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ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ  

Βρισκόμαστε για μια ακόμα φορά 
στους δρόμους του αγώνα και διεκ-
δικούμε τα δικαιώματά μας, που τα 
έχουν τσακίσει οι πολιτικές που εφαρ-
μόζονται με βάση τις εντολές της ΕΕ 
και των μεγάλων επιχειρηματικών         

ομίλων.  

Οι κυβερνήσεις αλλάζουν, τα προ-
βλήματα μένουν, η ζωή μας χειροτε-
ρεύει παντού και από την υποβάθμιση  

παροχών Υγείας. 

Απορρίπτουμε τα ψεύτικα διλήμμα-
τα, τον φόβο και τις ψεύτικες ελπίδες, 

προσφιλή τακτική των κυβερνήσεων. 

Δεν είμαστε επαίτες και δεν δεχόμα-
στε να ζήσουμε με τα ψίχουλα, που  

τάζουν στον λαό. 

Απαιτούμε τώρα την άμεση  

καταβολή του Δώρου Πάσχα.  

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ 

 Να καταργηθούν τώρα όλοι οι αντερ-
γατικοί αντιασφαλιστικοί φορομπηχτι-

κοί νόμοι. 

 Να αποκατασταθούν όλα μας τα          
δικαιώματα, που έχουν σφαγιασθεί,         
μισθολογικά, ιατροφαρμακευτικά,          

κοινωνικά. 

 Αποκατάσταση όλων των περικοπών 

στις συντάξεις μας. 

 Αποκλειστικά Δημόσια Δωρεάν Υγεία 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

 Δεν δεχόμαστε τον διαχωρισμό των      

συνταξιούχων σε ρετιρέ και υπόγεια. 

 Απαιτούμε την καταβολή της 13ης και 
14ης σύνταξης για όλους, γιατί τις 
έχουμε πληρώσει μια ζωή με αίμα και 

κρατήσεις. 

ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΠΟΡΕΙΑ 

ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Συνεργαζόμενες  

Συνταξιουχικές Οργανώσεις 

ΙΚΑ - ΕΛΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΟΣΕ -  

OAEE - ΠΕΣ/ΝΑΤ - ΟΤΑ - ΠΟΣΕ/ΟΑΕΕ 

Δ εν χρειάσθηκε και πολύς χρόνος για να διαπιστώσουμε ότι η αλλαγή 
κυβέρνησης δεν έφερε και αλλαγή στην αντιλαϊκή πολιτική, που, ιδιαί-

τερα τα τελευταία έξη χρόνια, με πρόσχημα την κρίση, τσακίζει τα δικαιώματα 
της εργατικής τάξης, όλων των εργαζομένων μαζί και των συνταξιούχων. 

Σήμερα όλοι βλέπουμε ότι τα μνημόνια και οι εφαρμοστικοί νόμοι  είναι εδώ 
και συνεχίζουν να τσακίζουν τη ζωή μας. Η νέα Συμφωνία, που πρόσφατα 
υπέγραψε η συγκυβέρνηση ΣΎΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ με την ΕΕ, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, 
τους «θεσμούς» όπως λέει την τρόικα, αποτελεί στην ουσία επέκταση των μνη-
μονίων και των δεσμεύσεων για συνέχιση της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής.       
Οι δύο πρώτοι νόμοι της «αντιμνημονιακής» κυβέρνησης για τις 
«ληξιπρόθεσμες οφειλές» και την «ανθρωπιστική κρίση» ψηφίστηκαν μετά 
χαράς και από τις «μνημονιακές» πολιτικές  δυνάμεις.  

Σήμερα ακόμα κι όσοι 
πίστεψαν στις προεκλογικές 
εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ, δια-
πιστώνουν ότι και αυτά τα 
λίγα ψίχουλα, που με το ένα 
χέρι πετάνε στα πιο εξαθλι-
ωμένα τμήματα, τα παίρ-
νουν με το άλλο χέρι από 
τους λιγότερο φτωχούς, 
που είναι η μεγάλη πλειο-
ψηφία των συνταξιούχων, 
των εργαζομένων, ενώ ταυτόχρονα μπουκώνουν τους τραπεζίτες, τους βιο-
μηχάνους, τους εφοπλιστές με φτηνό, ευέλικτο, ανασφάλιστο εργατικό 
δυναμικό, που είναι τα παιδιά μας. 

Σκέψεις και θέσεις που ακούγονται για ορθολογισμό των εξόδων, για συγ-
χώνευση των ασφαλιστικών ταμείων, είναι τροχιοδεικτικές βολές, που προετοι-
μάζουν τη νέα επίθεση στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα, για νέες μειώσεις 
κύριων και επικουρικών συντάξεων.  

Η πρόσφατη νομοθετική διάταξη για την υποχρεωτική μετατροπή σε κυβερ-
νητικά ρέπος των λιγοστών αποθεματικών, που έχουν απομείνει στα ασφαλι-
στικά Ταμεία μετά το κούρεμα και τον χρηματιστηριακό τζόγο, για την αποπλη-
ρωμή του χρέους από τον δανεισμό, που πήγε στα ταμεία των τραπεζιτών, των 
βιομηχάνων, των εφοπλιστών, εντάσσεται στο σχέδιο λεηλασίας των ασφαλι-
στικών Ταμείων, που συνεχίζεται και με το ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας 
που διαθέτουν.  

Οι συνταξιούχοι οι εργαζόμενοι έχουν πληρώσει και πληρώνουν τα πάντα: 
συντάξεις, φάρμακα, παροχές κοινωνικής ασφάλισης. Η πολύχρονη πείρα μας 
δεν μας αφήνει να εγκλωβιζόμαστε σε ψευτοδιλήμματα. Η ταξική μας συνείδη-
ση δεν μας επιτρέπει να συντασσόμαστε κάτω από ξένες σημαίες. Όλος ο 
πλούτος που έχουν οι εφοπλιστές, οι βιομήχανοι, οι  τραπεζίτες είναι δικός μας 
και μας ανήκει. 

  Δεν τους χρωστάμε τίποτε. Δεν χρωστάμε σε κανέναν.  

  Απαιτούμε την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας.  

  Καμιά συναίνεση - Καμιά αυταπάτη - Ρήξη και ανατροπή. 

Πάρτε μέρος ΟΛΟΙ στην  

παναττική πανσυνταξιουχική 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ  

στην πλατεία Εθν. Αντίστασης  

Τετάρτη, 1 Απρίλη, 10:00 π.μ. 

