Δεκ ζα δήζμομε ζακ ζθιάβμη!
Η μόκε ειπηδμθόνα επηιμγή
βνίζθεηαη ζημοξ ηαληθμύξ αγώκεξ,
ζηεκ ακαζύκηαλε ημο ενγαηηθμύ
θηκήμαημξ θαη ηεκ εκίζποζε ηεξ
ακηηθαπηηαιηζηηθήξ - ακηημμκμπωιηαθήξ πάιεξ ηεξ θμηκωκηθήξ
ζομμαπίαξ, γηα ηεκ θαηάθηεζε
ηεξ ενγαηηθήξ ελμοζίαξ, ηεκ
ηθακμπμίεζε ηωκ ζύγπνμκωκ
ακαγθώκ ηεξ ενγαηηθήξ ηάλεξ.

Οκηώβρης 2022
Χρόνος 48ος
Αριθμός θύλλοσ 654

ΚΑΛΕΜΑ ΣΗ ΚΕ ΣΟΤ ΚΚΕ ΠΡΟ ΣΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΚΗ ΣΑΞΗ, ΣΟΝ ΛΑΟ, ΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑ

«Λαέ, μη σφίξεις άλλο το ζωνάρι…»
ΠΕΜΕΝ - ΣΕΥΕΝΨΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ
Καλούν τους ναυτεργάτες σε μαζική
συμμετοχή στην Απεργία 9 Νοέμβρη

και τις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα
- στον Πειραιά 11 π.μ., πλ. Καραϊσκάκη
Σε καδηθή - καρεηηθή ζπκκεηνρή ησλ λαπηεξγαηώλ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, ζηελ 24σξε πακπεηξατθή απεξγία αιιά θαη ηνλ ζπληνληζκό
ζηελ απεξγηαθή κάρε κε ηνπο ιηκελεξγάηεο ηεο
COSCO, ηνπο κεηαιιεξγάηεο ηεο Εψλεο
θαη ηνπο λαπηεξγάηεο ησλ Ρπκνπιθώλ ζηελ
παλειιαδηθή απεξγία ηνπο, ραηξεηίδνπλ ηα λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία ΠΕΜΕΝ - ΣΕΦΕΝΩΝ ΠΕΕΜΑΓΕΝ. ηελ αλαθνίλσζε αλαθέξνπλ:
«Οη εμειίμεηο πνπ δηακνξθψλνληαη ζηνπο
λαπηεξγάηεο, ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο πινίσλ,
είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο, ζεκαηνδνηνχλ ηε
δηαρξνληθή ζέζε ησλ εθνπιηζηψλ θαη ησλ κέρξη
ζήκεξα θπβεξλήζεψλ ηνπο λα επηβάιινπλ
ζπλζήθεο γαιέξαο ζε θάζε θαξάβη, κε κηζζνύο
πείλαο, ρσξίο Κνηλσληθή Αζθάιηζε, κε
νξγαληθέο ζπλζέζεηο-"«ιάζηηρν", γηα ηελ
ελίζρπζε ηεο πνιηηηθήο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο
θαη θεξδνθνξίαο ηνπο.
Ο αγψλαο γηα Δ θαη δνπιεηά κε δηθαηψκαηα
ζπλερίδεηαη. Δπφκελνο ζηαζκφο ε παλειιαδηθή
- πανεργατική απεργία στις 9 Νοέμβρη.
Να κε ιείςεη θαλείο απφ ην απεξγηαθό
πξνζθιεηήξην, λα κελ πιεξψζεη ε εξγαηηθή ιατθή νηθνγέλεηα ηε βαξπρεηκσληά πνπ καο
ηάδνπλ. Δελ παδαξεύνπκε ηε δσή καο ζηα
ςίρνπια ησλ επηδνηήζεσλ, δελ ζθύβνπκε ην
θεθάιη ζην ιηγφηεξν θαθφ θαη ζηνπο γλσζηνχο
"ζσηήξεο", πνπ καο ζέινπλ ζην πεξηζψξην.
Δκείο νη εξγαδφκελνη κε νξγάλσζε θαη
αγώλα λα γίλνπκε νη πξσηαγσληζηέο ησλ
εμειίμεσλ, είλαη απηφ πνπ θνβνχληαη νη εθνπιηζηέο, νη ηξαπεδίηεο, νη βηνκήραλνη θαη νη δπλάκεηο ηνπο, λα ράζνπλ ηνλ πινχην πνπ εκείο ηνπο
παξάγνπκε.»
Απφθαζε γηα ζπκκεηνρή ησλ λαπηεξγαηψλ
ζηελ 24σξε παλειιαδηθή παλεξγαηηθή
απεξγία 9 Ννέκβξε ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο
πινίσλ, ζε φια ηα ιηκάληα ηεο ρψξαο, έρεη
ιεθζεί απφ ηελ Δθ. Δπ. ηεο ΠΝΟ, ζηηο 26 επηέκβξε.
(Ανακοίνωση του ΠΑΜΕ στη σελίδα 4)

Μ

ηα πξώηε ζπληνληζκέλε αγσληζηηθή απάληεζε ζηνπο εθνπιηζηέο,
επηρεηξεκαηηθνύο νκίινπο θαη ηνπο πνιηηηθνύο ηνπο εθπξνζώπνπο έδσζαλ ηελ Σξίηε 25 Οθηώβξε νη απεξγνί λαπηεξγάηεο,
νη κεηαιιεξγάηεο ηεο Ναππεγνεπηζθεπαζηηθήο Ζώλεο ζην Πέξακα θαη ηε αιακίλα θαη νη ιηκελεξγάηεο ζηηο πξνβιήηεο ΘΘ
θαη ΘΘΘ ηνπ ηαζκνύ Εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ
ηεο COSCO.
Έζηεηιαλ ερεξό κήλπκα αγσληζηηθνύ
μεζεθσκνύ κπξνζηά ζηελ παλειιαδηθή
απεξγία ζηηο 9 Ννέκβξε όηη δελ ζα πεξηκέλνπλ ζσηήξεο νύηε ζα πξνζαξκνζηνύλ ζηε θηώρεηα θαη ηελ αλεξγία.

Σελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 24σξεο Πακπεηξατθήο Απεξγίαο ησλ λαπηεξγαηψλ ζε
φιεο ηηο θαηεγνξίεο πινίσλ ηελ Σξίηε 25
Οθηψβξε απνθάζηζαλ ηα Γ.. ησλ ζσκαηείσλ ΠΕΜΕΝ, ΣΕΦΕΝΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ,
ΠΕΝΕΝ, ΠΕΑΘΕΝ, κε βαζηθά αηηήκαηα:
■ Tελ απφζπξζε ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ
Κψδηθα Ηδησηηθνχ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ
(ΚΗΝΓ), φπνπ κεηαμχ άιισλ ζην άξζξν
102 θαηαξγεί ηηο Δ εθαξκφδνληαο ηα
ειάρηζηα, πνπ πξνβιέπεη ε Γηεζλή χκβαζε Ναπηηθήο Δξγαζίαο (MLC 2006).
Δλζσκαηψλεη αληεξγαηηθνχο λφκνπο φπσο
ν 4714/2020 θαη ν 4150/2013 πνπ θαηαθξενχξγεζε ηηο νξγαληθέο ζπλζέζεηο ζηελ
επηβαηεγφ λαπηηιία.
■ Αλαλέσζε θαη εθαξκνγή ησλ Δ ζε
φιεο ηηο θαηεγνξίεο πινίσλ, κε πξαγκαηηθέο
απμήζεηο ζηνπο κηζζνχο ελάληηα ζηελ αθξίβεηα θαη ηνλ πιεζσξηζκφ.

Πξνθιεηηθή ππήξμε ε ζηάζε ηνπ Γ.Γ. θαη
ηεο πιεηνςεθίαο ηεο ΠΝΟ, ζηε ζπλεδξίαζε
ηεο Δθ. Δπ. 13 Οθηώβξε, φπνπ κε ςήθνπο
9 θαηά θαη 5 ππέξ απέξξηςαλ ηελ πξφηαζε
γηα 24σξε πξνεηδνπνηεηηθή παλειιαδηθή
απεξγία 25 Οθηώβξε, θαη απνθάζηζαλ ηελ
αλακνλή θαη ηελ απνδνρή ηεο πξφηαζεο ηνπ
ππνπξγνχ γηα θαηάζεζε πξνηάζεσλ ζηελ
αλακφξθσζε ηεξαηνχξγεκα ηνπ «Κώδηθα
Θδησηηθνύ Ναπηηθνύ Δηθαίνπ» (ΚΘΝΔ), πνπ
θαηαξγεί ηηο Δ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο
πινίσλ.
Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ΠΝΟ θαη ηα σκαηεία
πνπ πήξαλ ηελ απφθαζε ζπκκεηνρήο
ζηνλ πξνζρεκαηηθφ δηάινγν δελ εθθξάδνπλ ηελ ζέιεζε θαη βνχιεζε ησλ Ναπηεξγαηψλ.
Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα πέληε
ζσκαηεία, πνπ πήξαλ ηελ
αγσληζηηθή απφθαζε γηα
απεξγία, κε θνηλή αλαθνίλσζε, 19 Οθηψβξε, απεχζπλαλ πιαηχ ελσηηθφ θάιεζκα ζε φινπο ηνπο Ναπηεξγάηεο λα ζπκπνξεπηνχλ
ζηελ κάρε γηα ηελ θαζνιηθή
ζπκκεηνρή ζηελ απεξγία
θαη λα δψζνπλ φινη καδί ην
αγσληζηηθφ απεξγηαθφ παξψλ ζηνπο θαηαπέιηεο ησλ
πινίσλ.
Απφθαζε ζπκκεηνρήο ζηελ απεξγία 25
Οθηψβξε έιαβε θαη ε Γ.. ηνπ ζσκαηείνπ
πιεξσκάησλ ξπκνπιθψλ – λαπαγνζσζηηθψλ (ΠΕΠΡΝ), πνπ εθηφο ησλ άιισλ κε ηελ
θαηαγγειία ηεο θιαδηθήο Δ απφ ηνπ ξπκνπιθηαδφξνπο εθνπιηζηέο έγηλε ήδε ζηφρνο
γηα εθαξκνγή ηεο ιαηκεηφκνπ ηεο αλακφξθσζεο ηνπ ΚΗΝΓ …πξηλ απφ ηελ ςήθηζή
ηνπ!
Σελ ζπκπαξάζηαζή ηνπο ζηνλ αγψλα
ησλ Ναπηεξγαηηθώλ σκαηείσλ, ηνπ ζσκαηείνπ ΕΝΕΔΕΠ, ηνπ πλδηθάηνπ Μεηάιινπ Πεηξαηά θαη ηνπ σκαηείνπ ησλ Ναππεγνμπινπξγώλ, πνπ έρνπλ πάξεη απφθαζε γηα 24σξε πακπεηξατθή απεξγία ζηηο
25/10/2022 θαη παλειιαδηθή γηα ηα ξπκνπιθά, εμέθξαζαλ κε αλαθνηλψζεηο ηνπο
ην Εξγαηηθό Κέληξν Πεηξαηά θαη ε έλσζε
ζπληαμηνχρσλ λαπηεξγαηψλ ΠΕ-ΝΑΤ.
(Συνέχεια ζηη ζελίδα 2)

ΜΠΟΡΟΤΜΕ να γράψουμε το δικό μας
«σενάριο»! Για να ανατείλει η ΕΛΠΙΔΑ!

Με το ΚΚΕ για το ωραίο, το μεγάλο, το συγκλονιστικό!

Γ

φζεθε ζηε δεκνζηφηεηα ην
Κάιεζκα ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ
πξνο ηελ εξγαηηθή ηάμε, ηνπο
απηναπαζρνινχκελνπο ησλ πφιεσλ θαη ηεο ππαίζξνπ, επαγγεικαηίεο, βηνηέρλεο, επηζηήκνλεο
θαη αγξφηεο, ηνπο λένπο θαη ηηο
λέεο πνπ θνηηνχλ ζηελ Σξηηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ηηο γπλαίθεο ησλ ιατθψλ νηθνγελεηψλ.
Δίλαη έλα πξνζθιεηήξην κάρεο γηα λένπο καδηθνχο θαη απνθαζηζηηθνχο αγψλεο, γηα ζπκπφξεπζε κε ην ΚΚΔ, γηα λα γίλεη ν
ιαφο πξσηαγσληζηήο.
Σν Κάιεζκα απεπζχλεηαη ζε
φζνπο αζθπθηηνχλ απφ ηελ αθξίβεηα, ηελ ελεξγεηαθή θηψρεηα.
Πνπ ην εηζφδεκά ηνπο δελ θηάλεη
γηα λα βγεη ν κήλαο θαη πξνβιεκαηίδνληαη γηα ην «πνχ ζα πάεη ε
θαηάζηαζε».
Απεπζχλεηαη ζηνπο δεθάδεο
ρηιηάδεο πνπ αγθάιηαζαλ ηηο
εθδειψζεηο ηνπ 48νπ Φεζηηβάι
ηεο ΚΝΔ, ην νπνίν απνηέιεζε γηα
άιιε κηα ρξνληά ην θνξπθαίν
πνιηηηθφ - πνιηηηζηηθφ γεγνλφο.
ηνπο πνιινχο πνπ ζπλαληεζήθακε ζηηο κεγάιεο κάρεο θαη
θηλεηνπνηήζεηο γηα ηελ ππεξάζπηζε ηνπ εηζνδήκαηνο, ηεο
Τγείαο ηνπ ιανχ, γηα λα δσληαλέςνπλ ηα ζσκαηεία θαη νη καδηθνί
θνξείο, ζηνλ αγψλα ελάληηα ζηελ
εκπινθή ηεο ρψξαο ζηνλ ηκπεξηαιηζηηθφ πφιεκν.
ε φινπο απηνχο πνπ πξνεηνηκάδνπκε καδί ηελ επηηπρία ηεο
παλειιαδηθήο
παλεξγαηηθήο
απεξγίαο ζηηο 9 Ννέκβξε. ηνπο
αθφκε πεξηζζφηεξνπο πνπ εθηηκνχλ ηε ζπλέπεηα, ηε δξάζε, ηε
καρεηηθή ζηάζε ηνπ ΚΚΔ ζηελ
ππεξάζπηζε ησλ εξγαηηθψλ ιατθψλ ζπκθεξφλησλ, αλεμάξηεηα αλ ζπκθσλνχλ ζε φια καδί
ηνπ.

Δίλαη πξνπνκπφο γηα έλα κεγάιν πνιηηηθφ άλνηγκα ηνπ ΚΚΔ,
βάδνληαο ζην επίθεληξν ηα κεγάια «γηαηί» θαη ην «ηη θηαίεη» γηα ηα
απαλσηά βάξε πνπ θνξηψλνληαη
ζηνλ ιαφ, θπξίσο γηα ην «ηη κπνξεί λα γίλεη απέλαληη ζε απηήλ ηελ
θαηάζηαζε», πνηα είλαη ε δηέμνδνο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηα
ιατθά ζηξψκαηα.

Βαζηθή επηδίσμε είλαη λα απφηειέζεη ην Κάιεζκα επθαηξία
ζπδήηεζεο θαη επηθνηλσλίαο κε
πιαηχηεξεο εξγαηηθέο - ιατθέο
δπλάκεηο, έλα ζεκαληηθφ εθφδην
γηα λα ζπλεηδεηνπνηείηαη ε αλάγθε λα βξνπλ ξηδνζπαζηηθή αλαηξεπηηθή δηέμνδν ζε ζπκπφξεπζε κε ην ΚΚΔ ε δηθαηνινγεκέλε αγαλάθηεζε θαη ε νξγή πνπ
κεγαιψλνπλ. Να κελ εγθισβηζηνχλ ζηελ «αθηλεζία» ηεο αλακνλήο ησλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ
θαη ζηα θάιπηθα δηιήκκαηα ηεο
ΝΓ, ηνπ ΤΡΗΕΑ, ηνπ ΠΑΟΚ /
ΚΗΝΑΛ, ησλ άιισλ αζηηθψλ
δπλάκεσλ.
(Σπλέρεηα ζηε ζει. 3)

ΑΡΦΑΙΡΕΙΕ ΣΗΝ ΕΝΨΗ ΝΑΤΣΨΝ (ΠΕΝΕΝ)

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΣΟΤ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟΤ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΑΓΚΟΤΔΑΚΗ

ΠΔΜΔΝ - ΣΔΦΔΝΩΝ - ΠΔΔΜΑΓΔΝ

Να εθαξκνζηεί άκεζα ε Δ
γηα ηα εμπξέο δξνκνιφγηα
ζηνπο λαπηεξγάηεο
πλερίδεηαη ε κε θαηαβνιή ηεο πξνβιεπφκελεο ακνηβήο κε βάζε ηε Δ Αθηνπινΐαο γηα
ηα EΞΠΡΔ δξνκνιφγηα, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηε ζεξηλή πεξίνδν ζηνπο λαπηεξγάηεο ησλ
Δ/Γ-Ο/Γ πινίσλ «FESTOS PALACE»,
«KNOSOS PALACE» ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο «ΜΗΝΟΑΝ LINES» θαη ζηα Δ/Γ-Ο/Γ
πινία «BLUE GALAXY», «BLUE HORIZON» ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο «BLUE STAR
FERRIES».
Σν γεγνλφο θαηαγγέιινπλ ηα ζσκαηεία
ΠΔΜΔΝ-ΣΔΦΔΝΩΝ-ΠΔΔΜΑΓΔΝ κε αλαθνίλσζή ηνπο 27 Οθηψβξε, επηζεκαίλνληαο φηη:
«Απφ ηελ 1ε Ννέκβξε κπαίλεη ζε εθαξκνγή
γηα άιιε κηα ρξνληά ν αληεξγαηηθφο λ.4150/2013
θαη ην άξζξν 29, πνπ κεηψλεη ηηο νξγαληθέο ζπλζέζεηο ησλ επηβαηεγψλ πινίσλ, εληαηηθνπνηεί ηελ
εξγαζία, ππνλνκεχεη ηελ αζθάιεηα ηεο δσήο ησλ
λαπηεξγαηψλ, ησλ επηβαηψλ.
Απαηηνχκε ηελ άκεζε εθαξκνγή ηεο Δ γηα
ηα Δμπξέο δξνκνιφγηα ζηνπο λαπηεξγάηεο ησλ
αλσηέξσ πινίσλ θαη ην ππνπξγείν, νη ππεξεζίεο
ηνπ, νη ιηκεληθέο αξρέο λα κελ πξνρσξήζνπλ ζε
θακία απφιπζε λαπηεξγάηε ζηα αλσηέξσ πινία,
αλ δελ έρεη εμνθιεζεί πιήξσο κε βάζε ηε Δ».

