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ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 8-9-12 ΣΤΙΣ 11 Π.Μ. 

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΟΤΖΙΑ)  -  ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΠΟΡΕΙΑ 

 

Συνάδελφοι, συνταξιούχοι ναυτεργάτες όλων των βαθµών και ειδικοτήτων   
Μπροστά σε όσα δύσκολα βιώνουµε και στη νέα αντεργατική λαίλαπα που έρχεται, η ΠΕΣ-ΝΑΤ 

καλεί όλους τους συνταξιούχους ναυτεργάτες σε µαζικές συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας, που 
πραγµατοποιούνται σε όλη τη χώρα το Σάββατο 8-9-2012, µε πρωτοβουλία της Συντονιστικής 
Επιτροπής Αγώνα (ΣΕΑ) των Συνεργαζόµενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων ΠΕΣ-ΝΑΤ - ΙΚΑ - ΕΛΤΑ 
- ∆ΗΜΟΣΙΟΥ - ΟΣΕ - ΟΑΕΕ - ΟΤΑ - ΤΑΕ. 

Στην Αθήνα η συγκέντρωση θα πραγµατοποιηθεί στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης 
(πρώην Κοτζιά) το Σάββατο 8-9-2012, στις 11πµ και θα ακολουθήσει πορεία. 

Η ζωή µας και η ζωή των οικογενειών µας καθηµερινά εξαθλιώνεται από την οικονοµική ανέχεια, 
την φτώχεια, από τις συνεχείς µειώσεις των συντάξεων, την  άγρια φορολογία, τα χαράτσια και την 
ακρίβεια. Μπαίνει σε κίνδυνο από την άθλια κατάσταση που επικρατεί στον ΕΟΠΥΥ, στην υγεία - 
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και την διάλυση του ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ, που η ένταξή του στο ΕΟΠΥΥ 
έχει επιφέρει επικίνδυνες συνέπειες σε βάρος των ναυτεργατών και των οικογενειών τους. 

Καταδικάζουµε τις αντεργατικές - αντιλαϊκές πολιτικές γιατί οι συνταξιούχοι µαζί και οι εργαζόµενοι 
έχουν πληρώσει µε τον µόχθο τους και το αίµα της ζωής τους τα πάντα,  συντάξεις, φάρµακα, 
παροχές κοινωνικής ασφάλισης. ∆εν χρωστάνε σε κανέναν, αντίθετα µας χρωστάνε, όλος ο πλούτος 
που έχουν στα  σεντούκια τους οι τραπεζίτες οι εφοπλιστές οι µεγολοβιοµήχανοι είναι δικός µας.    

Έχουµε δικαίωµα να ζήσουµε καλύτερα και εµείς και τα παιδιά µας. Έχουµε δικαίωµα να έχουµε 
τις συντάξεις µας, τα φάρµακα και όλες τις ασφαλιστικές παροχές που έχουµε πληρώσει και µας 
έχουν αφαιρέσει. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: καµία περικοπή και αποκατάσταση, στις κύριες και επικουρικές, συντάξεις, 
επιδόµατα, κοινωνικές δαπάνες, φάρµακα, την υγεία, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Κατάργηση 
όλων των αντεργατικών, αντιασφαλιστικών, αντιλαϊκών, νόµων και διατάξεων, µνηµονίων, 
εφαρµοστικών διατάξεων και δανειακών συµβάσεων, που µας έχουν καταδικάσει στη φτώχεια την 
δυστυχία την εξαθλίωση. Άµεση καταβολή των εφάπαξ και των οφειλόµενων δαπανών για φάρµακα  
και εξετάσεις. 

Όλα αυτά τα χρόνια χορτάσαµε από ψέµατα, εκβιασµούς, τροµοκρατία και εµπόριο ελπίδας από 
τις κυβερνήσεις, τις πολιτικές και συνδικαλιστικές  δυνάµεις που µε συνέπεια υπηρετούν την Ε.Ε και 
τα κέρδη των µονοπωλιακών οµίλων.  

Το νέο πακέτο της τρικοµµατικής  συγκυβέρνησης Ν.∆ - ΠΑΣΟΚ - ∆ΗΜΑΡ,  των 14 δις Ευρώ είναι 
εδώ και έρχεται να τσακίσει παραπέρα συντάξεις, µισθούς, µεροκάµατα, δαπάνες για την υγεία, 
προνοιακά επιδόµατα, το ΕΚΑΣ. Συγχωνεύονται και κλείνουν νοσοκοµεία. Προσθέτουν νέα 
φορολογία και χαράτσια, ξεχαρβαλώνουν την παιδεία, και αφήνουν χιλιάδες παιδιά έξω από τους 
παιδικούς σταθµούς. Θα ακολουθήσουν και άλλα µέτρα. 

Ήδη ο Πρωθυπουργός δεσµεύτηκε στους Ευρωπαίους ηγέτες για την εφαρµογή των άγριων 
αντεργατικών µέτρων, σερβίροντας µας το παραµύθι της επιµήκυνσης.  

Συνάδελφοι συναδέλφισσες 
Ο φόβος, η τροµοκρατία, οι ψεύτικες ελπίδες, όταν υιοθετούνται, δεν  οδηγούν  προς το καλύτερο, 

αντίθετα σπρώχνουν τις εργατικές-λαϊκές δυνάµεις στην ενσωµάτωση, την αποστράτευση, 
αποµαζικοποιούν  και υπονοµεύουν τους αγώνες.  

 

ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΤΑΞΙΚΗ ΠΑΛΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ, 
ΑΝΕΡΓΩΝ, ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ. 

 
 

Πειραιάς, 30 Αυγούστου 2012                       Η ∆ιοίκηση της ΠΕΣ-ΝΑΤ 
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