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Απέμαμηι ζηιπ πξλιηικέπ 
πξρ μαροίζξρμ ηημ ζωή μαπ, 
μα αμηιηάνξρμε ηημ εμόηηηά μαπ, 
με ξογάμωζη και αγώμεπ  
για ηημ αμαηοξπή ηξρπ.  
Σηημ καηεύθρμζη αρηή καθήκξμ  
και ρπξςοέωζη όλωμ και καθεμόπ  
νεςωοιζηά είμαι η ζρμμεηξςή  
ζηα ζωμαηεία και η αλλαγή ηξρ  
αομηηικξύ ζρζςεηιζμξύ δρμάμεωμ. 

Κ ηλεηνπνίεζε ζην ππνπξγείν 
Ναπηηιίαο ζηηο 1 Γεθέκβξε 

 θαη ζπκκεηνρή ζηελ απεξγία ζηηο 8 
Γεθέκβξε απoθάζηζαλ νη ζπνπδα-
ζηέο ηεο Αθαδεκίαο Δκπνξηθνύ 
Ναπηηθνύ (ΑΔΝ) Αζπξνπύξγνπ. 

Απφ ηελ αξρή ηεο ρξνληάο, νη 
ζπνπδαζηέο ζηελ ΑΕΝ Αζπξνπχξ-
γνπ ήξζαλ αληηκέησπνη, γηα αθφκα 
κηα θνξά, κε ηνλ κεραληζκφ ησλ 
εθνπιηζηψλ ζηηο ζρνιέο θαη ηα θαξά-
βηα, κε ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ 
κπαίλνπλ εκπφδην ζηηο ζπνπδέο, ζηε 
δνπιεηά θαη ηε δσή ηνπο. Ειιείςεηο 
ζε βηβιία, ζε εθπαηδεπηηθφ θαη δηνη-
θεηηθφ πξνζσπηθφ, ε απαμίσζε ζε 
εξγαζηεξηαθή θαη θηηξηαθή ππνδνκή, 
φπσο θαη ζε θάζε είδνπο ζπνπδα-
ζηηθή  κέξηκλα. 

Πνιινί είλαη νη ζπνπδαζηέο πνπ 
δελ θαηάθεξαλ λα κπαξθάξνπλ, 
αθνχ ε εχξεζε θαξαβηνχ είλαη αην-
κηθή ππφζεζε ηνπ θάζε ζπνπδαζηή, 
παξφιν πνπ ε ζπκπιήξσζε 2 εμα-
κήλσλ ζαιάζζηαο ππεξεζίαο είλαη 
πξνυπφζεζε γηα ηελ 
α π φ θ η ε ζ ε  η ν π   
δηπιψκαηνο. Απφ 
ηελ άιιε, απηνί πνπ 
ηειηθά έθαλαλ ην 
εθπαηδεπηηθφ ηνπο 
ηαμίδη, κφλν εθπαη-
δεπηηθφ δελ ήηαλ, 
θαζψο νη ζπνπ-
δαζηέο θαιχπηνπλ 
ειιείςεηο ηεο νξγαληθήο ζχλζεζεο 
ησλ  θαξαβηψλ. 

Αξρηθά παξελέβεζαλ ζηα ηκή-
καηα θαη ηηο ηάμεηο ησλ πξσηνεηψλ, 
πινηάξρσλ θαη κεραληθψλ, κε ηελ 
αλαθνίλσζε ηνπ Δ πνπ ηνπο  θαισ-
ζφξηδε ζηε ζρνιή, αλαδείθλπε ηα 
πξνβιήκαηα θαη θαινχζε ηνπο λένπο 
ζπκθνηηεηέο ηνπο λα κε ζπκβηβα-
ζηνχλ κε απηά αιιά λα δηεθδηθή-
ζνπλ, νξγαλσκέλα θαη ζπιινγηθά, 
καδί κε ην ζχιινγφ ηνπο, ηελ θάιπςε 
φισλ ησλ θελψλ. 

Οξγάλσζαλ ζχζθεςε ηνπ ζπιιφ-
γνπ κε ηνπο πξσηνεηείο φπνπ ην 
θάιεζκά ηνπο βξήθε αληαπφθξηζε, 
ήξζαλ ζε επαθή κε δεθάδεο ζπνπ-
δαζηέο πνπ ήζειαλ λα κάζνπλ γηα  
ην ζχιινγν, ηηο δηεθδηθήζεηο ηνπ, ην 
πψο θαηαθέξαλε πέξπζη λα απνθηή-
ζνπλ πάζν - θάηη πνπ θέηνο, αθφκα 
δελ έρεη πξνρσξήζεη. 

 

Κιηκάθσζαλ ηε δξάζε ηνπο θαη 
ζηα ππφινηπα έηε θαη ηελ Σξίηε,     
15 Ννέκβξε, θάιεζαλ θαη πξαγ- 
καηνπνίεζαλ Γεληθή πλέιεπζε 
ζηελ ΑΔΝ, κε απνηέιεζκα ηε  
ζπκκεηνρή ζπνπδαζηώλ ζηε καδη-
θή ζπιινγηθή δηαδηθαζία, θάηη πνπ  
δελ  είραλ  μαλαδήζεη. 

Εθεί αλαδείρζεθαλ ηα νμπκέλα 
ηνπο πξνβιήκαηα θαη απνθάζηζαλ 
πσο δελ ζα ην βάινπλ θάησ, ζα 
πξνρσξήζνπλ ζε κηα ζεηξά πξσην-
βνπιίεο θαη ελέξγεηεο ην επφκελν 
δηάζηεκα γηα λα θαηαθηήζνπλ      
φ,ηη ηνπο αλήθεη. Απνθάζηζαλ φηη 
πξώηνο ηνπο ζηαζκόο είλαη ε 1ε 
Γεθέκβξε, νπόηε, ζηηο 12 ην κεζε-
κέξη, μεθηλώληαο από ηε ζρνιή, 
πξνρσξνύλ ζε θηλεηνπνίεζε ζην 
ππνπξγείν Ναπηηιίαο θαη θιηκα-
θώλνπλ ηηο πξσηνβνπιίεο θαη ηηο 
δξάζεηο κέζα θαη έμσ από ηε  
ρνιή κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 
απεξγία ζηηο 8 Γεθέκβξε, καδί κε 
ηνπο εξγαδόκελνπο θαη όιν ην ιαό. 

Ερεη ηεξάζηηεο επζχλεο ε θπβέξ-
λεζε ΤΡΘΖΑ - ΑΝΕΛ, αιιά θαη ηα 
άιια θφκκαηα ησλ εθνπιηζηψλ, γηα 
ηελ θαηάζηαζε πνπ ππάξρεη ζηε 
ζρνιή θαη ηε δσή ησλ ζπνπδαζηψλ 
θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Όπσο  φιεο 
νη πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο, έηζη 
θαη απηή, ελδηαθέξεηαη κφλν γηα ην 
πψο ζα αλαπηπρζνχλ ηα θέξδε ησλ 
εθνπιηζηψλ, κέζα απφ ηελ έληαζε 
ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ ζπνπδαζηψλ 
θαη γεληθφηεξα ησλ λαπηεξγαηψλ. 

Οη ζπνπδαζηέο ζηελ ΑΔΝ Αζ-
πξνπύξγνπ, καδί κε ην αγσληζηηθό 
Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ πνπδα-
ζηηθνύ ηνπο πιιόγνπ, πνπ αλαδεί-
ρζεθε κέζα από κεγάιεο κάρεο ησλ 
ζπνπδαζηώλ κε ηε δηνίθεζε ηεο 
ζρνιήο θαη ηνπο κεραληζκνύο ησλ 
εθνπιηζηώλ, ζπλερίδνπλ ηνλ αγώλα 
ηνπο, γηα λα δηεθδηθήζνπλ θαη λα 
θαηαθηήζνπλ, όια όζα ηνπο αλή-
θνπλ θαη ηνπο αμίδνπλ. 

ΠΟΤΔΑΣΕ ΑΕΝ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ 
Αγώνας για όλα όσα τους ανήκουν και τους αξίζουν 

ΝΑΤΣΕΡΓΑΣΕ ΟΛΨΝ ΣΨΝ ΚΛΑΔΨΝ 

Όλοι στη μάχη για την επιτυχία 

των απεργιακών κινητοποιήσεων 
48ωρη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ Ε ΟΛΕ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΠΛΟΙΨΝ  

με έναρξη την Παρασκευή 2 Δεκέμβρη 2016 και από ώρα 06:00 μέχρι  
την 06:00 ώρα της Κυριακής 4 Δεκέμβρη 2016 με προοπτική κλιμάκωσης 

24ωρη ΠΑΝΕΡΓΑΣΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΙ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2016 

 ε δήισζε πνπ έθαλε, 
28/11, γηα ηελ εμσηεξηθή 

πνιηηηθή θαη ην Κππξηαθφ, ν     
ΓΓ ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ, Γεκήηξεο 
Κνπηζνχκπαο, ζεκείσζε: 

«Σν ΚΚΔ παξαθνινπζεί κε 
αλεζπρία ηηο εμειίμεηο ησλ    
ηειεπηαίσλ εκεξψλ πνπ αθν-
ξνχλ ηφζν ηηο ειιελνηνπξθηθέο 
ζρέζεηο φζν θαη ην Κππξηαθφ.     
Σνπνζεηείηαη κε επζχλε θαη 
θαιεί ηνλ ειιεληθφ ιαφ λα είλαη 
ζε εηνηκφηεηα θη επαγξχπλεζε. 

Σα κεγάια θαζεκεξηλά πξν-
βιήκαηα πνπ ηαιαηπσξνχλ ην 
ιαφ καο αλακέλεηαη λα νμπλ-
ζνχλ ην επφκελν δηάζηεκα,     
σο απνηέιεζκα ηεο δεχηεξεο 
"αμηνιφγεζεο" θαη ησλ λέσλ 
ζπκθσληψλ ηεο θπβέξλεζεο  
κε ηνπο εηαίξνπο ηεο ζε ΔΔ    
θαη ΓΝΣ. 

Όκσο δελ πξέπεη λα βάινπλ 
ζε δεχηεξε κνίξα ηηο πνιχ επη-
θίλδπλεο εμειίμεηο πνπ δηαδξα-
καηίδνληαη ζηελ πεξηνρή καο. 

Οη επηθίλδπλνη ζρεδηαζκνί 
ησλ ΝΑΣΟ - ΖΠΑ - ΔΔ ζηελ 
πεξηνρή, νη αληαγσληζκνί κε 
άιια ηζρπξά θαπηηαιηζηηθά 
θξάηε, φπσο ε Ρσζία θαη ε 
Κίλα, ε επαλαράξαμε ησλ     
ζπλφξσλ, νη επηδηψμεηο πεξη-
θεξεηαθψλ δπλάκεσλ, φπσο ε 
Σνπξθία, γηα αλαβάζκηζε ηεο 
ζέζεο ηνπο, αλνίγνπλ ηνπο 
"αζθνχο  ηνπ  Αηφινπ". 

Ζ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ -       
ΑΝΔΛ, κε ηε ζχκθσλε γλψκε 
ηεο ΝΓ θαη φισλ ησλ άιισλ 
θνκκάησλ, εκπιέθεη ηε ρψξα 
ζε απηνχο ηνπο ζρεδηαζκνχο. 
Δρεη ζηεξίμεη κέρξη ζήκεξα 
φιεο ηηο απνθάζεηο ηνπ ΝΑΣΟ, 
πνπ ζπληζηνχλ θιηκάθσζε ηνπ 
αληαγσληζκνχ κε ηε Ρσζία θαη 
παξαπέκπνπλ ζε θαηάζηαζε 
πνιεκηθήο πξνεηνηκαζίαο.  
Πξνζθέξεη ειιεληθά λεζηά γηα 
ηελ ίδξπζε ΝΑΣΟηθψλ βάζεσλ. 

Δρεη λνκηκνπνηήζεη ηε ΝΑΣΟ- 
ηθή παξνπζία ζην Αηγαίν, κε 
πξφζρεκα ηελ αληηκεηψπηζε 
ησλ  πξνζθπγηθψλ  ξνψλ. 

Σελ ίδηα ζηηγκή, απνζησπά 
φηη πξνσζείηαη ε ληε θάθην 
δηρνηφκεζε ηεο Κχπξνπ, κέζσ 
ελφο λένπ ζρεδίνπ ηχπνπ 
"Αλάλ".  

Παξαθνινπζνχκε κε ηδηαίηε-
ξε αλεζπρία ηηο ζπζηεκαηηθέο 
θη επαλεηιεκκέλεο δειψζεηο ηνπ 
Σνχξθνπ Πξνέδξνπ ζρεηηθά κε 
ηελ αλαζεψξεζε ηεο πλζήθεο 
ηεο Λνδάλεο, δειαδή ηελ       
αιιαγή ζπλφξσλ ζηελ πεξηνρή, 
πνπ αθνξά θαη ηελ Διιάδα, 
αιιά  θαη  άιιεο  ρψξεο. 

Απηέο νη δειψζεηο ζπλνδεχ- 
νληαη κε ζπζηεκαηηθή παξαβί-
αζε ηνπ ειιεληθνχ ελαέξηνπ  
θαη ζαιάζζηνπ ρψξνπ απφ ηελ 
Σνπξθία. 

Οη πξνθιεηηθέο θαη επηθίλδπ-
λεο απηέο δειψζεηο θη ελέξγεηεο 
εληάζζνληαη ζηε ζπζηεκαηηθή 
πξνζπάζεηα ηεο ηνπξθηθήο   
εγεζίαο λα ακθηζβεηεί ηελ  
θπξηαξρία ησλ λεζηψλ ηνπ    
Αηγαίνπ θαη γεληθφηεξα ηα       
ζχλνξα θαη ηα θπξηαξρηθά     
δηθαηψκαηα  ηεο  Διιάδαο. 

Να εγείξεη ζέκα "γθξίδσλ 
δσλψλ". 

Ζ πεξίνδνο πνπ γίλνληαη 
απηέο νη δειψζεηο κφλν ηπραία 
δελ είλαη, θαζψο εληείλνληαη    
νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ην 
"θιείζηκν" ηνπ Κππξηαθνχ, ελψ 
είλαη ζε εμέιημε ηα παδάξηα 
Σνπξθίαο - ΔΔ. 

Με ηηο ζπγθεθξηκέλεο δειψ-
ζεηο, ε Σνπξθία αληηθεηκεληθά 
αζθεί πίεζε γηα ηε δηεπζέηεζε 
απηψλ ησλ ζεκάησλ, ζε αθφκε 
πην αξλεηηθή γηα ηνπο ιανχο 
θαηεχζπλζε. 

(Σπλέρεηα ζηε ζειίδα 2) 

ΔΗΜΗΣΡΗ ΚΟΤΣΟΤΜΠΑ :  

Καινχκε ην ιαφ ζε εηνηκφηεηα θαη επαγξχπλεζε 
γηα ηηο εμειίμεηο ζε Διιελνηνπξθηθά θαη Κππξηαθφ 

Ζ   θαζνιηθή ζπκκεηνρή ησλ λαπηεξγαηψλ 
ζηελ απεξγία  κε δεκέλα ηα θαξάβηα ζηα 

ιηκάληα ηεο ρψξαο ζηηο 24 Ννέκβξε, ε απφθαζε 
θιηκάθσζεο ηνπ αγψλα κε 48σξε απεξγία 2 - 4 
Γεθέκβξε, θαζψο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 
24σξε παλεξγαηηθή απεξγία ζηηο 8 Γεθέκβξε, 
απνηειεί ηελ απάληεζε ηνπ θιάδνπ ησλ λαπηεξ-
γαηψλ, ζηελ αληηιατθή πνιηηηθή θαη ηνπο θνξείο 
ηεο, ηελ θπβέξλεζε, ηελ ΔΔ, ην ΓΝΣ, ηνπο εθν-
πιηζηέο, ηνπο βηνκήραλνπο, ην θεθάιαην.  

Σα ηαμηθά ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ, ΔΣΔΦΔΝΩΝ, 
ΠΔΔΜΑΓΔΝ, κε αλαθνίλσζε θαινχλ ηνπο λαπηεξ-
γάηεο, λα πάξνπλ νη ίδηνη ζηα 
ρέξηα ηνπο ηελ ππφζεζε     
ηεο επηηπρία ηεο κάρεο ησλ   
απεξγηαθψλ θηλεηνπνηήζεσλ.  

Να ζπγθξνηήζνπλ Δπη-
ηξνπέο Αγψλα γηα ηελ νξ-
γάλσζε θαη ηελ πεξηθξνχ-
ξεζε ηεο απεξγίαο ζε φια 
ηα θαξάβηα.  

Μαδηθή ζπκκεηνρή ησλ  
λαπηεξγαηψλ ζηε πξνζπ-
γθέληξσζε ζηηο 5:30 ην 
πξσί ηεο Παξαζθεπήο 2 
Γεθέκβξε ζηελ πιαηεία 
Καξατζθάθε  ζηνλ  Πεηξαηά. 

Κιηκάθσζε ηνπ αγψλα κε ην ππφινηπν εξγα-
ηηθφ θίλεκα, καδηθή - καρεηηθή ζπκκεηνρή ζηελ 
24σξε παλειιαδηθή -  παλεξγαηηθή απεξγία ηελ 
Πέκπηε 8 Γεθέκβξε θαη ζηηο απεξγηαθέο ζπγθε-
ληξψζεηο ησλ δπλάκεσλ πνπ ζπζπεηξψλνληαη 
ζην ΠΑΜΔ. 

Οη απνθάζεηο θαη ηα κέηξα θπβέξλεζεο, ΔΔ, 
ΔΚΣ, ΓΝΣ δελ αθήλνπλ ηίπνηε φξζην! Σν βαξέιη 
δελ έρεη πάην. 

Σα «προαπαιτούμενα» της 
«αξιολόγησης» περιλαμβάνουν:  

 Σελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ - ιαηκεηφκνπ 
γηα ην Αζθαιηζηηθφ, γεγνλφο πνπ ζα επηθέξεη λέεο 
αλαηξνπέο ζηηο δσέο εθαηνκκπξίσλ ζπληαμηνχρσλ 
θαη αζθαιηζκέλσλ. Σελ ηζνπέδσζε ηεο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο κε ηελ δηάιπζε ηνπ ΝΑΣ θαη ην ηζάθηζκα 
ησλ ζπληάμεσλ. 
 αξσηηθέο αιιαγέο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, αληη-
θαηάζηαζε ησλ Κιαδηθψλ πιινγηθψλ πκβάζε-
σλ κε ηηο επηρεηξεζηαθέο, ηελ παξαπέξα επέθηαζε 
ησλ επέιηθησλ κνξθψλ απαζρφιεζεο.  

 Σνλ αληηιατθφ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα ην 
2017, φπσο θαη ηα ζρέδηα ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ 
Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2017-2020,  
επηβεβαηψλνληαο φηη νη πξνβιέςεηο γηα επηζηξνθή 
ζε ξπζκνχο θαπηηαιηζηηθήο αλάθακςεο  πεξηιακβά-
λνπλ θαη πξνυπνζέηνπλ ηε κνληκνπνίεζε θαη θιηκά-
θσζε ησλ αληηιατθψλ κέηξσλ, ηεο θνξνιεζηείαο ζε 
βάξνο ησλ λαπηεξγαηψλ γεληθφηεξα ηεο εξγαηηθήο 
ηάμεο θαη ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ.  

 Ζ θνξνιφγεζε ησλ λαπηεξγαηψλ λα γίλεηαη 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αληηιατθνχ λφκνπ 
4387/2016, δειαδή, λα θνξνινγείηαη ην εηζφδεκά 
ηνπο ζην 45%, ζην νπνίν αλ πξνζηεζεί θαη ε ήδε 
θαηαβαιιφκελε εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο 9%, 
εθηηλάζζεηαη  ζπλνιηθά  ζην  54%!  

Δλψ, ηελ ίδηα ψξα νη εθνπιηζηέο κε ην λφκν 
27/1975 απνιακβάλνπλ 56 θνξναπαιιαγέο θαη 
άιια πξνλφκηα πνπ θαξπψλνληαη απφ ηηο αζηηθφ 
θξάηνο θαη ην ζρεηηθφ  ζεζκηθφ πιαίζην ηεο λαπηηιίαο 
θαη ζπγθεθξηκέλα: «Οη πινηνθηήηεο ή ζε πεξίπησ-
ζε πνπ ην πινίν αλήθεη ζε εκεδαπή ή αιινδα-
πή εηαηξεία νπνηνπδήπνηε ηχπνπ, νη κέηνρνη θαη 
νη εηαίξνη απηήο, απαιιάζζνληαη απφ θάζε    
είδνπο θφξν γηα ην εηζφδεκα πνπ πξνέξρεηαη 
απφ ηα θέξδε ηεο εθκεηαιιεχζεσο ηνπ πινίνπ»! 
Ο λφκνο 27/1975 είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην ειιεληθφ 
χληαγκα, ψζηε λα κελ κπνξεί λα αιιάμεη. Γειαδή 
πξφθεηηαη γηα κεραληζκφ πνπ ιεηηνπξγεί σο πιπλ-
ηήξην γηα ηεξάζηηα δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα αθνξν-
ιφγεηα πνζά, ακχζεηα θέξδε, πνπ κε ζξάζνο απφ 
ην πνιηηηθφ ηνπο πξνζσπηθφ πξνβάιιεηαη σο ην 
«επηρεηξεκαηηθφ  δαηκφλην  ησλ  εθνπιηζηψλ»! 

Ζ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ εθνπιηζηψλ 
κφλν γηα ηηο ιεγφκελεο «άγνλεο γξακκέο» αλέξρεηαη 
ζηα 90 εθαη. επξψ γηα ην 2017, ζχκθσλα κε ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηνπ ππνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη     
Νεζησηηθήο  Πνιηηηθήο   

 ηε θαξέηξα θπβέξλεζεο - θνπαξηέηνπ είλαη ε  
απειεπζέξσζε ησλ νκαδηθψλ απνιχζεσλ. Ζ εθ 
πεξηηξνπήο απαζρφιεζε θαη ε αλαθχθισζε ηεο 
αλεξγίαο. πλνιηθά λέα κείσζε ησλ ζεκεξηλψλ      
κηζζψλ, ησλ ζπληάμεσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ παξν-
ρψλ, δειαδή λέα κείσζε ηνπ ιεγφκελνπ «κε κηζζν-
ινγηθνχ  θφζηνπο». 

