
Κατά χιλιάδες οι συντα-
ξιούχοι έδωσαν το παρών 
στο αγωνιστικό κάλεσμα 
της ΣΕΑ. Ήταν η μεγαλύ-
τερη συγκέντρωση που 
έγινε μέχρι σήμερα. Την 
υπολογίζουμε τριπλάσια 
από την προηγούμενη 
πανελλαδική που έγινε 
στις 19 Απρίλη 2013. Η 
αστυνομία που είναι πολύ 
φειδωλή στις εκτιμήσεις 
της μίλησε για 15.000.

Η συγκέντρωση κάλυ-
ψε την Πανεπιστημίου 
λίγο πιο πάνω από τη 
Θεμιστοκλέους μέχρι την 
Ομήρου, τα Προπύλαια 
και την Κοραή.

Στη συγκέντρωση 
ήρθαν συνάδελφοι από 
Αν. Μακεδονία μέχρι 
Κρήτη και νησιά με περισ-
σότερα από 55 πούλμαν 
και 100 συνάδελφοι από 
την Κρήτη με τη συγκοι-
νωνία, αψηφώντας την 
ταλαιπωρία και την κού-
ραση, αφού χρειάστηκε 
εκατοντάδες χιλιόμετρα, 
που δείχνει ότι η παλιά 
γενιά δοκιμασμένη στους 

ταξικούς αγώνες έχει 
μεγάλες αντοχές και δίνει 
το αγωνιστικό παράδειγ-
μα στις νεότερες γενιές.

– Τα πούλμαν που 
ήρθαν από όλη τη χώρα 
ΙΚΑ – ΟΑΕΕ – ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
– ΝΑΤ, αλφαβητικά ήταν: 
Αίγιο 1 – Άρτα 1 – Αγρίνιο 
2 – Άμφισσα 2 – Άργος 1 
– Βόλος 2 – Γιάννενα 2 – 
Δράμα 1 – Θεσσαλονίκη 7 
– Θήβα 1 – Καβάλα 2 – 
Κατερίνη 1 – Κοζάνη 2 – 
Λειβαδιά 2 – Λουτράκι 1 – 
Νάουσα 1 – Πάτρα 6 – 
Πρέβεζα 1 – Λευκάδα 1 – 
Πύργος 1 – Σέρρες 1 – 
Τρίκαλα 1 – Τρίπολη 2 – 
Χαλκίδα 3. Ορισμένα από 
τα πούλμαν ήταν διώρο-
φα. Και 100 συνάδελφοι 
από την Κρήτη.

Τα περισσότερα πούλ-
μαν ήταν από τα Σωματεία 
του ΙΚΑ.
– ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΗΤΑΝ 

ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
Αυτό οφείλεται στην 

πολλή δουλειά που έκα-

ναν τα Σωματεία με ομιλί-
ες σε ΙΚΑ – ΚΑΠΗ – Τράπε-
ζες με προκηρύξεις, αφι-
σοκόλληση, τρικ, ακόμα 
και ντουντούκες στις 
συνοικίες.

Στην επιτυχία συνέβαλε 
και η οξύτητα των προ-
βλημάτων και η χειρο-
τέρευση της ζωής μας.
– η μεγάλη συμμετοχή 

χιλιάδων συνταξιούχων 
δείχνει ακόμα τα 
μεγάλα περιθώρια που 
έχουμε να απλωθούμε 
στους συνταξιούχους 
και να τους πείσουμε 
να στρατευθούν στον 
ταξικό αγώνα, η μόνη 
διέξοδος στην επίθεση 
που δεχόμαστε στις 
κατακτήσεις και τα 
δικαιώματά μας.

– Στη συγκέντρωση 
μεγάλη ήταν και η συμ-
μετοχή των εργαζο-
μένων, ύστερα από το 
κάλεσμα του ΠΑΜΕ, 
αφού το Ασφαλιστικό – 
συντάξεις θίγουν 
άμεσα και αυτούς.

