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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. 

ε πλήρη εξέλιξη η ΕΠΙΘΕΗ  

ΚΤΒΕΡΝΗΗ και ΕΥΟΠΛΙΣΩΝ 
στα δικαιώματα των ναυτεργατών 

 ηηο επάιμεηο ηνπ αγψλα  
θαινχλ φινπο ηνπο ζπληα-

μηνχρνπο νη πλεξγαδφκελεο πληα-
μηνπρηθέο Οξγαλψζεηο ΙΚΑ, ΔΗΜΟ-
ΣΙΟΥ,  ΟΑΕΕ,  ΠΟΣΕ, ΕΛΤΑ, ΠΕΣ-
ΝΑΤ, ΟΣΕ, κεηά ηε ζπλάληεζε κε 
ηνλ πξσζππνπξγφ Αιέμε Τζίπξα, 
20 Γελάξε ζην Μέγαξν Μαμίκνπ, 
πνπ έγηλε χζηεξα απφ αίηεκα ησλ 
ζπληαμηνπρηθψλ νξγαλψζεσλ ζηελ 
ηειεπηαία παλειιαδηθή θηλεηνπνίε-
ζε ηνλ πξνεγνχκελν κήλα, κε ηε 
ζπκκεηνρή ρηιηάδσλ ζπληαμηνχρσλ 
απφ φιε ηε ρψξα. 

Οη ζπληαμηνπρηθέο νξγαλψζεηο 
εμέθξαζαλ ηε κεγάιε αλεζπρία 
ηνπο γηα παξαπέξα κεηψζεηο ζηηο 
ζπληάμεηο, παξά ηα φζα ηνπο είπε ν 
πξσζππνπξγφο φηη δελ ζα γίλνπλ 
άιιεο κεηψζεηο, αθνχ νη λφκνη είλαη 
ςεθηζκέλνη θαη ε εθαξκνγή ηνπο 
ε ί λ α η  θ α ζ ε κ ε ξ η λ ή ,  ε λ ψ  ν 
«επαλππνινγηζκφο» ησλ ζπληά-
μεσλ ζα θέξεη λέεο κεηψζεηο.  

Έζεζαλ ζηνλ πξσζππνπξγφ ηα 
πξνβιήκαηά ηνπο, πνπ έρνπλ ρεηξν-
ηεξέςεη ηελ δσή ηνπο θαη ηζαθίζεη 
ηα δηθαηψκαηά ηνπο εμαηηίαο ησλ 
πνιηηηθψλ πνπ δηαρξνληθά εθαξκφ-
ζηεθαλ αιιά θαη απφ ηελ ζεκεξηλή 
ζπγθπβέξλεζε κε ηελ πνιηηηθή θαη 
ηνπο λφκνπο πνπ ςήθηζε θαη αθνξά 
ην ζχλνιν ηεο ιατθήο εξγαηηθήο 
νηθνγέλεηαο θαη ηα λέα παηδηά πνπ 
αθνινπζνχλ, ζηηο δξαζηηθέο πεξη-
θνπέο ζηελ πγεία θαη ηελ πξφλνηα. 

Απφ πιεπξάο ησλ λαπηεξγαηψλ 
ν αληηπξφεδξνο ηεο ΠΕΣ-ΝΑΤ,      
Δ. Ζαθεηξνύδεο, επηζήκαλε ζηνλ 
πξσζππνπξγφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 
ηνπ λαπηηθνχ επαγγέικαηνο         
θαη ππνγξάκκηζε φηη κε ην λφκν - 
ιαηκεηφκν 4387/2016 θαλέλαο  
λαπηεξγάηεο δελ ζα κπνξεί λα  
πάξεη ζχληαμε! 

Α πφ ηε κεξηά ηνπ ν πξσζπ-
πνπξγφο Αιέμεο Σζίπξαο 

επηβεβαίσζε πσο ε θπβέξλεζε 
ζπδεηά ηελ επέθηαζε ηνπ «θφθηε» 
θαη κεηά ην 2018 ζην πιαίζην ηεο 
δεχηεξεο  αμηνιφγεζεο.  

ηελ αλαθνίλσζε ηνπ πξσζπ-
πνπξγηθνχ γξαθείνπ Σχπνπ πνπ 
εθδφζεθε κεηά ηε ζπλάληεζε,        
αλαθέξεηαη φηη «ο ππυθςποςπγόρ 
επανέλαβε πυρ η κςβέπνηζη ενότει 
ηηρ αξιολόγηζηρ δεν ππόκειηαι να 
δεσθεί να νομοθεηήζει επιπλέον  
μέηπα για μεηά ηο 2018, παπά  
μονάσα ηην επέκηαζη ηοσ ασηόμα-
ηοσ μητανιζμού δημοζιονομικής       
προζαρμογής, για έναν και μόνο 
τρόνο». 

Ο πξσζππνπξγφο εκκέζσο  
πιελ ζαθψο παξαδέρζεθε φηη ε 
θπβέξλεζε έρεη κπεη γηα ηα θαιά 
ζηε ζπδήηεζε ησλ πξφζζεησλ  
κέηξσλ θαη γηα λα θαζεζπράζεη 
ηνπο ζπληαμηνχρνπο, ππνζηήξημε 
πσο «ηο πιθανόηεπο είναι όηι, 
όπυρ ζςνέβη και θέηορ με ηην  
σοπήγηζη 13ηρ ζύνηαξηρ, θα  
επιηεςσθεί ςπεππλεόναζμα πος  
θα καηεςθςνθεί ζηοςρ κοινυνικά      
αζθενέζηεποςρ».  

Βάθηηζε θαη πάιη ηελ πξνζσξηλή 
ςεπηνπαξνρή 13ε ζχληαμε θαη  
παξάιιεια επηβεβαίσζε φηη ε    
θνξνεπηδξνκή ζα ζπλερηζηεί ζε  
βάξνο ηνπ ιανχ γηα ηελ επίηεπμεο 
ησλ καησκέλσλ πξσηνγελψλ    
πιενλαζκάησλ. 

τις επάλξεις του αγώνα οι συνταξιούχοι  

μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό 

Σραμπουκισμοί χρυσαυγιτών σε δημοτικό σχολείο στο Πέραμα  

ΥΡΑΓΜΟ από το ΕΡΓΑΣΙΚΟ-ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ στις ΠΡΟΚΛΗΕΙ των ΝΕΟΝΑΖΙ 

Φ αζηζηνεηδή κε επηθεθαιήο ηνλ ππφδηθν βνπιεπηή 
ηεο Υξπζήο Απγήο Γ. Λαγφ, ζηηο 17/1, επηηέζεθαλ 

θαη ρηχπεζαλ γνλείο θαη δαζθάινπο ζε Γεκνηηθφ ρνιείν 
ζην Νέν Ηθφλην ζην Πέξακα, κε ζηφρν λα κελ αθήζνπλ ηα 
πξνζθπγφπνπια λα  θηινμελεζνχλ ζ’ απηφ.  

Γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί δελ βξέζεθαλ αληηκέησπνη κφλν 
κε ηνπο ρξπζαπγίηεο αιιά θαη κε ηηο επξηζθφκελεο εθεί α-
ζηπλνκηθέο δπλάκεηο πνπ πήξαλ απξνθάιππηα ην κέξνο 
ησλ ρξπζαπγηηψλ θαη επηδίσμαλ, κε πξνπειαθηζκνχο ησλ 
ζπγθεληξσκέλσλ, λα δηεπθνιχλνπλ ηελ εηζβνιή ηνπ Γ.    
Λαγνχ θαη ησλ κπξάβσλ ηνπ κέζα ζην ζρνιείν!  

Τειηθά, θάησ από ηελ απνθαζηζηηθόηεηα ησλ     
γνληώλ θαη ησλ δαζθάισλ, νη ρξπζαπγίηεο έκεηλαλ έμσ 
από ην ζρνιείν. 

Σν έδαθνο γηα λα δξάζεη ε ΥΑ είραλ θξνληίζεη λα πξνε-
ηνηκάζνπλ ε θπβέξλεζε θαη ε δεκνηηθή αξρή Πεξάκαηνο 
(ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ), πνπ αλαθνίλσζαλ ηελ επηινγή ηνπ ζρν-
ιείνπ ρσξίο πξψηα λα ππάξμεη  θαλέλαο ζρεδηαζκφο, θακία 
ελεκέξσζε ησλ θνξέσλ φπσο ε Δλσζε πιιφγσλ Γνλέσλ 
θαη ησλ πιιφγσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Έηζη, ην θαζηζηηθφ 
κφξθσκα, κε αθνξκή απηή ηελ απφθαζε θαη παηψληαο 
πάλσ ζηελ αγσλία ησλ γνληψλ, ζεψξεζε φηη βξήθε έδαθνο 
γηα λα θαιιηεξγήζεη ηα ξαηζηζηηθά θαη απάλζξσπα ηδενιν-
γήκαηά ηεο.  

Όζν θη αλ ε θπβέξλεζε θαηαδηθάδεη ηηο επηζέζεηο ησλ 
ηξακπνχθσλ ηεο Υξπζήο Απγήο, έρεη επζχλε γηα ην γεγνλφο 
φηη δεθάδεο ρηιηάδεο πξφζθπγεο δνπλ εγθισβηζκέλνη ζηε 
ρψξα καο θάησ απφ άζιηεο ζπλζήθεο, ρσξίο ηε δπλαηφηεηα 
λα κεηαθηλεζνχλ ζηηο ρψξεο πνπ επηζπκνχλ.  

Αλάκεζά ηνπο θαη πάλσ απφ 20.000 πξνζθπγφπνπια, 
γηα ηα νπνία θαζπζηέξεζε ζεκαληηθά ε έληαμή ηνπο ζηελ 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αθήλνληαο ηα πεξηζζφηεξα ζηελ 
ηχρε ηνπο θαη ζην έιενο ησλ ΜΚΟ. 

Αθφκα θαη κεηά ηελ επίζεζε ζην Πέξακα, ζηειέρε ηεο 
θπβέξλεζεο παίδνπλ κε ηηο ιέμεηο, φπσο ν γ.γ. ηνπ ππνπξ-
γείνπ Παηδείαο, ν νπνίνο ραξαθηήξηζε ζε δειψζεηο ηνπ 
«εμσζρνιηθνχο» ηνπο ρξπζαπγίηεο! Με ηέηνηεο εθθξάζεηο, 
θαη κάιηζηα απφ ηα πην επίζεκα ρείιε, θξχβεηαη ν εγθιεκαηη-
θφο ραξαθηήξαο ηεο Υξπζήο Απγήο, πνπ είλαη παξάγσγν 
ηεο θαζηζηηθήο - λαδηζηηθήο ηεο ηδενινγίαο. Γη' απηφ δελ έρεη 
θακία ζέζε κέζα ζηα ζρνιεία, ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο, ζηηο 
γεηηνληέο, πνπζελά. 

Πρόσφυγες και Έλληνες εργαζόμενοι 
θύματα πολέμων και εκμετάλλευσης 

Σελ ηξακπνχθηθε επίζεζε ηεο Υξπζήο Απγήο κε ηελ 
παξνπζία θαη ηελ αλνρή ηεο αζηπλνκίαο, ελάληηα ζε εθπαη-
δεπηηθνχο θαη γνλείο ζην Πέξακα, θαηαδηθάδνπλ 10 ζσκα-
ηεία ηνπ Πεηξαηά - κεηαμχ απηψλ θαη ησλ λαπηεξγαηψλ      
ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», ΠΕΕΜΑΓΕΝ θαη ΠΕΣ-ΝΑΤ -      
κε αλαθνίλσζε ζηελ νπνία ζεκεηψλνπλ:  

«Οη εξγαδόκελνη ηνπ Πεηξαηά θαη όιεο ηεο ρώξαο 
έρνπλ απνδερζεί ηα πξνζθπγνπνύια ζηα ζρνιεία 
δίπια ζηα δηθά ηνπο παηδηά. 

Σα ζσκαηεία καο απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ζηάζεθαλ 
δίπια ζηνπο πξφζθπγεο, έθαλαλ φ,ηη πεξλάεη απφ ην 
ρέξη ηνπο γηα λα δείμνπλ ηελ αιιειεγγχε ηνπο πιηθά θαη 
εζηθά, αιιά θαη λα δηεθδηθήζνπλ απφ ηελ θπβέξλεζε 
άκεζα κέηξα ψζηε νη πξφζθπγεο λα θαηαιήμνπλ ην γξε-
γνξφηεξν ζηνλ πξννξηζκφ πνπ επηζπκνχλ, αιιά θαη φζν 
παξακείλνπλ ζηε ρψξα καο, λα δνπλ ζε θαηάιιειεο  
δνκέο θηινμελίαο. 

Καινύκε θάζε γνληό λα απνκνλώζεη ηνπο εγθιεκαηί-
εο λενλαδί, πνπ παηάλε πάλσ ζηελ άζρεκε θαηάζηαζε 
πνπ δνύκε ζαλ εξγαδόκελνη θαη πξνζπαζνύλ λα κεηα-
ηξέςνπλ ηνπο ζύηεο ζε ζύκαηα.    (Σςνέσεια ζηη ζελίδα 2) 

Ναπηεξγάηεο, εξγαδόκελνη, αγξόηεο 
δνύκε ηελ ίδηα βάξβαξε αληηιατθή 

πνιηηηθή θπβέξλεζεο θαη ΕΕ 

Μ ε ηζρπξά κπιόθα ζε όιε 
ηε ρώξα θιηκαθώλνπλ ηηο 

θηλεηνπνηήζεηο νη κηθξνκεζαίνη 
αγξόηεο, αληαπνθξηλόκελνη ζην 
αγωληζηηθό θάιεζκα ηεο Παλει-
ιαδηθήο Επηηξνπήο Μπιόθωλ. 

Οη αγξόηεο δηεθδηθνύλ ηελ 
επίιπζε άκεζωλ θαη δωηηθώλ 
πξνβιεκάηωλ, παιεύνπλ ελάληη-
α ζηελ Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηη-
θή (ΚΑΠ) ηεο ΕΕ θαη ηα κέηξα 
πνπ πξνωζεί ε Σξόϊθα κε ηε θπβέξλεζε ΤΡΙΖΑ 
- ΑΝΕΛ ωρ σςνέσεια, των εξοντωτικών μέτπων, 
ηωλ πξνεγνύκελωλ θπβεξλήζεωλ, πνπ ηνπο νδε-
γεί ζην μεθιήξηζκα, ζηε θηώρεηα θαη ηελ εμαζιί-
ωζε. Σαπηόρξνλα, ν αγώλαο ηνπο αλαδεηθλύεη 
ηελ αλάγθε γηα κηα άιιε αγξνηηθή αλάπηπμε ζηε 
ρώξα, ππέξ ηωλ  
ζπκθεξόληωλ       ηεο 
κηθξνκεζαίαο αγξν-
ηηάο θαη πξνο όθεινο 
ζπλνιηθά ηνπ ιανύ. 

«Απηέο νη δπλάκεηο 
πνπ πξνωζνύλ θαη 
μεθιεξίδνπλ ηε κη-
θξνκεζαία αγξνηηά θαη ππνλνκεύνπλ ην βηνηηθό 
επίπεδν ηωλ λαπηεξγαηώλ, ηωλ εξγαηηθώλ ιαϊθώλ 
ζηξωκάηωλ, είλαη ην κεγάιν θεθάιαην, ηα κνλνπώ-
ιηα θαη νη ηκπεξηαιηζηηθέο ελώζεηο», επηζεκαίλνπλ 
ζε αλαθνίλωζε ηα λαπηεξγαηηθά ζωκαηεία          
ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΣ-ΝΑΤ 
θαη πξνζζέηνπλ: 

Μεηά ηνλ 9εκεξν απεξγηαθό αγώλα ηωλ λαπηεξ-
γαηώλ, ελάληηα ζηνλ 4387/2016 γηα ην αζθαιηζηηθό 
θαη ην θνξνινγηθό, ην λόκν ιαηκεηόκν, γηα ην δη-
θαίωκα ζηελ εξγαζία κε ζπγθξνηεκέλα εξγαζηαθά 
θνηλωληθναζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα, ελάληηα ζηε 
καύξε αλαζθάιηζηε εξγαζία θαη ηελ επίζεζε πνπ 
δερηήθακε από θπβέξλεζε, θεθάιαην πξνωζώληαο 
ηνλ θνηλωληθό απηνκαηηζκό, είκαζηε βέβαηνη όηη       
ηηο ίδηεο κεζόδνπο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη ζηνλ 
αγώλα  πνπ  μεθηλάηε.     

Απηό πνπ ζέινπκε λα δηαθεξύμνπκε είλαη όηη     
είκαζηε ζηελ ίδηα πιεπξά γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηωλ 
ιαϊθώλ πξνβιεκάηωλ. Ζνύκε ηελ ίδηα βάξβαξε 
αληηιαϊθή  πνιηηηθή.   

Καινύκε ηνπο λαπηεξγάηεο, ηνπο εξγαδόκελνπο, 
ηα ζπλδηθάηα ηνπο, λα απνκνλώζνπλ απηέο ηηο      
δπλάκεηο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ην πνιηηηθό ηνπο     
πξνζωπηθό, κε ελόηεηα, αιιειεγγύε θαη αγώλα,  
γηα ηελ αλαηξνπή απηήο ηεο βάξβαξεο αληηιαϊθήο 
πνιηηηθήο πνπ δνύκε. 

Να πάξνπλ ζέζε ηα λαπηεξγαηηθά ζπλδηθάηα θαη 
λα θαιέζνπκε ηνπο λαπηεξγάηεο θαη ηνπο άιινπο 
εξγαδόκελνπο ζε λένπο απεξγηαθνύο αγώλεο.» 

Ζ  εθ πεξηηξνπήο εξγαζία, 
νη θαζπζηεξήζεηο ζηελ 

θαηαβνιή δεδνπιεπκέλσλ, νη 
κεηψζεηο ησλ κηζζψλ, νη κεησ-
κέλεο ζπλζέζεηο, ε εληαηηθν-
πνίεζε ηεο εξγαζίαο θαη νη 
αηνκηθέο ζπκβάζεηο, είλαη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαζηα-
θνχ κεζαίσλα πνπ επηθξαηεί 
ζηα πινία ηεο αθηνπινταο θαη 
εθαξκφδνληαη ελ κέξεη ή ζην 
ζχλνιφ ηνπο απφ φιεο ζρεδφλ 
ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο. 