 Νένο αληεξγαηηθφο λφκνο γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ 
αληηδξαζηηθνχ “Lock Out’’ θαη ηελ απαγφξεπζε ηεο 
ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο, ηνλ πεξηνξηζκφ ζην δηθαί-
σκα  ζηελ  απεξγία. 

Δεν θα σταματήσουν  
αν δεν τους σταματήσουμε εμείς! 

Μπξνζηά ζηηο εμειίμεηο είλαη αλάγθε ηψξα νη 
λαπηεξγάηεο λα κπνχλε γξήγνξα ζηε κάρε ηεο 
πξνεηνηκαζίαο, ηεο ελεκέξσζεο, ηεο επηηπρίαο 
ησλ απεξγηαθψλ θηλεηνπνηήζεσλ. Γελ έρνπκε 
ηίπνηα λα πεξηκέλνπκε απφ ηε "δηαπξαγκάηεπζε", 
νχηε απφ ηελ αλάπηπμε πνπ επαγγειίδνληαη θπβέξ-
λεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ, ηα θφκκαηα ΝΓ, ΠΑΟΚ θαη 
Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ, ΔΒ, ηξαπεδίηεο. Ζ 
αλάπηπμε πνπ πξνζδνθνχλ ζα μεθηλάεη απφ ηα ζπ-
ληξίκκηα ησλ εξγαηηθψλ θαηαθηήζεσλ, ηελ παγίσζε 
ησλ κηζζψλ θαη  ζπληάμεσλ πείλαο. Γελ ζα γπξίζνπλ 
δηθαηψκαηα, κηζζνχο θαη ζπληάμεηο αιιά ζα αθαη-
ξνχλ θαη άιια. 

Όινη καδί εθνπιηζηέο, νη βηνκήραλνη, νη ηξαπε-
δίηεο, θπβέξλεζε, ηα θφκκαηα πνπ ςήθηζαλ ην 
3ν κλεκφλην - ΤΡΗΕΑ, ΝΓ, ΠΑΟΚ, Πνηάκη - θαη νη 
ππνηαθηηθνί ηνπο ζην εξγαηηθφ ζπλδηθαιηζηηθφ θίλε-
κα, νη παξαηάμεηο ηνπο ζε ΓΔΔ - ΑΓΔΓΤ - ΠΝΟ - 
ΠΔΠΔΝ - ΠΔΝΔΝ (ΠΑΚΔ, ΓΑΚΔ, ΜΔΣΑ) πνπ ζπ-
γθξνηνχλ ηηο γλσζηέο ζπκβηβαζκέλεο πιεηνςεθίεο, 
κε ζεκαία ηε ζηξαηεγηθή ηνπ θεθαιαίνπ επηηίζεληαη 
κε ηαμηθφ κίζνο ελάληηα ζηνπο λαπηεξγάηεο, ηελ εξ-
γαηηθή ηάμε γηα λα πεξάζνπλ ηα λέα βάξβαξα κέηξα. 

Ζ Παλειιαδηθή πλδηάζθεςε ηνπ ΠΑΜΔ πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε 19-20 Ννέκβξε, βξίζθεη ηηο δπλά- 
κεηο ηνπ ηαμηθνχ εξγαηηθνχ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκα-
ηνο πην δπλαηέο ζηε δηαπάιε κε ηνλ ηαμηθφ αληίπαιν 
ην θεθάιαην, ην πνιηηηθφ ηνπο πξνζσπηθφ, ην ζχζηε-
κά ηνπο, ην ξεθνξκηζκφ θαη ηνλ νπνξηνπληζκφ. 

Ζ καδηθή - καρεηηθή ζπκκεηνρή ησλ λαπηεξγα-
ηψλ ζηηο αγσληζηηθέο εξγαηηθέο θηλεηνπνηήζεηο 
καδί κε ηηο άιιεο δπλάκεηο πνπ ζπζπεηξψλνληαη 
ζην ΠΑΜΔ θαη ε έκπξαθηε αιιειεγγχε ζηελ εξ-
γαηηθή ηάμε θαη ηα ιατθά ζηξψκαηα απνηεινχλ 
παξαθαηαζήθε γηα ηελ αλαζχληαμε θαη αληεπίζε-
ζε ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο 

Απαιτούμε δικαιώματα στην εργασία  
και τη ζωή, με βάση την εποχή μας  

τις σύγχρονες ανάγκες μας! 

 Σελ θαηάξγεζε φισλ ησλ αληεξγαηηθψλ θαη 
αληηαζθαιηζηηθψλ λφκσλ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. 

 Σελ επαλαθνξά ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ζηα 751 
επξψ, ηελ θαηάξγεζε ηνπ αληεξγαηηθνχ πιαηζί-
νπ γηα ηηο πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο θαη 
ηελ επαλαθνξά ησλ θιαδηθψλ ζπιινγηθψλ δηα-
πξαγκαηεχζεσλ. 

 Σελ θαηάξγεζε ηνπ λένπ κηζζνινγίνπ θαη ηεο 
αληηδξαζηηθήο αμηνιφγεζεο ζην δεκφζην, ηελ 
επαλαθνξά ηνπ 13νπ θαη 14νπ κηζζνχ, ηελ θά-
ιπςε ησλ απσιεηψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. 

 Κιαδηθέο πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο κε 
απμήζεηο ζηνπο κηζζνχο κε θξηηήξην ηηο ηεξά-
ζηηεο απψιεηεο ζην εξγαηηθφ εηζφδεκα ζε θάζε 
θιάδν θαη ρψξν δνπιεηάο. 

 Σελ επαλαθνξά ησλ θνκκέλσλ ζπληάμεσλ θαη       
επηδνκάησλ. 

 Σελ πξνζηαζία ησλ αλέξγσλ κε αχμεζε ηνπ 
επηδφκαηνο αλεξγίαο. 

 Να κπεη θξέλν ζηε θνξνινγία ησλ εξγαδνκέλσλ. 
Να πιεξψζνπλ νη εθνπιηζηέο, νη βηνκήραλνη 
θαη νη ηξαπεδίηεο. 

4η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΤΝΔΙΑΚΕΧΗ ΣΟΤ ΠΑΜΕ  

«Φτίζουμε μαχητικό, ταξικό συνδικαλιστικό              

- εργατικό κίνημα, ελπίδας και ανατροπής» 

Ζ θαξδηά ηνπ ηαμηθνχ εξγαηηθνχ - ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο ηεο ρψξαο καο ρηχπεζε, ην άββαην 
θαη ηελ Κπξηαθή 19 - 20 Ννέκβξε, ζηελ αίζνπζα «Μειίλα Μεξθνχξε» ηνπ ΔΦ, φπνπ πξαγκαην-     
πνηήζεθε κε επηηπρία ε Παλειιαδηθή πλδηάζθεςε ηνπ Παλεξγαηηθνχ Αγσληζηηθνχ Μεηψπνπ, πνπ    
ζηα 17 ρξφληα απφ ηελ ίδξπζή ηνπ, κε ζθιεξνχο αγψλεο, έρεη θαηνρπξσζεί ζηηο εξγαηηθέο - ιατθέο 
ζπλεηδήζεηο σο ν ηαμηθφο αγσληζηηθφο πφινο ζπζπείξσζεο ζην ζπλδηθαιηζηηθφ εξγαηηθφ θίλεκα. 

Μ ε ην ζχλζεκα «Υηίδνπκε 
καρεηηθό, ηαμηθό ζπλδηθα-

ιηζηηθό - εξγαηηθό θίλεκα, ειπίδαο 
θαη αλαηξνπήο», 1.224 αληηπξφζσ-
πνη απφ 536 ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψ-
ζεηο (12 Οκνζπνλδίεο, 15 Εξγαηηθά 
Κέληξα, 457 πλδηθάηα, 52 Επηηξνπέο 
Αγψλα), νη νπνίνη αλαδείρζεθαλ κέζα 
απφ καδηθέο ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο 
(γεληθέο ζπλειεχζεηο, δηνηθεηηθά    
ζπκβνχιηα, ζπζθέςεηο θαη ζπδεηήζεηο 
ζε ρψξνπο δνπιεηάο), πήξαλ κέξνο 
ζηηο εξγαζίεο ηεο πλδηάζθεςεο ηνπ 
ΠΑΜΕ, ηνπ κεηψπνπ νξγαλψζεσλ ηεο 
εξγαηηθήο ηάμεο, πνπ ζηα 17 ρξφληα 
απφ ηελ ίδξπζή έρεη θαηνρπξσζεί κε 
ηνπο αγψλεο ηνπ, σο ν πξαγκαηηθφο 
ππεξαζπηζηήο ησλ εξγαδνκέλσλ, σο  
ν ηαμηθφο αγσληζηηθφο πφινο ζπζπεί-
ξσζεο κέζα ζην ζπλδηθαιηζηηθφ - 
εξγαηηθφ θίλεκα. 

ε κηα ραξαθηεξηζηηθή θαη ζεκα-
ληηθή έθθξαζε απηνχ ηνπ γεγνλφηνο, 
κάιηζηα, δεθάδεο ήηαλ νη ζπλδηθαιη-
ζηηθέο νξγαλψζεηο πνπ παξφηη δελ 
ζπζπεηξψλνληαη ζην ΠΑΜΕ, ην πξνε-
γνχκελν δηάζηεκα ελίζρπζαλ ηνπο 
δεζκνχο ηνπο κε ην ηαμηθφ θίλεκα  θαη 
απνθάζηζαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε 
πλδηάζθεςε. 

Παξαβξέζεθαλ 36 ζπλδηθαιηζηηθέο 
νξγαλώζεηο άιισλ ρσξώλ, κε πε-
ξηζζόηεξνπο από 50 αληηπξνζώ-
πνπο, γεγνλφο πνπ αληαλαθιά ηελ 
εκβέιεηα ηνπ ΠΑΜΕ δηεζλψο, ράξε 
ζηνπο αγψλεο ηνπ ζηελ Ειιάδα θαη 
ζην δηεζλέο εξγαηηθφ θίλεκα, θαζψο 
θαη ζηε ζηαζεξή δηεζληζηηθή ηνπ αιιε-
ιεγγχε ζηνπο αγψλεο ησλ εξγαδν-
κέλσλ φπνπ Γεο. Υαηξεηηζκνχο απεχ-
ζπλαλ ν πξφεδξνο ηεο Παγθόζκηαο 
πλδηθαιηζηηθήο Οκνζπνλδίαο (WFTU) 
Μάηθ Μαθαγίκπα θαη εθπξφζσπνη 
ησλ θνξέσλ ηεο ιατθήο ζπκκαρίαο 
(ΠΑΔΒΔ, ΠΑΤ, ΟΓΔ, ΜΑ).  

ε κηα δσληαλή ζπδήηεζε, ζε αληί-
ζεζε κε... ηηο άδεηεο θαξέθιεο θαη ηηο 

εθθπιηζηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ εξγνδν-
ηηθνχ - θπβεξλεηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ,   
ζρεδφλ 80 αληηπξφζσπνη πήξαλ ην 
ιφγν, κεηέθεξαλ πινχζηα πείξα απφ 
ηε δξάζε θαη ηνπο αγψλεο ζε φιε ηε 
ρψξα θαη ζε κηα ζεηξά θιάδνπο. Απφ 
ηνπο λαπηεξγάηεο κίιεζε ν πξφεδξνο 
ηεο ΠΕΜΕΝ άββαο Σζηκπόγινπ. 
Μέζα απφ απηέο ηηο δεθάδεο νκηιίεο, 
εκπινπηίζηεθαλ θαη εληζρχζεθαλ θαη 
ςεθίζηεθαλ νκφθσλα ηφζν ε εηζήγε-
ζε ηεο Εθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο, πνπ 
παξνπζίαζε ν Γηώξγνο Πέξξνο, φζν 
θαη ην πιαίζην πάιεο, πνπ ζα απφ-
ηειέζεη ηνλ νδεγφ ησλ δηεθδηθήζεσλ    
ην επφκελν δηάζηεκα. Επίζεο ζπδεηή-
ζεθε ην ζνβαξφ δήηεκα ηεο αλαζχληα-
μεο ηνπ εξγαηηθνχ - ζπλδηθαιηζηηθνχ 
θηλήκαηνο. 

Οη εξγαζίεο ηεο πλδηάζθεςεο 
μεθίλεζαλ κε ην ζχλζεκα «Υσξίο 
εζέλα γξαλάδη δελ γπξλά, εξγάηε 
κπνξείο ρσξίο αθεληηθά» θαη ηνπο 
αληηπξνζψπνπο λα ηξαγνπδνχλ φινη 
καδί ην «Πάιεο μεθίλεκα» θαη νιν-
θιεξψζεθαλ κε ηελ εθινγή ηεο λέαο 
Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο, ζηελ 
νπνία ζπκκεηέρεη ν πξφεδξνο ηεο 
ΠΔΜΔΝ  . Σζηκπόγινπ θαη ηεο λέαο 
Παλειιαδηθήο πληνληζηηθήο Δπη-
ηξνπήο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη θαη ν 
πξφεδξνο ηεο ΠΔΔΜΑΓΔΝ Γ. Αλησ-
λόπνπινο. ηε ιήμε ησλ εξγαζηψλ 
θξαηήζεθε ελφο ιεπηνχ ζηγή γηα ηνπο 
αγσληζηέο πνπ «έθπγαλ» απφ ηε δσή 
απφ ηελ πξνεγνχκελε πλδηάζθεςε 
κέρξη ηψξα, ελψ ε πλδηάζθεςε 
έθιεηζε κε ηνπο αληηπξνζψπνπο  
φξζηνπο λα ηξαγνπδνχλ  ηε  «Γηεζλή». 

Andios Comandante Fidel 
Ο ζξπιηθόο εγέηεο ηεο Κνπβαληθήο Δπαλάζηαζεο Φηληέι Κάζηξν,  
«έθπγε» από ηε δσή ην βξάδπ ηεο Παξαζθεπήο 25 Ννέκβξε 2016. 

«Ο Φηληέι Κάζηξν ζα δεη γηα πάληα ζηελ ηζηνξηθή  
κλήκε θαη ηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε ησλ ιαώλ όινπ 
ηνπ θόζκνπ, ησλ θαηαπηεζκέλσλ ζηνλ αγώλα γηα 
ηελ απαιιαγή ηεο αλζξσπόηεηαο από ηελ εθκεηάι-
ιεπζε αλζξώπνπ από άλζξσπν, γηα ηελ ηειηθή λίθε, 
γηα ην ζνζηαιηζκό - θνκκνπληζκό. 
Ζ Κνπβαληθή Δπαλάζηαζε απέδεημε όηη ν ηκπεξηαιη-
ζκόο δελ είλαη αλίθεηνο θαη βξήθε ακέζσο ηελ ακέξη-

ζηε ζηήξημε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ησλ ηόηε ζνζηαιηζηηθώλ ρσξώλ.» 
Σα παξαπάλσ ηνλίδεη ζε αλαθνίλσζή ηεο ε ΚΔ ηνπ ΚΚΔ, πνπ «κε βαζηά ζιί-
ςε, απνραηξεηά κηα ζξπιηθή κνξθή ηνπ παγθόζκηνπ θνκκνπληζηηθνύ  
θηλήκαηνο», εθθξάδεη «ηα πην ζεξκά καο ζπιιππεηήξηα  ζηνλ πξόεδξν 
ηεο Κνύβαο Ρανύι Κάζηξν, ηελ ΚΔ ηνπ ΚΚ Κνύβαο θαη ζε όιν ηνλ θνπβα-
ληθό ιαό» θαη θαηαιήγεη κε ην ζχλζεκα «Hasta la victoria siempre!» 
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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                                

Ναπάξρνπ Ννηαξά 92 

Πεηξαηάο - ΣΚ: 185 35                                 

Σει: 210 - 41 70 479 

ΔΣΖΗΑ ΤΝΓΡΟΜΖ                                        

Δζσηεξηθνχ: Δπξψ 15                                    

Δμσηεξηθνχ: Δπξψ 50 

Σοκάδειθμη καοηενγάηεξ 

Η «Ναοηενγαηηθή», πμο γνάθεηαη από  
ηα πένηα θαη ηοπώκεηαη με ημκ ηδνώηα          
ηςκ καοηενγαηώκ, πνμζπαζεί κα θαιύρεη  
ημ θεκό ζηεκ εκεμένςζε ηςκ καοηενγαηώκ       
ελεηάδμκηαξ         
από ηαληθή ζθμπηά         
ηα γεγμκόηα         
θαη ηηξ ελειίλεηξ,         
μη μπμίεξ           
άμεζα ή έμμεζα           
επενεάδμοκ ηηξ       
ζοκζήθεξ ενγαζίαξ, 
ημοξ όνμοξ αμμηβήξ 
θαη γεκηθόηενα     
ηε δςή ηεξ         
καοηενγαηηθήξ         
μηθμγέκεηαξ.  

Γίκεηε ζοκδνμμεηέξ, δηαβάδεηε, γνάθεηε, 
δηαδίδεηε, εκηζπύεηε ηε «Ν» θαη όζμη          
ζέιεηε κα ζαξ ζηέιιμομε εβδμμαδηαία      
εκεμένςζε, γκςνίζηε μαξ ημ email ζαξ ζημ 
"naftergatiki@gmail.com". 

Η Σοκηαθηηθή Επηηνμπή  

Έλαο λαπηεξγάηεο ζθνηψζεθε θαη ηξεηο ηξαπ-
καηίζηεθαλ απφ έθξεμε ζην ηλδνλεζηαθφ Γ/Ξ 
πινην «Nova Tang II» εμεξξάγε, 16/11/2016, 
ζην ιηκάλη Batu Ampar, ζην Batam ηεο Ηλδνλε-
ζίαο. Απηφπηεο κάξηπξεο δήισζαλ φηη απφ ηε 
δχλακε ηεο έθξεμεο ν λεθξφο εθηνμεχηεθε δεθά-
δεο κέηξα καθξηά. 

Σνπιάρηζηνλ 18 εξγάηεο ζθνηψζεθαλ θαη 
πάλσ απφ 50 ηξαπκαηίζηεθαλ κεηά απφ ηζρπξή 
έθξεμε, 01/11/2016, ζε Γ/Ξπινην ζην δηαιπηήξην 
ηνπ Γθαληάλη, 45 ρικ ΒΓ απφ ην Καξάηζη. Πξν-
θιήζεθε κεγάιε ππξθαγηά θαη άγλσζηνο αξηζ-
κφο εξγαηψλ έκελαλ παγηδεπκέλνη ζην πινίν. 
Θξαχζκαηα κεηάιινπ εθηνμεχηεθαλ ζε απφζηα-
ζε 2 ρικ απφ ην εξγνηάμην. Όπσο ζεκεηψλεηαη 
ζε ηνπηθά ΜΜΔ νη εξγάηεο ησλ δηαιπηεξίσλ π-
πνρξεψλνληαη λα εξγάδνληαη ππφ άζιηεο ζπλζή-
θεο εξγαζίαο, ρσξίο ηνλ απαξαίηεην πξνζηαηεπ-
ηηθφ εμνπιηζκφ. 

Σξεηο λεθξνί θαη 12 αγλννχκελνη απφ ζχ-
γθξνπζε δχν πινίσλ ζηα αλνηθηά ησλ αθηψλ ηεο 
Αλαηνιηθήο Ηάβα ηεο Ηλδνλεζίαο, 19/11/2016, 
κεηαμχ ηνπ Βηεηλακέδηθνπ Φ/Γ πινίνπ «Thaison 
4» θαη ηνπ ηνπηθνχ αιηεπηηθνχ «Mulya Sejati, ην 
νπνίν ρηππήζεθε απφ πίζσ θαη βπζίζηεθε, ελψ 
νη δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο εκπφδηδαλ ηηο 
πξνζπάζεηεο αλαδήηεζεο θαη δηάζσζεο. 

Η ύλη ηος παπόνηορ             

θύλλος έκλειζε                         

29 Νοέμβπη 2016 

«Οη  πξνθιήζεηο γηα ην κέιινλ είλαη κεγάιεο. Ωζηόζν, 
ε πνιηηεία ζα ζπλερίζεη λα είλαη αξσγόο θαη 

ζπληαμηδηώηεο ζηηο ηξηθπκίεο θαη ζηηο λελεκίεο. Θα ζπλερίζεη 
λα πξναζπίδεη ηα ζπκθέξνληα ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο ζηνπο 
δηεζλείο νξγαληζκνύο». Σε δηαβεβαίσζε απηή παξείρε 
ζηνπο εθνπιηζηέο ν πξσζππνπξγφο Αι. Σζίπξαο, 9 Ννέκβξε, 
ραηξεηίδνληαο ηελ εθδήισζε γηα ηα 100 ρξφληα ηεο Έλσζεο 
Ειιήλσλ Εθνπιηζηψλ, πνπ ραξαθηήξηζε «νξόζεκν ηόζν γηα 
ηελ ειιεληθή λαπηηιία όζν θαη γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία». 

Με δεδνκέλεο ηηο δεζκεχζεηο γηα έκπξαθηε ζηήξημε, ζπλέ-
ζηεζε ζηνπο εθνπιηζηέο λα αμηνπνηήζνπλ ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο, 
φπσο π.ρ. ην Brexit, σο επελδπηηθή επθαηξία γηα ην λαπηηιηαθφ 
θιάδν, ελψ δελ παξέιεηςε λα δηαθεκίζεη ηα φζα ε θπβέξλεζή 
ηνπ έρεη θάλεη γηα ην θεθάιαην, αμηνπνηψληαο ζην επηθίλδπλν 
παηρλίδη ησλ αληαγσληζκψλ ηε γεσζηξαηεγηθή ζέζε ηεο ρψξαο 
θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηηο ηκπεξηαιηζηηθέο ελψζεηο.  

