
Με μαζικές και αγωνι-
στικές απεργιακές συγκε-
ντρώσεις του ΠΑΜΕ, που 
έγιναν στην Αθήνα – Θεσ-
σαλονίκη και σε 70 πόλεις 
σε όλη τη χώρα, γιόρτα-
σαν οι εργάτες τη δική 
τους γιορτή, την Πρωτο-
μαγιά.

Στις συγκεντρώσεις 
αυτές προβλήθηκαν τα 
αιτήματα των εργατών και 
όλων των εργαζομένων.

Παράλληλα, μετέφε-
ραν το μήνυμα της ανα-
σύνταξης του κινήματος, 
την ανάγκη της μαζικο-
ποίησης των συνδικάτων 
και την ανατροπή του 
συσχετισμού του συνδι-
καλιστικού κινήματος.

Στις ομιλίες έγινε ανα-
φορά στους σταθμούς 
του εργατικού κινήματος 
το 1886 στο Σικάγο, τα 
γεγονότα της Θεσσαλονί-
κης του 1936. Οι 200 αγω-
νιστές κομμουνιστές που 
εκτέλεσαν οι Γερμανοί 
φασίστες κατακτητές και 

άλλες που άφησαν πείρα 
και απέκτησαν μεγάλες 
κατακτήσεις.

Στην Αθήνα, η 
συγκέντρωση που έγινε 
στο Σύνταγμα κάλυψε 
όλη τη λεωφόρο Αμαλίας 
μπροστά στον Άγνωστο 
Στρατιώτη και τους γύρω 
δρόμους, από εργάτες, 
συνταξιούχους, νέους, 
γυναίκες, αλλά και πολ-
λούς αλλοδαπούς που 
μετείχαν με το δικό τους 
μπλοκ.

Κύριος ομιλητής ήταν 
ο Γ. Πέρρος, μέλος της 
Εκτελεστικής Γραμματεί-
ας του ΠΑΜΕ, ο οποίος, 
αφού κατήγγειλε το άγριο 
αιματοκύλισμα των Τούρ-
κων εργατών στην πλα-
τεία Ταξίμ από την κυβέρ-
νηση του Τ. Οζάλ, και 
αφού έκανε μια σύντομα 
αναφορά στους αγώνες 
της εργατικής τάξης, 
είπε: «Εμείς θα τον ακο-
λουθήσουμε αυτό τον 

Στις 6 Μάη συνεδρίασε 
η Διοίκηση της Ομοσπον-
δίας μας, με θέματα: Το 
νέο άγριο πετσόκομμα 
των επικουρικών συντάξε-
ων από την 1η Ιουλίου και 
για τη σφαγή στις κύριες 
συντάξεις, που από την 
1/1/2015 η κατώτερη 
σύνταξη θα είναι 360 
ευρώ. Η δημόσια υγεία 
διαλύεται, ιδιωτικοποιεί-
ται και για να την έχουμε 
θα την ακριβοπληρώνου-
με.

Η εισήγηση του προ-
έδρου, Δ. Κουμπούρη, 
έγινε ομόφωνα δεκτή και 
ύστερα από συζήτηση 
πάρθηκαν οι παρακάτω 
αποφάσεις.

Αφού προηγούμενα 
είχε συνεδριάσει η 

ΣΕΑ
1) Στις 19 Ιούνη, ημέρα 

Πέμπτη, να πραγματο-
ποιηθεί Πανελλαδική 
Π α ν σ υ ν τ α ξ ι ο υ χ ι κ ή 
Συγκέντρωση στην 
Αθήνα στις 6μ.μ. στην 
πλατεία Κλαυθμώνος 
με προορισμό το 
Μέγαρο Μαξίμου στον 
πρωθυπουργό.

2) Να πραγματοποιηθούν 
συσκέψεις Δ.Σ. των 
Σωματείων με τη συμ-
μετοχή όσο το δυνατόν 
με περισσότερους 
συναδέλφους κατά 
περιφέρεια, που όλες 
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δρόμο και θα φτάσουμε 
ώς το τέλος, στην κατάρ-
γηση της εκμετάλλευσης 
ανθρώπου από άνθρωπο. 
Θα ολοκληρώσουμε το 
έργο των πατεράδων μας 
και θα υψώσουμε ξανά το 
λάβαρο της νίκης […].
Ας μην καρτερούνε να 

λυγίσουμε.
Κλάδο τον κλάδο, 

εργοστάσιο το εργο-
στάσιο, καράβι το καράβι, 
γραφείο το γραφείο, σχο-
λείο το σχολείο, γειτονιά 
τη γειτονιά, παντού να 
σηκώσουμε τις σημαίες 
του αγώνα. και να στεί-
λουμε μήνυμα σε μεγαλο-

εργοδοσία, κυβέρνηση, 
κυβερνητικό και εργοδοτι-
κό συνδικαλισμό, ότι είμα-

στε όρθιοι, ακούραστοι, 
ανίκητοι για να υπερασπί-
σουμε τη ζωή και το μέλ-
λον των παιδιών μας. 
Σηκώνουμε ψηλά τις 
σημαίες του αγώνα, της 
μάχης, βέβαιοι ότι θα 
ξημερώσει η μέρα όπου οι 
εργάτες θα κάνουν το 
όνειρο πραγματικότητα».

Στο τέλος η συγκέντρω-
ση με υψωμένες τις γρο-
θιές έψαλε την Τρίτη Διε-
θνή.

Ανάλογες μαζικές – 
δυναμικές συγκεντρώσεις 

έγιναν σε 70 πόλεις της 
χώρας.

Άμαζες και υποτονικές 
ήταν οι συγκεντρώσεις 
της ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ και 
των άλλων παρατάξεων.

Η Πρωτομαγιά ήταν μια 
υπόσχεση των εργαζο-
μένων να συνεχίσουν πιο 
δυνατά τον αγώνα ενάντια 
στην αδικία και την εκμε-
τάλλευση και να κάνει 
πράξη το σύνθημα, «Χωρίς 
εσένα γρανάζι δεν γυρνά, 
εργάτη μπορείς χωρίς 
αφεντικά».

ΚΡΗΤΗ
30/05/2014 Παρασκευή 
στο Ηράκλειο Κρήτης
(Εργ. Κέντρο Ηρακλείου 
10:30π.μ.)

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
3/6/2014 Τρίτη στην Πάτρα 
– Αίγιο
(Εργ. Κέντρο Πάτρας 
10:30π.μ.)
3/6/2014 Τρίτη στην Αμα-
λιάδα – Πύργο – Πηγάδια
(Εργ. Κέντρο Αμαλιάδας 
6:30μ.μ.)
4/6/2014 Τετάρτη στην 
Καλαμάτα
(Εργ. Κέντρο Καλαμάτας 
10:30π.μ.)
4/6/2014 Τετάρτη στην 
Κόρινθο – Λουτράκι – Ναύ-
πλιο
(Εργ. Κέντρο Κορίνθου 
6:30μ.μ.)

ΦΩΚΙΔΑ – ΦΘΙΩΤΙΔΑ – 
ΕΥΒΟΙΑ – ΒΟΙΩΤΙΑ – 
ΧΑΛΚΙΔΑ
4/6/2014 Τετάρτη στη 
Λιβαδειά – Άμφισσα – 
Λαμία – Μαρτίνο
(Εργ. Κέντρο Λιβαδειάς 
10:30π.μ.)
5/6/2014 Πέμπτη στη Χαλ-
κίδα – Θήβα
(Εργ. Κέντρο Χαλκίδας 
10:30π.μ.)

ΗΠΕΙΡΟΣ
4/6/2014 Τετάρτη στο Αγρίνιο
(Εργ. Κέντρο Αγρινίου 
10:30π.μ.)
5/6/2014 Πέμπτη στην 
Άρτα – Πρέβεζα
(Εργ. Κέντρο Άρτας 
10:30π.μ.)
6/6/2014 Παρασκευή στα 
Γιάννενα – Ηγουμενίτσα – 
Κέρκυρα
(Εργ. Κέντρο Ιωαννίνων 
10:30π.μ.)

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
3/6/2014 Τρίτη στα Τρίκα-
λα – Καρδίτσα
(Εργ. Κέντρο Τρικάλων 
10:30π.μ.)
4/6/2014 Τετάρτη στη 
Λάρισα – Ελασσόνα – Τύρ-
ναβο
(Εργ. Κέντρο Λάρισας 
10:30π.μ.)
4/6/2014 Τετάρτη στην 
Κατερίνη – Λιτόχωρο
(Εργ. Κέντρο Κατερίνης 
6:30μ.μ.)
5/62014 Πέμπτη στο Βόλο 
– Φάρσαλα
(Εργ. Κέντρο Βόλου 
10:30π.μ.)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
2/6/2014 Δευτέρα στη 
Νάουσα – Γιαννιτσά
(Εργ. Κέντρο Νάουσας 
10:30π.μ.)
3/6/2014 Τρίτη στην 
Κοζάνη – Βέροια
(Εργ. Κέντρο Κοζάνης 
10:30π.μ.)
4/6/2014 Τετάρτη στη 
Θεσσαλονίκη – Κιλκίς
(Εργ. Κέντρο Θεσ/νίκης 
10:30π.μ.)
5/6/2014 Πέμπτη στις Σέρ-
ρες
(Αίθουσα ΚΕΔΗΣ Εθνικής 
Αντίστασης 34 10:30π.μ.)
6/6/2014 Παρασκευή στην 
Καβάλα – Δράμα – Θάσο 
– Χρυσούπολη
(Σε αίθουσα της Νομαρχί-
ας Καβάλας 10:30π.μ.)
6/6/2014 Παρασκευή στην 
Κομοτηνή 7:00μ.μ.

Όλες οι συσκέψεις θα 
καλυφθούν από στελέχη 
της ΣΕΑ από Αθήνα.

Σε αυτές καλούνται να 
συμμετέχουν και όσο το 
δυνατόν περισσότεροι 
συνάδελφοι συνταξιούχοι.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΤΗΣ ΣΕΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 

19/6/2014

θα καλυφθούν από 

στελέχη της ΣΕΑ.

3) Να δώσουμε συνέντευ-

ξη τύπου λίγες μέρες 

πριν τη συγκέντρωση.

