
Η 1η Μάη καθιερώθηκε 
ως γιορτή της παγκόσμιας 
εργατιάς ύστερα από τα 
γεγονότα του Σικάγου το 
1886, όταν οι εργάτες 
διεκδίκησαν 8 ώρες δου-
λειά, 8 ώρες μόρφωση – 
ψυχαγωγία, 8 ώρες 
ανάπαυση.

Οι εργοδότες με την 
κυβέρνησή τους ύστερα 
από προβοκάτσια αιματο-
κύλισαν τους αγωνιζόμε-
νους εργάτες, τους δε 
ηγέτες τους εκτέλεσαν.

Η 2η Διεθνής στο 
συνέδριό της το 1889 στο 
Παρίσι αποφάσισε, ύστε-
ρα από πρόταση του 
Φρειδερίκου Έγκελς, να 
γιορτάζεται η 1η Μάη ως 
παγκόσμια ημέρα της 
εργατικής τάξης.

Η Πρωτομαγιά είναι 
ημέρα απεργίας και όχι 
αργίας και των λουλου-
διών, όπως τη θέλει η 
αστική τάξη και οι κυβερ-
νήσεις της για να την 
εκφυλίσουν και να της 
αλλάξουν το περιεχόμενο.

Τη μέρα αυτή οι 
εργάτες στις συγκε-
ντρώσεις τους κάνουν 
απολογισμό τι είχαν και τι 
έχασαν, και προβάλλουν 
τα αιτήματά τους για μια 
καλύτερη ζωή.

Ακόμα εκδηλώνουν την 
αντίθεσή τους ενάντια 
στον πόλεμο, για την 
παγκόσμια ειρήνη.

Και τιμούν τα θύματα 
του ταξικού αγώνα.

• Και στη χώρα μας 
έχουμε αιματηρά γεγο-
νότα την Πρωτομαγιά του 
1923 στον Πειραιά, με 

θύμα τον εργάτη Παρα-
σκευαΐδη.

• Τη μεγάλη απερ-
γία των καπνεργατών στη 
Θεσσαλονίκη το 1936, 
που πήρε πανεργατικό 
χαρακτήρα με πολλά 
θύματα.

• Με αποκορύφω-
μα την εκτέλεση των 200 

αγωνιστών κομμουνιστών 
την 1η Μάη 1944 στην 
Καισαριανή από τους γερ-
μανοφασίστες κατακτη-
τές.

• Η φετινή Πρωτο-
μαγιά βρίσκει την εργατι-
κή τάξη της χώρας μας, 
αλλά και όλου του 
κόσμου, σε ακόμα χει-
ρότερη θέση.

Η επίθεση στις κατα-
κτήσεις και τα δικαιώμα-
τα, στους μισθούς και τα 
μεροκάματα, είναι 
παγκόσμια, έχουν ή δεν 
έχουν μνημόνια και τρόι-
κες.

Το καπιταλιστικό 
σύστημα την κρίση του 
που όλο και οξύνεται, τη 
φορτώνει στους εργάτες, 
για την ανταγωνιστικότη-
τα με την ένταση της 
εκμετάλλευσης.

Στο τέλος του Μάρτη 
ψηφίστηκαν από τη 

Οι Συνεργαζόμενες 
Συνταξιουχικές Οργα-
νώσεις χαιρετίζουν τους 
χιλιάδες συνταξιούχους 
που ανταποκρίθηκαν 
σήμερα 20/3/2014 στο 
κάλεσμα των Σωματείων 
τους και πήραν μέρος στη 
μεγαλειώδη συγκέντρω-
ση των συνταξιούχων 
στην Πλ. Εθνικής Αντίστα-
σης και πορεύτηκαν όλοι 
μαζί στο Υπουργείο Υγεί-
ας.

Φτάνοντας όμως στο 
Υπουργείο είδαν αυτό να 
είναι περικυκλωμένο από 

ισχυρές αστυνομικές 
δυνάμεις και την ηγεσία 
άφαντη.

Η απουσία όπως είπαν 
του Υπουργού και του 
Υφυπουργού από το 
Υπουργείο δεν εξέπληξε 
κανέναν από τους συντα-
ξιούχους. Είναι φανερό 
ότι δεν θα είχαν τίποτα να 
δηλώσουν περισσότερο 
από όσα εκτρωματικά 
συμβαίνουν στον τομέα 
της υγείας που καθένας 
από εμάς αντιμετωπίζει 
με σωρό προβλημάτων 

Οι συνταξιούχοι της 
Αθήνας ύστερα από 
απόφαση της ΣΕΑ των 
Συνταξιουχικών Οργα-
νώσεων πραγματοποίη-
σαν μαζική – αγωνιστική 
συγκέντρωση στην πλα-
τεία Εθνικής Αντίστασης. 
Η συγκέντρωση είχε 
κύριο στόχο τα σοβαρά 
προβλήματα Υγείας, που 
χειροτερεύουν μετά τη 
διάλυση του ΕΟΠΥΥ, με 
το κλείσιμο 360 μονάδων 
και τη διαθεσιμότητα 
5.500 γιατρών.

Εκτός από το πρόβλη-
μα της υγείας, τόσο στην 
κύρια ομιλία του προ-
έδρου της Ομοσπονδίας 
ΙΚΑ, Δ. Κουμπούρη, όσο 
και των άλλων που χαι-
ρέτισαν τη συγκέντρωση, 
αναφέρθηκαν και στα 
άλλα προβλήματα, όπως 
τις άγριες περικοπές στις 
συντάξεις, την κατάργη-
ση των Δώρων, τα 
χαράτσια και τη φορολη-
στεία, τα οικονομικά 
χάλια των Ασφαλιστικών 
Ταμείων και άλλα.

Στη συγκέντρωση, 
σύντομους χαιρετισμούς 
έκαναν οι συνάδελφοι, Π. 
Βαβουλιός από το 
Δημόσιο, ο Π. Βασιλόπου-

λος από τον ΟΣΕ, ο Π. 
Τάτσης από τον ΟΑΕΕ και 
Γ. Βασιλειάδης από το 
ΝΑΤ.

Κύριος ομιλητής ήταν 
ο Δ. Κουμπούρης, πρόε-
δρος της Ομοσπονδίας 
μας, που μεταξύ άλλων 
είπε: «Δεν υπάρχει αντι-
λαϊκό μέτρο που να μην 
έχει τη σφραγίδα της 
Ευρ. Ένωσης. Όσοι υπο-
στηρίζουν το δρόμο της 
Ευρ. Ένωσης, κόμματα 
και συνδικαλιστικές ηγε-
σίες, προσπαθούν να μας 
τρομοκρατήσουν ότι θα 
έρθει καταστροφή αν 
φύγουμε από την Ε.Ε., αν 
πάρουμε την οικονομία 
στα χέρια μας, αν η Υγεία 
δεν θα είναι εμπόρευμα».

Μετά τις ομιλίες ακο-
λούθησε πορεία στο 
υπουργείο Υγείας.

Στην Ομόνοια είχαν 
συγκέντρωση οι απεργοί 
του Δημοσίου, που όλοι 
μαζί από Ομόνοια - Γ΄Σε-
πτεμβρίου – Ηπείρου 
πορεύτηκαν στο Υπουρ-
γείο Υγείας.

Κατά τη διαδρομή 
φωνάχτηκαν πολλά και 
διάφορα συνθήματα, 
όπως «Δώστε λεφτά για 
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Το πολυνομοσχέδιο που ψήφισαν σε μια νύχτα στις 31 Μάρτη βάζει ταφόπλακα σε ό,τι απέμεινε από δικαιώματα και 
κατακτήσεις.Μέσα στο 2014 ενοποιούνται τα Επικουρικά Ταμεία σε ένα, το οποίο θα δίνει σύνταξη όταν έχει και όσο έχει. 
Από 1/1/2015 η κύρια σύνταξη θα αρχίζει από 360 ευρώ. Αυτά ύστερα από την καταλήστεψη των αποθεματικών των Ασφα-
λιστικών Ταμείων πάνω από 50 δις ευρώ.

Τέρμα και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από δημόσιο και ΕΟΠΥΥ.
Απαντάμε αγωνιστικά, αλλά και με την ψήφο μας στις εκλογές του Μάη.
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Ζήτω η Εργατική Πρωτομαγιά
Ημέρα πάλης και αλληλεγγύης των εργατών όλου του 

κόσμου. Ενάντια στην καταπίεση και την εκμετάλλευση.
Ημέρα τιμής και μνήμης στα θύματα του ταξικού μας 

αγώνα Όλοι στις απεργιακές συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ

Μεγάλη συγκέντρωση των 
συνταξιούχων της Αθήνας
Στις 20 Μάρτη και πορεία στο υπουργείο Υγείας
Και πάλι αρνήθηκαν να δεχτούν αντιπροσωπεία μας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Χαιρετίζουν τους συνταξιούχους της Αθήνας
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Από την εκτέλεση των 200 αγωνιστών – κομμουνιστών την Πρωτομαγιά του 1944 στην 
Καισαριανή από τους Γερμανούς φασίστες κατακτητές

Οι Συνταξιούχοι όλης 
της χώρας στις εκλογές 
που έρχονται να μετα-
τρέψουν την ψήφο τους σε 
βόλι ενάντια σε όλους εκεί-
νους που με την πολιτική 
που εφαρμόζουν και τα 
μέτρα που πήραν γκρέμι-
σαν τα όνειρα και τους 
κόπους μιας ζωής, μας 
οδήγησαν στη μιζέρια, τη 
φτώχεια και την ανέχεια.

Με ψέματα και συκοφα-
ντίες μας έκοψαν τις 
συντάξεις, τα Δώρα Χρι-

στουγέννων – Πάσχα και 
Αδείας, ανέβασαν τα όρια 
ηλικίας συνταξιοδότησης, 
άλλαξαν την ποιότητα των 
φαρμάκων, επέβαλαν αυξή-
σεις στη συμμετοχή στα 
φάρμακα, στις εξετάσεις, 
διέλυσαν το ΙΚΑ, τον 
ΕΟΠΥΥ, κλείνουν νοσοκο-
μεία, κατήργησαν παροχές 
σε διάφορα προγράμματα, 
επέβαλαν αβάσταχτη φορο-
λογία και χαράτσια, μας 
απειλούν με κατάσχεση των 
σπιτιών, ετοιμάζουν νέα 

μέτρα, χάρισαν τα αποθε-
ματικά των ταμείων στους 
αεριτζήδες τυχοδιώκτες 
του χρηματιστηρίου, χάρι-
σαν τεράστια ποσά στους 
μεγαλοεπιχειρηματίες, ο 
κίνδυνος κατάρρευσης των 
ταμείων και η στάση πλη-
ρωμών των συντάξεων είναι 
άμεσος, έριξαν τα παιδιά 
μας στην ανεργία.

Ευθαρσώς δηλώνουν ότι 
για δεκαετίες ακόμα θα 
εφαρμόζουν αυτή την πολι-
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από τις διαλυμένες δομές 
φροντίδας στον τομέα 
αυτόν.

Σύσσωμοι οι χιλιάδες 
συγκεντρωμένοι έξω από 
το Υπουργείο Υγείας 
κατήγγειλαν και καταδίκα-
σαν με οργή τη συμπερι-
φορά της κυβέρνησης και 
της πολιτικής ηγεσίας του 
Υπουργείου που ενώ 
πηγαίνει από κανάλι σε 
κανάλι ατελείωτες ώρες 
για να προβάλλει τις εντο-
λές της Ευρ. Ένωσης και 
του κεφαλαίου για την 
επιχειρηματικότητα στην 
υγεία δεν βρήκε χρόνο 
για να συναντηθεί με τους 
εκπροσώπους των συντα-
ξιούχων.

Η ΣΕΑ καλεί τα Σωμα-
τεία και τους συναδέλ-
φους να δυναμώσουν τον 
αγώνα τους για να ανα-
τρέψουν τέτοιου είδους 
αντιλαϊκές πολιτικές και 
συμπεριφορές. Ένα 
πράγμα πρέπει να έχει 

υπόψη της η κυβέρνηση 
και οι Υπουργοί της. Θα 
μας βρίσκουν πάντα 
μπροστά τους σε κάθε 
μέτρο που θα πάρουν σε 
βάρος μας αφού δεν σκο-
πεύουμε να διπλώσουμε 
τις σημαίες του αγώνα.

την υγεία και όχι κλειστά 
νοσοκομεία», «Ανθρώπι-
νες συντάξεις και φάρμα-
κα φτηνά ζητά η εργατιά», 
«Εμπρός λαέ μη σκύβεις 
το κεφάλι, ο μόνος 
δρόμος είναι αντίσταση 
και πάλη» και πολλά άλλα.

Στο Υπουργείο Υγείας 
είχαν παρατάξει ΜΑΤ. Αν 
και είχαν ειδοποιηθεί και 
ήξεραν ότι θα πηγαίναμε, 
αρνήθηκαν και πάλι να 
δεχτούν αντιπροσωπεία 
μας.

Βγαίνοντας από το 
Υπουργείο ο Δ. Κου-
μπούρης, αφού κατήγγει-

λε την ηγεσία του Υπουρ-
γείου, τόνισε:

«Αν και άφησαν την 
αντιπροσωπεία μας να 
περιμένει σκόπιμα, δεν 
μας δέχτηκαν. Τι να μας 
πουν; Ότι είναι κλειστά τα 
πολυιατρεία, με ελάχιστο 
προσωπικό, ή ότι διαλύε-
ται ο ΕΟΠΥΥ και η υγεία 
εμπορευματοποιείται;».

Σχετικό με την απα-
ράδεκτη στάση του 
υπουργού η ΣΕΑ εξέδωσε 
έντονο δελτίο τύπου δια-
μαρτυρίας.

Στη συγκέντρωση 
πήραν μέρος και συντα-
ξιούχοι από την Πάτρα με 
ένα πούλμαν.

συγκυβέρνηση νέα, βάρ-
βαρα αντεργατικά, αντι-
λαϊκά μέτρα κατ’ εντολή 
της τρόικας (Ε.Ε.- Δ.Ν.Τ. 
– Ε.Κ.Τ.). Επίσης, στις 26 
Μάρτη υπογράφηκε η 
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. μεταξύ βιομη-
χάνων και άλλων με την 
πλειοψηφία της ΓΣΕΕ που 
μειώνει μισθούς, τριετίες, 
δίνει δικαίωμα για ομαδι-
κές απολύσεις από την 
εργοδοσία και άλλα.

Για τη στάση της αυτή 
η ΓΣΕΕ πήρε συγχαρητή-
ρια από κυβέρνηση και 
εργοδότες.

