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ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Προετοιμάζουν από τώρα το αγωνιστικό πρόγραμμα δράσης
αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας

Η

Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα (ΣΕΑ) των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων ΙΚΑ OAEE - ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΠΟΣΕ/ΟΑΕΕ - ΕΛΤΑ - ΟΣΕ - ΠΕΣ/ΝΑΤ
- ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΠΕΤΟΜ/ΤΕΕ στην συνεδρίασή της 4.6.19
συζήτησε την πορεία του συνταξιουχικού κινήματος μπροστά στις επικείμενες πολιτικές εξελίξεις, και επισημαίνει:
Η κάλπικη αντιπαράθεση που παρακολουθούμε μπροστά στις εκλογές ανάμεσα στα κόμματα που κυβέρνησαν,
ψήφισαν τα μνημόνια, τους αντιλαϊκούς, αντισυνταξιουχικούς, εφαρμοστικούς νόμους, που τσάκισαν τη ζωή μας,
τις συντάξεις μας, την υγεία, τις κοινωνικές παροχές και
ό,τι με θυσίες και αγώνες κερδίσαμε, γίνεται με στόχο για
το πιο κόμμα θα κάτσει στην κυβερνητική καρέκλα για να
συνεχισθούν οι ίδιες πολιτικές με ακόμα μεγαλύτερη
ένταση.
Τα μεγάλα λόγια για σταθερότητα, ανάπτυξη, προοδευτικές λύσεις κρύβουν και θολώνουν σκόπιμα την αλήθεια,
ότι και μετά τις εκλογές τα μνημόνια, οι εφαρμοστικοί νόμοι,
τα μέτρα επιτήρησης, τα ματωμένα πλεονάσματα, όλες οι
περικοπές θα είναι εδώ, θα εφαρμόζονται και θα έρχονται
νέα μέτρα. Στόχος τους η παραπέρα αύξηση των ορίων
ηλικίας για συνταξιοδότηση, μετατροπή των συντάξεων σε
προνοιακά επιδόματα, με την κατάργηση σε ό,τι έχει απομείνει από τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης.
Θεωρούμε ότι οι συνταξιούχοι και οι οικογένειές τους
που βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα όλα αυτά τα χρόνια
δεν θα πρέπει να πέσουν στην παγίδα της πόλωσης αλλά
να κρίνουν τα κόμματα τις πολιτικές δυνάμεις, με βάση τις
πολιτικές τους και τη στάση που κράτησαν στα δίκαια αιτήματά μας.
Αυτό να είναι το κριτήριο της ψήφου, να καταδικάσουν όλα εκείνα τα κόμματα που έβαλαν το χέρι τους,
τόσο από κυβερνητικές θέσεις ή στήριξαν με την ψήφο τους το τσάκισμα της ζωής μας.
Οδηγός μας οι μαχητικές αγωνιστικές κινητοποιήσεις
μας που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα, για τη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων μας για τη λύση των προβλημάτων που μας έχουν φορτώσει όλες οι κυβερνήσεις.
Αυτή η αγωνιστική πορεία αποτελεί παρακαταθήκη για τη
συνέχισή τους με ακόμα μεγαλύτερη ορμή ανεξάρτητα από
το ποιο κόμμα θα βρεθεί στο τιμόνι της κυβέρνησης.
Έχουμε πείρα, ότι μέχρι σήμερα καταφέραμε να αποκρούσουμε, να κερδίσουμε την μη περικοπή των συντάξεων από την 1.1.19, τη μείωση του αφορολογήτου από το
2020 παρότι έχουν ψηφιστεί 2 και 3 φορές από τη σημερινή
κυβέρνηση, την απόδοση της εισφοράς αλληλεγγύης στις
επικουρικές, τη διαφορά στην παρακράτηση για την υγεία,
το πενιχρό επίδομα που η κυβέρνηση το ονόμασε 13η σύνταξη, την αποκατάσταση των συντάξεων χηρείας, που είναι
αποτέλεσμα του αγώνα μας και όχι δικαστικών αποφάσεων όπως μια μερίδα των ΜΜΕ και του τύπου προπαγανδίζουν για λογαριασμό των μεγαλοδικηγορικών γραφείων.

Δεν είμαστε αμνήμονες, δεν υιοθετούμε την λογική
ό,τι έγινε-έγινε. Διεκδικούμε ό,τι μας έχει αφαιρεθεί,
δεν τα χρωστάμε σε κανένα δανειστή είναι πληρωμένα με το αίμα και τον αγώνα μιας ζωής. Απορρίπτουμε
την επιδοματική λογική. Δεν πληρώσαμε για να παίρνουμε
επιδόματα, αλλά συντάξεις για να ζούμε με αξιοπρέπεια.

Σταθερά παλεύουμε και απαιτούμε:

 Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών αντεργατικών
νόμων που έχουν ψηφισθεί από όλες τις κυβερνήσεις.
Άμεση ανακεφαλαιοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων.
 Να επιστραφούν όλες οι περικοπές στις συντάξεις μας
σε όλους τους συνταξιούχους δίχως προσφυγές και προαπαιτούμενα.
 Να δοθούν άμεσα αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις και να
ορισθεί η κατώτερη σύνταξη στα 600 ευρώ με ενσωμάτωση του ΕΚΑΣ από τα 360 που είναι σήμερα.
 Όχι στην περικοπή των οικογενειακών μας επιδομάτων.
Απόδοση στις συντάξεις του ΟΑΕΕ ανάλογα με τα χρόνια
ασφάλισης. Άμεση έκδοση των ενημερωτικών σημειωμάτων σύνταξης.
 Δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Αποκλειστικά,
δημόσια δωρεάν υγεία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για
όλους, κατάργηση και απαγόρευση σε κάθε εμπορευματοποίηση – ιδιωτικοποίηση.
Η ΣΕΑ αποφάσισε να πραγματοποιήσει σε όλη την χώρα
μαζικές αγωνιστικές περιφερειακές συσκέψεις με τα σωματεία και τους συνταξιούχους της δύναμής της για τη προετοιμασία από τώρα αγωνιστικού προγράμματος δράσης
αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας.
Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΕΣ-ΝΑΤ
Υπενθυμίζουμε ότι φέτος είναι χρονιά αρχαιρεσιών
για την Ένωσή μας και η Γενική Συνέλευση εκλογής
της Εφορευτικής Επιτροπής προγραμματίζεται να γίνει
τον ερχόμενο Οκτώβρη, ενώ η ακριβής ημερομηνία θα
γνωστοποιηθεί έγκαιρα σε όλα μέλη.

