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Μ ε αθνξκή ηελ παξαπέξα ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ΟΛΠ από 
ηελ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ, εμέιημε πνπ αθνξά ηνπο 

ζηξαηεγηθνύο ζρεδηαζκνύο ησλ κνλνπσιίσλ θαη πξνζζέηεη λέα 
βάζαλα ζηε δσή ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ ιανύ, ε Κνκκαηηθή 
Οξγάλσζε Αηηηθήο ηνπ ΚΚΔ έρεη αλαιάβεη κηα ζεηξά πξσηνβνπ-
ιηώλ - παξεκβάζεσλ γηα λα ελεκεξώζεη ην ιαό ηνπ Πεηξαηά, λα 
αλαδείμεη ηελ νπζία ησλ εμειίμεσλ, θαζώο θαη ην πνηα ζα πξέπεη 
λα είλαη ε ιατθή απάληεζε. 

ηαζκόο απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο ήηαλ      
ε εθδήισζε πνπ δηνξγάλσζε ε ΚΟ Αηηη-
θήο ηελ Κπξηαθή 21/2, κε νκηιεηή ηνλ ΓΓ 
ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ, Γεκήηξε Κνπηζνύκπα, 
θαη ζέκα «Οη εμειίμεηο ζην Ληκάλη ηνπ Πεη-
ξαηά θαη ε πξόηαζε ηνπ ΚΚΔ». Ζ θαηάκε-
ζηε αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ ΟΛΠ ζηελ 
Αθηή Μηανύιε θαη νη γεκάηνη γύξσ ρώξνη 

ήηαλ ε απηή απόδεημε γηα ην ελδηαθέξνλ πνπ δείρλνπλ νη εξγα-
δόκελνη, νη άλεξγνη, νη απηναπαζρνινύκελνη ηεο πεξηνρήο γηα 
ηηο πξνηάζεηο ηνπ ΚΚΔ. 

Δίρε πξνεγεζεί ε καδηθή εθδήισζε πνπ είραλ δηνξγαλώζεη νη 
ΚΟΒ Κεξαηζηλίνπ - Γξαπεηζώλαο ηεο ΚΟ Αηηηθήο ηνπ ΚΚΔ γηα 
ηελ πεξηνρή ησλ «Ληπαζκάησλ» θαη έπεηαη ζπλέρεηα. 

(Σσνέτεια ζηη ζελίδα 3) 

 

Ο η θεηηλέο Γεληθέο πλειεύ-
ζεηο θαη νη αξραηξεζίεο 

ζηα λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία δηεμά-
γνληαη ζε ζπλζήθεο έληαζεο ηεο 
αληηιατθήο πνιηηηθήο, κε ηελ    
θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ λα 
ζπλερίδεη όπσο θαη νη πξνθάην-
ρνί ηεο, ηελ επίζεζε ζε βάξνο 
ησλ εξγαδνκέλσλ, γηα ηελ ελί-
ζρπζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο 
θαη θεξδνθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ, 
ζηηο θαηεπζύλζεηο ηεο ΔΔ, ηνπ 
ΓΝΣ θαη ηε ρώξα καο λα βξίζθε-
ηαη ζην επίθεληξν ησλ ηκπεξηαιη-
ζηηθώλ αληαγσληζκώλ δεκηνπξ-
γώληαο επηθίλδπλεο εμειίμεηο. 

Ζ δηάιπζε ηεο θνηλσληθήο    
αζθάιηζεο, ηνπ ΝΑΣ θαη ησλ 
άιισλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ ησλ 
λαπηεξγαηώλ είλαη άξξεθηα ζπλ-
δεκέλα κε ηε θαηάξγεζε ησλ 
..Δ., ηελ αλαηξνπή ησλ εξγαζηα-
θώλ ζρέζεσλ, ηελ δηεύξπλζε ηεο 
«καύξεο» αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο 
ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο πινίσλ. 

Με ηελ ζπκκεηνρή καο ζηηο 
Γεληθέο πλειεύζεηο, ζπλνιηθά 
ζηε δσή θαη ηελ δξάζε ησλ        
ζσκαηείσλ, ζπκβάινπκε ζηελ 
θαιύηεξε νξγάλσζε γηα ηελ  
αληηκεηώπηζε ησλ νμπκκέλσλ 
πξνβιεκάησλ. 

 

ηελ ΠΔΜΔΝ ε Α’ ηαθηηθή     
Γεληθή πλέιεπζε ζα πξαγκαην-
πνηεζεί ηελ Σεηάξηε 30 Μάξηε, 
ώξα 10:30  ην πξσί ζηελ         
αίζνπζα ηνπ ζσκαηείνπ, Μπνπ-

κπνπιίλαο 21. 

 ηελ ΠΔ - ΝΑΣ ε εηήζηα      
Γεληθή πλέιεπζε γίλεηαη ηελ 
Πέκπηε 22 Μάξηε ώξα 10:30       
ην πξσί ζηελ αίζνπζα ηεο ΠΝΟ, 

Κνινθνηξώλε 132. 

 ηνλ ΣΔΦΔΝΧΝ ε Α΄ ηαθηη-
θή Γεληθή πλέιεπζε ζα γίλεη ηελ 
Πέκπηε 31 Μάξηε ώξα 12:00      
ην πξσί ζηελ αίζνπζα ηνπ       

ζσκαηείνπ,  Ννηαξά  108.   

 ηελ ΠΔΔΜΑΓΔΝ (κάγεηξνη)      
ε Α’ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε  
πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Σξίηε       
15 Μάξηε ελώ ζπλερίδνληαη νη 
αξραηξεζίεο, πνπ ιήγνπλ ζηηο      
8 Απξίιε, βιέπε ζρεηηθό άξζξν 

ζηε ζειίδα 2. 

Αξραηξεζίεο δηεμάγνληαη θαη 

ζηελ ΠΔΝΖΔΝ (ειεθηξνιόγνη)  

κε έλαξμε ηεο ςεθνθνξίαο ηελ 

Γεπηέξα 28 Μάξηε θαη ιήμε ηελ 

Σεηάξηε 6 Ηνύιε, βιέπε ζρεηηθό 

άξζξν  ζηε  ζειίδα  2. 

Ζ  ζπλερηδφκελε εδψ θαη        
5 ρξφληα ηκπεξηαιηζηηθή 

επέκβαζε ησλ ΖΠΑ, ΝΑΣΟ θαη ΔΔ, 
Σνπξθίαο, Ηζξαήι θαη ησλ κνλαξ-
ρηψλ ηνπ Κφιπνπ ζηε πξία, πνπ 
έρεη νδεγήζεη ζην ζάλαην εθαηνληά-
δεο ρηιηάδεο αλζξψπνπο θαη ζηελ 
πξνζθπγηά, ζηελ εμαζιίσζε εθα-
ηνκκχξηα άιινπο, πεξλά ζε κηα λέα 
θάζε φμπλζεο.  

Σν Πξνζθπγηθφ - Μεηαλαζηεπηη-
θφ πξφβιεκα πξνζιακβάλεη  εθξε-
θηηθέο δηαζηάζεηο. Υηιηάδεο νη     
εγθισβηζκέλνη άλζξσπνη απφ ην 
θιείζηκν ησλ ζπλφξσλ γεηηνληθψλ 
ρσξψλ πνπ ηνπο      
εκπνδίδεη λα θχγνπλ 
απφ ηε ρψξα καο. Κπ-
θιψκαηα  θαη ξαηζηζηη-
θέο νκάδεο  πνπ δξνπλ 
ζε βάξνο ησλ πξν-
ζθχγσλ. Απηή είλαη      
ε δνθεξή πξάγκα-      
ηηθφηεηα.  

Με αθνξκή ην Πξν-

ζθπγηθφ εθδειψλνληαη 

θφληξεο αλάκεζα ζε 
θξάηε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη φρη κφλν. 

Καλείο δελ κπνξεί λα 

πξνβιέςεη ηελ εμέιημε, φκσο είλαη 

θαλεξφ φηη δχζθνια κπνξεί λα  

ειεγρζεί έλα θαηλφκελν πνπ γελληέ-

ηαη απφ ηνπο ηκπεξηαιηζηηθνχο πν-
ιέκνπο, ην ίδην ην θαπηηαιηζηηθφ 

ζχζηεκα θαη ηηο αληηθάζεηο ηνπ. 

Ζ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ 
κπξνζηά ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε 

«θσλάδεη» γηα ηε κε ηήξεζε ησλ 
απνθάζεσλ θαη ησλ ζπκθσληψλ 

ηεο ΔΔ (πλζήθε έλγθελ, Γνπβιί-
λν 2 θ.ιπ.). Όκσο, αθξηβψο ε ηήξε-
ζε απηψλ ησλ απνθάζεσλ θαη     

ησλ ζπκθσληψλ είλαη πνπ νμχλνπλ 
ην πξφβιεκα.  

Ο η ηειεπηαίεο εμειίμεηο κε ηελ 
εκπινθή ηνπ ΝΑΣΟ ζην 

Αηγαίν κε πξφζρεκα ηε "θχιαμε" 
ησλ ειιελνηνπξθηθψλ ζπλφξσλ θαη       
ηεο "αληηκεηψπηζεο ησλ πξνζθπγη-
θψλ ξνψλ", επηβεβαηψλνπλ φηη 
πξφθεηηαη γηα θίλεζε πνπ ρξεζηκν-
πνηεί ην πξνζθπγηθφ πξφβιεκα γηα       
λα εδξαηψζεη ην ΝΑΣΟ ζην Αηγαίν 
θαη ηελ Αλαηνιηθή. Μεζφγεην, ζην 
πιαίζην γεληθφηεξσλ ζηνρεχζεσλ 
θαη αληαγσληζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη 
κε ηελ  θαηάζηαζε  πνπ  δηακνξθψ-
λεη ν πφιεκνο ζηε πξία θαη          
νη ηκπεξηαιηζηηθνί ζρεδηαζκνί ζηε   
Ληβχε  θ.ά. 

Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε έρεη επζχ-
λε, γηαηί νπζηαζηηθά ζπκκεηέρεη ζε 
φια ηα ζηάδηα γέλλεζεο θαη δηφ-
γθσζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. ηεξίδεη, 
φπσο θαη νη πξνεγνχκελεο, ηα       
ηκπεξηαιηζηηθά ζρέδηα ηεο ΔΔ θαη 
ηνπ ΝΑΣΟ ζηε πξία, φπσο επηβε-
βαηψλεη θαη ην «θφθθηλν ραιί» ζηε 
ΝΑΣΟηθή δξάζε ζην Αηγαίν. ηεξί-
δεη ηηο πλζήθεο έλγθελ, ηνπ Γνπ-
βιίλνπ, ηηο απνθάζεηο ηεο ΔΔ. Σελ 
ίδηα ψξα, φια ηα αζηηθά θφκκαηα 
ζπκθσλνχλ θαη απνδέρνληαη ηελ 
πνιηηηθή ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΝΑΣΟ ζην 
Πξνζθπγηθφ θαη ζηελ πεξηνρή ηεο 
Μ. Αλαηνιήο.  (Σπλέρεηα ζηε ζει. 2) 

Κ αζώο ε δηαπξαγκάηεπζε θπβέξ-
λεζεο ΤΡΗΕΑ – ΑΛΔΙ κε ην θνπ-

αξηέην (ΔΔ - ΔΘΣ - ΔΚ - ΓΛΣ) κπαίλεη 

ζηελ ηειεπηαία θάζε, κε ζηόρν ην ζρέ-
δην - ιαηκεηόκνο γηα ην αζθαιηζηηθό λα 
θηάζεη κέρξη ην ηέινο ηνπ κήλα ζηε 
Βνπιή, όια καξηπξνύλ όηη ε αξρηθή  
απαξάδεθηε πξόηαζε ηεο θπβέξλεζεο 

γίλεηαη αθόκα ρεηξόηεξε γηα ηα αζθαιη-
ζηηθά δηθαηώκαηα ησλ λαπηεξγαηώλ,         
γεληθόηεξα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ  
ζπληαμηνύρσλ   

Απνδείρηεθε όηη ζηηο βδνκάδεο πνπ κεζν-
ιάβεζαλ από ηε δεκνζίεπζε ηνπ αξρηθνύ 

ζρεδίνπ, θπβέξλεζε θαη «θνπαξηέην» 
έζηεζαλ ηε «δηαπξαγκάηεπζε» κε βαζηθή 
επηδίσμε λα θεξδίζνπλ ρξόλν, λα απνπξνζα-
λαηνιίζνπλ ηνπο εξγαδόκελνπο, πνπ θηλεην-
πνηήζεθαλ καδηθά 

ηνπο πξνεγνύκελνπο 
κήλεο, λα απνζπά-
ζνπλ ηελ αλνρή 
ηνπο, λα θαιιηεξγή-
ζνπλ ηελ απηαπάηε 

όηη κπνξεί λα γίλεη 
«θάηη θαιύηεξν», 
ελώ ζηελ πξαγκαηη-
θόηεηα απηό πνπ  
κεζνδεπόηαλ ήηαλ  
ην βάζεκα ησλ      

αλαηξνπώλ. 
ην ηξαπέδη ηεο 

δ ηαπξαγκάηεπζεο 
έρνπλ ηεζεί πξόζζε-
ηα κέηξα ζε απηά 

πνπ πξνβιέπεη ε 
πξόηαζε ηεο θπβέξλεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

Ζ δξακαηηθή κείσζε ζε ζρέζε κε ην 
ηζρύνλ θαζεζηώο ησλ λέσλ ζπληάμεσλ, 
αιιά θαη ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ ήδε ζπ-

ληαμηνύρσλ. Απηό επηρεηξείηαη λα γίλεη κέ-
ζα από ηελ παξαπέξα κείσζε ηνπ πνζνζηνύ 
αλαπιήξσζεο ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζύληαμεο 
πνπ ζα πξνέξρεηαη από ηηο εηζθνξέο ησλ 
αζθαιηζκέλσλ (αληαπνδνηηθό κέξνο). 

Έηζη, ελώ ζηελ θπβεξλεηηθή πξόηαζε ην 
πνζνζηό αλαπιήξσζεο έρεη νξηζηεί π.ρ. ζην 
29% γηα ηα 30 ρξόληα Αζθάιηζεο (αληί ηνπ 
60% ζην ηζρύνλ θαζεζηώο) ή ζην 38% γηα 
ηα 35 ρξόληα Αζθάιηζεο (αληί γηα 70% ζην 
ηζρύνλ), ηώξα αθόκα θαη απηό ην κίδεξν  

πνζνζηό αλαπιήξσζεο, πνπ νδεγεί ζε         
κεηώζεηο κέρξη θαη ζην κηζό, ζπδεηείηαη λα 
είλαη  αθόκα  κηθξόηεξν. 

 Σν δεύηεξν ζεκείν πνπ ζπδεηείηαη γηα 

λα ζπξξηθλσζνύλ αθόκα πεξηζζόηεξν νη  

ζπληάμεηο κε ην λέν ζύζηεκα - πάληα ζε 

ζρέζε κε ηελ αξρηθή θπβεξλεηηθή πξόηαζε -
αθνξά ζηε ιεγόκελε «εζληθή ζύληα-
με», ην ύςνο ηεο αιιά θαη ηηο πξνϋπν-

ζέζεηο απόδνζήο ηεο. Έηζη, έρεη ηεζεί δή-
ηεκα αλ ε αληαπνδνηηθή ζύληαμε ζα δίλεηαη 
γεληθά ζε όζνπο ζεκειηώλνπλ δηθαίσκα ζπ-
ληαμηνδόηεζεο ή αλ ζα ηεζνύλ εηζνδεκαηηθά 
ή πεξηνπζηαθά θξηηήξηα. ε κηα ηέηνηα πεξί-

πησζε, ελλνείηαη όηη ν αξηζκόο ησλ δηθαηνύ-
ρσλ ζα κεησζεί θαη δελ ζα αθνξά όινπο 
ηνπο κειινληηθνύο ζπληαμηνύρνπο. 

 Επηπιένλ, εμεηάδεηαη αλ ε «εζληθή» 

ζύληαμε ζα δίλεηαη ζηε βάζε ηεο 
15εηίαο ή αλ ζα νξηζηεί ε ζπκπιήξσζε 

ηεο 20εηίαο σο πξνϋπόζεζε γηα ηελ θα-
ηαβνιή νιόθιεξνπ ηνπ πνζνύ ησλ 384 
επξώ (6.000 εκέξεο Αζθάιηζεο, αληί 
ησλ 4.500 εκεξώλ Αζθάιηζεο). 

Ζ κείσζε ησλ ήδε θαηαβαιιόκελσλ 
ζπληάμεσλ. Πνιηνξθεηηθό θξηό πξνο απηήλ 
ηελ θαηεύζπλζε ζα απνηειέζεη ε ιεγόκελε 

«πξνζσπηθή δηαθνξά», ε νπνία ζα πξνθύςεη 
από ηνλ επαλππνινγηζκό ησλ ζπληάμεσλ 
πνπ ήδε θαηαβάιινληαη. Από ηελ πξώηε 
ζηηγκή, είρε επηζεκαλζεί όηη ν επαλππνινγη-
ζκόο ησλ ζπληάμεσλ πνπ απνδίδνληαη κόλν 

«αζώνο» δελ είλαη. 

Ο ηζρπξηζκόο ηεο θπβέξλεζεο όηη νη      
ζπληάμεηο ζα ππνινγηζηνύλ εμαξρήο κε ην 
λέν ζύζηεκα, αιιά δελ ζα πεξηθνπνύλ,   

αθνύ ηα λέα πνζά πνπ ζα πξνθύςνπλ ζα 
ζπλερίζνπλ λα δίδνληαη σο «πξνζσπηθή δηα-
θνξά» ηνπιάρηζηνλ έσο ην 2018, δελ έπεηζε 
ηόηε θαη ην ίδην ηζρύεη θαη ηώξα. Πνιύ πεξηζ-
ζόηεξν πνπ κεηά ην 2018 ε «πξνζσπηθή 

δηαθνξά» νδεύεη πξνο εμαθάληζε, θαζώο 
δελ ππάξρεη θακία αζθαιηζηηθή δηθιίδα,  
νύηε ζηελ αξρηθή πξόηαζε ηεο θπβέξλεζεο. 

Σα πξάγκαηα όκσο εμειίζζνληαη πξνο ην 
ρεηξόηεξν, κε δεδνκέλν όηη ε δέζκεπζε ηεο 
θπβέξλεζεο γηα πεξηθνπή ηεο ζπληαμηνδνηη-
θήο δαπάλεο θαηά 1,8 δηζ. θέηνο θαη κε 
πξόζζεηα πνζά γηα ηε δηεηία 2017 - 2018, 
είλαη απηή πνπ ηειηθά ζα θαζνξίζεη θαη ηελ 

ηειηθή απόθαζε γηα ηηο ζεκεξηλέο ζπληάμεηο. 

Καραίξη ζε ζπληάμεηο  

πάλσ από 1.300 επξώ 

Η επηκνλή γηα «πιο ζηενή 
ζύνδεζη ειζθορών και παρο-
χών», πνπ ε θπβέξλεζε γηα επλό-
εηνπο ιόγνπο ηελ απνδίδεη ζηνπο 

«ζθιεξνύο δαλεηζηέο», δελ κπνξεί 
λα θξύςεη ηηο δηθέο ηεο επζύλεο, 
θαζώο απηή ηε ζύλδεζε ηελ     
ζπκπεξηέιαβε σο βαζηθό ραξαθηε-
ξηζηηθό ζην λέν Αζθαιηζηηθό.       

