
Η αγωνιστική δράση 
μας από την προηγούμε-
νη συνεδρίαση θεωρήθη-
κε πολύ ικανοποιητική.

Στο διάστημα αυτό έγι-
ναν περιφερειακές 
συσκέψεις Δ.Σ. σωματεί-
ων σε όλη τη χώρα, με 
καλή επιτυχία και συμμε-
τοχή των σωματείων που 
ανήκουν στη ΣΕΑ.

Συνεδρίασαν τα περισ-
σότερα σωματεία και 
έβαλαν πρόγραμμα 
δράσης σε κάθε πόλη και 
περιοχή, με περιοδείες, 
μοίρασμα υλικού σε 
τράπεζες, ΚΑΠΗ, ιατρεία, 
ΕΟΠΥΥ και αλλού.

Επίσης, σε αρκετές 
περιοχές, τα Σωματεία 
μας συνεργάστηκαν και 
ανέπτυξαν δράση σε 
συνεργασία με εργατικά 
σωματεία και λαϊκές επι-
τροπές.

Με βάση τις εκτιμήσεις 
μας και την οξύτητα που 
παίρνουν τα προβλήματα, 
βάζουμε στόχο για το 
επόμενο διάστημα να 
συνεχίσουμε και να εντεί-
νουμε τη δράση μας, εν 
όψει και των εκλογών.

Όλα τα μέλη της Διοί-
κησης που πήραν το 
λόγο, αφού αναφέρθηκαν 
στην αγωνιστική δραστη-
ριότητα των Σωματείων 
της περιφέρειάς τους 
που είναι χρεωμένοι και 
έγινε πλούσια ανταλλαγή 
πείρας, τόνισαν ιδιαίτερα 
τα χάλια της περίθαλψης 
τόσο από τον ΕΟΠΥΥ, 
όσο και από το κλείσιμο 

των ιατρείων του ΙΚΑ, και 
έκαναν προτάσεις τόσο 
για την παραπέρα αγωνι-
στική μας πορεία, όσο και 
για το οργανωτικό μας 
πρόβλημα για τη μαζικο-
ποίηση των Σωματείων.

Το πρόγραμμα δράσης
Με βάση τις παραπάνω 

εκτιμήσεις, την οξύτητα 
που παίρνουν τα προβλή-
ματα και εν όψει των τοπι-
κών δημοτικών, αλλά και 
των ευρωεκλογών, για το 
επόμενο διάστημα να 
συνεχίσουμε και να εντεί-
νουμε τη δράση μας για 
τα προβλήματα:
• Να συνεδριάσει η ΣΕΑ 

για να προγραμματίσει 
κινητοποιήσεις για την 
υγεία, τις νέες περικο-
πές σε επικουρικές 
συντάξεις, φορολογι-
κά, πλειστηριασμοί, 
καθώς και άλλα προ-
βλήματα.

• Να πάμε σε περιφε-
ρειακές συσκέψεις 
σωματείων στο χώρο 
κάθε Ομοσπονδίας της 
ΣΕΑ, αλλά και εργατι-
κά Σωματεία.

• Να οργανώσουμε γενι-
κές συνελεύσεις των 
σωματείων μας για να 
αποφασιστούν δρά-
σεις.

• Την περίοδο αυτή 
πολλά σωματεία πάνε 
για αρχαιρεσίες. Να 
ρίξουμε μεγάλο βάρος 
για μαζικοποίηση και 
αύξηση των ψηφι-
σάντων.

Στις 4-5-6 Φλεβάρη 
πραγματοποιήθηκε στη 
Βαρκελώνη της Ισπανίας 
το ιδρυτικό συνέδριο της 
Διεθνούς Ένωσης Συντα-
ξιούχων (Δ.Ε.Σ.) μετά από 
πρωτοβουλία και κάλεσμα 
της Παγκόσμιας Συνδικα-
λιστικής Οργάνωσης 
(Π.Σ.Ο.).

Στο συνέδριο πήραν 
μέρος 20 οργανώσεις 
συνταξιούχων από όλο 
τον κόσμο:

Αφρική (Γκαμπόν – 
Λαϊκή Δημοκρατία Κον-
γκό), Αμερική (Αργεντινή 
– Βραζιλία – Κολομβία – 
Κούβα Εκουαδόρ – Μεξι-
κό – Βενεζουέλα), Ασία 
(Ινδία – Μπαχρέιν – 
Νεπάλ), Ευρώπη (Κύπρος 
– Δανία – Γαλλία – Βρετα-
νία – Ελλάδα – Ιταλία – 
Πορτογαλία – Ισπανία) και 
Αυστραλία, συνολικά 64 
αντιπρόσωποι.

− Στο συνέδριο 
πήρε μέρος τριμελής 
αντιπροσωπεία από την 
Ομοσπονδία μας, από 
τους Δήμο Κουμπούρη, 
Πρόεδρο, Ραλλάκη 
Μανώλη, Γεν. Γραμματέα, 
και Πάλμο Παναγιώτη, 
Οργανωτικό. Επίσης 
εκπροσωπήθηκε και η 
Ομοσπονδία ΟΑΕΕ με τον 
Παν. Τάτση, Πρόεδρο.

Στο συνέδριο υπήρξε 
έντονος προβληματισμός, 
από τις αντιλαϊκές πολιτι-
κές των αστικών κυβερνή-
σεων όλων των χωρών. 
Όλοι οι ομιλητές επικε-
ντρώθηκαν πάνω στην 
κοινή διαπίστωση, ότι 
αυτές οι πολιτικές είναι 
παγκοσμιοποιημένες από 
τις κυβερνήσεις, υπαλλή-
λους του κεφαλαίου.

Ομόφωνη υπήρξε η 
εκτίμηση ότι μόνο ο οργα-

νωμένος ταξικός αγώνας 
των εργατών, του λαού 
και των συνταξιούχων σε 
αντιμονοπωλιακή – αντι-
καπιταλιστική κατεύθυνση 
με προοπτική τη λαϊκή 
εξουσία και την ανατροπή 
του σάπιου συστήματος 
της εκμετάλλευσης μπο-
ρεί να δώσει λύσεις στα 
προβλήματα.

Οι μαζικοί – δυναμικοί 
και ταξικοί αγώνες των 
συνταξιούχων της χώρας 
μας αναγνωρίστηκαν διε-
θνώς, με την εκλογή του 
Προέδρου της Ομοσπον-
δίας μας, Δ. Κουμπούρη, 

στη θέση του Προέδρου 
της Δ.Ο.Σ. της Π.Σ.Ο.

Του απευθύνουμε τα 
θερμά συγχαρητήρια της 
Ομοσπονδίας μας και του 
ευχόμαστε καλή και επι-
τυχημένη πορεία στα νέα 
και διεθνή καθήκοντά του.

Στο κλείσιμο των εργα-
σιών του Συνεδρίου ο νεο-
εκλεγείς Πρόεδρος τόνι-
σε:
Αγαπητοί συνάδελφοι

Κατά γενική εκτίμηση 
των συνέδρων το πρώτο 
συνέδριο των συνταξιού-
χων της Π.Σ.Ο. αποτελεί 
μια πετυχημένη διαδικα-

σία.
δικαιώνεται η Π.Σ.Ο. 

για την επιλογή της αυτή.
Τα θετικά στοιχεία 

συμπυκνώνονται.
• Πρώτη φορά πραγμα-

τοποιείται παγκόσμιο 
συνέδριο των συντα-
ξιούχων με τη συμμετο-
χή 100 αντιπροσώπων 
από 20 χώρες από όλο 
τον κόσμο.

 • Εκλέχθηκε για πρώτη 
φορά στην ιστορία του 
συνδικαλιστικού κινή-
ματος των συνταξιού-
χων εκτελεστική γραμ-

Η συγκέντρωση του 
ΠΑΜΕ στην Αθήνα, στην 
Ομόνοια, ήταν μεγάλη και 
μαχητική, στη συνέχεια με 
πορεία πήγε στο Σύνταγ-
μα, έξω από τη Βουλή. 

Όταν οι πρώτοι είχαν 
φτάσει στο Σύνταγμα, οι 
τελευταίοι ήταν ακόμα 
στην Ομόνοια. Εργάτες, 
συνταξιούχοι, γυναίκες 
και νέοι πλημμύρισαν την 

πλατεία της Ομόνοιας και 
τους γύρω δρόμους.

Στην πορεία ακούστη-
καν πολλά και διάφορα 
συνθήματα, μεταξύ των 
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συνέχεια στη σελ. 2

Με το νόμο που ψήφισε η συγκυβέρνηση για την Πρωτοβάθμια Υγεία «εκτελούν» τον ΕΟΠΥΥ. Κλείνουν 
τα Πολυιατρεία του. Απολύουν χιλιάδες γιατρούς. μειώνουν κατά 20% τη συνταγογράφηση των για-
τρών. Επίσης στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2014 μειώνουν κατά 32% τη χρηματοδότηση των νοσο-
κομείων και 30% του ΕΟΠΥΥ.

Περιορίζουν στο ελάχιστο τις όποιες μέχρι σήμερα δωρεάν παροχές Υγείας.
Γενικός ξεσηκωμός για να τους ανατρέψουμε τα απάνθρωπα μέτρα τους.

συνέχεια στη σελ. 2

Ιδρύθηκε Παγκόσμια Συνδικαλιστική 
Οργάνωση Συνταξιούχων

Με την παρουσία 21 χωρών απ’ όλο τον κόσμο
Η αποστολή της είναι ανταλλαγή πείρας και συντονισμός δράσης

Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Δήμος Κουμπούρης

Μεγάλη - δυναμική ήταν η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στη Θεσσαλονίκη όπως και στην Αθήνα 
στις 4 Φλεβάρη γιά την Υγεία

Να καταργηθούν τώρα όλα τα διόδια
ΟΧΙ στη ληστρική αύξηση μέχρι και 60%.

ΟΧΙ στη δημιουργία νέων σταθμών διοδίων.
Για το μεγάλο φαγοπότι των μεγαλοεργολάβων.

Ο λαός πληρώνει φόρους και κάθε είδους 
χαράτσια και το κράτος είναι υποχρεωμένο να 
του προσφέρει δωρεάν κάθε είδους παροχή.
Το ΚΚΕ με τροπολογία στη Βουλή ζήτησε την 
κατάργηση όλων των διοδίων, και να καταργη-
θούν κάθε είδους πρόστιμα που έχουν σχέση 

με τα διόδια.

Στις 28 Γενάρη συνεδρίασε 
η Διοίκηση της Ομοσπονδία μας

Με θέματα: Εκτιμήσεις από τη δράση μας
Τρέχοντα προβλήματα, οργανωτικό και 

πρόγραμμα δράσης

Μεγάλες και δυναμικές 
συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ

Στις 4 Φλεβάρη σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη
Για δημόσια – δωρεάν Υγεία για όλους

Και να μην ψηφιστεί από τη Βουλή το νομοσχέδιο

συνέχεια στη σελ. 2
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Ιδρύθηκε Παγκόσμια Συνδικαλιστική 

Οργάνωση Συνταξιούχων

ματεία, και γραμματεί-
ες βοηθητικές.

• Μας δόθηκε η ευκαιρία 
να ανταλλάξουμε 
πείρα και να γνωρίσου-
με την κατάσταση που 
επικρατεί για την Ε.Τ 
τους συνταξιούχους 
και τα λαϊκά στρώματα 
στις χώρες που εκπρο-
σωπούμε.

• Αναδείχθηκαν οι δυνα-
τότητες και οι αδυναμί-
ες στη δουλεία μας.

• Εκφράστηκε η ανα-
γκαιότητα για την 
παραπέρα οργάνωση 
του κινήματός μας.
Υπήρξε συμφωνία στις 

εκτιμήσεις μας για τις 
αιτίες που διαμορφώνουν 
τη σημερινή δύσκολη 
κατάσταση για την Ε.Τ και 
τους συνταξιούχους.

Οι αιτίες αυτές 
βρίσκονται στο βάρβαρο 
εκμεταλλευτικό καπιτα-
λιστικό σύστημα.

Στην ίδια την καπι-
ταλιστική ανάπτυξη που 
μέσα από την άγρια 
εκμετάλλευση, δημιούρ-
γησε συσσώρευση και 
υπερσυσσώρευση κεφα-
λαίου που οδήγησε στην 
καπιταλιστική κρίση που 
είναι κρίση υπερπαρα-
γωγής.

Το κεφάλαιο και οι 
πολιτικές και οι συνδι-
καλιστικές δυνάμεις που 
το υπηρετούν αξιοποιούν 
την κρίση για να ρίξουν 
την αξία της Εργατικής 
Δύναμης και να ρίξουν 
τους συνταξιούχους στον 
καιάδα.

Απορρίπτουμε τις 
θεωρίες των διάφορων 
οπορτουνιστών, σοσι-
αλδημοκρατών κ.τ.λ., ότι 
η κρίση είναι αποτέλεσμα 
νομισματική, διαχειρι-
στική των μνημονίων και 
άλλων.

Σε ποια βάση χρειά-
ζεται να οργανώσουμε το 
κίνημά μας και ποια είναι 
τα κριτήρια που πρέπει 
να προτάξουμε.
Πρώτο κριτήριο
•  Μελέτη των προβλη-

μάτων και την κατάστα-
ση σε κάθε χώρα και 
περιοχή. Επεξεργασία 
αυτών των προβλη-
μάτων.

• Προβολή των αιτη-
μάτων της εργατικής 
τάξης και των συντα-
ξιούχων με βάση τις 
πραγματικές ανάγκες 
και όχι με βάση τις 
ανάγκες της ανταγωνι-
στικότητας του κεφα-
λαίου.

