
Με το λαό να πεθαίνει 
από την πείνα, με 1,5 
εκατ. ανέργους, με δημό-
σιο χρέος 328 δις ευρώ, 
που θα πληρώνουν και τα 
δισέγγονά μας, και ένα 
μαύρο μέλλον, με την 
παρουσία των εκπροσώ-
πων της Ευρ. Ένωσης, 
Μπαρόζο και άλλων, με 
γιορτές και πανηγύρια 
στο Ζάππειο, ανέλαβε η 
χώρα μας την προεδρία 
της Ευρ. Ένωσης για το 
πρώτο εξάμηνο του 2014. 
Να σημειώσουμε ότι η 
προεδρία θα μας στοιχί-
σει και 50 εκατ. ευρώ.

Κατά τις γιορταστικές 
εκδηλώσεις ο πρωθυ-
πουργός Αντώνης Σαμα-
ράς υποσχέθηκε να κάνει 
ό,τι μπορεί για να φανεί 
αντάξια της εμπιστοσύνης 
της λυκοσυμμαχίας.

Να πούμε ότι έχουν 
παρθεί αποφάσεις για τα 

συμφέροντα του μονοπω-
λιακού κεφαλαίου και για 
νέα αντεργατικά – αντιλα-
ϊκά μέτρα που θα πρέπει 
να υλοποιήσει η ελληνική 
προεδρία που θα κάνουν 
ακόμα πιο χειρότερη τη 

ζωή των λαών της Ε.Ε. 
Ανάλογη υπόσχεση έδωσε 
και ο Ευάγγελος Βενιζέ-
λος στον υπουργό Εξωτε-
ρικών της Γερμανίας που 
επισκέφθηκε τη χώρας 
μας.

Εντωμεταξύ ξέσπασε 
«πόλεμος» μεταξύ Αντ. 
Σαμαρά και Αλ. Τσίπρα 
(ΣΥΡΙΖΑ) γιατί αρνήθηκε 
να πάρει μέρος στα πανη-
γύρια και κατηγορήθηκε 
από τον Αντ. Σαμαρά ως 
«αντιευρωπαϊκή» δύναμη 
στην Ελλάδα. Χαρακτήρι-
σε «σχιζοφρενική» τη 
στάση του ΣΥΡΙΖΑ σχετι-
κά με την παραμονή ή όχι 
της χώρας στο ευρώ.

Και η απάντηση Τσίπρα
Όχι «εμείς είμαστε πιο 

ευρωπαϊστές από τους 
συντηρητικούς και τους 
νεοφιλελεύθερους» και 
τόνισε ότι η πολιτική του 
κόμματός του «βασίζεται 
στις αξίες και τις αρχές 
της αλληλεγγύης, της 
δημοκρατίας, της ισότη-
τας, της κοινωνικής δικαι-
οσύνης και συνοχής που 
υπήρξαν ο κινητήριος 
μοχλός της ευρωπαϊκής 

ενοποίησης, αμέσως μετά 
τον πόλεμο».

Τόσους μεγάλους επαί-
νους για τη λυκοσσυμαχία 
δεν έκαναν ούτε οι ιδρυ-
τές της.

Αλλά ας έρθουμε στο 
προκείμενο για όσα λέει ο 
ΣΥΡΙΖΑ

Από την ίδρυση αρχικά 
της ΕΟΚ και μετά της 
Ευρ. Ένωσης οι λαοί 
είδαν άσπρη μέρα; Για 
ποια κοινωνική δικαιοσύνη 
και δημοκρατία μιλάει ο 
ΣΥΡΙΖΑ, που με το Μάα-
στριχτ, τη Λισαβόνα,  τη 
Λευκή Βίβλο, σάρωσαν 
όλα τα δικαιώματα και 
κατακτήσεις της εργατι-
κής τάξης που ζούμε και 
όχι μόνο στην Ελλάδα 
αλλά σε όλες τις χώρες 
της Ε. Ένωσης.

Τα μέτρα αυτά τα ψήφι-
σε ο Συνασπισμός και 
τώρα ως ΣΥΡΙΖΑ.

Όσο για τη δημοκρα-
τία, τη ζούμε στη χώρα 
μας και σε όλη την Ευρ. 
Ένωση επικρατεί «νόμος 
και τάξη» για να είναι ανε-
νόχλητο το μεγάλο κεφά-
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ΜΑΣ ΡΟΥΦΑΝΕ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΜΑ: Το 2014 για έσοδα του 2013 (μισθούς-
συντάξεις) εκτός από τα γνωστά παλιά και νέα χαράτσια. Καταργούν το 
αφορολόγητο των 5.000ευρώ και κάνουν 3 τα φορολογικά κλιμάκια απο 8. 
Μαζί και φόρους για το σπιτάκι μας από το 2011. Με το αίμα του λαού θα 
έχουν "πρωτογενές πλεόνασμα". Είναι η πιό άγρια, αντιλαϊκή-ταξική πολιτική.
ΑΠΑΝΤΑΜΕ: Αγωνιστικά και πολιτικά στις Τοπικές και Ευρωεκλογές το Μάη.

Η προεδρία της Ευρ. 
Ένωσης από την Ελλάδα
Αντ. Σαμαράς πιστός στις εντολές και αποφάσεις της Ε.Ε.

Ξέσπασε «πόλεμος» μεταξύ Αντ. Σαμαρά – ΣΥΡΙΖΑ 
ποιος είναι πιο «Ευρωπαϊστής»

Αρχίζουμε
• Πήραν πίσω το χαράτσι 

των 25 ευρώ για τα 
νοσοκομεία αλλά το 
φορτώνουν στους 
καπνιστές.

• Χαράτσι 1 ευρώ για 
κάθε συνταγή γιατρού 
μέχρι 3 φάρμακα.

• Κατάργηση του ΕΚΑΣ 
για όσους είναι κάτω 
από 65 ετών. Το ψευτο-
μέτρο για τους ανάπη-
ρους πάνω από 80% 
αναπηρία είναι κοροϊ-
δία.

• Αύξηση των διοδίων 
μέχρι και 60% και προ-
σθέτουν νέα για να ταΐ-
σουν τους εργολάβους.

• Νέα αύξηση στο ηλε-
κτρικό μέχρι και 50%.

• Χαράτσι 3 ευρώ το μήνα 
για τη νέα Δημόσια 
Τηλεόραση που θα 
παρακρατείται από τη 
ΔΕΗ.

• Μεγάλη αφαίμαξη, 
φοροληστεία στα ακίνη-
τα, ακόμα και αναδρομι-
κά από το 2011. Με 
αντικειμενική αξία και 
όχι την τρέχουσα εμπο-
ρική τιμή που είναι μει-
ωμένη μέχρι και 50%.

• Φορολογείται ο αγρό-
της με 13% από το 
πρώτο ευρώ ως επιχει-
ρηματίας.

• Χαράτσι ακόμα και στο 
χωραφάκι που είναι 
ακαλλιέργητο.

• Νέα άγρια φοροληστεία 
στους μισθούς και στις 
συντάξεις, αφού καταρ-
γούν το αφορολόγητο 
των 5.000 ευρώ και η 

φορολογία αρχίζει από 
το πρώτο ευρώ, οι δε 
κλίμακες φορολογίας 
από 7 γίνονται 3 και η 
πρώτη αρχίζει από 21%!

• Μαζί με τα παραπάνω 
έρχονται και νέες μειώ-
σεις στις κύριες και επι-
κουρικές συντάξεις.

• Με τον ΕΟΠΥΥ που στο 
εξής θα είναι αγορα-
στής υπηρεσιών Υγείας 
και η ποιότητα της πρω-
τοβάθμιας περίθαλψης 
θα χειροτερέψει και πιο 
ακριβά θα την πληρώ-
νουμε.

− Έτσι με ένα λαό ληστευ-
μένο, πεινασμένο, εξου-
θενωμένο και άνεργο, 
με παιδιά που λιποθυ-
μούν στα σχολεία από 
την πείνα, με εκατοντά-
δες αυτοκτονίες, θα 
έχουμε «πρωτογενές 
πλεόνασμα» και ο 
Αντώνης Σαμαράς «για 
το 2014 βλέπει ανάπτυ-
ξη και φως στο βάθος 
του τούνελ»!

− Το δράμα του λαού μας 
δεν είναι μόνο ελληνικό 
φαινόμενο, ούτε συνέ-
πεια του μνημονίου, 
είναι παγκόσμιο φαινό-
μενο, είναι αποτέλεσμα 
του απάνθρωπου εκμε-
ταλλευτικού καπιταλι-
στικού συστήματος.
Και όπως ακούσαμε 

από τις TV οι δισεκατομμυ-
ριούχοι και αυξάνουν τα 
δις που έχουν, αλλά και 
αυξάνεται ο αριθμός τους!

Τα «δώρα» της 
συγκυβέρνησης – τρόικας 

για το 2014
Οδηγούν το λαό στην πείνα και την εξαθλίωση

Είναι αποτέλεσμα του καπιταλιστικού 
συστήματος

Κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα.
Κανένα σπίτι χωρίς τσουκάλι γεμάτο.

Κανένας άστεγος. Κανένα παιδί χωρίς 
μόρφωση.

Κανένας άρρωστος χωρίς γιατρειά.
Κανένας ανήμπορος χωρίς πρόνοια.

Αυτά είναι δικαιώματα και 
αδιαπραγμάτευτες απαιτήσεις.

Η συγκυβέρνηση ύστε-
ρα από τη γενική κατα-
κραυγή και τις διαμαρτυ-
ρίες, αλλά και τους δικούς 
μας αγώνες, ιδιαίτερα 
στις 18 Δεκέμβρη, υπο-
χρεώθηκε να πάρει πίσω 
το χαράτσι των 24 ευρώ 
για είσοδο στα Δημόσια 
νοσοκομεία.

Το δε ΠΑΣΟΚ μας το 
έπαιξε και αντάρτης, όταν 
το είχε ψηφίσει από το 
2012. Η στάση αυτή του 
ΠΑΣΟΚ δεν είναι άσχετη 
με τις δημοσκοπήσεις 
που το δείχνουν στο 
3-4%, και άλλες μάλιστα 

χαμηλότερα, που να μην 
μπαίνει ούτε στη Βουλή.

Όμως και πάλι το 
χαράτσι το φορτώνουν 
στο λαό, στους καπνι-
στές, με 5 λεπτά φόρο 
στο πακέτο των τσιγά-
ρων, που υπολογίζουν να 
εισπράττουν 40 εκατ. 
ευρώ το χρόνο. Τα λεφτά 
αυτά, σύμφωνα με δήλω-
ση του υπουργού Υγείας, 
θα πηγαίνουν στα νοσο-
κομεία.

Απαιτούμε κανένα 
χαράτσι στο λαό για την 
Υγεία.

Πήραν πίσω το χαράτσι 
των 25 ευρώ

Για είσοδο στα Δημόσια νοσοκομεία
Ύστερα από τη γενική κατακραυγή και τον αγώνα μας

Αλλά και πάλι το φορτώνουν στο λαό – στους 
καπνιστές
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λαιο να εκμεταλλεύεται 
την εργατική τάξη.

Η μη παρουσία του 
Τσίπρα στο Ζάππειο έχει 
στο βάθος πολιτικό αντα-
γωνισμό με τη Ν.Δ. ενό-
ψει των Ευρωεκλογών και 
προσπαθεί να δείξει ότι 
είναι κάτι άλλο και μάλι-
στα θα συμβάλλει στη 
«βελτίωση» της λυκοσυμ-
μαχίας της Ε.Ε.

Σαν τον Τσίπρα πέρα-
σαν πολλοί. Ο Μιτεράν, ο 
Σρέντερ, η ΕΛΙΑ στην Ιτα-
λία, ο Ολάντ, το ΑΚΕΛ και 
άλλοι σοσιαλδημοκράτες 
και «σοσιαλιστές» και 

αναδείχθηκαν άριστοι 
διαχειριστές. 

Γι’ αυτό δεν πρέπει να 
έχουμε αυταπάτες.

Η Ε.Ε. δεν βελτιώνε-
ται, δεν μπορεί να έχει 
κοινωνική δικαιοσύνη, 
ισότητα, αλληλεγγύη, 
δημοκρατία, γιατί είναι 
Ένωση του μεγάλου 
μονοπωλιακού κεφαλαί-
ου και οι κυβερνήσεις 
είναι υπάλληλοί του και 
διαχειριστές του.

Η λύσει είναι:
Έξω από την Ευρ. 

Ένωση, διαγραφή του 
χρέους και κυβέρνηση 
λαϊκής εξουσίας.

συνέχεια από τη σελ. 1

Η προεδρία της Ευρ. 
Ένωσης από την Ελλάδα

Αντ. Σαμαράς πιστός στις εντολές και 
αποφάσεις της Ε.Ε.

