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Ο  προϋπολογισμός του ΝΑΤ - ΚΕΑΝ 
για το 2015, εντάσσεται στις κατευ-

θύνσεις κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ, προσαρ-
μόζεται στον  αντιλαϊκό κρατικό προϋπολο-
γισμό του 2015, στις νέες ανατροπές σε 
εργασιακά και κοινωνικοασφαλιστικά δι-
καιώματα των ναυτεργατών, των εργαζομέ-
νων, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικό-
τητας και κερδοφορίας του κεφαλαίου, τονί-
ζουν σε ανακοίνωσή τους τα ναυτεργατικά σω-
ματεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ - 
ΠΕΠΡΝ - ΠΕΣ-ΝΑΤ και μεταξύ άλλων αναφέ-
ρουν τα εξής: 

Καταγγέλλουμε τον προϋπολογισμό του 
ΝΑΤ για το 2015 με τα χαλκευμένα στοιχεία, 
χωρίς να έχει γίνει Ισολογισμός από το 2003,  
ενώ χαρακτηριστική είναι η αναφορά που         

γίνεται «ότι μετά την λήξη του Γ’ Τριμήνου 
του 2015, θα γίνει επανεκτίμηση των στοι-
χείων και ανάλογα με την πορεία εξέλιξης 
του Προϋπολογισμού το οργανικό έλλειμμα 

θα διαμορφωθεί αναλόγως». 

Στα έσοδα υπολογίζουν 156.000.000       
ευρώ που θα προέλθουν από τη μείωση των 
κύριων συντάξεων και 15.000.000 ευρώ έσοδα 
στο Κεφάλαιο Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτερ-
γατών (ΚΕΑΝ) από τη μείωση των επικουρι-
κών συντάξεων.  

Επίσης προβλέπουν για το 2015 έσοδα 
60.127.403 ευρώ από εισφορές σε 2.476 πλοί-
α, ενώ για το 2014 προϋπολόγιζαν από λιγότε-
ρα πλοία 2.438 έσοδα 63.004.000 ευρώ, χωρίς 
να γίνεται καμία αναφορά τι πραγματικά ποσά 
εισπράχτηκαν από τις εισφορές.  

(Συνέχεια στη σελίδα 4) 

Τ ην τελευταία περίοδο εντείνεται η επίθεση σε βάρος του συνόλου 
των δικαιωμάτων των συνταξιούχων, των εργαζομένων, με την 

κυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ και την αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, 
να οδηγούν τον λαό σε νέο αποπροσανατολισμό με το δίλλημα της 
εκλογής προέδρου δημοκρατίας και τις επερχόμενες εκλογές, η 
μεν κυβέρνηση προβάλλοντας κινδύνους πολιτικής αποσταθεροποίη-
σης ο δε ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας για ανικανότητα διαπραγμάτευσης. 

Κρύβουν ότι τα μνημόνια και τα αντιλαϊκά μέτρα διαρκείας ταυτίζονται 
με την πολιτική της ΕΕ, των μονοπωλίων, για την στήριξη της καπιταλι-
στικής ανάπτυξης, την πτώση της τιμής της εργατικής δύναμης.  

Αυτή  η πολιτική δημιουργεί τις οικονομικές κρίσεις, την όξυνση           
των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, τους πολέμους, με την χώρα μας 
να βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των ανταγωνισμών μεταξύ ΗΠΑ,       
ΕΕ, ΝΑΤΟ, Ρωσίας, σε μια φλεγόμενη περιοχή για τον έλεγχο των      
χωρών, την καταλήστευση των ενεργειακών και φυσικών πόρων, με      
θύματα  τους   λαούς. 

Η κυβέρνηση μαζί με τα αρπαχτικά του μεγάλου κεφαλαίου, αμείωτα 
συνεχίζουν και ορμούν σε ό,τι έχει απομείνει από τα δικαιώματα και τις 
κατακτήσεις μας. Επιδιώκεται η απαλλαγή του κράτους και των εργοδοτών 
από τη χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος. Με πρόσχημα τη 
βιωσιμότητα των ταμείων έρχονται νέα ασφαλιστικά μέτρα. Νέες μειώσεις 
στις συντάξεις, κύριες και επικουρικές, αύξηση στα όρια συνταξιοδότησης, 
πρόσθετες ριζικές περικοπές σε υγεία και πρόνοια. 

 

Μ προστά σ’ αυτές τις εξελίξεις, με εμπιστοσύνη στη δύναμη της 
εργατικής τάξης και αισιοδοξία από την επιτυχία του Πανελλαδι-

κού Συλλαλητηρίου 1 Νοέμβρη και την Πανελλαδική απεργία 27 Νοέμβρη:  

Να ετοιμαστούμε ΤΩΡΑ για μεγάλον αγώνα!  

Να μην τολμήσουν να ακουμπήσουν                                                                      

τα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα!  

Να βγούμε στην αντεπίθεση, με μοναδικό κριτήριο την ικανοποίηση 
των δικών μας αναγκών και να διεκδικήσουμε ενιαίο, υποχρεωτικό, καθο-
λικό, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης.           
Να διεκδικήσουμε αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας για 
όλους με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης σ' αυτούς τους τομείς. 

Να μην περάσει η σπέκουλα που επιχειρούν περί χρεοκοπίας των τα-
μείων. Λεηλάτησαν εισφορές και αποθεματικά. Χρωστούν στα ασφαλιστικά 
ταμεία πάνω από 50 δις. Οι εργαζόμενοι δε έχουν καμία ευθύνη. Να πλη-
ρώσει το κράτος και η μεγαλοεργοδοσία που ευθύνονται για τα άθλια      
μεροκάματα, την εισφοροδιαφυγή, την ανεργία, τη μαύρη ανασφάλιστη 
εργασία, τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις και τη μερική απασχόληση, την 
καταλήστευση των αποθεματικών των ταμείων. 

Το χρωστάμε στον εαυτό μας, στις προηγούμενες και επόμενες γενιές!  
Αυτό είναι το μόνο χρέος που μας αναλογεί και αναγνωρίζουμε! 
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ΚΚ ΠΕΙΡΑΙΑ 

174 8  

Mε καθ’ υπολογισμό προβλέπουν 

 ΕΣΟΔΑ ΝΑΤ για το 2015 :    240.911.785 € 

 ΕΞΟΔΑ ΝΑΤ για το 2015 : 1.217.467.300 € 

 Συνολικό Οργανικό  
 Έλλειμμα για το 2015:             

 

 976.555.515 € 



 

Η  τραγική κατάσταση στην 
ιατροφαρμακευτική προστα-

σία επιδεινώνεται και από την συγχώ-
νευση Οίκου Ναύτη – ΓΕΝΕ με την 
δημιουργία του ενιαίου φορέα «Οίκος 
Ναύτου – Ναυτική Εργασία» (ΟΝΝΕ), 
που όπως δήλωσε ο υπουργός Ναυτι-
λίας, κατά την επίσκεψή του στον Οίκο  
Ναύτου, 10 Νοέμβρη, θα προχωρήσει. 

