
Δεκ ζα δήζμομε ζακ ζθιάβμη!  
Η μόκε ειπηδμθόνα επηιμγή           

βνίζθεηαη ζημοξ ηαληθμύξ αγώκεξ, 
ζηεκ ακαζύκηαλε ημο ενγαηηθμύ    
θηκήμαημξ θαη ηεκ εκίζποζε ηεξ       
ακηηθαπηηαιηζηηθήξ - ακηημμκμ-
πωιηαθήξ πάιεξ ηεξ θμηκωκηθήξ   
ζομμαπίαξ, γηα ηεκ θαηάθηεζε        
ηεξ ενγαηηθήξ ελμοζίαξ, ηεκ      
ηθακμπμίεζε ηωκ ζύγπνμκωκ    

ακαγθώκ ηεξ ενγαηηθήξ ηάλεξ. 

Ιούλες - Ιούιες 2022 

Χρόλος 48ος  

Αρηζκός θύιιοσ 652  

Η κατάσχεση ιρανικού τάνκερ στην      
Κάρυστο έφερε την κατάληψη                    

2 ελληνικών τάνκερ στον Περσικό 

Καηάιεςε δχν κεγάισλ δεμακελφπινησλ κε 
ειιεληθή ζεκαία, πνπ ηαμίδεπαλ ζηνλ Πεξζηθφ 
Κφιπν, έγηλε, 27 Μάε, απφ ηνπο «Φξνπξνχο 
ηεο Δπαλάζηαζεο» ηνπ Ηξάλ, γηα λα θαλνχλ θαη 
κε απηφλ ηνλ ηξφπν νη ηεξάζηηνη θίλδπλνη πνπ 
απεηινχλ ηνλ ιαφ θαη ηε ρψξα θαη ηδηαίηεξα 
ηνπο λαπηεξγάηεο ιφγσ ηεο νινέλα θαη κεγα-
ιχηεξεο εκπινθήο ζηνπο «καησκέλνπο» 
ακεξηθαλνΝΑΣΟηθνχο ζρεδηαζκνχο πνπ αθν-
ινπζεί ε θπβέξλεζε κε ηελ αβάληα ηνπ ΤΡΗΕΑ 
θαη ησλ άιισλ αζηηθψλ θνκκάησλ, γηα λα εμα-
ζθαιίζεη πεξηζζφηεξα «αληαιιάγκαηα» θαη 
θέξδε γηα ηελ εγρψξηα αζηηθή ηάμε, κε πξψ-
ηνπο ηνπο εθνπιηζηέο. 

Πξφθεηηαη γηα ηα πινία «DELTA POSEI-
DON» ηνπ εθνπιηζηή Γηακαληίδε κε 25 
άηνκα πιήξσκα, αλάκεζα ηνπο θαη 2  
Έιιελεο θαη ην «PRUDENT WARRIOR» ηεο 
λαπηηιηαθήο εηαηξείαο «POLEMBROS» ηνπ 
νκίινπ ηνπ εθνπιηζηή Πνιέκε, κε 23 άηνκα 
πιήξσκα, αλάκεζά ηνπο 8 Έιιελεο λαπηεξγά-
ηεο θαη έλαο Κχπξηνο. 

Οη λαπηεξγάηεο θαηάθεξαλ λα επηθνηλσλή-
ζνπλ κε ηνπο νηθείνπο ηνπο δειψλνληαο φηη 
είλαη θαιά ζηελ πγεία ηνπο ελψ απφ καξηπξίεο 
«νη Ηξαλνί ηνπο είπαλ φηη δελ ζέινπλ λα ηνπο 
πεηξάμνπλ θαη πσο εκείο γηα άιιν ιφγν 
ήξζακε». 

Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή, ε θαηάιεςε ζηα 
δχν πινία απνδφζεθε ζε αληίπνηλα ζε βάξνο 
ηεο Διιάδαο, ε νπνία, ζηηο 25 Μάε, ζπεχδν-
ληαο λα ηθαλνπνηήζεη αίηεκα ησλ ΖΠΑ, θαηά-
ζρεζε ην ηξαληθφ πεηξέιαην πνπ κεηέθεξε   
ην πινίν «LANA» κε ζεκαία Ρσζίαο θαη 
19κειέο πιήξσκα, φινη ξσζηθήο εζληθφηε-
ηαο, θαζψο έπιεε αλνηρηά ηεο Καξχζηνπ, 
φπνπ κε επζχλε ηεο θπβέξλεζεο ηεο ΝΓ θαη 
πξνο ηθαλνπνίεζε ηεο απαίηεζεο ησλ ΖΠΑ, 
ήηαλ ζε πιήξε εμέιημε ε θαηάζρεζε θαη ε 
δηαδηθαζία κεηαθνξάο ηνπ ηξαληθνχ πεηξειαί-
νπ (πεξίπνπ 105.000 ηφλνη crude oil) πνπ 
κεηέθεξε ην πινίν «LANA», ζην πινίν «ICE 
ENERGY» ηνπ νκίινπ ηνπ εθνπιηζηή Πξνθν-
πίνπ. 

Σνλ άκεζν απεγθισβηζκό θαη ηνλ αζθα-
ιή επαλαπαηξηζκό ησλ λαπηεξγαηώλ ησλ 
δύν δεμακελόπινησλ κε παξέκβαζε ηώξα 
ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ ππνπξγώλ Δμσηε-
ξηθώλ θαη Ναπηηιίαο απαηηνύλ κε αλαθνίλσ-
ζή ηνπο ηα ηαμηθά λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία 
ΠΔΜΔΝ θαη ΣΔΦΔΝΩΝ. 

(πλέρεηα ζηε ζειίδα 2) 

Ανάγκη η κλιμάκωση του αγώνα 
ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική 

και την εμπλοκή στον πόλεμο  

Έ λαο αθφκα γχξνο πξν-
θιεηηθνχ δηθνκκαηηθνχ 

«ζφνπ», δηαλζηζκέλνπ απηήλ ηε 
θνξά κε κπφιηθεο πξνεθινγηθέο 
θνξφλεο, παίρηεθε, ηελ Σεηάξηε   
7 Ηνχιε ζηε Βνπιή, ζην πιαίζην       
ηεο ζπδήηεζεο γηα  ηελ …«θνη-
λσληθή πνιηηηθή». 

Κπξ. Μεηζνηάθεο, Αι. Σζί-
πξαο θαη απφ θνληά νη ππφινη-
πνη έζηεζαλ κία «ςηρνπιν-    
καρία», θαζαξά πξνεθινγηθνχ 
ραξαθηήξα, γηα ην πνηνο κπνξεί 
λα δηαζθαιίζεη ηελ αληηιατθή 
«ζηαζεξφηεηα», γηα ην πνηνο 
πήξε ην κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν 
αληηιατθφ κέηξν, γηα λα θξχςνπλ 
φηη έρνπλ θνηλή ζηξαηεγηθή πνπ 
ππαγνξεχεηαη απφ ηα ζπκθέξν-
ληα ηνπ θεθαιαίνπ, λα θνπθνπ-
ιψζνπλ φηη ν ιαφο ηελ επνκέλε 
ησλ εθινγψλ ζα ζπλερίζεη λα 
βνγθάεη απφ ηε δπζβάζηαρηε 
αθξίβεηα, ηα ραξάηζηα, ην δηαξ-
θέο μεδνχκηζκα γηα λα ηξψλε κε 
ρξπζά θνπηάιηα νη επηρεηξεκαηη-

θνί φκηινη ηεο «πξάζηλεο» θαη 
«ςεθηαθήο» κεηάβαζεο. Όηη ζα 
ζπλερίζεη λα βξίζθεηαη ζε θίλδπ-
λν απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνπο η-
κπεξηαιηζηηθνχο αληαγσληζκνχο 
γηα ηελ Δλέξγεηα, ηνπο δξφκνπο 
κεηαθνξάο θαη εκπνξίνπ ηεο, 
πνπ έρνπλ αλάςεη ην κπνπξιφην 
ηνπ πνιέκνπ ζηελ επξχηεξε πε-
ξηνρή. 

ην δηά ηαχηα, απηφ πνπ 
πξαγκαηηθά αλέδεημε ε φιε ζπ-
δήηεζε ήηαλ φηη φπσο επεζήκα-
λε ν ΓΓ ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ Γεκή-
ηξεο Κνπηζνχκπαο «κόλν ν 
ιαόο κπνξεί λα ζώζεη ηνλ 
ιαό», κε πνιχ ηζρπξφ ΚΚΔ ζηελ 
επφκελε Βνπιή θαη ζηνπο αγψ-
λεο, γηα λα κπεη θξέλν ζηελ νιν-
κέησπε αληηιατθή επίζεζε, 
«αιιά θαη λα δηεθδηθήζνπκε κε 
ην βιέκκα κπξνζηά, λα αλνίμνπ-
κε ηνλ δηθφ καο δξφκν γηα ηηο 
ιατθέο, ηηο πξαγκαηηθέο ζχγρξν-
λεο αλάγθεο». 

(πλέρεηα ζηε ζειίδα 4) 

ΤΖΗΣΗΗ ΣΗ ΒΟΤΛΗ  

ΓΙΑ ΣΗΝ «ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ» 

Οι προτάσεις του ΚΚΕ δίνουν 
ανάσα στην ασφυξία                     

της αντιλαϊκής πολιτικής 

 
 

 

 

 

 

Επιδιώκει τη χαριστική βολή στα εργασιακά               

δικαιώματα των ναυτεργατών στην ακτοπλοΐα  

Σ ελ ώξα πνπ νη εθνπιηζηέο επηβάι-
ινπλ ηελ 4ε θαηά ζεηξά αύμεζε από 

ηνλ πεξαζκέλν Αύγνπζην ζηα αθηνπιντθά 
εηζηηήξηα, ΝΓ, ΤΡΗΕΑ θαη ΠΑΟΚ/ΚΗΝΑΛ 
ηνύο επηβξαβεύνπλ θη από πάλσ, ζπκθσ-
λώληαο όηη δελ ηνπο θηάλνπλ ηα εθαηνκ-
κύξηα πνπ ηζεπώλνπλ σο επηδνηήζεηο, 
επηρνξεγήζεηο θαη πξνλόκηα θαη ζα πξέπεη 
λα ηνπο δνζνύλ θη άιια! 

Έζπεπζαλ έηζη, ηελ Πέκπηε 23 Ηνχλε, λα 
ππεξςεθίζνπλ ζηε Βνπιή ηελ θσδηθνπνίεζε 
ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο αθηνπιντ-
θέο ζπγθνηλσλίεο απφ ην 2001, 
πνπ ελζσκαηψζεθε ζην ειιεληθφ 
Γίθαην κε ηνλ λφκν 2932/2001 ηνπ 
ΠΑΟΚ ν θαλνληζκφο 3577/92 γηα 
ηελ «απειεπζέξσζε» ησλ εζσηε-

ξηθψλ ζαιάζζησλ ζπγθνηλσληψλ 
(άξζε ηνπ θακπνηάδ), κέρξη θαη   
ηψξα. 

Με ηελ ςήθν απηή νη ηξεηο 
«ζπλεηαίξνη» έζπεπζαλ λα ζσξα-
θίζνπλ θαη λα δηεπξχλνπλ ηνλ 
«Γνιγνζά» πνπ βηψλνπλ λεζηψ-
ηεο, επηβάηεο θαη λαπηεξγάηεο, ν 
νπνίνο μεθίλεζε ην 2001 κε ηελ 
ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή λνκν-
ζεζία ηνπ θαλνληζκνχ 3577/92 ηεο 
ΔΔ, πνπ  θέξεη ηηο ππνγξαθέο ησλ 
ΝΓ, ΠΑΟΚ, ΤΡΗΕΑ. 

Ζ ζπδήηεζε ήηαλ απνθαιππηηθή, θαζψο φια 
ηα αζηηθά θφκκαηα «ζθίζηεθαλ» λα δείμνπλ 
πφζν πξφζπκνη είλαη λα εμππεξεηήζνπλ ηελ 
θεξδνθνξία ησλ εθνπιηζηψλ, πεηψληαο ζηελ 
άθξε θάζε πξφζρεκα. 

Σν ΚΚΔ θαηαςήθηζε θαη θαηήγγεηιε ην λνκν-
ζρέδην, δεηψληαο απφ ηελ αξρή ηελ απφζπξζή 
ηνπ, φπσο θαηήγγεηιε θαη ηε ζπκθσλία φισλ 
ησλ αζηηθψλ θνκκάησλ λα δνζνχλ ζηνπο εθν-
πιηζηέο θη άιια πξνλφκηα θαη ρξήκα γηα λα κελ 
απμάλνπλ ηάρα ηηο ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ. 

Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ ζηε 
Βνπιή ν Γηώξγνο Μαξίλνο, κέινο ηνπ ΠΓ ηεο 
ΚΔ ηνπ ΚΚΔ θαη βνπιεπηήο ηνπ Κφκκαηνο, 
πξψελ λαπηεξγάηεο, έθαλε ζαθέο φηη «φζν ε 
ηδηνθηεζία ησλ πινίσλ είλαη ζηα ρέξηα ησλ εθν-
πιηζηψλ θαη θξηηήξην αλάπηπμεο είλαη ην θέξ-
δνο, νη εξγαδφκελνη ησλ λεζηψλ αιιά θαη νη 
λαπηεξγάηεο ζα ππνθέξνπλ, ελψ ζα εμαθνινπ-
ζήζεη λα επηθξαηεί θαπηηαιηζηηθή αλαξρία ζηηο 
αθηνπιντθέο ζπγθνηλσλίεο». (Οιφθιεξε ε νκη-
ιία ζηε ζειίδα 3). 

Σην απόσυρση του νομοσχεδίου  

απαίτησαν ΠΕΜΕΝ - ΣΕΥΕΝΨΝ 

Σν λνκνζρέδην κε ηίηιν «Κχξσζε Κψδηθα 
λνκνζεζίαο ζαιάζζησλ ελδνκεηαθνξψλ θαη 
δηθαησκάησλ επηβαηψλ» θαηήγγεηιαλ ηα ηαμηθά 
ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ θαη ΣΔΦΔΝΩΝ θαηά ηε 
ζπλεδξίαζε ηεο ΔΔ ηεο ΠΝΟ, ηελ Σξίηε 21/6. 

Σα ζσκαηεία θαηαγγέιινπλ φηη ην λνκν-
ζρέδην «θσδηθνπνηεί ην ζχλνιν ησλ αληεξγα-
ηηθψλ λφκσλ πνπ έρνπλ ςεθηζηεί θαη εθαξ-
κνζηεί απφ φιεο ηηο κέρξη ζήκεξα θπβεξλή-

ζεηο γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ ζαιάζζησλ 
ελδνκεηαθνξψλ θαη είλαη ζηηο θαηεπζχλζεηο 
ηνπ Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ 3577/92, πνπ 
έρεη ζπκβάιεη ζην λα κελ εθαξκφδεηαη εληαία 
Δ γηα φινπο ηνπο λαπηεξγάηεο ζηνλ θιάδν 
ηεο θξνπαδηέξαο, απνηειεί επηδίσμε ησλ  
εθνπιηζηψλ γηα λα εθαξκνζηεί ζε φιεο ηηο 
θαηεγνξίεο πινίσλ ζηηο ζαιάζζηεο ελδνκεηα-
θνξέο». 

Πξνεηδνπνηνχλ ηνπο εθνπιηζηέο θαη ηελ 
θπβέξλεζε «λα κελ ηνικήζνπλ λα βάινπλ 

ηαθφπιαθα ζηηο Δ, ηελ 
θνηλσληθή αζθάιηζε. Οη 
λαπηεξγάηεο είλαη απνθα-
ζηζκέλνη θαη δελ θάλνπλ 
βήκα πίζσ απφ ηελ ππε-
ξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ 
ηνπο, ηε δηεθδίθεζε ησλ 
ζπγρξφλσλ αλαγθψλ ηνπο». 

    Παξάιιεια, επηζεκαί-
λνπλ φηη «ζηελ ίδηα θαηεχ-
ζπλζε είλαη θαη νη εμειίμεηο 
πνπ δηακνξθψλνληαη ζηα 
πινία πνπ δξνκνινγνχ-
ληαη κεηαμχ Διιάδαο - Ηηα-
ιίαο, φπσο θαη ην έγγξαθν 
ηεο Έλσζεο Δθνπιηζηψλ 
Ναπηηιίαο Μηθξψλ Απν-

ζηάζεσλ (ΔΔΝΜΑ), πνπ απαηηεί απφ ην 
ππνπξγείν Ναπηηιίαο ηελ πξφζιεςε Οπ-
θξαλψλ λαπηηθψλ σο θαηψηεξν πιήξσκα 
ζε ειιεληθήο ζεκαίαο πινία, δηεπξχλνληαο 
ηελ αλαζθάιηζηε εξγαζία». 

Καηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπη-
ηξνπήο ηεο ΠΝΟ επαλέιαβαλ ηε ζέζε, πνπ 
απνηειεί ηελ κφλε απάληεζε ζηελ επηζεηηθφ-
ηεηα ησλ εθνπιηζηψλ θαη ησλ θπβεξλήζεψλ 
ηνπο, λα εθαξκφδεηαη Δ, θνηλσληθή αζθά-
ιηζε γηα ην ζχλνιν ησλ λαπηεξγαηψλ απφ 
φπνηα ρψξα θαη αλ πξνέξρνληαη.  

Μ ε ηε ζπκκεηνρή πάλσ 
απφ 2.000 εθπξνζψ-

πσλ απφ 506 ζπλδηθαιηζηηθέο 
νξγαλψζεηο θαη 66 ζπληαμηνπ-
ρηθέο νξγαλψζεηο, 20 Δξγαηηθά 
Κέληξα, 15 Οκνζπνλδίεο, εθα-
ηνληάδεο Πξσηνβάζκηα σκα-
ηεία, πνπ ζπζπεηξψλνπλ εθα-
ηνληάδεο ρηιηάδεο εξγαδφκε-
λνπο απφ φιε ηε ρψξα, πξαγ-
καηνπνηήζεθε, ην αββαην-
θχξηαθν 18 θαη 19 Ηνχλε ζηε 
Γξαπεηζψλα, ε Παλειιαδηθή 
ύζθεςε ηνπ Παλεξγαηηθνύ 
Αγσληζηηθνύ Μεηώπνπ 
(ΠΑΜΔ) γηα ηελ αλαζύληαμε 
ηνπ εξγαηηθνύ θηλήκαηνο.  

