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Δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη η επίθεση κυβέρνησης - ΕΕ - εφοπλιστών
Η κυβέρνηση με διαδικασίες «express», όπως το πολυνομοσχέδιο που ψήφισε 30/3 και το ν/σ «για τα τουριστικά
πλοία» που ψηφίζεται εντός των ημερών, έρχεται να αποτελειώσει ότι έχει μείνει όρθιο από δικαιώματα και
κατακτήσεις, να χτυπήσει όχι μόνο τους ναυτεργάτες αλλά όλο το λαό, που υποφέρει από την αντιλαϊκή πολιτική.

Τι προβλέπει το σαρωτικό πολυνομοσχέδιο:
Α. Καταργώντας το νόμο 3276/1944, που επικύρωσε το 1944 τη
ΣΣΕ της ΟΕΝΟ, καταργούνται οι ΣΣΕ στα Ε/Γ - Ο/Γ και άλλα πλοία
που δραστηριοποιούνται στην ημεδαπή και μπαίνουν σε εφαρμογή οι
επιχειρησιακές συμβάσεις που θα υπογράφονται από τον εργοδότη
και «Ενώσεις προσώπων» που μπορούν να αποτελούνται και από 5
άτομα και οδηγούν στη ραγδαία
μείωση μισθολογικών και άλλων
δικαιωμάτων.
Β. Απελευθερώνεται η τιμή των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και για
την οικονομική θέση, έτσι τις συνέπειες της αντιλαϊκής πολιτικής θα
την
πληρώσουν μαζί με τους ναυτεργάτες, πρώτα και κύρια οι
επιβάτες και ο νησιωτικός πληθυσμός.
Γ. Με την κατάργηση των ΣΣΕ και την επακόλουθη μείωση μισθών
θα μειωθούν και οι εισφορές προς το ΝΑΤ δεδομένου ότι ποσοστό του
μισθού πηγαίνει στο ΝΑΤ, οδηγώντας σε οικονομικό στραγγαλισμό και
αδυναμία να καταβάλει συντάξεις,
που και αυτές θα μειωθούν γιατί υπολογίζονται με βάση το μισθό της Ακτοπλοΐας.
Δ. «Με απόφαση των αρμοδίων
αρχών και για λόγους ανωτέρας βίας»
δίνεται η δυνατότητα να καταργηθεί η
10μηνη υποχρεωτική δρομολόγηση
των πλοίων, συμβάλλοντας στην
απομόνωση των νησιών αλλά και
στην αύξηση της ανεργίας των
ναυτεργατών.
Τι προβλέπει το ν/σ για τα «τουριστικά πλοία»:
Α. Με το άρθρο 25 καταργεί το δικαίωμα στην απεργία, ακόμα και
την επίσχεση εργασίας για να διεκδικήσουν τα λεφτά τους και σε περίπτωση παραβίασης επιβάλλει ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις με
απόφαση του Υπουργού μετά από εισήγηση του Συμβουλίου
Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Διάταξη, που είχε τη σύμφωνη γνώμη
όλων των κομμάτων εκτός του ΚΚΕ.
Β. Στέλνει στην ανεργία πάνω από 1.000 ναυτεργάτες από τα τουριστικά πλοία και καταργεί αυτές τις θέσεις εργασίας με συγκροτημένα
εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα, αφού τινάζει
στον αέρα τις συνθέσεις και τις ΣΣΕ των τουριστικών πλοίων, απορυθμίζει το καθεστώς των ακτοπλοϊκών πλόων με επικίνδυνες συνέπειες
στην ασφάλεια και τη ζωή των ναυτεργατών αλλά και των επιβατών.
Γ. Καταργεί τον Οίκο Ναύτου και το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής
Εργασίας (ΓΕΝΕ) και ιδρύει νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την
ονομασία ΟΝΝΕ (Οίκος Ναύτου – Ναυτική Εργασία). Η διάλυση του
ΓΕΝΕ ανοίγει και επίσημα τον δρόμο για τους δουλέμπορους ναυτιλιακούς πράκτορες, αφού καταργείται και ο ιδρυτικός νόμος του ΓΕΝΕ
που προβλέπει ότι επιβάλλεται η ναυτολόγηση ναυτεργάτη αποκλειστικά και μόνο από το ΓΕΝΕ χωρίς καμία διαμεσολάβηση προκειμένου
να εμποδίζεται το δουλεμπόριο.
Δ. Με μια σειρά μέτρα και ρυθμίσεις, προβλέπεται η δυνατότητα
ακτοπλοϊκές πλόες να εκτελούνται από πλοία αναψυχής με πλήρωμα
«πολλαπλών καθηκόντων», χωρίς οργανικές συνθέσεις, χωρίς ΣΣΕ.

Ε. Καθαρίζουν το λιμάνι και από τα τελευταία εργασιακά
δικαιώματα. Ιδιωτικοποιείται η πλοηγική υπηρεσία παράλληλα με την
ιδιωτικοποίηση των λιμανιών – διαδικασία που είναι σε εξέλιξη και
επιταχύνεται με την Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων που πέρασε με το
πολυνομοσχέδιο.
Ο 3ήμερος Απεργιακός Αγώνας, που άρχισε 31 Μάρτη,
απέδειξε για άλλη μία φορά ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος.
Απέδειξε ότι οι ναυτεργάτες είχαν τη δύναμη και τη θέληση να
συγκρουστούν με αυτή την πολιτική.
Είναι πρόκληση η πρόταση των Ακτοπλόων εφοπλιστών για
μείωση του μισθού του πληρώματος των γενικών υπηρεσιών.
Προσπαθούν να μεταφέρουν τα βάρη της κρίσης στην πλάτη των
ναυτεργατών.
Επίσης η απόφαση της πλειοψηφίας της ΠΝΟ να απορρίψει την
πρόταση μας για συνέχιση με νέα 48ωρη απεργία και η απόφαση για
24ωρη απεργία είναι πίσω από τις
διαθέσεις των ναυτεργατών και την
ανάγκη να αντισταθούμε στην ολομέτωπη επίθεση που δεχόμαστε από
την κυβέρνηση και τους εφοπλιστές.
Σ’ αυτό τον κατήφορο των παρασκηνιακών συναλλαγών δίνει ρεσιτάλ και
μαθήματα τυχοδιωκτισμού το προεδρείο της Ένωσης Ναυτών, αφού
αρχικά πρότειναν νέα 24ωρη απεργία, κατόπιν συντάχθηκαν με τη γραμμή Χαλά, να κλείσει την απεργία.
Οι Ενώσεις ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ τελικά ήταν
οι μοναδικοί πού ψήφισαν για την συνέχιση της απεργίας.
ΣΠΑΜΕ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΤΑΓΗ
ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - ΑΓΩΝΑ

