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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. 

Απνθαιύθζεθε ε ΑΠΑΣΗ ηεο θπβέξλεζεο,  

πνπ αξπάδεη ην ςσκί θαη κνηξάδεη ςίρνπια! 
 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΩΝ ΝΑΤΣΕΡΓΑΣΩΝ 

Μαζική - μαχητική απάντηση  
σε κυβέρνηση - εφοπλιστές - ΕΕ - ΔΝΣ 

 ην πιεπξφ ησλ απεξγψλ 
λαπηεξγαηψλ, ζην ιηκάλη 

ηνπ Πεηξαηά, βξέζεθε ην πξσί 
ηεο Πέκπηεο, 8 Γεθέκβξε,      
ν ΓΓ ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ, Γεκή-
ηξεο Κνπηζνύκπαο, πνπ  
κίιεζε ζε ζπγθέληξσζε ησλ 
λαπηεξγαηψλ, ζην πινίν 
«ΔΛΤΡΟ», ην νπνίν γέκηζε 
απφ ηα πιεξψκαηα ησλ γχξσ 
πινίσλ θαη ηηο απεξγηαθέο 
θξνπξέο πνπ θαηέθηαζαλ. 

Οη απεξγνί επηθχιαμαλ 
ζηνλ Γ. Κνπηζνχκπα ζεξκή 
ππνδνρή, κε ηε καδηθή παξνπ-
ζία ηνπο ζην ιηκάλη, γέκηζαλ 
αζθπθηηθά ην ρψξν ππνδνρήο  
ηνπ  Δ/Γ – Ο/Γ πινίνπ επηβε-
βαηψλνληαο ηνπο αθαηάιπηνπο 
δεζκνχο πνπ ζπλδένπλ ην 
ΚΚΔ, ην Κφκκα ηεο εξγαηηθήο 
ηάμεο, κε ηνπο εξγάηεο ηεο 
ζάιαζζαο. 

ηελ νκηιία ηνπ, ζηνπο α-
πεξγνχο λαπηεξγάηεο, ν Γ. 
Κνπηζνύκπαο ηφληζε, κεηαμχ 
άιισλ, ηα εμήο: 

«Σν ΚΚΔ ζηεξίδεη ηα δίθαηα 
αηηήκαηα ησλ λαπηεξγαηψλ, 
φπσο θαη ζπλνιηθά ηεο εξγαηη-
θήο ηάμεο. Ζ απεξγηαθή κάρε 
πνπ δίλνπλ νη λαπηεξγάηεο 
απνηειεί παξαθαηαζήθε φρη 
κφλν γηαηί θακία απεξγηαθή 
κάρε δελ πάεη ρακέλε, αιιά 
γηαηί δείρλεη ην δξφκν πνπ 
πξέπεη λα αθνινπζήζεη ζπλν-
ιηθά ε εξγαηηθή ηάμε θαη ν 
ιαφο, ελάληηα ζηελ επίζεζε 
πνπ εμαπνιχνπλ ην θεθάιαην, 
ε θπβέξλεζε θαη νη εηαίξνη ηεο. 

Βξηζθφκαζηε ζήκεξα εδψ 
εθ κέξνπο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ, 
γηα λα εθθξάζνπκε θαη έκπξα-
θηα, φπσο θάλνπκε θάζε κέξα, 
φια απηά ηα ρξφληα, 10εηίεο 
ηψξα, ηελ πίζηε καο, ηελ άιιε-
ιεγγχε καο ζην δίθην ηνπ 
αγψλα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, 

ησλ λαπηεξγαηψλ, ηδηαίηεξα 
απηνχ ηνπ αγψλα πνπ μεθίλεζε 
ζηηο 2 ηνπ Γεθέκβξε θαη ζπλε-
ρίδεηαη κέρξη ζήκεξα. Έλαο 
αγψλαο πνπ ζα αθήζεη παξα-
θαηαζήθε, φρη κφλν γηαηί θαλέ-
λαο αγψλαο δελ πάεη ρακέλνο 
πνηέ ζηελ ηζηνξία ηνπ θηλήκα-
ηνο, αιιά γηαηί απηφο ν αγψλαο 
ζε απηέο ηηο δχζθνιεο ζπλζή-
θεο έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία, κε 
ηελ θαζνιηθή ζπκκεηνρή φισλ 
ησλ λαπηεξγαηψλ, κε ηελ νξ-
γαλσκέλε πεξηθξνχξεζε, κε 
ηελ θαζνδήγεζε ησλ ηαμηθψλ 
λαπηεξγαηηθψλ ζσκαηείσλ θαη 
κέζα ζε ζπλζήθεο φπνπ ε  
αληηιατθή πνιηηηθή ηεο θπβέξ-
λεζεο ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ, καδί κε 
ηνπο εηαίξνπο ηεο, ηελ ΔΔ, ηελ 
ΔΚΣ, ην ΓΝΣ, γνλαηίδνπλ ηελ 
εξγαηηθή ηάμε, ηνλ ειιεληθφ 
ιαφ, ηα ιατθά ζηξψκαηα.» 

(Σσνέτεια ζηη ζελίδα 3) 

Σο ΚΚΕ στηρίζει τα δίκαια  
αιτήματα των ναυτεργατών 
Ο αγώνας των ναυτεργατών αφήνει       
παρακαταθήκη, μέσα σε δύσκολες         

συνθήκες δείχνει το δρόμο 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΑΝΕΡΓΑΣΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 

Μ αρεηηθή απάληεζε ζε θπβέξλεζε - εθνπιη-
ζηέο - βηνκήραλνπο - ηξαπεδίηεο - ΔΔ θαη 

ΓΝΣ, ελάληηα ζε παιηά θαη λέα αληηιατθά κέηξα, 
έδσζε ε εξγαηηθή ηάμε ηεο ρψξαο, κε ηελ παλειια-
δηθή παλεξγαηηθή 24σξε απεξγία ζηηο 8 Γεθέκβξε, 
πξνβάιινληαο ηαπηφρξνλα ηηο δηθέο ηεο δηεθδηθή-
ζεηο, κε βάζε ηηο δηθέο ηεο ζχγρξνλεο αλάγθεο.  

Υηιηάδεο απεξγνί θαη άλεξγνη πνξεχηεθαλ κε ηηο 
ζεκαίεο ηνπ ΠΑΜΔ, καδί κε ηνπο αγξφηεο πνπ πξνε-
ηνηκάδνπλ λέεο θηλεηνπνηήζεηο κε παλειιαδηθφ ζπλην- 
ληζκφ, κε ηνπο  απηναπαζρνινχκελνπο, λέεο θαη λένπο, 
γπλαίθεο ησλ εξγαηηθψλ - ιατθψλ ζηξσκάησλ. Απαί-
ηεζαλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζηε δσή θαη ηε δνπιεηά 
ελάληηα ζηε ζχγρξνλε ζθιαβηά, βξνληνθσλάδνληαο: 

 «Φηώρεηα, αλεξγία, απνιύζεηο, ζηνλ θαπηηα-
ιηζκό  ηελ  πιάηε  λα  γπξίζεηο», 

 «πκβάζεηο θιαδηθέο - απμήζεηο ησλ κηζζώλ 
είλαη ε απαίηεζε ησλ εξγαηώλ», 

 «Εξγάηε κε κεηώλεηο ηηο απαηηήζεηο, ζηνπο   
ηαμηθνύο  αγώλεο  γηα  λέεο  θαηαθηήζεηο», 

 «Απιήξσηε εξγαζία θαη θάηεξγα παληνύ, απηή 
είλαη ε ζαπίια ηνπ θαπηηαιηζκνύ». 

Όινη καδί έδσζαλ απάληεζε ζηελ παξαπιεξν-
θφξεζε θαη ηνπο ειηγκνχο ηεο θπβέξλεζεο, πνπ 
επηρεηξεί λα θξχςεη ην βαζηά αληηιατθφ πεξηερφκελν 
ησλ ζπκθσληψλ πνπ θάλεη κε ΔΔ, ΓΝΣ, έδσζαλ 
απάληεζε ζηελ εξγαζηαθή δνχγθια πνπ ε θπβέξλε-
ζε θαη νη πξνθάηνρνί ηεο έρνπλ δηακνξθψζεη πξνο 
φθεινο ηεο εξγνδνζίαο, ζηα λέα αληεξγαηηθά κέηξα 
πνπ κεζνδεχεη γηα ινγαξηαζκφ ηεο, αιιά θαη ζηνλ 
λέν αληηιατθφ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ πνπ ζπδεηνχ-
ληαλ ζηε Βνπιή. 

Σν ζηίγκα έδσζε ε καδηθή – καρεηηθή  απεξγηαθή 
ζπγθέληξσζε ηνπ ΠΑΜΔ ζηελ Αζήλα, φπνπ φηαλ ε 
θεθαιή ηεο πνξείαο έθηαζε ζηε Βνπιή, ππήξραλ 
αθφκα κπινθ απεξγψλ ζηελ Οκφλνηα πνπ δελ είραλ 
μεθηλήζεη. 

Σελ παλεξγαηηθή απεξγία ζεκάδεςε ε θαζνιηθή 
ζπκκεηνρή ησλ λαπηεξγαηψλ, πνπ ζπλέρηδαλ αλππν-
ρψξεηα ηνλ απεξγηαθφ ηνπο αγψλα, φπσο θαη ε     

ζπκκεηνρή απφ ρψξνπο δνπιεηάο πνπ αλαπηχζζν-
ληαη εζηίεο αληίζηαζεο ελάληηα ζηελ επίζεζε ηνπ 
θεθαιαίνπ, απφ ρψξνπο δνπιεηάο πνπ ε απεξγία 
έγηλε ππφζεζε ησλ ίδησλ ησλ εξγαδνκέλσλ.  

ε άιινπο θιάδνπο, θαηαγξάθεθε ε ζεκαληηθή ζπκ- 
βνιή ησλ ζσκαηεηαθψλ επηηξνπψλ ζηελ επηηπρία 
ηεο απεξγίαο. ηηο αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο ηεο Αζήλαο, 
φπνπ νη δηνηθήζεηο ησλ ζσκαηείσλ είραλ απνθαζί-
ζεη ζηάζεηο εξγαζίαο, ε Γξακκαηεία Μεηαθνξψλ ηνπ 
ΠΑΜΔ θάιεζε ηνπο εξγαδφκελνπο λα ζπκκεηάζρνπλ 
ζηελ 24σξε απεξγία, θάιεζκα πνπ βξήθε καδηθή 
αληαπφθξηζε απφ 1.300 εξγαδφκελνπο.  

ηηο Σειεπηθνηλσλίεο νη σκαηεηαθέο Δπηηξνπέο 
ηνπ ΔΣΖΠ, φπσο ζηελ «360 Connect», πήξαλ  
πάλσ ηνπο ηελ νξγάλσζε ηνπ απεξγηαθνχ αγψλα, 
ζε αληηπαξάζεζε κε ηελ εξγνδνζία θαη ηνπο κεραλη-
ζκνχο ηεο, πνπ έθηαζαλ αθφκα θαη λα ηξαπκαηίζνπλ 
απεξγφ, πνπ ζπκκεηείρε ζηελ πεξηθξνχξεζε. 

Ζ πξνεηνηκαζία ηεο απεξγίαο έδσζε ηε δπλαηφ-
ηεηα ζηηο δπλάκεηο πνπ ζπζπεηξψλνληαη ζην ΠΑΜΔ 

λα νξγαλψζνπλ θαη λα 
θέξνπλ ζε πέξαο έλα 
πιαηχ άλνηγκα ζηνπο  
ρψξνπο δνπιεηάο, ην 
νπνίν ζπλδπάζηεθε κε 
ηελ νξγάλσζε θηλεην-
πνηήζεσλ πάλσ ζε  
θιαδηθά θαη γεληθφηεξα 
δεηήκαηα. 
    ηνλ Πεηξαηά ε απεξ-
γηαθή ζπγθέληξσζε ηνπ 
ΠΑΜΔ πξαγκαηνπνηή-

ζεθε ζηελ πι. Καξατζθάθε θαη αθνινχζεζε καρεηηθή 
πνξεία ζηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο, ε νπνία θαηέιεμε 
ζην ιηκάλη γηα ηελ πεξηθξνχξεζε ηεο απεξγίαο ησλ 
λαπηεξγαηψλ.  

Πξνκεησπίδα ήηαλ ην παλφ ηεο Γξακκαηείαο 
Πεηξαηά ηνπ ΠΑΜΕ θαη ζηελ θεθαιή ήηαλ ην καδηθφ 
κπινθ ησλ απεξγψλ λαπηεξγαηψλ, κε επηθεθαιήο   
ηα ηαμηθά λαπηεξγαηηθά σκαηεία ΠΕΜΕΝ, ΣΕΦΕΝ-
ΩΝ, ΠΕ-ΝΑΣ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ. Μαδηθά ήηαλ θαη ηα 
κπινθ ησλ κεηαιιεξγαηψλ, ησλ ΟΣΑ θαη ησλ Λατθψλ 
Δπηηξνπψλ, ελψ ξπζκφ θαη  δσληάληα έδηλαλ θνηηε-
ηέο απφ ην Παλεπηζηήκην Πεηξαηά θαη καζεηέο απφ 
Γπκλάζηα θαη Λχθεηα ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Πεηξαηά. 

Σελ θεληξηθή νκηιία έθαλε ν Νίθνο Ξνπξάθεο 
Πξφεδξνο ηνπ Δ.Κ. Πεηξαηά ελψ ραηξεηηζκνχο      
απεχζπλαλ ν Νίθνο Μπνπληνύξνγινπ απφ ην Γ       
Δξγαδνκέλσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ «Μεηαμά» θαη ν 
Γηώξγνο Αλησλόπνπινο πξφεδξνο ηεο Παλει-     
ιήληαο  Έλσζεο  Μαγείξσλ  Δ.Ν. (ΠΔΔΜΑΓΔΝ). 
* Αποζπάζμαηα από ηις ομιλίες ηοσ Ν. Ξοσρά-

θη και ηοσ Γ. Ανηωνόποσλοσ ζηη ζελίδα 3 

 ε πιήξε αλαληηζηνηρία 
κε ηηο αλάγθεο θαη ηελ 

αγσληζηηθή δηάζεζε ησλ λαπ-
ηεξγαηψλ, φπσο απηή αλαδεί-
ρζεθε κε ηελ 9ήκεξε παλει-
ιαδηθή απεξγία, ήηαλ  ν απν-
ινγηζκφο - πξνγξακκαηηζκφο 
πνπ ςήθηζε ε εξγνδνηηθή - 
θπβεξλεηηθή πιεηνςεθία ηεο 
δηνίθεζεο ηεο ΠΝΟ ζηε ζπλε-
δξίαζε ηνπ Σαθηηθνχ Γεληθνχ 
πκβνπιίνπ ηεο Οκνζπνλδίαο, 
15 Γεθέκβξε, ζηξψλνληαο κε 
ηνλ ηξφπν απηφ έδαθνο γηα ηελ 
θιηκάθσζε ηεο επίζεζεο εθν-
πιηζηψλ θαη ηεο θπβέξλεζεο 
ελάληηα ζηνπο λαπηεξγάηεο. 

Σφζν ν απνινγηζκφο - 
πξνγξακκαηηζκφο φζν θαη ην 
ςήθηζκα, πνπ δηακφξθσζε ε 
λφζα πιεηνςεθία ηεο ΠΝΟ, 
ππνγξάθνληαη απφ ηνλ γγ  
ηεο Γ. Υαιά θαη ςεθίζηεθαλ    
κφλνλ απφ ηνλ εξγνδνηηθφ 
θπβεξλεηηθφ ζπλδηθαιηζκφ, 
δελ αλαθέξνπλ νχηε ιέμε γηα 
ηνπο εθνπιηζηέο, ηελ αληηιατ-
θή πνιηηηθή θαη ην πνιηηηθφ 
ηνπο πξνζσπηθφ. Φιελαθή-
καηα, πνπ επαλαιακβάλνληαη 
γηα κηα αθφκα θνξά, θαη         
εθθπιηζηηθέο δηαδηθαζίεο, πνπ  
πξνθαινχλ ηελ νξγή θαη ηελ 
αγαλάθηεζε ησλ λαπηεξγαηψλ.  

Καη νη δχν νκάδεο ηνπ        
εξγνδνηηθνχ θαη θπβεξλεηηθνχ      
ζπλδηθαιηζκνχ κέζα ζηελ Οκν-
ζπνλδία -κε δηαθνξεηηθέο αθε-
ηεξίεο- κε επηθεθαιήο ηνλ γγ 
ηεο ΠΝΟ, Γ. Υαιά θαη ηνλ πξφ-
εδξν ηεο ΠΔΝΔΝ, Αλη. Νηαια-
θνγεώξγν, επηβεβαίσζαλ φηη 
ππεξεηνχλ ηε ζηξαηεγηθή ησλ 
εθνπιηζηψλ,  ηνπ  θεθαιαίνπ. 

ηελ αληίπεξα φρζε, ηα 
ηαμηθά ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ - 
ΣΔΦΔΝΩΝ - ΠΔΔΜΑΓΔΝ, 
κε εθφδην ηελ ηαμηθή γξακκή 
πάιεο, πξφβαιιαλ ηα αηηή-
καηα, ηηο δηεθδηθήζεηο ησλ 
λαπηεξγαηψλ, ζέηνληαο φια  
ηα δεηήκαηα ηεο λαπηεξγαηη-
θήο νηθνγέλεηαο. Καηήγγεηιαλ 
ηελ αληηιατθή πνιηηηθή, ηηο    
θνξναπαιιαγέο θαη ηα άιια      
πξνλφκηα ησλ εθνπιηζηψλ.          

Σελ έληαζε ηεο επηζεηηθφηεηαο 
πνπ εμειίζζεηαη κε ηδηαίηεξε 
ζθνδξφηεηα ελάληηα ζηνπο 
λαπηεξγάηεο ζηα πνληνπφξα 
θαη ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο θα-
ξαβηψλ, ηελ πξνθιεηηθή ζηάζε 
ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Δθν-
πιηζηψλ θαη ησλ άιισλ εθν-
πιηζηηθψλ ελψζεσλ γηα ηηο 
.. Δξγαζίαο, ηε δηάιπζε ηνπ 
ΝΑΣ, ΚΔΑΝ, ηελ ηζνπέδσζε 
ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηε 
θνξνεπηδξνκή, ηε κάζηηγα ηεο 
αλεξγίαο, ηε λαπηηθή εθπαίδεπ- 
ζε, ηελ πγεία, ηελ πξφλνηα θ.ά.  

Καηαςήθηζαλ ηνλ απνινγη-
ζκφ - πξνγξακκαηηζκφ θαη ην 
ςήθηζκα παξσδία ησλ εξγν-
δνηηθψλ θπβεξλεηηθψλ ζπλδη-
θαιηζηψλ.  

Καηήγγεηιαλ ην αληεξγα-
ηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην ησλ 
εθνπιηζηψλ, ηνπ  θεθαιαίνπ, 
ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ - 
ΑΝΔΛ φπσο θαη ηεο ΝΓ, ηνπ 
ΠΑΟΚ, ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο, 
λ. 330/75 θ.ά. ην αληηδξαζηηθφ 
θαηαζηαηηθφ ηεο ΠΝΟ, πνπ 
αιινηψλνπλ ην ζπζρεηηζκφ 
δχλακεο, ηε ζέιεζε ησλ     
λαπηεξγαηψλ, έηζη ψζηε νη 
δπλάκεηο ηνπ εξγνδνηηθνχ θαη  
θπβεξλεηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ 
ζηε ΠΝΟ απφ ηζρλή κεηνςεθία 
λα κεηαηξέπεηαη ζε λφζα  
πιεηνςεθία, κε εηδηθφ ξφιν 
επηθεθαιήο ηε Γηνίθεζε ηεο 
Έλσζεο  Πινηάξρσλ (ΠΔΠΔΝ) 
θαη ηνπο αληηπξνζψπνπο απφ 
ηα άιια ζσκαηεία ζθξαγίδα 
λα ιεηηνπξγνχλ σο κεραλη-
ζκφο ζηελ ππεξεζία ησλ    
εθνπιηζηψλ. 

Απέλαληη ζ’ απηή ηελ θαηά-
ζηαζε, ηα ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ - 
ΣΔΦΔΝΩΝ - ΠΔΔΜΑΓΔΝ, 
θαινχλ ηνπο λαπηεξγάηεο, κε 
νδεγφ ηνλ 9ήκεξν απεξγηαθφ 
αγψλα ηνπο, λα ζπλερίζνπλ 
ζην δξφκν ηνπ ηαμηθνχ αγψ-
λα, ζε θαηεχζπλζε ξήμεο     
θαη αλαηξνπήο ηεο αληηιατθήο 
πνιηηηθήο θαη ηνπο θνξείο ηεο, 
ηνπο εθνπιηζηέο - ην θεθάιαην 
ην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ ηνπο. 

ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΠΕMEN ΓΙΑ ΣΟ 2017  
 Γηνξηή γηα ηα Παηδηά ησλ Μεραληθώλ ζηελ Υίν, Κπξηαθή 

15 Γελάξε. 

 Δπίζθεςε  ζε ΑΔΝ Υίνπ, Γεπηέξα 16 Γελάξε. 

 Κνπή Πξσηνρξνληάηηθήο Πίηαο ηεο Έλσζεο, Πέκπηε 
19 Γελάξε. 

 Γηνξηή γηα ηα Παηδηά  ησλ Μεραληθώλ, Θεξκαζηνιαδάδσλ 
θαη Μαγείξσλ ζηνλ Πεηξαηά, άββαην 21 Γελάξε  2017. 

 Δπίζθεςε ζηελ ΑΔΝ Μαθεδνλίαο, Γεπηέξα 23 Γελάξε. 

 Δπίζθεςε ζηελ ΑΔΝ Κξήηεο, Γεπηέξα 30 Γελάξε. 

 Η 9ήμερη απεργία 2-10 Δεκέμβρη αποτελεί παρακαταθήκη για τους ναυτεργάτες 
και το εργατικό κίνημα. 

 Καθοριστικής σημασίας σε αυτές τις συνθήκες η συμμετοχή των ναυτεργατών 
στην οργάνωση, την περιφρούρηση, την επιτυχία της απεργίας. 

Μ αδηθή - ματητική απάντηση σε κσβέρνη-
ζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ, εθνπιηζηέο, «θνπα- 

ξηέην» ΔΔ-ΓΝΣ-ΔΚΣ-ΔΜ, θαη ζηα άιια θόκκα-
ηα ηνπ θεθαιαίνπ έδσζαλ νη λαπηεξγάηεο κε 
ηελ 9ήκεξε παλειιαδηθή απεξγία 2-10 Γεθέκ-
βξε, πξνβάιινληαο ηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο ηνπ 
θιάδνπ θαη γεληθόηεξα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο.  

Καζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ήηαλ ε ζπκβνιή ησλ 
ζσκαηείσλ ΠΔΜΔΝ,  ΣΔΦΔΝΩΝ,  ΠΔΔΜΑΓΔΝ, 
ΠΔ-ΝΑΣ θαη ησλ άιισλ ηαμηθψλ δπλάκεσλ ηνπ 
ΠΑΜΔ, πνπ έκπξαθηα έθθξαζαλ ηελ αιιειεγγχε 
ηνπο ζηελ πεξηθξνχξεζε ηεο απεξγίαο, ζηνπο θα-
ηαπέιηεο ησλ θαξαβηψλ. Μεγάιε ήηαλ ε ζπκκεηνρή 
ησλ πιεξσκάησλ ησλ θαξαβηψλ, ζηηο απεξγηαθέο 
ζπγθεληξψζεηο ζηνλ Πεηξαηά, ηελ Πάηξα θαη ηελ 
Κέξθπξα. 

Ο 9ήκεξνο απεξγηαθόο αγώλαο 
ησλ λαπηεξγαηώλ είρε απήρεζε  
επξύηεξε ηνπ θιάδνπ. Ήηαλ έλαο 
αγώλαο κε λέα πνηνηηθά ζηνηρεία 
ζηε ζπκκεηνρή θαη ηελ αληνρή       
ησλ λαπηεξγαηώλ, ζηνλ ηξόπν       
νξγάλσζήο  ηνπ.  

Γέρηεθε ρηππήκαηα απφ έλα ζθιεξφ 
κέησπν θπβέξλεζεο, θαη αζηηθψλ θνκ-
κάησλ ΝΓ, ΠΑΟΚ, ΠΟΣΑΜΗ, Έλσζε 
Κεληξψσλ, εθνπιηζηψλ θαη κεγαινα-
γξνηψλ, πεξηθεξεηαξρψλ θαη δεκάξ-
ρσλ θαη ησλ θαηαζηαιηηθψλ κεραλη-
ζκψλ, ηηο εηδηθέο δπλάκεηο ηνπ Ληκελη-
θνχ ψκαηνο πνπ επηρείξεζαλ λα ζπά-
ζνπλ ηελ απεξγία ζηνλ Πεηξαηά, ηελ 
Πάηξα, ηελ Ζγνπκελίηζα θαη ζηα άιια 
ιηκάληα ηεο ρψξαο, αιιά αλαγθάζηεθαλ λα ππν-
ρσξήζνπλ κεηά ηελ απνθαζηζηηθή παξέκβαζε     
ησλ απεξγψλ λαπηεξγαηψλ θαη ησλ δπλάκεσλ ηνπ       
ΠΑΜΔ ζηνπο θαηαπέιηεο ησλ θαξαβηψλ. Με εηδηθφ 
ξφιν ζηνλ απεξγνζπαζηηθφ κεραληζκφ ηα καληξφ-
ζθπια ησλ εθνπιηζηψλ, νη θαζίζηεο ηεο Υξπζήο 
Απγήο.  

Ήηαλ κηα ζθιεξή αλακέηξεζε κε ηε θπβέξλεζε, 
ηνπο εθνπιηζηέο θαη ηα άιια θφκκαηα ηνπ θεθαιαίνπ.  

Κιηκάθσζε ησλ αγσληζηηθψλ θηλεηνπνηήζεσλ πνπ 
μεθίλεζαλ απφ ηελ πξσηνβνπιία ησλ ηαμηθψλ ζπλ-
δηθάησλ πνπ ζπζπεηξψλνληαη ζην ΠΑΜΔ γηα ηηο 
.. Δξγαζίαο, ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, ηε  θνξν-
επηδξνκή, ηελ αλεξγία θ.ά., κε πεξηερφκελν φρη 
κφλν ηελ πάιε γηα παιηά θαη λέα αληεξγαηηθά    
κέηξα, αιιά ηελ αλάδεημε αηηεκάησλ θαη δηεθδηθή-
ζεσλ πνπ είλαη ζηε γξακκή ηεο απνθαηάζηαζεο 
ησλ απσιεηψλ γηα ηνπο λαπηεξγάηεο, γεληθφηεξα 
ηελ εξγαηηθή ηάμε, ζηε γξακκή ηεο δηεθδίθεζεο ησλ 
ζχγρξνλσλ αλαγθψλ ηνπο.  

Απ’ απηή ηε ζθνπηά θαη ε παλειιαδηθή παλεξγα-
ηηθή απεξγία 8 Γεθέκβξε είρε ηε δηθή ηεο ζπκβνιή 
ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάπηπμε κε ηαμηθφ πξν-
ζαλαηνιηζκφ ησλ εξγαηηθψλ θαη ιατθψλ αγψλσλ.  

 

 

Αλαδείρζεθαλ γηα άιιε κία θνξά νη θίινη θαη νη 
ερζξνί ησλ λαπηεξγαηψλ. Απηνί πνπ κηζνχλ ηελ 
νξγάλσζε ησλ λαπηεξγαηψλ θαη ηεο εξγαηηθήο  
ηάμεο. Σν πνηνο είλαη κε πνηνλ θαη πνηα ζπκθέ-
ξνληα εμππεξεηεί θαζνξίδεηαη από απηό πνπ 
ιέεη ν ιαόο «ή κε ην θεθάιαην ή κε ηνπο εξγάηεο». 
Δρζξνί είλαη νη εθκεηαιιεπηέο, νη εθνπιηζηέο, ην 
θεθάιαην, ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ θαη η’ άιια 
αζηηθά θφκκαηα, ην ζχζηεκά ηνπο. 

Γηα άιιε κηα θνξά ππνλνκεπηηθόο ήηαλ ν  
ξόινο ηνπ εξγνδνηηθνύ - θπβεξλεηηθνύ ζπλ-    
δηθαιηζκνύ ζηε ΓΔΔ, ηελ ΑΓΔΓΤ, ηελ ΠΝΟ,        
ΠΔΠΔΝ, ΠΔΝΔΝ θαη άιισλ ξεθνξκηζηηθώλ θαη 
νπνξηνπληζηηθώλ ζπλδηθάησλ.   

Σν άββαην 10 Γεθέκβξε ν εξγνδνηηθφο -          
θπβεξλεηηθφο ζπλδηθαιηζκφο κε επηθεθαιή ηνλ 
Γηάλλε Υαιά γξακκαηέα ηεο ΠΝΟ θαη ηνλ Μαλψιε 
Σζηθαιάθε πξφεδξν ηεο ΠΔΠΔΝ πήξε απφθαζε 
γηα αλαζηνιή ηεο απεξγίαο, πνπ είρε δηακνξθσζεί 
ζηα πιαίζηα ηεο ηξηκεξνχο ζπλεξγαζίαο εθνπιηζηέο 
- σποσργείο νασηιλίας - ΠΝΟ, ηο μητανιζμό ηοσ 
αζηηθνχ θξάηνπο. 

Σα λαπάγηα ηεο ηαμηθήο πάιεο, ε πεξηζσξηαθή 
νκάδα, κε επηθεθαιήο ηνλ Α. Νηαιαθνγηψξγν πξφ-

εδξν ηεο Έλσζεο Ναπηψλ (ΠΔΝΔΝ),     
κε ηελ πξνβηά ηνπ ρακαηιένληα, δελ 
κπνξεί λα θξπθηεί, ζπλερίδεη ηελ ππν-
λνκεπηηθή δξάζε ηεο, είλαη ν ληειάιεο 
ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ εθνπιηζηηθνχ 
θεθαιαίνπ... 

    Σα ηαμηθά ζσκαηεία θαηαςήθηζαλ 
ηελ αλαζηνιή ηεο απεξγίαο θαη    
ηαπηόρξνλα πξόβαιιαλ ηελ αλάγθε 
ζπλέρηζεο θαη θιηκάθσζεο ηνπ           
αγώλα.  

    Οη λαπηεξγάηεο κέζα απφ ηνλ πν-
ιπήκεξν απεξγηαθφ ηνπο αγψλα δνθη-
κάζηεθαλ, απέθηεζαλ πείξα, αληηκεηψ-
πηζαλ απνθαζηζηηθά ηηο δπλάκεηο ηνπ 
«θνηλσληθνχ απηνκαηηζκνχ», ηε ρπδαία 

πξνπαγάλδα ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ εθνπιηζηψλ 
θαη ησλ άιισλ θνκκάησλ ηνπ θεθαιαίνπ.  

Ζ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ δελ πξσηνηχπεζε. 
Αθνινχζεζε ηελ πεπαηεκέλε ησλ πξνεγνχκελσλ 
θπβεξλήζεσλ θξηηήξην ηνπο είλαη ε θεξδνθνξία ησλ 
εθνπιηζηψλ ηνπ θεθαιαίνπ, κέζα απφ ηελ έληαζε 
ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ λαπηεξγαηψλ. 

(Σσνέτεια ζηη ζελίδα 2) 

Μ ε ηε δεκνζίεπζε ησλ 
Θέζεσλ ηεο ΚΕ ζηνλ 

«Ρηδνζπάζηε» θαη ηε πιαηηά 
εμόξκεζε γηα ηε δηάδνζή ηνπο 
ζηηο 18 Δεθέκβξε 2016, μεθίλε-
ζε ε πξνζπλεδξηαθή δηαδηθαζία 
γηα ην 20ν πλέδξην ηνπ ΚΚΕ. 

Η Κεληξηθή Επηηξνπή ηνπ 
ΚΚΕ θαιεί ηα κέιε ηνπ Κόκ-
καηνο θαη ηεο ΚΝΕ λα κειεηή-
ζνπλ ηηο Θέζεηο, λα ζπκβά-
ινπλ ζηε βειηίσζή ηνπο κε ηνλ 
πξνβιεκαηηζκό, ηηο πξνηάζεηο, 
ηηο ππνδείμεηο, ώζηε νη ηειηθέο 
απνθάζεηο λα απνθξπζηαιιώ-
ζνπλ ηελ πινύζηα αηνκηθή θαη 
ζπιινγηθή πείξα πνπ ζπγθε-
ληξώζεθε απηά ηα ρξόληα. 

Πξώηνο ζηόρνο ε πιαηηά 
δηαθίλεζε ησλ Θέζεσλ θαη ε 
νξγάλσζε ηεο ζπδήηεζεο, κε 
ζθνπό ηε ζπγθέληξσζε γλσ-
κώλ θαη παξαηεξήζεσλ από 
θίινπο θαη νπαδνύο, από θάζε 
αγσληζηή θαη αγσλίζηξηα πνπ - 
αλεμάξηεηα από επηκέξνπο 
απόςεηο - θαηαλνεί ηελ αλα-
γθαηόηεηα ελόο πνιύ πην       
ηζρπξνύ ΚΚΕ. Ελόο ΚΚΕ κε 
επηζηεκνληθά επεμεξγαζκέλεο 

ζέζεηο, ηζρπξνύ ζηνλ αγώλα 
ελάληηα ζηελ εθκεηάιιεπζε, 
ζηνλ ηκπεξηαιηζηηθό πόιεκν 
θαη ηε θηώρεηα, ζηνλ αγώλα 
γηα ηελ νηθνδόκεζε ηεο θνηλσ-
ληθήο ζπκκαρίαο ζε αληηθαπη-
ηαιηζηηθή - αληηκνλνπσιηαθή 
θαηεύζπλζε, γηα ηελ θνηλσληθή 
αλαηξνπή θαη ηελ εξγαηηθή 
εμνπζία. 

(www.kke.gr,  
www.rizospastis.gr, 

www.902.gr ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΠΝΟ 
Μακριά από τις ανάγκες και                            

τις διαθέσεις των ναυτεργατών 

Θέζειρ ηηρ ΚΕ για ηο 20ο ςνέδπιο ηος ΚΚΕ 

ΙΥΤΡΟΠΟΙΟΤΜΕ ΣΟ ΚΚΕ  
ΓΙΑ ΔΤΝΑΣΟ ΕΡΓΑΣΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ  

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΜΜΑΥΙΑ  
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞΟΤΙΑ - ΣΟ ΟΙΑΛΙΜΟ 

http://www.kke.gr
http://www.rizospastis.gr
http://www.902.gr


Δεκέμβρης 2016 Σελίδα 2 

 

 

 

ΜΖΝΗΑΗΑ                                            

ΤΝΓΗΚΑΛΗΣΗΚΖ                                       

ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ  

Ηδηνθηεζία ηνπ πιιφγνπ                          

Ναπηεξγαηηθή                                              

πλδηθαιηζηηθή Κίλεζε 

ΤΝΣΑΔΣΑΗ                                        

ΑΠΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

Δθδφηεο - Τπεχζπλνο                         

ζχκθσλα κε ην λφκν: 

ΜΑΡΗΟΛΖ ΩΣΖΡΗΟ                      

Κνινθνηξψλε 99                                   

Πεηξαηάο - ΣΚ: 185 35                                   

Σει: 210 - 41 17 578                            

Φαμ: 210 - 41 37 271 

Τπεύζπλε  

Σππνγξαθείνπ:                     

ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΜΑΡΗΑ                                

Ναπάξρνπ Ννηαξά 92 

Πεηξαηάο - ΣΚ: 185 35                                 

Σει: 210 - 41 70 479 

ΔΣΖΗΑ ΤΝΓΡΟΜΖ                                        

Δζσηεξηθνχ: Δπξψ 15                                    

Δμσηεξηθνχ: Δπξψ 50 

 Άθαξπεο απέβεζαλ νη έξεπλεο ζηνλ αξσληθφ 
γηα ηνλ εληνπηζκφ 34ρξνλνπ επίθνπξνπ, κέινπο 
ηνπ πιεξψκαηνο ηνπ Δ/Γ-Ο/Γ πινίνπ “ΔΛΤΡΟ“, 
ηνπ νπνίνπ ε ηχρε αγλνείηαη απφ ηηο 4 ην πξσί 
ηεο Παξαζθεπήο 23/12/2016. 

 Έλαο 49ρξνλνο λαχηεο ηνπ Δ/Γ-Ο/Γ πινίνπ 
“ΟΤΠΔΡ ΦΔΡΡΤ” ηξαπκαηίζζεθε ζην γθαξάδ 
ηνπ πινίνπ θαηά ηε θφξησζε Φ/Γ νρήκαηνο κε 
επηθαζήκελν, 26/11/2016, ζηε Ραθήλα θαη δηαθν-
κίζζεθε ζην ηζκαλφγιεην. 

 Γχν ιηκελεξγάηεο ηξαπκαηίζηεθαλ θαηά ηελ εθηέ- 
ιεζε εξγαζηψλ θφξησζεο ζε Φ/Γ πινία. Ο έλαο 
ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε 26/11/2016 θαη ν άιινο  
ζηελ Καιακάηα 21/12/2016. Γηαθνκίζζεθαλ θαη νη 
δχν ζηα ηνπηθά λνζνθνκεία κε θαηάγκαηα. 

 Ππξθαγηά μέζπαζε, 04/12/2016, ζην ειιελφ-
θηεην Φ/Γ πινίν ”ANTAIOS” 860 λ.κ. αλνηρηά 
ηνπ Cape Town ζηε Ν. Αθξηθή. ηε ζπλέρεηα 
πιεκκχξηζε ην κεραλνζηάζην ηνπ πινίνπ, ρσξίο 
φκσο λα ππάξμνπλ ζχκαηα. 

 Γεθάδεο αγλννχκελνη θαη ηνπιάρηζηνλ 35 
άλζξσπνη έρνπλ δηαζσζεί, 08/12/2016, κεηά απφ 
ηε βχζηζε ελφο θέξπ ελψ έπιεε απφ ηελ Τεκέλε 
πξνο ηε νθφηξα θαη είρε ραζεί 5 κέξεο λσξίηεξα. 

 Σξεηο άλζξσπνη έραζαλ ηε δσή ηνπο θαη έλαο 
βξίζθεηαη ζε ζνβαξή θαηάζηαζε ιφγσ εηζπλνήο 
ηνμηθψλ αεξίσλ, θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζηψλ     
ζπληήξεζεο ζην Ro-Pax “SANSOVINO” ζην 
ιηκάλη Μεζίλα ηεο Ηηαιίαο, 29/11/2016.   

 Έλα ηξαληθφ Φ/Γ πινίν ην “JOUYA”, ρηππήζε-
θε, 23/12/2016, απφ πχξαπιν πνπ εθηνμεχηεθε 
απφ ηελ αθηή ηεο Τεκέλεο κε απνηέιεζκα 7 παθη-
ζηαλνί λαπηεξγάηεο λα ζθνησζνχλ θαη κφλνλ ν 
ππνπινίαξρνο πνπ έπεζε ζηε ζάιαζζα ζψζεθε. 

 Άιινη 6 παθηζηαληθνί λαπηεξγάηεο ζθνηψζεθαλ, 
λσξίηεξα απηφ ην κήλα, απφ βνκβαξδηζκφ Φ/Γ 
πινίνπ απφ πνιεκηθά αεξνπιάλα ηεο ανπδηθήο 
Αξαβίαο αλνηθηά ηεο Mokha ηεο επαξρίαο Γηεκελη-
ηψλ Taizz. 

 Έλαο εξγαδφκελνο ζθνηψζεθε θαη δχν αθφκα 
ηξαπκαηίζηεθαλ απφ έθξεμε θαηά ηε δηάξθεηα επη-
ζθεπήο ζε Γ/Ξπινην κεηαθνξάο θαπζίκσλ ζηελ 
Κσλζηαληηλνχπνιε, 02/12/2016. Απηφπηεο κάξηπ-
ξαο, δήισζε: «Δςζηςσώρ, είμαζηε μάπηςπερ ζε 
μια ακόμα δολοθονία εν ώπα επγαζίαρ, με 
θύμα έναν Σύπιο επγαζόμενο ζε ένα μέπορ 
όπος ηα παλιά δεξαμενόπλοια επιζκεςάζονηαι 
σωπίρ μέηπα  αζθαλείαρ.» 

Η ύιε ηνπ       

παξόληνο        

θύιινπ έθιεηζε                         

24/12/2016 

(Σσνέτεια από ηη ζελίδα 1) 

Υ σξίο λα ραζεί ρξφλνο πξέπεη λα 
ζπλεδξηάζνπλ ηα Γ ησλ ζπλδηθά-

ησλ, νη ζσκαηεηαθέο επηηξνπέο, νη επηηξνπέο 
αγψλα ψζηε λα ππάξρεη ζπιινγηθή εθηίκε-
ζε ηεο απεξγίαο θαηά ρψξν δνπιεηάο θαη 
θιάδν, λα δνζεί ψζεζε γηα ηε ζπλέρεηα.  

Ζ εθηίκεζε ηεο απεξγίαο δελ κπνξεί λα 
είλαη απιά αξηζκεηηθή, πξέπεη λα γίλεη ζπ-
δήηεζε φηη ήηαλ κηα ζθιεξή αλακέηξεζε 
απέλαληη ζηελ θπβέξλεζε θαη ζηελ εξγν-
δνζία, απέλαληη ζηηο άιιεο ζπλδηθαιηζηηθέο 
δπλάκεηο πνπ ηελ ππνλφκεπζαλ ηφζν ζην 
πεξηερφκελν φζν θαη ζηνλ αγψλα. Να πξν-
εηνηκαζηνχλ δπλάκεηο γηα ηε ζπλέρεηα, λα 
εμεγεζεί ζε ηη θάζε βξηζθφκαζηε, πνηα 
πξέπεη λα είλαη ε απάληεζε ηεο εξγαηηθήο 
ηάμεο. Να δνζεί έκθαζε ζηα πξνβιήκαηα 
θάζε ρψξνπ θαη θιάδνπ, πσο ζα παξέκ-
βνπλ ηα ζπλδηθάηα θαη νη επηηξνπέο επη-
δηψθνληαο λα γεληθεπηεί ν αγψλαο ζπλνιη-
θά ελάληηα ζηελ αληηιατθή πνιηηηθή. 

Ζ εθηίκεζε θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο ζπλέ-
ρεηαο πξέπεη λα γίλεη θαη ζην πιαίζην ησλ 
απνθάζεσλ ηεο 4εο ζπλδηάζθεςεο ηνπ 
ΠΑΜΔ. Δίλαη αξθεηέο ρηιηάδεο πνπ ςήθη-
ζαλ ηε ζπκκεηνρή ησλ ζπλδηθάησλ ηνπο ζηε 
πλδηάζθεςε ηνπ ΠΑΜΔ, ρξεηάδεηαη λα 
ζπδεηήζνπκε καδί ηνπο γηα ηελ θιηκάθσζε 
ηνπ αγψλα ηελ αλαζχληαμε θαη αληεπίζεζε 
ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο.  

Υξεηάδεηαη εηνηκφηεηα ησλ ηαμηθψλ ζπλ-
δηθάησλ, ηνπ ΠΑΜΔ γηα ηηο εμειίμεηο. Ζ 
θπβέξλεζε είλαη ζε θάζε δηαπξαγκάηεπ-
ζεο φρη κφλν γηα ηα εξγαζηαθά πνπ θαίλε-
ηαη φηη ζε κεγάιν βαζκφ ηα έρεη θιείζεη 
αιιά γηα ην λέν παθέην κέηξσλ κέρξη ην 
2020, έλα παθέην αληηιατθψλ κέηξσλ αξθε-
ηψλ δηο επξψ πνπ πεξηιακβάλεη λέεο κεηψ-
ζεηο ζε κηζζνχο θαη ζπληάμεηο, δξακαηηθή 
κείσζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ θαη άιια κέηξα. 
Ζ θπβέξλεζε επηδηψθεη λα θιείζεη ηε      
ζπκθσλία κε θξηηήξην ηα ζπκθέξνληα      
ησλ εθνπιηζηψλ,  ηεο αζηηθήο  ηάμεο, κε  

ηνπο δαλεηζηέο ΔΔ, ΓΝΣ, κε ηε ζηήξημε ηεο 
ΝΓ θαη ησλ άιισλ θνκκάησλ ηνπ θεθαιαί-
νπ, πνπ δηαγθσλίδνληαη λα εληζρχζνπλ ηε 
ζέζε ηνπο, ζηελ αλακφξθσζε ηνπ αζηηθνχ      
πνιηηηθνχ ζθεληθνχ πνπ είλαη ζε εμέιημε. 

