
 

Την Τρίτη 3 του Οκτώβρη στην Αθήνα 
10 π.μ., στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Δημαρχείο) 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ - ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΠΕΣ -ΝΑΤ)   

Κολοκοτρώνη 99 (3
ος

 όρ.) - Πειραιάς ΤΚ 18535 - Τηλ/Φαξ: 210 4137271 - email: pesnat.pesnat@gmail.com 

 Θα νικήσουμε μόνο δυναμώνο-
ντας την πάλη μας, τους αγώνες 
μας, τη μαζική δράση.  

 Θα ανατρέψουμε τις                  
αντεργατικές, αντιλαϊκές         
πολιτικές για να ζήσουμε        
καλύτερα σύμφωνα                    
με τον πλούτο που παράγουμε.                

 Δίνουμε τη μάχη οργανωμένοι   
στα σωματεία μας.                        
Πιο δυνατά στους αγώνες.   

Με αυτό το σύνθημα οι Συνεργαζόμε-
νες Συνταξιουχικές Οργανώσεις  πραγ-
ματοποιούν  αγωνιστικές συγκεντρώ-
σεις σε όλες τις περιοχές της χώρας 
μέσα στο πρώτο 10ήμερο του Οκτώ-
βρη, δίνοντας συνέχεια και αγωνιστική 

απάντηση στη λαίλαπα των νέων αντισυ-
νταξιουχικών μέτρων της κυβέρνησης.  

Στην ανακοίνωσή της η ΣΕΑ των    
Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργα-
νώσεων (ΙΚΑ,  ΕΛΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΟΣΕ 
- ΟΑΕΕ - ΠΕΣ/ΝΑΤ - ΠΟΣΕ/ΟΑΕΕ -      
ΠΣ/ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)  αναφέρει  τα  εξής: 

«Η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ  
βάζει σε εφαρμογή τα νέα αντισυνταξιου-
χικά μέτρα του 3ου μνημονίου με άμεσες 
μειώσεις σε κύριες και επικουρικές συντά-
ξεις με την εφαρμογή της προσωπικής 
διαφοράς, παραπέρα αφαίρεση του ΕΚΑΣ, 
των οικογενειακών επιδομάτων. 

Οι περικοπές αυτές έρχονται πάνω στις 
θανατηφόρες περικοπές των προηγούμενων 
χρόνων και υποβαθμίζουν τις συντάξεις μας 
σε προνοιακά βοηθήματα. Ακολουθούν ο 
αυτόματος κόφτης, η φοροληστεία, αλλά    
και νέα αντιλαϊκά - αντεργατικά - αντισυντα-
ξιουχικά μέτρα για τα επόμενα χρόνια. 

Ξεσηκωμός - Οργάνωση - Αγώνας        

να βάλουμε φραγμό στις αντιλαϊκές         

- αντισυνταξιουχικές τους πολιτικές. 

Διεκδικούμε τις συντάξιμες αποδοχές μας, 
τη 13η και 14η σύνταξη, την άμεση απόδοση 
των συντάξεων - εφάπαξ - μερισμάτων,  
ΕΚΑΣ, τα δικαιώματά μας στην Υγεία και  
ό,τι άλλο μας έχει αφαιρεθεί στο ακέραιο, 
γιατί σε όλη μας τη ζωή τα πληρώσαμε και 
δεν τα χρωστάμε σε κανέναν δανειστή. 

Απαιτούμε την κατάργηση όλων των 
αντιασφαλιστικών - αντιλαϊκών - φορομπη-
χτικών νόμων. Ανακεφαλαιοποίηση των 
ασφαλιστικών μας ταμείων. Δεν νομιμοποι-
ούμε στη συνείδησή μας καμία περικοπή. 

Απορρίπτουμε τη φιλολογία της κυβέρ- 
νησης περί ανάπτυξης και σταθερότητας 
ως διεξόδου, γιατί αυτά αποτελούν διέξοδο 

για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων 
που στο δικό τους βωμό θυσιάζονται οι 
συντάξεις μας και το σύνολο των δικαιω-
μάτων της εργατικής τάξης και του λαού. 

Καταγγέλλουμε το απύθμενο θράσος 
της κυβέρνησης ότι μας κάνει χάρη και 
πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι που      
θα μας κόψει  πάνω στις πετσοκομμένες 
συντάξεις μας ακόμη το 18% με την 
"προσωπική  διαφορά". 

