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Γπλαηό εξγαηηθό θίλεκα, Λατθή πκκαρία θαη ζπκπόξεπζε           
κε ην ΚΚΔ, γηα ηελ αλαηξνπή ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο,  

γηα ηηο ζύγρξνλεο ιατθέο αλάγθεο 
 

Σ ν ΚΚΔ ραηξεηίδεη ηνπο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο εξγαηνυπάιιεινπο 
ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα, απηναπαζρνινχκελνπο, επαγ-

γεικαηίεο, αγξφηεο, αλέξγνπο, ζπληαμηνχρνπο, λένπο, πνπ ζπκκεηείραλ 
ζηελ παλειιαδηθή παλεξγαηηθή απεξγία θαη ηα απεξγηαθά ζπιιαιεηήξηα 
ηνπ ΠΑΜΔ θαη ησλ άιισλ αγσληζηηθψλ ζπζπεηξψζεσλ, ζε φιε ηελ    
Διιάδα. 

Υαηξεηίδνπκε ηδηαίηεξα φζνπο μεπέξαζαλ θφβνπο θαη αλαζηνιέο, αςή-
θεζαλ ηνπο εθβηαζκνχο, ηηο απεηιέο ηεο εξγνδνζίαο θαη ηα εκπφδηα ηεο 
θπβέξλεζεο θαη ζπκκεηείραλ -πνιινί ίζσο γηα πξψηε θνξά- ζηελ απεξγία. 

Ο δξφκνο ηεο ηαμηθήο πάιεο, ηνπ ζπιινγηθνχ θαη νξγαλσκέλνπ αγψ-
λα γηα ηελ απφθξνπζε ησλ κέηξσλ θαη ηε δηεθδίθεζε ησλ ζχγρξνλσλ 
αλαγθψλ είλαη ν δηθφο καο κνλφδξνκνο, ζε αληίζεζε κε ηνπο  
«κνλφδξνκνπο» ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο ΔΔ, ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ 
θνκκάησλ πνπ ηνπο ππεξεηνχλ. 

Ζ καδηθφηεηα θαη ν δπλακηζκφο ησλ θηλεηνπνηήζεσλ γεκίδνπλ κε ειπί-
δα θαη αηζηνδνμία, δίλνπλ ψζεζε θαη δχλακε γηα ηε ζπλέρηζε θαη ηελ θιη-
κάθσζε ηνπ αγψλα, κε ζηφρν ηελ απφζπξζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ ζρεδίνπ - 
ιαηκεηφκνπ γηα ηελ θαηεδάθηζε ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 

Ζ απεξγία, ηα ζπιιαιεηήξηα, ηα κπιφθα ηεο αγξνηηάο, νη αγψλεο θαη 
θηλεηνπνηήζεηο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ησλ άιισλ ιατθψλ ζηξσκάησλ, 
φιν απηφ ην δηάζηεκα, απνηεινχλ ηελ θαιχηεξε απάληεζε ζηελ πξνθιε-
ηηθή πξνπαγάλδα ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ φηη ην ζρέδηφ ηεο 
είλαη δίθαην θαη ζηεξίδεη ηνπο αδχλαηνπο, ηε ζηηγκή πνπ κφλνη σθειεκέ-
λνη ζα είλαη νη επηρεηξεκαηηθνί φκηινη, νη ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 
θαη νη κεγαιέκπνξνη ηεο Τγείαο, ε κεγαινεξγνδνζία ζε κηα ζεηξά απφ 
θιάδνπο. Γη' απηφ άιισζηε θαη φινη απηνί ζηεξίδνπλ ην ζρέδην ηεο θπ-
βέξλεζεο.                                                       (πλέρεηα ζηε ζειίδα 2) 

Υ ηιηάδεο απεξγνί εξγάηεο απ' φινπο 
ηνπο θιάδνπο ζηελ Αζήλα, ζηνλ Πεη-

ξαηά, ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζε φιεο ηηο πφιεηο 
ηεο ρψξαο. Σα απεξγηαθά ζπιιαιεηήξηα ηνπ 
ΠΑΜΔ ήηαλ εληππσζηαθά ζε φγθν θαη παικφ, 
πξνθαιψληαο ελζνπζηαζκφ ζ' απηνχο πνπ 
ζπκκεηείραλ, αιιά θαη δένο γηα ηε δχλακε ηεο 
ιατθήο πάιεο. ηελ πξψηε γξακκή ηνπ αγψλα 
ηα ηαμηθά ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ, ΣΔΦΔΝΩΝ, 

ΠΔΔΜΑΓΔΝ, ΠΔ-ΝΑΣ, κε ηνπο λαπηεξγάηεο 
ζηνπο θαηαπέιηεο ησλ πινίσλ.  

Από ην μεκέξσκα, όια 
έδεηρλαλ πσο νη ζπγθεληξώζεηο  
ηνπ ΠΑΜΔ ζα ήηαλ κεγάιεο: ηα 
ιηκάληα ηα θαξάβηα δεκέλα,  
ζηνπο εξγαζηαθνύο ρώξνπο 
όπνπ ζηάζεθαλ ην πξσί απεξγη-
αθέο θξνπξέο, ειάρηζηνη εκθαλί-
ζηεθαλ λα δνπιέςνπλ. Σα κηθξν-
κάγαδα ζηηο γεηηνληέο παξέκεη-
λαλ θιεηζηά ζηε ζπληξηπηηθή 
ηνπο πιεηνςεθία, όπσο θαη ρη-
ιηάδεο θαηαζηήκαηα ζην θέληξν. 
Σα ιεσθνξεία ησλ Λατθώλ Δπηηξνπώλ έθεπγαλ από ηηο 
ζπλνηθίεο γεκάηα κε θόζκν, θαη όζνη δελ ρσξνύζαλ νύηε 
όξζηνη, αλαδεηνύζαλ ηξόπν λα θαηέβνπλ ζηηο απεξγηα-
θέο ζπγθεληξώζεηο ηνπ ΠΑΜΔ. 

ηνλ Πεηξαηά ρηιηάδεο απεξγνί θαη καδί ηνπο νη λαπ-
ηεξγάηεο ζπγθξόηεζαλ κία από ηηο πην καδηθέο δηαδειώ-
ζεηο πνπ έγηλαλ ζηελ πόιε ηα ηειεπηαία ρξόληα, κε ηε 
ζπκκεηνρή πάλσ από 5.000. Ζ πιαηεία Καξατζθάθε 
όπνπ γηλόηαλ ε απεξγηαθή ζπγθέληξσζε, δελ κπόξεζε 
λα ρσξέζεη όιν ηνλ θόζκν, πνπ θαηέθζαλε από εξγαζηα-
θνύο ρώξνπο θαη εξγαηνγεηηνληέο ηνπ Πεηξαηά. Απνηέιε-
ζκα ήηαλ, γηα πξώηε θνξά, λα θιείζνπλ θαη ηα δύν    
ξεύκαηα ηεο ιεσθόξνπ πνπ πεξλάεη κπξνζηά από ηελ 
πιαηεία. 

Μνλαδηθά ζηηγκηόηππα εθηπιίρηεθαλ θαη θαηά ηε δηάξ-
θεηα ηεο κάρεο ηεο πεξηθξνύξεζεο ηεο απεξγίαο πνπ 
είρε μεθηλήζεη από ηα μεκεξώκαηα ζηνπο θαηαπέιηεο ησλ 
πινίσλ κε επηθεθαιήο ηνπο πξνέδξνπο άββα Σζηκπό-
γινπ, ηεο ΠΔΜΔΝ, Λεπηέξε Μπαξκπαξνύζε ηνπ       
ΣΔΦΔΝΩΝ θαη ηνλ Γηώξγν Αλησλόπνπιν ηεο       
ΠΔΔΜΑΓΔΝ θαη ηα άιια ζηειέρε ηνπ ΠΑΜΔ ζηηο πύιεο 
ησλ εξγνζηαζίσλ θαη ζηνπο άιινπο ρώξνπο δνπιεηάο.  

Κεληξηθόο νκηιεηήο ηεο απεξγηαθήο ζπγθέληξσζεο 
ζηνλ Πεηξαηά ήηαλ ν πξόεδξνο ηνπ πλδηθάηνπ Μεηάιινπ 
Αηηηθήο, σηήξεο Πνπιηθόγηαλλεο. Υαηξέηηζε ν πξόε-
δξνο ηνπ παξαξηήκαηνο Πεηξαηά ηνπ πλδηθάηνπ Δπηζηηη-
ζκνύ - Ξελνδνρείσλ Αηηηθήο Αιέθνο Πεξξάθεο. Ζ πνξεία 
πνπ μεθίλεζε πεξηθύθισζε ην θέληξν ηνπ Πεηξαηά. Ξερώξη-
ζαλ ηα κπινθ ησλ λαπηεξγαηώλ, ησλ κεηαιιεξγαηώλ, ησλ 
απεξγώλ από ηα εξγνζηάζηα  ηνπ Πεηξαηά, ησλ Λατθώλ 
Δπηηξνπώλ, ελώ μεπέξαζε ηηο πξνζδνθίεο ε ζπκκεηνρή 
ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο δήκνπο.  

Μαδηθά θαη γεκάηα δσληάληα ήηαλ ηα κπινθ θαη ησλ 
καζεηώλ από ηα Γπκλάζηα θαη ηα Λύθεηα θπξίσο από ην 
Κεξαηζίλη θαη ην Πέξακα. ηαζκόο ηεο πνξείαο ήηαλ ην 
αλνηρηό πνιπθαηάζηεκα ηεο αιπζίδαο «Carrefour» ζην 
Παζαιηκάλη. Μεηά ηε δπλακηθή παξέκβαζε πνπ έγηλε 
από ην σκαηείν Ιδησηηθώλ Τπαιιήισλ Πεηξαηά θαη 
άιιεο δπλάκεηο ηνπ ΠΑΜΔ, ην πνιπθαηάζηεκα έθιεηζε. 

ηελ Πάηξα, όπσο θαη ζηηο δύν πξνεγνύκελεο 
48σξεο απεξγίεο ησλ λαπηεξγαηώλ, θιηκάθην ηεο ΠΔ-
ΜΔΝ, ηνπ ΣΔΦΔΝΩΝ θαη ηεο ΠΔΔΜΑΓΔΝ, πξαγκαην-
πνίεζε εμνξκήζεηο ζηα πινία ηεο γξακκήο Πάηξαο - 
Ηηαιίαο, ελεκεξώλνληαο ηνπο ζπλαδέιθνπο γηα ηα αηηή-
καηα θαη ηηο δηεθδηθήζεηο ηεο απεξγηαθήο θηλεηνπνίεζεο, 
ζπδήηεζαλ καδί ηνπο γηα ηα θνηλά πξνβιήκαηα πνπ αληη-
κεησπίδνπλ θαη ηελ θνηλή απάληεζε πνπ πξέπεη λα δν-
ζεί, κε αλαθνίλσζε κεηαθξαζκέλε ζηα ηηαιηθά θαη ηα 
αγγιηθά, θαζώο νη λαπηεξγάηεο πνπ εξγάδνληαη ζηα 
πινία απηήο ηεο γξακκήο πξνέξρνληαη από δηαθνξεηηθέο 
ρώξεο, Θεηηθή ππήξμε ε αληαπόθξηζε από ηα πνιπεζληθά 
πιεξώκαηα, κε απνηέιεζκα λα πάξνπλ θη απηά κέξνο 
ζηελ απεξγία, εθδειώλνληαο ηελ αιιειεγγύε ηνπο 
ζηνλ αγώλα ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο ζηελ Διιάδα.  

 

Ζ πνξεία ηεο ηαμηθήο πάιεο πεξλάεη 
κέζα από κεγάιεο θαη ζθιεξέο       
αλακεηξήζεηο κε ηελ αζηηθή ηάμε θαη 
ηα θόκκαηά ηεο, κε ηνλ εξγνδνηηθό θαη 
θπβεξλεηηθό ζπλδηθαιηζκό, παιηό θαη 
λέν, κε ηνλ νπνξηνπληζκό, πνπ πξν-
ζαξκόδεηαη δηαξθώο, αιιάδεη ρξώκαηα 
θαη ζπλζήκαηα, ρσξίο λ’ αιιάδεη ηελ 
νπζία ησλ ζέζεώλ ηνπ, πνπ βάζε ηνπο 
απνηειεί ε ηαμηθή ζπλεξγαζία.  

 Με πιιαιεηήξην εξγαηώλ - αγξνηώλ ζηελ Αζήλα ζηηο 13 Φιεβάξε θαη νξγάλσζε λέαο 48σξεο ΓΔΝΗΚΖ ΑΠΔΡΓΗΑ, κε ηελ θαηάζεζε 
από ηε θπβέξλεζε ζηε Βνπιή ηνπ λνκνζρεδίνπ ιαηκεηόκν γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε νη δπλάκεηο ηνπ ΠΑΜΔ ξίρλνληαη ζηε κάρε γηα 
ηε θιηκάθσζε ηνπ αγώλα, απαηηώληαο: ΠΑΡΣΔ ΠΗΩ ΣΟ ΝΟΜΟ ΛΑΗΜΖΣΟΜΟ.  

Σα ηαμηθά ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ - ΣΔΦΔΝΩΝ - ΠΔΔΜΑΓΔΝ, νη δπλάκεηο ΝΚ - ΠΑΜΔ, θαινύλ ηνπο λαπηεξγάηεο λα πάξνπλ ηελ ππόζεζε 
ζηα ρέξηα ηνπο θαη κε ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο λα ζπγθξνηήζνπλ Δπηηξνπέο Αγώλα κέζα ζηα θαξάβηα κε ηε ζπκκεηνρή όισλ ησλ θιάδσλ. 
Να δπλακώζεη ε πάιε ησλ λαπηεξγαηώλ θόληξα ζηνπο εθνπιηζηέο, ηελ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ θαη ηα άιια θόκκαηα ηνπ θεθαιαίνπ,        
ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπο ζην εξγαηηθό θίλεκα, γηα ηελ αλαηξνπή ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο, λα γίλεη πξσηαγσληζηήο ησλ εμειίμεσλ ε        
εξγαηηθή ηάμε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζύγρξνλσλ αλαγθώλ ησλ λαπηεξγαηώλ, ηνπ εξγαδόκελνπ ιανύ.  

Κοινός αγώνας με  

τη μικρομεσαία αγροτιά 

Μηιώληαο ζηελ απεξγηαθή ζπγθέληξσζε ηνπ 
ΠΑΜΔ, ν Γηώξγνο Πέξξνο ζεκείσζε:  

«Σν κήλπκα πνπ ζηέιλνπκε είλαη θαζαξό, 
δπλαηό θαλέλαο δελ κπνξεί λα ην θξύςεη: Πάξηε 
πίζσ ην λόκν - ιαηκεηόκν! Σίπνηα ιηγόηεξν. 
Δίλαη ην πξώην κεγάιν βήκα θιηκάθσζεο ηνπ 
αγώλα καο. Ζ επηηπρία ηεο γεληθήο απεξγίαο 
από κόλε ηεο είλαη κηα ζεκαληηθή λίθε, κεγάιε 
παξαθαηαζήθε, γηαηί κπνξεί λα αλνίμεη θαη-
λνύξγηνπο δξόκνπο….» 

 Υαηξεηηζκό ζηελ απεξγηαθή ζπγθέληξσζε 
ζην ύληαγκα απεύζπλαλ ν Βαιεληίλ Πάηζν, 
αλαπιεξσηήο γ.γ. ηεο ΠΟ θαη ν Υξήζηνο Πά-
ζνπιαο, κέινο ηεο Παλειιαδηθήο Γξακκαηείαο 
ηεο ΠΑΤ θαη ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Μπιόθνπ ηεο 
Αλζήιεο, ν νπνίνο ζεκείσζε:  

«Ο αγώλαο ησλ κηθξνκεζαίσλ αγξνηώλ είλαη 
δίθαηνο θαη αγώλαο επηβίσζεο. ε απηόλ ηνλ 
αγώλα αληακώλνπκε κε ηνπο εξγάηεο. Μπνξνύκε 
θαη πξέπεη λα ηνλ δπλακώζνπκε. Να ηαηξηάμνπκε 
ηα θνηλά καο αηηήκαηα. Δλώλνπκε ηε θσλή καο κε 
ηε δηθή ζαο θαη δηακελύνπκε ζηελ θπβέξλεζε θαη 
πξνο πάζα θαηεύζπλζε λα κελ ηνικήζνπλ λα 
θέξνπλ ηα κέηξα απηά γηα ςήθηζε ζηε Βνπιή». 

ηνλ θνηλό αγώλα κε ηνπο αγξόηεο αλαθεξό-
ηαλ θαη ην θάιεζκα πνπ επαλαιακβαλόηαλ από 
ηα κεγάθσλα: «Οη αγξόηεο θξαηάλε θαη ελη-
ζρύνπλ ηα κπιόθα ηνπο! Σν ΠΑΜΔ ζηεξίδεη 
ηνλ αγώλα ησλ αγξνηώλ, θαιεί ηε κηθξνκεζαία 
αγξνηηά λα κπεη αθόκα πην καδηθά θη απνθαζη-
ζηηθά ζηνλ αγώλα θαη ζε ζπκκαρία κε ηελ εξγα-
ηηθή ηάμε θαη ηα άιια ιατθά ζηξώκαηα». 

 

 

 

 

 

 

πλάδειθνη όισλ ησλ θιάδσλ 

Σα ηαμηθά ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ - ΣΔΦΔΝΩΝ - ΠΔΔΜΑΓΔΝ - ΠΔ/ΝΑΣ 
- οι δσνάμεις τοσ ΠΑΜΔ, ραηξεηίδνπλ ηνπο ρηιηάδεο απεξγνχο λαπηεξγά-
ηεο, γεληθφηεξα ηνπο εξγαδφκελνπο ζε φιε ηε ρψξα.  

Σν βξνληεξφ κήλπκα ησλ απεξγψλ απφ άθξε ζε άθξε ζε φιε ηε ρψξα 
είλαη: Πάξηε πίζσ ην λόκν ιαηκεηόκν γηα ην αζθαιηζηηθό!  

Ζ απεξγία ζηηο 4 Φιεβάξε είλαη ην πξψην κεγάιν βήκα ζπληνληζκνχ 
ηεο πάιεο ησλ λαπηεξγαηψλ κε ην εξγαηηθφ - ιατθφ θίλεκα θαη ηελ      
θιηκάθσζε  ηνπ  αγψλα  καο. 

Ζ επηηπρία ηεο γεληθήο απεξγίαο, νη καδηθέο απεξγηαθέο ζπγθεληξψ-
ζεηο ηνπ ΠΑΜΔ, ηα αγσληζηηθά κπιφθα ηεο αγξνηηάο ζε φιε ηε ρψξα, 
δείρλνπλ ην κέγεζνο ηεο δχλακεο πνπ έρεη ε ιατθή ζπκκαρία, γηα λα  
απνηξέςνπκε ην λέν έγθιεκα ζην αζθαιηζηηθφ, γηα ηελ αλαηξνπή ηεο 
αληηιατθήο πνιηη ηθήο ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ -  ΑΝΔΛ, ηνπ 
«θνπαξηέηνπ» (ΔΔ, ΔΚΣ, ΔΜ, ΓΝΣ) θαη ησλ άιισλ θνκκάησλ ησλ  
εθνπιηζηψλ, ηνπ θεθαιαίνπ, λα βάινπκε κπξνο γηα λέεο δηεθδηθήζεηο.  

