
Ακόμα στο στόχαστρό 
τους η απεργία, η δομή 
και λειτουργία του συνδι-
καλιστικού κινήματος

Νέα αντεργατικά μέτρα 
σχεδιάζουν κυβέρνηση 
και τρόικα. Εκτός από 
όσα μέχρι σήμερα έχουν 
πάρει, για ακόμα πιο 
φτηνή εργατική δύναμη 
για την ανταγωνιστικότη-
τα του κεφαλαίου.

Τα μέτρα αυτά δεν 
είναι αποτέλεσμα των 
μνημονίων, είναι μέτρα 
που πάρθηκαν πριν χρόνια 
τόσο από το Μάαστριχτ, 
όσο και από τις μετέπειτα 
συμφωνίες – Λισαβόνας – 
Λευκή Βίβλο και άλλες.

Θέλουν όχι μόνο 
εργάτες φτηνούς, αλλά 
χωρίς δικαιώματα και 

καμιά προστασία στην 
εκμεταλλευτική μανία της 
μεγαλοεργοδοσίας.

Θέλουν σύγχρονους 
δούλους.

Και συγκεκριμένα
• Θέλουν να καταργή-

σουν τις κλαδικές Σ.Σ. 
Εργασίας, ήδη σε πολ-
λούς κλάδους τις 
κατήργησαν, και στο 
εξής να δίνουν μισθό 
586 ευρώ, και για 
όσους είναι κάτω των 
25 ετών 520.

• Να νοικιάζουν τους 
εργάτες για 3 χρόνια 
και μετά να τους απο-
λύουν δίχως δικαιώμα-
τα και αποζημίωση.

• Να καταργήσουν τις 
τριετίες.

• Να έχουν το δικαίωμα 
οι εργοδότες να κηρύσ-
σουν Λοκ Άουτ, όχι 
μόνο κατά την απεργία, 
αλλά όποτε θέλουν.

• Να έχει το δικαίωμα ο 
εργοδότης να κάνει 
ομαδικές απολύσεις, 
χωρίς έγκριση του 
υπουργείου και όποτε 
θέλει.

• Εκτός από αυτά τα 
εργασιακά μειώνουν 
τις ασφαλιστικές 
εισφορές της εργοδο-
σίας κατά 3,9%. Είχε 
προηγηθεί άλλη μείω-
ση 1,1% για την 
Εργατική Εστία. Το ΙΚΑ 
από αυτή τη μείωση θα 
χάνει 1 δις ευρώ το 
χρόνο.

Μαζί με τα παραπάνω 

σχεδιάζουν:
• Να παρεμβάλουν 

εμπόδια στη λήψη 
απόφασης για απεργία, 
στην ουσία κατάργηση 
(εκτός από τα δικαστή-
ρια που βγάζουν τις 9 
από τις 10 απεργίες 
παράνομες και κατα-
χρηστικές, αλλά και τις 
επιστρατεύσεις που τα 
τελευταία χρόνια γίνε-
ται πολλή χρήση).
Θέλουν να επανα-

φέρουν το άρθρο 4 του 
ν.330/76 του Λάσκαρη, 
για να είναι οι εργάτες 
αφοπλισμένοι στην άγρια 
επίθεση που θα δέχονται 
από το κεφάλαιο.
• Ακόμα συζητούν να 
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Συγκυβέρνηση – Τρόικα νέα βάρβαρα αντεργατικά μέτρα Συμφωνούν στις ομαδικές απολύσεις.
Στο Λοκ Άουτ της εργοδοσίας. Για ενοικιαζόμενους εργάτες για 3 χρόνια χωρίς δικαιώματα. Μισθοί 586 και 
520 ευρώ. Καταργούν τις κλαδικές Σ.Σ. Εργασίας. Τους μειώνουν 3,9% τις ασφαλιστικές εισφορές. Ακόμα, 
στο στόχαστρό τους είναι το δικαίωμα της απεργίας, η δομή και λειτουργία του Συνδικαλιστικού κινήματος.
Για πιο φτηνή εργατική δύναμη και στο γύψο για την ανταγωνιστικότητα, για περισσότερα κέρδη.

Γενικός ξεσηκωμός τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να μη γίνουν σύγχρονοι δούλοι.

συνέχεια στη σελ. 2

Συγκυβέρνηση – Τρόικα
Νέα βάρβαρα αντεργατικά μέτρα

Και προκλητικά δικαιώματα στην εργοδοσία

Συνέντευξη στον «Π.Α.» του
Δ. Κουμπούρη Προέδρου της 

Διεθνούς Ένωσης Συνταξιούχων 
της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής 

Ομοσπονδίας

Ερωτήσεις:
1) Ποιο ήταν το κίνη-

τρο (κριτήριο) για τη 
δημιουργία της Διεθνούς 
Ένωσης Συνταξιούχων;

Η ανάγκη και το κίνη-
τρο για τη δημιουργία της 
Διεθνούς Ένωσης των 
Συνταξιούχων πηγάζει 
από την ισχυροποίηση 
του συσχετισμού δυνάμε-
ων της εργατικής τάξης 
και των συνταξιούχων 
που είναι το απόμαχο 
κομμάτι της από τη δου-
λειά, όχι όμως του αγώνα, 
σε βάρος των δυνάμεων 
του κεφαλαίου των 
κυβερνήσεων, των συμβι-
βασμένων ηγεσιών στο 
συνδικαλιστικό κίνημα, 
και των διεθνών τους 
ενώσεων που τους υπη-
ρετούν. Όσο πιο δυνατό 
στους αγώνες και τον 
ταξικό προσανατολισμό 
είναι το κίνημά μας, σε 
τοπικό και σε παγκόσμιο 
επίπεδο, τόσο η Ε.Τ., οι 
συνταξιούχοι και τα λαϊκά 
στρώματα μπορούν να 
ελπίζουν σε ένα καλύτερο 
αύριο, σε μια κοινωνία 
χωρίς εκμετάλλευση 
ανθρώπου από άνθρωπο.

2) Ποιοι πήραν την 
πρωτοβουλία για τη 
δημιουργία της;

Την πρωτοβουλία την 
πήρε η ΠΣΟ, η παγκόσμια 
εργατική, ταξική συνομο-
σπονδία, που θεωρεί ότι 
το συνταξιουχικό κίνημα 
δίπλα στο εργατικό μπο-
ρεί να παίξει σημαντικό 
ρόλο στην ανάπτυξη των 
αγώνων σε τοπικό και σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Θεω-
ρεί αναγκαίο το συντονι-
σμό και την ανταλλαγή 
πείρας, αλλά και τη διε-
θνή αλληλεγγύη ανάμεσα 
στο κίνημα της εργατικής 
τάξης, σημαντική πρού-
πόθεση για τη νίκη της.

3) Ποιο πιστεύεις θα 
είναι το όφελος για τους 

συνταξιούχους σε παγκό-
σμια βάση;

Ήδη από το πρώτο 
συνέδριο φάνηκε το όφε-
λος από τη θαυμάσια 
ανταλλαγή πείρας από 
τους αντιπροσώπους που 
πήρα το λόγο. Αμέσως 
μετά από αυτή τη διαδι-
κασία, καταλάβαινες ότι 
αυτό που υποστηρίζουν 
οι διάφορες κυβερνήσεις, 
ότι τα προβλήματα στην 
κάθε χώρα προέκυψαν 
από την κακή διαχείριση 
ή είναι ζήτημα νοικοκυ-
ρέματος της οικονομίας, 
ή ακόμα ότι προέκυψαν 
γιατί τάχα ορισμένα 
λαμόγια έκλεψαν, είναι 
ένα μεγάλο ψέμα. Αντίθε-
τα, από όλες τις ομιλίες 
από περίπου 20 αντιπρο-
σώπους που μίλησαν 
αποδείχθηκε ότι τα ίδια 
και παρόμοια μέτρα σε 
βάρος των εργατών παίρ-
νονται ή πάρθηκαν σε 
όλες τις χώρες ανεξάρτη-
τα αν είχαν ή δεν είχαν 
μνημόνια.

4) Σε ποια κατεύθυνση 
θα κινείται η Διεθνής 
Ένωση Συνταξιούχων; 
(ταξική)

Η Διεθνής μας Ένωση 
είναι αδιαπραγμάτευτα 
ταξική. Είναι δύναμη 
ενάντια στο κεφάλαιο και 
τους πολιτικοσυνδικαλι-
στικούς του εκπρο-
σώπους. Αυτό μας βάζει 
σε πολύ μεγάλες ευθύνες 
ώστε να ανταποκριθούμε 
στις ανάγκες του σήμερα 
χτίζοντας στη χώρα μας 
και στον κόσμο κίνημα 
που θα ανταποκρίνεται σε 
αυτές τις ανάγκες.

5) Ποια η οικονομική 
και γενικά η κατάσταση 
(θέση) των συνταξιούχων 
των άλλων χωρών;

Όπως και πιο πάνω 
αναφέρω, τα προβλήματα 
και η επίθεση ενάντια στα 

Άγρια επίθεση με ΜΑΤ και χημικά στους ανέργους
Δεκάδες οι τραυματίες – Ακόμα και στο νοσοκομείο

Νόμος και τάξη σε πλήρη δράση
Η συγκυβέρνηση τους γύρισε την πλάτη στα δίκαια αιτήματα

Η συγκυβέρνηση Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ 
με ΜΑΤ επιτέθηκε στη συγκέντρω-
ση των ανέργων στην Αθήνα στις 6 
Μάρτη που είχαν οργανώσει τα 
ταξικά συνδικάτα για τα σοβαρά, 
ακόμα και επιβίωσης, προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι άνεργοι και 
οι οικογένειές τους. Ανάλογες κινη-
τοποιήσεις έγιναν και σε άλλες 
πόλεις.

Η συγκέντρωση έγινε στην 
Ομόνοια, όπου μίλησε ο Σταύρος 
Λίτσας, πρόεδρος των Οικοδόμων 
Αθήνας, όπου αναφέρθηκε στη 
δραματική κατάσταση των ανέργων 
και πρόβαλε τα μέτρα που διεκδι-
κούν οι άνεργοι.

Ακολούθησε πορεία στο υπουρ-
γείο Εργασίας στη Σταδίου, αν και 
μέρες νωρίτερα είχε κανονιστεί 
συνάντηση με τον υπουργό, τελικά 
απουσίαζε και απαίτησαν να έρθει ο 
υπουργός. Μετά από αυτή την 
εξέλιξη, ξεκίνησαν να πάνε στο 
υπουργείο Οικονομικών. Λόγο πριν 
το υπουργείο στη Σταδίου και Ομή-
ρου υπήρχε φράγμα από αστυνομία 
και ΜΑΤ που επιτέθηκαν στους δια-
δηλωτές, με χημικά, γκλοπ και χει-
ροβομβίδες κρότου λάμψης.

Στη σημείο αυτό τραυμάτισαν και 
τον ευρωβουλευτή του ΚΚΕ, 
Μπάμπη Αγγουράκη, αν και τους 
είχε δηλώσει την ιδιότητά του. Οι 
συγκεντρωμένοι αντιστάθηκαν και 
απάντησαν με συνθήματα.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν 
αρκετοί και ένας χρειάστηκε να 
μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Η συγκυβέρνηση με ΜΑΤ – 
Δακρυγόνα, με συλλήψεις, δίκες και 
καταδίκες, και τον αυταρχισμό προ-
σπαθεί να τρομοκρατήσει όποιον 
αγωνίζεται ενάντια σ’ αυτή τη βάρ-
βαρη αντιλαϊκή πολιτική.

Δεκάδες σωματεία και φορείς 
καταγγέλλουν με ανακοινώσεις 

Από τη συγκέντρωση τών ανέργων στην Ομόνοια και πορεία στό υπουργείο 
Εργασίας στη Σταδίου στις 6 Μάρτη

συνέχεια στη σελ. 2συνέχεια στη σελ. 2
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Μαζική – Αγωνιστική

διαδήλωση για την Υγεία
Από το ΠΑΜΕ στις 18 Φλεβάρη

Και πορεία στο υπουργείο Υγείας

Συγκυβέρνηση – Τρόικα
Νέα βάρβαρα αντεργατικά μέτρα

Και προκλητικά δικαιώματα στην εργοδοσία

πλήξουν  το 
Συνδικαλιστικό Κίνημα 
στη δομή και τη λει-
τουργία του, καταρ-
γώντας το ν.1264/1982. 
Και ότι τα Εργατικά 
Κέντρα δεν πρέπει να 
έχουν το δικαίωμα να 
κηρύσσουν απεργία 
στο Νομό τους.
Για τη δομή και λει-

τουργία του συνδικαλιστι-
κού κινήματος, ο υπουρ-
γός Εργασίας, Γ. Βρού-
τσης, είχε δηλώσει στο 
«Βήμα» πως «έχουν 
περάσει 30 χρόνια από τη 
θέσπιση του υφιστάμενου 
νόμου και οι εποχές και οι 
συνθήκες, αλλά και οι 
ανάγκες του συνδικαλι-
στικού κινήματος, επιβάλ-
λουν –τουλάχιστον– να 
ανοίξει η συζήτηση».

Είναι ο νέος Κ. Λάσκα-
ρης που θέλει να ανα-
τρέψει τα πάντα, για να 
καταργήσει και αυτός την 
ταξική πάλη.

Και ακόμα, στελέχη 
του υπουργείου Εργασί-
ας ισχυρίζονται ότι «δεν 
μπορεί να διατηρούμε τη 
δυνατότητα ολιγομελών 
σωματείων να ακινητο-
ποιούν δημόσιες επιχει-
ρήσεις».

Αυτά τα αντεργατικά 
μέτρα που μας γυρίζουν 
πίσω στον εργασιακό 
μεσαίωνα και κάνουν τους 
εργάτες σύγχρονους 
δούλους, δεν έχουν καμία 
σχέση με τα μνημόνια και 
τα δάνεια.Είναι μέτρα για 
την ανταγωνιστικότητα 
και την «ανάπτυξη» με 
φτηνούς εργάτες και στο 
γύψο.

Αντίθετα, μάλιστα, 
όπως δήλωσαν, οι μισθοί 
των Ελλήνων μέχρι το 
2019 πρέπει να φτάσουν 
στο ύψος της Βουλγαρί-
ας, δηλαδή 150-200 ευρώ.

Και κάτι ακόμα, η όποια 
ανάπτυξη και αν έρθει, τα 
μέτρα αυτά και οι μισθοί 
δεν πρόκειται να 
αλλάξουν.

Σίγουρα θα τα αλλάξει 
και θα τα ανατρέψει η 
πάλη των εργατών, γιατί η 
ταξική πάλη δεν μπαίνει 
στο γύψο.

Όσο για την πλειοψη-
φία της ΓΣΕΕ, αυτή έκανε 
το πρώτο βήμα και συμ-
φώνησε στις ομαδικές 
απολύσεις.

Το ΠΑΜΕ καλεί σε επι-
φυλακή και ετοιμότητα

 Σε ανακοίνωσή του, το 
ΠΑΜΕ σημειώνει: «Η 
κυβέρνηση και η τρόικα 
συζητούν για περαιτέρω 
χτύπημα στον κατώτερο 
μισθό, για κατάργηση των 
τριετιών σε συνθήκες που 
η εργατική – λαϊκή οικο-
γένεια στενάζει από την 
ανεργία, τις συνεχόμενες 
μειώσεις σε μισθούς και 
συντάξεις, από τα 
χαράτσια και τη φορολη-
στεία.

