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Σ α κέηξα πνπ παίξλνληαη, ζην όλνκα ηεο θαπηηαιηζηηθήο 
αλάθακςεο, πιήηηνπλ ην ζύλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ 

ζπληαμηνύρσλ. Βάδνπλ ζε αγσληζηηθή θίλεζε επξύηεξεο ιατθέο 
δπλάκεηο. ε θιάδνπο, όπσο νη λαπηεξγάηεο, έρνπλ γίλεη από ην 
Γελάξε δέθα κέξεο απεξγία. Οη αγξόηεο βξίζθνληαη έλα κήλα      
ζηα κπιόθα. Σν ζπληαμηνπρηθό θίλεκα δίλεη καδηθά ην αγσληζηηθό 
ηνπ παξώλ. 

Μεηά ηε γεληθή απεξγία ζηηο 4 Φιεβάξε, δηακνξθψλνληαη ηψξα    
θαιχηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα θιηκάθσζε ησλ εξγαηηθψλ - ιατθψλ    
αγψλσλ. Σψξα, ην αίηεκα λα απνζπξζεί ην λνκνζρέδην έρεη γίλεη     
θπξίαξρν, εθθξάδεη ηηο δηαζέζεηο ηεο πιεηνςεθίαο απηψλ πνπ         
βξίζθνληαη ζην  δξφκν. 

Σα ηαμηθά ζπλδηθάηα έξημαλ, από ηελ πξώηε ώξα, ην ζύλζεκα       
«λα απνζπξζεί ην αληηαζθαιηζηηθό λνκνζρέδην », φηαλ ε             
ζπλδηθαιηζηηθή πιεηνςεθία ηεο ΓΔΔ έβγαδε αλαθνηλψζεηο, γηα λα       
δηακαξηπξεζεί φηη ε θπβέξλεζε δελ ηελ θάιεζε ζε «θνηλσληθφ          

δηάινγν» θαη φηη ζπδεηάεη κφλν κε ηελ εξγνδνζία, ελψ άιιεο δπλάκεηο 
δεηνχζαλ «βειηηψζεηο» θαη εμαηξέζεηο κε ζπληερληαθή ινγηθή.  

Οη «βειηησηηθέο» πξνηάζεηο ηεο θπβέξλεζεο είλαη ην δφισκα, γηα        
λα μεθηλήζεη ν δηάινγνο, δελ αιιάδνπλ ζε ηίπνηα ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα 
έρεη ε αληηαζθαιηζηηθή κεηαξξχζκηζε, ζε ζπλδπαζκφ κε άιια, παιηά 
θαη λέα αληηιατθά κέηξα.  

ηηο θηλεηνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ ηελ πεξίνδν 2010 - 2012, κε ηνπο 
«αγαλαθηηζκέλνπο» ζηηο πιαηείεο, πνπ αγθαιηάζηεθαλ ζεξκά απφ     
φια ηα αζηηθά θφκκαηα ηεο ηφηε αληηπνιίηεπζεο, απφ ηε Υξπζή Απγή, 
αθφκα θαη απφ νκάδεο πνπ απηναπνθαινχληαη «αληηθαπηηαιηζηηθέο», 
θπξηάξρεζαλ ξερά αληηκλεκνληαθά ζπλζήκαηα θαη ζαλ δηέμνδνο      
πξνβιήζεθε ε θπβεξλεηηθή ελαιιαγή, πνπ ζηε ζπλέρεηα έθεξε ηνλ 
ΤΡΗΕΑ ζηελ θπβέξλεζε, γηα λα ςεθίζεη καδί κε ηε ΝΓ, ην ΠΑΟΚ       
θαη ην Πνηάκη ην 3ν κλεκφλην. 

Με αθνξκή ηε γεληθή απεξγία, 4 Φιεβάξε, αλαδείρηεθε επίζεο       
ε δύλακε πνπ θξύβεη ε θνηλσληθή ζπκκαρία, ε ζπκπόξεπζε       
ηεο εξγαηηθήο ηάμεο κε ηα άιια ιατθά ζηξώκαηα ηνπ ρσξηνύ θαη 
ηεο πόιεο. Γελ αξθεί φκσο ε έθθξαζε ηεο αιιειεγγχεο, ρξεηάδεηαη 
κέζα απφ θάζε κάρε λα βαζαίλεη ν ραξαθηήξαο ηεο ζαλ ιατθή ζπκκα-
ρία, πνπ ζα βάδεη ζην ζηφραζηξν ηνλ πξαγκαηηθφ θνηλφ αληίπαιν:      
Σν θεθάιαην, ηα κνλνπψιηα, ηελ ΔΔ, ηελ εμνπζία ηνπο. 

Σν επφκελν δηάζηεκα, θπβέξλεζε θαη κεγαινεξγνδνζία ζα επηρεηξή-
ζνπλ κε κεγαιχηεξε έληαζε λα ρεηξαγσγήζνπλ θαη λα ελζσκαηψζνπλ 
ηηο ιατθέο αληηδξάζεηο, αμηνπνηψληαο γη' απηφ θάζε κέζν, αθφκα θαη    
ηελ θαηαζηνιή.  

Σαπηφρξνλα, ε θπβέξλεζε αλνίγεη φιε ηελ αηδέληα ησλ αλαηξνπψλ 
πνπ ππεξεηνχλ ην θεθάιαην, φπσο ε αιιαγή πξνο ην ρεηξφηεξν           
ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ λφκνπ, παξαπέξα αλαηξνπέο ζηηο εξγαζηαθέο 
ζρέζεηο, πιήξε απειεπζέξσζε ησλ νκαδηθψλ απνιχζεσλ θ.ά.  

Κακηά ηέηνηα πξνζπάζεηα δελ πξέπεη λα κείλεη αλαπάληεηε.  

Σα ηαμηθά ζσκαηεία πξνεηνηκάδνληαη ήδε γηα λέα 48σξε              
παλειιαδηθή παλεξγαηηθή απεξγία, αλ ε θπβέξλεζε ηνικήζεη  
λα θέξεη ην λνκνζεηηθό έθηξσκα ζηε Βνπιή.  