Και τέλος εγκρίθηκε 

το πλαίσιο των αιτη-

μάτων που διεκδικού-

με και είναι:
– Όχι στη νέα μεγάλη 

μείωση των συντάξεών 

μας. Οι επικουρικές 

κινδυνεύουν όχι μόνο 

να πετσοκοπούν αλλά 

και να μη χορηγούνται 

από την 1/7/2014.

– Όχι στην άγρια μείωση 

των κύριων συντάξεων, 

που από την 1/1/2015 η 

κατώτερη θα είναι 360 

ευρώ και στην καλύτε-

ρη περίπτωση δεν θα 

ξεπερνούν τα 700 

ευρώ!

– Να καταργηθούν οι 

γαλαζοπράσινοι νόμοι 

2084/1992 – 3655/2008 

– 3865/2010 και 

4064/2012.

– Επαναφορά του 13ου 

και 14ου μισθού 

(Δώρα).

– Κατάργηση των μνημο-

νίων και των εφαρμο-

στικών νόμων.

– Να μην παραδοθεί η 

Επικουρική Ασφάλιση 

στις ιδιωτικές εταιρεί-

ες.

– Επαρκή χρηματοδότη-

ση από το κράτος των 

Ασφαλιστικών Ταμείων.

– Να επιστραφούν τα 50 

δις ευρώ που λεηλατή-

θηκαν από το κούρεμα 

των αποθεματικών, το 

τζογάρισμα στο χρη-

ματιστήριο και τη 

ληστεία από τις τράπε-

ζες.

– Να μην μειωθούν οι 

ασφαλιστικές εισφο-

ρές της εργοδοσίας 

που το ΙΚΑ θα χάνει 

περίπου 1 δις ευρώ το 

χρόνο.

– Και άλλα, ό,τι έχει 

σχέση με την ασφάλι-

ση, τη συνταξιοδότη-

ση.

Γ ι α  τ η ν 

Ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη και την 

Υγεία

– Δημόσια δωρεάν Υγεία 

για όλο το λαό χωρίς 

προϋποθέσεις.

– Πλήρη χρηματοδότη-

ση της Υγείας από το 

κράτος και να πάρουν 

πίσω όλα τα μέτρα που 

διέλυσαν τη δημόσια 

Υγεία, και να επανα-

φέρουν την πρωτοβάθ-

μια περίθαλψη από τα 

Ταμεία όπως ίσχυε 

πριν τη δημιουργία του 

ΕΟΠΥΥ και να βελτιω-

θούν όλα τα μέσα 

παροχής ιατροφαρμα-

κευτικής περίθαλψης.

Συνάδελφοι – 

Συναδέλφισσες

Η αύξηση του πλού-

του, η ανάπτυξη και της 

τεχνολογίας έχουν 

δημιουργήσει τη βάση για 

την ικανοποίηση των 

λαϊκών αναγκών.

Για να εμποδίσουμε τα 

χειρότερα, για να ανοίξει 

ο δρόμος για ριζικές 

αλλαγές, προϋποθέτει 

την ενίσχυση, το δυνάμω-

μα του ταξικού κινήματος 

και των αγώνων μας, και 

την καταδίκη τόσο αυτών 

που μας έφεραν σ’ αυτή 

τη δραματική κατάσταση, 

όσο και αυτών που τάχα 

υπόσχονται καλύτερες 

μέρες, μέσα στη λυκοφω-

λιά της Ε. Ένωσης και την 

εξουσία του κεφαλαίου.

Απαιτούμε κάτω τα 

χέρια από τις συντάξεις 

μας

– Αποκατάσταση των 

κύριων και επικουρι-

κών συντάξεων στα 

επίπεδα του 2010 – 

Επαναφορά της 13ης 

και 14ης σύνταξης 

(Δώρα).

– Δημόσια δωρεάν υγεία 

για όλο το λαό δίχως 

προϋποθέσεις.

ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟ-

ΜΟΥΣ στις 19 Ιούνη που 

οδηγούν στην Αθήνα 

στην πλατεία Κλαυθ-

μώνος στις 6μ.μ.

Τέλος, να σημειώσου-

με ότι τυπώθηκαν και 

κυκλοφορούν χιλιάδες 

τρικ και αφίσες σε όλη τη 

χώρα.

Εγκύκλιο της Ομοσπονδίας
Προς όλα τα Δ.Σ. των Σωματείων

Τι διεκδικούμε και παλεύουμε
Όλοι στην Πανελλαδική – Πανσυνταξιουχική Συγκέντρωση

συνέχεια από τη σελ. 1

Κοκκίνισε η Ελλάδα την Πρωτομαγιά
Σε 70 πόλεις έγιναν μαζικές – δυναμικές συγκεντρώσεις. Του ΠΑΜΕ και του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος

Οι εργάτες συνεχίζουν τον ηρωικό αγώνα των εργατών του Σικάγου
συνέχεια από τη σελ. 1

Η μεγάλη απεργιακή Πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στην Αθήνα στη λεωφόρο 
Αμαλίας

Στη Βουλή στις 5 Μάη 

κατατέθηκε νομοσχέδιο 

του υπουργείου Οικονομι-

κών για τις «Αρχές Δημο-

σιονομικής Διαχείρισης 

και Εποπτείας – Δημόσιο 

Λογιστικό».

Μεταξύ των πολλών 

μέτρων που έχουν τη 

σφραγίδα της Ε.Ε. ανα-

φέρεται και ειδικά για 

τους ΟΤΑ (Δήμους) που 

αναφέρει οι «παρατετα-

μένες υπερβάσεις» θα 

τους οδηγούν σε καθε-

στώς «επιτροπείας» και 

ένα από τα μέτρα για την 

κάλυψη των ελλειμμάτων 

και για τη σωστή λειτουρ-

γία τους θα είναι η αύξη-

ση των φόρων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο 

συντελεστής του Τέλους 

Ακίνητης Περιουσίας 

(ΤΑΠ) θα μπορεί να 

φθάσει στο 3 τοις χιλίοις, 

από 0,25 – 0,35 τοις χιλί-

οις που ισχύει σήμερα.

Αυτό σημαίνει, για ένα 

ακίνητο αντικειμενικής 

αξίας 100.000 ευρώ σήμε-

ρα καταβάλλεται τέλος 

25-30 ευρώ το χρόνο, με 

το νέο μέτρο θα εκτοξευ-

θεί στα 300 ευρώ, δηλαδή 

10 φορές περισσότερο!!

Έτσι η μειωμένη χρη-

ματοδότηση των ΟΤΑ από 

το κράτος μεταφέρεται 

στις τσέπες του λαού. 

Πρόκειται για νέο αβάστα-

κτο χαράτσι στο σπιτάκι 

μας, μαζί με τα τόσα 

πολλά που μας έχουν επι-

βάλει.

Νομοσχέδιο Υπουργείου 
Οικονομικών

Δέκα φορές μεγαλύτερο χαράτσι στο «ΤΑΠ»
Για την κάλυψη των οικονομικών του Δήμου
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Από τις 23 Απρίλη άρχι-
σε η επαναλειτουργία του 
συστήματος των τηλεφω-
νικών ραντεβού με τους 
πενταψήφιους αριθμούς 
στις 73 μονάδες Υγείας 
(ΠΕΔΥ) ανακοίνωσε το 
υπουργείο Υγείας.

Από τις 330 μονάδες 
του ΕΟΠΥΥ που μπήκε 
λουκέτο στις 18/2, επανα-
λειτουργεί μόνο το 22% 
και αυτές υποτυπωδώς. 
Οι δε υπόλοιπες 257 
μονάδες του πρώην 
ΕΟΠΥΥ θα εντάσσονται 
σταδιακά στο σύστημα, 
όπως ανακοίνωσε το 
υπουργείο Υγείας.
– Σύμφωνα με το υπουρ-

γείο, οι ασφαλισμένοι 
θα μπορούν να τηλε-
φωνούν στα νούμερα 
14554 – 14784 – 14884 
και 14900 από τις 7 το 
πρωί έως τις 7 το 
απόγευμα για ραντε-
βού με γιατρό.
Και η ληστεία μέσω 

τηλεφώνου
Για κάθε τηλεφώνημα 

θα πληρώνουμε σχεδόν 
ένα ευρώ, 0,96 ή 0,98, 
από σταθερό. Αν χρεια-
στεί να κάνουμε 2-3 
τηλέφωνα, θα χρυσοπλη-
ρώνουμε τα ραντεβού. 
Και αν έχουμε ανάγκη 
από δεύτερο ή τρίτο για-
τρό τότε δεν θα μας 
φτάνουν ούτε 10 ευρώ 
ατομικά το μήνα.

Και αν πάρεις από κινη-
τό της συγκεκριμένης 
εταιρείας ή άλλα κινητά 
τότε θα πληρώσεις 1,65 
ευρώ!!

Η κυβέρνηση, ως 
πράκτορας των τηλεφωνι-
κών επιχειρήσεων, θέλει 
σε βάρος μας να τους 
αυξήσει αλματωδώς τα 
κέρδη.
Πρόκειται για καθαρή 

ληστεία.
– Εκτός από τη ληστρική 

χρέωση του τηλε-
φώνου, έρχεται και επι-
βολή εξέταστρου 
(χαρατσιού) 5 ευρώ 
από 1/1/2015, όπως 
ισχύει στα εξωτερικά 
ιατρεία και τα Κέντρα 
Υγείας.
Μαζί με τα παραπάνω 

πρέπει να τονίσουμε ότι 
υπάρχουν μεγάλες ελλεί-
ψεις σε γιατρούς, αφού 
πολλοί γιατροί δεν υπέβα-
λαν αιτήσεις επανεξέτα-
σης στο σύστημα ΠΕΔΥ.

Για παράδειγμα, στην 
1η Υγειονομική Περι-
φέρεια (ΥΠΕ) έχουν υπο-
βάλει αίτηση να εντα-
χθούν μόνο το 64% των 
γιατρών, στη δε 2η ΥΠΕ 
υπέβαλε μόνο το 50% των 
γιατρών.
– Επίσης τα βιοχημικά 

και μικροβιολογικά 
εργαστήρια είναι σχε-
δόν χωρίς αντιδραστή-
ρια.
Αυτά είναι τα χάλια της 

πρωτοβάθμιας περίθαλ-
ψης, και λειψή και ακριβο-
πληρωμένη.

Η Υγεία πρέπει να μπει 
στην πρώτη γραμμή των 
αγώνων μας.