Δεύτερο κριτήριο
• Μαζικοποίηση των 

συνδικάτων μας σε 
κάθε χώρα και σε 
παγκόσμιο επίπεδο με 

νέες εγγραφές στα 
συνδικάτα μας, με 
δυνάμωμα των επαφών 
μας με τους συντα-
ξιούχους. Καλή συνερ-
γασία και κοινή δράση 
με τα εργατικά σωμα-
τεία. Δυνάμωμα της 
αλληλεγγύης, αξιοποί-
ηση όλων των μορφών 
πάλης. Εξασφάλιση 
συμμετοχής με έκφρα-
ση γνώμης προτάσεων 
των μελών μας στη 
διαμόρφωση των απο-
φάσεων.

Τρίτο κριτήριο
• Οι αγώνες μας να 

δυναμώνουν σε ταξική 
κατεύθυνση, αποκάλυ-
ψη των κυβερνήσεων 
που υπηρετούν το 
σύστημα ανεξάρτητα 
από τη σημαία που 
υψώνουν, κεντροδε-
ξιές, κεντροαριστερές, 
φιλελεύθερες ή 
σοσιαλδημοκρατικές.

• Κόντρα και αντίθετοι 
με τις συμβιβασμένες 
εργοδοτικές, κυβερνη-
τικές ηγεσίες στο συν-
δικαλιστικό κίνημα.

• Να αναδείχνουμε την 
οργάνωση της πάλης 
της Ε.Τ για την οικο-
δόμηση της συμμαχίας 
με τα άλλα λαϊκά 
στρώματα ενάντια στα 
μονοπώλια, και τον 
ιμπεριαλισμό. Την ανα-
γκαιότητα της κοινωνι-
κοποίησης των μέσων 
παραγωγής, της εργα-
τικής λαϊκής εξουσίας.

Ζήτω η Εργατική Τάξη

Ζήτω το ταξικό συνδικαλιστικό 
κίνημα

Ζήτω το 1ο Παγκόσμιο 
Συνέδριο των Συνταξιούχων

Η νίκη σίγουρα θα είναι δική 
μας.

Η Εκτελεστική 
Γραμματεία της Π.Σ.Ο. 

– Π.Σ.Ο.
Πρόεδρος Κουμπούρης Δήμος, 
Ελλάδα

Γεν. Γραμμ. Quim Boix της 
Ισπανίας

Αναπληρ. Γεν. Γραμμ. Jean 
Marie N’Guema, Γκαμπόν

Αντιπρόεδρος Vladimir 
Kapuralin, Ευρώπη, Κροατία

Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής

VicPrd Αμερική Marta Hervas, 
του Ισημερινού

Mohan Bahadur VicPrd, Ασία, 
Νεπάλ

Lazare Kimankata VicPrd, 
Αφρική, τη Λαϊκή Δημοκρατία 
του Κονγκό

VicPrd Abdul Rahim, Αμπάς 
Μέση Ανατολή, Μπαχρέιν

• Να δουλέψουμε κείμε-
νο βοηθητικό για τα 
σωματεία το πλαίσιο 
των διεκδικήσεων, 
όπως Υγείας, φορολο-
γίας, χαράτσια, ασφα-
λιστικό και άλλα.

• Να αναδείξουμε τις 
ευθύνες των δημάρ-
χων στην τοπική αυτο-
διοίκηση, που αποτέλε-
σαν μηχανισμό στήρι-
ξης των αντισυνταξιου-
χικών, αντεργατικών 
και αντιλαϊκών πολιτι-
κών.

• Να συνεργαστούμε με 
εργατικά σωματεία, 
λαϊκές επιτροπές και 
από κοινού να αποφα-
σίσουμε δράσεις.

• Δουλεύουμε αντατικά 
για την επιτυχία της 
συγκέντρωσης του 
ΠΑΜΕ στην Αθήνα για 
την Υγεία εν όψει της 
ψήφισης του νομοσχε-
δίου από τη Βουλή για 
την Υγεία που θα γίνει 
στις 4 Φλεβάρη.

• Για την εφημερίδα μας, 

τον «Π.Α.», είναι ένα 
εφόδιο που προβάλλει 
τα προβλήματα και τη 
δράση μας, πρέπει να 
είναι στην άμεση φρο-
ντίδα μας με την αύξη-
ση της κυκλοφορίας 
της.

• Για την ΑΓΣΣΕ έχουμε 
ανοιχτό μέτωπο. Είναι 
ο κυβερνητικός και ο 
ελεγχόμενος συνδικα-
λισμός από το σύστη-
μα, στο χώρο των 
συνταξιούχων, έχει και 
τη στήριξη της ΓΣΕΕ. 
Έχει και πολύ χρήμα, 
αφού επιδοτείται και 
από ιδιω΄τες!

• Τέλος, στις αρχές 
Φλεβάρη πραγματο-
ποιείται το πρώτο 
παγκόσμιο συνέδριο 
των συνταξιούχων, στα 
πλαίσια της ΠΣΟ, και 
θα συμμετέχουμε. Το 
συνέδριο θα γίνει στη 
Βαρκελώνη της 
Ισπανίας.

οποίων, «Έξω οι εταιρεί-
ες από την Υγεία, δωρεάν 
να είναι τα νοσοκομεία» 
και «Δώστε βιβλιάρια σε 
όλον το λαό, η Υγεία είναι 
αγαθό».

Μαζική ήταν και η 
παρουσία των συνταξιού-
χων με δικό τους μπλοκ 
και με ντουντούκα πρόβα-
λαν τα αιτήματα υγείας 
και άλλα.
– Στη συγκέντρωση 

κεντρική ομιλήτρια 
ήταν η Όλγα Σιάντου, 
μέλος του ΠΑΜΕ 
Υγείας – Πρόνοιας, η 
οποία αναφέρθηκε 
στους σεισμόπληκτους 
της Κεφαλονιάς και 
κάλεσε τα Συνδικάτα 
να εκφράσουν έμπρα-
κτα την αλληλεγγύη 
τους. Και επίσης να 
σταθούν με κάθε 
τρόπο στον αγώνα των 
αγροτών.
Για την Υγεία, είπε ότι 

δεν είναι πολυτέλεια, 
αλλά λαϊκό δικαίωμα και 
πρέπει  να παρέχεται 
μόνο από το κράτος. 
Απαίτησε την απόσυρση 
του νομοσχεδίου για την 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας, που οδηγεί σε 
νέα υποχρηματοδότηση 
των δημόσιων μονάδων 

Υγείας, των ασφαλιστι-
κών ταμείων και του 
ΕΟΠΥΥ, με επιπλέον 
περιορισμό των όποιων 
δωρεάν παροχών υπάρ-
χουν σήμερα.

Υπογράμμισε ότι το 
ζήτημα της Υγείας αποτε-
λεί σταθερό μέτωπο 
πάλης για τα ταξικά συν-
δικάτα.

Κάλεσε σε πάλη για 
δωρεάν και υψηλού επι-
πέδου υπηρεσίες Υγείας 
σε όλους, σύμφωνα με 
τις σύγχρονες ανάγκες 
και κατάργηση της επιχει-
ρηματικής δράσης στην 
Υγεία.
Και στη Θεσσαλονίκη

Μαζική ήταν και η 
συγκέντρωση της Θεσσα-
λονίκης που έγινε στο 
Άγαλμα Βενιζέλου και η 
πορεία στους δρόμους 
της πόλης.

Ο αγώνας για την 
Υγεία συνεχίζεται μέχρι 
την ανατροπή όλων των 
μέτρων και αποφάσεων 
που έχουν παρθεί από 
όλες τις κυβερνήσεις.

Προς την κατεύθυνση 
αυτή κινήθηκαν και οι 
αποφάσεις της Διοίκησης 
της Ομοσπονδίας μας 
που συνεδρίασε στις 28 
Γενάρη.

συνέχεια από τη σελ. 1

συνέχεια από τη σελ. 1

συνέχεια από τη σελ. 1

Στις 28 Γενάρη συνεδρίασε 
η Διοίκηση της Ομοσπονδία μας

Με θέματα: Εκτιμήσεις από τη δράση μας
Τρέχοντα προβλήματα, οργανωτικό και 

πρόγραμμα δράσης

Μεγάλες και δυναμικές 
συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ

Στις 4 Φλεβάρη σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη
Για δημόσια – δωρεάν Υγεία για όλους

Και να μην ψηφιστεί από τη Βουλή το νομοσχέδιο

Με ρυθμούς 8% συνε-
χίστηκε και στο γ΄ τρίμηνο 
του 2013 η πτώση του 
διαθέσιμου εισοδήματος 
των νοικοκυριών, όπως 
διαμορφώθηκε μετά της 
φορολόγησή τους. Σύμ-
φωνα με στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ οφείλεται κατά 
κύριο λόγο στη μείωση 
9,9% των αποδοχών των 
εργαζομένων και 8,2% 
των κοινωνικών παροχών. 
Συρρίκνωση κατά 10,2% 
είχαν στην κατανάλωση 
τα λαϊκά νοικοκυριά σε 
σύγκριση με το γ΄ τρίμηνο 
του 2012.

Επίσης, σύμφωνα με 
την Τράπεζα της Ελλάδας, 
«η συνολική δαπάνη για 
αποδοχές και εργοδοτι-

κές εισφορές» παρουσία-
σε τους παρακάτω ετή-
σιους ρυθμούς πτώσης: 
2010 – 6,9%, 2011 – 8,1%, 
2012 – 14% και 2013 – 
7,5%, συνολικά στα τέσ-
σερα χρόνια είναι 36,5%.

Σύμφωνα με τα στοι-
χεία της Τ.τ.Ε., η εργοδο-
σία ωφελήθηκε 36,5% 
από τη μείωση αποδοχών 
των εργατών και τις 
εισφορές στην Κοινωνική 
Ασφάλιση.

Η πραγματικότητα 
είναι χειρότερη και το 
2014 θα γίνει ακόμα χει-
ρότερα με τα φορολογι-
κά, αντεργατικά και άλλα 
μέτρα που αποφάσισε η 
συγκυβέρνηση.

Στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
Συνεχίζεται η κατρακύλα του λαϊκού εισοδήματος

Από τη μείωση μισθών και τη φοροληστεία
Στα χρόνια 2010-2013 μειώθηκε 36,5%

Μεγάλη μείωση του 
αριθμού νέων συνταξιο-
δοτήσεων έχουν οδηγή-
σει οι αντιασφαλιστικές 
ανατροπές που επιβλήθη-
καν τα τελευταία χρόνια 
με τους νόμους Λοβέρ-
δου – Κουτρουμάνη με 
την αύξηση των ορίων 
συνταξιοδότησης.

Ειδικά στο ΙΚΑ, σύμφω-
να με σχετική ανακοίνωσή 
του, ο αριθμός νέων 
συνταξιοδοτήσεων το 
2013, σε σχέση με το 
2012, έχει μειωθεί κατά 
40! Συγκεκριμένα, ενώ το 
2012 οι αιτήσεις για κύρια 
σύνταξη ήταν 58.856, το 
2013 ήταν μόλις 36.751. 
Για την επικουρική, το 
2012 ήταν 42.271 και το 
2013 μόλις 25.280 (μείω-
ση 40%).

Με τον τρόπο αυτό οι 
κυβερνήσεις μειώνουν 
τον αριθμό των συντα-
ξιούχων, που χιλιάδες 
εργαζόμενοι θα έπαιρναν 
σύνταξη και τώρα μένουν 
απ’ έξω με άμεσο το 
πρόβλημα επιβίωσης. 
Όταν μάλιστα χιλιάδες 
εργαζόμενοι έχουν μείνει 
δίχως κανένα εισόδημα.

Το ΙΚΑ όλο χαρά έβγα-
λε σχετική ανακοίνωση με 
την έγκριση του υπουρ-
γείου Εργασίας, που λέει: 
«η μείωση του αριθμού 

των ετήσιων συνταξιοδο-
τήσεων, εάν συνεχιστεί τα 
επόμενα χρόνια (εμείς 
λέμε θα συνεχιστεί), θα 
βελτιώσει τη σχέση εργα-
ζομένων προς συνταξιού-
χους με θετικά αποτε-
λέσματα για την οικονομι-
κή κατάσταση του ΙΚΑ-Ε-
ΤΑΜ».

Η λύση αυτή είναι πέρα 
για πέρα αντεργατική. Η 
σωστή λύση είναι να 
δημιουργηθούν νέες στα-
θερές θέσεις εργασίας, 
για να αλλάξει ο συσχετι-
σμός μεταξύ εργαζο-
μένων και συνταξιούχων, 
που πρέπει να είναι περί-
που 3 εργαζόμενοι 1 
συνταξιούχος, ενώ σήμε-
ρα είναι 1,5 προς 1.

Και γιατί η Διοίκηση 
του ΙΚΑ, που την πήρε ο 
πόνος για τα οικονομικά, 
δεν αντιδρά στη μείωση 
των εργοδοτικών εισφο-
ρών, που το ΙΚΑ χάνει 800 
εκατ. ευρώ το χρόνο;

Να πούμε ακόμα ότι 
από την κατάργηση των 
δώρων και του θερινού 
επιδόματος το ΙΚΑ ωφε-
λήθηκε 1,5 δις ευρώ το 
χρόνο.

Οι λύσεις αυτές είναι 
αντεργατικές και παλεύ-
ουμε να τις ανατρέψουμε.

Μείωση συνταξιοδοτήσεων
Λόγω αύξησης των ορίων ηλικίας

Όλο χαρά υπουργείο Εργασίας και ΙΚΑ
Χιλιάδες εργαζόμενοι θα λιμοκτονήσουν
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Ο υπουργός Υγείας κι 
ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ 
αποφάσισαν ΦΕΚ 3117/9-
1-2013 και 433/7-1-2014 
τον καθορισμό ορίων 
συνταγογράφησης για το 
2014 για κάθε γιατρό του 
ΕΟΠΥΥ προκειμένου η 
μηνιαία φαρμακευτική 
δαπάνη να μην υπερβαί-
νει το 80% της δαπάνης 
του 2013. Αν ένας για-
τρός έγραφε συνταγές 
100.000 ευρώ το 2013 
τώρα πρέπει να γράφει 
80.000 ευρώ.

