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Η «επόμενη μέρα» του 4ου μνημονίου
να συναντήσει τη λαϊκή αντεπίθεση

Η

σφοδρή αντιλαϊκή επίθεση
κλιμακώνεται με νέα μέτρα
που ξεκινούν από τα 5 δισ. ευρώ
το χρόνο -όπως αυτά «κλείδωσαν»
στη συμφωνία συγκυβέρνησης και
κουαρτέτου- και περιλαμβάνονται
στο νόμο - τερατούργημα και στο
«Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018 - 2021»,
το 4ο μνημόνιο, που ψήφισε η
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ στη
Βουλή, την Πέμπτη 18 Μάη.
Ψήφισαν τη μείωση των συντάξεων
έως 18% από 1/1/2019.
Μειώνουν το αφορολόγητο στα 5.681
από 8.636, από 1/1/2020, που σημαίνει αφαίρεση μιας σύνταξης το χρόνο.
Εφαρμόζουν τον αυτόματο "κόφτη"
σε ό,τι πενιχρό έχει απομείνει από
τις συντάξεις.
Μειώσεις για την Υγεία από τον προϋπολογισμό 2017 και 2018.
Περικοπή επιδομάτων αναπηρίας,
ανεργίας,
τέκνων,
φτώχειας,
φυσικών καταστροφών, θέρμανσης
από το 2017.
Όλα αυτά προστίθενται
στις
12 προηγούμενες
περικοπές
των
συντάξεων
και
φοροκλοπής.
Όση χρυσόσκονη
κι αν ρίξει η κυβέρνηση στο «αύριο» που
επιφυλάσσεται για το
λαό με την καπιταλιστική ανάπτυξη, το μόνο σίγουρο είναι
ότι αυτή η ανάπτυξη θα έχει ως
καύσιμη ύλη τα πετσοκομμένα εργατικά
- λαϊκά δικαιώματα.
Η αστική τάξη γνωρίζει καλά ότι
η μονιμοποίηση της βαρβαρότητας
θα προκαλέσει αντιδράσεις και διεκδικήσεις. Γι’ αυτό η κυβέρνηση άνοιξε
την πόρτα στο «λοκ άουτ» και ξηλώνει
τα όποια συνδικαλιστικά δικαιώματα
χτυπώντας την απεργία, την κορυφαία μορφή πάλης των εργαζομένων.
Ο δανεισμός που θα προκύψει
από την έξοδο στις «αγορές χρήματος» θα φορτωθεί εκ νέου στις
πλάτες των εργαζομένων, των συνταξιούχων. Άλλωστε, η επιστροφή στην
«κανονικότητα», που προπαγανδίζει
η κυβέρνηση, δεν προβλέπει την
επαναφορά των μισθών και των
συντάξεων στα επίπεδα του 2009
ούτε του αφορολόγητου ορίου στα
προ κρίσης επίπεδα.

Η

ΠΕΣ-ΝΑΤ, με τις Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις και δίπλα στα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ
και ΠΕΕΜΑΓΕΝ, τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ,
όλο το προηγούμενο διάστημα δώσαμε
μάχες, με απεργίες, συγκεντρώσεις,
πορείες και παραστάσεις διαμαρτυρίας
στο ΝΑΤ, στον Οίκο Ναύτου, στα
υπουργεία και στον πρωθυπουργό,
απαιτώντας να μη φτάσει στη Βουλή
αυτό το αντισυνταξιουχικό - αντιλαϊκό
τερατούργημα.
Η εργατική τάξη πρέπει να υποδεχθεί την «επόμενη μέρα» επιθετικά και διεκδικητικά. Η αγανάκτηση
και η οργή που υπάρχει δεν φτάνει
αν δεν μετατραπεί σε οργανωμένη
αντίσταση για το σύνολο των προβλημάτων. Να κλιμακωθούν η απαίτηση
για επιστροφή όλων των απωλειών
που είχαν οι εργαζόμενοι τα τελευταία
χρόνια και η διεκδίκηση της ικανοποίησης των σύγχρονων αναγκών.

Μέσα στην πάλη αυτή θα αποκαλύπτεται ότι οι δυνάμεις του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού
έχουν αποστολή την υπονόμευση και
τη διάσπαση, την υποταγή στις απαιτήσεις της εργοδοσίας. Θα κατακτιούνται
ο αντικαπιταλιστικός - αντιμονοπωλιακός προσανατολισμός του κινήματος,
η συμμαχία της εργατικής τάξης με
τους αυτοαπασχολούμενους και τους
φτωχούς αγρότες. Έτσι, θα διεξάγεται
με καλύτερους όρους η αναμέτρηση
με το κεφάλαιο και την εξουσία του,
θα δυναμώνει η πάλη με προοπτική
την ανατροπή τους.
Συνεχίζουμε αταλάντευτα στο
δρόμο του ταξικού αγώνα, η εργατική τάξη, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι έχουμε το δίκιο. Εμείς παράγουμε τον πλούτο που μας κλέβει το
κεφάλαιο! Εμείς έχουμε τη δύναμη.
Μπορούμε να τους νικήσουμε!

Η

ΨΗΦΙ Σ ΜΑ

Γενική Συνέλευση των μελών
της ΠΕΣ-ΝΑΤ, που έγινε την
Τρίτη 28 Μάρτη 2017, με οργή διαπιστώνει ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ συνεχίζει την ίδια πολιτική με
τις προηγούμενες.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ενώ δήλωνε ως αντιπολίτευση ότι θα καταργούσε τα μνημόνια
με ένα νόμο και ένα άρθρο έφερε και 3ο
με μέτρα που οδηγούν συνταξιούχους εργατική τάξη τον εργαζόμενο λαό σε
βίαιη φτωχοποίηση. Μέσα από αλλεπάλληλες μειώσεις των συντάξιμων αποδοχών μας που φτάνουν έως και 50%
κατά περίπτωση, πιάσαμε κόκκινο δεν
πάει άλλο είμαστε σε απόγνωση.
Ενώ υπάρχουν δεκάδες φοροαπαλλαγές για εφοπλιστές - βιομήχανους
παίρνοντας και νέα μέτρα προς ενίσχυση
του κεφαλαίου. Εισφοροαπαλλαγές, φτηνό
ρεύμα, ευέλικτο εργατικό δυναμικό κ.λπ.
Ο νόμος 4387/16 μείωσε περισσότερο
τις επικουρικές μας συντάξεις και βάζει
τα θεμέλια για παραπάνω περικοπές και
στις κύριες, με το κόλπο του επανϋπολογισμού και της προσωπικής διαφοράς.
Η ενοποίηση των ταμείων και η διάλυση του Οίκου Ναύτου συνιστούν
βίαιη αποκοπή μας από τον φυσικό
ασφαλιστικό μας φορέα και πάροχο
Υγείας, με χαμηλότερες αποδοχές και
υποβάθμιση του κλάδου Υγείας.
Αυτές οι κυβερνητικές παρεμβάσεις
έγιναν δήθεν για ορθολογισμό και δικαιότερο σύστημα. Με εξίσωση προς τα
κάτω θέλουν να εξοικονομούν πόρους
για ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών
να χρηματοδοτούνται επενδύσεις των
κεφαλαιοκρατών.

