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Συνταξιούχοι, ναυτεργάτες, σπουδαστές, 
Μετά από 4 χρόνια καπιταλιστικής κρίσης και αλλε-

πάλληλων αντιλαϊκών πακέτων, υπάρχει αρκετή εμπειρί-
α για συμπεράσματα. Σήμερα, τα νέα αντεργατικά μέτρα 
που βρίσκονται επί θύρας, κάνουν ακόμα πιο επιτακτική 
την ανάγκη της συμμετοχής όλων των εργαζομένων, των 
ανέργων, των συνταξιούχων, των νέων  στην οργάνωση 

της πάλης. 

Ο καπιταλισμός αδυνατεί πλέον να «δώσει» όσα έδινε, 
βρίσκεται σε σήψη, οι δυνατότητες του να ξεγελάσει έχουν 
συρρικνωθεί. Γι’ αυτό το λόγο οι ιμπεριαλιστές ετοιμάζουν 
στρατιωτικές επιχειρήσεις σε Συρία και Κεντρική Ασία, για 
αυτό τον λόγο οπλίζουν το χέρι του φασισμού, του νεοναζιστι-
κού μορφώματος της Χρυσής Αυγής. 

Αποδεικνύεται από τα κοινά συνθήματα που προωθεί το 
κεφάλαιο και οι εκπρόσωποι του ότι: «φταίνε τα υψηλά μερο-
κάματα και οι απεργίες», στήνοντας και προωθώντας το σύγ-
χρονο δουλεμπόριο ότι η δολοφονική συμμορία της Χ.Α. είναι 
γέννημα - θρέμμα του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Σε 
αυτή την κατεύθυνση είναι και οι εγκληματικές τους μέθο-
δοι, σε πρωτοπόρους αγωνιστές στο Πέραμα και η δολοφονία 
εν ψυχρώ στο Κερατσίνι. 

Οι άμεσες εργατικές – λαϊκές αντιδράσεις, σε Πέραμα, 
Κερατσίνι και Νίκαια, με μπροστάρηδες τα ταξικά συνδι-
κάτα και τους άλλους μαζικούς φορείς, έστειλαν τους 
χρυσαυγίτες κυριολεκτικά στις τρύπες τους. Έδειξαν ποι-
α πρέπει να είναι η απάντηση, μέχρι να μη βρίσκει τόπο 
να σταθεί για να χύσει το δηλητήριό της σε εργατικές λαϊ-

κές συνειδήσεις. 

Κεφάλαιο – Κυβέρνηση – Ευρωπαϊκή Ένωση – ΔΝΤ, ε-
ντείνουν την επίθεση τους στο σύνολο των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, προετοιμάζουν μεγαλύτερες ανατροπές, με 
κατάργηση των ΣΣΕ, απελευθέρωση των απολύσεων, χτύπη-
μα των κύριων συντάξεων, κατάργηση των επικουρικών, πρό-
σθετες περικοπές σε υγεία, πρόνοια, παιδεία. 

Με υπουργική απόφαση η κυβέρνηση επιδιώκει την 
κατάργηση των ΣΣΕ σε όλες τις κατηγορίες πλοίων. Με 
αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις αποβάλλονται 214 
ναυτεργάτες με συγκροτημένα δικαιώματα από τα 6 υπό 
ελληνική σημαία πλοία στη γραμμή Πάτρα – Ιταλί-
α. Οι εφαρμογές τους θα επιφέρουν συντριπτικό χτύπημα στο 
σύνολο των εργασιακών δικαιωμάτων, διευρύνοντας την 
«μαύρη» ανασφάλιστη εργασία, την ανεργία,  δυναμιτίζοντας 
τις κοινωνικοασφαλιστικές παροχές του ΝΑΤ, που για να κα-
λύψει το οργανικό έλλειμμα παίρνει κρατική επιδότηση 1 δις 
ευρώ ετησίως. 

Η ναυτιλιακή εταιρεία “ATTICA GROUP” προχώρησε σε 
συμβάσεις εργασίας στην επιβατηγό ναυτιλία που αποτελούν 
προανάκρουσμα για την κατάργηση των ΣΣΕ και την επιβολή 
των ατομικών συμβάσεων εργασίας. Συγκεκριμένα η εταιρεία 
σ’ αυτές τις συμβάσεις μεταξύ άλλων καθορίζει ότι ο χρόνος 
αδείας που ισχύει με βάση την ΣΣΕ και είναι 8 ημέρες τον μή-
να για  τα μεσογειακά - τουριστικά και 5 ημέρες το μήνα για τα 
ακτοπλοϊκά θα υπολογίζεται σε 2,5 ημέρες το μήνα, όταν δεν 
«υφίσταται εν ισχύ η ΣΣΕ».        (Συνέχεια στη σελίδα 4) 

Να δώσουμε οργανωμένα τη μάχη 

για τα άμεσα προβλήματα  

της εργατικής λαϊκής οικογένειας  Η  ΠΕΣ-ΝΑΤ καταγγέλλει τη δολοφονία, από χρυ-
σαυγίτες, του 34χρονου μουσικού Παύλου 

Φύσσα, γνωστού για τα τραγούδια και τη δράση του 
ενάντια στον φασισμό.  

Δράστης της δολοφονίας, είναι ο 45χρονος Γιώργος 
Ρουπακιάς, ο οποίος, μετά τη σύλληψή του, ομολόγησε το 
έγκλημα και ότι είναι χρυσαυγίτης. Στην επίθεση συμμετεί-
χαν 30 με 40 τραμπούκοι, με άρβυλα, με παντελόνια πα-
ραλλαγής και μαύρες μπλούζες. Ορισμένοι έφεραν τα δια-
κριτικά της Χρυσής Αυγής και άλλοι είχαν σκεπασμένα τα 
πρόσωπα. 

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 12 το βράδυ 
της Τρίτης, 17/9, στην οδό Τσαλδάρη, στην Αμφιάλη, όπου 
μια  παρέα νεαρών, μεταξύ αυτών και δύο κορίτσια, παρα-
κολουθούσε ποδοσφαιρικό αγώνα σε καφετέρια, στην ο-
ποία βρίσκονταν και δύο χρυσαυγίτες. Ένας από αυτούς 
στοχοποίησε την παρέα και ειδοποίησε τους ομοϊδεάτες 
του να σπεύσουν στην περιοχή, όπου και έστησαν την σχε-
διασμένη δολοφονική ενέδρα. 

Οι νεαροί έτρεξαν να ξεφύγουν, τότε εμφανίστηκε ένα 
αυτοκίνητο από το οποίο κατέβηκε ο δράστης και επιτέθηκε 
στον Π. Φύσσα, που είχε μείνει πιο πίσω για να προστα-
τεύσει τους υπόλοιπους. Ο χρυσαυγίτης τραμπούκος 
έβγαλε μαχαίρι και με επαγγελματικό τρόπο χτύπησε το 
νεαρό μουσικό δύο φορές, μία στην κοιλιά και μία στην 
καρδιά.  