Η διαμάχη των εμπλεκόμενων 
φορέων στη χρήση λειτουργίας του 
κτηρίου Οίκου Ναύτη είναι σε βάρος 
των ασφαλισμένων και μόνο τα τρω-
κτικά της ιδιωτικής υγείας ωφελεί.  

Οι προτάσεις που κατέθεσαν ο 
Οίκος Ναύτου και η Β’ ΥΠΕΠΕΔΥ    
Πειραιά για την χρήση του κτηρίου, 

που είναι ιδιοκτησία του ΝΑΤ, δεν 
ανταποκρίνονται στις πραγματικές 
ανάγκες. 

 Απορρίψαμε και τις δύο προτά-
σεις και απαιτήσαμε την αποκλειστική 
λειτουργία για ιατροφαρμακευτική 
προστασία και την κάλυψη των πραγ-
ματικών αναγκών, να αξιοποιηθεί η 
ακίνητη περιουσία του ΝΑΤ, να λει-
τουργήσει ως Πανεπιστημιακή κλινική 
το εγκαταλελειμμένο από το 1978 Ναυ-
τικό Νοσοκομείο (NIEN) στα Μελίσσια, 
για την πρόληψη και αντιμετώπιση των 
επαγγελματικών ασθενειών, σε αντίθε-
ση με τις επιδιώξεις για εκποίηση – 
ξεπούλημα μέσω του ΤΑΙΠΕΔ προς 
όφελος του κεφαλαίου. 

Η εκδήλωση κοπής  

της πρωτοχρονιάτικης πίτας 2015 

της ΠΕΣ-ΝΑΤ θα γίνει τη Δευτέρα  

12 Γενάρη, 11 πμ στα γραφεία μας. 

Ο ι απανωτές και συνεχόμενες 
περικοπές των κονδυλίων 

οδηγούν σε σφαγιασμό την Πρωτο-
βάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ). Μέσα 
σε μια πενταετία, τα κονδύλια μειώθη-
καν κατά 56%, από 6,6 δισ. ευρώ το 
2009 σε 2,9 δισ. ευρώ το 2014. Η ίδια 
κατεύθυνση διαφαίνεται και στον προ-
ϋπολογισμό του 2015, με τα κονδύλια 
που έχουν προβλεφθεί τόσο για τον 
ΕΟΠΥΥ, όσο και για το ΠΕΔΥ, που 
θεσμοθετήθηκε με το νόμο 4238/2014.  

Το 2015, τα έσοδα του ΕΟΠΥΥ θα 
είναι 4,984 δισ. ευρώ έναντι 5,36 δισ. 
ευρώ το 2014. Μάλιστα, η κρατική 
επιχορήγηση περιορίζεται σε 526 
εκατ. ευρώ έναντι 774 εκατ. το 2014 
και 1,108 δισ. το 2013. Το μεγαλύτερο 
μέρος των εσόδων του ΕΟΠΥΥ - υπο-
λογίζονται σε 3,782 δισ. ευρώ, έναντι 
3,708 δισ. το 2014 - θα προέλθουν 
από τις εισφορές, όταν η ανεργία τσα-
κίζει κόκαλα και η «μαύρη» ανασφάλι-
στη εργασία οργιάζει.  

Η φαρμακευτική δαπάνη, που 
αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ, θα περιοριστεί 
στα 2 δισ. ευρώ, όπως και το 2014 - 
υποχρεώνοντας τους ασθενείς να βά-
ζουν το χέρι βαθιά στην τσέπη στην 
ώρα της ανάγκης ή να πεθαίνουν.. 

Επίσης, ο προϋπολογισμός για το 
ΠΕΔΥ προβλέπει έσοδα 147 εκατ. 
ευρώ, εκ των οποίων τα 24 εκατ. θα 

είναι ίδια έσοδα (δηλαδή τα 5ευρω) 
και 92 εκατ. θα είναι μεταβιβάσεις απ' 
τον τακτικό προϋπολογισμό. Τα έξοδα 
του ΠΕΔΥ προβλέπονται σε 152 εκατ. 
ευρώ, παρουσιάζοντας έλλειμμα         
6  εκατ.  ευρώ.  

Έτσι, η πρόληψη, που αποτελεί το 

θεμέλιο λίθο της υγείας του λαού, εξο-

βελίζεται απ' το δημόσιο σύστημα και 

είτε το οικονομικό βάρος μεταφέρεται 

στις τσέπες του κόσμου ή - το χειρότε-

ρο - εγκαταλείπεται λόγω οικονομικής 

αδυναμίας. 

Στο σχέδιο του Κρατικού Προϋπο-

λογισμού για το 2015 αποτυπώνεται 

συνολικά η εφαρμοζόμενη - αλλά και  

η συνέχεια - αντιλαϊκή στρατηγική 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυβέρνησης,     

κεφαλαίου και στο χώρο της Υγείας - 

Πρόνοιας. 

Στα πλαίσια αυτά, εκτός απ' τον 

ΕΟΠΥΥ και το ΠΕΔΥ, προβλέπονται 

νέες δραστικές μειώσεις στις κρατικές - 

ασφαλιστικές δαπάνες που αφορούν 

συνολικά τις παροχές σε υπηρεσίες 

Υγείας και Πρόνοιας στο λαό, αλλά και 

την ίδια τη λειτουργία των κρατικών 

νοσοκομείων. Συνολικά, οι δαπάνες 

για την Κοινωνική Ασφάλιση και περί-

θαλψη μειώνονται σε 13,931 δισ.    

ευρώ, έναντι 14,39 δισ. ευρώ το 2014 

και 15,921 δισ. το 2013. 