Ζ αληηπαξάζεζε ησλ αζηηθψλ θνκκάησλ, 
φπσο απνηππψζεθε θαη ζηε ζπδήηεζε γηα 
ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2017, δελ 
έρεη λα δψζεη ηίπνηα ζεηηθφ γηα ην ιαφ.  

Οη εμαγγειίεο Σζίπξα, γηα ην επίδνκα 
ζηνπο ζπληαμηνχρνπο πνπ ην βάθηηζε 13ε 
ζχληαμε θαη νη πξνζδνθίεο πνπ πξνζπα-
ζνχλ λα θαιιηεξγήζνπλ φιεο νη αζηηθέο δπ-
λάκεηο γηα ηελ πεξηβφεηε θαπηηαιηζηηθή αλά-
πηπμε, είλαη παγίδα γηα ην ιαφ πνπ ζα ζπλε-
ρίζεη λα πιεξψλεη θαη ην κάξκαξν ηεο θξί-
ζεο φζν δηαξθεί αιιά θαη ηεο «αλάπηπμεο». 
Δπηδηψθνπλ λα ηνλ ρεηξαγσγήζνπλ ζην ιαφ, 
λα ηνλ θξαηνχλ εγθισβηζκέλν ζηελ πξνν-
πηηθή ησλ ζπζηψλ γηα ηελ θαπηηαιηζηηθή αλά-
πηπμε θαη ηελ θπβεξλεηηθή ελαιιαγή ζηε 
θχια - Υάξπβδε ζε ζπλζήθεο πνπ νη ηκπε-
ξηαιηζηηθέο αληηζέζεηο ζηελ πεξηνρή νμχλν-
ληαη, απμάλνληαο ηνπο θηλδχλνπο γεληθεπκέ-
λνπ πνιέκνπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. 

Οη απεξγηαθέο κάρεο 24 Ννέκβξε   
θαη 8 Γεθέκβξε, ν 9ήκεξνο απεξγηαθόο 
αγώλαο ησλ λαπηεξγαηώλ θαη όζνη  
αγώλεο πξνεγήζεθαλ απέδεημαλ όηη 
κνλαδηθή πξννπηηθή γηα ηνπο εξγαδό-
κελνπο, γηα ην ιαό, είλαη ε νξγάλσζε 
θαη  ε  αλάπηπμε  ηεο  πάιεο.  

Ζ αληηπαξάζεζε κε ην δξφκν ηεο θαπη-
ηαιηζηηθήο βαξβαξφηεηαο, κε ηα κνλνπψ-
ιηα θαη ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο 
ψζηε λα δπλακψζεη ε πάιε ηεο θνηλσλη-
θήο ζπκκαρίαο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 
αλαγθψλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ησλ     
ιατθψλ ζηξσκάησλ, γηα ηελ πξννπηηθή    
ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ πινχηνπ πνπ 
παξάγνπλ θαη ηεο δηθήο ηνπο εμνπζίαο. 

Μέζα ζε απηέο ηηο ζθιεξέο ζπλζήθεο, 
ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε γελληνχληαη δπλα-
ηφηεηεο  ζπζπείξσζεο  λέσλ  εξγαηηθψλ  -  

ιατθψλ δπλάκεσλ κε ην ΠΑΜΔ, φπσο     
απνδείρζεθε θαη ζηελ πξφζθαηε πλδη-
άζθεςή  ηνπ. 

Βαζηθό δήηεκα είλαη πσο θάζε ζπλδη-
θάην θαη επηηξνπή αγώλα ζα πηάζεη 
πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηα θαξά-
βηα γεληθόηεξα ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο 
θαη λα επηδηώμεη λα δηακνξθώζεη έλα 
αγσληζηηθό πξόγξακκα δξάζεο. 

Οη αγώλεο πνπ αλαπηύζζνληαη θαη      
ε πξνζπάζεηα πνπ θάλνπλ ηα ηαμηθά 
ζσκαηεία πξέπεη λα επηδηώθεηαη λα 
γεληθεύεηαη θαηά θιάδν, λα δπλακώλεη  
ε αιιειεγγύε θαηά θιάδν θαη ηνπηθά.  

Να νξγαλσζεί θαιά ε αιιειεγγύε  
ζε όζνπο ππνθέξνπλ, αλέξγνπο,     
θησρέο εξγαηηθέο ιατθέο νηθνγέλεηεο, 
πξόζθπγεο  θαη  κεηαλάζηεο. 

Να κεηξήζνπκε λέα βήκαηα ζηελ  
αιιαγή ηνπ ζπζρεηηζκνύ ζηα ζπλδη-
θάηα ππέξ ηνπ ΠΑΜE - ΝΑΤΣΔΡΓΑΣΩΝ, 
πνπ εθηηκνύλ ηελ ηαμηθή ζπλέπεηα θαη ηε 
δξάζε ηνπ. 

Ζ πείξα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα απηνχ 
ηνπ αγψλα ρξεηάδεηαη λα αμηνπνηεζνχλ 
γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο πάιεο, 
ηελ νηθνδφκεζε ηεο θνηλσληθήο ζπκκα-
ρίαο ησλ λαπηεξγαηψλ, ηεο εξγαηηθήο     
ηάμεο κε ηε θησρή αγξνηηά θαη ηνπο    
απηναπαζρνινχκελνπο, γηα λα δπλακψζεη 
ε πάιε ελάληηα ζηελ θπβέξλεζε, ηελ     
ΔΔ, ζηνπο εθνπιηζηέο, ζηα κνλνπψιηα 
θαη ην πνιηηηθφ ηνπο πξνζσπηθφ, ην        
ζχζηεκά  ηνπο. 

Ζ απεξγία καο βξίζθεη αμηόκαρνπο, 
κε απηνπεπνίζεζε γηα ην δίθην ηνπ   
αγώλα καο, ζε πνξεία νξγάλσζεο,  
αλακέηξεζεο θαη  αλαηξνπήο.  

Με φιεο καο ηηο δπλάκεηο πξνεηνηκαδφ-
καζηε θαη ζχληνκα ζα καο βξνπλ κπξνζηά 
ηνπο.  

Απαηηνύκε δηθαηώκαηα ζηελ εξγαζία 
θαη ηε δσή, κε βάζε ηελ επνρή καο, ηηο 
ζύγρξνλεο αλάγθεο καο! 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΩΝ ΝΑΤΣΕΡΓΑΣΩΝ 

 χκπησζε επαλαιακβαλφκελε  
παχεη λα είλαη ζχκπησζε. Καη γηα 

φπνηνλ είρε ακθηβνιίεο φηη ε θπβέξλεζε 
ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ κε ηελ πνιηηηθή ηεο πξνσ-
ζεί ηνλ θαηεπλαζκφ ησλ θαζηζηνεηδψλ ηεο 
εγθιεκαηηθήο Υξπζήο Απγήο, δηακνξθψλεη 
θιίκα αλνρήο ηνπο, φπνηνο ζεσξνχζε φηη 
ήηαλ ππεξβνιηθά φζα γξάθηεθαλ κε αθνξ-
κή ηελ επίζθεςε ζην Καζηειφξηδν, ηφηε δελ 
έρεη παξά λα δηαβάζεη ηηο δειψζεηο ηνπ 
πξψελ ππνπξγνχ Γηθαηνζχλεο θαη λπλ 
βνπιεπηή ηνπ ΤΡΗΕΑ:  

«Ζ εηθφλα ηεο ζπλχπαξμεο ζην Καζηε-
ιφξηδν θαη ζηε Ρσ ζε πνιινχο δελ καο 
άξεζε. Απφ ηελ άιιε, φκσο, πξέπεη λα απν- 
θαζίζνπκε ηη πξνηηκνχκε: Μηα πξνζπάζεη-
α έληαμεο ηεο Υξπζήο Απγήο ζην θιίκα ηεο 
δεκνθξαηίαο ή ηε δηαξθή ξήμε. Καηά ηε 
γλψκε κνπ, πξέπεη λα πξνεγεζεί ε νπζία 
κηαο ζχγθιηζεο, δειαδή ν εθδεκνθξα-
ηηζκφο, θαη λα αθνινπζήζνπλ νη εηθφλεο».  

Οη δηεπθξηλίζεηο Παξαζθεπφπνπινπ φρη 
κφλν δελ ζπληζηνχλ «δηφξζσζε» ή «αλα-
ζθεπή» αιιά επηβεβαηψλνπλ ηηο αξρηθέο 
δειψζεηο κε ηνλ πιένλ μεθάζαξν ηξφπν. 

Γελ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ γίλνληαη 
δειψζεηο ηνπ ηχπνπ, «κε κηα πην ζνβαξή 
Υξπζή Απγή κπνξνχκε λα θάλνπκε ρσ-
ξηφ» θαη απφ ζηειέρε ηνπ ΤΡΗΕΑ αιιά 
θαη άιισλ αζηηθψλ θνκκάησλ. 
Δρνπλ γξαθηεί, άιισζηε, θαη 
ζε κεξίδα ηνπ αζηηθνχ Σχπνπ, 
πνπ κάιηζηα ζήκεξα θαηεγν-
ξεί ηνλ ΤΡΗΕΑ γηα ην θιεξη 
ηνπ κε ηνπο λαδί. Νσπέο είλαη 
επίζεο νη εηθφλεο ζηειερψλ ηεο 
ΝΓ πνπ κίιαγαλ κε ηα θαζη-
ζηνεηδή κέζα ζηε Βνπιή ζαλ 
λα ήηαλ ...θνιιεηάξηα. 

Δίλαη λσπέο νη κλήκεο απφ 
δειψζεηο θαινπηάζκαηνο πα-
ξακνλέο ηνπ δεχηεξνπ γχξνπ 
ησλ ηνπηθψλ εθινγψλ, πξνθεηκέλνπ λα 
πξνζειθχζνπλ ςεθνθφξνπο ηεο Υξπζήο 
Απγήο ή ηα ζηειέρε ηεο, ψζηε λα δψζνπλ 
γξακκή ζηνπο ςεθνθφξνπο γηα ηνλ έλαλ ή 
ηνλ άιινλ ππνςήθην.  

Γελ πξέπεη επίζεο λα μερλάκε ηηο πα-
ξάμελεο επαηζζεζίεο γηα ηα δηθαηψκαηα 
ησλ πξνθπιαθηζκέλσλ λαδί απφ ηελ πξψ-
ελ πξφεδξν ηεο Βνπιήο θαη άιια πνιιά.  

Κη φια απηά ελψ ε δίθε γηα ηε δνιν-
θνλία ηνπ Π. Φχζζα, γηα ηηο εγθιεκα-
ηηθέο επηζέζεηο ζε εξγαδφκελνπο ζην      
Πέξακα θαη ζε Αηγχπηηνπο ςαξάδεο ήηαλ 
ζε εμέιημε. 

Γελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία φηη κε 

πνιινχο θαη δηάθνξνπο ηξφπνπο ε θπβέξ-

λεζε αιιά θαη άιια αζηηθά θφκκαηα     

επηρεηξνχλ λα «αζσψζνπλ» ηνπο ρξπζαπ-

γίηεο. Να ηνπο «βγάινπλ ιάδη», λα εμσξαΐ-

ζνπλ ην δνινθνληθφ ηνπο ραξαθηήξα,  πνπ  

πάεη  ρέξη - ρέξη  κε  ηε λαδηζηηθή θαζηζηη-

θή ηδενινγία ηνπο. Γηαδηθαζία 

πνπ γίλεηαη είηε εληφο είηε  

εθηφο Βνπιήο.  

    Δλίνηε βιέπνπκε ηνπο ρξπ-

ζαπγίηεο - εληφο Βνπιήο - λα 

ιέλε θαιά ινγάθηα γηα ηνπο 

θπβεξλψληεο, πνπ κε ηελ πνιη-

ηηθή ηνπο εμππεξεηνχλ ηηο αλά-

γθεο ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ. 

Πξφζθαηα, ηνπο είδακε «αιά 

κπξαηζέηα» ζην Καζηειφξηδν.  

Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη 

φηη ηε ζηηγκή πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε 

δηεξγαζίεο ζην αζηηθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα, 

αθνχγνληαη δειψζεηο απφ ΤΡΗΕΑ κεξηά 

φηη πξέπεη λα ππάξρεη ζχγθιηζε κε ηε    

Υξπζή Απγή. Καη απηφ ηα ιέεη φια...  

Δίλαη επίζεο ραξαθηεξηζηηθφ φηη ππάξρεη 
νιφθιεξν άικπνπκ κε θσηνγξαθίζεηο εθ-
πξνζψπσλ ησλ αζηηθψλ θνκκάησλ κε ηε ΥΑ. 

Κακηά εληχπσζε δελ πξέπεη λα πξν-
θαινχλ φια απηά. Όπσο ζεκείσλε ν  
«Ρηδνζπάζηεο» ζε άξζξν ηνπ ηηο πξνεγνχ-
κελεο κέξεο, ε ΥΑ δελ είλαη «μέλν» ζψκα 
γηα ην αζηηθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα παξ' φιεο 
ηηο δηαθνξέο ηνπ κε ηα άιια αζηηθά θφκκαηα, 
ηδενινγηθέο, πνιηηηθέο, θ.ιπ., απνηειεί κηα 
εθεδξεία γηα ην θεθάιαην, ρξήζηκε ζε δχ-
ζθνιεο πεξηζηάζεηο. Άιισζηε, ηέηνηεο δηα-
δηθαζίεο «μεπιχκαηνο» θαη αλακφξθσζεο 
θαζηζηηθψλ δπλάκεσλ έρνπλ ζπληειεζηεί 
ζε πνιιά θξάηε ηεο «δεκνθξαηηθήο» ΔΔ, 
κε απνηέιεζκα θάπνηεο απ' απηέο λα παίξ-
λνπλ κέξνο ζε θπβεξλήζεηο ζπλεξγαζίαο 
κε άιια αζηηθά θφκκαηα. Γηαηί φρη θαη νη 
«αλακνξθσκέλνη» ρξπζαπγίηεο ζην κέιινλ; 

Γελ πξέπεη λα ππάξμεη θακία αλνρή ζην 
λαδηζκφ νχηε ζε απηνχο πνπ ηνλ εμσξαΐ-
δνπλ. Γηαηί ε Ηζηνξία έρεη δείμεη φηη απηή      
ε αλνρή δπλακψλεη θαη πξνεηνηκάδεη γηα 
πνιιά θαη ζνβαξά δεηλά ζε βάξνο ησλ 
εξγαδνκέλσλ. 

Ποιοι «βγάζουν λάδι» τους ναζί ! 

ΠΕΙΡΑΣΕΙΑ και ΠΡΟΥΤΓΙΚΟ  
αιτία έχουν τον ιμπεριαλισμό! 

Π εηξαηηθή επίζεζε δέρζεθε, 27/11/2016, ην 
ειιελόθηεην πινίν - ςπγείν “SARONIC 

BREEZE”, ζην αγθπξνβόιην Cotonou ηνπ Benin.  
ύκθσλα κε ην ξσζηθό ππνπξγείν Εμσηεξηθώλ, 
νη πεηξαηέο απήγαγαλ ηξείο Ρώζνπο λαπηεξγάηεο 
θαη ηνπο νδήγεζαλ ζε άγλσζηε  ηνπνζεζία. 

Απφ ηελ άιιε, ζηελ αλαηνιηθή Αθξηθή, φπνπ αλ 
θαη  ν αξηζκφο επηζέζεσλ έρεη κεησζεί ν θίλδπλνο δελ 
έρεη εμαιεηθζεί αθφκα, ην ΝΑΣΟ -κεηά απφ δέθα θαη 
πάλσ ρξφληα επηρεηξήζεσλ ζηνλ θφιπν ηνπ Άληελ- 
αλαθνίλσζε φηη νινθιήξσζε ηελ απνζηνιή ηνπ ζηελ 
πεξηνρή ηνπ Κέξαηνο ηεο Αθξηθήο, κεηαθέξνληαο ηηο 
δπλάκεηο ηνπ ζηε Μαχξε Θάιαζζα θαη ηε Μεζφγεην, 
κε πξφζρεκα ...ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο 
κεηαθνξάο πξνζθχγσλ, πνπ ην ίδην δηψρλεη απφ ηηο 
παηξίδεο ηνπο! 

Θπκίδνπκε φηη ην ΝΑΣΟ έρεη 4 κφληκεο αξκάδεο 
ζηε Μεζφγεην, κε ηηο δχν πιένλ λα επηρεηξνχλ ζηνλ 
ειιεληθφ ζαιάζζην ρψξν, παξαηαγκέλεο δίπια ζε 
ξσζηθά πνιεκηθά πινία πνπ πεγαίλνπλ πξνο πξία, 
ζηα πιαίζηα ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ αληαγσληζκψλ γηα 
ηνλ έιεγρν ησλ πεγψλ θαη ησλ δξφκσλ κεηαθνξάο 
ελέξγεηαο. Αληαγσληζκνί πνπ έρνπλ άκεζε αληαλά-
θιαζε ζε Αηγαίν θαη Κχπξν, φπνπ εθδειψλνληαη 
εληνλφηεξα νη ηνπξθηθέο πξνθιήζεηο θαη παξαβηάζεηο 
ειιεληθψλ θπξηαξρηθψλ  δηθαησκάησλ. 

Σν θελφ πνπ αθήλεη ε απνρψξεζε ηνπ ΝΑΣΟ  
ζηνλ θφιπν ηνπ Άληελ, αλέιαβε λα θαιχςεη ε ΔΔ, ε 
νπνία -επηβεβαηψλνληαο φηη «Έλσζε θαη ΝΑΣΟ πν-
ιέκνπ ζπλδηθάην»- απνθάζηζε ηελ επέθηαζε κέρξη 
ην ηέινο ηνπ 2018 ηεο επηρείξεζεο EUNAVFOR, ε 
νπνία ζρεδηαδφηαλ λα νινθιεξσζεί ζην ηέινο ηνπ 
2016. Απνζηνιή, πνπ πεξηιακβάλεη πξνζσπηθφ  
1.200 αηφκσλ, 4 - 6 πνιεκηθά πινία θαη 2 - 3 αεξν-
ζθάθε πεξηπνιηψλ απφ θξάηε - κέιε ηεο ΔΔ, κεηαμχ 
ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα! 

Μ αδηθή ζπγθέληξσζε πξαγκαηνπνίεζαλ νη λαπ-
ηεξγάηεο ην πξσί ηεο Γεπηέξαο 05/12/2016, ζηνλ 

Αγ. Γηνλχζην έμσ απφ ην πινίν «ΔΛΤΡΟ» ζην ιηκάλη ηνπ 
Πεηξαηά, ζην πιαίζην ηεο δεχηεξεο 48σξεο απεξγίαο ηνπο. 
Αθνινχζεζε δπλακηθή πνξεία ζην ππνπξγείν Ναπηηιίαο, 
φπνπ θακία δέζκεπζε δελ δφζεθε απφ ηνλ ππνπξγφ Π.  
Κνπξνπκπιή θαηά ηε ζπλάληεζή ηνπ κε ηα λαπηεξγαηηθά 
ζσκαηεία.  

ηε ζπγθέληξσζε εθ κέξνπο ησλ ηαμηθψλ ζσκαηεί-
σλ κίιεζε ν πξφεδξνο ηεο ΠΔΜΔΝ, άββαο Σζηκπόγινπ,  
ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζηελ επίζεζε πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 
λαπηεξγάηεο ζην Φνξνινγηθφ θαη ην Αζθαιηζηηθφ. Καηήγ-
γεηιε ηηο κεζνδεχζεηο απφ πιεπξάο θπβέξλεζεο θαη εθνπιη-
ζηψλ γηα ππνλφκεπζε ηνπ  αγψλα πξνζπαζψληαο λα ρξε-
ζηκνπνηήζνπλ σο πξφζρεκα ηηο εθδξνκέο ησλ καζεηψλ. 
Σφληζε φηη πξφθεηηαη γηα έλαλ αγψλα πνπ αθνξά φιν ην 
εξγαηηθφ - ιατθφ θίλεκα, θαζψο βαζηθφ αίηεκα ησλ λαπηεξ-
γαηψλ είλαη ε θαηάξγεζε ηνπ λφκνπ - ιαηκεηφκνπ 4387/2016 
γηα ην Αζθαιηζηηθφ. Κάιεζε ζε νξγάλσζε ηεο πάιεο ελάληη-
α ζηελ αληηιατθή πνιηηηθή ηνλίδνληαο φηη κνλαδηθφο δξφκνο 
γηα ηνπο λαπηεξγάηεο θαη ην ιατθφ θίλεκα είλαη ν δξφκνο 
ηνπο αγψλα. 

Πξόηεηλε ε ζπλεδξίαζε ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο 
λα γίλεη αλνηρηή «ελώπηνο ελσπίσ» κπξνζηά ζηνπο 
θαηαπέιηεο ησλ πινίσλ, πξνθεηκέλνπ λα ρηππεζνχλ ππν-
λνκεχζεηο θαη κεραλνξξαθίεο θαη ν θαζέλαο λα αλαιάβεη ηηο 
επζχλεο ηνπ. Γη’ απηφ θαη ηα ηαμηθά λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία 
καδί κε ηα πιεξψκαηα πήγαλ ζην πινίν «ΔΛΤΡΟ». Ωζηφ-
ζν ε ππφινηπε δηνίθεζε ηεο ΠΝΟ δελ εκθαλίζηεθε. Μεηά 
απφ απηφ, ηα ηαμηθά λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία κε λέα ζπγθέ-
ληξσζε ησλ πιεξσκάησλ έθζαζαλ κε πνξεία ζην θηίξην ηεο 
ΠΝΟ, φπνπ θαη ζπλεδξίαζε ηειηθά ε Δθηειεζηηθή, κε απνηέ-
ιεζκα ηελ θήξπμε θαη ηξίηεο 48σξεο απεξγίαο.  

Σν βξάδπ ν ππνπξγφο αηθληδηαζηηθά απαίηεζε έθηαθηε 
ζπλάληεζε κε ηελ δηνίθεζε ηεο ΠΝΟ, αμηψλνληαο λα δξνκν-
ινγεζεί ...«έλα πινίν αζθαιείαο» ζε θάζε αθηνπιντθή 
γξακκή (είλαη άγλσζην αθφκα θαη αλ επαξθεί ην ζχλνιν ησλ 
αθηνπιντθψλ πινίσλ γηα θάηη ηέηνην). Όκσο, ε απνθαζηζηη-
θφηεηα ησλ λαπηεξγαηψλ αθχξσζε θαη απηή ηελ απεξγνζπα-
ζηηθή πξνζπάζεηα. 