ΓΕΝΙΚΕ ΤΝΕΛΕΤΕΙ ΨΜΑΣΕΙΨΝ
«ΣΕΥΕΝΨΝ»:
Να πάξνπλ καδηθά κέξνο ζηε Β΄ Γεληθή
πλέιεπζε, πνπ ζα γίλεη ηελ Σεηάξηε,
2 Ννέκβξε θαη ψξα 5 κ.κ. ζηα γξαθεία
ηνπ σκαηείνπ (Ννηαξά 108), θαιεί ηνπο
Θεξκαζηνιαδάδεο ε Γηνίθεζε ηεο Παλειιήληαο
Έλσζεο Καησηέξσλ Πιεξσκάησλ Μεραλήο
Δ.Ν. «ν ηέθελζσλ».
ΠΕΜΕΝ:
ε καδηθή ζπκκεηνρή ζηε Β΄ Γεληθή πλέιεπζε,
πνπ ζα γίλεη ηελ Σεηάξηε, 30 Ννέκβξε θαη ψξα
10:30 π.κ. ζηα γξαθεία ηνπ σκαηείνπ
(Μπνπκπνπιίλαο 21), θαιεί ηνπο Μεραληθνχο
ε Γηνίθεζε ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο
Μεραληθψλ Δ.Ν. (ΠΔΜΔΝ)

ΠΕΜΕΝ - ΣΕΥΕΝΨΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ

Ανακοίνωση για την αναμόρφωση έκτρωμα του ΚΙΝΔ
ΚΑΣΨ ΣΑ ΦΕΡΙΑ ΑΠΟ ΣΙ Ε ΚΑΙ ΣΑ ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΑ ΣΨΝ ΝΑΤΣΕΡΓΑΣΨΝ
πλάδειθνη λαπηεξγάηεο,
Ζ αλακφξθσζε ηνπ «Κώδηθα Θδησηηθνύ Ναπηηθνύ
Δηθαίνπ» (ΚΘΝΔ), πνπ
πξνρσξάεη ε θπβέξλεζε ηεο
ΝΓ, είλαη ζηελ θαηεχζπλζε λα
ελζσκαηψζεη ηελ αληεξγαηηθή λνκνζεζία φισλ ησλ κέρξη
ζήκεξα θπβεξλήζεσλ απφ ην
1957, ρξνληά πνπ λνκνζεηήζεθε.

ρξεσηηθή 48σξε εξγαζία ηελ
εβδνκάδα, πεξηθνπέο ζε επηδφκαηα, άδεηεο, αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο.
Ο ΚΘΝΔ ελζσκαηψλεη
αληεξγαηηθνχο λφκνπο φπσο:
■ λ.2687/1953, πνπ δίλεη
ην δηθαίσκα ζηνπο εθνπιηζηέο ζηα πνληνπφξα λα λαπηνινγνχλ θζελνχο, αλαζθάιηζηνπο λαπηεξγάηεο απφ

Από πεξηνδεία ζηα θαξάβηα γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ λαπηεξγαηώλ

ηνρεχεη ζηελ θαηάξγεζε
ησλ Ε ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο πινίσλ, δηακνξθψλνληαο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο
κε λαπηεξγάηεο ρσξίο δηθαηψκαηα, γηα λα απμάλνπλ νη εθνπιηζηέο δηαξθψο ηα θέξδε
ηνπο.
Σαθφπιαθα γηα ηηο Δ
απνηειεί ε δηάηαμε, πνπ θαζνξίδεη ζην άξζξν 162, φηη:
«Η ύκβαζε λαπηνιόγεζεο, νη όξνη εξγαζίαο
θαη ηα δηθαηώκαηα ηνπ
λαπηηθνύ, ξπζκίδνληαη από
ηε Δηεζλή ύκβαζε Ναπηηθήο Εξγαζίαο (ΔΝΕ)
MLC 2006»!!!
Απηφ πνπ ξπζκίδεη ε ΓΝΔ
ζεκαίλεη εθαξκνγή δηεζλψλ
ζπκβάζεσλ ITF, IBF, ILO,
πνπ θαζνξίδνπλ ηα ειάρηζηα,
κε κηζζνχο πείλαο, κε ππν-

φπνηα ρψξα θαη αλ πξνέξρνληαη. Ζ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ
πξνθάιεζε ηε δηεχξπλζε ηεο
αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο, ηα
ειιείκκαηα ζε δηο επξώ
ζην ΝΑΣ, κε ηξαγηθά απφηειέζκαηα ζηελ θνηλσληθή
αζθάιηζε.
■ Δπξσπατθφο θαλνληζκφο
3577/1992, πνπ θαζνξίδεη ηελ
απειεπζέξσζε ησλ ζαιάζζησλ ελδνκεηαθνξψλ θαη ζπλέβαιε ζηελ άξζε ηνπ θακπνηάδ ζην ζχλνιν ησλ θξνπαδηεξφπινησλ.
■ λ.4150/2013, πνπ ζπλέβαιε ζηηο κεηψζεηο ησλ νξγαληθψλ ζπλζέζεσλ ζηα επηβαηεγά πινία, κε εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο θαη ππνλφκεπζε ηεο αζθάιεηαο ηεο
αλζξψπηλεο δσήο.

■ λ.4714/2020, κε πξφζζεηα πξνλφκηα ζηνπο εθνπιηζηέο, ψζηε λα κελ εθαξκφδνπλ ηε Δ ζε Γ’ Πινίαξρν, Γ’ Μεραληθό θαη πιήξσκα ζηα πνληνπόξα. Αθφκα
θαη γηα ηε ζέζε ηνπ Α’
Πινηάξρνπ λα λαπηνινγείηαη
ρσξίο Δ θαη θνηλσληθή
αζθάιηζε. Παξέκβαζε ζηε
ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε ησλ
λαπηεξγαηηθψλ ζσκαηείσλ.
ηηο 30 επηέκβξε ζε
ζπλάληεζε κεηαμχ ππνπξγνχ
λαπηηιίαο Πιαθησηάθε θαη
ΠΝΟ, κε αθνξκή ην ηεξαηνχξγεκα – αλακφξθσζε ηνπ
ΚΗΝΓ, ν ππνπξγφο επηβεβαίσζε ηελ πξνθιεηηθή ζέζε
θπβέξλεζεο – εθνπιηζηψλ,
ζε έλα πξνκειεηεκέλν
έγθιεκα, κε πεξηηχιηγκα ηε
ζηεκέλε «λνκνπαξαζθεπαζηηθή επηηξνπή», πνπ ζπζηάζεθε απφ ην Μάξηε ηνπ
2021.
Γελ είλαη ηπραίν φηη νη εθνπιηζηέο αξλνχληαη θάζε ζπδήηεζε γηα ηελ αλαλέσζε
ησλ Δ ζε πνληνπφξα,
κεζνγεηαθά θαη αθηνπιντθά
θνξηεγά, πνπ είλαη απφ ην
2010. Δλψ ζε επηβαηεγά θαη
πνξζκεία δελ εθαξκφδνληαη
νχηε ηα ειάρηζηα ησλ Δ,
κε κεησκέλεο νξγαληθέο ζπλζέζεηο θαη εμαληιεηηθά δξνκνιφγηα ηε ζεξηλή πεξίνδν.
Έρεη ηεξάζηηεο επζχλεο ν
Γ.Γ. θαη ε πιεηνςεθία ηεο
ΠΝΟ κε ηε ζηάζε αλακνλήο
πνπ αθνινπζεί θαη ηε ζπκκεηνρή ζε ζηεκέλν δηάινγν,
κε ηε λνκνπαξαζθεπαζηηθή
επηηξνπή πνπ πξφηεηλε ν
ππνπξγφο.
(Σπλέρεηα ζηε ζειίδα 3)

πλάδεξθε Λνζηξόκε, Τπνινζηξόκε, Ναύηε, Σδόβελν
Πξηλ ςεθίζεηο ζηηο αξραηξεζίεο ηνπ ζσκαηείνπ καο ζθέςνπ
πξώηα…
 Σελησλφκαζηε θάζε θαινθαίξη λα βγνπλ ηα express, βιέπνπκε ηηο
ψξεο αλάπαπζεο κε ην θπάιη.
 Κηλδπλεχνπκε λα ζαθαηεπηνχκε ζε θάζε καο βήκα γηαηί πξέπεη «πην
γξήγνξα»…
 Κνηκφκαζηε ζηξσκαηζάδα αλάκεζα ζηα δξνκνιφγηα γηαηί δελ πξνιαβαίλνπκε λα πάκε ζην ζπίηη καο θαη φηαλ ηειηθά πάκε καο πεξηκέλνπλ νη ινγαξηαζκνί απφ ην ξεχκα, ηελ εθνξία, ηνλ ΔΝΦΗΑ.
Σν απνηέιεζκα γηα άιιε κηα θνξά είλαη νη εθνπιηζηέο λα πνιιαπιαζηάδνπλ ηα ππεξθέξδε ηνπο θαη απφ ηελ άιιε εκάο λα καο πεξηκέλεη έλαο ρεηκψλαο κε κηζνδνπιεηά - κηζναλεξγία, κε ρακεινχο
κηζζνχο θαη αλαζθάιεηα.
Σν έγθιεκα είλαη πξνδηαγεγξακκέλν! Σν 2020 κε ηνλ λ.4714
πνπ θαηαξγεί ηε ζχκβαζε ζηνπο ζπλαδέιθνπο καο ζηα πνληνπφξα,
ην λ.4745 πνπ πεηζνθφβεη αθφκα θαη απηνχο πνπ έρνπλ κείλεη ζηα
πνληνπφξα κε ζχκβαζε θαη αζθάιηζε αιιά θαη πην πξηλ, κε ηηο αιιαγέο ζηηο εγθξηηηθέο πξάμεηο λενιφγεζεο.
Απηή ε πξαγκαηηθόηεηα πνπ βηώλνπκε όινη, δελ είλαη κνλόδξνκνο. Σν έρεη δείμεη ε ηζηνξία, ην δείρλνπλ θαη νη κέξεο καο. Γελ
είλαη νχηε καθξηά νχηε παιηά ε COSCO, ε e-Food, ηα Ληπάζκαηα Καβάιαο, ε ΛΑΡΚΟ, ε Μαιακαηίλα, φπνπ νη εξγαδφκελνη βγαίλνπλ ζην
πξνζθήλην, δηεθδηθνχλ, θεξδίδνπλ. Αιιά θαη ζην «Κύδσλ Παιιάο»
ησλ Μηλστθψλ θ.ά. θαξάβηα, φπνπ νη ζπλάδειθνί καο, απφ φιεο ηηο
επηζηαζίεο, φηαλ ε απιεξσζηά θαη ε αδηθία ηνπο ζπλάληεζε, θαηέβεθαλ ζηνλ θαηαπέιηε θαη ν αγψλαο ηνπο έθεξε απνηέιεζκα.
Με νξγάλσζε, ζπζπείξσζε θαη αγώλα παιεύνπκε γηα:
 Να θξαηήζνπκε ζηελ αθηνπινΐα ηε δνπιεηά κε ζχκβαζε θαη αζθάιηζε, κε ζπγθξνηεκέλα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα.
 Να εθαξκφδεηε ε ζχκβαζε παληνχ κε απμήζεηο ζηνπο ηνπιάρηζηνλ
2% πάλσ απφ ηνλ πιεζσξηζκφ.
 Παιεχνπκε γηα ηελ απφζπξζε ησλ αληεξγαηηθψλ δηαηάμεσλ ζηνλ
ΚΗΝΓ.
Η δύλακε είλαη ζηα δηθά καο ρέξηα! Πξνυπφζεζε είλαη ν αγψλαο
θαη ε δηεθδίθεζε λα ζηξέθεηαη ελάληηα ζηηο θπβεξλήζεηο θαη ηνπο εθνπιηζηέο πνπ απφ θνηλνχ ζρεδηάδνπλ, πινπνηνχλ ηηο πνιηηηθέο πνπ
βηψλνπκε αιιά θαη ελάληηα ζηα ζηεξίγκαηά ηνπο κέζα ζην λαπηεξγαηηθφ θίλεκα, φπσο ε πιεηνςεθία ηεο ΠΝΟ θαη νη κεραληζκνί ηεο.
πλάδεξθε, ζηηο αξραηξεζίεο ηνπ ζσκαηείνπ καο ρξεηάδεηαη λα
αλαδείμνπκε ζην Γ.. ζπλαδέξθνπο κε πξσηνπφξα δξάζε, πνπ ζα
κπαίλνπλ κπξνζηά ζηελ δηεθδίθεζε θαη ζηελ πάιε γηα ηα δηθαηψκαηα
ησλ λαπηψλ, ζπλαδέξθνπο ρσξίο δεζκεχζεηο ζηνπο εθνπιηζηέο.
Γη απηό ζαο θαιώ λα κε ςεθίζεηε. Ο “ρεηκψλαο πνπ έξρεηαη” λα
καο βξεη ζπζπεηξσκέλνπο θαη δπλαηνχο γηα λα πεξάζνπκε ζηελ αληεπίζεζε. Μπνξνύκε λα ηα θαηαθέξνπκε! Καιή δχλακε ζε φινπο θαη
θαιή επηηπρία ζηηο αξραηξεζίεο ηνπ ζσκαηείνπ καο!
Αλεμάξηεηνο ππνςήθηνο, Γηάλλεο Μαξαγθνπδάθεο
Σειέθσλν: 30 699 265 9868
 Η ςεθνθνξία αξρίδεη 7/11/2022 θαη ιήγεη 15/02/2023 θαη γίλεηαη

κε επηζηνιή ή απηνπξόζσπα, εξγάζηκεο κέξεο από 09:00 έσο13:00.

 Αλ επηιέμεηε λα κε ςεθίζεηε δελ πξέπεη λα βάιεηε θαλέλαλ άιιν ζηαπξό

γηα λα κε βγεη άθπξν ην ςεθνδέιηην.

Σειίδα 2

Οθηώβξεο 2022

«LNG» ΣΗ ΚΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΕΜΟΤ:

Βαζηά ππφθιηζε ηνπ ΤΡΗΕΑ
ζην εθνπιηζηηθφ θεθάιαην
αλ εκπξνζζνθπιαθή ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ειιεληθνχ εθνπιηζηηθνχ θεθαιαίνπ παξνπζηάδεηαη
ν ΤΡΗΕΑ, κε δήισζε ηνπ Ν. αληνξηληνχ, ηνκεάξρε Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ ΤΡΗΕΑ
θαη ηνπ Αλ. Μηραειίδε, αλαπιεξσηή ηνκεάξρε, κε
αθνξκή ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα Ναπηηιίαο, ηελ
Πέκπηε 29/09/2022.
πγθεθξηκέλα, ζην κήλπκά ηνπο ηα ζηειέρε ηνπ
ΤΡΗΕΑ θάλνπλ ιφγν γηα ηελ αλάγθε «λα αλνίμνπκε
λένπο δξόκνπο γηα ηελ πεξαηηέξω ελδπλάκωζε ηεο
λαπηηιηαθήο δξαζηεξηόηεηαο κε ζηόρν ηελ νπζηαζηηθή
ελίζρπζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ ζπλεηζθέξεη», γηα κεγαιχηεξα πεδία θεξδνθνξίαο, δειαδή γηα
ηνπο εθνπιηζηέο.
«Η λαπηηιία, ζπλπθαζκέλε κε ην εκπόξην θαη ηηο
κεηαθνξέο, εμ νξηζκνύ ζπλδέεηαη κε ηηο δηεζλείο δηαζπλδέζεηο θαη ζπλαιιαγέο, απνθηώληαο από πνιύ παιηά ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο παγθόζκηαο δξαζηεξηόηεηαο, ηδηαίηεξα όκωο ζεκαληηθήο γηα ηηο εζληθέο νηθνλνκίεο», αλαθέξεη ν ΤΡΗΕΑ, ηελ ψξα πνπ ην φθεινο
ζηελ νηθνλνκία ηεο Διιάδαο επαθίεηαη ζηελ εζεινληηθή θνξνινγία, φζσλ, ιίγσλ Διιήλσλ εθνπιηζηψλ,
έρνπλ ειιεληθή ζεκαία ζηνπο ηεξάζηηνπο ζηφινπο
ηνπο. Σελ ίδηα ψξα πνπ νη εξγαδφκελνη θαη ν ιαφο
ραξαηζψλνληαη απφ ηε θνξνινγία, ν ΤΡΗΕΑ εμαίξεη
ηελ αλχπαξθηε ζπλεηζθνξά ησλ εθνπιηζηψλ.
Δκκέζσο ζαθψο ηάζζεηαη ππέξ ηεο πξηκνδφηεζεο
ησλ εθνπιηζηψλ θαη γηα ηελ απνθαινχκελε πξάζηλε
λαπηηιία, αλαθέξνληαο πσο «ν ζηόρνο γηα κηα πην πξάζηλε λαπηηιία (...) απνηειεί έλα ζηνίρεκα».
Σα δπν ζηειέρε ηνπ ΤΡΗΕΑ δειψλνπλ φηη
«πηζηεύνπκε αθξάδαληα πωο νη κεγάιεο πξνθιήζεηο
ηνπ κέιινληνο ζα βξνπλ ηελ ειιεληθή λαπηηιία παξνύζα θαη ελεξγή, έηνηκε λα πξωηαγωληζηήζεη θαη ζε απηήλ ηελ λέα επνρή πξνζθνκίδνληαο αθόκα πεξηζζόηεξα
νθέιε ζηελ εζληθή νηθνλνκία θαη ζηελ ειιεληθή θνηλωλία», αλαθεξφκελνη ζηνπο εθνπιηζηέο πνπ απνιακβάλνπλ ζσξεία θνξναπαιιαγψλ πνπ ε «αξηζηεξή» θπβέξλεζε ΣΥΡΘΖΑ θπζηθά θαη δηαηήξεζε!

