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 Οι δραματικές εξελίξεις το τελευταίο διάστημα δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Αποτελούν την αδιέξοδο κατάληξη του ευρωμονόδρομου και των πολιτικών επιλογών, που υπηρετούν τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου και εφαρμόσθηκαν
από όλες τις μέχρι τώρα κυβερνήσεις. Στην ίδια αντιλαϊκή ρότα πορεύεται και η σημερινή κυβέρνηση, που με εκβιαστικά
διλήμματα επιχειρεί να μετατρέψει το λαό σε χειροκροτητή της εξαθλίωσής του.
 Η απάντηση της εργατικής τάξης στα αντιλαϊκά παζάρια κυβέρνησης και δανειστών, που οδηγούν σε νέα μέτρα - λαιμητόμο για εργαζόμενους και συνταξιούχους, δόθηκε με τα μεγάλα συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ στις 11 Ιούνη στο Σύνταγμα και
όλες τις μεγάλες πόλεις. Ακολούθησε το πανελλαδικό συλλαλητήριο των συνταξιούχων, την Τρίτη 23 Ιούνη, στα Προπύλαια και η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στην Ομόνοια, που ενώθηκαν σε μια εντυπωσιακή πορεία προς τη Βουλή και το
Μέγαρο Μαξίμου. Συνεχίζεται με πολύμορφες αγωνιστικές κινητοποιήσεις, που επιβάλλεται να κλιμακωθούν με πανελλαδική πανεργατική απεργία, όπως προτείνουν οι ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ.

Σ

τη συγκέντρωση των συντα- Α πούθ' αυτή η ανθρωποθάλασσα νάχει η βαρειά ξεκινήσει;
Ακόμα και αυτό το προεκλογικό
ξιούχων, που συμμετείχαν Ποιος θ' αντισκόψει τη φόρα σου κατεβασιά της οργής; (Γ. Κοτζιούλας) πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης
οργανωμένα οι απόμαχοι της δουτης συγκυβέρνησης, με τα ψίχουλα,
λειάς από όλη τη χώρα, ύστερα από
έχει πάει στα αζήτητα.
Το νέο μνημόνιο ή νέα συμφωνίκάλεσμα των Συνεργαζόμενων
α, όπως θέλει να την ονομάζει η
Συνταξιουχικών Οργανώσεων ΙΚΑ,
νέα συγκυβέρνηση, φέρνει νέα
ΕΛΤΑ, Δημοσίου, ΟΣΕ, OAEE, ΠΕΣ/
μέτρα 8 δισ. τα οποία θα φορτωΝΑΤ, ΟΤΑ, ΠΟΣΕ/ΟΑΕΕ, η κεντρική
θούν πάνω στις ταλαιπωρημένες
ομιλία έγινε από τον πρόεδρο της
μας πλάτες.
ομοσπονδίας συνταξιούχων ΙΚΑ,
Τα μέτρα αυτά θα εκφρασθούν με
Δήμο Κουμπούρη, ο οποίος μεταξύ
αυξήσεις
στο ΦΠΑ, νέες αυξήσεις στις
άλλων ανέφερε:
κρατήσεις
των κύριων και επικουρικών
«Ο αγώνας μας, που πραγματοποιείσυντάξεων
για την Υγεία, παραπέρα μείωται σε μια περίοδο που οι εξελίξεις για το
Με το δημοψήφισμα η συγκυβέρνηση
λαό, τους συνταξιούχους και την εργατική ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ουσιαστικά καλεί το λαό ση έως και κατάργηση της κρατικής εισφοράς
τάξη είναι αρνητικές, είναι ταξικός αγώνας να εγκρίνει τη δική της πρόταση προς τους στην Κοινωνική Ασφάλιση που θα αναπληγια να προασπίσουμε τα δικαιώματά μας δανειστές, η οποία είναι η άλλη όψη του ρωθεί από εμάς, παραπέρα μείωση έως
ίδιου νομίσματος.
κατάργηση του ΕΚΑΣ. Αυτά τα μέτρα είναι
και τη ζωή μας που οι κυβερνήσεις θυσιΟι συνταξιούχοι, ο λαός να μην επιλέ- σαρωτικά για ό,τι έχει απομείνει στις πενιάζουν στο βωμό της κερδοφορίας της ξουν ανάμεσα στη Σκύλλα και τη Χάρυχρές συντάξιμες αποδοχές μας και όποια
πλουτοκρατίας.
βδη. Να απορρίψουν τόσο την πρόταΕίναι στον αντίποδα από τις φιέστες που ση ΕΕ - ΔΝΤ - ΕΚΤ όσο και την πρότα- πενιχρά δικαιώματα στην Υγεία και την ιαγίνονται αυτό το διάστημα. Από τη μία των ση της κυβέρνησης, γιατί και οι δύο προ- τροφαρμακευτική περίθαλψη.
Αυτό που στην αρχή τονίζαμε, ότι οι
δυνάμεων του κυβερνητισμού που προετοι- τάσεις περιέχουν βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα, που θα προστεθούν στα μνημόνια και πολιτικές τους μας ρίχνουν στον Καιάδα
μάζουν το λαό να χειροκροτήσει τα νέα μνη- τους εφαρμοστικούς νόμους, που παραμέκαι για ορισμένους φαινόταν υπερβολή,
μόνια που ετοιμάζει σε βάρος μας η κυβέρνη- νουν άθικτα.
σήμερα είναι μια πραγματικότητα.
ση. Και από την άλλη των δυνάμεων εκείνων
Μοναδική ρεαλιστική λύση προ ς
Ωστόσο τα μέτρα αυτά δεν περιορίζοπου επιδιώκουν να ζουν από το δικό μας όφελος του λαού είναι η αποδέσμευση
νται μόνο στους συνταξιούχους. Φέρνουν νέα
από την ΕΕ, με μονομερή διαγραφή του
μόχθο.
μέτρα για τους εργαζόμενους για τα παιδιά
Η ζωή αποδείχνει ότι και η νέα συγκυβέρ- χρέους και ρήξη με το κεφάλαιο και τα μας και τα εγγόνια μας. Αυξήσεις στα όριο
μονοπώλια, για να πάρει ο λαός την
νηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζει τις αντιηλικίας σε πρώτη φάση μέχρι τα 67 χρόνια
εξουσία στα χέρια του.
συνταξιουχικές, αντεργατικές πολιτικές των
και στη συνέχεια αύξηση με βάση το προσΑπαιτούμε να διασφαλισθούν άμεσα:
προηγουμένων κυβερνήσεων, που υπαγο Η πληρωμή των συντάξεων, των μισθών δόκιμο της ζωής (δηλαδή από την δουλειά
ρεύονται από τις ανάγκες του κεφαλαίου και
στον τάφο). Νέες αυξήσεις στις ασφαλιστικές
και των επιδομάτων ανεργίας
της ΕΕ για παραπέρα μείωση της αξίας της  Η παροχή Υγείας και φαρμάκων χωρίς εισφορές. Περιορισμό στις λεγόμενες
εργατικής δύναμης.
καμία επιβάρυνση για το λαό. Καμία πρόωρες συντάξεις. Αύξηση των ορίων ηλικίπερικοπή στα δημόσια νοσοκομεία!
ας για τις γυναίκες για εξίσωση με τους
Όλο αυτό το διάστημα με τις κατά τα
άλλα σκληρές διαπραγματεύσεις, με τους  Επέκταση σε όλα τα Μέσα Μαζικής Με- άνδρες.
ταφοράς του μέτρου της δωρεάν χρήΑυτό είναι το νέο πακέτο των 8 δισ.
δανειστές, η επίθεση σε βάρος μας συνεχίσης. Κατάργηση των διοδίων.
και εμείς θα το πληρώσουμε.
σθηκε. Αυτό το πεντάμηνο διάστημα σαρώ Πάγωμα των δόσεων για φόρους, στεγαθηκαν τα ταμειακά διαθέσιμα από παντού,
Γι’
αυτό
ο αγώνας μας είναι κοινός με
στικά και καταναλωτικά δάνεια.
ασφαλιστικά ταμεία, Τοπική Διοίκηση, οργα-  Πάγωμα των πληρωμών για φως, νερό, την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώνισμούς, κήρυξαν στάση πληρωμών σε πολύ
ματα. Αυτή είναι η συμμαχία που έχει
τηλέφωνο. Καμιά διακοπή συνδέσεων.
μεγάλη έκταση, για να πληρωθούν κανονικά
Καλούμε σε αγωνιστική ετοιμότητα ανάγκη ο λαός απέναντι στην λυκοοι δανειστές, με βάση τη συμφωνία στις 20 και επαγρύπνηση για την προστασία συμμαχία της ΕΕ, των επιχειρηματικών
ομίλων και των κυβερνήσεων που την
Φλεβάρη που αποδέχθηκε όλα τα επαχθή των δικαιωμάτων μας.
29 Ιούνη 2015 - Η Διοίκηση της ΠΕΣ-ΝΑΤ
υπηρετούν.»
μέτρα εναντίον μας.