Αυτός είναι ο εργοδοτι-
κός – κυβερνητικός συνδι-
καλισμός και έχει μεγάλες 
και ιστορικές ευθύνες για 
τα όσα περνάει σήμερα η 
εργατική τάξη.

Γι’ αυτό στα άμεσα 
καθήκοντα είναι η μαζικο-
ποίηση των συνδικάτων 
και η ανατροπή του 
συσχετισμού δύναμης 
στο συνδικαλιστικό κίνη-
μα υπέρ των ταξικών 
δυνάμεων και του ΠΑΜΕ.

Το μήνυμα της Πρωτο-

μαγιάς είναι φάρος για 
τους εργάτες και τους 
αγώνες που έχουν μπρο-
στά τους ενάντια στην 
πολιτική που ρίχνει το λαό 
στη φτώχεια και την ανερ-
γία και στον εργασιακό 
μεσαίωνα, όταν αυτή είναι 
που παράγει τον πλούτο.

Και να κάνει πράξη το 
σύνθημα «χωρίς εσένα 
γρανάζι δε γυρνά, εργάτη 
μπορείς χωρίς αφεντικά».

Εμείς οι συνταξιούχοι 
παλιά φρουρά της εργατι-
κής τάξης θα βρισκόμα-
στε πάντα στην πρώτη 
γραμμή.

Και τέλος
Το Μάη έχουμε τοπικές 

εκλογές και Ευρωεκλο-
γές. Η Εργατική τάξη 
τιμώντας την Πρωτομαγιά 
πρέπει να ψηφίσει ταξικά 
– αγωνιστικά καταδικάζο-
ντας όλα τα αστικά κόμ-
ματα ή είναι υπέρ ή κατά 
του μνημονίου, γιατί όλα 
είναι ευρωλάτρες και όλα 
υπηρετούν το σύστημα.
ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΕΣ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΜΕ

Ζήτω η Εργατική Πρωτομαγιά

συνέχεια από τη σελ. 1

Ζήτω η Εργατική Πρωτομαγιά Μεγάλη συγκέντρωση των 
συνταξιούχων της Αθήνας
συνέχεια από τη σελ. 1

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
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τική.
Να απαντήσουν με την 

ψήφο τους στα ψέματα ότι 
τα μέτρα αυτά είναι ανα-
γκαία για να σώσουν τη 
χώρα και την οικονομία για 
να έχουμε ανάπτυξη για 
όλο το λαό.

Η αλήθεια είναι ότι τα 
μέτρα αυτά τα παίρνουν 
για να αυξήσουν τα κέρδη 
ντόπιων και ξένων ομίλων 
και να έχουν μόνιμα το λαό 
στην ανεργία και τη 
φτώχεια, τα επιβάλλει η 
Ευρ. Ένωση των μονοπωλί-
ων, τα απαιτούν οι ντόπιοι 
κεφαλαιοκράτες. Κυβέρνη-
ση και τα κόμματα των 
ευρωμονόδρομου στήριξαν 
και στηρίζουν αυτή την 
πολιτική.

Απέναντι σ’ αυτή την 
πολιτική, το ταξικό εργατι-
κό κίνημα, η εργατική τάξη 
συγκρούστηκε, έδωσε 
σκληρούς αγώνες, στη 
σύγκρουση του λαού και 
της εργατικής τάξης με την 
ολιγαρχία του τόπου για το 
ποιος θα πληρώσει τα χρέη 
και την κρίση, το ΠΑΣΟΚ – 
ΝΔ, τα κόμματα του ευρω-
μονόδρομου τάχτηκαν ανε-
πιφύλακτα στην πλευρά 
της ολιγαρχίας σε βάρος 
του λαού.

Η σύγκρουση αυτή απο-
κάλυψε τον πραγματικό 
σκοπό ύπαρξης αυτών των 
κομμάτων ως υπηρέτες του 
κεφαλαίου και εχθροί του 
λαού, πότε ως αντιπολίτευ-
ση και πότε ως κυβέρνηση 
τον ίδιο σκοπό υπηρετούν, 
και όταν πρόσταξαν τα 
μεγάλα αφεντικά ξέχασαν 
τις διαφορές τους και 
ενώθηκαν σε ενιαίο Συνα-

σπισμό να αντιμετωπίσουν 
τον εχθρό λαό.

Ο λαός που είναι θύμα 
αυτής της πολιτικής πέρα 
από τους αγώνες έχει και 
το όπλο της ψήφου, γι’ 
αυτό η καταψήφιση των 
κομμάτων αυτών στις εκλο-
γές είναι καθήκον κάθε 
τίμιου συνταξιούχου, κάθε 
εργαζόμενου, κάθε ανέρ-
γου που αγωνιά για το μέλ-
λον του, είναι καθήκον 
όλου του λαού.

Μόνο η ψήφος στους 
συνδυασμούς και στα αγω-
νιστικά ψηφοδέλτια που 
ήταν μαζί μας στους 
αγώνες εκφράζει την οργή 
και την αγανάκτηση ενάντια 
στην αντιλαϊκή πολιτική. 
Στις εκλογές αυτές πρέπει 
να βγει πιο δυνατή η φωνή 
του αγώνα για να δυνα-
μώσει το μέτωπο αντίστα-
σης για την ανατροπή 
αυτής της πολιτικής. Να 
ηττηθούν όλοι αυτοί που 
έβαλαν πλάτη για να αφαι-
ρεθούν κατακτήσεις και 
δικαιώματα κερδισμένα με 
το αίμα και τους αγώνες 
της εργατικής τάξης.

Με ενισχυμένα τα αγωνι-
στικά ψηφοδέλτια, το εργα-
τικό λαϊκό κίνημα μπορεί να 
δυναμώνει και να αντιτάσ-
σει τη δύναμή του στα νέα 
αντεργατικά – αντισυντα-
ξιουχικά μέτρα και απο-
φάσεις που βρίσκονται επί 
θύρας.

Η ενίσχυση των αγωνι-
στικών ψηφοδελτίων σε 
αυτές τις εκλογές είναι το 
πιο σίγουρο βήμα για να 
ξημερώσουν καλύτερες 
μέρες για την εργατική 
τάξη και το λαό.

ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ Η ΟΡΓΗ 
ΚΑΙ Η ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΨΗΦΟ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ 

ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
συνέχεια από τη σελ. 1

Ο υπουργός κρύφτηκε 
και απέφυγε να συναντή-
σει αντιπροσωπεία αν και 
είχε ειδοποιηθεί

Μέτρα προστασίας 
των ανέργων και των 
οικογενειών τους απαίτη-
σαν στις 27/3 τα ταξικά 
συνδικάτα της Αθήνας με 
μαζική συγκέντρωση στην 
Ομόνοια.

Την πρωτοβουλία για 
τη συγκέντρωση πήραν 
τα Συνδικάτα Οικοδόμων, 
Κλωστοϋφαντουργίας, 
Μετάλλου Αττικής, Ναυ-
πηγικής βιομηχανίας, 
Λιθογράφων και Ηλεκτρο-
τεχνιτών Αττικής.

Πάρα το γεγονός ότι η 
ηγεσία του Υπουργείου 
Εργασίας είχε ενημερω-
θεί, οι διαδηλωτές βρή-
καν ξανά την πόρτα του 
υπουργείου κλειστή, 
όπως είχε γίνει και στις 6 
Μάρτη. Είναι παλιά τακτι-
κή των υπουργών να απο-
φεύγουν να συναντηθούν 
με τους αγωνιζόμενους 
κάθε κλάδου, όπως με 
εμάς τους συνταξιού-

χους, που ο Αδ. Γεωρ-
γιάδης αποφεύγει συστη-
ματικά να μας δεχτεί, 
καθώς και άλλοι υπουρ-
γοί με εργαζόμενους που 
αγωνίζονται.

Αυτό έχει δύο πλευρές, 
η μία είναι το γνωστό 
νόμος και τάξη, αποφασί-
ζομεν και διατάσσομεν, 
και η άλλη γιατί βρίσκο-
νται σε δύσκολη θέση να 
απαντήσουν στα προβλή-
ματα και τα ατράνταχτα 
επιχειρήματα των αγωνι-
ζόμενων.

Τα συνδικάτα κατήγ-
γειλαν την προκλητική 
στάση του υπουργού και 
της κυβέρνησης, και με 
παρέμβαση του βουλευτή 
του ΚΚΕ, Θ. Παφίλη, αντι-
προσωπεία των σωματεί-
ων κατέθεσε στο προε-
δρείο της Βουλής το 
ψήφισμα, για να κοινοποι-
ηθεί στα κόμματα.

Κινητοποιήσεις για την 
προστασία των ανέργων 
έγιναν την ίδια μέρα στη 
Μυτιλήνη, Ξάνθη, και 
άλλες πόλεις.

Κινητοποίηση για την 
ανεργία

Πρόταση νόμου με τον 
τίτλο «Άμεσα μέτρα για την 
προστασία των ανέργων» 
κατέθεσε στη Βουλή η Κοι-
νοβουλευτική Ομάδα του 
ΚΚΕ. Η πρόταση νόμου 
είναι συνέχεια της προη-
γούμενης που είχε κατα-
θέσει το Σεπτέμβρη του 
2012.
Στην εισηγητική έκθεση 
σημειώνεται:

«Το ΚΚΕ επανακατα-
θέτει πρόταση νόμου για 
τη λήψη άμεσων μέτρων 
ανακούφισης των ανέρ-
γων. Από το 1.363.137 
άνεργους επιδοτούνται 
μόλις οι 163.500.

Σήμερα δεν υπάρχει 
εργατική – λαϊκή οικο-
γένεια που να μην έχει του-
λάχιστον έναν άνεργο.

Τα τρίωρα, τα τετράωρα 
και γενικά οι ελαστικές 

σχέσεις εργασίας αυξάνο-
νται , η εκ περιτροπής 
εργασία κυριαρχεί, επίσης 
οι συμβάσεις μίας ημέρας, 
οι δίμηνες και τρίμηνες 
συμβάσεις σε πολλούς 
κλάδους κυριαρχούν».
Αναφέρουμε περιληπτικά 
τα άρθρα της Πρότασης 
Νόμου:

Άρθρο 1
Το επίδομα ανεργίας 

παρέχεται σε όλους τους 
ανέργους χωρίς όρους, 
προϋποθέσεις και περιορι-
σμούς. 
– Το ύψος του επιδόμα-

τος της ανεργίας καθο-
ρίζεται στο ύψος του 
80% του βασικού 
μισθού.

– Το διάστημα της ανερ-
γίας αναγνωρίζεται, 
χωρίς καμία επιβάρυν-
ση των ανέργων, σαν 

συντάξιμος χρόνος.
– Καθ’ όλη τη διάρκεια 

της ανεργίας οι άνερ-
γοι και τα προστα-
τευόμενα μέλη της 
οικογένειάς τους 
δικαιούνται πλήρους 
και δωρεάν ιατροφαρ-
μακευτικής περίθαλ-
ψης.

– Κατά το διάστημα της 
ανεργίας οι άνεργοι 
καταβάλλουν κατά 30% 
μειωμένα τα τιμολόγια 
της ύδρευσης, του ηλε-
κτρικού και των σταθε-
ρών τηλεφώνων.

– Κατά τη διάρκεια της 
ανεργίας απαγορεύε-
ται η διακοπή παροχής 
νερού, ηλεκτρικού, 
τηλεφώνου.

– Καθιερώνεται για τους 
ανέργους δωρεάν 
κάρτα απεριορίστων 

διαδρομών για τα μέσα 
μαζικής μεταφοράς.

– Παρέχεται στις οικο-
γένειες των ανέργων 
που έχουν ανήλικα παι-
διά δωρεάν πρόσβαση 
στους δημόσιους και 
δημοτικούς βρεφονη-
πιακούς και παιδικούς 
σταθμούς.

– Και πολλά άλλα που 
πραγματικά ανακουφί-
ζουν οικονομικά και 
προστατεύουν τους 
ανέργους από πλειστη-
ριασμούς και άλλα 
τέτοια μέτρα.

– Το άρθρο 12 προβλέπει 
ότι καταργείται κάθε 
διάταξη που έρχεται σε 
αντίθεση με τις δια-
τάξεις της παρούσας 
πρότασης.

Από το ΚΚΕ πρόταση νόμου για τους ανέργους
Μέτρα για την προστασία τους Και την πλήρη και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Από τη μεγάλη συγκέντρωση των συνταξιούχων της Αθήνας στις 20 Μάρτη για την υγεία 
μπροστά στο Υπουργείο Υγείας
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Με τη συμμετοχή 370 
συνδικαλιστών από 
Ομοσπονδίες, Εργατικά 
Κέντρα, Σωματεία, Επι-
τροπές Αγώνα και αγω-
νιστικά ψηφοδέλτια απ’ 
όλη τη χώρα, που 
κατέκλυσαν το Αμφιθέα-
τρο ΜΑΧ του Πολυτε-
χνείου στην Αθήνα, 
έγινε το Σάββατο 15 
Μάρτη η συνεδρίαση 
της Πανελλαδικής 
Συντονιστικής Επιτρο-
πής του ΠΑΜΕ.

Η συνεδρίαση συμπί-
πτει με τη συμπλήρωση 
15 χρόνων ζωής και 
δράσης του ΠΑΜΕ, που 

ιδρύθηκε στις 3 Απρίλη 
1999.

Βάση για την πλούσια 
συζήτηση που αναπτύ-
χθηκε, με δεκάδες 
παρεμβάσεις από τους 
συνδικαλιστές, απο-
τέλεσε το Κάλεσμα του 
ΠΑΜΕ προς την εργατι-
κή τάξη για την ανασύ-
νταξη του κινήματος.

Στη συνεδρίαση, ανα-
δείχτηκαν τα θετικά 
βήματα που κατέγρα-
ψαν στη λειτουργία και 
τη δράση τους οι συνδι-
καλιστικές οργανώσεις 
που συσπειρώνονται 
στο ΠΑΜΕ. Μεταφέρθη-

κε πείρα από τους 
αγώνες του προηγούμε-
νου διαστήματος, 
παρουσιάστηκαν θετικά 
και αρνητικά παραδείγ-
ματα από την παρέμβα-
ση στους κλάδους και 
στους τόπους δουλειάς, 
τη λειτουργία της Εκτε-
λεστικής Γραμματείας, 
των τοπικών και κλαδι-
κών Γραμματειών του 
ΠΑΜΕ.

Με επίγνωση της 
ευθύνης που κουβαλάει 
το ΠΑΜΕ, η συζήτηση 
επικεντρώθηκε στις 
αδυναμίες, στις καθυ-
στερήσεις και τις δυσκο-

λίες, που με απαιτητι-
κότητα και μεγαλύτερη 
επιμονή πρέπει να αντι-
μετωπιστούν, προκει-
μένου να δοθεί νέα 
δυναμική στην ανασύ-
νταξη του κινήματος, να 
δυναμώσει η συμμαχία 
της εργατικής τάξης με 
τα άλλα λαϊκά στρώμα-
τα.