Προανάκρουσμα της στυγερής δολοφονίας αποτε-
λεί η ύπουλη επίθεση, που εξαπέλυσαν χρυσαυγίτες -
με μανία που δείχνει ότι ήθελαν νεκρό- ενάντια σε 
πρωτοπόρους εργάτες και συνδικαλιστές, που συμμε-
τείχαν σε συνεργείο αφισοκόλλησης του ΚΚΕ και της 
ΚΝΕ, αργά το βράδυ, την Πέμπτη 12/9, στο Πέραμα.  

 

(Συνέχεια στη σελίδα 3) 

Τον φασισμό βαθιά κατάλαβέ τον 

Δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισέ τον 

Αυτή την απάντηση έδωσε η ΠΕΣ-ΝΑΤ στη Χρυσή  

Αυγή, επιστρέφοντας το ΦΑΞ που της έστειλε, 28/8,  

σχετικά με παρέμβασή της στη Βουλή. 



 

 

   Προς:   
1.Υπουργό Ναυτιλίας, κ. Μιλτ. Βαρβιτσιώτη 
2.Πολιτικά Κόμματα Βουλής 
 

   Θέμα:   

Κατάργηση Δικαιώματος Συνταξιούχων του ΝΑΤ  
για Μειωμένες Τιμές Εισιτηρίων στην Ακτοπλοΐα 
 

Λάβαμε γνώση της με αριθμό 3324.1/01/13 Υ-
πουργικής Απόφασης με δική σας υπογραφή  
(ΦΕΚ 1728, 15 Ιούλη 2013), για καθορισμό υπο-
χρεώσεων υπηρεσίας στα Ε/Γ και Ε/Γ – Ο/Γ 
συμβατικά και ταχύπλοα πλοία. Στον πίνακα 1, 
όπου αναφέρονται οι κατηγορίες προσώπων 
που δικαιούνται έκπτωση στους ναύλους, παρα-
λείπονται ολοκληρωτικά οι συνταξιούχοι του 
ΝΑΤ. 
Σε μια περίοδο που οι συντάξεις μας έχουν υπο-
στεί μείωση έως και 50%, που η ιατροφαρμακευ-
τική κάλυψή μας συνεχώς μειώνεται, που νοσο-
κομεία και άλλες υποδομές Υγείας καταργούνται 
και τόσα άλλα βάρη που φορτώνετε στις λαϊκές 
οικογένειες, σκεφτήκατε άραγε κ. Υπουργέ πό-
σες μετακινήσεις χρειάζονται κυρίως από τα νη-
σιά προς το κέντρο αλλά και μεταξύ των νησιών 
να γίνουν από συνταξιούχους για λόγους Υγείας; 
Αντί, λοιπόν, να δείτε με συμπάθεια τα προβλή-
ματα αυτών που συνέβαλαν στην γιγάντωση της 
1ης ναυτιλίας του κόσμου, εσείς καταργείτε και 
αυτό το ελάχιστο 50% της έκπτωσης που είχαμε 
στα πανάκριβα ναύλα των ακτοπλοϊκών συγκοι-
νωνιών, που προ ολίγων ημερών φροντίσατε να 
τα αυξήσετε ακόμα περισσότερο! 
Θεωρούμε ότι εξαίρεσή μας είναι άδικη και σας 
καλούμε να αναθεωρήσετε την σχετική απόφασή 
σας, επανεντάσσοντας τους συνταξιούχους του 
ΝΑΤ στις κατηγορίες πολιτών που δικαιούνται 
μειωμένα εισιτήρια. 

 

Πειραιάς, 4 Αυγούστου 2013 
Για τη Διοίκηση της ΠΕΣ-ΝΑΤ 

 

Ο Πρόεδρος            Γενικός Γραμματέας  
Γιώργος Βρανάς           Θανάσης Σιδηρόπουλος 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΝΑΤ 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η 
 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 2013 
 

 

Καλούνται ΟΛΑ τα Μέλη της ΠΕΣ–ΝΑΤ να συμμετάσχουν στην 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών 2013 της Ένωσης, με θέμα-

τα ημερήσιας διάταξης: 
 

1. Καθορισμός χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. 

2. Προσδιορισμός του αντίτιμου παραβόλου υποψηφιοτήτων. 

3. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής Αρχαιρεσιών 2013. 
 

Μέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται η Τετάρτη 6 

Νοέμβρη 2013, ώρα 10:30 π.μ., στην αίθουσα συνελεύσεων του 2ου 

ορόφου του Μεγάρου της ΠΝΟ, Κολοκοτρώνη 132 στον Πειραιά και 

σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό 

απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Πέμπτη 14 

Νοέμβρη 2013 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα. 
 

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η : 
 

Επειδή κατά την πρώτη μέρα είναι πρακτικά αδύνατο να επιτευχθεί 

η προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία, κάνουμε γνωστό στα 

μέλη ότι η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί οπωσδήποτε, ανεξάρτη-

τα από τον αριθμό των παρόντων, την Τετάρτη 13 Νοέμβρη 2013 

και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα συνελεύσεων του 2ου ορόφου του 

Μεγάρου της ΠΝΟ, Κολοκοτρώνη 132 στον Πειραιά. 
 

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, βάσει του καταστα-

τικού της Ένωσης, έχουν τα μέλη που δεν οφείλουν συνδρομές πέραν 

του έτους. Η οικονομική τακτοποίηση των μελών είναι δυνατόν να 

γίνεται και κατά την προσέλευση των μελών στη Γενική Συνέλευση.  
 

Για τη Διοίκηση της ΠΕΣ-ΝΑΤ 
 

   Ο Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας 

  Γιώργος Βρανάς                             Θανάσης Σιδηρόπουλος 

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

Ο ι διαβεβαιώσεις του πρωθυ-
πουργού Α. Σαμαρά από τη 

ΔΕΘ προς το μεγάλο κεφάλαιο για  
«σαρωτικές μεταρρυθμίσεις», στο 
όνομα της «καπιταλιστικής ανάπτυξης 
και των επενδύσεων» αλλά και για την 
επίτευξη «πρωτογενούς πλεονάσμα-
τος», αδειάζουν το περιεχόμενο των 
ανέξοδων δηλώσεών του ότι -τάχα- δεν 
θα ληφθούν νέα αντιλαϊκά μέτρα. Αυτό 
επιβεβαιώνουν οι δηλώσεις του υπουρ-
γού εργασίας Ι. Βρούτση ότι ανοίγει ξα-
νά το Ασφαλιστικό και επαληθεύουν οι 
«συστάσεις» του ΔΝΤ και της Κομισιόν.  