 ηηο Μηλστθέο ε θαηάζηαζε 
πνπ επηθξαηεί ζε ζρέζε κε ηνλ 
ρξφλν εξγαζίαο, γηα νξηζκέλεο 
εηδηθφηεηεο είλαη 1 κήλαο κέζα - 
1 κήλαο έμσ θαη ζε άιιεο 2    
κήλεο κέζα - 2 κήλεο έμσ.  
 ηελ Zante Ferries θαζπζηε-
ξνχλ γηα 3 κήλεο ηελ θαηαβνιή 
ησλ δεδνπιεπκέλσλ ελψ πα-
ξάιιεια έρνπλ πξνγξακκαηίζεη 
κεηαζθεπή πινίνπ απφ πνξζκεη- 
αθφ ζε αθηνπιντθφ, πνπ ζεκαίλεη 
φηη έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλα-
ηφηεηα θαη εζθεκκέλα θαζπζηε-
ξνχλ ηελ θαηαβνιή ησλ κηζζψλ. 
 ηελ Jet Ferries νη κηζζνί θαζν- 
ξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο επηινγέο 
ηεο εηαηξείαο ζε αηνκηθή ζπκθσ- 
λία κε ηνπο λαπηεξγάηεο θαη έρνπκε 
ζπλαδέιθνπο κε ηελ ίδηα εηδη-
θφηεηα θαη δηαθνξεηηθφ κηζζφ. 
 ηελ Hellenic Sea ways είλαη 
παξνπιηζκέλα ηα πεξηζζφηεξα 
ηαρχπινα θαη δελ έρνπλ πξν-
γξακκαηίζεη επηζθεπέο, φπσο 
έθαλαλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. 
Σαπηφρξνλα πξνπαγαλδίδνπλ 
ηε δχζθνιε νηθνλνκηθή ρξνληά 
ηνπ 2017, γηαηί δελ ππνινγί-
δνπλ ηηο επηδνηήζεηο θαη ην  
μεδνχκηζκα ησλ κεηαλαζηψλ, γηα 

λα πξνεηνηκάζνπλ ηνπο ζπλαδέι- 
θνπο γηα κεησκέλεο απαηηήζεηο. 
 ηελ Blue Star έρνπλ κεηψζεη 
ηνλ ρξφλν εξγαζίαο κε ηελ αληη- 
θαηάζηαζε πιεξσκάησλ θαη απφ- 
ηέιεζκα ν ρξφλνο λαπηνιφγε-
ζεο λα κελ πεξλά ηνπο 5 κή-
λεο, ελψ νη απνδνρέο κεηψλν-
ληαη νινέλα κέζα ζηνλ ρξφλν 
θαη έρνπλ θηάζεη ζην ειάρηζην.  
 ηελ ΑΝΔΚ θαη ηηο ζπγαηξη-
θέο ηεο επηθξαηεί θάηη αλάινγν 
κε ηνλ ρξφλν εξγαζίαο αιιά 
φρη ζε απηή ηελ έθηαζε ελψ 
έρεη θαζηεξσζεί ε ζηαζεξή θα-
ηαβνιή ησλ δεδνπιεπκέλσλ. 

 ε ζρέζε κε ηα δεηήκαηα 
ησλ Δ, ην αζθαιηζηη-

θφ θαη ην θνξνινγηθφ γίλεηαη 
βξψκηθν παηγλίδη ζχγρπζεο θαη 
απνπξνζαλαηνιηζκνχ απφ ηελ 
πιεηνςεθία ηεο ΠΝΟ, πνπ ζπ-
λερίδνπλ ηελ πξνπαγάλδα φηη 
ηάρα δελ καο πηάλνπλ ηα κέηξα.  

Ηδηαίηεξα ε δηνίθεζε ηεο έλσ-
ζεο Ναπηψλ δηαδίδεη φηη έθιεηζε 
ε ζπκθσλία κε ηελ θπβέξλεζε 
θαη δελ ζα εθαξκνζζεί ν λφκνο 
4387, νπφηε, δελ ππάξρεη ιφγνο 
γηα θηλεηνπνηήζεηο... θαη δείρλνπλ 
ζηνπο λαχηεο έληππν κε ηεο  
δειψζεηο θπβεξλεηηθψλ ζηειε-
ρψλ θαη ηνπ ππνπξγνχ Ναπηηιίαο. 
Απηά ζηα κνπισρηά... θαη ζηα 
ιφγηα  «αγψλεο  δηαξθείαο»...  

Ζ απνκφλσζή απηψλ ησλ 
δπλάκεσλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ 
ζαλ «Γνχξεηνο Ίππνο» ζηηο 
γξακκέο ηνπ λαπηεξγαηηθνχ 
θηλήκαηνο, απνηειεί πξνυ-
πφζεζε γηα ηελ αληηκεηψπη-
ζε ηεο επίζεζεο ησλ εθν-
πιηζηψλ πνπ είλαη ζε εμέιημε 
ζε βάξνο ησλ λαπηεξγαηψλ. 

ΤΓΦΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ  
 των ναυτεργατών καλλιεργούν οι δυνάμεις  

του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού 

 ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ:   

Οι απανωτές βλάβες προειδοποιούν… 

Μεγάιε ζπγθέληξσζε αιιειεγγχεο ζηνπο πξφζθπγεο θαη ηα παηδηά ηνπο αιιά θαη δηεθδίθεζεο 
γηα ην δηθαίσκα ειιελφπνπισλ θαη πξνζθπγφπνπισλ ζηε κφξθσζε, ζηε δσή ρσξίο ηκπεξηαιη-

ζηηθνχο πνιέκνπο, πξνζθπγηά, θηψρεηα θαη αλεξγία, πξαγκαηνπνηήζεθε 21 Γελάξε ην πξσί, 
ζην Πέξακα ζηελ πιαηεία Ζξψσλ, κε πξσηνβνπιία ζπλδηθάησλ ηνπ Πεηξαηά. 

«Ζ  ειιεληθή λαπηηιία ζα ζπλερίδεη λα 
παξακέλεη πξψηε ζηνλ θφζκν γηα 

πνιιά ρξφληα αθφκε», θνκπάδνπλ νη εθπξφ-
ζσπνη ηνπ ειιεληθνχ εθνπιηζκνχ, φπνπ βξε-
ζνχλ θη φπνπ ζηαζνχλ. Δλδεηθηηθφ ηεο παγθφ-
ζκηαο θπξηαξρίαο ησλ Διιήλσλ εθνπιηζηψλ 
ζηελ πνληνπφξν λαπηηιία είλαη θαη φηη 15 απ’ 
απηνχο θηγνπξάξνπλ ζηε θεηηλή ιίζηα ηνπ Σop 
100 ηνπ «Lloyd’s List». 

Σελ ίδηα ψξα ζηελ ειιελφθηεηε λαπηηιία, 
ηελ 1

ε
 ηνπ θφζκνπ, κεγαιψλεη ε κάδα ησλ      

ειιήλσλ θαη αιινδαπψλ 
λαπηεξγαηψλ πνπ δνπιεχ-
νπλ ζε ζπλζήθεο γαιέξαο, 
κε κεησκέλεο ζπλζέζεηο, 
ρσξίο Δ - ζπγθξνηεκέλα 
εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά 
- συνταξιοδοτικά δικαι-
ψκαηα, κε κηζζνχο ηεο  
ρψξαο πξνέιεπζήο ηνπο.  

 Ζ αλεξγία ζπάεη θφθθα-
ια, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία 
ηεο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο 
δηακνξθψζεθε ζην 23,1% 
ζηε ρψξα καο θαη γηα ηνπο 
λένπο ζην 46,1%. 

Οη εθνπιηζηέο κε ηε θπ-
βέξλεζε ΤΡΗΕΑ – ΑΝΔΛ,  
ηε ζηήξημε ηεο  ΝΓ, ΠΑΟΚ 
θαη ησλ άιισλ θνκκάησλ  
ηνπ θεθαιαίνπ - ζε εηδηθφ 
ξφιν ε λαδηζηηθή Υξπζή Απ-
γή - πξνεηνηκάδνπλ λέα επηδξνκή ζηα εξγαζηαθά 
αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα ησλ λαπηεξγαηψλ, ζε ζπ-
λεξγαζία κε ηα ηζηξάθηα  ηνπο, ηνπο  εξγνδνηηθνχο 
– θπβεξλεηηθνχο ζηελ ΠΝΟ πνπ ρχλνπλ θξνθνδεί-
ιηα δάθξπα γηα ηα βάζαλα ησλ λαπηεξγαηψλ, ελψ  
βάδνπλ πιάηε γηα λα πεξάζεη ζαλ νδνζηξσηήξαο 
ε λέα δέζκε ησλ αληεξγαηηθψλ κέηξσλ θπβέξλε-
ζεο-ΔΔ-ΓΝΣ ζηα πιαίζηα ηεο 2

εο
 αμηνιφγεζεο,      

ηεο πνξείαο ηνπ ηξίηνπ Μλεκνλίνπ, πξνθεηκέλνπ 
λα ζπλερηζηεί ε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ζηνπο  
εθνπιηζηέο θαη ζηνπο κεγάινπο επηρεηξεκαηηθνχο 
νκίινπο.  

 ηε ζπλάληεζε, πνπ έγηλε 5 Γελάξε, κε ηνλ 
ππνπξγφ Ναπηηιίαο Π. Κνπξνπκπιή, ηνλ πθπ-
πνπξγφ Δξγαζίαο Αλ. Πεηξφπνπιν θαη ηελ 
ΠΝΟ, ηα ζσκαηεία ΠΕΜΕΝ - ΣΕΦΕΝΩΝ - 
ΠΕΕΜΑΓΕΝ έζεζαλ ηα αηηήκαηα πνπ πξφβαιαλ 
νη λαπηεξγάηεο ζηελ πξφζθαηε 9ήκεξε απεξγία 

ηνπο, ηελ θαηάξγεζε ησλ αληεξγαηηθψλ αληηιατθψλ 
λφκσλ - 4387/2016 λφκνο ιαηκεηφκνο γηα ηελ θνη-
λσληθή αζθάιηζε, θνξνεπηδξνκή, ηελ αλαλέσζε 
ησλ Δ κε απμήζεηο ζε κηζζνχο, ζπληάμεηο,       
θνηλσληθέο παξνρέο, κε θξηηήξην ηελ θάιπςε ησλ 
απσιεηψλ θαη ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηεο λαπηεξ-
γαηηθήο νηθνγέλεηαο. 

Με απχζκελν ζξάζνο  ν πθππνπξγφο Δξγαζίαο   
κε δειηίν Σχπνπ  δήισζε: «βάδνπκε άιια ζεκέιηα 
ζηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε, θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ 
λόκνπ 4387, ιακβάλνληαη ππόςε ηα ηδηαίηεξα    
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λαπηηθνύ επαγγέικαηνο»!   

Γειαδή, εμσξατζκφο ηεο πνιηηηθήο πνπ ηζαθίδεη 
ηνπο λαπηεξγάηεο, εκπαηγκφο θαη ανξηζηνινγί-
εο... πξνθαιώληαο ηελ νξγή θαη ηελ αγαλάθηεζε 
ησλ λαπηεξγαηώλ 

Ο ίδηνο, κάιηζηα, επηβεβαίσζε ηα φζα θαηαγγέι-
ινπλ ηα λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία φηη δελ θαηαβάι-
ινληαη ζπληάμεηο γηαηί δελ έρνπλ εθδνζεί νη 
ζρεηηθνί εγθχθιηνη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 4387, 
ζεκεηψλνληαο πσο «ηα όζα θπθινθνξνύλ γηα ην 
ύςνο ησλ ζπληάμεσλ αθόκα είλαη ζηνλ αέξα γηαηί 
δελ έρεη εθδνζεί ε εγθύθιηνο πνπ ζα ξπζκίδεη ηηο 
ιεπηνκέξεηεο. Τα πνζά πνπ αθνύγνληαη θαηά ζπλέ-
πεηα δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα».  

Παξνπζίαζε σο θαηφξζσκα φηη «πξνζσξηλέο 
ζπληάμεηο έρνπλ μεθηλήζεη λα θαηαβάιινληαη», ελψ 
ζεκείσζε φηη «ζηηο ζπληάμεηο ρεξείαο αθνινπζήζεθε 
ην πξόηππν πνπ ηζρύεη ζηηο άιιεο επξσπατθέο   
ρώξεο, γηα πξνθαλείο ιόγνπο» δειαδή, όηη είλαη 
απνθαζηζκέλνη λα θάλνπλ ηε βξώκηθε δνπιεηά     
γηα ηελ αύμεζε ησλ θεξδώλ ηνπ εθνπιηζηηθνύ   
θεθαιαίνπ ! 

Σα ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ, ΣΔΦΔΝΩΝ, ΠΔΔΜΑ-
ΓΔΝ, κε αλαθνίλσζή ηνπο θαηαγγέιινπλ φηη απηφ 
πνπ επηβεβαηψζεθε απφ ηε ζπλάληεζε ήηαλ ε 
πξνζήισζε ηεο θπβέξλεζεο «ζηηο θαηεπζύλζεηο 
ηεο ΕΕ, ηνπ ΔΝΤ, ησλ εθνπιηζηώλ, ζπλνιηθά ηνπ 
θεθαιαίνπ, κε ηελ εθαξκνγή ηεο αληηιατθήο πνιηηη-
θήο ζε βάξνο ησλ δηθαησκάησλ ησλ λαπηεξγαηώλ, 
ησλ εξγαδνκέλσλ» θαη «θαινύλ ηνπο λαπηεξγάηεο, 
όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο ζε νξγάλσζε θαη αγώλα 
γηα θαηάξγεζε ησλ αληηιατθώλ λόκσλ, γηα επαλα-
θνξά ΣΣΕ πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο 
ηνπο, ελάληηα ζηε θνξνιεζηεία, ηελ αλεξγία θαη       
ηε θηώρεηα. Καινύλ επίζεο ηα ζσκαηεία θαη ηελ 
Εθηειεζηηθή Επηηξνπή ηεο ΠΝΟ λα ζπλεδξηάζνπλ 
άκεζα «ζηε βάζε ησλ εμειίμεσλ, γηα ηελ αλάπηπμε 
πνιύκνξθσλ αγσληζηηθώλ θαη απεξγηαθώλ θηλεην-
πνηήζεσλ, ζηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ καο». 

 

(Σπλέρεηα ζηε ζειίδα 3) 

Ο η αιιεπάιιειεο βιάβεο αθηνπιντθώλ πινίσλ, «πξνεηδν-
πνηνύλ» γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ λαπηεξγά-

ηεο θαη επηβάηεο, θαζώο νη εθνπιηζηέο γηα ηε ζσξάθηζε ηεο θεξδν-
θνξίαο ηνπο ζπξξηθλώλνπλ ζπλερώο ηνλ αθηνπιντθό ζηόιν (εηδηθά 
ην ρεηκώλα ε θαηάζηαζε γίλεηαη δξακαηηθή), ελώ ζε έλα κεγάιν κέ-
ξνο ηνπ δηθηύνπ δξνκνινγνύλ πινία ππεξήιηθα θαη ππνζπληήξεηα. 

Τν απνηέιεζκα είλαη έλα αθηνπιντθό ηαμίδη λα θαηαληάεη 
«νδύζζεηα» γηα ηνπο επηβάηεο, λα εμαληινύληαη πιεξώκαηα θαη 
πινία, ελώ ηα λεζηά λα θαηαδηθάδνληαη ζηνλ εθηάιηε ηεο κεξηθήο 
απνκόλσζεο. Να ζεκεησζεί όηη ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν νη νξγαληθέο 
ζπλζέζεηο ησλ πινίσλ, κε απόθαζε ησλ πξνεγνύκελσλ θπβεξ-
λήζεσλ πνπ δηαηεξεί θαη ε ζεκεξηλή, είλαη κεησκέλεο έσο θαη 50%! 

(Σσνέτεια ζηη ζελίδα 4) 

ΠΕΜΕΝ -  ΣΕΥΕΝΩΝ -  ΠΕΕΜΑΓΕΝ  

Απάντηση θα δώσουμε στο δρόμο του αγώνα 
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Η ύλη του παρόντος φύλλου  

έκλεισε στις 26 Γενάρη 2017 

Ο η ζρεδηαζκνί γύξσ από ηα 
ελαιιαθηηθά θαύζηκα θαη ηα 

δηζεθαηνκκύξηα πνπ «πέθηνπλ βξν-
ρή» έρνπλ «θηλεηνπνηήζεη» ηδηαίηεξα 
ηνπο εθνπιηζηέο, νη νπνίνη δηεθδη-
θνύλ κεξηηθό από ηελ πίηα. 

Τν έξγν ηνπ πισηνύ ζηαζκνύ ζηελ 
Αιεμαλδξνύπνιε έρεη αλαιάβεη ε «Gas 
Τrade» ηνπ νκίινπ Κνπεινύδνπ, ελώ 
ζηηο 22 Δεθέκβξε ε εηαηξεία «Gas Log», 
ηνπ Πηη Ληβαλνύ, αλαθνίλσζε ηε ζπκ-
κεηνρή ηεο κε 20% ζην κεηνρηθό θεθά-
ιαην ηεο «Gastrade». Η εηαηξεία ηνπ Πηη 
Ληβαλνύ ειέγρεη 18 LNG carriers 
(πγξαεξηνθόξα πινία), εθ ησλ νπνίσλ 
13 είλαη ζε ιεηηνπξγία θαη 5 ππό λαπ-
πήγεζε. Επίζεο, δηαρεηξίδεηαη γηα ινγα- 
ξηαζκό ηξίησλ άιια ηέζζεξα LNG 
carriers, ελώ επηπιένλ 9 πινία ειέγρεη 
ε ζπγαηξηθή ηεο «GasLog», «Partners LP». 

Ο όκηινο Αγγειηθνύζε «Maran 
Gas», πνπ έξρεηαη πξώηνο κε 32 
πγξαεξηνθόξα πινία), ζηηο 16 Δεθέκ-
βξε παξήγγεηιε ζηα λαππεγεία 
«Daewoo» ηελ θαηαζθεπή κίαο πισηήο 
δεμακελήο απνζήθεπζεο θαη αεξην-
πνίεζεο θπζηθνύ αεξίνπ (FSRU). Τν 
θόζηνο κηαο ηέηνηαο πισηήο δεμακε-
λήο ππνινγίδεηαη όηη αλέξρεηαη πεξί-
πνπ ζηα 300 εθαη. δνιάξηα, ελώ εθηη-
κάηαη όηη πξνζθέξεη κηα επέιηθηε θαη 
θζελή ιύζε εθνδηαζκνύ κηαο πεξην-
ρήο κε θπζηθό αέξην ζε ζύγθξηζε κε 
ηελ αληίζηνηρε ζηεξηαλή εγθαηάζηα-
ζε, πνπ ζηνηρίδεη πνιιαπιάζηα αιιά 
έρεη βέβαηα κεγαιύηεξε δπλαηόηεηα 
παξαγσγήο.  

Σπλνιηθά νη Ειιελεο εθνπιηζηέο 
ήδε δηαζέηνπλ ηνλ ηξίην κεγαιύηεξν 
ζηόιν   δεμακελόπινησλ  κεηαθνξάο  

Υ γ ξ ν π ν η ε - 
κέλνπ θπζηθνύ αεξίνπ (LNG) ζηνλ 
θόζκν, κε 87 πινία απηνύ ηνπ ηύπνπ 
θαη ειέγρνπλ πάλσ από ην 16% ηεο 
παγθόζκηαο κεηαθνξηθήο δπλακηθό-
ηεηαο  LNG. 