Αντιπαλεύουμε τη λογική ότι "με τους αγώνες δε γίνεται
τίποτα". Όσοι τα λένε αυτά παίζουν το αντιλαϊκό παιγνίδι τους. Καλλιεργούν τη λογική του μικρότερου κακού, σύροντας τους ναυτεργάτες
στη λογική "δουλειά να είναι και όπως να είναι".
Έχουμε συγκεντρώσει πολύτιμη πείρα. Πάνω από 20 χρόνια
αντιπαλεύουμε την πολιτική της Ε.Ε. και των εφοπλιστών. Πάνω από
20 χρόνια, με τη βοήθεια και την αλληλεγγύη του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος έχουμε υπερασπιστεί τις ΣΣΕ του κλάδου. Έχουμε
προστατέψει το δικαίωμα στη δουλειά, στις ανθρώπινες συνθήκες
στα βαπόρια, το δικαίωμα στη ασφάλιση και στην συνδικαλιστική
οργάνωση. Έχουμε αχρηστεύσει το όπλο της πολιτικής επιστράτευσης
που πρόταξε πολλές φορές ο αντίπαλος.
Μπροστά στην κλιμάκωση της επίθεσης και της όξυνσης των
προβλημάτων των Ναυτεργατών και των άλλων εργαζομένων προκύπτει η ανάγκη ανασύνταξης του Εργατικού Κινήματος. Απομονώστε
τις Κασσάνδρες του κυβερνητικού – εργοδοτικού συνδικαλισμού.
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ
ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΙΣΩ !
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 9 ΑΠΡΙΛΗ.

Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΣ-ΝΑΤ:
Η διοίκηση σας απευθύνει θερμό αγωνιστικό
χαιρετισμό, σας ευχαριστεί για την συμμετοχή
ανταγωνιστικότητας, και των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων.
σας στην σημερινή ετήσια γενική συνέλευση και σας καλεί με Στοχεύουν στην επέκταση της ιδιωτικής ασφάλισης σε βάρος
τον προβληματισμό σας να βοηθήσετε στον καλύτερο προ- της δημοσίας, την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότηγραμματισμό δράσης για το συμφέρον των συναδέλφων.
σης, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να δουλεύουν περισσότεΗ συνέλευσή μας συνέρχεται σε περίοδο που η εργατική ρα χρόνια και να λαμβάνουν μικρότερες συντάξεις και λιγότετάξη, οι συνταξιούχοι και γενικά όλα τα λαϊκά στρώματα της ρες παροχές.
χώρας μας, συνεχίζουν να δέχονται την βάρβαρη επίθεση στα
Οι κεφαλαιοκράτες και οι κυβερνήσεις που τους υπηρεδικαιώματα, που με αγώνες και θυσίες είχαν κατακτήσει όλα τούν, δεν έχουν ενδοιασμό και θα συνεχίζουν να κόβουν κετα προηγούμενα χρόνια.
κτημένα δικαιώματα όσο το ταξικό κίνημα δεν βάζει φραγμό.
Η επίθεση αυτή που έφερε ριζικές ανατροπές σε όλα τα
Στο ερώτημα που αρκετοί συνάδελφοι βάζουν μέχρι που
εργατικά δικαιώματα τσακίζουν την ζωή μας και μας γυρίζει μπορεί να φτάσει αυτή η κατάσταση και μέχρι που μπορούν
δεκαετίες πίσω, έχει την βάση της στο ίδιο το καπιταλιστικό να πέσουν οι συντάξεις, η απάντηση είναι μόνο μια: Μέχρι
σύστημα, που μοναδικό στόχο έχει το κέρδος από την εκεί που θα το επιτρέψουν οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι,
σκληρή εκμετάλλευση των εργαζομένων. Εκπορεύεται από όλοι οι ασφαλισμένοι.
τις αποφάσεις της ΕΕ, τις συνθήκες του Μάαστριχτ και όλες
Ο μόνος τρόπος να μπει φραγμός στις ορέξεις τους και να
τις κατοπινές συμφωνίες, μνημόνια, εφαρμοστικούς νόμους, αποφύγουμε την καταστροφή, που μας απειλεί άμεσα, είναι η
δανειακές συμβάσεις.
οργανωμένη δράση των εργαζομένων και συνταξιούχων.
Υπεύθυνοι για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής, δεν Είναι οι αγώνες που πρέπει να αναπτυχθούν και να στοχεύείναι μονό τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει ή κυβερνούν ουν όχι μόνο στην κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΛΑΟΣ-ΔΗΜΑΡ αλλά και όλα τα λεγόμενα αλλά και στην απαίτηση να πληρώσουν κράτος και οι εργοδόαντιμνημονιακά κόμματα, όπως το ΣΥΡΙΖΑ, οι ΑΝΕΛ, καθώς τες, διεκδικώντας καθολικά αποκλειστικά δημόσιο και δωρεά
και η φασιστική ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, που δημιουργούν αυταπάτες σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, που θα παρέχει συντάξεις
στους εργαζόμενους ότι η κατάσταση οφείλεται στους κλέφτες και παροχές στο ύψος των σημερινών αναγκών.
και στην κακή διαχείριση του συστήματος, διευκολύνοντας
έτσι την λήψη μέτρων που μειώνουν την αξία της εργατικής