Δίλαη κηα ζεκαληηθή λίθε, κεγάιε παξαθαηαζήθε γηα ην εξγαηηθό 
θίλεκα, γηαηί κπνξεί λα αλνίμεη θαηλνύξγηνπο δξόκνπο.  

Σν αζθαιηζηηθφ, ε δηάιπζε ηνπ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ηεο αζθάιη-
ζεο, ηνπ ΝΑΣ θαη ησλ άιισλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ησλ λαπηεξγαηψλ 
είλαη άξξεθηα ζπλδεκέλα κε ηε θαηάξγεζε ησλ .. Δξγαζίαο, ηελ αλα-
ηξνπή ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ηε κείσζε ησλ νξγαληθψλ ζπλζέζεσλ 
ησλ θαξαβηψλ, ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο δνπιεηάο, ηε θνξνιεζηεία, λέεο 
δξακαηηθέο πεξηθνπέο ζηνπο κηζζνχο, ζηηο ζπληάμεη, ζηελ πγεία, ηελ 
πξφλνηα, ηελ εθπαίδεπζε γηα ηνλ θιάδν καο θαη γεληθφηεξα γηα ηελ         
εξγαηηθή ηάμε θαη ηα ιατθά ζηξψκαηα.                  (πλέρεηα ζηε ζειίδα 3) 

Σ ν λέν αληηιατθό - αληεξγαηηθό  λνκνζρέδην 
γηα ην Αζθαιηζηηθό, πνπ πξνσζνύλ θπ-

βέξλεζε  ΤΡΗΕΑ/ΑΝΔΛ, εθνπιηζηέο ην θεθάιαην 
θαη ην  «θνπαξηέην» (Δ.Δ, ΔΚΣ, ΔΜ, ΓΝΣ), απνηειεί 
ζπλέρεηα πξνεγνύκελσλ λόκσλ ησλ θπβεξλήζεσλ ΠΑ-
ΟΚ - ΝΓ, δηαιύεη ηε θνηλσληθή αζθάιηζε ζέηνληαο ζε 
πξνηεξαηόηεηα ην ΝΑΣ, ην ΚΔΑΝ, ηα Σακεία Πξνλνίαο, 
ηνλ ΔΛΟΔΝ, ιεειαηείηαη ε πεξηνπζία ηνπ όπσο θαη ησλ 
άιισλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ, πνπ εληάζζνληαη ζηνλ 
Δζληθό Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΔΦΚΑ). 

Ζ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ/ΑΝΔΛ κε ςέκαηα, εθθνβηζκό 
θαη θαηαζηνιή επηδηώθεη ηελ δηάιπζε ηεο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο. Κπβέξλεζε, Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηώλ 
θαη ηα άιια θόκκαηα ηνπ θεθαιαίνπ ΝΓ, ΠΑΟΚ, ΠΟΣΑ-
ΜΗ, ΔΚ θαη ΥΡΤΖ ΑΤΓΖ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ξόηα, 
ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθόηε-
ηαο ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ εθνπιη-
ζηηθνύ θεθαιαίνπ.  

ην ζηόραζηξν ηεο επίζεζεο  
θπβέξλεζεο – εθνπιηζηώλ είλαη ε 
θαηάξγεζε ησλ .. Δξγαζίαο, ησλ 
αζθαιηζηηθώλ ζπληαμηνδνηηθώλ  
δηθαησκάησλ, λέεο κεηώζεηο ησλ 
νξγαληθώλ ζπλζέζεσλ ησλ θαξα-
βηώλ, έληαζε  ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ 
λαπηεξγαηώλ. Oη εθνπιηζηέο από ην 
2010 αξλνύληαη λα αλαλεώζνπλ ηε 
.. Δξγαζίαο γηα 60.000 έιιελεο θαη 
αιινδαπνύο λαπηεξγάηεο πνπ απα-
ζρνινύληαη ζηα ειιελόθηεηα θαξάβηα 
ρσξίο ..Δ. θαη αζθάιηζε ζην ΝΑΣ, κε νδπλεξέο ζπλέ-
πεηεο ζπλνιηθά γηα ηνπο λαπηεξγάηεο.  

Οη πξόζθαηεο δειώζεηο ηνπ ππνπξγνύ Οηθνλνκίαο 
Γ. ηαζάθε, ηνπ ππνπξγνύ Ναπηηιίαο Θ. Γξίηζα, ηνπ 
αλαπιεξσηή ππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ Σξ. Αιεμηάδε θαη 
ηνπ πξνέδξνπ εο Έλσζεο Διιήλσλ Δθνπιηζηώλ Θ. 
Βεληάκε, ζην πιαίζην ζπλεδξίνπ ζηηο 26 Γελάξε 2016 
γηα ηελ ειιεληθή λαπηηιία, ζεκαηνδνηνύλ έληαζε ηεο 
επηζεηηθόηεηαο ζε βάξνο ησλ λαπηεξγαηώλ. Σα θπβεξλε-
ηηθά ζηειέρε από ην βήκα ηνπ ζπλεδξίνπ δηαβεβαίσζαλ 
ην εθνπιηζηηθό θεθάιαην όηη ζα πξνζηαηεπζεί θαη ζα 
εληζρπζεί ην αληηιατθό-αληεξγαηηθό ζεζκηθό πιαίζην γηα 
ηε λαπηηιία λ. 2687/53, 89/67, 27/75 θ.α., ηα πξνθιεηηθά 
πξνλόκηα θαη θνξναπαιιαγέο γηα ηνπο εθνπιηζηέο, ε 
άγξηα εθκεηάιιεπζε ησλ λαπηεξγαηώλ. 

Ο  πξόεδξνο ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Δθνπιηζηώλ  
ζηεξίδνληαο ηε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ γηα 

ην ζέκα ηνπ ΝΑΣ, ελόςεη ηεο αζθαιηζηηθήο κεηαξξύζκη-
ζεο πνπ ζπληειείηαη, δήισζε όηη «ε ειιεληθή πνιηηεία 
ζπκκεξίδεηαη πιήξσο ηελ αλαγθαηόηεηα δηαζθάιη-
ζεο ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ λαπηηιηαθώλ     
δξαζηεξηνηήησλ».  

Δπαλέιαβε ηελ πξόηαζε ηεο ΔΔΔ, ηε δηαηήξεζε       
θαη ελίζρπζε ηνπ αληεξγαηηθνύ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ γηα 
ηε λαπηηιία, θαηάξγεζε ησλ Δ, δηάιπζε ηνπ ΝΑΣ θαη 
ησλ άιισλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ ησλ λαπηεξγαηώλ, 
αηνκηθέο ζπκβάζεηο κε όξνπο ζύκθσλνπο κε ηα δηεζλώο 
θξαηνύληα, βαζηθό κηζζό 600 δνιάξηα θαη ηδησηηθή  
αζθάιηζε! 

ηα πιαίζηα απηήο ηεο αληεξγαηηθήο πνιηηηθήο ε  
θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ – ΑΝΔΛ θαηέζεζε λνκνζρέδην ζηε 
Βνπιή, πνπ θέξλεη ηε βνύια ησλ εθνπιηζηώλ, γηα ηε 
«Κύξσζε ηνπ Μλεκνλίνπ Καηαλόεζεο ζηνλ ηνκέα 
λαπηηιηαθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο θπβέξλεζεο ηεο 
Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο θπβέξλεζεο ηεο 
Γεκνθξαηίαο ηεο Σνπξθίαο», ην νπνίν είρε ππνγξάςεη 
ν Κ. Μνπζνπξνύιεο σο ππνπξγόο λαπηηιίαο ηεο θπβέξ-
λεζεο ΝΓ - ΠΑΟΚ ην 2013.  

Με απηό ην Μλεκόλην αλνίγνπλ ηνπο αζθνύο ηνπ 
Αηόινπ ζην Αηγαίν, γηα ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ αθν-
ξνύλ ηα θπξηαξρηθά δηθαηώκαηα ηεο ρώξαο καο, ηηο ζα-
ιάζζηεο κεηαθνξέο, θαηαθηήζεηο ησλ λαπηεξγαηώλ θαη 
γεληθόηεξα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε λαππεγνεπηζθεπή θαη 
ζηνπο ζπλαθείο θιάδνπο ηεο λαπηηιίαο.   

Σ α ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ, ΣΔΦΔΝΩΝ, ΠΔΔΜΑ-
ΓΔΝ νη δπλάκεηο ΝΚ - ΠΑΜΔ ζηε ζπλεδξίαζε 

ηεο ΔΔ ηεο ΠΝΟ (5/2/2016) έζεζαλ σο επηηαθηηθή αλά-
γθε ην ζρεδηαζκό ελόο καθξνπξόζεζκνπ πξνγξακκαηη-
ζκνύ θιηκάθσζεο θαη ελαιιαγήο όισλ ησλ κνξθώλ 
πάιεο κε απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο, ζπγθεληξώζεηο 
δηαδειώζεηο, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ λαπηεξγαηώλ ζηα 
θαξάβηα κε ην ηαμηθό  εξγαηηθό θίλεκα γηα ην αζθαιηζηη-
θό, ηηο .. Δξγαζίαο, ηελ αλεξγία, ηελ απιεξσζηά θ.α.   

Με δηάθνξεο πξνθάζεηο απέξξηςαλ ηηο πξνηάζεηο  
ησλ ηαμηθώλ ζσκαηείσλ ΝΚ - ΠΑΜΔ νη εξγνδνηηθνί θαη 
θπβεξλεηηθνί ζπλδηθαιηζηέο - ΜΔΣΑ/Απηόλνκε Παξέκβα-
ζε, ΓΑΚΔ, ΠΑΚΔ. Ο γξακκαηέαο ηεο ΠΝΟ Γηάλλεο 
Υαιάο θαη ε νκάδα ηνπ κε αλππόζηαηνπο ηζρπξηζκνύο 
θαη πξόζρεκα ηηο εμειίμεηο ζηε λαπηηιία θαη ν Α. Νηαια-
θνγηώξγνο, πξόεδξνο ηεο Έλσζεο Ναπηώλ (ΠΔΝΔΝ), κε 
αληηθνκκνπληζηηθό παξαιήξεκα θαη ηπρνδησθηηθέο ελέξ-
γεηεο, πνπ ζπκίδνπλ ηηο πην καύξεο επνρέο ζύκθπζεο 
ηνπ εξγαηνπαηεξηζκνύ κε ην εθνπιηζηηθό θεθάιαην, 
βάδνληαο πιάηε ζηνπο εθνπιηζηέο θαη ηελ θπβέξλεζε 
γηα λα πεξάζνπλ ηα αληεξγαηηθά κέηξα νδνζηξσηήξαο 
ζε βάξνο ησλ λαπηεξγαηώλ.  

Κακηά αλακνλή, θακία εκπηζηνζύλε ζηελ πξνπαγάλ-
δα ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ. πλερίδεη ηελ πνιη-
ηηθή ησλ πξνθαηόρσλ ηεο, ππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ηνπ 
εθνπιηζηηθνύ θεθαιαίνπ. ηελ θιίλε ηνπ Πξνθξνύζηε 
είλαη ηα αζθαιηζηηθά - ζπληαμηνδνηηθά δηθαηώκαηα ησλ 
λαπηεξγαηώλ, ηνπ εξγαδόκελνπ ιανύ, ησλ απηναπαζρν-
ινύκελσλ, ησλ αγξνηώλ, ησλ ήδε ζπληαμηνύρσλ αιιά 
θαη ηεο λέαο βάξδηαο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Απνκνλώλνπ-
κε ηηο δπλάκεηο ηνπ θπβεξλεηηθνύ - εξγνδνηηθνύ ζπλδηθα-
ιηζκνύ, πνπ ππεξέηεζαλ θαη ππεξεηνύλ ηνλ θνηλσληθό 
εηαηξηζκό, ηνλ ζπληερληαζκό, ηελ αληαγσληζηηθόηεηα - 
ηελ θεξδνθνξία ηνπ θεθαιαίνπ.  

Μέζα ζ’ απηέο ηηο ζπλζήθεο νη δπλάκεηο ΝΚ - ΠΑΜΔ  
θαινύλ ηνπο λαπηεξγάηεο, ελ ελεξγεία θαη ζπληαμηνύ-
ρνπο, ηνπο λένπο, λα δώζνπλ ηε κάρε κέζα ζηα θαξάβηα, 
ζηα ζσκαηεία θαη ζηηο λαπηηθέο ζρνιέο γηα λα αιιάμεη ν 
ζπζρεηηζκόο δύλακεο, γηα ηελ θιηκάθσζε ηεο πάιεο 
ησλ λαπηεξγαηώλ ελάληηα ζηνπο εθνπιηζηέο, ην θεθάιαην, 
ηα θόκκαηά θαη ην ζύζηεκά ηνπο, κε επίθεληξν ηελ εμνπ-
ζία, γηα λα ηθαλνπνηεζνύλ νη αλάγθεο ηνπ εξγαδόκελνπ 
ιανύ. 

Καλείο κόλνο ηνπ.  
Ο έλαο δίπια ζηνλ άιιν κε πίζηε ζηνλ αγώλα.  

ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΝΑ ΣΟΤ ΣΑΜΑΣΖΟΤΜΔ.  

υγκλονιστική η 

πορεία στην Αθήνα 

Ζ  εληππσζηαθή ζε όγθν 
θαη παικό πνξεία ζηελ Αζήλα 
απιώζεθε από ηελ Οκόλνηα 
κέρξη ηνπο ηύινπο ηνπ Οιπ-
κπίνπ Γηόο, ελώ θόζκνο ππήξ-
ρε πάλσ ζηελ πιαηεία πληάγ-
καηνο θαη ζηελ Όζσλνο, κε ηε 
ζπκκεηνρή πάλσ από 50.000  
δηαδεισηώλ   

ηελ θεθαιή ηεο πνξείαο 
ζηελ Αζήλα ηέζεθε ην παλό 
ηνπ ΠΑΜΔ κε ην ζύλζεκα: 
«Σζαθίδνπλ ηελ Αζθάιηζε 
θαη βγαίλνπκε ζην δξόκν, 
πάξηε πίζσ ην λόκν - ιαη-
κεηόκν. Κιηκαθώλνπκε ηελ 
πάιε  καο».  

Γηα πάλσ από 1 ώξα, ε 
πνξεία πεξλνύζε κπξνζηά 
από ηε Βνπιή, κε ηα πξώηα 
κπινθ λα θαηεπζύλνληαη όιν 
θαη πην θάησ ζηε Λεσθόξν 
Ακαιίαο, πξνθεηκέλνπ όιε ε 
δηαδήισζε λα ρσξέζεη ζην 
ύληαγκα. Σειηθά, δελ ήηαλ 
ιίγνο ν θόζκνο πνπ έκεηλε 
αθόκα θαη πάλσ ζηελ Παλεπη-
ζηεκίνπ, όηαλ ζηελ Ακαιίαο 
κέρξη ηνπο ηύινπο ηνπ Οιπ-
κπίνπ Γηόο είρε δεκηνπξγεζεί 
ην αδηαρώξεην. 

 

ΠΡΟΦΩΡΑΜΕ ΜΠΡΟΣΑ,  

ΔΤΝΑΜΩΝΟΤΜΕ ΣΗΝ ΠΑΛΗ 

ΓΙΑ ΣΑ ΤΜΥΕΡΟΝΣΑ  

ΣΩΝ ΝΑΤΣΕΡΓΑΣΩΝ 
 

Ζ  πξσηνπφξα ζπκβνιή ηνπ ΚΚΔ ζηνπο  
αγψλεο ησλ λαπηεξγαηψλ, ε αμηνπνίεζε 

ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ηεο πνιχρξνλεο αγσ-
ληζηηθήο πείξαο, απνηεινχλ πνιχηηκν εθφδην 
ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο φμπλζεο ηεο ηαμηθήο 
πάιεο, γηα ηε ζπζπείξσζε εξγαηηθψλ - ιατθψλ 
δπλάκεσλ θαη ηε θιηκάθσζε ηεο πάιεο ηεο ιατ-
θήο ζπκκαρίαο - εξγαηψλ, κηθξνκεζαίσλ, αγξν-
ηψλ, επαγγεικαηνβηνηερλψλ, επηζηεκφλσλ, λέ-
σλ θφληξα ζηελ αληηιατθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλε-
ζεο ΤΡΗΕΑ – ΑΝΔΛ θαη ησλ άιισλ θνκκάησλ 
ηνπ θεθαιαίνπ, πνπ απφ θνηλνχ ςήθηζαλ ην κλε-
κφλην θαη ζηεξίδνπλ ηελ ΔΔ θαη ην ΓΝΣ.    

ηηο 29 Ννέκβξε , ζην πινίν  Hellas Liberty , 
ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, νξγαλψζεθε κηα πνιχ 
ζεκαληηθή πνιηηηθή εθδήισζε αθηεξσκέλε ζηα 
97 ρξφληα ηνπ ΚΚΔ, κε αηρκή ηελ πάιε ησλ θνκ-
κνπληζηψλ κέζα ζην λαπηεξγαηηθφ θίλεκα, απν-
δεηθλχνληαο φηη νη ζρέζεηο ηνπ ΚΚΔ κε ηνπο λαπ-
ηεξγάηεο είλαη ζρέζεηο πνιχρξνλεο, δνθηκαζκέ-
λεο κέζα ζηηο πην δχζθνιεο ζπλζήθεο.  

Γεθαεηίεο ηαμηθψλ αγψλσλ γηα ηελ θαηάθηεζε 
ζεκειηαθψλ λαπηεξγαηηθψλ δηθαησκάησλ, πάιε 
θαηά ηνπ θαζίζηα θαηαθηεηή θαη ην Έπνο ηεο Οκν-
ζπνλδίαο Διιεληθψλ Ναπηεξγαηηθψλ Οξγαλψζε-
σλ (ΟΔΝΟ), ζηνλ Γεκνθξαηηθφ ηξαηφ Διιάδαο, 
ηα ρξφληα ησλ θπιαθψλ θαη ηεο εμνξίαο ηε δεθαεηί-
α ηνπ ΄50, ηα ρξφληα ηεο ζηξαηησηηθήο δηθηαηνξίαο.   

Ζξσηθέο ζειίδεο αγψλσλ θαη ζπζηψλ γηα ηα 
ζπκθέξνληα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ησλ λαπηεξγα-
ηψλ, πινχζηα καδηθή δξάζε πνπ ζπλέρηζαλ λέεο 
γεληέο αγσληζηψλ, απφ ην 1974 κέρξη ζήκεξα,  
ζε ζχγθξνπζε κε ηελ θαπηηαιηζηηθή βαξβαξφηε-
ηα, ηε ζηξαηεγηθή ηεο ΔΟΚ/ΔΔ, ηελ αληηιατθή 
πνιηηηθή ησλ θπβεξλήζεσλ ηνπ ΠΑΟΚ, ηεο 
Ν.Γ. θαη ζήκεξα ηνπ ΤΡΗΕΑ.  