Στα μέτρα που έχουν ψηφίσει έως 
τώρα σχεδιάζουν να προσθέσουν -
ανάμεσα σε άλλα- και τα εξής: 

 Από την αρχή του 2015 καθιερώνεται 

ως βασική αυτή των 360 ευρώ!, ενώ το 
υπόλοιπο τμήμα θα είναι ανάλογο των 
εισφορών που έχουν καταβάλει οι εργα-
ζόμενοι με βάση το νόμο των Λοβέρδου. 

 Από τον Ιούνιο του 2014 νέες μειώ-

σεις στις επικουρικές συντάξεις θα ξε-

περνούν το 20%, ενώ το κράτος δεν 
αναλαμβάνει καμία ευθύνη/εγγύηση για 
την κάλυψη τρεχόντων ή μελλοντικών 
ελλειμμάτων. 

 Από το 2014 θα διακοπεί η καταβολή 

του επιδόματος ΕΚΑΣ για όσους είναι 
κάτω των 65 ετών. 

 Τα εφάπαξ βοηθήματα θα συρρικνω-

θούν. 

 Σταδιακή μείωση των εργοδοτικών 

εισφορών στην τριετία 2014 - 2016, ενώ 
θα υπάρχει αύξηση και ενοποίηση των 
εισφορών των εργαζομένων. 

 Δραστική μείωση της κρατικής επιχο-

ρήγησης στα ασφαλιστικά Ταμεία που 
για το 2013 είναι μειωμένες από 32% 
μέχρι και 40%. 

Το γκρέμισμα των κατακτήσεων σε 
Ασφαλιστικό και συντάξεις αποτελεί 
στρατηγική επιλογή της ΕΕ. Στόχος 
τους είναι να απαλλαγούν τα μονοπώλι-
α και το κράτος από την όποια συμμετο-
χή είχαν στη χρηματοδότηση του ασφα-
λιστικού συστήματος, να παραδοθούν 

εξολοκλήρου η Ασφάλιση, η Υγεία και η 
Πρόνοια στην κερδοσκοπία των ιδιωτι-
κών ασφαλιστικών επιχειρήσεων.  

Για τα ελλείμματα των ασφαλιστικών 
Ταμείων ευθύνονται το κράτος και η 
εργοδοσία. Πάνω από -16 δισ. ευρώ 
είναι οι απώλειες από το «κούρεμα» 
των ομολόγων. Πάνω από 3,5 δισ. ευ-
ρώ χάθηκαν το 1999 από το τζογάρισμα 
στο χρηματιστήριο. Πάνω από 58 δισ. 
ευρώ άρπαξαν βιομήχανοι - τραπεζίτες 
- εφοπλιστές από το 1951 έως το 1975 
κ.ά. 

Απέναντι σ' αυτή την κατάσταση 
είναι ανάγκη η εργατική τάξη και τα 
άλλα λαϊκά στρώματα να περάσουν 
στην αντεπίθεση για ενιαίο υποχρεωτικό 
αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν καθο-
λικό σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης,  
μόνιμη εργασία για όλους με διευρυμένο 
ελεύθερο χρόνο, να μειωθούν τα όρια 
συνταξιοδότησης, με σύγχρονες και 
εντελώς δωρεάν παροχές Υγείας, Παι-
δείας και διασφάλιση της σύνταξης για 
όλους.  



 

 

Κ άθε μέρα που περνάει αποδεικνύεται περισσό-
τερο ότι οι φασίστες της Χρυσής Αυγής. Τίπο-

τα κοινό δεν έχουν με τον εργατόκοσμο και τον φτωχό 
λαό. Είναι το μακρύ, το πιο βρώμικο χέρι της εργοδο-
σίας. Όποιος ακούσει για παράδειγμα την ομιλία στα 
γραφεία τους στο Πέραμα, όπου μαζεύτηκαν 60-70 
νοματαίοι, παθαίνει σύγχυση. Δεν ξέρει αν ακούει ερ-
γοδότη ή αυτούς. Εφοπλιστή ή μεγαλοεργολάβο ή κάτι 
τέτοιο. 

Τι είπανε; Ο,τι μας λένε στις συναντήσεις ο πρόε-
δρος της Ομοσπονδίας των εργολάβων της Ζώνης, ότι 
λένε η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ: Να ξεχάσουμε τις κατακτή-
σεις μας, το ωράριό μας, τα θεσμικά, όλα. Να δουλεύ-
ουμε για ένα κομμάτι ψωμί. Ότι οι απεργίες διώχνουν 
τα καράβια, φταίει το μεροκάματο, φταίνε οι επιτροπές 
για τον έλεγχο των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας. 

Βγήκε χτες ο Κυριτσόπουλος, ως ο εκπρόσωπος 
του εθνικιστικού φορέα - σωματείου της Ζώνης, να πει 
ότι θα φτιάξουν σωματείο με δικά τους μικρά μεροκά-
ματα και θα δεσμευτούν στους εφοπλιστές ότι δεν θα 
ξανακάνουν απεργία. Δουλεμπορικό γραφείο ετοιμά-
ζουν, όπως αυτό που έχουν φτιάξει στην Εύβοια και 
διαφημίζουν στα σάιτ τους, με 18 ευρώ μεροκάματο.  

Στη Βουλή στήνουν σόου, καταγγέλλοντας τα προ-
νόμια των βουλευτών και την ίδια στιγμή ζητάνε συνε-
χώς νέα προνόμια για βιομηχάνους, εφοπλιστές, το 
μεγάλο κεφάλαιο. Στην πραγματικότητα, χτυπάνε μόνο 
τίποτα κακόμοιρους μετανάστες και όποιον τολμάει να 
σηκώσει κεφάλι κόντρα στα αντιλαϊκά αντεργατικά μέ-
τρα. 

Μπορούμε να παλεύουμε για όλα. Από το πιο μι-
κρό ως το πιο μεγάλο: Για τα κομμένα ρεύματα, τις 
κατασχέσεις, τη πιάτο το φαΐ στο συνάδελφό μας, την 
ψυχαγωγία, τα μέτρα προστασίας των ανέργων, την 
οικονομική τους ενίσχυση, τα βιβλιάρια ασθενείας. Για 
Υγεία - Πρόνοια - Παιδεία. Για να ανοίξουν τα ναυπη-
γεία Σκαραμαγκά, να μην περάσει το λιμάνι στο μεγά-
λο κεφάλαιο. Με ταξική αλληλεγγύη, να μη μείνει κανέ-
νας μόνος του. 

