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Χ ιλιάδες εργάτες και εργάτριες, αυτοαπασχολούμενοι, μικροί 
ΕΒΕ, φτωχοί αγρότες, σπουδαστές και 
συνταξιούχοι έδωσαν «ηχηρό παρών» 
στη γενική απεργία 26 Σεπτέμβρη, χα-
ρακτηριστικό της οποίας ήταν η μαζικό-
τητα των 70 συγκεντρώσεων που διορ-
γάνωσε το ΠΑΜΕ σε όλη τη χώρα με το 
σύνθημα «Κανένας εργάτης να μη 
λυγίσει, στο δρόμο του αγώνα βρί-
σκεται η λύση» να δείχνει το δρόμο.  

Εντυπωσιακή σε όγκο και παλμό 
ήταν η απεργιακή διαδήλωση της Αθή-
νας ενώ μια από τις πιο μαζικές κινητο-
ποιήσεις, που έχει «δει» το πρώτο λιμά-
νι της χώρας, ήταν η συγκέντρωση στον 
Πειραιά, όπου η μάχη της απεργίας δι-
νόταν μέχρι την τελευταία στιγμή με τις 
ομάδες περιφρούρησης να βρίσκονται 
στις πύλες των εργοστασίων, στους κα-
ταπέλτες των πλοίων από τα ξημερώμα-
τα, με πολυάριθμη παρου-
σίας και της ΠΕΣ-ΝΑΤ. 

Μιλώντας στην πλημμυ-
ρισμένη από εργατόκοσμο 
πλατεία του Ηλεκτρικού 
Σταθμού ο Σάββας Τσι-
μπόγλου, πρόεδρος της 
ΠΕΜΕΝ, μεταξύ άλλων 
επισήμανε:  

Σε συνθήκες βαθιάς κα-
πιταλιστικής κρίσης κεφά-
λαιο, κυβέρνηση (ΝΔ - ΠΑ-
ΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ), Ε.Ε, συνε-
χίζουν να πετσοκόβουν μι-
σθούς, συντάξεις, προνοιακά επιδόματα, 
πρόσθετες περικοπές σε Υγεία, Παιδεία, 
ιδιωτικοποιήσεις των λιμανιών και άλλων 
οργανισμών, χαράτσια σε βάρος της ερ-
γατικής – λαϊκής οικογένειας, για την ενί-
σχυση της ανταγωνιστικότητας και κερδο-
φορίας του κεφαλαίου. 

Καλλιεργούν αυταπάτες ότι θα είναι τα 
τελευταία μέτρα, με την καπιταλιστική 
κρίση να επιδεινώνεται στην χώρα μας 
και την Ε.Ε, ενώ δεν διστάζουν τα μονο-
πώλια και οι ιμπεριαλιστικές ενώσεις να 
λύνουν τις διαφορές τους με ένοπλες 
συγκρούσεις, να γίνονται θύματα οι εργα-
ζόμενοι, οι λαοί. 

Αυτή την πολιτική διαχείρισης προς 
όφελος των μονοπωλίων στα πλαίσια της 
Ε.Ε, διεκδικεί και ο ΣΥΡΙΖΑ από θέση 
κυβέρνησης, για να γίνει «χαλίφης στη 
θέση του χαλίφη», με τα μονοπώλια, την 
Ε.Ε. 

Στο στόχαστρο εφοπλιστών – συγκυ-

βέρνησης είναι οι ΣΣΕ, η μείωση των 
οργανικών συνθέσεων σε όλες τις κατη-
γορίες πλοίων και ο καθορισμός τους στα 
πλαίσια του «safety manning» (ασφαλούς 
επάνδρωσης) με μαζικές απολύσεις, ι-
διαίτερα ναυτεργατών των γενικών υπη-
ρεσιών, μείωση μέχρι και κατάργηση των 
εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών 
στο ΝΑΤ, νέες φοροαπαλλαγές και επιδο-
τήσεις των ναυτιλιακών εταιρειών.  

Αξιοποιούν το αντιλαϊκό κανονισμό 
3577/92 της Ε.Ε. -  κατάργηση του Cabo-
tage και προωθούν την τροποποίηση του 
ν.2932/2011 για στις ακτοπλοϊκές συγκοι-
νωνίες, επιφέροντας ισχυρό πλήγμα 
στους ναυτεργάτες και τους εργαζόμε-
νους, τους κατοίκους των νησιών, υπο-
βαθμίζοντας συνολικά το σύστημα των 
εσωτερικών θαλάσσιων μεταφορών. 

Μέσα από σχέδιο που έχουν εκπονή-
σει εφοπλιστές – συγκυβέρνηση – Εθνική 

Τράπεζα της Ελλάδας προωθείται η κα-
τάργηση της δεκάμηνης δρομολόγησης 
των πλοίων, οι εφοπλιστές να καθορίζουν 
τα δρομολόγια, την συχνότητα τους και 
τις τιμές των εισιτηρίων των επιβατών  
και των ναύλων των εμπορευμάτων. 