Σ

τις 20 του Μάη οι συνταξιούχοι για άλλη μια φορά, συσπειρωμένοι γύρω από τις Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις
ΙΚΑ - ΕΛΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΠΕΣ/
ΝΑΤ - ΟΣΕ - OAEE - ΟΤΑ ΠΟΣΕ/ΟΑΕΕ, διαδήλωσαν μαζικά και αγωνιστικά σε όλη τη χώρα
για την αντιμετώπιση των τεράστιων
προβλημάτων που υπάρχουν στον
τομέα της υγείας, και που βάζουν σε
κίνδυνο τους ίδιους και τις οικογένειες τους.
Στην Αθήνα η συγκέντρωση
έγινε στην Πλ. Εθνικής Αντίστασης
και ακολούθησε πορεία στο Υπουργείο Υγείας, όπου κατέφθασε και η

πορεία των εργαζομένων στην Υγεία,
που την ίδια μέρα απεργούσαν για
την αντιμετώπιση των οξυμένων
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
τα νοσοκομεία και οι μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας.
Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα
(ΣΕΑ) επέδωσε υπόμνημα στον
Υπουργό και αυτός δεσμεύτηκε
να συναντηθεί με τις Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις στις
27 Μάη, και παρουσία της ηγεσίας
του ΕΟΠΥΥ για να μιλήσουν πάνω
στο Υπόμνημα που του έχει κατατεθεί.

Υπόγραψε κι ΕΣΥ για το
έγκλημα κατά μεταναστών
και προσφύγων
Περισσότερα από 5.000 άτομα πνίγηκαν στα νερά της Μεσογείου από το
Γενάρη του 2014 μέχρι τα μέσα Μάη
2015 σε σύνολο 281.500 ατόμων που
διέσχισαν τη Μεσόγειο κατά το ίδιο
χρονικό διάστημα.
Μπροστά στην ανείπωτη αυτή τραγωδία η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς
Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ)
οργανώνει εξόρμηση συλλογής υπογραφών για το έγκλημα κατά των μεταναστών και προσφύγων.

 Ιδιόχειρα στα γραφεία της ΠΕΣ-ΝΑΤ
 Ηλεκτρονικά στο: www.eedda.gr/vote

Στη συνάντηση που είχε με τη
ΣΕΑ, 27 Μάη, όπου την ΠΕΣ-ΝΑΤ
εκπροσώπησε ο γ.γ. Φώτης Γαλέτσας, ο υπουργός Υγείας δεν δεσμεύτηκε σε τίποτε συγκεκριμένο
και επανέλαβε αόριστες υποσχέσεις.

ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ
Οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ, την
3ετία 2012 - 2014 πλήρωσαν συμμετοχή 1,6 δισ. ευρώ στα φάρμακα
που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ και άλλα 3
δισ. ευρώ για τα μη αποζημιούμενα
απ' τον ΕΟΠΥΥ φάρμακα, δηλαδή,
σύνολο 4,6 δισ. ευρώ.
Με άλλα λόγια, οι ασφαλισμένοι
στον ΕΟΠΥΥ - αλλά και όσοι δεν

καλύπτονται απ' αυτόν - υποχρεώνονται να πληρώνουν αυτά τα δυσβάσταχτα χαράτσια για να διατηρηθεί η υψηλή κερδοφορία της
φαρμακοβιομηχανίας, η οποία καρπώνεται το 75% επί της αξίας των
συνολικών πωλήσεων φαρμάκων
στην Ελλάδα. Το 2013 οι πωλήσεις
- σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού
Οργανισμού Φαρμάκων - έφτασαν
σε 5,3 δισ. ευρώ. Δηλαδή, οι φαρμακοβιομηχανίες - ξένες και ντόπιες
- καρπώθηκαν κοντά στα 4 δισ.
ευρώ...

Τ

α 70 Χρόνια
της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας (ΠΣΟ) έχουν
Το αφιερώνουμε
το δικό τους τιμητιστη μνήμη του σφου
Αντώνη Μάλλη, που
κό και συλλεκτικό
ήταν και συλλέκτης
Γραμματόσημο από
γραμματοσήμων.
τα Ελληνικά ταχυδρομεία, που διατίθεται από τα γραφεία της
ΠΣΟ, οδός Ζαν Μωρεάς 40, Αθήνα.
Να σημειώσουμε ότι με πρωτοβουλία
της ΠΣΟ πραγματοποιήθηκε, 4 - 6 Φλεβάρη
2014 στη Βαρκελώνη, το Ιδρυτικό Συνέδριο
της Διεθνούς Ένωσης Συνταξιούχων, που
εξέλεξε στη θέση του προέδρου της τον Δήμο
Κουμπούρη, πρόεδρο της Ομοσπονδίας
Συνταξιούχων ΙΚΑ.