Αναλύθηκαν, επίσης, 
τα μέτωπα πάλης, όπου 
το ΠΑΜΕ επικεντρώνει 
τη δράση του και αφο-
ρούν οξυμένα προβλή-
ματα των εργαζομένων 
σε ιδιωτικό και δημόσιο 
τομέα, συνολικά της 
εργατικής - λαϊκής οικο-
γένειας.

Την εισήγηση στη 
συνεδρίαση έκανε ο 
Γιώργος Πέρρος, μέλος 
της Εκτελεστικής Γραμ-
ματείας του ΠΑΜΕ. Χαι-
ρετισμό απηύθυνε: Ο 
Βαλεντίν Πάτσο, ανα-
πληρωτής γγ της 
Παγκόσμιας Συνδικαλι-
στικής Ομοσπονδίας 
(ΠΣΟ).

Δημοσιεύματα στο 
Τύπο κάνουν λόγο, που 
γίνονται στα τεχνικά κλι-
μάκια των δανειστών με 
τα αντίστοιχα των υπουρ-
γείων Εργασίας και Οικο-
νομικών, για νέα σχέδια 
πετσοκόμματος των 
συντάξεων.

Τα σχέδια είναι σχετικά 
με την αποδιδόμενη 
σύνταξη με τα περιουσια-
κά στοιχεία του συντα-
ξιούχου.

Λέγεται ότι τέτοιες 
ιδέες δεν είναι καινούρ-
γιες. Μάλιστα πρόσφατη 
μελέτη του ΟΟΣΑ 
συνέδεε το ύψος της 
σύνταξης με την κατοχή 
ιδιόκτητης κατοικίας και 
ότι αυτό εφαρμόζεται σε 
μια σειρά χώρες. Δηλαδή 
αλίμονό σου αν έχεις ένα 
σπιτάκι ή ένα χωραφάκι 
στο χωριό.

Μέχρι εκεί φτάνει η 
αγριότητά τους.

Και κάτι ακόμα για τις 

επικουρικές
Από το 2015 η επικου-

ρική σύνταξη δεν θα 
συνεχίσει να καταβάλλε-
ται σε δικαιούχους του 
συνταξιούχου μετά το 
θάνατό του. Και αν θα 
συνεχίσει να την παίρνει ο 
δικαιούχος θα εξαρτάται 
και από το ύψος της επι-
κουρικής σύνταξης.

Όλα αυτά είναι σχετικά 
με την επίθεση στην Κοι-
νωνική Ασφάλιση που 
εξαπέλυσαν τα τελευταία 
χρόνια και συνεχίζεται με 
αμείωτη ένταση.

Γι’ αυτό όλοι σε αγωνι-
στική ετοιμότητα για να 
αποτρέψουμε τα βάρβα-
ρα μέτρα τους και να 
πάρουμε πίσω ό,τι μας 
αφαίρεσαν.

Μας δίνεται και μια 
ευκαιρία στις εκλογές του 
Μάη να τους τιμωρήσου-
με και πολιτικά ψηφίζο-
ντας αγωνιστικά – ταξικά.

Νέα άσκημα μαντάτα για 
τις συντάξεις

Εκτός από τα μέχρι τώρα πετσοκόμματα
Σύνταξη που θα παίρνουν υπόψη τα περιουσια-

κά στοιχεία!

15 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΜΕ
Συνήλθε η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή

Παλεύουμε για την ανασύνταξη του κινήματος Σε ταξική κατεύθυνση ενάντια στις αντιλαϊκές πολιτικές

Από την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή του ΠΑΜΕ. Συνέπεσε με τα 15 χρόνια από την 
ίδρυσή του

Σε πρωινή εκπομπή 
του σταθμού ΣΚΑΪ βγήκε 
ο ανάπηρος Αγ. Αγγε-
λόπουλος με κομμένα τα 
δύο πόδια από εργατικό 
ατύχημα πριν από έξι 
χρόνια και ενώ του δώσα-
νε 80% αναπηρία, δεν τον 
μονιμοποίησαν και κάθε 
δύο χρόνια τον περνού-
σαν από επιτροπή μήπως 
και φυτρώνανε τα πόδια 
του!

Και αφού εξαντλήθη-
καν τα έξι χρόνια έπρεπε 
να περάσει και από το 
Κέντρο Πιστοποίησης 
Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) για να 
διαπιστώσουν αν φύτρω-
σαν τα πόδια. Και επειδή 
λόγω των γνωστών προ-
βλημάτων με ελλείψεις 
γιατρών και άλλα, ο 
συνάδελφος δεν μπόρεσε 
να περάσει από το ΚΕΠΑ, 
δεν πληρώθηκε το 
Φεβρουάριο.

Ανάλογο περιστατικό 
είχε συμβεί και το 2012, 
που ανάπηρο με ένα πόδι 
τον πέρασαν από επιτρο-
πή και του είχαν μειώσει 
τα ποσοστά αναπηρίας 
από 80% σε 67%!

Άλλο περιστατικό, 
γυναίκα 59 ετών, καρκινο-

παθής με μαστεκτομή και 
στα δύο στήθη, ενώ επί 
4,5 χρόνια της δίνανε 
ποσοστό αναπηρίας 67% 
και έπαιρνε έστω μειω-
μένη αναπηρική σύνταξη 
(γιατί πάνω από 80% ανα-
πηρία δίνουν πλήρη 
σύνταξη) πέρασε από το 
ΚΕΠΑ και της μείωσαν τα 
ποσοστά από 67% στα 
40%, που σημαίνει τέρμα 
στη σύνταξη και στη φαρ-
μακευτική περίθαλψη και 
τη στέλνουν να εργαστεί!

Είναι αδίστακτοι και 
απάνθρωποι, προκει-
μένου να μειώσουν και με 
αυτόν τον τρόπο τις 
δαπάνες των Ασφαλιστι-
κών Ταμείων, όταν την 
ίδια ώρα μειώνουν τις 
εργοδοτικές εισφορές 
3,9%.

Οι γνωματεύσεις (απο-
φάσεις) του ΚΕΠΑ, που 
είναι και κατευθυνόμενες 
από την κυβέρνηση, έρχο-
νται σε πλήρη αντίθεση 
με την επιστήμη.

ΑΙΣΧΟΣ σας κύριοι της 
κυβέρνησης, της Διοίκη-
σης του ΙΚΑ και του 
ΚΕΠΑ.

Κυβέρνηση – Ασφαλιστικά 
Ταμεία – απάνθρωποι και 

αδίστακτοι
Εργάτης με κομμένα τα δύο πόδια πέρναγε 

κάθε δύο χρόνια από επιτροπή!!
Καρκινοπαθή της μείωσαν τα ποσοστά αναπη-

ρίας από 67% σε 40%!
Η Πανελλαδική απεργία στις 9 Απρίλη

Αγωνιστική απάντηση σε κεφάλαιο – κυβέρνηση – Ε.Ε.
Στην Αθήνα η πιο μεγάλη συγκέντρωση των τελευταίων χρόνων

Ανάλογες συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ έγιναν σε 62 πόλεις

Τη στιγμή που η κυβέρ-
νηση πανηγύριζε για την 
έξοδο στις αγορές, 
χιλιάδες απεργοί εργα-
ζόμενοι, άνεργοι, νεολαία 
και γυναίκες, αντιμετωπί-
ζοντας τις δυσκολίες, τις 
απειλές της εργοδοσίας, 
έδωσαν τη μάχη της 
πανελλαδικής απεργίας.

– Η μαχητικότητα 
της απεργιακής κινητο-
ποίησης και οι δυναμικές 
συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ 
σε όλες τις πόλεις έστειλε 
ξεκάθαρο μήνυμα στην 
κυβέρνηση και τα αφεντι-
κά.

– Η απεργιακή 
συγκέντρωση της Αθήνας 
του ΠΑΜΕ ήταν από τις 
πιο μαζικές των τελευταί-
ων χρόνων. Δεκάδες 
χιλιάδες εργάτες, συντα-
ξιούχοι, αυτοαπασχολού-
μενοι έδωσαν το αγωνι-
στικό παρών.

Για την επιτυχία της 
απεργίας οι δυνάμεις του 
ΠΑΜΕ μέρες βρίσκονταν 
έξω από τους τόπους 
δουλειάς, γιατί η πλειοψη-
φία της ΓΣΕΕ και οι 
δυνάμεις που τη στηρί-

ζουν, όχι μόνο δεν κίνη-
σαν το δαχτυλάκι τους για 
την επιτυχία της απεργί-
ας, αλλά αρκετές οργα-
νώσεις του εργοδοτικού 
συνδικαλισμού πήραν 
απόφαση για στάση εργα-
σίας ολίγων ωρών.

Η μεγάλη συγκέντρω-
ση που έγινε στην Ομόνοια 
από την Πανεπιστημίου 
πέρασε από το Σύνταγμα 
μπροστά από τη Βουλή 
και διαλύθηκε στου 

Μακρυγιάννη.
Η συγκέντρωση της 

ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ όπως 
πάντα ήταν πολύ ισχνή με 
μερικές εκατοντάδες.

Οι ομιλητές αναφέρθη-
καν στη δραματική 
κατάσταση της εργατικής 
τάξης, τις αιτίες και τις 
πολιτικές που την προκα-
λούν. Τα κόμματα που 
ζητούν την ψήφο του 
λαού και το ρόλο που παί-
ζουν, υπηρετώντας τα 

συμφέροντα του κεφαλαί-
ου.

– Ειδική αναφορά 
έγινε για τη φασιστική-να-
ζιστική Χρυσή Αυγή που 
εκτός των άλλων είναι και 
πράκτορας της εργοδοσί-
ας για φτηνή εργατική 
δύναμη.

– Τέλος, έγινε 
κάλεσμα για την Πρωτο-
μαγιά, που πρέπει να είναι 
ο επόμενος ταξικός εορ-
τασμός.

Από την 24ωρη Πανελλαδική απεργία στις 9 Απρίλη του ΠΑΜΕ στην Αθήνα
Η συγκέντρωση ήταν από τις μεγαλύτερες των τελευταίων χρόνων
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Η φετινή Πρωτομαγιά έχει και κάτι το 
ιδιαίτερο. Το Μάη έχουμε τοπικές εκλο-
γές και Ευρωεκλογές.

Με την ψήφο μας πρέπει να τιμήσουμε 
τα θύματα του ταξικού μας αγώνα, τους 
200 αγωνιστές κομμουνιστές της Καισα-
ριανής, που θυσιάστηκαν για την απελευ-
θέρωση της πατρίδας από τους γερμανο-
φασίστες κατακτητές, και για να γίνει ο 
λαός αφέντης στον τόπο του.

Ψηφίζουμε αγωνιστικά – ταξικά

Μαρούσι
Το νέο Δ.Σ. του Σωματείου Συντ/χων ΙΚΑ Αμαρουσί-

ου και γύρω Δήμων από τις αρχαιρεσίες που έγιναν 
22-26/2/2014 είναι το παρακάτω:

Πρόεδρος: Καραδήμας Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Βήχος Νικηφόρος

Γεν. Γραμματέας: Λαμπρόπουλος Ιωάννης
Αν. Γεν. Γραμματέας: Αθανασίου Κων/νος

Ταμίας: Αναστασόπουλος Βασίλειος
Έφορος: Καλλίδης Ιωάννης

Μέλος: Κουταράτος Κων/νος

Αγ. Δημήτριος
Το νέο Δ.Σ. του Σωματείου Συντ/χων ΙΚΑ Αγ. Δημη-

τρίου – Αλίμου και γύρω Δήμων από τις αρχαιρεσίες 
που έγιναν 5-9/3/2014 είναι το παρακάτω:

Πρόεδρος: Τζώτζος Δημήτριος
Αντιπρόεδρος: Γιαννέζος Τάσος

Γεν. Γραμματέας: Κελεπούρα Βάσω
Ταμίας: Κίκηρας Χρήστος

Μέλος: Σουρουλής Μιχάλης
Μέλος: Αμπατζής Φώτης
Μέλος: Γούσιος Πέτρος
Μέλος: Μυλωνά Ευανθία

Μέλος: Σμαραϊδός Σταύρος
Η Δήμος Ν. Ιωνίας 

επέβαλε 20 ευρώ χαράτσι 
το χρόνο για τα μέλη των 
ΚΑΠΗ που κάνουν γυμνα-
στική!

Η επιτροπή του ΚΑΠΗ 
αντέδρασε και έκανε 
διάβημα στο Δήμο και 
ζήτησε να πάρει πίσω το 
χαράτσι των 20 ευρώ.

Το Σωματείο μας μετά 
από παρέμβαση στο Δήμο 
αποφάσισε να πάρει πίσω 
το χαράτσι για όσους 
κάνουν γυμναστική και να 
το επιστρέψει σε όσους 
το πλήρωσαν.

Συνάδελφοι, το σωμα-
τείο συνταξιούχων είναι 
στήριγμα για όλα τα προ-
βλήματα των συνταξιού-
χων. Αρνούμαστε να πλη-

ρώνουμε ξανά και ξανά 
για παροχές που τις έχου-
με πληρώσει με τόσα 
χρόνια δουλειάς και 
εισφορών στα ταμεία. 
Πληρώνουμε χρονιάτικη 
εισφορά για τα ΚΑΠΗ 
όσοι είμαστε μέλη. Πλη-
ρώνουμε δημοτικά τέλη, 
πληρώνουμε φόρους και 
χαράτσια, συντηρούμε τα 
άνεργα παιδιά μας και 
εγγόνια μας. ΔΕΝ ΑΝΤΕ-
ΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ.

Είναι και αυτό ένα από 
τα πολλά μέτρα σε βάρος 
μας και πρέπει να αποτε-
λέσει κριτήριο για τις 
ερχόμενες τοπικές εκλο-
γές και τις ευρωεκλογές.

Η Διοίκηση

Ν. Ιωνία
Ανακοίνωση – Καταγγελία

Στις 9 Μάρτη πραγμα-
τοποιήθηκε η Γ.Σ. του 
Σωματείου μας και έγινε 
και η κοπή της πίττας.

Η παρουσία των μελών 
ήταν ικανοποιητική.

Από τις ερωτήσεις των 
μελών τόσο προς τον 
πρόεδρο του σωματείου, 
Π. Πρωτούλη, όσο και 
στον εκπρόσωπο της 
Ομοσπονδίας, έδειξαν 
την ανησυχία τους για τις 
συντάξεις, κύριες και επι-
κουρικές, για τα ασφαλι-
στικά ταμεία, τον ΕΟΠΥΥ.