Η Απεργία στις 26 Σεπτέμβρη να 
γίνει εφαλτήριο νέων αγώνων. Να 
εγκαταλείψουμε τις συνδικαλιστικές ηγε-
σίες ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ – Α.Π., τις δυνάμεις 
του «κοινωνικού εταιρισμού», της υποτα-
γής και της μοιρολατρίας, που συνεχί-
ζουν να υπογράφουν ΣΣΕ με μειώσεις 
μισθών. Το μέλλον μας να μην το θυ-
σιάσουμε στην καπιταλιστική βαρβα-
ρότητα. Χωρίς εργάτες δεν βγάζει κέρδη 
το κεφάλαιο, η κινητήρια δύναμη είμαστε 
εμείς, η τάξη μας, μπορούμε να ανοίξου-
με τον δρόμο της ανατροπής, να διώξου-
με τους δυνάστες του κεφαλαίου, για μια 
κοινωνία που θα υπηρετεί τις ανάγκες 
της εργατικής – λαϊκής οικογένειας. 

Παύση πληρωμών  
στον Οίκο Ναύτου 

«Ακόμα και χρήματα να υπάρ-
χουν δεν έχουμε δικαίωμα να τα 
χρησιμοποιήσουμε»..., δήλωσε χα-
ρακτηριστικά η πρόεδρος του Οίκου 
Ναύτου κ. Μαρία Δίπλα κατά την συ-
νάντηση που είχε, την Τρίτη 11 Σε-
πτέμβρη, με αντιπροσωπεία της ΠΕΣ-
ΝΑΤ και εξήγησε ότι αυτή η δέσμευση 
ισχύει από τον Αύγουστο, επειδή 
έχουν περάσει οι 4 μήνες της μεταβα-
τικής λειτουργίας, χωρίς να έχουν 
εκδοθεί ακόμη οι προβλεπόμενες από 
τον εφαρμοστικό νόμο 4075/12 
άρθρο 44 κοινές υπουργικές αποφά-
σεις, για την ρύθμιση της  ενσωμάτω-
σης του Ο.Ν. στον ΕΟΠΥΥ, προσθέ-
τοντας ότι, επίσης, δεν έχει εγκριθεί 
ακόμη από τους συναρμόδιους υ-
πουργούς ο προϋπολογισμός για το 
2012 ενώ τα δωδεκατημόρια που 
αποδίδονται από το ΝΑΤ στον Οίκο 
Ναύτου έχουν περιορισθεί στα 5 εκα-
τομμύρια ευρώ για κάθε μήνα! 

Επίσης ζητήσαμε ενημέρωση σχε-
τικά με το καθεστώς που ισχύει για 
τον Οίκο Ναύτου σήμερα και ιδιαίτερα 
στη Χίο, για τον οποίο δημοσιεύματα 
τοπικών εφημερίδων αναφερόμενα σε 
δηλώσεις του υπουργού Ναυτιλίας κ 
Κ. Μουσουρούλη γράφουν: «Οίκος 
Ναύτη όπως παλιά: Οι Χιώτες ασφα-
λισμένοι του Ο.Ν. θα εξυπηρετούνται 
από τους γιατρούς και τα ταμεία 
όπως και πριν τον ΕΟΠΥΥ».  

Στη συνάντηση συμμετείχε και ο 
νέος αντιπρόεδρος του Ο.Ν. και ειδι-
κός σύμβουλος του υπουργού Πέτρος 
Δάνδαλος, ο οποίος απέδωσε τα δη-
μοσιεύματα σε παρερμηνεία των δη-
λώσεων του υπουργού, που «θέλει 
να διατηρήσει την αυτονομία του  
Ο.Ν. αλλά σκοντάφτει στα μνημόνια 
και τους εφαρμοστικούς νόμους»… 

Επιβεβαιώνεται, έτσι,  ότι το ασφα-
λιστικό καθεστώς του Ο.Ν. και στη 
Χίο δεν διαφέρει σε τίποτε από ότι 
ισχύει για όλους τους ασφαλισμένους 
του Ο.Ν., που για θέματα Υγείας από 
τον Απρίλιο του 2012 είναι ταυτόσημο 
με αυτό του ΕΟΠΥΥ. 

Η ΠΕΣ-ΝΑΤ καλεί τους συνταξιού-
χους ναυτεργάτες σε αγωνιστική δρά-
ση, μαζί με τους συνταξιούχους των 
άλλων ασφαλιστικών Ταμείων, δίπλα 
στα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία, το 
ΠΑΜΕ, για την ανατροπή της αντιλαϊ-
κής πολιτικής, που εφαρμόζει και η 
σημερινή τρικομμαική κυβέρνηση.  