Χρόνος Ίδρυσης 1979 
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Συνάδελφοι – Συναδέλφισες 
Έχοντας ξεκάθαρο το μέγεθος, 

το εύρος και την διάρκεια της επί-
θεσης που δεχόμαστε εργαζόμενοι 
και συνταξιούχοι αλλά και την σύν-
δεση των προβλημάτων, που δη-
μιουργούνται από την συνεχιζόμε-
νη αντεργατική αντιλαϊκή πολιτική,   
συνεχίσαμε τη συμμετοχή μας 
στην Συντονιστική Επιτροπή Αγώ-
να των συνταξιουχικών οργανώ-
σεων όλων των ασφαλιστικών 
Ταμείων, που συσπειρώνει την 
συντριπτική πλειοψηφία συντα-
ξιούχων.  

Συγκεκριμένα στο συντονιστικό 
αυτό συμμετέχουν οι μεγαλύτερες 
ομοσπονδίες συνταξιουχικών σωμα-
τείων, ΙΚΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΟΑΕΕ, 
αλλά και πανελλαδικά κλαδικά       
σωματεία όπως των ΕΛΤΑ - εμπό-
ρων - σιδηροδρομικών - τοπικής διοί-
κησης - πρώην ΔΕΚΟ-τραπεζών. 

Ταυτόχρονα συνεχίσαμε την συ-
μπόρευσή μας με τα ταξικά ναυτερ-
γατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ - ΜΑΓΕΙΡΩΝ - ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ, 
που συσπειρώνονται στο Πανεργατι-
κό Αγωνιστικό Μέτωπο, το ΠΑΜΕ. 

Με βάση τα παραπάνω: 

 Συμμετείχαμε ενεργά σε όλες τις 
κινητοποιήσεις της εργατικής         
τάξης της χώρας μας.  

 Πήραμε μέρος σε οργανωτικές συ-
σκέψεις για την καλύτερη οργάνωση 
των αγώνων. 

 Κάναμε παραστάσεις σε διοικήσεις 
του Οίκου Ναύτου, ΕΟΠΥΥ, ΓΕΝΕ, 
ΝΑΤ και στα υπουργεία υγείας, εργα-
σίας και οικονομικών. 

 Συμμετείχαμε στην περιφρούρηση 
του κτηρίου του Οίκου Ναύτου προ-
κειμένου να μην αλλάξει η χρήση του 
κτιρίου. 

 Συνδιοργανώσαμε και συμμετείχαμε 
σε πολλές συγκεντρώσεις συνταξιού-

χων, διαμαρτυρόμενοι και διεκδικώ-
ντας να παρθούν πίσω τα μέτρα για 
τη μείωση των συντάξεων και την 
βελτίωση της παρεχόμενης υγείας. 

 Με συγκέντρωση ολονύχτια έξω 
από το υπουργείο οικονομικών διεκ-
δικήσαμε να δοθούν ξανά πίσω η 13

η
 

και 14
η
 σύνταξη. 

 Πήγαμε ακόμα και στο μέγαρο   
Μαξίμου, όπου συναντήσαμε τον 
Πρωθυπουργό διεκδικώντας λύση 
στα προβλήματα που οι ίδιο ι         
δημιούργησαν. 

 Συμμετείχαμε ενεργά στην περι-
φρούρηση των απεργιακών αγώ-
νων των συναδέλφων μας ναυτεργα-
τών, για την απόκρουση της εφοπλι-
στικής τρομοκρατίας και κρατικής 
καταστολής, διεκδικώντας μαζί λύσεις 
στα προβλήματα που μας απασχο-
λούν σαν συνταξιούχους. 

Ιδιαίτερα επιμείναμε στο πρό-

βλημα του επιδόματος «Οίκοι        

Περίθαλψης» των αναπήρων ναυ-

τεργατών και πετύχαμε την εξομοί-

ωσή τους με τους ασφαλισμένους 

στα υπόλοιπα Ταμεία, ρύθμιση 

που αποτελεί το μόνο θετικό ψήγ-

μα στον εκτρωματικό Ν.4256/2014, 

άρθρο 24. 

Ανάλογη επιτυχία είχαμε και σε 
ότι αφορά τη συνταξιοδότηση 
«λόγω ατυχήματος» ναυτεργατών 
που έχουν καταστεί ανίκανοι για 
εργασία λόγω βεβαιωμένης επαγ-
γελματικής ασθένειας, αιτία που 
ενώ ισχύει για τους εργαζόμενους 
στη στεριά εν τούτοις δεν αναγνω-
ριζόταν από το ΝΑΤ. 

Παράλληλα σημαντική ήταν η     
παρουσία μας σε γενικότερες λαϊκές 
κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις:  

 Δώσαμε το παρών σε συγκεντρώ-
σεις διαμαρτυρίας για την επιθετι-
κότητα των ιμπεριαλιστών στην 
ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου 
απαιτώντας να μην εμπλακεί η χώρα 
μας σε αυτούς τους σχεδιασμούς κα-
θώς και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό 
των μονοπωλίων που φέρουν δεινά 
και συμφορές στους εργαζόμενους και 

τα λαϊκά στρώματα 
όλων των χωρών. 

 Εκδηλώσεις για την 1
η
 

Μάη με συμμετοχή στην 
πορεία και κατάθεση 
στεφάνου στο μνημείο 
των δολοφονηθέντων 
εργατών το 1923 κατά 
την διάρκεια απεργίας 
για το μεροκάματο,  
όπου πρωταρχικό ρόλο 
είχαν οι ναυτεργάτες. 

 Καταθέσαμε στεφάνι 
και συμμετείχαμε στην πορεία στην 
επέτειο του Πολυτεχνείου, που γίνεται 
κάθε χρόνο για να μην ξεχνάμε οι πα-
λαιότεροι και να γνωρίζουν οι νεότε-
ροι, ότι τα συνθήματα «Ψωμί - Παιδεία 
-  Ελευθερία» και «Έξω αι ΗΠΑ – Έξω 
το ΝΑΤΟ» παραμένουν μέχρι σήμερα 
επίκαιρα και ανεκπλήρωτα. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2014   

Στο βήμα ο Πρόεδρος της ΠΕΣ-ΝΑΤ Γ. Βρανάς και καθήμενοι το  
Προεδρείο  της Γ.Σ. Γ. Λέκκας, Π. Τσουτσούλης, Δ. Καραλιώκης 

 

Σ ε ηλικία 95 χρόνων 

έφυγε στις 30/3 από τη 

ζωή ο Αντώνης Μάλλης, μάχι-

μο μέλος της ΠΕΣ-ΝΑΤ, παρα-

μένοντας μέχρι το τέλος στην 

πρωτοπορία του αγώνα για το 

δίκιο του εργάτη, μέσα από της 

γραμμές του ΚΚΕ.   