Είλαη ζαθέο όηη όιεο απηέο νη δνπ-
ιείεο δηζεθαηνκκπξίσλ θαη νη αληαγσ-
ληζκνί όρη κόλν ζα πιεξσζνύλ από 
ηνλ ειιεληθό ιαό θαη ηνπο άιινπο 
ιανύο ηεο ΕΕ θαη ηεο γύξσ πεξηνρήο, 
ζην πιαίζην ηνπ θαπηηαιηζηηθνύ δξό-
κνπ αλάπηπμεο, αιιά πξνκελύνπλ θαη 
λέα δεηλά, όπσο κε ηξαγηθό ηξόπν 
επηβεβαηώλεηαη θαζεκεξηλά ζηα ζέα-
ηξα ζπγθξνύζεσλ πνπ ππνδαπιίδνπλ 
θαη ζπληεξνύλ νη ηκπεξηαιηζηέο ζηνλ 
αληαγσληζκό ηνπο γηα ηηο πινπηνπα-
ξαγσγηθέο πεγέο θαη ηνπο δξόκνπο 
κεηαθνξάο ηνπο. 

(Σπλέρεηα από ηε ζειίδα 1) 

«Γ ηα ηελ ηξαγηθή θαηάζηαζε πνπ 
αλαγθάδεη εθαηνκκχξηα αλζξψ-

πσλ λα εγθαηαιείςνπλ ηα ζπίηηα ηνπο, 
επζχλε έρνπλ απηνί πνπ βάδνπλ ηνπο 
ιανχο φινπ ηνπ θφζκνπ λα ζθάδνληαη 
ζηνπο πνιέκνπο γηα ην κνίξαζκα ησλ πε-
ηξειαίσλ θαη ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ 
πεγψλ θάζε ρψξαο. 

Οη εγθιεκαηίεο λενλαδί ηεο Υξπ-
ζήο Απγήο ζα θάλνπλ φ,ηη κπνξνχλ 
γηα λα κελ θαηαιάβνπλ νη εξγαδφ-
κελνη φηη θαη γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ 
πξνζθχγσλ αιιά θαη ηελ θαηάζηα-
ζε πνπ δνχκε νη εξγαδφκελνη ζηε 
ρψξα καο, ππεχζπλνη είλαη ηα μέλα 
θαη ηα ληφπηα κνλνπψιηα πνπ θεξ-
δίδνπλ δηζεθαηνκκχξηα απφ ηηο πν-
ιεκηθέο ζπγθξνχζεηο. Απηφο είλαη 
θαη ν ιφγνο πνπ ρξεκαηνδνηνχλ 
θαη ζηεξίδνπλ ηε Υξπζή Απγή φια 
απηά ηα ρξφληα.» 

Σ απηφρξνλα, ε Έλσζε πι-
ιφγσλ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ 

Πεξάκαηνο θαη ην σκαηείν Δξγαδνκέ-
λσλ ζην Γήκν Πεξάκαηνο θάλνπλ θαζα-
ξφ φηη «ζηα ζρνιεία καο θαη ζηα ζπίηηα 
καο δελ ππάξρεη ρώξνο γηα ξαηζηζκό 
θαη μελνθνβία. Απνκνλώλνπκε θάζε ηέ-
ηνηα θσλή πνπ ζα αθνπζηεί. Θέινπκε λα 
κεγαιώζνπλ ηα παηδηά καο κε ηηο αμίεο ηεο 
εηξήλεο, ηεο αιιειεγγύεο, ηεο ζπλεξγαζί-
αο θαη ηεο αγάπεο πξνο ηνλ άλζξσπν».  

 

 

Σ ελ επίζεζε ηεο ΥΑ ζην Γεκνηηθφ 
ρνιείν ζην Πέξακα θαηαδίθαζε 

θαη ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Αηηηθήο, 
κεηά απφ αίηεκα ζπδήηεζεο πνπ θαηέζε-
ζε ε «Λατθή πζπείξσζε», κε εηζεγεηή 
ηνλ Γηάλλε Μαλνπζνγηαλλάθε, ν νπνίνο 
κεηαμχ άιισλ ζεκείσζε:  

«Οη ππφδηθνη εγθιεκαηίεο, λαδηζηέο ηεο 
Υξπζήο Απγήο, κε αζηπλνκηθή ζπλνδεία 
φπσο ζπλήζσο δηεμάγνπλ ηηο επηρεηξήζεηο 
ηνπο, κεηά ηε δνινθνλία ηνπ Π. Φχζζα, 
ηελ δνινθνληθή επίζεζε ζηνπο Αηγχπηη-
νπο ςαξάδεο, ηα ζηειέρε ηνπ ΚΚΔ ζην 
Πέξακα θαη δεθάδεο χπνπιεο επηζέζεηο, 
ηψξα ηα έβαιαλ κε ηα κηθξά πξνζθπγφ-
πνπια πνπ ζα πήγαηλαλ ζην ζρνιείν ζην 
Ηθφλην.  

 

 

ηνρνπνηνχλ ηα πξνζθπγφπνπια θαη 
ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο γηα λα θαιχςνπλ ηηο 
επζχλεο ησλ αθεληηθψλ ηνπο γηα ηελ θαηά-
ζηαζε πνπ βξίζθεηαη ε εξγαηηθή ηάμε, ν 
ιαφο. ηνρνπνηνχλ ηψξα ηα πξνζθπγφ-
πνπια, ζην ζηφρν ηνπο φκσο έρνπλ ηα 
παηδηά φινπ ηνπ θφζκνπ. Δίλαη πνιχ 
ζνβαξφ ην δήηεκα γηαηί αθξηβψο κηιάκε 
γηα παηδηά θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο πνπ 
είλαη παγσκέλνη, πεηλαζκέλνη θαη εγθισβη-
ζκέλνη παξά ηε ζέιεζή ηνπο, κε επζχλε 
ηεο ΔΔ θαη ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο». 

Κ άιεζκα ζηα ζσκαηεία θαη ηνπο 
εξγαδφκελνπο ηνπ Πεηξαηά απεπ-

ζχλεη ην Δξγαηηθφ Κέληξν ηεο πφιεο, 
ψζηε λα ππνδερζνχλ ηα πξνζθπγφπνπια 
«ζαλ λα είλαη παηδηά ηνπο θαη καδί λα δπ-
λακώζνπλ ηνλ αγώλα ελάληηα ζηνπο πνιέ-
κνπο πνπ ζπέξλνπλ ην ζάλαην θαη ηελ 
πξνζθπγηά. 

Σν ΔΚ Πεηξαηά δηεθδηθεί από ηελ 
θπβέξλεζε άκεζα κέηξα ώζηε νη       
πξόζθπγεο λα θαηαιήμνπλ γξήγνξα 
ζηνλ πξννξηζκό πνπ επηζπκνύλ, αιιά 
θαη όζν παξακέλνπλ ζηε ρώξα καο λα 
δνπλ ζε θαηάιιειεο δνκέο θηινμελίαο». 

Σέινο, ηελ ξαηζηζηηθή δξάζε ησλ ρξπ-
ζαπγηηψλ θαηαδηθάδνπλ κε ςεθίζκαηα κηα 
ζεηξά ζσκαηείσλ εθπαηδεπηηθψλ, Δξγαηη-
θψλ Κέληξσλ, Οκνζπνλδηψλ θαη καδηθψλ 
θνξέσλ ηεο Αηηηθήο θαη φιεο ηεο ρψξαο.   

Σραμπουκισμοί χρυσαυγιτών σε δημοτικό σχολείο στο Πέραμα  

Παηκεύμοκ ημοξ κεθνμύξ γηα  
κα ζάρμοκ ημοξ δςκηακμύξ ! 

Η αθλιόηηηα, η καπήλερζη ηξρ ξμόμαηξπ ηξρ Γεοάζι-
μξρ Δεζηξύμη - ζηέλεςξπ ηξρ ΚΚΕ, ποώημ ποξέδοξρ ηηπ 
Έμωζηπ Ναρηώμ ζηξ 246ξ ηεύςξπ ηξρ πεοιξδικξύ ηηπ 
ΠΕΝΕΝ, από ηξμ Α. Νηαλακξγιώογξ επικεθαλή ηηπ πεοι-
θωοιακήπ ξμάδαπ πξρ λειηξρογεί ωπ 5η θάλαγγα  - βοαςί-
ξμαπ ηξρ εθξπλιζηικξύ κεθαλαίξρ ζηξ εογαηικό κίμημα - 
απξηελεί ποόκληζη  για ηξρπ μαύηεπ και ηξρπ λξζηοό-
μξρπ, γεμικόηεοα για ηξρπ μαρηεογάηεπ 

Τα μαράγια ηηπ ηανικήπ πάληπ επιμελώπ κούβξρμ όηι  ξ 
ζύμηοξθξπ Γεοάζιμξπ Δεζηξύμηπ αμδοώθηκε μέζα ζηιπ 
γοαμμέπ ηηπ Κξμμαηικήπ Οογάμωζηπ Ναρηεογαηώμ ηξρ 
ΚΚΕ. Σηέλεςξπ ποώηηπ γοαμμήπ ζηξ μαρηεογαηικό κίμημα.  

 Όλξι εμείπ ξι μαύηεπ ηιμάμε ηη μμήμη ηξρ Γεοάζιμξρ 
Δεζηξύμη  και  ηωμ άλλωμ ποωηξπόοωμ μαρηεογαηώμ, με 
μέξρπ αγώμεπ για ηημ ικαμξπξίηζη ηωμ ζύγςοξμωμ αμα-
γκώμ ηξρ κλάδξρ γεμικόηεοα ηηπ εογαηικήπ ηάνηπ, για ηη 
καηάογηζη ηηπ εκμεηάλλερζηπ αμθοώπξρ από άμθοωπξ.     

Μιςάληπ Χαμπξρλίδηπ 
μέλξπ ηξρ ΔΣ ηηπ ΠΕΝΕΝ από ηξ 1983 μέςοι ηξ 1990 

 

Στη μνήμη τοσ Γ. Δεστούνη ο Νταβάρας Ζήσης 
προσυέρει για ενίστσση της «Ν» 35 εσρώ. 

Μ έζα ζε ζπλζήθεο 
δηάιπζεο ηνπ αθην-

πιντθνχ δηθηχνπ ζπγθνηλσ-
ληψλ, κφλν ζαλ θνξντδία ησλ 
λεζησηψλ απφ ηελ θπβέξλε-
ζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ ζα κπν-
ξνχζε λα εθιεθζεί ε αλαθνί-
λσζε ηνπ ππνπξγνχ Ναπηηιί-
αο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο 
θαηά ηελ πεξηνδεία ηνπ ζηε 
άκν, ην Αγαζνλήζη θ.ά. 
αθξηηηθά λεζηά ηνπ αλαηνιη-
θνχ Αηγαίνπ, φηη … 
«πινπνηείηαη άκεζα ε ε-
μαγγειία ηνπ πξωζππνπξ-
γνύ γηα λα θαιπθζνύλ κε 
δνξπθνξηθό ηειενπηηθό 
ζήκα όια ηα λεζηά»! 

ηελ Κάιπκλν, κάιηζηα     
ν ππνπξγφο, εμήγγεηιε ηελ 
ίδξπζε Αθαδεκίαο Δκπνξη-
θνχ Ναπηηθνχ ζην λεζί, 
αιιά παξέιεηςε λα δηεπθξηλί-
ζεη αλ θαη απηή ε ΑΔΝ ζα 
είλαη ρσξίο «πφζηκν λε-
ξφ»… γηα ηνπο ζπνπδαζηέο, 
φπσο ζπκβαίλεη ήδε ζηελ 
ΑΔΝ     Αζπξνπχξγνπ!  

Σέινο, θαηά ηε ιεηςή… 
πεξηνδεία ηνπ απφ ηνπο      
Λεηςνχο ν ππνπξγφο κελ 
έρνληαο λα πξνζθέξεη νχηε 
θαλ ππνζρέζεηο, ραξαθηήξη-
ζε ηελ επίζθεςε σο «εζληθή 
απνζηνιή»… 

Ση ελλνεί ππνπξγφο θαη ε 
θπβέξλεζε «σο εζληθή απν-
ζηνιή» θαίλεηαη απφ ην 
έγγξαθν - απάληεζε ηνπ  
πθππνπξγνχ ΤΝΑΝΠ, Ν. 
αληνξηληνχ, ζε ζρεηηθή ε-
ξψηεζε ζηε Βνπιή, φπνπ 
κεηαμχ ησλ άιισλ αλαθέξεη 
φηη      ε θπβέξλεζε ζρεδηά-
δεη ηελ «πξννπηηθή θαηνί-
θεζεο 28 κηθξώλ λεζηώλ 
ηνπ Αηγαίνπ κε ζηόρν ηα 
λεζηά απηά     λα απνθηή-
ζνπλ νηθνλνκηθή δξαζηε-
ξηόηεηα γηα εζληθνύο θπξί-
ωο ιόγνπο». 

Πξφθεηηαη γηα ζρεδηαζκφ 
πνπ πξνθαλψο ζρεηίδεηαη κε 
ηνλ θαζνξηζκφ ηεο Απνθιεη-
ζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εψλεο 
(ΑΟΕ), ε δηεπζέηεζε ηεο  
νπνίαο απνηειεί ζεκείν     
ηξηβήο ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ 
ησλ αζηηθψλ ηάμεσλ Διιά-
δαο - Σνπξθίαο, πνπ απα-
ληήζεθε θαη πάιη πξνθιεηηθά 
απφ ηελ Άγθπξα. 

Ζ θίλεζε απηή ηεο θπβέξ-
λεζεο δελ κπνξεί λα εθηη-

κεζεί απνζπαζκαηηθά αιιά 
εληαγκέλε ζηε γεληθφηεξε 
θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί  
ζην Αηγαίν θαη ηελ  επξχηεξε 
πεξηνρή. 

Ζ φμπλζε ησλ αληηζέζεσλ 
κεηαμχ ειιεληθήο θαη ηνπξθη-
θήο αζηηθήο ηάμεο επεξεάδε-
ηαη άκεζα απφ ηηο εμειίμεηο 
ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 
Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, ηεο 
Μέζεο Αλαηνιήο, ηεο Βφξεη-
αο Αθξηθήο θαη κπνξεί λα 
απνηειέζεη βαζηθφ παξάγν-
ληα ππξνδφηεζεο ηεο 
άκεζεο πνιεκηθήο εκπινθήο 
ηεο Διιάδαο. 

Οη πεξηνρέο ηνπ Αηγαίνπ 
θαη ηεο Θξάθεο απνηεινχλ  
ηα πηζαλά πεδία πνιεκηθήο 
ζχγθξνπζεο αλάκεζα ζηηο 
αζηηθέο ηάμεηο ησλ γεηηνλη-
θψλ θξαηψλ Διιάδαο θαη 
Σνπξθίαο, κε ελδερφκελε 
εκπινθή θαη εκβφιηκσλ ζρε-
δηαζκψλ ηεο Αιβαλίαο θαη 
ηεο ΠΓΓΜ, πνπ ηα ηειεπηαία 
ρξφληα αλαπηχζζνπλ ζηελή 
πνιηηηθή - ζηξαηησηηθή ζπ-
λεξγαζία κε ηελ Σνπξθία.  

πλνιηθά ηε «ζθξαγίδα»  
ζηηο εμειίμεηο ζηελ πεξηνρή 
ησλ Βαιθαλίσλ βάδεη ε δηεχ-
ξπλζε ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΝΑΣΟ, 
ηνπο ζρεδηαζκνχο ησλ νπνίσλ 
πξνσζνχλ ήδε ελεξγά ε  
ειιεληθή αζηηθή ηάμε θαη ε 
ειιεληθή θπβέξλεζε (αξκάδα 
ζην Αηγαίν, αμηνπνίεζε βά-
ζεσλ, ζηήξημε επηρεηξήζεσλ 
ζε Βαιθάληα, Οπθξαλία θ.ιπ.). 

Ο θίλδπλνο πνιεκηθήο 
ζχξξαμεο θαη ζηελ πεξη-
νρή καο είλαη ππαξθηφο,   
κε θαηαζηξνθηθέο ζπλέ-
πεηεο γηα ηνπο ιανχο.  

Γη’ απηφ ρξεηάδεηαη λα δπ-
λακψζεη ε πάιε ελάληηα ζηε 
ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζηνπο 
ηκπεξηαιηζηηθνχο ζρεδηα-
ζκνχο, ζηηο μέλεο βάζεηο, 
ζηελ αιιαγή θαη επαλαράξα-
με ησλ  ζπλφξσλ ηεο πεξην-
ρήο, πνπ κεζνδεχνπλ ηα 
ηκπεξηαιηζηηθά θέληξα.  

Να εληζρπζεί ε θνηλσληθή 
ζπκκαρία ηεο εξγαηηθήο ηά-
μεο πνπ παιεχεη ζηαζεξά γηα 
ηνλ απεγθισβηζκφ ηεο Διιά-
δαο απφ ηηο ηκπεξηαιηζηηθέο 
ελψζεηο θαη ηνλ θαπηηαιηζηηθφ 
δξφκν αλάπηπμεο πνπ είλαη ε 
αηηία ησλ πνιέκσλ, λα θαηα-
θηήζεη  ηελ Δξγαηηθή Δμνπζία.  

Σα νησιά και η όξυνση των αντιθέσεων 

ελληνικής και τουρκικής αστικής τάξης 

ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΚΑΤΙΜΑ  

Πολύμορφες ενισχύσεις στους επιχειρηματικούς  
ομίλους και επικίνδυνοι ανταγωνισμοί 

Ζ  ελίζρπζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ κεγάισλ επηρεηξεκα-
ηηθψλ νκίισλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

Δλέξγεηαο θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ επηδηψμεσλ ηεο αζηηθήο ηάμεο 
γηα ηε κεηαηξνπή ηεο Διιάδαο ζε ελεξγεηαθφ θφκβν πξνθεηκέλνπ 
λα αλαβαζκίζεη ηνλ εηδηθφ ηεο ξφιν ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, πνπ 
θαίγεηαη απφ ηνπο ζθνδξνχο αληαγσληζκνχο γηα ηνλ έιεγρν 
ησλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ θαη ησλ δηαδξφκσλ ηνπο, απνηεινχλ 
ζηξαηεγηθή ηεο θπβέξλεζεο.  

Δίλαη επίζεο δεηήκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ θαη άιια ηκήκαηα 
ηεο αζηηθήο ηάμεο ηεο Διιάδαο, φπσο νη εθνπιηζηέο, πνπ κεηα-
θέξνπλ θπξίσο θπζηθφ αέξην, αιιά θαη νη κεγαινθαηαζθεπα-
ζηέο, ιφγσ αλάπηπμεο ππνδνκψλ. Αιιά θαη ε ζπκβνιή ζηε 
ζσξάθηζε ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο ησλ επξσελσζηαθψλ 
κνλνπσιίσλ αλαβαζκίδεη ηελ Διιάδα σο ελεξγεηαθφ θφκβν. 
Οι' απηά είλαη δεηνχκελα ηεο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΗ-
ΕΑ - ΑΝΔΛ, πνπ εθθξάδεηαη θαη κέζα απφ ηελ πξνψζεζε ησλ 
ιεγφκελσλ «ελαιιαθηηθψλ» ή «πξάζηλσλ» θαπζίκσλ. 