Σν ζπληαμηνπρηθό θίλεκα κπνξεί λα παίμεη απνθαζηζηηθό ξόιν         
ζε απηή ηε κάρε, ηόζν ζε ζπλεξγαζία κε ην ηαμηθό εξγαηηθό θίλεκα     
όζν θαη κε απηνηειείο θηλεηνπνηήζεηο ησλ πλεξγαδόκελσλ                  
πληαμηνπρηθώλ Οξγαλώζεσλ, όπνπ ζπκκεηέρεη θαη ε ΠΔ-ΝΑΣ. 

Δκείο δελ παξαηηνχκαζηε απφ φ,ηη καο έρνπλ θιέςεη φια απηά          
ηα ρξφληα. Σα δηεθδηθνχκε φια. Γελ ραξίδνπκε ζε θαλέλαλ ηνλ ηδξψηα 
καο. Μπνξνχκε λα δήζνπκε κε αμηνπξέπεηα, απηφ καο ιέλε νη αγψλεο 
ηνπ ιανχ καο θαη νη θαηαθηήζεηο ηνπ. 

Ο εξγαδόκελνο ιαόο δελ έρεη πεη αθόκα ηελ ηειεπηαία ηνπ ιέμε. 
Με νξγαλσκέλν αγώλα κπνξνύκε λα ηνπο ραιάζνπκε ηα            
ζρέδηα. Απηό ζα θξηζεί από ην επίπεδν νξγάλσζεο θαη ηνλ           
πξνζαλαηνιηζκό. Έρνπκε πηα όινη απνθηήζεη κεγάιε πείξα, 
λα ηελ θάλνπκε δύλακε αγώλα θαη αλαηξνπήο.  

ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ  

ΠΕ - ΝΑΣ 
Καινύληαη ΟΛΑ ηα Μέιε ηεο ΠΕΣ-ΝΑΤ λα ζπκκεηά-

ζρνπλ ζηελ εηήζηα Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο Έλσζεο, 
κε ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

1. Απολογιζμόρ Δπάζηρ 2015 - Ππογπαμμαηιζμόρ 2016 
2. Οικονομικόρ Ιζολογιζμόρ 2015 - Πποϋπολογιζμόρ 2016 
3. Έκθεζη Εξελεγκηικήρ Επιηποπήρ για ηο Έηορ 2015 
4. Ψηθοθοπίερ για έγκπιζη ή μη ηων θεμάηων 1, 2, 3. 

Μέξα ζύγθιεζεο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο νξίδεηαη ε   
Τξίηε, 15 Μάξηε 2016, ώξα 10:30 π.κ., ζηελ αίζνπζα ηνπ 2νπ 
νξόθνπ ζην Μέγαξν ηεο ΠΝΟ, Κνινθνηξώλε 132, Πεηξαηά 
θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί ε απαηηνύκελε από ην 
θαηαζηαηηθό απαξηία, ε Γεληθή Σπλέιεπζε ζα επαλαιεθζεί 
ηελ επόκελε Σπίηη 22 Μάπηη 2016, ζηνλ ίδην ρώξν θαη ηελ 
ίδηα ώξα κε ηα ίδηα ζέκαηα, νπόηε θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί 
νπσζδήπνηε αλεμάξηεηα από ηνλ αξηζκό ησλ παξόλησλ κειώλ. 

Για ηην αποθςγή ηαλαιπωπίαρ ηων Μελών επιζημαί-
νοςμε όηι, επειδή ανηικειμενικά είναι αδύναηη η επίηεςξη 
απαπηίαρ καηά ηην ππώηη μέπα ζύγκληζηρ, η Γενική ς-
νέλεςζη θα ππαγμαηοποιηθεί ηην Σπίηη, 22 Μάπηη 2016, 
ώπα 10:30 π.μ., ζηην αίθοςζα ηος 2ος οπόθος ζηο Μέγαπο 
ηηρ ΠΝΟ, Κολοκοηπώνη 132, Πειπαιά. 

Τε Γεληθή Σπλέιεπζε κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ θαη 
ζπληαμηνύρνη λαπηεξγάηεο πνπ δελ είλαη κέιε ηεο ΠΕΣ-ΝΑΤ, 
ελώ δηθαίσκα ιόγνπ θαη ςήθνπ έρνπλ κόλν ηα κέιε πνπ δελ 
νθείινπλ ζπλδξνκέο πέξαλ ηνπ έηνπο 2015.  

Πεηξαηάο, Φιεβάξεο 2016 
Για ηο Δ.. ηηρ ΠΕ-ΝΑΣ 

    Ο Πξόεδξνο                         Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο 
Βξαλάο Γηώξγνο             Χακπνπιίδεο Μηράιεο 

 



 

Μ ε ηηο ςήθνπο ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ–ΑΝΔΛ, 
ΝΓ, ΠΑΟΚ, Πνηακηνχ, Έλσζεο Κεληξψσλ θαη 

ηελ έκκεζε ζηήξημε ηεο λαδηζηηθήο Υξπζήο Απγήο,  
επηθπξψζεθε 29 Γελάξε 2016 απφ ηε Βνπιή ην λνκν-
ζρέδην πνπ ελζσκαηψλεη ζην ειιεληθφ Γίθαην ηελ  
νδεγία ηεο ΔΔ γηα ηελ αγνξά αζθάιηζεο «Solvency II»  
(«Φεξεγγπφηεηα ΗΗ»). 

Σν λνκνζρέδην θαηαςήθηζε 
ην KΚΔ επηζεκαίλνληαο φηη:  
 Δ λ η ά ζ ζ ε η α η  ζ η ε 
«ζπγθξνηεκέλε επέιαζε ηεο 
ΔΔ θαη ησλ θπβεξλήζεψλ ηεο 
ζηα θνηλσληθν-αζθαιηζηηθά 
δηθαηψκαηα».  
 Με ηε «δνκηθή κεηαξξχζκη-
ζε» ζε βάξνο ηεο Κνηλσλη-
θήο Αζθάιηζεο θαη κε άιια 
παξάιιεια κέηξα, πνπ πξνσζεί θαη ε ζεκεξηλή ζπγθπ-
βέξλεζε ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ, δηεπξχλεηαη ην πεδίν δξάζεο 
ησλ αξπαθηηθψλ ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο θαη εληζρχε-
ηαη ν ηξίηνο (ηδησηηθφο) ππιψλαο. 