Να αναπτύξουμε αγώνες ανά κλάδο. Αγώνες που 
θα έχουν στόχο να ξεμπερδέψουμε εμείς με αυτούς 
και να καταργήσουμε την εκμετάλλευση. Αυτό απαιτεί 
συνδικάτα μαζικά, ταξικά, δυνατά, στρατηγεία του α-
γώνα. Όχι για μια μάχη, αλλά για έναν πόλεμο με πολ-
λές μάχες, που στο τέλος θα οδηγεί σε μια νίκη, 
έπαθλο της οποία είναι ότι εμείς, οι άνθρωποι του μό-
χθου, οι παραγωγοί του πλούτου όλου, με το μυαλό 
μας και με τον ιδρώτα μας, θα κάνουμε κουμάντο στις 
ζωές μας. 

 

Αποσπάσματα από την ομιλία του προέδρου  

του Συνδικάτου Μετάλλου Πειραιά,  

Σωτήρη Πουλικόγιαννη, στην αντιφασιστική  

συγκέντρωση στο Πέραμα. 

 

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) 
 

Με αυτοκίνητα και μηχανάκια, περισσότεροι από 30 τραμπού-
κοι χρυσαυγίτες βγήκαν από τα γύρω στενά με σιδερολοστούς και 
κοντάρια, στην άκρη των οποίων είχαν προσαρμόσει αιχμηρά α-
ντικείμενα. Πολλοί είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, άλλοι με 
κράνη και άλλοι με μπλούζες. Ορισμένοι από αυτούς, όπως και ο 
επικεφαλής τους, φορούσαν μπλούζες της Χρυσής Αυγής.   

Ο απολογισμός της μαφιόζικης επίθεσης ήταν εννέα τραυ-
ματίες, που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Μεταξύ αυτών ο 
πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Πειραιά, Σωτήρης Πουλι-
κόγιαννης και άλλα μέλη της διοίκησης.  

Ως επικεφαλής της ομάδας των τραμπούκων αναγνωρίστηκε ο 
γνωστός χρυσαυγίτης του Περάματος, Πανταζής. Επίσης αναγνω-
ρίστηκε ο χρυσαυγίτης Καστρινός. Συνολικά  ταυτοποιήθηκαν 6 
χρυσαυγίτες, χωρίς μέχρι σήμερα να συλληφθεί κανένας…! 

Και οι δυο επιθέσεις έγιναν παρουσία αστυνομικών δυνάμεων 
της ομάδας ΔΙΑΣ, στο πέραμα 2 και στην Αμφιάλη 4 μηχανές, που 
παρέμειναν απλοί θεατές...! 

Είναι φανερό ότι η δράση του ΚΚΕ, η επιρροή του ταξικού 
Συνδικάτου Μετάλλου στη Ν/Ζώνη, η   αγωνιστική στάση ενά-
ντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα, ήταν το κίνητρο των 
επιθέσεων από τα μαντρόσκυλα της μεγαλοεργοδοσίας. Λί-
γες βδομάδες πριν, με βίντεο που γύρισαν «εν κρυπτώ» στη 
Ζώνη, είχαν εξαπολύσει ανοιχτά απειλές σε βάρος του ταξι-
κού συνδικάτου και στελεχών του ΠΑΜΕ. 

Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΣΤΗΝΕΙ  

ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ  

Τον φασισμό βαθιά κατάλαβέ τον 

Δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισέ τον 

Απάτη - εκβιασμός - λεηλασία  

ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
 

Μ ε έγγραφο, που το ονομάζει «Μνημόνιο Κατανόησης», 
το Υπουργείο Εργασίας ζήτησε από τα Δ.Σ. των ταμείων 

Προνοίας (ΤΠΑΕΝ και ΤΠΚΠΕΝ) ...να το μελετήσουν, ...να το κα-
τανοήσουν ...και να αποφασίσουν αν επιθυμούν να συμφωνήσουν 
με τους όρους του μνημονίου, «να επιχορηγούνται και μόνο για 
την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τους και 
μέχρι του ύψους των υφιστάμενων κατά την 31/12/2011 υπο-
χρεώσεων αυτών». Δηλαδή, εξασφαλίζει την καταβολή των εφά-
παξ μόνο για όσες αποφάσεις έχουν εκδοθεί μέχρι 31-12-2011  
και από κει και πέρα τίποτε...! 

Σύμφωνα με τις αναλογιστικές μελέτες τις οποίες παρήγγειλε  
διορισμένος από την κυβέρνηση πρόεδρος (κοινός και για το 
ΤΠΑΕΝ και το ΤΠΚΠΕΝ) για να καταστούν βιώσιμα τα Ταμεία 
Πρόνοιας ναυτεργατών πρέπει να αυξηθούν οι εισφορές των εν 
ενεργεία ναυτεργατών μέχρι και 120%...! Όμως, αυτό είναι απάτη, 
γιατί βασίζεται σε αυθαίρετα και στατικά στοιχεία, χωρίς να λαμβά-
νει υπ’ όψη την φθίνουσα δυναμική εσόδων από την ραγδαία μεί-
ωση των απασχολούμενων ναυτεργατών, που προκαλείται εξ 
αιτίας της φιλοεφοπλιστικής πολιτικής. 

Και σε αυτή τους την απάτη σε βάρος των ναυτεργατών κυ-
βέρνηση και εφοπλιστές βρήκαν πρόθυμους τους εκπροσώπους 
του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού, που συμμετέχουν 
στα Δ.Σ. των ΤΠΑΕΝ και ΤΠΚΠΕΝ και ψήφισαν αυξήσεις 41,5% 
στις εισφορές των αξιωματικών και 40% στις εισφορές των κατω-
τέρων πληρωμάτων! 

Εξαίρεση αποτελεί η τοποθέτηση του προέδρου των Μαγεί-
ρων Γιώργου Αντωνόπουλου, ο οποίος απέρριψε τον ασκούμενο 
εκβιασμό και αντιπρότεινε την μοναδική βιώσιμη λύση για τα α-
σφαλιστικά Ταμεία, που βρίσκεται στη ναυτολόγηση ναυτεργατών 
με συγκροτημένα δικαιώματα (ΣΣΕ, κοινωνική ασφάλιση και συν-
δικαλιστικά δικαιώματα) και την επιστροφή των κλεμμένων από 
τους εφοπλιστές και τις κυβερνήσεις. 

Για την χρεοκοπία των ασφαλιστικών Ταμείων ευθύνονται από 
κοινού οι εφοπλιστές και οι κυβερνήσεις, που σε ένα έγκλημα δι-
αρκείας λεηλατούν τα Ταμεία, με τις μειώσεις των συνθέσεων, τη 
μαύρη ανασφάλιστη εργασία, τις εισφοροαπαλλαγές, τις εισφορο-
κλοπές, τις άτοκες καταθέσεις, τον χρηματιστηριακό τζόγο και τα 
θαλασσοδάνεια. 



 

 

Τα σπίτια τα παίρνουν  

ΟΙ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΕΣ 
όχι οι κομμουνιστές... 

