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Στην υπηρεσία του εφοπλιστικού κεφαλαίου
και ο προϋπολογισμός
του ΝΑΤ - ΚΑΑΝ - ΚΕΑΝ για το έτος 201 2
Η κατάθεση του προϋπολογισμού του ΝΑΤ για το 2012, εναρμονίζεται με την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης του «μαύρου μετώπου» ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ, στις κατευθύνσεις της τρόικα, της Ε.Ε, των
αντεργατικών
νόμων
3845/2010
(μνημόνιο),
3985/2011
(μεσοπρόθεσμο) υπηρετεί την ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία
του εφοπλιστικού κεφαλαίου, με χαλκευμένα στοιχεία σε βάρος του
συνόλου των δικαιωμάτων των ναυτεργατών.
Δεν γίνεται καμία αναφορά για την περικοπή των 100.000.000 ευρώ
από την κρατική επιχορήγηση για το 2012, όπως προβλέπεται στο άρθρο
44 του μεσοπρόθεσμου, όπως επίσης καμία αναφορά για το πολυνομοσχέδιο που έχει κατατεθεί και προωθεί την πλήρη άρση του cabotage σε όλες
τις κατηγορίες πλοίων και στην ακτοπλοΐα, εντάσσει το ΝΑΤ από 1-1-2012
στο Υπουργείο Εργασίας.
Οι εισφορές του ΝΑΤ προσδιορίζονται με βάση τρία στοιχεία: 1) Νομίμου συνθέσεως, 2) είδος και χωρητικότητας πλοίου, 3) Αμοιβής Ναυτικών
βάσει συλλογικών συμβάσεων».
Στα χαλκευμένα στοιχεία δεν γίνεται αναφορά ότι:
1. Στα ποντοπόρα με την εφαρμογή του ν.2687/53 περί εγκριτικών
πράξεων νηολόγησης και τις 11 μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του όρου 8,
οργιάζει η «μαύρη» ανασφάλιστη εργασία, για ελάχιστους (από 4 έως 6
ναυτεργάτες ανάλογα με την χωρητικότητα) καταβάλλονται ασφαλιστικές
εισφορές. Στην εισηγητική έκθεση διατυπώνεται
ότι
:
«σύμφωνα με τα αποσταλέντα στοιχεία
της Διεύθυνσης Πόρων και ειδικότερα
του τμήματος εισφορών σε ξένο συνάλλαγμα, έχει ληφθεί
υπόψη η εφαρμογή
του ν.3569/2007 ο
οποίο
προβλέπει
μείωση των εσόδων
από εισφορές ορισμένων κατηγοριών πλοίων». Είναι ο νόμος που δίνει
προνόμιο στους ποντοπόρους εφοπλιστές για απαλλαγή ασφαλιστικών
εισφορών.
2. Στην κρουαζιέρα με την ψήφιση του ν.3872/2010 αφανίστηκαν οι
ναυτεργάτες με συγκροτημένα δικαιώματα, χαρίστηκαν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στον Λούη με την μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στο
ΝΑΤ, ενώ παρακράτησε και τις ασφαλιστικές εισφορές των ναυτεργατών.
3. Οι εφοπλιστές με την στήριξη των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ – Ν.Δ και
τώρα με την κυβέρνηση του «μαύρου μετώπου» ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ, παραβιάζουν ακόμα και τις μειωμένες οργανικές συνθέσεις, με επανακαταμετρήσεις πλοίων μειώνουν την χωρητικότητα και την οργανική σύνθεση, το ΓΕΝΕ με τον μη έλεγχο των καταστάσεων πληρωμάτων των πλοίων συνεχίζει
να αποτελεί δουλεμπορικό παραμάγαζο των εφοπλιστών.
4. Υπολογίζουν σ’ όλες τις κατηγορίες πλοίων αύξηση των Συλλογικών
Συμβάσεων Εργασίας για το 2012 κατά 1%, όταν για το 2011 έχει υπογραφεί έχει υπογραφεί Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μόνο στην Ακτοπλοΐα
(1%), που την εφαρμόζουν ελάχιστες εφοπλιστικές εταιρείες, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες πλοίων εφαρμόζουν τις ΣΣΕ του 2010.
(Συνέχεια στη σελίδα 2)