Χαιρετισμός
του προέδρου
της ΠΕΣ - ΝΑΤ
Γιώργου Βρανά
στη συγκέντρωση
20 Μάη 2015

Η

σημερινή μας μεγάλη συγκέντρωση,
δείχνει πως δεν χρειάσθηκε και πολύς
χρόνος για να διαπιστώσουμε ότι η αλλαγή
κυβέρνησης δεν έφερε και αλλαγή στην αντιλαϊκή πολιτική.
Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ βαδίζει
τον ίδιο δρόμο με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, έχει διαγράψει όλες τις προεκλογικές υποσχέσεις δίνοντας διαβεβαιώσεις για την προσήλωση της στο αντιλαϊκό πλαίσιο της λυκοσυμμαχίας προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις
ανάγκες του Κεφαλαίου.
Η συρρίκνωση των δημοσίων νοσοκομείων,
των κέντρων υγείας, ΙΚΑ, Οίκου Ναύτου, οι ελλείψεις σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, οι
αυξήσεις στην συμμετοχή στα φάρμακα έχουν
σαν αποτέλεσμα να οδηγούνται οι συνταξιούχοι
-και όχι μόνο- σε φυσική εξόντωση.
Οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι έχουν πληρώσει και πληρώνουν με τον μόχθο τους και το
αίμα της ζωής τους τα πάντα συντάξεις, φάρμακα, παροχές κοινωνικής ασφάλισης. Δεν τους
χρωστάμε τίποτα, δεν χρωστάμε σε κανένα.
Όλος ο πλούτος που έχουν εφοπλιστές βιομήχανοι τραπεζίτες είναι δικός μας και μας ανήκει.
Καμιά συναίνεση - Καμιά αυταπάτη. Αυτό το
σάπιο καπιταλιστικό σύστημα δεν παίρνει μερεμέτια. Με ταξικούς αγώνες ανατρέπεται.
Συνεχίζουμε με πίστη στη δύναμή μας.

Σ

αν πρωταπριλιάτικο ψέμα φαντάζει η
ΚΥΑ για την κατάργηση του εισιτηρίου
των 5 ευρώ στις Δημόσιες Δομές του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, που ανακοινώθηκε ανήμερα
της πρωταπριλιάς με πανηγυρικό χαρακτήρα.
Πως θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί διαφορετικά αυτή η «ελεύθερη» πρόσβαση στα νοσοκομεία και τις υπόλοιπες δομές του ΕΣΥ όταν η
έξοδος από αυτά χαρατσώνεται βαριά, αφού
παραμένουν σε ισχύ όλες οι υπόλοιπες επιβαρύνσεις;
Από τον Φλεβάρη 2014 έκλεισαν 330 μονάδες του ΕΟΠΥΥ και τέθηκαν σε διαθεσιμότητα
7.730 γιατροί και εργαζόμενοι. Η επαναλειτουργία των μονάδων, στα πλαίσια του ΠΕΔΥ, παρόπλισε σχεδόν όλα τα εργαστήρια του πρώην ΙΚΑ,
μαζί και του Οίκου Ναύτου, ενώ οι γιατροί μειώθηκαν κατά 2.500.
Αποτέλεσμα αυτού είναι όλο και περισσότεροι ασφαλισμένοι να προσφεύγουν στα νοσοκομεία, που και αυτά ασφυκτιούν από τις μειώσεις
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Έτσι, οι
ασφαλισμένοι, για να μην περιμένουν στις ουρές,
υποχρεώνονται να καταφεύγουν σε ιδιωτικά
εργαστήρια, όπου επιβαρύνονται με συμμετοχή
15% στις εξετάσεις.

Τ

α προηγούμενα έξι χρόνια, με τη δικαιολογία της κρίσης επιταχύνθηκαν αντιασφαλιστικά μέτρα. Το κεφάλαιο, ντόπιο και ξένο, η
Ευρωπαϊκή Ενωση, οι προηγούμενες ελληνικές κυβερνήσεις έδωσαν ισχυρά πλήγματα στο Ασφαλιστικό. Με έξι νόμους, οι συνταξιούχοι είδαν τη
σύνταξή τους να μειώνεται από 14,3% οι χαμηλότερες, έως και 40% ανάλογα με το ύψος τους. Οι συνεχόμενοι αντιασφαλιστικοί νόμοι έπληξαν
παράλληλα την Υγεία, την Περίθαλψη.
Σειρά πήρε η σημερινή κυβέρνηση, η οποία συζητά ανοιχτά πλέον για
νέες ανατροπές στο ασφαλιστικό σύστημα. Όλες οι βασικές ρυθμίσεις των
προηγούμενων κυβερνήσεων, που καθορίζουν την Κοινωνική Ασφάλιση
σε βάθος 50ετίας, μένουν ανέγγιχτες.
Σύμφωνα με την πρόταση της κυβέρνησης, από το 2016 έως το 2025
θα αυξάνονται σταδιακά τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης όσων συνταξιοδοτούνται μεταξύ του 62ου και 67ου έτους ηλικίας. Σε περίπτωση μάλιστα
πρόωρης η σύνταξη θα μειώνεται σε μερικές περιπτώσεις έως και 10%.
Παραμένει η «ρήτρα μηδενικού ελλείμματος» στις επικουρικές, αφού η
εφαρμογή της αναστέλλεται μόνο για τα έτη 2015 – 2016. Προωθούνται
νέες ενοποιήσεις Ταμείων, που θα γίνουν σταδιακά, σε δύο φάσεις, από
το 2015 και σε διάστημα τριών ετών, με στόχο τη δημιουργία 3 Ταμείων.
Η πρότασή της δεν απέχει πολύ από αυτή των δανειστών, που προτείνουν να ξεκινήσει μια διαδικασία διαβούλευσης, ανάλογη με αυτή που
έγινε για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού το 2013, με στόχο αυτή τη
φορά την αναθεώρηση των θεσμικών πλαισίων για τις ομαδικές απολύσεις και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.
Προκειμένου να κερδίσει χρόνο η νέα συγκυβέρνηση, όχι μόνο παραμυθιάζει το λαό, αλλά συγχρόνως επιτίθεται στο ταξικό κίνημα, για να βρει
άλλοθι. Μας χρεώνει ότι δεν στηρίζουμε τις αντιλαϊκές αποφάσεις και τα
νέα μνημόνια, τις νέες συμφωνίες που δήθεν διαπραγματεύονται σκληρά.

Σ

ε μαζική σύσκεψη συνδικαλιστών και εργαζομένων απ' όλους
τους κλάδους ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αλλά και εκπροσώπων από τους αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες, το κίνημα των γυναικών και τη νεολαία, έγινε 23 Μάη, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από
συνταξιουχικές οργανώσεις ανάμεσά τους και η ΠΕΣ-ΝΑΤ, σε ημερίδα του
ΠΑΜΕ, με θέμα «Οι εξελίξεις στο κοινωνικο-ασφαλιστικό σύστημα και
οι θέσεις του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος», επιβεβαιώθηκαν οι
βασικοί άξονες πάλης του ταξικού κινήματος για το Ασφαλιστικό:

Οι άξονες πάλης του ταξικού κινήματος
 Να καλύψει το κράτος και να πληρώσει τα ασφαλιστικά ταμεία για τις
ζημιές από τη δέσμευση των αποθεματικών για δεκαετίες, τις ζημιές από
το τζογάρισμα σε μετοχές και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα, τις
απώλειες των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων που λεηλατήθηκαν από το λεγόμενο κούρεμα ομολόγων που είναι περίπου 14 δισ. ευρώ. Να σταματήσει κάθε είδους τοποθέτηση αποθεματικών και διαθέσιμων ποσών των ασφαλιστικών ταμείων και Οργανισμών στην ΤτΕ.