Μεγάιε ηηκή! λα παιεχεηο καδί κε ηελ εξγα-
ηηθή ηάμε, καδί κε ηνπο λαπηεξγάηεο,  λα εκπλέε-
ζαη απφ ηηο αλάγθεο ηνπο, ηηο αγσλίεο ηνπο, ηελ 
πάιε ηνπο, λα πηζηεχεηο ζην δίθην ηνπο θαη λα 
κάρεζαη γηα ηελ αλαηξνπή, ηελ θαηάξγεζε ηεο 
εθκεηάιιεπζεο αλζξψπνπ απφ άλζξσπν, γηα 
ηελ νηθνδφκεζε κηαο λέαο θνηλσλίαο, ηεο ζνζηα-
ιηζηηθήο θνηλσλίαο, πνπ ε εμνπζία ζα είλαη ζηα 
ρέξηα ηεο εξγαηηάο, ηα κέζα παξαγσγήο ν 
πινχηνο πνπ παξάγνπλ νη εξγαδφκελνη, ζα γίλεη 
δηθή ηνπο πεξηνπζία.      (Συνέχεια ζηη ζελίδα 3) 
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 πλάδειθνη, ζηε κεγάιε 

Ναπηηιία ηεο ρψξαο ν 

εθνπιηζκφο γηγαληψζεθε ελψ 

νη λαπηεξγάηεο θαη ηδηαίηεξα 

ζηηο γεληθέο ππεξεζίεο καζηί-

δνληαη απφ ηελ αλεξγία θαη φζνη 

δνπιεχνπλ ηζαθίδνληαη απφ 

ηελ  ππεξεξγαζία! Ο θιάδνο 

ησλ καγείξσλ, ζαλ απνηέιεζκα 

ηεο αληηλαπηεξγαηηθήο πνιη-

ηηθήο δεθαεηηψλ έρεη 

ζπξξηθλσζεί ζρεδφλ απν-

θιεηζηηθά ζηα πινία ηεο 

Αδξηαηηθήο θαη ηεο Αθην-

πινταο, φπνπ 3-4 κάγεη-

ξνη ζε θάζε πινίν αλα-

γθάδνληαη λα δνπιεχ-

νπλ 15-16 ψξεο. 

Η απαξάδεθηε απηή 

θαηάζηαζε έρεη θαηαγ-

γειζεί επαλεηιεκκέλα 

απφ ηελ ΞΔΔΚΑΓΔΛ, 

φκσο ε πνιηηηθή εγεζία 

θαη ππεξεζίεο ηνπ ππνπξ-

γείνπ, ηαγκέλνη λα ππε-

ξεηνχλ ηα ζπκθέξνληα 

ησλ εθνπιηζηψλ, φρη κφ-

λν εμαθνινπζνχλ λα θα-

ιχπηνπλ απηέο ηηο ζπλ-

ζήθεο δνπιεηάο αιιά 

ζρεδηάδνπλ θαη λέα αληη-

λαπηεξγαηηθά κέηξα, 

φπσο: Οη κεηψζεηο ησλ 

ζπλζέζεσλ ζηελ αθην-

πινΐα. Η θαηάξγεζε ησλ 

Σπιινγηθψλ Σπκβάζεσλ. Τν 

θιείζηκν ηνπ ΝΑΤ θαη ην μεπνχ-

ιεκα ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

ηνπ. Η θαηάξγεζε ηνπ         

θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ηεο   

αζθάιηζεο θαη ε κεηαηξνπή  

ηεο  ζε  αηνκηθή  ππφζεζε.  

Είκαζηε αληηκέησπνη κε ηνλ 

πφιεκν πνπ καο έρνπλ θεξχμεη 

ην κέησπν  εθνπιηζηψλ - θπ-

βέξλεζεο - ΕΕ, πνπ έρεη ζηελ 

ππεξεζία ηνπ νιφθιεξνπο     

κεραληζκνχο, επηηειεία θαη ηνπο 

«γελίηζαξνπο» ηνπ εξγνδνηηθνχ  

θπβεξλεηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ, 

πνπ θαζεκεξηλά θαη κε ζρέδην 

δνπιεχνπλ γηα ηε κείσζε ησλ 

κηζζψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

ζην φλνκα ηεο «αληαγσλη-

ζηηθφηεηαο», δειαδή «βφεζα κε 

θησρέ λα κε γίλσ ζαλ θη  εζέ-

λα», φπσο  ιέεη  ν  ιαφο. 

Απέλαληη ζ’ απηφ ην κέησπν 

ν θιάδνο καο, νη λαπηεξγάηεο, 

νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα δπλα-

κψζνπλ ην δηθφ ηνπο Ξαλεξγα-

ηηθό Αγωληζηηθό Κέηωπν, ζε 

ζπκκαρία κε άιια ιατθά ζηξψ-

καηα πνπ πιήηηνληαη ην 

ίδην απφ ηελ αληηιατθή 

πνιηηηθή. 

Καλέλαο απφ κφλνο ηνπ 

δε κπνξεί λα αληηκεησπί-

ζεη απηή ηελ επίζεζε.  

Ή κε ην θεθάιαην  

ή κε ηνλ εξγάηε.  

Οη ηξίηνη δξφκνη ή νη κέ-

ζνη δξφκνη απνδείρηεθαλ 

ςέκα.  

Ζ δύλακε ηωλ ζωκα-

ηείωλ είλαη ε καδηθή 

ζπκκεηνρή εξγαδνκέ-

λωλ, ζηνπο αγώλεο θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ηηο 

Γεληθέο Ππλειεύζεηο, 

ηηο Αξραηξεζίεο. Απηή 

ε δύλακε επηζηξέθεη 

ζηνλ ίδην ηνλ εξγαδό-

κελν.   

Μ΄ απηέο ηηο ζθέςεηο θαη 

κε θξηηήξην ην ηαμηθφ 

ηνπο ζπκθέξνλ πξέπεη 

λα ζηαζνχλ νη κάγεηξνη 

κπξνζηά ζηηο θάιπεο ζηηο αξ-

ραηξεζίεο ηεο ΞΔΔΚΑΓΔΛ θαη 

ζηνπο αγψλεο πνπ έρνπκε 

κπξνζηά καο. 

Σηηγκηόησπα από ηε δεζηή θαη ζσλαδειθηθή          
εθδήιωζε ηες ΠΕΕΜΑΓΕΝ θαη από ηελ          

θαζεκερηλή δράζε γηα ηα προβιήκαηα ηοσ      
θιάδοσ, ηωλ λασηεργαηώλ, ηωλ εργαδοκέλωλ 

 

Ζ  πξώηε απάληεζε ηνπ ηαμη-
θνύ εξγαηηθνύ θηλήκαηνο ζην 

ζρέδην ηεο θπβέξλεζε λα δηαιύζεη ηνλ 
δεκόζην ραξθαηήξα ηνπ αζθαιηζηηθνύ 
ζπζηήκαηνο δόζεθε κε ηε κεγάιε θηλε-
ηνπνίεζε ησλ δπλάκεσλ ηνπ ΠΑΜΔ 
κπξνζηά ζην Μέγαξν Μαμίκνπ από 
ηηο 8 ην πξσί ηεο Παξαζθεπήο 8 Γελά-
ξε, αιιά θαη κε κηα δπλακηθή ζπγθέ-
ληξσζε κπξνζηά ζην ππνπξγείν      
Δξγαζίαο ζηε ηαδίνπ ζηηο 12 κ. 

Μεηά ηε ζπγθέληξσζε, μεθίλεζε 
πνξεία κε θαηεύζπλζε ην ύληαγ-
κα.  Όηαλ έθηαζε ζηε ζπκβνιή ησλ 
νδώλ Ακαιίαο θαη Β. νθίαο, ζηα 
«ινπινπδάδηθα», βξέζεθε αληηκέησπε 
κε ηζρπξέο αζηπλνκηθέο δπλάκεηο, ελώ 
ηξεηο θινύβεο ησλ ΜΑΣ είραλ θξάμεη 
ην δξόκν θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο επηηέ-
ζεθαλ κε γθινκπο, ρεηξνβνκβίδεο  
θξόηνπ θαη εθηεηακέλε ρξήζε ρεκηθώλ, 
ρσξίο όκσο λα θαηαθέξνπλ ζηακαηή-
ζνπλ ηνπο δηαδεισηέο, πνπ βξνλην-
θσλάδνληαο ην ζύλζεκα «Δξγαηηά 
κπξνζηά, ηώξα κηα γξνζηά, γθξέκη-
ζε κλεκόληα θαη αθεληηθά», έθηαζαλ 
κέρξη ηελ Ζξώδνπ Αηηηθνύ, πνπ  

επίζεο είρε απνθιεηζζεί κε ηζρπξέο   
αζηπλνκηθέο δπλάκεηο θαη θινύβεο. 
Λίγν πξηλ ηηο 2 κ.κ. νη ζπγθεληξσκέλνη 
ζην Μέγαξν Μαμίκνπ ελώζεθαλ κε ηνλ 
θύξην όγθν ησλ δηαδεισηώλ θαη εθεί 
έιεμε ε κεγάιε θηλεηνπνίεζε.  

Μηιώληαο ζηνπο ζπγθεληξσκέλνπο, 
ιίγν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο θηλε-
ηνπνίεζεο, ν  Γηώξγνο Πέξξνο , 
κέινο ηεο  ΔΓ ηνπ ΠΑΜΔ,  ηόληζε:  

«Ζ θπβέξλεζε ηεο "δεύηεξεο θνξά 
αξηζηεξά" ρξεζηκνπνηεί όιεο ηηο κεζό-
δνπο ησλ πξνεγνύκελσλ θπβεξλήζε-
σλ ηνπ ΠΑΟΚ, ηεο ΝΓ θαη ησλ ζπ-
γθπβεξλήζεώλ ηνπο, δειαδή ςέκαηα, 
ζπθνθαληίεο θαη θαηαζθεπαζκέλεο εηδή-
ζεηο. Ξεθαζαξίδνπκε ζηελ θπβέξλεζε 
ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ: Γελ ζα ηνπο αθήζνπ-
κε, ζα βάινπκε εκπόδηα γηα λα κελ 
πεξάζεη ην ζρέδηό ηνπο. αο πξνεηδν-
πνηνύκε.  

Πξνεηνηκάδνπκε ηνπο εξγαδόκελνπο 
ζηηο επηρεηξήζεηο, ζηα θαξάβηα, ζηα 
εξγνζηάζηα, ζηηο ιατθέο ζπλνηθίεο γηα 
κεγάιεο απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο. 
Δκείο δελ ζα ζηξώζνπκε θόθθηλν ραιί 
ζηνπο εξγνδόηεο, ζηνπο βηνκήραλνπο, 
ζηνπο εθνπιηζηέο, ζηνπο ηξαπεδίηεο. 
Αλαηξνπή, απηό είλαη ην ζρέδηό καο 
θαη ζα ην πινπνηήζνπκε.  

Γελ πξόθεηηαη λα θάλνπκε πίζσ. 
Απηό είλαη ην ρξένο καο πξνο ηελ 
εξγαηηθή ηάμε, ηε θησρνινγηά, ηνπο 
απηναπαζρνινύκελνπο, ηε θησρή 
αγξνηηά».  

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΣΟΤ ΚΟΜΜΟΤΝΗΣΗΚΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ ΔΛΛΑΓΑ 

(πλέρεηα από ηε ζειίδα 1) 
 

Απνηεινύλ ηελ θαιύηεξε απάληεζε ζηηο πξνζπάζεηεο ηεο θπβέξλεζεο 
θαη άιισλ παξαγόλησλ λα ελνρνπνηήζνπλ θαη λα ζπθνθαληήζνπλ, κε 
δηάθνξνπο ηξόπνπο, ηνπο αγώλεο θαη ηηο κνξθέο πάιεο, πνπ νη ίδηνη νη 
εξγαδόκελνη επηιέγνπλ, ζε όζεο δπλάκεηο θαη ζπλδηθαιηζηηθέο εγεζίεο 
επηρεηξνύλ λα αιινηώζνπλ θαη λα εγθισβίζνπλ ηε ιατθή νξγή θαη αληί-
δξαζε ζε έλαλ πξνζρεκαηηθό δηάινγν κε ηελ θπβέξλεζε γηα ηε λνκηκν-
πνίεζε ησλ αληηδξαζηηθώλ αιιαγώλ. 

Απνηεινύλ ηελ θαιύηεξε απάληεζε θαη ζηα θόκκαηα εθείλα, ΝΔ - 
ΠΑΟΚ - Πνηάκη, πνπ ππνθξηηηθά αληηδξνύλ ζηα θπβεξλεηηθά κέηξα, 

ηε ζηηγκή πνπ ηα έρνπλ ζηεξίμεη κε ηελ ςήθν ηνπο ζην ηξίην κλεκό-

λην, ελώ θάλνπλ ό,ηη κπνξνύλ γηα λα ππνλνκεύζνπλ ηνπο αγώλεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ. Απηά ηα θόκκαηα πξνζπαζνύλ λα μεπιπζνύλ από ηελ 

αληηιατθή πνιηηηθή, πνπ όια απηά ηα ρξόληα εθάξκνδαλ, από ηνπο 
αληεξγαηηθνύο - αληηιατθνύο λόκνπο, πνπ έρνπλ ςεθίζεη. Με πξόζρε-

κα ηελ αληηιατθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο ΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, πξνζπα-
ζνύλ λα αλαβαπηηζηνύλ ζηε ιατθή ζπλείδεζε, γηα λα επαλέιζνπλ 

ζηελ θπβεξλεηηθή δηαρείξηζε. Οη πξνηάζεηο ηνπο γηα ηελ Κνηλσληθή 
Αζθάιηζε είλαη εμίζνπ αληηιατθέο κε απηέο ηεο θπβέξλεζεο. Μαδί κε 

ηελ Ελσζε Κεληξώσλ ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξα ζελάξηα αλακόξθσ-

ζεο ηνπ πνιηηηθνύ ζθεληθνύ, κε λέα θπβεξλεηηθά ζρήκαηα θαη πιεην-
ςεθίεο, δηεθδηθνύλ ην ξόιν ηνπ πην «ηθαλνύ» λα πινπνηήζεη ηα α-

ληεξγαηηθά - αληηιατθά κέηξα. 
Σαπηφρξνλα, νη ίδηεο νη θηλεηνπνηήζεηο απέδεημαλ φηη νη εξγαδφκε-

λνη, ην εξγαηηθφ - ιατθφ θίλεκα κπνξνχλ λα απνκνλψζνπλ ηπρνδησ-
θηηθέο, απεξγνζπαζηηθέο δπλάκεηο, πνπ πξνζπαζνχλ λα παξεηζθξή-
ζνπλ ζηνπο αγψλεο ηνπο, φπσο είλαη ε λαδηζηηθή εγθιεκαηηθή Υξπζή 
Απγή θαη άιια κνξθψκαηα. 

Ο ιαφο δελ πξέπεη λα πέζεη ζηελ παγίδα ησλ λέσλ θάιπηθσλ δη-
ιεκκάησλ θαη δίπνισλ πνπ ζηήλνληαη σο αξηζηεξά - δεμηά, λενθηιε-
ιεχζεξνη - ιατθηζηέο, Σζίπξαο - Μεηζνηάθεο θαη έρνπλ σο ζηφρν λα 
θξχςνπλ ηελ ηαχηηζε ησλ θνκκάησλ εθείλσλ πνπ ππεξεηνχλ ηνλ θα-
πηηαιηζηηθφ δξφκν αλάπηπμεο θαη ηελ ΔΔ. 

Πξέπεη λα πέζεη ζην θελφ ν εθβηαζκφο ηεο θπβέξλεζεο φηη νη ιατ-
θέο αληηδξάζεηο νδεγνχλ ζε «απνζηαζεξνπνίεζε», ελλνψληαο νπζη-
αζηηθά ηηο δπζθνιίεο πνπ βάδνπλ νη καδηθνί ιατθνί αγψλεο ζηελ θπ-
βέξλεζε ζην λα εθαξκφζεη ηα κέηξα - ιαηκεηφκν. Ζ ζηαζεξφηεηα ηνπ 
αζηηθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ επηθαιείηαη ε θπβέξλεζε, είλαη ε 
κεγαιχηεξε αζηάζεηα γηα ην ιαφ θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπ. εκαίλεη ζησ-
πή λεθξνηαθείνπ, ππνηαγή. Ο ιαφο, ην εξγαηηθφ - ιατθφ θίλεκα λα κε 
θνβεζνχλ ηηο δπζθνιίεο ηνπ αζηηθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, αληίζεηα 
λα ηηο εληζρχζνπλ, λα ηηο δηεπξχλνπλ κε ηνλ αγψλα ηνπο, λα αμην-
πνηνχλ θάζε ξσγκή θαη δπλαηφηεηα, γηα λα βάδνπλ εκπφδηα, λα           
ζπγθεληξψλνπλ δπλάκεηο γηα ξηδηθέο αλαηξνπέο, ζε ζπκπφξεπζε κε 
ην  ΚΚΔ. 

Έρνπκε πινχζηα πείξα πιένλ. Σα πξνεγνχκελα ρξφληα ππήξμαλ 
κεγάινη αγψλεο θαη θηλεηνπνηήζεηο, φκσο ε γξακκή πνπ επηθξάηεζε 
ήηαλ ε ξερή αληηκλεκνληαθή γξακκή, πνπ απέδηδε ηα κέηξα ζε θά-
πνηεο ππνηειείο θπβεξλήζεηο θαη θαιιηεξγνχζε απηαπάηεο φηη, αλ 
αιιάμεη ε θπβέξλεζε, ηφηε ηα πξάγκαηα ζα είλαη δηαθνξεηηθά γηα ην 
ιαφ. 

Κη έηζη απηνί νη αγψλεο εμάληιεζαλ ηε δπλακηθή ηνπο ζην λα θχ-
γνπλ ε ΝΓ θαη ην ΠΑΟΚ θαη λα έξζεη ν ΤΡΗΕΑ. Καη αθφκε ρεηξφηε-
ξα, κεηά ηελ παηαγψδε ρξενθνπία απηήο ηεο γξακκήο, νδήγεζαλ 
ιατθφ θφζκν ζε αλαδίπισζε θαη απνγνήηεπζε. 

ήκεξα, ππάξρνπλ θαιχηεξεο πξνυπνζέζεηο λα γίλεη έλα νπζηα-
ζηηθφ βήκα ζηε ζπζπείξσζε, ζηε καδηθφηεηα, ζηελ αλαζχληαμε ηνπ 
εξγαηηθνχ θηλήκαηνο. ηελ αιιαγή ηνπ ζπζρεηηζκνχ δχλακεο ππέξ 
ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ησλ άιισλ ιατθψλ ζηξσκάησλ, ζηελ ελίζρπ-
ζε ηεο αληηθαπηηαιηζηηθήο γξακκήο ηεο ξήμεο θαη αλαηξνπήο. ηελ 
ελδπλάκσζε ηεο θνηλσληθήο ιατθήο ζπκκαρίαο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο 
καδί κε ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο βηνπαιαηζηέο, ηε θησρνκεζαία 
αγξνηηά, ηνπο λένπο θαη ηηο γπλαίθεο ησλ ιατθψλ νηθνγελεηψλ γηα ηε 
δηθή ηνπο εξγαηηθή - ιατθή εμνπζία. 

