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Δυναμική κινητοποίηση και συνάντηση με τον πρωθυπουργό

«ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ»

Δ

Τ

υναμική παναττική κινητοποίηση πραγματοποίησαν
την Τετάρτη 27 Μάρτη οι συνταξιούχοι, ύστερα
από κάλεσμα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών
Οργανώσεων ΙΚΑ - ΟΑΕΕ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΠΟΣΕ/ΟΑΕΕ ΕΛΤΑ - ΟΣΕ - ΠΕΣ/ΝΑΤ - ΠΣΣ/ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΠΕΤΟΜ/ΤΕΕ.
Οι συνταξιούχοι συγκεντρώθηκαν στην πλ. Κλαυθμώνος και με συνθήματα πορεύτηκαν έως το Μέγαρο Μαξίμου. Στη συμβολή των οδών Βασ. Σοφία και Ηρώδου Αττικού κλούβες της αστυνομίας είχαν φράξει το δρόμο, γεγονός που κατήγγειλε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ Δήμος Κουμπούρης.
Τελικά, κλείστηκε συνάντηση αντιπροσωπείας της
Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των Συνταξιούχων με τον
πρωθυπουργό το Σάββατο 30 Μάρτη στη 1 μ.μ. στο Μέγαρο Μαξίμου.
Οι συνταξιούχοι απαιτούν να δοθεί τώρα το δώρο
του Πάσχα στους συνταξιούχους, ενόψει εορτών, να
κατατεθεί άμεσα η τροπολογία για τις συντάξεις χηρείας καθώς κινδυνεύουν χάσουν τη σύνταξή τους όσοι
είναι κάτω των 55 ετών και με πολιτική απόφαση να
δοθούν όλα τα αναδρομικά.

α δίκαια αιτήματα των συνταξιούχων όλης της
χώρας έθεσε η αντιπροσωπεία της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των Συνεργαζόμενων
Συνταξιουχικών Οργανώσεων, στη συνάντηση που
είχε με τον πρωθυπουργό Αλ. Τσίπρα, το μεσημέρι
του Σαββάτου 30 Μάρτη, στο Μέγαρο Μαξίμου, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις.
Η αντιπροσωπεία των Συνεργαζόμενων Συνταξουχικών Οργανώσεων ξεκαθάρισε ότι οι συνταξιούχοι
διεκδικούν ό,τι τους έχει αφαιρεθεί από την αντιασφαλιστική επίθεση διαρκείας της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Μεταξύ άλλων, διεκδικούν:
 Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων.
 Καταβολή της 13ης και της 14ης σύνταξης.
 Κατάργηση της απαράδεκτης διάταξης του νόμου
Κατρούγκαλου για τις συντάξεις χηρείας που τις
εκμηδενίζει.
 Να μη μειωθεί το αφορολόγητο όριο.
 Καταβολή όλων των παράνομα παρακρατηθέντων ποσών με πολιτική απόφαση που θα ισχύει
για όλους τους συνταξιούχους.