Αποτέλεσμα ΑΓΩΝΑ εργαζομέ-
νων σε ναυπηγείο στη Γαλλία 

Θ εηηθό απνηέιεζκα είρε ν αγώλαο 
ησλ 30 Ειιήλσλ θαη κεηαλαζηώλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ εηαηξεία γύςηλσλ θαηα-
ζθεπώλ «Α. Γξάςαο» ζε λαππεγείν ηεο Γαι-
ιίαο (ελ-Ναδέξ), όπνπ πξαγκαηνπνίεζαλ 
απεξγία 20-21 Δεθέκβξε δηεθδηθώληαο ιύ-
ζεηο ζηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησ-
πίδνπλ, κε βαζηθόηεξα ηα ρακειά κεξνθάκα-
ηα θαη ηελ απιήξσηε ππεξσξία. 

Οη εξγαδόκελνη ζπζπεηξσκέλνη ζηελ      
Επηηξνπή  Αγώλα,  κε  ηε  βνήζεηα  ηνπ     
ζπλδηθάηνπ CGT θαη ηεο Οκνζπνλδίαο Οηθν-
δόκσλ θέξδηζαλ ηελ ππνγξαθή Ε κε 
ηνπο όξνπο πνπ ηζρύνπλ γηα ηνπο ππόινη-
πνπο εξγαδόκελνπο ζην λαππεγείν, 7σξν, 
5ήκεξν, 35σξν, ηαηξηθή θάιπςε θαη αύμεζε 
ηνπ σξνκηζζίνπ. Η Επηηξνπή Αγώλα ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαιεί εξγαδόκελνπο, Έιιελεο 
θαη κεηαλάζηεο, λα παιέςνπλ θαη λα αληηζηα-
ζνύλ ζηελ απζαηξεζία ηνπ θάζε εξγνιάβνπ. 

Β’ Σακτική Γ.. της ΠΕΜΕΝ  

Ζ  Β’ Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΠΔΜΔΝ 
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 30  

Ννέκβξε 2016 - κε ςήθηζκα πνπ εγθξίζεθε 
νκφθσλα απφ ηνπο κεραληθνχο ραηξεηίδεη θαη 
θαιεί ηνπο λαπηεξγάηεο φισλ ησλ θιάδσλ, 
ηνπο  ζπνπδαζηέο ησλ λαπηηθψλ ζρνιψλ θαη 
ηνπο ζπληαμηνχρνπο, λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ 
νξγάλσζε, ηελ πεξηθξνχξεζε, ηελ επηηπρία 
ησλ αγσληζηηθψλ θηλεηνπνηήζεσλ. Σελ θιηκά-
θσζε ηνπ αγψλα, καδί κε ηαμηθέο δπλάκεηο 
πνπ ζπζπεηξψλνληαη ζην ΠΑΜΔ, κε ηε γξακ-
κή ξήμεο θαη αλαηξνπήο ηεο αληηιατθήο πνιη-
ηηθήο θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ – ΑΝΔΛ, εθνπιη-
ζηψλ, ΔΔ, ΓΝΣ θαη ησλ άιισλ θνκκάησλ ηνπ 
θεθαιαίνπ, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζχγρξν-
λσλ αλαγθψλ ηνπ θιάδνπ ησλ λαπηεξγαηψλ, 
γεληθφηεξα ηεο εξγαηηθήο  ηάμεο.  

Ζ Γ.. θαηαδηθάδεη ηηο ηκπεξηαιηζηηθέο 
επεκβάζεηο, ηνπο πνιέκνπο ΖΠΑ, ΝΑΣΟ,       
ΔΔ θαη ηελ εκπινθή ηεο θπβέξλεζεο  
ΤΡΗΕΑ/ΑΝΔΛ πνπ παξέρεη «γε θαη χδσξ» 
ζηα «γεξάθηα» ηνπ πνιέκνπ, πνπ δελ δηζηά-
δνπλ γηα ηα θέξδε ησλ κνλνπσιηαθψλ νκίισλ 
λα αηκαηνθπινχλ ιανχο, λα ηνπο νδεγνχλ 
ζηελ πξνζθπγηά, ηελ κεηαλάζηεπζε.    

Ζ έληαζε ηεο επηζεηηθφηεηαο ησλ εθνπιη-
ζηψλ ηξνθνδνηείηαη απφ ηελ αληηιατθή 
πνιη-ηηθή ηεο θπβέξλεζεο - θεθαιαίνπ θαη 
«θνπαξηέηνπ» (ΔΔ, ΔΚΣ, ΔΜ, ΓΝΣ) κε       
πξφζζεηα αληεξγαηηθά κέηξα ζε εξγαζηαθά, 
ζπλδηθαιηζηηθά  δηθαηψκαηα.  

Ζ αλεξγία ζπάδεη θφθθαια ζηνπο λαπηεξ-
γάηεο, νξγηάδεη ε «καχξε» αλαζθάιηζηε    
εξγαζία, νη ειαζηηθέο κνξθέο απαζρφιεζεο, 
φμπλζε φισλ ησλ πξνβιεκάησλ ηεο λαπηεξγα-
ηηθήο νηθνγέλεηαο. 

Ζ ςήθηζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
γηα ην 2017, εληάζζεηαη ζηε ζπλέρηζε ηεο αληη-
ιατθήο πνιηηηθήο ζηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Δ.Δ ηνπ 
ΓΝΣ, θέξλεη λέα θνξνθαηαηγίδα, ζαξσηηθά 
ρηππήκαηα ζπλνιηθά ζηε δσή ηεο εξγαηηθήο-
ιατθήο νηθνγέλεηαο. 

Οη λαπηεξγάηεο βηψλνπλ ηηο παξαβηάζεηο 
ησλ πιινγηθψλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο, ηελ 
αλεξγία, ηελ δηεχξπλζε ηεο «καχξεο» αλα-
ζθάιηζηεο εξγαζίαο, ηελ εληαηηθνπνίεζε κε 
ηηο κεησκέλεο νξγαληθέο ζπλζέζεηο, ηελ ππν-
λφκεπζε ηεο αζθάιεηαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο. 

Καλέλαο εξγαδφκελνο, θαλέλαο θιάδνο, 
θαλέλα ζσκαηείν απφ κφλα ηνπο, δελ κπν-
ξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ ελνξρεζηξσκέλε 
επίζεζε θεθαιαίνπ - θπβέξλεζεο - Δ.Δ. 

Ζ Γ.. θαιεί φινπο ηνπο κεραληθνχο λα 
ζπζπεηξσζνχλ κε ηε Γηνίθεζε ηεο ΠΔΜΔΝ, 
ζηε πξψηε γξακκή ηνπ αγψλα κε ηνπο λαπ-
ηεξγάηεο φισλ ησλ θιάδσλ, γηα λα δηεθδηθή-
ζνπκε φια φζα παξάγνπκε θαη καο αλήθνπλ    

Ζ Γεληθή πλέιεπζε εμνπζηνδφηεζε ην Γ.. 
ηεο ΠΔΜΔΝ, λα πάξεη φια γηα κέηξα γηα θιηκά-
θσζε ηεο πάιεο κε λέεο αγσληζηηθέο θηλεην-
πνηήζεηο θαη απεξγίεο κε ην ηαμηθφ εξγαηηθφ 
ζπλδηθαιηζηηθφ  θίλεκα.  

Γηεθδηθνύκε: 
 Σελ θαηάξγεζε ησλ αληεξγαηηθψλ λφκσλ.  
 Σελ επαλαθνξά ησλ πιινγηθψλ πκβά-
ζεσλ Δξγαζίαο.  
 Σελ θάιπςε ησλ απσιεηψλ. Απμήζεηο ζε  
κηζζνχο, ζπληάμεηο θαη θνηλσληθέο παξνρέο. 
 Πάιε γηα ην δηθαίσκα ζηε δνπιεηά, κε Δ   
θαη ηε θνηλσληθή αζθάιηζε, Πξνζηαζία ησλ 
αλέξγσλ  θαη  ησλ  νηθνγελεηψλ  ηνπο. 
 Να θαιπθζνχλ νη ηεξάζηηεο ειιείςεηο ζηε 
λαπηηθή εθπαίδεπζε θαη ηε κεηεθπαίδεπζε γηα 
φινπο ηνπο θιάδνπο ησλ λαπηεξγαηψλ. 

ΟΦΙ στη ΥΟΡΟΛΗΣΕΙΑ των ΝΑΤΣΕΡΓΑΣΩΝ  
ΤΛΛΟΓΙΚΕ ΤΜΒΑΕΙ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ  

Με απηό ην ζύλζεκα ζπλόςηζαλ ηα αηηήκαηα ηεο απεξγίαο 
2-10 Γεθέκβξε ηα ηαμηθά ζσκαηεία  ΠΔΜΔΝ - ΣΔΦEΝΩΝ      
- ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΣ/ΝΑΤ, ποσ για την προετοιμασία της 
απεξγίαο πξαγκαηνπνίεζαλ νξγαλσηηθή ζύζθεςε ελώ 
θιηκάθηά ηνπο πεξηόδεπαλ θαζεκεξηλά ζηα βαπόξηα θαη 

δηαθίλεζαλ ρηιηάδεο έληππα κε ηηο αλαθνηλώζεηο ησλ          
ηαμηθώλ ζσκαηείσλ ηόζν πξηλ όζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ  πνιπήκεξνπ απεξγηαθνύ αγώλα ησλ λαπηεξγαηώλ. 

 πγθέληξσζε ησλ λαπηεξγαηψλ 
πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ηελ 8ε κέξα 

ηεο απεξγίαο, 9 Γεθέκβξε, πάιη έμσ απφ    
ην πινίν «ΔΛΤΡΟ», κε καδηθή  ζπκκεηνρή 
ησλ πιεξσκάησλ αιιά θαη παξνπζία    
αληηπξνζσπεηψλ απφ ην Δξγαηηθφ Κέληξν 
Πεηξαηά, ηηο Οκνζπνλδίεο Οηθνδφκσλ, 
Φαξκάθνπ, Σχπνπ - Υάξηνπ, ηα ζσκαηεία 
εξγαδνκέλσλ ζηα Πξαθηνξεία Σχπνπ θαη 
Διαηνπξγνζαπσλνπνηψλ, πνπ εμέθξαζαλ 
έκπξαθηα ηελ αιιειεγγχε ηνπο.  

Μηιψληαο ζηε ζπγθέληξσζε, εθπξφ-
ζσπνη ησλ λαπηεξγαηηθψλ ζσκαηείσλ 
θαηήγγεηιαλ ηηο απεξγνζπαζηηθέο πξν-
ζπάζεηεο, φπσο ζηα ιηκάληα Πάηξαο θαη 
Ηγνπκελίηζαο, φπνπ νη ιηκεληθέο αξρέο 
έιπζαλ νη ίδηεο ηνπο θάβνπο πινίσλ πνπ 
αλήθνπλ ζηνλ φκηιν «Grimaldi», πξνθεη-
κέλνπ λα απνπιεχζνπλ αθφκα θαη ρσξίο 
επηβάηεο θαη θνξηίν. Δπηπιένλ, ζηελ  
Ζγνπκελίηζα αξλήζεθαλ ζε θιηκάθην ηεο 
ΠΝΟ λα κπεη ζην ιηκάλη γηα λα ζπδεηήζεη 
κε ηα πιεξψκαηα ησλ πινίσλ. 

Φπζηθφ επαθφινπζν ηεο αληηιατθήο 
πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδεη ε θπβέξλεζε 
ραξαθηήξηζε ν άββαο Σζηκπόγινπ, 
πξφεδξνο ηεο ΠΔΜΔΝ, ηε ρξεζηκνπνίεζε 
ηεο ζπθνθαληίαο, ηεο παξαπιεξνθφξε-
ζεο, ηνπ «θνηλσληθνχ απηνκαηηζκνχ» θαη 
ηεο θαηαζηνιήο, φισλ ησλ κεζφδσλ δεια-
δή πνπ είλαη ήδε γλσζηέο ζηνπο λαπηεξ-
γάηεο απφ ηηο πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο. 
Τπελζχκηζε ηα αηηήκαηα ησλ λαπηεξγα-
ηψλ, πνπ δελ πεξηνξίδνληαη ζην Φνξνιν-
γηθφ, αιιά απαηηνχλ λα θαηαξγεζεί ν 
λφκνο - ιαηκεηφκνο 4387/2016 πνπ ςήθη-
ζε ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ, «πος 
θοπολογεί ηοςρ μιζθωηούρ, θοποαπαλ-
λάζζει ηο μεγάλο κεθάλαιο, ιζοπεδώνει 
ηα κοινωνικοαζθαλιζηικά δικαιώμαηα».  

Όπσο ηφληζε, ν αγψλαο, ζηνλ νπνίν 

ζπκκεηέρνπλ καδηθά ηα πιεξψκαηα,     

πξέπεη λα ζπλερηζηεί κε αθφκα θαιχηεξε 

νξγάλσζε θαη ζπκκεηνρή, κε ζπληνληζκφ 

κε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο, κε ην ππφ-

ινηπν εξγαηηθφ θίλεκα ηνλίδνληαο φηη:  

«Δεν είμαζηε μόνοι, δεν επιδιώκοςμε 

να είμαζηε μόνοι, δεν είμαζηε ζςνηεσνία, 

είμαζηε αναπόζπαζηο ημήμα ηηρ επγαηι-

κήρ ηάξηρ». 

Μεηά ηε ζπγθέληξσζε, αληηπξνζσπεία 

ζπλδηθαιηζηψλ θαηεπζχλζεθε ζην ΤΝΑ, 

φπνπ δηακαξηπξήζεθε ζηνλ αξρεγφ ηνπ 

Ληκεληθνχ ψκαηνο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ 

ιηκεληθψλ ζηα ζρέδηα γηα απεξγνζπαζηηθφ 

κεραληζκφ. «Τα ζςνδικαλιζηικά δικαιώ-

μαηα δεν μαρ ηα σάπιζε κανείρ, ηα καηα-

κηήζαμε με αγώνερ και αίμα», ηφληζε ν       

. Σζηκπφγινπ.  

πλάληεζε έγηλε, επίζεο, κε ηνλ     

ππνπξγφ Ναπηηιίαο, ν νπνίνο -ηφζν ζηε 

ζπλάληεζε φζν θαη ζηηο παξνπζίεο      

ηνπ ζε ΜΜΔ θαη ζε αλαθνηλψζεηο ηνπ 

ΤΝΑ- επαλέιαβε ηηο θπβεξλεηηθέο 

«δηαβεβαηψζεηο» πσο δελ ζα αιιάμεη ην 

θνξνινγηθφ θαζεζηψο ησλ λαπηεξγαηψλ 

ην 2017 θαη 2018, ηε ζηηγκή πνπ ε θπβέξ-

λεζε παξαδέρεηαη φηη ην δήηεκα έρεη ηεζεί 

ζην ηξαπέδη ησλ αληηιατθψλ παδαξηψλ ηεο 

κε ην θνπαξηέην, ελψ θαη ν ίδηνο ηηο πξνε-

γνχκελεο κέξεο έθαλε ιφγν γηα αχμεζε 

ηεο θνξνιφγεζεο ησλ λαπηεξγαηψλ θαηά 

3%...! Πνιχ πεξηζζφηεξν, ν ππνπξγφο 

επηκέλεη λα «πξνζπεξλά» ην ζχλνιν ησλ 

αηηεκάησλ ησλ απεξγψλ θαη επηδηψθεη     

λα ηα απαμηψζεη, ιέγνληαο φηη ...«ηώπα 

θέηοςν αιηήμαηα πος ςπάπσοςν εδώ και 

μία 10εηία»! 

http://www.e-nautilia.gr/pirkagia-sto-elliniko-ploi-antaios-diasothikan-oi-19-nautikoi/
http://www.e-nautilia.gr/pirkagia-sto-elliniko-ploi-antaios-diasothikan-oi-19-nautikoi/
http://www.e-nautilia.gr/se-hamila-eikosaetias-i-peirateia-alla-se-eksarsi-oi-apagoges-sti-ditiki-afriki/
http://www.e-nautilia.gr/se-hamila-eikosaetias-i-peirateia-alla-se-eksarsi-oi-apagoges-sti-ditiki-afriki/
http://www.e-nautilia.gr/nato-feugei-apo-somalia-strefetai-sti-mesogeio-kai-ti-mauri-thalassa/
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Η Επιηποπή Δημόζιος 
Πποζςνεδπιακού Διαλόγος 
για ηο 20ό ςνέδπιο ηος 
ΚΚΕ απεπζχλεηαη ζηνπο ζπ-
ληξφθνπο θαη ηηο ζπληξφθηζζεο, 
ζηνπο θίινπο θαη ζπκπνξεπφκε-
λνπο κε ην ΙΙΕ θαη ηελ ΙΜΕ, 
ζε φζνπο εθηηκνχλ ην ξφιν ηνπ 
ΙΙΕ ζην θίλεκα θαη ζέινπλ λα 
πάξνπλ κέξνο ζηε δεκφζηα      
ζπδήηεζε γηα ηηο Θέζεηο ηεο  
ΙΕ κε γξαπηφ θείκελν ζηνλ 
«Ρηδνζπάζηε» ή ζηελ ΙΟΛΕΠ 
θαη ηνπο ελεκεξψλεη γηα ηηο 
εμήο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 
ζηνλ δεκφζην δηάινγν: 

1. Ο δηάινγνο αθνξά ζηηο 
Θέζεηο ηεο ΙΕ γηα ην 20φ πλέ-
δξην, πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζηηο 
18/12/2016. Η Επηηξνπή Δηα-
ιφγνπ ζα παξαιακβάλεη θείκε-
λα γηα δεκνζίεπζε κέρξη ηηο 5 
Φιεβάξε 2017. 

2. Ιαζέλαο θαη θαζεκηά, πνπ 
ζέιεη λα ζπκβάιεη ζην δηάινγν, 
κπνξεί λα ζηείιεη έλα ζεκείσκα 
γηα ηηο Θέζεηο κε αλψηαην φξην 
έθηαζεο ηνπ θεηκέλνπ ηηο 1.000 
ιέμεηο. Ο θαηακεξηζκφο ησλ 
θεηκέλσλ δηαιφγνπ ζηνλ 
«Ρηδνζπάζηε» ή ζηελ 
«Ινκκνπληζηηθή Επηζεψξε-
ζε» (ΙΟΛΕΠ) ζα γίλεηαη κε 
επζχλε ηεο Επηηξνπήο, ζπλππν-
ινγίδνληαο ηε ρξνληθή δηάξθεηα 
ηεο πξνζπλεδξηαθήο πεξηφδνπ 
θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ δχν 
έληππσλ νξγάλσλ ηεο ΙΕ ηνπ 
Ιφκκαηνο γηα ηελ θάιπςε ηνπ 
Πξνζπλεδξηαθνχ Δηαιφγνπ. 

εκεηψκαηα πνπ ηπρφλ 
έξζνπλ ζηελ Επηηξνπή είηε εθ-
πξφζεζκα είηε μεπεξλνχλ ηελ 
έθηαζε πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί, 
δελ ζα δεκνζηεπηνχλ, ζα ηε-
ζνχλ φκσο ππφςε ησλ αληηπξν-
ζψπσλ ηνπ 20νχ πλεδξίνπ. 

3. Ιάζε θείκελν πξέπεη λα 
έρεη απαξαίηεηα φια ηα παξα-
θάησ  ζηνηρεία  ηνπ  ζπγγξαθέα:  

Ολνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, 
ηειέθσλν, Ινκκαηηθή ή ΙΜί-
ηηθε Οξγάλσζε πνπ αλήθεη ή 
πνπ έρεη επαθέο, αλ πξφθεηηαη 
γηα θίιν ηνπ ΙΙΕ. Σα ζηνηρεία 
απηά είλαη πξνυπφζεζε γηα ηε 
δεκνζίεπζε ηνπ θεηκέλνπ.  

Απνθιείνληαη απφ ηε δεκν-
ζίεπζε θείκελα πνπ είλαη εθηφο 
ησλ ζεκάησλ ησλ Θέζεσλ γηα 
ην 20φ πλέδξην. Απνθιείνληαη 
θείκελα κε αλαθνξέο ζε πξφ-
ζσπα ή ζε δεηήκαηα πνπ αθν-
ξνχλ ζπγθεθξηκέλε Ινκκαηηθή 
Οξγάλσζε, πνπ πεξηιακβάλνπλ 
πβξηζηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο, ζέ- 
ζεηο ερζξηθέο πξνο ηελ ηδενιν-
γία θαη ην ραξαθηήξα ηνπ ΙΙΕ. 

4. Σα θείκελα κπνξνχλ λα 
ζηέιλνληαη: 

α) Ηιεθηξνληθά ζηε δηεχ-
ζπλζε: dialogos20@kke.gr, 
κε έλδεημε «Γηα ηελ Επηηξνπή 
Δεκφζηνπ Δηαιφγνπ». 

β) Σαρπδξνκηθψο ζηε δη-
εχζπλζε: Ιεληξηθή Επηηξνπή 
ΙΙΕ, Κεσθφξνο Ηξαθιείνπ 
145, Σ.Ι. 14231 κε ηελ έλδεημε: 
«Γηα ηελ Επηηξνπή Δεκφζηνπ 
Δηαιφγνπ». 

γ) Λέζσ ησλ Ινκκαηηθψλ 
Οξγαλψζεσλ ηνπ ΙΙΕ. 

ηηο πεξηπηψζεηο απνζηνιήο 
ηαρπδξνκηθψο ή κέζσ Οξγαλψ-
ζεσλ, παξαθαινχκε ηνπο ζπκ-
κεηέρνληεο ζην δηάινγν, φζνπο 
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, λα δηεπ-
θνιχλνπλ ηε δνπιεηά ηεο Επη-
ηξνπήο ζηέιλνληαο ην θείκελν 
θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηάιν-
γν κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη 
ζηελ Επηηξνπή Δεκφζηνπ     
Δηαιφγνπ ζην ηειέθσλν επη-
θνηλσλίαο: Θσάλλα Ιαςάζθε 
210.2592.402. 

Η Επηηξνπή Δεκφζηνπ  
Δηαιφγνπ ηεο ΙΕ ηνπ ΙΙΕ 

Αζήλα, 20/12/2016 

Ανακοίνωζη ηηρ Επιηποπήρ  
Δημόζιος Διαλόγος μπποζηά  
ζηο 20ό Σςνέδπιο ηος ΚΚΕ (Σςνέσεια από ηη ζελίδα 1) 

«Α πηφο ν αγψλαο δείρλεη ην δξφκν πνπ πξέπεη λα 
αθνινπζήζνπκε ην επφκελν δηάζηεκα, θάζε 

κέξα, γηαηί ν αγψλαο πξέπεη λα είλαη ζπλερήο, δηαξθείαο, 
γηαηί ηα κλεκφληα, ηα αληηιατθά κέηξα ζα είλαη δηαξθείαο. 