' απηφλ ην δξφκν κπνξνχκε θαη λα θαζπζηεξνχκε αληηιατθά κέ-
ηξα, λα βάδνπκε εκπφδηα, λα δηεθδηθνχκε βειηίσζε ηεο δσήο καο, λα 
έρνπκε θαηαθηήζεηο. 

Και αυτήν τη δύναμη πρέπει να δοκιμάσει τώρα ο λαός! 

ΑΘΗΝΑ 6/2/2016 

Δξγαηηά-αγξνηηά κηα θσλή θαη κηα γξνζηά!  

Μπνξνύκε λα ηνπο ζηακαηήζνπκε! 

 Οινη ζην παλειιαδηθό ζπιιαιεηήξην,  

άββαην 13 Φιεβάξε, 11 π.κ., ζηελ Οκόλνηα. 

 Να κελ πεξάζεη ν λόκνο - ιαηκεηόκνο γηα ην 

Αζθαιηζηηθό! 

 Να κελ πεξάζεη ε εμαζιίσζε, ε αλέρεηα, ε λέα 

ζθαγή ζηε δσή καο! 

 Δλσκέλνη, δπλαηνί, κε πίζηε ζην δίθην καο, 

κπνξνύκε λα ηνπο ληθήζνπκε! 

 Να δπλακώζεη ζε θάζε ρώξν ε αιιειεγγύε! 

"...με ηρακηέρ απ' ηο χωριό 

για ηην πόλη μια και δυο..." 

Οη αγξφηεο ησλ αγσληζηηθψλ κπιφθσλ ζε φιε 

ηε ρψξα απνθάζηζαλ, κέζα απφ ηηο αγσληζηηθέο 

ηνπο πξσηνβνπιίεο θαη ην ζπληνληζηηθφ φξγαλφ 

ηνπο, λα δηαδειψζνπλ ζηελ Αζήλα ελάληηα ζηελ 

θπβεξλεηηθή πξφηαζε γηα ην Αζθαιηζηηθφ! 

Γε ζα είλαη κόλνη ηνπο! 

Σν ΠΑΜΔ θαιεί ηελ εξγαηηθή ηάμε ηεο ρψξαο, 
πνπ έρεη πιεξψζεη κε ακέηξεηεο ζπζίεο ηηο 
ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα, πνπ 
βξίζθεηαη ζην ζηφραζηξν ηνπ λένπ Αζθαιηζηηθνχ, 
λα ζπκπαξαηαρζεί κε φιεο ηηο δπλάκεηο ηεο δίπια 
ζηνπο αγξφηεο θαη λα βνπιηάμνπκε ηελ Αζήλα! 

Μπιόθν ζηελ πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο θαη 

ηεο ΔΔ! 

Να κελ πεξάζεη ε δηάιπζε ηεο Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο! 

Οη εξγαδφκελνη, ε λενιαία, νη άλεξγνη έρνπκε 
θαζήθνλ θαη επζχλε λα ελψζνπκε ηηο δπλάκεηο 
καο κε ηνπο αγξφηεο,  κε  ηνπο  
ειεπζεξνεπαγγεικαηίεο, κε φπνηνλ πιήηηεηαη θαη 
βαζαλίδεηαη απφ ηελ πνιηηηθή πνπ καο πησρεχεη 
θαη γεκίδεη ηα ζεληνχθηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 
νκίισλ. 

Δληαία, ζπληνληζκέλα, αγσληζηηθά, ηαμηθά! 

Ο αγψλαο ησλ αγξνηψλ είλαη αγψλαο θαη ησλ 
εξγαηψλ! Δίλαη αγψλαο θαηά ηεο ίδηαο πνιηηηθήο 
πνπ εληζρχεη ηνπο κεγάινπο επηρεηξεκαηηθνχο 
νκίινπο, πνπ ζέιεη ηνπο εξγάηεο θαη ηνπο αγξφηεο 

ζηε δνπιεηά σο ηα βαζηά γεξάκαηα, κε ζπκβνιηθέο 
ζπληάμεηο, κε ειάρηζηεο ππεξεζίεο Τγείαο, 
Πξφλνηαο, επαγγεικαηηθήο πξνζηαζίαο. Δίλαη       
ε ίδηα πνιηηηθή πνπ μεθιεξίδεη ηελ αγξνηηά, πνπ 
έρεη ζηελ αλέρεηα ηνπο εξγαδφκελνπο κε κηζζνχο 
ησλ 300 θαη 400 επξψ, πνπ ζηέιλεη ζηελ αλεξγία 
ηνπο λένπο,  πνπ βάδεη  ινπθέηα ζηνπο 
ειεπζεξνεπαγγεικαη ίεο.  

Ο αγψλαο ησλ αγξνηψλ είλαη κηα ζθιεξή 

αλακέηξεζε ελάληηα ζηελ αληηαγξνηηθή πνιηηηθή 

ηεο ΔΔ, ησλ ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ. Δλάληηα ζηε ζπλερή 

θνξνιεζηεία πνπ ζεξίδεη ηνπο θησρνχο αγξφηεο 

θαη εληζρχεη ηα κεγάια ζπκθέξνληα. 

Ζ θπβεξλεηηθή πξόηαζε δε δηνξζώλεηαη! 

Γελ παίξλεη ηξνπνπνηήζεηο!  

Γε βειηηώλεηαη! Μόλν αλαηξέπεηαη! 

Οζνη κηινχλ γηα βειηηψζεηο κε δήζελ  

δηαιφγνπο, παίδνπλ ην παηρλίδη ηεο θπβέξλεζεο! 

Σν ΠΑΜΔ θαιεί ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο  

νξγαλψζεηο, ηνπο εξγαδφκελνπο, ηε λενιαία, λα 

ζηεξίμνπλ ηνλ θνηλφ αγψλα ησλ εξγαηψλ - 

αγξνηψλ, λα αρξεζηεχζνπκε απφ θνηλνχ ηελ 

θπβεξλεηηθή πξνπαγάλδα ησλ θαηαζθεπαζκέλσλ 

ζηνηρείσλ, ησλ ηξηθ, ησλ ςεχηηθσλ ειπίδσλ, ηεο 

ζπθνθάληεζεο ησλ αγψλσλ θαη ησλ κνξθψλ 

πάιεο πνπ κέζα απφ ηηο ζπλειεχζεηο θαη ηηο 

καδηθέο δηαδηθαζίεο επηιέγνπκε! 

Να ληώζνπλ ηελ αλάζα καο παληνύ! 

Ζ κεγάιε επηηπρία ηεο παλειιαδηθήο 

παλεξγαηηθήο απεξγίαο ζηηο 4 Φιεβάξε, νη καδηθέο 

απεξγηαθέο ζπγθεληξψζεηο ζε θάζε πφιε, ηα 

αγσληζηηθά κπιφθα ηεο αγξνηηάο ζε φιε ηε ρψξα, 

νη πιεκκπξηζκέλνη απφ ιατθφ θφζκν θεληξηθνί 

δξφκνη θαλέξσζαλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

ππάξρνπλ γηα λα απνηξέςνπκε ην λέν έγθιεκα 

ζην Αζθαιηζηηθφ, λα βάινπκε κπξνο γηα λέεο 

δηεθδηθήζεηο. 

Ζ πξφζθαηε απεξγία απνθάιπςε ην κεγάιν 

φπιν ηνπ ιανχ: Σε ζπκκαρία εξγαδνκέλσλ, 

απηναπαζρνινχκελσλ, θησρνκεζαίαο αγξνηηάο, 

γπλαηθψλ θαη λενιαίαο. Ζ επηηπρία ηεο γεληθήο 

απεξγίαο έδεημε ην κέγεζνο ηεο δχλακεο πνπ έρεη 

ε ιατθή ζπκκαρία, πφζν κεγάιε αμία έρεη ε 

ζπγθξφηεζε θαη ην δπλάκσκά ηεο, κε αηηήκαηα θαη 

ζπλζήκαηα απέλαληη ζηελ θαξδηά φζσλ ζήκεξα 

πινπηίδνπλ εηο βάξνο καο, ησλ εθκεηαιιεπηψλ 

καο, ελάληηα ζηα κνλνπψιηα, ηε κεγα-

ινεξγνδνζία, ηελ ΔΔ θαη ηηο θπβεξλήζεηο ηνπο. 

Σν ΠΑΜΔ θαιεί πην καρεηηθά, πην νξκεηηθά 

ζηνλ αγώλα, κε πην αλεβαζκέλεο κνξθέο! 

Να πξνζπεξάζνπκε ηηο εγεζίεο ζηε ΓΔΔ, 

ζηελ ΑΓΔΓΤ, ζηε ΓΔΔΒΔ, ζηελ ΠΑΔΓΔ, ζηε 

ΓΔΑΔ θαη ΤΓΑΔ πνπ έρνπλ θάηζεη ζην 

ζβέξθν καο, ζπθνθαληψληαο ηελ αμία ζπκκεηνρήο 

ζηα ζσκαηεία θαη ηνπο ζπιιφγνπο, ηεο ζπιινγηθήο 

αγσληζηηθήο δξάζεο. Δίλαη θνξείο ελζσκάησζεο 

ζηελ πξνπαγάλδα ηεο ΔΔ, ζπλερέο εκπφδην ζηελ 

νξγάλσζε, βάδνπλ θξέλν ζηελ ελεκέξσζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ησλ αγξνηψλ! 

Αξθεηά πιεξώζακε! Αξθεηά καηώζακε! 

Να πιεξώζεη ηώξα ην θεθάιαην θαη ην 

θξάηνο ηνπ! 

Ζ εξγαηηθή θαη αγξνηηθή νηθνγέλεηα, θάζε ιατθή 

νηθνγέλεηα έρεη πιεξψζεη αθξηβά έσο ζήκεξα γηα 

ηε δηάζσζε ησλ θεξδψλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

νκίισλ. 

Να κελ επηηξέςνπκε λα ππνλνκεύζνπλ ηνλ 

αγώλα καο! 

Ο αηαιάληεπηνο, νξγαλσκέλνο αγψλαο, ε 
νξγάλσζε ζηα ζσκαηεία, ζηηο ζσκαηεηαθέο θαη 
απεξγηαθέο επηηξνπέο, ε ζπκκεηνρή θαη ε 

ζπκβνιή φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ πινπνίεζε 
ησλ απνθάζεσλ αλά θιάδν θαη ρψξν δνπιεηάο, 
απνηεινχλ ηελ ηζρπξή, αλακθηζβήηεηε δχλακε 
πνπ κπνξεί λα αλαηξέςεη ζρεδηαζκνχο, λα θάλεη 
ηελ θπβεξλεηηθή πξφηαζε γηα ην Αζθαιηζηηθφ 
θνπξειφραξην! 

Δρνπκε ηε δύλακε λα ηνπο ζηακαηήζνπκε! 

Ζ εξγαηηθή ηάμε θαη ηα ιατθά ζηξψκαηα 

κπνξνχκε λα δήζνπκε φπσο καο αμίδεη. Γη' απηφ 

δελ πξέπεη λα θάλνπκε εθαηνζηφ πίζσ απφ        

ην ζχλζεκα "λα κελ πεξάζεη ν λόκνο - 

ιαηκεηόκνο", λα απνζπξζεί εδψ θαη ηψξα ην 
αληηαζθαιηζηηθφ λνκνζρέδην - έθηξσκα πνπ 

δηαιχεη θαη εληαθηάδεη ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε. 

Δρνπκε ηε δχλακε γηα λα θιηκαθψζνπκε ηνλ 

αγψλα καο, λα ζπλαληήζνπλ αδηαπέξαζην ιατθφ 

ηείρνο, έλα αξξαγέο δηεθδηθεηηθφ κέησπν πνπ δε 

ζα  αλαραηηηζηεί!  

Αλ ηνικήζεη ε θπβέξλεζε θαη θέξεη ζηε 

Βνπιή ην λόκν - έθηξσκα γηα ην Αζθαιηζηηθό, 

παξά ηε γεληθή θαηαθξαπγή, απαληάκε          

κε 48σξε γεληθή παλειιαδηθή απεξγία!              

Να λεθξώζεη όιε ε ρώξα! 

18/1  Γεπηέξα 

22/1  Ξαξαζθεπή 

26/1  Ρξίηε 

29/1  Ξαξαζθεπή 

  3/2  Ρεηάξηε 

  8/2  Γεπηέξα 

12/2  Ξαξαζθεπή 

18/2  Ξέκπηε 

23/2  Ρξίηε 

  1/3  Ρξίηε 

  7/3  Γεπηέξα 

11/3  Ξαξαζθεπή 

17/3  Ξέκπηε 

23/3  Ρεηάξηε 

  4/4  Γεπηέξα 

  8/4  Ξαξαζθεπή  

 

 

 

 

 

 

 Κάιεζκα ζηελ εξγαηηθή ηάμε «λα ζπκπαξαηαρζεί κε όιεο ηηο δπλάκεηο ηεο δίπια ζηνπο αγξόηεο θαη λα βνπιηάμνπκε ηελ 

Αζήλα. 48σξε γεληθή απεξγία αλ ηνικήζεη ε θπβέξλεζε λα θέξεη ην Αζθαιηζηηθό ζηε Βνπιή. 

 πιιαιεηήξην ην άββαην 13 Φιεβάξε, ζηηο 11 π.κ. ζηελ Οκόλνηα, δηνξγαλώλεη ην ΠΑΜΔ θαη θαιεί ηνπο εξγαδόκελνπο λα 
ελώζνπλ ηε θσλή ηνπο κε ηνπο αγσληδόκελνπο αγξόηεο απ' όιε ηε ρώξα, πνπ εθείλε ηε κέξα ζα βξίζθνληαη θαη ζα 

δηαδειώλνπλ γηα δεύηεξε κέξα ζηελ Αζήλα. 

 Σαπηόρξνλα, κεηά από ζπλεδξίαζε ην πεξαζκέλν άββαην, ε Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία θαιεί Οκνζπνλδίεο, ζπλδηθάηα       
θαη θνξείο ηνπ θηλήκαηνο λα ζπδεηήζνπλ θαη λα απνθαζίζνπλ ηελ θήξπμε 48σξεο γεληθήο παλειιαδηθήο απεξγίαο, αλ        
ε θπβέξλεζε, παξά ηε γεληθή θαηαθξαπγή, δελ απνζύξεη ην ζρέδην - ιαηκεηόκν γηα ηελ Αζθάιηζε θαη ην θέξεη γηα ςήθηζε 

ζηε Βνπιή. 

 Γηα ηελ θαιύηεξε πξνεηνηκαζία θαη θιηκάθσζε ηεο πάιεο, νθηώ Οκνζπνλδίεο θαινύλ ζε πιαηηά ζύζθεςε ηελ Πέκπηε, 11/2. 

την ανακοίνωση - κάλεσμα για το συλλαλητήριο του αββάτου 13 Υλεβάρη το ΠΑΜΕ σημειώνει:   

«ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΚΑΓΔΗΟΥΛ» 

(Γ Δ Κ Α Γ Δ Λ) 

      ΞΝΤΖΦΗΝΗ ΓΗΑ ΡΝ Γ.Π. 

  1. ΑΛΡΥΛΝΞΝΙΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

  2. ΚΞΑΟΝΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

  3. ΚΖΡΠΝΒΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 

  4. ΓΔΘΑΒΑΙΙΑΠ ΕΑΣΑΟΗΑΠ 

  5. ΡΝΕΙΝΓΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

  6. ΛΡΝΟΝΒΑΡΑΠ ΓΟΖΓΝΟΗΝΠ 

  7. ΘΟΖΡΗΘΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 

  8. ΞΝΙΗΡΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

  9. ΡΠΝΘΑΡΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

10. ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

11. ΒΔΚΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

12. ΞΑΛΑΓΑΘΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ 

13. ΛΗΘΑΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 

14. ΘΑΙΔΛΡΕΖ ΠΔΛΝΙ 

15. ΙΑΚΞΟΑΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

16. ΟΖΓΝΞΝΙΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

17. ΘΑΛΓΟΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

18. ΛΗΘΑΘΖΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 

19. ΘΔΣΟΗΛΗΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ 

20. ΑΛΓΟΗΝΞΝΙΝΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ 

21. ΡΝΟΙΔΛΡΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ 

22. ΡΠΗΓΓΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 

23. ΞΟΝΘΝΞΗΝ ΘΔΝΓΥΟΝΠ  

     ΞΝΤΖΦΗΝΗ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΜ.ΔΞ. 

  1. ΤΖΚΑΓΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ 

  2. ΑΘΟΗΒΗΓΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 

  3. ΚΔΛΡΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 

  4. ΞΔΟΟΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

  5. ΒΝΓΗΑΕΖΠ ΓΑΒΟΗΖΙ 

  6. ΡΠΔΟΡΝΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ 

ΤΖΦΝΦΝΟΗΔΠ από 09:00 έωο 13:00 
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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                

Μπνπκπνπιίλαο 19,                      

Πεηξαηάο - ΣΚ: 185 35                   

Σει.: 210 - 41 70 479 

ΔΣΖΗΑ ΤΝΓΡΟΜΖ                            

Δζσηεξηθνχ: Δπξψ 15                  

Δμσηεξηθνχ: Δπξψ 50 

Ζ ύιε ηνπ παξόληνο 

θύιινπ έθιεηζε  

10 Φιεβάξε 2016 

 

 ε 63 έθζαζε ηειηθά ν αξηζκφο ησλ λεθξψλ ζην 
λαπάγην ελφο θέξη, 19/12/2015, ελ κέζσ θαθνθαηξίαο 
ζηελ Κεληξηθή Ηλδνλεζία ελψ πνιινί αθφκε 
άλζξσπνη εμαθνινπζνχζαλ λα αγλννχληαη κέρξη ηηο 
25/12 θαη νη επηδήζαληεο αλέξρνληαη ζε 40. 

 Σνπιάρηζηνλ 14 άλζξσπνη πλίγεθαλ ηελ λχρηα       
ηεο Πξσηνρξνληάο ηνπ 2016, ζηνλ Νείιν βφξεηα 
ηνπ Καΐξνπ,  ζην λαπάγην ελφο πνξζκείνπ κε 17 πεξί-
πνπ επηβαίλνληεο, πνπ εθηεινχζε δξνκνιφγηα ρσξίο 
άδεηα θαη ρσξίο λα είλαη θαηάιιειν γηα κεηαθνξά       
επηβαηψλ. 

 Έλαο Ρψζνο λαπηεξγάηεο πέζαλε 02/01/2016 φηαλ 
βξέζεθε ζηελ ζάιαζζα, ελ κέζσ θαθνθαηξίαο πνπ 
επηθξαηνχζε ζηελ πεξηνρή, απφ πινίν κεηαθνξάο 
εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ «Cape Mayor» βφξεηα ηνπ 
Ouessant ηεο Γαιιίαο ζην English Channel. 

 Έλα λαπηεξγάηεο, ειεθηξνιφγνο, ηνπ θξνπαδηεξφ-
πινηνπ «Carnival Ecstasy» βξήθε ηξαγηθφ ζάλαην       
ζην αζαλζέξ ηνπ πινίνπ 27/12/2015, πηζαλφηεηα  
θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ηνπ           
αλειθπζηήξα. 