πκκεηείραλ, αθφκα, 31 
μέλεο αληηπξνζσπείεο απφ 
19 ρψξεο, ν πξφεδξνο θαη 
ν γ.γ. ηεο Παγθόζκηαο 
πλδηθαιηζηηθήο Οκν-
ζπνλδίαο (ΠΟ), πνπ φινη 
ηνπο πήξαλ θαη έδσζαλ 
θνπξάγην γηα ηελ πάιε ηεο 
εξγαηηθήο ηάμεο. 

Μεηά απφ δχν κέξεο εξγα-
ζηψλ θαη πινχζηαο ζπδήηε-
ζεο, κε πάλσ απφ 100 νκηιίεο 
θαη ραηξεηηζκνχο, κε δσληαλή 
κεηαθνξά πείξαο απφ ηηο κά-
ρεο ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο, 
νινθιεξψζεθαλ νη εξγαζίεο 
ηεο 2ήκεξεο Παλειιαδηθήο 
χζθεςεο, φπνπ επηβεβαηψ-
ζεθε αθφκα πην δσληαλά θαη 
θαζαξά ν ραξαθηήξαο ηνπ 
ΠΑΜΔ.  

Σν πεξηερφκελν απφ ηηο 
νκηιίεο δεθάδσλ ζπλδηθαιη-
ζηψλ θαηέγξαςε γηα κία αθφ-
κα θνξά πσο ην ΠΑΜΔ είλαη 
ηαμηθφ κέησπν ζσκαηείσλ, 
Δξγαηηθψλ Κέληξσλ, Οκν-
ζπνλδηψλ, επηηξνπψλ αγψλα 
θαη ζπλδηθαιηζηψλ, πνπ αληιεί 
ηε δχλακε θαη ην θχξνο ηνπ 
απφ ηελ θαζεκεξηλή θαη αηα-
ιάληεπηε παξνπζία ηνπ κέζα 
απφ ηε δξάζε ζηνπο θιάδνπο 
θαη ηνπο ρψξνπο δνπιεηάο. 

Ζ εηθφλα ησλ εθαηνληάδσλ 
λέσλ ζε ειηθία ζπλδηθαιηζηψλ 
θαη ζπλδηθαιηζηξηψλ, πξσην-
πφξσλ νξγαλσηψλ ηεο πάιεο 

ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο, νη 
φπνηνη γέκηζαλ δχν κέξεο ηε 
Γξαπεηζψλα κε δσληάληα, 
ελζνπζηαζκφ, είλαη απφδεημε 
πσο ην ηαμηθφ ζπλδηθαιηζηηθφ 
θίλεκα είλαη ειπίδα, είλαη ην 
κέιινλ. 

Όπσο ειπίδα είλαη θαη ηα 
λέα ζπλδηθάηα πνπ ζπκκεηεί-
ραλ ζηελ Παλειιαδηθή χζθε-
ςε γηα πξψηε θνξά ελψλν-
ληαο ηελ πείξα θαη ηε δξάζε 
ηνπο κε ηα ζπλδηθάηα πνπ 
ζπζπεηξψλνληαη ζην ΠΑΜΔ.  

Οη εξγαζίεο νινθιεξψζε-
θαλ κε ηελ έγθξηζε ηνπ δηεθ-
δηθεηηθνχ πιαηζίνπ δξάζεο 
θαη ηεο λέαο Γξακκαηείαο 
ηνπ ΠΑΜΔ, πνπ απνηειείηαη 
απφ ζπλδηθαιηζηηθά ζηειέρε 

απφ φινπο ηνπο θιάδνπο, 
απφ ηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην 
ηνκέα. ε απηή ζπκκεηέ-
ρνπλ νη πξφεδξνη θαη κέιε 
Γ ησλ ζσκαηείσλ, ησλ Δξ-
γαηηθψλ Κέληξσλ θαη Οκν-
ζπνλδηψλ πνπ πξσηαγσλί-
ζηεζαλ ζε φινπο ηνπο κεγά-
ινπο αγψλεο ησλ ηειεπηαίσλ 
ρξφλσλ θαη έγηλαλ ζεκείν 
αλαθνξάο γηα φινπο ηνπο 
εξγαδφκελνπο θαη ηνλ ιαφ, 
π.ρ. απφ ηελ Οκνζπνλδία 
Οηθνδφκσλ, ηελ Οκνζπνλ-
δία Ννζνθνκεηαθψλ Γηαηξψλ, 
ηε ΛΑΡΚΟ, ηελ COSCO, ηελ 
«e-food» θαη πνιιά αθφκα. 

«Οι αποθάζεις ηης      
Πανελλαδικής ύζκευης 
πρέπει και μπορούν να 
γίνοσν όπλο για ηο κάθε 
ζσνδικάηο, για να περάζει 
ο διεκδικηηικός αγώνας ζε 
πιο αναβαθμιζμένο επί-
πεδο, για να μη μείνοσμε  
απροεηοίμαζηοι ζηη νέα 
κρίζη, για να μη γίνοσμε 
κρέας ζηα κανόνια ηφν 
ιμπεριαλιζηών και παιτνίδι 
ηοσς πάνφ ζηοσς δρόμοσς 
ηφν ανηαγφνιζμών ηοσς», 
ηνλίδεη ζε αλαθνίλσζή ηνπ 
γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ 
εξγαζηψλ ηεο Παλειιαδη-
θήο ύζθεςεο ην ΠΑΜΔ. 

(πλέρεηα ζηε ζειίδα 4) 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΤΚΕΧΗ ΣΟΤ ΠΑΜΕ  

Νέα ορμή στην αναζωογόνηση των σωματείων, 
με πρωταγωνιστές τους εργαζόμενους και τις ανάγκες τους 

ΝΟΜΟΦΕΔΙΟ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ  

Μεγάλοι κίνδυνοι                     

για τους ναυτεργάτες από 

την πολιτική της εμπλοκής 
Σ έζζεξηο κήλεο ζπκπιεξψ-

λνληαη απφ ηελ έλαξμε ηεο 
ξσζηθήο εηζβνιήο ζηελ Οπθξα-
λία θαη πιένλ γίλνληαη νξαηέο νη 
ζθνδξέο ζπλέπεηεο γηα ηνπο 
ιανχο θαη νη κεγάινη θίλδπλνη απφ 
ην ελδερφκελν γελίθεπζεο ηνπ 
πνιέκνπ. Δηδηθά γηα ηε ρψξα καο 
ε εκπινθή ζηε ζχγθξνπζε ΝΑΣΟ 
- Ρωσίας «είλαη άκεζε θαη ν θίλ-
δπλνο γηα ηνλ ειιεληθφ ιαφ, είλαη 
παξαπάλσ απφ ππαξθηφο», 
φπσο πξνεηδνπνηνχζε ε Απφθα-
ζε ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ ηνλ πεξαζκέ-
λν Μάξηε, ζεκαίλνληαο ζπλαγεξ-
κφ. 

Φσηηά ηελ ηκπεξηαιηζηηθή 
αληηπαξάζεζε γηα ηηο πινπην-
παξαγσγηθέο πεγέο, ηηο αγνξέο 
θαη ηνπο δηαύινπο, 
βάδνπλ νη λέεο απν-
θάζεηο θόληξα ζε 
Ρσζία θαη Κίλα, πνπ 
θαηέιεμε, κε ζύκθσ-
λε γλώκε θαη ηεο 
ειιεληθήο θπβέξλε-
ζεο, ε ύλνδνο Κν-
ξπθήο ηνπ ΝΑΣΟ, 30 
Ηνύλε ζηε Μαδξίηε. 

Σα «απφλεξα» ηνπ 
πνιέκνπ απιψλνληαη ζε φιν ηνλ 
θφζκν θαη δηαπεξλνχλ φια ηα 
κέησπα ηεο ηκπεξηαιηζηηθήο αληη-
παξάζεζεο: ηα Βαιθάληα αλαδσ-
ππξψλνληαη ηα ζρέδηα αιιαγήο 
ζπλφξσλ. ηνλ Ηλδν - Δηξεληθφ 
θνπληψλεη ν αληαγσληζκφο ΖΠΑ - 
Κίλαο, ζηελ Κεληξνδπηηθή Αζία 
δπλακψλεη ε ζχγθξνπζε ΝΑΣΟ - 
Ρσζίαο, ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη 
ηνλ Πεξζηθφ Κφιπν νμχλνληαη νη 
απεηιέο ζε βάξνο ηνπ Ηξάλ.  

Δπηβεβαηψλεηαη δειαδή φηη  «ε 
πνιεκηθή ζχγθξνπζε ζηελ Οπ-
θξαλία ππξνδνηεί επηθίλδπλεο 
εμειίμεηο γηα ηνπο ιανχο ηεο Δπ-
ξψπεο, γηα φιν ηνλ θφζκν, θαζψο 
ν ηκπεξηαιηζηηθφο αληαγσληζκφο 
εηζέξρεηαη ζε λέα θάζε», φπσο 
ζεκείσλε ραξαθηεξηζηηθά ε Απφ-
θαζε ηεο ΚΔ. 

Σαπηφρξνλα, θαηαξξέεη ν κχ-
ζνο φηη ε αλαηξνπή ηνπ ζνζηαιη-
ζκνχ ζηελ πξψελ ΔΓ θαη ηηο 
άιιεο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπ-
ξψπεο ζα απνηεινχζε αθεηεξία 
κηαο λέαο επνρήο γηα ηελ «αζ-
θάιεηα» θαη «ζηαζεξφηεηα» ζηελ 
Δπξψπε θαη φιν ηνλ θφζκν. 

Ά ιινο έλαο κχζνο πνπ θα-
ηέξξεπζε ηηο κέξεο ηνπ 

πνιέκνπ, είλαη φηη ε εκπινθή ηεο 
ρψξαο καο ζ' απηφλ γίλεηαη γηα  
λα πάξεη απάληεζε ν «αλα-
ζεσξεηηζκφο» θαη λα ζσξαθη-
ζηνχλ ηα θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα 
ηεο ρψξαο απφ ηηο ακθηζβεηήζεηο 
ηεο Σνπξθίαο. 

Οη «ζπζηάζεηο» Δπξσπαίσλ 
θαη Ακεξηθαλψλ «λα ηα βξνπλ» 
Διιάδα θαη Σνπξθία κε «ζπκ-
καρηθφ πλεχκα», γηα λα κελ απεη-
ιεζεί ε ζπλνρή απέλαληη ζηνλ 
«αλαζεσξεηηζκφ» ηεο Ρσζίαο, 
δηαιχνπλ ηηο πξνθάζεηο ηεο θπ-
βέξλεζεο.  

Καη είλαη ηνπιάρηζηνλ επηθίλ-
δπλν λα παξνπζηάδνληαη ην ΝΑ-

ΣΟ θαη ε ΔΔ σο πνιέκηνη ηάρα 
ηνπ «αλαζεσξεηηζκνχ», φηαλ νη 
ίδηνη είλαη «νη κεγαιχηεξνη "αλα-
ζεσξεηέο", πνπ δελ δηζηάδνπλ κε 
ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν πνπ ην 
θάλεη θαη ε Ρσζία ζηελ Οπθξαλία 
λα παξεκβαίλνπλ ζηξαηησηηθά γηα 
λα δηαιχνπλ ρψξεο, λα αιιάδνπλ 
ζχλνξα». φπσο επηζεκαίλνληαλ 
ζηελ  Απφθαζε  ηεο  ΚΔ. 

Ο ιαφο έρεη απνθηήζεη πιένλ 
λέα πείξα γηα ηηο πξαγκαηηθέο 
αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ζηνλ πφιε-
κν, γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ παξα-
κνλεχνπλ ζηελ επφκελε ζηξνθή 
ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ αληαγσλη-
ζκψλ θαη θπξίσο γηα ηηο ζπλέπεηεο 
πνπ ν ίδηνο πιεξψλεη.  

Σψξα κπνξεί θαιχηεξα λα δηα-
θξίλεη πσο ε ζσζηή πιεπξά ηεο 
Ηζηνξίαο είλαη ελάληηα ζηνλ ηκπε-
ξηαιηζηηθφ πφιεκν θαη ηελ ειιελη-
θή εκπινθή, ζηνλ αγψλα γηα λα 
θιείζνπλ φιεο νη μέλεο βάζεηο, γηα 
θακηά ζπκκεηνρή ησλ ειιεληθψλ 
Δλφπισλ Γπλάκεσλ ζε ΝΑΣΟτθέο 
απνζηνιέο, φπσο θψλαμαλ ρηιηά-
δεο δηαδεισηέο ζηηο θηλεηνπνηή-
ζεηο ζε φιε ηε ρψξα, 30 Ηνχλε  

 

https://www.902.gr/sites/default/files/MediaV2/20220621/pemen.pdf
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ΜΖΝΗΑΗΑ                                            

ΤΝΓΗΚΑΛΗΣΗΚΖ                                       

ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ  

Ηδηνθηεζία ηνπ πιιφγνπ                          

Ναπηεξγαηηθή                                              

πλδηθαιηζηηθή Κίλεζε 

ΤΝΣΑΔΣΑΗ                                        

ΑΠΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

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 

ΔΣΖΗΑ ΤΝΓΡΟΜΖ                                        

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 προζω-
πικό ζοσ email για μα 
ζοσ ζηέλμοσμε ηα μέα. 

«Κάζε θξίζε θαη επθαηξία»                            
γηα εθνπιηζηέο θαη νκίινπο …  
Σηο «επθαηξίεο» πνπ αλνίγνληαη γηα ην εθνπιηζηηθφ 

θεθάιαην απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζηνλ ηκπεξηα-
ιηζηηθφ πφιεκν δηαθήκηζε, ηε Γεπηέξα 6 Ηνχλε, ν 
πξσζππνπξγφο, κηιψληαο ζηελ ηειεηή έλαξμεο ηεο 
έθζεζεο «Πνζεηδψληα 2022». 

Μεηαμχ άιισλ ν Κπξ. Μεηζνηάθεο κίιεζε γηα 
«ηελ θξίζηκε ζπκκεηνρή ηεο (ρψξαο) ζηελ παγθφζκηα 
δηαθίλεζε θαπζίκσλ (...) θαη ηελ ηθαλφηεηα ηεο ειιε-
ληθήο λαπηνζχλεο λα κπνξεί λα κεηαηξέπεη θάζε    
δνθηκαζία, θάζε δπζθνιία, θάζε θξίζε, ζε κηα λέα 
επθαηξία». 

Θχκηζε δε φηη «πξηλ απφ ιίγεο κέξεο ζηηο Βξπμέι-
ιεο απνθαζίζακε σο Δπξσπατθφ πκβνχιην λα κεηψ-
ζνπκε θαηά πεξίπνπ 90% ηηο εηζαγσγέο ξσζηθνχ πε-
ηξειαίνπ, σο κία αθφκα απάληεζε ζηελ εηζβνιή ηεο 
Ρσζίαο ζηελ Οπθξαλία. Δίλαη θάηη ην νπνίν ζα πιήμεη 
ζεκαληηθά ηε ξσζηθή νηθνλνκία, ζηξέθεη φκσο ηαπ-
ηφρξνλα θαη ηελ Δπξψπε αθφκα πεξηζζφηεξν πξνο ηηο 
αγνξέο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, ηεο Αθξηθήο θαη ηεο 
Ακεξηθήο. Καη καδί ηεο - παξά ηηο πξνζσξηλέο δπζθν-
ιίεο - αλνίγεη λέα ιηκάληα θαη λένπο πξννξηζκνχο πνπ 
κπνξνχλ λα θαηαθηεζνχλ απφ ηελ ειιεληθή λαπηη-
ιία», παξαπέκπνληαο ζηα λέα πεδία θεξδνθνξίαο ηνπο. 

Καη ππνγξάκκηζε φηη «ηελ ίδηα ζηηγκή θαζίζηαηαη 
θνκβηθή θαη ε ζεκαζία ηεο ζάιαζζαο γηα ηε δηαθίλε-
ζε θπζηθνχ αεξίνπ», σο «κηα θαηλνχξγηα πξφθιεζε 
γηα ηα ειιελφθηεηα πινία κεηαθνξάο LNG», παξαπέ-
κπνληαο θαη ζηα ζρέδηα γηα ηε κεηαθνξά ηνπ παλά-
θξηβνπ ακεξηθαληθνχ θαπζίκνπ. Όια απηά ελψ ν ιαφο 
«καηψλεη», κε ηελ αθξίβεηα λα έρεη εθηηλαρζεί θαη ηα 
θαχζηκα λα έρνπλ γίλεη «είδνο πνιπηειείαο», κε ηελ 
ηηκή ηεο ακφιπβδεο λα έρεη εθηνμεπηεί πάλσ απφ 2,30 
επξψ ην ιίηξν. 

ΕΡΓΑΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ - ΨΜΑΣΕΙΑ ΣΗ ΝΑΤΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ 

Οργαλώλοσλ ηε δράζε γηα ηελ σπεράζπηζε 
ηωλ εργαζηαθώλ δηθαηωκάηωλ ζηα λασπεγεία 

Μεγάλοι κίνδυνοι για τους ναυτεργάτες  

από την πολιτική της εμπλοκής  

(Σπλέρεηα από ηε ζειίδα 1) 

Επικίνδυνη κατάσταση 

στο τάνκερ «Lana»             

στην Κάρυστο 

Σελ επηθηλδπλόηεηα ηεο θαηάζηα-
ζεο πνπ είρε δηακνξθσζεί ζην δεμα-
κελόπινην “LANA”, κε επζύλε ηεο θπ-
βέξλεζεο, ηνπ ππνπξγείνπ Ναπηηιίαο, 
ιόγσ ηεο κεηαθνξάο ηνπ θνξηίνπ ηνπ 
ζε άιιν πινίν, αλέδεημε κε δειηία ε 
ΠΕΜΕΝ, κεηά από ηειεθσληθή επηθνη-
λσλία κε ηνλ πινίαξρν ηνπ πινίνπ, 
αλαθέξνληαο:  

«Παξακέλεη ην νμπκέλν πξόβιεκα 
κε ηελ αλεπάξθεηα ησλ θαπζίκσλ γηα 
ηελ πιήξε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία 
ηνπ ζπλόινπ ησλ κεραλεκάησλ ηνπ 
πινίνπ θαη ζπλερίδεηαη ε ιεηηνπξγία 
ηεο ειεθηξνγελλήηξηαο εθηάθηνπ αλά-
γθεο ε νπνία θαιύπηεη ηηο ειάρηζηεο 
αλάγθεο ελδηαίηεζεο (θσηηζκόο, 
εμαεξηζκόο, ιεηηνπξγία ςπγείσλ θαη 
θνπδίλαο). Ζ ελαπνκείλαζα πνζόηε-
ηα θαπζίκσλ ηνπ πινίνπ κε ηελ π-
πάξρνπζα θαηαλάισζε επαξθεί γηα 
ιίγεο κέξεο. 

Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθόξ-
ησζεο παξαβηάδνληαη αθόκα θαη νη 
δηεζλείο θαλνληζκνί γηα ηε ζαιάζζηα 
ξύπαλζε (Maritime Pollution – MAR-
POL), ελώ δελ γίλεηαη ε αδξαλνπνίεζε 
ησλ δεμακελώλ (inerting) θαη ν αλα-
γθαίνο εξκαηηζκόο ηνπ πινίνπ. 

Οη θίλδπλνη είλαη κεγάινη θαη επα-
λαιακβάλνπκε γηα άιιε κηα θνξά ηηο 
εγθιεκαηηθέο επζύλεο ηεο θπβέξλεζεο, 
ηνπ ππνπξγείνπ Ναπηηιίαο, απνδεηθλύ-
νληαο θαη κε απηό ην γεγνλόο όηη δελ 
δηζηάδνπλ ζην βσκό ησλ ηκπεξηαιηζηη-
θώλ αληαγσληζκώλ, ησλ θεξδώλ ησλ 
εθνπιηζηώλ, λα ζπζηάδνπλ ηελ αζθά-
ιεηα ησλ λαπηεξγαηώλ θαη ηνπ ζαιάζ-
ζηνπ πεξηβάιινληνο». 

Ελεύθερο το ιρανικό «Lana» 

Λίγεο κέξεο αξγφηεξα, ην 
Δθεηείν ηεο Υαιθίδαο αθχξσ-
ζε πξνεγνχκελε δηθαζηηθή 
απφθαζε, πνπ επέηξεπε ηελ 
θαηάζρεζε ηνπ πεηξειατθνχ 
θνξηίνπ ηνπ ππφ ηξαληθή ζε-
καία ξσζηθνχ δεμακελφπινη-
νπ «Lana» θαη ηε κεηαθνξά 
ηνπ ζε κηζζσκέλν απφ ηηο 
ΖΠΑ δεμακελφπινην, δηαηάζ-
ζνληαο ηελ επηζηξνθή ηνπ 
θνξηίνπ. 

Αγωνία για τα πληρώματα 

των ελληνικών πλοίων 

Δλ ησ κεηαμύ ηα δύν ει-
ιεληθά ηάλθεξ -θαζώο νη 
ηξαληθέο αξρέο είραλ ζπλ-
δέζεη άκεζα ηελ απειεπζέ-
ξσζε καδί κε ηα πιεξώκα-
ηά ηνπο κε ηελ επηζηξνθή 
ηνπ ηξαληθνύ πεηξειαί-
νπ πνπ κεηέθεξε ην δεμα-
κελόπινην Lana- παξακέ-
λνπλ αθόκα ζην αγθπξνβό-
ιην ηνπ ηξαληθνύ ιηκαληνύ 
Bandar Abbas  

ΓΑ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ 

Όινη ζηε κάρε γηα ππνγξαθή               

πιινγηθήο ύκβαζεο κε απμήζεηο 

Μαθξηά απφ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ εξγα-
δνκέλσλ είλαη ην πξνζρέδην ηεο πιινγηθήο χκβα-
ζεο Δξγαζίαο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηηο εηαηξείεο 
δηαρείξηζεο containers πνπ ζπδεηήζεθε ζηελ ηειεπ-
ηαία ζπλεδξίαζε ηνπ Γ ηνπ ΠΑΔΝΣ.  

χκθσλα κε ηε ΓΑ Ναπηηιηαθώλ θαη Σνπξη-
ζηηθώλ Τπαιιήισλ, ε ζχκβαζε πξνβιέπεη αχμεζε 
πνπ δελ μεπεξλά ην 4% ζε βάζνο ηξηεηίαο, ηελ ψξα 
πνπ ν πιεζσξηζκφο έρεη μεπεξάζεη ην 10%, απν-
θιεηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε εηαηξίεο freight for-
warder, service center, ζε κηθξφηεξεο λαπηηιηαθέο 
πνπ παξακέλνπλ εθηφο ζχκβαζεο. Γηαηήξεζε ηνπ 
θαζεζηψηνο ηνπ ππνθαηψηαηνπ κηζζνχ γηα ηνπο λεν-
πξνζιεθζέληεο εξγαδφκελνπο ζηα δχν πξψηα θιη-
κάθηα, ζπλέρηζε ηεο εμαίξεζεο απφ ην πελζήκεξν 
Γεπηέξα - Παξαζθεπή γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηηο 
ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο θ.ά. 

ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ εθιεγκέλσλ αληηπξνζψ-
πσλ ηεο ΓΑ έγηλε μεθάζαξν φηη είλαη απαξαίηεην 
λα ππνγξαθεί κηα Δ πνπ ζα πξνζηαηεχεη φινπο 
ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ θιάδνπ αιιά θαη λα αληαπν-
θξίλεηαη επίζεο θαη ζηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 
Αλαδείρζεθε ε αλάγθε λα πάξνπλ παξάδεηγκα απφ 
ηνπο άιινπο θιάδνπο, πψο ζρεδίαζαλ θαη νξγάλσ-
ζαλ ηνλ αγψλα ηνπο γηα Δ. Ζ ΓΑ θαηέζεζε πξφ-
ηαζε γηα δηεμαγσγή Γεληθήο πλέιεπζεο γηα λα απν-
θαζίζνπλ νη εξγαδφκελνη απηφ πνπ ηνπο αθνξά, κία 
πξφηαζε πνπ απνξξίθζεθε απφ ην πξνεδξείν ηνπ 
Γ.  

«Γπξλάκε ηελ πιάηε ζηηο εηξήλεο ηνπ εθεζπρα-
ζκνχ θαη ηελ αλακνλήο! Οξγαλψλνπκε ηελ πάιε 
καο γηα πκβάζεηο πνπ λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο 
καο!» ηνλίδεη ε ΓΑ, ππνγξακκίδνληαο:  

«Σψξα είλαη πνπ ρξεηάδεηαη λα παιέςνπκε γηα 
πξαγκαηηθέο απμήζεηο πνπ ζα καο αλαθνπθίδνπλ, λα 
κπνξνχκε λα δήζνπκε ηηο νηθνγέλεηέο καο θαη φρη λα 
ππνινγίδνπκε ηη ζα αθήζνπκε απιήξσην γηα λα ηαΐ-
ζνπκε ηα παηδηά καο. Οη δηεθδηθήζεηο καο δελ θηλνχ-
ληαη ζην πιαίζην ησλ "αληνρψλ ηεο νηθνλνκίαο". 
πληάζζνληαη κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο καο 
θαη ην ζχγρξνλν επίπεδν ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, 
κε βάζε ην πψο κπνξνχκε λα δήζνπκε ζην ζήκε-
ξα».  

Π  παξάζηαζε δηακαξηπ-
ξίαο ζην ππνπξγείν Δξ-

γαζίαο ηελ Πέκπηε 14 Ηνύιε, 
απφ αληηπξνζσπείεο δηνηθήζεσλ 
ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ηεο 
λαππεγηθήο βηνκεραλίαο, απνθα-
ζίζηεθε ζηε ζχζθεςε πνπ νξγά-
λσζε, ηελ Πέκπηε 7 Ηνχιε, ην 
Δξγαηηθό Κέληξν Πεηξαηά θαη 
ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ην Δξγα-
ηηθό Κέληξν αιακίλαο, ην 
πλδηθάην Μεηάιινπ Αηηηθήο 
θαη Ναππεγνεπηζθεπαζηηθήο 
Βηνκεραλίαο Διιάδαο,   
ην σκαηείν Ναππεγν-
μπινπξγώλ, ην σκαηείν 
Δξγαδόκελσλ θαξακα-
γθά «Σξίαηλα» θ.ά. Βαζη-
θά ηνπο αηηήκαηα ε δηαζθά-
ιηζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, 
ε θαηαβνιή ησλ δεδνπιεπ-
κέλσλ θαη ε ππνγξαθή 
πιινγηθψλ πκβάζεσλ 
Δξγαζίαο. 

Σελ θαηάζηαζε πνπ 
αληηκεησπίδνπλ νη εξγα-
δφκελνη ζηα λαππεγεία, κε ηηο 
αλεζπρίεο ηνπο λα εληείλνληαη 
κεηά ηηο αιιαγέο ζην ηδηνθηεζη-
αθφ θαζεζηψο, ζπλφςηζε ζηελ 
εηζεγεηηθή ηνπ νκηιία ν Μάξ-
θνο Μπεθξήο, πξόεδξνο  
ηνπ Δξγαηηθνύ Κέληξνπ Πεη-
ξαηά, ππνγξακκίδνληαο ηελ 
αλάγθε νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξ-
γαλψζεηο λα νξγαλψζνπλ απφ 
θνηλνχ ηελ πάιε θαη ηε δηεθδί-
θεζή ηνπο γηα ηε δηαζθάιηζε 
ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ησλ δε-
δνπιεπκέλσλ, ησλ πιινγηθψλ 
πκβάζεσλ θαη ησλ εξγαζηα-
θψλ δηθαησκάησλ. 

ηα δύν κεγαιύηεξα λαππε-
γεία, κεηά θαη ηελ πξόζθαηε 
ςήθηζε ηνπ ζρεηηθνύ λνκνζρε-
δίνπ, ην ζύλνιν ησλ εξγαδνκέ-
λσλ βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε 

ηελ απόιπζε, ελψ νη «λέεο ζέ-
ζεηο εξγαζίαο» πνπ δηαθεκίδνπλ 
ε θπβέξλεζε θαη νη λένη ηδηνθηήηεο 
ηνπο είλαη θνκκέλεο θαη ξακκέλεο 
ζην πξφηππν ηηο εξγνιαβηθήο 
εξγαζίαο: 

ηα Ναππεγεία θαξακαγθά, 
ζηε ζέζε ηνπ εηδηθνύ εθθαζαξη-
ζηή πνπ έθεξε ε πξνεγνύκελε 
θπβέξλεζε ηνπ ΤΡΗΕΑ έξρεηαη 
ηώξα ν λένο ηδηνθηήηεο 
(Πξνθνπίνπ), θαζψο ε θπβέξλε-
ζε ηεο ΝΓ δίλεη ηε ραξηζηηθή 

βνιή ζηνπο εξγαδόκελνπο.  
Έηζη, ελψ εμαζθαιίδεη ηα ζπκθέ-
ξνληα ηνπ λένπ ηδηνθηήηε - ηδηψηε 
κε ηελ ππαγσγή ηνπ ζηνλ 
«αλαπηπμηαθφ» λφκν ηνπ 2021, ν 
νπνίνο εμαζθαιίδεη ηαρχηαηε  
αδεηνδφηεζε θαη θπζηθά πνιχ 
κεγάιεο θνξναπαιιαγέο, δελ 
δίλεη θακία απάληεζε ζην εύ-
ινγν αίηεκα ησλ 700 εξγαδνκέ-
λσλ γηα κόληκε θαη ζηαζεξή 
δνπιεηά. 

Παξφκνηα είλαη ε θαηάζηαζε 
πνπ έρεη δηακνξθσζεί θαη 
ζηα Ναππεγεία Διεπζίλαο, 
φπνπ επίζεο ππάξρεη ηνπο ηειεπ-
ηαίνπο κήλεο λένο ηδηνθηήηεο, ε 
ακεξηθαλντηαιηθή θνηλνπξαμία 
«ONEX - Fincantieri». «Δπί ηεο 
νπζίαο ε κφλε δέζκεπζε πνπ  
ππάξρεη είλαη απηή ησλ απνιχζε-

σλ», θαηήγγεηιε ν Μ. Μπεθξήο, 
ελψ ε απνπιεξσκή ησλ δεδνπ-
ιεπκέλσλ ζπλδέεηαη κε ην εμνπιη-
ζηηθφ έξγν πνπ ζα δνζεί ζηνλ λέν 
επελδπηή. Όζν γηα ηηο πκβά-
ζεηο, «ζα μεθηλήζνπλ απφ κεδελη-
θή βάζε, εθαξκφδνληαο ην κνληέ-
ιν ηεο χξνπ, δειαδή έλα εξγν-
ιαβηθφ κνληέιν κε αηνκηθέο ζπκ-
βάζεηο». 

Αλαθέξζεθε αθφκα ζηνλ αγψ-
λα πνπ δίλνπλ νη εξγαδφκελνη 
ζηα Ναππεγεία «παλόπνπ-

ινο» γηα ππνγξαθή 
Δ, θαζψο θαη ζηε 
χκβαζε πνπ έρεη θαηα-
θέξεη λα ππνγξάςεη ζηε 
Ναππεγνεπηζθεπαζηη-
θή Εώλε ην πλδηθάην 
Μεηάιινπ.  

Δίνουμε τη μάχη για 
τις θέσεις εργασίας 
και τα δικαιώματά 

μας 

«Σα λαππεγεία είλαη  
ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ρψξνη θαη 
ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο φμπλζεο 
ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ αληηζέζεσλ 
απνθηνχλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ην 
θεθάιαην. Ο πφιεκνο πνπ καίλε-
ηαη ζηελ Οπθξαλία κε θφλην ην 
θπζηθφ αέξην, ηε ιεγφκελε πξάζη-
λε αλάπηπμε, εκπιέθεη γηα ηα θαιά 
ηα λαππεγεία ζηνπο αληαγσλη-
ζκνχο Ακεξηθήο - Κίλαο - Ρσζίαο 
φζνλ αθνξά ηνπο ζηαζκνχο 
LNG», ηφληζε ν Μ. Μπεθξήο. Δηδη-
θά δε φζνλ αθνξά ηα δχν κεγάια 
λαππεγεία, θαξακαγθά θαη Διεπ-
ζίλαο, ππνγξάκκηζε φηη απνηε-
ινχλ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο εγρψ-
ξηαο ακπληηθήο βηνκεραλίαο, ζε 
ζπλζήθεο πνπ νη «ακπληηθνί εμν-
πιηζκνί» θαίλεηαη φηη έρνπλ φιν 
θαη κηθξφηεξε ζρέζε κε ηελ 
άκπλα ηεο ρψξαο.  

Οη γηαηξνί ζπαλίδνπλ αιιά …                
ε αζηπλνκία πεξηζζεύεη ζην               

Κέληξν Τγείαο Οίθνπ Ναύηνπ 
Σελ απαξάδεθηε πξνζπάζεηα παξεκπφδηζεο πξν-

γξακκαηηζκέλεο παξέκβαζεο ζηνλ πξφεδξν ηεο δηνί-
θεζεο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο Πεηξαηά (πξψελ «Οίθνο 
Ναχηνπ») Παξαζθεπά Γηαλλφπνπιν, ηελ Πέκπηε 16 
Ηνχλε, θαηαγγέιιεη ε Παλειιήληα Έλσζε πληα-
μηνύρσλ ΝΑΣ (ΠΔ-ΝΑΣ) θαη πξνζζέηεη: «Ζ πα-
ξέκβαζε ηεο ΠΔ-ΝΑΣ ζθνπφ είρε λα ζέζεη ηα πξν-
βιήκαηα ησλ αζθαιηζκέλσλ. Σν ΚΤ Πεηξαηά εί-
λαη "γπκλφ" απφ γηαηξνχο θαη κάιηζηα ζε πνιιέο θαη 
θξίζηκεο εηδηθφηεηεο θαη νη αζθαιηζκέλνη πιεξψλνπλ 
γηα ππεξεζίεο Τγείαο θαη ζπξψρλνληαη ζηνλ ηδησηηθφ 
ηνκέα φπνπ μαλαπιεξψλνπλ. Ζ ίδηα θαηάζηαζε επη-
θξαηεί ζε φια ηα Κέληξα Τγείαο. 

Σν ζσκαηείν δήηεζε λα δνζεί ηέινο ζε απηή ηελ 
αζιηφηεηα. Κηλδπλεχνπλ δσέο! Όζνη δελ έρνπκε λα 
βάινπκε βαζηά ην ρέξη ζηελ ηζέπε είκαζηε ρσξίο 
θάξκαθα, κε θίλδπλν επηδείλσζεο ηεο πγείαο καο ή 
θαη ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε ελφο πξνβιήκαηνο πγεί-
αο. Ζ βαζηθή αηηία ζηηο ειιείςεηο πξνζσπηθνχ είλαη ε 
δξαζηηθή κείσζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ Τγείαο θαη 
Πξφλνηαο, γηα λα εμνηθνλνκεζνχλ θνλδχιηα ζηνλ 
θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα λέεο επηδνηήζεηο θαη θν-
ξναπαιιαγέο ζηα θνξάθηα ηεο ηδησηηθήο πγείαο». 

Γπλακώλνπκε ηνλ αγώλα γηα: 
 Να θαηαξγεζνχλ φινη νη λφκνη ησλ θπβεξλήζεσλ 
ΝΓ, ΤΡΗΕΑ, ΠΑΟΚ γηα ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο, ηηο 
ΓΗΣ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ κνλάδσλ   
Τγείαο κε ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα. 

