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Για την ΟΡΓΑΝΨΗ της 

ΑΝΣΕΠΙΘΕΗ των ΝΑΤΣΕΡΓΑΣΨΝ 

ΜΑΚΡΟΝΗΟ: ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΣΑΦΑΟΤ 

«Εδώ που ζωπαίμαμ οι λύκοι γιαηί ουρλιάζαμε οι άμθρωποι...» 

Ίζςξ κα μεκ οπάνπεη άιιμξ ηόπμξ ηόζμ μηθνόξ πμο κα 
έπεη πςνέζεη ηόζε Ιζημνία. Σηα ειάπηζηα ζηνέμμαηά ηεξ      
ε Μαθνόκεζμξ «θηιμλέκεζε» πηιηάδεξ ροπέξ πμο έδεζακ     
ακείπςηα  βαζακηζηήνηα.  

Σε αοηόκ ημκ λενό θαη άγμκμ βνάπμ,      
ε αζηηθή ελμοζία έδεηλε ημ πημ απμθνμο-
ζηηθό ηεξ πνόζςπμ ζημοξ ΕΑΜίηεξ αγς-
κηζηέξ, ζε μαπεηέξ ημο ΕΛΑΣ, ζε ακοπό-
ηαθηα μέιε θαη ζηειέπε ημο ΚΚΕ θαη 
άιιμοξ πνςημπόνμοξ αγςκηζηέξ. Εδώ 
«λεδίπιςζε» όιε ηεξ ηεκ εθεονεηηθόηεηα 
ζε μεζόδμοξ βαζακηζηενίςκ γηα κα θάμρεη 
ημ εζηθό ηςκ θμμμμοκηζηώκ, γηα κα απμ-
ζπάζεη ηεκ πενηβόεηε «δήιςζε μεηακμίαξ». 

Αοηέξ ηηξ αμέηνεηεξ ζοζίεξ, όπςξ θαη 
όιε ηεκ ενςηθή Ιζημνία ημο Κόμμαημξ, 
ηίμεζε με ηεκ πανμοζία ημο πιήζμξ θό-
ζμμο ζηεκ εθδήιςζε - επίζθερε, πμο δημνγακώζεθε, ηεκ      
Τνίηε 6 Σεπηέμβνε, από ηηξ Κ.Ο. Αηηηθήξ ημο ΚΚΕ θαη        
ηεξ ΚΝΕ, με μμηιεηή ημκ ΓΓ ηεξ ΚΕ ημο ΚΚΕ, Δεμήηνε 
Κμοηζμύμπα.               (Συνέχεια ζηη ζελίδα 3) 

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. 

Π αξέκβαζε έμσ απφ    
ην Εάππεην Μέγαξν, 

πξαγκαηνπνίεζαλ, ηελ Παξα-
ζθεπή 16 επηέκβξε  νη δπλά-
κεηο ηνπ ΠΑΜΔ - με ηη ζυμ-
κεηνρή ησλ λαπηεξγαηψλ ΠΔ-
ΜΔΝ, ΣΔΦΔΝΩΝ, ΠΔΔΜΑ-
ΓΔΝ, ΠΔ/ΝΑΣ - για να εκθρά-
ζνπλ ηελ αληίζεζή ηνπο ζηελ 
αληηιατθή πνιηηηθή ηεο θπβέξ-
λεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ, ηεο ΔΔ, 
ζηνπο επξσπαίνπο ππνπξ-
γνχο, ηνπο εθπξνζψπνπο  
επηρεηξήζεσλ θαη ηνπο ππν-
ηαθηηθνχο ηνπο, ηελ εξγαηηθή  
αξηζηνθξαηία ηεο «δηεζλνχο 
έλσζεο ησλ ειεχζεξσλ ζπλ-
δηθάησλ» ηεο ITUC/CES, ηεο 
ΓΔΔ, ITF - ETF - ΠΝΟ θ.ά. νη 
νπνίνη είραλ πξνζθιεζεί απφ 
ην ππνπξγείν Δξγαζίαο, 
γηα λα ζπκκεηέρνπλ 
ζην ζπλέδξην θηέζηα, 
γηα ηα δηεζλή πξφηπ-
πα ζηηο πιινγηθέο 
πκβάζεηο, ηηο εξγα-
ζηαθέο ζρέζεηο, κε 
φρεκα ην «επξσ-
πατθφ θεθηεκέλν», 
αλαπαξάγνληαο ηα 
ρπδαία αζηηθά θαη 
νπνξηνπληζηηθά ηδενιν-
γήκαηα, ηνπ «θνηλσληθνχ εηαηξη-
ζκνχ», γηα ηελ θαπηηαιηζηηθή 
αλάθακςε, δειαδή, ηελ ππνηα-
γή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ζηξα-
ηεγηθή  ηνπ  θεθαιαίνπ. 

Οη ζπγθεληξσκέλνη απφ ηηο 
6 π.κ. σο ην κεζεκέξη, πξφε-
δξνη ζσκαηείσλ θαη εθαηνληά-
δεο εξγαδφκελνη απφ ζπλδηθα-
ιηζηηθέο νξγαλψζεηο ηεο Αηηη-
θήο, αλάκεζά ηνπο θαη λαπηεξ-
γάηεο, βξέζεθαλ θαη ζηηο δχν 
εηζφδνπο ηνπ Εαππείνπ, φπνπ 
είραλ απιψζεη δχν παλφ πνπ 
αλέγξαθαλ ζηα ειιεληθά θαη ηα 
αγγιηθά «Μέζα ζηεο Δπξψ-

πεο ηεο ιπθνζπκκαρία, έρεη 
κφλν θηψρεηα, κέηξα θαη  
αλεξγία», θσλάδνληαο ζπλ-
ζήκαηα,  φπσο: 
 Σν θεθηεκέλν ην επξσπατθφ, 
ηεξίδεη ην θεθάιαην ην πνιπ-
εζληθφ.  
  Δξγάηε κε κεηψλεηο ηηο απαη-
ηήζεηο, ζηνπο ηαμηθνχο αγψλεο 
γηα λέεο  θαηαθηήζεηο.  
 Καηξνχγθαιε - Καηξνχγθαιε 
κε φια απηά πνπ θάλεηο, ηνλ 
Βξνχηζε ηνλ μεπέξαζεο - ηνλ 
Λάζθαξε ηνλ θηάλεηο. 

ηηο 10 ην πξσί θαηέθζαζαλ 
ζην Εάππεην θαη νη ζπλ-
ηαμηνχρνη, πνπ είραλ πξνγξακ-
καηηζκέλε θηλεηνπνίεζε γηα 
ηελ ίδηα κέξα ζηελ Πιαηεία 
Κιαπζκψλνο.  

«ήκεξα δφζεθε κηα απά-
ληεζε. Σν επφκελν δηάζηεκα 
ζα αθνινπζήζνπλ θαη άιιεο 
πξσηνβνπιίεο, ζε θιάδνπο, ζε 
ρψξνπο δνπιεηάο θαη ζε γεηην-
ληέο», ζεκείσζε ν Γηψξγνο 
Πέξξνο θαη επεζήκαλε φηη 
«Δίλαη γειαζκέλε ε θπβέξλεζε 
θαη ν ππνπξγφο λα λνκίδνπλ φηη 
μεκπέξδεςαλ κε ην εξγαηηθφ 
θίλεκα», πξνζζέηνληαο φηη «κε 
ηε δξάζε πνπ ζα αθνινπζήζεη, 
ζηφρνο είλαη λα δηακνξθσζνχλ 
πξνυπνζέζεηο ψζηε νη εξγα-
δφκελνη λα απαληήζνπλ θαη  κε  
απεξγία». 

πλέδξην θηέζηα ησλ «ςαιηδνρέξεδσλ» 

Β αξχο έπεζε θαη ζηηο 2   
επηέκβξε ν πέιεθπο 

ησλ κεηψζεσλ ζηηο επηθνπξηθέο 
ζπληάμεηο ζε 150.000 πεξίπνπ 
ζπληαμηνχρνπο κε ηε 2ε θάζε 
επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ  
ζπληάμεσλ, ζχκθσλα κε ηνλ 
αληηαζθαιηζηηθφ λ. 4387/2016 
πνπ ςήθηζε ε ζπγθπβέξλεζε   
ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ θαη ηέζεθε 
πιένλ  ζε  εθαξκνγή.  

Ζ 3ε θάζε ηεο ζθαγήο αλα-
κέλεηαη κε ηελ θαηαβνιή ηεο 
ζχληαμεο ηνπ Οθηψβξε, ζε 
νξηζκέλα αθφκα Σακεία αλά-
κεζά ηνπο θαη ην ΚΔΑΝ ησλ 
λαπηεξγαηψλ, πνπ έρνπλ πιένλ 
εληαρζεί ζην ΔΣΔΑ. Δπηπιένλ, 
ζην ηξίκελν Οθηψβξε - Γεθέκ-
βξε ζα γίλεη θαη ε παξαθξά-
ηεζε ησλ αλαδξνκηθψλ απφ 
ηνλ Ηνχλε πνπ ηζρχνπλ νη λέεο  
πεξηθνπέο.  

Μεγάιε  είλαη ε νξγή θαη ε 
αγαλάθηεζε ησλ λαπηεξγαηψλ, 
πνπ πξέπεη λα κεηαηξαπεί ζε 
απφθαζε γηα ζπκκεηνρή ζηε 
δξάζε, κε ηα ηαμηθά ζσκαηεία 
ΠΔΜΔΝ, ΣΔΦΔΝΩΝ, 
ΠΔΔΜΑΓΔΝ, ΠΔ-ΝΑΣ, ησλ 
δπλάκεσλ πνπ ζπζπεηξψλν-
ληαη ζην Παλεξγαηηθφ Αγσλη-
ζηηθφ Μέησπν (ΠΑΜΔ) γηα ηελ 
θαηάξγεζε ησλ αληεξγαηηθψλ 
λφκσλ, ηελ αλάθηεζε ησλ  α-
πσιεηψλ, ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 
ζχγρξνλσλ αλαγθψλ ησλ λαπ-
ηεξγαηψλ.  

χκθσλα θαη κε ηα ζηνηρεία 
ηνπ ΔΣΔΑ, ν ζπλνιηθφο αξηζ-
κφο ησλ ζπληαμηνχρσλ ζηνπο 
νπνίνπο επηβιήζεθαλ πεξηθν-
πέο ζα αλέιζεη ζηα 240.000 
άηνκα απφ ηνπο 1,236 εθαη. 
ζπληαμηνχρνπο, πνπ παίξλνπλ 
επηθνπξηθή χληαμε. Ζ λέα 
ζθαγή ησλ ζπληάμεσλ, πνπ 
ζπλερίδεηαη θηάλεη ζπλνιηθά 
ζην  1.785  δηζ.  

Αλ ππνινγίζνπκε θαη ηελ 
αχμεζε εηζθνξψλ ησλ εξγαδν-
κέλσλ, πνπ είλαη 1.251 δηζ., ην 
ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο βάξβαξεο 
απηήο πνιηηηθήο ζα είλαη   3 
δηζ. ζηελ 4εηία, πνπ ζα ηα αξ-
πάμνπλ απφ ηηο ηζέπεο καο.   

Ο ρνξφο ησλ πεξηθνπψλ ζα 
ζπλερηζηεί κέρξη λα αθαληζηνχλ 
νη επηθνπξηθέο θαη κεηά βιέπνπ-
κε γηα ηηο θχξηεο ζπληάμεηο... 

ηε ζπλάληεζε πνπ είρε, 6/9, 
κε ηηο πληαμηνπρηθέο Οξγαλψ-
ζεηο ν ππνπξγφο Δξγαζίαο 
ππεξαζπίζηεθε ηελ αληηιατθή 
πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο κε 
επηρεηξήκαηα φπσο: «γηα λα 
ζσζεί ε Υψξα», φηη πξνζηα-
ηεχεη ηηο ρακειέο ζπληάμεηο, φηη 
ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα δελ 
αληέρεη θ.ά. ηέηνηα θαηδξά. 

Σέηνηα «αλαθνχθηζε» ελλνεί   
ν πξσζππνπξγφο φηη επηθπ-
ιάζζεη ζηα θησρά ιατθά ζηξψ-
καηα. Σελ αθφκα κεγαιχηεξε 
ιεζηξηθή  αθαίκαμή ηνπο.  

ΣΗ ΛΑΙΜΗΣΟΜΟ ΟΙ 

ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΕ ΤΝΣΑΞΕΙ 

Σ ν ΠΑΜΔ απεπζχλεηαη ζε 
φιεο ηηο νξγαλψζεηο ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεο, ζε θάζε ηίκην 
ζπλδηθαιηζηή, ζε φινπο ηνπο  
εξγαδφκελνπο θαιψληαο ηνπο ζε 
αλνηρηφ δηάινγν κε ηε ζηγνπξηά 
φηη νη ζπδεηήζεηο θαη νη απνθά-
ζεηο καο ζηελ 4ε Παλειιαδηθή 
πλδηάζθεςε ζα είλαη  εθαιηήξην 
γηα ηελ αλαζχληαμε θαη ηελ αληε-
πίζεζε ηνπ θηλήκαηνο καο, γηα 
λέα άλνδν ησλ αγψλσλ καο.  

Σι είναι η υνδιάσκεψη 

του ΠΑΜΕ και ποιοι        

συμμετέχουν: 

Ζ ζπλδηάζθεςε ηνπ ΠΑΜΔ 
είλαη κηα αλνηρηή, δεκνθξαηηθή, 
δσληαλή δηαδηθαζία φπνπ ηνλ 
ιφγν ηνλ έρνπλ νη εξγαδφκελνη 
αληηπξφζσπνη πνπ ζα 
βξεζνχλ ζην ζηάδην κε 
απφθαζε ηνπ ζσκα-
ηείνπ ηνπο κέζα απφ 
ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο. 
Δθπξνζσπνχλ θαη 
κεηαθέξνπλ ηηο αγσ-
λίεο, ηηο αλεζπρίεο, ηνλ 
πξνβιεκαηηζκφ θαη   
ηηο απνθάζεηο πνπ      
ζα πάξνπλ νη εξγάηεο 
ζηα ζσκαηεία θαη  
ηνπο ρψξνπο δνπιεηάο 
θάησ ζην πξσηνβάζ-
κην επίπεδν, ζηε βάζε. 

Γελ έρεη ζρέζε κε ηα ζπλέδξηα 
ηεο ΓΔΔ πνπ γίλνληαη ζε πνιπ-
ηειή μελνδνρεία κπξνζηά ζε 
άδεηεο θαξέθιεο, ζπλέδξηα εθθπ-
ιηζκέλα κηαο αδίζηαθηεο εξγαηη-
θήο αξηζηνθξαηίαο, πνπ ειέσ 
κεραληζκψλ ηεο θπβέξλεζεο θαη 
ηεο εξγνδνζίαο παξηζηάλεη ηελ 
εγεζία ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. 

Σι θέματα θα συζητήσουμε  

και τι αποφάσεις θα πάρουμε: 

Μέζα απφ αλνηρηφ δεκνθξαηηθφ 
δηάινγν λα απνθαζίζνπκε λα 
ηξαβήμνπκε  κπξνζηά: 

 Γηα λα ραξάμνπκε γξακκή αληε-
πίζεζεο, ξήμεο θαη αλαηξνπήο, 
λα δηεθδηθήζνπκε νξγαλσκέλα 
ζρεδηαζκέλα θαη καρεηηθά ηελ 
ηθαλνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ 
αλαγθψλ καο. 

 Γηα λα βγάινπκε ηα ζπλδηθάηα 
απφ ηελ αζθπθηηθή ζειηά ηνπ 
εξγνδνηηθνχ θαη θπβεξλεηηθνχ 
ειέγρνπ ησλ εγεζηψλ πνπ θπξη-
αξρνχλ ζε ζηξαηεγηθνχο θιάδνπο 
θαη ζηηο ηξηηνβάζκηεο νξγαλψζεηο 
ζηε ΓΔΔ θαη ΑΓΔΓΤ, απφ ηελ 
απαμίσζε θαη ηνλ εθθπιηζκφ. 

 Γηα λα απαιιαγνχκε απφ ηε 
γξακκή ηεο ηαμηθήο ζπλεξγαζίαο, 
ηνπ θνηλσληθνχ εηαηξηζκνχ θαη 
ηεο ππνηαγήο ζηα επηρείξεκα-
ηηθά ζπκθέξνληα, πνπ απνηέιεζε 
γξακκή ήηηαο θαη παξάδνζεο 
ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο κέζα  
ζηελ  θξίζε. 

 Γηα λα αιιάμνπκε ηελ θαηάζηαζε 
ζην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα, λα 

ηαξάμνπκε ηα ιηκλάδνληα λεξά, κε 
ηελ έληαμε λέσλ δπλάκεσλ ζηελ 
νξγαλσκέλε πάιε ζε θάζε θιάδν 
θαη ζσκαηείν, ηελ άλνδν ηνπ  
βαζκνχ νξγάλσζεο ηεο ηάμεο καο. 

 Γηα λα δπλακψζνπκε ηνλ αγψλα 
ελψλνληαο ηνπο εξγαδφκελνπο 
πνπ δηαζπά ε εξγνδνζία, κε ην 
θπλήγη ηνπ θέξδνπο θαη ηελ αχμε-
ζε ηεο εθκεηάιιεπζεο, λα ξίμνπ-
κε ηνπο θξάρηεο πνπ ζεθψλεη    
ν εξγνδνηηθφο ζπλδηθαιηζκφο θαη 
καο ρσξίδεη κε βάζε ηηο εξγαζη-
αθέο ζρέζεηο, ηνπο κφληκνπο απφ 
ηνπο ζπκβαζηνχρνπο, ηνπο ανξί-
ζηνπ ρξφλνπ απφ ηνπο σξνκί-
ζζηνπο, ηνπο Έιιελεο απφ ηνπο  
κεηαλάζηεο. 

 Γηα λα αγθαιηάζνπλ ηα ζπλδηθά-
ηα ηελ κεγάιε κάδα ησλ αλνξγά-
λσησλ λέσλ εξγαδφκελσλ κε ηηο 
άζιηεο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ιάζηη-
ρν θαη ηνπο κηζζνχο ςίρνπια, ηελ 
ηεξάζηηα  κάδα  ησλ  αλέξγσλ. 

 Γηα λα ρηίζνπκε ηε κεγάιε ζπκ-
καρία εξγαηψλ, αγξνηψλ, απηφ-
απαζρνινχκελσλ, γπλαηθψλ, λεν-
ιαίαο ελάληηα ζηα κνλνπψιηα, ηνπο 
επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο πνπ καο 
θαηαδπλαζηεχνπλ. 

Απηή ε αλάγθε γέλλεζε ην 
ΠΑΜΔ πξηλ 17 ρξφληα. Απφ 
ηφηε κέρξη ζήκεξα κε ηελ    
αθνχξαζηε θαη αζηακάηεηε 
δξάζε ηνπ γηα ηα εξγαηηθά ιατ-
θά ζπκθέξνληα αλαγλσξίδεηαη 
πιαηηά απφ φινπο ηνπο εξγα-
δφκελνπο σο ε πην ζπγθξνηε-
κέλε αγσληζηηθή θαη καρεηηθή 
δχλακε ηνπ εξγαηηθνχ ζπλδη-
θαιηζηηθνχ  θηλήκαηνο. 

(Συνέχεια ζηη ζελίδα 3) 

 

ΓΙΑ ΣΟ ΠΟΛΤΝΟΜΟΦΕΔΙΟ 

ΜΕ ΣΑ ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 

Ζ  ςήθηζε ηνπ πνιπλνκνζρεδίνπ γηα ηα πξνα-
παηηνχκελα δείρλεη ηελ απνθαζηζηηθφηεηα 

ηεο θπβέξλεζεο λα πξνσζήζεη άκεζα θαη ρσξίο 
ρξνλνηξηβή ηα λέα κέηξα πξνο φθεινο ηνπ θεθα-
ιαίνπ, ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ. Ζ θπβέξλεζε 
κε απηφ ην λνκνζρέδην «θιείλεη» θαη επηζπεχδεη 
κέηξα πνπ ήηαλ ζε εθθξεκφηεηα απφ ηελ πξνεγνπ-
κέλε δέζκε ησλ αληηιατθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη 
παξάιιεια ζρεδηάδεη ηνλ επφκελν γχξν επίζεζεο 
κε λέεο ηηο αλαηξνπέο ζηα εξγαζηαθά θαη ηηο ζπλδη-
θαιηζηηθέο ειεπζεξίεο. 

Ύζηεξα απφ ηελ έληαμε ησλ ΟΑΑ, ΟΤ, ΣΑΤ, 
ΟΔ, ΟΑΚΑ θαη ΔΛΣΑ ζην ηακείν ηδησηηθνπνηήζε-
σλ πξνζηίζεληαη ηψξα ε ΓΔΖ, ε ΔΤΓΑΠ, ε ΔΤΑΘ, 
νη «Κηηξηαθέο Τπνδνκέο», ε «Αηηηθφ Μεηξφ» θαη ε 
ΔΛΒΟ, ελψ κέρξη ην Γεθέκβξε ε ιίζηα ζα ζπκπιε-
ξσζεί θαη κε λέεο επηρεηξήζεηο. 