Η ζπρλή επίθιεζε από ηα θπβεξ-
λεηηθά ζηειέρε ηεο «ηζνλνκίαο» 
θαη ηεο «δηθαηνζύλεο» θαη πσο δελ πξέπεη 
δήζελ νη λέεο γεληέο «λα πιεξώζνπλ» γηα 
ηνπο ζπληαμηνύρνπο, είλαη αθξηβώο απηό ην 

πξνπαγαλδηζηηθό ππόβαζξν γηα λα επηβιε-
ζνύλ κεηώζεηο θαη ζηνπο ζεκεξηλνύο ζπληα-
μηνύρνπο, αθνύ, ζύκθσλα κε ηνλ επαλππν-
ινγηζκό, απηέο δελ ηηο δηθαηνύληαη. 

Απηό αθξηβώο επηβεβαηώλεη θαη ε δήισζε 

ηνπ ίδηνπ ηνπ ππνπξγνύ Εξγαζίαο  κεηά ηε 
ζπλάληεζε κε ην "θνπαξηέην", όηη δελ ζα 
ππάξμεη πξνζηαζία γηα πνζά ζπληάμεσλ 
(αζξνηζηηθά θύξησλ θαη επηθνπξηθώλ) 

άλσ ησλ 1.300 επξώ. 

Η θπβέξλεζε θάλεη ιόγν γηα δήζελ «ππο-
στασία των κύπιων συντάξεων», αιιά όρη 
απηώλ πνπ ε ίδηα ζεσξεί «πςειέο». Γη' απηό 
έρεη πξνεμνθιήζεη ηελ παξαπέξα πεξηθν-
πή ησλ επηθνπξηθώλ, κε κόλν δεηνύκελν 
ην βάζνο απηήο ηεο πεξηθνπήο. Γη' απηό έρεη 

σο «εθεδξεία» ηε κείσζε ησλ εθάπαμ, ηα 
νπνία έρνπλ παγώζεη θαη δελ απνδίδνληαη 
εδώ θαη 2,5 ρξόληα. Ιαη όια απηά, παξάιιε-
ια κε ηελ πξόβιεςε - πξόηαζε γηα αύμεζε 
ησλ εηζθνξώλ ζηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο ζε 

εθαηνκκύξηα αζθαιηζκέλνπο. 

Κ πβέξλεζε - «θνπαξηέην» πξνσ-
ζνύλ  ηε  ρεηξνηέξεπζε ησλ όξσλ 

αζθάιηζεο - ζπληαμηνδόηεζεο θαη ησλ 

λαπηεξγαηώλ, ηε δηάιπζε ηνπ  ΛΑΣ, ηνπ 
ΘΔΑΛ, ησλ Σακείσλ Πξόλνηαο, ηνπ Οί-
θνπ Λαύηε, ηηο πξνθιεηηθέο απαηηήζεηο 
πνπ ρξόληα ζέηνπλ νη εθνπιηζηέο, γηα 
θξαηηθή ρξεκαηνδόηεζε ησλ εξγνδνηη-

θώλ εηζθνξώλ ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία 
ησλ λαπηεξγαηώλ, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο     
αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο θεξδνθνξίαο 
ηνπ εθνπιηζηηθνύ θεθαιαίνπ.  

 Η καδηθή αλεξγία, ε θαηάξγεζε ησλ     
.. Εξγαζίαο (από ην 2010 νη εθνπιηζηέο 

δελ ππνγξάθνπλ ηηο θιαδηθέο ..Ε.) ην  
λέν αζθαιηζηηθό έθηξσκα, ε θνξνιεζηεία 
θ.ά. νμύλνπλ ζην έπαθξν όια ηα πξνβιήκα-
ηα ησλ λαπηεξγαηώλ  

 Οη δεκαγσγηθέο δειώζεηο ηεο θπβέξλε-

ζεο γηα θόθθηλεο γξακκέο γηα ην αζθαιηζηη-
θό, απνδείρηεθαλ γηα άιιε κηα θνξά           
θάιπηθεο. 

 Πξνβιήκαηα πξνθαιεί ε ππνηαθηηθή ζηά-
ζε ηνπ λένπ θαη ηνπ παιηνύ εξγνδνηηθνύ – 

θπβεξλεηηθνύ ζπλδηθαιηζκνύ ηεο πιεηνςε-
θίαο ηεο ΠΜΟ (ΔΑΙΕ - ΠΑΙΕ - ΛΕΣΑ – 
ΑΠ), πνπ ηε δηαπεξλά ε γξακκή ζηήξημεο 
ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ εθνπιηζηηθνύ θεθαιαί-
νπ, ιεηηνπξγεί σο πέκπηε θάιαγγα ζην εξ-
γαηηθό θίλεκα. Όρη κόλν γηαηί ζε πνιιέο πε-

ξηπηώζεηο ιεηηνπξγεί σο πξνέθηαζε ηνπ εξ-
γνδνηηθνύ θαη θξαηηθνύ κεραληζκνύ αιιά 
γηαηί αλαπαξαγάγεη θαη δηαδίδεη ζηηο γξακκέο 
ησλ λαπηεξγαηώλ – ηεο εξγαηηθήο ηάμεο όιε 
ηελ ηδενινγηθή θαη πνιηηηθή επηρεηξεκαηνιν-

γία ηα δηιήκκαηα θαη ηνπο εθβηαζκνύο ησλ 
εθνπιηζηώλ, ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο ΕΕ. 

Από ηελ άιιε, ε παξέκβαζε ηνπ νπνξ-
ηνπληζκνύ ζην εξγαηηθό ζ.θ. δπζρεξαίλεη ηε 
ζπγθέληξσζε εξγαηηθώλ δπλάκεσλ απέλαληη 

ζηε θπξίαξρε πνιηηηθή, ελώ πνιιέο θνξέο 
αμηνπνηείηαη θαη σο ν πην θαηάιιεινο 
«αγσγόο» πξνώζεζεο ησλ επηινγώλ ησλ  
εθνπιηζηώλ θαη γεληθόηεξα ηεο αζηηθήο     
ηάμεο. Υαξαθηεξηζηηθόο γη’ απηό ην ηειεπηαί-

ν είλαη ν ξόινο ησλ δπλάκεσλ ηεο ΑΜΣΑΡ-
ΤΑ ζην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα. Απνηέιεζαλ   
βαζηθό ζηήξηγκα αλάδεημεο ηνπ ΤΡΘΖΑ ζηελ 
δηαθπβέξλεζε θαη κεηά από ηελ επίηεπμε 
απηήο ηεο θπβεξλεηηθήο ελαιιαγήο απνηέιε-
ζαλ βαζηθό ζπλδηθαιηζηηθό ζηήξηγκα ηεο 

αζηηθήο δηαπξαγκάηεπζεο, πνπ θαηάιεμε ζηε 
ζπκθσλία  θπβέξλεζεο ΤΡΘΖΑ – ΑΜΕΚ κε 
ην θνπαξηέην γηα ην 3ν Λλεκόλην. ΑΜΣΑΡΤΑ 
θαη ΤΡΘΖΑ ζην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα ιεη-
ηνπξγνύλ σο ζπγθνηλσλνύληα δνρεία, θαηέ-

βαηλαλ θαη θαηεβαίλνπλ ζε θνηλά πιαίζηα, ε 
ζπλεξγαζία ηνπο θηάλεη κέρξη λα ζρεκαηί-
δνπλ θνηλά ςεθνδέιηηα. Η ζύκπιεπζε ηεο 
ΑΜΣΑΡΤΑ κε ηηο δπλάκεηο ηνπ ΤΡΘΖΑ ζην 
ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα επεθηείλεηαη θαη ζηελ 

από θνηλνύ ερζξόηεηα ηνπο απέλαληη ζην 
ΘΘΔ κε ρπδαίν αληηθνκκνπληζκό θαη ζην 
ΠΑΚΔ κε ππνλνκεπηηθή - ύπνπιε δξάζε.  

Όινη ζηε 48σξε απεξγία! 

Η  θπβεξλεηηθή πξόηαζε γηα ην Αζθαιη-

ζηηθό, κόλν ρεηξόηεξε κπνξεί λα γίλεη κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο.      

Δελ ππάξρνπλ πιένλ πεξηζώξηα νύηε γηα 

απηαπάηεο πεξί «βειηησηηθώλ πξνηάζεσλ» 

από ηελ θπβέξλεζε, νύηε γηα αλακνλή.        

Κπξνζηά ζε απηέο ηηο εμειίμεηο ηα  

ηαμηθά ζσκαηεία ΠΔΚΔΛ - ΣΔΦΔΦΔΛ-

ΩΛ - ΠΔΔΚΑΓΔΛ θαη ΠΔ - ΛΑΣ, νη δπ-

λάκεηο πνπ ζπζπεηξώλνληαη ζην ΠΑΚΔ, 

θαινύλ ηνπο λαπηεξγάηεο όισλ ησλ 

θιάδσλ λα ζπκκεηέρνπλ καδηθά ζηε 

πξνεηνηκαζία ηεο 48σξεο απεξγίαο,  

ελάληηα ζην αληεξγαηηθό ζρέδην γηα ην 

αζθαιηζηηθό. 

Η θιηκάθσζε ηεο πάιεο ελάληηα ζην      

αληηαζθαιηζηηθό έθηξσκα ηεο θπβέξλεζεο, 

γηα αμηνπξεπείο ζπληάμεηο, δεκόζηα δσξεάλ 

πγεία πεξίζαιςε, γηα όινπο,  γηα  ηνπο λαπ-

ηεξγάηεο, ηελ εξγαηηθή ηάμε, ηνπο κηθξνκε-

ζαίνπο «απηναπαζρνινύκελνπο» θαη ηε 

θησρή αγξνηηά απνθηά ζήκεξα ραξαθηήξα 

θαηεπείγνληνο. 

 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΤΜΕ  

 Λα απνζπξζεί ην λνκνζρέδην ιαηκε-

ηόκνο γηα ην αζθαιηζηηθό. 

 Λα κε ςεθηζηεί ην κλεκόλην λαπηη-

ιηαθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ειιελη-

θήο θαη ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο.   

 Λαπηνιόγεζε κε Δ θαη αζθάιηζε 

ζην ΛΑΣ ζηα ππό ειιεληθή ζεκαία θαη 

ζηα ειιελόθηεηα. 

 Θνηλσληθή Αζθάιηζε γηα όινπο,     

απνθιεηζηηθά δεκόζηα θαη ππνρξε-

σηηθή. 

 Θαηάξγεζε όισλ ησλ αληηαζθαιη-

ζηηθώλ λόκσλ. Αύμεζε όισλ ησλ ζπ-

ληάμεσλ κε απνθαηάζηαζε ησλ απσ-

ιεηώλ θύξησλ θαη επηθνπξηθώλ ζπληά-

μεσλ, ηεο 13εο θαη ηεο 14εο ζύληαμεο. 

Απνθαηάζηαζε ησλ παξνρώλ ζηα επί-

πεδα  ηνπ 2009. 

 Λα πιεξώζνπλ ην θξάηνο θαη νη     

εθνπιηζηέο γηα ηα ειιείκκαηα ζην 

ΛΑΣ - ΘΔΑΛ. Θάιπςε, κε θξαηηθή 

ρξεκαηνδόηεζε, ηνπ ζπλόινπ ησλ 

απσιεηώλ. 

 Λα θαηαξγεζνύλ νη απμήζεηο ησλ  

εηζθνξώλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ επη-

βιήζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα. Αύμε-

ζε ησλ εθνπιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαη 

ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδόηεζεο. 

 Δληαίν, θαζνιηθό, απνθιεηζηηθά Γε-

κόζην θαη Γσξεάλ ζύγρξνλν ζύζηεκα  

Τγείαο – Πξόλνηαο. Λα ρξεκαηνδνηεί-

ηαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά από ην 

θξάηνο.  

 Πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο αζθά-

ιεηαο ζηνπο ρώξνπο  δνπιεηάο. 

 Σν δηάζηεκα ηεο αλεξγίαο λα αλα-

γλσξίδεηαη σο ζπληάμηκνο ρξόλνο.    

Λα βαξύλνληαη ην θξάηνο θαη νη       

εθνπιηζηέο.       

 

 

Η πμνεία ηεξ ηαληθήξ πάιεξ  
πενκάεη μέζα από μεγάιεξ θαη  
ζθιενέξ ακαμεηνήζεηξ με ηεκ  
αζηηθή ηάλε θαη ηα θόμμαηά ηεξ,  
με ημκ ενγμδμηηθό θαη θοβενκεηηθό 
ζοκδηθαιηζμό, παιηό θαη κέμ, με ημκ 
μπμνημοκηζμό, πμο πνμζανμόδεηαη 
δηανθώξ, αιιάδεη πνώμαηα θαη  
ζοκζήμαηα, πωνίξ κ’ αιιάδεη ηεκ 
μοζία ηωκ ζέζεώκ ημο, πμο βάζε 
ημοξ απμηειεί ε ηαληθή ζοκενγαζία.  
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(Σπλέρεηα από ηε ζειίδα 1) 
 

 ηε κέζε απηήο ηεο ηεξάζηηαο ζχγθξνπζεο      
ζπκθεξφλησλ βξίζθνληαη ν ειιεληθφο ιαφο, νη 

πξφζθπγεο, νη κεηαλάζηεο, νη ιανί ησλ ρσξψλ πνπ      
εκπιέθνληαη κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιινλ ηξφπν ζε απηήλ 
ηελ ππφζεζε.  

Σν εξγαηηθφ θαη ιατθφ θίλεκα ρξεηάδεηαη λα δπλα-
κψζεη ηε δηεζληζηηθή αιιειεγγχε, ηελ πάιε ελάληηα 
ζηνλ ηκπεξηαιηζηηθφ πφιεκν θαη ην ζάπην εθκεηαιιεπ-
ηηθφ ζχζηεκα πνπ ηνλ γελλά. ηα πιαίζηα απηήο ηεο 
δξάζεο πνπ εθδειψλεηαη θαζεκεξηλά κε πνιχκνξθεο 
θηλεηνπνηήζεηο έγηλαλ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα:  

Μαδηθή ζχζθεςε κε ζέκα «Οξγάλωζε ηεο πάιεο 
ελάληηα ζηελ παξνπζία ηνπ ΝΑΤΟ ζην Αηγαίν θαη ζηηο 
απνθάζεηο θπβέξλεζεο - ΕΕ - ΝΑΤΟ, πνπ θέξλνπλ 
ηνλ πόιεκν, ηνλ μεξηδωκό θαη ηελ πξνζθπγηά. Αιιε-
ιεγγύε ζηελ πάιε ηωλ ιαώλ θαη ζηνπο πξόζθπ-
γεο», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, 5/3, κε πξσηνβνπιία 
θιαδηθψλ ζπλδηθάησλ ηεο Αηηηθήο. Μεηά ηε ζχζθεςε 
αθνινχζεζε πνξεία σο ηα Πξνπχιαηα φπνπ έγηλε ζπγθέ-
ληξσζε θαη ζηε ζπλέρεηα πνξεία ζηα γξαθεία ηεο ΔΔ. 

πκβνιηθφο απνθιεηζκφο ηεο πχιεο ηνπ ππνπξγεί-
νπ Άκπλαο κε ζχλζεκα «ΕΕ και ΝΑΤΟ πολέμοσ 
ζσνδικάηο, κλείζηε ηώρα ηις βάζεις ηοσ θανάηοσ», 
απφ ηε  καδηθή θηλεηνπνίεζε πνπ δηνξγάλσζε, 25/2, 
ε Διιεληθή Δπηηξνπή γηα ηε Γηεζλή Ύθεζε θαη Δηξήλε 
(ΔΔΓΤΔ) θαη ζπκκεηνρή ηνπ  ΠΑΜΔ, ηεο  ΟΓΔ, 
ηεο  ΔΔΓΓΑ,  ηεο  ΟΒΑ  θαη  ηνπ  ΜΑ. 

Σαπηφρξνλα νη εξγαδφκελνη, ηα ιατθά ζηξψκαηα 
ρξεηάδεηαη λα δπλακψζνπλ ηελ αιιειεγγχε ζηνπο 
πξφζθπγεο θαη λα δηεθδηθήζνπλ αλζξψπηλνπο θαη 
αμηνπξεπείο ρψξνπο πξνζσξηλήο θηινμελίαο, κε       
επζχλε ηνπ ππνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο.  

 ηνλ Πεηξαηά, φπνπ ρηιηάδεο πξφζθπγεο θαη κε-
ηαλάζηεο απνβηβάδνληαη θαζεκεξηλά ζην ιηκά-

λη, θαζεκεξηλή είλαη ε παξνπζία πλδηθάησλ θαη Λατ-
θψλ Δπηηξνπψλ ηεο πεξηνρήο ζηνπο πξφρεηξνπο πξν-
ζθπγηθνχο θαηαπιη-
ζκνχο, πνπ ζηήζεθαλ 
ζην ιηκάλη θαη ζην θέ-
ληξν κεηεγθαηάζηαζεο 
ζην ρηζηφ, κνηξάδν-

ληαο απιφρεξα αιιειεγγχε θαη παξεκβαίλνληαο κε 
θάζε ηξφπν γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νμπκέλα πξνβιή-
καηα, αθνχ νη ζπλζήθεο  δηαβίσζεο  είλαη  άζιηεο. 

Σν πξσί ηεο Κπξηαθήο, 6 Μάξηε, ζην ιηκάλη βξέζε-
θαλ μαλά ηα ηαμηθά λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία γηα λα δηα-
λείκνπλ ηε βνήζεηα πνπ ζπγθέληξσζαλ ηηο πξνεγνχ-
κελεο κέξεο. Έμσ απφ ηελ πέηξηλε απνζήθε ηνπ 
ΟΛΠ, φπνπ θηινμελνχληαη πεξίπνπ 800 πξφζθπγεο 
θαη κεηαλάζηεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο Αθγαλνί, ηα 
ζπλδηθάηα άπισζαλ έλα παλφ κε ην ζχλζεκα 
«Αιιειεγγύε ζε πξόζθπγεο θαη κεηαλάζηεο» κε 
ηελ ππνγξαθή ΠΔΜΔΝ - ΣΔΦΔΝΧΝ - ΠΔΔΜΑΓΔΝ 
-  ΠΔΠΡΝ - ΠΔ-ΝΑΣ. 

Δθαηνληάδεο ζαθνχιεο κε ηξφθηκα θαη άιια είδε 
πξψηεο αλάγθεο κνηξάζηεθαλ ζηνπο πξφζθπγεο.     
Ξερσξηζηή δηαλνκή κε ηα αλάινγα είδε (πάλεο, βξεθη-
θά γάιαηα θ.ά.) έγηλε ζε καλάδεο κε κσξά παηδηά. 

Βαζηθφ δεηνχκελν είλαη ε απεπζείαο κεηαθνξά ησλ 
πξνζθχγσλ - κεηαλαζηψλ απφ ηηο ρψξεο πξψηεο 
ππνδνρήο θαη ηα λεζηά καο ζηα θξάηε ηειηθνχ πξννξη-
ζκνχ ηνπο. Ο ιαφο πξέπεη λα απαηηήζεη ηελ απνρψ-
ξεζε ηνπ ΝΑΣΟ απφ ηελ πεξηνρή θαη λα δπλακψζεη 
ηελ πάιε ηνπ ελάληηα ζε πνιέκνπο θαη επεκβάζεηο, 
ελάληηα ζηελ εκπινθή ηεο Διιάδαο ζε απηνχο ηνπο 
πνιέκνπο, πνπ μεξηδψλνπλ ηνπο ιανχο.  