 

Μ ε τους εργοδοτικούς κυβερνητικούς συνδικαλι-
στές να προτάσσουν τα συμφέροντα των εφοπλι-

στών, απορρίπτοντας τις προτάσεις των ταξικών δυνάμεων, 
σε πλήρη αντίθεση με την θέληση των ναυτεργατών και την 
ανάγκη ανασύνταξης του εργατικού κινήματος, πραγματο-
ποιήθηκε, 16 Δεκέμβρη, το Τακτικό Γενικό Συμβούλιο της 
ΠΝΟ και το 29o Έκτακτο Παν-Ναυτικό Συνέδριο για την 
τροποποίηση του καταστατικού της ομοσπονδίας.  

Με βάση τους ψηφίσαντες το σώμα των αντιπροσώ-
πων έπρεπε να ήταν 103, με βάση τον περιορισμό του 1/10 
που προβλέπει το αντιδραστικό καταστατικό της ΠΝΟ ήταν 
67, αποκλείοντας 36 αντιπροσώπους. Σε 7 σωματεία δεν 
εφαρμόζεται η απλή αναλογική, έχουν αποκλειστεί από το 
ΕΚΠ γιατί δεν εφαρμόζουν ούτε ακόμη και αυτά τα ελάχι-
στα που περιλαμβάνει ο ν.1264/1982, διατηρώντας          
τον καταργημένο ν.330/1976, Βασιλικά Διατάγματα 
κ.ά., που ισχύουν για τους ναυτεργάτες κατ’ απαίτηση            
των εφοπλιστών. 

Παραδίδοντας τους ναυτεργάτες ανοργάνωτους στις 
ορέξεις του εφοπλιστικού κεφαλαίου και των πολιτικών 
εκπροσώπων του, οι δυνάμεις του εργοδοτικού κυβερνητι-
κού συνδικαλισμού, που ακόμα κι όταν κάτω από την πίε-
ση των ταξικών δυνάμεων και των ναυτεργατών παίρνουν 
αποφάσεις στην πράξη τις υπονομεύουν, επανέλαβαν ότι 
δεν  θέλουν να αλλάξει ούτε μια λέξη από το καταστατικό 
της ΠΝΟ, να μη γίνει ούτε συζήτηση για τροποποίησή του. 
Θέλουν να διατηρείται το οικονομικό αλισβερίσι σε συνερ-
γασία με τους εφοπλιστές, την ITF, χωρίς να έχουν το δι-
καίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι όλοι οι ναυτεργάτες, 
υπονομεύοντας το σύνολο των δικαιωμάτων τους, να ορ-
γιάζει η «μαύρη» ανασφάλιστη εργασία, τα δουλεμπορικά 
κυκλώματα.  

Η ένωση ναυτών ΠΕΝΕΝ κατέθεσε κείμενο προτείνο-
ντας μεταξύ άλλων «αναλογική κατανομή των συνδρομών 
των ναυτικών προς τα πρωτοβάθμια ναυτεργατικά σωμα-
τεία με βάση τα ψηφίσαντα μέλη και οικονομικά ενεργά 
μέλη». Δηλαδή, θέλουν να συνεχισθεί το χαράτσι προς την 
ΠΝΟ ανεξάρτητα την βούληση του ναυτεργάτη, αρκεί να 
γίνεται καλύτερη κατανομή από αυτό το αλισβερίσι. 

Σ ε αντίθεση με τα υπόλοιπα σωματεία, οι δυνάμεις 
της ΝΣΚ, του ΠΑΜΕ, τα σωματεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕ-

ΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ, κατέθεσαν ολοκληρωμένο σχέδιο 
για την τροποποίηση του καταστατικού, που προβλέπει 
την εφαρμογή της απλής αναλογικής στα σωματεία και την 
ΠΝΟ, κατάργηση του περιορισμού αντιπροσώπων, εκλογή 
διοίκησης από το συνέδριο. Οι ναυτεργάτες να έχουν μο-
ναδική εισφορά αυτή προς τα σωματεία τους, τα οποία να 
καταβάλλουν στην Ομοσπονδία ποσοστό από την συν-
δρομή των ταμειακά εντάξει μελών τους. 

Η επιβίωση των σωματείων δεν γίνεται με εξαναγκα-
σμό των εργαζομένων. Η δημιουργία των σωματείων ήταν 
αποτέλεσμα της δράση των ίδιων των εργαζομένων για 
καλύτερους όρους αμοιβής και εργασίας ενάντια στην 
εργοδοσία.  

 

 



 
 

 

Μ ε τις ψήφους των κομμάτων της κυβέρνησης ΝΔ - 
ΠΑΣΟΚ, των ΑΝΕΛ και της ΔΗΜΑΡ, εγκρίθηκε, 

25/10, η τροπολογία για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.  
Τόσο η ρύθμιση της κυβέρνησης, όσο και η πρόταση      

νόμου του ΣΥΡΙΖΑ δε «χαρίζουν» ούτε 1 σεντ από τα δυσβά-
σταχτα χαράτσια που φορτώθηκαν με μνημόνια και εφαρμο-
στικούς νόμους στις πλάτες του λαού.  

Την ώρα που τα λαϊκά νοικοκυριά «πνίγονται» από τα 
χρέη, αυτοί διαγκωνίζονται στο ποιος θα σφίξει τη θηλιά.  
αφού η διαφωνία τους περιορίζεται στον αριθμό των δόσεων.  

Η  πλήρης άρση της παρεχόμενης νομικής προστασίας 
για την πρώτη κατοικία των λαϊκών νοικοκυριών από 

τα «νύχια» του τραπεζικού κεφαλαίου, είναι το επόμενο νέο 
αντιλαϊκό μέτρο.  

Σε αυτό το πλαίσιο, η υπάρχουσα ρύθμιση προστασίας 
από τους πλειστηριασμούς των τραπεζών λήγει στις 31      
Δεκέμβρη του 2014, ενώ από την 1η Γενάρη του 2015 τίθεται 
σε εφαρμογή ο λεγόμενος «κώδικας δεοντολογίας των τραπε-
ζών», που έχει διαμορφώσει η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ) 
σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης των «κόκκινων» και 
άλλων προβληματικών δανείων προς τις τράπεζες. 

Μ ε το «ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα», που η      
συγκυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ το παρουσίασε σαν     

τη «μεγαλύτερη κοινωνική μεταρρύθμιση» κοροϊδεύουν        
χυδαία τους ανέργους και τους εργαζόμενους, τους συντα-
ξιούχους. Μειώνουν τα κονδύλια για την ανεργία, καταργούν 
ένα προς ένα μια σειρά επιδόματα που ενίσχυαν το ρημαγμέ-
νο λαϊκό εισόδημα, θερίζουν συνεχώς τις συντάξεις, το ΕΚΑΣ.  