Με τέτοιους τρόπους η 
συγκυβέρνηση επιχειρεί 
να πιάσει το στόχο που 
έχει συμφωνήσει με την 
τρόικα για μείωση της 
φαρμακευτικής δαπάνης 
1,916 δις ευρώ για το 
2014 από 2,371 δις το 
2013 μείωση 455 εκατ. 
ευρώ.

Έτσι, η κατά κεφαλή 
δημόσια φαρμακευτική 
δαπάνη θα πέσει στα 174 
ευρώ, όταν το 2009 ήταν 
444 ευρώ, και ο μέσος 
όρος στην Ε. Ένωση είναι 
320!

Ακόμα ένα στοιχείο. 
Όλο και αυξάνεται η μέση 
συμμετοχή των ασφαλι-
σμένων στα φάρμακα, 

από 9% που ήταν το 2009, 
το 2013 εκτινάχθηκε στο 
24%.

Μετά τα νέα μέτρα, 
όπως το ένα ευρώ για 
κάθε συνταγή, υπολογίζε-
ται να φτάσει το 32%.

Το 2009 η συνολική 
δημόσια φαρμακευτική 
δαπάνη ήταν 5,3 δις ευρώ 
και οι ασφαλισμένοι πλή-
ρωναν 525 εκατ. ευρώ 
(9%). Το 2014 η δημόσια 
φαρμακευτική δαπάνη 
1,916 δις ευρώ, οι ασφα-
λισμένοι θα πληρώνουν 
640 εκατ. ευρώ (32%). 
Ύστερα από το μέτρο, αν 
ο γιατρός μας συμπλήρω-
σε το ποσό που του έχουν 
καθορίσει (που θα ανα-
γράφεται ηλεκτρονικά) 
τότε πρέπει να τρέχουμε 
να βρούμε γιατρό για να 
μας γράψει τα φάρμακα.

Δεν πρόκειται μόνο για 
νέα ταλαιπωρία, το χει-
ρότερο είναι να μη βρί-
σκουμε γιατρό και να 
πληρώνουμε από την 
τσέπη μας τα φάρμακά 
μας.

Νά ένα ακόμα πρόβλη-
μα που έχει σχέση με την 
υγεία μας και πρέπει να 
βρεθούμε στους δρό-
μους.

Συμφωνία Συγκυβέρνησης–Τρόικας
Μείωση δαπάνης για φάρμακα 2 δις για το 2014
Οι γιατροί θα γράφουν φάρμακα 20% μικρότερης δαπάνης

Τις δραματικές συνέ-
πειες που έχει για τους 
εργαζόμενους η αντιλαϊκή 
στρατηγική της Ευρ. 
Ένωσης στον τομέα της 
Υγείας ανέδειξε ο ευρω-
βουλευτής του ΚΚΕ Γ. 
Τούσσας στην Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου, στη 
συζήτηση σχετικά με τις 
προτεραιότητες της 
Ελληνικής Προεδρίας 
που παρουσίασε ο υπουρ-
γός Υγείας Άδ. Γεωρ-
γιάδης.

Ο Γ. Τούσσας τόνισε 
μεταξύ άλλων:

«Αυτή η βάρβαρη αντι-
λαϊκή πολιτική της ΕΕ 
αποτυπώνεται και στον 
ελληνικό κρατικό προϋπο-
λογισμό του 2014, με 
δραματικές περικοπές 
των δαπανών Υγείας κατά 
19,7% σε σχέση με το 
2013, με τη μείωση της 
χρηματοδότησης του 
ΕΟΠΥΥ κατά 30%, των 
δημόσιων νοσοκομείων 
κατά 32% και της φαρμα-
κευτικής δαπάνης κατά 
15%. Η πολιτική αυτή έχει 
οδυνηρές συνέπειες για 
την εργατική τάξη και τα 
άλλα λαϊκά στρώματα:
• Ραγδαία φθορά της 

υγείας των εργαζο-
μένων από την αλμα-
τώδη αύξηση των 
ανέργων, την επιδείνω-
ση των συνθηκών δου-
λειάς και κατοικίας, την 
ανυπαρξία ουσιαστικά 
δημόσιων υποδομών 
και μέτρων για τη 
δημόσια Υγεία και την 
πρόληψη.

• Πάνω από 3 εκατομμύ-
ρια άνεργοι και ανα-
σφάλιστοι δεν έχουν το 
δικαίωμα στη δημόσια 
ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη.

• Αύξηση της συμμετο-
χής των ασφαλισμένων 
στις δαπάνες για τη 
φαρμακευτική περί-
θαλψη από το 9% στο 
27% την τελευταία 
τριετία.

• Έλλειψη προσωπικού 
και αντικατάσταση 
ενός μέρους του μόνι-
μου προσωπικού με 
εργαζόμενους μερικής 
απασχόλησης, ιδιωτι-
κών συνεργείων και 
της «κοινωνικής εργα-
σίας» επιδεινώνουν τις 
συνθήκες δουλειάς, 
αλλά και υποβαθμίζουν 
τις παρεχόμενες υπη-
ρεσίες στους ασθενείς 
στα περισσότερα 
νοσοκομεία.

Τα προβλήματα Υγείας 
στο Ευρωκοινοβούλιο

Από τον Ευρωβουλευτή του ΚΚΕ Γ. Τούσσα
Απευθυνόμενος στον υπουργό Υγείας Άδ. Γεωργιάδη

Σε τραγική οικονομική 
κατάσταση έχει περιέλθει 
η συντριπτική πλειοψηφία 
των λαϊκών νοικοκυριών 
καταγράφει έρευνα που 
δόθηκε στη δημοσιότητα 
στις 23 Γενάρη 2014 από 
το ΙΜΕ της Γενικής Συνο-
μοσπονδίας Επαγγελμα-
τιών Βιοτεχνών Ελλάδας.
Νά τι λένε τα στοιχεία

• Το διάστημα 2010-
2013 η συντριπτική 
πλειοψηφία των νοικο-
κυριών (94,6%) των 
ερωτηθέντων έχει 
μειωθεί το εισόδημά 
του 40% στη δε Αττική 
να φτάνει στο 41,06%.

• Το 40,2% των νοικοκυ-
ριών έχει τουλάχιστον 
έναν άνεργο και από 
αυτούς μόνο 200.000 
παίρνουν επίδομα 
ανεργίας, ενώ πάνω 
από 1 εκατ. άνεργοι 
δεν παίρνουν επίδομα.

• Ένα σημαντικό στοι-
χείο είναι ότι το 48,6%, 
σχεδόν οι μισοί, έχουν 
κύριο εισόδημα τη 
σύνταξη, ξεπερνώντας 
τους μισθούς με ποσο-
στό 35,9% που είναι 
στη δεύτερη θέση. Το 
συγκεκριμένο αυτό 
εύρημα δείχνει ότι όλο 
και περισσότερες οικο-
γένειες συντηρούνται 
από τη σύνταξη του 
παππού και της για-
γιάς.

• Επίσης, λόγω της 
μεγάλης φτώχειας, 
υπάρχει μείωση κατα-
ναλωτικών δαπανών 
63,7% να κάνει περικο-
πές στα είδη διατρο-
φής, το 75% περιόρισε 
τις δαπάνες θέρμαν-
σης. Ακόμα, οι 9 στους 
10 έχουν μειώσει τις 
δαπάνες ρουχισμού 
και άλλες. Ενώ ένα 

ποσοστό 36,5% αγο-
ράζει προϊόντα χαμη-
λότερης ποιότητας.

• Παράλληλα, το 1 στα 3 
νοικοκυριά δεν αντα-
ποκριθεί στα χρέη 
προς το Δημόσιο, 
Ασφαλιστικά Ταμεία, 
ΔΕΚΟ και τράπεζες, 
προκειμένου να καλύ-
ψει τις βιοτικές του 
ανάγκες. Μεγάλη ανη-
συχία υπάρχει σε 
ποσοστό 16,8% ότι θα 
χάσει το σπίτι του, και 
άλλο 22% πληρώνει με 
μεγάλη δυσκολία τα 
στεγαστικά δάνεια.

– Για το 2014 η οικονομι-
κή κατάσταση του 
λαού θα είναι ακόμα 
χειρότερη, με το νέο 
πετσόκομμα των 
συντάξεων, τη φορο-
ληστεία, τα χαράτσια, 
τα χάλια της ιατροφαρ-
μακευτικής περίθαλ-
ψης, την αύξηση της 
ανεργίας, των ελαστι-
κών μορφών απα-
σχόλησης και άλλα 
αντιλαϊκά μέτρα.

 – Δεν πάει άλλο, οι εργα-
ζόμενοι, συνταξιούχοι, 
τα φτωχά λαϊκά νοικο-
κυριά που ζούνε αυτή 
τη δραματική πραγμα-
τικότητα, πρέπει να 
αγωνιστούν, διεκδι-
κώντας την ικανοποίη-
ση των αναγκών τους, 
και να μας αποδώσουν 
ό,τι μας αφαίρεσαν. 
ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΕΝ 
ΤΑ ΦΑΓΑΜΕ. Την κρίση 
να πληρώσει η πλουτο-
κρατία, γιατί αυτή τα 
ΕΦΑΓΕ.

Έρευνα του ΙΜΕ – ΓΣΕΒΕΕ
Τραγική η οικονομική κατάσταση του λαού

Το 63,7% μείωσε τις δαπάνες διατροφής

Όπως είναι γνωστό, οι 
κρατήσεις για την περί-
θαλψη είναι 4% στις 
συντάξεις μας.

Όμως, μετά τα απανω-
τά πετσοκόμματα, το 
ποσό της αρχικής σύντα-
ξης μειώθηκε μέχρι και 
30%, και όμως οι κρατή-
σεις συνεχίζουν να γίνο-
νται επί του αρχικού 
ποσού, αν και η περίθαλ-
ψη γίνεται όλο και χει-
ρότερη και η συμμετοχή 
μας στην αγορά των φαρ-
μάκων μεγαλύτερη.

Έτσι, ένας συνταξιού-
χος που αρχικά έπαιρνε 

π.χ. 1.000 ευρώ σύνταξη, 
σήμερα παίρνει 700 κι 
όμως συνεχίζουν να του 
κάνουν κρατήσεις για τα 
1.000 και αντί να του κρα-
τούν 28 ευρώ (700x4%) 
του κρατούν 40.

Απαιτούμε οι κρατή-
σεις για την περίθαλψη να 
είναι επί του καταβαλ-
λόμενου ποσού και όχι επί 
του αρχικού.

Αν και δεν θα έπρεπε 
να μας κάνουν καθόλου 
κρατήσεις, αφού συμμε-
τέχουμε με 25% στην 
αγορά των φαρμάκων.

Κρατήσεις 4% για την 
Υγεία

Όχι επί του αρχικού ποσού αλλά επί του κατα-
βαλλόμενου

Αυτό το διάστημα βρί-
σκονται, όχι τυχαία, στην 
ημερήσια διάταξη τα 
σκάνδαλα, οι μίζες και οι 
ρεμούλες στο δημόσιο, 
στο Ταχυδρομικό Ταμιευ-
τήριο (ΤΤ) και αλλού. Από 
SIEMENS και άλλες 
πηγές.

Αν τα αθροίσουμε 
πρόκειται για εκατο-
ντάδες εκατομμύρια 
ευρώ. Αυτά είναι απο-
τέλεσμα  του καπιταλιστι-
κού συστήματος και δεν 
συμβαίνουν μόνο στη 
χώρα μας, τώρα ξέσπασε 
σκάνδαλο στην Τουρκία 
με το γιο του Ερντογάν.

– Τα σκάνδαλα και 
οι ρεμούλες γίνονται 
τόσο από τους πολιτι-
κούς, κυβερνητικά στε-
λέχη υπουργούς ή υπαλ-
λήλους όργανα της 
εκάστοτε κυβέρνησης.
Να αναφέρουμε μερι-

κά τα τελευταία 
χρόνια

• Θυμόμαστε το μεγάλο 
σκάνδαλο Κοσκωτά, 
επί κυβέρνησης 
ΠΑΣΟΚ, με πρωθυ-
πουργό τον Ανδρέα 
Παπανδρέου, που 
κ α τ α - χ ρ ά σ τ η κ α ν 
τεράστια ποσά, και 
που τότε συντάραξε 
τη χώρα και την πλή-
ρωσε μόνο ο 
Κουτσόγιωργας.

• Η αγορά των πολεμι-
κών αεροπλάνων 
ΜΙΡΑΖ από τη Γαλλία, 
πολλά εκατομμύρια, 
που όμως ήταν άχρη-
στα γιατί δεν είχαν 
ραντάρ και υποχρε-
ώθηκε η χώρα να πλη-
ρώσει τεράστια ποσά 
για να τα εξοπλίσει.

• Τα εξοπλιστικά προ-
γράμματα. Τα υποβρύ-
χια που έγερναν και 
ήταν άχρηστα, και 
στοίχισαν μερικά δις 
ευρώ. Και στην περί-
πτωση αυτή οι μίζες 
ήταν δεκάδες εκατ. 
ευρώ, κι εδώ ενέχο-
νται πρώτα κυβερνητι-
κά στελέχη, καθώς και 
ανώτεροι κρατικοί 
υπάλληλοι στρατιωτι-
κοί και άλλοι.

• Τα τανκς Λέοπαρντ 
που κι αυτά ήταν 
άχρηστα αφού δεν 
είχαν βλήματα και 
στοίχισαν εκατ. ευρώ. 
Και στην περίπτωση 
αυτή την πλήρωσε 
μ ό ν ο  ο 
Τ σ ο χ α τ ζ ό π ο υ λ ο ς . 
Είναι οι μίζες της 
SIEMENS.

• Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 

που και εκεί έγιναν 
μεγάλες κομπίνες με 
μεγαλοεργολάβους 
και άλλους.

• Το σκάνδαλο της 
Αγροτικής Τράπεζας 
που δώρισαν στις 
τράπεζες το φιλέτο 
και κράτησαν για το 
κράτος (το λαό) τα 
χρέη και τις ζημιές.