ΕΞΩ το ΝΑΣΟ από το ΑΙΓΑΙΟ ! 

 Να ζηακαηήζνπλ νη μέλεο επεκβάζεηο θαη νη πφιεκνη 
απφ ΖΠΑ, ΝΑΣΟ, ΔΔ θαη φζσλ άιισλ εκπιέθνληαη. 

 Να θαηαξγεζνχλ ν θαλνληζκφο ηνπ Γνπβιίλνπ θαη ε 
ζπκθσλία ηνπ έλγθελ καδί κε ηε Frontex θαη ηνπο 
άιινπο θαηαζηαιηηθνχο κεραληζκνχο ηεο ΔΔ. Όρη ζηελ 
θαηαζηνιή ησλ πξνζθχγσλ απφ ηελ ΔΔ ζηα ζχλνξα. 

 Απεπζείαο κεηαθνξά ησλ πξνζθχγσλ-κεηαλαζηψλ 
ζηηο ρψξεο ηειηθνχ πξννξηζκνχ ηνπο, κε επζχλε ηνπ 
ΟΖΔ θαη ηεο ΔΔ. 

 Γεκηνπξγία αμηνπξεπψλ θαη αλζξψπηλσλ ρψξσλ γηα 
ππνδνρή θαη θηινμελία ησλ πξνζθχγσλ. 

 Καηάξγεζε ησλ μέλσλ ζηξαηησηηθψλ βάζεσλ ζηηο 
ηξεηο ρψξεο πνπ κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ησλ θπβεξ-
λήζεσλ παξέρνπλ ππνδνκέο γηα ηνπο ηκπεξηαιηζηη-
θνχο πνιέκνπο. 

 πλάδειθνη, ζηε κεγάιε Ναπηη-

ιία ηεο ρψξαο ν εθνπιηζκφο 

γηγαληψζεθε ελψ νη λαπηεξγάηεο θαη 

ηδηαίηεξα ζηηο γεληθέο ππεξεζίεο       

καζηίδνληαη απφ ηελ αλεξγία θαη φζνη 

δνπιεχνπλ ηζαθίδνληαη απφ ηελ 

ππεξεξγαζία! Ο θιάδνο ησλ καγεί-

ξσλ, ζαλ απνηέιεζκα ηεο αληηλαπ-

ηεξγαηηθήο πνιηηηθήο δεθαεηηψλ έρεη 

ζπξξηθλσζεί ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηα 

πινία ηεο  Αδξηαηηθήο θαη ηεο Αθηνπιν-

ταο, φπνπ 3-4 κάγεηξνη ζε θάζε πινίν 

αλαγθάδνληαη λα δνπιεχνπλ 15-16 

ψξεο. 

Ζ απαξάδεθηε απηή θαηάζηαζε έρεη 

θαηαγγειζεί επαλεηιεκκέλα απφ ηελ 

ΠΔΔΜΑΓΔΝ, φκσο ε πνιηηηθή εγεζία 

θαη ππεξεζίεο ηνπ ππνπξγείνπ, ηαγκέ-

λνη λα ππεξεηνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ 

εθνπιηζηψλ, φρη κφλν εμαθνινπζνχλ 

λα θαιχπηνπλ απηέο ηηο ζπλζήθεο δνπ-

ιεηάο αιιά ζρεδηάδνπλ θαη λέα αληηλαπ-

ηεξγαηηθά κέηξα, φπσο: Οη κεηψζεηο 

ησλ ζπλζέζεσλ ζηελ αθηνπινΐα.         

Ζ θαηάξγεζε ησλ πιινγηθψλ πκβά-

ζεσλ. Σν θιείζηκν ηνπ ΝΑΣ θαη ην    

μεπνχιεκα ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

ηνπ.  Ζ θαηάξγεζε ηνπ θνηλσλη-

θνχ ραξαθηήξα ηεο αζθάιηζεο  

θαη ε κεηαηξνπή ηεο ζε αηνκηθή 

ππφζεζε.  

Δίκαζηε αληηκέησπνη κε ηνλ πφιε-

κν πνπ καο έρνπλ θεξχμεη ην κέησπν   

εθνπιηζηψλ - θπβέξλεζεο - ΔΔ, πνπ 

έρεη ζηελ ππεξεζία ηνπ νιφθιε-

ξνπο κεραληζκνχο, επηηειεία θαη ηνπο 

«γελίηζαξνπο» ηνπ εξγνδνηηθνχ θπβεξ-

λεηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ, πνπ θαζεκε-

ξηλά 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 εζέλα», φπσο ιέεη     

ν ιαφο. 

Απέλαληη ζ’ απηό ην κέησπν ν 

θιάδνο καο, νη λαπηεξγάηεο, νη εξ-

γαδόκελνη πξέπεη λα δπλακώζνπλ 

ην δηθό ηνπο Παλεξγαηηθό Αγσληζηη-

θό Μέησπν, ζε ζπκκαρία κε άιια 

ιατθά ζηξώκαηα πνπ πιήηηνληαη ην 

ίδην από ηελ αληηιατθή πνιηηηθή. 

Καλέλαο απφ κφλνο ηνπ δε      

κπνξεί λα  αληηκεησπίζεη  απηή  ηελ 

επίζεζε.   

Ή κε ην θεθάιαην ή κε ηνλ εξγάηε.  
Οη ηξίηνη δξφκνη ή νη κέζνη δξφκνη     

απνδείρηεθαλ  ςέκα.  

Ζ δύλακε ησλ ζσκαηείσλ είλαη 

ε καδηθή ζπκκεηνρή εξγαδνκέ-

λσλ, ζηνπο αγώλεο θαη ηε ιεηηνπξ-

γία ηνπο, ηηο Γεληθέο πλειεύζεηο, 

ηηο Αξραηξεζίεο. Απηή ε δύλακε επη- 

ζηξέθεη ζηνλ ίδην ηνλ εξγαδόκελν.   

Μ΄ απηέο ηηο ζθέςεηο θαη κε θξηηήξην 
ην ηαμηθφ ηνπο ζπκθέξνλ πξέπεη       
λα ζηαζνχλ νη κάγεηξνη κπξνζηά ζηηο 
θάιπεο ζηηο αξραηξεζίεο ηεο ΠΔΔΜΑ-
ΓΔΝ θαη ζηνπο αγψλεο πνπ έρνπκε 
κπξνζηά καο. 

 

Καταγγέλλουν την ποινικοποίηση 

της συνδικαλιστικής δράσης  

Π νηληθνπνηνχλ ηελ ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε, 
ηνπο αγψλεο ηνπ πλδηθάηνπ Μεηάιινπ        

Αηηηθήο. Μεηαιιεξγάηεο ζπλδηθαιηζηέο ζέξλνληαη 
ζπζηεκαηηθά ζε δίθεο κε θαηαζθεπαζκέλα θαηεγν-
ξεηήξηα, κε ηδηαίηεξε έληαζε ην ηειεπηαίν δίρξνλν. 

Πξφθεηηαη γηα κηα βξψκηθε βηνκεραλία δηψμεσλ 
ζε βάξνο ζπλδηθαιηζηψλ, πνπ ζηήζεθε απφ κεραλη-
ζκνχο ηεο εξγνδνζίαο ζην ΒΗΠΑ (Βηνηερληθφ πάξ-
θν ρηζηνχ), γηα λα ηξνκνθξαηήζνπλ ην πλδηθάην 
θαη γεληθφηεξα ηνπο εξγαδφκελνπο, πνπ ζεθψλνπλ 
θεθάιη θαη αγσλίδνληαη γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο. ηε 
ζέζε ηνπ θαηεγνξνχκελνπ ελαιιάζζνληαη φια ζρε-
δφλ ηα κέιε ηεο Γ.. θαη άιινη πξσηνπφξνη ζπλδη-
θαιηζηέο θαη ζηε ζέζε ηνπ θαηήγνξνπ είλαη επηρεηξή-
ζεηο εξγνιάβσλ, νξηζκέλνη απφ ηνπο νπνίνπο δηαηε-
ξνχλ ζηελέο επαθέο κε ηελ λαδηζηηθή εγθιεκαηηθή 
νξγάλσζε ηεο Υξπζήο Απγήο. 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε Γηθαηνζχλε επαλα-
θέξεη ππνζέζεηο πνπ είραλ κπεη ζην αξρείν θαη ήηαλ 
ζην φξην ηεο παξαγξαθήο. ε άιιεο δίθεο, νη θαηε-
γνξνχκελνη ζπλδηθαιηζηέο θαηαδηθάδνληαη, παξά ηελ 
αζσσηηθή πξφηαζε ηνπ εηζαγγειέα, ελψ ππάξρνπλ 
θαη θαηαδίθεο εληειψο αλππνζηήξηθηεο, πξαγκαηηθή 
πξφθιεζε γηα ηελ εξγαηηθή ηάμε. 

Οη δηθαζηηθέο δηψμεηο δελ είλαη ηπραίεο. Οχηε ν 
ηξφπνο νχηε ν ρξφλνο ησλ δηψμεσλ είλαη ηπραία.     
Οη εθαηνληάδεο κελχζεηο ήηαλ απνηέιεζκα ηεο ιπζ-
ζαιέαο αληίδξαζεο ηεο εξγνδνζίαο, πνπ έθαλε φηη 
κπνξνχζε γηα λα κελ κπνπλ ζην ΒΗΠΑ, ην ζσκα-
ηείν θαη ε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε.  

Ζ εξγνδνηηθή ηξνκνθξαηία θνξπθψζεθε φηαλ ην 
2007 έγηλε απεξγία ζην ρψξν, πνπ θξάηεζε 2,5 
κήλεο, κε αίηεκα ηελ ππνγξαθή πιινγηθήο χκβα-
ζεο Δξγαζίαο θαη ηελ επέθηαζε ηνπ 7σξνπ - 
5ήκεξνπ - 35σξνπ ζηα κεραλνπξγεία πνπ ζρεηίδν-
ληαη κε ηε Εψλε. 

Σν δήηεκα δελ αθνξά ζηελά ην πλδηθάην Μεηάι-
ινπ, ην νπνίν απεηιείηαη απφ ηελ εξγνδνζία θαη κε 
νηθνλνκηθή εμφλησζε, εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ θφζηνπο 
πνπ έρνπλ νη δίθεο, αθνξά φια ηα πλδηθάηα, φιν ην 
ιαφ. Ζ εξγνδνζία κε ηνπο ζπκκάρνπο ηεο κέζσ ηεο 
πνηληθνπνίεζεο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο επηρεη-
ξεί λα επηβάιεη εξγαζηαθφ κεζαίσλα, λα κεηαηξέςεη 
φιε ηελ πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά ζε Δηδηθή Οηθνλνκηθή 
Εψλε. 

Καινχκε φια ηα πλδηθάηα, φινπο ηνπο καδηθνχο 
θνξείο ηνπ εξγαηηθνχ θαη ιατθνχ θηλήκαηνο ζε αγψ-
λα γηα λα απνηξέςνπκε κηα ηέηνηα εμέιημε. Καινχκε 
λα θαηαδηθάζεηε ηελ πνηληθνπνίεζε ησλ αγψλσλ, λα 
εληζρχζεηε θαη λα δπλακψζεηε ηελ ζπκπαξάζηαζή 
ζαο θαη ηελ αιιειεγγχε ζαο  ελάληηα ζηηο ζπλδηθαιη-
ζηηθέο δηψμεηο ησλ ζπλδηθαιηζηψλ κεηαιιεξγαηψλ.  

Πεηξαηάο, 27 Φιεβάξε 2016 

Οη Γηνηθήζεηο ησλ σκαηείσλ 

ΨΗΥΟΥΟΡΙΕ ΠΕΕΜΑΓΕΝ από 09:00 μέχρι 13:00 

23/3  Σεηάξηε,    4/4  Γεπηέξα,    8/4  Παξαζθεπή. 

«Δ Ε Μ Α Γ Ε Ν» 

ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΓΗΑ ΣΟ Γ.. 

  1. ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 

  2. ΜΠΑΡΟΤΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

  3. ΜΖΣΟΒΑ ΑΘΑΝΑΗΟ 

  4. ΓΔΚΑΒΑΛΛΑ ΕΑΥΑΡΗΑ 

  5. ΣΟΤΕΛΟΤΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

  6. ΝΣΟΡΟΒΑΣΑ ΓΡΖΓΟΡΗΟ 

  7. ΚΡΖΣΗΚΟ ΗΧΑΝΝΖ 

  8. ΠΟΛΗΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

  9. ΣΟΤΚΑΣΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

10. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 

11. ΒΔΜΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

12. ΠΑΝΑΓΑΚΟ ΥΡΖΣΟ 

13. ΝΗΚΑ ΒΑΗΛΔΗΟ 

14. ΚΑΛΔΝΣΕΖ ΔΝΟΛ 

15. ΛΑΜΠΡΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

16. ΡΖΓΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 

17. ΚΑΝΓΡΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 

18. ΝΗΚΑΚΖ ΑΘΑΝΑΗΟ 

19. ΚΔΥΡΗΝΗΑ ΚΧΝ/ΝΟ 

20. ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝ/ΝΟ 

21. ΣΟΤΡΛΔΝΣΟ ΥΡΖΣΟ 

22. ΣΗΓΓΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 

23. ΠΡΟΚΟΠΗΟΤ ΘΔΟΓΧΡΟ  

ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞ.ΔΠ. 

  1. ΦΖΜΑΓΑ ΥΡΖΣΟ 

  2. ΑΚΡΗΒΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ 

  3. ΜΔΝΣΖ ΒΑΗΛΔΗΟ 

  4. ΠΔΡΡΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 

  5. ΒΟΓΗΑΕΖ ΓΑΒΡΗΖΛ 

  6. ΣΔΡΣΟ ΣΤΛΗΑΝΟ 

 

Ό πσο θάζε ρξφλν, δελ 
έιεηςαλ θαη θέηνο νη δηζχ-

ξακβνη ηνπ αζηηθνχ Σχπνπ γηα ηνπο 
Έιιελεο εθνπιηζηέο, θαζψο, ζχκθσ-
λα κε ηα ζηνηρεία ε αμία ηνπ ειιελφ-
θηεηνπ ζηφινπ αλέξρεηαη ην 2016 ζηα 
95,2 δηζ. δνιάξηα (πεξίπνπ 85 δηζ. 
επξψ, ε κεγαιχηεξε ζε παγθφζκην 
επίπεδν. 

 Ο ειιελφθηεηνο ζηφινο αξηζκεί 
πεξίπνπ 5.200 πινία, πνπ αληηπξν-
ζσπεχνπλ ην 19,63% ηεο παγθφζκη-
αο ρσξεηηθφηεηαο ζε dwt, θαη ην 
49,96% ηεο ΔΔ. 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία έξρνληαη 
ιίγεο κέξεο κεηά ην ερεξφ κήλπκα, 
πνπ έζηεηιε ν Θ. Βεληάκεο απφ ην 
βήκα ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Δθνπιη-
ζηψλ, κε αθνξκή ηελ απφθαζε ηεο 
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα αιιαγή 
ηνπ θνξνινγηθνχ πιαηζίνπ ησλ λαπηη-
ιηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα, 
ιέγνληαο πσο «ε λαπηηιία ησλ      
Διιήλσλ ήηαλ, είλαη θαη ζα παξα-
κείλεη “πρωηαθλήηρια” ζηον διεθνή 
νασηιλιακό ζηίβο, ζε πείζμα ηων 
αθέμιηων τησπημάηων ποσ δέτε-
ηαι». 

Ενδοεφοπλιστικοί  

ανταγωνισμοί 

ηελ ελδνεθνπιηζηηθή θφληξα 
πξσηνζηαηνχλ νη Γεξκαλνί, πνπ θά-
λνπλ ιφγν γηα αζέκηην αληαγσληζκφ, 
θαζψο, φπσο ιέλε, νη Έιιελεο εθν-
πιηζηέο δελ ηνπο παίξλνπλ κφλν ηηο 
δνπιεηέο αιιά αγνξάδνπλ θαη ηα θα-
ξάβηα ηνπο. Θεσξνχλ, ινηπφλ, φηη νη 
Έιιελεο εθνπιηζηέο απνιακβάλνπλ 
πξνλφκηα ζε ζρέζε κε ηνπο Γεξκα-
λνχο θαη άιινπο Δπξσπαίνπο εθνπιη-
ζηέο. Γηα ηε ηακπαθηέξα φκσο δελ 
κηιάεη θαλείο απφ ηελ ΔΔ αιιά θαη 
ηνπο Έιιελεο, ηνπο Γεξκαλνχο …φηη  
ε θνξνιφγεζε  κε βάζε ηε ρσξεηηθφ-
ηεηα πινίσλ θαη φρη ην ηδίξν θαη ηα 
θέξδε .είλαη γεληθφο αδηακθηζβήηεηνο 
θαλφλαο γηα φινπο ηνπο εθνπιηζηέο… 

    Ζ παξέκβαζε ηεο θπβέξλεζεο  
ΤΡΗΕΑ ΑΝΔΛ γηα ηελ ππεξάζπηζε  
ησλ πξνθιεηηθψλ θνξναπαιιαγψλ 
θαη πξνλνκίσλ ησλ εθνπιηζηψλ ήηαλ 
άκεζε κε δειψζεηο  ηνπ αλαπιεξσηή 
ππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, Σξ. Αιεμηά-
δεο,  ηνπ  ππνπξγνχ  λαπηηιίαο  Θ. 
Γξίηζαο θαη Γ. ηαζάθε ππνξγνχ νη-
θνλνκηθψλ θαη ηε ζηήξημε ησλ άιισλ 

αζηηθψλ θνκκάησλ ΝΓ, ΠΑΟΚ,       
ΠΟΣΑΜΗ, ΔΚ, κέρξη θαη ην καληξν-
ζθπιν ησλ εθνπιηζηψλ ηελ Υξπζή 
Απγή… Ο ελδνθαπηηαιηζηηθφο         
αληαγσληζκφο  είλαη  ζε  εμέιημε … 

Σσακίζουν τους ναυτεργάτες 

Σηο ζπλέπεηεο ησλ νμχηαησλ ελδν-
εθνπιηζηηθψλ αληαγσληζκψλ ηηο πιε-
ξψλνπλ πξσηίζησο νη λαπηεξγάηεο.  
Με ηε θινπή  ηεο ππεξαμίαο,  ηεο 
δνπιεηάο ησλ λαπηεξγαηψλ θαη ην 
ηζάθηζκα ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, νη 
εθνπιηζηέο  ζπζζσξεχνπλ  ακχζεηα  
θέξδε.  