δύναμης και στέλνουν τους συναδέλφους συνταξιούχους και
συνολικά τον εργαζόμενο λαό στην εξαθλίωση και τον καιάδα.
Χαρακτηριστικά στοιχεία αυτής της πολιτικής είναι η υπονόμευση των ΣΣΕ, η αύξηση της ανεργίας, που υπερβαίνει το
28% με τα επίσημα στοιχεία, η μαύρη ανασφάλιστη εργασία,
με δραματικές συνέπειες εκτός των άλλων και για την κατάσταση των ασφαλιστικών ταμείων, οι μεγάλες περικοπές στις
συντάξεις, η αύξηση των ορίων ηλικίας, η αβάσταχτη φορολογία, τα χαράτσια και η δραματική συρρίκνωση της παρεχομένης υγείας.
Η πολυδιαφημισμένη δήθεν βελτίωση της υγείας που θα
έφερνε ο ΕΟΠΥΥ, πολύ γρήγορα αποδείχτηκε «άνθρακας
ο θησαυρός» και χειροτέρευσε την ήδη άσχημη υπάρχουσα
Στο βήμα ο Πρόεδρος της ΠΕΣ-ΝΑΤ Βρανάς Γιώργος και καθήμενοι
κατάσταση.
το προεδρείο της Γ.Σ. Βαρλάς Ι., Κεραμόπουλος Μ., Καραλιώκης Δ.
Δεν πέρασε πολύς χρόνος και η κυβέρνηση, προκειμένου
να μειώσει παραπέρα τις δαπάνες για την υγεία και να αυξήΣυνάδελφοι, συναδέλφισσες
σει τα κέρδη των ιδιωτικών επιχειρήσεων, προχώρησε σε
Ευθύνες για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής δεν έχουν
μετατροπή του ΕΟΠΥΥ από πάροχο υγείας σε αγοραστή. μόνο τα κόμματα που την στηρίζουν αλλά και οι συμβιβασμέΠροχώρησε στο κλείσιμο των πολυϊατρείων και του Ο.Ν. νες ηγεσίες του εργατικού κινήματος ΓΣΕΕ – ΠΝΟ – ΑΔΕΔΥ
περιλαμβανομένου, καθιστώντας οδύσσεια την εξεύρεση ια- αλλά και μερικές ενώσεις συνταξιούχων χειροκροτητές των
τρών ακόμα και για την συνταγογράφηση των αναγκαίων για εκάστοτε κυβερνήσεων, που με περίσσια προσφορά υπηρετην ζωή μας φαρμάκων, αναγκάζοντας τους ασφαλισμένους τούν αυτό το βάρβαρο καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης,
να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να εξασφαλίσουν ανεξάρτητα των όποιων ρητορικών μορφών διακυβέρνησης
την υγεία τους, αποδεικνύοντας ότι στόχος της κυβέρνησης πρεσβεύουν.
ήταν η μείωση των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού
Καθήκον του εργατικού και συνταξιουχικού κινήματος είναι
με ταυτόχρονη αύξηση της δαπάνης των ασφαλισμένων για να αλλάξει τον συσχετισμό των συνδικαλιστικών και πολιτιτους ιδιωτικούς γιατρούς και διαγνωστικά κέντρα προκειμένου κών δυνάμεων και να οργανώσει την πάλη του σε κατεύθυννα ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους.
ση ρήξης με τις αιτίες που καταστρέφουν την ζωή μας, της
Μέτρα όπως το χαράτσι στα νοσοκομεία 5ευρω, το ανατροπής των αντιλαϊκών πολιτικών και αποδέσμευσης από
1ευρω για κάθε συνταγή, η αύξηση της συμμετοχής στα φάρ- τους ιμπεριαλιστικούς συνασπισμούς ΕΕ – ΝΑΤΟ. Πρέπει να
μακα, το νέο χαράτσι στα νέα πολυϊατρεία όταν ανοίξουν δοθούν μάχες για να σταματήσει ο εφησυχασμός που υπάρ5ευρω, εκεί στοχεύουν, δηλαδή να μειώσουν τα χρήματα που χει ακόμα και σήμερα στους συνταξιούχους αλλά και γενικά
δαπανώνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να στους εργαζόμενους, να ξεπεραστεί η απογοήτευση ότι τίποδοθούν στους εφοπλιστές και το κεφάλαιο είτε με την μορφή τα δεν γίνεται, που καλλιεργείται σκόπιμα από κέντρα που
των επιδοτήσεων είτε με την μορφή των ασφαλιστικών και εξυπηρετούν και υπηρετούν τους εφοπλιστές, τους τραπεζίτες
φορολογικών απαλλαγών.
και γενικά αυτό που ονομάζεται κεφάλαιο.
Σήμερα εκατομμύρια εργαζόμενοι και συνταξιούχοι καλούΌλα αυτά τα χρόνια αλλά και συγκεκριμένα το τελευταίο
νται να ζήσουν σε συνθήκες απόλυτης φτώχιας και εξαθλίω- χρόνο, πoυ συζητάμε, πολλά σωματεία, εργατικά κέντρα
σης. Το 34%, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, δεν μπορούν να ομοσπονδίες και σωματεία συνταξιούχων, σε συνεργασία με
αντιμετωπίσουν τις στοιχειώδες ανάγκες, ενοίκιο, εφορία, μαζικούς φορείς όπως οι λαϊκές επιτροπές, έδωσαν την μάχη
ΔΕΗ, τηλέφωνα, νερό, κοινόχρηστα, θέρμανση και φάρμακα.
με απεργίες, συγκεντρώσεις, συλλαλητήρια, με παραστάσεις
Όλα τα παραπάνω έχουν δρομολογηθεί από την κυβέρνη- σε εφορίες, υπουργεία κ.λπ., εξέφρασαν την αντίθεσή τους
ση στα πλαίσια της ΕΕ και υπηρετούν την στρατηγική της απέναντι στα αντεργατικά αντιλαϊκά μέτρα ης κυβέρνησης.