 Να ζηειερσζνχλ ηψξα ηα Κέληξα Τγείαο κε πξν-
ζσπηθφ θαη εμνπιηζκφ. 

 Να επαλαιεηηνπξγήζνπλ πιήξσο ζηειερσκέλα θαη 
εμνπιηζκέλα ηα ππνθαηαζηήκαηα ΗΚΑ, πνπ έθιεηζαλ 
ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. 

 Να επαλαιεηηνπξγήζνπλ ηα 8 λνζνθνκεία πνπ   
παξακέλνπλ θιεηζηά 10 ρξφληα ηψξα κε επζχλε ηφζν 
ηεο ΝΓ φζν θαη ηνπ ΤΡΗΕΑ. 

Θάνατος οδηγού και τραυματισμός ναύτη 
στο Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο «Διονύσιος ολωμός» 

«Να γίλεη δηεμνδηθφο θαη νπζηαζηηθφο έιεγρνο ζρε-
ηηθά κε ηηο ζπλζήθεο πνπ ζεκεηψζεθαλ ηφζν ην δπ-
ζηχρεκα φζν θαη ν ηξαπκαηηζκφο ηνπ λαχηε ζην 
"Γηνλύζηνο νισκόο"», απαηηεί ην Δξγαηηθό Κέ-
ληξν Πεηξαηά, ζε αλαθνίλσζή ηνπ 30/6, κε αθνξκή 
ηα δχν δηαδνρηθά πεξηζηαηηθά πνπ ζεκεηψζεθαλ πξφ-
ζθαηα ζην Δ/Γ-Ο/Γ πινίν ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο 
«ΕΑΝΣΔ», φπνπ ην έλα νδήγεζε ζηνλ άδηθν ζάλαην 
ηνπ 55ρξνλνπ εξγαδφκελνπ νδεγνχ θαη ην δεχηεξν 
ζηνλ ηξαπκαηηζκφ λαχηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ξεκέηδν 
ηνπ πινίνπ θαη κεηαμχ ησλ άιισλ πξνζζέηεη: 

«Ζ ππεξεξγαζία, ε εληαηηθνπνίεζε, ην δηαξθέο 
ζηξεο, ην αλεπαξθέο αξηζκεηηθά πξνζσπηθφ ζε ζπλ-
δπαζκφ κε ηηο δηαδηθαζίεο εμπξέο ζηε θφξησζε -  
εθθφξησζε θαη ηηο αθημναλαρσξήζεηο ησλ πινίσλ, 
ζπκπιεξψλνληαη κε ηνπο αλεπαξθείο ειέγρνπο απφ 
ηελ πιεπξά ηνπ ΤΔΝ θαη ησλ αξκφδησλ ιηκεληθψλ 
ππεξεζηψλ θαη έηζη δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο 
θαη νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ πξφθιεζε δπζηπ-
ρεκάησλ - αηπρεκάησλ θαη ην βαξχ ηίκεκα ην πιεξψ-
λνπλ αθφκε θαη κε ηε δσή ηνπο νη εξγαδφκελνη! 

Παξφκνηα ηξαγηθά πεξηζηαηηθά έρνπλ ζεκεησζεί 
επαλεηιεκκέλα ζηα αθηνπιντθά πινία θαη ζε άιιεο 
λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ρσξίο φκσο λα ηδξψλνπλ ηα απ-
ηηά ηεο εξγνδνζίαο (εθνπιηζηέο - κεηαθνξηθέο επηρεη-
ξήζεηο) θαη ηνπ ΤΔΝ, νη επζχλεο ησλ νπνίσλ είλαη 
βαξχηαηεο θαη εγθιεκαηηθέο! 

Απαηηνύκε: Να ιεθζνύλ άκεζα νπζηαζηηθά κέ-
ηξα γηα ηελ ηήξεζε θαη εθαξκνγή όισλ ησλ θα-
λόλσλ γηα ηελ αζθάιεηα ηεο δσήο ησλ εξγαδνκέ-
λσλ ζε όια ηα πινία». 

 Ανθυποπλοίαρχος σκοτώθηκε σε Δ/Ξπλοιο  

Έλαο 28ρξνλνο αιινδαπφο αλζππνπινίαξρνο 
ζθνηψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζηψλ ζε δεμακελφ-
πινην ζεκαίαο Μπαρακψλ, ην νπνίν ειιηκεληδφηαλ ζε 
ηδησηηθφ λαππεγείν ζηελ Διεπζίλα, 06/06/2022.  

Απφ ην Κεληξηθφ Ληκελαξρείν Διεπζίλαο, ζπλειήθ-
ζεζαλ ν πινίαξρνο θαη ν ππνπινίαξρνο ηνπ πινίνπ, 
ελψ δηελεξγείηαη πξναλάθξηζε γηα ηα αθξηβή αίηηα θαη 
νη ζπλζήθεο ηνπ ζπκβάληνο. 

Πέντε νεκροί από τη βύθιση ρυμουλκού 

Πέληε λαπηεξγάηεο λεθξνί απφ ηελ βχζηζε ξπκνπι-
θνχ, 19/05/2022, ζαξάληα λ.κ. έμσ απφ ην Μπάξη. 
Καηάθεξε λα δηαζσζεί κφλνλ ν ηθειφο θπβεξλήηεο, 
εμήληα ηξηψλ εηψλ. Σν ξπκνπιθφ είρε απνπιεχζεη 
απφ ηελ Αλθφλα, κε πξννξηζκφ ηελ Αιβαλία. 

Ένας νεκρός από πυρκαγιά σε Υ/Γ πλοίο  

Σα ξσζηθά κέζα ελεκέξσζεο αλέθεξαλ φηη ππξθα-
γηά μέζπαζε ζε θνξηεγφ πινίν, πνπ ήηαλ αγθπξνβν-
ιεκέλν ζηα αλνηρηά ηνπ ιηκέλα Temryuk ζηελ Αδνθη-
θή, ην πξσί 10/05/2022. Σν φλνκα ηνπ πινίνπ δελ 
απνθαιχθζεθε, αιιά ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο πξφ-
θεηηαη γηα ην ηνπξθηθφ θνξηεγφ AKUA θαη 1 κέινο ηνπ 
πιεξψκαηνο πέζαλε.  

Νεκρός ναυτεργάτης στο λιμάνι του Βόλου 

Σελ ηειεπηαία ηνπ πλνή άθεζε 21/06/2022 ην 
πξσί ζην εκπνξηθφ ιηκάλη ηνπ  Βόινπ, έλαο 
50ρξνλνο λαπηεξγάηεο απφ ηε πξία, φηαλ θαηά 
ηελ ψξα ηεο εξγαζίαο έραζε ηηο αηζζήζεηο ηνπ θαη 
θαηέξξεπζε κπξνζηά ζηα κάηηα δεθάδσλ ζπλαδέι-
θσλ ηνπ. χκθσλα κε ηα φζα έγηλαλ γλσζηά, ν 
50ρξνλνο αηζζάλζεθε αδηαζεζία, είπε ζηνπο ζπλα-
δέιθνπο ηνπ φηη αηζζάλεηαη ηζρπξφ πφλν ζην ζηή-
ζνο θαη θαηέξξεπζε. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο δηάζσ-
ζήο ηνπ, κεηαθέξζεθε λεθξφο ζην Ννζνθνκείν ηνπ 
Βφινπ. 

Κ άλνληαο πξάμε ην ζχλζεκα 
ηεο κεγάιεο Παλειιαδη-

θήο ύζθεςεο ηνπ ΠΑΜΔ «ηελ 
Οξγάλσζε ε Γύλακε», ε ΠΔΜΔΝ 
παίξλεη ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο 
γηα λέεο εγγξαθέο ζην ζσκαηείν. 

ην πιαίζην απηψλ ησλ πξσην-
βνπιηψλ ηνπ Γ ηεο ΠΔΜΔΝ, με-
ρσξίδεη θαη ην έγρξσκν 4ζέιηδν 
πνπ έρεη εθδώζεη κε πινύζην 
θσηνγξαθηθό θαη θαινγξακκέ-
λν πιηθό. χλζεκα ζηελ πξψηε 
ζειίδα ηνπ νη θξάζεηο: «Γίλε κέ-
ινο ηεο ΠΔΜΔΝ. Γώζε δύλακε 
ζηε δύλακή ζνπ. Όινη γηα έλαλ 
θαη έλαο γηα όινπο». 

ηα θείκελά ηνπ πεξηγξάθεηαη 
ζπλνπηηθά ην αγσληζηηθφ «ηαμίδη» 
ηεο ΠΔΜΔΝ απφ ην 1901, φηαλ 
ηδξχζεθε απφ κεραληθνχο πνπ 
δηεθδηθνχζαλ «ζπιινγηθά θαιχηε-
ξνπο φξνπο ακνηβήο θαη ζπλζήθεο 
εξγαζίαο», γηα λα παξακείλεη απφ 
ηφηε έσο ζήκεξα αηαιάληεπηα 
ζηελ πξψηε γξακκή ησλ αγψλσλ 
φρη κφλν ησλ κεραληθψλ θαη ησλ 
λαπηεξγαηψλ, αιιά ζπλνιηθά ησλ 
εξγαδνκέλσλ ηεο ρψξαο, κε ζηαζ-
κνχο ζε απηή ηελ πνξεία πνπ 
έρνπλ «γξάςεη ηζηνξία». 

Απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο 
ζηαζκνχο απηήο ηεο πινχζηαο 
δηαδξνκήο πνπ αλαθέξεηαη ζην 

4ζέιηδν ήηαλ ε κεγάιε ζπκβνιή 
ηεο ΠΔΜΔΝ, «ηελ πεξίνδν ηνπ Β' 
Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ κέζα απφ 
ηηο γξακκέο ηεο ζξπιηθήο ΟΔΝΟ 
(Οκνζπνλδία Διιεληθψλ Ναπηεξ-
γαηηθψλ Οξγαλψζεσλ)» θαη ην 
ζχλζεκα «ΚΡΑΣΕΙΣΕ ΣΑ ΠΛΟΙΑ 
ΕΝ ΚΙΝΗΕΙ» ζηελ αληηθαζηζηηθή 
πάιε ησλ ιαψλ. 

«Χφρίς ηοσς μητανικούς, 
ηοσς νασηεργάηες, προπέλα δεν 
γσρνά. Απηφ ην μέξνπλ πνιχ θαιά 
νη εθνπιηζηέο. Σα θέξδε ηνπο, ε 
αχμεζε ησλ πινίσλ ηνπο δελ γίλε-
ηαη ρσξίο εκάο. Απηή ε δχλακε 
πνπ έρεη ν θαζέλαο καο θαη ζέιεη 
λα ηελ αγνξάδεη φζν ην δπλαηφλ 
θζελφηεξα ν εθνπιηζηήο, κφλν 
ζπιινγηθά κπνξεί λα γίλεη αλπ-
πέξβιεηε, λα θέξεη θαηαθηήζεηο». 
«Απνηειεί κνλφδξνκν ε νξγά-
λσζε θαη ν αγψλαο», αλαθέξεη ε 
ΠΔΜΔΝ κε ην 4ζέιηδν πξνο ηνπο 
κεραληθνχο, αλαδεηθλχνληαο ηε 
δχλακε θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 
νξγαλσκέλεο δξάζεο. 

Όπσο δήισζε ν πξφεδξνο 
ηεο ΠΔΜΔΝ, Θαλάζεο Δπαγγε-
ιάθεο: 

«ε απηέο ηηο ζπλζήθεο, κε ηελ 
επίζεζε ησλ εθνπιηζηψλ λα γελη-
θεχεηαη ζε βάξνο ηνπ ζπλφινπ 
ησλ δηθαησκάησλ κεραληθψλ θαη 

ζπλνιηθά ησλ λαπηεξγαηψλ, απν-
ηειεί επηηαθηηθή αλάγθε ε θαιχηε-
ξε νξγάλσζε, ε ζπκκεηνρή θαη ν 
αγψλαο γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ 
δηθαησκάησλ καο θαη ηελ ηθαλν-
πνίεζε ησλ αλαγθψλ καο. 

Πξνζπαζνχκε λα θηάζνπκε 
ζηνπο λένπο κεραληθνχο πνπ 
έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηελ     
πξνπαγάλδα εθνπιηζηψλ γηα 
"καθξηά απφ ηα ζσκαηεία", αθνχ 
απηνί ζέινπλ εηδηθά ηνπο λένπο 
ζπλαδέιθνπο αδχλακνπο θαη 
πεηζήληνπο. Γελ είλαη πνιιέο 
κέξεο πνπ άξρηζε λα μεηπιίγεηαη 
απηή ε πξνζπάζεηα θαη ήδε έρεη 
θάλεη αίζζεζε θαη ηα κελχκαηα 
πνπ έξρνληαη απφ παληνχ είλαη 
ζεηηθά. Ζ ΠΔΜΔΝ ζα γίλεη αθό-
κα πην δπλαηή». 

ΠΕΜΕΝ: τη μάχη για ακόμα πιο            
ισχυρό σωματείο με περισσότερους     
νέους μηχανικούς στις γραμμές του 
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ΛΗΜΔΝΔΡΓΑΣΔ «COSCO» 

Γηθαίσζε ε ππνγξαθή                            
ηθαλνπνηεηηθήο Δ 

Μηα κεγάιε θαηάθηεζε, πνπ ζηέιλεη ερεξφ ην 
αηζηφδνμν κήλπκα ζε φιε ηελ εξγαηηθή ηάμε φηη 
«ηελ νξγάλσζε βξίζθεηαη ε δχλακε, ζηνπο αγψ-
λεο ε ειπίδα», έθεξε ν αλππνρψξεηνο, παιηθαξί-
ζηνο αγψλαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο πξνβιήηεο ΗΗ 
θαη ΗΗΗ ηεο COSCO.  

Σελ Πέκπηε 26/5 ε εξγνδνζία αλαγθάζηεθε 
λα ππνγξάςεη πιινγηθή ύκβαζε Δξγαζίαο 
γηα όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο, κε απμήζεηο 
ζηνπο κηζζνύο, κε ηελ νπνία ηθαλνπνηνύληαη 
ζεηξά ζεκαληηθώλ θαη δίθαησλ αηηεκάησλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ. 

Ζ ύκβαζε πνπ απέζπαζαλ νη εξγαδόκελνη 
κε ηνπο αγώλεο ηνπο θαη ζπζπεηξσκέλνη ζην 
ζσκαηείν ηνπο, ΔΝΔΓΔΠ, πξνβιέπεη νπζηαζηη-
θέο απμήζεηο ζηνπο κηζζνύο, ζηαδηαθή έληαμε 
όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε θαζεζηώο πιήξνπο 
απαζρόιεζεο, εθαξκνγή ηνπ λόκνπ γηα ηελ 
έληαμε εξγαδνκέλσλ ζηα ΒΑΔ. Πξνβιέπεη αθό-
κα όηη ην πξώην θξηηήξην γηα ηε κεηαηξνπή ησλ 
ζπκβάζεσλ ζε πιήξνπο απαζρφιεζεο είλαη απηφ 
ηεο αξραηφηεηαο θαη φρη ηνπ «θαινχ παηδηνχ». 
Πξνβιέπνληαη αθφκα δίθαηα θαη αληηθεηκεληθά 
θξηηήξηα ζηε δηαδηθαζία αλαβάζκηζεο ησλ εηδηθν-
ηήησλ θ.ά. 

Οη εξγαδφκελνη επέβαιαλ αθφκα ζηε Δ λα 
απνηππσζεί κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν φηη νη απνθά-
ζεηο - γλσκνδνηήζεηο ηεο Δπηηξνπήο Τγηεηλήο θαη 
Αζθάιεηαο ζα ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ πξάμε 
απφ ηελ εξγνδνζία, γηα λα γίλεη ρεηξνπηαζηφ φηη ην 
δίθαην αίηεκά ηνπο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο Δ 
είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ ίδηα ηελ πξν-
ζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο δσήο ηνπο ζηνπο ρψξνπο 
δνπιεηάο. πνπδαίν ήηαλ φηη έζπαζαλ θαη ηνλ εξ-
γνδνηηθφ εθβηαζκφ φηη είηε ζα απνδερηνχλ ηελ... 
αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ εξγνδνηηθνχ ζπλδηθά-
ηνπ είηε δελ ζα ππέγξαθαλ Δ. 

εκαληηθή θαηάθηεζε  
Ζ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο είλαη ην επηζηέγα-

ζκα κηαο ζπγθινληζηηθήο αγσληζηηθήο δηαδξνκήο, 
ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο νη εξγαδφκελνη ηεο 
COSCO, κε πίζηε ζην δίθην ηνπο, εμνπιηζκέλνη κε 
ηε δχλακε ηεο εξγαηηθήο αιιειεγγχεο πνπ βγήθε 
αθφκα θαη έμσ απφ ηα ζχλνξα, κε εκςπρσηή θαη 
νξγαλσηή ην ζσκαηείν ηνπο, ΔΝΔΓΔΠ, θνπξέιηα-
ζαλ ηξνκνθξαηία, εθβηαζκνχο, πνηληθνπνίεζε, 
απφ εξγνδνζία, θπβέξλεζε, δηθαζηήξηα θαη δπλά-
κεηο θαηαζηνιήο.  

Αλέδεημαλ φηη νη εκβιεκαηηθέο επελδχζεηο - 
ζην φλνκα ησλ νπνίσλ πίλνπλ λεξφ θαη λνκνζε-
ηνχλ ΝΓ, ΤΡΗΕΑ, ΚΗΝΑΛ/ΠΑΟΚ κε ηνπο δν-
ξπθφξνπο ηνπο - γηα λα θακαξψλνπλ θάζε θνξά 
γηα ηα θέξδε ρσξίο πξνεγνχκελν, ζηεξίδνληαη 
ζηελ άγξηα εθκεηάιιεπζε, αθφκα θαη ηε δσή ησλ 
εξγαηψλ αλ ρξεηαζηεί. Έθαλαλ ρεηξνπηαζηφ θαη 
έδεημαλ ηε δχλακε ηνπ ζπλζήκαηνο «Έλαο γηα 
φινπο θαη φινη γηα έλαλ». 