Ήδε ε θπβέξλεζε ησλ ΝΓ - ΠΑ-
ΟΚ, κε ην λφκν 4254/2014, πνπ 
πξνβιέπεη φηη εθφζνλ ε πιινγηθή 
χκβαζε Δξγαζίαο δελ είλαη ζε ηζρχ,  

εθαξκφδεηαη ε Γηεζλήο χκβαζε 
Ναπηηθήο Δξγαζίαο ηνπ 2006 (MLC), 
είρε αλνίμεη ην δξφκν γηα ηελ εθαξκν-
γή επηρεηξεζηαθψλ ζπκβάζεσλ ζηα 
βαπφξηα θαη φηη αθφκα θη αλ κηα επη-
ρεηξεζηαθή ζχκβαζε πεξηέρεη δπζκε-
λέζηεξνπο φξνπο απφ ηελ θιαδηθή,  
ζα ππεξηζρχεη απέλαληί ηεο, θαζηζηψ-
ληαο επί ηεο νπζίαο θελή πεξηερν-
κέλνπ θάζε ζπκθσλία ζε επίπεδν  
θιάδνπ...! 

Ζ Γηεζλήο χκβαζε, πνπ εθδφζε-
θε γηα ηνπο λαπηεξγάηεο ησλ πινίσλ 
κε ζεκαίεο επθαηξίαο θαη θαζνξίδεη ηα 
ρακειφηεξα επίπεδα ζε κηζζνχο, 48 
ψξεο δνπιεηά θ.α. ηε βδνκάδα, ελψ νη 
Δ ησλ λαπηεξγαηψλ 40 ψξεο ηε 
βδνκάδα ελψ πξνβιέπεη 2,5 κέξεο ην 

κήλα άδεηα κε απνδνρέο, ελψ ε         
Δ Αθηνπινΐαο 5 κέξεο θαη γηα       
ηα  πνληνπφξα  8  κέξεο.  

Ζ ζεκεξηλή θπβέξλεζε ζπλερίδεη 
ζηελ ίδηα ξφηα. Δπίζεο, εθαξκφδνληαη 
δηεζλείο ζπκθσλίεο, πνπ αλαγλσξίδεη 
θαη ην Γηεζλέο Γξαθείν Δξγαζίαο 
(ILO), πξνβιέπνληαο θαηψηεξν κηζζφ 
γηα ηνπο λαπηεξγάηεο 600 δνιάξηα ην 
κήλα, γηα 48 ψξεο εξγαζία ηε βδνκά-
δα! Γειαδή, 317,11 επξψ ην  κήλα! 
Δθαξκφδνληαη δε θαη αηνκηθέο θαη 
επηρεηξεζηαθέο ζπκβάζεηο. 

Σελ ίδηα ψξα, πεξηζζφηεξνη απφ 
60.000 λαπηεξγάηεο εξγάδνληαη ζηα 
ειιελφθηεηα πινία ζε θαζεζηψο αλα-
ζθάιηζηεο εξγαζίαο γηα ηνπο νπνίνπο 
νη εθνπιηζηέο δελ δίλνπλ ζην ΝΑΣ 
νχηε έλα επξψ, κε απνηέιεζκα          
ην νξγαληθφ ηνπ έιιεηκκα λα είλαη      
1  δηζ.  επξψ. 

την πρώτη ναυτιλία του κό-

σμου πάνω από 15.000 ναυτερ-

γάτες πνίγονται στην ανεργία !  

Δθηφο απφ ην ρηχπεκα ησλ πιιν-
γηθψλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο, ηηο πεξη-
θνπέο ζε κηζζνχο - ζπληάμεηο - Τγεία 
- Πρόνοια, υπάρχει πετσόκομμα και 
ησλ νξγαληθψλ ζπλζέζεσλ εξγαζίαο 
ησλ βαπνξηψλ, εληαηηθνπνίεζε ηεο 
δνπιεηάο, θαηάθσξε παξαβίαζε ησλ 
θαλφλσλ αζθάιεηαο ζηα βαπφξηα   
θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο   
δσήο  ζηε  ζάιαζζα. 

Αλ φια ηα παξαπάλσ δελ ζπλζέ-
ηνπλ έλα θαζεζηψο άθξαηεο εθκεηάι-
ιεπζεο ησλ λαπηεξγαηψλ ηφηε ηη είλαη; 
Να πψο θαη γηαηί είλαη πξψηνη ζηνλ 
θφζκν νη Διιελεο εθνπιηζηέο πνπ 
ηνπο εληζρχεη ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ-
ΑΝΔΛ, φπσο θαη νη πξνεγνχκελεο θαη 
θακαξψλνπλ φια ηα αζηηθά επηηειεία. 

Έηζη θάλνπλ νη εθνπιηζηέο. Ξεδνπ-
κίδνπλ ηνπο λαπηεξγάηεο κέρξη  
...ζαλάηνπ. Αδίζηαθην ην εθνπιηζηηθφ 
θεθάιαην. Μφλν πνπ νη εθνπιηζηέο 
ρσξίο ηνπο λαπηεξγάηεο δελ κπνξνχλ 
λα θηλήζνπλ ηα βαπφξηα.  

Οη λαπηεξγάηεο όκσο κπνξνύλ 
ρσξίο ηνπο εθνπιηζηέο. Καη ηα βα-
πόξηα από ηε δνπιεηά καο έρνπλ 
γίλεη. Πάιε ινηπόλ γηα όια ηα      
δηθαηώκαηά καο, γηα ηελ ηθαλνπνί-
εζε όισλ ησλ αλαγθώλ καο, πνπ 
ζεκαίλεη πάιε γηα λα γίλνπλ ηα 
βαπόξηα θνηλσληθή ηδηνθηεζία, 
θαηαξγώληαο ηα παξάζηηα ηνπο  
εθνπιηζηέο.  

Μ ε ηελ εθινγή Δθνξεπηηθήο Δπηηξν-

πήο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε,13 

ηνπ Μάξηε, άξρηζαλ νη αξραηξεζίεο ζηελ 

Έλσζε Ζιεθηξνιφγσλ Ζιεθηξνληθψλ Δ.Ν. 

(ΠΔΝΖΖΔΝ).  

Οη εθινγέο ζηελ ΠΔΝΖΔΝ δηεμάγνληαη 

ζε ζπλζήθεο έληαζεο ηεο επηζεηηθφηεηαο 

ησλ εθνπιηζηψλ  θαη  ησλ εθπξνζψπσλ 

ηνπο  ζηελ  ΠΔΝΖΖΔΝ.  Δλφληα  ζηνπο  

ειεθηξνιφγνπο θαη γεληθφηεξα ζηνπο     

λαπηεξγάηεο,    

Σν πξνζθπγηθφ παίξλεη κεγάιεο δηαζηά-

ζεηο απνθαιχπηεη ηνλ απάλζξσπν ραξα-

θηήξα ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Ο θίλδπλνο ελφο 

γεληθεπκέλνπ πνιέκνπ δελ πξέπεη λα πεξ-

λάεη απαξαηήξεην, λα κελ καο αλεζπρεί 

παίξλνληαο ππ’ φςε ν εκπνξηθφο ζηφινο 

είλαη 4ν φπιν ηνπ ΝΑΣΟ. Γελ κπνξεί θα-

λείο καο λα πηζηέςεη φηη φιεο νη αξκάδεο 

ζην Αηγαίν βξίζθνληαη εηνηκνπφιεκεο γηα 

λα «πξνζηαηέςνπλ» ηα ιατθά ζπκθέξνληα, 

ηνπο κεηαλάζηεο – πξφζθπγεο. 

Ζ εμέιημε ζηε λαπηηιία είλαη ζεκαληηθή. 

8,5 δηο δνιάξηα δηέζεζαλ νη Έιιελεο εθν-

πιηζηέο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη αγνξά    

κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ κέζα ζην  2015. 

Σα αζθαιηζηηθά Σακεία θαη ην ΝΑΣ 

έρνπλ θαηαξξεχζεη. Οη θχξηεο ζπληάμεηο 

έρνπλ κεησζεί πάλσ απφ 45%, ην επηθνπ-

ξηθφ έρεη εληαρζεί ζηα ΔΣΔΑ θαη ηα εθάπαμ 

είλαη δεηνχκελν αλ  δνζεί κέζα ζην 2016 

θαη πφζν ζα ην πεηζνθφςνπλ. 

Οη πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο 

έρνπλ λα ππνγξαθνχλ απφ ην 2010 ζηα  

πνληνπφξα. 

Ζ πνιηηηθή ζπκθσλία θπβέξλεζεο – 

αζηηθψλ θνκκάησλ – ΔΔ γηα ηελ αληαγσλη-

ζηηθφηεηα θαη ηελ θεξδνθνξία ησλ βηνκε-

ράλσλ, ησλ ηξαπεδηηψλ, ησλ εθνπιηζηψλ 

είλαη πνπ είλαη πνπ επζχλεηαη γηα ηα ειιείκ-

καηα ζηα αζθαιηζηηθά Σακεία, ζην ΝΑΣ, 

καδί κε ηελ άγξηα θνξνινγία ζην εηζφδεκα, 

ηε κείσζε ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ,      

ησλ επηδνκάησλ, ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο 

πεξίζαιςεο.  

Με απηή ηελ αληηιατθή πνιηηηθή, πνπ 

ζπλερίδεη θαη ε ζπγθπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ – 

ΑΝΔΛ, έρεη εθηνμεπζεί ην ρξένο πάλσ απφ 

280  δηο  επξψ. 

ηα πξναπαηηνχκελα γηα λα δνζεί λέα 

επηρνξήγεζε ζηνπο ηξαπεδίηεο κπαίλεη ην 

δήηεκα ηεο απειεπζέξσζεο ησλ θιεηζηψλ 

επαγγεικάησλ. Απηφ αθνξά ηηο αθηνπιντ-

θέο ζπγθνηλσλίεο, ηηο νξγαληθέο ζπλζέζεηο 

ζηα αθηνπιντθά Δ/Γ - Ο/Γ πινία, ζηνλ      

κνλαδηθφ θιάδν πνπ νη λαπηεξγάηεο έρνπλ 

Δ θαη νη ειεθηξνιφγνη είλαη ππνρξεσηηθά 

ζηελ νξγαληθή  ζχλζεζε. 

Μέζα ζ’ απηέο ηηο ζπλζήθεο ζα πξαγκα-

ηνπνηεζνχλ νη αξραηξεζίεο ζηνλ θιάδν θαη 

είλαη  επζχλε ηνπ θάζε ζπλαδέιθνπ ηη δηνί-

θεζε  ζα  αλαδεηρζεί. 

Ο Δλσηηθόο Γεκνθξαηηθόο πλδπα-

ζκόο Ζιεθηξνιόγσλ Ζιεθηξνληθώλ 

Δ.Ν. (ΔΝΓΖΤΔΝ) δηέζεζε φιεο ηηο δπλά-

κεηο ηνπ γηα λα αλαδείμεη ηα νπζηαζηηθά 

πξνβιήκαηα, πνπ απαζρνινχλ ηνλ θιάδν, 

λα έξζεη ζε επαθή κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, 

λα θάλεη νπζηαζηηθέο ζπδεηήζεηο κε ηνλ 

θαζέλα μερσξηζηά, λα αληηκεησπίζεη ζπι-

ινγηθά ηα νμπκέλα πξνβιήκαηα, λα ζπάζεη 

ηνλ ζπληερληαζκφ, ηελ αληηδξαζηηθή δνκή 

ηεο ΠΝΟ πνπ δηαηεξεί ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ 

ην «δηαίξεη θαη βαζίιεπε». Να ζπληνλίζεη ηα 

βήκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ Ζιεθηξνιφγσλ 

Ζιεθηξνληθψλ κε ην εξγαηηθφ θίλεκα, ηηο 

δπλάκεηο ηνπ ΠΑΜΔ ζηνπο λαπηεξγάηεο, 

λα θαηαξηίζεη ηνλ ζπλδπαζκφ, λα δηεθδηθή-

ζεη ηελ ςήθν ησλ ζπλαδέιθσλ. 

 χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο 
ΔΛΑΣ, ζπλερίδεηαη ε κείσ-

ζε ησλ απαζρνινχκελσλ λαπηεξγα-
ηψλ ζηα ειιεληθήο ζεκαίαο πινία, 
πνπ απνγξάθεθαλ ην 2014, απαζρν-
ινχληαλ 22.925 Έιιελεο θαη αιιν-
δαπνί θαη ζηα κε μέλε ζεκαία ζπκ-
βεβιεκέλα κε ην ΝΑΣ απαζρνινχ-
ληαλ 1.610, εθ ησλ νπνίσλ ην 53,5% 
Έιιελεο θαη ην 46,5% αιινδαπνί.  

Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ ζηνηρείσλ 
ηνπ 2014 κε απηά ηνπ 2012 πξνθχ-
πηεη κείσζε θαηά 3,3% ησλ Διιή-
λσλ λαπηεξγαηψλ ζε ειιεληθά  
πινία θαη αχμεζε θαηά 5,5% ζε 
ειιελφθηεηα πινία. Αληίζηνηρα, 
παξαηεξείηαη αχμεζε θαηά 1,5% 
ησλ αιινδαπψλ ζε ειιεληθά πινία 
θαη αχμεζε θαηά 55,5% ζε ειιε-
λφθηεηα κε μέλε ζεκαία ζπκβε-  
βιεκέλα κε ην ΝΑΣ. 

ΨΗΥΟΥΟΡΙΕ ΠΕΝΗΗΕΝ από 09:30 μέχρι 13 :30 

28/3 Γεπηέξα,  6/4 Σεηάξηε, 12/4 Σξίηε, 21/4 Πέκπηε, 3/5 Σξίηε,  

16/5 Γεπηέξα, 27/5 Παξαζθεπή,  6/6 Γεπηέξα, 17/6 Παξαζθεπή,  

27/6 Γεπηέξα, 1/7 Παξαζθεπή,  6/7 Σεηάξηε.  

«ΕΝΔΗΤΕΝ»  

 

ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΓΗΑ ΣΟ Γ.. 

ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ 

ΠΤΡΟΤΛΗΑ ΗΧΑΝΝΖ  

ΠΟΡΣΟΚΑΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

ΜΖΣΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

ΠΑΛΑΗΟΘΟΓΧΡΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 

ΕΔΡΒΟΤΓΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ 
 

ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞ. ΔΠ. 

ΣΗΜΠΟΓΛΟΤ ΛΔΟΝΣΗΟ 
 Ζ Σπληαθηηθή Δπηηξνπή 
ηεο «Ν» εθθξάδεη ηα ζεξκά 
ζπιιππεηήξηα ηεο ζηνλ εθ-
δφηε ηεο Σσηήξε Μαξηφιε 
γηα ηελ απψιεηα ηεο ζπδχ-
γνπ ηνπ Γεσξγίαο. 

 Πξφζθαηα «έθπγε» απφ ηε 
δσή ν Μαθξνλεζηψηεο αγσ-
ληζηήο θξεηηθφο Λεπηέξεο 
Φαδάθεο (Φαδνιεπηέξεο). 
ηάζεθε φξζηνο θαη αηαιά-
ληεπηνο ζηηο αμίεο θαη ηα 
ηδαληθά ηνπ σο ηα 96 ηνπ 
ρξφληα. Σελ θεδεία ηνπ ζπ-
λφδεςαλ κε ιχξα – ηξαγνχδη 
(επηζπκία ηνπ), ζπνπδαζηέο 
ηεο ΑΔΝ Κξήηεο. Θεξκά 
ζπιιππεηήξηα ζηνλ γηφ ηνπ 
Κψζηα, θαζεγεηή ζηελ ΑΔΝ 
Κξήηεο θαη ζε φινπο ηνπο 
ζπγγελείο ηνπ ζεβαζηνχ 
αγσληζηή. ηε κλήκε ηνπ ν 
Γ.Κ. πξνζθέξεη ζηε «Ν» 50 €.  
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Α πφ ηελ άιιε ηα ρξπζαπ-
γίηηθα καληξφζθπια ησλ 

θαπηηαιηζηψλ, ηξεηο κέξεο αθφ-
ηνπ νη αζηηθέο εθεκεξίδεο παλε-
γχξηδαλ γηα ην γεγνλφο φηη ην 
ειιεληθφ εθνπιηζηηθφ θεθάιαην 
είλαη ην κεγαιχηεξν ζηνλ θφζκν, 
κε ζηφιν αμίαο 95 δηζ. δνιαξίσλ, 
πνπ ρηίζηεθε πάλσ ζηελ εθκε-
ηάιιεπζε θαη ην ηζάθηζκα ησλ 
δηθαησκάησλ ησλ λαπηεξγαηψλ 
θαη ζηηο 56 θνξναπαιιαγέο πνπ 
απνιακβάλνπλ, δεηνχζαλ θη 
άιιεο  θνξναπαιιαγέο !  

πγθεθξηκέλα, ζε Δξψηεζε 
γηα ηα λαππεγεία, πνπ θαηέζεζε 
ζηηο 15/2, ην λαδηζηηθφ κφξθσκα  
έιεγε φηη ζε άιιεο ρψξεο «ζε 
αληίζεζε κε ηελ Διιάδα, ην θξά-
ηνο παξέρεη δηεπθνιχλζεηο θαη 
επλντθά δάλεηα ζε εθνπιηζηέο, 
ψζηε λα παξαθηλεζνχλ λα θαηα-
ζθεπάζνπλ πινία ζηα λαππεγεία 
ηεο εθάζηνηε ρψξαο» θαη φηη θηαίεη 
θαη ε «γξαθεηνθξαηία»… θαη     
ξσηνχλ θαη ηελ θπβέξλεζε «αλ 

ππάξρεη πξόζεζε γηα παξνρή θη-
λήηξωλ ζε αθηνπινϊθέο εηαηξείεο, 
ώζηε λα επηιέγνπλ ηελ επηζθεπή 
θαη θαηαζθεπή ηωλ πινίωλ ηνπο».  

Να ην φξακα ηεο ηάρα  
«εζληθήο» νηθνλνκίαο, ησλ λαδί: 
Υξήκα, θνξναπαιιαγέο θαη       
θίλεηξα ζηα αθεληηθά ηνπο,       
καύξε  δσή  γηα  ηνπο  εξγάηεο. 

Έ ρνπκε, φπσο μέξεηε, επαλεηιεκκέλα 
κηιήζεη γηα ηηο εμειίμεηο ζην ιηκάλη ηνπ 

Πεηξαηά, ηα πξνβιήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 
ηελ πνιηηηθή πξφηαζε, ηε δηέμνδν πνπ πξνηεί-
λεη ην ΚΚΔ.  

Ο ιφγνο πνπ αζρνινχκαζηε, πνπ κειεηάκε ηηο 
εμειίμεηο ζην Ληκάλη ηνπ Πεηξαηά δελ αθνξά κφλν 
ζηα πνιχ ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ 
νη εξγαδφκελνη, φια ηα ιατθά ζηξψκαηα θαη ζα ιέγε 
θάπνηνο φηη απηφ γηα ην ΚΚΔ είλαη απηνλφεην. 

Έρεη λα θάλεη κε ην φηη ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά 
έρεη ζηξαηεγηθή ζεκαζία γηα κηα πνξεία αλάπηπ-
μεο πνπ λα ηθαλνπνηεί ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο, γηα 
ην ίδην ην θνηλσληθφ ζχζηεκα πνπ ε εξγαηηθή ηάμε 
ζα είλαη ζηελ εμνπζία, ην ζχζηεκα γηα ην νπνίν 
εκείο παιεχνπκε λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ ζάπην 
θαπηηαιηζκφ, δειαδή ην ζνζηαιηζκφ. 