Στον επικήδειο, ο Σάββας  

Τσιμπόγλου, μέλος της ΚΕ του 

ΚΚΕ και πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ, 

μεταξύ άλλων σημείωσε: 

«Στην 95χρονη ζωή σου και 

στο σύντομο βιογραφικό     

σημείωμα που μας άφησες 

κληρονομιά, γράφεις ότι ποτέ 

δεν υπηρέτησες τη φασιστική 

μεταξική οργάνωση της ΕΟΝ. 

Προπολεμικά δούλευες στα 
μηχανουργεία, εκεί που δενό-
τανε το ατσάλι, σπούδασες το 
βράδυ στη σχολή Μηχανικών, 
ο πόλεμος σε βρήκε στα πλοία 
όπου και βομβαρδίστηκες το 
1940, στο λιμάνι του Πειραιά.  

Παιδί της τάξης σου, εντά-
χθηκες στο Εργατικό ΕΑΜ, 
πήρες μέρος στην Αντίσταση 
ως σαμποτέρ στα πλοία, εντά-
χθηκες στον εφεδρικό ΕΛΑΣ 
στο λόχο της Βόρειας Αττικής.  

Για τη δράση σου δέχτηκες 
τις διώξεις του μεταπολεμικού 
κράτους και όπως γράφεις στο 
βιογραφικό σου, με την αιτιο-
λογία της "αριστερής πλευρίτι-
δας" και σε εξόρισαν στην    
Μακρόνησο. 

Από το 1945, γίνεσαι μέλος 

της ΠΕΜΕΝ και εκλέχτηκες 

αρκετές φορές μέλος της Διοί-

κησης, ακόμα και σε δύσκολες 

περιόδους. 

Κρατάμε τα τελευταία λόγια 
του βιογραφικού σου, γράφεις: 

"Είμαι πολύ περήφανος που 

διάλεξα αυτόν το δρόμο, μπό-

ρεσα και εγώ να βάλω ένα μι-

κρό λιθαράκι στους αγώνες του 

εργάτη, κάτω από τη σημαία 

του τιμημένου ΚΚΕ. Εάν ξανα-

γεννιόμουνα πάλι, αυτόν το 

δρόμο θα διάλεγα"». 

Η Διοίκηση της ΠΕΣ-ΝΑΤ 

εκφράζει τα θερμά συλλυπητή-

ρια της στην οικογένεια του 
αξέχαστου συνάδελφου. 

Τερμάτισε  

πρωτοπόρος 

του ταξικού αγώνα   

ο Αντώνης Μάλλης  



 

 

 

 

 

 
 

Η  επιθετικότητα των εφοπλιστών και της νέας κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ενάντια στα δικαιώματα και στις κατακτή-

σεις των ναυτεργατών συνεχίζεται, με αμείωτη ένταση. Μαζικές απο-
λύσεις, ανεργία, χτύπημα των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, 
απλήρωτη  εργασία, φοροληστεία του λαϊκού εισοδήματος, περικο-
πές στους μισθούς, στην υγεία, την πρόνοια, πετσόκομμα των           
οργανικών συνθέσεων των πλοίων, εντατικοποίηση της δουλειάς, 
κατάφορη παραβίαση των κανόνων ασφάλειας των πλοίων και της 
προστασίας της ανθρώπινης ζωής. 

Οι έλληνες εφοπλιστές κατέχουν την πρώτη θέση στη κατάταξη 
της παγκόσμιας ναυτιλίας. Αμύθητος είναι ο πλούτος που έχει συσ-
σωρευτεί στα θησαυροφυλάκια των εφοπλιστών από την εκμετάλ-
λευση των ναυτεργατών. Τα τέσσερα τελευταία χρόνια αρνούνται να 
ανανεώσουν τις Σ.Σ. Εργασίας των ναυτεργατών στα ποντοπόρα και 
στα μεσογειακά πλοία, με στόχο την αντικατάστασή τους με ατομι-
κές συμβάσεις. Μειώσεις κατά 40% έως 50% των μισθών των ανθυ-
ποπλοιάρχων, των Γ΄ Μηχανικών, των σπουδαστών των ναυτικών 
σχολών και στα πληρώματα καταστρώματος, μηχανής και γενικών 
υπηρεσιών (ναύτες, μάγειρους, καμαρότους) και συνέχιση της αντι-
κατάστασή τους με φτηνότερο  εργατικό  δυναμικό.     

Στην ίδια ρότα και οι εφοπλιστές στην ακτοπλοΐα. Κατάφωρη 
παραβίαση των Σ.Σ Εργασίας, απλήρωτη εργασία, όξυνση όλων  
των προβλημάτων των εργαζομένων και των κατοίκων των  νησιών. 

Τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα με 12 συνολικά νεκρούς και 18 
αγνοούμενους μόνο στα πλοία “NORMAN ATLANTIC” και  
“HIGHSPEED 5”, αποτελούν τη κορυφή του παγόβουνου, γιατί τα 
ναυτικά ατυχήματα αυξάνονται σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, με 
δραματικές συνέπειες για τη ναυτεργατική οικογένεια. 

Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), ο Σύνδεσμος Ελληνικών 
Βιομηχανιών, οι τραπεζίτες, η αστική τάξη της χώρας και οι 
«θεσμοί» - τρόικα, ΕΕ, ΕΚΤ, ΔΝΤ, χαιρετίζουν το ρεαλισμό της νέας 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, τις δεσμεύσεις  και τις προτάσεις της, 
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κερδοφορίας του        
κεφαλαίου.  

Στην επίθεση αυτή οι εφοπλιστές, το κεφάλαιο έχουν τη στήριξη 
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και των άλλων αστικών κομμάτων 
ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΙ  κ.α., που σπέρνουν αυταπάτες για να απο-
προσανατολίσουν και να εγκλωβίσουν τους ναυτεργάτες γενικότερα 
τους εργαζόμενους να μειώσουν τις απαιτήσεις τους, να συμβιβα-
στούν με τα ψίχουλα. 

Στην επίθεση αυτή οι εφοπλιστές, το κεφάλαιο έχουν αρωγό και 
ενεργό συμπαραστάτη τον εργοδοτικό - κυβερνητικό  συνδικαλισμό 
ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, Αυτόνομη Παρέμβαση «ΜΕΤΑ». Με ζήλο η Αυτόνο-
μη Παρέμβαση επιδιώκει μέσα από τον «κοινωνικό διάλογο» - εφο-
πλιστές, κυβέρνηση και ΠΝΟ - να στρέψουν την αγανάκτηση και την 
πάλη των ναυτεργατών σε  ανώδυνα κανάλια για τους εφοπλιστές, 
το κεφάλαιο και το σύστημα. 