Πρόκειται για μηχανισμό που ενοποιεί τμήματα της 
«κοινωνικής πρόνοιας» χωρίς να αυξάνεται ο προϋπολογι-
σμός τους, για να αναδιανείμει τα ίδια ψίχουλα σε φτωχούς 
και πάμφτωχους, που σύμφωνα με την κυβέρνηση και την 
ΕΕ πρέπει να έχουν εισόδημα μέχρι 200 ευρώ το μήνα! 

Όσο για τη μείωση κατά 30% στο «έκτακτο τέλος αλλη-
λεγγύης», το οποίο θα έπρεπε να καταργηθεί το 2014, στην 
πραγματικότητα πρόκειται για την μονιμοποίηση νέου φόρου.  

Η  λύση για το λαό δεν είναι η «εκτέλεση σε δόσεις» 
αλλά η οργάνωση της πάλης για κατάργηση των αντι-

λαϊκών φόρων, «κούρεμα» χρεών για τα λαϊκά στρώματα, 
απαγόρευση κατασχέσεων και πλειστηριασμών κ.ά. μέτρα 
πραγματικής ανακούφισης, να πληρώσει η πλουτοκρατία με 
φορολόγηση 45% στα κέρδη της και κατάργηση όλων των 
φοροαπαλλαγών της, όπως προβλέπεται στην πρόταση          
νόμου που επανακατάθεσε το ΚΚΕ στη Βουλή.  

Η "μεγαλύτερη κοινωνική μεταρρύθμιση" θα είναι        
η ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής, του  εκμεταλλευτικού 
συστήματος, που από τη μια σπρώχνει την εργατική - λαϊκή 
οικογένεια στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. 

 

Ο ι διορισμοί αντιπροσώπων των εργαζομένων 
και των συνταξιούχων στα Δ.Σ. των ασφαλιστι-

κών Ταμείων ανέκαθεν γινόταν με κριτήρια συμβιβα-
σμού και εναρμόνισης με τις κυβερνητικές επιλογές 
διαχείρισης προς όφελος της εργοδοσίας, εκτός               
ορισμένων περιπτώσεων, γιατί όπως φαίνεται τους 
ενοχλούσε η παρουσία γνήσιων αντιπροσώπων,       
ώστε φρόντισαν να στήσουν συνδικαλιστικές οργανώ-
σεις φαντάσματα για να παρακάμψουν την ταξική        
εκπροσώπηση. 

Για την απαράδεκτη αυτή τακτική οι Συνεργαζόμενες 
Συνταξιουχικές Οργανώσεις ΙΚΑ - ΕΛΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ - 
ΟΣΕ - OAEE - ΠΕΣ/ΝΑΤ - ΟΤΑ - ΤΑΕ/ΟΑΕΕ απέστειλαν 
30 Οκτώβρη τις παρακάτω δύο επιστολές: 

Τ ο ίδιο γίνεται κατά κανόνα και στα Ταμεία των ναυ-
τεργατών, όπου εκτός από την υποχρεωτική παρου-

σία εκπροσώπου της ΠΕΜΕΝ στο ΔΣ του ΝΑΤ, που            
επιβλήθηκε με απόφαση του ΣτΕ, οι υπόλοιποι διορίζονται        
με υπουργική απόφαση χωρίς κριτήρια αντιπροσω-
πευτικότητας. 

Μια φορά γελάστηκαν και διόρισαν το 2007 στο ΔΣ του 
ΝΑΤ τον Πρόεδρο της ΠΕΣ-ΝΑΤ και έσπευσαν να 
το ...διορθώσουν επιστρατεύοντας τον αναπληρωματικό για 
να ψηφίζει παράνομα χαριστικές απαλλαγές των εφοπλι-
στών και άλλες αποφάσεις σε βάρος των ναυτεργατών! 

Πάγια θέση του ταξικού εργατικού κινήματος είναι οι 
εκπρόσωποι των εργαζομένων και των συνταξιούχων 
να αποτελούν πλειοψηφία στα ΔΣ των ασφαλιστικών 
Ταμείων και να ορίζονται από τις αντιπροσωπευτικότε-
ρες συνδικαλιστικές οργανώσεις. 

Προς: Υπουργό Υγείας                    
κ. Μ. Βορίδη   

Κοιν/ση: κ. Δ. Κοντό              
Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ 

 

Κύριε Υπουργέ.  

Πληροφορηθήκαμε ότι 
στο νέο Διοικητικό Συμβού-
λιο του ΕΟΠΥΥ που διορί-
σατε, τα 3,5 εκατομ. συντα-
ξιούχων ασφαλισμένων της 

Χώρας, θα τα εκπροσωπεί 
ο  Πρόεδρος κάποιας 
«Ανώτατης Γενικής Συνομο-
σπονδίας Συνταξιούχων 

Ελλάδας».  

Σας γνωρίζουμε ότι οι 

συνταξιούχοι του ΙΚΑ - ΟΑ-
ΕΕ - Δημοσίου - ΟΤΑ - ΕΛ-
ΤΑ - ΟΣΕ - ΠΟΣ - ΤΑΕ - 
ΝΑΤ αποτελούν το σύνολο 

σχεδόν των συνταξιούχων 
της Χώρας δεν αναγνωρί-
ζουν το ανωτέρω σωματείο 
– σφραγίδα και δεν εκπρο-
σωπούνται από αυτά.  

Γι’ αυτό σας παρακα-
λούμε να διορίσετε εκπρό-

σωπο ανάμεσα από τις 
τρεις μεγαλύτερες (ΙΚΑ - 
ΟΑΕΕ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ) συ-
νταξιουχικές Ομοσπονδίες, 

οπότε και η εκπροσώπηση 
θα είναι πραγματική.  

Προς: Πρόεδρο του Δ.Σ. 
ΕΤΕΑ κ. Α. Παπανικολάου  

 

Κύριε Πρόεδρε.  

