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ΥΠΟΤΑΓΗ και ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ...
ή ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ και ΑΝΑΤΡΟΠΗ;

Τ

Πανελλαδική κινητοποίηση
των συνταξιούχων για:
ΦΑΡΜΑΚΑ - ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ

ην τελευταία διετία οι κυβερνήσεις ανεξάρτητα από το
Με συγκεντρώσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις της
χρώμα των κομμάτων που τις απαρτίζουν, με πρόσχημα χώρας, που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 12 Ιούλη
την «κρίση» πήραν μέτρα για το «ξεπέρασμά της», που 2012, από τις Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώέσπρωξαν την εργατική τάξη, την φτωχή αγροτιά, τους μικρομε- σεις ΙΚΑ - ΕΛΤΑ - ∆ΗΜΟΣΙΟΥ - ΟΣΕ - ΟΑΕΕ - ΠΕΣ-ΝΑΤ
σαίους ΕΒΕ, τους συνταξιούχους σε βίαιη φτωχοποίηση, που - ΟΤΑ, συνέχισαν την αγωνιστική τους πορεία οι απόαγγίζει τα όρια της εξαθλίωσης.
μαχοι της δουλειάς, που βιώνουν την εξαθλίωση και
Μέτρα όπως ονομαστική μείωση μισθών και συντάξεων, βλέπουν τη ζωή τους να μπαίνει σε κίνδυνο.
που κατά περίπτωση φτάνει και το 40%, δραματική μείωση στις
Στην Αθήνα πορεύτηκαν μέσα στον καύσωνα προς
παροχές υγείας, φάρμακα, περίθαλψη, προνοιακά επιδόματα το υπουργείο Υγείας, όπου αντιπροσωπεία συναντήκ.λπ.
θηκε με τον ΓΓ του υπουργείου, ο οποίος υπεραμύνθηΜετά έχουμε μείωση του αφορολόγητου, που συνεπάγεται κε της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης, την οποίδιπλασιασμό της άμεσης φορολόγησης, αύξηση ΦΠΑ, κυριολε- α χαρακτήρισε ...σωστή!
κτικά φοροεπιδρομή και με το κόλπο των τεκμαρτών εισοδημάΤα αιτήματα που έθεσε η αντιπροσωπεία είναι:
των όπου καλούμαστε να πληρώσουμε φόρο για εισόδημα που
δεν έχουμε.
 Πλήρη και επαρκή χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ, των αΠαράλληλα συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση των προνομί- σφαλιστικών ταμείων, των κέντρων υγείας και των ιδρυμάων και φοροαπαλλαγών των μονοπωλιακών ομίλων, βιομηχά- των πρόνοιας, από τον κρατικό προϋπολογισμό.
νων και εφοπλιστών.
 Επιστροφή από το κράτος των αποθεματικών που χάθηΜε τις προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης κα- καν από το πρόσφατο κούρεμα.
τέρρευσαν οι όποιες ψευδαισθήσεις και αυταπάτες, που ενδεχο-  Αποπληρωμή όλων των χρωστούμενων από το κράτος
μένως να είχαμε για κάποια βελτίωση της κατάστασης.
για φάρμακα, ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις, υγειοΠρογραμματικές δηλώσεις
νομικά υλικά, τρόφιμα για νοσοκοπου στο επίκεντρό τους είναι οι
μεία, και άλλα ιδρύματα, των φαρΈντονη ήταν η συμμετοχή της ΠΕΣ-ΝΑΤ στην πανσυνταξιουαντιδραστικές αναδιαρθρώσεις
μακοποιών και των γιατρών.
χική κινητοποίηση, την Πέμπτη 12 Ιούλη 2012, στην Αθήνα
σε εργασιακά και ασφαλιστικό.
 Η κρατική χρηματοδότηση για
Προβλέπουν ανταγωνιστικότην υγεία – πρόνοια – φάρμακο
τητα, περαιτέρω δηλαδή μείωση
να είναι σε απόλυτη προτεραιότητου λεγόμενου «εργατικού κότα έναντι οποιασδήποτε υποχρέστους», ανακεφαλαιοποίηση
ωσης που απορρέει από την δατων τραπεζών, που σημαίνει κι
νειακή σύμβαση.
άλλο ζεστό χρήμα για τους κε Εξασφάλιση με ευθύνη του κράφαλαιοκράτες κ.λπ.
τους της έγκαιρης και επαρκούς
Για τους συνταξιούχους, την
τροφοδοσίας σε όλα τα φάρμακα.
εργατική τάξη, τον εργαζόμενο