Εφεδρεία για τους εφοπλιστές αποτελεί η φασιστική εγκληματική 
«Χρυσή Αυγή», που με «ψευτοτσαμπουκάδες» στη βουλή, με τη 
μορφή του χαμαιλέοντα, συνεχίζει την επικίνδυνη, ύπουλη δράση 
της στα καράβια, γενικότερα στους τόπους δουλειάς και στα σωμα-
τεία, σπέρνοντας το δηλητήριο του εθνικισμού και του ρατσισμού, 
για να πείσει τους εργαζόμενους ότι πρέπει να κάνουν θυσίες, για 
να ξεπεραστεί η κρίση, απεμπολώντας δικαιώματα που κατακτήθη-
καν με σκληρούς αγώνες και θυσίες. 

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες τα ταξικά  σωματεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ – ΠΕΠΡΝ, το ΠΑΜΕ καλούν τους ναυτεργά-
τες να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, συμβάλλοντας στην 
ολόπλευρη προετοιμασία του κλάδου μέσα στα καράβια, στα σωμα-
τεία, για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, την ανάπτυξη 
νέων αγώνων με διεκδικητικό πλαίσιο για την Ανεργία, τις Σ.Σ.         
Εργασίας, την Κοινωνική Ασφάλιση, το λαϊκό εισόδημα.   

Η Εκτελεστική Γραμμα-
τεία του ΠΑΜΕ καλεί την  
εργατική τάξη της χώρας 
μας να δώσουν μαχητική, 
αποφασιστική απάντηση 
στην αντιλαϊκή πολιτική.  

Η οικονομική ενίσχυση του ΠΑΜΕ θα δυναμώσει 
τον ταξικό προσανατολισμό, τον ταξικό αγώνα.         
Η οικονομική του αυτοτέλεια δίνει ένα ακόμα γερό 
χτύπημα στην γραμμή των κοινωνικών διαλόγων, του 
συμβιβασμού, της υποταγής. 

Το ΠΑΜΕ δεν έχει άλλους πόρους πέρα από τα 
εργατικά σωματεία, τις ομοσπονδίες, τα εργατικά  
κέντρα, τους συνδυασμούς, τις επιτροπές αγώνα 
στους χώρους δουλειάς, τις επιτροπές στις συνοικίες, 
τις εργατογειτονιές. Το κεφάλαιό του είναι οι θέσεις 

του, η δράση του.  
Την 1η Ιούνη θα κληρωθεί ένα 5νθήμερο ταξίδι για         
2 άτομα στην Ισπανία με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 

Μ ε έγγραφό του, 11/2, το υπουργείο Εργασίας 

επικαλούμενο το μνημονιακό νόμο 4270/2014, 

ενημέρωνε το ΝΑΤ ότι από τα 90.000.000 ευρώ για την 

καταβολή των συντάξεων και των επιδομάτων για το 

Μάρτη, θα λείπουν 40.000.000 ευρώ και καλούσε το ΝΑΤ 

να καλύψει το «κενό» από τα αποθεματικά του! 

Άμεση ήταν η αντίδραση των ταξικών σωματείων      

ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ-ΝΑΤ, 

που σε δελτίο Τύπου 13/2 τόνιζαν: Δεν υπάρχει καμία 

ανάγκη να συνεδριάσει το Δ.Σ. του ΝΑΤ με αυτό το θέμα. 

Απορρίπτουμε την προκλητική ενέργεια της κυβέρνησης 

που επιχειρεί να επιβάλει μέσα από την συνεδρίαση του 

ΔΣ του ΝΑΤ την κάλυψη των αναγκών με την λεηλασία 

των αποθεματικών του ΝΑΤ. 

Ταυτόχρονα ζήτησαν την άμεση συνεδρίαση της Εκ. 

Επ. της ΠΝΟ, η οποία έγινε τη Δευτέρα 16/2 και αποφά-

σισε να μην συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των ναυτεργα-

τικών σωματείων στην έκτακτη συνεδρίαση του ΝΑΤ. 

Μετά από αυτά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, σε μια 

προσπάθεια να κατευνάσουν τις αντιδράσεις και να καλ-

λιεργήσουν τον εφησυχασμός των ναυτεργατών, με νέο 

έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας ενημέρωνε ότι κατα-

βάλει το ποσό των 70.000.000 ευρώ, αφήνοντας πάλι  

ακάλυπτο ποσό 20.000.000 ευρώ. 

Για τα ελλείμματα του ΝΑΤ ευθύνονται οι εφοπλιστές 

και οι κυβερνήσεις, που εξυπηρετούν τα συμφέροντα 

του εφοπλιστικού  κεφαλαίου. 

Μ ετά τις αντιρρήσεις που προβλήθηκαν από διοι-

κήσεις ασφαλιστικών Ταμείων και άλλων οργανι-

σμών στην κυβερνητική προτροπή για μετατροπή των       

ταμειακών διαθεσίμων σε κρατικά «repos», η κυβέρνηση  

επανήλθε και τα παίρνει με νομοθετική διάταξη που ψήφι-

σε, ενώ την ίδια στιγμή επιχειρεί να εμφανίσει την       

αρπαγή  αυτή  ως  «καλύτερη  αξιοποίηση».  

Ο εσωτερικός δανεισμός, που γίνεται εξ αιτίας  

έλλειψης ρευστότητας του δημοσίου, θα καταλήξει, 

όπως και ο εξωτερικός δανεισμός, στους τραπεζίτες και 

την ενίσχυση  του  μεγάλου  κεφαλαίου. 



 

 

Α ναμφίβολα κεντρική θέση στις 

δραστηριότητές μας αυτό το 

3μηνο  έχει η πραγματοποίηση της τακτικής 

χρονιάτικης Γενικής Συνέλευσης των μελών 

της Ένωσής μας, 19 Μάρτη 2015, όπου 

είχαμε αυξημένη παρουσία μελών σε σχέση 

με προηγούμενες. Όμως δεν επαναπαυόμα-

στε, βάζουμε τον πήχη ακόμα ψηλότερα, 

στην λογική μεγαλύτερης συμμετοχής        

των μελών στις δραστηριότητες της 

Ένωσής  μας. 

Το κλίμα ήταν καλό συναδελφικό, 

έγιναν παρεμβάσεις από αρκετούς σ/φους 

που επικέντρωσαν εκτός των άλλων και σε 

οργανωτικά ζητήματα, την ιατροφαρμακευ-

τική περίθαλψη κ.λπ.  