Όλοι στο δρόμο του αγώνα, με απο-
φασιστική αδιάκοπη μαζική δράση να 
προασπίσουμε τη ζωή μας, τη ζωή των 
παιδιών μας, της εργατικής - λαϊκής 
οικογένειας. Καμιά ανοχή στα θανατη-
φόρα μέτρα της κυβέρνησης. Ανοίγουμε 
πόλεμο στην αδιαφορία, τον εφησυχασμό, 
την απάθεια, την απογοήτευση, το φόβο. 
Τη θανατηφόρα λογική του δεν γίνεται   
τίποτα, όλοι ίδιοι είναι.» 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 2017 

Καλούνται ΟΛΑ τα Μέλη 
της ΠΕΣ-ΝΑΤ να συμμετά-
σχουν στην Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση Αρχαιρεσιών 2017 
της Ένωσης, με θέμα ημερή-
σιας  διάταξης: 

Εκλογή Εφορευτικής             
Επιτροπής Αρχαιρεσιών 2017 

σύμφωνα με τα άρθρα 12          
και 13 του Καταστατικού. 

Μέρα σύγκλησης της Γενι-
κής Συνέλευσης ορίζεται η 
Τετάρτη 11  Οκτωβρίου 2017, 
ώρα 10:30 π.μ., στην αίθουσα 
συνελεύσεων του 2ου ορόφου 
του Μεγάρου της ΠΝΟ, Κο-
λοκοτρώνη 132 στον Πειραιά 
και σε περίπτωση που δεν    
επιτευχθεί η απαιτούμενη από 
το καταστατικό απαρτία, η 
Γενική Συνέλευση θα επανα-
ληφθεί την επόμενη Τετάρτη 
18 Οκτωβρίου  2017 την ίδια 
ώρα και στον ίδιο χώρο με το 
ίδιο  θέμα. 

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η : 

Επειδή κατά την πρώτη 
μέρα είναι αδύνατο να επι-
τευχθεί η προβλεπόμενη από 
το καταστατικό απαρτία,      
κάνουμε γνωστό στα μέλη     
ότι η Γενική Συνέλευση      
θα διεξαχθεί οπωσδήποτε,         
ανεξάρτητα από τον αριθμό 
των παρόντων, την Τετάρτη 
18 Οκτωβρίου 2017 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 
καταστατικού της Ένωσης, 
έχουν τα μέλη που έχουν πλη-
ρώσει συνδρομές έως και το 
2015. Η οικονομική τακτοποί-
ηση των μελών είναι δυνατόν 
να γίνεται και κατά την προσέ-
λευση των μελών στη Γενική 
Συνέλευση.  

Πειραιάς, Σεπτέμβρης 2017 

Για τη Διοίκηση της ΠΕΣ-ΝΑΤ 

Ο Πρόεδρος Γιώργος Βρανάς 
Ο Γ.Γ. Μιχάλης Χαμπουλίδης 

Αρ. Φύλλου 30  *  Ιούλης - Αύγουστος - Σεπτέμβρης 2017    

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ - ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΣΤΙΣ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ  



 

Αντιλαϊκό το σχέδιο για την  
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

Τ ο σχέδιο της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ για την 
μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

(ΠΦΥ) επιδιώκει να μειωθούν παραπέρα οι κρατικές και ασφα-
λιστικές δαπάνες, για την Υγεία, με αποτέλεσμα να αναγκάζο-
νται σε επιπλέον πληρωμές οι λαϊκές οικογένειες για την κάλυ-
ψη των αναγκών τους σε πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση. 

Για τον σκοπό αυτό διαμορφώνεται ένα συνονθύλευμα μο-
νάδων του εμπορευματοποιημένου δημόσιου και του ιδιωτικού 
επιχειρηματικού τομέα, των αυτοαπασχολουμένων, των ΜΚΟ, 
των «κοινωνικών ιατρείων και φαρμακείων», των Δήμων κ.λπ., 
που η κυβέρνηση το ονομάζει «Δίκτυο ΠΦΥ». 