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ  



 

 

ΜΑΖΙΚΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ  
ΤΩΝ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  

Χ ιλιάδες συνταξιούχοι, εργαζόμε-
νοι, μικροί και αυτοαπασχολούμε-

νοι ΕΒΕ, φτωχοί αγρότες, γυναίκες και 
νέοι, πήραν μέρος στα μεγάλα συλλαλη-
τήρια του ΠΑΜΕ 8 Σεπτέμβρη στην Αθή-
να, τη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις, 
προειδοποιώντας την κυβέρνηση και τα 
αφεντικά της, τη μεγαλοεργοδοσία και τα 
μονοπώλια, ότι δεν μπορούν να σταματή-
σουν τους λαϊκούς αγώνες. Κεντρικός 
ομιλητής στην Αθήνα ήταν ο Δήμος Κου-
μπούρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Συνταξιούχων ΙΚΑ, που μεταξύ άλλων 
τόνισε: 

«Οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, ο 
λαός έχουν πληρώσει και πλη-
ρώνουν με το μόχθο τους και το 
αίμα της ζωής τους τα πάντα - 
συντάξεις, φάρμακα, παροχές 
Κοινωνικής Ασφάλισης. Δεν τους 
χαρίστηκε τίποτα, δεν χρωστάνε 
σε κανέναν, αντίθετα μας χρω-
στάνε. Όλος ο πλούτος που 
έχουν οι τραπεζίτες, οι εφοπλι-
στές, οι μεγαλοβιομήχανοι, είναι 
δικός μας. Είναι από το δικό μας 
ιδρώτα και μας ανήκει. Θα μεί-
νουμε εδώ και πιο αποφασιστικά, να ορ-
γανώσουμε την πάλη παντού.   Απορρί-
πτουμε όλα τα αντεργατικά μέτρα, κλιμα-
κώνουμε την πάλη μας και δίνουμε τη 
μάχη με όλες μας τις δυνάμεις για την 
επιτυχία της γενικής απεργίας». 

Στη μαχητική πορεία κυριάρχησαν 
συνθήματα όπως: «Μαζί με τους εργάτες 
και όλο το λαό δίνουμε απάντηση στον 
καπιταλισμό», «ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ - ΝΔ 
ληστεύουν το λαό για την πλουτοκρατία», 
«Δουλειά για όλους, μόρφωση, Υγεία, την 
κρίση να πληρώσει η πλουτοκρατία».  

Μ ε ιδιαίτερη ανησυχία πληρο-
φορηθήκαμε τις προτάσεις 

του Πανελλαδικού Μετώπου Υγείας - 
στη συγκρότηση του οποίου πρωτα-
γωνιστεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών 
(ΙΣΑ), για τη "συμμετοχή των ασφαλι-
σμένων σε εξετάσεις και φάρμακα 
βάσει εισοδηματικών - φορολογικών 
κριτηρίων και κριτηρίων επιβίωσης" 
καθώς και την "ανακοστολόγηση ιατρι-
κών πράξεων και εργαστηριακών εξε-
τάσεων σε επίπεδα πραγματικών δε-
δομένων κόστους οφέλους". Ουαί και 

αλίμονο αν στους λειτουργούς της 
Υγείας, στην ώρα της ανάγκης για τον 
ασθενή πρυτανεύει η λογική των οικο-
νομικών και φορολογικών κριτηρίων.  

Η υποχρηματοδότηση του εναπο-
μείναντος δημόσιου συστήματος Υγεί-
ας απ' τον κρατικό προϋπολογισμό 
έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο και τον ΕΟ-
ΠΥΥ με αποτέλεσμα να μένουν απλή-
ρωτοι - όπως όλοι οι πάροχοι Υγείας - 
οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί. Επίσης 
απλήρωτοι μένουν και οι ασφαλισμέ-

νοι που έχουν πληρώσει απ' την τσέ-
πη τους πάνω από 100 εκατ. ευρώ για 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.  

Κατ' αρχήν θεωρούμε θετικό την - 
έστω και καθυστερημένη απόφαση 
του ΠΦΣ - να επαναχορηγήσει φάρμα-
κα με πίστωση στους ασφαλισμένους 
και στους συνταξιούχους, που δεν 
μπορούν πια να πληρώσουν ούτε τη 
συμμετοχή τους μέχρι 25% και σταμα-
τούν τις θεραπείες τους. Όμως τόσο οι 
φαρμακοποιοί όσο και οι γιατροί πρέ-
πει να συμπορευτούν σε κοινό μέτω-
πο με τους ασφαλισμένους και τους 
συνταξιούχους ενάντια στην πολιτική 
της συγκυβέρνησης ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και 
ΔΗΜΑΡ, που υπηρετεί τα συμφέροντα 
του κεφαλαίου, όπου συγκαταλέγονται 
οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι Υγεί-
ας και η φαρμακοβιομηχανία. 