Απαιτούμε:

 Κατάργηση του νόμου 4387/2016, και

όλου του νομοθετικού πλαισίου που
μειώνουν κύριες και επικουρικές συντάξεις.
 Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν
υγεία για όλους.
 Κατάργηση νόμων και διατάξεων που
επιτρέπουν εκποίηση περιουσίας του ΝΑΤ
και των άλλων ασφαλιστικών μας ταμείων.
 Ναυτολόγηση σε όλα τα πλοία
ναυτεργατών με πλήρη ασφαλιστικά
δικαιώματα και ΣΣΕ.
 Να εφαρμοστεί για όλους τους συνταξιούχους η απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιά για την επιστροφή της
παρακράτησης της 13 και 14 κύριας και
επικουρικής σύνταξης.
Δηλώνουμε αποφασισμένοι και σε
συντονισμό με το ταξικό κίνημα στεριάς και θάλασσας να διεκδικήσουμε
όσα μας αφαίρεσαν. Θα παλέψουμε
μέχρι τέλους να επανακατακτήσουμε
ότι μας ανήκει.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΣ-ΝΑΤ 28 ΜΑΡΤΗ 2017
ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ

Η

Γενική Συνέλευση της ΠΕΣ-ΝΑΤ,
που έγινε την Τρίτη 28 Μάρτη
2017, αφού άκουσε την εισήγηση εκφράζει έντονη ανησυχία για την συνεχιζόμενη
πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ
να εμπλέκει την χώρα μας σε επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς.
Η επαναλαμβανόμενη αναφορά των
υπουργείων Εξωτερικών και άμυνας αλλά
και του ίδιου του πρωθυπουργού στην
γεωστρατιγική θέση της Ελλάδας που
προσφέρουν πλείστες όσες διευκολύνσεις
στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς
προτείνοντας ως και νέα βάση στην
Κάρπαθο, είναι ζητήματα που δείχνουν
τις προθέσεις της κυβέρνησης να εμπλακεί
η χώρας μας περισσότερο στους τέτοιους
σχεδιασμούς προς όφελος του κεφαλαίου.
Η Συγκέντρωση πολεμικών μέσων
στο Αιγαίο με πρόσχημα τον έλεγχο των
προσφυγικών ροών έχει να κάνει με τις
ιμπεριαλιστικές αντιθέσεις ΗΠΑ-ΕΕ με την
Ρωσία από την Μαύρη θάλασσα έως την
Μεσόγειο. Στόχος της αντιπαράθεσης ο
έλεγχος των πλουτοπαραγωγικών πηγών
της περιοχής προς όφελος των μονοπωλίων τους. Το ξαναμοίρασμα της πίτας
και η επαναχάραξη συνόρων με το αίμα
των λαών.

Η επιθετική ρητορική του πρόεδρου
Ερντογάν για την Τουρκία της καρδιάς
του, η έμπρακτη αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδα σε Θράκη Αιγαίο και των συνθηκών που εν πολλοίς
καθόρισαν τα σημερινά σύνορα όπως
Λοζάνης και Παρισιού, κάθε άλλο παρά
για εσωτερική κατανάλωση γίνονται. Υποδηλώνουν προθέσεις - πάγιες θέσεις της
Τουρκικής Αστικής τάξης για βελτίωση της
θέσης της έναντι των άλλων. και με την
προωθούμενη διχοτομική λύση στο κυπριακό ζήτημα, είναι παράγοντες ανησυχίας.
Ο κίνδυνος ανάφλεξης και γενικότερης
σύγκρουσης στη περιοχή μας είναι υπαρκτός. Ο λαός μας πρέπει να είναι σε εγρήγορση και να μην επιτρέψει εμπλοκή της
χώρας μας στα Ιμπεριαλιστικά παιγνίδια,
να μην στοιχηθεί πίσω από ξένες σημαίες.
Απαιτούμε:
 Το κλείσιμο της Σούδας και των άλλων
βάσεων για ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και άλλους.
 Κανένας Έλληνας στρατιώτης εκτός
των συνόρων.
 Άμεση επιστροφή αυτών που υπηρετούν σε στρατιωτικές αποστολές στο
εξωτερικό.
 Καμιά εμπλοκή σε πολεμικούς σχεδιασμούς.
Αριστερά, άποψη
του σώματος
της Γενικής
Συνέλευσης
Δεξιά, στο βήμα
ο πρόεδρος της
ΠΕΣ-ΝΑΤ
Γιώργος Βρανάς
και καθήμενος
ο πρόεδρος της
Γ.Σ. Θανάσης
Σιδηρόπουλος.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Η

Γενική Συνέλευση των μελών της
ΠΕΣ-ΝΑΤ, που έγινε την 28 Μάρτη
2017, αφού άκουσε την εισήγηση εκφράζει
την βαθιά αγανάκτηση της για το συνεχιζόμενο δράμα προσφύγων και μεταναστών.
Χιλιάδες κατατρεγμένοι ρισκάρουν τις
ζωές τους και των παιδιών τους, παίρνουν
το δρόμο της προσφυγιάς αναζητώντας
τόπο να σταθούν να ζήσουν. Σύριοι, Ιρακινοί, Λίβυοι και άλλοι φεύγουν να γλυτώσουν από τις Ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις
στις χώρες τους.
Η επαίσχυντη συμφωνία ΕΕ - Τουρκίας με την σύμφωνη γνώμη και της Ελληνικής κυβέρνησης εγκλώβισε δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες στα νησιά και την ηπειρωτική χώρα. Ζουν εδώ υποχρεωτικά παρά
την θέληση τους σε άθλιες συνθήκες.
Η πολιτική ταύτισης με τα ζητούμενα
της Καπιταλιστικής Ευρώπης συνιστά
αποδοχή ρόλου χωροφύλακα σε βάρος
μεταναστών και προσφύγων, κάνει
την Ελλάδα ένα απέραντο στρατόπεδο
συγκέντρωσης.

