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ΜΗΝΥΜΑ για τη ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ 

Η  Διοίκηση της    
ΠΕΣ-ΝΑΤ, με 

τον ερχομό του 2018, 
στέλνει ταξικό χαιρε-
τισμό στους συνταξι-
ούχους ναυτεργάτες με ευχές για 
υγεία, ειρήνη και νέους αγώνες. 

Τις τελευταίες μέρες του 2017 
κυβέρνηση, ΕΕ και ΔΝΤ, ετοιμάζουν 
το επόμενο χτύπημα στα συνταξι- 
ουχικά, εργασιακά, μισθολογικά και 
συνδικαλιστικά δικαιώματα της εργα- 
τικής τάξης, με κύριο αυτό της απερ-
γίας, για λογαριασμό των επιχειρη-
ματικών ομίλων που ζητούν όλο και 
φθηνότερη εργατική δύναμη. 

Η βαρβαρότητα συνεχίζεται με       
νέες εντάσεις, νέες εστίες πολέμου 
και κίνδυνο για άμεση εμπλοκή της 

χώρας μας, για να μοιράζουν οι    
ιμπεριαλιστές τη λεία τους, σπέρνο-
ντας το θάνατο, τις καταστροφές και 
καραβάνια προσφύγων-μεταναστών. 

Η Διοίκηση της ΠΕΣ-ΝΑΤ καλεί 
τους συνταξιούχους ναυτεργάτες: 

Να παλέψουμε με στόχο για ένα 
μαζικό, ταξικά προσανατολισμένο    
συνταξιουχικό κίνημα, με σωματεία 
μαζικά, δημοκρατικά, αγωνιστικά, στα 
χέρια των εργαζομένων και όχι των 
εργοδοτών και του κράτους. 

Να ενισχύσουμε τον αγώνα, των 
παιδιών μας, τις μαζικές διαδικασίες, 
τις συσκέψεις, τις συγκεντρώσεις,      
τη δράση και τις πρωτοβουλίες στους 
κλάδους και τους χώρους δουλειάς, 
που πραγματοποιούν τα ταξικά       
σωματεία, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, 
για την κλιμάκωση της πάλης και 
απάντηση με νέα απεργία όταν η 
κυβέρνηση φέρει το πολυνομοσχέ- 
διο για ψήφιση στη Βουλή. 

Αρ. Φύλλου 31  *  Οκτώβρης - Νοέμβρης - Δεκέμβρης 2017    

«Κ υρίες, Κύριοι Εκπρόσω-
ποι των Κομμάτων, 

Στις 15 του Δεκέμβρη 2017 οι      
συνταξιούχοι από όλη τη χώρα κατεβή-
καμε για μια ακόμη φορά σε πανσυν-
ταξιουχικό συλλαλητήριο στην πλατεία 
Συντάγματος στην Αθήνα. 

Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας,     
είμαστε σε γενικό πανελλαδικό ξεση-
κωμό, σε αποφασιστική, αδιάκοπη 
δράση, οργάνωση και πάλη. Είμαστε 
όλοι και όλες στον αγώνα και δεν     
δίνουμε καμιά ανοχή στα αντεργατικά 
μέτρα τις κυβέρνησης. 

Το κίνημα των συνταξιούχων 
από τον αγώνα δεν πρόκειται να 
υποχωρήσει. Δεν θα υποταχθεί,     
δεν  θα  αποδεχτεί  τετελεσμένα. 

Εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή 
μας με τις αντισυνταξιουχικές πολιτικές 
και τις πρακτικές της κυβέρνησης.     
Δεν της δίνουμε κανένα άλλοθι όταν 
προσπαθεί με τα επιδόματα φτώχειας 
από τις σφαγιασμένες μας συντάξεις 
και τα αιματοβαμμένα πλεονάσματα  
να δημιουργήσει αυταπάτες. Καταδικά-
ζουμε τις τακτικές προπαγάνδας για να 
κρύψει τις νέες θανατηφόρες περικο-
πές, τη νέα καρατόμηση που ετοιμάζει, 
με τον επανυπολογισμό και την περι-
κοπή της «προσωπικής διαφοράς» σε 
κύριες και επικουρικές συντάξεις, την 
πλήρη κατάργηση του ΕΚΑΣ, κάθε 
είδους κοινωνικού επιδόματος και μέρι-
μνας, τη φοροληστεία, με τη μείωση 
του αφορολόγητου στα 5.600 ευρώ. 