Το τελευταίο διάστημα, θεσμοθέτησε με διάφορους νόμους 
τη δυνατότητα της Τοπικής και Περιφερειακής Διοίκησης     
να χρηματοδοτεί την ΠΦΥ, οι οποίες σαν «μακρύ χέρι του      
κράτους» θα εφαρμόσουν την ανταποδοτικότητα στις παροχές 
με επιβολή ή αύξηση της τοπικής φορολογίας. 

Ο ι Τοπικές μονάδες Υγείας (ΤοΜΥ) θα απαρτίζονται 
από έναν Γενικό Γιατρό ή Παθολόγο ή Παιδίατρο που 

θα αποτελούν τον οικογενειακό γιατρό στους ενήλικες και τα 
παιδιά. Επίσης, θα υπάρχει ένας νοσηλευτής και ένας διοικη-
τικός υπάλληλος, για 10.000 - 12.000 άτομα και θα εργάζονται 
σε δύο βάρδιες. Άλλες ειδικότητες Γιατρών προβλέπονται μόνο 
στο Κέντρο Υγείας για ορισμένες μέρες της βδομάδας.  

Ο οικογενειακός γιατρός θα      
λειτουργεί σαν «κόφτης» και     
μάλιστα έναντι ποινής -αφού απ' 
αυτό θα κρίνεται η ανανέωση      
της σύμβασής του- ώστε αυτά που       
θα «στοιχίζει» ο ασφαλισμένος     
δεν θα υπερβαίνουν το όριο των 
πετσοκομμένων προϋπολογισμών.  

Παράλληλα τα λεγόμενα θερα-
πευτικά, διαγνωστικά και φαρμα-
κευτικά «πρωτόκολλα» και η        
ηλεκτρονική κάρτα υγείας, θα αξι-
οποιηθούν για περικοπές και περιο-
ρισμό στις ιατρικές και εργαστηρι-
ακές εξετάσεις, στα φάρμακα, στην 
παραμονή για νοσηλεία κ.λπ. 

Σ ε αναπροσαρμογή του «πλαφόν» των 200 επισκέψεων 
ανά μήνα σε συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ για-

τρούς προχωρά η διοίκηση του Οργανισμού. Από 1η Σεπτέμ-
βρη, στο ήδη υπάρχον μηνιαίο «πλαφόν» προστίθεται και ένα 
ημερήσιο «πλαφόν» 20επισκέψεων. Έτσι, οι ασφαλισμένοι 
είναι αναγκασμένοι να ξαναπάνε την επόμενη μέρα ή να περι-
μένουν τον επόμενο μήνα ή να πληρώσουν από την τσέπη τους 
για την επίσκεψη.  

Σαν δικαιολογία επικαλούνται την αντιμετώπιση των «εικο-
νικών επισκέψεων» που εμφάνιζαν ορισμένοι γιατροί προκει-
μένου να εισπράττουν πρόσθετη αμοιβή από τους ασφαλισμέ-
νους, που προφανώς θα μπορούσαν να τις αντιμετωπίσουν με 
άλλους τρόπους. Στην ουσία πρόκειται για ένα ακόμα περιορι-
στικό μέτρο για τη μείωση των κρατικών δαπανών για την Υγεία 
του λαού, που έρχεται να προστεθεί στην ανεπάρκεια ή ακόμα 
και πλήρη έλλειψη συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ γιατρών. 

Ο ι εργαζόμενοι δεν πρέπει να συμβιβαστούν με τις 
μειωμένες απαιτήσεις και υποκατάστατα σε ό,τι 

σχετίζεται με την Υγεία. Να διεκδικήσουν την πλήρη ανά-
πτυξη ενός κρατικού και απολύτως δωρεάν συστήματος 
Υγείας και ΠΦΥ, με γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, με 
υγειονομικούς όλων των κλάδων και σύγχρονο εξοπλισμό 
που να ικανοποιεί όλες τις ανάγκες των λαϊκών οικογενειών 
όλο το 24ωρο, όλες τις μέρες του χρόνου. 

Στη λαιμητόμο νέων περικοπών  
οι ήδη λεηλατημένες συντάξεις 

Μ ε μια προκλητική ανακοίνωση, 18/8, η      
κυβέρνηση ζητά από τους συνταξιούχους   

να είναι και ευχαριστημένοι γιατί η περικοπή της 
«προσωπικής διαφοράς»... θα έχει ως «ανώτατο 
όριο» τις δύο συντάξεις το χρόνο! Υποστηρίζει ότι   
οι νέες περικοπές στις συντάξεις θα είναι... μόνο (!) 
μέχρι 18% και σε αυτές θα περιλαμβάνονται τα        
τυχόν οικογενειακά επιδόματα που λαμβάνουν στις 
συντάξεις τους (επιδόματα συζύγου και τέκνων). 