Ζ έληαμε φισλ απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζην 
ππεξηακείν ηδησηηθνπνηήζεσλ δελ είλαη θεξαπλφο 
ελ αηζξία. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε ε θπβέξλεζε 
ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ θαη φια ηα θφκκαηα ηνπ επξσκνλφ-
δξνκνπ πινπνηνχλ θαηά γξάκκα φιεο ηηο απαηηή-
ζεηο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο ΔΔ. 

Δπίζεο, ην λνκνζρέδην θέξλεη ζεκαληηθά λέα 
πιήγκαηα ζε ηκήκαηα αζθαιηζκέλσλ. Σα ηξία πξν-
απαηηνχκελα απμάλνπλ ην χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ 
εηζθνξψλ γηα ρηιηάδεο αγξφηεο, λένπο ειεχζεξνπο 
επαγγεικαηίεο, αιιά θαη ηδηνθηήηεο ηνπξηζηηθψλ 
θαηαιπκάησλ, ελψ θαηαξγνχλ θαη ηελ έθπησζε 
15% πνπ ίζρπε γηα ηελ εμαγνξά πιαζκαηηθψλ εηψλ 
αζθάιηζε. 

Σν θιείζηκν ηεο πξψηεο «αμηνιφγεζεο» απαηηεί  
επηπιένλ παξεκβάζεηο, νη νπνίεο αλακέλεηαη λα πξν- 
ρσξήζνπλ κε άιιεο δηαδηθαζίεο, φπσο κε ηελ έθδν- 
ζε ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ θαη άιισλ ξπζκίζεσλ. 

Σν ΠΑΜΔ θαιεί ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, 
ηνπο εξγαδφκελνπο λα κε ζθχςνπλ ην θεθάιη 
κπξνζηά ζην λέν θχκα κέηξσλ πνπ έξρεηαη θαη    
ζα εληαζεί.  

Να δπλακψζνπλ νη πξσηνβνπιίεο, νη αγψλεο θαη 
νη δηεθδηθήζεηο καο κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο εξγα-
ηηθήο ηάμεο, ηηο απψιεηεο πνπ έρνπκε δερηεί. Να 
εληζρπζεί ε πάιε γηα ηελ ππνγξαθή ζπιινγηθψλ 
ζπκβάζεσλ, ε απφθξνπζε ησλ λέσλ κέηξσλ ζηα 
εξγαζηαθά, ην ρηχπεκα ζηηο ζπλδηθαιηζηηθέο ειεπ-
ζεξίεο θαη ζηελ απεξγία. 

Να δνθηκάζνπκε ηε δχλακε καο! 
Μπνξνχκε λα ηνπο ζηακαηήζνπκε! 

«Φωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά»  

4η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΤΝΔΙΑΚΕΧΗ του ΠΑΜΕ 

19 - 20 Νοέμβρη 2016 στο τάδιο Ειρήνης & Υιλίας στο Ν. Υάληρο 

Μ ε απνθαζηζηηθφηεηα θαη αγσλη-
ζηηθή αηζηνδνμία νη δηνηθήζεηο 

ησλ ζσκαηείσλ ΠΔΜΔΝ - ΣΔΦΔΝ-
ΩΝ - ΠΔΔΜΑΓΔΝ - ΠΔ/ΝΑΣ θαη   
νη λαπηεξγάηεο έδσζαλ κε επηηπρία  
ηε κάρε ηεο 48σξεο παλειιαδηθήο     
απεξγίαο ζηηο 22 - 24 επηέκβξε, θφ-
ληξα ζηνπο εθνπιηζηέο, ηελ αληηιατθή 
πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ - 
ΑΝΔΛ, ηεο ΔΔ, ηνπ ΓΝΣ θαη ησλ 
άιισλ θνκκάησλ ηνπ θεθαιαίνπ,    
δηεθδηθψληαο λα ηθαλνπνηεζνχλ νη 
ζχγρξνλεο αλάγθεο ησλ λαπηεξγαηψλ, 
κε θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηφζν ζε φηη  
αθνξά ηελ ελίζρπζε ηεο γξακκήο θαη ην 
πεξηερφκελν ηνπ δηεθδηθεηηθνχ πιαηζίνπ 
ηεο πάιεο, φζν θαη κε νξγαλσηηθά κέηξα 
κε αληηπξνζσπείεο ζηα βαζηθά ιηκάληα 
ηεο ρψξαο γηα ηελ πεξηθξνχξεζε ηεο 
απεξγίαο. Αγψλαο κε πξννπηηθή, κε ζρέ-
δην, πξφγξακκα δξάζεο θαη έληαμε λέσλ 
δπλάκεσλ ζηα ζπλδηθάηα, πνπ δεκηνπξγεί 
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλαζχληαμε ηνπ 
θηλήκαηνο. 

Σέηνηα δπλαηφηεηα θέξλεη θαη αλα-
δείρλεη ε πξσηνβνπιία πλδηθάησλ, Οκν-
ζπνλδηψλ, Δξγαηηθψλ Κέληξσλ θαη ζπλδη-
θαιηζηψλ, πνπ ζπζπεηξψλνληαη ζην ΠΑΜΔ 
γηα ηηο πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο 
πνπ έρεη αγθαιηζηεί απφ εθαηνληάδεο ζσ-
καηεία. Πξννπηηθή πνπ κπνξεί λα βνεζή-
ζεη ε πλδηάζθεςε πνπ έρεη εμαγγείιεη ην 
ΠΑΜΔ 19 - 20 Ννέκβξε 2016. εκαληηθή 
πξσηνβνπιία πνπ δεκηνπξγεί πξνυπνζέ-
ζεηο ην εξγαηηθφ θίλεκα λα πεξάζεη ζηελ 
αληεπίζεζε θαη ζπγθεθξηκέλα ζπλδπάδεη: 

 Σελ πξνεηνηκαζία ηεο πάιεο γηα ηελ  
αλαπιήξσζε ησλ απσιεηψλ ηελ πεξίνδν 
ηεο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο. 

 Σελ θαηάξγεζε ησλ αληεξγαηηθψλ λφκσλ 
θαη εηδηθά απηψλ πνπ αθνξνχλ ην θαηψηεξν 
κεξνθάκαην, ην κηζζφ θαη ηηο πιινγηθέο 
πκβάζεηο Δξγαζίαο, ηελ θαηάξγεζε ηνπ 
ζηαζεξνχ ρξφλνπ εξγαζίαο, ηελ ηζνπέδσζε 
ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θ.ά. 

 Σελ ελφηεηα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ηελ 
ηζρπξνπνίεζε ηνπ ηαμηθνχ εξγαηηθνχ θηλή-
καηνο, γηαηί θαλέλα ζσκαηείν, θαλέλαο 
θιάδνο απφ κφλνο ηνπ δελ κπνξεί λα  
αληηηαρζεί ζηελ νινκέησπε επίζεζε ησλ 
εθνπιηζηψλ, ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηνπ πνιηηη-
θνχ ηνπο πξνζσπηθνχ. 

 Θέηεη ζην επίθεληξν ηεο πάιεο ηηο ζχγ-
ρξνλεο αλάγθεο ησλ λαπηεξγαηψλ, γεληθφ-
ηεξα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο.  

 Αλνίγεη ην δξφκν γηα ξηδηθέο αλαηξνπέο 
θαη αιιαγέο γηα λα θάλεη θνπκάλην ν ιαφο. 

Ζ  ζηξαηεγηθή ζχκπιεπζε θπ-
βέξλεζεο ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ κε 

ηε ΝΓ πεξηιακβάλεη λέα πξνλφκηα, 
θνξναπαιιαγέο θ.ά. γηα ηελ αχμεζε 
ηεο θεξδνθνξίαο ησλ εθνπιηζηψλ, 
ηνπ θεθαιαίνπ. ην ζηφραζηξφ ηνπο 
είλαη νη Δ, ε ηζνπέδσζε ηεο θνηλσ-
ληθήο αζθάιηζεο, ρηχπεκα ησλ ζπλ-
δηθαιηζηηθψλ ειεπζεξηψλ, θνξνιε-
ζηεία ηνπ ιατθνχ εηζνδήκαηνο, δηαξθή 
ππνλφκεπζε ηεο πγείαο, ηεο παηδείαο θ.ά.    

 

Δθνπιηζηέο - θπβέξλεζε κε ηε ζηή-
ξημε ησλ ππνηαθηηθψλ ηνπο ζηελ ΠΝΟ, 
ζην εξγαηηθφ ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα, κε 
πξφζρεκα λα ζσζνχλ νη ζέζεηο εξγα-
ζίαο, δεηνχλ κε απχζκελν ζξάζνο ηελ 
θαηάξγεζε ησλ θιαδηθψλ .. Δξγαζίαο, 
ηελ ηζνπέδσζε ηεο θνηλσληθήο  αζθά-
ιηζεο, θνξνεπηδξνκή, θαη λέν κπαξάδ 
αληεξγαηηθψλ - αληηιατθψλ κέηξσλ, κε 
νδπλεξέο ζπλέπεηεο γηα ηνπο λαπηεξγά-
ηεο θαη γεληθφηεξα ηελ εξγαηηθή ηάμε.  

H  άξλεζε ηεο πιεηνςεθίαο ηεο 
Δθ. Δπ. ηεο ΠΝΟ - παιηφο θαη 

λένο θπβεξλεηηθφο, εξγνδνηηθφο ζπλ-
δηθαιηζκφο - να αποθαζίζει ηη ζυμ-
κεηνρή ηνπ θιάδνπ ζηελ πξσηνβνπιία 
ησλ ηαμηθψλ δπλάκεσλ ηνπ ΠΑΜΔ, ζηε 
κάρε γηα ηηο .. Δξγαζίαο, απνθαιχ-
πηεη ηνπο δεζκνχο ηνπο κε ηνπο εθν-
πιηζηέο θαη γεληθφηεξα κε ην θεθάιαην.  

Οη δεκαγσγηθέο δειψζεηο ηεο εξ-
γαηηθήο αξηζηνθξαηίαο, κε επηθεθαιήο 
ηνλ Γξακκαηέα ηεο ΠΝΟ Γ. Υαιά,   
αιιά θαη ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΠΔΝΔΝ      
Α. Νηαιαθνγηψξγνπ, φηη αληηηίζεληαη 
φιεο νη ζπλδηθαιηζηηθέο δπλάκεηο ηεο 
ΠΝΟ ζηελ πξνθιεηηθή επηδίσμε ησλ  
εθνπιηζηψλ (ΔΔΔ, ΔΔΝ, θ.ά.) γηα ηελ 
θαηάξγεζε ησλ .. Δξγαζίαο είλαη 
θίβδειεο, γηαηί κε ηε ζηάζε ηνπο θαη   
ηηο ελέξγεηεο ηνπο, ππνλνκεχνπλ ηνπο 
αγψλεο θαη ηηο θαηαθηήζεηο ησλ λαπ-
ηεξγαηψλ.  

Οη εθνπιηζηέο ρξεκαηνδνηνχλ ηελ 
ΠΝΟ κε 3.700.000 επξψ γηα λα    
παξαβηάδεηαη ε ειιεληθή θιαδηθή   
.. Δξγαζίαο ζε ρηιηάδεο ζηα ειιε-
λφθηεηα θαξάβηα θαη πξνθιεηηθά πξν-
σζνχλ, ηελ έληαζε ηεο εθκεηάιιεπζεο 
γηα ην ζχλνιν ησλ λαπηεξγαηψλ. 

 Ζ πξνζπάζεηα απνπξνζαλαηνιη-
ζκνχ ηεο πάιεο ησλ λαπηεξγαηψλ, 
απφ ηνπο εξγνδνηηθνχο - θπβεξλεηη-
θνχο ζπλδηθαιηζηέο, κε απνζπαζκα-
ηηθά αηηήκαηα πνπ δελ ρηππνχλ ηελ 
εθνπιηζηηθή αζπδνζία θαη ηελ θαπη-
ηαιηζηηθή εθκεηάιιεπζε, κε φπνην 
πεξηηχιηγκα θαη αλ παξνπζηάδνληαη, 
έρνπλ εληαία επηδίσμε ηε ρεηξαγψγε-
ζε ησλ λαπηεξγαηψλ ζηε ζηξαηεγηθή 
ηνπ θεθαιαίνπ.  

Σν δεηνχκελν ζήκεξα είλαη λα απν- 
θηήζνπλ κεγαιχηεξε δπλακηθή νη αγψ-
λεο ησλ λαπηεξγαηψλ, ε ηαμηθή πάιε. 
Να δπλακψζεη ε θνηλσληθή ζπκκαρία 
ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, κε ηνπο θησρνχο 
αγξφηεο θαη ηνπο απηναπαζρνινχκε-
λνπο. Να ηεζνχλ ζηφρνη θαη γξακκή 
πάιεο κε πην καρεηηθφ θαη επηζεηηθφ 
ραξαθηήξα. Να δείρλνπλ θαη λα αλνί-
γνπλ ηελ πξννπηηθή νπζηαζηηθψλ, ξηδη-
θψλ ιχζεσλ ψζηε λα ζπλεηδεηνπνηείηαη 
ε αλάγθε ηεο απαιιαγήο ησλ λαπηεξ-
γαηψλ - ηεο εξγαηηθήο ηάμεο απφ ηα 
δεζκά ηεο θαπηηαιηζηηθήο εθκεηάι-
ιεπζεο, βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ    
ηθαλνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ αλαγθψλ 
ηεο εξγαηηθήο - ιατθήο νηθνγέλεηαο. 

ε παξέκβαζε ησλ ζσκαηείσλ ΠΔΜΔΝ - ΣΔΦΔΝΩΝ - ΠΔΔΜΑΓΔΝ - ΠΔΠΡΝ - 
ΠΔ/ΝΑΣ, 20 επηέκβξε, ν πξφεδξνο ηνπ ΝΑΣ, Α. Κνκκαηάο,  δήισζε  φηη: 

 Απφ ηελ ςήθηζε ηνπ λ. 4387/2016, δελ απνδίδνπλ λέεο θχξηεο θαη επηθνπξηθέο   
ζπληάμεηο, νχηε ηελ πξνζσξηλή ζχληαμε πνπ θαζνξίδεη ην άξζξν 29, φπσο 
θαζνξίδεηαη απφ ηελ ζρεηηθή ππνπξγηθή απφθαζε.  

 Σν Τπνπξγείν Δξγαζίαο έρεη δψζεη γξαπηή εληνιή γηα θαηαγξαθή ηεο θηλεηήο 
θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ Σακείσλ Πξνλνίαο ζηα πιαίζηα θαηάξγεζεο θαη 
ελζσκάησζήο ηνπο ζην λέν θνξέα ΔΣΔΑΔΠ, κέρξη 1-1-2017. 

Μεηά θαη απφ απηέο ηηο εμειίμεηο ην Γ.. ηεο ΠΔ-ΝΑΣ απνθάζηζε λα θαιέζεη   
ζε ζχζθεςε ηα ζπληαμηνπρηθά ζσκαηεία ηνπ θιάδνπ, ηελ Κπξηαθή 2 
Οθηψβξε 11 π.κ., γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο δξάζεο ησλ ζπληαμηνχρσλ λαπηεξ-
γαηψλ, ελάληηα ζηηο πεξηθνπέο ζηηο Δπηθνπξηθέο ζπληάμεηο θαη φια ηα αληηιατθά 
κέηξα, πνπ εθαξκφδνπλ ε ζεκεξηλή θαη νη πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο, θαη 
ζπκκεηνρή ζηε ζπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο ησλ πλεξγαδφκελσλ πλ-
ηαμηνπρηθψλ Οξγαλψζεσλ ζηελ Πιαηεία Δζληθήο Αληίζηαζεο (πξψελ 
Κνηδηά), ηε Γεπηέξα 3 Οθηψβξε, 10 ην πξσί, ζηελ  Αζήλα. 

Σα λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ - ΣΔΦΔΝΩΝ - ΠΔΔΜΑΓΔΝ, κε 
επηζηνιή πνπ έζηεηιαλ ζηελ ΠΝΟ 26 επηέκβξε, επηζεκαίλνπλ φηη ε 
έληαζε ηεο επηζεηηθφηεηαο ησλ εθνπιηζηψλ - θπβέξλεζεο - ΔΔ θαη ησλ άιισλ 
θνκκάησλ ηνπ θεθαιαίνπ θαζηζηά επηηαθηηθή αλάγθε ηελ άκεζε ζπλεδξίαζε 
ηεο ΔΔ ηεο ΠΝΟ γηα ηελ θιηκάθσζε ησλ αγσληζηηθψλ θηλεηνπνηήζεσλ ησλ 
λαπηεξγαηψλ αμηνπνηψληαο φιεο ηηο κνξθέο πάιεο θαη δηεθδηθψληαο: 

 Καηάξγεζε ησλ αληεξγαηηθψλ αληηιατθψλ λφκσλ. 

 Δπαλαθνξά ησλ Δ θαη απμήζεηο ζε κηζζνχο, ζπληάμεηο, θνηλσληθέο παξν-
ρέο 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.  

 

ΝΕΑ ΠΡΨΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΨΝ ΣΑΞΙΚΨΝ ΨΜΑΣΕΙΨΝ ΠΕΜΕΝ-ΣΕΥΕΝΨΝ-ΠΕΕΜΑΓΕΝ 
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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 

«H  αληαγσληζηηθόηεηα ήηαλ πάληνηε θαη παξακέ-
λεη θαζνξηζηηθή παξάκεηξνο γηα ηελ επηβίσζε 

ηνπ ειιεληθνύ πινίνπ ζηνλ δηεζλή λαπηηιηαθό ζηίβν, πξν-
θεηκέλνπ λα ζπλερίζεη λα απνηειεί ζηξαηεγηθό ππιώλα θαη 
κνριό αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Επνκέλσο, 
πξνϋπόζεζε γηα ηελ ππνγξαθή ζπιινγηθήο ζύκβαζεο 
εξγαζίαο είλαη ε ζπκθσλία λέσλ ξεαιηζηηθώλ όξσλ, νη 
νπνίνη λα ιακβάλνπλ ππόςε ηα δεδνκέλα ζηελ ειιεληθή 
θαη δηεζλή λαπηηιηαθή αγνξά εξγαζίαο», είπε ν πξόεδξνο 
ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Δθνπιηζηώλ, Θ. Βεληάκεο, απαληώ-
ληαο ζε θπβεξλεηηθό παξάγνληα πνπ κίιεζε γηα λέεο ζπκ-
βάζεηο θαη ζπκπιήξσζε: 

«Σε κία επνρή όπνπ ε παηξίδα καο θαη ε θνηλσλία καο 
καζηίδεηαη από ηελ αλεξγία, ηδίσο ζηνπο λένπο, έρνπκε 
εθθξάζεη πνιιέο θνξέο ηελ επηζπκία καο λα αλαβηώζνπκε 
ηελ λαπηνζύλε ησλ Ειιήλσλ, ηελ νπνία ε ειιεληθή πινην-
θηεζία εθηηκά θαη εκπηζηεύεηαη. Η ειιελόθηεηε εκπνξηθή 
λαπηηιία έρεη απνδεδεηγκέλα ηε δπλακηθή λα πξνζθέξεη 
λέεο ζέζεηο εξγαζίαο δίλνληαο ζηνπο λένπο ζπκπνιίηεο 
καο πξννπηηθέο γηα εξγαζία θαη δεκηνπξγία» (Σν ζέκα ζην 
ειεθηξνληθό «Βήκα» 7/9/2016). 

Ο ξεαιηζκόο ηνπο είλαη ηα θέξδε ηνπο, γη' απηό πξνβάι-
ινπλ ηελ άλνδν ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο. Δπηζεηηθόο αληεξ-
γαηηθόο ξεαιηζκόο, πνπ απαηηεί ηε δεκηνπξγία ζπλζεθώλ 
αθόκε πην δηεπξπκέλεο αλαπαξαγσγήο θεξδώλ. Καη απεη-
ιή ηαπηόρξνλα όηη κε ξεαιηζηηθέο γηα ηα θέξδε ησλ εθν-
πιηζηώλ πιινγηθέο πκβάζεηο, δελ ζπκβάιινπλ ζηελ 
επηδίσμε ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάθακςεο θαη ηεο αληηκεηώ-
πηζεο ηεο ηεξάζηηαο αλεξγίαο. 

ια ηα ππόινηπα πεξί «λαπηνζύλεο ησλ Διιήλσλ» θαη 
«πξνζθνξάο ζέζεσλ εξγαζίαο» από ηνπο εθνπιηζηέο 
είλαη ην άιινζη, αθε-
λόο γηα ηελ άθξαηε 
εθκεηάιιεπζε ησλ 
λαπηεξγαηώλ, αθεηέ-
ξνπ γηα λα ζπλερί-
ζνπλ λα έρνπλ θαη λα 
απμήζνπλ ηα δηάθν-
ξα πξνλόκηά ηνπο 
από ην θξάηνο θαη 
ηελ θπβέξλεζε. Γηαηί 
ε ειιελόθηεηε εκπν-
ξηθή λαπηηιία έρεη 
πξηλ πνιιά ρξόληα 
πεηάμεη ζηελ αλεξγία 
ηνπο Διιελεο λαπηεξγάηεο. Πάλσ από 15.000 λαπηεξγάηεο 
είλαη άλεξγνη. 