Προετοιμάζουν συνολι-
κό χτύπημα στο δικαίωμα 
στην απεργία, με παρέμ-
βαση στην εσωτερική ζωή 
και λειτουργία των συνδι-
καλιστικών οργανώσεων, 
ουσιαστικά την απα-
γόρευσή της. Παράλλη-
λα, επαναφέρουν στη 
συζήτηση το «λοκ άουτ», 
δηλαδή το χτύπημα της 
απεργίας με θεσμοθετη-
μένη προστασία στον 
κάθε μεγαλοεργοδότη. 
Προειδοποιούμε την 
κυβέρνηση, την τρόικα 
και τα αφεντικά τους. 
Ούτε να το σκέφτονται! Η 
απάντηση θα είναι άμεση, 
αποφασιστική και δυναμι-
κή. Καλούμε τους εργα-
ζόμενους, τα σωματεία, 
τις επιτροπές αγώνα σε 
κάθε τόπο δουλειάς, σε 
επιφυλακή».

συνέχεια από τη σελ. 1

Συνέντευξη στον «Π.Α.» του
Δ. Κουμπούρη Προέδρου της 

Διεθνούς Ένωσης 
Συνταξιούχων της Παγκόσμιας 
Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας

δικαιώματα έχει τα ίδια 
χαρακτηριστικά. Σε άλλες 
χώρες έχουν προηγηθεί 
τα αντεργατικά μέτρα, σε 
άλλες παίρνονται τώρα, 
και έπεται η συνέχεια. 
Αυτό αποδείχνει αυτό που 
υποστηρίζουμε, ότι η 
κρίση είναι καπιταλιστική, 
δημιουργήθηκε από την 
υπερσυσσώρευση κεφα-
λαίου και τώρα τη φορ-
τώνουν στις πλάτες μας, 
την κρίση που οι ίδιοι 
δημιούργησαν.

6). Ποιο ήταν το 
κίνητρο και εκλέξανε 
Πρόεδρο της Διεθνούς 
Ένωσης Συνταξιούχων 
από την Ελλάδα;

Δεν είναι προσωπικό το 
κίνητρο. Είναι αναγνώρι-
ση στην προσπάθεια του 
συνταξιουχικού κινήμα-
τος και των ταξικών του 
αγώνων για πολλές δεκα-
ετίες στη χώρα μας. Η 
θέση αυτή μας βάζει 
όλους μπροστά σε νέες 

ευθύνες, με τη δράση μας 
να τιμήσουμε τους 
αγώνες της τάξης μας, να 
είμαστε θετικό παράδειγ-
μα, να συμβάλουμε στην 
ισχυροποίηση της ταξικής 
πάλης μέχρι την τελική 
νίκη.

7). Πώς, ως Πρόε-
δρος από την Ελλάδα, θα 
συντονίζεις και θα ελέγ-
χεις τη δράση της Διοίκη-
σης της Διεθνούς Ένω-
σης Συνταξιούχων;

Δεν είναι εύκολο, όπως 
τίποτε δεν είναι εύκολο 
στον ταξικό αγώνα. Θα 
στηριχτούμε πρώτα από 
όλα στο βασικό επιτελείο, 
δηλαδή στη νεοεκλεγ-
μένη διοίκηση, που απαρ-
τίζεται από όλο τον 
κόσμο. Η καλή λειτουρ-
γία, ο καταμερισμός, η 
αξιοποίηση των ζωντανών 
δυνάμεων του κινήματός 
μας, αλλά και τα σύγχρο-
να τεχνικά μέσα αποτε-
λούν τα χρήσιμα εφόδια 
για συντονισμό και δράση.

τους την επίθεση.
Η τρομοκρατία δεν θα 

περάσει, των εργατών η 
πάλη υα τη σπάσει.

Η Ομοσπονδία Συντα-
ξιούχων ΙΚΑ καταγγέλλει 
την επίθεση και εκφράζει 
την αλληλεγγύη και 
συμπαράστασή της στους 
ανέργους και απαιτεί να 
ικανοποιηθούν τα δίκαια 
αιτήματά τους.
Το ΠΑΜΕ διεκδικεί και 

αγωνίζεται
Για την προστασία των 

ανέργων
• Έκτακτο επίδομα 1.000 

ευρώ.
• Επίδομα ανεργίας για 

όλη την περίοδο της 
ανεργίας.

• Επίδομα ανεργίας στα 
600 ευρώ.

• Τα διάστημα της ανερ-

γίας να αναγνωρίζεται 
ως συντάξιμος χρόνος 
χωρίς επιβάρυνση των 
ανέργων.

• Σφράγισμα των βιβλια-
ρίων υγείας των ανέρ-
γων όσο διαρκεί η 
ανεργία και για τις 
οικογένειές τους.

• Απλοποίηση των προ-
ϋποθέσεων για τη 
χορήγηση του επι-
δόματος ανεργίας

• Κανένας πλειστηρια-
σμός σε σπίτι λαϊκής 
οικογένειας.
Καθώς και άλλα οικο-

νομικά μέτρα για την ανα-
κούφιση των ανέργων, 
αλλά και για την οικονομι-
κή στήριξη του ΟΑΕΔ.

Να σημειώσουμε ότι 
μόνο ένας στους έξι άνερ-
γους παίρνει επίδομα 
ανεργίας.

συνέχεια από τη σελ. 1

συνέχεια από τη σελ. 1

Από την άγρια επίθεση των ΜΑΤ κατά των ανέργων

Για «νοικοκύρεμα των 
ασφαλιστικών οργανι-
σμών, ενίσχυση της απα-
σχόλησης και καταπο-
λέμηση της παραβατι-
κότητας στην αγορά 
εργασίας, που είχαν ως 
αποτέλεσμα την αύξηση 
των εσόδων του ΙΚΑ μετά 
από τέσσερα χρόνια». 
Αυτά τα τρελά είπε ο 
υπουργός Εργασίας Γ. 
Βρούτσης στην Επιτροπή 
της Βουλής.

Πρόκειται για άγρια 
διαστρέβλωση της πραγ-
ματικότητας. Όταν η 
ανεργία συνεχώς αυξάνε-
ται, για να ξεπεράσει τους 
1,5 εκατ. ανέργους. Όταν 
εκατοντάδες χιλιάδες 
εργαζόμενοι είναι απλή-
ρωτοι. Όταν έχουν μειω-
θεί οι μισθοί και τα μερο-
κάματα επίσημα 30% και 
ανεπίσημα ακόμα και 
50%.

Η Ομοσπονδία Εργαζο-
μένων στο ΙΚΑ διαψεύδει 
τον υπουργό, αφού ανα-
φέρει ότι τα έσοδα του 
ΙΚΑ το 2013 σε σχέση με 
το 2012 μειώθηκαν κατά 
7%.

Ακόμα τα έσοδα του 
ΙΚΑ το Γ΄ τετράμηνο του 
2013 σε σχέση με το αντί-

στοιχο τετράμηνο του 
2009 είναι 30% λιγότερα 
και από 5,219 δις ευρώ 
στα 3.648 δις.

Επομένως το ΙΚΑ συνε-
χίζει να βουλιάζει. Το 
2013 η εισφοροδιαφυγή 
εκτιμήθηκε στα 6 δις 
ευρώ, ενώ οι οφειλές των 
επιχειρήσεων ανέρχονται 
στα 8 δις, από αυτά πάνω 
από 2 δις είναι λεφτά των 
εργατών από τις κρατή-
σεις.

Τώρα σύμφωνα με 
απαίτηση της τρόικας, 
που αποδέχεται πρόθυμα 
η συγκυβέρνηση, για 
λόγους ανταγωνιστικότη-
τας μειώνεται η εισφορά 
των εργοδοτών κατά 
3,9% που θα σημάνει νέα 
απώλεια εσόδων για το 
ΙΚΑ πάνω από 1 δις ευρώ 
το χρόνο.

Αυτή είναι η πραγματι-
κότητα και δεν μπορεί ο 
υπουργός να παρουσιάζει 
κάλπικα στοιχεία.

Οι συγκυβερνήσεις, η 
προηγούμενη και αυτή, 
με την αντεργατική πολι-
τική και την ενίσχυση των 
επιχειρήσεων, και γενικά 
του κεφαλαίου, οδηγούν 
το ΙΚΑ στην πλήρη οικο-
νομική κατάρρευση.

Η αλήθεια για τα οικονομι-
κά του ΙΚΑ

Από το 2009 έως το 2013 τα έσοδά του μειώθη-
καν 30%

Η εισφοροδιαφυγή εκτιμάται στα 6 δις ευρώ
Τα στοιχεία διαψεύδουν τον υπουργό Εργασίας

Σύμφωνα με τα στοι-
χεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 
ποσοστό ανεργία το 
Νοέμβρη του 2013 έφτα-
σε το 28%, έναντι 26,3% 
το Νοέμβρη του 2012 και 
27,7% τον Οκτώβρη του 
2013. 

Οι καταγεγραμμένοι 
άνεργοι στον ΟΑΕΔ ήταν 
1.069.341. Στους ανέρ-
γους δεν υπολογίζουν και 
τους θεωρούν εργαζόμε-
νους  αυτούς που 
«εργάζονται» έστω και 1 ή 
2 ώρες τη βδομάδα! Που 
σημαίνει ότι οι άνεργοι 
ξεπερνούν 1,5 εκατ. Από 
αυτούς μόλις 170.015 
παίρνουν το επίδομα 
ανεργίας, ψίχουλα, από 
τον ΟΑΕΔ, δηλαδή από 
τους καταγεγραμμένους 
άνεργους επίδομα ανερ-
γίας παίρνει ο ένας στους 
έξι. 

Τα πρωτεία στην ανερ-
γία έχουν οι γυναίκες 
58,87%, και οι άνδρες το 
41,3%. Το 62,78% των 
ανέργων ανήκει στις ηλι-

κίες από 30-54 ετών, το 
25,96 είναι κάτω των 25 
ετών.

Έτσι η ανεργία τσακί-
ζει κόκαλα. 

Το πρόβλημα, που έχει 
άμεση σχέση με την επιβί-
ωση της εργατικής τάξης, 
είναι δημιούργημα του 
ίδιου του καπιταλιστικού 
συστήματος, που κατα-
στρέφει την πιο παραγω-
γική δύναμη.

Ακόμα, οι καπιταλιστές 
θεωρούν την ανεργία 
(εφεδρεία) και την αξιο-
ποιούν για να ρίχνουν 
τους μισθούς και να ανα-
τρέπουν κατακτήσεις και 
δικαιώματα, φυσικά με 
την πολιτική που εφαρ-
μόζουν και οι κυβερνή-
σεις τους.

Η ανεργία θα εξαλει-
φθεί αν η εργατική τάξη 
γίνει ιδιοκτήτης των 
μέσων παραγωγής και 
καταργήσει την εκμετάλ-
λευση ανθρώπου από 
άνθρωπο.

Η ανεργία καλπάζει
Στο 28% έφτασε το Νοέμβρη του 2013

Δεν προσμετράται αυτός που δούλεψε 1-2 ώρες 
τη βδομάδα!

Αυτοί είναι οι επίσημοι μισθοί
Οι πραγματικοί είναι πολύ χειρότεροι.

Να σημειώσουμε ότι έχουν ήδη συμφωνήσει Κυβέρ-
νηση – Τρόικα οι μισθοί των Ελλήνων να εξισωθούν 
μέχρι το 2019 με τους μισθούς της Βουλγαρίας δηλαδή 
150-200 ευρώ.



ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ Μάρτης 2014 3

Ύστερα από τον κανο-
νισμό του ΕΟΠΥΥ που 
τέθηκε σε ισχύ από το 
Δεκέμβρη του 2012, 
καταργήθηκε το επίδομα 
τοκετού για τις γυναίκες 
που γεννούν σε δημόσια 
ή ιδιωτικά μαιευτήρια και 
το διατηρεί μόνο όταν οι 
γυναίκες γεννούν σο 
σπίτι. Έτσι ο ΕΟΠΥΥ στο 
Ηράκλειο Κρήτης με βάση 
τον κανονισμό ζητάει από 
τις μάνες να επιστρέψουν 
τα 900 ευρώ που έλαβαν 
ως επίδομα τοκετού.

Και το μέτρο αυτό 
εντάσσεται στη μείωση 
των δαπανών για την 

Υγεία. Το υπουργείο εκτι-
μά ότι από τον περιορι-
σμό των τοκετών στα 
δημόσια νοσοκομεία για 
το 2013 θα έχει εξοικονο-
μήσει 15 εκατ. ευρώ.

Το μέτρο αυτό, να 
γεννά η γυναίκα στο σπίτι, 
μας γυρίζει 100 χρόνια 
πίσω, με όλους τους κιν-
δύνους για τη μητέρα και 
το παιδί.

Είναι αδίστακτοι 
φονιάδες για τη ζωή και 
την υγεία του λαού και 
προπάντων των νεογέννη-
των.

Για να έχουν πρωτογε-
νές πλεόνασμα!!

Με βάση τον κανονισμό 
του ΕΟΠΥΥ το 2012

Οι γυναίκες πρέπει να γεννούν στο σπίτι!!
Για να δικαιούνται το επίδομα τοκετού

Και ζητούν 900 ευρώ επιστροφή όσες το πήραν

Χιλιάδες εργαζόμενοι 
όλων των κλάδων, συντα-
ξιούχοι, έδωσαν το αγωνι-
στικό παρών στο κάλεσμα 
του ΠΑΜΕ στις 18 Φλε-
βάρη στην Ομόνοια για 
δωρεάν ιατροφαρμακευ-
τική περίθαλψη. Κατήγ-
γειλαν τα μέτρα της 
συγκυβέρνησης που κλεί-
νουν μονάδες Υγείας του 
ΕΟΠΥΥ, νοσοκομεία, και 
καταργούν παροχές.
– Απαίτησαν να μην κλεί-

σει καμία δομή Πρω-
τοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας, αλλά αντίθετα 
να διευρυνθούν, να 
εκσυγχρονιστούν, να 
γίνουν προσλήψεις 
μόνιμου προσωπικού 
και να παρέχουν δωρε-
άν υπηρεσίες για 
όλους.

– Να σημειώσουμε ότι η 
Ομόνοια και οι γύρω 
δρόμοι γέμισαν με 
χιλιάδες εργαζόμενους 
και συνταξιούχους.
Την κύρια ομιλία έκανε 

ο Β. Τοπαλλιανίδης, για-
τρός του ΕΟΠΥΥ, ο οποί-
ος αναφέρθηκε λεπτομε-
ρώς στα προβλήματα της 
Πρωτοβάθμιας Υγείας 
ύστερα από την ψήφιση 
του νομοσχεδίου για τον 
ΕΟΠΥΥ και το κλείσιμο 
των Μονάδων του, με την 

παραπέρα ιδιωτικοποίηση 
της Υγείας με βαριές 
συνέπειες για τους εργα-
ζόμενους και το λαό.

Ακολούθησε πορεία 
από την 3η Σεπτεμβρίου 
προς το υπουργείο Υγεί-
ας, όπου ήταν διπλοκλει-
δωμένο, με την απουσία 
του λαλίστατου υπουρ-
γού Αδ. Γεωργιάδη.

Μπροστά στο υπουρ-
γείο όπου πλημμύρισαν οι 
γύρω δρόμοι μίλησε ο 
πρόεδρος της Ομοσπον-
δίας μας Δ. Κουμπούρης, 
ο οποίος μεταξύ των 
άλλων είπε: «Χρόνια τώρα 
λέγαμε ότι μας στέλνουν 
στον Καιάδα και δεν ήμα-
σταν υπερβολικοί. Όχι 
μόνο τσάκισαν τις 
συντάξεις, τους μισθούς, 
τις κοινωνικές παροχές, 
έρχονται τώρα να μας 
τελειώσουν κόβοντας και 
την Υγεία, τα φάρμακα, 
τους γιατρούς».

Επίσης, εκ μέρους της 
ΟΓΕ μίλησε η Μαριάνθη 
Χαλβατζή.