Ξέσπασε «πόλεμος» μεταξύ Αντ. Σαμαρά – 
ΣΥΡΙΖΑ ποιος είναι πιο «Ευρωπαϊστής»

Με την ανάληψη της 
Προεδρίας της Ευρ. Ένω-
σης από τη χώρα μας και 
μπαίνοντας ο νέος χρό-
νος μας ήρθε φορτωμέ-
νος με ένα καλάθι γεμάτο 
νέα «δώρα» από την 
κυβέρνηση τόσο στις 
συντάξεις μας όσο και 
στο χώρο της υγείας.

Το ΕΚΑΣ αποτελεί ανά-
μνηση για όσους είναι 
κάτω από τα 65. Οι Επι-
κουρικές Συντάξεις δέχο-
νται για άλλη μια φορά 
πισώπλατη μαχαιριά με 
την ακόμα μεγαλύτερη  
συρρίκνωσή τους, το μέλ-
λον των συντάξεών μας 
αβέβαιο σύμφωνα με όσα 
έχουν ανακοινωθεί μέχρι 
τώρα από το Υπουργείο 
Εργασίας και τον ΟΟΣΑ.

Πέρα από τα νέα χαρά-
τσια σε κατοικία, λαϊκά 
εισοδήματα, ΔΕΗ, Δημό-
σια Τηλεόραση κ.ά. έρχο-
νται νέες εντολές από την 
Ευρ. Ένωση για «πλαφόν 
στη συνταγογράφηση» 
των φαρμάκων αλλά και 
στις επισκέψεις στους 
γιατρούς του ΕΟΠΥΥ. Με 
τη νέα ρύθμιση η κυβέρ-
νηση διατάσσει να αρρω-
σταίνουμε κατά 80% λιγό-
τερο από τον προηγούμε-
νο χρόνο και με βάση 
αυτό το ποσοστό και τη 
λογική οι γιατροί των 
ασφαλισμένων θα πρέπει 
να παρέχουν τις υπηρεσί-
ες τους, από εκεί και έπει-
τα υπάρχουν και οι… ιδιώ-
τες. Δηλαδή για άλλη μια 
φορά καλούμαστε να 
βάλουμε βαθιά το χέρι 
στην τσέπη και αν βρούμε 
χρήματα γιατρευόμαστε 
διαφορετικά στον καιάδα. 

Με αυτή την αντιλαϊκή και 
προκλητική ρύθμιση ούτε 
τα ασφαλιστικά ταμεία 
μπορούν να βοηθήσουν!! 
Τόσο πολύ φροντίζει η 
κυβέρνηση για την υγεία 
μας. Γίνεται βέβαια φανε-
ρό ότι το προσδώκιμο 
όριο ζωής θα πέσει άσχε-
τα αν η κυβέρνηση λέει 
ότι θα αυξηθεί ώστε να 
δικαιολογήσει την απόφα-
ση της Ευρ. Ένωσης να 
πάει το όριο ηλικίας για 
συντάξεις στα… 70.

Καταγγέλλουμε αυτές 
τις απάνθρωπες πολιτικές 
Κυβέρνησης – Ευρ. Ένω-
σης – Κεφαλαίου. Με 
αυτές το κομμάτι της πίτ-
τας που καρπώνεται το 
κεφάλαιο μεγαλώνει με 
αποτέλεσμα οι εργαζόμε-
νοι να γίνονται ακόμα πιο 
φτωχοί.

Στο «ποδαρικό» που 
κάνει η κυβέρνηση καλού-
με τους συνταξιούχους 
οργανωμένα να δράσουν 
μέσα από τα σωματεία 
τους μαζί με το υπόλοιπο 
συνδικαλιστικό κίνημα και 
η απάντησή μας να είναι 
στους δρόμους του 
αγώνα τη μόνη πίεση που 
καταλαβαίνουν όλοι αυτοί 
που διαφεντεύουν τις 
τύχες των οικογενειών 
μας.

Το 2014 πρέπει να 
ξεδιπλωθούν ακόμα μεγα-
λύτεροι αγώνες ενάντια 
σ’ αυτή την απάνθρωπη 
πολιτική που εξοντώνει το 
λαό.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΙΚΑ
Αθήνα 3/1/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δεν θα περάσει η τρο-
μοκρατία «νόμος και τάξη’

Παράσταση διαμαρτυ-
ρίας στον πρόεδρο του 
Αρείου Πάγου Μιχάλη 
Θεοχαρίδη για τις διώξεις 
ενάντια σε στελέχη του 
ταξικού κινήματος και 
άλλους αγωνιστές πραγ-
ματοποίησε στις 18 
Δεκέμβρη αντιπροσωπεία 
της Γραμματείας του 
ΠΑΜΕ και της Δημοκρατι-
κής Συσπείρωσης για τις 
Λαϊκές Ελευθερίες και 
Αλληλεγγύης.

Η παρέμβαση στον 
Άρειο Πάγο έγινε μία 
μόλις μέρα μετά τη νέα 
καταδικαστική απόφαση 
σε βάρος στελεχών του 
ΠΑΜΕ στη Θεσσαλονίκη, 
του Σωτήρη Ζαριανόπου-
λου, μέλους της Εκτελε-
στικής Γραμματείας του 
ΠΑΜΕ, και της Αν. Ανανιά-
δου, συνδικαλίστριας και 

δημοσιογράφου του Ριζο-
σπάστη.

Μετά τη συνάντηση ο 
Σωτήρης Πουλικόγιαννης 
εκ μέρους του ΠΑΜΕ 
δήλωσε:

«Μετά τον υπουργό 
Δικαιοσύνης και την 
εισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου, επισκέφθηκε 
σήμερα τον Πρόεδρο του 
Αρείου Πάγου. Οι παρεμ-
βάσεις μας θα συνεχι-
στούν. Έχουμε ολόκληρη 
βιομηχανία διώξεων συν-
δικαλιστών με σκοπό να 
τρομοκρατηθεί το κίνημα 
για να κάνουν πράξη τη 
λογική “νόμος και τάξη”».

Σε μία από τις δίκες 
κρίθηκε αθώα την ίδια 
μέρα από το δικαστήριο η 
Σοφία Καλαντίδου, πρόε-
δρος του Σωματείου 
Εμποροϋπαλλήλων Θεσ-
σαλονίκης, που δικαζόταν 
για «παράνομη βία»!

ΠΑΜΕ – Δημοκρατική 
Συσπείρωση

Διάβημα-διαμαρτυρία στον Πρόεδρο του Αρείου 
Πάγου

Για τις διώξεις συνδικαλιστών

Με μια μαζική συγκέ-
ντρωση μπροστά στον 
ΕΟΠΥΥ, στην Αριστοτέ-
λους, και πορεία στο 
υπουργείο Μακεδονίας – 
Θράκης την Τετάρτη 18 
Δεκέμβρη στις 10.30 το 
πρωί ολοκληρώθηκε το 
δεκαήμερο δράσης όλων 
των Συνεργαζόμενων 
Συνταξιουχικών Οργανώ-
σεων της Θεσσαλονίκης 
για τα οξυμένα προβλή-
ματα της Υγείας που αντι-
μετωπίζουν οι συνταξιού-
χοι – οι εργαζόμενοι και 
όλες οι λαϊκές οικογένει-
ες με τις περικοπές της 
κυβέρνησης στην Υγεία 
και την ιατροφαρμακευτι-
κή περίθαλψη.

Στη συγκέντρωση χαι-
ρετισμούς απηύθυναν οι: 
Στέλιος Παρασκευόπου-
λος, πρόεδρος των για-
τρών του ΕΟΠΥΥ Θεσσα-
λονίκης, Γιολάντα Μαρα-
γκούδη, από το Σωματείο 
ΔΕΚΟ – Τραπεζών, Θόδω-
ρος Κυριακίδης, από τη 
Γραμματεία Θεσσαλονί-
κης του ΠΑΜΕ, Γιώργος 
Παπαεπαμεινώνδας, από 
την Επιτροπή Ανέργων 
και απλήρωτων Θεσσαλο-
νίκης, οι απολυμένοι της 
COCA-COLA Θεσσαλονί-
κης, ο Άρης Φραγκουλί-
δης, πρόεδρος των 
Συνταξιούχων του ΟΑΕΕ. 
Κεντρικός ομιλητής στη 
συγκέντρωση ήτανε ο 
πρόεδρος του Σωματείου 
ΙΚΑ Θεσσαλονίκης «Η 

ΕΝΟΤΗΤΑ», Χρήστος 
Σαλονικιός.

Κατά τη διάρκεια της 
κινητοποίησης υπήρχε 
τραπέζι με κουραμπιέδες, 
μελομακάρονα και κρασί 
προσφορά των Συνταξι-
ουχικών Οργανώσεων 
στον κόσμο.

Θα πρέπει να τονιστεί 
ότι όλες τις προηγούμε-
νες ημέρες μέλη της Διοί-
κησης και του Σωματείου 
πραγματοποίησαν μαζι-
κές δεκάδες περιοδείες 
και εξορμήσεις σε ΚΑΠΗ 
– ΙΚΑ και καφενεία των 
συνοικιών της πόλης, με 
τις ανακοινώσεις της ΣΕΑ 
αλλά και ομιλίες καλέσμα-
τα για τη συγκέντρωση 
απαιτώντας:

Να μην κλείσει καμία 
υγειονομική μονάδα, 
κανένας εργαζόμενος, 
κανένας γιατρός του 
ΕΟΠΥΥ να μην απολυθεί, 
να καταργηθούν οι πλη-
ρωμές για φάρμακα, εξε-
τάσεις, συνταγογράφη-
ση, θεραπείες και επισκέ-
ψεις στους γιατρούς. 
Διεκδίκησαν αποκλειστικά 
δημόσια και δωρεάν 
Υγεία – Πρόνοια για όλο 
το λαό, κατάργηση κάθε 
επιχειρηματικής δράσης, 
ενάντια στα σχέδια για 
παραπέρα εμπορευματο-
ποίηση – ιδιωτικοποίηση 
του τομέα Υγείας, μέσα 
και από τη μεταρρύθμιση 
της ΠΦΥ που προωθεί η 
κυβέρνηση.

Θεσσαλονίκη
19 Δεκέμβρη 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΧΙ Στα «βασικά πακέ-

τα» των ελάχιστων παρο-

χών επιπέδου φτωχοκο-

μείου!

Τέρμα στις πληρωμές 

για φάρμακα, εξετάσεις, 

για συνταγογράφηση, για 

θεραπείες, για επισκέψεις 

στους γιατρούς!

Όλοι στη συγκέντρωση 

στο σημείο που καθόριζε 

το κάθε Σωματείο.

Εργαζόμενοι, άνεργοι, 

ανασφάλιστοι, συνταξιού-

χοι, γυναίκες, νέοι, μικρο-

επαγγελματίες, μετανά-

στες, τώρα ξεσηκωμός! 

Τώρα όλοι στο πόδι!

Να μην λείψει κανείς 

από τον αγώνα!

Κυβέρνηση, μεγαλοε-

πιχειρηματίες, Ευρωπαϊ-

κή Ένωση, βάζουν στη 

λαιμητόμο της «ανταγωνι-

στικότητας» και των κερ-

δών το στοιχειώδες και 

βασικό δικαίωμα των 

οικογενειών μας στην 

υγεία!

Τέρμα οι θυσίες! Σηκώ-

νουμε το ανάστημά μας! 

Καμιά θυσία για την πλου-

τοκρατία!

Έχουμε ανάγκη από 

δωρεάν μέτρα πρόληψης, 

έγκαιρης διάγνωσης των 

ασθενειών, από μέτρα 

προστασίας της υγείας 

και της ασφάλειας στους 

χώρους δουλειάς, στα 

σχολεία, στους τόπους 

που σπουδάζουν και 

γυμνάζονται τα παιδιά 

μας. Έχουμε ανάγκη από 

οικογενειακούς γιατρούς, 

να μας χορηγεί το κράτος 

δωρεάν τα φάρμακα όταν 

τα χρειαζόμαστε.

Δεν ανεχόμαστε να 

έχουμε τις σημερινές 

υποβαθμισμένες υπηρεσί-

ες υγείας από τα πολυια-

τρεία του ΕΟΠΥΥ, να 

γινόμαστε πελάτες στα 

ιδιωτικά ιατρεία και εργα-

στήρια και πολλές εξετά-

σεις και θεραπείες να τις 

πληρώνουμε από την 

τσέπη μας. Τώρα μεθο-

δεύει η κυβέρνηση να 

πληρώνουμε ακόμα 

περισσότερα και ενοποιη-

θούν τα σημερινά υπο-

βαθμισμένα πολυιατρεία 

και να γίνουν δημόσιες 

επιχειρηματικές μονάδες. 