Όπσο είπε: «Η γεσζηξαηεγηθή ζέζε ηεο ρώξαο καο παξέρεη: 
ηελ πξννπηηθή αλαβάζκηζεο ησλ ιηκέλσλ κε πξόηππν ηελ 
πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ Πεηξαηά, ηελ εθκεηάιιεπζε καξίλσλ, 
ηελ αλάδεημε επηρεηξήζεσλ πνπ ζα εμεηδηθεύνληαη ζηελ αλάπηπ-
με θαηλνηόκσλ ζρεδίσλ κε εθαξκνγή ζην ρώξν ηεο λαπηηιίαο, 
ηελ αλάπηπμε ηεο θξνπαδηέξαο, ηελ εκβάζπλζε ηεο 
εκπηζηνζύλεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ έρνπκε αλα-
πηύμεη κε ηελ COSCO ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, ηελ 
εθκεηάιιεπζε ησλ ζπλεξγηώλ πνπ δεκηνπξγεί ε πα-
ξάιιειε ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηεο ρώξαο καο, 
ράξε ζηα ζεκαληηθά έξγα ζε εμέιημε όπσο ν Trans-
Adriatic Pipeline (TAP) θαη ν Interconnector Greece-
Bulgaria (IGB), ε αλαβάζκηζε ηνπ ηεξκαηηθνύ LNG 
ζηε Ρεβπζνύζα θαη  ν ζρεδηαδόκελνο FSRU ζηελ 
Αιεμαλδξνύπνιε». 

Όια απηά ηα παξνπζίαζε ζαλ «ειπηδνθφξεο 
ελδείμεηο φηη ππάξρνπλ νη επθαηξίεο πνπ ζα δψζνπλ 
ην έλαπζκα γηα ηελ αιιαγή ζειίδαο ζηελ νηθνλνκία» 
θαη επηθαιέζηεθε «ηε γλσζηή ζε φιν ηνλ θφζκν     
επηρεηξεκαηηθή νμπδέξθεηα ησλ Ειιήλσλ πινηνθηεηψλ 
θαη ηε ζπλήζεηα πνπ έρνπλ λα παίξλνπλ ηε ζσζηή 
απφθαζε, ζηε ζσζηή ζηηγκή», πξνζθαιψληαο ηνπο 
«λα επελδχζεηε θαη λα αμηνπνηήζεηε ηηο επθαηξίεο 
πνπ αλαδχνληαη ζηε ρψξα καο». 

Ο Αι. Σζίπξαο, ζε κηα εμνξγηζηηθή πξνζπάζεηα 
λα θξχςεη φηη ε «αληαγσληζηηθφηεηα» ηνπ ειιεληθνχ εθνπιηζηη-
θνχ θεθαιαίνπ έρεη ρηηζηεί πάλσ ζηελ άγξηα εθκεηάιιεπζε ησλ 
λαπηεξγαηψλ, εμήξε ηελ  «θαη-λνηνκία, πξσηνπνξία θαη δηνξα-
ηηθφηεηα ησλ Ειιήλσλ εθνπιηζηψλ ζηηο επελδχζεηο θαη ζηνλ      
ηξφπν ιήςεο απνθάζεσλ», πνπ, φπσο είπε, «έζεζαλ ηηο     
βάζεηο γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο θνξπθήο ζην δηεζλέο ζηίβν» θαη 
εμαζθάιηζαλ «ηα πξσηεία γηα ηνλ ειιελφθηεην ζηφιν». 

Αλαγλσξίδνληαο ην ξφιν ηνπ εθνπιηζκνχ ζηελ αλάπηπμε 
ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο, ηφζν ζηελ Ειιάδα φζν θαη ζε 
επίπεδν ΕΕ, αλέθεξε φηη «ε ειιεληθή πινηνθηεζία θαηαηάζζε-
ηαη πξψηε ζε επίπεδν ρσξεηηθφηεηαο, κε ηελ Θαπσλία, ηελ Κίλα 
θαη ηε Γεξκαλία λα ππνιείπνληαη. Σα κεγέζε είλαη αλ κε ηη άιιν 
εληππσζηαθά. Ο ειιεληθφο πιεζπζκφο θαηαιακβάλεη πνζνζηφ 
κφιηο 0,15% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ θαη παξ' φια απηά, 
ηα πινία πνπ ειέγρνληαη απφ Ειιελεο δηελεξγνχλ ην 25% ηνπ 
παγθφζκηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ» θαη πξφζζεζε φηη ηα κεγέ-
ζε απηά «έρνπλ δηπιή αλάγλσζε. Πξσηίζησο, ε ζπλεηζθνξά 
ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο δηεζλψο δελ ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη 
κφλν ππφ ην πξίζκα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, αιιά είλαη  
επηηαθηηθή αλάγθε λα αλαδεηθλχεηαη θαη ε ζπλεηζθνξά ηεο ζηε 
βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο 
ζην παγθφζκην ζαιάζζην εκπφξην». 

Όλα για την ανάκαμψη των κερδών... 

ε φ,ηη αθνξά ην «ηεξφ δηζθνπφηεξν» ηεο αλάθακςεο ησλ 
θαπηηαιηζηηθψλ θεξδψλ γηα ηελ νπνία παζρίδεη, ν πξσζππνπξ-
γφο, αθνχ ζθηαγξάθεζε ηηο δπζθνιίεο ιέγνληαο φηη «ε αλαηκη-
θή αλάπηπμε ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκίαο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 
ππεξπξνζθνξά πινίσλ θαη ηελ απνκόριεπζε ησλ πηζησηηθώλ 
ηδξπκάησλ, έρεη ζπξξηθλώζεη ηελ θεξδνθνξία ησλ πεξηζζνηέ-
ξσλ εηαηξεηώλ ηνπ ρώξνπ. ε όια  απηά έξρνληαη λα πξνζηε-
ζνύλ νη ηαρύηαηεο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία, νη επηθείκελεο 
αιιαγέο ζηελ εθπνκπή ησλ ξύπσλ, νη πηέζεηο από ην επξσ-
πατθό πιαίζην αληαγσληζκνύ», πξφζζεζε φηη «ε ειιεληθή νηθν-
λνκία, κεηά από 6 ρξόληα βαζηάο θξίζεο, βξίζθεηαη επηηέινπο 
ζηε θάζε ηεο αλάθακςεο». 

Σαπηφρξνλα, έδσζε ην ζηίγκα ησλ κφληκσλ αληηιατθψλ 

κέηξσλ θαη ησλ κέηξσλ ζηήξημεο ηνπ θεθαιαίνπ, πνπ απνηε-

ινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάθακςε ησλ θεξδψλ, ιέγνληαο 

φηη «ηα ηειεπηαία 2 ρξόληα επηρεηξνύκε λα δηνξζώζνπκε 

ρξόληεο ζηξεβιώζεηο θαη λα κεηαξξπζκίζνπκε ηελ νηθνλνκί-

α καο. Να αιιάμνπκε ηα θαθώο θείκελα ηνπ παξειζόληνο. 

Να ζεκειηώζνπκε αλαπηπμηαθό ππόβαζξν ζηνπο θιάδνπο 

πνπ δηαζέηνπκε ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα. Να εληζρύζνπκε 

ηελ αληαγσληζηηθόηεηά καο», ελψ εθηίκεζε πσο ζηε βάζε 

απηψλ ησλ κέηξσλ, «ην 2017 ζα βξεη ηελ Ειιάδα λα αλα-

πηύζζεηαη κε πςεινύο ξπζκνύο κεγέζπλζεο, λα ζπκκεηέρεη 

ζην πξόγξακκα πνζνηηθήο ραιάξσζεο ηεο ΕΚΣ θαη λα επη-

ζηξέθεη απηνδύλακε ζηηο αγνξέο. Απηό εθηηκνύλ νη πεξηζζό-

ηεξνη αλαιπηέο, αιιά θαη νη επίζεκνη ζεζκηθνί θνξείο  ηεο  

Επξώπεο  θαη ηνπ ΔΝΣ».  

Εμάιινπ, δελ έθξπςε φηη ζηφρνο είλαη ε πξφζβαζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ ζε θηελφηεξν ρξήκα, κηιψληαο γηα 

ηε «ζηηγκή λα αλαγλσξηζηνύλ νη πξνζπάζεηέο καο κέζσ ηεο 

ιήςεο ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα ηελ ειάθξπλζε ηνπ 

ρξένπο». 
 

αλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηα παξαπάλσ παξνπζία-

ζε ηελ «απνζαθήληζε ηεο ζηξαηεγηθήο γχξσ απφ ηε δηαρείξη-

ζε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο», ελψ απ' ηελ πιεπξά ηνπ παξνπζί-

αζε ζαλ ερέγγπν ηελ ηήξεζε ησλ αληηιατθψλ δεζκεχζεσλ θαη 

ηελ νινθιήξσζε ηεο πξψηεο «αμηνιφγεζεο»,  ιέγνληαο φηη   

«έπεηζε θαη ηνπο πιένλ δύζπηζηνπο όηη θάηη έρεη αιιάμεη ζηε 

ρώξα. Η Ειιάδα κπνξεί πιένλ λα βάδεη ζηόρνπο θαη λα 

ηνπο  εθπιεξώλεη»! 
ην πιαίζην απηφ ηνπνζέηεζε ην θιείζηκν θαη ηεο δεχηεξεο 

«αμηνιφγεζεο», ψζηε «από ηελ αξρή ηνπ λένπ έηνπο, λα μεθηλή-

ζεη ν θαζνξηζκόο θαη ησλ κεζνπξόζεζκσλ θαη καθξνπξόζε-

ζκσλ παξεκβάζεσλ. Ο νηθνλνκηθόο νξίδνληαο πξέπεη λα γίλεη 

μεθάζαξνο. Σν έρεη αλάγθε ε νηθνλνκία καο, νη αγνξέο, αιιά 

θαη ε ίδηα ε Επξσδώλε». 

Σέινο, έπαημε εθ λένπ ην «ραξηί» ηεο γεσζηξαηεγηθήο ζεκα-

ζίαο ηεο Ειιάδαο, ιέγνληαο φηη «ζε κηα ξεπζηή δηεζλή ζπγθπξί-

α, όινη πηα ζπλεηδεηνπνηνύλ όηη δελ ππάξρεη πηα θαλέλαο ιόγνο 

λα δηαησλίδεηαη ην ειιεληθό δήηεκα. Πόζν κάιινλ όηαλ ε Ειιά-

δα απνηειεί ηειεπηαίν νρπξό ζηαζεξόηεηαο ζε κηα επξύηεξα 

απνζηαζεξνπνηεκέλε πεξηνρή». 

ην κεηαμχ, κε ην πξνεδξείν ηεο Ειιεληθήο Επηηξνπήο Ναπ-

ηηιηαθήο πλεξγαζίαο  ηνπ Λνλδίλνπ  ζπλαληήζεθε, 9/11, ν Π. 

Κνπξνπκπιήο, ζπδεηψληαο «ζέκαηα λαπηηιηαθνύ ελδηαθέξν-

ληνο θαη ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο», φπσο αλαθέξεη 
ζρεηηθή αλαθνίλσζε.  

Οη εθπξφζσπνη ησλ εθνπιηζηψλ δήηεζαλ ηελ «πεξαηηέξσ 

ελίζρπζε ηνπ πθηζηάκελνπ επηηπρεκέλνπ πιαηζίνπ ζηελήο 

ζπλεξγαζίαο» θαη επηζήκαλαλ ηελ «αλάγθε ππνζηήξημεο ηεο 

ειιεληθήο λαπηηιίαο ζην εμόρσο αληαγσληζηηθό δηεζλέο πεξη-

βάιινλ  δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο».  

Ο ππνπξγφο, απφ ηελ πιεπξά ηνπ, «επηβεβαίσζε ηε ζεκα-

ζία δνκεκέλνπ πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο θαη δηαιόγνπ κε ηνπο 

λαπηηιηαθνύο θνξείο.» γηα  ηελ πξνψζεζε  ησλ ζπκθεξφλησλ    
ηνπ εθνπιηζηηθνχ θεθαιαίνπ. 

ΑΛΕΞΗ ΣΙΠΡΑ  

«υνταξιδιώτης» των εφοπλιστών στο αντιλαϊκό δρομολόγιο 

Με βαζηθά ραξηηά γηα ηελ θεξδνθνξία ηνπο ηελ πάκθζελε εξγαηηθή δύλακε, ηα ζρέδηα γηα ηελ πξννπηηθή            

αλάδεημεο ηεο Διιάδαο ζε ελεξγεηαθό θαη δηακεηαθνκηζηηθό θέληξν θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ππνδνκώλ ζηα ιηκάληα  

Π ξαγκαηνπνηήζεθε, 
ηελ Παξαζθεπή 11 

Ννέκβξε, ε Β' Γεληθή      
πλέιεπζε ηεο ΠΔΚΠΜΔΝ -  
"Ο ΣΔΦΔΝΩΝ".  

Δηδηθφ βάξνο δφζεθε ζηελ 
νξγάλσζε ηεο δνπιεηάο ηνπ 
Γ.. θαη ησλ κειψλ ηνπ ζσ-
καηείνπ ζηα θαξάβηα, γηα ηελ 
νξγάλσζε ηεο πάιεο ησλ 
λαπηεξγαηψλ ελάληηα ζηελ 
αληηιατθή πνιηηηθή θπβέξλε-
ζεο - εθνπιηζηψλ. 

Ζ  αλεξγία ζπάδεη θφθθαια 
ζηνλ θιάδν. Ζ ζπγθξφηεζε 
επηηξνπήο αλέξγσλ θαη ε 
πάιε γηα ην δηθαίσκα ζηε δνπ- 
ιεηά θαη ηελ αλαθνχθηζε ησλ 
αλέξγσλ, ρξεηάδεηαη λα ζηε-
ξηρηεί απφ φινπο ηνπο ζεξ-
καζηνιαδάδεο, ζπλνιηθά απφ 
ηνλ θιάδν ησλ λαπηεξγαηψλ.  

Κιηκάθσζε ηεο πάιεο γηα 
θάιπςε ησλ απσιεηψλ κέζα 
απφ ηηο ..Δ., ηα αζθαιηζηη-
θά - ζπληαμηνδνηηθά δηθαηψ-
καηα, ηελ πγεία ηελ πξφλνηα, 
ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηεο 
εξγαηηθήο  ηάμεο.    

Οιφπιεπξε αγσληζηηθή 
εηνηκφηεηα, ζπγθξφηεζε 
επηηξνπψλ αγψλα ζηα θαξά-
βηα, λα κπνπλ ζηε κάρε λέεο 
δπλάκεηο λαπηεξγαηψλ  

 Έγηλε ζπδήηεζε γηα ηνπο 
ηκπεξηαιηζηηθνχο ζρεδηαζκνχο 
ζηελ πεξηνρή, κε αθνξκή 
ηελ επίζθεςε Οκπάκα 15 
Ννέκβξε θαη απνθαζίζηεθε 
ε ζπκκεηνρή ζην ζπιια-
ιεηήξην ηελ ίδηα εκέξα θαη 
ζηηο εθδειψζεηο γηα ηελ    
επέηεην ηνπ Πνιπηερλείνπ  
17  Ννέκβξε. 

Ζ Γ.. ζπδήηεζε θαη απν-
θάζηζε ηε ζπκκεηνρή εθ-
πξνζψπσλ ηνπ ΣΔΦΔΝ-
ΩΝ ζηελ 4ε πλδηάζθεςε 
ηνπ ΠΑΜΔ 19-20 Ννέκβξε.  

Γηακνξθψζεθε θαη εγθξί-
ζεθε νκφθσλα απφ ην ζψκα 
ηεο Γ.. ςήθηζκα γηα ηελ 
ζπκκεηνρή ζηελ 24σξε πα-
λειιαδηθή απεξγία 24 Ννέκ-
βξε θαζψο θαη ηελ ζπκκεην-
ρή ζηελ παλειιαδηθή απεξ-
γία, 8 Γεθέκβξε, πνπ έρνπλ 
πξνηείλεη νη δπλάκεηο ηνπ 
ΠΑΜΔ.  

H  ΠΝΟ κεραληζκφο  ζηελ 
ππεξεζία ηεο ζηξαηεγη-

θήο ηνπ εθνπιηζηηθνχ θεθαιαίνπ, 
ιεηηνπξγεί  σο  πνκπφο  αλαπα-
ξαγσγήο ησλ αζηηθψλ θαη νπνξ-
ηνπληζηηθψλ ηδενινγεκάησλ γηα 
ηε ρεηξαγψγεζε ηνπ λαπηεξγα-
ηηθνχ θηλήκαηνο.  

Η εθεκεξίδα ηεο ΠΝΟ 
«Ναπηεξγαηηθφο Αγψλαο» δεκν-
ζηεχεη ηελ Έθζεζε ζρεηηθά κε      
ην «θνηλσληθφ ληάκπηλγθ» ζηελ 
Επξσπατθή Έλσζε (εηζεγεηήο 
Guillaume Bala 2015/2255(INI) 
πνπ πξφζθαηα ςεθίζηεθε 
ζην Επξσθνηλνβνχιην ηελ νπνία 
ππεξςήθηζαλ ΤΡΙΕΑ, ΑΝΔΛ, 
ΝΓ, ΠΑΟΚ, ΠΟΣΑΜΙ θαη       
Υξπζή Απγή θαη  θαηαςήθηζε 
ην  ΚΚΔ. 

Η επξσθνηλνβνπιεπηηθή νκά-
δα ηνπ ΚΚΔ θαηαςεθίδνληαο ηε 
ζρεηηθή Έθζεζε ηφληζε  ηα εμήο:   

«H έθζεζε αληηκεησπίδεη ηελ 
παξαβίαζε ηεο εξγαηηθήο λνκν-
ζεζίαο θαη ηελ θαηαπάηεζε ησλ 
εξγαηηθψλ δηθαησκάησλ σο 
«ζηξέβισζε» ηνπ θαπηηαιηζηη-
θνχ αληαγσληζκνχ.  

Γη’ απηφ θαη ρξεζηκνπνηεί  ηνλ 
φξν «ληάκπηλγθ», πνπ είλαη θα-
ζηεξσκέλνο λα νξίδεη ηηο      επη-
ζεηηθέο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο 
κνλνπσιηαθψλ νκίισλ απέλαληη 
ζε αληαγσληζηέο ηνπο. Η ΕΕ θαη 
νη θπβεξλήζεηο αληηκεησπίδνπλ 
ηα εξγαηηθά δηθαηψκαηα φρη απφ 
ηε ζθνπηά ησλ αλαγθψλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ, αιιά απφ ηε     

ζθνπηά ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ        
επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ κνλνπσ-
ιηαθνχ αληαγσληζκνχ.  

Πξνσζνχλ έηζη ηνλ ςεχηηθν 
δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζε 
«θαιέο» επηρεηξήζεηο πνπ ζέβν-
ληαη δήζελ ηα εξγαηηθά δηθαηψ-
καηα θαη «θαθέο» πνπ ηα θαηα-
παηνχλ, θαιψληαο ηνπο εξγάηεο 
λα ζηνηρεζνχλ πίζσ απφ ηνπο 
«θαινχο» θεθαιαηνθξάηεο», γηα 
λα κελ κεησζεί ε αληαγσληζηηθφ-
ηεηα ησλ πξψησλ.  

Οη φπνηεο επηζεκάλζεηο γηα   
παξαβηάζεηο ηνπ εξγαηηθνχ δη-
θαίνπ (ςεπδήο απηναπαζρφιε-
ζε, αδήισηε εξγαζία, κε θαηα-
βνιή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ) 
θαηαιήγνπλ λα  ππεξεηνχλ αληα-
γσληζηηθά ζπκθέξνληα επηρεηξή-
ζεσλ. Έηζη εθθξάδεηαη ην ιεγφ-
κελν «θνηλσληθφ κνληέιν» ηεο 
ΕΕ, ην «θνηλνηηθφ θεθηεκέλν», ην 
νπνίν ε ζπγθπβέξλεζε  YΡΘΖΑ 
- ΑΝΕΛ ιζτσρίζεηαι όηι  αποηελεί 
«αζπίδα πξνζηαζίαο» ησλ  
εξγαδνκέλσλ.  

Η εξγαηηθή ηάμε ζηε ρψξα 
καο θαη ζηα άιια θξάηε κέιε ηεο 
ΕΕ έρνπλ ήδε πηθξή πείξα. Γη’ 
απηφ πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ 
απνθαζηζηηθά ηελ πνιηηηθή  
εμαπάηεζήο ηνπο, νξγαλψλνληαο 
ηελ πάιε ηνπο ελάληηα ζηνλ 
πξαγκαηηθφ αληίπαιν, ηα κνλν-
πψιηα θαη ηηο ελψζεηο ηνπο, δηεθ-
δηθψληαο ηελ εμνπζία θαη ηελ 
ηδηνθηεζία ηνπ πινχηνπ πνπ 
παξάγνπλ» 

H διαπάλη ανάμεσα στις δυο γραμμές 

είναι διαχρονική στο εργατικό κίνημα 

ΠΕΙΡΑΣΙΚΕ ΕΠΙΘΕΕΙ  

Θ χκαηα απαγσγήο απφ πεηξαηέο ηεο 
έλνπιεο ηζιακηζηηθήο νξγάλσζεο Abu 

Sayyaf έπεζαλ, 11/11/2016, έμη Βηεηλακέδνη λαπ-
ηεξγάηεο Φ/Γ πινίνπ, πεξίπνπ 10 λ.κ. αλνηρηά 
ηνπ λεζηνχ Basilan ζηηο Φηιηππίλεο, ελψ έλα 
άιιν κέινο ηνπ πιεξψκαηνο ππξνβνιήζεθε θαη 
λνζειεχηεθε ζε ηνπηθφ  λνζνθνκείν. 

