Απζηξαιηαλήο Έλσζεο Δξγαδνκέλσλ ζηε Ναπ-

ηηιία (M U A) ,  Vale Patr ick Geraghty.  
Ζ ηαμηθή  δξάζε  κε ηελ δηεζληζηηθή αιιειεγγύε 

πνπ αλέπηπμε κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ, απνηεινύλ 

πνιύηηκε παξαθαηαζήθε γηα ηνπο εξγαδόκελνπο. Τπε-

ξαζπίζηεθε ηα δηθαηώκαηα ησλ λαπηεξγαηώλ, ησλ εξ-

γαδνκέλσλ, ελάληηα ζηελ πνιηηηθή ηνπ θεθαιαίνπ 

πνπ ζέιεη ηνπο εξγαδόκελνπο ρσξίο πιινγηθή ύκ-

βαζε θαη Κνηλσληθή Αζθάιηζε.  

Οη αγώλεο ηνπ Vale Patrick Geraghty καδί κε 

ηνλ επίζεο ηζηνξηθό εγέηε Eliot V Elliott είλαη     
βαζηά ραξαγκέλνη ζηελ κλήκε ησλ ειιήλσλ λαπηεξ-

γαηώλ πνπ αγσλίζηεθαλ γηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα 

ελάληηα ζην εθνπιηζηηθό θεθάιαην. 

Δπίζεο ζεκαληηθόο ήηαλ ν αγώλαο ηνπ θαηά ηνπ 

απαξηράηλη, ηεο εηζβνιήο ζην Αλαηνιηθό Σηκόξ θαη ην 

νηθνλνκηθό κπντθνηάδ ζηνλ Πηλνζέη ηεο Υηιήο, έπεηηα 

από ην ζηξαηησηηθό πξαμηθόπεκα ηνπ 1973. 

ΤΛΛΤΠΗΣΗΡΙΟ ΜΗΝΤΜΑ 
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Σ ν ...ηεξάζηην πνζό ησλ 17 εθαη. επξώ 

πιήξσζαλ νη εθνπιηζηέο γηα θόξν 

πινίσλ ην 2015, έλαληη ησλ αθόκα πην   

...κεγάισλ πνζώλ ησλ 13,154 εθαη. επξώ ην 

2014 θαη 14.013.519,90 επξώ ην 2013,       

(δειαδή 10 επξώ ηε κέξα αλά πινίν)...! 
Απηό πξνθύπηεη από ηελ απάληεζε, 5 Απξη-

ιίνπ 2016, ηνπ αλαπιεξσηή ππνπξγνύ Οηθνλν-

κηθώλ, ζε Αίηεζε Καηάζεζεο Δγγξάθσλ, πνπ 

είρε ππνβιεζεί από ηνπο βνπιεπηέο ηνπ ΚΚΔ 
Υξήζην Καηζώηε, Νίθν Καξαζαλαζόπνπιν, 

Γηακάλησ Μαλσιάθνπ θαη Μαλώιε πληπράθε, 

κε ηελ νπνία δεηνύζαλ λα ελεκεξσζνύλ ηη θό-

ξνπο έρνπλ πιεξώζεη νη εθνπιηζηέο ην 2013, 

2014 θαη 2015 γηα  πινία κε ειιεληθή ζεκαία 

1εο θαηεγνξίαο ηνπ Ν. 27/1975 (δειαδή θνξηε-

γά θαη Γ/Ξπινηα, άλσ ησλ 3.000 θνρ, επηβαηε-

γά θ.ά.), θαζώο θαη γηα πινία 2εο θαηεγνξίαο 

άλσ ησλ 500 θνρ. 

Με βάζε ην ζπλππνζρεηηθό νηθεηνζεινύο 

θνξνιόγεζεο εθνπιηζηώλ ην 2014 νη εηζπξά-

μεηο αλήιζαλ ζε 40.546.161,35 επξώ θαη ην 

2015 αλήιζαλ ζε 45.430.869,71 επξώ (δει. 30 

επξώ ηε κέξα αλά πινίν)...! 

Ωο πξνο ην αίηεκα λα θαηαηεζνύλ ζηνηρεία 

γηα ηηο βεβαησκέλεο θαη αλεμόθιεηεο νθεηιέο 

ησλ εθνπιηζηώλ ζηε ΓΟΤ Πεηξαηά, ην ππνπξ-

γείν απαληά όηη δελ κπνξεί λα βξεη ηέηνηα      

ζηνηρεία…! 

Σ ελ ίδηα πεξίνδν ε θπβέξλεζε, επη-
βεβαηώλνληαο ηνλ ηαμηθό ραξαθηήξα ηεο 

αληηιατθήο πνιηηηθήο ηεο, κε ζπλνπηηθέο δηαδηθα-

ζίεο, παξαθάκπηνληαο αθόκα θαη απηνύο ηνπο 

θαλνληζκνύο ηνπ αζηηθνύ Κνηλνβνπιίνπ, πέξαζε 

αηθληδηαζηηθά, 8 Απξίιε, ηξνπνινγία κε ηελ ν-

πνία απαιιάζζεη ηηο βηνκεραλίεο από ηνλ 

Δηδηθό Φόξν Καηαλάισζεο (ΔΦΚ) ζην θπζη-

θό αέξην! 

Πξηλ ζηεγλώζεη ην κειάλη ηεο παξαπάλσ 

ηξνπνινγίαο ε θπβέξλεζε  έθεξε, 14 Απξίιε, 

θαη λέα απαξάδεθηε ηξνπνινγία, κε ηελ νπνία 

πξνβιεπόηαλ όηη νη ηδησηηθνπνηεκέλεο επη-

ρεηξήζεηο, γηα ινγαξηαζκό ηνπ «επελδπηή», 

απαιιάζζνληαη από ηελ θαηαβνιή πξνζηί-

κσλ, πνιιαπιώλ ηειώλ, δαζκώλ θαη ινη-

πώλ «επηβαξύλζεσλ» ...αθόκα θαη ζε πεξη-

πηώζεηο παξαβάζεσλ ιαζξεκπνξίαο!  