Όπως και να προσπαθήσουν να την «αμπα-
λάρουν», η ουσία είναι μία: Ο νέος νόμος της κυβέρ-
νησης έρχεται να επιβάλει στις ήδη λεηλατημένες 
συντάξεις νέες περικοπές μέχρι και 18%, αφαιρώ-
ντας σε πάνω από 1 εκατομμύριο συνταξιούχους 
ποσά που φτάνουν μέχρι και πάνω από δύο      
συντάξεις το χρόνο! 

Το πραγματικό ύψος των νέων περικοπών 

Στην πραγματικότητα, μάλιστα, οι νέες περικοπές 
όχι μόνο έρχονται να προστεθούν στις προηγούμε-
νες που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, 
όπως η περικοπή και κατάργηση του ΕΚΑΣ, η      
μείωση των επικουρικών συντάξεων, η επιβολή      
εισφορών και στις επικουρικές για τον κλάδο Υγείας, 
η περικοπή των μερισμάτων στους δημοσίους υπαλ-
λήλους και τόσες άλλες, αλλά επιφέρουν πραγματική 

επιβάρυνση, ακόμα    
μεγαλύτερη απ' αυτήν 
που αρχικά διέδιδε η  
κυβέρνηση πριν την     
ολοκλήρωση της 2ης 
«αξιολόγησης». 
     Συγκεκριμένα, από 
την Έκθεση του ΓΛΚ 
(σελ. 748 - 750), που  
συνόδευε το σχετικό     
νομοσχέδιο, προκύπτει: 
 Μείωση λόγω κατάρ-
γησης ή μείωσης της 
«προσωπικής διαφο-
ράς» στις κύριες συν-
τάξεις 2,262 δισ. ευρώ  
το 2019, 2,358 δισ. το 

2020 και 2,505 δισ. το 2021. 
 Επιπλέον, έχουμε μείωση και στις επικουρικές 
συντάξεις («προσωπική διαφορά») ως εξής: 232 
εκατ. ευρώ το 2019, 225 εκατ. ευρώ το 2020 και       
218 εκατ. ευρώ το 2021. 

Άρα, οι συνολικές απώλειες είναι: 2,494 δισ.     
ευρώ το 2019, 2,583 δισ. το 2020 και 2,723 δισ. το 
2021. Δηλαδή, στην «ωρίμανση» των περικοπών το 
2021, η ετήσια απώλεια των συνταξιούχων θα είναι 
σχεδόν 1 δισ. ευρώ παραπάνω από το ποσό που 
αρχικά διέδιδε η κυβέρνηση... Μόνο από τα συγκε-
κριμένα μέτρα, στην τριετία 2019 - 2021, οι περι-
κοπές σε βάρος των συνταξιούχων ανέρχονται 
στα 7,8 δισ. ευρώ. 

Αυτή είναι η αλήθεια για τις νέες περικοπές στις 
συντάξεις και την πρόσθετη αφαίμαξη των ασφα-
λισμένων, τις οποίες επέβαλλε η κυβέρνηση με το 
κλείσιμο της δεύτερης «αξιολόγησης». Αυτό είναι το 
άγριο σαφάρι σε βάρος τους που θα πρέπει να      
φέρνουν αυτόματα στο νου τους οι συνταξιούχοι και 
οι ασφαλισμένοι κάθε φορά που ακούν τους πανη-
γυρισμούς της κυβέρνησης και των αστικών επιτελεί-
ων για τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα, για       
το πιάσιμο των στόχων των μνημονίων και την 
«ανάκτηση της εμπιστοσύνης» στην εγχώρια        
καπιταλιστική  οικονομία... 