– Πριν τη συγκέ- 

ντρωση έγιναν μεγάλες 
προσυγκεντρώσε ις 
στην Ομόνοια από τα 
Σωματεία της Επα-
ρχίας. Στην Κάνιγγος, 
στην Εθνικής Αντί-
στασης (πρώην Κοτζιά) 
και Σύνταγμα από τα 
Σωματεία της Αττικής. 
Όλα τα Σωματεία είχαν 
το πανό τους με τα 
αιτήματα που διεκδι-
κούμε.

– Στη συγκέντρωση 
πρώτος χαιρέτισε ο Κιμ 
Μπόιξ, Γενικός Γραμ-
ματέας της Παγκόσμιας 
Οργάνωσης Συντα-
ξιούχων και Επιδο-
ματούχων. Ακολού-
θησαν ο Π. Βαβουλιός, 
Πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας Συνταξιούχων 
Δημοσίου, ο Π. Τάτσης, 
Πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας ΟΑΕΕ, ο Σ. 
Θοδωρής από την 
Πανελλήνια Ένωση 
Απόστρατων Πυροσβε-
στών, η Ευαγ. Αλεξάκη 
από τις καθαρίστριες 

Ενημερώνοντας τα 
μέλη της επιτροπής της 
Βουλής για το Ασφαλιστι-
κό και τις συντάξεις στις 2 
Ιούνη, ο υπουργός δεν 
μάσησε τα λόγια του, 
μεταξύ άλλων είπε:

Ξεκαθάρισε ότι ο νόμος 
θα εφαρμοστεί απολύτως 
και κατά συνέπεια «από 
1/1/2014 ο μαθηματικός 
τύπος που έχει εισαχθεί 
θα ισχύσει για τον υπολο-
γισμό των εφάπαξ και από 
1/6/2014 για τον υπολογι-
σμό των επικουρικών 
συντάξεων» (που σημαίνει 
νέο άγριο μαχαίρι).

Ότι «ο νόμος 3863/2010 
είναι νόμος του κράτους. 
Θα εφαρμοστεί και δεν θα 
αλλάξει, διότι αποτελεί 
δομική αλλαγή».

«Εφάπαξ και επικουρι-
κές συντάξεις είναι θέμα-
τα, για τα οποία η χώρα 
μας έχει δεσμευτεί με 
νόμους που ψηφίστηκαν 
από τη Βουλή και σε επί-
πεδο Μνημονίου. Αυτά θα 
γίνουν». 

Ακόμα είπε «Είμαι όμως 
υποχρεωμένος να 
σημειώσω, ότι το εφάπαξ 

και οι επικουρικές 
συντάξεις είναι ανταποδο-
τικές παροχές και δεν 
έχουν τίποτα να κάνουν με 
τον κρατικό προϋπολογι-
σμό». Αυτό σημαίνει, όσα 
έχουν τα Ταμεία θα δίνουν, 
δηλαδή πετσόκομμα και 
αν δεν έχουν δεν θα 
δίνουν, αφού το κράτος 
απέχει από κάθε χρηματο-
δότησή τους.

Ένα άλλο μαύρο 
χαμπέρι, ο υπουργός 
υπενθύμισε στους βουλευ-
τές ότι το ποσό που θα 
προσφέρει ο κρατικός 
προϋπολογισμός για τα 
ασφαλιστικά Ταμεία «θα 
είναι μειωμένος κατά 2,1 
δις ευρώ το 2014 σε σχέση 
με το 2013».

Και για να δικαιολογή-
σει το χαρακτήρα των 2,1 
δις ευρώ είπε: «Το υπουρ-
γείο θα προσπαθήσει να 
καλύψει αυτή τη μείωση 
με δέσμη νομοθετικών 
ρυθμίσεων, οι ρυθμίσεις 
αυτές θα προσβλέπουν 
στην ενίσχυση της εισφο-
ροσυλλεκτικής δυνατότη-
τας του συστήματος». 