ΤΝΑΣΖΖ ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΩΝ
ΜΔ ΣΟΝ ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓΟ

Γελ ηθαλνπνηήζεθε θαλέλα αίηεκα
ζπλερίδνπλ ηνλ αγψλα ηνπο
Ύζηεξα απφ ηξηάκηζη ρξφληα δηαθπβέξλεζεο, κεηά
απφ αξθεηέο πνξείεο θαη ππνκλήκαηα, ν πξσζππνπξγφο απνθάζηζε ηειηθά λα δερηεί, ηελ Παξαζθεπή
14/10, ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ζπληαμηνχρσλ, ψζηε
λα ηνπ εθζέζνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη ηα αηηήκαηα ησλ
2.500.000 ζπληαμηνχρσλ.
Όπσο ππνγξακκίδεη ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή
Αγψλα ησλ πλεξγαδφκελσλ πληαμηνπρηθψλ Οξγαλψζεσλ ζε αλαθνίλσζή ηεο κεηά ηε ζπλάληεζε,
«ηίπνηε ην νπζηαζηηθφ δελ έρεη ιπζεί απφ ηα κεγάια πξνβιήκαηα ησλ ζπληαμηνχρσλ, πνπ ππνθέξνπλ απφ ηελ αθξίβεηα θαη ηηο ηεξάζηηεο πεξηθνπέο. Σν κφλν γηα ην νπνίν δεζκεχηεθε είλαη ε θαηαβνιή, ζηηο δηθαηνχρεο πληαμηνπρηθέο Οξγαλψζεηο,
ησλ εζεινληηθψλ εηζθνξψλ ησλ ίδησλ ησλ ζπληαμηνχρσλ (0,20 ιεπηψλ ηνλ κήλα) γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηνπο
έμνδα, πνπ παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ ΔΦΚΑ.
Γη' απηφ νη ζπληαμηνχρνη ζα ζπλερίζνπλ ηηο θηλεηνπνηήζεηο ηνπο κε ζπγθεληξψζεηο ζε φιε ηε ρψξα, νξίδνληαο σο επφκελν ζηαζκφ ηνπο ηελ παλεξγαηηθή απεξγία ζηηο 9 Ννέκβξε.
ηε ζπλάληεζε ε ΔΑ ηφληζε πσο «νη ζπληαμηνχρνη δελ κπνξνχλ λα δερηνχλ θαη λα νλνκάζνπλ απμήζεηο ηα πνζά πνπ εμαγγέιζεθαλ απφ ηνλ πξσζππνπξγφ ζηε ΓΔΘ», θαζψο απφ ηνλ λφκν πνπ ςεθίζηεθε
απφ ηελ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ νη απμήζεηο
ζηνπο ζπληαμηνχρνπο απαγνξεχηεθαλ κέρξη ην 2022,
πξάγκα πνπ ηήξεζε θαη ε θπβέξλεζε ηεο ΝΓ, ελψ νη
ζπληάμεηο «γηα 13 ρξφληα ζθαγηάδνληαη, κε ηεξάζηηεο
πεξηθνπέο απφ φιεο ηηο θπβεξλήζεηο ζηηο θχξηεο θαη
επηθνπξηθέο, ζηηο ζπληάμεηο ρεξείαο, κε ηελ αθαίξεζε ηεο 13εο θαη ηεο 14εο ζχληαμεο, ηνπ ΔΚΑ, ηνπ
εθάπαμ θαη δηθαηψκαηα θνηλσληθνχ ραξαθηήξα».
Οη ζπληαμηνχρνη επαλαθέξνπλ ηηο δηεθδηθήζεηο
ηνπο γηα απμήζεηο ζε φιεο ηηο ζπληάμεηο ηψξα, θαηψηαηε ζχληαμε ζηα 650 επξψ, άκεζε έθδνζε ζπληάμεσλ, λα ζηακαηήζνπλ νη πεξηθνπέο ζηα εθάπαμ. Δπίζεο, λα δνζνχλ άκεζα ζε φινπο ηνπο ζπληαμηνχρνπο
ηα αλαδξνκηθά ηνπ 11κελνπ πνπ παξάλνκα παξαθξαηνχληαη θαη λα απνδνζεί ην 0,5% ηνπ ΑΔΠ, πνζφ
πνπ έρεη θηάζεη ζηα 3 δηζ. επξψ.

ΜΖΝΗΑΗΑ
ΤΝΓΗΚΑΛΗΣΗΚΖ
ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ
Ηδηνθηεζία ηνπ πιιφγνπ
Ναπηεξγαηηθή
πλδηθαιηζηηθή Κίλεζε
ΤΝΣΑΕΣΑΘ
ΑΠΟ ΕΠΘΣΡΟΠΗ

Δθδφηεο - Τπεχζπλνο
ζχκθσλα κε ην λφκν:
ΠΔΣΡΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ
Κνινθνηξψλε 99
Πεηξαηάο - ΣΚ: 185 35
Σει: 210 - 41 17 578
Φαμ: 210 - 41 37 271
Τπεύζπλε
Σππνγξαθείνπ:
ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΜΑΡΗΑ
Ναπάξρνπ Ννηαξά 92
Πεηξαηάο - ΣΚ: 185 35
Σει: 210 - 41 70 479
ΕΣΗΘΑ ΤΝΔΡΟΜΗ

Δζσηεξηθνχ: Δπξψ 15
Δμσηεξηθνχ: Δπξψ 50

Σσμάδελθοι,
ζας εμεμερώμοσμε όηι
λειηοσργεί ηο site
«ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗ»
www.nautergatiki.gr
ηόζο για ηεμ ίδια ηεμ
εθεμερίδα όζο και για
γεμικόηερε εμεμέρωζε.
Σσμάδελθε
Επικοιμώμεζε με ηε
«Ν», ζηείλε μας ηεμ
αμηαπόκριζή ζοσ από
ηε δωή και ηε δράζε
ζηα καράβια, πες μας
ηε γμώμε ζοσ.
Γίμε ζσμδρομεηής ζηε
«Ν» με 15 € ηο τρόμο
ζηέλμομηας ηα ζηοιτεία
ζοσ ζηο email
naftergatiki@gmail.com
Δώζε μας ηο προζωπικό ζοσ email για μα
ζοσ ζηέλμοσμε ηα μέα.

Υορτία - χρυσάφι για τους εφοπλιστές...

Υ

νξφ δηζεθαηνκκπξίσλ έρνπλ
ζηήζεη νη εγρψξηνη επηρεηξεκαηηθνί φκηινη, πξψηα θαη θχξηα νη
εθνπιηζηέο, κε ηελ εκπινθή ζηνλ
ηκπεξηαιηζηηθφ πφιεκν ζηελ Οπθξαλία λα ηνπο θάλεη λα ηξίβνπλ ηα
ρέξηα γηα ηηο επθαηξίεο πνπ μαλνίγνληαη κπξνζηά ηνπο απφ ηε κεηαθνξά ηνπ «πξάζηλνπ» παλάθξηβνπ
πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ
(LNG).
ην θφλην ησλ πξνθιεηηθψλ θπβεξλεηηθψλ εθβηαζκψλ απέλαληη ζηα ιατθά λνηθνθπξηά φηη «ή πξνζαξκφδεζαη» θαη «βάδεηο βαζηά ην ρέξη ζηελ ηζέπε γηα
λα θαο θαη λα δεζηαζείο» ή «πεζαίλεηο», φπσο θαη
ησλ θπληθψλ δειψζεσλ φηκπιε γηα «δεχηεξν πνπιφβεξ θαη θαζθφι ζην ζπίηη», ε λαύισζε ελόο
πινίνπ κεηαθνξάο LNG κέζσ Αηιαληηθνύ
έθηαζε ηα 397.000 δνιάξηα ηε κέξα!
Δλδεηθηηθά, ε λαπηηιηαθή εηαηξεία «Maran Gas»,
ζπκθεξφλησλ ηνπ Οκίινπ Αγγειηθνύζε λαχισζε
ζηε «Shell» ην πινίν κεηαθνξάο LNG «JOHN A.
ANGELICOUSSIS» γηα 400.000 δνιάξηα ηε κέξα!
Δλψ λαπινκεζηηηθνί νίθνη θαη εηδηθνί, φπσο ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο «Flex LNG», πξνβιέπνπλ
φηη «νη ηηκέο κεηαθνξάο LNG ζα κπνξνύζαλ λα

μεπεξάζνπλ ην έλα εθαηνκκύξην
δνιάξηα ηελ εκέξα ην ηέηαξην
ηξίκελν»!
Γη' απηφ θαη νη παξαγγειίεο γηα
λαππεγήζεηο πινίσλ LNG απφ
ηνπο Έιιελεο εθνπιηζηέο εμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη ζε επίπεδα
- ρεκόρ.
Τπνινγίδεηαη φηη νη Έιιελεο
εθνπιηζηέο δηαζέηνπλ απηήλ ηε
ζηηγκή ηνπιάρηζηνλ 133 πινία κεηαθνξάο LNG,
δειαδή ηνλ κεγαιύηεξν ζηόιν παγθνζκίσο, ελώ
πινπνηνύλ θαη πξόγξακκα λαππήγεζεο γηα
επηπιένλ 39 πινία θαη έπεηαη ζπλέρεηα θαη δίθαηα
βέβαηα ηνπο ραξαθηεξίδνπλ «θπξίαξρνπο ζηε κεηαθνξά ακεξηθαληθνχ LNG ζηελ Δπξψπε».
Βέβαηα, δελ είλαη κφλν ε κεηαθνξά θπζηθνχ αεξίνπ, αιιά θαη νη εγθαηαζηάζεηο.
Σελ ίδηα ψξα «ηξέρνπλ» ηα δηάθνξα πξφηδεθη
γηα ηνλ «εζληθφ» ζηφρν ηεο αζηηθήο ηάμεο, γηα
κεηαηξνπή ηεο ρψξαο ζε «ελεξγεηαθφ θφκβν», κε
πξσηαγσληζηέο θαη εδψ ηνπο εθνπιηζηέο, ζρέδηα
πνπ ζπξψρλνπλ βαζχηεξα ζηνπο επηθίλδπλνπο
αληαγσληζκνχο πνπ «θαίλε» ην ιατθφ εηζφδεκα
θαη έρνπλ αλάςεη ηε θσηηά ηνπ πνιέκνπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή.

...και «κόμβοι» νέων κινδύνων για τους λαούς!

Ζ

ζπλεθκεηάιιεπζε ησλ θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ, ππφ
ηελ επνπηεία ησλ ΗΠΑ θαη πνιπεζληθψλ
θνινζζψλ ηεο Ελέξγεηαο, είλαη ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ζπκθσλίαο ζηελ νπνία
θαηέιεμαλ Λίβαλνο θαη Ιζξαήι γηα ηα
ζαιάζζηα ζχλνξά ηνπο.
Η ζπκθσλία δίθαηα ραηξεηίζηεθε σο
«πξφηππν» απφ ηνπο ΑκεξηθαλνΝΑΣΟηθνχο θαη ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, αθνχ κε ηα ίδηα «ζπζηαηηθά» πξνσζνχληαη νη ΝΑΣΟηθέο δηεπζεηήζεηο
θαη ζηελ ππφινηπε Αλ. Μεζφγεην, λαξθνζεηψληαο πεξαηηέξσ ηελ
πεξηνρή, φπνπ βξάδεη ην θαδάλη ηνπ πνιέκνπ.
Κξηηήξην γηα ηε ζπκθσλία
κε «εγγπεηή» ηηο ΗΠΑ δελ
ήηαλ ην πνιπδηαθεκηζκέλν
«Δηεζλέο Δίθαην» - πνπ επηθαινχληαη θαη ζηε ρψξα καο ε
θπβέξλεζε θαη ηα άιια αζηηθά
θφκκαηα, φηαλ πξφθεηηαη γηα
ηηο ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο αιιά ε ζέζε δχν κεγάισλ
δηαθηινληθνχκελσλ θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ.
Σν έλα δφζεθε εμνινθιήξνπ ζην Ιζξαήι, πνπ κπνξεί πιένλ λα
ην εθκεηαιιεχεηαη απξφζθνπηα, εηδηθά
ηψξα πνπ απμάλεηαη ε δήηεζε γηα
ελαιιαθηηθέο πεγέο Ελέξγεηαο, εθηφο
Ρσζίαο. Σν άιιν θηιφδνμν θνίηαζκα
παξαρσξήζεθε ζηνλ Λίβαλν. Γηα λα
ππάξμεη ζπκβηβαζκφο, φκσο, ζπκθσλήζεθε ην 20% ησλ κειινληηθψλ εζφδσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπ λα
απνδίδνληαη ζην Ιζξαήι.
Εχθνια κπνξεί λα θαληαζηεί θαλείο
ηη ζεκαίλεη κηα ηέηνηα ζπκθσλία «πξφηππν» γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
ζαιάζζησλ δσλψλ ζηελ Κχπξν ή ζηα
ζεκεία εθείλα ηνπ Αηγαίνπ θαη ηεο Αλ..
Μεζνγείνπ φπνπ ε Σνπξθία εγείξεη
δηεθδηθήζεηο θαη ακθηζβεηήζεηο (π.ρ.
ηνπξθνιηβπθφ ζχκθσλν λφηηα ηεο Κξήηεο θαη αιινχ).

Πξφθεηηαη άιισζηε γηα ζαιάζζηεο
πεξηνρέο πνπ ην ΝΑΣΟ θαη νη ΗΠΑ
ραξαθηεξίδνπλ «δηαθηινληθνχκελα
χδαηα», έρνληαο ήδε δηακνξθψζεη ην
έδαθνο ελφο επψδπλνπ γηα ηελ Ειιάδα
ζπκβηβαζκνχ θαη δίλνληαο «αέξα»
ζηηο ακθηζβεηήζεηο ηεο Σνπξθίαο, ζην
φλνκα ηεο «ΝΑΣΟηθήο ζπλνρήο».
Επηθίλδπλεο εμειίμεηο πξνκελχεη
φκσο θαη ην ζρέδην Ρσζίαο - Σνπξθίαο
γηα ηελ αλάδεημε ηεο δεχηεξεο ζε
«θφκβν» κεηαθνξάο ξσζηθνχ αεξίνπ
ζηελ Επξψπε, ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ

«Nord Stream», πνπ ππέζηε κεγάιεο
δεκηέο.
Μάιηζηα, ην επίθεληξν απηνχ ηνπ
ζρεδηαζκνχ, κε ηε δεκηνπξγία «δηεζλνχο θέληξνπ δηαλνκήο» («hub»), ηνπνζεηείηαη ζην έδαθνο ηεο επξσπατθήο
Σνπξθίαο, θνληά ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε, απφ ην ιηκάλη ηεο νπνίαο «ηξέρεη»
ήδε ην ακεξηθαλνΝΑΣΟηθφ ζρέδην γηα
ππνθαηάζηαζε ηνπ ξσζηθνχ αεξίνπ κε
ακεξηθαληθφ (θπξίσο) LNG.
Ποιοι ωφελούνται από τις
εκρήξεις στους αγωγούς
«Nord Stream»;
Πνηνη βξίζθνληαη πίζσ απφ ηηο εθξήμεηο ζηνπο αγσγνχο «Nord Stream»
1 θαη 2 θαη πνηνη σθεινχληαη απφ ηελ
θαηάζηαζε πνπ δηακνξθψλεηαη;

(Σπλέρεηα από ηε ζειίδα 1)
ην πξψην ιηκάλη ηεο ρψξαο δελ
θηλήζεθε θαλέλα πινίν, δελ αθνχζηεθε
θαλέλα εξγαιείν ζηε Εψλε, δελ δνχιεςε θακηά γεξαλνγέθπξα ζηελ COSCO.
Με πξνκεησπίδα ηνπ παλφ ηνπ πλδηθάηνπ Μεηάιινπ ην νπνίν αλέγξαθε
«Ότη άιιο αίκα εργαηώλ, πάρηε
κέηρα ηώρα» νη απεξγνί πνξεχηεθαλ
ζην ππνπξγείν Ναπηηιίαο, δηαιαιψληαο
«Χωρίς εζέλα γραλάδη δελ γσρλά,
εργάηε κπορείς τωρίς αθεληηθά»,
ελψ ζηηο 12 κ. ε ΔΝΔΓΔΠ πξαγκαηνπνίεζε ζην ΔΜΠΟ εθδήισζε γηα ηνλ
έλαλ ρξφλν απφ ηνλ ζάλαην ηνπ Γεκήηξε
Γαγθιή, πνπ μερείιηζε ηελ νξγή ησλ
εξγαηψλ γηα ηα εξγνδνηηθά εγθιήκαηα.
Σα ςεύηηθα ηα ιόγηα ηα κεγάια
αθνχζηεθαλ μαλά απφ ηελ θπβέξλεζε
κέζσ ηνπ δηεπζπληή ηνπ ππνπξγνχ
Ναπηηιίαο, ζηε ζπλάληεζε κε αληηπξνζσπεία ησλ ζσκαηείσλ. Υσξίο θακία
δέζκεπζε, ελψ ήηαλ μεθάζαξε ε ηνπνζέηεζή ηνπ, φηη ζε πεξίπησζε κε αλαλέσζεο ησλ Δ ζηνπο λαπηεξγάηεο θαη
ςήθηζεο ησλ αληεξγαηηθψλ δηαηάμεσλ
ηεο αλαζεψξεζε ηνπ Κώδηθα Θδησηηθνύ Ναπηηθνύ Δηθαίνπ (ΚΘΝΔ), ζα
εθαξκφδνληαη ηα ειάρηζηα ησλ δηεζλώλ ζπκβάζεσλ.
Δίρε πξνεγεζεί απεξγηαθή ζπγθέληξσζε ησλ λαπηεξγαηηθψλ ζσκαηείσλ
ΠΕΜΕΝ, ΣΕΦΕΝΩΝ, ΠΕΠΡΝ ησλ
ζσκαηείσλ ζσκαηείνπ ιηκελεξγαηψλ
ΔΝΔΓΔΠ, ηνπ παξαξηήκαηνο Πεηξαηά
ηνπ πλδηθάηνπ Μεηάιινπ Αηηηθήο θαη
Ναππεγνεπηζθεπαζηηθήο Βηνκεραλίαο