Η Κοινωνική Ασφάλιση δε χαρίστηκε
Το ΠΑΜΕ αντιμετωπίζει την Κοινωνική Ασφάλιση ως μια από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις των εργαζομένων. Η Κοινωνική Ασφάλιση δε χαρίστηκε. Ήταν αποτέλεσμα πολύχρονων, αιματηρών συγκρούσεων με τις
κυβερνήσεις και το μεγάλο κεφάλαιο σε όλον τον κόσμο.
Για τα μονοπώλια, η Ασφάλιση αποτελεί παράγοντα κερδοφορίας
τόσο με τη μείωση του λεγόμενου μη μισθολογικού κόστους όσο και με την
εμπορευματοποίησης, την ανάπτυξη και γιγάντωση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στο συνταξιοδοτικό, στην Υγεία και την Πρόνοια.
Για την κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα, το πρόβλημα στην Κοινωνική
Ασφάλιση είναι οικονομοτεχνικό. Οι λύσεις που προτείνουν δεν παίρνουν
ως βάση τις λαϊκές ανάγκες αλλά την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας
και τις απαιτήσεις των εργοδοτών.
Η πραγματική λύση δεν εξαρτάται από έναν καλό ή όχι σχεδιασμό στο
συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά, απαιτεί κεντρικό σχεδιασμό και μια οικονομία
που απέναντι από τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων θα βάζει
τις σύγχρονες διευρυμένες λαϊκές ανάγκες.

Π

ρόωρα «έφυγε» από τη
ζωή ο σφος Αποστόλης
Καρίμαλης, γόνος εργατικής λαϊκής οικογένειας, γεννημένος το
1949 στην Ικαρία.
Από μικρός μπήκε
στη βιοπάλη ταξιδεύοντας με ποντοπόρα
πλοία με την ειδικότητα του αντλιωρού,
γρήγορα ξεχώρισε στο ταξικό ναυτεργατικό κίνημα και συνδέθηκε με
τη Ναυτεργατική Συνδικαλιστική Κίνηση.
Ήταν το 1978 από τα πρώτα μέλη της
επιτροπής αγώνα που συνέβαλε αποφασιστικά για να αναδειχθούν οι ταξικές δυνάμεις στη διοίκηση του ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ. Το
1983 έγινε μέλος του ΚΚΕ. Η πρωτοπόρα
ακούραστη δράση του και η συνέπεια
απέναντι στα καθήκοντα, ανέδειξαν γρήγορα τον σύντροφο σε στέλεχος της ΚΟ

 Πλήρης κρατική εγγύηση όλων των συντάξεων και των παροχών.
 Επαναφορά των συντάξεων και των ασφαλιστικών δικαιωμάτων στα
επίπεδα του 2009 πριν τις μειώσεις που προέβλεψαν τα μνημόνια και οι
εφαρμοστοί νόμοι.
 Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων, εκτός των θετικών για
τους ασφαλισμένους διατάξεων.
 Αποκατάσταση των κύριων και επικουρικών τους συντάξεων. Επαναφορά 13ης και 14ης κύριας και επικουρικής σύνταξης. Άμεση αποκατάσταση των απωλειών από τις περικοπές επιδομάτων, συντάξεων αναπηρίας, χηρείας κ.ο.κ.
 Ο χρόνος ανεργίας και ασθένειας να είναι θεμελιωτικός και η επιδοτούμενη ανεργία και ασθένεια να υπολογίζονται ως συντάξιμος χρόνος
ασφάλισης και να βαρύνουν το κράτος και τους εργοδότες. Να ψηφιοποιηθεί άμεσα ο ασφαλιστικός βίος ηλεκτρονικά και με πρόσληψη προσωπικού, χωρίς την ανάμειξη εταιρειών.

«Έφυγε» από τη ζωή ο σφος ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ
Ναυτεργατών του ΚΚΕ και του ταξικού
ναυτεργατικού κινήματος, που υπηρέτησε
από το ΔΣ στην πρώτη ταξικά προσανατολισμένη διοίκηση του «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»
το 1986, στις θέσεις Αντιπροέδρου, Ταμία
και Γενικού Γραμματέα μέχρι που συνταξιοδοτήθηκε το 2001 για λόγους υγείας. Δεν
το έβαλε όμως κάτω και συνέχισε τη δράση του μέσα από τις γραμμές της ΠΕΣΝΑΤ, όπου από τη θέση του Ταμία συνέβαλε αποτελεσματικά στην δραστηριοποίησή της.
Ήταν πάντα μπροστά σε κάθε αγώνα
που έδωσαν οι ναυτεργάτες, ξεχώριζε με
τον ηρωισμό στις συγκρούσεις με τους
μηχανισμούς του κράτους των εφοπλιστών, των μονοπωλίων, απολάμβανε τον
σεβασμό και εκτίμηση των συναδέλφων.
Τον χαρακτήριζε η συντροφικότητα και
συναδελφικότητα, η συνέπεια στα καθή-

κοντα του επαναστατικού κινήματος, ήταν
πάντα δίπλα σε κάθε συνάδελφο και σύντροφο για να βοηθήσει, χωρίς να υπολογίζει κόπο.
Σημαντική ήταν η συμβολή του στην
κομματική οικοδόμηση, ενώ τον διέκρινε η
αδιάλλακτη στάση απέναντι σε κάθε
οπορτουνιστική παρέκκλιση, υπερασπίστηκε πάντα την επαναστατική προοπτική, το πρόγραμμα και το καταστατικό του
Κόμματος, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των
αντεπαναστατικών ανατροπών. Τα τελευταία χρόνια, πάρα τα σοβαρά προβλήματα υγείας, ήταν πάντα κοντά στην οργάνωση και στο Κόμμα, παρακολουθώντας
τις εξελίξεις και τη δράση του κινήματος.
Η κηδεία του έγινε την Πέμπτη στο 3ο
νεκροταφείο όπου πλήθος συντρόφων και
συναδέλφων τον αποχαιρέτησαν με
συγκίνηση και χειροκρότημα.