«Κίνητρα» κάθε είδους  
για τη διαμόρφωση υποδομών 

ηελ «θαηεχζπλζε» πνπ αλαθέξεη ν Γ. ηαζάθεο, ε θπβέξ-
λεζε απφ θνηλνχ κε ηα ππφινηπα αζηηθά θφκκαηα ςήθηζαλ ζηηο 
23 Ννέκβξε ζηελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο, θαη κάιηζηα κε ζπλν- 
πηηθέο δηαδηθαζίεο, ην λνκνζρέδην κε ηίηιν: «Γηα ηελ αλάπηπμε 
ππνδνκώλ ελαιιαθηηθώλ θαπζίκσλ θαη κεηαθνξώλ, απιν-
πνίεζε δηαδηθαζίαο αδεηνδόηεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

Σν λνκνζρέδην ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε ιίζηα κε ηα πξνα-
παηηνχκελα πνπ έρεη ζπκθσλήζεη ε θπβέξλεζε κε ηνπο 
«ζεζκνχο» γηα ην θιείζηκν ηεο δεχηεξεο «αμηνιφγεζεο». Σν 
θχξην κέξνο ηνπ ήηαλ ε ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία 
ηεο θνηλνηηθήο Οδεγίαο 24/2014, ε νπνία πξνβιέπεη «ηελ ππν-
ρξεσηηθή ζέζπηζε Δζληθνχ Πιαηζίνπ Πνιηηηθήο» κε θίλεηξα, 
φπσο εληζρχζεηο, επηδνηήζεηο θαη θνξναπαιιαγέο γηα ηνπο 
κνλνπσιηαθνχο νκίινπο γηα ηελ παξαγσγή «λέσλ πξάζηλσλ 
εκπνξεπκάησλ» θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ πγξαεξίνπ (LPG), ηνπ 
πεπηεζκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (CNG), ηνπ πγξνπνηεκέλνπ θπζη-
θνχ αεξίνπ (LNG) θαη ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη παξάιιεια 
πιεζψξα δηεπθνιχλζεσλ θαη απινπνηήζεσλ γηα ηε fast track 
αδεηνδφηεζε ησλ επελδχζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δεκηνπξγία 
θαη ηε δηακφξθσζε θαηάιιεισλ ππνδνκψλ γηα ηέηνηα θαχζηκα, 
ζε ιηκάληα, καξίλεο, αεξνδξφκηα, δξφκνπο θ.ιπ.  

Βεβαίσο, φια απηά απνηεινχλ κέζα ελίζρπζεο ηνπ θεθα-
ιαίνπ, φισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ πνπ εκπιέθνληαη ζ' απηφ ην 
δήηεκα, αιιά ν ειιεληθφο ιαφο, πνπ είλαη θαηαδηθαζκέλνο ζε 
ελεξγεηαθή θηψρεηα, θαλέλα φθεινο δελ ζα έρεη, νχηε θαλ ζηελ 
θάιπςε ησλ δηθψλ ηνπ αλαγθψλ ζε Δλέξγεηα, πέξα ίζσο απφ 
ηε δεκηνπξγία θάπνησλ θαθνπιεξσκέλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

Σρελό φαγοπότι για τα μονοπώλια 

Σν ηξειφ θαγνπφηη πνπ ζηήλεη ε θπβέξλεζε γηα ηνπο κνλν-
πσιηαθνχο νκίινπο κε ηελ πξνψζεζε ησλ ιεγφκελσλ ελαιια-
θηηθψλ θαπζίκσλ, ζπλερίδνληαο απφ εθεί πνπ ζηακάηεζαλ νη 
πξνεγνχκελεο αληηιατθέο θπβεξλήζεηο, αλαδεηθλχεηαη κέζα 
απφ ηελ πξνψζεζε ηνπ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ LNG 
θαη ησλ ππνδνκψλ, νη νπνίεο ήδε πξνγξακκαηίδνληαη ηφζν κε 
ηελ επέθηαζε ηνπ ζηαζκνχ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ 
πνπ βξίζθεηαη ζηε Ρεβπζνχζα, φζν θαη κε ηνλ πισηφ ζηαζκφ 
πνπ πξνεηνηκάδεηαη ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε, ελψ απφ ην 2014 
έρνπλ μεθηλήζεη νη κειέηεο, κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ 
«Poseidon Med» I θαη ΗΗ, γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζηαζκνχ LNG 
ζηνλ Πεηξαηά κε πξννπηηθή λα απνηειεί θεληξηθφ ζεκείν αλε-
θνδηαζκνχ πινίσλ γηα ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, φπσο θαη ζηα 
ιηκάληα ηεο Πάηξαο, ηνπ Ζξαθιείνπ θαη ηεο Ζγνπκελίηζαο. 

Σν «Poseidon Med» ρξεκαηνδνηείηαη θαηά 50% απφ ηελ 
Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ζπγθεθξηκέλα ην πξφγξακκα 
«πλδένληαο ηελ Δπξψπε» (Connecting Europe Facility 
Transport), πξνυπνινγηζκνχ 22,4 δηζ. επξψ, ηα νπνία βέβαηα 
ζα πάλε ζηηο ηζέπεο ησλ κνλνπσιίσλ. 

Όζνλ αθνξά ην ζηαζκφ ζηε Ρεβπζνχζα, ν νπνίνο αλήθεη 
ζηνλ ππφ ηδησηηθνπνίεζε ΓΔΦΑ, ήδε βξίζθεηαη ζε θάζε 
αλαβάζκηζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή ηξίηεο 
δεμακελήο απνζήθεπζεο LNG, ηελ αχμεζε ηνπ ξπζκνχ αεξην-
πνίεζεο ηνπ ζηαζκνχ θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ ιηκεληθψλ εγθα-
ηαζηάζεσλ. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρε-
ηαη ζε 156,25 εθαη. επξψ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 80 εθαη. επξψ 
πξνέξρνληαη απφ δάλεην ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχ-
ζεσλ. Σν ππφινηπν θφζηνο θαιχπηεηαη θαηά 35% απφ ην Πξφ-
γξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ θαη 
θαηά 15% απφ ίδηα θεθάιαηα ηνπ ΓΔΦΑ. 

Όζν γηα ηνλ πισηφ ζηαζκφ ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο, ε ΔΔ ηνλ 
έρεη ραξαθηεξίζεη έξγν θνηλνχ ελδηαθέξνληνο (PCI- Project of 
Common Interest - Καλνληζκφο ΔΔ 347/2013), δειαδή έξγν 
πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ ΔΔ, ελψ έρεη εληαρζεί θαη ζηα 27 έξγα 
πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ γηα ηελ ελεξγεηα-
θή ηεο αζθάιεηα. 

Σν έξγν ζα εγθαηαζηαζεί 17,6 ρικ. λνηηνδπηηθά ηνπ ιηκέλα 
ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο, ε πισηή κνλάδα ηνπ ζα δηα-ζέηεη απν-
ζεθεπηηθνχο ρψξνπο 170.000 θπβηθψλ κέηξσλ θαη δπλαηφηεηα 
παξνρήο θπζηθνχ αεξίνπ ζην ζχζηεκα έσο 6,1 δηζ. θπβηθά κέ-
ηξα εηεζίσο. Θα ζπλδέεηαη κε ην εζληθφ ζχζηεκα θπζηθνχ 
αεξίνπ κε αγσγφ κήθνπο 28 ρικ. θαη κέζσ ηνπ αγσγνχ απηνχ 
ην αεξηνπνηεκέλν LNG ζα πξνσζείηαη ζηηο αγνξέο ηφζν ηεο 
Διιάδαο φζν θαη ηεο επξχηεξεο πεξηθέξεηαο, ηεο Ννηηναλαηνιη-
θήο Δπξψπεο, φπσο ζε Βνπιγαξία, Ρνπκαλία, εξβία, ΠΓΓΜ, 
Οπγγαξία θαη Οπθξαλία. Δλψ ζα ζπλδέεηαη κε ηνπο αγσγνχο 
IGB θαη TAP. 

Όια απηά, βέβαηα, ζην θφλην ησλ αληαγσληζκψλ ηκεκάησλ 
ηνπ θεθαιαίνπ, ηκπεξηαιηζηηθψλ θξαηψλ θαη ελψζεσλ, φπσο 
κεηαμχ ΖΠΑ - ΔΔ - Ρσζίαο πνπ ζπγθξνχνληαη ζηελ πεξηνρή, 
μεδηπιψλνληαο ηα δηαθνξεηηθά - αληαγσληζηηθά ή ζπκπιεξσ-
καηηθά - ζρέδηα γηα ηηο ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο πεξάζκαηνο 
ησλ αγσγψλ θαη ηα πξνηηκψκελα θαχζηκα.  

Αληαγσληζκνί πνπ πξνθαινχλ «αβεβαηφηεηεο» γηα ηελ πιν-
πνίεζε ησλ θάζε θνξά ζρεδίσλ, αιιά θαη κεγάινπο θηλδχλνπο 
γηα ηνπο ιανχο. Δλψ θαη νη αληαγσληζκνί κεηαμχ ηεο ειιεληθήο 
θαη ηεο ηνπξθηθήο αζηηθήο ηάμεο έρνπλ ζρέζε θαη κ' απηά ηα 
ζρέδηα αθνχ θαη ε Σνπξθία ελδηαθέξεηαη λα αλαβαζκηζηεί σο 
θξάηνο πνπ κπνξεί λα εληαρζεί ζηε κεηαθνξά θπζηθνχ αεξίνπ 
απφ ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην ζηελ 
Δπξψπε. 

Από άρθρο ζηον 

«Ριζοζπάζηη» 

 ηης Κσριακής  

15 Γενάρη 2017 

Οι εφοπλιστές έχουν πέσει σαν τα κοράκια στο «ψητό» 

 Σνπιάρηζηνλ 23 επηβαίλνληεο έραζαλ ηε δσή 
ηνπο, 20 ηξαπκαηίζηεθαλ θαη 17 ήηαλ νη αγλννχ-
κελνη, απφ θσηηά πνπ μέζπαζε ζε θεξηκπφη κε 
ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ επηβαηψλ λα πιεζηάδεη 
ηνπο 200, αλήκεξα ηελ πξσηνρξνληά, 01/01/2017, 
ζηελ Ηλδνλεζία. 
 Πεξίπνπ 30 άλζξσπνη έραζαλ ηε δσή ηνπο, ηα 
Υξηζηνχγελλα 25/12/2016, φηαλ ην ζθάθνο κε 45 
επηβάηεο βπζίζηεθε ζηε ιίκλε Αιβέξηνπ, ζηε 
δπηηθή Οπγθάληα. Απηή είλαη ε δεχηεξε λαπηηθή 
ηξαγσδία κέζα ζε ιίγεο εκέξεο ζηηο ιίκλεο ηεο 
Οπγθάληαο, θαζψο άιινη πεξίπνπ 20 άλζξσπνη 
πλίγεθαλ κε ηνλ ίδην ηξφπν ζηε Λίκλε Βηθηφξηα, 
23/12/2016. 
 Σνπιάρηζηνλ 18 είλαη νη λεθξνί απφ ηε βχζηζε 
πινηαξίνπ κε 40 επηβάηεο ζηνλ πνηακφ Γάγγε 
ζηα βφξεηα ηεο Ηλδίαο, 14/01/2017, σζηφζν, νη 
αξρέο εθηηκνχλ φηη ν αξηζκφο ησλ λεθξψλ ζα 
απμεζεί. 

Αύξηση των απαγωγών  
από την πειρατεία για το 2016 
χκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ IMB ην 

2016 θαηαγξάθεθαλ 191 ζπκβάληα πεηξαηείαο θαη 
έλνπιεο ιεζηείαο ζηηο ζάιαζζεο. 

Σν 2016, νη πεηξαηέο ζαιηάξηζαλ ζε 150 πινία, 
ππξπφιεζαλ 12 θαη θαηέιαβαλ 7, ελψ 22 επηζέ-
ζεηο εκπνδίζηεθαλ. Οη απαγσγέο ηξηπιαζηάζζε-
θαλ ζε ζρέζε κε ην 2015, κε ην αξηζκφ ησλ νκή-
ξσλ λα αλέξρεηαη ζε 151. 

Ο Κφιπνο ηεο Γνπηλέαο παξέκεηλε πξψηνο γηα 
ην 2016, κε απαγσγή 34 αηφκσλ ζε 9 επηζέζεηο, 
ελψ 3 πινία θαηειήθζεζαλ.  

ηε Νηγεξία ην 2016 ζεκεηψζεθαλ 36 γεγνλφηα 
απφ 14 ην 2015. ηηο επηζέζεηο ζπκπεξηιακβάλν-
ληαη θαη 9 θσηηέο. Οξηζκέλεο επηζέζεηο έγηλαλ 
ζρεδφλ 100 λ.κ. απφ ηελ αθηή. 

ηε ζάιαζζα γχξσ απφ ηε Μαιαηζία θαη ηελ 
Ηλδνλεζία απήρζεζαλ 28 άηνκα απφ ηα ξπκνπι-
θά, θνξηεγίδεο, αιηεπηηθά ζθάθε, θαη πην πξφ-
ζθαηα εκπνξηθά πινία. ηελ Ηλδνλεζία ηα πεξη-
ζηαηηθά ην 2016 κεηψζεθαλ ζε 49, απφ 108 ην 
2015, ελψ ηα πεξηζζφηεξα ήηαλ κηθξνθινπέο. 

ηε νκαιία ην 2016 ην IMB θαηέγξαςε δχν 
γεγνλφηα. ην έλα νη πεηξαηέο πξνζπάζεζαλ λα 
ζαιηάξνπλ ζε έλα θνληέηλεξζηπ ζην Κφιπν ηνπ 
Aden θαη ζην άιιν έβαιαλ θσηηά ζε έλα Γ/Ξπινην 
300 λ.κ. απφ ηελ αθηή ηνλ Οθηψβξην.  

11 επηζέζεηο αλαθέξζεθαλ ζην Πεξνχ, 10 απφ 
απηά ζην Callao, απφ θαλέλα ην 2015. Ο αξηζκφο 
ησλ επηζέζεσλ κεηψζεθε ζε 7 ζην Vung Tau 
ηνπ Βηεηλάκ, απφ 15 ην 2015 θαη ζε 3 ζην  Μπαλ-
γθιαληέο  απφ 11 ην 2015. 

ΠΡΟΥΤΓΕ και ΜΕΣΑΝΑΣΕ 

παγώνουν στη στεριά  
και πνίγονται στη θάλασσα 

Ο «θξάρηεο», ηα παγσκέλα λεξά ηεο ζάιαζζαο θαη 
ησλ πνηακψλ, νη δχζβαηεο πεξηνρέο, νη αληίμνεο θαηξηθέο 
ζπλζήθεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζσκαηηθή εμάληιεζε, 
απφ ηε δηαδξνκή ρηιηνκέηξσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη 
μεξηδσκέλνη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πξνθαινχλ ην ζάλα-
ηφ ηνπο, φπσο ηηο ηειεπηαίεο κέξεο έλαο ζηνλ Έβξν, έλαο 
ζηε Μπηηιήλε θαη 10 ζηε Βνπιγαξία, ελψ άιινη 4 λεθξνί 
θαη πεξίπνπ 180 αγλννχκελνη απφ λαπάγην, πνπ ζπλέβε 
14 Γελάξε αλνηθηά ησλ ιηβπθψλ αθηψλ, πξνζηέζεθαλ 
ζηνπο πεξίπνπ 4.600 πληγκέλνπο ζηε Μεζφγεην θαη ην 
Αηγαίν ην 2016. 

Σ ν Γηνηθεηηθφ πκβνχιη-
ν ηνπ πιιφγνπ πνπ-

δαζηψλ ΑΔΝ Αζπξνπχξγνπ 
κε αλαθνίλσζή ηνπ ηνλίδεη: 

Οη λένη λαπηεξγάηεο 
έρνπκε πείξα. Έρνπκε ηαμηδέ-
ςεη ζε απηέο ηηο πεξηνρέο, 
έρνπκε δεη πψο βγαίλνπλ ηα 
πινχηε ησλ εθνπιηζηψλ θαη 
ησλ βηνκήραλσλ κέζα απφ 
ηνπο πνιέκνπο γηα ηελ θαηά-
θηεζε λέσλ αγνξψλ ζην δξφ-
κν ηνπ πεηξειαίνπ. Έρνπκε 
πάξεη κέξνο ζε νκάδεο δηά-
ζσζεο ησλ πξνζθχγσλ πνπ 
ζαιαζζνπλίγνληαη θαηά ρηιηά-
δεο ζηελ Οδχζζεηα ηνπο γηα 
έλα θαιχηεξν αχξην. 

Οη θαζίζηεο ηεο Υξπζήο 
Απγήο είλαη κπξάβνη ησλ  
εθνπιηζηψλ, ησλ αθεληηθψλ, 
ρχλνπλ ην θαζηζηηθφ ηνπο 
δειεηήξην γηα λα θνβίζνπλ, 
λα ηξνκνθξαηήζνπλ θαη     
θάζνληαη "ζνχδα" κπξνζηά 
ζηα αθεληηθά, ζηήλνπλ δνπ-
ιεκπνξηθά γξαθεία γηα ηνπο       
εξγαδφκελνπο, δηεθδηθνχλ   
λέα πξνλφκηα, αθνξνιφγεην   
πεηξέιαην θ.ά. γηα ηνπο εθν-

πιηζηέο ηελ ψξα πνπ ν ιαφο        
ην ρξπζνπιεξψλεη, ηελ ψξα 
πνπ ηα ζρνιεία θαη ηα ζπίηηα 
καο δελ έρνπλ ζέξκαλζε.  

Αληίπαινο καο είλαη ε  
πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο  
ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ, ηεο ΔΔ θαη ηνπ 
ΝΑΣΟ πνπ θάλνπλ πνιέκνπο 
κε ζχκαηα κφλν ηνπο ιανχο. 
Δίλαη νη ίδηνη πνπ επζχλνληαη 
γηα ηελ θαηάζηαζε ζηα ζρν-
ιεία θαη ηηο νηθνγέλεηεο καο.  

Διεκδικούμε μαζί με                   
τα εργατικά σωματεία: 

 ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε 
θαη ηνλ εκβνιηαζκφ ειιελφ-
πνπισλ θαη πξνζθπγφπνπ-
ισλ 

 ηελ εθπαίδεπζε, ηε ζίηηζε, 
ηε κεηαθνξά, ηε δηεξκελεία 

 ηε λνκηθή βνήζεηα ησλ αλή-
ιηθσλ πξνζθχγσλ 

 θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο 
γηα κηα νπζηαζηηθή εθπαη-
δεπηηθή δηαδηθαζία ηφζν 
ζηνπο ρψξνπο θηινμελίαο 
φζν θαη ζηα ζρνιεία πνπ    
ζα ππνδερζνχλ πξνζθπγφ-
πνπια. 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ στα ΠΡΟΥΤΓΟΠΟΤΛΑ  

απφ ηνπο ζπνπδαζηέο ΑΔΝ Αζπξνπχξγνπ 

«Δεν υπάρχουν άπαρτα φρούρια  
για τους κομμουνιστές !» 