Μονάδες Υγείας Πρώην 
ΕΟΠΥΥ

Χαράτσι 0,98 ευρώ το τηλέφωνο για ραντεβού 
με γιατρό

Η κυβέρνηση πλασιέ στα κέρδη των εταιρειών
Από 1/1/2015 και 5 ευρώ για εξέταση γιατρού

• Ενιαίο, καθολικό, απο-
κλειστικά δημόσιο, 
σύγχρονο και δωρεάν 
σύστημα υγείας 
πρόνοιας, με κατάργη-
ση κάθε επιχειρηματι-
κής δράσης.

• Η χρηματοδότηση να 
γίνεται από το κράτος. 
Κατάργηση εισφορών 
από εργαζόμενους, 
σ υ ν τ α ξ ι ο ύ χ ο υ ς , 
αγρότες, αυτοαπασχο-
λούμενους, στον κλάδο 
υγείας των ασφαλιστι-
κών ταμείων.

• Όλες οι παροχές υπη-
ρεσιών υγείας και 
πρόνοιας να δίνονται 
σε όλους δωρεάν και 
ανεξάρτητα από εργα-
σιακή σχέση, ανεργία, 
ύψους μισθού, εθνι-
κότητα.

• Κάλυψη με ιατρικό 
νοσηλευτικό προσωπι-
κό σε αριθμό και ειδι-
κότητες γιατρών στα 
Κέντρα Υγείας και τα 
πολυιατρεία του ΙΚΑ 
και λειτουργία τους σε 
24ωρη βάση. 
Εφοδιασμένα με σύγ-
χρονο και αναγκαίο 
εξοπλισμό και παροχή 
δωρεάν φαρμάκων.

• Να καταβάλει το 
κράτος άμεσα όλες τις 
οφειλές του στα ασφα-
λιστικά ταμεία. Να 
καταργηθούν οι αντια-
σφαλιστικοί νόμοι που 
ψήφισαν ΠΑΣΟΚ και 
Ν.Δ.

• Στελέχωση των ΚΑΠΗ 
με επαρκές υγειονομι-
κό προσωπικό, που να 
ανήκει στο Κ.Υ. της 
περιοχής.

• Δημόσια κέντρα στήρι-
ξης μοναχικών ηλικιω-
μένων ή μη δυνάμενων 

να αυτοεξυπηρετη-
θούν.

• Να καταργηθεί η επι-
χειρηματική δραστη-
ριότητα στα Δημόσια 
νοσοκομεία, καθώς οι 
πληρωμές των ασθε-
νών και των ασφαλιστι-
κών ταμείων.

• Να γίνουν προσλήψεις 
μόνιμου προσωπικού, 
γιατρών και ειδικοτή-
των που λείπουν ή είναι 
ανεπαρκείς σε αριθμό, 
κάλυψη με προσωπικό 
των ΜΕΘ και ανάπτυξη 
νέων. Να μονιμοποιη-
θούν όσοι εργάζονται 
με ελαστικές σχέσεις 
εργασίας χωρίς όρους 
και προϋποθέσεις.

• Λειτουργία των νοσο-
κομείων σε 24ωρη 
βάση χωρίς καμία πλη-
ρωμή, με δωρεάν 
χορήγηση φαρμάκων.

• Στο δημόσιο σύστημα 
να μπορούν να απορ-
ροφηθούν και οι αυτο-
απασχολούμενοι για-
τροί και οι άλλοι επι-
στήμονες των επαγ-
γελμάτων υγείας.

• Το δημόσιο σύστημα 
να αναπτυχθεί και στα 
3 επίπεδα. Δηλαδή, 
πρωτοβάθμιο (κέντρα 
υγείας αστικού και 
αγροτικού τύπου), δευ-
τεροβάθμιο (νοσοκο-
μείο), τριτοβάθμιο 
(Πανεπιστημιακά νοσο-
κομεία).

• Το πρόβλημα της 
Υγείας πρέπει να μπει 
στην πρώτη γραμμή 
του αγώνα μας, γιατί 
μας αφορά άμεσα και 
γιατί τη διέλυσαν και 
την ιδιωτικοποιούν, με 
συνέπεια να την ακρι-
βοπληρώνουμε.

Αγωνιζόμαστε και διεκδι-
κούμε για την Υγεία

Σε αύξηση των βάρβα-
ρων πληρωμών στα φάρ-
μακα και στην Πρωτοβάθ-
μια Φροντίδα Υγείας θα 
οδηγήσει η τροπολογία 
για πλαφόν στη συνταγο-
γράφηση φαρμάκων, δια-
γνωστικών και παρακλινι-
κών εξετάσεων, που 
ψηφίστηκε στις 7 Μάη 
κατά πλειοψηφία στη 
Βουλή.

Το πλαφόν στις εξε-
τάσεις, σε συνδυασμό με 
την υποτυπώδη λειτουρ-
γία των πρώην μονάδων 
του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες 
έχουν ενταχθεί στο Πρω-
τοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο 
Υγείας (ΠΕΔΥ), δημιουρ-
γεί προϋποθέσεις ώστε 
περισσότεροι άρρωστοι ή 
να πληρώνουν από την 
τσέπη τους 15% στον 
ιδιωτικό τομέα, ή να μπαί-
νουν σε ουρές 5-8 μηνών 
στα δημόσια νοσοκομεία 
για εξετάσεις. Το ΚΚΕ 
καταψήφισε την τροπολο-
γία.

Οι ασθενείς στο εξής 
να ψάχνουν γιατρό που 
δεν έχει καλύψει το πλα-
φόν 80% για φάρμακα.

Σύμφωνα με τα στοι-
χεία που παρουσιάστηκαν 
στις 7 Μάη στην Εθνική 
Σχολή Δημόσιας Υγείας η 
Συνολική Δαπάνη Υγείας 
για το 2012 ήταν 17.708,5 
εκατ. ευρώ. Η Δημόσια 
Δαπάνη ήταν12.003,4 
εκατ. ευρώ (68%) και η 
ιδιωτική 5.621,6 εκατ. (ή 
32%).

Για υπηρεσίες Π.Φ.Υ. 
του δημόσιου και ιδιωτι-
κού τομέα ξοδεύονται 
1.443,8 εκατ. ευρώ ή 

40,3% και από τους 
ιδιώτες (ασθενείς) 2.138,2 
ή 59,7%.

ΣΥΡΙΖΑ ΝΑΙ στα 
γενόσημα φάρμακα και 
τα άλλα

Κατά τη συζήτηση στο 
Συνέδριο, πήρε το λόγο 
και ο Γιάννης Μπασκόζος, 
υπεύθυνος Τομέα Υγείας 
του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόε-
δρος του Πανελλήνιου 
Ιατρικού Συλλόγου, ο 
οποίος μεταξύ των άλλων 
είπε: «Θα προσπαθήσου-
με μαζί σας την αύξηση 
των γενόσημων φαρ-
μάκων στο 60%, επειδή 
είναι καλά και για τους 
ασθενείς και για την οικο-
νομία».

– Ο υπουργός 
Υγείας ξεκαθάρισε πως 
στόχος της κυβέρνησης 
είναι να μην ξεφύγει η 
δαπάνη του κράτους για 
φάρμακα από τα 2 δις 
ευρώ και απείλησε αν δεν 
ψηφιζόταν η τροπολογία, 
θα έπρεπε να παρθούν 
άλλα, οριζόντια μέτρα.

– Τέλος, όπως 
καταγγέλθηκε από τους 
φαρμακοποιούς των 
δημόσιων νοσοκομείων, 
το διάστημα 2012-2014 
έχουν μειωθεί κατά 30% 
οι προϋπολογισμοί των 
νοσοκομείων για φάρμα-
κα, ενώ υπάρχουν 19 
νοσοκομεία στη χώρα 
που δεν έχουν νοσοκο-
μειακό φαρμακοποιό.

– Από τα παρα-
πάνω και από όσα ζούμε, 
η ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη όλο και χειρο-
τερεύει.

Υπερψηφίστηκε η 
Τροπολογία για Φάρμακα – 

Εξετάσεις
Βάζουν πλαφόν που θα αυξήσει τη συμμετοχή 

των ασθενών
Οι άρρωστοι πληρώνουν 59,7% για τις δαπάνες 

Υγείας
ΣΥΡΙΖΑ ΝΑΙ στα γενόσημα και τα άλλα

Μιλώντας στην κοινο-

βουλευτική ομάδα της 

Ν.Δ., μεταξύ των άλλων, 

είπε:

«Να αυξήσετε την κρι-

σιμότητα αυτής της στιγ-

μής. την κρισιμότητα της 

επόμενης μέρας. Την κρι-

σιμότητα των επόμενων 

μηνών. Ότι τίποτε δεν 

είναι δεδομένο, τίποτε δεν 

είναι «αποφασισμένο», ότι 

η χώρα έχει αρχίσει να 

σηκώνεται, αλλά πολύ 

μικρά λάθη μπορούν να 

κάνουν ακόμα και τώρα 

μεγάλη ζημιά. Και ότι ο 

καθένας κρατά στα χέρια 

την ψήφο του για να μην 

επιτρέψει να γίνει τέτοια 

ζημιά». Ακόμα είπε ότι 

«μέχρι το 2020 θα έχουμε 

ανακτήσει το προ της κρί-

σης βιοτικό μας επίπεδο».

Από τα παραπάνω, και 

εκβιάζει το λαό αν δεν 

ψηφίσει Ν.Δ. θα χάσει ό,τι 

«κέρδισε» και ότι έρχεται 

καταστροφή. Και έχει το 

θράσος και τα λέει αυτά 

όταν σαν οδοστρωτήρας 

σαρώθηκαν εργασιακά, 

ασφαλιστικά, συνταξιοδο-

τικά δικαιώματα, όταν η 

περίθαλψη τελείωσε για 

το λαό, όταν τα χαράτσια 

και άλλα μέτρα όπως οι 

συντάξεις, οι επικουρικές 

θα ισοπεδωθούν, ίσως και 

σταματήσουν να χορη-

γούνται, όταν οι κύριες 

συντάξεις από 1/1/2015 

θα αρχίζουν από 360 

ευρώ, όταν οι μισθοί θα 

είναι 200-300 ευρώ και 

όταν υπάρχει το πρόγραμ-

μα της Ε.Ε. για το 2014-

2020 που τα σαρώνει όλα 

και είναι υποχρεωτικό για 

όλα τα κράτη της Ε.Ε. 