Π

ολύμορφες οι δράσεις μας του αποπληρωμή του χρέους στους τοκογλυφιπερασμένου τριμήνου, αντάξιες κούς «θεσμούς».
της ιστορικής μας Ένωσης σε ένταση,
26 Ιούνη: Με το συντονιστικό συνάποιότητα και στόχους και που εκτείνονται ντηση με τον Γ. Ρωμανιά Γ.Γ. της Κοινωνικής Ασφάλισης όπου του εκθέσαμε τα
σε όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής.
29 Ιούνη: Εκφράζοντας την αγωνία όλων προβλήματα που μας απασχολούν και
των συνταξιούχων, με επιστολή μας προς τον απαιτούμε λύσεις.
08 Ιούνη: Στείλαμε υπόμνημα στον
Υπουργό Οικονομικών, οι Συνεργαζόμενες
Πρωθυπουργό
μπροστά στο Συλλαλητήριο
Συνταξιουχικές Οργανώσεις, ΙΚΑ - ΕΛΤΑ της
23ης
Ιούνη.
ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΟΣΕ - OAEE - ΠΕΣ/ΝΑΤ - ΟΤΑ
28 Μάη: Ήμασταν σε Παμπειραϊκό
- ΤΑΕ/ΟΑΕΕ, απαιτήσαμε να παρθούν άμεσα
Συλλαλητήριο
και πορεία στο ΓΚΝ της
μέτρα ώστε να μπορέσουν οι συνταξιούχοι να
Νίκαιας
με
τις
λαϊκές επιτροπές Πειραιά
εισπράξουν τις συντάξεις τους. Την ίδια μέρα
για
τα
ζητήματα
της Υγείας.
η ΠΕΣ-ΝΑΤ με δελτίο Τύπου καλέσαμε τους συνταξιούχους ναυτεργάτες
να μην ενδώσουν στα εκβιαστικά
διλλήματα και στο δημοψήφισμα να
καταδικάσουν τα νέα μέτρα τόσο των
δανειστών, όσο και της κυβέρνησης.
30 Ιούνη: Αντιπροσωπεία της
ΠΕΣ-ΝΑΤ και των σωματείων ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ
κάναμε παρέμβαση στον πρόεδρο
του ΝΑΤ για την καθυστέρηση κατάθεσης των συντάξεων. Ταυτόχρονα
με νέα επιστολή προς τους υπουργούς Οικονομικών και Ναυτιλίας
εκφράσαμε την αγανάκτησή μας για το ότι οι
τράπεζες δεν καταβάλλουν τις συντάξεις στο
ακέραιο και απαιτήσαμε την άμεση καταβολή
των συντάξεων, σε όλους, χωρίς περιορισμό.
23 Ιούνη: Πανελλαδικό Συλλαλητήριο
στην Αθήνα όπου εκατοντάδες συνταξιούχοι
δήλωσαν την αντίθεσή τους στις μνημονιακές
πολιτικές παλιάς και νέας κοπής που τσακίζουν τις ζωές μας. Απόντος του πρωθυπουργού, αντιπροσωπεία μας συναντήθηκε στο
Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπουργό Επικρατείας Αλ. Φλαμπουράρη και του επέδωσε υπόμνημα για επίδοση στον Πρωθυπουργό.
01 Απρίλη: Πραγματοποιήσαμε Παναττική συγκέντρωση και πορεία στα Υπουργεία Υγείας και Οικονομίας με αιχμή ζητήματα
ιατροφαρμακευτικά.
20 Μάη: Και πάλι συγκέντρωση και πορεία στο Υπουργείο Υγείας.
27 Μάη: Συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας ως συνέχεια της πορείας της 20ης Μάη.
28 Απρίλη: Εκδώσαμε ψήφισμα καταγγελία ενάντια στην Πράξη Νομοθετικού
περιεχομένου που δέσμευε τα όποια αποθεματικά του ΝΑΤ έχουν απομείνει.
7 Μάη και 14 Μάη: Σε συντονισμό με τα
ταξικά ναυτεργατικά σωματεία κάναμε παρεμβάσεις στο Δ.Σ. του ΝΑΤ εκφράζοντας την
αντίθεσή μας στη μεταφορά των διαθέσιμων
του ΝΑΤ και των άλλων Ταμείων στην Τράπεζα της Ελλάδας, καλώντας τα μέλη του Δ.Σ. να
μην προβούν στη λήψη καμιάς απόφασης που
να διευκολύνει τη ληστρική επιδρομή σε βάρος
των ασφαλισμένων και μέχρι τώρα αποτρέψαμε την εφαρμογή της επαίσχυντης ΠΝΠ
η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ για την

 Αναπλήρωση όλων των απωλειών
μας, που είναι δικά μας χρήματα
και παροχές και δεν μας τα χάρισε
κανένας.
 Να καταργηθούν τώρα όλοι οι αντεργατικοί αντιασφαλιστικοί φορομπηχτικοί νόμοι.
 Να αποκατασταθούν όλα τα δικαιώματα που έχουν σφαγιάσει - μισθολογικά, ιατροφαρμακευτικά, κοινωνικά.
 Αποκατάσταση όλων των περικοπών στις συντάξεις μας.
 Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν Υγεία
και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
 Κατάργηση του νομικού πλαισίου και
των αποφάσεων που εμπορευματοποιούν την Υγεία.
 Άμεση πρόσληψη γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού για την κάλυψη όλων των κενών θέσεων.
 Άμεση κατάργηση της εισφορά ς
των συνταξιούχων στον κλάδο της
Υγείας.
 Να εξασφαλιστεί το δικαίωμα στην
Υγεία σε όλους όσοι την έχουν ανάγκη δίχως προϋποθέσεις και προαπαιτούμενα.
 Να δοθεί άμεση απάντηση σε προβλήματα άμεσης ανάγκης π.χ. για
το πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι
που οι συμβάσεις των εργαζομένων
τελειώνουν.
 Άμεση καταβολή των δώρων σε
όλους χωρίς διαχωρισμούς και
προαπαιτούμενα.
 Άμεση εφαρμογή της απόφασης του
ΣτΕ, στο τέλος του μήνα, χωρίς προαπαιτούμενα και προϋποθέσεις.

12 Ιούνη: Υπόμνημα - καταγγελία στον
αναπληρωτή υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την επιχειρούμενη
διάθεση θέσης στο Δ.Σ. του ΙΚΑ σαν
εκπροσώπου των συνταξιούχων στην ΑΓΣΣΕ,
που είναι συνομοσπονδία εγκάθετων
φαντασμάτων.
01 Μάη: Μέρα απεργίας, μέρα απόδοσης
τιμής στους νεκρούς της τάξης μας, μέρα επιθεώρησης των δυνάμεων μας και όπως κάθε
χρόνο βρεθήκαμε στο λιμάνι με τους συναδέλφους μας ναυτεργάτες και μαζί με τους
στεριανούς ταξικούς συναδέλφους μας πορευτήκαμε σε πορεία και καταθέσαμε στεφάνι
στο μνημείο των δολοφονημένων
εργατών από τα όργανα του αστικού
κράτους στην απεργία του 1923.
11 Ιούνη: Με τις δυνάμεις που εκφράζονται μέσα από το ΠΑΜΕ συμμετείχαμε σε συλλαλητήριο ενάντια
στα επερχόμενα νέα μέτρα με την
υπό εκκόλαψη συμφωνία της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ με τους
«θεσμούς».
09 Μάη: Μαζικά, διοίκηση και μέλη
μας, πήραμε μέρος σε πολιτική πολιτιστική εκδήλωση που διοργάνωσε το ΚΚΕ στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής
για την ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των
λαών κατά του ρατσισμού - ναζισμού.
15 Ιούνη: Αντιφασιστική συγκέντρωση
στο Πέραμα με τα Σωματεία της ζώνης και
τα ταξικά του χώρου μας, ενάντια στο
στήσιμο δουλεμπορικού γραφείου της Χ.Α.
19 - 20 Ιούνη: Ήμασταν παρόντες στο
διήμερο Ελλήνων και μεταναστών, που διοργανώνει κάθε χρόνο η ΚΟΑ του ΚΚΕ και το
οποίο έχει γίνει τα τελευταία χρόνια σημαντικό πολιτικό και πολιτιστικό γεγονός για την
Αθήνα.