Μεηά ην ζάιν πνπ δεκηνπξγήζεθε, ε θπβέξ-

λεζε απέζπξε ηε λέα ηξνπνινγία γηα λα ηελ 

επαλαθέξεη κε ...δηαθνξεηηθή αηηηνινγηθή 

έθζεζε. 

 

 

Ο η δπλάκεηο ηνπ ΠΑΜΔ ζήθσζαλ 
κε επηηπρία ην βάξνο ηεο αληη-

παξάζεζεο κε ηελ πιεηνςεθία ηεο ΓΔΔ 
θαη ηηο άιιεο παξαηάμεηο ηνπ εξγνδνηη-
θνχ - θπβεξλεηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ. 
Αλέδεημαλ ηε κφλε  δηέμνδν πνπ ζπκθέ-
ξεη ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ην ιαφ, απηή 
ηεο αλαζχληαμεο ηνπ θηλήκαηνο ζε ηαμηθή 
θαηεχζπλζε, κε απαιιαγή ησλ ζσκαηεί-
σλ απφ ηελ επηξξνή ηεο εξγνδνζίαο      
θαη ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ ηεο δπλάκεσλ, 
κε ην δπλάκσκα ηεο ζπκκαρίαο ηεο 
εξγαηηθήο ηάμεο κε ηα άιια 
ιατθά ζηξψκαηα. 

Μηιψληαο ζην πλέδξην εθ 
κέξνπο ηεο ΓΑ, ν Γηψξγνο 
Πέξξνο θαηήγγεηιε ηε ζπλδη-
θαιηζηηθή πιεηνςεθία φηη «έρεη 
επηθπξψζεη ην αληεξγαηηθφ 
νηθνδφκεκα ηνπ 1νπ, 2νπ θαη 
3νπ κλεκνλίνπ. 

Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ πα-
ξάδεηγκα είλαη ε ππνγξαθή 
ΔΓΔ, πνπ ζηελ πξάμε επη-
θχξσζε ην πεηζφθνκκα ηνπ θα- 
ηψηεξνπ κηζζνχ κε λφκν απφ ηα 751 ζηα 
586 επξψ θαη 511 γηα ηνπο λένπο θαη λέεο. 
Δπηθχξσζε κε ηελ ππνγξαθή ηεο ην κεγά-
ιν καραίξη θαηά 21% ζην επίδνκα αλεξγίαο 
θαη ηηο άιιεο παξνρέο, κε ην επηρείξεκα 
φηη ήζειε λα ζψζεη ην επίδνκα γάκνπ...! 

Οη δπλάκεηο πνπ απαξηίδνπλ ηελ πιεη-
νςεθία ζηε πλνκνζπνλδία έρνπλ ζαθή 
ζέζε κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ 
επηρεηξεκαηηθφηεηα, κε  ηελ  θαπηηαιηζηηθή  
αλάπηπμε.  

Δίλαη ππέξκαρνη ηεο ινγηθήο λα γίλνπλ 
ζπζίεο γηα λα εληζρπζεί ε θεξδνθνξία ησλ 
επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ, αιιά λα είλαη κε 
"δίθαην" ηξφπν θαηαλεκεκέλεο θαη κεηά 
απφ "δηάινγν" κε ηνπο εηαίξνπο! Έβαιαλ 
πιάηε ζηελ εξγνδνζία ζε πνιινχο θιά-
δνπο θαη εξγνζηάζηα ζηε κείσζε κηζζψλ 
θαη  κεξνθάκαησλ. 

Απηή ε ινγηθή δνθηκάζηεθε φια ηα 
πξνεγνχκελα ρξφληα. Κπξηάξρεζε ζην 
ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα θαη είλαη αηηία πνπ 
ζήκεξα κεηξάκε ηφζν βαξηέο ζπζίεο θαη 

απψιεηεο. Κξηηήξηφ ηνπο είλαη ηα θέξδε 
ησλ επηρεηξήζεσλ. Δίλαη ππέξκαρνη ηεο 
ζηξαηεγηθήο  ηεο  ΔΔ. 

Δίπε αθφκα πσο ε γξακκή ηεο ΓΔΔ 
είλαη φηη γηα φιεο ηηο κεγάιεο απψιεηεο "ν 
γέγνλε γέγνλε", γηαηί ε θάιπςε ησλ απσ-
ιεηψλ απαηηεί ζχγθξνπζε κε ηηο θαπηηαιη-
ζηηθέο επηρεηξήζεηο. Όκσο, γηα ην ΠΑΜΔ 
θαη φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο, ηα δηθαηψκα-
ηα πνπ θαηαθηήζεθαλ κε ζπζίεο θαη αίκα 
δελ πξέπεη λα είλαη πεξαζκέλα  μεραζκέλα.  

Απαηηνχκε ηελ θάιπςε ησλ απσιεηψλ, 
απαηηνχκε λα δνπιεχνπκε θαη λα έρνπκε 
δηθαηψκαηα κε βάζε ηελ επνρή καο θαη ηηο 
αλάγθεο καο. Απηή είλαη ε βαζηθή γξακκή 
πάιεο ησλ δπλάκεσλ πνπ ζπζπεηξσλφ-
καζηε ζην ΠΑΜΔ. Γελ είλαη δπλαηφλ λα   
απνδερζνχκε ηελ επηζηξνθή ζηηο αξρέο 
ηνπ  πξνεγνχκελνπ  αηψλα. 