Πεηξαηηθή επίζεζε απφ ηζιακηζηέο ηεο Ακπνχ     
αγηάθ δέρζεθε, 20/11/2016, ζηε Θάιαζζα νχ-
ινπ θνληά ζηηο Φηιηππίλεο, δέρζεθε θαη ην ηαπσ-
ληθφ capesize πινίν «Kumiai Shagang» ρσξίο 
επηηπρία, θαζψο ην πιήξσκα είρε ιάβεη αληηπεη-
ξαηηθά κέηξα. Ωζηφζν ε ζπγθεθξηκέλε επίζεζε 
μερσξίδεη ιφγσ κεγέζνπο ηνπ πινίνπ, δεδνκέλνπ 
φηη κέρξη ηψξα νη πεηξαηέο ζηφρεπαλ θπξίσο  
κηθξφηεξα πινία, φπσο θνξηεγίδεο θαη ξπκνπιθά. 

Απφ ην Μάξηην ζηελ πεξηνρή, έρνπλ     
ζεκεησζεί 11 πεηξαηηθέο επηζέζεηο θαηά ηηο 
νπνίεο 44 λαπηεξγάηεο έρνπλ απαρζεί θαη 11 
απ’ απηνχο εμαθνινπζνχλ λα θξαηνχληαη ζε 
αηρκαισζία. 

Πεηξαηηθή επίζεζε ζεκεηψζεθε θαη ζηε Νηγεξία, 
23/11/2016, ζε Γ/Ξπινην πνπ έπιεε 61 λ.κ. αλνη-
θηά ηεο Μπαγηέιζα. Οη πεηξαηέο θαηάθεξαλ λα 
επηβηβαζηνχλ ζην πινίν παξά ηελ αληαιιαγή 
ππξνβνιηζκψλ κε ηελ νκάδα αζθαιείαο ηνπ 
πινίνπ, απφ ηνπο νπνίνπο ζθνηψζεθε έλαο    
πεηξαηήο, ελψ φιν ην πιήξσκα θαηέθπγε ζην 
νρπξσκέλν θαηαθχγην (citadel) ηνπ πινίνπ. 

Μ ηα θσηνγξαθία ρίιηεο ιέμεηο 
ιέεη κηα θηλέδηθε παξνηκία 

θαη απηφ επηβεβαηψλεηαη ζηελ       
παξαπάλσ θσηνγξαθία, απφ ηελ 
εθδήισζε γηα ηα 100 ρξφληα,     
απφ ηελ ίδξπζε ηεο Παλειιήληαο 
Έλσζεο Πινηάξρσλ Δκπνξηθνχ 
Ναπηηθνχ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 
ζηηο 16 Ννέκβξε ζην «Ναπηηθφ 
Όκηιν Διιάδνο» πνπ απνηππψλεη 
ηε ζρέζε εθνπιηζηψλ θαη ηεο       
δηνίθεζεο ηεο ΠΔΠΔΝ.  

   ηελ εθδήισζε ηεο ΠΔΠΔΝ 
ζπκκεηείρε ν ζεκεξηλφο ππνπξγφο 
λαπηηιίαο Π. Κνπξνπκπιήο, θαη ν 
πξψελ Θ. Γξίηζα, ζηειέρε ηνπ Λη-
κεληθνχ ψκαηνο, ν Π. Σζάθνο, 
κέιε ηεο ΔΔΔ, νη πξφεδξνη ηεο 
Κξνπαδηέξαο θαη ησλ Πνξζκείσλ, 
εθπξφζσπνο ηνπ ΔΔΝ, ζηειέρε      
λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ, θαη ε 
εξγαηηθή αξηζηνθξαηία κέιε ηεο     
Δ.Δ. ηεο ΠΝΟ, απνδίδνληαο κεηαμχ 
ηνπο θηινθξνλήζεηο γηα ηα 
«θαηνξζψκαηα» ηεο ηξηκεξνχο ζπ-
λεξγαζίαο θαη επηβξαβεχνληαο ηελ 
πνιηηηθή ππγκήο ηεο θπβέξλεζεο 
ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ ελάληηα ζηνπο 
πινηάξρνπο θαη γεληθφηεξα ζηνπο 
λαπηεξγάηεο θαη ηελ αχμεζε ησλ 
θεξδνθνξίαο ηνπ εθνπιηζηηθνχ    
θεθαιαίνπ. 

χκθσλα κε δεκνζηνγξάθνπο 
ηνπ λαπηηιηαθνχ ηχπνπ, πνπ  θαηα-
γξάθεηαη ζηα ειεθηξνληθά θαη 
έληππα ΜΜΔ, ε εθδήισζε ηεο  ΠΔ-
ΠΔΝ  πξνζηδίαδε   πεξηζζφηεξν 

 

σο «ξεβεγηφλ» ησλ «θνηλσληθψλ 
εηαίξσλ» εθνπιηζηψλ - ΤΔΝ θαη 
ηεο εξγαηηθήο αξηζηνθξαηίαο ηεο  
δηνίθεζεο  ηεο  ΠΝΟ.   

Οη λαπηίινη πινίαξρνη απείραλ 
θαη απφ απηή ηελ εθδήισζε ηεο 
Έλσζεο Πινηάξρσλ εθθξάδνληαο 
ηελ αληίζεζή ηνπο ζηελ αληεξγαηηθή 
θπβεξλεηηθή πνιηηηθή, ηε ζχκπιεπ-
ζε ηεο δηνίθεζεο ηεο ΠΔΠΔΝ κε 
ηνπο εθνπιηζηέο.   

Ο ππνπξγφο Ναπηηιίαο θαη Νε-
ζησηηθήο Πνιηηηθήο Π. Κνπξνπ-
κπιήο, κε παξέκβαζή ηνπ κεηαμχ 
ησλ άιισλ δήισζε κε ζηφκθν φηη 
ζα ζπλερίζεη ζηελ ίδηα ξφηα γηα ηελ 
πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 
εθνπιηζηηθνχ θεθαιαίνπ. 

ην ίδην κήθνο θχκαηνο θαη ν 
πξφεδξνο ηεο ΠΔΠΔΝ Μαλψιεο 
Σζηθαιάθεο, δηαβεβαίσζε ηνπο  
εθνπιηζηέο θαη ηνπο άιινπο παξη-
ζηάκελνπο, φηη ζα ζπλερίζεη ην 
έξγν ησλ πξνθαηφρσλ ηνπ ζηελ 
ΠΔΠΔΝ θαη ηελ ΠΝΟ, σο βξαρίν-
λαο ησλ εθνπιηζηψλ ζε βάξνο ησλ     
λαπηεξγαηψλ.     

Ζ Γεκνθξαηηθή Αγσληζηηθή 
Δλφηεηα Πινηάξρσλ (ΓΑΔΠ)    
θαιεί ηνπο λαπηίινπο πινηάξρνπο 
λα ζπκπνξεπηνχλ κε ην ηαμηθφ  
λαπηεξγαηηθφ θίλεκα, ηηο δπλάκεηο 
πνπ ζπζπεηξψλνληαη ζηηο γξακκέο 
ηνπ ΠΑΜΔ, λα ζπκκεηέρνπλ ζηνπο  
αγψλεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 
αηηεκάησλ καο.    

ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ «ΣΕΥΕΝΨΝ» 

Δθδήισζε γηα ηα 100 ρξφληα ηεο Έλσζεο Πινηάξρσλ 
(Σπλέρεηα από ηε ζει. 1) 

Ζ  θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ 
θαη νη άιιεο αζηηθέο πνιηηηθέο 

δπλάκεηο έρνπλ ηεξάζηηεο επζχλεο, 
γηαηί ρξφληα ηψξα θαζεζπράδνπλ ηνλ 
ειιεληθφ ιαφ φηη ε ζπκκαρία Διιάδαο - 
Σνπξθίαο, ζην πιαίζην ηνπ ΝΑΣΟ, είλαη 
παξάγνληαο "εηξήλεο θαη αζθάιεηαο 
ζηελ πεξηνρή", ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ην 
ΝΑΣΟ ελζαξξχλεη ηηο επηζεηηθέο βιέςεηο 
ηεο Σνπξθίαο, αθνχ δελ αλαγλσξίδεη 
ζχλνξα ζην Αηγαίν, ζεσξψληαο ηνλ 
εληαίν επηρεηξεζηαθφ ρψξν. 

Σελ ίδηα ζηηγκή, ην άιπην, γηα 42 
ρξφληα, πξφβιεκα εηζβνιήο - θαηνρήο 
ζηελ  Κχπξν έρεη πεξάζεη ζήκεξα ζε 
λέα θάζε φμπλζεο. 

Παξά ηνπο ζπκβηβαζκνχο ηεο  
ειιελνθππξηαθήο πιεπξάο, ε Σνπξθία 
θαη ε ηνπξθνθππξηαθή πιεπξά αλαθπ-
θιψλνπλ επηθίλδπλεο ζέζεηο, πνπ δηαη-
σλίδνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο εηζβνιήο - 
θαηνρήο θαη πξνσζνχλ ηε δηρνηφκεζε 
ηεο Κχπξνπ. 

Οη ζπζηεκαηηθέο παξεκβάζεηο ησλ 
ΖΠΑ θαη ηεο ΔΔ, γηα λα επηζπεπζζνχλ 
νη ζπλνκηιίεο θαη λα ππνγξαθεί ζπκ-
θσλία, ζηνρεχνπλ ζηε δεκηνπξγία ηεηε-
ιεζκέλσλ, κε ζηφρν λα αλνίμεη ν δξφ-
κνο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ελεξγεη-
αθψλ θνηηαζκάησλ ηνπ Νεζηνχ πξνο 
φθεινο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ κεγάινπ 
θεθαιαίνπ θαη ησλ επξσαηιαληηθψλ 
ζρεδηαζκψλ. 

Δρνπλ σο ζηφρν λα αμηνπνηεζεί     
ε γεσζηξαηεγηθή ζέζε ηεο Κχπξνπ 
ζηνλ αληαγσληζκφ ησλ ΖΠΑ, ηνπ  
ΝΑΣΟ  θαη  ηεο  ΔΔ  κε  ηε  Ρσζία, ζε 
 

 

ζπλζήθεο γεληθφηεξσλ ελδντκπεξηαιη-
ζηηθψλ αληηζέζεσλ πνπ έρνπλ εθδε-
ισζεί ζηελ πεξηνρή καο θαη αθνξνχλ 
ζην πνηνη ελεξγεηαθνί ζρεδηαζκνί ζα 
επηθξαηήζνπλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε 
θαη κεηαθνξά ηνπ θππξηαθνχ θπζηθνχ 
αεξίνπ θαη άιισλ πεγψλ Δλέξγεηαο 
απφ ηε Ννηηναλαηνιηθή Μεζφγεην 
πξνο ηελ Δπξψπε. 

Σν ΚΚΔ, ακέζσο κεηά  ηελ ππνγξα-
θή ηεο Κνηλήο Αλαθνίλσζεο Αλαζηα-
ζηάδε - Δξνγινπ, ην Φιεβάξε ηνπ 
2014, ζπγθέληξσζε ηελ πξνζνρή ηνπ 
ζηελ θξηηηθή ζηα "ΓΤΟ ΤΝΗΣΩΝΣΑ 
ΚΡΑΣΖ", πνπ ζπληζηνχλ ζπλνκνζπνλ-
δηαθή, δηρνηνκηθή ιχζε. 

Οη "αζθαιηζηηθέο δηθιίδεο" πνπ πξν-
βάιινληαη κέζα απφ ηηο εμνπζίεο ηνπ       
νκφζπνλδνπ θξάηνπο, δελ κπνξνχλ 
αληηθεηκεληθά λα ιχζνπλ ην πξφ-
βιεκα. Πνιχ πεξηζζφηεξν πνπ ε 
Σνπξθία θπξηνιεθηεί φηαλ κηιάεη γηα 
"ζπλεηαηξηζκφ δχν θξαηψλ" θαη αλα-
θέξεη φηη ην ηνπξθνθππξηαθφ θξάηνο 
ζα είλαη ζπλέρεηα ηεο "Σνπξθηθήο  
Γεκνθξαηίαο ηεο Βφξεηαο Κχπξνπ". 

Γη' απηά ηα δεηήκαηα ην ΚΚΔ ην 
επφκελν δηάζηεκα ζα πάξεη πξσην-
βνπιίεο ζηε Βνπιή, ηελ Δπξσβνπιή, 
ζε δηεζλέο επίπεδν, καδί κε άιια ΚΚ, 
αιιά πάλσ απ' φια ζα πξσηνζηα-
ηήζεη ζηελ ελεκέξσζε θαη θηλεηνπνί-
εζε ηνπ ειιεληθνχ ιανχ.   

 

 

ε  απηφ ζα πξέπεη λα ζπκβάινπλ 
θαη νη καδηθνί θνξείο ηνπ εξγαηηθνχ - 
ιατθνχ θηλή-καηνο, ην θηιεηξεληθφ θί-
λεκα, θάζε άλζξσπνο πνπ ζπκκεξί-
δεηαη ηηο ίδηεο αλεζπρίεο. 

Σψξα, πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε 
θνξά, απαηηείηαη εξγαηηθή - ιατθή  
θηλεηνπνίεζε, δηεζλήο αιιειεγγχε. 

 Να θιείζνπλ φιεο νη ΝΑΣΟηθέο      
βάζεηο  ζηελ  Διιάδα. 

 Να θχγεη ην ΝΑΣΟ απφ ην Αηγαίν. 

 Να επηζηξέςνπλ νη ειιεληθέο ζηξαηη-
σηηθέο δπλάκεηο απφ απνζηνιέο ηνπ 
ΝΑΣΟ θαη ηεο ΔΔ. 

 Απνδέζκεπζε ηεο Διιάδαο απφ 
ΝΑΣΟ θαη ΔΔ. 

 Αιιειεγγχε ζηα ζχκαηα ησλ πνιέκσλ. 

Γίθαηε θαη βηψζηκε ιχζε ζην θπ-
πξηαθφ πξφβιεκα, γηα Κχπξν Δληαία, 
Αλεμάξηεηε, κε Μία θαη Μφλε Κπξηαξ-
ρία, κία Ηζαγέλεηα θαη Γηεζλή Πξνζσ-
πηθφηεηα, ρσξίο μέλεο βάζεηο θαη 
ζηξαηεχκαηα, ρσξίο μέλνπο εγγπεηέο 
θαη πξνζηάηεο. 

Να δπλακψζεη ε πάιε ελάληηα ζε 
απηνχο ηνπο ζρεδηαζκνχο θαη ηελ     
εκ-πινθή ηεο Διιάδαο, ελάληηα ζην 
ζχζηεκα πνπ γελλά θξίζεηο, πνιέ-
κνπο, θηψρεηα, πξνζθπγηά:  

ΓΗΑ ΝΑ ΜΖ ΥΤNEΗ Ο ΛΑΟ 
ΣΟ ΑΗΜΑ ΣΟΤ ΓΗΑ ΣΑ ΤΜΦΔΡΟΝΣΑ  

ΚΑΗ ΣΟΤ  ΑΝΣΑΓΩΝΗΜΟΤ  
ΣΩΝ ΗΜΠΔΡΗΑΛΗΣΩΝ!». 

ΔΗΜΗΣΡΗ ΚΟΤΣΟΤΜΠΑ: 

Καλούμε το λαό σε ετοιμότητα και επαγρύπνηση 
για τις εξελίξεις σε Ελληνοτουρκικά και Κυπριακό 

mailto:naftergatiki@gmail.com
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Π ξναλάθξνπζκα γηα λέεο, 
αθφκα κεγαιχηεξεο,  

κεηψζεηο ζηηο επηθνπξηθέο ζπλ- 
ηάμεηο απνηειεί ε ξεπζην-
πνίεζε νκνιφγσλ ηνπ ΔΣΔΑ, 
πνπ κέζα ζην 2016 έθζαζαλ ηα 
300 εθαη. επξψ, πξνθεηκέλνπ 
λα πιεξσζνχλ νη ζπληάμεηο ηνπ 
Γεθέκβξε θαη ηνπ Γελάξε. 

Ζ ζπξξίθλσζε ησλ απνζε-
καηηθψλ, κάιηζηα, έξρεηαη ηελ 
πεξίνδν πνπ κπήθαλ ζε εθαξ-
κνγή νη λέεο ζθιεξέο πεξη-
θνπέο ηνπ θαινθαηξηνχ ζε 
250.000 δηθαηνχρνπο επηθνπξη-
θήο ζχληαμεο, ζηνπο νπνίνπο 
επηβάιιεηαη πιένλ θαη ε αλα-
δξνκηθή παξαθξάηεζε, θαη  

παξά ην γεγνλφο ηεο αχμεζεο 
ηεο εηζθνξάο ησλ αζθαιηζκέ-
λσλ απφ ην 6% ζην 7%! 

Οη επζχλεο ηεο θπβέξλεζεο 
είλαη κεγάιεο, αθνχ ε ζπκθσ-
λία ηεο ζην 3ν κλεκφλην γηα   
ηελ Δπηθνχξεζε απνδεηθλχεηαη  
πνιχ ζχληνκα φηη ήηαλ θαη ην 
έλαπζκα γηα ηελ πιήξε εμαέξσ-
ζε ησλ επηθνπξηθψλ ζπληάμε-
σλ, ελψ κεηά ηελ ελνπνίεζε 
ζηνλ θνηλφ θιάδν ηνπ ΔΣΔΑΔΠ, 
κε ην εθάπαμ, γίλεηαη πξνθαλέο 
φηη ζα πξνθχςνπλ ζνβαξά  
δεηήκαηα θαη κε ην ηειεπηαίν, 
παξά ην γεγνλφο φηη θαη εδψ 
επηβιήζεθαλ πεξηθνπέο ηνπιά-
ρηζηνλ  θαηά  18%. 

Δ θαηνληάδεο λαπηεξγάηεο, 
πνπ θαηέζεζαλ αίηεζε  

ζπληαμηνδφηεζεο -ιφγσ γήξαηνο, 
αλαπεξίαο θαη ρεξείαο- νη νηθνγέ-
λεηεο φζσλ απεβίσζαλ, αληηκεησ-
πίδνπλ πξφβιεκα επηβίσζεο, κεηά  
ηελ ςήθηζε  ηνπ λφκνπ ιαηκεηφκνπ 
4387 - Μάεο 2016  γηα  ηε θνηλσληθή  
αζθάιηζε -  γηαηί ην ΝΑΣ  κε θπβεξ-
λεηηθή εληνιή δελ απνδίδεη λέεο θχξη-
εο θαη επηθνπξηθέο ζπληάμεηο.   

Σν ΝΑΣ δελ θαηαβάιιεη ζηνπο    
λαπηεξγάηεο νύηε αθόκε θαη απηή 
ηελ πξνζσξηλή ζύληαμε πείλαο 
πνπ δηακνξθώλεηαη από 384  
έσο  768  επξώ.  

Υηιηάδεο λαπηεξγάηεο πεξηκέλνπλ 
λα ηνπο θαηαβιεζεί ην εθάπαμ απφ 
ηα Σακεία Πξφλνηαο.  

Πξνο θαηάξγεζε νδεχνπλ, κεηά 
ην ΕΚΑ, θαη νη ζπληάμεηο ρεξείαο, 
θαζψο ε θπβέξλεζε δελ απνδίδεη -
έζησ θαη κε ηηο λέεο ρεηξφηεξεο πξνυ-
πνζέζεηο- νχηε ηηο ζπληάμεηο ρεξείαο.  
Οη λένη πεξηνξηζκνί πνπ ηίζεληαη       
γηα ηηο ζπληάμεηο ρεξείαο δελ είλαη 
κφλν ειηθηαθνί, επεηδή ν λφκνο πξν 

βιέπεη φηη ζην εμήο ζχληαμε ρεξείαο 
εθ' φξνπ δσήο ζα παίξλνπλ νη επηδψ-
ληεο ζχδπγνη πνπ έρνπλ ζπκπιεξψ-
ζεη ην 55ν έηνο. Επίζεο κπαίλνπλ 
πεξηνξηζκνί θαη ζην πνζφ ηεο ζχληα-
μεο πνπ κπνξεί λα κεησζεί αθφκε θαη 
ζηα 30 επξψ ην κήλα γηα φζνπο θα-
ηαζηνχλ δηθαηνχρνη ζχληαμεο κεηά ην 
λέν λφκν θαη ζην κέιινλ δηθαησζνχλ 
θαη κε ζχληαμε ρεξείαο. 

Η θαηάζηαζε  επηδεηλψλεηαη  
θαζεκεξηλά   γηα   ηε  λαπηεξγαηη-
θή νηθνγέλεηα.  

  Σα ζσκαηεία  ΠΔΜΔΝ,      
ΣΔΦΔΝΩΝ, ΠΔΔΜΑΓΔΝ θαη  
ΠΔ-ΝΑΣ κε παξεκβάζεηο πξνο 
ηελ θπβέξλεζε απαηηνύλ λα       
θαηαβιεζνύλ άκεζα νη ζπληάμεηο 
ζηνπο δηθαηνύρνπο..  

Σαπηφρξνλα θαινχλ ηνπο λαπ-
ηεξγάηεο λα ζπκπνξεπηνχλ κε ηα  
ηαμηθά ζσκαηεία ζηηο αγσληζηηθέο 
θηλεηνπνηήζεηο πνπ έρνπκε κπξνζηά 
καο, δηεθδηθψληαο φια φζα καο  
ζηεξνχλ  εθνπιηζηέο - θπβέξλεζε, 
ηα θφκκαηα ηνπ θεθαιαίνπ θαη ην 
ζχζηεκά  ηνπο.  

Να δοθούν άμεσα οι συντάξεις στους ναυτεργάτες  

Προανάκρουσμα νέων μειώσεων               
στις επικουρικές συντάξεις 

ΠΟΝΣΟΠΟΡΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ 

Πρωταγωνιστικός ο ρόλος  
των Ελλήνων εφοπλιστών 

Ο η ζπλέπεηεο ηεο ζπλερηδφκελεο θαπη-
ηαιηζηηθήο θξίζεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο θαηαγξάθνληαη ζε 
δεκνζηεχκαηα ηνπ λαπηηιηαθνχ Σχπνπ.  