Σ

τη λογική του συντονισμού μας με το
ταξικό συνταξιουχικό κίνημα συμμετέχουμε στις συνεδριάσεις της ΣΕΑ και είχαμε
αρκετές το τρίμηνο, εκεί δε αποφασίζονται οι
δράσεις συλλογικά. Για τον ναυτεργατικό
χώρο συμμετέχουμε στις συσκέψεις στην
ΠΕΜΕΝ και βοηθάμε αποφασιστικά στις
όποιες δράσεις αποφασίζονται.
Τέλος να πούμε και για την προπαγάνδιση των δράσεων μας που απαιτούν προσφορά και χρόνο όπως διακίνηση ανακοινώσεων, αφισοκόλληση, ανάρτηση πανό,
τηλεφωνήματα κ.λπ.
Να πούμε καλό καλοκαίρι, όμως να
μην εφησυχάζουμε.
Μπροστά μας έχουμε δραματικές εξελίξεις
και ανοιχτά ζητήματα. Ότι και αν συμβεί, με
δραχμή ή ευρώ ή και τα δύο, τα όποια μέτρα
παρθούν θα είναι από χέρι αντιλαϊκά όσο
κάνουν αυτοί κουμάντο. Μόνη λύση είναι η
ανατροπή τους.
Να είμαστε, λοιπόν, σε ετοιμότητα για
άμεσες αντιδράσεις.

Μ

ε αφορμή την έναρξη της δίκης της ναζιστικής εγκληματικής Χρυσής Αυγής, 20.4.2015, το Δ.Σ. της ΠΕΣ-ΝΑΤ, 9
Απρίλη 2015, ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο καλεί τους συνταξιούχους, τους εργαζόμενους, το λαό σε επαγρύπνηση και ετοιμότητα
και μεταξύ άλλων αναφέρει:
Δεν ξεχνάμε το εγκληματικό πρόσωπο της Χρυσής Αυγής: τη
δολοφονία του Π. Φύσσα στο Κερατσίνι, την δολοφονική επίθεση σε
συνδικαλιστές του Συνδικάτου Μετάλλου, μέλη και στελέχη του ΚΚΕ
στο Πέραμα από τα τάγματα εφόδου χρυσαυγιτών, που αποτελούσαν συνέχεια δεκάδων επιθέσεων κατά μεταναστών, μικροεπαγγελματιών, εργαζομένων, αντιφασιστών.
Δεν ξεχνάμε ότι η Χρυσή Αυγή είναι δύναμη του συστήματος,
της μεγαλοεργοδοσίας εναντίον του λαού και του λαϊκού κινήματος,
μακρύ χέρι τους, μαντρόσκυλό τους, που το αμολάνε και το μαζεύουν
ανάλογα με τα σχέδιά τους. Η Χ.Α. οργάνωνε και εκτελούσε εγκληματικές ενέργειες σε βάρος του εργατικού και λαϊκού κινήματος. Αποκαλύφτηκαν οι διασυνδέσεις της με τμήματα του κρατικού μηχανισμού
και ειδικά των δυνάμεων καταστολής, η διαπλοκή της με μαφιόζικα
και άλλα εγκληματικά κυκλώματα.
Δεν ξεχνάμε ότι είναι ναζιστική, φασιστική οργάνωση, φορέας
του εθνικοσοσιαλισμού, του ρατσισμού, την «ανωτερότητα της φυλής», του άκρατου εθνικισμού, του αντισημιτισμού και καλλιεργεί το
μίσος ανάμεσα στους λαούς. Φορέας του χυδαίου αντικομμουνισμού
και μίσους απέναντι στο εργατικό-λαϊκό κίνημα.

Μ

ε Ερώτηση στη Βουλή η ΚΟ του ΚΚΕ ζητά την άμεση και
όχι τμηματική, αποκατάσταση κύριων και επικουρικών
συντάξεων, με βάση τις αποφάσεις υπ. αριθ. 2287-2290/2015 της
Ολομέλειας του ΣτΕ, που έκρινε ως αντισυνταγματικές τρεις περικοπές που επεβλήθησαν στους συνταξιούχους από το 2012 και μετά».
Οι μειώσεις 12% των κύριων συντάξεων που ξεπερνούσαν τα
1.300 ευρώ. Οι μειώσεις, 10%, 15% και 20% των επικουρικών συντάξεων των 250 ευρώ, 250-300 ευρώ και άνω των 300 ευρώ, αντίστοιχα.
Οι μειώσεις στο σύνολο της καταβαλλόμενης σύνταξης, που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, κλιμακωτά από 5% έως και 20%.
Η ΚΟ του ΚΚΕ υπογραμμίζει ότι η συνολική επιβάρυνση για τους
συνταξιούχους κυμαίνεται στα 4,3 δισ. ευρώ κατ' έτος. Τονίζει πως οι
συνταξιούχοι «έχουν απολέσει σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και το
50% του εισοδήματός τους από συντάξεις, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι από αυτούς να βρίσκονται κάτω από το επίσημο όριο της
φτώχειας» και επομένως η άμεση επαναφορά των συντάξεων στα
προ του 2012 επίπεδα θα αποτελέσει σημαντική ανακούφιση.

