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Μ ε ηελ έλαξμε ηεο ζεξηλήο  
πεξηφδνπ γηα ηελ αθην-

πινΐα επεθηάζεθαλ θαη ηα πέξαλ 
θάζε νξίνπ αλζξψπηλεο αληνρήο 
σξάξηα ησλ λαπηεξγαηψλ, ζε φιεο 
ηηο γξακκέο. Δλδεηθηηθή, πξνο ηνχ-
ην, είλαη ε θαηαγγειία ηνπ Δληαίνπ 
πλδηθάηνπ Ναπηεξγαηψλ Ν. Καβά-
ιαο, γηα απαξάδεθηε θαηάζηαζε 
πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζηα πνξζκεία 
ηεο γξακκήο Καβάιαο - Θάζνπ -  
Κεξακσηήο, φπνπ νη εθνπιηζηέο ζε 
ζπλεξγαζία κε ηηο ηνπηθέο Ληκεληθέο 
Αξρέο θαη κε ηελ αλνρή ηνπ ΤΔΝ 
έρνπλ εμαπνιχζεη νξγαλσκέλε επη-
ρείξεζε δηθαζηηθψλ δηψμεσλ θαηά 
ησλ αγσληδφκελσλ λαπηεξγαηψλ. 

Όπσο θαηαγγέιιεη ην πλδηθάην: 

«Tν πινίν πνπ πξαγκαηνπνηεί ην 
ηειεπηαίν δξνκνιφγην απφ Θάζν γηα 
Κεξακσηή μεθηλάεη κε ην δξνκνιφγην 
ησλ 14:45 απφ Θάζν, πνπ ζεκαίλεη 
ψξα έλαξμεο εξγαζίαο ην πνιχ ζηηο 
14:15 γηα αζθαιή πξνεηνηκαζία    
απφπινπ, απφδεζε θαη θφξησζε θαη 
ηειεηψλεη κε ην δξνκνιφγην ησλ 23:00 
απφ Θάζν πνπ θηάλεη ζηελ Κεξακσηή 
23:35 κε 23:45 αλαιφγσο ηνπ πινίνπ 
κε θαιέο θαηξηθέο ζπλζήθεο, δειαδή 
πέξαο εξγαζίαο 24:00 έσο φηνπ       
γίλεη ε εθθφξησζε θαη ε αζθαιήο 
πξφζδεζε.  

Σν ίδην πινίν μεθηλάεη κεηά απφ 
ιίγεο ψξεο κε ην δξνκνιφγην ησλ 
05:45 απφ Κεξακσηή γηα Θάζν δεια-
δή έλαξμε εξγαζίαο 05:15 θαη ηειεηψ-
λεη κε ην δξνκνιφγην ησλ 12:15 απφ 
Κεξακσηή γηα Θάζν δειαδή πέξαο 
εξγαζίαο 13:15 ρσξίο ηπρφλ κεζνξκή-
ζεηο γηα πξφζδεζε, πνπ κπνξνχλ λα 
πξνζζέζνπλ θη άιιν ρξφλν εξγαζίαο. 

Αλ θάλνπκε έλαλ έιεγρν γηα ηηο 
ψξεο αλάπαπζεο ζε κηα πεξίνδν 24 
σξψλ μεθηλψληαο απφ ηηο 14:15 έσο 
θαη ηηο 14:15 ηεο επφκελεο έρνπκε: 

  Απφ 14:15 έσο 24:00,  ήηνη             
9 ψξεο θαη 45 ιεπηά εξγαζίαο   

  Απφ 24:00 έσο 05:15,  ήηνη              
5 ψξεο θαη 15 ιεπηά αλάπαπζεο  

  Απφ 05:15 έσο 13:15,  ήηνη              
8  ψξεο  εξγαζίαο  θαη  

 Απφ 13:15 έσο 14:15,  ήηνη                  
1  ψξα  αλάπαπζεο.  

Οπφηε έρνπκε ζπλνιηθά 17 ψξεο 
θαη 45 ιεπηά εξγαζίαο θαη 6 ψξεο 
θαη 15 ιεπηά αλάπαπζε. Απηφ αληη-
βαίλεη ζηα ειάρηζηα φξηα αλάπαπζεο, 
φπσο απηά πξνβιέπνληαη απφ ηελ MLC 
2006, θαη φζνλ αλαθνξά ηελ ζπλνιηθή 
αλάπαπζε ζε νπνηνδήπνηε δηάζηεκα 
24σλ σξψλ, πνπ δελ πξέπεη λα είλαη 
ιηγφηεξε απφ 10 ψξεο αιιά θαη θαλέ-
λα απφ ηα ππάξρνληα δηαζηήκαηα αλά- 
παπζεο δελ είλαη ηνπιάρηζηνλ 6 ψξεο.»  

Ά κεζε ήηαλ ε παξέκβαζε ησλ 

ηαμηθψλ ζσκαηείσλ ΠΔΜΔΝ - 

ΣΔΦΔΝΩΝ - ΠΔΔΜΑΓΔΝ, 13 Ηνχ-

λε, κε έγγξαθφ ηνπο πξνο ηελ Γηεχ-

ζπλζε Ναπηηθήο Δξγαζίαο ηνπ ΤΠΑ-

ΑΝ θαη ην Ληκελαξρείν Καβάιαο ζην 

νπνίν αλαθέξνπλ ηα εμήο:  

«Απφ θαηαγγειία πνπ ιάβακε απφ 

ην «Δληαίν πλδηθάην Ναπηεξγαηψλ Ν. 

Καβάιαο», κε βάζε ηα ζεξηλά δξνκν-

ιφγηα πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί γηα 

ηελ πνξζκεηαθή γξακκή Θάζν – Κεξα-

κσηή, ε θνηλνπξαμία «Ναπηηιηαθή 

Δηαηξεία Καβάιαο», παξαβηάδεη ηηο 

ψξεο εξγαζίαο θαη αλάπαπζεο.   

πγθεθξηκέλα ζηελ θαηαγγειία 

γίλεηαη αλαθνξά γηα 17 ψξεο θαη 45 

ιεπηά εξγαζία θαη 6 ψξεο θαη 15 ιε-

πηά αλάπαπζε. Σα εμαληιεηηθά σξά-

ξηα κε ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζί-

αο ζέηνπλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο ζηελ 

αζθάιεηα ησλ λαπηεξγαηψλ, ησλ επη-

βαηλφλησλ, ηνπ πινίνπ. 

Απαηηνχκε ηελ παξέκβαζε ηνπ 

ΤΝΑ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ γηα 

άκεζα κέηξα αληηκεηψπηζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο ησλ λαπηεξγαηψλ ηεο 

πνξζκεηαθήο γξακκήο γηα ηελ απν-

θπγή θηλδχλσλ πνπ εγθπκνλνχλ ζε 

βάξνο ηεο αζθάιεηαο απφ ηελ εληα-

ηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο.» 

«Σν ΠΑΜΔ θαηαγγέιιεη ηελ θπβέξλεζε ηεο 
Γαιιίαο πνπ θιηκαθψλεη ηνλ απηαξρηζκφ θαη 
ηελ ηξνκνθξαηία απέλαληη ζηνλ αγσληδφκελν 
ιαφ, επηρεηξψληαο λα απαγνξεχζεη ηελ εξγαηη-

θή δηαδήισζε ηεο 23εο Ηνχλε.  

Σαπηφρξνλα, ε γαιιηθή θπβέξλεζε πξνρψξεζε 
ζε βίαηε εθθέλσζε ηνπ εξγνζηαζίνπ IVRY (ην κεγα-  

ιχηεξν εξγνζηάζην θαχζεο απνβιήησλ ηεο Δπξψ-
πεο) απφ ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ θηλεηνπνηνχληαλ.  

Γηα αθφκε κηα θνξά, απνδεηθλχεηαη φηη θπβεξλή-
ζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηελ ππεξεζία ηνπ θεθαιαίνπ 
θαη ησλ πνιπεζληθψλ, είηε ζνζηαιδεκνθξαηηθέο, 
είηε θηιειεχζεξεο, δελ δηζηάδνπλ λα πξνρσξνχλ 
ζε πεξηζηνιή ησλ δεκνθξαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη 
ειεπζεξηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα λα εμππεξεηή-
ζνπλ ηα αθεληηθά ηνπο.  

Αλάινγε πείξα έρνπλ θαη νη εξγαδφκελνη ζηελ 
Διιάδα απφ ηελ δήζελ "Αξηζηεξή" θπβέξλεζε ηνπ 
ΤΡΗΕΑ πνπ απαληά ζηνπο αγψλεο ησλ εξγαδνκέ-
λσλ κε ΜΑΣ θαη ζπιιήςεηο αγσληζηψλ.  

Γηα απηέο ηηο εμειίμεηο, πνπ πιεζαίλνπλ ζε φιε 
ηελ Δπξψπε, κεγάιεο είλαη νη επζχλεο ησλ ζπλδη-
θαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ - κειψλ ηεο Δ, πνπ γηα 
ρξφληα θαιιηεξγνχλ ηε ινγηθή ηνπ κηθξφηεξνπ θα-
θνχ, ηεο αλνρήο ζηηο αληεξγαηηθέο θπβεξλήζεηο, 
ηεο ππνηαγήο ζηηο απαηηήζεηο ησλ αθεληηθψλ.  
Δίλαη ππεχζπλνη, γηαηί γηα ρξφληα έιεγαλ ζηνπο 
εξγαδνκέλνπο λα κελ παιεχνπλ, αιιά κε ηνπο 
ιεγφκελνπο "θνηλσληθνχο δηαιφγνπο" λα παξαδί-
δνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζηνπο εξγνδφηεο, ζην 
φλνκα ηεο "θνηλσληθήο εηξήλεο". Μφλν πνπ ε 
"εηξήλε" ηνπο, ρηίδεηαη πάλσ ζηελ εμαζιίσζε θαη 
ηε θηψρεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Υαηξεηίδνπκε ηνπο κεγάινπο αγψλεο ησλ 
Γάιισλ εξγαδνκέλσλ θαη βξηζθφκαζηε ζην 
πιεπξφ ηνπο ελάληηα ζηελ αληεξγαηηθή επίζεζε 
θαη ηνλ απηαξρηζκφ ηεο γαιιηθήο θπβέξλεζεο». 

 

Σο δίκιο ηων ναςηεπγαηών θα κπιθεί ζηοςρ καηαπέληερ ηων καπαβιών ! 
 

Δ λψ ε έληαζε ηεο επηζεηηθφηεηαο ησλ 

εθνπιηζηψλ θαη ηεο αληηιατθήο πνιηηη-

θήο ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ θιηκαθψ-

λεηαη ζε βάξνο ησλ λαπηεξγαηψλ - ν θιάδνο 

βξίζθεηαη ζην «κάηη ηνπ θπθιψλα» - πνπ ζην 

πέξαζκά ηνπ ζαξψλεη φηη έρεη απνκείλεη απφ 

ηα εξγαζηαθά θαη ζπληαμηνδνηηθά δηθαηψκαηα, 

κε λέεο πεξηθνπέο ζε κηζζνχο θαη ζπληάμεηο, 

θνξνεπηδξνκή, δηάιπζε ηνπ ΝΑΣ θαη ησλ 

άιισλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ησλ λαπηεξγα-

ηψλ, νη ππνηαθηηθνί ησλ εθνπιηζηψλ πνπ ζπ-

γθξνηνχλ ηε λφζα πιεηνςεθία ζηελ Δθηειεζηη-

θή Δπηηξνπή κε ηνλ γξακκαηέα ηεο ΠΝΟ Γηάλ-

λε Υαιά - επηθεθαιήο ηεο νκάδαο ησλ παιηψλ 

θαη λέσλ εξγνδνηηθψλ, θπβεξλεηηθψλ ζπλδηθα-

ιηζηψλ, απνδέρηεθαλ ηνπο επαρζείο φξνπο 

ησλ εθνπιηζηψλ θαη έβαιαλ ηελ ππνγξαθή 

ηνπο ζηηο .. Δξγαζίαο γηα ηα Αθηνπιντθά θαη 

ηα Μεζνγεηαθά Σνπξηζηηθά θαξάβηα, επηθέξν-

ληαο πιήγκα ζην εηζφδεκα θαη ηηο θαηαθηήζεηο 

ησλ λαπηεξγαηψλ.  

Δπηδηψθνπλ λα «παξνπιίζνπλ» λα δέζνπλ 

ρεηξνπφδαξα ηνπο λαπηεξγάηεο, λα απνηξέςνπλ 

λέεο απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο ηνπ θιάδνπ ηελ 

πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνχ, γηαηί γλσξίδνπλ απφ 

πξψην ρέξη - απφ ηνπο εθνπιηζηέο θαη ηε θπβέξλε-

ζε - φηη ηα ρεηξφηεξα είλαη κπξνζηά ζε βάξνο ησλ 

ελ ελεξγεία, ησλ ζπληαμηνχρσλ θαη ησλ λέσλ λαπ-

ηεξγαηψλ.   

Με ζξάζνο ν λένο πξφεδξνο ηεο ΠΔΠΔΝ Μα-

λψιεο Σζηθαιάθεο - πξψελ ζηέιερνο ησλ 
«Μηλσηθψλ Γξακκψλ» ζε ξφιν ιαγνχ - θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο εθνπιηζηψλ – θπβέξλεζεο 

- ΠΝΟ ππόηεινε διεηή διάπκεια ηων Σ.Σ. Επγαζίαρ, 

«εμαξγπξψλνληαο» ηε ζηήξημε πνπ ηνπ παξείραλ 

νη εθνπιηζηέο γηα ηελ εθινγή ηνπ ζηελ έλσζε 

πινηάξρσλ. Ζ νκάδα απηή ηεο ΠΝΟ κέζα απφ ηε 

δηαδηθαζία ηεο ηξηκεξνχο ζπλεξγαζίαο, εθνπιηζηέο 

– θπβέξλεζε – ΠΝΟ, θάλεη ηε βξψκηθε δνπιεηά ζε 

βάξνο ησλ λαπηεξγαηψλ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο 

θαξαβηψλ, γηα ηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ 

εθνπιηζηψλ.  

Υαξαθηεξηζηηθά, γηα 6ε ζπλερή ρξνληά ε 
Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ αξλείηαη λα αλα-
λεψζεη ηε .. Δξγαζίαο γηα ηνπο λαπηεξγάηεο 
ησλ πνληνπφξσλ θαξαβηψλ.  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία 150.000 λαπηεξγάηεο 
δνπιεχνπλ 6 κήλεο ζε εηήζηα βάζε, ζε ζπλζήθεο 
γαιέξαο ζηα θαξάβηα, ρσξίο ζπγθξνηεκέλα εξγα-
ζηαθά θαη αζθαιηζηηθά ζπληαμηνδνηηθά δηθαηψκαηα, 
κε βαζηθφ κηζζφ 614 δνιάξηα γηα 48 ψξεο δνπ-
ιεηά ηε βδνκάδα ζχκθσλα κε ηα «δηεζλή θξα-
ηνχληα», ελψ ηελ ίδηα ψξα ηξέρνπλ νη επηηαγέο 
ησλ εθνπιηζηψλ 5.000 – 8.000 δνιάξηα ζην ηα-
κείν ηεο ΠΝΟ θαη ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο 
Μεηαθνξψλ (ΓΟΜ / ITF - ETF) έζνδα 
3.771.591,18 επξψ κφλν γηα ην 2015! γηα λα ζπ-
λερηζηεί ε άγξηα εθκεηάιιεπζε ησλ λαπηεξγαηψλ 
θαη ε επηρείξεζε ησλ εθνπιηζηψλ γηα ηε θαηάξγε-
ζε ησλ θιαδηθψλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο, κε ηε ζηή-
ξημε ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ – ΑΝΔΛ θαη ησλ 
άιισλ θνκκάησλ ηνπ θεθαιαίνπ ΝΓ, ΠΑΟΚ,  
ΠΟΣΑΜΗ, ΔΚ, κέρξη θαη ηε θαζηζηηθή Υξπζή Απγή 
ηα καληξφζθπια ησλ εθνπιηζηψλ.   

Με ηηο εθεδξείεο ησλ εθνπιηζηψλ - ηεο αζηηθήο 
ηάμεο, ηνπο ξεθνξκηζηέο θαη νπνξηνπληζηέο      
ΑΝΣΑΡΤΑ - ΛΑΔ λα θάλνπλ «δεκηνπξγηθή αληη-

πνιίηεπζε» ζηε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ – ΑΝΔΛ, ηελ 
ΔΔ θαη ην εθνπιηζηηθφ θεθάιαην ζε πνιηηηθφ επίπε-

δν ζπέξλνληαο απηαπάηεο ζηνπο εξγαδφκελνπο φηη 
κπνξεί λα αιιάμεη ην ζάπην εθκεηαιιεπηηθφ ηνπο 
ζχζηεκα.  

Σαπηφρξνλα δηαζηξεβιψλνπλ, ζπθνθαληνχλ, 
ππνλνκεχνπλ ηηο δηεθδηθήζεηο, ηνπο αγψλεο ησλ 

λαπηεξγαηψλ θαη γεληθφηεξα ηνπ ηαμηθνχ εξγαηηθνχ 
θηλήκαηνο, κε ηδηφηππν - ρπδαίν ηξφπν πνπ γηλφηαλ 
απφ ηνπο «καθξεζνδσξήδεο» θαη ηα ηζηξάθηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηα πέηξηλα ρξφληα. ’ απηφ ηνλ άζιην 
ξφιν ν Α. Νηαιαθνγηψξγνο πξφεδξνο ηεο έλσζεο 
Ναπηψλ (ΠΔΝΔΝ) - ηζηξάθη ησλ εθνπιηζηψλ -    

ιεηηνπξγεί σο 5ε θάιαγγα ζην εξγαηηθφ θίλεκα.  
Αζηνί θαη νπνξηνπληζηέο ιεηηνπξγνχλ σο ζπ-

γθνηλσλνχληα δνρεία. γηαηί έρνπλ εληαία ζηξαηεγηθή 
ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ηεο εμνπζί-
αο ηνπ θεθαιαίνπ. 

 ε καδηθή ζπγθέληξσ-
ζε λαπηεξγαηψλ ζηε 

θηιφμελε αίζνπζα ηεο ΠΔ-
ΜΔΝ, πνπ έγηλε ζην πιαίζην 

ηεο πνιχκνξθεο πνιηηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ηεο ΚΟΑ ηνπ 
ΚΚΔ, κε ζχλζεκα: «Κακία 
αλνρή - Κακία ππνηαγή 
ζηελ αληηιατθή πνιηηηθή. 
Τπάξρεη άιινο δξφκνο: 
Λατθή πκκαρία γηα ηε     
ιατθή εμνπζία», κίιεζε, ηελ  
Πέκπηε 23 Ηνχλε, ν Γηψξγνο  
Μαξίλνο, κέινο ηνπ ΠΓ ηεο 

ΚΔ  ηνπ  ΚΚΔ.  

Ο Γηψξγνο Μαξίλνο αλέ-

δεημε ηελ νπζία ηεο πνιηηηθήο     
ηεο  ζπγθπβέξλεζεο ΎΡΗΕΑ  
- ΑΝΕΛ, πος όπωρ είπε, «κε 
ηαμηθφ κίζνο θνξηψλεη ηα βά-
ξε ηεο θξίζεο ζηνπο εξγαδφ-
κελνπο,  μειψλνληαο ζεκειηψ-
δε εξγαηηθά δηθαηψκαηα πνπ 
ηνπο γπξίδνπλ πνιιά ρξφληα 
πίζσ». Αλαθέξζεθε ζηηο πν-
ιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειί-
μεηο, αιιά θαη ζηηο εμειίμεηο 
ζηνλ θιάδν ηεο λαπηηιίαο.  