Αυτό το μέτωπο των χρηστών των 
υπηρεσιών Υγείας και των λειτουργών 
της Υγείας πρέπει να διεκδικήσουν 
από κοινού: Άμεση αποπληρωμή των 
χρεών του ΕΟΠΥΥ προς τους παρό-
χους Υγείας και τους ασφαλισμένους 
με πλήρη και επαρκή χρηματοδότησή 
του από τον κρατικό προϋπολογισμό. 
Με κρατική χρηματοδότηση να γίνει 
δωρεάν διάθεση φαρμάκων και εξετά-
σεων με προτεραιότητα στους 
άνεργους, ανασφάλιστους Έλληνες 
και μετανάστες, καθώς και στους χα-
μηλοσυνταξιούχους, στους φτωχούς 
αγρότες και αυτοαπασχολούμενους, 
που έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις 
τους. 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ  
ΠΕΣ-ΝΑΤ - ΙΚΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΟΣΕ - ΟΑΕΕ - ΟΤΑ - ΤAE 

Μέτωπο χρηστών και λειτουργών υπηρεσιών Υγείας  

Γ ια τις αιτίες της κρίσης τα οικονομικά επιτελεία των κα-
πιταλιστικών οργανισμών και των αστικών πολιτικών 

κομμάτων επικαλέστηκαν διάφορους λόγους, καζινοκαπιταλι-
σμός, γκόλντεν μπόϋς, λαμόγια και σήμερα μιλούν για κρίση 
χρέους. Όλα αυτά ανέκαθεν υπάρχουν στον καπιταλισμό και σε 
περιόδους κρίσης εμφανίζονται πιο έντονα, ενώ η διόγκωση 
του χρέους δεν αποτελεί την αιτία αλλά είναι αποτελέσματα 
της κρίσης. 

Όταν, το 2009, υποτίθεται ότι εντοπίστηκε το πρόβλημα 
χρέους, το ύψος του ήταν 298 δισ. ευρώ. Από τότε, στο όνομα 
του χρέους πάρθηκαν αλλεπάλληλα μέτρα σε βάρος των εργα-
ζομένων σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής 
τους ζωής. Στην πραγματικότητα, μετά από τα δύο μνημόνια 
και χωρίς ακόμα να έχουμε δει το τέλος αυτού του εφιάλτη, 
βρεθήκαμε σε μια κοινωνία με εκατομμύρια ανέργους, μι-
σθούς των 411 ευρώ, με εργαζόμενους χωρίς υγειονομική και 
φαρμακευτική περίθαλψη, ασφαλιστικά ταμεία με λεηλατημέ-
να τα αποθεματικά τους, κοινωνία συνεχούς εξάπλωσης της 
φτώχειας και της εξαθλίωσης. Κι όλα αυτά, υποτίθεται για το 
χρέος. 

Όλη αυτήν την περίοδο, πάνω από 120 δισ. ευρώ δόθηκαν 
στους τραπεζίτες. Στο τέλος, όπως ήταν αναμενόμενο, η κυβέρ-
νηση του μαύρου μετώπου έφτασαν τελικά στο «κούρεμα», της 
αναδιάρθρωσης δηλαδή του κρατικού χρέους, προπαγανδίζο-
ντας ότι, δήθεν, οι εργαζόμενοι βγαίνουν κερδισμένοι από αυ-
τήν την ιστορία. 

Αλλιώς, τα δείχνει όμως ο λογαριασμός: Το 2010 και το 
2011 πληρώσαμε τόκους 30 δισ. ευρώ, ενώ τα επόμενα χρόνια 
μέχρι το 2015 θα πληρωθούν τόκοι πάνω από 70 δισ. ευρώ. 
και στα τέλη του 2015, στην καλύτερη περίπτωση, το χρέος θα 
κινείται γύρω στα 400 δισ. ευρώ! Μας λένε, δηλαδή, ότι για να 
αντιμετωπιστεί το χρέος των 298 δισ. ευρώ, γκρεμίσανε ολό-
κληρη την κοινωνία, πλήρωσαν και τόκους 100 δισ. ώστε το 
2015 να χρωστάμε 400 δισ...! 

Το πρόβλημα δεν ήταν οι ανοδικές τάσεις του χρέους, αλλά 
η οικονομική κρίση που ξέσπασε, όταν τα υπερσυσσωρευμένα 
κεφάλαιά τους δεν τους έδιναν τα αναμενόμενα κέρδη. Η αντι-
μετώπιση της κρίσης προς όφελος της πλουτοκρατίας και ο 
στόχος εξασφάλισης υψηλής ανταγωνιστικότητας για το μεγά-
λο κεφάλαιο καθόρισαν και το εύρος των μέτρων που υιοθέτη-
σε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αρχικά και η κυβέρνηση συνεργα-
σίας ΠΑΣΟΚ - ΝΔ στη συνέχεια, πότε οι δυο τους και πότε με 
δεξιό ή αριστερό συμπλήρωμα ΛΑ.Ο.Σ. - ΔΗΜΑΡ. Ο στόχος τους 
ένας και μοναδικός: Να ρίξουν την τιμή της εργατικής δύναμης 
σε τέτοια επίπεδα που να εξασφαλίζουν υψηλή κερδοφορία 
για το μεγάλο κεφάλαιο και τα μονοπώλια.  