' απηφ ην πιαίζην, εθ κέξνπο ηνπ ΠΑ-
ΜΔ απεχζπλε ζε θάζε ηίκην ζπλδηθαιηζηή, 
«πνπ θαηαλνεί φηη ρξεηάδεηαη λα αιιά-
μνπκε ηε ζεκεξηλή αξλεηηθή θαηάζηαζε 

ζην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα», 
θάιεζκα «νξγάλσζεο, αλα-
ηξνπήο, ζπκπφξεπζεο ζηνλ 
αγψλα κε βάζε ηα δηθά καο 
ηαμηθά ζπκθέξνληα, γηα ηελ 
αλαζχληαμε θαη ζπγθξφηεζε 
ηνπ εξγαηηθνχ - ζπλδηθαιηζηη-
θνχ θηλήκαηνο.     
     Γηα θίλεκα κε εξγαδφ-
κελνπο νξγαλσκέλνπο ζε 
φινπο ηνπο ρψξνπο δνπιεηάο, 
ζηνπο θιάδνπο, επηζεηηθφ, 
αηαιάληεπην, ηθαλφ θαη απνηε-
ιεζκαηηθφ, πνπ ζα βάδεη κπξν-

ζηά νινθιεξσκέλνπο ζηφρνπο γηα ηε δσή 
ηεο  εξγαηηθήο - ιατθήο  νηθνγέλεηαο. 

Γηα θίλεκα πνπ δελ ζα πεξηνξίδεη ηε 
δξάζε ηνπ κφλν ζηελ απφθξνπζε ησλ 
άκεζσλ επηπηψζεσλ ηεο αληηιατθήο πνιη-
ηηθήο, αιιά ζα θηάλεη παξαπέξα, αλαδεη-
θλχνληαο ηηο αηηίεο θαη ηνπο ππεχζπλνπο 
ηεο πηψρεπζεο ηνπ ιανχ, βάδνληαο ζην 
θέληξν ηνπ ζηφρνπ ηε κεγαινεξγνδνζία 
θαη ην θξάηνο, ηηο ηκπεξηαιηζηηθέο ηνπο 
ζπκκαρίεο φπσο είλαη ε ΔΔ θαη ην  ΝΑΣΟ. 

Σ α πξνβιήκαηα ζηηο ΑΔΝ 
ζπλερίδνληαη. Παξάιιε-

ια ζπλερίδνληαη θαη νη πξνθιε-
ηηθέο δειψζεηο ησλ εθνπιηζηψλ 
δηα ζηφκαηνο ηνπ πξνέδξνπ ηεο 
ΔΔΔ φηη πξέπεη λα πξνρσξήζεη 
ε ηδησηηθνπνίεζε ηεο λαπηηθήο 
εθπαίδεπζεο κε ηελ ίδξπζε 
ηδησηηθψλ ζρνιψλ ηελ ίδηα ζηηγ-
κή πνπ αλαγλσξίδνπλ φηη ππάξ-
ρνπλ πξνβιήκαηα θαη ηδηαίηεξα 
φζνλ αθνξά ηελ «απνξ-
ξφθεζε»  ησλ  ζπνπδαζηψλ. 

Σν Γ.. ηνπ πιιφγνπ ζπνπ-
δαζηψλ Αζπξνπχξγνπ έρεη 
θαηαγγείιεη απηή ηελ επηθίλδπλε 
εμέιημε πνπ ζα επηδεηλψζεη 
αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ θαηά-
ζηαζε πνπ δνχλε νη ζπνπδα-
ζηέο ζηηο ζρνιέο αιιά ηδηαίηεξα 
ην ρηχπεκα ησλ εξγαζηαθψλ 
δηθαησκάησλ κέζα ζην βαπφξη, 
ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, ηνπο 
κηζζνχο θ.ιπ. 

Σν δηάζηεκα πνπ πέξαζε 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεδξηά-
ζεηο ηνπ Γ.. θαη πξσηνβνπιίεο  
φπσο ε ζπιινγή θαη ην κνίξα-
ζκα εηδψλ πξψηεο αλάγθεο 
ζηνπο πξφζθπγεο θαη ηηο νηθν-
γέλεηεο ηνπο ζην ιηκάλη ηνπ Πεη-
ξαηά, ε θαηάζεζε ππνκλήκαηνο 
ζην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο γηα 
ηελ απαξάδεθηε θαηάζηαζε 
πνπ επηθξαηεί ζηελ ΑΔΝ/
Αζπξνπχξγνπ φηαλ δελ ππάξ-
ρεη νχηε θαλ εχθνιε πξφζβαζε 
ζε πφζηκν λεξφ, ε ζπκκεηνρή 
ζηελ κεγάιε πνξεία ΠΑΣΡΑ - 
ΑΘΖΝΑ ελάληηα ζηελ αλεξγία, 
κέηξα πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ 
κεγάιε 48σξε απεξγία ελάληηα 
ζην αζθαιηζηηθφ - θνξνινγηθφ. 

Σε  ζπλέρεηα νη ζπνπδαζηέο  
δίλνπλ κε ηελ πξνεηνηκαζία γηα 
αλάπηπμε λέσλ αγψλσλ αιιά 
θαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
ζπνπδαζηηθψλ εθινγψλ ζην 
χιινγν. 

Πην δπλακηθά θαη απνθαζη-
ζηηθά γηα λα καδηθνπνηεζεί ν 
χιινγνο καο ζε αγσληζηηθή 
θαηεχζπλζε κε ηα αηηήκαηα: 

 Κακία ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο 
καο ζηνπο ηκπεξηαιηζηηθνχο 
πνιέκνπο θαη ζρεδηαζκνχο 
ΝΑΣΟ θαη ΔΔ.  