Κρατική χρηματοδότηση για
λαό υπάρχουν μόνο χαράτσια
δωρεάν
διάθεση των ειδικών φαρκαι φόροι. Επομένως δεν υπάρμάκων
και
των φαρμάκων για τις
χει κανένα περιθώριο αναμονής,
συνοδούς νόσους, τα συμπληρώκαμιά αυταπάτη, καμιά συναίνεση σε πολιτικές που τσακίζουν
τη ζωή μας. ∆εν θα γίνουμε συνένοχοι στη σφαγή μας. Έτσι ματα διατροφής, το υγειονομικό και αναλώσιμο υλικό από
στο ερώτημα της επικεφαλίδας απαντάμε: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ τα δημόσια νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας και τις μονάδες
του ΕΟΠΥΥ, στους χρόνια πάσχοντες και στα ΑμΕΑ.
και ΑΝΑΤΡΟΠΗ.
 Κρατική χρηματοδότηση για δωρεάν διάθεση των φαρμάΝα συναντηθούμε στους δρόμους του αγώνα με τις ορατές κων με προτεραιότητα στους ανέργους ανασφάλιστους
ταξικές δυνάμεις, που δεν προσκύνησαν μνημόνια και αφεντικά. Έλληνες και μετανάστες, χαμηλοσυνταξιούχους, στους
Να οργανωθούμε παντού και αγώνας στη γειτονιά, στο καράβι, φτωχούς αγρότες και στους αυτοαπασχολούμενους που
στο εργοστάσιο, στο χωράφι, από κοινού με τα ταξικά σωματεία έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους.
και τις Λαϊκές Επιτροπές Αγώνα για το δικαίωμά μας στη ζωή.
 Άμεση αποπληρωμή από τον ΕΟΠΥΥ των δαπανών που
∆εν μπορεί να δεχτούμε να είμαστε εκείνη η γενιά που θα πλήρωσαν οι ασφαλισμένοι, τα ΑμΕΑ σε φάρμακα και άλλο
κληροδοτήσει στις επόμενες συνθήκες χειρότερες από αυτές υγειονομικό και αναλώσιμο υλικό την περίοδο της άρσης τη
που βρήκαμε. ∆εν μπορεί να δεχτούμε την ανατροπή όσων πίστωσης των φαρμακοποιών προς τον ΕΟΠΥΥ και τα
προγραμματίσαμε μια ζωή στους ωκεανούς για τα γεράματά άλλα ασφαλιστικά ταμεία.
μας.
 Συμψηφισμό των χρεών ανάμεσα στο δημόσιο στους
Συντονίζουμε τον βηματισμό μας με το ταξικό συνδικαλιστικό
φαρμακοποιούς και τους αυτοαπασχολούμενους γιατρούς.
κίνημα και κάνουμε το παν για τα συμφέροντα της τάξης μας.
Στην εξουσία και τις κυβερνήσεις της πλουτοκρατίας ας υποΠάνω σ’ αυτό το διεκδικητικό πλαίσιο καλούμε
σχεθούμε ότι θα μας βρίσκουν απέναντί τους. Να χάσουν τον
τους φαρμακοποιούς και τους γιατρούς σε κοινό
ύπνο τους μέχρι που οργανωμένοι και δυνατοί πάρουμε αυτά
αγώνα με τους συνταξιούχους και τους εργαζόμεπου δικαιούμαστε.
νους για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία.