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Οι θέσεις του ΚΚΕ και η στάση των άλλων κομμάτων

Β

λέπουμε πως οι εξελίξεις στην
Ανατολική Μεσόγειο και στο
Αιγαίο είναι επικίνδυνες και σε συνδυασμό με τους σχεδιασμούς της τουρκικής
άρχουσας τάξης και στο Αιγαίο διαμορφώνουν όρους ακόμα και για θερμό
επεισόδιο.
Όλο το προηγούμενο διάστημα, το
ΚΚΕ αναδείκνυε πως σε περιβάλλον
σύγκρουσης ισχυρών δυνάμεων και
ενεργειακών μεγαθηρίων, όπως δείχνουν οι εξελίξεις στη Λιβύη, στην Ουκρανία, στη Συρία, στο Ιράν και αλλού
«οι δρόμοι του πετρελαίου είναι βαμμένοι με το αίμα των λαών».
Αντίθετα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ,
αλλά και η ΝΔ, τα άλλα αστικά κόμματα, που στηρίζουν τον καπιταλιστικό
δρόμο ανάπτυξης, καθησύχαζαν το λαό,
ισχυρίζονταν πως με την ενεργή εμπλοκή της χώρας στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ,
μέσα από συμφωνίες με το Ισραήλ, που
δολοφονεί το λαό της Παλαιστίνης,
δήθεν δεν θα υπάρχουν κίνδυνοι, πως
είμαστε «πυλώνας σταθερότητας και
ειρήνης».

δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο,
επιδιώκοντας να βάλει στο χέρι τμήμα
του ενεργειακού πλούτου που υπάρχει,
όχι μόνον αμφισβητεί τα κυριαρχικά
δικαιώματα της Κύπρου, επιδιώκοντας
και την «ντε γιούρε» διχοτόμηση του
Νησιού, αλλά σήμερα έχει εισβάλει και
διατηρεί στρατούς κατοχής σε 3 χώρες,
εκτός της Κύπρου, στο Ιράκ και τη Συρία. Στέλνει στρατεύματα και φτιάχνει
στρατιωτικές βάσεις εκτός της Τουρκίας, όπως στο Κατάρ, στη Σομαλία, στην
Αλβανία. Από την άλλη, επιδιώκει να
αξιοποιήσει για τα σχέδιά της τα ζητήματα του θρησκεύματος και των μειονοτήτων.
Βαριά τη «σκιά» της στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ρίχνει και η εμπλοκή
των ιμπεριαλιστικών οργανισμών του
ΝΑΤΟ και της ΕΕ, καθώς και ο σκληρός ανταγωνισμός των μονοπωλίων και
των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων για τα
μερίδια των αγορών, τα κοιτάσματα του
φυσικού πλούτου στην Ανατολική
Μεσόγειο και τους δρόμους μεταφοράς.

Το πραγματικό ερώτημα
Λένε, κάποιοι: «Δεν πειράζει.
Αν είναι να μη γίνει πόλεμος, ας
είμαστε και υποχωρητικοί, ας
πάμε και σε συνδιαχείριση του
Αιγαίου». Από την άλλη μεριά,
ακούγεται αντίλογος «για να μην
γίνει πόλεμος πρέπει να δείξουμε
σκληρή πυγμή, να πάρουμε κι
άλλα όπλα, να γίνουμε πιο ισχυροί
στρατιωτικά, να δείξουμε και τσαμπουκά».
Όμως, σ' αυτές τις συνθήκες το
πραγματικό
ερώτημα
δεν
είναι
«ενδοτισμός / συνδιαχείριση» ή
«σκληρή πυγμή / λεονταρισμοί» από
την άλλη. Και τα δύο είναι εξίσου
επικίνδυνα και αποπροσανατολιστικά!
Για να απαντήσουμε στο ερώτημα
«τι πρέπει να γίνει σήμερα;» πρέπει να
απαντήσουμε στο ερώτημα «γιατί
έφτασαν τα πράγματα εδώ που
έφτασαν;». Τι είναι αυτό, που μας φέρνει κοντά στον κίνδυνο ενός πολέμου;
Εδώ, πρώτα απ' όλα, πρέπει να δούμε τις σχέσεις που έχουν οι αστικές
τάξεις των δύο χωρών, οι κυρίαρχες
τάξεις της Ελλάδας και της Τουρκίας.
Σχέσεις που διέπονται πότε από τη συνεργασία (με τις «πανστρατιές» κυβερνητικών παραγόντων και επιχειρηματιών, στις διάφορες συνεδριάσεις του
«Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας
Τουρκίας - Ελλάδας») και πότε από τον
ανταγωνισμό.
Η αστική τάξη της Τουρκίας, που
προβάλλει τις δικές της φιλοδοξίες, όχι
μόνον αμφισβητεί τα κυριαρχικά

Εδώ, μέσα σ' αυτόν τον ανταγωνισμό είναι χωμένη και η χώρα μας, για
να ικανοποιηθούν τα συμφέροντα μιας
χούφτας εκμεταλλευτών, που κρατάνε
στα χέρια τους τα «κλειδιά» της οικονομίας και της αληθινής εξουσίας! Όλες
οι προηγούμενες κυβερνήσεις (ΝΔ /
ΠΑΣΟΚ) και η σημερινή (ΣΥΡΙΖΑ)
υπηρετούν αυτά τα συμφέροντα.

Δεν υποτασσόμαστε στον
αρνητικό συσχετισμό δύναμης
Λένε κάποιοι φίλοι: «Μα μπορούν
να γίνουν αυτά; Δεν βλέπετε τον αρνητικό συσχετισμό στον κόσμο;» Απαντάμε: Τον βλέπουμε, μα δεν υποτασσόμαστε σ' αυτόν τον αρνητικό συσχετισμό
δύναμης! Γνωρίζουμε πως οι λαοί έχουν
τη δύναμη να τον αλλάξουν! Μπορούμε
να τους ανατρέψουμε!
Το «αντάλλαγμα», που δήθεν παρέχεται στον λαό μας, της «ειρήνης και
ασφάλειας», της υπεράσπισης από τους
ξένους «προστάτες» των εθνικών συνόρων μας, είναι πέρα για πέρα κάλπικο.
Όλα τα κόμματα, ακόμη κι αυτά που
εμφανίζονται με το μανδύα του

«αριστερού και ριζοσπαστικού», ο
ΣΥΡΙΖΑ (χθες), το ΜΕΡΑ25 του Βαρουφάκη σήμερα, έχουν πλήρως αποδεχτεί τη συμμετοχή της χώρας στους
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και οργανισμούς.
Οι ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ κάθε άλλο
παρά είναι σε θέση να εγγυηθούν την
ασφάλεια, την ειρήνη και την εδαφική
ακεραιότητα της χώρας μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η κατάσταση
σε Ουκρανία και Γεωργία, όπου οι ίδιοι
«προστάτες» εγγυώνταν το «δρόμο»
προς την «ασφάλεια και την ειρήνη»
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και τίναξαν
αυτές τις χώρες στον αέρα.