 Έλαο Φηιηππηλέδνο λαπηεξγάηεο, ν νπνίνο είρε      
δηαγλσζηεί κε ακπγδαιίηηδα, πέζαλε, 19/12/2015, ελ 
πισ πάλσ ζην Ηαπσληθήο ηδηνθηεζίαο κε ζεκαία   
Παλακά Φ/Γ πινίν «Beaufix», κεξηθέο εκέξεο κεηά 
ηελ αλαρψξεζε απφ ηε αγθάε ζηηο 13/12. Άιινη 9 
λαπηεξγάηεο ηνπ ίδηνπ πινίνπ, κε  παξφκνηα ζπκπηψ-
καηα, θαηήγγεηιαλ φηη ζα πξέπεη λα πιεξψζνπλ 500 
δνιάξηα ν θαζέλαο γηα ηαηξηθέο εμεηάζεηο (!) ζην Glad-
stone ηεο Απζηξαιίαο φπνπ θαηεπζπλφηαλ ην πινίν. 
Βέβαηα, δε θηαίεη ε «θαθηά» ζηηγκή αιιά ε ζπλεηδεηή 
εξγνδνηηθή αδηαθνξία, πνπ ζηηο ζεκαίεο επθαηξίαο 
πξνζιακβάλεη δηαζηάζεηο αζπδνζίαο. 

 Έλαο 20ρξνλνο Οπθξαλφο λαπηεξγάηεο καραηξψ-
ζεθε κέρξη ζαλάηνπ απφ έλαλ Αδέξν ζπλάδειθφ ηνπ, 
10/01/2016, πάλσ ζην κε ζεκαία Παλακά ηνπξθηθφ 
πινίν «Mani». Σν πεξηζηαηηθφ είλαη ππφ δηεξεχλεζε 
απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο. 

 6 ςαξάδεο, πέζαλαλ απφ κπζηεξηψδε αζζέλεηα 
πάλσ ζε δχν κεραλφηξαηεο ζηνλ Ηλδηθφ σθεαλφ θαη 
22 αθφκα κεηεθέξζεζαλ άξξσζηνη ζην λνζνθνκείν, 
ακέζσο κφιηο θαηέθζαζαλ ζην ιηκάλη 13/01/2015. 
Μεηά απφ ηηο αξρηθέο εμεηάζεηο ησλ αζζελψλ ν     
γηαηξφο δεκφζηαο πγείαο ηνπ Ranong δήισζε φηη 
έπαζραλ απφ νμεία έιιεηςε ηεο βηηακίλεο ‘Β’, πνπ 
είρε σο απνηέιεζκα ηελ θαηάξξεπζε ηνπ λεπξηθνχ 
ζπζηήκαηνο.  

 Φξηθηφ ζάλαην βξήθε ν 63ρξνλνο ζπληαμηνχρνο λαπ-

ηεξγάηεο, Βαζίιεο Κνθθίλεο, ν νπνίνο είρε εμαθαλη- 

ζζεί πξηλ έλα ρξφλν ζηελ Καιιηζέα Αηηηθήο θαη ζηηο 
11/01/2016 εληνπίζζεθε δεκέλνο ρεηξνπφδαξα θαη 
θηκσκέλνο ζηνλ θαηαςχθηε ηνπ ζπηηηνχ ηεο Βνπιγά-
ξαο - Ρνκά πξψελ ζπδχγνπ ηνπ, κε ηελ νπνία βξηζθφ-
ηαλ ζε δηθαζηηθή δηακάρε γηα ηελ επηκέιεηα ηνπ 
13ρξνλνπ αγνξηνχ ηνπο θαη θέξεηαη σο δξάζηεο ηνπ 
ζηπγεξνχ εγθιήκαηνο. 

 Έλαο λαπηεξγάηεο έραζε ηελ δσή ηνπ θαη δχν λν-
ζειεχνληαη ζε ζνβαξή θαηάζηαζε απφ ηνμηθέο αλαζπ-
κηάζεηο, 07/02/2016, ζην ρεκηθφ Γ/Ξπινην «Araz River». 
Μεηά ηελ εθθφξησζε ηξία κέιε ηνπ πιεξψκαηνο      
θαηέβεθαλ γηα λα θαζαξίζνπλ ηηο δεμακελέο θνξηίνπ 
κε λεξφ, πνπ φηαλ ήξζε ζε επαθή κε ηα ππνιείκκαηα 
θνξηίνπ δεκηνπξγήζεθαλ ηνμηθέο αλαζπκηάζεηο. Σν 
πινίν ηέζεθε ππφ θξάηεζε ζην ιηκάλη ηνπ Vasto. 

 Γχν άηνκα έραζαλ ηε δσή ηνπο θαη νθηψ ηξαπκαηί-
ζηεθαλ, 08/02/2016, απφ έθξεμε ζε πιαηθφξκα    
πεηξειαίνπ «PEMEΥ» ζηνλ Κφιπν ηνπ Μεμηθνχ. 

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗΝ ΠΕ-ΝΑΣ 

Πξόεδξνο Βξαλάο Γεώξγηνο 
Αληηπξόεδξνο Εαθεηξνύδεο Γεκήηξεο 

Γεληθόο Γξακκαηέαο Υακπνπιίδεο Μηράιεο 
Σακίαο Σζηνπδάθεο Γηάλλεο 

ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ Γ.. 

Κεξακφπνπινο Μηράιεο, Φιάθαο Απφζηνινο, 
Μπέιεζεο Νίθνο, Βαζηιεηάδεο Γηάλλεο,  

Λαγαξάο Γηψξγνο 

ΑΝΑΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ  Μέιε Γ.. 

ηαπξίδνπ Γήκεηξα, Μαλέηαο Γεκήηξηνο,  
Σζηηζίιηαο Παλαγηψηεο, Μειάο Παλαγηψηεο,  

Αλδξεάδεο Μηράιεο, Παπαζπχξνπ Θεφδσξνο, 
Μπεξηέλεο Μαλψιεο, Υαηδεζαξήο Γηψξγνο 

ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ ΔΞ. ΔΠ. 

Παπαγεσξγίνπ Απφζηνινο, Παλάγνο Γεκήηξεο,  
Πνχινο Αιέθνο 

ΑΝΑΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ ΔΞ. ΔΠ. 

Γεζχπξεο Γηψξγνο, Καινγεξάο Σζακπίθνο-Νίθνο, 
Μαπξνκαξάο Μάξθνο 

65 χρόνια από τη δολοφονία  

του κομμουνιστή ναυτεργάτη  

καπετάνιου Δημήτρη Σατάκη 
 

 ηηο ζπγθινληζηηθέο ζειίδεο ηεο 
ηζηνξίαο ηνπ λαπηεξγαηηθνύ 

θηλήκαηνο πεξίνπηε ζέζε θαηέρεη ν εξσ-
ηζκόο ηνπ θνκκνπληζηή θαπεηάληνπ Γε-
κήηξε Σαηάθε, πνπ δνινθνλήζεθε ηε 
λύρηα ηεο 9εο πξνο 10ε Γελάξε ηνπ 
1950 ζηε Μαθξόλεζν, έπεηηα από  
άγξην  βαζαληζκό. 

Ο Γεκήηξεο Σαηάθεο γελλήζεθε ην 
1913 ζηελ Άλδξν. Μεηά ην ζρνιείν κπάξθαξε αξρηθά ζαλ 
δόθηκνο θαη ζηε ζπλέρεηα ζαλ αμησκαηηθόο θαηαζηξώκαηνο. 
Ο Β' Παγθόζκηνο Πόιεκνο ηνλ βξήθε ζην εμσηεξηθό, όπνπ 
κεηείρε ελεξγά ζηνλ αληηθαζηζηηθό, εζληθναπειεπζεξσηηθό 
αγώλα, αιιά θαη ηελ νξγάλσζε ηεο ηαμηθήο πάιεο ησλ      
λαπηεξγαηώλ ζηα θαξάβηα.  

Πξσηνζηάηεζε ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζπλζήκαηνο ηεο 
ΟΔΝΟ «ηα πινία ελ θηλήζεη», πξνζθέξζεθε σο εζεινληήο 
θαη είρε ζπκβνιή ζηελ νξγάλσζε ηεο απόβαζεο ζηε Ννξ-
καλδία. Μαδί κε ηνπο άιινπο ζπληξόθνπο έδσζαλ ηε κάρε 
θαη θαηέθηεζαλ ηε πιινγηθή ύκβαζε Δξγαζίαο πνπ ππέ-
γξαςε ε ΟΔΝΟ, ε νπνία πξνέβιεπε πνιύ ζεκαληηθέο αιια-
γέο ζηηο ζπλζήθεο δσήο, δνπιεηάο, ακνηβήο ζηα  θαξάβηα.  

Σν 1945 ν Σαηάθεο γύξηζε ζηελ Διιάδα κε ην πινίν 
«ΔΛΛΑ» γηα λα απνιπζεί άκεζα από ηηο αξρέο κε ηε δηθαη-
νινγία όηη δήζελ είρε νξγαλώζεη ζηάζε ζην θαξάβη! ηηο     
8 Γελάξε 1948 ην ΚΚΔ ηέζεθε θαη ηππηθά εθηόο λόκνπ, κε ην 
λ. 509. Πνιιά θνκκαηηθά θαη ζπλδηθαιηζηηθά ζηειέρε ζπλε-
ιήθζεζαλ. Γξνκνινγήζεθε ε δίθε ηεο ΟΔΝΟ. Σελ ίδηα 
ρξνληά ν Σαηάθεο πηάζηεθε θαη ζηάιζεθε εμνξία, ζην Μα-
θξνλήζη, 5 Ννέκβξε 1948, όπνπ πέξαζε κηα ζεηξά βαζαλη-
ζηεξίσλ, δίρσο όκσο λα ππνθύςεη ζηε βία θαη ζηνλ εθβηα-
ζκό ηεο δήισζεο.  

Οη βαζαληζηέο ηνπ δελ κπνξνύζαλ λα αληέμνπλ ην γεγν-
λόο όηη ν θνκκνπληζηήο Σαηάθεο είρε αληέμεη επί 33 νιόθιε-
ξεο κέξεο θαη λύρηεο ην καξηύξην ηεο νξζνζηαζίαο, ηεο 
πείλαο θαη ηεο δίςαο, αξλνύκελνο λα ππνγξάςεη δήισζε 
κεηαλνίαο. Όηαλ νη δήκηνί ηνπ ηνλ ξώηεζαλ "γιαηί ηο έκανες 
αυηό, Ταηάκη;", εθείλνο απάληεζε:  

"Το έκαμα για να αποδείξω πωρ όλα ηα πλάνα ηηρ 
ανθπώπινηρ ανηοσήρ, οι αγωνιζηέρ ηα ξεπεπνάνε, όηαν 
πιζηεύοςν και θέλοςν. Δεν ςπάπσοςν άπαπηα θπούπια 
για ηοςρ κομμοςνιζηέρ!".  

Αθνύ ν ηαμηθόο ερζξόο δελ θαηάθεξε λα ηνλ εμνληώζεη 
εζηθά, ςπρηθά θαη ηδενινγηθά, έπξεπε λα ηνλ εμνληώζεη 
βηνινγηθά. Ο «θαπεηάληνο» νδεγήζεθε ζηνλ θισβό ηεο 
απνκόλσζεο κε άιινπο 20 ζπληξόθνπο ηνπ. Δθεί, ζηηο       
9 Γελάξε 1949, νη αιθακίηεο επηρείξεζαλ ζρεδηαζκέλε 
δνινθνληθή επίζεζε, νπιηζκέλνη κε κπακπνύ, ινζηνύο θαη 
ζίδεξα. Αθνύ βαζάληζαλ άγξηα ηνλ Σαηάθε επί ώξεο, ηνλ 
άθεζαλ κηζνπεζακέλν λα ηνλ απνηειεηώζνπλ ηα ηξαύκαηά 
ηνπ. Σν μεκέξσκα ηνλ βξήθε λεθξό. 

Έηζη πέζαλε ν λένο Πξνκεζέαο ηνπ Μαθξνλεζηνύ. 
Όκσο ζην βξάρν, ζηάζεθαλ άιια παιηθάξηα, κε ην      
πξόζσπν αληίθξπ ζηελ Αλαηνιή, λ' αγλαληεύνπλ ηε 
ζάιαζζα θαη λα ρακνγεινύλ ζ' όινλ ηνλ θόζκν. 

Εληζτύοσλ ηο ΚΚΕ  
κε κηα σπόζτεζε:  

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 
Γηα θάζε εργαδόκελο, γηα 
θάζε προοδεσηηθό άλζρωπο, 
ε ελίζτσζε ηοσ ΚΚΕ είλαη 
πρωηαρτηθό θαζήθολ.  

Γηα ηολ ζθοπό ασηό:   

 Μέιε θαη θίιοη ηοσ Εργαηη-
θού σλδέζκοσ «ΑΣΛΑ» 
από ηο ίδλεϊ  θαη «ΩΚΡΑ-
ΣΗ» από ηο Νηοσθάζηι Ασζ- 
ηραιίας προζθέροσλ ζηο ΚΚΕ, 
κέζω ΚΟΒ Νασηεργαηώλ  
9.000 $  Ασζηραιίας.  

 Ο ζθος Παύιος από ηο 
Cardiff ηες Αγγιίας προζθέ-
ρεη 50 € ζηε «Ν» θαη 150 € 
ζηο ΚΚΕ. 

 Ο ζ/τος λασηεργάηες Μ.Χ. 
προζθέρεη γηα ελίζτσζε ηοσ 
ΚΚΕ 200 €, ως θόρο ηηκής 
θαη κλήκες γηα ηοσς θοκ-
κοσληζηές λασηεργάηες ποσ 
«έθσγαλ» είηε από θσζηθό ή 
βίαηο  ζάλαηο.  

(πλέρεηα από ηε ζειίδα 1) 

Ζ  πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο 
ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ λα ζπλδέζεη  ηηο 

θηλεηνπνηήζεηο ησλ  εξγαδνκέλσλ, ησλ 
αγξνηώλ θαη ησλ ιατθώλ ζηξσκάησλ κε 
«ζρέδηα απνζηαζεξνπνίεζεο» δελ απνηε-
ιεί πξσηνηππία. Αθνινπζεί ηελ ίδηα ηα-
θηηθή ησλ πξνεγνύκελσλ    θπβεξλήζε-
σλ ΝΓ θαη ΠΑΟΚ πνπ επηθαιέζηεθαλ ην 
ίδην επηρείξεκα γηα λα δηαζπάζνπλ ηνπο 
εξγαδόκελνπο, λα ελεξγνπνηήζνπλ 
ηνλ «θνηλσηθό απηνκα- ηηζκό», λα ρηππή-
ζνπλ ην  εξγαηηθό  θίλεκα. 

Με απύζκελν ζξάζνο ηελ ίδηα ώξα ηα 
θπβεξλεηηθά ζηειέρε ηνπ ΤΡΗΕΑ, αιιά 
θαη ΑΝΣΑΡΤΑ, ΛΑΔ, εθπξόζσπνη ηνπο 
ζην εξγαηηθό ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα κε 
αλαθνηλώζεηο, κε ηηο νπνίεο ραηξεηίδνπλ 
ηηο απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο, ζπθν-
θαληνύλ,  δηαζηξεβιώλνπλ ηηο ζέζεηο θαη 

ηηο πξνηάζεηο ησλ ηαμηθώλ ζσκαηείσλ       
ηνπ ΠΑΜΔ, παξεκβαίλνληαο ζηνλ πξνζα-
λαηνιηζκό θαη ην πεξηερόκελν ησλ θηλεην-
πνηήζεσλ.  

Δίλαη νη γλσζηέο δπλάκεηο ηνπ ζπκβη-

βαζκνύ, ηνπ λένπ θαη παιηνύ εξγνδνηηθνύ 

θπβεξλεηηθνύ ζπλδηθαιηζκνύ, απηνί πνπ 

ρξόληα ζπρλάδνπλ ζηα ζαιόληα ησλ θνη-

λσληθώλ δηαιόγσλ, νη εγεζίεο ζηε ΓΔΔ, 

ηελ ΑΓΔΓΤ ηελ ΠΝΟ (ΓΑΚΔ -  ΠΑ-

ΚΔ -  ΑΠ).  Δίλαη νη δηάθνξεο ζπληζηώ-

ζεο ΜΔΣΑ - ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ, 

ηεο δήζελ πξώηεο θνξάο Αξηζηεξάο, πνπ 

καο θαινύζαλ λα ππεξαζπίζνπκε ηηο 

θόθθηλεο γξακκέο ηεο θπβέξλεζεο, λα 

δηαδειώζνπκε καδί κε ηνλ Σζίπξα ζην 

Μνπζείν θαη ζηελ Κιαπζκώλνο θαη καο 

εγθαινύζαλ γηα απνκνλσηηζκό.  

Οη ζπλδηθαιηζηηθέο παξαηάμεηο, πνπ 
ζπλεηδεηά επηδηώθνπλ ηε ρεηξαγώγεζε 
ησλ λαπηεξγαηώλ, ηνπ εξγαηηθνύ θηλήκα-
ηνο. 

Ζ καρεηηθή καδηθή ζπκκεηνρή ησλ λαπ-
ηεξγαηώλ θαη γεληθόηεξα ησλ εξγαδνκέλσλ 
θαη ηεο λενιαίαο ζηα απεξγηαθά ζπιιαιε-
ηήξηα ηνπ ΠΑΜΔ, δίλεη απνζηνκσηηθή απά-
ληεζε ζε απηή ηελ επηθίλδπλε ηπρνδησθηηθή 
ηαθηηθή. 

ηε ζπλεδξίαζε ηεο ΔΔ ηεο ΠΝΟ 
(5/2/2016) ηα ζσκαηεία καο θαηήγγεηιαλ 
ην ζρέδην λόκνπ πνπ έθεξε ε θπβέξλεζε 
γηα ηε θύξσζε ζηε Βνπιή ηνπ αληηιατθνύ – 
αληεξγαηηθνύ κλεκνλίνπ λαπηηιηαθήο ζπ-
λεξγαζίαο κεηαμύ ειιεληθή θαη ηνπξθηθήο 
θπβέξλεζεο, πνπ θέξλεη ηε βνύια ησλ 
εθνπιηζηώλ, ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη ηεο ΔΔ 
γηα ηελ έληαζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ  

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ιατθώλ ζηξσκάησλ  
γεληθόηεξα. 

Σα ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ, ΣΔΦΔΝΩΝ, 

ΠΔΔΜΑΓΔΝ, ΠΔ/ΝΑΣ, κε ηαμηθή αδηαιια-

μία απέλαληη ζηνπο εθνπιηζηέο, ην θεθά-

ιαην, ην πνιηηηθό πξνζσπηθό ηνπο θαη ηνπο 

εθπξνζώπνπο ηνπο ζην ζπλδηθαιηζηηθό 

θίλεκα, αμηνπνηεί όιεο ηηο κνξθέο πάιεο, 

θιηκάθσζεο ηνπ αγώλα ησλ λαπηεξγαηώλ, 

ζέηνληαο σο επηηαθηηθή αλάγθε ηε ζπγθξό-

ηεζε Δπηηξνπώλ Αγώλα ζηα θαξάβηα κε 

ηε ζπκκεηνρή όισλ ησλ θιάδσλ. 