ηηο 10 Γελάξε ηνπ 1950 δνινθνλείηαη ζηε Μαθξφ-
λεζν, έπεηηα απφ άγξηα βαζαληζηήξηα πνπ θξάηεζαλ 
33 νιφθιεξεο κέξεο, ν θνκκνπληζηήο Δεκήηξεο Ταηά-
θεο, λαπηίινο αμησκαηηθφο, Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο 
Οκνζπνλδίαο Διιεληθψλ Ναπηεξγαηηθψλ Οξγαλψζε-
σλ, ηεο ζξπιηθήο ΟΕΝΟ. 

Οη δήκηνί ηνπ έθαλαλ φ,ηη κπνξνχζαλ γηα λα ιπγί-
ζνπλ ηνλ Σαηάθε, ψζηε λα απνηειέζεη παξάδεηγκα γηα 
ηνπο ππφινηπνπο Μαθξνλεζηψηεο. Γελ ηα θαηάθεξαλ 
φκσο. Όηαλ ηνλ ξψηεζαλ γηαηί δελ ππέγξαθε ηελ πεξη-
βφεηε «δήισζε κεηαλνίαο», ψζηε λα ζέζεη ηέξκα ζην 
καξηχξηφ ηνπ, εθείλνο απάληεζε: 

«Σν έθακα γηα λα απνδείμσ πσο φια ηα πιάλα ηεο 
αλζξψπηλεο αληνρήο, νη αγσληζηέο ηα μεπεξλάλε, φηαλ 
πηζηεχνπλ θαη ζέινπλ. Γελ ππάξρνπλ άπαξηα θξνχξηα 
γηα ηνπο θνκκνπληζηέο!». 
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ε πλήρη εξέλιξη η ΕΠΙΘΕΗ  
ΚΤΒΕΡΝΗΗ και ΕΥΟΠΛΙΣΩΝ 
στα δικαιώματα των ναυτεργατών 

Έμμεση φορολογία: 

Απφ ηελ 1ε Γελάξε: Γηνγθψλνληαη 
νη εηδηθνί θφξνη θαηαλάισζεο ή       
επηβάιινληαη λένη ζε εκπνξεχκαηα 
καδηθήο θαηαλάισζεο, φπσο ζηαζεξή      
ηειεθσλία, θαχζηκα  θίλεζεο,  θαθέ, 
ηζηγάξα, ειεθηξνληθά ηζηγάξα.  

Καηαξγείηαη ε έθπησζε 30% ηνπ 
ΦΠΑ πνπ έρεη δηαηεξεζεί κέρξη ζή-
κεξα ζε λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, κε 
«εμαίξεζε» νξηζκέλα πνπ πεξη-
ιακβάλνληαη ζηελ πξφζθαηε 
λνκνζεηηθή παξέκβαζε θαη απηή 
κφλν  κέρξη ηέινπο ηνπ 2017.  

Άμεση φορολογία: 

Μηζζσηνί θαη ζπληαμηνχρνη 
«βιέπνπλ» πεξαηηέξσ πεξηθν-
πέο ζηηο θαηαβαιιφκελεο απν-
δνρέο ηνπο, κεηά ηελ θαξαηφ-
κεζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ νξίνπ 
απφ ην λφκν - ιαηκεηφκν πνπ 
εθαξκφδεηαη απφ 27/5/2016 θαη 
έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ απφ 
1/1/2016.  

Οη αλαδξνκηθνί θφξνη ζα ππνιν-
γηζηνχλ θαη ζα εηζπξαρηνχλ κε ηελ   
εθθαζάξηζε ησλ θνξνινγηθψλ δειψ-
ζεσλ πνπ ζα γίλνπλ ην 2017. 

Μηζζσηνί θαη ζπληαμηνχρνη κε     
εηήζηα εηζνδήκαηα απφ 9.090 κέρξη 
9.550 επξψ ζα ράζνπλ κέρξη 100 επ-
ξψ ην ρξφλν ελψ θιηκαθσηέο επηβα-
ξχλζεηο ζα έρνπλ φια ηα εηζνδήκαηα 
κέρξη 25.000 επξψ. 

Οη λαπηεξγάηεο κε ηνλ 9ήκεξν      
απεξγηαθφ αγψλα απέηξεςαλ ηελ αχ-
μεζε ηεο άκεζεο θνξνινγίαο, φκσο 
δελ πξέπεη λα εθεζπράδνπλ, γηαηί ηα      
επηηειεία ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ 
«ζεζκψλ», ΔΔ θαη ΓΝΣ, ηνπο έρνπλ 
βάιεη ζην ζηφραζηξφ ηνπο γηα λα κα-
δέςνπλ θη άιιν δεζηφ ρξήκα γηα ηνπο 
εθνπιηζηέο, ην θεθάιαην. 

Ηλεκτρονικές πληρωμές: 

Τπελζπκίδεηαη φηη απφ θέηνο νη 
κηζζσηνί θαη ζπληαμηνχρνη ππνρξεψ-
λνληαη λα δαπαλήζνπλ έλα ειάρηζην 
κέξνο ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο κε πη-
ζησηηθή ή ρξεσζηηθή θάξηα ή άιιν 
κέζν ηξαπεδηθήο πιεξσκήο, δηαθν-
ξεηηθά ζα ρξεψλνληαη κε πξφζζεην 
ραξάηζη 22% επί ηνπ πνζνχ πνπ   
ππνιείπεηαη, αλάινγα κε ην εηζφδεκα.  

Νέα προκλητικά  

προνόμια  

για το κεφάλαιο: 

Σελ ίδηα ψξα, ν θξαηηθφο πξνυπν-
ινγηζκφο γηα ην 2017 πξνβιέπεη λέεο 
θνξνινγηθέο απαιιαγέο, χςνπο 20,4 
εθαηνκκχξηα επξψ, γηα ηηο ηζρπξέο 

επηρεηξήζεηο πνπ ζα   
εληαρζνχλ ζην λέν ιεγφ-
κελν  αλαπηπμηαθφ λφκν. 
Υψξηα νη ζεζκνζεηεκέλεο 
κε ζπληαγκαηηθή ηζρχ      
56 θνξναπαιιαγέο ησλ    
εθνπιηζηψλ, πνπ δηαηή-
ξεζαλ ηφζν νη πξνεγνχ-
κελεο φζν θαη ε ζεκεξηλή 
θπβέξλεζε. 

     H θνξνιεζηεία ηνπ 
ιανχ ζπλδπάδεηαη κε ηε 
δηαξθή ζπκπίεζε ησλ 
θξαηηθψλ θνλδπιίσλ πνπ 
αθνξνχλ ζηελ θάιπςε 

αθφκε θαη ζηνηρεησδψλ αλαγθψλ ηεο      
ιατθήο νηθνγέλεηαο, κε γλψκνλα ηελ 
εκθάληζε ησλ ιεγφκελσλ «πξσην-
γελψλ  πιενλαζκάησλ». 

Όια ηα παξαπάλσ απνηππψ-
λνπλ ηελ εθηεηακέλε αλαδηαλνκή 
εηζνδεκάησλ ζε βάξνο ηεο εξγαηη-
θήο - ιατθήο νηθνγέλεηαο, κε θαηεχ-
ζπλζε ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο 
αλάγθεο ηνπ θεθαιαίνπ.  

ΑΓΡΙΕΤΕΙ η ΥΟΡΟΛΗΣΕΙΑ σε ΜΙΘΟΤ, ΤΝΣΑΞΕΙ, ΛΑΪΚΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ 

ΚΑΣΑΦΕΕΙ ΜΕ ΣΟ «ΕΣΙ ΘΕΛΩ» 

Π αξάιιεια κε ηελ θνξνιεζηεία ηνπ ιανχ εληζρχ- 
εηαη θαη ν θνξνεηζπξαθηηθφο κεραληζκφο κε απφ- 

ηέιεζκα λα έρεη μεθηλήζεη έλα κπαξάδ θαηαζρέζεσλ γηα 
ηηο ιεμηπξφζεζκεο «νθεηιέο» ιατθψλ λνηθνθπξηψλ, πνπ 
εθβηάδνληαη λα «θφςνπλ ην ιαηκφ ηνπο» θαη λα θαηαβά-
ινπλ φζα πεξηζζφηεξα κπνξνχλ απφ ηνπο θφξνπο θαη 
ηα άιια ραξάηζηα πνπ θνξηψζεθαλ ζηηο πιάηεο ηνπο 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο «κλεκνληαθήο πεξηφδνπ» (απφ 
θνξνινγία εηζνδήκαηνο κε ηελ θαηάξγεζε αθνξνιφ-
γεηνπ νξίνπ, θαζψο θαη ηελ θαηάξγεζε ζεηξάο θνξνε-
ιαθξχλζεσλ γηα ηηο ιατθέο δαπάλεο, ηνλ ΔΝΦΗΑ, ην 
ηέινο αιιειεγγχεο θαη ην ηέινο επηηεδεχκαηνο θ.ν.θ.). 

Αληίζηνηρεο πξαθηηθέο θαη «κεζνδνινγία» εθαξκφδεη 
θαη ην Κέληξν Δίζπξαμεο Αζθαιηζηηθψλ Οθεηιψλ ηνπ 
ΗΚΑ. ε απηφ ην πιαίζην, ην Κέληξν Δίζπξαμεο Αζθα-
ιηζηηθψλ Οθεηιψλ απέξξηςε ην αίηεκα ηεο ζπληαμηνχ-
ρνπ γηα ηελ απνδέζκεπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ. 
Δπηπιένλ, ε Σξάπεδα πξνρψξεζε ζηελ θαηάζρεζε 
ρσξίο θαλ λα έρεη ελεκεξψζεη ηελ ζπληαμηνχρν θαη 
κάιηζηα κε ηνλ ηζρπξηζκφ φηη έπξαμε ζε «πλεχκα     
πίζηεσο θαη ζχκθσλα κε ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε». 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 
Γεκνζίσλ Δζφδσλ, ηα ρξέε ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ 
πξνζψπσλ πξνο ηηο ΓΟΤ έθηαζαλ ηα 94,2 δηζ. επξψ. 
Οη λέεο θαηαζρέζεηο πνπ επηβιήζεθαλ κέζα ζην 11κελν 
Γελάξε - Ννέκβξε 2016 μεπέξαζαλ ηηο 131.000, κφλν 
ην Ννέκβξε έθζαζαλ ηηο 22.408.  

Σ ελ πξψηε ζέζε δηαηήξεζαλ θαη θέηνο νη Έιιε-
λεο πινηνθηήηεο ηφζν ζε κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα 

φζν θαη ζε ρξεκαηηθή αμία ηνπ ζηφινπ πνπ θαηέρνπλ.  
χκθσλα κε ηελ Petrofin Research ν ειιελφθηεηνο 

ζηφινο ην 2016 έθζαζε ηα 5.230 πινία κε ζπλνιηθή 
κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα 361.934.047 dwt θαη ηελ ζπλν-
ιηθή ηνπ αμία, ζχκθσλα κε ην Vessels Value, λα απνηη-
κάηαη ζε 84,079 δηζ. δνιάξηα.  

Αθνινπζνχλ: Ηαπσλία κε 80,169 δηζ. $, Κίλα          
κε 68,333 δηζ. $, πγθαπνχξε κε 38,053 δηζ. $, ΖΠΑ 
κε 34,432 δηζ. $, Γεξκαλία κε 31,544 δηζ. $, Ννξβεγία 
κε 30,427 δηζ. $, Ν. Κνξέα κε 21,204 δηζ. $, Γαλία         
κε 19,492 δηζ. $ θαη Μ. Βξεηαλία κε 15,847 δηζ. $. 

Ζ  θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ θαη ν ίδηνο ν πξσ-
ζππνπξγφο είλαη εθηεζεηκέλνη εθζεηάδνληαο ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ εθνπιηζηψλ θαη ηελ πξσηνθα-
ζεδξία ηνπο ζηελ παγθφζκηα λαπηηιία, ρσξίο λα ιέλε 
ιέμε φηη νξγηάδεη ε «καχξε» αλαζθάιηζηε εξγαζία ζηα 
5.230 ειιελφθηεηα  πινία.  

ηα 770 πινία ππφ ειιεληθή ζεκαία κε βάζε ηελ ηε-
ιεπηαία εγθξηηηθή πξάμε ηνπ 2006, ηελ 11ε ηξνπνπνίεζε 
απφ ην 1980 ηνπ φξνπ 8 ηνπ αληεξγαηηθνχ λ. 2687/1953, 
θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηελ ρσξεηηθφηεηα έλαο Α’ Πινί-
αξρνο θαη άιινη 3 έσο 5 λαπηεξγάηεο ζηνπο νπνίνπο εθαξ-
κφδεηαη Δ, θνηλσληθή αζθάιηζε, ελψ νη ππφινηπνη είλαη 
αιινδαπνί αλαζθάιηζηνη θαη κε κηζζνχο ηεο ρψξαο απφ 
ηελ νπνία  πξνέξρνληαη. 

 ηε δίλε θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο, πνπ 
έρεη επηπηψζεηο θαη ζηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία 

βπζίδνληαη νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο κε κηθξνχο ζηφινπο, 
αλάκεζά ηνπο θαη εηαηξείεο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ. 

 Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε είλαη ε Efploia ζπκθε-
ξφλησλ Γ. Λαηκνχ, κε ην ηειεπηαίν ηεο πινίν, 
«Maverick Genesis» 80.700 ηφλσλ ηνπ 2010, λα βγαί-
λεη ζε πιεηζηεξηαζκφ 31 Γελάξε ζην Ulsan ζηε Νφηηα 
Κνξέα. Άιιεο δχν ειιεληθέο εηαηξείεο έρνπλ πξφ-
βιεκα, ε Pyrsos Shipping αιιά θαη ε Marine Man-
agers, ηνπ Φαξξνχ, ε νπνία έθιεηζε ήδε. 

χκθσλα έθζεζε ηεο Petrofin Research ν αξηζκφο 
ησλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ ην 
2016 έπεζε ζηηο 638 έλαληη 648 εηαηξεηψλ ην 2015. 

Αληίζεηα νη Έιιελεο πινηνθηήηεο κε κεγάινπο       
ζηφινπο φρη κφλνλ αληέρνπλ αιιά θαη γηγαληψλνληαη. 

Τ πνγξάθηεθε 18 Γελάξε ε ζχκβαζε        
πψιεζεο ηνπ 100% ηεο ΣΡΑΗΝΟΔ 

ζηε Ferrovie Dello Stato Italiane SpA, έλαληη 
45 εθαη. επξψ. Έηζη, ε ζπγθπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ 
- ΑΝΕΛ καταγράφει ακόμη μια «επηηπρία» ζην 
κέησπν ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ - κεηά ηα πεξη-
θεξεηαθά αεξνδξφκηα, ηελ έθηαζε ηνπ παιηνχ 
αεξνδξνκίνπ ηνπ Διιεληθνχ, ηνλ ΟΛΠ, ηνλ ΑΓ-
ΜΖΔ θαη αξθεηά αθφκε αθίλεηα «θηιέηα» ζε 
νιφθιεξε ηε ρψξα - δειψλνληαο πξνο θάζε 
ελδηαθεξφκελν φηη ην επφκελν δηάζηεκα ζα 
εληείλεη ηνπο ξπζκνχο… 

«Σα ζνβαξά πξνβιήκαηα, πνπ παξνπζηά-
ζηεθαλ ζηε ζηδεξνδξνκηθή ζπγθνηλσλία ηηο 
κέξεο ηεο θαθνθαηξίαο αιιά θαη ε θαηάζηαζε 
θαη εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ζήκεξα ν ζηδεξφ-
δξνκνο (ΣΡΑΗΝΟΔ, ΟΔ, ΔΔΣΤ), είλαη ην 
απνηέιεζκα ησλ πνιηηηθψλ ηφζν ηεο θπβέξλε-
ζεο ζήκεξα φζν θαη 
ησλ πξνεγνχκελσλ, 
πξνθεηκέλνπ λα ηδησ-
ηηθνπνηήζνπλ θαη λα 
μεπνπιήζνπλ», επη-
ζεκαίλεη ε Γξακκα-
ηεία  ηδεξνδξνκηθψλ 
ηνπ           ΠΑΜΔ   θαη   
πξνζζέηεη: 

«Όινη καδί, απαμί-
σζαλ, εγθαηέιεηςαλ, 
έθιεηζαλ πεξηθεξεηαθά δίθηπα, έδησμαλ ρηιηάδεο 
εξγαδφκελνπο θαη απέιπζαλ (θαηαξγψληαο 
δξαζηεξηφηεηεο, π.ρ. θιηλάκαμεο, θχιαθεο ηζφ-
πεδσλ δηαβάζεσλ), δηέζπξαλ θαη εμεπηέιηζαλ 
εξγαδφκελνπο πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγήζνπλ 
θαη λα παξνπζηάζνπλ σο κνλφδξνκν ηελ ηδησηη-
θνπνίεζε θαη ηε δηάιπζε ηνπ εληαίνπ ΟΔ, αι-
ιά θαη ηαπηφρξνλα λα θαιχςνπλ ηηο απαηηήζεηο 
ησλ "αγνξαζηψλ" γηα φζν πην θηελά γίλεηαη, 
αιιά θαη λα είλαη θαη επηδνηνχκελνη. 

Σν θηιφηηκν, ε εληαηηθνπνίεζε θαη ε ππεξεξ-
γαζία ησλ ειάρηζησλ πιένλ εξγαδφκελσλ πνπ 
απέκεηλαλ, πνπ αλαγθάδνληαη λα δνπιεχνπλ 
αθφκε θαη κε θίλδπλν ηεο δσήο ηνπο, ρσξίο λα 
βξίζθνπλ θακία αληαπφθξηζε απφ ηηο Γηνηθή-
ζεηο (…) δελ θηάλνπλ πιένλ λα θαιχςνπλ ηελ 
απξφζθνπηε θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ ζηδε-
ξφδξνκνπ. 

Μνλαδηθφ ελδηαθέξνλ ησλ Γηνηθήζεσλ ησλ 
εηαηξεηψλ είλαη λα εηνηκάδνπλ ηα πξναπαηηνχ-
κελα πνπ ζέηνπλ νη "αγνξαζηέο" κέζσ ΣΑΗΠΔΓ 
ή ππνπξγείνπ, ψζηε νη εηαηξείεο λα είλαη φζν 
πεξηζζφηεξν γη' απηνχο θεξδνθφξεο.  

Γηαρξνληθέο επζχλεο έρεη θαη ε πιεηνςεθία 
ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο ζην ζηδεξφδξν-
κν (ΠΑΚΔ, ΓΑΚΔ, ΓΗΚΣΤΟ), αθνχ πάληα ζπ-
λαηλνχλ κε ζησπεξή ή θαλεξή απνδνρή ησλ 
πνιηηηθψλ ηδησηηθνπνίεζεο… 

Μνλφδξνκνο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη 
ηα ιατθά ζηξψκαηα είλαη ε νξγάλσζε θαη    
ε πάιε ηνπο ζε ηαμηθή θαηεχζπλζε, ε ζχ-
γθξνπζε κε ηηο πνιηηηθέο ησλ κνλνπσιίσλ 
θαη ν αγψλαο γηα εληαίν θξαηηθφ ζηδεξφδξν-
κν - κεηαθνξέο πνπ ζα ππεξεηνχλ ηηο ιατ-
θέο αλάγθεο». 