Επίσης, από τις ομιλί-
ες, φάνηκε η διάθεση των 
συναδέλφων για συνέχιση 
και ένταση του αγώνα 
μας ενάντια στις πολιτι-
κές που εξαθλιώνουν το 
λαό.

Τέλος, πάρθηκε το 
παρακάτω Ψήφισμα.

ΦΥΛΗ – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

ΖΕΦΥΡΙ – ΚΑΜΑΤΕΡΟ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

1. Κάτω τα χέρια 
από τα ταμεία – να ανα-
πληρωθούν όλα τα κλεμ-
μένα από τα ταμεία μας, 
να επανέλθουν οι 
συντάξεις και τα δώρα 
στο ύψος των αναγκών 
μας.

ΔΩΡΕΑΝ ΦΑΡΜΑΚΑ, 
Δημόσια και δωρεάν 
υγεία για όλους.

2. Καμία συμμετοχή 
της χώρας μας στα παι-
χνίδια του ιμπεριαλισμού 
και των πολυεθνικών.

Κανένας φαντάρος 
έξω από τα σύνορά μας, 
να γυρίσουν όλοι πίσω. 
Να μειωθούν οι στρατιω-
τικές δαπάνες και να 
περιορισθούν μόνο για τις 
ανάγκες της χώρας μας.

Το ψήφισμα να δοθεί 
σε κάθε αρμόδιο.

Λιόσια – Φυλής – Ζεφύρι – 
Καματερό
Γενική Συνέλευση

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, 
Γιάννης Παναγόπουλος, 
στη συνεδρίαση της ολο-
μέλειας της διοίκησης, 
που πραγματοποιήθηκε 
στις 26.2.2014, μετά από 
καταγγελία του προέδρου 
της Ομοσπονδίας του 
ΙΚΑ, για τις διευκολύνσεις 
και τη στήριξη της ΓΣΕΕ 
προς το διασπαστικό 
μόρφωμα της ΑΓΣΕΕ, 
απάντησε: «Ότι αυτή η 
στήριξη αποτελεί πολιτική 
απόφαση της πλειοψηφί-
ας της ΓΣΕΕ».

Επομένως, δεν πρέπει 
να υπάρχουν αυταπάτες 
σε κανέναν, ότι αυτό το 
διασπαστικό μόρφωμα 
αποτελεί επιλογή του 
κυβερνητικού – εργοδοτι-
κού συνδικαλισμού, για 
να χτυπήσει το αγωνιστι-
κό κίνημα των συνταξιού-
χων που συσπειρώνονται 
στη 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. Γι’ αυτό το 
έστησαν και το στηρίζουν 
με όλες τους τις δυνάμεις.

Δεν πρόκειται να τους 
περάσει, όση στήριξη κι 
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 τα συνταξιου-
χικά προβλήματα κόντρα 
στις αντεργατικές πολιτι-
κές και τους φορείς τους 
που αυτοί χειροκροτούν.

Ομοσπονδία Συνταξιούχων 
ΙΚΑ

Η ΓΣΕΕ στηρίζει την ΑΓΣΕΕ
Οι μάσκες έπεσαν

Το Σωματείο Συνταξιού-
χων ΙΚΑ Ρόδου στην προ-
σπάθειά του να ενημε-
ρώνει και να πληροφορεί 
υπεύθυνα τα μέλη του 
γύρω από τα προβλήματα 
που τα απασχολούν, διορ-
γάνωσε στις 11 Μαρτίου 
διάλεξη στην οποία μίλησε 
ο γιατρός κ. Χρήστος 
Ζαχαριάδης, Ουρολόγο-
ς-Ανδρολόγος. Το θέμα 
ήταν: «Νυκτουρία, συχνου-
ρία, υπερτροφία προ-
στάτη, χρόνια προστατίτι-
δα».

Η διάλεξη δόθηκε με 
επιτυχία στην αίθουσα 
συνεδρίων του Εργατικού 
Κέντρου Ρόδου και την 
παρακολούθησαν περισ-
σότεροι από εξήντα συντα-

ξιούχοι μέλη και μη του 
Σωματείου μας.

Το Σωματείο θα προ-
γραμματίσει και άλλες 
ενημερωτικές διαλέξεις 
που θα αφορούν την υγεία, 
αλλά και άλλα θέματα που 
ενδιαφέρουν τα μέλη του 
και γενικότερα τους εργα-
ζόμενους του νησιού.

Η Πρόεδρος

Γεωργία Φαρμακίδη
Υ.Γ. Πολύ σωστή η ενέρ-

γεια αυτή. Το Σωματείο 
πρέπει να δραστηριο-
ποιείται σε όλους τους 
τομείς ζωής και προ-
βλημάτων των συντα-
ξιούχων και όχι μόνο.

Ρόδος

Καταδικάζουμε με τον 
πιο απερίφραστο τρόπο 
το μόρφωμα και τη για-
λαντζί οργάνωση που 
παρουσιάστηκε και στο 
Ηράκλειο με το όνομα 
«Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιού-
χων» από δυνάμεις του 
ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ που 
προσπαθούν να δια-
σπάσουν το συνταξιουχι-
κό κίνημα και να μπερ-
δέψουν τους συνταξιού-
χους, την ίδια στιγμή που 
υπάρχει σωματείο. Ενο-
χλεί βέβαια η δράση του 
σωματείου μας που πρω-
τοστατεί σε κάθε αγώνα 
και δεν βολεύει αυτούς 
που θέλουν να βάλουν 
στο χέρι το συνδικαλιστι-
κό κίνημα για να το αφο-
πλίσουν.

Υπόλογη είναι και η 

πλειοψηφία του Εργατι-
κού Κέντρου Ηρακλείου 
που δίνει στέγη σε αυτό 
το μόρφωμα. Είναι απα-
ράδεκτη και καταδικα-
στέα.

Καλούμε τους συντα-
ξιούχους του ΙΚΑ να μην 
μπερδευτούν, να συσπει-
ρωθούν ακόμα περισ-
σότερο στο σωματείο 
μας, να συνεχίσουμε τους 
αγώνες που δίνουμε για 
όλα τα ζητήματα που μας 
απασχολούν.

Καλούμε όλα τα συντα-
ξιουχικά σωματεία του 
Νομού (Δημοσίου, ΔΕΚΟ, 
ΟΑΕΕ κ.λπ.) να καταδι-
κάσουν αυτό το μόρφω-
μα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ηράκλειο
31/3/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΕΒΕΖΑ
Το νέο Δ.Σ. του Σωματείου Συντ/χων ΙΚΑ Πρέβεζας 

από τις αρχαιρεσίες που έγιναν 5/7/8-12-2013 είναι το 
παρακάτω:

Πρόεδρος: Σοπικιώτης Χαράλαμπος
Αντιπρόεδρος: Κυριαζής Κων/νος

Γεν. Γραμματέας: Αδάμος Χρήστος
Ταμίας: Κώτσης Γεώργιος
Μέλος: Γάκης Σωτήριος
Μέλος: Μάρκος Λάζαρος

Μέλος: Τσούτσης Νικόλαος

«Τέρμα πια στις αυταπάτες, ή με το 
κεφάλαιο ή με τους εργάτες»

Γι’ αυτό στις εκλογές του Μάη ψηφί-
ζουμε το κόμμα που μια ζωή είναι 
με τους εργάτες και ενάντια στο 

κεφάλαιο

Από τη συγκέντρωση και πορεία του ΠΑΜΕ στη 
Θεσσαλονίκη ενάντια στο πολυνομοσχέδιο που κάνει τη 

ζωή των εργατών και του λαού ακόμα χειρότερη

Η καταδίκη των απεργών χαλυβουργών, που με 
τις 270 μέρες απεργίας έγραψαν ιστορία στο 
Εργατικό Κίνημα και είχε την παγκόσμια συμπα-
ράσταση, είναι η ρεβάνς των βιομηχάνων και του 
συστήματός τους, με την «αδέκαστη» αστική 
δικαιοσύνη.
Η απόφαση με χαλκευμένες κατηγορίες σκοπό 
έχει να τρομοκρατήσει όποιον αγωνίζεται και 
στόχο το δικαίωμα της απεργίας. Εντάσσεται στο 
δόγμα «Νόμος και Τάξη» του καπιταλιστικού 
συστήματος, που σημαίνει ψήφο κάθε 4 χρόνια 
και μετά σκασμός και στο γύψο για ό,τι αποφασί-
ζουμε και κάνουμε σε βάρος σας.
Αυτό είναι κοινοβουλευτικός αυταρχισμός.
Γι’ αυτό στις εκλογές του Μάη η Εργατική Τάξη 
και όλοι οι αδικημένοι πρέπει να τους δώσουμε 
την απάντηση ψηφίζοντας αγωνιστικά – ταξικά.



Συμμετέχουμε στη 
συγκέντρωση την Πέμπτη 
20/3 στις 10:30π.μ. στην 
πλατεία Εθνικής Αντίστα-
σης και στην πορεία στο 
υπουργείο Υγείας με όλες 
τις Συνταξιουχικές Οργα-
νώσεις.

Απαιτούμε κατάργηση 
κάθε επιχειρηματικής 
δράσης στην υγεία, δωρε-
άν – καθολικό δημόσιο 
σύστημα υγείας και 
ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη.

Ο ΕΟΠΥΥ έχει μετα-
τραπεί σε επιχείρηση ολι-
κής περικοπής υπηρεσιών 
Υγείας. Διαλύεται με το 
κλείσιμο 330 ιατρείων του 
πανελλαδικά. Κλείνουν 
νοσοκομεία. Η κρατική 
επιχορήγηση για την 
Υγεία μειώνεται.

Η διαθεσιμότητα των 
7.600 εργαζομένων μας 
αφήνει χωρίς γιατρούς 
και υγειονομικούς. Αντι-
μετωπίζουμε πρόσθετα 
χαράτσια στην Υγεία και 
τα φάρμακα.

Απαιτούμε και αγωνι-
ζόμαστε για δημόσια 
υγεία για όλους χωρίς την 
παρέμβαση των διάφο-
ρων επιχειρηματικών ομί-
λων που επιδιώκουν την 
πλήρη ιδιωτικοποίηση του 
δημόσιου αγαθού της 
υγείας.

Για το Δ.Σ. της

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Ο Γενικός Γραμματέας

Αθανάσιος Πούλιας

Ο Αντιπρόεδρος

Σάββας Θεοδωρής

Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων 
Πυροσβεστικού Σώματος

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Η κατάσταση στο χώρο 
της υγείας έχει γίνει τρα-
γική και επικίνδυνη για 
τους ασφαλισμένους και 
ιδιαίτερα για τους συντα-
ξιούχους, σαν αποτέλε-
σμα των αντιλαϊκών ανα-
διαρθρώσεων και στο 
χώρο της υγείας – περί-
θαλψης. Ένα από τα 
σημαντικά προβλήματα 
είναι η δυσλειτουργία των 
υπηρεσιών και επιτροπών 
του ΙΚΑ.
Και αναφέρουμε ένα 

συγκεκριμένο περιστα-
τικό.

Μια συνταξιούχος 
πάσχει από σοβαρή 
ασθένεια και υπάρχει 
άμεσος κίνδυνος να 
τυφλωθεί και η θεραπεία 
της είναι υψηλού κόστους.

Στις 18/3/2014 υπέβα-
λε αίτηση στην επιτροπή 
του ΕΟΠΥΥ για τη χορή-
γηση του φαρμάκου και 
την είπαν ότι σε 10 ημέρες 
θα πάρει απάντηση, αν 
και πέρασαν 10 ημέρες 
δεν πήρε απάντηση, χρή-
ματα δεν έχει να αγο-
ράσει το πανάκριβο φάρ-
μακο και κινδυνεύει να 
τυφλωθεί.

Εμείς να προσθέσουμε 
ότι τέτοιες περιπτώσεις 
είναι χιλιάδες.

Ο Σύλλογος καταγγέλ-
λει αυτή την απαράδεκτη 
κατάσταση και απαιτεί να 
πάρετε άμεσα μέτρα για 
να σταματήσει αυτή η 
απαράδεκτη κατάσταση.

Η Διοίκηση

Πανελλήνιος Σύλλογος 
Συνταξιούχων πρώην ΔΕΚΟ 

και Τραπεζών
Αναφορά – Καταγγελία στον υπουργό Υγείας

Πένθη
Σταμάτης 

Μαθιουδάκης

Στις 3 Μάρτη «έφυγε» 
από τη ζωή ο συνάδελ-
φος Σταμάτης Μαθιου-
δάκης, ένας λαϊκός αγω-
νιστής. Συμμετείχε σε 
όλους τους αγώνες του 
ταξικού και συνδικαλιστι-
κού κινήματος. Για τη 
δράση του πιάστηκε και 
εξορίστηκε, και δεν 
υπέκυψε ποτέ, πάντα 
όρθιος και μπροστάρης. 
Για αρκετά χρόνια διε-
τέλεσε πρόεδρος της 
Ένωσης Συνταξιούχων 
Νομού Ηρακλείου.

Η Ομοσπονδία Συντα-
ξιούχων ΙΚΑ εκφράζει 
θερμά συλλυπητήρια 
στην οικογένειά του.

«Πρωτογενές 
πλεόνασμα»
Βουτηγμένο στο αίμα 

του λαού
Γιούνισεφ – 700.000 

παιδιά έχουν πρόβλημα 
σίτισης

Ο Αντ. Σαμαράς και ο 
ευ. Βενιζέλος όπου πάνε 
και όπου σταθούν προβάλ-
λουν το «πρωτογενές πλε-
όνασμα», ότι η χώρα μας 
αντιμετώπισε με επιτυχία 
τα δύσκολα οικονομικά 
προβλήματα, ότι μπαίνου-
με στις αγορές, ότι έρχεται 
η ανάπτυξη και ότι θα 
έχουμε και επενδύσεις για 
τη σωτηρία της πατρίδας!

Για αυτή την πολιτική 
που οδηγεί το λαό στην 
πείνα, την εξαθλίωση, τις 
αυτοκτονίες και πολλά 
άλλα παίρνει συγχαρητή-
ρια και από τα τσακάλια 
της Τρόικας.

Μαζί με τα παραπάνω 
και για το αιματοβαμμένο 
«πρωτογενές πλεόνασμα» 
μια σκληρή απάντηση δίνει 
και η Γιούνισεφ, που είναι 
δικός τους μηχανισμός.

Σύμφωνα με μελέτη, 
στη χώρας μας 700.000 
παιδιά υποσιτίζονται και 
έχουν πρόβλημα διατρο-
φής.

Νά πού οδηγούν το λαό, 
στην εξόντωση.