Όταν ο νέος προϋπολογισμός για 
το 2018 δίνει νέο χτύπημα στο δικαί-
ωμα του λαού στην Υγεία - Περίθαλψη, 
αφού προβλέπει νέα μειωμένα κον-
δύλια για την Υγεία, τον ΕΟΠΥΥ, τα 
δημόσια νοσοκομεία και ιδρύματα,  
περιορισμό στην ιατρική και φαρμακευ-
τική αγωγή ύψους 350 εκατομμυρίων 
ευρώ. Αυτά μαζί με τις νέες περικοπές 
στις συντάξεις μας, στους μισθούς  
αποδείχνουν ότι η δυστυχία των συ-
νταξιούχων, των εργαζομένων και του 
λαού αποτελεί τη βασική προϋπόθεση 
των επιχειρηματικών ομίλων για την 
αύξηση των κερδών τους. 

Μας ρίχνουν κυριολεκτικά στον 
Καιάδα για τα κέρδη των ολίγων. 
Αυτό το χαρακτήρα έχει η αιματο-
βαμμένη ανάπτυξη που στοχεύουν. 

Ε ίμαστε στο δρόμο του αγώνα, 
γιατί πιστεύουμε ότι με τον 

πλούτο που  παράγουμε, μπορούμε να 
ζήσουμε καλύτερα εμείς και τα παιδιά 
μας που και αυτά θυσιάζονται στο βωμό 
του κέρδους με ανεργία, με μισθούς και 
εργασιακές σχέσεις δουλοκτητικές. 

Την ίδια ευθύνη έχουν και εκείνα    
τα κόμματα που είτε ψήφισαν είτε από-
δέχτηκαν την εφαρμογή των τριών 
μνημονίων κι ενώ δήθεν καταγγέλλουν 
την κυβέρνηση για τα σε βάρος μας 
μέτρα, θα κινηθούν στις ίδιες ράγες της 
εφαρμογής των αντιλαϊκών πολιτικών. 

Οι Συνταξιουχικές Οργανώσεις από 
το έτος 2009 έχουν πραγματοποιήσει 
εκατοντάδες κινητοποιήσεις, τοπικές, 
περιφερειακές, πανελλαδικές, σε όλη τη 
χώρα, ενάντια στις αντισυνταξιουχικές - 
αντιλαϊκές πολιτικές που έχουν εφαρ-
μόσει όλες οι κυβερνήσεις σε βάρος 
των συνταξιούχων, των εργαζομένων, 
του λαού. Οι περικοπές που έχουμε 
δεχθεί μέχρι σήμερα στις συντάξεις μας, 
στην Υγεία, ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη, τις κοινωνικές μας παροχές 
είναι άδικες, καταστρεπτικές και θανα-
τηφόρες. Τα Ταμεία μας τα λεηλάτησαν 
το κράτος για λογαριασμό των επιχει-
ρηματικών ομίλων και των τραπεζών 
και όχι οι συνταξιούχοι. 

Διεκδικούμε ό,τι με τη βία μας 
έχουν αφαιρέσει. Οι συντάξεις μας, 
τα δικαιώματά μας στην Κοινωνική 
Ασφάλιση δεν είναι χάρισμα, δεν τα 
χρωστάμε σε κανένα δανειστή και 
θα τα διεκδικήσουμε μέχρι το τέλος. 

(Συνέχεια στη σελίδα 2) 

Το υπόμνημα που επέδωσαν στη Βουλή 
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ  

ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΠΟΣΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, ΠΕΣ/ΝΑΤ, ΠΣΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 

στον Πρωθυπουργό και στα Κόμματα της Βουλής (εκτός της φασι -
στικής Χρυσής Αυγής) ύστερα από την ολοκλήρωση των ομιλιών 
στην πανελλαδική συγκέντρωσή τους στο Σύνταγμα 15 Δεκέμβρη:  

 



 

Το υπόμνημα που  
επέδωσαν στη Βουλή 
οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές  

Οργανώσεις  

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 

 Άμεση καταβολή σε όλους τους συνταξιού-
χους των πληρωμένων δώρων μας. 

 Άμεση καταβολή όλων των κύριων, επικου-
ρικών συντάξεων, καθώς και των εφάπαξ και 
των μερισμάτων που χρονίζουν, επαναφορά 
του ΕΚΑΣ. 

 Καταβολή των συντάξεων χηρείας με κατάρ- 
γηση των διατάξεων του νόμου 4387/2016. 

 Ανακεφαλαιοποίηση των ασφαλιστικών μας 
ταμείων. 

 Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν Υγεία,      
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους, 
χωρίς προϋποθέσεις και προαπαιτούμενα. 
Εξάλειψη της εμπορευματοποίησης με πολι-
τική πλήρους λειτουργίας όλων των βαθμί-
δων του τομέα Υγείας. 

 Άμεση χρηματοδότηση του δημόσιου        
συστήματος Υγείας από τον κρατικό προϋπο-
λογισμό για κάλυψη όλων των αναγκών των 
δημόσιων δομών. Τη δωρεάν παροχή όλων 
των ιατρικών και εξεταστικών επισκέψεων, 
της φαρμακευτικής και νοσοκομειακής      
αγωγής. 