«Δίλαη κόλν ε αξρή»! 
«Ζ ππνγξαθή ηεο Δ είλαη απνηέιεζκα πνιχ-

κελνπ ζθιεξνχ θαη αλππνρψξεηνπ αγψλα ησλ 
εξγαδνκέλσλ κε κπξνζηάξε ην ζσκαηείν, ΔΝΔ-
ΓΔΠ, πνπ απνηέιεζε θάζηξν αγψλα, νξγάλσζεο 
θαη ελφηεηαο ηεο πάιεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αηηε-
κάησλ πνπ δηεθδηθνχζακε εδψ θαη ρξφληα, φπσο 
Δ, κεηαηξνπή ησλ ζπκβάζεσλ ζε πιήξνπο απα-
ζρφιεζεο, εθαξκνγή ηνπ λφκνπ γηα ηα ΒΑΔ θαη 
άιια», αλέθεξε κηιψληαο ζηνλ «Ρηδνζπάζηε» 
ν πξφεδξνο ηνπ ζσκαηείνπ, ΔΝΔΓΔΠ, θαη πξφε-
δξνο ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Πεηξαηά, Μάξθνο 
Μπεθξήο. 

ΝΑΤΠΖΓΟΔΠΗΚΔΤΑΣΗΚΖ ΕΩΝΖ  

Οη κεηαιιεξγάηεο κε ην πλδηθάην 
ηνπο επηβάιινπλ λέεο απμήζεηο, σο 
ειάρηζηε απάληεζε ζηελ αθξίβεηα 

Μπνξεί λα ππέγξαςαλ πιινγηθή χκβαζε 
κε απμήζεηο ζηνπο κηζζνχο, ε νπνία κπήθε ζε 
ηζρχ κφιηο ηνλ πεξαζκέλν Οθηψβξε, φκσο νη 
κεηαιιεξγάηεο ζην Πέξακα δελ έκεηλαλ κε ζηαπ-
ξσκέλα ηα ρέξηα, βιέπνληαο ηελ αθξίβεηα λα 
ηνπο ξνθαλίδεη κέξα κε ηε κέξα ην κεξνθάκαην. 

Έηζη, ρσξίο θαζπζηεξήζεηο ην πλδηθάην Με-
ηάιινπ επεμεξγάζηεθε μαλά ηηο δηεθδηθήζεηο γηα 
λέεο απμήζεηο, ψζηε λα ζηαζνχλ φξζηνη απέλαληη 
ζηηο αζηακάηεηεο αλαηηκήζεηο. Καη ρηεο, κε ηε 
Γεληθή ηνπο πλέιεπζε απνθάζηζαλ ηελ ππν-
γξαθή ηεο λέαο πιινγηθήο ύκβαζεο Δξγα-
ζίαο, πνπ έρεη ζπκθσλεζεί κε ηνλ εξγνδνηηθό 
ζύλδεζκν (ΔΝΑΒΗ). ε απηή ηε χκβαζε πξν-
βιέπνληαη επηπιένλ απμήζεηο σο εμήο: 3% απφ 
15 Ηνχιε θαη αθφκα 2,5% ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ, 
νη νπνίεο έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ ζηηο απμήζεηο 
4%-5% πνπ είραλ ζπκθσλεζεί ζηελ πξνεγνχκε-
λε Δ. 

Όπσο ηφληζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε ν πξφε-
δξνο ηνπ πλδηθάηνπ σηήξεο Πνπιηθόγηαλ-
λεο, είλαη ε πξώηε θνξά πνπ ζπλδηθάην ζηε 
ρώξα καο ππνγξάθεη Δ κε απμήζεηο θαη ηελ 
θαηαγγέιιεη γηα λα ππνγξάςεη λέα Δ κεηά 
από κεξηθνύο κήλεο κε επηπιένλ απμήζεηο. Απφ 
ηελ άιιε, ζεκείσζε φηη ζην ηέινο ηνπ ρξόλνπ νη 
απνδνρέο ζα είλαη πεξίπνπ ζηα επίπεδα ηνπ 
2009, όκσο ην θόζηνο δσήο είλαη κεγαιύηεξν 
από ηόηε.  

Σελ επνκέλε ηεο ππνγξαθήο ηεο Δ, επηζή-
καλε, ν αγψλαο ζπλερίδεηαη. Σψξα ην θχξην είλαη 
λα εθαξκνζηεί θαη απηφ ζεκαίλεη φηη ν θάζε εξ-
γαδφκελνο ζα πξέπεη λα δηεθδηθεί ηελ εθαξκνγή 
ησλ φξσλ ηεο, ην πλδηθάην λα παξεκβαίλεη 
άκεζα φηαλ ρξεηαζηεί κε ζηαζεξή απάληεζε 
«θξάηεη - φινη θάησ» φηαλ δελ εθαξκφδνληαη νη 
φξνη ηεο. 

Απεξγηαθή «κάρε»  γηα Δ                               
ζηα λαππεγεία παλόπνπινπ 

ε εμέιημε είλαη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ε κά-
ρε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα «Νέα Διιεληθά Ναπ-
πεγεία» πνπ αλήθνπλ ζηνλ όκηιν «παλό-
πνπινπ» γηα ηελ ππνγξαθή επηρεηξεζηαθήο 
πιινγηθήο ύκβαζεο Δξγαζίαο (Δ).  

Ζ ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία έρεη σο αληηθείκελν 
ηηο θαηαζθεπαζηηθέο θαη επηζθεπαζηηθέο λαπηη-
ιηαθέο εξγαζίεο θπξίσο ζηε αιακίλα θαη ζην      
Πέξακα, ελψ δηαζέηεη εγθαηαζηάζεηο θαη ζηελ    
Διεπζίλα. Απαζρνιεί θνληά ζηνπο 400 εξγαδό-
κελνπο, θάλνληαο έηζη ην λαππεγείν έλα απφ ηα 
κεγαιχηεξα ηεο Διιάδαο, κε ηελ ηειεπηαία δε-
θαεηία κάιηζηα λα ζεκεηψλεη ηδηαίηεξε αλάπηπμε 
ηνπ φγθνπ δξαζηεξηνηήησλ. 

Προσλήψεις και απολύσεις 
με το …δρομολόγιο! 

Σελ εξγαζηαθή δνχγθια, πνπ εθαξκφδεη ε λαπ-
ηηιηαθή εηαηξεία "SEA JETS" κε πξνζιήςεηο θαη 
απνιχζεηο κε βάζε ηα δξνκνιφγηα ηνπ πινίνπ 
"HSC Champion Jet 2"», θαηαδηθάδνπλ κε αλα-
θνίλσζή ηνπο, 20/6, ηα λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία 
ΠΔΜΔΝ θαη ΣΔΦΔΝΩΝ.  

πγθεθξηκέλα ηα λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία ζηελ 
θαηαγγειία ηνπο αλαθέξνπλ ηα εμήο: 

«Σν «HSC Champion Jet 2» ηεο λαπηηιηαθήο 
εηαηξίαο SEAJETS κε βάζε ηα δξνκνιφγηα ηνπ, 
θάζε Παξαζθεπή – Κπξηαθή – Γεπηέξα εθηειεί 
δχν θνξέο ην δξνκνιφγην ΠΔΗΡΑΗΑ – ΗΦΝΟ – 
ΔΡΗΦΟ – ΜΖΛΟ – ΔΡΗΦΟ – ΗΦΝΟ – ΠΔΗΡΑΗΑ, 
κε αλαρψξεζε απφ Πεηξαηά ζηηο 08:00 θαη κε 
ηέινο δξνκνινγίσλ ζηνλ Πεηξαηά ζηηο 22:50. 

ην πινίν λαπηνινγείηαη δηπιφ πιήξσκα 
ηελ Παξαζθεπή, πνπ απνιχεηαη ηελ ίδηα κέξα  
θαη αληίζηνηρα λαπηνινγείηαη ηελ Κπξηαθή θαη 
απνιχεηαη ηελ Γεπηέξα. 

Ζ λαπηηιηαθή εηαηξεία ζε γλψζε θαη ζπλεξγα-
ζία κε ηελ ιηκεληθή αξρή ζηελ αηηηνινγία ηεο απφ-
ιπζεο γξάθεηαη θάζε θνξά "ιόγσ κεηάζεζεο"!, 
παξαβηάδνληαο αθφκα θαη ηα ειάρηζηα, πνπ πξν-
βιέπνληαη ζηε Δ Αθηνπινΐαο. 

Καηαδηθάδνπκε ηελ εξγαζηαθή δνύγθια , 
πνπ εθαξκφδεη ε λαπηηιηαθή εηαηξεία κε πξνζιή-
ςεηο θαη απνιχζεηο κε βάζε ηα δξνκνιφγηα ηνπ 
πινίνπ.  

Καηαγγέιινπκε ηηο ηεξάζηηεο επζύλεο ηνπ 
ππνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, 
πνπ απφ θνηλνχ κε ηελ εηαηξεία ππνλνκεχνπλ ηα 
δηθαηψκαηα ησλ λαπηεξγαηψλ». 

...και υπεράριθμοι επιβάτες σε πλοία 

Σελ παξαβίαζε ηνπ πξσηνθφιινπ επηβαηψλ 
απφ ην Δ/Γ-Ο/Γ «ΠΡΩΣΟΠΟΡΟ VI» θαηαγγέι-
ινπλ  ηα ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ θαη ΣΔΦΔΝΩΝ. 

χκθσλα θαη κε ηελ θαηαγγειία ηνπ Δληαίνπ 
πλδηθάηνπ Ναπηεξγαηώλ Ν. Καβάιαο ην 
άββαην 11 Ηνχλε ππεξέβε θαηά 100 επηβάηεο 
ην πξσηφθνιιν, ελψ ηε Γεπηέξα 13 Ηνχλε θαηά 
50 επηβάηεο.  

Σν πλδηθάην ζεκεηψλεη φηη γηα απηέο ηηο πα-
ξαβηάζεηο είλαη ελήκεξν ην Ληκελαξρείν Καβά-
ιαο, ελψ ηα σκαηεία ΠΔΜΔΝ - ΣΔΦΔΝΩΝ 
απαηηνχλ ηελ άκεζε παξέκβαζε ηνπ ππνπξγεί-
νπ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ γηα απηέο ηηο θαηαγ-
γειίεο. 

ΑΚΣΟΠΛΟΩΚΕ ΤΓΚΟΙΝΨΝΙΕ  

Όζο είλαη ζηα τέρηα ηωλ εθοπιηζηώλ, λεζηώηες 
θαη λασηεργάηες ζα ζσλετίζοσλ λα σποθέροσλ 

Η οκηιία ηοσ Γηώργοσ Μαρίλοσ, κέιοσς ηοσ ΠΓ ηες ΚΕ ηοσ ΚΚΕ θαη βοσιεσηή ηοσ       
Κόκκαηος, πρώελ λασηεργάηες, ζηε ζσδήηεζε ηοσ λοκοζτεδίοσ γηα ηελ θωδηθοποίεζε 

ηες λοκοζεζίας ηωλ αθηοπιοϊθώλ ζσγθοηλωληώλ 

« ην κπαξάδ ησλ αληηιατθώλ λν-
κνζρεδίσλ πνπ ππεξεηνύλ ηηο 

αλάγθεο, ηελ θεξδνθνξία ησλ κεγάισλ νηθν-
λνκηθώλ νκίισλ εμέρνπζα ζέζε θαηαιακβά-
λνπλ ηα λνκνζρέδηα ηνπ ππνπξγείνπ Ναπηη-
ιίαο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ εθνπιηζηηθνύ 
θεθαιαίνπ. 

Απηό ππεξεηεί θαη ην ζεκεξηλό λνκνζρέ-
δην, ην νπνίν ελζσκαηώλεη θαη θσδηθνπνηεί 
ηα αληηλαπηεξγαηηθά κέηξα ηεο πξνεγνύκε-
λεο πεξηόδνπ. Πξνσζεί παξαπέξα ηηο νδπ-
λεξέο θαηεπζύλζεηο ηεο Κνηλήο Ναπηηιηαθήο 
Πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο θαη ηνπ 
Καλνληζκνύ 3577/1992 γηα ηελ "απε-
ιεπζέξσζε" ηεο αθηνπινΐαο, πνπ ζηεξίδνπλ 
ε Νέα Γεκνθξαηία, ην ΠΑΟΚ θαη ν ΤΡΗ-
ΕΑ. Θσξαθίδεη ην θαζεζηώο ηεο αζπδνζίαο, 
ησλ θνξναπαιιαγώλ, ηεο απαιιαγήο ησλ 
εθνπιηζηώλ από ηε θνξνινγία ζην πεηξέ-
ιαην θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ εθνπιη-
ζηηθνύ θεθαιαίνπ. Ππξνδνηεί ηελ αύμεζε 
ηεο ηηκήο ησλ εηζηηεξίσλ θαη δηαησλίδεη ηα 
πξνβιήκαηα ζηελ εμππεξέηεζε ησλ λεζηώλ 
κε ηε ιεηςή δξνκνιόγεζε ή θαη ηελ απνδξν-
κνιόγεζε πινίσλ. 

Παξάιιεια, ηζρπξνπνηεί ηα κέζα γηα 
ηελ θιηκάθσζε ηεο επίζεζεο θαηά ησλ λαπ-
ηεξγαηώλ κε ηε κείσζε ησλ κηζζώλ, ηελ 
ππνλόκεπζε ηεο πιινγηθήο ύκβαζεο, ηε 
κείσζε ησλ νξγαληθώλ ζπλζέζεσλ, ηδηαίηε-
ξα κε ζηόρν ην μελνδνρεηαθό πξνζσπηθό, 
ηελ θαηαπάηεζε εξγαζηαθώλ θαη αζθαιη-
ζηηθώλ δηθαησκάησλ, ηελ εληαηηθνπνίεζε 
ηεο δνπιεηάο θαη ηελ ππνβάζκηζε ηεο πγείαο 
θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ πιεξσκάησλ. 

Γηα ηα θξίζηκα 
απηά δεηήκαηα έρνπλ 
επζύλε όιεο νη θπβεξ-
λήζεηο. Ζ αληηπαξάζε-
ζε ηεο ΝΓ κε ηνλ 
ΤΡΗΕΑ είλαη 
άζθαηξε. ηελ πξάμε 
ζπκπιένπλ ζηελ ίδηα 
ζηξαηεγηθή γξακκή 
πνπ ζηεξίδεη ηελ α-
ληαγσληζηηθόηεηα θαη 
ηελ θεξδνθνξία ηνπ 
εθνπιηζηηθνύ θεθα-
ιαίνπ θαη νη εξγαδόκε-
λνη πξέπεη λα βγά-
ινπλ ζπκπεξάζκαηα. 

Όσο επιδοτούνται τόσο      
αυξάνουν τις τιμές των       

εισιτηρίων 

Οη ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ εθηηλάρζεθαλ 
ζηα ύςε κεηά ηελ επηθύξσζε θαη ηελ εθαξ-
κνγή ηνπ επξσελσζηαθνύ θαλνληζκνύ γηα 
ηελ "απειεπζέξσζε" ηεο αθηνπινΐαο θαη 
ζηαδηαθά νη απμήζεηο έρνπλ πνιιαπιαζηα-
ζηεί. ήκεξα νη ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ θαιπά-
δνπλ θαη ζέηνπκε ελδεηθηηθά όηη από Πεηξαηά 
γηα Ηθαξία ζην θαηάζηξσκα από 39,5 επξώ 
πνπ ήηαλ ηνλ πεξζηλό Αύγνπζην, ην εηζηηή-
ξην εθηνμεύζεθε ζηα 54 επξώ, αύμεζε 
36,7%. 

Από Πεηξαηά γηα άκν από 49 επξώ 
εθηηλάρζεθε ζηα 69 επξώ, αύμεζε 40,8%. 
Μία ηεηξακειήο νηθνγέλεηα γηα λα πάεη θαη 
λα γπξίζεη από ηε ύξν - εδώ δίπια καο - 
ρξεηάδεηαη 376 επξώ. Καη αλ ζθεθηεί λα 
πάξεη ην απηνθίλεην, ζα ρξεηαζηεί 567 επ-
ξώ. Σέινο ν κηζζόο! Πξνβιέπεηαη, όπσο 
γξάθεηαη θαη ζήκεξα, λέα αύμεζε από 1ε 
Ηνύιε. 

Ζ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηε δξνκν-
ιόγεζε ησλ πινίσλ θαη ηα θελά ζηελ εμππε-
ξέηεζε ησλ λεζηώλ είλαη απαξάδεθηε θαη 
είλαη δηαρξνληθή, ζπλερώο θαηαπαηνύληαη 
νη ιατθέο αλάγθεο. 

Οη δειώζεηο ησλ πινηνθηεηώλ γηα ηε 
δξνκνιόγεζε πινίσλ, νη ζπκβάζεηο αλάζε-
ζεο δεκόζηαο ππεξεζίαο, νη απεπζείαο 
αλαζέζεηο ζπληζηνύλ θαύιν θύθιν, όπσο 
είπε πξνεγνπκέλσο θαη ν εηζεγεηήο ηνπ 
ΚΚΔ, πνπ αλαπαξάγεηαη κε σθειεκέλν ην 
εθνπιηζηηθό θεθάιαην, ην νπνίν εηζπξάηηεη 
από ην αζηηθό θξάηνο πνιιά εθαηνκκύξηα 
θάζε ρξόλν ζην όλνκα ηεο εμππεξέηεζεο 
ησλ "άγνλσλ γξακκώλ". 

Μηιάκε γηα πάλσ από 130 εθαηνκκύξηα 
ηνλ ρξόλν θαη ζσξεπηηθά ηα ηειεπηαία ρξό-
ληα πεξίπνπ ελάκηζη δηζεθαηνκκύξην επξώ. 
Μόλν γηα ηελ παλδεκία νη εθνπιηζηέο εηζέ-
πξαμαλ 90 κε 100 εθαηνκκύξηα. Καη ν ΤΡΗ-
ΕΑ δεηάεη λα δνζνύλ θαη άιια ζηηο λαπηηιηα-
θέο εηαηξείεο. 