Ζ δηάιπζε ηνπ ΝΑΣ έγηλε. Σν θνηλσληθναζθαιηζηηθφ  
ζχζηεκα, ε δηάιπζε ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζηελ νπζία 
πξνρσξάεη κέξα ηε κέξα. Οη ζπληάμεηο έρνπλ κεησζεί. Όια 
απηά ηα δνχκε, ηα δείηε ζην πεηζί ζαο θαζεκεξηλά. Δθηφο ηα 
λέα κέηξα πνπ έξρνληαη. Καη βεβαίσο ν λφκνο απηφο πνπ ζαο 
γνλαηίδεη, πνπ είλαη αλ ζέιεηε θαη ην επίθεληξν απηήο ηεο 
απεξγηαθήο θηλεηνπνίεζεο, φηη θνξνινγείηαη ην εηζφδεκα 
ησλ λαπηεξγαηψλ κε 45% θαη αλ πξνζζέζνπκε θαη ην 9% ηεο 
εηζθνξάο αιιειεγγχεο θηάλεη ζην 54%, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ 
νη εθνπιηζηέο εθηφο απφ ηα ακχζεηα θέξδε ηνπο απνιακβά-
λνπλ 56 θνξναπαιιαγέο, κε λφκνπο πνπ ςήθηζαλ νη ζεκεξη-
λνί θαη νη ρηεζηλνί θπβεξλψληεο, πνπ ζέινπλ λα μαλάξζνπλ 
θαη λα μαλαθπβεξλήζνπλ θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο ζηε  
ζπλέρεηα. 

Άξα, ινηπφλ, φια απηά ηα δεηήκαηα δελ κπνξεί λα κελ       
ηα βιέπεη ε εξγαηηθή ηάμε, ν ιαφο καο. Θα πξέπεη ζαλ κηα 
γξνζηά φινη λα αγσληζηνχκε θαη λα ζπκπαξαζηαζνχκε.     
Καη απηφ θάλεη ην ΚΚΔ. Γίλεη ην κήλπκα ζε φιε ηελ Διιάδα, 
ζε φιε ηε ρψξα, λα ζηαζεί ζην πιάη ηνπ απεξγηαθνχ αγψλα 
ησλ λαπηεξγαηψλ θαη άιισλ θιάδσλ, ζπλνιηθά ηεο εξγαηηθήο 
ηάμεο, ησλ άιισλ ιατθψλ ζηξσκάησλ. 

 

 

Βεβαίσο, νη θπβεξλήζεηο θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο. Θα 
πξέπεη λα έρνπκε ην λνπ καο. Καη απηή ε θπβέξλεζε, ε δήζελ 
θπβέξλεζε ηεο "πξψηεο θνξάο αξηζηεξά", ρξεζηκνπνίεζε 
ηελ ηαθηηθή πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ θαη νη πξνεγνχκελνη, ηνλ 
θνηλσληθφ απηνκαηηζκφ. Αμηνπνίεζαλ αζηηθά ΜΜΔ, ηελ ίδηα 
ηελ θξαηηθή ηειεφξαζε πνπ ηελ πιεξψλνπκε κε εηζθνξά ζαλ 
εξγαδφκελνη. 

Με αθνξκή ηε ζεκεξηλή κάδσμε, ζέινπκε λα απεπζπλ-
ζνχκε θαη ζαλ ΚΚΔ, εζείο ήδε ην έρεηε θάλεη, ζηνπο αγξφηεο, 
ηνπο θησρνχο αγξφηεο, ηνπο βηνπαιαηζηέο, ηνπο απηνα-
παζρνινχκελνπο απφ ηελ Κξήηε πνπ ηνπο θηλεηνπνίεζαλ 
ελάληηα ζηνπο λαπηεξγάηεο. Σελ πξνεγνχκελε ρξνληά είραλ 
βγεη απηνί ζηνπο δξφκνπο θαη κηινχζαλ κε ηα ίδηα ιφγηα  
θάπνηνη άιινη, νη νπνίνη έιεγαλ φηη ζάπηδαλ ηα πξντφληα 
ηνπο ζηα θνξηεγά, επεηδή είραλ θάλεη ηα κπιφθα θαη αχξην 
ζα μαλαβγνχλ ζηνπο δξφκνπο. Ήδε ε Παλειιαδηθή Δπηηξνπή 
απνθάζηζε θηλεηνπνηήζεηο γηαηί είλαη νμπκέλα ηα πξνβιή-
καηα. Έρνπλ δίθην θαη έρνπλ δίθαηα αηηήκαηα. 

Μαδί κε ηελ εξγαηηθή ηάμε, καδί κε ηνπο λαπηεξγάηεο πξέ-
πεη λα παιεπηνχλ φια απηά θαη φρη ζε αληηπαξάζεζε ν έλαο 
θιάδνο κε ηνλ άιινλ, ην έλα θνηλσληθφ ζηξψκα ελάληηα     
ζην άιιν. Γηαηί θνηλά είλαη ηα πξνβιήκαηα, θνηλφο είλαη        
ν αληίπαινο, ηα κνλνπψιηα, ην θεθάιαην, νη εθνπιηζηέο, νη 
βηνκήραλνη, ε ΔΔ, νη θπβεξλήζεηο πνπ ηνπο ππεξεηνχλ.   
Δίκαζηε ζίγνπξνη φηη ε εξγαηηθή ηάμε επεηδή αθξηβψο είλαη    
ε πξσηνπφξα ηάμε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ζα κπνξέζεη θαη 
λα πείζεη θαη λα ζπκπαξαζχξεη άιια ιατθά ζηξψκαηα πνπ  
ηαιαληεχνληαη, φπσο είλαη νη αγξφηεο, φπσο είλαη νη επαγγει-
καηνβηνηέρλεο, έκπνξνη θαη άιια θνηλσληθά ζηξψκαηα θαη λα  

βαδίζνπλ φινη καδί ζε κηα κεγάιε  θνηλσληθή ζπκκαρία, πνπ 
ζα έρεη ζηφρν ηνλ θαπηηαιηζκφ, απηφ ην βάξβαξν ζχζηεκα, 
πνπ ζα έρεη ζηφρν ην θεθάιαην θαη ηα κνλνπψιηα, πνπ    
μεδνπκίδνπλ θαη ηνπο εξγάηεο θαη ηνπο θησρνχο αγξφηεο     
θαη ηνπο κεζαίνπο απηναπαζρνινχκελνπο επαγγεικαηίεο. 

Ζ θπβέξλεζε εθηφο απφ ηνλ θνηλσληθφ απηνκαηηζκφ, πνπ 
έπεζε ζην θελφ, αθνινχζεζε ηελ ηαθηηθή άιισλ θπβεξλή-
ζεσλ. Ο θ. ππνπξγφο Ναπηηιίαο, ν θ. Κνπξνπκπιήο, ρηεο 
άξρηζε λα δίλεη θάπνηεο ππνζρέζεηο φηη "δελ είλαη έηζη, βξε 
παηδηά, ζα ηα βξνχκε θαη ζα ηα δηνξζψζνπκε", κφλν θαη κφλν 
γηα λα ζπάζεη ηελ ελφηεηα, λα ζπάζεη ηνλ αγψλα, λα ζπάζεη 
ηελ εηνηκφηεηα πνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη νη λαπηεξγάηεο θαη 
φιε ε εξγαηηθή ηάμε. Καη κεηά έξρεηαη λα πεξλάεη ηνπο λφκνπο 
ή λα αθήλεη ηνπο ίδηνπο λφκνπο, ελψ έρεη δψζεη ςεχηηθεο ππν-
ζρέζεηο θαη πξνζδνθίεο. Γελ ζα πξέπεη λα ηνπο θάλνπκε ην 
ραηίξη. Θα πξέπεη φινη ζαλ κηα γξνζηά νξγαλσκέλα, ζπιινγη-
θά, κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ηαμηθνχ ζπλδηθαιηζηηθνχ 
θηλήκαηνο λα απνθαζίζνπκε ηη πξέπεη λα θάλνπκε, πψο ζα 
πξνρσξήζνπκε, κε πνηνπο ζα πάκε θαη πνηνπο ζα αθήζνπκε. 

Σν ΚΚΔ ππνζηεξίδεη φια ηα αηηήκαηά ζαο. Καη γηα ηελ 
αλάθηεζε απσιεηψλ πνπ έρνπλ ραζεί ζην εηζφδεκα φια απηά 
ηα ρξφληα θαη γηα ηελ θαηάξγεζε φισλ ησλ αληεξγαηηθψλ 
αληηιατθψλ κέηξσλ θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ 4387/2016 πνπ 
θνξνινγεί θαη μεδνπκίδεη ην λαπηεξγαηηθφ εηζφδεκα θαη γηα    
ηα δεηήκαηα ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ησλ ζπληάμεσλ, ηεο 
αχμεζεο κηζζψλ, ηεο ππνγξαθήο θιαδηθψλ Δ κε απμήζεηο 

ζε κηζζνχο, κε θαηνρχξσζε εξγαζηαθψλ δηθαησκά-
ησλ. Απηή ηε ζηηγκή λα παιέςνπκε θαη θπξίσο λα 
πξνζηαηεχζνπκε ηνπο αλέξγνπο -εηδηθά ν δηθφο ζαο 
ν θιάδνο έρεη πνιιή αλεξγία- κε κέηξα πξνζηαζί-
αο, παιεχνληαο ηελ πξννπηηθή γηα κφληκε ζηαζεξή 
δνπιεηά. 
   Καη φια απηά ηα δεηήκαηα πνπ βάδνπλ ηα ηαμηθά 
ζπλδηθαιηζηηθά ζαο φξγαλα θαη ηα ζσκαηεία κέζα 
ζην πξφγξακκα δξάζεο, ηα αηηήκαηα, ην ΚΚΔ ηα 
ππνζηεξίδεη παληνχ θαη ζηνπο αγψλεο θαη ζήκεξα 
ζηηο θηλεηνπνηήζεηο ζε φιε ηελ Διιάδα. Θα αλαδεη-
ρηεί ε αιιειεγγχε ζην λαπηεξγαηηθφ θίλεκα φισλ 
ησλ εξγαδνκέλσλ ζε φιε ηε ρψξα ζηηο κεγάιεο 

ζπγθεληξψζεηο πνπ νξγαλψλεη ην ΠΑΜΔ. Βεβαίσο απφ εθεί 
θαη πέξα ζα ζπλερίζνπκε ζηε Βνπιή, ζηελ Δπξσβνπιή,     
παληνχ, φπνπ κπνξνχκε λα παιεχνπκε, λα δηεθδηθνχκε, λα 
βξηζθφκαζηε καδί ζαο γηα λα αλνίμνπκε απηφ ην δξφκν. 

Γηα κία αθφκα θνξά ηνλίδνπκε, δελ ππάξρεη κνλφδξνκνο. 
Γελ είλαη έλαο ν δξφκνο ηεο αλάθακςεο, ν δξφκνο ηεο αλά-
πηπμεο πνπ ιέεη ν Σζίπξαο, πνπ ιέεη ν Μεηζνηάθεο, απηφο 
πνπ ιέλε ηα άιια αζηηθά θφκκαηα ηνπ θαηεζηεκέλνπ, ηεο  
αζηηθήο ηάμεο, δειαδή ησλ εθνπιηζηψλ θαη ησλ βηνκεράλσλ. 
Τπάξρνπλ δχν δξφκνη αλάπηπμεο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. 
Καη ην δξφκν πνπ είλαη γηα ην ζπκθέξνλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, 
ησλ λαπηεξγαηψλ, φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηδησηηθφ      
θαη ην δεκφζην ηνκέα, ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, γηα ηε λενιαία, 
γηα ηηο γπλαίθεο ησλ εξγαηηθψλ ιατθψλ νηθνγελεηψλ, απηφλ 
πξέπεη λα βαδίζνπκε. Αιιά γηα λα γίλεη απηφ δελ ρξεηάδνληαη 
θάπνηα εκίκεηξα, λα παιεχνπκε κφλν γηα λα πάξνπκε θάηη, 
ηέινο πάλησλ. Καη απηφ ζα ην θάλνπκε, γηαηί ρξεηάδεηαη θαη     
ε παξακηθξή αλαθνχθηζε ζήκεξα γηα ηνλ εξγάηε έηζη φπσο 
καο έρνπλ γνλαηίζεη κε ηηο πνιηηηθέο ηνπο.  

Ζ ζεκεξηλή πάιε γηα ην άκεζν πξφβιεκα πξέπεη λα είλαη 
εληαγκέλε ζηνλ αγψλα ελάληηα ζην ζχζηεκα ηεο βαξβαξφηε-
ηαο, γηα λα θηηάμνπκε κία λέα θνηλσλία φπνπ ε εξγαηηθή ηάμε 
λα βξίζθεηαη ζηελ εμνπζία. Απηή λα έρεη ηελ ηδηνθηεζία θαη 
ηεο βηνκεραλίαο, θαη ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ, θαη ησλ πινίσλ, 
ησλ πάλησλ. Γηα λα κπνξέζεη λα θάλεη ηηο ππνδνκέο, λα κπν-
ξέζεη λα ζρεδηάζεη θεληξηθά, επηζηεκνληθά ηελ νηθνλνκία ζε 
φθεινο ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ ιανχ, ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Απηή 
είλαη ε εξγαηηθή εμνπζία πνπ ιέεη ην ΚΚΔ. Καη εθεί ζα πξέπεη 
λα θαηεπζχλεηαη ε πάιε καο».  

Σο ΚΚΕ στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των ναυτεργατών 
ε ζπγθέληξσζε απεξγώλ λαπηεξγαηώλ κίιεζε ν ΓΓ ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ Γ. Κνπηζνύκπαο  

Από τον χαιρετισμό του              
Γ. Αντωνόπουλου στη                  

συγκέντρωση του ΠΑΜΕ 

«Υ αηξεηίδνπκε - ζηεξίδνπκε - εκπλεφκα-
ζηε απφ ηελ πνιπήκεξε απεξγία ησλ 

Ναπηεξγαηψλ θαη ηα δίθαηα αηηήκαηά ηνπο γηα 
Δ - αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα θαη θπξίσο, ηνπ 
βαζηθνχ δηθαηψκαηνο  ζηε δνπιεηά.  

Καη ν λένο ππνπξγφο λαπηηιίαο θάλεη πσο δελ 
θαηαιαβαίλεη ηα πξνβιήκαηα ησλ λαπηεξγαηψλ. 
Γελ γλσξίδεη γηα ην πξνθιεηηθφ θαη ζθαλδαιψδεο 
θνξνινγηθφ θαζεζηψο πνπ απνιακβάλνπλ νη 
εθνπιηζηέο κεηαπνιεκηθά. Γελ γλσξίδεη ηηο απαη-
ηήζεηο ηνπο γηα θαηάξγεζε ησλ Δ ησλ λαπηεξ-
γαηψλ θαη ακνηβέο ζχκθσλα κε ηα «δηεζλψο θξα- 
ηνχληα». Απηνί πνπ θαηέρνπλ ηελ πξψηε ζέζε 
παγθνζκίσο ζέινπλ λα πιεξψζνπλ νη λαπηηθνί, 
ηνπο νπνίνπο κε ζεηξά λφκσλ εθδίσμαλ απ’ ηα 
πινία θαη αληηθαηέζηεζαλ κε ρακειφκηζζνπο - 
αλαζθάιηζηνπο. Καη ηνπο θαιεί ν ίδηνο ν πξσ-
ζππνπξγφο (ηνπο εθνπιηζηέο) λα επελδχζνπλ  
ηψξα πνπ είλαη επθαη-
ξία... Τπνδεηθλχεη, δε-
ιαδή, ζηνλ πξφεδξν 
ηεο ΔΔΔ πσο λα θάλεη 
ηε δνπιεηά ηνπ, … ιεο 
θαη δελ γλσξίδεη απηφο 
πνπ εθπξνζσπεί ηε 
κεγαιχηεξε θαη ζθιε-
ξφηεξε  εξγνδνζία. 

Απηφ ην ρνξφ ζέξ-
λνπλ θαη ηα θφκκαηα 
πνπ ςήθηζαλ ηα κλεκφληα θαη νη ζπλδηθαιηζηη-
θέο εγεζίεο πνπ ζπγθξνηνχλ ηηο γλσζηέο πιεη-
νςεθίεο πνπ παξφηξπλαλ ηνπο εξγαδφκελνπο 
ζηνλ Δπξσπατθφ δξφκν θαη ζηε ινγηθή ηεο  
αληαγσληζηηθφηεηαο. 

Γη απηφ επηκέλνπκε φηη νη αγψλεο ησλ εξγα-
δνκέλσλ είηε ζηε ζάιαζζα, είηε ζην ρεξζαίν 
ρψξν, πξέπεη λα ζπλαληηνχληαη. Μφλν έηζη ζα 
δηεθδηθήζνπκε ηελ θάιπςε ησλ απσιεηψλ, πι-
ινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο, ζηαζεξή δνπιεηά 
κε δηθαηψκαηα. 

Πξνηείλνπκε ηε ζπκκεηνρή καο ζηα ζπλδηθά-
ηα σο ηε κφλε ιχζε γηα ηελ επίιπζε ησλ πξν-
βιεκάησλ καο. Γηα λα απαιιαγνχκε απφ ηε 
γξακκή ηνπ θνηλσληθνχ εηαηξηζκνχ θαη ηεο ππν-
ηαγήο. Γηα λα αιιάμνπκε ηελ θαηάζηαζε ζην ζπλ- 
δηθαιηζηηθφ θίλεκα, λα ξίμνπκε ηνπο θξάθηεο 
πνπ ζεθψλεη ν εξγνδνηηθφο ζπλδηθαιηζκφο.     
Να αγθαιηάζνπλ ηα ζπλδηθάηα, ηε κεγάιε κάδα 
ησλ αλνξγάλσησλ λέσλ θαη ησλ αλέξγσλ. 

Δκπξφο λα θσλάμνπκε άιιε κία θνξά:  
Υσξίο εζέλα γξαλάδη δελ γπξλά.  

Δξγάηε κπνξείο ρσξίο αθεληηθά.» 

«Μ ε ηε ζεκεξηλή απεξγία 
μεθηλά κηα λέα βαζαλη-

ζηηθή αιιά θξίζηκε θαη απαξαίηεηε 
πξνζπάζεηα γηα ζπγθέληξσζε δπλά-
κεσλ ελάληηα ζηελ αληηιατθή πνιηηη-
θή. Η πάιε καο ζα θιηκαθσζεί, γηαηί 
απηνί είλαη απνθαζηζκέλνη λα πεξά-
ζνπλ θαη άιια βάξβαξα κέηξα.  

Ζ ππεξεπηάρξνλε θξίζε έρεη εθηηλά-
μεη ηελ αλεξγία ζηα χςε κε πάλσ απφ 
1,5 εθαηνκκχξην αλέξγνπο πνπ ρηππά 
ηδηαίηεξα ηνπο λένπο. Οη αληηιατθνί  
λφκνη έρνπλ δεκηνπξγήζεη ζηξαηηέο 
εξγαδνκέλσλ ρσξίο δηθαηψκαηα ζηε     
δνπιεηά.  

ηελ παγθφζκηα θαπηηαιηζηηθή αγν-
ξά, ηηο ηειεπηαίεο 2 - 3 δεθαεηίεο, δηα-
κνξθψζεθαλ λέεο ηάζεηο ζρεηηθά κε ην 
χςνο ησλ κηζζψλ θαη κεξνθάκαησλ, κε 
ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ ηζρπξφ-
ηεξσλ κνλνπσιίσλ, απφ πνηεο ρψξεο 
εμάγνληαη πεξηζζφηεξα εκπνξεχκαηα, 
αιιά θαη θεθάιαηα γηα επελδχζεηο, ζε 
πνηεο  ρψξεο  εηζάγνληαη.  

Γελ ππάξρεη έγθιεκα πνπ δελ ζα 
επηρεηξήζνπλ λα θάλνπλ, αλ ζεσξνχλ 
φηη απηφ βειηηψλεη ηε ζέζε ηνπο ζηνλ 
αληαγσληζκφ.  

Μέζα ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο νη 
βηνκήραλνη απαηηνχλ ζπλαίλεζε απφ 
φιεο ηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο πνπ ζηεξί-
δνπλ ην δξφκν ησλ  κνλνπσιίσλ θαη 
θπζηθά ησλ παξαηάμεψλ ηνπο θαη ησλ 
αλζξψπσλ ηνπο κέζα ζηα ζπλδηθάηα. 
ΤΡΗΕΑ, ΝΓ, ΠΑΟΚ, ΠΟΣΑΜΗ, ΑΝΔΛ  
 

 

ςήθηζαλ ην 3ν κλεκφλην πνπ ζθαγηά-
δεη ην ιαφ θαη ηψξα θαινχλ θαη ην ιαφ 
λα ζπλαηλέζεη ζηε ζθαγή ηνπ.  

Απηφ ην βξψκηθν ξφιν έπαημαλ θαη 
παίδνπλ νη δπλάκεηο πνπ απνηεινχλ ηνλ 
θπβεξλεηηθφ θαη εξγνδνηηθφ ζπλδηθαιη-
ζκφ (ΠΑΚΔ, ΓΑΚΔ, ΜΔΣΑ), έθεξλαλ 
ηηο απαηηήζεηο ησλ εξγνδνηψλ κέζα ζηηο 
εξγαζηαθέο νξγαλψζεηο, έβαδαλ ηνπο 
εξγαδφκελνπο λα ζηεξίμνπλ μέλα ζπκ-
θέξνληα, λα πηνζεηνχλ ηηο ζεσξίεο ηνπο. 
Γελ είλαη κφλν φηη ε ΓΔΔ πήξε κέξνο 
ζηνλ  θνηλσληθφ δηάινγν ππνγξάθνληαο 
θνηλά πνξίζκαηα θαη θνηλέο αλαθνηλψ-
ζεηο κε ηνλ ΔΒ θαη ηελ θπβέξλεζε.       