 Την επαναλειτουργία των νοσοκομείων που 
έκλεισαν, των μονάδων που καταργήθηκαν. 
Την άμεση πρόσληψη του αναγκαίου        
ιατρικού, παραϊατρικού και βοηθητικού      
προσωπικού. Τη χρηματοδότηση για την 
προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων, 
φαρμάκων κ.ά. 

 Κατάργηση των παρακρατήσεων για την 
υγεία στις κύριες και επικουρικές συντάξεις. 

 Άμεση απόδοση σύνταξης στους συντα-
ξιούχους του ΟΑΕΕ που οφείλουν πάνω από 
20.000 ευρώ, με την αναλογία των ασφα-
λιστικών εισφορών που έχουν καταβάλει, και 
απόδοση του παρακρατηθέντος ποσού για 
κοινωνικό τουρισμό, του νόμου 3863/2010. 

 Κατάργηση όλων των αντισυνταξιουχικών - 
αντεργατικών νόμων και απόδοση σε ό,τι μας 
έχει αφαιρεθεί. 

 Καταγγέλλουμε και εκφράζουμε την αντί-
θεσή μας στις νέες θανατηφόρες περικοπές 
του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 
2018. 

Κάνουμε γνωστό σε όλους ότι τα αιτή-
ματά μας είναι δίκαια. Τις συντάξεις μας, 
τα δικαιώματα στην Υγεία, την ιατροφαρ-
μακευτική περίθαλψη, την κοινωνική προ-
στασία και ασφάλιση τα έχουμε πληρώσει 
με τη δουλειά μας και το αίμα της ζωής 
μας και τα διεκδικούμε μέχρι τέλους. 

Δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε 
στη συνείδησή μας ό,τι μας έχει άδικα 
αφαιρεθεί, δεν το χρωστάμε σε κανένα 
δανειστή γιατί δεν δανειστήκαμε, αλλά 
δουλέψαμε πολύ σκληρά και δεν πρό-
κειται να σταματήσουμε τους αγώνες μας 
τόσο για εμάς αλλά και για τα παιδιά      
και τα εγγόνια μας που προορίζονται για       
δούλοι χωρίς συμβάσεις, ωράρια εργα-
σίας, Κοινωνική Ασφάλιση, Υγεία». 

Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΣ-ΝΑΤ 

Πρόεδρος Βρανάς Γιώργος, Γ.Γ. Ζαφειρούδης Δημήτρης,                      
Αντ/δρος Χαμπουλίδης Μιχάλης, Ταμίας Τσιουδάκης Γιάννης. 

Τακτικά Μέλη ΔΣ: Κεραμόπουλος Μιχάλης, Παπαγεωργίου Γιώργος, 
Φλάκας Αποστόλης, Λαγάρας Γιώργος, Γαλέτσας Φώτης. 

Αναπλ. Μέλη ΔΣ: Πούλος Αλέκος, Μπέλεσης Νίκος, Μανέτας Δημήτρης,          
Λεκκός Γιάννης, Βασιλειάδης Γιάννης, Τσιτσίλιας Παναγιώτης, Παπασπύρου 
Θόδωρος, Χοροζίδης Παντελής, Μπερτένης Μανώλης, Καμακάρης Σταύρος. 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Τακτικά Μέλη: Παπαγεωργίου Αποστόλης,     
Καλογεράς Τσαμπίκος, Πανάγος Δημήτρης. Αναπλ. Μέλος: Ψυχογιός Κώστας.  

Μ ε ονομαστική ψηφοφορία που 
ζήτησε η Κ.Ο. του ΚΚΕ, ψηφίστηκε 

από την κυβερνητική πλειοψηφία στη    
Βουλή, 21 Δεκέμβρη, η τροπολογία που 
αναβιώνοντας το «Ιδιώνυμο» προβλέπει την 
ποινικοποίηση με αυτεπάγγελτες διώξεις 
της δράσης και των κινητοποιήσεων ενά-
ντια στους πλειστηριασμούς των σπιτιών 
των λαϊκών οικογενειών. «Παρών» ψήφισαν 
ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι στηρίζοντας επί της 
ουσίας τους σχεδιασμούς των τραπεζιτών 
που  υλοποιεί  η  κυβέρνηση. 

Οι πλειστηριασμοί ενάντια στη λαϊκή 
κατοικία θα βρουν απέναντί τους, όχι 
μόνο στα Ειρηνοδικεία αλλά και σε κάθε 
γειτονιά, τα σωματεία και τις Λαϊκές       
Επιτροπές.  