Απηά ηα εξσηήκαηα κνλνπσινχλ
ηνλ δηεζλή Σχπν, ελ κέζσ αιιεινθαηεγνξηψλ κεηαμχ ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ
ζηξαηνπέδσλ: Η Ρσζία δείρλεη πξνο
ηηο ΗΠΑ, ε Οπθξαλία θαηεγνξεί επζέσο
ηε Ρσζία, ε δε ΕΕ θαη νη θπβεξλήζεηο
ηεο Δαλίαο θαη ηεο νπεδίαο θάλνπλ
ιφγν γηα ζθφπηκε δνιηνθζνξά, ρσξίο
πξνο ην παξφλ λα θαηνλνκάδνπλ ηε
Ρσζία.
Όιεο νη ηκπεξηαιηζηηθέο δπλάκεηο,
πάλησο, ζπκθσλνχλ φηη πξφθεηηαη γηα
ζακπνηάδ κε πνηθίιεο ζθνπηκφηεηεο
ζηνλ γεσπνιηηηθφ αληαγσληζκφ
ηνπο, πνπ θιηκαθψλεηαη κέξα
κε ηε κέξα.
Οκνινγνχλ φιεο νη πιεπξέο
φηη ν αλειέεηνο ηκπεξηαιηζηηθφο αληαγσληζκφο γηα θέξδε,
γεσπνιηηηθή επηξξνή θαη ππεξάζπηζε ζπκθεξφλησλ κπνξεί
λα νδεγήζεη ζηελ θαηαζηξνθή
δχν αγσγψλ νη νπνίνη, θάησ
απφ άιιεο νηθνλνκηθέο θαη
θνηλσληθέο ζρέζεηο, ζα κπνξνχζαλ λα κεηαθέξνπλ εχθνια
θαη νηθνλνκηθά θπζηθφ αέξην.
Αλ ε Ελέξγεηα ήηαλ θνηλσληθή
ηδηνθηεζία θαη δελ ην εθκεηαιιεχνληαλ
κνλνπσιηαθνί φκηινη θαη θαπηηαιηζηηθά
θξάηε.
Επηβεβαηψλεηαη φηη θακία «αζθάιεηα» θαη «ζηαζεξφηεηα» δελ κπνξεί
λα ππάξμεη γηα ηνλ ιαφ θαη ηα θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ηεο ρψξαο απφ ηε
βαζχηεξε εκπινθή ζηα ακεξηθαλνΝΑΣΟηθά ζρέδηα θαη ηνπο ηκπεξηαιηζηηθνχο αληαγσληζκνχο, ζην φλνκα ηεο
αλαβάζκηζεο ζε ελεξγεηαθφ θφκβν, γηα
ηα ζπκθέξνληα ηεο αζηηθήο ηάμεο.
Οη εμειίμεηο θάλνπλ αθόκα κεγαιύηεξε ηελ αλάγθε λα δπλακώζεη
ν αγώλαο ηνπ ιανύ ελάληηα ζ' απηνύο ηνπο ζρεδηαζκνύο, λα ζηακαηήζεη εδώ θαη ηώξα θάζε ζπκκεηνρή ζηνλ ηκπεξηαιηζηηθό πόιεκν, λα
θιείζνπλ νη μέλεο βάζεηο.

Νεκρός κυβερνήτης ρυμουλκού
Νεθξφο αλαζχξζεθε απφ ηδηψηε δχηε ν 45ρξνλνο
Γηάλλεο Σξηθνίιεο, θπβεξλήηεο ηνπ Ρ/Κ πινίνπ
«ΠΟΘΗΣΟ», ην νπνίν βπζίζηεθε θαηά ηε δηαδηθαζία ζπλδξνκήο απφπινπ ηνπ Κ/Ε πινίνπ «AZAMARA
JOURNEY» ζεκαίαο Μάιηαο, ζην ιηκάλη ηεο Πάηκνπ,
ην βξάδπ 21/10.
ην ξπκνπιθφ ζθάθνο επέβαηλε θαη δεχηεξν κέινο
ηνπ πιεξψκαηνο, ν 26ρξνλνο κεραληθφο Γ΄, ν νπνίνο
θαηάθεξε λα δηαζσζεί.
χκθσλα κε φζα αλέθεξε ζε ηειενπηηθά κέζα
παξεπξηζθνκέλνο δχηεο, ν νπνίνο ζπκκεηείρε ζηηο
έξεπλεο: «Το θαράβη παρέζσρε ηο ρσκοσιθό θαη ηο
βύζηζε. Ασηό έγηλε ζηο θέληρο ηοσ ιηκαληού».
Απφ ην Ληκελαξρείν Πάηκνπ πνπ δηελεξγεί ηελ
πξναλάθξηζε, παξαγγέιζεθε ε δηελέξγεηα λεθξνςίαο
- νεκροτομής, αναμένεται να λάβει και τις σχετικές
θαηαζέζεηο.

Ελληνικό τάνκερ κινδύνεψε από
εκρήξεις με drone στην Τεμένη!
Σν δεμακελφπινην «NISSOS KEA» θαηάθεξε λα
απνθχγεη ηελ απφπεηξα επίζεζεο πνπ έγηλε απφ δχν
κε επαλδξσκέλα αεξνζθάθε ζηα αλνηρηά ηεο Τεκέλεο, ζχκθσλα κε ηελ δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία ηνπ πινίνπ Okeanis Eco Tankers, ε νπνία αλέθεξε φηη, ηελ
Παξαζθεπή 21/10, έλα απφ ηα δεμακελφπινηά ηεο, ην
VLCC Nissos Kea ρσξεηηθφηεηαο 300.000 dwt, αληηκεηψπηζε κηα ζνβαξή απεηιή γηα ηελ αζθάιεηα φηαλ
έθηαζε ζην ιηκάλη ηνπ Ash Shihr.
Δλψ ην πινίν βξηζθφηαλ ζηε ηζακαδνχξα SPM γηα
θφξησζε, ππήξμαλ δχν εθξήμεηο απφ drone ζε θνληηλή απφζηαζε. Ο πινίαξρνο απνθάζηζε λα αλαρσξήζεη ακέζσο απφ ην ιηκάλη θαη θαηεπζχλζεθε ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα. Κακία απφ ηηο δχν εθξήμεηο δελ
έπιεμε ην δεμακελφπινην ελψ δελ ππήξμε θαη θαλείο
ηξαπκαηηζκφο γηα ηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο.

Αγξνηηθνί γηαηξνί ππνρξεψλνληαη
ζε απνθιεηζηηθή εξγαζία ζηα πινία
Αθάιππηα κέλνπλ Κέληξα Τγείαο
θαη Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία
Σελ θάιπςε δξνκνινγίσλ ηδησηηθψλ πινίσλ κε
αγξνηηθνχο γηαηξνχο θαηαγγέιιεη ε ΟΔΝΓΔ, αλαθέξνληαο κάιηζηα θαη ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, απηφ
ηνπ ΠΗ Καιπβψλ - ΚΤ Βάκνπ ζηελ Κξήηε, φπνπ νη
δχν γηαηξνί πνπ ηνπνζεηήζεθαλ γηα ππεξεζία ππαίζξνπ ππνρξεψλνληαη λα παξέρνπλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθή εξγαζία ζε πινία κεγάισλ αθηνπιντθψλ εηαηξεηψλ, αθήλνληαο αθάιππην ην Πεξηθεξεηαθφ Ηαηξείν αιιά θαη ππνζηειερσκέλν ην Κέληξν Τγείαο.
Απφ ην 2006 πξνβιέπεηαη ε δηάζεζε γηαηξψλ ππεξεζίαο ππαίζξνπ ζε πινία. Δλψ νη αγξνηηθνί γηαηξνί
ζπρλά έρνπλ απνθνηηήζεη πξφζθαηα απφ ηηο Ηαηξηθέο
ρνιέο θαη δελ έρνπλ αθφκε θιηληθή εκπεηξία, ππνρξεψλνληαη λα παξέρνπλ ππεξεζίεο Πξσηνβάζκηαο
Φξνληίδαο Τγείαο (ΠΦΤ) ζε επηβάηεο θαη πιήξσκα
πινίσλ, απνπζία επίβιεςεο εηδηθεπκέλνπ γηαηξνχ.
Γελ ππάξρεη θαλ κέξηκλα ησλ πινηάξρσλ γηα
"εθπαίδεπζε - εμνηθείσζε ζε ηερληθέο αηνκηθήο επηβίσζεο" ησλ γηαηξψλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην ΦΔΚ
785/30.6.2006 θαη επηβάιιεηαη απφ Γηεζλείο πκβάζεηο (STCW). Σν απνηέιεζκα είλαη λα απμάλνληαη νη
θίλδπλνη γηα ηνπο γηαηξνχο (πνπ αγλννχλ ηε ρξήζε
κέζσλ δηάζσζεο θαη επηθνξηίδνληαη κε δπζαλάινγεο
επζχλεο) αιιά θαη γηα ηνπο αζζελείο (πνπ δελ ιακβάλνπλ ην επίπεδν ηεο πεξίζαιςεο πνπ δηθαηνχληαη)»,
ππνγξακκίδεη ε ΟΔΝΓΔ.
Ζ ΟΔΝΓΔ απαηηεί απφ ην ππνπξγείν Τγείαο ηελ
θαηάξγεζε ηεο ζηειέρσζεο ηδησηηθψλ πινίσλ κε
αγξνηηθνχο γηαηξνχο, θαλέλαο γηαηξφο λα κελ εμαλαγθάδεηαη ζε επηαήκεξε εξγαζία θαη απιήξσηεο ππεξσξίεο.

Διιάδαο, θαη ηνπ σκαηείνπ Ναππεγνμπινπξγψλ ηεο Εψλεο, ζηνλ ζηαζκφ
ηνπ ΖΑΠ, φπνπ παξαβξέζεθε ε Δ.
Μαλσιάθνπ, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ
θαη βνπιεπηήο θαη αληηπξνζσπεία ηεο
Δ.Γ. ηνπ ΠΑΜΕ.
Μηιψληαο ζηε ζπγθέληξσζε ν πξφεδξνο ηνπ ΣΔΦΔΝΩΝ Άγγεινο Γαιαλόπνπινο αλέθεξε φηη ε πνιηηηθή
ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ εθνπιηζηψλ, ηξαπεδηηψλ, βηνκεράλσλ, πνπ
ππεξεηνχλ νη κέρξη ζήκεξα θπβεξλήζεηο, πνιηηηθέο θαη ζπλδηθαιηζηηθέο

2006, θαζνξίδνληαο ηα ειάρηζηα πνπ
πξνβιέπνπλ Γηεζλείο πκβάζεηο (ITF,
IBF, ILO θά) κε κηζζνχο πείλαο.
Έρεη ηεξάζηηεο επζχλεο ν Γ.Γ. θαη ε
πιεηνςεθία ηεο ΠΝΟ, πνπ ζπλερίδεη λα
νπιίδεη ηελ επηζεηηθφηεηα εθνπιηζηψλ –
θπβέξλεζεο, κε ηηο ζπκθσλίεο πνπ
ππνγξάθεη απνθνκίδνληαο ρξήκαηα γηα
λα κελ εθαξκφδνληαη νη Δ, γηα ην
ζχλνιν ησλ λαπηεξγαηψλ απφ φπνηα
ρψξα θαη αλ πξνέξρνληαη.
Σψξα λα ζεκάλεη γεληθφο ζπλαγεξκφο θαη μεζεθσκφο ζε θάζε πινίν θαη

δπλάκεηο ζηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, έρεη δεκηνπξγήζεη
ζε ρψξνπο δνπιεηάο ζπλζήθεο γαιέξαο, κε εξγαδφκελνπο ρσξίο Δ,
θνηλσληθή αζθάιηζε, ζπλδηθαιηζηηθά δηθαηψκαηα.
ηελ ίδηα θαηεχζπλζε είλαη θαη ε αλακφξθσζε ηνπ "Κψδηθα Ηδησηηθνχ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ" (ΚΗΝΓ), πνπ ελζσκαηψλεη
ηελ αληεξγαηηθή λνκνζεζία θαη θχξηα
ηελ θαηάξγεζε ησλ Δ ζε φιεο ηηο
θαηεγνξίεο πινίσλ, κε ηελ εθαξκνγή
ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο

λαπηεξγάηε, ζε θάζε λαπηηθή ζρνιή θαη
ζπνπδαζηή, ζε θάζε ζπληαμηνχρν, λα
απνηειέζεη αηηία πνιέκνπ ε ζπληξηβή
ησλ Δ.
Ο πξφεδξνο ηεο Παλειιήληαο
Έλσζεο Ρπκνπιθψλ Ναπαγνζσζηηθψλ ηξάηνο Γεσξγάθεο αλαθέξζεθε
ζηνλ λεθξφ θπβεξλήηε πνπ βξήθε ηξαγηθφ ζάλαην ζην ξπκνπιθφ ζηελ Πάηκν,
ζεκεηψλνληαο αλάκεζα ζε άιια φηη ηα
κέηξα πξνζηαζίαο είλαη θφζηνο γηα ηνπο
εθνπιηζηέο. Καηήγγεηιε ην γεγνλφο φηη
νη εθνπιηζηέο ησλ ξπκνπιθψλ πξνζπα-

ζνχλ λα θαηαξγήζνπλ ηηο Δ θαη αλέθεξε φηη ζα πξνρσξήζνπλ ζε επαλαιακβαλφκελεο 48σξεο απεξγίεο ην ακέζσο επφκελν δηάζηεκα.
Ο Άθεο Αλησλίνπ, πξφεδξνο ηνπ
Παξαξηήκαηνο Πεηξαηά ηνπ πλδηθάηνπ
Μεηάιινπ Αηηηθήο θαη Ναππεγηθήο Βηνκεραλίαο Διιάδαο, αλαθέξζεθε ζηα
θακπαλάθηα ηνπ θηλδχλνπ πνπ ερνχλ
ζηε Εψλε γηα έλα κεγαιχηεξν θαθφ
απφ ηα ζπλερή εξγαηηθά αηπρήκαηα.
Αλέδεημε ηα αηηήκαηα ηνπ πλδηθάηνπ
γηα κέηξα πξνζηαζίαο ζηνπο ρψξνπο
δνπιεηάο, ελίζρπζε ησλ ειεγθηηθψλ
κεραληζκψλ θαη εθαξκνγή ηεο Δ γηα
φινπο.
Ο Μάξθνο Μπεθξήο, πξφεδξνο
ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Πεηξαηά θαη ηεο
ΔΝΔΓΔΠ, επηζήκαλε φηη ζήκεξα ην
ιηκάλη έρεη λεθξψζεη απφ ηε κηα άθξε
ζηελ άιιε. Οη εξγαδφκελνη πήξαλ ηε
κάρε ηεο νξγάλσζεο θαη πεξηθξνχξεζεο ηεο απεξγίαο ζηα ρέξηα ηνπο, ζηέιλνληαο ερεξφ κήλπκα ηνπ αγσληζηηθνχ
μεζεθσκνχ γηα ηελ απεξγία ζηηο 9
Ννέκβξε, φηη δελ ζα πεξηκέλνπλ ζσηήξεο, φηη δελ ζα πξνζαξκνζηνχλ ζηε
θηψρεηα θαη ηελ αλεξγία.
Αλαθέξζεθε ζην αίηεκα πνπ πξνβάιινπλ νη ιηκελεξγάηεο γηα ηελ έληαμε
ζηα ΒΑΔ θαη θαηήγγεηιε φηη εθαηνληάδεο ζπλάδειθνί ηνπο είλαη ρσξίο Δ
κε επζχλε θαη ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ
σκαηείνπ (ΟΦΔ). Τπνγξάκκηζε φηη
ζπλερίδεηαη ην απαξάδεθην έγθιεκα
ηεο κε ιήςεο φισλ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη επηζήκαλε ην πψο ε ΔΝΔΓΔΠ θαηάθεξε λα απνθεπρζνχλ ηα
ρεηξφηεξα φηαλ εληνπίζηεθε μαλά
πινίν κε ζαπηζκέλα ξέιηα.
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ΚΡΑΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 2023

ηα χςε νη ηηκέο πξντφλησλ
δηαηξνθήο θαη ζέξκαλζεο

ΜΠΟΡΟΥΜΕ να γράψοσμε ηο δικό μας «ζενάριο»!
Για να αναηείλει η ΕΛΠΙΔΑ!
Με ηο ΚΚΕ για ηο ωραίο, ηο μεγάλο, ηο ζσγκλονιζηικό!