πγθεθξηκέλα, φπσο αλαθέξεηαη ζε ζρεηηθφ 
άξζξν ηνπ Αληψλε Σζηκπιάθε  ζηε «Ναπηεκπν-
ξηθή», 17 Ννέκβξε 2016:  

 «Ο δ.ζ. ηεο Abis Shipping, Rene van de Graaf, 
επηβεβαηώλεη ηελ πξόζεζε πιεηζηεξηαζκνύ γηα 
12 πινία ηεο εηαηξείαο, ελώ θαη ε RMT κε ζηόιν 
από 16 containerships βξίζθεηαη ζε δεηλή ζέζε.» 

 «Σε θαζεζηώο πηώρεπζεο βξίζθνληαη θαη ζπ-
γαηξηθέο ηνπ Flinter Group πνπ δελ θαηάθεξαλ 
λα θαηαβάινπλ ηηο δόζεηο ηνπο ζηνπο πηζησηέο 
θαη ελώ ε ING αξλήζεθε λα αλαρξεκαηνδνηήζεη 
θαη ελλέα πινία ηνπ νκίινπ ζε κηα πεξίνδν πνπ 
νη λαύινη είλαη ζε πνιύ ρακειά επίπεδα.» 

 «Αιιά θαη έλα πινίν bulker, ηύπνπ kamsarmax 
πνπ ην δηαρεηξηδόηαλ ε ειιεληθώλ ζπκθεξόλησλ 
λαπηηιηαθή εηαηξεία Efploia Shipping πνπιήζεθε 
ζε δεκνπξαζία ζηε Νακίκπηα αληί 14,95 εθαη. 
δνι. (…) Εθηηκήζεηο ηνπ Tradewinds αλαθέξνπλ 
όηη ην απέθηεζε λαπηηιηαθή ειιεληθώλ ζπκθεξό-
λησλ.»  

 «Σηα δεμακελόπινηα ε Havila Shipping ε νπνία 
αλαθνίλσζε όηη επέθηεηλε ηηο λαπιώζεηο δύν 
πινίσλ ηνπ ζηόινπ ηεο, ζηελ Total θαη ηε Statoil, 
βξίζθεηαη ζε δηαπξαγκαηεύζεηο πξνθεηκέλνπ λα 
αλαδηαξζξώζεη ηνλ δαλεηζκό ηεο ύςνπο 586 
εθαη. δνιαξίσλ. Εθόζνλ δελ ηα  θαηαθέξεη αλα-
κέλεηαη λα θαηαζέζεη αίηεζε πηώρεπζεο.» 

 «Τα δεηήκαηα κε ηα «θόθθηλα» δάλεηα δπζθνιεύ
- ουν τη θέση τραπεζών με μεγάλο άνοιγμα στη 
λαπηηιία. Πην ζπγθεθξηκέλα ε έλαηε κεγαιύηεξε 
ηξάπεδα ζηε λαπηηιηαθή ρξεκαηνδόηεζε, ε γεξκα- 
ληθή DVB, κε ραξηνθπιάθην πνπ θηάλεη ηα 15,5 
δηζ. δνιάξηα, είλαη έηνηκε λα αλαδεηήζεη ρξεκαην-
δόηεζε γηα αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ (…)» 

Ο η Έιιελεο εθνπιηζηέο έρνπλ πξσηαγσληζηηθφ 
ξφιν ζηελ δηαξθψο απμαλφκελε, κεηαθνξά 

θπζηθνχ αεξίνπ (LNG) έρνπλ , νη νπνίνη ήδε έρνπλ 
ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπο ηνλ δεχηεξν κεγαιχηεξν 
ζηφιν πινίσλ LNG carriers ζηνλ θφζκν κεηά 
ηνπο Ηάπσλεο: Maran Gas 32 πινία, Gaslog     
κε 28 πινία, Dynagas κε 15 πινία, TMS Cardiff 
κε 5 πινία, Thenamaris κε 3 πινία, Alpha Gas 
κε 3 πινία θαη ΣΔΝ κε 2 πινία. 

Σαπηφρξνλα, ζχκθσλα κε κειέηε ηνπ Boston 
Consulting Group, νη Έιιελεο εθνπιηζηέο - κεηά 
θαη ηελ πηψρεπζε ηεο Hanjin - εληζρχνπλ ηελ  
ζέζε ηνπο θαη ζηα containerships, κηα αγνξά πνπ 
ηα ηειεπηαία ρξφληα βξίζθεηαη ππφ πίεζε.  

Παξάιιεια, νη λαχινη γηα aframax Γ/Ξπινηα 
απφ Μαχξε Θάιαζζα έρνπλ ζρεδφλ δηπιαζηα-
ζζεί, θαζψο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα απνζή-
θεπζε πεηξειαίνπ ζηε ζάιαζζα.  

Αθφκε θαη ζηε κεηαθνξά ρχδελ θνξηίσλ, 
φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη κεγάιν κέξνο ηνπ   
ειιελφθηεηνπ ζηφινπ, ε άλνδνο ηνπ βαζηθνχ   
δείθηε ηεο λαπιαγνξάο Baltic Dry Index (BDI), 
ιφγσ ηεο απμεκέλεο δήηεζεο πξψησλ πιψλ 
απφ ηελ Κίλα, επλνεί ηνπο έιιελεο εθνπιηζηέο. 

Γείγκα ηεο ελίζρπζεο ηνπ ειιεληθνχ εθνπιη-
ζηηθνχ θεθαιαίνπ, απνηειεί θαη ε θαηαγξαθφ-
κελε απφ ηελ ΔΛΣΑΣ αχμεζε θαηά 0,2% ηεο 
δχλακεο ηνπ ειιεληθνχ εκπνξηθνχ ζηφινπ απφ 
πινία 100 θνρ θαη άλσ, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2016, 
πνπ αλ θαη νξηαθή ζεκαηνδνηεί ηελ αλνδηθή   
πνξεία έλαληη κείσζεο 1,9% θαηά ηελ αληίζηνηρε 
πεξίνδν ηνπ 2015 πξνο ην 2014. Αλνδηθή πνξεία 
ζεκεηψλεηαη, επίζεο, ηφζν ζε αξηζκφ πινίσλ 
ππφ ειιεληθή ζεκαία πνπ έθηαζαλ ηα 1.838 απφ 
1.835 ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2015, φζν θαη ζε 
νιηθή ρσξεηηθφηεηα πνπ παξνπζίαζε αχμεζε 
0,3%, έλαληη κείσζεο 1,8% θαηά ηελ αληίζηνηρε 
ζχγθξηζε ηνπ 2015 πξνο ην 2014. 

πλεθηηκψληαο φια ηα παξαπάλσ επηβε-
βαηψλεηαη φηη ζε πεξηφδνπο θξίζεο επηηαρχλεηαη 
ε ζπγθέληξσζε θαη ζπγθεληξνπνίεζε θεθαιαίσλ, 
κε ηε δεκηνπξγία κνλνπσιηαθψλ πνιπεζληθψλ 
θνινζζψλ, πνπ, παξφηη έρνπλ off shore έδξεο    
ζε θνξνινγηθνχο «παξάδεηζνπο», δηαηεξνχλ 
δεζκνχο κε ηζρπξέο «παηξίδεο» γηα ηελ εμππεξέ-
ηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο. 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΤΛΛΑΛΗΣΗΡΙΟ ΤΝΣΑΞΙΟΤΦΨΝ 

15 Δεκέμβρη, ώρα 5 μ.μ, στην Αθήνα στα Προπύλαια 

του Πανεπιστημίου και πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου 

Απαηηνχκε ηελ παξνρή δεκφζη-
αο θαη δσξεάλ πεξίζαιςεο ζε 
φινπο ρσξίο φξνπο θαη πξνυπν-
ζέζεηο, κε άκεζε ελίζρπζε ησλ 
δεκφζησλ ππνδνκψλ ζε έκςπρν 
πιηθφ, ηελ απαγφξεπζε ηεο δξά-
ζεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηνλ 
θιάδν ηεο πγείαο - πεξίζαιςεο.  

Καηάξγεζε φισλ ησλ αληεξγαηη-
θψλ - αληηαζθαιηζηηθψλ λφκσλ, 
ηελ άκεζε αλαθεθαιαηνπνίεζε 
φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. 

Εεηάκε πίζσ ηψξα φηη καο έρεη 
αθαηξεζεί, είλαη δνπιεκέλα θαη 
πιεξσκέλα φια απφ εκάο, δελ 
ηα ρξσζηάκε ζε θαλέλα θαη ηα 
δηεθδηθνχκε ζην αθέξαην. 

πλεξγαδφκελεο πληαμηνπρηθέο Οξγαλψζεηο 

ΙΚΑ – ΔΛΣΑ – ΓΖΜΟΙΟΤ – ΟΔ – OAEE – ΠΔ/ΝΑΣ – ΠΟΔ/ΟΑΔΔ 

Ευθύνη κυβέρνησης - ΕΕ  
η κατάσταση των  

«εγκλωβισμένων» στα νησιά  

Γ πν λεθξνί, δχν ζνβαξά θαη άιινη έμη ειαθξά 
ηξαπκαηίεο είλαη ν απνινγηζκφο απφ ηελ 

ππξθαγηά πνπ μέζπαζε ζην θέληξν πξνζθχγσλ ηεο 
Μφξηαο ζηε Λέζβν ζηηο 24 Ννέκβξε. Νεθξνί κία   
γπλαίθα πξφζθπγαο 66 ρξφλσλ θαη ν εγγνλφο ηεο, 
έλα 6ρξνλν αγνξάθη, ελψ ζνβαξά ηξαπκαηίζηεθαλ     
ε 24ρξνλε κεηέξα ηνπ θαη ν 4ρξνλνο αδειθφο ηνπ. 

Σν πεξηζηαηηθφ αλέδεημε  γηα άιιε κηα θνξά αθφκε  
κε ηνλ πην ηξαγηθφ ηξφπν ηηο  άζιηεο  ζπλζήθεο δηαβί-
σζεο πνπ δνπλ νη μεξηδσκέλνη ησλ πνιέκσλ θαη ηεο 
εμαζιίσζεο, πνπ έξρνληαη ζηελ Ειιάδα θαη ηελ Επ-
ξσπατθή Έλσζε. Πξφθεηηαη γηα ρψξνπο αθαηάιιε-
ινπο γηα   ηε  δηαβίσζε ησλ  πξνζθχγσλ θαη  κεηαλα-
ζηψλ, ρψξνη πνπ  έρνπλ μεπεξάζεη ηε ρσξεηηθφηεηά 
ηνπο, ελψ νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο 
«θηινμελνχκελνπο» ζε απηά είλαη ιεηςέο. Υηιηάδεο  
πξφζθπγεο παξακέλνπλ γηα κήλεο εγθισβηζκέλνη  
ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ ιφγσ ηεο ζπκθσλίαο ΕΕ - 
Σνπξθίαο. Υαξαθηεξηζηηθά, ζηε Μφξηα «δνπλ» ζηνη-
βαγκέλνη πεξηκέλνληαο λα εμεηαζηνχλ νη αηηήζεηο 
αζχινπ, ρσξίο δπλαηφηεηα λα θχγνπλ απφ ην λεζί, 
4.900 κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο. ηε Λέζβν ζπλνιη-
θά είλαη εγθισβηζκέλνη 6.316 απειπηζκέλνη. Η ρσξε-
ηηθφηεηα ησλ δνκψλ είλαη γηα 3.500 αλζξψπνπο. 

  Με αλαθνίλσζε ηνπ ΚΚΔ  γηα ην ηξαγηθφ         
δπζηχρεκα ζηε Μφξηα ηεο Λέζβνπ,  

 «Σν ηξαγηθφ δπζηχρεκα ζηε Μφξηα ηεο Λέζβνπ 
είλαη απνηέιεζκα ηεο θαηάζηαζεο πνπ, κε επζχλε 
θπβέξλεζεο - ΕΕ, επηθξαηεί ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. 

Απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε ην αίηεκα, πνπ έζεζε 
ην ΚΚΕ ζε Επίθαηξε Εξψηεζή ηνπ, γηα: Άκεζν απε-
γθισβηζκφ ησλ πξνζθχγσλ - κεηαλαζηψλ απφ ηα 
λεζηά θαη, ζηε ζπλέρεηα, απφ ηε ρψξα, θιείζηκν ησλ 
«hot spots» θαη εμαζθάιηζε αμηνπξεπψλ ζπλζεθψλ 
πξνζσξηλήο ππνδνρήο θαη θαηαγξαθήο, απνθαηάζηα-
ζε ησλ πηζαλψλ δεκηψλ, πνπ νθείινληαη ζηελ αλα-
γθαζηηθή ζπκβίσζε ζε αθαηάιιεινπο ρψξνπο θαη 
πεξηνρέο. Άκεζε αληηκεηψπηζε ηεο πξνβνθαηφξηθεο 
δξάζεο θαζηζηνεηδψλ θαη αληηδξαζηηθψλ δπλάκεσλ.» 

Δ ληείλεηαη ν αληαγσλη-
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κεγάιεο - κνλνπσιηαθέο αθην-
πιντθέο εηαηξείεο, πνπ θάζε κία 
επηδηψθεη λα εληζρχζεη ηε ζέζε 
ηεο ηφζν ζηηο γξακκέο ηνπ εζσ-
ηεξηθνχ φζν θαη ζηελ Αδξηαηηθή 
αιιά θαη πην πέξα ζηε Γπηηθή 
Μεζφγεην. 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ε Attica 
Group εληζρχεη ηελ παξνπζία 
ηεο ζηηο δηεζλείο γξακκέο φπνπ 
βξίζθεηαη αληηκέησπε κε ηνλ 
φκηιν Grimaldi πνπ ειέγρεη ηηο 
Μηλσηθέο Γξακκέο, νη νπνίεο 
δίλνπλ κάρε γηα ηελ απφθηεζε 
ηνπ ειέγρνπ ηεο Hellenic Sea-
ways, ζηελ νπνία κεηνρηθφ   
ελδηαθέξνλ έρεη θαη ε ΑΝΔΚ, 
πνπ βξίζθεηαη ζε πεξίνδν   
ζπδεηήζεσλ γηα ηελ αλαδηάξ-
ζξσζε ησλ δαλείσλ ηεο. ε φιν 
απηφ ην θνπβάξη, θαζνξηζηηθφο 
είλαη ν ξφινο ηεο Σξάπεδαο 
Πεηξαηψο, κεγαινκέηνρνο ηεο 
Hellenic Seaways θαη βαζηθφο 
πηζησηήο ηεο ΑΝΔΚ.  

Όκσο, παξά ηνλ κεηαμχ 
ηνπο αληαγσληζκφ, νη εθνπιη-
ζηέο ηεο αθηνπινταο είλαη απφ-
ιπηα ελσκέλνη φηαλ πξφθεηηαη 
γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο αζπδν-
ζίαο θαη ηελ αχμεζε ησλ πξν-
λνκίσλ ηνπο, Απηφ δηαπηζηψ-
λεηαη θαη απφ ηελ αληίδξαζε ηνπ 
πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ    
Δπηβαηεγνχ Ναπηηιίαο (ΔΔΝ) 
ζηνπο λένπο πεξηβαιινληηθνχο 
θαλνληζκνχο ηνπ Γηεζλνχο 
Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ (ΗΜΟ) 
γηα ηε λαππήγεζε λέσλ Δ/Γ 
πινίσλ. 

Σν φιν πξφβιεκα αθνξά ηα 
πινία πνπ ζα αξρίζνπλ λα λαπ-
πεγνχληαη κεηά ην 2020 θαη έρεη 
ζρέζε κε ηνλ δείθηε ρεδίαζεο 
Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθφηεηαο  

(Energy Efficiency Design   
Index-EEDI). Ο δείθηεο απηφο      
- κέζα απφ πνιχπινθνπο        
ππνινγηζκνχο - δείρλεη πφζν 
ελεξγεηαθά απνδνηηθφ είλαη ην 
πινίν, ζηνρεχνληαο ζηε κείσζε 
ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ξχπσλ 
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) 
απφ ηε λαπηηιία. Σα λέα πινία 
ππνρξενχληαη λα έρνπλ ηνλ 
ζρεηηθφ δείθηε κηθξφηεξν απφ 
ην κέζν δείθηε αλαθνξάο, πνπ 
έρεη ήδε νξηζηεί απφ ηνπο      
επηζηήκνλεο ηνπ ΗΜΟ. 

Σνλ επαλαθαζνξηζκφ ηνπ 
EEDI δήηεζε ζηελ ηειεπηαία 
ζχλνδν ηεο Δπηηξνπήο Πξν-
ζηαζίαο ηνπ Θαιάζζηνπ Πεξη-
βάιινληνο (MEPC) ηνπ IMO, 
ηέιε Οθηψβξε ζην Λνλδίλν, ε 
δηεζλήο έλσζε ησλ πινηνθηε-
ηψλ επηβαηεγψλ & αθηνπιντ-
θψλ πινίσλ (Interferry) πξνεη-
δνπνηψληαο φηη αλ δελ αιιάμεη 
ε …«ιαλζαζκέλε», θαηά ηνπο 
εθνπιηζηέο, ηνπνζέηεζε ηνπ 
ΗΜΟ δελ πξφθεηηαη λα λαππε-
γεζνχλ πινία κεηά ην 2020!  

Σηο ζέζεηο ηεο Interferry     
ελζηεξλίδεηαη θαη ν εγρψξηνο 
ΔΔΝ, πνπ, φπσο γξάθεηαη 
ζην λαπηηιηαθφ Σχπν, ηηο έρεη 
ζπδεηήζεη ήδε κε ηηο αξκφδηεο 
ππεξεζίεο ηνπ ππνπξγείνπ 
Ναπηηιίαο θαη πξνζδνθά (…) ζε 
ζηελή ζπλεξγαζία ελ φςεη ηεο 
επαλεμέηαζεο ηνπ φινπ ζέκα-
ηνο ζηελ επφκελε MEPC ην 
Μάξηην ηνπ  2017. 

«Πεο ην θαη έγηλε», ινηπφλ, 
αλ ιάβνπκε ππ’ φςε καο ηελ 
νιφπιεπξε ζηήξημε ζην εθνπ-
ιηζηηθφ θεθάιαην ηφζν απφ      
ηελ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ 
φζν θαη ηα αζηηθά θφκκαηα ηεο 
αληηπνιίηεπζεο! 

«Σ ν ΠΑΜΕ, απφ ηελ πξψηε κέξα ηεο ίδξπζήο ηνπ, 
ηνλ Απξίιε ηνπ 1999, δέρεηαη ηελ επίζεζε απφ  

ην θεθάιαην θαη ηνπο αλζξψπνπο ηνπ. Απηφ πνπ ελνρινχζε 
θαη ελνριεί είλαη ε γξακκή πάιεο, ν πξνζαλαηνιηζκφο θαη    
ε γξακκή πάιεο ηνπ ΠΑΜΕ ελάληηα ζηηο επηδηψμεηο ησλ     
κνλνπσιίσλ, ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ θαη εηαηξεηψλ,  
ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ πνπ ηνπο εθπξνζσπνχλ, ηεο ΕΕ, 
πνπ ηελ παξνπζηάδνπλ σο κνλφδξνκν.  

Σν ΠΑΜΕ κε ζηαζεξφηεηα θαη ζπλέπεηα πάιεςε ελάληηα 
ζε φια ηα κλεκφληα θαη ηνπο αληεξγαηηθνχο λφκνπο. Οη αγψ-
λεο φιεο απηήο ηεο πεξηφδνπ ήηαλ θαηά βάζε απέλαληη ζηηο 
ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο.  

Η καδηθφηεηα θαη ε ζπκκεηνρή ζηνλ απεξγηαθφ αγψλα 
ήηαλ αλαληίζηνηρε ηεο επίζεζεο πνπ δερηήθακε. νβαξφ 
εκπφδην ήηαλ ε  θπξηαξρία ησλ δπλάκεσλ ηνπ ζπκβηβαζκνχ 
θαη ηεο ππνηαγήο ζην εξγαηηθφ - ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ζε 
πνιχ  ζεκαληηθνχο θιάδνπο, αιιά θαη ε αδχλακε θαηά θιάδν 
νξγάλσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γεληθά. 

Νέα περίοδος, νέες συνθήκες,                         
ίδιος ο αντίπαλος 

Δηαλχνπκε κηα δχζθνιε θαη ζχλζεηε πεξίνδν. Η ππεξ-
7ρξνλε θξίζε έρεη εθηηλάμεη ηελ αλεξγία δεκηνπξγψληαο κηα 
ηεξάζηηα ζηξαηηά αλέξγσλ, πνπ θηάλνπλ ην 1,5 εθαηνκκχξην, 
κε ην πςειφηεξν πνζνζηφ καθξνρξφληα αλέξγσλ. Η αλεξγία 
ησλ λέσλ μεπεξλά ην 50%. Η «βηνκεραλία» αληηιατθψλ - 
αληεξγαηηθψλ λφκσλ κε ζηφρν λα γίλνπλ νη εξγαδφκελνη πην 
θζελνί, πην επέιηθηνη έρεη θηηάμεη κηα κεγάιε κάδα θζελψλ, 
άγξηα εθκεηαιιεπφκελσλ εξγαδνκέλσλ, ρσξίο δηθαηψκαηα 
ζηε δνπιεηά. Απνδείρηεθε φηη ηα κλεκφληα δελ ήηαλ ηίπνηε 
παξαπάλσ απφ ηηο ρξφληεο απαηηήζεηο ηεο κεγαινεξγνδν-
ζίαο γηα πην θζελή εξγαζία θαη κεγαιχηεξε θεξδνθνξία απφ 
ηελ  αχμεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο. 