Σν λνκνζρέδην θαηαςήθηζε θαη ε Υξπζή Απγή, γηαηί, 
φπσο είπε, …«βάδεη ή ζα βάιεη ζχληνκα ηαθφπιαθα ζε 
ειιεληθέο ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο»!  

Γηαθνξεηηθή, φκσο, γλψκε έρνπλ ηα ίδηα ηα  
«θνξάθηα», πνπ κε ηνλ πξφεδξν ηεο Έλσζεο Αζθαιη-
ζηηθψλ Δηαηξεηψλ Διιάδνο, Αι. αξξεγεσξγίνπ, δειψ-
λνπλ φηη ...«ηο 2016 είναι μια τρονιά ποσ ο ρόλος      
ηης ιδιωηικής αζθάλιζης, ζσμπληρωμαηικά προς ηην 
κοινωνική, μεγαλώνει και πρέπει να μεγαλώζει, είηε ηο 
θέλει κανείς είηε δεν ηο θέλει»! 

Μ ε ηηο δξάζεηο ζπληαμηνχρσλ - εξγα-
δφκελσλ ζηηο 8 Γελάξε, κπξνζηά 

ζην Μέγαξν Μαμίκνπ θαη ηε κεγάιε ζπγθέ-
ληξσζε ζην ππνπξγείν Δξγαζίαο, πνπ νξγά-
λσζε ην ΠΑΜΔ θαη κε πνξεία θαηέιεμε θαη 
απηή έμσ απφ ην πξσζππνπξγηθφ γξαθείν, 
δειψζακε φηη επηζηξέθνπκε σο απαξάδεθηε 
ηελ απφ 170 ζειίδεο πξνζπάζεηα ηεο θπβέξ-
λεζεο απνδφκεζεο θαη εμαθάληζεο ηνπ θνη-
λσληθνχ ραξαθηήξα ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηή-
καηνο πνπ κε αγψλεο θαη ζπζίεο έρηηζαλ  
εξγαηηθή ηάμε θαη εξγαδφκελνη. 

Με κηα βάξβαξε  
επίζεζε, κε ρεκηθά - 
γθινπ θαη άιια κέζα, 
κε εληνιή ηεο θπβέξλε-
ζεο νη «ιεβέληεο» ηνπ 
θαηαζηαιηηθνχ κεραλη-
ζκνχ ρηχπεζαλ αλειέ-
εηα ηνπο γέξνληεο θαη 
ηηο γεξφληηζζεο επεηδή έζπαζαλ ην κπιφθν 
λα πξνρσξήζνπλ ζεθψλνληαο ην αλάζηεκά 
ηνπο ζηηο αληηιατθέο-αληηζπληαμηνπρηθέο πνιη-
ηηθέο πνπ ηνπο θαηαδηθάδνπλ ζηε θηψρεηα θαη 
απφ κηα θαηά ηα άιια αξηζηεξή θπβέξλεζε… 

Δίλαη γειαζκέλνη αλ λνκίδνπλ όηη κε  
ηέηνηα κέζα ζα καηαηώζνπλ ηνπο αγώλεο 
καο γηα κηα θαιύηεξε δσή θόληξα ζηηο  
πνιηηηθέο ΔΔ - θπβέξλεζεο - θεθαιαίνπ.      
Ο αγώλαο είλαη θνηλόο εξγαδνκέλσλ -  
ζπληαμηνύρσλ. Οη δξόκνη καο πεξηκέ-
λνπλ, εθεί θξίλεηαη ην δίθην καο!  

 πγθέληξσζε ζηελ πιαηεία Δζληθήο Αληί-

ζηαζεο θαη πνξεία ζην ππνπξγείν  Δξ-

γαζίαο έγηλε 19 Γελάξε απφ ρηιηάδεο ζπληα-

μηνχρνπο πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζην θάιεζκα 

ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο Αγώλα (ΔΑ) 

ησλ πλεξγαδφκελσλ πληαμηνπρηθψλ Οξγα-

λψζεσλ ΙΚΑ - ΔΛΣΑ - ΓΗΜΟΙΟΤ - ΟΔ - OAEE - 

ΝΑΣ - ΟΣΑ - ΠΟΔ/ ΟΑΔΔ. 

ηελ θεθαιή ηεο πνξείαο ην παλφ έγξαθε ην 

ζχλζεκα: 

 

 
 

«Κάησ ηα ρέξηα από ηηο ζπληάμεηο. STOP 
ζηε δηάιπζε ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 

Αμηνπξεπείο θαη δσξεάλ παξνρέο Τγείαο  

θαη  Πξόλνηαο». 

Xαηξεηηζκνχο απεχζπλαλ ν Γηώξγνο 

Βξαλάο πξφεδξνο ηεο ΠΔ-ΝΑΣ θαη ν Σάζνο 

Γεσξγηάδεο απφ ηνπο ζπληαμηνχρνπο ησλ 

ΔΛΣΑ, ελψ ηελ θεληξηθή νκηιία έθαλε 

ν Μαλώιεο Ραιάθεο , γξακκαηέαο ηεο 

Οκνζπνλδίαο  πληαμηνχρσλ ΗΚΑ  

Α κέζσο κεηά ηε ζπλάληεζε κε ηνλ         
ππνπξγφ, κηιψληαο ζηνπο ζπγθεληξσκέ-

λνπο ν Γήκνο Κνπκπνύξεο, πξφεδξνο ηεο 
Οκνζπνλδίαο πληαμηνχρσλ ΗΚΑ, επηζήκαλε 
φηη μεθαζάξηζαλ πσο νη ζπληαμηνχρνη δελ 
είλαη δηαηεζεηκέλνη λα δηαπξαγκαηεπηνχλ 
πφζα ζα ράζνπλ.  