Εφάπαξ, Επικουρικές, Αναπηρικές,
Κύριες Συντάξεις ακρωτηριάζονται

Τ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ:
Ολοκληρώθηκε το έργο των περικοπών με τον ΕΟΠΥΥ.
Έρχεται ο ΠΕΔΥ για παραπέρα εμπορευματοποίησή της.

ο 2014 η κυβέρνηση, κάνοντας πράξη παλιότερα νομοθετήμαμεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα
τα, προχωρεί στην παραπέρα συρρίκνωση μέχρι και την
Υγείας, που βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι μέρος συνοκατάργηση των επικουρικών συντάξεων. Όπως προβλέπει ο
λικότερων αντιλαϊκών ανατροπών στον τομέα της Υγείας.
ν.4052/2012, οι νέες μειώσεις θα αρχίσουν να επιβάλλονται από τα
Για την προώθηση αυτών των μέτρων η κυβέρνηση αξιομέσα του 2014, σύμφωνα με το νέο κανονισμό για το ΕΤΕΑ, το οποίο ποιεί όσα ισχύουν σε άλλα κράτη της ΕΕ, φανερώνοντας
συστάθηκε το 2012.
έτσι τον ενιαίο αντιδραστικό χαρακτήρα πολιτικών που
Για τους ασφαλισμένους από την 1/1/2001 και μετά θα υπολογίζε- εφαρμόζονται σε όλη την ΕΕ προς όφελος του κεφαλαίου.
ται εξ ολοκλήρου με βάση το νέο σύστημα (ατομικό - κεφαλαιοποιητιΣτόχος τους είναι να αφήσουν μόνο μια μονάδα Υγείας
κό). Δηλαδή, το ποσό της σύνταξης είναι ακαθόριστο και ατομικό.
ανά δήμο, που είναι σίγουρο ότι δεν θα είναι ίδιες με τις
προηγούμενες -που άλλωστε δεν έφταναν να ικανοποιήΟι ασφαλισμένοι πριν το 2000 θα λαμβάνουν επικουρική σύνταξη
από δύο τμήματα: Το πρώτο, για τα χρόνια ασφάλισης μέχρι το 2014. σουν όλες τις σύγχρονες ανάγκες- ενώ διαφαίνεται ότι θα
είναι λιγότεροι οι γιατροί, το υγειονομικό προσωπικό και τα
Το δεύτερο, για τα χρόνια ασφάλισης μετά την 1/1/2015.
εργαστήρια. Μέχρι τότε οι ασθενείς θα είναι υποχρεωμένοι
Οι «παλιοί» εργαζόμενοι (πριν το 1993) τώρα «εξομοιώνονται» με
να
απευθύνονται μόνο σε συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ
τους «νέους» και το ποσοστό αναπλήρωσης περιορίζεται στο 20% για
γιατρούς
και στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων.
όλους σε ό,τι αφορά το πρώτο τμήμα της επικουρικής τους σύνταξης.
Όπως φάνηκε από τις πρώτες μέρες λειτουργίας του
Ακόμα μεγαλύτερες θα είναι οι μειώσεις για όσους συνταξιοδοτηθούν
ΠΕΔΥ, η εξέλιξη αυτή θα επιδεινώσει κι άλλο την κατάσταμετά το 2015.
ση στα ήδη επιβαρυμένα νοσοκομεία, όπου ο ασθενής πληραγικές θα είναι οι συνέπειες και για τους ασφαλισμένους που
ρώνει το γνωστό «5ευρω» χαράτσι, ενώ στον ιδιωτικό τομέλόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένει- α καταβάλλει συμμετοχή 15%.
ας πρέπει να βγουν σε αναπηρική σύνταξη. Σύμφωνα με τον κανονισμό
Απάντηση σ' αυτήν την πραγματικότητα, που εμποδίζει
και σε αντίθεση με ό,τι ισχύει σήμερα, αν δεν έχει θεμελιωθεί τη στιγμή
την πρόσβαση του λαού σε δωρεάν, υψηλού επιπέδου
του ατυχήματος ή της επαγυπηρεσίες Υγείας, δεν
Σήμερα...
γελματικής ασθένειας δικαίω20 χρόνια πριν...
μπορεί να είναι οι προτάμα στη σύνταξη (δηλαδή οι
σεις δυνάμεων όπως ο
4.500 μέρες ασφάλισης ή
ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, όπως
1.500 μέρες ασφάλισης από
και η κυβέρνηση, στηρίζει
τις οποίες οι τελευταίες 600
την επιχειρηματική δράση
την τελευταία 5ετία), τότε στον
στην Υγεία και καλλιεργεί
αυταπάτες ότι αυτή μποανίκανο προς εργασία ασφαρεί να συνυπάρξει αρμολισμένο δεν αποδίδεται καμία
νικά με το κρατικό σύστηαναπηρική σύνταξη!
Με ταξικούς αγώνες έχουμε κατακτήσει τα δικαιώματα, που σήμερα μας αφαιρούν.
μα προς όφελος του
Με
ταξικούς
αγώνες
μπορεί
και
θα
ανατραπεί
η
αντιλαϊκή
πολιτική,
που
μας
εξοντώνει.
έες
περικοπές
λαού.
έρχονται και στο
Από δω προκύπτει η ανάγκη ο λαός να οργανώσει την
εφάπαξ για εργαζόμενους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, με το
πάλη του με άξονα το αίτημα για κατάργηση κάθε επιχειρηνέο τρόπο υπολογισμού της παροχής του, που υπέγραψε, 10/2, ο
ματικής δράσης στην Υγεία, αποκλειστικά δημόσιο και
υπουργός Εργασίας, μετά από συνεργασία με την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ.
δωρεάν σύστημα Υγείας για όλους, με βασικό στοιχείο την
Η ενσωμάτωση του νέου μαθηματικού τύπου και του συντελεστή
πρόληψη.
βιωσιμότητας που θα καθορίζεται από τα έσοδα και τα έξοδα του
ριν ακόμα δημοσιευτεί το ΦΕΚ με τον νόμο «για την
Ταμείου Πρόνοιας έχει στόχο την σταδιακή συρρίκνωση έως και κατάρΠρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας» (ΠΦΥ), δόθηκε
γηση του εφάπαξ σε ένα διάστημα. Από τις αλλαγές που προκύπτουν
εντολή «για παράδοση και παραλαβή του πάσης φύσης
εξαιρούνται όσοι πρόλαβαν να καταθέσουν τα χαρτιά τους έως τις 31
υλικού των Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ» μέχρι τις
Αυγούστου 2013.
17/2/2014.
Είναι προκλητικές οι δηλώσεις, ότι οι μειώσεις στον ιδιωτικό τομέα
Άμεση ήταν η απάντηση της ΠΕΣ-ΝΑΤ που μαζί με τα
είναι «ανεπαίσθητες». Ας θυμηθούμε τη δεύτερη μείωση πού έγινε στο
ταξικά σωματεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ το
τέλος του 2012 στο ΤΕΑΥΕΚ (εμποροϋπάλληλοι) του ΤΑΠΙΤ σε πρωί της Παρασκευής 14 Φλεβάρη ζήτησαν και έγινε
ποσοστό 41,52% .
έκτακτη σύγκληση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΝΟ
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ξ άλλου, νέες μειώσεις κατά 2,8% έως και 7,5% στα μηνιαία
καθαρά ποσά των κύριων και επικουρικών συντάξεων, εκτιμάται ότι θα έχουν περισσότεροι από 1 εκατ. συνταξιούχοι του δημοσίου
και του ιδιωτικού τομέα, εξαιτίας της εφαρμογής του νέου συστήματος
υπολογισμού της παρακράτησης Φόρου, όπως προβλέπει το άρθρο 60
του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013), που μπαίνει
σε εφαρμογή για πρώτη φορά με αναδρομική μάλιστα ισχύ, από
1 Γενάρη 2014. Τέλος το ΕΚΑΣ αποτελεί ανάμνηση για όσους είναι
κάτω από τα 65.

Η

παρεμπόδιση της κατεδάφισης της κοινωνικής ασφάλισης
και η απόκρουση της εφαρμογής των μέτρων καταλήστευσης
του λαϊκού εισοδήματος θα κριθεί στην πορεία ανάπτυξης της ταξικής
πάλης, όπου και οι σ/χοι ναυτεργάτες έχουν τη δική τους θέση, της
ανασύνταξης του εργατικού κινήματος, της συγκρότησης της κοινωνικής - λαϊκής συμμαχίας για την ανατροπή της πολιτικής, που τσακίζει
το λαό.