Λέμε όχι στο κλείσιμο και 

στην επιχειρηματική 

δράση. Όχι στην κινητικό-

τητα προσωπικού!

Γι’ αυτό σε καλούμε 

στον αγώνα για να προ-

σφέρονται όλα όσα έχου-

με ανάγκη για την υγεία 

μας μέσα από αποκλειστι-

κά δημόσια και δωρεάν 

Κέντρα Υγείας, που θα 

αναπτυχθούν σε όλους 

τους δήμους και θα λει-

τουργούν όλο το εικοσιτε-

τράωρο.

Στα πλαίσια αυτά κανέ-

να πολυιατρείο του 

ΕΟΠΥΥ δεν περισσεύει, 

κανένας εργαζόμενος. Να 

στελεχωθούν όλα με το 

αναγκαίο ιατρικό, επιστη-

μονικό και υγειονομικό 

προσωπικό, μόνιμο, πλή-

ρους και αποκλειστικής 

απασχόλησης. Να χρημα-

τοδοτηθούν πλήρως από 

τον κρατικό προϋπολογι-

σμό. Να παρέχουν δωρε-

άν υπηρεσίες σε όλες τις 

λαϊκές οικογένειες όλο το 

εικοσιτετράωρο. Να 

γίνουν δημόσια και δωρε-

άν ΚΥ και μέσα σε αυτά 

να ενταχθούν όλοι οι 

αυτοαπασχολούμενοι για-

τροί με πλήρη και απο-

κλειστική απασχόληση.

Δεν αρκεί να αγανα-

κτούμε. Πρέπει να οργα-

νωθούμε στα Σωματεία 

και τις Λαϊκές Επιτροπές 

για να παλέψουμε για το 

δίκιο μας.

Ο αγώνας για δημόσι-

ες, δωρεάν, αναβαθμι-

σμένες υπηρεσίες μας 

αφορά όλους.

Ανακοίνωση – Κάλεσμα των 
Δ.Σ. των Συνταξιουχικών 

Σωματείων για την 
κινητοποίηση στις 18 

Δεκέμβρη
Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Κέντρα 

Υγείας για όλο το λαό!
Να καταργηθεί η επιχειρηματική δράση στην 

υγεία! 
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Γλυφάδα – Ελληνικό – 
Αργυρούπολη

Μαζική διαμαρτυρία στον ΕΟΠΥΥ και ΙΚΑ Γλυφά-
δας. Πήραν μέρος συνταξιούχοι – Λαϊκή Επιτροπή 
Αργυρούπολης-Ελληνικού-Γλυφάδας – Αντιπροσω-
πεία από τους εργαζόμενους του νοσοκομείου «Ασκλη-
πιείο» Βούλας, από τον ΟΤΕ, γιατροί του ΕΟΠΥΥ 
Αργυρούπολης και γιατροί Γλυφάδας. Επίσης, οι 
δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Γλυφάδας, Σταύρος 
Τάσσος και Παγώνα Μερίκου.

Αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον Διοικητή του 
ΙΚΑ και εκπρόσωπο του ΕΟΠΥΥ γιατί ο διευθυντής 
απουσίαζε, στους οποίους τέθηκαν τα προβλήματα 
που πάλευε το συνταξιουχικό κίνημα στις 18 Δεκέμβρη 
σε όλη τη χώρα.

Τα συνεργαζόμενα 
συνταξιουχικά σωματεία 
ΙΚΑ – ΟΑΕΕ – ΝΑΥΤΙΚΩΝ 
και με τη συμμετοχή του 
συλλόγου των ΑΜΕΑ, 
πραγματοποιήσαμε παρά-
σταση διαμαρτυρίας στο 
γενικό νοσοκομείο Καβά-
λας την Πέμπτη 2-1-2014.

Η διαμαρτυρία αφο-
ρούσε το χαράτσι των 25 
ευρώ, τα νέα μέτρα που 
εφαρμόζονται από 1-1-
2014 αλλά και τα γενικό-
τερα προβλήματα υγείας 
που αφορούν όλο το λαό.

Από νωρίς το πρωί 
συγκεντρωθήκαμε στο 
χώρο των εξωτερικών 
ιατρείων, τα μέλη των 
διοικητικών συμβουλίων 
και δεκάδες συνταξιού-
χοι, με πανό και ανακοι-
νώσεις που μοιράστηκαν 
στους εργαζόμενους, για-
τρούς, ασθενείς και επι-
σκέπτες ενημερώνοντας 
τον κόσμο για την αντιλα-
ϊκή γραμμή της κυβέρνη-
σης και στον τομέα της 
υγείας. Στη συνέχεια 
έγινε συνάντηση με τον 
διοικητή του νοσοκομείου 
όπου εκφράσαμε τη δια-
μαρτυρία μας και επιδώ-

σαμε ψήφισμα με το πλαί-
σιο αιτημάτων που είχαμε 
διαμορφώσει στη σύσκε-
ψη με τα πρωτοβάθμια 
σωματεία στις 18/12/2013. 
Η παραπάνω κινητοποίη-
ση επιδοκιμάστηκε από 
τους εργαζομένους και 
επισκέπτες του νοσοκο-
μείου.

Τέλος, καλέσαμε τον 
κόσμο να αντισταθεί στα 
σχέδια της κυβέρνησης 
να μετατρέψει την υγεία 
από κοινωνικό αγαθό σε 
εμπόρευμα. Δηλώνουμε 
ότι: ο αγώνας μας θα 
συνεχιστεί μέχρις ότου 
δικαιωθεί το αίτημα για 
πλήρη δημόσια και δωρε-
άν υγεία σε όλα τα επίπε-
δα για όλους.

Τα παραπάνω συνερ-
γαζόμενα σωματεία ξεκι-
νήσαμε μια προσπάθεια 
και βάλαμε τις βάσεις για 
ένα πλατύ μέτωπο πάλης 
και καλούμε όλα τα πρω-
τοβάθμια σωματεία να 
συσπειρωθούμε για να 
ανατρέψουμε τις αντιλαϊ-
κές πολιτικές.

ΚΑΒΑΛΑ
Στις 18 Δεκέμβρη το 

πρωί το σωματείο μας 
πραγματοποίησε κινητο-
ποίηση διαμαρτυρίας στα 
ιατρεία του ΕΟΠΥΥ στη 
Νέα Ιωνία, κόντρα στο 
σχεδιασμένο κλείσιμο των 
ιατρείων που προωθείται 
από την Κυβέρνηση.

Τη στιγμή που χιλιάδες 
συνταξιούχοι και ασφαλι-
σμένοι δυσκολεύονται 
όλο και περισσότερο στο 
να έχουν πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υγείας, περι-
μένουν επί ώρες σε ουρές 
ακόμα και για μια απλή 
θεώρηση του βιβλιαρίου 
τους, κάνουν περικοπές 
στα φάρμακα που παίρ-
νουν γιατί δεν έχουν να τα 
αγοράσουν, η λαοκτόνα 
συγκυβέρνηση Ν.Δ. – 
ΠΑΣΟΚ προωθεί το κλεί-
σιμο των ιατρείων του 
ΕΟΠΥΥ και οδηγεί στην 
ανεργία διοικητικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό. 
Προωθεί την πλήρη και 
άνευ όρων εμπορευματο-
ποίηση της υγείας προς 
όφελος των μονοπωλια-
κών ομίλων που δραστη-
ριοποιούνται στην υγεία.

Γι’ αυτό και εμείς πήρα-
με την απόφαση μαζί με 
τους εργαζόμενους του 
ΕΟΠΥΥ να καλέσουμε σε 
μαζική συγκέντρωση δια-
μαρτυρίας έξω από τα 
ιατρεία του οργανισμού 
στη Νέα Ιωνία. Στο κάλε-

σμά μας υπήρξε πρωτο-
φανής ανταπόκριση από 
τους συνταξιούχους της 
περιοχής μας, με αποτέ-
λεσμα να πραγματοποιη-
θεί η πιο μαζική αγωνιστι-
κή συγκέντρωση του 
σωματείου μας των τελευ-
ταίων ετών. Συνταξιούχοι 
και εργαζόμενοι βροντο-
φωνάξαμε την αντίθεσή 
μας στο κλείσιμο των 
ιατρείων και τις απολύ-
σεις.

Στη συνέχεια προχω-
ρήσαμε σε μαχητική μαζι-
κή πορεία διαμαρτυρίας 
στους δρόμους της Νέας 
Ιωνίας διατρανώνοντας 
ότι εμείς δεν δεχόμαστε 
άλλοι να αποφασίζουν για 
εμάς χωρίς εμάς, ότι 
εμείς αυτά που ζητάμε 
δεν τα ζητιανεύουμε, τα 
απαιτούμε γιατί τα δικαι-
ούμαστε επειδή είναι ο 
ιδρώτας και το αίμα μας 
και θα κάνουμε ό,τι περ-
νάει από το χέρι μας για 
να κατακτήσει ο λαός μας 
την υγεία, τη σύνταξη και 
τη ζωή που του αξίζει.

Αυτή η συγκέντρωση 
μας γεμίζει με αισιοδοξία 
και δεσμευόμαστε ότι θα 
συνεχίσουμε ακόμα πιο 
δυναμικά, ακόμα πιο αγω-
νιστικά, ακόμα πιο ταξικά.

Η ανακοίνωση αναφέ-
ρεται και στα προβλήμα-
τα υγείας που διεκδίκησε 
η συγκέντρωση.

Ν. Ιωνία

Η κατάσταση στα 
νοσοκομεία και τα παραρ-
τήματα ΕΟΠΥΥ του Πει-
ραιά είναι τραγική. Η 
κυβέρνηση όχι μόνο δεν 
καλύπτει ακόμα και βασι-
κές ανάγκες σε πρωτο-
βάθμια και δευτεροβάθ-
μια περίθαλψη στον πει-
ραιώτικο λαό, αλλά ετοι-
μάζει και νέο χτύπημα.

Ενδεικτικά, στο αντι-
καρκινικό νοσοκομείο 
«Μεταξά», που εξυπηρε-
τεί ασθενείς από την Αττι-
κή, αλλά και την υπόλοιπη 
χώρα, σήμερα υπάρχουν 
τραγικές ελλείψεις και 
κενά, που θέτουν σε κίν-
δυνο τη ζωή του λαού. Η 
λίστα αναμονής για εξέ-
ταση στα εξωτερικά 
ιατρεία, αλλά και για 
έναρξη θεραπείας του 
καρκίνου, ξεκινά από ενά-
μιση μήνα και φτάνει τους 
δύο μήνες, τη στιγμή που 
ο καρκίνος δεν περιμένει!

Ήδη έχουν κλείσει 58 
κρεβάτια και η κυβέρνηση 
σκοπεύει να κλείσει άλλα 
32. Δεν λειτουργούν 2 
από τα 6 χειρουργικά 
κρεβάτια και 5 από τα 11 
(!) κρεβάτια εντατικής 
θεραπείας, λόγω έλλει-
ψης προσωπικού.

Έχουν συγχωνευτεί οι 
2 ακτινοθεραπευτικές κλι-
νικές σε μία, με αποτέλε-
σμα από τα 27 κρεβάτια 
να λειτουργούν τα 7! Ένα 
καινούργιο μηχάνημα 
βραχυθεραπείας δεν χρη-
σιμοποιείται λόγω έλλει-
ψης προσωπικού.

Ακόμα, στο «Τζάνειο» 
νοσοκομείο έκλεισε η παι-
δοχειρουργική κλινική, η 
παιδοψυχιατρική συγχω-
νεύτηκε με κλινική ενηλί-
κων!

Τα κέντρα Μητέρας – 
Παιδιού (πρώην ΠΙΚΠΑ) 
υπολειτουργούν.

Αρκετοί γονείς αναγκά-
ζονται πλέον να πάνε τα 
παιδιά τους στα νοσοκο-

μεία της Αθήνας.
Και στα τρία νοσοκο-

μεία του Πειραιά οι ελλεί-
ψεις σε προσωπικό βγά-
ζουν μάτι, ενώ τα ιατρεία 
του ΕΟΠΥΥ παραμένουν 
υποστελεχωμένα σε ειδι-
κότητες και προσωπικό.

Δεν θα επιτρέψουμε 
την υποβάθμιση των 
νοσοκομείων, το κλείσιμο 
κλινικών και τμημάτων.

Δεν δεχόμαστε να 
θυσιάσουμε την υγεία 
μας και την υγεία των παι-
διών μας, για να αυξηθεί 
η πελατεία και τα κέρδη 
των ιδιωτικών κλινικών και 
των διαγνωστικών 
κέντρων. Για να δώσουν 
κυβέρνηση, τρόικα και 
Ευρωπαϊκή Ένωση νέες 
επιδοτήσεις στους μεγα-
λοεπιχειρηματίες και τους 
εφοπλιστές, με τα λεφτά 
που θα περικόψουν από 
την κρατική χρηματοδό-
τηση για την Υγεία.