Η εγκληματική ναζιστική Χρυσή Αυγή
σπεκουλάρει πάνω στα προβλήματα που
αντικειμενικά δημιουργούνται εκεί όπου
συγκεντρώνονται αυτοί οι άνθρωποι. Σε
καταυλισμούς, hotspot, και αλλού. Διαδίδουν
και καλλιεργούν ρατσιστικές απόψεις και
πρακτικές, επιχειρούν να μπολιάσουν το
ναζιστικό δηλητήριο σε απλούς ανθρώπους.
Απαιτούμε:
 Να εφοδιαστούν με τα απαραίτητα
ταξιδιωτικά έγγραφα και να αφεθούν ελεύθεροι να πάνε στις χώρες επιλογής τους.
 Να καταργηθούν οι συνθήκες και οι
συμφωνίες που τους κρατούν εγκλωβισμένους εδώ.
 Δημιουργία προσωρινών ανοικτών
δομών φιλοξενίας με ανθρώπινες
συνθήκες διαβίωσης.
 Σίτιση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
 Μέριμνα για τα παιδιά ώστε να πηγαίνουν σχολείο όσο ευρίσκονται εδώ.
 Παραχώρηση ασύλου σε αυτούς που
κινδυνεύουν στις χώρες τους και το
επιθυμούν.

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ

Με δύναμη από την 4ήμερη απεργία
παίρνουμε θέση μάχης για τη συνέχεια

Τ

ους ναυτεργάτες όλων των κλάδων

χαιρετίζουν με ανακοίνωσή τους
τα σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,
ΠΕΕΜΑΓΕΝ, για την αποφασιστική, μαχητική συμμετοχή στον 4ήμερο απεργιακό
αγώνα ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική και
τη νέα συμφωνία, το 4ο μνημόνιο που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Την ίδια ώρα, κόντρα στις αγωνιστικές διαθέσεις των ναυτεργατών, όπως αυτές εκφράστηκαν με την καθολική συμμετοχή των πληρωμάτων στις δύο διαδοχικές 48ωρες απεργίες, οι δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, κατά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΝΟ, 19
Μάη, απορρίπτοντας την πρόταση των τριών
ταξικών σωματείων να συνεχιστεί η απεργία,
αποφάσισαν τη λήξη της απεργίας, με την
«εξήγηση» ότι σε συνάντηση που είχε 17 Μάη
με τον υπουργό Ναυτιλίας, Π. Κουρουμπλή
και τον υφυπουργό Εργασίας, Τ. Πετρόπουλο,
«οι διαβεβαιώσεις τους λειτούργησαν προς το
παρόν ως κατ' αρχήν πυροσβεστικό μέσο»!
Τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία, που
δεν συμμετείχαν σε αυτή τη συνάντηση με
τους υπουργούς, σε ανακοίνωσή τους υπογραμμίζουν: Οι υπουργοί έδωσαν κάποιες γραπτές ερμηνείες σχετικά με το συνταξιοδοτικό (το χρόνο συνταξιοδότησης σε
συνδυασμό με τη συνθετική υπηρεσία).
Στην πραγματικότητα η μόνη «διαβεβαίωση» που εισέπραξαν ήταν ότι θα συνεχιστεί
«κανονικά» με την εφαρμογή του νέου μνημονίου το πετσόκομμα των συντάξεων των
ναυτεργατών, που ήδη έχουν περικοπεί κατά
50%, η φοροαφαίμαξή τους κ.λπ.
Οι ερμηνείες που δίνονται για το χρόνο
συνταξιοδότησης σε συνδυασμό με τη συνθετική υπηρεσία θα προκαλέσουν σοβαρό πρόβλημα σε όσους βγαίνουν με τις ελάχιστες
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Εξ άλλου από
την εφαρμογή του «νόμου Κατρούγκαλου» δεν
αποδίδονται κύριες και επικουρικές συντάξεις,
εφάπαξ, ούτε ακόμα και η προσωρινή σύνταξη των 384 έως 768 ευρώ.
Οι κοινοί έλεγχοι στη πράξη θα επιβεβαιώνουν την εφαρμογή των αντεργατικών νόμων
(ν.4150/2013, Υπουργικές Αποφάσεις κ.λπ.),
με τους οποίους μειώθηκαν οι οργανικές
συνθέσεις στα πλοία, με τον κυβερνητικό εργοδοτικό συνδικαλισμό να προσπαθεί να
ενσωματώσει τη δράση του συνδικαλιστικού
κινήματος στην υπηρεσία των εφοπλιστών,
του υπουργείου.
Ο υφυπουργός έφτασε μάλιστα να δηλώσει
ότι το ΝΑΤ έχει πρόβλημα εσόδων, όταν από τα
5.230 ελληνόκτητα πλοία, τα 738 έχουν ελληνική σημαία και σε αυτά μόνο το 25% των ναυτεργατών έχουν ΣΣΕ - Κοινωνική Ασφάλιση!
Εφοπλιστές και κυβέρνηση, με συνένοχες
τις δυνάμεις του συμβιβασμού στην ΠΝΟ,
επιδιώκουν να επιβάλουν συνθήκες γαλέρας
σε όλες τις κατηγορίες πλοίων.
Καλούμε τους ναυτεργάτες, τους εργαζόμενους, να συνεχίσουμε σε κάθε χώρο δουλειάς
την οργάνωση και τον αγώνα για το σύνολο
των οξυμένων προβλημάτων, να ανατραπεί
ο αρνητικός συσχετισμός δύναμης, με την
ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, ενάντια στην πολιτική του κεφαλαίου και των
εκπροσώπων του.

Οι αντιλαϊκές ανατροπές ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ
του 4 ου μνημονίου
Η ψήφιση του νέου αντιδραστικού νόμου την Πέμπτη 18 του Μάη από τους 153 βουλευτές της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ δίνει τη χαριστική βολή στις συντάξεις, παλιές και νέες, μετατρέπει
το σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης σε πτωχοκομείο και τις συντάξεις σε προνοιακά επιδόματα.
Ταυτόχρονα, βάζει τις βάσεις για την ανάπτυξη των ιδιωτικών ασφαλιστικών συστημάτων.