Νωρίτερα, στη συγκέντρωση στην πλ. Κλαυθμώνος,
μίλησε ο Δήμος Κουμπούρης και χαιρέτισαν ο Χρήστος
Μπουρδούκης πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πολιτικών
Συνταξιούχων Δημοσίου, η Αθανασία Χριστοπούλου από
τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων Δικηγόρων,
ο Γιώργος Βρανάς πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ, η Γεωργία Παπαδάκου πρόεδρος Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΠΟΣΕ/ΟΑΕΕ, ο Παντελής Τάτσης πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΑΕΕ,
ο Γιώργος Πεπόνης πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων ΕΛΤΑ, ο Κώστας Τζατζάνης πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ένωσης Ομοτίμων Μηχανικών του ΤΕΕ και
ο Τέλης Κάντας πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης. Παραβρέθηκε και χαιρέτισε
ακόμα η Κίνηση Αποστράτων Αστυνομικών.
Στην κινητοποίηση παραβρέθηκε αντιπροσωπεία
της ΕΓ του ΠΑΜΕ.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, σε δηλώσεις που έκανε εκ μέρους της αντιπροσωπείας της
ΣΕΑ, ο Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, υπογράμμισε:
Το συνδικαλιστικό κίνημα είναι δυνατό, οργανωμένο, στεκόμαστε όρθιοι επειδή αγωνιζόμαστε.
Ότι θετικό πετύχαμε, είναι αποτέλεσμα των αγώνων μας, όπως η μη εφαρμογή της κατάργησης
της προσωπικής διαφοράς, η επιστροφή των παράνομα παρακρατηθέντων από τις συντάξεις κ.ά.
Ενημερώνοντας για τις απαντήσεις που δόθηκαν
στα αιτήματα των συνταξιουχικών οργανώσεων, ο Δ.
Κουμπούρης ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση θα καταθέσει άμεσα τροπολογία
για τις συντάξεις χηρείας, με την οποία θα καταργούνται τα ηλικιακά όρια που επέβαλε ο νόμος Κατρούγκαλου και θα επαναφέρεται ο υπολογισμός της σύνταξης χηρείας στο 70% της σύνταξης του θανόντα (αντί
του 50% που προβλέπει ο νόμος - λαιμητόμος).
(Συνέχεια στη σελ. 3)
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ραγματοποιείται σήμερα η ετήσια Γενική Συνέλευση του σωματείου μας κλείνοντας ένα χρόνο δράσης με στόχο τα συμφέροντα των συνταξιούχων ναυτεργατών και εκ μέρους της διοίκησης
θα ήθελα να χαιρετίσω όλους τους συναδέλφους συνταξιούχους που
πήραν μέρος στην αγωνιστική δράση τον χρόνο που πέρασε.
Στην συνέλευση, μας δίνεται η δυνατότητα να εξετάσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα. Να σχεδιάσουμε επίσης την παραπέρα δράση ώστε να εξασφαλίσουμε τις καλύτερες προϋποθέσεις για την συμμετοχή των συναδέλφων συνταξιούχων στους αγώνες, για να απαντήσουμε στις
πολιτικές που εφαρμόζονται όλα αυτά τα χρόνια διεκδικώντας μια
ζωή με βάση τις ανάγκες μας.
Συνάδελφοι - Συναδέλφισες
Το διάστημα που πέρασε το 2018 συνεχίστηκε και εντάθηκε η
προσπάθεια της κυβέρνησης να αναπροσανατολίσει και να εξαπατήσει τους συνταξιούχους και γενικότερα το λαϊκό κίνημα, προκειμένου
να περάσουν ευκολότερα τα σχέδια της που είναι η διαχείριση της
οικονομικής κρίσης σε βάρος εργαζόμενων και συνταξιούχων.
Στην προσπάθεια της αυτή εύρισκε πρόθυμους συμπαραστάτες
και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης που στηρίζουν και ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το ποιος
εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα του κεφαλαίου και αναφερόμαστε συγκεκριμένα για ΝΔ - ΠΑΣΟΚ καθώς και τα μικρότερα κόμματα που κατά περιόδους συγκυβέρνησαν και στήριξαν τις πολιτικές που πετσοκόβουν μισθούς και
συντάξεις.
Παρά τις τελευταίες αντιπολιτευτικές τους κορώνες δεν έχουν
Ο πρόεδρος της ΠΕΣ-ΝΑΤ ,
αναλάβει καμιά ευθύνη ότι θα
Γ. Βρανάς, στο βήμα της Γ.Σ.
καταργήσουν κάτι από αυτά που
έχουν εφαρμοστή στοχεύοντας να ξεγελάσουν τον κόσμο και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις να πάρουν ξανά την κυβερνητική εξουσία και να συνεχίσουν την ίδια πολιτική. Σε αυτή την βάση γίνεται η
αντιπαράθεση μεταξύ ΝΔ-Σύριζα-ΚΙΝΑΛ για τις συντάξεις την υγεία
την παιδεία για όλα τα ζητήματα που αφορούν την λαϊκή οικογένεια
Η αντιπαράθεση αυτή είναι μακριά από τα λαϊκά προβλήματα
που έχουν δημιουργηθεί από τις πολιτικές που έχουν εφαρμόσει και
έχουν σαν στόχο την αύξηση των κερδών των εφοπλιστών και γενικότερα τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου.
Ο νόμος Κατρούγκαλου από την μια και το μοντέλο Πινοσέτ
από την άλλη είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος στοχεύοντας την κατάργηση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δίνει διαβεβαιώσεις ότι τα χειρότερα έχουν
τελειώσει, ότι η οικονομία ανακάμπτει, όμως η αλήθεια είναι ότι η
διεθνή κατάσταση στην οικονομία δεν επιβεβαιώνει αυτή την αισιοδοξία, παρατηρείται επιβράδυνση των οικονομιών σε Ευρώπη, ΗΠΑ και
ΚΙΝΑ, οι δηλώσεις αυτές της κυβέρνησης στοχεύουν να αποκρύψουν
την πραγματικότητα λόγο των ερχόμενων εκλογών, υποκρύπτοντας
επίσης ότι οι ρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί με την τρόικα φτάνουν
έως το 2060.
Είναι σωστό και πρέπει να γίνει αναφορά για την διαφορετική
από τα άλλα κόμματα θετική θέση που κρατά το ΚΚΕ και για την τροπολογία που κατάθεσε στην βουλή με τον τίτλο «κατάργηση των διατάξεων περί μειώσεων των συντάξεων και επιστροφή όλων των παρακρατήσεων που έχουν γίνει» την όποια όμως απέρριψαν όλα άλλα
κόμματα κυβερνητικά και αντιπολιτευόμενα.
Στην ίδια κατεύθυνση της λιτότητας κινούνται και οι δαπάνες για
την υγεία και πρόνοια. Στον προϋπολογισμό 2019 που πρόσφατα
ψηφίστηκε στην βουλή είναι δραστικά μειωμένες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια με αρνητικές συνέπειες ιδιαίτερα για τους συνταξιούχους.
Η συμμετοχή των ασφαλισμένων στα φάρμακα και τις εργαστηριακές εξετάσεις είναι πολύ μεγαλύτερες από το 25% που δηλώνει η
κυβέρνηση.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗ
Η καθιέρωση της ασφαλιστικής τιμής που είναι μικρότερη από την
λιανική, αλλά και τα φάρμακα που δεν συνταγογραφούνται και δεν
πληρώνονται από το ΕΟΠΥΥ, όπως και η άθλια κατάσταση που υπάρχει στα δημόσια νοσοκομεία και στις μονάδες πρωτοβάθμιες
υγείας, με την έλλειψη προσωπικού και τεχνολογικού εξοπλισμού
οδηγούν τους συναδέλφους να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη τους
αν θέλουν να επιβιώσουν.
Οι ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία λόγο των συνεχών περικοπών
έχουν οδηγήσει την χώρα μας να κατέχει την πρωτιά. Σύμφωνα δε με
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ οι δαπάνες των συνταξιούχων άνω των 65 ετών
που είναι και η συντριπτική πλειοψηφία υπερβαίνουν το 13.5% των
εισοδημάτων τους.
Μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που αναπτύσσεται η δράση και οι αγώνες μας πρέπει να ξεχωρίζουμε τις δυνάμεις εκείνες που
πρέπει να αντιπαλαίουμε αλλά και τις δυνάμεις εκείνες που μας συμπαραστάθηκαν και που ήταν και είναι στο πλευρό μας. Είναι επίσης
γνωστό ότι τίποτα δεν έχει χαριστή στην εργατική τάξη. Όλα όσα
έχουν κατακτηθεί είναι αποτέλεσμα σκληρών και πολλές φορές αιματηρών αγώνων.
Συνάδελφοι,
Την ίδιαν αυτήν περίοδο οι εξελίξεις στην περιοχή μας αλλά και
διεθνώς είναι ραγδαίες και αρνητικές για τους λαούς με τεράστιες
ευθύνες για την ελληνική κυβέρνηση. Οι ανταγωνισμοί και οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των ιμπεριαλιστικών χωρών οξύνονται. Οι παρεμβάσεις στην περιοχή μας των ΗΠΑ, της ΕΕ, της ΡΩΣΙΑΣ αλλά και της
ΚΙΝΑΣ συνεχώς πυκνώνουν και αποκτούν ιδιαίτερα επικίνδυνα χαρακτηριστικά
Η όξυνση μεταξύ ελληνικής και τουρκικής αστικής τάξης εντείνεται
από τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσόγειου
και μπορεί να αποτελέσει παράγοντα πυροδότησης άμεσης πολεμικής εμπλοκής της Ελλάδος.
Η περιοχή του Αιγαίου, της Θράκης αλλά και η περιοχή της Αλβανίας και της πρώην ΠΓΔΜ τροφοδοτούμενες από εθνικισμό και τον
ανταγωνισμό του κεφαλαίου είναι επικίνδυνες εστίες.
Συνολικά την σφραγίδα για τις εξελίξεις στην περιοχή μας βάζουν
η εκμετάλλευση, η διέλευση των δρόμων μεταφοράς της ενέργειας και
η προσπάθεια για διεύρυνση της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και σε αυτήν την
κατεύθυνση εντάσσεται και η υπογραφή εκ μέρους της κυβέρνησης
της νέας συμφωνίας με την πρώην ΠΓΔΜ.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει τεράστιες ευθύνες συμμετέχει σε όλες
της δράσεις του ΝΑΤΟ, παραχωρεί νέες βάσεις ακόμα και για αποθήκευση πυρηνικών όπλων στην χώρα μας, είναι η μόνη χώρα έκτος
των ΗΠΑ που πληρώνει πάνω από 2% του ΑΕΠ η 4 δισεκατομμύρια
Ευρώ σε στρατιωτικές δαπάνες και μάλιστα σε περίοδο που έχει
προχωρήσει σε δραστικές περικοπές στην υγεία την παιδεία και την
κοινωνική ασφάλιση. Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας συμμετέχουν σε πάνω από 13 αποστολές εκτός των συνόρων.
Το συνταξιουχικό κίνημα σε αγωνιστική συμπόρευση με το
αντιιμπεριαλιστικό και εργατικό κίνημα πρέπει να δυναμώσει την
πάλη του για την απόκρουση αυτών των σχεδιασμών.
Συνάδελφοι - Συναδέλφισες
Επιτρέψτε μας να μην κάνουμε αναφορά στα μέτρα που έχουν
παρθεί σε βάρος των συνταξιούχων αλλά και όλων των εργαζομένων,
γιατί είναι γνωστά, τα βιώνουμε καθημερινά.
Τα μέτρα αυτά όμως πρέπει να γίνει καθαρό ότι δεν θα είναι τα
τελευταία και αυτό ανεξάρτητα από ποιο κόμμα θα είναι στην αυριανή
κυβέρνηση και θα έχει την εξουσία μια και όλα τα κόμματα του ευρωμονόδρομου ακολουθούν τις ίδιες βάρβαρες πολιτικές κατευθύνσεις
της ΕΕ του ΔΝΤ του Ελληνικού και ξένου κεφαλαίου.
Αντίθετα με την προπαγάνδα και τα ψέματα της κυβέρνησης η
πραγματικότητα είναι αμείλικτη. Μόνο κατά την 3ετια 2919-2021 οι
περικοπές για τους συνταξιούχους θα φτάσουν στα 7,8 δις και η προσπάθεια της να επικεντρωθεί η συζήτηση μόνο στο 18% αποσκοπεί
στο να κρύψει την λεηλασία που έχει δρομολογήσει και αφορά μεγάλο αριθμό συνταξιούχων.