Με πιήζνο ζηνηρείσλ απφ 
ηελ θεξδνθνξία ηνπ εθνπιη-
ζηηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηηο πξν-
θιεηηθέο θνξναπαιιαγέο θαη 
πξνλφκηα πνπ απνιακβάλεη, 
αλέδεημε φηη ε «δίθαηε αλάπηπ-
με» ηελ  νπνία πξνπαγαλδίδεη 
ε ζπγθπβέξλεζε είλαη έλαο 

αθφκα κχζνο, κε ηνλ νπνίν 
πξνζπαζεί λα εγθισβίζεη ηελ 
εξγαηηθή ηάμε ζηηο ζηνρεχζεηο 
ηνπ  θεθαιαίνπ. 

Οη ζπγθεληξσκέλνη, λαπ-
ηεξγάηεο, άλεξγνη, ζπληαμη-
νχρνη, ζπνπδαζηέο, αθνχ 
άθνπζαλ κε ελδηαθέξνλ ηελ 
νκηιία, είραλ ηελ επθαηξία λα 
ζέζνπλ ηα δηθά ηνπο εξσηήκα-
ηα, ψζηε λα γίλεη πινχζηα ζπ-
δήηεζε γηα ηελ πνιηηηθή πξφ-
ηαζε ηνπ Κφκκαηνο, γηα ηελ 
θαηάζηαζε ζην δηεζλέο θνκ-
κνπληζηηθφ θίλεκα, ηηο αληηζέ-

ζεηο θαη ηνπο αληαγσληζκνχο 
δηεζλψο αλάκεζα ζηα ηκπεξη-
αιηζηηθά θέληξα  θ.ιπ. 

Ο Γ. Μαξίλνο αλέιπζε επί-
ζεο ηελ πνιηηηθή πξφηαζε ηνπ     
ΚΚΔ ηνλίδνληαο φηη «νη λαπ-
ηεξγάηεο ζα έρνπλ κεγάιν 
φθεινο αλ ζπγθξνπζηνχλ 
κε ηελ αλάπηπμε πνπ έρεη 
θξηηήξην ην θέξδνο ησλ  
ιίγσλ θαη ηαπηηζηνχλ κε ηνλ 
αγψλα γηα ηελ αλάπηπμε 
πνπ έρεη θξηηήξην ηελ ηθα-
λνπνίεζε ησλ ιατθψλ, ησλ 
λαπηεξγαηηθψλ αλαγθψλ 
ζηε δνπιεηά, ζην κηζζφ θαη 
ηε ζχληαμε, ζηηο θνηλσληθέο 
ππεξεζίεο, ζε φινπο ηνπο 
ηνκείο  ηεο  δσήο». 

(Αποζπάζμαηα από ηην ομιλία 
ηου Γ. Μαρίνου ζηη ζελίδα 3) 

Καμία ανοχή - Καμία υποταγή  

στην αντιλαϊκή πολιτική  

ΤΠΑΡΦΕΙ ΑΛΛΟ ΔΡΟΜΟ:  

ΛΑΩΚΗ ΤΜΜΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΛΑΩΚΗ ΕΞΟΤΙΑ 

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΣΟΠΛΟΩΑ 

 Αυξημένα τα κέρδη των εφοπλιστών από την 

 Αυξημένη εκμετάλλευση των ναυτεργατών 

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. 

Πιστεύουμε στη μεγάλη δύναμη της εργατικής τάξης 

ΣΟ ΠΑΜΕ ΚΑΣΑΓΓΕΛΛΕΙ  

τον αυταρχισμό  

της γαλλικής κυβέρνησης 

Ο  Διιεληθφο Δξγαηηθφο χλδεζκνο «ΑΣΛΑ» απφ ην 
ίδλετ Απζηξαιίαο θαη νη Έιιελεο εξγαδφκελνη     

κεηαλάζηεο, πξνζθέξνπκε 3.000 δνι. Απζηξαιίαο ζηελ 
νηθνλνκηθή εμφξκεζε ηνπ ΠΑΜΔ, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο       
πάιεο, γηα ηελ αλαζχληαμε θαη ην δπλάκσκα ηνπ ηαμηθνχ 
ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο, πνπ είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε 
γηα ηελ απφθξνπζε ηεο αληηιατθήο επίζεζεο θεθαιαίνπ,     
θπβέξλεζεο,  ΔΔ  θαη  ΓΝΣ.  

 ε πεξίπησζε απνθιίζεσλ 
πάλσ απφ 0,25% ηνπ ΑΔΠ 

απφ ηνπο ζηφρνπο ησλ θξαηηθψλ 
πξνυπνινγηζκψλ, ελεξγνπνηεί-
ηαη ν πεξηβφεηνο «δεκνζηνλν-
κηθφο θφθηεο», ζηνλ νπνίν ελ-
ηάζζνληαη  κηζζνί  θαη  ζπληάμεηο. 

Γηα απφθιηζε 0,26% - 0,75% ηα 
κέηξα ζα είλαη χςνπο 0,5%, γηα 
απφθιηζε 0,76% - 1,25% ζα ιακβά-
λνληαη κέηξα χςνπο 1%, γηα απφ-
θιηζε 1,26% - 1,75% κέηξα 1,5% 
θαη γηα απφθιηζε 1,76% - 2,25% 
κέηξα 2%. 

Ο κεραληζκφο δεκνζηνλνκηθήο 
πξνζαξκνγήο ηνπ πξνυπνινγη-
ζκνχ αθνξά ηελ πεξίνδν 2017 - 
2019.  

ηηο 10 Μάε θάζε έηνπο ν     
ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ζα δεκν-
ζηεχεη έθζεζε κε ηελ ηπρφλ αξλε-
ηηθή απφθιηζε απφ ηνλ ζηφρν γηα  
ην πξσηνγελέο πιεφλαζκα ηεο  
πξνεγνχκελεο  ρξνληάο.  

Έσο ηηο 31 Μάε ζα εθδίδεηαη  
Πξνεδξηθφ  Γηάηαγκα  (ΠΓ)  κε    
 
 

ηηο δαπάλεο πνπ ζα πεξηθφπηνληαη 
απφ  1εο  Ηνχλε  ηνπ  ίδηνπ  έηνπο. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ εθδνζεί 

ΠΓ, πξνβιέπνληαη  νξηδφληηεο πεξη-
θνπέο απφ ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ 
φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ πξνυπν-
ινγηζκνχ, θαηά πνζνζηφ ίζν κε ηελ 
απφθιηζε. 

 ε  α π η φ  η ν  π ι α ί ζ η ν , 
«εμαηξνχληαη» ζην αξρηθφ ζηάδην 
κφλν νη δαπάλεο Τγείαο, ηα επηδφ-
καηα πνιπηέθλσλ, ζέξκαλζεο,  
αλεξγίαο θαη πξνλνηαθά επηδφκαηα, 
ην ειάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα, ην 
πξφγξακκα «Βνήζεηα ζην πίηη». 
Γαπάλεο, βέβαηα, πνπ πεξηθφπην-
ληαη δηαξθψο ήδε απφ ηε θάζε 
θαηάξηηζεο ησλ θξαηηθψλ πξνυ-
πνινγηζκψλ, αθξηβψο γηα λα απν-
θεπρζνχλ  νη  απνθιίζεηο…  

Σελ ίδηα ψξα, είλαη απνθαιπ-
πηηθφ ην γεγνλφο φηη εμαηξνχληαη 
φιεο νη δαπάλεο ηνπ Πξνγξάκκα-
ηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, φπσο 
επίζεο θαη απηέο ηεο Γεληθήο 
Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ  Δζφδσλ. 

«ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΥΣΗ» 

Αυτόματο «σφαγείο» κοινωνικών δαπανών 

Μ ε ηελ παξέκβαζε ησλ 
ηαμηθψλ δπλάκεσλ ησλ 

ζσκαηείσλ ΠΔΜΔΝ – ΣΔΦΔΝ-
ΩΝ – ΠΔΔΜΑΓΔΝ ζηελ θνηλή 
ζπλεδξίαζε ηεο ΔΔ ηεο ΠΝΟ κε 
ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Αληηπξφε-
δξν ηνπ Γ ηνπ ΝΑΣ, ηε Γεπηέξα 
27 Ινχλε 2016, απνηξάπεθε ν 
ζηφρνο θαη επηδίσμε ηεο θπβέξ-
λεζεο    ΤΡΙΕΑ - ΑΝΔΛ γηα ηελ 
ζπγθξφηεζε «άηππεο» επηηξν-
πήο ζηα πιαίζηα ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δξγαζίαο, πνπ ζα ζπδεηνχζε ηελ 
εθαξκνγή ηνπ λφκνπ -  ιαηκεηφ-
κνπ 4387/2016, γηα ηελ θνηλσληθή 
αζθάιηζε θαη ηελ άκεζε θνξν-
ινγία. 

Ζ θπβέξλεζε θαη ηα ζπλαξκφ-
δηα ππνπξγεία αξλνχληαη λα α-
παληήζνπλ ζηα εξσηήκαηα πνπ 
απφ ηηο 13 Μάε 2016 έρνπλ ζέζεη 
ηα ηαμηθά ζσκαηεία: «απφ πνηεο 
ππεξεζίεο θαη κε πνηεο πξνυπν-
ζέζεηο   δηακνξθψλνληαη νη φξνη 
ζπληαμηνδφηεζεο (θχξηα – επη-
θνπξηθή – εθ’ άπαμ) κεηά ηελ 
ηζρχ ηνπ   παξφληνο  λφκνπ.    

 

«ήκεξα ζα έπξεπε λα  
ζπδεηάκε ηελ νξγάλσζε θαη ηελ 
θιηκάθσζε ησλ απεξγηαθψλ 
αγψλσλ. ε θάζε άιιε πεξί-
πησζε πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο 
ζηε θπβέξλεζε ΤΡΙΕΑ – ΑΝΔΛ, 
ζηα θφκκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ 
ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη θεξ- 
δνθνξία ησλ εθνπιηζηψλ», 
η ν λ ί δ ν π λ  ζ ε  δ ε ι η ί ν  Σ χ πν π  
η α  ηαμηθά ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ – 
ΣΔΦΔΝΩΝ – ΠΔΔΜΑΓΔΝ θαη 
επηζεκαίλνπλ ηηο ηεξάζηηεο επ-
ζχλεο ηεο πιεηνςεθίαο ηεο ΠΝΟ 
γη’ απηνχο ηνπο θνηλσληθνχο 
δηαιφγνπο  απάηεο.  

Γηα άιιε κία θνξά ηα λαπηεξ-

γαηηθά ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ – ΣΔ-

ΦΔΝΩΝ – ΠΔΔΜΑΓΔΝ – ΠΔΠΡΝ 

– ΠΔ/ΝΑΣ, απεπζχλνπλ πιαηχ 

θάιεζκα ζε λαπηεξγάηεο, ζπληα-

μηνχρνπο, λα δπλακψζεη ε νξγά-

λσζε ζην δξφκν ηνπ ηαμηθνχ 

αγψλα γηα ηα νμπκκέλα πξνβιή-

καηα ζε Δ, αλεξγία, θνηλσληθή 

αζθάιηζε, θνξνινγία, πγεία,  

παηδεία, αμηνπνηψληαο φιεο ηηο 

κνξθέο θαη απεξγηαθέο θηλεην-

πνηήζεηο, ελάληηα ζηελ πνιηηηθή 

ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ εθπξν-

ζψπσλ ηνπ, γηα ηελ ππεξάζπηζε 

ησλ δηθαησκάησλ ηεο εξγαηηθήο - 

ιατθήο νηθνγέλεηαο.  

ΟΛΟΗ ζηε ΤΚΔΦΖ  

Πέκπηε 30 Ηνχλε, 10:30 πκ  

ζηελ αίζνπζα ηεο ΠΔΜΔΝ 

Ο η δηνηθήζεηο ησλ ηαμηθψλ ζσκαηείσλ ΠΔΜΔΝ 
– ΣΔΦΔΝΧΝ – ΠΔΔΜΑΓΔΝ, θαηαγγέι-

ινπλ ηελ επαίζρπληε ζπκθσλία ησλ εξγνδνηηθψλ – 
θπβεξλεηηθψλ ζπλδηθαιηζηψλ ηεο ΠΝΟ θαη ησλ εθν-
πιηζηψλ ηνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ Δπηβαηεγνχ 
Ναπηηιίαο (ΔΔΝ), πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο Δ 
2016 γηα ηελ Αθηνπινΐα θαη ηα Μεζνγεηαθά – Σνπξη-
ζηηθά κε κεδεληθέο απμήζεηο, γηα ζπλερή 6ε ρξνληά, 
ελψ νη κεηψζεηο ζηηο εηήζηεο απνδνρέο ησλ λαπηεξ-
γαηψλ αλέξρνληαη ζην 54% κφλν απφ ηελ άκεζε θν-
ξνινγία θαη ηηο αλαηξνπέο ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε.  

Μεηά ηηο δξακαηηθέο πεξηθνπέο ζε κηζζνχο θαη 
ζπληάμεηο, ηηο κεηψζεηο ησλ νξγαληθψλ ζπλζέζεσλ, 
ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο, ην ρηχπεκα ησλ 
αζθαιηζηηθψλ ζπληαμηνδνηηθψλ δηθαησκάησλ, ηελ 
δηάιπζε ηνπ ΝΑΣ, κε ηελ ζηήξημε ησλ ππνηαθηηθψλ 
ησλ εξγνδνηψλ ηεο ΠΝΟ, θιηκαθψλεηαη ε επηζεηηθφ-
ηεηα ησλ εθνπιηζηψλ θαη ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ – 
ΑΝΔΛ ελάληηα ζηνπο λαπηεξγάηεο, γηα ηελ θαπηηαιη-
ζηηθή αλάθακςε, ηελ  αχμεζε ηεο  θεξδνθνξίαο ηνπ 
εθνπιηζηηθνχ θεθαιαίνπ. Δθνπιηζηέο - θπβέξλεζε 
ΤΡΗΕΑ/ΑΝΔΛ – ΠΝΟ, επηδηψθνπλ ηελ θαηάξγεζε 
ησλ Δ, ηελ δηάιπζε ηνπ ΝΑΣ, ηελ θαηάξγεζε ηνπ 
λαπηνινγίνπ θαη λαπηηθνχ θπιιαδίνπ, φηη έρεη απνκεί-
λεη απφ ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα ησλ λαπηεξγαηψλ. 

Ζ άζιηα απηή ζπκθσλία εθνπιηζηψλ – ΠΝΟ 
είλαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηηο αλάγθεο, ηελ    
αγσληζηηθή ζέιεζε θαη ην δηεθδηθεηηθφ πιαίζην 
αηηεκάησλ  ησλ  λαπηεξγαηψλ. 

Οη ηαμηθέο δπλάκεηο ησλ ζσκαηείσλ ΠΔΜΔΝ – 
ΣΔΦΔΝΧΝ – ΠΔΔΜΑΓΔΝ, θαηήγγεηιαλ ηνπο     
ηπρνδησθηηζκνχο ηεο πιεηνςεθίαο ηεο ΠΝΟ, ηνπο 
παξαδίδνπκε ζηελ θξίζε ησλ λαπηεξγαηψλ θαη     
θαινχκε λαπηεξγάηεο, ζπληαμηνχρνπο, κέζα θαη έμσ 
απφ ηα θαξάβηα ζε νξγάλσζε θαη αγψλα κε ηνπο 
άιινπο εξγαδφκελνπο, γηα ηα νμπκκέλα πξνβιήκαηα: 
Δ, αλεξγία, θνηλσληθή αζθάιηζε, θνξνινγία, 
πγεία, παηδεία, λα δπλακψζεη ε ηαμηθή πάιε ζε 
θάζε ρψξν δνπιεηάο, ζε ζχγθξνπζε κε ηελ πνιη-
ηηθή ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ.. 

Διεκδικούμε: 

 Τπνγξαθή Δληαίαο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγα-
ζίαο πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο 
αλάγθεο. 

 Τπνγξαθή . . Δξγαζίαο κε ζηαζεξή εξγαζία, 
7σξν, 5λζήκεξν, 35σξν. Με ζχζηεκα ελαιια-
γήο ησλ πιεξσκάησλ, ν ρξφλνο λαπηνιφγεζεο 
λα είλαη ηζνδχλακνο κε ην ρξφλν αδείαο εθηφο 
πινίνπ, κε πιήξεηο απνδνρέο θαη αζθάιηζε ζην 
ΝΑΣ ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. 

 Ναπηνιφγεζε κε Δ θαη αζθάιηζε ζην ΝΑΣ, 
γηα ηνπο λαπηεξγάηεο πνπ εξγάδνληαη ζε φια ηα 
πινία ηνπ λ. 27/75. 

 ηελ πνληνπφξν λαπηηιία 4κελε ζχκβαζε –       
4 κήλεο άδεηα,  κε ζηαζεξή εξγαζία. 

 Να ραξαθηεξηζηεί ην επάγγεικα βαξχ, αλζπγηεη-
λφ θαη επηθίλδπλν, θαηαβνιή επηδφκαηνο 5%     
κε βάζε ην κηζζφ. 

ΠΕΜΕΝ -  ΣΕΥΕΝΨΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ 

ΟΦΙ στους στημένους διαλόγους  

Σα νμπκέλα πξνβιήκαηα ησλ λαπηεξγαηψλ, φπσο ε αλεξγία, ε απιεξσζηά ε εξγαζηαθή αλαζθάιεηα κε επίθεληξν ηε κάρε γηα ηηο 
.. Δξγαζίαο, θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε θιηκάθσζεο ηεο πάιεο ηνπ θιάδνπ κε ην ηαμηθφ εξγαηηθφ θίλεκα, αμηνπνηψληαο 
φιεο ηηο αγσληζηηθέο κνξθέο πάιεο θαη απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο. Οη λαπηεξγάηεο πξέπεη λα πάξνπλ ηελ ππφζεζε ζηα ρέξηα 

ηνπο, κε δεδνκέλε ηελ αδηαιιαμία ησλ εθνπιηζηψλ θαη ηα λέα αληεξγαηηθά κέηξα πνπ ζθνπεχεη λα πάξεη ε θπβέξλεζε - ΔΔ - ΓΝΣ 
ζηα πιαίζηα ηεο 2εο αμηνιφγεζεο ηνπ ηξίηνπ Μλεκνλίνπ ην επφκελν δηάζηεκα.   
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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 

Η ύλη του παρόντος 

φύλλου έκλεισε  

στις 29 Ιούνη 2016 

 ’ έλα ζνβαξφ ηαηξηθφ επεη-
ζφδην, πνπ ζπλέβε ζε κέινο πιε-
ξψκαηνο ηνπ κεραλνζηαζίνπ, 
νθείιεηαη ε μαθληθή πξνζάξα-
με, 17/06/2016 ζην Mauritius, ηνπ 
κε ιηβεξηαλή ζεκαία ειιελφθηε-
ηνπ Φ/Γ πινίνπ «BENITA», θαη 
φρη ζε «αληαξζία» φπσο ςεπδψο 
είρε δηαδνζεί απφ δηάθνξα ΜΜΔ 
ζε φιν ηνλ θφζκν. χκθσλα κε 
ηελ αλαθνίλσζε ηεο αζθαιη-
ζηηθήο εηαηξείαο ηνπ πινίνπ, “ην 
ηξαπκαηηζκέλν κέινο ηνπ πιεξψ-
καηνο ιακβάλεη ηαηξηθή θξνληίδα 
ζηελ ζηεξηά γηα απηήλ ηελ επηιε-
πηηθή θξίζε. Γελ ππήξμε θακία 
απφδεημε κηαο επξχηεξεο ζχ-
γθξνπζεο επί ηνπ πινίνπ θαη φινη 
νη ππφινηπνη λαπηηθνί είλαη ζψνη 
θαη αβιαβείο”. 

 Έλα κε ζεκαία ηγθαπνχξεο 
containership δηέζσζε ηξία άηνκα 
απφ αθπβέξλεην γηνη, 340 κίιηα 
Βφξεηα ηεο Νέαο Εειαλδίαο,  
13/06/2016, ελψ δχν άιινη επη-
βαίλνληεο έραζαλ  ηε  δσή  ηνπο. 