 

Ε πί δεκαετίες η αντικομμουνιστική προπαγάνδα 
έσπερνε το φόβο στους εργαζόμενους ότι αν επι-

κρατήσει ο κομμουνισμός θα χάσουν τα σπίτια τους. Και 
ήρθε η ώρα να αποκαλυφθεί και αυτό το φιάσκο. 

Αφού αφαίμαξαν μισθούς και συντάξεις, αφού πέταξαν 
στην ανεργία 1,5 εκατομμύριο και πάνω εργαζόμενους, αφού 
δεν δίστασαν να βλέπουν παιδιά να λιποθυμούν στα σχολεία 
από ασιτία και να αυτοκτονούν άνθρωποι από απελπισία, 
αφού επέδραμαν με διάφορα χαράτσια στα σπίτια του κο-
σμάκη, τώρα στο μάτι των καπιταλιστών μπαίνει η αρπαγή 
της λαϊκής κατοικίας, το σπιτάκι που απέκτησε με μόχθο και 
πόνο και δεν μπορεί να αποπληρώσει τα βαριά χαράτσια, 
την άγρια φορολογία. 

Η περίπτωση μακροχρόνια άνεργου μεταλλεργάτη, που 
κινδύνεψε να χάσει το σπίτι του για οφειλές 1.300 ευρώ προς 
την εφορία, είναι ενδεικτική τόσο για το μέγεθος της αναλγη-
σίας τους όσο και για τη δύναμη της ταξικής αλληλεγγύης 
από τα ταξικά συνδικάτα και τις λαϊκές επιτροπές, που εμπό-
δισαν τον πλειστηριασμό. 

Τώρα η κυβέρνηση προωθεί την άρση της προβλεπόμε-
νης προστασίας για την πρώτη κατοικία από το Γενάρη του 
2014, με άλλοθι ότι το μέτρο αποτελεί και «σύσταση» του 
ΔΝΤ. Οι διαβεβαιώσεις Σαμαρά - Βενιζέλου ότι θα προστα-
τευτούν οι φτωχοί και οι αδύναμοι προσπαθούν να ρίξουν 
στάχτη στα μάτια του λαού,  έχουν τόση αξία όση είχαν και 
αντίστοιχες προηγούμενες, όπως για το χαράτσι στη ΔΕΗ. 

Οι καπιταλιστές, μπροστά στην κρίση που προκάλεσαν, 
δείχνουν το πραγματικό πρόσωπο της εκμετάλλευσης που 
τους τρέφει. Δεν θα πάρουν τα χέρια τους από τις ζωές των 
εργαζομένων και των παιδιών τους αν δεν τους τα κόψουμε.  

Μονόδρομος η ενίσχυση της Λαϊκής Συμμαχίας για να 
γίνει ο λαός πραγματικός νοικοκύρης στον πλούτο που 
παράγει. 

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) 
 

Η φτώχεια, η ανεργία δεν περιγράφονται, βιώνονται  

καθημερινά και μάλιστα με τον πιο δραματικό τρόπο 
 
 

Η ολοκλήρωση της θερινής περιόδου οδηγεί στην ακινητοποίηση 
των περισσότερων ακτοπλοϊκών πλοίων, στην απομόνωση των 
κατοίκων των νησιών. Θα επιδεινωθεί η ήδη εκρηκτική ανεργία, που 
καταγράφεται με 3.851 ναυτεργάτες για τον Αύγουστο με τα πλα-
σματικά στοιχεία του ΓΕΝΕ. Σήμερα οι άνεργοι ναυτεργάτες είναι 
πάνω από 12.000 και επιδοτούνται μόνο 557 με τα ψίχουλα των 235 
ευρώ (άγαμοι) και των 294 ευρώ (έγγαμοι), ενώ η συντριπτική πλει-
οψηφία των ανέργων πάνω από 11.500 δεν παίρνουν ούτε 1 ευρώ, 
δεν έχουν καμία κοινωνικοασφαλιστική προστασία.             

Την ίδια ώρα που οι συνταξιούχοι και οι άνεργοι ναυτεργάτες 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης, με στοιχεία του ναυλομεσιτι-
κού οίκου «GOLDEN DESTINY» που είδαν το φως της δημοσιότη-
τας, το ελληνόκτητο εφοπλιστικό κεφάλαιο στο Α’ εξάμηνο του 2013 
επένδυσε 6,5 δις δολάρια σε 110 ναυπηγήσεις πλοίων, και άλλα 

2,98 δις για αγορά πλοίων από δεύτερο χέρι. 

 

Συνταξιούχοι, ναυτεργάτες, σπουδαστές, 
Απομονώστε τις αντιλήψεις ότι κάποιοι «σωτήρες» θα δώ-

σουν λύση, ένα άλλο πολιτικό μίγμα θα φέρει τη διέξοδο. Οι μεγάλες 
ιστορικές ανατροπές, οι μεγάλες κατακτήσεις των λαών έγιναν όταν 
αυτοί βγήκαν στο προσκήνιο, έβαλαν τη σφραγίδα τους, διεκδίκησαν 
μαζικά και αποφασιστικά τα δικαιώματά τους. 

Σε αυτόν το δρόμο καλούν σήμερα την εργατική τάξη, η ΠΕΣ-
ΝΑΤ, τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία, το Πανεργατικό Αγωνιστικό 
Μέτωπο. Να δώσουμε οργανωμένα τη μάχη για τα άμεσα προβλή-
ματά της εργατική λαϊκής οικογένειας. Η Επιτροπή Άνεργων Ναυτερ-
γατών μαζί άλλες Επιτροπές Ανέργων, τις Επιτροπές Αγώνα, τις 
Λαϊκές Επιτροπές, να πρωτοστατήσουν πιο δυναμικά με ανάπτυξη 
πολύμορφων αγωνιστικών πρωτοβουλιών ενάντια στην πείνα, την 
ανεργία, τις διακοπές ρεύματος – νερού, τα χαράτσια, τους πλειστη-
ριασμούς σπιτιών.   

Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να ανέχονται τους κυβερνητι-
κούς συνδικαλιστές και τα τσιράκια της εργοδοσίας που υπηρετούν 
την ταξική συνεργασία στους σχεδιασμούς της ΕΕ και των κυβερνή-
σεων. Δεν έχουν σχέση με τις ανάγκες της εργατικής οικογένειας, 
αποτελούν ξένο σώμα για το εργατικό κίνημα. Είναι ανάγκη η ενί-
σχυση των δυνάμεων του ΠΑΜΕ σε κάθε χώρο δουλειάς και η κοινή 
δράση με τα άλλα λαϊκά στρώματα. Έτσι θα διαμορφώσουμε τους 
όρους ανασύνταξης του κινήματος, παρεμπόδισης, αλλά και γενικής 
αντεπίθεσης. 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ: 
 

Στα Συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ στις 5 Οκτώβρη 

2013. Στην Αθήνα πλατεία Ομόνοιας, 11 το πρωί.  