Υοροαπαλλαγές και   

προνόμια με τη σέσουλα 

Καη όι' απηά, όηαλ ε θνξνινγία ηνπο είλαη 86.700 επξώ 
κ.ν. ην ρξόλν γηα θάζε εηαηξεία ή 10 επξώ ηε κέξα γηα 
θάζε πινίν, κε βάζε ηηο απαλσηέο θνξναπαιιαγέο πνπ 
ηνπο εμαζθάιηζαλ νη πξνεγνύκελεο θπβεξλήζεηο θαη δηα-
ηεξεί σο «θόξε νθζαικνύ» ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ, 
ηελ ίδηα ώξα πνπ έρεη εμαπνιύζεη άγξηα θνξνιεζηεία ζε 
βάξνο ηνπ ιανύ. 

Σν λνύκεξν απηό πξνέθπςε από ηα ζηνηρεία πνπ δηαβί-
βαζε ζηε Βνπιή ν αλαπιεξσηήο ππνπξγόο Οηθνλνκηθώλ, 
Σξ. Αιεμηάδεο, ηνλ Απξίιε ηνπ 2016 κεηά από Αίηεζε Κα-
ηάζεζεο Δγγξάθσλ πνπ είρε ππνβιεζεί ζηε Βνπιή από 
βνπιεπηέο ηνπ ΚΚΔ. Δπίζεο, ηα πνζά πνπ θαηέβαιαλ νη 
εθνπιηζηέο, κε βάζε ην «ζπλππνζρεηηθό ηεο νηθεηνζεινύο 
θνξνιόγεζεο» κε ηελ θπβέξλεζε ΝΓ - ΠΑΟΚ, αλήιζε ζε 
ιηγόηεξν από 30 επξώ ηε κέξα αλά πινίν γηα δύν ρξόληα. 
Άιισζηε, απνιακβάλνπλ 56 θνξναπαιιαγέο, όηαλ ν ιαόο 
θνξνιεζηεύεηαη αζύζηνια. 

Ζ θπβέξλεζε ηνύο έρεη επίζεο ππνζρεζεί λέεο θνξνα-
παιιαγέο (Σξύθσλ Αιεμηάδεο, ζην ζπλέδξην Capital + 
Vision: «Οη εθνπιηζηέο πξέπεη λα έρνπλ επλντθόηεξν θαζε-
ζηώο από άιιεο αληαγσλίζηξηεο ρώξεο», όηαλ ε Κνκηζηόλ 
δήηεζε κεγαιύηεξε θνξνινγία γηα ηνπο Διιελεο εθνπιη-
ζηέο). Γελ είλαη ηπραίν όηη ε Δλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηώλ 
έδσζε ζπγραξεηήξηα ζηελ θπβέξλεζε, επεηδή, θόληξα 
ζηηο πηέζεηο ηνπ εθνπιηζηηθνύ θεθαιαίνπ άιισλ ρσξώλ 
ηεο ΔΔ θαη ηεο Κνκηζηόλ, «κε ζπλέπεηα αηηηνιόγεζε θαη 
παξέζρε ηζρπξά λνκηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε λνκηκόηεηα 
ηνπ ειιεληθνύ θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο λαπηηιίαο»! 

Δπίζεο, ν Γ. ηαζάθεο είρε δειώζεη: «Ζ λαπηηιία 
θαηέρεη κηα ζηξαηεγηθή ζέζε ζην δηεζλή ρώξν, αλαληη-
θαηάζηαηε, αληαγσλίδεηαη επηηπρώο ζε πνιύ έληνλεο 
ζπλζήθεο θαη ηηο άιιεο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
θαη ηηο δηεζλείο αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο. Άξα, ν ζηξα-
ηεγηθόο ρώξνο είλαη αδηαπξαγκάηεπηνο, ζπλεπώο ε 
αξσγή θαη ε ζηήξημε πξέπεη λα έρεη ζαθώο ηε δηαηήξε-
ζε θαη ηελ ελίζρπζε απηήο ηεο ζρέζεο πνπ έρεη ζηε 
δηεζλή αγνξά». Ο,ηη αθξηβώο ιέεη θαη ν Θ. Βεληάκεο. 

«Ρεαλιστικό» είναι ό,τι υπηρετεί            

την ανταγωνιστικότητα 

Μεηά απ' όι' απηά, ν πξόεδξνο ηεο Έλσζεο Διιήλσλ 
Δθνπιηζηώλ βγαίλεη επηζεηηθά, κηιώληαο γηα ξεαιηζκό ζηηο 
πιινγηθέο πκβάζεηο, πξνβάιινληαο ό,ηη πξνβάιιεη θαη ε 
θπβέξλεζε γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηελ άλνδν ηεο αληαγσλη-
ζηηθόηεηαο, δειαδή λέα ρηππήκαηα ζε ό,ηη απέκεηλε από ηα 
δηθαηώκαηα ησλ λαπηεξγαηώλ. 

Ήδε ε θπβέξλεζε ησλ ΝΓ-ΠΑΟΚ είρε αλνίμεη ην δξόκν 
γηα ηελ εθαξκνγή επηρεηξεζηαθώλ ζπκβάζεσλ ζηα βαπό-
ξηα, αμηνπνηώληαο ην γεγνλόο όηη ε πιινγηθή ύκβαζε 
Δξγαζίαο δελ είλαη ζε ηζρύ θαη εθαξκόδεηαη ε MLC, δεια-
δή ε Γηεζλήο ύκβαζε Ναπηηθήο Δξγαζίαο ηνπ 2006. 

Απηή αζξνίδεη ηα ειάρηζηα ζηάληαξ ζηηο εξγαζηαθέο 
ζρέζεηο θαη εθδόζεθε γηα ηνπο λαπηεξγάηεο ησλ πνλην-
πόξσλ πινίσλ. Πξνβιέπεη ηα ρακειόηεξα επίπεδα ζε 
κηζζνύο, σξάξηα, άδεηεο θ.ιπ. Έηζη, ςήθηζε ην λόκν 
4254/2014, κε ηνλ νπνίν εηζήγαγε ηηο επηρεηξεζηαθέο         
ζπκβάζεηο γηα ηνπο λαπηεξγάηεο, αλαθέξνληαο:  

«Οη επηρεηξεζηαθέο πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο 
ππεξηζρύνπλ ησλ αληίζηνηρσλ πιινγηθώλ πκβάζεσλ 
Δξγαζίαο, αλεμαξηήησο εάλ πεξηιακβάλνπλ όξνπο πνπ 
απνθιίλνπλ από απηνύο ησλ αληίζηνηρσλ πιινγηθώλ πκ-
βάζεσλ Δξγαζίαο»! Γειαδή, αθόκα θη αλ κηα επηρεηξεζηα-
θή ζύκβαζε πεξηέρεη δπζκελέζηεξνπο όξνπο από ηελ θια-
δηθή, ζα ππεξηζρύεη απέλαληί ηεο.  

Δπίζεο, εθαξκόδνληαη δηεζλείο ζπκθσλίεο, πνπ αλα-
γλσξίδεη θαη ην Γηεζλέο Γξαθείν Δξγαζίαο (ILO), πξν-
βιέπνληαο θαηώηεξν κηζζό γηα ηνπο λαπηεξγάηεο 435 
δνιάξηα ην κήλα, γηα 48 ώξεο εξγαζία ηε βδνκάδα! 
Γειαδή, 317,11 επξώ ην κήλα! Καη έρνπλ ζηε δνύιεςή 

ηνπο πεξίπνπ 60.000 λαπηεξγάηεο 
αλαζθάιηζηνπο, κε ηζαθηζκέλα θαη 
άιια  εξγαζηαθά  δηθαηώκαηα. 
      Απηήλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα ζέιεη ν 
Θ. Βεληάκεο θαη γηα ηνπο Διιελεο λαπ-
ηεξγάηεο. Απηόλ ην ξεαιηζκό ζέιεη ζηηο 
πιινγηθέο πκβάζεηο, απηά ελλνεί 
όηαλ ιέεη «λα αλαβηώζνπκε ηελ λαπην-
ζύλε ησλ Ειιήλσλ», ζπκβάιινληαο 
ηάρα ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο αλεξγίαο. 
Ζ ζεκεξηλή θπβέξλεζε δελ ζπλερίδεη 
απιά ζηελ ίδηα ξόηα κε ηελ πξνεγνύκε-
λε, αιιά ηνπο δίλεη θαη λέα πξνλόκηα. 
      Ο ππνπξγόο Ναπηηιίαο, Θ. Γξίηζαο, 

ζε γξαπηή δήισζε ζεσξεί όηη ε δήισζε Βεληάκε «ζηέιλεη 
πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο έλα πνιύ ζεηηθό, νπζηαζηηθό θαη 
αηζηόδνμν κήλπκα» θαη όηη «ε θπβέξλεζε ραηξεηίδεη ηε 
δήισζε απηή, κε ηελ πξνζδνθία θαη ηελ ελζάξξπλζε, ην 
ζπληνκόηεξν δπλαηόλ, λα ππνγξαθεί κηα λέα Σπιινγηθή 
Σύκβαζε Εξγαζίαο». 

Καη όι’ απηά όηαλ ηα θέξδε ηνπο ην 2013 (δελ ππάξρνπλ 
λεόηεξα ζηνηρεία) ππνινγίδεηαη όηη έθζαζαλ ηα  
12.000.000.000 επξώ, ελώ ζύκθσλα κε ην «Bloomberg» ηα 
εθνπιηζηηθά θέξδε αζξνηζηηθά από ην 2003 έσο θαη ην 
2013 ήηαλ 175.000.000.000 επξώ! Δπίζεο, ζύκθσλα κε 
ην «Bloomberg» (Γεθέκβξεο 2015) ν κέζνο όξνο θεξδώλ 
γηα ηα πινία πνπ κεηαθέξνπλ πεηξέιαην, αλήιζε ζηα 
67.366 δνιάξηα ηε κέξα, ην πςειόηεξν επίπεδν ηνπιάρη-
ζηνλ από ην 2009. 

Γελ είλαη ηπραίν όηη ν Αι. Σζίπξαο, από ην βήκα ηεο 
δηεζλνύο λαπηηθήο έθζεζεο «Πνζεηδώληα 2016» εμήξε ηε 
«δηνξαηηθόηεηα», ηελ «πξσηνπνξία» θαη ηα «νξάκαηα» 
ησλ εθνπιηζηώλ, ζπκπιεξώλνληαο όηη: «Τν κνληέιν κε 
ην νπνίν αλαπηύζζεηαη ε ειιεληθή λαπηηιία κπνξεί λα 
απνηειέζεη ζεηηθό παξάδεηγκα ζηελ εθπόλεζε ηνπ λένπ 
αλαπηπμηαθνύ ππνδείγκαηνο».  

Αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κε νινέλα εληεηλό-
κελε εθκεηάιιεπζε, απηό ιέεη ν πξσζππνπξγόο, απηήλ ηε 
«δίθαηε αλάπηπμε» ππόζρεηαη. Αιιά κόλνλ έηζη αλαπηύζ-
ζεηαη ε θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία. 

Οι ναυτεργάτες μπορούν                     

χωρίς εφοπλιστές 

ια ηα παξαπάλσ ζπλζέηνπλ έλα θαζεζηώο άθξαηεο 
εθκεηάιιεπζεο ησλ λαπηεξγαηώλ, μεδνύκηζκά ηνπο κέ-
ρξη ...ζαλάηνπ. Καη ηώξα νη εθνπιηζηέο επηδηώθνπλ ζην 
όλνκα ηνπ ξεαιηζκνύ, ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο θαη ηεο 
αλεξγίαο, αθόκε ρεηξόηεξνπο όξνπο ζηνπο κηζζνύο, ζηηο 
εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ζηα δηθαηώκαηα ησλ λαπηεξγαηώλ. 
Αδίζηαθην ην εθνπιηζηηθό θεθάιαην. Μόλν πνπ νη εθνπιη-
ζηέο ρσξίο ηνπο λαπηεξγάηεο δελ κπνξνύλ λα θηλήζνπλ ηα 
βαπόξηα. Οη λαπηεξγάηεο όκσο κπνξνύλ ρσξίο ηνπο εθν-
πιηζηέο. Δπνκέλσο, αγώλαο γηα όια ηα δηθαηώκαηά ηνπο, 
γηα ηελ ηθαλνπνίεζε όισλ ησλ αλαγθώλ ηνπο πνπ δέλεηαη 
κε ηνλ αγώλα γηα λα γίλνπλ ηα βαπόξηα θνηλσληθή ηδηνθηε-
ζία, θαηαξγώληαο ηα παξάζηηα ηνπο εθνπιηζηέο. 

. 

Όηαν οι εθοπλιζηέρ μιλούν για «πεαλιζμό»… 
Ζ Δλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ έδσζε ζπγραξεηήξηα ζηελ θπβέξλεζε, επεηδή, θφληξα ζηηο         
πηέζεηο ηνπ εθνπιηζηηθνχ θεθαιαίνπ άιισλ ρσξψλ ηεο ΔΔ θαη ηεο Κνκηζηφλ, «κε ζπλέπεηα        
αηηηνιφγεζε θαη παξέζρε ηζρπξά λνκηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε λνκηκφηεηα ηνπ ειιεληθνχ            

θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο λαπηηιίαο»! 

Π ιήξεο αγώλωλ θαη  
εκεξώλ έθπγε, 2 Σε-

πηέκβξε, από ηε δωή ν Γηώξ-
γνο Ζαβόιαο, έλαο από ηνπο 
ηειεπηαίνπο αγωληζηέο ηεο 
ζξπιηθήο ΟΕΝΟ, πνπ «κρά-
τησαν τα πλοία εν κινήσει» 
ζηνλ αληηθαζηζηηθό αγώλα 
ηωλ ιαώλ θαηά ηνλ Β’ παγθό-
ζκην ηκπεξηαιηζηηθό πόιεκν. 

Γελλήζεθε ζην Μεθλέο 
ηνπ Μαξόθνπ ην 1924, από 
γνλείο κε θαηαγωγή από ηελ 
Κάξπαζν. Μπαξθάξηζε ζηα 
ηέιε ηνπ 1943 (Ναύηεο) θαη 
ην 1944 νξγαλώζεθε ζηελ 
ΟΕΝΟ.  

Κπλεγεκέλνο -όπωο ρηιηά-
δεο άιινη αγωληζηέο λαπηεξ-
γάηεο- από ην αζηηθό θξάηνο 
θαη ηνπο ηκπεξηαιηζηέο ζπκ-
κάρνπο, ην 1954  πέξαζε πν-
ιηηηθόο πξόζθπγαο ζηελ Πν-
ιωλία (Gdynia), όπνπ ζπλέρη-
ζε λα ηαμηδεύεη κε πνιωληθά 
πινία, κέρξη ην 1982, πνπ 
επαλαπαηξίζζεθε θαη ζπλέρη-
ζε λα κπαξθάξεη κε ειιεληθά 
πινία κέρξη ηε ζπληαμηνδόηε-
ζή ηνπ από ην ΝΑΤ κε ηελ 
θαηώηεξε ζύληαμε πνπ δελ 
μεπεξλνύζε  ηα  400  επξώ. 

Πλήρης αγώνων και ημερών  
«έφσγε» ο Γιώργος Ζαβόλας 

Π νηθίιεο αληηδξάζεηο 
ζην λαπηηιηαθφ θιά- 

δν ηεο κεηαθνξάο εκπν-
ξεπκαηνθηβσηίσλ πξνθα-
ιεί ε αίηεζε πηψρεπζεο 
πνπ θαηέζεζε ε θνξεαηηθή 
«Hanjin Shipping Co».  

Πξφθεηηαη γηα ηελ έβδν-
κε κεγαιχηεξε λαπηηιηαθή 
εηαηξεία ζηνλ θφζκν, ελψ    
ζηειέρε λαπηηιηαθψλ εηαη-
ξεηψλ, παξνκνίαζαλ ηελ 
εμέιημε κε ηελ αληίζηνηρε 
πηψζε ηεο «Lehman 
Brothers», ην 2008. 

Ζ είδεζε πξνθάιεζε 
αλεζπρία ζε εθείλε ηε 
κεξίδα ησλ εθνπιηζηψλ 
πνπ έρνπλ λαπιψζεη 
πινία ηνπο ζηε «Hanjin 
Shipping», κεηαμχ ησλ 
νπνίσλ πεξηιακβάλν-
ληαη θαη ειιεληθψλ ζπκ-
θεξφλησλ λαπηηιηαθέο 
εηαηξείεο. Αλαθνξέο θά-
λνπλ ιφγν γηα ηνπιάρη-
ζηνλ δχν Έιιελεο εθν-
πιηζηέο πνπ επεξεάδν-
ληαη άκεζα απφ ηε ζπ-
γθεθξηκέλε εμέιημε. 

Ωζηφζν, έλα άιιν 
θνκκάηη ηνπ εθνπιηζηηθνχ 
θεθαιαίνπ (ειιεληθνχ θαη 

δηεζλνχο), ηξίβεη ηα ρέξηα 
ηνπ απφ ηελ εμέιημε,      
θαζψο αλακέλεη εθηίλαμε 
ησλ θεξδψλ ηνπ, ιφγσ 
ηεο έθξεμεο ησλ λαχισλ 
ζηελ αγνξά ησλ contain-
erships πνπ ζα ππξνδν-
ηήζεη ε θαηάξξεπζε ηεο 
θνξεαηηθήο λαπηηιηαθήο 
εηαηξείαο.  

Οη νθεηιέο ηεο «Υαλδίλ» 
μεπεξλνχλ ηα 5 δηζεθ. 
δνιάξηα, ελψ κέρξη πξφ-
ηηλνο ν ηδηφθηεηνο ζηφινο 
ηεο αξηζκνχζε 66 πινία, 
καδί κε ηα ππφ λαππή-
γεζε.  

Πάξα πνιιά απφ ηα 
πινία απηά νπζηαζηηθά 
«εγθισβίζηεθαλ» ζε  
δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ   
θφζκνπ, θαζψο ιηκάληα 
αξλνχληαη ηνλ ειιηκελη-
ζκφ ηνπο εμαηηίαο αλεζπ-
ρίαο φηη δε ζα πιεξσ-
ζνχλ, ελψ νη δηάθνξεο 
εηαηξείεο πνπ ζπλεξγάδν-
ληαλ κε ηε «Υαλδίλ» αλα-
δεηνχλ ε θαζεκηά ηξφ-
πνπο γηα λα κεηψζνπλ 
θαηά ην δπλαηφλ ηηο δε-
κηέο πνπ ζπλεπάγνληαη 
γηα ηηο ίδηεο νη εμειίμεηο. 

Γ ύο παλιοί και δύο 
νέοι επιτειρεμαηί-

ες, οι ηρεις από ηοσς οποί-
οσς είναι εθοπλιζηές, πή-
ραν ηις ηελεοπηικές άδειες. 

Ζ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - 
ΑΝΔΛ, παίδνληαο ην ξόιν  
ηνπ "ηξνρνλόκνπ" παιηώλ   
θαη λέσλ επηρεηξεκαηηθώλ 
ζπκθεξόλησλ, επεδίσμε λα 
μαλακνηξάζεη ηελ πίηα ησλ 
θαλαιηώλ θαη λα δηακνξ-    
θώζεη έλα θηιηθό γη’ απηήλ 
ηειενπηηθό πεξηβάιινλ, 
όπσο έθαλαλ θαη νη πξν-  
εγνύκελεο θπβεξλήζεηο.  

Ο επηθνηλσληαθόο αληη- 
πεξηζπαζκόο, πνπ έζηεζε, 
δελ κπνξεί λα θξύςεη ηε 
ιατθή αγαλάθηεζε από ηελ 
εθηόμεπζε ησλ θόξσλ, ην  
ραξάηζη ηνπ ΔΝΦΗΑ, ηηο λέεο 
κεηώζεηο ζηηο ζπληάμεηο, πνπ 

δελ πξόθεηηαη λα θαηαξγε-
ζνύλ επεηδή ζηα θξαηηθά 
ηακεία ζα κπεη ην ηίκεκα ησλ 
ηειενπηηθώλ αδεηώλ. 

Σα πεξί "θαηνρύξσζεο 
ηνπ δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο, 
αληηθεηκεληθόηεηαο θαη πινπ-
ξαιηζκνύ ζηελ ελεκέξσζε" 
θ.ά. απνηεινύλ γεινηόηεηεο 
ζηηο ζπλζήθεο πνπ ην θαπηηα-
ιηζηηθό θέξδνο βαζηιεύεη θαη 
ηα ηειενπηηθά θαλάιηα παξα-
κέλνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ 
θεθαιαίνπ, ην νπνίν ζα ηα 
αμηνπνηεί γηα ην δηθό ηνπ 
ζπκθέξνλ. 