«ΤΣΕΚΟΥΡΙ» ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Ο

ι παρεμβάσεις αυτές χτυπάνε αδιακρίτως όλες
τις ομάδες συνταξιούχων, από όποιο ταμείο και
αν προέρχονται, όποια κι αν ήταν η σύνταξή τους στο
παρελθόν.
Η συνολική επιβάρυνση για ασφαλισμένους και συνταξιούχους φτάνει τα 8,28 δισ. ευρώ για την τετραετία 20162021. Μαζί με τις περικοπές που ήδη «τρέχουν» από το
νόμο
Κατρούγκαλου (4387/2016), την εξαετία 2016-2021
το σύνολο των περικοπών από τους συνταξιούχους
(παλαιούς και νέους) και τους εν ενεργεία ασφαλισμένους,
φτάνει τα 16,4 δισ. ευρώ.
 Κατάργηση ή μείωση της «προσωπικής διαφοράς» στις
κύριες συντάξεις με μειώσεις συντάξεων μέχρι και 18%.
 Καταργούνται τα οικογενειακά επιδόματα συνταξιούχων
του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αφορά επιδόματα
για ανήλικα τέκνα συνταξιούχων του δημοσίου τομέα ή
επίδομα συζύγου του ιδιωτικού τομέα.
 Νέο πάγωμα των συντάξεων μέχρι το τέλος του 2021 και
όχι μέχρι το 2019 όπως ίσχυε.
Το σύνολο των παραπάνω παρεμβάσεων σημαίνει
ότι θα περικοπούν από τους συνταξιούχους 2.262 δισ.
ευρώ το 2019, 2.358 δισ. ευρώ το 2020 και 2.505 δισ.
ευρώ το 2021.
 Μείωση στις επικουρικές («προσωπική διαφορά»)
που αφαιρεί επιπλέον από τους συνταξιούχους 232
εκατ. ευρώ το 2019, 225 εκατ. ευρώ το 2020 και 218
εκατ. ευρώ το 2021.

 Παύση καταβολής, μετά το τέλος του 2018, των μειωμέ-

νων «προσωπικών διαφορών» που προέβλεπε ο νόμος
Κατρούγκαλου για τους συνταξιούχους που θα συνταξιοδοτούνταν από το Μάη του 2016 μέχρι το τέλος του 2016.
 Νέα αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών σε αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες
και αγρότες. Συνολικά η νέα επιβάρυνση φτάνει στα 481
εκατ. ευρώ.
Ως «ουρά» των προηγούμενων νόμων συνεχίζονται να
εφαρμόζονται επώδυνα μέτρα, όπως π.χ. η κατάργηση του
ΕΚΑΣ στους χαμηλοσυνταξιούχους, από τους οποίους το 2019,
πρώτο χρόνο της περικοπής της «προσωπικής διαφοράς», θα
αφαιρεθούν επιπλέον 876 εκατ. ευρώ, όπως προκύπτει από
τους σχετικούς πίνακες των παρεμβάσεων που συνοδεύουν το
Μεσοπρόθεσμο.
Μια άλλη ομάδα συνταξιούχων που δέχονται ισχυρό πλήγμα, όπως αποτυπώνεται στους ίδιους πίνακες, είναι οι δικαιούχοι συντάξεων χηρείας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το νέο καθεστώς συντάξεων χηρείας οδηγεί στον εκμηδενισμό τους, αφού
στην 5ετία 2016-2021 οι απώλειες στους δικαιούχους τους
φτάνουν στα 3,2 δισ. ευρώ!

ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΗΣΤΕΙΑ ΣΤΟ ΛΑΪΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
παραπέρα αφαίμαξη του εισοδήματος των
εργατικών και λαϊκών οικογενειών μέσω της
νέας συμπίεσης του αφορολόγητου ορίου (δεύτερη στη
σειρά από τη σημερινή κυβέρνηση) θα αποφέρει στο
κρατικό ταμείο πρόσθετα έσοδα ύψους 4,02 δισ. ευρώ
για τη διετία 2020 - 2021, σύμφωνα με την έκθεση του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
 Νέα συμπίεση του αφορολόγητου ορίου στα 5.682
ευρώ από 8.636 ευρώ που είναι σήμερα. Συνεπάγεται την επιβολή φόρου ακόμη και σε εισοδήματα που ξεκινούν από 405 ευρώ το μήνα.
 Κατάργηση της έκπτωσης στη μηνιάτικη παρακράτηση φόρου, που θα φανεί στις τσέπες μισθωτών και συνταξιούχων από το 2018.
 Κατάργηση και των τελευταίων φοροελαφρύνσεων για ιατρικές δαπάνες.
Η νέα σφαγή στο αφορολόγητο όριο προβλέπεται να
ξεκινήσει από το 2020, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να
ξεκινήσει από το 2019 σε περίπτωση που δεν πιάνονται
οι αντιλαϊκοί στόχοι για τα «πρωτογενή πλεονάσματα».
Παράδειγμα:
Μισθωτός με 2 προστατευόμενα παιδιά. Η καρατόμηση του αφορολόγητου πέφτει στα 6.136 ευρώ από
9.091 ευρώ. Έτσι, για εισόδημα 9.500 ευρώ (679 ευρώ
το μήνα) ο φόρος φτάνει περίπου στα 740 ευρώ από 89
ευρώ, δηλαδή θα χτυπηθεί με περαιτέρω επιβάρυνση
650 ευρώ το χρόνο.
Επιπλέον, η σφαγή οδηγεί και σε πρόσθετα χαράτσια
μέσω των «τεκμηρίων διαβίωσης», που αξιοποιούνται
για την επιβολή φόρων σε εισοδήματα χαμηλότερα
ακόμη και από τα κάθε φορά αφορολόγητα όρια.
Σε κάθε περίπτωση θα έχει προηγηθεί η αφαίμαξη
των συντάξεων και μέσω των ονομαστικών μειώσεων
που προβλέπονται στο Ασφαλιστικό από το 2019,
ενώ η απογείωση της φοροληστείας αποτελεί μέτρο
«μόνιμου χαρακτήρα και επαναλαμβανόμενης απόδοσης», που θα συνεχίσει να εφαρμόζεται ανεξάρτητα από
την όποια υπεραπόδοση των πρωτογενών πλεονασμάτων στους κρατικούς προϋπολογισμούς.

Η

ΑΡΠΑΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
α προνοιακά επιδόματα καταργούνται με τη
δικαιολογία ότι οι ανάγκες που καλύπτουν θα
ικανοποιούνται πλέον από την «καθολική εφαρμογή
του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (ΚΕΑ)».
Καταργούνται:
 Το επίδομα ανεργίας για τους νεοεισερχόμενους
στην «αγορά εργασίας». Πρόκειται για την καταβολή επιδόματος ΟΑΕΔ σε ανέργους μέχρι 29 ετών.
 Οι «ενισχύσεις» σε νοικοκυριά που βρίσκονται σε
κατάσταση ένδειας.
 Οι «ενισχύσεις» λαϊκών νοικοκυριών με χαμηλά
εισοδήματα και παιδιά που φοιτούν σε δημόσια
σχολεία.
 Οι «ενισχύσεις» για τα απροστάτευτα παιδιά.
 Νέα μείωση στο επίδομα πετρελαίου θέρμανσης
της λαϊκής οικογένειας, με την επιβολή πλαφόν 58
εκατ. έναντι 105 εκατ. το χειμώνα που πέρασε και
210 εκατ. την προηγούμενη χρονιά.
Υπενθυμίζεται ότι το ΚΕΑ για μια τετραμελή οικογένεια, δύο ενήλικες και δύο παιδιά, χωρίς καθόλου
εισόδημα ανέρχεται μόλις στα 4.800 ευρώ το χρόνο!