Το κρίσιμο ζήτημα είναι
η ενίσχυση του ΚΚΕ
 Ισχυροποίηση της πάλης ενάντια στην

εμπλοκή της Ελλάδας στα ιμπεριαλιστικά σχέδια και πολέμους των ΗΠΑ,
ΝΑΤΟ, ΕΕ και στους κινδύνους που
προκύπτουν για τον λαό από αυτήν την
εξέλιξη.
 Ισχυροποίηση της πάλης ενάντια
στη μετατροπή της χώρας σε ένα
απέραντο
αμερικανοΝΑΤΟικό
στρατόπεδο, εφαλτήριο για νέους
πολέμους, στη μεταφορά στην
Ελλάδα πυρηνικών όπλων κι
άλλων δολοφονικών μηχανών.
 Ισχυροποίηση της πάλης ενάντια
στην εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.
 Ισχυροποίηση της πάλης ενάντια
στο δηλητήριο του εθνικισμού,
υπέρ της αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό και σε όλους τους λαούς, κόντρα
στις αλλαγές συνόρων και στις αιματοχυσίες που σχεδιάζονται στο πλαίσιο
των αντιπαραθέσεων των αστικών τάξεων για τους ενεργειακούς πόρους, τους
αγωγούς, τα λιμάνια, τις άλλες υποδομές, για τα μερίδια των αγορών.
 Ισχυροποίηση της κοινής πάλης των
λαών της Ελλάδας, της Τουρκίας, της
Κύπρου και των άλλων λαών της περιοχής, ενάντια στις αστικές τάξεις, στις
κυβερνήσεις τους και τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις, ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.
 Ισχυροποίηση των προσπαθειών για
αμοιβαία επωφελείς σχέσεις της Ελλάδας με άλλες χώρες με κριτήριο τα
λαϊκά συμφέροντα.
Αποσπάσματα από την παρέμβαση
του Ελισαίου Βαγενά, μέλους της ΚΕ
του ΚΚΕ και υπεύθυνου του Τμήματος
Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ, σε εκδήλωση
του Κόμματος στη Λάρισα

(«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ», 22-23 Ιούνη 2019)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ο μύθος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας
και η υποκρισία των αστικών κομμάτων

Τ

ο κτύπημα της κοινωνικής ασφάλισης και του δημόσιου χαρακτήρα των παροχών υγείας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της
ιδιωτικής ασφάλισης. Στην προσπάθεια
αυτή διακρίθηκε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
συνεχίζοντας και κλιμακώνοντας την
αντιλαϊκή επίθεση των κυβερνήσεων
ΠΑΣΟΚ και ΝΔ.
Ο νόμος Κατρούγκαλου και οι άλλες
ασφαλιστικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης οδήγησαν στην παραπέρα εμπορευματοποίηση και υποχρυματοδοτηση
την δημόσια υγεία περιορίζοντας το
«κόστος» για το κράτος και την εργοδοσία, δημιουργώντας ταυτόχρονα νέα
πεδία κερδοφορίας σε επιχειρηματικούς
ομίλους.
Λίγες μέρες πριν τις εκλογές πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα την ενίσχυση της ιδιωτικής Ασφάλισης που
συμμετείχαν ο διοικητής της τράπεζας
της Ελλάδας Στουρναρας που αναφέρθηκε και έδωσε το στίγμα της ημερίδας

μιλώντας για το μοντέλο των «3 πυλώνων» και πως αυτή μπορεί να λειτουργήσει σαν η «ατμομηχανή» της καπιταλιστικής ανάπτυξης στο τομέα των συντάξεων προτείνοντας ταυτόχρονα και
αναβάθμιση του ιδιωτικής πρωτοβουλίας και στον τομέα της υγείας. Συμμετείχαν επίσης ο Πετρόπουλος υφυπουργός εργασίας και Βούρτσης τομεάρχης
της ΝΔ και πρώην υπουργός εργασίας
όπου επιβεβαίωσαν την προσήλωση
και τους στόχους των κομμάτων τους
για την ενίσχυση της ιδιωτικής ασφάλισης και την παραπέρα συρρίκνωση του
κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης.
Σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε η
σημερινή κυβέρνηση που συνεχίζοντας
την πάγια τακτική όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, μείωσε για άλλη
μια χρονιά την χρηματοδότηση των δημόσιων δομών υγείας νοσοκομείων και
κέντρων υγείας με αποτέλεσμα την αδυναμία να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς
παρέχοντας πλήρεις και καλές υπηρεσίες υγείας περίθαλψης με στόχο να φτάσουν οι δαπάνες το 2022 το 4,7% του
ΑΕΠ από 5,2% το 2017 και αποτέλεσμα
οι ασφαλισμένοι και πρώτοι οι συνταξιούχοι να πληρώσουν για την υγεία
των ένα σημαντικό τμήμα των πενιχρών
συντάξεων τους καταφεύγοντας στην
ιδιωτική ασφάλιση προκειμένου να εξασφαλίσουν την υγεία τους.