Σα σύννεφα του πολέμου πυκνώνουν  
Αλληλεγγύη το όπλο των λαών 

Δελ ππάξρεη έγθιεκα πνπ δελ ζα επηρεηξή-
ζνπλ λα θάλνπλ (νη ηκπεξηαιηζηέο), αλ ζεσξνχλ 
φηη απηφ βειηηψλεη ηε ζέζε ηνπο ζηνλ αληαγσ-
ληζκφ. Η ειιεληθή αζηηθή ηάμε έρεη απνδείμεη  
πνιιέο θνξέο ζην παξειζφλ ηελ επηζεηηθφηεηά 
ηεο απέλαληη ζε άιινπο ιανχο, φηη δελ δηζηάδεη 
λα πάξεη κέξνο ζηηο πην αηκαηεξέο ζθαγέο, λα  
κπιέμεη ην ιαφ καο ζε κεγάιεο πεξηπέηεηεο γηα λα 
δηεθδηθήζεη κεξίδηα απφ ηε ιεία ησλ ηκπεξηαιη-
ζηηθψλ ιχθσλ, γηα λα παίμεη πην ελεξγφ  ξφιν ζηε 
γεσπνιηηηθή ζθαθηέξα, λα αλαβαζκίζεη ηε ζέζε 
ηεο. Οη εμειίμεηο κάο πξνεηδνπνηνχλ γηα ηνλ θίλδπλν γεληθεπ-
κέλσλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηκπεξηαιηζηηθψλ πνιέκσλ. 
Απορρίπτουμε την υποταγή, τη συναίνεση  

στη σφαγή των δικαιωμάτων μας 
Μέζα ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο, νη βηνκήραλνη απαηηνχλ   

ζπλαίλεζε απ' φιεο ηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο πνπ ζηεξίδνπλ ην 
δξφκν ησλ κνλνπσιίσλ θαη θπζηθά ησλ παξαηάμεψλ ηνπο 
θαη ησλ αλζξψπσλ ηνπο κέζα ζηα ζπλδηθάηα. ΤΡΘΖΑ, ΝΔ,    
ΠΑΟΚ, ΠΟΣΑΜΘ, ΑΝΕΛ ςήθηζαλ θαη ζηήξημαλ ην 3ν κλεκφ-
λην, πνπ ζθαγηάδεη ην ιαφ θαη ηψξα θαινχλ θαη ην ιαφ λα 
ζπλαηλέζεη ζηε ζθαγή ηνπ. Θέινπλ θαη ην εξγαηηθφ ζπλδηθα-
ιηζηηθφ θίλεκα ζην άξκα γηα λα επηηεπρζεί ε αλάπηπμε ησλ 
θεξδψλ, λα πεξάζνπλ ηα λέα κέηξα ρσξίο αληηδξάζεηο.  

Απηφ ην βξψκηθν ξφιν έπαηδαλ θαη παίδνπλ νη δπλάκεηο 
πνπ απνηεινχλ ηνλ θπβεξλεηηθφ θαη εξγνδνηηθφ ζπλδηθαιη-
ζκφ (ΠΑΚΕ, ΔΑΚΕ, ΜΕΣΑ), έθεξλαλ ηηο απαηηήζεηο ησλ 
εξγνδνηψλ κέζα ζηηο εξγαηηθέο νξγαλψζεηο, έβαδαλ ηνπο 
εξγαδφκελνπο λα ζηεξίδνπλ μέλα ζπκθέξνληα, λα πηνζεηνχλ 
ηηο ζεσξίεο ηνπο.  

Σν δήζακε έληνλα ζηελ αξρή ηεο εθδήισζεο ηεο θξίζεο, 
φηη γηα ηελ θξίζε θηαίλε ηα δηθαηψκαηά καο πνπ ήηαλ πάλσ 
απφ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηε δνπιεηά καο θαη φηη γηα ην θιεί-
ζηκν ησλ επηρεηξήζεσλ θηαίλε νη αγψλεο καο θαη νη δηεθδη-
θήζεηο καο. Όηη ε θξίζε δελ είλαη ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη φηη κε 
άιιε δηαρείξηζε κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηα πξάγκαηα. ήκεξα 
δίλνπλ ρξφλν θαη ρψξν ζηελ θπβέξλεζε, βάδνπλ εκπφδηα 
ζηελ νξγάλσζε ησλ αγψλσλ, θαιιηεξγνχλ ηελ εηηνπάζεηα 
θαη θαινχλ ζε ζηνίρηζε θαη ζπλαίλεζε κε ηνπο εξγνδνηηθνχο 
ζθνπνχο. 
Η πληγή του εργοδοτικού - κυβερνητικού 

συνδικαλισμού 
Η δεκηά ηνπ θπβεξλεηηθνχ - εξγνδνηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ, 

ησλ παξαηάμεσλ ΠΑΚΕ, ΔΑΚΕ, ΜΕΣΑ θαη ησλ κεηακνξθψ-
ζεψλ ηνπο είλαη κεγάιε.  

Αξλνχληαη θαη ζήκεξα λα γξάςνπλ ζηα ζσκαηεία ηνπο 
ρηιηάδεο εξγνιαβηθνχο, ζπκβαζηνχρνπο, θαθνπιεξσκέλνπο 
εξγαδφκελνπο ησλ δνπιεκπνξηθψλ γξαθείσλ πνπ δνπιεχνπλ 
ζηνπο ίδηνπο ρψξνπο. Όια απηά ηα ρξφληα, θαηεβαίλνπλ κε 
θνηλά ςεθνδέιηηα, θνηλή αληη-ΠΑΜΕ ζηάζε ζε κεγάιεο Οκν-
ζπνλδίεο θαη ζπλδηθάηα, φπνπ βιέπνπλ φηη γίλεηαη βήκα 
αλαηξνπήο ησλ ζπζρεηηζκψλ. Δηαηεξνχλ κεραληζκφ δηακφξ-
θσζεο ζπζρεηηζκψλ καδί κε ηελ εξγνδνζία θαη ην θξάηνο. 

Γηα νιφθιεξε πεξίνδν κέζα ζηελ θξίζε, δελ δίζηαζαλ    
λα πηνζεηήζνπλ αθφκα θαη ην ζχλζεκα «έμσ ηα θφκκαηα,      
έμσ ηα ζπλδηθάηα απφ ηνπο αγψλεο», ζχλζεκα πνπ έξημαλ 
απφ θνηλνχ αζηηθέο δπλάκεηο, πηνζέηεζε ν ΤΡΘΖΑ θαη νη 
ζπληζηψζεο ηνπ, νη δπλάκεηο ηεο ΑΝΣΑΡΤΑ,  άιιεο γλσζηέο  

ηπρνδησθηηθέο δπλάκεηο, νη θαζίζηεο ηεο Υξπζήο Απγήο ζηηο 
πιαηείεο ησλ αγαλαθηηζκέλσλ, πνπ έγηλαλ «φρεκα» εγθισβη-
ζκνχ ηεο ιατθήο αγαλάθηεζεο θαη δηακαξηπξίαο, εθθνιαπηή-
ξην ηνπ λαδηζκνχ θαη έθεξαλ έλα αθφκα πιήγκα ζηελ αμία 
ζπκκεηνρήο θαη πάιεο κέζα ζηα ζπλδηθάηα θαη ηνπ αγψλα 
ζηα εξγνζηάζηα, ζηνπο ηφπνπο δνπιεηάο, φπνπ νξγηάδεη ε 
εξγνδνζία θαη ε εθκεηάιιεπζε. 

Φτίζουμε σωματεία «βιδωμένα»  
στους εργασιακούς χώρους 

Σαμηθφ ζσκαηείν πνπ ζπκκεηέρεη ζην ΠΑΜΕ είλαη ην ζσ-
καηείν πνπ πξσηνζηαηεί θαη νξγαλψλεη δηαξθψο ηνπο εξγα-
δφκελνπο, έρνληαο θηινδνμία λα νξγαλψζεη ην ζχλνιν ησλ 
εξγαηψλ. Να εμαζθαιίδεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δσή ησλ 
ζπλδηθάησλ, λα θαιιηεξγεί θαη λα αλεβάδεη ην επίπεδν ηαμη-
θήο ζηάζεο. Πξσηνζηαηεί ζηαζεξά ζηελ αιιειεγγχε, θξνληί-
δεη δηαξθψο γηα ηελ ελφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ελάληηα ζηνπο 
επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο, ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηνπο αλζξψ-
πνπο ηνπο, πνπ καο θαηαδπλαζηεχνπλ θαη δηαξθψο ρσξίδνπλ 
ηελ εξγαηηθή ηάμε, πφηε κε επηιεθηηθέο παξνρέο, ζήκεξα κε 
ηνλ ηξφκν ηεο απφιπζεο, ηηο δηαθνξεηηθέο εξγαζηαθέο ζρέ-
ζεηο, ηελ εζληθφηεηα. Είλαη πξσηνπφξν ζηελ πάιε γηα Ε, 
Κνηλσληθή Αζθάιηζε, πγεία θαη αζθάιεηα ζηνπο ρψξνπο 
δνπιεηάο, αιιά θαη ζηελ πάιε γηα ηελ πγεία ηνπ ιανχ, ηε 
κφξθσζε ησλ παηδηψλ, ηελ επηβίσζε ησλ αλέξγσλ, ηελ θνηλή 
πάιε κε ηνπο λένπο πνπ βξίζθνληαη ζηε καζεηεία θαη ηηο 
επαγγεικαηηθέο ζρνιέο, ζηελ πξαθηηθή άζθεζε. Μαρεηηθά 
ππεξαζπίδεηαη ηε ιατθή ζηέγε απφ ηνπο πιεηζηεξηαζκνχο, 
έρεη δξάζε γηα ην ζχλνιν ηεο δσήο ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο. 
Αλαπηχζζεη ζηε γεηηνληά κε ηηο Λατθέο Επηηξνπέο θνηλή δξά-
ζε κε ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο, ηνπο ειεπζεξνεπαγγεικα-
ηίεο επηζηήκνλεο, ζηα ρσξηά θαη ηελ χπαηζξν κε ηνπο αγξφ-
ηεο, κε ηηο γπλαίθεο ησλ ιατθψλ νηθνγελεηψλ θαη ηνπο λένπο 
πνπ βξίζθνληαη ζηηο ζρνιέο, ηνπο κεηαλάζηεο πξφζθπγεο. 

Η σημασία της Κοινωνικής υμμαχίας 

Είλαη κεγάιε πείξα ηα θνηλά ζπιιαιεηήξηα κε ηνπο αγξφ-
ηεο θαη ηνπο ειεπζεξνεπαγγεικαηίεο επηζηήκνλεο πνπ δήζακε 
ζηνλ αγψλα γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 
Είδακε ζηελ πξάμε ηε δχλακε ηεο θνηλσληθήο ζπκκαρίαο θαη 
ηε ζεκαζία ηεο, πνπ αλάγθαζε θπβέξλεζε θαη δαλεηζηέο ζε 
ειηγκνχο, ζε ρξνλνηξηβή θαη ζηαδηαθή εθαξκνγή, ζε ππνρσ-
ξήζεηο γηα λα θεξδίζνπλ ρξφλν. Μαο βνήζεζε πνιχ λα γλσ-
ξίζνπκε ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα εξγαδφκελσλ ηκεκάησλ ηνπ 
ιανχ πνπ δελ είλαη κηζζσηνί, ηα βάζαλα πνπ έρνπλ απφ ηελ 
πνιηηηθή θαη θπξηαξρία ησλ κνλνπσιίσλ. Οη εμειίμεηο απαηηνχλ 
λα δψζνπκε ζπλέρεηα, παίξλνληαο ππφςε ηα δηδάγκαηα ηεο 
αγσληζηηθήο πείξαο θαη ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί. 

Διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει 
Κανένας συμβιβασμός με τη φτώχεια 

Αζθαιψο θαη δελ ππνηηκήζακε πνηέ θαλέλα αίηεκα γηα 
ηελ έζησ θαη κεξηθή αλαθνχθηζε, ηελ αλαραίηηζε ηεο νινκέ-
ησπεο επίζεζεο. Οχηε ζηηγκή φκσο δελ ζπκβηβαζηήθακε κε 
ηε ινγηθή ηνπ εθηθηνχ, κε θξηηήξην ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη 
ηελ θεξδνθνξία ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Δε ζψδεη ε ινγηθή ηεο δηαξθνχο ππνρψξεζεο «κήπσο  
ζψζνπκε φ,ηη κπνξνχκε», νχηε βέβαηα ε ερζξηθή αληίιεςε πνπ 
θαιιηεξγήζεθε ζπζηεκαηηθά απφ ηελ εξγνδνζία, φηη κπνξνχλ 
νη εξγαδφκελνη λα δηαζθαιίζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζηνηρη-
ζκέλνη πίζσ απφ ην έλα ή ην άιιν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην. 

Κξηηήξην ηα ζπκθέξνληά καο, νη δηθέο καο αλάγθεο, φρη ηα 
θέξδε ησλ αθεληηθψλ. Η ίδηα ε δσή, ε πινχζηα πείξα, θπξίσο 
ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, απνδεηθλχεη πεξίηξαλα φηη ζην πιαίζην 
ηεο ΕΕ, ηεο εμνπζίαο ησλ κνλνπσιίσλ, δελ κπνξεί λα ππάξ-
μεη θηινιατθή ιχζε. Η ΕΕ γίλεηαη φιν θαη πην αληηδξαζηηθή 
θαη  νη εξγαδφκελνη ζα δήζνπλ ζπλζήθεο κεγάιεο θηψρεηαο θη 
εμαζιίσζεο αλ δελ μεζεθσζνχλ.  

ήκεξα, ππάξρνπλ φιεο νη πξνυπνζέζεηο, παξαγσγηθέο, 
επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο, γηα λα ππάξρεη θηινιατθή 
αλάπηπμε, γηα λα ππάξρεη αμηνπξεπήο δσή, δνπιεηά κε    
δηθαηψκαηα. Εκείο είκαζηε απηνί πνπ παξάγνπκε φιν ηνλ 
πινχην! Επνκέλσο, ν αγψλαο γηα ηελ θάιπςε ησλ απσιεηψλ, 
γηα κηα αμηνπξεπή δσή, πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε ηελ πάιε 
γηα άιιν δξφκν αλάπηπμεο, κε απνδέζκεπζε απφ ηηο ελψζεηο 
ησλ ηκπεξηαιηζηψλ, ΕΕ θαη ΝΑΣΟ, κε ηελ εξγαηηθή ηάμε θαη 
ην ιαφ ζην ηηκφλη ηεο εμνπζίαο. Σν ζχλζεκα πνπ γελλήζεθε 
ζηνπο κεγάινπο αγψλεο, καο δείρλεη ην δξφκν:  «Υσξίο    
εζέλα γξαλάδη δελ γπξλά, εξγάηε κπνξείο ρσξίο αθεληηθά». 

«Φτίζουμε μαχητικό, ταξικό συνδικαλιστικό              
- εργατικό κίνημα, ελπίδας και ανατροπής» 

Αποσπάσματα από την εισήγηση της Εκτελεστικής  
Γραμματείας του ΠΑΜΕ στην 4η Πανελλαδική υνδιάσκεψη  

Ολόκληρη η ειζήγηζη και ηο διεκδικηηικό                         

πλαίζιο ζηο <www.pamehellas.gr>  

 
 

Α λάκεζα ζε άιια, ε πλδηά-
ζθεςε ελέθξηλε νκφθσλα ην 

Γηεθδηθεηηθφ Πιαίζην ηνπ ΠΑΜΔ, 
ζην νπνίν ζεκεηψλεηαη εηζαγσγηθά: 

Υηίδνπκε καρεηηθφ, ηαμηθφ, εξ-
γαηηθφ - ιατθφ ηείρνο αληίζηαζεο, 
γηα λα κελ πεξάζνπλ νη λέεο απαη-
ηήζεηο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκί-
ισλ πνπ πξνζηίζεληαη ζηα πξνε-
γνχκελα βάξβαξα κέηξα, γηα ηελ 
θάιπςε ησλ απσιεηψλ πνπ είρακε 
ζε εηζφδεκα θαη δηθαηψκαηα. 

Αγσληδφκαζηε γηα ηε κνλνκεξή 
νινζρεξή δηαγξαθή ηνπ ρξένπο, 
γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ αληεξγαηη-
θψλ λφκσλ, γηα ξήμε κε ΔΔ, ΓΝΣ, 
ΔΚΣ θαη ηνπο άιινπο ηκπεξηαιηζηη-
θνχο νξγαληζκνχο. 

   Γελ ζα δήζνπκε ζαλ ζθιάβνη!  

Ζ κφλε ειπηδνθφξα επηινγή βξί- 
ζθεηαη ζηνπο ηαμηθνχο αγψλεο γηα 
ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ 
αλαγθψλ καο, γηα ηελ αλάπηπμε  

 
 

πξνο φθεινο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 
φρη ησλ θεξδψλ ησλ κνλνπσιίσλ, 
γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο εθκεηάιιεπ-
ζεο αλζξψπνπ απφ άλζξσπν. 

Αγωνιζόμαστε για: 

 Μφληκε ζηαζεξή εξγαζία γηα 
φινπο, κε πιινγηθή χκβαζε, 
7σξν - 5ήκεξν - 35σξν, Κνηλσ-
ληθή Αζθάιηζε, πξνζηαζία ζηε 
δνπιεηά. Απμήζεηο ζε κηζζνχο 
θαη ζπληάμεηο, θάιπςε ησλ      
απσιεηψλ ηψξα. 

 Καηάξγεζε ησλ αηνκηθψλ 
πκβάζεσλ Δξγαζίαο θαη ησλ 
ελψζεσλ πξνζψπσλ. 

 Καλέλαο εξγαδφκελνο λα κελ 
πιεξψλεηαη κε κηζζφ θάησ απφ 
751 επξψ. 

 Καλέλαο άλεξγνο ρσξίο θάιπ-
ςε. Δπίδνκα αλεξγίαο 600 επξψ 
γηα φιν ην δηάζηεκα ηεο        
αλεξγίαο. 

 Καηψηεξε θχξηα ζχληαμε ζηα 
600 επξψ θαη θάιπςε ησλ         
απσιεηψλ ζε ζπληάμεηο, θχξηεο 
θαη επηθνπξηθέο. Καηάξγεζε φισλ 
ησλ αληηαζθαιηζηηθψλ λφκσλ 
θαη ησλ ηξηψλ κλεκνλίσλ. 

 Απαγφξεπζε πιεηζηεξηαζκψλ 
γηα ηελ εξγαηηθή - ιατθή νηθν-
γέλεηα. 

 Αγψλαο ελάληηα ζηηο ηδησηηθν-
πνηήζεηο, ζηελ παξάδνζε ηνπ  
δεκφζηνπ πινχηνπ ζηνπο επη-
ρεηξεκαηηθνχο νκίινπο, ζηηο      
επηπηψζεηο ζηνπο εξγαδφκε-
λνπο κε έληαζε ηεο εθκεηάι-
ιεπζεο θαη ησλ απνιχζεσλ,  
ηελ αχμεζε ηηκψλ γηα ηε ιατθή 
νηθνγέλεηα ζε ειεθηξηθφ, λεξφ, 
εηζηηήξηα, ηειέθσλν, βαζηθά 
αγαζά. 

Αθνινπζνχλ ηα επηκέξνπο          
ζπγθεθξηκέλα αηηήκαηα γηα φια             
ηα κέησπα πνπ αθνξνχλ ηε           
δνπιεηά θαη ηε δσή ηεο εξγαηηθήο 
νηθνγέλεηαο. 

Σο ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ του ΠΑΜΕ 

Α Κ Σ Ο Π Λ Ο Ο Ι  Ε Υ Ο Π Λ Ι  Σ Ε   

Ανταγωνισμοί μεταξύ τους και  
ενιαίο μέτωπο στις απαιτήσεις! 
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 Απνθιεηζηηθά Δληαία Γεκφζηα 
θαη Γσξεάλ Ναπηηθή Δθπαίδεπ-
ζε θαη Μεηεθπαίδεπζε, Ηζνηηκία 
ησλ δηπισκάησλ καο κε ηα 
αληίζηνηρα ηεο ζηεξηάο. 

 Άκεζα λα εθδνζεί ην ζπνπδα-
ζηηθφ πάζν γηα κεηαθίλεζε κε 
ηα κέζα κεηαθνξάο. Γελ ζα 
καο πάξνπλ πίζσ απηφ πνπ 
θαηαθέξακε κε αγψλα πέξπζη. 

 Να ιεηηνπξγήζνπλ ε ζίηηζε 
γηα φινπο θαη ε ζηέγαζε γηα 
ηνπο ζπλαδέιθνπο απφ επαξ-
ρία. Μέρξη ηφηε λα δίλεηαη 
έγθαηξα θαη λα απμεζεί ην επί-
δνκα ζηέγαζεο. 

 Με επζχλε ηνπ ππνπξγείνπ 
θαη ηεο ζρνιήο λα ιχλεηαη ην 
δήηεκα ηεο εχξεζεο κπάξθνπ 
γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ ηαμηδηψλ πνπ 
πξνβιέπνληαη θαηά ηε θνίηεζε 
ζηε ζρνιή. 

 Να γίλνληαη έγθαηξα νη πξνζ-
ιήςεηο θαζεγεηψλ θαη λαπην-
δηδαζθάισλ κε ζπγθξνηεκέλα 
εξγαζηαθά δηθαηψκαηα. 

 Άκεζα λα δνζνχλ ΟΛΑ ηα 
βηβιία. Τπάξρνπλ πνιιά       

παξαδείγκαηα κε βηβιία πνπ 
δελ έρνπλ δνζεί αθφκα (π.ρ. 
Βνεζεηηθά Μεραλήκαηα ζην Δ'  
εμάκελν θ.ά.). 

 Λεηηνπξγία ηκεκάησλ Πξνρσ-
ξεκέλσλ σζηηθψλ γηα φζνπο 
ζπλαδέιθνπο δελ παξαθνινχ-
ζεζαλ ιφγσ κπάξθνπ θαη ησλ 
Σαρππιφσλ γηα φινπο. 

 Αλαβάζκηζε ηεο πιηθνηερλη-

θήο ππνδνκήο, λα δίλνληαη δσ-
ξεάλ ηα αλαιψζηκα πνπ ρξεηά-
δνληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε 
καζεκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ. 