 Γχν λαπηηθνί έραζαλ ηε δσή 
ηνπο, ελψ 17 εμαθνινπζνχλ λα  
αγλννχληαη κεηά απφ ζχγθξνπζε, 
07/05/2016, ηνπ Φ/Γ πινίνπ  
«CATALINA» ηεο Dry Ships κε ην 
θηλεδηθφ αιηεπηηθφ «LU RONG YU 
58398» ζηα αλνηθηά ησλ αθηψλ 
ηεο Ningbo ζηελ Αλ. Θάιαζζα 
ηεο Κίλαο, Σν ειιελφθηεην πινίν 
θξαηήζεθε απφ ηηο αξρέο γηα αλαθξί-
ζεηο ησλ 20 κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο. 

 ε έλα άιιν πεξηζηαηηθφ, 
11/05/2016, άιινη 14 λαπηηθνί 
απφ δχν αιηεπηηθά ζθάθε εμαθα-
λίζηεθαλ ζηα παξάθηηα λεξά  
θνληά ζην λεζί Haiyang, θνληά 
ζην Dalian, φηαλ δχν πινία 
κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθη -
βσηίσλ,  ην  «SAFMARINE 
MARU” θαη ην «NOERTHERN 
JASPER» ζπγθξνχζηεθαλ πεξί-
πνπ 120 λαπηηθά κίιηα αλαηνιηθά 
ηεο Ningbo. 

 Μέινο πιεξψκαηνο ηνπ κε 
ζεκαία Σφγθν Φ/Γ πινίνπ  
«CHARLY», ην νπνίν βξηζθφηαλ 
αγθπξνβνιεκέλν ζηε ζαιάζζηα 
πεξηνρή Κηζζάκνπ, δηαθνκίζζεθε 
06/05/2016 ζην Γ.Ν. Υαλίσλ γηα 
λνζειεία. 

 Έλαο 27ρξνλνο αιινδαπφο 
λαπηφπαηδαο ηνπ κε ζεκαία     

Νήζσλ Μάξζαι Γ/Ξπινηνπ  
«MARE AMBASSADOR», ην  
νπνίν βξηζθφηαλ ζηε λεζίδα  
ΔΛΠΔ ηνπ ιηκέλα Θεζζαινλίθεο, 
ηξαπκαηίζζεθε θαη κεηαθέξζεθε 
ζε ηδησηηθή θιηληθή γηα εμεηάζεηο, 
27/04/2016. 

 Έλαο 44ρξνλνο αιινδαπφο  
μπινπξγφο ηνπ κε ζεκαία Ηηαιίαο 
Κ/Επινηνπ “COSTA NEORIVI-
ERA” έραζε ηε δσή ηνπ κέζα ζην 
πινίν, 24/04/2016. 

 Έλαο λεθξφο Ρψζνο λαπηεξγά-
ηεο ζην ξσζηθφ Γ/Ξπινην  
«PALIFLOT-2», πνπ έπηαζε θσηηά 
ζηελ Καζπία Θάιαζζα θνληά ζην 
Σνπξθκεληζηάλ θαη εθθελψζεθε 
απφ ην πιήξσκα, 23/04/2016. 

 Έλαο αθφκε θαηεγνξνχκελνο 
γηα ηελ ππφζεζε κεηαθνξάο 2 
ηφλσλ εξσίλεο κε ην πινίν 
«NOOR ONE» θαηέιεμε θάησ 
απφ άγλσζηεο  ζπλζήθε ο, 
15/04/2016, ζην αζηπλνκηθφ ηκή-
κα Γξαπεηζψλαο. Να ζεκεησζεί 
πσο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπγθε-
θξηκέλεο δίθεο, πνπ εκπιέθνληαη 
εθνπιηζηέο θαη πνδνζθαηξηθνί 
παξάγνληεο,  έρνπλ πεζάλεη κπ-
ζηεξησδψο αθφκε 3 άλζξσπνη πνπ 
εκπιέθνληαλ κε θάπνηνλ ηξφπν 
ζηελ κεηαθνξά ησλ λαξθσηηθψλ. 

 ην Σδάλλε ην  Ννζνθνκείν       
κεηαθέξζεθε  γηα  λνζειεία,  
13/04/2016, έλαο 22ρξνλνο εξγα-
δφκελνο, κε εγθαχκαηα Α' θαη Β' 
βαζκνχ, πνπ ηξαπκαηίζηεθε ζε 
λαππεγείν ζηε αιακίλα ζηε      
δηάξθεηα εξγαζηψλ ζε Ρ/Κ πινίν. 

 Γχν Βηεηλακέδνη λαπηεξγάηεο 
ζε έλα λνηηανθνξεάηηθν αιηεπηηθφ 
ζθάθνο ζηνλ Ηλδηθφ Ωθεαλφ θέξε-
ηαη λα καραίξσζαλ ζαλάζηκα ηνλ 
θαπεηάλην θαη ηνλ κεραληθφ ηνπ 
πινίνπ πάλσ ζ’ έλαλ θαπγά, 
20/06/2016. Οη δχν 32ρξνλνη 
αθνπιίζηεθαλ απφ άιια κέιε ηνπ 
πιεξψκαηνο, πνπ ηνπο θιείδσ-
ζαλ ζην ζθάθνο, θαζψο απηφ 
έπιεε πξνο ηηο ευρέιιεο. Σν 
αθξηβέο θίλεηξν είλαη ππφ δηεξεχ-
λεζε, σζηφζν ζχκθσλα κε      
εθπξφζσπν ηεο λνηηνθνξεάηηθεο 
αθηνθπιαθήο, νη Βηεηλακέδνη λαπ-
ηεξγάηεο ήηαλ κεζπζκέλνη θαη  
“ιέγεηαη φηη ήηαλ δπζαξεζηεκέλνη 
κε ηηο εληνιέο πνπ δίλνληαλ απφ 
ηα  θνξεάηηθα  αθεληηθά”. 

 ε δειηίν ηχπνπ, πνπ εμέδσζε ε 
νκάδα Νηαιαθνγηψξγνπ, κε 

ηίηιν "Τπφγεηεο θαη επηθίλδπλεο δηα-
ζπλδέζεηο ΠΝΟ κε ηελ εγθιεκαηηθή 
νξγάλσζε Υξπζή Απγή", κεηαμχ 
άιισλ, θαηαγγέιιεη ηε ζπλάληεζε ηνπ 
ρξπζαπγίηε βνπιεπηή Ν. Κνχδεινπ  
(Πινίαξρνο) κε ηνλ Γηεπζπληή ηεο Δζηί-
αο Ναπηηθψλ Γ. Ρηδεάθν, (επίζεο Πινί-
αξρνο) γλσζηφο γηα ηηο αληηθνκνπλη-
ζηηθέο ηνπ απφςεηο. ην ίδην δειηίν      
ηχπνπ έρεη ην ζξάζνο λα απεπζχλεη 
εξψηεκα ζηα ζσκαηεία ΠΕΜΕΝ - 
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ όηη …ζηφπούλ επί ζεη-
ρά εηώλ κε ηης παράλοκες προζιή-
υεης, ποσ γίλοληαλ ζηελ Εζηία Νασηη-
θώλ! και θνξψληαο ην καλδχα ηνπ      
αληηθαζίζηα θαηεγνξεί ηα δχν ζσκαηεία 
γηα …έιιεηςε  αληηθαζηζηηθνχ  αγψλα! 
Γελ δηζηάδνπλ λα ζπλεξγαζηνχλ      
κε ηηο δπλάκεηο ηνπ πην ρπδαίνπ   

αληηθνκνπληζκνχ  
ηελ θνξχθσζε ηεο ππνθξηζίαο -

δεδεισκέλνο αληηθνκνπληζηήο ν ίδηνο  
ν Α. Νηαιαθνγηψξγνο- αλαθάιπςε μαθ-
ληθά φηη ν Γ. Ρηδεάθνο, κε ηνλ νπνίν είρε 
καθξνρξφληα ζπλεξγαζία, είλαη αληηθν-
κνπληζηήο! 

Να ζπκίζνπκε φηη ζηηο 7 Ηνχλε 
2011, φηαλ έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο ε 
«αθνκκάηηζηε» Δπηηξνπή σκαηείσλ 
πληαμηνχρσλ θαη ελ ελεξγεία λαπηεξ-

γαηψλ», ε νπνία δηνξγάλσζε θαη θηλε-
ηνπνίεζε ζην ΝΑΣ, επηθεθαιήο απηήο 
ηεο «αθνκκάηηζηεο» Δπηηξνπήο ήηαλ  
νη Α. Νηαιαθνγηψξγνο (ΜΔΣΑ/ΤΡΗΕΑ) 
θαη Γ. Ρηδεάθνο (ΓΑΚΔ/ΝΓ) θ.ά., πνπ 
ήηαλ θαη νκηιεηέο  ζηε  ζπγθέληξσζε… 

Οη «αθνκκάηηζηνη» είλαη νη δπλάκεηο 
ηνπ εξγνδνηηθνχ, θπβεξλεηηθνχ ζπλδη-
θαιηζκνχ, πνπ καδί παξαπιαλνχζαλ 
ηνπο λαπηεξγάηεο απφ ην πξψην κλεκφ-
λην φηη ηα κέηξα δελ καο πηάλνπλ! 

Να ζπκίζνπκε επίζεο φηη νη θπβεξ-
λεηηθνί - εργοδοηικοί ζσνδικαλιζηές  
ΓΑΚΔ – ΠΑΚΔ – ΜΔΣΑ – ΑΝΣΑΡΤΑ, 
θαπειεχηεθαλ ηηο αγσλίεο ησλ λαπηεξ-
γαηψλ θαη γεληθφηεξα ησλ ζπληαμηνχ-
ρσλ, εθζείαδαλ ζπλεηδεηά ην 2011      
ην "θίλεκα ησλ αγαλαθηηζκέλσλ", ηεο 
πιαηείαο πληάγκαηνο, φπνπ ήηαλ  
παξέα κε ηε «Υξπζή Απγή» θαη         

παξίζηαλαλ φινη  καδ ί  ηνπο 
«αθνκκάηηζηνπο»! 

Να ζπκίζνπκε, αθφκα, φηη κε αλα-
θνίλσζε ν Α. Νηαιαθνγηψξγνο ζηηο 
17/11/2015, (αληηθνκνπληζηηθφ παξαιή-
ξεκα πνπ επηιέγνπλ εξγαηνπαηέξεο θαη 
θαζίζηεο), αλαπαξάγεη (φρη ηπραία) ηα 
ίδηα επηρεηξήκαηα, ηηο ίδηεο πξνβνθά-
ηζηεο θαηά ηνπ απεξγηαθνχ δηθαηψκα-
ηνο, πνπ εμαπέιπζαλ ξαδηνηειενπηηθνί 
ζηαζκνί θαη εθεκεξίδεο, πνπ ειέγρνπλ 

εθνπιηζηέο θ.ά. κεγαιν-
επηρεηξεκαηίεο, ζπθνθα-
ληψληαο θαη ππνλνκεχν-
ληαο ηνπο αγψλεο ησλ 
λαπηεξγαηψλ δειψλν-
ληαο κε απχζκελν ζξά-
ζνο φηη «ζηο ιηκάλη δελ 
σπάρτοσλ απεργοί 
λασηεργάηες, αιιά ηο 
ΠΑΜΕ θαη ε ΚΝΕ. Δελ 
κπορεί λα παραβηάδο-
ληαη οη λόκοη θαη λα 

κελ θάζεηαη θαλέλας ζηο ζθακλί.»! 
Οη εξγαηνπαηέξεο θαη ηα αθεληηθά 

ηνπο, δελ κπνξνχλ λα ρσλέςνπλ φηη 
νη ηαμηθέο δπλάκεηο κε ηε ζπκκεηνρή 
ησλ εξγαδνκέλσλ νξγαλψλνπλ   
απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο πνπ ηα 
αζηηθά δηθαζηήξηα, κε απνθάζεηο 
ζθνπηκφηεηαο, ραξαθηεξίδνπλ παξά-
λνκεο θαη θαηαρξεζηηθέο, παιεχνπλ 

γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ εθκεηαιιεπηη-
θνχ ζπζηήκαηνο.  

 Ζ πάιε ησλ λαπηεξγαηψλ ζπλερίδε-
ηαη γηα ηελ αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο ζην 
Γ.. ηνπ ζσκαηείνπ ηεο Έλσζεο Ναπ-
ηψλ -ΠΔΝΔΝ- γηα λα απνθηήζνπλ πάιη 
πξσηαγσληζηηθφ ξφιν νη ίδηνη νη λαχ-
ηεο, νη ινζηξφκνη θαη ηα ηδφβελα, λα 
βγάινπλ απφ ην ζβέξθν ηνπο ηα παξά-
ζηηα, ηνπο ππνηαθηηθνχο ησλ εθνπιη-
ζηψλ. Να ηξαβήμεη κπξνζηά θαη απηφο 
ν θιάδνο, γηα ηελ αλαζχληαμε ηνπ  
εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, ηελ ελίζρπζε ηεο 
Λατθήο πκκαρίαο, ζε θαηεχζπλζε ξήμεο 
θαη αλαηξνπήο ηνπ εθκεηαιιεπηηθνχ 
ζπζηήκαηνο, γηα κηα θνηλσλία ρσξίο 
εθκεηάιιεπζε, θηψρεηα θαη πνιέκνπο  

Ζ καδηθή πάιε θαη επηινγή ηνπ ιανχ 
θαη ηεο λενιαίαο κπνξεί λα απνλνκηκν-
πνηήζεη θαη λα μεξηδψζεη ην θαζηζκφ - 
ηε Υξπζή Απγή καδηθά, νξηζηηθά θαη 
ηειεζίδηθα κέζα ζην ιαφ. ε απηήλ ηελ 
πάιε ηα κέιε ηνπ ΚΚΔ θαη ηεο ΚΝΔ ζα 
πξσηνζηαηήζνπλ κέζα ζηνπο θνξείο 
ηνπ εξγαηηθνχ - ιατθνχ θηλήκαηνο. Γηα 
λα αλνίμεη ν δξφκνο γηα λα θάλεη πξαγ-
καηηθά θνπκάλην φ ίδηνο ν ιαφο γηα ηελ 
ηθαλνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ αλαγθψλ 
ησλ λαπηεξγαηψλ θαη γεληθφηεξα ηεο 
εξγαηηθήο  ηάμεο. 

Μ. Κ. 

Σ ελ επίζεζε πνπ εηνηκάδεη 

ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - 

ΑΝΔΛ ζηα ελαπνκείλαληα εξ-

γαζηαθά δηθαηψκαηα θαη ηα λέα 
πξνλφκηα πνπ εηνηκάδεη ππέξ 

ηνπ θεθαιαίνπ, πξνδηέγξαςε     

6 Ηνχλε ν πξσζππνπξγφο,    

Αιέμεο Σζίπξαο, θαηαζέηνληαο 

ηαπηφρξνλα ηα δηαπηζηεπηήξηά 

ηνπ ζηνπο εθνπιηζηέο απφ ην 

βήκα ηεο δηεζλνχο λαπηηθήο 
έθζεζεο «Πνζεηδψληα 2016», 

ζηελ νπνία «εθηίζεηαη» ν ακχ-

ζεηνο πινχηνο πνπ έρεη ζπζ-

ζσξεχζεη ην εθνπιηζηηθφ θε-

θάιαην θαη νη ζπλαθείο θιάδνη 

κε ηε λαπηηιία, απφ ηελ άγξηα 

εθκεηάιιεπζε ησλ εξγαδνκέ-
λσλ θαη ηα ακέηξεηα πξνλφκηα 

γηα ηα νπνία πιεξψλεη ν ιαφο. 

Γίλνληαο ην ζηίγκα ησλ 

φζσλ «έξρνληαη», ν πξσζπ-

πνπξγφο ραξαθηήξηζε  «ηο      
μονηέλο με ηο οποίο αναπηύζ-

ζεηαι  η  ελληνική  ναςηιλία» 
ωρ «θεηικό παπάδειγμα ζηην 

εκπόνηζη ηος νέος αναπηςξια-

κού ςποδείγμαηορ»! 

 Όηαλ ην ζεζκηθφ πιαίζην 

πνπ δηέπεη ηε «λαπηηιία» είλαη 

ν αληηιατθφο - αληεξγαηηθφο λ. 
2687/53, απφ ηνλ νπνίν πξνέξ-

ρνληαη νη θνληά 65 θνξναπαι-

ιαγέο ησλ εθνπιηζηψλ, ην θα-

ζεζηψο ηεο καχξεο εξγαζίαο 

πνπ θπξηαξρεί ζηα πνληνπφξα 

πινία, κε λαπηεξγάηεο ρσξίο 

ζπγθξνηεκέλα δηθαηψκαηα,      
ζχκαηα ησλ δηεζλψλ δνπιε-

κπφξσλ. Δλψ φζα αλέθεξε γηα 

ηνπο Διιελεο λαπηεξγάηεο θαη 

ηηο «ζπζίεο» ηνπο κφλν σο       

εκπαηγκφο κπνξνχλ λα ραξα-

θηεξηζηνχλ. 

 ΑΠΟΦΑΙΡΕΣΙΜΟ  

στον σ. Αντώνη Ζερβό 

Έ λαο απφ ηνπο ηειεπηαίνπο αγσληζηέο 
ηεο ζξπιηθήο ΟΔΝΟ, ν θνκκνπληζηήο 

λαπηεξγάηεο ΑΝΣΧΝΖ ΕΔΡΒΟ, «έθπγε» απφ 
ηε δσή.  

Ο ζθνο Εεξβφο δελ πέξαζε πνηέ ζηελ «απφ-
καρία», ζπλέρηζε ηε δξάζε ηνπ κέζα απφ ηηο 
γξακκέο ηνπ ΚΚΔ κέρξη ην ηέινο ελψ ζπκκεηείρε 
ελεξγά ζηελ Παλειιήληα Έλσζε Αγσληζηψλ Δζλη-
θήο Αληίζηαζεο θαη Γεκνθξαηηθνχ ηξαηνχ Διιά-
δαο (ΠΔΑΔΑ-ΓΔ), φηαλ ζπληαμηνδνηήζεθε εληά-

ρζεθε ζηελ ΠΔ-ΝΑΣ, 
ζηελ νπνία είρε δηαηειέ-
ζεη κέινο ηνπ Γ θαη 
Σακίαο.  
    Σνλ ζθν Αληψλε 
απνραηξέηεζαλ, ζηηο 15 
Ηνχλε, θίινη, ζπγγελείο 
θαη ζχληξνθνη ελψ επη-
θήδεην εθ κέξνπο ηεο 
ΚΟ Ναπηεξγαηψλ ν 
Γηψξγνο Σνχζζαο ,  

κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ, ν νπνίνο  αλέθεξε:  
«Με κεγάιν ζεβαζκφ θαη ζπγθίλεζε απνραηξε-

ηάκε ζήκεξα ηνλ αγαπεκέλν καο ζχληξνθν Αληψ-
λε Εεξβφ, πνπ, καδί κε ηνπο άιινπο θνκκνπληζηέο 
λαπηεξγάηεο, έδσζε γηα πνιιά ρξφληα ηε κάρε γηα 
ην δίθην ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ην δίθην ησλ λαπηεξ-
γαηψλ γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο θαπηηαιηζηηθήο εθκε-
ηάιιεπζεο, γηα ην ζνζηαιηζκφ.  

Ο ζ. Αληψλεο γελλήζεθε ζηελ Δινχληα ηεο 
Κξήηεο ην 1928 θαη ήηαλ παηδί πνιχηεθλεο αγξνηη-
θήο νηθνγέλεηαο. ε πνιχ κηθξή ειηθία θαηαηάρζεθε 
ζηελ ΔΠΟΝ ζηελ Δινχληα κεηά απφ παξφηξπλζε 
ηεο κεηέξαο ηνπο θαη φπσο καο έιεγε ην γεγνλφο 
απηφ ηνλ ζπγθιφληζε θαη ην εθηηκνχζε πνιχ γηαηί 
έδεηρλε φηη κηα ιατθή γπλαίθα ζε ηφζν δχζθνιεο 
ζπλζήθεο κπφξεζε θαη δηάθξηλε ηελ αλαγθαηφηεηα 
ηεο νξγάλσζεο θαη ηνπ αγψλα.  