Σν δηθαίσκα ηνπ ιανύ   
γηα ελεκέξσζε, ςπραγσγία, 
πνιηηηζκό, αζιεηηζκό, πνπ 
ζα έπξεπε λα πξνάγνπλ ηα 
ΜΜΔ, αιιά θαη ηα δηθαηώκα-
ηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζ’ απηά 
κπνξνύλ λα δηαζθαιηζηνύλ 
κόλν όηαλ απηά γίλνπλ θνη-
λσληθή ηδηνθηεζία, πνπ ζα 
ιεηηνπξγνύλ κε θξηηήξην ηηο 
ιατθέο αλάγθεο θαη εξγαηηθό - 
ιατθό έιεγρν, ζην πιαίζην 
ξηδηθώλ αλαηξνπώλ ζην επί-
πεδν ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο 
εμνπζίαο.  

 

Έ λαο απεξγόο εξγά-
ηεο (ν 54ρξνλνο  

Αηγύπηηνο Abd Elsalam   
Ahmed Eldanf, παηέξαο 5 
παηδηώλ) δνινθνλήζεθε θη 
έλαο αθόκα ηξαπκαηίζζεθε, 
ηα μεκεξώκαηα ηεο Πέκπηεο 
15/9 ζηελ Πηαηζέληζα, όηαλ 
έλα θνξηεγό, κε εληνιή ηεο 
εηαηξείαο Logistic GLS θαη 

παξνπζία ηεο αζηπλνκίαο, 
έπεζε πάλσ ζην κπιόθν ησλ 
εξγαηώλ πνπ πεξηθξνπξνύ-
ζαλ ηελ απεξγία ηνπο.  

Σελ απεξγία είρε πξν-
θεξύμεη  ην  ζσνδικάηο  USB 
(μέλος ηες ΠΟ), πνπ άκεζα 
απνθάζηζε 24σξε παληηα-
ιηθή απεξγία ζηνλ θιάδν 
θαη θηλεηνπνίεζε ζην ππνπξ-
γείν Δξγαζίαο ζηε Ρώκε. 

Ζ εξγνδνζία ζηελ πξν-
ζπάζεηα ηεο λα ππεξαζπη-
ζηεί ηα θέξδε ηεο δελ δηζηά-
δεη  λα  δνινθνλήζεη έλαλ  

απεξγό εξγάηε, ηνλίδεη ζε 
αλαθνίλσζή ηεο ε USB ελώ 
ζεκεηώλεη πσο αληίζηνηρν 
γεγνλόο είρε ζπκβεί ιίγνπο 
κήλεο πξηλ ζε απνζήθεο ηεο 
ίδηαο εηαηξείαο ζην Μηιάλν 
ρσξίο λα ππάξμνπλ ζύκαηα. 

Σελ ηαμηθή αιιειεγγύε 
ζηνπο εξγαδόκελνπο ηεο  
GLS/SEAM θαη ην ζπλδηθάην 

USB ζηνλ αγώλα ηνπο    
εθθξάδνπλ ε Παγκόζμια 
σνδικαλιζηική Οργάνωζε 
(ΠΟ) θαη ην ΠΑΜΕ θαη θα-
ηαγγέιινπλ ηελ εξγνδνζία, 
πνπ απνζξαζπκκέλε από  
ηελ ζηήξημε ησλ θπβεξλήζε-
σλ ηεο Ηηαιίαο, ζέιεη λα επη-
βάιεη ηε θπξηαξρία ηεο, πάλσ 
από ηα πηώκαηα ησλ εξγα-
ηώλ. Ζ θιηκάθσζε ηνπ απ-
ηαξρηζκνύ θαη ηεο θαηαζην-
ιήο πξέπεη λα απαληεζεί 
από ην νξγαλσκέλν, ηαμηθό 
θίλεκα. 

Δολοφονία απεργού στην Ιταλία 

 Μηα 23ρξνλε γπλαίθα κέ-
ινο ηνπ πιεξψκαηνο έραζε 
ηε δσή ηεο θαη άιινη ηξεηο 
ζπλάδειθνί ηεο κεηαθέξ-
ζεθαλ ζην λνζνθνκείν, 
10/09/2016 ζην ππφ βξαδηιηά-
ληθε ζεκαία βνεζεηηθφ πινίν 
OSV «Astro Tamoio» θνληά 
ζην Ρίν ληε Σδαλέηξν, θαηά ηε 
δηάξθεηα ειέγρνπ ηνπ ππξν-
ζβεζηηθνχ εμνπιηζκνχ φηαλ 
απφ έλα θαλφλη εθηνμεχζεθε 
λεξφ, ζηνρεχνληαο φκσο 
πξνο ηελ γέθπξα θαη φρη 
πξνο ηε  ζάιαζζα. 

 Έλαο 42ρξνλνο λαπηεξγά-
ηεο απφ ηηο Φηιηππίλεο ζθν-
ηψζεθε θαη άιια ηέζζεξα 
κέιε ηνπ πιεξψκαηνο ηξαπ-
καηίζηεθαλ ζνβαξά απφ ηελ 
πηψζε ζσζίβηαο ιέκβνπ  
θαηά ηε δηάξθεηα γπκλαζίνπ 
ιέκβνπ ζην κεγαιχηεξν  
θξνπαδηεξφπινην ζηνλ θφζκν, 
«Harmony of the Seas», 
13/09/2016, ζηε Μαζζαιία. 
Ζ ιέκβνο έπεζε απφ χςνο  
10 κέηξσλ θαη ζε απηήλ επέ-
βαηλαλ πέληε κέιε ηνπ πιε-
ξψκαηνο. Μεηαμχ ησλ ηξαπ-
καηηψλ, δχν βξίζθνληαη κεηα-
μχ δσήο θαη ζαλάηνπ. 

 Γχν λαπηεξγάηεο βξήθαλ 
ηξαγηθφ ζάλαην, ζην θξνπαδη-
εξφπινην «Viking Freya» 
φηαλ ην πινίν πξνζέθξνπζε 
ζε γέθπξα ζην Καλάιη Ρήλνπ 
- Μάιν - Δούναβη ζηη Γερμα-
λία, 11/09/2016. 

 Φνληθή ζπκπινθή ηνπ πιε-
ξψκαηνο θαίλεηαη λα εθηπιί-
ρζεθε πάλσ ζην ηνπξθηθφ     
Φ/Γ πινίν «Mehmet Unlu», 
ζηελ νπνία ν θαπεηάληνο      
θαίξεηαη λα έρεη  καραηξσζεί. 
Σν νπθξαληθφ πξαθηνξείν 
εηδήζεσλ Ηληεξθάμ κεηέδσζε 
φηη 11/09/2016 ην βξάδπ ην 
πινίν, ελψ βξηζθφηαλ αλνηθηά 
ηεο Οδεζζνχ, εμέπεκςε ζή-
κα SOS, ζην νπνίν αθνχγν-
ληαλ άλζξσπνη λα νπξιηά-
δνπλ θαη λα θσλάδνπλ βνή-
ζεηα. Δηδηθή νκάδα αζθαιείαο 
επηβηβάζηεθε  ζην  πινίν. 

 Σνπιάρηζηνλ 15 άλζξσπνη 
πλίγεθαλ, 11 αγλννχληαη θαη 
45 ηξαπκαηίζζεθαλ απφ ηε 
βχζηζε πινηαξίνπ ζηνλ πνηα-
κφ Σζάν Πξάγηα ηεο Σαυιάλ-
δεο κεηά ηελ πξφζθξνπζε      
ζε ηζηκεληέλην ππνζηχισκα 
γέθπξαο, 18/09/2016. 

ΣΑ ΦΕΡΙΑ ΣΨΝ ΕΥΟΠΛΙΣΨΝ  

ΣΑ ΣΗΕΛΕΟΠΣΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ 

Ποικίλες αντιδράσεις προκαλεί  

η πτώχευση του ναυτιλιακού  

κολοσσού «Hanjin Shipping» 

Η ύλη του παρόντος  

φύλλου έκλεισε  

26 επτέμβρη 2016 

ΣΑ ΦΕΡΙΑ ΣΨΝ ΝΑΤΣΕΡΓΑΣΨΝ Η «Ν» 

Μ έζα ζ’ απηέο ηηο ζπλζήθεο ε «Νασηεργαηική», πνπ 
γξάθεηαη από ηα ρέξηα θαη ηππώλεηαη κε ηνλ ηδξώηα 

ησλ λαπηεξγαηώλ, πξνζπαζεί λα θαιύςεη ην θελό ζηελ ελε-
κέξσζε ησλ λαπηεξγαηώλ εμεηάδνληαο από ηαμηθή ζθνπηά    
ηα γεγνλόηα θαη ηηο εμειίμεηο, νη νπνίεο άκεζα ή έκκεζα     
επεξεάδνπλ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηνπο όξνπο ακνηβήο 
θαη γεληθόηεξα ηε δσή ηεο λαπηεξγαηηθήο νηθνγέλεηαο.  

Γη’ απηό, ζπλάδειθνη, γίνεηε ζσνδρομεηές, διαβάδεηε, 
γράθεηε, διαδίδεηε, ενιζτύεηε ηε «Ν» θαη όζνη ζέιεηε λα 
ζαο ζηέιινπκε επηπιένλ εβδνκαδηαία ελεκέξσζε γλσξίζεηέ 
καο ην email ζαο ζην < naftergatiki@gmail.com >. 

Λαέ κνπ Ταιαηπσξεκέλε  
Χεο βξάδπ είδα όλεηξν, πηθξό, θαξκαθσκέλν, 
ζε είδα Λαέ κνπ δύζκνηξε, ζην μύιν ζηαπξσκέλν. 
Φνιή, θη όμν πόηηδαλ ην πιεγσκέλν θνξκί ζνπ, 
θη αθέληεο ξνύθαγαλ ην αίκα απ' ηε ςπρή ζνπ. 

Δίραλ ηα κάηηα ηνπο θιεηζηά, η’ απηηά ηνπο βνπισκέλα, 
λα κελ αθνύλ ηηο νηκσγέο πνπ βγαίλαλ από ζέλα. 
Ήζειαλ αλελόριεηνη λα θάλ’ ηα ζσζεθά ζνπ, 
λα κελ ζ' αθήζνπλ δύλακε λα ζξέςεηο ηα παηδηά ζνπ. 

Γελ είλ' ε κνίξα ζνπ απηή, δελ είλ' ηα ξηδηθά ζνπ, 
αθέληεο ηα ζθαξθίζηεθαλ γηα ηα ζπκθέξνληά ηνπο. 
Διεεκνζύλε κε δεηάο, δελ ζα ζνπ ηε δώζνπλ, 
είλαη ηόζν άπιεζηνη, πνπ πξνηηκνύλ λα ζε ζθνηώζνπλ. 

Σηάζνπ νξζόο, αγέξσρνο, κε ζθύβεηο ην θεθάιη, 
ζην ράιη πνπ θαηάληεζεο, ζ' έρνπλ θέξεη άιινη. 
Οη θαηξνί σξίκαζαλ, πάξε ηηο απνθάζεηο, 
ηηο Σθύιιεο θαη ηηο Φάξηβδεο λα ηηο θαηαζπαξάμεηο. 

Μλήκεο  
Σηνλ πινύην πνπ παξάγεηο κε κόρζν ζηε δσή ζνπ, 
έρεηο θη εζύ κεξίδην, πάξ' ην κε ην ΣΠΑΘΙ ζνπ! 
Υπνζρέζεηο πιάλεο κελ αθνύο, ζέινπλ λα ζε θνηκίδνπλ  
γηα λα κπνξνύλ πην άλεηα λα ζε μεδνπκίδνπλ. 

Πηάζε ηελ πέηξα, ζθίμε ηελ, πάξε ηε δύλακή ηεο, 
θάλε ηελ όπια θαη θσηηά θαη καύξν δπλακίηε. 
Βγάι' ηελ νξγή ζνπ νιάθεξε θαη κπνπξινηηέξεο γίλνπ  
θαη θάςε ρσξίο ΔΛΔΟΣ απηνύο πνπ ζε ζνπβιίδνπλ. 

Ινύιηνο 2015              Δηξήλε Καιακάθε 

Από ην 1952 θαη γηα πνι-
ιά ρξόληα ππήξμε κέινο ηνπ 
ΚΚΕ θαη πάληα παξέκεηλε 
ζηαζεξόο δίπια ζην θόκκα 
ζε όιεο ηηο θξίζηκεο πεξηό-
δνπο ηνπ θόκκαηνο ελώ 
ζπκκεηείρε κέρξη ηα βαζηά 
γεξάκαηα ζηελ ηαμηθή πάιε 
γηα ηα δηθαηώκαηα ηωλ     
λαπηεξγαηώλ, ην δίθην ηεο 
εξγαηηθήο  ηάμεο. 

Σην ηειεπηαίν ηνπ ηαμίδη, 
3 Σεπηέκβξε, ηνλ ζπλόδεπ-
ζαλ  ζπγγελείο,  θίινη  θαη 
λαπηεξγάηεο από ηελ ΚΟΝ 
ηνπ ΚΚΕ θαη ηελ ΠΕΣ - 
ΝΑΤ, ηεο νπνίαο ππήξμε     
επίιεθην κέινο, κε ηελ       
ππόζρεζε γηα ζπλέρηζε ηνπ 
αγώλα γηα ηελ θαηάξγεζε   
ηεο εθκεηάιιεπζεο αλζξώ-
πνπ  από  άλζξωπν. 

Μεγάλα και μαχητικά συλλαλητήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη  

Η δηαίηεξα καδηθή θαη πνιχ 
δπλακηθή ήηαλ ε πνξεία ζηε 

Θεζζαινλίθε κεηά ην ζπιιαιε-
ηήξην πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην 
ΠΑΜΔ ζηελ πιαηεία Αξηζηνηέ-
ινπο κε αθνξκή ηα εγθαίληα ηεο 
81εο  ΓΔΘ.  

Δξγαδφκελνη, άλεξγνη, λένη, 
ζπληαμηνχρνη έθηαζαλ ζην Βει-
ιίδεην ζπλεδξηαθφ θέληξν, πνπ 
ήηαλ θξνπξνχκελν απφ Ηζρπξέο 
αζηπλνκηθέο δπλάκεηο θαη εηδηθέο 
θαηαζθεπέο γηα λα κελ πιεζηά-
δνπλ νη  δηαδεισηέο, παξέκεηλαλ 
γηα αξθεηή ψξα εθεί βξνλην-
θσλάδνληαο ζπλζήκαηα, ελψ ε  
πνξεία ζπλερίζηεθε ζην θέληξν 
ηεο  πφιεο. 

Σν ζπιιαιεηήξην ζηε ΓΔΘ 
πιαηζηψζεθε κε κηα ζεηξά δξά-
ζεηο θαη πξσηνβνπιίεο ηνπ ηαμη-
θνχ θηλήκαηνο γηα ηε ζπζπεί-
ξσζε θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ 
εξγαδφκελσλ ηεο πφιεο θαη ηεο 
πεξηνρήο.  

Μεηαμχ άιισλ πξαγκαηνπνηή-
ζεθαλ: ζπλαπιία, θηλεηνπνίεζε 
ζηνλ ΟΑΔΓ ζηε Γσδεθαλήζνπ, 
θαζψο θαη παξαζηάζεηο δηακαξ-
ηπξίαο ζηελ ΔΤΑΘ θαη ζην Δκπν-
ξηθφ Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην 
Θεζζαινλίθεο. 

Σ ελ απνθαζηζηηθφηεηά ηνπο 
λα κελ παξαηηεζνχλ απφ 

ην δηθαίσκα ζηελ αμηνπξεπή 
δσή, ηε ζηαζεξή εξγαζία θαη      
ηελ Αζθάιηζε δηαηξάλσζαλ θαη  
ζηελ Αζήλα,  ηελ Παξαζθεπή 9  

επηέκβξε ην απφγεπκα, ρηιηά-
δεο εξγαδφκελνη, άλεξγνη, απηνα-
παζρνινχκελνη, λένη θαη γπλαί-
θεο αληαπνθξηλφκελνη ζην θάιε-
ζκα ηνπ ΠΑΜΔ. Μαρεηηθφ θαη 
καδηθφ ήηαλ θαη ην κπινθ ησλ 
ηαμηθψλ δπλάκεσλ ησλ λαπηεξ-
γαηψλ. Καη απφ ηε ζπγθέληξσζε 
ζηελ Οκφλνηα ζηάιζεθε ην μήνυ-
μα  «Καλέλαο ζπκβηβαζκφο κε 
ηε θηψρεηα, ηε κίδεξε δσή. 
Οξγάλσζε, αγψλαο γηα ηελ 
αλαηξνπή», ελψ αθνινχζεζε 
καδηθή πνξεία σο ην χληαγκα. 

mailto:naftergatiki@gmail.com
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ΜΑΚΡΟΝΗΟ :  ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΣΑΦΑΟΤ  

«Εδώ που ζωπαίμαμ οι λύκοι γιαηί ουρλιάζαμε οι άμθρωποι...» 

Π ξνθιεηηθά ε «Ναπ-
ηηιηαθή Δηαηξεία 

Καβάιαο», ηνπ πινηνθηήηε  Γ. 
Μεηζόπνπινπ, κε αγσγή 
απνδεκίσζεο  θαηά 3 κειώλ 
ηνπ Γ.. ηνπ «Ενιαίοσ σνδι-
κάηοσ Νασηεργαηών Ν. Κα-
βάλας» επηδηώθεη λα αλαθό-
ςεη  ηνπο αγώλεο θαη ηηο  δηεθ-
δηθήζεηο ησλ λαπηεξγαηώλ γηα 
ηε .. Δξγαζίαο  θαη ηελ 
εθαξκνγή αθόκε ησλ  γελη-
θώλ θαλόλσλ γηα ηελ λαπζη-
πινΐα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 
επηβαηώλ θαη ησλ λαπ-
ηεξγαηώλ ζηελ Πνξζκεηαθή 
γξακκή  Θάζνπ - Καβάιαο. 

πγθεθξηκέλα, κε ηελ αγσ-
γή πνπ θαηάζεζε ζην Μνλν-
κειέο Πξσηνδηθείν Καβάιαο 
ζηηο 12 Απγνύζηνπ 2016, ε 
λαπηηιηαθή εηαηξεία δεηάεη 
από ηα 3 κέιε ηεο δηνίθεζεο 
ην πνζό ησλ 117.814,64  
επξώ, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ 
λαπηεξγαηηθνύ ζσκαηείνπ 
ζηελ 6 ήκεξε απεξγία 
17/10/2011 έσο 22/10/2011.    

«Απηή ε κεζόδεπζε 
έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζην 
πνγθξόκ πνηληθώλ δηώμεσλ 
πνπ έρεη εμαπνιπζεί ελάληηα 
ζην ηαμηθό εξγαηηθό θίλεκα, 
ηηο δπλάκεηο πνπ αγσλίδνληαη 
γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ  

δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέ-
λσλ, ελάληηα ζηελ πνιηηηθή 
ηνπ θεθαιαίνπ, ηεο θπβέξλε-
ζεο, ηεο Δ.Δ, πνπ κε ηελ  
ηξνκνθξαηία πξνσζνύλ ηελ 
αληαγσληζηηθόηεηα, νηθνδν-
κνύλ εξγαζηαθά γθέην κε 
εξγαδόκελνπο, ρσξίο Δ      
θαη θνηλσληθναζθαιηζηηθή 
πξνζηαζία. πλδέεηαη κε ηηο 
λέεο εξγαζηαθέο αλαηξνπέο 
θαη ην ρηύπεκα ησλ ζπλδηθα-
ιηζηηθώλ δηθαησκάησλ, πνπ 
επηδηώθνπλ λα επηβάιινπλ 
«ζηγή λεθξνηαθείνπ» ζε θάζε 
ρώξν δνπιεηάο», αλαθέξνπλ 
ζε Γειηίν Σύπνπ ηα ηαμηθά 
ζσκαηεία ΠΕΜΕΝ, ΣΕΦΕΝ-
ΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, 
ΠΕ/ΝΑΣ θαη πξνζζέηνπλ: 

«Ο αγώλαο ησλ λαπηεξγα-
ηώλ, ησλ εξγαδνκέλσλ, ελά-
ληηα ζηελ θαπηηαιηζηηθή βαξ-
βαξόηεηα ζα θξηζεί ζην δξό-
κν ηνπ αγώλα. Οη λαπηεξγά-
ηεο, νη εξγαδόκελνη, ην ζπλδη-
θαιηζηηθό θίλεκα ζην ζύλνιν 
ηνπ πξέπεη λα θαηαδηθάζεη 
θαη λα απαληήζεη ζε απηέο ηηο 
κεζόδνπο ηεο βίαο, ηεο ηξνκν-
θξαηίαο, ζε βάξνο ησλ εξγα-
δνκέλσλ κε νξγάλσζε - ελό-
ηεηα - αγώλα, ελάληηα ζηελ 
πνιηηηθή ηνπ θεθαιαίνπ.» 