Τ

Φτωχότερα νοικοκυριά - φτηνότεροι εργάτες!
Ο νέος νόμος έρχεται να προστεθεί σε όλες τις προηγούμενες περικοπές και συνυπολογίζοντας
τις παρεμβάσεις του καλοκαιριού του 2015, του προηγούμενου νόμου Κατρούγκαλου
(4387/2016) και τις περικοπές από το νέο νόμο, μαζί και με την αύξηση των ασφαλιστικών
εισφορών σε διάφορες ομάδες ασφαλισμένων, ο συνολικός λογαριασμός σε βάρος συνταξιούχων
και ασφαλισμένων για το διάστημα 2016 - 2021 ξεπερνά τα 16 δισ. ευρώ!

ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ «ΑΣΦΥΞΙΑ» ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Σ

το όνομα του «εξορθολογισμού των δαπανών
για την ιατρική περίθαλψη», έρχεται νέα περικοπή 125 εκατ. ευρώ το 2017 και 168 εκατ. ευρώ σωρευτικά το 2018 με την ένταξη επιπλέον κατηγοριών δαπανών σε κλειστούς προϋπολογισμούς και τη μείωση
των ανώτερων ορίων του «claw back».
Στα περιβόητα «αντίμετρα», η μείωση του ποσοστού
συμμετοχής των συνταξιούχων στη φαρμακευτική δαπάνη
στην πράξη αποβαίνει «δώρον άδωρον», δεδομένου ότι
αυτή θα υπολογίζεται με βάση το «φορολογητέο εισόδημα»
και αφορά μόνο τα φάρμακα του «θετικού καταλόγου» και
μόνο για την ασφαλιστική τιμή.
Η διαφορά μεταξύ ασφαλιστικής τιμής και λιανικής
τιμής, καθώς και το χαράτσι του 1 ευρώ ανά συνταγή θα
συνεχίσουν να πληρώνονται, όπως και τα φάρμακα του
διευρυμένου καταλόγου των ΜΗΣΥΦΑ και ΓΕΔΙΦΑ.
Πέραν της συμμετοχής τους οι ασθενείς πληρώνουν το
50% της διαφοράς της λιανικής τιμής από την ασφαλιστική
τιμή για τα πρωτότυπα φάρμακα, που δεν έχουν ή δεν
κυκλοφορούν γενόσημα, και το 100% της διαφοράς για
φάρμακα που έχουν αντίγραφα.
Με αυτό το «κόλπο», ενώ μειώθηκαν οι τιμές των
φαρμάκων, η μεσοσταθμική συμμετοχή των ασθενών
εκτοξεύθηκε από το 9% στο 30%.
Όλα υποτάσσονται στην τήρηση των περικεκομμένων «κλειστών προϋπολογισμών», με βάση τους
οποίους θα καθορίζονται τα όρια συνταγογράφησης.
Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι, προβλέπεται
ένα σύστημα ποινών στους γιατρούς, οι οποίοι έτσι θα
εξαναγκαστούν να συνταγογραφούν με τα ανάλογα
μη επιστημονικά κριτήρια.
Τέλος, προβλέπει την καταβολή ειδικής παροχής
στους εργαζόμενους του ΕΟΠΥΥ, ανάλογα με τον βαθμό, τη θέση και το βαθμό συμμετοχής τους στην εφαρμογή των περικοπών. Πρόκειται για μέτρο εκμαυλισμού
της συνείδησης των εργαζομένων.

ΤΑ ΔΙΝΟΥΝ ΟΛΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Από την άλλη με τα λεγόμενα “αντίμετρα” η κυβέρνηση προσφέρει στο κεφάλαιο όλα όσα κόβει από τα λαϊκά εισοδήματα:
 300 εκατ. ευρώ, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, από 1 δισ. ευρώ σήμερα στα 1,55 δισ. ευρώ από το 2019
και τα επόμενα χρόνια, χώρια τις ενισχύσεις από την ΕΕ.
 461 εκατ. ευρώ, από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών
επί των επιχειρηματικών κερδών από το 2020.
 260 εκατ. ευρώ, από τα επιδοτούμενα φτηνά χέρια εργασίας
με το προγράμματα "ενεργητικών πολιτικών".
 Τα κονδύλια για «ασφάλιση, περίθαλψη, κοινωνική προστασία» από 20,27 δισ. ευρώ το 2017 θα καρατομηθούν στα 18,29
δισ. το 2021, μείωση 10%.
 Οι άμεσοι φόροι της λαϊκής οικογένειας από 21,5 δισ. το
2017 απογειώνονται στα 24,98 δισ. το 2021, αύξηση 16,2%.
 Οι έμμεσοι φόροι λαϊκής κατανάλωσης από 26,7 δισ. το 2017
θα φτάσουν στα 29,5 δισ. το 2021, αύξηση 10,5%.
 Εκχώρηση σε ιδιώτες: 17% της ΔΕΗ, 66% του ΔΕΣΦΑ, 65%
του ΔΕΠΑ, 35% των ΕΛΠΕ, 30% του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.
Επιπλέον, περιορίζεται το ποσοστό της ΔΕΗ στη λιανική αγορά
από 87,2% το 2016 στο 49,2% το 2019, ενώ εκχωρείται σε
«επενδυτές» το 40% της ηλεκτρικής παραγωγής λιγνίτη της ΔΕΗ.
 Καθιερώνονται, οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί για τρεις
φορές τη βδομάδα, η πώληση στεγαστικών δανείων σε «funds”, η
διαμόρφωση δευτερογενούς αγοράς για «κόκκινα» δάνεια κ.ά.