Οη αθηνπιντθέο ζπγθνηλσλίεο, έλαο 

ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ηνκέαο ηεο νηθνλνκί-

αο, πνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε δσή ησλ 

θαηνίθσλ ησλ λεζηώλ θαη ηελ άκπλα ηεο 

ρώξαο, είλαη ζηελ ηδηνθηεζία ησλ εθνπιη-

ζηώλ θαη ηε δηαρείξηζε θάλεη έλα θξάηνο 

πνπ ππεξεηεί ηα ζπκθέξνληά ηνπο. 

Ήδε έρεη κεησζεί πνιύ ν αξηζκόο ησλ 

δηαζέζηκσλ πινίσλ. Ναπηηιηαθέο εηαηξείεο 

ζηξέθνληαη ζε άιιεο αγνξέο. Σν 67% ηνπ 

αθηνπιντθνύ ζηόινπ είλαη άλσ ησλ 22 εηώλ, 

ην έλα ηέηαξην είλαη άλσ ησλ 30 εηώλ. 

Οη εμειίμεηο έρνπλ ζέζεη επηηαθηηθά ηελ 

αλάγθε ηνπ ζπληνληζκέλνπ αγώλα λεζησ-

ηώλ θαη λαπηεξγαηώλ, γεληθόηεξα ησλ εξγα-

δνκέλσλ, γηα κείσζε ηεο ηηκήο ησλ εηζηηεξί-

σλ ζην 50%, ηελ ηαθηηθή ζύλδεζε ηεο επεη-

ξσηηθήο ρώξαο κε ηα λεζηά θαη κεηαμύ ησλ 

λεζηώλ όιεο ηηο επνρέο. 

Να ζηακαηήζεη ην ράιη ησλ δξνκνινγί-
σλ πνπ πεξηιακβάλνπλ 10 κέρξη θαη 18 
λεζηά, ηαιαηπσξώληαο ηνπο επηβάηεο θαη 
ην πιήξσκα.  

Να ηθαλνπνηεζνύλ ηα αηηήκαηα ησλ 
λαπηεξγαηώλ γηα ηελ αύμεζε ησλ κηζζώλ 
θαη ησλ ζπληάμεσλ, γηα ηελ πξνζαξκνγή 
ησλ νξγαληθώλ ζπλζέζεσλ ζηηο απμεκέλεο 
αλάγθεο ησλ πινίσλ, γηαηί ην Πξνεδξηθό 
Γηάηαγκα ηνπ '74 κηινύζε ζε άιιεο ζπλ-
ζήθεο γηα επηάσξε εξγαζία, κέηξα πξν-
ζηαζίαο ηεο αλζξώπηλεο δσήο ζηε ζά-
ιαζζα, γηαηξό κέζα ζηα πινία, γηαηί 
ράλνληαη άλζξσπνη. 

Δεν θα τελειώσουν τα      

βάσανα νησιωτών και     

ναυτεργατών με την 

«πράσινη ναυτιλία» 

Σν ΚΚΔ έρεη απνθαιύςεη ηνλ ξόιν ηεο 
ιεγόκελεο "πξάζηλεο κεηάβαζεο". ηελ 
πξάμε έρεη απνδεηρζεί όηη ν θαπηηαιη-
ζκόο, ηα κνλνπώιηα θαη ε πνιηηηθή πνπ 
δηαρεηξίδεηαη ηα ζπκθέξνληά ηνπο έρνπλ 
ηελ επζύλε γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ πεξη-
βάιινληνο. Καη ην ππνθξηηηθό ελδηαθέξνλ 
ζήκεξα δελ κπνξεί λα θξύςεη ηελ πξνώ-
ζεζε κεγάισλ επηρεηξεκαηηθώλ ζρεδίσλ 
ζην θπλεγεηό ηνπ θέξδνπο, κε ηε γελλαία 
ζηήξημε από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη 
ην αζηηθό θξάηνο, ηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ 
κεγάισλ νκίισλ κε ρξήκαηα από ηε θν-
ξνινγία ηνπ ιανύ καο θαη ησλ άιισλ 
ιαώλ. 

Απηό ηζρύεη θαη γηα ηε ιεγόκελε 
"πξάζηλε λαπηηιία". Πνληνπόξνη θαη αθην-
πιόνη εθνπιηζηέο έρνπλ κπεη ζηνλ ρνξό 
ηεο ρξεκαηνδόηεζεο θαη δηεθδηθνύλ πάλσ 
από 3 δηζεθαηνκκύξηα επξώ από ην ππεξ-
κλεκόλην, ην Σακείν Αλάθακςεο, ή άιιεο 
πεγέο, ηελ ώξα πνπ ν ιαόο πιεξώλεη 
βαξηά ην θόζηνο ηεο ιεγόκελεο 
"πξάζηλεο κεηάβαζεο" κε ηελ αβάζηαρηε 
αθξίβεηα. 

Ζ θαηάζηαζε απηή εθθξάδεη αθξηβώο 
απηό πνπ ζέηεη ην ΚΚΔ, όηη όζν ε ηδην-
θηεζία ησλ πινίσλ ζα είλαη ζηα ρέξηα 
ησλ εθνπιηζηώλ θαη θξηηήξην ηεο αλά-
πηπμεο ζα είλαη ην θέξδνο, νη λεζηώηεο 
εξγαδόκελνη θαη νη λαπηεξγάηεο ζα ζπλε-
ρίζνπλ λα ππνθέξνπλ. Θα επηθξαηεί ν 
αληαγσληζκόο θαη ε θαπηηαιηζηηθή αλαξ-
ρία ζηηο αθηνπιντθέο ζπγθνηλσλίεο. Με 
ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ 
πιαηζίνπ ηεο απνθαινύκελεο "πξάζηλεο 

λαπηηιίαο", ν ιαόο ζα πιεξώλεη πεξηζζό-
ηεξα θνξνινγηθά βάξε, ζα εληαζεί ε εθκε-
ηάιιεπζε ησλ λαπηεξγαηώλ θαη ζα ραζνύλ 
θαη άιιεο ζέζεηο εξγαζίαο, ζα ππξνδν-
ηνύληαη λέεο απμήζεηο ζηηο ηηκέο ησλ εηζη-

ηεξίσλ θαη ζα νμύλεηαη ην πξόβιεκα ηεο 
εμππεξέηεζεο ησλ λεζηώλ. 

ε απηέο ηηο ζπλζήθεο ν νξγαλσκέλνο 
αγώλαο απνθηά κεγαιύηεξε ζεκαζία. Ζ 
πάιε γηα ηελ θνηλσληθή ηδηνθηεζία ησλ 
κέζσλ παξαγσγήο, ησλ πινίσλ, ησλ 
λαππεγείσλ θαη ησλ ιηκαληώλ, κε ηελ 
εμνπζία ζηα ρέξηα ηνπ ιανύ, εθθξάδεη 
αλαγθαηόηεηα. Γηαηί; Γηαηί είλαη ν κόλνο 
δξόκνο γηα λα αλαπηπρζνύλ απηά ηα 
εξγαιεία κε θεληξηθό επηζηεκνληθό ζρεδη-
αζκό, ώζηε λα εμαζθαιηζηνύλ ηα ζύγ-
ρξνλα δηθαηώκαηα ησλ λαπηεξγαηώλ ζε 
όιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ πινίσλ, ε απξό-
ζθνπηε εμππεξέηεζε ησλ λεζηώλ κε ζύγ-
ρξνλα θαη αζθαιή πινία, κε θηελά εηζη-
ηήξηα θαη αλζξώπηλεο ππνδνκέο». 

ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ ΣΟ     
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΣΤΛΙΑ 

Παξάζηαζε δηακαξηπξίαο ζην 
ππνπξγείν Ναπηηιίαο πξαγκαηνπνίε-
ζαλ ζσκαηεία θαη θνξείο ηε Δεςηέπα 
4 Ιούλη, 11 π.μ., ελάληηα ζηηο απμή-
ζεηο ησλ αθηνπιντθώλ εηζηηεξίσλ θαη 
γηα κέηξα πξνζηαζίαο ζηηο αθηνπιντ-
θέο ζπγθνηλσλίεο κε βάζε ηηο αλά-
γθεο ησλ επηβαηώλ θαη ησλ λαπηεξγα-
ηώλ. 

Σελ θηλεηνπνίεζε δηνξγάλσζαλ 
ην Ε.Κ. Λαςπίος θαη Αν. Αηηικήρ, ηα 
λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία ΠΕΜΕΝ, 
 Σ Ε Φ Ε Ν  Ω Ν ,  Π Ε Ε Μ Α Γ Ε Ν , 
ΠΕΠΡΝ, ΠΕ ΝΑΣ θαη νη θνξείο: 
Οκνζπνλδία Λεζβηαθώλ πιιόγσλ 
Αηηηθήο, ύιινγνο Ηθαξησηώλ Πεξά-
καηνο, ύιινγνο Ηθαξησηώλ Πεηξνύ-
πνιεο. πκκεηείραλ νη ύιινγνη 
Γπλαηθώλ Πεηξαηά ηεο ΟΓΔ θαη 
ην Ε.Κ. Πειπαιά.  

Αληηπξνζσπεία ησλ ζπγθεληξσ-
κέλσλ ζπλαληήζεθε κε ηνλ Κώζηα 
Καηζαθάδν, πθππνπξγό Ναπηηιίαο 
θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο ζέηνληαο 
ηα αηηήκαηά ηνπο. 

Δλεκεξώλνληαο ηνπο ζπγθεληξσ-
κέλνπο γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο 
ζπλάληεζεο, ν Θανάζηρ Εςαγγελά-
κηρ, πξόεδξνο ηεο ΠΔΜΔΝ, ραξα-
θηήξηζε σο πξνθιεηηθό ηνλ πθπ-

πνπξγό, ν νπνίνο, όπσο ζεκείσζε ν 
πξόεδξνο ηεο ΠΔΜΔΝ, ζπκκεξίδεηαη 
ηελ αγσλία  καο  γηα  ηηο  απμήζεηο 
ησλ εηζηηεξίσλ, θάλνληαο ιόγν γηα 
ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θαη επηθαινύκε-
λνο ην επηρείξεκα ησλ εθνπιηζηώλ 
γηα ην θόζηνο ηνπ πεηξειαίνπ, ρσξίο 
βέβαηα λα αλαθέξεη όηαλ κεηώλεηαη 
ην θόζηνο ηνπ πεηξειαίνπ αλ κεηώλν-
ληαη θαη ηα εηζηηήξηα.  

Ο ππνπξγόο, πξόζζεζε ν Θ. 
Δπαγγειάθεο, έθηαζε ζην ζεκείν λα 
καο πεη όηη έθαλε «ζπζηάζεηο» 
ζηνπο εθνπιηζηέο λα κελ θάλνπλ 
άιιεο απμήζεηο.  

ηο κάλεζμά ηοςρ ζημειώνοςν: 
Ζ θπβέξλεζε ηεο ΝΓ όπσο θαη νη 

πξνεγνύκελεο, κε λόκνπο, πξνλόκηα 
θαη επηδνηήζεηο, ππεξεηνύλ ην αδε-
θάγν θέξδνο ησλ εθνπιηζηώλ, ζπ-
ζηάδνληαο ηα δηθαηώκαηα ησλ λαπ-
ηεξγαηώλ, κε πεξηθνπέο κηζζώλ, 
εμαληιεηηθά δξνκνιόγηα θαη σξάξηα 
εξγαζίαο κε ηηο κεησκέλεο νξγαληθέο 
ζπλζέζεηο, ππνλόκεπζε ηεο αζθά-
ιεηαο ηεο αλζξώπηλεο δσήο. 

Γελ κπνξεί ε ιατθή νηθνγέλεηα λα 

βιέπεη θαζεκεξηλά λα ιεειαηείηαη ην 
εηζόδεκα ηεο από ηηο δπζβάζηαρηεο 
απμήζεηο ζε ελέξγεηα, πξντόληα ιατ-
θήο θαηαλάισζεο, λα ζέιεη λα πάξεη 
κηα αλάζα μεθνύξαζεο θαη λα ρξεηά-
δεηαη λα πιεξώζεη κηα 4μελη νηθνγέ-
λεηα ρσξίο απηνθίλεην 728 εςπώ γηα 

έλα ηαμίδη ζηε Ρόδο, γηα ηελ άμο 
565 εςπώ, ηελ Ικαπία 468 εςπώ, ηελ 
Λέζβο 456 εςπώ. 

Οξγαλσκέλα - ζπληνληζκέλα  

κε πνιύκνξθεο αγσληζηηθέο                       

θηλεηνπνηήζεηο  δηεθδηθνύκε: 

 Να μειωθούν ηώξα όια ηα αθην-
πιντθά εηζηηήξηα θαη ηα λαύια 
(νρεκάησλ - εκπνξεπκάησλ) θαηά 50 
% ρσξίο λέεο επηδνηήζεηο θαη πξν-

λόκηα ζηνπο εθνπιηζηέο. 

 Δωπεάν μεηακινήζειρ  γηα 
άλεξγνπο, θνηηεηέο θαη ζηξαηεπκέ-

λνπο, γηα ΑκεΑ, ρξνλίσο πάζρνληεο. 

 Μειωμένα ειζιηήπια γηα ζπληα-
μηνύρνπο, αλαπιεξσηέο, πνιύηε-

θλνπο θ.ά. 

Εξαζθάλιζη ζςσνήρ ζύνδεζηρ ησλ 
λεζηώλ κε ηελ επεηξσηηθή ρώξα θαη 
κεηαμύ ηνπο κε πινία ζύγρξνλα θαη 
αζθαιή, κε βειηίσζε θαη δηακόξθσ-
ζε ζύγρξνλσλ ησλ ιηκεληθώλ εγθα-

ηαζηάζεσλ, απνθιεηζηηθά δεκόζησλ. 

 Να διαζθαλιζηεί η δοςλειά ηων 
ναςηεπγαηών κε αύμεζε ησλ κη-
ζζώλ θαη βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ 
εξγαζίαο θαηνρπξσκέλα κε πιινγη-
θή ύκβαζε Δξγαζίαο θαη Κνηλσλη-
θή Αζθάιηζε, ζπλδηθαιηζηηθή νξγά-

λσζε. 

 Nα καηαπγηθούν νη θόξνη ζηα θαύ-
ζηκα, ε ξήηξα αλαπξνζαξκνγήο θαη 
ηα “πξάζηλα” ραξάηζηα ζην ειεθηξη-
θό ξεύκα. 

 Να επανέλθει ν κεησκέλνο ζπληε-
ιεζηήο ΦΠΑ γηα όια ηα λεζηά, θα-
ηά 50%. 

 Να καηαπγηθεί ο ΦΠΑ ζηα είδε 
ιατθήο θαηαλάισζεο, ζηα εθόδηα 
ησλ αγξνηώλ θαη θηελνηξόθσλ. 

 Άμεζη και γενναία διαγπαθή ησλ 
ρξεώλ απηναπαζρνινύκελσλ, εξγα-
δνκέλσλ  θαη  αλέξγσλ. 

ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ  

ΚΑΙ ΣΗ ΜΙΣΤΛΗΝΗ 

Παξάζηαζε δηακαξηπξίαο ελάλ-
ηηα ζηηο απμήζεηο ζηα αθηνπιντθά 
εηζηηήξηα θαη κε αληίζηνηρα έγηλε 
ηελ Σξίηε 12 Ηνύιε ζηελ Γεληθή 
Γξακκαηεία Αηγαίνπ από 55 ζσ-
καηεία, ζπιιόγνπο θαη θνξείο ηεο   
Λέζβνπ.  

«Φηάλεη πηα σο εδώ. Γελ πάεη 
άιιν ηα εηζηηήξηα θαη ηα λαύια ζπλε-
ρώο λα ηα απμάλνπλ ελώ ε θαηάζηα-
ζε ζηελ αθηνπινΐα λα επηδεηλώλεηαη 
ζε βάξνο ησλ επηβαηώλ θαη ησλ 
λαπηεξγαηώλ», ηνλίδεη ην Παλλεζβι-
ακό Επγαηοϋπαλληλικό Κένηπο, 
θαιώληαο ζηελ παξάζηαζε δηακαξ-
ηπξίαο. 

Κινητοποιήσεις από σωματεία και φορείς          

ενάντια στις αυξήσεις των εισιτηρίων στα πλοία  

https://www.902.gr/eidisi/gynaika/300252/kaloyn-stin-ayriani-kinitopoiisi-enantia-stis-ayxiseis-ton-aktoploikon
https://www.902.gr/eidisi/gynaika/300252/kaloyn-stin-ayriani-kinitopoiisi-enantia-stis-ayxiseis-ton-aktoploikon


Ιούνης - Ιούλης 2022 Σελίδα 4 

ΤΖΗΣΗΗ ΣΗ ΒΟΤΛΗ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ» 

Οι προτάσεις του ΚΚΕ δίνουν ανάσα                                   
στην ασφυξία της αντιλαϊκής πολιτικής 

ΣΟ ΚΑΛΨΟΡΙΜΑ ΑΠΟ ΣΟ  

ΕΡΓΑΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
«Σν Δξγαηηθφ Κέληξν ηεο πφιεο ηνπ Πεηξαηά είρε 

ρξένο λα είλαη εδψ. Να κεηαθέξεη ηνπο αγσληζηηθνχο 
ραηξεηηζκνχο ησλ δεθάδσλ ρηιηάδσλ εξγαδνκέλσλ 
πνπ εθπξνζσπεί. Να κεηαθέξεη κήλπκα αγψλα, πά-
ιεο θαη αιιειεγγχεο ζε φινπο εζάο πνπ παίξλεηε 
κέξνο ζ' απηή ηε κεγάιε χζθεςε ζσκαηείσλ, Οκν-
ζπνλδηψλ, Δξγαηηθψλ Κέληξσλ. Γηα λα βγεη ην εξγαηη-
θφ ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα έλα κπφη πην ςειφ απέλαληη 
ζηηο πνιηηηθέο ησλ θπβεξλήζεσλ πνπ ζέινπλ ηνπο 
εξγαδφκελνπο κε ζθπκκέλν θεθάιη ρσξίο εξγαζηαθά 
θαη άιια δηθαηψκαηα», ζεκείσζε.  