Να μην κλείσει κανένα 
ιατρείο του ΕΟΠΥΥ, να 
αναβαθμιστούν με προ-
σλήψεις μόνιμου προσω-
πικού τα Ιατρεία του, τα 
νοσοκομεία Μεταξά, Τζά-
νειο και Κρατικό Νίκαιας, 
το Κέντρο Υγείας Σαλαμί-
νας.

Πλήρη και δωρεάν 
ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη για όλους τους 
ανέργους και ανασφάλι-
στους. Κατάργηση των 
πληρωμών των ασθενών. 
Αποκλειστικά δημόσια και 
δωρεάν Υγεία για όλους, 
με πλήρη χρηματοδότηση 
από τον κρατικό προϋπο-
λογισμό.

Και αφού το Ψήφισμα 
αναφέρεται στα αιτήματα 
καταλήγει:

Να μην επιτρέψουμε 
καμία κατάσχεση

Κανένα σπίτι χωρίς 
ρεύμα

Ούτε ένας δίχως ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη

Πειραιάς – Νίκαια
Τα Συνταξιουχικά σωματεία Ι.Κ.Α. – ΠΕΙΡΑΙΑ, 

ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Ο.Α.Ε.Ε. – ΠΕΙΡΑΙΑ, ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ & ΠΕΣ ΝΑΤ
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ από τα ΙΑΤΡΕΙΑ του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ)
ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ για το ΜΕΤΑΞΑ, το ΤΖΑΝΕΙΟ και 

το ΚΡΑΤΙΚΟ

Συγκέντρωση στην 
πλατεία Δαβάκη στην 
Καλλιθέα πραγματοποίη-
σαν το σωματείο συνταξι-
ούχων Καλλιθέας και 
Νέας Σμύρνης με τη συμ-
μετοχή της Λαϊκής Επι-
τροπής Καλλιθέας και της 
Επιτροπής Αγώνα Νέας 
Σμύρνης.

Οι συγκεντρωμένοι 
συνέχισαν την κινητοποίη-
σή τους με πορεία στους 
δρόμους της Καλλιθέας 
μέχρι τα ιατρεία του 
ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ) και 
από εκεί στα γραφεία του 
ΕΟΠΥΥ στην οδό Σκρα.

Αντιπροσωπεία τους 
συναντήθηκε με τον διοι-
κητή του ΕΟΠΥΥ, από τον 
οποίο απέσπασαν τη 
δέσμευση να μην εξαι-
ρούνται οι άνεργοι και οι 
ανασφάλιστοι των λαϊκών 
οικογενειών από τις 
όποιες υπηρεσίες έχουν 

απομείνει στα ιατρεία.
Πριν το τέλος της κινη-

τοποίησης, οι συγκεντρω-
μένοι άφησαν ανοικτή τη 
νέα ημερομηνία κινητο-
ποίησης, ανανέωσαν τη 
δέσμευση ότι κανείς δεν 
θα μείνει αβοήθητος μέσα 
στην κρίση και όποτε 
χρειασθεί θα ξαναγίνουν 
παρεμβάσεις για τους 
συναδέλφους και γείτο-
νές μας που θα έχουν 
οποιαδήποτε ανάγκη.

Τέλος, κάλεσαν τον 
κόσμο να συμμετέχει 
στην επόμενη μέρα λαϊ-
κής αλληλεγγύης που 
οργάνωσε η Λαϊκή Επι-
τροπή Καλλιθέας με τη 
συλλογή τροφίμων και 
ρούχων σε επιλεγμένα 
σημεία της πόλης.

Καλλιθέα

Και οι συνταξιούχοι της 
Λάρισας ανταποκρινόμε-
νοι στο αγωνιστικό κάλε-
σμα της ΣΕΑ για τις 18 
Δεκέμβρη βγήκαν στους 
δρόμους, πραγματοποίη-
σαν μαζική-αγωνιστική 
συγκέντρωση στο Εργατι-
κό Κέντρο. Τη συγκέ-
ντρωση άνοιξε με ομιλία ο 
πρόεδρος του Σωματείου 
ΟΑΕΕ, Δ. Γιαννούκας, 
κεντρικός ομιλητής ήταν 
ο πρόεδρος του Σωματεί-

ου ΙΚΑ, θ. Κουμαντζέλης. 
Το δε ψήφισμα διάβασε ο 
πρόεδρος του Παραρτή-
ματος πρώην ΔΕΚΟ – 
Τραπεζών, Ν. Κούβελας. 
Ακολούθησε πορεία στον 
ΕΟΠΥΥ, όπου αντιπροσω-
πεία των συνταξιούχων 
επέδωσε ψήφισμα με τα 
προβλήματα υγείας και 
γενικά για τα λειτουργικά 
προβλήματα του ΕΟΠΥΥ 
της πόλης.

Λάρισα

Στο Βόλο έγινε συγκέ-
ντρωση στο Εργατικό 
Κέντρο όπου μίλησαν 
εκπρόσωποι της Συντονι-
στικής Επιτροπής Αγώνα 
Συνταξιουχικών Οργανώ-
σεων. Αμέσως μετά ακο-
λούθησε πορεία στους 
κεντρικούς δρόμους του 
Βόλου με κατάληξη στα 
γραφεία της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Περιφέ-
ρειας Μαγνησίας όπου 
επέδωσαν ψήφισμα με τα 
αιτήματά τους. Το ίδιο 
ψήφισμα επέδωσε στο 
υποκατάστημα του 
ΕΟΠΥΥ αντιπροσωπεία 
της ΣΕΑ Συνταξιουχικών 
Οργανώσεων Μαγνησίας.

Το ψήφισμα έχει απο-
δέκτες

Τον πρωθυπουργό Αντ. 

Σαμαρά. Τον υπουργό 
Υγείας, τον υπουργό 
Εργασίας. Την Αποκε-
ντρωμένη Διοίκηση Περι-
φέρειας Μαγνησίας. Την 
Περιφερειακή Διεύθυνση 
ΕΟΠΥΥ Μαγνησίας.

Το ψήφισμα περιλαμ-
βάνει γενικά όλα τα προ-
βλήματα που απασχολούν 
τους συνταξιούχους και 
ιδιαίτερα τα προβλήματα 
Υγείας.

Το ψήφισμα υπογράφουν τα 
Σωματεία:

Σύλλογος Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. 
Μαγνησίας

Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΑΕΕ 
– ΤΑΕ Ν. Μαγνησίας

Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ 
Περιφέρειας Θεσσαλίας Αγ. 

Νικόλαος

Βόλος

Στο κάλεσμα της ΣΕΑ 
των συνεργαζόμενων 
συνταξιουχικών ομοσπον-
διών, για την οργάνωση 
συλλαλητηρίων στις 
πόλεις της χώρας, με 
κύριο αίτημα το πολύ 
μεγάλο ζήτημα της υγεί-
ας.

Η Πάτρα ανταποκρίθη-
κε με μεγάλη συμμετοχή 
των συνταξιούχων στη 
συγκέντρωση στην πλα-
τεία Γεωργίου και πορεία 
στους δρόμους της 
Πάτρας, μαζί με τους 

εργαζόμενους και τους 
γιατρούς των νοσοκομεί-
ων του Ρίου και του Αγ. 
Ανδρέα και άλλων εργα-
ζομένων που κάλεσαν 
εργατικά σωματεία και 
λαϊκές επιτροπές.

Στη συγκέντρωση από 
μέρους της ΣΕΑ των 
συνεργαζόμενων συνταξι-
ουχικών οργανώσεων 
ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, ΔΗΜΟ-
ΣΙΟ, ΤΣΑ.

Χαιρέτισε ο συνάδελ-
φος Γιώργος Τσαπάρας.

Πάτρα



Η Θεσσαλονίκη με μαζική συγκέντρωση ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της ΣΕΑ

Από τη μαζική – αγωνιστική συγκέντρωση των συνταξιούχων της Λάρισας στις 18/12

Από τη συγκέντρωση της Πάτρας

Από τη συγκέντρωση και πορεία του Βόλου Οι συνταξιούχοι της Λαμίας έδωσαν μαζικά το παρών στις 18/12

Χαιρετίζει και συγχαί-
ρει τα Δ.Σ. των Σωματείων 
και όλους τους συνταξι-
ούχους

Με επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκε η πρόταση της 
ΣΕΑ προς τα Σωματεία 
των συνταξιούχων να 
δράσουν οργανωμένα 
στις 18/12/2013 με κύρια 
αιχμή την απαίτηση για 
Δωρεάν και αποκλειστικά 
Δημόσιο Σύστημα Υγείας 
χωρίς κανενός είδους 
εμπορευματοποίηση, για 
όλους, χωρίς αποκλει-
σμούς με προσλήψεις επι-
στημονικού, νοσηλευτι-
κού, τεχνικού προσωπι-
κού μόνιμης σταθερής και 
αποκλειστικής απασχόλη-
σης και με ικανοποιητικό 
μισθό.

Εκδήλωσαν ακόμα την 
αντίθεσή τους στη συρρί-
κνωση των μονάδων υγεί-
ας και της Πρωτοβάθμιας 
φροντίδας και την εμπο-
ρευματοποίηση που συνα-
ποφάσισαν Κυβέρνηση 
και Ευρ. Ένωση σε όφε-
λος του κεφαλαίου. Όταν 
το 53% των δαπανών για 
την υγεία οδεύει κατευ-
θείαν στα ταμεία των ιδιω-
τών ρωτάμε την κυβέρνη-
ση με τα μέτρα που παίρ-
νει αυτό το ποσοστό θα 
αυξηθεί ή θα μειωθεί; 
Ασφαλώς και θα αυξηθεί.

Η ΣΕΑ εκφράζει τα 
συγχαρητήριά της σε 
όλους όσους πήραν 
μέρος σ’ αυτές τις κινητο-
ποιήσεις, σε ΕΟΠΥΥ, 
Περιφέρειες, Υπουργείο 
Υγείας τόσο στην Αττική 
όσο και σχεδόν σε όλες 
τις μεγάλες πόλεις της 
χώρας, που αψηφώντας 
τις άσχημες καιρικές συν-
θήκες εξέφρασαν τη 
θέληση του συνταξιουχι-
κού κινήματος να αγωνι-

στεί για την υλοποίηση 
των στόχων που βάζει.

Κινητοποιήσεις έγιναν 
στη Θεσσαλονίκη, Λαμία, 
Λιβαδειά, Αγρίνιο, Αμφι-
λοχία, Βόλος, Ηράκλειο, 
Πάτρα, Τρίκαλα, Λάρισα, 
Καβάλα, Σέρρες, Νάουσα 
κ.α. Επίσης στην Αττική οι 
συνταξιούχοι με τα Σωμα-
τεία τους κινητοποιήθη-
καν σχεδόν σε όλους

τους δήμους, όπως 
Περιστέρι, Αιγάλεω, Πει-
ραιάς – Νίκαια, Ν. Φιλα-
δέλφεια, Α. Λιόσια, Ίλιον, 
Ν. Ιωνία, Χαλάνδρι, Μενί-

δι, Καλλιθέα, Άγ. Δημήτρι-
ος, Αθήνα, Ασπρόπυργος 
– Ελευσίνα, Βύρωνας, 
Καισαριανή, Ζωγράφου, 
Γλυφάδα, Ηλιούπολη, 
Μαρούσι, ΔΕΚΟ – Τραπε-
ζών, ΔΕΗ, Δημοσίου.

Η ΣΕΑ τέλος καλεί τους 
συνταξιούχους όλης της 
χώρας να βρίσκονται σε 
αγωνιστική ετοιμότητα και 
εύχεται νέους αγώνες για 
το 2014.

Οι Συνεργαζόμενες 
Συνταξιουχικές Οργανώ-
σεις

Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές 
Οργανώσεις «ΣΕΑ»

Δελτίο Τύπου

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Αντιλαϊκά μέτρα ύψους 
63 δις ευρώ πάρθηκαν τα 
τελευταία τέσσερα χρό-
νια στα πλαίσια των προ-
γραμμάτων της «δημοσιο-
νομικής προσαρμογής» 
με αφορμή τα μνημόνια 
και τις συνοδευτικές 
δανειακές συμβάσεις 
στήριξης από τους ιμπε-
ριαλιστικούς Οργανι-
σμούς (Ε.Ε. – Δ.Ν.Τ.).

Τα στοιχεία παρουσιά-
στηκαν από τον υπουργό 
Οικονομικών, Γ. Στουρνά-
ρα, προς τους ξένους 
δημοσιογράφους για την 
ανάληψη της Ελληνικής 
Προεδρίας της Ε.Ε.