Δραστηριότητες 3μήνου της ΠΕΣ-ΝΑΤ
4, 15 Γενάρη: Παρέμβαση στον Οίκο Ναύτου (ΠΕΔΥ) και συνάντηση με τον Διευθυντή προσωπικού για τις μεγάλες καθυστερήσεις στο κλείσιμο ραντεβού, που οφείλεται στη μείωση των
γιατρών.
14 Γενάρη: Καταγγελία για την άγρια καταστολή στις κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών ενάντια στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης
για το νέο σύστημα προσλήψεων – διορισμών.
17 Γενάρη: Πολυπρόσωπη αντιπροσωπεία μας στην εκδήλωση
κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΠΕΜΕΝ.
18 Γενάρη: Σε μια ζεστή συναδελφική εκδήλωση με μεζεδάκια και
κρασί κόψαμε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της Ένωσής μας.
25, 27 Γενάρη: Αντιπρόσωποί μας παρευρέθηκαν στην κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, της ΠΕΣΜΕΝ και
του παραρτήματος Πειραιά της ΠΕΑΕΑ.
1 Φλεβάρη: Καταγγελία για τις δικαστικές διώξεις των μικρομεσαίων αγροτών που παλεύουν ενάντια στην ΚΑΠ της ΕΕ και την
κυβερνητική πολιτική που τους ξεκληρίζει.
2, 3, 10, 14 Φλεβάρη: Αντιπρόσωποί μας στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των συνταξιουχικών ενώσεων ΙΚΑ και Δημοσίου
Πειραιά, του παραρτήματος Πειραιά της ΕΕΔΥΕ και του Οίκου
Ναύτου (ΠΕΔΥ).
24, 25, 26 Φλεβάρη: Με τις ταξικές δυνάμεις της ΔΕΣΚ
(ΠΑΜΕ) στο συνέδριο του
Ε.Κ. Πειραιά συμμετείχαμε
στην περιφρούρηση από την
επίθεση των δυνάμεων του
εργοδοτικού
κυβερνητικού
συνδικαλισμού.
5 Μάρτη: Δελτίο Τύπου
στήριξης της πρότασης νόμου που κατέθεσε το ΚΚΕ
για τον εκδημοκρατισμό της
νομοθεσίας που διέπει τις
ναυτεργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις.
8 Μάρτη: Συμμετοχή στην κινητοποίηση στα γραφεία της ΕΕ για
την Παγκόσμια μέρα Γυναίκας.
9 - 14 Μάρτη: Προετοιμασία για τη Γ.Σ. της Ένωσής μας,
επικοινωνία με συναδέλφους μέσω τηλεφώνου, SMS και email.
15 Μάρτη: Μαζική συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης
– Αποστολή των Ψηφισμάτων.
16, 17 Μάρτη: Με τις ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ στην Καλαμάτα διαδηλώσαμε τονίζοντας ότι δεν υπάρχει «καμία ανοχή στη
συνδικαλιστική μαφία» της ΓΣΕΕ.
24 Μάρτη: Συμμετοχή στην οργανωτική σύσκεψη της ΣΕΑ για την
προετοιμασία της παναττικής κινητοποίησης των Συνεργαζόμενων
Συνταξιουχικών Οργανώσεων.
27 Μάρτη: Μαζική συμμετοχή στην παναττική συγκέντρωση των
Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων στην πλατεία
Κλαυθμώνος και στην πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου.
28 Μάρτη: Με το ΠΑΜΕ σε συλλαλητήριο στο Πεδίον του Άρεως
απαιτώντας να γίνει το συνέδριο της ΓΣΕΕ συνέδριο πραγματικά
εργατικό, χωρίς νόθους και εργοδότες.
29 Μάρτη: Χαιρετισμό στη Γ.Σ. της Ένωσης συνταξιούχων
ΙΚΑ Πειραιά.
30 Μάρτη: Συμμετοχή στη συνάντηση της ΣΕΑ των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων με τον Πρωθυπουργό, όπου
θέσαμε τα δίκαια αιτήματα των συνταξιούχων όλης της χώρας,
ξεκαθαρίζοντας: «Διεκδικούμε ό,τι μας έχει αφαιρεθεί».
Στις πολιτικές που μαυρίζουν τη ζωή μας αντιτάσσουμε
την ενότητά μας, με οργάνωση και αγώνα.
Καθήκον όλων και καθενός ξεχωριστά το οργανωτικό δυνάμωμα
του σωματείου μας, η εγγραφή νέων μελών στην ΠΕΣ-ΝΑΤ.

«ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ Ο,ΤΙ
ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ»
(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

Α

ναφορικά με το πάγιο αίτημα του συνταξιουχικού κινήματος για τους 80.000
αυτοαπασχολούμενους που έχουν συμπληρώσει τα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης, ωστόσο
δεν λαμβάνουν σύνταξη λόγω των χρεών τους
προς τα ασφαλιστικά ταμεία, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι θα κατατεθεί άμεσα η ρύθμιση
για τις 120 δόσεις για χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία, με βάση την οποία οι εν λόγω
δεκάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι θα
μπορούν να λαμβάνουν τη σύνταξή τους, με
παρακράτηση ενός ποσού για τις οφειλές
τους.
Σε σχέση με τη διεκδίκηση των συνταξιούχων για άμεση επαναφορά του δώρου Πάσχα στις συντάξεις, ο πρωθυπουργός παρέπεμψε στο αόριστο μέλλον μετά τις εκλογές,
ισχυριζόμενος ότι η κυβέρνηση μελετά κινήσεις
που ενδέχεται να γίνουν από το 2020. Τη στιγμή που η ανέξοδη αυτή αναφορά αποτελεί
από μόνη της ένα προεκλογικό εργαλείο, ο
πρωθυπουργός ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση
δεν θέλει να δώσει κάποιο επίδομα πριν τον
Μάη, για να μην κατηγορηθεί για προεκλογικές
παροχές.
Με αντίστοιχο αόριστο τρόπο απάντησε ο
πρωθυπουργός και στο αίτημα να μην εφαρμοστεί η νέα περικοπή στο αφορολόγητο που έχει ήδη ψηφίσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ,
με τον Αλ. Τσίπρα να αναφέρει ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να το εφαρμόσει, χωρίς ωστόσο
να ψηφίζει άμεσα την κατάργηση του σχετικού
μέτρου.
Ο πρωθυπουργός, εξάλλου, απέρριψε το
αίτημα των συνταξιουχικών οργανώσεων για
καταβολή όλων των αναδρομικών σε όλους
τους συνταξιούχους, με πολιτική απόφαση,
επικαλούμενος για ακόμα μια φορά τα στενά
δημοσιονομικά περιθώρια, αναφέροντας ότι
μια τέτοια κίνηση θα «στοίχιζε» πάνω από 4
δισ. ευρώ το χρόνο.
Συμπληρώνοντας την τοποθέτηση του
πρωθυπουργού, η υπουργός Εργασίας,
Έφη Αχτσιόγλου, σε δηλώσεις της μετά τη
συνάντηση, παρέπεμψε και αυτή αόριστα σε
κινήσεις στο μέλλον, με βάση τον εκάστοτε
«δημοσιονομικό χώρο», ο οποίος ωστόσο
σε κάθε περίπτωση προκύπτει από το εντεινόμενο ξεζούμισμα των εργαζομένων και του
λαού για τα ματωμένα «πλεονάσματα» και
το πιάσιμο των στόχων του κεφαλαίου.
Απαντώντας οι συνταξιούχοι τόνισαν ότι τα
όσα διεκδικούν, δεν «στοιχίζουν», αλλά προκύπτουν από τις κρατήσεις που πλήρωναν οι
σημερινοί συνταξιούχοι όλα τα χρόνια που
ήταν εργαζόμενοι, ξεκαθάρισαν ότι διεκδικούν
όλα όσα τους έχουν αφαιρεθεί.
Αντίστοιχα, σχολιάζοντας τους συνολικότερους κυβερνητικούς ισχυρισμούς, τόνισαν ότι
αφού η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι «βγήκαμε
από τα μνημόνια», πρέπει άμεσα να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα του συνταξιουχικού
κινήματος.

1 ο ΨΗΦΙΣΜΑ Γ.Σ. ΠΕΣ-ΝΑΤ

2ο ΨΗΦΙΣΜΑ Γ.Σ. ΠΕΣ-ΝΑΤ

Η Γενική Συνέλευση των μελών της ΠΕΣ-ΝΑΤ, που συνήλθε την Παρασκευή 15 Μάρτη 2019, με οργή και αγανάκτηση διαπιστώνει ότι και η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει την ίδια αντιλαϊκή πολιτική, ενώ παράλληλα εντείνει την προσπάθεια αναπροσανατολισμού και εξαπάτησης των
συνταξιούχων, για να περνά χωρίς αντιδράσεις, η πολιτική εξυπηρέτησης
της κερδοφορίας των τραπεζιτών, των βιομηχάνων, των εφοπλιστών.
Στην προσπάθειά της αυτή η κυβέρνηση βρήκε συμπαραστάτες και τα
άλλα κόμματα του κεφαλαίου, ΝΔ – ΠΑΣΟΚ καθώς τα μικρότερα κόμματα, που κατά περιόδους κυβέρνησαν, συνεργάστηκαν και στήριξαν τις
πολιτικές που πετσόκοβαν μισθούς και συντάξεις.
Ο νόμος Κατρούγκαλου από την μια και το μοντέλο Πινοσέτ από την
άλλη είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος με στόχο την κατάργηση
του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης.
Δεν πιστεύουμε τις προεκλογικές διαβεβαιώσεις της κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ότι τα μνημόνια τέλειωσαν, γιατί διατηρεί σε ισχύ τους μνημονιακούς
νόμους ενώ οι ρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί με τους θεσμούς φτάνουν
έως το 2060.
Οι περικοπές στις συντάξεις, την Υγεία – Πρόνοια και η φοροληστεία
είναι αποτέλεσμα πολιτικών αποφάσεων και μόνο κάτω από την πίεση
αγώνων μπορεί να ανατραπούν.
Όλα όσα έχουν κατακτηθεί είναι αποτέλεσμα σκληρών και πολλές
φορές αιματηρών αγώνων. Αυτόν τον δρόμο είμαστε αποφασισμένοι να
ακολουθήσουμε για να υπερασπιστούμε τη ζωή μας, τη ζωή των παιδιών
μας, που υποφέρουν από τις αντιλαϊκές πολιτικές που υπηρετούν το σημερινό εκμεταλλευτικό σύστημα. Καθοριστικό στοιχείο έκβασης της πορείας και δράσης μας είναι η δημιουργία ενός μαζικού συνταξιουχικού κινήματος, που θα παλεύει δίπλα στο εργατικό λαϊκό κίνημα.
Τέλος, η Γενική Συνέλευση της ΠΕΣ-ΝΑΤ χαιρετίζει όλους τους
συναδέλφους που πήραν μέρος στην αγωνιστική δράση τον χρόνο που
πέρασε και καλεί όλους τους συνταξιούχους πιο μαζικά, πιο αποφασιστικά να συνεχίσουμε τον δίκαιο αγώνα για τη ζωή που μας αξίζει.
 Καμία ανοχή στα μέτρα της κυβέρνησης, καμία αυταπάτη, κανένας
εφησυχασμός. Αντιπαλεύουμε την αδιαφορία την απογοήτευση. Διεκδικούμε τα αιτήματά μας με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας.
 Απαιτούμε την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και όλων των
αντιασφαλιστικών – αντιλαϊκών – φορομπηχτικών νόμων, την παροχή
δημόσιας καθολικής δωρεάν Υγείας, χωρίς προϋποθέσεις και συμμετοχές,
την ενίσχυση των υποδομών σε προσωπικό και υλικά στα Κέντρα Υγείας
και τα νοσοκομεία.
 Δεν συμβιβαζόμαστε με επιδόματα και μερίσματα, δεν πληρώναμε μια
ζωή για αυτά, απαιτούμε συντάξεις, υγεία και κοινωνικά δικαιώματα
ώστε να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια.
ης
 Διεκδικούμε ότι μας έχει αφαιρεθεί και την επαναφορά της 13 και
ης
14 σύνταξης, δεν τα χρωστάμε σε κανένα. Διεκδικούμε όλο τον πλούτο
που έχουμε παράγει. Σε αυτόν τον δρόμο θα συνεχίσουμε με συνέπεια
μέχρι την κατάργηση εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.
Με τη μαζική και αγωνιστική δράση μπορούμε να κερδίσουμε.