Σώξα νη λαπηεξγάηεο λα πάξνπλ ηελ  

ππόζεζε ζηα ρέξηα ηνπο, νξγαλώλν-

ληαο ζπζθέςεηο ζε όια ηα θαξάβηα 

γηα ηε θιηκάθσζε ηνπ αγώλα κε ην 

ηαμηθό εξγαηηθό θίλεκα.   

ΔΙΕΚΔΙΚΟΤΜΕ: 

 Να απνζπξζεί ην λνκνζρέδην 
ιαηκεηόκνο γηα ην αζθαιηζηηθό.  
 Να κε ςεθηζηεί ην κλεκόλην λαπηηιη-
αθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ειιεληθήο 
θαη ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο.   
 Ναπηνιόγεζε κε Δ θαη αζθάιη-
ζε ζην ΝΑΣ ζηα ππό ειιεληθή ζε-
καία θαη ζηα ειιελόθηεηα.  
 Κνηλσληθή Αζθάιηζε γηα όινπο, από- 
θιεηζηηθά δεκόζηα θαη ππνρξεσηηθή. 

 Καηάξγεζε όισλ ησλ αληηαζθαιη-
ζηηθώλ λόκσλ. Αύμεζε όισλ ησλ 
ζπληάμεσλ κε απνθαηάζηαζε ησλ 
απσιεηώλ θύξησλ θαη επηθνπξηθώλ 
ζπληάμεσλ, ηεο 13εο θαη ηεο 14εο ζύ-
ληαμεο. Απνθαηάζηαζε ησλ παξνρώλ 
ζηα επίπεδα ηνπ  2009.  
 Να πιεξώζνπλ ην θξάηνο θαη νη εθν-
πιηζηέο γηα ηα ειιείκκαηα ζην ΝΑΣ - 
ΚΔΑΝ. Κάιπςε, κε θξαηηθή ρξεκαην-
δόηεζε, ηνπ ζπλόινπ ησλ απσ-
ιεηώλ. 
 Να θαηαξγεζνύλ νη απμήζεηο ησλ  
εηζθνξώλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ επη-
βιήζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα. Αύμεζε 
ησλ εθνπιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαη ηεο 
θξαηηθήο ρξεκαηνδόηεζεο. 

 Δληαίν, θαζνιηθό, απνθιεηζηηθά 
Γεκόζην θαη Γσξεάλ ζύγρξνλν ζύ-
ζηεκα Τγείαο – Πξόλνηαο. Να ρξεκαην-
δνηείηαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά από  
ην θξάηνο.  
 Πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο     
αζθάιεηαο ζηνπο ρώξνπο  δνπιεηάο. 
 Σν δηάζηεκα ηεο αλεξγίαο λα αλα-
γλσξίδεηαη σο ζπληάμηκνο ρξόλνο.        
Να βαξύλνληαη ην θξάηνο θαη νη        
εθνπιηζηέο.       

(Συνέχεια από ηη ζελίδα 1) 
 

Μ εγάιε ηηκή! ζηαζεξά κε ην ΚΚΔ, ζηελ 
θαζεκεξηλή πξνζπάζεηα ηνπ ηαμηθνύ 

θηλήκαηνο ζηα θαξάβηα, ζην ιηκάλη ηνπ       
Πεηξαηά, ζηνλ Οίθν Ναύηνπ, ζην ΓΔΝΔ, ζηνπο 
λαπηόηνπνπο.   

Μέζα ζε κηα καθξόρξνλε πνξεία απνδεί-
ρζεθε πόζν ζεκαληηθή είλαη ε πξνζθνξά 
ηνπ ΚΚΔ θαη ηνπ ηαμηθνύ θηλήκαηνο ζηελ 
αλάδεημε ησλ λαπηεξγαηηθώλ πξνβιεκάησλ, 
ζηελ θαηάθηεζε θαη ηελ ππεξάζπηζε       
δηθαησκάησλ,  ζε αληηπαξάζεζε κε ηελ     
εθνπιηζηηθή  επίζεζε.   

Όπσο , απηό πνπ δνύκε ζήκεξα πνπ ηα 
λαπηεξγαηηθά δηθαηώκαηα έρνπλ ηεζεί ζε ζπλν-
ιηθή ακθηζβήηεζε από ηηο δπλάκεηο ηνπ θεθα-
ιαίνπ, ηνπο εθνπιηζηέο θαη ηνπο πνιηηηθνύο 
ηνπο εθθξαζηέο, ηελ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ –
ΑΝΔΛ πνπ ζπλερίδεη  ηελ αληηιατθή πνιηηηθή 
ησλ θπβεξλήζεσλ ηεο Ν.Γ  θαη  ηνπ ΠΑΟΚ, κε 
βάζε ην 3ν κλεκόλην θιηκαθώλνληαο ηελ επίζε-
ζε θαηά ησλ εξγαηηθώλ –ιατθώλ δηθαησκάησλ, 
κε ζηόρν ηελ δηάιπζε ησλ πιινγηθώλ πκβά-
ζεσλ, ησλ εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ, ηελ θαηε-

δάθηζε ηεο  Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.  

Γηαρξνληθά, είλαη κεγάιε ε πξνζθνξά 
ηεο ΝΑΤΣΔΡΓΑΣΙΚΖ ΤΝΓΙ-ΚΑΛΙΣΙΚΖ ΚΙΝΖ-

Ζ, ηεο Δθεκεξίδαο  «ΝΑΤΣΔΡΓΑΣΙΚΖ», 
ησλ ζσκαηείσλ ΠΔΜΔΝ θαη ΣΔΦΔΝΩΩΝ 
πνπ παιεύνπλ κε θξηηήξην ηηο ζύγρξνλεο 
αλάγθεο ησλ λαπηεξγαηώλ, ζε ζύγθξνπζε 
κε ην εθνπιηζηηθό θεθάιαην, ζε αλακέηξεζε 
κε ηνλ εξγνδνηηθό – θπβεξλεηηθό ζπλδηθαιη-
ζκό, ελάληηα ζηε γξακκή ηεο πιεηνςεθίαο 
ηεο ΠΝΟ πνπ θαζνξίδεηαη από ηελ πηνζέηε-
ζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ εθνπιηζηηθνύ θεθα-
ιαίνπ γηα ηελ αληαγσληζηηθόηεηα θαη ηελ 
θεξδνθνξία σλ λαπηηιηαθώλ επηρεηξήζεσλ.  

Καλείο λαπηεξγάηεο, θαλείο εξγαδόκελνο, 

δελ κπνξεί λα μεράζεη ηνπο κεγαιεηώδεηο αγώ-

λεο πνπ νξγαλώζεθαλ απηά ηα ρξόληα ζην 

ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά θαη ζε άιια ιηκάληα ηνπ 

ηόπνπ καο. Αγώλεο πνπ ζεκαδεύηεθαλ από 

ζθιεξή  θαηαζηνιή, κάρεο ζώκα κε ζώκα, πνπ 

ζηεξίρηεθαλ ζηελ εξγαηηθή θαη ηε δηεζληζηηθή 

αιιειεγγύε.   

Οη Ναπηεξγάηεο έρνπλ ηηκήζεη  ηελ αγσλη-

ζηηθή παξνπζία ηνπ ΠΑΜΔ θαη ησλ εθαηνληά-

δσλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζηήξημαλ δεθάδεο θνξέο 

ηνπο λαπηεξγαηηθνύο αγώλεο.  

Εήζακε ηηο δεθάδεο απεξγηαθέο θηλεηνπνηή-
ζεηο ησλ ρξόλσλ ηεο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο  
πνπ δίλνπλ καδί ηα ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ –
ΣΔΦΔΝΩΝ – ε ΔΝΩΖ ΜΑΓΔΗΡΩΝ, ε         
ΔΝΩΖ ΡΖΜΟΤΛΚΩΝ, ε Παλειιήληα Δλσζε 
πληαμηνύρσλ (ΠΔ-ΝΑΣ). Πνιύ δύζθνινη  
απεξγηαθνί  αγώλεο θαη εηδηθά απηνί πνπ δόζε-
θαλ από ηα ηαμηθά ζσκαηεία κεηά ηελ άξλεζε 
ηεο ΠΝΟ λα πάξεη ζρεηηθή απόθαζε.   

Εήζακε  ηηο κεγάιεο ζπγθξνύζεηο ζην ιηκά-

λη ηνπ Πεηξαηά , ηηο κέξεο ηεο απαγόξεπζεο ησλ 

ζπγθεληξώζεσλ κε θπβεξλεηηθή απόθαζε  θαη 

ηνλ απνθαζηζηηθό  ξόιν ησλ ηαμηθώλ δπλάκε-

σλ, ησλ ζπλδηθαιηζηώλ ηεο ΠΔΜΔΝ, ηνπ       

ΣΔΦΔΝΩΝ, πνπ έζπαζαλ ηελ εθνπιηζηηθή 

– θξαηηθή ηξνκνθξαηία, ράιαζαλ ηα ζρέδηα       

ησλ κεραληζκώλ ηεο θαηαζηνιήο θαη ηεο       

απεξγνζπαζίαο. 
Μεγάιε πξνζθνξά γηα ηα λαπηεξγαηηθά 

ζπκθέξνληα θαη ζέινπκε λα ζεκεηώζνπκε πσο 
νη παιαηόηεξνη ζπκνύληαη ηε κεγάιε πξνζθνξά 
ηεο ΔΝΩΖ ΝΑΤΣΩΝ, όηαλ ην ηηκόλη ηνπ  
ζσκαηείνπ ην θξαηνύζαλ νη ηαμηθέο δπλάκεηο 

θαη ζπληόληδαλ ηελ πάιε ηνπο καδί κε ηα ζσκα-
ηεία ησλ κεραληθώλ θαη ησλ ζεξκαζηνιαδά-
δσλ. Σε δεθαεηία ηνπ ΄80, κέρξη πνπ ην ζσκα-
ηείν αιώζεθε από δπλάκεηο πνπ εληάρζεθαλ  
ζην εθνπιηζηηθό ζηξαηόπεδν.  

Απηή, είλαη ε αιήζεηα. Μηα ζπγθεθξηκέλε 
νκάδα επλνύρηζε ηελ ΠΔΝΔΝ, πάηεζε ζηελ 
αλεξγία, ζηελ θηώρεηα ησλ λαπηώλ θαη ησλ 
ινζηξόκσλ, ην κεηέηξεςε ζε κεραληζκό… 

ηελ ηζηνξία ηνπ εξγαηηθνύ θηλήκαηνο 
έρνπ λ  θα ηα γξαθ ε ί  ηπ ρνδηώ θ ηε ο -
εξγαηνπαηέξεο  πνπ βάδνπλ πάλσ από όια 
ην «ηνκάξη»  ηνπο, θαξηεξίζηεο πνπ επηδνύλ 
γηαηί ζηεξίδνληαη ζε θαλεξνύο θαη θξπθνύο 
κεραληζκνύο ηεο εξγνδνζίαο θαη ηνπ αζηη-
θνύ θξάηνπο, ρξεζηκνπνηώληαο παξαπια-
λεηηθή θξαζενινγία,  σο άιινζη.  

’  απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ππάξρεη έλαο 
θαλόλαο. Ζ ζπθνθαληία θαηά ηνπ ΚΚΔ θαη 
ησλ ζηειερώλ ηνπ, ε πξνζπάζεηα ππνλό-
κεπζεο ηνπ ηαμηθνύ θηλήκαηνο. 

Απηά ηα ζπκπεξάζκαηα έρνπλ κεγάιε 

ζεκαζία γηα ην εξγαηηθό θίλεκα.   

Σν παξάδεηγκα ηνπ Νηαιαθνγηώξγνπ 

είλαη ραξαθηεξηζηηθό.  

Από ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄90  

ππεξέηεζε ηελ αληηιατθή πνιηηηθή ηνπ   

ΠΑΟΚ, ζε ζπλεξγαζία κε άιια ζηειέρε     

ηεο ΠΑΚΔ ζηνλ Πεηξαηά . Βεβαίσο πάληα 

επηρεηξνύζε λα παηήζεη ζε δύν βάξθεο     

γηα λα θάλεη ηα θαηάιιεια ζάιηα όηαλ ηα 

ρξεηαδόηαλε.  

Παηνύζε κε ην έλα πόδη ζην ΠΑΟΚ θαη 

κε ην άιιν ζην ΤΡΙΕΑ θαη θάπνηα ζηηγκή 

πνπ δηαπίζησζε όηη ην ΠΑΟΚ δελ έρεη ςσ-

κί κεηαπήδεζε ζην ΤΡΙΕΑ, ηνλ δηαθήκηζε , 

ηνλ ππεξέηεζε. Έγηλε ζαπκαζηήο ηνπ     

Σζίπξα. Καιιηέξγεζε ςεύηηθεο πξνζδνθίεο 

κέζα ζηνπο Ναύηεο θαη ζε άιινπο λαπηεξγά-

ηεο πνπ δελ ήμεξαλ ην πνηόλ ηνπ. Όκσο, ηα  

γξαπηά κέλνπλ θαη ην πεξηερόκελν ηνπο 

πξνθαιεί θάζε λαπηεξγάηε. ηνπο  

Έρεη κεγάιε επζύλε γηαηί ηελ ώξα πνπ 

ην ΚΚΔ θαη ην ηαμηθό θίλεκα έδηλαλ κηα 

ζθιεξή κάρε γηα λα απνθαιπθζεί λσξίο, 

έγθαηξα ν ξόινο ηνπ ΤΡΙΕΑ, ν Νηαιαθν-

γηώξγνο, θαπειεπόκελνο ηε ζέζε ηνπ πξνέ-

δξνπ ηεο ΠΔΝΔΝ ζηήξημε ηελ πνιηηηθή πνπ 

ππεξεηεί  ηα ζπκθέξνληα ηνπ κεγάινπ θε-

θαιαίνπ, ησλ εθνπιηζηώλ, ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο.  

Κη όηαλ ν ΤΡΙΕΑ άξρηζε λα μεκαζθαξεύ-

εηαη ςεθίδνληαο ην 3ν (ζαλαηεθόξν θη απηό) 

κλεκόλην … ν θύξηνο απηόο μεθίλεζε λέα 

θαξηέξα …   

Απηή είλαη ε πξαγκαηηθόηεηα πνπ θξύβε-

ηαη πίζσ από ηελ πξνζπάζεηα ζπθνθάληε-

ζεο ζηειερώλ ηνπ ΚΚΔ θαη ηνπ ηαμηθνύ θηλή-

καηνο πνπ έρνπλ κηα ζηαζεξή πνξεία δεθαε-

ηηώλ ζηελ πάιε θαηά ηεο αληηιατθήο  πνιηηη-

θήο, ησλ εθνπιηζηώλ  θαη ηνπ εξγνδνηηθνύ 

– θπβεξλεηηθνύ ζπλδηθαιηζκνύ.  

Όηη θαη λα θάλνπλ απηνί «νη ηύπνη» δελ 

κπνξνύλ λα ιεξώζνπλ ην ηαμηθό θίλεκα.  

Ζ ζηάζε (γηα παξάδεηγκα) κέζα ζηελ 

ΠΝΟ γηα ηελ ζπλέρηζε ε ηελ αλαζηνιή      

κηαο απεξγίαο απνηειεί πξάμε επζύλεο       

γηα ηνπο ζπλδηθαιηζηέο πνπ πηζηεύνπλ       

θαη ππεξεηνύλ ηνπο λαπηεξγάηεο θαη ηα  

ζπκθέξνληα  ηνπο.  

Οη εθπξόζσπνη ηεο ΠΔΜΔΝ, ηνπ ΣΔΦΔΝ-

ΩΝ, ηεο ΔΝΩΖ ΜΑΓΔΗΡΩΝ, ζηεξίδνπλ ηνπο 

αγώλεο κε όιεο ηνπο ηηο δπλάκεηο, κειεηνύλ      

ηηο δηαζέζεηο ησλ λαπηεξγαηώλ, παίξλνπλ  

ππόςε ηνπο ηε γλώκε ηνπο, ηε ζέιεζε ηνπο 

γηαηί ηα πιεξώκαηα  ζεθώλνπλ ην βάξνο ελόο 

αγώλα. Τπάξρεη πινύζηα πείξα ε νπνία ηνλίδεη 

όηη  π.ρ. «απεξγίεο δηαξθείαο» απαηηνύλ κεγά-

ιε πξνζνρή, κπνξνύλ λα απνδεηρζνύλ κπνύ-

κεξαγθ γηαηί δελ έρεηο ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηα-

ζεο, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε έλαλ ζθιεξό αγώ-

λα, ώξα ηελ ώξα – κέξα ηε κέξα. Γηαηί επηβάι-

ιεηαη λα ζπκβνπιεπηείο ηνπο λαπηεξγάηεο λα 

ζπδεηήζεηο καδί ηνπο, λα δηακνξθώζεηο ζπκ-

καρίεο κε ιατθά ζηξώκαηα, θπξίσο από ηα 

λεζηά θαη άιια. Ζ θιηκάθσζε ελόο αγώλα πξέ-

πεη λα πάξεη απηά θαη άιια ηόζα ππόςε ηνπ, 

ππνινγίδνληαο θαιά ηηο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ 

δηακνξθσζεί, επηιέγνληαο ηηο θαηάιιειεο   

κνξθέο πάιεο, κε δπλαηόηεηα ελαιιαγήο ηνπο.    

Ο αγώλαο καο έρεη κεγάιεο απαηηήζεηο.      

Ζ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ ζπλερίδεη ηελ 

πνιηηηθή ηεο Ν.Γ θαη ηνπ ΠΑΟΚ θαη επηρεηξεί 

ηελ δηάιπζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηελ 

κεηαηξνπή ησλ ζπληάμεσλ ζε επηδόκαηα θηώ-

ρεηαο, απμάλεη ηα όξηα ειηθίαο ζπληαμηνδόηε-

ζεο, μειώλεη ηηο πιινγηθέο πκβάζεηο θαη ηα  

εξγαζηαθά δηθαηώκαηα πνπ θαηαθηήζακε κε 

αγώλεο θαη ζπζίεο. Όινη καο, αλεμάξηεηα    

εηδηθόηεηα θαη θιάδν αλαιακβάλνπκε ηηο    

επζύλεο καο, ζπλερίδνπκε θαη θιηκαθώλνπκε 

ηελ πάιε καο, δπλακώλνπκε ηελ πξνζπάζεηα 

καο γηα ηελ αιιαγή ηνπ ζπζρεηηζκνύ δπλάκεσλ 

θαη ηελ εξγαηηθή, ιατθή αληεπίζεζε.  

Σν ΚΚΔ πξσηαγσληζηεί  ζηελ πάιε γηα 

θάζε εξγαηηθό – ιατθό δηθαίσκα, γηα ηελ 

θαηάξγεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο αλζξώπνπ 

από άλζξσπν θαη ην θηίζηκν κηαο αλώηεξεο 

θνηλσλίαο πνπ ην ηηκόλη ηεο εμνπζίαο ζα ην 

θξαηνύλ νη παξαγσγνί ηνπ πινύηνπ θαη ε 

ππμίδα ζα δείρλεη ηελ πνξεία ηθαλνπνίεζεο 

ησλ ιατθώλ αλαγθώλ. ε απηή ηελ θαηεύζπλ-

ζε ξίρλνπκε όιεο καο ηηο δπλάκεηο γηα ηελ 

νξγάλσζε θαη θιηκάθσζε ηεο πάιεο ησλ 

λαπηεξγαηώλ. 
Γ. Γ.    