Ο ζ. Αληψλεο δνπιεχνληαο σο αγξφηεο θαη 
ςαξάο ζπκκεηείρε ζηελ αληίζηαζε ηνπ ιανχ καο 
ελάληηα ζηνλ θαζίζηα θαηαθηεηή θαη ηνπο ζπλεξγά-
ηεο ηνπο. Σν 1950, θπλεγεκέλνο έθζαζε ζηελ Αζή-
λα, έβγαιε θπιιάδην θαη κπαξθάξηζε ην 1952 σο 
θακαξφηνο ζην θαξάβη «Αλζνχια». 

Με ηνλ αγψλα ηνπ ελάληηα ζην εθνπιηζηηθφ θε-
θάιαην θαη ηηο αληηιατθέο θπβεξλήζεηο, κε ηελ δξά-
ζε ηνπ γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ λαπηεξγαηψλ θαηέ-
θηεζε ηελ εκπηζηνζχλε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ, ην 
1957 εληάρζεθε ζην ΚΚΔ θαη ηελ πεξίνδν 1958-
1962 έκεηλε ζε δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο σο 
εθπξφζσπνο ησλ λαπηεξγαηψλ.  

Ο αδειθφο ηνπ, ν ζχληξνθνο Μαλψιεο Εεξβφο, 
κεγαιχηεξνο θαηά 11 ρξφληα πνπ έθπγε απφ θνληά 
καο ην Μάε ηνπ 2000, πξσηνκπαξθάξηζε ην 1933 
θαη ήηαλ έλα απφ ηα ηδξπηηθά κέιε ηεο ζξπιηθήο 
ΟΔΝΟ. 

ήκεξα πνπ απνραηξεηάκε ην ζχληξνθν Αληψ-
λε ζέινπκε λα πνχκε φηη είκαζηε ηπρεξνί πνπ πα-
ιέςακε καδί κε έλαλ αγσληζηή, κε έλαλ θνκκνπλη-
ζηή πνπ δηαθξηλφηαλε γηα ηελ πίζηε ζην ΚΚΔ θαη 
ζηα πςειά θνκκνπληζηηθά ηδαληθά, πνπ παιέςακε 
καδί κε έλαλ ζχληξνθν ζεκλφ πνπ αγθάιηαδε κε 
αγάπε, ελζάξξπλε θαη βνεζνχζε ηνπο λένπο ζπ-
ληξφθνπο.  

Δίκαζηε ηπρεξνί πνπ αγσληζηήθακε καδί κε 
απηνχο ηνπο δεθάδεο, ηνπο εθαηνληάδεο αγσληζηέο 
πνπ δηέζεζαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα ηα ζπκθέξνληα 
ησλ λαπηεξγαηψλ θαη ζηάζεθαλ βξάρνη παιεχν-
ληαο κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπο κέζα απφ ηηο 
γξακκέο ηνπ ηηκεκέλνπ ΚΚΔ. Μηα δσή ζηνλ αγψ-
λα, ζηεξίγκαηα ηεο 98ρξνλεο εξσηθήο πάιεο ηνπ 
Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο Διιάδαο πνπ ην 1918 
ζα ζπκπιεξψζεη ηα 100 ηνπ ρξφληα. 

χληξνθε Αληψλε, ην θφκκα καο, νη θνκκνπλη-
ζηέο Ναπηεξγάηεο, νη ζχληξνθνη ζνπ, ζε απνραη-
ξεηνχκε κε κεγάιε εθηίκεζε θαη επηβεβαηψλνπκε 
ηε δέζκεπζε δσήο φηη ζα ζπλερίζνπκε ηνλ αγψλα 
καο γηα ηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ ΚΚΔ, γηα ηα ζπκθέ-
ξνληα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο 
θαπηηαιηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο, γηα ην ζνζηαιηζηηθφ 
– θνκκνπληζηηθφ κέιινλ.» 

ηε κλήκε ηνπ ζπληξφθνπ ΑΝΣΧΝΖ ΕΔΡ-
ΒΟΤ, ζχληξνθνη θαη θίινη απφ ηηο ΚΟΒ ησλ 
ΝΑΤΣΔΡΓΑΣΧΝ  ηνπ ΚΚΔ πξνζθέξνπλ νηθνλν-
κηθή ελίζρπζε ζην θφκκα  300  επξψ. 

 

ΘΕΟΔΨΡΟ ΒΕΝΙΑΜΗ: 

«Ό,τι καλύτερο» τα όσα 

είπε ο Αλέξης Σσίπρας          

για τους εφοπλιστές»! 

«Ό,ηη θαιχηεξν. Σν θαιχηε-

ξν!», ήηαλ ε απάληεζε ηνπ 

πξνέδξνπ ηεο Έλσζεο Διιή-

λσλ Δθνπιηζηψλ Θεφδσξνπ 

Βεληάκε ζε εξψηεζε δεκνζην-

γξάθσλ γηα ηα φζα είπε ν πξσ-

ζππνπξγφο ζηα εγθαίληα ηεο 

δηεζλνχο έθζεζεο «Πνζεηδψληα 

2016» θαη πξφζζεζε φηη «ν 
πξσζππνπξγφο είπε απηφ πνπ 

αηζζαλφηαλ γηα ηε λαπηηιία» θαη 

δηεξσηήζεθε «ηη θαιχηεξν κπν-

ξνχζε λα αθνχζεη ε λαπηηιία 

απφ απηφ;». 

ΚΤΡΙΑΚΟ ΜΗΣΟΣΑΚΗ:  

Απέναντι σε οποιονδήποτε 

επιχειρεί να πλήξει την       

ανταγωνιστικότητα…!  

ηα εγθαίληα ηεο έθζεζεο ησλ 

«Πνζεηδσλίσλ 2016» παξα-
βξέζεθε θαη ν πξφεδξνο ηεο 

ΝΓ Κπξ. Μεηζνηάθεο, ν νπνίνο 

ζε θνηλή γξακκή κε ηνλ Αι. Σζί-

πξα, ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγη-

θήο ηνπο ζχκπιεπζεο, αιιά θαη 

ζε αληαγσληζκφ καδί ηνπ γηα ην 

πνηνο κπνξεί λα ππεξεηήζεη 

θαιχηεξα ηνπο ζηφρνπο ηνπ θε-

θαιαίνπ, επηβεβαίσζε φηη «ε ΝΓ 

είλαη απέλαληη ζε  νπνηνλδήπνηε 

επηρεηξεί λα πιήμεη ηελ αληαγσ-

ληζηηθφηεηα ηεο λαπηηιίαο καο» 

θαη θπζηθά απέλαληη ζηηο δηεθ-

δηθήζεηο ησλ λαπηεξγαηψλ γηα 

δνπιεηά κε ζπγθξνηεκέλα       

δηθαηψκαηα, Δ θαη θνηλσληθή 

αζθάιηζε. 

Γ  ηαβάδνπκε   ζηνλ  Σχπν :   
Παλεγπξηθφ ην θιίκα ζην 

City ηνπ Λνλδίλνπ, ζηνλ ειιεληθφ 
εθνπιηζηηθφ θφζκν, ιφγσ ηνπ Brexit 
απφ ηελ ΔΔ, πνπ απνθάζηζε ν βξεηα-
ληθφο ιαφο. Κνξπθαία ζηειέρε ηνπ 
ειιεληθνχ, αιιά θαη ηνπ βξεηαληθνχ 
λαπηηιηαθνχ ιφκπη, βιέπνπλ ζην Brexit 
εμαηξεηηθέο επθαηξίεο γηα αχμεζε ηεο 
θεξδνθνξίαο (...) εηνηκάδνληαη λέεο επε-
λδχζεηο πιένλ ζην City, αθνχ πνιιέο 
λαπηηιηαθέο πνπ αθφκα βξίζθνληαη εθηφο 
Βξεηαλίαο ζα κεηαθηλεζνχλ ζηε ρψξα... 

Σελ ίδηα ζηηγκή, ν Γηεζλήο Οξγαλη-
ζκφο Ναπζηπινΐαο (ΗΜΟ), πνπ έρεη ηελ 
έδξα ηνπ ζην Λνλδίλν, ζθνπεχεη λα 
αλαβαζκίζεη ηελ παξνπζία ηνπ εθεί 
κεηά ην Brexit. Θα επεθηείλεη ηηο εγθαηα-
ζηάζεηο ηνπ θαη ζα δεκηνπξγεζεί έλα 
λέν θέληξν γηα ηελ παγθφζκηα λαπηηιία. 
Ζ δε δηνίθεζε ηνπ City ζα ζηνρεχζεη 
άκεζα ηε λαπηηιηαθή αγνξά ηνπ ηεο 
Λεκεζνχ, ηεο Βαιέηαο θαη ηνπ Ρφηεξ-
ληακ, ηψξα πνπ κπνξεί λα θηλεζεί  
εθηφο ηεο ζθιεξήο, γηα ηηο λαπηηιηαθέο 
εηαηξείεο, λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ». 
«Παληφο θαηξνχ» ην εθνπιηζηηθφ 
θεθάιαην, βιέπεη ην Brexit ζαλ      
επθαηξία γηα πεξηζζφηεξα θέξδε.  

Θπκίδνπκε φηη θαη ζηελ πεξίπησζε 
ελφο ελδερφκελνπ Grexit, νη εθνπιηζηέο 
είραλ εθθξαζηεί αληίζηνηρα, μαλά βέ-
βαηα κε θξηηήξην ηελ θεξδνθνξία ηνπο. 
Πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ ηζρπξέο 
κεξίδεο ηνπ θεθαιαίνπ νη νπνίεο ηνπν-
ζεηνχληαη απφ ηε κηα θαη ηελ άιιε κε-
ξηά ηεο δηακάρεο γηα ην κέιινλ ηεο ΔΔ, 
αλάινγα κε ηα ζπκθέξνληά ηνπο.  

Σελ έθθξαζε κηαο ηέηνηαο δηακά-
ρεο απνηέιεζε ην δεκνςήθηζκα ζηε         
Μ. Βξεηαλία, αιιά θαη νη θφληξεο κε       
ηηο δηάθνξεο εθδνρέο ησλ «επξσ-
ζθεπηηθηζηψλ» ζε φιε  ηελ  ΔΔ. 

Σ ε ζζελαξή αληίζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Βην-
κεραλίαο Ληπαζκάησλ Καβάιαο, πνπ απεξ-

γνχλ, ζπλαληά ε πξνζπάζεηα ηεο εξγνδνζίαο λα ζηήζεη 
απεξγνζπαζηηθφ κεραληζκφ, πξνθεηκέλνπ λα ζπάζεη ηε 
48σξε απεξγία πνπ νινθιεξψλεηαη ηελ Σξίηε 28 Ηνχλε, 
αιιά θαη ηε λέα 48σξε απεξγία πνπ μεθηλά απφ ηελ Σε-
ηάξηε 29 Ηνχλε ηελ νπνία θήξπμε ε Οκνζπνλδία Δξγαδν-
κέλσλ ζηε Υεκηθή Βηνκεραλία. 

ηηο πχιεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΒΦΛ παξακέλνπλ 
παξαηαγκέλεο ηζρπξέο αζηπλνκηθέο δπλάκεηο, ελψ ηελ 

Σξίηε 28 Ηνχλε ην κεζεκέξη νη απεξγνί απέηξεςαλ έλα  
ιεσθνξείν απεξγνζπάζηεο λα εηζέιζεη ζην εξγνζηάζην.  

εκεηψλεηαη φηη ε εξγνδνζία επηζηξάηεπζε αθφκε 
θαη θαξάβη πξνθεηκέλνπ λα πεξάζεη απεξγνζπάζηεο 
απφ ην ιηκάλη ηνπ εξγνζηαζίνπ. 

Οη εξγαδφκελνη δειψλνπλ απνθαζηζκέλνη λα θιηκα-
θψζνπλ ηνλ αγψλα ηνπο, αληηδξψληαο ζηηο αηνκηθέο ζπκ-
βάζεηο εξγαζίαο, πνπ εκπεξηέρνπλ ηε κείσζε κηζζψλ,  
ηηο νπνίεο ε εξγνδνζία αζθεί πίεζε πξνθεηκέλνπ λα  
ππνγξάςνπλ.  

Π ξνθιεηηθνί θαη αδί-
ζηαθηνη νη εξγνδφηεο 

ησλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ, 
ηνλίδεη ε Γεκνθξαηηθή Αγσ-
ληζηηθή πλεξγαζία  Ναπηη-
ιηαθψλ - Σνπξηζηηθψλ Τπαι-
ιήισλ, πνπ ζπζπεηξψλεηαη 
ζην ΠAΜΔ θαη αλαθέξεη 
φηη πνιινί εξγνδφηεο ηνπξη-
ζηηθψλ γξαθείσλ θάιεζαλ 
ηνπο ζπλαδέιθνπο λα πάλε 
γηα δνπιεηά ηελ Γεπηέξα 
20/06/2016, λα δνπιέςνπλ 
ηελ αξγία ηνπ Αγ’ Πλεχκαηνο.  

Σν κφλν πνπ δηάιεμαλ 
δειαδή λα εθαξκφζνπλ νη 
εξγνδφηεο απφ ηελ θιαδηθή 
Δ πνπ ππνγξάθηεθε  
κέζσ ΟΜΔΓ ήηαλ ε θαηάξγε-
ζε ηεο αξγίαο, αθνχ γηα ηα 
ππφινηπα εθαξκφδνπλ ηηο 
δηθέο ηνπο δηαηάμεηο. Έρνπλ 
θάλεη λφκν ηελ θαζπζηέξεζε 
ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηδηαίηεξα 
ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, 
πξνζιήςεηο γίλνληαη κε 400-
500 επξψ, ην σξάξην είλαη 
ιάζηηρν αθνχ δνπιεχνπκε 
κέρξη ην βξάδπ θαη κε ζπα-
ζηά σξάξηα, έρνπλ θαηαξγε-
ζεί επηδφκαηα θαη ε κεξηθή 
απαζρφιεζε θπξηαξρεί."  

Έρεη ηεξάζηηεο επζχλεο ε 
πιεηνςεθία ηνπ Γ ηνπ ΠΑ-
ΔΝΣ, φπνπ θπξηαξρνχλ νη 
δπλάκεηο ηνπ εξγνδνηηθνχ  
θπβεξλεηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ 
αθνχ δελ έρεη πάξεη θακία 
πξσηνβνπιία γηα ηελ εθαξκν-
γή ηεο Δ.  

Με ηέηνηεο ζπλδηθαιη-
ζηηθέο εγεζίεο ζεξηεχεη ε 
εξγνδνηηθή απζαηξεζία, φπσο 
ζηα ηνπξηζηηθά γξαθεία,  
φπνπ  νη εξγνδφηεο ηζαθίδνπλ 
κηζζνχο θαη δηθαηψκαηα επη-
θαινχκελνη ηελ «θξίζε», φηαλ 
ν ηνπξηζκφο πάεη θαη θέηνο 
γηα ρξνληά ξεθφξ, αθνχ ζχκ-
θσλα κε ηα δηθά ηνπο ζηνηρεί-
α νη επηρεηξεκαηηθνί φκηινη 
ζην ηνπξηζκφ απφ ην 2010, 
αχμεζαλ θαηά 40% ηα έζνδα 
ηνπο, έλαληη πηψζεο ηνπ ΑΔΠ 
θαηά 25%. 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕ:  

Άκεζε εθαξκνγή ηεο Δ 
ζε φια ηα ηνπξηζηηθά      
γξαθεία  γηα  φινπο  ηνπο  
εξγαδφκελνπο.  

Καηαβνιή ησλ δεδνπιεπ-
κέλσλ ζε φζα γξαθεία     
ππάξρεη  θαζπζηέξεζε". 

ΠΡΟΚΛΗΣΙΚΗ και ΑΔΙΣΑΚΣΗ  

η εργοδοσία και στον τουρισμό  

ΤΝΕΦΙΖΕΣΑΙ η ΑΠΕΡΓΙΑ  

στα Λιπάσματα Καβάλας  

 ρεδφλ 3 εθαηνκ. δνιάξηα αλαγθάζηεθαλ λα 

πιεξψζνπλ νη νηθνγέλεηεο 4 απαρζέλησλ Μαιαη-

ζηαλψλ λαπηεξγαηψλ, πνπ απειεπζεξψζεθαλ ζηα 

κέζα Ηνχλε απφ ηελ έλνπιε ηζιακηζηηθή νξγάλσζε 

Ακπνχ αγηάθ ζηηο Νφηηεο Φηιηππίλεο κεηά απφ     

69  εκέξεο  αηρκαισζίαο.  

 Σαπηφρξνλα ε ηζιακηζηηθή νξγάλσζε Ακπνχ 

αγηάθ, πνπ θέξεηαη λα ζπλδέεηαη κε ηελ αι Κάηληα 

θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ ζάιαζζα γχξσ απφ ην 

Sulu ζηνρεχνληαο θπξίσο ξπκνπιθά θαη θνξηεγί-

δεο, αλαθνίλσζε φηη είρε απνθεθαιίζεη θαη δεχηεξν 

Καλαδφ φκεξν, θαζψο έιεμε ε πξνζεζκία γηα    

θαηαβνιή  ησλ  ιχηξσλ. 

 Άιιε κηα απαγσγή 7 λαπηεξγαηψλ απφ έλαλ 

Ηλδνλεζηαθφ ξπκνπιθφ ζηηο λφηηεο Φηιηππίλεο, 

20/06/2016, έγηλε αθνξκή γηα ηελ δηαθνπή απφ ηελ 

Ηλδνλεζία ηεο εμαγσγήο άλζξαθα πξνο ηηο Φηιηππί-

λεο, σζφηνπ ε ρψξα λα κπνξεί λα εγγπεζεί γηα ηελ 

αζθάιεηα ηεο λαπηηιίαο.  

 Έμη Σνχξθνη λαπηεξγάηεο ηνπ κε ζεκαία Μάιηαο 

Γ/Ξπινηνπ «PULI», πνπ είραλ απαρζεί απφ πεηξα-

ηέο ζηηο αξρέο Απξίιε αλνηθηά ηνπ Port Harcourt 

ηεο Νηγεξίαο, απειεπζεξψζεθαλ 27/04/2016. Σα 

ππφινηπα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο είραλ θαηαθέξεη 

λα θηάζνπλ ζε αζθαιέο ιηκάλη.  

 Απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο, 32 πεηξαηηθέο επηζέζεηο 

θαηαγξάθεθαλ αλνηθηά ηεο Νηγεξίαο θαζψο ε    

πεηξαηηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη εθηηλαρζεί ζηνλ      

Κφιπν  ηεο  Γνπηλέαο. 

ε επικίνδυνη έξαρση οι  

ΠΕΙΡΑΣΙΚΕ ΕΠΙΘΕΕΙ 

Σ ελ άκεζε παξέκβαζε 
γηα ηελ πξνζηαζία εγθα- 

ηαιειεηκκέλσλ λαπηεξγαηψλ 
ζην εμσηεξηθφ δεηνχλ ηα ζσ-
καηεία ΠΔΜΔΝ - ΣΔΦΔ-
ΝΧΝ - ΠΔΔΜΑΓΔΝ κε έγ-
γξαθφ ηνπο πξνο ηελ Γηεχ-
ζπλζε Ναπηηθήο Δξγαζίαο 
ηνπ ΤΔΝ, ηε Ναπηηιηαθή 
εηαηξεία PYRSOS SHIP-
PING, ΠΟ, ΠΝΟ / Ναπηεξ-
γαηηθά ζσκαηεία, ΜΜΔ, ζην 
νπνίν αλαθέξνπλ: 

«Απφ θαηαγγειία ησλ  λαπ-
ηεξγαηψλ ηνπ M/V «ANTAEUS» 

ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο 
PYRSOS SHIPPING, ην νπνίν 
βξίζθεηαη ζε αγθπξνβφιην 
ζην Visakhapatnam ζηελ 
Ηλδία, νη ζπλάδειθνη αληηκεησ-
πίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα. 

ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΑ: Έρνπλ 
ηειεηψζεη ηα ηξφθηκα απφ 
ηηο 19 Ηνχλε θαη δελ έρνπλ 
νχηε πφζηκν λεξφ. Σειεηψλεη 
ην πεηξέιαην θαη ην ιάδη ησλ 
ειεθηξνκεραλψλ. 

Όιν ην πιήξσκα έρεη 
δψζεη παξαίηεζε θαη απαη-
ηνχλ ηελ εμφθιεζή ηνπο γηα 
ηνπο κήλεο Μάην θαη Ηνχλην 
θαη ηνλ επαλαπαηξηζκφ ηνπο.   

Απαηηνχκε ηελ άκεζε 
παξέκβαζε ησλ αξκφ-
δησλ ππεξεζηψλ ηνπ       
Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο γηα 
ηελ επίιπζε ησλ πξνβιε-
κάησλ πνπ αληηκεησπί-
δνπλ νη λαπηεξγάηεο ηνπ 
M/V “ANTAEUS”.»  

29 Ηνχλε 2016,  
Οη Γηνηθήζεηο ησλ σκαηείσλ 

ΠΑΡΕΜΒΑΗ για την ΠΡΟΣΑΙΑ  

εγκαταλελειμένων ναυτεργατών  

http://www.e-nautilia.gr/apagogi-nautikon-apo-peirates-sti-nigiria/
http://www.e-nautilia.gr/apagogi-nautikon-apo-peirates-sti-nigiria/
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ΤΠΑΡΦΕΙ ΑΛΛΟ ΔΡΟΜΟ: ΛΑΩΚΗ ΤΜΜΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΛΑΩΚΗ ΕΞΟΤΙΑ 

Αποσπάσματα από την ομιλία του Γιώργου Μαρίνου μέλους του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ    

Κ ηλεηνπνίεζε ζην    
ππνπξγείν Ναπηηιίαο, 

ελάληηα ζηελ απαμίσζε ησλ 
ππνδνκψλ ηεο λαππεγνεπη-
ζθεπαζηηθήο βηνκεραλίαο θαη 
κε αηρκή ην πιαίζην αηηεκάησλ 
ηνπο, έθαλαλ, 16 Ηνχλε, 
ην Παξάξηεκα Πεηξαηά ηνπ 
πλδηθάηνπ Μεηάιινπ Αηηηθήο 
θαη Ναππεγηθήο Βηνκεραλίαο 
Διιάδαο θαη ην σκαηείν Ναπ-
πεγνμπινπξγψλ.  

ηε ζπγθέληξσζε κίιεζε ν 
Άθεο Αλησλίνπ, πξφεδξνο 
ηνπ παξαξηήκαηνο Πεηξαηά ηνπ    
πλδηθάηνπ Μεηάιινπ, ν νπνίνο 
κεηαμχ ησλ άιισλ αλέθεξε: 

Ζ Εψλε ηνπ Πεξάκαηνο 
κεηαηξέπεηαη ζε «πάξθηλγθ» 
παξνπιηζκέλσλ πινίσλ, κε ηε 
κεγάιε πισηή δεμακελή λα 
βξίζθεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο. 
Αληίζηνηρα, ζηα Ναππεγεία 
θαξακαγθά ην κέιινλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εγθαηα-
ζηάζεσλ παξακέλεη ζνιφ, 
θαζψο νινθιεξψλεηαη ε θαηα-
ζθεπή ησλ ππνβξπρίσλ ηνπ 
Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ.       

 ηα ίδηα βήκαηα βαδί-
δνπλ θαη ηα Ναππεγεία 

Διεπζίλαο, φπνπ ε εξγνδνζία 
δελ θαηαβάιιεη ην 30% ηεο 
κηζζνδνζίαο ησλ εξγαδνκέ-
λσλ, πνπ ηεο αλαινγεί κεηά ηε 
ζπκθσλία κε ην  Π.Ν.  

Όια ηα παξαπάλσ ζπκβαί-
λνπλ ζην θφλην ηεο νινθιήξσ-
ζεο ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ 
ΟΛΠ θαη ζηελ πνξεία απηή, 
είλαη πηζαλφ φινο ν ρψξνο, 
πνπ κέρξη ζήκεξα ιεηηνπξγεί ε 
Ναππεγνεπηζθεπή, λα αιιάμεη 
ραξαθηήξα, αλ νη επηρεηξεκαηη-
θνί φκηινη εθηηκήζνπλ πσο ε 
θεξδνθνξία ηνπο κπνξεί λα 
εμππεξεηεζεί θαιχηεξα απφ κηα 
ηέηνηα αιιαγή, δίλνληαο ηε ραξη-
ζηηθή βνιή ζηνλ θιάδν. 

Αληηπξνζσπεία ησλ εξγα-
δνκέλσλ ζπλαληήζεθε κε ηνλ 
γ.γ. ηνπ ΤΔΝ, ελψ παξάιιεια 
έρνπλ δεηήζεη ζπλάληεζε κε 
ηνλ ππνπξγφ Γηθαηνζχλεο, γηα 
ηε βηνκεραλία κελχζεσλ ησλ 
εξγνδνηψλ ελάληηα ζην πλδη-
θάην Μεηάιινπ θαη ην δήηεκα 
ηεο δεμακελήο, πνπ έρεη «θνι-
ιήζεη» ζην Διεγθηηθφ πλέδξην. 

Σ νλ πνιπήκεξν απεξγη-
αθφ αγψλα ησλ εξγα-

ηνυπαιιήισλ ζηα ιηκάληα 
Πεηξαηά θαη Θεζζαινλίθεο γηα 
ηε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκά-
ησλ θαη ησλ θαηαθηήζεσλ ηνπο, 
θφληξα ζηελ αληηιατθή πνιηηη-
θή ηεο θπβέξλεζεο - ΔΔ θαη 
ησλ άιισλ θνκκάησλ ηνπ  
θεθαιαίνπ, ραηξεηίδεη ε Γεκν-
θξαηηθή Δλφηεηα Ληκαληψλ, 
πνπ ζπζπεηξψλεηαη ζην       

ΠΑΜΔ  θαη  επηζεκαίλεη: 

«Καηαγγέιινπκε ηελ ζπλδη-
θαιηζηηθή πιεηνςεθία ηεο  
ΟΜΤΛΔ θαη ηνπ ζσκαηείνπ 
Έ λ σ ζ ε ο  Λ η κ ε λ ε ξ γ α η ψ λ 
(ΤΡΗΕΑ - ΜΔΣΑ), πνπ κε πξφ-
ζρεκα ηηο δεκαγσγηθέο δειψ-
ζεηο ηνπ ππ. Ναπηηιίαο γηα 
δήζελ δηαηήξεζε ηνπ θαλνλη-
ζκνχ εξγαζίαο θαη ησλ εξγα-
ζηαθψλ δηθαησκάησλ απ’ ην 
λέν ηδηνθηήηε, πξνρψξεζε ζε 
ζπκθσλία κε ηελ θπβέξλεζε. 
Λέλε ςέκαηα, πνπιάλε γηα άι-

ιε κηα θνξά ςεχηηθεο ειπίδεο.  

Μφλε δηαζθάιηζε γηα ηνπο 

εξγαηνυπάιιεινπο ζε φια ηα 

ιηκάληα είλαη ν αγψλαο ελάληηα 

ζηα ζαξσηηθά κέηξα πνπ 

έξρνληαη, θφληξα ζηηο ππνλν-

κεπηηθέο ινγηθέο ησλ ζπγθεθξη-

κέλσλ ζπλδηθαιηζηηθψλ  δπλά-

κεσλ. 

ΑΓΨΝΙΖΟΜΑΣΕ: 

 Γηα θιηκάθσζε ηνπ αγψλα κε 
πξφγξακκα δξάζεο πνπ ζα 
ζπγθξνχεηαη κε ηελ αληηιατθή 
πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο θαη 
ησλ κνλνπσιηαθψλ νκίισλ. 

 . . Δξγαζίαο ζε φια ηα 
ιηκάληα κε άκεζε θάιπςε ησλ 
απσιεηψλ. Γηαζθάιηζε ησλ 
ζέζεσλ εξγαζίαο θαη πξνζιή-
ςεηο κφληκνπ πξνζσπηθνχ. 
ηαζεξή θαη κφληκε δνπιεηά γηα 
φινπο ηνπο εξγαηνυπάιιεινπο 
ζε φια ηα ιηκάληα  ηεο  ρψξαο. 

 Καηάξγεζε φισλ ησλ αληηα-
ζθαιηζηηθψλ - ανηεργαηικών 
λφκσλ  φισλ  ησλ  κλεκνλίσλ. 

Οη δπλάκεηο ηνπ ΠΑΜΔ 
εληάζζνπλ απηέο ηηο δηεθδηθή-
ζεηο ζηνλ αγψλα γηα ζπλνιη-
θφηεξεο, πην ξηδηθέο αιιαγέο. 
Γηα ιηκάληα θνηλσληθνπνηεκέ-
λα πνπ σο ιατθή πεξηνπζία 
ζα εμππεξεηνχλ ηηο ζχγρξν-
λεο ιατθέο αλάγθεο.» 

Ν Α Τ Π Η Γ Ο Ε Π Ι  Κ Ε Τ Α  Σ Ι Κ Η  

Σα σχέδια κυβέρνησης-κεφαλαίου 

τούς στερούν το μεροκάματο 

ΠΑΜΕ ΛΙΜΑΝΙΨΝ 

Κλιμάκωση του αγώνα σε σύγκρουση με την 

αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης - μονοπωλίων 

 ηηο εθινγέο ηνπ Γελάξε θαη ηνπ επηέκβξε ηνπ 
2015 πνιινί λαπηεξγάηεο θακέλνη απφ ηελ αληη-

ιατθή πνιηηηθή ηεο Ν.Γ. θαη ηνπ ΠΑΟΚ, ρηππεκέλνη 
απφ ηηο βαξηέο ζπλέπεηεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο 
θαη ηεο επίζεζεο ησλ εθνπιηζηψλ, αλαδεηνχζαλ      
κηα (θαηά θάπνην ηξφπν) θηινιατθή αιιά θαη εχθνιε     
-εδώ και ηώπα- λύζη. 

ήκεξα, κε ηελ πείξα ησλ ηξηψλ κλεκνλίσλ θαη 
ησλ εθαηνληάδσλ πνιχ ζθιεξψλ αληεξγαηηθψλ 
κέηξσλ έρνπκε άιια δεδνκέλα.  

Ζ βάζε ησλ απηαπαηψλ ηνπ ΤΡΗΕΑ, νη πξνζδνθί-
εο γηα ηε Ν.Γ., ην ΠΑΟΚ θαη ηα άιια θφκκαηα ηνπ 
ζπζηήκαηνο έρνπλ δερζεί πιήγκα θαη επνκέλσο ν 
εγθισβηζκφο ζην θαχιν θχθιν ηεο αλαδήηεζεο δηαρεη-
ξηζηή ηεο θαπηηαιηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο, πνπ ερζξεχ-
εηαη ηελ εξγαηηθή ηάμε ζα είλαη αθφκα πην νδπλεξφο 
γηα ηνπο λαπηεξγάηεο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο.  

Οη χκλνη ηνπ Σζίπξα ζην «κνληέιν αλάπηπμεο 
ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο» απφ ην βήκα ηεο δηε-
ζλνχο λαπηηθήο έθζεζεο «Πνζεηδψληα 2016» θαη ηα 
δηαπηζηεπηήξηα πνπ θαηέζεζε ζηνπο εθνπιηζηέο 
δείρλεη αθξηβψο πφζν επηθίλδπλε είλαη γηα ηνπο 
εξγαδφκελνπο ε αλάπηπμε πνπ πξνβάιινπλ         
ν ΤΡΗΕΑ θαη ηα άιια αζηηθά θφκκαηα.  

Ζ νπζία είλαη φηη ην «κνληέιν» απηφ είλαη ηαπηηζκέ-
λν κε έλα ηζρπξφηαην θαζεζηψο πξνθιεηηθψλ πξνλν-
κίσλ πνπ πεξηιακβάλεη δεθάδεο θνξναπαιιαγέο 
ζηνπο εθνπιηζηέο. ηεξίδεηαη ζηηο πην ζθιεξέο κνξ-
θέο εθκεηάιιεπζεο ησλ λαπηεξγαηψλ, παξάγεη ρξφληα 
αλεξγία θαη αλαζθάιεηα, λαπηηθά εγθιήκαηα θαη θαηα-
ζηνιή. Έλαο νιφθιεξνο ζηφινο ρηιηάδσλ πινίσλ κε 
ζεκαίεο επθαηξίαο δνπιεχεη κε αλαζθάιηζηνπο λαπηεξ-
γάηεο ρσξίο ζπγθξνηεκέλα δηθαηψκαηα.     

 
 

Ο  ηαμηθφο, αληηιατθφο ραξαθηήξαο ηεο θαπη-

ηαιηζηηθήο αλάπηπμεο απνδεηθλχεηαη θαη 

κέζα απφ ηηο εμειίμεηο ζηελ αθηνπινΐα.      
Σα κνλνπψιηα, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, εθθξάδνπλ 

κηα πξσηνθαλή ζπζζψξεπζε θαη ζπγθέληξσζε θεθα-

ιαίνπ σο απνηέιεζκα ηνπ πςεινχ βαζκνχ εθκεηάι-

ιεπζεο ησλ λαπηεξγαηψλ θαη ηεο εηδηθήο κεηαρείξηζεο 

ηνπ αζηηθνχ θξάηνο, κε ζεηξά θνξνινγηθψλ θαη άιισλ 

πξνθιεηηθψλ πξνλνκίσλ. 

Πνιιά λεζηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άλνημεο, ηνπ θζη-

λνπψξνπ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ην ρεηκψλα παξακέ-

λνπλ ρσξίο ηαθηηθά δξνκνιφγηα ε αθφκα θαη απνκν-

λσκέλα γηα εκέξεο.  

Σα εηζηηήξηα απμάλνληαη ρξφλν κε ην ρξφλν θαη 

έρνπλ γίλεη απαγνξεπηηθά γηα ηηο εξγαηηθέο – ιατθέο 

νηθνγέλεηεο. Οη ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ ηελ πεξίνδν 2000 

- 2015 ζηιρ πεπιζζόηεπερ γπαμμέρ έσοςν αςξηθεί από 

200-600 %.  

Απφ ην 2001 πνπ εγθαηληάζηεθε ην θαζεζηψο ησλ 

επηδνηήζεσλ γηα ηηο άγνλεο γξακκέο νη πινηνθηήηεο 

έρνπλ εηζπξάμεη απφ ην θξάηνο πεξίπνπ έλα (1) δηο 

επξψ.   

Απηή ε θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε βάδεη ηε ζθξαγίδα 

ηεο ζηε δηαηήξεζε πνιιψλ αθφκα ππεξήιηθσλ θαη 

αλαζθαιψλ πινίσλ, είλαη ε αηηία ηεο δηαξθνχο παξα-

βίαζεο ησλ θαλφλσλ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηεο 

αλζξψπηλεο δσήο ζηε ζάιαζζα.     

Πνιχ πεξηζζφηεξν ηα πξνβιήκαηα απηά ζπλδέν-

ληαη κε ηηο αλεπαξθέζηαηεο νξγαληθέο ζπλζέζεηο θαη 

ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο δνπιεηάο ησλ λαπηεξγαηψλ 

πνπ αληηκεησπίδνπλ δηαξθή επίζεζε θαηά ησλ δηθαησ-

κάησλ ηνπο.             

ήκεξα, κπνξνχλ θαιχηεξα λα αληηιεθζνχλ νη λαπ-

ηεξγάηεο πφζν δίθην είρε ην ΚΚΔ πνπ απνθαζηζηηθά 

θαηαδίθαζε ηελ Δ.Δ θαη αληηηάρζεθε ζηελ Κνηλή Ναπηη-

ιηαθή Πνιηηηθή θαη ηελ επξσελσζηαθή λνκνζεζία γηα 

ηελ απειεπζέξσζε ηεο Αθηνπινΐαο, πνπ απνηέιεζαλ 

παξάγνληα ελίζρπζεο ηεο εθνπιηζηηθή επίζεζεο θαηά 

ησλ λαπηεξγαηηθψλ δηθαησκάησλ, ηεο αχμεζεο ηεο 

ηηκήο ησλ εηζηηεξίσλ, ηεο κείσζεο ηνπ ρξφλνπ θίλεζεο 

ησλ πινίσλ θαη λαπηνιφγεζεο ησλ λαπηεξγαηψλ θ.ά.    

 Υηιηάδεο πινία, ηεξάζηηα θεθάιαηα, δηζεθαηνκκχ-

ξηα ζηα ρέξηα θαη ηα ζεζαπξνθπιάθηα ησλ       

εθνπιηζηψλ. 

 Απηή είλαη ε κία πιεπξά ηεο αλάπηπμεο πνπ πξφ-

βαιιε ν Πξσζππνπξγφο θαη ζαπκάδνπλ ν ΤΡΗΕΑ 

θαη ηα άιια θφκκαηα ηνπ θεθαιαίνπ.        

 Όκσο, ππάξρεη θαη ε άιιε πιεπξά πνπ ζεκαδεχ-

εη ηελ θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε.  

 Σν εξγαηηθφ δπλακηθφ ζπξξηθλψλεηαη κφληκα, 

15.000 λαπηεξγάηεο θαηαδηθάδνληαη ζηελ αλεξγία 

ρσξίο θαλ επίδνκα ε ειάρηζηνη κε επίδνκα 200 

επξψ ην κήλα.   

 Γξακαηηθή πνξεία πνπ δείρλεη φηη νη έιιελεο λαπ-

ηεξγάηεο απφ ηηο 80.000 ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄80 

κεηψζεθαλ ζηηο 12.000 ην 2014.    

Έλαο ηεξάζηηνο ζηφινο θη απηφ πνπ κέλεη ζην ΝΑΣ 

είλαη ην ηεξάζηην έιιεηκκα πνπ μεπεξλά ην 1 δηο επξψ, 

ηελ ψξα πνπ ην αζηηθφ θξάηνο θαη νη αζηηθέο θπβεξ-

λήζεηο θαιχπηνπλ, ζηεξίδνπλ ηελ εηζθνξνδηαθπγή    

ησλ εθνπιηζηψλ θαη είλαη ζε κφληκε ζπλελλφεζε καδί 

ηνπο γηα ηελ παξαγξαθή κεγάισλ πνζψλ, νθεηιψλ 

εθαηνκκπξίσλ επξψ.  

Ο η λαπηεξγάηεο έρνπλ δψζεη ζθιεξνχο, καδη-

θνχο αγψλεο ελάληηα ζηελ εθνπιηζηηθή 

εθκεηάιιεπζε, ελάληηα ζηελ αληηιατθή πνιηηηθή 

ησλ θπβεξλήζεσλ ηεο Ν.Γ. θαη ηνπ ΠΑΟΚ θαη ηελ 

πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ – ΑΝΔΛ απηφ 

ηνλ ελάκηζε ρξφλν.  
 