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ
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Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ  Ξ Ε Σ Η Κ Ω Μ Ο Σ
Οι αποφάσεις της Ε.Ε., του Δ.Ν.Τ. και ΟΟΣΑ για συνέχιση και ένταση της αντιλαϊκής – αντεργατικής 

επίθεσης για την ενίσχυση του κεφαλαίου θα κάνουν ακόμα πιο δύσκολη και μαύρη τη ζωή του λαού.
Η μεγάλη Πανελλαδική Πανσυνταξιουχική συγκέντρωση στις 19/6 ήταν μια απάντηση που πρέπει 

να συνεχιστεί και να ενταθεί από τους εργαζόμενους και το λαό. Έχουμε τη δύναμη να τους σταμα-
τήσουμε και να τους ανατρέψουμε.

συνέχεια στη σελ. 2

Γ. Βρούτσης υπουργός 
Εργασίας

Δηλώσεις δυναμίτης για Συντάξεις 
– Ασφαλιστικό

Πρέπει να εφαρμοστούν οι 
δεσμεύσεις μας από το μνημόνιο

ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ – ΔΥΝΑΜΙΚΗ Η 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΗ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ στις 19/6
ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΑΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ – ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ – ΚΟΡΑΗ

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη και τα νησιά

Τα περήφανα γηρατειά και οι εργάτες έδωσαν το αγωνι-
στικό παρών στο προσκλητήριο της ΣΕΑ

Κυβερνητική Ανακοίνωση 
από 1/7/2014

Αρχίζει νέο κούρεμα των 
επικουρικών συντάξεων 5,2%
Υπάρχει άμεσος κίνδυνος να 

κοπούν τελείως
Κάτω τα χέρια από τις συντάξεις

Νέο ψαλίδι στις επικου-
ρικές συντάξεις σε πάνω 
από 1 εκατ. συνταξιού-
χους του Ενιαίου Ταμείου 
Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) επι-
βάλλει από την 1η Ιούλη η 
κυβέρνηση.

Η νέα μείωση στις επι-
κουρικές συντάξεις του 
ΕΤΕΑ είναι αποτέλεσμα 
των ανατροπών που επι-
βλήθηκαν στην επικουρική 
ασφάλιση το 2012.

Σύμφωνα με αυτές, τα 
επικουρικά Ταμεία θα 
δίνουν συντάξεις ανάλογα 
με τις οικονομικές τους 
δυνατότητες. Το δε ύψος 
της σύνταξης θα είναι 
ανάλογα με την πορεία 
των εσόδων, που θα μπο-
ρεί να μειώνονται και κάθε 
τρίμηνο.

Με δεδομένο ότι τα 
αποθεματικά και των επι-

συνέχεια στη σελ. 3
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του υπουργείου 
Οικονομικών.

– Από τους εργάτες ο Γ. 
Τόλιος, Πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Τύπου 
και Χάρτου, και ο Παν. 
Γαλανόπουλος, Πρόε-
δρος της Ομοσπονδίας 
Βιοτεχνικών Σωματείων 
Αθήνας (ΟΒΣΑ).

– Στη συγκέντρωση 
παρευρέθηκε πολυμε-
λής αντιπροσωπεία της 
Κ.Ε. του ΚΚΕ με επικε-
φαλής τον Γ.Γ., Δ. 
Κουτσούμπα, που όταν 
αναγγέλθηκε δέχτηκε 
θερμό χειροκρότημα.

– Κεντρικός ομιλητής 
ήταν ο Δ. Κουμπούρης, 
Πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας ΙΚΑ, 
δημοσιεύουμε περίλη-
ψη της ομιλίας στη 2η 
σελίδα.