ΠΡΟΦΩΡΑΜΕ ΜΠΡΟΣΑ, ΔΤΝΑΜΩΝΟΤΜΕ ΣΗΝ ΠΑΛΗ  

ΓΙΑ ΣΑ ΤΜΥΕΡΟΝΣΑ ΣΩΝ ΝΑΤΣΕΡΓΑΣΩΝ 

Φ ΟΡΟ  ΠΕΜΕΝ  

άββατο, 27 Υλεβάρη 2016 

στο κέντρο «ΙΕΡΑ ΟΔΟ» 

ΠΑΡΙΟ - ΑΛΑΝΙΔΟΤ         

STAVENTO 

 Προσκλήσεις στο Λογιστήριο  

Κάντε έγκαιρη κράτηση  

λόγω αυξημένης ζήτησης 



«ΑΝΑΚΟΣΟΛΟΓΗΗ» αλλά οι πληρωμές στα ύψη! 

Ζ  ζπγθπβέξλεζε πξνβάιιεη σο ζεηηθή εμέιημε ηε κείσζε θαηά 43% ησλ ηηκψλ 

51 δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ θαη ησλ ππνινίπσλ θαηά 9%. 

Πξφθεηηαη γηα έλα κέηξν ην νπνίν εληάζζεηαη ζηε ζπλνιηθή πνιηηηθή κείσζεο ησλ 

θξαηηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ Τγεία, γηα ηηο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο 

ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε.  

Ση γίλεηαη, φκσο, κε ηηο ππφινηπεο - πεξίπνπ 2.500 - εμεηάζεηο πνπ δελ απνδεκηψ-

λνληαη θαζφινπ απφ ηνλ ΔΟΠΤΤ θαη ηηο πιεξψλνπλ εμνινθιήξνπ νη  αζζελείο;  

Γη' απηέο, ε ζπγθπβέξλεζε θαη νη ζεζκνί δελ «δηαπξαγκαηεχηεθαλ» θακία κείσζε 

ηηκψλ, αθνχ επηβαξχλνπλ κφλν ηνπο αζζελείο θαη φρη ην θξάηνο θαη ηα Σακεία.  

Μφλν κε ηε ρξήζε ησλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ γηα ηε ζπληαγνγξάθεζε δηαγλσ-

ζηηθψλ εμεηάζεσλ, κεηψζεθαλ νη δαπάλεο ηνπ ΔΟΠΤΤ θαηά 13%-14% ζε ζρέζε κε ην 

2014, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Οξγαληζκνχ.  

Δπνκέλσο, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξαηεζεί ε δαπάλε ηνπ ΔΟΠΤΤ θαη λα παξακέλεη 

ζηα φξηα ηνπ πιαθφλ ησλ 302 εθαη. επξψ, ζα πξέπεη λα ζπληαγνγξαθνχληαη ιηγφηε-

ξεο εμεηάζεηο.  
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Πληρώθηκαν επιτέλους 

οι ναυτεργάτες της ΝΕΛ 

Σ ελ θαηαβνιή ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηνπο 
κεηά απφ ηνπιάρηζηνλ δχν ρξφληα 

αγσληζηηθψλ θηλεηνπνηήζεσλ, πέηπραλ, ηέιε 
Γεθέκβξε, νη πεξίπνπ 300 λαπηεξγάηεο ησλ 
πινίσλ ηεο Ναπηηιηαθήο Δηαηξείαο Λέζβνπ, 
νξηζκέλνη απφ ηνπο νπνίνπο δνχιεπαλ  αθφ-
κα θαη γηα πάλσ απφ έλα ρξφλν απιήξσηνη.  

ηήξηγκα ζηνλ αγώλα ηνπο είραλ ηα 
ηαμηθά λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ, 
ΣΔΦΔΝΩΝ, ΠΔΔΜΑΓΔΝ.  

εκεηψλεηαη φηη πξηλ απφ έλα ρξφλν πεξί-
πνπ είραλ θαηαβιεζεί απφ ην ΝΑΣ, ζηνπο 
απιήξσηνπο λαπηεξγάηεο ηεο ΝΔΛ θαηά         
ηε δηάξθεηα ησλ θηλεηνπνηήζεψλ ηνπο, ηξία 
κεληάηηθα.  

Σψξα θαηάθεξαλ ηελ πιεξσκή φισλ ησλ 
δεδνπιεπκέλσλ ηνπο, ε νπνία πξνέξρεηαη 
απφ ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηεο εηαηξείαο 
πνπ είραλ εθπέζεη, φηαλ ην 2014 είρε θεξπ-
ρηεί έθπησηε ιφγσ ηεο κε εθηέιεζεο ησλ 
επηδνηνχκελσλ δξνκνινγίσλ πνπ είρε αλα-
ιάβεη, αιιά θαη απφ έλα κέξνο ησλ εθαηνληά-
δσλ εθαηνκκπξίσλ πνπ έρεη εηζπξάμεη απφ 
επηδνηήζεηο. 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΗ  

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΗ... 
 

 ηάρηε ζηα κάηηα ηνπ ιανχ ξίρλεη ε θπ-

βέξλεζε ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα 

δηαρεηξηζηεί κε ςίρνπια ηε θηψρεηα πνπ κεγα-

ιψλεη, κε ηελ έθδνζε παξακνλέο Υξηζηνπγέλ-

λσλ Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ. 

Πέξα απφ ηε ξχζκηζε δεηεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ην Πξνζθπγηθφ, ηε ιεηηνπξγία κνλά-

δσλ ηεο ΓΔΖ, ηε δηαρείξηζε ρξεψλ πξνο ην 

Γεκφζην θ.ά., ε θπβέξλεζε ζπκπεξηέιαβε 

νξηζκέλα απφ ηα κέηξα πνπ είρε αλαγγείιεη 

κε ην ιεγφκελν «παξάιιειν πξόγξακ-

κα», ην νπνίν απέζπξε ιίγν πξηλ ηα Υξηζηνχ-
γελλα. 

Ωζηφζν, απηφ πνπ ζπληζηά πξαγκαηηθή 

θπβεξλεηηθή απάηε ζε βάξνο ησλ ιατθψλ 

ζηξσκάησλ, είλαη νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ 

ζηα κέηξα δηαρείξηζεο ηεο αθξαίαο θηψρεηαο 

θαη απνηεινχλ πηζηφ αληίγξαθν ηνπ λφκνπ 

4320/2015,   

πνπ ε ίδηα ςήθηζε ζηελ πξψηε ζεηεία ηεο θαη 

απηφ ην ζεξβίξεη ζην ιαφ ζαλ θάηη θαηλνχξην! 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα κέηξα απηά ζπλη-

ζηνχλ ςίρνπια, ηα νπνία επηπιένλ απεπζχ-

λνληαη ζε ειάρηζηνπο απφ ηνπο πην θησρνχο. 

Θπκίδνπκε φηη ηα εηζνδεκαηηθά φξηα γηα λα 

δηθαηνχηαη θαλείο ηηο παξαπάλσ «παξνρέο» 

θπκαίλνληαη απφ 2.400 επξψ εηήζην εηζφδε-

κα γηα κεκνλσκέλν άηνκν έσο 6.000 επξψ 

γηα πνιπκειή νηθνγέλεηα!  

 Ζ πνζφηεηα ηνπ δσξεάλ ξεχκαηνο πνπ 

παξέρεηαη ζε φζα λνηθνθπξηά ππάγνληαη ζηε 

ξχζκηζε είλαη ειάρηζηε θαη δελ θαιχπηεη θαλ 

ηελ εμαζθάιηζε βαζηθψλ ιατθψλ αλαγθψλ.  

 ε φ,ηη αθνξά ηελ επηδφηεζε ελνηθίνπ, φρη 

κφλν δελ θαιχπηεη ηνλ αξηζκφ ησλ λνηθνθπ-

ξηψλ πνπ αδπλαηνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο 

ζηεγαζηηθέο ηνπο αλάγθεο, αιιά είλαη πίζσ 

αθφκα θαη απφ ηελ αληίζηνηρε παξνρή πνπ 

ππήξρε πξηλ ηελ θαπηηαιηζηηθή θξίζε. 

 Γηα ην επίδνκα ζίηηζεο πξνβιέπνληαη 70 επ-

ξψ ην κήλα γηα ην κεκνλσκέλν άηνκν, πξν-

ζαπμαλφκελν θαηά 30 επξψ γηα θάζε κέινο 

ηεο νηθνγέλεηαο, έσο 220 επξψ ην κήλα. 

Σέινο, κε άιιν άξζξν ηεο ΠΝΠ, ε 

«αξηζηεξή» θπβέξλεζε ηνπ ΤΡΗΕΑ δίλεη λέα 

παξάηαζε κέρξη 30/6/2017 ζην θαζεζηψο πα-

ξνρήο θξαηηθψλ εγγπήζεσλ πξνο ηνπο εγρψ-

ξηνπο ηξαπεδηθνχο νκίινπο, πνπ εθαξκφδεηαη 

απφ ην 2011 απφ ηηο θπβεξλήζεηο ΠΑΟΚ θαη 

ΝΓ, θαη βέβαηα, ηπρφλ αζέηεζε ησλ δαλεηαθψλ 

ππνρξεψζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ ηξαπε-

δψλ, ζα επηβαξχλεη ηνλ θξαηηθφ πξν- 

υπνινγηζκφ, δειαδή ζηηο πιάηεο ηνπ ιανχ. 
Σ ελ ζπλερηδφκελε θνξντδία 

θαη  ηνλ  εκπαηγκφ ζε βά-

ξνο λαπηεξγαηψλ απνθνίησλ απφ 

ηα ΑΕΙ/ΤΕΙ, κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

ππνπξγείνπ λα κελ ηνπο ρνξε-

γνχλ ην δίπισκα ηνπ Γ’ Μεραλη-

θνχ, παξφηη ηνπο δηαβεβαίσλαλ 

φηη κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ ζα 

έρεη επηιπζεί ην πξφβιεκα ηνπο, 

θαηαγγέιιεη κε έγγξαθφ ηεο, 4 

Γελάξε 2016, ε δηνίθεζε ηεο ΞΔ-

ΚΔΛ  θαη  πξνζζέηεη: 

«Σπγθεθξηκέλα παξφηη νη ζπλά-

δειθνη έρνπλ ζαιάζζηα ππεξεζία 

πνπ έρνπλ απνθηήζεη πξηλ ηελ 

έθδνζε ηνπ Π.Δ 141/2014 θαη 

θαιχπηνπλ φιεο ηηο πξνυπνζέ-

ζεηο, κε ηελ κε έθδνζε ηνπ δη-

πιψκαηνο ηνπο, έρνπλ νδεγεζεί 

ζε ζνβαξφ πξφβιεκα ζηνλ επαγ-

γεικαηηθφ ηνπο ζρεδηαζκφ θαη  ζε 

καθξνρξφληα αλεξγία κε ζνβαξέο 

νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ζηνπο 

ίδηνπο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο.  

Απαηηνύκε άκεζα νη ππεξε-

ζίεο ηνπ ΛΑ λα πξνρωξή-

ζνπλ ζηελ έθδνζε ηωλ δηπιω-

κάηωλ ηωλ ζπλαδέιθωλ.» 

Παξ’ φια απηά ν ππνπξγφο 

Ναπηηιίαο, ζηελ απάληεζή ηνπ, 

ηζρπξίδεηαη φηη ην πξφβιεκα φηη 

ην πξφβιεκα έρεη ιπζεί, επεηδή 

έδσζε -ιέεη- 

ζρεηηθέο     

εληνιέο, πνπ 

φπσο θαίλεηαη 

έκεηλαλ θελφ 

γξάκκα    θαη 

ην πξφβιεκα 

ζπλερίδεη λα 

πιήηηεη ηνπο 

ελδηαθεξφκε-

λνπο  λαπηεξ-

γάηεο. 

Σ ελ ώξα πνπ ζηηο 12 Γελάξε 

άλνηγε ε κνλαδηθή πξνζθν-

ξά -απηή ηεο «Cosco»- πνπ έρεη 

θαηαηεζεί ζην ΣΑΗΠΔΓ γηα ηελ α-

πόθηεζε ηνπ 67% ηεο εηαηξείαο 

ΟΛΠ ΑΔ, κεηαιιεξγάηεο, εξγάηεο ηεο 

Ναππεγνεπηζθεπαζηηθήο Εψλεο θαη 

θάηνηθνη ηνπ Πεηξαηά δηαηξάλσλαλ 

ηελ αληίζεζή ηνπο ζε θάζε αληηιατθφ 

«βήκα» ηεο ζπγθπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ 

- ΑΝΕΛ, όπως είναι και η παραπέρα 

ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ιηκαληνχ ηνπ         

Πεηξαηά, κε θηλεηνπνίεζε έμσ απφ   

ην ππνπξγείν Ναπηηιίαο κεηά απφ 

θάιεζκα Λατθώλ Δπηηξνπώλ ηνπ  

Πεηξαηά θαη ηνπ 

πλδηθάηνπ Με-

ηάιινπ Αηηηθήο 

θαη Ναππεγηθήο 

Βηνκεραλίαο Δι-

ιάδαο, πνπ είρε 
πξνθεξχμεη ζηάζε 

εξγαζίαο, κε θε-

ληξηθφ ζχλζεκα 

«Ληκάληα - Ναπ-

πεγεία αλήθνπλ 

ζην ιαό θαη όρη 

ζην θεθάιαην», 
πνπ πεξηθιείεη κηα 

νιφθιεξε αληίιεςε θαη πξφηαζε α-

λάπηπμεο απηψλ ησλ δχν δσηηθήο 

ζεκαζίαο Σνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο. 

ηε ζπλάληεζε πνπ είρε αληηπξν-

ζσπεία ησλ ζπλδηθαιηζηψλ κε ηνλ 

ππνπξγφ Ναπηηιίαο, Θ.  Γξίηζαο Δπη-

βεβαίσζε πσο νη Ναππεγνεπηζθεπα-

ζηηθέο Εψλεο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ΟΛΠ 

(Γξαπεηζψλα, αιακίλα, Κπλνζνχξα) 

δελ εμαηξνχληαη απφ ηελ ζχκβαζε 

παξαρψξεζεο. «Ο,ηη αλήθεη ζηνλ 

ΟΛΠ, δελ εμαηξείηαη, ν επηρεηξεκαηί-

αο ηα παίξλεη θαη ηα θάλεη όηη ζέ-

ιεη», φπσο ραξαθηεξηζηηθά είπε!  

Ζ  θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ 
ζπλερίδεη απφ εθεί πνπ ζηα-

κάηεζαλ νη πξνεγνχκελνη θαη καδί κε 
ην θνπαξηέην (ΔΔ, ΔΚΣ, ΓΝΣ, ΔSΜ) 
πξνσζεί ζπλνιηθά ηηο ηδησηηθνπνηή-
ζεηο κηαο ζεηξάο ππνδνκψλ.  

Ζ αλάπηπμε πνπ επηδηώθνπλ 
έρεη ζηόρν ηελ θεξδνθνξία ηνπ θε-
θαιαίνπ θαη όρη ηελ θάιπςε ησλ 
αλαγθώλ καο. Ζ αλάπηπμε δελ είλαη 
γηα όινπο, αιιά γηα απηνύο πνπ 

έρνπλ ηα θιεηδηά ηεο νηθνλνκίαο!  
Σν ιηκάλη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

ζε φθεινο ηνπ ιανχ κφλν ζηα πιαίζηα 
ελφο δξφκνπ αλάπηπμεο πνπ ζην επί-
θεληξν ζα έρεη ηελ θάιπςε ησλ ζχγ-
ρξνλσλ αλαγθψλ καο θη φρη ηελ θεξ-
δνθνξία ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ, 
κε εκάο ηνπο εξγαδφκελνπο λα θάλνπ-
κε θνπκάλην ζην πινχην πνπ παξά-
γνπκε. Έηζη ψζηε ην ιηκάλη θαη άιιεο 
ππνδνκέο, λα είλαη εληαγκέλεο ζε α-
πνθιεηζηηθά εληαίνπο θξαηηθνχο θνξείο 
Μεηαθνξψλ θαη Ναππεγηθήο Βηνκερα-
λίαο, πνπ σο ιατθή πεξηνπζία λα ππε-
ξεηνχλ ηηο ιατθέο αλάγθεο. 

Διεκδικούμε και απαιτούμε: 

 Πιήξε ζηαζεξή εξγαζία κε δη-

θαηώκαηα.  

 Κάιπςε ησλ απσιεηώλ. Άκεζε 

ππνγξαθή πιινγηθώλ πκβάζε-

σλ Δξγαζίαο. 

 Κακία απόιπζε. Πξνζιήςεηο 

κόληκνπ πξνζσπηθνύ πιήξνπο 

απαζρόιεζεο. 

 Μέηξα αζθαιεί-

αο θαη πγηεηλήο 

ζηνπο ρώξνπο 

εξγαζίαο. 

 Καηάξγεζε 

όισλ ησλ αληεξ-

γαηηθώλ, αληηα-

ζθαιηζηηθώλ λό-

κσλ ησλ κλεκνλί-

σλ θαη ησλ εθαξ-

κνζηηθώλ λόκσλ. 

 Δλαληησλόκα-

ζηε ζην μεζεκειί-

σκα ηεο Κνηλσλη-

θήο Αζθάιηζεο. Φζελά αθηνπιντ-

θά εηζηηήξηα γην ην ιαό. Καλέλα 

λεζί απνθιεηζκέλν από ην αθην-

πιντθό δίθηπν. 

 Σα Ληπάζκαηα Γξαπεηζώλαο λα 

δνζνύλ ζην ιαό σο ειεύζεξνο ρώ-

ξνο, λα αμηνπνηεζεί πξνο όθεινο 

ηνπ ιανύ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλα-

γθώλ, π.ρ. κε ηε δεκηνπξγία παηδη-

αηξηθνύ λνζνθνκείνπ απνθιεηζηηθά 

δεκόζηνπ θαη δσξεάλ. Κακία ζθέ-

ςε γηα παξάδνζή ηνπο κέζσ ΓΗΣ 

ζηνπο επηρεηξεκαηίεο. 