όποιο κόμμα κι αν κυβερ-

νήσει.

Νά τι μας περιμένει 

μετά τις ευρωεκλογές, όχι 

μόνο αν κερδίσει η Ν.Δ. 

αλλά όλα τα κόμματα του 

ευρωμονόδρομου.

Το δίλημμα είναι τέρμα 

πια στον εμπαιγμό ή με το 

κεφάλαιο ή με το λαό.

Αντώνης Σαμαράς
Υποσχέσεις και ψεύτικες ελπίδες στο λαό

Και τρομοκρατία αν δεν ψηφιστεί η Ν.Δ. στις Ευρωεκλογές στις 25 Μάη

Στις 7 Μάη πραγματοποιήθηκαν εκλο-
γές στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία στα ΑΕΙ 
(Πανεπιστήμια) η Πανσπουδαστική που 
έχει αγωνιστικό – ταξικό προσανατολι-
σμό αύξησε τις δυνάμεις της συγκριτικά 
με πέρυσι σε ψήφους και ποσοστά.

Το 2014 πήρε 11.789 ψήφους και 
ποσοστό 18,70%, ενώ το 2013 είχε πάρει 
10.978 και ποσοστό 16,09%.

Να σημειωθεί ότι φέτος ψήφισαν 
65.647 φοιτητές, ενώ το 2013 είχαν 
ψηφίσει 70.978.

Στα ΤΕΙ (Τεχνικά Επαγγελματικά Ιδρύ-
ματα) η Π.Σ.Κ. πήρε 2043 ψήφους και 
ποσοστό26,46%, το 2013 είχε πάρει 

1.863 και ποσοστό 24,38%, σχεδόν στον 

ίδιο αριθμό ψηφισάντων το 2013 και το 

2014.

Πανελλαδικά και στις δύο εκλογές ΑΕΙ 

– ΤΕΙ ήρθε δεύτερη δύναμη και πήρε την 

πρωτιά σε 36 ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Η άνοδος της «Πανσπουδαστικής» 

δεν είναι τυχαία, οφείλεται στον αγώνα 

που έκανε και κάνει, η Παιδεία να είναι 

δημόσια, δωρεάν και ποιοτικά ανεβα-

σμένη, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαι-

τήσεις της επιστήμης και της τεχνολογί-

ας, καθώς για την ανεργία που αντιμετω-

πίζουν οι απόφοιτοι των ΑΕΙ και ΤΕΙ και 

τα άλλα προβλήματα που αφορούν τα 

ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Εκλογές στα ΑΕΙ και ΤΕΙ
Αύξηση σε ψήφους και ποσοστά η «Πανσπουδαστική»
Δεύτερη δύναμη Πανελλαδικά και πρώτη σε 36 σχολές



ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Τέρμα πιά στον εμπαιγμό ή με το 
κεφάλαιοή με το λαό

Το τρίκ που κυκλοφόρησε  κατά χιλιάδες 
Πανελλαδικά

Ταξικός γιορτασμός την Πρωτομαγιά σε όλη τη χώρα
Κόκκινη Πρωτομαγιά – Πρωτοπόρα Εργατιά

Από το γκρουπ των συνταξιούχων της Αθήνας την Πρωτομαγιά

Από την πορεία στους δρόμους του Πειραιά

Από κινητοποίηση συνταξιούχων και εργατικών σωματείων 
έξω από τον ΕΟΠΥΥ στη Νέα Ιωνία
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Το χέρι
Το χέρι ετούτο που άξια μου 
χαρίζει
μόνο μου βιός και κέρδος το 
ψωμί 
Το χέρι ετούτο, εμπόρευμα 
που αξίζει
κι έχει ξεπέσει τόσο στην 
τιμή

Το χέρι ετούτο που κρατάει 
δρεπάνι
πένα, τιμόνι, σίδερο, σφυρί,
Στο δρόμο, στο εργοστάσιο, 
στο λιμάνι
που σφίγγει και ματώνει και 
πονεί

Το χέρι ετούτο, αλί κι όταν 
ορμήσει
κι άγρια υψώσει με μίσος τη 
γροθιά
Ξέρει γερά μαχαίρι να κρα-
τήσει
ξέρει ν’ ανάψει ακέραια τη 
φωτιά

Ξέρει να ρίξει, ως ήξερε να 
χτίσει
να πληρωθεί τ’ απλήρωτο 
ψωμί
Το χέρι ετούτο, εμπόρευμα 
που αξίζει
κι έχει ξεπέσει τόσο στην 
τιμή

Πάντα επίκαιρο

του Θόδωρου Σκουρλή 1923

Ταξικός γιορτασμός την Πρωτομαγιά σε όλη τη χώρα
Κόκκινη Πρωτομαγιά – Πρωτοπόρα Εργατιά

Από τη μεγάλη και αγωνιστική απεργιακή συγκέντρωση την 1η Μάη του ΠΑΜΕ στη 
Θεσσαλονίκη
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«Η ψήφος μας το Μάη 
είναι σημαντική. Επηρε-
άζει την πορεία όχι μόνο 
της χώρας μας, αλλά 
όλης της Ευρώπης. Και 
είναι στο χέρι μας, μπο-
ρούμε. Να ανακόψουμε 
το νεοφιλελευθερισμό και 
τη γερμανική Ευρώπη. Να 
την απομονώσουμε πολι-
τικά. Να τη νικήσουμε. Για 
να ανακτήσουμε την 
Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη 
σήμερα έχει απομακρυν-
θεί από το πολιτικό σχέδιο 
και το όραμα ακόμα και 
των συντηριτικών πολιτι-
κών που τη θεμελίωσαν»

(Αλ. Τσίπρας στις 
11/4/2014)

Ο Αλ. Τσίπρας
1) Δίνει συγχωρο-

χάρτι στη λυκοσυμμαχία 
του ευρωπαϊκού κεφαλαί-
ου, την Ε.Ε. και τα βάζει 
με τη Μέρκελ, ως κύρια 
υπεύθυνη για τη δραματι-
κή κατάσταση που 

βιώνουν όλοι οι λαοί της 
Ε.Ε. μηδέ εξαιρουμένου 
και του γερμανικού. Στη 
θέση της Μέρκελ θα μπο-
ρούσε να είναι οποιοσδή-
ποτε άλλος.

2) Κάνει σκόπιμη 
υπερεκτίμηση της ψήφου 
στην Ελλάδα ότι τάχα 
μπορεί να ανατρέψει την 
όλη αντεργατική – αντι-
λαϊκή πολιτική της Ε.Ε. Ο 
δε ΣΥΡΙΖΑ είναι ένθερμος 
υποστηρικτής της Ε.Ε. και 
επομένως δεν πρόκειται 
να συμβάλει στην αλλαγή 
της. Άλλωστε τα μέτρα 
που ψήφισε η Ε.Ε. ήρθαν 
για να μείνουν.

Επομένως, η δήλωση 
του Αλ. Τσίπρα είναι λόγια 
του αέρα και για προε-
κλογικά εκμετάλλευση.

Η Ε.Ε. ανατρέπεται 
μόνο με την πάλη της 
εργατικής τάξης και των 
λαών της.

Ο Αλ. Τσίπρας, η Μέρκελ 
και η Ε. Ένωση

Δίνει συγχωροχάρτι στη λυκοσυμμαχία την Ε.Ε.
Και ρίχνει όλη την ευθύνη προσωπικά στη 

Μέρκελ

Σύμφωνα με τα τελευ-
ταία στοιχεία της Ελληνι-
κής Στατιστικής Αρχής 
που δημοσιοποιήθηκαν 
στις 10 Απρίλη, το Γενάρη 
του 2014 η επίσημα ανερ-
γία έφτασε στη χώρα μας 
το 26,7% (από 26,5% το 
Γενάρη του 2013). Ο 
αριθμός των ανέργων 
έφτασε τους 1.317.848 
(αυξημένος κατά 6.815 
άτομα σε σχέση με πέρυ-
σι).

Ειδικότερα, η ανεργία 
στις γυναίκες έφτασε το 
30,2% και στους άντρες 
24,1%, στους δε νέους 
μέχρι 24 ετών στο 56,8%. 
Τόσο η Ε.Ε. όσο και η 
ΕΛΣΤΑΤ δεν προσμε-
τρούν στους ανέργους 
όσους απασχολούνται με 
μερική απασχόληση, 
δηλαδή με 2-3 ώρες την 
ημέρα ή ανάλογες ημέρες 
τη βδομάδα. Σε αυτή την 
κατηγορία που δεν τους 
θεωρούν άνεργους κατα-
γράφηκαν 222.000 άτομα 
το 2013.

Ακόμα υπάρχει και μια 
κατηγορία που ζητούν 
εργασία, χωρίς να είναι 
άμεσα διαθέσιμοι. Αν 
προσθέσουμε όλους 
αυτούς, τότε ξεπερνάμε 
κατά πολύ το 1,5 εκατ. 
άτομα.

Από αυτούς μόνο 

214.000 παίρνουν τα 
ψίχουλα, το επίδομα 
ανεργίας, τα 361 ευρώ, 
δηλαδή ο ένας στους 
εφτά!

Στις εκατοντάδες 
χιλιάδες των ανέργων 
είναι οικογένειες με παι-
διά, ακόμα και νέοι, που 
οι περισσότεροι από 
αυτούς συντηρούνται 
από τη συνεχώς μειούμε-
νη σύνταξη του μπαμπά ή 
της μαμάς.

Για αυτή τη δραματική 
κατάσταση που βιώνουν 
εκατομμύρια άνθρωποι, 
νά τι δήλωσε ο Αντ. Σαμα-
ράς, τρεις μέρες μετά την 
ανακοίνωση των στοιχεί-
ων για την ανεργία.

«Πριν δύο χρόνια, όταν 
μίλαγα για προοπτική και 
ελπίδα, πολλοί ήταν ενα-
ντίον μας, τώρα όλοι 
βλέπουν. Η Ελλάδα, βήμα
-βήμα, τα καταφέρνει. 
Αρκεί να μην κάνουμε 
πίσω». (Καθημερινή 13/4)

Ακόμα δεν παύουν να 
δηλώνουν, Αντ. Σαμαρά 
και Ε. Βενιζέλος, ότι η 
χώρα μας βγαίνει από την 
κρίση και μπαίνει στις 
αγορές.

Η προκλητικότητά τους 
δεν έχει όρια.