Γι’ αυτό λέμε ότι δεν αναγνωρίζουμε κανένα χρέος και πα-
λεύουμε για την κατάργηση των Δανειακών Συμβάσεων, των 
Μνημονίων και των Εφαρμοστικών Νόμων, που τα συνοδεύουν. 

Δεν  χρωστάμε  σε  κανέναν   



 

 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΕΣ-ΝΑΤ 

Σ υνάδελφοι, για την έγκυρη και όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση των 
μελών της ΠΕΣ-ΝΑΤ, η ∆ιοίκηση αποφάσισε 
να εκδίδει ανά 3μηνο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛ-
ΤΙΟ, το οποίο όσο έχουμε την οικονομική 
δυνατότητα θα το αποστέλλουμε τακτικά σε 
όσα μέλη είχαν δικαίωμα ψήφου στις τελευ-
ταίες αρχαιρεσίες ή γράφτηκαν μετά απ’ αυ-
τές και έκτακτα σε όλα τα μέλη.  

Στην προσπάθειά μας αυτή γνωρίζουμε ότι 
-αντικειμενικά- θα υπάρχουν κενά και για τον 
λόγο αυτό ζητάμε εκ των προτέρων την κα-
τανόησή σας.  

Για επί μέρους θέματα, όσοι μένετε Αθήνα 
- Πειραιά μπορείτε να περνάτε από τα γρα-
φεία της ΠΕΣ-ΝΑΤ και όσοι μένετε επαρχία 
ή έχετε πρόβλημα μετακίνησης επικοινωνήστε 
μαζί μας τηλεφωνικά. 

Για να ειδοποιούμε τα μέλη για συσκέψεις, 
εκδηλώσεις, συνελεύσεις η ∆ιοίκηση απο-
στέλλει μηνύματα SMS σε όσα μέλη έχουμε 
στη διάθεσή μας κινητό τηλέφωνο. Όσοι δεν 
λαμβάνετε αυτά τα μηνύματα φροντίστε να 
δώσετε το κινητό σας ή να το επαληθεύσετε. 

Όσοι συνάδελφοι διαθέτουν σύνδεση με το 
«internet» μπορούν να διαβάζουν το ενημε-
ρωτικό και τις ανακοινώσεις της Ένωσής μας 
στην ιστοσελίδα της ΠΕΜΕΝ www.pemen.gr, 
όπου φιλοξενείται θέση της ΠΕΣ-ΝΑΤ. 

 

Σ υνάδελφοι, για να μπορέσει η Ένωσή μας να ανταποκριθεί πιο αποτελεσμα-
τικά στα σύνθετα καθήκοντα, που απορρέουν 
από τις εξελίξεις, χρειάζεται τη συμμετοχή 
στη δράση όλων των μελών. Γι’ αυτό φροντί-
στε να συμμετέχετε στις συσκέψεις, τις εκδη-
λώσεις, τις συνελεύσεις και τις κινητοποιή-
σεις της ΠΕΣ-ΝΑΤ.  

Εξ ίσου απαραίτητη με τη συμμετοχή στη 
δράση είναι και η οικονομική συνεισφορά των 
μελών. Γι’ αυτό μεριμνήστε να κρατείστε οι-
κονομικά ενήμεροι καταβάλλοντας έγκαιρα την 
ετήσια συνδρομή σας.   

Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΕΙΝΑΙ 15 ΕΥΡΩ  
Επειδή γνωρίζουμε ότι κάποιοι συνάδελφοι 

πραγματικά δεν είναι σε θέση να εξοικονομή-
σουν το χρηματικό ποσό για τη συνδρομή 
τους, παρακαλούμε να μας το γνωρίσουν, 
χωρίς να ντρέπονται, για να συνεχίσουμε την 
αποστολή του ενημερωτικού δελτίου και των 
μηνυμάτων.  

Όσοι συνάδελφοι μπορούν, πέρα από τη 
συνδρομή τους, να συνεισφέρουν από το υ-
στέρημά τους και κάποια οικονομική ενίσχυση, 
να είναι βέβαιοι ότι κάθε ευρώ που μπαίνει 
στο ταμείο της ΠΕΣ-ΝΑΤ αποτελεί και ένα 
βόλι, που χρησιμοποιείται με υπευθυνότητα 
για την ενίσχυση του αγώνα της Ένωσής μας 
για το δίκιο των συνταξιούχων, της εργατικής 
τάξης, της λαϊκής οικογένειας. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  
Η ∆ιοίκηση της ΠΕΣ-ΝΑΤ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 

Σ το διάστημα που πέρασε 
από το τελευταίο Ενημε-

ρωτικό Δελτίο η Ένωσή μας συ-
νέχισε την δραστηριοποίησή της 
για την υπεράσπιση των δικαιω-
μάτων των συνταξιούχων ναυτερ-
γατών με πολύμορφες δραστη-
ριότητες και αγωνιστικές κινητο-
ποιήσεις και με αιτήματα που 
αντιστοιχούν στις σύγχρονες ανά-
γκες της λαϊκής οικογένειας.  