και στη συνέχεια πραγματοποίησαν παρέμβαση στον Οίκου
Ναύτου, όπου απαίτησαν και έγινε Δ.Σ., που αποφάσισε να
μην γίνει η παράδοση – παραλαβή υγειονομικού υλικού και
της υποδομής του Οίκου Ναύτου.
Η περιφρούρηση του Ο.Ν. από τις ταξικές δυνάμεις
των ναυτεργατών συνεχίσθηκε και τις επόμενες μέρες ενώ
στο πλευρό τους βρέθηκαν η υποψήφια δήμαρχος Πειραιά
με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» Ελπ. Παντελάκη και ο πρόεδρος του ΕΚ, στέλεχος του ΠΑΜΕ, Ν. Ξουράφης.
Την Τρίτη 18 Φλεβάρη πραγματοποιήθηκε μαζικό και
μαχητικό συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ για την Υγεία στην
Αθήνα και συνεχίζουμε διεκδικώντας:
• Αποκλειστικά Δημόσιο και Δωρεάν Σύστημα Υγείας Πρόνοιας.
• Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Κέντρα Υγείας για
όλο το λαό!
• Να καταργηθεί κάθε επιχειρηματική δράση στην Υγεία.
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► Σαν πρώτη της χρονιάς θα πρέπει να
θεωρήσουμε την ανάληψη καθηκόντων
από τη νέα ∆ιοίκηση, στο προεδρείο της
οποίας είχαμε ανανέωση κατά 50% με
συναδέλφους ικανούς, εξέλιξη που κατά
τη γνώμη μας δείχνει το βάθος της
Ένωσής μας σε έμψυχο δυναμικό.
►Στις 17 Γενάρη, με μια
ωραία και ζεστή εκδήλωση κόψανε την παραδοσιακή πρωτοχρονιάτικη Πίτα μας στο γραφείο
της Ένωσης και γιαυτό λόγω στενότητας χώρουδεν κάναμε γενικό κάλεσμα. Φωτογραφίες από
την εκδήλωση δημοσιεύθηκαν άμεσα από το
“902.gr” κ.α. portal και
τις οποίες παραθέτουμε.
► Στις 17 Γενάρη, που
είχαμε την εκδήλωση της
Πίτας, ο πρόεδρός μας
βρίσκονταν σε συσκεψη
της
Συντονιστικής
Επιτροπής Αγώνα των συνταξιούχων,
στην οποία συμμετέχει η ΠΕΣ-ΝΑΤ και
δεν λείψαμε από καμία κινητοποίηση
που έχει οργανωθεί απ΄ αυτή.
►Στις 19 Μάρτη είχαμε την τακτική
χρονιάτικη Γ.Σ., όπου έγινε καλή συζήτηση με αρκετούς συναδέλφους να παίρνουν τον λόγο και αναφέρθηκαν σε όλα τα προβλήματα και τα λειτουργικά ζητήματα της Ένωσής
μας με κυρίαρχο το ζήτημα της συμμετοχής στη
δράση.
►Από τις 14 Φλεβάρη
και επί αρκετές ακόμα μέρες ήμασταν
παρόντες με τις ταξικές δυνάμεις των
ναυτεργατών στην περιφρούρηση του
Οίκου Ναύτου για να μη παραδοθούν
υποδομές και υλικά στην ΥΠΕ και για
να μη κλείσουν τα ιατρεία.
►Στις 28 Φλεβάρη επανήλθαμε με
επιστολή μας στον ΥΝΑ για το ζήτημα
του επιδόματος αναπηρίας των ακρωτηριασμένων συναδέλφων μας.
►Στις 9 Φλεβάρη ήμασταν στο αγροτικό μπλόκο της Νίκαιας συμπαραστεκόμενοι στους αγωνιζόμενους αγρότες,
που τους ξεκληρίζει η ΚΑΠ της ΕΕ και
η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης.
►Στις 5 και 18 Φλεβάρη πορευτήκαμε
με το ΠΑΜΕ σε συλλαλητήριο στην
Αθήνα για δημόσια και δωρεάν Υγεία.
►Στις 26 Μάρτη με πρόσκληση της
ΠΕΜΕΝ συμμετείχαμε σε σύσκεψη των
ταξικών ναυτεργατικών σωματείων.

►Στις 6 και 27 Μάρτη δώσαμε παρών
σε συλλαλητήρια στην Αθήνα, αλληλέγγυοι στους ανέργους, που αγωνίζονται
για το δικαίωμα στην εργασία, όπου
είχαμε και κτύπημα από τα ΜΑΤ.
►Στις 11 Μάρτη ήμασταν μαζί με ταξικές δυνάμεις λιμενεργατών σε συγκέντρωση και πορεία στο
ΥΝΑ ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των λιμανιών,
που προωθείται σ’ όλες
της χώρες στα πλαίσια
των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων, προκαλώντας μεγάλες απεργίες,
όπως στη Χιλή.
►Στις 15 Μάρτη με πρόσκληση του ΠΑΜΕ συμμετείχαμε στη συνδιάσκεψη για την ανασύνταξη
του εργατικού κινήματος.
►Στις 7 Μάρτη τιμώντας
την γυναίκα μάνα-αδελφήσύζυγο-συναγωνίστρια
παρευρεθήκαμε σε συγκέντρωση και πορεία της ΟΓΕ.
►Στις 23 Μάρτη παρευρεθήκαμε σύσσωμο το ∆.Σ. και πολλά μέλη της
Ένωσής μας σε εκδήλωση τιμής και
μνήμης για τα 71 χρόνια από την ίδρυση
της θρυλικής ΟΕΝΟ, που διοργάνωσε
ΤΟ Μεταφορών Αττικής του ΚΚΕ.
Ήταν, μια ιδιαίτερη τιμή
για μας, αφ’ ενός γιατί η
Ένωσή μας ιδρύθηκε από
αγωνιστές της ΟΕΝΟ
(δύο απ’ αυτούς βρίσκονται ακόμη εν ζωή), που
«κράτησαν τα πλοία εν
κινήσει» προσφέροντας
σημαντικές
υπηρεσίες
στον αντιφασιστικό αγώνα των λαών
στον Β’ παγκόσμιο πόλεμο και αφ’ ετέρου γιατί σ’ αυτούς οφείλουμε την πρώτη ΣΣΕ του 1943 και το ν.3276/1944,
που επικύρωσε τόσο αυτήν όσο και τις
επόμενες ΣΣΕ και τώρα με το πολυνομοσχέδιο έκτρωμα καταργείται!
►Στα πλαίσια σύσφιξης των σχέσεών
μας με άλλα σωματεία και λαϊκούς
φορείς παρευρεθήκαμε σε εκδηλώσεις:
14/1 στην Πίτα της ομοσπονδίας σ/χων
ΙΚΑ, 15/1 στην Πίτα της ΠΕΜΕΝ, 19/1
σε λαϊκό γλέντι του Συλλόγου Γυναικών
ΟΓΕ Πειραιά, 22/1 στην Πίτα των
σ/χων ΙΚΑ Πειραιά, 2/2 στην Πίτα
των αντιστασιακών ΠΕΑΕΑ Πειραιά.
►Στις 14 Μάρτη αντιπροσωπεία μας
συμμετείχε σε κινητοποίηση και επίδοση
στην Αμερικάνικη Πρεσβεία ψηφίσματος
ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και παρεμβάσεις όπως τη Βενεζουέλα και την Ουκρανία και πολλές