Η μείωση των κρατικών 
κονδυλίων (που αφορούν 
κύρια στις δαπάνες για 
λαϊκές ανάγκες, υγεία, 
παιδεία, πρόνοια, συντά-
ξεις και άλλες) στο διά-
στημα 2010 – 2014 υπο-
λογίζονται σε 63 δις 
ευρώ.

Και αναφέρουμε 
συγκεκριμένα

Τα αντιλαϊκά μέτρα 
που πάρθηκαν είναι: 

19,07 δισ. ευρώ το 2010 − 
18,24 δισ. το 2011 − 11,53 
δισ. το 2012 − 10,22 δισ. 
το 2013 και 3,86 δισ. το 
2014.

Για να καταλάβουμε το 
μέγεθος της βαρβαρότη-
τας των αντιλαϊκών 
μέτρων που το 2014 θα 
λειτουργούν σωρευτικά, 
τι μας περιμένει με τη 
φοροληστεία, τα χαρά-
τσια, τις μεγάλες περικο-
πές στις κοινωνικές δαπά-
νες. 

Εμείς ρωτάμε από το 
λαό πήρατε 63 δις ευρώ 
που θα έχουν διαχρονική 
συνέχεια. Νά πώς δημι-
ουργήθηκε το «πρωτογε-
νές πλεόνασμα», με το 
αίμα του λαού.

Από το μεγάλο κεφά-
λαιο δεν πήραν ούτε ένα 
ευρώ, αντίθετα τους έδω-
σαν με φοροαπαλλαγές 
και άλλα προνόμια.

Πρόκειται για βάρβαρη 
ταξική πολιτική. Ανάλογη 
ταξική πρέπει να είναι και 
η απάντηση από την 
εργατική τάξη και το λαό.`

Τα αντιλαϊκά μέτρα στα 
χρόνια 2010 – 2014

Σε αυτά τα τέσσερα χρόνια έφτασαν τα 63 δις ευρώ
Για το 2014 θα ισχύσουν σωρευτικά τα 63 δις



Οι συνταξιούχοι Ηρακλείου πραγματοποίησαν στις 18/12 συγκέντρωση έξω από τα γραφεία 
του ΕΟΠΥΥ

Ν. Ιωνία μαζική συγκέντρωση έξω από τα γραφεία του ΙΚΑ

Μαζική – δυναμική ήταν η συγκέντρωση των συνταξιούχων στο Περιστέρι

Η συγκέντρωση της Καλλιθέας έξω από τα γραφεία του ΙΚΑ

Μεγάλη ήταν και η συγκέντρωση του Αιγάλεω

Βύρωνας Παγκράτι. Έξω από τα γραφεία του ΙΚΑ

Συνταξιούχοι και εργαζόμενοι με τη Λαϊκή Επιτροπή Φυλής

Ηλιούπολη – Υμηττός

Για τους συ ντα ξιού χους 

δεν υ πάρ χει μία, λε φτά  

υ πάρ χουν μό νο 

για την πλου το κρα τί α

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
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Τα κάλαντα των 

φυλακισμένων αγωνιστών 
Της Αίγινας το 1948

Καλή ημέρα αγωνιστές
είρθαμε να σας πούμε
και φέτος τα Χριστούγεννα
στη φυλακή παιρνούμε.

Του χρόνου να γιορτάσουμε
όλοι στα σπιτικά μας
και ν’ άναι πια χαρούμενα
παιδιά τα καλαντά μας.

Να γίνει συμφιλίωση
και επί γης ειρήνη
παντού τραγούδια και δουλειά
χαρά κι αδελφοσύνη.

Εκατοντάδες αγωνιστές δεν γιόρτασαν ποτέ στα 
σπίτια τους, γιατί το κράτος των δωσίλογων, συνεργα-
τών των Γερμανών κατακτητών και των αστικών κομ-
μάτων που λάκισαν  στην Αίγυπτο και επιβλήθηκαν στη 
χώρα και στο λαό με τα όπλα των Άγγλων, αφού γέμι-
σαν τις φυλακές με χιλιάδες αγωνιστές της Εθνικής 
Αντίστασης τους εκτελούσαν κατά δεκάδες, όπως 
τους 17 τον Ιούνη του 1947, τους 13 το Φλεβάρη του 
1948 και δεκάδες άλλους μόνο από τις φυλακές Αίγι-
νας. Αυτό το έγκλημα γινόταν σε όλες τις φυλακές. 
Και σταμάτησαν ύστερα από παρέμβαση της Σοβιετι-
κής Ένωσης το 1948 στον ΟΗΕ.

Είμαστε σίγουροι ότι τα κάλαντα της φυλακής της 
Αίγινας θα γίνουν πράξη, για ειρήνη, δουλειά και 
χαρούμενους ανθρώπους.

Πιο βαθιά στην εξαθλί-
ωση σπρώχνει για μία 
ακόμα χρονιά η κυβέρνη-
ση τους εκατοντάδες 
χιλιάδες άνεργους, αυτό 
επιβεβαιώνεται και από 
τον προϋπολογισμό του 
ΟΑΕΔ για το 2014.

Ο προϋπολογισμός 
που εγκρίθηκε στις 17 
Δεκέμβρη από το Δ.Σ. του 
Οργανισμού και προβλέ-
πει μείωση του ποσού για 
τους άνεργους κατά 121 
εκατ. ευρώ. Από 1.246 δις 
ευρώ φέτος, στα 1.125 
δις για το 2014, και μειω-
μένο κατά 362 εκατ. ευρώ 
σε σχέση με το 2012, 
όταν η ανεργία καλπάζει.

Έτσι, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 
Σεπτέμβρης 2013 ο αριθ-
μός των ανέργων υπολο-
γίζεται στα 27,4% ή 
1.376.463 άτομα. Η νέα 
περικοπή κινείται στη 
γενικότερη πολιτική περι-
κοπών σε όλους τους κοι-
νωνικούς τομείς παρο-
χών. Εμείς να σημειώσου-
με ότι η ανεργία είναι 
πολύ μεγαλύτερη.

Μόνο οι εγγεγραμμέ-
νοι στον ΟΑΕΔ είναι 
1.019.805 άνεργοι και 
από αυτούς επιδοτούνται 
μόνο 125.306, δηλαδή 1 
στους 8 ή το 12,2% των 
εγγεγραμμένων!

Προϋπολογισμός ΟΑΕΔ 
2014

Νέα μείωση κατά 121 εκατ. ευρώ ή 10% για 
τους άνεργους

Από 1.019.805 εγγεγραμμένους άνεργους 
επιδοτούνταν μόνο 125.306!

ΜΗΛΟΣ
Το νέο Δ.Σ. του Σωματείου Συντ/χων ΙΚΑ Μήλου από 

τις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 10/11/2013 είναι το 
εξής:

Πρόεδρος: Μαρκαντώνης Αντώνης
Αντιπρόεδρος: Νίνος Μανούσος

Γεν. Γραμματέας: Κυπραίος Σταμάτης
Ταμίας: Βήχος Αντώνιος

Μέλος: Τσερώνης Αντώνιος

ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
Το νέο Δ.Σ. του Σωματείου Συντ/χων ΙΚΑ Σέρβια 

Κοζάνης από τις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 
24/11/2013 είναι το εξής:

Πρόεδρος: Πασχαλίδου Μαρία
Αντιπρόεδρος: Κάλφας Παναγιώτης
Γεν. Γραμματέας: Θάνος Λάζαρος

Ταμίας: Ντίνος Χρήστος
Μέλος: Τζίκας Ζήσης

Μέλος: Γιαννόπουλος Στάθης

Στις 20 Δεκέμβρη 
εμφανίστηκε στην εκπο-
μπή του ΣΤΑΡ του Τρά-
γκα ο δήμαρχος του 
Κερατσινίου ο οποίος 
ερωτώμενος για το πόσοι 
είναι αυτοί που δεν έχουν 
ρεύμα είπε: Ο Δήμος 
Κερατσινίου έχει 92.000 
κατοίκους και το 10% 
αυτών δεν έχει ρεύμα και 
ότι επανασύνδεσαν το 
ρεύμα μόνο σε 80 οικογέ-
νειες.

Επίσης, στην ίδια εκπο-
μπή, ο αντιδήμαρχος της 
Πάτρας δήλωσε ότι 4.000 
οικογένειες της πόλης 
δεν έχουν ρεύμα. Ακόμα 
ότι όπως του ανέφεραν οι 
γιατροί του νοσοκομείου, 
πολλοί άνθρωποι πηγαί-
νουν στο νοσοκομείο ως 
ασθενείς για να βρουν 
κανένα κρεβάτι για παρα-
μονή και για ένα πιάτο 
φαγητό.

Επίσης, δάσκαλος 
κατήγγειλε ότι είδε μαθη-
τή να ψάχνει στον κάδο 
των σκουπιδιών.

Αυτά είναι μόνο μια 
σταγόνα από τα χιλιάδες 
και χιλιάδες περιστατικά. 

Και μπροστά είναι τα χει-
ρότερα.

Κατά τα άλλα ο Αντ. 
Σαμαράς και η συγκυβέρ-
νηση είναι όλο χαρά που 
τάχα βγαίνουμε από την 
κρίση, ότι έχουμε «πρω-
τογενές πλεόνασμα» και 
ότι το 2014 αρχίζει η ανά-
πτυξη της χώρας!! Με ένα 
λαό που πεθαίνει από την 
πείνα, που δεν έχει ρεύμα 
, που παγώνει από το 
κρύο, που κοντά δύο εκα-
τομμύρια άνθρωποι είναι 
άνεργοι, που αυξάνουν τα 
ψυχικά νοσήματα, ο καρ-
κίνος, οι καρδιοπάθειες, 
που μειώνονται οι γεννή-
σεις και οδηγούν το λαό 
σε φυσική εξόντωση.
– Και ποιος τη χάρη μας, 

η χώρα μας θα ασκεί 
και την προεδρία στην 
Ε. Ένωση, αυτό σημαί-
νει εφαρμογή κατά 
γράμμα των αποφάσε-
ων-εντολών και ντιρε-
κτίβων της λυκοσυμμα-
χίας.

350.000 οικογένειες χωρίς 
ηλεκτρικό

Η επανασύνδεση είναι παραμύθι
Δηλώσεις του Δημάρχου Κερατσινίου

Και αντιδημάρχου Πάτρας

Η κυβέρνηση προωθεί 
τη «μεταρρύθμιση» της 
Πρωτοβάθμιας  Φροντί-
δας Υγείας (ΠΦΥ) με 
κύριο εφαρμοστή αυτής 
της πολιτικής τον ΕΟΠΥΥ 
αποκλειστικά σε αγορα-
στή υπηρεσιών Υγείας 
«κατά τα πρότυπα των 
ασφαλιστικών εταιρειών».

Αυτό επιβεβαίωσε ο 
υπουργός Υγείας που το 
Νοέμβρη του 2013 είχε 
δηλώσει: «Οι ασφαλιστι-
κές εταιρείες στην πορεία 
έγιναν αγοραστές γιατί 
κατάλαβαν ότι κοστίζει 
πολύ να συντηρούν δικές 
τους μονάδες παροχής, 
ενώ μείωσαν πολύ το 
κόστος τους που ήταν 
μόνο αγοραστές».

Η μείωση της δαπάνης 
με την αγορά υπηρεσιών 
υγείας σε καμιά περίπτω-
ση δεν σημαίνει βελτίωση 
και περισσότερη προσφο-
ρά υγείας στους ασθε-
νείς, αντίθετα μάλιστα. 
Στόχος της κυβέρνησης 
είναι η μείωση της κρατι-
κής χρηματοδότησης, 
αλλά και των εργοδοτι-
κών εισφορών.