Αυτοί, όταν μιλούν για 
πατρίδα, εννοούν το 
κεφάλαιο, τις τράπεζες, 
τους βιομηχάνους, τους 
εφοπλιστές.

Για ποια πατρίδα, όταν 
πεθαίνουν τους ανθρώ-
πους και ξεπουλάνε γη – 
αέρα και θάλασσα.

Η μείωση της κρατικής 
χρηματοδότησης κατά 
30% του ΕΟΠΥΥ το 2014 
σε σχέση με το 2013 θα 
έχει ως συνέπεια νέες 
περικοπές στις παροχές 
υγείας και μεγάλη επι-
βάρυνση στους ασφαλι-
σμένους.

Ο ΕΟΠΥΥ άρχισε 
συζητήσεις με τους 
ιδιώτες, που όπως 
δηλώνουν, ο μειωμένος 
προϋπολογισμός του 
ΕΟΠΥΥ θα έχει ως 
συνέπεια να είναι σε θέση 
να πληρώνει νοσήλια 
ΜΟΝΟ για τους 6 μήνες 
το 2014, ή το 50% του 
χρόνου νοσηλείας.

Η δαπάνη για νοσήλια 
το 2013 βάσει υποβολών 
αιτήσεων ήταν 465 εκατ. 
ευρώ και για το 2014 έχει 
προϋπολογιστεί στα 253 
εκατ., δηλαδή μείωση 
κατά 50%, που σημαίνει 
ότι οι ασθενείς και οι 
οικογένειές τους θα επι-
βαρύνονται το υπόλοιπο 
ποσό των νοσηλίων.

Αυτό θα έχει ως 
συνέπεια να υποχρεώνο-
νται οι οικογένειες των 
ασθενών ή να τους αφή-
νουν στην κλινική και να 

χρυσοπληρώνουν τους 
ιδιώτες, ή να τους παίρ-
νουν στο σπίτι, που επί-
σης σημαίνει μεγάλη 
οικονομική επιβάρυνση, 
για φάρμακα, γιατρούς 
και ιδιαίτερη φροντίδα.

Νά ένα περιστατικό
Συγγενής χρονίως 

πάσχοντα, που έχει 
Αλτσχάιμερ και είναι 
κατάκοιτη, νοσηλεύεται 
σε ιδιωτική κλινική, μέχρι 
το 2012 πριν τον ΕΟΠΥΥ 
δεν πλήρωνε τίποτα, μετά 
τη δημιουργία του 
ΕΟΠΥΥ πλήρωνε 200 
ευρώ το μήνα, τώρα του 
ζητούν 500 ευρώ, χώρια 
τα φάρμακα και ό,τι άλλο 
χρειάζεται η ασθενής.

Στο εξής κάθε παροχή 
υγείας θα την πληρώνου-
με πολύ ακριβά. Τέρμα 
και αυτή η υποβαθμι-
σμένη περίθαλψη που 
ξέραμε πριν από τον 
ΕΟΠΥΥ.

− Γι’ αυτό το 
πρόβλημα της ιατροφαρ-
μακευτικής περίθαλψης 
πρέπει να μπαίνει στην 
πρώτη γραμμή των αιτη-
μάτων μας και του αγώνα 
μας.

Ο ΕΟΠΥΥ για το 2014 θα 
καλύπτει μόνο το μισό 

χρόνο
Στους χρονίους πάσχοντες σε ιδιωτικές κλινικές

Μεγάλη οικονομική επιβάρυνση στις οικο-
γένειες

Η «Χ.Α.» αυτό το φασι-
στικό – ναζιστικό μόρφω-
μα με τη δημιουργία 
«σωματείου» στη Ναυπη-
γοεπισκευαστική Ζώνη 
έρχεται να γίνει πλασιέ 
φτηνής εργατικής δύνα-
μης στους εφοπλιστές 
και τους άλλους εργο-
δότες της Ζώνης.

Αυτό το είχαν δηλώσει 
και παλιότερα, ότι τα 
μεροκάματα της Ζώνης 
είναι υψηλά, γι’ αυτό οι 
εφοπλιστές ναυπηγούν ή 
επισκευάζουν τα καράβια 
τους σε ξένες χώρες, γι’ 
αυτό υπάρχει μεγάλη 
ανεργία στο Πέραμα και 
στη Ζώνη.

Ακόμα, σαν καλά παι-
διά των εφοπλιστών πριν 
από λίγους μήνες η Χ.Α. 

στη Βουλή τάχθηκε υπέρ 
των εφοπλιστών για 
ακόμα μικρότερη φορο-
λόγηση, για το καμποτάζ 
και άλλα προνόμια. Στο 
σωματείο ηγούνται 
άνθρωποι της εργοδοσί-
ας και μόνιμοι απεργο-
σπάστες. Ακόμα είναι και 
μέλη της ομάδας που 
επιτέθηκαν τον περα-
σμένο Σεπτέμβρη στα 
στελέχη του ΠΑΜΕ. Είναι 
αυτοί που δήλωσαν ότι 
«τα μεροκάματα που 
παίρναμε πριν 3-4 χρόνια 
ήταν πάρα πολύ υψηλά, 
θα πρέπει να τα χαμη-
λώσουμε, να σταματή-
σουμε τις απεργίες και 
να εγγυηθούμε στους 
εφοπλιστές να φέρουν 
τα βαπόρια τους εδώ».

Το άρθρο 5 του σωμα-
τείου κινείται στη φασι-
στική τακτική «μέλη μπο-
ρούν να γραφούν μόνο 
Έλληνες» και «σκοπός 
του σωματείου είναι η 
προσπάθεια απορρόφη-
σης Ελλήνων εργατών 
μετάλλου σε αντίστοιχες 
επιχειρήσεις».

Να απομονωθούν
Το Συνδικάτο Μετάλ-

λου και Ναυπηγοεπι-
σκευαστικής Βιομηχανί-
ας σε ανακοίνωσή του 
αναφέρει: «Καλούμε 
τους εργαζόμενους του 
κλάδου να απομονώσουν 
το εργοδοτικό – διασπα-
στικό και με τις ευλογίες 

της Χ.Α. σωματείο και να 
συσπειρωθούν στο Συν-
δικάτο, υπερασπιστή των 
εργασιακών και όλων 
των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων της Ζώνης 
και γενικά της Αττικής».

Η «Χρυσή Αυγή» και επίσημα
δουλέμπορος

Έστησε «σωματείο» στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη
Για φτηνή εργατική δύναμη και διάσπαση του Συνδικάτου
Από ανθρώπους της εργοδοσίας και μόνιμους απεργοσπάστες

Σύμφωνα με δημοσιεύ-
ματα, αμέσως μετά το 
βίντεο συζήτησης Μπαλ-
τάκου – Κασιδιάρη, οι 
αποκαλύψεις που έγιναν 
τάραξαν το πολιτικό 
σύστημα και βγήκαν 
πολλά στη φόρα. Βγήκαν 
οι χρυσαυγίτες και δήλω-
σαν ότι, εκτός από τις 
συζητήσεις με Ν.Δ. και 
ΣΥΡΙΖΑ, έχουν κάνει 
συζητήσεις και με άλλα 
κόμματα!! Πριν προ-
λάβουμε να σκεφτούμε 
εάν αυτά ισχύουν ή εάν 
είναι βρωμιές των χρυ-
σαυγιτών, ο Στ. Παναγού-
λης, βουλευτής του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, δεν διέψευσε ότι 
συνομίλησε με τους χρυ-
σαυγίτες. Και γίνονται 
αυτά όταν τα αστικά κόμ-
ματα τάχα μου καταγγέλ-
λουν τη «Χ.Α.» ως φασι-
στικό και άρουν τη βου-

λευτική ασυλία των βου-
λευτών της «Χ.Α.»

Το κάθε κόμμα, εκτός 
του ΚΚΕ, θέλει να αξιο-
ποιήσει και να επωφελη-
θεί από την παρουσία και 
τη δράση της «Χ.Α.». Και 
αυτό γιατί επιβεβαιώνεται 
για άλλη μια φορά ότι το 
φασιστικό – ναζιστικό 
μόρφωμα η «Χ.Α.» είναι 
δημιούργημα του συστή-
ματος, ενισχύθηκε και 
στηρίχτηκε από τους 
δικούς του μηχανισμούς, 
όχι μόνο η «Χ.Α.» αλλά και 
ο Μεταξάς, ο Χίτλερ, ο 
Μουσολίνι και οι απαντα-
χού φασιστικές δικτατορί-
ες.

Γι’ αυτό ο λαός πρέπει 
να απομονώσει τη «Χ.Α.» 
και να τιμωρήσει όσους 
κρυφοκουβεντιάζουν μαζί 
της.

Η υπόθεση Μπαλτάκου 
κάνει αποκαλύψεις

Ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κουβέντα με τη 
«Χρυσή Αυγή»

Αλλά και με άλλα αστικά κόμματα. Με ποια;

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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Στις 26 Μάρτη υπο-
γράφηκε η Εθνική Γενική 
Συλλογική Σύμβαση Εργα-
σίας από τους βιομήχα-
νους, έμπορους και άλλους 
εργοδότες με τη ΓΣΕΕ. Η 
νέα Σύμβαση ισχύει από 
την 1/1/2014 με δυνατότη-
τα παράτασης για έναν 
ακόμη χρόνο.

Με τη νέα Σύμβαση ο 
κατώτερος μισθός παρα-
μένει στα 586 ευρώ μεικτά 
και 511 μεικτά για τους 
νέους κάτω των 25 ετών. 
Παγωμένες παραμένουν οι 
τριετίες μέχρι η ανεργία να 
πέσει κάτω από 10%, όπως 
ορίζει ο σχετικός νόμος.

Όσο για τα δώρα και το 
επίδομα διακοπών, είναι σε 
εκκρεμότητα, αφού δεν 
περιέχονται στην υπογρα-
φή της Σύμβασης, που 
σημαίνει ότι είναι στην 
καλή διάθεση του εργο-
δότη.

Ακόμα, η Σύμβαση είναι 
συμβατή με την αντεργατι-
κή νομοθεσία της κυβέρνη-
σης, που προβλέπει ότι 
μέχρι το 2017 οι μισθοί θα 
παραμείνουν στα σημερινά 
επίπεδα, ενώ στη συνέχεια 
θα είναι στην ευχέρεια του 
κάθε εργοδότη που θα 
καθορίζει το ύψος τους με 
κριτήριο την ανταγωνιστι-
κότητα της οικονομίας 
(ειπώθηκε και δεν διαψεύ-
στηκε ότι μετά το 2017 οι 
μισθοί στην Ελλάδα θα 
είναι στο ύψος της Βουλ-
γαρίας – Ρουμανίας 150-
200 ευρώ).
– Η υπογραφή της 

Σύμβασης χαιρετίστηκε 
από τον υπουργό 
Εργασίας, Γ. Βρούτση, 
που δήλωσε μεταξύ των 
άλλων:
«Χαιρετίζουμε τη συμ-

φωνία των κοινωνικών εταί-
ρων, η συναίνεση και η 

συνεργασία των δυνάμεων 
της εργασίας και της 
παραγωγής είναι περισ-
σότερο απαραίτητες από 
ποτέ».

Ο δε πρόεδρος της 
ΓΣΕΕ, Γ. Παναγόπουλος, 
για να δικαιολογήσει τη 
στάση του είπε: «τις θέσεις 
εργασίας δεν τις γεννούν 
τα προγράμματα αλλά οι 
επενδύσεις και η επιχειρη-
ματικότητα». Δηλαδή 
τσάμπα εργασία για την 
ανταγωνιστικότητα και για 
να γίνουν επενδύσεις που 
θα φέρουν νέες θέσεις 
εργασίας!

Ο γ.γ της ΓΣΕΕ, Ν. Κιου-
τσούκης, χαρακτήρισε την 
υπογραφή της «κίνηση 
ρεαλισμού»
Όλο χαρά οι εργοδότες

Ο πρόεδρος των βιομη-
χάνων Δ. Δασκαλόπουλος 
δήλωσε: «Πετύχαμε και 
υπογράψαμε μια συμφω-
νία που διατηρεί ζωντανό 
το θεσμό των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Μπο-
ρούμε τώρα να πάμε να 
δουλέψουμε για να έρθουν 
καλύτερες μέρες και για 
τις επιχειρήσεις και για 
τους εργαζόμενους».

Όταν ο πρόεδρος των 
βιομηχάνων μιλάει για 
καλύτερες μέρες ξέρει 
πολύ καλά τι εννοεί και για 
ποιον μιλάει.

Ακόμα πιο καθαρός 
ήταν ο Β. Κορκίδης, πρόε-
δρος των εμπόρων, ο οποί-
ος είπε: «Η 

υπογραφή της Σ.Σ. απο-
τελεί μήνυμα εργασιακής 
ειρήνης και ότι αρχίζουν να 
μας ενώνουν πολύ περισ-
σότερα από αυτά που μας 
χωρίζουν».

Οι μεγάλοι έπαινοι από 
τους βιομήχανους, έμπο-
ρους στην πλειοψηφία της 
ΓΣΕΕ αποδείχτηκε για 

άλλη μια φορά τίνος τα 
συμφέροντα υπηρετεί.

Ανακοίνωση του ΠΑΜΕ
Αφού καταγγέλλει τη 

συμφωνία αναφέρει:
«Συμφώνησαν στα πλαί-

σια σχεδιασμού 2014-2020 
για την οικονομική και κοι-
νωνική ανασυγκρότηση 
της Ελλάδας στη βάση των 
παρακάτω θεμάτων: Απα-
σχόληση, εκπαίδευση, 
κατάρτιση, Κοινωνική προ-
στασία, Ανταγωνιστικότη-
τα – Επιχειρηματικότητα – 
Καινοτομία.

Όλοι μαζί συμφώνησαν 
ότι ο κοινωνικός διάλογος 
που δίνει τέτοιες συμφωνί-
ες να επεκταθεί και στους 
κλάδους».

Σε άλλο σχόλιο το Γρα-
φείο Τύπου του ΠΑΜΕ 
σημειώνει:

«Οι πανηγυρισμοί του 
υπουργού Εργασίας επιβε-
βαιώνουν το περιεχόμενο 
της απαράδεκτης συμφω-
νίας. Όσο για την ανακοί-
νωση του ΜΕΤΑ (ΣΥΡΙΖΑ) 
που τα αποδίδει όλα στο 
μνημόνιο ξεχνάει –άραγε 
γιατί;− ότι σε αυτόν τον 
τόπο υπάρχουν βιομήχανοι 
και μονοπώλια».