• Τώρα ξέσπασε το 
σκάνδαλο του 
Τ α χ υ δ ρ ο μ ι κ ο ύ 
Ταμιευτηρίου, πολλών 
εκατομμυρίων , που 
ενέχονται κυβερνητι-
κά, αλλά και ανώτερα 
διοικητικά στελέχη, 
παιδιά των κομμάτων  
κάθε χρώματος που 
κυβέρνησαν τη χώρα.

• Σκάνδαλο είναι και η 
λίστα Λαγκάρντ με τα 
600 δις ευρώ στις 
ελβετικές τράπεζες 
που οι «φτωχοί» εκα-
τομμυριούχοι τα 
απέκτησαν είτε με την 
άγρια εκμετάλλευση 
της εργατικής τάξης ή 
με διάφορες κομπίνες 
και δεν πλήρωσαν 
ούτε ένα ευρώ φόρο.

• Τώρα μας προέκυψε 
και το σκάνδαλο 
Λιάπη, πρώην υπουρ-
γού της Ν.Δ., που 
πήρε από το ΕΣΠΑ 
μερικά εκατομμύρια 
για να τα αξιοποιήσει 
τουριστικά και ανακαί-
νισε το «καλυβάκι» του 
στο Καρπενήσι.
Πόσοι άλλοι γνωστοί 

και φίλοι των κυβερνήσε-
ων πήραν δανεικά κι αγύ-
ριστα για να δημιουργή-
σουν τάχα επιχειρήσεις 
και τα έκαναν φύλλο και 
φτερό;

Τα οικονομικά σκάνδα-
λα, οι ρεμούλες και οι 
μίζες που είναι αρκετά 
δις ευρώ θα μπορούσαν 
να λύσουν πολλά προ-
βλήματα του λαού και να 
μην τον φοροληστεύουν 
και να το εξαθλιώνουν.

Όμως η διαφθορά 
κάθε μορφής, πολιτική, 
οικονομική, είναι στο 
ντιενέι  του καπιταλιστι-
κού συστήματος.

Και γι’ αυτό ο λαός 
πρέπει να τους τιμωρή-
σει πολιτικά, γιατί το 
σύστημα προστατεύει τα 
παιδιά του.

Τα σκάνδαλα – οι μίζες – 
οι ρεμούλες δεν έχουν 

τέλος
Είναι παράγωγα του καπιταλιστικού συστήματος

Νά ποιοι τα τρώνε κι όχι ο λαός



ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Συνάδελφοι – σσες
Στις 26 Φλεβάρη ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 5:30 το 
απόγευμα πραγματο-
ποιούμε την Εκλογοαπο-
λογιστική Γενική Συνέλευ-
ση του Σωματείου μας 
στο ΚΑΠΗ Αγ. Τρύφωνα 
στη Γλυφάδα.

Η παρουσία μας είναι 
απαραίτητη. Θα γίνει 
απολογισμός Δράσης του 
Δ.Σ. – Οικονομικός απο-
λογισμός και θα εκλεγεί 
Εφορευτική Επιτροπή. 
Και θα γίνει ευρεία συζή-
τηση για τα προβλήματά 
μας.

Στο διάστημα που μας 
χωρίζει από τις προηγού-
μενες αρχαιρεσίες, είχα-
με πλούσια αγωνιστική 
δραστηριότητα για τα 
προβλήματα που μας 
απασχολούν, οικονομικά, 
ασφαλιστικά, ιδιαίτερα 
της Υγείας και άλλα, μαζί 

με την Ομοσπονδία μας 
και το ταξικό κίνημα.

Εκτός από τη Γενική 
Συνέλευση, παίρνουμε 
μαζικά μέρος στις αρχαι-
ρεσίες (εκλογές) που θα 
αρχίσουν την Τετάρτη 6 
Μάρτη μέχρι την Τρίτη 11 
Μάρτη στα γραφεία του 
Σωματείου μας, από τις 9 
το πρωί μέχρι τη 1 το 
μεσημέρι.

Εμπρός συνάδελφοι να 
κάνουμε το Σωματείο μας  
πιο μαζικό – δυναμικό, 
ικανό να ανταποκρίνεται 
ακόμα καλύτερα στους 
αγώνες που έχουμε μπρο-
στά μας, γιατί μόνο οι 
αγώνες μπορούν να ανα-
τρέψουν την άγρια – 
απάνθρωπη αντιλαϊκή 
πολιτική των κυβερνήσε-
ων του Ευρωμονόδρομου 
και των κομμάτων που 
υπηρετούν το σύστημα.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Γλυφάδα και Γύρω Δήμων
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Σωματεία Αθήνας
1) Σωματείο Κέντρου 

Αθήνας 2) Ν. Ιωνίας με 
250 άτομα 3) Αμαρουσίου 
100 άτομα 4) Βύρωνα – 
Καισαριανής 180 άτομα 
5) Χαλανδρίου 40 άτομα 
6) Μενιδίου σύσκεψη με 
άτομα 7) Ζωγράφου 70 
άτομα 8) ΔΕΚΟ – ΔΕΗ – 
Τραπεζών 300 άτομα 9) 
Ηλιούπολης 120 άτομα 
10) Ίλιον 100 άτομα 11) 
Αιγάλεω 110 άτομα 12) 
Χολαργού 60 άτομα 13) 
Περιστέρι 200 άτομα 14) 
Πειραιά – Νίκαιας 400 
άτομα 15) Καλλιθέας 200 
άτομα 16) Γλυφάδας 40 

άτομα 17) Φιλαδέλφειας 
70 άτομα 18) Ν. Λιοσίων 
100 άτομα 19) Ασπροπύρ-
γου – Ελευσίνας 50 άτομα 
20) Μπραχαμίου 60 άτομα

Σωματεία Επαρχίας
Λιβαδειάς 200 άτομα, 

Λαμίας 300, Αγρινίου 120, 
Αμφιλοχίας 40, Βόλου 70, 
Ηρακλείου Κρήτης 40, 
Τρικάλων 70, Λάρισας 
130, Καβάλας 40, Πάτρας 
250, Θεσσαλονίκης – 
Κατερίνης 1.000, Πρέβε-
ζας, Καρδίτσας, Μυτιλή-
νης συγκέντρωση έξω 
από το ΙΚΑ.

Στις 18 Δεκέμβρη η κινη-
τοποίηση για την Υγεία
Ήταν μια πανελλαδική εξόρμηση με συγκε-

ντρώσεις σε κάθε πόλη – Όλοι πήγαν στα γρα-
φεία του ΕΟΠΥΥ

Χιλιάδες συνταξιούχοι πήραν μέρος

Καλούνται τα μέλη του 
περιφερειακού τμήματος 
Αθήνας του Συλλόγου 
μας, στην ετήσια τακτική 
Γενική Συνέλευση, που θα 
πραγματοποιηθεί στις 
26/2/2014 και ώρα 10:30 
στην αίθουσα της Πανη-
πειρωτικής Συνομοσπον-
δίας Ελλάδος, οδός Κλει-
σθένους 15, πλατεία Εθνι-
κής Αντιστάσεως (πρώην 
Κοτζιά) Αθήνα, όπισθεν 
Δημαρχείου Αθήνας, με 
Θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης:

Απολογισμός Διοικητι-
κού Συμβουλίου

Οικονομικός Απολογι-
σμός – Έκθεση Ελεγκτι-
κής Επιτροπής

Προγραμματισμός 
Δράσης

Οικονομικός 
Προϋπολογισμός

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ι. Αντωνίου

Η Γεν. Γραμματέας

Χρ. Τσάρα

Σύλλογος ΔΕΚΟ – 
Τραπεζών

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Το Δ.Σ. του Σωματείου 
μας πραγματοποιεί Γενι-
κή Συνέλευση την Κυρια-
κή 2 Μάρτη στις 10π.μ. 
στην αίθουσα του Δημαρ-
χείου Ίλιου, οδός Χρυσηί-
δος  και Αίαντος στο 
Ίλιον. Επίσης θα κόψουμε 
και την πίτα μας.

Η βάρβαρη και άδικη 
επίθεση εναντίον μας 
συνεχίζεται, με μείωση 
των συντάξεων, την υπο-
βάθμιση έως και κατάρ-
γηση της Δημόσιας Υγεί-
ας, αυξήσεις στα είδη 
πρώτης ανάγκης, στα 

φάρμακα, τη φορολη-
στεία και τα νέα χαράτσια.

Δεν φτάνουν μόνο οι 
διαπιστώσεις, χρειάζονται 
οργάνωση και αγώνας και 
το παρών σε κάθε κάλε-
σμα του Σωματείου και 
της Ομοσπονδίας μας.

Επίσης, την Κυριακή 23 
Μάρτη πραγματοποιούμε 
μονοήμερη εκδρομή, να 
το ρίξουμε και λίγο έξω, 
και καλούμε τους συνα-
δέλφους-σσες να 
δηλώσουν συμμετοχή.

Η Διοίκηση

Αγ. Ανάργυροι – Ίλιον – 
Πετρούπολη

Κάλεσμα Γενικής Συνέλευσης

Το ΠΑΜΕ και τα ταξικά 
συνδικάτα συγκε-
ντρώνουν είδη πρώτης 
ανάγκης, όπως τρόφιμα, 
φάρμακα και άλλα, για 
τους πληγέντες σει-
σμόπληκτους της Κεφα-
λονιάς.

Ήδη έχουν σταλεί 
αρκετές ποσότητες ρύζι, 
όσπρια, μακαρόνια, γάλα 
εβαπορέ, φαρμακευτικό 
υλικό και άλλα.

Σε ανάλογες ενέργειες 
έχουν προβεί Εργατικά 
Κέντρα Λάρισας, Ζακύν-

θου, Λαυρίου και άλλα 
συνδικάτα.

Απαιτούμε από την 
κυβέρνηση να αντιμετωπί-
σει άμεσα τα σοβαρά 
προβλήματα και προ-
πάντων της στέγασης, 
οικονομική στήριξη, τόσο 
για την αναπλήρωση του 
νοικοκυριού που κατα-
στράφηκε τελείως, όσο 
και για την αποκατάσταση 
των ζημιών που έπαθαν 
τα σπίτια και τα καταστή-
ματα των σεισμοπαθών.

Εκφράζουμε τη συμπα-
ράστασή μας

Στους σεισμόπληκτους της Κεφαλονιάς
Απαιτούμε άμεσα μέτρα για την ανακούφισή τους

Προς όλα τα Σωματεία 
της δύναμης της 

Ομοσπονδίας μας
Συνάδελφοι – 
Συναδέλφισσες

Οι καιροί δεν περι-
μένουν. Βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι με μια ακόμα 
επίθεση της κυβέρνησης, 
του κεφαλαίου, της Ευρ. 
Ένωσης. Ετούτη τη φορά 
πρόκειται για την ολοσχε-
ρή κατεδάφιση της Πρω-
τοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας (Π.Φ.Υ.). Η κυβέρ-
νηση συνεχίζει τη δραστι-
κή υποχρηματοδότηση 
των Κρατικών Νοσοκομεί-
ων, των Κέντρων Υγείας, 
του ΕΟΠΥΥ και των ασφα-
λιστικών ταμείων. Ο 
νόμος για την Πρωτοβάθ-
μια Φροντίδα Υγείας οδη-
γεί σε παραπέρα περιορι-
σμό των ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟ-
ΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ που μέχρι 
σήμερα έχουν γλιτώσει 
από την ισοπεδωτική 
πολιτική και το κόστος 
της υγείας μεταφέρεται 
στις άδειες τσέπες μας με 
ωφελημένους τους 
μεγάλους επιχειρηματι-
κούς κύκλους. Με τους 
νέους μειωμένους προ-
ϋπολογισμούς στην υγεία 
(μείωση 32% στα νοσοκο-
μεία, 30% στον ΕΟΠΥΥ, 
15% στη φαρμακευτική 
δαπάνη) και με αύξηση 
της συμμετοχής μας στη 
δαπάνη για φάρμακα από 
9% στο 27% οι μονάδες 
του ΕΟΠΥΥ με το νέο 
νόμο θα υπολειτουργούν 
μέχρι να κλείσουν!!

Συνάδελφοι – Συναδέλ-
φισσες

Εμπρός να δυνα-
μώσουμε τον 
αγώνα μας.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ 
ΞΕΣΗΚΩΜΟ – ΝΑ 

ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ 
ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΑ 

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ 
ΕΟΠΥΥ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ – 
ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ – 
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ.

Αποκλειστικά δημόσιο 
και δωρεάν σύστημα 
Υγείας – Πρόνοιας. Να 
μην καταργηθεί, να μην 
συγχωνευτεί καμιά 
μονάδα υγείας, κανένα 
Κέντρο Υγείας. ΟΧΙ στην 
κινητικότητα και τη διαθε-
σιμότητα. Μαζικές προ-
σλήψεις Υγειονομικού 
Προσωπικού με μόνιμη 
και αποκλειστική απα-
σχόληση. Να καταργηθεί 
κάθε επιχειρηματικότητα 
στην Υγεία.
Συνάδελφοι – 
Συναδέλφισσες

Εμπρός να τους 
χαλάσουμε τα σχέδια που 
καταστρώνουν σε βάρος 
μας. Όλα τα συνταξιουχι-
κά σωματεία, οι συντα-
ξιούχοι, σε συνεργασία 
με τους εργαζόμενους 
στην υγεία, τα εργατικά 
σωματεία, τα συνεργα-
ζόμενα συνταξιουχικά 
σωματεία και τους μαζι-
κούς φορείς της πόλης 
κανείς να μη μείνει έξω 
από τον αγώνα. Με κινη-
τοποιήσεις, συγκε-
ντρώσεις, μαζικές δια-
μαρτυρίες, σε κάθε περιο-
χή ή πόλη, στον ΕΟΠΥΥ, 
στα νοσοκομεία, στις 
περιφέρειες και όπου 
αλλού μπορούμε να 
πιέσουμε για την ανατρο-
πή αυτών των πολιτικών 
Κυβέρνησης – Ευρ. Ένω-
σης Κεφαλαίου.