Τα καινούργια Ε1 αποτυπώνουν
ανάγλυφα την ένταση της
φοροληστείας σε βάρος του λαού
Προσαρμοσμένο στις αντιλαϊκές
διατάξεις του ισχύοντος φορολογικού
νόμου είναι το έντυπο Ε1 της Εφορίας
για τις φορολογικές δηλώσεις, που θα
υποβληθούν φέτος από μισθωτούς,
συνταξιούχους.
Με τα νέας κοπής «αντικειμενικά
κριτήρια διαβίωσης» τα λαϊκά νοικοκυριά
θα πληρώσουν φόρο εισοδήματος και
«αλληλεγγύης» στη βάση του μεγαλύτερου ποσού που προκύπτει ανάμεσα στο
πραγματικό και το τεκμαρτό εισόδημα.
Ειδικότερα, με βάση τον ισχύοντα
φορολογικό νόμο για τα εισοδήματα που
αποκτήθηκαν το 2013:
Καταργήθηκε ακόμα και το κουτσουρεμένο αφορολόγητο των 5.000
ευρώ, που ίσχυε για τα εισοδήματα του
2012. Καθιερώνεται νέα φορολογική
κλίμακα - καρμανιόλα για μισθωτούς και
συνταξιούχους, με 3 μόνο φορολογικά
κλιμάκια :
• 22% για τα πρώτα 25.000 ευρώ (από το
πρώτο ευρώ) του ετήσιου εισοδήματος.
• 32% για το εισόδημα 25.000 - 42.000
ευρώ.
• 42% για τα επιπλέον ποσά.
Προκλητικά ευνοημένοι είναι μεγαλοεισοδηματίες, με εισοδήματα πάνω
από 100.000 ευρώ, τα οποία φορολογούνταν με 45%.
Καταργήθηκε το αφορολόγητο όριο
για τα προστατευόμενα παιδιά. Η πρόσθετη επιβάρυνση διαμορφώνεται στα
200 ευρώ για οικογένειες με ένα παιδί,
στα 400 ευρώ για τα δύο παιδιά, στα 700
ευρώ για τους τρίτεκνους κ.ο.κ.
Καταργήθηκε σειρά φοροελαφρύνσεων για δαπάνες διαβίωσης, νοίκια,
φροντιστήρια, τόκους στεγαστικών δανείων. Οι δαπάνες για νοίκια δηλώνονται
πλέον στον πίνακα 6 του Ε1 προκειμένου
να συνυπολογιστούν με τα άλλα τεκμήρια
διαβίωσης, τα οποία προσαυξάνουν το
λαϊκό εισόδημα!
Σε ισχύ παραμένει η λεγόμενη
«εισφορά αλληλεγγύης» (1% στο κλιμάκιο 12.000 - 20.000 ευρώ, 2% για το σύνολο του ποσού πάνω από 20.000 ευρώ
κ.ο.κ.), που παρακρατείται από το ΝΑΤ.
Σε αντικατάσταση του γενικού αφορολόγητου ορίου και των «ελαφρύνσεων»,
θα δοθεί «έκπτωση φόρου» 2.100 ευρώ
για εισοδήματα μέχρι 21.000 ευρώ, που
θα μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε
1.000 ευρώ εισοδήματος, μέχρι να εξαντληθεί στα 42.000 ευρώ.
Οι δηλώσεις θα υποβληθούν από 20/3
μέχρι 30/6 του 2014. Οι φόροι θα υπολογίζονται αυτόματα και τα εκκαθαριστικά
θα εκδίδονται άμεσα, ενώ η πληρωμή θα
γίνεται στις 31/7, 30/9 και 30/11 του 2014.
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Βασιλειάδης Ι., Αντιπρόεδρος

Γαλέτσας Φ., Γεν. Γραμματέας

Παπαγεωργίου Γ., Ταμίας

Γιαλελής Δ., μέλος Εξ. Επ .

Σιδηρόπουλος Αθ., μέλος Δ.Σ.

Χαμπουλίδης Μ., μέλος Δ.Σ.

Μαυρομαράς Μ., αν. μέλος Δ.Σ.