Νέεο ζπζίεο ηνπ ιανχ ζηνλ βσκφ
ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο

Ζ αθξίβεηα ζηα βαζηθά πξντφληα δηαηξνθήο μεπεξλά πιένλ θάζε φξην, ελψ εθηάιηεο
κνηάδεη ε πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο.
Όζν γηα «ην θαιάζη ηνπ λνηθνθπξηνχ», πνπ
δηαθεκίδεη ε θπβέξλεζε, απηφ απνηειεί κία αθφκα θνξντδία ζηνπο θαηαλαισηέο, αθνχ πεξηιακβάλεη κφλν νξηζκέλα πξντφληα πνπ απιά ζα
πσινχληαη κε ...κηθξφηεξεο αλαηηκήζεηο θαη
ζα θαζνξίδνληαη απφ ηηο ...επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ!
Απηή ε θαηάζηαζε, πνπ επηδεηλψλεηαη ζηαδηαθά πνιχ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ,
έρεη ηε ζθξαγίδα ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ ζην πιαίζην ηεο «απειεπζεξσκέλεο» αγνξάο Δλέξγεηαο πινπνηεί ηελ θαηαζηξνθηθή γηα ηνλ ιαφ πνιηηηθή ηεο «πξάζηλεο
κεηάβαζεο».
Έηζη, ην εάλ ζα δεζηαζνχλ νη εξγαηηθέο νηθνγέλεηεο ή εάλ ζα κπνξνχλ λα ηξαθνχλ ζσζηά ηα
παηδηά ηνπο, εμαξηάηαη απφ ηνπο ηκπεξηαιηζηηθνχο αληαγσληζκνχο, ηα θέξδε ησλ κνλνπσιίσλ
θαη ην πψο δηακνξθψλνληαη νη ηηκέο ζηελ αζιηφηεηα ηνπ «ρξεκαηηζηεξίνπ» ηεο ελεξγεηαθήο
θηψρεηαο.
Ο πιεζσξηζκφο, πνπ ηνλ επηέκβξε
έθηαζε ην 12%, απνηππψλεη κηα ηξαγηθή
θαηάζηαζε, ε νπνία ηνλ Οθηψβξε έρεη επηδεηλσζεί αθφκα πεξηζζφηεξν. Σν θπζηθφ αέξην,
πνπ ηηο ηειεπηαίεο κέξεο πιαζάξεηαη σο
…«πην ζπκθέξνπζα επηινγή», αγγίδεη ηα 150
επξψ αλά κεγαβαηψξα, φηαλ ηνλ επηέκβξε
ηνπ 2020 ζηα 46,76 επξψ.
Ζ θπβέξλεζε, ηψξα θάλεη ιφγν γηα «πην ζπκθέξνπζα ιχζε ζηε ζέξκαλζε κε θπζηθφ αέξην».
Ση εηξσλεία φηαλ νη ίδηνη πξηλ απφ έλαλ κήλα
έδηλαλ θίλεηξα γηα αληηθαηάζηαζε ησλ θαπζηήξσλ θπζηθνχ αεξίνπ κε απηνχο γηα πεηξέιαην
θαη θαινχζε ηα λνηθνθπξηά λα ηνπο αιιάμνπλ!
Βέβαηα, ηίπνηα δελ κπνξεί λα πξνεμνθιήζεη
φηη ε θαηάζηαζε ζα παξακείλεη σο έρεη θαη δελ
ζα ππάξμεη λέα δηακφξθσζε ζηηο ηηκέο θαη ηνπ
θπζηθνχ αεξίνπ. Αξθεί λα πνχκε φηη ην θπζηθφ
αέξην ηνλ πεξαζκέλν Αχγνπζην είρε μεπεξάζεη
ηα 455 επξψ ηε κεγαβαηψξα... Άιισζηε, νη
ηηκέο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δηακνξθψλνληαη
κέζσ ηνπ «ηδφγνπ» ζην Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο,.
Ωο ραξηζηηθή βνιή κνηάδεη ε έλαξμε πψιεζεο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζηα 1,55 επξψ ην
ιίηξν απφ 1,1 επξψ πνπ ήηαλ πέξπζη! Μάιηζηα,
ζε απηήλ ηελ ηηκή έρεη ζπλππνινγηζηεί θαη ε …
ελίζρπζε κε 0,25 επξψ ην ιίηξν, θάηη πνπ απνδεηθλχεη πφζν κηθξή ζε ζρέζε κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ λνηθνθπξηψλ είλαη απηή.
Καη ελψ ζπκβαίλνπλ φια απηά ηα εθηαιηηθά γηα ηνλ ιαφ, ε θπβέξλεζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ην 2023, κνηξάδεη παθέηα ζηνπο
επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο θαη ςίρνπια ζηνλ
ιαφ, ζηνλ νπνίν θνξηψλεη θαη δεθάδεο δηζ.
επξψ θφξσλ.

ΠΕΜΕΝ - ΣΕΥΕΝΨΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ

Ανακοίνωση για την αναμόρφωση έκτρωμα του ΚΙΝΔ
(Σπλέρεηα από ηε ζειίδα 1)
Δπαλαιακβάλνπκε ηε ζέζε καο, πνπ δηαηππψζακε θαη ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Δ.Δ. (26-09-2022),
λα απαληήζνπκε ζηελ επηζεηηθφηεηα εθνπιηζηψλ
– θπβέξλεζεο κε απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο
κέζα ζηνλ Οθηώβξε, απαηηώληαο λα απνζπξζνύλ νη αληεξγαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΚΘΝΔ, γηα
ηελ αλαλέσζε θαη εθαξκνγή ησλ Ε, πνπ λα
αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο καο.
Δίλαη ψξα επζχλεο γηα φινπο ηνπο λαπηεξγάηεο, ηα ζσκαηεία, λα ππεξαζπίζνπκε ηηο Δ, κε
απμήζεηο ζηνπο κηζζνχο, νξγαληθέο ζπλζέζεηο κε
βάζε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο, κέηξα πξνζηαζίαο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο.
Κάζε πινίν κπνξεί λα απνηειέζεη θάζηξν
αληίζηαζεο θαη αγώλα γηα ην ζύλνιν ησλ
πξνβιεκάησλ καο.
Οη εθνπιηζηέο γλσξίδνπλ πνιχ θαιά φηη ηα
θαξάβηα ηνπο ρσξίο ηνπο λαπηεξγάηεο είλαη θνπθάξηα. Δρζξεχνληαη ηελ νξγαλσκέλε δχλακε, ηε
καδηθή ζπκκεηνρή, ηελ ηαμηθή πάιε, ζέινπλ ζηγή
λεθξνηαθείνπ, γηα λα επηβάιινπλ ηελ πνιηηηθή ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ρσξίο αληηζηάζεηο.
Καλούμε τους ναυτεργάτες
να αγωνιστούμε για:
● Καηάξγεζε όισλ ησλ αληεξγαηηθώλ λόκσλ,
εθαξκνγή ησλ Κιαδηθψλ πιινγηθψλ πκβάζεσλ
Δξγαζίαο, ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, γηα ην
ζχλνιν ησλ λαπηεξγαηψλ ζηα πινία, απ’ φπνηα
ρψξα θαη αλ πξνέξρνληαη.
● Πιήξε – ζηαζεξή εξγαζία, κε κείσζε ηνπ
εξγάζηκνπ ρξφλνπ, πξνζαξκνγή ησλ νξγαληθψλ
ζπλζέζεσλ (κε θαηάξγεζε ηνπ λ.4150/2013) ζηηο
απμεκέλεο αλάγθεο ησλ πινίσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο ζηε ζάιαζζα.
● Καηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνύ 3577/92 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ λ.2932/2001 γηα ηελ
απειεπζέξσζε ηεο Αθηνπινΐαο θαη γεληθφηεξα
ησλ εζσηεξηθψλ ζαιάζζησλ κεηαθνξάο ηεο ρψξαο.
● Καηάξγεζε όισλ ησλ αληηαζθαιηζηηθώλ
λόκσλ. Γεκφζην θαη δσξεάλ, θαζνιηθφ ζχζηεκα
Τγείαο – Πξφλνηαο.
● σκαηεία αλεμάξηεηα, ειεύζεξα από ην θξάηνο, ηελ εξγνδνζία θαη ηνπο κεραληζκνύο
ηνπο. Καηάξγεζε ησλ λφκσλ πνπ επηβάιινπλ ηελ
παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο ζηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ησλ ζσκαηείσλ, ζην δηθαίσκα ζηελ απεξγία
θαη ζηε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε.
06 Οθηψβξε 2022
Οη Γηνηθήζεηο ησλ σκαηείσλ

(Σπλέρεηα από ηε ζειίδα 1)

Νέο αγωνιστικό ξεκίνημα
με το ΚΚΕ μπροστά!
«Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη ζήκεξα
γηα λα μαλαγελλεζεί ε ειπίδα θαη
ε αηζηνδνμία», αλαθέξεη ην Κάιεζκα, «είλαη έλα λέν αγσληζηηθφ
μεθίλεκα, κε ην ΚΚΔ κπξνζηά,
δπλαηφ, ελάληηα ζηελ ελεξγεηαθή
θηψρεηα θη αθξίβεηα, ελάληηα ζηε
ιεγφκελε πξάζηλε κεηάβαζε ησλ
ρξεκαηηζηεξίσλ ηεο Δλέξγεηαο,
ηεο αθαίκαμεο ησλ εξγαδνκέλσλ
θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηαζηξνθήο, ελάληηα ζηνλ ηκπεξηαιηζηηθφ πφιεκν θαη ηε κε θάζε ηξφπν ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζε
απηφλ, ελάληηα ζηνπο ζρεδηαζκνχο ηνπ ΝΑΣΟ θαη ηεο ΔΔ πνπ
ρξπζνπιεξψλεη ν ειιεληθφο ιαφο
κε ηηο πνιεκηθέο δαπάλεο ζήκεξα
θαη πνπ ζα θαηαιήμεη λα ηνλ πιεξψλεη θαη κε ην αίκα ησλ παηδηψλ
ηνπ αχξην.
Απηφ πνπ επείγεη είλαη λα εληζρπζεί ην αγσληζηηθφ πλεχκα
κέζα ζηελ εξγαηηθή ηάμε θαη φιν
ηνλ ιαφ, ζε ζπκπφξεπζε κε ην
ΚΚΔ, πνπ ζα εθθξάδεηαη θαη ζηελ
αιιαγή ησλ πνιηηηθψλ ζπζρεηηζκψλ παληνχ: Απφ ην πξσηνβάζκην ζσκαηείν θαη ηνλ ζχιινγν κέρξη ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο,
πνπ ζα γίλνπλ ην αξγφηεξν σο
ηηο αξρέο θαινθαηξηνχ ηνπ 2023,
αιιά θαη ζηηο δεκνηηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο εθινγέο ηνλ Οθηψβξε
ηνπ 2023».
«Γελ ππάξρνπλ "ζσηήξεο" γηα
ηνλ ιαφ», αλαθέξεη ην Κάιεζκα
θαη ζπκίδεη φηη «φπνηε ν ιαφο
αθνχκπεζε ηηο ειπίδεο ηνπ ζηελ
αλακνλή "ιχζεσλ" απφ ηα πάλσ,
ζηελ πνιπδνθηκαζκέλε θαη αδηέμνδε θπβεξλεηηθή ελαιιαγή θαη
ζηα ζελάξηα πνπ επεμεξγάδεηαη ε
άξρνπζα ηάμε, βξέζεθε ρακέλνο». Αληίζεηα, «φπνηε ν ιαφο
θέξδηζε θάηη, ην έθαλε ζηεξηγκέλνο ζηε δηθή ηνπ δχλακε, ζηελ
νξγάλσζε θαη ηνλ αγψλα ηνπ, κε
ην ΚΚΔ λα είλαη πάληα κπξνζηά.
Ο ιαφο κπνξεί λα γξάςεη απηφ
ην ζελάξην, λα γίλεη πξσηαγσληζηήο ησλ εμειίμεσλ, κε ηνλ δηθφ
ηνπ αγψλα, ηελ ελδπλάκσζε ηνπ
εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, ησλ θηλεκάησλ ησλ απηναπαζρνινχκελσλ
ΔΒΔ, επηζηεκφλσλ θαη αγξνηψλ,
ησλ λέσλ, ησλ γπλαηθψλ ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ.
 Να βάιεη εκπφδην ζηα ζρέδηα
πνπ ηνλ θαινχλ λα πιεξψζεη γηα
κηα αθφκε θνξά γηα λα "μειαζπψζεη" ην ζχζηεκα.

 Να κε ζπκβηβαζηεί κε ηα επηδφκαηα, δήζελ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αθξίβεηαο ζην ξεχκα θη
αιινχ, πνπ εμαλεκίδνληαη πξηλ
θαιά θαιά κπνπλ ζην νηθνγελεηαθφ πνξηνθφιη. Πξφθεηηαη γηα ρξήκαηα πνπ θαινχληαη λα πιεξψζνπλ νη ίδηνη νη εξγαδφκελνη, σο
θνξνινγνχκελνη, θαη πνπ αλαπαξάγνπλ ηηο αηηίεο ηεο αθξίβεηαο,
επηδνηψληαο ηειηθά κφλν ηα θέξδε
ησλ νκίισλ ηεο Δλέξγεηαο θαη
άιισλ θιάδσλ.
 Να δηεθδηθήζεη νπζηαζηηθά θαη
απνηειεζκαηηθά κέηξα αλαθνχθηζεο, κε βάζε ηηο πξνηάζεηο πνπ
έρεη θαηαζέζεη ην ΚΚΔ θαη ηα αηηήκαηα πνπ έρεη δηακνξθψζεη ην ηαμηθά πξνζαλαηνιηζκέλν εξγαηηθφ
θίλεκα, ηα εθαηνληάδεο ζσκαηεία,
Δξγαηηθά Κέληξα θαη Οκνζπνλδίεο».

Ο σοσιαλισμός είναι το
σύγχρονο, το πραγματικά
νέο στον 21ο αιώνα!
«Σν ζχλνιν φζσλ βηψλνπκε
θαζεκεξηλά φια απηά ηα ρξφληα ζεκεηψλεη ην Κάιεζκα - θσηίδεη ην
αδηακθηζβήηεην γεγνλφο φηη κέζα
ζηα φξηα ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θη απηήο ηεο πνιηηηθήο δελ
κπνξεί λα ππάξμεη ιχζε ζηα νμπκέλα θαη ζπλερψο επηδεηλνχκελα ιατθά πξνβιήκαηα.
Σν ΚΚΔ κπνξεί λα εγεζεί ηεο
ιατθήο αληεπίζεζεο. Γηαηί έρεη πξφγξακκα πνπ εθθξάδεη ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ. Σν απνδεηθλχεη άιισζηε θαζεκεξηλά ε δξάζε
ησλ δπλάκεψλ ηνπ γηα ηελ απφθξνπζε αληηιατθψλ επηινγψλ θαη
ηελ αλαθνχθηζε ησλ εξγαδνκέλσλ.
Απνηειεί ηελ πξαγκαηηθή αληηπνιί-

ηεπζε ζήκεξα, αλνίγνληαο ηνλ δξφκν γηα ηε δηέμνδν πξνο φθεινο ηνπ
ιανχ.
Δίλαη έλαο αγψλαο πνπ ζα αμηνπνηεί θάζε δπζθνιία θαη "ξσγκή"
ζην αζηηθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα, κε
ζθνπφ λα πεξλάεη ν ιαφο ζε θαιχηεξεο ζέζεηο. Ζ πάιε ηνπ ιανχ, πνπ
ζηνρεχεη ηνλ πξαγκαηηθφ αληίπαιν,
ηε δηθηαηνξία ηνπ θεθαιαίνπ, κπνξεί λα βαζχλεη αθφκε πεξηζζφηεξν
απηέο ηηο ξσγκέο, λα αλνίμεη ηνλ
δξφκν ηεο ξηδηθήο αλαηξνπήο.
ε απηφλ ηνλ δξφκν δελ είκαζηε
κφλνη καο. ε φιν ηνλ θφζκν ζήκεξα ππάξρνπλ ειπηδνθφξεο αληηζηάζεηο, εζηίεο αγψλα πνπ θαλεξψλνπλ δπλαηφηεηεο εξγαηηθήο - ιατθήο αθχπληζεο».
Αλ θάηη ινηπφλ πξνθχπηεη σο
αδηακθηζβήηεην
ζπκπέξαζκα,
είλαη φηη «Μπνξνύκε: Με δπλαηφ
ην ΚΚΔ, κε καδηθή εξγαηηθή - ιατθή αληεπίζεζε λα αλνίμνπκε ηνλ
δξφκν γηα ηελ αλαηξνπή, γηα ηηο
ξηδηθέο αιιαγέο ζηελ θνηλσλία θαη
ηελ νηθνλνκία, γηα λα γίλεη ν ιαφο
καο κηα ψξα αξρχηεξα λνηθνθχξεο ζηνλ ηφπν ηνπ θαη ζηνλ θφπν
ηνπ.
Να αμηνπνηήζνπκε φιεο ηηο ζχγρξνλεο δπλαηφηεηεο ηεο παξαγσγήο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο επηζηήκεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
εξγαηηθψλ - ιατθψλ αλαγθψλ. Πξνυπφζεζε είλαη ε Δλέξγεηα, ηα ηξφθηκα, ηα βαζηθά αγαζά λα κελ παξάγνληαη σο εκπνξεχκαηα θάησ απφ
ηνλ έιεγρν κεγάισλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ, αιιά λα γίλνπλ θνηλσληθή ηδηνθηεζία, λα αλαπηπρζεί ν
επηζηεκνληθφο θεληξηθφο ζρεδηαζκφο κε ηνπο εξγαδφκελνπο, ηνλ
ιαφ λα βξίζθνληαη ζην ηηκφλη ηεο
εμνπζίαο.
Ζ ζνζηαιηζηηθή νξγάλσζε ηεο
θνηλσλίαο είλαη ην ζχγρξνλν, ην
πξαγκαηηθά λέν ζηνλ 21ν αηψλα
πνπ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηα εξγαηηθά - ιατθά ζπκθέξνληα. Γη' απηφ
θαη ε ζπκπφξεπζε κε ην ΚΚΔ είλαη
ζπκβνιή ζηνλ αγψλα γη' απηήλ ηελ
πξννπηηθή. Ο ιαφο δελ έρεη πιένλ
θακία αληνρή γηα λα δείρλεη αλνρή
ζηνλ ζεκεξηλφ βάξβαξν δξφκν θαη
ηνπο θάζε ινγήο εθθξαζηέο ηνπ.
Σν πηζηεχνπκε αθξάδαληα θαη ην
ιέκε:
ΜΠΟΡΟΤΜΕ λα γξάςνπκε ην
δηθό καο "ζελάξην", λα βάινπκε
ηέινο ζηε ζεκεξηλή βαξβαξόηεηα! Γηα λα αλαηείιεη ε ΕΛΠΘΔΑ!
Με ην ΚΚΕ γηα ην σξαίν, ην κεγάιν, ην ζπγθινληζηηθό! Ο ζνζηαιηζκόο είλαη ε απάληεζε
ζηνλ 21ν αηώλα».