Η ανεργία τραβάει την 
ανηφόρα

Τα επίσημα στοιχεία την φτάνουν στο 1.317.848 
άτομα ή 26,7%

Μόλις ο ένας στους επτά άνεργους παίρνει το 
επίδομα 361 ευρώ!

Προκλητικές δηλώσεις του Αντ. Σαμαρά 3 μέρες μετά

Έκανε επίδειξη των 
αντεργατικών ανατροπών 
στα εργασιακά και την 
Κοινωνική Ασφάλιση, που 
θα κάνουν τους εργάτες 
σύγχρονους δούλους, 
τους δε συνταξιούχους 
πεινασμένους και εξα-
θλιωμένους.

Νά τις είπε μεταξύ 
άλλων

1) «Διευκολύνουμε τις 
νέες προσλήψεις, 
περιορίζοντας δραστι-
κά το μη μισθολογικό 
κόστος εργασίας κατά 
πέντε (5) ποσοστιαίες 
μονάδες»

Πρόκειται για τη μείωση 
των εργοδοτικών 
εισφορών, που το ΙΚΑ 
θα χάνει 1 δις ευρώ σε 
ετήσια βάση, και τα 
χαρίζει στην εργοδο-
σία, αλλά και οι άλλοι 
οργανισμοί, Εργατική 
Εστία και Εργατική 
Κατοικία, με ανάλογες 
συνέπειες για τους 
ασφαλισμένους.

2) «Θεσμοθετήσαμε νέο 
μηχανισμό κατώτερου 
μισθού σε όλη την 
οικονομία, στο πρότυ-
πο των πλέον προηγ-
μένων ευρωπαϊκών 
χωρών»

Πρόκειται για την κατάρ-
γηση της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και 
τη μείωση των κατώτε-
ρων μισθών κατά 22% 
για άνω των 25 ετών 
και κατά 32% για τους 
κάτω των 25 ετών.

3) «Προωθήσαμε την πιο 
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή 
οργάνωση του χρόνου 
εργασίας, με παράλλη-
λο σεβασμό στο 40ωρο 
τη βδομάδα»

Στην πραγματικότητα, 
πρόκειται για τη διάλυ-
ση του σταθερού 
χρόνου απασχόλησης, 
η κατάργηση του 
8ωρου και του πενθή-
μερου, και η προσαρ-
μογή του χρόνου εργα-
σίας του εργάτη σύμ-
φωνα με τις ανάγκες 
των επιχειρήσεων, και 
η κατάργηση πληρω-
μής των υπερωριών

4) «Διευρύναμε τη δυνα-
τότητα των επιχειρήσε-
ων να αυξομειώνουν το 
προσωπικό τους με 
ευκολία, προσαρμόζο-
ντας το κόστος αποζη-
μίωσης απόλυσης στα 
μέσα κοινοτικά επίπε-
δα»

Εδώ η πρόκληση βγάζει 
μάτι. Η απελευθέρωση 
των απολύσεων, η μεί-
ωση των αποζημιώσε-
ων. Στο εξής, οι επιχει-
ρήσεις θα έχουν ελεύ-
θερα τα χέρια να απο-

λύουν όσους θέλουν 
και όποτε θέλουν, και 
να προσλαμβάνουν 
ακόμα πιο φτηνούς 
εργάτες.

5) «Ειδικά για τις ομαδι-
κές απολύσεις, συνερ-
γαστήκαμε με το σύνο-
λο των κοινωνικών 
εταίρων, θωρακίσαμε 
τη διαδικασία, ενδυνα-
μώνοντας το ρόλο του 
Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας (ΑΣΕ)»

Εδώ έβαλε το χεράκι της 
η πλειοψηφία της 
ΓΣΕΕ.

6) «Στο ασφαλιστικό 
σύστημα, εξασφαλίσα-
με την απρόσκοπτη 
καταβολή των συντάξε-
ων»

Για ποιες συντάξεις. 
Αυτές που πετσόκοψαν 
και τις κατάντησαν 
προνοιακά επιδόματα 
(;) και την κατάργηση 
της 13ης και 14ης 
σύνταξης. Χώρια τα 
χειρότερα που έρχο-
νται μέσα στο 2014 και 
το 2015. Πρόκειται για 
πρόκληση στους 2,5 
εκατ. συνταξιούχους.

7) «Εξυγιάναμε τα συστή-
ματα της επικουρικής 
ασφάλισης και των 
παροχών εφάπαξ»

Είναι γνωστή η σφαγή 
στις επικουρικές 
συντάξεις που ξεπερνά 
το 30%. Χώρια ότι από 
την 1η Ιούλη 2014 θα 
υπάρξουν νέες 
μειώσεις, ίσως και 
πλήρη κατάργηση.

8) «Καταργήσαμε τους 
λεγόμενους και κατ’ 
ευφημισμόν κοινωνι-
κούς πόρους»
Οι πόροι αυτοί ήταν η 

κύρια πηγή χρηματοδότη-
σης των επικουρικών 
ταμείων, τα οποία οδη-
γούνται σε διάλυση.

Η συγκυβέρνηση και οι 
επιχειρηματίες πήραν 
αυτά τα άγρια – μεσαιωνι-
κά αντεργατικά μέτρα με 
την πλήρη συμφωνία της 
πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ, 
γι’ αυτό και οι ευθύνες 
του εργοδοτικού-κυβερ-
νητικού συνδικαλισμού 
είναι ιστορικές.

Γι’ αυτό η ανασύνταξη 
του κινήματος και η ανα-
τροπή του συσχετισμού 
στο συνδικαλιστικό κίνη-
μα υπέρ των ταξικών 
δυνάμεων είναι άμεσο 
καθήκον για την εργατική 
τάξη.

Ο υπουργός Εργασία
Γ. Βρούτσης

Διαφήμισε τα αντεργατικά μέτρα
Στο συνέδριο του «Συνδέσμου Ανθρώπινου 

Δυναμικού Ελλάδας»
Ανασκόπηση της στρα-

τηγικής των ανατροπών 
στον τομέα Υγείας έκαναν 
οι υπουργοί Υγείας της 
Ε.Ε. που συνήλθαν στις 28 
και 29 Απρίλη στην Αθήνα.

Μεταξύ των θεμάτων 
που συζήτησαν ήταν και οι 
μεταρρυθμίσεις στον 
τομέα Υγείας.

Όπως ανακοινώθηκε, 
στα σχέδιά τους είναι η 
αυτονόμηση των δημόσιων 
νοσοκομείων, που σημαί-
νει παύουν τα νοσοκομεία 
να είναι δημόσια και θα 
λειτουργούν ως αυτοδια-
χειριζόμενες επιχειρήσεις, 
με ό,τι αρνητικό συνεπάγε-
ται για τη δημόσια υγεία.

Ο δε Άδ. Γεωργιάδης 
συναντήθηκε μεταξύ των 
άλλων και με το Γερμανό 
ομόλογό του και δήλωσε: 
«οι μεταρρυθμίσεις στον 
τομέα Υγείας στην Ελλάδα 
[…] θα παρέχουμε στους 
Έλληνες πολίτες πολύ 
καλύτερες υπηρεσίες 
Υγείας από ό,τι στο παρελ-
θόν ξοδεύοντας λιγότερα 
χρήματα». Αυτό σημαίνει 
ακόμα μεγαλύτερη μείωση 
των δαπανών για την 

Υγεία.
Όλα αυτά τα μέτρα που 

τα βαφτίζουν μεταρρυθμί-
σεις οδηγούν το λαό να 
πληρώνει εξολοκλήρου 
από την τσέπη του τις 
δαπάνες για την ιατρο-
φαρμακευτική και νοσοκο-
μειακή περίθαλψη.

Και είναι βέβαιο ότι ο 
λαός, μη μπορώντας να 
ανταποκριθεί οικονομικά, 
θα πεθαίνει.

Κύρια, τα μέτρα θα πλή-
ξουν τους συνταξιούχους, 
κάνοντας πράξη τη μισάν-
θρωπη δήλωση του Αν. 
Λοβέρδου ότι «οι συντα-
ξιούχοι ζούνε πολλά 
χρόνια, δεν πεθαίνουν και 
παίρνουν πολλά χρόνια 
σύνταξη».

Αυτός είχε το θράσος 
και το είπε, οι άλλοι, 
συγκυβέρνηση και τα κόμ-
ματα του κεφαλαίου, το 
κάνουν πράξη με τα μέτρα 
που παίρνουν.

Γιατί οι αποφάσεις της 
Ε.Ε. είναι δεσμευτικές και 
τα σκυλιά δεμένα, για όλες 
τις χώρες και τις κυβερνή-
σεις, όποια κόμματα βρί-
σκονται στην κυβέρνηση.

Συνάντηση των υπουργών 
Υγείας της Ε.Ε.

Νέα μέτρα «μεταρρυθμίσεις» για την Υγεία
«Τα δημόσια νοσοκομεία θα αυτονομηθούν»!!

Που σημαίνει νέα χειροτέρευση της Υγείας

Σύμφωνα με τα στοιχεία 
που επεξεργάστηκε το 
ICAP για το 12μηνο του 
2013, οι 659 μεγάλες κερ-
δοφόρες επιχειρήσεις με 
βάση τους ισολογισμούς 
τους εμφανίζουν κέρδη 
προ φόρων 2,12 δις ευρώ.

Έτσι, ενώ η κρίση είναι 
για το λαό και για τις 
μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις, οι μεγάλες αντίθετα 

αυξάνουν τα κέρδη τους, 
γιατί στο σύστημα ισχύει 
ό,τι και στη φύση, το 
μεγάλο ψάρι τρώει το 
μικρό, και γιατί το κράτος 
ευνοεί το μεγάλο κεφάλαιο 
με τα μέτρα που παίρνει.

Έτσι, έχουμε ακόμα 
μεγαλύτερη συσσώρευση 
κεφαλαίων και κερδών σε 
λιγότερα χέρια.

Παρά την κρίση τα κέρδη 
καλά κρατούν

Στα 2,1 δις ευρώ σε 659 εταιρείες
Η κρίση χτυπάει το λαό και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες

Ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε 
ότι στο Περιστέρι συνερ-
γάζεται με τη δημοτική 
παράταξη «Ανεξάρτητο 
Περιστέρι», επικεφαλής 
της οποίας είναι ο Θ. 
Βαθιώτης, πρώην αντιδή-
μαρχος του ΠΑΣΟΚ, 
πρώην αντιδήμαρχος της 
Ν.Δ. και υποψήφιος βου-
λευτής του ΛΑ.Ο.Σ. του 
Καρατζαφέρη, δηλαδή 
ένας γυρολόγος αντιδρα-
στικών απόψεων.