– Μέχρι το τέλος των 
χαιρετισμών και της 
κεντρικής ομιλίας, η 
συγκέντρωση με 
πορεία από τη Σίνα 
Σταδίου – Πλατεία 
Συντάγματος – 
Όθωνος έφτασε στην 
Αμαλίας μπροστά στη 
Βουλή.
Όταν οι πρώτοι έφτα-

σαν στη Βουλή, οι τελευ-
ταίοι ακόμα δεν είχαν 
ξεκινήσει από τα Προπύ-
λαια. Κατά την πορεία 

φωνάχτηκαν πολλά συν-
θήματα, όπως: «Για τους 
συνταξιούχους δεν υπάρ-
χει μία, λεφτά υπάρχουν 
μόνο για την πλουτοκρα-
τία», «Με αγώνες έγινε η 
ασφάλιση, δεν είναι για 
παζάρια και για διάλυση», 
«Ανθρώπινες συντάξεις 
και δωρεάν υγεία, την 
κρίση να πληρώσει η 
πλουτοκρατία», «Τέρμα 
πια στον εμπαιγμό, ή με 
το κεφάλαιο ή με το λαό», 
«Χωρίς εσένα γρανάζι δε 
γυρνά, εργάτη μπορείς 
χωρίς αφεντικά» και άλλα.
– Δυστυχώς η 

συγκέντρωσή μας 
συνέπεσε με τον ερχο-
μό του πρωθυπουργού 
της Κίνας, ο πρωθυ-
πουργός Αντ. Σαμαράς 
ήταν απασχολημένος 
και η συνάντηση μαζί 
του θα γίνει αργότερα.

– Τελικά, αντιπροσωπεία 
της ΣΕΑ επισκέφθηκε 
τα κόμματα της Βουλής 
(πλην της φασιστικής 
Χ.Α.) και επέδωσε 
υπόμνημα με τα προ-
βλήματά μας. (Θα το 
δημοσιεύσουμε στο 
επόμενο φύλλο του 
«Π.Α.».) Σχετικό χαιρε-
τιστήριο στους συντα-
ξιούχους για τη μεγάλη 
συμμετοχή τους στη 
συγκέντρωση έβγαλε η 
ΣΕΑ με Δελτίο Τύπου.

συνέχεια από τη σελ. 1

ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ – ΔΥΝΑΜΙΚΗ Η 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΗ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ στις 19/6

Παραμύθια της Χαλιμάς.
Όταν υπάρχει κρίση και 

κλείνουν επιχειρήσεις που 
οφείλουν τεράστια ποσά 
στα Ταμεία, όταν μειώνουν 
τις εργοδοτικές εισφορές 
3%, όταν υπάρχουν επίση-
μα 1,5 εκατ. άνεργοι, όταν 
συνεχώς μειώνονται οι 
μισθοί με ανάλογη μείωση 
των εισφορών και όταν 
χαρίζουν εκατομμύρια 
στους εργοδότες, όπως 
στα Ναυπηγεία κ.λ.π.

Από πού θα καλυφθούν 
οι απώλειες εσόδων των 
ταμείων;

Η λύση για την κυβέρ-
νηση, όπως ομολόγησε ο 
υπουργός ύστερα και από 
τις δεσμεύσεις στην Τρόι-
κα, είναι το νέο άγριο 
πετσόκομμα των κύριων 
συντάξεων, αφού για τους 
νέους συνταξιούχους η 
κατώτερη σύνταξη από 
1/1/2015 θα είναι 360 ευρώ 
και 10 ευρώ για κάθε 

χρόνο ασφάλισης, όσο για 
τους παλιούς, επίσης 
έρχεται άγριο μαχαίρι.

Όσο για τις επικουρικές 
θα είναι πολύ μειωμένες 
των σημερινών μπορεί και 
καθόλου, εφόσον δεν θα 
έχει το Ταμείο.