Τέλος, ο αγώνας για 
την Υγεία συνεχίζεται σε 
όλη τη χώρα, σε κάθε 
πόλη.

Για δωρεάν Πρωτοβάθ-
μια και Νοσοκομειακή 
Υγεία για όλο το λαό.

Από τη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ για την Υγεία στις 18  
Φλεβάρη με πορεία πήγε στο υπουργείο Υγείας. Ανάλογες 

συγκεντρώσεις έγιναν και σε άλλες πόλεις

Νέο δελτίο τιμών 
εκδόθηκε στις 13 Φλε-
βάρη με την ανακοστο-
λόγηση 9.191 φαρμάκων 
(6.154 γενόσημων – αντι-
γράφων, και 3.037 πρω-
τότυπων και 290 που 
μπαίνουν για πρώτη φορά 
στην αγορά). Οι νέες 
τιμές θα ισχύουν από τις 
10 Μάρτη 2014. Σύμφωνα 
με τον ΕΟΦ, η ανακοστο-
λόγηση θα φέρει κατά 
μέσο όρο μείωση στο 
4,7% σε ετήσια βάση τη 
φαρμακευτική δαπάνη, 
περίπου 160 εκατ. ευρώ 

για τον ΕΟΠΥΥ και 36 
εκατ. ευρώ για τα νοσο-
κομεία.

Από τα παραπάνω, 
αυτό που παρατηρούμε 
είναι ότι το 50% των φαρ-
μάκων που κυκλοφορούν 
και μας δίνουν θα είναι 
αντίγραφα (γενόσημα) με 
όλες τις αρνητικές 
συνέπειες για την υγεία 
μας όπως αποφαίνονται 
οι γιατροί.

Αυτό δεν τους απασχο-
λεί, αρκεί να έχουν μείω-
ση στη φαρμακευτική 
δαπάνη.

Νέο δελτίο τιμών για φάρμακα
Από 10 Μάρτη με ανακοστολόγηση 9.191 φαρμάκων
Από αυτά τα 6.154 ή το 65% γενόσημα «αντίγραφα»

Ύστερα από την ανα-
διοργάνωση (διάλυση) του 
ΕΟΠΥΥ με το κλείσιμο 
δεκάδων μονάδων, την 
απόλυση 5.000 γιατρών 
και τη μετατροπή του από 
πάροχο Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας σε αγο-
ραστή και τη μείωση στο 
80% της εγγραφής των 
φαρμάκων από τους για-
τρούς, για τη μείωση της 
φαρμακευτικής δαπάνης, 
όλα αυτά σημαίνουν ιδιω-
τικοποίησή της Υγείας, 
που θα σημάνει νέα ακόμα 
μεγαλύτερη οικονομική 
επιβάρυνση για τους εργα-
ζόμενους και τους συντα-
ξιούχους.

Εκτός από το χαράτσι 
των 25 ευρώ για εισαγωγή 
στα δημόσια νοσοκομεία, 
που υποχρεώθηκαν να το 
πάρουν πίσω ύστερα από 
τον αγώνα μας, που όμως 
το φόρτωσαν στους καπνι-
στές, το 1 ευρώ για κάθε 
συνταγή μέχρι τρία φάρ-
μακα, τώρα η συγκυβέρνη-
ση Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ ψήφισε 
το νέο χαράτσι των 5 
ευρώ, για να καλύψουν 
τους ανασφάλιστους στην 
ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη.

Πρόκειται για νέο «ισο-
δύναμο» που πρέπει να 
πληρώνουμε στα πρώην 
Πολυιατρεία του ΕΟΠΥΥ, 
που τώρα εντάσσονται στο 
Πρωτοβάθμιο Εθνικό 
Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ) και 
ανέρχεται στα 120 εκατ. 
ευρώ το χρόνο.

Το θέμα έφερε στη 
Βουλή το ΚΚΕ με ερώτηση 
του βουλευτή Γ. Λαμπρού-
λη.

Νά τι υποστήριξε ο 
υπουργός Υγείας, Αδ. 
Γεωργιάδης

«Τα 5 ευρώ δεν πρόκει-
ται για κάτι καινούργιο, 
αφού το εισιτήριο στα 
Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ και 
στα εξωτερικά ιατρεία έχει 
θεσμοθετηθεί εδώ και 
χρόνια από το ΠΑΣΟΚ την 
κυβέρνηση Σημίτη, που 
όμως το πλήρωναν τα 
Ασφαλιστικά Ταμεία».

Και ότι «η βασική ιδέα 
των εισιτηρίων και των 
μικρών συμμετοχών 
(χαράτσια) των πολιτών 

στο δημόσιο σύστημα 
ισχύει και στην υπόλοιπη 
Ευρώπη. Εάν δεν έχεις 
τέτοιου είδους μέτρα επι-
τυγχάνεις νε έχεις ένα 
δημόσιο σύστημα με χαμη-
λής ποιότητας παρεχόμε-
νες υπηρεσίες».

Και «σήμερα οι ανα-
σφάλιστοι είναι κάπου 2 
και 3 εκατομμύρια».

Ο υπουργός ήταν πολύ 
καθαρός. Εργαζόμενε, 
ασφαλισμένε, συνταξιού-
χε, θέλεις δημόσιες παρο-
χές Υγείας, θα τις πλη-
ρώνεις όχι μόνο από τη 
φοροληστεία, αλλά και με 
κάθε είδους μέτρα 
(χαράτσια).

Αυτή είναι η πολιτική, 
όπως είπε ο υπουργός, και 
των ευρωπαϊκών καπιταλι-
στικών χωρών. Εμείς ως 
ευρωπαϊκή χώρα να μην 
τις ακολουθήσουμε; Τότε 
τι Ευρώπη είμαστε.

Νά και η απάντηση του 
Γ. Λαμπρούλη

«Τα μέτρα που παίρνο-
νται σε βάρος της Υγείας 
έχουν τη σφραγίδα της 
Ευρ. Ένωσης και αποσκο-
πούν να περισσέψει κρατι-
κό χρήμα για τη στήριξη 
των επιχειρήσεων με τις 
απευθείας πληρωμές από 
τους ασθενείς στις κρατι-
κές υπηρεσίες Υγείας.

Η προωθημένη μείωση 
των εργοδοτικών εισφο-
ρών προμηνύει επιπλέον 
περικοπές και νέα βάρη 
στις λαϊκές οικογένειες, 
στα ήδη λεηλατημένα 
λαϊκά εισοδήματα, με το 
μοίρασμα της φτώχειας, 
παίρνοντας από τους φτω-
χούς για να δοθούν 
«ψίχουλα» υπηρεσιών 
στους πάμπτωχους».

Πολύ σωστή η τοπο-
θέτηση του βουλευτή του 
ΚΚΕ.

Εμείς απαιτούμε να 
πάρει πίσω η συγκυβέρνη-
ση το νέο χαράτσι των 5 
ευρώ για τα ιατρεία όπως 
τα βάφτισαν τώρα ΠΕΔΥ 
και όλα τα χαράτσια.

Δωρεάν υγεία για όλους 
δίχως διακρίσεις.

Μετά τη λεηλασία που 
επέβαλε η κυβέρνηση 
στον ευαίσθητο τομέα 
υγείας υλοποιώντας απο-
φάσεις της Ευρ. Ένωσης 
και του κεφαλαίου και 
μας στέρησε φάρμακα, 
ιατρεία, υποδομές, νοση-
λευτικό και επιστημονικό 
προσωπικό, διέλυσε την 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας (Π.Φ.Υ.) και πρόλη-
ψη, επέβαλε χαράτσια 
στα νοσοκομεία, στη 
συνταγογράφηση κ.λπ., 
με αποτέλεσμα να 
μειώνουμε την ιατροφαρ-
μακευτική αγωγή. Έρχε-
ται τώρα και επιβάλλει 
νέο χαράτσι 5 ευρώ στα 
πολυιατρεία του Πρωτο-
βάθμιου Εθνικού Δικτύου 
Υγείας (ΠΕΔΥ), πρώην 
πολυιατρεία του ΕΟΠΥΥ, 
αφαιρώντας 120 εκατ. 
ευρώ το χρόνο από τις 
τσέπες μας στο όνομα 
δήθεν της κάλυψης των 
ανασφάλιστων που είναι 
υποχρέωση του Δημοσί-

ου. Και στην περίπτωση 
αυτή ισχύει το ισοδύναμο.

Καταγγέλλουμε και 
αυτή τη νέα μεθόδευση 
μεταφοράς της παροχής 
στους συνταξιούχους, 
ασφαλισμένους και σε 
όποιον κάνει χρήση των 
μονάδων του ΕΟΠΥΥ, για 
να περάσει η εμπορευμα-
τοποίηση ακόμα περισ-
σότερο στην υγεία. Για 
πολλοστή φορά υπηρεσί-
ες υγείας που τις έχουμε 
πληρώσει δυο και τρεις 
φορές τις ξαναπληρώνου-
με!!! Αυτό το αίσχος 
πρέπει να το σταματή-
σουμε και για να γίνει 
αυτό οι συνταξιούχοι, 
ασφαλισμένοι, φτωχά 
λαϊκά στρώματα να μπουν 
στον αγώνα μέσα από τα 
σωματεία τους για ένα 
Ενιαίο Καθολικό Δωρεάν 
Δημόσιο Σύστημα Υγείας 
και Πρόληψης χωρίς απο-
κλεισμούς και διακρίσεις.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ομοσπονδία Συνταξιούχων 
ΙΚΑ

Καταγγελία για το χαράτσι 
των 5 ευρώ

Σύμφωνα με απόφαση 
του Συμβουλίου Υπουρ-
γών Περιβάλλοντος της 
Ευρ. Ένωσης στις 3 
Μάρτη, ανοίγουν το 
δρόμο για την παραγωγή, 
εμπορία και καλλιέργεια 
Γενετικά Τροποποιημένων 
Οργανισμών (Γ.Τ.Ο.) στα 
κράτη μέλη της Ευρ. Ένω-
σης.

Πρωταγωνιστικό ρόλο 

στην απόφαση αυτή έπαι-
ξε η συγκυβέρνηση Ν.Δ. 
– ΠΑΣΟΚ ως προέδρου 
του Συμβουλίου της Ε.Ε. 
η οποία παρουσίασε την 
πρόταση.

Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. 
είναι υποχρεωμένα να 
εφαρμόσουν την απόφα-
ση ύστερα από τη Συνθή-
κη του Μάαστριχτ. Έτσι, 
θα καλλιεργούν πολλά και 

διάφορα είδη που έχουν 

σχέση με τη διατροφή 

των ανθρώπων με όλες τις 

συνέπειες για την υγεία 

τους, αλλά και για το 

περιβάλλον.

Η γη είναι πλούσια και 

ικανή να θρέψει άνετα 

τους ανθρώπους. Όμως 

για τα κέρδη των μονοπω-

λίων θυσιάζουν την υγεία 

των εργαζομένων και γενι-

κά των ανθρώπων, αλλά 

και του περιβάλλοντος.

Ακόμα η παραγωγή 

Γ.Τ.Ο. θα πλήξει άμεσα 

και τους αγρότες, που 

ήδη αντιμετωπίζουν 

πρόβλημα ύπαρξης.

Αυτή είναι η Ε.Ε. ακόμα 

και φονιάς των ανθρώπων 

και του περιβάλλοντος.

Ας το έχουμε και αυτό 

υπόψη στις ευρωεκλογές 

του Μάη, που όλα τα αστι-

κά κόμματα, ακόμα και ο 

ΣΥΡΙΖΑ είναι ένθερμος 

υποστηρικτής της Ε. Ένω-

σης.

Η υγεία του λαού και το περιβάλλον
Θυσία στα κέρδη των μονοπωλίων

Θα μας ταΐζουν «μεταλλαγμένα» αφύσικα προϊόντα

Χαράτσι 5 ευρώ για την 
περίθαλψη των ανασφάλιστων

Θα μας κλέβουν 120 εκατ. ευρώ το χρόνο 
Σχετική ερώτηση του ΚΚΕ και συζήτηση στη Βουλή
Αδ. Γεωργιάδης: «Αυτά ισχύουν και στην Ευρώπη»

Μαζική – Αγωνιστική δια-
δήλωση για την Υγεία

Από το ΠΑΜΕ στις 18 Φλεβάρη
Και πορεία στο υπουργείο Υγείας
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Στο προηγούμενο 
φύλλο του «Π.Α.» γράφα-
με για την απελευθέρωση 
των ομαδικών απολύσεων 
από την εργοδοσία. Η 
πρόταση αυτή είχε τη 
στήριξη της ΓΣΕΕ.

Έρχεται τώρα ο υπουρ-
γός Εργασίας να το επι-
βεβαιώσει και να πει ότι η 
πλειοψηφία της ΓΣΕΕ 
συμφώνησε και υπέγρα-
ψε την απόφαση αυτή.

Νά τι δήλωσε ο υπουρ-
γός: «Σε ό,τι αφορά τις 
ομαδικές απολύσεις και 
σε συμφωνία με το σύνο-
λο των κοινωνικών εταί-
ρων που επέδειξαν ωρι-
μότητα, θωρακίσαμε τη 
διαδικασία σύμφωνα με 
τις καλύτερες ευρω-
παϊκές πρακτικές. Δια-
σφαλίζοντας τόσο τη 
δυνατότητα των επιχειρή-
σεων να αναδιαρθρώνο-
νται, όσο και την προστα-

σία των εργαζομένων. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η έγκρι-
ση ή μη του υπουργού για 
τις ομαδικές απολύσεις 
καθίσταται εκ των πραγ-
μάτων περιττή».

Από τη δήλωση του 
υπουργού προκύπτει ότι 
στο εξής οι εργοδότες θα 
έχουν το δικαίωμα να 
απολύουν όσους θέλουν 
χωρίς την έγκριση του 
υπουργού, για το καλό 
και την αναδιάρθρωση 
των επιχειρήσεων.

Και ότι η ΓΣΕΕ ως κοι-
νωνικός εταίρος (αφού 
είναι κοινά τα συμφέρο-
ντα των εργατών με αυτά 
των βιομηχάνων) συμ-
φώνησε για τις ομαδικές 
απολύσεις (για το καλό 
των εργατών)!

Αυτός είναι ο εργοδοτι-
κός και κυβερνητικός 
συνδικαλισμός.

Η ΓΣΕΕ είπε ΝΑΙ στις 
Ομαδικές Απολύσεις

Ο υπουργός Εργασίας ήταν αποκαλυπτικός
Αυτός είναι ο εργοδοτικός-κυβερνητικός συνδι-

καλισμός
Όταν έχεις τέτοιους φίλους τι τους θέλεις τους 

εχθρούς

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ 
Γιάννης Παναγόπουλος  
στην συνεδρίαση της 
ολομέλειας της διοίκη-
σης, που πραγματοποιή-
θηκε στις 26.2.14, μετά 
από καταγγελία του προ-
έδρου της ομοσπονδίας 
του ΙΚΑ, για τις διευκο-
λύνσεις και την στήριξη 
της ΓΣΕΕ προς το δια-
σπαστικό μόρφωμα της 
ΑΓΣΣΕ απάντησε: « Ότι 
αυτή η στήριξη αποτελεί 
πολιτική απόφαση της 
πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ». 

Επόμενος δεν πρέπει 
να υπάρχουν αυταπάτες 
σε κανένα, ότι αυτό το 
διασπαστικό μόρφωμα, 
αποτελεί επιλογή του 
κυβερνητικού – εργοδοτι-
κού συνδικαλισμού, για 
να χτυπήσει το αγωνιστι-
κό κίνημα των συνταξιού-
χων που συσπειρώνονται 
στην ΣΕΑ. Επιδιώκουν 
μέσα από αυτό το συνον-
θύλευμα, όπως στο συν-

δικαλιστικό κίνημα της 
εργατικής τάξης, να 
δημιουργήσουν ένα συν-
δικαλιστικό στήριγμα 
αντίβαρο στους συντα-
ξιούχους που δεν κατάφε-
ραν να τους βάλουν στο 
χέρι. Ένα αντίβαρο χειρο-
κροτητή των εκάστοτε 
κυβερνητικών, Ευρωενω-
σιακών, εργοδοτικών 
πολιτικών. Γιαυτό το 
έστησαν και το στηρίζουν 
με όλες τους τις δυνάμεις. 