Το κάθε Σωματείο να 
καταστρώσει σχέδιο 
δράσης για να στηρίξου-
με τα παραπάνω αιτήμα-
τα με τους τρόπους και 
τις μορφές πάλης που 
κάθε φορά χρησιμοποιού-
με για να στηρίζουμε το 
δίκιο μας.

Για τη Διοίκηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΡΑΛΛΑΚΗΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από το μπλόκ των συνταξιούχων στην συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στις 4/2 για την Υγεία

Aπό την κοπή της πίτας της Ομοσπονδίας
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Κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα.

Κανένα σπίτι χωρίς τσουκάλι 

γεμάτο.

Κανένας άστεγος. Κανένα παιδία 

χωρίς μόρφωση.

Κανένας άρρωστος χωρίς γιατρειά.

Κανένας ανήμπορος χωρίς πρόνοια.

Αυτά είναι δικαιώματα και αδιαπραγ-

μάτευτες απαιτήσεις.

Η Ένωση Συνταξιού-
χων ΙΚΑ Δράμας 1) δια-
μαρτύρεται για την κατα-
βολή του ενός (1) Ευρώ 
στην κάθε συνταγή των 
τριών φαρμάκων και 2) 
για την κατάργηση του 
ΕΚΑΣ κάτω των 65 ετών 
ως και το χαράτσι για τη 
Δημόσια Τηλεόραση το 
ποσό των τριών (3) Ευρώ 
για την αύξηση στα διόδια 
το ποσό των 60% για τη 
φορολογία την αβάστα-
χτη για την ακίνητη 
περιουσία ως και τα 
αγροτεμάχια την κατάρ-
γηση του αφορολόγητου 
των 5.000 ευρώ και τη 
φορολόγηση από το 
πρώτο Ευρώ.

Επίσης, στη φορολογία 
καταργούν τις κλίμακες 
από 7 σε 3 και η πρώτη 
αρχίζει από το 21% κατά 

τα άλλα βγαίνει ο ίδιος ο 
πρωθυπουργός κ. Σαμα-
ράς και εξαγγέλλει από 
την τηλεόραση πως δεν 
θα προκύψουν άλλα ορι-
ζόντια μέτρα και το τελευ-
ταίο που λένε πως από 
1-1-2014 θα γίνεται παρα-
κράτηση φόρου περισ-
σότερο από τις προηγού-
μενες χρονιές για να διευ-
κολύνουν τους φορολο-
γούμενους για το φόρο 
που θα πληρώσουν για το 
εισόδημα του 2014 που 
πληρωνόταν τον Ιούλιο 
του 2015 με αυτό τον 
τρόπο κάνουν άτοκο εσω-
τερικό δάνειο για να μας 
πούνε στο τέλος ότι έχουν 

πλεόνασμα.
Για τη Διοίκηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθανάσιος Καραπάντζος

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κων/νος Λενικάκης

Δράμα
4-3-2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Εκτελεστική Επιτρο-
πή της ΑΔΕΔΥ ύστερα 
από παρέμβαση εκπρο-
σώπων του ΠΑΜΕ είχε 
πάρει απόφαση για απερ-
γία στις 6 Φλεβάρη με 
κύριο θέμα τα προβλήμα-
τα της υγείας, την ημέρα 
που ψηφιζόταν στη Βουλή 
το νομοσχέδιο.

Οι εκπρόσωποι του 
ΣΥΡΙΖΑ και της ΔΑΚΕ 
δικαιολόγησαν την 
ανάκληση της απόφασης 

γιατί δεν πήρε ανάλογη 
απόφαση και η ΓΣΕΕ.

Η στάση αυτή δείχνει 
την αρμονική συνεργασία 
των δυνάμεων του ΣΥΡΙ-
ΖΑ με αυτές της Ν.Δ. της 
ΔΑΚΕ.

Ύστερα μας το παί-
ζουν και αντίπαλοι και 
ανεβάζουν τους τόνους 
της αντιπαράθεσης.

Αυτός είναι ο κυβερνη-
τικός – συμβιβασμένος 
συνδικαλισμός.

Συμβιβασμένος – 
Κυβερνητικός 
Συνδικαλισμός

Η πλειοψηφία της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ: ΔΑΚΕ – 
ΣΥΡΙΖΑ

Ανακάλεσαν απόφαση για απεργία στις 6 
Φλεβάρη

Η κυβέρνηση αποφάσι-
σε στα σουπερμάρκετ, 
ανάμεσα στα μπρόκολα, 
τα λάχανα, τα κρέατα, τα 
ψάρια, τα όσπρια και ό,τι 
άλλο φαγώσιμο ή απορ-
ρυπαντικό, να υπάρχουν 
και φάρμακα (!!), έτσι που 
η αγορά τους να είναι 
ελεύθερη και δεν θα 
εγγράφονται στην αντια-
ναπτυξιακή συνταγή του 
γιατρού. Παρά την αντί-
θετη γνώμη του Εθνικού 
Οργανισμού Φαρμάκου 
(ΕΟΦ). Γίνεται φανερό ότι 
η κυβέρνηση προκειμένου 
να στηρίξει τα κέρδη του 
κεφαλαίου, δεν διστάζει 
να βάλει σε κίνδυνο την 
υγεία μας, θίγοντας 
άμεσα και τους μικρομε-

σαίους φαρμακοποιούς.

Καταγγέλλουμε αυτή 

την απαράδεκτη και βλα-

βερή για την υγεία μας 

απόφαση της κυβέρνη-

σης.

Καλούμε τους συντα-

ξιούχους με την οργάνω-

ση μέσα από τα Σωματεία 

μας και τον αγώνα μας να 

προστατέψουμε όχι μόνο 

την υγεία μας, αλλά να 

ανατρέψουμε τις αντι-

λαϊκές πολιτικές Κυβέρ-

νησης – Ευρ. Ένωσης – 

Κεφαλαίου.

Η Διοίκηση

Ομοσπονδία Συνταξιούχων 
Ελλάδας ΙΚΑ

Ανακοίνωση – Καταγγελία

Σε συνεδρίασή της η 
Διοίκηση του Σωματείου 
την Παρασκευή 3 Γενάρη 
2014 με θέμα, «τα νέα 
χαράτσια της κυβέρνη-
σης στην υγεία», αποφα-
σίστηκαν εξορμήσεις και 
παρεμβάσεις του Σωμα-
τείου, με υλικό για την 
ενημέρωση εργαζομένων 
και συνταξιούχων, σε 
ΕΟΠΥΥ – Νοσοκομεία – 
ΙΚΑ και ΚΑΠΗ της πόλης.

Έτσι, την Τετάρτη 8 
Γενάρη πραγματοποιήθη-
κε εξόρμηση όλων των 
Συνεργαζόμενων Συντα-
ξιουχικών Οργανώσεων 
(ΣΣΟ) της πόλης μας με 
πανό και υλικό ενημέρω-
σης του λαού μπροστά 
στον ΕΟΠΥΥ.

Την Πέμπτη 9 Γενάρη 
συμμετείχαμε, μαζί με 
εργατικά σωματεία στην 
πρωτοβουλία της Γραμ-
ματείας Θεσσαλονίκης 
του ΠΑΜΕ, στη συγ- 
κέντρωση μπροστά στην 
πύλη του νοσοκομείου 
«Άγιος Δημήτριος» απαι-
τώντας να καταργηθούν 
όλα τα χαράτσια που πλη-
ρώνουν οι ασθενείς, για 
φάρμακα και υπηρεσίες 
Υγείας, διαδηλώνοντας: 
«Όχι στα χαράτσια και τη 
φοροληστεία, θέλουμε 
δημόσια και δωρεάν 
Υγεία», «Μόρφωση, δου-
λειά, Πρόνοια, Υγεία, έξω 

οι επιχειρήσεις από τα 
νοσοκομεία» και «Δωρεάν 
Υγεία για όλον το λαό, για 
κάθε μετανάστη και ανα-
σφάλιστο». Στη διάρκεια 
της κινητοποίησης πραγ-
ματοποιήθηκε μαζική 
εξόρμηση μέσα στο νοσο-
κομείο, σε εργαζόμενους 
και ασθενείς.

Παράλληλα έγινε 
παρέμβαση στα ΜΜΕ 
ενημέρωσης αυτές τις 
δύο μέρες από μέλη της 
Διοίκησης των Συνταξιου-
χικών Οργανώσεων 
καταγγέλλοντας αυτές 
τις απάνθρωπες πολιτικές 
που εξαθλιώνουν ακόμη 
περισσότερο τους συντα-
ξιούχους και τις οικο-
γένειές τους με τα «νέα 
δώρα» κυβέρνησης – 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
Κεφαλαίου.

Για τις επόμενες μέρες 
υπάρχει πρόγραμμα 
εξορμήσεων στα ΚΑΠΗ 
και τα ΙΚΑ των συνοικιών 
με το υλικό των ΣΣΟ.

Για την Τρίτη 14 
Γενάρη έχει προγραμμα-
τιστεί εξόρμηση στο 
νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Το κάλεσμα της ανα-
κοίνωσης των ΣΣΟ που 
απευθύνεται σε όλους 
τους συνταξιούχους της 
πόλης μας καταλήγει ως 
εξής:

Το 2014 να γίνει χρονιά 
λαϊκής αγωνιστικής 
ανάτασης!

11.01.2014

Η Διοίκηση
Υ.Γ.

Ζητάμε συγνώμη που 
δεν δημοσιεύτηκε στο 
φύλλο του Γενάρη λόγω 
πληθώρας ύλης.

Θεσσαλονίκη
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δ.Σ. του Σωματείου 
Κατερίνης συνήλθε έκτα-
κτα για να αποτίσει φόρο 
τιμής στον θανόντα 
πρώην πρόεδρο του 
Σωματείου μας, Αναγνω-

στόπουλο Βασίλη.

Εκφράζει τα θερμά 

συλλυπητήρια στην οικο-

γένειά του και θα κατα-

θέσει στεφάνι στο νεκρό.

Κατερίνη

Η συγκυβέρνηση στα 
μέτρα για τη μείωση της 
φ α ρ μ α κ ε υ τ ι κ ή ς 
δαπάνης 400ευρώ, απο-
φάσισε οι γιατροί του 
ΕΟΠΥΥ δεν θα μπορούν 
να γράφουν φάρμακα 
μεγαλύτερης δαπάνης 
από το 80% που έγρα-
φαν μέχρι σήμερα.

Έτσι, αν ο γιατρός 
π.χ. όλο το μήνα έγρα-
φε φάρμακα 1.000 
ευρώ, τώρα πρέπει να 
γράφει 800 ευρώ.

Η υπέρβαση αυτού 
του ορίου επιτρέπεται 

μόνο έως 20% και μόνο 

για δύο μήνες.

Οι γιατροί θα ελέγχο-

νται από το μηχανισμό 

ΗΔΙΚΑ που θα έχει τον 

κωδικό του κάθε για-

τρού.

Το μέτρο αυτό σημαί-

νει ότι οι ασθενείς θα 

επιβαρύνονται με το 

πετσοκομμένο 20%, 

αφού θα υποχρεώνο-

νται να το πληρώνουν 

από την τσέπη τους!

Λιγότερα φάρμακα 20% 
από την 1/1/2014

Οι γιατροί θα έχουν πλαφόν 80% από 100%
Προκειμένου να μειωθεί η δαπάνη

Με ή δίχως μνημόνια η 

ίδια πολιτική η προώθηση 

του «Συμφώνου Ευθύνης» 

για τη στήριξη της αντα-

γωνιστικότητας της Γαλ-

λίας ήταν βασικό θέμα 

στη συνεδρίαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου 

στις 29 Γενάρη.

Οι προτάσεις του 

Ολάντ περιλαμβάνουν:

Φοροελαφρύνσεις 35 

δις ευρώ ετησίως για τις 

επιχειρήσεις.

Μείωση του «μισθολο-

γικού κόστους» 4% το 

2014 και 6% το 2015.

Κατάργηση των εργο-

δοτικών εισφορών για 

οικογενειακά επιδόματα. 

Και νέες περικοπές σε 

Ασφάλιση, περίθαλψη και 

άλλες.

Οι παροχές στο μεγάλο 

κεφάλαιο και τα αντεργα-

τικά μέτρα, όπως βλέπου-

με, δεν είναι μόνο ελληνι-

κό φαινόμενο, αλλά και 

χώρες όπως η Γαλλία με 

ανεπτυγμένη οικονομία 

και δίχως μνημόνια.

Η πολιτική αυτή κινεί-

ται στα πλαίσια των απο-

φάσεων του Μάαστριχτ, 

της Λευκής Βίβλου της 

Λισαβόνας και άλλων, όλα 

για το κεφάλαιο, όλα για 

την ανταγωνιστικότητα.

Η Γαλλία του «σοσιαλιστή» 
Ολάντ

Νέα αντεργατικά μέτρα για την ανταγωνιστι-
κότητα

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
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Στα 603 εκατ. ευρώ 
διαμορφώθηκε το «πρω-
τογενές πλεόνασμα» του 
2013, το οποίο έγινε πάνω 
στις άγριες περικοπές 
των κονδυλίων που συν-
δέονται με τις λαϊκές 
ανάγκες, μαζί με τα πολλά 
μέτρα φοροληστείας.

Εντωμεταξύ, το «Μεσο-
πρόθεσμο Πλαίσιο», στο 
οποίο εντάσσονται οι 
προϋπολογισμοί, απαιτεί 
την παραπέρα αύξηση 
των «πρωτογενών πλεο-
νασμάτων» τα επόμενα 
χρόνια, που σημαίνει 
ακόμα πιο βάρβαρα αντι-
λαϊκά μέτρα.

Σύμφωνα με τα στοι-
χεία του υπουργείου 
Οικονομικών, για το 
12μηνο του 2013, το 
σύνολο των δαπανών 
καρατομήθηκαν στα 51,8 
δις ευρώ, από 61,5 δις το 
2012, δηλαδή 9,7 δις 
ευρώ λιγότερα.