πδεηάκε ινηπφλ γηα ηηο εμειίμεηο ζην Ληκάλη ηνπ 
Πεηξαηά παίξλνληαο ππφςε φηη ν Πεηξαηάο απνηε-
ιεί θχξηα πχιε εηζφδνπ θαη εμφδνπ εκπνξεπκάησλ, 
ζπλδπαζκέλσλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ       
ζηε ΝΑ Δπξψπε κε επίθεληξν ηηο ζπλδπαζκέλεο 
κεηαθνξέο θαη ηελ θξνπαδηέξα.  

Υηιηάδεο είλαη νη εξγαδφκελνη ζην ιηκάλη, ζηε 
λαπηηιία, ζε θιάδνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε δξάζεηο 
ηνπ ιηκαληνχ, φπσο ε λαππεγνεπηζθεπαζηηθή  
βηνκεραλία, ν ηνπξηζκφο, άιινη θιάδνη ησλ      
κεηαθνξψλ, φπσο ν ζηδεξφδξνκνο. 

Σο πλέγμα των  

Ενδοϊμπεριαλιστικών 

αντιθέσεων στο Αιγαίο  

πδεηάκε γηα ηηο εμειίμεηο ζην Ληκάλη παίξλν-
ληαο ππφςε φηη ε ρψξα καο βξίζθεηαη ζε κηα πεξη-
νρή πνπ είλαη ζην επίθεληξν αληαγσληζκψλ θαη 
αληηζέζεσλ γηα ην πνηνο, πνην θξάηνο, πνην ηκήκα 
ηνπ θεθαιαίνπ, πνηα ηκπεξηαιηζηηθή δχλακε θαη 
ζπκκαρία ζα βάινπλ ρέξη ζηηο πινπηνπαξαγσγη-
θέο πεγέο, ζηνπο ελεξγεηαθνχο δξφκνπο ηνπ         
πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. 

’ απηφ ην πιέγκα ησλ ελδντκπεξηαιηζηηθψλ 
αληηζέζεσλ πνπ μεδηπιψλνληαη ζην Αηγαίν θαη 
ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, 
εθνπιηζηέο θαη άιια ηκήκαηα ηεο ληφπηαο πινπην-
θξαηίαο πξνζπαζνχλ λα βειηηψζνπλ ηε δηθή ηνπο 
ζέζε ζην δηεζλή αληαγσληζκφ, λα απνζπάζνπλ 
κεγαιχηεξα θνκκάηηα απφ ηελ πίηα, λα βγνπλ πην 
εληζρπκέλα απφ ηελ θαπηηαιηζηηθή θξίζε ζε ζπλ-
ζήθεο επηηάρπλζεο ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ζπγθε-
ληξνπνίεζεο ηνπ θεθαιαίνπ θαη αλαδηάηαμεο ησλ 
ηκπεξηαιηζηηθψλ δπλάκεσλ. 

Βεβαίσο απηήλ ηε ρξνληθή ζηηγκή ε βαζηθή      
εμέιημε ζην Ληκάλη ηνπ Πεηξαηά είλαη ε ηδησηηθνπνί-
εζε πνπ πινπνηεί ε ζπγθπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ, 
φκσο απηήλ ηελ εμέιημε δελ κπνξνχκε λα ηε δνχκε 
απνζπαζκέλε απφ ηνπο ζπλνιηθφηεξεο επηδηψμεηο 
πνπ έρεη ε αζηηθή ηάμε ζηε ρψξα καο γηα ην Ληκάλη 
ηνπ Πεηξαηά  ζπλνιηθά γηα ηελ Αηηηθή σο πχιε 
εηζφδνπ, (Αηηηθφ Ληκεληθφ ζχζηεκα, εκπνξεπκαηηθφ 
θέληξν, ζπλαξκνιφγεζε, ζπζθεπαζία, απνζήθεπ-
ζε, κεηαθνξέο, logistics, θιπ) πνπ αληηθεηκεληθά ζα 
αιιάμεη ζπλνιηθά ηελ εηθφλα ηεο πεξηνρήο. 

Σν ιέκε απηφ, γηαηί είλαη θξίζηκν δήηεκα γηα 
ηνπο εξγαδφκελνπο ζην ιηκάλη ζπλνιηθά γηα ηα 

ιατθά ζηξψκαηα λα βιέπνπλ φρη κφλν φπσο ιέγε-
ηαη "ηηο απαηηήζεηο ησλ δαλεηζηψλ" πνπ πινπνηεί      
ε θπβέξλεζε, αιιά ζπλνιηθά ην ζρεδηαζκφ ηνπ 
αληίπαινπ, ηεο αζηηθήο ηάμεο ζρεδηαζκφ πνπ    
ππεξεηεί ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη θεξδνθνξία 
ηνπ θεθαιαίνπ, ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε.  

Δίλαη θξίζηκν δήηεκα γηα λα κπνξέζεη λα δεη ν 
εξγάηεο ζην ιηκάλη, ζην θαξάβη, ζηε δψλε, ζην λαπ-
πεγείν ζπλνιηθά ζηε λαπηηιία, αιιά θαη ν απηναπα-
ζρνινχκελνο ζηνλ Πεηξαηά πνηνο είλαη ν πξαγκαηη-
θφο αληίπαινο, πνπ πξέπεη λα ζηξαθεί ν αγψλαο ηνπ. 

Καη ηνλ πξαγκαηηθφ αληίπαιν ην θεθάιαην θαη 
ηελ εμνπζία ηνπ ηνλ θξχβεη θαιά θαη ε θπβεξλεηηθή 
πξνπαγάλδα ηνπ "δηαπξαγκαηεπφκαζηε", αιιά θαη 
ηα ζπλζήκαηα πεξί "εζειφδνπιεο - θαηνρηθήο    
θπβέξλεζεο", "θαθνχ φηκπιε" θ.ιπ.  

Καη απηφο ν πξαγκαηηθφο αληίπαινο φπνην 
ζρέδην θη αλ πινπνηήζεη έρεη σο βαζηθή πξνυπφ-
ζεζε ηελ παξαπέξα εθκεηάιιεπζε ησλ εξγαδνκέ-
λσλ. Γη’ απηφ επηδηψθεη λα μεκπεξδεχεη κε φηη έρεη 
απνκείλεη απφ εξγαζηαθά - αζθαιηζηηθά - ζπλδη-
θαιηζηηθά δηθαηψκαηα, Δ. Γη’ απηφ ζέιεη λα κεηα-
ηξέςεη ηνλ Πεηξαηά θαη εηδηθά ηε ιηκεληθή δψλε ζε 
Δηδηθή Οηθνλνκηθή Εψλε. 

Ποιος κερδίζει σήμερα 

και ποιος θα κερδίσει 

από την πώληση ή τις 

παραχωρήσεις ; 

Ση έρεη λα θεξδίζεη ν εξγάηεο 
ζην ιηκάλη, ζην θαξάβη, ζηε δψ-
λε, ζην λαππεγείν ζπλνιηθά ζηε 
λαπηηιία, αιιά θαη ν απηναπα-
ζρνινχκελνο ζηνλ Πεηξαηά απφ 
φπνην ζρέδην, ζρέδην θαπηηαιη-
ζηηθήο εθκεηάιιεπζεο θη αλ πιν-
πνηεζεί, ην νπνίν θπζηθά εθθξά-
δεη θαη ζπγθεθξηκέλεο  ζπκκαρίεο 
πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί; 

Πνηφο ζα θεξδίζεη κε ηελ εμέιημε ηεο πψιεζεο 
ηνπ 67% ησλ κεηνρψλ ηνπ ΟΛΠ πνπ απφ φηη       
θαίλεηαη είλαη θαη ην πηζαλφηεξν;  

Ή πνηφο ζα θεξδίζεη αλ ηειηθά θξαηεζεί σο 
θξαηηθή ηδηνθηεζία ν ΟΛΠ θαη γίλνληαη καθξνρξφ-
ληεο παξαρσξήζεηο ζε ηδηψηεο, κνξθή πνπ ηε ζπ-
λαληάκε θαη ζε άιιεο θξαηηθέο ππνδνκέο; Ή αθφκα 
θαη αλ ν ΟΛΠ δηαηεξεζεί σο έρεη; Οχηε ν εξγαδφκε-
λνο ζην Ληκάλη θαη ζηνπο άιινπο θιάδνπο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε απηφ, νχηε ηα ιατθά ζηξψκαηα ζα 
θεξδίζνπλ. 

Γηαηί φινη απηνί νη ζρεδηαζκνί ζπκθσλνχζαλ 
ζην βαζηθφ θαη ην θχξην: ζηελ θαπηηαιηζηηθή αμην-
πνίεζε θαη ν θαπγάο γηλφηαλ θαη γίλεηαη αθφκα 
γχξσ απφ ην πνηά κνλνπψιηα, πνηέο κεξίδεο ηεο 
αζηηθήο ηάμεο ζα βγνπλ θεξδηζκέλεο. 

ην φηη ην ιηκάλη ζα αμηνπνηεζεί θαπηηαιηζηηθά, 
ην φηη ζα είλαη θξηηήξην γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ ε 
αληαγσληζηηθφηεηα, απηφ δελ ακθηζβεηείηαη απφ 
θαλέλα ζρέδην, απφ θακηά ζπκκαρία, πιελ ηνπ 
ΚΚΔ θαη ησλ ηαμηθψλ δπλάκεσλ ζην θίλεκα. 

Με απηφ ην θξηηήξην πινπνηεί θαη νινθιε-
ξψλεη ε ζπγθπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ ηελ 
ηδησηηθνπνίεζε ηνπ Ληκαληνχ πνπ πξηλ αληηκα-
ρφηαλ, πινπνηεί ην ζρέδην πψιεζεο ησλ κεην-
ρψλ ηνπ ΟΛΠ. Γελ είλαη κφλν φηη έρεη αιιάμεη 
ηε ζέζε πνπ είρε πξηλ ην Γελάξε ηνπ 2015, 
φπνπ αλέιαβε θπβέξλεζε, αιιά θαιιηεξγεί 
απηαπάηεο κηιψληαο γηα ην κηθξφηεξν θαθφ θαη 
ηελ πξννπηηθή ηνπ "δεκφζηνπ ειέγρνπ" ηνπ 
ιηκαληνχ. 

Με απηφ ην θξηηήξην ε ΝΓ, ην ΠΑΟΚ θαη ηα 
άιια θφκκαηα θάλνπλ θξηηηθή ζηελ θπβέξλεζε, 
γηαηί θαζπζηεξεί λα νινθιεξψζεη ηνπο θαπηηα-
ιηζηηθνχο ζρεδηαζκνχο. Οη ΝΓ - ΠΑΟΚ - ΠΟ-
ΣΑΜΗ, εμππεξεηνχλ αθξηβψο απηήλ ηε ζηξαηε-
γηθή, ηε ζηξαηεγηθή ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο ΔΔ. 
Μπιέθνληαη κε επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα θαη 
ηάζζνληαη ππέξ ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ ιηκαληνχ. 

Κη αλ ε λαδηζηηθή εγθιεκαηηθή ΥΑ εκθαλίδε-

ηαη ελάληηα ζηελ πψιεζε ηνπ ιηκαληνχ, απηφ 

έρεη λα θάλεη φηη ε επηινγή απηή εμππεξεηεί 

ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δεζκνχο πνπ έρεη κε 

κεξίδα  ηνπ εθνπιηζηηθνχ θεθαιαίνπ. Σζηξάθη-

α ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ζπλνιηθφηεξα γη’ απηφ 

ζηήλεη δνπιεκπνξηθά γξαθεία θαη 'δσ ζην 

Ληκάλη γη' απηφ επηηίζεηαη ζηηο ηαμηθέο δπλάκεηο 

ζηε Εψλε γηα απηφ ν ζηφρνο είλαη λα ρηππή-

ζνπλ ζπλνιηθά ην ηαμηθφ - εξγαηηθφ θίλεκα, λα 

πξνρσξάεη ε άγξηα αληηιατθή επίζεζε ρσξίο 

θαλέλα εκπφδην, λα ηζαθίδεηαη θάζε ξηδνζπα-

ζηηθνπνίεζε. 

Αληηθεηκεληθά ην ζηφρν ηεο θαπηηαιηζηηθήο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη θεξδνθνξίαο ππεξε-

ηνχλ θαη δπλάκεηο φπσο ε ΛΑΔ πνπ κε φρεκα 

ην "ΟΛΠ ππφ δεκφζην έιεγρν" επηδηψθνπλ ε 

εξγαηηθή ηάμε θαη ν ιαφο λα ζηνηρηζεί πίζσ 

απ’ απηφ ην ζρέδην θαπηηαιηζηηθήο αμηνπνίε-

ζεο ηνπ ΟΛΠ. Καινχλ, δειαδή, ην ιαφ λα  

παιέςεη γηα ηα ζπκθέξνληα ζπγθεθξηκέλεο 

κεξίδαο ηνπ θεθαιαίνπ.  

Η εργατική τάξη και ο λαός  

δεν πρέπει να μπαίνουν  

στο δίλημμα του  

ποιός καπιταλιστής  

και με ποιό τρόπο  

θα τους εκμεταλλεύεται 

Σν ΚΚΔ αληηπαιεχεη ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ 
ΟΛΠ ζεσξψληαο φηη πξφθεηηαη γηα κηα αξλεηηθή 
εμέιημε γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη γηα ην ιαφ, γηαηί 
επεθηείλεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ησλ κνλνπσιίσλ 
πνπ ζεκαίλεη έληαζε ηνπ βαζκνχ εθκεηάιιεπζεο 
ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη παξαπέξα ρηχπεκα ησλ 
δηθαησκάησλ, γηαηί δέλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξνη 
θιάδνη κε κνλνπψιηα, πνπ ζεκαίλεη φηη αλάινγα 
κε ην βαζκφ πνπ ζα θεξδίδνπλ απηά ζα επεξεάδε-
ηαη άκεζα ε δσή θαη ε εξγαζία νινθιήξσλ θιάδσλ     
θαη πεξηνρψλ. 

Δίκαζηε αληίζεηνη κε ηα ζρέδηα ηδησηηθνπνίεζεο 
θαη παξαρψξεζεο κε ζπκβάζεηο ηνπ ΟΛΠ, γηαηί 
ζεκαίλεη κε έκκεζν ή άκεζν ηξφπν λέεο παξαρσ-
ξήζεηο ζην θεθάιαην.  

Δίκαζηε αληίζεηνη κε ην "δεκφζην" ΟΛΠ, γηαηί 
θαη ην αζηηθφ θξάηνο ηνλ ρξεζη-
κνπνηεί πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ 
κνλνπσιίσλ. 
Δμεηάδνπκε ην ζέκα ηεο ηδηνθηε-
ζίαο ηνπ ιηκαληνχ απφ ηε ζθνπηά 
ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο εξγαηηθήο 
ηάμεο θαη ηνπ ιανχ. Καη ε πείξα 
δείρλεη φηη ην ιηκάλη, αθφκα θαη 
αλ ην δεκφζην έρεη ην 100%, 
ππεξεηεί ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζή-
θεο ηηο αλάγθεο ηνπ θεθαιαίνπ. 
Με ηελ είζνδν ζηελ ΔΔ θαη ηελ 
ΟΝΔ, αιιά θαη ηελ ηαπηφρξνλε 
ζπγθέληξσζε πνπ είρε ην θεθά-
ιαην ζηελ Διιάδα πξνσζήζεθε 

ε ζηξαηεγηθή ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ. Οπζηαζηη-
θά ε παξάδνζε λέσλ πεδίσλ θεξδνθνξίαο απεπ-
ζείαο ζηνπο θεθαιαηνθξάηεο. Απηή ε ηάζε εληζρχ-
ζεθε θαη επηηαρχλζεθε ζηελ πεξίνδν ηεο θαπηηαιη-
ζηηθήο θξίζεο πνπ έζεζε θαη λέν αζηηθφ ζηξαηεγη-
θφ πξνζαλαηνιηζκφ γηα ην πψο ζα απμεζεί ε    
θαπηηαιηζηηθή  θεξδνθνξία. 

Ζ εξγαηηθή ηάμε θαη ν ιαφο δελ πξέπεη λα κπαί-
λνπλ ζην  δίιεκκα ηνπ πνηφο θαπηηαιηζηήο θαη κε 
πνηφ ηξφπν ζα ηνπο εθκεηαιιεχεηαη, ην αλ ζα είλαη 
ην Α ή ην Β κνλνπψιην ή ην θξάηνο. Πξέπεη λα 
ραξάμεη δξφκν γηα κηα πξαγκαηηθή θηινιατθή    
πξννπηηθή κε θξηηήξην ηελ θάιπςε ησλ δηθψλ ηεο 
αλαγθψλ. 

Σαπηφρξνλα νθείιεη λα πξνβάιιεη έλα πιαίζην 
αηηεκάησλ πνπ λα ηθαλνπνηεί ζχγρξνλεο αλάγθεο. 
Πιαίζην πνπ λα αθνξά ηελ ίδηα ηελ εξγαζία ζην 
ιηκάλη, ηηο Δ, ηνπο κηζζνχο, ηελ πγηεηλή θαη   
αζθάιεηα ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο, ηα αηηήκαηα γηα 
ηα εηζηηήξηα ζηελ αθηνπινΐα, αιιά θαη ηε λεζησηη-
θή δηαζχλδεζε, ηα αηηήκαηα γηα αμηνπνίεζε πξνο 
φθεινο ηνπ ιανχ ηεο πεξηνρήο, φπσο ηα ιηπάζκαηα. 

Τπάξρεη αλάγθε γηα εληαίν αγψλα απφ φια ηα 

ηκήκαηα θαη ηνπο θιάδνπο πνπ εκπιέθνληαη, αιιά 

θαη ην ιαφ ζπλνιηθά. Να θηλεηνπνηεζνχλ νη εξγα-

δφκελνη ζηνλ ΟΛΠ, αιιά θαη ηελ COSCO, νη λαπ-

ηεξγάηεο, ην κέηαιιν, ε δψλε, νη απηναπαζρνινχ-

κελνη κεραλνπξγνί, νη λαπηηιηαθνί ππάιιεινη, νη 

ππάιιεινη ζηνλ επηζηηηζκφ - ηνπξηζκφ. 

Ζ θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε πνπ πξνζπαζνχλ λα 

θξχςνπλ θάπνηνη πίζσ απφ ην θάιπηθν "Αλάπηπμε 

γηα φινπο" έρεη ζην επίθεληξν ην θεθάιαην θαη ηηο 

δηθέο ηνπ αλάγθεο θαη φρη ηελ  εξγαηηθή ηάμε θαη ηα 

ιατθά ζηξψκαηα. 

Καη βέβαηα ηψξα κπνξεί λα θαιιηεξγνχλ πξνζ-

δνθίεο φηη ζα δεκηνπξγεζνχλ ζέζεηο εξγαζίαο ή ζα 

αλνίμνπλ λέεο δνπιεηέο, ζα εληζρπζνχλ θαη κηθξέο 

επηρεηξήζεηο, πνπ ζα δξαζηεξηνπνηνχληαη δίπια 

ζηα κνλνπψιηα απηέο νη ζέζεηο δελ πξφθεηηαη λα 

δψζνπλ δνπιεηά ζηνπο ρηιηάδεο άλεξγνπο ηνπ 

Πεηξαηά, δελ πξφθεηηαη λα απνθαηαζηήζνπλ ηα 

δηαιπκέλα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα. 