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση  
συνταξιούχου με γυναίκα καρκινοπαθή,  
που κινδύνευσε με κατάσχεση ολόκληρης 
της σύνταξής του ύψους 1.024  ευρώ,        
παρότι ο λογαριασμός του είχε δηλωθεί 
ακατάσχετος και χρειάστηκε η παρέμβαση 
της Επιτροπής Συνταξιούχων Γαλατσίου, 29 
Δεκέμβρη, για να καταφέρει να εισπράξει 
μόνο τη μισή, γιατί ...έτσι λέει ο νόμος, και 
να αποδειχτεί για άλλη μια φορά ότι οι    
δεσμεύσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ -      
ΑΝΕΛ περί ακατάσχετων λογαριασμών, 
είναι  «κενό  γράμμα». 

Επιτροπή ενάντια στις κατασχέ-
σεις  και τους πλειστηριασμούς           
συγκρότησε το ΠΑΜΕ για την       

παροχή νομικών και οικονομικών 
συμβουλών, που είναι απαραίτη-
τες, για την οργάνωση της πάλης 

και τον συντονισμό. 

Οι συνταξιούχοι ναυτεργάτες              
μπορούν να απευθύνονται στην  

ΠΕΣ-ΝΑΤ στο τηλ: 210 4137271 

Τ  ην ώρα που η κυβέρνηση  
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ προετοιμάζει  

το νέο γύρο αντιλαϊκών προαπαιτού-
μενων και ψήφισε στη Βουλή έναν 
ακόμα προϋπολογισμό φοροληστείας, 
η απόφασή της να μοιράσει "κοινωνικά 
μερίσματα" από το πλεόνασμα φτώ-
χειας του ελληνικού λαού, μόνο ως ωμή 
και ξεδιάντροπη προπαγάνδα μπορεί 
να  εκληφθεί. 

Στην πραγματικότητα το «κοινωνικό 
μέρισμα» είναι 720 εκατ. ευρώ και όχι 
1,4 δισ. ευρώ, αφού η κυβέρνηση  
επιμένει να προσμετρά τόσο τα 360 
εκατ. της κρατικής χρηματοδότησης στη 
ΔΕΗ για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ωφέλειας (ΥΚΩ), που ούτως ή άλλως 
χρωστάει, όσο και τα 315 εκατ. ευρώ 
από τις παράνομα παρακρατημένες 
εισφορές των συνταξιούχων για τον 
κλάδο Υγείας, που αναγκάστηκε να 
επιστρέψει κάτω από την πίεση       
των μεγάλων κινητοποιήσεων κι αυτά 
κουτσουρεμένα. 

Συνεχίζοντας τη δοκιμασμένη       
«συνταγή» της αναδιανομής της      
φτώχειας για να «εμπεδώσει» ο λαός 
να ζει πολύ κάτω από τις ανάγκες του,         
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ με      
Υπουργικές  Αποφάσεις: 

Μειώνει το επίδομα πετρελαίου 
θέρμανσης, από τα 25 λεπτά στα 12,5 
λεπτά ανά λίτρο, ενώ ο αριθμός των 
δικαιούχων έχει μειωθεί αισθητά από 
το 2015, με βάση τα εισοδηματικά και 
περιουσιακά  κριτήρια. 

Αλλάζει τα κριτήρια ένταξης στο     
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) 
του ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε να μην      
λαμβάνεται υπόψη μόνο το εισόδημα, 
αλλά και η «συνολικότερη περιουσι-
ακή  εικόνα  του  νοικοκυριού».  

Ταυτόχρονα, η εφαρμογή του ηλε-
κτρονικού εισιτηρίου, ενταγμένη όπως 
είναι στην πολιτική εμπορευματοποί-
ησης και ιδιωτικοποίησης των αστικών 
συγκοινωνιών, ανοίγει το δρόμο για 
την σύνδεση της απόστασης μετακί-
νησης με το κόστος του εισιτηρίου και 
την περαιτέρω αύξηση του κόστους 
μετακίνησης, την κατάργηση γραμμών, 
την  περικοπή δρομολογίων  κ.ο.κ.  

ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ και ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ...  

...αναδιανομή της φτώχειας και χαράτσια !!!