Στόχοι πάλης
για το Φορολογικό

ΒΟΥΛΙΑΖΟΥΝ ΤΟ ΝΑΤ ΟΙ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ
ΚΑΤΕΔΑΦΙΖΟΥΝ ΤΟ ΙΚΑ ΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΕΣ
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εκατομμύρια ευρώ
έλλειμμα θα εμφανίσει το 2012 ο προϋπολογισμός του ΝΑΤ (έσοδα 1,282
δισ. ευρώ και έξοδα 1,296 δισ.
ευρώ), το οποίο, με βάση την
απόφαση του υπουργού, πρέπει να καλυφθεί από τα ταμειακά διαθέσιμα του Ταμείου…,
που με το «κούρεμα» του
περασμένου Μάρτη μειώθηκαν
από 15.339.828 ευρώ σε 4,6
εκατ. ευρώ, ποσοστό
69,42%...!
Συνεπώς το ΝΑΤ δεν είναι
σε θέση να καλύψει τη νέα
«τρύπα» των 14 εκατ. ευρώ
που εμφάνισε επιπλέον ο προϋπολογισμός του 2012 μετά
την έγκρισή του από το υπουργείο Εργασίας.
Ελλείμματα εμφανίζουν και
οι προϋπολογισμοί των άλλων
ασφαλιστικών Ταμείων των
ναυτεργατών:

 Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (-1 εκατ. ευρώ,
με έσοδα 1,6 εκατ. ευρώ και
έξοδα 2,6 εκατ. ευρώ).

 Πρόνοιας Κατώτερων Πλη-

ρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού
(- 40.198 ευρώ, με έσοδα
11,963 εκατ. ευρώ και έξοδα
12 εκατ. ευρώ) και

 Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (-11.210
ευρώ ή έσοδα 10,681 εκατ.
ευρώ και έξοδα 10,692 εκατ.
ευρώ).
Να σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμός πριν σταλεί στο
υπουργείο Εργασίας ενισχύθηκε με 75 εκατ. Ευρώ από το
ΚΑΑΝ (Κεφάλαιο Ασφάλισης
Ασθένειας Ναυτικών) ενώ περικόπηκαν κατά 98 εκατ. ευρώ
οι δαπάνες του ΝΑΤ για την
καταβολή των συντάξεων.
Συνολικά το 2012 το ΝΑΤ
δέχθηκε από τον κρατικό προϋπολογισμό μειωμένη επιχορήγηση κατά 152 εκατ. ευρώ.

Σ

ε ανάλογη κατάσταση
κατάρρευσης έχουν φέρει οι κεφαλαιοκράτες το ΙΚΑ, όπου
σύμφωνα με τους μνημονιακούς νόμου μέχρι το
τέλος του 2012 θα πρέπει
να έχει ενταχθεί και το
ΝΑΤ.
Σύμφωνα με στοιχεία,
που είχε δώσει πρόσφατα
στη δημοσιότητα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων (ΠΟΣΕ)
ΙΚΑ, το έλλειμμα του Ιδρύματος στο τέλος του
χρόνου θα φτάσει τα 1,4
δισ. ευρώ,
Ταυτόχρονα, το σωρευτικό έλλειμμα του κλάδου
ασθενείας σε είδος (ο οποίος πέρασε στον ΕΟΠΥΥ
και στον οποίο έχει ενταχθεί και ο κλάδος υγειονομικής περίθαλψης του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ) προς τον
κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ,
υπολογίζεται στα 13,394
δισ. ευρώ.
Συγκεκριμένα:

Σ

ε κίνημα αντίστασης που μπορεί να φτάσει
σε μαζική άρνηση πληρωμών, καλούν με
κοινή ανακοίνωσή τους ΠΑΜΕ, ΠΑΣΕΒΕ, ΠΑΣΥ,
ΜΑΣ και ΟΓΕ στην οποία προβάλλουν το πλαίσιο
πάλης για τη φορολογία:

 Αύξηση του αφορολόγητου ορίου για το ζευγάρι
40.000 ευρώ το χρόνο και 5.000 για κάθε παιδί
για όλους τους μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες.

 Αναδρομική

κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος στο εισόδημα
μέχρι 40.000 για το ζευγάρι και 5.000 για κάθε
παιδί, καθώς και του ΕΕΤΗ∆Ε για την κύρια και
την πρώτη εξοχική κατοικία.