Αλακθηζβήηεηα ε πξνζθνξά ηεο ΠΔΜΔΝ, ηνπ 

ΣΔΦΔΝΧΝ, ηεο ΔΝΧΖ ΜΑΓΔΗΡΧΝ, ησλ       

ΡΤΜΟΤΛΚΧΝ θαη ηεο ΠΔ–ΝΑΣ θαη ε ακέξηζηε    

ηαμηθή αιιειεγγχε ηνπ ΠΑΜΔ, είλαη δχλακε πνπ ζπκ-
βάιιεη ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο πάιεο γηα ηελ 

θαηάξγεζε ησλ αληεξγαηηθψλ κέηξσλ, γηα ην δηθαίσκα 

ζηε δνπιεηά, ηελ ηζρχ, ηελ εθαξκνγή θαη ηε βειηίσζε 

ησλ φξσλ ησλ πιινγηθψλ πκβάζεσλ, ηελ αχμεζε 

ησλ κηζζψλ θαη ησλ ζπληάμεσλ, ηελ αληηκεηψπηζε ηεο   

εληαηηθνπνίεζεο ηεο δνπιεηάο, ηηο δσξεάλ ππεξεζίεο 

πγείαο, ηελ αλαβάζκηζε ηεο αθαδεκηψλ εκπνξηθνχ 

Ναπηηθνχ, ηεο εθπαίδεπζεο θαη κεηεθπαίδεπζεο ησλ 

λαπηεξγαηψλ.    

ηελ πάιε απηή, ζε δεθάδεο απεξγίεο θαη δηαδειψ-

ζεηο νη λαπηεξγάηεο ζπγθξνχνληαη κε ην κεραληζκφ 

ηεο εθνπιηζηηθήο ηξνκνθξαηίαο, ηνπο εθβηαζκνχο θαη 

ηελ θξαηηθή θαηαζηνιή, μεπεξλνχλ πνιιά εκπφδηα 

πνπ βάδεη ν ιεγφκελνο θνηλσληθφο απηνκαηηζκφο πνπ 

δνπιεχεη γηα ηε δηάζπαζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα λα 

ζηξέςεη ηνλ έλαλ θιάδν ελάληηα ζηνλ άιιν.        

Μέζα ζηε δξάζε απνθαιχπηεηαη ν επηδήκηνο θαη 

επηθίλδπλνο ξφινο ηνπ εξγνδνηηθνχ - θπβεξλεηηθνχ 

ζπλδηθαιηζκνχ ν νπνίνο φπσο δείρλεη θαη ε πνξεία 

ηεο πιεηνςεθίαο ηεο δηνίθεζεο ηεο ΠΝΟ έρεη ζπγθε-

θξηκέλε ηδενινγηθή - πνιηηηθή αθεηεξία, φια ηα ρξφληα. 

Τπεξαζπίδεηαη ηνλ θαπηηαιηζκφ, ζηεξίδεη ηα εθν-

πιηζηηθά ζπκθέξνληα, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ 

θεξδνθνξία ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ θαη θαιιηεξγεί 

ηελ απηαπάηε φηη κέζα απφ απηφ ην δξφκν ζα ιπζνχλ 

ηα λαπηεξγαηηθά πξνβιήκαηα, ζα θαηαθηεζεί επεκεξία.   

Ζ θαηάζηαζε κπνξεί λα αιιάμεη θαη ζα αιιάμεη ζην 

βαζκφ πνπ ζπλεηδεηνπνηείηαη ε δχλακε ηεο νξγάλσ-

ζεο θαη ηεο ηαμηθήο πάιεο θαη νη λαπηεξγάηεο καδηθά 

παιεχνπλ γηα ηελ αιιαγή ηνπ ζπζρεηηζκνχ δπλάκεσλ.   

Κάζε θιάδνο δίλεη ηε κάρε ζην ρψξν ηνπ αιιά ηαπ-

ηφρξνλα πξέπεη λα πξνζπαζεί λα μεθχγεη απφ απηά 

ηα φξηα θαη λα ζπλαληηέηαη, λα παιεχεη  καδί κε ηνπο 

άιινπο θιάδνπο, κε ηνπο άιινπο εξγαδφκελνπο, αληη-

κεησπίδνληαο σο αλαγθαίν ζηνηρείν ηε ζπκκαρία ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεο, κε ηα θαηαπηεζκέλα ιατθά ζηξψκαηα, 

κε ηνπο θησρνχο αγξφηεο, ηνπο απηναπαζρνινχκε-

λνπο ηεο πφιεο πνπ θη απηνί ζηελάδνπλ απφ ηελ επί-

ζεζε ησλ κεγάισλ νηθνλνκηθψλ νκίισλ, ην θαπηηαιη-

ζηηθφ ζχζηεκα. 

Πιστεύουμε στη μεγάλη                

δύναμη της εργατικής τάξης 

Ζ  πάιε γηα ηε αλαηξνπή ηεο θαπηηαιηζηηθήο 

βαξβαξφηεηαο είλαη πνιχ ζθιεξή αλακέηξεζε 

αιιά ε δχλακε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ησλ ιατθψλ ζηξσ-

κάησλ είλαη πνιχ κεγάιε θαη πηζηεχνπκε ζ’ απηήλ.   

Απηή ζα αλνίμεη ην δξφκν ηεο εξγαηηθήο εμνπζίαο, 

ψζηε λα πεξάζνπλ ηα κέζα παξαγσγήο, ηα νηθνλνκη-

θά εξγαιεία, ν πινχηνο πνπ παξάγνπλ νη εξγαδφκε-

λνη, ζηα δηθά ηνπο ρέξηα, λα γίλνπλ ηα θαξάβηα, ηα ιη-

κάληα, ηα λαππεγεία ιατθή πεξηνπζία, κέξνο ελφο κε-

γάινπ ζπλφινπ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνλ νξπθηφ 

πινχην, ηελ Δλέξγεηα, ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ηε γε, ην 

εκπφξην θα άιια εξγαιεία γηα ηελ αλάπηπμε πνπ ζα 

ππεξεηήζεη ηα ιατθά ζπκθέξνληα θαη φρη ην θέξδνο, 

εμαιείθνληαο ηελ εθκεηάιιεπζε, ηελ αλεξγία, ηελ αλα-

ζθάιεηα.  

Με ηελ πξφηαζε ηνπ ΚΚΔ κπνξεί λα νξγαλσζεί, λα 

αλαπηπρζεί ε λαπηηιία κε θεληξηθφ επηζηεκνληθφ ζρεδη-

αζκφ, ψζηε ηα πινία, ηα Πνληνπφξα, ηα Αθηνπιντθά, 

ηα Σνπξηζηηθά, ηα Πνξζκεία, ηα Ρπκνπιθά λα απνηειέ-

ζνπλ ζηα ρέξηα ησλ λαπηεξγαηψλ γεξέο βάζεηο πνπ 

ζα ππεξεηήζνπλ ηε ιατθή νηθνλνκία.   

Με απηά ηα εξγαιεία κπνξεί λα επηιπζεί ην ζπγθνη-

λσληαθφ πξφβιεκα ησλ λεζηψλ, λα εμαζθαιηζηεί ε 

ζχλδεζε ηνπο κε ηελ επεηξσηηθή Διιάδα θαη κεηαμχ 

ηνπο, ρεηκψλα - θαινθαίξη κε αζθαιή θαη ζχγρξνλα 

πινία, κε θηελά εηζηηήξηα. 

Με απηά ηα εξγαιεία κπνξεί λα νξγαλσζεί ε κεηα-

θνξά ησλ θαπζίκσλ, ησλ αγαζψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

νηθνλνκίαο, ηνπ ιανχ καο, ζπκβάιινληαο επίζεο ζηε 

ζχλδεζε ηεο ρψξαο καο κε ηηο άιιεο ρψξεο ζηα πιαί-

ζηα δηεζλψλ ακνηβαία επσθειψλ δηεζλψλ ζρέζεσλ.  

Μηα ηέηνηα λαπηηιία, κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ζχγρξν-

λα ιηκάληα, θαη λα δψζεη δσή ζηε Ναππεγνεπηζθεπα-

ζηηθή Βηνκεραλία, ε νπνία ζα ζπκβάιιεη κε ζρέδην 

ζηελ θαηαζθεπή, επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ πινί-
σλ, θαη ζα έρεη ζπλεηζθνξά ζηελ άκπλα ηεο ρψξαο, 

ζηελ αλάπηπμε άιισλ θιάδσλ ηεο ιατθήο νηθνλνκίαο.  

Οη λαπηεξγάηεο κπνξνχλ λα θνπκαληάξνπλ ηε λαπ-

ηηιία ρσξίο ηνπο εθνπιηζηέο θαη ζάρνπλ ζην πιεπξφ 

ηνπο έλα ζεκαληηθφ επηζηεκνληθφ δπλακηθφ πξνζεισ-

κέλν ζηα εξγαηηθά ζπκθέξνληα.  

Να ζθεθηνχλ φηη είλαη νη παξαγσγνί ηνπ πινχηνπ, 
λα ζθεθηνχλ φηη ν θαπηηαιηζκφο δελ παίδεη έρεη πεηά-

μεη, πεηάεη πνιινχο ζπλαδέιθνπο ζην δξφκν ζαλ ζηε-

κέλεο ιεκνλφθνππεο.  

Να ζθεθηνχλ φηη ν θαπηηαιηζκφο θιέβεη ην κφρζν 

ηνπο, ηνπο ζηεξεί ην δηθαίσκα λα δήζνπλ κε αμηνπξέ-

πεηα ζηα γεξαηεηά ηνπο, νδεγνχλ ηα παηδηά θαη ηα εγ-

γφληα ηνπο ζηελ αλεξγία.    

Σνπο ιέκε λα εμεηάζνπλ ηελ πξφηαζε ηνπ ΚΚΔ 

θαη λα πάξνπλ ππφςε φηη κε απηή ηελ πξφηαζε 

είλαη δπλαηφλ λα ιπζεί ην ηξαγηθφ πξφβιεκα ηεο 

αλεξγίαο θαη λα εμαζθαιηζηεί ε πιήξεο - ζηαζεξή 

εξγαζία. Να κεησζεί ν εξγάζηκνο ρξφλνο θαη λα 

ππάξμνπλ αλζξψπηλεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ελδηαί-

ηεζεο, δηαηξνθήο, λα εμαζθαιηζηνχλ ηα θαιχηεξα 
δπλαηά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο 

δσήο ζηε ζάιαζζα.  

Σα στοιχεία για τη Ναυτιλία  

είναι συγκλονιστικά  

Μέζα ζε κηα κεγάιε πεξίνδν, αθφκα θαη ζηηο 
ζπλζήθεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο πνπ νη λαπηεξ-
γάηεο, ε εξγαηηθή ηάμε, νη άλζξσπνη ηνπ κφρζνπ, 
ζηελάδνπλ, ην εθνπιηζηηθφ θεθάιαην απμάλεη ηα θέξ-
δε, ηα πινία, ηε δχλακε ηνπ, θηίδεη -θαηά θαλφλα 
ζηα λαππεγεία ηεο Κίλαο θαη ηεο Ν. Κνξέαο- θαη 
αγνξάδεη θάζε ρξφλν απφ δεχηεξν ρέξη κεγάιν α-
ξηζκφ πινίσλ πνιιψλ δηζεθ. δνι.  

Ζ ειιελφθηεηε λαπηηιία θαηέρεη δηεζλψο ηελ πξψηε 
ζέζε θαη αθνινπζνχλ νη ζηφινη ηεο Ηαπσλίαο, ηεο 
Κίλαο, ηεο Γεξκαλίαο.   

Ο ζηφινο έρεη θηάζεη ηα 4.585 πινία (πινία άλσ 
ησλ 1.000 θφξσλ νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο) κε 341,17 
εθαη. ηφλνπο λεθξνχ βάξνπο (dwt) θαη αχμεζε πε-
ξίπνπ 22% ζε ζρέζε κε ην 2014. 

Σν ηνλάδ απηφ αληηπξνζσπεχ-
εη ην 19,63% ηνπ παγθφζκηνπ 
ζηφινπ θαη ην 49,96% ηνπ ζηφ-
ινπ ηεο Δ.Δ.  

Σν 2015 ε ειιεληθή ζεκαία 
αξηζκνχζε 770 πινία (άλσ 
ησλ 1.000 θφξσλ) θαη  θαηέρεη 
ηελ έβδνκε ζέζε δηεζλψο θαη 
ηε δεχηεξε ζηελ Δ.Δ.  

Οη λαχινη ζηα Γεμακελφπινη-
α θηλνχληαη ζε πςειά επίπε-
δα θαη ζε πνιιέο πεξηπηψ-
ζεηο θηάλνπλ θαη μεπεξλνχλ 
ηηο εθαηφ ρηιηάδεο    δνιάξηα  
ηελ  εκέξα.  

Δλψ, παξά ηελ πηψζε 
ησλ λαχισλ ζηα πινία μεξνχ 
θνξηίνπ πνπ ηελ πεξίνδν πξηλ 
ηελ θξίζε έδηλαλ 80, 100 ε αθφ-
κα θαη 200 ρηιηάδεο δνι. ηελ εκέξα (θαη εμαζθάιη-
ζαλ κεγάιε ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ ζηνπο εθνπιη-
ζηέο), νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο αμηνπνηνχλ ηε κείσζε 
ησλ ηηκψλ ησλ θνξηεγψλ μεξνχ θνξηίνπ θαη θάλνπλ 
πνιιέο αγνξέο κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ, νξηζκέλα 
εθ ησλ νπνίσλ ηα κεηαπνπινχλ θαη θαξπψλνληαη ηηο 
δηαθνξέο ηεο αγνξαπσιεζίαο.           

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα πνπ δεί-
ρλεη φηη ην 2015 νη έιιελεο πινηνθηήηεο ζπκκεηέ-
ρνπλ ζην 50% ησλ αγνξαπσιεζηψλ πινίσλ θαη 
θαηέρνπλ γηα άιιε κηα ρξνληά, ηελ πξψηε ζέζε κε-
ηαμχ ησλ αγνξαζηψλ. Αγφξαζαλ 286 πινία - 6,89 
δηζ. δνι. έλαληη 7,31 δηζ. δνι πνπ δηέζεζαλ ην 2014. 

Παξά ηα πξνβιήκαηα ηεο αληζνξξνπίαο κεηαμχ 
πξνζθνξάο θαη δήηεζεο, ζην βηβιίν ησλ παξαγγε-
ιηψλ ην Μάε ηνπ 2016 θαηαγξάθεηαη φηη νη έιιελεο 
εθνπιηζηέο έρνπλ παξαγγείιεη 404 πινία αμίαο 21,4 
δηο δνι.  

Ζ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πινίσλ θαη ηνπ 
ηνλάδ ηελ πεξίνδν 1990 - 2016 είλαη 2.159 πινία 
256,73 εθαη. ηφλνπο, δειαδή έλαο άιινο κεγάινο 
ζηφινο. Δλψ ηελ πεξίνδν ηεο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο 
2008 - 2016 απμήζεθε θαηά 412 πινία - 80,24 
εθαη. ηφλνπο.  

Ο ΤΡΙΖΑ έπαιξε χυδαία με  

τις αγωνίες των ναυτεργατών  
 

 Έηαμε ηελ θαηάξγεζε ησλ κλεκνλίσλ θαη ησλ      
κλεκνληαθψλ  λφκσλ  ηεο  Ν.Γ.  θαη  ηνπ  ΠΑΟΚ.  

 Σελ θαηάξγεζε ηνπ ΔΝΦΗΑ θαη ηε θνξνινγηθή        
ειάθξπλζε ησλ εξγαηηθψλ-ιατθψλ νηθνγελεηψλ, ηελ 
θαηάξγεζε ησλ πξνθιεηηθψλ θνξναπαιιαγψλ ησλ 
εθνπιηζηψλ θαη γεληθφηεξα ησλ πξνλνκίσλ πνπ 
ηνπο έρνπλ δψζεη νη αζηηθέο θπβεξλήζεηο.   

 Σελ  αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο θαη ηελ πξνζηαζί-
α ησλ αλέξγσλ.   

 Σε ζηήξημε ηνπ ΝΑΣ θαη ηελ θαηαβνιή ησλ εθνπιη-
ζηηθψλ νθεηιψλ.   

 Σελ εμαζθάιηζε ηεο ηαθηηθήο ζπγθνηλσληαθήο       
εμππεξέηεζε ησλ λεζηψλ κέρξη θαη ηε δεκηνπξ-
γία  Γεκφζηνπ – Κνηλσληθνχ θνξέα  Αθηνπινΐαο. 

 Σελ αθχξσζε ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ησλ ιη-
καληψλ, ην δσληάλεκα ηεο Ναππεγνεπηζθεπα-
ζηηθήο δψλεο Πεξάκαηνο θαη γεληθφηεξα ησλ 
λαππεγείσλ. 

 Σελ αλαβάζκηζε ηεο λαπηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 
ηελ απαιιαγή ηεο απφ ηνλ εθνπιηζηηθφ - ζηξα-
ηησηηθφ  ελαγθαιηζκφ.   

Ζ αιήζεηα είλαη φηη ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ 
- ΑΝΔΛ είπε θαη ζπλερίδεη λα ιέεη ςέκαηα 

ζηνπο  λαπηεξγάηεο. ηελ πξάμε, φρη κφλν 
δελ εθάξκνζε θαλέλα κέηξν γηα ηελ αλαθνχ-

θηζε ησλ εξγαηηθψλ - ιατθψλ νηθνγελεηψλ, 
αιιά κεζνδηθά εθαξκφδεη φιν ην αληηιατθφ 
νπινζηάζην ησλ πξνεγνχκελσλ  θπβεξ-
λήζεσλ θαη επί πιένλ εθαξκφδεη ην 3ν κλε-
κφλην θαη ηα δεθάδεο ζθιεξά κέηξα πνπ  ην 
ζπλνδεχνπλ, ηα κέηξα πνπ ζπκθψλεζε κε  

ηελ Δ.Δ θαη ην ΓΝΣ θαη   ζπλππέγξαςε καδί κε 

ηα άιια αζηηθά θφκκαηα.  

Με ηαμηθφ κίζνο θνξηψλεη ηα βάξε ηεο θξίζεο 
ζηνπο εξγαδφκελνπο, μειψλεη ζεκειηψδε εξγαηηθά 
δηθαηψκαηα πνπ ηνπο γπξίδνπλ πνιιά ρξφληα πίζσ. 

 Τπνλφκεπζε, θαηάξγεζε ησλ πιινγηθψλ πκβά-
ζεσλ θαη κείσζε ησλ κηζζψλ.  

 Αθχξσζε ηνπ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ηεο αζθάιη-
ζεο θαη ηξνκαθηηθέο κεηψζεηο ζηηο ζπληάμεηο.    

 Απειεπζέξσζε ησλ πιεηζηεξηαζκψλ πξψ-
ηεο θαηνηθίαο. Φνξνεπηδξνκή. 

 Ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Πεηξαηά θαη ησλ 
άιισλ ιηκαληψλ - ηδησηηθνπνίεζε ησλ αεξνδξνκίσλ 
θαη ζπγθξφηεζε ηακείνπ απνθξαηηθνπνηήζεσλ πνπ 
δελ ζα αθήζεη ηίπνηα φξζην.   

 Γηακφξθσζε απηφκαηνπ «θφθηε» ησλ κηζζψλ, 
ησλ ζπληάμεσλ, θάζε δηθαηψκαηνο πνπ έρεη απνκεί-
λεη φηαλ δνξίδεηαη ην αζηηθφ θξάηνο θαη νη θπβεξλή-
ζεηο ηνπ θεθαιαίνπ. Σ α λαπηεξγαηηθά ζσ-

καηεία ΠΔΜΔΝ -        

ΣΔΦΔΝΧΝ - ΠΔΔΜΑ-

ΓΔΝ - ΠΔΠΡΝ - ΠΔ/ΝΑΣ, 
θαηαγγέιινπλ ηελ εθδηθεηη-

θή θαη θαηαρξεζηηθή απφ-

ιπζε ηνπ εξγαδφκελνπ θαη 

γξακκαηέα ηνπ σκαηείνπ 

Δπαγγεικαηηψλ Οδεγψλ 

Α η η ηθήο   θα η    Νήζ σ λ        

Αξγνζαξσληθνχ, Πέηξνπ 

Αληδνχο απφ ηελ εηαηξεία 
«ΑΒ Βαζηιφπνπινο», ζηελ 

νπνία εξγαδφηαλ 18 ρξφλη-

α θαη απνιχζεθε έλα κήλα 

κεηά ηελ αλάδεημή ηνπ ζην 

Γ ηνπ ζσκαηείνπ. 