Αυτή είναι η πλειοψηφία 
της ΓΣΕΕ, όχι μόνο κοινω-
νικός εταίρος, αλλά κάνει 
ό,τι μπορεί να περνάει η 
κάθε κυβέρνηση την 
αντεργατική πολιτική της, 
αλλά και η εργοδοσία την 
ένταση της εκμετάλλευσης 
της εργατικής τάξης.

Η 7 Απρίλη έχει καθιε-
ρωθεί σαν ημέρα για την 
υγεία σε όλο τον κόσμο!! 
Δηλαδή τη μέρα αυτή οι 
αστικές κυβερνήσεις, οι 
κυβερνήσεις που πίνουν 
νερό στο όνομα του κεφα-
λαίου, όπως και η ελληνι-
κή, θα βγουν να 
εκθειάσουν το έργο τους 
στον τομέα της Υγείας, 
παρουσιάζοντας τις πολι-
τικέ στους περίπου ως 
σωτήριες για το λαό πολι-
τικές, που όμως κάθε 
άλλο υπηρετούν τα συμ-
φέροντα του λαού και τη 
δημόσια υγεία.

Όταν οι αντιλαϊκές 
ουρές στα νοσοκομεία 
κάνουν απαγορευτική την 
αναμονή σε χιλιάδες επεί-
γουσες περιπτώσεις. 
Όταν όλες οι μονάδες 
στερούνται νοσηλευτικό, 
επιστημονικό, τεχνικό 
προσωπικό, είδη πρώτης 
ανάγκης αλλά και φάρμα-
κα πολλές φορές. Όταν οι 
απολύσεις, οι διαθεσι-
μότητες, είναι στην ημε-
ρησία πρακτική της 
κυβέρνησης.

Ακόμα οι περιορισμοί 
στις συνταγογραφήσεις 
τα περίφημα πλαφόν στις 
επισκέψεις στους για-
τρούς, τα χαράτσια σε 
όλα τα επίπεδα, η διάλυ-
ση της Π.Φ.Υ. και πρόλη-
ψης και πολλά άλλα που 
μας απομακρύνουν καθο-
ριστικά από ένα Δημόσιο 
σύστημα δωρεάν περί-
θαλψης είναι στοιχεία 
που δεν δίνουν κανενός 
είδους δικαίωμα στην 

κυβέρνηση και στον αμε-
τροεπή λαλίστατο Υπουρ-
γό της να κάνει πανηγυρι-
κές δηλώσεις με πομ-
φόλυγες και καταγέλα-
στες δικαιολογίες προκει-
μένου να εκθειάσει την 
πολιτική τους στον ευαί-
σθητο τομέα υγείας.

Τη στιγμή που η επι-
στημονική κοινότητα της 
χώρας εκτιμά ότι με την 
πολιτική αυτή θα μειωθεί 
το προσδόκιμο ζωής και 
αφού με τον πλέον επίση-
μο τρόπο δηλώνεται ότι 
το 60% της συνολικής 
δαπάνης για την υγεία 
πηγαίνει κατευθείαν στα 
ταμεία του κεφαλαίου 
που δραστηριοποιείται 
στον τομέα αυτό κάθε 
θετικό σχόλιο για τα έργα 
και τις ημέρες της κυβέρ-
νησης είναι εντελώς 
παραπλανητικό. η πολιτι-
κή που υπηρετεί το 
κεφάλαιο και τις εντολές 
της Ευρ. Ένωσης δεν 
μπορεί να περιέχει κανένα 
φιλολαϊκό μέτρο.

Καλούμε τους συντα-
ξιούχους να παραμερί-
σουν κάθε κυβερνητική 
προπαγάνδα που θα 
παρουσιάζει το μαύρο – 
άσπρο και να δώσουν το 
παρών στους αγώνες που 
γίνονται και θα γίνονται 
μέχρι να πετύχουμε 
Δωρεάν Δημόσιο Σύστη-
μα Υγείας και προσλήψεις 
για όλους χωρίς αποκλει-
σμούς και εμπορευματο-
ποίηση.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ
Δελτίο Τύπου

7 Απρίλη παγκόσμια ημέρα για την Υγεία
Φαρισαίοι υποκριτές, αφού τη διαλύεται, την τιμάτε!!

Τα παρακάτω δραματικά στοιχεία παρουσιάστηκαν 
στις 27 Μάρτη στο συνέδριο των «Financial Times» σε 
συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Υπη-
ρεσιών Υγείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η κατά κεφαλήν δημόσια 
φαρμακευτική δαπάνη (Δ.Φ.Δ.) θα μειωθεί κατά 82,5% 
το 2014 σε σχέση με το 2009! και από 444 ευρώ το 
2009 θα πέσει στα 170 ευρώ, όταν ακόμα και ο μέσος 
όρος των χωρών του ΟΟΣΑ είναι 320 ευρώ, δηλαδή 
είμαστε 53% κάτω του μέσου όρου.

Νά και η κατά έτος μείωση: 444 – 371 – 328 – 253 – 
214 και 170 ευρώ!

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχει-
ρήσεων ισχυρίστηκε ‘ότι η φαρμακευτική δαπάνη 
μειώθηκε από 6% του ΑΕΠ στο 4,8% και λιγότερο κατά 
2 δις ευρώ για το 2014.
– Σε άλλη μελέτη που παρουσιάστηκε από τους για-

τρούς, διαπίστωσαν σε ποσοστό 71% ότι οι ασθενείς 
που έχουν χάσει την ασφάλισή τους πρέπει να πλη-
ρώνουν οι ίδιοι τα φάρμακά τους για να συνεχίσουν 
την αγωγή τους.
Επίσης ότι μέσα στο 2013 το 44% των ασθενών 

διέκοψαν να παίρνουν φάρμακα, με ό,τι συνέπειες έχει 
αυτό για την ασθένειά τους.

Ακόμα 4 στους 10 ασθενείς με χρόνιο ή σοβαρό 

νόσημα δήλωσαν ότι μείωσαν τη φαρμακευτική αγωγή 
τους γιατί έπρεπε να πληρώσουν γιατρό ή φάρμακα.

Ένα άλλο στοιχείο που δείχνει τα δράμα των φτω-
χών λαϊκών στρωμάτων, όσοι έχουν εισόδημα από 400 
έως 1.000 ευρώ ή το 49,2% επί του συνόλου δηλώνουν 
ότι έχουν κακή υγεία γιατί τα οικονομικά τους δεν 
επαρκούν!
– Νά πού οδηγούν τους εργαζόμενους και τους συντα-

ξιούχους, σίγουρα στη χειροτέρευση της υγείας 
τους και φυσικά και στο θάνατο.
Ο Α. Λοβέρδος είχε πει, που τώρα διεκδικεί την 

ψήφο μας, ότι οι συνταξιούχοι ζούνε πολλά χρόνια, δεν 
πεθαίνουν και παίρνουν πολλά χρόνια σύνταξη.

Αλλά και οι κυβερνήσεις και τα κόμματά τους, με τα 
μέτρα που παίρνουν στην υγεία και άλλα, δεν οδηγούν 
εκεί που θέλει ο Α. Λοβέρδος.

Είναι και αυτό ένα βασικό κριτήριο για την ψήφο μας 
το Μάη. Μαύρο σε όλους που κάνουν ό,τι μπορούν να 
μας στείλουν στο θάνατο.

Ψηφίζουμε αγωνιστικά – ταξικά.
Ψηφίζουμε αυτούς που μια ζωή βρίσκονται δίπλα 

μας και παλεύουν όχι μόνο να αποτρέψουν τα αντιλαϊκά 
μέτρα τους, αλλά για να ανατρέψουν το βάρβαρο – 
απάνθρωπο εκμεταλλευτικό σύστημά τους.

Άγρια σφαγή στη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη
Για το 2014 θα μειωθεί κατά 82,5% σε σχέση με το 2009!

Και από 444 ευρώ το άτομο θα πέσει στα 170!
Οδηγούν αρρώστους στη διακοπή της θεραπείας τους

Σε ακροατήριο από 
εκπροσώπους της ντόπιας 
και ξένης φαρμακοβιομη-
χανίας στις συνέδριο 
“Financial Times» είπε ότι 
οι περιβόητες μεταρρυθμί-
σεις στην Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.) 
έχουν σκοπό την ακόμα 
μεγαλύτερη εμπορευματο-
ποίηση των υπηρεσιών 
υγείας, στα πλαίσια της 
πολιτικής της Ευρ. Ένω-
σης με την «ατζέντα 2014-
2020».

Νά οι δηλώσεις του 
υπουργού

«Αυτό που προσπαθού-
με να κάνουμε είναι να 
φτιάξουμε ένα; περιβάλ-
λον αγοράς. Προσπαθού-
με να αποφύγουμε εκπλή-
ξεις οι οποίες κατά κανόνα 
βλάπτουν την αγορά. Και 
όλα αυτά να γίνουν σε ένα 
περιβάλλον που θα μπο-
ρούν και οι εταιρείες να 
επιβιώνουν, να επενδύουν, 
να προκόβουν, να προ-
σλαμβάνουν ακόμα να 
έχουν κέρδη. Γιατί βεβαί-
ως η κάθε εταιρεία έχει ως 
συνολικό σκοπό να έχει 
κέρδη και αυτό δεν είναι 
κακό, είναι πολύ καλό, 
γιατί έτσι προχωρά η οικο-
νομία, επομένως και η 
εξέλιξη».

Πιο κυνικές και προκλη-

τικές δηλώσεις δεν θα 
μπορούσαν να γίνουν.

Οι δηλώσεις αυτές 
έρχονται να επιβε-
βαιώσουν αυτά που εμείς 
λέμε χρόνια, η συγκυβέρ-
νηση είναι πράκτορας όχι 
μόνο των φαρμακευτικών 
επιχειρήσεων, αλλά γενικά 
του κεφαλαίου.

Και κάτι ακόμα που 
παραδέχεται και αποκαλύ-
πτει ο υπουργός, ότι η 
πολιτική τους στην υγεία 
που δεν αφήνει τίποτα 
όρθιο, κινείται στα πλαίσια 
της «ατζέντας 204-2020» 
της Ευρ. Ένωσης.

Και επιβεβαίωσε ότι 
αυτά που γίνονται στην 
Ελλάδα «θα εφαρμόζονται 
και σε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες, γιατί τα προβλήμα-
τα είναι κοινά».

πρόκειται για μια 
ξεκάθαρη ομολογία για τη 
λυκοφωλιά της Ε.Ε. που 
και ο τομέας Υγείας πρέπει 
να περάσει εξολοκλήρου 
στους ιδιώτες για ακόμα 
περισσότερα κέρδη.

Νά γιατί πρέπει στις 
Ευρωεκλογές του Μάη να 
καταψηφιστούν όχι μόνο 
τα κόμματα της συγκυβέρ-
νησης Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ, αλλά 
και όσα κόμματα είναι 
ευρωλάτρες.

Αδ. Γεωργιάδης η Υγεία 
στους επιχειρηματίες

Ξετσίπωτη και προκλητική δήλωση
Εντάσσεται στην «ατζέντα 2014-2020» της Ε.Ε.
Νά γιατί η υγεία του λαού εμπορευματοποιείται

Κυβέρνηση – Βιομήχανοι –  ΓΣΕΕ
Όλοι ικανοποιημένοι από την υπογραφή της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Αυτοί είναι οι κοινωνικοί και πολιτικοί εταίροι

Ο πρόεδρος των βιομηχάνων όλο χαμόγελο δίνει το χέρι 
στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ ύστερα από την απαράδεκτη συμ-

φωνία για την Ε.Γ.Σ.Σ. Εργασίας
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Στις 15 Μάρτη πραγμα-
τοποιήθηκε η ιδρυτική 
συνδιάσκεψη της «νέας» 
συνδικαλιστικής παράτα-
ξης του ΣΥΡΙΖΑ. Και από 
«Αυτόνομη Παρέμβαση» 
μετονομάστηκε σε 
«Μαχητική Εργατοϋπαλ-
ληλική Ταξική Ανατροπή» 
(ΜΕΤΑ). Οι λέξεις 
περιέχουν πολύ «αγώνα, 
μέχρι και ανατροπή». Οι 
εργοδότες, βιομήχανοι, 
τραπεζίτες, εφοπλιστές, 
μόλις το πληροφορήθη-
καν, τους έπιασε 
ταράκουλο. Είπαν, αλίμο-
νό μας, τώρα πια δεν θα 
μπορούμε να περνάμε τα 
αντεργατικά μέτρα και 
μάλιστα κινδυνεύουμε με 
«ανατροπή»!

Αυτή λοιπόν η νέα 
«Μαχητική - Ανατρεπτική» 
παράταξη είναι φτιαγμένη 
από παλιά, φθαρμένα 
υλικά, δοκιμασμένα για 
χρόνια από την εργατική 
τάξη.
1) Από την «Αυτόνομη 

Παρέμβαση» μια ζωή 
έβαζε πλάτη για να 
περνάνε τα αντεργατι-
κά μέτρα όλων των 
κυβερνήσεων στο 
όνομα της ανταγωνι-
στικότητας.
Σε όλα τα συνδικαλιστι-

κά όργανα, Σωματεία – 
Εργατικά Κέντρα – Ομο-
σπονδίες – ΑΔΕΔΥ – 
ΓΣΕΕ, πάντα βρέθηκε 
ενάντια σε κάθε αγωνιστι-
κή πρόταση των ταξικών 
δυνάμεων (ΠΑΜΕ).
2) Μετά τη διάλυση του 

ΠΑΣΟΚ και της ΠΑΣΚΕ, 
πολλά πολιτικά αλλά 
και συνδικαλιστικά στε-
λέχη του εργοδοτικού 
και κυβερνητικού συν-

δικαλισμού πέρασαν 
στο ΣΥΡΙΖΑ και στη 
συνδικαλιστική του 
παράταξη.

3) Και το σπουδαιότερο.
Σε δεκάδες Σωματεία, 
Ο μ ο σ π ο ν δ ί ε ς , 
Εργατικά Κέντρα, οι 
δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ 
συγκρότησαν κοινά 
ψηφοδέλτια με την 
ΠΑΣΚΕ ακόμα και με τη 
ΔΑΚΕ (στο φύλλο του 
«Π.Α.» του Μάρτη 
έχουμε ολόκληρο κατε-
βατό τέτοιων συνεργα-
σιών) και έκαναν κοινά 
προεδρεία. Τι θα 
κάνουν τώρα θα συνε-
χίσουν τη συνεργασία 
ή θα τη διακόψουν; 
Ασφαλώς ΟΧΙ.