 

 18 Οκτώβρη: Γενική Συνέ-
λευση για την εκλογή Εφορευ-
τικής Επιτροπής αρχαιρεσιών 
2017, που ανέδειξαν τη νέα 
διοίκηση της Ένωσής μας. 
 15 Δεκέμβρη: Πανελλαδική 
Συγκέντρωση των συνταξι-
ούχων στην Αθήνα, που είχε      
μεγάλη επιτυχία με σημαντική 
παρουσία  από  την  επαρχία. 
 3 Οκτώβρη – 23 Νοέμβρη: 
Παν-Αττικές συγκεντρώσεις 
και πορείες των συνταξιούχων. 
 11 Δεκέμβρη: Με την ΣΕΑ 
συνέντευξη Τύπου εν όψει της 
συγκέντρωσης της 15ης Δεκέμ-
βρη, όπου παρουσιάστηκαν τα 
αιτήματά  μας. 
 14 Δεκέμβρη: Με τους ναυ-
τεργάτες στην περιφρούρηση 
της απεργίας τους. Συγκέντρω-
ση και πορεία στον Πειραιά. 
 24 Οκτώβρη – 20 Νοέμ-
βρη – 4 και 12 Δεκέμβρη: 
Συνεδριάσεις της ΣΕΑ όπου 
συζητούνται και οργανώνονται 
οι  κινητοποιήσεις. 
 21 Δεκέμβρη: Με τα ταξικά 
ναυτεργατικά σωματεία δελτίο 
Τύπου καταγγελίας του προϋ-
πολογισμού  του  ΝΑΤ. 

 9 και 11 Οκτώβρη: Δελτία 
Τύπου καταγγελίες για επιθέ-
σεις της εγκληματικής ναζιστι-
κής Χ.Α. σε μετανάστες στον 
Ασπρόπυργο και σε αφισοκολ-
λητές ναυτεργατικού σωματείου. 
 27 Οκτώβρη: Εκφράσαμε 
έμπρακτα την συμπαράστασή 
μας στις χήρες σφων που κινη-
τοποιήθηκαν στο υπουργείο   
Εργασίας ενάντια στο νόμο      
Κατρούγκαλου, που τις ρίχνει 
στον καιάδα. 
 23 Νοέμβρη: Ήμασταν παρόντες 
σε κινητοποίηση παρέμβαση των 
ταξικών Συνδικάτων του Πει- 
ραιά στο νόθο συνέδριο της ΠΝΟ. 
 17 Νοέμβρη: Τιμώντας, όπως 
κάθε χρόνο, την εξέγερση του 
Πολυτεχνείου συμμετείχαμε 
στην συγκέντρωση και πορεία 
στην αμερικάνικη πρεσβεία. 

 12 Οκτώβρη, 5 και 21    
Δεκέμβρη: Με τις ταξικές   
δυνάμεις που συσπειρώνονται 
στο ΠΑΜΕ σε συγκεντρώσεις – 
πορείες στην Αθήνα σε υπουρ-
γεία – Βουλή ενάντια σε πλει-
στηριασμούς λαϊκής κατοικίας 
και περιστολή του απεργιακού 
δικαιώματος, τον αυταρχισμό. 
 6 Οκτώβρη: Με ομόφωνη 
απόφαση του ΔΣ της Ένωσής μας 
συμμετείχαμε στην καμπάνια 
του ΠΑΜΕ ενάντια στην ενδε-
χόμενη εγκατάσταση πυρηνικών 
όπλων στον Άραξο. 

 Κινητοποιηθήκαμε για την 
ρύπανση στον Σαρωνικό από το 
ναυάγιο του «Αγία Ζώνη ΙΙ» 
και την καταστροφή από τις 
πλημύρες. Αναδείξαμε και      
καταγγείλαμε τις ευθύνες της  

κυβέρνησης, που ενώ μοιράζει 
απλόχερα επιδοτήσεις και      
φοροαπαλλαγές στους κεφα-
λαιούχους δεν παίρνει κανένα     
μέτρο για να αποφευχθούν      
τέτοιες καταστροφές που πλήτ-
τουν τα λαϊκά στρώματα. 
 Πήραμε μέρος σε οργανω-
τικές συσκέψεις με τα ταξικά     
ναυτεργατικά σωματεία για τον   
συντονισμό των δράσεών μας. 
Εκδόθηκαν και διακινήθηκαν 
ανακοινώσεις, αφίσες κ.λπ.      
υλικό ενημέρωσης των σφων 
αλλά και του κόσμου γενικότερα. 

Με πείσμα και πίστη για  
το δίκιο της τάξης μας,  

με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις 
μας συνεχίζουμε αγωνιστικά. 

Μπορούμε να τα καταφέρουμε. 
Καλή χρονιά με καλούς αγώνες. 

Δραστηριότητες 3μήνου της ΠΕΣ-ΝΑΤ 

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.             

Ο χαιρετισμός του Προέδρου     

της ΠΕΣ-ΝΑΤ Γιώργου Βρανά                    

στη συγκέντρωση συνταξιούχων 

στο Σύνταγμα 15 Δεκέμβρη 2017 

«Χ αιρετίζουμε την σημερινή μεγάλη    
συγκέντρωση δηλώνοντας ότι δεν πρό-

κειται να παραιτηθούμε από την διεκδίκηση των 
δίκαιων αιτημάτων μας απαιτώντας να επιστρα-
φούν άμεσα όλα τα κλεμμένα. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζοντας 
την ίδια πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων 
του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ με διαγγέλματα εξαγγέλ-
λει την χορήγηση επιδομάτων ελεημοσύνης.  