 Αναγνώριση των λογιστικών βιβλίων ως μοναδική πηγή προσδιορισμού εισοδήματος των επαγγελματοβιοτεχνών. Κατάργηση περαίωσης και κάθε είδους αντικειμενικών κριτηρίων. Αύξηση του
ορίου προσωποκράτησης για χρέη στο ∆ημόσιο
και ειδικά για τους αυτοαπασχολούμενους που
έχουν κλείσει την επιχείρησή τους και δεν έχουν
άλλα εισοδήματα. Πάγωμα των χρεών χωρίς προσαυξήσεις.

 Κάθε αύξηση της ανεργί-

ας κατά μία ποσοστιαία
μονάδα προκαλεί στο ΙΚΑ
απώλειες 450 εκατομμύρια
ευρώ. Σήμερα η ανεργία
έχει
σκαρφαλώσει
στο
22,6%!

 Ο ένας στους τρεις εργαζόμενους είναι ανασφάλιστος. ∆ηλαδή, το ΙΚΑ έχει
μειωμένα
έσοδα
κατά
33%, λόγω «μαύρης εργασίας».
 Συνολικά η εισφοροδιαφυγή, η εισφοροαπαλλαγή
και η εισφοροαποφυγή
των εργοδοτών φθάνουν
τα 6 δισ. ευρώ σε ετήσια
βάση!
 Τέλος,

οι βεβαιωμένες
ασφαλιστικές
εισφορές
που δεν έχουν εισπραχθεί
από το ΙΚΑ, φθάνουν τα
6,7 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η καθίζηση των εσόδων τόσο του ΝΑΤ όσο και
του ΙΚΑ είναι το συσσωρευμένο αποτέλεσμα των
αντεργατικών - αντιασφαλιστικών πολιτικών,
που εφαρμόζονται από όλες τις κυβερνήσεις του
κεφαλαίου και οι οποίες εντάθηκαν σε συνθήκες
καπιταλιστικής κρίσης.

 Κατάργηση

των έμμεσων φόρων, ΦΠΑ και ΕΦΚ
στο πετρέλαιο θέρμανσης και αγροτικής κίνησης
στα αγροτικά εφόδια, στα είδη διατροφής, εκπαίδευσης, Υγείας και στα οικιακά τιμολόγια ενέργειας, ύδρευσης και τηλεπικοινωνίας.

 Κατάργηση

των φόρων και τελών για ∆ήμο και

ΕΡΤ.

 Απαγόρευση

διά νόμου κάθε πλειστηριασμού
κύριας και δευτερεύουσας κατοικίας και αγροτικής εκμετάλλευσης με σημερινά αντικειμενικά
κριτήρια αξίας 300.000 ευρώ και μέχρι 150 τμ για
τη λαϊκή τετραμελή οικογένεια.

 Να φορολογηθεί το μεγάλο κεφάλαιο με συντελεστή 45% σε διανεμόμενα και αδιανέμητα κέρδη.
 Να καταργηθούν τα αφορολόγητα αποθεματικά
και οι «αναπτυξιακές» φοροελαφρύνσεις για το
μεγάλο κεφάλαιο.
 Να

καταργηθεί το ειδικό φορολογικό καθεστώς
για τους εφοπλιστές.

Απόσπασμα από την ομιλία
του Προέδρου της ΠΕΣ-ΝΑΤ στη
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 4 ΑΠΡΙΛΗ 2012