Κοινή διαπίστωση είναι ότι χρειάζονται 

αγώνες ρήξης και ανατροπής στην προο-

πτική ικανοποίησης των σύγχρονων       

λαϊκών  αναγκών.  

Εγκρίθηκαν ομόφωνα ο διοικητικός 

απολογισμός δραστηριότητας του περα-

σμένου χρόνου, ο προγραμματισμός δρά-

σης για το επόμενο διάστημα, ο οικονομι-

κός ισολογισμός του 2014, ο προϋπολογι-

σμός του 2015 και η έκθεση της Εξελεγκτι-

κής Επιτροπής για τα οικονομικά του  

2014. 

Επίσης εγκρίθηκαν ομόφωνα τα εξής 

ψηφίσματα: α) ενάντια στην βιομηχανία 

διώξεων συνδικαλιστών αλλά και πληρω-

μάτων για οργάνωση και συμμετοχή σε 

απεργίες και β) ενάντια στις ιμπεριαλιστι-

κές επεμβάσεις και την εμπλοκή της χώρας 

μας σ’ αυτές και γ) δελτίο Τύπου, όπου 

καταγράφεται η διαπίστωσή μας ότι συνε-

χίζεται η επίθεση ενάντια στα δικαιώματά 

μας και από την σημερινή κυβέρνηση των 

ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και ταυτόχρονα οι διεκδική-

σεις μας, όπως: Κατάργηση των μνημονί-

ων, αποκατάσταση των περικοπών που 

μας έγιναν, επαναφορά 13ης και 14ης      

σύνταξης κ.λπ. με κάλεσμα στην παναττική 

πανσυνταξιουχική συγκέντρωση την         

1η Απρίλη στην Αθήνα και πορεία στο     

Υπουργείο  Εργασίας. 
 

 

Μ έσα στον Φλεβάρη κινητοποιηθή-
καμε για τις συντάξεις του Μάρ-

τη, γιατί το Υπουργείο Εργασίας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων δεν χορήγησε 
στο ΝΑΤ το απαιτούμενο ποσόν των 
90.000.000 ευρώ, που χρειαζόταν για τις 
συντάξεις και λοιπές παροχές του ΝΑΤ, 
αλλά μέρος αυτού με στόχο το υπολειπόμε-
νο ποσόν να καλυφθεί από το αποθεματι-
κό. Καταγγείλαμε αυτές τις μεθοδεύσεις με 
αποτέλεσμα να δοθούν κάποια επιπλέον 
χρήματα, σίγουρα όμως κάποιο ποσόν 
μέχρι  και  20.000.000 καλύφθηκαν από 
τα καταληστευμένα αποθεματικά.  

Μέσα στο Μάρτη, στεκόμενοι αλληλέγ-
γυοι στους σ/φους ναυτεργάτες της ακτο-
πλοϊας, συμμετείχαμε ενεργά σε συγκέ-
ντρωση στην Πλατεία Τερψιθέας ενάντια 
στην απλήρωτη δουλειά, κυρίως στη ΝΕΛ. 
Έγινε παρέμβαση στα 
γραφεία της εταιρείας 
στον Πειραιά και ακο-
λούθησε πορεία στο 
Υπουργείο Ναυτιλίας. 

Επίσης συμμετεί-
χαμε με αντιπρόσωπό 
μας στην κινητοποίη-
ση του Εργατικού       
Κέντρου και άλλων 
φορέων των νησιών 
Κεφαλονιά – Ιθάκη για 
τις ακτοπλοϊκές συ-
γκοινωνίες με την 
ηπειρωτική χώρα με 
πλοία σύγχρονα και ασφαλή, με σταθερή 
δουλειά για τους ναυτεργάτες με πλήρη 
μισθολογικά ασφαλιστικά συνδικαλιστικά 
δικαιώματα. 

Στα πλαίσια του συντονισμού μας με 
τις άλλες συνταξιουχικές οργανώσεις 
ήμασταν παρόντες στην σύσκεψη της   
Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα, όπου 
κοινή υπήρξε η εκτίμηση ότι η βάρβαρη 
αντιλαϊκή επίθεση συνεχίζεται παρά την 
εναλλαγή κυβέρνησης και πάρθηκαν         
αποφάσεις  για:  
α) Αποστολή υπομνήματος με τα αιτήματα 
των συνταξιούχων χωρίς εκπτώσεις και 
συμβιβασμούς στα αρμόδια Υπουργεία και 
τον Πρωθυπουργό.         
β) Πραγματοποίηση συσκέψεων και άλλων 
εκδηλώσεων σε όλες τις μεγάλες πόλεις της 
χώρας με κατάληξη παναττική πανσυνταξι-
ουχική συγκέντρωση στην Αθήνα, 1/4, 
και  πορεία  στο  Υπουργείο  Εργασίας.   

Σε αυτό το πρόγραμμα πήραμε μέρος 
στην ευρεία σύσκεψη συνταξιούχων,          
9 Μάρτη στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά. 

 

 

Ν α πούμε ότι τον Γενάρη είχαμε την 
Πρωτοχρονιάτικη εκδήλωσή μας 

στα γραφεία μας με μικρό αριθμό συναδέλ-
φων εξ αιτίας στενότητας του χώρου, όμως 
ήταν ωραία και ζεστή εκδήλωση, που κατέ-
ληξε σε γλεντάκι παραδοσιακού τύπου. 

Με βάση την άποψή μας για την σύσφι-
ξη των σχέσεων με άλλα συνταξιουχικά 
αλλά και πρωτοβάθμια εργατικά σωματεία 
και άλλους κοινωνικούς φορείς συμμετείχα-
με σε πολλές εκδηλώσεις τους μήνες          

Γενάρη και Φλεβάρη κυρίως. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε μερικές από αυτές: Πρωτοχρο-
νιάτικες εκδηλώσεις σε ΝΣΚ - ΠΕMEΝ - 
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - Μαγείρους, Ομοσπονδία 
συνταξιούχων ΙΚΑ, ΠΕΑΕΑ -ΔΣΕ σε      
Πειραιά και Κερατσίνι ως συνέχεια των 
εκδηλώσεων για τα 70 χρόνια από τη Μάχη 
της Ηλεκτρικής. Μέσα στο Μάρτη επίσης 

πήραμε μέρος στη Γενική Συνέλευση των 
συνταξιούχων ΙΚΑ Καλλιθέας. 

Συνεπείς στην θέση μας για διεθνιστική 
αλληλεγγύη στους αγωνιζόμενους εργάτες 
όπου Γής στείλαμε μήνυμα συμπαράστα-
σης και αλληλεγγύης στους απεργούς      
εργάτες της <Mercedes> στη Βρέμη της 
Γερμανίας, με δικό τους αίτημα. 