Ε

ξ άλλου, στους 5 μήνες μετά τις εκλογές, η ΚΟ του ΚΚΕ έχει
καταθέσει 2 προτάσεις νόμων, η μια για την κατάργηση των
μνημονίων και των εφαρμοστικών νόμων και η άλλη για την επαναφορά του κατώτερου μισθού και τις ΣΣΕ, την επαναφορά της
13ης και 14ης σύνταξης, που μέχρι τώρα η κυβέρνηση δεν έχει φέρει
προς συζήτηση στη Βουλή.
Επίσης δεκάδες είναι οι τροπολογίες, που κατέθεσε σε νομοσχέδια και αφορούν την πραγματική ανακούφιση του λαού, όπως:
ρύθμιση ή/και διαγραφή οφειλών, επανασύνδεση παροχής ρεύματος
από τη ΔΕΗ, κατάργηση των διοδίων, δωρεάν φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, προτάσεις που σχεδόν στο σύνολό τους απορρίφθηκαν από την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όπως είχε γίνει και από τις προηγούμενες
κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.
Προς Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας

ΟΧΙ στη ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
αντιπρόσωπων «μαϊμού»

Μαζική συγκέντρωση στην πύλη της Ν/Ζώνης και πορεία
στους δρόμους του Περάματος ενάντια στο δουλεμπορικό
«σωματείο», που εγκαινίαζαν ταυτόχρονα οι χρυσαυγίτες
στην πόλη, πραγματοποίησαν τη Δευτέρα 15 Ιούνη τα ταξικά
σωματεία του Πειραιά, ανάμεσά τους και τα ναυτεργατικά
ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ.
Δεν ξεχνάμε ότι είναι νοσταλγοί του Χίτλερ, των φασιστικών
καθεστώτων που ματοκύλισαν τους λαούς και την ανθρωπότητα,
πολιτικοί απόγονοι των ταγμάτων ασφαλείας, των συνεργατών των
δυνάμεων κατοχής, της φασιστικής χούντας.
Η πατρίδα μας είναι γεμάτη τόπους μαρτυρίου, ολοκαυτωμάτων
από τη ναζιστική φασιστική θηριωδία. Οι εργαζόμενοι, η νεολαία δεν
πρέπει να επιτρέψουμε να παρουσιαστεί ο ναζισμός σαν «μια ακόμα
ιδεολογία» και την Χρυσή Αυγή ως «ένα ακόμα κοινοβουλευτικό
κόμμα». Καταδικάζουμε όσους προσπαθούν να φιμωθεί η ανάδειξη
της πολιτικής πλευράς της δίκης, όσους την προστατεύουν. Η Χ.Α.
είναι εγκληματική οργάνωση γιατί είναι ναζιστική!
Συμφέρον από τον αποχαρακτηρισμό της ως ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης έχει το σύστημα που θέλει να προστατέψει το ναζιστικό φασιστικό δημιούργημά του. Ορθώνουμε εργατικό λαϊκό τείχος
σε όσους επιδιώκουν την εξίσωση της ναζιστικής εγκληματικής δράσης με την πάλη του εργατικού - λαϊκού κινήματος, την εξίσωση του
φασισμού με τον κομμουνισμό, με βάση και αντίστοιχες κατευθύνσεις της ΕΕ.
Το ναζισμό δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το σύστημα που
τον γεννά! Η μαζική πάλη του λαού και της νεολαίας σε κατεύθυνση ρήξης με το σύστημα μπορεί να απομονώσει και να ξεριζώσει τη Χ.Α. οριστικά και αμετάκλητα.

Λ

άβαμε γνώση των ενεργειών της κυβέρνησης προκειμένου να
προστεθούν ακόμα στο Δ.Σ. του ΙΚΑ δύο ακόμη εκπρόσωποι.
Το ένα από τα αυτά με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) και το άλλο από κάποια αυτοαποκαλούμενη κατ’ ευφημισμό «Ανωτέρα Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας» (ΑΓΣΣΕ) !
Η οργάνωση αυτή στη ουσία αποτελεί ένα μόρφωμα που γεννήθηκε το 2006 με πρωτοβουλία δυνάμεων του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού. Μιας μικρής ομάδας συνταξιούχων από τις ΔΕΚΟ
σε συνεργασία μεγολοδικηγορικού γραφείου πρώην υπουργού του
ΠΑΣΟΚ, για να μπει «καπέλο» στο ενεργό συνδικαλιστικό κίνημα των
συνταξιούχων.
Αντίθετα όπως εξάλλου γνωρίζετε οι τέσσερες ομοσπονδίες των
συνταξιούχων του ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΠΟΠΣ του Δημοσίου, ΠΟΣΕ-ΟΑΕΕ,
καθώς ακόμη τέσσερες συνδικαλιστικές οργανώσεις συνταξιούχων
πανελλαδικής εκπροσώπησης, ΕΛΤΑ, ΠΕΣ-ΝΑΤ, ΟΤΑ, ΟΣΕ που
συνεργάζονται στη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα (ΣΕΑ), εδώ και πολλές δεκαετίες αναπτύσσουν δράση για τα προβλήματα των συνταξιούχων. Σήμερα εκπροσωπούν τα 2.5 εκατομμύρια συνταξιούχων στη
χώρα μας με 260 σωματεία στην δύναμή τους.
Μια τυχόν ενέργεια σας να διορίσετε εκπρόσωπό της λεγόμενης
ΑΓΣΣΕ στο Δ.Σ. του ΙΚΑ θα είναι επιβράβευση μιας αυθαιρεσίας και θα
αποτελέσει προηγούμενο για κάθε οργάνωση που θα θελήσει να χρησιμοποίηση παρόμοιες μεθόδους.
Επίσης σας καλούμε να αποσύρεται από τον ΕΟΠΥΥ τον εκπρόσωπό της λεγόμενης ΑΓΣΣΕ, που έχει διορισθεί από την προηγούμενη
κυβέρνηση και να ορίσετε νέο εκπρόσωπο από την ομοσπονδία των
πολιτικών συνταξιούχων του δημοσίου, που εκπροσωπεί τους χιλιάδες
συνταξιούχους του Δημοσίου σε όλη την χώρα. Αυτό το θέμα το έχουμε
θέσει και στον υπουργό υγείας.
Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις
ΙΚΑ - ΟΑΕΕ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΠΟΣΕ/ΟΑΕΕ - ΕΛΤΑ - ΠΕΣ/ΝΑΤ - ΟΤΑ - ΟΣΕ

ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΠΝΟ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ

Τ

ην απόφασή τους να ζήσουν χωρίς μνημόνια, φτώχεια και ανεργία διαδήλωσαν την 1η Μάη χιλιάδες
εργάτες και εργάτριες σε όλη τη χώρα, στις μεγάλες απεργιακές συγκεντρώσεις που διοργάνωσε το ΠΑΜΕ σε 76 πόλεις.
Κόντρα στην απαξίωση του κυβερνητικού και εργοδοτικού
συνδικαλισμού, διατράνωσαν την αποφασιστικότητά τους να μη
γίνουν δούλοι του 21ου αιώνα, διεκδικώντας σταθερή και μόνιμη
εργασία για όλους και όλες, κατάργηση όλων των αντεργατικών
νόμων, υπεράσπιση του λαϊκού εισοδήματος, κανένας εργαζόμενος χωρίς Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Διαδήλωσαν ότι ο αγώνας συνεχίζεται και μαζί του η επίμονη
προσπάθεια για την ανασύνταξη του κινήματος. Κατέρριψαν την
προσπάθεια της συγκυβέρνησης ΣYΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ να φορέσει το
καπέλο του δήθεν «έντιμου» συμβιβασμού στους εργατικούς λαϊκούς αγώνες ώστε να δώσει έμμεσα ο λαός μέσα από εκβιασμούς και απειλές, την συγκατάθεση του, σε ένα νέο μνημόνιο,
σε νέο σφαγιασμό.
Η απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στον Πειραιά πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Καραϊσκάκη με συμμετοχή των ναυτεργατών και εργαζομένων απ’ όλους τους κλάδους και τις συνοικίες. Ακολούθησε δυναμική πορεία που κατέληξε στο Πασαλιμάνι,
στο Μνημείο των Νεκρών Εργατών της απεργίας τον Αύγουστο
του 1923.