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΣ-ΝΑΤ
Με μαζική και αυξημένη κατά 53%
συμμετοχή των συνταξιούχων ναυτεργατών όλων των ειδικοτήτων και βαθμών έληξαν 30 Δεκέμβρη 2011 οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας Διοίκησης
και Εξελεγκτικής Επιτροπής στην ΠΕΣΝΑΤ, που με την αγωνιστική της δράση, δίπλα στα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία, μέσα από τις γραμμές του ΠΑΜΕ και τον συντονισμό με τις Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις
όλων των ασφαλιστικών Ταμείων, αναδείχτηκε σε σταθερό σημείο αναφοράς
και πόλος ταξικής συσπείρωσης για
τους συνταξιούχους ναυτεργάτες σε
ολόκληρη τη χώρα.
Η σύνθεση νέας Διοίκησης και της
Εξ. Επ., που θα κρατήσουν το τιμόνι
της ΠΕΣ-ΝΑΤ για τα επόμενα δύο χρόνια, έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Βρανάς Γιώργος
Αντιπρόεδρος: Χαμπουλίδης Μιχάλης
Γεν. Γραμ.: Σιδηρόπουλος Θανάσης
Ταμίας: Παπαγεωργίου Γιώργος
Τακτικά Μέλη Δ.Σ.: Λέκκας Γιώργος,
Βαρλάς Γιάννης, Τσιτσίλιας Παναγιώτης, Πούλος Αλέκος, Φλάκας Αποστόλης.
Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.: Ζαφειρούδης Δημήτρης, Μυλωνάς Μανώλης,
Μανέτας Δημήτρης, Καλογεράς Τσαμπίκος, Νασουφίδης Μπάμπης, Πολίτης Παναγιώτης, Γαλέτσας Φώτης,
Μπέλεσης Νίκος, Εγγλέζος Δημήτρης.
Τακτικά Μέλη Εξ. Επ.: Παπαγεωργίου Αποστόλης, Γιαλελής Δημήτρης,
Λαβαντσιώτης Δημήτρης.
Αναπληρωματικά Μέλη Εξ. Επ.:
Κοκκινάκης Άγγελος, Πανάγος Δημήτρης, Μπαμπασίδης Πασχάλης.
Σαν νέα Διοίκηση φιλοδοξούμε και
υποσχόμαστε να συνεχίσουμε την αγωνιστική πορεία της Ένωσής μας,
κυρίως τώρα που συνταξιούχοι, εργαζόμενοι και ο λαός γενικότερα δέχονται
ολομέτωπη επίθεση από την κυβέρνηση του μαύρου μετώπου της πλουτοκρατίας.
Υποχρέωση και θέλησή μας είναι να
σταθούμε, μαζί με τις ταξικές δυνάμεις,
απέναντι σ’ αυτή τη βάρβαρη αντεργατική πολιτική, διεκδικώντας τη ζωή
που μας αξίζει.

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
5. Εμφανίζουν και σε αυτόν τον προϋπολογισμό ότι οι θέσεις εργασίας για
πλοία άνω των 100 κοχ είναι 19.000 περίπου και οι συνταξιούχοι ναυτεργάτες
71.700, όταν ακόμα και τα πλασματικά στοιχεία του ΓΕΝΕ εμφανίζουν για τον
μήνα Νοέμβριο 3.387 άνεργους.
Συνεχίζεται η ΜΗ σύνταξη ισολογισμών, η τελευταία το 2003, για να
καλύπτουν την εφοπλιστική ασυδοσία, να υπονομεύουν τα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα των ναυτεργατών, για την διάλυση του ΝΑΤ και
ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΗ.
Με το ν. 3978/2011 άρθρο 4 παρ.6, καταργήθηκε το ΚΑΕΟ, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα έσοδα του ΝΑΤ κατά 30.000.000,00 Ευρώ περίπου ετησίως. Ένα πρόσθετο προνόμιο για τους ακτοπλόους εφοπλιστές που δεν δίστασαν να προχωρήσουν σε αυξήσεις των εισιτηρίων, να παραβιάζουν το δεκάμηνο δρομολόγησης των πλοίων, να οδηγούν μαζικά ναυτεργάτες στην ανερΚαταγγέλλουμε τον προϋπολογισμό του ΝΑΤ για γία και τους κατοίκους των νησιών
το 2012 με τα στοιχεία «μαϊμού» που εμφανίζει:
στην απομόνωση.
Έσοδα ΝΑΤ - ΚΑΑΝ - ΚΕΑΝ:
223.585.735 ΕΥΡΩ
Να αντικαθιστούν
Έξοδα ΝΑΤ - ΚΑΑΝ - ΚΕΑΝ: 1.464.037.026 ΕΥΡΩ πλοία με άλλα
———————————————————————————— υπερήλικα για μείΣυνολικό Οργανικό έλλειμμα: 1.240.451.291 ΕΥΡΩ ωση
του
«λειτουργικού κόστους», επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά ότι για το κεφάλαιο η εργατική
δύναμη και η ανθρώπινη ζωή είναι εμπόρευμα στο βωμό της κερδοφορίας
τους.
Για το Κεφάλαιο Ανεργίας Ασθενείας Ναυτικών (ΚΑΑΝ) στο οποίο περιλαμβάνεται και ο Οίκος Ναύτη, παραθέτουμε το σχετικό πίνακα των προϋπολογισμών του (2009-2012), που μας δόθηκε από την υπηρεσία του Οίκου
Ναύτη.
Η μεγαλύτερη δαπάνη στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη παραμένει η
κάλυψη των εξόδων στα ιδιωτικά νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα, ενώ
αρνούνται οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις να λειτουργήσουν το εγκαταλειμμένο
ΝΙΕΝ, να το αξιοποιήσουν προς όφελος της κοινωνικοασφαλιστικής περίθαλψης και προστασίας των ναυτεργατών, των εργαζομένων, σε αντίθεση επι-