 

►Συμμετείχαμε στην διοργάνω-
ση της πανσυνταξιουχικής συ-
γκέντρωσης 12 Ιούλη στην Αθή-
να μαζί με τις συνεργαζόμενες 
Συνταξιουχικές Οργανώσεις 
όλων των ασφαλιστικών Ταμείων 
και πορευτήκαμε στο Υπουργείο 
Υγείας, για το φλέγον πρόβλημα 
της Υγείας και τα φάρμακα. 
► Στα τέλη του Ιούλη σε συνερ-
γασία με τα ταξικά ναυτεργατικά 
σωματεία τυπώσαμε και διακινή-
σαμε  κάλεσμα οργάνωσης και 
κοινής δράσης των ναυτεργατών, 
των νησιωτών, των σπουδα-
στών, των συνταξιούχων για την 

αντιμετώπιση της γενικής επίθε-
σης, που εντείνεται μετά το αρνη-
τικό για τα λαϊκά συμφέροντα 
αποτέλεσμα των εκλογών. 
► Επίσης, στα τέλη του Ιούλη, 
προχωρήσαμε στην έκδοση και 
μαζική αποστολή του Ενημερωτι-
κού Δελτίου προς τα μέλη της 
ΠΕΣ-ΝΑΤ. 
► Στείλαμε ψήφισμα προς τα 
πολιτικά κόμματα της Βουλής, με 
το οποίο τα καλούμε να ψηφί-
σουν την πρόταση νόμου, που 
κατέθεσε το ΚΚΕ, για την κατάρ-
γηση των Δανειακών Συμβάσε-
ων, των Μνημονίων και των Ε-
φαρμοστικών Νόμων, που χρεο-
κοπούν τον λαό για να σώσουν 
τα κέρδη των κεφαλαιοκρατών.  
► Συμβάλαμε με όλες μας τις 
δυνάμεις στη συνδιοργάνωση 
των πανελλαδικών συλλαλητηρί-
ων στις 8 Σεπτέμβρη μέρα εγκαι-
νίων των ΔΕΘ από τον πρωθυ-

πουργό και άφιξης της «τρόϊκας» 
για την προετοιμασία της νέας 
ομοβροντίας αντιλαϊκών μέτρων, 
που ετοιμάζεται να εξαγγείλει η 
τρικομματική συγκυβέρνηση. 
► Στις 11 Σεπτέμβρη είχαμε 
συνάντηση με την Πρόεδρο του 
Οίκου Ναύτου για τα σοβαρά 
προβλήματα, που αντιμετωπί-
ζουν οι συνταξιούχοι και οι ασφα-
λισμένοι, όπου διαπιστώθηκε η 
στάση πληρωμών στον Οίκο 
Ναύτου.  
► Στις 12 Σεπτέμβρη μαζί με τα 
ταξικά ναυτεργατικά σωματεία 
πραγματοποιήσαμε σύσκεψη 
των ναυτεργατών και των συντα-
ξιούχων για την οργάνωση και 
συσπείρωση δυνάμεων για την 
επιτυχία της γενικής πανελλαδι-
κής απεργίας 26 Σεπτέμβρη. 
► Στην πανελλαδική γενική α-
περγία 26 Σεπτέμβρη πήραμε 
μέρος σε κλιμάκια στον Πειραιά 
και άλλα λιμάνια της χώρας για 
την περιφρούρηση της απεργίας 
από την εφοπλιστική τρομοκρατί-

α και τους απεργοσπαστικούς 
μηχανισμούς του κράτους, της 
εργοδοσίας και του παρακρά-
τους. 
► Έγινε παρέμβαση του προέ-
δρου Γ. Βρανά σε πρωϊνή εκπο-
μπή του «902 Αριστερά στα 
ΦΜ» σχετικά με τα φάρμακα και 
την κατάσταση του Ο.Ν. και τα 
άλλα προβλήματα των συντα-
ξιούχων. 

 

Ταυτόχρονα όλο το καλοκαίρι 
κρατήσαμε την ΠΕΣ-ΝΑΤ σε 
πλήρη λειτουργία και ασχοληθή-
καμε με ενδιαφέρον για ιδιαίτερα 
προβλήματα συναδέλφων, που 
χρειάσθηκαν τη γνώμη μας ή 
ενημέρωση για την απαράδεκτη 
κατάσταση που βιώνουμε με 
τους γιατρούς, τα φάρμακα, τις 
μειώσεις των συντάξεων, τα διά-
φορα χαράτσια και σε ορισμένες 
περιπτώσεις ενεργήσαμε για την 
επανασύνδεση του ηλεκτρικού.   