Η Γενική Συνέλευση της ΠΕΣ/ΝΑΤ που
έγινε σήμερα στον Πειραιά, εκφράζει έντονη
ανησυχία για την πολιτική της κυβέρνησης,
που με ΑΝΕΛ ή χωρίς συνεχίζει να εμπλέκει
την χώρα σε επικίνδυνα ΑμερικανοΝΑΤΟϊκά
σχέδια.
Η συμφωνία των Πρεσπών στόχο έχει την
επέκταση του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια ανταγωνιστικά προς τη Ρωσία.
Περιέχει δε αλυτρωτικά σπέρματα για εθνικιστική αξιοποίηση και από τις δύο πλευρές
των συνόρων.
Οι συχνές «επιθεωρήσεις» του Πρέσβη
Παϊατ σε υπουργεία, λιμάνια, ναυπηγία κ.λπ.
μόνο ανησυχία προκαλούν.
Οι ΑμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις είναι σπαρμένες σε όλη την Χώρα από Βορά προς Νότο
και από Ανατολή προς Δύση σαν ιστός
αράχνης.
Στον Άραξο έγιναν εργασίες αναβάθμισης
για πιθανή επανεγκατάσταση πυρηνικών.
Μέσα και προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων συμμετέχουν σε δεκάδες αποστολές στο
εξωτερικό, αλλά και συνεκπαιδεύσεις εντός
και εκτός Ελλάδας με ξένους στρατούς.
Οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί στην Ανατολική Μεσόγειο και όχι μόνο, για Φυσικό
Αέριο, Πετρέλαιο κ.λπ. για την εκμετάλλευση
τους, αγωγοί, τερματικοί σταθμοί, θαλάσσιοι
ή και χερσαίοι δρόμοι μεταφοράς τους σε
συνδυασμό με τη δηλωμένη επιθυμία της κυβέρνησης για γεωστρατηγική αναβάθμιση της
Χώρας για τα συμφέροντα της Αστικής
Τάξης, καθιστούν την Ελλάδα στόχο σε ενδεχόμενη ενδοϊμπεριαλιστική σύγκρουση, με
ότι αυτό συνεπάγεται για τον Ελληνικό λαό.
Συμφέρον και καθήκον μας είναι να αντιταχθούμε σε αυτήν την πολιτική να αγωνιστούμε απαιτώντας:
 Να κλείσουν όλες οι Ευρωατλαντικές
βάσεις και τα στρατηγεία.
 Καμιά συμμετοχή καμία εμπλοκή στους
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.
 Επιστροφή στη Χώρα όλων των μέσων και
του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που
συμμετέχουν σε αποστολές στο εξωτερικό.
Εχθροί μας δεν είναι οι γείτονες λαοί.

Ω

μή και απροκάλυπτη κοροϊδία για το
λαό που ματώνει καθημερινά για τα
κέρδη του κεφαλαίου αποτελεί η φιέστα, που
έστησε την Τετάρτη 27/2 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
και προσωπικά ο πρωθυπουργός, Αλ. Τσίπρας,
για να εμφανίσει τους εφοπλιστές ως
«κοινωνικά ευαίσθητους» και «αρωγούς» της...
δίκαιης ανάπτυξης, επειδή ως «μεγάλοι πατριώτες» δέχτηκαν να υπογράψουν «συνυποσχετικό» με την κυβέρνηση, το οποίο προβλέπει
ότι θα προσφέρουν ετησίως «το 10% των εισαγόμενων μερισμάτων των φυσικών προσώπων»
στον προϋπολογισμό της χώρας.
Ανάλογο «συνυποσχετικό» είχαν υπογράψει
οι εφοπλιστές και με τη συγκυβέρνηση ΝΔ ΠΑΣΟΚ, το οποίο προέβλεπε ότι την τριετία
2014 - 2016 οι εφοπλιστές θα κατέβαλλαν 420
εκατ. ευρώ, που επίσης συνοδεύτηκε με τις
ανάλογες τυμπανοκρουσίες. Το 2017 το