Δύο δρόμοι ανάπτυξης  

υπάρχουν  

ο καπιταλιστικός  

και ο σοσιαλιστικός 

Η ζέζε ηνπ Κφκκαηνο γηα ην ιηκάλη εθθξάδεη 

ηελ αληίιεςε καο ζπλνιηθά γηα ηα κέζα παξα-

γσγήο θαη ηνπο ζηξαηεγηθνχο ηνκείο ζηελ Διιά-

δα. Αλαδεηθλχεη φηη δχν δξφκνη αλάπηπμεο      

ππάξρνπλ ν δξφκνο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ν         

δξφκνο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ν θαπηηαιηζηηθφο 

θαη ν ζνζηαιηζηηθφο. 

Τν ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, φπσο ζπλνιηθά ηα 

ιηκάληα θαη νη ππνδνκέο ηεο ρψξαο κπνξνχλ  

λα γίλνπλ κνριφο πξαγκαηηθήο αλάπηπμεο θαη 

επεκεξίαο γηα ηνπο εξγάηεο θαη ηηο ιατθέο      

νηθνγέλεηεο κφλν φηαλ ε αμηνπνίεζή ηνπο δελ 

γίλεηαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

θαη ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ, αιιά φηαλ 

ππνηαρζεί ζε έλα επηζηεκνληθφ ζρέδην κε      

θξηηήξην ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ     

αλαγθψλ. 

Μφλν έλα ηέηνην ζρέδην κπνξεί λα αμηνπνηή-

ζεη ηελ αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ 

πξνο φθεινο ηεο κεγάιεο πιεηνςεθίαο ηνπ 

ιανχ. Έλα ηέηνην ζρέδην πξνυπνζέηεη λα αθαη-

ξεζεί ε εμνπζία απφ ηελ αζηηθή ηάμε, λα θχγεη 

απφ ηε κέζε ην πεξηηηφ - ην παξαζηηηθφ κέξνο 

ηεο παξαγσγήο, νη θαπηηαιηζηέο. Πξνυπνζέηεη 

ηα κέζα παξαγσγήο λα γίλνπλ θνηλσληθή        

ηδηνθηεζία ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν 

φηαλ ε εξγαηηθή ηάμε πάξεη ηελ εμνπζία ζηα 

ρέξηα ηεο. 

Σην πιαίζην απηήο ηεο εξγαηηθήο εμνπζίαο 

κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ θξαηηθνί θνξείο ηεο 

εξγαηηθήο εμνπζίαο ζηε κεηαθνξά, ηε λαππεγν-

επηζθεπή, ηε βηνκεραλία, ψζηε λα γίλνπλ        

κνρινί πξαγκαηηθήο αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο 

πξνζθέξνληαο ζηαζεξή δνπιεηά κε δηθαηψκα-

ηα, ζπκβάιινληαο ζηελ θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή 

θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο λεζησηηθήο          

πεξηθέξεηαο θαη φινπ ηνπ ιανχ.  

 

Μ έζα ζε δύζθνιεο 

ζπλζήθεο ην ζσκα-

ηείν    εξγαδνκέλσλ   ζην  

ηαζκό Δκπνξεπκαηνθηβσ-

ηίσλ  Πεηξαηά  -  ΔΠ  ΑΔ 

(ζπγαηξηθή ηεο COSCO), 

δίλεη ηε κάρε ηεο  νξγάλσ-

ζεο γηα αμηνπξεπείο ζπλ-

ζήθεο δνπιεηάο, ελάληηα 

ζηελ ηξνκνθξαηία θαη        

η ηο απαγνξεύζεηο ηεο           

εξγνδνζίαο.  

ην πιεπξφ ησλ αγσληδφ-

κελσλ ιηκελεξγαηψλ ζην γθέ-

ην ηεο COSCO, πνπ μεθίλεζε 

κε ζηάζε εξγαζίαο θαη Γεληθή 

πλέιεπζε 22 Φιεβάξε, βξέ-

ζεθαλ νη δπλάκεηο ηνπ ΠΑΜΔ 

ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Πεη-

ξαηά, πνπ βξήθαλ ηελ είζνδν 

θιεηζηή ...«γηα ιφγνπο αζθα-

ιείαο», φπσο ηζρπξίζζεθε ε 

δηνίθεζε  ηεο  εηαηξείαο!  
 

Μπξνζηά ζηελ αλππνρψ-

ξεηε ζηάζε, ηειηθά, ε πφξηα 

ηνπ γθέην ηεο COSCO άλνημε 

θαη παξά ηελ εξγνδνηηθή ηξν-

κνθξαηία ε Γεληθή πλέιεπζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε κεγά-

ιε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέ-

λσλ, φπνπ απνθαζίζηεθε ε 

θιηκάθσζε ηνπ αγψλα κε 

επαλαιακβαλφκελεο ζηάζεηο 

εξγαζίαο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ αηηεκάησλ, πνπ πξνβά-

ιεη  ην  ζσκαηείν. 

 ε ζηάζεηο  Δξγαζίαο 
ζηε Ναππεγνεπηζθεπ

-αστική Ζώνη, απφ ηηο 29 
Φιεβάξε κέρξη θαη ηηο 4 Μάξ-
ηε, πξνρψξεζαλ ην πλ-
δηθάην Μεηάιινπ Αηηηθήο 
θαη Ναππεγηθήο Βηνκερα-
λίαο Διιάδαο  (παξάξ-
ηεκα Πεηξαηά θαη αιακίλαο) 
θαη ην σκαηείν Καηεξγαζί-
αο Ξύινπ θαη Ναππεγνμπ-

ινπξγώλ.  

Οη ζηάζεηο εξγαζίαο πξαγ- 
καηνπνηήζεθαλ κε αηρκή ην 
αίηεκα γηα ππνγξαθή πιιν-
γηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο, 
θαζψο νη εξγνδνηηθέο ελψ-
ζεηο δελ έρνπλ δψζεη θακία 
απάληεζε ζηηο πξνζθιήζεηο, 
γηα λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία 
ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. Καηά 
ηε δηάξθεηά ηνπο, ηα σκαηεία 
θάιεζαλ ζε ζπγθεληξψζεηο 
ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο γηα 

ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ 
γχξσ απφ ηηο εμειίμεηο ζην 
Αζθαιηζηηθφ θαη ηελ πψιεζε 
ηνπ ιηκαληνχ ηνπ  Πεηξαηά.  

Σα σκαηεία ζηελ αλαθνί-

λσζή ηνπο ππνγξακκίδνπλ 

ηελ αλάγθε λα ππνγξαθεί 

πιινγηθή χκβαζε, κε βάζε 

ηα κεξνθάκαηα θαη ηηο ζεζκη-

θέο θαηαθηήζεηο ηεο ηειεπ-

ηαίαο ζχκβαζεο, ην 2009 ή  

ην 2010, αλάινγα κε ηελ  

εηδηθφηεηα. 

Νέες ανθυγιεινές  

νομοθετικές ρυθμίσεις 

Σ ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δεκφζησλ δνκψλ Τγείαο 

απφ ηνπο ΟΣΑ...!, φπσο πξνβιέπνπλ νη ξπζκίζεηο 

πνπ πέξαζε κε ην ιεγφκελν παξάιιειν πξφγξακκα ε 

θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ, κε ζπλεξγνχο ηα θφκκαηα 

πνπ ςήθηζαλ ηα Μλεκφληα, θαηαγγέιινπλ νη δπλάκεηο ηνπ 

ΠΑΜΔ ζηηο πεξηθέξεηεο θαη επηζεκαίλνπλ: 

«Σν ξφιν ηνπ “ιαγνχ” έπαημαλ πάιη θάπνηνη πεξηθε-

ξεηάξρεο θαη δήκαξρνη, πνπ δήηεζαλ απφ ηελ θπβέξλε-

ζε λα λνκνζεηήζεη ζρεηηθά, γηα λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα ρξεκαηνδνηνχλ ηηο δνκέο Τγείαο! 

ηηο πιάηεο καο ζα θνξηψζνπλ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφ-

πν ηηο “άκεζεο θαη απαξαίηεηεο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ 

δεκφζησλ θνξέσλ Τγείαο πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ δηνη-

θεηηθψλ ηνπο νξίσλ”, δεδνκέλνπ φηη ιφγσ ηεο ππνρξεκα-

ηνδφηεζεο ησλ ΟΣΑ ζα επεθηαζεί ε ιεηηνπξγία ησλ κνλά-

δσλ Τγείαο σο επηρεηξήζεσλ, φπσο έγηλε απφ ηνλ ίδην 

λφκν κε ηε κεηαηξνπή ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Θήξαο 

ζε Αλψλπκε Δηαηξεία… 

Ζ “θαιιηθξαηηθή” ινγηθή ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο, 

πνπ δήζακε θαη κε ηε κεηαθνξά ηεο κηζζνδνζίαο καο 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο δηαπεξλά ηελ 

πνιηηηθή φισλ ησλ θνκκάησλ, πνπ έρνπλ ζεφ ηελ αληα-

γσληζηηθφηεηα θαη ηελ θεξδνθνξία ηνπ θεθαιαίνπ.» 

Απέλαληη ζηε ινγηθή ηεο θεξδνθνξίαο πνπ πξνσζεί-

ηαη θαη ζηηο ηδησηηθέο αιιά θαη ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο 

Τγείαο, ην ηαμηθφ θίλεκα αγσλίδεηαη γηα δσξεάλ θαη 

ζχγρξνλεο ππεξεζίεο Τγείαο, αληίζηνηρεο κε ην επίπε-

δν εμέιημεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο θαη φρη 

βάζεη  ηνπ ηη αληέρεη ε θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία. 

48ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ  

σε όλα τα λιμάνια 

τάσεις εργασίας στο γκέτο “COSCO” 

και στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη 

Α πεξγία 16 θαη 17 Φιεβάξε 
πξαγκαηνπνίεζαλ νη εξγα-

δφκελνη ζε φια ηα ιηκάληα ηεο ρψ-

ξαο, αληηδξψληαο ζηελ παξαπέξα 

ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ΟΛΠ θαη ηεο 

ηδησηηθνπνίεζεο ησλ ιηκαληψλ.  

ην θάιεζκά ηεο γηα θαζνιηθή 

ζπκκεηνρή ζηελ απεξγία ε        

«Γεκνθξαηηθή Δλόηεηα Ληκα-

ληώλ» (ΠΑΜΔ), κεηαμχ ησλ άιισλ 
ζεκεηψλνπλ:  

«Οη δηνηθήζεηο ΟΜΤΛΔ θαη ζσ-

καηείσλ ζηνλ ΟΛΠ έρνπλ ηεξάζηηεο 

επζχλεο. ηήξημαλ πιήξσο ηελ 

ζηξαηεγηθή ηνπ θεθαιαίνπ φια απ-

ηά ηα ρξφληα, βάδνπλ πιάηε γηα λα 

πεξλάεη απηή ε πνιηηηθή. ε απηή ηε 

θξίζηκε θάζε έληαζεο ηεο επηζεηη-

θφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηνπ      

πνιηηηθνχ ηνπο πξνζσπηθνχ, δί-

λνπλ ρξφλν ζηα κνλνπψιηα, θαιιη-

εξγνχλ απηαπάηεο, ηε ινγηθή ηεο 

αλακνλήο, ηνπ "κηθξφηεξνπ θαθνχ", 

ηνπ "θνηλσληθνχ εηαηξηζκνχ", νδε-

γνχλ ζηε δεκηνπξγία ηεηειεζκέλσλ 

ζε βάξνο ησλ εξγαηνυπαιιήισλ 

ηνπ  θιάδνπ.  

πέξλνπλ ηελ απνγνήηεπζε θαη 

"ζπξψρλνπλ" ηνπο εξγαδφκελνπο 

ζηνλ ΟΛΠ λα ςάρλνπλ θαη λα δηεθ-

δηθνχλ κεηαβαηηθέο ή αηνκηθέο        

ιχζεηο» 

Ο  θαλνληζκφο ηεο ΔΔ γηα ηελ 

"πξφζβαζε ζηελ αγνξά 

ησλ ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ", πνπ 

ππεξςεθίζηεθε απφ ηνλ ΤΡΗΕΑ, 

ηε ΝΓ, ην ΠΑΟΚ θαη ην Πνηάκη, 

αλνίγεη δηάπιαηα ην δξφκν γηα λα 

πάξνπλ ηα κνλνπψιηα ζηα ρέξηα 

ηνπο ηελ παξνρή ησλ ιηκεληθψλ 

ππεξεζηψλ.  

Σν ΚΚΔ θαηαςήθηζε ηνλ θαλνλη-
ζκφ, πνπ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζηξψλεηαη ην έδαθνο θαη γηα ην πε-

ξεηαίξσ xηχπεκα ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα ιηκάληα, 

φπσο νη θιαδηθέο ζπιινγηθέο ζπκ-

βάζεηο εξγαζίαο κε ρεηξνηέξεπζε 

ησλ φξσλ δνπιεηάο θαη ακνηβήο, 

εληαηηθνπνίεζε  θ.ά.  

Σ ηο πξνθιεηηθέο θνξναπαι-
ιαγέο πνπ απνιακβάλνπλ 

νη εθνπιηζηέο επαλαθέξνπλ ζην      
πξνζθήλην νη βνπιεπηέο ηνπ ΚΚΔ      
κε έγγξαθν αίηεκά ηνπο πξνο 
ηνπο αξκφδηνπο ππνπξγνχο, ζην 
νπνίν αλαθέξνπλ  ηα  εμήο: 

Οη εθνπιηζηέο κε ηνπο αληηιατ-
θνχο λφκνπο 2687/1953, 27/1975 
θ.ά. κεηαμχ άιισλ απνιακβάλνπλ 
56 πξνθιεηηθέο θνξναπαιιαγέο.  

Σν ΚΚΔ θαηήγγεηιε φηη είλαη 
δεκαγσγηθή ε θακπάληα ησλ εθν-
πιηζηψλ ηεο ζπγθπβέξλεζεο ΝΓ - 
ΠΑΟΚ, πνπ πηνζέηεζε θαη ε θπ-
βέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ, φηη δή-
ζελ ην εθνπιηζηηθφ θεθάιαην ζα 
ζπκβάιεη ζηα θνξνινγηθά έζνδα  
ηεο  ρψξαο. 

Καινχληαη νη θ. Τπνπξγνί λα 
θαηαζέζνπλ φια ηα ζρεηηθά 
έγγξαθα  κε  ηα  ζηνηρεία: 

 Ση θφξνπο έρνπλ πιεξψζεη νη 
εθνπιηζηέο ην 2013, 2014 θαη 
2015 γηα  πινία  κε ειιεληθή       

ζεκαία  πξψηεο  θαηεγνξίαο  ηνπ 
λφκνπ 27/1975, θαζψο θαη γηα 
πινία δεχηεξεο θαηεγνξίαο άλσ 
ησλ 500 ΚΟΥ ηνπ ίδηνπ λφκνπ; 

 Πφζεο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο       
θαη ηη πνζφ έρνπλ θαηαβάιεη ην 
2013, 2014 θαη 2015 κε βάζε      
ην "ζπλππνζρεηηθφ ζχκθσλν       
νηθεηνζεινχο θνξνιφγεζεο ησλ          
εθνπιηζηψλ"; 

 Πνηα είλαη ηα θνξνινγηθά έζνδα 
απφ ηηο λαπηηιηαθέο εμσρψξηεο      
εηαηξείεο "off-shore" ζηελ Διιάδα   
απφ  ην  2009  έσο  ην  2015; 

 Πνηεο είλαη νη βεβαησκέλεο θαη 
αλεμφθιεηεο νθεηιέο ησλ εθνπιη-
ζηψλ πξνο ηε ΓOY Πεηξαηά; 

 Πνηεο είλαη νη βεβαησκέλεο θαη 
αλεμφθιεηεο νθεηιέο ησλ εθνπιη-
ζηψλ πξνο ην ΝΑΣ, ΚΔΑΝ θαη ηα 
Σακεία Πξφλνηαο ησλ λαπηεξγα-
ηψλ, θαζψο θαη ηη ελέξγεηεο έρνπλ 
γίλεη ψζηε λα εηζπξαρζνχλ απφ 
ην Γεκφζην θαη ην ΝΑΣ; 

 

 

Π Ε Μ Ε Ν  

Τετνικά Σεμινάρια  

Μ ε επηηστία ζσλετίδεηαη ε ιεηηοσργία 

ηοσ Engine Simulator, ποσ γίλεηαη 

δωρεάλ γηα ηα κέιε ηες ΠΕΜΕΝ, ελώ κεγάιε 

είλαη ε ζσκκεηοτή ηωλ κεταληθώλ ζηα Τετληθά 

Σεκηλάρηα, ποσ γίλοληαη ζηελ αίζοσζα ηοσ ζω-

καηείοσ θαη ηο Σάββαηο 19 Μάρηε κε ζέκα 

«Ψσκηικές  Εγκαηαζηάζεις» κε εηζεγεηή ηολ 

λασηοδη-δάζθαιο  Ιάκωβο  Πανοσζιάδη.  

Γηα περηζζόηερες πιεροθορίες γηα ηο πρό-

γρακκα ηωλ ηετληθώλ ζεκηλαρίωλ  κπορούλ λα 

επηθοηλωλούλ οη ζσλάδειθοη κε ηε δηοίθεζε 

ηες ΠΕΜΕΝ ζηα ηειέθωλα: 210-4115260,  

210-4179144   



Μάρτης 2016 Σελίδα 4 

Μ ε καδηθέο θηλεηνπνηήζεηο ζε φιε 
ηε ρψξα νη ζπληαμηνχρνη, αληα-

πνθξηλφκελνη ζην θάιεζκα ησλ πλεξ-     
γαδφκελσλ πληαμηνπρηθψλ Οξγαλψζεσλ       
ΙΚΑ - ΔΛΤΑ - Γεκνζίνπ - ΟΣΔ - OAEE - 
ΠΔΣ/ΝΑΤ - ΟΤΑ - ΠΟΣΔ/ΟΑΔΔ. ζπλέρηζαλ 
ηελ έθθξαζε ηεο αληίζεζήο ηνπο ζην λέν 
αληηαζθαιηζηηθφ  λνκνζρέδην..  

Πεξηθεξεηαθέο ζπγθεληξψζεηο πξαγ-
καηνπνηήζεθαλ ζηηο 2 Μάξηε ζε           
Πχξγν , Λακία θαη Άξηα, 7 Μάξηε 
ζηελ Κνκνηελή, 8 Μάξηε ζηε Θεζζαινλί-
θε, 9 Μάξηε έγηλαλ ζηε Λάξηζα θαη 
ζην Ηξάθιεην θαη 10 Μάξηε ζηελ Αζήλα, 
φπνπ ραηξεηηζκφ απεχζπλε θαη ν πξφεδξνο 
ηεο ΠΔ-ΝΑΣ Γηψξγνο Βξαλάο. 

Ζ παλζπληαμηνπρηθή δηαδήισζε ηεο 
Αζήλαο μεθίλεζε απφ ηελ πιαηεία Δζληθήο 
Αληίζηαζεο θαη θαηέιεμε ζην ππνπξγείν 
Δξγαζίαο κε ζπλζήκαηα:  
 «Με ςίρνπια θαη ςέκαηα δε ζα ζπκβηβα-

ζηνχκε, φια ηα θιεκκέλα ηα δηεθδηθνχκε»,  
 «Σα ειιείκκαηά ζαο ζε φια ηα Σακεία 

είλαη νη παξνρέο ζαο ζηελ πινπ-      
ηνθξαηία». 