Γ ελ πξφιαβε λα 
πεξάζεη ζηα ρέξηα 

ηεο COSCO νιφθιεξν ην 
ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά θαη ε 
θαηάζηαζε πνπ έρεη δηα-
κνξθσζεί απφ ηα κέζα 
ηνπ θαινθαηξηνχ κε πξν-
βιήκαηα ζηελ πξφζβαζε 
ζηνπο ρψξνπο ηεο Ναπ-
πεγνεπηζθεπαζηηθήο Εψ-
λεο θαη εηδηθφηεξα ζηηο 
πχιεο ζε Πέξακα - Μψιν 
ΓΔΖ θαη Νέν Μψιν Γξα-
πεηζψλαο δηαξθψο ρεηξν-
ηεξεχεη θαη πνιιέο θνξέο 
νδεγεί ζε εληάζεηο κεηαμχ 
ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο 
Εψλεο θαη ηεο θχιαμεο 
ηεο  πχιεο.  

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
ηνπ πξνβιήκαηνο ην     
Παξάξηεκα  Πεηξαηά   ηνπ  
πλδηθάηνπ Μεηάιινπ 
Αηηηθήο θαη Ναππεγηθήο 
Βηνκεραλίαο θαη ην σκα-
ηείν Ναππεγνμπινπξγψλ 
πξαγκαηνπνίεζαλ ζηάζε 
εξγαζίαο θαη ζπγθέληξσ-
ζε ζην ρψξν ηνπ κλεκεί-
νπ ζηε Ν/Εψλε Πεξάκα-
ηνο, ηελ Σξίηε 6 επηέκ-
βξε ην πξσί. 

Όπσο ηφληζαλ νη νκη-
ιεηέο ππάξρνπλ ηξφπνη 
θαη λα πεξηθξνπξείηαη ν 
ρψξνο εξγαζίαο θαη λα 
κελ απνθιείεηαη θαλείο 
εξγαδφκελνο ή άλεξγνο 
απφ ην λα δνπιέςεη ή λα 
ςάμεη γηα δνπιεηά. 

Παξάιιεια θάιεζαλ 
ηνλ ΟΛΠ λα ελεκεξψζεη 
γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

ηεο Ν/Εψλεο ζην εμήο θαη 
πνηεο είλαη νη πξνζέζεηο 
ηεο COSCO σο λένο ηδην-
θηήηεο, κεηά ηελ απφθηε-
ζε απφ ηε κεξηά ηεο ηνπ 
πιεηνςεθηθνχ παθέηνπ 
ηνπ ΟΛΠ. 

Σα ζσκαηεία ηεο Ναπ-
πεγνεπηζθεπαζηηθήο Εψ-
λεο, πνπ εδψ θαη ρξφληα 
αληηζηέθνληαη ζηελ ππν-
βάζκηζε θαη ζπξξίθλσζε 
ηεο λαππεγηθήο βηνκερα-
λίαο θαη ηεο Εψλεο εηδη-
θφηεξα, θαηήγγεηιαλ φιεο  
ηηο πξνεγνχκελεο θπβεξ-
λήζεηο πνπ ζρεδηαζκέλα 
απαμίσζαλ ηελ Ν/Εψλε 
ψζηε ηψξα λα εκθαλίδεηαη 
κε ηηο επινγίεο ηεο ζε-
κεξηλήο θπβέξλεζεο ε 
COSCO ζαλ ν ζσηήξαο 
πνπ ζα βάιεη ηάμε ζην 
ιηκάλη θαη ζα θέξεη ηελ  
αλάπηπμε. 

«Ζ COSCO, φπσο θαη 
θάζε κνλνπψιην, ζα 
πξνζπαζεί κε φινπο 
ηνπο ηξφπνπο λα απμάλεη 
ηα θέξδε ηεο θαη λα πιε-
ξψλεη φιν θαη ιηγφηεξα 
γηα λα βγάδεη απφ ηε 
δνπιεηά καο πεξηζζφηε-
ξα», επηζήκαλαλ νη νκη-
ιεηέο θαη ηφληζαλ φηη: 
«Απηφ πνπ πξέπεη λα 
έρνπκε ζην λνπ καο είλαη 
πψο πην νξγαλσκέλα, 
πην ζπληνληζκέλα ζα 
ζπλερίδνπκε λα πεξη-
θξνπξνχκε ηηο θαηαθηή-
ζεηο καο κέζα απφ ηα 
ζσκαηεία. 

Α πνηίνπκε θόξν ηηκήο θαη       
άζβεζηεο κλήκεο ζε όινπο 

όζνη άθεζαλ ηελ ηειεπηαία ηνπο 
πλνή πάλσ ζε ηνύην ην δηαβνινλήζη. 
ινπο όζνη βαζαλίζηεθαλ ζσκαηηθά 
θαη ςπρηθά, αθήλνληαο γηα δεθαεηίεο 
αλεμίηεια ζεκάδηα πάλσ ζην θνξκί 
θαη ην κπαιό ηνπο ε θηελώδεο βία    
ηεο εγρώξηαο αζηηθήο ηάμεο θαη ησλ 
ππόινηπσλ ηκπεξηαιηζηώλ ζπκκά-
ρσλ ηεο. 

Σαπηόρξνλα, σο όξθνο ζπλέρηζεο 
γηα εθπιήξσζε ηειηθά ηνπ ζθνπνύ 
πνπ νη αλδξείνη εθείλνη έπεζαλ.  

Γειαδή, γηα λα γίλεη πξάμε ν 
ζηόρνο ηεο επαλαζηαηηθήο αλαηξνπήο ηνπ εθκεηαιιεπηη-
θνύ ζπζηήκαηνο ηνπ θαπηηαιηζκνύ, πνπ ζην ηκπεξηαιηζηη-
θό ηνπ ζηάδην έρεη γίλεη πιένλ εδώ θαη δεθαεηίεο επηθίλ-
δπλν γηα ηελ ίδηα ηελ ύπαξμε ηεο αλζξσπόηεηαο. 

Σο ελληνικό Νταχάου 

Ζ Μαθξόλεζνο ραξαθηεξίζηεθε ζσζηά ειιεληθό Νηα-
ράνπ, απνηέιεζε καύξε θειίδα ζηνλ πνιηηηζκό ηεο ζύγ-
ρξνλεο Διιάδαο. Σν ηεξάζηην απηό ζηξαηόπεδν έθηαζε 
λα ζπγθεληξώζεη κέζα θαη έμσ από ην ζύξκα, ζηελ απν-
θνξύθσζε ηεο παληνδπλακίαο ηνπ, θάπνπ 30.000 πνιηηη-
θνύο θαη ζηξαηησηηθνύο θξαηνύκελνπο. Ηδξύζεθε ηελ 
άλνημε ηνπ 1947.  

Ζ θαθή ζίηηζε, ην καξηύξην ηεο πείλαο θαη ηεο δίςαο, 
νη αγγαξείεο, νη ηαπεηλώζεηο θαη νη εμεπηειηζκνί, εθαξκό-
δνληαλ γεληθά ζηε Μαθξόλεζν θαη ζηα ηξία ηάγκαηα, αιιά 
πεξηζζόηεξν αλππόθνξε ήηαλ ε δσή ζην Γ' ηάγκα, ζηξα-
ηνπεδεπκέλν ζηε λνηηνδπηηθή άθξε ηνπ λεζηνύ, δύν ώξεο 
καθξηά από ην  Α' θαη ην Β' ηάγκα. Δίραλ ζπγθεληξσζεί  
ζε απηό «νη πιένλ επηθίλδπλνη» θαη αθξηβώο γη' απηόλ ην 
ιόγν εθαξκόδνληαλ ζε πιαηηά θιίκαθα θάζε ινγήο βαζα-
ληζκνί γηα ηνλ εμαλδξαπνδηζκό ησλ πεξήθαλσλ θαη    
αλππόηαθησλ απηώλ εξώσλ. 

Ζ Μαθξόλεζνο έγηλε έδξα ησλ ζηξαηησηηθώλ θπιαθώλ 
Αζελώλ θαη ηνπ  νξγαληζκνύ αλακνξθσηεξίσλ, πνπ είλαη 
ην «Δηδηθόλ ζρνιείνλ αλακνξθώζεσο Ηδησηώλ». Καη κεηα-
θέξζεθαλ γηα αλακόξθσζε θαη νη πνιηηηθνί εμόξηζηνη θαη 
θπιαθηζκέλνη ηεο Γηνύξαο θαη άιισλ ηόπσλ θαη νη γπλαί-
θεο εμόξηζηεο από ην Σξίθεξη θαη ηα παηδηά θαη νη γέξνληεο 
ησλ αληηζηαζηαθώλ από όιε ηελ Διιάδα - αθόκε νιόθιε-
ξεο νηθνγέλεηεο, ζόγηα θαη ρσξηά. 

Εδώ εφαρμόστηκαν  

απαίσιες μέθοδοι βασανισμού 

Αλάκεζα ζηνπο πνιινύο ήξσεο πνπ ηίπνηε δελ ηνπο      
ιύγηζε, πνπ δελ ππνηάρζεθαλ ζηνπο βαζαληζηέο δήκηνπο, 
μερσξίδεη ε κεγάιε κνξθή ηνπ Γεκήηξε Σαηάθε, θαπεηάλη-
νπ ηνπ ειιεληθνύ εκπνξηθνύ λαπηηθνύ, πνπ άληεμε ζην 
καξηύξην ηεο νξζνζηαζίαο επί 33 κέξεο, καδί θαη ζην  
καξηύξην ηεο δίςαο θαη ηεο πείλαο. Δπί 14 κήλεο πξνε-
γνύκελα είρε αληέμεη ζε όιεο ηηο αθάληαζηεο ζηεξήζεηο, 
δνθηκαζίεο θαη βαζαληζκνύο. 

Ζ δσή θαη ν ζάλαηνο ηνπ Γεκήηξε Σαηάθε θαη ησλ 
άιισλ αλππόηαθησλ αγσληζηώλ ηεο Μαθξνλήζνπ, πνπ 
έγηλε πεγή έκπλεπζεο γηα ηνπο Διιελεο πνηεηέο, ζπληέιε-
ζε ζηελ θηλεηνπνίεζε ηεο ειιεληθήο θαη παγθόζκηαο θνη-
λήο γλώκεο γηα ηελ θαηαδίθε θαη νξηζηηθή θαηάξγεζε 
ηνπ θαζηζηηθνύ θάηεξγνπ. 

Σειηθά, ηνλ Ηνύλην ηνπ 1950 θαηαξγήζεθαλ ηα αλακνξ-
θσηήξηα, απνιύζεθαλ 1.000, αιιά θξαηνύληαλ αθόκε 
23.000 άηνκα. Υξεηάζηεθαλ θαη άιινη ζθιεξνί αγώλεο ηνπ 
ειιεληθνύ ιανύ θαη ε πιαηύηεξε θαη ελεξγόηεξε ζπκπα-
ξάζηαζε ηεο δηεζλνύο θνηλήο γλώκεο γηα λα θαηαξγεζνύλ 
πξννδεπηηθά θαη ην ζηξαηόπεδν ηεο Μαθξνλήζνπ θαη ηα 
άιια ζηξαηόπεδα ζηα λεζηά πνπ ην δηαδέρζεθαλ. 

Σα διαχρονικά διδάγματα  

της Μακρονήσου 

Οη ληθεηέο αζηνί, ινηπόλ, κε ηελ ακέξηζηε ζηξαηησηη-
θή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή βνήζεηα Βξεηαλώλ θαη Ακεξη-
θαλώλ, κεηά ην 1944, πξνθεηκέλνπ λα ηζαθίζνπλ ην  
αγσληζηηθό  θξόλεκα, θάζε πλεύκα αληίζηαζεο, γηα λα 
ηζαθίζνπλ ηνπο θνκκνπληζηέο, έζηεζαλ ζηξαηνδηθεία, 
εθηειεζηηθά απνζπάζκαηα, θπιαθέο θαη εμνξίεο. 

Ίζσο θάπνηνη αλαξσηεζνύλ ζήκεξα, πνπ νη εμειίμεηο 
ηξέρνπλ ή κνηάδνπλ λα ηξέρνπλ κε κεγαιύηεξε αθόκα 
ηαρύηεηα, αλ έρεη ηόζε ζεκαζία λα ζπκόκαζηε ην παξει-
ζόλ, λα αλακνριεύνπκε - όπσο ιέγεηαη ραξαθηεξηζηηθά - 
κλήκεο, λα μύλνπκε πιεγέο.  

    ινη όζνη ππνζηεξίδνπλ απηό, δελ 
μεθηλάλε, βέβαηα, από ηελ ίδηα αθεηε-
ξία. Άιινη, ή λα πνύκε θαιύηεξα 
πνιηηηθνί εγέηεο, παξάγνληεο, πνιηηη-
θέο δπλάκεηο, νηθνλνκηθνί παξάγν-
ληεο, ππνζηεξίδνπλ ηε κνλόπιεπξε 
ιήζε ζην παξειζόλ, από ζπκθέξνλ, 
θαζώο έρνπλ θάζε ιόγν λα θξύςνπλ 
από ηε ζύγρξνλε γεληά, ηελ απξηαλή 
λέα γεληά, γεγνλόηα πνπ ζεκάδεπαλ 
θαη ζεκαδεύνπλ έσο ζήκεξα ηε 
ζύγρξνλε ειιεληθή  Ηζηνξία.  
    Γε ζέινπλ λα απνθαιπθζεί ε αιή-
ζεηα γηα ηελ αγγινακεξηθαληθή ζηξα-
ηησηηθή επέκβαζε ζηελ Διιάδα, ε 

αιήζεηα γηα ην Γόγκα Σξνύκαλ θαη ην ρέδην Μάξζαι, 
πνηεο είλαη νη αηηίεο γηα ηνλ Δκθύιην, πνηα ήηαλ ηα νξάκα-
ηα θαη νη ζηόρνη ησλ αγσληζηώλ.  

Πξνηηκνύλ ηελ ακλεζία ή ην ζπγρσξνράξηη, γηα λα 
ζπλερίζνπλ απηόεηνη θαη ζηηο λέεο ζπλζήθεο ηελ ίδηα 
πνιηηηθή, ηηο ίδηεο γεληθέο επηινγέο. Κη όκσο, δελ είλαη 
ζπλεπείο νύηε κε ηηο ίδηεο ηηο δηαθεξύμεηο ηνπο, γηαηί 
όηαλ ην απαηηεί ην θνκκαηηθό ζπκθέξνλ, πξνζθεύγνπλ 
ζην παξειζόλ, πξνθεηκέλνπ λα αληιήζνπλ  επηρεηξή-
καηα πνπ δε δηαζέηνπλ γηα ην ζήκεξα όζν πεηζηηθά 
ζα ήζειαλ.  

Ζ θαηαζπθνθάληεζε ηεο αγσληζηηθήο Ηζηνξίαο ηνπ 
ειιεληθνύ θαη δηεζλνύο θνκκνπληζηηθνύ 
θηλήκαηνο πάεη καδί κε ηελ πξνπαγάλδα 
ηεο αλαπνηειεζκαηηθόηεηαο θάζε αγώλα, 
πνπ παηά θπζηθά πάλσ ζηελ απνγνήηεπ-
ζε, ζηνλ ππαξθηό θινληζκό ησλ ζπλεηδή-
ζεσλ, νη νπνίεο ηα ηειεπηαία δύν ρξόληα 
δέρνληαη αθόκα έλα πιήγκα, από ηελ 
απνγνήηεπζε ξηδνζπαζηηθώλ δπλάκεσλ, 
αλζξώπσλ αξηζηεξώλ, πξννδεπηηθώλ,  
πνπ βιέπνπλ λα θαηαξξέεη ε ςεύηηθε  
ειπίδα πνπ είραλ θαιιηεξγήζεη γηα ηελ 
«πξώηε θνξά Αξηζηεξά» ησλ Σζίπξα - 
Κακκέλνπ θαη βιέπνπλ όηη αθνινπζνύλ  
ηελ ίδηα πεπαηεκέλε ησλ ΝΓ - ΠΑΟΚ θαη 
ησλ άιισλ δπλάκεσλ πνπ θπβέξλεζαλ  
απηόλ ηνλ ηόπν θαη ν έλαο απνδεηθλπό-

ηαλ ρεηξόηεξνο από  ηνλ  πξνεγνύκελν.  

    Γελ μερλάκε, όηη βαζηθό δήηεκα κέζα ζην εξγαηη-
θό, ζην επαλαζηαηηθό θίλεκα είλαη ε ζπλερήο θαη ζπλε-
πήο, ζηε βάζε αξρώλ, πάιε κε ηνλ νπνξηνπληζκό, ηνλ 
πνιηηηθό ηπρνδησθηηζκό, πνπ δνπιεύεη σο γάγγξαηλα, 
σο πιεγή, πνπ δελ πξέπεη λα ηνλ αθήλεηο λα          
θαθνθνξκίδεη.  

«...το αίμα των ηρώων δίνει  

την καλύτερη σοδειά» 

ήκεξα πεξηζζόηεξν από πνηέ μέξνπκε από ηελ ίδηα 
ηελ αησλόβηα πείξα ηνπ εξσηθνύ Κόκκαηόο καο όηη «απ' 
όιεο ηηο ζπνξέο πνπ ξίρλνληαη ζηε γε, ην αίκα ησλ εξώσλ 
δίλεη ηελ θαιύηεξε ζνδεηά». 

Απηνί νη αγώλεο, απηέο νη ζπζίεο ελέπλεπζαλ ρηιηάδεο 
αγσληζηέο, εμαθνινπζνύλ λα εκπλένπλ ηνπο λεόηεξνπο. 

Οη κεγάιεο αμίεο θαη ηα κεγάια ηδαληθά καο θσην-
βνινύλ πάλσ ζηα εξείπηα πνπ ζπζζσξεύνπλ ε νηθν-  
λνκηθή θαπηηαιηζηηθή θξίζε, ε θξίζε θαη θζνξά ησλ 
αζηηθώλ αμηώλ. 

Σν ΚΚΔ δηαηεξεί ηνλ ηαμηθό ραξαθηήξα ηνπ, ηηο αξρέο 
ηνπ, ηνλ καξμηζκό - ιεληληζκό. Απηά ηα όπια ηνύ  δίλνπλ 
ηε δπλαηόηεηα γλώζεο θαη θαηαλόεζεο ηεο ηζηνξηθήο 
εμέιημεο θαη ησλ λνκνηειεηώλ ηεο θνηλσληθήο δσήο, αιιά 
θαη ηε δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο ζσζηήο ζηξαηεγηθήο      
θαη ηαθηηθήο, ηε δπλαηόηεηα πξόβιεςεο ησλ βαζηθώλ       
εμειίμεσλ. 

Πραγματικά ελεύθεροι όσοι                 

αγωνίζονται για να ανατρέψουν                

την ταξική σκλαβιά 

Δδώ από ηε Μαθξόλεζν δηαηξαλώλνπκε όηη ε πξαγ-
καηηθή ειεπζεξία ηνπ θάζε αγσληζηή, ηνπ θνκκνπληζηή, 
είλαη όηη αγσλίδεηαη λα αλαηξέςεη ηελ ηαμηθή ζθιαβηά 
θάησ από νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο. 

Θα δηεθδηθήζνπκε λα γίλεη πξαγκαηηθό κλεκείν παγθό-
ζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, κε ζύγρξνλν ιηκάλη, 
ώζηε λα κπνξνύλ λα επηζθέπηνληαη ηα παηδηά καο θαη ηα 
εγγόληα καο ην λεζί απηό, γηα λα ζπκνύληαη νη παιηόηεξνη 
θαη λα καζαίλνπλ νη λεόηεξνη. 

Ζήηω ηα 98 τρόνια ηοσ ΚΚΕ!  

Ζήηω ηα 70 τρόνια ηοσ ΔΕ!  
σνετίδοσμε δσναμικά! 

Ο η νηθνγέλεηεο ησλ 
αλαπήξσλ θαη ησλ 

ρξνλίσο παζρφλησλ απφ 
ηα θησρά ιατθά ζηξψκα-
ηα, βηψλνπλ κε ηνλ πην 
δξακαηηθφ ηξφπν ηα απν-
ηειέζκαηα ηεο αληηιατθήο 
πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο, 
πνπ ζπλερίδεη ηελ πνιηηηθή 
ησλ πξνεγνχκελσλ θπ-
βεξλήζεσλ.  

Σα ΚΔΠΑ νπζηαζηηθά 
απνηεινχλ κεραληζκφ 
πινπνίεζεο απηήο ηεο 
πνιηηηθήο κε ηελ εθηεηακέ-
λε θαη δξαζηηθή κείσζε 
ησλ πνζνζηψλ αλαπεξί-
αο, κε απνηέιεζκα ζε 
ρηιηάδεο αλαπήξνπο θαη 
ρξφληα  πάζρνληεο λα 
κεηψλεηαη ή θαη λα πεξηθφ-
πηεηαη ε ζχληαμε αλαπε-
ξίαο θαη ην επίδνκα θαη ζε 
έλα κέξνο λα απμάλνληαη 
νη πιεξσκέο ζηελ ηαηξν-
θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. 