Νέα φορομπηχτικά μέτρα, η απόδοση των οποίων  

φτάνει στα 3,6 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, τίθενται σε ισχύ 

«Κοινωνικό Ε ισόδημα Αλληλεγγύης»  

ΜΗΦΑΝΙΜΟ ΓΙΑ ΝΕΕ ΠΕΡΙΚΟΠΕ Ε ΕΠΙΔΟΜΑΣΑ 

Η διάλυση των σιδηροδρόμων 
αποτέλεσμα των πολιτικών  

ιδιωτικοποίησης 

ΠΟΝΣΟΠΟΡΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ  

Διπλή πρωτιά και το 2016  

για τους Έλληνες πλοιοκτήτες  

Μ έζα ζην Φιεβάξε αλακέλεηαη 
ε γεληθεπκέλε εθαξκνγή ζε 

φινπο ηνπο δήκνπο ηεο ρψξαο ηνπ 
ιεγφκελνπ «Κνηλσληθνχ Δηζνδή-
καηνο  Αιιειεγγχεο» (ΚΔΑ) γηα ηε  

δηαρείξηζε ηεο αθξαίαο θηψρεηαο, 
πνπ δηεπξχλζεθε ζηηο ζπλζήθεο ηεο 
θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο θαη ηεο 
αληηιατθήο πνιηηηθήο γηα ην μεπέ-
ξαζκά ηεο ππέξ ηνπ θεθαιαίνπ. 

Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη 
ηξεηο ππιψλεο: Δηζνδεκαηηθή 
ελίζρπζε, δηαζχλδεζε κε ππεξε-
ζίεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη δηα-
ζχλδεζε κε ππεξεζίεο ελεξγν-
πνίεζεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 
έληαμε ή επαλέληαμε ησλ δηθαη-
νχρσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη 
ζηελ θνηλσληθή επαλέληαμε.  
Αλαπηχζζεηαη, επίζεο, παξάι-
ιεια κε άιια πξνγξάκκαηα δηα-
ρείξηζεο ηεο θηψρεηαο ζηηο πην 
αθξαίεο κνξθέο ηεο, φπσο ε 
παξνρή δσξεάλ ξεχκαηνο κέρξη ελφο 
νξίνπ, ε θάξηα ζίηηζεο θαη άιια. 

Σν ππνπξγείν Δξγαζίαο δηαθεκίδεη 
ην ΚΔΑ, ζαλ ην πην αληηπξνζσπεπηηθφ 
ηάρα δείγκαηνο ηεο «θνηλσληθήο πνιη-
ηηθήο» ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο θξνληί-
δαο ηεο γηα ηνπο πην αδχλακνπο.  

Όκσο, φιν απηφ ην πιέγκα ησλ 
κέηξσλ, πέξα απφ κεραληζκφο ελζσ-
κάησζεο θησρψλ ιατθψλ ζηξσκάησλ, 
πνπ εμαξηψληαη άκεζα απφ ηέηνηεο 
παξνρέο γηα λα επηβηψζνπλ, ζπληζηά 
επίζεο έλα γεληθεπκέλν κεραληζκφ 
επηβνιήο ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο      
ζε πιαηχηεξα ζηξψκαηα, θαζψο ζην 

κέιινλ πξνβιέπεηαη λα ράλνπλ θαη 
ηα ειάρηζηα, αλ δελ απνδερηεί γηα 
παξάδεηγκα κηα επέιηθηε ζέζε εξγα-
ζίαο, κε νπνηνπζδήπνηε φξνπο ηνχ 
πξνηείλεη ν θξαηηθφο κεραληζκφο     
θαηαγξαθήο θαη δηαρείξηζεο ηεο      
θηψρεηαο, πνπ εληζρχεηαη παξάιιεια 
κε ηελ αλάπηπμε ηνπ «ΚΔΑ».  

Αλάινγα πξνγξάκκαηα εθαξκφδν-
ληαη ζε φια ηα θξάηε - κέιε ηεο ιπθν-
ζπκκαρίαο ηεο ΔΔ, κε δηάθνξεο πα-
ξαιιαγέο. πλνπηηθά, κε βάζε θξηηή-
ξηα πνπ βξίζθνληαη ζηνλ αληίπνδα 
ησλ ζχγρξνλσλ ιατθψλ αλαγθψλ, 
νξίδεηαη έλα θαηψηαην επίπεδν δηαβί-
σζεο, ζηα ζηαηηζηηθά φξηα ηεο θηψ-
ρεηαο θαη πινπνηνχληαη πξνγξάκκαηα 
παξνρψλ ζε ρξήκα ή θαη ζε είδνο, κε 
ζηφρν νη δηθαηνχρνη ηνπο λα επηβηψ-
λνπλ ζ' απηφ αθξηβψο ην φξην. Γη' απηφ 
άιισζηε ην ΚΔΑ δελ είλαη επηλφεζε 
ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ, αιιά 
ζπλέρεηα ηνπ «Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ 
Δηζνδήκαηνο» πνπ ζέζπηζε ε ζπγθπ-
βέξλεζε ΝΓ - ΠΑΟΚ. 

Ο ζρεδηαζκφο γηα ηελ εθαξκνγή 
ηνπ ΚΔΑ πξνβιέπεη φηη ζα είλαη 
«δεκνζηνλνκηθά  νπδέηεξν»,  δειαδή 
δελ ζα δνζνχλ λέα θνλδχιηα γηα ηε 
ρξεκαηνδφηεζή ηνπ. ηελ πξαγκαηη-
θφηεηα ην ΚΔΑ ζα ιεηηνπξγεί - είηε ζην 
φλνκα ησλ «επηθαιχςεσλ» κε άιια 
επηδφκαηα, είηε ζην φλνκα ηνπ 
«εμνξζνινγηζκνχ» ηνπ ζπζηήκαηνο 
Κνηλσληθήο Πξφλνηαο - σο κεραλη-
ζκφο γηα ην παξαπέξα πεηζφθνκ-
κα φζσλ θνηλσληθψλ θαη πξνλνηα-
θψλ επηδνκάησλ έρνπλ απνκείλεη. 

(Σπλέρεηα από ηε ζειίδα 1) 

Σ α αζηηθά θφκκαηα ΤΡΗΕΑ, 
ΝΓ, ΠΑΟΚ, ΠΟΣΑΜΗ, ΑΝΔΛ 

αθνχ ςήθηζαλ ην 3
ν
 κλεκφλην πνπ 

ζθαγηάδεη ην ιαφ, ηψξα θαινχλ θαη ην 
ιαφ λα ζπλαηλέζεη ζηε ζθαγή ηνπ, θαη 
ην εξγαηηθφ ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα 
«θνηλσληθφ εηαίξν» γηα λα επηηεπρζεί 
ε αλάπηπμε ησλ θεξδψλ, λα πεξάζνπλ 
ηα λέα κέηξα ρσξίο αληηδξάζεηο, 
ρσξίο θίλεκα δηακαξηπξίαο, εκπφδηα.  

Απηφλ ηνλ ζηφρν, ηεο ελίζρπζεο 
ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ, 
ππεξεηεί κε ηελ εγθιεκαηηθή ηεο 
δξάζε θαη ε λαδηζηηθή Υξπζή Απγή. 

Οη ζπλδηθαιηζηηθέο πιεηνςεθίεο 
ζηε ΓΔΔ, ηελ ΠΝΟ θαη ηα πεξηζζφ-
ηεξα λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία, νη πα-
ξαηάμεηο ηνπ εξγνδνηηθνχ θπβεξλεηη-
θνχ ζπλδηθαιηζκνχ (ΠΑΚΔ, ΓΑΚΔ, 
ΜΔΣΑ) κε θαηακεξηζκέλνπο ξφινπο 
θαη ζρέδην βάδνπλ εκπφδηα ζηελ 
αλάπηπμε αγψλσλ, θαιιηεξγνχλ ηελ 
εηηνπάζεηα, δίλνπλ ρψξν θαη ρξφλν 
ζηελ θπβέξλεζε θαη ζηνπο επη-
ρεηξεκαηηθνχο νκίινπο, ηνπο εθνπιη-
ζηέο γηα λα νξγαλψζνπλ ρσξίο αληη-
δξάζεηο ηελ επίζεζή ηνπο. Γελ έρνπκε 
λα πεξηκέλνπκε ηίπνηα απφ ηνλ εξγν-
δνηηθφ θπβεξλεηηθφ ζπλδηθαιηζκφ  

Κξηηήξην γηα ηηο δηεθδηθήζεηο 
καο είλαη νη ζχγρξνλεο εξγαηηθέο 
ιατθέο αλάγθεο θαη ε δπλαηφηεηα 
ηεο επνρήο καο λα ηηο πινπνηήζεη.  

Μπνξνχκε λα δηεθδηθήζνπκε ηελ 
δσή πνπ καο αμίδεη, έλα θαιχηεξν 
κέιινλ γηα εκάο θαη ηα παηδηά καο.  

Σν ζχλζεκα πνπ γελλήζεθε ζηνπο 
κεγάινπο αγψλεο, καο δείρλεη ην 
δξφκν: «ρσξίο εζέλα γξαλάδη δελ 
γπξλά, εξγάηε κπνξείο ρσξίο    
αθεληηθά». 

Έλαο ηέηνηνο αγψλαο, φκσο, απαη-
ηεί ζπλδηθάηα καδηθά θαη γεξά, ζηαζε-
ξά κέησπα αγψλα, αιιειεγγχε θαη 
ζπκκαρία κε ηελ θησρή αγξνηηά θαη 
ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο.  

Ζ ππφζεζε ηεο ππεξάζπηζεο ηεο 
δσήο καο θαη ηεο θιηκάθσζεο ηνπ 
αγψλα καο ζα θξηζεί κέζα ζηνπο    

ρψξνπο δνπιεηάο απφ ηνπο ίδηνπο 
ηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο λαπηεξ-
γάηεο, πνπ ρξεηάδεηαη λα πάξνπλ ηελ 
ππφζεζε ηεο νξγάλσζεο ηεο πάιεο 
ζηα ρέξηα ηνπο, κε επηηξνπέο αγψλα 
ζηα θαξάβηα θαη καδηθή ζπκκεηνρή 
γηα αιιαγή ηνπ αξλεηηθνχ ζπζρεηη-
ζκνχ ζηα ζσκαηεία. 

Σοκάδειθμη καοηενγάηεξ 
Η «Ναοηενγαηηθή», πμο γνάθεηαη από  ηα 

πένηα θαη ηοπώκεηαη με ημκ ηδνώηα ηςκ    
καοηενγαηώκ, πνμζπαζεί κα θαιύρεη ημ θεκό 
ζηεκ εκεμένςζε ηςκ καοηενγαηώκ ελεηά-
δμκηαξ από ηαληθή ζθμπηά 
ηα γεγμκόηα θαη ηηξ ελειί-
λεηξ, μη μπμίεξ άμεζα        
ή έμμεζα επενεάδμοκ ηηξ 
ζοκζήθεξ ενγαζίαξ, ημοξ 
όνμοξ αμμηβήξ θαη γεκηθό-
ηενα ηε δςή ηεξ καοηεν-
γαηηθήξ μηθμγέκεηαξ.  

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

Η Σοκηαθηηθή Επηηνμπή  

ΤΝΔΙΚΑΣΟ ΜΕΣΑΛΛΟΤ ΑΣΣΙΚΗ 

Φαιρετίζει τη σημαντική νίκη  

των Σούρκων μεταλλεργατών 

Σ ν πλδηθάην Μεηάιινπ Αηηηθήο θαη 
Ναππεγηθήο  Βηνκεραλίαο  Διιάδνο 

ραηξεηίδεη ηε ζεκαληηθή λίθε ησλ Σνχξθσλ    
κεηαιιεξγαηψλ. Με αλαθνίλσζή ηνπ ζεκεηψλεη:  

«Κφληξα ζηηο αληεξγαηηθέο πξαθηηθέο ηεο 
θπβέξλεζεο ηεο Σνπξθίαο, ηηο ζπλερείο απαγν-
ξεχζεηο ησλ απεξγηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ 
θιάδνπ ηνπ Μεηάιινπ, ην πλδηθάην Birlesik 
Metal Is θαηάθεξε ηε Γεπηέξα 23 Γελάξε θαη λα 
ππνγξάςεη κηα πνιχ θαιή πιινγηθή χκβαζε 
κε απμήζεηο θαη άιια δηθαηψκαηα γηα ηνπο     
κεηαιιεξγάηεο, αιιά θαη λα ζπάζεη ηελ απα-
γφξεπζε ηεο απεξγίαο πνπ είρε θεξχμεη ε     
θπβέξλεζε. 

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, κε ηνλ αγψλα ζαο     
θαη ηελ επηηπρία ηνπ απνδεηθλχεηε φηη γηα ηνπο 
εξγάηεο θάζε ρψξαο κφλνο δξφκνο είλαη απηφο 
ηνπ αλππνρψξεηνπ ηαμηθνχ αγψλα ελάληηα ζηελ 
ηάμε ησλ εθκεηαιιεπηψλ. αο ζπγραίξνπκε γηα 
ηε ζεκαληηθή ζαο επηηπρία! 

Εήησ ε Αιιειεγγχε! 

Εήησ ε Παγθφζκηα Δξγαηηθή Σάμε!». 

Θπκίδνπκε φηη νη κεηαιιεξγάηεο ηεο Σνπξθί-
αο, κε ηνλ απεξγηαθφ ηνπο αγψλα ζε κεγάια 
εξγνζηάζηα φπσο ηα GE Grid Solution, ABB 
Elektrik, Schneider Enerji θαη Schneider Elektrik 
θαη ζπάδνληαο ηελ απαγφξεπζε ιφγσ ηεο θαηά-
ζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο ζηε ρψξα πνπ επη-
βιήζεθε απφ ηελ θπβέξλεζε Κφκκαηνο Γηθαην-
ζχλεο θαη Αλάπηπμεο (ΑΚP) ηνπ Ρ. Σ. Δξλην-
γάλ, κεηά ην απνηπρεκέλν πξαμηθφπεκα ηνπ 
Ηνχιε ηνπ 2016, θαηάθεξαλ λα ππνγξάςνπλ κε 
ηηο εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο κηα λέα δηεηή πι-
ινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο, πνπ εμαζθαιίδεη 
απμήζεηο κηζζψλ, επηδνκάησλ, πξνζαχμεζε 
200% ζηηο ακνηβέο ζε κέξεο αξγηψλ, αζθαιηζηη-
θή θάιπςε απφ ηελ εξγνδνζία θαη άιια. 

 

Απαιτούμε δικαιώματα στην εργασία και τη ζωή,  

με βάση την εποχή μας τις σύγχρονες ανάγκες μας! 

 Καηάξγεζε ησλ αληεξγαηηθψλ αληηιατθψλ λφκσλ. 

 Δπαλαθνξά ησλ Δ θαη απμήζεηο ζε κηζζνχο, ζπληάμεηο, θνηλσ-
ληθέο παξνρέο κε θξηηήξην ηελ θάιπςε ησλ απσιεηψλ θαη ηηο 
ζχγρξνλεο αλάγθεο δσήο. 

 Μέησπν ελάληηα ζηελ άγξηα θνξνιεζηεία πνπ ξνθαλίδεη ην ιατθφ 
εηζφδεκα. 

 Καλέλαο ζπκβηβαζκφο κε ηε θηψρεηα ηελ αλεξγία ηελ δνπιεηά 
ρσξίο δηθαηψκαηα. 

 Να πιεξψζνπλ νη εθνπιηζηέο, νη βηνκήραλνη θαη νη ηξαπεδίηεο κε 
αχμεζε ηεο  θνξνινγίαο ζην 45%. 

mailto:naftergatiki@gmail.com
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 χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα 
άξρηζε 23/1 ε θαηάζεζε κε 

δεζκεπηηθψλ πξνζθνξψλ γηα ην 
πνζνζηφ ηεο ηξάπεδαο Πεηξαηψο 
ζηελ Hellenic Sea Ways.  

Πέξαλ ησλ Μηλσηθψλ Γξακ-
κψλ ηνπ νκίινπ Grimaldi, πνπ 
θαηέρεη ήδε ην 48,5% ηνπ κεηνρη-
θνχ θεθαιαίνπ ηεο HSW θαη έρεη 
σο δηαθεξπγκέλν ζηφρν ηελ απφ-
θηεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο HSW, 
πξνζθνξέο θαηέζεζαλ κία αθφκε 
ειιεληθή αθηνπιντθή εηαηξεία, κία 

βνξεηνεπξσπατθή αθηνπιντθή 
εηαηξεία θαη έλα επελδπηηθφ fund 
πνπ έρεη ήδε παξνπζία ζε ειιε-
ληθφ αθηνπιντθφ φκηιν.  

ηε ζπλέρεηα ζα ζπληαρζεί 
short list κε ηξεηο ελδηαθεξφκε-
λνπο πνπ ζα πεξάζνπλ ζηελ ε-
πφκελε θάζε γηα ηελ θαηάζεζε 
δεζκεπηηθψλ πξνζθνξψλ κέζα 
ζε δχν εβδνκάδεο. Με δεδνκέλν 
φηη ε Πεηξαηψο έρεη αλεβάζεη ην 
ηίκεκα ηνπ 40,44% πάλσ απφ 70 
εθαη. επξψ. 

Ζ  «ελνηθίαζε» εξγαηψλ απφ ηνλ έλαλ εξγνδφηε ζηνλ 
άιιν γίλεηαη θπξίσο κέζσ ησλ «Δηαηξεηψλ Πξν-

ζσξηλήο Απαζρφιεζεο» (ΔΠΑ), αιιά θαη κέζα απφ 
ηα «Ηδησηηθά Γξαθεία Δπξέζεσο εξγαζίαο» (ΗΓΔΔ). Οη 
ΔΠΑ είλαη εηαηξείεο πνπ «ελνηθηάδνπλ» εξγαδφκελνπο ζε 
άιινπο εξγνδφηεο θαη ηα ΗΓΔΔ βξίζθνπλ εξγαδφκελνπο γηα 
άιινπο εξγνδφηεο. Να ζεκεησζεί φηη κία ΔΠΑ κπνξεί λα 
ιεηηνπξγεί θαη σο ΗΓΔΔ. 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηελ εμέιημε ηεο λνκνζεζίαο, θάζε 
επφκελε λνκνζεηηθή παξέκβαζε είλαη θαη πην αληηδξαζηη-
θή, κε ηηο θπβεξλήζεηο ηνπ θεθαιαίνπ λα απειεπζεξψλνπλ 
παξαπέξα ηε δξάζε ησλ εηαηξεηψλ θαη ησλ γξαθείσλ απ-
ηψλ, λα δηεπθνιχλνπλ ηελ «ελνηθίαζε» εξγαηψλ θαη λα 
θιηκαθψλνπλ ηελ επίζεζε ελάληηα ζηα δηθαηψκαηά ηνπο. 