Σνπ κεηέθεξαλ ηελ απαίηεζε ηεο ζπγθέ-
ληξσζεο λα πάξεη πίζσ ε θπβέξλεζε ην αληη-
αζθαιηζηηθφ έθηξσκα πνπ ηζαθίδεη ηα εηζν-
δήκαηά ηνπο,  ελψ δήισζαλ πσο δελ  

λνκηκνπνηνχλ θαλέλα 
απφ ηα αληεξγαηηθά - 
αληηιατθά  κέηξα νχηε 
ησλ πξνεγνχκελσλ 
θπβεξλήζεσλ νχηε ηεο 
ζεκεξηλήο θπβέξλε-
ζεο πνπ ηα ζπλερίδεη 
απαξέγθιηηα. 
    Οη πληαμηνπρηθέο 
Οξγαλψζεηο αλαλέσ-
ζαλ ην αγσληζηηθφ 

ηνπο  ξαληεβνχ ζηα ζπιιαιεηήξηα ηνπ ΠΑΜΔ 
ην άββαην 23 Γελάξε, αιιά θαη ζηελ παλει-
ιαδηθή, παλεξγαηηθή απεξγία ζηηο 4 Φιεβά-
ξε απφ θνηλνχ κε ηελ εξγαηηθή ηάμε, ηνπο 
απηναπαζρνινχκελνπο θαη ηνπο αγξφηεο πνπ 
είλαη ήδε ζην  δξφκν. 

ηε ζπγθέληξσζε ζπκκεηείραλ, επίζεο, ν 
Παλειιήληνο χιινγνο πληαμηνχρσλ πξψελ 
ΓΔΚΟ θαη Σξαπεδψλ, ε Παλειιήληα Έλσζε 
πληαμηνχρσλ Δθπαηδεπηηθψλ θαη ε Πξσην-
βνπιία Απφζηξαησλ.  

Δ θηίλαμε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αζθα-
ιηζκέλσλ ζηα θάξκαθα πξνθχπηεη 

απφ ηε λέα Θεηηθή Λίζηα ηνπ ΔΟΠΤΤ, ε 
νπνία εγθξίζεθε κε Τπνπξγηθή Απφθαζε 
16 Γελάξε. Παξφηη νη ηηκέο νξηζκέλσλ 
θαξκάθσλ πέθηνπλ, ελ ηνχηνηο ε ζπκκε-

ηνρή ησλ αζθαιηζκέλσλ 
απμάλεηαη ζην 30%! 
    Σν ίδην απνηέιεζκα 
ζε βάξνο ησλ αζθαιη-
ζκέλσλ έρεη θαη ε αλα-
θνζηνιφγεζε ησλ δηα-
γλσζηηθώλ εμεηάζεσλ, 
πνπ έγηλε κε Τπνπξγηθή 
Απφθαζε 21 Γεθέκβξε, 
κε ηελ νπνία κεηψλνληαη 
κεζνζηαζκηθά θαηά 43% 

νη ηηκέο 51 εμεηάζεσλ θαη νη ππφινηπεο 9%.  
Γηα ηα έηε 2015 - 2018, ν ΔΟΠΤΤ έρεη 

βάιεη «πιαθφλ» ζηηο παξερφκελεο ππε-
ξεζίεο πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο. Γηα ηηο 
δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, ν πξνυπνινγη-
ζκφο ηνπ ΔΟΠΤΤ είλαη 302 εθαη. επξώ.  

Γηα ελίζρπζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκί-
ισλ ζηελ Τγεία κε ρξήκαηα ησλ αζζελψλ 
αμηνπνηείηαη απφ ηε ζπγθπβέξλεζε θαη ε 
έιιεηςε θξεβαηηψλ Μνλάδσλ Δληαηηθήο 
Θεξαπείαο ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία, κε 
ηνλ ΔΟΠΤΤ λα ζπλάπηεη ζπκθσλία κε    
ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο γηα λα δηαζέζνπλ     
40  επηπιένλ  θιίλεο  ΜΔΘ. 

Π αξάιιεια, ζην λνκνζρέδην ηνπ 
ιεγφκελνπ «παξάιιεινπ πξν-

γξάκκαηνο», ε θπβέξλεζε ζπκπεξηέιαβε 
ηξνπνινγία γηα ηε κεηαθνξά ηεο επζχλεο 
ηεο ρξεκαηνδόηεζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο 
ησλ λνζνθνκείσλ, Ννζειεπηηθψλ Ηδξπκά-
ησλ, Μνλάδσλ Φπρηθήο Τγείαο, Μνλάδσλ 
Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, ζηνπο 
Οξγαληζκνύο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

Παξάιιεια κε ηα κέηξα ζηήξημεο ηεο 
αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο θεξδνθνξίαο 
ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ ζε πεξίνδν 
νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηελ απμαλφκελε 
αλεξγία, δίλεη ζηνπο αλαζθάιηζηνπο «ην 
δηθαίσκα λα πιεξώζνπλ», γηα λα έρνπλ 
θη απηνί ηηο πεληρξέο παξνρέο ηνπ ΔΟΠΤΤ. 

Παξάιιεια κε ηε κείσζε ηεο θξαηηθήο 
ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δεκφζησλ λνζνθν-
κείσλ πνπ νδεγεί ζηηο ηεξάζηηεο ειιείςεηο 
ζε πξνζσπηθφ, εμνπιηζκφ, ζε θιεηζηά 
θξεβάηηα ρεηξνπξγείνπ θαη Μνλάδσλ  
Δληαηηθήο Θεξαπείαο, «πξνζθέξεη» ηε 
δήζελ δηαθάλεηα ζηηο καθξνρξόληεο    
ιίζηεο αλακνλήο γηα ρεηξνπξγείν. 

Παξάιιεια κε ηελ παληειή έιιεηςε 
γηαηξώλ ζηηο απνκαθξπζκέλεο πεξην-
ρέο, ζηα λεζηά θ.ιπ., «επηηξέπεη» ζηνπο 
δήκνπο λα δίλνπλ ζπζζίηην θαη θαλέλα 
«πνπξκπνπάξ» ζηνπο γηαηξνχο, σο δέιε-
αξ γηα λα θαιχςνπλ ηηο πεξηνρέο απηέο. 