Στα Συλλαλητήρια των Συνεργαζόμενων Συνταξι-

ουχικών Οργανώσεων, στις 24 Οκτώβρη 2013.  
 

ΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΑΥΤΑ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ  

ΣΤΑΘΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. 

Να δώσουμε οργανωμένα τη μάχη για τα άμεσα 

προβλήματα της εργατικής λαϊκής οικογένειας  



 

 

Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ  Τ Ρ ΙΜ Η Ν Ο Υ   

► Συνεχίζοντας τη συνεργασία μας 
με τις συνταξιουχικές οργανώσεις 
όλων των Ταμείων συμμετείχαμε σε 
σύσκεψη 27/6 και σε συνάντηση με 
την πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
Υγείας στις 11/7, όπου εκτός των 
γενικών προβλημάτων θέσαμε και 
το ιδιαίτερο πρόβλημα των επιδομά-
των «οίκοι περίθαλψης» από τον 
Οίκο Ναύτου. 
► Στις 3/7 και 9/7 είχαμε παρεμβά-
σεις σε ΝΑΤ, Ταμεία Προνοίας, αρ-
μόδιους υπουργούς, Ναυτιλίας, 
Πρωθυπουργό και πολιτικά κόμμα-
τα, για ζητήματα σχετικά με τα εφά-
παξ και τα επιδόματα «οίκοι περί-
θαλψης» του Οίκου Ναύτου. 
► Στις 7/7 με τα ταξικά ναυτεργατι-
κά σωματεία την επιτροπή ανέργων 
ναυτεργατών και τα ταξικά σωματεία 
της Ν/Ζώνης, συνδιοργανώσαμε στο 
κεντρικό λιμάνι του Πειραιά συναυλί-
α αλληλεγγύης για τους άνεργους 
και απλήρωτους εργατοτεχνίτες και 
ναυτεργάτες. 
► Στα πλαίσια του συντονισμού της 
δράσης μας με τον βηματισμό του 
ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος 
συμμετείχαμε στο συλλαλητήρια του 
ΠΑΜΕ στην Αθήνα για το αντιλαϊκό 
πολυνομοσχέδιο 12/7 και στην α-
περγιακή συγκέντρωση 16/7, παρότι 
η πλειοψηφία της ΠΝΟ δεν έκανε 
δεκτή την πρόταση των ταξικών δυ-
νάμεων της ΝΣΚ για συμμετοχή των 
ναυτεργατών στην απεργία. 
► Στις 17/7 συμμετείχαμε στο συλ-
λαλητήριο συσπειρωμένοι στα 
μπλοκ του ΠΑΜΕ στο ραδιομέγαρο 
της ΕΡΤ εκφράζοντας την αντίθεσή 
μας στο «μαύρο» που έριξε στην 
ΕΡΤ η συγκυβέρνηση. 
► Στις 4/8 διαμαρτυρηθήκαμε στο 
υπουργείο Ναυτιλίας για την εξαίρε-
ση των συνταξιούχων του ΝΑΤ από 
την έκπτωση στα εισιτήρια της ακτο-
πλοΐας. Για το ίδιο θέμα δώσαμε 
συνέντευξη 22/8 στο Ρ/Σ Κανάλι-1 
του Πειραιά με τον Γ.Γ. της Ένωσης. 
► Στις 25/8 ήμασταν παρόντες στην 
εκδήλωση μνήμης για τους σκοτω-
μένους στο μπλόκο της Κοκκινιάς 
από τους ναζί και τους ντόπιους 
συνεργάτες τους δοσίλογους και 
ταγματασφαλίτες. 
► Τιμώντας τους νεκρούς της τάξης 
μας συμμετείχαμε στην εκδήλωση, 
που διοργάνωσε η Γραμματεία Πει-
ραιά του ΠΑΜΕ, 31/8 στο Πασαλιμά-
νι στο μνημείο των δολοφονημένων 
από την αστυνομία εργατών κατά 
την απεργία 23 Αυγούστου 1923. Το 
ιστορικό παρουσίασε με έξοχο τρό-
πο η ερασιτεχνική θεατρική ομάδα 
του Συλλόγου Γυναικών Πειραιά, με 
δρώμενο, απαγγελίες, προβολή 
σλάιντς, ταμπλό με φωτογραφίες της 
εποχής. 

 

► Στις 28/8 όταν λάβαμε ένα πολυ-
σέλιδο Φαξ από τη Χ.Α., που μας 
ενημέρωνε ότι τάχα τους έπιασε ο 
πόνος για την υδρογραφική υπηρε-
σία το επιστρέψαμε αμέσως σαν 
απαράδεκτο τονίζοντας ότι με φασί-
στες δεν συζητάμε. 
► Στις 29 Αυγούστου δώσαμε το 
παρών στην πορεία προς την αμερι-
κάνικη πρεσβεία ενάντια στην σχεδι-
αζόμενη ιμπεριαλιστική επίθεση στη 
Συρία. 
► Στις 4 Σεπτέμβρη συμμετείχαμε 
στην παναττική σύσκεψη του ΠΑΜΕ 
για την οργάνωση της πάλης απένα-
ντι στην αντιλαϊκή επίθεση κυβέρνη-
σης - μονοπωλίων - Ε.Ε. 
► Στις 7 Σεπτέμβρη πάντα στο 
πνεύμα της ταξικής αλληλεγγύης 
πλαισιώσαμε το 3ο πολιτιστικό φε-
στιβάλ ελλήνων και μεταναστών 
εργατών στου Ρέντη. 
► Στις 14 Σεπτέμβρη αντιπροσω-
πεία μας παρευρέθηκε και χαιρέτισε 
τη Γ.Σ. των εργαστηριακών υπαλλή-
λων του ΕΟΠΥΥ, που αγωνίζονται 
ενάντια στην απόφαση κατάργηση 
του ιατρείων του ΕΟΠΥΥ. 
► Εκφράζοντας την ταξική αλληλεγ-
γύη μας σε όποιον κλάδο αγωνίζεται 
ενάντια στην αντιλαϊκή επίθεση που 
σαρώνει τα εργατικά δικαιώματα 
συμμετείχαμε, 15 Σεπτέμβρη,  σε 
συλλαλητήριο στη Λάρυμνα με τους 
εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ ενάντια 
στο ξεπούλημα της εταιρείας που 
αποτελεί περιουσία του λαού μας.  
► Σημαντική δράση η συνδιοργά-
νωση, μαζί με τα ταξικά σωματεία 
και φορείς του Πειραιά, των αντιφα-
σιστικών διαδηλώσεων 17/9 στο 
Πέραμα, 18/9 στο Κερατσίνι, 19/9 
και 21/9 στη Νίκαια,  για τη δολοφο-
νία του αντιφασίστα μουσικού Π. 
Φύσσα και την τραμπούκικη επίθεση 
σε βάρος πρωτοπόρων συνδικαλι-
στών του ΠΑΜΕ και στελεχών του 
ΚΚΕ και της ΚΝΕ στη Ν/Ζώνη Περά-
ματος από φασιστοειδή της Χρυσής 
Αυγής. 
► Συνδιοργανώσαμε σύσκεψη 26/9 
με τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία 
Π Ε Μ Ε Ν  -  Σ Τ Ε Φ Ε Ν Σ Ω Ν  - 
ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΠΡΝ για την 
οργάνωση της  πάλης  των 
ναυτεργατών και των συνταξιούχων 
ενάντια στη συνεχιζόμενη αντιλαϊκή 
σφοδρή επίθεση, που δεχόμαστε 
από τους εφοπλιστές - κυβέρνηση - 
τρόϊκα. 
► Αμέτρητες είναι οι καθημερινές 
δραστηριότητες της διοίκησης κ.ά. 
μελών της Ένωσης, με προσωπική 
επαφή, τηλέφωνα, Φάξ, e-mail, ανα-
κοινώσεις και δελτία τύπου, για τα 
προβλήματα που απασχολούν τους 
συνταξιούχους και κάθε μέρα οξύνο-
νται και πολλαπλασιάζονται. 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