ηελ παξέκβαζή ηνπ μερψξηζε ζεκαληηθέο ζηηγκέο 
απφ ηελ ηζηνξία ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο ηεο πεξην-
ρήο, θηάλνληαο απφ ηελ ίδξπζε ηνπ Δξγαηηθνχ Κέ-
ληξνπ, ην 1912, κέρξη ζήκεξα. «Γελ πεξηκέλνπκε θα-
λέλαλ λα καο ζψζεη. Μφλν νη ίδηνη νη εξγαδφκελνη κε 
ηελ πάιε ηνπο, ηε ζπιινγηθή δηεθδίθεζε, ηνλ αγψλα 
θαη ηελ αιιειεγγχε ηνπο κπνξνχλ λα θαηαθέξνπλ ηα 
πάληα, απηά πνπ ζήκεξα κπνξεί λα θαίλνληαη αθαηφξ-
ζσηα. Φηάλεη λα ην πηζηέςνπκε, λα παιέςνπκε ρσξίο 
θφβν, ζαλ κηα γξνζηά θαη ζην ηέινο εκείο ζα πνχκε 
ηελ ηειεπηαία ιέμε», ηφληζε θαισζνξίδνληαο ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο ζηελ Παλειιαδηθή χζθεςε ν Γηώξ-
γνο Καιακαξάο αλαπιεξσηήο γξακκαηέαο ηνπ      
Δ.Κ. Πεηξαηά.  

ΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΨΝ ΕΡΓΑΙΨΝ  
«Δδψ ζηελ εξγαηνχπνιε ηνπ Πεηξαηά, ζηηο πξν-

ζθπγνγεηηνληέο ηεο Γξαπεηζψλαο, ηνπ Κεξαηζηλίνπ, 
ηεο Κνθθηληάο, ζην ιηκάλη πνπ γηα πάλσ απφ έλαλ 
αηψλα απνηειεί ηφπν κεγάισλ ζπγθξνχζεσλ, ζηνλ 
Πεηξαηά πνπ ηα ηαμηθά ζπλδηθάηα ηνπ ΠΑΜΔ αλακε-
ηξήζεθαλ κε ηε δνινθνληθή δξάζε ηεο εγθιεκαηηθήο 
νξγάλσζεο ηεο Υξπζήο Απγήο, ρηππά γηα δχν κέξεο 
ε θαξδηά ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Υηππά ε θαξδηά ηνπ 
ηαμηθνχ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο»  

Με ηα παξαπάλσ ιφγηα άλνημε ηελ απιαία ησλ 
εξγαζηψλ ν σηήξεο Πνπιηθόγηαλλεο, εθ κέξνπο 
ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο ηνπ ΠΑΜΔ. Τπν-
γξάκκηζε αθφκα φηη ε Παλειιαδηθή ύζθεςε ζπ-
κπίπηεη κε ηελ έλαξμε ηεο δίθεο ηεο Υξπζήο Απ-
γήο ζε δεύηεξν βαζκό. «Η απφθαζε δελ κπνξεί λα 
είλαη άιιε απφ απηή πνπ δηαηξάλσζαλ εθ λένπ ρηιηά-
δεο δηαδεισηέο πξηλ απφ ιίγεο κέξεο έμσ απφ ην 
Δθεηείν: Οη λαδί πην βαζηά ζηε θπιαθή», μεθαζάξηζε. 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΤΚΕΧΗ ΣΟΤ ΠΑΜΕ  

υνεχίζουμε πιο αποφασιστικά! 

Οι αποφάσεις να γίνουν όπλο για κάθε συνδικάτο 

ΥΑΓΗ ΠΡΟΥΤΓΨΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΣΨΝ  

ΣΟΝ ΙΠΑΝΙΚΟ ΘΤΛΑΚΑ ΣΗ ΜΕΛΙΓΙΑ 

Οη ζνθαξηζηηθέο εηθόλεο από ηνλ ηζπαληθό ζύιαθα ηεο 
Μειίγηα ζην Βόξεην Μαξόθν έγηλαλ απηήλ ηε θνξά ην 
«ζέαηξν» ηεο θαπηηαιηζηηθήο βαξβαξόηεηαο, κε ζύκαηα δε-
θάδεο κεηαλάζηεο. 

Δηθόλεο πνπ πξνθαινύλ απνηξνπηαζκό, κε ηηο δπλάκεηο 
θαηαζηνιήο λα ζηνηβάδνπλ άςπρα θαη δσληαλά θνξκηά ζηα 
ζύλνξα, κε κεηαλάζηεο λα ςπρνξξαγνύλ θαη λα δέρνληαη ηα 
κνηξαία ρηππήκαηα από πάλνπινπο αζηπλνκηθνύο ζε απεπ-
ζείαο κεηάδνζε θαη ηνλ ζνζηαιδεκνθξάηε Ηζπαλό πξσζπ-
πνπξγό λα δίλεη ζπγραξεηήξηα γηα απηή ηε καδηθή εμόλησζε. 

Δηθόλεο πνπ, εθηόο από ιίγα ιεπηά δεκνζηόηεηαο, ζάθηε-
θαλ όπσο - όπσο από ηα ΜΜΔ θαη ζηελ Διιάδα, κε εθείλα 
κάιηζηα πνπ ζηεξίδνπλ ην ηζπαληθό θπβεξλεηηθό πξόηππν 
ηνπ ΤΡΗΕΑ λα γξάθνπλ γηα «πξόζθπγεο πνπ ζθνηώζεθαλ 
πέθηνληαο από ηνλ θξάρηε» (!), θνξηώλνληαο ζηα ίδηα ηα 
ζύκαηα ηελ επζύλε ηεο ηξαγσδίαο. 

Σν καθειεηό απηό δελ είλαη ην πξώην θαη δελ ζα είλαη νύηε 
ην ηειεπηαίν. Θύκαηα είλαη νη ιανί πνπ μεξηδώλνληαη από ηε 
θηώρεηα, ηνπο πνιέκνπο, ηελ θαηαιήζηεπζε ηνπ πινύηνπ 
ηνπο ζε Αθξηθή, Αζία θαη αιινύ. Θύηεο είλαη νη ίδηνη κε απ-
ηνύο πνπ ηνπο μεξηδώλνπλ. Οη αζηηθέο θπβεξλήζεηο θαη νη 
ηκπεξηαιηζηηθέο ζπκκαρίεο ηνπο, πνπ αθνύ πξώηα ηνπο βνκ-
βαξδίδνπλ, ηνπο ζηεξνύλ πνιύηηκνπο πόξνπο, ηνπο παξαζύ-
ξνπλ ζε εκθύιηεο ζπξξάμεηο, κεηά δελ δηζηάδνπλ λα ηνπο 
ηζαθίδνπλ θαη ζηα ζύλνξα, λα ηνπο πλίγνπλ, λα εθαξκόδνπλ 
ηα πην άγξηα θαηαζηαιηηθά κέηξα θαη λα ηνπο κεηαηξέπνπλ 
ζε ζάθν ηνπ κπνμ ηκπεξηαιηζηηθώλ αληηζέζεσλ θαη παδα-
ξηώλ. 

Γη' απηό θαη ε ζθαγή ηεο Μειίγηα έξρεηαη λα ζπκπιεξώ-
ζεη ηηο ηξαγσδίεο κε ηηο βάξθεο ζην Αηγαίν, κε ηα πληγκέλα 
παηδηά, κε ηα λαπάγηα όπσο ηεο Λακπεληνύδα ζηα αλνηρηά 
ηεο Ηηαιίαο ην 2015, κε ηε ζάιαζζα γηα κήλεο λα μεβξάδεη 
πηώκαηα. 

Καη όζνη ηειηθά από ηνπο θαηαηξεγκέλνπο θαηαθέξνπλ λα 
πεξάζνπλ ηα ζύλνξα, ζα «μαλαπιεξώζνπλ» ηνπο ζύηεο 
ηνπο. Απηό πνπ ηνπο πεξηκέλεη πίζσ από ηνπο θξάρηεο είλαη 
ε άιιε όςε ηνπ πνιέκνπ: Οη «Μόξηεο» θαη ν εγθισβηζκόο ζε 
ρώξεο πνπ δελ είλαη ν πξννξηζκόο ηνπο. Σα θπθιώκαηα ησλ 
ΜΚΟ πνπ εκπνξεύνληαη ηε δπζηπρία θαη ηνλ μεξηδσκό ηνπο 
θαη νη θάζε ινγήο θαζηζηηθέο ζπκκνξίεο. 

Σνπο πεξηκέλεη ε άγξηα εθκεηάιιεπζε ζηνπο ρώξνπο 
δνπιεηάο, πνπ θάπνηνη ζα θαηαιήμνπλ κεηά απηό ην αηκαηεξό 
μεδηάιεγκα, νη λόκνη πνπ εληαία ςεθίδνπλ ζνζηαιδεκνθξαηη-
θέο θαη θηιειεύζεξεο θπβεξλήζεηο ζε όιε ηελ ΔΔ. 

Από ηνπο δνπιέκπνξνπο θαη ηελ θαηαζηνιή κέρξη ηε 
10σξε δνπιεηά, ηνπο κηζζνύο πείλαο, ηελ αθξίβεηα, ην δηαξ-
θέο θπλήγη ηεο επηβίσζεο: Απηή είλαη ε δηαδξνκή κέζα ζηα 
όξηα ηεο «ειεπζεξίαο θαη ηεο δεκνθξαηίαο» ηεο ΔΔ, ώζηε λα 
εμαζθαιίδνληαη ηα πινύηε γηα κηα ρνύθηα παξάζηηα. 

Ζ νξγή θαη ν απνηξνπηαζκόο πνπ πξνθάιεζε ην πν-
γθξόκ ηεο ηζπαληθήο θπβέξλεζεο επηβεβαηώλνπλ όηη ε ΔΔ, 
ην ίδην ην θαπηηαιηζηηθό ζύζηεκα κόλν πεξηζζόηεξν πόλν, 
κόλν πεξηζζόηεξα εγθιήκαηα κπνξνύλ λα θέξνπλ ζηνπο 
ιανύο. 

Ζ δηέμνδνο βξίζθεηαη ζηνλ θνηλό αγώλα ησλ εξγαδνκέ-
λσλ, αλεμάξηεηα από ρξώκα θαη θπιή, ελάληηα ζε απηό ην 
ζύζηεκα, ηεο θηώρεηαο, ηνπ μεξηδσκνύ θαη ηνπ πνιέκνπ, γηα 
ηελ αλαηξνπή ηεο βαξβαξόηεηαο. Δθεί βξίζθεηαη θαη ε πξαγ-
καηηθή πξόνδνο γηα ηνπο ιανύο πνπ ππνθέξνπλ ζε όιν ηνλ 
θόζκν. 

ην ζπίηη ηνπ θξεκαζκέλνπ               
ε ΓΔΔ θξαηάεη ην ζρνηλί 

Ωο ...«δηθαίσζε ηωλ πνιύρξνλωλ αγώλωλ ηωλ 
επξωπαϊθώλ θαη ειιεληθώλ ζπλδηθάηωλ γηα αμηνπξε-
πή δηαβίωζε θαη θνηλωληθή δηθαηνζύλε (...) γηα ηε 
δηακόξθωζε επαξθώλ θαηώηαηωλ κηζζώλ θαη κε 
παξάιιειε ελίζρπζε ηωλ ζπιινγηθώλ δηαπξαγκαηεύ-
ζεωλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηωλ εξγαδνκέλωλ ζε όια 
ηα θξάηε - κέιε ηεο ΕΕ», ραξαθηεξίδεη ε εγεζία ηεο 
ΓΔΔ ηελ πξφζθαηε ζπκθσλία γηα ηελ πξνψζεζε 
ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ ζηελ ΔΔ, κε ηνπο εξγαηνπα-
ηέξεο κάιηζηα λα ιέλε φηη έηζη ηάρα ζα αληηκεησπη-
ζηεί ε εξγνδνηηθή παξαβαηηθφηεηα! 

Σελ πξνζπάζεηα απηή ηεο ΓΔΔ λα παξνπζηάζεη 
ηελ ΔΔ θαη ηηο θπβεξλήζεηο ηεο σο «θηιεξγαηηθνχο» 
θνξείο ζρνιηάδεη ην ΠΑΜΔ, ζεκεηψλνληαο κεηαμχ 
άιισλ: 

«Ζ ΔΔ ππνθξηηηθά δηαθεξχζζεη φηη απειεπζεξψ-
λεη ηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, ελψ ζηελ πξά-
με βάδεη λέα εκπφδηα ζηηο εξγαηηθέο δηεθδηθήζεηο, 
ψζηε λα δηαζθαιίζεη ηελ θεξδνθνξία ησλ επηρεηξε-
καηηθψλ νκίισλ, θαζψο βάδεη φξην ζηηο νπνηεζδή-
πνηε απμήζεηο». Καη εμεγεί φηη «κε ην θαηαζθεύα-
ζκα ηνπ "επαξθνύο κηζζνύ" ε ΔΔ, θπβεξλήζεηο 
θαη επηρεηξεκαηηθνί όκηινη ζπκπηέδνπλ ηα κηζζν-
ινγηθά δηθαηώκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ πξνο ηα 
θάησ. Θέινπλ λα επηβάινπλ δηαηψληζε ηεο απαξά-
δεθηεο θαηάξγεζεο ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχ-
ζεσλ, πνπ ηζρχεη ζε 21 απφ ηα 27 θξάηε - κέιε ηεο 
ΔΔ, ελψ ζε ηνπιάρηζηνλ 14 θξάηε - κέιε ηεο ΔΔ ην 
50% θαη πιένλ ησλ εξγαδνκέλσλ - κε βάζε δηθά ηεο 
ζηνηρεία - εξγάδνληαη ρσξίο θαλ πιινγηθή χκβαζε. 

Σηο ειαζηηθέο κνξθέο απαζρφιεζεο, ηνπο εξγν-
ιάβνπο, ζχγρξνλνπο δνπιέκπνξνπο, ηηο εηδηθέο νη-
θνλνκηθέο δψλεο, ηε ζηπγλή εθκεηάιιεπζε ησλ λέ-
σλ εξγαδνκέλσλ - πξαθηηθάξησλ νη ίδηνη ηα πξνψ-
ζεζαλ θαη ε ΓΔΔ (κε ηε πλνκνζπνλδία Δπξσπατ-
θψλ πλδηθάησλ) ηα ζπλππέγξαςαλ. ηελ Διιάδα ε 
ΓΔΔ ζπλππέγξαςε κεηψζεηο κηζζψλ 25% "γηα λα 
ππεξαζπηζηεί" ηνπο εξγαδφκελνπο! 

Καιά-θαιά δελ πξφιαβε λα ζηεγλψζεη ην κειάλη 
γηα ηα ςίρνπια ηεο αχμεζεο - θνξντδίαο ηεο θπβέξ-
λεζεο ηεο ΝΓ θαη ε ΓΔΔ έξρεηαη λα καο πνπιήζεη 
λέα θχθηα γηα κεηαμσηέο θνξδέιεο, παξνπζηάδνληαο 
ηελ ΔΔ, ηνπο καθειάξεδεο ησλ κηζζψλ θαη ησλ δη-
θαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ σο ζσηήξεο».  

«Δίλαη επηθίλδπλνη!», ππνγξακκίδεη αθφκα ην 
ΠΑΜΔ, πνπ πξνζζέηεη φηη θπβεξλήζεηο θαη εξγαην-
παηέξεο βιέπνπλ ηελ νξγή θαη ηελ αγαλάθηεζε, 
ηνπο εξγαηηθνχο αγψλεο, ηηο απεξγίεο, ηηο θηλεην-
πνηήζεηο λα πνιιαπιαζηάδνληαη ζε φιε ηελ Δπξψ-
πε. Σξέρνπλ λα πξνιάβνπλ γηα λα πξνζηαηέςνπλ ην 
ζχζηεκα πνπ ηνπο ηαΐδεη ηνπο παρπινχο κηζζνχο 
ηνπο, γηα λα πιαζάξνπλ ηα ρηιηνεηπσκέλα παξακχ-
ζηα πεξί "θνηλσληθψλ δηαιφγσλ". Σελ ψξα πνπ ν 
εξγαδφκελνο πιεξψλεη ηηο ζπλέπεηεο ελφο αθφκε 
ηκπεξηαιηζηηθνχ πνιέκνπ θαη μεδνπκίδεηαη γηα ηελ 
αζχιιεπηε θεξδνθνξία κηαο ρνχθηαο κνλνπσιίσλ. 

Σν ΠΑΜΔ ζπκίδεη ηηο θαηαθηήζεηο ησλ νηθνδφ-
κσλ θαη ηεο COSCO ζε ζρέζε κε ηηο Δ, ελψ αλα-
θέξεηαη ζηηο απεξγίεο πνπ εηνηκάδνληαη ζε κηα ζεη-
ξά θιάδνπο, αιιά θαη ζηνπο αληίζηνηρνπο αγψλεο 
πνπ αλαπηχζζνληαη ζε Γαιιία, Ηζπαλία, Αγγιία, 
εληφο θαη εθηφο ΔΔ. 

Ζ ιεγφκελε "θνηλσληθή εηξήλε", "ηαμηθή ζπλεξ-
γαζία" θαη νη "θνηλσληθνί δηάινγνη" έρνπλ δνθηκα-
ζηεί ζην παξειζφλ, κε ηελ εξγαηηθή ηάμε λα πιεξψ-
λεη βαξηά. Γηα ηα αγσληζηηθά ζπλδηθάηα είλαη θαζή-
θνλ πξψηεο γξακκήο ε ελδπλάκσζε ηνπ αγψλα ζε 
θάζε ρψξν δνπιεηάο γηα Δ κε απμήζεηο ζηνπο 
κηζζνχο θαη θαιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο.» 