Τέτοιες συνεργασίες 
κάνει στην περιοχή της 
Θεσσαλίας, όπως στο 
Δήμο Λάρισας και άλλους.

– Και ο εφοπλιστής 
Μαρινάκης στις 6 Μάη 
δήλωσε ότι αν δεν υπήρχε 
ο συνδυασμός Μώραλη, 

που ως γνωστόν στο 
ψηφοδέλτιό του είναι ο Π. 
Κόκκαλης, και ο εφοπλι-
στής Μαρινάκης θα ψήφι-
ζε τον Θ. Δρίτσα, υποψή-
φιο δήμαρχο του ΣΥΡΙΖΑ 
στον Πειραιά.

Τόσο πολύ φοβούνται 
οι εφοπλιστές το ΣΥΡΙΖΑ, 
μέχρι που ψηφίζουν τους 
εκλεκτούς του.

Ακόμα δείχνει ότι ο 
ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κανένα 
δισταγμό στις συνεργασί-
ες του σε τοπικό επίπεδο, 
αλλά και στις ευρωεκλο-
γές, αυτό δείχνει ότι ο 
καλός ο μύλος αλέθει ό,τι 
βρει, αλλά και για να 
ψαρέψει ψήφους.

Αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, 
απ’ όλα έχει ο μπαχτσές.

Αυτός είναι ο «ΣΥΡΙΖΑ»
Μαζί με όλους και για όλα

Ακόμα και ο Μαρινάκης υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ
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Σύμφωνα με καταγγελί-
ες των συνδικαλιστικών 
οργάνων των αναπήρων, 
πάνω από 66.000 εργα-
ζόμενοι με αναπηρία περι-
μένουν πάνω από δύο 
χρόνια, από το 2011, να 
περάσουν από επιτροπές 
των ΚΕΠΑ για να τους κρί-
νουν και να τους δώσουν 
ποσοστά αναπηρίας για να 
πάρουν σύνταξη και να 
έχουν ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη. ΟΙ δύο στους 
τρεις βρίσκονται σε ανα-
μονή πάνω από οκτώ 
μήνες.

Την απαράδεκτη αυτή 
κατάσταση η κυβέρνηση 
της δικαιολογεί και ρίχνει 

ευθύνες στους γιατρούς 
που απεργήσανε για δύο 
μήνες.

Δεν είναι όμως αυτή η 
αιτία. Οφείλεται σε πρόθε-
ση και σκόπιμη κωλυσιερ-
γία από την κυβέρνηση, 
προκειμένου να μη δοθούν 
συντάξεις και επιβαρυνθεί 
το ασφαλιστικό σύστημα 
και τα Ταμεία.

– Χώρια ότι πέφτει 
άγριο μαχαίρι στα ποσο-
στά αναπηρίας ύστερα 
από κυβερνητική πίεση 
στις επιτροπές να 
μειώνουν τα ποσοστά ανα-
πηρίας, με συνέπεια 
χιλιάδες ανάπηροι να 
χάνουν τη σύνταξή τους, ή 
άλλους τους μειώνουν τη 
σύνταξη.

Στο προηγούμενο 
φύλλο του «Π.Α.» του 
Απρίλη γράφαμε ότι 
εργάτη με κομμένα τα δύο 
πόδια τον περνούσαν κάθε 
δύο χρόνια από την επι-
τροπή μήπως και φύτρω-
ναν τα πόδια του, ακόμα 
καρκινοπαθή με μαστεκτο-
μή και στα δύο στήθη τής 
μείωσαν τα ποσοστά ανα-
πηρίας από 67% σε 40% 
και της έκοψαν τη σύνταξη 
αλλά και τη φαρμακευτική 
περίθαλψη!

Το δράμα των αναπήρων 
συνεχίζεται

Για χρόνια αναμονή να περάσουν από τα ΚΕΠΑ
Μένουν δίχως σύνταξη και φάρμακα

“ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ 
ΑΓΩΝΑΣ”

Ιδιοκτήτης:
Ομοσπονδία Συνταξιούχων

Ελλάδος-ΙΚΑ-ΕΤΜ

Εκδότης:
ΜΑΥΡΟΔΟΓΛΟΥ

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
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Σωκράτους 23
(4ος όροφος)

Τ.Κ. 105 52 ΑθΗΝΑ

Τηλ.: 210 52 29 442
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Μόνο 101.065.652 
ευρώ είναι οι οφειλές των 
εφοπλιστών που έχουν 
βεβαιωθεί μέχρι τις 24 
Απρίλη από τις αρμόδιες 
ΔΟΥ, σύμφωνα με έγγρα-
φο που διάβασε στη 
Βουλή ο υπουργός Εργα-
σίας, απαντώντας στην 
Αίτηση Κατάθεσης 
Εγγράφων που απαίτησε 
το ΚΚΕ.

Πρόκειται για στοιχεία 
που δεν ανταποκρίνονται 
ούτε στο ελάχιστο στην 
πραγματικότητα, από όσα 
αναφέρονται στο έγγρα-
φο του υπουργού Εργασί-
ας.

Όπως σημειώνεται το 
παραπάνω ποσό «πρόκει-
ται για τα αρχικώς 
βεβαιωθέντα, καθόσον 
βρίσκονται σε εξέλιξη 
διακανονισμοί αρκετών 
οφειλών».

Όμως στην Αίτηση 
Κατάθεσης Εγγράφων 
υπήρχαν ακόμα και οι 
παρακάτω ερωτήσεις που 
οι αρμόδιοι υπουργοί 
κατάπιαν τη γλώσσα τους 
και δεν απάντησαν, όπως:
• Τι φόρους έχουν πλη-

ρώσει οι εφοπλιστές 

από το 2013 για τα 
πλοία με ελληνική 
σημαία;

• Πόσες ναυτιλιακές 
εταιρείες και τι ποσό 
έχουν καταβάλει το 
2013 με βάση το σύμ-
φωνο οικειοθελούς 
φορολόγησης των 
εφοπλιστών; (Ίσως 
θυμάστε ότι οι εφοπλι-
στές είχαν υποσχεθεί 
να συμβάλουν οικονο-
μικά στην αντιμετώπι-
ση της κρίσης που περ-
νάει η χώρα μας.)

• Πόσα είναι τα φορολο-
γικά έσοδα από ναυτι-
λιακές εταιρείες που 
είναι έξω από τη χώρα 
από το 2009 έως το 
2013;

• Και ποιες είναι βεβαιω-
μένες και ανεξόφλητες 
οφειλές των εφοπλι-
στών στη ΔΟΥ Πειραιά;
Η κυβέρνηση σκόπιμα 

απέφυγε να απαντήσει 
γιατί οι εφοπλιστές είναι 
τα αγαπημένα παιδιά 
όλων των κυβερνήσεων 
και των αστικών κομ-
μάτων, και έχουν την 
ευνοϊκή μεταχείριση.

Συγκυβέρνηση ταΐζει 
συνέχεια τους εφοπλιστές

Οι λιγότερο φορολογούμενοι του κεφαλαίου
Και με τα περισσότερα προνόμια

Από αίτηση κατάθεσης στοιχείων στη Βουλή 
από το ΚΚΕ

Νέο αντιλαϊκό πακέτο, 
ύψους 7,7 δις ευρώ, για 
την τριετία 2015-2017 
αναφέρει η τελευταία 
αναθεώρηση του μνημο-
νίου και η «έκθεση αξιο-
λόγησης» της οικονομίας 
της χώρας που δημοσιο-
ποιήθηκαν στις 25 Απρίλη 
από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή.

Ταυτόχρονα, προαναγ-
γέλλονται αναδιαρ-
θρώσεις, όπως αυξήσεις 
στο ΦΠΑ πάνω στα είδη 
λαϊκής κατανάλωσης, και 
παραπέρα μεγάλες περι-
κοπές των κρατικών 
δαπανών που αφορούν 
την Κοινωνική Ασφάλιση 
και την Πρόνοια. Μόνιμο 
χαρακτήρα θα έχουν και 
τα χαράτσια που μας 
επέβαλαν τα προηγούμε-
να χρόνια (όπως στη 
λαϊκή κατοικία, το χαράτσι 
αλληλεγγύης, επιτηδεύ-
ματος και άλλα).
Σύμφωνα με την έκθε-

ση της Κομισιόν
– Το Δημοσιονομικό 

κενό: Για την 3ετία 
2015-2016-2017 υπο-
λογίζεται σε 7,7 δις 
ευρώ. Συγκεκριμένα 
για το 2015 στα 2 δις (ή 
1,1% του ΑΕΠ), για το 
2016 στα 3,8 δις (ή 
1,9% του ΑΕΠ) και το 
2017 στα 1,9 δις (ή 
0,9% του ΑΕΠ).
Νά και τα νέα δάνεια
Το 2015-2017 υπολογί-

ζεται στα 14,9 δις ευρώ. 
Έτσι, αν και έχουμε «πρω-
τογενές πλεόνασμα» βου-
τηγμένο στο αίμα του 
λαού, τα δάνεια θα πάνε 

στους δανειστές ληστές.

Νά και το κρατικό 
χρέος

Το υπολογίζουν στα 
225 δις ευρώ ή 125% του 
ΑΕΠ για το 2020.

Και νέα φορολογικά 
μέτρα

• Από το 2015 γίνεται 
λόγος να καταργηθούν 
οι μειωμένοι συντελε-
στές ΦΠΑ που ισχύουν 
στα νησιά του Αιγαίου.

• Και αυτόματης παρα-
κράτησης και απόδο-
σης του φόρου εισοδή-
ματος για μισθούς και 
συντάξεις, που θα 
αυξήσει ακόμα πιο 
πολύ τη φορολογία.
Σύμφωνα με τα παρα-

πάνω, η κατάσταση του 
ελληνικού λαού διαρκώς 
θα χειροτερεύει.

Όσο για το κρατικό 
χρέος και τα δάνεια που 
ξεπερνούν τα 300 δις και 
που καμία ευθύνη δεν 
έχει ο λαός γιατί πήγαν 
για τη στήριξη των τραπε-
ζών και γενικά του κεφα-
λαίου, ο λαός θα πλη-
ρώνει μια ζωή τα εγγόνια 
μας και τα δισέγγονά μας.