ΔΙΚΗ ΣΗ ΦΡΤΗ ΑΤΓΗ ΣΟ ΕΥΕΣΕΙΟ

υνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στον φασισμό
και το εκμεταλλευτικό σύστημα που τον γεννά

Ζ

νκφθσλε εηπκεγνξία ηνπ
πξσηφδηθνπ δηθαζηεξίνπ,
ζηηο 7 Οθηώβξε 2020, φηη «ε
Υξπζή Απγή είλαη εγθιεκαηηθή
λαδηζηηθή νξγάλσζε», έγηλε δεθηή κε ρεηξνθξνηήκαηα θαη ζπγθίλεζε.
Γχν ρξφληα κεηά, κε ηε δίθε
ζην Δθεηείν, ην εξγαηηθφ
- λαϊκό κίνημα βρίσκεται
ζην πιεπξφ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ δνινθνλεκέλνπ Παχινπ Φχζζα θαη
ησλ άιισλ ζπκάησλ, γηα
λα εμαζθαιηζηεί φηη ε
θαηαδίθε δελ ζα αιιάμεη,
φπσο θαηαγξάθεθε θαη
ζηε ζπγθέληξσζε ζηηο
7 Οθηώβξε 2022 έμσ
από ην Εθεηείν, κε ηελ
θηλεηνπνίεζε ρηιηάδσλ
εξγαδνκέλσλ πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζην θάιεζκα ησλ ζπλδηθάησλ ηνπο.
Ζ απφθαζε αλαθνηλψζεθε κεηά απφ 5κηζη νιφθιεξα ρξφληα θαη
453 ζπλεδξηάζεηο. Οη ηφηε θπβεξλήζεηο ηεο ΝΓ θαη ηνπ ΤΡΗΕΑ
δελ είραλ πάξεη απφ ηελ αξρή ηα
αλαγθαία κέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο δίθεο πνπ δεηνχζε ε Πνιηηηθή Αγσγή.
Τπελζπκίδνπκε φηη ε δηθαζηηθή
απφθαζε έξημε «ζηα καιαθά»
ηνπο λαδηζηέο γηα ηε δνινθνληθή
επίζεζε ζηνπο θνκκνπληζηέο θαη
ζπλδηθαιηζηέο ηνπ ΠΑΜΕ. Έηζη
ζην δεπηεξνβάζκην δηθαζηήξην,
πνπ μεθίλεζε ζηηο 15 Ηνχλε, δελ
ζα εμεηαζηεί ε ππφζεζε σο κηα
απφ ηηο θχξηεο ππνζέζεηο κε δπλαηφηεηα παξάζηαζεο ηεο Πνιηηηθήο Αγσγήο ησλ ζπκάησλ, αθνχ
ππνβηβάζηεθε ζε πιεκκέιεκα θαη
παξαγξάθεθε.

Όπσο ηφληζαλ νη ζπλήγνξνί
ηνπο, «ε επηιεθηηθή απηή κεηαηξνπή ηνπ θαηεγνξεηεξίνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε ππόζεζε είλαη λνκηθά
εζθαικέλε θαη έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην απνδεηθηηθό πιηθό ηεο
δίθεο. Η εμέηαζή ηεο ζπλέβαιε
ζεκαληηθά ζην λα αλαδεηρζνύλ ν

εγθιεκαηηθόο λαδηζηηθόο ραξαθηήξαο ηεο ΦΑ θαη ηδηαίηεξα ε ζπλεξγαζία ηεο κε ηελ εξγνδνζία, ηνπο
εξγνιάβνπο ηεο Ζώλεο θαη ηνπο
εθνπιηζηέο, γηα ην ρηύπεκα ηνπ
ηαμηθνύ ζσκαηείνπ ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηνηρείν πνπ θαηαξξίπηεη
θαη ηνλ κύζν ηεο δήζελ "αληηζπζηεκηθήο" δύλακεο».
Γχν ρξφληα κεηά ηελ απφθαζε
ηνπ δηθαζηεξίνπ βιέπνπκε απνθπιαθίζεηο ζηειερψλ ησλ λαδηζηψλ, κε ζθεπηηθφ ηνπ ηχπνπ φηη
«δελ ππάξρεη πηζαλόηεηα γηα λέα
εγθιεκαηηθή πξάμε, δηόηη ην
έγθιεκα ...ηειέζηεθε γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιόγνπο, ελ κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθώλ».
Γχν ρξφληα κεηά ηελ θαηαδίθε
ηεο Υξπζήο Απγήο, βιέπνπκε μαλά ηελ αλνρή ή θαη ζηήξημε ζηε
θαζηζηηθή δξάζε. Με λαδηζηηθνχο

ραηξεηηζκνχο μεθίλεζε ε δίθε ζην
Δθεηείν θαη ζηηγκαηίζηεθε απφ ηηο
αζρήκηεο ησλ λαδηζηψλ εγθιεκαηηψλ. Αθνινχζεζε θαη ην θεξαζάθη... ζηελ ηνχξηα, κε ηνλ Κ. Πιεχξε (ζεσξεηηθφ ηνπ ειιεληθνχ εζληθνζνζηαιηζκνχ θαη ζχκβνπιν ηεο
ρνχληαο) ζπλήγνξν ηνπ Λαγνχ, λα
ραηξεηά επίζεο λαδηζηηθά.
Ζ ηθαλνπνίεζε θαη ε
ραξά ηνπ ιανχ γηα ηελ
νκφθσλε πξσηφδηθε θαηαδίθε ηεο Υξπζήο Απγήο
είλαη
δηθαηνινγεκέλεο,
αιιά δελ πξέπεη λα ηνλ
εθεζπράδνπλ. Ο ιαφο, ε
λενιαία θαη βεβαίσο ηα
ζχκαηα ηεο Υξπζήο Απγήο απαηηνχλ ηελ παξαδεηγκαηηθή ηηκσξία ηεο θαη
απφ απηφ ην δηθαζηήξην.
«Τν νξγαλσκέλν θίλεκα, έδσζε κάρεο θαη απνθάιπςε ην ξόιν απηνύ ηνπ θαζηζηηθνύ κνξθώκαηνο, σο καληξόζθπιν ησλ αθεληηθώλ, σο καθξύ
ρέξη ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε θάζε
ρώξν δνπιεηάο, ζε θάζε γεηηνληά»,
ζεκεηψλνπλ ζε αλαθνίλσζε ηα
λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία ΠΕΜΕΝ,
ΣΕΦΕΝΩΝ,
ΠΕΕΜΑΓΕΝ,
ΠΕΠΡΝ, ΠΕ/ΝΑΣ θαη κεηαμχ
ησλ άιισλ πξνζζέηνπλ
«Οη δνινθόλνη, λαδηζηέο, ηα ηζηξάθηα ηεο εξγνδνζίαο, κε ηα ηάγκαηα
εθόδνπ, πξέπεη λα παξακείλνπλ ζηε
θπιαθή θαη λα ρηππεζεί θάζε πξνζπάζεηα απαιιαγήο ηνπο.
Σσλετίδοσκε θαη δσλακώλοσκε
ηολ αγώλα ελάληηα ζηελ αληηιαϊθή
ποιηηηθή ηοσ θεθαιαίοσ, ηα θαζηζηοεηδή ηοσς θαη ηης αζηηθές ποιηηηθές δσλάκεης ποσ ηοσς σπερεηούλ, απαηηώληας οη λαδί πηο
βαζηά ζηε θσιαθή».

Σν πξνζρέδην ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
γηα ην 2023, πνπ ζπδεηηέηαη ζηε Βνπιή, πξνδηαγξάθεη αθξίβεηα, θηψρεηα, θνξνινγηθή αθαίκαμε
ζε βάξνο ηνπ ιανχ, πνπ ζα θιεζεί λα ζθίμεη θαη
άιιν ην δσλάξη γηα λα ζπλερηζηεί απξφζθνπηα ε
ηξειή θεξδνθνξία ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ
θαη πξψηα απηψλ ηεο «πξάζηλεο κεηάβαζεο».
Σελ πξνζπάζεηα θπβέξλεζεο θαη αμησκαηηθήο
αληηπνιίηεπζεο -κε ηελ επηιεθηηθή επίθιεζε
νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ- λα ζπγθαιχςνπλ ηηο
επζχλεο ηνπο γηα ηελ άζρεκε θαηάζηαζε πνπ
βηψλνπλ ν ιαφο θαη νη εξγαδφκελνη, εμαηηίαο ηεο
πνιηηηθήο πνπ ππεξεηνχλ θαη ηα δχν θφκκαηα,
θαηήγγεηιε ν Ν. Καξαζαλαζφπνπινο, βνπιεπηήο
ηνπ ΚΚΔ.
Με απηήλ ηελ πξαθηηθή, ηα δχν θφκκαηα,
φπσο θαη ην ΠΑΟΚ, ζπγθαιχπηνπλ ηηο επζχλεο
ηνπο, θαιιηεξγνχλ απηαπάηεο αιιά θαη ζπζθνηίδνπλ ηνλ πξαγκαηηθφ ππεχζπλν θαη εμσξαΐδνπλ
ηελ αληηιατθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ, επηζήκαλε ν βνπιεπηήο ηνπ ΚΚΔ.
εκείσζε φηη ν πξνυπνινγηζκφο έξρεηαη ζε
κηα πεξίνδν πνπ ηα ιατθά ζηξψκαηα είλαη παγηδεπκέλα ζε δηπιή παγίδα, απφ ηε κηα, ζηελ αθξίβεηα θαη, απφ ηελ άιιε, ζηελ επίζεζε ζηα ιατθά
εηζνδήκαηα κε κηα δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο
θζελνχ αλαιψζηκνπ εξγαδφκελνπ.
Όζνλ αθνξά ηα κεγέζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ,
ν Ν. Καξαζαλαζφπνπινο αλέθεξε φηη νη θφξνη ην
2023 ζα απμεζνχλ θαηά 1,6 δηζ. επξψ, κε ηελ
έκκεζε θνξνινγία θαηά 700 εθαη. αιιά θαη ησλ
θπζηθψλ πξνζψπσλ, νδεγψληαο ηειηθά ηα ιατθά
ζηξψκαηα φρη λα κε δνπλ κείσζε αιιά ζα βηψζνπλ ηελ ίδηα - αλ φρη απμεκέλε - επηβάξπλζε.
Βέβαηα, γηα ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ
νκίισλ ζηηο άκεζεο επηδνηήζεηο, είηε ζηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο γηα ηελ «πξάζηλε» θαη
«ςεθηαθή κεηάβαζε» ζα δηαηεζνχλ 8,3 δηζεθαηνκκχξηα απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη 5,6 δηζεθαηνκκχξηα απφ ην Σακείν Αλζεθηηθφηεηαο θαη Αλάθακςεο, ην νπνίν απνηειεί
θαη ην λέν παλεπξσπατθφ κλεκφλην γηα ηνπο
ιανχο θαη δελ βγάδνπλ άρλα γη' απηφ ν ΤΡΗΕΑ
θαη ηα άιια αζηηθά θφκκαηα, φπσο ηφληζε.
Καηαιήγνληαο ππνγξάκκηζε φηη ν θξαηηθφο
πξνυπνινγηζκφο είλαη πξνζαξκνζκέλνο ζηελ
εμππεξέηεζε δχν βαζηθψλ επηδηψμεσλ πνπ είλαη
θνηλέο γηα φια ηα αζηηθά θφκκαηα: Σεο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο θαη ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ επηδείλσζε ηεο
ζέζεο ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ.
Δπηζήκαλε φηη γίλεηαη θαλεξφ πσο ε επφκελε
θπβέξλεζε, φπνηα θαη αλ είλαη απηή, έρεη δεδνκέλν ην θπβεξλεηηθφ πξφγξακκα, αθνχ ην θαζνξίδνπλ νη αλάγθεο ηεο άξρνπζαο ηάμεο ηεο ρψξαο
θαη νη θαηεπζχλζεηο ησλ ΔΔ, ΝΑΣΟ θαη ΖΠΑ θαη
απηφ γηα ηα ηξία θφκκαηα ΠΑΟΚ, ΤΡΗΕΑ θαη
ΝΓ απνηειεί ηελ θνηλή ηνπο ζπληζηακέλε.
Μπξνζηά ζε φια απηά, νη εξγαδφκελνη θαη ηα
ιατθά ζηξψκαηα έρνπλ ηνλ δξφκν ηνπ αγψλα γηα
λα δηεθδηθήζνπλ ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο,
κε πξψην ζηαζκφ ηελ απεξγία ζηηο 9 Ννέκβξε.

Σ.Ο. ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΑΣΣΗΚΖ ΣΟΤ ΚΚΔ

Ζ πξφηαζε ησλ εθνπιηζηψλ ζχγρξνλε
ζθιαβηά, ε δηέμνδφο καο αγψλαο θαη
πάιε γηα ηελ αλαηξνπή ηεο
Σελ νκηιία ηνπ Ναπηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ
Διιάδαο (NEE), θαηά ηελ ηειεηή ππνδνρήο ησλ
λέσλ θνηηεηψλ ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ηνπ
Ναπηηιηαθνχ Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Πεηξαηά, φπνπ θαη παξαβξέζεθαλ εθπξφζσπνη
ηεο λαπηηιηαθήο θνηλφηεηαο φπσο εθνπιηζηέο
αιιά θαη θπβεξλεηηθά ζηειέρε θαη θαηά ηελ
νπνία απνδείρηεθε ην ηη «εξγαδφκελνπο - ζθιάβνπο έρεη αλάγθε ζήκεξα ην θεθάιαην», ζηειηηεχεη ζε αλαθνίλσζή ηεο ε Σνκεαθή Οξγάλσζε
Μεηαθνξψλ ηεο ΚΟ Αηηηθήο ηνπ ΚΚΔ.
«Απφ ηηο πξψηεο παξεκβάζεηο έγηλε θαηαλνεηφ
κε φινπο ηνπο ηξφπνπο ην ηη ζεκαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε πεξίθεκε αλαγθαία επίηεπμε
"δηαζχλδεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε ηελ αγνξά",
ε νπνία θιίλεηαη ζε φιεο ηηο πηψζεηο απφ φιεο ηηο
θπβεξλήζεηο», αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνζζέηεη:
«Απνθνξχθσκα απηψλ ησλ παξεκβάζεσλ
απνηέιεζε ε νκηιία ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ΝEE, πνπ
απεπζπλφκελνο ζην λέν εμεηδηθεπκέλν εξγαηηθφ
δπλακηθφ πνπ ζα απνθνηηήζεη απφ ην ζπγθεθξηκέλν κεηαπηπρηαθφ, εθθψλεζε ηνλ δεθάινγν
ηεο "θαιήο" ζπλέληεπμεο, φζσλ είλαη ππνςήθηνη
εξγαδφκελνη ζε λαπηηιηαθέο εηαηξείεο. Δλδεηθηηθά
θαη κε πεξίζζην ζξάζνο αθνχζηεθαλ ηα εμήο:
Να κε βγάδνπλ ην ηειέθσλν ηε ώξα ηεο ζπλέληεπμεο. Αληίζεηα, αλ πξνζιεθζνύλ, λα είλαη
24 ώξεο stand by. Πξώηα νη ππνρξεώζεηο θαη
κεηά ηα δηθαηώκαηα. Να κε ξσηάλε γηα σξάξηα
θαη άδεηεο. Όηαλ πάεη θαιά ην βαπόξη, ηόηε όια
πάλε θαιά. Η λαπηηιία ηνπ κέιινληνο, νη επηρεηξήζεηο ηνπ κέιινληνο, είλαη ζίγνπξν όηη ζα αλαδεηήζνπλ ζηειέρε κε πςειή εμεηδίθεπζε ζηηο
λέεο ηερλνινγίεο.
Όια ηα παξαπάλσ είλαη απνθαιππηηθά θαη
πέξα γηα πέξα αιεζηλά γηα ην ηη εξγαδφκελνπο ζθιάβνπο έρεη αλάγθε ζήκεξα ην θεθάιαην γηα
λα επηηπγράλεη ηε κεγαιχηεξε θεξδνθνξία ηνπ.
Πξαγκαηηθή απάληεζε απέλαληη ζηηο γαιέξεο
πνπ εηνηκάδνπλ ε θπβέξλεζε θαη νη εθνπιηζηέο
κπνξεί λα δψζεη κφλν ε ζπιινγηθή, νξγαλσκέλε
πάιε ησλ εξγαδνκέλσλ ελάληηα ζηε ζηξαηεγηθή
ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο θπβέξλεζεο, δηεθδηθψληαο
ζχγρξνλνπο φξνπο δνπιεηάο, ακνηβήο θαη δσήο
φπσο αληηζηνηρνχλ ζηνλ 21ν αηψλα!».