Σελ απειεπζέξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ «Ηδη-
σηηθψλ Γξαθείσλ Δπξέζεσο Δξγαζίαο», πνπ εληείλνπλ 
ηελ εθκεηάιιεπζε εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ αλέξγσλ, θαηήγ-
γεηιε ν επξσβνπιεπηήο ηνπ      
ΚΚΔ Κψζηαο Παπαδάθεο,  
κε Δξψηεζε πνπ θαηέζεζε 
ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 
ζηελ νπνία ηνλίδεη: 

«Με ηξνπνινγία ζε λνκνζρέ-
δην ηεο ζπγθπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ 
- ΑΝΕΛ που ήταν προαπαιτού-
κελν ηεο δεχηεξεο "αμηνιφ-
γεζεο" ηνπ 3νπ κλεκνλίνπ, θαηαξγήζεθε θαη απηφο ν ειά-
ρηζηνο πεξηνξηζκφο ζηελ εθρψξεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο 
ησλ "Ηδησηηθψλ Γξαθείσλ Δπξέζεσο Δξγαζίαο" (ΗΓΔΔ) ζε 
άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν.  

Δληζρχεηαη έηζη ην θχθισκα ησλ "δνπιεκπνξηθψλ"    
απηψλ επηρεηξήζεσλ θαη ε δπλαηφηεηα ζπγθέληξσζήο ηνπο 
ζε κεγάια ζρήκαηα θαη νκίινπο, εληείλνληαο ηελ εθκεηάι-
ιεπζε ησλ εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ αλέξγσλ. 

Ζ ηξνπνινγία απηή εληάζζεηαη ζηελ θνηλή ζηξαηεγηθή  
ΔΔ θαη θπβεξλήζεσλ,  ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ειιελη-
θήο, γηα νπζηαζηηθή θαηάξγεζε ηεο κφληκεο θαη ζηαζεξήο 
δνπιεηάο κε ηε γελίθεπζε ησλ ειαζηηθψλ, πξνζσξηλψλ θαη 
επηζθαιψλ ζρέζεσλ εξγαζίαο.     

Απηφ ππεξεηεί άιισζηε θαη ην δίθηπν ΔURES ηεο ΔΔ 
"γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ", 
πνπ κεηαμχ ησλ άιισλ παξέρεη πξφζβαζε ζε φζνπο αλα-
δεηνχλ εξγαζία ζε ηδησηηθέο ππεξεζίεο θαη ζπκβνχινπο 
απαζρφιεζεο.» 

ηε λαπηηιία ην δνπιεκπνξηθφ θχθισκα απνκπδεί εηε-
ζίσο πάλσ απφ 240 εθαη. δνιάξηα απφ ηελ δηαθίλεζε  
πάλσ απφ 130.000 αιινδαπψλ λαπηεξγαηψλ κε κη-
ζζνχο ηεο ρψξαο απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη θαη θακία 
ππνρξέσζε ησλ εθνπιηζηψλ γηα αζθάιηζή ηνπο ζην ΝΑΣ. 

Απηά είλαη ηα «ηα δηεζλή θξαηνχληα» ηα νπνία επη-
θαινχληαη νη εθνπιηζηέο θαη ζέινπλ λα ηα εθαξκφ-
ζνπλ γηα ην ζχλνιν ησλ λαπηεξγαηψλ. 

Μ ε ςέκαηα θαη δηαζηξε-
βιψζεηο, ε θπβέξλεζε 

επηρεηξεί λα απνθξχςεη ηε βαζηά 
ηαμηθή πνιηηηθή ηεο, πνπ ζηεξεί 
απφ ην ιαφ αθφκε θαη ηα ζηνη-
ρεηψδε ζε φ,ηη αθνξά ηελ Τγεία 
θαη ηελ Πξφλνηα. Πφζν κάιινλ 
αλ κηιάκε γηα ηηο ζχγρξνλεο ιατ-
θέο αλάγθεο πξφζβαζεο ζε έλα 
απνθιεηζηηθά  δεκφζην θαη δσ-
ξεάλ ζχζηεκα Τγείαο, κε ππεξε-
ζίεο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. 

Πνηα είλαη ε πξαγκαηηθή 
εηθφλα; Γνκέο Τγείαο ρσξίο γηα-
ηξνχο, ρσξίο λνζειεπηέο θη φπνπ 
ππάξρνπλ ηξέρνπλ θαη δε θηά-
λνπλ λα θαιχςνπλ ηα θελά, θαθν-
πιεξσκέλνη. Με ηαηξηθφ εμνπιη-
ζκφ μεπεξαζκέλν, πξνγξακκαηη-
ζκέλα ρεηξνπξγεία λα αθπξψλν-
ληαη. Με ηνπο επηρεηξεκαηίεο ηεο 
Τγείαο λα θάλνπλ ρξπζέο δνπ-
ιεηέο. Με ην θξαηηθφ ζχζηεκα λα 
ιεηηνπξγεί αληαγσληζηηθά πξνο 
ηνπο ηδηψηεο, κέζα ζε έλα πεξη-
βάιινλ γεληθεπκέλεο εκπνξεπκα-
ηνπνίεζεο ηεο Τγείαο. Με ηνπο  
αζθαιηζκέλνπο λα βάδνπλ ην 
ρέξη φιν θαη πην βαζηά ζηηο φιν 
θαη πην άδεηεο ηζέπεο ηνπο. 

Οη «πξνζιήςεηο» πξνζσπη-
θνχ κε εκεξνκελία ιήμεο φρη 
κφλν δελ πξνζηίζεληαη, αιιά 
νχηε θαλ αληηθαζηζηνχλ εθείλνπο 
πνπ απνιχνληαη ή ζπληαμηνδν-
ηνχληαη θαη δελ έρεη ηειεησκφ ε 
ιίζηα ηεο «ζηαζεξνπνίεζεο θαη 
αλαβάζκηζεο».  

Αθφκε θαη νη φπνηεο θαηλν-
κεληθά επλντθέο ξπζκίζεηο, 
θξχβνπλ παγίδεο. Υαξαθηεξη-
ζηηθφ παξάδεηγκα νη ξπζκίζεηο 
γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ αζθαιη-
ζκέλσλ ζηνλ ΔΟΠΤΤ, φπνπ ζα 
κπνξνχλ ζην εμήο λα πξνκεζεχ-
νληαη ηαηξηθά πξντφληα θαη πιηθά 
ρσξίο λα πξνπιεξψλνπλ ή θαηα-
βάιινληαο - φπνπ πξνβιέπεηαη - 
κφλν ηε ζπκκεηνρή ηνπο, ρσξίο 
λα δηεπθξηλίδεη σζηφζν αλ ε ζπκ-
κεηνρή ησλ αζθαιηζκέλσλ ζα 
απμεζεί, ή πνην ζα είλαη ην εχξνο 
ησλ πξντφλησλ φπνπ ζα έρνπλ 
απηή ηε δηεπθφιπλζε. 

 πζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο 
πξνπαγάλδαο ηεο θπβέξ-

λεζεο είλαη ε επηδίσμε, απφ ηε 
κηα, λα θαιιηεξγήζεη θιίκα πξνζ-
δνθίαο ζην ιαφ, κε ηα ζηειέρε 
ηεο λα αλακαζνχλ επηρεηξήκαηα 
πνπ ζπλνςίδνληαη ζην «αλ αληέ-
ρνπκε ζήκεξα, ζθέςνπ ηη ζα γίλεη 
κε ηελ αλάθακςε». Καη απφ ηελ 
άιιε, λα εγθισβίδεη ην ιαφ ζε 
ζπγθξίζεηο κε ηηο πξνεγνχκελεο 
θπβεξλήζεηο θαη ζηε ινγηθή ηνπ 
«κηθξφηεξνπ θαθνχ». 

Αθφκε θαη νη δηθνί ηνπο επί-
ζεκνη αξηζκνί κηινχλ απφ κφ-
λνη ηνπο:  

Σν 2009 νη δαπάλεο ηνπ θξαηη-
θνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ 
Τγεία ήηαλ 23 δηζ. επξψ 
(αλαληίζηνηρεο θαη ηφηε κε ηηο 
πξαγκαηηθέο αλάγθεο), ην 2015 
ήηαλ 8,4 δηζ. επξψ. Ζ ρξεκαην-
δφηεζε ησλ θξαηηθψλ λνζνθνκεί-
σλ παξακέλεη ζηα 1.301 εθαηνκ-
κχξηα επξψ. 

Κξηηήξην γηα ην ιαφ θαη ζην 
κέησπν ηεο Τγείαο πξέπεη λα 
είλαη νη ζχγρξνλεο αλάγθεο ηνπ. 
Απηέο πνπ ζπλζιίβνληαη απφ ηελ 
πνιηηηθή ηεο ηδησηηθνπνίεζεο θαη 
ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο, αλε-
μάξηεηα απφ ηνπο ξπζκνχο θαη ην 
εχξνο ησλ κέηξσλ πνπ παίξλεη 
θάζε  θπβέξλεζε πξνο απηήλ ηελ 
θαηεχζπλζε, ζην πιαίζην ηεο 
εληαίαο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ. 

ήκεξα, ππάξρνπλ φιεο νη 
πξνυπνζέζεηο γηα λα έρεη ν 
ιαφο δσξεάλ πξφζβαζε ζε 
πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο 
Τγείαο. Πνιχ πεξηζζφηεξν, λα 
θαιχπηεηαη απφ έλα νινθιεξσκέ-
λν ζχζηεκα Πξφιεςεο ζηνλ ηφπν 
πνπ θαηνηθεί, εξγάδεηαη ή ζπνπ-
δάδεη, απφ ηε κέξα πνπ ζα γελ-
λεζεί κέρξη ηα βαζηά γεξάκαηα.  

Δθεί πξέπεη λα θαηαηείλεη      
ε πάιε ηνπ ιανχ, κε απηή ηελ 
πξννπηηθή ρξεηάδεηαη λα ζπλ-
δεζνχλ νη θαζεκεξηλνί αγψλεο 
πγεηνλνκηθψλ θαη ιατθψλ ζηξσ-
κάησλ ελάληηα ζηελ άζιηα θαηά-
ζηαζε πνπ επηθξαηεί ζήκεξα 
ζηελ Τγεία. 

Τ ΓΕ ΙΑ :  

η «μαγική εικόνα» της κυβέρνησης και 

η τραγική εικόνα της πραγματικότητας 

Μ ε ηελ παξέκβαζε ησλ ζπνπδαζηψλ ην ππνπξγείν 
Ναπηηιίαο πξνρψξεζε γηα δεχηεξε ρξνληά θέηνο 

ζηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ ζπνπ-
δαζηψλ ηεο ΑΔΝ Αζπξνπχξγνπ ζηα Μέζα Μαδηθήο Μεηα-
θνξάο αξκνδηφηεηαο ΟΑΑ κε κεησκέλνπο ηχπνπο θνκί-
ζηξνπ, πνπ ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή απφ ηνλ Φιεβάξε 2017 θαη 
ηζρχεη γηα ηνπο ζπνπδαζηέο ησλ ππνινίπσλ ΑΔ ηεο ρψξαο.  

Πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα αηηήκαηα ησλ ζπνπδαζηψλ, 
πνπ κε αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο πέηπραλ γηα πξψηε 
θνξά πέξπζη, αιιά ην ςαιίδη ζηηο παξνρέο γηα ηε λαπηηθή 
εθπαίδεπζε θαη κεηεθπαίδεπζε ην εθκεδελίδεη, ελψ αθήλεη 
λα ρξνλίδνπλ πνιιά αθφκα ζνβαξά πξνβιήκαηα ησλ 
ζπνπδαζηψλ ζηηο ΑΔΝ, φπσο απνθιεηζηηθά δεκφζηα λαπ-
ηηθή εθπαίδεπζε γηα φινπο ηνπο λαπηεξγάηεο, αιιαγή πξν-
ζαλαηνιηζκνχ θαη πεξηερνκέλνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξν-
γξάκκαηνο, θάιπςε ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ κε θαζεγεηέο,  
δσξεάλ ζίηηζε, ην επίδνκα ζηέγαζεο, ζπγγξάκκαηα θαη 
αλαιψζηκα πιηθά, θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ θνίηεζεο θαη 
πάλσ απ’ φια ε εμεχξεζε πινίνπ γηα ηα εθπαηδεπηηθά    
ηαμίδηα ησλ ζπνπδαζηψλ. 

Απέλαληη ζ’ απηή ηελ αληηεθπαηδεπηηθή, αληηλαπηεξγαηη-
θή πνιηηηθή, πνπ ζπλερίδεηαη θαη απφ ηελ ζεκεξηλή θπβέξ-
λεζε ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ γηα ηελ παξαγσγή θζελνχ θαη πεηζή-
ληνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ γηα ηνπο εθνπιηζηέο, ν χιιν-
γνο πνπδαζηψλ ΑΔΝ Αζπξνπχξγνπ, πνπ πέξπζη πέξα-
ζε ζηα ρέξηα ησλ αγσληζηηθψλ δπλάκεσλ, έρεη πξνβεί ζε 
ζεηξά παξαζηάζεσλ ζηελ δηνίθεζε ηεο ζρνιήο θαη ηηο 
αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ππνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη ζπκκε-
ηέρεη ζηηο θηλεηνπνηήζεηο ησλ λαπηεξγαηψλ καδί κε ηα  
ηαμηθά ζσκαηεία. 

Γ ψξα πνπ δελ θαηαβάιιν-
ληαη, σξάξηα πνπ δελ  

ηεξνχληαη, κηζζνί θαη επηδφκαηα 
πνπ δελ πιεξψλνληαη, ξεπφ πνπ 
δελ ρνξεγνχληαη, είλαη θαζεκε-
ξηλά θαηλφκελα πνπ αληηκεησ-
πίδνπλ νη εξγαδφκελνη θαη θαηαγ-
γέιινπλ ηα ηαμηθά ζσκαηεία.      
Φαηλφκελα πνπ ε πνιηηηθή θαη ηα 
κέηξα ηεο θπβέξλεζεο φρη απιά 
δελ απνηξέπνπλ αιιά ηα ελη-
ζρχνπλ. 

Έλα πεξηζηαηηθφ ραξαθηε-
ξηζηηθφ θαη φρη «κεκνλσκέλν      
αθξαίν θαηλφκελν» ηεο απνζξά-
ζπλζεο ηεο εξγνδνζίαο, απνηειεί 
ε άλαλδξε ρεηξνδηθία εξγνδφηε 
ζε βάξνο ζπλδηθαιίζηξηαο, κέ-
ινπο ηνπ Γ.. ηεο Έλσζεο Ηδησηη-
θψλ  Τπαιιήισλ Ζξαθιείνπ, 12 
Γελάξε, κέζα ζηα γξαθεία ηεο 
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, θαηά ηε 
δηάξθεηα ηξηκεξνχο ζπλάληεζεο 
γηα ηελ θαηαγγειία εξγαδφκελνπ 
πσο ε εηαηξεία αιπζίδαο πξα-
ηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ  
«Μαπξάθεο»  δελ  έρεη θαηαβάιεη 
ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ ην δψξν 
Υξηζηνπγέλλσλ 2016, ην δψξν 
Πάζρα θαη ην επίδνκα Αδείαο 
2016 ελψ κε εθβηαζηηθφ ηξφπν 
απνζπά ηηο ππνγξαθέο ησλ εξ-
γαδνκέλσλ ζηα εθθαζαξηζηηθά 
ζεκεηψκαηα ηεο κηζζνδνζίαο... 

Σ ξακπνχθηθε επίζεζε απφ 
κπξάβνπο ηεο εξγνδνζίαο 

δέρηεθε έλαο κεηαλάζηεο - νηθν-
δφκνο, φηαλ δηεθδίθεζε ηα δεδνπ-
ιεπκέλα ηνπ, κε απνηέιεζκα λα 
ηξαπκαηηζηεί θαη λα λνζειεπζεί 
ζην λνζνθνκείν. Ο κεηαλάζηεο 
εξγαδφηαλ ζε θηίξην ζην Μελίδη, 
φπνπ εθηεινχληαη εξγαζίεο κεηα-
ζθεπήο κε ζθνπφ ηε ζηέγαζε 
πξνζθχγσλ, θάησ απφ ηελ επζχ-
λε θάπνηαο ΜΚΟ.  

«Αλ λνκίδνπλ φηη κε ηέηνηεο 
απαξάδεθηεο ζπκπεξηθνξέο ζα 
ηξνκνθξαηήζνπλ ηνπο εξγαδφκε-
λνπο είλαη βαζηά λπρησκέλνη. Να 
είλαη ζίγνπξνη φηη ζα καο βξνπλ 
κπξνζηά ηνπο», ηνλίδεη ην πλδη-
θάην Οηθνδφκσλ Αζήλαο θαη κε-
ηαμχ ησλ άιισλ πξνζζέηεη: 

«Απαηηνχκε απφ ηελ θπβέξ-
λεζε, ηα αξκφδηα ππνπξγεία 
(Δξγαζίαο, Μεηαλαζηεπηηθήο  
Πνιηηηθήο) θαη ηηο αξκφδηεο ππε-
ξεζίεο, αληί λα ρχλνπλ θξνθνδεί-
ιηα δάθξπα λα πξνβνχλ άκεζα 
ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 
γηα ηελ πιεξσκή θαη ηελ αζθά-
ιηζε φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην 
έξγν. Δπίζεο, λα πξνρσξήζνπλ 
άκεζα ζηε ζηέγαζε ησλ πξνζθχ-
γσλ κε θξαηηθή κέξηκλα θη φρη λα 
ηνπο δίλνπλ βνξά ζηα δηάθνξα 
θνξάθηα». 

Καμιά ανοχή στην αντεργατική 

αποθράσυνση της εργοδοσίας 

Η λνκνζεζία γηα ηελ 
«ελνηθίαζε» εξγαηώλ 

1)  λ. 2639/1996  
2)  λ. 2956/2001  
3)  λ. 3846/2010  
4)  λ. 4052/2012  

Σα «δουλεμπορικά» εντάσσονται 

στην αντεργατική στρατηγική της ΕΕ 

ΑΕΝ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ: Αγώνας για 
τα προβλήματα των σπουδαστών 

Ζ  επηδείλσζε ζηε δσή ηεο εξγαηηθήο 
ηάμεο επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα επί-

ζεκα ζηνηρεία, παξά ην γεγνλφο φηη «γίλεηαη 
παηρλίδη» απφ ην αζηηθφ θξάηνο κε ηελ πνιηηη-
θή δεκνζίεπζήο ηνπο.  