 πκκεηέρνπκε ζηελ 48σξε 
απεξγία ελάληηα ζηνλ αληηζθα-
ιηζηηθφ λφκν-ιαηκεηφκν κε παλφ 
ηεο ζρνιήο θαη ηα αηηήκαηα καο 
ζην πιάη ησλ ζσκαηείσλ     
ΠΔΜΔΝ - ΣΔΦΔΝΧΝ -          
ΠΔΔΜΑΓΔΝ - ΠΔΠΡΝ. 

¨ Άκεζα λα δνζνχλ φια ηα 
βηβιία! Καηαγγέιινπκε ην γεγν-
λφο φηη ζε πνιιά καζήκαηα δελ 
ππάξρνπλ βηβιία θαη κάιηζηα νη 
θαζεγεηέο δεηνχλ λα θαιχςνπ-
κε κε δηθά καο έμνδα ηηο φπνηεο 
ζεκεηψζεηο. 

 Άκεζα λα γίλνπλ πξνζιήςεηο 
κφληκνπ δηδαθηηθνχ (γεληθήο 
παηδείαο θαη λαπηνδηδαζθά-
ινπο) θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπη-
θνχ πνπ λα αληαπεμέξρεηαη ζηηο 
αλάγθεο ηεο ζρνιήο 

 Να δίλεηαη έγθαηξα θαη κε 
απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο ην 
επίδνκα ζηέγαζεο ζε φινπο 
ηνπο ζπνπδαζηέο απφ επαξρία, 
φζν απηνί είλαη ζηα κεηξψα ηεο 
ζρνιήο. 

 Άκεζα λα δνζεί ιχζε ζην 
δήηεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηαμη-
δηψλ. Δίλαη πνιινί νη ζπλάδει-
θνη απφ ην Α΄ έηνο θαη ζηνπο 
πινηάξρνπο θαη ζηνπο κεραλη-
θνχο πνπ δελ έρνπλ βξεη αθφκα 
κπάξθν.  
 Λεηηνπξγία ζίηηζεο γηα φινπο 

θαη ζηέγαζεο γηα ηνπο ζπλαδέι-
θνπο απφ ηελ επαξρία. 

 Λεηηνπξγία θαη αλαβάζκηζε 
φισλ ησλ ηνκέσλ ησλ εξγαζηε-
ξίσλ ηεο ζρνιήο ψζηε λα ελαξ-
κνληζηνχλ κε ηελ εμέιημε θαη ηελ 
πξφνδν ηεο επηζηήκεο θαη ηεο 
ηερλνινγίαο, κε ηηο αλάγθεο καο. 

 Να κελ πιεξψλνπκε γηα ηα 
δηάθνξα αλαιψζηκα πνπ απαη-
ηνχληαη γηα ηα καζήκαηα θαη 
θνζηίδνπλ αθξηβά (πιηθά γηα 
ζρέδην, δηπαξάιιεινπο ρά-
ξαθεο, θνκπάζα θ.ά.). 

Ζ  Α’ Γεληθή πλέιεπ-
ζε ηεο ΠΔΜΔΝ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζήκεξα 
30 Μάξηε 2016, θαιεί ηνπο 
λαπηεξγάηεο, ηνπο εξγαδό-
κελνπο, ηνπο ζπληαμηνύ-
ρνπο, ηα ζσκαηεία, ζε νξγά-
λσζε θαη αλάπηπμε πνιύ-
κνξθσλ θαη απεξγηαθώλ 
θηλεηνπνηήζεσλ ελάληηα ζηα 
ρεηξόηεξα αληηιατθά κέηξα 
πνπ πξνεηνηκάδνπλ ε θπ-
βέξλεζε ΤΡΗΕΑ/ΑΝΔΛ – 
Δ.Δ – ΓΝΣ, ζε Αζθαιηζηηθό 
– Φνξνινγηθό – Δξγαζηαθά.  

Ζ θαπηηαιηζηηθή θξίζε 
πξνθαιεί ηελ έληαζε ηεο 
αλεξγίαο, ηεο θηώρηαο, ηεο 
εμαζιίσζεο, νμύλεη ηνπο 
ηκπεξηαιηζηηθνύο αληαγσλη-
ζκνύο δεκηνπξγεί πνιεκηθέο 
ζπγθξνύζεηο απμάλνληαο 
ηνπο πξόζθπγεο ,ηνπο κεηα-
λάζηεο, δνινθνληθέο βνκβη-
ζηηθέο επηζέζεηο, κε ζύκαηα 
ηνπο ιανύο. 

Σν εξγαηηθό θαη ιατθό 
θίλεκα ρξεηάδεηαη λα δπλα-
κώζεη ηε δηεζληζηηθή αιιε-
ιεγγύε, ηελ πάιε ελάληηα 
ζηνλ ηκπεξηαιηζηηθό πόιεκν 
θαη ην ζάπην εθκεηαιιεπηηθό 
ζύζηεκα πνπ ηνλ γελλά, λα 
δπλακώζνπλ ηελ αιιειεγ-
γύε ζηνπο πξόζθπγεο θαη 
λα δηεθδηθήζνπλ αλζξώπη-
λνπο θαη αμηνπξεπείο ρώξνπο 
πξνζσξηλήο θηινμελίαο. 

Ο ιαόο πξέπεη λα απαη-
ηήζεη ηελ απνρώξεζε ηνπ 
ΝΑΣΟ από ηελ πεξηνρή θαη 
λα δπλακώζεη ηελ πάιε ηνπ 
ελάληηα ζε πνιέκνπο θαη 
επεκβάζεηο, πνπ μεξηδώ-
λνπλ  ηνπο  ιανύο. 