Όλα αυτά τα χρόνια αλλά και συγκεκριμένα το τελευταίο
χρόνο, πoυ συζητάμε, πολλά σωματεία, εργατικά κέντρα
ομοσπονδίες και σωματεία συνταξιούχων, σε συνεργασία με
μαζικούς φορείς όπως οι λαϊκές επιτροπές, έδωσαν την μάχη με
απεργίες, συγκεντρώσεις, συλλαλητήρια, με παραστάσεις σε
εφορίες, υπουργεία κ.λπ., εξέφρασαν την αντίθεσή τους απέναντι
στα αντεργατικά αντιλαϊκά μέτρα ης κυβέρνησης.
Στην κατεύθυνση αυτή συμμετείχαμε και εμείς ενεργά σε όλες
τις κινητοποιήσεις της εργατικής τάξης της χώρας μας. Πήραμε
μέρος σε οργανωτικές συσκέψεις για την καλύτερη οργάνωση
των αγώνων, κάναμε πορείες, συγκεντρώσεις και παραστάσεις
στις διοικήσεις του ΟΝ, ΕΟΠΥΥ, ΓΕΝΕ, ΝΑΤ στα υπουργεία
υγείας, εργασίας, ναυτιλίας ακόμα και στο μέγαρο Μαξίμου,
όπου συναντήσαμε τον Πρωθυπουργό.
Συνάδελφοί μας συμμετείχαν ενεργά στην περιφρούρηση
των απεργιακών αγώνων των συναδέλφων μας ναυτεργατών
συμβάλλοντας στο μέτρο του δυνατού στην απόκρουση
της εφοπλιστικής τρομοκρατίας και της κρατικής καταστολής,
διεκδικώντας μαζί λύσεις στα προβλήματα που μας απασχολούν
σαν συνταξιούχους.
Στείλαμε χιλιάδες τηλεφωνικά μηνύματα στα μέλη μας
καλώντας τους να συμμετέχουν στις απεργιακές και άλλες
εκδηλώσεις, στείλαμε όπως κάθε χρόνο και φέτος επιστολή
στους νέους συνταξιούχους καλώντας τους να εγγραφούν στην
Ένωσή μας. Ασχοληθήκαμε με ενδιαφέρον για τα προβλήματα
που απασχολούν τους συναδέλφους.
Συνεχίσαμε σε τακτικά προγραμματισμένο χρόνο να στέλνουμε στα ταμειακά εντάξει μέλη του σωματείου μας το Ενημερωτικό
Δελτίο, πιστεύοντας ότι βοηθάει στην καλύτερη ενημέρωση των
μελών μας.
Συμμετείχαμε σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για την επιθετικότητα των ιμπεριαλιστών στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, απαιτώντας να μην εμπλακεί η χώρα μας σε αυτούς τους
σχεδιασμούς και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό των μονοπωλίων,
που φέρουν δεινά και συμφορές στους εργαζόμενους και τα
λαϊκά στρώματα.
Οι εκδηλώσεις αυτές ανοίγουν τον δρόμο, γιατί αμφισβητούν
την πολιτική τους και έρχονται σε κόντρα με τους αντεργατικούς
νόμους του κράτους, δίνουν απάντηση στο φόβο και την τρομοκρατία, την απαισιοδοξία την μοιρολατρία και τον κοινωνικό
αυτοματισμό.
Συνάδελφοι Συναδέλφισσες
Η υπάρχουσα σήμερα κατάσταση επιβάλλει να προετοιμαστούμε καλύτερα, να μαζικοποιήσουμε ακόμα παραπέρα το
σωματείο μας να συσπειρώσουμε περισσότερες δυνάμεις.
Δεν επαρκεί η οργή, ο θυμός, η αγανάκτηση. Απαιτείται
γενικός παλλαϊκός συναγερμός. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση
μας έχουν κηρύξει τον πόλεμο με στόχο να αυξήσουν τα κέρδη
των βιομηχάνων, των τραπεζιτών, των εφοπλιστών.
Πρέπει σε αγωνιστική κατεύθυνση να δώσουμε όλες τις
δυνάμεις μας, να δυναμώσουμε το συνταξιουχικό κίνημα, να
ενισχύσουμε το ταξικό κίνημα το ΠΑΜΕ, να δραστηριοποιήσουμε
κάθε τίμιο αγωνιστή και συνάδελφο και να δώσουμε την μάχη για
την ανατροπή αυτής της πολιτικής, για μια πολιτική που θα έχει
σαν στόχο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.
Στην κατεύθυνση αυτή, ας παραδειγματιστούμε και ας
ακολουθήσουμε το δρόμο που χάραξαν οι πρωτεργάτες αγωνιστές ναυτεργάτες της ΟΕΝΟ, που φέτος συμπληρώθηκαν
71 χρόνια από την ίδρυσή της και οι οποίοι με την πολύμορφη
δράση τους συνέβαλαν αποφασιστικά στην κατάκτηση πολλών
και σημαντικών δικαιωμάτων των ναυτεργατών, όπως π.χ. η
υπογραφή ΣΣΕ, ενώ παράλληλα πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους
στη μάχη κατά του φασισμού κατά τη διάρκεια του Β΄ παγκοσμίου πολέμου και πάλεψαν για τη λευτεριά και τη δημοκρατία στη
χώρα μας, θυσιάζοντας πολλοί από αυτούς ακόμα και τη ζωή
τους. Σαν ένδειξη ελάχιστης τιμής, σας καλούμε να συμμετάσχετε
μαζικά στην εκδήλωση μνήμης για τα 71 χρόνια από την ίδρυση
της ΟΕΝΟ στις 23 Μάρτη στις 11 π.μ. στον Πειραϊκό Σύνδεσμο.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
• Ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
με όρους που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες
ανάγκες, ενάντια στη μαύρη ανασφάλιστη εργασία.
• Να χρηματοδοτηθούν
άμεσα και επαρκώς τα
ασφαλιστικά ταμεία από
τον κρατικό προϋπολογισμό και τη φορολογία των
εφοπλιστών και της πλουτοκρατίας, καλύπτοντας τα
ελλείμματα του ΝΑΤ και
των λοιπών ασφαλιστικών
ταμείων.
• Κατάργηση κάθε πληρωμής των ασφαλισμένων για
την υγεία και χρηματοδότηση των ταμείων από τον
κρατικό προϋπολογισμό.
Καθολική δημόσια δωρεάν
υγεία και πρόνοια για
όλους.
• Διατήρηση και αξιοποίηση των ακινήτων των
ασφαλιστικών ταμείων.
• Να ανοίξει ο ΟΝ και να
επανδρωθεί άμεσα με ιατρούς και τα απαιτούμενα
για τα εργαστήρια ώστε να
εξυπηρετεί τους συναδέλφους ασφαλισμένους.
• Να λειτουργήσει και να
αξιοποιηθεί άμεσα το
ναυτικό νοσοκομείο στα
Μελίσσια σαν νοσοκομείο
πρόληψης και θεραπείας
επαγγελματικών
ασθενειών
για
τους
εργαζομένους.

• Κατάργηση όλων των
νόμων που απαλλάσσουν
τους εφοπλιστές από την
καταβολή
ασφαλιστικών
εισφορών.
• Άμεση κατάργηση των
μνημονίων, δανειακών
συμβάσεων και εφαρμοστικών νόμων.
• Απόσυρση του νομοσχεδίου για τα «Τουριστικά
Πλοία και άλλες διατάξεις».
• Κατάργηση του ευρωκοινοτικού
κανονισμού
3577/93 και του όρου 8
των εγκριτικών πράξεων
του ν. 2687/53, που
επιβάλλουν τη «μαύρη»
ανασφάλιστη εργασία.
• Αφορολόγητο οικογενειακό εισόδημα 40,000 ευρώ,
κατάργηση των χαρατσιών
και μείωση του ΦΠΑ
στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και το πετρέλαιο
θέρμανσης.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΙΚΑ - ΕΛΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΟΣΕ - OAEE - ΠΕΣ/ΝΑΤ - ΟΤΑ - ΠΟΣΕ/ΟΑΕΕ

Ο

ι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές
Οργανώσεις χαιρετίζουν τους
χιλιάδες συνταξιούχους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των Σωματείων τους και
πήραν μέρος, 20/3/2014, στη μεγαλειώδη
συγκέντρωση των συνταξιούχων στη Πλ.
Εθνικής Αντίστασης και πορεύτηκαν όλοι
μαζί στο Υπουργείο Υγείας.
Φτάνοντας, όμως, στο Υπουργείο είδαν
αυτό να είναι περικυκλωμένο από ισχυρές
αστυνομικές δυνάμεις και την ηγεσία του
άφαντη.
Η απουσία όπως είπαν του Υπουργού
και Υφυπουργού από το Υπουργείο δεν
εξέπληξε κανένα από τους συνταξιούχους.
Είναι φανερό ότι δεν θα είχαν τίποτα να
δηλώσουν περισσότερο από όσα εκτρωματικά συμβαίνουν στο τομέα της υγείας που
καθένας από εμάς αντιμετωπίζει με σορό
προβλημάτων από τις διαλυμένες δομές
φροντίδας στο τομέα αυτόν.
Σύσσωμοι οι χιλιάδες συγκεντρωμένοι
έξω από το Υπουργείο Υγείας κατήγγειλαν
και καταδίκασαν με οργή την συμπεριφορά

της κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας
του Υπουργείου που ενώ πηγαίνει από
κανάλι σε κανάλι ατελείωτες ώρες για να
προβάλει τις εντολές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του κεφαλαίου για την επιχειρηματικότητα στην υγεία δεν βρήκε χρόνο
για να συναντηθεί με τους εκπροσώπους
των συνταξιούχων.
Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα καλεί
τα Σωματεία και τους συναδέλφους να
δυναμώσουν τον αγώνα τους για να ανατρέψουν τέτοιου είδους αντιλαϊκές πολιτικές και συμπεριφορές. Ένα πράγμα πρέπει
να έχει υπόψη της η κυβέρνηση και οι
Υπουργοί της. Θα μας βρίσκουν πάντα
μπροστά τους σε κάθε μέτρο που θα πάρουν σε βάρος μας αφού δεν σκοπεύουμε
να διπλώσουμε τις σημαίες του αγώνα.
Αθήνα, 20/3/2014