 

 

Μ ε τις πλάτες της κυβέρνησης οι εφοπλι-στές, εμπαίζοντας τους ναυτεργάτες, επι-
χειρούν προκλητικά να εμφανισθούν σαν «εθνικοί 
ευεργέτες». Μετά τη συνάντηση, που έγινε 18/9 στο 
Μέγαρο Μαξίμου, μεταξύ πρωθυπουργού και ΕΕΕ 
σε ανακοίνωσή του πρωθυπουργικού γραφείου 
αναφέρεται: 

«Ο Πρόεδρος της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλι-
στών ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για το υπό 
εξέλιξη πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς του 
ελληνικού εφοπλισμού: Σε πρώτο στάδιο το πρό-
γραμμα επικεντρώνεται στη στήριξη των αναγκών 

σίτισης άπορων 
οικογενειών με 
ανήλικα παιδιά. 
Το πρόγραμμα 
θα επεκταθεί 
ακόμα και σε 
άλλους τομείς, 
όπως η υγεία με 
την προσφορά 
ιατροφαρμακευ-

τικής και νοσοκομειακής περίθαλψης σε άπορα 
παιδιά ή παιδιά ανασφάλιστων γονέων, την προ-
σφορά ιατρικού ελέγχου με κινητές μονάδες υγείας, 
καθώς και στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης»!  

Οι εφοπλιστές εμφανίζονται ως μεγάλοι ευεργέ-
τες, όταν, παρότι βρίσκονται στην κορυφή της πα-
γκόσμιας ναυτιλίας με αμύθητα κέρδη και στόλο με 
3.764 πλοία άνω των 1000 gt, οι άνεργοι Έλληνες 
ναυτεργάτες ξεπερνούν τους  10.000. Στα πλοία 
τους έχουν μόνο 4 - 6 Έλληνες ενώ για τους υπό-
λοιπους πάνω από 60.000 δεν πληρώνουν δεκάρα 
στο λεηλατημένο από τους ίδιους ΝΑΤ. Η εισφορο-
διαφυγή και η εισφοροκλοπή τους σε βάρος του 
ΝΑΤ είναι τέτοια που για να καλυφθεί δεν έχει γίνει 
ισολογισμός στο Ταμείο από το 2003. Η φορολογία 
τους (αν την καταβάλουν) με τις 56 φοροαπαλλαγές 
είναι μικρότερη και από αυτή ενός ναυτεργάτη. Από 
τα 437 υπό ναυπήγηση πλοία τους, κανένα δεν 
κατασκευάζεται στην Ελλάδα. 

Αφού, λοιπόν, πρώτα μοιράζουν εξαθλίωση και 
απελπισία στους ναυτεργάτες και τις οικογένειές 
τους, εμφανίζονται τώρα έτοιμοι να μοιράσουν σίτι-
ση και περίθαλψη σ' αυτούς και τα παιδιά τους. 
Είναι μία ακόμα απόδειξη για την καλοστημένη επι-
χείρηση που θα ενταθεί το επόμενο διάστημα, προ-
κειμένου η εργατική - λαϊκή οικογένεια να συμφιλιω-
θεί με τη φτώχεια και την πολιτική διαχείρισή της, 
να ξεχάσει και να παραιτηθεί από κάθε έννοια δη-
μόσιας και δωρεάν περίθαλψης. 

 

Α ν οι «φιλεύσπλαχνοι» εφοπλιστές ήθελαν 
να συνεισφέρουν, έστω και κατ’ ελάχιστο, 

στην βελτίωση της προστασίας της Υγείας των ναυ-
τεργατών θα έδιναν ένα μικρό μέρος από τα δισε-
κατομμύρια των κερδών τους για την λειτουργία του 
εγκαταλελειμμένου, από το 1976, Ναυτικού Νοσο-
κομείου (ΝΙΕΝ) στα Μελίσσια Αττικής, προκειμένου 
να λειτουργήσει στα πλαίσια του ΕΣΥ σαν Πανεπι-
στημιακό Νοσηλευτικό Ίδρυμα για την ανύπαρκτη 
στην Ελλάδα πρόληψη και αντιμετώπιση των επαγ-
γελματικών ασθενειών, που θερίζουν τους εργαζό-
μενους και ιδιαίτερα τους ναυτεργάτες, όπως προ-
τείνουν, εδώ και πολλά χρόνια, η ΠΕΣ-ΝΑΤ και τα 
ταξικά ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ - Μαγείρων ΠΕΕΜΑΓΕΝ - Ρυμουλκών 
ΠΕΠΡΝ. 

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ 
εφοπλιστών και κυβέρνησης 

 

Άγρια φοροληστεία του λαού 

Μ ε τις νέες ασήκωτες α-
νατιμήσεις στους ειδι-

κούς φόρους κατανάλωσης πά-
νω στο πετρέλαιο θέρμανσης 
των λαϊκών νοικοκυριών, με το 
μάζεμα των κάθε είδους φόρων 
και άλλων χαρατσιών σε ένα 
«πακέτο» και με επόμενο βήμα 
το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, 
συγκυβέρνηση και «τρόϊκα» 
των ιμπεριαλιστικών  οργανι-
σμών (ΔΝΤ - ΕΕ - ΕΚΤ) έρχονται 
να υπηρετήσουν το σχέδιο για 
την «εσωτερική υποτίμηση», 
που μαζί με τις μειώσεις στους 
μισθούς και τις συντάξεις εξα-
πλώνουν τη φτώχεια σε ολοένα 
και μεγαλύτερα τμήματα του 
πληθυσμού.  