Προς όλα τα μέλη της ΠΕΣ-ΝΑΤ 
 

 

Σ υνάδελφοι, όπως διαβάζετε και στη 
σχετική πρόσκληση, η Ένωσή μας 

έχει μπει ήδη σε διαδικασία αρχαιρεσιών, 
που θα ολοκληρωθεί τέλη Δεκέμβρη 2013 
με την ανάδειξη της νέας Διοίκησης, η ο-
ποία καλείται σε δύσκολους καιρούς να 
κρατήσει το τιμόνι στην αγωνιστική πορεία 
για την υπεράσπιση και διεύρυνση των δι-
καιωμάτων των απόμαχων της θάλασσας 
και των οικογενειών τους. 

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή 
πορεία στο δύσκολο ρόλο κάθε διοίκησης 
είναι η μαζική συμμετοχή των μελών στις 
διαδικασίες λειτουργίας και τη δραστηριό-
τητα του κάθε σωματείου.  

Για τον σκοπό αυτό κάθε μέλος έχει 
καθήκον να φροντίσει για την οικονομική 
του τακτοποίηση και την γνωστοποίηση τυ-
χόν μεταβολών στη διεύθυνση κατοικίας 
του, προκειμένου να έχει δικαίωμα συμμε-
τοχής στις αρχαιρεσίες είτε θέτοντας υπο-
ψηφιότητα είτε ψηφίζοντας. 

Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΙΝΑΙ 15 ΕΥΡΩ  

Για περισσότερες πληροφορίες ή όποιο 
άλλο θέμα σας απασχολεί, όσοι μένετε Α-
θήνα - Πειραιά μπορείτε να περνάτε από τα 
γραφεία της ΠΕΣ-ΝΑΤ και όσοι μένετε 
επαρχία ή έχετε πρόβλημα μετακίνησης 
επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά. 

Για να ειδοποιούμε τα μέλη για συσκέ-
ψεις, εκδηλώσεις, συνελεύσεις η Διοίκηση 
αποστέλλει μηνύματα SMS σε όσα μέλη 
έχουμε στη διάθεσή μας κινητό τηλέφωνο. 
Όσοι δεν λαμβάνετε αυτά τα μηνύματα φρο-
ντίστε να δώσετε το κινητό σας ή να το ε-
παληθεύσετε. 

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

Επειδή γνωρίζουμε ότι κάποιοι συνάδελ-
φοι πραγματικά δεν είναι σε θέση να εξοι-
κονομήσουν το χρηματικό ποσό για τη συν-
δρομή τους, παρακαλούμε να μας το γνωρί-
σουν, χωρίς να ντρέπονται, για να συνεχί-
σουμε την αποστολή του ενημερωτικού δελ-
τίου και των μηνυμάτων.  

Όσοι συνάδελφοι μπορούν, πέρα από τη 
συνδρομή τους, να συνεισφέρουν από το 
υστέρημά τους και κάποια οικονομική ενί-
σχυση, να είναι βέβαιοι ότι κάθε ευρώ που 
μπαίνει στο ταμείο της ΠΕΣ-ΝΑΤ αποτελεί 
και ένα βόλι, που χρησιμοποιείται με υπευ-
θυνότητα για την ενίσχυση του αγώνα της 
Ένωσής μας για το δίκιο των συνταξιού-
χων, της εργατικής τάξης, της λαϊκής οικο-
γένειας. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

Η Διοίκηση της ΠΕΣ-ΝΑΤ 



 

 

ΑΓΡΙΑ ΦΟΡΟΛΗΣΤΕΙΑ  

Μ ε το πολυνομοσχέδιο «σκούπα» που κατατέθηκε 
στη Βουλή, την Τρίτη 9 Ιούλη, η συγκυβέρνηση με 

τη συνεργασία της τρόικας εντείνει τη φορολογική επι-
δρομή ενάντια σε μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπα-

σχολούμενους, τα λαϊκά στρώματα συνολικά.  

Φορολογούν επιδόματα τυφλότητας, ανεργίας, επικίν-
δυνης εργασίας και το ΕΚΑΣ των συνταξιούχων, ενώ την 

ίδια στιγμή μοιράζουν εκατοντάδες δισ. στις τράπεζες. 

ΠΡΩΤΟ: Καταργείται το αφορολόγητο όριο, ακόμα και 
των 5.000 ευρώ και στο εξής θα φορολογούνται από το πρώτο 
ευρώ τα εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων, οι οποίοι 
για τα εισοδήματα του 2013 θα πληρώσουν φόρο: 

 22% για τα πρώτα 25.000 ευρώ 

 32% για το εισόδημα 25.001 - 42.000 ευρώ 

 42% για τα επιπλέον ποσά 

ΔΕΥΤΕΡΟ: Στη θέση του αφορολόγητου εισάγεται συντελε-
στής μείωσης του φόρου, που θα ξεκινά από τα 2.100 ευρώ για 
τα χαμηλά εισοδήματα και μειώνεται όσο αυτά αυξάνονται. 
Έτσι για  12.000 ευρώ που μέχρι πέρσι δεν πλήρωνε φό-
ρο, τώρα θα πληρώσει 540 ευρώ! ενώ ο εφοπλιστής με ετή-
σια έσοδα 1.642.500 ευρώ θα καταβάλει φόρο 12.000 ευρώ...! 

ΤΡΙΤΟ: Καταργείται η έκπτωση φόρου για τα παιδιά, με 
αποτέλεσμα την ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση των νοικοκυ-
ριών που έχουν παιδιά. Και ...όσο περισσότερα παιδιά τόσο 
μεγαλύτερη θα είναι η επιβάρυνση. 