Αληηπξνζσπεία ησλ ζπληαμηνχρσλ  

ζπλαληήζεθε κε ηνλ ππνπξγφ Δξγαζίαο      

Γ. Καηξνχγθαιν, ζηνλ νπνίν έζεζαλ ηα 

αηηήκαηά ηνπο γηα επαλαθνξά φισλ φζσλ 

ηνπο έρνπλ πεξηθνπεί, ελψ ηνπ κεηέθεξαλ 

ηελ απαίηεζε φισλ ησλ ζπληαμηνχρσλ λα  

απνζπξζεί ην θπβεξλεηηθφ ζρέδην γηα ην 

Αζθαιηζηηθφ, λα κελ θαηαηεζεί ζηε Βνπιή. 

Ο Γ. Καηξνχγθαινο ηνπο απάληεζε φηη ν 

κέζνο φξνο ησλ κηζζψλ έρεη θηάζεη ηα 800 

επξψ θαη απηφ επεξεάδεη θαη ηηο ζπληάμεηο, 

νη νπνίεο πξέπεη λα πεξηθνπνχλ. «Δζείο 

κπνξεί λα πάηε ην κηζζφ ζηα 600 θαη 500 

επξψ» απάληεζαλ νη ζπληαμηνχρνη ππν-

γξακκίδνληαο φηη απηά ηα ιεθηά ηα έρνπλ 

πιεξψζεη θαη ηα δηθαηνχληαη.  

Μηιψληαο ζηνπο ζπγθεληξσκέλνπο, κεηά 

ηε ζπλάληεζε, ν Γήκνο Κνπκπνχξεο, 

πξφεδξνο ηεο Οκνζπνλδίαο πληαμηνχρσλ 

ΗΚΑ, ηνπο θάιεζε ζε αγσληζηηθή εηνηκφηεηα, 

ζην πιεπξφ ηνπ εξγαηηθνχ ιατθνχ θηλήκα-

ηνο, κε επφκελν αγσληζηηθφ ζηαζκφ ηε 

48σξε  απεξγία. 

Γελ ππνρσξνχκε απφ ην πιαίζην 
αηηεκάησλ καο. Απηφ είλαη ε δηθή καο 
πξφηαζε. Σελ έρνπκε θαηαζέζεη ζηελ     
θπβέξλεζε, άξα ηελ γλσξίδεη, έρεη φκσο 
αξλεζεί λα καο απαληήζεη. Με βάζε απηήλ 
απαηηνχκε  θαη  δηεθδηθνχκε: 

 Να απνζπξζεί ηψξα ε αληηαζθαιηζηηθή, 
αληηιατθή πξφηαζε ηεο θπβέξλεζεο 

 Απνθιεηζηηθά δεκφζην, θαζνιηθφ ζχζηε-
κα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ζπληαμηνδνηη-
θφ θαη Τγείαο - πεξίζαιςεο. Να πιεξψ-
ζνπλ θξάηνο θαη θεθάιαην γηα ηα ειιείκ-
καηα θαη ηηο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηνπ. 

 Να γίλεη αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ Σακεί-
σλ κε επηζηξνθή ησλ θιεκκέλσλ απνζε-
καηηθψλ ηνπο απφ θξάηνο θαη εξγνδνζία. 

 Σελ θαηάξγεζε ηψξα φισλ ησλ αληεξγαηη-
θψλ, αληηαζθαιηζηηθψλ θαη θνξνκπερηη-
θψλ λφκσλ. 

 Σελ απνθαηάζηαζε φισλ ησλ πεξηθνπψλ 
ζηηο ζπληάμεηο καο, δψξσλ θαη επηδφκα-
ηνο  αδείαο. 

 Κακία  αχμεζε  ησλ  νξίσλ  ειηθίαο. 
 Κάησ  ηα  ρέξηα  απφ  ην  ΔΚΑ. 

Κ αη ζε απηφ ην Σπλέδξην, δελ  
ππάξρεη εηζήγεζε ηνπ ΓΣ. 

Απηφ δελ είλαη ηπραίν. Δρεη λα θάλεη  
κε ην πψο αληηιακβάλεηαη ε θάζε  
παξάηαμε ην ξφιν  ηνπ  ΔΚ  Πεηξαηά. 

Άιισζηε, ππάξρνπλ δπν γξακκέο 
δηακεηξηθά αληίζεηεο ζην ζπλδηθαιηζηηθφ 
θίλεκα, πνπ εθθξάδνληαη θαη κεο ζην ΔΚ 
Πεηξαηά. Απφ ηε κηα, είλαη ε γξακκή πνπ 
αλνίγεη δξφκν ζηελ νξγάλσζε ηεο    
πάιεο, πνπ έρεη αηαιάληεπην κέησπν 
απέλαληη ζε θπβέξλεζε - ΔΔ - εξγνδνζία, 

πνπ δίλεη πξννπηηθή ζηνλ αγψλα ηεο 
εξγαηηθήο ηάμεο θαη, απφ ηελ άιιε, ε 
γξακκή ηεο ελζσκάησζεο ζηα ζπκθέξν-
ληα ησλ εθκεηαιιεπηψλ, πνπ ππνλνκεχ-
νπλ ηελ πάιε, πνπ θάλνπλ ζεκαία ηνλ 
"θνηλσληθφ δηάινγν", έρνπλ θχξην ζηφρν 
ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ, 
είλαη θνξείο ηεο ηαμηθήο  εηξήλεο. 

Ωο ΓΔΣΚ φιν ην πξνεγνχκελν δηά-
ζηεκα, αμηνπνηψληαο θαη ηε ζέζε ηνπ 
πξνέδξνπ, αμηνπνηήζακε θάζε δπλαηφηε-
ηα γηα λα γίλεη βήκα κπξνζηά ζηελ αλα-
ζχληαμε ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο. Γίλνπ-
κε ηε κάρε απέλαληη ζηε ινγηθή ηνπ 
"θνηλσληθνχ εηαηξηζκνχ", πνπ απνηειεί 
ηελ Πέκπηε θάιαγγα κέζα ζηελ εξγαηηθή 
ηάμε ππέξ  ηνπ  θεθαιαίνπ. 

Απέλαληη ζε απηή, νη δπλάκεηο ηνπ 
ΜΔΣΑ, ηεο ΠΑΚΔ, ηεο ΓΑΚΔ, πνπ 
έρνπλ ηελ πιεηνςεθία, ηη έρνπλ λα πα-
ξνπζηάζνπλ; Μήπσο ην φηη ζην ΔΚΠ 
εκθαλίδνληαλ κφλν φηαλ ππήξρε Γ; 

Όηαλ φιεο ηνπο νη ηνπνζεηήζεηο θαη       
νη πξνηάζεηο θηληφληαλ ζηελ ίδηα γξακκή 
κε απηή ηεο ΓΔΔ, κε θάπνηεο ίζσο        
παξαιιαγέο; 

Έρνπλ ζνβαξέο επζχλεο, γηαηί μεγέια-
ζαλ ηνπο εξγαδφκελνπο κε ηε ζηάζε      
αλακνλήο πνπ θαιιηέξγεζαλ γηα ηελ 
"θπβέξλεζε ηεο αξηζηεξάο πνπ ζα έξζεη 
λα καο ζψζεη". Γηα ηε δηαπξαγκάηεπζε, 
πνπ απνδείρηεθε φηη γηλφηαλ θαη γίλεηαη 
φρη γηα ηα δηθά καο ζπκθέξνληα, αιιά  
γη'  απηά  ησλ  εθκεηαιιεπηψλ. 

Κιείλνληαο, ν Νίθνο Ξνπξάθεο θάιε-
ζε φινπο ηνπο ζπλέδξνπο, αλεμαξηήησο 
πνην θφκκα ςήθηζαλ, αλεμαξηήησο ζε 
πνηα ζπλδηθαιηζηηθή παξάηαμε αλήθνπλ, 
«λα θξαηήζνπλ ηηο φπνηεο δηαθσλίεο 
ηνπο, ηηο φπνηεο επηθπιάμεηο έρνπλ θαη λα 
αθνινπζήζνπλ ην δξφκν πνπ πξνηείλεη ε 
ΓΔΣΚ. αο θαινχκε φρη κφλν λα ηε ζηε-
ξίμεηε, φρη κφλν λα ηε θέξεηε μαλά ζηελ 
πξψηε ζέζε αιιά λα ηεο δψζεηε ηελ 
πιεηνςεθία.  

Έλα ηαμηθφ Δξγαηηθφ Κέληξν ζηνλ 
Πεηξαηά ζα είλαη ζηήξηγκα γηα θάζε 
ζσκαηείν, γηα θάζε ζπλδηθαιηζηή, γηα 
φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζε θάζε ρψ-
ξν δνπιεηάο. Θα είλαη ζηήξηγκα ζηελ 
νξγάλσζε ηεο εξγαηηθήο πάιεο ζηνλ 
Πεηξαηά, πξσηνπφξα δχλακε ζηνλ 
αγψλα γηα θάζε κηθξφ ή κεγαιχηεξν 
πξφβιεκα πνπ ζα πξνθχπηεη ζηνπο 
ρψξνπο δνπιεηάο, απνθνχκπη γηα θάζε 
εξγαηνυπάιιειν θαη άλεξγν ηνπ Πεηξαηά. 

Μαζικές κινητοποιήσεις συνταξιούχων σε όλη τη χώρα  

 

Καθόλου τυχαία η ...ταξική τύφλωση 

 ην ίδην έξγν ζεαηέο επί δεθαεηίεο. Απαξέγθιηηα ηεξήζεθε, 

θαζφινπ ηπραία, θαη θέηνο ε ζπληαγή φισλ αζηηθψλ ΜΜΔ 

θαη ηεο Γεκφζηαο ηειεφξαζεο, ε ηαμηθή ηχθισζε γηα ηελ Παγθφ-

ζκηα Μέξα ηεο Δξγαδφκελεο Γπλαίθαο, ηελ 8ε Μάξηε.  

Οη δεθάδεο ρηιηάδεο πνπ πνξεχηεθαλ ζηηο 8 ηνπ Μάξηε θαη 

θέηνο, ηηκψληαο ηελ Παγθφζκηα Μέξα ηεο Δξγαδφκελεο Γπλαίθαο 

κε ζπλζήκαηα πνπ πξαγκαηηθά ηηκνχλ ηελ επέηεην θαη θαηαγγέιιν-

ληαο φηη νη πξαγκαηηθέο αηηίεο ηεο βαξβαξφηεηαο πνπ βηψλνπλ ζε 

φια ηα επίπεδα ηεο δσήο ηνπο βξίζθνληαη ζηελ θαπηηαιηζηηθή 

εθκεηάιιεπζε θαη ζηε ζαπίια ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

θξχθηεθαλ κεηαμχ ηεο θιεηηνξηδεθηνκήο ζε άιιεο ρψξεο θαη ζηα 

θφθθηλα ηξηαληάθπιια πνπ έδσζε ν πξσζππνπξγφο ηεο Σνπξθίαο 

ζηνλ Έιιελα πξσζππνπξγφ γηα λα ηα κνηξάζνπλ ζε γπλαίθεο 

δεκνζηνγξάθνπο ζηε ρψξα φπνπ δχν κέξεο πξηλ ε αζηπλνκία 

καηνθχιηζε δηαδήισζε γπλαηθψλ γηα ηελ 8ε Μάξηε! 

Οη  γπλαίθεο ηειεζεάηξηεο, θπξίσο νη λέεο, δελ πξέπεη λα κά-

ζνπλ φηη 159 ρξφληα πξηλ, 8 Μάξηε 1857, νη εξγάηξηεο ζηα πθα-

ληνπξγεία θαη ηα ξαθηάδηθα ηεο Νέαο Τφξθεο ηφικεζαλ λα πςψ-

ζνπλ ην αλάζηεκά ηνπο, λα θαηεβνχλ ζε απεξγία θαη δηαδειψζεηο, 

λα δεηήζνπλ αλζξψπηλεο ζπλζήθεο δνπιεηάο θαη κείσζε ησλ  

σξψλ εξγαζίαο πνπ έθηαλαλ 16 ψξεο ηελ εκέξα θαη εμίζσζε 

ζηνπο κηζζνχο ηνπο κε απηνχο ησλ αλδξψλ, λα αληηζηαζνχλ ζηελ 

εθκεηάιιεπζε  θαη  ηελ  θαηαπίεζε  πνπ  βίσλαλ. 
 Ζ θνηλσληθή ζπκκαρία φπσο εθθξάδεηαη κέζα απφ ην θνηλφ 

πιαίζην πάιεο ΠΑΜΔ, ΟΓΔ, ΠΑΣΔΒΔ, ΜΑΣ, ΠΑΣΥ, θφληξα         
ζηελ ηαμηθή ηχθισζε πνπ παζαίλνπλ απηή ηε κέξα νη εθπξφζσπνη 
ηνπ ζπζηήκαηνο, είλαη εδψ, γηα λα θαιεί ηηο γπλαίθεο ηεο εξγαηηάο, 
ηεο αγξνηηάο, ηηο γπλαίθεο ηνπ κηθξνκάγαδνπ, ηηο λέεο γπλαίθεο, λα 
αληιήζνπλ δχλακε απφ ηελ πείξα ησλ αγψλσλ ηνπ παξειζφληνο, 
απφ ηηο πθάληξεο ηεο Νέαο Τφξθεο θαη απφ ηηο επψλπκεο θαη αλψ-
λπκεο αγσλίζηξηεο ηνπ εξγαηηθνχ - ιατθνχ καο θηλήκαηνο θαη       
λα δηεθδηθήζνπλ ηε δσή πνπ ηνπο αμίδεη θαη ηνπο ηε ζηεξνχλ ΔΔ 
θαη θπβεξλήζεηο. 

Τεο Κάιη Καξά 

 
 

 
 

Π ξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 18 Φιεβάξε   

ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΚΔΔΝ /

Μεραληθώλ, ε νπνία επαλεπηβεβαίσζε ην 

ζύλνιν ησλ αηηεκάησλ, πνπ έρνπλ δηαηπ-

πώζεη θαη ζε πξνεγνύκελεο Γεληθέο πλε-

ιεύζεηο θαη ηα νπνία παξακέλνπλ θαη νμύ-

λνληαη θαη από ηηο εμειίμεηο. 
Ηδηαίηεξε αλαθνξά έγηλε ζε νμπκκέλα πξν-

βιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΔΔΝ / Μεραλη-

θψλ, πνπ είλαη: 

  Διιείςεηο βηβιίσλ κε απνηέιεζκα νη κεηεθ-

παηδεπφκελνη λα επηβαξχλνληαη θαη ην θφζηνο 

ησλ  θσηνηππηψλ. 

  Αλαρξνληζηηθή χιε καζεκάησλ ζε ζπλδπα-

ζκφ κε ηηο ειιείςεηο ζε κφληκν εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ θαη ζε λαπηνδηδάζθαινπο, κε ηελ 

απαμίσζε   ηεο εξγαζηεξηαθήο ππνδνκήο.  

  πλερίδεηαη ν απμεκέλνο αξηζκφο απνηπρφ-

λησλ ζηηο εμεηάζεηο παξαβηάδνληαο ηνλ        

Καλνληζκφ  ηνπ  ΚΔΔΝ.  

  Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο εκβφιηκεο εμεηα-

ζηηθέο γηα φινπο θαη ρσξίο ηνλ πεξηνξηζκφ 

καζεκάησλ. 

  Δγθαηάιεηςε θηεξηαθψλ ππνδνκψλ κε νμπκ-

κέλν πξφβιεκα ζε θαζαξηφηεηα, θσηηζκφ θ.ά.  

  Γπζθνιίεο ζηελ πξνεγγξαθή γηα ηελ παξα-

θνινχζεζε θχθισλ καζεκάησλ. 

  Άκεζα λα δεκηνπξγεζνχλ ηκήκαηα αλαλέσ-

ζεο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζε ζσζηηθά / ππξν-

ζβεζηηθά κέζα γηα ηνπο κεηεθπαηδεπφκελνπο 

ηνπ ΚΔΔΝ.  

  Άκεζε θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο θνίηεζεο 

κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ θχθινπ καζεκάησλ. 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΚΔΔΝ / Με-

ραληθώλ απνθάζηζε ηελ άκεζε ζπλά-

ληεζε κε ηνλ Τπνπξγό γηα ηα νμπκκέλα 

πξνβιήκαηα, θαζώο θαη ζπκκεηνρή ζηε 

48σξε απεξγία αλ ε θπβέξλεζε θέξεη 

ζηε βνπιή ην λνκνζρέδην γηα ηελ          

θνηλσληθή  αζθάιηζε 

Α ξρίδνληαο ηελ νκηιία ηνπ θαηά ηελ εηήζηα Γ.. ηνπ 

ΔΔΝ 29.2.2016 ν πξφεδξφο ηνπ Μηρ. αθέιιεο, 

επαιεζεχνληαο ηελ θαζνξηζηηθή παξέκβαζε ηνπ θεθαιαίνπ 

ζηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο, αλαθέξζεθε ζηελ ...«θαζν-

ξηζηηθή ζπκβνιή καο ζηελ απειεπζέξσζε ησλ ππεξεζηψλ 

θαη (…) ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ»… επεζήκαλε φηη 

νη ζεζκηθέο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα κε θα-

ζνξηζηηθή ζπκκεηνρή ηνπ πλδέζκνπ καο, είραλ σο απνηέ-

ιεζκα ηε ζηήξημε ησλ εηαηξεηψλ καο»... πξνζζέηνληαο 

φηη ...«ζηφρνο καο ην 2016 είλαη λα εληείλνπκε ηηο πξνζπά-

ζεηέο καο γηα ηε κείσζε ησλ θξαηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηελ 

ειεχζεξε άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ καο»…! 

ηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο ηεο Έλσζεο ησλ εθνπιηζηψλ 

ηεο αθηνπινταο, επηβεβαηψλνληαο ηελ ζπγθέληξσζε θαη 

ζπγθεληξνπνίεζε θεθαιαίσλ πνπ ζε πεξηφδνπο θξίζεο 

γίλεηαη κε ηαρχηεξν ξπζκφ, αλέθεξε φηη ...«9 ειιεληθέο εηαη-

ξείεο (ιακβαλνκέλνπ επίζεο ππφςε φηη δελ θξφληηζαλ 

έγθαηξα λα αλαλεψζνπλ ηνλ ζηφιν ηνπο) είηε πηψρεπζαλ, 

είηε δελ δξαζηεξηνπνηνχληαη πιένλ ζηελ αθηνπινΐα, απν-

ζχξνληαο ή πνπιψληαο ηα πινία ηνπο». 