 

Ομοβροντία χαρατσιών 
 

Για «πρώτο πιάτο» το σερβί-
ρουν με τη νομοθετική ρύθμιση για 
το πετρέλαιο θέρμανσης από τις 
15 του Οκτώβρη, με ειδικούς φό-
ρους 330 ευρώ στο χιλιόλιτρο από 
τα 60 ευρώ στο χιλιόλιτρο που 
ήταν το χειμώνα που πέρασε. Μα-
ζί με τις ανατιμήσεις που επιβάλλει 
το κύκλωμα διύλι-
σης και εμπορίας 
οι τιμές στη λιανι-
κή ενδέχεται να 
φτάσουν και στα 
1.600 ευρώ.  

Η κλιμακούμε-
νη επίθεση του 
κεφαλαίου, η ομο-
βροντία από τα 
νέα και τα παλιά 
χαράτσια, πάνω 
σε διαλυμένα ή ακόμη και ανύπαρ-
κτα εισοδήματα, αποτελούν πλέον 
την καθημερινότητα του λαού.  

Καθένας από τους παραλήπτες 
πληρώνει κατά μέσο όρο πρόσθε-
το φόρο από 1.500 ευρώ. Οι 2 
στους 3 (67%) φορολογούμενοι 
παραλαμβάνουν χρεωστικό εκκα-
θαριστικό έναντι 2 στους 10 
(20%), που είχε διαμορφωθεί η 
αναλογία στις περσινές δηλώσεις. 

 

Νέα φοροεπιδρομή 
 

Στα «κλειδωμένα» μέτρα μπαί-
νουν και τα παρακάτω: 

 

• Από 1η Γενάρη 2013 μπαίνει σε 
εφαρμογή το νέο «ενιαίο τέλος 
ακινήτων», στο οποίο θα ενσωμα-
τώσουν τα χαράτσια μέσω ΔΕΗ 
και το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας.  
• Τα λεγόμενα «τεκμαρτά εισοδή-
ματα από ιδιοκατοίκηση» θα τα 
θεωρούν «πραγματικά» και θα τα 
αθροίζουν με τα άλλα εισοδήματα, 

απογειώνοντας παραπέρα τη φο-
ροληστεία.  
• Εξετάζεται το μέτρο για αυτοτελή 
φορολόγηση, από το πρώτο ευρώ, 
με συντελεστή 20% στα εισοδήμα-
τα από νοίκια, εξέλιξη που επιβα-
ρύνει τους μικροϊδιοκτήτες, σε α-
ντίθεση με τους κατόχους μεγάλης 
ακίνητης περιουσίας.  
• Εισαγωγή νέας φορολογικής 
κλίμακας (μισθωτοί - συνταξιούχοι) 
με λιγότερα κλιμάκια, 4 ή 5 από 9 
σήμερα, εξέλιξη που επιφέρει νέα 
διόγκωση των φόρων απέναντι 
στο λαό, ενώ αντίθετα προχωρούν 
σε μείωση του «ανώτατου φορο-
λογικού συντελεστή» που ισχύει 
στα προσωπικά εισοδήματα (45%) 
και που αφορά σε πολύ μεγάλα 
εισοδήματα πάνω από 100.000 
ευρώ το χρόνο!  
• Διαλύουν τις «ελαφρύνσεις» που 
αφορούν στις δαπάνες διαβίωσης 
(νοίκια, φροντιστήρια παιδιών, 
τόκοι στεγαστικών δανείων κ.ά.) 
βάζοντας σε εφαρμογή εισοδημα-
τικά κριτήρια, όπως δηλαδή κά-
νουν και με τα προνοιακά επιδό-
ματα.  

• Κατάργηση «αυξημένων φοροε-
λαφρύνσεων», που δικαιούνται 
σήμερα κατηγορίες φορολογουμέ-
νων όπως ΑμΕΑ, κάτοικοι μικρών 
νησιών του Αιγαίου και παραμεθό-
ριων περιοχών. 
• Μείωση του ποσοστού επιστρο-
φής ΦΠΑ στους αγρότες από 11% 
σε 7%. 

Η εγκληματική πολιτική του 
κεφαλαίου φανερώνει πως φι-
λολαϊκή διέξοδος από την καπι-
ταλιστική κρίση με τα μονοπώ-
λια να συνεχίζουν να αλωνίζουν 
στο επίπεδο της οικονομίας και 
της παραγωγής δεν μπορεί ού-
τε και θα μπορούσε να υπάρξει. 

Για το λαό υπάρχει ο άλλος 
δρόμος ανάπτυξης, χωρίς τους 
καπιταλιστές και τις κρίσεις 
τους, με εργατική - λαϊκή εξουσί-
α και το λαό ιδιοκτήτη του 
πλούτου που παράγει. 