 

 Ιούλης – Σεπτέμβρης: Συνεδριάσεις της Συντονιστικής 
Επιτροπής Αγώνα (ΣΕΑ) των Συνεργαζόμενων Συνταξιου-
χικών Οργανώσεων με κάλεσμα προς τους συνταξιούχους       
να βρίσκονται σε ετοιμότητα, δελτία Τύπου – ανακοινώσεις - 
αφίσες και απόφαση για πανελλαδικές κινητοποιήσεις το       
1ο  δεκαήμερο  του  Οκτώβρη. 
 4 Ιούλη: Καταγγελία με τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία 
για τον ΜΗ προγραμματισμό των παιδικών κατασκηνώσεων 
από τον Οίκο Ναύτου, που προωθήθηκε με ερώτηση προς 
τον υπουργό Ναυτιλίας από τους βουλευτές του ΚΚΕ Δ.      
Μανωλάκου, Χρ. Κατσώτη, Γ. Γκιώκα.  
 13 Ιούλη: Παρόντες με πολυμελή αντιπροσωπεία στην  
απεργία του Συνδικάτου Μετάλλου για τις ΣΣΕ στη Ναυπηγο-
επισκευαστική Ζώνη Πειραιά.  
 13, 15, 27 Ιούλη: Δελτία Τύπου καταγγελίες σε ένδειξη     
συμπαράστασης σε αγωνιζόμενους εργαζόμενους και ενάντια 
στην εργοδοτική τρομοκρατία και κρατική καταστολή στην  
Κοζάνη, απόλυση εργαζομένου στον όμιλο «ΙΑΣΩ» και κατα-
στολή κινητοποίησης στον όμιλο «ΖΟΥΡΑ» στο Μαντούδι.  
 9 Σεπτέμβρη: Με τα ταξικά συνδικάτα Πειραιά συγκέν-
τρωση και πικετοφορία ενάντια σε ότι μας ετοιμάζουν για την 
3η αξιολόγηση.  
 24 Ιούνη: Στα πλαίσια αντιΝΑΤΟοϊκής – αντιπολεμικής 
δράσης συμμετείχαμε σε συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ με πορεία 
στο ΝΑΤΟϊκό στρατηγείο στη Θεσσαλονίκη.  

 8 Αυγούστου: Συγκέντρωση στην Ακρόπολη και πορεία 
στη Βουλή για τα 72 χρόνια από το έγκλημα σε Χιροσίμα – 
Ναγκασάκι που διέπραξαν οι αμερικανοί ιμπεριαλιστές.  
 27 Ιούλη: Σε σεμνή εκδήλωση τιμής και μνήμης στο           
εργοστάσιο της ΕΤΜΑ όπου δολοφονήθηκε η Σωτηρία         
Βασιλακοπούλου.  
 24 Ιούλη: Δελτίο Τύπου καταγγελία όπου εκφράζουμε      
την διεθνιστική μας αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό      
καταδικάζοντας τις βαρβαρότητες του Ισραηλινού κράτους        
- δολοφόνου. 

 11 Σεπτέμβρη: Με τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία δελτίο 
Τύπου καταγγελία για την βύθιση του Δ/Ξπλοιου «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ 
ΙΙ» στη ράδα του Πειραιά με τεράστια ρύπανση που προκά-
λεσε στην περιοχή του Σαρωνικού. 

 18 Σεπτέμβρη: Με τα ταξικά σωματεία του Πειραιά, συμ-
μετείχαμε μαζικά σε συγκέντρωση στο Κερατσίνι, με αφορμή 
τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων από τη δολοφονία του 
Παύλου Φύσσα από τάγμα εφόδου της ναζιστικής Χρυσής 
Αυγής, που έγινε λίγες μέρες μετά την δολοφονική επίθεση 
από τα φασιστοειδή στο Πέραμα σε κομμουνιστές συνδικαλι-
στές από τη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη. 

Δραστηριότητες 3μήνου της ΠΕΣ-ΝΑΤ 

Στις πολιτικές που μαυρίζουν τη ζωή μας       
αντιτάσσουμε την ενότητά μας,                

με οργάνωση και αγώνα. 

Καθήκον όλων και καθενός ξεχωριστά το        
οργανωτικό δυνάμωμα του σωματείου μας,      
η εγγραφή νέων μελών στην ΠΕΣ-ΝΑΤ.             

ΜΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
Συνάδελφοι και συναδέλφισες 
Οι φετινές αρχαιρεσίες του σωματείου μας          

διεξάγονται σε μια κρίσιμη περίοδο, όπου η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, μαζί με την ΕΕ και το ΔΝΤ, 
ετοιμάζεται για την εφαρμογή των νέων αντισυντα-
ξιουχικών μέτρων που πρόσφατα ψήφισε και προ-
βλέπουν νέες μειώσεις στις συντάξεις, αυτόματους 
κόφτες, αύξηση της φορολογίας μέσω της μείωσης 
του αφορολόγητου ποσού, αλλά και την απαγόρευση 
αυξήσεων στις συντάξεις μέχρι το 2023.  
Απέναντι σ’ αυτή την επίθεση του κεφαλαίου οι 

συνταξιούχοι έχουν να αντιτάξουν το δικό τους - 
ταξικό μέτωπο, συσπειρωμένοι στις συνεργαζόμε-
νες συνταξιουχικές οργανώσεις, δίπλα στα ταξικά 
ναυτεργατικά σωματεία και ενισχύοντας τις ταξικές 
γραμμές του ΠΑΜΕ, για την αλλαγή των αρνητικών 
συσχετισμών δυνάμεων και την καταδίκη του εργο-
δοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού, ώστε από 
καλύτερη θέση να οργανώσουν την πάλη για Σ.Σ.Ε., 
κοινωνική ασφάλιση, υγεία, παιδεία, εισόδημα, όλα 
τα  δικαιώματα των εργαζομένων, που θυσιάζονται   
από τις αντιλαϊκές πολιτικές των κυβερνήσεων   
στο βωμό της κερδοφορίας του κεφαλαίου, των  
εφοπλιστών, των βιομηχάνων, των τραπεζιτών. 
Σ’ αυτόν τον δίκαιο αγώνα η διοίκηση της ΠΕΣ-

ΝΑΤ καλεί τους συνταξιούχους ναυτεργάτες να 
συμμετέχουν μαζικά και αποφασιστικά, με αισιοδο-
ξία και πίστη στη δύναμη της εργατικής τάξης.  
Αισιόδοξο σημάδι θα αποτελέσει η καθολική      

συμμετοχή στις αρχαιρεσίες για ανάδειξη της νέας 
διοίκησης της ΠΕΣ-ΝΑΤ, που θα κρατήσει το      
τιμόνι στην ταξική πορεία τα επόμενα δύο χρόνια. 
Στόχος και φιλοδοξία μας είναι να ψηφίσουν όλα 

τα μέλη μας. Για να γίνει, όμως, αυτό και για        
καταστατικούς λόγους δεν πρέπει να οφείλουμε 
συνδρομές πέραν του 2015. Έτσι, καλούμε τα      
μέλη μας να τακτοποιήσουν τις συνδρομές τους.        
Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι οι μοναδικοί πόροι της 
ΠΕΣ-ΝΑΤ  είναι  οι  συνδρομές  των  μελών της. 
Καλούς αγώνες για να έχουμε και καλό χειμώνα. 

Έκθεση Εικαστικών Τεχνών - Φωτογραφίας  

«ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΧΡΩΜΑ + ΣΙΔΕΡΟ 10» 
Από 13 ως 22 Οκτώβρη 2017  

στο εργοστάσιο Καχραμάνογλου στο Κερατσίνι 

Στο 10ήμερο πρόγραμμα της έκθεσης διοργανώνονται     
παράλληλες εκδηλώσεις με συναυλίες, θέατρο, ειδικά        
εικαστικά εργαστήρια για παιδιά. Επίσης, στο χώρο          

προγραμματίζονται συζητήσεις για το Προσφυγικό, τον    
πόλεμο, την αλληλεγγύη, την Τέχνη και τον Πολιτισμό. 

Ώρες λειτουργίας  

καθημερινά 12 μ. - 9 μ.μ. 

ΕΙΣΟΔΟΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Πολεμάμε με τα δικά μας όπλα!            
Την Τέχνη... 

«Οι αγώνες είναι η τέχνη του λαού         
και η τέχνη όπλο του» 

Την έκθεση διοργανώνουν:  

 Κίνηση Εικαστικών Καλλιτεχνών «Πέρα(σ)μα»  
 Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής  
 Φοιτητικός Σύλλογος Σχολής Καλών Τεχνών 
 Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Πειραιά  
 Λαϊκή Επιτροπή Κερατσινίου - Δραπετσώνας 

*** 
Στην Έκθεση θα συμμετάσχει με νέο πίνακά του και 

ο παλαίμαχος ναυτεργάτης (Α’ Μηχ.) Στέλιος Θεολογίτης.  