Πληροφορηθήκαμε ότι μία 
νεοσύστατη «Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Συνταξιούχων Επικου-
ρικής Ασφάλισης ΕΤΕΑ» σε 
σχετικό έγγραφο της με αριθμό 
πρωτοκόλλου 001/14 στις 
14/10/2014 ζητά από εσάς να 
διορίσετε στο Δ.Σ. του ΕΤΕΑ 
εκπρόσωπο των συνταξιούχων 
μέλος της παραπάνω οργάνω-
σης. Θέλουμε να σημειώσουμε 
ότι οι μεγαλύτερες ομοσπονδίες 
συνταξιούχων ΙΚΑ - ΟΑΕΕ - 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ που εκπροσωπούν 
αποδεδειγμένα και αδιαφιλονίκη-
τα τη συντριπτική πλειοψηφία 
των συνταξιούχων και λειτουρ-
γούν επί πολλές 10ετίες (έχοντας 
στη δύναμη τους πάντα από 250 
πρωτοβάθμια σωματεία σε όλη 
τη χώρα) εκπροσωπούν τους 
συνταξιούχους στα Δ.Σ. του            
ΙΚΑ και ΟΑΕΕ αντίστοιχα ενώ 
εκπρόσωπος των Συνταξιούχων 
Πολιτικών Υπαλλήλων είναι στο 
Δ.Σ. του ΕΤΕΑ και με τον τρόπο 
αυτό η εκπροσώπηση είναι 
πραγματική και έτσι πρέπει να 
παραμείνει.    



 

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) 

Κ αμία αναφορά δεν γίνεται στον ν. 3863/2010 και στην 
εφαρμογή του από 1-1-2015, που καθορίζει βασική 

σύνταξη στα 360 ευρώ και θα αναπροσαρμόζεται με βάση 
τον συντελεστή που θα διαμορφώνεται κατά 50% από τη με-
ταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από τη μεταβολή του Δείκτη 
Τιμών Καταναλωτή, ενώ οι προϋπολογισμοί των ασφαλιστι-
κών ταμείων θα πρέπει να είναι  ισοσκελισμένοι.  

Με νόμους και υπουργικές αποφάσεις έχουν κατακρεουρ-
γήσει μισθούς και συντάξεις, διευρύνεται 
η «μαύρη» ανασφάλιστη εργασία, αυξά-
νονται οι στρατιές των ανέργων, υπονο-
μεύεται η ιατροφαρμακευτική προστασία, 
με την φοροεπιδρομή και τα χαράτσια 
έχει λεηλατηθεί το πενιχρό εισόδημα της 
εργατικής – λαϊκής οικογένειας.  

Χαρακτηριστική είναι η κατάσταση 
που έχει διαμορφωθεί με την εφαρμογή 
του ν. 2687/1953 και τις πάνω από 10 
τροποποιήσεις του όρου 8 των εγκριτι-
κών πράξεων νηολόγησης που έχουν 
γίνει από το 1980, με το πρόσχημα ότι 
θα έρθουν πλοία στην ελληνική σημαία 
και θα αυξηθούν οι θέσεις  εργασίας. 

Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 
αυτό που διαμορφώθηκε είναι: 

 Το 1980: ήταν 3942 πλοία με ελληνική 
σημαία (άνω των 100 κ.ο.χ), με 52.518 
θέσεις εργασίας για έλληνες ναυτεργά-
τες. 

 Το 2014 (Σεπτέμβρης): είναι 1871 πλοία με ελληνική            
σημαία (άνω των 100 κ.ο.χ), με 16.500 θέσεις εργασίας για 
έλληνες ναυτεργάτες.  

Επιβεβαιώνεται ότι ούτε πλοία ήρθαν στην ελληνική           
σημαία, ούτε αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας, αντίθετα απο-
βλήθηκαν χιλιάδες ναυτεργάτες με συγκροτημένα δικαιώματα.  

Εφοπλιστές – κυβέρνηση επιδιώκουν την εφαρμογή          
ατομικών συμβάσεων, με κατάργηση των ΣΣΕ, μειώσεις των 
οργανικών συνθέσεων των πλοίων, ενώ δύο φορές           
στις 5/8/2014 και στις 16/10/2014, ο υπουργός ναυτιλίας κ. 
Βαρβιτσιώτης ανέφερε προκλητικά σε συναντήσεις με την 
Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΝΟ, «θα σας συμφέρει να το 
κλείσουμε  το  ΝΑΤ»! 

Τ ο εφοπλιστικό κεφάλαιο διατηρεί την πρωτοκαθεδρία 
στην παγκόσμια ναυτιλία, με βάση τα στοιχεία του 

ναυλομεσιτικού οίκου Intermodal μέχρι τον Αύγουστο του 
2014 αποκτήθηκαν 377 πλοία αξίας 12,1 δις δολάρια (100 
νέες ναυπηγήσεις και 277 δευτερογενή). Αντίθετα για τους 
ναυτεργάτες διογκώνεται η ανεργία,  1 στους 4 γράφεται στο 
ΓΕΝΕ, ενώ με τα πλασματικά στοιχεία του, τον Οκτώβρη 
ήταν 3351. Λόγω των απαγορευτικών προϋποθέσεων απο-
κλείονται οι μακροχρόνιοι άνεργοι από την επιδότηση 
«αίσχους» των 293 ευρώ για έγγαμους και 235 ευρώ για 

άγαμους, με αποτέλεσμα να παίρνουν επιδότηση 324 

(9,67%).   

Οι μειώσεις στα έσοδα του ΝΑΤ και των άλλων ταμεί-
ων Κοινωνικής Ασφάλισης είναι τα κέρδη των εφοπλι-
στών, των τραπεζιτών, των βιομηχάνων.  

Καλούμε τους ναυτεργάτες, τους εργαζόμενους, τους συ-
νταξιούχους, την νεολαία, με καλύτερη οργάνωση – συσπεί-
ρωση δυνάμεων σε κάθε χώρο δουλειάς, στις γειτονιές, να 
κλιμακώσουμε τον αγώνα για τα οξυμμένα προβλήματα της 
ανεργίας – κοινωνικής ασφάλισης – ΣΣΕ – λαϊκού εισοδήμα-
τος, ενάντια στην  πολιτική του κεφαλαίου, της ΕΕ και των 
εκπροσώπων τους, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων 
της εργατικής – λαϊκής οικογένειας. 

 

 

Ένα DVD αφιερωμένο στη           
δράση του ναυτεργατικού            

κινήματος από την Τομεακή 
Επιτροπή Μεταφορών της 

Κ.Ο. Αττικής του ΚΚΕ.  
Διατίθεται από τα γραφεία 

της «Ναυτεργατικής».  

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Η   συμμετοχή στα φάρμακα 
που πληρώνει ο ασφαλισμένος 

ε ίνα ι  0%,  10% κα ι 25% επί 
της Ασφαλιστικής Τιμής (ΑΤ), η οποία 
είναι ο μέσος όρος των τριών φτηνότερων 
γενόσημων φαρμάκων στην ελληνική 
αγορά.  