Συνεχίσαμε την τακτική επαφή με παλιά 
και νέα μέλη μας: Με αλληλογραφία,  
έκδοση δελτίων Τύπου όπου χρειαζόταν 
για ζητήματα που αφορούν τα μέλη μας και 
όχι μόνον. Ενημέρωση με ανακοινώσεις, 
Φαξ, <e-mail>. Διακίνηση ανακοινώσεων, 
αφισοκολλήσεις για προπαγάνδιση των 
δραστηριοτήτων μας. Αντιμετώπιση σε 
καθημερινή βάση των όποιων προβλη-
μάτων -μικρών ή μεγάλων- αφορούσαν 
μέλη μας ή και άλλους συναδέλφους.  

Επόμενη αγωνιστική               

συνάντηση την 1η Μάη 

Καλή συνέχεια. 

Συνάδελφε, με τη συμμετοχή στη λειτουργία και τη δράση της Ένωσής μας, βάζουμε εμπόδια στην προώθηση της αντι -

λαϊκής επίθεσης, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής, που τσακίζει την ζωή μας.  

 



 

 

 Συμμετείχαμε στις αντιφασιστικές εκδη-

λώσεις, όπως: α) η επέτειος της μάχης για 
την ηλεκτρική στο Κερατσίνι καθώς και 
στην συγκέντρωση και πορεία για την 
επέτειο του μπλόκου στην Κοκκινιά και 
την σφαγή των κατοίκων της από τους 
γερμανούς φασίστες και τους ντόπιους 
συνεργάτες των, β) τιμής και μνήμης στη 
δολοφονία, από τη ναζιστική εγκληματική 
οργάνωση Χρυσή Αυγή, του μεταλλεργά-
τη – μουσικού Παύλου Φύσσα στο Κερα-
τσίνι το  2013. 

 Επίσης, συμμετείχαμε και σε άλλες εκ-

δηλώσεις, όπως αυτή που διοργανώθηκε 
από το ΚΚΕ για τα 71 χρόνια της ίδρυσης 
της θρυλικής ΟΕΝΟ, που με τη δράση - 
εκτός της συμβολής στην αντιφασιστική 
νίκη των λαών στο Β’ παγκόσμιο πόλεμο - 
πέτυχε το 1943 την 1η Συλλογική Σύμβα-
ση των ναυτεργατών. 

Συνάδελφοι, Συναδέλφισες 

Κλείνοντας τον απολογισμό της 
δουλειάς για το διάστημα που πέρασε, 
είναι απαραίτητο να αναφερθούμε στο 

οργανωτικό ζήτημα.  

 Συνεχίσαμε τη σύνταξη και αποστολή 

του Ενημερωτικού Δελτίο της ΠΕΣ-ΝΑΤ 
προς τους συνάδελφους, που είναι γραμ-
μένοι στο σωματείο ενημερώνοντας για τα 
προβλήματα που τους ενδιαφέρουν. 

 Στείλαμε και φέτος επιστολή στους νέ-

ους συναδέλφους καλώντας τους να γρα-
φτούν στο σωματείο. 

 Ενημερώνουμε όσους συναδέλφους 

έχουν <e-mail> με τα πιο σοβαρά τρέχο-
ντα  ζητήματα. 

 Ασχοληθήκαμε με τα ιδιαίτερα προβλή-

ματα που απασχολούν τους συναδέλ-
φους μας και τις καθημερινές δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν στις συναλλαγές 
τους με τις διάφορες υπηρεσίες. 

 Οργανώσαμε και φέτος εκδήλωση για 

την κοπή της πρωτοχρονιάτικης παραδο-
σιακής  πίτας. 

 Συνεχίσαμε την επαφή και τη συνεργα-

σία με τις τοπικές περιφερειακές ενώσεις 
συνταξιούχων του ΝΑΤ. 

Πρέπει, όμως, να τονίσουμε ότι πα-
ρά τα θετικά βήματα που έχουν γίνει 
στο ζήτημα των νέων εγγραφών, στην 
δραστηριοποίηση των συναδέλφων 
καθώς και την συμμετοχή τους στην 
δράση, εκτιμούμε ότι είμαστε αρκετά 
πίσω από τις ανάγκες και τα προβλή-

ματα που αντιμετωπίζουμε.  

Οι δυσκολίες, που παρουσιάζονται 
λόγω της διασποράς των συναδέλφων 
σε όλη την Ελλάδα αλλά και το οικονο-
μικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι 
συνάδελφοι, μπορεί και πρέπει να ξε-
περαστούν και μοναδικός τρόπος γι 
αυτό είναι η ένταση και ο καλύτερος 
προγραμματισμός δουλειάς μας.           
Οι ευθύνες γι αυτό βαρύνουν όλους        
και κύρια τα μέλη του Διοικητικού          

Συμβούλιου. 

 Αποκατάσταση όλων των περικοπών στις συντάξεις και ανάκτηση όλων των 

απωλειών που επιβληθήκαν τα τελευταία χρόνια.  

 Άμεση καταβολή της 13η και 14η σύνταξης χωρίς περιορισμούς. Επαναφορά 

του ΕΚΑΣ για τους κάτω των 65 χρόνων. 

 Καμία περαιτέρω μείωση των κύριων και επικουρικών συντάξεων. Αυξήσεις 

στις συντάξεις με βάση τις σύγχρονες πραγματικές ανάγκες. 

 Άμεση κατάργηση των μνημονίων, των δανειακών συμβάσεων και των εφαρ-

μοστικών  νόμων.   

 Να χρηματοδοτηθούν άμεσα και επαρκώς τα ασφαλιστικά ταμεία από τον 

κρατικό προϋπολογισμό και την φορολογία των εφοπλιστών.  

 Να επιστραφούν τα απο-

θεματικά που ληστεύθη-
καν από το ΝΑΤ και τον 
Ο.Ν. και τα άλλα Ταμεία. 

 Να παραμένει και να 

αξιοποιηθεί η ακίνητη 
περιουσία των Ταμείων 
στοχεύοντας την καλυτέ-
ρευση της ζωής των ναυ-
τεργατών.  

 Καθολική αποκλειστικά 

Δημόσια και δωρεάν Υγεία 
- Πρόνοια για όλους.  

 Κατάργηση της εισφοράς στον κλάδο υγείας. Κατάργηση κάθε πληρωμής των 

ασφαλισμένων για την υγεία.  