Δεν πρόκειται να τους 
περάσει όση στήριξη και 
αν του δώσουν, γιατί το 
αγωνιστικό συνταξιουχικό 
κίνημα, δεν είναι κίνημα 
τυχαίο, έχει και ιστορία 
και προοπτική, η οποία 
επιβεβαιώνεται μέσα από 
τους αγώνες του και την  
καθημερινή του μαζική  
δράση, για το συνταξιου-
χικά προβλήματα κόντρα 
στις αντεργατικές πολιτι-
κές και τους φορείς τους 
που αυτοί χειροκροτούν.

Οι μάσκες έπεσαν

Ο υπουργός Εργασίας 
σε δηλώσεις που έκανε 
στις 19 Φλεβάρη με θέμα 
την ανεργία, μεταξύ των 
άλλων, είπε «Αν επανα-
φέρουμε τον κατώτερο 
μισθό στα 751 ευρώ 
(όπως είναι γνωστό 
μειώθηκε στα 589 ευρώ) 
αυτό θα σημάνει και 
200.000 νέες απολύσεις, 
ενοχοποιώντας έτσι τους 
μισθούς των εργαζο-
μένων για την ανεργία». 
Και ότι «η τυχόν επαναφο-
ρά των μισθών στα επίπε-
δα πριν τη μείωση διά 
νόμου, θα προκαλούσε 
στις επιχειρήσεις 
δυσβάστακτη οικονομική 

επιβάρυνση 2,1 δις 
ευρώ»!

Ο υπουργός προκλητι-
κά ομολογεί ότι η εργοδο-
σία από τη μείωση των 
μισθών το 2012 ωφελήθη-
κε 2,1 δις ευρώ. Νά για 
ποιον δουλεύει η συγκυ-
βέρνηση και μάλιστα ο 
πρωθυπουργός δουλεύει 
και τις Κυριακές για τα 
κέρδη του κεφαλαίου, 
ρίχνοντας όσο μπορεί πιο 
χαμηλά την αμοιβή της 
εργασίας.

Αυτό το υπουργείο δεν 
είναι της εργασίας.

Είναι της κεφαλαιοκρα-
τίας.

Δηλώσεις του υπουργού 
Εργασίας Γ. Βρούτση

Οι μισθοί είναι που προκαλούν την ανεργία!
Και αν επανέλθουν προ κρίσης η εργοδοσία θα 

χάσει 2,1 δις ευρώ!

Με βάση τις αποφάσεις 
της Διοίκησης, που συνε-
δρίασε τον περασμένο 
μήνα, προκειμένου να 
υπάρξει μια καλύτερη 
επαφή των Σωματείων 
της Ομοσπονδίας με τη 
Διοίκηση και μια καλύτε-
ρη ενημέρωση για τους 
στόχους που βάζουμε και 
για να γίνει ζωντανή συζή-
τηση με τα Διοικητικά 
Συμβούλια πραγματοποι-
ήθηκε πρόγραμμα κοινών 
συσκέψεων κατά περιοχή 
στις ημερομηνίες:

Δευτέρα 10/3/2014 
Δυτική Μακεδονία

Στο Εργατικό Κέντρο 
Κοζάνης στις 11:30π.μ.

Τα Σωματεία Έδεσσα 
– Γιαννιτσά – Βέροια – 
Νάουσα – Κοζάνη – Πτο-
λεμαΐδα – Σέρβια – Τρα-
νόβαλτος.

Τρίτη 11/3/2014 Κεντρι-
κή Μακεδονία

Στο Εργατικό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης στις 
11:30π.μ.

Τα Σωματεία Αλεξάν-
δρεια – Κιλκίς – Κατερίνη 
– Λιτόχωρο – Θεσσαλονί-
κη

Τρίτη 11/3/2014 Πελο-
πόννησος

Στο Εργατικό Κέντρο 
Ναυπλίου στις 11:30π.μ.

Τα Σωματεία Λουτράκι 
– Κόρινθος – Ναύπλιο

Τρίτη 11/3/2014 στην 
Αττική

Στα γραφεία της Ομο-
σπονδίας στις 10:00π.μ.

Τα Σωματεία του Ν. 
Αττικής

Τετάρτη 12/3/2014 
Πελοπόννησος

Στο Εργατικό Κέντρο 
Πάτρας στις 11:30π.μ.

Τα Σωματεία Καλαμάτα 
– Αμαλιάδα – Πύργος – 
Πηγάδια – Αίγιο – Πάτρα

Τετάρτη 12/3/2014 
Ανατολική Μακεδονίας

Στο Εργατικό Κέντρο 
Δράμας στις 11:30π.μ.

Τα Σωματεία Σέρρες – 
Καβάλα –Χρυσούπολη –
Δράμα – Κομοτηνή

Ομοσπονδία Συνταξιούχων 
ΙΚΑ

Πρόγραμμα Περιφερειακών Συσκέψεων 
Σωματείων του ΙΚΑ

Με μεγάλη συμμετοχή 
συναδέλφων πραγματο-
ποιήσαμε την κοπή της 
πίττας την Κυριακή 
23/2/2014.

Την έναρξη της εκδήλω-
σης έκανε ο πρόεδρος του 
Σωματείου μας, Θ. 
Τσιώτσιος, ευχήθηκε καλή 
χρονιά, και κρατήθηκε 
ενός λεπτού σιγή στη 
μνήμη των εκλιπόντων 
συναδέλφων, μεταξύ των 
οποίων και ο πρώην πρόε-
δρος, Β. Αναγνωστόπου-
λος. Επίσης, χαιρετισμό 
απηύθυνε και η Γεν . Γραμ-
ματέας του Σωματείου 
μας, Ολ. Κουρουζίδου.

Ακόμα έγινε αναφορά 
στα προβλήματα που 
βιώνουν οι συνταξιούχοι 
στην υγεία, στη μείωση 

των συντάξεων, την ανερ-
γία, που πλήττει τα παιδιά 
μας και τα εγγόνια μας.

Λεπτομερή συζήτηση 
για όλα τα προβλήματα θα 
γίνει στη Γεν. Συνέλευση 
που θα γίνει στις 14 
Μάρτη.

Στην εορταστική εκδή-
λωσή μας παρευρέθηκαν 
ο κ. Β. Βρούζος και ο Αν. 
Παπαζήσης, ο οποίος 
πάντα συμπαραστέκεται 
στα προβλήματά μας και 
τους αγώνες μας.

Ακολούθησε γεύμα με 
μουσικό πρόγραμμα και 
πλούσια δώρα.

Ο Πρόεδρος

Θ. Τσιώτσιος

Η Γεν. Γραμματέας

Ολ. Κουρουζίδου

Ν. Πιερίας – Κατερίνη

Την Κυριακή 2 Μαρτίου 
πραγματοποιήσαμε την 
ετήσια γενική συνέλευση 
σε αίθουσα του δημαρχεί-
ου.

Παρότι η συνέλευση 
συνέπεσε με το τριήμερο 
της Αποκριάς, η συμμετο-
χή των μελών κρίθηκε ικα-
νοποιητική. Αυτό οφείλε-
ται στα πολλά και σοβαρά 
προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν και την επίθεση 
που δέχονται οι συντα-
ξιούχοι απόμαχοι της 
δουλειάς, όπως είναι η 
αφαίμαξη των αποθεματι-
κών των ταμείων με 
συνέπεια τη μείωση των 
συντάξεων, η υποβάθμιση 
της υγείας με κατάργηση 
των παροχών υγείας του 
ΕΟΠΥΥ, το κλείσιμο των 
πολυιατρείων, οι αυξή-
σεις στα φάρμακα και τις 
εξετάσεις, η απαγορευτι-
κή τιμή στην αγορά του 
πετρελαίου θέρμανσης, 
οι αυξήσεις στο οικιακό 
τιμολόγιο της ΔΕΗ και τα 
είδη πρώτης ανάγκης, τα 
διάφορα χαράτσια κ.λπ. 
που τους επιβάλλουν η 
συγκυβέρνηση Ν.Δ. – 
ΠΑΣΟΚ με εντολές της 
Ε.Ε. του Δ.Ν.Τ. και του 
ντόπιου και ξένου 
μεγάλου κεφαλαίου.

Οι συναδέλφισσες και 
συνάδελφοι συνταξιούχοι 
που παρευρέθηκαν, αφού 
συμφώνησαν με την εισή-
γηση του προέδρου και 
την παρέμβαση μέλους 
του Δ.Σ. της ομοσπονδίας 
συνταξιούχων του ΙΚΑ, 
προχώρησαν σε ψήφι-
σμα, καταδικάζοντας 
αυτή την πολιτική και 
διεκδικώντας τα δίκαια 
αιτήματά τους.

Μετά το πέρας της 
συνέλευσης ο πρόεδρος 
του σωματείου, κόβοντας 
την πίτα ευχήθηκε στους 
παρευρισκόμενους να 
έχουν υγεία και ενόψει 
των δημοτικών, περιφε-
ρειακών και των ευρωε-
κλογών, να δώσουν ένα 
ισχυρό μήνυμα καταδίκης 
σε κάθε περίπτωση, για 
την πολιτική που εφαρ-
μόζεται, θέλοντας τους 
εργαζόμενους εξαθλιω-
μένους δούλους και τους 
συνταξιούχους στον 
Καιάδα. Τέλος εγκρίθηκε 
και ψήφισμα με όλα τα 
προβλήματα που ανα-
φέρονται πιο πάνω, αλλά 
και τα γενικοτερα.

Για την Ένωση Συνταξιούχων 
Ιλίου

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Άγ. Ανάργυροι – Ίλιον – 
Πετρούπολη

Πληροφορίες
για γιατρούς
του ΕΟΠΥΥ

Πληροφορίες για τους συμβεβλημένους και ελεγ-
κτές γιατρούς δίνει ο ΕΟΠΥΥ στο τηλέφωνο 210-
3803470 από τις 8π.μ. έως τις 3μ.μ. (αστική χρέωση). 
Ενημερώνει ακόμα ότι έχει αποσταλεί σε όλους τους 
δημάρχους κατάλογος με τους συμβεβλημένους για-
τρούς του κάθε δήμου προκειμένου να αναρτηθούν 
στα δημαρχεία και στα ΚΕΠ.

Λήμνος
Ιδρύθηκε Σωματείο το οποίο πραγματοποίησε 

αρχαιρεσίες που έγιναν στις 24 Γενάρη και το Δ.Σ. 

αποτελείται από τους παρακάτω.

Πρόεδρος: Μπλιας Φώτης

Αντ/δρος: Λιανός Αντώνης

Γραμματέας: Λυρής Βαγγέλης

Ταμίας: Μπαλτζής Τριαντάφυλλος

Μέλος: Πινάκος Κώστας

Οι συνάδελφοι κάλυψαν ένα κενό και τους ευχόμα-

στε καλή επιτυχία στο έργο τους και καλούς αγώνες.

Ομοσπονδία 
Συνταξιούχων ΙΚΑ

Με οδύνη πληροφορη-
θήκαμε το θάνατο αγαπη-
τού φίλου, συντρόφου και 
πρώην μέλους της Διοίκη-
σης της Ομοσπονδίας μας, 
Σταμάτη Μαθιουδάκη.

Σύσσωμη η Διοίκηση 
της Ομοσπονδίας μας 
εκφράζει τα θερμά συλλυ-
πητήρια στην οικογένεια 
του συν. Σταμάτη αλλά και 
στο Διοικητικό Συμβούλιο 
του Σωματείου Συνταξιού-

χων ΙΚΑ Ν. Ηρακλείου.
Το λαμπρό αγωνιστικό 

παράδειγμα που έδωσε σε 
όλη του τη ζωή ας αποτε-
λέσει δίδαγμα και για τις 
υπόλοιπες γενιές στο 
δρόμο για την κατάργηση 
της εκμετάλλευσης 
ανθρώπου από άνθρωπο.

Για τη Διοίκηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΡΑΛΛΑΚΗΣ

Πένθη



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

Από 
Σωματείο 
Κατερίνης
Όταν ψηφίστηκε στη 

Βουλή το Νομοσχέδιο
Από ΕΟΠΥΥ – σε ΠΕΔΥ 
6/2/2014
Καταργήσατε τον 
ΕΟΠΥΥ
και τον εφτιάξατε ΠΕΔΥ
ένα παιδί χωρίς ΠΙΠΙ
γιατί το κόψατε κι αυτό
ακόμα πριν να γεννηθεί.

Νοσοκομεία χτίσαμε
καθώς και Κέντρα Υγεί-
ας
τώρα τα κλείνετε
για λόγους αφραγκίας.

Πού είναι αυτοί οι Γνω-
στικοί
Λογάδες και Γραμματικοί
που χρόνια μας ετάζανε
Εντατικές Μονάδες;

Χωρίς Γιατρούς και φάρ-
μακα
δεν υπάρχει Υγεία
γι’ αυτό αλλάξτε 
πρόγραμμα
πριν έρθει στην Ελλάδα 
μας
μεγάλη δυστυχία.

Αυτά ζητά και απαιτεί η 
Τρίτη Ηλικία
δουλειά σε εγγόνια και 
παιδιά
Γιατρούς και Φάρμακα 
φτηνά
για αξιοπρέπεια και 
περήφανα γηρατειά.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

ΙΚΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΙΩΤΣΙΟΣ

Το Σωματείο μας βρί-
σκεται σε καθημερινή δρα-
στηριότητα για τα μικρά 
και τα μεγάλα προβλήματα 
των συνταξιούχων και του 
λαού και δίνουμε το αγωνι-
στικό παρών σε κάθε κάλε-
σμα της Ομοσπονδίας 
μας.

Είμαστε στα γραφεία 
του Σωματείου σε καθημε-
ρινή βάση για να διευκολύ-
νουμε και να ενημερώνου-
με τους συναδέλφους 
προφορικά ή με ανακοι-
νώσεις για όλα τα ζητήμα-
τα που αφορούν τους 
συνταξιούχους, για ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη, 
οικονομικά, ακόμα και 
τοπικού χαρακτήρα, όπως 
δυσβάστακτα δημοτικά 
τέλη και άλλα.

Κάναμε κινητοποίηση 
για την υγεία με πορεία σε 
όλη την πόλη με προορι-
σμό το ΙΚΑ και βρήκαμε 
θερμή ανταπόκριση από 
τον κόσμο, αρκετοί από 
αυτούς πήραν μέρος στην 
πορεία μας.

Επίσης, πήραμε μέρος 
σε παραστάσεις που έκανε 

η Ομοσπονδία μας και η 
Συντονιστική Επιτροπή 
στο διοικητή του ΙΚΑ για 
τα προβλήματα περίθαλ-
ψης, για να σφραγίζονται 
τα βιβλιάρια  όλων, χωρίς 
καμιά εξαίρεση, για να 
έχουν περίθαλψη.

– Τέλος, καλούμε 
τους συνάδελφους συντα-
ξιούχους να οργανωθούν 
στο Σωματείο, να το 
κάνουμε μαζικό και δυνα-
τό, γιατί μόνο η οργάνωση 
και ο αγώνας λύνουν προ-
βλήματα, γιατί δεν αρκεί 
να αγανακτούμε και να 
τους βρίζουμε από τον 
καναπέ μας.