ΣΤΗΝ «ΚΑΤΑΨΗΞΗ» ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
 Παγίωση όλων των αντεργατικών νόμων για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και συμβάσεις, που έχουν ψηφιστεί μετά το 2011. προβλέπεται ρητά η συνέχιση «της αναστολής των αρχών της επεκτασιμότητας και της ευνοϊκότερης
ρύθμισης» τουλάχιστον μέχρι τις 20/8/2018 και «υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος»!
 Συγκροτείται μηχανισμός «για την εκτίμηση της αντιπροσωπευτικότητας» των οργανώσεων που υπογράφουν μια «κλαδική ή ομοιεπαγγελματική Σύμβαση».
Στην πράξη θέτει μόνιμα εμπόδια στη σύναψη κλαδικών
Συλλογικών Συμβάσεων και στη δυνατότητα επέκτασής τους
σε ολόκληρο τον κλάδο ή το επάγγελμα, στο όνομα της
«έλλειψης αντιπροσωπευτικότητας».
 Παραμένει επ’ αόριστον σε ισχύ, αφού δεν υπάρχει η
παραμικρή αναφορά, όλο το αντεργατικό πλαίσιο για την
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ).
Έτσι διατηρούνται οι κατώτεροι μισθοί των 586 ευρώ μεικτά
για τους εργαζόμενους άνω των 25 ετών και 511 ευρώ
μεικτά για τους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών.
ΕΡΧΕΤΑΙ «ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ»
 Απελευθερώνονται ουσιαστικά πλήρως οι ομαδικές
απολύσεις για τις μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις.
Καταργείται η διαδικασία της «διοικητικής έγκρισης» των
απολύσεων από το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ)
και αντικαθίσταται από «μια διαδικασία κοινοποίησης» προς
αυτό. Ακόμα και
αρνητική
απόφαση του ΑΣΕ
δεν εμποδίζει τις
απολύσεις.
 Ουσιαστική
κατάργηση της
Κυριακάτικης
αργίας, για την
περίοδο Μάη Οκτώβρη (εκτός
από τη δεύτερη
Κυριακή
του
Αυγούστου) κάθε
έτους,
στους
δήμους της Αθήνας και του Πειραιά, στο νότιο παραλιακό
μέτωπο του Λεκανοπεδίου Αττικής, στο ιστορικό κέντρο της
Θεσσαλονίκης και στην περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο
«Ελ. Βενιζέλος».
ΒΑΖΟΥΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
 Έμμεση νομιμοποίηση της ανταπεργίας («λοκ άουτ»).
Ο εργοδότης θα μπορεί να επικαλείται το άρθρο 656 του
Αστικού Κώδικα για να μη πληρώνει μισθό σε όσους δεν
απεργούν -κατά τη διάρκεια μιας απεργίας στην επιχείρησηασκώντας με τον τρόπο αυτό πίεση στους απεργούς.
 Νομοθετική παρέμβαση για την επιβολή νέων εμποδίων στην προκήρυξη απεργιών. Η κυβέρνηση δεσμεύεται
ότι στην επόμενη «αξιολόγηση» «θα υιοθετήσει νομοθεσία
για την αύξηση της απαρτίας για την προκήρυξη απεργίας
από πρωτοβάθμια σωματεία στο 50%».
 Διευρύνονται οι λόγοι απόλυσης συνδικαλιστών. Προστίθενται, ανάμεσα σε άλλα, οι περιπτώσεις της «αδικαιολόγητης απουσίας» του συνδικαλιστή για πάνω από 3
μέρες, της κλοπής ή υπεξαίρεσης. Συνδικαλιστές και εργαζόμενοι έχουν πικρή πείρα για το πώς συχνά «στήνονται»
τέτοιου είδους κατηγορίες από την εργοδοσία.
 «Εξορθολογισμός» συνδικαλιστικών αδειών με μείωσή
τους στις πρώην ΔΕΚΟ και άνοιγμα δρόμου για γενικευμένες
μειώσεις τους.

Δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς 3 μ ή ν ο υ τ η ς Π ΕΣ-ΝΑ Τ
 28 Μάρτη: Είχαμε την σύγκλιση
της Γενικής Συνέλευσης, του κορυφαίου οργάνου του Σωματείου μας.
 4 Απρίλη, 18 Μάη, 15 Ιούνη:
Με τις Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις, συγκεντρώσεις και
πορείες στην Αθήνα ενάντια σε παλιά
και νέα μέτρα.
 13 και 21 Ιούνη: Συγκεντρώσεις σε Θεσσαλονίκη και Ρέθυμνο,
όπου μέλη μας συμμετείχαν ενεργά.

 9 Ιούνη: Πήραμε μέρος στην
διαδήλωση του ΠΑΜΕ έξω από τη
Βουλή την ώρα που η συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, σαν τον κλέφτη
με τροπολογία στη σύμβαση για την
αλιεία, έφερνε προς ψήφιση όλα τα
υπόλοιπα προαπαιτούμενα της 2ης
αξιολόγησης με νέα σκληρά μέτρα σε
βάρος της εργατικής τάξης.
 29 Μάη: Στα πλαίσια των πανελλαδικών κινητοποιήσεων και για
την προετοιμασία τους συμμετείχαμε
στο κλιμάκιο της ΣΕΑ για ενημερωτική σύσκεψη και πορεία στην
Πάτρα με δύο μέλη του προεδρείου.

 1 Μάη και 16,17,18,19 Μάη:
Με τους ναυτεργάτες και στην περιφρούρηση των απεργιών για ΣΣΕ
και ενάντια στα μέτρα, για δουλειά
με ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς
και ζωής.
 9 Μάρτη: Με την ΣΕΑ δελτίο Τύπου
καταγγελία για απόπειρα τρομοκρατίας με την παρουσία αστυνομικών
δυνάμεων σε συγκεντρώσεις συνταξιούχων στον Πύργο.
 7 Απρίλη και 18 Μάη:
Με το ΠΑΜΕ στα συλλαλητήρια σε Αθήνα και
Πειραιά.
 19 Μάη: Με σωματεία
και λαϊκές επιτροπές του
Πειραιά κάναμε παρέμβαση
στο ειρηνοδικείο Πειραιά,
αποτρέποντας τον πλειστηριασμό σπιτιού συνταξιούχου
ναυτεργάτη.
 15 Μάρτη: Δελτίο Τύπου καταγγελία για τη νέα δίκη παρωδία σε
βάρος 35 συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ
για παράσταση διαμαρτυρίας στο
υπουργείο Εργασίας το 2013.
 Πήραμε μέρος σε όλες τις συνεδριάσεις της ΣΕΑ. Συμμετείχαμε σε
πολλές συσκέψεις και εκδηλώσεις για
τον συντονισμό της δράσης με τα
ταξικά σωματεία του χώρου.
 Εκδόθηκαν διακινήθηκαν ανακοινώσεις τόσο με την ΣΕΑ όσο και με
τα ναυτεργατικά σωματεία. Στάλθηκαν SMS για ενημέρωση των συναδέλφων για τις κινητοποιήσεις.

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.