 

  

 



 

Ζ  δξάζε ηεο Έλσζήο καο θη απηφ ην 3κελν είρε ζαλ 

επίθεληξν ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ ζπληαμηνχρσλ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζθνδξήο επίζεζεο, πνπ ζπλερίδεηαη 

κε απμαλφκελε έληαζε ζην εηζφδεκά καο, ηελ θνηλσληθή 

αζθάιηζε, Τγεία, Πξφλνηα θ.ά. παξνρέο.  

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πξαγκαηνπνηήζακε ζπζθέςεηο,        

εθδψζακε δειηία Σχπνπ, δηαθηλήζακε αλαθνηλψζεηο,          

θνιιήζακε αθίζεο, ζηείιακε SMS ζε ζπλαδέιθνπο,          

ζπκκεηείρακε ζε δηαδειψζεηο, ζπκβάιιακε ζε απεξγηαθέο 

θηλεηνπνηήζεηο.  

Απφ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο Έλσζήο καο παξνπ-

ζηάδνπκε κηα ζπλνπηηθή εηθφλα κε θαηαγξαθή ησλ γεγνλφ-

ησλ θαηά ελφηεηεο, πνπ βέβαηα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο 

ηφζν ρξνλνινγηθά φζν θαη ζεκαηηθά. 

19 Γελάξε: Με ηηο πλεξγαδφκελεο πληαμηνπρηθέο Οξγα-

λψζεηο παλαηηηθή ζπγθέληξσζε θαη πνξεία ζην ππνπξγείν 

Εξγαζίαο. 

20-21, 27-30 Γελάξε θαη 4-5 Φιεβάξε: Με ηνπο λαπηεξ-

γάηεο ζηνπο θαηαπέιηεο πεξηθξνπξψληαο ηηο απεξγηαθέο  

θηλεηνπνηήζεηο ηνπο. 

8 Γελάξε: Με ην ΠΑΜΕ ζπγθέληξσζε ζηελ Αζήλα θαη     

πνξεία ζην Μέγαξν Μαμίκνπ. 

23 Γελάξε: Με ην ΠΑΜΕ ζπγθέληξσζε ζηελ πιαηεία     

Καξατζθάθε θαη πνξεία ζηνπο δξφκνπο ηνπ Πεηξαηά.  

12 Φιεβάξε: Με ηα εξγαηηθά ηαμηθά ζπλδηθάηα ζηελ       

ππνδνρή ησλ αγξνηψλ απφ ηα κπιφθα ζην χληαγκα.  

13 Φιεβάξε: Με ην ΠΑΜΕ ζπιιαιεηήξην ζπκπαξάζηαζεο 

ζηνπο αγξφηεο κε θαηάιεμε ζηελ πιαηεία πληάγκαηνο. 

11 Φιεβάξε: Με πξφζθιεζε ηαμηθψλ νκνζπνλδηψλ         

ζχζθεςε γηα «πκπεξάζκαηα ηνπ αγψλα ελάληηα ζην      

θηχπεκα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ν ζρεδηαζκφο      

δξάζεο θαη πάιεο». 

12, 14, 18, 25 Γελάξε θαη 10 Φιεβάξε: πζθέςεηο κε ηε 

πληνληζηηθή Επηηξνπή Αγψλα θαη πξσηνβάζκηα ζσκαηεία 

γηα νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφ δξάζεσλ ησλ ζπλεξγαδφκε-

λσλ ζπληαμηνπρηθψλ νξγαλψζεσλ. 

25, 31 Γελάξε θαη 7, 12, 17 Φιεβάξε: Κνπή πξσηνρξν-

ληάηηθεο πίηαο ζε εθδειψζεηο ησλ : ζπληαμηνχρσλ ζηδεξν-

δξνκηθψλ, εζληθήο αληίζηαζεο ΠΕΑΕΑ-ΔΕ παξάξηεκα 

Πεηξαηά, ζπληαμηνχρσλ Εκπφξσλ ΠΟΕ/ΟΑΕΕ, ζπληα-

μηνχρσλ ΘΚΑ Πεηξαηά, κεραληθψλ ΠΕΜΕΝ θαη ζεξκαζην-        

ιαδάδσλ ΣΕΦΕΝΩΝ. 

ΣΟ ΔΕΚΔΙΚΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

ΠΕΜΕΝ-ΣΕΥΕΝΩΝ-ΠΕΕΜΑΓΕΝ-ΠΕ/ΝΑΣ 

 Να απνζπξζεί ην λνκνζρέδην ιαηκεηόκνο γηα ην 
αζθαιηζηηθό. 

 Να κε ςεθηζηεί ην κλεκόλην λαπηηιηαθήο ζπλεξγα-
ζίαο κεηαμύ ειιεληθήο θαη ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο.   

 Ναπηνιόγεζε κε Δ θαη αζθάιηζε ζην ΝΑΣ ζηα 
ππό ειιεληθή ζεκαία θαη ζηα ειιελόθηεηα. 

 Κνηλσληθή Αζθάιηζε γηα όινπο, απνθιεηζηηθά 
δεκόζηα θαη ππνρξεσηηθή. 

 Καηάξγεζε όισλ ησλ αληηαζθαιηζηηθώλ λόκσλ. 
Αύμεζε όισλ ησλ ζπληάμεσλ κε απνθαηάζηαζε ησλ 
απσιεηώλ θύξησλ θαη επηθνπξηθώλ ζπληάμεσλ, ηεο 
13εο θαη 14εο ζύληαμεο. Απνθαηάζηαζε ησλ παξνρώλ 
ζηα επίπεδα ηνπ 2009. 

 Να πιεξώζνπλ ην θξάηνο θαη νη εθνπιηζηέο γηα ηα     
ειιείκκαηα ζην ΝΑΣ - ΚΔΑΝ. Κάιπςε, κε θξαηηθή 
ρξεκαηνδόηεζε, ηνπ ζπλόινπ ησλ απσιεηώλ. 

 Να θαηαξγεζνύλ νη απμήζεηο ησλ εηζθνξώλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ πνπ επηβιήζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα. 
Αύμεζε ησλ εθνπιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαη ηεο θξαηηθήο 
ρξεκαηνδόηεζεο. 

 Δληαίν, θαζνιηθό, απνθιεηζηηθά Γεκόζην θαη      
Γσξεάλ ζύγρξνλν ζύζηεκα Τγείαο – Πξόλνηαο. Να 
ρξεκαηνδνηείηαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά από ην 
θξάηνο.  

 Πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηνπο       
ρώξνπο δνπιεηάο. 

 Σν δηάζηεκα ηεο αλεξγίαο λα αλαγλσξίδεηαη σο 
ζπληάμηκνο ρξόλνο. Να βαξύλνληαη ην θξάηνο θαη νη 
εθνπιηζηέο.       

Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΠΕ-ΝΑΣ 

Πξόεδξνο Βξαλάο Γηώξγνο 

Αληηπξόεδξνο Εαθεηξνύδεο Γεκήηξεο 

Γεληθόο Γξακκαηέαο Υακπνπιίδεο Μηράιεο 

Σακίαο Σζηνπδάθεο Γηάλλεο 

ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.. 

Κεξακόπνπινο Μηράιεο, Φιάθαο Απνζηόιεο, 

Μπέιεζεο Νίθνο, Βαζηιεηάδεο Γηάλλεο,  

Λαγάξαο Γηώξγνο 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.. 

ηαπξίδνπ Γήκεηξα, Μαλέηαο Γεκήηξεο,  

Σζηηζίιηαο Παλαγηώηεο, Μειάο Παλαγηώηεο,  

Αλδξεάδεο Μηράιεο, Παπαζπύξνπ Θόδσξνο,          

Μπεξηέλεο Μαλώιεο, Υαηδεζαξήο Γηώξγνο 

ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΞ. ΕΠ. 

Παπαγεσξγίνπ Απνζηόιεο,  

Παλάγνο Γεκήηξεο, Πνύινο Αιέθνο 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΞ. ΕΠ. 

Γεζύπξεο Γηώξγνο, Καινγεξάο Σζακπίθνο-Νίθνο,         

Μαπξνκαξάο Μάξθνο 

 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 
Εκηίμηζή μαρ είναι όηι είσαμε καλή ζςμμεηοσή, όηι 

ςπάπσει βάθορ ζηοςρ δπαζηήπιοςρ ζςναδέλθοςρ, πος 

ζςμμεηέσοςν ενεπγά ζηην δπάζη ηος ωμαηείος μαρ 

και αςηό θαίνεηαι από ηην ανανέωζη ηος πποεδπείος 

καηά 75%, ηην ζςμμεηοσή ζηο Δ.. ειδικοηήηων πος 

ππιν δεν είσαμε και ηην εκλογή γςναίκαρ ζςναδέλθος, 

ωρ 1ο αναπληπωμαηικό μέλορ ηος Δ..  



 

ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕ  

ΤΝΣΑΞΙΟΤΦΙΚΕ ΟΡΓΑΝΩΕΙ 

ΙΚΑ-ΔΛΣΑ-ΓΗΜΟΙΟΤ-ΟΔ-OAEE-ΠΔ/ΝΑΣ-ΟΣΑ-ΠΟΔ/ΟΑΔΔ   

πλάδειθνη,   
Η ζπγθπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ-ΑΝΕΛ εηνηκάδεηαη λα ζαξψζεη 

φηη έρεη απνκείλεη απφ ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε, κεηά ηηο 
κεγάιεο αληηιατθέο αλαηξνπέο πνπ νη πξνεγνχκελεο θπβεξ-
λήζεηο ζεζκνζέηεζαλ θαη εθάξκνζαλ κε ηα κέηξα ησλ δχν 
πξψησλ κλεκνλίσλ.  

Η θπβέξλεζε ρξεζηκνπνηεί αθξηβψο ηα ίδηα ηξνκνθξαηηθά 
επηρεηξήκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ, φζνλ αθνξά ηελ βησζη-
κφηεηα ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δελ πεξηέρεη     
θακηά αλαθνξά ζηελ δηαρξνληθή ιεζηεία ησλ απνζεκαηηθψλ 
ησλ ηακείσλ, πνπ αλέξρεηαη ζηα 100 δηο επξψ πεξίπνπ.           
Κη αθφκα επηθπξψλεη θαη ζσξαθίδεη κε λφκν ηηο κέρξη ηψξα 
πεξηθνπέο ησλ ζπληάμεσλ θαη ησλ δψξσλ. 

Σν ζρέδην απνηειεί  ηαθφπιαθα ηνπ θνηλσληθνχ ραξαθηή-
ξα ηεο Αζθάιηζεο, αθνχ βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε απφζπξζε 
ηνπ θξάηνπο θαη ησλ εξγνδνηψλ απφ ηελ ρξεκαηνδφηεζε 
ηνπ ζπζηήκαηνο. Γη απηφ έρεη ηε ζηήξημε ηνπ κεγάινπ θεθα-
ιαίνπ θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ΔΝΣ θαη ηεο ΕΕ. 

Μεξηθά απφ ηα θχξηα ζεκεία ηεο θπβεξλεηηθήο πξφηαζεο 
ζηνρεχνπλ ζηα εμήο: 

 ν επαλππνινγηζκφο ησλ ζπληάμεσλ κε βάζε φιν ηνλ     
εξγαζηαθφ βίν θαη ε κείσζε ησλ πνζνζηψλ αλαπιήξσζεο, 
πνπ ζα ζεκάλεη ηελ άκεζε κείσζε ησλ ζπληάμεσλ  

 απηφ ζα ηζρχζεη θαη γηα ηνπο ζεκεξηλνχο ζπληαμηνχρνπο 
απφ ην 2018 θαη κεηά, ηζνπεδψλνληαο ηηο ζεκεξηλέο ζπληά-
μεηο πξνο ηα θάησ. 

 ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ αλαπιήξσζεο πξνζεγγίδεη ην 62% 
γηα 42ρξφληα δνπιεηάο 

 ε θπβέξλεζε εγγπάηαη ηελ θάιπςε κφλν ηεο «εζληθήο» 
ζχληαμεο ησλ 384 επξψ. 

 κπαίλεη ζε εθαξκνγή ε ζηαδηαθή κέρξη ην 2019 θαηάξγεζε 
ηνπ ΕΚΑ, ζθαγηάδνληαη ηα εθ’ άπαμ θαη νη θνηλσληθέο πα-
ξνρέο (έμνδα θεδείαο θ.α.) γηα ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο 
νξίδεηαη ππνρξεσηηθή κεληαία εηζθνξά πνζνζηνχ 20% επί 
ηνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο. 