 Καηάξγεζε ηνπ ΠΓ 141/2014 
θαη ησλ λφκσλ 3153/2003, 
3450/2006 (ΝΔΚΔ) γηα ηελ  
ηδησηηθνπνίεζε ηεο Ναπηηθήο 
Δθπαίδεπζεο θαη Μεηεθπαίδεπ-
ζεο. 

 Άκεζε πξφζιεςε κφληκνπ 
πξνζσπηθνχ θαη πιηθψλ γηα ηελ 
θαζαξηφηεηα ηνπ θηηξίνπ ηεο 
ΑΔΝ. 

Καηάξγεζε ηεο θνξνκπερηη-
θήο πνιηηηθήο πνπ ηζαθίδεη ην 
εηζφδεκα ησλ λαπηεξγαηψλ. 
45% θνξνινγία ζην εθνπιηζηη-
θφ θεθάιαην. 

Π αξεκβαίλνληαο ζηε ζπ-
δήηεζε γηα ηε λαπηηθή  

εθπαίδεπζε  ζηε  Βνπιή  ν   
Γηάλλεο Γειήο βνπιεπηήο ηνπ 
ΚΚΔ κεηαμχ ησλ άιισλ επεζή-
καλε ηα εμήο: 

Ξεθηλψ απφ ηελ ηξνπνινγία 
πνπ έρεη θαηαζέζεη ην Τπνπξ-
γείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο.      
Ση θάλεηε κε ηελ ηξνπνινγία;   
Γεκηνπξγείηε πέληε νξγαληθέο 
ζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ ζηε λαπ-
ηηθή εθπαίδεπζε θαη ζα κπν-
ξνχζε θαλείο λα ην νλνκάζεη 
«ὤδηλελ ὄξνο θαὶ ἔηεθελ κῦλ». 

Σελ ψξα πνπ νη αλάγθεο 
εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ΑΔΝ, ην 
ΚΔΔΝ, ηα ΔΠΑΛ, ζε φιεο ηηο 
λαπηηθέο ζρνιέο είλαη θπξηνιε-
θηηθά εθξεθηηθέο, νη πέληε νξ-
γαληθέο ζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ 
πνπ ζπζηήλεηε είλαη ζηαγφλα 
ζηνλ σθεαλφ. Σελ ψξα πνπ ε 
δεκφζηα λαπηηθή εθπαίδεπζε 
απαμηψλεηαη θαη ηελ ίδηα ζηηγκή 
νη ηδησηηθέο λαπηηθέο ζρνιέο 
μεθπηξψλνπλ ζαλ ηα καληηάξηα 
θαη βγάδνπλ πηζηνπνηεηηθά 
λαπηηθήο ηθαλφηεηαο, πνπ ηα 
πιεξψλνπλ νη λαπηεξγάηεο 
απφ δχν κέρξη ηέζζεξηο ρηιηά-
δεο επξψ θαη απνκπδνχληαη, ε 
πξφηαζή ζαο πνπ έξρεηαη γηα 
ηηο πέληε ζέζεηο πνπ ηδξχεηε 
είλαη πνιχ πίζσ απφ ηηο ζεκε-
ξηλέο αλάγθεο. Οχηε αζπηξίλε 
θαλείο δελ κπνξεί λα ηελ πεη. 

Δίλαη θνξντδία θπξηνιεθηηθά. 
πλερίδεηε ζηνλ δξφκν ησλ 
πξνεγνχκελσλ θπβεξλήζεσλ.  

Καιχπηεηε ηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπ θξάηνπο ζηα φξηα ηνπ ηππη-
θνχ θαη ζπγθεθξηκέλα, γηα ην 
ζέκα απηφ, ζηα φξηα ηεο χκ-
βαζεο ηεο Μαλίια, κηα ζχκβα-
ζε πνπ ζεζκνζέηεζε ηελ 
έληαζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ 
λαπηεξγαηψλ θαη έηζη ηα ζέκα-
ηα ηεο λαπηηθήο εθπαίδεπζεο 
νμχλνληαη θάζε κέξα. 

Καη λα ήηαλ κφλν νη ειιείςεηο 
εθπαηδεπηηθψλ; Δίλαη θαη απηφ 
ην αλαρξνληζηηθφ εθπαηδεπηηθφ 
πξφγξακκα ηεο λαπηηθήο εθ-
παίδεπζεο, ζην νπνίν βεβαίσο 
θαη έρνπλ ιφγν νη εθνπιηζηέο.  

Δίλαη, επίζεο, νη άζιηεο εξ-
γαζηαθέο ζρέζεηο ηεο σξνκη-
ζζίαο γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ, γηα λα κε κηιή-
ζνπκε γηα ην αίζρνο ηεο πξν-
θιεηηθήο δηάηαμεο λφκνπ - πνπ 
ην αθήλεηε άζηθην - ε νπνία 
ιέεη φηη κέζα απφ ην θεθάιαην 
ηεο λαπηηθήο εθπαίδεπζεο ρξε-
καηνδνηνχληαη νη εθνπιηζηηθέο 
ελψζεηο. Σα πξνλφκηα θαη νη 
θνξναπαιιαγέο ησλ εθνπιη-
ζηψλ είλαη θαη γηα ζαο ε «ηεξή 
αγειάδα».  

Καηαζέηνπκε ζηα Πξαθηηθά 
ζε ζρέζε κε ηελ ηξνπνινγία ηα 
αηηήκαηα ησλ ζπνπδαζηψλ ησλ 
λαπηηθψλ ζρνιψλ.  

πλάδειθνη, ζπλαδέιθηζζεο,  
Υαηξεηίδνπκε ηελ 4ε Παλειιαδηθή πλδηάζθεςε 

ηνπ ΠΑΜΔ 17 ρξφληα απφ ηελ ίδξπζή ηνπ.  
Αο ζθεθηνύκε πνηα ήηαλ ε δηεζλή θαηάζηαζε, 

αιιά θαη ε θαηάζηαζε ζηε ρώξα καο, θάησ από 
ην βάξνο ησλ εμειίμεσλ. Κπξηαξρνχζε ζηελ πνιη-
ηηθή θαη ζπλδηθαιηζηηθή δσή ε παγθνζκηνπνίεζε     
θαη φηη νη δπλάκεηο ηεο αγνξάο ζα απηνξπζκίδνληαη 
ζε κία αέλαε αλάπηπμε, ρσξίο θνηλσληθέο αληηζέζεηο 
θεθαιαίνπ - εξγαζίαο θαη ελδντκπεξηαιηζηηθνχο  
αληαγσληζκνχο.  

Οη δπλάκεηο ηνπ θνηλσληθνχ εηαηξηζκνχ, ηεο    
ζπλεξγαζίαο ησλ ηάμεσλ, πνπ έρνπλ ηελ πιεηνςεθία 
ζηα Δ ηεο ΓΕΕ - ΑΔΕΔΤ - ΕΚ - σκαηεία, έιεγαλ 
φηη ε βειηίσζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ησλ ιατθψλ 
ζηξσκάησλ, ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ βειηίσζε ησλ 
δεηθηψλ ηεο θεξδνθνξίαο ησλ θαπηηαιηζηηθψλ επηρεη-
ξήζεσλ, ζε έλα δηεζλέο αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. 

Η απφθαζή καο λα ηδξχζνπκε ην ΠΑΜΔ ζπλάληε-
ζε θαη ζπλαληάεη ηε ζθνδξή επίζεζε φισλ απηψλ 
ησλ δπλάκεσλ, πνπ ππεξεηνχλ ηνλ θαπηηα-
ιηζηηθφ ηξφπν παξαγσγήο.  

Μαο έιεγαλ φηη ε αληίιεςή καο γηα ηνλ 
θφζκν αλήθεη ζε αξαρληαζκέλεο επνρέο. Όηη 
είκαζηε δνγκαηηθνί  απνζηεσκέλνη αξηεξην-
ζθιεξσηηθνί. Όηη νη «-ιζμοί» ηέιεησζαλ, 
θαπηηαιηζκνί, ηκπεξηαιηζκνί, ζνζηαιηζκνί. 
Μπαίλνπκε ζε κία λέα πεξίνδν σο αλζ-
ξσπφηεηα θαη δελ ην αληηιακβαλφκαζηε.     
Η βαζηά θαη παξαηεηακέλε θξίζε ππνρξέ-
σζε ηηο δπλάκεηο πνπ ππεξαζπίδνληαη ηνλ 
θαπηηαιηζκφ, ζε αλαδίπισζε θαη αλαπξν-
ζαξκνγή.  

Η 4ε Παλειιαδηθή πλδηάζθεςε ηνπ ΠΑΜΔ καο 
βξίζθεη λα έρεη θεξδίζεη έδαθνο ζηε ζπλείδεζε ηεο 
εξγαηηθήο ηάμεο. Ο ηαμηθφο πφινο ζην ζπλδηθα-
ιηζηηθφ θίλεκα είλαη απνηέιεζκα ηεο αζίγαζηεο ηαμη-
θήο πάιεο απφ ρηιηάδεο εξγαδφκελνπο. 

Οη λαπηεξγάηεο, αλ δελ ππήξραλ νη δπλάκεηο 
ηνπ ΠΑΜΔ δελ ζα κπνξνύζαλ λα απεξγνύλ, κε ηηο 
αιιεπάιιειεο πνιηηηθέο επηζηξαηεύζεηο θαη ηηο 
δηθαζηηθέο δηώμεηο. Σν αλαγλσξίδνπλ επξύηεξα 
ηκήκαηα ησλ λαπηεξγαηώλ. 

Οη δπλάκεηο ηνπ θνηλσληθνχ εηαηξηζκνχ, ηεο ζπ-
λεξγαζίαο ησλ ηάμεσλ, ράλνπλ δηαξθψο έδαθνο θαη 
απνκνλψλνληαη ζηε ζπλείδεζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. 
Απηφ θαηαγξάθεηαη ζηηο απεξγίεο, ζηηο ζπγθεληξψ-
ζεηο θαη ζηε ζπζηεκαηηθή ππνλνκεπηηθή δνπιεηά ρέξη
-τέρι με ηην εργοδοζία και ηο κράηος. 

Παίξλνπλ απνθάζεηο γηα απεξγία, γηα λα ηηο ππν-
λνκεχζνπλ θαη ηαπηφρξνλα θαιιηεξγνχλ ηελ αλαπν-
ηειεζκαηηθφηεηα ησλ αγψλσλ. Δηακαξηχξνληαη γηα 
ηελ αλαζθάιηζηε εξγαζία θαη ηα ειιείκκαηα πξνο ηα 
αζθαιηζηηθά ηακεία, ηελ ππνλφκεπζε ησλ ζπληάμε-
σλ, ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηελ θαηάζηαζε ζηε Παηδεία 
θαη ηαπηφρξνλα αξλνχληαη λα ππνγξάςνπλ ην     
ρέδην Νφκνπ ησλ Οκνζπνλδηψλ - ΕΚ - πλδηθάησλ - 
Επηηξνπψλ Αγψλα, πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη πάλσ 
απφ  530  ππνγξαθέο  ζσκαηείσλ. 

Λέλε γηα ελφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη θνηλνχο 
αγψλεο αιιά είλαη νη ίδηεο παξαηάμεηο πνπ δηαθσ-
λνχλ ζε θνηλέο απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο θαη απν-
θαζίδνπλ απεξγία ζηηο 24 Ννέκβξε ε ΑΔΕΔΤ θαη 8 
Δεθέκβξε ε ΓΕΕ 24σξε απεξγία. (Οη λαπηεξγάηεο 
απεξγνύλ Παλειιαδηθά ζηηο 24 Ννέκβξε θαη     
πξνβάιινπλ ηελ θιηκάθσζε ζηηο 8 Γεθέκβξε). 

Είλαη απηέο νη δπλάκεηο πνπ ιέλε γηα αληη-
κλεκνληαθφ αγψλα καδί κε απηνχο πνπ ςήθηζαλ θαη 
ζηήξημαλ ηα κλεκφληα θαη ηα πξνσζνχλ,  ελαιιάζ-
ζνληαο ζέζεηο θαη ξφινπο, ζηελ θπβέξλεζε  θαη  ηελ  
αληηπνιίηεπζε.  

Όπνηνο αλαθέξεηαη γηα ηνπο ιφγνπο χπαξμεο ησλ 

ζπλδηθάησλ, ζρνιείν νξγάλσζεο θαη ηαμηθήο ρεηξα-

θέηεζεο απφ ην θξάηνο θαη ην θεθάιαην, γηα ηνπο 

φξνπο ζπληήξεζεο θαη αλαπαξαγσγήο ηεο εξγαηηθήο 

ηάμεο ζηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο, γηα ηελ αλάγθε 

αλάπηπμεο ηεο ηαμηθήο πάιεο, γηα λα γίλεη ε εξγαηηθή 

ηάμε θπξίαξρε ηνπ πινχηνπ πνπ παξάγεη, ραξαθηε-

ξίδεηαη θνκκαηηθφο, ηνπ ΠΑΜΔ, εζσηεξηθφο ερζξφο 

ηνπ ιανχ θαη ηνπ έζλνπο.  

Δελ δηζηάδνπλ λα ζπκπηχζζνληαη ζε κέησπα, ζε 

θνηλά ςεθνδέιηηα, «αθνκκάηηζηα», «αλεμάξηεηα» 

αθφκα θαη κε ηε Υξπζή Απγή. Υξεζηκνπνηνχλ ηα ίδηα 

επηρεηξήκαηα, ππεξεηνχλ ηελ θαπηηαιηζηηθή βαξβα-

ξφηεηα πνπ δεη ε εξγαηηθή ηάμε, ν εξγαδφκελνο ιαφο.  

Οη «αλεμάξηεηνη», «αθνκκάηηζηνη» απφ πνηνλ 

είλαη αλεμάξηεηνη; Απφ ηελ εξγαηηθή ηάμε, ηα ζπλδη-

θάηα θαη ηηο νξγαλψζεηο ηεο; Είλαη εμαξηεκέλνη απφ 

ην θξάηνο θαη ην θεθάιαην. Απηνχο ππεξεηνχλ, απηνί 

ηνπο θαζνδεγνχλ.   
 

 

Δκείο, ιέκε θαη ζηελ εηζήγεζε, ζέινπκε      

ζπλδηθάηα «βηδσκέλα» ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο,      

κε ηνπο εξγάηεο, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηαμηθήο 

πάιεο, ελάληηα ζην θξάηνο θαη ην θεθάιαην. Απηό 

είλαη πνπ καο ελώλεη, σο εξγαηηθή ηάμε, πνπ καο 

ζσξαθίδεη.  

Δελ ππάξρεη κείγκα πνιηηηθήο κέζα ζηα πιαίζηα 

ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, πνπ λα κελ 

απμάλεη ην βαζκφ εθκεηάιιεπζεο ηεο εξγαηηθήο ηά-

μεο, ζρεηηθά θαη απφιπηα.  
Γηαηί, ν βαζκόο εθκεηάιιεπζεο, είλαη ν βαζκόο 

ηεο απιήξσηεο εξγαζίαο, πνπ απνζπά ην θεθά-

ιαην από ηνλ εξγάηε.  Είλαη ε θαχζηκε χιε ηνπ 

θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο γηα λα κπαί-

λεη ζε θίλεζε. Είλαη ε αηηία ησλ νηθνλνκηθψλ θξί-

ζεσλ, ηεο ππεξζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ, ηεο ππεξ-

παξαγσγήο εκπνξεπκάησλ. Είλαη ε αηηία ηεο 

φμπλζεο ησλ αληαγσληζκψλ θαη ησλ πνιέκσλ. Είλαη 

ε αηηία ησλ ρηιηάδσλ λεθξψλ θαη μεξηδσκέλσλ.   

πλάδειθνη, νμχλνληαη νιφπιεπξα νη αληηζέζεηο. 

Οη κεραληζκνί ηεο ΕΕ, ηνπ ΔΝΣ, ηνπ ΝΑΣΟ θαη ησλ 

άιισλ κνλνπσιηαθψλ ηκπεξηαιηζηηθψλ ελψζεσλ, 

πξνσζνχλ έλα λέν ηδηψλπκν αδίθεκα πνπ ζα ζπλ-

ηξίβεη ηα εξγαηηθά, θνηλσληθά θαη ζπλδηθαιηζηηθά 

δηθαηψκαηα. Δελ δίζηαζαλ θαη δελ ζα δηζηάζνπλ λα 

θάλνπλ ηξνθή γηα ηα θαλφληα ηνπο ηα παηδηά ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεο, ηνπ εξγαδφκελνπ ιανχ. 

Η εζληθή ζηξαηεγηθή ηνπ θεθαιαίνπ πνπ αλαγν-

ξεχεη ηελ Ειιάδα ζε δηεζληζηηθφ θφκβν, καο βάδεη 

ζην θέληξν ησλ ελδντκπεξηαιηζηηθψλ αληαγσληζκψλ 

θαη ησλ ελφπισλ ζπγθξνχζεσλ. 
Σν ΠΑΜΔ θαη νη νξγαλώζεηο ηνπ, ηα ζπλ-       

δηθάηα, νθείινπκε λα θάλνπκε λέν άικα πνηνηηθό 

θαη πνζνηηθό ζηε δνπιεηά καο κέζα από ηελ  

αλάπηπμε ηεο ηαμηθήο πάιεο, δηεθδηθώληαο ηνλ 

πινύην πνπ παξάγνπκε. 

Π αξά ηηο επαλεηιεκκέλεο 
θαηαγγειίεο ηεο ΠΔ-

ΜΔΝ θαη ηεο πληνληζηηθήο ηνπ 
ΚΔΔΝ Μεραληθψλ, φια ηα 
πξνβιήκαηα  νξγάλσζεο θαη  
ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΔΔΝ 
(Πινηάξρσλ – Μεραληθψλ) ζπ-
λερίδνληαη  νμχλνληαη  παξαπέ-
ξα θαη ζηε λέα εθπαηδεπηηθή 
πεξίνδν. Ζ θαηάζηαζε ζπλνιη-
θά ζηηο λαπηηθέο ζρνιέο είλαη 
απαξάδεθηε. Μεγάιεο  ειιεί-
ςεηο ζε εθπαηδεπηηθφ πξνζσπη-
θφ θαη αλχπαξθηε νπζία-ζηηθά 
ππνδνκή κε ρηιηάδεο λαπηεξγά-
ηεο ζε ιίζηεο  «αλακνλήο» γηα 
λα παξαθνινπζήζνπλ ηα εηδηθά 
ζπζηή-καηα  λαπηηθήο θαηάξηη-
ζεο,  γηα ηελ αλαλέσζε ησλ 
«πηζηνπνη-εηηθψλ λαπηηθήο 
ηθαλφηεηαο» Μέρξη ζήκεξα δελ 
πξαγκαηνπνηνχληαη ηα καζή-
καηα ζην εηδηθφ ζρνιείν ERM-
ERS γηαηί δελ έρνπλ νινθιε-
ξσζεί νη πξνζιήςεηο εθπαηδεπ-
ηηθψλ     (Α’ Μεραληθψλ) ζην 
ΚΔΔΝ Μεραληθψλ. Αληίζηνηρα 
ζην ΚΔΔΝ Πινηάξρσλ δελ 
έρνπλ γίλεη νη πξνζιήςεηο εθ-
παηδεπηηθψλ γηα ηηο ζέζεηο ηνπ 
Κνηλσληνιφγνπ θαη ηνπ Γηα-
ηξνχ, ελψ δελ πξαγκαηνπνηνχ-
ληαη καζήκαηα ζε εηδηθά ζρν-
ιεία φπσο EGDISS, TANKER 
SAFETY (ADVANCE),  BRM.    

Ζ  ππνβάζκηζε ηεο δεκφ-
ζηαο λαπηηθήο εθπαίδεπ-

ζεο  άλνημε λέα πεδία, απνηε-
ιεί  ηξνθή  θεξδνθνξίαο  γηα  
ηηο επηρεηξήζεηο ηεο ηδησηηθήο  
εθπαίδεπζεο, πνπ θπηξψλνπλ 
ζαλ ηα καληηάξηα ζηελ Αζήλα  
ζηνλ Πεηξαηά  θαη ζε  άιιεο 
πφιεηο ηεο ρψξαο,  πνπ  εθκε-
ηαιιεχνληαη ηνπο λαπηεξγάηεο, 
θνξηψλνληαο ηνπο πξφζζεηα 
νηθνλνκηθά βάξε. Δπηινγή ησλ 
εθνπιηζηψλ, ηεο θπβέξλεζεο 
ΎΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ θαη ησλ  άιισλ 
θνκκάησλ ηνπ θεθαιαίνπ, ζρν-
ιέο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηη-
ζεο γηα ηε δεκηνπξγία θηελφηε-
ξνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, κε 
ιεηςέο αλαιψζηκεο γλψζεηο, γηα 
ηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο 
ηνπ εθνπιηζηηθνχ θεθαιαίνπ.  

ηελ ίδηα θαηεχζπλζε μεθπ-
ηξψλνπλ ηδησηηθά θνιέγηα αλα-
γλσξηζκέλα απφ ην ππνπξγείν 
Παηδείαο σο Η.Η.Δ.Κ. (Ηδησηηθά 
Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο 
Καηάξηηζεο). 

 Mε αλαθνίλσζε – θάιεζκα 
ηα ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ,          
ΣΔΦΔΝΩΝ, ΠΔΔΜΑΓΔΝ 
θαινχλ ηνπο λαπηεξγάηεο λα 
ζπκκεηέρνπλ ζηηο θηλεηνπνηή-
ζεηο ηνπ θιάδνπ, γηα ηελ αλα-
ηξνπή απηήο ηεο απαξάδεθηεο 
θαηάζηαζεο ζηηο λαπηηθέο  ζρν-
ιέο  θαη ζηα θαξάβηα..    