– Το δίκιο κρίνεται 
στους δρόμους, αυτό είναι 
που φοβούνται και κάνουν 
ό,τι μπορούν να μας αδρα-
νοποιούν για να παίρνουν 
τα άγρια αντιλαϊκά μέτρα.

Ν. Φιλαδέλφεια

Πραγματοποιήθηκε 
την Κυριακή 2/2 η εκλογο-
απολογιστική συνέλευση 
και η κοπή της πίττας του 
συνδέσμου συνταξιούχων 
ΙΚΑ Ν. Ιωνίας.

Σαν σωματείο δώσαμε 
μεγάλες μάχες και συνε-
χίζουμε, για δικά μας 
καυτά ζητήματα, ενάντια 
στις περικοπές των 
συντάξεων, κύριων και 
επικουρικών, ενάντια στις 
περικοπές της ιατροφαρ-
μακευτικής μας περίθαλ-
ψης, κινητοποιηθήκαμε 
ενάντια στα σχέδια της 
κυβέρνησης για το κλείσι-
μο το ΕΟΠΥΥ. Οργα-
νώσαμε συγκεντρώσεις, 
πορείες, διαμαρτυρίες, 
ενημερώσεις, εκφράσαμε 
την αλληλεγγύη μας σε 
άλλους εργαζόμενους με 
τρόφιμα, φάρμακα και 
άλλα είδη πρώτης 
ανάγκης.

Στη συνέλευση εκ 
μέρους του απερχόμενου 
Δ.Σ. ο πρόεδρος Ν. Αθα-
νασίου παρουσίασε τη 
δράση του σωματείου και 
έθεσε τις βασικές διεκδι-
κήσεις των συνταξιούχων. 
Τόνισε ότι το νέο Δ.Σ. που 
θα προκύψει πρέπει να 
κάνει ακόμα μεγαλύτερη 
προσπάθεια ώστε το 
σωματείο να είναι στο 
πλάι, στήριγμα κάθε 
συναδέλφου συνταξιού-
χου. Ομόφωνα και μαχητι-
κά η συνέλευση ενέκρινε 
τον απολογισμό και το 

σχεδιασμό δράσης.
Στη συνέλευση παρευ-

ρέθηκε και χαιρέτισε ο Π. 
Σοφός αντιπρόεδρος της 
Ομοσπονδίας συνταξιού-
χων ΙΚΑ καθώς και η επίτι-
μη πρόεδρος του σωμα-
τείου Δ. Βενετσανοπού-
λου.

Επίσης παρευρέθηκαν 
εκπρόσωποι της Λαϊκής 
Επιτροπής Ν. Ιωνίας, του 
συνδικάτου οικοδόμων, 
του Συλλόγου Γυναικών 
Ν. Ιωνίας, του συλλόγου 
εκπαιδευτικών «Γ. 
Σεφέρης».

Το νέο Δ.Σ.
Αθανασίου Νίκος, 

Πρόεδρος
Καρμής Παντελής, 

Αντιπρόεδρος
Παζούλης Λευτέρης, 

Γραμματέας
Αποστόλου Χρήστος, 

Ταμίας
Καούνης Νίκος, 
Αναπληρωτής 
Γραμματέας

Σβάρνα Σεβαστή, 
Οργανωτικός 
Γραμματέας

Καρπής Νίκος, Έφορος
Κλαπατσέα Χρυσάνθη, 

Μέλος
Γιαννούλη Αγαθή, Μέλος
Σωτηρακοπούλου Αλεξία, 

Μέλος
Μαστραπάς Λευτέρης, 

Μέλος

Ν. Ιωνία

Άνεργη 1,5 χρόνο, 
έπαιρνε επίδομα ανεργίας 
200 ευρώ και χρωστούσε 
στην εφορία 147 ευρώ. Με 
εντολή της εφορίας ο 
ΟΑΕΔ της κράτησε τα 100 
ευρώ έναντι της οφειλής 
και της έδωσαν τα υπόλοι-
πα 100. Μέχρι εκεί 
φτάνουν.

Άλλη περίπτωση πιο 
βάναυση

Ηλικιωμένη γυναίκα και 
μάλιστα άρρωστη με δύο 
μπαϊμπάς πήγε με την 
κόρη της στο Αστυνομικό 
Τμήμα για να βγάλει ταυ-
τότητα και εκεί διαπι-
στώθηκε ότι όφειλε κάποιο 
ποσό στην Εφορία και την 
κράτησαν στο Τμήμα, 
παρά τα χρόνια της και την 

κακή κατάσταση της υγεί-
ας της.

Είναι αδίστακτοι – απάν-
θρωποι.

Κι ενώ έτσι συμπερι-
φέρονται ακόμα και σε 
άρρωστους και πεινα-
σμένους ανθρώπους, 
στους τραπεζίτες, βιομη-
χάνους, εφοπλιστές, τους 
δίνουν κι από πάνω για την 
ανταγωνιστικότητα, την 
ανάπτυξη και την ανακε-
φαλαιοποίηση των τραπε-
ζών. Πρόκειται για άγρια – 
βάρβαρη ταξική αντιλαϊκή 
πολιτική και ο λαός πρέπει 
να τους ανταμείψει ανάλο-
γα στις εκλογές του Μάη.

Είναι αδίστακτοι και απάνθρωποι

Πργαματοποιήθηκε το 
29ο Συνέδριο του Ε.Κ.Λ. 
μέσα αγωνιστικό κλίμα.

Στις εκλογές που έγι-
ναν στις 5 και 6 Μάρτη οι 
αντιπρόσωποι για άλλη 
μια φορά έδωσαν την 
πλειοψηφία στις ταξικές 
δυνάμεις που εκφράστη-
καν με το συνδυασμό 
«Ταξική Αγωνιστική 
Ενότητα».

Ψήφισαν 179 αντι-
πρόσωποι, έγκυρα 178, 
άκυρα 1. 

«Ταξική Αγωνιστική 
Ενότητα» 158 ψήφους 
(88,68%) και 17 έδρες.

ΠΑΣΚΕ 16 ψήφους 
(8,99%) και 2 έδρες.

«Αγωνιστική Κίνηση 
Εργαζομένων» 4 ψήφους 
και καμία έδρα.

Για τη ΤΣΕΕ η «ΤΑΕ» 
πήρε 124 ψήφους και 5 
αντιπροσώπους.

Το αποτέλεσμα του 
συνεδρίου μια δευτερο-
βάθμιας οργάνωσης 
Εργατικού Κέντρου ή 
Ομοσπονδίας κρίνεται 
από τις εκλογές των 
Σωματείων. Το αποτέλε-
σμα φανερώνει ολοκάθα-
ρα ότι οι εργάτες και οι 
υπάλληλοι στον τόπο της 
δουλειάς εκτίμησαν την 
προσφορά των ταξικών 
συνδικαλιστών, τόσο για 
τις θέσεις τους για τα 
προβλήματα, όσο και ότι 
βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή και δίπλα τους.

Εμείς συγχαίρουμε τη 
νέα Διοίκηση του Εργατι-
κού Κέντρου Λάρισας και 
ευχόμαστε καλούς 
αγώνες.

Εργατικό 
Κέντρο 
Λάρισας

Πρώτη δύναμη οι 
ταξικές δυνάμεις 

(ΠΑΜΕ)
«Η Ταξική Αγωνιστική 
Ενότητα» με 88,68%

Και πάλι οι μισθωτοί και συνταξιούχοι, αλλά και οι 
μικροεπαγγελματίες θα σηκώσουν νέο βαρύ φορτίο 
από τις αλλαγές στη φορολογία, με αποτέλεσμα να 
συρρικνωθούν ακόμα περαιτέρω τα πενιχρά τους εισο-
δήματα.

Για να καλύψει η Κυβέρνηση το στόχο του προϋπο-
λογισμού για αύξηση των εσόδων κατά 1,33 δις πρω-
τογενές πλεόνασμα επέβαλε παραπέρα κατάργηση 
φοροαπαλλαγών, εκπτώσεων, αφορολόγητων ορίων, 
αυστηρότερα τεκμήρια και χαράτσια στα ακίνητα κ.ά.

ΔΙΝΟΥΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΗΣΤΕΙΑ
Στο νέο έντυπο Ε1 που θα υποβάλλουμε φέτος, 

έχουν καταργηθεί μια σειρά κωδικοί που συμπληρώνα-
με για να έχουμε απαλλαγές στο εισόδημα ή και 
εκπτώσεις φόρων. Οι σπουδαιότερες μεταβολές είναι:

Δεν υπάρχει πλέον φοροαπαλλαγή για το στεγαστι-
κό δάνειο.

Καταργήθηκε ο κωδικός 015 που συμπλήρωναν οι 
μισθωτοί και συνταξιούχοι που κατοικούσαν σε παρα-
μεθόριες περιοχές. Δεν υπάρχει πλέον η σχετική 
έκπτωση φόρου.

Καταργήθηκε η έκπτωση για ενοίκια κύριας κατοικί-
ας καθώς και τα ενοίκια για τα παιδιά που σπουδάζουν 
σε άλλη πόλη. Θα συμπληρωθούν τα στοιχεία στον 
πίνακα 6 μόνο για λόγους πληροφοριακούς.

Καταργήθηκαν οι κωδικοί 084 και 085 για τα φροντι-
στήρια των παιδιών.

Προστέθηκαν οι κωδικοί 861 και 864 για να γράφε-
ται και ο ΑΜΚΑ των γονέων και παππούδων που θεω-
ρούνται προστατευόμενα μέλη. 

Στους κωδικούς 051 και 052 φέτος δηλώνονται 
εκτός από τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περί-
θαλψης και τα φάρμακα.

Η δήλωση είναι πλέον υποχρεωτική για όσους έχουν 
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους με εξαίρε-
ση όσους θεωρούνται προστατευόμενα μέλη.
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 2013
Κλιμάκιο εισοδήματος Φορολογικός συντελεστής Φόρος κλιμακίου Σύνολο Εισοδήματος Σύνολο Φόρου
25.000 22% 5.500 25.000 5.500
17.000 32% 5.440 42.000 10.940
Υπερβάλλον 42%

Για τα εισοδήματα μέχρι 21.000 ο φόρος με βάση 
την παραπάνω κλίμακα μειώνεται κατά 2.100 ευρώ. 
Εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος των 
2.100 ευρώ, το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο 
ποσό του φόρου. Για εισόδημα πάνω από 21.000 ευρώ 
το ποσό της παραπάνω μείωσης περιορίζεται κατά 100 
ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ εισοδήματος και μέχρι 
εξαντλήσεως του ποσού των 2.100 ευρώ.

Παραδείγματα. Α) Για ετήσιο εισόδημα 
18.000x22%=3.960 φόρος κλίμακας. Από το ποσό των 
3.960 ευρώ αφαιρούμε 2.100 τη μείωση, άρα τελικός 
φόρος 1.860 ευρώ. Συνεπώς, ένας που έχει ετήσιο 
εισόδημα 18.000 θα έχει φόρο 1.860. Β) Για ετήσιο 
εισόδημα 8.000 ευρώ δεν έχουμε φόρο. Επειδή 
8.000x22%=1.760 φόρος μείον η έκπτωση 2.100, άρα 
φόρος μηδέν (0).

Η υποβολή δηλώσεων (Ε1) θα ξεκινήσει 20 Μάρτη 
2014 και θα ολοκληρωθεί 30 Ιουνίου 2014.

– Να σημειώσουμε, όταν η φοροληστεία του 
λαού αυξάνεται και του ρουφούν και το αίμα για να 
έχουν πρωτογενές πλεόνασμα, στο κεφάλαιο δίνουν 
νέα προνόμια και φοροαπαλλαγές, για επενδύσεις και 
περισσότερα κέρδη.

Η ΦΟΡΟΕΠΙΔΡΟΜΗ ΣΤΑ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΑ 

ΕΤΗ 2013 ΚΑΙ 2014
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Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι 
ε ν ι σ χ ύ σ τ ε  τ ο ν 

« Π Α Ν Σ Υ Ν Τ Α  Ξ Ι Ο Υ Χ Ι Κ Ο
Α Γ Ω Ν Α »

Γ. Σταθάκης: «Η 
Ελλάδα υποφέρει 20 
χρόνια από λίγους 
φόρους. Η χώρα οφείλει 
να αυξήσει τα φορολογι-
κά της έσοδα στο 42-43% 
του ΑΕΠ (δηλαδή 77 δις 
ευρώ) όπως και στις 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
Η Ελλάδα έχει μια μόνιμη 
τρύπα στη φορολόγηση 
των φυσικών προσώπων 
και των επιχειρήσεων, θα 
τολμούσα να πω πιο πολύ 
των φυσικών προσώπων 
παρά των επιχειρήσεων». 
Όταν ο Σταθάκης κάνει 
λόγο για φυσικά πρόσω-
πα εννοεί εργαζόμενους 
και συνταξιούχους, που 
πρέπει να αυξηθεί ακόμα 
πιο πολύ η φορολογία 
τους!

Σε άλλο κείμενο για 
τον Κρατικό Προϋπολογι-
σμό του 2014 για το μήνα 
Γενάρη, γράφουμε τι 
φόρους πλήρωσαν τα 
φυσικά πρόσωπα 
(εργάτες, συνταξιούχοι) 
και τι οι επιχειρήσεις.

Αυτά δεν τα ξέρει ο Γ. 
Σταθάκης; Ασφαλώς τα 
γνωρίζει, η τοποθέτησή 
του δείχνει με ποιον είναι.

Νά τι είπε και ο
Αλ. Τσίπρας στο ΣΕΒ

Σε παρέμβασή του σε 
εκδήλωση των Ελλήνων 
Βιομηχάνων (ΣΕΒ) είπε 
απευθυνόμενος στους 
βιομήχανους:

«Εμείς θα φορολογή-
σουμε τα κέρδη. Μένει τα 
επιλέξετε εάν προτιμάτε 
να φορολογείστε με βάση 
τα κέρδη σας από μια 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ή να 
φορολογείστε στην παρα-
γωγή από τον Τόμσεν».

Νά και η απάντηση του 
Δασκαλόπουλου προ-
έδρου του ΣΕΒ

«Οι βιομήχανοι φορο-
λογούνται επαχθώς η 
περιουσία και η παραγω-
γή, ενώ θα έπρεπε να 
φορολογείται μόνο το 
εισόδημα και τα κέρδη».

Πλήρης ταύτιση 
απόψεων Αλ. Τσίπρα και 
βιομηχάνων. Αυτή τη 
φορολογική πολιτική θα 
εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ του 
Σταθάκη για τους εργάτες 
και του Τσίπρα για τους 
βιομήχανους. Ας τα έχου-
με υπόψη μας ενόψει 
εκλογών.

Γ. Σταθάκης Οικονομικό 
στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ

Οι φόροι φυσικών προσώπων πρέπει να αυξηθούν
Κάτι ανάλογο είπε και ο Αλ. Τσίπρας στον ΣΕΒ

Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσί-
πρας υπόσχονται «λαγούς 
με πετραχήλια» στο λαό, 
όταν γίνει κυβέρνηση, 
φυσικά με τη συνεργασία 
και άλλων δυνάμεων, 
όπως ΔΗΜΑΡ – Αν. Έλλη-
νες – ακόμα και με τη Ν.Δ. 
όπως δήλωσαν πρωτο-
κλασάτα στελέχη του.

Και όπως δήλωσε ο Δ. 
Παπαδημούλης, το πολι-
τικό σύστημα, τα Μ.Μ. 
Ενημέρωσης τους 
«στρώνουν χαλιά».