Τ

ην αναστολή της πανελλαδικής απεργίας, που μετά από
πρόταση των ταξικών σωματείων
ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ είχε κηρυχτεί για την Τρίτη 30
Ιούνη, σε όλες τις κατηγορίες πλοίων με προοπτική επέκτασης - κλιμάκωσης και συντονισμού με το εργατικό κίνημα, αποφάσισε η πλειοψηφία της Εκ. Επ. της ΠΝΟ, που αποτελείται από τις δυνάμεις του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού, με το πρόσχημα ότι πρέπει να
διευκολυνθεί η μετακίνηση των επιβατών για το δημοψήφισμα.

μέτρων για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.
Επιβάλλεται άμεσα να επισπευτεί η διαδικασία της εφαρμογής του
νόμου "περί εγκατάλειψης", να δεσμευτεί εγγράφως το υπουργείο, ότι
οι ναυτεργάτες των πλοίων της ΝΕΛ,
που έχουν συμπληρώσει την αίτηση
για την ένταξη τους στο νόμο "περί
εγκατάλειψης", διατηρούν πλήρως
τα δικαιώματα τους μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, βγαίνοντας από την ομηρία και τις συνθήκες εξαθλίωσης που τους έχει οδηγήσει η ναυτιλιακή εταιρεία.

Οι ταξικές δυνάμεις κατήγγειλαν
τη στάση της πλειοψηφίας και σημείωσαν ότι τα οξυμένα προβλήματα
των ναυτεργατών είναι άμεσα συνδεδεμένα με την κατάσταση που
προσπαθεί να διαιωνίσει και η σημερινή κυβέρνηση, βάζοντας το λαό
να αποφασίσει με ποιο μνημόνιο θα
συνεχίσει να αφαιρεί δικαιώματα.
Ανέδειξαν την ριζική αντίθεση
των ναυτεργατών και γενικότερα
των εργαζομένων ενάντια στην
αντεργατική – αντιλαϊκή συμφωνία που προωθείται από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ με Ε.Ε. ΕΚΤ - ΔΝΤ, για την ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία του κεφαλαίου.
Τόνισαν την ανάγκη να αγωνιστούμε ενάντια στη «μαύρη» ανασφάλιστη εργασία που διευρύνεται
σε όλες τις κατηγορίες πλοίων σε
συνδυασμό με τη διόγκωση της
ανεργίας, ενάντια στην απλήρωτη
εργασία, για ΣΣΕ – κοινωνική ασφάλιση για όλους τους ναυτεργάτες, με οργανικές συνθέσεις που να
ανταποκρίνονται στις πραγματικές
ανάγκες, ενάντια στη φοροεπιδρομή
του εισοδήματος της εργατικής –
λαϊκής οικογένειας.
Στην προτεραιότητα της πάλης
μας βρίσκεται η ανανέωση των ΣΣΕ,
η απλήρωτη εργασία, η ανεργία, η
κοινωνική ασφάλιση, το φορολογικό
και η λήψη όλων των αναγκαίων

Καταλόγισαν τις τεράστιες ευθύνες που έχει η Διοίκηση του ΝΑΤ και
οι υπηρεσίες του, που δεν προχωράνε στην άμεση κατάσχεση και τον
πλειστηριασμό των πλοίων, που
εντάσσονται στο νόμο "περί εγκατάλειψης", όπως πρόσφατα με το Ε/ΓΟ/Γ "Παναγία Τήνου", παραβιάζοντας το άρθρο 29, παρ.4, του ν.
1220/1981 και το άρθρο 88, παρ.6,
του ν.792/1978, με αποτέλεσμα να
χάνονται εκατομμύρια ευρώ σε βάρος των ασφαλισμένων.
Απαιτούμε να ναυτολογούνται
οι άνεργοι μέσω ΓΕΝΕ, με ΣΣΕ –
κοινωνική ασφάλιση σε όλα τα
πλοία του ν. 27/1975 και να είναι
ασφαλισμένοι όλοι οι άνεργοι ναυτεργάτες με τις οικογένειες τους.
Παρά τις επανειλημμένες γραπτές
καταγγελίες μας, δεν εφαρμόζεται η
ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του ΓΕΝΕ από τις 25 Μάη 2011, για τον
έλεγχο των οργανικών συνθέσεων
των πλοίων.
Η ΠΕΣ-ΝΑΤ καλεί τους συνταξιούχους ναυτεργάτες να συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις
στην οργάνωση της πάλης των
ναυτεργατών, που είναι και δικός
μας αγώνας ενάντια στην πολιτική του κεφαλαίου και των πολιτικών εκπροσώπων του, για την
υπεράσπιση των δικαιωμάτων
μας.

Σ

τον χαιρετισμό εκ μέρους της ΠΕΣ - ΝΑΤ
ο Θανάσης Σιδηρόπουλος, μεταξύ άλλων
τόνισε:
Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, έχει
διαγράψει κάθε σκέψη για ανάκτηση απωλειών, ακόμα και τα ψίχουλα που έταζε προεκλογικά για τη διαχείριση της ακραίας φτώχειας.
Για τους εργάτες και τις ανάγκες τους το ταμείο είναι μείον, για τους δανειστές και τους επιχειρηματίες το χρήμα ρέει
άφθονο.
Τα παίρνουν από τους ναυτεργάτες, τους συνταξιούχους,
τους εργαζόμενους και τα δίνουν στους εφοπλιστές. Τα δίνουν με
τη συγκάλυψη της εισφοροδιαφυγής, με την ανοχή απέναντι στην
εισφοροκλοπή, με το κόλπο των λεγόμενων «άγονων γραμμών»,
με τη «μαύρη» ανασφάλιστη εργασία, για πάνω από 60 χιλιάδες
ναυτεργάτες, χαρίζονται πρόστιμα εκατομμυρίων σε επιχειρήσεις
για κραυγαλέες φορολογικές απάτες ακόμα και για λαθρεμπόριο!

Είναι πρόκληση για όλη την εργατική τάξη να μοιράζονται
απλόχερα στους δανειστές εκατομμύρια ευρώ και να υποχρεώνονται τα άνεργα παιδιά μας να ζουν στο περιθώριο, χωρίς κανένα
μέτρο προστασίας.
Είναι πρόκληση για όλη την εργατική τάξη να πεθαίνουν
άνθρωποι που μπορούν να θεραπευτούν γιατί δεν έχουν να πληρώσουν την ίδια ώρα που οι φαρμακοβιομήχανοι, οι ιδιοκτήτες
ιδιωτικών κλινικών και διαγνωστικών κέντρων θησαυρίζουν!
Συνεχίζουμε τις αγωνιστικές παραδόσεις του κινήματός
μας υπερασπιζόμενοι το μέλλον το δικό μας και των
παιδιών μας.