 Αξιοποίηση του ναυτικού νοσοκομείου στα Μελίσσια για την πρόληψη και 

θεραπεία των επαγγελματικών ασθενειών. Αξιοποίηση των κατασκηνώσεων 
του Ο.Ν. στον Άγιο Ανδρέα. 

 Ανανέωση της εθνικής συλλογικής σύμβασης εργασίας και όλων            

των κλαδικών συμβάσεων των ναυτεργατών, με όρους που να        
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες.   

 Αφορολόγητο οικογενειακό εισόδημα 40.000 ευρώ, κατάργηση των χαρα-

τσιών και του ΦΠΑ στο πετρέλαιο και  τα  είδη  λαϊκής  κατανάλωσης.  

 Σύγχρονες και ασφαλείς και φτηνές ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Τακτική          

σύνδεση των νησιών με την ηπειρωτική χώρα όλο τον χρόνο. Επαναφορά        
της μείωσης των εισιτήριων  στους  συνταξιούχους  κατά  50%. 

Η επίθεση που μας γίνεται είναι τέτοιας έντασης που, δεν επιτρέπεται 

καμία επανάπαυση κανένας εφησυχασμός, χρειάζεται  επαγρύπνηση 

και ανάπτυξη αγώνων για να αντιμετωπίσουμε και να ανατρέψουμε την 

βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική. 

Με πίστη για το δίκιο της τάξης μας και πείσμα μπροστά στις όποιες 

δυσκολίες, συντονιζόμαστε με την δράση των ταξικών σωματείων στεριάς 

και θάλασσας για την ικανοποίηση των σύγχρονων πραγματικών        

αναγκών της λαϊκής οικογένειας, των συνταξιούχων. 

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΟ 

Η οργανωμένη δράση εργαζομένων και συνταξιούχων καθώς και οι      
αγώνες, που πρέπει να αναπτυχτούν, είναι ο μόνος τρόπος να μπει φραγμός 
στα αντιλαϊκά σχέδια που επεξεργάζονται οι κυβερνήσεις, τα επιτελεία της ΕΕ 
και των «θεσμών» της «τρόικα».  

Οι αγώνες είναι αυτοί που αμφισβητούν την αντιλαϊκή πολιτική, πρέπει όμως        
να στοχεύουν όχι μόνο στην κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων αλλά και       
να διεκδικούν να πληρώσουν κράτος και εργοδοσία, το μεγάλο κεφάλαιο, τμήμα τα      
ου οποίου αποτελεί το εφοπλιστικό κεφάλαιο με τα σκανδαλώδη προνόμια, τις 59 
φοροαπαλλαγές.  

Χρειάζονται αγώνες που να αναλογούν στο μέγεθος της επίθεσης που 
δεχόμαστε. Αγώνες ταξικοί που να δίνουν απάντηση στο φόβο, την τρομοκρατί-
α, την απαισιοδοξία και την μοιρολατρία. Αγώνες ρήξης και ανατροπής με          
προοπτική για οικονομική ανάπτυξη με στόχο την ικανοποίηση των λαϊκών 
αναγκών και όχι τα κέρδη των εκμεταλλευτών του πλούτου, που παράγουν οι 
εργαζόμενοι. 

Καλούς αγώνες 
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 Με την συναίνεση όλων «μνημονιακών» και «αντιμνη-
μονιακών» αστικών κομμάτων του ευρωμονόδρομου 
πέρασαν το Μάρτη στη Βουλή, τα νομοσχέδια της       
συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ «για την αντιμετώπιση  
της ακραίας φτώχειας» και τις «ληξιπρόθεσμες οφειλές». 

 Οι 4 τροπολογίες του ΚΚΕ, που θα μπορούσαν να προ-
σφέρουν κάποια ανακούφιση στα λαϊκά νοικοκυριά,      
απορρίφθηκαν σαν «μη ρεαλιστικές» από την συγκυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όπως είχαν απορριφθεί και από την 
συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.  

Σ ε 200 εκ. ευρώ-ψίχουλα κοστολογούνται τελικά οι 
πολυδιαφημισμένες παροχές που έταζε ο ΣΥΡΙΖΑ 

για την αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας... Τα πολλά, 
1,8 δις ευρώ, από το ΕΣΠΑ για την «ανθρωπιστική κρίση», 
προορίζονται για τους κεφαλαιοκράτες για να μη καταντή-
σουν κι αυτοί φτωχοί…, υπό την προϋπόθεση, όπως ανα-
φέρει η ΕΕ, «να τηρηθούν οι κανόνες δημοσιονομικής πει-
θαρχίας» και να υπάρξει «εφαρμογή του προγράμματος 
μεταρρυθμίσεων», δηλαδή, να συνεχίσουν να υλοποιού-
νται οι αντιλαϊκοί νόμοι που απορρέουν από τα μνημόνια 
και τις δανειακές συμβάσεις… 

Ηλεκτρικό ρεύμα: Σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συν-
θήκες ακραίας φτώχειας παρέχεται για το 2015 δωρεάν 
έως 300kwh μηνιαίως. Σε περιπτώσεις δικαιούχων των 
οποίων η παροχή είχε διακοπεί έως και την 31.01.2015 η 
παροχή επανασυνδέεται ατελώς και οι ληξιπρόθεσμες 
οφειλές ρυθμίζονται. Δεν γίνεται σε όσους δεν τους έχει 
κοπεί το ρεύμα, ούτε σε συγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων, 
ενώ δεν καθορίζεται ποιες είναι οι συνθήκες ακραίας          
φτώχειας. 

Επίδομα ενοικίου: Χορηγείται επίδομα ενοικίου σε έως 
30.000 νοικοκυριά που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχει-
ας, που δεν υπερβαίνει μηνιαίως τα 70 ευρώ ανά άτομο και 
τα 220 ευρώ ανά πολυμελή οικογένεια. 

Επιδότηση σίτισης: Χορηγείται για το 2015 επιδότηση 
σίτισης µε εκπτωτικά κουπόνια σε φυσικά πρόσωπα που 
διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, λαμβάνοντας 
υπόψιν το σύνολο των εισοδημάτων των δικαιούχων, από 
κάθε πηγή. Η κυβέρνηση αποφεύγει να δεσμευτεί τόσο για 
τον αριθμό των δικαιούχων όσο και για τη χρηματική αξία 
των κουπονιών, ενώ εισάγεται το κριτήριο των συνολικών 
εισοδημάτων. 