Χαρακτηριστικό η αύξηση των τιμών
των φαρμάκων με την δικαιολογία ότι
έτσι θα αποτραπεί το πρόβλημα της
διάθεση φαρμάκων και θα ενισχυθεί η
ελληνική φαρμακοβιομηχανία που επιβεβαιώνει ότι η παροχή της υγείας μας
εξαρτάται από τις κερδοσκοπικές διαθέσεις των φαρμακοβιομηχάνων .
Βέβαια ούτε τα προηγούμενα χρόνια
το ασφαλιστικό σύστημα εξασφάλιζε
επαρκείς συντάξεις ούτε δωρεάν και
αξιοπρεπείς παροχές υγείας ,όπως ισχυρίζονται οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών και πρέπει
να αναπτυχτούν αγώνες ώστε να εξασφαλιστεί πραγματική καθολική, δωρεάν υγεία και κοινωνικές παροχές με
βάση τις σημερινές ανάγκες και τις
δυνατότητος που παρέχει η επιστήμη
και τεχνολογία .
Γίνεται φανερό ότι το παραπέρα
χτύπημα της κοινωνικής ασφάλισης
και των δημόσιων παροχών υγείας
αποτελεί προϋπόθεση για ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης
και την παραπέρα εκμετάλλευση
από μια χούφτα μονοπώλια που
νέμονται την υγεία, να εξασφαλίσουν μεγαλύτερα υπερκέρδη.
Η πείρα στην Ελλάδα αλλά και
στο εξωτερικό με τις χρεωκοπίες
μεγάλων ασφαλιστικών οργανισμών όταν έφτα-σε ο χρόνος να
αποδώσουν έχει δείξει ότι η ιδιωτική ασφάλιση δεν εξασφαλίζει κανένα
ακόμα και για το διάστημα που υπάρχει η δυνατότητα καταβολής.
Πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε πως η προσπάθεια που γίνεται
για ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης άλλα
και όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με
την ζωή εμάς και των παιδιών μας
όπως ΣΣ Εργασίας .Εργασιακές σχέσεις, μισθοί, φορολογικό κ.λπ. που προωθούνται στην κατεύθυνση τήρησης
των μνημονικών υποχρεώσεων και δεσμεύσεων, εξυπηρετούν συμφέροντα
ξένα από εμάς είναι σε βάρος μας, καθιστώντας απαραίτητη την οργάνωση και
ανάπτυξη αγώνων για την υπεράσπιση
του δημόσιου χαρακτήρα της ασφάλισης και αντιμετώπιση όλων των αντεργατικών νόμων που έχουν ψηφίσει.
Πέραν των αγώνων οφείλουμε κατά
την διάρκεια των εκλογικών αναμετρήσεων να αξιολογούμε με προσοχή και
σωστή σκέψη τους προεκλογικούς ελιγμούς της κυβέρνησης αλλά και των
άλλων κομμάτων που όλα αυτά τα χρόνια υλοποιούν τις κατευθύνσεις των
μονοπωλίων και της ΕΕ. Η δυσαρέσκεια
και η αντίθεση μας να εκφράζονται με
την καταψήφιση όλων των κομμάτων
που τα αποδέχονται απορρίπτοντας τα
εκβιαστικά διλήμματα που βάζουν και οι
δυο εξευτελίζοντας την ζωή μας.

ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΘΕΣΗ
ΣΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΚΑΝΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΤΑ
ΧΕΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ
Βροχή πέφτουν το τελευταίο διάστημα τα κατασχετήρια για λαϊκές
κατοικίες. Οι τράπεζες έχουν επιδοθεί σε τρομοκρατικές μεθόδους ενάντια σε οφειλέτες που αδυνατούν να
αποπληρώσουν τις ρυθμίσεις που
είναι δυσβάστακτες.
Την ίδια ώρα ζητάνε να παραδώσουν τα σπίτια τους στις τράπεζες
και να παραμείνουν μέσα ως ενοικιαστές. Η πρώτη κατοικία έχει μπει για
τα καλά στο μάτι των ομίλων καθώς
τους έχει ανοίξει η όρεξη από τις
ρυθμίσεις και τροπολογίες της κυβέρνησης που δίνουν την κατοικία
του λαού βορά στην κερδοφορία των
τραπεζιτών.
Για όλα αυτά ευθύνες έχει η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που προώθησε
νομοθετικές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της αρπαγής των κατοικιών
από τους τραπεζίτες, υπερασπιζόμενη έτσι την κερδοφορία των τραπεζών αγνοώντας την ανάγκη του λαού
για στέγη, πέρασε έτσι από το σύνθημα "κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη" στο "περάστε κόσμε".
Είναι η κυβέρνηση που έκανε
ιδιώνυμο αδίκημα την αγωνιστική
παρεμπόδιση εκτέλεσης πλειστηριασμών. Η επίθεση θα συνεχιστεί και
πριν αλλά και μετά τις εκλογές. Απάντηση σε όλα αυτά μπορεί να δώσει
η οργάνωση και η αλληλεγγύη.

Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Καλούμε όποιον βρίσκεται εκτεθειμένος στους εκβιασμούς και την
τρομοκρατία των τραπεζών να απευθύνεται στα σωματεία και στο ΠΑΜΕ.
Άγριο κυνηγητό και από τη ΔΕΗ

Στη δεύτερη, πιο σκληρή φάση
εισέρχεται η «εκστρατεία» της ΔΕΗ
ΑΕ για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών με την αποστολή
εξωδίκων σε όλους τους οφειλέτες.
Το σύνολο όσων έχουν μπει σε
κάποιο πρόγραμμα διακανονισμού
διαμορφώνεται στα 2,7 δισ. ευρώ. Από
αυτά, τα 1,05 δισ. αφορούν 890.000
καταναλωτές, από τους οποίους οι
65.000 με 70.000 χρωστούν ποσά άνω
των 3.000 ευρώ ο καθένας και συνολικά περίπου 700 εκατ. ευρώ.

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Το «μπλόκο» στα διαγνωστικά και οι συνέπειες της εμπορευματοποίησης