ε κεγάια ζπλδηθάηα ζε ζηξαηε-
γηθνχο ρψξνπο, πνπ θπξηαξρνχλ απηέο 
νη δπλάκεηο (ΟΜΔ-ΟΣΔ, ΓΔΝΟΠ-ΓΔΖ, 
ΟΣΟΔ, θ.ά.), νη αλαθνηλψζεηο ηνπο δελ 
μερσξίδνπλ νχηε θξαζηηθά απφ ηηο αλα-
θνηλψζεηο ησλ εηαηξεηψλ, ηηο πεξηζζφηε-
ξεο  θνξέο  
 

 

κηιάλε απηνί γηα ινγαξηαζκφ ηνπο. ην 
ΔΚ Πεηξαηά ςεθίδνπλ Απεξγίεο αιιά 
ζηνπο ρψξνπο  δνπιεηάο πξσηνζηαηνχλ 
ζηελ απεξγνζπαζία. Γελ έρνπκε λα 
πεξηκέλνπκε ηίπνηα απφ απηέο ηηο         
εγεζίεο.  

Ζ ππφζεζε ηεο ππεξάζπηζεο ηεο 
δσήο καο θαη ηεο θιηκάθσζεο ηνπ αγψ-
λα καο ζα θξηζεί κέζα ζηνπο ρψξνπο 
δνπιεηάο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδφ-
κελνπο.  

Κξηηήξην ηα ζπκθέξνληά καο, νη 
δηθέο καο αλάγθεο φρη ηα θέξδε ησλ 
αθεληηθψλ. Απνξξίπηνπκε απφ ηελ ζθνπηά 
απηή ηελ αλάπηπμε πνπ ζρεδηάδνπλ.  

ήκεξα ππάξρνπλ φιεο νη δπλαηφηε-
ηεο γηα ζηαζεξή δνπιεηά κε δηθαηψκαηα, 
κείσζε ηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ, θαζνιη-
θή θνηλσληθή αζθάιηζε, πςεινχ επηπέ-
δνπ δσξεάλ ππεξεζηψλ πγείαο, πξφλνη-
αο, πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη αζθάιεηα 
ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο.  

Ζ ίδηα ε δσή, ε πινχζηα πείξα, θπ-
ξίσο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, απνδεηθλχεη 
πεξίηξαλα φηη ζην πιαίζην ηεο Δ.Δ., ηεο 
εμνπζίαο ησλ κνλνπσιίσλ, δελ κπνξεί 
λα ππάξμεη θηινιατθή ιχζε. 

Σν ζχλζεκα πνπ γελλήζεθε ζηνπο 
κεγάινπο αγψλεο, καο δείρλεη ην δξφκν:  

ΥΩΡΙ ΕΕΝΑ ΓΡΑΝΑΖΙ ΔΕΝ ΓΤΡΝΑ   
ΕΡΓΑΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΥΩΡΙ ΑΦΕΝΣΙΚΑ.»  

 ρεηηθά κε ην λέν ηξφπν 
ππνινγηζκνχ ησλ εθά-

παμ ε ΠΕΜΕΝ δήηεζε ηε γλψ-
κε ηνπ εηδηθνχ γηα αζθαιηζηηθά 
δεηήκαηα δηθεγφξνπ Μίθνπ 
Σξηαληάθπιινπ, ηελ νπνία 
παξαζέηνπκε: 

ΙΥΤΟΝ ΚΑΘΕΣΩ  
χκθσλα κε ηηο θαηαζηαηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ ΣΠΑΕΜ (ΜΔ 
2736 / 1957) ν ππνινγηζκφο ηεο 
εθ’ άπαμ παξνρήο γίλεηαη σο 
αθνινχζσο: 

Πνιιαπιαζηάδεηαη ν αξηζκφο 
ησλ κελψλ θαηά ηνπο νπνίνπο     
ν δηθαηνχρνο δηαηέιεζε αζθαιη-
ζκέλνο ζην ΣΠΑΕΜ κε ηε κέζε 
ηαθηηθή κεληαία εηζθνξά ηνπ 
ηειεπηαίνπ 24κήλνπ θαη ην      
πξνθχπηνλ γηλφκελν πνιιαπια-
ζηάδεηαη  επί  10%.  

ηε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνί-
α  ν δηθαηνχρνο ερεη ππεξβεί ηελ 
15εηία ηφηε γηα θάζε ρξφλν πέξα  
ηεο 15εηίαο ην παξαπάλσ γηλφκε-
λν πνιιαπιαζηάδεηαη  επί  2%. 
 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΛΛΑΓΗ 

χκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ 
ππφ ςήθηζε λνκνζρεδίνπ ε εθ’ 
άπαμ παξνρή ππνινγίδεηαη σο 
αθνινχζσο: 4% (εηζθνξά) Υ 60% 
ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ Υ  έηε 
αζθάιηζεο κέρξη ηελ 31/12/2013. 

Ωο ζπληάμηκεο απνδνρέο   
νξίδνληαη νη εηζθνξέο κηαο 

20εηηαο πξνζαπμαλφκελεο κε ην 
επηηφθην επηζηξνθήο εηζθνξψλ 
(ην επηηφθην πνπ δίδεη ε Σξάπεδα 
Ειιάδαο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε 
ησλ απνζεκαηηθψλ ησλ αζθαιη-
ζηηθψλ ηακείσλ). 

Σν πνζφ πνπ ζα πξνθχςεη  
πξνζαπμάλεηαη απφ 1.1.2014 κε     
ην πνζνζηφ εηήζηαο κεηαβνιήο       
κηζζψλ πνπ ππνινγίδεηαη απφ     
ηελ ηαηηζηηθή Αξρή (ζ.ζ. κεδε-
ληθή πξνζαχμεζε). 

ΕΚΣΙΜΗΗ 
Λε βάζε ηα παξαπάλσ είλαη 

αδχλαηνο ν αθξηβήο πξνζδηνξη-
ζκφο ηεο εθ’ άπαμ παξνρήο ηνπ 
ππφ  ςήθηζε λνκνζρεδίνπ, ζην 
βαζκφ πνπ δελ είλαη γλσζηέο νη 
ζπληάμηκεο απνδνρέο πνπ ζα 
ιεθζνχλ ππ’ φςε γηα ηνλ ππνιν-
γηζκφ ηεο παξνρήο. 

Εθηηκάηαη φκσο φηη ε πεξηθν-
πή ζα είλαη κεγάιε ελδερνκέλσο 
θαη πιένλ ηνπ ½ θαη ηνχην γηαηί 
θαηαξγνχληαη φινη νη ζπληειε-
ζηέο πνπ ζπλέβαιαλ ζηνλ ππνιν-
γηζκφ ηνπ ζηα ζεκεξηλά επίπεδα 
(ζπληάμηκεο απνδνρέο 24κελνπ, 
πξνζαχμεζε 10% γηα ηα πξψηα 
15  ρξφληα,  πξνζαχμεζε 2% γηα 
θάζε έλα απφ ηα 15 ρξφληα θαη 
κεηά).   

Μίθνο Σξηαληάθπιινο, Δηθεγφξνο  
Κνπθά Ράιιε 90, Πεηξαηάο 

Σει:  210 - 41 71 787 

Από την ομιλία του Νίκου Ξουράφη  

στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στον Πειραιά 

Ζ  θπβέξλεζε κε λόκν  
"ζθνύπα" -εθαξκνζηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 4387/2016- πνπ    
ςήθηζε 12 Δεθέκβξε, εμεηδηθεύεη 
αληεξγαηηθά κέηξα, πνπ πεξηιακ-
βάλνληαη ζην λόκν - ιαηκεηόκν. Σν 
άξζξν 26 θέξλεη λέα κείσζε ζηα 
εθάπαμ ησλ Σακείσλ Πξνλνίαο     
αμησκαηηθώλ θαη πιεξσκάησλ ελώ 
ηα άξζξα 50 θαη 57 αθνξνύλ ηελ 
έληαμε ηνπ ΝΑΣ ζηνλ ΕΦΚΑ, νη 
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ λαπηεξ- 
γαηώλ λα πεγαίλνπλ ζηνλ ΕΦΚΑ. 

Δλψ απηή ε ζθαγή ήηαλ ζε εμέ-
ιημε ν γγ ηεο ΠΝΟ Γ. Υαιάο, ιίγεο 
κέξεο αθφηνπ πξσηνζηάηεζε -ζε ζπλ-
ηνληζκφ κε θπβέξλεζε θαη εθνπιηζηέο
- στην αναστολή της απεργίας των 
λαπηεξγαηψλ, επηβεβαηψλνληαο γηα 
κηα αθφκε θνξά ηνλ ξφιν ηνπ εξ-
γνδνηηθνχ - θπβεξλεηηθνχ ζπλδηθα-
ιηζκνχ, φρη κφλν απέθπγε λα εκθαλη-
ζηεί (ν ίδηνο ή άιιν κέινο ηεο πιεην-
ςεθίαο ηεο δηνίθεζεο) ζηελ αθξφαζε 
εμσθνηλνβνπιεπηηθψλ θνξέσλ ζηελ 
αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο Βνπιήο, επη-
θαινχκελνο …«επείγοςζερ και 
έκηακηερ ανειλημμένερ ςποσπεώζειρ», 
αιιά, πνιχ πεξηζζφηεξν, ζην πνιπ-
ζέιηδν ππφκλεκα πνπ απέζηεηιε, δε 
ιέεη, έζησ γηα... ηα κάηηα ηνπ θφζκνπ, 
νχηε κηα θνπβέληα γηα ηνπο εθνπιη-
ζηέο, γηα ινγαξηαζκφ ησλ νπνίσλ πξν- 
σζείηαη απφ ηελ θπβέξλεζε ε πνιη- 
ηηθή πνπ ηζαθίδεη ηνπο λαπηεξγάηεο! 

Σελ ίδηα ψξα, ην άιιν ζρήκα ηνπ 
εξγνδνηηθνχ - θπβεξλεηηθνχ ζπλδη-
θαιηζκνχ ζηελ ΠΝΟ, κε ηνλ πξφεδξν 
ηεο ΠΔΝΔΝ Αλη. Νηαιαθνγεώξγν,  

ζε αλαθνίλσζή ηνπ αλαπαξάγεη ηελ 
θπβεξλεηηθή πξνπαγάλδα, φηη ηάρα 
…«ο νέορ ηπόπορ ςπολογιζμού δίνει 
ηο ίδιο εθάπαξ με ηον ςπολογιζμό 
πος ίζσςε έωρ ηο 2013»... θαη κάιηζηα 
…«οι Ναςηικοί  πος έσοςν θαλάζζια 
ςπηπεζία ηο διάζηημα 1994-2013 (…) 
θα έσοςν και μια οπιακή αύξηζη ζηιρ 
εθάπαξ   παποσέρ  ηοςρ»…!   

Κη χζηεξα έρεη ην ζξάζνο λα  
ηζρπξίδεηαη πξνθιεηηθά φηη ηα ηαμηθά  
ζσκαηεία ΠΕΜΕΝ, ΣΕΦΕΝΩΝ, 
ΠΕΕΜΑΓΕΝ …«έβαλαν ςπεπβολικό 
νεπό ζηο κπαζί ηοςρ και έκπηωζη     
ζηα αιηήμαηα», ππνζηεξίδνληαο φηη 
«επικένηπωζαν ζηο νόμο Καηπούγκα-
λος για Αζθαλιζηικό - Φοπολογικό»...  

Απηφ πνπ επηρεηξεί λα απνθξχςεη 
ην θεξέθσλν ησλ εθνπιηζηψλ, είλαη 
φηη ε ζηαζεξή ζέζε ησλ ηαμηθψλ    
ζσκαηείσλ γηα κε εθαξκνγή ηνπ 
λ.4387/2016 απνηέιεζε εκπφδην ζηηο 
δηαζέζεηο, πνπ εθθξάζηεθαλ θαη απφ 
ηνλ ίδην, γηα απνδνρή ησλ ςεπην-
δηαβεβαηψζεσλ Κνπξνπκπιή - Σζαθα-
ιψηνπ φηη ηάρα δελ ηίζεηαη δήηεκα 
αχμεζεο ηεο θνξνινγίαο ησλ λαπηεξ-
γαηψλ…, ελψ ην δηεθδηθεηηθφ πιαίζην 
πνπ πξφβαιαλ ηα ηαμηθά λαπηεξγαηηθά 
ζσκαηεία θαη έγηλε ππφζεζε ησλ ίδησλ 
ησλ λαπηεξγαηψλ, πεξηειάκβαλε δηεθ-
δηθήζεηο γηα ην ζχλνιν ησλ πξνβιε-
κάησλ θαη ηεο δσήο ησλ λαπηεξγαηψλ 
θαη αθνξνχζε ζπλνιηθά ηελ εξγαηηθή 
ηάμε, ζπκβάιινληαο ζηελ έθθξαζε ηεο 
ηαμηθήο αιιειεγγχεο απφ άιινπο  
θιάδνπο εξγαδνκέλσλ ζηνλ απεξγηαθφ 
αγψλα ησλ λαπηεξγαηψλ. 

ΜΕΙΩΕΙ στα ΕΥΑΠΑΞ των ΝΑΤΣΕΡΓΑΣΩΝ 

με το νόμο «σκούπα» για εφαρμογή         
του νόμου - λαιμητόμου 4387/2016 ! 

Ψίσοςλα ηο δώπο ζηοςρ ανέπγοςρ! 
Ψίσοςλα πέηαξαν και θέηορ ηα Χπιζηούγεννα ζηοςρ ανέπ-

γοςρ ναςηεπγάηερ, με βάζη ηην απόθαζη ηος ςποςπ-
γού Ναςηιλίαρ, Π. Κοςποςμπλή, για ηον καθοπιζμό ηος επί-
δομα νηποπήρ, 350 εςπώ για ηοςρ άγαμοςρ και ζηα 400 εςπώ 
για ηοςρ έγγαμοςρ.  

Για να πάποςν ηο επίδομα οι άνεπγοι ναςηεπγάηερ θα ππέ-
πει να πεπάζοςν από ένα πολλαπλό δίσης πποϋποθέζεων, πος 
αποκλείει ηοςρ πεπιζζόηεποςρ και  ιδιαίηεπα ηοςρ μακποσπό-
νια ανέπγοςρ, οι οποίοι αποκλείονηαι επίζηρ και από ηο εξ 
ίζος εξεςηελιζηικά σαμηλό επίδομα ανεπγίαρ και ανηικειμε-
νικά βιώνοςν ηην απόλςηη θηώσεια και εξαθλίωζη. 

ΕΤΡΩΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΚΕ 

Καταψήφισε Κανονισμούς της ΕΕ 
που παραδίδουν στο κεφάλαιο          
ΛΙΜΑΝΙΑ και ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΤ  

Ζ  Δπξσθνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα ηνπ 
ΚΚΔ θαηαςήθηζε ηνλ θαλνληζκφ γηα ηελ 

«πξόζβαζε ζηελ αγνξά ιηκεληθώλ ππεξε-
ζηώλ» πνπ παξαδίδεη ηα ιηκάληα ζηνπο κνλνπσ-
ιηαθνχο νκίινπο. Δπίζεο, θαηαςήθηζε ηνπο ηξεηο 
θαλνληζκνχο γηα ηνλ «εληαίν επξσπατθό ζηδε-
ξνδξνκηθό ρώξν», ηηο επηβαηηθέο ζηδεξνδξν-
κηθέο κεηαθνξέο θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ 
ζηδεξνδξνκηθψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ απνηεινχλ 
ην ιεγφκελν «4ν παθέην» γηα ηελ εληαία ζηδεξν-
δξνκηθή αγνξά ηεο, πνπ νινθιεξψλνπλ ηελ  
παξάδνζε ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ 
ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηα θξάηε - κέιε ηεο 
ζηνπο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο. 

ε φ,ηη αθνξά ηελ θαηαςήθηζε ηνπ Καλνλη-
ζκνχ  ηεο ΔΔ γηα ηελ «πξόζβαζε ζηελ αγνξά 
ησλ ιηκεληθώλ ππεξεζηώλ», ε Δπξσθνηλνβνπ-
ιεπηηθή νκάδα ηνπ ΚΚΔ ππνγξακκίδεη φηη «απηφο 
νδεγεί ζηελ πιήξε “απειεπζέξσζε ησλ ιηκελη-
θψλ ππεξεζηψλ”, ζηελ παξάδνζή ηνπο, δειαδή, 
καδί κε ηα ίδηα ηα ιηκάληα θαη ηηο ππνδνκέο ηνπο 
ζηνπο κνλνπσιηαθνχο νκίινπο. Ζ εθαξκνγή ηνπ 
Kαλνληζκνχ ζα ζεκάλεη ηζρπξφ πιήγκα θαη ζηα 
δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα ιηκάληα, φπσο 
νη θιαδηθέο πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο κε 
ρεηξνηέξεπζε ησλ φξσλ δνπιεηάο θαη ακνηβήο, 
εληαηηθνπνίεζε θ.ά. Σα ιηκάληα θαη νη ππεξεζίεο 
ηνπο, είηε κε δηάθνξεο κνξθέο απεπζείαο παξά-
δνζήο ηνπο ζην θεθάιαην, είηε κε θνξέα εθκεηάι-
ιεπζεο ην αζηηθφ θξάηνο, ππεξεηνχλ ηα θέξδε 
ησλ κνλνπσιίσλ, ζε βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ, 
ζπλνιηθά ηνπ ιανχ. 

Πηζηή ζηελ θαηεχζπλζε απηή, ζην «θνηλνηηθφ 
θεθηεκέλν», ε ζπγθπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ 
παξαδίδεη ζηνπο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο ιηκά-
ληα, ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο, ππεξεηψληαο ην 
ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηεο εγρψξηαο αζηηθήο ηάμεο, 
λα αλαβαζκίζεη ηνλ γεσπνιηηηθφ ξφιν ηεο ζηελ 
πεξηνρή. Γη' απηφ θαη ν ΤΡΗΕΑ ππεξςήθηζε ηνλ 
Καλνληζκφ καδί κε ηνπο ζπλεηαίξνπο ηνπ ζηα 
κλεκφληα ηε ΝΓ, ην ΠΑΟΚ θαη ην Πνηάκη, Λατθφ 
Κφκκα, Φηιειεχζεξνπο θαη ζνζηαιδεκνθξάηεο. 

Σα ιηκάληα θαη νη ππνδνκέο ηεο ρψξαο κπν-
ξνχλ λα γίλνπλ ιατθή πεξηνπζία ζηελ ππεξεζία 
ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ, φηαλ ν εξγαδφκελνο 
ιαφο απαιιαγεί απφ ηελ θπξηαξρία ησλ κνλνπσ-
ιίσλ θαη ησλ ελψζεψλ ηνπο, παίξλνληαο ζηα 
δηθά ηνπ ρέξηα ηελ εμνπζία θαη ηελ νηθνλνκία». 

Για τους σιδηροδρόμους η Ευρωκοινο-
βουλευτική ομάδα του ΚΚΕ σημειώνει:  

«Ζ παξάδνζε ησλ ζηδεξνδξφκσλ, φισλ ησλ 
ζρεηηθψλ δεκφζησλ ππνδνκψλ θαη δηθηχσλ θαη 
ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ ζηνπο κεγάινπο επηρεη-
ξεκαηηθνχο νκίινπο ππεξεηεί ηελ ελίζρπζε ηεο 
θεξδνθνξίαο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ. Δπη-
θέξεη έλα αθφκε ζνβαξφ ρηχπεκα ζηνπο φξνπο 
εξγαζίαο θαη ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα ησλ εξγα-
δνκέλσλ ζηνπο ζηδεξνδξφκνπο. Υεηξνηεξεχεη 
δξαζηηθά ηελ πνηφηεηα ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ κεηα- 
θνξψλ θαη ηελ αζθάιεηά ηνπο, εθηνμεχεη ζηα χςε 
ηηο ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ γηα ηε ιατθή νηθνγέλεηα. 

Σα ζπκθέξνληα ηνπ θεθαιαίνπ ππεξεηεί θαη ε 
ζπγθπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ κε ηελ παξαρψ-
ξεζε ζε ηδηψηεο ηεο ΣΡΑΗΝΟΔ, ζην πιαίζην ηεο 
ζπλνιηθήο αληηιατθήο πνιηηηθήο ηεο, ηνπ 3νπ    
θαη ησλ πξνεγνχκελσλ κλεκνλίσλ, πνπ ραξάδεη 
καδί κε ηελ ΔΔ θαη ην ΓΝΣ θαη ηε ζπκθσλία ησλ 
άιισλ θνκκάησλ ηεο αζηηθήο δηαρείξηζεο. 

Γηα λα γίλνπλ νη ζηδεξφδξνκνη θαη ζπλνιηθά  
νη κεηαθνξέο ρεξζαίεο, ζαιάζζηεο θαη ελαέξηεο, 
ιατθή πεξηνπζία, ζηελ ππεξεζία ησλ ιατθψλ αλαγ- 
θψλ, ε πάιε ησλ εξγαδνκέλσλ πξέπεη λα βάιεη 
ζην ζηφραζηξν ηελ ίδηα ηελ εμνπζία ησλ κνλνπσ-
ιίσλ, ηελ ηκπεξηαιηζηηθή έλσζή ηνπο, ηελ ΔΔ, γηα 
ξηδηθέο αιιαγέο ζηελ εμνπζία θαη ηελ νηθνλνκία». 

 

ΦΡΗΙΜΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ 

Γηα ξαληεβνύ ζηνλ Οίθν Ναύηνπ 

Σει:  210 4116738 - 210 4116740 

Από 24 Οθηώβξε ιεηηνπξγεί 
γξακκαηεία ηαηξηθώλ ξαληεβνύ, 

από ηελ νπνία δίλνληαη θαηά 
πξνηεξαηόηεηα ζηνπο αζθαιη-
ζκέλνπο ηνπ Οίθνπ Ναύηνπ 190 

ξαληεβνύ γηα 44 ηαηξνύο ηνπ       
ΔΟΠΤΤ, πνπ εμεηάδνπλ -  ζπληα-
γνγξαθνύλ ζηνλ Ο.Ν. Πεηξαηά. 

ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΟ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΩΝ ΕΦΑΠΑΞ 
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 ε κηα πξνζπάζεηα λα δηα-
ζθεδάζεη ηε θηψρεηα ηνπ 

ιανχ θαη ηηο εληππψζεηο απφ ηελ 
αληηιατθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζήο 
ηνπ, ν πξσζππνπξγφο Αι. Σζίπξαο 
κε έθηαθην δηάγγεικα αλαθνίλσζε 
ηελ απφδνζε πνζνχ χςνπο 617 
εθαη. επξψ ζε ζπληαμηνχρνπο πνπ 
παίξλνπλ θάησ ησλ 850 επξψ κεη-
θηά θαη ηελ εμαίξεζε γηα έλα ρξφλν 
απφ ηηο αλαηηκήζεηο ησλ ζπληειε-
ζηψλ ΦΠΑ νξηζκέλσλ λεζηψλ ηνπ 
Αηγαίνπ. 