Το θέμα δεν αφορά 
μόνο τους συνταξιούχους, 
αλλά όλους τους εργα-
ζόμενους, γι’ αυτό γενικός 
ξεσηκωμός.
– Εμείς δεν έχουμε καμία 

ευθύνη για το οικονομι-
κό κατάντημα των 
Ταμείων. Ευθύνη έχουν 
όλες οι κυβερνήσεις, 
μπλε ή πράσινες, που 
καταλήστεψαν τα 
Ταμεία με κάθε τρόπο, 
που η ληστεία ξεπερ-
νάει τα 50 δις ευρώ.
Γι’ αυτό να κόψουν το 

λαιμό τους, εμείς μια ζωή 
πληρώναμε και απαιτούμε 
να έχουμε ανθρώπινες 
συντάξεις και καλή και 
δωρεάν περίθαλψη-φάρ-
μακα.

Γ. Βρούτσης υπουργός 
Εργασίας

Δηλώσεις δυναμίτης για Συντάξεις – 
Ασφαλιστικό. Πρέπει να εφαρμοστούν οι 

δεσμεύσεις μας από το μνημόνιο
συνέχεια από τη σελ. 1

Χαιρετισμός του Κιμ Μπόιξ
Γ.Γ. της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων

Σύντροφοι και φίλοι, 
συνταξιούχοι και επιδο-
ματούχοι:

Σας μιλώ ως Γενικός 
Γραμματέας της μοναδι-
κής παγκόσμιας οργάνω-
σης Συνταξιούχων και Επι-
δοματούχων που υπάρχει 
σήμερα. 

Δεχθείτε λοιπόν έναν 
χαιρετισμό αγώνα και 
αλληλεγγύης εκ μέρους 
δεκάδων εκατομμυρίων 
που είμαστε οργανωμένοι 
σε ταξικά σωματεία και 
ενώσεις σε όλο τον κόσμο. 
Αποτελούμε μέρος της 
Διεθνούς Συνδικαλιστικής 
Ομοσπονδίας.

Σήμερα το 20% της 
ανθρωπότητας, που είναι 
περίπου 1.500 εκατομμύ-
ρια άνθρωποι στον πλανή-
τη, είναι συνταξιούχοι ή 
έχουν τις προϋποθέσεις 
γι’ αυτό.

Θα πρέπει να υπάρχει 
το δικαίωμα σε δημόσια 
συνταξιοδότηση, επι-
τρέποντας να ζουν με 
αξιοπρέπεια, όσοι εξαιτίας 
ασθένειας ή επαγγελματι-
κού ατυχήματος δεν μπο-
ρούν να ασκήσουν το 
σύνηθες επάγγελμά τους. 
Και αυτό το δικαίωμα δεν 
μπορεί να εξαρτάται από 
τα χρόνια εργασίας, όταν 
είναι ο καπιταλισμός που 
δημιουργεί ανεργία και 
εμποδίζει να δουλέψουν 
όσοι το επιθυμούν.

Ο καπιταλισμός θέλει 
να μας αρνηθεί ή να ελαχι-
στοποιήσει αυτό το δικαί-
ωμα. Έτσι, οι ηγέτες του 
ΔΝΤ ισχυρίζονται ότι οι 
συνταξιούχοι ζούμε υπερ-
βολικά πολλά χρόνια, και 
δεν είμαστε πλέον παρα-
γωγικοί. Ο Υπουργός 
Εργασίας της Ιαπωνίας, 
αντανακλώντας την επιθυ-
μία των καπιταλιστικών 
πολυεθνικών, έφτασε στο 
σημείο να συστήσει, στη 
δημόσια τηλεόραση, την 
αυτοκτονία στους συντα-
ξιούχους (Haraquiri, όπως 
το αποκαλούν εκεί).

Όχι σύντροφοι. Οι 
συνταξιούχοι δεν πρόκει-
ται να αυτοκτονήσουν, 
ούτε στην Ελλάδα, ούτε 
την Ευρώπη, ούτε πουθε-
νά αλλού στον κόσμο. 
Εμείς θα συνεχίσουμε να 
αγωνιζόμαστε για τα 
δικαιώματά μας. Παλεύου-
με για δημόσιες συντάξεις, 
που θα επιτρέπουν σε 
κάθε χώρα μια αξιοπρεπή 
ζωή, δηλαδή μια ζωή στην 
οποία θα εξασφαλίζεται το 
πόσιμο νερό και η υγιεινή 
των τροφίμων, η κατάλλη-
λη στέγη, η δημόσια και 
ποιοτική υγεία, και η δέου-
σα προσοχή ανάλογα με 
την ηλικία και την καθημε-
ρινότητά μας.