Αξιολόγηση και κινητι-
κότητα

Η μετατροπή του 
ΕΟΠΥΥ σε αποκλειστικό 
αγοραστή υπηρεσιών 
Υγείας οδηγεί σε αναδι-
άρθρωση τις δομές του 
ΕΟΠΥΥ και το προσωπικό 
τους.
– Σήμερα ο ΕΟΠΥΥ έχει 

330 πολυιατρεία σε 
όλη τη χώρα όπου 
απασχολούνται 9.979 
εργαζόμενοι, από 
αυτούς 5.765 είναι για-
τροί, 2.841 υγειονομι-
κοί και 1.373 διοικητι-
κοί υπάλληλοι.
Σύμφωνα με το σχέδιο 

της κυβέρνησης, για να 
γίνει ο ΕΟΠΥΥ κατ’ απο-
κλειστικότητα αγοραστής 
υπηρεσιών Υγείας, πρέπει 
να απαλλαγεί από την 
ευθύνη της λειτουργίας 
των πολυιατρείων που 
έχει και τη μισθοδοσία 

του προσωπικού τους. Τι 
θα γίνει όμως με αυτές 
τις δομές, τους γιατρούς 
και το άλλο προσωπικό;
– Η «μεταρρύθμιση» της 

ΠΦΥ προβλέπει να 
περάσουν τα πολυια-
τρεία στην αρμοδιότη-
τα των εφτά 
Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ώ ν 
Περιφερειών (ΥΠΕ), οι 
οποίες έχουν την ευθύ-
νη για τη λειτουργία 
των δομών του ΕΣΥ 
(νοσοκομεία, Κέντρα 
Υγείας και άλλες 
δομές) σε όλη τη χώρα. 
Γι’ αυτό η κυβέρνηση 
βγάζει σε διαθεσιμότη-
τα (απολύει) γιατρούς, 
υγειονομικούς και 
υπαλλήλους, προκειμέ-
νου όσοι μείνουν να 
τους εντάξει στο ΕΣΥ.
Το σχέδιο της κυβέρ-

νησης για την ΠΦΥ και τη 
μετατροπή του ΕΟΠΥΥ 
μόνο σε αγοραστή υπη-
ρεσιών υγείας, εντάσσε-
ται στις χειρότερες αναδι-
αρθρώσεις στο κοινωνικό 
ασφαλιστικό σύστημα και 
την Υγεία, και είναι σίγου-
ρο ότι θα επιδεινώσει 
ακόμα πιο πολύ την Πρω-
τοβάθμια Φροντίδα Υγεί-
ας του λαού.
– Το εργατικό κίνημα 

πρέπει να προβάλει και 
να διεκδικήσει την 
πανελλαδική ανάπτυξη 
ενιαίου και αποκλειστι-
κά δημόσιου και απο-
λύτως δωρεάν σύστη-
μα Π.Φ.Υ. με κατάργη-
ση κάθε επιχειρηματι-
κής δράσης.
Με κρατικά Κέντρα 

Υγείας και Περιφερειακά 
Ιατρεία, κοντά στους 
τόπους δουλειάς και 
κατοικίας, που μαζί με τα 
νοσοκομεία θα αποτε-
λούν ενιαίο σύστημα.

Σε αυτό το σύστημα, 
που ανταποκρίνεται στις 
λαϊκές ανάγκες, δεν 
περισσεύει καμιά μονάδα 
Υγείας του ΕΟΠΥΥ, 
Κέντρο Υγείας και κανέ-
νας εργαζόμενος.

Ριζικές αλλαγές στον 
ΕΟΠΥΥ

Από πάροχος υπηρεσιών Υγείας γίνεται 
αγοραστής

Από το Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα
Γίνεται ακόμα χειρότερη η Πρωτοβάθμια Υγεία

Όπως είναι γνωστό 
από την 1/1/2014 θα επι-
βαρυνόμαστε για κάθε 
συνταγή με ένα ευρώ 
χαράτσι. Σε κάθε συνταγή 
θα αναγράφονται μόνο 
τρία φάρμακα, στην περί-
πτωση που παίρνουμε 
περισσότερα από τρία 
φάρμακα θα χρειάζεται 
και δεύτερη συνταγή, που 
σημαίνει δύο ευρώ χαρά-
τσι.

– Αν τα φάρμακα 
που παίρνουμε είναι πολ-
λών ειδικοτήτων γιατρών, 
π.χ. καρδιολόγου, οφθαλ-
μίατρου, ουρολόγου, τότε 
θα πληρώνουμε ένα ευρώ 
για κάθε συνταγή του 
ειδικού γιατρού, που 
σημαίνει και στην πρώτη 
και στη δεύτερη περίπτω-
ση δύο ή τρία ευρώ. Αν 
αυτό χρειάζεται να γίνε-
ται σε δύο μέλη της οικο-
γένειας, τότε το χαράτσι 
μπορεί να φτάσει στα έξι 
ευρώ ή και περισσότερα.

Γιατί επέβαλαν το 
χαράτσι

Ο ΕΟΠΥΥ χρωστάει 
ακόμα από το 2012 εκα-
τοντάδες εκατομμύρια 
ευρώ στους φαρμακοποι-
ούς και δεν τους πληρώ-

νει. Με το χαράτσι των 
συνταγών που θα παρα-
κρατείται από τους φαρ-
μακοποιούς που υπολογί-
ζονται σε δεκάδες εκα-
τομμύρια το χρόνο, ο 
ΕΟΠΥΥ θα ξοφλήσει τα 
χρέη του προς τους φαρ-
μακοποιούς και για τα 
τρέχοντα ποσά από την 
υποχρέωσή του να συμ-
μετέχει με το 75% στην 
αγορά των φαρμάκων 
από τους ασθενείς. Δηλα-
δή η κυβέρνηση και με 
τον τρόπο αυτό μεταφέ-
ρει μεγάλο μέρος της 
δαπάνης στους ασφαλι-
σμένους.

Είναι ένας έμμεσος 
τρόπος αύξησης της συμ-
μετοχής μας στην αγορά 
των φαρμάκων.

Όσο για τα 25 ευρώ 
είσοδο στα νοσοκομεία 
βρήκαν άλλο ισοδύναμο 
με το χαράτσι, 5 λεπτά 
στα τσιγάρα, δηλαδή πάλι 
ο λαός (καπνιστές) θα 
πληρώσουν το μάρμαρο.

Έτσι η συγκυβέρνηση 
με κάθε τρόπο και μέσο 
μετακυλύει τη δαπάνη 
υγείας από το κράτος 
στους ασφαλισμένους και 
στο λαό

Από 1/1/2014 το χαράτσι 
1 ευρώ για κάθε συνταγή
Τα χαράτσι θα το κρατούν οι φαρμακοποιοί
Για να αποπληρώνει ο ΕΟΠΥΥ τα χρέη τους 

στους φαρμακοποιούς!

Γ. Στουρνάρας
Εργάτες – Συνταξιούχοι – Αγρότες

Καλά να πάθουμε αφού 
έχουμε πισίνες και τις 
θερμαίνουμε δεν μπορεί 
να θέλουμε και φτηνό 
πετρέλαιο!!!

Νά γιατί η συγκυβέρνη-
ση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, Αντώνη 
Σαμαρά – Ευάγελου Βενι-
ζέλου, μαζί και το κοπέλι 
τους ο αδίστακτος εκτε-
λεστής της πολιτικής 

τους, Γ. Στουρνάρας, δεν 
μειώνουν την τιμή του 
πετρελαίου θέρμανσης.

Να τους χαρακτηρί-
σουμε θρασύτατους, αδί-
στακτους φονιάδες του 
λαού και λίγο είναι.

Μήπως έχουμε κι εμείς 
ευθύνη που τους ψηφί-
ζουμε; Ας το σκεφθούμε.
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Με βάση τα στοιχεία 
του «Άρτεμις» για την 
καταπολέμηση της αδή-
λωτης και ανασφάλιστης 
εργασίας, που αφορούν 
τους 11 μήνες του 2013 
(Γενάρης – Νοέμβρης). 
σε σύνολο 67.726 εργα-
ζομένων που έγινε έλεγ-
χος σε 19.916 επιχειρή-
σεις οι 22.161 ήταν ανα-
σφάλιστοι, που σημαίνει ο 
ένας στους τρεις εργαζό-
μενους.

Το μεγαλύτερο ποσο-
στό καταγράφεται στους 
αλλοδαπούς εργαζόμε-

νους που φτάνει στο 
ποσοστό 42,8%. 

Και ενώ συμβαίνουν 
αυτά η ηγεσία του υπουρ-
γείου Εργασίας παραποι-
εί τα στοιχεία και μιλάει 
για 20% και ότι έφεραν 
αποτέλεσμα τα υψηλά 
πρόστιμα που επιβάλλο-
νται σε όσες επιχειρήσεις 
συλληφθούν να έχουν 
ανασφάλιστους εργαζό-
μενους.

Με βάση τα παραπάνω 
στοιχεία, τη μεγάλη ανερ-
γία, μείωση των μισθών – 
μεροκάματων, τη μερική 
απασχόληση για χιλιάδες 
εργαζόμενους, όλα αυτά 
μαζί και η μεγάλη μείωση 
της κρατικής επιχορήγη-
σης στο ΙΚΑ το οδηγούν 
σε πλήρη οικονομική 
κατάρρευση.

Και μετά έρχονται οι 
άγριες περικοπές στις 
συντάξεις και τις άλλες 
παροχές και από το 2015 
η κατώτερη - βασική 
σύνταξη θα είναι 360 
ευρώ.

Ανασφάλιστοι ο ένας 
στους τρεις εργαζόμενους

Μαύρα μαντάτα για ΙΚΑ και ασφαλισμένους

“ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ 
ΑΓΩΝΑΣ”

Ιδιοκτήτης:
Ομοσπονδία Συνταξιούχων

Ελλάδος-ΙΚΑ-ΕΤΜ

Εκδότης:
ΜΑΥΡΟΔΟΓΛΟΥ

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Γραφεία:

Σωκράτους 23
(4ος όροφος)

Τ.Κ. 105 52 ΑθΗΝΑ

Τηλ.: 210 52 29 442
Fax: 210 52 29 907

Υπολογίζουν τη δαπά-
νη 102 εκατ. ευρώ και θα 
εισπράττουν 191 εκατ. 
ευρώ!

Όπως ανακοίνωσε η 
συγκυβέρνηση από την 
1/1/2014 θα επιβάλλει στο 
λαό 3 ευρώ χαράτσι το 
μήνα για τις λειτουργικές 
δαπάνες της νέας Δημό-
σιας Τηλεόρασης και θα 
εισπράττεται από τη ΔΕΗ.

Όπως ειπώθηκε από 
τους αρμοδίους η δαπάνη 
θα ανέρχεται στα 102 
εκατ. ευρώ το χρόνο και 
υπολογίζουν να εισπράτ-
τουν περίπου 200 εκατ. 
ευρώ, δηλαδή τα διπλά-
σια!

Για να έχουμε και 

«πρωτογενές πλεόνασμα» 
100 εκατ. ευρώ! Και μας 
κάνουν τη χάρη, γιατί 
όπως είπαν στην παλιά 
ΕΡΤ πληρώναμε 4,5 ευρώ 
το μήνα.

Δηλαδή για κάθε κρατι-
κή λειτουργία και παροχή 
στο λαό που είναι υπο-
χρεωμένο το κράτος να 
προσφέρει δωρεάν (ύστε-
ρα μάλιστα και από τη 
μεγάλη φοροληστεία) τη 
φορτώνει στο λαό.

Χώρια ότι η ποιότητα 
του προγράμματος της 
νέας Τηλεόρασης είναι 
πολύ υποβαθμισμένη.

Πρόκειται για κυβερνή-
σεις ληστές του λαού.

Για τις λειτουργικές 
δαπάνες της Δημόσιας 

Τηλεόρασης
Ακόμα ένα χαράτσι 3 ευρώ το μήνα μέσω ΔΕΗ

Μαρία Πετρίδου
Στις 12 Δεκέμβρη 2013 

έφυγε απ’ τη ζωή η Μαρία 
Πετρίδου, πλήρης ημε-
ρών (στα 102 της) και 

αγώνων για τα δίκια της 
εργατικής τάξης, για έναν 
ειρηνικό κόσμο χωρίς 
εκμετάλλευση ανθρώπου 
από άνθρωπο.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος 
του Σωματείου Συνταξι-
ούχων Ι.Κ.Α. Ηλιούπολης 
– Δάφνης – Υμηττού και 
μέλος του Δ.Σ. (μέχρι τα 
βαθιά γεράματά της) ώς 
τον Απρίλη του 2004.

Στη μνήμη της Αγωνί-
στριας συναδέλφου μας 
και για ενίσχυση του Παν-
συνταξιουχικού Αγώνα τα 
μέλη του Δ.Σ. προσφέ-
ρουν 20,00e.

Ηλιούπολη – Δάφνη – 
Υμηττός

Το έδαφος για «τσε-
κούρι» στα προνοιακά 
επιδόματα των ατόμων με 
αναπηρία και χρόνια 
πασχόντων, προετοιμάζει 
η κυβέρνηση. Πρόσχημα 
για τις περικοπές θα είναι 
τα εισοδηματικά κριτήρια 
στους δικαιούχους.

Να σημειώσουμε ότι οι 
συντάξεις αναπηρίας 
δίνονται σε ανθρώπους 
που έχουν εργαστεί και 
έχουν περάσει δύο και 
τρεις φορές από Επιτρο-
πές και είναι γνωστό ότι 
πετσοκόβουν τα ποσοστά 
αναπηρίας που άλλους 
τους μειώνουν τις συντά-
ξεις, άλλους δε τους την 
κόβουν τελείως.

Υπάρχουν και τα επιδό-
ματα αναπηρίας που 
έχουν αναπηρία ή χρόνια 
πάθηση του ύψους 350 
ευρώ το μήνα.