Ζ δηάιπζε ηεο θνηλσλη-
θήο αζθάιηζεο, ηνπ ΝΑΣ θαη 
ησλ άιισλ αζθαιηζηηθώλ 
ηακείσλ ησλ λαπηεξγαηώλ 
είλαη άξξεθηα ζπλδεκέλα κε 
ηε θαηάξγεζε ησλ ..Δ, 
ηελ αλαηξνπή ησλ εξγαζηα-
θώλ ζρέζεσλ, ηελ δηεύξπλ-
ζε ηεο «καύξεο» αλαζθάιη-
ζηεο εξγαζίαο ζε όιεο ηηο 
θαηεγνξίεο πινίσλ, γηα ηελ 
ελίζρπζε ηεο θεξδνθνξίαο 
ηνπ εθνπιηζηηθνύ θεθαιαί-
νπ, κε ηξαγηθέο ζπλέπεηεο 

ζε βάξνο ησλ δηθαησκάησλ 
ησλ λαπηεξγαηώλ. 

Πξνεηνηκάδνπκε ηελ 
48σξε παλειιαδηθή        
απεξγία ζηνπο ρώξνπο 
δνπιείαο, ηηο γεηηνληέο, πα-
ληνύ, λα κελ ηνικήζεη ε 
θπβέξλεζε λα θέξεη ην λ/ζ 
γηα ην αζθαιηζηηθό ζηε Βνπ-
ιή, ηαπηόρξνλα αλαπηύζ-
ζνπκε πνιύκνξθε δξάζε 
γηα ην ζύλνιν ησλ νμπκκέ-
λσλ πξνβιεκάησλ ηεο εξ-
γαηηθήο–ιατθήο νηθνγέλεηαο. 

πκκεηέρνπκε ζηα ζπι-
ιαιεηήξηα γηα ηελ νξγαλσ-
ηηθή πξνεηνηκαζία ηεο 
48σξεο απεξγίαο, πνπ 
πξαγκαηνπνηνύλ νη δπλά-
κεηο ηνπ ΠΑΜΔ αύξην 31 
Μάξηε, ζηνλ Πεηξαηά ζηηο 7 
ην απόγεπκα ζηελ πιαηεί-
α Καξατζθάθε. 

Καινύκε ηνπο λαπηεξγά-
ηεο, ηα λαπηεξγαηηθά ζσκα-
ηεία, ηα εξγαηηθά θέληξα 
ζηελ Αηηηθή, λα ζπκκεηέ-
ρνπλ ζηελ κεγάιε θηλεην-
πνίεζε θαηά ηεο αλεξγίαο 
θαη γηα ηελ αλάγθε κέηξσλ 
πξνζηαζίαο ησλ αλέξγσλ, 
πνπ δηνξγαλώλεη ε δεκνηηθή 
Αξρή ηεο Πάηξαο. Ζ πνξεία 
αγώλα, πνπ έρεη σο ζύλζε-
κα «Γνπιεηά γηα όινπο - 
Γνπιεηά κε δηθαηώκαηα», 
μεθηλάεη ζηηο 2 Απξίιε από 
ηελ Πάηξα θαη νινθιεξώλε-
ηαη ζηηο 10 Απξίιε ζηελ 
πιαηεία  πληάγκαηνο. 

Σν άββαην 9 Απξίιε 
ζπκκεηέρνπκε ζηελ πνξεία 
ζηε δηαδξνκή Μέγαξα – 
Διεπζίλα, δειώλνπκε ζπκ-
κεηνρή, ζα μεθηλήζνπλ πνύι
-μαν από τις 6:30 ην πξσί. 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε 
εμνπζηνδνηεί ην Γηνηθεηη-
θό πκβνύιην ηεο ΠΔΜΔΝ, 
λα πάξεη όια ηα αλαγθαία 
κέηξα, λα εθηηκήζεη θαη λα 
απνθαζίζεη γηα απεξγηα-
θέο θηλεηνπνηήζεηο, θα-
ινύκε όιεο ηηο ζπλδηθαιη-
ζηηθέο ελώζεηο λα νξγα-
λώζνπλ ηελ αληίζηαζε 
θαη  ηνπο  αγώλεο. 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ 
ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 

ΧΗΥΙΜΑ τακτικής 

Γενικής υνέλευσης  

της ΠΕ - ΝΑΣ 2016 
 

Ζ  Γεληθή ζπλέιεπζε ηεο ΠΔ-ΝΑΣ πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Σξίηε 22/3/16  

ζηελ αίζνπζα ηεο ΠNO, Κνινθνηξώλε 132  

Γηαπηζηώλεη όηη νη ζπληαμηνύρνη βξίζθνληαη 
αληηκέησπνη κε κηα ηδηαίηεξα έληνλε θαη γεληθεπ-
κέλε επίζεζε ελάληηα ζηα ιατθά ζπκθέξνληα 
από όιεο ηηο πξνεγνύκελεο θπβεξλήζεηο θαη 
από ηελ ζεκεξηλή πνπ ςήθηζε θαη εθαξκόδεη ην 
ηξίην κλεκόλην ζηα πιαίζηα ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΓΝΣ 
κε απνηέιεζκα ηελ θαηεδάθηζε ηεο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο πγείαο θαη 
ηελ άγξηα θνξνινγία πνπ εθαξκόδεηαη πξνθεη-
κέλνπ λα ζηεξίμεη ην κεγάιν θεθάιαην 

Δθθξάδνληαο ηελ έληνλε αληίζεζε ηεο ζηελ 
αληηιατθή απηή πνιηηηθή ζε βάξνο ησλ εξγαδν-
κέλσλ θαη ησλ ζπληαμηνύρσλ, πνπ ζην όλνκα 
ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο θάλεη ηνπο πινύζηνπο 
πινπζηόηεξνπο θαη ηνπο θησρνύο θησρόηεξνπο. 

Καηαγγέιιεη ηελ εηζθνξνδηαθπγή, θαη ηελ 
εηζθνξναπαιιαγή ησλ κνλνπσιίσλ θαη ησλ 
εθνπιηζηώλ, ηελ καύξε αλαζθάιηζηε εξγαζία 
πνπ επζύλνληαη κεηαμύ άιισλ γηα ηα ηεξάζηηα 
ειιείκκαηα ηνπ ΝΑΣ θαη ησλ άιισλ ηακείσλ. 