τους εφοπλιστές σε περίπου... 20 ευρώ τη μέρα
ανά μονάδα πλοίου. Ωστόσο, ουδέποτε έγινε
Προκαλούν το λαό με τα
γνωστό αν τελικά οι εφοπλιστές κατέβαλαν ακόεθελοντικά φιλοδωρήματα
μα και αυτό το εικοσάρικο.
«συνυποσχετικό» παρατάθηκε, ενώ τώρα υποΌλα αυτά την ώρα που η αξία του στόλου
γράφεται καινούργιο, το οποίο θα είναι «επ' των Ελλήνων εφοπλιστών, που αριθμεί περίπου
αόριστο».
5.000 πλοία, υπολογίζεται στα 105,22 δισ. δοΕίναι χαρακτηριστικό ότι το «συνυπο- λάρια (μόνο πέρυσι αυξήθηκε κατά 5 δισ.!),
σχετικό» των 420 εκατ. ευρώ αντιστοιχούσε για αφού οι «εθνικοί ευεργέτες» της ΕΕΕ, με την
αβάντα και της σημερινής κυβέρνησης, ξηλώνουν παραπέρα τα εργασιακά δικαιώματα των
ναυτεργατών, προσπαθούν να επεκτείνουν τη
μαύρη ανασφάλιστη εργασία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, αρνούνται να υπογράψουν ΣΣΕ
από το 2010, απολαμβάνουν επιδοτήσεις «ζεστό» χρήμα με τη σέσουλα, απίθανα προνόμια και πάνω από 50 φοροαπαλλαγές, ακόμα
και αφορολόγητο πετρέλαιο την ώρα που ο λαός
ξεπαγιάζει.
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΣ-ΝΑΤ
Σε αυτά περιλαμβάνοντα η παραπέρα αυξήσεις εισφορών στους
σημερινούς ασφαλισμένους, η μείωση της φορολογικής κλίμακας από
9.000 σε 5.600, η αφαίρεση των οικογενειακών επιδομάτων και του
ΕΚΑΣ. Καθήκον λοιπόν του λαϊκού κινήματος συνταξιούχων και εργαζομένων είναι να εντείνουν την δράση τους για να αποκρούσουν και
να ακυρώσουμε τα σχεδία τους.
Νομίζουμε ότι στους συνταξιούχους πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι
η βελτίωση την ζωής μας δεν πρόκειται να προκύψει ούτε από την
σημερινή κυβέρνηση άλλα ούτε και από οποιανδήποτε κυβέρνηση
που υπόσχεται την διαχείριση της βαρβαρότητας του συστήματος και
την συμμετοχή της χώρας μας σε λυκοσυμμαχίες του κεφαλαίου.
Συνάδελφοι
Το διάστημα που εξετάζουμε πολλοί συνάδελφοι συμμετείχαν στις
κινητοποιήσεις που έδωσε το συνταξιουχικό κίνημα και το εργατικό
κίνημα ξεπερνώντας την προπαγάνδα κυβέρνησης και ΜΜΕ ότι τίποτα δεν γίνεται και πάλεψαν την αντισυνταξιουχική – αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης
Καθημερινά όλο αυτό το διάστημα το σωματείο μας έδωσε την
μάχη συνεργαζόμενο με τις άλλες συνταξιουχικές δυνάμεις που συμμετέχουν στη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα συνταξιούχων [ΣΕΑ]
αλλά και δίπλα στο εργατικό λαϊκό κίνημα προκειμένου να ανταποκριθεί στις σημερινές ανάγκες και να ανατρέψει την αντιλαϊκή αντισυνταξιουχική πολιτική της κυβέρνησης που μας τσάκισε την ζωή.
Η συμμετοχή στην δράση των συναδέλφων ήταν αυτή που αντιμετώπισε την προπαγάνδα από πλευράς κυβέρνησης ότι τίποτα δεν
γίνεται καθώς και τον αυταρχισμό που εκδηλώθηκε με την επίθεση με
Τα ΜΑΤ και τα χημικά. Έκανε φανερό ότι οι συνταξιούχοι δεν πρόκειται να συμβιβαστούν με την σημερινή πραγματικότητα και δεν πρόκειται να την αποδεχτούν.
Σε αυτές τις μαζικές κινητοποιήσεις μαζί με τους συνάδελφους του
ΝΑΤ χιλιάδες συνταξιούχοι όλων των κλάδων δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα πήραν μέρος μαζικά μαχητικά δίνοντας απάντηση στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης δηλώνοντας ότι δεν θα σταματήσουν να
αγωνίζονται άλλα και ούτε πρόκειται να νομιμοποιήσουν ότι μας έχει
αφαιρέσει.
Με αυτή την πορεία και δράση καταφέραμε την επιστροφή των
αναδρομικών από τις παράνομες παρακρατήσεις που έκανε η κυβέρνηση για την υγεία την στιγμή που οι συμβιβασμένες δυνάμεις όπως
ΑΓΣΣ, ΔΙΚΤΥΑ και σωματεία όπως ΠΕΣΜΕΝ και ΠΣΣ κατωτέρων
πληρωμάτων καλλιεργούσαν στους συνταξιούχους αυταπάτες ότι με
προσφυγές στα δικαστήρια και τα συμβούλια επικρατείας θα λυθούν
τα προβλήματα.
Ταυτόχρονα με τους αγώνες μας δώσαμε απάντηση στους προεκλογικούς ελιγμούς της κυβέρνησης όποια πρόβαλε την μη περικοπή
της «ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ» για τους παλαιούς συνταξιούχους
καθώς και τη μερική περικοπή για τους συναδέλφους που βγήκαν έως
το 2019 με τις τεράστιες μειώσεις που επιφέρει στους νέους συνταξιούχους όπως και την αύξηση του κατώτατου βασικού μισθού σαν
φιλεργατική πολιτική την ίδια στιγμή που διατηρεί όλες τις προηγούμενες περικοπές, τον νόμο Κατρουκαλου, τον νόμο της ΝΔ του Βρούτση που απαγορεύει την συλλογική διαπραγμάτευση του βασικού
μισθού.
Οι αγώνες και η δράση που αναπτύχτηκε έχουν φέρει αυτά τα
θετικά αποτελέσματα που θα ήταν ακόμα πολύ διαφορετικά αν οι
συνταξιούχοι έπαιρναν πιο αποφασιστικά και μαζικά στους αγώνες που αναπτύχτηκαν.
Σωστά υποδείξαμε στους συναδέλφους τι σημαίνει να κάνεις αίτηση, και στην συνέχεια αγωγές, αναδείξαμε την σημασία του αγώνα
και σωστά δεν προγκίσαμε όσους επέμεναν να εξακολουθήσουν τον
δρόμο των αγωγών, απαιτώντας ταυτόχρονα από την κυβέρνηση να
αποδώσει σε όλους ότι παράνομα είχε παρακρατήσει δίχως αγωγές
και δικαστήρια, όπως έκανε και με την παράνομη παρακράτηση για
την υγεία. Η τακτική αυτή είχε σαν αποτέλεσμα να γίνουν νέες εγγραφές μελών στο σωματείο μας.