Από αυτή τη συγκέντρωση καταδικάζουμε την
απαράδεκτη στάση ορισμένων εκπροσώπων στο
Δ.Σ. του ΝΑΤ, όπως του αντιπροσώπου της
ένωσης πλοιάρχων, του αντιπροσώπου των συνταξιούχων Μελέτη (που διορίστηκε από τον Διαμαντίδη, χωρίς να προταθεί από κανένα συνταξιοδοτικό
σωματείο) και τον εκπρόσωπο των εργαζομένων
στο ΝΑΤ Δαούση συνδικαλιστικό στέλεχος της
αυτόνομης παρέμβασης του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ. Οι παραπάνω ψήφισαν υπέρ της περικοπής του 7% στις
συντάξεις και την περικοπή κατά 75 εκατομμύρια
από το ταμείο ασθένειας και ανεργίας, καταδικάζοντας σε έσχατη φτώχια την ναυτεργατική οικογένεια, την υποβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και των επιδομάτων ανεργίας – ασθένειας.
Κυβερνητικοί παράγοντες εργοδοτικοί εκπρόσωποι σε ναυτεργατικά σωματεία και ασφαλιστικά
ταμεία καθώς και τα ΜΜΕ, προσπαθούν να αποκρύψουν τα πραγματικά αίτια της χρεοκοπίας του
ΝΑΤ. Προσπαθούν να πείσουν την κοινή γνώμη και
τους ναυτεργάτες ότι υπαίτιοι για την χρεοκοπία
είναι οι επαναπατρισθέντες πολιτικοί πρόσφυγες και
όχι η φιλοεφοπλιστική πολιτική που εφάρμοσαν όλα
τα προηγούμενα χρόνια.
Αν εννοούν τα ηρωικά στελέχη της Ο.Ε.Ν.Ο που
πολέμησαν την περίοδο της κατοχής τον φασισμό με
κύριο σύνθημα «τα πλοία εν κινήσει». Αν εννοούν
τους πάνω από 10.000 ναυτεργάτες που είχαν ενταχθεί στην δύναμη της ΟΕΝΟ, που 2.500 χάθηκαν
στον αγώνα κατά των φασιστών και των συμμάχων
τους ενώ όσοι επέζησαν είχαν σαν αντάλλαγμα
για την προσφορά τους εκτελέσεις, φυλακίσεις και
εξορίες. Τους πληροφορούμε ότι σύμφωνα με
έγγραφη δήλωση του πρόεδρου του ΝΑΤ το 2002
μόνο 21 συνάδελφοι πολιτικοί πρόσφυγες συνταξιοδοτήθηκαν από το ΝΑΤ και σήμερα στην ζωή είναι
μόνο 2.
Τα παρακάτω στοιχεία αποδεικνύουν τις πραγματικές αιτίες της χρεοκοπίας του ΝΑΤ και του
ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ και το ποιοί ξεκοκάλισαν τα
Ταμεία. Στις αρχές του 1980 είχαμε 4.500 πλοία με
περίπου 85.000 ασφαλισμένους Έλληνες ναυτεργάτες και περίπου 30.000 ανασφαλίστους σύνολο
115.000.
Οι εγκριτικές πράξεις που ψήφισαν με βάση τον
αποικιοκρατικό νόμο 2687 του 1953 οι συνεχείς
μειώσεις των συνθέσεων που είναι πάνω από 12,
οδήγησαν στην αύξηση των ανασφάλιστων αλλοδαπών και την μείωση των ασφαλισμένων. Σήμερα
υπάρχουν μόνον 850 περίπου πλοία με Ελληνική
σημαία με 16.800 ασφαλισμένους και
60.000ανασφάλιστους.
Σήμερα έχουμε στο ΝΑΤ 72.000 συνταξιούχους
ναυτεργάτες και 220.000 ασφαλισμένους στον Ο.Ν.,
οι οποίοι έχουν καταβάλλει τις εισφορές τους στο
ταμείο και τα οποία έκαναν φτερά ενισχύοντας εφοπλιστές και βιομήχανους και ότι απόμεινε κουρεύτηκε με τα μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΣ-ΝΑΤ ΓΙΑ ΤΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Σ