Σ' αυτές τις τιμές προστίθεται η        
διαφορά μεταξύ της Λιανικής Τιμής    
(ΛΤ) - δηλαδή της τιμής του φαρμάκου στο 
φαρμακείο της γειτονιάς - και της  ΑΤ, 
όταν ο άρρωστος δεν επιλέξει το φάρ-
μακο με την ΑΤ. Στην περίπτωση που το 
φάρμακο είναι πρωτότυπο και δεν έχει γενό-
σημο, τότε τη διαφορά ΛΤ - ΑΤ τη 
«μοιράζονται» ο ασθενής και ο ΕΟΠΥΥ.  

Επιπλέον για κάθε συνταγή ο ασθενής 
πληρώνει 1 ευρώ για τον ΕΟΠΥΥ. 

  

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ            

 

ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΑΠΑΞ: 

 

1. Αυτοπρόσωπα,  

στο γραφείο 30, στον 2ο 

όροφο του ΝΑΤ, κάθε Τρίτη  

και Πέμπτη, 12:00 - 14:30. 
 

2. Τηλεφωνικά,  

κάθε Τρίτη και Πέμπτη,  

09:00 - 12:00, στα τηλέφωνα: 

210 - 4149274, 6, 8  

και 210 - 4149522. 
 

ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ:  

 

Στο τηλέφωνο: 210 - 4149600 



 

 

Τ ους τρεις μήνες που πέρασαν, 
όπως θα φανεί και παρακάτω, 

η Ένωσή μας είχε δραστηριότητες 
πέρα από τα στενά όρια της συνταξι-
ουχικής μας ιδιότητας, που όμως 
έχουν να κάνουν με τους αγώνες της 
εργατικής τάξης, εκδηλώσεις μνήμης 
και τιμής για γεγονότα ορόσημο των 
αγώνων του λαού παλαιότερα και 
νεότερα, συντονισμού μας με το μα-
χόμενο – ταξικό εργατικό κίνημα, τις 
αγωνίες και ανάγκες της νεολαίας 

(παιδιών και εγγονιών μας) κ.λπ. 

 ► Στην κορυφή αυτών των δραστηριο-
τήτων τοποθετούμε την συμμετοχή μας 
στην περιφρούρηση της απεργίας 27 
Νοέμβρη και στην απεργιακή διαδήλω-
ση στον Πειραιά. 
► 10 Δεκέμβρη: Ολονύκτια συγκέντρω-
ση διαμαρτυρίας των Συνεργαζόμενων 
Συνταξιουχικών Οργανώσεων, στο Σύ-
νταγμα, που παρά την συνεχή βροχή 
κράτησε πέραν των πέντε ωρών. 
► 2 Οκτώβρη, 20 Νοέμβρη, 26 Νοέμ-
βρη, 18 Δεκέμβρη: Συγκεντρώσεις – 
παρεμβάσεις με την Συντονιστική Επι-
τροπή Αγώνα στο υπουργείο Εργασίας 
με απαίτηση σε άμεσα αιτήματα, όπως 
επαναφορά 13ης – 14ης σύνταξης, επα-
ναφορά του ΕΚΑΣ στους κάτω των 65, 
επίδομα λουτροθεραπείας. 
► 4 Δεκέμβρη: Παρέμβαση στο υπουρ-
γείο Οικονομικών με τις δυνάμεις του 
ΠΑΜΕ για τις επιχειρούμενες νέες       
παρεμβάσεις προς το χειρότερο στο 
ασφαλιστικό. 
► 2 Δεκέμβρη: Παρέμβασή μας στο 
Δ.Σ. του ΝΑΤ με άλλα ναυτεργατικά σω-
ματεία για να μην ψηφιστεί ο αντιλαϊκός 
προϋπολογισμός του 2015, που 
προβλέπει μηδενικές αυξήσεις στις συ-
ντάξεις και έσοδα 159 εκατ. ευρώ από 
μειώσεις συντάξεών μας. 

Μ ε τις ταξικές δυνάμεις που 
εκφράζονται μέσα στο ΠΑΜΕ 

συμμετείχαμε σε πληθώρα δράσεων 
ενεργητικά, όπως: 
► 4 Οκτώβρη: Συλλαλητήριο στον         
Πειραιά για την ανεργία. 
► 1 Νοέμβρη: Στις 6 το πρωί ήμασταν 
στο λιμάνι του Πειραιά όπου υποδεχτή-
καμε τους διαδηλωτές από τα νησιά και 
συγκροτημένα πήγαμε στους χώρους 
προσυγκέντρωσης του πανελλαδι-
κού συλλαλητηρίου  του  ΠΑΜΕ.  
► 7 Νοέμβρη: Ήμασταν παρόντες στο 
συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ διαδηλώνο-
ντας την αντίθεσή μας στον αντιλαϊκό 
κρατικό προϋπολογισμό του 2015. 
► Σε συνεργασία με την Συντονιστική 
Επιτροπή Αγώνα στείλαμε, 30 του    
Οκτώβρη, δύο επιστολές διαμαρτυρίας, 

στον πρόεδρο του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ και 
στον υπουργό Υγείας, για τον απαράδε-
κτο διορισμό στο ΕΤΕΑ και ΕΟΠΥΥ     
εκπροσώπων των συνταξιούχων από 
«μαϊμού» οργανώσεις χειροκροτητές 
της  κυβερνητικής  πολιτικής. 

Σ την προσπάθεια συντονισμού 
μας με τον βηματισμό στον 

αγώνα με αυτούς που θέλουν να       
αγωνιστούν, συνταξιούχους και ερ-
γαζόμενους, κάναμε σωρεία συσκέ-
ψεων για τα αναγκαία οργανωτικά 
μέτρα των δράσεων που αναφέραμε. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές:  

► 20 Οκτώβρη σύσκεψη στον χώρο 
μας για το πανελλαδι8κό συλλαλητήριο 
της 1ης Νοέμβρη. 
► 12 Νοέμβρη σύσκεψη στην ΠΕΜΕΝ 
για την απεργία 27 Νοέμβρη. 
► 25 και 28 Νοέμβρη σύσκεψη των 
Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών 
Οργανώσεων. 
► 14 Νοέμβρη στείλαμε υπόμνημα στο 
υπουργείο Δικαιοσύνης ενάντια στην 
προσπάθεια τρομοκράτησης των μαθη-
τών και ποινικοποίησης των αγώνων 
τους. 

► 15 Νοέμβρη καταθέσαμε στεφάνι στο 
μνημείο του πολυτεχνείου οργανωμένα 
με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ. 