Η ανακοίνωση του "μερίσματος" γίνεται την 
ίδια ώρα που η κυβέρνηση προετοιμάζει το νέο 
γύρο αντιλαϊκών προαπαιτούμενων, που τσακίζει 
και τα τελευταία προνοιακά επιδόματα, που φέρνει 
στη Βουλή έναν προϋπολογισμό φοροληστείας, 
που εγκαινιάζει τους ηλεκτρονικούς πλειστηρια-
σμούς λαϊκών περιουσιών, ενώ επιχειρεί να χτυ-
πήσει τα συνδικάτα βάζοντας στο στόχαστρο πιο  
αποφασιστικά ακόμα και το δικαίωμα στην απεργία. 

Το πρωτογενές πλεόνασμα που διατυμπανίζει 
πως πέτυχε είναι αποτέλεσμα της αφαίμαξης του 
λαού, που κυριολεκτικά μάτωσε και συνεχίζει να 
ματώνει κάτω απ’ το βάρος μιας αβάσταχτης φο-
ρολογίας, της εκτίναξης των έμμεσων φόρων, αλλά 
και της ισοπέδωσης των κοινωνικών παροχών, 
είναι τμήμα από την παράνομη παρακράτηση για 
την υγεία, τη μη χορήγηση για πάνω από δυο     
χρόνια συντάξεων. 

Η προσπάθεια της κυβέρνησης για εξαπάτηση 
είναι προκλητική, όταν εμφανίζει ως κοινωνική 
παροχή ένα τμήμα του κυβερνητικού χρέους προς 
τους συνταξιούχους, δηλαδή ποσά που παρανόμως 
βρίσκονται στα κυβερνητικά ταμεία και είχαν    
παρακρατηθεί από τις συντάξεις. 

Το κυβερνητικό παραμύθι για τη λεγόμενη  
δίκαιη ανάπτυξη, που αναμασούν καθημερινά τα 
στελέχη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, πως 
τάχα η ανάπτυξη θα φέρει ανακούφιση του λαϊκού 
κόσμου, καταρρέει μπροστά στη βαρβαρότητα  
που  καθημερινά  ζούμε.  

 Προφανής στόχος της είναι να καλλιεργήσει 
στάση αναμονής αλλά και κλίμα ανοχής στα προ-
απαιτούμενα μέτρα της 3ης αξιολόγησης που εχει 
ψηφίσει, προσπαθεί να μας ξεγελάσει και να       
αποδεχτούμε τα μέτρα που έρχονται μέσα στο 
2018 και 2919 σαν αναγκαία.   

Είναι συνειδητή ταξική επιλογή όλων των   
κυβερνήσεων για περικοπές μισθών και συντάξεων 
σε εργαζόμενους και συνταξιούχους και αντίστοιχη 
απλόχερη χρηματοδότηση σε Εφοπλιστές, Τραπε-
ζίτες, Βιομηχάνους.  

Ο δρόμος αντιμετώπισης αυτής της επίθεσης 
και ανατροπής της πολιτικής που εφαρμόζεται όλα 
τα τελευταία χρόνια δεν είναι τα δικαστήρια, που 
σκόπιμα και το αζημίωτο καλλιεργούν τα παπαγα-
λάκια της κυβέρνησης, είναι ο δρόμος της μαζικής 
συμμετοχής και δράσης, είναι ο δρόμος του αγώνα 
για την ανατροπή αυτής της ταξικής πολιτικής.  

Κανένας δεν μας χάρισε τίποτα, όλα τα      
είχαμε κατακτήσει με τους αγώνες μας.» 

 

Η  κινητοποίηση συνεχίστηκε με συναυλία που 
έγινε με την αφιλοκερδή συμμετοχή από το 

συγκρότημα «Ρωμιοσύνη» και άλλους καλλιτέχνες, 
ενώ με την πολύτιμη προσφορά του συνδικάτου 
Επισιτισμού σερβιρίστηκαν γίδα βραστή, φασολά-
δα και κρασί. Παρευρέθηκαν αντιπροσωπεία του 
ΠΑΜΕ και ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δ. Κουτσούμπας. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
Την Παρασκευή 19 Γενάρη 
ελάτε να κόψουμε την             
πρωτοχρονιάτικη πίτα          
στις 11 το πρωί στα           

γραφεία της ΠΕΣ-ΝΑΤ         
με μεζεδάκια και ποτό. 



