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Αγαπητέ συνάδελφε
Η ΠΕΣ-ΝΑΤ σε καλωσορίζει στη μεγάλη οικογένεια των απομάχων της θάλασσας και σε
καλεί, με την εγγραφή σου αλλά και την συμμετοχή σου στη lλειτουργία και τη δράση της Ένωσή
μας, να ενισχύσεις τον κοινό αγώνα για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης αντιλαϊκής πολιτικής
των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος των συνταξιούχων, των εργαζομένων,
της λαϊκής οικογένειας.
Στα 35 χρόνια ύπαρξής της η Ένωσή μας πάλεψε και έκανε πράξη την ενιαία οργάνωση των
συνταξιούχων ναυτεργατών, ανεξάρτητα από βαθμό και ειδικότητα, στη βάση των κοινών στόχων
για την υπεράσπιση και προώθηση των οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων τους.
Όταν οι προγονοί μας με αγώνες και θυσίες θεμέλιωναν το ΝΑΤ και τον Οίκο Ναύτου και στη
συνέχεια εμείς οι ίδιοι, που έχουμε πληρώσει με ιδρώτα και αίμα τα πάντα, συντάξεις, φάρμακα,
παροχές κοινωνικής ασφάλισης, δεν θα μπορούσαμε να φαντασθούμε ότι σήμερα θα κατεδαφιζόταν
η Κοινωνική Ασφάλιση, θα διαλυόταν το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και οι συνταξιούχοι θα ζούμε
στα όρια της φτώχειας και της εξαθλίωσης!
Σ’ αυτή την τραγική κατάσταση, που μας έφεραν οι πολιτικές όλων των μέχρι τώρα
κυβερνήσεων και της Ε.Ε., η απογοήτευση είναι αυτοκαταστροφική, η επιλογή του μικρότερου
κακού φέρνει τα χειρότερα και η ατομική διαμαρτυρία δεν είναι αρκετή. Η οργάνωση είναι καθήκον
και υποχρέωση όλων απέναντι στον εαυτό μας και πολύ περισσότερο στα παιδιά μας.
Μόνο το οργανωμένο ταξικό κίνημα των εργαζομένων, των συνταξιούχων μπορεί
να ανατρέψει την αντιλαϊκή πολιτική και να διεκδικήσει συντάξεις αξιοπρεπείς, κατάργηση των
χαρατσιών και της φοροληστείας, την δημιουργία ενός αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν
συστήματος υγείας για όλους.
Για να σταματήσουμε να πληρώνουμε εμείς την κρίση, όπως πληρώσαμε και την ανάπτυξη που
είχαμε προηγούμενα, επιβάλλεται να αντισταθούμε οργανωμένα, μαζικά, ταξικά. Δεν χρωστάμε σε
κανένα, όλος ο πλούτος που έχουν οι εφοπλιστές, οι βιομήχανοι, οι τραπεζίτες είναι δικός μας και
μας ανήκει.
Η όποια νέα ανάπτυξη που μας υπόσχονται -όποτε και αν έρθει- θα πατάει πάνω στα
συντρίμμια των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των συνταξιούχων. Η δική μας ελπίδα και
προοπτική βρίσκεται σε μια διαφορετική ανάπτυξη, με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες, όπως
προτείνει το ταξικό εργατικό κίνημα, τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία, η ΠΕΣ-ΝΑΤ.
Μέλη της Ένωσής μας γίνονται δεκτοί όλοι οι Συνταξιούχοι του ΝΑΤ, ανεξάρτητα από τον
τόπο κατοικίας τους. Για τις λειτουργικές ανάγκες της Ένωσής μας τα μέλη συνεισφέρουν 15 €
κάθε χρόνο. Η ΠΕΣ-ΝΑΤ εκδίδει Ενημερωτικό Δελτίο και το ταχυδρομεί προς τα Μέλη της, κάθε
τρείς μήνες, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. Για την εγγραφή σου συμπλήρωσε και ταχυδρόμησε την
αίτηση και την επιταγή που εσωκλείουμε.
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