Διεκδικούμε:  

 Να  Απνζπξζεί θαη λα κελ θαηαηεζεί ζηελ βνπ-
ιή ην ζρέδην γηα ην αζθαιηζηηθό. 

 Απνθιεηζηηθά  Καζνιηθή Γεκόζηα θαη Γσξεάλ 
πγεία θαη πξόλνηα. 

 Καηάξγεζε ησλ πεξηθνπώλ ησλ ζπληάμεσλ 
θαη επαλαθνξά ηεο 13 θαη 14 ζύληαμεο. 

 Άκεζε λαπηνιόγεζε ζε όια ηα πινία ηνπ λό-
κνπ 27 ηνπ 1975 «δειαδή ειιελόθηεησλ πινί-
σλ πάλσ από εθαηό ΚΟΥ πνπ νη εηαηξίεο δηαηε-
ξνύλ γξαθεία ζηελ Διιάδα» λαπηεξγαηώλ κε 
πιήξε αζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα θαη πιινγηθέο 
πκβάζεηο. 

ΔΗΛΨΝΟΤΜΕ:  

Όηη νη πληαμηνύρνη καδί κε ηνπο  ελ ελεξγεία 
λαπηεξγάηεο θαη ην ηαμηθό εξγαηηθό θίλεκα δελ 
ζα επηηξέςνπλ ζε θακία πεξίπησζε λέεο πεξη-
θνπέο θαη ζα δηεθδηθήζνπλ όηη κέρξη ζήκεξα 
ηνπο  έρεη αθαηξεζεί. 

Πεηξαηάο, 22/03/2016 
Ο Πξόεδξνο  ηεο  Γ. πλέιεπζεο 

Καξαιηώθεο Γεκήηξηνο 

 
 
 
 
 

  

 ηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ δελ είραλ ζέζε νη εξγαδόκελνη νύηε ηα πξνβιήκαηά ηνπο: Οη 4σξεο θαθν-
πιεξσκέλεο ζπκβάζεηο, ε εθ πεξηηξνπήο εξγαζία, ε ππναπαζρόιεζε, ε εληαηηθνπνίεζε πνπ ηζαθίδνπλ 
θόθαια. Οη εξγαδόκελνη ησλ 280 επξώ κηζζό, ηεο απιήξσηεο δνπιεηάο, ηεο θηώρεηαο θαη ηεο αγσλίαο γηα 
ην αύξην, δελ βξήθαλ ζέζε ζηνλ πξνβιεκαηηζκό ησλ ζπλέδξσλ. 

Μνλαδηθή «παξαθσλία» ζηελ εηθόλα ηνπ εθθπιηζκνύ πνπ θπξηάξρεζε ζην πλέδξην, ππήξμαλ νη δπλά-
κεηο πνπ εθιέρηεθαλ κε ηε ζηήξημε ηνπ ΠΑΜΔ. Με ζπγθξνηεκέλε παξνπζία κέζα θη έμσ από ηελ αίζνπζα 
ηνπ πλεδξίνπ, νη αληηπξόζσπνη ηεο ΓΑ νξγάλσζαλ ηε κέξα έλαξμεο ησλ εξγαζηώλ εμνξκήζεηο ζε ρώ-
ξνπο δνπιεηάο ηεο Ρόδνπ, ζπδήηεζαλ κε ηνπο εξγαδόκελνπο γηα ηελ αλάγθε λα είλαη καδηθή ε επηθείκελε 
48σξε απεξγία ελάληηα ζηα κέηξα πνπ θέξλεη ε θπβέξλεζε ζην Αζθαιηζηηθό. 

 Ζ επηδεηθηηθή αδηαθνξία ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ ζπλέδξσλ - πιελ ησλ δπλάκεσλ ηνπ          
ΠΑΜΔ - λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εξγαζίεο, νη θξπθέο ζπλαιιαγέο θαη θνιεγηέο γηα ην κνίξαζκα ησλ 
«θνπθηώλ» θαη ηε δηακόξθσζε πιαζκαηηθώλ ζπζρεηηζκώλ, αθόκα θαη κέζσ ηεο λνζείαο, πξηλ θαη θαηά  
ηελ δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ, ε απεγλσζκέλε πξνζπάζεηα αθόκα θαη κέζσ δηθαζηηθώλ παξεκβάζεσλ λα 
επηηεπρζνύλ ηέηνηνη ή άιινη ζπζρεηηζκνί, ήηαλ απηά πνπ θπξηάξρεζαλ θαη ζε απηό  ην ζπλέδξην ηεο ΓΔΔ, 
πνπ έγηλε από ηηο 17 κέρξη ηηο 20 Μάξηε ζηε Ρόδν. 

Π αξά ηε κείσζε ησλ αληηπξν-

ζώπσλ πνπ πήξαλ κέξνο ζηηο  

εθινγέο, γηα ηελ αλάδεημε λέαο δηνίθε-

ζεο ζηε ΓΔΔ, ςήθηζαλ 370 αληηπξό-

ζσπνη θαη βξέζεθαλ 368 έγθπξα, από 

423 έγθπξα ζηηο πξνεγνύκελεο εθινγέο, 

ε ΓΑ «Γεκνθξαηηθή Αγσληζηηθή      

πλεξγαζία», πνπ ζηεξίρζεθε από ην 

ΠΑΜΔ, αύμεζε ηα πνζνζηά ηεο θαη αλα-
δείρηεθε ζε δεύηεξε δύλακε, από ηξίηε 

ζην πξνεγνύκελν πλέδξην.  