 

ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 

Απαντάμε με νέα απεργία 

Ι σχυρό μήνυμα συνέχισης και κλιμάκωσης του αγώνα     
απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική των εφοπλιστών, των 

βιομηχάνων, της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων του 
κεφαλαίου, που έχουν ψηφίσει όλα τα μνημόνια και των δυνά-
μεών τους στο συνδικαλιστικό κίνημα, έστειλε η πανεργατική 
πανελλαδική απεργία 14 Δεκέμβρη, με τη καθολική συμμετοχή 
και του κλάδου των ναυτεργατών. 

Το επικαιροποιημένο μνημόνιο με τα νέα προαπαιτούμενα οδηγεί 
σε ένα νέο γύρο επίθεσης στη ζωή της εργατικής-λαϊκής οικογένειας, 
καθώς στη διάρκεια των επόμενων μηνών η κυβέρνηση πρέπει να 
ολοκληρώσει έναν τεράστιο όγκο αντεργατικών μέτρων, προκειμένου 
να κηρύξει το δήθεν τέλος των μνημονίων.  

Η προώθηση της αντιλαϊκής πολιτικής πάει αγκαλιά με την 
ένταση του αυταρχισμού και της καταστολής. Επιχειρούν να βάλουν 
με κάθε τρόπο στο γύψο τις κινητοποιήσεις και τους αγώνες της  
εργατικής τάξης, να υψώσουν εμπόδια και περιορισμούς στην 
άσκηση του απεργιακού δικαιώματος και στη συνδικαλιστική δράση 
των εργαζομένων, να βάλουν χέρι στη δράση των σωματείων. 

Η κυβέρνηση επιλέγει να χτυπήσει την εργατική τάξη στο 
πρωτοβάθμιο επίπεδο οργάνωσης, μέσα στην επιχείρηση, εκεί 
δηλαδή που εκφράζονται πιο έντονα η εργοδοτική τρομοκρατία 
και αυθαιρεσία, οι απειλές και οι πιέσεις, εκεί που γεννιέται       
η εκμετάλλευση, στο χώρο που αποτελεί την πηγή της κερδο-
φορίας. 

Το δικαίωμα της απεργίας είναι αδιαπραγμάτευτο! 

Απέναντι σ’ αυτές τις εξελίξεις, αποκαλύφθηκαν για ακόμα μια φορά 
η σύμπνοια και ο κοινός βηματισμός του μαύρου μετώπου κυβέρ-
νησης - εργοδοσίας αλλά και των κομμάτων που έχουν ψηφίσει      
με χέρια και με πόδια όλα τα μνημόνια, των δυνάμεών τους στο       
συνδικαλιστικό κίνημα (ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - ΣΥΡΙΖΑ/ΜΕΤΑ). 

Οι δυνάμεις αυτές απέρριψαν με μια φωνή την πρόταση για απεργιακή 
κινητοποίηση όταν η κυβέρνηση φέρει για ψήφιση το πολυνομοσχέδιο 
με τα προαπαιτούμενα της 3ης "αξιολόγησης", που παράλληλα βάζει 
στο γύψο το δικαίωμα στην απεργία. Οι ίδιες δυνάμεις έκαναν ότι    
περνούσε από το χέρι τους για να υπονομεύσουν την 24ωρη απεργία 
που έγινε, εμποδίζουν την οργάνωση των διεκδικήσεων στους χώρους      
δουλειάς, καλλιεργούν την ηττοπάθεια, απομακρύνουν τους εργαζό-
μενους από τα συνδικάτα. 

Οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα  
να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους! 

Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο (ΠΑΜΕ) , τα ταξικά 
ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, 
ΠΕΣ-ΝΑΤ καλούν τους εργαζόμενους, τους ναυτεργάτες να πάρουν 
την κατάσταση στα χέρια τους. Να ενισχύσουν τον αγώνα, τη 
δράση και τις πρωτοβουλίες στους κλάδους και τους χώρους 
δουλειάς. Να ενισχύσουν τις μαζικές διαδικασίες, τις Γενικές τους 
Συνελεύσεις, τις συσκέψεις, τις συγκεντρώσεις. Καλούν τα Εργα-
τικά Κέντρα και τις Ομοσπονδίες να πάρουν αποφάσεις απεργι-
ακής κινητοποίησης, όταν η κυβέρνηση φέρει το πολυνομοσχέδιο 
για ψήφιση μαζί με τη ΝΔ. 

Κανένας εργάτης, κανένας άνεργος, κανένας συνταξιούχος 
δεν πρέπει να ξεγελαστεί, να πιστέψει ότι η επίθεση θα σταμα-
τήσει, ότι θα την ανακόψει κάποιος άλλος πέρα από εμάς.     
Μόνο η οργανωμένη πάλη και ο διεκδικητικός αγώνας του    
εργαζόμενου λαού μπορούν να ανατρέψουν αυτήν την          
κατάσταση. 