4) Ούτε κουβέντα για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτή η «ταξική αγωνι-

στική παράταξη» τόσο 
στην εισήγηση όσο και 
κατά τις εργασίες της 
συνδιάσκεψης, με τις 
δεκάδες ομιλίες, ούτε μία 
–έστω για δείγμα– δεν 
αναφέρθηκε στην Ευρω-
παϊκή Ένωση. Αυτή τη 
λυκοφωλιά του ευρω-
παϊκού κεφαλαίου, που 
εδώ και 30 χρόνια ο λαός 
μας και οι εργάτες είναι 
αλυσοδεμένοι στα δεσμά 
της, που την πληρώνει 
πολύ ακριβά. Και αυτό 
δεν είναι τυχαίο, αφού ο 
πολιτικός τους εκπρόσω-
πος, ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι 
ένθερμος υποστηρικτής 
της Ευρ. Ένωσης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να έχει 
ένα συνδικαλιστικό κίνη-
μα στα μέτρα του και του 
χεριού του, ώστε αν και 
όποτε γίνει κυβέρνηση, 
να μην παρεμβάλλει 
εμπόδια στην πολιτική 
του, η οποία θα κινείται 
στα πλαίσια της Ευρ. 
Ένωσης.

Οι εργαζόμενοι πρέπει 
να απομονώσουν αυτό το 
νέο κατασκεύασμα, αφού 
αυτοί που το αποτελούν 
είναι γνωστοί με τη συμβι-
βασμένη στάση τους εδώ 
και χρόνια, και έχουν 
τεράστιες ευθύνες για τα 
αντεργατικά μέτρα που 
πέρασαν όλες οι κυβερ-
νήσεις κάθε χρώματος.

Βιομήχανοι – Κεφάλαιο – 
Τρέμετε

Ο ΣΥΡΙΖΑ ίδρυσε νέα Συνδικαλιστική Παράταξη
Τη «Μαχητική Εργατοϋπαλληλική Ταξική 

Ανατροπή» (ΜΕΤΑ)
«Οι εργάτες θα έχουν ένα καλό στήριγμα»

Από πού να αρχίσει 
κανείς για τα λεγόμενα 
των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ 
μη δε εξαιρουμένου του 
προέδρου του, Αλ. Τσί-
πρα.

Η Ρένα Δούρου
Σε συνέντευξή της στο 

«Πρώτο Θέμα» στις 23 
Μάρτη είπε: «Μη μου λες 
εμένα για μεταρρυθμίσεις 
και εκσυγχρονισμούς. 
Πες μία που έκαναν αυτοί; 
Καμία. Εμείς θα φτιάξου-
με ένα αστικό κράτος 
μεταρρυθμίσεων».

Τα λέει όλα. Θέλει ένα 
καλύτερο αστικό κράτος 
από το σημερινό, που να 
υπηρετεί ακόμα καλύτερα 

το κεφάλαιο.

Και για την Ευρ. Ένωση

«Είμαστε μέρος της 

Ευρώπης. Αμετακίνητοι 

ευρωπαϊστές και αυθεντι-

κοί μεταρρυθμιστές. Η 

Ν.Δ. υποκρίνεται ότι είναι 

με την Ευρώπη».

Ο ΣΥΡΙΖΑ ανταγωνίζε-

ται και δίνει όρκους 

πίστης στην Ε.Ε. ότι είναι 

πιο ευρωπαϊστές από τη 

Ν.Δ.

Και πάλι θα το πούμε.

Ο ΣΥΡΙΖΑ πνέει μένεα 

και καταγγέλλει την Τρόι-

κα. Όμως το ένα και μάλι-

στα ουσιαστικό μέλος της 

Τρόικας είναι η Ε. Ένωση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει όρκους 
πίστης στην Ε.Ε.

Ρ. Δούρου εμείς είμαστε πιο Ευρωπαϊστές από 
τη Ν.Δ.

Και υπερασπιστές του αστικού κράτους

“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

Σε συνέντευξη τύπου 
στη «Real News» στις 17 
Μάρτη σχετικά με το 
κυβερνητικό σχήμα που 
θα κάνει αν του δοθεί 
εντολή ως πρώτου κόμ-
ματος, δήλωσε:

«Θα προσπαθήσουμε η 
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να 
εκφράζει όλα τα παραγω-
γικά στρώματα και τις 
δημιουργικές δυνάμεις 
της κοινωνίας (τι εννοεί 
όλες τις παραγωγικές 
δυνάμεις, μήπως και τους 
βιομήχανους;). Θα κλη-
θούν να αναλάβουν ευθύ-
νες και προσωπικότητες 
που δεν ανήκουν κομματι-
κά στον ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε 
προχωρήσει σε βολιδο-
σκοπήσεις αρκετών 
τέτοιων προσωπικοτήτων 
και βρίσκουμε θερμή 
ανταπόκριση. Η κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ θα εκπλήξει με 
το πολιτικό εύρος της».

Και συνεχίζει «εμείς 
είμαστε ανοιχτοί στον 
κόσμο του ΠΑΣΟΚ, αλλά 
και σε στελέχη του, και η 
Ν.Δ. του Κώστα Καραμαν-
λή δεν έχει καμιά απολύ-
τως σχέση με το ακροδε-
ξιό περιβάλλον του Σαμα-
ρά».

Ο Αλ. Τσίπρας είναι 
πολύ καθαρός τι και ποια 
κυβέρνηση θα κάνει.

Και κάτι ακόμα σχετι-
κό. Το πρωτοκλασάτο 
στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο 

Παπαδημούλης, είχε 
δηλώσει τον περασμένο 
Φλεβάρη ότι «μπορούμε 
να συνεργαστούμε με 
στελέχη της Ν.Δ. που 
έχουν διαφοροποιηθεί 
από την πολιτική του Αν. 
Σαμαρά».

Αυτά σημαίνουν ότι 
ενώ ο λαός θα ψηφίσει 
ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθεί με μια 
συγκυβέρνηση μωσαϊκό 
από το ΠΑΣΟΚ – τη Ν.Δ. 
– τους Ανεξάρτητους 
Έλληνες του Καμμένου 
και ό,τι άλλο έχει ο μπα-
ξές.

Αυτή τη συγκυβέρνηση 
μωσαϊκό θα την ενώνει η 
λυκοφωλιά της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, το Μάα-
στριχτ και ό,τι αποφασί-
ζουν οι Βρυξέλλες.

Ας τα έχει υπόψη του ο 
λαός πριν φτάσει στις 
κάλπες το Μάη και ας μην 
έχει αυταπάτες ότι μια 
τέτοια συγκυβέρνηση 
μωσαϊκό θα βελτιώσει τη 
θέση του.

Να ψηφίσει αγωνιστικά 
– ταξικά αυτούς που 
καταγγέλλουν την Ε.Ε. ως 
λυκοφωλιά του ευρω-
παϊκού κεφαλαίου και 
έχουν πρόγραμμα την 
έξοδο της χώρας και οι 
εργάτες και ο λαός να 
πάρουν την εξουσία για 
να καταργήσουν την 
εκμετάλλευση ανθρώπου 
από άνθρωπο.

Δηλώσεις Αλ. Τσίπρα
Για κυβέρνηση «μεγάλου πολιτικού εύρους»
Ακόμα με στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ

Ας το εκτιμήσει και αυτό ο λαός στις κάλπες 
του Μάη

Η ιταλική κυβέρνηση 
ετοιμάζει δραστική μείω-
ση των κοινωνικών δαπα-
νών του Δημοσίου 34 δις 
ευρώ για την επόμενη 
τριετία έως το 2016.

Οι περικοπές θα γίνουν 
με μείωση μισθών, μείω-
ση των προμηθειών του 
κρατικού μηχανισμού, 
μείωση των δαπανών 
στην υγεία, στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και άλλες. 
Επίσης, στο πρόγραμμα 
της κυβέρνησης είναι να 
μειώσει το συνολικό αριθ-
μό των δημοσίων υπαλλή-
λων κατά 85.000 έως το 
2016.

Η Ιταλία είναι η τρίτη 
οικονομική δύναμη στην 
Ε.Ε., μετά τη Γερμανία και 
τη Γαλλία. Δεν έχει μνη-
μόνια και τρόικες και 

όμως παίρνει σχεδόν τα 
ίδια αντεργατικά αντι-
λαϊκά μέτρα που παίρνει 
και η ελληνική κυβέρνη-
ση.

Συνεπώς δεν είναι 
θέμα αν υπάρχει ή όχι 
μνημόνιο, είναι ναι γενική 
οικονομική κρίση του 
καπιταλιστικού συστήμα-
τος που τη φορτώνει στις 
πλάτες των εργαζομένων, 
προς όφελος του κεφα-
λαίου.

Τα μέτρα της ιταλικής 
κυβέρνησης απαντούν 
στο ΣΥΡΙΖΑ και όσους 
τάχα θα ακολουθήσουν 
άλλη «φιλολαϊκή» πολιτι-
κή όντας μέσα στη λυκο-
φωλιά της Ε.Ε. και του 
καπιταλιστικού συστήμα-
τος.

Στην Ιταλία με χωρίς 
μνημόνια

Περικοπές 34 δις ευρώ στις κοινωνικές δαπάνες
Απόλυση 85.000 δημοσίων υπαλλήλων μέχρι το 2016

Στις 20 Μάρτη δημο-
σιεύτηκε έκθεση του διε-
θνούς ιμπεριαλιστικού 
Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) που είναι κατα-
πέλτης για τη συγκυβέρ-
νηση Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ, που 
πανηγυρίζει για το «πρω-
τογενές πλεόνασμα», την 
ανάπτυξη και την έξοδο 
στις αγορές.

Νά τι λέει η έκθεση
«Μείωση του ενός τρί-

του του διαθέσιμου εισο-
δήματος των ελληνικών 
νοικοκυριών τα τελευταία 
χρόνια κρίσης. Στο διπλα-
σιασμό έφτασαν τα νοικο-
κυριά που δηλώνουν αδυ-
ναμία να εξασφαλίσουν 
τη στοιχειώδη τροφή, 
εξέλιξη που δεν είναι 
παρά αποτέλεσμα της 
εκτίναξης της ανεργίας 
και του διπλασιασμού των 
οικογενειών χωρίς κανένα 
εργαζόμενο».

Επίσης, σύμφωνα με 
την έκθεση του ΟΟΣΑ, 
«στην Ελλάδα κατα-
γράφεται η μεγαλύτερη 
απώλεια εισοδήματος 
μεταξύ των 34 χωρών που 
εκφράζει ο ΟΟΣΑ και 4 
φορές σε σχέση με τον 
μέσο όρο της Ευρω-
ζώνης». Ακόμα, «η απου-
σία στοιχειώδους κοινωνι-
κής υποδομής για την 
προστασία των ανέργων 
λειτούργησε πολλαπλα-
σιαστικά για τους Έλλη-
νες ακόμη και σε σχέση 
με τους κατοίκους ανα-
δυόμενων χωρών, όπως η 
Κίνα και η Βραζιλία». 
Βέβαια, δεν περιμέναμε 

την έκθεση και τις διαπι-
στώσεις του ΟΟΣΑ, γιατί 
μας είναι γνωστά, αφού 
τα ζούμε. Έχει όμως 
σημασία να τα λέει ένα 
διεθνής οικονομικός καπι-
ταλιστικός οργανισμός. 
Εμείς θα προσθέταμε ότι 
η κατάσταση είναι ακόμα 
χειρότερη.
– Η έκθεση βόμβα 

συγκρίνει την Ελλάδα 
με την Κίνα και τη 
Βραζιλία, και ότι στην 
Ελλάδα η κατάσταση 
για τους εργαζομένους 
χειροτέρεψε 4 φορές 
σε σχέση με τους 
εργαζομένους της 
Ευρωζώνης.
Εδώ μας οδήγησαν. 

Όλα αυτά, μαζί με τη 
φοροληστεία και τα 
χαράτσια, τις μεγάλες 
περικοπές στην Υγεία – 
Παιδεία – Πρόνοια, έφε-
ραν το «πλεόνασμα» από 
το αίμα του λαού. Για την 
ανταγωνιστικότητα, την 
ανάπτυξη και την επιχει-
ρηματικότητα, που πανη-
γυρίζουν Αν. Σαμαράς και 
Ε. Βενιζέλος, δηλαδή για 
το κεφάλαιο, και παίρ-
νουν συγχαρητήρια από 
την Τρόικα.

Οι εργάτες και ο λαός 
πρέπει να απαντήσουν 
αγωνιστικά αλλά και στις 
κάλπες του Μάη καταδι-
κάζοντας τόσο τα κόμμα-
τα της συγκυβέρνησης, 
όσο και τα κόμματα του 
Ευρωμονόδρομου, γιατί 
στη λυκοφωλιά του ευρω-
παϊκού κεφαλαίου δεν 
υπάρχει λύση.

ΟΟΣΑ – Έκθεση βόμβα για 
την Ελλάδα

Διπλασιάστηκαν αυτοί που έχουν πρόβλημα τροφής
Είμαστε στη χειρότερη θέση των 34 χωρών του 

ΟΟΣΑ. Πλεόνασμα με το αίμα του λαού
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«Μέχρι τον Οκτώβριο 
πρέπει να έχει ψηφιστεί η 
νέα συνδικαλιστική νομο-
θεσία. Το κείμενο της αξιο-
λόγησης αναφέρει ότι 
πρέπει να έχει προηγηθεί 
το Σεπτέμβριο του 2014 
“διαβούλευση με τους κοι-
νωνικούς εταίρους [βιομή-
χανοι – ΓΣΕΕ – ΓΕΣΕΒΕ – 
Κυβέρνηση], προκειμένου 
να νομοθετηθούν οι ανα-
γκαίες μεταβολές που θα 
φέρουν το ελληνικό πλαί-
σιο σε ευθυγράμμιση με 
τις καλές πρακτικές και σε 
πλήρη σεβασμό με τις διε-
θνείς συμβάσεις που 
εφαρμόζονται. Οι αναφο-
ρές στο κείμενο αφορούν 
τον τρόπο λήψης απεργια-
κών αποφάσεων”. Πρέπει 
να διασφαλίσουμε το 
δικαίωμα στην εργασία... 
και την αποτροπή κάθε 
αναστάτωσης που θα 
εμπόδιζε τη λειτουργία 
των επιχειρήσεων. Το 
πλαίσιο δράσεων για τα 
συνδικάτα είναι ώριμο και 
ευθυγραμμισμένο με τις 
διεθνείς συμβάσεις».

Η «Καθημερινή» του 
Αλαφούζου είναι καθαρή. 
Θέλουν να παρεμβάλουν 
και νομοθετικά εμπόδια 
για τη λήψη απόφασης για 
απεργία. Να επαναφέρουν 
το ν 330 του Κ. Λάσκαρη 
που θα καταργούσε την 
ταξική πάλη.