 ΓΑ (ΠΑΜΔ), 83 ςήθνπο θαη 10 

έδξεο, πνζνζηό 22,55%, (από 94      

ςήθνπο, 10 έδξεο, 22,22%). 

 ΠΑΚΔ (ΠΑΟΚ), 119 ςήθνπο θαη 15 

έδξεο 32,33%, (από 146 ςήθνπο,       

16 έδξεο,  34,52%). 

 ΓΑΚΔ (ΝΓ), 67 ςήθνπο θαη 8 έδξεο, 
πνζνζηό 18,2%, (από 103 ςήθνπο,      
11 έδξεο,  24,35%). 

 ΜΔΣΑ (πξώελ «ΑΠ», ΤΡΗΕΑ, ΛΑΔ 
θαη ηκήκα ηνπ ΔΜΔΗ), 53 ςήθνπο θαη 7 
έδξεο, πνζνζηό 14,4%, (από 44 ςήθνπο  
5 έδξεο, 10,4%). 

 Νέα ΓΑΚΔ (ΝΓ), 31 ςήθνπο θαη 4 
έδξεο, πνζνζηό 8,42%, (ζην πξνεγνύ-
κελν ζπλέδξην είραλ θνηλό ςεθνδέιηην 
κε ηε  ΓΑΚΔ). 

 ΔΜΔΗ (πξώελ ζηειέρε ηεο ΠΑΚΔ)  
9 ςήθνπο θαη 1 έδξα, πνζνζηό 2,44%, 
(από 32 ςήθνπο, 3 έδξεο, 7,57%). 

  «Αγσληζηηθή  Σαμηθή  Δλόηεηα»   
(ΑΝΣΑΡΤΑ θ.ιπ. νπνξηνπληζηέο), 6 
ςήθνπο θαη θακηά έδξα, πνζνζηό 1,63%, 
(από 2 ςήθνπο, θακηά έδξα, 0,47%). 

ΠΟΤΔΑΣΕ ΑΕΝ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ  

Πιο μαζικά, πιο δυναμικά για την         

αντιμετώπιση των προβλημάτων 

ΧΗΥΙΜΑ Α’ Σακτικής Γενικής 

υνέλευσης ΠΕΜΕΝ 2016 

 

Μάεο 1886: Σν 1884, ε Ακεξηθα-
ληθή Οκνζπνλδία Δξγαζίαο απνθά-
ζηζε ζην ζπλέδξηό ηεο όηη ε 1ε Μάε 
ηνπ 1886 ζα ήηαλ κέξα εθηεηακέλνπ 
απεξγηαθνύ αγώλα, κε ζθνπό ηελ 
θαζηέξσζε ηνπ νρηάσξνπ. Σελ από-
θαζε απηή πήξε ζηα ρέξηα ηεο ε 
εξγαηηθή ηάμε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιη-
ηεηώλ, ηελ έθαλε πξάμε, δηεθδηθώ-
ληαο: «Οτηώ ώρες για εργαζία, 
οτηώ ώρες για ανάπασζη κι οτηώ 
ώρες για ό,ηι θέλοσμε». 

ηελ πξσηνκαγηάηηθε απεξγία ηνπ 
1886 ζηηο ΖΠΑ πήξαλ κέξνο πεξί-
πνπ κηζό εθαηνκκύξην εξγάηεο, κε 
επίθεληξν ηνπ αγώλα ην ηθάγν. ηηο 
3 Μάε, ε αζηπλνκία ππξνβόιεζε ελ 
ςπρξώ ελαληίνλ εξγαηώλ πνπ δηαδή- 
ισλαλ. Σελ επνκέλε, 4 Μάε, έγηλε δηα- 
δήισζε δηακαξηπξίαο ζην Υέηκαξ-
θεη, όπνπ θάπνηνο πξνβνθάηνξαο 
έξημε βόκβα ελαληίνλ αζηπλνκηθώλ. 

Ζ αζηπλνκία εθκεηαιιεύηεθε απ-
ηήλ ηελ αθνξκή θαη ρηύπεζε ηε ζπ-
γθέληξσζε, ελώ ην αζηηθό θξάηνο 
βξήθε ηελ επθαηξία λα ζπιιάβεη 
ηνπο εγέηεο ησλ εξγαηώλ, πνπ νδε-
γήζεθαλ ζε ζθελνζεηεκέλε δίθε. 
«Κρεμάζηε ηοσς πρώηα κι ύζηερα 
ηοσς δικάζεηε», ήηαλ ε αμίσζε θξά-
ηνπο θαη αθεληηθώλ. 4 ζπλδηθαιηζηέο 
νδεγήζεθαλ ζηελ αγρόλε. 

Απνηέιεζκα: ε πνιιέο πεξην-
ρέο θεξδήζεθε ε εκηαξγία ηνπ αβ-
βάηνπ, ελώ αξθεηέο βηνκεραλίεο 
ζηακάηεζαλ ηελ θπξηαθάηηθε εξγα-
ζία. Σν 1889 ζην Ηδξπηηθό ηεο πλέ-
δξην ε Β' Γηεζλήο απνθάζηζε ην 
γηνξηαζκό ηεο Πξσηνκαγηάο σο 
παγθόζκηαο κέξαο εξγαηηθώλ       
δηεθδηθήζεσλ. 

Μάεο 1936: 40.000 θαπλεξγάηεο 
θαηέβεθαλ ζε απεξγία δεηώληαο ηελ 
εθαξκνγή ηεο ζπιινγηθήο ζύκβα-
ζεο. ηηο 4 ηνπ Μάε, ε Αζηπλνκία 
επηηίζεηαη ζε απεξγνύο ζηε Θεζζα-
ινλίθε. Γύν κέξεο κεηά, o Μεηαμάο, 
πνπ «δηέξρεηαη» από ηε Θεζζαινλί-
θε, δίλεη εληνιή ζηνπο αζηπλνκηθνύο 
λα δηαιύζνπλ ηνπο απεξγνύο κε 
θάζε  ηξόπν. 