Οι πρωτογενείς 
δαπάνες, που αφορούν 
σε συντάξεις, μισθούς 
στο δημόσιο, Υγεία, 
Πρόνοια, Παιδεία, επιχο-
ρηγήσεις προς τα Ασφα-
λιστικά Ταμεία, καρατο-
μήθηκαν στα 12,7 δις 

ευρώ από 14,7 δις, λιγότε-
ρα 2 δις ευρώ. Το ποσό 
για τις συντάξεις και κάθε 
είδους αποδοχές μειώθη-
κε κατά 2,1 δις, από 20,5 
δις το 2012 στα 18,4 δις 
το 2013.

Τα δε ποσά που δόθη-
καν μόνο για τους τόκους 
του κρατικού χρέους (και 
όχι για το δάνειο) είναι 6 
δις ευρώ.

Το «πρωτογενές πλε-
όνασμα» 603 εκατ ευρώ 
έγινε όταν το έλλειμμα 
για το 2012 ήταν 3,5 δις 
ευρώ. Ύστερα από το 
άγριο μαχαίρι στις κοινω-
νικές δαπάνες, στη μειω-
μένη επιχορήγηση στα 
Ασφαλιστικά Ταμεία, τις 
απολύσεις δημοσίων 
υπαλλήλων και τη φορο-
ληστεία με ανθρώπους να 
πεθαίνουν από την πείνα, 
έφτασαν να έχουν «πρω-
τογενές πλεόνασμα» για 
το οποίο είναι υπερήφανη 
η συγκυβέρνηση και παίρ-
νει συγχαρητήρια από την 
τρόικα.

Κρατικός Προϋπολογισμός 
2013

Με το αίμα του λαού πλεόνασμα 603 εκατ. ευρώ
Ενώ μόνο για τους τόκους του δανείου δόθηκαν 

6 δις ευρώ
Εξακολουθεί να κάνει 

θραύση η «μαύρη εργα-

σία» στον ιδιωτικό τομέα, 

με έναν στους τρεις εργα-

ζόμενους το 2013 να 

εργάζεται δίχως ασφάλι-

ση.

Σύμφωνα με τα στοι-

χεία από τους ελέγχους 

που έγιναν όλο το 2013 

σε επιχειρήσεις, από τους 

72.960 εργαζόμενους σε 

αυτές οι 23.153 ή 31,73% 

δούλευαν χωρίς ασφάλι-

ση, με ό,τι αυτό συνε-

πάγεται για τον ίδιο τον 

εργαζόμενο και για το 

ΙΚΑ, που χάνει το 1/3 των 

εσόδων του.

Η πραγματική κατάστα-

ση είναι πολύ χειρότερη. 

Σύμφωνα με τα τελευταία 

στοιχεία της Ομοσπονδί-

ας Εργαζομένων στο ΙΚΑ, 

από ελέγχους που έγιναν 

στην Πάτρα το διάστημα 

από τις 17/1 έως 20/1 σε 

130 επιχειρήσεις, διαπι-

στώθηκε ότι 85 επιχειρή-

σεις απασχολούσαν ανα-

σφάλιστο προσωπικό (το 

65% των επιχειρήσεων). 

Ενώ από τους 741 ευρε-

θέντες εργαζόμενους, οι 

280 βρέθηκαν ανασφάλι-

στοι. Δηλαδή το ποσοστό 

της μαύρης ανασφάλι-

στης εργασίας φτάνει το 

37,8% μόνο σε μια συγκε-

κριμένη περιοχή.

Και να σημειωθεί ότι 10 

ημέρες προτού γίνει ο 

έλεγχος είχαν ενημερω-

θεί οι εργοδότες, μέσω 

εφημερίδων και άλλων 

μέσων. Που σημαίνει ότι η 

εργοδοσία είχε πάρει τα 

μέτρα της, κι όμως βρέθη-

καν αυτά τα πολύ αρνητι-

κά στοιχεία.

Ένας στους τρεις εργα-
ζόμενους ανασφάλιστος

Η εργοδοσία τσεπώνει-κλέβει εκατ. ευρώ

Μεγάλες οι απώλειες εσόδων στο ΙΚΑ

Μιλώντας στο Ελληνο-
γερμανικό Επιμελητήριο 
στις 20 Γενάρη στους 
Γερμανούς βιομηχάνους 
και επιχειρηματίες τους 
έδωσε «γην και ύδωρ». 
Μίλησε για μια «νέα 
Ελλάδα» πρωταγωνιστές 
της οποίας είναι οι επιχει-
ρηματίες!

Ακόμα έκανε λόγο για 
«διαρθρωτικές αλλαγές, 
ότι θα προχωρήσουν οι 
μεταρρυθμίσεις, δημιουρ-
γείται στη χώρα μας ένα 
νέο κλίμα κατ’ εξοχήν 
φιλικό προς την επιχειρη-
ματικότητα, τον επιχειρη-
ματία, πριν λίγο καιρό 
ήταν αφύσικο ή αδιανόη-
το να παρελαύνουν επι-
χειρηματίες από το γρα-
φείο του πρωθυπουργού. 
Σήμερα αυτό δεν είναι 
κάτι πρωτόγνωρο».

Και τέλος είπε: «Ξέρω 
ότι υπάρχουν ακόμα προ-
βλήματα με τη γραφειο-
κρατία και τη φορολογία, 
το έχουμε βάλει στην 

πολιτική μας, πως θα 

μειώσουμε τη φορολογία 

και ότι θα ξεκινήσει η 

μεγάλη μείωση των φορο-

λογικών βαρών».

Δηλαδή ελάτε στην 

Ελλάδα, κάντε όποιες 

επενδύσεις θέλετε και θα 

είστε αφορολόγητοι, θα 

έχετε φτηνή εργατική 

δύναμη και άλλα προ-

νόμια.

Οι επιχειρηματίες τα 

τσακάλια μυρίζονται ψωμί 

και καλό φαγοπότι και γι’ 

αυτό μπορεί να έρθουν.

Την ίδια μεταχείριση 

έχει και το ντόπιο μεγάλο 

κεφάλαιο.

Όταν το λαό τον φορο-

ληστεύουν για να έχουν 

και «πρωτογενές πλεόνα-

σμα».

Τέτοιες επενδύσεις δεν 

τις θέλουμε γιατί είναι σε 

βάρος της χώρας και της 

εργατικής τάξης.

Αντ. Σαμαράς: Στο 
Ελληνογερμανικό 

Επιμελητήριο «έδωσε γην και 
ύδωρ» στους επιχειρηματίες

Φοροαπαλλαγές και άλλα προνόμια για επενδύσεις

Ο κρατικός προϋπολο-
γισμός του 2014 προ-
βλέπει μείωση χρηματο-
δότησης νοσοκομείων 
κατά 32%, του ΕΟΠΥΥ 
κατά 30% και της φαρμα-
κευτικής δαπάνης κατά 
9%.

Η αύξηση της συμμε-
τοχής των ασφαλισμένων 

στις δαπάνες για φάρμα-
κα από 9,5% έφτασε στο 
27% την τελευταία τριε-
τία.

Αυτό σημαίνει όχι μόνο 
διάλυση της δημόσιας 
Υγείας, αλλά και ιδιωτικο-
ποίηση, και για το λαό 
βαθιά το χέρι στην άδεια 
τσέπη.

Κρατικός Προϋπολογισμός 
2014

Άγριες περικοπές στις δαπάνες Υγείας

Σύμφωνα με τα στοι-
χεία της Γενικής Γραμμα-
τείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, τα 
ληξιπρόθεσμα χρέη του 
λαού προς το δημόσιο 
έφτασαν τα 9,3 δις ευρώ 
το 2013 από 8,3 δις το 
2012. Η μεγαλύτερη 
διόγκωση έχει να κάνει με 
τα εκκαθαριστικά σημειώ- 
ματα που αφορούν στη 
φορολογία εισοδήματος 
με τις δόσεις και τα 
χαράτσια που τρέχουν και 
αδυνατεί ο λαός να πλη-
ρώσει.

Το σύνολο των βεβαιω-
μένων οφειλών υπολογί-
ζεται στα 62,3 δις ευρώ.

Εντωμεταξύ, ο υφυ-
πουργός Οικονομικών, Γ. 
Μαυραγάνης, είπε ότι 
αυξάνεται το ποσό για 
κατασχέσεις μισθών, 
συντάξεων, από τα 1.000 
στα 1.500 ευρώ το μήνα, 
δηλαδή να του πούμε και 
ευχαριστώ!

Εμείς ρωτάμε, αν και 
γνωρίζουμε, τι πληρώνει 
ο Λάτσης, ο Βαρδινογιάν-
νης, ο Κόκκαλης και όλοι 
οι καρχαρίες της οικονο-
μικής ολιγαρχίας. Τίποτα 
ή σχεδόν τίποτα. Έτσι 
από του λαού το αίμα 
έχουν και το περιβόητο 
«πρωτογενές πλεόνα-
σμα».

Η φοροληστεία γονατίζει 
το λαό

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη έφτασαν τα 9,3 δις το 
2013

Αυξήθηκαν κατά 1 δις ευρώ μέσα σε ένα χρόνο

Τη δραματική μείωση 

του εισοδήματος των 

συνταξιούχων μετά τις 

συνεχείς περικοπές των 

τελευταίων χρόνων επιβε-

βαιώνουν τα επίσημα 

στοιχεία του Ενιαίου 

Συστήματος Ελέγχου και 

Πληρωμών Συντάξεων για 

το Γενάρη 2014. 

Σύμφωνα με τα στοι-

χεία, 935.214 συνταξιού-

χοι σε σύνολο 2.637.009 ή 

το 35,5% παίρνουν σύντα-

ξη κάτω από 600 ευρώ 

μεικτά (κύριες, επικουρι-

κές ή δεύτερη σύνταξη).

Ακόμα, 286.064 ή 

ποσοστό 10,8% παίρνουν 

σύνταξη 600-700 ευρώ 

και 292.552 ή ποσοστό 

11,1% παίρνουν σύνταξη 

από 700-800 ευρώ. Έτσι, 

1.513.830 συνταξιούχοι, 

σχεδόν 6 στους 10, επι-

βιώνουν με εισοδήματα 

που βρίσκονται κάτω από 

τα όρια φτώχειας.

Οι δε κύριες συντάξεις 

από 2.876.780 όλων των 

Ταμείων, οι 1.054.415 ή 

το 36,7% είναι κάτω από 

500 ευρώ. Η πραγματι-

κότητα όμως είναι ακόμα 

χειρότερη, αφού ο μέσος 

όρος των κύριων συντάξε-

ων γήρατος είναι μόλις 

370,57 ευρώ, του θανάτου 

315,08 και της αναπηρίας 

373,99 ευρώ.

Ακόμα, 1.152.098 

κύριες συντάξεις είναι 

μεταξύ 500 και 1.000 

ευρώ, και εδώ ο μέσος 

όρος είναι μόλις 677,67 

ευρώ μεικτά.

Νά και τα ηλικιακά όρια

Όπως προκύπτει, το 

74% των συνταξιούχων 

είναι άνω των 66 ετών, το 

12% μεταξύ 61 έως 65 

ετών, ενώ μόλις το 14% 

είναι κάτω των 60 ετών, 

που ανάμεσά τους συμπε-

ριλαμβάνονται συνταξιού-

χοι χηρείας ή αναπηρικές 

συντάξεις.

– Τα στοιχεία είναι 

δραματικά και εμφανίζουν 

τη μαύρη ζωή που κάνει η 

μεγάλη πλειοψηφία των 

συνταξιούχων. Και μπρο-

στά μας είναι τα χειρότε-

ρα μετά την ενοποίηση 

των Επικουρικών Ταμεί-

ων, που θα δίνουν 

συντάξεις σύμφωνα με 

ό,τι έσοδα θα έχουν.

Συντάξεις πείνας για τους 
περισσότερους

Στοιχεία του συστήματος «Ήλιος» για το Γενάρη 
2014

Μέσος όρος κύριων συντάξεων γήρατος 370,57 
ευρώ!

Εμείς οι συνταξιούχοι 
έχουμε μια ιδιαίτερη υπο-
χρέωση στον Αν. Λοβέρ-
δο, ως υπουργό Εργασί-
ας και αργότερα Υγείας.

«Νά γιατί είμαστε υπο-
χρεωμένοι»

Όταν ήταν υπουργός 
Εργασίας είχε πει το εξής 
μισάνθρωπο, ότι «οι 
συνταξιούχοι ζούνε  
πολλά χρόνια, δεν πεθαί-
νουν και παίρνουν πολλά 
χρόνια σύνταξη», δηλαδή 
να μας ρίξουν στον 
Καιάδα!

Νά γιατί εμείς οι συντα-
ξιούχοι έχουμε υποχρέω-
ση να τον ψηφίσουμε!!

Αυτός ο Αν. Λοβέρδος 

θα έχει το θράσος να μας 

ζητήσει να ψηφίσουμε 

αυτόν και το κόμμα του!

Όμως, όταν είπε αυτό 

το μαύρο και μισάνθρω-

πο, δεν βγήκε κανείς από 

την τότε κυβέρνηση να 

τον συνετίσει, γιατί όλοι 

συμφωνούσαν με τα όσα 

είπε, άλλωστε τα μέτρα 

τους σε βάρος μας το 

επιβεβαιώνουν.

Αλλά και οι μετά από 

αυτόν κυβερνήσεις και 

υπουργοί το ίδιο δεν 

κάνουν;

Εν όψει Ευρωεκλογών
Να μην ξεχάσουμε τον Αν. Λοβέρδο

Έκανε κόμμα «Συμφωνία για νέα Ελλάδα»
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Όταν γράφονταν αυτές 
οι γραμμές ο αγώνας των 
αγροτών βρισκόταν σε 
εξέλιξη. Από Έβρο μέχρι 
Κρήτη, χιλιάδες αγρότες 
βγήκαν στους δρόμους 
μαζί με τα τρακτέρ τους.