ντας στην αντιπροσωπεία των
Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών
Οργανώσεων, προβάλλοντας
αιτήματα για λύση στα προβλήματα που ταλαιπωρούν και ξεζουμίζουν τους συνταξιούχους
για τα φάρμακα και γενικότερα
την Υγεία.
Τι μέρες πληρωμών των πετσοκομένων συντάξεων του ΝΑΤ
βρεθήκαμε στα καταστήματα της
Εμπορικής Τράπεζας του Πειραιά και άλλων ∆ήμων ενημερώνοντας τους συνταξιούχους για
τα προβλήματα και καλώντας
τους σε γενικό ξεσηκωμό με οργανωμένη ταξική πάλη ενάντια
στην αντιλαϊκή πολιτική.
Εκφράσαμε την έμπρακτη αλληλεγγύη μας στον ηρωϊκό αγώνα των απεργών χαλυβουργών
του ασπροπύργου, με τη συμμετοχή μας στις
διαδηλώσεις,
Ο Πρόεδρος της ΠΕΣ-ΝΑΤ, Γιώργος Βρανάς,
την
περιστο βήμα της συγκέντρωσης 4 Απρίλη 2012.
φρούρηση
και οικονομική ενίσχυσή
τους.
Στις 12 Ιούλη
είχαμε
έντονη συμμετοχή στην
συγκέντρωση
των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών
κάσαμε την προδοτική απόφαση Οργανώσεων στην Αθήνα και
της πλειοψηφίας της ΠΝΟ για συμμετείχαμε στην αντιπροσωαναστολή της απεργιακής κινητο- πεία που συναντήθηκε με τον
ποίησης των ναυτεργατών 19-20 Γ.Γ. του Υπουργείου Υγείας,
Μάρτη. Ταυτόχρονα αυτή η συ- όπου καταθέσαμε το υπόμνημα
γκέντρωση ήταν ο προπομπός με τα αιτήματά μας για τα Φάργια την επανάληψη της απεργια- μακα - Υγεία - Πρόνοια.
κής κινητοποίησης των ναυτερ- Στις 16 Ιούλη στείλαμε καταγγεγατών που έγινε 10-11 Απρίλη λία προς τον ΕΟΠΥΥ και το Υμε καθολική συμμετοχή.
πουργείο Υγείας για την απαίτηΤην 1η ΜΑΗ μέρα της εργατι- ση ορισμένων γιατρών να εικής τάξης συμμετείχαμε στην σπράττουν από τους ασφαλισμέ24ωρη απεργία, που κήρυξαν τα νους αντίτιμο επίσκεψης και ζηταξικά σωματεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕ- τάμε να μας απαντήσουν:
ΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ στο λι- 1. Tι μέτρα προτίθεσθε να πάρεμάνι του Πειραιά, μετά την απόρ- τε προκειμένου να σταματήσει
ριψη από την εργοδοτική- αυτή η απαράδεκτη αντιμετώπικυβερνητική πλειοψηφίας της ση των ασφαλισμένων.
ΠΝΟ της πρόταση που είχαν 2. Mε ποιόν τρόπο μπορούν να
καταθέσει για 24 πανελλαδική ενημερώνονται οι ασφαλισμένοι
απεργία.
αν ο Γιατρός έχει συμπληρώσει
Στις 23 του Μάη πραγματο- το πλαφόν του κατά την ημέρα
ποιήσαμε παράσταση διαμαρτυ- επίσκεψής τους.
ρίας στον ΕΟΠΥΥ συμμετέχο-

το διάστημα που πέρασε από το τελευταίο
Ενημερωτικό ∆ελτίο η Ένωσή
μας συνέχισε την δραστηριοποίησή της για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των συνταξιούχων ναυτεργατών με
τη συμμετοχή της σε πολύμορφες αγωνιστικές κινητοποιήσεις και με αιτήματα που
δημιουργούν προοπτική κατακτήσεων.
Στις 4 Απρίλη η ΠΕΣ-ΝΑΤ σε
συνεργασία με τα ταξικά σωματεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ ΠΕΕΜΑΓΕΝ διοργανώσαμε παναυτεργατική συγκέντρωση έξω
από τον Οίκο Ναύτου και στη
συνέχεια πραγματοποιήσαμε
μαζική πορεία μέχρι το Υπουργείο Ναυτιλίας στην Ακτή βασιλειάδη. Στη συγκέντρωση καταδι-

Συνάδελφοι, για να μπορέσει η Ένωσή μας να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά, χρειάζεται τη συμμετοχή στη
δράση και την οικονομική συνδρομή όλων των μελών.

Η Ε ΤΗ Σ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ρ Ο ΜΗ ΑΝ ΕΡ ΧΕΤ ΑΙ ΣΕ 1 5 Ε ΥΡ Ω .