Σύμφωνα με στοιχεία 
του Υπουργείου Εργασί-
ας, 48.729 συνταξιούχοι 
παίρνουν προνοιακό επί-
δομα μέσου ύψους 370 
ευρώ το μήνα. Οι δικαιού-
χοι μόνο προνοιακών επι-
δομάτων ανέρχονται στις 
115.377 με 322,5 ευρώ το 
μήνα κατά μέσο όρο.

− Ο ΟΟΣΑ στην 
έκθεσή του λέει ότι το 
50% των δικαιούχων δεν 
ανήκουν στα όρια του 
φτωχού πληθυσμού. Και 
διαπιστώνει με προκλητι-
κότητα ότι το επίδομα το 
παίρνει υπερβολικός 
αριθμός αναπήρων.

Η κυβέρνηση και ο 
υπουργός Εργασίας πρό-
θυμα έκαναν δεκτές τις 
προτάσεις του ΟΟΣΑ και 
έχουν στήσει μηχανισμό 
σφαγής των ποσοστών 
αναπηρίας μέσω των 
Κέντρων Πιστοποίησης 
Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Χώρια ότι δεκάδες 
χιλιάδες Άτομα με Ειδικές 
Ανάγκες περιμένουν χρό-
νια να εξεταστούν από τα 
ΚΕΠΑ και χάνουν το επί-
δομα, τη σύνταξη και την 
ιατροφαρμακευτική κάλυ-
ψη.

Από κάθε πλευρά και 
με κάθε δικαιολογία 
κάνουν τη ζωή των συντα-
ξιούχων όλο και δυσκολό-
τερη.

Υπουργός Εργασίας
Έρχεται άγριο ψαλίδι σε επιδόματα και 

συντάξεις αναπήρων
Αφορά 22.590 συνταξιούχους αναπηρίας

Πρόθυμα κάνουν πράξη τις υποδείξεις του 
ΟΟΣΑ

Αθώους έκρινε τους 35 
συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ 
το Αυτόφωρο Πλημμελει-
οδικείο αφού καταρρί-
φθηκε το κατασκευασμέ-
νο κατηγορητήριο που 
είχε στήσει σε βάρος 
τους η κυβέρνηση με 
πρωτεργάτη τον υπουργό 
Εργασίας για να ενοχο-
ποιήσει τη συνδικαλιστική 
δράση και τον εκφοβισμό 
των εργαζομένων. Την 
ώρα της δίκης εκατοντά-
δες εργαζόμενοι, συντα-
ξιούχοι και συνδικαλιστές 
συγκεντρώθηκαν για να 
εκφράσουν την αλληλεγ-
γύη τους.

Εμείς θα αναφέρουμε 
τι είχε δηλώσει ο υπουρ-
γός Εργασίας, Γ. Βρού-
τσης, για τη σκηνοθετη-
μένη κατηγορία, κατά το 
διάβημα των στελεχών 
του ΠΑΜΕ στο Υπουργείο 
για να συναντήσουν τον 
υπουργό ο οποίος αρνή-
θηκε να τους δεχτεί. Ο Γ. 
Βρούτσης έκανε λόγο 
«για οργανωμένη επιδρο-
μή, προσπάθεια κατάλη-
ψης του Υπουργείου με 
χρήση βίας και ότι έγιναν 
προπηλακισμοί και κατα-
στροφές στη δημόσια 
περιουσία». Και σε δηλώ-
σεις του στα «ΝΕΑ» είπε 

«αν δεν άντεχε η πόρτα 
του γραφείου μου τώρα 
μπορεί να μη μιλούσαμε. 
Ή βαριά τραυματισμένος 
θα ήμουν ή δεν ξέρω…».

Ο δε κυβερνητικός 
εκπρόσωπος, Σ. Κεδίκο-
γλου, είχε δηλώσει: «Η 
επιδρομή στο γραφείο 
του υπουργού Εργασίας, 
οι υλικές καταστροφές 
και απειλές εναντίον του 
Γ. Βρούτση είναι πρακτι-
κές που στοχεύουν να 
δυναμιτίσουν το πολιτικό 
κλίμα».

Όπως αποδείχτηκε στο 
δικαστήριο όλα τα παρα-
πάνω ήταν τερατώδη 
ψέματα, γκεμπελίστικες 
μέθοδοι όπως η δίκη του 
Δημητρώφ με την κατηγο-
ρία ότι έβαλε φωτιά στο 
Ράιχσταγκ προκειμένου 
να βγει λάδι η κυβέρνηση 
με την άγρια αντεργατική, 
αντιλαϊκή πολιτική και να 
περάσει το «νόμος και 
τάξη».

Ας το πάρει χαμπάρι 
τόσο η συγκυβέρνηση 
όσο και το σύστημα, η 
ταξική πάλη δεν μπαίνει 
στο γύψο.

Η δίκη των 35 στελεχών 
του ΠΑΜΕ

Κρίθηκαν αθώοι, καταρρίφθηκαν οι 
προβοκατόρικες κατηγορίες

Οι συνταξιούχοι του 
ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ πραγ-
ματοποίησαν συγκέντρω-
ση στο Εργατικό Κέντρο 
ανταποκρινόμενοι στο 
κάλεσμα της ΣΕΑ για τα 
προβλήματα Υγείας αλλά 
και τα γενικότερα.

Στη συγκέντρωση μίλη-
σαν ο πρόεδρος του 
Σωματείου ΙΚΑ Στάθης 
Μπούνιος και του ΟΑΕΕ 
Αρ. Παπασπύρου, οι οποί-

οι αναφέρθηκαν στα προ-
βλήματα της Υγείας, στα 
χαράτσια που αρχίζουν 
από το νέο χρόνο 2014, 
και για τη λειτουργία των 
ιατρείων του ΕΟΠΥΥ. Επί-
σης αναφέρθηκαν στα 
γενικότερα συνταξιοδοτι-
κά και άλλα προβλήματα 
και ζήτησαν να δοθεί 
φτηνό πετρέλαιο θέρμαν-
σης στο λαό.

Αίγιο

Στην Πέλλα έκλεισε το 
εργοστάσιο της «Ελληνι-
κής Υφαντουργίας» και 
απέλυσε 180 εργαζόμε-
νους που δεν πληρώθη-
καν ούτε τα δεδουλευμέ-
να και την αποζημίωσή 
τους. Οι εργαζόμενοι 
είναι απλήρωτοι σχεδόν 
όλο το 2013 (έχουν πάρει 
τρεις φορές από 500 
ευρώ «έναντι»). Το μόνο 
που τους υποσχέθηκε η 
εργοδοσία είναι ότι θα 
πληρωθούν το 40% της 
αποζημίωσης που δικαι-
ούνται.

Η εργοδοσία σχεδιάζει 
από τον καινούργιο χρόνο 
να θέσει και πάλι σε λει-
τουργία το εργοστάσιο 
(να της δώσουμε και συγ-
χαρητήρια γιατί δεν θα το 
πάνε στη Βουλγαρία 
όπως έκανε ο Λαναράς αν 
και πήρε δάνειο60 εκατ. 
ευρώ) με καινούργιους 
εργαζόμενους, με μερο-
κάματα πείνας και εργα-
σιακές σχέσεις μεσαίωνα!

Πλήρη ασυδοσία στο 
κεφάλαιο και με την κάλυ-
ψη και ανοχή της κυβέρ-
νησης.

«Ελληνική Υφαντουργία»
Στο δρόμο 180 εργάτες και απλήρωτοι για 1 

χρόνο
Θα επαναλειτουργήσει με νέους εργάτες με 

μισθούς πείνας

Ο Πανελλήνιος Σύλλο-
γος Συνταξιούχων πρώην 
ΔΕΚΟ – ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
καταγγέλλει την Κυβέρνη-
ση για την απόφασή της 
να εφαρμόσει την κατα-
βολή του χαρατσιού των 
είκοσι πέντε (25) ευρώ για 
εισαγωγή ασθενούς σε 
νοσοκομείο, και του ενός 
ευρώ για κάθε συνταγο-
γράφηση φαρμάκων.

Έτσι οδηγεί σε από-
γνωση χιλιάδες ασφαλι-
σμένους, που έχουν πλη-
ρώσει και πληρώνουν 
ασφαλιστικές εισφορές 
στα ταμεία τους και αβά-
σταχτους φόρους στο 
κράτος, για να έχουν 
δημόσια, δωρεάν παροχή 
υπηρεσιών υγείας και 
περίθαλψης.

Η Κυβέρνηση και το 
κράτος του κεφαλαίου 
δείχνουν για άλλη μια 
φορά το απάνθρωπο κυνι-

κό πρόσωπό τους προς 
τους συνταξιούχους, 
εργαζόμενους και το Λαό.

Ο Πανελλήνιος Σύλλο-
γος Συνταξιούχων πρώην 
ΔΕΚΟ – ΤΡΑΠΕΖΩΝ καλεί 
όλους τους συνταξιού-
χους να ορθώσουν τείχος 
αγωνιστικής αντίστασης 
και πάλης για την ανατρο-
πή της πολιτικής της 
Κυβέρνησης, της Ε.Ε. και 
των μονοπωλίων.
Σημείωση

Όπως είναι γνωστό η 
κυβέρνηση ύστερα από 
τη γενική κατακραυγή και 
τον αγώνα μας το πήρε 
πίσω.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Αντωνίου Γιάννης
Η Γεν. Γραμματέας

Τσάρα Χριστίνα

Πανελλήνιος Σύλλογος 
Συνταξιούχων πρώην 

ΔΕΚΟ – Τραπεζών
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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Το συνταξιουχικό κίνη-
μα στο χρόνο που πέρασε 
έδωσε το αγωνιστικό 
παρών με τοπικούς και 
πανελλαδικούς αγώνες, 
που κατά γενική εκτίμηση 
από τη Διοίκηση και το 
Γενικό Συμβούλιο της 
Ομοσπονδίας μας, όσο 
και από τη ΣΕΑ, ήταν πιο 
μαζικές και δυναμικές των 
προηγούμενων χρόνων. 
Αυτό οφείλεται στην 
καλύτερη οργανωτική 
δουλειά των Σωματείων 
και της Διοίκησης της 
Ομοσπονδίας μας και 
φυσικά στην οξύτητα των 
προβλημάτων.

Θα αναφέρουμε 
ορισμένους:

• Στις 14 Φλεβάρη έγινε 
π α ν σ υ ν τ α ξ ι ο υ χ ι κ ή 
συγκέντρωση στην 
Αττική, που παρά την 
έντονη βροχή ήταν 
μεγάλη και με πορεία 
πήγε στο υπουργείο 
Εργασίας.

• Επίσης το Φλεβάρη με 
4 πούλμαν οι συνταξι-
ούχοι της Αθήνας επι-
σκέφθηκαν τα μπλόκα 
των αγροτών στη 
Λάρισα.

• Στις 19 Απρίλη 
Π α ν ε λ λ α δ ι κ ή 
Π α ν σ υ ν τ α ξ ι ο υ χ ι κ ή 
συγκέντρωση. Ήρθαν 
40 πούλμαν από όλη τη 
χώρα, ήταν η μεγαλύ-
τερη που κάναμε. Η 
συγκέντρωση με 
πορεία πήγε στο 
Μαξίμου και αφού 
έσπασε το μπλόκο της 
αστυνομίας, αντιπρο-
σωπεία μας συναντή-

θηκε με τον πρωθυ-
πουργό.

• 6 Ιούνη περιφερειακές 
πανσυνταξ ιουχ ικές 
σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ι ς , 
Κεντρική Μακεδονία 
στη Θεσσαλονίκη και 
πορεία στο υπουργείο 
Μακεδονίας – Θράκης 
Ανατ. Μακεδονία – 
Θράκη στις Σέρρες, 
Θεσσαλία στη Λάρισα, 
Στερεά Εύβοια στη 
Λαμία. Στην Κρήτη στο 
Ρέθυμνο. Στην Αττική 
συγκέντρωση και 
πορεία στο υπουργείο 
Εργασίας για το 
Ασφαλιστικό και την 
περικοπή της κρατικής 
επιχορήγησης στο ΙΚΑ 
και στα Ασφαλιστικά 
Ταμεία.

• 31 Οκτώβρη στην 
Αττική μεγάλη συγκέ-
ντρωση και πορεία στο 
υπουργείο Υγείας.
Στη Θεσσαλονίκη 

συγκέντρωση μπροστά 
στο ΙΚΑ.

Στη Λάρισα συγκέ-
ντρωση και πορεία στον 
ΕΟΠΥΥ και περιφερειακές 
συγκεντρώσεις στην 
Κρήτη – Πελοπόννησο – 
Γιάννενα και άλλες.
• 18 Δεκέμβρη όλη η 

Ελλάδα στο πόδι

Συγκεντρώσεις σε κάθε 
πόλη, τόσο στην επαρχία 
όσο και στην Αθήνα, το 
κάθε Σωματείο στην περι-
οχή του.