 

ΝΕΕ ..Ε. ΤΜΒΑΕΙ ΣΑ Ρ/Κ-Ν/Γ 

Υ σξίο λα ππάξμνπλ κεηαηξνπέο ή άιιεο πα-
ξεκβάζεηο ζηνπο ζεζκηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο 

φξνπο, αλαλεψζεθαλ γηα έλα ρξφλν (01/01/2016 έσο 
31/12/2016) νη πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο Ρπκνπι-
θψλ & Ναπαγνζσζηηθψλ, κεηαμχ ηεο Παλειιήληαο 
Έλσζεο Πιεξσκάησλ Ρπκνπιθψλ & Ναπαγνζσζηηθψλ 
(Π.Δ.Π.Ρ.Ν.) θαη ηεο Έλσζεο Πινηνθηεηψλ Ρπκνπιθψλ & 
Ναπαγνζσζηηθψλ Πινίσλ,  

Σα παξαπάλσ αλαθέξεη ζε δειηίν Σχπνπ, 12 Γελάξε, ε 
ΠΔΠΡΝ θαη πξνζζέηεη: 

«Πξνθαλψο, ζην θιάδν παξακέλνπλ ζε εθθξεκφηεηα 
πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ θπξίσο, ηελ εθαξκνγή ησλ 
πιινγηθψλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο, ηηο νξγαληθέο ζπλζέ-
ζεηο πνπ δελ εγγπνχληαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία, ηνπο 
θαλνληζκνχο πνπ παξαβηάδνληαη θαη αθνξνχλ ηηο ππξα-
ζθάιεηεο, ηηο επηθπιαθέο θαη άιια ζέκαηα εμίζνπ ζεκαληηθά. 

Οη πξνζπάζεηεο ζα ζπλερηζηνχλ θαη ζα εληαηηθνπνηε-
ζνχλ  πξνθεηκέλνπ, λα εθαξκνζηνχλ νη λφκνη θαη λα βειηη-
σζνχλ νη ζπλζήθεο εξγαζίαο, θπξίσο ζε φηη αθνξά ηελ 
αζθάιεηα ησλ πιεξσκάησλ.» 

 

Γ ύν βαζηθέο αμηώζεηο πνπ 

ζέηεη επί δεθαεηίεο ν ΔΒ 

θαη ζπλνιηθά ην κεγάιν θεθάιαην, 

ε  θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ θξό-

ληηζε λα ηηο «πεξάζεη» από ηε 

Βνπιή κέζα ζε ιίγα ιεπηά! 

Πξφθεηηαη γηα ηελ «αληαπεξγία»   

(«lock out») θαη ην ηέινο ηεο κνλν-

κεξνύο πξνζθπγήο ησλ εξγαδνκέ-

λσλ ζηε δηαηηεζία γηα εξγαηηθέο 

δηαθνξέο, πνπ  ζεζκνζέηεζε, 4 Γε-

λάξε, ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ, 

κε ηε ζχκπξαμε θαη ησλ άιισλ θνκ-

κάησλ ηνπ θεθαιαίνπ, ζηε Βνπιή, 

πξναλαγγέιινληαο θιηκάθσζε ηεο 

επίζεζεο ζε φ,ηη έρεη απνκείλεη απφ 

ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα. 

Ζ «δνπιεηά» γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

θεθαιαίνπ έγηλε κε ηελ επηθχξσζε 

ηνπ ιεγφκελνπ «αλαζεσξεκέλνπ 

Κνηλσληθνύ Δπξσπατθνύ Υάξηε» 

ηεο ΔΔ, πνπ ζην άξζξν 6  πεξηιακβά-

λεη ηελ εθαξκνγή ηνπ «lock out» σο 

αλαθαίξεηνπ δηθαηψκαηνο ησλ εξγν-

δνηψλ, ηελ άξλεζε ηεο κνλνκεξνχο 

πξνζθπγήο ζηε δηαηηεζία θαη κία 

ζεηξά άιισλ κέηξσλ γηα ηε ζσξάθηζε 

ηεο θεξδνθνξίαο ησλ κνλνπσιηαθψλ 

νκίισλ. 

Γηα λα απνθχγεη ηηο αληηδξάζεηο 

γηα ηελ επηθχξσζε ηνπ ζπγθεθξηκέ-

λνπ θεηκέλνπ, ην νπνίν, αλ θαη έρεη 

πξνζππνγξαθεί απφ ηελ Διιάδα, 

θακία θπβέξλεζε έσο ηψξα δελ ην 

είρε θέξεη πξνο ςήθηζε ζηε Βνπιή, ε 

«αξηζηεξή» θπβέξλεζε ηνπ ΤΡΗΕΑ 

«πέξαζε» ηνλ Υάξηε σο «δηαθξαηηθή 

ζπκθσλία», βάζεη ηνπ άξζξνπ 108 

ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο, φπνπ 

πξνβιέπεηαη κηα 5ιεπηε κφιηο ηνπν-

ζέηεζε κφλν απφ φζνπο δελ είραλ 

ςεθίζεη ππέξ ζηελ αξκφδηα θνηλν-

βνπιεπηηθή Δπηηξνπή!  

«Ζ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ 

δελ θξαηάεη νχηε ηα πξνζρήκαηα. 

Σελ ίδηα ψξα πνπ νινθιεξψλεη ην 

έγθιεκα ζην  Αζθαιηζηηθφ, αλνίγεη  

ην δξφκν ζηε λνκνζέηεζε ηνπ           

"ινθ άνπη" θαη φινπ ηνπ αληεξγαηη-
θνχ πιαηζίνπ, απνθαιχπηνληαο πνηεο 

είλαη νη "βέιηηζηεο επξσπατθέο    

πνιηηηθέο  ζηελ  εξγαζία".  

Άιιε κηα απφδεημε φηη ν ΤΡΗΕΑ 

επηιέρηεθε απφ ην θεθάιαην γηα ηε 

βξψκηθε δνπιεηά, γηα λα πεξάζεη 

δειαδή κέηξα πξσηνθαλνχο ζθιε-

ξφηεηαο θαη βαλαπζφηεηαο πνπ     

δελ κπφξεζε ε ΝΓ θαη ην ΠΑΟΚ», 

αλαθέξεη  ζε  αλαθνίλσζε  ην ΚΚΔ .  

 Απανωτές βλάβες στο Ε/Γ-Ο/Γ «ΝΗΟ ΡΟΔΟ» 

 ην ιηκάλη ηεο χξνπ παξέκεηλαλ νη 314 επηβάηεο ηνπ Δ/Γ - Ο/Γ πινίνπ «Νήζνο 

Ρόδνο» ηεο «Hellenic Seaways», πνπ παξνπζίαζε ην πξσί ηεο Γεπηέξαο       

28 Γεθέκβξε, γηα δεχηεξε θνξά, κεραληθή βιάβε, ελψ βξίζθνληαλ ελ πισ γηα 

ην Βαζύ ηεο άκνπ.  Οη επηβάηεο πξνσζήζεθαλ ζηνπο πξννξηζκνχο ηνπο, κε 

2 άιια πινία ηεο ίδηαο εηαηξείαο. 

Έρεη ζεκαζία λα ζεκεηψζνπκε φηη ην «Νήζνο Ρφδνο» ελψ είρε αλαρσξήζεη       

ηελ Κπξηαθή 27 Γεθέκβξε ζηηο 22:00 απφ ηνλ Πεηξαηά, κε πξννξηζκφ ηε άκν, Υίν, 

Μπηηιήλε, θαη ελψ βξηζθφηαλ ζηε επξχηεξε πεξηνρή ηνπ αξσληθνχ, παξνπζίαζε 

κεραληθή βιάβε ζηε δεμηά θχξηα κεραλή, κε απνηέιεζκα ηελ αλαγθαζηηθή επηζηξνθή 

ηνπ ζην ιηκάλη γηα απνθαηάζηαζή ηνπ πξνβιήκαηνο. 

ηηο 03:52 ηα μεκεξψκαηα αλαρψξεζε εθ λένπ απφ ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, αιιά 

ελψ έπιεε ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηξία λαπηηθά κίιηα βνξεηναλαηνιηθά ηεο χξνπ   

εκθάληζε θαη πάιη κεραληθή βιάβε ζηελ ίδηα κεραλή κε απνηέιεζκα λα πξνζεγγίζεη 

εθηάθησο ην ιηκάλη ηνπ λεζηνχ. 

Κάλεσμα του ΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ για δράση  

ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Σ ν λόζν απνηέιεζκα ησλ αξραηξεζηώλ ζηελ ΠΔΠΔΝ, όπσο 
θαηαγγέιιεη κε αλαθνίλσζή ηεο, 12 Γελάξε, ε Γεκνθξαηηθή 

Αγσληζηηθή Δλόηεηα Πινηάξρσλ (ΓΑΔΠ), απνηειεί «πξντόλ πια-
ζηνγξάθεζεο θαη δηαβιεηώλ δηαδηθαζηώλ, κηαο αδίζηαθηεο νκάδαο 
ζηειερώλ λαπηηιηαθώλ εηαηξεηώλ, πνπ κε ηε ζηήξημε ησλ εθνπιηζηώλ, 
ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ θαη ηνπο κεραληζκνύο ηνπ αζηηθνύ 
θξάηνπο, θάζνληαη ζην ζβέξθν ησλ λαπηίισλ πινηάξρσλ θαη γεληθό-
ηεξα ησλ λαπηεξγαηώλ» θαη κεηαμύ άιισλ αλαθέξεη όηη: 

Γώδεθα κέξεο κεηά ην πέξαο ησλ αξραηξεζηώλ ε εθνξεπηηθή 
επηηξνπή κε γεινίνπο θαη αλππόζηαηνπο ηζρπξηζκνύο αξλείηαη λα 
δώζεη ζηνπο εθπξνζώπνπο ηεο Γεκνθξαηηθήο Αγσληζηηθήο Δλόηε-
ηαο Πινηάξρσλ (ΓΑΔΠ) αληίγξαθν ησλ πξαθηηθώλ. 

Ζ καδηθή πιαζηνγξάθεζε θαη απνζηνιή επηζηνιηθήο ςήθνπ 
ζηηο αξραηξεζίεο ηεο ΠΔΠΔΝ από ην κεραληζκό ησλ εθνπιη-
ζηώλ, απνηειεί πξνθιεηηθή ελέξγεηα ζε βάξνο ησλ λαπηεξγα-
ηώλ θαη γεληθόηεξα ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Γη’ απηό ε εθνξεπηηθή επηηξνπή αξλείηαη λα δώζεη ζηνηρεία γηα ηνλ 
αξηζκό ησλ ςήθσλ κε αιιεινγξαθία. Γη’ απηό δελ επέηξεςαλ ζηνπο 
ππνςήθηνπο ηεο ΓΑΔΠ λα παξίζηαληαη απηνπξνζώπσο θαηά ηελ 
δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο θαη ηελ παξαιαβή ησλ θαθέισλ. Μαο 
απόθιεηζαλ από θάζε πξόζβαζε ζε ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηελ 
ςεθνθνξία. 

Ζ εθινγή ησλ αληηπξνζώπσλ ηεο ΠΔΠΔΝ γηα ηελ ΠΝΟ θαη ην 
ΔΚΠ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ζύζηεκα ηεο Απιήο Αλαινγηθήο, 
όπσο νξίδεη ην θαηαζηαηηθό ηνπ ζσκαηείνπ. Γη’ απηό ην ιόγν νη  
αληηπξόζσπνη ηεο ΠΔΠΔΝ έρνπλ απνθιεηζηεί από ην Δξγαηηθό 
Κέληξν Πεηξαηά (ΔΚΠ) αιιά λνζεύνπλ ην ζπζρεηηζκό δύλακεο ζην 
εξγαηηθό ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα ζηέιλνληαο αληηπξνζώπνπο ζηελ 
ΓΔΔ όρη κέζσ ΔΚΠ αιιά κέζσ ΠΝΟ. 

Δίλαη γειαζκέλνη νη εξγνδνηηθνί - θπβεξλεηηθνί ζπλδηθαιη-
ζηέο όηη κέζα από λόζεο αξραηξεζίεο κπνξνύλ λα πεξάζνπλ 
ηελ πόξηα ζην πξνζερέο ζπλέδξην ηεο ΠΝΟ …! 

 Με ην λόζν απνηέιεζκα ησλ αξραηξεζηώλ ζηελ ΠΔΠΔΝ δηαηε-
ξείηαη ε αιινίσζε ζπζρεηηζκώλ ζηελ ΠΝΟ γηα ηα επόκελα ρξόληα 
γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ εθνπιηζηώλ, κέζα από 
ηελ ζπλέρηζε θαη έληαζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ λαπηεξγαηώλ.  

Γηα όινπο απηνύο ηνπο ιόγνπο δελ αλαγλσξίδνπκε ην απν-
ηέιεζκα ησλ εθινγώλ.   

Καινύκε ηνπο λαπηίινπο πινηάξρνπο λα πάξνπλ ηελ ππόζε-
ζε ζηα ρέξηα ηνπο, λα εληζρύζνπλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ηε 
δξάζε ηεο ΓΑΔΠ ζηα θαξάβηα θαη ζηα ζσκαηεία γηα ηελ αλα-
ζύληαμε ηνπ εξγαηηθνύ θηλήκαηνο.  

ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΕ ΣΑΞΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ 

Δικούς τους νόμους  

εφαρμόζουν οι εφοπλιστές  

Ζ λαπηηιηαθή εηαηξεία GOLDEN UNION SHIPPING CO 

SA ζπκθεξφλησλ ηνπ νκίινπ, ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΔΔ, Θ. 
Βεληάκε, πινπνηεί «ληε θάθην» ηηο πξνηάζεηο ησλ εθνπιη-
ζηψλ. Τπνγξάθεη Αηνκηθέο πκβάζεηο κε Έιιελεο λαπηεξ-
γάηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ κάγεηξα, κε 
κηζζφ φπσο επηθαιείηαη ηεο ITF – IBF, κε βαζηθφ κηζζφ 
601,00 USD θαη 44 ψξεο εβδνκαδηαία εξγαζία. Παξαβηάδεη 
ηελ Δ ειιεληθψλ πνληνπφξσλ πινίσλ πνπ είλαη 
1.117,35 επξψ θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο, πνπ είλαη 40 ψξεο 
ηελ εβδνκάδα. 

Δπηβεβαηψλεηαη ε θαηεχζπλζε ησλ εθνπιηζηψλ θαη ηεο 
ζπγθπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ – ΑΝΔΛ γηα θαηάξγεζε ησλ Δ, 
ησλ θνηλσληθναζθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ηεο δηάιπζεο 
ηνπ  ΝΑΣ. Γηακνξθψλεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. έλα 
εξγαζηαθφ θαζεζηψο θνηλσληθήο δνχγθιαο, πνπ ζα ηζρχεη ν 
λφκνο ηνπ θεθαιαίνπ. 

Απνθηνχλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα νη απεξγηαθέο θηλεηνπνηή-
ζεηο θαη ε πξφηαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ λαπηεξγαηηθψλ ζσ-
καηείσλ, πνπ είλαη ελάληηα ζηελ «καχξε» αλαζθάιηζηε 
εξγαζία θαη είλαη: «Σν ζχλνιν ησλ πινίσλ πνπ ππφθεηληαη 
ζην λ.27/1975 λα θαηαζέηνπλ ζην ΓΔΝΔ ηηο θαηαζηάζεηο 
πιεξψκαηνο (crew list) θαη ζε θάζε αληηθαηάζηαζε ηνπ 
πιεξψκαηνο λα λαπηνινγνχληαη απφ ην ΓΔΝΔ φινη νη λαπ-
ηεξγάηεο κε Δ θαη θνηλσληθναζθαιηζηηθή πξνζηαζία». 

Οη απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο λα γίλνπλ ππφζεζε ηνπ 
ζπλφινπ ησλ λαπηεξγαηψλ θαη ησλ άιισλ εξγαδνκέλσλ. 

27 Γελάξε 2016 - Οη Γηνηθήζεηο ησλ σκαηείσλ 
ΠΔΜΔΝ - ΣΔΦΔΝΩΝ - ΠΔΔΜΑΓΔΝ 

Προκαλούν οι εφοπλιστές 

με την ελεημοσύνη τους 

Ζ Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ απνθάζηζε ηελ ίδξπζε 
«κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο» κε ηελ επσλπκία «πλ-
έλσζηο» γηα ηελ ελίζρπζε, φπσο δηαηείλεηαη, ηνπ θνηλσλη-
θνχ ηεο έξγνπ, κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο (!) πξν-
θαιψληαο θάζε ινγηθφ άλζξσπν. Απφ ηελ άιιε, επηδηψθεη 
ηελ θαηάξγεζε ησλ ..Δ., ησλ θαηψηεξσλ πιεξσκάησλ, 
ηελ θαηάξγεζε ηνπ ΝΑΣ θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπ. Απαζρν-
ινχλ 100.000 αλαζθάιηζηνπο λαπηεξγάηεο, πνπ δελ θνξν-
ινγνχληαη θαη δελ πιεξψλνπλ αζθάιεηα. Απνιακβάλνπλ 
πξνθιεηηθέο θνξναπαιιαγέο. 

Πηζηεχνπκε φηη βαζηθή αλάγθε ησλ αλζξψπσλ είλαη ε 
εξγαζία, πνπ ε Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ αξλείηαη 
ζηνπο Έιιελεο λαπηηθνχο θαη φρη ε ειεεκνζχλε θη απηή 
καθξηά απφ ηνλ Πεηξαηά, γηα λα κε δεκηνπξγνχληαη αξλεηη-
θνί ζπλεηξκνί γηα ην Δθνπιηζκφ. 

Νηξνπή ζαο!! αο βιέπνπλε!!! 
9 Φιεβάξε 2016 - Οη Γηνηθήζεηο ησλ σκαηείσλ 

ΠΔΜΔΝ - ΣΔΦΔΝΩΝ - ΠΔΔΜΑΓΔΝ - ΠΔ/ΝΑΣ 

Έ λα απφ ηα πνιιά δίθαηα  
αηηήκαηα ησλ ζπνπδα-

ζηψλ ησλ ΑΕΝ, ηθαλνπνηήζεθε 

κεηά απφ καθξφρξνλε δηεθδίθεζε 
απφ ηελ «Αγωληζηηθή Δλόηεηα 
Ξινηάξρωλ – Κεραληθώλ» θαη 
ζπληνληζκφ ηεο δξάζεο ησλ 
ζπνπδαζηψλ κε ηελ  δηνίθεζε  ηεο 

ΞΔΚΔΛ. 

Πξφθεηηαη γηα ηε δπλαηφηεηα 
κεηαθίλεζεο ησλ ζπνπδαζηψλ ηεο 
ΑΕΝ/ Αζπξνπχξγνπ κε κεησκέλν 

εηζηηήξην κε ηηο αζηηθέο ζπγθνηλσ-
λίεο ηνπ ΟΑΣΑ, πνπ είρε δηαθνπεί 
ην 2011, καδί κε ηε ζίηηζε θ.ά. 
πεξηθνπέο, πνπ θφξησζαλ ζηνπο 
ζπνπδαζηέο θαη ηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο ζεκαληηθά επηπιένλ 
βάξε, πνπ αλαινγνχλ ζην 
θξάηνο θαη ηνπο εθνπιηζηέο. 

Η ζρεηηθή ΚΥΑ, δεκνζηεχ-

εηαη ζην ΦΕΚ, Τεχρνο Δεχηε-
ξν, Αξ. Φχιινπ 2936, 31 
Δεθεκβξίνπ 2015, Αξηζκ. 
2232. 11/39299/2015 (5), 
«Πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθα-

ζία ρνξήγεζεο ηεο παξνρήο 
κεησκέλνπ εηζηηεξίνπ κεηαθί-
λεζεο ζηνπο ζπνπδαζηέο ηεο 
ΑΕΝ Αζπξνπχξγνπ». 