πγθεθξηκέλα:  

 Πάλσ απφ 70.000 βαξηά 
αλάπεξνη έκεηλαλ ρσξίο 
επίδνκα. 

 Σειεπηαία έρεη πάξεη 
έθηαζε ε άξλεζε ησλ  
ππεξεζηψλ πξφλνηαο ησλ 
δήκσλ, ζηε βάζε θαηεπ-

ζχλζεσλ ηνπ ππνπξγείνπ, 
λα κελ απνδίδνπλ επηδφ-
καηα ζε βαξηά αλάπεξνπο 
ηνπ ΟΑΔΔ.  

 Υηιηάδεο αλάπεξνη θαη 
ρξφληνη πάζρνληεο αλα-
γθάδνληαη λα πξαγκαην-
πνηνχλ πιεκκειψο ή θαη 
λα δηαθφπηνπλ ηηο ζεξα-
πείεο ηνπο γηαηί δελ κπν-
ξνχλ λα πιεξψλνπλ ηηο 
απμεκέλεο ζπκκεηνρέο ή 
θαη ηηο εμ νινθιήξνπ πιε-
ξσκέο. 

Σα πεξί εμαηξέζεσλ 
απφ ηηο πεξηθνπέο ζε κη-
ζζνχο θαη ζπληάμεηο, πνπ 
επηθαιείηαη ε θπβέξλεζε, 
είλαη θνξντδία, κε ην λέν 
λφκν γηα ην Αζθαιηζηηθφ 
κεηψζεθαλ πεξαηηέξσ νη 
αλαπεξηθέο θαη νη επηθνπ-
ξηθέο ζπληάμεηο, κεηψλεηαη 
δξαζηηθά ην ΔΚΑ ζηελ 
πξννπηηθή ηεο πιήξνπο 
θαηάξγεζήο ηνπ.  

Σα παξαπάλσ αλαθέ-
ξεη κεηαμχ άιισλ ζε Δπί-
θαηξε Δξψηεζε πξνο ηνλ 
ππνπξγφ Δξγαζίαο ν βνπ-
ιεπηήο ηνπ ΚΚΔ, Γηψξγνο 
Λακπξνχιεο,  δεηψληαο 
λα επαλέιζνπλ ζην πξν 
ησλ πεξηθνπψλ επίπεδν. 

τάση εργασίας για την  

κατάσταση στη Ν/Ζώνη  

Προκλητική κλιμάκωση των 

ΔΙΚΑΣΙΚΨΝ ΔΙΨΞΕΨΝ  

σε βάρος των ναυτεργατών 

Αποσπάσματα  

από την ομιλία  

του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ 

Δημήτρη Κουτσούμπα 

Σ ν πξόγξακκα ηεο εθδήισ-
ζεο άλνημε κε ραηξεηηζκό 

εθ κέξνπο ηεο ΠΔΚΑΜ, από  
ηνλ Λάδαρο Κσρίηζε, ν νπνίνο 
ήηαλ εμόξηζηνο ζηε  Μαθξόλεζν θαη 
έδεζε ηε δνινθνληθή επίζεζε, γλσ-
ζηή θαη σο «ζθαγή ηεο Μαθξν-
λήζνπ», πνπ έγηλε ην δηήκεξν  
29 Φιεβάξε - 1 Μάξηε ηνπ 1948, 
ζην Α' Σάγκα.  

Σόηε πνπ νη δήκηνη, κε επηθεθα-
ιήο ηνλ Μπατξαθηάξε, έβαιαλ ελά-
ληηα ζηνπο εμόξηζηνπο από ζηεξηά 
θαη ζάιαζζα, πεξηθπθιώλνληάο 
ηνπο. Ζ επίζεζή ηνπο μεθίλεζε κεηά 
ηελ άξλεζε από ηνπο εμόξηζηνπο λα 
ππαθνύζνπλ ζην θάιεζκα λα αθή-
ζνπλ ηνπο θνκκνπληζηέο θαη λα 
ππνγξάςνπλ  δήισζε. 

«Δεν μετακινήθηκε ούτε 
ένας», είπε ραξαθηεξηζηηθά ν Μα-
θξνλεζηώηεο αγσληζηήο. Αθνύ 
έιεμε ην πεληάιεπην ηειεζίγξαθν, 
νη δήκηνη πέξαζαλ ζηελ επίζεζε, 
ππξνβνιώληαο αθόκα θαη όζνπο 
έπεζαλ ζηε ζάιαζζα γηα λα ζσ-
ζνύλ. Δθαηνληάδεο πηώκαηα δνιν-
θνλεκέλσλ εμόξηζησλ ξίρηεθαλ ζηε 
ζάιαζζα, ζηα αλνηρηά ηνπ Αηγαίνπ.  

πσο ηόληζε, όκσο, ό,ηη θαη αλ 
θάλαλε ζηε Μαθξόλεζν, δελ κπόξε-
ζαλ λα θάκςνπλ ην αγσληζηηθό 
θξόλεκα ησλ θξαηνύκελσλ, νη  
νπνίνη ζηάζεθαλ αιύγηζηνη ζηα 
βαζαληζηήξηα, απνδεηθλύνληαο ην 
κεγαιείν ηεο ςπρήο πνπ πεγάδεη 
από ηελ θνκκνπληζηηθή ηδενινγία 
θαη ηελ αγσληζηηθή ζηάζε δσήο. 

ΚΑΝΣΑΣΑ για τη ΜΑΚΡΟΝΗΟ 

Ζ  εθδήισζε νινθιεξψζεθε  
κε ζπλαπιία, κε ην κνπζηθφ 

έξγν ηνπ Θάλνπ Μηθξνχηζηθνπ 
«Καληάηα γηα ηε Μαθξφλεζν»,  
πάλσ ζε πνίεζε ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ. 

Οη ζπληειεζηέο έπαημαλ ηα    
κνλαδηθά ηξαγνχδηα «Ο Νηηθ»,     
«Ο Αιέμεο», «Οη Γεξφληνη», «Υξένο» 
θαη «Φεγγάξη», ελψ αλάκεζά ηνπο        
απήγγεηιαλ ζηίρνπο απφ ην έξγν 
ηνπ Γ. Ρίηζνπ, μεθηλψληαο κε ηνπο 
ραξαθηεξηζηηθνχο ζηίρνπο ηνπ          
πνηεηή:  

«Απ' ηελ αξρή καζαίλνπκε ην 
αιθάβεην / Απ' ηελ αξρή καζαίλνπκε 
ην θφβν θαη ηνλ πφλν. / Απ' ηελ αξρή 
καζαίλνπκε ηε δσή θαη ην ζάλαην. /  
Α. Β. Γ. / Α. Β. Γ. / Α. Β. Γ. / Δίλαη 
θνληά ε Λεπηεξηά, ζχληξνθνη / κηα θαη 
κάζακε, ζχληξνθνη, λα πεζαίλνπκε / 
κάζακε θαη λα δνχκε, ζχληξνθνη». 

Μνήμες από τη «σφαγή της Μακρονήσου» 

ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΙΑ  

  

4η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ  

ΤΝΔΙΑΚΕΧΗ του ΠΑΜΕ 

(Σπλέρεηα από ηε ζειίδα 1) 

Σι είναι το ΠΑΜΕ και ποια η συμβολή 

του στον αγώνα των εργαζομένων: 

Όια απηά ηα ρξφληα ην ΠΑΜΔ, έδσζε πνιιέο κηθξέο θαη κεγάιεο 
ζθιεξέο κάρεο κε φιεο ηηο κνξθέο πάιεο γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 
αλάγθεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ηεο παηξίδαο καο, ελάληηα ζηνπο ηκπε-
ξηαιηζηηθνχο πνιέκνπο θαη επεκβάζεηο. Έδεημε ηελ έκπξαθηε αιιε-
ιεγγχε ηνπ ζηνπο αγψλεο ησλ εξγαηψλ, ησλ ιαψλ ζε άιιεο ρψξεο 
πνπ εμίζνπ ππνθέξνπλ. πκκεηέρεη ελεξγά ζην δηεζλέο ζπλδηθαιη-
ζηηθφ θίλεκα κέζα απφ ηηο γξακκέο ηεο Παγθφζκηαο πλδηθαιηζηη-
θήο Οκνζπνλδίαο πνπ θέηνο ζπκπιεξψλεη 71 ρξφληα αγσληζηηθήο 
παξνπζίαο θαη δξάζεο θαη πξαγκαηνπνηεί ην 17ν πλέδξηφ ηεο. 

Ζ κέρξη ζήκεξα ζπληνληζκέλε δξαζηεξηφηεηα ησλ δπλάκεσλ ηνπ 
ΠΑΜΔ ελφριεζε θαη ελνριεί. Πνιιέο θνξέο πηάζηεθε ζην ζηφκα 
θπβεξλεηηθψλ ζηειερψλ θαη ηεο κεγαινεξγνδνζίαο θπζηθά αξλεηηθά 
θαη απηφ απνηειεί ηηκή γηα εκάο. Αξθεηέο θνξέο δέρηεθε επίζεζε, 
πξνβνθάηζηεο, ζπθνθαληίεο, χπνπια ρηππήκαηα. 

Όκσο δελ ππνθχςακε, δελ ηα δηπιψζακε, δελ ηα βξήθακε 
πίζσ απφ θιεηζηέο πφξηεο.  

Σφζν ζηα ρξφληα ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο φζν θαη ζηα  
ηειεπηαία δχζθνια ρξφληα ηεο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο νη δπλάκεηο 
πνπ ζπζπεηξψλνληαη ζην ΠΑΜΔ δελ έβαιαλ λεξφ ζην θξαζί ηνπο, 
δε κπήθαλ ζε «θνηλσληθνχο δηαιφγνπο», δελ πηνζέηεζαλ απφςεηο 
θαη ηδενινγήκαηα ηνπ θνηλσληθνχ εηαηξηζκνχ πνπ έζθαβαλ ην ιάθθν 
ζηνπο εξγαδφκελνπο. Αλεμαξηήησο ηνπ πξφζεκνπ ηεο θπβέξλεζεο, 
νη δπλάκεηο ηνπ ΠΑΜΔ βξίζθνληαλ ζηελ πξψηε γξακκή ησλ  
αγψλσλ. 

Αλαιάβακε κε επζχλε θαη ηφικε κεγάιεο πξσηνβνπιίεο 
ζπκπφξεπζεο, θνηλνχ βεκαηηζκνχ ζηνλ αγψλα.  

Πάλσ απφ 1.000 ζσκαηεία θαη θνξείο ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο βξε-
ζήθακε καδί ζε κεγάια ζπιιαιεηήξηα πνπ έγξαςαλ ηε δηθή ηνπο 
ζειίδα ζηελ ηζηνξία ηνπ θηλήκαηφο καο, ην 2014, ην 2015, ζηηο κεγά-
ιεο απεξγίεο γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηε 
ρξνληά πνπ πέξαζε, ζηα κεγαιεηψδε θνηλά ζπιιαιεηήξηα εξγαηψλ 
αγξνηψλ πνπ άθεζαλ ηε δηθή ηνπο παξαθαηαζήθε. Με ηνπο πεξηζ-
ζφηεξνπο δελ ζπκθσλνχζακε ζε φια, κε αξθεηνχο ζπλαληεζήθακε 
ζηνλ αγψλα γηα πξψηε θνξά.  

Δίλαη κηα κεγάιε παξαθαηαζήθε, πνπ θαλεξψλεη φηη      
κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ηα πξάγκαηα. 

Γελ ζεσξνχκε φηη ηα έρνπκε θαηαθέξεη φια θαιά. ηελ ζπλδηά-
ζθεςε ζα ζπδεηήζνπκε ηα ιάζε θαη ηηο αδπλακίεο πνπ ζέινπκε λα 
δηνξζψζνπκε. Σηο επηζεκαίλνπκε αλνηρηά ρσξίο ην θφβν λα εθηε-
ζνχκε ζηνπο εξγάηεο. Γε θνβφκαζηε δηφηη απηφ είλαη ην ΠΑΜΔ.       
Ζ θαξδηά θαη ε αλάζα ηνπ είλαη νη εξγάηεο. Αο θαληαζηνχκε αλ δελ 
ππήξρε πνηα ζα ήηαλ ζήκεξα ε θαηάζηαζε ζην ζπλδηθαιηζηηθφ    
θίλεκα, ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο. 

Ηζρπξνπνίεζε θαη δηεχξπλζε ηνπ ΠΑΜΔ κε λέεο δπλάκεηο λέα 
ζπλδηθάηα ζεκαίλεη ηζρπξνπνίεζε ηνπ εξγαηηθνχ-ιατθνχ θηλήκαηνο. 
Μέζα απφ ηνλ θνηλφ αγψλα ελάληηα ζηα κνλνπψιηα θαη ζηηο θπβεξ-
λήζεηο ζα εληζρχεηαη ε ελφηεηα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. 

Κανένας συμβιβασμός με την σημερινή άθλια 

πραγματικότητα, τη μίζερη ζωή που φτιάχνουν  

για μας και τα παιδιά μας 

Ζ πεξίνδνο πνπ δηαλχνπκε είλαη θξίζηκε. Οη εμειίμεηο κάο 
βάδνπλ φινπο θαη φιεο κπξνζηά ζε κεγάιεο επζχλεο. 

Ζ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ ζπλερίδεη ηελ αληεξγαηηθή επίζεζε 
απφ εθεί πνπ ηελ άθεζαλ νη πξνεγνχκελνη θαη πξνζζέηεη λέα    
δπζβάζηαρηα κέηξα, θαηαξγεί δηθαηψκαηα πνπ θαηαθηήζεθαλ κε 
πνηακνχο  αίκαηνο.  

Νέεο αλαηξνπέο ζηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα, λέεο κεηψζεηο ζε 
κηζζνχο θαη ζπληάμεηο, θνηλσληθέο παξνρέο, νκαδηθέο απνιχζεηο, 
ηδησηηθνπνηήζεηο, πιεηζηεξηαζκνί θαη ν θαηάινγνο ησλ ζπζηψλ γηα 
ηελ αλάθακςε ησλ θεξδψλ ηνπ θεθαιαίνπ δελ έρεη ηέινο. Έληαζε 
ηεο θαηαζηνιήο θαη κε λέν λφκν πνπ είλαη απαίηεζε ηνπ θεθαιαίνπ 
γηα απαγφξεπζε απεξγηψλ, πεξηνξηζκφ ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο 
δξάζεο. Απνδείρηεθε φηη επηιέρζεθαλ γηα ηε βξψκηθε δνπιεηά. 

Ήξζε ε ψξα λα πνχκε: Σέινο νη ζπζίεο γηα ηα θέξδε ηεο πινπην-
θξαηίαο. Καηάξγεζε φισλ ησλ αληεξγαηηθψλ λφκσλ ησλ ηειεπηαίσλ 
ρξφλσλ. Κάιπςε ησλ απσιεηψλ καο ηψξα. Απμήζεηο ζε κηζζνχο 
ζπληάμεηο θνηλσληθέο παξνρέο. Δπαλαθνξά ησλ θιαδηθψλ Δ. 

Απαηηνχκε φζα καο ζηέξεζαλ, φζα καο έθιεςαλ, φζα κε βίαην 
ηξφπν καο θαηάξγεζαλ.  

Όια απηά ηα ρξφληα νη απψιεηέο καο είλαη ηεξάζηηεο. Οη κηζζνί 
κεηψζεθαλ 40% θαη πεξηζζφηεξν, κε ηελ πιεηνςεθία ζήκεξα λα 
ακείβεηαη ιηγφηεξν απφ ηνλ θαηψηεξν κηζζφ ηνπ 2012! 

Πξέπεη λα απνξξίςνπκε θαη λα απαληήζνπκε απνθαζηζηηθά ηελ 
απάηε θαη ηελ θνξντδία ηεο «θνηλσληθήο πνιηηηθήο» ηεο θπβέξλεζεο 
πνπ νδεγεί λα κάζνπκε λα δνχκε κε ηε θηψρεηα θαη ηηο ρακειέο 
απαηηήζεηο. 

Αντλούμε διδάγματα από τις μάχες των  

προηγούμενων χρόνων, βγάζουμε συμπεράσματα 

χρήσιμα για την ισχυροποίηση της πάλης μας: 

Σα κέηξα δελ είλαη πξνζσξηλά, ππεξεηνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ 
ηξαπεδηηψλ, ησλ βηνκεράλσλ, ησλ εθνπιηζηψλ θαη ησλ άιισλ ηκε-
κάησλ ηεο πινπηνθξαηίαο, είλαη εξγαιείν γηα ηελ αχμεζε ηεο εθκε-
ηάιιεπζεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ηελ θαηάξγεζε βαζηθψλ εξγαηηθψλ 
- λαϊκών δικαιωμάηων και έχουν οδηγήζει ζηην πηώχευζη ηου 
ιανχ. Απηή είλαη ε ζηξαηεγηθή ηεο θπβέξλεζεο, ηεο ΔΔ, ησλ θνκ-
κάησλ θαη ησλ δπλάκεψλ ηνπο ζην θίλεκα πνπ ηελ ζηεξίδνπλ. 

Απηή ηε ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε ζηεξίδεη ε πιεηνςεθία ηεο ΓΔΔ, 
ηεο ΑΓΔΓΤ θαη  άιισλ κεγάισλ ζπλδηθάησλ. Έρνπλ επηθπξψζεη ην 
κλεκφλην ησλ κλεκνλίσλ πνπ είλαη ε ΔΔ θαη ην αληεξγαηηθφ νηθνδφ-
κεκα ηνπ 1νπ θαη 2νπ θαη 3νπ κλεκνλίνπ. 

Οη δπλάκεηο πνπ απαξηίδνπλ ηνλ εξγνδνηηθφ θπβεξλεηηθφ ζπλδη-
θαιηζκφ παιηφ θαη λέν έρνπλ ζαθή ζέζε ππέξ ηεο αληαγσληζηηθφηε-
ηαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο. 
Δίλαη ππέξκαρνη ηεο ινγηθήο λα γίλνπλ ζπζίεο γηα λα εληζρπζεί ε 
θεξδνθνξία ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ, αιιά λα είλαη κε «δίθαην» 
ηξφπν θαηαλεκεκέλεο θαη κεηά απφ «δηάινγν» κε ηνπο εηαίξνπο!  

Απηή ε ινγηθή δνθηκάζηεθε φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Κπξηάξ-
ρεζε ζην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα θαη είλαη ε αηηία πνπ ζήκεξα κεηξά-
κε ηφζν βαξηέο ζπζίεο θαη απψιεηεο. Υσξίο ηνλ πξνδνηηθφ ηνπο 
ξφιν, δελ ζα πεξλνχζε κε ηελ ίδηα επθνιία ε επίζεζε ηεο κεγαιν-
εξγνδνζίαο, ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ηεο ΔΔ. 

ήκεξα ππάξρνπλ φιεο νη πξνυπνζέζεηο, παξαγσγηθέο, επηζηε-
κνληθέο θαη ηερλνινγηθέο, γηα λα ππάξρεη αλάπηπμε ζηελ ππεξεζία 
ησλ ζχγρξνλσλ εξγαηηθψλ - ιατθψλ αλαγθψλ, γηα λα ππάξρεη αμην-
πξεπήο δσή, δνπιεηά κε δηθαηψκαηα. Δκείο είκαζηε απηνί πνπ πα-
ξάγνπκε φιν ηνλ πινχην! Σνλ ηδξψηα καο, ηνλ θφπν καο ηνλ θαξ-
πψλνληαη κηα ρνχθηα κνλνπσιηαθνί φκηινη. Απηφ πξέπεη λα αιιάμεη. 

Μπνξνχκε λα δηεθδηθήζνπκε ηε δσή πνπ καο αμίδεη, έλα θαιχηε-
ξν κέιινλ γηα καο θαη ηα παηδηά καο. Σν ζχλζεκα πνπ γελλήζεθε 
ζηνπο κεγάινπο αγψλεο, καο δείρλεη ην δξφκν: 

«Υσξίο εζέλα γξαλάδη δελ γπξλά, εξγάηε κπνξείο ρσξίο αθεληηθά» 

(Οιόθιεξε ε Γηαθήξπμε ζην <www.pamehellas.gr>)  
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Μ ε κία δπλακηθή θαη κα-
ρεηηθή πνξεία ζηνπο 

δξφκνπο ηεο Ακθηάιεο, απφ 
ηελ πιαηεία Εαξληέλ ζηελ πια-
ηεία Κχπξνπ ζην Γεκαξρείν 
Κεξαηζηλίνπ, εξγαδφκελνη, λένη, 
ζπληαμηνχρνη θαηαδίθαζαλ, ην 
απφγεπκα ηνπ αββάηνπ 17/9, 
ηελ θαζηζηηθή Υξπζή Απγή κε 
αθνξκή ηε ζπκπιήξσζε ηξηψλ 
ρξφλσλ απφ ηε δνινθνλία ηνπ 
Παχινπ Φχζζα.  