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΡΝΗΣΗ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΩΝ ΧΑΡΑΤΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ

Πειραιάς, 26 Δεκέμβρη 2011
ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Στον πόλεμο που μας κήρυξαν το
Μαύρο Μέτωπο κυβέρνηση - πλουτοκρατία - τροϊκανοί, αντιπαραθέτουμε
το δικό μας ταξικό μέτωπο.
Εντείνουμε την αντιπαράθεση με
οργανωμένο τρόπο, συλλογικά μέσα
από τα Σωματεία τις Λαϊκές Επιτροπές.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
-1. Πληρώνουμε τον λογαριασμό
της ΔΕΗ μέσω των ΑΤΜ στις τράπεζες.
-2. Επιλέγουμε στην οθόνη του
ΑΤΜ κατά σειρά ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΔΕΚΟ
- ΔΕΗ.
-3. Πληκτρολογούμε τον Αριθμό
Ηλεκτρονικής συναλλαγής, που βρίσκεται στο κάτω μέρος δεξιά του
έντυπου του λογαριασμού της ΔΕΗ.
-4. Πληρώνουμε μόνο το ποσό
που αντιστοιχεί στη ΔΕΗ και τον Δήμο, αφαιρώντας την δόση του χαρατσιού (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)
-5. Παίρνουμε το απόκομμα της
συναλλαγής και στη συνέχεια το φωτοτυπούμε μαζί με το έντυπο του λογαριασμού της ΔΕΗ.
-6. Όσοι κατοικούμε στο λεκανοπέδιο Αττικής προσκομίζουμε τις
φωτοτυπίες στην ΠΕΣ-ΝΑΤ, όπου και
συμπληρώνουμε το έντυπο στο οποίο δηλώνουμε ότι με το ποσό που
πληρώσαμε καλύπτουμε μόνο την
ΔΕΗ και τα Δημοτικά Τέλη.
-7. Όσοι κατοικούν στην επαρχία
προσκομίζουν τις φωτοτυπίες και
συμπληρώνουν το έντυπο στις τοπικές Γραμματείες του ΠΑΜΕ και ταυτόχρονα ενημερώνουν την ΠΕΣ-ΝΑΤ.
Οι Γραμματείες του ΠΑΜΕ αποστέλλουν με εξώδικο προς την ΔΕΗ
όλες τις συγκεντρωμένες δηλώσεις
και παράλληλα πραγματοποιούν μαζικές παρεμβάσεις για την παρεμπόδιση έκδοσης εντολών διακοπής της
ηλεκτρικής σύνδεσης σε όσους δεν
έχουν πληρώσει το χαράτσι.
Χρησιμοποιούμε κάθε τρόπο για
να εμποδίσουμε την διακοπή της
σύνδεσης (κλείδωμα της πόρτας,
αλυσίδα με λουκέτο, κινητοποίηση
της γειτονιάς κ.λπ.)
Σε περίπτωση διακοπής συνεννοούμαστε με την ΠΕΣ-ΝΑΤ ή τις τοπικές Γραμματείες του ΠΑΜΕ για την
οργάνωση της επανασύνδεσης. Είμαστε έτοιμοι να επανασυνδέσουμε
αμέσως το ρεύμα.
Όλοι μαζί έχουμε την δύναμη να
ανατρέψουμε το χαράτσι και όλα τα
αντιλαϊκά μέτρα. Να επιβάλουμε το
δίκιο μας. Η αλληλεγγύη είναι το μεγάλο όπλο μας.

ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΠΡΝ - ΠΕΣ-ΝΑΤ

ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΕΤΟΣ
: ___ 2009
2010
2011
2012___
ΕΣΟΔΑ
: 9.312.417€ 11.564.017€ 12.117.417€ 11.215.816€
ΕΞΟΔΑ
: 310.463.077€ 317.738.488€ 214.208.889€ 177.215.762€
ΕΛΛΕΙΜΜΑ: 301.150.660€ 306.174.471€ 202.091.472€ 165.999.946€
διώκουν την εκποίηση του, το ξεπούλημα, προς όφελος του κεφαλαίου.
Το ΚΕΑΝ χρησιμοποιούσε τα διαθέσιμα του ΚΑΕΟ συνολικού ποσού
80.000.000 ευρώ περίπου για την πληρωμή των συντάξεων του, με αποτέλεσμα ενώ το 2011 εμφάνιζε πλεόνασμα 27.278 ευρώ, για το 2012 έχει
έλλειμμα 31.601.404 ευρώ.
Το μέγεθος της κοροϊδίας των στοιχείων του προϋπολογισμού αποτυπώνεται και με τη δήλωση «επισημαίνουμε το γεγονός ότι μετά την λήξη του
Γ’ τριμήνου του έτους 2012, θα γίνει επανεκτίμηση των στοιχείων και
ανάλογα με την πορεία εξέλιξης του Προϋπολογισμού, το οργανικό
έλλειμμα θα διαμορφωθεί αναλόγως»...
Καλούμε τους ναυτεργάτες, τους εργαζόμενους, να δυναμώσουμε την δράση μας με οργάνωση – συσπείρωση δυνάμεων σε κάθε χώρο δουλειάς, στις
γειτονιές με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, τις λαϊκές επιτροπές ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική του κεφαλαίου και των εκπροσώπων του.
Να συνεχίσουμε στον δρόμο του αγώνα, με απεργιακή κινητοποίηση
το επόμενο διάστημα και καλούμε το ΕΚΠ, την ΠΝΟ για άμεση συνεδρίαση των οργάνων τους και συμμετοχή στον απεργιακό αγώνα, ενάντια
στις απολύσεις και την κατάργηση των ΣΣΕ, για το δικαίωμα στην δουλειά για όλους, Ενιαία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με πλήρη κοινωνικοασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα, ίση αμοιβή για ίση εργασία, για συντάξεις στο 80% επί του συνολικού ποσού στο οποίο γίνονται κρατήσεις, κατώτερη σύνταξη 1.120 ΕΥΡΩ.
ΧΩΡΙΣ ΕΣΕΝΑ ΓΡΑΝΑΖΙ ΔΕΝ ΓΥΡΝΑ
ΕΡΓΑΤΗ ΜΠΟΡΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΕΝΤΙΚΑ

ΕΟΠΥΥ: Παραπέρα υποβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

Πάλη για να φύγουν από Υγεία - Φάρμακο τα μονοπώλια

Π

οδαρικό άγριων περικοπών και βάρβαρων
πληρωμών για τους ασφαλισμένους, τους συνταξιούχους και τους ανασφάλιστους έκανε το 2012,
καθώς από την 1/1/2012 ξεκίνησε η λειτουργία του Ενιαίου Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας
(ΕΟΠΥΥ), που αποτελεί ένα ακόμη εργαλείο της κυβέρνησης, ώστε οι δημόσιες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας Υγείας να υποβαθμιστούν ακόμη περισσότερο σε
ένα ελάχιστο πακέτο παροχών προνοιακού τύπου για
τους ασφαλισμένους.