Τ

ην αναστολή της «κινητοποίησης»
που πραγματοποίησαν τις τελευταίες
μέρες αποφάσισαν 13 Ιούνη οι επιχειρηματίες
ιδιοκτήτες των διαγνωστικών κέντρων, μετά τη
συνάντηση που είχαν με τον υπουργό Υγείας.
Ωστόσο, αυτό που... δεν αναστέλλεται είναι
τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν μόνιμα οι εργαζόμενοι και ο λαός για
να μπορέσουν να κάνουν κάθε φορά τις
απαιτούμενες διαγνωστικές εξετάσεις.
Αυτό που παραμένει σε πλήρη ισχύ,
δηλαδή, είναι το γεγονός ότι εξαιτίας της
πολιτικής της εμπορευματοποίησης και υποβάθμισης του δημόσιου συστήματος Υγείας,
με ευθύνη των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ - ΝΔ ΠΑΣΟΚ, οι εργαζόμενοι και ο λαός αδυνατούν
να πραγματοποιήσουν το μεγαλύτερο μέρος
των εξετάσεων που χρειάζονται στον δημόσιο
τομέα και αναγκάζονται να τις χρυσοπληρώσουν, για να τις κάνουν στις αλυσίδες της
ιδιωτικής Υγείας.
Προετοιμάζονται τα νέα
χτυπήματα σε βάρος των
ασφαλισμένων
Πατώντας πάνω στην πολιτική εμπορευματοποίησης της Υγείας και την συνακόλουθη
αύξηση του κύκλου εργασιών τους, οι ιδιοκτήτες κατά βάση των μεγαθηρίων του ιδιωτικού
τομέα πιέζουν για παραπέρα αύξηση των
κερδών τους.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά
της, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις τους,
σπεύδει να δώσει διαβεβαιώσεις ότι οι συμβάσεις με τον ιδιωτικό τομέα «είναι αναγκαίες», ενώ ταυτόχρονα εξαγγέλλει νέα δυσοίωνα
μέτρα σε βάρος των ασφαλισμένων.
Χαρακτηριστικές είναι δύο από τις
«προτάσεις» που έβαλε στο τραπέζι το υπουργείο Υγείας, κατά τη νέα συνάντηση με
τους εκπροσώπους των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων:
Η πρώτη αφορά την «επιτάχυνση της
διαδικασίας ενσωμάτωσης διαγνωστικών
πρωτοκόλλων στο σύστημα ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης», η οποία όπως αναφέρεται «θα καθιστά το σύστημα βιώσιμο».
Τα «διαγνωστικά πρωτόκολλα» ορίζουν
πότε, πού και πώς πρέπει να χρησιμοποιείται
η σύγχρονη τεχνολογία (αξονική και μαγνητική
τομογραφία, υπέρηχοι κ.λπ.), με κριτήριο
όμως όχι τις ανάγκες των ασθενών και των
ασφαλισμένων, αλλά τη «βιωσιμότητα» και
τον «εξορθολογισμό των δαπανών» με βάση
τους αντιλαϊκούς στόχους του κεφαλαίου. Για
παράδειγμα, ένας γιατρός που έχει ενδείξεις
για μια σοβαρή πάθηση του ασθενούς, αντί
να καταφύγει στην αξονική τομογραφία, θα
τον παραπέμψει πρώτα να κάνει μια ακτινογραφία επειδή έχει μικρότερο κόστος. Αν παρακάμψει αυτήν τη διαδικασία, τότε ο γιατρός
θα έχει κυρώσεις για παραβίαση του
«διαγνωστικού πρωτοκόλλου».

Οι επιπτώσεις για τον ασθενή βέβαια
μπορεί να είναι επικίνδυνες, καθώς με τον
τρόπο αυτό δεν θα μπορεί να έχει έγκαιρη
διάγνωση. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα αντιεπιστημονικό εργαλείο περικοπών που υποβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες, παρεμβαίνει και χειραγωγεί το επιστημονικό έργο, με
επικίνδυνες επιπτώσεις για τον λαό.
Η δεύτερη «πρόταση» κάνει λόγο για
«αλλαγή του τακτικού προϋπολογισμού με
ανακατανομή εσωτερικών κονδυλίων του
ΕΟΠΥΥ». Δηλαδή, αντί να αυξήσει τον ρημαγμένο κρατικό προϋπολογισμό για τον ΕΟΠΥΥ,
η κυβέρνηση θα πάρει κονδύλια από τον έναν
κωδικό του Οργανισμού που προορίζεται για
συγκεκριμένες παροχές προς τους ασφαλισμένους και θα τα μεταφέρει σε άλλον κωδικό.
Επιβεβαιώνεται ότι το όποιο μέτρο θα πρέπει
να έχει μηδενικό δημοσιονομικό κόστος, ενώ
στην πραγματικότητα θα δημιουργεί νέα ζωτικά κενά στις ανάγκες των ασφαλισμένων για
να μπαλώσει κάτι άλλο.

«Αναγκαία» για το κεφάλαιο
η εμπορευματοποίηση
«Είναι αναγκαίες οι συμβάσεις με τους
ιδιώτες, γιατί το Δημόσιο δεν μπορεί να
καλύψει όλες τις ανάγκες», διαβεβαιώνει
το κεφάλαιο ο υπουργός Υγείας, Α. Ξανθός,
κάνοντας σινιάλο στους επιχειρηματικούς
ομίλους για παραπέρα επενδύσεις.
Επιχειρούν να παρουσιάσουν σαν...
φυσικό φαινόμενο το γεγονός ότι το 70% 90% των διαγνωστικών εξετάσεων γίνονται
σε ιδιωτικά κέντρα και όχι ως αποτέλεσμα
της πολιτικής εμπορευματοποίησης και υποβάθμισης του δημόσιου τομέα, όχι ως αποτέλεσμα των τεράστιων ελλείψεων σε εξοπλισμό
και έμψυχο δυναμικό.
Ορισμένα χαρακτηριστικά στοιχεία:
 Το «Θριάσιο», το μοναδικό νοσοκομείο της
Δυτικής Αττικής δεν έχει ούτε μαγνητικό τομογράφο.
 Στο «Αττικόν» εδώ και 5 χρόνια είναι χαλασμένος ο μαγνητικός τομογράφος.
 Οι 2 μοναδικοί αξονικοί τομογράφοι στον
νομό Αιτωλοακαρνανίας είναι σε βλάβη.
 Στο νοσοκομείο Κιλκίς, ο μοναδικός αξονικός
τομογράφος αξιοποιείται μόνο σε μια βάρδια,
γιατί δεν επαρκεί το κατάλληλο ιατρικό προσωπικό για τις υπόλοιπες.