Ταυτόχρονα προβάλαμε την αναγκαιότητα της κοινής δράσης του
συνταξιουχικού με το εργατικό, λαϊκό κίνημα παίρνονται μέρος στις
κινητοποιήσεις των συναδέλφων ναυτεργατών.
Συνάδελφοι
Συγκεκριμένα το διάστημα που εξετάζουμε συνδιοργανώσαμε και
συμμετείχαμε στις παρακάτω δραστηριότητες.
 Σε δυο Παναττικές συγκεντρώσεις και πορείες, στο υπουργείο εργασίας της 15/5 και στο υπουργείο υγείας 4/10.
 Μια πανελλαδική συγκέντρωση από Θεσσαλία και νότια τις
19/6 με πορεία στην Βουλή.
 Δυο πανελλαδικές συγκεντρώσεις και πορείες η μια επίσης
στην Βουλή και η δεύτερη στο γραφείο του πρωθυπουργού.
Στις συγκεντρώσεις αυτές παραδώσαμε υπομνήματα με τα αιτήματα στους αρμόδιους υπουργούς και τα πολιτικά κόμματα πλην χρυσής Αυγής με την απαίτηση της ικανοποίησης τους. Εκκρεμεί η συνάντηση με τον πρωθυπουργό ο οποίος δεν ήταν την ημέρα εκεί και
υποσχέθηκε ο εκπρόσωπος του να μας κλίσει νέα συνάντηση, που
όπως όλες οι ψεύτικες υποσχέσεις της κυβέρνησης στο ελληνικό λαό
έχει πάει και αυτή στις καλένδες.
Στις Συγκεντρώσεις αυτές συμμετείχε ένας μεγάλος αριθμός συνταξιούχων όλων των κλάδων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που
εκτιμάτε ότι κυμάνθηκαν από 5.000 στις Παναττικές έως και περίπου
15.000 στις πανελλαδικές. Σημαντικός ήταν και ο αριθμός των συνταξιούχων ναυτεργατών που συμμετείχε σε αυτές και χωρίς να είναι
δυνατόν να υπολογιστούν γιατί πολλοί ήρθαν με τις συνοικίες μπορούμε να τους υπολογίζουμε πάνω από 100 συναδέλφους.

Μαζικό το μπλόκ των συνταξιούχων ναυτεργατών
Ο αριθμός των συμμετασχόντων σε αυτές τις κινητοποιήσεις
παίρνοντας υπόψη και την γενικότερη κατάσταση μπορεί να κριθή
ικανοποιητικός, όμως δεν πρέπει να μας ικανοποιεί μια και δεν ανταποκρίνεται στα προβλήματα και τις ανάγκες του αγώνα που επιβάλλεται
από την πολιτική των κυβερνήσεων προκειμένου να την ανατρέψουμε.
Από αυτό πηγάζει και η ανάγκη και οι ευθύνες μας να εντείνουμε
την πρόσφορα και δράση μας για ενίσχυση του σωματείου για μαζικότερη συμμετοχή συναδέλφων στην δράση. Κανένας δεν απαλλάσσεται από αυτό και με την ευκαιρία του καινούργιου χρόνου να οργανώσουμε καλύτερα τις προσπάθειες μας.
Στην κατεύθυνση της μαζικοποίησης των συγκεντρώσεων και των
άλλων κινητοποιήσεων μοιράστηκαν ανακοινώσεις, έγινε αφισοκόλληση, πήραμε μέρος σε κοινές δράσεις με τα σωματεία του ΙΚΑ στον
Πειραιά, έγινε τηλεφωνική ενημέρωση με αδυναμία όμως που πρέπει
να αναφερθεί ότι δεν έχουμε καταφέρει να δραστηριοποιείται σε αυτή
την κατεύθυνση ικανοποιητικός αριθμός μελών και περιορίζεται σε
λίγα μέλη.
Επίσης είχαμε Συμμετοχή σε οργανωτικές συσκέψεις και παρεμβάσεις σε υπουργεία, ΠΝΟ, ΓΣΕΕ, για την καλύτερη οργάνωση των
αγώνων του ταξικού κινήματος, για συμμετοχή στα κλιμάκια περιφρούρησης της απεργίας των ναυτεργατών τις 18/4 και 1/5 και 3-4/6
καθώς και στις κινητοποιήσεις στα γραφεία των εφοπλιστικών ενώσεων για υπογραφεί Σ. Συμβάσεων. Επίσης έκτος των στενών συνταξοιουχικών κινητοποιήσεων συμμετείχαμε και σε πολλές εργατικές κινητοποιήσεις άλλα και εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τους δολοφονημένους στην κοκκινιά, στο σκοπευτήριο της Καισαριανής, στο πολυτεχνείο άλλα και σε εκδηλώσεις για την ειρήνη, την αλληλεγγύη καθώς
και για την απόκρουση της φασιστικής δολοφονικής οργάνωσης της
Χρυσής Αυγής.
(Συνέχεια στη σελίδα 6)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΣ -ΝΑΤ
(Συνέχεια από την σελίδα 5)
Βοηθήσαμε στον βαθμό των δυνατοτήτων μας αρκετούς συναδέλφους στα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν από την πολίτικη που εφαρμόζουν τα ασφαλιστικά ταμεία.
Συνεχίσαμε να εκδίδουμε και να αποστέλλουμε το τρίμηνο ενημερωτικό
δελτίο στα ταμειακά εν τάξει μέλη του σωματείου και πιστεύουμε ότι πρέπει να
γίνει παραπέρα προσπάθεια βελτίωσής του στην κατεύθυνση της καλύτερης
επαφής και ενημέρωσης.
Βασικό καθοριστικό στοιχείο της παραπέρα πορείας και δράσης μας
θα είναι η δημιουργία ενός μαζικού συνταξιουχικού κινήματος που θα
παλεύει δίπλα στο εργατικό λαϊκό κίνημα.
Στη κατεύθυνση αύτη πρέπει ξεπερνώντας προβλήματα και αδυναμίες μας
να δώσουμε πιο αποφασιστικά την μάχη για ανασύνταξη του κινήματος, για
μαζικοποίηση για μεγαλύτερη συμμετοχή στην δράση.
Πρέπει να αξιοποιήσουμε και άλλους συναδέλφους που έχουν διάθεση
για δουλειά σε διαφορές χρεώσεις και δράσεις, να δούμε και άλλες μορφές
που σχετίζονται με τον πολιτισμό και την διασκέδαση ενισχύονται με αυτό τον
τρόπο το δέσιμο των μελών μας.
Παρά το γεγονός ότι τον προηγούμενο χρόνο είχαμε μια αύξηση των νέων
εγγραφών σε σχέση με προηγούμενο χρόνο πρέπει να έχουμε σταθερά πρόγραμμα εγράφης νέων μελών παίρνοντας υπόψη ότι τα 3 τελευταία χρόνια ο
αριθμός των νέων συνταξιούχων συνεχώς μειώνεται και λόγο των προϋποθέσεων που καθορίζουν οι νέοι νόμοι για την συνταξιοδότηση άλλα και λόγο της
συνεχής μείωσης των θέσεων απασχόλησης.