Ο αγώνας δεν γίνεται 
μόνο για το φορολογικό, 
που θα τους φοροληστεύ-
ουν και θα υποχρεώνονται 
ως επιχειρηματίες να κρα-
τούν βιβλία. Αλλά για την 
όλη αντιαγροτική πολιτική 
που υπέγραψαν όλα τα 

κόμματα εκτός ΚΚΕ και 
εφαρμόζουν ως κυβερνή-
σεις που ξεκληρίζει τους 
αγρότες.

Η Ε. Ένωση αποφασίζει 
τι και πόσο θα παράγου-
με.

Αυτή, με την προθυμία 
των ελληνικών κυβερνή-
σεων αυξάνουν διαρκώς 
το κόστος παραγωγής, με 

την αύξηση της τιμής των 
λιπασμάτων, φυτοφαρ-
μάκων, πετρελαίου, ηλε-
κτρικού, που κάνουν τη 
ζωή των αγροτών δύσκο-
λη και εξοντωτική.

Ακόμα, οι έμποροι – 
μεσάζοντες με τις χαμη-
λές τιμές ληστεύουν όχι 
μόνο τους παραγωγούς 
αγρότες, αλλά και το λαό 

καταναλωτή.
Ο αγώνας των αγροτών 

είναι αγώνας επιβίωσης 
του μεγαλύτερου κοινωνι-
κού τμήματος του λαού 
μας.

Επομένως ο αγώνας 
τους παίρνει έντονα ταξι-
κά χαρακτηριστικά, 
ενάντια στη φοροληστεία, 
την εκμετάλλευση από 

τους μεσάζοντες καπιτα-
λιστές, για φτηνή ενέρ-
γεια, πετρέλαιο, ηλεκτρι-
κό, για υγεία και συντάξεις, 
και ό,τι άλλο αφορά και 
παλεύει και η εργατική 
τάξη.

Να το πούμε και πάλι, η 
χώρα μας μπορεί να 
παράγει τα πάντα και σε 
καλή ποιότητα σε επάρ-
κεια, και όχι να έρχονται 
πατάτες από Αίγυπτο, 
σκόρδα από Κίνα, κρέας 
και γάλα από Ολλανδία.

Το ΠΑΜΕ, η εργατική 
τάξη, συνταξιούχοι, επαγ-
γελματίες, μικρέμποροι, 
εκφράζουν την πλήρη 
συμπαράστασή τους στον 
αγώνα των αγροτών, και 
τον θεωρούν δικό τους 
αγώνα, αφού κοινός είναι 
ο εχθρός. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση και γενικά η αστι-
κή πολιτική που μας εξο-
ντώνει. Η κυβέρνηση για 
άλλη μια φορά έδειξε το 
αυταρχικό της πρόσωπο 
χρησιμοποιώντας ΜΑΤ – 
χημικά και βία ενάντια 
στους αγωνιζόμενους 
αγρότες, όπως στην 
Κρήτη και αλλού.

− Την Κυριακή 9 
Φλεβάρη το ΠΑΜΕ με 
πολλά πούλμαν με 
εργάτες – συνταξιούχους, 
γυναίκες, νέους επι-
σκέφθηκαν το μπλόκο της 
Νίκαιας στη Λάρισα, αλλά 
και άλλα μπλόκα.

Απαιτούμε την άμεση 
ικανοποίηση όλων των 
δίκαιων αιτημάτων της 
μικρομεσαίας αγροτιάς.

Δ. Παπαδημούλης του 
ΣΥΡΙΖΑ

«Τα κέντρα εξουσίας μας στρώνουν χαλιά»
Τόσο επικίνδυνος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ για το σύστημα

Αλ. Τσίπρας: «Εμείς 
είμαστε πιο ευρωπαϊστές 
από τους συντηρητικούς 
και τους νεοφιλελεύθε-
ρους». Η πολιτική του 
κόμματός μου «βασίζεται 
στις αξίες και τις αρχές 
της αλληλεγγύης, της 
δημοκρατίας, της ισότη-
τας, της κοινωνικής 
δικαιοσύνης και συνοχής 
που υπήρξαν ο κινητήριος 
μοχλός της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης, αμέσως μετά 

τον πόλεμο».
Καθαρά πράγματα για 

τον Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ, 
ποιος τη χάρη μας. 
Τέτοιος «παράδεισος» 
είναι η λυκοφωλιά του 
ευρωπαϊκού μεγάλου 
κεφαλαίου που τη ζούμε 
με όλα «τα καλά της» από 
το 1952 και δεν το πήρα-
με χαμπάρι;

Γι’ αυτό θα τον «προτι-
μήσουμε» στις Ευρωεκλο-
γές!

Αλ. Τσίπρας για τον 
«παράδεισο» της Ευρ. 

Ένωσης
Και εμείς δεν το πήραμε χαμπάρι

Στις 23 Φλεβάρη 1943 
με πρωτοβουλία της 
ΟΚΝΕ ιδρύθηκε η Ενιαία 
Πανελλαδική Οργάνωση 
Νέων (ΕΠΟΝ) η οποία 
στην κατοχή αγκάλιασε 
σχεδόν όλη τη νεολαία 
της χώρας, που στις 
γραμμές της είχε πάνω 
από 600.000 μέλη νέους 
και νέες. Το σύνθημα της 
ΕΠΟΝ ήταν «πολεμάμε 
και τραγουδάμε». Η 
ΕΠΟΝ έχει πλούσιο Αντι-
στασιακό έργο. Είχε 
δημιουργήσει υποδειγμα-
τικές ομάδες στον ΕΛΑΣ 
και χιλιάδες Επονίτες 
συμμετείχαν πολεμώντας 
στις γραμμές του ΕΛΑΣ.

Η ΕΠΟΝ ήταν που 
έγραφε τα συνθήματα 
στους τοίχους των πόλε-
ων, και με το χωνί ενη-
μέρωνε και εμψύχωνε το 
λαό. Η ΕΠΟΝ γαλούχησε 
την τότε Νέα Γενιά με τα 
ιδεώδη της θυσίας για την 
απελευθέρωση της πατρί-
δας από τους φασίστες 
κατακτητές. «ΕΠΟΝ – 
ΕΠΟΝ είσαι ο εχθρός των 
φασιστών, καμάρι του 
λαού ΕΠΟΝ – ΕΠΟΝ». Για 
την αγάπη στον άνθρωπο, 
τη λαϊκή εξουσία, το 
σοσιαλισμό. Χιλιάδες 
είναι οι ΕΠΟΝΙΤΕΣ που 
έδωσαν τη ζωή τους στον 
εθνικοαπελευθερωτικό 

αγώνα και ανέδειξε εκα-
τοντάδες ήρωες και ηρω-
ίδες.

Ακόμα πολλοί είναι οι 
Επονίτες που δικάστηκαν 
σε θάνατο για την αντι-
στασιακή, πατριωτική 
τους δράση, από τις 
κυβερνήσεις των 
φυγάδων στην Αίγυπτο, 
των συνεργατών των Γερ-
μανών κατακτητών, και 
πήγαν στα εκτελεστικά 
αποσπάσματα τραγου-
δώντας και ζητωκραυ-
γάζοντας για τη νίκη του 
λαού.

Το έργο της ΕΠΟΝ θα 
μείνει για πάντα στην 
ιστορία του απελευθερω-
τικού – αντιφασιστικού 
αγώνα του λαού μας την 
περίοδο 1941-1944.

Το έργο και η ιστορία 
της ΕΠΟΝ αλλά και του 
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ πρέπει να 
διδάσκεται στα σχολεία 
για να μαθαίνει η νέα 
γενιά τη νεώτερη ιστορία 
του λαού μας.

Τα ιδανικά της ΕΠΟΝ 
και του ΕΑΜ για ανεξαρ-
τησία, εθνική κυριαρχία, 
λαοκρατία και σοσιαλισμό 
είναι πολύ επίκαιρα σήμε-
ρα με τα οικονομικά 
μέτρα που εξαθλιώνουν 
το λαό και με την ένταξη 
στην Ευρ. Ένωση και στο 
ΝΑΤΟ.

Για να μην ξεχνάμε 23 
Φλεβάρη 1943-2014
71 χρόνια από την ίδρυση της ΕΠΟΝ

ΕΠΟΝ – ΕΠΟΝ είσαι ο εχθρός των φασιστών

Το Φλεβάρη του 1943 
έληξε η μάχη του Στάλιν-
γκραντ, που κράτησε 140 
μέρες, με τη νίκη του Κόκ-
κινου Στρατού και την 
καταστροφή και αιχμαλω-
σία της 6ης γερμανικής 
στρατιάς με διοικητή τον 
στρατηγό φον Πάουλους 
με πάνω από 300.000 αιχ-
μαλώτους.

Η μάχη του Στάλιν-
γκραντ έκρινε ουσιαστικά 
την πορεία του Β΄ παγκο-
σμίου πολέμου με κύριο 
συντελεστή και αιμοδότη 
το σοβιετικό λαό και το 
στρατό της εργατικής 
τάξης, τον Κόκκινο Στρα-
τό.

Και εδώ να σημειώσου-
με ένα σοβαρό γεγονός

Αν και οι τρεις αρχηγοί, 
Στάλιν – Ρούσβελτ – 
Τσόρτσιλ, από το 1942 
είχαν αποφασίσει η 
Αγγλία – ΗΠΑ να ανοίξουν 
το Β΄ μέτωπο στη Δυτική 
Ευρώπη, το κωλυσιερ-
γούσαν σκόπιμα, έτσι που 
ο Χίτλερ να ρίξει όλες του 
τις δυνάμεις στο Ανατολι-
κό Μέτωπο για να νικήσει 
και να ανατρέψει τη 
Σοβιετική Ένωση, το 
πρώτο εργατικό σοσιαλι-
στικό κράτος. Όμως δεν 

τους βγήκε. Ο σοβιετικός 

λαός με οργανωτή – 

καθοδηγητή το ΚΚΣΕ και 

ηγέτη τον Ι.Β. Στάλιν τους 

χάλασε τα αντισοβιετικά 

– ταξικά τους σχέδια.

Ύστερα από αυτή την 

εξέλιξη στο Στάλινγκραντ 

και τις πιέσεις του Στάλιν 

άνοιξαν το Β′ μέτωπο το 

1944, αφού πια είχε κριθεί 

το αποτέλεσμα του 

πολέμου και η Γερμανία 

ήταν εξουθενωμένη.

Μπορούμε να φαντα-

στούμε πώς θα ήταν 

σήμερα η Ευρώπη αν η 

φασιστική Γερμανία κέρ-

διζε τον πόλεμο.

– Ο πόλεμος 

ανέδειξε για άλλη μία 

φορά τα πλεονεκτήματα 

του Σοσιαλιστικού συστή-

ματος.

Και τέλος, στις 23 Φλε-

βάρη 1918 ιδρύθηκε ο 

ηρωικός Κόκκινος Στρα-

τός, ο στρατός των εργα-

τών – αγροτών, ο φόβος 

και ο τρόμος των ιμπερια-

λιστών.

Φλεβάρη 1943 έληξε η 
μάχη του Στάλινγκραντ
Που έκρινε την πορεία του Β΄ παγκοσμίου 

πολέμου
Και ανέδειξε τα πλεονεκτήματα του σοσιαλιστι-

κού συστήματος

Οι αγρότες από Έβρο έως Κρήτη στους δρόμους
Δίνουν αγώνα επιβίωσης και να μην ξεκληριστούν. Το ΠΑΜΕ, οι εργάτες και 
οι συνταξιούχοι στο πλευρό τους. Απαιτούμε πλήρη ικανοποίηση όλων των αιτημάτων τους

“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

Στη συνάντηση που είχαν οι αγρότες με τον υπουργό Οικονομικών Γ. Στουρνάρα.
Είπε ΟΧΙ σε όλα.

Ο Δ. Παπαδημούλης 
του ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας στις 
27 Γενάρη στον «Real 
FM» είπε: «Ενοχλεί το 
γεγονός ότι τα ίδια 
κέντρα, πολιτικά, οικονο-
μικά, εκδοτικά, που έως 
χθες μας θεωρούσαν επι-
κίνδυνους, τρομοκράτες, 
άθεους, οπαδούς της 
δραχμής κ.λπ., τώρα ξαφ-
νικά μας στρώνουν 
χαλιά». Λέτε τυχαία;

Ο ΣΥΡΙΖΑ καθημερινά 
δίνει εξετάσεις πόσο 
πιστός είναι στην Ευρω-
παϊκή Ένωση και γενι-
κότερα για την πολιτική 
του και τις θέσεις του 
απέναντι στο σύστημα. 
Εμείς θα αναφέρουμε 
αυτά που είπε ο Αλ. Τσί-
πρας τον περασμένο 
μήνα στην κόντρα με τον 
Αντ. Σαμαρά σχετικά με 
την Ευρ. Ένωση: «Όχι, 
εμείς είμαστε πιο ευρω-
παϊστές από τους συντη-
ρητικούς και τους νεοφι-
λελεύθερους» και τόνισε 
ότι η πολιτική του κόμμα-
τός του «βασίζεται στις 

αξίες και τις αρχές της 
αλληλεγγύης, της ισότη-
τας, της κοινωνικής 
δικαιοσύνης και συνοχής, 
που υπήρξαν ο κινητήριος 
μοχλός της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης αμέσως μετά; 
τον πόλεμο». Τέτοιους 
επαίνους (για το «λάκκο 
των λεόντων» Ηλ. Ηλιού 
1963) δεν τους έκαναν 
ούτε οι ιδρυτές της.

Εμείς θα κάνουμε ένα 
ερώτημα. Τα κέντρα 
εξουσίας που ανέφερε ο 
Δ. Παπδημούλης ότι 
στρώνουν τα χαλιά στο 
ΣΥΡΙΖΑ έγιναν ξαφνικά 
φίλοι του ή ο ΣΥΡΙΖΑ 
έγινε φίλος τους, γιατί 
ποτέ δεν ήταν εχθρός 
τους;

Ας το έχουμε κι αυτό 
υπόψη μας στις ευρωε-
κλογές το Μάη του 2014.