► 17 Νοέμβρη ήμασταν παρόντες μαζι-
κά, διοίκηση και μέλη μας, στην πορεία 
στην αμερικάνικη πρεσβεία. 

► 19 Νοέμβρη αποστολή ψηφίσματος 
με απόφαση του Δ.Σ. στο υπουργείο 
Εργασίας ενάντια στις μεθοδεύσεις για 
αλλαγές σε αντιδραστικότερη κατεύθυν-
ση στον συνδικαλιστικό νόμο, που στο-
χεύει τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και 
κυρίως να βάλει ανυπέρβλητα εμπόδια 
στην κήρυξη απεργίας. 

► 18 Οκτώβρη στην εικαστική έκθεση 
«Άνθρωποι Χρώμα + Σίδερο», που δι-
οργανώνεται κάθε χρόνο στη Ν/Ζώνη 
και πλέον έχει καθιερωθεί ως εργατοπο-
λιτιστικό γεγονός, ήμασταν παρόντες και 
συμμετείχαμε στην συζήτηση για την 
ανεργία. 

► 11 και 12 Οκτώβρη αντιπροσωπεία 
μας συμμετείχε στις εκδηλώσεις για την 
επέτειο της μάχη της Ηλεκτρικής, όταν 
το 1944 δυνάμεις του ΕΛΑΣ Πειραιά 
απέτρεψαν την καταστροφή του εργο-
στασίου, που τροφοδοτούσε με ρεύμα 
το λεκανοπέδιο και όχι μόνο, με την εξό-
ντωση της ομάδας σαμποτέρ των ναζί 
που υποχωρούσαν πανικόβλητοι, ενώ 
με τον ίδιο τρόπο διασώθηκαν και άλλες 
υποδομές της πόλης. 

Ν α σημειώσουμε ότι στο ζήτημα 
της ενημέρωσης των μελών 

μας, κύρια στο λεκανοπέδιο που μπο-
ρούν να κινητοποιηθούν και να συμμετέ-
χουν στις δραστηριότητες της Ένωσής 
μας, συμμετέχουν πέρα από τη διοίκηση 
και δραστήρια μέλη μας, με συμμετοχή 
σε διακίνηση ανακοινώσεων, αφισοκόλ-
ληση κ.λπ. Παράλληλα αποστέλλονται 
<email> σε όσους συναδέλφους μας το 
έχουν δηλώσει, μηνύματα <SMS> στα 
μέλη του λεκανοπεδίου και περιοχών 
που έχουν λιμάνι για τις απεργιακές 
κινητοποιήσεις και γίνονται τηλεφωνή-
ματα και κεντρικά και περιφερειακά, 
όπως και σε περιφερειακές οργανώσεις 
π.χ. Πάτρα, Μυτιλήνη, Καβάλα, Θεσσα-
λονίκη κ.λπ. 

Κλείνοντας τον συνοπτικό απολογι-
σμό του τριμήνου θα θέλαμε προειδο-
ποιητικά να πούμε ότι έρχεται θύελλα 
νέων αντιλαϊκών μέτρων, όπως μειώ-
σεις στις κύριες συντάξεις, έως και εξα-
φάνιση της επικουρικής, συνέχιση της 
έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης, αύξη-
ση του ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά 
αγαθά κ.λπ. 

Και για να δούμε και την αισιόδοξη 
πλευρά της κατάστασης, παρήγορο 
είναι ότι τώρα ξέρουμε καταλάβαμε. Στο 
χέρι μας είναι να αλλάξουμε τα πάντα. 
Στο ερώτημα ή με το κεφάλαιο ή με τους 
εργάτες εμείς απαντάμε με τους εργά-
τες. Διεκδικούμε αγωνιστικά, απαιτούμε 
όλα όσα μας ανήκουν για τα οποία         
θαλασσοπνιχτήκαμε χρόνια στους          
ωκεανούς, για τα όσα τόσα χρόνια         
ματώσαμε και μας κλέβουν.  

Έτσι, λοιπόν, στις επερχόμενες         
εκλογές κριτήριο ψήφου για εμάς θα 
πρέπει να είναι ποιες πολιτικές δυνάμεις 
στηρίζουν τα δικά μας ταξικά συμφέρο-
ντα στη σύγκρουση με τα συμφέροντα 
της πλουτοκρατίας, των μονοπωλίων, 
που υπηρετεί η πολιτική της ΕΕ και των 
κομμάτων του ευρωμονόδρομου με το 
ένα ή το άλλο όποιο μείγμα διαχείρισης 

Είμαστε εδώ, παρόντες και συνεχί-
ζουμε. Καλή χρονιά λοιπόν. Αισιοδοξία 
– Δύναμη, με πίστη στις δυνάμεις μας 
και την τελική νίκη. Καλούς αγώνες. 

Συνάδελφε, με τη συμμετοχή στη λειτουργία και τη δράση της Ένωσής μας, βάζουμε          
εμπόδια στην προώθηση της αντιλαϊκής επίθεσης και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις       

για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής, που τσακίζει την ζωή μας.  

Το στεφάνι της ΠΕΣ-ΝΑΤ στο Πολυτεχνείο                       

κατέθεσε ο Π. Τσιτσίλιας, μέλος της Εξ. Επ. 



 

Χ ιλιάδες εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, γυναίκες,  
αυτοαπασχολούμενοι, μαθητές και φοιτητές διαδή-

λωσαν την 1η Νοέμβρη στο Πανελλαδικό συλλαλητήρι-
ο, στέλνοντας μήνυμα αντ ίστασης στην ένταση της 
αντεργατικής πολιτικής και απόρριψης των μέτρων που γενι-
κεύουν τη φτώχεια και παγιώνουν την εξαθλίωση. 

Η πανελλαδική - πανεργατική απεργία στις 27 Νοέμ-
βρη ήταν μια σκληρή μάχη.       
Οι ταξικές δυνάμεις αναδείχτη-
καν σε πρωταγωνιστή και αυτής 
της μάχης. Συνέβαλαν καθορι-
στικά στην απεργία και κατάφε-
ραν να συσπειρώσουν μεγάλα 
τμήματα των απεργών, γεγονός 
που αποτυπώθηκε στις μαζικές 
συγκεντρώσεις.  