Προετοιμάζουν το ξεπούλημα
της ακίνητης περιουσίας του ΝΑΤ

Την εκποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΝΑΤ προετοιμάζει η συγκυβέρνηση ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ.
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΝΑΤ,
κατατέθηκε εισήγηση από το υπουργείο
Εργασίας - το οποίο πλέον εποπτεύει το
Ταμείο των ναυτεργατών από την 1η Απρίλη - που προβλέπει τη διαχείριση της
ακίνητης περιουσίας του ΝΑΤ και την
αξιοποίησή της από ιδιωτικές εταιρείες.
Αν και η εισήγηση απορρίφθηκε κατά
πλειοψηφία από το Δ.Σ. του ΝΑΤ, όμως η
αρχή έγινε και το θέμα της
«αξιοποίησης», που πρακτικά σημαίνει
ξεπούλημα, το θέμα της ακίνητης περιουσίας του ΝΑΤ έχει τεθεί στο τραπέζι.
Το ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας του ΝΑΤ και των άλλων ασφαλιστικών Ταμείων εντάσσεται στα πλαίσια των
υποχρεώσεων που απορρέουν από τη δανειακή σύμβαση με την τρόικα, τα μνημονίων και τους εφαρμοστικούς νόμους
για να μαζέψουν 11,5 δισ. ευρώ το 2013 2014 και άλλα 5,5 δισ. ευρώ λοιπές υποχρεώσεις, σύνολο 16,5 δισ. Ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέρος της ακίνητης περιουσίας του ΝΑΤ, που έχει κτιστεί από το ξεζούμισμα και το αίμα των
ναυτεργατών μέσα στα καράβια είναι και
το Ναυτικό Νοσοκομείο (ΝΙΕΝ) στα Μελίσσια, το οποίο οι κυβερνήσεις των ΝΔ,
ΠΑΣΟΚ το άφησαν να ρημάξει για να
έρθει η σημερινή συγκυβέρνηση να το
βγάλει και στο σφυρί.
Το Ναυτικό Νοσοκομείο στα Μελίσσια Αττικής

Για το Ναυτικό Νοσοκομείο η ΠΕΣΝΑΤ και τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ έχουν καταθέσει επεξεργασμένη πρόταση που προβλέπει να
λειτουργήσει το νοσοκομείο ως πανεπιστημιακή κλινική, κλάδος για την πρόληψη και αντιμετώπιση των επαγγελματικών ασθενειών των ναυτεργατών, των
οικογενειών τους, των εργαζομένων, με
τη συμμετοχή και σύμπραξη των άλλων
δημόσιων ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η επίθεση στους απεργούς χαλυβουργούς
είναι πρόκληση για όλη την εργατική τάξη