 Στο ΚΥ Νέας Μάκρης δεν υπάρχει ούτε αξο-

νικός τομογράφος, ούτε καν υπέρηχος.
 Στο Κέντρο Υγείας Ιθάκης, όταν συνταξιοδοτήθηκε η παρασκευάστρια του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου, η λύση που βρέθηκε ήταν
να καταργηθεί η θέση και να κλείσει το Εργαστήριο.
 Στο Ακτινολογικό Τμήμα του ΠΑΓΝΗ, οι 15
εργαζόμενοι καλύπτουν δύο αίθουσες για
απλές ακτινογραφίες, μία αίθουσα για μαστογραφίες, μία αίθουσα για μέτρηση οστικής
πυκνότητας και πανοραμικές, μία αίθουσα για
τις ακτινογραφίες στα ΤΕΠ, τις αίθουσες με τα
ακτινοσκοπικά μηχανήματα στα ορθοπεδικά
και άλλα χειρουργεία και τα φορητά ακτινολογικά μηχανήματα ανά κλινικές και μονάδες.
Μέσα σε αυτήν την κατάσταση, είναι προκλητική... έως επικίνδυνη η «λύση» που πρόβαλε η κυβέρνηση με εγκύκλιο για κάλυψη
των διαγνωστικών εξετάσεων εκτός ραντεβού
στα δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας:
Όταν τα ραντεβού διαμορφώνονται με κριτήριο τις δυνατότητες των δομών σε προσωπικό
και μηχανήματα. Όταν οι λίστες αναμονής στα
Εργαστήρια έχουν φρακάρει. Όταν επικρατεί
συνωστισμός και χάος στις γραμματείες των
εξωτερικών ιατρείων και στα εργαστήρια των
δημόσιων νοσοκομείων, με εκατοντάδες
ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ να ζητούν διαγνωστικές εξετάσεις κι ελάχιστους εργαζόμενους να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τους εξυπηρετήσουν...
Πάλη για αποκλειστικά δημόσια,
σύγχρονη και δωρεάν Υγεία
Όλα τα παραπάνω δεν είναι βέβαια πρωτόγνωρα, ούτε προϊόν «κακού σχεδιασμού».
Τα παζάρια, οι εκβιασμοί και τα παιχνίδια σε
βάρος του λαού, για την ανακατανομή και την
αύξηση του κέρδους, είναι το σήμα κατατεθέν
του εμπορευματοποιημένου συστήματος Υγείας, που υποχρηματοδοτεί και υποστελεχώνει
δημόσια νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, περικόπτει θεραπείες, φάρμακα, εξετάσεις, διευρύνει
ελαστικές σχέσεις απασχόλησης, ξεπλένει τα
εγκλήματα του εφοπλιστικού κεφαλαίου σε
«ευεργεσίες». Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα παζαριών και εκβιασμών για την
κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και
στον κρίσιμο χώρο του Φαρμάκου.
Αυτή η άθλια και επικίνδυνη πραγματικότητα είναι η... «βιώσιμη» και «δίκαιη ανάπτυξη», η οποία φέρει τη σφραγίδα των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ - ΝΔ - ΠΑΣΟΚ.
Να δυναμώσει η λαϊκή πάλη του για
άμεσους μαζικούς μόνιμους διορισμούς όλων
των ειδικοτήτων στις δημόσιες μονάδες Υγείας
και για τον σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό τους. Για πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση με επιστημονικά κριτήρια και όχι
με κριτήριο το κέρδος για το κεφάλαιο. Για την
προάσπιση της ανθρώπινης ζωής και υγείας
έναντι της βάρβαρης λογικής «κόστους - οφέλους» για το κεφάλαιο και το κράτος του.

Δραστηριότητες
3μήνου ΠΕΣ-ΝΑΤ
ΑΠΡΙΛΗΣ
Συμμετοχή στην 48ωρη απεργία των ναυτεργατών για τις
Σ.Σ. Εργασίας και την απόσυρση
του ν. για τη ναύλωση πλοίων με
ξένη σημαία.
 Συμμετείχαμε στην 39η
Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης.
ΜΑΗΣ
 Συμμετοχή στις εκδηλώσεις
για την Εργατική Πρωτομαγιά
και στην απεργία 1η Μάη
 Πήραμε μέρος στην πορεία
στην αμερικάνικη Πρεσβεία καταγγέλλοντας τη βάρβαρη επίθεση στη Συρία από του αμερικανούς και ευρωπαίους ιμπεριαλιστές
 Συμμετείχαμε στη συγκέντρωση συμπαράστασης στους
δικαζόμενους νεολαίους, που
επιχείρησαν να γκρεμίσουν το
άγαλμα του μακελάρη Τρούμαν.
 Είχαμε συμμετοχή στη κινητοποίηση των συνταξιούχων από
την πλ. Εθνικής Αντίστασης στο
υπουργείο Οικονομικών και
Εργασίας, όπου έγινε συνάντηση
με τον υφυπουργό κ. Πετρόπουλο.
 Σε κινητοποίηση με άλλα
συνταξιουχικά σωματεία του
Πειραιά, διακινήσαμε το κάλεσμα
για τη συγκέντρωση των συνταξιούχων.
 Συμμετείχαμε στη συγκέντρωση συμπαράστασης στην
απεργία των εργαζομένων στους
προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ της
COSCO.
ΙΟΥΝΗΣ
 Σύσκεψη της Συντονιστική
Επιτροπή Αγώνα για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού και το
προγραμματισμό της δράσης των
Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων.
 Δελτίο Τύπου για τη συνεχιζόμενη δικαστική δίωξη των
νεολαίων της για το άγαλμα του
μακελάρη Τρούμαν.
 Ανακοίνωση κάλεσμα συμμετοχής στην 2ωρη προειδοποιητική απεργία των ναυτεργατών
για τις Σ.Σ. Εργασίας 2 Ιούλη.

Χιλιάδες εργάτες, άνεργοι, συνταξιούχοι, νέοι, γυναίκες και μετανάστες, αγρότες και αυτοαπασχολούμενοι έδωσαν μαζικό και μαχητικό «παρών» στις Πρωτομαγιάτικες απεργιακές συγκεντρώσεις που οργάνωσαν σε
δεκάδες πόλεις όλης της χώρας Ομοσπονδίες, Εργατικά
Κέντρα και συνδικάτα που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ.
Με τη μαζική συμμετοχή τους, με τα πανό, τα συνθήματα και την αποφασιστικότητά τους, κόντρα σε παλιές και νέες απάτες περί «δίκαιης ανάπτυξης», «θετικών
μέτρων», «γεωστρατηγικής αναβάθμισης» κ.ο.κ., έδωσαν
συνέχεια στην πάλη όλου του προηγούμενου διαστήματος απέναντι στα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, στα κόμματα και τις κυβερνήσεις τους, στην πολιτική της ΕΕ. Έδωσαν συνέχεια στην πάλη για κατάργηση όλων των αντεργατικών - αντιλαϊκών νόμων, για
ανάκτηση των τεράστιων απωλειών των εργαζομένων
και του λαού, για να βγουν στο προσκήνιο οι δικές τους
σύγχρονες ανάγκες. Έδωσαν συνέχεια στις σημαντικές
μάχες σε κλάδους και χώρους δουλειάς, ενάντια στην
εργασιακή ζούγκλα που βαθαίνει και ενισχύεται για τη
διασφάλιση των κερδών και της ανταγωνιστικότητας του
κεφαλαίου.
Από την πορεία στον Πειραιά

Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκαν από τα χαράματα
για την περιφρούρηση της απεργίας μέλη των ταξικών
σωματείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ,
ΠΕΣ-ΝΑΤ, καλώντας τους ναυτεργάτες να δώσουν το
παρών στην απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ.
Απεργιακή περιφρούρηση πραγματοποίησαν από
νωρίς το πρωί στις πύλες της Cosco στο λιμάνι του Πειραιά, μέλη του Σωματείου ΕΝΕΔΕΠ, καλώντας παράλληλα σε μαζική συμμετοχή στην πρωτομαγιάτικη απεργιακή συγκέντρωση των ταξικών δυνάμεων στον Πειραιά. Στην περιφρούρηση της απεργίας στο Service
Center της MSC προχώρησε από το πρωί η Επιτροπή
Αγώνα Ναυτιλιακών - Τουριστικών Υπαλλήλων.
Χαιρετίζοντας τη μαζική συμμετοχή χιλιάδων εργαζομένων και λαού στις Πρωτομαγιάτικες απεργιακές
συγκεντρώσεις το ΠΑΜΕ μεταξύ των άλλων επισημαίνει:
«133 χρόνια μετά την αιματοβαμμένη εξέγερση στο
Σικάγο, σφίγγουμε την αγωνιστική γροθιά, υψώνουμε τις
σημαίες του αγώνα και με οδηγό το φετινό σύνθημα
"Ενάντια στην καπιταλιστική εκμετάλλευση και τους
ιμπεριαλιστικούς πολέμους, με συνδικάτα των εργατών και όχι των κυβερνήσεων και των εργοδοτών",
συνεχίζουμε αταλάντευτα, ταξικά, δυναμικά στο δρόμο
του αγώνα, για την ανασύνταξη του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος.
Ζήτω η 1η Μάη και η παγκόσμια εργατική τάξη!
Ζήτω η φιλία και η αλληλεγγύη των λαών!».

ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ
- ΝΟΘΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΠΝΟ
Με μαζική νοθεία
στις αρχαιρεσίες σε
πρωτοβάθμια εργοδοτικά
σωματεία
συγκροτείται η «πλειοψηφία» της διοίκησης της ΠΝΟ - μηχανισμός των εφοπλιστών, με οδυνηρές συνέπειες για
τους ναυτεργάτες
Η διοίκηση της
ένωσης πλοιάρχων
(ΠΕΠΕΝ) δεν καταθέτει κατάλογο ψηφισάντων στο Πρωτοδικείο Πειραιά ούτε στο ΕΚ Πειραιά
αλλά εκλέγει αντιπροσώπους για τη
ΓΣΕΕ από την ΠΝΟ!
Άλλο εργοδοτικό
σωματείο σφραγίδα
ναυτών M/S - μέλος
της ΠΝΟ, καθ’ όλη
τη διάρκεια της ψηφοφορίας (4 Μάρτη
- 20 Απρίλη 2015)
ψήφισαν ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΑ ΜΟΝΟ τρεις
(3) ναύτες και άλλοι
153 με επιστολική
ψήφο σε θυρίδα στο
Κεντρικό Ταχυδρομείο Πειραιά!
Μέσα από αυτές
τις νόθες αρχαιρεσίες
εκλέχτηκε
ο
85χρονος
Γιάννης
Χαλάς ως γ.γ. στο
συνέδριο της ΠΝΟ
το
Νοέμβρη
του
2017.
Τον ίδιο δρόμο
ακολουθεί και η τυχοδιωκτική
ομάδα
του Α. Νταλακογιώργη στην ένωση
ναυτών
(ΠΕΝΕΝ).
Όπως αποκαλύπτεται από τα στοιχεία
που ο ίδιος Α. Νταλακογιώργος
ανακοίνωσε
από
τα
1.642
οικονομικά
εντάξει μέλη στις
πρόσφατες αρχαιρεσίες, που έληξαν
στις
12/2/2019,
ψήφισαν
1.607
μέλη,
σπάζοντας
όλα τα προηγούμενα
ρεκόρ
συμμετοχής
97,86% και νοθείας
που είχε ο τυχοδιώκτης και η παρασιτική ομάδα του …!!!

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.

Στη λογική «σου παίρνω εκατό, σου δίνω
ένα» οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού

«Ο

ι διαχρονικές αντιλαϊκές
- αντισυνταξιουχικές
πολιτικές όλων των κυβερνήσεων
που τα δέκα τελευταία χρόνια έχουν
τσακίσει ό,τι με αγώνες και θυσίες
κερδίσαμε και πληρώσαμε μια ζωή,
δεν μπορούν να ξεχαστούν με φιλοδωρήματα. Ούτε μπορούν να γίνουν
άλλοθι για τις προεκλογικές ανάγκες
της κυβέρνησης για τη συνέχιση των
ίδιων θανατηφόρων πολιτικών.
Τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, με τους υπουργούς του
στην συνέντευξη Τύπου στο Ζάππειο
είναι στη λογική "σου παίρνω 100,
σου δίνω ένα", έχουν στόχο να υπηρετήσουν την παραπάνω λογική που
και η σημερινή κυβέρνηση ακολουθεί.
Δεν θα αρνηθούμε έστω και αυτά
τα λίγα γιατί θεωρούμε ότι είναι δικά
μας και αποτέλεσμα ενός ασίγαστου
αγώνα, αλλά οι συνταξιούχοι δεν
πρόκειται να χειροκροτήσουν κανένα
και να του δώσουν το άλλοθι που
επιζητά.