Χρήματα υπάρχουν 
στον Πλανήτη Γη, περισ-
σότερα από αρκετά για να 
εξασφαλιστεί ότι όλα τα 

άτομα άνω των 60 ετών να 
έχουν επαρκή δημόσια 
σύνταξη για να ζήσουν με 
αξιοπρέπεια. Ας θυμηθού-
με ότι οι 85 πλουσιότεροι 
άνθρωποι στον κόσμο 
έχουν μονοπωλήσει τον 
πλούτο που αντιστοιχεί σε 
3.500 δισεκατομμύρια 
φτωχότερων ανθρώπων, 
δηλαδή 85 άνθρωποι είναι 
πλουσιότεροι από το μισό 
της ανθρωπότητας, ή με 
άλλα λόγια, κάθε ένα από 
αυτά τα 85 άτομα είναι 
πλουσιότερο από 41 εκα-
τομμύρια ανθρώπους μαζί.

Αυτός είναι ο καπιταλι-
σμός και η ομοούσια αδι-
κία του, και θα παραμείνει 
έτσι μέχρι να καταστρέψει 
τον αγώνα μας ως συντα-
ξιούχοι, στο πλευρό της 
εργατικής τάξης.

Η σημερινή δράση, 
καθώς και εκείνες που 
πραγματοποιήθηκαν αλλά 
και συνεχίζουν να πραγμα-
τοποιούνται σε όλες τις 
χώρες του Κόσμου, δεί-
χνουν την ικανότητά μας 
να κερδίσουμε αυτή τη 
μάχη.

Οι συνταξιούχοι, δίπλα 
στην εργατική τάξη, της 
οποίας είμαστε μέρος, θα 
κερδίσουμε πολλές περισ-
σότερες μάχες. Με τη δια-
χρονικότητα και εμπειρία 
του αγώνα μας θα βοηθή-
σουμε στο να καταστρα-
φεί ο καπιταλισμός, η 
μεγάλη μάστιγα της 
Ανθρωπότητας.

Η ενότητα και η πάλη 
της εργατικής τάξης και 
των αγώνων όπως η σημε-
ρινή, θα μας εξασφαλίσει 
αυτές τις νίκες. Οι Συντα-
ξιούχοι και οι Επιδοματού-
χοι δεν θα σταματήσουμε 
να αγωνιζόμαστε ούτε για 
μια μέρα της ζωής μας. Να 
είστε βέβαιοι ότι θα κατα-
στρέψουμε τον καπιταλι-
σμό και θα οικοδομήσουμε 
μια σοσιαλιστική κοινωνία. 
Μια κοινωνία χωρίς 
εργάτες είναι αδύνατη. 
Μια κοινωνία χωρίς εκμε-
ταλλευτές εργοδότες είναι 
δυνατή και αναγκαία. 
Αυτόν τον νέο κόσμο, τον 
σοσιαλισμό, όλοι μαζί θα 
τον κάνουμε πραγματι-
κότητα. Η Διεθνής Συνδι-
καλιστική Συνομοσπονδία 
μας βοηθά σε αυτό.

ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ! 
ΖΗΤΩ Ο ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΟΣ 

ΔΙΕΘΝΙΣΜΟΣ! ΖΗΤΩ ΤΟ 
ΠΑΜΕ! ΖΗΤΩ Η WFTU!

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΝΑ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 
ΤΗΣ ΣΕΑ

Με μεγάλη επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε χθες 
19/6/2014 η προγραμμα-
τισμένη από τις Συνεργα-
ζόμενες Συνταξιουχικές 
Οργανώσεις η Πανσυντα-
ξιουχική Πανελλαδική 
Συγκέντρωση στην 
Αθήνα.