Το λένε πιο κομψά από 
τον Κ. Λάσκαρη, «απαγο-
ρεύεται η παρεμπόδιση 
της λειτουργίας των επι-
χειρήσεων».

Τι θα κάνει ο καλός 
μέχρι τώρα κοινωνικός 
εταίρος, η πλειοψηφία της 
ΓΣΕΕ;

Με το μέτρο αυτό ολο-
κληρώνεται ο νόμος και 
τάξη και στο γύψο.

Άλλωστε ο υπουργός 
Ανάπτυξης, Γ. Χατζη-
δάκης, είπε ότι «το πεζο-
δρόμιο δεν μπορεί να 
καθορίζει την πολιτική της 
κυβέρνησης».

Θα τους το επιτρέψου-
με; Στο χέρι μας είναι να 
το αποτρέψουμε, όπως και 
το ν 330, που αντικατα-
στάθηκε με το ν 1264/1982.

Επαναφέρουν το ν 330 
του Λάσκαρη

Θέλουν να καταργήσουν και την απεργία
Γιατί εμποδίζει τη λειτουργία των επιχειρήσεων
Θέλουν να ολοκληρώσουν το «Νόμος και Τάξη»

«Καθημερινή» 2/4/2014

Σύμφωνα με στοιχεία 
της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), με τα 
οποία ενημέρωσε τον 
ΟΟΣΑ, η Συνολική Τρέχου-
σα Δαπάνη Υγείας (ΣΤΔΥ) 
μειώθηκε σε 17,708 δισ. 
ευρώ το 2012 από 23,186 
δισ. ευρώ το 2009 ή 23,6%. 

Στη δαπάνη περιλαμ-
βάνονται τα ποσά γενικής 
κυβέρνησης (κρατικού 
προϋπολογισμού) και των 
ασφαλιστικών ταμείων (και 
του ΕΟΠΥΥ). 

Είναι χαρακτηριστικά τα 
στοιχεία για τις δημόσιες 
δαπάνες εξωνοσοκομεια-
κής περίθαλψης, όπως 
φάρμακα, οπτικά, ορθο-
παιδικά είδη και άλλα: Από 
7,12 δισ. ευρώ το 2009 
μειώθηκαν σε 4,815 δισ. 
ευρώ το 2012, δηλαδή, 
μείωση 32,4%. Την ίδια 
περίοδο, σύμφωνα με την 
ΕΛΣΤΑΤ, οι πληρωμές των 
ιδιωτών προς τα νοσοκο-
μεία (δημόσια − ιδιωτικά) 

αυξήθηκαν από 1,166 δισ. 
ευρώ το 2009 σε 1,387 δισ. 
ευρώ το 2012 ή 16%.

Να σημειώσουμε ότι τα 
στοιχεία αφορούν μέχρι το 
2012.

− Το 2013 η 
κατάσταση χειροτέρεψε 
πολύ περισσότερο, με 
συνέπεια οι άρρωστοι να 
αναγκάζονται να δια-
κόπτουν την ιατροφαρμα-
κευτική τους περίθαλψη 
επειδή δεν μπορούν να 
πληρώνουν ούτε τη συμμε-
τοχή τους στα φάρμακα.

Με την αντιλαϊκή πολιτι-
κή τους, τις άγριες περικο-
πές στην υγεία, οδηγούν 
το λαό στο θάνατο.

Και έχουν το θράσος να 
μιλάνε για τη σωτηρία της 
χώρας, για πλεονάσματα 
και άλλα, όταν οι άνθρω-
ποι πεθαίνουν.

Νά ένας ακόμα λόγος 
να τους τιμωρήσουμε στις 
εκλογές του Μάη.

Δημόσιες Δαπάνες Υγείας
Μειώθηκαν κατά 25,3% μεταξύ 2009-2012

Και 16% αυξήθηκαν οι πληρωμές των νοικοκυ-
ριών στα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία

Δεκάδες καταγγελίες 
από Ομοσπονδίες – Εργ. 
Κέντρα – Σωματεία

Μήνυμα πυγμής στην 
εργατική τάξη, ότι όποιος 
σηκώνει κεφάλι και αγωνί-
ζεται θα βρίσκει απέναντί 
του το αστικό κράτος με 
τους νόμους του και τους 
μηχανισμούς του που 
υπηρετούν τα συμφέρο-
ντα των βιομηχάνων, εφο-
πλιστών, τραπεζιτών.

Αυτό το κράτος δεν 
μπορούσε να συγχωρήσει 
τον ηρωικό αγώνα των 
εργατών της «Ελληνικής 
Χαλυβουργίας» του Μάνε-
ση που κράτησε 270 
ημέρες και κατέπληξε όχι 
μόνο την εργατική τάξη 
της Ελλάδας, αλλά και 
όλου του κόσμου.

Και πάλι τι ίδιο το 
κράτος, η κυβέρνηση των 
βιομηχάνων με τα ΜΑΤ και 
τις Αύρες έσπασαν τον 
ηρωικό απεργιακό αγώνα, 
που θα μείνει με χρυσά 
γράμματα στην ιστορία 
του εργατικού-ταξικού 
συνδικαλιστικού κινήμα-
τος.

Έτσι, με χαλκευμένες 
κατηγορίες, με μάρτυρες 
τα τσιράκια του Μάνεση 
και με την «αδέκαστη» 
δικαιοσύνη επέβαλαν 
βαριές ποινές, 23 μήνες 
φυλάκιση, σε 24 πρωτο-
πόρους αυτού του ηρωι-
κού αγώνα, με πρώτο τον 
πρόεδρο του Σωματείου, 
Γ. Σιφωνιό, με τριετή ανα-
στολή, που σημαίνει ότι 

αυτοί που δικάστηκαν για 
τρία χρόνια θα πρέπει να 
προσέχουν να μην στρα-
βοπατήσουν γιατί τους 
περιμένει η φυλακή. 
Ακόμα κινδυνεύουν να 
απολυθούν δίχως αποζη-
μίωση.

Να σημειώσουμε 
ακόμα κάτι που δεν είναι 
τυχαίο.

Η δίκη και καταδίκη 
έγινε την ημέρα της 
Πανελλαδικής απεργίας 
στις 9 Απρίλη. Άλλη μια 
πρόκληση στην εργατική 
τάξη.

Η απόφαση της καταδί-
κης ήταν προσχεδιασμένη 
αφού οι κατηγορίες 
καταρρίφθηκαν και η 
εισαγγελέας στην αγόρευ-
σή της έκανε αποδεκτές 
τις ψεύτικες, χαλκευμένες 
κατηγορίες των μαρτύ-
ρων της εργοδοσίας.

Έτσι, η δικαιοσύνη για 
άλλη μια φορά εντάσσε-
ται στους μηχανισμούς 
του «Νόμος και Τάξη» του 
Αντ. Σαμαρά, ή που θα 

βγάλει τις απεργίες 
παράνομες, ή που δικάζει 
τους αγωνιζόμενους 
εργάτες.

Εμείς δημοσιεύουμε τη 
δήλωση του συνηγόρου 
των δικασθέντων, Ελένης 
Ζαφειρίου, που δίνει με 
στοιχεία το στημένο κατη-
γορητήριο και τη στάση 
των δικαστών.

«Με τη σημερινή 
απόφαση, το δικαστήριο 
επιβράβευσε την εργοδο-
τική τρομοκρατία και 
καταστολή και ευθυγραμ-
μίστηκε με την αντιλαϊκή 
και αντεργατική κυβερνη-
τική πολιτική. Ήταν μια 

καθαρά πολιτική δίωξη, οι 
κατηγορίες ήταν ανυ-
πόστατες και κατασκευα-
σμένες και σχολιάστηκε 
αρνητικά το γεγονός ότι η 
εισαγγελέας είχε ήδη 
έτοιμη την αγόρευσή της, 
πριν ακόμη ακούσει τις 
απολογίες των κατηγο-
ρουμένων. Το κατηγορη-
τήριο και η απόφαση 
βασίστηκαν στην αρχή 
της συλλογικής ευθύνης, 
που είναι το πρώτο βήμα 
διολίσθησης προς την ιδε-
ολογία του φασισμού».

Δεκάδες είναι οι ανα-
κοινώσεις καταγγελίες 
από Ομοσπονδίες, Εργ. 
Κέντρα και Σωματεία, 
ακόμα και από Συνδικάτα 
από όλον τον κόσμο.

Η δε πλειοψηφία της 
ΓΣΕΕ κατάπιε τη γλώσσα 
της.

Ο υφυπουργός Εργασί-
ας, Γκιγκέρογλου, στη 
Βουλή δικαιολόγησε την 
απόφαση.
Η καταγγελία της Ομοσπονδίας 

Συνταξιούχων ΙΚΑ

Το κράτος των βιομηχάνων και του κεφαλαίου
Καταδίκασε τους ηρωικούς απεργούς της Χαλυβουργίας

Με χαλκευμένες κατηγορίες και με βαριές ποινές

Ημέρα Πανελλαδικής 
απεργίας και λίγες μέρες 
πριν την Πρωτομαγιά, οι 
απεργοσπάστες δικαστές 
και το σύστημα έδειξε τα 
δόντια του, όποιος αγωνί-
ζεται ενάντια στην άγρια 
εκμετάλλευση και στα 
συμφέροντα της εργοδο-
σίας, όπως οι χαλυβουρ-
γοί του Ασπροπύργου 
που επί 9 μήνες με την 
απεργία τους συγκέντρω-
σαν το θαυμασμό και τη 
συμπαράσταση των εργα-
τών και όλου του κόσμου. 
Πρέπει να σταλούν στα 
σίδερα και η απεργία στο 
απόσπασμα – Δικτατορία 
του κεφαλαίου.

Το μεγάλο κεφάλαιο, 
το καπιταλιστικό σύστημα 
δεν ανέχεται τους αγώνες 
της εργατικής τάξης και 
επιδιώκει τα «κεφάλια 
μέσα και στο γύψο». Έτσι 
και η ανεξάρτητη δικαιο-
σύνη εντάσσεται στους 
μηχανισμούς «νόμος και 
τάξη».

Ας το πάρουν χαμπάρι, 
κανενός είδους τρομο-
κρατία δεν πρόκειται να 
πτοήσει την εργατική 
τάξη και την πρωτοπορία 
της να ανατρέψει αυτό το 
σάπιο καπιταλιστικό 
σύστημα και να καταργή-
σει την εκμετάλλευση 
ανθρώπου από άνθρωπο.

Καταδικάζουμε την 
απαράδεκτη και σκόπιμη 
τρομοκρατική απόφαση 
στους καταδικασθέντες 
χαλυβουργούς και 
εκφράζουμε την αλληλεγ-
γύη μας και συμπαράστα-
σή μας όπως κάναμε και 
στις 270 μέρες του ηρωι-
κού αγώνα τους και να 
είναι σίγουροι, κεφάλαιο, 
κυβέρνηση και όλοι οι 
μηχανισμοί του συστήμα-
τος, το δίκιο είναι με το 
μέρος τους, κανείς δεν 
μπορεί να πισωγυρίσει 
τον αγώνα τους και να 
σταματήσει την ταξική 
πάλη.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΚΑ

ΑΘΗΝΑ 10/4/2014
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΟΥΣ

Σε 5μηνη φυλάκιση με 
αναστολή καταδικάστη-
καν στελέχη του ταξικού 
συνδικαλιστικού κινήμα-
τος και στη Ζάκυνθο σε 
δίκη που έγινε στις 8 
Απρίλη, με την κατηγορία 
της φθοράς ξένης περιου-
σίας, επειδή τον Αύγου-
στο του 2008 έγραψαν 
συνθήματα για το δικαίω-
μα στη μητρότητα. Οι 
δικασθέντες είναι: Τάκης 
Στρούζας, πρόεδρος του 

Ε.Κ. Ζακύνθου, Διονύσης 
Καλαμαράς, μέλος Δ.Σ. 
του Σωματείου Ιδιωτικών 
Υπαλλήλων, και Νίκος 
Αρβανιτάκης, πρώην 
μέλος του Δ.Σ. του Σωμα-
τείου Οικοδόμων.

Η τρομοκρατία του 
κεφαλαίου, της συγκυ-
βέρνησης δεν θα περάσει, 
του λαού η πάλη και της 
εργατικής τάξης θα τη 
σπάσει.

Και καταδίκες στελεχών 
του ΠΑΜΕ στη Ζάκυνθο

Για την ανταγωνιστι-
κότητα και για να γίνουν 
επενδύσεις για τη λεγόμε-
νη ανάπτυξη στα μέτρα 
του κεφαλαίου, οι δανει-
στές ληστές Τρόικα και 
ΟΟΣΑ ζητούν να ισχύσει 
το μέτρο της ενοικίασης 
εργατών.

Τι σημαίνει ενοικίαση 
εργατών

Ο εργοδότης κλείνει 
συμφωνία με τον εργάτη, 
για πόσο χρόνο θα τον 
νοικιάζει, πόσες ώρες την 
ημέρα ή πόσες μέρες τη 
βδομάδα θα τον χρησιμο-
ποιεί, και πόσο θα τον 
πληρώνει.

Μετά τη λήξη του 
χρόνου ενοικίασης, ο 
εργαζόμενος θα απολύε-
ται, χωρίς καμία απαίτη-
ση.

Για τον ενοικιαζόμενο 

εργάτη δεν θα ισχύουν η 
Εθνική ή οι Κλαδικές Σ.Σ. 
Εργασίας, ούτε άλλα 
δικαιώματα που υπάρ-
χουν στην εργατική νομο-
θεσία.

Με την ενοικίαση ο 
άνθρωπος-εργάτης γίνε-
ται άψυχο αντικείμενο
-πράγμα, παύει να είναι 
άνθρωπος.

− πρόκειται για νέο 
σκλαβοπάζαρο που μας 
γυρίζει πίσω στη δουλο-
κτητική κοινωνία.

Δεν πρέπει να περάσει 
αυτό το απάνθρωπο 
μεσαιωνικό μέτρο. Εκτός 
από αγωνιστικά τώρα με 
τις εκλογές πρέπει να 
τους δώσουμε την 
απάντηση, να καταψηφί-
σουμε τα κόμματα εξου-
σίας και να ψηφίσουμε 
αγωνιστικά – ταξικά.

Ενοικιαζόμενοι Εργάτες
Σύγχρονοι δούλοι στον 21ο αιώνα
Απαίτηση ΟΟΣΑ – και της Τρόικας

Από τη μεγάλη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στην Αθήνα όταν 
συνεδρίαζε το ΕΚΟΦΙΝ της λυκοσυμμαχίας για την κλιμάκω-

ση της επίθεσης του κεφαλαίου

Από τη συγκέντρωση αλληλεγύης έξω από τα δικαστήρια