 

«Τ ο ναυάγιο του Δ/Ξπλοιου «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ» της εται-
ρείας Agia Zoni II Naftiki Etairia, που έγινε στις 

10/9/2017 στην περιοχή της νήσου Αταλάντης (αγκυροβόλιο      
Πειραιά), προκαλεί αναπάντητα ερωτήματα, για την κατάσταση 
που επικρατεί μέσα στα πλοία, τους ελέγχους από τις υπηρεσίες 
του υπουργείου Ναυτιλίας και τις συνθήκες εργασίας» τονίζουν σε 
δελτίο Τύπου τα ταξικά σωματεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - 
ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΣ/ΝΑΤ και προσθέτουν:  

«Οι συνέπειες και από αυτό το ναυάγιο είναι τραγικές με την 
εκτεταμένη ρύπανση που προκαλείται. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -      
ΑΝΕΛ, υπουργείο ναυτιλίας, με τους εφοπλιστές συνεχίζουν     
την πολιτική των προκατόχων τους, όλα υποτάσσονται στην κερ-
δοφορία του κεφαλαίου, περιφρονώντας επιδεικτικά τους κανόνες 
ασφαλείας κα αξιοπλοΐας των πλοίων.  

Καλούμε την κυβέρνηση να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα 
για την αντιμετώπιση της ρύπανσης και της προστασίας του 
περιβάλλοντος.» 

Τ ο υπουργείο Ναυτιλίας ακόμα δεν είχε δώσει καμία        
εξήγηση πάνω στα ερωτήματα που έχει προκαλέσει το 

ναυά-γιο, όπως γιατί ήταν σε ισχύ πιστοποιητικά αξιοπλοΐας σε 
ένα  τέτοιο καράβι, για τις εργασιακές συνθήκες που επικρατούσαν 
στο πλοίο, αν η οργανική του σύνθεση επαρκούσε για να καλύψει 
τις ανάγκες του πλοίου κ.ά. Ακόμα, γιατί χρειάστηκαν κοντά       
12 ώρες από την ώρα του ναυαγίου για να εκδώσει επίσημη      
ανακοίνωση. 

Το πλοίο, με έτος κατασκευής το 1972, δεν ήταν μόνο           
υπερήλικο, αλλά αποδείχτηκε και επικίνδυνο για την ασφάλεια     
της ναυσιπλοΐας. Σύμφωνα με συγκεκριμένες καταγγελίες, το      
μηχανοστάσιο  ήταν  «ρημάδι». 

Αποδεικνύεται και από αυτό το ναυάγιο πως το κίνητρο του 
κέρδους δεν μπορεί να συμβαδίσει με την προστασία της ζωής και 
της υγείας των εργαζόμενων, την προστασία του περιβάλλοντος. 
Γι’ αυτό και το εργατικό λαϊκό κίνημα πρέπει να συγκρουστεί       
με τις επιδιώξεις του κεφαλαίου και των αστικών κυβερνήσεων     
για παραχώρηση της εξόρυξης των εγχώριων υδρογονανθράκων     
σε  πολυεθνικούς  μονοπωλιακούς  ομίλους.  

Οι εργαζόμενοι και ο λαός της περιοχής να απαιτήσουν από την 
κυβέρνηση να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για την άμεση αντιμε-
τώπιση της ρύπανσης. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία να αναλάβει το 
κόστος, έτσι ώστε να μη μετακυλιστεί  στο λαό.  

Α ίτημα για συζήτηση προ ημερήσιας διάταξης στο Περιφε-
ρειακό Συμβούλιο Αττικής σχετικά με το ναυάγιο του  

δεξαμενόπλοιου κατέθεσαν οι σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρω-
σης», καλώντας τη διοίκηση της Περιφέρειας να παρέμβει προς 
την κυβέρνηση, απαιτώντας να παρθούν, έστω και καθυστερημένα, 
όλα τα αναγκαία μέτρα. 