Ο  στόχος του νομοσχεδίου για τις «ληξιπρόθεσμες 
οφειλές» είναι να νομιμοποιηθούν στη λαϊκή συ-

νείδηση και να προχωρήσει η πληρωμή όλων των χρεών 
των λαϊκών στρωμάτων, που αφορούν φορολογία εισοδή-
ματος, ΕΝΦΙΑ-ΕΤΑΑ-ΕΕΤΗΔΕ, εισφορές αλληλεγγύης και 
επιτηδεύματος, ΦΠΑ κ.ά. χαράτσια, που οδήγησαν το λαό 
στη χρεοκοπία και στην εξαθλίωση, για να γεμίσουν γρή-
γορα τα ταμεία του αστικού κράτους. 

Οι ρυθμίσεις των 100 δόσεων για την πλειοψηφία των 
εργαζομένων και των λαϊκών οικογενειών δεν επιφέρουν 
καμιά ουσιαστική αλλαγή σε σχέση με το νόμο που ψήφισε 
πρόσφατα η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και δεν προέβλεπε 
την ρύθμιση χρεών άνω του 1.000.000 ευρώ.  

Η πιο σημαντική αλλαγή που φέρνει το νομοσχέδιο 
είναι ότι προσφέρεται η ευκαιρία σε καπιταλιστικές επιχει-
ρήσεις να διαγράψουν μεγάλα ποσά προστίμων και προ-
σαυξήσεων των χρεών τους στην εφορία και στα ασφαλι-
στικά ταμεία ενώ εντάσσονται και στο νέο γύρο επιδοτήσε-
ων από το κράτος. 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΩΝ  

ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της ΠΕΣ-ΝΑΤ, που  
συνήλθε την Πέμπτη 19 Μάρτη 2015, εκφράζει την ανησυχία της για τη 
συνεχιζόμενη εμπλοκή της χώρας μας σε ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και 
ιδιαίτερα στη γειτονιά μας, από τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή έως τη 
Μαύρη Θάλασσα και την Ευρασία. 

Η στρατιωτική συνεργασία της χώρας μας με το κράτος δολοφόνο, το  
Ισραήλ, και η συμμετοχή ελληνικών δυνάμεων σε ευρωατλαντικά προγράμ-
ματα συνεκπαίδευσης και στρατιωτικών επιχειρήσεων, εμπλέκουν προς το 
χειρότερο τη χώρα μας στα ιμπεριαλιστικά γρανάζια με ολέθριες συνέπειες 
για μας και τους άλλους λαούς. 

Το πρόσφατο «ατύχημα» με την πτώση ελληνικού F16 στην Ισπανία 
και τον θάνατο δύο ελλήνων πιλότων, που συμμετείχαν σε τέτοιο πρόγραμ-
μα, είναι χαρακτηριστικό των κινδύνων που ενυπάρχουν και σε καιρό 
«ειρήνης». 

Την ώρα που το τουρκικό σεισμογραφικό «Barbaros» αλωνίζει στην 
κυπριακή ΑΟΖ και ο τούρκος πολέμαρχος από το πιλοτήριο μαχητικού F16 
αμφισβητεί έμπρακτα τα ελληνικά δικαιώματα στο Αιγαίο με τις πλάτες το 
ΝΑΤΟ, οι ελληνικές κυβερνήσεις επιμένουν «συμμαχικά» να μπλέκουν τη 
χώρα στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, που στόχο έχουν κύρια τον 
έλεγχο ενεργειακών πηγών και τους δρόμους μεταφοράς τους και όχι μόνο, 
για τα συμφέροντα της αστικής τάξης εκάστης χώρας. 

Ενώ ζητούν από τον ελληνικό λαό αιματηρές θυσίες προς όφελος των 
μονοπωλίων με πρόσχημα την κρίση, την ίδια ώρα σπαταλούνται δισεκα-
τομμύρια σε εξοπλισμούς που εξυπηρετούν ξένα προς τον λαό συμφέρο-
ντα. Στην τέτοια πολιτική είμαστε εντελώς αντίθετοι. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 

 Καμιά συμμετοχή ελληνικών δυνάμεων σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. 
Επιστροφή όλου του ελληνικού στρατιωτικού προσωπικού, που ήδη συμμε-
τέχει σε ευρωατλαντικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Καμιά δίωξη σε 
όποιον στρατιωτικό αρνείται να συμμετάσχει σε τέτοιες αποστολές. 

 Αποδέσμευση από τις ιμπεριαλιστικές λυκοσυμμαχίες της ΕΕ και του 
ΝΑΤΟ. Να κλείσει άμεσα η αμερικανική βάση της Σούδας και οι άλλες  
βάσεις για ευρωατλαντικές διευκολύνσεις. 

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. - Λέκκας Γεώργιος 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΩΝ  

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΩΞΕΩΝ 

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της ΠΕΣ-ΝΑΤ, που  
συνήλθε την Πέμπτη 19 Μάρτη 2015, καταδικάζει απερίφραστα την βιομη-
χανία δικαστικών διώξεων, που στρέφονται κυρίως ενάντια σε σωματεία 
και συνδικαλιστές με ταξικό προσανατολισμό και στόχο έχουν τον περιορι-
σμό έως και κατάργηση του δικαιώματος στην απεργία, προκειμένου να 
περάσει χωρίς αντιδράσεις η βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική για την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας του κεφαλαίου, των εφοπλιστών. 

Ως απόμαχοι ναυτεργάτες και αναπόσπαστο μέρος της εργατικής τάξης 
αγανακτούμε για το στήσιμο 15 δικών μέχρι το τέλος του Ιούνη, όπου    
κατηγορούμενοι είναι εκτός των συνδικαλιστών και ολόκληρα πληρώματα 
πλοίων, όπως του «SUPERFERY II» και του «ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π», καθώς και 
για τη «σφαγή» που γίνεται στην πορθμειακή γραμμή Καβάλας – Θάσου 
με δεκάδες ναυτεργάτες και άλλους εργαζόμενους στο εδώλιο για απεργια-
κές κινητοποιήσεις. 

Στεκόμενοι αλληλέγγυοι σε κάθε αγωνιστική κινητοποίηση για τα   
δικαιώματα της εργατικής τάξης, δηλώνουμε την πεποίθησή μας ότι το 
δικαίωμα στην απεργία προστατεύεται και ανακτάται στην πράξη από την 
άσκηση αυτού του δικαιώματος και από τον ενωμένο ταξικό αγώνα των 
εργαζομένων, του λαού. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 

 Να σταματήσει άμεσα η βιομηχανία των συνδικαλιστικών διώξεων. 

 Να απαλλαγούν όλοι οι κατηγορούμενοι συνδικαλιστές και           
πληρώματα  των  πλοίων.  

 Κάτω τα χέρια από το δικαίωμα στην απεργία.  

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. -  Λέκκας Γεώργιος 

 