Από την πλευρά της η πρόεδρος κ. Μ. δίπλα δήλωσε
ότι δεν υπάρχουν οφειλές του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ προς τους
φαρμακοποιούς και για τον λόγο αυτό δεν έπρεπε να συμπεριληφθεί στην άρνηση εκτέλεσης των συνταγών και
πρόσθεσε ότι το πρόβλημα αυτό θα αντιμετωπιζόταν σύντομα.
Η αντιπροσωπεία των ναυτεργατών επεσήμανε, επίσης, την ανάγκη για άμεση λειτουργία του Ναυτικού Νοσοκομείου (ΝΙΕΝ) με αποκλειστικά δημόσιο χαρακτήρα, που
θα συμβάλει στην βελτίωση της παρεχόμενης νοσοκομειακής περίθαλψης των ναυτεργατών, την έρευνα και νοσηλεία των επαγγελματικών ασθενειών, που θερίζουν όλους
τους εργαζόμενους και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει η απαιτούμενη υποδομή για την αντιμετώπισή τους.

Τ

Ο ΕΟΠΥΥ που θα συνενώνει κάτω από την «ομπρέλα»
του όλα τα ασφαλιστικά Ταμεία (και από 1/7/2012 και τον
ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ) ξεκινά με ελλειμματικό προϋπολογισμό,
μειωμένες παροχές, μισθούς πείνας για τους γιατρούς,
αυξημένες εισφορές και συμμετοχή για τους ασφαλισμένους.
Το κύριο μέρος της χρηματοδότησης στον ΕΟΠΥΥ καλούνται να πληρώσουν οι ασφαλισμένοι, με 4,5 δισ. ευρώ,
έναντι 1,3 της κρατικής επιχορήγησης. Μάλιστα, οι ασφαλιστικές εισφορές αυξάνονται στο 4%, που είναι σήμερα η
εισφορά των συνταξιούχων του Δημοσίου, από 2,5% που
ήταν.
Στον ΕΟΠΥΥ μεταφέρεται από όλα τα ασφαλιστικά Ταμεία ένα χρέος πάνω από 2 δισ. ευρώ, ενώ ο νέος Οργανισμός ξεκινά με έλλειμμα 760 εκατ. ευρώ.

Ω

στόσο, οι πλειοψηφίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων των γιατρών περιορίζουν την αντίδρασή
τους στην ελεύθερη συνταγογράφηση φαρμάκων και στη
βελτίωση των αμοιβών των ελευθεροεπαγγελματιών γιατρών πάντα στα πλαίσια του ΕΟΠΥΥ.
Το ίδιο και οι πλειοψηφίες των συλλόγων φαρμακοποιών, που διαμαρτυρόμενοι για τα τεράστια χρέη - κυρίως - του δημοσίου και για τη μείωση του ποσοστού κέρδους των φαρμακοποιών είχαν σταματήσει στις αρχές του
Γενάρη τη χορήγηση φαρμάκων με πίστωση, υποχρεώνοντας τους ασφαλισμένους να τα πληρώνουν εξ ολοκλήρου
απ' την τσέπη τους και στη συνέχεια να αναζητούν τα χρήματά τους απ' το ασφαλιστικά Ταμεία.

Ά

μεση παρέμβαση για το θέμα αυτό έκανε στον
ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ, 4 Γενάρη, αντιπροσωπεία από
τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - μαγείρων ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ρυμουλκών ΠΕΠΡΝ και
συνταξιούχων ΠΕΣ-ΝΑΤ, όπου εξέθεσαν το οξύτατο
πρόβλημα από την απόφαση των φαρμακοποιών να
μη δέχονται τις συνταγές.

ις φωνές τους για την ικανοποίηση της ζωτικής ανάγκης τους σε δωρεάν και υψηλής ποιότητας ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και φάρμακα ένωσαν και στις
11 Γενάρη συνταξιούχοι όλων των Ταμείων, εργαζόμενοι
και σπουδαστές σχολών Υγείας έξω από το υπουργείο
Υγείας, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα συνδικάτων, συνταξιουχικών οργανώσεων, του ΠΑΜΕ και του ΜΑΣ και
απαίτησαν δημόσια και δωρεάν Υγεία για όλο το λαό, δωρεάν φάρμακα για όσους έχουν ανάγκη, να μη λειτουργούν
τα δημόσια νοσοκομεία σαν επιχειρήσεις που πουλούν
υπηρεσίες.
Σήμερα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για την παροχή δωρεάν και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης. Το μόνο εμπόδιο
που μπαίνει στην εξασφάλιση των λαϊκών αναγκών των
εργαζομένων σε Υγεία - Φάρμακο είναι η ύπαρξη της επιχειρηματικής δράσης, η κερδοφορία και η ανταγωνιστικότητα.
Γι’ αυτό μόνο η κοινωνική συμμαχία με την πάλη της
μπορεί ν’ ανοίξει την προοπτική για έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης, όπου με εργατική - λαϊκή εξουσία και οικονομία θα
διασφαλίζεται η σχεδιασμένη και πλήρης αξιοποίηση όλων
των υγειονομικών, μέσα από το αποκλειστικά κρατικό δωρεάν σύστημα Υγείας - Πρόνοιας, με την ανάπτυξη κρατικού φορέα έρευνας, παραγωγής, εισαγωγής και δωρεάν
διάθεσης των φαρμάκων από όλες τις κρατικές κοινωνικές
μονάδες Υγείας και το δίκτυο των κρατικών φαρμακείων.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΑΤ-ΚΕΑΝ 2012
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΣΥΝΤΑΞΗ

25/01/2012

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

24/02/2012

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΜΑΡΤΙΟΥ

27/03/2012

ΤΡΙΤΗ

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

11/04/2012

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΜΑΪΟΥ & Δ.Π.

25/05/2012

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΙΟΥΝΙΟΥ

26/06/2012

ΤΡΙΤΗ

ΙΟΥΛΙΟΥ & Ε. Α.

25/07/2012

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

24/08/2012

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

25/09/2012

ΤΡΙΤΗ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

25/10/2012

ΠΕΜΠΤΗ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

27/11/2012

ΤΡΙΤΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

18/12/2012

ΤΡΙΤΗ

ΙΑΝ. 2013 & Δ.Χ.

Κ

ατά τα έθιμα, έτσι κι εμείς κάθε χρόνο κάνουμε
γιορτή κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Φέτος
αποφασίσαμε να την κάνουμε στη Χαλυβουργία μαζί με
τους Μηχανικούς της ΠΕΜΕΝ, τους Θερμαστολαδάδες
του ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και τον Σύλλογο Γυναικών Πειραιά,
που είναι μέλος της ΟΓΕ, κι αυτό γιατί εκτιμήσαμε ότι ο
αγώνας των Χαλυβουργών αφορά όλη την εργατική τάξη
και ότι η κίνησή μας αυτή θα ήταν το λιγότερο που θα
κάναμε σε ένδειξη συμπαράστασης και αλληλεγγύης
στον αγώνα τους και βέβαια το «κουπί» το τράβηξαν οι
γυναίκες, που μαγείρευαν με τις ώρες.

Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που πηγαίναμε, ούτε κα
θα ‘ναι η τελευταία. Συμμετέχουμε ενεργά σε όλες τις
κινητοποιήσεις για τους Χαλυβουργούς, όπως π.χ. το
συλλαλητήριο στην Ελευσίνα. Παράλληλα κινητοποιούμαστε για οικονομική ενίσχυσή τους. έχουμε παραδώσει
σε δύο δόσεις 1.400 € από εισφορές μελών μας και από
το ταμείο της Ένωσης. Στα γραφειάκι μας υπάρχει κουτίκουμπαράς όπου καθημερινά γίνονται εισφορές από το
υστέρημά μας, έστω, για να μη πεινάσει καμιά οικογένεια Χαλυβουργού.
Θα ήταν παράλειψη αν δεν σημειώναμε την παρουσία
της Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ Αλέκας Παπαρήγα, που συμμετείχε στο λαϊκό γλέντι που στήθηκε και το χάρηκε κιόλας. Μπράβο της και τιμή μας που την είχαμε μαζί μας.
Βρεθήκαμε λοιπό Πρωτοχρονιά εκεί που ΔΕΝΕΤΑΙ Τ’
ΑΤΣΑΛΙ και ΖΥΜΩΝΕΤΑΙ Η ΕΝΟΤΗΤΑ της ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗΣ. Ατσάλι γιατί έτσι είναι καμωμένοι οι συγκεκριμένοι Χαλυβουργοί, ενότητα γιατί έτσι διδάσκουν
με την ατσαλένια θέληση και πάλη τους. την ενότητα της
εργατικής τάξης. Αυτό που γίνεται στη Χαλυβουργία δεν
είναι απλά μια απεργία με κάποια αιτήματα, πέντε πάνω πέντε κάτω και τα βρήκαμε… είναι ταξική σύγκρουση
και η αστική τάξη διά του Μάνεση, με πρόσχημα την
κρίση, επέλεξε να δώσει εκεί τη μάχη της για το ξεθεμέλιωμα των πάντων. Κατακτήσεις δεκαετιών να σαρωθούν, τα θέλουν όλα και τα θέλουν τώρα. Έτσι που αύριο
όταν εάν κι εφόσον υπάρξει η όποια ανάκαμψη να βρεθεί
η εργατική τάξη σε εργασιακές συνθήκες του 19ου αιώνα. Και φυσικά τα κέρδη τους να είναι πολλαπλάσια.
Επομένως οι Χαλυβουργοί που στέκονται απέναντι στον
Μάνεση, που ενεργεί σαν «λαγός» της αστικής τάξης,
είναι στην προκάλυψη της εργατικής τάξης ολόκληρης.