Σειίδα 4

ΛΔΒΟ - ΚΤΘΖΡΑ

Γηα άιιε κηα θνξά «πγξφο
ηάθνο» μεξηδσκέλσλ ην Αηγαίν
Γχν λέα λαπάγηα μεξηδσκέλσλ αλζξψπσλ ην
βξάδπ ηεο 5εο πξνο 6ε Οθηψβξε αλαδεηθλχνπλ
γηα κία αθφκα θνξά κε ηνλ πην ηξαγηθφ ηξφπν
ηηο ζπλέπεηεο ηεο πνιηηηθήο ΔΔ θαη θπβεξλήζεσλ ζην Πξνζθπγηθφ.
Σν έλα λαπάγην, ην βξάδπ ηεο 5εο Οθηψβξε ζηα
Κχζεξα, είρε σο απνηέιεζκα κεηά ηελ πξφζθξνπζε θαη εκηβχζηζε ηζηηνθφξνπ θαη παξά ηηο νινλχθηηεο πξνζπάζεηεο ησλ θαηνίθσλ πνπ δηέζσζαλ 80
αλζξψπνπο, 8 λεθξνχο θαη άιινπο 7 αλζξψπνπο λα
αγλννχληαη,.
ην δεχηεξν λαπάγην ιίγεο ψξεο αξγφηεξα ζηε
Λέζβν, ηα μεκεξψκαηα ηεο Πέκπηεο 6 Οθηψβξε,
ν απνινγηζκφο κεηά ηε βχζηζε ιέκβνπ ήηαλ 18
λεθξνί. 16 γπλαίθεο θάησ ησλ 20 εηψλ, έλαο
άλδξαο θαη έλαο αλήιηθνο.
Σα πνιχλεθξα λαπάγηα κε ζχκαηα πξφζθπγεο
θαηαγγέιιεη ην Παλεξγαηηθφ Αγσληζηηθφ Μέησπν (ΠΑΜΔ), επηζεκαίλνληαο φηη γηα ηε κεηαηξνπή
ηνπ Αηγαίνπ ζε «ζάιαζζα λεθξψλ» ππαίηηεο είλαη
νη ζπκθσλίεο εγθισβηζκνχ ησλ μεξηδσκέλσλ, απφ
ηνπο ίδηνπο πνπ ηνπο εμσζνχλ ζηε κεηαλάζηεπζε
θαη ζηελ πξνζθπγηά θαη κεηαμχ ησλ άιισλ ηνλίδεη:

«Απηή ε θαζεκεξηλφηεηα δελ πξέπεη λα γίλεη
ζπλήζεηα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, δελ πξέπεη λα
ζπλεζίζεη ηηο ηξαγσδίεο πνπ βιέπεη λα εμειίζζνληαη κπξνζηά ζηα κάηηα ηεο.
Να παιέςνπκε ψζηε ε ρψξα καο λα ζηακαηήζεη
λα εκπιέθεηαη άκεζα ή έκκεζα ζηνπο ιεζηξηθνχο
πνιέκνπο, λα παξέρεη δηεπθνιχλζεηο θαη βάζεηο σο
νξκεηήξηα θνληάδσλ ησλ ιαψλ.
Να δεκηνπξγεζνχλ επηηξνπέο αζχινπ κέζα ζηελ
Σνπξθία, κε επζχλε ηνπ ΟΖΔ θαη ηεο ΔΔ, θαη λα
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε φπνηνλ πξφζθπγα ην επηζπκεί λα ηαμηδεχεη ειεπζέξα ζηε ρψξα πξννξηζκνχ
ηνπ.
Καινχκε ηα ζπλδηθάηα θαη ηνλ ιαφ λα ζπλερίζεη
κε κεγαιχηεξε έληαζε ηελ αιιειεγγχε ηνπ ζηνπο
πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο».

Απεξγηαθφ θχκα ζηε Γαιιία
θαη άιιεο επξσπατθέο ρψξεο
Ώζεζε ζηελ ελίζρπζε θαη ζηνλ ζπληνληζκφ
ηνπ αγψλα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε φινπο ηνπο θιάδνπο γηα νπζηαζηηθέο απμήζεηο ζηνπο κηζζνχο,
απέλαληη ζηελ ηεξάζηηα αθξίβεηα, έδσζαλ νη απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο, πνπ έγηλαλ 18 Οθηψβξε ζε
φιε ηε Γαιιία, κε ηε ζπκκεηνρή δεθάδσλ ρηιηάδσλ εξγαηνυπαιιήισλ απφ δηάθνξνπο ηνκείο ηεο
βηνκεραλίαο, ησλ ππεξεζηψλ, ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα.
Βαζηθφ αίηεκα ησλ απεξγψλ είλαη λα δνζνχλ
νπζηαζηηθέο απμήζεηο ζηνπο κηζζνχο, θφληξα ζην
θχκα αθξίβεηαο πνπ θαηαηξψεη ην ιατθφ εηζφδεκα,
αιιά θαη λα κελ πξνρσξήζνπλ νη λέεο αληηαζθαιηζηηθέο αλαηξνπέο πνπ πξνσζεί ε θπβέξλεζε
Μαθξφλ.

Ζ πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη θαη ζηε Γαιιία λα
θαιιηεξγεζεί ν «θνηλσληθφο απηνκαηηζκφο», θαίλεηαη φηη «βξίζθεη ηνίρν», θαζψο ε απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε φρη κφλν «θξαηάεη» αιιά επεθηείλεηαη θαη
ζε άιινπο θιάδνπο. Αθφκα θαη ε θαηαθπγή ηεο
θπβέξλεζεο Μαθξφλ ζην αληηδξαζηηθφ κέηξν ηεο
επηζηξάηεπζεο δείρλεη ην αδηέμνδν φπνπ ηελ έρνπλ
νδεγήζεη ε απνθαζηζηηθφηεηα ησλ απεξγψλ θαη ε
καδηθή ζπκκεηνρή ζηελ απεξγία.
Μαδηθέο απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο, κε άμνλα
ηελ πάιε γηα νπζηαζηηθέο απμήζεηο κηζζψλ απέλαληη ζηνλ ηεξάζηην πιεζσξηζκφ, ζπλερίδνληαη θαη ζε
άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, φπσο ζηε Βξεηαλία, ηελ
Οπγγαξία, ηελ Οιιαλδία θαη ην Βέιγην.
ηε Γαιιία βξέζεθαλ αληηπξνζσπείεο ηνπ
ΠΑΜΔ θαη ηνπ σκαηείνπ ΔΝΔΓΔΠ (ιηκελεξγάηεο ζηηο πξνβιήηεο ηεο COSCO), κεηαθέξνληαο ηελ νιφπιεπξε αιιειεγγχε ηεο εξγαηηθήο
ηάμεο θαη ησλ ζπλδηθάησλ ηεο ρψξαο καο ζηνπο
αγψλεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε Γαιιία.
Γηα θιείζηκν θξαηάκε ηα ιφγηα απφ ηελ νκηιία
ηνπ Οιηβηέ Μαηφ, γεληθνχ γξακκαηέα ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Μαζζαιίαο, ζε απεξγηαθή ζπγθέληξσζε 18 Οθηψβξε, φπνπ ηφληζε πσο: «Όηαλ ν
εξγάηεο δελ είλαη ζηε ζέζε εξγαζίαο ηνπ, νη κέηνρνη δελ παξάγνπλ νηηδήπνηε παξά κόλν απεηιέο.
Είλαη άρξεζηνη!» θαη θαηέιεμε: «Να είζηε πεξήθαλνη γηα ηελ ηάμε ζαο, λα είζηε πεξήθαλνη γηα
ηελ νξγάλσζή ζαο, ζην ηέινο ζα ληθήζνπκε».

Οθηώβξεο 2022

ΟΛΟΙ στον αγώνα! Όλοι στη ΓΕΝΙΚΗ
ΑΠΕΡΓΙΑ στις 9 Νοέμβρη!
«Λαέ, μη σφίξεις άλλο το ζωνάρι…»
Κουπόνια για το ρεύμα
Καμία αναμονή
– κουπόνια για φαΐ
όλοι στον αγώνα
ε λίγο θα μας δώσουν
Κακία αλακνλή θαη αλνρή ζηελ
κουπόνια για ζωή
αληηιατθή
πνιηηηθή
θαη ηνπο
Ζ θαηάζηαζε κε ηηο ηηκέο βαζη“ζσηήξεο” πνπ καο ππφζρνληαη
θψλ πξντφλησλ είλαη αλεμέιεγθηε!
μαλά πξνεθινγηθά ιχζεηο ζηα πξνΟη εξγαηηθέο- ιατθέο νηθνγέλεηεο
βιήκαηά καο.
δέρνληαη επηδξνκή ζην εηζφδεκά
Οη αγψλεο ζε Cosco, Δ-food,
ηνπο απφ ηηο δηςήθηεο απμήζεηο
Λάξθν, ζηα Ληπάζκαηα θαη ζηα
ζηα ξάθηα ησλ ζνχπεξ κάξθεη.
Πεηξέιαηα ηεο Καβάιαο, ζηνπο
ε φια ηα παξαπάλσ ε θπβέξΟηθνδφκνπο, ζηε Ναππεγνεπηλεζε παλεγπξίδνληαο γηα ηελ θαζθεπαζηηθή Εψλε, ζηελ Μαιακαηίπηηαιηζηηθή αλάπηπμε πνπ μεπέξαλα δείρλνπλ ην δξφκν πνπ πξέπεη
ζε ην 7,5% ζηελ Διιάδα ην ηειεπλα αθνινπζήζνπκε.
ηαίν ηξίκελν δίλεη “κέξηζκα” ζηνπο
Μφλν ε δηθή καο αγσληζηηθή
εξγαδφκελνπο νξηζκέλα επηδφκαηα
δξάζε, ε αλάπηπμε ηεο αιιειεγπνπ εμαλεκίδνληαη ηελ πξψηε εγχεο, ε νξγάλσζή καο κπνξνχλ
βδνκάδα ιφγσ ηεο ηεξάζηηαο αχλα δψζνπλ ζεηηθή έθβαζε γηα ηηο
μεζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ.
δηεθδηθήζεηο καο θαη ηε δσή καο!
Ζ ίδηα ε δσή επηβεβαηψλεη φηη ε
πνιηηηθή ησλ επηδνκάησλ θαη ησλ
“ιεινγηζκέλσλ απμήζεσλ” πνπ
δεηά ε εγεζία ηεο ΓΔΔ δελ κπνξεί λα ιχζεη ηα νμπκέλα ιατθά πξνβιήκαηα. Σελ ίδηα ζηηγκή κάιηζηα
πνπ πξνθιεηηθά βξίζθνπλ δηζεθαηνκκχξηα επξψ απφ ηνλ θξαηηθφ
πξυπνινγηζκφ γηα λα ζηεξίμνπλ
πνιεκηθέο επεκβάζεηο, πνπ αλνίγνπλ ηα ρξεκαηνθηβψηηα γηα ηελ
αγνξά εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη φπισλ.
Καινχλ ηνπο ιανχο λα δνπλ κε
δειηίν ξεχκαηνο, λα καζαίλνπλ
ζην ειεγρφκελν ζθνηάδη, λα ξίρλνπκε ηε ζεξκνθξαζία ζην ζεξΑπαιτούμε:
κνζηάηε γηα λα πξνρσξήζνπλ νη

825 € θαηψηεξν κηζζφ ζηνλ
ζηφρνη ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο
πνπ ζέηνπλ ε Δ.Δ. θαη νη κεγάινη Ηδησηηθφ ηνκέα, απμήζεηο 20% ζηνλ
Γεκφζην ηνκέα
επηρεηξεκαηηθνί φκηινη.
Απηή ε αληηιατθή πνιηηηθή πνπ  πιινγηθέο ζπκβάζεηο θαη απμήπινπνηείηαη απφ ηελ θπβέξλεζε ζεηο ζηνπο κηζζνχο κε βάζε ηελ
ηεο ΝΓ ζήκεξα φπσο θαη πξνε- αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ
γνχκελα απφ ηηο θπβεξλήζεηο ηνπ  ηαζεξή δνπιεηά κε δηθαηψκαΤΡΗΕΑ θαη ηνπ ΠΑΟΚ επηδηψθεη ηα, φρη ζηηο απιήξσηεο ππεξσξίεο
λα κεηψζεη ηηο απαηηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα ελνρνπνηήζεη ηηο  Δπαλαθνξά ηεο αξρήο ηεο επεξγαηηθέο δηεθδηθήζεηο πνπ έρνπλ λντθφηεξεο ζχκβαζεο, ηεο ζπξζην επίθεληξν ηηο ζχγρξνλεο αλά- ξνήο θαη ηεο κεηελέξγεηαο ησλ
πκβάζεσλ.
γθεο καο.
Κακία εκπηζηνζχλε ζηνλ εξγν- τις 9 Νοέμβρη να νεκρώσει
δνηηθφ θαη θπβεξλεηηθφ ζπλδηθαιηόλη η χώρα διεκδικώντας:
ζκφ, ζηηο πιεηνςεθίεο ζηελ εγεζία
ηεο ΓΔΔ θαη ηεο ΑΓΔΓΤ. Έρνπλ  Γελλαία κείσζε θαη πιαθφλ ζηελ
ηηκή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη
ελεξγφ ξφιν ζηελ επίζεζε πνπ
ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ.
έρνπκε δερηεί φια απηά ηα ρξφληα,
ζηε κείσζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ  Καηάξγεζε ηνπ Δηδηθνχ Φφξνπ
Καηαλάισζεο θαη ηνπ ΦΠΑ ζε
εξγαδνκέλσλ. Γξνπλ θαη παξεκπεηξέιαην, βελδίλε, θπζηθφ αέξην
βαίλνπλ γηα λα εληζρχζνπλ κέζα
θαη ειεθηξηθή ελέξγεηα.
ζηνπο εξγαδφκελνπο ηελ αληίιεςε
πεξί “αληνρψλ ηεο νηθνλνκίαο”, θαη  Γελλαία κείσζε θαη πιαθφλ ζηηο
ηηκέο ζηα βαζηθά είδε πιαηηάο
ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηθαηαλάισζεο, φπσο δηαηξνθήο
ρεηξήζεσλ. Δίλαη ππέξκαρνη ηνπ
(π.ρ. γάια, άιεπξα, έιαηα, ιίπε),
εηαηξηζκνχ θαη ησλ θνηλσληθψλ
έλδπζεο θ.ν.θ.
δηαιφγσλ ηεο ραζνχξαο καο.

 Καηνρχξσζε θαηψηεξσλ εγγπε-

κέλσλ ηηκψλ ζηα αγξνηηθά πξντφληα θαη κέηξα κείσζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο.
 Καηάξγεζε ηνπ ΦΠΑ ζηα βαζηθά
είδε πιαηηάο ιατθήο θαηαλάισζεο.
 Καλέλα εξγαηηθφ θαη ιατθφ ζπίηη
ρσξίο ξεχκα, λεξφ, ηειέθσλν.
Γηαγξαθή ρξεψλ γηα ηα εξγαηηθά –
ιατθά λνηθνθπξηά θαη ηνπο επαγγεικαηίεο.
 Γηεχξπλζε ησλ θξηηεξίσλ έληαμεο
ζην Κνηλσληθφ Οηθηαθφ Σηκνιφγην
θαη ζην επίδνκα ζέξκαλζεο, αχμεζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδεκαηηθνχ θξηηεξίνπ ζηα 30.000 επξψ.
 Δπαλαθνξά ησλ δσξεάλ δξνκνινγίσλ ζηηο αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο
γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ
έλαξμε θαη ηε ιήμε ησλ βαξδηψλ,
κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ εηζηηεξίνπ
ζηα ΜΜΜ θαηά 50%. Γσξεάλ
κεηαθηλήζεηο γηα καζεηέο, θνηηεηέο, αλέξγνπο, ΑκεΑ θαη ζπληαμηνχρνπο.
 Δπηδφηεζε ελνηθίνπ γηα εξγαηηθά –
ιατθά λνηθνθπξηά, θνηηεηέο θαη
κηθξέο επηρεηξήζεηο, δηεχξπλζε
ησλ θξηηεξίσλ έληαμεο θαη αχμεζε
ηεο επηδφηεζεο.
 Καηάξγεζε ηνπ ΔΝΦΗΑ γηα ηα
εξγαηηθά – ιατθά λνηθνθπξηά.
 Καηάξγεζε ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο.
 Αθνξνιφγεην ζηα 12.000 επξψ,
πξνζαπμεκέλν θαηά 3.000 επξψ
γηα θάζε παηδί.
 Γηαγξαθή ρξεψλ ζε ηξάπεδεο θαη
εθνξία.
Η δύναμη βρίσκεται στη
μαζική οργάνωση και στον
ταξικό αγώνα
Με απνθαζηζηηθφηεηα, κε καρεηηθφηεηα θαη κε γεληθφ απεξγηαθφ
μεζεθσκφ λα γίλεη ε νξγή καο δχλακε δηεθδίθεζεο θαη ειπίδαο. Οη
καδηθνί αγψλεο θαη κεγάιεο απεξγίεο ζε πνιιέο ρψξεο φπσο ζηε
Μεγάιε Βξεηαλία, ζηελ Οιιαλδία,
ζηελ Ηζπαλία, ζηε Γεξκαλία, ζην
Βέιγην, ζηηο ΖΠΑ θ.α. δείρλνπλ
πσο ην θαδάλη βξάδεη. Απηνί νη
αγψλεο είλαη θάηη ην ειπηδνθφξν.
Γείρλνπλ φηη ε εξγαηηθή ηάμε δελ
είπε ηελ ηειεπηαία ηεο ιέμε θαη φηη
ν ιαφο ζα γξάςεη ηελ δηθή ηνπ
ηζηνξία, ηηο δηθέο ηνπ εμειίμεηο.
Σώξα όινη έρνπκε αλάγθε ηνλ
αγώλα θαη ν αγώλαο καο έρεη
όινπο αλάγθε!
Γηα λα πξνζηαηεύζνπκε
ηε δσή καο!