ΖΗΤΩ η 1Η ΜΑΗ των ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΤΩ οι ΠΟΛΕΜΟΙ των ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΩΝ

Μ

ε σύνθημα: «Με τους
εργαζόμενους όλων
των χωρών για έναν κόσμο
χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους, προσφυγιά», χιλιάδες
εργατόκοσμου συμμετείχαν
στις Πρωτομαγιάτικες απεργιακές συγκεντρώσεις του
ΠΑΜΕ σε όλη τη χώρα.
Με τη μεγάλη συγκέντρωση στο Σύνταγμα χιλιάδες
εργαζομένων και λαού τίμησαν
την Εργατική Πρωτομαγιά
στην Αθήνα και ακολούθησε
η πορεία στην αμερικάνικη
πρεσβεία. Το σύνθημα «Του
λαού δυνάστες, κλέφτες και
ληστές, τρόικα, κυβέρνηση
και καπιταλιστές» δόνησε
τον αέρα, όταν η πορεία πέρασε έξω από το «Χίλτον»,
όπου εκείνη την ώρα οι γίνονταν οι συνεννοήσεις κυβέρ-

νησης - κουαρτέτου για την
προώθηση των νέων αντιλαϊκών μέτρων. Στη συνέχεια,
χιλιάδες διαδηλωτές περνούσαν για ώρα μπροστά από την
αμερικάνικη πρεσβεία, φωνάζοντας «ΕΕ και ΝΑΤΟ πολέμων συνδικάτο» και «Ούτε
γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών» κ.ά.

Μ

αζική ήταν και η
Πρωτομαγιάτικη απεργιακή συγκέντρωση του
ΠΑΜΕ και στον Πειραιά στην
πλατεία Καραϊσκάκη.

Στη συγκέντρωση διαβάστηκε η Διακήρυξη Συνδικάτων
και Συνδικαλιστών ενάντια στον
ιμπεριαλιστικό πόλεμο, ενώ
ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα με τραγούδια αφιερωμένα στην Εργατική Πρωτομαγιά, καθώς και απαγγελία
ποιημάτων. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Ν. Ξουράφης,
πρόεδρος του Ε.Κ. Πειραιά.
Ακολούθησε μαχητική πορεία, η οποία κατέληξε στο
Πασαλιμάνι, στο Μνημείο των
Πεσόντων τον Αύγουστο του
1923, όπου έγινε κατάθεση
στεφάνων και απαγγελία του
χρονικού των γεγονότων.
Από το πρωί και όλη μέρα
βρέθηκαν στο λιμάνι και περιφρούρησαν επιτυχημένα την
απεργία τους οι ναυτεργάτες.
Κανένα πλοίο δεν έφυγε,
βάζοντας παρακαταθήκη για
τη νέα πανεργατική απεργία,
και την 4ήμερη απεργία των
ναυτεργατών.

Χαρακτικό του Τάσσου

Πρωτομαγιά 1944
«Εδώ πέσαμε. Παιδιά του λαού.
Γνωρίζετε γιατί (...)
Εμείς μερτικό δε ζητήσαμε. Τίποτα.
Μόνον θυμηθείτε το:
αν η ελευθερία δε βαδίσει
στα χνάρια του αίματός μας,
εδώ θα μας σκοτώνουν κάθε μέρα.
Γειά σας.»
(Γιάννης Ρίτσος)
Αχάραγα φόρτωσαν τα καμιόνια
απ' το Χαϊδάρι. Η διαταγή των ναζί
το 'λεγε καθαρά: «τυφεκισμός 200
κομμουνιστών την 1η Μαΐου 1944».
Οι 170 περίπου ήταν πρώην
κρατούμενοι στην Ακροναυπλία
και οι υπόλοιποι πρώην εξόριστοι
στην Ανάφη. Είχαν παραδοθεί
από την δικτατορία του Μεταξά
στις δυνάμεις κατοχής.
«Οι πράκτορες των Γερμανών
και οι αγγλόφιλοι ρίχνουν κιόλας
το δηλητήριό τους:
- Τα βλέπετε; Οι αντάρτες
σκοτώνουν τους Γερμανούς
και αυτοί αμύνονται...
Διαφορετικά, όμως, σκεφτόταν
ο ελληνικός λαός.
Οι χιτλερικοί είναι εγκληματίες
πολέμου, ήρθαν κατακτητές
στην Ελλάδα, ληστεύουν
και καταστρέφουν τη χώρα,
σκοτώνουν αθώους ανθρώπους…
Σ' αυτούς τους εγκληματίες
μια απάντηση χωρεί:
- Θάνατος στους
χιτλεροφασίστες κατακτητές!
Πάλη μέχρι τη νίκη,
την απελευθέρωση της Ελλάδας».
(Βασίλης Μπαρτζιώτας)
Το ίδιο βράδυ ο λαός ονόμασε Οδό
Ηρώων το δρόμο για το Σκοπευτήριο.
Πρωτομαγιά 1945
Ο Κόκκινος Στρατός μπαίνει
νικητής στο Βερολίνο και
καρφώνει την κόκκινη σημαία με
το σφυροδρέπανο στην καρδιά του
ναζιστικού τέρατος, το Ράϊχσταγκ.
Σήμερα, που ο φασισμός σηκώνει
κεφάλι, οι στίχοι του Φώντα Λάδη
μας θυμίζουν ότι:
«Ο φασισμός δε θα πεθάνει
μόνος. Τσάκισέ τον»!

Μ

ε τρεις μεγάλες πανσυνταξιουχικές συγκεντρώσεις 13 Ιούνη στη Θεσσαλονίκη, 15 Ιούνη στην
Αθήνα, 21 Ιούνη στην Κρήτη και
μαζικές συγκεντρώσεις σε όλους τους
νομούς της χώρας, οι Συνεργαζόμενες
Συνταξιουχικές Οργανώσεις ΙΚΑ ΕΛΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΟΣΕ - OAEE ΝΑΤ - ΠΟΣΕ/ΟΑΕΕ - ΠΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ,
παίρνοντας τη σκυτάλη από τις πανεργατικές απεργίες της Πρωτομαγιάς
και 17 Μάη και τα συλλαλητήρια 18
Μάη, συνεχίζουν τον αγώνα τους ενάντια στα νέα αντιλαϊκά μέτρα του 4ου
μνημονίου που ψηφίστηκαν στη Βουλή
από την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΣΕΒ,
της ΕΕ και του ΔΝΤ για αύξηση των
κερδών των πολυεθνικών ομίλων, για
συνεχή ληστεία της εργατικής τάξης,
του λαού και των συνταξιούχων.
Σε ανακοίνωσή της η Συντονιστική
Επιτροπή Αγώνα στην οποία εκπροσωπείται και η ΠΕΣ-ΝΑΤ, μεταξύ των
άλλων αναφέρουν:
«Συνάδελφοι συνταξιούχοι,
Δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε
στη συνείδησή μας ούτε τον τελευταίο
νόμο ούτε τους προηγούμενους που
πετσοκόβουν τις συντάξεις μας, μας
στέλνουν στον Καιάδα.
Απορρίπτουμε τη μαύρη προπαγάνδα της κυβέρνησης και την προσπάθειά
της να κατευνάσει με ωμά ψέματα τη
δικαιολογημένη οργή και αγανάκτησή
μας. Τα λεγόμενα αντίμετρα αποτελούν
το καρότο για το μαστίγιο του 4ου μνημονίου. Θα δοθούν εφόσον πιαστούν
τα ματωμένα πλεονάσματα πάνω από
3,5% και μάλιστα η πλειοψηφία θα
δίνεται στους κεφαλαιοκράτες, όπως
η μείωση του συντελεστή φορολόγησης
από το 29% στο 26%.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Συνέχεια του αγώνα με μεγάλες κινητοποιήσεις
ενάντια στη νέα αντιλαϊκή λαίλαπα που έρχεται

