ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΠΕΣ - ΝΑΤ

Κολοκοτρώνη 99 (3ος όροφος) - Πειραιάς ΤΚ: 185 35
Τηλ/Φαξ: 210-4137271 - e-mail: pesnat@hotmail.gr

Έτος ίδρυσης 1979
ΑΦΜ: 998025746

ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΤ
Η ΠΕΣ-ΝΑΤ ιδρύθηκε το 1979 από αγωνιστές ναυτεργάτες που πήραν µέρος στην µάχη των
ωκεανών και κράτησαν τα πλοία σε κίνηση στην διάρκεια του Β΄ παγκοσµίου πολέµου συµβάλλοντας
καθοριστικά στην αντιφασιστική νίκη των λαών µε βαρύ φόρο αίµατος, µε πάνω από 3000 νεκρούς και
αγνοούµενους, το ¼ του τότε ελληνικού ναυτεργατικού δυναµικού.
Εµείς οι νεώτεροι, που είµαστε σήµερα στο τιµόνι, φιλοδοξούµε και υποσχόµαστε να κρατήσουµε
την ίδια ταξική πορεία -όπως είναι χαραγµένη- στην κατεύθυνση της υπεράσπισης των συµφερόντων
της τάξης µας.
Από νωρίς κατανοήσαµε ότι µε µοναχική πορεία δεν οδηγούµαστε πουθενά, η επίθεση είναι γενική
σε όλους τους εργαζοµένους και συνταξιούχους και ίδια τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε. Έτσι
συνεργαζόµαστε µε τα ταξικά σωµατεία των ενέργεια ναυτεργατών, που στο χώρο µας εκπροσωπούνται
σήµερα από την ΠΕΜΕΝ, τον ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και την Ένωση µαγείρων ΠΕΕΜΑΓΕΝ, στο δε χερσαίο
χώρο δρούµε και εκφραζόµαστε συµµετέχοντας στο Συντονιστικό των συνεργαζοµένων συνταξιούχων
οργανώσεων ΙΚΑ - ΕΛΤΑ - ∆ΗΜΟΣΙΟΥ - ΟΣΕ - ΟΤΑ - ΟΑΕΕ – ΤΑΕ, συντονίζοντας τον βηµατισµό
µας µε τις δυνάµεις του ΠΑΜΕ. Είµαστε ενεργά παρόντες σε όλες τις κινητοποιήσεις προβάλλοντας
ταυτόχρονα και τα δικά µας αιτήµατα.
Εδώ και τρία χρόνια, µε αφορµή την καπιταλιστική κρίση, αντιµετωπίζουµε πρωτοφανή επίθεση
στα δικαιώµατα µας, που συνεπάγεται την βίαιη φτωχοποίησή µας. Με το τρίτο µνηµόνιο αντάµα µε το
φορολογικό, είναι σίγουρο ότι οδηγούµαστε στην εξαθλίωση και αυτό γιατί έχουµε και άλλη µείωση στις
συντάξεις, κατάργηση του αφορολογήτου, κατάργηση των φοροελαφρύνσεων για τα παιδιά και αλλαγή
των φορολογικών κλιµακίων, που σε συνδυασµό µε τον φόρο ακίνητης περιούσιας τα χαράτσια, την
επιδείνωση της ιατροφαρµακευτικής κάλυψης, την αύξηση της τιµής του πετρελαίου θέρµανσης κ.λπ.,
φέρνουν µείωση του εισοδήµατός µας έως και 50%.
Συνάδελφοι,
Μας ανατρέπουν ότι προγραµµατίζαµε µια ζωή στους ωκεανούς επιπλέων θα καταγράφουµε ως
γενιά που θα κληροδοτήσει στους νεότερους συνθήκες χειρότερες από αυτές που βρήκαµε. Θα τους το
επιτρέψουµε µε τα χεριά κάτω; Εµείς λέµε ΟΧΙ. Στην υποταγή και την εξαθλίωση, απαντάµε µε
αντίσταση για την ανατροπή. Καµιά συναίνεση - καµιά αυταπάτη. Αυτό το σάπιο καπιταλιστικό σύστηµα
δεν παίρνει µερεµέτια άλλα µονό ανατρέπεται. Η δυστυχία η δική µας και των οικογενειών µας είναι
πλούτος στα χέρια του κεφαλαίου. Ποιοί δηµιούργησαν την πρώτη ναυτιλία στον κόσµο, εµείς ή το
κεφάλαιο; Τι µας επιφυλάσσουν για το παρόν και το µέλλον; Την βαρβαρότητα της αντιλαϊκής πολίτικης
που ζούµε!
Για όλα αυτά και τα επόµενα που µας ετοιµάζουν σας καλούµε να γίνετε µέλη της ΠΕΣ-ΝΑΤ, να
συναντηθούµε στους δρόµους του αγώνα µε τις ταξικές δυνάµεις που δεν προσκύνησαν µνηµόνια και
αφεντικά. Γίνε και εσύ µέλος, δώσε δύναµη στην δύναµη σου, µε ενότητα και πάλη για το δίκιο της τάξης
µας να απαντήσουµε στον πόλεµο που µας κήρυξαν.
Πειραιάς, Γενάρης 2013
Με συναδελφικούς χαιρετισµούς
Η διοίκηση της ΠΕΣ-ΝΑΤ