Σ

ε βάθεμα της καταστολής
ΛΕΝΕ ΨΕΜΜΑΤΑ
απέναντι στο εργατικό
λαϊκό κίνημα και ιδιαίτερα απέ-  Λένε πως το δικαίωμα στη δουλειά
ναντι στους αγώνες όπου πρω- είναι ιερό. Μιλάνε για το δικαίωμα
τοστατούν οι ταξικές δυνάμεις, στη δουλειά οι θεματοφύλακες ενός
προχωράει η συγκυβέρνηση Ν∆ συστήματος άναρχου και σάπιου,
- ΠΑΣΟΚ - ∆ΗΜΑΡ, προκειμένου που πετάει εκατομμύρια ανθρώπους
να γονατίσει το λαό και να πε- εκτός παραγωγής. Ήδη οι άνεργοι
ράσει τα βάρβαρα αντιλαϊκά μέ- είναι 1.500.000 στην Ελλάδα.
τρα.
Αυτό το μήνυμα θέΑπό τη διαδήλωση συμπαράστασης του ΠΑΜΕ στους
απεργούς της Ελληνικής Χαλυβουργίας 20 Ιούλη 2012
λησε να στείλει με την
άγρια κατασταλτική επίθεσης των ΜΑΤ σε βάρος
των ηρωικών απεργών
της «Ελληνικής Χαλυβουργίας», την Παρασκευή 20 Ιούλη, επιστρατεύοντας
εισαγγελείς και πολυάριθμες
δυνάμεις της αστυνομίας, 7 διμοιρίες ΜΑΤκαι
δεκάδες ασφαλίτες, που
χρησιμοποίησαν βία, χημικά και  Λένε πως πρέπει να εφαρμοστεί ο
συλλήψεις για να προσφέρουν υπηνόμος. Ποιος νόμος; Αυτός που
ρεσίες στον μεγαλοβιομήχανο Μάβγάζει 9 στις 10 απεργίες παράνονεση και να χτυπήσουν έναν αγώνα
μες, αυτός που επιτρέπει στον ερ- σύμβολο της δύναμης της ταξικής
γοδότη να επιβάλλει εκ περιτροπής
οργάνωσης και αλληλεγγύης.
εργασία, με μισθό φιλοδώρημα,
Όμως το σχέδιο της τρομοκρατίαυτός που στερεί από την εργατική
ας δεν πέρασε! Η καταστολή βρήκε
οικογένεια την πρόσβαση σε στοιπάλι απέναντί της το βαρύ όπλο
χειώδεις υπηρεσίες Υγείας και Παιπου έχουν οι χαλυβουργοί: Τη βαδείας;
θιά και έμπρακτη αλληλεγγύη όλου
 Λένε πως η αδιαλλαξία δεν ωφετου εργαζόμενου λαού.
λεί, χρειάζεται διάλογος. Ξέρουν τι
Παρά την προσπάθεια καταστολένε. Θέλουν συνδικαλιστές και
λής από κυβέρνηση και εργοδοσία
κίνημα συνοδοιπόρους και όχι ταξιοι χαλυβουργοί παρέμειναν συσπεικούς αντιπάλους. Θέλουν ταξική
ρωμένοι έξω από την πύλη και είσυνεργασία, για να περπατάνε ανεδαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο να καμπόδιστα τα βάρβαρα μέτρα και όχι
ταφτάνει και να στέκεται στο πλευσυνδικάτα μαχητές για το δίκιο των
ρό τους πλήθος κόσμου.
εργαζομένων.
Αποκορύφωμα αποτέλεσε το μεγαλειώδες συλλαλητήριο το από-  Λένε πως οι εργατικοί αγώνες
γευμα της ίδιας ημέρας με χιλιάδες κλείνουν τα εργοστάσια. Ας απαεργατόκοσμο να εκφράζει με τη ντήσουν: Στις 600 επιχειρήσεις που
μαζική παρουσία του εκεί την αγω- έκλεισαν την τελευταία χρονιά στη
νιστική και αποφασιστική αλληλεγ- Β. Ελλάδα, πόσα ταξικά σωματεία
γύη στους απεργούς χαλυβουρ- υπήρχαν και πόσες απεργίες έκαναν
οι εργαζόμενοι σε αυτές; Αυτοί που
γούς.
Κινητοποιήσεις έγιναν με πρωτο- λένε πως οι αγώνες κλείνουν τα
βουλία του ΠΑΜΕ και τη ∆ευτέρα 23 εργοστάσια, είναι αυτοί που τη δεΙούλη στην Αθήνα και 42 πόλεις της καετία του '90 επιδοτούσαν τις επιχώρας καθώς και σε πολλές ξένες χειρήσεις που έκλειναν στην Ελλάχώρες μετά από κάλεσμα της Πα- δα για να μεταναστεύσουν στα Βαλγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομο- κάνια.
 Και κάτι τελευταίο: Κάτι καλόπαισπονδίας (ΠΣΟ).
δα,
τύπου Γεωργιάδη και ΣΚΑΪ, που
Η απεργία των χαλυβουργών
συνεχίζεται και πάει για τον 10 ανακαλύπτουν «μέτωπα» ανάμεσα
μήνα. Καμιά καμινάδα δεν κα- στο ΚΚΕ και τη «Χρυσή Αυγή» υπέρ
πνίζει στην «Ελληνική Χαλυ- των Χαλυβουργών. Είναι άθλιοι και
βουργία» Ασπροπύργου. Το μό- ψεύτες, γιατί οι «Χρυσαυγίτες» που
νο που καπνίζει εκεί μέσα είναι τώρα έβαλαν την προβιά του φιλερτο καμινέτο του κυλικείου που γατισμού, έκαναν ότι μπορούσαν
ψήνει καφέδες για τους διευθυ- για να εμποδίσουν την απεργία στα
ντάδες του Μάνεση και τους α- εργοστάσια του Μάνεση στη Μαγνησία.
σφαλίτες που τους φυλάνε.