 ελνπνηνχληαη ηα ηακεία ζε έλα, πνπ θιεξνλνκεί απφ ΘΚΑ, 
ΝΑΣ θαη ΟΑΕΕ έιιεηκκα 2,7 δηζ. επξψ κε πξννπηηθή ηε  
κείσζε ησλ ζπληάμεσλ. 

 ζηηο επηθνπξηθέο επηβάιιεηαη αχμεζε ησλ εηζθνξψλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαηά 0,5% θαη ησλ εξγνδνηψλ θαηά 1% γηα 
ηξία ρξφληα. Όκσο ην πνζφ ηεο ζχληαμεο ζα εμαξηηέηαη θάζε 
θνξά απφ ηα δηαζέζηκα θνλδχιηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
εληαίνπ επηθνπξηθνχ ηακείνπ. 

Η θπβέξλεζε κε ςέκαηα πξνζπαζεί λα πείζεη φηη νη αλα-
ηξνπέο ζα ζψζνπλ ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζα εμαζθα-
ιίζνπλ ηηο ζπληάμεηο ησλ επφκελσλ γελεψλ. Πξνζπαζεί λα 
δεκηνπξγήζεη αληηπαξάζεζε αλάκεζα ζηνπο παιηνχο θαη 
λένπο, θνηλσληθφ απηνκαηηζκφ, δηαίξεη θαη βαζίιεπε.  

Απαηηνύκε ηελ άκεζε απόζπξζε ησλ θπβεξλεηηθώλ        

πξνηάζεσλ. Σα ζρέδηα ηεο θπβέξλεζεο δελ ζα πεξάζνπλ. 

Μηα πξψηε απάληεζε πήξε κε ηε καδηθή ζπγθέληξσζε  
ζηηο 8 Γελάξε ζην Τπνπξγείν Εξγαζίαο θαη ηελ αγσληζηηθή 
παξάζηαζε κπξνζηά ζην Μέγαξν Μαμίκνπ. 

Η ΕΑ πξαγκαηνπνίεζε Παλαηηηθή ζπγθέληξσζε ησλ 
ζπληαμηνχρσλ ζηηο 19 Γελάξε, ζηελ Πι. Εζληθήο Αληίζηαζεο 
ζηηο 10 πκ κε ζχλζεκα: Βγαίλνπκε  όινη ζηνπο δξόκνπο. 

ΜΔ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑ ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΝΑ ΣΟΤ ΣΑΜΑΣΗΟΤΜΔ  

Θα ζπλερίζνπκε λα δηεθδηθνύκε: 
 Αλαθεθαιαηνπνηήζε ησλ απνζεκαηηθώλ ησλ ηακείσλ 

κε όια όζα έρνπλ αθαηξέζεη δηαρξνληθά θξάηνο θαη 
πινπηνθξαηία. 

 Δπαλαθνξά ησλ ζπληάμεσλ ζηα επίπεδα ηνπ 2009, 
ηεο 13εο θαη 14εο ζύληαμεο. 

 Κάησ ηα ρέξηα από ην ΔΚΑ θαη ηηο επηθνπξηθέο. 

 Ζ ππεξάζπηζε ηνπ θνηλσληθνύ ραξαθηήξα ηεο αζθά-
ιηζεο κπαίλεη ζηελ πξώηε γξακκή ηνπ αγώλα καο. 

Γελάξεο 2016 

ΠΕΜΕΝ - ΣΕΥΕΝΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕ/ΝΑΣ 

Πάρτε πίσω το νόμο λαιμητόμο!  

Σ α ηαμηθά ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ - ΣΔΦΔΝΩΝ - ΠΔΔΜΑΓΔΝ 
- ΠΕΣ/ΝΑΤ - οι δσνάμεις τοσ ΠΑΜΕ, ταιρετίζοσν τοσς       

ρηιηάδεο απεξγνύο λαπηεξγάηεο, γεληθόηεξα ηνπο εξγαδόκελνπο 
ζε όιε ηε ρώξα.   

Σν βξνληεξφ κήλπκα ησλ απεξγψλ απφ άθξε ζε άθξε ζε φιε ηε 
ρψξα είλαη: Πάξηε πίζσ ην λόκν ιαηκεηόκν γηα ην αζθαιηζηηθό!      
Ζ απεξγία ζηηο 4 Φιεβάξε είλαη ην πξψην κεγάιν βήκα  ζπληνληζκνχ 
ηεο πάιεο ησλ λαπηεξγαηψλ κε ην εξγαηηθφ - ιατθφ θίλεκα θαη ηελ 
θιηκάθσζε ηνπ αγψλα καο. 

Ζ επηηπρία ηεο γεληθήο απεξγίαο, νη καδηθέο απεξγηαθέο ζπγθεληξψ-
ζεηο ηνπ ΠΑΜΔ, ηα αγσληζηηθά κπιφθα ηεο αγξνηηάο ζε φιε ηε ρψξα, 
δείρλνπλ ην κέγεζνο ηεο δχλακεο πνπ έρεη ε ιατθή ζπκκαρία, γηα       
λα απνηξέςνπκε ην λέν έγθιεκα ζην αζθαιηζηηθφ, γηα ηελ αλαηξνπή 
ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ – ΑΝΔΛ, ηνπ 
«θνπαξηέηνπ» (ΔΔ, ΔΚΣ, ΔΜ, ΓΝΣ) θαη ησλ άιισλ θνκκάησλ ησλ 
εθνπιηζηψλ, ηνπ θεθαιαίνπ, λα βάινπκε κπξνο γηα λέεο δηεθδηθήζεηο.  

Δίλαη κηα ζεκαληηθή λίθε, κεγάιε παξαθαηαζήθε γηα ην εξγαηηθό 
θίλεκα, γηαηί κπνξεί λα αλνίμεη θαηλνύξγηνπο δξόκνπο.  