ΚΑΛΨΟΡΙΜΑ ΣΨΝ ΝΕΨΝ ΠΟΤΔΑΣΨΝ
από το Δ.. του πουδαστικού υλλόγου ΑΕΝ Ασπροπύργου
Σπλάδειθε-ηζζα,
Ο Σπνπδαζηηθόο Σύιινγνο ΑΕΝ/Α
ζε θαισζνξίδεη ζηε ζρνιή ζνπ θαη ζε
θαιεί λα δηεθδηθήζνπκε καδί φια φζα
έρνπκε αλάγθε γηα ζχγρξνλνπο φξνπο
ζπνπδψλ θαη δνπιεηάο!
Ο χιινγνο είκαζηε φινη εκείο, νη
ζπνπδαζηέο ηεο ΑΕΝ πνπ αλεμαξηήησο
εηδηθφηεηαο, ειηθίαο, θχινπ θ.ιπ.
 Μαο ελώλνπλ ηα όλεηξά καο γηα
κηα θαιύηεξε δωή, γηα δνπιεηά κε
δηθαηώκαηα.
Μαο ελψλεη ε αλάγθε λα πάξνπκε
φιεο ηηο γλψζεηο γηα ην επάγγεικα πνπ
επηιέμακε, λα ην κάζνπκε ζσζηά
έρνληαο βηβιία θαη εξγαζηήξηα. Να
θάλνπκε εθπαηδεπηηθφ ηαμίδη κε θαηνρπξσκέλα δηθαηψκαηα. Να κπνξνχκε λα
δνπιέςνπκε ζε απηφ πνπ ζπνπδάζακε.
Ο ύλλογος είναι η φωνή
και η δύναμή μας!
Σν πξνεγνχκελν δηάζηεκα, παξά ηηο
δπζθνιίεο πνπ ππήξραλ ιφγσ ηεο παλδεκίαο, ν χιινγνο θαη ην Δηνηθεηηθφ
πκβνχιην θαηάθεξε λα αλαπηχμεη
έληνλε αγσληζηηθή δξάζε, εληφο θαη
εθηφο ηεο ζρνιήο.
Δώζακε όιεο ηηο δπλάκεηο καο
λα είκαζηε νη ζπνπδαζηέο ζαλ κηα
γξνζηά ζηνλ αγώλα γηα ηε δηεθδίθεζε
ηωλ δηθαηωκάηωλ καο!
Σε απηήλ ηελ θαηεύζπλζε πξέπεη
λα βαδίζνπκε θαη θέηνο, αθόκα πην
δπλακηθά!
Γλσξίδνπκε πνιχ θαιά πσο φζν
ζθχβνπκε ην θεθάιη, φζν θάλνπκε ππνκνλή, ηφζν δηαηεξνχληαη θαη παξακέλνπλ ηα πξνβιήκαηά καο. Όζν πην
ζπιινγηθά θαη γξήγνξα νξγαλψζνπκε
ηνλ αγψλα καο, ηφζν πην απνηειεζκαηηθφο ζα είλαη. Ιζρπξνπνηψληαο ην
χιινγφ καο, πνιιαπιαζηάδνπκε ηε
δχλακή καο.
Μόλν κε ηε ζπκκεηνρή ζνπ θαη
ηε δξάζε ζνπ, κε δπλαηό Σύιινγν

κπνξνύκε λα δπλακώζνπκε ηνλ
αγώλα γηα νινθιεξωκέλεο ζπνπδέο
πάλω ζην επάγγεικα πνπ επηιέμακε,
γηα δνπιεηά θαη δωή κε ζύγρξνλα
δηθαηώκαηα, γηα νπζηαζηηθή αλαβάζκηζε ηωλ ζπνπδώλ καο!
Μπξνζηά ζηελ λέα ρξνληά πνπ μεθηλάεη θαινχκε θάζε λέν ζπνπδαζηή θαη
λέα ζπνπδάζηξηα λα ζπκκεηέρεη ζην
χιινγν, θφληξα ζηελ θαηάζηαζε πνπ
ζα ζπλαληήζνπκε ζηελ ζρνιή καο θαη
καδί πην δπλαηνί λα δηεθδηθήζνπκε:
 Απνθιεηζηηθά Εληαία, Δεκφζηα θαη
Δσξεάλ λαπηηθή εθπαίδεπζε θαη κεηεθπαίδεπζε εληαγκέλε ζην Τπνπξγείν
Παηδείαο. Ιζνηηκία ησλ δηπισκάησλ καο
κε ηα αληίζηνηρα ηεο ζηεξηάο.
 Αχμεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ
ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Έθηαθην

επαξρία. Μέρξη ηφηε λα δίλεηαη έγθαηξα
θαη λα απμεζεί ην επίδνκα ζηέγαζεο.
 Να κεησζεί ν αξηζκφο ησλ ζπνπδαζηψλ αλά ηάμε κε ηε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ ηκεκάησλ αμηνπνηψληαο
θαηάιιεινπο ρψξνπο ησλ δήκσλ ή ηεο
πεξηθέξεηαο.
 Εθπαηδεπηηθφ ηαμίδη, εχξεζε θαξαβηνχ κε επζχλε απνθιεηζηηθά ηνπ
Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο γηα φινπο κε
πιήξε εξγαζηαθά δηθαηψκαηα. Καηάξγεζε ηεο απαξάδεθηεο αιιαγήο ζηελ
πεξίνδν δηεμαγσγήο ηνπ Εθπαηδεπηηθνχ
ηαμηδηνχ.
ΤΝΕΦΙΖΟΤΜΕ ΠΙΟ ΜΑΦΗΣΙΚΑ

Γηα λα ζπλερίζεη ν ζχιινγνο λα
είλαη δσληαλφο, αγσληζηηθφο, ζηα ρέξηα
ησλ ζπνπδαζηψλ! Να γίλνπλ λέα βήκαηα ζηελ νξγάλσζε, ηε ζπγθξφηεζε
ηνπ πιιφγνπ θαη
Από ςεθνθνξία ησλ ζπνπδαζηώλ ζηνλ ζύιινγό ηνπο
ηε ζπκκεηνρή αθφκα πεξηζζφηεξσλ
ζπλαδέιθσλ.
 Γηα ηε ζπιινγηθή
δηεθδίθεζε, γηα λα
ζπνπδάδνπκε
ρωξίο εκπόδηα, λα
κνξθωλόκαζηε
νινθιεξωκέλα.
Γηα ζπνπδαζηηθφ
θίλεκα πνπ ζα
παιεχεη θαη ζα δηεθδηθεί γηα ηηο ζχγρξνθνλδχιη γηα πξνζιήςεηο κφληκσλ εθπαη- λεο αλάγθεο καο ζηε ζρνιή θαη ηε δνπδεπηψλ, δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ιεηά, βάδνληαο ζην ζηφραζηξν ηνπο
κφληκνπ πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο, εθνπιηζηέο, ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηελ
αιιά θαη γηα ηελ αλαβάζκηζε ππνδν- ΕΕ, φινπο εθείλνπο πνπ επζχλνληαη
κψλ θαη εμνπιηζκνχ γηα λα ιεηηνπξγή- γηα ηα πξνβιήκαηά καο ζε ζηεξηά θαη
ζεη ε ζρνιή κε αζθάιεηα γηα φινπο ζάιαζζα.
ηνπο ζπνπδαζηέο.
Δπλακώλνπκε ηνλ Σύιινγν!
 Αμηνπνίεζε φισλ ησλ δεκφζησλ

Γηαηί
δε ζπλεζίδνπκε ζηε δωή ρωξίο
δνκψλ γηα λα δεκηνπξγεζνχλ εζηίεο γηα
δηθαηώκαηα!
ηνπο επαξρηψηεο ζπνπδαζηέο. Να θαηαβιεζεί άκεζα ην επίδνκα ζηέγαζεο ζε  Γηαηί ηα όλεηξά καο θαη ηε δωή καο
δελ ζα καο ηα ραξίζεη θαλείο!
φζνπο λνηθηάδνπλ.
 Να ιεηηνπξγήζεη δσξεάλ ζίηηζε κε
Σν Δηνηθεηηθφ πκβνχιην
θαλνληθφ γεχκα γηα φινπο θαζψο θαη
ηνπ πιιφγνπ πνπδαζηψλ
ζηέγαζε γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο απφ
ηεο ΑΕΝ Αζπξνπχξγνπ

Σν ΠΑΜΔ θαηαγγέιιεη ηελ επίζεζε ησλ
θπβεξλήζεσλ Οπθξαλίαο - Ρσζίαο θαηά
ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ
Σελ επίζεζε ησλ θπβεξλήζεσλ Οπθξαλίαο - Ρσζίαο ελαληίνλ ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ
θαηαγγέιιεη ην ΠΑΜΔ. Αθνχ ππελζπκίδεη ηνλ ζηίρν
ηνπ Μπ. Μπξερη «Ο πφιεκφο ηνπο ηζαθίδεη φ,ηη
άθεζε φξζην ε εηξήλε ηνπο», ζεκεηψλεη:
«Δλ θαηξψ πνιέκνπ ε θπβέξλεζε Εειέλζθη πξνσζεί βάξβαξα αληεξγαηηθά λνκνζρέδηα ππέξ ησλ
βηνκεράλσλ. πγθεθξηκέλα ε θπβέξλεζε Εειέλζθη κε
δπν λνκνζρέδηα πνπ ςεθίζηεθαλ ζην Οπθξαληθφ
Κνηλνβνχιην (ζην νπνίν έρνπλ απαγνξεπηεί ζρεδφλ
φια ηα αληηπνιηηεπηηθά θφκκαηα) θαηαξγεί ην δηθαίσκα ησλ ζπλδηθάησλ ζε ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη κηα ζεηξά κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ εξγαηψλ,
ελψ κεηαμχ άιισλ δίλεη ην δηθαίσκα ζηνπο εξγνδφηεο λα βάδνπλ ζε αλαζηνιή ην 10% ησλ εξγαδνκέλσλ (ζπκβφιαην κεδεληθψλ σξψλ). Δπίζεο κε λέα
λνκνζρέδηα πνπ πξνσζνχληαη ε θπβέξλεζε νπζηαζηηθά ζα θαηάζρεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ ζπλδηθάησλ, παξά ην φηη ήηαλ θηινθπβεξλεηηθά.
Οη εμειίμεηο απηέο απνδεηθλχνπλ θαη ηελ ππνθξηζία νξγαλψζεσλ φπσο ε Δ θαη ITUC πνπ ηφζν
θαηξφ εξσνπνηνχζαλ ηελ αληεξγαηηθή θπβέξλεζε
Εειέλζθη. Δλψ απφ ηελ άιιε ν θαεκφο ηνπο είλαη ε
είζνδνο ηεο Οπθξαλίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη
ε πξφζδεζε ηνπ ιανχ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο
Οπθξαλίαο κε ην ζπγθεθξηκέλν ηκπεξηαιηζηηθφ ζηξαηφπεδν πνπ ηζαθίδεη ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Δπξψπεο.
Αληίζηνηρα ζηε Ρσζία ε θπβέξλεζε Πνχηηλ, εθκεηαιιεπφκελε ηηο ζπλζήθεο ηεο ηκπεξηαιηζηηθήο επέκβαζεο θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο, δίλεη ην δηθαίσκα λα
αιιάδνπλ κνλνκεξψο νη ζπκβάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε κηα ζεηξά θιάδνπο. Δλψ ηαπηφρξνλα πξνσζεί ξχζκηζε πνπ ζα επηηξέςεη ζηηο αξρέο λα
"θαζηεξψζνπλ ηνπο λνκηθνχο φξνπο ησλ εξγαζηαθψλ
ζρέζεσλ ζε κεκνλσκέλνπο νξγαληζκνχο", ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θαζνξηζκνχ "ησλ πξνυπνζέζεσλ ελαζρφιεζεο κε εξγαζία πέξαλ ησλ θαζνξηζκέλσλ σξψλ εξγαζίαο, ηε λχρηα, ηα αββαηνθχξηαθα
θαη ηηο κε εξγάζηκεο αξγίεο θαη ηελ παξνρή εηήζησλ
αδεηψλ κε απνδνρέο".
Οη εμειίμεηο ζηηο ρψξεο ηεο ηκπεξηαιηζηηθήο ζχγθξνπζεο έξρνληαη λα ππελζπκίζνπλ φηη νη πφιεκνη
ησλ ηκπεξηαιηζηψλ, εθηφο απφ ηνλ ηεξάζηην θφξν
αίκαηνο ησλ ιαψλ, απαηηνχλ θαη ην ηζάθηζκα ζηα
δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Δξγαδφκελνη πνπ
φηαλ επηζηξέςνπλ ζπίηηα ηνπο, αλεμαξηήησο απνηειέζκαηνο ηνπ πνιέκνπ, ζα βξεζνχλ ζε θαζεζηψο
αλεξγίαο, εξγαζηαθήο νκεξίαο θαη αλαζθάιεηαο,
θηψρεηαο θαη εμαζιίσζεο.
Όπσο έιεγε ν Μπξερη:
Όηαλ εηέιεησζε ν ηειεπηαίνο (πόιεκνο)
Υπήξραλ ληθεηέο θαη ληθεκέλνη
Σηνπο ληθεκέλνπο ν θησρόο ιαόο
Πέζαηλε απ’ ηελ πείλα
Σηνπο ληθεηέο ν θησρόο ιαόο
Πέζαηλε ην ίδην».

ΝΑΤΠΖΓΟΞΤΛΟΤΡΓΟΗ

Τπφγξαςαλ ζχκβαζε κε απμήζεηο 12%
Σελ ππνγξαθή ζχκβαζεο πνπ πεξηιακβάλεη
απμήζεηο ηνπ 12%, πέηπρε κεηά απφ πνιιέο ζπδεηήζεηο, αιιά θαη απφθαζε γεληθήο ζπλέιεπζεο ην
σκαηείν Καηεξγαζίαο Ξχινπ Ναππεγνμπινπξγψλ Ν. Πεηξαηψο - Αηηηθήο - Νήζσλ .
«Έρνπκε πξνρσξήζεη ζε ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε εξγνδφηεο αιιά ζα πξέπεη λα νξγαλψζνπκε ηελ πάιε καο γηα λα ππνγξάςνπλ θαη νη ππφινηπνη. Ζ κάρε πνπ δίλνπκε κε ηα ζπλεξγεία πνπ
δελ έρνπλ ππνγξάςεη είλαη κεγάιε. Ο αγψλαο καο
απηφο δελ ζηακαηά εδψ. Μαδί κε ην πλδηθάην
Μεηάιινπ θαη ηηο ππφινηπεο ηαμηθέο δπλάκεηο
πνπ ζπζπεηξψλνληαη ζην ΠΑΜΔ παιεχνπκε γηα
ηελ επαλαθνξά ησλ Κιαδηθψλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο, γηα ζπλνιηθά θαιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο», επηζεκαίλεη ην ζσκαηείν.

Δπέζηξεςαλ απφ ην Ηξάλ
νη εγθισβηζκέλνη λαπηεξγάηεο
Δπέζηξεςαλ ηελ Πέκπηε 6/10, επηά Έιιελεο
λαπηεξγάηεο ηνπ ππφ ειιεληθή ζεκαία δεμακελφπινηνπ «PRUDENT WARRIOR» νη νπνίνη θξαηνχληαλ ζην Ηξάλ γηα πεξηζζφηεξεο απφ 130 εκέξεο, ελψ ν Κχπξηνο πινίαξρνο παξέκεηλε έσο φηνπ
αληηθαηαζηαζεί θαη απηφο. Δίρε πξνεγεζεί ν
επαλαπζαηξηζκφο ησλ 2 Διιήλσλ λαπηεξγαηψλ
απφ ην ειιελφθηεην δεμακελφπινην «DELTA
POSEIDON».
Τπελζπκίδεηαη νη «Φξνπξνί ηεο Δπαλάζηαζεο»
θαηέιαβαλ δχν ειιεληθά δεμακελφπινηα ζηηο 27
Μάε ζε αληίπνηλα γηα ηελ απφθαζε ησλ ειιεληθψλ
Αξρψλ, κεηά απφ πξνζθπγέο ησλ ΖΠΑ, λα δεζκεχζνπλ ην ηξαληθφ δεμακελφπινην «LANA» ζηελ
Κάξπζην.
Παξάιιεια ζπλερίδεηαη ε εγθιεκαηηθή αδηαθνξία ηεο θπβέξλεζεο γηα ηνλ πνιχκελν εγθισβηζκφ
ησλ λαπηεξγαηψλ ηνπ ηξαληθνχ δεμακελφπινηνπ
«LANA», πνπ παξακέλεη ζηε ξάδα ηνπ Πεηξαηά.
Μπνξεί νη ζεκεξηλνί λαπηεξγάηεο λα κελ έρνπλ
δήζεη ηηο πνιχκελεο αλακνλέο ζηηο ξάδεο ηεο Νηγεξίαο θαη ηνπ Πεξζηθνχ ηηο δεθαεηίεο ηνπ ‘70 θαη
ηνπ ’80, φκσο είλαη ζε ζέζε λα θαηαιάβνπλ ηη ζεκαίλεη απηφ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηδηαίηεξα ηελ
πγεία ησλ λαπηεξγαηψλ ζε απηέο ηηο θαηαζηάζεηο,
πνιχ δε πεξηζζφηεξν ζε θαηαζηάζεηο εγθισβηζκνχ, φπσο ζηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα πινία.
Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο αιιεπάιιειεο ππήξμαλ
νη θαηαγγειίεο ησλ ηαμηθψλ λαπηεξγαηηθψλ ζσκαηείσλ ΠΔΜΔΝ - ΣΔΦΔΝΩΝ – ΠΔΔΜΑΓΔΝ,
ελψ παξέκβαζε γηα ην ζέκα απηφ έθαλαλ νη επξσβνπιεπηέο ηνπ ΚΚΔ Κ. Παπαδάθεο θαη Λ. Νηθνιάνπ - Αιαβάλνο, νη νπνίνη είραλ ζπλάληεζε κε
ηνλ πξέζβε ηνπ Ηξάλ ζηηο 20/9 θαη δηάβεκα ζηελ
Δπίηξνπν Μεηαθνξψλ ηεο ΔΔ ζηηο 21/9, δεηψληαο
ηελ άκεζε απειεπζέξσζε θαη ηνλ άκεζν αζθαιή
επαλαπαηξηζκφ ησλ εγθισβηζκέλσλ λαπηεξγαηψλ.