Σν άββαην 9 Μάε, ζηελ παλεξ-
γαηηθή απεξγία ζηε Θεζζαινλίθε 
παίξλνπλ κέξνο 30.000 απεξγνί. 
Υσξνθύιαθεο ρηππνύλ ηνπο απεξ-
γνύο θαη ζθνηώλνπλ 9 δηαδεισηέο 
θαη ηξαπκαηίδνπλ πάλσ από 200. 
Πξώηνο λεθξόο είλαη ν απηνθηλεηη-
ζηήο Σάζνο Σνύζεο. ηηο 10 ηνπ 
Μάε ν «Ρηδνζπάζηεο» δεκνζηεύεη 
ηε θσηνγξαθία ζηελ νπνία απεηθν-
λίδεηαη ε κάλα λα ζξελεί πάλσ από 
ην λεθξό παηδί ηεο. Ο Γηάλλεο Ρί-
ηζνο, ζπγθινληζκέλνο απ' ηα γεγν-
λόηα, γξάθεη ηνλ «Δπηηάθην». 

Μάεο 1944: Γέθα θακηόληα μεθί-
λεζαλ από ην ζηξαηόπεδν ηνπ Υατ-
δαξίνπ κε πξννξηζκό ην θνπεπηή-
ξην ηεο Καηζαξηαλήο. Μεηέθεξαλ 
200 θνκκνπληζηέο θξαηνύκελνπο   
γηα εθηέιεζε,  ζε αληίπνηλα γηα ηελ  
επίζεζε ησλ αληαξηώλ ζηελ νπνία 

ζθνηώζεθε Γεξκαλόο ζηξαηεγόο θαη 
3 άηνκα από ην επηηειείν ηνπ, ζηνπο 
Μνιάνπο. Από ηνπο 200, νη πεξηζ-
ζόηεξνη ήηαλ θξαηνύκελνη ζηελ  
Αθξνλαππιία θαη εμόξηζηνη ζηελ 
Αλάθε, ηνπο νπνίνπο ε κεηαμηθή 
δηθηαηνξία είρε παξαδώζεη ζηνπο 
ρηηιεξηθνύο. 

ηνλ θαηάινγν ησλ ζπκάησλ      
ππήξρε ην όλνκα ηνπ Αθξνλαππιη-
ώηε Ναπνιένληα νπθαηδίδε, πνπ 
ήηαλ ε ςπρή ησλ θξαηνπκέλσλ ηνπ 
ζηξαηνπέδνπ θαη επεηδή γλώξηδε ηε 
γεξκαληθή γιώζζα, εθηεινύζε θαη 
ρξέε κεηαθξαζηή. 

ην άθνπζκα ηνπ νλόκαηόο ηνπ, 
επεκβαίλεη ν δηνηθεηήο ηνπ ζηξαην-
πέδνπ: «Οτι εζύ! Οτι εζύ, Ναπολέ-
φν!». Αιιά ν νπθαηδίδεο δελ ήηαλ 
από απηνύο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα 
δήζνπλ ζε βάξνο ησλ άιισλ. 
«Μόνο όηαν η θέζη μοσ μείνει 
κενή!», ήηαλ ε απάληεζε πνπ 
έδσζε πξηλ αθνινπζήζεη ην δξόκν 
ησλ ζπληξόθσλ ηνπ. 

Σν ΔΑΜ, ιίγεο κέξεο κεηά, ζε 
αλαθνίλσζή ηνπ γξάθεη: «Αν ζκύ-
υοσμε ηο κεθάλι, είμαζηε ταμένοι. 
Τα θύμαηα ηοσ αγώνα είναι πολύ 
λιγόηερα από ηα θύμαηα ηης επι-
ζηράηεσζης, από ηα θύμαηα ηης πεί-
νας. Οι κρεμαζμένοι και ηοσθεκιζμέ-
νοι ήρφες, ηα καμένα μας τφριά, 
θφνάζοσν. Μην αθήζεηε ηη θσζία 
μας να πάει ταμένη! Μην σποηατηεί-
ηε! Αγφνιζηείηε για να μη γίνει η επι-
ζηράηεσζη. Αγφνιζηείηε για ηη ζφή 
ζας. Εκδικηθείηε μας. Αγφνιζηείηε 
για να ζηαμαηήζοσν οι ζθαγές».  

Απνηέιεζκα: Ζ πάιε ησλ ιαώλ 
ηζάθηζε ηνλ θαζηζκό. 

 

Αδειανά έδρανα 

μεηά ηην αποχώ-

ρηζη ηου ΠΑΜΕ 

Α λάκεζα ζηελ πιεζώ-
ξα ησλ λόζσλ αληη-

πξνζώπσλ ήηαλ θαη 5 
«εθιεγκέλνη» από ην ζπλέ-
δξην ηεο ΠΝΟ ηνλ πεξαζκέ-
λν Γεθέκβξε. Τπέξ ηεο λνκη-
κνπνίεζεο ηεο ζπκκεηνρήο   
ησλ λόζσλ αληηπξνζώπσλ 
ηεο ΠΝΟ ηάρζεθαλ παιηνί 
θαη λένη εξγνδνηηθνί θπβεξλε-
ηηθνί ζπλδηθαιηζηέο, κεηαμύ 
ησλ άιισλ θαη ν Α. Νηαια-
θνγηώξγνο.  

Οη αληηπξόζσπνη πνπ  
ζπζπεηξώλνληαη ζην ΠΑΜΔ 
θαηήγγεηιαλ θαη θαηαςήθη-
ζαλ ηνπο λόζνπο αληηπξν-
ζώπνπο  ηεο  ΠΝΟ.   