Καινχκε ηα ζσκαηεία, 
ηνπο λαπηεξγάηεο, ηνπο 
εξγαδφκελνπο λα θαηαδη-
θάζνπλ ηελ εξγνδνηηθή 
επηζεηηθφηεηα,  λα εθθξά-
ζνπλ ηελ αιιειεγγχε ηνπο 
ζηνλ απνιπκέλν εξγαδφκε-
λν Πέηξν Αληδνχο θαη λα 
ζπκκεηέρνπλ ζηηο θηλεην-
πνηήζεηο πνπ πξαγκαην-

πνηνχληαη έμσ απφ θαηα-
ζηήκαηα θαη απνζήθεο      
ηεο «ΑΒ Βαζηιφπνπινο»,       
απαηηψληαο ηελ αλάθιεζε 
ηελ απφιπζεο ηνπ.  

28  Ηνχλε 2016 
ΟΙ ΓΙΟΙΚΖΔΙ ΣΩΝ ΩΜΑΣΔΙΩΝ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ  

σε απολυμένο εργαζόμενο  

Με ηε δηαδηθαζία ηνπ 

θαηεπείγνληνο θαηέζεζε 
ζηε Βνπιή ην λνκν-
ζρέδην γηα ηελ θχξσζε 
ηεο ζχκβαζεο παξαρψ-
ξεζεο ηνπ ΟΛΠ ζηνλ 
θηλεδηθή COSCO, πνπ  
ζα ςεθηζηεί εληφο ηεο 
εβδνκάδαο. 
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 ηα πξνβιήκαηα ησλ 
ζπνπδαζηψλ ζηηο  

ΑΔΝ θαη ηδηαίηεξα ζηηο ζπλ-
ζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο 
ζπνπδάδνπλ θαη εθπαηδεχν-
ληαη νη 1.200 ζπνπδαζηέο 
ζηε Μεραληψλα, αλαθέξζε-
θε ν ζπνπδαζηήο Κψζηαο 
Ραζηάο, ζε παξέκβαζή ηνπ 
θαηά ηελ εθδήισζε κε ζέκα: 
«Η ναςηιλία, ηα λιμάνια 
και η ναςπηγοεπιζκεςή 
ζηην ςπηπεζία ηος λαού 
για ηην ικανοποίηζη     
ηων λαϊκών αναγκών. 
Η ππόηαζη ηος ΚΚΕ», 
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε,      
2 Ηνχλε, απφ ηηο ΚΟΒ Μεηα-
θνξψλ θαη Σνπξηζκνχ ηεο 
ΣΟ Βηνκεραλίαο ηνπ ΚΚΔ 
θαη ηεο ΟΒ ΑΔΝ ηεο Οξγά-
λσζεο Κεληξηθήο. Μαθεδν-
λίαο ηεο  ΚΝΔ. 

Όπσο είπε ν ζπνπδαζηήο  
Κψζηαο  Ραζηάο: 

«πνπδαζηηθή κέξηκλα 
δελ ππάξρεη, αθνχ νχηε 
εζηίεο νχηε ιέζρε ζίηηζεο 

ιεηηνπξγνχλ, δελ έρνπλ 
πάζν γηα ηε κεηαθίλεζή 
ηνπο κε ηα κέζα καδηθήο 
κεηαθνξάο. Σν θφζηνο 
ζπνπδψλ θαινχληαη λα 
πιεξψζνπλ νη νηθνγέλεηέο 
ηνπο, βάδνληαο βαζηά ην 
ρέξη ζηελ ηζέπε. Αληίζηνη-
ρα, έρνπλ κεησζεί ηα θξαηη-
θά θνλδχιηα γηα  ηα ιεηηνπξ-
γηθά έμνδα ηεο ζρνιήο. 

Οη ζπνπδαζηέο παξαθν-
ινπζνχλ 3 ρξφληα καζήκα-
ηα ζηε ζρνιή θαη θάλνπλ 
επηπιένλ δχν εμάκελα    
εθπαίδεπζε ζηα πινία. Σν 
κπάξθν ακείβεηαη, φκσο νη 
κηζζνί ησλ δνθίκσλ έρνπλ 
ζπξξηθλσζεί ηνπιάρηζηνλ 
θαηά  50%». 

Παξνπζηάδνληαο ηα        
ηδενινγήκαηα κε ηα νπνία 

βνκβαξδίδνληαη νη ζπνπδα-
ζηέο αλέθεξε: «Μαο ιέλε 
φηη ε βαξηά βηνκεραλία ηεο 
ρψξαο είλαη ε λαπηηιία θαη 
γη' απηφ δελ πξέπεη λα θά-
λνπκε ηίπνηα γηα λα ζίμνπκε 
ηνπο Διιελεο εθνπιηζηέο 
γηαηί είλαη νη "εζλνζσηήξεο" 
θαη "επεξγέηεο" καο...» 

Παξέπεκςε, ζε ζρεηηθέο 
δειψζεηο εθνπιηζηψλ θαη 
ηνπ ππνπξγνχ λαπηηιίαο      
Θ. Γξίηζα ηεο θπβέξλεζεο 
ΤΡΗΕΑ – ΑΝΔΛ ζε πξφ-
ζθαηε εθδήισζε ζηελ ΑΔΝ 
ΜΖΥΑΝΗΩΝΑ, γηα λα πεξη-
γξάςεη ηε ζεκεξηλή θαηά-
ζηαζε θαη ην κέιινλ πνπ 
ζρεδηάδνπλ γηα ηνπο λένπο 
θαη ηνπο ελ ελεξγεία λαπ-
ηεξγάηεο, ηηο ζπλζήθεο    
γαιέξαο ζηα θαξάβηα, κεηψ-

ζεηο κηζζψλ θαη δηθαησκά-
ησλ, εκπνξεπκαηνπνίεζε 
ηεο Δθπαίδεπζεο, θ.ιπ. 

Απεχζπλε θάιεζκα ζηνπο 
ζπνπδαζηέο ηεο ΑΔΝ Με-
ραληψλαο, ηε λέα βάξδηα 
ησλ λαπηεξγαηψλ, λα ζπ-
κπνξεπηνχλ κε ηελ ΚΝΔ θαη 
ην ΚΚΔ γηα ηελ ελίζρπζε 
ηεο πάιεο ηεο Λατθήο πκ-
καρίαο, γηα ηε αλαηξνπή 
ηεο θαπηηαιηζηηθήο βαξβα-
ξφηεηαο, γηα λα αλνίμεη ν 
δξφκνο ηεο εξγαηηθήο εμνπ-
ζίαο, ψζηε λα πεξάζνπλ ηα 
κέζα παξαγσγήο, ν πινχ-
ηνο πνπ παξάγνπλ νη εξγα-
δφκελνη, ζηα δηθά ηνπο ρέξηα, 
λα γίλνπλ ηα θαξάβηα, ηα 
ιηκάληα, ιατθή πεξηνπζία, 
λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ 
ιατθή  επεκεξία.  

Σο πλαίζιο πάληρ ζηο μέηωπο ηων  

ςλλογικών ςμβάζεων Επγαζίαρ 

Σ  ε Γεπηέ ξα 6 Ηνχλε,  
ην ΠΑΜΔ νξγάλσζε κηα 

πιαηηά ζπλδηθαιηζηηθή ζχζθεςε, 
κε ζέκα ηηο εμειίμεηο ζην κέησπν 
ησλ πιινγηθψλ πκβάζεσλ, ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεξε νξγάλσζε 
θαη ην ζπληνληζκφ ηεο πάιεο. Σα 
ζπκπεξάζκαηα θαη ην πιαίζην 
πάιεο πνπ θαζνξίζηεθε ζηε ζχ-
ζθεςε απνθηνχλ μερσξηζηή ζε-
καζία γηα ηα ζσκαηεία θαη ηνπο 
εξγαδφκελνπο θάησ απφ ην θσο 
ησλ  εμειίμεσλ. 

Θπκίδνπκε φηη ζην πιαίζην πάιεο 
πνπ παξνπζηάζηεθε εηζεγεηηθά ζηελ 
Ζκεξίδα, ζεκεηψλνληαλ ηα εμήο:  

«Με θξηηήξην ηηο αλάγθεο ησλ 
εξγαηηθψλ θαη ιατθψλ νηθνγε-
λεηψλ γηα κηα αμηνπξεπή δσή, 
είρακε παιηφηεξα ππνινγίζεη σο 
ειάρηζηε βάζε ηα 1.400 επξψ. 
Δρεη αμία απηή ε ππνγξάκκηζε, 
γηαηί δείρλεη ην πιήγκα πνπ έρεη 
δερηεί ζήκεξα ην εξγαηηθφ εηζφ-
δεκα, αιιά θαη ηελ πξννπηηθή 
πνπ έρνπκε θαζήθνλ λα ραξάμνπ-
κε ζηηο δηεθδηθήζεηο καο. 

Πξψην θαη βαζηθφ κέησπν είλαη 

ε απνθαηάζηαζε ησλ θαηψηεξσλ 

κηζζψλ θαη κεξνθάκαησλ. Με βάζε 

ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, ζηε γξακκή 

ηεο θάιπςεο ησλ απσιεηψλ, απαη-

ηνχκε θαη παιεχνπκε γηα θαηψηαην 

κηζζφ ζηα 751 επξψ γηα φινπο, κέζα 

απφ Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκ-

βαζε, σο αθεηεξία. Να θαηαξγεζεί 

ε δηάθξηζε γηα ηνπο λένπο. 

Σν αίηεκα απηφ ρξεηάδεηαη λα γίλεη 

θαζνιηθφ, φιεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, 

φισλ ησλ θιάδσλ, φισλ ησλ σκα-

ηείσλ. 

Ζ πάιε γηα ηελ θαηάθηεζή ηνπ 

είλαη θξηηήξην γηα ηε ζηάζε θάζε 

ζπλδηθάηνπ θαη ζπλδηθαιηζηηθήο πα-

ξάηαμεο, αλ είλαη κε ην κέξνο ησλ 

εξγαηψλ ή ηεο εξγνδνζίαο. 

Γεχηεξν κέησπν είλαη ε θαηάξ-

γεζε φινπ ηνπ αληεξγαηηθνχ πιαηζί-

νπ γηα ηηο Δ. Δίλαη βαζηθή δηεθδί-

θεζε απέλαληη ζηελ θπβέξλεζε, 

αιιά θαη ηελ εξγνδνζία.  

Ζ πάιε απηή ζα ζπλδπάδεηαη κε 

ηε  δηεθδίθεζε απμήζεσλ ζηνπο θια-

δηθνχο κηζζνχο. Κάζε θιάδνο εδψ 

είλαη αλάγθε λα επεμεξγαζηεί ζπγθε-

θξηκέλν πιαίζην, λα ππνινγίζεη ηηο 

απψιεηεο πνπ είρε απφ ην 2009 θαη 

λα πξνζδηνξίζεη ηηο δηεθδηθήζεηο ηνπ. 

Δληαίν θαζήθνλ είλαη ε απνθαηά-

ζηαζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ησλ 

Δ, φπσο: Καζνιηθή ηζρχο θαη π-

πνρξεσηηθφηεηα ησλ Δ, πνπ δε-

ζκεχεη φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, αλεμάξ-

ηεηα αλ είλαη κέιε ή φρη ζε εξγνδνηη-

θέο νξγαλψζεηο, θαζνιηθή ηζρχο ηεο 

επλντθφηεξεο ζχκβαζεο πνπ ππάξ-

ρεη ζηνλ θιάδν, κε θαηάξγεζε ηεο 

δπλαηφηεηαο λα ππνγξάθνληαη επη-

ρεηξεζηαθέο κε κηθξφηεξνπο κηζζνχο 

θαη εξγαζηαθνχο φξνπο απφ απηέο 

πνπ πξνβιέπεη ε θιαδηθή χκβαζε, 

εθαξκνγή ηεο κεηελέξγεηαο ηεο Δ 

κέρξη ηελ ππνγξαθή λέαο Δ θαη 

θαηάξγεζε ηνπ λφκνπ πνπ αθνξά 

ηνλ ΟΜΔΓ θαη ηηο Δλψζεηο Πξνζψ-

πσλ. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΔΙΕΚΔΙΚΟΤΜΕ: 

 Δπαλαθνξά φισλ ησλ νηθνγε-

λεηαθψλ, θιαδηθψλ θαη άιισλ 

επηδνκάησλ. 

 Τπνινγηζκφ ηεο ακνηβήο ηεο 

ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο (πνπ 

πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη θαη λα 

πεξηνξίδεηαη ε πξαγκαηνπνίεζή 

ηεο κε πνιχ απζηεξέο πξνυπνζέ-

ζεηο θαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψ-

ζεηο, π.ρ. απνθαηάζηαζεο δεκηψλ 

πνπ δεκηνπξγνχλ θηλδχλνπο), κε 

βάζε ηνλ θιαδηθφ κηζζφ θαη ηηο 

πξνζαπμήζεηο πνπ ίζρπαλ πξηλ 

ηελ ςήθηζε ησλ αληεξγαηηθψλ 

λφκσλ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, 

επηπιένλ θαη άκεζα λα ρνξεγεί-

ηαη άδεηα αλάπαπζεο (κε ρξνληθφ 

φξην ηε βδνκάδα πνπ πξαγκαην-

πνηήζεθαλ νη ππεξσξίεο) θαη ηέ-

ηνηα πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ πελ-

ζήκεξε εξγαζία ζηε βδνκάδα θαη 

ην ζηαζεξφ εκεξήζην ρξφλν δνπ-

ιεηάο, δειαδή ην 8σξν ή ην 7σξν 

γηα νξηζκέλνπο θιάδνπο. 

 Καηάξγεζε ησλ Πξνεδξηθψλ 

Γηαηαγκάησλ πνπ ηζνπέδσζαλ 

ηηο  απνδεκηψζεηο. 

 Καηάξγεζε φισλ ησλ ξπζκίζε-

σλ πνπ πξνβιέπνπλ αχμεζε ηνπ 

νξίνπ ησλ απνιχζεσλ. 

 Καηάξγεζε θάζε ειαζηηθήο κνξ-

θήο εξγαζίαο. Μφληκε, ζηαζεξή 

δνπιεηά κε πιήξε κηζζνινγηθά 

θαη αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα, 

7σξν - 5ήκεξν - 35σξν. ηελ 

πξννπηηθή ησλ αγψλσλ καο πξέ-

πεη λα κπεη σο ζηαζεξφο ζηφρνο 

ε παξαπέξα κείσζε ηνπ εξγάζη-

κνπ ρξφλνπ, ππνινγίδνληαο ηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο 

εξγαζίαο θαη κηα ζεηξά άιινπο 

παξάγνληεο».  ε κηα πεξίνδν πνπ ε 
αλεξγία ζεξίδεη, πνπ 

αληί γηα κηζζφ παίξλνπκε ςίρνπ-
ια, πνπ ην δηθαίσκα ζηε κφξ-
θσζε, ηελ Τγεία, ηνλ Πνιηηηζκφ 
θαη ηνλ Αζιεηηζκφ ρηππηνχληαη, 
πξνβάιιεηαη ζηε λενιαία ζαλ   
"ειεπζεξία" ε καζηνχξα, ε θπγή 
απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Σα 
παξαπάλσ ηνλίδεη ζε αλαθνίλσ-
ζή ηεο ε Κνκκνπληζηηθή Νεν-
ιαία Διιάδαο (ΚΝΔ) κε αθνξκή 
ηελ Παγθφζκηα Μέξα θαηά ησλ 
Ναξθσηηθψλ, 26 Ηνχλε, θαη κεηα-
μχ άιισλ αλαθέξεη: 

Θέλουν τους νέους  

με το κεφάλι σκυφτό 

και με το μυαλό  

θολωμένο. 

Δίλαη ηεξάζηηεο νη επζχλεο 

ηεο ζεκεξηλήο θαη ησλ πξνεγνχ-

κελσλ θπβεξλήζεσλ. Αθνινπ-

ζνχλ ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο ΔΔ, 

πνπ δηνγθψλνπλ ην πξφβιεκα 

ησλ λαξθσηηθψλ. Με λφκν ε 

θπβέξλεζε ΝΓ - ΠΑΟΚ - ΛΑΟ 

ην 2012 άλνημε ην δξφκν γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε ησλ λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ. Ο  ΤΡΗΕΑ έρεη πξσην-

ζηαηήζεη φια ηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα,  θαιιηεξγψληαο  ηελ 

αλνρή ζηε ρξήζε θαη ηελ         

εμάξηεζε, ληχλνληαο κε "πξν-

νδεπηηθφ" πεξηηχιηγκα αληηδξα-

ζηηθέο ζέζεηο φπσο ε λνκηκνπνί-

εζε ησλ λαξθσηηθψλ.  Ζ Νενιαί-

α ΤΡΗΕΑ άιισζηε ζπλδηνξγα-

λψλεη θεζηηβάι καζηνχξαο, ν 

ΤΡΗΕΑ πξσηνζηαηεί εληφο θη 

εθηφο ζπλφξσλ ζηε δηαθήκηζε 

ηεο θάλλαβεο κε εθδειψζεηο, 

Δπεξσηήζεηο    βνπιεπηψλ   θ.ά. 

Δίλαη κχζνο φηη κε ηε λνκηκν-
πνίεζε ηεο ρξήζεο θαη ηνπ  
εκπνξίνπ ζα ρηππεζεί ην ιαζξε-
κπφξην. Όπνπ ππάξρεη εκπφξην, 
ππάξρεη θαη ην ιαζξεκπφξην, ζε 
φινπο  ηνπο  ηνκείο! 

Με τέτοια τερτίπια 

επιδιώκουν  

να διαφημίσουν τη  

θολούρα στο μυαλό! 

Ζ λνκηκνπνίεζε ηεο ρξήζεο 
λαξθσηηθψλ νπζηψλ δελ είλαη ε 
απάληεζε ζηελ πνιηηηθή ηεο 
θαηαζηνιήο. Δίλαη ε άιιε φςε 
ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο. Ζ θαηα-
ζηνιή ζηέιλεη ην ρξήζηε ζηε 
θπιαθή θαη ε απνπνηληθνπνίεζε 
θξαηάεη ην ρξήζηε ζηε ζθιαβηά 
ηεο ρξήζεο θαη ηεο εμάξηεζεο.  

Δυναμώνουμε τον      

αγώνα ενάντια σε όλα 

τα ναρκωτικά, για           

ζωή με σύγχρονα        

δικαιώματα! 

ε θαινχκε ζην δξφκν ηεο 
αλππφηαθηεο ζηάζεο δσήο! Οη 
ζπλαξπαζηηθέο ζηηγκέο θαη νη 
αιεζηλέο ζπγθηλήζεηο βξίζθν-
ληαη ζηελ πξαγκαηηθή δσή, 
ζην δξφκν ηνπ ζπιινγηθνχ 
αγψλα γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ 
ζπζηήκαηνο πνπ ζηεξίδεηαη 
ζηελ εθκεηάιιεπζε αλζξψπνπ 
απφ άλζξσπν. ηελ πάιε γηα 
ηελ θνηλσλία ηεο πξαγκαηηθήο 
ειεπζεξίαο, ηεο δσήο κε ζχγ-
ρξνλα δηθαηψκαηα, ην  ζνζηα-
ιηζκφ. 

Μη «φτιάχνεσαι» στα μέτρα τους ! 

ΠΑΛΕΧΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΤΣΕΡΟ ΑΤΡΙΟ 

ΓΕΝΙΚΕΤΜΕΝΗ ΥΟΡΟΛΗΣΕΙΑ ΣΙ ΠΛΑΣΕ ΣΟΤ ΛΑΟΤ 

Οη λένη αληηιατθνί θφξνη θαη ηα βαξηά ραξάηζηα λέαο θνπήο πνπ ςεθίζηεθαλ απφ ηε ζπγθπβέξλεζε 
ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ, λ. 4389/2016, αξρίδνπλ πιένλ λα ζηνηρεηψλνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ εξγαδν-
κέλσλ θαη ηνπ ιανχ, ηελ ίδηα ψξα πνπ ν λένο «αλαπηπμηαθφο λφκνο» ηεο θπβέξλεζεο δίλεη λέεο 
πξνθιεηηθέο θνξναπαιιαγέο θαη «ειαθξχλζεηο» ζην θεθάιαην. Καη βέβαηα ε θπβέξλεζε πινπνηεί 
φια ηα αληηιατθά κέηξα θνξνιεζηείαο, πνπ πξνψζεζαλ νη πξνθάηνρνί ηεο κε ηα πξνεγνχκελα 

κλεκφληα θαη παξακέλνπλ ζε ηζρχ θαη ζην αθέξαην, ρσξίο απνιχησο θακηά εμαίξεζε. 

Μ ε παξαπέξα πε-
ξηθνπέο ζηηο θα-

ηαβαιιφκελεο απνδν-
ρέο ζα βξεζνχλ αληηκέησ-
πνη θαη νη ζπληαμηνχρνη, 
ιφγσ ηεο απμεκέλεο κε-
ληάηηθεο παξαθξάηεζεο 
θφξνπ απφ ηα αζθαιηζηη-
θά ηακεία, ζε εθαξκνγή 
ηεο παξαπέξα αχμεζεο 

ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο.  

Ζ απμεκέλε παξαθξάηε-
ζε ζα εθαξκφδεηαη ζηνπο 
κηζζνχο θαη ηηο ζπληάμεηο 
πνπ θαηαβάιινληαη απφ 27 
Μάε θαη κεηά. Οη αλαδξνκηθνί     
θφξνη (γηα εηζνδήκαηα απφ 1/1 
έσο 27/5) ζα ππνινγηζηνχλ θαη     
ζα εηζπξαρηνχλ ζην πιαίζην 
ηεο ππνβνιήο θαη εθθαζάξηζεο 
ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ ηνπ 
2017, γηα  ην ζχλνιν ησλ θεηηλψλ 
εηζνδεκάησλ. 

ΦΠΑ: Απφ 1 Ηνχλε 2016 με-
θηλά ε εθαξκνγή ηνπ απμεκέλνπ 
ζπληειεζηή ΦΠΑ (24% απφ 
23%) ζε κηα εμέιημε πνπ έξρεηαη 
λα απνδπλακψζεη αθφκε πεξηζζφ-
ηεξν ην ιατθφ εηζφδεκα θαη απφ 
ηελ πιεπξά ησλ θφξσλ θαηαλάισ-
ζεο..., κε πξνζδνθψκελε αχμεζε 
ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ θαηά 437 
εθαη. επξψ ην ρξφλν. Απφ           
1ε Ηνχλε 2016 θαηαξγείηαη ν 
«κεησκέλνο» ζπληειεζηήο 
ΦΠΑ ζηα λεζηά χξνο, Θάζνο, 

Άλδξνο, Σήλνο, Κάξπαζνο, Μή-
ινο, θχξνο, Αιφλλεζνο, Κέα,   
Αληίπαξνο θαη ίθλνο, ελψ απφ 
1/1/2017 ην κέηξν ζα έρεη γεληθεπ-
ζεί ζε νιφθιεξν ην Αηγαίν. 

ΔΝΦΗΑ: Απμάλνληαη νη ζπ-
ληειεζηέο ζηνλ θχξην θφξν πνπ 
επηβάιιεηαη γηα ηα νηθφπεδα, γηα 
πξψηε θνξά θαζηεξψλεηαη ζπκ- 
πιεξσκαηηθφο θφξνο ζηα αγξνηε-
κάρηα θαη ζηα νηθφπεδα εθηφο ζρε-
δίνπ πφιεο ή νηθηζκνχ, κεηψλεηαη 
ην φξην ηεο αμίαο ηεο αθίλεηεο  
πεξηνπζίαο πάλσ απφ ην νπνίν 
επηβάιιεηαη ζπκπιεξσκαηηθφο 
θφξνο, ζηα 200.000 επξψ απφ 
300.000 ζήκεξα, ελψ  δηνγθψλν-
ληαη θαη νη ζπληειεζηέο γηα ηνλ  
ππνινγηζκφ ηνπ (πξψηνο ζπληειε-
ζηήο 0,1% γηα αθίλεηε πεξηνπ- 
ζία απφ 200.001 έσο θαη 250.000 

επξψ, φηαλ κέρξη ζήκεξα     
ν ζπληειεζηήο απηφο αθν-
ξνχζε αθίλεηε πεξηνπζία 
απφ 300.000 έσο θαη 
400.000 επξψ). Σα παξα-
πάλσ δηνγθσκέλα ραξάηζηα 
ζα έιζνπλ κε ηα θεηηλά εθ-
θαζαξηζηηθά. 

   Θέξκαλζε: Απφ ηηο 15 
Οθηψβξε,  απμάλεηαη ν 

ΔΦΚ ζην πεηξέιαην ζέξ-

καλζεο. Απηφ ζεκαίλεη 

απμήζεηο θαηά 5 ιεπηά αλά 

ιίηξν, νη νπνίεο, ζε ζπλδπ-

αζκφ κε ηε δηφγθσζε ηνπ ΦΠΑ, ζα 

νδεγήζνπλ ζε απμήζεηο ηεο ηάμεο 

ησλ 8 ιεπηψλ αλά ιίηξν.  

Καχζηκα Κίλεζεο: Απμάλεηαη 
ν ΔΦΚ απφ 1 /1 /2017,  

ζηε βελδίλε απφ ηα 670 ζηα 700 

επξψ αλά ρηιηφιηηξν, ζην πε-

ηξέιαην απμάλεηαη απφ ηα 330 

ζηα 410 επξψ ζην ρηιηφιηηξν. 

ην πγξαέξην απφ 1/1/2017 απφ 

330 ζε  430  επξψ. Σα ηέιε ηαμη-

λφκεζεο απηνθηλήησλ απφ 1ε 
Ηνχλε ζα ππνινγίδνληαη κε βάζε  

ηε  ιηαληθή  ηηκή. 

Σέινο επηβάιιεηαη πξφζζεηε 

θνξνινγία ζε κηα ζεηξά εηδψλ ιατ-

θήο θαηαλάισζεο θαη ππεξεζίεο, 

φπσο: πλδξνκεηηθή ηειεφξα-

ζε, ηαζεξή ηειεθσλία, Μπίξα,    

Καθέο, Ξελνδνρεία, Ζιεθηξνληθφ  

ηζηγάξν  θ.α.  

Ο  αγψλαο γηα ην δίθην καδί κε ην εξγαηηθφ 
θίλεκα δελ ζηακάηα, φζνπο αληηιατθνχο 

λφκνπο θη αλ ςεθίζνπλ. Γελ καδεχνπκε ηηο α-
γσληζηηθέο ζεκαίεο. Σα παξαπάλσ μεθαζαξί-
δνπλ, κεηαμχ άιισλ, νη πλεξγαδφκελεο π-
ληαμηνπρηθέο Οξγαλψζεηο ΙΚΑ - ΔΛΣΑ - ΓΖΜΟΙΟΤ 
- ΟΣΕ - OAEE - ΠΔ/ΝΑΣ - ΟΣΑ - ΠΟΔ/ΟΑΔΔ θαη 
επηζεκαίλνπλ:  

«Σν απφ 7 κήλεο θπνθνξνχκελν έθηξσκα 
ηεο θπβέξλεζεο πνπ βάδεη ηαθφπιαθα ζηνλ 
θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηή-
καηνο ιεειαηεί ηνπο ζεκεξηλνχο ζπληαμηνχρνπο 
θαη ηνπο επφκελνπο, θησρνπνηεί αθφκα παξα-
πέξα ηα ιατθά ζηξψκαηα, θαηαξγεί ην ΔΚΑ, ε 
θνξνεπίζεζε ζηα ιατθά εηζνδήκαηα αθήλνληαο 
ζην αππξφβιεην ην θεθάιαην, καδί κε φια ηα 
άιια πνπ ζε φιν απηφ  ην δηάζηεκα ελεκεξψ-
λακε ηνπο ζπληαμηνχρνπο φηη ζα ζπκβνχλ, έγηλε 
λφκνο - ιαηκεηφκνο απφ ηνπο 153 ςήθνπο ησλ 
θπβεξλεηηθψλ βνπιεπηψλ. 

Οη πλεξγαδφκελεο πληαμηνπρηθέο Οξγαλψ-
ζεηο, έρνληαο πιήξε ζπλαίζζεζε ησλ επζπλψλ 
ηνπο, κπαίλνληαο ζηνλ αγψλα γηα ηελ νξγάλσ-
ζε θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ ζπληαμηνχρσλ 
ελάληηα ζηηο αληηζπληαμηνπρηθέο θαη αληηιατθέο 
πνιηηηθέο φισλ ησλ θπβεξλήζεσλ, ραηξεηίδνπλ 
ηνπο ρηιηάδεο ζπληαμηνχρνπο πνπ πήξαλ κέξνο 
ζ’ απηνχο ηνπο αγψλεο ζε φιε ηε ρψξα. 

Οη θηλεηνπνηήζεηο καο έγηλαλ νξγαλσκέλεο 
θαη ζπληεηαγκέλεο φπνπ θαη φπνηε εθδειψζε-
θαλ. Θα κείλνπλ παξαθαηαζήθε θαη ζηηο λέεο 
γεληέο. Ο αγψλαο γηα ην δίθην καδί κε ην εξγαηη-
θφ θίλεκα δελ ζηακαηά φζνπο αληηιατθνχο λφ-
κνπο θαη αλ ςεθίζνπλ. Γελ καδεχνπκε ηηο αγσ-
ληζηηθέο ζεκαίεο φπσο ζα ήζειαλ νξηζκέλνη… 

Καινχκε ηνπο ζπλαδέιθνπο φισλ ησλ 
Σακείσλ λα ζπζπεηξσζνχλ ζηα σκαηεία 
ηνπο θαη ζηηο Οκνζπνλδίεο ηνπο. Να δπλα-
κψζνπλ αθφκα θαιχηεξα ηηο νξγαλψζεηο 
ηνπο θαη λα βξηζθφκαζηε ζε εηνηκφηεηα γηα 
λέν θάιεζκα ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξν-
πήο Αγψλα. Να κπνχκε εκπφδην ζηελ 
εθαξκνγή  ηέηνησλ  πνιηηηθψλ». 

ΑΤΣΟΜΑΣΟ «ΥΑΓΕΙΟ»  

κοινωνικών δαπανών 

 ε πεξίπησζε απνθιίζεσλ πάλσ απφ 
0,25% ηνπ ΑΔΠ απφ ηνπο ζηφρνπο 

ησλ θξαηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ, ελεξγν-
πνηείηαη ν πεξηβφεηνο «δεκνζηνλνκηθφο 
θφθηεο», ζηνλ νπνίν εληάζζνληαη κηζζνί 
θαη  ζπληάμεηο. 

Γηα απφθιηζε 0,26% - 0,75% ηα κέηξα ζα 
είλαη χςνπο 0,5%, γηα απφθιηζε 0,76% - 1,25% 
ζα ιακβάλνληαη κέηξα χςνπο 1%, γηα απφθιηζε 
1,26% - 1,75% κέηξα 1,5% θαη γηα απφθιηζε 
1,76% - 2,25% κέηξα 2%. 

Ο κεραληζκφο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκν-
γήο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αθνξά ηελ πεξίνδν 
2017 - 2019.  

ηηο 10 Μάε θάζε έηνπο ν  ππνπξγφο Οηθν-
λνκηθψλ ζα δεκνζηεχεη έθζεζε κε ηελ ηπρφλ 
αξλεηηθή απφθιηζε απφ ηνλ ζηφρν γηα ην      
πξσηνγελέο πιεφλαζκα ηεο πξνεγνχκελεο 
ρξνληάο.  

Έσο ηηο 31 Μάε ζα εθδίδεηαη Πξνεδξηθφ  
Γηάηαγκα (ΠΓ) κε ηηο δαπάλεο πνπ ζα πεξη-
θφπηνληαη απφ 1εο Ηνχλε  ηνπ  ίδηνπ  έηνπο. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ εθδνζεί ΠΓ, πξνβιέ-
πνληαη  νξηδφληηεο πεξηθνπέο απφ ην ζχλνιν 
ησλ δαπαλψλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ         
πξνυπνινγηζκνχ, θαηά πνζνζηφ ίζν κε ηελ 
απφθιηζε. 

ε απηφ ην πιαίζην, «εμαηξνχληαη» ζην αξρη-
θφ ζηάδην κφλν νη δαπάλεο Τγείαο, ηα επηδφκα-
ηα πνιπηέθλσλ, ζέξκαλζεο,  αλεξγίαο θαη πξν-
λνηαθά επηδφκαηα, ην ειάρηζην εγγπεκέλν εηζφ-
δεκα, ην πξφγξακκα «Βνήζεηα ζην πίηη».   
Γαπάλεο, βέβαηα, πνπ πεξηθφπηνληαη δηαξθψο 
ήδε απφ ηε θάζε θαηάξηηζεο ησλ θξαηηθψλ 
πξνυπνινγηζκψλ, αθξηβψο γηα λα απνθεπ-
ρζνχλ  νη  απνθιίζεηο…  

Σελ ίδηα ψξα, είλαη απνθαιππηηθφ ην  
γεγνλφο φηη εμαηξνχληαη φιεο νη δαπάλεο 
ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, 
φπσο επίζεο θαη απηέο ηεο Γεληθήο Γξακκα-
ηείαο Γεκνζίσλ  Δζφδσλ. 

Ζ  θαηάζηαζε ζηνπο ρψξνπο 

δνπιεηάο έρεη κεηαηξαπεί 
ζε έλα απέξαλην ζθαγείν γηα ηα 

δηθαηψκαηα, ηηο θαηαθηήζεηο θαη ηηο 
αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Ζ κεγαινεξγνδνζία, αμηνπνηψληαο 
φιν ην λνκνζεηηθφ νπινζηάζην πνπ 

ηεο έρνπλ εμαζθαιίζεη ε ζεκεξηλή θαη 
νη πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο, ηζαθί-

δεη κηζζνχο, κεξνθάκαηα, αζθάιηζε 
θαη εξγαζηαθέο ζρέζεηο.  

Ζ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ 

ηξνθνδνηεί ηελ επηζεηηθφηεηα ηνπ 
θεθαιαίνπ θαη κε λένπο αληεξγαηη-

θνχο ζρεδηαζκνχο πνπ έρεη ήδε εηνη-
κάζεη θαη ζπκθσλήζεη κε ηελ ΔΔ, ην 

ΓΝΣ, ηελ ΔΚΣ θαη ηνπο άιινπο κερα-
ληζκνχο ηνπ θεθαιαίνπ: 

Σελ απειεπζέξσζε ησλ απνιχζε-

σλ πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηνπο επηρεηξε-
καηηθνχο νκίινπο λα απνιχζνπλ ηνπο 

εξγαδφκελνπο, πνπ αθφκε δηαηεξνχλ 
έλα κέζν κηζζφ θαη λα ηνπο αληηθαηα-

ζηήζνπλ κε άιινπο πνπ ζα ακείβν-

ληαη κε ηνλ θαηψηαην ηεο ΔΓΔ (586 
επξψ θαη 511 επξψ γηα ηνπο ειηθίαο 

θάησ ησλ 25 ρξφλσλ), αιιά θαη θάησ 

απφ απηφλ αλ εξγάδνληαη κε ην       

ζχζηεκα ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο. 

ηελ νπζία, ν επηρεηξεκαηίαο πιε-

ξψλνληαο έλαλ θαηψηαην κηζζφ ζα 
κπνξεί λα έρεη δχν εξγαδφκελνπο 

ζηελ ηηκή ηνπ ελφο. 

Σελ θαηάξγεζε ησλ δψξσλ Πά-
ζρα, Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηνπ θαινθαη-

ξηνχ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, πνπ ζα 
ζπξξηθλψζεη αθφκε πεξηζζφηεξν      

ην εηζφδεκα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη        
ζα ζηεξήζεη θαη ηηο ειάρηζηεο δπλαηφ-

ηεηεο γηα ηελ θάιπςε βαζηθψλ      
αλαγθψλ.  

Σε λνκνζεηηθή θαηνρχξσζε ηεο 
αληαπεξγίαο ησλ επηρεηξεκαηηψλ, ηνπ 

ιεγφκελνπ LOC AOUT, πνπ ζα πξν-
ζζέζεη αθφκε έλα φπιν ζηα ρέξηα ηνπ 

θεθαιαίνπ γηα λα εκπνδίζεη ηελ αλά-

πηπμε ησλ αγψλσλ. 

Σνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζπλδηθαιηζηη-

θήο δξάζεο, ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 
απεξγίαο, γηα λα κπνξνχλ ην θεθά-

ιαην θαη νη δπλάκεηο πνπ ην ζηεξίδνπλ 

ζε πνιηηηθφ θαη ζπλδηθαιηζηηθφ επίπε-
δν αλελφριεηα λα πινπνηνχλ ηελ 

εγθιεκαηηθή ηνπο δξάζε. 

Ομοσπονδίες και υνδικάτα καλούν σε μαζική παράσταση 

ΕΝΑΝΣΙΑ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΑΝΣΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ 

στο υπουργείο Εργασίας, τη Δευτέρα 4 Ιούλη στις 12 μ 

Από παλιόηερη κινηηοποίηζη ηων ζπουδαζηών  

Η ΟΡΓΑΝΨΗ ΣΗ ΠΑΛΗ  

ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ  

ΣΨΝ ΝΕΨΝ ΝΑΤΣΕΡΓΑΣΨΝ  

Εκδήλωση  

της ΟΒ/ΚΝΕ 

της ΑΕΝ  

Μηχανιώνας 

Η ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ  

ΓΙΑ ΣΟ ΑΥΑΛΙΣΙΚΟ  

ΚΑΙ ΣΟ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 

Νφκνο 4387, 12.05.2016, ΦΔΚ 85 

Δληαίν ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο - 
Μεηαξξχζκηζε  αζθαιηζηηθνχ - ζπληαμηνδν-
ηηθνχ ζπζηήκαηνο - Ρπζκίζεηο θνξνινγίαο 
εηζνδήκαηνο θαη ηπρεξψλ παηγλίσλ θαη 
άιιεο  δηαηάμεηο. 

Νφκνο 4389, 27.05.2016, ΦΔΚ 94 

Δπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 
ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθψλ θαη δηαξζξσηη-
θψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

Τπ. Απ. Αξηζκ. 25908/469,  

07.06.2016, ΦΔΚ 1604 Σεπρ. 2ν 

1. Καζνξηζκφο ησλ ηερληθψλ παξακέηξσλ 
ππνινγηζκνχ  ησλ  Δθάπαμ  Παξνρψλ.  
2. Καζνξηζκφο ησλ ηερληθψλ παξακέηξσλ 
ζρεηηθά κε ηηο παξνρέο ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ 
Δπηθνπξηθήο  Αζθάιηζεο. 

Τπ. Απ. Αξηζκ. 26083/887,  

07.06.2016, ΦΔΚ 1605 Σεπρ. 2ν 

1. Αλαπξνζαξκνγή θχξησλ ζπληάμεσλ - 
Πξνζηαζία θαηαβαιιφκελσλ ζπληάμεσλ. 
2. Αλαπξνζαξκνγή θαηαβαιιφκελσλ ζπληά-
μεσλ ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ Δπηθνπξηθήο          
Αζθάιηζεο . 

 ΤΝΣΑΞΙΟΤΦΟΙ: Δε μαζεύουμε  

τις ΑΓΨΝΙΣΙΚΕ ΗΜΑΙΕ 

  