(πλέρεηα απφ ηε ζειίδα 1) 

Σ ελ θεληξηθή εηζήγεζε ζηελ 
Παλειιαδηθή χζθεςε 

έθαλε ν Γηώξγνο Πέξξνο, ν 
νπνίνο πεξηγξάθνληαο ηε ζε-
καζία απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο 
ηνπ ΠΑΜΔ, ηελ αλάγθε πξνεηνη-
καζίαο ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο 
γηα ηηο αθφκα πην ζθιεξέο κάρεο 
πνπ έξρνληαη, ηε δηαπάιε κε ηνλ 
εξγνδνηηθφ - θπβεξλεηηθφ ζπλδη-
θαιηζκφ, αιιά θαη ηε ζπκβνιή 
ηνπ ΠΑΜΔ ζηνπο εξγαηηθνχο α-
γψλεο, ηε δξάζε ζην πιαίζην ηεο 
θνηλσληθήο ζπκκαρίαο θαη ηελ 
αλάγθε ελίζρπζήο ηνπ, κεηαμχ 
ησλ άιισλ ζεκείσζε: 

Η Παλειιαδηθή χζθεςε ηνπ 

ΠΑΜΔ είλαη έλα κεγάιν γεγν-
λφο γηα ηελ εξγαηηθή ηάμε ηεο 
ρψξαο καο. 

Η ζπδήηεζε έρεη αλνίμεη πην 
πιαηηά ζηνπο εξγαδφκελνπο γηα 

ην πψο ην εξγαηηθφ θίλεκα θαη 
κε πνηεο πξνυπνζέζεηο κπνξεί 
λα πεξάζεη ζηελ αληεπίζεζε.   

Η επίζεζε πνπ δερηήθακε 
ηελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο, 
αιιά θαη πην πξηλ, ζε φιε ηε 
δηάξθεηα ηεο θαπηηαιηζηηθήο 
θξίζεο, θιφληζε παγησκέλεο 

αληηιήςεηο ζε κεγάια ηκήκαηα 
εξγαδνκέλσλ, ακθηζβήηεζε 
δεδνκέλα πνπ ππήξραλ ζηε 
ζηάζε θαη ζηε δξάζε ζπλδηθά-
ησλ θαη ζπλδηθαιηζηψλ.  

Η γξακκή ηνπ θνηλσληθνχ 
εηαηξηζκνχ θαη ηεο ηαμηθήο ζπ-
λεξγαζίαο, πνπ θπξηαξρεί ζην 
εξγαηηθφ θίλεκα κε επζχλε ησλ 
εγεζηψλ ηεο ΓΔΔ θαη ηεο ΑΓΔ-

ΓΤ, νδήγεζε ζε κεγαιχηεξεο 
απψιεηεο γηα ηνπο εξγαδφκε-
λνπο, λνκηκνπνίεζε θαη απνδέ-
ρηεθε ηελ άγξηα αληεξγαηηθή 

πνιηηηθή. 

' απηέο ηηο δχζθνιεο ζπλζή-

θεο, ην ΠΑΜΔ ζήθσζε ςειά ηε 

ζεκαία ηνπ ηαμηθνχ αγψλα γηα 
ηελ ππεξάζπηζε ησλ εξγαηηθψλ 
θαη ιατθψλ ζπκθεξφλησλ. Μπήθε 

κπξνζηά ζηελ νξγάλσζε ησλ 

αγψλσλ θαη ζηήξημε κε ζπλέπεηα 
ηηο αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο 
ζπλδηθάησλ. 

Μπξνζηά καο έρνπκε λα δψ-
ζνπκε κεγάιεο κάρεο. Θα επα-
λέιζνπλ κε λέα κνξθή ηα εθβηα-

ζηηθά δηιήκκαηα θαη ε πξνζπά-
ζεηα ρεηξαγψγεζεο ησλ εξγαδν-
κέλσλ. 

Ο ηκπεξηαιηζηηθφο πφιεκνο, 
φπσο θαη ε παλδεκία ηελ πξνε-
γνχκελε δηεηία, ζπκβάιινπλ σο 

θαηαιχηεο ψζηε λα εθθξαζηνχλ 
αθφκα πην επηζεηηθά θαη νμπκέλα 
νη ίδηεο νη αληηθάζεηο θαη ηα αδηέ-
μνδα ηεο θαπηηαιηζηηθήο παξα-

γσγήο, ε φμπλζε ηεο ζρέζεο 
θεθαιαίνπ - εξγαζίαο, ε έληαζε 
ηεο εθκεηάιιεπζεο. 

 Η "εζληθή νκνςπρία", πνπ 

δηαιαινχλ θαηά θαηξνχο ηα αζηη-

θά θφκκαηα, είλαη γηα ηνλ ιαφ καο 

ζαλάζηκε παγίδα. Οη πνιεκηθέο 

αλακεηξήζεηο είλαη ε αλαπφθεπ-

θηε ζπλέρεηα ησλ ίδησλ ησλ αληα-

γσληζκψλ, ησλ θξίζεσλ πνπ γε-

κίδνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα απηνχ 

ηνπ ζάπηνπ θαη άδηθνπ εθκεηαι-

ιεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Απαηηείηαη λα δπλακψζεη απν-
θαζηζηηθά ε πάιε ησλ ζπλδηθά-
ησλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ελάλ-
ηηα ζηνλ πφιεκν, ε αιιειεγγχε 

ζηνπο πξφζθπγεο. Να απεκπια-
θεί ε ρψξα καο απφ ηνλ πφιε-
κν». 

εκαληηθή πξνυπφζεζε γηα 

κηα πνξεία αλαζχληαμεο θαη 
αλαδσνγφλεζεο ηνπ εξγαηηθνχ 

θηλήκαηνο, είλαη λα θιείζνπκε 
ηελ πιεγή πνπ δεκηνπξγεί ζην 
ζψκα ησλ εξγαδνκέλσλ ν θπ-
βεξλεηηθφο θαη εξγνδνηηθφο 

ζπλδηθαιηζκφο, νη δπλάκεηο πνπ 

βξίζθνληαη ζηηο εγεζίεο ζε     
ΓΔΔ θαη ΑΓΔΓΤ. Δίλαη εγεζίεο 
πνπ ζέινπλ ην θίλεκα δεκέλν 

κε ρεηξνπέδεο, αηρκάισην ζηα 
ζπκθέξνληα ησλ επηρεηξεκαηη-
θψλ νκίισλ. 

Με ην ζχλζεκα: ”ηελ νξγά-

λσζε ε δύλακε, ζηνλ αγώλα  
ε ειπίδα" ζπλερίδνπκε πην δπ-

λαηά, πην απνθαζηζηηθά!. 

Αποσπάσματα  
από τη δευτερολογία  

του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ: 

Σν ΚΚΔ κε ηηο ζέζεηο θαη ηηο 
πξνηάζεηο ηνπ δίλεη απάληεζε 
ζηα ζεκεξηλά αδηέμνδα. 

Πψο κπνξείο ζήκεξα γηα πα-
ξάδεηγκα λα δψζεηο ιχζε ζηελ 
ελεξγεηαθή θηψρεηα, αλ δελ π-
πάξρεη νινθιεξσκέλν ζρέδην 
άκεζεο αμηνπνίεζεο φισλ ησλ 
εγρψξησλ πεγψλ Δλέξγεηαο - 
φπσο ν ιηγλίηεο - κε πεξηβαι-
ινληηθνχο φξνπο, θφληξα ζηηο 
δεζκεχζεηο ηεο ΔΔ γηα ηελ 
«πξάζηλε αλάπηπμε» θαη ην   
εκπφξην  ξχπσλ; 

Υσξίο θαηάξγεζε ηνπ Υξεκα-
ηηζηεξίνπ Δλέξγεηαο θαη φισλ 
ησλ ζπκβάζεσλ πνπ θαζνξίδνπλ 
ηηο ξήηξεο αλαπξνζαξκνγήο; 

Υσξίο απφζπξζε ηεο ρψξαο 
απφ ηηο θπξψζεηο ηεο ΔΔ πξνο 
ηε Ρσζία, πνπ ηειηθά ηηο πιεξψ-
λεη ν ιαφο πάιη, ελψ ηκήκαηα ηνπ 
θεθαιαίνπ ζεζαπξίδνπλ απφ ηε 
κεηαθνξά ηνπ παλάθξηβνπ LNG, 
ηνπ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αε-
ξίνπ; 

Υσξίο θαηάξγεζε ηνπ Δηδηθνχ 
Φφξνπ Καηαλάισζεο θαη ηνπ 
ΦΠΑ ζε πεηξέιαην, βελδίλε,   
θπζηθφ αέξην θαη ειεθηξηθή ελέξ-
γεηα; 

Υσξίο γελλαία κείσζε θαη 
πιαθφλ ζηελ ηηκή ηνπ ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο θαη ηνπ θπζηθνχ αεξί-
νπ; 

Υσξίο θαηάξγεζε ηεο ρξέσ-
ζεο ηνπ ραξαηζηνχ ησλ ΑΠΔ 
ζηνπο ινγαξηαζκνχο ξεχκαηνο; 

Καη, ηέινο, ρσξίο θακία δηαθν-
πή ξεχκαηνο ζε φζνπο δελ κπν-
ξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηνπο 
ππέξνγθνπο ινγαξηαζκνχο, ρσ-
ξίο δηαγξαθή ρξεψλ γηα ηα εξγα-
ηηθά - ιατθά λνηθνθπξηά θαη ηνπο 
επαγγεικαηίεο; 

Μπνξείο λα δψζεηο απάληεζε 
ζπλνιηθά απέλαληη ζηελ αθξίβεηα 
αλ δελ πξνρσξήζεηο ζε αχμεζε 
ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ; 

Αλ δελ επαλαθέξεηο ηνλ 13ν 
θαη 14ν κηζζφ γηα ην Γεκφζην, ηε 
13ε θαη 14ε ζχληαμε; Αλ δελ 
πξνρσξήζεηο ζε απμήζεηο ζηηο 
ζπληάμεηο, ζε επίδνκα αλεξγίαο 
ζηα 600 επξψ γηα φινπο ηνπο 
αλέξγνπο; 

Αλ δελ ππάξμεη γελλαία κείσ-
ζε θαη πιαθφλ ζηηο ηηκέο ζηα 
βαζηθά είδε πιαηηάο θαηαλάισ-
ζεο, φπσο δηαηξνθήο έλδπζεο 
θ.ν.θ.; Αλ δελ θαηαξγήζεηο ηνλ 
ΦΠΑ ζηα βαζηθά είδε πιαηηάο 
ιατθήο θαηαλάισζεο; 

Αλ δελ δψζεηο επηδφηεζε ε-
λνηθίνπ γηα ιατθά λνηθνθπξηά, 
ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο κηθξέο επη-
ρεηξήζεηο; Αλ δελ θαηαξγήζεηο 
ηνλ ΔΝΦΗΑ γηα ηα λνηθνθπξηά θαη 
ηνπ  ηέινπο επηηεδεχκαηνο γηα 
ηνπο επαγγεικαηίεο; 

Μπνξείο ζήκεξα λα απαληή-
ζεηο ζηνλ θίλδπλν επηζηηηζηηθήο 
θξίζεο, αλ δελ παο θφληξα 
ζηελ Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή 
ηεο ΔΔ θαη δελ πάξεηο ξηδηθά 
κέηξα, φπσο επίηαμε ησλ απν-
ζεκάησλ θαη ησλ εηζαγσγψλ ζε 
είδε δηαηξνθήο θαη δσνηξνθέο; 
Αλ δελ θξαηηθνπνηεζεί θαη ζηε-
ξηρζεί ε Βηνκεραλία Φσζθνξη-
θψλ Ληπαζκάησλ; Αλ δελ παηα-
ρζεί ε καχξε αγνξά θαη ν καπ-
ξαγαξνηηζκφο; Αλ δελ απαγν-
ξεπηνχλ νη εμαγσγέο ζε πξντφ-

ληα ζηα νπνία ε παξαγσγή 
είλαη ειιεηκκαηηθή; 

Αλ δελ ζηεξηρζνχλ νη θαι-

ιηέξγεηεο εαξηλψλ ζηηεξψλ θαη 

ειίαλζνπ θαη ε θηελνηξνθηθή 
παξαγσγή; Αλ δελ παξζνχλ 

κέηξα γηα ηε κείσζε ηνπ θφ-
ζηνπο παξαγσγήο ησλ αγξν-

ηψλ (π.ρ. αθνξνιφγεην πεηξέ-
ιαην, θαηάξγεζε ηεο ξήηξαο 

αλαπξνζαξκνγήο ζην ξεχκα) 
θαη θαηνρχξσζε θαηψηαησλ 

εγγπεκέλσλ ηηκψλ; 

Απηέο νη ζέζεηο θαη νη πξν-
ηάζεηο ηνπ ΚΚΔ δίλνπλ αλά-
ζα ζηελ αζθπμία ηεο πνιηηη-
θήο ζαο. Φπζηθά νύηε ε θπ-
βέξλεζε, νύηε ν ΤΡΗΕΑ, νύ-
ηε θαλέλα από ηα ππόινηπα 
θόκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο 
ηνικά έζησ λα ςειιίζεη θάηη 
ζπγθεθξηκέλν γηα όια απηά. 

 
 

 

Ο λαός δεν περιμένει           

από όλους εσάς σωτηρία 

Μόλν έηζη, κε έλα πνιύ   

ηζρπξό ΚΚΔ ζα κπνξέζνπ-

κε λα θξελάξνπκε ό,ηη    

αξλεηηθό ππάξρεη ή πάεη 

λα έξζεη, αιιά θαη λα δηεθ-

δηθήζνπκε κε ην βιέκκα 

κπξνζηά, λα αλνίμνπκε 

ηνλ δηθό καο δξόκν γηα  

ηηο ιατθέο, ηηο πξαγκαηηθέο 

ζύγρξνλεο αλάγθεο.  

Σο διεκδικητικό πλαίσιο του ΠΑΜΕ 

Απέλαληη ζηε αληεξγαηηθή επίζεζε πνπ δέρνληαη 
ηα δηθαηψκαηά καο, ηελ κεγάιε αθξίβεηα πνπ ζπξξη-
θλψλεη ην εηζφδεκα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη απμάλεη 
ηε θηψρεηα, ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ 
ηελ εκπινθή ηεο Διιάδαο ζηνλ ηκπεξηαιηζηηθφ πφ-
ιεκν, ε Παλειιαδηθή χζθεςε ηνπ ΠΑΜΔ, ελέθξηλε 
ην δηεθδηθεηηθφ πιαίζην πάιεο, πνπ αθνξά: 

 Οπζηαζηηθέο απμήζεηο ζηνπο κηζζνύο θαη ηελ 
ππνγξαθή πιινγηθώλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο. 
Πξόηαζε ηνπ ΠΑΜΔ γηα ηελ ΔΓΔΔ. 

 ηαζεξή δνπιεηά κε δηθαηώκαηα.  Άκεζα κέηξα 
γηα ηνπο αλέξγνπο, γηα ηνλ ΟΑΔΓ. 

 Αγώλαο ελάληηα ζηηο ηδησηηθνπνηήζεηο θαη 
ζηελ παξάδνζε ηνπ δεκόζηνπ πινύηνπ ζηνπο 
επηρεηξεκαηηθνύο νκίινπο. 

 Γηα ην δηθαίσκα ζηελ απεξγία. 

 Πάιε ελάληηα ζηελ αθξίβεηα θαη γηα ηελ ππεξά-
ζπηζε ηνπ εξγαηηθνύ - ιατθνύ εηζνδήκαηνο. 

 Κνηλσληθή Αζθάιηζε γηα όινπο, δεκόζηα,  
ππνρξεσηηθή. 

 Γεκόζην θαη δσξεάλ, θαζνιηθό ζύζηεκα Τγεί-
αο - Πξόλνηαο, πιήξσο ρξεκαηνδνηνύκελν από 
ην θξάηνο. 

 Απνθιεηζηηθά δεκόζηα θαη δσξεάλ, αλαβαζκη-
ζκέλε εθπαίδεπζε γηα όινπο. Καηάξγεζε ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο θαη όισλ ησλ ηαμηθώλ 
εκπνδίσλ θαη θίιηξσλ πνπ κπαίλνπλ ζηνπο 
καζεηέο. 

Μαδί κε ηα αηηήκαηα πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί σο 
πξφηαζε ζηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο γηα 
ζηαζεξφ εκεξήζην ρξφλν εξγαζίαο, κε ζηαζεξά 
σξάξηα θαη κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ γπλαηθείνπ νξγα-
ληζκνχ θαη ηεο κεηξφηεηαο, ρξεηάδεηαη λα δπλακψ-
ζεη ε πάιε γηα ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηεο γπλαίθαο 
ηεο βηνπάιεο, καδί κε αγξνηηθνχο ζπιιφγνπο, ελψ-
ζεηο απηναπαζρνινχκελσλ, αιιά θαη ηνπο ζπιιφ-
γνπο γπλαηθψλ ηεο ΟΓΔ, ηνπο θνηηεηηθνχο ζπιιφ-
γνπο. 

Να εθπνλεζεί νινθιεξσκέλνο, νπζηαζηηθφο, επη-
ζηεκνληθφο ζρεδηαζκφο ζπλδπαζηηθήο απνηίκεζεο 
γηα ην ζχλνιν ησλ θηλδχλσλ, θπζηθψλ θαη ηερλνιν-
γηθψλ, κε επζχλε θαη ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θξάηνπο. 

Κακηά ζπκκεηνρή ζηηο ηκπεξηαιηζηηθέο επεκβά-
ζεηο θαη ζηνπο ηκπεξηαιηζηηθνχο πνιέκνπο. Αιιειεγ-
γχε ζηνπο πξφζθπγεο. Γελ ζα επηιέμνπκε ζηξαηφ-
πεδν ιεζηψλ. Μφλε καο ειπίδα ε πάιε ησλ ιαψλ. 