ηελ νκηιία ηνπ ν  
Άθεο Αλησλίνπ, πξφε-
δξνο  ηνπ παξαξηήκαηνο 
Πεηξαηά ηνπ πλδηθάηνπ 
Μεηάιινπ, κεηαμχ άιισλ  
ηφληζε: 

«Δίκαζηε εδψ ζπγθε-
ληξσκέλνη γηα λα δείμνπ-
κε φηη δελ μερλάκε, δελ 
καο παίξλεη απφ θάησ    
ε θαζεκεξηλφηεηα θαη ηα 
πνιιά πξνβιήκαηα πνπ 
γελλά ε αληηιατθή πνιηηη-
θή. Γηαηί ιαφο πνπ μερλά 
μαλαπαζαίλεη ηα ίδηα. Καη 
εκείο κε ηε ζηάζε θαη ηε 
δξάζε καο δελ ζα αθή-
ζνπκε ην αβγφ ηνπ θηδηνχ 
ζηελ εζπρία ηνπ.  

Δκείο δελ πεξηκέλακε 
φπσο νη θπβεξλήζεηο θαη 
ε αζηηθή δηθαηνζχλε γηα 
λα καο αλνίμνπλ ηα κάηηα 
γηα ηνπο ρξπζαπγίηεο. 
Πξνεηδνπνηνχζακε γηα 
ηνλ ραξαθηήξα απηήο ηεο 
εγθιεκαηηθή νξγάλσζεο 
γηα ην γεγνλφο φηη ε λαδη-
ζηηθή ηεο ηδενινγία αληη-
θεηκεληθά ζα νδεγήζεη 
θαη νδεγνχζε ζε εγθιε-
καηηθέο πξάμεηο ζε βά-
ξνο αγσληζηψλ, κεηαλα-
ζηψλ, βηνπαιαηζηψλ.  

Σν ςσκί απφ ην ηξα-
πέδη δελ καο ην παίξλνπλ 
νη κεηαλάζηεο, αιιά νη 

εθκεηαιιεπηέο θαη νη θπβεξλήζεηο 
ηνπο κε ηα ρακειά κεξνθάκαηα, 
ην ρηχπεκα ησλ πιινγηθψλ  
πκβάζεσλ Δξγαζίαο, ηε θνξν-
ιεζηεία, ηε δηάιπζε ηεο Τγείαο, 
ηελ αλεξγία, ηελ ηξαγηθή θαηάζηα-
ζε ζηελ Παηδεία. Απηνχο πξέπεη 
λα  ζηνρεχζνπκε». 

« ηηο 18 ηνπ επηέκβξε 
ζπκπιεξψζεθαλ 3 ρξφ-

ληα απφ ηε δνινθνλία ηνπ Παχ-
ινπ Φχζζα απφ ηελ εγθιεκαηηθή 

νξγάλσζε ηεο Υξπζήο Απγήο, 
ιίγεο κέξεο κεηά ηε δνινθνληθή 
ελέδξα πνπ έζηεζαλ ζε ζπλαδέι-
θνπο καο ζπλδηθαιηζηέο θνκκνπ-
ληζηέο ηεο Ν/Εψλεο Πεξάκαηνο, 
ζηέιλνληαο 9 απφ απηνχο αηκφ-
θπξηνπο ζην λνζνθνκείν.  

Σα δχν πεξηζηαηηθά ήηαλ ε 
"θνξχθσζε" ηεο "δξάζεο" πνπ 
είρε αλαπηχμεη φιε ηελ πξνεγνχ-
κελε πεξίνδν ε Υξπζή Απγή,     
κε δνινθνλίεο θαη ρηππήκαηα    
ζε βάξνο κεηαλαζηψλ, επηζέζεηο    

ζε λενιαίνπο, αθφκα θαη 
καζεηέο», ηνλίδνπλ ζε 
αλαθνίλσζή ηνπο ηα ηαμη-
θά ζσκαηεία ηνπ Πεηξαηά 
θαη πξνζζέηνπλ: 
   Οη εξγαδφκελνη, ν ιαφο  
δελ μερλάκε πνηνο είλαη  
ν ξφινο ηεο θαζηζηηθήο 
εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο. 
Δίλαη ηα καληξφζθπια 
ηνπ θεθαιαίνπ, πνπ ηα 
ακνιάλε θαη ηα καδεχνπλ 
αλάινγα κε ηα ζπκθέξν-
ληά ηνπο.  
    Μέζα ζηε Βνπιή έρνπλ 
μεζθηζηεί λα θαηαζέηνπλ 
επεξσηήζεηο γηα παξα-
πάλσ θνξναπαιιαγέο 
θαη άιιε ζηήξημε ζηα   
αθεληηθά ηνπο, ηνπο εθν-
πιηζηέο θαη ηνπο βηνκε-
ράλνπο.  
    Άλνημαλ ζηελ εξγα-
ηνχπνιε ηνπ Πεξάκαηνο 
δνπιεκπνξηθφ γξαθείν 
θαη απηφ πνπ θάλνπλ κέ-
ρξη ηψξα είλαη λα ζπάλε 
ηα κεξνθάκαηα εηο βάξνο 
ησλ ππφινηπσλ εξγαδν-
κέλσλ, γηα λα ζηέιλνπλ 
θζελφ θξέαο ζηνπο εξγν-
ιάβνπο θαη ηνπο εθνπιη-
ζηέο, είλαη απέλαληη ζε 
φπνηνλ αληηζηέθεηαη ζην 
ρψξν δνπιεηάο ηνπ ζηελ 
γεηηνληά ηνπ γηα λα βάιεη 
θξέλν ζηα κλεκνληαθά 
κέηξα.» 

Μ ε πξφζζεηα πξνβιήκα-
ηα μεθίλεζε ε λέα εθπαη-

δεπηηθή πεξίνδνο γηα ηνπο λαπ-
ηεξγάηεο   ζην ΚΔΔΝ  Γελ 
έρνπλ νινθιεξσζεί νη πξνζιή-
ςεηο εθπαηδεπηηθψλ ζηα ΚΔΔΝ 
Πινηάξρσλ θαη Μεραληθψλ, κε 
απνηέιεζκα λα κελ πινπνηείηαη 
νινθιεξσκέλα ην εθπαηδεπηηθφ 
πξφγξακκα θαη ηα ζεκηλάξηα 
δεκηνπξγψληαο ζνβαξά πξν-
βιήκαηα γηα ρηιηάδεο λαπηεξγά-
ηεο πνπ πεξηκέλνπλ ζε ιίζηεο 
αλακνλήο ηεο ζρνιήο. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπ-
ηηθψλ ζην ΚΔΔΝ  θαη γεληθφηε-
ξα ζηηο λαπηηθέο ζρνιέο  είλαη  
σξνκίζζηνη, δελ κπνξνχλ λα 
θαιχςνπλ ην πξφγξακκα  ηεο 
ζρνιήο. Οη «λαπηνδάζθαινη» 
Μεραληθνί, Πινίαξρνη κε γλψ-
ζεηο θαη κεγάιε πείξα δηψρηε-
θαλ αθήλνληαο κεγάιν θελφ 
ζηε λαπηηθή εθπαίδεπζε θαη    
ηε κεηεθπαίδεπζε ησλ λαπ-
ηεξγαηψλ. 

 Σεξάζηηεο είλαη νη επζχλεο 
ησλ εθνπιηζηψλ θαη ηεο θπβέξ-
λεζεο ΎΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ, ζπλέ-
ρεηα ησλ πξνεγνχκελσλ θπβεξ-
λήζεσλ ΝΓ, ΠΑΟΚ,  γηα απηή 
ηελ άζιηα θαηάζηαζε ζην ΚΔ-
ΔΝ θαη γεληθφηεξα ζηηο λαπηη-
θέο ζρνιέο. Δπηινγή ησλ εθν-
πιηζηψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ εθ-
πξνζψπσλ ηνπο γηα ηελ παξα-
πέξα ππνβάζκηζε ηεο λαπηηθήο 
εθπαίδεπζεο θαη κεηεθπαίδεπ-
ζεο, γηα ηελ παξαγσγή θηελνχ 
εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, πνπ πξν-
σζείηαη θαη απφ ηδησηηθέο ειιε-
ληθέο θαη μέλεο εηαηξείεο - ηα 
παξάζηηα ηεο ηδησηηθήο εθπαί-
δεπζεο - πνπ θπηξψλνπλ  

 

ζαλ ηα καληηάξηα ζηελ Αθηή 
Μηανχιε ζηνλ Πεηξαηά θαη ζηηο 
άιιεο κεγάιεο πφιεηο ηεο ρψ-
ξαο γηα ηε πξνζέιθπζε  ζπνπ-
δαζηψλ ζηηο ηδησηηθέο ΑΔΝ  
π.ρ. ΑΔΝ Βάξλαο - Βνπιγαξίαο 
θ.α. γηα ηελ παξνρή πηπρίσλ  
αιιά θαη πηζηνπνηεηηθψλ λαπηη-
θήο ηθαλφηεηαο. 

 Λφγσ έιιεηςεο εθπαηδεπηη-
θνχ πξνζσπηθνχ δελ πξαγκα-
ηνπνηήζεθε ε έλαξμε ησλ καζε-
κάησλ ζην εηδηθφ ζρνιείν ERM-
ERS θ.α. 

Απηή ε θαηάζηαζε ζε ζπλδπ-
αζκφ κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 
δηπισκάησλ θαη πηζηνπνηεηη-
θψλ (ηξνπνπνίεζε STCW) πνπ 
πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί     
ε δηαδηθαζία κέρξη ηηο 31-12-
2016, δεκηνπξγεί ζνβαξά  πξν-
βιήκαηα ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη 
επαγγεικαηηθφ πξνγξακκαηη-
ζκφ, ζε βάξνο ησλ λαπηεξγα-
ηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, 
κε απνηέιεζκα λα βξίζθνπλ 
έδαθνο ηα παξάζηηα ηεο ηδησηη-
θήο εθπαίδεπζεο. 

Σα παξαπάλσ δεηήκαηα ζέηεη 
ζε δειηίν ηχπνπ ε ΠΔΜΔΝ απαη-
ηψληαο ηαπηφρξνλα άκεζα ην 
ΤΔΝ θαη νη ππεξεζίεο ηνπ λα 
αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο ηνπο, λα 
πάξνπλ φια ηα απαξαίηεηα 
κέηξα, γηα ηελ πιήξε θάιπςε 
ησλ ζχγρξνλσλ αλαγθψλ ζε 
λαπηηθή εθπαίδεπζε θαη κεηεθ-
παίδεπζε κε πξνζιήςεηο εθ-
παηδεπηηθψλ θαη λαπηνδηδαζθά-
ισλ, γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 
δηπισκάησλ θαη πηζηνπνηεηη-
θψλ ησλ λαπηεξγαηψλ, ελάληηα 
ζηα ηξσθηηθά ηεο ηδησηηθήο  
εθπαίδεπζεο.  

Προβλήματα και στα Ναυτικά ΕΠΑΛ  

ΚΑΣΑΔΙΚΗ ΣΗ ΦΡΤΗ ΑΤΓΗ ΑΠΟ ΨΜΑΣΕΙΑ ΚΑΙ ΥΟΡΕΙ  

Μαχητική πορεία στους δρόμους της Αμφιάλης 

Ερώτηση για ανέλκυση  

του «SEA DIAMOND» 

Δ ξψηεζε γηα ηελ αλέιθπζε ηνπ λαπαγίνπ 
ηνπ «Sea Diamond», πνπ γηα ελληά ρξφλη-

α παξακέλεη ζην βπζφ ηεο θαιληέξαο, κνιχλν-
ληαο ηα λεξά ηεο αληνξίλεο θαη θαηαζηξέθνληαο 
ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, θαηέζεζαλ, 15/9, νη  
βνπιεπηέο  ηνπ  ΚΚΔ η. Σάζζνο,  Γ. Μαλσιά-
θνπ θαη Μ. πληπράθεο πξνο ηνπο ππνπξγνχο 
Ναπηηιίαο θαη Πεξηβάιινληνο, ηνπο νπνίνπο εξσ-
ηνχλ ηη κέηξα πξνηίζεηαη λα ιάβεη ε θπβέξλεζε 
θαη κε πνην ρξνλνδηάγξακκα: Γηα ηελ απνκά-
θξπλζε ηνπ "Sea Diamond" απφ ην βπζφ ηεο 
θαιληέξαο, ηνλ θαηαινγηζκφ επζπλψλ ζηελ πινη-
νθηήηξηα εηαηξεία "Hellenic Louis Cruises" θαη ηελ 
απνθαηάζηαζε ηεο δεκηάο πνπ πξνμέλεζε θαη 
ζπλερίδεη λα πξνμελεί ζηε ζάιαζζα θαη ην πεξη-
βάιινλ ηεο αληνξίλεο. 

Ζ  Κνκκνπληζηηθή Νεν-
ιαία Διιάδαο κε     

αλαθνίλσζή ηεο απεπζχλεηαη 
ζηνπο λένπο ζπνπδαζηέο θαη 
ηνπο θαιεί λα ζπκκεηέρνπλ θη 
εθείλνη ζηνπο ζπιιφγνπο ηνπο, 
λα δψζνπλ κάρε γηα ηα δηθαηψ-
καηά ηνπο, λα αλαδεηήζνπλ ηελ 
αιήζεηα, λα γλσξηζηνχλ θαη λα 
παιέςνπλ απφ θνηλνχ κε ηελ 
ΚΝΔ, αλαθέξνληαο κεηαμχ 
άιισλ: 

ίγνπξα έρεηο πνιιά εξσηή-
καηα θαη αγσλία γηα ην ηη ζα 
ζπλαληήζεηο, γηα ην αλ ε ζρνιή 
θαη ηα καζήκαηα ζα έρνπλ ελδη-
αθέξνλ, αλ ζα ζνπ δψζνπλ 
δηέμνδν  ζηε  δσή. 

Φξφληηζε λα πάξεηο φζε 
πεξηζζφηεξε γλψζε θαη εθφδηα 
γηα ην κέιινλ κπνξείο. Έρε 
φκσο ππφςε φηη κφλν απηφ δελ 
θηάλεη.  

Υξεηάδεηαη θαη δεκηνπξγηθή 
αμηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ ζνπ θαη 
νξγαλσκέλε ζπιινγηθή δηεθδί-
θεζε γηα ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο 
καδί κε ηνπο ζπκθνηηεηέο ζνπ 
θαη φιν ην ιαφ, γηαηί ηίπνηα δελ 
ραξίδεηαη. 

Διεκδίκησε: 

 Γσξεάλ βηβιία, ζπγγξάκκαηα 
πνπ λα θαιχπηνπλ φιε ηελ χιε, 
γηα λα ζπνπδάζεηο ζσζηά.  

 Δπαξθή θξαηηθή ρξεκαηνδφ-
ηεζε ησλ Ηδξπκάησλ, ψζηε λα 
ζνπ παξέρνπλ νινθιεξσκέλε 
επηζηεκνληθή κφξθσζε! 

 Γσξεάλ αλαιψζηκα, πνπ πη-
ζαλά λα ζνπ δεηήζνπλ λα ηα 
αγνξάζεηο.  

 Γσξεάλ θαζεκεξηλή πνηνηηθή 
ζίηηζε ζην εζηηαηφξην ηεο ζρν-
ιήο.  

 Να θηηαρηνχλ λέεο εζηίεο πνπ 
λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο θαη 
κέρξη ηφηε λα δίλεηαη επίδνκα 
ελνηθίνπ! 

 Πάζν γηα κεησκέλν εηζηηήξην 
ζηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο.  

Γσξεάλ κεηαθνξέο γηα φζν 
ζπνπδάδεηο! 

 Γσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή 
πεξίζαιςε  απφ  ηε  ζρνιή. 

 Να κε δηαγξαθεί θαλείο πνπ 
ζέιεη λα ηειεηψζεη ηηο ζπνπδέο 
ηνπ. 

 Δμαζθάιηζε ησλ εθπαηδεπηη-
θψλ ηαμηδηψλ γηα φινπο ηνπο 
ζπνπδαζηέο ζηηο Αθαδεκίεο 
Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ κε επζχλε 
ηεο ζρνιήο θαη ηνπ ΤΝΑ. 

Μπορούμε να τα  

καταφέρουμε! 

Με ηε ζπκκεηνρή φισλ 
ζηνπο θνηηεηηθνχο θαη ζπνπ-
δαζηηθνχο ζπιιφγνπο, πνπ 
είλαη ε ζπιινγηθή νξγάλσζε 
ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ ζπνπ-
δαζηψλ ζε θάζε ηκήκα ή ζρν-
ιή, κπνξνχκε λα δπλακψζνπ-
κε ηνλ νξγαλσκέλν αγψλα γηα 
δσξεάλ ζπνπδέο, δνπιεηά κε 
δηθαηψκαηα. 

Γηαηί ν θαζέλαο κφλνο ηνπ 
είκαζηε ρακέλνη απφ ρέξη, ε 
δχλακή καο βξίζθεηαη ζηε     
ζπιινγηθή  δηεθδίθεζε! 

Μελ ππνθχςεηο ζηα καζή-
καηα ζπκβηβαζκνχ, πνπ είλαη 
πνιχκνξθα θαη απφ πνιινχο 
θαινζειεηέο, φηη ν απξηαλφο 
εξγαδφκελνο, ν επηζηήκνλαο 
πξέπεη λα ζθέθηεηαη ηάρα ηελ 
πάξηε ηνπ, λα ζηεξίδεη ην ζε-
κεξηλφ ζάπην ζχζηεκα. 

Μελ πξνζβιέπεηο ζε ζσηή-
ξεο. Καλείο δελ ζα καο ραξίζεη 
ηίπνηα. Ο ζπιινγηθφο αγψλαο 
κπνξεί λα αλνίμεη δξφκνπο γηα 
ηηο ζπνπδέο θαη ηε δσή πνπ καο 
αμίδεη. 

Μελ αθήζεηο ηφπν λα ζηα-
ζνχλ νη θαζίζηεο εγθιεκαηίεο 
ηεο Υξπζήο Απγήο, ηα ηζηξάθηα 
ησλ εθκεηαιιεπηψλ. 

Με δερηείο "ράξεο" πνπ δε-
ηάλε αληαιιάγκαηα.  

Γηεθδίθεζε φ,ηη ζνπ αλήθεη. 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ  

στους εργαζόμενους της  

MEDLOG - MSC Σουρκίας 

Σ ελ Παξαζθεπή, 23 επηέκβξε, δπλά-
κεηο ηνπ ΠΑΜΔ, αληηπξνζσπεία ηνπ 

Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Πεηξαηά θαη ησλ ηαμηθψλ 
λαπηεξγαηηθψλ ζσκαηείσλ, πξαγκαηνπνί-
εζαλ θηλεηνπνίεζε αιιειεγγχεο κε ηνπο    
εξγαδφκελνπο ηεο MEDLOG-MSC ζηελ  
Σνπξθία. 

Ζ αληηπξνζσπεία ησλ ζπλδηθάησλ πξαγ-
καηνπνίεζε παξέκβαζε ζηα γξαθεία ηεο 
πνιπεζληθήο Mediterranean Shipping Com-
pany (ζπγαηξηθή ηεο νπνίαο είλαη ε MEDLOG
-MSC) ζηνλ Πεηξαηά θαηαγγέιινληαο ηηο απν-
ιχζεηο θαη ηελ επίζεζε ελάληηα ζηε πλδηθαιη-
ζηηθή Γξάζε πνπ πξαγκαηνπνηεί ε εηαηξία 
ζηελ Σνπξθία. πγθεθξηκέλα ε εηαηξία MED-
LOG-MSC έρεη θάλεη 130 απνιχζεηο ηηο    
ηειεπηαίεο εβδνκάδεο, γηα λα εκπνδίζεη ηελ 
νξγάλσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ηαμηθφ  
πλδηθάην Nakliyat-Is (κέινο ηεο ΠΟ), ελψ 
γηα λα κπινθάξεη ηηο θηλεηνπνηήζεηο ηνπ 
πλδηθάηνπ, δεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ αληηηξν-
κνθξαηηθνχ λφκνπ πνπ έρεη εθαξκνζηεί κεηά 
ηελ απφπεηξα  πξαμηθνπήκαηνο. 

Σα ζπλδηθάηα έθαλαλ παξέκβαζε ζηελ 
εξγνδνζία θαη θαηήγγεηιαλ ηηο πξαθηηθέο  
ηεο πνιπεζληθήο ελψ ελεκέξσζαλ θαη ηνπο  
εξγαδφκελνπο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ ζπλα-
δέιθσλ ηνπο ζηελ Σνπξθία. ην ηέινο ηεο 
θηλεηνπνίεζεο χςσζαλ παλφ ζηελ είζνδν 
ηεο εηαηξίαο θαη ζεκαίεο ηεο ΠΟ, εθθξά-
δνληαο ηελ Αιιειεγγχε ηνπο κε ηνλ αγψλα 
ησλ Σνχξθσλ ζπλαδέιθσλ. 