Φτάνει πια!
ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΤΑΞΙΚΑ
ΟΧΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΑ !!!
Η αποφασιστική κινητοποίηση των ταξικών
δυνάμεων του ΠΑΜΕ, ακύρωσε τη μαφιόζικη
μεθόδευση των εργατοπατέρων της ΓΣΕΕ να
στήσουν ένα «συνέδριο» παρωδία με μπράβους,
νόθους και εργοδότες και με προαποφασισμένο
αποτέλεσμα, για την ενίσχυση του εργοδοτικούκυβερνητικού συνδικαλισμού, των ανθρώπων
δηλαδή του κεφαλαίου και των κυβερνήσεών του
μέσα στα συνδικάτα.
Σήμερα υπάρχουν οι προϋποθέσεις να γίνει
κατανοητό από περισσότερους εργαζόμενους ότι
χωρίς οργάνωση της πάλης και σύγκρουση δεν
μπορεί να αλλάξει η νοσηρή κατάσταση στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα.

Άποψη από τη Γ.Σ. της ΠΕΣ-ΝΑΤ, 15 Μάρτη 2019

Συνάδελφοι, η χρονιά αυτή υπενθυμίζουμε είναι και χρονιά αρχαιρεσιών για το σωματείο μας, πρέπει να ενταθεί η προσπάθεια για την όσο
το δυνατόν μεγαλύτερης συμμετοχής των συναδέλφων.
ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΛΗΣ
 Καμία ανοχή στα μέτρα της κυβέρνησης με τις αυταπάτες τον εφησυχασμό.
Να παλέψουμε την αδιάφορα την απογοήτευση.
 Δεν συμβιβαζόμαστε με επιδόματα και μερίσματα, δεν πληρώναμε μια ζωή
για αυτά, απαιτούμε συντάξεις υγεία και κοινωνικά δικαιώματα ώστε να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια.
 Αντιπαλεύουμε την εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, τους κινδύνους του πολέμου στην περιοχή μας που σχεδιάζουν επεμβάσεις και επαναχάραξη συνόρων. Απαιτούμε την άμεση επιστροφή στην
χώρα μας όλων των στρατιωτικών δυνάμεων που βρίσκονται και εξυπηρετούν
ξένα συμφέροντα.
 Διεκδικούμε τα αιτήματά μας με βάση τις πραγματικές ανάγκες διεκδικούμε
την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου την επιστροφή ότι μας έχει αφαιρεθεί, την επαναφορά της 13ης και14ης σύνταξης.
 Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών αντιλαϊκών, και φορομπηχτικών
νόμων.
 Απαιτούμε την παροχή δημόσιας καθολικής δωρεάν υγείες χωρίς προϋποθέσεις και την ενίσχυση των υποδομών σε προσωπικό και υλικά.
 Διεκδικούμε ότι μας έχει αφαιρεθεί, δεν το χρωστάμε σε κανένα παλεύουμε
και διεκδικούμε όλο τον πλούτο που έχουμε παράξει.
 Σε αυτόν τον δρόμο θα συνεχίσουμε με συνέπεια μέχρι την κατάργηση
ανθρώπου από άνθρωπο.
Με τη μαζική και αγωνιστική δράση μπορούμε να κερδίσουμε.

Χρειάζεται να σπάσει το απόστημα στον κλάδο
των ναυτεργατών και στην ΠΝΟ, που έχει δημιουργηθεί με νόθες αρχαιρεσίες σε εργοδοτικά
σωματεία με εφοπλιστές, στελέχη επιχειρήσεων.
Έχει καταγγελθεί εδώ και δεκαετίες η νοθεία
στις αρχαιρεσίες της ένωσης πλοιάρχων
(ΠΕΠΕΝ) κ.ά., που γίνεται με την μαζική αποστολή ταχυδρόμηση επιστολικής ψήφου από τα
τσιράκια των εφοπλιστών. Η διοίκηση της ΠΕΠΕΝ δεν καταθέτει κατάλογο ψηφισάντων στο
Πρωτοδικείο Πειραιά, ούτε στο Ε.Κ. Πειραιά,
αλλά εκλέγει αντιπροσώπους για τη ΓΣΕΕ από
την ΠΝΟ !
Στο εργοδοτικό σωματείο-σφραγίδα ναυτών
M/S. μέλος της ΠΝΟ, καθ’ όλη τη διάρκεια της
ψηφοφορίας (4/3 - 20/4 του 2015) ψήφισαν ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΑ ΜΟΝΟ τρεις (3) και άλλοι 153 με
επιστολική ψήφο...
Μέσα από αυτές τις νόθες αρχαιρεσίες εκλέχτηκε ο 85χρονος Γιάννης Χαλάς ως γ.γ. στο συνέδριο
της ΠΝΟ το Νοέμβρη του 2017.
Στην ίδια ρότα και η τυχοδιωκτική ομάδα του
Α. Νταλακογιώργη στην ένωση ναυτών (ΠΕΝΕΝ),
όπου στις τελευταίες αρχαιρεσίες, που έληξαν στις
12/2/2019, από τα 1.642 οικονομικά εντάξει μέλη
ψήφισαν 1.607 μέλη, σπάζοντας όλα τα προηγούμενα ρεκόρ συμμετοχής 97,86% και νοθείας που
είχε η παρασιτική ομάδα του!
Ανάλογη κατάσταση επικρατεί και στις
συνταξιουχικές συνδικαλιστικές οργανώσεις των
ναυτεργατών με την ΠΟΣΣΑΕΝ να πατρονάρεται
από την εφοπλιστόδουλη ηγετική ομάδα της ΠΝΟ
και τον ΠΣΣΝΑΤ να κατευθύνεται από την οπορτουνιστική ομάδα του Νταλακογιώργου.
Η πρόταση νόμου, που κατέθεσε 26/2 στη
Βουλή η Κ.Ο. του ΚΚΕ, για την αλλαγή του
αντεργατικού νομοθετικού πλαισίου που αφορά τις ναυτεργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία και
χρειάζεται να γίνει στόχος πάλης του ναυτεργατικού κινήματος.