Αυτά είναι δεσμεύσεις 
που κανένα κόμμα του 
ευρωμονόδρομου δεν 
μπορεί να μην τα τηρήσει. 
Γι’ αυτό, ό,τι λέγεται από 
ΣΥΡΙΖΑ και άλλους είναι 
για προεκλογική εκμετάλ-
λευση.

Κομισιόν – Έκθεση αξιο-
λόγησης για την Ελλάδα

Διαδοχικά αντιλαϊκά μέτρα 7,7 δις ευρώ – 2015-
2017

Δάνεια για αποπληρωμή των δανειστών ληστών
Ο λαός θα πληρώνει μια ζωή δίχως να έχει 

καμία ευθύνη

Σύμφωνα με τις εξαγ-
γελίες της συγκυβέρνη-
σης πρόκειται να διαθέσει 
ένα ποσό γύρω στα 450 
εκατ. σε φτωχά λαϊκά νοι-
κοκυριά, δηλαδή 25% 
από το 1,8 δις ευρώ που 
λήστεψε από το λαό με τα 
διάφορα χαράτσια.

Εκτός ενίσχυσης βγαί-
νουν δεκάδες χιλιάδες 
νοικοκυριά, άνεργοι, 
χαμηλοσυνταξιούχοι και 
άλλες κατηγορίες από τα 
λαϊκά στρώματα, που 
ζούνε με πολύ χαμηλότε-
ρα εισοδήματα από αυτά 
που προβλέπονται για τη 
χορήγηση του επιδόμα-
τος, και αυτό οφείλεται 
στα τεκμήρια που βάζουν 
και θεωρούν με τεχνητό 
τρόπο πλούσιους ακόμα 
και ανθρώπους που δεν 
έχουν να φάνε.

Οι αιτήσεις για τη 
χορήγηση του επιδόμα-
τος λήγουν μέχρι τις 30 
Ιούνη και όπως δήλωσε 
αρμόδιος του υπουργείου 
Οικονομικών, αν έχει απο-
μείνει ένα σημαντικό 
ποσό, θα επανακριθούν οι 
αιτήσεις που είχαν απορ-
ριφθεί.

Η χειρονομία αυτή της 
συγκυβέρνησης είναι 
κοροϊδία, θέλει να μειώσει 
την αγανάκτηση του λαού 
από το αίμα που του ρου-
φάει με κάθε τρόπο.
– Εδώ να σημειώσουμε 

ότι τα παντός είδους 
μέτρα που πήρε η 
συγκυβέρνηση Ν.Δ. – 
ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με 
ομολογίες της Ε.Ε. και 
άλλων ιμπεριαλιστικών 
οικονομικών οργανι-
σμών, είναι τα χειρότε-
ρα στον κόσμο, και θα 
συνεχίσουν να υπάρ-
χουν.

– Πόσα άρπαξαν ακόμα 
και από αυτούς που θα 
τους δώσουν μερικά 
ψίχουλα;

Είναι μέτρο για να απα-
λύνει την αγανάκτηση του 
λαού και εν όψει εκλογών 
το Μάη να ψαρέψουν 
ψηφαλάκια.
– Ο λαός δεν πρέπει να 

την «πατήσει», να αντι-
σταθεί, να πάρει πίσω 
ό,τι του αφαίρεσαν, 
γιατί δεν έχει καμιά 
ευθύνη για την κρίση.
Να οργανωθεί και να 

παλέψει για να πάρει ό,τι 
δικαιούται, αφού αυτός 
παράγει τον πλούτο και οι 
λίγοι καπιταλιστές τού 
τον κλέβουν.

Και φυσικά να τους 
τιμωρήσει με την ψήφο 
του.
Κλίμακα υπολογισμού 

του επιδόματος
• Άγαμος 6.000 όριο ετή-

σιου εισοδήματος. Η 
αξία της ακίνητης 
περιουσίας να μην 
υπερβαίνει τα 125.000 
ευρώ. Το ποσό που 
δικαιούται είναι 500 
ευρώ.

• Έγγαμος  – 
Μονογονεϊκή, φιλοξε-
νούμενος ενήλικας 
όριο ετήσιου εισοδή-
ματος 8.000 – Αξία ακί-
νητης περιουσίας 
250.000 ευρώ – Ποσό 
που δικαιούται 666,67 
ευρώ.

• Με ένα 9.000 ευρώ – 
Ακίνητη περιουσία 
250.000 ευρώ – Ποσό 
επιδόματος 750 ευρώ.

• Με δύο παιδιά 10.000 
εισόδημα – 250.000 
ακίνητη περιουσία – 
Ποσό επιδόματος 833 
ευρώ.

• Με τρία παιδιά 11.000 
– 250.000 ακίνητη 
περιουσία – Ποσό επι-
δόματος 916,70 ευρώ.

• Με τέσσερα παιδιά 
12.000 – 250.000 ακίνη-
τη περιουσία – Ποσό 
επιδόματος 1.000 
ευρώ.

«Κοινωνικό Μέρισμα» - 
Μοιράζουν ψίχουλα

Από το «πρωτογενές πλεόνασμα» 18 δις ευρώ
Ακριβοπληρωμένο με το αίμα του λαού

Έχει και ψηφοθηρικό χαρακτήρα

Ουρές έξω από τις εφορίες για το επίδομα δόλωμα «κοινω-
νικό μέρισμα» από το «πρωτογενές πλεόνασμα» από το αίμα 

του λαού
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Οι συντάξεις του Απρίλη

1,5 εκατ. συνταξιούχοι κάτω από τα όρια 
φτώχειας

Τα στοιχεία καταρρίπτουν τα κυβερνητικά επι-
χειρήματα

Ότι είναι πολλές οι αναπηρικές συντάξεις και 
μικρά τα όρια συνταξιοδότησης

Άλλο ένα Πάσχα 
λιτότητας περάσαμε 
χωρίς δώρο και μάλιστα 
πληρωθήκαμε μετά το 
Πάσχα, στις 29 Απρίλη.

Το μήνα Απρίλη δόθη-
καν και τα στοιχεία των 
συντάξεων που παίρνουν 
2,6 εκατ. συνταξιούχοι. 
Τα στοιχεία δημοσίευσε 
το πληροφοριακό σύστη-
μα «Ήλιος».

Από την επεξεργασία 
των στοιχείων προκύπτει 
ότι η μέση κύρια σύνταξη 
είναι μόλις 704,8 ευρώ 
μεικτά. Η δε μέση επικου-
ρική σύνταξη είναι 176 
ευρώ μεικτά.

Ακόμα χαμηλότερες 
είναι οι αναπηρικές 
συντάξεις, αφού η μέση 
κύρια σύνταξη είναι μόλις 
562,2 ευρώ και η επικου-
ρική αναπηρική μόλις 157 
ευρώ.

– Ύστερα από το 
μεγάλο πετσόκομμα που 
κάνουν οι επιτροπές ανα-
πηρίας και τα ΚΕΠΑ στα 
ποσοστά, οι αναπηρικές 
συντάξεις από 15%-16% 
που ήταν μειώθηκαν στο 
9,45%.

Νά τα αναλυτικά στοι-
χεία του Απρίλη

• Σε σύνολο 2.878.856 
συντάξεων που πλη-
ρώθηκαν τον Απρίλη 
μέχρι 500 ευρώ μεικτά 
πήραν 1.043.308 
συνταξιούχοι ή το 
36,2% επί του συνόλου.

• Ακόμα 1.154.243 
κύριες συντάξεις ήταν 
από 500 έως 1.000 
ευρώ μεικτά.

Νά και οι συντάξεις 
προνοιακά επιδόματα

• 645.863 κύριες 
συντάξεις γήρατος ο 
μέσος όρος τους ήταν 
μόλις 370,70 ευρώ μει-
κτά, 254.534 κύριες 
συντάξεις θανάτου 
(χηρείας) ήταν 320,10 
ευρώ μεικτά και 
142.911 κύριες αναπη-
ρικές συντάξεις μέσο 
όρο 375,35 ευρώ μει-
κτά.

Το 57% είναι κάτω από τα 
όρια φτώχειας

Συγκεκριμένα:

• 116.768 συνταξιούχοι 

έχουν εισόδημα από 1 

έως 300 ευρώ μεικτά.

• Από 300-400 ευρώ 

παίρνουν 251.024 

συνταξιούχοι.

• Από 400-500 ευρώ 

291.184 συνταξιούχοι.

• Από 500-600 ευρώ 

273.220 συνταξιούχοι.

• Από 600-700 ευρώ 

286.082 συνταξιούχοι.

• Από 700-800 ευρώ 

292.357 συνταξιούχοι.

Δηλαδή το 57% των σημε-

ρινών συντάξεων βρί-

σκεται στα όρια της 

επίσημης φτώχειας και 

για ένα ποσοστό από 

αυτές είναι πολύ κάτω 

από τα όρια φτώχειας.

Νά και τα ηλικιακά 
στοιχεία

• Το 85% των σημερινών 

συνταξιούχων είναι 

άνω των 61 ετών. Από 

αυτούς το 73%, είναι 

άνω των 66 ετών.

• Ένα 7% των συντα-

ξιούχων έχουν ηλικία 

μεταξύ 56 και 60 ετών.

• Και μόνο το 8% των 

συνταξιούχων είναι 

κάτω των 50 ετών, 

μέσα σ’ αυτές πρέπει 

να προσθέσουμε τις 

συντάξεις ή λόγω 

θανάτου.

Αν από αυτά τα ποσά 

αφαιρέσουμε τα κάθε 

είδους χαράτσια και τη 

φοροληστεία, δεν μένουν 

παρά τα μισά. Με αυτά 

πρέπει να ζήσουμε εμείς, 

να πληρώσουμε ΔΕΗ – 

τηλέφωνο – νερό – τα 

φάρμακά μας και την 

περίθαλψή μας, που όλο 

και χειροτερεύει.

Και να συντηρήσουμε 

τα άνεργα παιδιά μας και 

τα εγγόνια μας.

Και μπροστά είναι τα 

χειρότερα.

Από τον Ιούλη που μας 

έρχεται θα πέσει άγριο 

χαρακίρι στις επικουρικές 

συντάξεις.