Σν αζθαιηζηηθφ, ε δηάιπζε ηνπ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ηεο αζθάιη-
ζεο, ηνπ ΝΑΣ θαη ησλ άιισλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ησλ λαπηεξγαηψλ 
είλαη άξξεθηα ζπλδεκέλα κε ηε θαηάξγεζε ησλ .. Δξγαζίαο, ηελ 
αλαηξνπή ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ηε κείσζε ησλ νξγαληθψλ ζπλζέ-
ζεσλ ησλ θαξαβηψλ, ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο δνπιεηάο, ηε θνξνιεζηεί-
α, λέεο δξακαηηθέο πεξηθνπέο ζηνπο κηζζνχο, ζηηο ζπληάμεηο, ζηελ 
Τγεία, ηελ πξφλνηα, ηελ εθπαίδεπζε γηα ην θιάδν καο θαη γεληθφηεξα 
γηα ηελ εξγαηηθή ηάμε θαη ηα ιατθά ζηξψκαηα.      

Ζ πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ λα ζπλδέζεη ηηο 
θηλεηνπνηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ αγξνηψλ θαη ησλ ιατθψλ ζηξσ-
κάησλ κε «ζρέδηα απνζηαζεξνπνίεζεο» δελ απνηειεί πξσηνηππία. 
Αθνινπζεί ηελ ίδηα ηαθηηθή ησλ πξνεγνχκελσλ θπβεξλήζεσλ ΝΓ θαη 
ΠΑΟΚ πνπ επηθαιέζηεθαλ ην ίδην επηρείξεκα γηα λα δηαζπάζνπλ 
ηνπο εξγαδφκελνπο, λα ελεξγνπνηήζνπλ ηνλ «θνηλσληθφ απηνκαηηζκφ»,  
λα ρηππήζνπλ ην εξγαηηθφ θίλεκα. 

Με απχζκελν ζξάζνο ηελ ίδηα ψξα ηα θπβεξλεηηθά ζηειέρε ηνπ  
ΤΡΗΕΑ, αιιά θαη ΑΝΣΑΡΤΑ, ΛΑΔ, εθπξφζσπνη ηνπο ζην εξγαηηθφ 
ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα κε αλαθνηλψζεηο, κε ηηο νπνίεο ραηξεηίδνπλ ηηο 
απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο, ζπθνθαληνχλ, δηαζηξεβιψλνπλ ηηο ζέζεηο 
θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ ηαμηθψλ ζσκαηείσλ ηνπ ΠΑΜΔ, παξεκβαίλνληαο 
ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ην πεξηερφκελν ησλ θηλεηνπνηήζεσλ. Δίλαη 
νη γλσζηέο δπλάκεηο ηνπ ζπκβηβαζκνχ, ηνπ λένπ θαη παιηνχ εξγνδνηη-
θνχ θπβεξλεηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ, απηνί πνπ ρξφληα ζπρλάδνπλ ζηα 
ζαιφληα ησλ θνηλσληθψλ δηαιφγσλ, νη εγεζίεο ζηελ ΓΔΔ, ηελ ΑΓΔΓΤ  
ηελ ΠΝΟ (ΓΑΚΔ – ΠΑΚΔ – ΑΠ). Δίλαη νη δηάθνξεο ζπληζηψζεο ΜΔΣΑ - 

ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ, ηεο δήζελ πξψηεο θνξάο Αξηζηεξά, πνπ καο 
θαινχζαλ λα ππεξαζπίζνπκε ηηο θφθθηλεο γξακκέο ηεο θπβέξλεζεο, 
λα δηαδειψζνπκε καδί κε ηνλ Σζίπξα ζην Μνπζείν θαη ζηελ Κιαπζκψ-
λνο θαη καο εγθαινχζαλ γηα απνκνλσηηζκφ. Οη ζπλδηθαιηζηηθέο παξα-
ηάμεηο, πνπ ζπλεηδεηά επηδηψθνπλ ηε ρεηξαγψγεζε ησλ λαπηεξγαηψλ, 
ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο. 

Η καρεηηθή καδηθή ζπκκεηνρή ησλ λαπηεξγαηώλ θαη γεληθόηεξα 
ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο λενιαίαο ζηα απεξγηαθά ζπιιαιεηήξηα 
ηνπ ΠΑΜΔ, δίλεη απνζηνκσηηθή απάληεζε ζε απηή ηελ επηθίλδπλε 
ηπρνδησθηηθή ηαθηηθή. 

ηε ζπλεδξίαζε ηεο ΔΔ ηεο ΠΝΟ (5/2/2016) ηα ζσκαηεία καο θαηήγ-
γεηιαλ ην ζρέδην λφκνπ πνπ έθεξε ε θπβέξλεζε γηα ηε θχξσζε ζηε 
Βνπιή ηνπ αληηιατθνχ – αληεξγαηηθνχ κλεκνλίνπ λαπηηιηαθήο ζπλεξγα-
ζίαο κεηαμχ ειιεληθήο θαη ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο, πνπ θέξλεη ηε βνχια 
ησλ εθνπιηζηψλ, ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη ηεο ΔΔ γηα ηελ έληαζε ηεο  
εθκεηάιιεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ γεληθφηεξα. 

Σα ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ, ΣΔΦΔΝΩΝ, ΠΔΔΜΑΓΔΝ, ΠΔ/ΝΑΣ, κε ηαμηθή 
αδηαιιαμία απέλαληη ζηνπο εθνπιηζηέο, ην θεθάιαην, ην πνιηηηθφ πξν-
ζσπηθφ ηνπο θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο ζην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα, 
αμηνπνηεί φιεο ηηο κνξθέο πάιεο, θιηκάθσζεο ηνπ αγψλα ησλ λαπηεξ-
γαηψλ, ζέηνληαο σο επηηαθηηθή αλάγθε ηε ζπγθξφηεζε Δπηηξνπψλ 
Αγψλα ζηα θαξάβηα  κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ θιάδσλ. 

Σώξα νη λαπηεξγάηεο λα πάξνπλ ηελ ππόζεζε ζηα ρέξηα ηνπο, 
νξγαλώλνληαο ζπζθέςεηο ζε όια ηα θαξάβηα γηα ηελ θιηκάθσζε 
ηνπ  αγώλα κε ην ηαμηθό εξγαηηθό θίλεκα.   