Στον Πειραιά, η μάχη της 
απεργίας είχε ξεκινήσει από 
τα ξημερώματα με την περι-
φρούρηση στους καταπέλτες 
των πλοίων, στα εργοστάσια 
και αλλού. Η απεργιακή συγκέντρωση έγινε στις 11 το πρωί 
στην πλατεία Καραϊσκάκη και ακολούθησε πορεία. Ξεχωρι-
στή ήταν η παρουσία των σπουδαστών από την ΑΕΝ Ασπρο-
πύργου δίπλα στα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ – 
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ – ΠΕΠΡΝ – ΠΕΣ/ΝΑΤ. 

Η  προσπάθεια  που κατέβαλαν οι ταξικές δυνάμεις 
αναμετρήθηκε με πολλές δυσκολίες και εμπόδια.  

Αναμετρήθηκε με την εργοδοτική τρομοκρατία, το φάσμα 
της μεγάλης ανεργίας, που κρέμονται σαν δαμόκλειος σπάθη 
πάνω από τα κεφάλια όλων των εργαζομένων.  

Αναμετρήθηκε με την προσπάθεια των αστικών ΜΜΕ         

να πνίξουν τη φωνή των εργαζομένων, να θάψουν με κάθε 

τρόπο την εργατική κινητοποίηση και, πρώτα απ' όλα, τη        

δράση των ταξικών δυνάμεων. 

Αναμετρήθηκε με τις τρικλοποδιές του εργοδοτικού κυ-

βερνητικού συνδικαλισμού, των θιασωτών της κοινωνικής 

συναίνεσης αλλά και με την υπονόμευση των συνδικαλιστι-

κών δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ, που 

προσπάθησαν με «ξένα κόλλυ-

βα» να αξιοποιήσουν τις απεργι-

ακές συγκεντρώσεις στα δικά 

τους κυβερνητικά παιχνίδια, για 

την ανάδειξής τους σε νέους 

διαχειριστές της αντιλαϊκής πολι-

τικής. 

Αναμετρήθηκε με το γεγονός 

ότι, ακόμα, μεγάλο τμήμα των 

εργαζομένων, δεν έχει συνειδη-

τοποιήσει τον πραγματικό αντί-

παλο, που είναι η εργοδοσία, οι 

μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, το κεφάλαιο. Ότι για δικό τους 

λογαριασμό κυβερνήσεις, κόμματα, η ΕΕ παίρνουν αντιλαϊκές 

αποφάσεις, μέτρα. Ότι η περίφημη ανάκαμψη των κερδών 

τους απαιτεί ζωή με ψίχουλα. Ότι αυτούς υπερασπίζονται τα 

μνημόνια διαρκείας, οι δανειακές συμβάσεις κ.λπ.  

Κυβέ ρνηση,  Ευρωπαϊκή Ενωση και επιχειρημα-

τικοί όμιλοι να μην αισθάνονται ήσυχοι.  

Συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε την πάλη μας απένα-

ντι στον πόλεμο που μας έχουν κηρύξει. 

 

Μ ε μεγάλη επιτυχία πραγματο-

ποιήθηκε η παναττική πανσυ-

νταξιουχική συγκέντρωση των Συνερ-

γαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώ-

σεων στο Σύνταγμα το βράδυ της         

Πέμπτης 10 Δεκέμβρη με κύριο θέμα 

την καταβολή της 13ης και 

14ης σύνταξης. 

Οι συνταξιούχοι ανταπο-

κρίθηκαν στο κάλεσμα των 

οργανώσεών τους και παρά 

τις άσχημες καιρικές συνθή-

κες, το κρύο και τη βροχή 

έδωσαν το "παρών" στον  

αγώνα για την ανατροπή των 

βάρβαρων πολιτικών της ΕΕ 

του κεφαλαίου. Από νωρίς 

στήθηκαν τα καζάνια για τη 

φασολάδα, τις φακές και τη 

γίδα, που μαζί με τα άλλα 

εδέσματα, προσφορά των 

σωματείων, δημιουργήθηκε ευχάρι-

στη ατμόσφαιρα που μέσα από εκεί        

βγαίνει η αισιοδοξία για την επιτυχία    

των αγώνων μας. 

Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές 

Οργανώσεις ΙΚΑ - ΕΛΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ - 

ΟΣΕ - OAEE - ΠΕΣ/ΝΑΤ - ΤΑΕ/ΟΑΕΕ  - 

ΟΤΑ ευχαριστούν το μουσικό συγκρότη-

μα "Ρωμιοσύνη", που αφιλοκερδώς        

πλούτισε με τραγούδια τη συγκέντρωση 

και παρά τη συνεχή βροχή μελωδίες 

πλημμύρισαν την πλατεία, καθώς και  

τους καλλιτέχνες Γ. Ανδρεάτο, Μ. Αν-

δρουλιδάκη, Ρ. Αντωνοπούλου, Β. Λέκ-

κα, Β. Κορακάκη, Γ. Σαρρή, οι οποίοι 

προσφέρθηκαν να στηρίξουν τον αγώνα 

μας προσφέροντας την τέχνη τους, που 

όμως η εμφάνισή τους ματαιώθηκε από 

την δυνατή βροχή και όσους 

άλλους βοήθησαν στην οργάνωση, 

ιδιαίτερα το Συνδικάτο Επισιτισμού 

Αττικής που πρόσφερε πολύτιμη υπη-

ρεσία στην ετοιμασία του πλούσιου  

γεύματος.   

Ο αγώνας  

δεν σταματάει εδώ  

Οι συνταξιούχοι παρά τα      

ηλικιακά τους προβλήματα 

ξεδιπλώνουν παραπέρα τον 

αγώνα τους και δεν κατεβά-

ζουν τον πήχη των αιτημάτων 

τους, με επόμενο ραντεβού 

στην πλατε ία  Εθνικής        

Αντίστασης, 18 Δεκέμβρη στις 

10 π.μ. και πορεία στο υπουρ-

γείο Εργασίας με απαίτηση να 

συναντηθούν με τον υπουργό 

που επί 8 μήνες προκλητικά 

αρνείται να δεχτεί αντιπροσωπεία τους. 

Οι συνταξιούχοι όμως είναι αποφασι-

σμένοι να συνεχίσουν να παλεύουν           

για τα αιτήματά τους, ενάντια στις πολιτι-

κές κυβέρνησης - Ευρωπαϊκής Ένωσης 

- κεφαλαίου, που μας πετούν στον Καιά-

δα της φτώχειας, διαλαλώντας: 

Δεν θα ζήσουμε με ψίχουλα 

«ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ» ΟΙ ΑΠΟΜΑΧΟΙ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ  