Όμως η συνεργασία 
του ΣΥΡΙΖΑ στο Συνδικα-
λιστικό Κίνημα σε Σωμα-
τεία – Εργ. Κέντρα – Ομο-
σπονδίες στην ΑΔΕΔΥ και 
τη ΓΣΕΕ στο πρώτο ταξι-
κό μέτωπο, τα λέει όλα. 
Κύριος στόχος όλων 
αυτών είναι το ταξικό συν-
δικαλιστικό κίνημα που 
εκφράζεται από το ΠΑΜΕ 
και αντιπαλεύει αυτή την 
πολιτική.

Αναφέρουμε περι-
πτώσεις πλήρους συνερ-
γασίας

ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΚΕ – 
ΔΑΚΕ σε αρχαιρεσίες που 
έγιναν το 2013 με κοινά 
ψηφοδέλτια

Ομοσπονδία Φαρ-
μάκου (ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - 
ΣΥΡΙΖΑ), Ομοσπονδία 
Γάλατος - Τροφίμων - 
Ποτών (ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - 
ΣΥΡΙΖΑ), Ομοσπονδία 
Υδρευσης - Αποχέτευσης 
ΔΕΥΑ (ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - 
ΣΥΡΙΖΑ), Ομοσπονδία 
Ασφαλιστικών Εταιρειών 
ΟΑΣΕ (ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - 
ΣΥΡΙΖΑ), Εργατικό Κέντρο 
Λακωνίας (ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ 
- ΣΥΡΙΖΑ), Εργατικό 
Κέντρο Μεσολογγίου 
(ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - ΣΥΡΙΖΑ), 
Εργατικό Κέντρο Καλα-
μάτας (ΠΑΣΚΕ - ΣΥΡΙΖΑ).

Σωματείο Εργαζο-
μένων ΗΣΑΠ (ΠΑΣΚΕ - 
ΔΑΚΕ - ΣΥΡΙΖΑ), Σωμα-
τείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων 
Εμποροϋπαλλήλων Κω 
(ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - ΣΥΡΙΖΑ), 
Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλ-
λήλων Πάτρας (ΠΑΣΚΕ - 
ΣΥΡΙΖΑ), Σωματείο Ιατρι-
κών Επισκεπτών Θεσσα-

λονίκης (ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - 
ΣΥΡΙΖΑ), Κλαδικό Σωμα-
τείο Φαρμάκου Πάτρας 
(ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - ΣΥΡΙΖΑ), 
Σωματείο Οικοδόμων 
Αρκαδίας (ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ 
- ΣΥΡΙΖΑ), Σωματείο 
Εργαζομένων ΟΤΑ Λιβα-
δειάς (ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - 
ΣΥΡΙΖΑ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ), 
Σωματείο Εργαζομένων 
Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΠΑΣΚΕ - 
ΔΑΚΕ - ΣΥΡΙΖΑ), Σωμα-
τείο Εργαζόμενων στο 
Νοσοκομείο Καλαμάτας 
(ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - ΣΥΡΙΖΑ).

Σωματείο Εργαζόμε-
νων Νοσοκομείου «Παπα-
γεωργίου» Θεσσαλονίκης 
(ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - ΣΥΡΙΖΑ), 
Σωματείο Εργαζομένων 
στην Υδρευση Θεσσαλο-
νίκης ΕΥΑΘ (ΠΑΣΚΕ - 
ΔΑΚΕ - ΣΥΡΙΖΑ), Σωμα-
τείο στην εταιρεία «Μέλ-
λον» (ΣΥΡΙΖΑ - Εργοδοτι-
κοί), Σωματείο Ιδιωτικών 
Υπαλλήλων Σύρου 
(ΠΑΣΚΕ - ΣΥΡΙΖΑ), Σωμα-
τείο Οικοδόμων Ηρακλεί-
ου (ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - ΣΥΡΙ-
ΖΑ), Σωματείο Εργαζο-
μένων στην ΕΛΒΟ (ΠΑΣΚΕ 
- ΣΥΡΙΖΑ), Σωματείο ΟΤΑ 
Ραφήνας (ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ 
- ΣΥΡΙΖΑ).

Σωματείο Βρεφοκομεί-
ου Αθηνών (ΠΑΣΚΕ - 
ΔΑΚΕ - ΣΥΡΙΖΑ), Σωμα-
τείο ΟΤΑ Ζακύνθου 
(ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - ΣΥΡΙΖΑ 
- ΔΗΜΑΡ), Σωματείο ΟΤΑ 
Περάματος (ΠΑΣΚΕ - 
ΔΑΚΕ - ΣΥΡΙΖΑ - ΧΡΥΣΗ 
ΑΥΓΗ), Σωματείο ΕΔΟΠ - 
ΔΕΗ (ΠΑΣΚΕ - ΣΥΡΙΖΑ), 
Σωματείο Φαρμάκου 
Μεσσηνίας (ΠΑΣΚΕ - 
ΣΥΡΙΖΑ), Σωματείο Πανελ-
λήνιου Μουσικού Συλ-
λόγου (ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - 
ΣΥΡΙΖΑ).

Αυτός είναι ο κυβερνη-
τικός – εργοδοτικός συν-
δικαλισμός, που τον πλη-
ρώνει πολύ ακριβά η 
εργατική τάξη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει συνδι-
κάτα υποταγμένα που θα 
υπηρετούν την πολιτική 
του, όταν και όποτε γίνει 
κυβέρνηση.

Νά οι «μεγάλες διαφορές» 
του ΣΥΡΙΖΑ με Ν.Δ. – 

ΠΑΣΟΚ
Πλήρης συνεργασία σε κοινά ψηφοδέλτια

Σε δεκάδες Σωματεία – Εργ. Κέντρα – Ομοσπονδίες
Ενάντια στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα και το ΠΑΜΕ

Από 1.880 επιχειρήσεις 
οι 763 είχαν ανασφάλι-
στους εργάτες

Ύστερα από τους 
ελέγχους που έγιναν το 
Γενάρη του 2014 προκύ-
πτει ότι το 24,76% των 
εργαζομένων στις επιχει-
ρήσεις που ελέγχθηκαν 
ήταν ανασφάλιστοι. Το 
ποσοστό των επιχειρήσε-
ων, παρά τους ελάχι-
στους ελέγχους που γίνο-
νται λόγω έλλειψης προ-
σωπικού, που είχαν ανα-
σφάλιστο προσωπικό 

ανέρχεται στο 40,59%! 
Από τις 1.880 επιχειρή-
σεις οι 763 απασχολού-
σαν ανασφάλιστους 
εργαζόμενους, δηλαδή οι 
4 στους 10!

Η μαύρη, ανασφάλιστη 
εργασία κάνει θραύση 
προς δόξα της κυβέρνη-
σης και του υπουργείου 
Εργασίας, με τις σοβαρές 
συνέπειες τόσο για τους 
ίδιους τους εργαζόμε-
νους, όσο και για τα οικο-
νομικά του ΙΚΑ και των 
άλλων Ταμείων.

Με ευθύνη του υπουργεί-
ου Εργασίας

Η «μαύρη» εργασία (επίσημη) στο 25%

Για να δικαιολογήσει 
τις παροχές υπέρ των 
εργοδοτών

«Δεν μπορούν να υπάρ-
χουν εργαζόμενοι δίχως 
εργοδότες».

Αυτή είναι η ταξική 
καπιταλιστική άποψη.

Η εργατική ταξική θέση 
είναι: «χωρίς εσένα γρα-

νάζι δεν γυρνά, εργάτη 
μπορείς χωρίς αφεντικά».

Και αυτό αποδείχτηκε 
στην πράξη για πάνω από 
70 χρόνια στη Σοβιετική 
Ένωση και τις άλλες 
σοσιαλιστικές χώρες, που 
κατάργησαν τους εργο-
δότες και την εκμετάλ-
λευση των εργατών.

Υπουργός Ανάπτυξης
Κ. Χατζηδάκης

Το χρέος διαμορφώνε-
ται στα 11,3 τρις ευρώ!

Η Γερμανία κατέχει την 
πρωτιά με 2,1 τρις ευρώ

Σύμφωνα με τα στοι-
χεία της Γιούροστατ για 
τη διαμόρφωση των 
χρεών κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης το 
Σεπτέμβρη του 2013 ήταν 
11,3 τρις ευρώ ή στο 
86,8% του ΑΕΠ. Της δε 
Ευρωζώνης φτάνει στα 
8,85 τρις ευρώ, ποσό που 
αντιστοιχεί στο 92,6 του 
ΑΕΠ.

Σε ό,τι αφορά τη σχέση 
του κρατικού χρέους ως 
προς το ΑΕΠ, τα μεγαλύ-
τερα ποσοστά έχουν οι 
χώρες: Ελλάδα 171,8%, 
Ιταλία 132,9%, Πορτογα-
λία 128,7%, Ιρλανδία 
124,8%, Κύπρος 109,6%.

Σε απόλυτα μεγέθη την 
πρωτιά κατέχει η Γερμα-
νία με 2,1 τρις ευρώ, που 
αντιστοιχεί στο 23,7% του 
συνολικού χρέους των 17 
κρατών της Ευρωζώνης. 
Ακολουθούν η Ιταλία με 2 

τρις ευρώ και η Γαλλία με 
1,9 τρις ευρώ.

Από τα παραπάνω 
στοιχεία παρατηρούμε 
ότι χώρες με ανεπτυγ-
μένη οικονομία, με χωρίς 
μνημόνια και άλλα τέτοια, 
όπως Γερμανία η ατμομη-
χανή της οικονομίας της 
Ευρώπης, Γαλλία, Ιταλία, 
είναι καταχρεωμένες.

Είναι αποτέλεσμα του 
καπιταλιστικού συστήμα-
τος, που αν και φορολο-
γεί άγρια το λαό και κάνει 
μεγάλες περικοπές στις 
κοινωνικές δαπάνες, 
υγεία, παιδεία, πρόνοια 
και άλλες παροχές, τα 
χρέη αυξάνονται.

Αυτό οφείλεται στις 
παροχές στο μεγάλο 
κεφάλαιο, αφού το 
κράτος είναι των καπιτα-
λιστών, στις υπέρογκες 
στρατιωτικές δαπάνες και 
σε άλλες δαπάνες που 
χρεώνεται το κράτος, που 
στο τέλος στέλνουν τη 
λυπητερή στου λαού την 
τσέπη.

Η Ευρωζώνη των 17 κρα-
τών είναι καταχρεωμένη

Παρά τη φοροληστεία των εργατών και των λαών

Αυτή την πολιτική 
εκθειάζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Η πολιτική και η διαχεί-
ριση Ομπάμα εκθειάζεται 
από διάφορους αστούς 
ακόμα κι από τον Τσίπρα 
περί φιλολαϊκής πολιτικής 
και ανάπτυξης χωρίς 
λιτότητα. Νά όμως τι λένε 
τα στοιχεία:
• 50 εκατ. άνθρωποι δεν 

καλύπτουν τα καθημερι-
νά έξοδα για τη διατρο-
φή τους και αναγκάζο-
νται να σιτίζονται με 
κουπόνια.

• Η πραγματική ανεργία 
ξεπερνάει το 15%.

• Η ομοσπονδιακή υπηρε-
σία απογραφής των 
Η.Π.Α. κάνει λόγο για 
έναν στους τρεις 
Αμερικανούς, δηλαδή 
περίπου 100 εκατ. 
άνθρωποι έπεσαν κάτω 
από τα όρια της 
φτώχειας κατά την 
πρόσφατη οικονομική 
κρίση 2009-2011.

• Το 20% των παιδιών 
που ζουν στη Νέα 
Υόρκη δεν έχει αρκετό 
φαγητό στο σπίτι του.

• Το ποσοστό των ανηλί-
κων που υποσιτίζονται 
αυξήθηκε κατά 10% σε 

μια τετραετία.
Κάτι ανάλογο ισχύει και 

για τις μεγαλύτερες ηλικί-
ες και τρέχουν στα λαϊκά 
συσσίτια.

– Αυτά τα στοιχεία 
είναι καταπέλτης για την 
αντιλαϊκή – αντεργατική 
πολιτική της πρώτης καπι-
ταλιστικής χώρας του 
κόσμου.

Την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ και 
ο Τσίπρας εκθειάζει και τη 
θεωρούν πρότυπο.

Και κάτι ουσιώδες
Δεν σημαίνει ότι αφού 

αυτή είναι η κατάσταση 
στις Η.Π.Α., Γαλλία, Ιταλία 
και σε άλλες καπιταλιστι-
κές χώρες, πρέπει και να 
την αποδεχτούμε με το τι 
να κάνουμε αφού είναι 
παγκόσμιο το φαινόμενο.

Δεν είναι έτσι. Πλούτος 
υπάρχει και πολύς μάλι-
στα, που όμως τον καρ-
πώνεται (τσεπώνει) μια 
χούφτα καπιταλιστών, που 
μπορεί να θρέψει άνετα το 
λαό κάθε χώρας, αρκεί να 
περάσει στα χέρια του 
λαού και αυτών που τον 
παράγουν.

Στις Η.Π.Α.
Νά και η «φιλολαϊκή» πολιτική Ομπάμα

50 εκατ. άνθρωποι έχουν πρόβλημα διατροφής

Σύμφωνα με στοιχεία 
που δημοσιεύτηκαν στις 5 
Μάρτη, 1645 δισεκατομ-
μυριούχοι έχουν 6,4 τρις 
δολάρια. Μέσα σε ένα 
χρόνο αύξησαν τη 
«φτώχεια» τους κατά ένα 
δις δολάρια.

Νά και μερικοί δισεκα-
τομμυριούχοι.

Ένας από ΗΠΑ έχει 76 
δις, άλλος από Ισπανία 61 
δις, άλλος 28,5 δις.

Μέσα στους δισεκα-
τομμυριούχους είναι και 
τρεις Έλληνες. Ο Λάτσης 
με 3,2 δις και άλλοι δύο 
από 2,5.

Μεταξύ των «φτωχών» 

είναι και 172 γυναίκες.
Αυτοί είναι δισεκατομ-

μυριούχοι, πόσοι ακόμα 
είναι οι εκατομμυριούχοι;

Όταν οι άνθρωποι σε 
όλες τις χώρες πεθαίνουν 
από την πείνα και τις 
αρρώστιες, άλλοι έχουν 
δις και τρις. Αυτό είναι το 
«δίκαιο» εκμεταλλευτικό 
αλλά και «δημοκρατικό» 
καπιταλιστικό σύστημα.

Όσο πιο πολύ πεινάνε 
οι εργάτες και οι άνθρω-
ποι, τόσο αυτοί γεμίζουν 
τα θησαυροφυλάκιά τους, 
φυσικά με των κομμάτων 
που τους υπηρετούν.

Τα «φτωχαδάκια» οι δισε-
κατομμυριούχοι

Και αυξάνονται και πλουτίζουν περισσότερο
Έτσι 1645 «φτωχοί» έχουν 6,4 τρις εκατ. 

δολάρια
Μεταξύ αυτών και τρεις Έλληνες
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Ύστερα από τα μέτρα 
που ανακοίνωσαν οι 
αρμόδιοι υπουργοί στο 
τέλος Φλεβάρη για τη μεί-
ωση του ενεργειακού 
κόστους των βιομηχανιών 
που θα ανέλθει σε 150 
εκατ. ευρώ, η ΔΕΗ απο-
φάσισε την παροχή 
εκπτώσεων στα τιμολόγια 
υψηλής και μέσης τάσης 
από 10% μέχρι και 35%.

Ο δε υπουργός Γ. 
Στουρνάρας υποστήριξε 
ότι «πιθανή απειλή στη 
βιωσιμότητα της ελληνι-
κής βιομηχανίας θα έθετε 
σε κίνδυνο τη συνολικότε-
ρη προσπάθεια ανάκαμ-
ψης της ελληνικής οικο-
νομίας».

Το ύψος της χαριστι-
κής παροχής υπολογίζε-
ται σε 75 εκατ. ευρώ ετη-
σίως και επειδή το πακέτο 
θα διαρκέσει δύο χρόνια, 
το ποσό θα φτάσει τα 150 
εκατ. ευρώ.