Αθφκα θαη κε απηνχο ηνπο πεξηνξηζκνχο, ηα 
ζηνηρεία δίλνπλ κηα ζαθή εηθφλα γηα ηνλ εξγα-
ζηαθφ κεζαίσλα θαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ζην 
νπνίν βαζίζηεθε ζηε ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ, πνπ 
ε εθαξκνγή ηεο εληάζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
θξίζεο, κε κέηξα «θνκκέλα θαη ξακκέλα» ζηηο 
επηδηψμεηο ηνπ θεθαιαίνπ, πνπ λνκνζεηήζε-
θαλ απφ ηελ πξνεγνχκελε θπβέξλεζε θαη 
δηαηεξνχληαη ζην αθέξαην απφ ηε ζπγθπβέξ-
λεζε ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ… 

Μείωση μισθών και 

μερική απασχόληση 
Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ΗΚΑ, ην Απξίιε ησλ εηψλ 2012-2016,   
πξνθχπηεη: 
 Οη εξγαδφκελνη κε κεξηθή απαζρφιε-
ζε απμήζεθαλ θαηά 86%: Απφ 
299.906  ηνλ Απξίιε ηνπ 2012, έθηαζαλ 
ηνπο 558.150 ηνλ  Απξίιε ηνπ 2016.      
Δπί ηνπ ζπλφινπ ησλ  κηζζσηψλ αζθαιη-
ζκέλσλ ζην ΗΚΑ, κεξηθψο απαζρνινχκε-
λνη ήηαλ 20% ηνλ Απξίιε ηνπ 2012 
θαη έθζαζαλ  29% ηνλ Απξίιε ηνπ 2016. 
 Οη εξγαδφκελνη κε πιήξε απαζρφιε-
ζε απμήζεθαλ κφιηο θαηά 16%: Απφ 
1.180.895 ηνλ Απξίιε ηνπ 2012 έθζαζαλ 
ηνπο 1.372.086 ηνλ Απξίιε ηνπ 2016. Δπί 
ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζσηψλ, απφ  ην 80% ηνλ  
Απξίιε ηνπ 2012 κεηψζεθαλ ζην 71% ηνλ  
Απξίιε ηνπ 2016. 

Σαπηφρξνλα, ζηα ζηνηρεία απνηππψλεηαη 
ε ζπλερήο κείσζε ησλ κηζζψλ, σο απνηέιεζκα 
ηνπ πεηζνθφκκαηνο ησλ θαηψηαησλ κηζζψλ 
ηνπ 2012, πνπ ζπκπαξέζπξε ην ζχλνιν ησλ 
κηζζψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ρηχπεκα ησλ  
πιινγηθψλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο.  

«Ευέλικτη απασχόληση» 

Σελ εηθφλα απηή επηβεβαηψλνπλ θαη ηα     
ζηνηρεία  ηνπ  ζπζηήκαηνο  ΔΡΓΑΝΖ: 
 Οη πξνζιήςεηο κεξηθήο θαη εθ πεξηηξνπήο 
απαζρφιεζεο απμήζεθαλ θαηά 73,5%, απφ 
52.034 ην Ννέκβξε ηνπ 2013 έθζαζαλ ηηο 
90.314 ην Ννέκβξε ηνπ 2016. 
 Δπί ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνζιήςεσλ, ε κεξη-
θή θαη ε εθ πεξηηξνπήο απαζρφιεζε εληζρχ-
νληαη, απφ 53,04% ην Ννέκβξε ηνπ 2013 
έθζαζαλ ζην 57,38% ην Ννέκβξε ηνπ 2016. 

Μεγάιε αχμεζε (87%) ζεκεηψλνπλ θαη νη  
«νηθεηνζειείο» απνρσξήζεηο (κηα ζπγθαιπκκέ-
λε κνξθή απνιχζεσλ πνπ εκθαλίδεη ηνπο 
εξγάηεο λα... απνρσξνχλ «νηθεηνζειψο» απφ 
ηε δνπιεηά ηνπο ζε ζπλζήθεο κεγάιεο αλεξγί-
αο), πνπ απφ 35.648 ην Ννέκβξε ηνπ 2013 
έθζαζαλ ηηο 66.978 ην Ννέκβξε ηνπ 2016. 

Ζ ξαγδαία πηψζε ησλ κηζζψλ θαηαγξάθεηαη 
θαη ζηα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, πνπ  επίζεο 
επηβεβαηψλνπλ ηελ εθηεηακέλε ππναπαζρφιε-
ζε, αιιά θαη ηελ ππεξαπαζρφιεζε. Γηα ην 
ηξίην ηξίκελν ηνπ 2016, ην 20% ησλ κηζζσηψλ 
δνπιεχεη κέρξη 24 ψξεο ηε βδνκάδα ελψ ην 
18% δνπιεχεη απφ 48 ψξεο θαη πάλσ. 

 Πξφθεηηαη γηα έλα ηνπίν πιήξνπο ειαζηηθν-
πνίεζεο, φπνπ ην θεθάιαην κηθξαίλεη θαη κεγα-
ιψλεη ην σξάξην εξγαζίαο φπσο απηφ ζέιεη. 

τα ύψη η ανεργία 
Ζ άιιε φςε ηνπ λνκίζκαηνο ηεο εξγαζηα-

θήο δνχγθιαο είλαη νη άλεξγνη, ν αξηζκφο ησλ      
νπνίσλ δηνγθψζεθε ζηα ρξφληα ηεο θαπηηαιη-
ζηηθήο θξίζεο θαη παξακέλεη ηδηαίηεξα πςειφο, 
πεξίπνπ 1,1 εθαηνκ. άηνκα, αθφκα θαη ζχκθσ-
λα  κε  ηα  επίζεκα  ζηνηρεία  ηεο  ΔΛΣΑΣ. 

Οη καθξνρξφληα άλεξγνη, απφ ην 59% ηνπ 
ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ αλέξγσλ ην 
2012, έθηαζαλ ζην 73,1% ην 2015. Καη φια 
απηά, φηαλ απφ ην ζχλνιν ησλ αλέξγσλ, επίδν-
κα αλεξγίαο παίξλεη κφιηο ην 11%... 

Κη ελψ ε αλεξγία παξακέλεη ζηα χςε, ε      
εκθαληδφκελε ζρεηηθή απνθιηκάθσζή ηεο ζρε-
ηίδεηαη άκεζα κε ηε γελίθεπζε ησλ «επέιηθησλ 
κνξθψλ απαζρφιεζεο» (κεξηθή απαζρφιεζε,  
εθ πεξηηξνπήο εξγαζία θ.ν.θ.), ή «ζχκθσλα    
κε ηα δηεζλή θξαηνχληα», φπσο ζέινπλ νη        
εθνπιηζηέο...! 

Τν «πείξακα» ηεο Σνπεδίαο… 

Σ ηνλ θαπηηαιηζκό δελ ππάξρεη 
ηίπνηα πνπ λα θάλεη ην θεθάιαην 

(θαη ην θξάηνο ηνπ), ρσξίο λα ππεξεηεί 
ην ζηόρν ηεο κεγαιύηεξεο θεξδνθνξίαο 
ηνπ…  

Χαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηειεί 
ην «πείξακα» ηεο κείσζεο ηνπ εξγάζη-
κνπ ρξόλνπ από ηηο 8 ζηηο 6 ώξεο, ρσξίο 
αληίζηνηρε κείσζε ηνπ κηζζνύ, γηα ηνπο 
απαζρνινύκελνπο ζε γεξνθνκείν ηεο 
Σνπεδίαο, πνπ ζεσξήζεθε όηη 
«απέηπρε»... 

Παξά ην όηη ε παξαγσγηθόηεηα ηεο 
εξγαζίαο βειηηώζεθε, νη κέξεο απνπζί-
αο ησλ  εξγαδνκέλσλ κεηώζεθαλ, όπσο 
κεηώζεθαλ θαη νη δαπάλεο γηα επηδόκα-
ηα αλεξγίαο,  αθνύ ην σξάξην ιεηηνπξ-
γίαο ηεο επηρείξεζεο θαιύθζεθε κε 
λέεο  πξνζιήςεηο.  

Απηό πνπ απμήζεθε, ήηαλ ε δαπάλε 
γηα ηε κηζζνδνζία ιόγσ ησλ πξνζιήςε-
σλ. Μάιηζηα, ε αύμεζε απηή ήηαλ κε-
γαιύηεξε από ην «άζξνηζκα» ηνπ θέξ-
δνπο πνπ απνθόκηδε ε επηρείξεζε από 
ηελ άλνδν ηεο παξαγσγηθόηεηαο.  

ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΜΕΑΙΩΝΑ  

Οη «βέιηηζηεο πξαθηηθέο» γηα ηα θέξδε ηνπ θεθαιαίνπ 

(Σπλέρεηα από ηε ζειίδα 1) 

Απομόνωση των νησιών 
...με κρατική επιδότηση! 

Δλδεηθηηθφ ηεο θαηάζηαζεο είλαη φηη Ηθαξία 
θαη άκνο εμππεξεηνχληαη κφλν απφ ην 
«ΝΖΟ ΜΤΚΟΝΟ», ην νπνίν, κάιηζηα, 
μεθηλάεη απφ Πεηξαηά, πεξλάεη απφ χξν, Μχ-
θνλν, Ηθαξία, άκν (Καξιφβαζη θαη Βαζχ), 
Υίν, Μπηηιήλε θαη θηάλεη κέρξη ηελ Καβάια! 

 Σελ ίδηα ζηηγκή ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - 
ΑΝΔΛ, φπσο αθξηβψο θαη νη πξνεγνχκελεο, 
«επηβξαβεχεη» ηνπο εθνπιηζηέο, πξνζθέξν-
ληάο ηνπο παρπιέο επηδνηήζεηο γηα ηηο ιε-
γφκελεο «άγνλεο γξακκέο», δειαδή δεζηφ 
ρξήκα, πνπ γηα ηε δξνκνινγηαθή πεξίνδν ηνπ 
2017, ππνινγίδεηαη θνληά ζηα 90 εθαη. επξψ 
θαη κε ηε κέζνδν ησλ απεπζείαο αλαζέζεσλ, 
ζεσξείηαη βέβαην φηη ζα μεπεξάζεη θαη θέηνο 
ηα 100 εθαη. επξψ. 

Φαρακτηριστικές                                   

περιπτώσεις βλαβών 

 Σν 25ρξνλν δειθίλη «ΔΡΑΣΩ», ζηηο 12  
Γεθέκβξε έκεηλε ακαλάηη κεζνπέιαγα έμσ 
απφ ην ιηκάλη ηεο θηάζνπ κε 56 επηβάηεο θαη 
ζηηο 16 Γεθέκβξε, ζηνλ Παγαζεηηθφ Κφιπν 
κε 124  επηβάηεο. 
 Σν 11ρξνλν «ΝΖΟ ΜΤΚΟΝΟ», ζηηο 22 
Γεθέκβξε πξνζέθξνπζε ζην ιηκάλη ηεο Υίνπ, 
κε απνηέιεζκα λα ππνζηεί δεκηά ην ίδην θαη λα 
πξνθαιέζεη ξήγκα ζηελ πξνβιήηα, πνπ φπσο 
δηαπηζηψζεθε έλα ηκήκα ηεο βξίζθεηαη έλα 
βήκα πξηλ απφ ηελ απφζρηζε θαη ηε βχζηζή ηεο!   
 Σν 43ρξνλν «ΕΑΚΤΝΘΟ», ζηηο 22 Γεθέκ- 
βξε παξνπζίαζε βιάβε θαηά ηνλ θαηάπινπ 
ζηελ Κπιιήλε  κε  61  επηβάηεο. 
 Σν 25ρξνλν δειθίλη «ΑΘΖΝΑ», ζηηο 24 
Γεθέκβξε ππέζηε βιάβε ελ πισ απφ Αίγηλα 
γηα  Πεηξαηά, κε 11 επηβάηεο ελψ ζηηο 18 Γε-
θέκβξε είρε κείλεη θαη πάιη ελ πισ, απηή ηε 
θνξά απφ Πεηξαηά γηα Αίγηλα, κε 16 επηβάηεο. 
 Σν 40ρξνλν «ΒΗΣΔΝΣΕΟ ΚΟΡΝΑΡΟ», 
ζηηο 2 Γελάξε ιίγν κεηά ηνλ απφπινπ κε 83 
επηβάηεο απφ Ρφδν παξνπζίαζε βιάβε ζηελ 
θεληξηθή θχξηα κεραλή. Σν ίδην πινίν, 18 Γε-
θέκβξε, είρε πξνζθξνχζεη ζηνλ πξνβιήηα 
ηνπ ιηκαληνχ ηεο Κάζνπ, κε απνηέιεζκα λα 
πξνθιεζεί ξήγκα ζην εμσηεξηθφ πεξίβιεκα 
ηεο πξπκλαίαο Γ/Ξ δπγνζηάζκηζεο. 
  Σν 39ρξνλν «ΔΞΠΡΔ ΠΖΓΑΟ», ζηηο 3 
Γελάξε «έκεηλε» απφ δεμηά θχξηα κεραλή ζην 
ιηκάλη ηεο Καβάιαο κε 123 επηβάηεο. 

 Σν 46ρξνλν Ro-Ro «ΣΑΛΩ», ζηηο 6 Γελά-
ξε κε 12 νδεγνχο  θαη  13  άηνκα  πιήξσκα  
θαη  50  Φ/Γ,  παξνπζίαζε βιάβε ζην πεδάιην 
θαζψο έπιεε θνληά ζηε λεζίδα Αγ. Γεσξγίνπ 
ζηνλ Αξγνζαξσληθφ θαη επέζηξεςε ζην ιηκάλη 
ηεο Γξαπεηζψλαο, φπνπ ηνλ πεξαζκέλν Γε-
θέκβξε έθαλε κάιηζηα θαη επηζθεπέο… Λίγεο 
κέξεο λσξίηεξα, 21 Γεθέκβξε, ην ίδην πινίν 
θαηά ηελ είζνδφ ηνπ ζην ιηκάλη Μεζηψλ Υίνπ, 
πξνζέθξνπζε ζε ραξηνγξαθεκέλν χθαιν, κε 
απνηέιεζκα ηελ πξφθιεζε ξεγκάησλ θαη 
εηζξνή πδάησλ, ε νπνία αληηκεησπίζηεθε κε 
αληιίεο ηνπ πινίνπ. 

 Σν 36ρξνλν «ΠΡΔΒΔΛΖ», πνπ επαλήιζε 
ζ’ απηφ ην δξνκνιφγην κε 20 ιηκάληα πήγαη-
λε - έια θαη φηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ην 
πιήξσκα, ζηηο 13 Γελάξε πξνζέθξνπζε     
θη απηφ ζηνλ πξνβιήηα ηνπ ιηκαληνχ ηεο 
Κάζνπ, κε 18 επηβάηεο θαη απνηέιεζκα ηελ 
πξφθιεζε πιηθήο δεκηάο πάλσ απφ ηελ 
ίζαιν γξακκή. 

 Σν 41ρξνλν «ΜΤΡΣΗΓΗΗΩΣΗΑ», ζηηο 13 
Γελάξε έκεηλε αθπβέξλεην κε 21 επηβάηεο 
θαη 32 άηνκα πιήξσκα, θαη ξπκνπιθήζεθε 
πίζσ ζηνλ Άγην Κσλζηαληίλν θαη πάεη ιέγν-
ληαο... 

Έρνπκε δήζεη φινπο ηνπο ηξφπνπο δηα-
ρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε θαηάζηαζε 
πεγαίλεη θάζε ρξφλν θαη ρεηξφηεξα. 

Ζ  νπζηαζηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ ιατθψλ 
αλαγθψλ απαηηεί λα ρηηζηεί κηα ηζρπξή 
ιατθή ζπκκαρία, λα αλνίμεη ν δξφκνο γηα 
ηε ιατθή δηαθπβέξλεζε θαη εμνπζία, γηα λα 
γίλνπλ ιατθή πεξηνπζία ηα θαξάβηα, ηα 
ιηκάληα, ηα λαππεγεία, ζπλνιηθά ηα εξγα-
ιεία ηεο παξαγσγήο, ν πινχηνο πνπ       
παξάγνπλ νη εξγαδφκελνη. 

Τπερήλικα και υποσυντήρητα πλοία σε δρομολόγια με πλήθος λιμανιών        

για τα κέρδη των εφοπλιστών, που εισπράττουν και επιδοτήσεις! 

Τν ξήγκα ζην ιηκάλη ηεο Χίνπ κεηά ηελ πξόζθξνπζε 

 

ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: Οι απανωτές βλάβες προειδοποιούν… 

ε διαδικασία πώλησης το 40,44% της HSW 

Εγκληματική πολιτική  
και στην Ειδική Αγωγή 

Μ ε ηα κέηξα ηεο θπβέξλεζεο, ζηα 200.000 παηδηά κε 
αλαπεξίεο θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ ήηαλ 

εθηφο Δηδηθήο Αγσγήο ζα πξνζηεζνχλ αξθεηέο αθφκα ρηιηά-
δεο. Μεηψλνπλ ζρεδφλ 50% ηηο δαπάλεο γηα ηηο ζεξαπείεο 
θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ. Απνιχνπλ καδηθά εξγα-
δφκελνπο, δηψρλνπλ παηδηά απφ ηα Κέληξα, θαινχλ ηνπο 
εξγαδφκελνπο λα ππνγξάςνπλ κεηψζεηο κηζζψλ. 

Με ζηνηρεία φπσο ηα παξαπάλσ, νη εθπξφζσπνη 
ηνπ σκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ ζε Μνλάδεο, Ηδξχκαηα, ρν-
ιεία Δηδηθήο Αγσγήο (ΔΜΗΔΑ), ηνπ Δληαίνπ πιιφγνπ 
Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ΑκΔΑ Αηηηθήο θαη Νήζσλ θαη 
ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο Αγψλα Αλαπήξσλ (ΔΑΑΝ), 
επηζεκαίλνπλ ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα έρεη ζε παηδηά, γνλείο θη 
εξγαδφκελνπο ε ζχκβαζε πνπ πξνσζεί ε θπβέξλεζε γηα ην 
πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη ηνλ ηξφπν απνπιεξσκήο ησλ ηδησ-
ηηθψλ δνκψλ Δηδηθήο Αγσγήο θαη Απνθαηάζηαζεο απφ ηνλ 
ΔΟΠΤΤ, κε πξαγκαηηθφ ζηφρν νη ππεξεζίεο απηέο λα 
«θνζηίδνπλ» ιηγφηεξν ζην θξάηνο θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. 

Καινχλ ηνπο εξγαδφκελνπο λα δηαρσξίζνπλ ηελ ζέζε 
ηνπο απφ ηελ εξγνδνζία γηαηί:  

«Σν αίηεκα γηα κηα θαιή ή θαιχηεξε ζχκβαζε δηεπθνιχ-
λεη ηελ παξαπέξα εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ θιάδνπ. Γελ ζα 
αθήζνπκε λα ρξεζηκνπνηεζεί ν αγψλαο καο σο κέζν πίε-
ζεο ησλ εξγνδνηψλ γηα λα δηεπθνιπλζεί ε θεξδνθνξία ηνπο 
θαη ε παξαπέξα εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ θιάδνπ.  

Παιεχνπκε γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη εξγαδφκελνη 
φηη δελ έρνπλ ζέζε ζηνλ αγψλα ησλ εξγνδνηψλ πνπ ζήκε-
ξα κεηψλνπλ ηνπο κηζζνχο, ηνπο απνιχνπλ, ηνπο εθκεηαι-
ιεχνληαη. Παιεχνπκε γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη απηνα-
παζρνινχκελνη πσο ε ζέζε ηνπο είλαη δίπια καο». 