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
 Την απόδοση στο ακέραιο στις
κύριες, επικουρικές συντάξεις μας,
το ΕΚΑΣ, τα μερίσματα.
 Την επαναφορά των δώρων 13ης
και 14ης σύνταξης,
 Τις παροχές στη Δημόσια Υγεία και
ό,τι άλλο μας έχει αφαιρεθεί.
 Άμεση έκδοση και καταβολή των
συντάξεων
που
εκκρεμούν.
 Κατάργηση
όλων
των αντιασφαλιστικών, αντιλαϊκών, φορομπηχτικών νόμων.
 Άμεση ανακεφαλαιοποίηση των ασφαλιστικών μας ταμείων.
Ο δρόμος για το
δυνάμωμα του κοινού
αγώνα με τα παιδιά
μας, με το εργατικό λαϊκό κίνημα είναι η
Μαζικά, αγωνιστικά δίνουμε τη ανάγκη που πρέπει να εκπληρωθεί.
μάχη ενάντια στη νέα λαίλαπα Δρόμος για επιστροφή δεν υπάρχει.
που έρχεται, τη νέα θανατηφόρα
Θα νικήσουμε δυναμώνοντας την
συμφωνία της κυβέρνησης των οργάνωσή μας, την πάλη μας, τους
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
αγώνες, τη μαζική δράση, για την αναΌλοι στο δρόμο του αγώνα σε τροπή των αντεργατικών, αντιλαϊκών
αποφασιστική - αδιάκοπη μαζική πολιτικών, για να ζήσουμε καλύτερα με
δράση να προασπίσουμε τη ζωή τον πλούτο που παράγουμε.
των παιδιών μας, της εργατικής Δίνουμε τη μάχη οργανωμένοι
λαϊκής οικογένειας. Να ανατρέ- στα σωματεία μας. Πιο δυνατά
ψουμε τις αντεργατικές, αντιλαϊκές στους αγώνες. Δεν σκύβουμε το
κεφάλι».
πολιτικές.
Τα κόμματα που έχουν ψηφίσει τα
μνημόνια κοροϊδεύουν, δεν πρόκειται
να επαναφέρουν κανένα από τα
καταργημένα δικαιώματά μας. Δεν θα
επιλέξουμε ποιος δήμιος θα μας
αποκεφαλίσει. Η Νέα Δημοκρατία
που καταψηφίζει τα μέτρα τώρα στη
Βουλή, θα τα εφαρμόσει όταν γίνει
κυβέρνηση, δίνοντας έτσι διαβεβαιώσεις στο κεφάλαιο.

Απέρριψε τις αγωγές συνταξιούχων
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Τ

ις αγωγές Ελλήνων συνταξιούχων του ΟΤΕ
αναφορικά με τις περικοπές των συντάξεων,
απέρριψε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Οι ενάγοντες συνταξιούχοι κατήγγειλαν ότι από το 2010
έως και το 2014, κατ' εφαρμογή μέτρων δημοσιονομικής
και μακροοικονομικής προσαρμογής που επιβλήθηκαν στην
Ελλάδα με σειρά αποφάσεων του Συμβουλίου της ΕΕ, οι
συντάξεις τους γήρατος υπέστησαν δραματικές περικοπές
και μειώσεις που έφθασαν σε συνολική μείωση που υπερβαίνει το 40% επί του συνολικού ποσού των συντάξεων
(μόνον οι επικουρικές συντάξεις έχουν μειωθεί κατά 70%.
Βάσει της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου,
3 Απρίλη 2017, δεν υφίσταται εκ μέρους του Συμβουλίου ΕΕ κατάφωρη παράβαση κανόνα δικαίου που από
-νέμει δικαιώματα στους ιδιώτες.
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ
Από 24 Οκτώβρη 2016 λειτουργεί γραμματεία ιατρικών
ραντεβού για τους ασφαλισμένους του Ο.Ν. Καθημερινά
δίνονται κατά προτεραιότητα 190 ραντεβού για 44 ιατρούς
του ΕΟΠΥΥ/ΠΕΔΥ που εξετάζουν - συνταγογραφούν στα
πολυιατρεία του Οίκου Ναύτου Πειραιά.
Για τις εξετάσεις αίματος δεν χρειάζεται ραντεβού και οι
ασφαλισμένοι μπορούν να πηγαίνουν καθημερινά μόνο με
το παραπεμπτικό του γιατρού.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 4116738 και 210 4116740

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
σπιτιού συνταξιούχου ναυτεργάτη

Κ

ινητοποίηση στο Ειρηνοδικείο Πειραιά έκαναν
η λαϊκή επιτροπή Περάματος και τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΣ-ΝΑΤ για να αποτρέψουν τον πλειστηριασμό σπιτιού συνταξιούχου ναυτεργάτη, ο οποίος
επιπλέον έχει 80% αναπηρία.
Πριν περίπου 10 χρόνια, ο ναυτεργάτης είχε
βάλει ως εγγύηση το σπίτι του, στο Πέραμα, προκειμένου οι δύο του γιοι, ως αυτοαπασχολούμενοι,
να πάρουν επαγγελματικό δάνειο από την Τράπεζα
Πειραιώς.
Η
οικογένεια
δεν κατάφερε να
τα βγάλει πέρα με
την αποπληρωμή
των δόσεων και
αναμενόταν
το
Ειρηνοδικείο
να
βγάλει το σπίτι
«στο σφυρί».
Η σχετική διαδικασία είχε προγραμματιστεί για
το απόγευμα, ωστόσο μετά από αυτή τη δυναμική
παρέμβαση και την ανταπόκριση του κόσμου, η
συνεδρίαση του Ειρηνοδικείου αναβλήθηκε, ενώ
οι συγκεντρωμένοι διαμήνυσαν ότι θα βρίσκονται
σε αγωνιστική ετοιμότητα.