«Το ναυάγιο στη Σαλαμίνα, με την τεράστια καταστροφή που 
προκάλεσε στο περιβάλλον και το λαό της Αττικής, είναι ο καθρέ-
φτης της ανάπτυξής τους. Από τη μία διαχρονικές κυβερνητικές 
κορώνες για τον Πειραιά, ως "πύλη εισόδου" και "παγκόσμιο  κόμβο" 
και από την άλλη υπέργηρα πλοία, επιπλέοντα φέρετρα για τους 
εργαζόμενους, κατεστραμμένοι επαγγελματίες και ανυπαρξία στοι-
χειωδών κρατικών υποδομών για την προστασία της Υγείας και 
του Περιβάλλοντος. Η κυβέρνηση και οι εφοπλιστές έχουν εγκλη-
ματικές ευθύνες κι αυτό το έγκλημα δεν πρέπει να μείνει ατιμώ-
ρητο», δήλωσε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. 

Τραγικές οι συνέπειες από την εκτεταμένη             
ρύπανση που προκαλεί η βύθιση του                  

Δ/Ξ «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ» στη ράδα του Πειραιά 

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  

δεν δίνονται από τα δικαστήρια  
αλλά με τον οργανωμένο αγώνα 

Τ ο τελευταίο διάστημα γινόμαστε μάρτυ-
ρες μιας πρωτοφανούς αποπροσανατο-

λιστικής εκστρατείας σε βάρος των συνταξιού-
χων με πρωταγωνιστές κάποιο δίκτυο συντα-
ξιούχων, που με τη συνδρομή ορισμένων ΜΜΕ, 
έχει αναχθεί σε ντίλερ μεγαλοδικηγορικών γρα-
φείων. Με την καθημερινή προβολή τους καλλι-
εργούν τη λογική της προσφυγής των συνταξιού-
χων στα δικαστήρια για να δικαιωθούν σε ό,τι 
τους έχει αφαιρεθεί απαλλάσσοντας τις προη-
γούμενες κυβερνήσεις και τη σημερινή από τις 
πολιτικές τους ευθύνες για τις περικοπές. 

Κρύβουν ότι ορισμένες θετικές από-
φάσεις τις δικαιοσύνης καταργήθηκαν με    
νόμους, αλλά και αποφάσεις της οι οποίες 
είναι άκρα αντεργατικές, τόσο των Ελληνι-
κών αλλά και Ευρωπαϊκών δικαστηρίων. 

Είναι γνωστό ότι η ΣΕΑ το θέμα της παρα-
κράτησης του ποσοστού για την υγεία το έχει 
θέσει από την αρχή των μειώσεων των συντά-
ξεών μας σε όλους τους υπουργούς και τους 
πρωθυπουργούς κ.κ. Αντ. Σαμαρά, Αλ. Τσίπρα 
για την κατάργηση της παρακράτησης στο αρχι-
κό ποσό της σύνταξης, αλλά και συνολικά την 
κατάργηση των κρατήσεων για την υγεία στους 
συνταξιούχους γιατί τα χρήματα τα έχουν πλη-
ρώσει σε όλο τον εργασιακό τους βίο. 

Αυτό το διάστημα το δίκτυο παρουσιάζε-
ται λες και ανακάλυψε την Ακρόπολη κάνο-
ντας εκστρατεία ξανά για δίκες και δικαστή-
ρια για τις παράνομες κρατήσεις προς τον 
ΕΟΠΥΥ. 

Οι συνταξιούχοι του ΝΑΤ έχουν πικρή     
εμπειρία από τέτοιες τακτικές, που εκδηλώ-
θηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και 
τροφοδότησαν με αρκετό ζεστό χρήμα μεγάλα 
δικηγορικά γραφεία.  

Η ΠΕΣ-ΝΑΤ και η ΣΕΑ καλεί τους συντα-
ξιούχους να μην τρέχουν στους δικηγόρους 
και τα νομικά γραφεία. Οποιαδήποτε ενέρ-
γεια χρειάζεται να γίνεται οργανωμένα και 
σε συνεργασία με τις συνδικαλιστικές μας 
οργανώσεις. 

Λύσεις στα προβλήματα που έχουν δημι-
ουργήσει οι αντισυνταξιουχικές αντιλαϊκές 
πολιτικές των κυβερνήσεων δεν μπορούν 
να δώσουν τα δικαστήρια αλλά ο οργανω-
μένος αγώνας συνταξιούχων, εργαζομένων 
και  του  λαού. 

Όλοι στα σωματεία - Όλοι στον αγώνα.  
Μπορούμε να τους σταματήσουμε. 