Η Ευρ. Ένωση είναι η 
λυκοφωλιά και δημιούρ-
γημα του μονοπωλιακού 
κεφαλαίου, που ρουφά το 
αίμα των εργατών και των 
λαών, έχουν ή δεν έχουν 
μνημόνια.
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Ολι Ρεν
«Η Ελλάδα έχει ακόμα να 
κάνει πολλά»
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε
«Οι προσπάθειες πρέπει 
να συνεχιστούν»

Η αξιολόγηση του αντι-
λαϊκού προγράμματος 
στην Ελλάδα, στο οποίο 
περιλαμβάνονται και οι 
«αναδιαρθρώσεις» που 
πρότεινε και ο ΟΟΣΑ, 
συζητήθηκαν στη συνε-
δρίαση των υπουργών 
Οικονομίας της Ευρω-
ζώνης.

Νά και οι απαιτή-
σεις των τσακαλιών 
της Ευρ. Ένωσης

Γερούν Ντάισελμπλουμ
«Απαιτείται περισσότε-

ρη δουλειά προκειμένου 
να επιστρέψει η τρόικα 
στην Αθήνα» και ότι «οι 
Ευρωεκλογές δεν μπορεί 
να καθυστερήσουν τις 
δεμεύσεις»
Ο Ολι Ρεν

δήλωσε ότι «τα κλι-
μάκια της τρόικας θα επι-
στρέψουν στην Αθήνα με 
σκοπό την ολοκλήρωση 
του ελέγχου» και ότι «η 
Ελλάδα έχει ακόμα να 
κάνει πολλά», καταλαβαί-
νουμε τι μας περιμένει.

Ο δε Β. Σόιμπλε σημεί-
ωσε ότι «οι προσπάθειες 
πρέπει να συνεχιστούν 
και η χώρα πρέπει να 
παραμείνει στο δρόμο 
των μεταρρυθμίσεων».

Η συγκυβέρνηση προ-
κειμένου να εφαρμόσει το 
χρονοδιάγραμμα των 
μέτρων, για να ικανοποιη-
θούν οι απαιτήσεις της 
τρόικας, προχωράει 
ακόμα παραπέρα, εφαρ-
μόζοντας τις προτάσεις 
του ΟΟΣΑ, που είναι:
• Φόροι υπέρ τρίτων. 

Αρκετοί από τους 
φόρους αυτούς αποτε-
λούν πηγή εσόδων στα 
Ασφαλιστικά Ταμεία 
και τους ΟΤΑ.

• Παραπέρα μείωση των 
ασφαλιστικών εισφο-
ρών της εργοδοσίας 
κατά 3,9%, έτσι ώστε 
να φτάσουν στο 5% 
μέχρι το τέλος του 
2016, αρχίζοντας από 
το Β΄ εξάμηνο του 

2014.
• Μειώσεις στις επικου-

ρικές συντάξεις και τα 
εφάπαξ που χορηγού-
νται  από Ταμεία.

• Πάγωμα των επιστρο-
φών φόρου και ΦΠΑ 
στους μικροεπαγγελ-
ματίες.

• Να υπάρξει καθεστώς 
ενοικιαζόμενων εργα-
ζομένων στο δημόσιο 
και τους ΟΤΑ.

• Διαθεσιμότητα και 
απολύσεις δεκάδων 
χιλιάδων δημοσίων 
υπαλλήλων. Οι διαθε-
σιμότητες θα φτάσουν 
τις 25.000, ενώ οι απο-
λύσεις μέσα στο 2014 
θα πρέπει να φτάσουν 
στις 11.000.

• Το ενδιαφέρον τους 
εστιάστηκε στο ψωμί, 
το γάλα και τα φάρμα-
κα στα σουπερμάρκετ.

Αυτοί είναι 
η Ευρ. Ένωση, 

η Τρόικα, οι 
δανειστές, 

αδίστακτοι ληστές.

Τα τσακάλια της 
Ε. Ένωσης

Επιμένουν στην ολοκλήρωση των άγριων μέτρων

Το ύφος του αφεντικού Ολι Ρέν προς τον υποτακτικό Γ. 
Στουρνάρα είναι πολύ χαρακτηριστικό. Και οι δύο είναι 

υπάλληλοι του ευρωπαϊκού κεφαλαίου

Σύμφωνα με πρόταση 
του ΚΕΠΕ (Κέντρο Προ-
γραμματισμού και Οικο-
νομικών Ερευνών) που 
δημοσιεύθηκε στις 23 
Γενάρη, ανάμεσα σε 
άλλα, προτείνονται και τα 
παρακάτω «ανατριχιαστι-
κά»:
– Κατάργηση του 

κατώτατου μισθού για 
νέους μέχρι 29 ετών, 
για ένα χρόνο μετά την 
πρόσληψή τους. 
Δηλαδή καταργούν τον 
κατώτερο μισθό, που 
σημαίνει ο εργοδότης 
μπορεί να πληρώνει 
όσο θέλει τον νέο 
εργαζόμενο!

– Στα προγράμματα κρα-
τικής επιχορήγησης 
του μισθολογικού 
κόστους των ελληνικών 
επιχειρήσεων να προ-
στεθούν και «επιχειρή-
σεις ελληνικών συμφε-
ρόντων στο εξωτερικό, 
σε χώρες εντός και 
εκτός της Ε.Ε.» Δηλαδή 
με το υστέρημα του 
λαού θα χρυσοπλη-
ρώνουμε τους επιχει-
ρηματίες και εκτός 
Ελλάδας, πρωτοφανές. 
Τι έχουμε να πάθουμε 
ακόμα.

– Το πρόγραμμα περι-
λαμβάνει και «αντικα-
τάσταση» των επιδο-
μάτων ανεργίας με 
«επίδομα απασχόλη-
σης»!

– Θεσμοθέτηση της πρα-
κτικής άσκησης για 
όλους τους φοιτητές 

της Τριτοβάθμιας και 
Δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι α ς 
Εκπαί-δευσης τουλάχι-
στον για ένα εξάμηνο 
με κρατική επιδότηση 
στους επιχειρηματίες. 
Τσάμπα εργασία στην 
εργοδοσία για ένα 
εξάμηνο και πάλι με 
λεφτά του λαού.

– Φορολογικά κίνητρα με 
ελαφρύνσεις για την 
προσέλκυση άμεσων 
ξένων επενδύσεων 
«ανάλογα με τον αριθ-
μό και το είδος των 
νέων θέσεων εργασί-
ας». Δηλαδή ξένοι 
επενδυτές ελάτε επεν-
δύστε, κερδίστε – «ξε- 
σκίστε» χωρίς να πλη-
ρώνετε ούτε ευρώ. Και 
ακόμα «παραχώρηση 
έναντι χαμηλού 
μισθώματος γεωγραφι-
κών εκτάσεων του 
Δημοσίου».

– Όλα στο ντόπιο και το 
ξένο κεφάλαιο
Έτσι τη θεωρούν την 

ανάπτυξη.
Φτηνή, ακόμα και τσά-

μπα εργασία.
Χωρίς φόρους και θα 

τους επιχορηγούμε κι 
από πάνω.
– Τέτοια ανάπτυξη με 

ισοπέδωση των εργα-
σιακών δικαιωμάτων, 
με τσάμπα εργατική 
δύναμη στην εργοδο-
σία ντόπια και ξένη, 
που θα την πληρώνει ο 
λαός δεν τη θέλουμε 
και δεν μας χρειάζεται.

Συγκυβέρνηση – ΕΕ – ΔΝΤ
Νέα αντεργατικά μέτρα – Τσάμπα εργασία

Και άφθονο χρήμα στις επιχειρήσεις εντός και 
εκτός Ελλάδας!

Το πρώτο βήμα για την 
πλήρη απελευθέρωση 
των ομαδικών απολύσεων 
από την εργοδοσία, πάνω 
από τα σημερινά ισχύο-
ντα αριθμητικά όρια και 
χωρίς να υπάρχει η σύμ-
φωνη γνώμη του υπουρ-
γείου Εργασίας, έκανε η 
κυβέρνηση με τις πλάτες 
της πλειοψηφίας της 
ΓΣΕΕ.

Στις 22 Γενάρη συνήλ-
θε το Ανώτατο Συμβούλιο 
Εργασίας (ΑΣΕ). 
Μιλώντας ο υπουργός 
Εργασίας, Γ. Βρούτσης, 
σημείωσε: «Είναι φανερό 
ότι και εδώ χρειάζεται 
ένας εξορθολογισμός. 
Πρέπει, όπως συμβαίνει 
σε όλες τις προηγμένες 
χώρες, να δίνεται η δυνα-
τότητα στις επιχειρήσεις 
να αναδιοργανώνουν την 
παραγωγική τους δομή». 
Νά και η κοροϊδία.

«Ωστόσο, αυτό που 
θέλουμε εμείς ως υπουρ-
γείο είναι οι επιχειρήσεις 
να αναλαμβάνουν υπο-
χρεώσεις και υπευθυ-
νότητα έναντι του προσω-
πικού που απολύουν. Να 
συνεισφέρουν με ενεργό 
τρόπο στη διαδικασία 
αποκατάστασής τους».

Ασύδοτοι οι εργοδότες 
να απολύουν όσους 
θέλουν και όποτε θέλουν, 
και μετά να τους πάρει ο 

πόνος για την αποκα-

τάσταση των απολυ-

μένων!

Και η στάση της πλειο-

ψηφίας της ΓΣΕΕ

Στο ΑΣΕ συμμετέχει 

και η ΓΣΕΕ, η οποία συμ-

φώνησε στο αντεργατικό 

αυτό μέτρο, που είναι 

κατοχυρωμένο με αγώνες 

και με νόμο.

Μάλιστα, ο υπουργός 

δεν έκρυψε τη χαρά του, 

αφού όπως είπε η απόφα-

ση ήταν ομόφωνη.

Η απόφαση πάρθηκε 

από τους εκπροσώπους 

του κεφαλαίου (ΣΕΒ, 

ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΤΕ) και 

της ΓΣΕΕ!

Αυτός είναι ο εργοδοτι-

κός – κυβερνητικός συν-

δικαλισμός, ο μεγάλος 

υπεύθυνος για τα αντερ-

γατικά, αντιασφαλιστικά 

και άλλα μέτρα που παίρ-

νουν οι συγκυβερνήσεις 

κάθε χρώματος.

Νά γιατί επιβάλλεται η 

ανατροπή του συσχετι-

σμού δύναμης στο συνδι-

καλιστικό κίνημα υπέρ 

των ταξικών δυνάμεων 

του ΠΑΜΕ σε Σωματεία, 

Ομοσπονδίες, Εργατικά 

Κέντρα και τη ΓΣΕΕ.

Υπουργείο Εργασίας
Απελευθερώνει τις ομαδικές απολύσεις

Με τη σύμφωνη γνώμη της ΓΣΕΕ

Μέχρι εκεί που δεν 

θίγουν τις αναδιαρ-

θρώσεις και την ανταγω-

νιστικότητα

Υπέρμαχος των σκλη-

ρών καπιταλιστικών ανα-

διαρθρώσεων που τσάκι-

σαν τον ελληνικό λαό υπε-

ρασπίστηκε ο πρωθυ-

πουργός, Αντ. Σαμαράς, 

μιλώντας στις 6 Φλεβάρη 

στο υπουργείο Εξωτερι-

κών.

Μεταξύ των άλλων 
τόνισε:

«Ατομικές ελευθερίες 

δεν μπορεί να υπάρχουν 

χωρίς την οικονομική 

ελευθερία των παραγω-

γών και των καταναλω-

τών. Όπου δεν υπάρχει 

αυτό, επικρατεί ο κρατι-

σμός και σταδιακά η χώρα 

οδεύει στη χρεοκοπία».

Υπερασπίστηκε την 

«ανταγωνιστική οικονο-

μία» και μίλησε για 

«συντεχνίες» και τις «σει-

ρήνες του λαϊκισμού και 

πιέσεις του εξτρεμισμού».

Επίσης κάλεσε σε υπο-

ταγή το λαό με τη δημο-

κρατική νομιμότητα, ισχυ-

ρίστηκε ότι «η Ε.Ε. είναι 

ασύγκριτα καλύτερη από 

όλες τις εναλλακτικές 

λύσεις.

Και κάναμε τη μεγαλύ-

τερη δημοσιονομική εξυ-

γίανση που έχει γίνει 

ποτέ, τις περισσότερες 

μεταρρυθμίσεις που 

έχουν γίνει ποτέ σε τόσο 

σύντομο χρονικό διάστη-

μα».

Αυτή η πολιτική του 

ανταγωνισμού, των διαρ-

θρωτικών αλλαγών, οι 

μεταρρυθμίσεις, είναι που 

οδήγησαν σε συντρίμμια 

λαϊκά, εργασιακά, ασφα-

λιστικά και συνταξιοδοτι-

κά δικαιώματα και οδήγη-

σε το λαό στη φτώχεια και 

την εξαθλίωση.

Και τον καλεί να αποδε-

χτεί αδιαμαρτύρητα αυτή 

τη βάρβαρη – απάνθρωπη 

πολιτική, αφού οι Ατομι-

κές ελευθερίες δεν μπο-

ρούν να μπαίνουν εμπόδιο 

στην ασυδοσία του κεφα-

λαίου.

Στη βάση αυτή έχουμε 

ΜΑΤ – Χημικά, δίκες και 

καταδίκες σε όποιον αγω-

νίζεται, εργάτες, αγρότες, 

μαθητές.

Ο πρωθυπουργός Αντ. Σαμαράς
Υπερασπίστηκε την άγρια αντιλαϊκή πολιτική

Ατομικές ελευθερίες με μέτρο και στο γύψο

Συνάδελφοι διαβάζεται 

«ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟ 

ΑΓΩΝΑ»