ΤΕΤΑΡΤΟ: Καθιερώνεται φορολογική κλίμακα-
καρμανιόλα για τους αυτοαπασχολούμενους και τους μι-
κρούς ΕΒΕ, οι οποίοι πλέον καλούνται να εργάζονται - αν και 
εφόσον υπάρχει δουλειά - για να πληρώνουν τους υπέρογκους 
φόρους που τους επιβάλλουν. 

ΠΕΜΠΤΟ: Αυξάνεται το ποσοστό της παρακράτησης 

φόρου μισθωτών υπηρεσιών κατά 1,5%. 

ΕΚΤΟ: Καθιερώνει νέα τεκμαρτά εισοδήματα, ως εξής:  

 Ως δαπάνη διαβίωσης για κάθε φορολογούμενο 3.000 

ευρώ. 

 Για ιδιοκατοίκηση κύριας κατοικίας (ενοίκιο ή ιδιόκτητη κα-

τοικία) 40 ευρώ το τ.μ. για τα πρώτα 80 τ.μ., 65 ευρώ για τα 
επόμενα 40 τ.μ. και 110 ευρώ για τα μέχρι και τα 200 τ.μ. 

 Για νοικιασμένη ή ιδιόκτητη δευτερεύουσα (εξοχική) κατοι-

κία ποσά που αντιστοιχούν στο 50% των τεκμηρίων της 
κύριας κατοικίας. 

 Για κατοχή ΙΧ αυτοκινήτου 4.000 ευρώ για ΙΧ μέχρι 1.200 

κ.ε. για ΙΧ μέχρι 2.000 κ.ε. το ποσό αυξάνεται κατά 600 
ευρώ ανά 100 κ.ε. για μεγαλύτερου κυβισμού ΙΧ η επιβά-
ρυνση είναι 900 ευρώ ανά 100 κ.ε.  

 Από πληρωμές ιδιωτικών σχολείων καθώς και σχολείων 

για παιδιά ειδικών αναγκών σύμφωνα με τις αποδείξεις 
που εκδίδονται. 

Η άλλη όψη αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής είναι η επι-
λογή της κυβέρνησης για νέες μειώσεις στη φορολογία 
του κεφαλαίου και των εφοπλιστών, θεσπίζοντας χαμηλό-
τερους συντελεστές και διευρύνοντας τις φορολογικές 

απαλλαγές. 

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

Ν έα εφόδια στον περιορισμό των παροχών 
προς τους ασφαλισμένους του Εθνικού Ορ-

γανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) πα-

ρέχουν οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου. 

Βάζει πλαφόν στις διαγνωστικές εξετάσεις, νοσηλεία 
και φυσικοθεραπείες από ιδιώτες παρόχους στους α-
σφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, που δεν μπορούν να έχουν 
πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα Υγείας, λόγω μη λει-
τουργίας των μονάδων του -όπως τα εργαστήρια του 
πρώην ΙΚΑ- ή γιατί υπάρχουν μεγάλες αναμονές.  

Στο άρθρο 100 προβλέπει ότι οι μηνιαίες δαπάνες 
για εξετάσεις καθορίζονται με υπουργική απόφαση και 
δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 1/12 των εγκεκριμένων 
πιστώσεων του ΕΟΠΥΥ. Σε αντίθετη περίπτωση, το 
«υπερβάλλον ποσό» θα αναζητείται από τους ιδιώτες 
παρόχους ή δημόσια νοσοκομεία και σε τελική ανάλυση 
το λογαριασμό θα πληρώσουν πάλι οι ασφαλισμένοι. 

Καθιερώνονται οι «σφαιρικοί προϋπολογισμοί» σε 
μηνιαία βάση, όπου κριτήριο δεν θα είναι η επιστημονι-
κή εκτίμηση του γιατρού, αλλά το προϋπολογισμένο 
κόστος.  

Σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός 
Υγείας θα προσληφθεί ιδιωτικός ελεγκτικός φορέας 
στον ΕΟΠΥΥ για την «ορθή τιμολόγηση» και την 
«αναγκαία κλινική και ιατρική πρακτική» ακόμα και από 
δημόσια μονάδα Υγείας, όπως κάνουν οι ιδιωτικές α-
σφαλιστικές εταιρείες. 

Το 2014 τα κονδύλια για τις λειτουργικές δαπάνες 
των νοσοκομείων θα μειωθούν κατά 332 εκατ. ευ-

ρώ! 

Συνολικά για την πενταετία 2009 - 2014 η μείωση 

φτάνει τα 1,28 δισ. ευρώ! 

Την ίδια στιγμή, μοιράζουν νέο πακέτο 50 δισ. ευ-
ρ ώ  σ τ ο υ ς  τ ρ α π ε ζ ί τ ε ς  ( γ ι α  τ η ν 
"ανακεφαλαιοποίηση" των τραπεζών, με την ο-

ποία συμφωνεί και ο ΣΥΡΙΖΑ). 

Με τους νέους μειωμένους προϋπολογισμούς, θα 
μεγαλώσουν οι ελλείψεις σε υλικά και φάρμακα. Θα χει-
ροτερέψει η συντήρηση μηχανημάτων και υποδομών, 
με κινδύνους για την ασφάλεια υγειονομικών και ασθε-
νών. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις 
αυξάνονται μόνο τα κονδύλια για τις εργολαβικές εται-
ρείες καθαριότητας, σίτισης και φύλαξης. 

Πολλά νοσοκομεία θα βρεθούν σε αδυναμία να συ-
νεχίσουν τη λειτουργία με τις σημερινές υπάρχουσες 
δομές και θα ανοίξει ο δρόμος για μαζικές συγχωνεύσεις 
- καταργήσεις κλινικών και τμημάτων.  

Ήδη, ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι φέτος 

1.250 υγειονομικοί θα τεθούν σε διαθεσιμότητα. 

Την ίδια ώρα που αυξάνεται η φορολογία των λαϊ-
κών οικογενειών, μειώνεται κατά 60% η φορολογία 
στους μεγαλομετόχους των επιχειρηματικών ομί-

λων. 

Την ίδια ώρα που έκοψαν 1,6 δισ. ευρώ από τους 
μισθούς μας, χαρίζουν 10 δισ. ευρώ στους επιχει-
ρηματικούς ομίλους (ΕΣΠΑ) και 350 εκατ. ευρώ 

στους μεγαλοεργολάβους. 
 

Να πού πάνε τα λεφτά. Ούτε ένα ευρώ από τα δά-
νεια δεν πάει για μισθούς, συντάξεις, φάρμακα. Καταρ-
γούν δικαιώματα, για να γίνουμε φθηνότεροι εργαζόμε-
νοι και να μεγαλώσει η καπιταλιστική κερδοφορία πάνω 
στα συντρίμμια των δικών μας δικαιωμάτων. 