Γιατί τα 60 και πάνω δισεκατομμύρια ευρώ που άρπαξαν από τα
Ασφαλιστικά Ταμεία, οι σαρωτικές
περικοπές των συντάξεων κύριων,
επικουρικών, των δώρων, του ΕΚΑΣ
και τόσα ακόμα που αφαίρεσαν από
τους συνταξιούχους δεν ισοφαρίζονται με την επιστροφή του πακέτου
των 800 εκατομμυρίων. Ακόμα και
αυτά τα 350 με 400 ευρώ που θα
δοθούν σε κάθε συνταξιούχο, προέρχονται από τα αιματοβαμμένα πλεονάσματα, τις περικοπές και την
άγρια φορολογία που έχει επιβληθεί
με τους αντιασφαλιστικούς νόμους
που ψηφίσανε. Όπως:
 Από τα 230 ευρώ το μήνα σε
300.000 χαμηλοσυνταξιούχους που
μειώθηκε το εισόδημά τους από την
κατάργηση του ΕΚΑΣ.
 Από τα 100 μέχρι 150 ευρώ τον
μήνα που μειώθηκε το εισόδημα σε

500.000 συνταξιούχους από τον επανυπολογισμό της επικουρικής σύνταξης από τον Ιούνη του 2016.
 Από τα 30 έως 50 ευρώ από την
αύξηση της συμμετοχής που επιβλήθηκε στην υγεία.
 Από τη μείωση των συντάξεων
χηρείας 20% με 30% που παρά τη
βελτίωση με τη νέα τροπολογία εξακολουθούν να είναι μειωμένες.
 Και βέβαια από τις μεγάλες περικοπές με τους νόμους 4051/12 και
4093/12 την κατάργηση των δώρων,
τη μείωση του εφάπαξ και τόσα άλλα.
Κύριοι της κυβέρνησης πληρώσαμε σε όλο τον εργάσιμο βίο μας
για να πάρουμε επιπλέον την 13η
και 14η σύνταξη ολόκληρη και εσείς
θα νομοθετήσετε κάθε Μάη να παίρνουμε όσοι έχουν σύνταξη: Από
1.000 ευρώ το 30%, από 600 έως
1000 ευρώ το 50%, από 500 έως 600
το 70% και έως 500 ευρώ το 100%.
Κύριοι της σημερινής και της
αυριανής κυβέρνησης δεν κατεβά-

ζουμε τον πήχη των διεκδικήσεων
δεν ξεχνάμε, δεν διαγράφουμε, όσα
αρπάχθηκαν από τα ταμεία μας τα
τελευταία χρόνια, τα απαιτούμε, τα
διεκδικούμε.
Με αίτημα πρώτα οι δικές μας
ανάγκες θα συνεχίσουμε πιο μαζικά τους αγώνες μας, θα μας βρίσκεται καθημερινά στο ιερό πεζοδρόμιο με αισιοδοξία και αποτελεσματικότητα μέχρι την κατάργηση
του ν. 4387/16 (Νόμος Κατρούγκαλου) το σύνολο της αντιασφαλιστικής - αντισυνταξιουχικής νομοθεσίας. Διεκδικώντας όλα τα αιτήματά μας για αξιοπρεπείς συντάξεις,
αποκλειστικά δημόσια δωρεάν
υγεία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δημόσιο κοινωνικό
ασφαλιστικό σύστημα για όλους,
κατάργηση της αφόρητης φορολογίας.

24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ σε όλες τις
κατηγορίες πλοίων στις 3 Ιούλη
Σε μαζική συμμετοχή καλούν ΠΕΜΕΝ,
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ
Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις
κατηγορίες των πλοίων κατέρχονται οι ναυτεργάτες
την Τετάρτη 3 Ιούλη από τις 00:01 έως τις 24:00.
Η απόφαση για απεργία πάρθηκε στη συνεδρίαση
της ΕΕ της ΠΝΟ μετά από πρόταση των ταξικών
δυνάμεων των ναυτεργατικών σωματείων ΠΕΜΕΝ,
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ενώ αντίστοιχη απόφαση πήρε και η Ένωση Ρ/Κ-Ν/Γ «ΠΕΠΡΝ».
Οι εφοπλιστές αξιοποιούν την αντιλαϊκή πολιτική
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τη στήριξη της ΝΔ, του
ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων του
κεφαλαίου. Δραματικές είναι οι περικοπές στους
μισθούς, στις συντάξεις κατά 50%, κατάργηση του
ΕΚΑΣ, διάλυση του ΝΑΤ και των άλλων ασφαλιστικών ταμείων των ναυτεργατών.
Με απύθμενο θράσος ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων
Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) έθεσε ως όρο για την
υπογραφή της ΣΣΕ με αύξηση 2% για το 2019, την
παραπέρα εντατικοποίηση της δουλειάς των ναυτεργατών, με συνθήκες γαλέρας, οργανικές συνθέσεις με
βάση τον ν. 4150/2013 με απάνθρωπα ωράρια 14-16
ώρες δουλειά τη μέρα, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη
και την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, για την αύξηση των κερδών του εφοπλιστικού
κεφαλαίου.

Καλούμε τους ναυτεργάτες όλων των ειδικοτήτων, να πάρουμε στα χέρια μας την οργάνωση και
συμμετοχή στον απεργιακό αγώνα, να στείλουμε μήνυμα αντίστασης στην εφοπλιστική αδιαλλαξία, να
προειδοποιήσουμε την όποια κυβέρνηση σχηματιστεί
μετά την 7 Ιούλη ότι αγώνας, θα συνεχιστεί για τα
δικαιώματα μας με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας.
Να αγωνιστούμε για:
 Ανανέωση και εφαρμογή των ΣΣΕ, σε όλες τις
κατηγορίες πλοίων.
 Αυξήσεις στους μισθούς με κατώτερο μισθό 751
ευρώ, στις συντάξεις και τις κοινωνικές παροχές.
 Μόνιμη σταθερή εργασία για όλους, με Συλλογική
Σύμβαση, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, κοινωνική ασφάλιση, προστασία στη δουλειά, ενάντια στην ανεργία.
 Κατάργηση του ν. 4150/2013, οι οργανικές συνθέσεις να καθορίζονται με βάση το ΠΔ 177/74 και τις
σύγχρονες ανάγκες, να καθιερωθούν διπλά πληρώματα όπου τα δρομολόγια των πλοίων δεν παρέχουν τις
απαιτούμενες ελάχιστες ώρες ανάπαυσης των πληρωμάτων.
 Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου ν. 4387/2016
και όλων των αντιασφαλιστικών νόμων.
 Κανένας
πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας.
Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, των χαρατσιών, της φοροληστείας.