Είναι πόλεμος τάξης εναντίον τάξης. Από τη μια η αστική τάξη που ήδη ρίχνει στη μάχη τις εφεδρείες της, π.χ.
κυβέρνηση Παπαδήμου με ΠΑΣΟΚ - ΝΔ - ΛΑ.Ο.Σ.,
μαύρο μέτωπο δηλαδή, κι από την άλλη η εργατική τάξη.
Αλλοίμονο αν η προκάλυψη σπάσει, και χειρότερα αν
σπάσει πριν η εργατική τάξη οργανώσει και αντιπαρατάξει την άμυνά της στην προοπτική της αντεπίθεσης. Θα
ήταν ταξική τραγωδία. Ήττα των Χαλυβουργών ισοδυναμεί με ήττα ολόκληρης της εργατικής τάξης, της Ελλάδας
του μόχθου και της εργασίας, και πισωγύρισμα δεκαετιών ως προς τα δικαιώματα της εργατικής τάξης, του
λαού. Η ευθύνη της εργατικής τάξης για το αποτέλεσμα
που θα προκύψει από τη μάχη Χαλυβουργών - Μάνεση
είναι τεράστια. Από αυτό το αποτέλεσμα θα κριθεί το
επίπεδο ζωής μας για τα επόμενα χρόνια σε μεγάλο βαθμό.
Συμπαράσταση, αλληλεγγύη στους Χαλυβουργούς, ναι
αλλά και συμπόρευση, να σταθούμε δίπλα τους, ακόμα
και να τους ξεπεράσουμε. Όλη η χώρα να γίνει Χαλυβουργία. Παντού, σε καράβια - εργοστάσια - γραφεία μαγαζιά - χωράφια - δημόσιες υπηρεσίες να σαρωθούν οι
συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες. Η αγανάκτησή
μας να μην εκτονωθεί στις πλατείες μετά από δυό χρόνια
μνημονίων, μεσοπρόθεσμων και ξανά μνημονίων κανένας μας δεν δικαιούται να μη κατάλαβε, να μη ξέρει.
Βρίσκουμε τους ομοίους μας, ακουμπάμε στην τάξη μας
και παίρνουμε θάρρος και δύναμη. Να συναντηθούμε
στους δρόμους της σύγκρουσης και της ανατροπής. Αυτό
το σάπιο σύστημα δεν παίρνει μερεμέτια, μόνο ανατρέπεται.
Σήμερα που οι πάνω δεν μπορούν να κυβερνήσουν όπως
θα ήθελαν, απόδειξη ο ελιγμός με την κυβέρνηση Παπα-

δήμου, καιρός να τους δείξουμε κι εμείς ότι δεν θέλουμε
να μας κυβερνούν. Η εργατική τάξη πρέπει να κάνει το
βήμα μπρος. Είναι ανάγκη να συναντηθούμε με τους τίμιους συνδικαλιστές, τους ταξικά προσανατολισμένους,
που εκφράζονται μέσα από τις γραμμές του ΠΑΜΕ. Να
ξεκαθαρίσουμε τις γραμμές από τους προσκυνημένους,
τους καιροσκόπους και τους χαφιέδες της εργοδοσίας.
Οργάνωση - ενότητα - πάλη της τάξης μας για τις ανάγκες τους σήμερα αλλά και κυρίως για την προοπτική της
ανατροπής και λαϊκή εξουσία - λαϊκή οικονομία, για τη
ζωή που μας αξίζει. Το οφείλουμε στους εαυτούς μας,
στα παιδιά μας και στις γενιές που έρχονται.