Όλα για τους βιομήχα-

νους. Φοροαπαλλαγές, 
μείωση των εισφορών στο 
ΙΚΑ κατά 5%, ομαδικές 
απολύσεις και άλλες 
παροχές.

Εντάσσονται στην 
άποψη του υπουργού Κ. 
Χατζηδάκη ότι «χωρίς βιο-
μήχανους δεν μπορεί να 
υπάρχουν εργάτες».

Όταν στο λαό συνεχώς 
αυξάνουν την τιμή του 
ρεύματος με συνέπεια να 
μην μπορεί να το πλη-
ρώσει και πάνω από 
350.000 νοικοκυριά να το 
κόψουν και να στερούνται 
ένα απαραίτητο κοινωνικό 
αγαθό.

Ανακοίνωση του ΠΑΜΕ
Η απόφαση της κυβέρ-

νησης για τη μείωση στα 
τιμολόγια του ρεύματος 
αποτελεί μια ακόμα χαρι-
στική ρύθμιση στους 
μεγαλοβιομήχανους και 
δεν έχει σχέση με τη δια-
τήρηση των θέσεων εργα-
σίας και δεν γίνεται για το 
συμφέρον των εργαζο-
μένων.

Την ίδια στιγμή που 
πληθαίνουν τα λαϊκά νοι-
κοκυριά χωρίς ρεύμα, η 
μείωση στα τιμολόγια των 
βιομηχάνων θα πληρωθεί 
χρυσάφι από το λαό, με 
νέες αυξήσεις στις τιμές 
τους ρεύματος.

Οι εργαζόμενοι να μην 
υποκύπτουν σε εκβια-
σμούς και πιέσεις και να 
μην αποδεχτούν αυτές τις 
αποφάσεις.

Κυβέρνηση – ΔΕΗ
Μειώνουν μέχρι 35% την τιμή του ρεύματος 

στους βιομηχάνους
«Για τη βιωσιμότητα της βιομηχανίας» τους 

δωρίζουν 150 εκατ. ευρώ
Ενώ στο λαό το παρέχουν πανάκριβο

“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

Οι Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις είναι πέρα για 
πέρα κυβερνητικές που 
σκαρώνουν οι άνθρωποί 
τους για να περνούν την 
πολιτική τους σε όλους 
τους τομείς, την οικονομία 
και σε άλλους.

Ακούσαμε πράγματα 
πρωτότυπα και περίεργα.

ΜΚΟ για την αντιμε-
τώπιση της ανεργίας.

ΜΚΟ για την ανακάλυ-
ψη ναρκών σε διάφορες 
χώρες που είχαν επέμβει 
οι ιμπεριαλιστές.

Και χιλιάδες άλλες που 
επιχορηγούνται με εκα-
τομμύρια ευρώ, και άλλες 
φαντάσματα που έχουν 
εκατοντάδες εκατομμύρια 
ευρώ σε ντόπιες και ξένες 
τράπεζες που το κράτος 
δεν εισπράττει ούτε ένα 
ευρώ.

Σύμφωνα με δήλωση 
του Γενικού Επιθεωρητή 

Δημόσιας Διοίκησης, 
Ρακιντζή, όταν ζήτησε να 
του πουν πόσες είναι οι 
ΜΚΟ, του είπαν 300 που 
είχαν ΑΦΜ, χώρια πόσες 
άλλες που είναι άγνωστες 
για το Δημόσιο.

Οι ΜΚΟ όσες είναι 
δημιουργήματα του 
κράτους χρηματοδοτού-
νται από το δημόσιο, όπως 
και σε άλλες χώρες της 
Ευρώπης, ή από την Ευρω-
παϊκή Ένωση, για να περ-
νούν την πολιτική τους, οι 
οποίες ανεξέλεγκτα δια-
χειρίζονται μεγάλα ποσά.

– Το ΚΚΕ από το 
2003 είχε καταγγείλει το 
φαινόμενο ΜΚΟ στη 
Βουλή, που όμως η τότε 
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 
έκανε «γαργάρα».

Τώρα βγαίνουν τ’ άπλυ-
τα στη φόρα. 

Ύστερα από τα σκάνδαλα
Μας προέκυψαν και οι Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις (ΜΚΟ)
Γερό φαγοπότι με πολλά εκατομμύρια ευρώ

Στην υπηρεσία των κυβερνήσεων και της Ευρ. Ένωσης

Η 25η Μαρτίου είναι μια 
σημαδιακή-ξεχωριστή ημερο-
μηνία για τον ελληνικό λαό. Τη 
μέρα αυτή υψώθηκε η σημαία 
της επανάστασης για την απε-
λευθέρωση της χώρας από 
τον τουρκικό ζυγό που κράτη-
σε σχεδόν 400 χρόνια. Είναι 
ημέρα Εθνικής Ανεξαρτησίας.

Μεγάλη η συμβολή της 
Φιλικής Εταιρείας που 
οργάνωσε και ενέπνευσε στο 
σκλαβωμένο λαό να εμπιστευ-
θεί τη δύναμή του και να τα 
βάλει με μια ολόκληρη αυτο-
κρατορία, την Τουρκία. Και 
όχι μόνο, αλλά και με τις τότε 
μεγάλες δυνάμεις, Αγγλία – 
Αυστροουγγαρία και άλλες, 
που ήταν ενάντια σε κάθε λαό 
που σήκωνε κεφάλι στους 
δυνάστες του.

Ακόμα και ο πατριάρχης 
Γρηγόριος αφόρισε δύο 
φορές την επανάσταση. Οι δε 
τσιφλικάδες (κοτζαμπάσηδες) 
όπως και ο μεγάλος κλήρος 
Δεσποτάδες ήταν ενάντια 
στην εξέγερση γιατί τα είχαν 
βρει μια χαρά με τους Τούρ-
κους και φοβόνταν ποια θα 
είναι η εξέλιξη μετά την απε-
λευθέρωση, μήπως θα χάνανε 
τα προνόμιά τους.

Η επανάσταση και η νίκη 
του ελληνικού λαού το 1821 
δείχνει ότι όταν Ο ΛΑΟΣ 
ΘΕΛΕΙ ΜΠΟΡΕΙ να αντιμετω-
πίζει τόσο τον εξωτερικό 
εχθρό, όσο και τον εσωτερικό 
αντίπαλο.

Δυστυχώς, αν και ο λαός 
υπέφερε τα πάνδεινα και 
μάτωσε πολύ, την εξουσία και 
την κυβέρνηση την πήραν οι 

καλαμαράδες οι εκπρόσωποι 
των κοτζαμπάσηδων, μεγαλε-
μπόρων, οι Φαναριώτες, τα 
τσιράκια της Αγγλίας Μαυρο-
κορδάτος, Ζαΐμης, Λόντος και 
άλλοι.

Είναι αυτοί που φυλάκισαν 
τον πρωτοκαπετάνιο Θ. Κολο-
κοτρώνη και σχεδίαζαν να τον 
εκτελέσουν και σώθηκε χάρη 
στους πατριώτες δικαστές 
Πολυζωΐδη και Τερτσέλη, που 
αρνήθηκαν να τον δικάσουν 
σε θάνατο.

Αυτοί δολοφόνησαν τον Γ. 
Καραϊσκάκη στη μάχη του 
Φαλήρου με τους Τούρκους, 
αφού αποδείχτηκε ότι η σφαί-
ρα που τον άφησε στον τόπο 
ήταν από πίσω.

– Δυστυχώς η ιστορία 
επαναλήφθηκε και στα χρόνια 
της γερμανοφασιστικής κατο-
χής, αφού οι φυγάδες της Μ. 
Ανατολής και οι συνεργάτες 
των Γερμανών κατακτητών, με 
τα όπλα των Άγγλων το 
Δεκέμβρη του 1944 επιβλήθη-
καν, έγιναν κυβέρνηση και 
οργίασαν με κάθε είδους 
εγκλήματα εις βάρος του 
λαού και των αγωνιστών της 
Εθνικής Αντίστασης γέμισαν 
τις φυλακές, τα ξερονήσια και 
εκτέλεσαν χιλιάδες αγωνιστές 
με στημένες δίκες.

Και σήμερα κυβερνούν τα 
παιδιά και τα εγγόνια αυτών 
που μας έδεσαν αρχικά στο 
άρμα της Αγγλίας, μετά των 
Η.Π.Α. – ΝΑΤΟ και την Ευρω-
παϊκή Ένωση με όσα υπο-
φέρει και τραβάει ο λαός μας.

Έχει απόλυτο δίκιο ο Θ. 
Κολοκοτρώνης.

Ζήτω η 25η Μαρτίου
Ημέρα Εθνικής Ανεξαρτησίας

Θ. Κολοκοτρώνης «Φωτιά και Τσεκούρι στους 
προσκυνημένους». Όταν ο Λαός θέλει μπορεί

Σύμφωνα με μελέτη 
που έκανε ο καθηγητής 
του Οικονομικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), 
το δημόσιο χρέος για το 
2013 θα διαμορφωθεί στα 
464 δις ευρώ!

Και νά τα στοιχεία
• Το δημόσιο χρέος για 

το 2013 της κεντρικής 
κυβέρνησης εκτιμάται 
στα 328 δις ευρώ ή το 
179,2% του ΑΕΠ (το 
οποίο είναι 183 δις 
ευρώ).

• Άλλα 85 δις (συμφωνί-
ες ανταλλαγής) υπολο-
γίζεται σε 85 δις (είναι 
μεταφορά χρέους στο 
μέλλον).

• Παράλληλα το 2013 το 
χρέος των ΔΕΚΟ και τα 
χορηγηθέντα δάνεια 
σε φορείς του ευρύτε-
ρου δημόσιου τομέα 
με την εγγύηση του 
Ελληνικού Δημοσίου 
εκτιμώνται σε 25 και 19 
δις αντίστοιχα.

• Επίσης, οι ληξιπρόθε-
σμες οφειλές του 
κράτους σε ιδιωτικούς 
φορείς για το 2013 θα 
διαμορφωθούν σε 7 
δις.
Συνεπώς, το πραγματι-

κό μέγεθος του δημόσιου 
χρέους της Ελλάδας εκτι-
μάται για το 2013 σε 

464δις ευρώ (328+85+25 
+19+7=464)!

Η μελέτη είναι κατα-
πέλτης, τα δε στοιχεία 
είναι αδιάψευστα.

Το χρέος των 464 δις 
ευρώ θα το πληρώνουν 
και τα τρισέγγονά μας.

Αυτά τα εκατοντάδες 
δις όλοι μαζί τα φάγαμε; 
Ή τα έφαγαν οι τράπεζες 
και το μεγάλο κεφάλαιο 
με τα δις που τους δίνουν 
και με τη μικρή φορολο-
γία, για την ανταγωνιστι-
κότητα, όλες οι αστικές 
κυβερνήσεις, και καλείται 
ο λαός να πληρώνει όχι 
μόνο με την άγρια φορο-
ληστεία και τα χαράτσια, 
αλλά και με τις μεγάλες 
κρατικές περικοπές 
στους μισθούς, συντά-
ξεις, απολύσεις κατά 
χιλιάδες στο δημόσιο, 
καθώς και στις δαπάνες 
για την Υγεία, Παιδεία, 
Πρόνοια, Κοινωνική 
Ασφάλιση, που κάνουν τη 
ζωή του λαού μαρτυρική.

Γι’ αυτό απαντούμε, τα 
εκατοντάδες δις να τα 
πληρώσουν αυτοί που τα 
έφαγαν, η πλουτοκρατία, 
Τράπεζες – Βιομήχανοι – 
Εφοπλιστές και πολλοί 
άλλοι

Γ. Βαμβούκας καθηγητής 
(ΑΣΟΕΕ)

Το δημόσιο χρέος για το 2013 θα φτάσει τα 464 
δις ευρώ!

Η πλουτοκρατία τα έφαγε – Ο λαός τα πληρώνει

Άργησε αλλά το απο-
φάσισε ο Σ. Θεοδωράκης να 
κάνει κόμμα. Σου λέει τόσοι 
και τόσοι έκαναν κόμματα 
και κομματάκια, γιατί να μην 
κάνω κι εγώ, προκειμένου 
να παγιδέψω κάποιο κόσμο 
από το να μην ψηφίσει αγω-
νιστικά, ταξικά.

Να και η πολιτική ταυ-
τότητα του «Ποταμιού».

Στο κόμμα του, όπως 
δήλωσε ο Σ. Θεοδωράκης, 
χωράνε όλοι και επιδιώκει 
να «κλέβει ιδέες και από την 
αριστερά και από τη φιλε-
λεύθερη παράταξη» και σε 
συνέντευξη τύπου δεν τσι-
γκουνεύτηκε να εκθειάσει 
την Ε. Ένωση, τη λυκοφω-
λιά του ευρωπαϊκού κεφα-
λαίου, είπε «το κόμμα του 
υπερασπίζεται την Ευρώπη. 
Και τις στρατηγικές επιλο-

γές η οπτική δεν πρέπει του 
Έλληνα αλλά του Ευρωπαί-
ου» δηλαδή μας κάνει διε-
θνιστές Ευρωπαϊκούς Ενω-
σίτες.

Δεν κρύβει ο Σ. Θεοδω-
ράκης ότι το κόμμα του θα 
συνεργαστεί και θα συμ-
βάλει στην «ενότητα των 
διαφορετικών» (εννοεί κομ-
μάτων) «ώστε να προκύψει 
μια πλειοψηφία 50% με 
συνεργασίες». Απ’ όλα έχει 
ο μπαχτσές.

Γι’ αυτό και τον προβάλ-
λουν τα αστικά Μ.Μ. Ενη-
μέρωσης, γιατί είναι δικός 
τους και γέννημα του συστή-
ματος. Ο λαός και οι 
εργάτες πρέπει να βρεθούν 
απέναντι σε όλους αυτούς 
τους τάχα μου «σωτήρες» 
τους.

Ο Σταύρος Θεοδωράκης 
έκανε κόμμα

«Το Ποτάμι» το θολό που θα μας «σώσει»!
Ένα ακόμα κόμμα στην υπηρεσία του συστήματος

Εκτός από τα γνωστά 
κόμματα που κυβέρνησαν 
και μας «έσωσαν»

Μετράτε κόμματα
• Ανδρ. Λοβέρδος. 

«Συμφωνία για την 
Ελλάδα». Είναι αυτός 
που ανησυχεί γιατί οι 
συνταξιούχοι ζούνε 
πολλά χρόνια, δεν 
πεθαίνουν και παίρ-
νουν πολλά χρόνια 
σύνταξη.

• Γιάννης Βούλγαρης, 
«Πρωτοβουλία των 
58». Εδώ υπάρχει ό,τι 
καρυδιάς καρύδι 
θέλεις.

• Ηλίας Μόσιαλος, 
«Δυναμική Ελλάδα».

• Παναγιώτης Βλάχος, 
«Μπροστά».

• Ν. Διακουλάκης, 
«Πρωτοβουλία Β».

• Γιάννης Τούντας, 
«Πολιτεία 2012.

• Γιάννης Ράπτης, «Νέοι 
Μεταρρυθμιστές»

• Η Ελιά με όλο το 
συνονθύλευμα.

• Τώρα μας προέκυψε 

και ο Στ. Θεοδωράκης 
με το «Ποτάμι» του.
Όλοι αυτοί πραγματο-

ποιούν συνδιάσκεψη για 
τις Ευρωεκλογές. Στη 
συνδιάσκεψη θα γίνει 
αναφορά (παρουσία) η 
Διακήρυξη του Ευρ. 
Σοσιαλιστικού Κόμματος 
για τις ευρωεκλογές. Στη 
συνδιάσκεψη θα παρευ-
ρεθεί και ο υποψήφιος 
των σοσιαλδημοκρατών, 
Μάρτιν Σουλτς, για την 
προεδρία της Κομισιόν.