Οη ηξνπνινγίεο κε ηηο εμαγγειίεο 
ηνπ πξσζππνπξγνχ εγθξίζεθαλ 
απφ ηε Βνπιή, 15 θαη 20 Γεθέκβξε 
αληίζηνηρα, κε ην ΚΚΕ λα ςεθίδεη 
ππέξ ελψ ηα ππφινηπα αζηηθά 
θφκκαηα λα ςεθίδνπλ άιια ππέξ, 
άιια «παξψλ» θαη άιια λα      
απέρνπλ. 

Με ηελ απάηε ηεο εθάπαμ παξν-
ρήο ζηνπο ρακεινζπληαμηνχρνπο, 
ηελ νπνία αηζρξά νλνκάδεη 
«απφδνζε ηεο 13εο ζχληαμεο», ε 
θπβέξλεζε πξνζπαζεί λα θαιιηεξ-
γήζεη πξνζδνθίεο φηη «γπξλάεη ν 
ηξνρφο» θαη φζν πηάλνληαη νη δεκν-
ζηνλνκηθνί ζηφρνη, φζν δειαδή 
πεξηζζφηεξν πησρεχνπλ ηα ιατθά 
λνηθνθπξηά, ηφζν ζα απμάλνληαη νη 
παξεκβάζεηο φπσο απηή ή ηα κέηξα 
δηαρείξηζεο ηεο αθξαίαο  θηψρεηαο.  

Σ απηφρξνλα, ε θπβέξλεζε 
κείσζε θαηά 50% ηνπ      

ΔΚΑ γηα πάλσ απφ 250.000 ρακε-
ινζπληαμηνχρνπο, κε ππνπξγηθή 
απφθαζε πνπ δεκνζηεχζεθε ζην 
ΦΔΚ αξγά ην βξάδπ ηεο Σξίηεο 
20/12 θαη εθαξκφζζεθε ηελ Πέκπηε 
22/12 κε ηελ θαηαβνιή ηεο ζχληα-
μεο ηνπ Γελάξε 2017, ελψ κέρξη ην 
2019 ην ΔΚΑ θαηαξγείηαη νξηζηηθά 
θαη νη ρακεινζπληαμηνχρνη ζα   
ράζνπλ 2,4 δηζ. επξψ!   

Έηζη, νη ρακεινζπληαμηνχρνη 
πνπ δηθαηνχληαη ΔΚΑ θαη ζα ην 
πάξνπλ θνκκέλν ζηε κέζε ζα πξέ-
πεη: Σν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκά ηνπο 

λα κελ μεπεξλά ηα 11.000 επξψ θαη 
ην αηνκηθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα 
ηα 8.884 επξψ. Δπηπιένλ, ην αθα-
ζάξηζην πνζφ πνπ ιακβάλεη ν 
ζπληαμηνχρνο απφ ζπληάμεηο 
(θχξηεο θαη επηθνπξηθέο), ζην νπνίν 
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα πάζεο 
θχζεσο επηδφκαηα θαηά ην κήλα 
Γεθέκβξε (2016), λα κελ μεπεξλά 
ην πνζφ ησλ 664 επξψ. 
Κιίκαθεο θαη πνζά ηνπ ΔΚΑ 

Όζνλ αθνξά ηηο θιίκαθεο (ηα 
πνζά αλαθέξνληαη ζε εηζνδήκαηα 
ηνπ 2015 πνπ δειψζεθαλ κε ηε 
θνξνινγία εηζνδήκαηνο ηνπ 2016): 

 ηελ πξψηε νκάδα δηθαηνχρσλ κε 
ην κεγαιχηεξν πνζφ κπαίλνπλ φζνη 
ζπληαμηνχρνη ιακβάλνπλ κέρξη 
7.216 επξψ. ε απηνχο, αληί ησλ 
230 επξψ ην κήλα, ην 2017 ζα θα-
ηαβάιιεηαη ην πνζφ ησλ 115 επξψ. 

 ηε δεχηεξε θιίκαθα, νη ζπληα-
μηνχρνη πνπ ιακβάλνπλ απφ 
7.216,01 επξψ κέρξη 7.518 επξψ, 
ζα ιάβνπλ 86,25 επξψ αληί ησλ 
172,5 επξψ θέηνο. 

 ηελ ηξίηε θιίκαθα, απφ 7.518,01 
επξψ κέρξη 7.720 επξψ, ζα ιάβνπλ 
57,5 επξψ αληί ησλ 115 επξψ. 

 ηελ ηειεπηαία ρακειφηεξε θιίκα-
θα, απφ 7.720,01 επξψ κέρξη 7.792 
επξψ, ζα ιάβνπλ 28,75 επξψ αληί 
ησλ 57,5 επξψ. 

Ό ζν γηα ηνλ κεησκέλν 
ζπληειεζηή ΦΠΑ ζε  

νξηζκέλα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, έλα 
δίθαην θαη αλαγθαίν κέηξν ψζηε 
λα ακβιπλζνχλ νη ζπλέπεηεο απφ 
ην απμεκέλν κεηαθνξηθφ θφζηνο, 
πνπ θαηαθηήζεθε πνιχ πξηλ       
μεζπάζεη ε άγξηα επίζεζε ζηα 
ιατθά εηζνδήκαηα θαη άξα ζήκεξα 
είλαη πεξηζζφηεξν αλαγθαίν, δελ 
είρε νχηε έρεη θακηά  ζρέζε κε ην 
πξνζθπγηθφ δήηεκα θαη είλαη     
απαξάδεθηε ε ζπζρέηηζε πνπ 
θάλεη ν πξσζππνπξγφο.  

πλέλνρνη γη’ απηά πνπ αληηκε-
ησπίδνπλ ζήκεξα νη ζπληαμηνχρνη, 
νη εξγαδφκελνη, νη απηναπαζρνινχ-
κελνη θαη νη λεζηψηεο είλαη θαη ε ΝΓ 
θαη ηα άιια αζηηθά θφκκαηα, γηαηί 
ςήθηζαλ ην ηξίην κλεκφλην θαη 
ζηεξίδνπλ ηελ πνιηηηθή ηεο  ΔΔ. 

Ζ πξνθιεηηθή πξνζπάζεηα ηεο 
θπβέξλεζεο λα ξίμεη «ζηάρηε ζηα 
κάηηα» ησλ εξγαηηθψλ - ιατθψλ 
ζηξσκάησλ, κνηξάδνληαο ςίρνπια 
ζε έλα ηκήκα ηνπο, ηελ ψξα πνπ 
κνληκνπνηεί θαη εληζρχεη ηε δηαρξν-
ληθή ιεειαζία ηνπ εηζνδήκαηνο θαη 
ησλ δηθαησκάησλ ζπλνιηθά ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ ιανχ, απνθα-
ιχθζεθε κε ηελ απφξξηςε ηεο ηξν-
πνινγίαο ηνπ ΚΚΔ γηα επαλαθνξά 
ηεο 13εο θαη 14εο ζχληαμεο. 

Σι δεν μας είπε                      
ο πρωθυπουργός; 

- Γελ ππάξρεη θαζεκεξηλή,  
απξφζθνπηε αθηνπιντθή        
ζπγθνηλσλία, εθηφο θαη αλ ν 
εθνπιηζηήο επηδνηεζεί γηα λα 
πεξάζεη απφ ηα ιηκάληα καο. 
- Τα ειζιηήρια είναι πανάκριβα, 
αθφκε θαη ζε ζέζε θαηαζηξψ-
καηνο ζε θαξάβη ,ελψ ηα αεξν-
πνξηθά είλαη απιεζίαζηα. 
- Το ειζόδημα ποσ καηαθέρ-
λνπλ κέζα απφ ζθιεξή δνπ-
ιεηά ην θαινθαίξη δελ ηνπο θηά-
λεη φρη γηα δηαθνπέο, αιιά νχηε 
γηα λα πιεξψζνπλ ηνπο θφ-
ξνπο πνπ ν ίδηνο κε ηελ θπβέξ-
λεζή ηνπ επηβάιιεη. Γελ θηάλεη 
νχηε γηα ηηο ειάρηζηεο νηθν-
γελεηαθέο ππνρξεψζεηο γηα    
παηδηά, θαγεηφ, ξεχκα θ.α. 

Ξαναζεσταμένη σούπα. 

Οη λεζηψηεο άθνπζαλ απφ 
ηνλ πξσζππνπξγφ ηεο “αξη-
ζηεξήο” θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ - 
ΑΝΔΛ φηη άθνπγαλ θαη απφ ηηο 
πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο  
γηα κεηαθνξηθά ηζνδχλακα, 
επαλαράξαμε ησλ αθηνπιντ-
θψλ ζπγθνηλσληψλ θ.ά. Σν φηη 
ζπκπεξηέιαβε ζηηο εμαγγειίεο 
θάιπςε θελψλ ζηα λνζνθνκεία 
απφ ζηξαηησηηθνχο γηαηξνχο 
δελ είλαη δείγκα πξνφδνπ.  

Καηά ηα άιια, αθνχ έιπζε 
ηα ππφινηπα, νη θάηνηθνη ησλ 
κηθξψλ λεζηψλ καο κπνξνχλ 
επηηέινπο λα εζπράζνπλ κε 
ηελ εμαγγειία ηεο δπλαηφηεηαο 
ειεθηξνληθήο πιεξσκήο!  

Ο Πξσζππνπξγφο απφ ηε 
Νίζπξν θαηαπηάζηεθε θαη κε 
ηνλ ηνπξηζκφ. Γελ απεπζχλ-
ζεθε ζηνπο εξγαδφκελνπο γηαηί 
ηίπνηα δελ ηφικεζε λα πεη γηα 
κηζζνχο, γηα αζθάιηζε, Δ. 
Απεπζχλζεθε ζηνπο μελνδφ-
ρνπο ππνζρφκελνο αχμεζε ηεο 
πειαηείαο ηνπο. 

Σα Δξγαηηθά Κέληξα απεπ-
ζχλνληαη ζηνπο εξγαδφκελνπο 
- άνεργοσς ηης περιοτής, 
ζηνπο ζπληαμηνχρνπο ζηνπο 
ζπκκάρνπο ηνπ κηθξνεπαγγει-
καηίεο θαη θησρνχο αγξφηεο 
θαη ηνπο θαινχλ: Να αληαπν-
θξηζνχλ απνθαζηζηηθά ζην 
θάιεζκα νξγάλσζεο ζηα ζσ-
καηεία, ζπιιφγνπο, επηηξνπέο 
πνπ παιεχνπλ γηα ηελ αλαθνχ-
θηζε ησλ κηθξψλ θαη κεγάισλ 
θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ 
ψζπνπ ε πάιε ηνπο λα θαηα-
θέξεη ε δσή καο λα κελ εμαξ-
ηάηαη απφ ηα ςίρνπια πνπ ηνπ 
πεηάλε νη εθκεηαιιεπηέο ηνπο, 
αιιά λα γίλνπκε θπξίαξρνη ηνπ 
πινχηνπ πνπ παξάγνπκε. 

Οι νησιώτες απορρίπτουν τις αυταπάτες      
που καλλιεργεί και αυτή η κυβέρνηση 

Σελ επίζθεςε ηνπ πξσζππνπξγνύ κέζα ζην θαηαρείκσλν 
ζην κηθξό λεζί ηεο Νηζύξνπ γηα λα αληαιιάμεη θηινθξνλή-
ζεηο κε ηνπο ππνπξγνύο ηνπ θαη λα θάλεη εμαγγειίεο, θαηαγ-
γέιινπλ κε αλαθνηλώζεηο ηνπο ηα Δξγαηηθά Κέληξα Λέζβνπ, 

άκνπ, Β. πγθξνηήκαηνο Γσδεθαλήζνπ, επηζεκαίλνληαο: 

 ηα 5.230 πινία έθ- 
ζαζε ην 2016 ν ειιε-

λφθηεηνο εκπνξηθφο ζηφινο, 
απφ 4.909 ην 2015, κε ζπλν- 
ιηθή κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα 
361.934.047 dwt, ζεκεηψλν-
ληαο άλνδν θαηά 10,26% ζε 
ζρέζε κε ην 2015.  

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ 
εηήζηα έθζεζε ηεο Petrofin 
Research γηα ην 2016, πνπ 
δεκνζηεχζεθε ζηνλ λαπηη-
ιηαθφ Σχπν, ηα ηειεπηαία 
ηξία ρξφληα -παξά ηελ θξίζε- 
ν ειιελφθηεηνο ζηφινο απ-
μάλεηαη, φπσο θαη ην κεξίδηφ 
ηνπ σο ηκήκα ηνπ παγθφ-
ζκηνπ ζηφινπ, πνπ απμή-
ζεθε απφ 15,41% ην 2014, 
ζην 16,05% ην 2015 θαη ζην 
16,36% ην 2016.  

Σελ ίδηα πεξίνδν νη ηξεηο 
κεγαιχηεξεο λαπηηιηαθέο 
δπλάκεηο κεηά ηε ρψξα  
καο, ε Ηαπσλία, ε Κίλα     
θαη ε Γεξκαλία, κείσζαλ ηα 
κεξίδηα  ηνπο. 

Παξά ηελ αχμεζε ηνπ 
ειιελφθηεηνπ ζηφινπ, ν 
αξηζκφο ησλ ειιεληθψλ   
λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ       
ζπλέρηζε λα κεηψλεηαη θαη 
έθζαζε ζηηο 638 ην 2016, 
απφ 648 ην 2015 θαη 773      
ην 2009! 

Οη εηαηξείεο κε πάλσ 
απφ 25 πινία ειέγρνπλ ην 
65,38% ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ 
κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο dwt, 
κε ηνλ αξηζκφ ησλ εηαηξεηψλ 
λα έρεη απμεζεί απφ 41 ην 
2015 ζε 46 ην 2016. Δλψ, νη 
εηαηξείεο κε ζηφιν άλσ ηνπ 
ελφο εθαη. dwt ειέγρνπλ 
πιένλ ην 77,47% ηνπ ζπλν-
ιηθνχ ζηφινπ απφ 76,7%   
ην πξνεγνχκελν έηνο,      
74% ην 2014 θαη 71,33% 
ην 2013. 

Ο αξηζκφο, φκσο, ησλ 
κεγάισλ εηαηξεηψλ παξέ-
κεηλε ζηαζεξφο ζηηο 68, πνπ 
ζεκαίλεη φηη γηγαληψζεθαλ 
θαηαπίλνληαο κηθξφηεξεο 
εηαηξείεο θαη απμάλνληαο      
ηηο λέεο λαππεγήζεηο θαη 
αγνξέο. 

Έλα άιιν πνηνηηθφ ζηνη-
ρείν πνπ πξνζδίδεη ζπγθξη-
ηηθφ πιενλέθηεκα ζην ειιε-
ληθφ εθνπιηζηηθφ θεθάιαην 
είλαη ν ζπλερψο βειηηνχκε-
λνο κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ 
πινίσλ, πνπ ζήκεξα αλέξ-
ρεηαη ζε 12,19 ρξφληα, ελψ 
ηα πινία 0-9 εηψλ λα απμά-
λνπλ ην κεξίδην ηνπο θαη 
ζήκεξα λα απνηεινχλ ην 
73,56% ηνπ dwt, ζε ζχγθξη-
ζε κε ην 73,47% ην 2015.  

Μέζα ζην 2016 ν η  
έιιελεο πινηνθηήηεο δηέζε-
ζαλ πνζφ ξεθφξ χςνπο 3,4 
δηζεθ. δνιαξίσλ γηα ηελ 
αγνξά 269 πινίσλ, δηαηε-
ξψληαο ηελ πξψηε ζέζε θαη 
απμάλνληαο ην κεξίδηφ ηνπο 
ζηελ παγθφζκηα αγνξά 
πινίσλ ”second hand’, πνπ 
κέρξη ηα κέζα ηνπ Γεθέκβξε 
είρε θζάζεη ηα 14,8 δηζεθ. 
δνιάξηα γηα 1.206 πινία, 
ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο 
Allied Shipping. Σαπηφρξν-
λα νη έιιελεο πινηνθηήηεο 
πξσηαγσληζηνχλ θαη ζηηο 
πσιήζεηο πινίσλ, δηαηεξψ-
ληαο θαη ζ’ απηή ηε δξαζηε-
ξηφηεηα ηελ πξσηηά κε ηελ 
είζπξαμε 2,01 δηζεθ. δνια-
ξίσλ γηα 111 πινία. 

Σέινο, εθείλν πνπ δελ 
αλαθέξεηαη -νχηε ζηηο εθζέ-
ζεηο ησλ δηαθφξσλ «νίθσλ», 
νχηε ζηνλ αζηηθφ λαπηηιηαθφ 
Σχπν- είλαη ην βαζηθφ πιεν-
λέθηεκα πνπ δηαζέηεη ην 
ειιεληθφ εθνπιηζηηθφ θεθά-
ιαην, θαη απηφ είλαη απφ ηε 
κηα νη θνξναπαιιαγέο θαη 
ηα πξνλφκηα πνπ απνιακ-
βάλεη απφ ην λνκνζεηηθφ 
πιαίζην, πνπ δηαηεξνχλ θαη 
εληζρχνπλ φιεο νη θπβεξλή-
ζεηο θαη απφ ηελ άιιε ε 
εληεηλφκελε εθκεηάιιεπζε 
ειιήλσλ θαη αιινδαπψλ 
λαπηεξγαηψλ, πνπ εθηφο 
απφ ηηο θπβεξλήζεηο έρεη 
ζπκκάρνπο θαη ηηο ζπκβηβα-
ζκέλεο ζπλδηθαιηζηηθέο εγε-
ζίεο ηεο πιεηνςεθίαο ηεο 
ΠΝΟ αιιά θαη ηεο Γηεζλνχο 
Οξγάλσζεο Μεηαθνξψλ (ITF). 

Π αξάζηαζε δηακαξηπξίαο ζην ππνπξγείν  
Ναπηηιίαο πξαγκαηνπνίεζε ηελ Πέκπηε 1 

Δεθέκβξε ην Δ.. ηνπ πιιόγνπ πνπδαζηώλ ηεο 
ΑΕΝ Αζπξνπύξγνπ κε ηε ζπκκεηνρή ζπνπδαζηψλ 
πινηάξρνπο θαη κεραληθνχο, πξνθεηκέλνπ λα ζέζεη ηα 
ζνβαξά πξνβιήκαηα ησλ ζπνπδαζηψλ ζηε ζρνιή θαη 
ζηε δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηαμηδηνχ ζηα θαξάβηα. 

«Δλψ έγθαηξα είρακε αλαθνηλψζεη ηελ πξσηνβνπιί-
α καο - κε απφθαζε ηεο Γ.. ηνπ πιιφγνπ - ην ππνπξ-
γείν Ναπηηιίαο κε «απηφκαην πηιφην» ηα ζπκθέξνληα 
ησλ εθνπιηζηψλ, αθνχ δελ θαηφξζσζε παξά ηηο ζπλε-
ρείο παξεκβάζεηο ησλ κεραληζκψλ ηνπο λα ρεηξαγσγή-
ζνπλ ηνπο ζπνπδαζηέο, επηδίσμε λα ππνβαζκίζεη απηή 
ηε ζεκαληηθή πξσηνβνπιία καο. Έηζη αξρηθά καο ελε-
κέξσζαλ φηη ν ππνπξγφο λαπηηιίαο έιεηπε ζηηο Βξπμέι-
ιεο θαη φηη ζα καο δερηεί ν πθππνπξγφο. Ξαθληθά θαη 
θαηφπηλ αλακνλήο γηα 50 ιεπηά πεξίπνπ καο είπαλ φηη 
ν πθππνπξγφο είλαη θαη απηφο ζηηο Βξπμέιιεο…!», 
αλαθέξεη ζε δειηίν Σχπνπ ην Γ.. ηνπ πιιφγνπ   
πνπδαζηψλ θαη κεηαμχ ησλ άιισλ πξνζζέηεη: 

«Δίλαη γεγνλφο φηη φηαλ πξφθεηηαη γηα ηα πξνβιή-
καηα ηεο λενιαίαο θαη ηνπ ιανχ, γηα πξνβιήκαηα ησλ 
ζπνπδαζηψλ θαη ησλ λαπηεξγαηψλ ππνπξγνί - πθπ-
πνπξγνί …ιείπνπλ», κε αλππφζηαηεο δηθαηνινγίεο!       
Δλψ φηαλ πξφθεηηαη γηα ηα ζπκθέξνληα - ηα θέξδε   
ησλ εθνπιηζηψλ …ηξέρνπλ λα ηθαλνπνηήζνπλ φιεο 
ηηο απαηηήζεηο ηνπο.  

Λίγν πην πξηλ ηε ζπλάληεζε ηεο αληηπξνζσπείαο 
ησλ ζπνπδαζηψλ κε ηα ζηειέρε ηνπ ππνπξγείνπ λαπηη-
ιίαο, ηειείσο μεδηάληξνπα ε δηνίθεζε ηεο ΑΔΝ Αζπξν-
πχξγνπ, ιηκεληθφο, επηθνηλψλεζε απφ ην ηειέθσλν ηεο 
γξακκαηείαο ηεο ζρνιήο, κε ηνλ πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ 
πιιφγνπ, ζέηνληαο απφ πνηφλ είραλ  πάξεη ...άδεηα  
θαη πφζνη ζπνπδαζηέο ζπκκεηείραλ ζηελ θηλεηνπνί-
εζε ζην ππνπξγείν Ναπηηιίαο...! 

Η θηλεηνπνίεζε ηεο λενιαίαο, ησλ ζπνπδαζηώλ 
ηεο ΑΕΝ  Αζπξνπύξγνπ, ηνπ ιανύ είλαη απόθαζε 
δηθή ηνπο θαη θαλελόο θξαηηθνύ, θαηαζηαιηηθνύ 

κεραληζκνύ. Θα ζπλερίζνπκε ηηο θηλεηνπνηήζεηο θαη 
ηνλ αγψλα καο γηα ηα πξνβιήκαηα ζε ζηεξηά θαη     
ζάιαζζα αθφκα πην καρεηηθά θαη αγσληζηηθά. Εθθξά-
δνπκε έκπξαθηα ηελ αιιειεγγύε καο ζηηο απεξγηα-
θέο θηλεηνπνηήζεηο ησλ λαπηεξγαηώλ.» 

Μ ε ζθνπφ ηελ νπζηαζηηθή αλαθνχθηζε 
ησλ ζπληαμηνχρσλ,  ε  Κ.Ο.  ηνπ  ΚΚΔ  

 επαλαθαηέζεζε ζηε Βνπιή ηξνπνινγία γηα 
ηελ επαλαθνξά ηεο 13εο θαη ηεο 14εο      
ζύληαμεο. 