Με νέα προβλήματα ξεκίνησε  

η νέα περίοδος στο ΚΕΕΝ 

Σ ν δηεθδηθεηηθφ πιαίζην ησλ κεηεθπαηδεπφκελσλ ζπνπδα-
ζηψλ, θαζφξηζε ε Γεληθή πλέιεπζε ζπνπδαζηψλ ηνπ 

ΚΔΔΝ Μεραληθψλ, 13 επηέκβξε, κε βαζηθνχο άμνλεο: 

 Απνζηξαηηθνπνίεζε ησλ ΑΔΝ θαη ΚΔΔΝ.  

 Απνθιεηζηηθά Δληαία Γεκφζηα θαη Γσξεάλ          
Ναπηηθή  Δθπαίδεπζε  θαη  Μεηεθπαίδεπζε. 

 Αλαβάζκηζε ηεο δηδαζθφκελεο χιεο.  

 Πξφζιεςε  κφληκνπ  εθπαηδεπηηθνχ 
πξνζσπηθνχ. 

(Ολόκληρο το πλαίσιο αιτημάτων στο www.pemen.gr) 

 νβαξά πξνβιήκαηα 
ζηνπο καζεηέο ησλ   

ΔΠΑΛ Ναπηηθήο Καηεχζπλζεο 
(πινίαξρνη - κεραληθνί), πξνθα-
ιεί ε ηξνπνπνίεζε πνπ έγηλε κε 
ην λ.4403/2016 (άξζξν 40), κε 
ηελ νπνία ε ξχζκηζε γηα ηνπο 
«θαη’ ηδίαλ δηδαρζέληεο» καζε-
ηέο πεξηνξίδεηαη κφλν γηα απ-
ηνχο πνπ είλαη ζηελ Α’ ηάμε 
απνθιείνληαο ηνπο καζεηέο ησλ 
Β’ θαη Γ’ ηάμεσλ, πνπ είλαη απηή 
ηελ πεξίνδν λαπηνινγεκέλνη 

θαη  ζα αληηκεησπίζνπλ ζνβαξφ 
πξφβιεκα ζηε ζπλέρηζε ησλ 
ζπνπδψλ ηνπο.  

Σα παξαπάλσ θαηαγγέιινπλ 
ηα  ζσκαηεία  ΠΔΜΔΝ  θαη 
ΣΔΦΔΝΩΝ  κε έγγξαθφ 
ηνπο, 12/9, πξνο ηνλ ππνπξγφ 
Παηδείαο θαη απαηηνχλ ηελ 
άκεζε ηξνπνπνίεζε γηα ηελ 
θαηεγνξία ησλ θαη’ ηδίαλ  
δηδαρζέλησλ θαη έληαμε φισλ 
ησλ καζεηψλ ησλ ΔΠΑΛ Ναπ-
ηηθήο  Καηεχζπλζεο.  

Αντιφασιστική συναυλία  

της ΚΝΕ στο Πασαλιμάνι 

Α θνινχζεζε αληηθαζηζηηθή ζπλαπιία ηεο 
ΚΝΔ ζην Παζαιηκάλη, φπνπ ν ΓΓ ηεο ΚΔ 

ηνπ ΚΚΔ, Γεκήηξεο Κνπηζνχκπαο, έθαλε ηελ 
αθφινπζε δήισζε: 

«Σξία ρξφληα κεηά ηε δνινθνλία ηνπ Παχινπ 
Φχζζα θαη ηηο άιιεο εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο ηεο 
ΥΑ, θαηά ζπλδηθαιηζηψλ, θαηά κεηαλαζηψλ, είλαη 
απαξάδεθην λα θπθινθνξνχλ ειεχζεξνη νη δνιν-
θφλνη, φπσο θαη φζνη ηνπο θαζνδήγεζαλ ηδενινγη-
θά, πνιηηηθά, επηρεηξεζηαθά ζ’ απηέο ηηο δνινθνλί-
εο θαη ηηο εγθιεκαηηθέο πξάμεηο, είλαη απαξάδεθην 
λα κελ έρεη νινθιεξσζεί ε δίθε ηεο ΥΑ. Έρνπλ 
ηεξάζηηεο πνιηηηθέο επζχλεο νη θπβεξλήζεηο θαη ε 
ζεκεξηλή γηα ηνπο 20 κήλεο πνπ θπβεξλά, αιιά 
θαη ε πξνεγνχκελε γηα ηνπο αληίζηνηρνπο κήλεο πνπ 
θπβεξλνχζε, κεηά απφ απηά ηα ηξαγηθά επεηζφδηα. 

Απηή ηε ζηηγκή, απηφ πνπ ζέινπκε λα δψζνπκε 
σο κήλπκα, είλαη φηη εμαθνινπζνχλ λα είλαη επίθαηξα 
ηα ιφγηα ηνπ πνηεηή Φψληα Λάδε, πνπ ηα έθαλε ηξα-
γνχδη ν Θάλνο Μηθξνχηζηθνο "ην θαζηζκφ βαζηά θα-
ηάιαβέ ηνλ, δελ ζα πεζάλεη κφλνο, ηζάθηζέ ηνλ"». 

Η δύναμή μας βρίσκεται  

στη συλλογική διεκδίκηση! 

Σ α ζπλδηθάηα πνπ πήξακε ηελ 
πξσηνβνπιία γηα ηελ αλεξγία, 

κε αλαθνίλσζή ηνπο θαινχκε ηελ 
εξγαηηθή ηάμε θαη ηνπο ρηιηάδεο 
αλέξγνπο, ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο ζε 
νξγάλσζε θαη αγψλα. Να παιέ-
ςνπκε γηα άκεζα κέηξα πξνζηαζί-
αο ησλ αλέξγσλ. Γηα ζηαζεξή θαη 
κφληκε δνπιεηά κε δηθαηψκαηα θαη 
πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίεο, 
γηα απμεκέλεο θνηλσληθέο παξνρέο 
ζηελ πγεία, ζηελ πξφλνηα, ζηελ 
παηδεία, ζηνλ αζιεηηζκφ θαη ζηνλ 
πνιηηηζκφ. Να παιέςνπκε γηα φζα 
έρνπκε πξαγκαηηθά αλάγθε εκείο 
θαη νη νηθνγέλεηεο καο. 

Γελ είλαη κνλφδξνκνο ε αλεξγία 
θαη ε θηψρεηα, νη ηεξάζηηεο νπξέο 
ζηνλ ΟΑΔΓ, ην ΓΔΝΔ, ηα πξνγξάκ-
καηα πνπ πξνζθέξνπλ κηζνδνπιεηά, 
πξνζσξηλή θαη θαθνπιεξσκέλε.      

Γε ζα αθήζνπκε λα καο πλίμνπλ  
ηα ραξάηζηα, νη θφξνη θαη ηα ρξέε. Γε 
ζα ζπλερίδνπκε λα πιεξψλνπκε εκείο 
ην «κάξκαξν» ηεο θαπηηαιηζηηθήο 
θξίζεο, δελ αλαγλσξίδνπκε θαλέλα 
ρξένο. Όρη άιιεο ζπζίεο γηα ηνπο   
εξγαδφκελνπο θαη ηνπο αλέξγνπο. 

Δεν τα παρατάμε.  

Παίρνουμε την υπόθεση 

στα χέρια μας 

Κπβέξλεζε θαη εθνπιηζηέο, βηνκή-
ραλνη, ηξαπεδίηεο, ΔΔ, ΓΝΣ θαη ηα 
άιια θφκκαηα ηνπ θεθαιαίνπ δεηνχλ 
λα βάινπκε πιάηε γηα λα απγαηαίλνπλ 
ηα θέξδε ηνπο νη επηρεηξεκαηηθνί 
φκηινη, κε πξφζρεκα λα ζσζνχλ νη 
ζέζεηο εξγαζίαο. Να ζπκβάιινπκε κε 
ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο δνπιεηάο καο, 
ηα δηεπξπκέλα θαη εμαληιεηηθά σξάξη-
α, ηελ νηθεηνζειή κείσζε ησλ κηζζψλ 
καο θαη ηελ απνδνρή ζηηο θαζπζηεξή-
ζεηο ζηελ πιεξσκή ηεο κηζζνδνζίαο 
πνπ έρεη γίλεη θαζεζηψο.  

Έθηαζαλ ζην ζεκείν αθφκα θαη 
απηφ ην πεληρξφ επίδνκα αλεξγίαο 
πνπ παίξλεη κφιηο ην 10% ησλ αλέξ-
γσλ, πνπ είλαη ρξήκαηα απφ ηηο δηθέο 
καο θξαηήζεηο, λα ζρεδηάδνπλ λα δν-
ζεί σο λέα επηδφηεζε πξνο ηνπο επη-
ρεηξεκαηηθνχο νκίινπο, πεηπραίλνληαο 
έηζη λα δηακνξθψζνπλ λέεο ζέζεηο 
πξνζσξηλήο θαη θαθνπιεξσκέλεο 
εξγαζίαο. 

Αληεξγαηηθά κέηξα, ζέηνπλ πξν-
θιεηηθά θαη νη εθνπιηζηέο κε ηελ θπ-
βέξλεζε ΤΡΗΕΑ – ΑΝΔΛ θαη ηα άιια 
θφκκαηα ηνπ θεθαιαίνπ, κε πξνηε-
ξαηφηεηα ηελ θαηάξγεζε ησλ .. Δξ-
γαζίαο θαη ηελ ηζνπέδσζε ηεο θνηλσ-
ληθήο αζθάιηζεο. 

Ζ θπβέξλεζε, θνκπάδεη φηη έρεη 
θαηαθέξεη λα κεηψζεη ην πνζνζηφ ηεο 
αλεξγίαο, θξχβεη φκσο αξηζηνηερληθά 
φηη απηφ πνπ θαηαθέξλεη είλαη λα κνη-
ξάδεη κηα ζέζε εξγαζίαο ζε δπν θαη 
ηξεηο εξγαδνκέλνπο, κε πνιχ ρακε-
ινχο κηζζνχο θαη ρσξίο δηθαηψκαηα.   
Ζ κεξηθή θαη εθ πεξηηξνπήο εξγαζία 
θαιπάδεη.  

Απηφ είλαη ην παξψλ θαη ην κέιινλ 
πνπ καο έρνπλ εηνηκάζεη. Ζ πεξηβφ-
εηε αλάπηπμε γηα ηελ θπβέξλεζε      
θαη ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο 
ζεκαίλεη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο λέεο 

ζπζίεο, δνπιεηά φπνηε ππάξρεη, γηα 
φζν ππάξρεη, ρσξίο σξάξην θαη     
δηθαηψκαηα, κε κηζζνχο πείλαο. Οη 
ρηιηάδεο ζπλαδέιθσλ καο ζηνλ Σνπ-
ξηζκφ, ζηε Ναπηηιία θαη φπνπ αιινχ 
αλζίδνπλ ηα θέξδε ηνπ θεθαιαίνπ ελψ 
νη ίδηνη δνπιεχνπλ ζε ηέηνηεο άζρεκεο 
ζπλζήθεο, ην επηβεβαηψλνπλ. 

Υηιηάδεο εξγαδφκελνη βξίζθνληαη 
ζηελ αλεξγία, απφ ρψξνπο δνπιεηάο 
πνπ έθιεηζαλ σο απνηέιεζκα ηνπ 
αδπζψπεηνπ θπλεγηνχ ηνπ θέξδνπο 
ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ. Οη κεγα-
ινεξγνδφηεο ζεζαχξηζαλ θαη νη εξγα-
δφκελνη βξέζεθαλ ζην δξφκν. Καη 
απηφ γηαηί θξηηήξην αλάπηπμεο είλαη ε 
ηθαλνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ αλα-
γθψλ αιιά ην θέξδνο. 

Δε σκύβουμε το κεφάλι.  

Δε μας ταιριάζει η μοιρολατρία 

Οη άλεξγνη θαη νη νηθνγέλεηεο ηνπο 
δελ είλαη φκεξνη ηεο θπβέξλεζεο θαη 
ηεο κεγαινεξγνδνζίαο, πφζν κάιινλ 
δε δεηνχλ ράξε απφ θαλέλαλ. Γηεθδη-
θνχλ φηη ηνπο αλήθεη, φηη έρνπλ πξαγ-
καηηθά αλάγθε. Αληηπαιεχνπκε ηελ 
αληηιατθή πνιηηηθή θπβέξλεζεο θαη 
εξγνδνζίαο πνπ κεγαιψλνπλ ηελ  
αλεξγία αιιά θαη ηελ εθκεηάιιεπζε 
κέζα ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο. Σελ 
πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. πνπ ζηεξίδεη ηελ 
αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ θαη 
επηδνηεί κέζα απφ ηεξάζηηα θνλδχιηα 
ηελ έληαζε ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ηελ 
θαθνπιεξσκέλε εξγαζία. 

Ξέξνπκε πφζν κεγάιν θαη ζχλζε-
ην είλαη ε αλεξγία θαη φηη ξηδηθά δελ 
αληηκεησπίδεηαη ρσξίο ξηδηθή νηθνλν-
κηθή, πνιηηηθή θαη θνηλσληθή αιιαγή. 
Όκσο, κέηξα πξέπεη λα παξζνχλ 
άκεζα, ηψξα θαη ηα δηεθδηθνχκε. 

Μέζα ζε απηή ηελ πάιε θαζήθνλ 
καο είλαη λα δπλακψζεη ε αιιειεγ- 
γχε, ε ζηήξημε φζσλ ππνθέξνπλ απφ 
ηελ αλεξγία, ηε θηψρεηα θαη ηελ αλέ-
ρεηα. Γίλνπκε ην ρέξη γηα λα ζηαζνχκε 
φξζηνη, λα νξγαλψζνπκε ηελ πάιε, λα 
αγσληζηνχκε γηα ην κέιινλ καο. 

Διεκδικούμε άμεσα μέτρα  

για την στήριξη των ανέργων 

και των οικογενειών τους: 

 Αχμεζε ηνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο 
ζηα 600 επξψ γηα φζν είλαη άλεξγνη 

 Πιήξεο θαη δσξεάλ ηαηξνθαξκα-
θεπηηθή πεξίζαιςε γηα ηνπο ίδηνπο 
θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. 

 Μείσζε ησλ ηηκνιν-
γίσλ ξεχκαηνο, λεξνχ 
θαη ζηαζεξνχ ηειεθψ-
λνπ θαηά 50%. Κακία 
δηαθνπή ησλ παξν-
ρψλ απηψλ γηα φιε 
ηελ πεξίνδν ηεο    
αλεξγίαο. 

 Γηαγξαθή ηνπ 50% 
ησλ νθεηιψλ ησλ 
δαλείσλ, εθφζνλ ην 
χςνο ησλ δαλείσλ 
δελ μεπεξλά ηηο 

200.000 επξψ γηα ηα ζηεγαζηηθά 
δάλεηα, ηηο 30.000 επξψ γηα ηα θα-
ηαλαισηηθά θαη ηηο 20.000 επξψ 
γηα  πηζησηηθά  δάλεηα. 

 Αλαζηνιή θάζε είδνπο ππνρξέσ-
ζεο γηα δάλεην. Κακία θαηάζρεζε   
ή πιεηζηεξηαζκφ ζε θχξηα ή δεπηε-
ξεχνπζα θαηνηθία αλέξγνπ. 

 Γσξεάλ κεηαθηλήζεηο ζηηο 
αζηηθέο  ζπγθνηλσλίεο. 

 Αλαγλψξηζε σο ζπληάμηκνπ 
ρξφλνπ ηνπ δηαζηήκαηνο ηεο 
αλεξγίαο ρσξίο επηβάξπλζε 
ησλ αλέξγσλ. Να βαξχλνληαη 
θξάηνο θαη εξγνδφηεο. 

 Δπηδφηεζε ελνηθίνπ 100% 
ηεο αμίαο ηνπ απφ ην θξάηνο 
γηα ηνπο  αλέξγνπο. 

 Να ζηέιλνληαη Crew List 
ζην ΓΔΝΔ γηα φια ηα ειιε-
λφθηεηα πινία θαη φπνπ δηαπη-
ζηψλνληαη ειιείςεηο ζηηο ζπλ-
ζέζεηο λα λαπηνινγνχληαη λαπ-
ηεξγάηεο κε πιινγηθή χκβαζε 
θαη Κνηλσληθή Αζθάιηζε, ζχκθσ-
λα κε ηελ πξφηαζε ησλ ζσκα-
ηείσλ ΠΔΜΔΝ - ΣΔΦΔΝΩΝ - 
ΠΔΔΜΑΓΔΝ.  

Αιτήματα προς τους Δήμους: 

 Απαιιαγή ησλ αλέξγσλ απφ ηα 
δεκνηηθά ηέιε. 

 Καλέλαο πεξηνξηζκφο ζηελ έληαμε 
ησλ παηδηψλ ησλ αλέξγσλ ζηνπο 
παηδηθνχο ζηαζκνχο 

 Γσξεάλ ζπκκεηνρή ησλ αλέξγσλ θαη 
ησλ παηδηψλ ηνπο ζε αζιεηηθά, πνιηηη-
ζηηθά, θαιιηηερληθά εθπαηδεπηηθά πξν-
γξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο π.ρ. ρξή-
ζε γπκλαζηεξίσλ, θνιπκβεηεξίσλ, θαι-
ιηηερληθψλ καζεκάησλ, σδείσλ θιπ. 

Απηέο είλαη κφλν κεξηθέο πξνηάζεηο 
πνπ κπνξνχλ λα ζπκπιεξσζνχλ κε 
ηα αηηήκαηα ησλ επηηξνπψλ αλέξγσλ, 
ησλ ζσκαηείσλ, ησλ θιάδσλ. 

Σα ζπλδηθάηα πνπ ζπζπεηξψλνληαη 
ζην ΠΑΜΔ παιεχνπκε ηαπηφρξνλα γηα 
λα ζηακαηήζνπλ νη απνιχζεηο ζε ηδησ-
ηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα, λα θαηαξγεζεί 
ε ειαζηηθή θαη αλαζθάιηζηε εξγαζία 
θαη φινη νη αληεξγαηηθνί λφκνη.  

Να ζηακαηήζεη ην ζθιαβνπάδαξν 
ησλ πξνγξακκάησλ απαζρφιεζεο 
θαη λα θαηαξγεζνχλ θάζε κνξθήο 
δνπιεκπνξηθά γξαθεία. Παιεχνπκε 
γηα ζηαζεξή δνπιεηά γηα φινπο κε 
πιήξε δηθαηψκαηα, ππνγξαθή πι-
ινγηθψλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο. 

Σα ρξήκαηα ππάξρνπλ αξθεί γηα ηηο 
ιατθέο αλάγθεο λα κε δίλνπλ αθάιπ-
πηεο επηηαγέο θαη ζηα κνλνπψιηα κε-
ηξεηά ζην ρέξη φπσο λαηντθνί εμνπιη-
ζκνί, θνξναπαιιαγέο αθφκε θαη γηα 
ιαζξεκπφξνπο, ζβήζηκν ρξεψλ ηνπ 
κεγάινπ θεθαιαίνπ. 

Να διεκδικήσουμε  

τη ζωή που μας αξίζει 

Οξγαλψλνπκε ηνλ αγψλα. Κα-
ινχκε θάζε ζπλδηθάην ζηελ Αηηη-
θή, ηηο επηηξνπέο αλέξγσλ θαη ηηο 
ιατθέο επηηξνπέο. Γπλακψλνπκε 
ηελ αιιειεγγχε. Οη εξγαδφκελνη 
θαη νη άλεξγνη λα νξγαλσζνχλ, λα 
ππθλψζνπλ ηηο γξακκέο ησλ ζπλ-
δηθάησλ. Ηδηαίηεξα νη άλεξγνη  
κέζα απφ ηηο επηηξνπέο αλέξγσλ 
ησλ ζσκαηείσλ ηνπο θαη ζηηο  
γεηηνληέο ηνπο. Γηεθδηθνχκε θαη 

θηλεηνπνηνχκαζηε. 

ΠΡΨΣΟΒΟΤΛΙΑ ΤΝΔΙΚΑΣΨΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ  

 Με θάιεζκα ζπκκεηνρήο ζηε ζχζθεςε πλδηθάησλ θαη ησλ Δπηηξνπψλ Αλέξγσλ ζηηο 29 επηέκβξε, 
ζηηο 06.00 κ.κ. ζηνλ θηλεκαηνγξάθν «ΑΛΚΤΟΝΗ» ζηελ Αζήλα, θιηκαθψλεηαη ε πάιε γηα ην δηθαίσκα 
ζηε δνπιεηά, ηελ πξνζηαζία ησλ αλέξγσλ θαη ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο.                                  

 ηελ πξσηνβνπιία απηή γηα ηελ αλεξγία ζπκκεηέρνπλ θαη ηα ηαμηθά λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ, 
ΣΔΦΔΝΩΝ, ΠΔΔΜΑΓΔΝ γηα ηελ ζπζπείξσζε θαη θηλεηνπνίεζε ησλ αλέξγσλ λαπηεξγαηψλ.  

Δε συμβιβαζόμαστε με την ανεργία και τη μίζερη ζωή 

Διεκδικούμε σταθερή δουλειά με δικαιώματα 

  

 

Διαβάστε ολόκληρο το κάλεσμα στo <www.pamehellas.gr> 