Να τα τσεκάρουμε για 
να μην ξεχάσουμε κανένα 
και δεν το πληρώσουμε 
κατάλληλα.

Έτσι, εκτός από τα 
γνωστά κόμματα που 
κυβέρνησαν και μας 
«έσωσαν», έρχονται και 
αυτά για να μας αποτε-
λειώσουν.

Γι’ αυτό ψηφίζουμε 
αγωνιστικά-ταξικά.

Όχι στη λυκοφωλιά της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετράτε τα κόμματα και 
κομματάκια που θα μας 

«σώσουν»
Το σύστημα τα παράγει σαν μανιτάρια
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Η ημέρα αυτή είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με 
το εργατικό κίνημα, με 
τους αγώνες των εργα-
τριών και την ιστορία τους.

Στις 8 Μάρτη 1857 οι 
εργάτριες στα ραφτάδικα 
της Νέας Υόρκης κατέβη-
καν σε απεργία και πραγ-
ματοποίησαν μεγάλη δια-
δήλωση. Διεκδικούσαν 
ανθρώπινες συνθήκες δου-
λειάς, αύξηση μισθών και 
μείωση των ωρών εργασί-
ας.

Η απεργία και οι 
μεγάλες μαχητικές διαδη-
λώσεις αντιμετωπίστηκαν 
από τους εργοδότες και 
την κυβέρνησή τους με βία 
και τα όπλα. Ακόμα η απερ-
γία έθετε αίτημα για ίσα 
δικαιώματα των εργαζόμε-
νων γυναικών με αυτά των 
ανδρών.

Το 1910 η Κλάρα Τσέτ-
κιν, στέλεχος του 
Παγκόσμιου Εργατικού 
Κινήματος πρότεινε στη Β΄ 
Διεθνή Συνδιάσκεψη των 
σοσιαλιστριών γυναικών 
από τα κόμματα της εργα-
τικής τάξης την καθιέρωση 
της 8ης Μάρτη ως 
Παγκόσμιας Μέρας της 
Γυναίκας, προς τιμήν της 
μεγάλης διαδήλωσης των 
απεργών εργατριών της 
Νέας Υόρκης το 1857, 
πρόταση που έγινε δεκτή.

Αυτό είναι το ιστορικό 
της γιορτής της γυναίκας 
στις 8 Μάρτη.

Από τότε πέρασαν 157 
χρόνια, κι όμως ακόμα 
υπάρχει η διαφορά δικαιω-
μάτων μεταξύ γυναικών 
και ανδρών.

Το καπιταλιστικό σύστη-
μα χρησιμοποιεί τη γυναί-
κα ως φτηνή εργατική 
δύναμη, αν και η ποσότητα 
και η ποιότητα εργασίας 
που προσφέρει είναι ίση με 
αυτή των ανδρών.

Όμως η γυναίκα έχει και 
τα δικά της ιδιαίτερα προ-
βλήματα, γίνεται μάνα, 
φέρνει τη νέα ζωή στον 
κόσμο, που σημαίνει ότι 
πρέπει να τυγχάνει ειδικής 
μεταχείρισης, με άδεια 
πριν και μετά τη γέννα, με 
βρεφονηπιακούς και παιδι-
κούς σταθμούς για να 
αφήνει το παιδί της, για να 
μπορεί να εργάζεται, 

καθώς και άλλες παροχές 
μητρότητας.

Όμως τίποτα απ’ όλα 
αυτά.

Ακόμα και το επίδομα 
τοκετού από το 2012 η 
τότε συγκυβέρνηση το 
έκοψε, και το χορηγεί μόνο 
όταν η γυναίκα γεννάει στο 
σπίτι! Ήδη στην Κρήτη 
ζητούν από τις γυναίκες να 
επιστρέψουν το επίδομα 
γιατί γέννησαν σε μαιευτή-
ριο και όχι στο σπίτι. Έτσι 
μας γυρίζουν 100 χρόνια 
πίσω με όλους τους κινδύ-
νους για τη μάνα και το 
παιδί.
– Το πρόβλημα των 

δικαιωμάτων της εργα-
ζόμενης γυναίκας είναι 
υπόθεση του εργατικού
-ταξικού κινήματος για 
ίσα δικαιώματα με τους 
άνδρες και ειδική μετα-
χείριση για τη γυναίκα 
μάνα.

– Αυτή τη μεταχείριση 
είχαν οι εργαζόμενες 
γυναίκες στη Σοβιετική 
Ένωση και τις άλλες 
Σοσιαλιστικές χώρες.
Εκτός από τα οικονομι-

κά, της δόθηκαν και πλήρη 
πολιτικά και κάθε είδους 
δικαιώματα.

Δεν είναι τυχαίο ότι η 
πρώτη γυναίκα κοσμοναύ-
της ήταν η Τερέσκοβα από 
τη Σοβιετική Ένωση.
Να πούμε και κάτι ακόμα

Όταν έγινε η συνάντηση 
των τριών αρχηγών, 
Στάλιν, Ρούσβλετ και 
Τσόρτσιλ, στη Γιάλτα, στα 
καταδιωκτικά αεροπλάνα 
που παρέλαβαν και προ-
στάτευαν τον Τσόρτσιλ οι 
πιλότοι ήταν γυναίκες, και 
όταν προσγειώθηκαν κι 
έβγαλαν τις μάσκες, έτριβε 
τα μάτια του και δεν 
πίστευε αυτό που είδε.

Σε τίποτε δεν υστερού-
σε η γυναίκα στο σοσιαλι-
στικό σύστημα. Επάξια 

πήρε τη θέση της δίπλα 
στον άνδρα.

Με συγκεντρώσεις γιορ-
τάστηκε η 8η Μάρτη

Ημέρα της εργαζόμενης 
γυναίκας σε Αθήνα και 
άλλες πόλεις

Η γυναίκα όχι μόνο διεκ-
δικεί – αλλά και αγωνίζεται

Με μεγάλη συγκέντρω-
ση στα Προπύλαια στην 
Αθήνα που οργάνωσε το 
ΠΑΜΕ και η ΟΓΕ τίμησαν 
την Παγκόσμια Μέρα της 
Γυναίκας. Με τις ομιλίες, 
τα πανό και τα συνθήματα, 
γυναίκες, εργαζόμενοι και 
άνεργοι ανέδειξαν το ταξι-
κό περιεχόμενο της 8ης 
Μάρτη.

Την κεντρική ομιλία 
έκανε η Ελένη Μενεγάκη, 
πρόεδρος του Συνδικάτου 
Κλωστοϋφαντουργών – 
Ιματισμού, η οποία ανα-
φέρθηκε στα προβλήματα 
των γυναικών, εργαζόμε-
νων, και ότι παλεύουν μαζί 
με τους άντρες και το ταξι-
κό κίνημα τόσο για τα ειδι-
κά γυναικεία προβλήματα, 
όσο και για τα γενικότερα 
της εργατικής τάξης.

Χαιρετισμό έκανε η Χρι-
στίνα Σκαλούμπακα, αντι-
πρόεδρος της ΟΓΕ.

Στη Θεσσαλονίκη
Μαζική ήταν και η 

συγκέντρωση της Θεσσα-
λονίκης που έγινε στο 
Άγαλμα του Βενιζέλου. 
Κεντρικοί ομιλητές ήταν η 
Σοφία Χατζηαστερίου από 
την ΟΓΕ και ο Κυριάκος 
Τσαούσης από τη Γραμμα-
τεία Θεσσαλονίκης του 
ΠΑΜΕ. Μετά τη συγκέντρω-
ση ακολούθησε πορεία 
στους δρόμους της πόλης.

Ανάλογες συγκε-
ντρώσεις έγιναν στο Βόλο, 
στο Ηράκλειο, στο Αγρίνιο, 
στη Λαμία, τα Γιάννενα, 
την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα 
και άλλες πόλεις.

Ζήτω η 8η Μάρτη γιορτή της γυναίκας
Ημέρα αιματοβαμμένη από τις εργαζόμενες της Νέας Υόρκης το 1857

Απαιτούμε πλήρη ισοτιμία με τους άνδρες
Και δικαιώματα ως μάνα

Από τη μεγάλη συκγέντρωση των γυναικών στην Αθήνα. 
Ανάλογες συγκεντρώσεις έγιναν στη Θεσσαλονίκη και σε 

άλλες πόλεις

Σύμφωνα με τα στοι-
χεία του υπουργείου 
Οικονομικών που δόθη-
καν στη δημοσιότητα 
στις 25 Φλεβάρη για την 
εκτέλεση του κρατικού 
προϋπολογισμού για το 
2014:
– Το μήνα Γενάρη οι 

πρωτογενείς δαπάνες 
συμπιέστηκαν κατά 1 
δις ευρώ, σε σχέση 
με το Γενάρη του 
2013.

Ενώ συνεχίζει και εντεί-
νεται η φοροληστεία 
στα λαϊκά στρώματα, 
όταν η φορολογία 
των κάθε είδους επι-
χειρήσεων μειώνεται 
συνεχώς.

– Για το 2014 οι 
δαπάνες για ασφάλι-
ση, περίθαλψη και 
κοινωνική προστασία 
θα είναι 2,9 δις ευρώ 
από 3,9 το 2013.

Για τα ασφαλιστικά 
ταμεία δίνουν 896 
εκατ. ευρώ από 1,7 
δις το Γενάρη του 
2013 και συγκεκρι-
μένα μειώνουν στο 
ΙΚΑ 200 εκατ. (από 
440), ΟΑΕΕ 100 εκατ. 
(από 220), ΟΓΑ 235 
εκατ. (από 360), ΝΑΤ 
80 εκατ. (από 170).
– Μηδενικό είναι 

το ποσό για τον ΕΟΠΥΥ 
(από 67 εκατ. που έδω-
σαν το 2013).
Νά και τα φορολογικά 
έσοδα για το Γενάρη
Υπολογίζουν να 

εισπράξουν 4,3 δις 
ευρώ (από 4,2 δις το 
2013). Από αυτά τα 2,4 
δις προέρχονται από 
την έμμεση φορολογία 
(ΦΠΑ και άλλοι φόροι 
κατανάλωσης) και 1,9 
δις ευρώ από τους άμε-
σους φόρους (μισθούς, 
συντάξεις, χαράτσια).

Νά και ο φόρος του 
κεφαλαίου

Ο φόρος εισοδήμα-
τος νομικών προσώπων, 
δηλαδή των επιχειρήσε-
ων και του κεφαλαίου, 
διαμορφώθηκε μόλις 9 
εκατ. ευρώ, ενώ είχαν 
στόχο να εισπράξουν 
201 εκατ. Δηλαδή οι επι-
χειρήσεις για το μήνα 
Γενάρη του 2014 πλή-
ρωσαν φόρο μόλις το 

4,5% από το ποσό που 
είχαν προγραμματίσει 
να εισπράξουν και 200 
φορές λιγότερα από 
αυτά που πληρώνουν 
εργάτες –συνταξιού-
χοι!! Πρόκειται για 
άγρια ταξική φορολη-
στεία των εργαζομένων 
και προκλητική φοροα-
παλλαγή του κεφαλαί-
ου.

«Όχι στα χαράτσια 
και τη φοροληστεία. Την 
κρίση να πληρώσει η 
πλουτοκρατία».

Ύστερα από όλα 

αυτά, κυβέρνηση – τρόι-

κα είναι ικανοποιημένοι 

γιατί έχουν «πρωτογε-

νές πλεόνασμα».

Νά γιατί στις εκλογές 

του Μάη πρέπει να τους 

τιμωρήσουμε, όχι μόνο 

αυτούς που κυβερνάνε 

αλλά όλους εκείνους 

που το παίζουν αντιμνη-

μονιακοί, ενώ είναι υπη-

ρέτες του συστήματος.

Έσοδα κρατικού προϋπολογισμού το 
Γενάρη 2014

Από εργάτες – συνταξιούχους εισέπραξαν 1,9 δις ευρώ
Από επιχειρήσεις και το κεφάλαιο μόλις 9 εκατ.!

Μεγάλες περικοπές στα Ασφαλιστικά Ταμεία

Ο Διοικητής της Τ.τ.Ε., 
Γ. Προβόπουλος, 
μιλώντας στη γενική 
συνέλευση των μετόχων 
της Τράπεζας, μεταξύ 
των άλλων, ανέφερε ότι: 
«Το 2014 θα αρχίσουν να 
καταγράφονται θετικοί 
ρυθμοί μεταβολής 
(ανάπτυξης) που όμως 
πρέπει να συνεχιστεί η 
δημοσιονομική προσαρ-
μογή με την παραπέρα 
αύξηση των πρωτογενών 
πλεονασμάτων», που 
σημαίνει μονιμοποίηση 
και ένταση των αντιλαϊκών 
μέτρων που πάρθηκαν τα 
προηγούμενα χρόνια.

Το «νέο πρότυπο 
ανάπτυξης» όπως ανέφε-
ρε πρέπει «Να έχουμε 
σταθερό προσανατολι-
σμό στη μείωση της 
φορολογικής βάσης κυρί-
ως των επιχειρήσεων για 
προσέλκυση νέων επεν-
δύσεων και με ενίσχυση 
των θεσμών που διέπουν 
την προστασία των επεν-
δυτών».

Όλα για τις επιχειρή-
σεις, ντόπιες και ξένες, 
για να κάνουν επενδύ-
σεις. Ακόμα «στο μοντέλο 
ανάπτυξης πρέπει να γίνει 
πιο ενεργός ο ρόλος του 
τραπεζικού συστήματος».

Νά πού οδήγησε το 
μοντέλο ανάπτυξης και το 
πρωτογενές πλεόνασμα

Σύμφωνα με τα στοι-
χεία της Τράπεζας.

Το κόστος εργασίας 
στην 4ετία 2010-2013 οι 

μέσες ονομαστικές απο-

δοχές στο σύνολο της 

οικονομίας συρρικνώθη-

καν 18,7% και οι κατώτε-

ρες αποδοχές 19,9%. Στο 

25,2% φτάνει η συρρίκνω-

ση των «πραγματικών 

αποδοχών». Οι συνολικές 

μειώσεις των εργοδοτών 

για μισθούς και ασφαλι-

στικές εισφορές είναι στο 

34,9% και εκτιμάται ότι η 

μείωση των αποδοχών 

των εργαζομένων θα 

συνεχιστεί.

Το κόστος εργασίας 

ανά μονάδα προϊόντος 

μειώθηκε κατά 23,9%.

Και η επίσημη φτώχεια

Το 23,1% του πληθυ-

σμού της χώρας ή 

914.873 νοικοκυριά με 

συνολικό αριθμό μελών 

2.535.700 άτομα βρίσκο-

νται κάτω από το επίσημο 

όριο φτώχειας (6.600 

ευρώ το άτομο).

Τα νούμερα για τη 

φτώχεια είναι πολύ κάτω 

από την πραγματικότητα 

γιατί υπολογίζονται με 

βάση το ετήσιο ατομικό 

εισόδημα στα 6.600 ευρώ. 

Πόσα άτομα έχουν αυτό 

το εισόδημα, δηλαδή ένα 

ζευγάρι εργαζόμενων και 

πολύ περισσότερο συντα-

ξιούχων να έχει ετήσιο 

εισόδημα 13.200 ευρώ!

Έκθεση του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδας

Ζητάει ενίσχυση των καπιταλιστικών αναδιαρ-
θρώσεων

Αν και 2.535.700 άτομα είναι κάτω από τα όρια 
φτώχειας

Προτείνει ενίσχυση των Τραπεζών και των 
Επιχειρήσεων