Κύριο πρόβλημα πάλης 
η υγεία αλλά και τα άλλα 
μας προβλήματα.
− Όλες οι συγκεντρώσεις 

σημείωσαν μεγάλη επι-
τυχία.
Και φάνηκαν οι μεγά-

λες αγωνιστικές δυνατό-
τητες που έχει το συνταξι-
ουχικό κίνημα, στη γενική 
επίθεση που δεχόμαστε 
στις κατακτήσεις και τα 
δικαιώματά μας που τα 
σαρώνει και μας γυρίζει 
πίσω στον εργασιακό 
μεσαίωνα.

Ακόμα πήραμε μαζικά 
μέρος στους αγώνες της 
εργατικής τάξης.

24ωρες απεργίες – 
Πρωτομαγιά και άλλες.

Οι αγωνιστικές κινητο-
ποιήσεις αν και πιο μαζι-
κές και δυναμικές απέ-
χουν πολύ από τις απαιτή-
σεις των καιρών, γι’ αυτό 
θα χρειαστεί ακόμα πιο 
επίπονη, οργανωτική δου-
λειά, ώστε να οργανώ-
σουμε και να κινητοποιή-
σουμε τους εκατοντάδες 
χιλιάδες συνταξιούχους.

Το 2014 να αποτελέσει 

καμπή ανασύνταξης του 
κινήματος

Γιατί θα είναι πιο 
δύσκολο από το 2013, 
τόσο με τα φοροληστρικά 
μέτρα, τα προβλήματα 
περίθαλψης, με τη διάλυ-
ση του ΕΟΠΥΥ και άλλα.

Θα κλείσουμε με το 
μήνυμα του ΠΑΜΕ για το 
2014

«Η Εκτελεστική Γραμ-
ματεία του ΠΑΜΕ καλεί τα 
συνδικάτα με υπομονή και 
σχέδια να βρεθούν ακόμα 
πιο κοντά στην εργατική 
τάξη, στις αγωνίες της, 
στην οργάνωση της 
πάλης της, ιδιαίτερα 
στους ανέργους, στη νεο-
λαία.

Να εκτιμήσουν τη θετι-
κή και αρνητική πείρα των 
αγώνων και να δώσουν τη 
μάχη ώστε η νέα χρονιά 
να αποτελέσει αποφασι-
στική στροφή στη μαζικο-
ποίηση και ανασύνταξη 
του εργατικού συνδικαλι-
στικού κινήματος και στην 
ενίσχυση του ΠΑΜΕ».

Το ταξικό συνδικαλιστι-
κό κίνημα υπόσχεται να 
κάνει ό,τι καλύτερο μπο-
ρεί προς την κατεύθυνση 
αυτή.

Τα όρια «ακραίας φτώ-
χειας» είναι 233 ευρώ για 
ένα άτομο και 684 για 
τετραμελή οικογένεια!

Το μεγαλύτερο δράμα 
καταγράφεται στους 
άνεργους

Δραματικά στοιχεία για 
την «ακραία φτώχεια» 
καταγράφει σχετική μελέ-
τη της Ομάδας Ανάλυσης 
Δημόσιας Πολιτικής του 
Οικονομικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών για την «Ανα-
τομία της φτώχειας στην 
Ελλάδα του 2013».

Σημειώνεται ότι το όριο 
της ακραίας φτώχειας, 
ορίζεται για το 2013 στα 
233 ευρώ το μήνα για ένα 
άτομο και στα 684 ευρώ 
το μήνα για το ζευγάρι με 
δύο παιδιά (νοικοκυριού 
που μένει στην Αθήνα και 
δε επιβαρύνεται με ενοί-
κιο ή στεγαστικό δάνειο). 

Όπως σημειώνουν οι 
συντάκτες της μελέτης, 
«το μαζικό φαινόμενο των 
οικογενειών με παιδιά 
χωρίς κανένα εργαζόμενο 
και χωρίς επίδομα ανεργί-
ας ή άλλο εισόδημα είναι 
το “μεγάλο κοινωνικό 
ζήτημα”».

Σύμφωνα με τα στοι-
χεία της μελέτης, πάνω 
από 1,5 εκατομμύριο 
κάτοικοι στη χώρα μας 
φέτος, έχουν τόσο χαμη-
λό εισόδημα που δεν 
επαρκεί για την αγορά 
βασικών αγαθών.

Ακόμα ένα χαρακτηρι-
στικό είναι, το 2009 το 
ποσοστό αυτής της 
ακραίας φτώχειας ήταν 

2,2%, και το 2013 έφτασε 
στο 14%, δηλαδή έχει 
εξαπλασιαστεί.

Το μεγαλύτερο ποσο-
στό ακραίας φτώχειας 
καταγράφεται στους 
ανέργους, το οποίο είναι 
τριπλάσιο του μέσου 
πανελλαδικού όρου και 
ανέρχεται στο 33,7%. 
Δηλαδή ένας στους τρεις 
ανέργους δεν έχει ούτε 
τα απαραίτητα για να 
ζήσει (φαΐ, ψωμί και τα 
άλλα απαραίτητα). 

Σε δραματική κατάστα-
ση βρίσκονται αυτοί που 
δεν έχουν δικό τους σπίτι, 
το ποσοστό ακραίας φτώ-
χειας από 3,7% το 2009 
έχει εκτιναχτεί στο 23,6% 
το 2013.

Εδώ κατάντησαν το 
λαό, να πεθαίνει από την 
πείνα. Τα δε όρια ακραίας 
φτώχειας, 233 το άτομο 
και 684 για οικογένεια με 
δύο παιδιά, είναι τόσο 
χαμηλά που σημαίνει ότι 
τα ποσοστά φτώχειας 
είναι ακόμα μεγαλύτερα.

Ύστερα από όλα αυτά 
είναι και προκλητικοί, 
συγκυβέρνηση, Τρόικα, 
γιατί έχουν και «πρωτογε-
νές πλεόνασμα».

Δεν πάει άλλο, όλοι 
στους δρόμους ξεσηκω-
μός γιατί μπροστά είναι 
τα χειρότερα και για να 
μην πτωχεύσει και πεθά-
νει ο λαός.

Η «Ακραία Φτώχεια» στην 
Ελλάδα

Ούτε για να ζήσουν δεν έχουν 1,5 εκατ. 
άνθρωποι

Δόθηκαν στη δημοσιότητα στις 19 

Δεκέμβρη τα στοιχεία του συστήματος 

«ΗΛΙΟΣ» για το μήνα Δεκέμβρη, τα 

οποία δείχνουν την όλο και μεγαλύτερη 

φτώχεια στο μεγάλο τμήμα των συνταξι-

ούχων. Σύμφωνα με τα στοιχεία:

• Πάνω από ένα εκατομμύριο κύριες 

συντάξεις (1.038.396) σε σύνολο 

2.880.484 ή το 36% αυτών παίρνουν 

σύνταξη κάτω από 500 ευρώ μεικτά.

Ο μέσος όρος της κύριας σύνταξης 

αυτής της ομάδας συνταξιούχων 

είναι μόλις 332,9 ευρώ (μεικτά) που 

σημαίνει ότι είναι πολύ κάτω από τα 

εισοδηματικά όρια ακραίας φτώχειας.

• Μια ακόμα ομάδα συνταξιούχων 

1.172.104 άτομα, παίρνουν σύνταξη 

από 500 έως 1.000 ευρώ, ο μέσος 

όρος της σύνταξης της κατηγορίας 

αυτής είναι 779,2 ευρώ.

• Η μέση σύνταξη των αγροτών ασφα-

λισμένων στον ΟΓΑ είναι 435 ευρώ 

και του ΙΚΑ 641 ευρώ.

Πρόκειται για συντάξεις πείνας, προ-

νοιακά επιδόματα, που με αυτές τις 

συντάξεις πρέπει να συντηρηθούμε, να 

πάρουμε τα φάρμακά μας, να πληρώ-

σουμε τα απανωτά χαράτσια, και από το 

2014, εισοδήματα του 2013 θα φορολο-

γηθούν από το πρώτο ευρώ, αφού 

καταργείται το αφορολόγητο των 5.000 

ευρώ.

Και ακόμα με τη μεγάλη ανεργία 1,5 

εκατ. χιλιάδες οικογένειες συντηρούνται 

με τη σύνταξη του παππού ή της για-

γιάς. Πρόκειται για δραματική κατάστα-

ση που βιώνει η πλειοψηφία των συντα-

ξιούχων.

Συντάξεις πείνας και εξαθλίωσης
Κάτω από 500 ευρώ 1.038.396 ή 36% των συντάξεων
Ο μέσος όρος αυτής της ομάδας είναι 332,9 ευρώ!

Ο καθηγητής των Οικο-
νομικών της Υγείας και 
εκπρόσωπος της Ελλά-
δας στον ΟΟΣΑ, Λ. Λιαρό-
πουλος, παρουσίασε στις 
12 Δεκέμβρη τα παρακά-
τω στοιχεία:
• Το 2011 οι Συνολικές 

Δαπάνες Υγείας (ΣΔΥ) 
ήταν 18,8 δισ. ευρώ, 
από αυτά τα 12,4 δισ. ή 
66% ήταν δημόσιες 
δαπάνες και 6,4 δισ. ή 
34% ιδιωτικές, δηλαδή 
από ασφαλισμένους 
και τα Ταμεία.

• Από τα 12,4 δισ. ευρώ 
των δημοσίων δαπα-
νών, τα 7 δισ. ευρώ 
καταβλήθηκαν από τα 
ασφαλιστικά ταμεία και 
τα υπόλοιπα 5,4 δισ. 
από το κράτος και 
αφορούσαν μισθούς 
και λειτουργικές δαπά-
νες νοσοκομείων και 
άλλων δομών δημόσι-
ας Υγείας. 

• Από τα 7 δισ. ευρώ των 

ασφαλιστικών ταμείων, 
τα 4 δισ. ήταν ασφαλι-
στικές εισφορές των 
ασφαλισμένων, τα υπό-
λοιπα 3 δισ. ήταν επι-
χορηγήσεις του κρά-
τους προς τα Ταμεία.
Από τα παραπάνω 

στοιχεία προκύπτει ότι 
10,4 δισ. ευρώ (ή 53,2%) 
από τα 18,8 δισ. ευρώ των 
Συνολικών Δαπανών Υγεί-
ας πληρώθηκαν από την 
άμεση πληρωμή από τη 
συμμετοχή 25%  των 
ασφαλισμένων στα φάρ-
μακα, τα 5 ευρώ στα 
νοσοκομεία, 15% στις 
εργαστηριακές εξετά-
σεις.

Σημειώνουμε ότι τα 
στοιχεία αυτά είναι του 
2011. Του 2012 και ιδιαί-
τερα του 2013 θα είναι 
πολύ χειρότερα.

Όσο για το 2014 με τα 
νέα χαράτσια, 1 ευρώ 
στις συνταγές και 25 
ευρώ για είσοδο στα 

νοσοκομεία και άλλα, η 
δαπάνη για την πρωτο-
βάθμια Υγεία θα επιβαρύ-
νει αποκλειστικά και μόνο 
το λαό.

Και έρχεται προκλητικά 
ο Αντ. Σαμαράς και δηλώ-
νει στις 12 Δεκέμβρη «το 
πρόγραμμα για οικονομι-
κά προσιτές υπηρεσίες 
υγείας για όλους», πρό-
κειται για μεγάλο ψέμα 
και θράσος.

Και λέγονται αυτά όταν 
την ίδια ώρα στο μεγαλύ-
τερο νοσοκομείο της 
χώρας, τον «Ευαγγελι-
σμό», τα ράντζα στους 
διαδρόμους κάνουν παρέ-
λαση.

Έτσι η συγκυβέρνηση, 
ενώ κάνει μεγάλες μειώ-
σεις στις δαπάνες Υγείας, 
από την άλλη αυξάνει με 
κάθε τρόπο τη συμμετοχή 
των εργαζομένων, με 
συνέπεια να έχουμε  
έχουν να πληρώσουν τα 
νοσήλια!

Χρυσάφι κοστίζει στους ασφαλισμένους 
η Υγεία

Στα 10,4 δις ευρώ πλήρωσαν για Υγεία ή 53,2%
Πρόκληση η δήλωση του πρωθυπουργού για «οικονομικά προσιτές 

υπηρεσίες σε όλους»

Ο χρόνος που πέρασε ήταν έντονα αγωνιστικός
Οι συνταξιούχοι όλης της χώρας βρέθηκαν στους δρόμους
Με τοπικούς, περιφερειακούς και πανελλαδικούς αγώνες

Το 2014 πρέπει να είναι πιο αγωνιστικό