ΠΑΡΕΜΒΑΗ από το ΚΚΕ στη ΒΟΤΛΗ  

για τη Ναυτική Εκπαίδευση - Μετεκπαίδευση 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΣΗ ΚΑΣΑΣΑΗ                  

ΣΙ ΝΑΤΣΙΚΕ ΦΟΛΕ 

ΠΟΤΔΑΣΕ ΑΕΝ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ 
Σο Διεκδικητικό Πλαίσιο με βάση  

την απόφαση της Γενικής υνέλευσης: 

Άλλη μια φορά πιάστηκαν 
«με τη γίδα στην πλάτη» 

Ζ  ζπλδηθαιηζηηθή πιεηνςεθία ζηελ Παλειιήληα 
Έλσζε  Ναπηψλ Δκπνξηθνχ  Ναπηηθνχ  (ΠΔΝΔΝ) 

θαη ν πξφεδξφο ηεο, Α. Νηαιαθνγηψξγνο, μαλαρηχπεζαλ.  
Με ην κεραληζκφ ησλ εθνπιηζηψλ, έζηεζαλ ζσκαηείν - 
ζθξαγίδα, ηνλ «χιινγν Ναπηεξγαηψλ Γπηηθήο Διιάδαο θαη 
Ηνλίσλ   Νήζσλ», κε πξφεδξν ηνλ Αιέμαλδξν Κάθθν, κέινο 
ηνπ Γ ηεο Έλσζεο Ναπηψλ (ΠΔΝΔΝ). Γηαζπαζηηθή - ππν-
λνκεπηηθή θίλεζε, κε ζηφρν ηελ αιινίσζε ησλ ζπζρεηηζκψλ 
ζην εξγαηηθφ ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα, γηα ηε ζηήξημε ησλ  
ζπκθεξφλησλ ηνπ εθνπιηζηηθνχ θεθαιαίνπ, ηελ θαηάξγεζε 
ησλ θιαδηθψλ πιινγηθψλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο θαη ηελ 
επηβνιή ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζπκβάζεσλ, ζπλζήθεο γαιέ-
ξαο γηα ηνπο  λαπηεξγάηεο. 

Έγθαηξα, ηα ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ, «ΣΔΦΔΝΩΝ», ΠΔΔ-
ΜΑΓΔΝ θαη νη λαπηεξγάηεο θαηήγγεηιαλ ηελ ππνλνκεπηηθή 
δξάζε ηεο πεξηζσξηαθήο νκάδαο ηνπ Γ ηεο ΠΔΝΔΝ,     
βξαρίνλα ηνπ εξγνδνηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ πνπ ιεηηνπξγεί 
ελάληηα ζηνλ θιάδν ησλ λαπηεξγαηψλ.  

Όια άξρηζαλ λα απνθαιχπηνληαη φηαλ κε δειηίν Σχπνπ 
ηα ηαμηθά ζσκαηεία, ζηηο 8/11/16, έθεξαλ ζην θσο ηελ 
ίδξπζε ηνπ «πιιφγνπ Ναπηεξγαηψλ Γπηηθήο Διιάδαο θαη 
Ηνλίσλ Νήζσλ». Σα Γ ησλ λαπηεξγαηηθψλ ζσκαηείσλ ζηηο 
πνξζκεηαθέο γξακκέο Ρίνπ - Αληηξξίνπ θαη Κέξθπξαο -    
Ζγνπκελίηζαο θαηήγγεηιαλ ηελ ππνλνκεπηηθή δξάζε ηεο 
νκάδαο ηεο ΠΔΝΔΝ. 

Οη εηεξφθιεηεο νκάδεο ηνπ εξγνδνηηθνχ - θπβεξλεηη-
θνχ ζπλδηθαιηζκνχ, νπνξηνπληζηέο θαη ξεθνξκηζηέο, ηα 
Γ ηεο ΠΔΝΔΝ θαη ηνπ «πιιφγνπ Ναπηεξγαηψλ Γπηηθήο 
Διιάδαο θαη Ηνλίσλ Νήζσλ» άιιεινθαηεγνξνχληαη κε απν-
θαιχςεηο  γηα ηηο ζρέζεηο ηνπο θαη ηελ ππνλνκεπηηθή δξάζε 
ηνπο ζε βάξνο ησλ λαπηεξγαηψλ. 

ε αλαθνίλσζε ζηηο 23/11/2016, πνπ ππνγξάθεηαη απφ 
ηνλ Α. Κάθθν θαη ηνλ Γ. Πεηξή, πξφεδξν θαη γεληθφ γξακ-
καηέα, αληίζηνηρα, ηνπ «πιιφγνπ Ναπηεξγαηψλ Γπηηθήο 
Διιάδαο θαη Ηνλίσλ Νήζσλ», κεηαμχ άιισλ αλαθέξνληαη 
θαη ηα εμήο:  

«Έθπιεμε θαη απνξία πξνθάιεζε ην πεξηερόκελν ηεο 
από 16 Ννεκβξίνπ αλαθνίλσζεο ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο 
Ναπηώλ Εκπνξηθνύ Ναπηηθνύ (ΠΕΝΕΝ) δηόηη ζηηο πξόζθα-
ηεο αιιεπάιιειεο ζπλεξγαζίεο πνπ είρακε κε ηελ ΠΕΝΕΝ 
θαη ηνλ πξόεδξό ηεο γηα ηελ ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ θεηκέ-
λνπ ηνπ ηξνπνπνηεζέληνο θαηαζηαηηθνύ καο, ε ΠΕΝΕΝ επέ-
δεημε δηάζεζε ζπλεξγαζίαο...», «...ε ΠΕΝΕΝ θαιείηαη λα 
απαληήζεη, πόηε έιεγε ηελ αιήζεηα, όηαλ ζπλεξγαδόηαλ κε 
εκάο γηα ηελ ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θα-
ηαζηαηηθνύ πνπ εηζαθνύζηεθαλ κάιηζηα θαη νη παξαηεξήζεηο 
ηεο ή ηώξα..;». Τέινο, «...θαιεί ηελ ΠΕΝΕΝ λα εγθαηαιείςεη 
ηε  δηπξόζσπε  ζηάζε ηεο θαη λα ζπλεξγαζηεί καδί καο γηα 
ηελ εθπιήξσζε ησλ θνηλώλ ζθνπώλ καο»! 

Ο Α. Νηαιαθνγηψξγνο, πξφεδξνο ηεο ΠΔΝΔΝ, γηα άιιε 
κηα θνξά, ζπλειήθζε κε ηε γίδα ζηελ πιάηε... 

χκθσλα  κε ηα  λέα  ζηνηρεία,  
αλάκεζα ζηνπο εξγνδνηηθνχο - θπβεξλεηηθνχο ζπλδηθαιη-
ζηέο, δηεθδηθνχλ ξφιν ζην «χιινγν Ναπηεξγαηψλ Γπηηθήο 
Διιάδαο θαη Ηνλίσλ Νήζσλ» θαη θαζίζηεο, ρξπζαπγίηεο, ηα 
καληξφζθπια ησλ εθνπιηζηψλ. Γελ πξφθεηηαη γηα απνζπα-
ζκαηηθή πεξίπησζε φηη ηα Γ ζηελ ΠΔΝΔΝ θαη ζε άιια 
ζσκαηεία ιεηηνπξγνχλ σο ζεξκνθήπηα αλάπηπμεο θαζη-
ζηψλ - ρξπζαπγηηψλ, δήηεκα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί 
κε ηελ απνθάιπςε θαη ηελ απνκφλσζή ηνπο απφ ηνπο 
ίδηνπο ηνπο λαπηεξγάηεο. 

Σα ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ, «ΣΔΦΔΝΩΝ», ΠΔΔΜΑΓΔΝ 
θαινχλ ηνπο λαπηεξγάηεο λα δπλακψζνπλ ηελ  πάιε ζηα 
ζσκαηεία, ζηα θαξάβηα, θφληξα ζηνπο εθνπιηζηέο θαη ηνπο 
ππνηαθηηθνχο ηνπο, γηα ηελ αιιαγή ηνπ ζπζρεηηζκνχ, ηελ 
αλαζχληαμε ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, ηελ ελίζρπζε ησλ 
δπλάκεσλ πνπ ζπζπεηξψλνληαη ζην ΠΑΜΔ, ηελ θιηκάθσζε 
ηεο πάιεο κε γξακκή ξήμεο θαη αλαηξνπήο, γηα λα ηθαλν-
πνηεζνχλ νη ζχγρξνλεο αλάγθεο ησλ λαπηεξγαηψλ, ηεο   
εξγαηηθήο ηάμεο.             (Σ.) 

Η ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΣΗ ΠΕΜΕΝ ΑΒΒΑ ΣΙΜΠΟΓΛΟΤ  

Η ταξική πάλη συνεχίζεται. 

Οργάνωση παντού να έρθουν τα πάνω κάτω. 

Σ ελ ψξα πνπ ε θπβέξλε-
ζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ κε 

έλαλ αθφκα Κξαηηθφ Πξνυπν-
ινγηζκφ ηνπ 2017 ιεειαηεί 
παξαπέξα ην εξγαηηθφ ιατθφ 
εηζφδεκα θαη λέεο δξακαηηθέο 
πεξηθνπέο ζηνλ ΔΟΠΤΤ θαηά 
200 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ην 
2016, ε Γηνίθεζε ηεο 2εο ΤΠΔ-
ΠΔΓΤ, ζηήλεη θηέζηα εγθαηλίσλ 
ηεο κνλάδαο πγείαο ηνπ ΠΔΓΤ 
πάλσ ζηα εξείπηα ηνπ «Οίθνπ 
Ναχηνπ» ζηνλ Πεηξαηά! 

Γηα λα ρξπζψζνπλ ην ράπη 
-να  εξασυαλίσουν την ανοχή 
ησλ λαπηεξγαηψλ- θπβέξλεζε 
- ευοπλιστές σε αγαστή συ-
λεξγαζία κε ηνλ εξγν- δνηηθφ 
θαη θπβεξλεηηθφ ζπλδηθαιηζκφ 
ηεο ΠΝΟ αλαθνίλσζαλ φηη 
«ζα θξαηείηαη γηα ηνπο αζθα-
ιηζκέλνπο λαπηεξγάηεο ην 
πξψην ξαληεβνχ θάζε δεχηε-
ξε ψξα ζε θάζε γηαηξφ ησλ 
44 εηδηθνηήησλ πνπ ζηεγάδν-
ληαη ζην θηίξην ηνπ Οίθνπ 
Ναχηνπ»! 

 Πξφθεηηαη γηα εκπαηγκφ 
θαη θνξντδία ζε βάξνο ηεο 
λαπηεξ-γαηηθήο νηθνγέλεηαο. 
Πξνθιεηηθφ επηθίλδπλν επθπν-
ιφγεκα ησλ  εθνπιηζηψλ, ηνπ 
πνιηηηθνχ ηνπο πξνζσπηθνχ 
θαη ησλ ππνηαθηηθψλ ηνπο ζηελ 
ΠΝΟ, πνπ αλαπαξάγεη ην ζπ-
ληερληαζκφ αλάκεζα ζηνπο  
εξγαδφκελνπο, ηε δηάζπαζε 
ηεο ηαμηθήο ελφηεηαο θαη πάιεο 
ηεο εξγαηηθήο ηάμεο.     

Θπκίδνπκε φηη νη απμεκέλεο 
εηζθνξέο γηα ηελ Τγεία επηβιή-
ζεθαλ πέξπζη θαη αλέβαζαλ 
απφ  ην  4% ζην 6% ηελ παξα- 

θξάηεζε ζηηο θχξηεο ζπληάμεηο, 
ελψ επέβαιαλ γηα πξψηε θνξά 
ηελ ίδηα παξαθξάηεζε θαη ζηηο 
επηθνπξηθέο. Απηφ, γηα ην 2017, 
ζεκαίλεη φηη απφ ηνπο ζπληα-
μηνχρνπο ζα αθαηξεζεί πξφ-
ζζεην πνζφ άλσ ησλ 700 εθαη. 
επξψ ππέξ ΔΟΠΤΤ θαη αθξη-
βψο απηή ε ιεειαζία επηηξέ-
πεη ζηελ θπβέξλεζε λα κεηψζεη 
ηελ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε, γηα 
λα θαηεπζπλζεί ζηελ επηρεηξε-
καηηθή «δεκηνπξγηθφηεηα» ησλ 
εθνπιηζηψλ θαη ησλ βηνκεράλσλ. 

Σα ηαμηθά λαπηεξγαηηθά ζσ-
καηεία ΠΔΜΔΝ - ΣΔΦΔΝΩΝ 
-  ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΠΡΝ - 
ΠΔ/ΝΑΣ κε αλαθνίλσζε ηνλί-
δνπλ: Γελ δηαπξαγκαηεπφ-
καζηε ηελ απεκπφιεζε ησλ 
δηθαησκάησλ ησλ λαπηεξ-
γαηψλ. Γελ απνδερφκαζηε        
ηα ςίρνπια, ηε θηψρεηα θαη 
ηελ εμαζιίσζε ηεο εξγαηηθήο 
- λαϊκής οικογένειας.  

Γηεθδηθνχκε Δληαίν θαζνιηθφ 
απνθιεηζηηθά Γεκφζην θαη   
Γσξεάλ ζχγρξνλν ζχζηεκα 
Τγείαο - Πξφλνηαο - Πξνιεπηηθήο 
θαη  Δπείγνπζαο   Ηαηξηθήο   γηα 

ηνπο λαπηεξγάηεο θαη γεληθφ-
ηεξα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη 
ηνπο ζπληαμηνχρνπο, πνπ ζα 
ρξεκαηνδνηείηαη  απνθιεηζηηθά  
απφ  ην θξάηνο. Γσξεάλ ρνξή-
γεζε θαξκάθσλ. Να γίλνπλ 
πξνζιήςεηο, ηαηξηθφ, λνζειεπ-
ηηθφ πξνζσπηθφ, λα ιεηηνπξγή-
ζνπλ Κέληξα Τγείαο, Κέληξα 
Μάλαο θαη Παηδηνχ, θιηληθέο 
Ννζνθνκείσλ, φζεο ππνδνκέο 
έθιεηζαλ ιφγσ πεξηθνπψλ.  

Να θαιπθζνχλ φιεο νη αλα-
γθαίεο ηαηξηθέο θαη εξγαζηεξηα-
θέο εμεηάζεηο απφ ηηο θξαηηθέο 
ππεξεζίεο, ρσξίο ηνλ παξακη-
θξφ πεξηνξηζκφ. Τπεξάζπηζε 
θαη δηεχξπλζε ηνπ ζεζκνχ  ησλ 
ΒΑΔ, άκεζε επαλέληαμε ζην 
ζεζκφ ησλ θιάδσλ πνπ εμαηξέ-
ζεθαλ κε ππνπξγηθή Απφθαζε 
ην 2011 θαη έληαμε λέσλ επαγ-
γεικάησλ.  

Να ραξαθηεξηζηεί ην επάγ- 
γεικα ησλ λαπηεξγαηψλ Βα-
ξχ Αλζπγηεηλφ θαη Δπηθίλδπλν 
θαη λα ιεθζνχλ φια ηα απα-
ξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πγεία 
θαη ηελ πξφλνηα ηεο λαπηεξ-
γαηηθήο νηθνγέλεηαο. 

Υιέστα για την κατεδάφιση του Οίκου Ναύτου  ! 

Σ ελ θαηαδίθε ζηελ επί-
ζθεςε ηνπ πξνέδξνπ ησλ 

ΗΠΑ Μπ. Οκπάκα, ηελ εκπινθή 
ηεο Ειιάδαο ζηνπο ηκπεξηαιηζηη-
θνχο ζρεδηαζκνχο, αιιά θαη 
ζηνλ απηαξρηζκφ ηεο θπβέξλε-
ζεο, πνπ απνθάζηζε ηελ απαγφ-
ξεπζε ησλ δηαδειψζεσλ, εμέ-
θξαζε πιήζνο θφζκνπ ζην καδη-
θφ ζπιιαιεηήξην, πνπ δηνξγά-
λσζαλ ζηελ Οκφλνηα ζηηο 15 
Ννέκβξε  εξγαηηθά ζσκαηεία θαη 
θνξείο ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο. 
Μαρεηηθή θαη καδηθή ππήξμε θαη 
ε ζπκκεηνρή ησλ λαπηεξγαηψλ κε 
ην παλφ ησλ ηαμηθψλ ζσκαηείσλ 
ΠΔΜΔΝ - ΣΔΦΔΝΩΝ - ΠΔ/ΝΑΣ 
- ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΠΡΝ.  

  Με αλαθνίλσζε ην ΠΑΜΔ  
ηνλίδεη: «Ζ επίζθεςε ηνπ απεξ-
ρόκελνπ Πξνέδξνπ ησλ ΖΠΑ 
κπξίδεη αίκα. 

Η ζηήξημε ηεο Ειιεληθήο  
Κπβέξλεζεο ζηηο ηκπεξηαιηζηηθέο 
επεκβάζεηο, ε πξνζπκία γηα δε-
κηνπξγία λέαο ΝΑΣΟηθήο βάζεο 
ζηε Κάξπαζν, ην βάζεκα ηεο 
ζπλεξγαζίαο κε ην θξάηνο δνιν-
θφλν ηνπ Θζξαήι, φρη κφλν δελ 
νδεγνχλ ζε «ζηαζεξφηεηα» θαη 
«αζθάιεηα», αιιά βάδνπλ ηνλ 
ειιεληθφ ιαφ λα θξαηά θνπξλέιν 
ζε ππξηηηδαπνζήθε.  

Οη ελδνηκπεξηαιηζηηθνί αληα-
γσληζκνί ΗΠΑ - ΕΕ - Ρσζίαο, ε 
παξνπζία ηνπ ΝΑΣΟ ζην Αηγαίν, νη 
εμειίμεηο ζηελ Σνπξθία, ε θιηκά-
θσζε ησλ πνιέκσλ θαη ε φμπλζε 
ησλ εληάζεσλ ζηελ πεξηνρή πξέ-
πεη λα βξνπλ ηελ εξγαηηθή ηάμε 
ηεο Ειιάδνο ζε επαγξχπλεζε. 

Να απνξξίςνπκε ηνπο 
«εζληθνχο ζηφρνπο» ηεο «δίθαηεο 
αλάπηπμεο» πνπ ε επηηπρία ηνπο 
πξνυπνζέηεη ην ζθαγηαζκφ ησλ 
δηθαησκάησλ καο, ην πεηζφθνκκα 
ησλ κηζζψλ καο. Να απνξξίςνπ-
κε ηνπο «εζληθνχο ζηφρνπο» ηεο 
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, πνπ απαη-
ηνχλ ην αηκαηνθχιηζκα ησλ ιαψλ 

θαη νδεγνχλ ζε πην βαζηά εκπιν-
θή ηεο Ειιάδαο ζηνπο ηκπεξηαιη-
ζηηθνχο ζρεδηαζκνχο. 

Να βξνληνθσλάμνπκε: 
Όρη ζηνπο ηκπεξηαιηζηηθνύο 
πνιέκνπο. Να θιείζνπλ νη 
ακεξηθαλνΝΑΣΟτθέο βάζεηο θαη 
ηα ζηξαηεγεία. Έμσ ην ΝΑΣΟ 
από ην Αηγαίν. Να γπξίζνπλ 
πίζσ νη ειιεληθέο ζηξαηησηηθέο 
δπλάκεηο από απνζηνιέο ηνπ 
ΝΑΣΟ θαη ηεο ΔΔ. Δθθξάδνπκε 
αγσληζηηθά ηε δηεζληζηηθή καο 
αιιειεγγύε ζηνπο πξόζθπγεο 
θαη ηνπο κεηαλάζηεο. 

ΑΝΕΠΙΘΤΜΗΣΟ Ο ΜΠΑΡΑΚ ΟΜΠΑΜΑ 
Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στους  

ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους  

Π ΡΟ Κ Λ Η Η  

Σο άββαηο 17 Δεθέκβρε, ώρα 20:00 

ΓΛΕΝΣΙ / ΤΝΕΣΙΑΗ  

ηοσ Σοκέα Μεηαθορώλ ηες ΚΟΑ  

ζηελ αίζοσζα Ηεηίωλας ηοσ ΟΛΠ  

είζοδος από πύιε Ε2 & Ε3 Πεηραηά 

ΜΟΤΙΚΗ, ΥΟΡΟ, ΣΡΑΓΟΤΔΙ 

                σλετίδοσκε ηολ αγώλα                                                                            

       γηα ηελ αλαηροπή, ηο οζηαιηζκό. 

H εξέγερση του Πολυτεχνείου διδάσκει:  
«Κανένας αντίπαλος, όσο ισχυρός                           

κι αν φαίνεται, δεν είναι ανίκητος»! 

Σ α  λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ, ΣΔΦΔΝΩΝ, 
ΠΔΔΜΑΓΔΝ, Ρ/Κ-Ν/Γ, ΠΔ-ΝΑΣ καδί κε πάλσ απφ 

60 Οκνζπνλδίεο, σκαηεία, πλδηθάηα, Δλψζεηο, Δπηηξν-
πέο Αγψλα πνπ ζπζπεηξψλνληαη ζην ΠΑΜΔ κε καδηθή πν-
ξεία ζηηο 16 Ννέκβξε έθηαζαλ ζην ρψξν ηνπ Πνιπηερλείνπ 
φπνπ θαηέζεζαλ ζηεθάληα.  

Σηκψληαο αγσληζηηθά κε αληηηκπεξηαιηζηηθέο δηαδειψζεηο 
ηελ 43ε επέηεην ηνπ Πνιπηερλείνπ ζηηο 17 Ννέκβξε ηα   
εξγαηηθά ζσκαηεία, νξγαλψζεηο απηναπαζρνινχκελσλ, 
γπλαηθψλ, θνηηεηηθνί θαη ζπνπδαζηηθνί ζχιινγνη, Δπηηξνπέο 
Δηξήλεο θ.ά. πνξεχηεθαλ ζηε κεγάιε πνξεία απφ ην Πνιπ-
ηερλείν ζηελ πξεζβεία ησλ ΖΠΑ. 