ην δηα ηαχηα αλαθέξζεθε ζηηο λέεο  παξαγγειίεο ηνπ 

εθνπιηζηηθνχ θεθαιαίνπ πξνο ηηο θπβεξλήζεηο ηνπ, αξρίδν-

ληαο κε νξεθηηθφ ηηο …«θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο γηα ηελ ε-

θηέιεζε δξνκνινγίσλ δεκφζηαο ππεξεζίαο γηα ηηο ζαιάζζη-

εο κεηαθνξέο αλέξρνληαη ζε 75 εθ. €»… απαηηψ-

ληαο ...«δηθαηφηεξε θαηαλνκή ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ 

ζε ζρέζε κε ηηο ρεξζαίεο κεηαθνξέο»… θαη ηέινο παξά ηελ 

δηαπίζησζή ηνπ γηα ...«ηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνληαη 

ιφγσ ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο»... ζηελ παξαγγε-

ιία πνπ έδσζε γηα ην θπξίσο πηάην πεξηιακβάλνληαη …«ε 

κείσζε ηνπ ΦΠΑ, ε επηδφηε-

ζε ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθν-

ξψλ»… θαη ζαλ επηδφξπην 

άθεζε …«ην ΝΑΣ αθφκα θαη 

εάλ εληαρζεί ζηνλ εληαίν θν-

ξέα πξέπεη λα απνηειεί κία 

μερσξηζηή απηνηειή Γηεχζπλ-

ζε», γηα λα κε δηαζαιεπζεί, 

πξνθαλψο, ε ηδηαίηεξα επλντ-

θή κεηαρείξηζε πνπ απνιακ-

βάλνπλ κε ηηο εηζθνξναπαι-

ιαγέο, ηηο εηζθνξνδηαθπγέο, 

ηηο εηζθνξνθινπέο  θ.ν.θ.  

Κιείλνληαο δελ παξέιεηςε 

λα εθθξάζεη ηελ επραξίζηεζε 

ηνπ εθνπιηζηηθνχ θεθαιαίνπ γηα ηελ δηφγθσζε ηεο ξνήο 

ησλ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ ιέγνληαο φηη:  «ηηο γξακ-

κέο Β. Αηγαίνπ θαη ζηα Γσδεθάλεζα δηαθηλήζεθε ην 2015 

ζεκαληηθφο αξηζκφο κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ. Πξέπεη 

λα ηνλίζνπκε ηδηαίηεξα ην γεγνλφο φηη παξά ηελ πξφζεζε 

ηεο θπβέξλεζεο λα λαπιψζεη πινία, νη εηαηξείεο καο νηθεην-

ζειψο ζρεδφλ ηξηπιαζίαζαλ ηα πξνγξακκαηηζκέλα δξνκν-

ιφγηά ηνπο.» 

Μνλαδηθή ιύζε γηα ηνπο λαπηεξγάηεο, λεζηώηεο θαη 

ηα θησρά ιατθά ζηξώκαηα είλαη λα πεξάζνπλ ηα θαξά-

βηα λα ζηα ρέξηα ηνπ Λανύ. Αγώλαο ζήκεξα θηόιαο γηα 

ηνλ Γεκόζην Δληαίν Φνξέα Αθηνπιντθώλ πγθνηλσ-

ληώλ, πνπ ζηα πιαίζηα ηεο Λατθήο Οηθνλνκίαο ζα ιεη-

ηνπξγεί κε βάζε ηηο ιατθέο αλάγθεο θαη όρη ηα θέξδε 

ησλ  εθνπιηζηώλ.  

 

 

Π αξάιιεια κε ηα εμειηζζφκελα αληηιατ-

θά παδάξηα κεηαμχ ζπγθπβέξλεζεο 

ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ θαη θνπαξηέηνπ (Κνκηζηφλ - 

ΔΚΣ - ESM - ΓΝΣ) γηα ηε λέα επίζεζε ζηελ 

Κνηλσληθή Αζθάιηζε, ζην αληηιατθφ ηξαπέδη 
ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κπαίλεη αλνηρηά πιέ-

νλ ην ζχλνιν ησλ αλαδηαξζξψζεσλ θαη ησλ 

άιισλ αληηιατθψλ κέηξσλ πνπ πξνσζνχληαη 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θεθαιαίνπ. 

ε απηφ ην πιαίζην, ςειά ζηελ αηδέληα ηεο 

ηξέρνπζαο «αμηνιφγεζεο» θαη πξν ησλ ππ-

ιψλ εκθαλίδνληαη πιένλ θαη νη πξφζζεηεο 

παξεκβάζεηο, κε ζηφρν ηελ παξαπέξα απν-

γείσζε ηεο θνξνιεζηείαο απέλαληη ζηα ιατθά 

ζηξψκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λέσλ 

θνξνινγηθψλ κέηξσλ κηζζσηψλ θαη ζπληα-

μηνχρσλ, πνπ ζα ηζρχζνπλ ζε θάζε πεξίπησ-

ζε απφ ηα θεηηλά εηζνδήκαηα. 

Σα κέηξα απηά ζα ελζσκαησζνχλ ζην      

ππφ δηακφξθσζε Μεζνπξόζεζκν Πιαίζην      

Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2016 - 2018, 

ην νπνίν βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο         

δηαπξαγκάηεπζεο  κε  ηνπο  «εηαίξνπο». 

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην ηξίην κλεκφλην 

θαη ηελ πξφηαζε πνπ έρεη ήδε θαηαζέζεη ε 

θπβέξλεζε ζην θνπαξηέην, γηα κηζζσηνύο 

θαη ζπληαμηνύρνπο πξνβιέπεηαη: 

  Από ηελ αλακόξθσζε ηεο θνξνινγηθήο 

θιίκαθαο, κε «αιιαγέο» ηόζν 

ζηα εηζνδεκαηηθά θιηκάθηα, όζν θαη 

ζηνπο θνξνινγηθνύο ζπληειεζηέο, πξν-

βιέπνληαη επηπιένλ έζνδα 150 εθαη. επ-

ξώ ζε εηήζηα  βάζε, κε αξρή ηα εηζνδή-

καηα ηνπ 2016. 

  Από ηε θνξνιόγεζε εηζνδεκάησλ από 

ελνίθηα πξνβιέπνληαη επηπιένλ έζνδα 

140 εθαη. επξώ ελώ ζπδεηηέηαη θαη ε θα-

ζηέξσζε εληαίαο θνξνινγηθήο θιίκαθαο 

γηα κηζζνύο, ζπληάμεηο θαη εηζνδήκαηα 

από άιιεο πεγέο (ελνίθηα θ.ά.), πνπ       

επηβαξύλεη πξώηα θαη θύξηα ηνπο κηθξν-

τδηνθηήηεο. 

  ηε κέγγελε κπαίλεη θαη ε επηζηξνθή 

θόξνπ κέρξη 2.100 επξώ ελώ κνληκνπνη-

είηαη ην ραξάηζη ηεο «αιιειεγγύεο» πνπ 

ζα ελζσκαησζεί ζηε λέα  θνξνινγηθή 

θιίκαθα. 

  Σελ ίδηα ώξα, εμεηάδεηαη θαη ε αύμεζε 

ησλ ηεθκεξίσλ δηαβίσζεο, ζηε βάζε ησλ 

νπνίσλ ππνινγίδνληαη θόξνη θαη άιια 

ραξάηζηα αθόκε θαη γηα αλύπαξθηα εηζν-

δήκαηα. 

  Πξνρσξνύλ, ηέινο, ζηελ θαηάξγεζε θαη 

ησλ ηειεπηαίσλ θνξνειαθξύλζεσλ πνπ 

αθνξνύλ ζε δαπάλεο  δηαβίσζεο. 

Γηα ηνπο θησρνύο αγξόηεο  ε ελίζρπζε 
ηεο θνξναθαίκαμεο απφ ηελ αιιαγή ησλ ζπ-

ληειεζηψλ ζηε θνξνινγία, ηελ αχμεζε ηεο 

πξνθαηαβνιήο θφξνπ, ηελ θαηάξγεζε επη-

ζηξνθήο θφξνπ θαηαλάισζεο ζην πεηξέιαην, 

θηάλεη ζηα 125 εθαη. επξψ. 

Οη απηναπαζρνινύκελνη θαη κηθξνί  

επαγγεικαηίεο επηβαξχλνληαη κε επηπιένλ 

πνζφ 114 εθαη. επξψ, απφ ηελ αχμεζε ηεο 

πξνθαηαβνιήο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο. 

Όια ηα παξαπάλσ ζα ελζσκαησζνύλ 

ζην θνξνινγηθό λνκνζρέδην, πνπ ζα θα-

ηαηεζεί ζηε Βνπιή ζην ακέζσο πξνζερέο 

δηάζηεκα, πνπ ζα πεξηιακβάλεη θαη άιια 

αληηιατθά πξναπαηηνύκελα.  

8 Μάρτη: Παγκόσμια Μέρα της Εργαζόμενης Γυναίκας  

την εισήγηση προς το σώμα, ο Νίκος          

Ξουράφης, πρόεδρος του Εργατικού              

Κέντρου Πειραιά και επικεφαλής της ΔΕΚ 

ανάμεσα σε άλλα ανέφερε: 

Με ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ηεο λέαο δηνίθεζεο θαη ησλ αληηπξνζώπσλ ζην πλέδξην ηεο           
ΓΔΔ, νινθιεξώζεθε 1 Μάξηε ην 34ν πλέδξην ηνπ ΔΚ Πεηξαηά, πνπ μεθίλεζε 19 Φιεβάξε 2016.                              

ηελ ςεθνθνξία πήξαλ κέξνο 188 αληηπξφζσπνη (απφ 221 ην 2013) θαη βξέζεθαλ 2 ιεπθά ςεθνδέιηηα.   
Ζ Γεκνθξαηηθή Δλσηηθή πλδηθαιηζηηθή Κίλεζε (ΓΔΚ), πνπ ζηεξίδεηαη από ην ΠΑΜΔ, πήξε 86 
ςήθνπο θαη θαηέιαβε 9 έδξεο (45,74%), από 94 ςήθνπο  θαη  8  έδξεο  ην  2013. Ζ ΠΑΚΔ πήξε 27 
ςήθνπο θαη 3 έδξεο (απφ 45 θαη 4), ε ΓΑΚΔ 13 θαη 1 (απφ 18 θαη 2). Ζ «Δλσηηθή Ρηδνζπαζηηθή πλεξγαζία» 

πήξε 30 ςήθνπο θαη 3 έδξεο, φπσο θαη ε «Σαμηθή Δξγαηηθή πζπείξσζε». Οη δπν απηέο παξαηάμεηο           
θαηέβεθαλ ην 2013 ζε εληαίν ςεθνδέιηην («Απηφλνκε Παξέκβαζε») θαη είραλ 58 ςήθνπο θαη 5 έδξεο. 

Ζ  ΓΔΚ έδσζε κε επηηπρία ηε κά-
ρε ηνπ 34νπ πλεδξίνπ ηνπ ΔΚ 

Πεηξαηά, παξά ηελ πξνζπάζεηα φισλ 
ησλ άιισλ δπλάκεσλ λα αιινηψζνπλ ηνλ 
πξαγκαηηθφ ζπζρεηηζκφ δχλακεο, επη-
ζηξαηεχνληαο γη' απηφ ην ζθνπφ θαη ηελ 
δηθαηνζχλε, πνπ επέβαιε ηελ ζπκκεηνρή 
ζηηο αξραηξεζίεο αληηπξνζψπσλ απφ 
δπν ζσκαηεία πνπ είραλ απνθιεηζηεί απφ 
ην ψκα ηνπ πλεδξίνπ.  

Mε ηελ έλαξμε ηνπ πλεδξίνπ (19/2) 
γηα ηε λνκηκνπνίεζε ησλ αληηπξνζψ-
πσλ, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπ-
λέδξσλ απνθάζηζε ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ 
ζσκαηείνπ "Παλειιήληνο χλδεζκνο Δξ-
γαδνκέλσλ Φχιαμεο" (ΠΑΔΦ), επεηδή 
ζην πξαθηηθφ αξραηξεζηψλ ηνπ γηα  ηελ 
εθινγή αληηπξνζψπσλ έγξαθε Δξγαηηθφ 
Κέληξν Αζήλαο (ΔΚΑ) θαη ρσξίο λα αλα-
γξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ ςεθηζάλησλ. Ζ 
δηνίθεζε ηνπ ΠΑΔΦ πξνρψξεζε θαη ζε 
παξαράξαμε ηνπ πξαθηηθνχ κεηαηξέπν-
ληαο ην "Α" ζε "Π", απφ ΔΚΑ ζε ΔΚΠ... 
Απηή ε δηνίθεζε - θαη ρσξίο λα παξαβξε-
ζεί, αιιά κε παξνπζία ηνπ επηθεθαιήο 
ηνπ ΜΔΣΑ/ΤΡΗΕΑ ζηε ΓΔΔ, Θ. Βαζη-
ιφπνπινπ - είραλ ην ζξάζνο λα πξνζθχ-
γνπλ δηθαζηηθψο, απαηηψληαο ηε ζπκκεην-
ρή ηνπ ζσκαηείνπ ζην πλέδξην ηνπ ΔΚΠ. 

Αθφκα πην πξνθιεηηθή είλαη ε ζηάζε 
ηεο δηνίθεζεο ηεο "Παλειιήληαο Έλσζεο 
Αξρηζαιακεπφισλ - Θαιακεπφισλ      
Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ" (ΠΔΑΘΔΝ), ε  
νπνία αξλνχκελε λα θαηαζέζεη βαζηθά 
δηθαηνινγεηηθά, φπσο ην Μεηξψν Με-
ιψλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην θαηαζηα-
ηηθφ ηνπ ΔΚΠ, απνθιείζηεθε κε νκφθσλε 
απφθαζε ηνπ πλεδξίνπ. Φαίλεηαη, 
φκσο, φηη θάπνηνη ηνπο «θάξθσζαλ» 
ζηνπο εθνπιηζηέο θαη απηνί ηνπο ηξάβε-
μαλ ην απηί... Έηζη εμεγείηαη ην γεγνλφο 
φηη …εθηά κέξεο κεηά ην πλέδξην πξν-
ζέθπγε ζην δηθαζηήξην δεηψληαο λα επη-
βάιεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ ςεθνθνξία 
γηα ηελ εθινγή δηνίθεζεο θαη αληηπξνζψ-
πσλ ζηε ΓΔΔ…! Δλδεηθηηθφ ησλ έμσζελ 
παξεκβάζεσλ απνηειεί θαη ην γεγνλφο 
φηη ζην δηθαζηήξην δελ παξέζηε εθπξφ-
ζσπνο ηεο ΠΔΑΘΔΝ αιιά εθπξφζσπνο 
ηνπ πξνεδξείνπ ηεο έλσζεο Ναπηψλ   
ΠΔΝΔΝ...!  

Προκλητικές μεθοδεύσεις  

για αλλοίωση συσχετισμού 

δυνάμεων στο υνέδριο 

 

Δ θδήισζε - ζπδήηεζε θαη παξάζηαζε δηακαξηπ-
ξίαο ζηε δηνίθεζε ηεο ζρνιήο γηα ηα νμπκέλα 

πξνβιήκαηα, πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζπνπδαζηέο, 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ Γ.. ηνπ ζπι-
ιόγνπ θαη καδηθή ζπκκεηνρή ησλ ζπνπδαζηώλ ζηελ  

AEN  Αζπξνπύξγνπ.  

Με αλαθνίλσζε ην Γ.. ηνπ ζπιιφγνπ «ραηξεηίδεη ηνπο 

ζπλαδέιθνπο πνπ ζπκκεηείραλ καδηθά ζηελ εθδήισζε- 

ζπδήηεζε πνπ δηνξγάλσζε ην Γ μεπεξλψληαο πξνθαηα-
ιήςεηο θαη ηελ ηξνκνθξαηία θαη θάλνληαο πξάμε ην ζχλζε-

κα: «Ζ λέα γεληά έρεη ηδαληθά, νύηε μεπνπιηέηαη, νύηε 

πξνζθπλά!»  θαη  πξνζζέηεη: 

Ζ εθδήισζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαλεξψλεη κφλν 

έλα κηθξφ κέξνο ηεο ηεξάζηηαο δχλακεο πνπ ερεη ε ζπκκε-

ηνρή ζηνλ αγψλα! Δίλαη παξαθαηαζήθε ε δσληαλή ζπκκε-
ηνρή ζπλαδέιθσλ πινίαξρσλ θαη κεραληθψλ απφ δηαθνξά 
εμάκελα ζέηνληαο ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο γηα       ηε 

ζρνιή θαη ηνλ θιάδν, νη απνξίεο θαη νη πξνηάζεηο πνπ ηέζε-
θαλ γηα ηελ δξάζε πνπ πξέπεη λα αλαπηχμεη ν      πνπδα-

ζηηθφο  χιινγνο  σο  ζπλδηθαιηζηηθφ  φξγαλν.  

Αθόκε, πξαγκαηνπνηήζεθε παξάζηαζε δηακαξηπξί-

αο γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο ζρνιήο ζηνλ Γηνηθεηή, πνπ 
γηα άιιε κηα θνξά έδεημε κε απεηιέο θαη θσλέο όηη βξί-

ζθεηαη απέλαληη απ ηα πξνβιήκαηα ησλ ζπνπδαζηώλ, 
ζε εληεηαικέλε ππεξεζία από Δθνπιηζηέο – Κπβέξλε-

ζε –  Τπνπξγείν. 

πλερίδνπκε πην δπλακηθά θαη απνθαζηζηηθά γηα λα καδη-

θνπνηεζεί ν χιινγνο καο ζε αγσληζηηθή θαηεχζπλζε κε ηα 
αηηήκαηα: 

 Κακία ζπκκεηνρή ηεο ρώξαο καο ζηνπο ηκπεξηαιηζηη-

θνύο πνιέκνπο θαη ζρεδηαζκνύο ΝΑΣΟ θαη ΔΔ. Πξνρσ-
ξάκε ζε ζπιινγή εηδώλ πξώηεο αλάγθεο γηα ηε ζηήξη-
με ησλ πξνζθύγσλ θαη θαηάζεζε ηνπο ηελ 21ε Μάξηε, 

Παγθόζκηα Ζκέξα θαηά ηνπ ξαηζηζκνύ. 

 πκκεηέρνπκε ζηελ 48σξε απεξγία ελάληηα ζηνλ α-

ληηζθαιηζηηθό λόκν-ιαηκεηόκν κε παλό ηεο ζρνιήο θαη 

ηα αηηήκαηα καο ζην πιάη ησλ ζσκαηείσλ ΠΔΜΔΝ, 
ΣΔΦΔΝΧΝ, ΠΔΔΜΑΓΔΝ, ΠΔΠΡΝ. 

 Άκεζα λα δνζνύλ όια ηα βηβιία! Καηαγγέιινπκε ην 

γεγνλόο όηη ζε πνιιά καζήκαηα δελ ππάξρνπλ βηβιία 

θαη κάιηζηα νη θαζεγεηέο δεηνύλ λα θαιύςνπκε κε δηθά 
καο έμνδα ηηο όπνηεο ζεκεηώζεηο. 

 Άκεζα λα γίλνπλ πξνζιήςεηο κόληκνπ δηδαθηηθνύ 

(γεληθήο παηδείαο θαη λαπηνδηδαζθάινπο) θαη δηνη-    
θεηηθνύ πξνζσπηθνύ πνπ λα αληαπεμέξρεηαη ζηηο αλά-
γθεο ηεο ζρνιήο 

 Να δίλεηαη έγθαηξα θαη κε απινπνηεκέλεο δηαδηθα-

ζίεο ην επίδνκα ζηέγαζεο ζε όινπο ηνπο ζπνπδα-ζηέο 
από επαξρία, όζν απηνί είλαη ζηα κεηξώα ηεο ζρνιήο. 

ΑΚΣΟΠΛΟΙΟΙ ΕΥΟΠΛΙΣΕ: 

Καλά φάγαμε, καλά ήπιαμε 

Υέρτε μας μια απ’ τα ίδια... 
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