Εμείς έχουμε τη δύναμη, το δίκιο! Όλοι στον αγώνα! 

Μ ε τις ψήφους της διορισμένης πλειοψη-
φίας του Δ.Σ. του ΝΑΤ στη συνεδρίαση 

21 Δεκέμβρη 2017, εφοπλιστές στελέχη ναυτιλιακών  
εταιρειών και της κυβέρνησης, εργοδοτικοί -     
κυβερνητικοί συνδικαλιστές ψήφισαν τον προϋπο-
λογισμό του ΝΑΤ για το 2018, κομμένο και ραμ-
μένο στα πλαίσια του αντιλαϊκού Κρατικού Προϋ-
πολογισμού, που βάζει σε εφαρμογή τη νέα λεηλα-
σία στις ήδη πετσοκομμένες κύριες και επικουρικές 
συντάξεις, το ΕΚΑΣ και τις κοινωνικές παροχές, 
για την ενίσχυση της κερδοφορίας του κεφαλαίου.  

Τον αντιλαϊκό Προϋπολογισμό του ΝΑΤ      
καταψήφισε μόνον ο γ.γ. της ΠΕΜΕΝ, Θανάσης 
Ευαγγελάκης, ενώ υπέρ ψήφισαν οι εφοπλιστές,     
ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του ΝΑΤ, ο Μ.  
Τσικαλάκης πρόεδρος της Ένωσης Πλοιάρχων 
(ΠΕΠΕΝ), ο Δ. Μενδρινός εκπρόσωπος της 
Ένωσης Συνταξιούχων Πλοιάρχων (ΠΕΣΠΕΝ) και 
ο Χ. Σκολαρίκος εκπρόσωπος του Συλλόγου Υπαλ-
λήλων ΝΑΤ, ο δε πρόεδρος της Ένωσης Ναυτών 
(ΠΕΝΕΝ) Α. Νταλακογιώργος έλαμψε δια της  
απουσίας του, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά 
ότι οι δυνάμεις του παλιού και νέου εργοδοτικού - 
κυβερνητικού συνδικαλισμού υπηρετούν την στρα-
τηγική του εφοπλιστικού κεφαλαίου. 

 

Ό πως τονίζουν σε δελτίο Τύπου τα ταξικά    
σωματεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ -  

ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΣ/ΝΑΤ:  
Από την πρώτη σελίδα ο προϋπολογισμός κάνει 

αναφορά στον νόμο λαιμητόμο 4387/2016, «το 
ΝΑΤ διατηρεί αυτοτελή νομική προσωπικότητα 
μόνο για την άσκηση των μη ασφαλιστικών του 
αρμοδιοτήτων»! δηλαδή, καμία ουσιαστική παρο-
χή για τους ναυτεργάτες αλλά λειτουργεί αποκλει-
στικά για τα συμφέροντα των εφοπλιστών.  

Συνεχίζεται το αίσχος να μην εκδίδονται κύριες - 
επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ. Οι κόποι και οι 
θυσίες ολόκληρης ζωής στη θάλασσα αμείβονται 
με προσωρινές συντάξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 
και διαμορφώνονται από 384 έως 768 ευρώ, με τις 
κρατήσεις 721 ευρώ! ενώ προετοιμάζονται πρόσθε-
τες περικοπές στις συντάξεις με τον επανυπολογι-
σμό τους.   

Κακουργηματικού χαρακτήρα είναι οι ευθύνες 
της πλειοψηφίας του Δ.Σ. του ΝΑΤ, καθώς και 
της ΠΝΟ, που συνεχίζει το βρώμικο αλισβερίσι   
με τους εφοπλιστές έναντι αμοιβής για τα ελληνό-
κτητα πλοία σε βάρος 150.000 ναυτεργατών. Από 
τα 5.230 ελληνόκτητα πλοία, μόνο τα 738 έχουν 
ελληνική σημαία, το 80% των ναυτεργατών δεν 
έχουν Σ.Σ. Εργασίας και κοινωνική ασφάλιση.  

ΝΑΤ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 
Οι κόποι και οι θυσίες ολόκληρης ζωής των ναυ- 

τεργατών στα θησαυροφυλάκια των εφοπλιστών  

(Ποσά σε Ευρώ) 2018 2017 2016 

ΕΣΟΔΑ 169.209.816 176.761.896 1.332.690.316 

ΕΞΟΔΑ 169.100.010 175.916.594 1.254.372.690 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 109.896 845.302  78.317.625 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΝΑΤ 

Στα ποσά του 2016 περιλαμβάνονται η χορήγηση συντάξεων                 
καθώς και η επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.  