Ζ ηξνπνινγία θαηαηέζεθε ζην λνκνζρέδην 
ηνπ ππνπξγείνπ Δξγαζίαο κε ηίηιν «Δζληθφο 
Μεραληζκφο πληνληζκνχ, Παξαθνινχζεζεο 
θαη Αμηνιφγεζεο ησλ Πνιηηηθψλ Κνηλσληθήο 
Έληαμεο θαη Κνηλσληθήο πλνρήο, Ρπζκίζεηο  
γηα ηελ Κνηλσληθή Αιιειεγγχε...».   

Αλαιπηηθά, ε ηξνπνινγία ηνπ ΚΚΔ πξνβιέπεη:  
«Επανασοπηγείηαι ζηοςρ ζςνηαξιούσοςρ 
όλων ηων αζθαλιζηικών θοπέων κύπιαρ και 
επικοςπικήρ αζθάλιζηρ ηο επίδομα Χπιζηος-
γέννων, ανεπσόμενο ζηο ποζό ηηρ μηνιαία 
σοπηγούμενηρ ζύνηαξηρ. Επίζηρ, ζηοςρ πιο 
πάνω ζςνηαξιούσοςρ επανασοπηγούνηαι ηα 
επιδόμαηα Πάζσα και αδείαρ, ανεπσόμενα ηο 
καθένα ζηο μιζό ηηρ μηνιαία σοπηγούμενηρ 
ζύνηαξηρ». 

Παξάιιεια κε ηελ ηξνπνινγία, ν εηδηθφο  
αγνξεηήο ηνπ ΚΚΔ, Υξήζηνο Καηζώηεο, θαηά 
ηε ζπδήηεζε ηνπ παξαπάλσ λνκνζρεδίνπ ζηελ 
αξκφδηα θνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, θαηέζεζε 
ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηελ νπζηαζηηθή 
αλαθνχθηζε ηνπ ιανχ: 
 Επισοπήγηζη όλων ηων ανέπγων σωπίρ 
όποςρ και πποϋποθέζειρ για όζο σπόνο  
διαπκεί η ανεπγία ηοςρ, με ελάτιζηο ποζό ηο 
80% ηοσ καηώηεροσ μιζθού ηων 751 εσρώ ποσ 
διεκδικούν ηα ζσνδικάηα. 
 Κανείρ επγαζόμενορ να μην παίπνει μιζθό 
κάηω από 750 εςπώ. 
 Καμία ζύνηαξη κάηω από ηα 600 εςπώ. 

 Κανένα άηομο με ειδικέρ ανάγκερ αππο-
ζηάηεςηο. Ελάτιζηες αποδοτές ίζες με ασηές 
ηων ανέργων, δηλαδή 600 εσρώ. 

Ζ  θπβέξλεζε  ΤΡΗΕΑ–ΑΝΔΛ γηα άιιε 
κηα θνξά απέξξηςε ηηο πξνηάζεηο ηνπ       
ΚΚΔ γηα ηελ αλαθνύθηζε ησλ ιατθώλ     
ζηξσκάησλ. 

Με «αυτόματο πιλότο» τα συμφέροντα των εφοπλιστών, 

αντιμετωπίζει τα προβλήματα των σπουδαστών το ΤΝΑ ! 

ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΚΕ 
Κατέθεσε τροπολογία για επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης 

Παξάιιεια, ζηε ζπδήηεζε ηνπ αληηιατθνύ λνκνζρεδίνπ ηνπ ππνπξγείνπ Δξγαζίαο,            
ην ΚΚΔ επαλέθεξε ζεηξά πξνηάζεσλ γηα ηελ νπζηαζηηθή αλαθνύθηζε ηνπ ιανύ. 

Αποκαλύφθηκε η ΑΠΑΣΗ της κυβέρνησης,  

που αρπάζει το ψωμί και μοιράζει ψίχουλα! 

Μ αδηθή θαη δπλακηθή 
θηλεηνπνίεζε ζην 

θέληξν ηεο Αζήλαο πξαγκα-
ηνπνίεζαλ ην απφγεπκα ηεο   
Πέκπηεο 15 Γεθέκβξε ρηιηά-
δεο ζπληαμηνχρνη απφ φιε ηε 
ρψξα (πεξηζζφηεξα απφ 50 
πνχικαλ κε ζπληαμηνχρνπο 
απφ θάζε γσληά ηεο ρψξαο) 
αληαπνθξηλφκελνη ζην θάιε-
ζκα ησλ πλεξγαδφκελσλ  
πληαμηνπρηθψλ Οξγαλψζεσλ 
ΓΖΜΟΗΟΤ, ΗΚΑ, ΟΑΔΔ, 
ΔΛΣΑ, ΠΔ-ΝΑΣ, ΟΔ,    
ΠΟΔ.  
     Ζ ζπγθέληξσζε έγηλε ζηα 
Πξνπχιαηα θαη απφ εθεί 
μεθίλεζε πνξεία πξνο ην 
Μέγαξν Μαμίκνπ κε ζπλζή-
καηα φπσο: «Με αίκα έρεη 
γίλεη ε αζθάιηζε, δελ  
είλαη γηα παδάξηα θαη γηα    
δηάιπζε» θαη «Με ςίρνπια 
θαη ςέκαηα δε ζα ζπκβηβα-
ζηνύκε, όια ηα θιεκκέλα  
ηα  δηεθδηθνύκε».  

Φηάλνληαο ζηε ζπκβνιή 
ησλ νδψλ Βαζηιίζζεο    
νθίαο κε ηελ Ζξψδνπ     
Αηηηθνχ, νη ζπληαμηνχρνη γηα   
αθφκε κηα θνξά βξέζεθαλ 
κπξνζηά ζην θξαγκφ απφ 
ηηο θινχβεο ηεο Αζηπλν-
κίαο. Ύζηεξα από ηε δπ-
λακηθή ηνπο παξέκβαζε, 
νη θινύβεο απνκαθξύλζε-
θαλ θαη νη ζπληαμηνύρνη, 
θάησ από ρεηξνθξνηήκαηα 
θαη κε ηε πληνληζηηθή 
Δπηηξνπή κπξνζηά, 
έθζαζαλ ζην Μέγαξν     
Μαμίκνπ, φπνπ αληηπξν-
ζσπεία ζπλαληήζεθε κε ηνλ 
ππνπξγφ Δπηθξαηείαο, Αι. 
Φιακπνπξάξε, απφ ηνλ 
νπνίν δήηεζε λα νξηζηεί 
άκεζα ζπλάληεζε κε ηνλ 
πξσζππνπξγφ θαη ηνπ επέ-
δσζε επηζηνιή, ζηελ νπνία 
κεηαμχ άιισλ αλαθέξνπλ:  

«Γελ ζπκθσλνχκε κε 
πξαθηηθέο πνπ θαη νη πξνε-
γνχκελεο θπβεξλήζεηο εθάξ-
κνζαλ, δειαδή λα  καο   
θφβνληαη δηζεθαηνκκχξηα  
πνπ αθνξνχλ ζπληάμεηο 
θαη δηθαηψκαηά καο θαη λα 
καο δίλνληαη πίζσ θάπνηα     
επηδφκαηα.  

Γελ πιεξψζακε ζε φιε 
καο ηελ δσή γηα  λα παίξ-
λνπκε  επηδφκαηα, αιιά 
ζπληάμεηο, ηα δψξα καο, λα 
έρνπκε πγεία, γηαηξνχο, 
λνζειεία, ηαηξηθέο εμεηά-
ζεηο, θάξκαθα, θνηλσληθέο 
παξνρέο.  

Μφλν ηα δχν ηειεπηαία 
ρξφληα νη πεξηθνπέο γηα 
καο ηνπο ζπληαμηνχρνπο 
θηάλνπλ ηα 3.7 δηζεθαηνκ-
κχξηα, γηα ηα δχν επφκελα 
άιια ηφζα, κε ζπλέρεηα γηα 
θαηλνχξγηα κέηξα κεηά ην 
2018 κε ηα αηκαηνβακκέλα 
πιενλάζκαηα.  

ΔΙΕΚΔΙΚΟΤΜΕ ΑΜΕΑ: 

 Μπξνζηά ζηα Υξηζηνχ- 
γελλα ηελ θαηαβνιή 13εο     

θαη 14εο ζχληαμεο ζε φινπο   
ηνπο ζπληαμηνχρνπο, ρσξίο 
δηαρσξηζκνχο.  

 Καηψηεξε ζχληαμε απφ 
340 επξψ ζε 600επξψ.       

 Καηψηεξν κηζζφ γηα ηα       
παηδηά καο 751 επξψ     
θαη θαηαβνιή επηδνκάησλ    
αλεξγίαο  ζηνπο  αλέξγνπο.  

 Κακία πεξηθνπή ζην ΔΚΑ 
θαη θαλνληθή θαηαβνιή ζε 
φινπο  ηνπο  δηθαηνχρνπο. 

 Κακηά πεξηθνπή θαη απφ-
θαηάζηαζε ζηηο ζπληάμεηο 
ρεξείαο  θαη  αλαπήξσλ. 

 Καηάξγεζε θάζε πιεξσ-
κήο ζηελ πγεία, εμεηάζεηο, 
θάξκαθα, άκεζε πξφζιεςε 
ηαηξηθνχ - λνζειεπηηθνχ 
πξνζσπηθνχ θαη απαγφ-
ξεπζε θάζε επηρεηξεκαηηθήο 
δξάζεο ζηελ πγεία. 

 Καηάξγεζε ησλ θξαηήζε-
σλ γηα ηελ πγεία. 

 Καηαβνιή ζηνπο δηθαηνχρνπο 
ην κέξηζκα θαη ην εθάπαμ. 

 Φνξνινγηθή αλαθνχθηζε      
κε επαλαθνξά ηνπ αθνξν-
ιφγεηνπ  καο  12.000  επξψ.  

 Άκεζε είζπξαμε ησλ νθεη-
ινκέλσλ ζηα αζθαιηζηηθά 
ηακεία απφ επηρεηξεκαηηθνχο 
νκίινπο. 

 Αλαθεθαιαηνπνηήζε ησλ 
αζθαιηζηηθψλ  ηακείσλ.» 

ΤΝΣΑΞΙΟΤΦΟΙ 
 Απνξξίπηνπλ ηνλ θπβεξλεηηθό εκπαηγκό 
 Απαηηνύλ αλαπιήξσζε ησλ απσιεηώλ  

ΑΤΞΗΗ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΟΚΣΗΣΟΤ ΣΟΛΟΤ    

από την ένταση της εκμετάλλευσης              
των Ναυτεργατών ! 

Σ ν πξφζθαην πεξηζηαηηθφ 
πξφζθξνπζεο ηνπ Δ/Γ-Ο/Γ 

πινίνπ “ΒΗΣΔΝΣΕΟ ΚΟΡ-
ΝΑΡΟ” ζηελ Κάζν θαη φζα 
επαθνινχζεζαλ, απνθαιχπηνπλ 
επηθίλδπλα παηγλίδηα ησλ    
αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΤΝΑ 
ζην ζνβαξφ δήηεκα  αζθάιεηα 
ηεο αλζξψπηλεο δσήο.  

πγθεθξηκέλα, ηελ Κπξηαθή 
19/12 ην πξσί θαηά ηελ πξφ-
ζδεζε ζην ιηκάλη Κάζνπ ην 
πινίν πξνζέθξνπζε ζηνλ πξν-
βιήηα, κε απνηέιεζκα ηελ 
πξφθιεζε ξήγκαηνο ζην εμσ-
ηεξηθφ πεξίβιεκα ηεο πξπκλαί-
αο δεμακελήο δπγνζηάζκηζεο. 
ηε ζπλέρεηα, αθνχ έδεζε απν-
βίβαζε 31 επηβάηεο, 9 Φ/Γ θαη 
2 Η/Υ θαη κεηά απέπιεπζε γηα 
Κάξπαζν, κε πξσηνβνπιία ηνπ 
Πινηάξρνπ (πίζσ ηνπ βέβαηα      
ε εηαηξεία), κπξνζηά απφ ηα 
θιεηζηά κάηηα ηεο Ληκεληθήο 
Αξρήο θαη κέζα ζε θαθνθαηξία,      
κε 289 επηβάηεο θαη ηα 63 κέιε 
ηνπ πιεξψκαηνο. 

Με ηνλ θαηάπινπ ηνπ πινίνπ 
ζηελ Κάξπαζν ζπλειήθζε ν 
Πινίαξρνο θαη αθνχ ζρεκα-
ηίζζεθε δηθνγξαθία αθέζεθε 
ειεχζεξνο, ελψ απαγνξεχηεθε 
ν απφπινπο αιιά κεηά απφ 
επηζεψξεζε απφ ην Σνπηθφ 
Κιηκάθην Δπηζεψξεζεο Πινίσλ 
θαη πξνζθφκηζεο βεβαησηηθνχ 
δηαηήξεζεο θιάζεο απφ ην 
Νενγλψκνλα ηνπ επηηξάπεθε   
ν απφπινπο κέρξη ην ιηκάλη  
ηεο Ρφδνπ, κε 251 επηβάηεο,  
14 Φ/Γ,  23 Η/Υ θαη 10 δίθπθια. 

Λακβάλνληαο ππ’ φςε ην 
ππέξγεξν ηνπ πινίνπ θαη ηηο 
δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο 
γίλεηαη ζαθέο φηη ππήξμε ζνβα-
ξφο θίλδπλνο γηα ηελ αζθάιεηα 
ηεο δσήο ησλ επηβαηλφλησλ θαη 
νη επζχλεο βαξχλνπλ ηφζν ηελ 
ζεκεξηλή πνιηηηθή εγεζία ηνπ 
ΤΝΑ φζν θαη ησλ θπβεξλήζε-
σλ ΝΓ θαη ΠΑΟΚ πνπ θαηάξ-
γεζαλ ην φξην ειηθίαο θαη ηελ 
απαγφξεπζε απφπινπ Δ/Γ-Ο/Γ 
ιφγσ θαηξνχ.  

Επικίνδυνα παιγνίδια με την ζωή επιβατών! 

Σ ελ ψξα πνπ ε Μαπηηθή      
Εθπαίδεπζε «βνπιηάδεη» απφ 

ηελ αληηιατθή πνιηηηθή ηεο θπβέξ-
λεζεο ΤΡΘΖΑ-ΑΜΕΚ, ζε ζπλέρεηα 
ησλ πξνεγνχκελσλ θπβεξλήζεσλ 
ΜΔ θαη ΠΑΟΙ - αλαρξνληζηηθφ 
πξφγξακκα ζπνπδψλ, αληηδξαζηη-
θφο θαλνληζκφο, κεγάιεο ειιείςεηο 
ζε εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, βηβιία, 
εξγαζηεξηαθέο ππνδνκέο, ππνβάζ-
κηζε θαη ηδησηηθνπνίεζε ηεο Μαπ-
ηηθήο Εθπαίδεπζεο - ην ππνπξγείν 
Μαπηηιίαο θαη εθνπιηζηέο νξγαλψ-
λνπλ θηέζηεο ζηηο Αθαδεκίεο Εκπν-
ξηθνχ Μαπηηθνχ (ΑΕΜ), γηα λα πεηά-
μνπλ ζηάρηε ζηα κάηηα ησλ ζπνπδα-
ζηψλ, ησλ λέσλ λαπηεξγαηψλ, θαη 
κε ζηφρν λα ηνπο ελζσκαηψζνπλ 
ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ θεθαιαίνπ.  
Σέηνηα ήηαλ θαη ε εθδήισζε πνπ 
νξγαλψζεθε ηε Δεπηέξα 19/12 ζην 
ακθηζέαηξν ηεο ρνιήο Λεραληθψλ 
ζηελ ΑΕΜ Αζπξνπχξγνπ.  

Αθνχ εγθαηλίαζαλ γηα άιιε κηα 
θνξά ην ακθηζέαηξν ηεο ρνιήο - το 
οποίο δεν είναι πποζβάζιμο για 
ηοςρ ζποςδαζηέρ ηηρ ζσολήρ! -   
ν ππνπξγφο Μαπηηιίαο, Π. Ινπξνπ-
κπιήο, θαη νη εθνπιηζηέο... αιιειν-
βξαβεχηεθαλ θαη έδσζαλ ππνζρέ-
ζεηο γηα ζπλέρηζε ηεο αληηεθπαηδεπ-
ηηθήο πνιηηηθήο, ηελ νπνία καδί απν-
θαζίδνπλ θαη πινπνηνχλ, ρσξίο λα 
έρνπλ λα πνπλ ηίπνηα γηα ηα νμπκέλα 
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 
ζπνπδαζηέο ηφζν ζηηο ΑΕΜ, φζν θαη 
ζηα θαξάβηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ ηαμηδηψλ. 

Γλσξίδνληαο φηη νη ζπνπδαζηέο ζα 
ηνπο γχξηδαλ ηελ πιάηε, ζηειέρε ηεο 
Δηεχζπλζεο πνπδψλ ηεο ΑΕΜ, κε ην 
παξνπζηνιφγην ζην ρέξη, πεξλνχζαλ 
απφ ηηο αίζνπζεο ηεο ζρνιήο θαη   
επέιεγαλ ηνπο ζπνπδαζηέο πνπ 
ζα παξαθνινπζήζνπλ ηε θηέζηα 
θπβέξλεζεο - εθνπιηζηψλ! 

Απαξάδεθηε, πξνθιεηηθή ελέξγεη-
α, πνπ πξνθάιεζε ηελ νξγή θαη ηελ 
αγαλάθηεζε ησλ ζπνπδαζηψλ! 

Σν Δ ηνπ πιιφγνπ πνπδαζηψλ 
ηεο ΑΕΜ Αζπξνπχξγνπ θαη νη ζπνπ-
δαζηέο θαηήγγεηιαλ ηε θηέζηα εθν-
πιηζηψλ - ππνπξγείνπ, ηνλίδνληαο φηη 
ηφζν ε ζεκεξηλή φζν θαη ε πξνεγνχ-
κελε εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ αξλνχ-
ληαη λα απαληήζνπλ ζηα αηηήκαηα 
ησλ ζπνπδαζηψλ θφληξα ζηελ άζιηα 
θαηάζηαζε ζηε Μαπηηθή Εθπαίδεπζε. 

Η θηέζηα ππνπξγείνπ - εθνπιη-
ζηψλ πεξηειάκβαλε «κπνπθέ» γηα ηα 
ζηειέρε ηνπο... όηαν ηο αζηικό 
κπάηορ δεν μποπεί να εξαζθα-
λίζει ζηον ίδιο σώπο ππόζβαζη 
ζηο πόζιμο νεπό (!) ζε πάλσ απφ 
800 πεξίπνπ λαπηεξγάηεο θαη ζπνπ-
δαζηέο πνπ θαζεκεξηλά ζπκκεηέ-
ρνπλ ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο 
θαη κεηεθπαίδεπζεο ζηηο εγθαηαζηά-
ζεηο ηεο ΑΕΜ Αζπξνπχξγνπ! 

ηημένη θιέζηα εθοπλιζηών-ςποςπγείος 
Ναςηιλίαρ ζηην ΑΕΝ Αζπποπύπγος 

Γ ψξν Υξηζηνπγέλλσλ ζην 
ΔΒ θαη ηνπο επηρείξεκα-

ηηθνχο νκίινπο απφ Κπβέξλεζε θαη 
ΔΔ απνηειεί ε απφθαζε ηνπ Δπξσ-
πατθνχ Γηθαζηεξίνπ, 21 Γεθέκβξε, 
γηα ηελ ππφζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ 
ζηα «Σζηκέληα Υαιθίδαο» κεηά    
ηελ πξνζθπγή ηεο πνιπεζληθήο 
«Lafarge», κε ηελ νπνία έθξηλε 
πσο ην πξψην απφ ηα ηξία θξηηήξηα 
πνπ επηηξέπνπλ ζηελ ειιεληθή 
θπβέξλεζε λα «εκπνδίδεη» νκαδη-
θέο απνιύζεηο δελ κπνξεί θαλ λα 
γίλεη δεθηφ. 

 «Ζ απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ 
Γηθαζηεξίνπ δελ πξνμελεί έθπιεμε. 
Ήηαλ πξναπνθαζηζκέλε ζε έλα 
παηρλίδη ζηεκέλν ψζηε λα θχγνπλ 
θαη ηα ηειεπηαία εκπφδηα ζηε δξά-
ζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ» 
επηζεκαίλεη ην ΠΑΜΕ θαη κεηαμχ 
άιισλ πξνζζέηεη: 

«Ζ αλαθνίλσζε ηεο Τπνπξγνχ 
Δξγαζίαο πνπ δεζκεχηεθε φπσο 
θαη ν πξνθάηνρφο ηεο φηη ε ειιεληθή 

λνκνζεζία ζα ζπκκνξθσζεί κε 
ηελ απόθαζε ηνπ Επξσπατθνύ 
Δηθαζηεξίνπ δελ αθήλεη θαλέλα 
πεξηζψξην παξεξκελεηψλ γηα ην ηη 
έξρεηαη. 

Απνδεηθλχεηαη γηα πνιινζηή 
θνξά πνην είλαη ην επξσπατθφ 
θεθηεκέλν θαη νη βέιηηζηεο πξαθηη-
θέο πνπ ππεξαζπίδνληαη θαη επηθα-
ινχληαη ζπλερψο ηφζν ε ζεκεξηλή 
θπβέξλεζε φζν θαη ε ΓΔΔ...» 

Π αξάιιεια, ηελ ψξα πνπ ε 
ζπδήηεζε γηα ηελ αύμεζε 

ηεο θνξνινγίαο ησλ λαπηεξγαηώλ 
ζην 54%, ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - 
ΑΝΔΛ πξνζέθεξε ρξηζηνπγελληά-
ηηθν δσξάθη ζηνπο εθνπιηζηέο, κία 
αθφκε θνξναπαιιαγή, ηε κείσζε 
ηνπ ΦΠΑ γηα λαππεγηθέο εξγαζίεο 
ζε πινία πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 
ζηελ εζσηεξηθή λαπζηπινΐα, κε  
δηάηαμε ζην άξζξν 104 ηνπ ζρεδίνπ 
λφκνπ πνπ ςεθίζηεθε 20 Γεθέκβξε 
θαη ηελ νπνία θαηαςήθηζε ε Κνηλν-
βνπιεπηηθή Οκάδα ηνπ ΚΚΔ. 

Φριστουγεννιάτικα ΔΩΡΑ στο κεφάλαιο! 
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