Στο βήμα ο αντιπρόεδρος της
ΠΕΣ-ΝΑΤ Γιάννης Βασιλειάδης

Συγκροτήθηκε η Διεθνής Ένωση Συνταξιούχων

Μ

ε τη συμμετοχή 20 οργανώσεων
συνταξιούχων απ' όλο τον
κόσμο, πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη
της Ισπανίας, στις 4 έως 6 Φλεβάρη 2014
το Ιδρυτικό Συνέδριο της Διεθνούς
Ένωσης Συνταξιούχων, μετά από πρωτοβουλία και κάλεσμα της Παγκόσμιας
Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας (ΠΣΟ).
Στο συνέδριο, στο οποίο από τη χώρα
μας εκπροσωπήθηκαν η Ομοσπονδία
Συνταξιούχων ΙΚΑ και η Ομοσπονδία
Συνταξιούχων ΟΑΕΕ, πήραν μέρος αντιπροσωπείες οργανώσεων από Αφρική
(Γκαμπόν, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό),
Αμερική (Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία,
Κούβα, Εκουαδόρ, Μεξικό, Βενεζουέλα),
Ασία (Ινδία, Μπαχρέιν, Νεπάλ), Ευρώπη
(Κύπρος, Δανία, Γαλλία, Μ. Βρετανία,
Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία) και
Αυστραλία.
Από το Συνέδριο εκλέχτηκε ομόφωνα
8μελής Εκτελεστική Επιτροπή με Πρόεδρο
τον Δήμο Κουμπούρη, πρόεδρο της
Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, και

Γενικό Γραμματέα τον Quim Boix από
την Ισπανία. Επικεφαλής της Οικονομικής
Επιτροπής Ελέγχου εκλέχτηκε ο Κ.
Σκαρπάρης από την ΠΕΟ Κύπρου.
Ο Δ. Κουμπούρης μετά την εκλογή του,
δήλωσε μεταξύ άλλων:
«Εμείς οι συνταξιούχοι είδαμε πολλά, τα χρόνια που πέρασαν στο μετερίζι
της ταξικής πάλης και ξέρουμε πολύ
καλά ότι ο αντίπαλός μας είναι δυνατός
άλλα όχι ανίκητος. Γνωρίσαμε τις μεθοδεύσεις του. Είδαμε ανθρώπους του να
ντύνονται μαρξιστές για να πολεμήσουν
τον Μαρξ. Να ντύνονται λενινιστές για
να πολεμήσουν τον Λένιν και το σοσιαλισμό, είδαμε τους οπορτουνιστές και
σοσιαλδημοκράτες να σηκώνουν ως
παραλλαγή και παραπλάνηση τις κόκκινες αιματοβαμμένες σημαίες μας για να
τις κάνουν κουρελόπανα. Συνεχίζουμε
σταθερά την αγωνιστική μας πορεία,
αγώνας ταξικός μέχρι να γράψουμε στη
σημαία μας την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο».

ΨΗΦΙΣΜΑ της Γ.Σ. της ΠΕΣ-ΝΑΤ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Εμείς τα μέλη της ΠΕΣ-ΝΑΤ, που συνήλθαμε σήμερα. Τετάρτη 19 Μάρτη 2014. στην
ετήσια τακτική Γενική Συνέλευσή μας,
εκφράζουμε την βαθιά μας ανησυχία για την
εμφάνιση όλο και περισσότερων εστιών
έντασης, την αυξανόμενη έκρηξη τοπικών
συρράξεων και την πραγματοποίηση ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων παγκοσμίως, και
ιδιαίτερα στη γειτονιά μας, από τη Μεσόγειο
και τη Μέση Ανατολή μέχρι τη Μαύρη
Θάλασσα και την ευρύτερη Ευρασιατική
Περιοχή.
Οι ανησυχητικές αυτές εξελίξεις οφείλονται στον συνεχώς εντεινόμενο ανταγωνισμό μεταξύ των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων
και των αστικών τάξεων για τον έλεγχο
κυρίως των ενεργειακών πηγών και των
δρόμων μεταφοράς τους, αλλά και των πηγών άλλων πρώτων υλών και των αγορών,
επιδιώκοντας ο καθένας να εξυπηρετήσει
καλύτερα τα δικά του συμφέροντα.
Η ιστορία μας έχει διδάξει ότι σε τέτοιες
συνθήκες, όπως οι σημερινές, που η καπιταλιστική κρίση συνεχώς βαθαίνει, οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί θα οξύνονται παίρνοντας εκρηκτικές διαστάσεις, με κίνδυνο
την πρόκληση γενικευμένου πολέμου και
καταστροφικές συνέπειες για τους λαούς.
Η Γενική Συνέλευση της ΠΕΣ – ΝΑΤ
εκφράζει την αντίθεσή της στη συνεχιζόμενη
πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων, που
δεσμεύει τη χώρα μας σε λυκοσυμμαχίες
τύπου ΕΕ – ΝΑΤΟ, και την εμπλέκει στο
κουβάρι των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, επιδιώκοντας μερτικό για την ντόπια
αστική τάξη από το μοίρασμα της πίττας.
Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην
πολιτική των κυβερνήσεων, που, ενώ απαιτούν από τον ελληνικό λαό αιματηρές θυσίες
με πρόσχημα την κρίση, σπαταλούν δισεκατομμύρια ευρώ για στρατιωτικούς εξοπλισμούς, που εξυπηρετούν ξένα συμφέρονται.
Η πολιτική αυτή εγκυμονεί τεράστιους
κινδύνους και δεινά για τους εργαζόμενους,
τους συνταξιούχους και τα λαϊκά στρώματα
της χώρας μας.
Απαιτούμε:
• Καμιά εμπλοκή ελληνικών δυνάμεων σε
ιμπεριαλιστικές επιχειρήσεις.
• Άμεση επιστροφή των Ελλήνων στρατιωτών και στρατιωτικών μέσων που συμμετέχουν σε τέτοιες επιχειρήσεις στο εξωτερικό.
• Να μη διώκονται οι στρατευμένοι που
αρνούνται τη συμμετοχή τους στις πολεμικές επιχειρήσεις των ιμπεριαλιστών.
• Απαιτούμε να σταματήσουν οι πειρατικές
επιδρομές των ΗΠΑ σε εμπορικά πλοία,
με πρόσφατο παράδειγμα το πλοίο στη
Μεσόγειο.
• Να σταματήσει η διαδικασία καταστροφής
των χημικών όπλων στη θάλασσα της
Μεσογείου.
• Να κλείσει τώρα η Βάση της Σούδας.
• Αποδέσμευση από της λυκοσυμμαχίες
ΕΕ - ΝΑΤΟ.
Πειραιάς, 19 Μάρτη 2014