Δεν πρέπει να τους το 

επιτρέψουμε.

Έχουμε τη δύναμη να 

τους χαλάσουμε τα βάρ-

βαρα απάνθρωπα σχέδιά 

τους.

Σύμφωνα με καταγε-

γραμμένα χρονικά στοι-

χεία, η Βουλή αποδείχτη-

κε πολύ παραγωγικός 

αντιλαϊκός – αντεργατι-

κός μηχανισμός.

Από το 2010 και λίγο 

από το 2014 συνολικά 

1.200 εργάσιμες ημέρες, 

από αυτές αν αφαιρέσου-

με δύο ημέρες τη βδο-

μάδα για κοινοβουλευτικό 

έλεγχο, μένουν μόνο 900 

ημέρες για νομοθετική 

εργασία της Βουλής.

Ψηφίστηκαν 440 νομο-

σχέδια, που σημαίνει 

κάθε δύο μέρες και νομο-

σχέδιο!

Αυτό είναι πρωτοφα-

νές στα ιστορικά της λει-

τουργίας της Βουλής.

Αυτό δείχνει ότι και στη 

Βουλή ισχύει το αποφασί-

ζομεν και διατάσσομεν, 

αφού όλοι οι νόμοι ψηφί-

ζονταν με συνοπτικές δια-

δικασίες, με επείγον ή 

κατ’ επείγον τρόπο.

Τα κόμματα της αντι-

πολίτευσης και οι βουλευ-

τές δεν είχαν το χρόνο 

ούτε να διαβάσουν τα 

νομοσχέδια, για να τοπο-

θετηθούν.

– Χώρια ότι κατά 

τη συζήτηση του νομο-

σχεδίου έπεφταν βροχή 

οι τροπολογίες και άντε 

το κόμμα και ο βουλευτής 

να ψάξει να βρει τι λέει η 

τροπολογία για να τοπο-

θετηθεί.

Και ακόμα, η συγκυ-

βέρνηση, εκμεταλλευόμε-

νη την ισχνή της πλειοψη-

φία στη Βουλή, εκβίαζε 

τους βουλευτές να ψηφί-

ζουν ό,τι άγριο αντιλαϊκό 

– αντεργατικό και αντε-

θνικό μέτρο, για να μην 

πέσει η κυβέρνηση και 

οδηγηθούμε σε εκλογές 

και χάσουν κι αυτοί τη 

βουλευτική τους ιδιότητα, 

γιατί είναι βέβαιο ότι αν 

γίνουν εκλογές, πολλοί 

από αυτούς δεν θα επα-

νεκλεγούν.

Έτσι και στη Βουλή 

ισχύει ο αυταρχισμός, το 

αποφασίζομεν και διατάσ-

σομεν, ψηφίστε και 

σκάστε.

Ας το έχει και αυτό υπόψη του 

ο λαός.

Πολύ παραγωγική η Βουλή 
ο «Ναός της Δημοκρατίας»
Σε 900 ημέρες από το 2010 νομοθετικής εργα-

σίας ψήφισε 440 νόμους!!
Αποφασίζομεν, διατάσσομεν και ψηφίζομεν

Όλοι οι νόμοι για το «καλό» του λαού και των 
εργαζομένων

Φέσι στο κρατικό 

ταμείο, ύψους 270 εκατ. 

ευρώ, έβαλαν οι παρα-

πάνω εταιρείες – πάροχοι 

ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι επιχειρήσεις αυτές 

είχαν αναλάβει για λογα-

ριασμό του υπουργείου 

Οικονομικών να εισπράτ-

τουν τα αντιλαϊκά 

χαράτσια που αφορούν 

το Τέλος Ακίνητης 

Περιουσίας, τον ειδικό 

φόρο κατανάλωσης ηλε-

κτρικής ενέργειας, δημο-

τικά τέλη, τα οποία ενσω-

ματώνονται στους λογα-

ριασμούς του ηλεκτρικού 

ρεύματος.

– Πρόκειται για 

σκάνδαλο ολκής. Η 

υπόθεση έχει πάρει το 

δρόμο των δικαστηρίων. 

Εντωμεταξύ η εφορία «τα 

θεωρεί μη εισπράξιμα» 

και υπάρχει κίνδυνος οι 

ιδιοκτήτες των ακινήτων 

να τα ξαναπληρώσουν.

Αυτή είναι η πολιτική 

της συγκυβέρνησης, να 

χρησιμοποιεί και να ενι-

σχύει τις ιδιωτικές επιχει-

ρήσεις σε βάρος του 

λαού.

Το χαράτσι
«Τέλος Ακίνητης Περιουσίας»

270 εκατ. ευρώ
Στις τσέπες των ιδιωτών «ENERGA» και 

«HELLAS POWER»
Κινδυνεύουν οι ιδιοκτήτες να το ξαναπληρώσουν

Στις 9 Μάη του 1945 
πριν από 69 χρόνια μπρο-
στά στον στρατάρχη της 
Σοβιετικής Ένωσης 
(Σ.Ε.), Γκιόργκι Ζούκωφ, 
η ναζιστική Γερμανία 
υπέγραψε την άνευ όρων 
συνθηκολόγηση. Ο Β΄Πα-
γκόσμιος Πόλεμος, ο πιο 
αιματηρός, έφτανε στο 
τέρμα του, με την Κόκκινη 
Σημαία να κυματίζει στο 
Ράιχσταγκ, στη φωλιά 
του λύκου, συμβολίζο-
ντας τη νίκη του 
ανθρώπου εναντίον του 
φασισμού – ναζισμού.

Η Αντιφασιστική Νίκη 
ήταν ένα επίτευγμα που 
δεν θα μπορούσε να 
κατορθωθεί αν δεν ποτι-
ζόταν  με μεγάλες θυσίες 
της Σ.Ε. και του ηρωικού 
Κόκκινου Στρατού.

Οι συνολικές απώλειες 
της Σ.Ε. ήταν 20 εκατομ-
μύρια νεκροί και πάνω 
από 10 εκατ. τραυματίες, 
ενώ η Αγγλία είχε 375.000 
νεκρούς και οι Η.Π.Α. 
400.000.

Γενικά ο Β΄ Παγκόσμιος 
Πόλεμος, με τις θηριωδί-
ες των Γερμανών ναζί, 
στοίχισε πάνω από 50 
εκατ. ανθρώπινες ζωές.

Ο ανθός του σοβιετι-
κού λαού και του Κομμου-
νιστικού Κόμματος  έφρα-
ξαν με τα στήθη τους 
τους φασίστες στο 
Στάλινγκραντ, τη Μόσχα, 
το Κουρσκ, τη Σεβαστού-
πολη.

Ακόμα ο πόλεμος στοί-
χισε στη Σ.Ε. 485 δις 
δολάρια από υλικές κατα-
στροφές, πολύ μεγαλύτε-
ρο ποσό από ό,τι κόστισε 
σε Αγγλία – Η.Π.Α και 
Γαλλία μαζί.

– Καταστράφηκαν 
πάνω από 1.700 πόλεις, 
70.000 χωριά, 30.000 βιο-
μηχανικές επιχειρήσεις, 
πάνω από 100.000 συνε-
ταιρισμοί (Κολχόζ), 
χιλιάδες νοσοκομεία, 
σχολεία και άλλα.

Αυτά πρόσφερε η 
Σοβιετική Ένωση, το 
κράτος των εργατών και 
του σοσιαλισμού, για τη 
συντριβή του χιτλεροφα-
σισμού.

– Στη νίκη κατά 
του φασισμού συνέβαλε 
και ο ελληνικός λαός, με 

την Εθνική Αντίσταση, 
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, που υπο-
χρέωνε τη φασιστική Γερ-
μανία να διατηρεί 10 
μεραρχίες στρατού για 
την αντιμετώπιση του 
ΕΛΑΣ.

– Σήμερα η Ευρ. 
Ένωση του κεφαλαίου 
και των μονοπωλίων, 
ξαναγράφοντας την ιστο-
ρία, υποβαθμίζει την 9η 
Μάη, της αλλάζει το 
νόημα και το περιεχόμε-
νο, και την καθιέρωσε ως 
«Ημέρα της Ευρώπης», 
ταυτίζοντας το φασισμό 
με τον κομμουνισμό, τον 
Στάλιν με τον Χίτλερ, δια-
θέτοντας εκατομμύρια 
ευρώ για αντικομμουνι-
στικά προγράμματα.

– Ποτέ πια ο φασι-
σμός, που είναι δημιούρ-
γημα του καπιταλιστικού 
συστήματος. Ο Χίτλερ και 
ο φασισμός – ναζισμός 
στη Γερμανία στηρίχτηκε 
από τα ντόπια μονοπώλια 
για να χτυπήσει το ανερ-
χόμενο λαϊκό κίνημα, 
αλλά και από Αγγλία – 
Γαλλία – Η.Π.Α., προκει-
μένου να στραφεί κατά 
της Σ.Ε., του κύριου 
παγκόσμια ταξικού τους 
αντιπάλου.

Μπορούμε να φαντα-
στούμε πώς θα ήταν 
σήμερα οι λαοί της 
Ευρώπης αν η φασιστική 
Γερμανία κέρδιζε τον 
πόλεμο;

Νά γιατί οι λαοί πρέπει 
να αγωνίζονται ενάντια 
στο φασισμό, όπως και τη 
«Χρυσή Αυγή» στη χώρα 
μας, αυτό το φασιστικό 
και εγκληματικό μόρφω-
μα.

Επίσης, να αγωνίζεται 
και για την ειρήνη, γιατί 
και ο πόλεμος είναι 
δημιούργημα του καπιτα-
λιστικού συστήματος, 
που μέσω του πολέμου 
προσπαθεί να ξεπεράσει 
την οικονομική του κρίση, 
να κάνει αναδιανομή των 
αγορών και να ξαναχα-
ράξει τα σύνορα των κρα-
τών με το αίμα των λαών.

Και όπως είπε ο σοφός 
Κ. Μάρξ,: «ο καπιταλι-
σμός σέρνει τον πόλεμο, 
όπως η χελώνα το καβού-
κι της».

9 Μάη 1945 – 69 χρόνια 
από τη μεγάλη αντιφασι-

στική νίκη των λαών
Ημέρα σύμβολο κατά του φασισμού και του 

πολέμου
Κύριος συντελεστής και αιμοδότης της Νίκης

η Σοβιετική Ένωση