Οι Συνεργαζόμενες 
Συνταξιουχικές Οργα-
νώσεις θεωρούν καθήκον 
τους να εκφράσουν τα 
συγχαρητήρια σε όλους 
τους συναδέλφους και τις 
συναδέλφισσες που αψή-
φησαν τα όποια προβλή-
ματα και έδωσαν το 
παρών στο αγωνιστικό 
προσκλητήριο των οργα-
νώσεών τους προκει-
μένου να υπερασπιστούν 
τις κατακτήσεις τους από 
τη βάρβαρη επίθεση της 
κυβέρνησης η οποία 
δέσμια των εντολών Ευρ. 
Ένωσης, κεφαλαίου επι-
διώκει να εξαφανίσει τις 
επικουρικές και παράλλη-
λα να μετατρέψει τις 
κύριες σε προνοιακά επι-
δόματα.

Οι συνάδελφοι από 
όλη την Ελλάδα: Από 
Κρήτη, Πελοπόννησο, 
Στερεά, Εύβοια, Ήπειρο, 
Θεσσαλία, Μακεδονία 
ήρθαν στην Αθήνα και 
βροντοφώναξαν «Κάτω 
τα χέρια από τις συντάξεις 
μας – Μπορούμε να τους 
σταματήσουμε». Οι 
Συνταξιούχοι ένωσαν τον 
αγώνα τους όπως κάνουν 
χρόνια τώρα μέσα από τις 
Συνεργαζόμενες Συντα-
ξιουχικές Οργανώσεις 
του Δημοσίου, του ΙΚΑ – 
ΟΑΕΕ – ΟΤΑ – ΤΑΕ – ΝΑΤ 
– ΕΛΤΑ – ΟΣΕ, ενάντια 
στις αντιλαϊκές πολιτικές 
στέλνοντας το μήνυμα ότι 
ο αγώνας θα συνεχιστεί 
μέχρι την ικανοποίηση 
των αιτημάτων μας.

Με τη συμμετοχή των 
συναδέλφων από την 
Αττική που για άλλη μια 
φορά έδωσαν μαχητικό 

παρών στη συγκέντρωση 
αλλά και όσων ήρθαν από 
40 και πάνω πόλεις της 
Ελλάδας στην Αθήνα με 
περισσότερα από 60 
πούλμαν. Η χθεσινή 
συγκέντρωση δεν μπορεί 
με τους χιλιάδες διαδη-
λωτές παρά να μείνει 
παρακαταθήκη για τους 
επόμενους αγώνες του 
λαϊκού κινήματος. Βέβαια 
δεν παραλείπουμε να 
τονίσουμε τη σημαντική 
συμμετοχή των εργαζο-
μένων της Αττικής που 
ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσμα των Σωματείων 
τους. Από την εκδήλωση 
πήραν απάντηση όλοι 
αυτοί που σπέρνουν τη 
μοιρολατρία και την απο-
γοήτευση επικαλούμενοι 
δήθεν αδράνεια του κινή-
ματος των συνταξιούχων 
και των εργαζομένων και 
ότι «τίποτα δεν γίνεται…». 
Η χθεσινή συγκέντρωση 
έδειξε ότι κάτι γίνεται και 
για την ανασύνταξη του 
κινήματος απαραίτητη 
για την παραπέρα επιτυ-
χία του.

Οι Συνεργαζόμενες 
Συνταξιουχικές Οργα-
νώσεις απευθύνουν 
θερμό αγωνιστικό χαιρε-
τισμό σε όλους τους δια-
δηλωτές οι οποίοι ήταν 
τριπλάσιοι από αυτή τον 
Απρίλη του 2013 και τους 
καλεί να βρίσκονται σε 
αγωνιστική ετοιμότητα 
γιατί σύντομα θα καλε-
στούμε όλοι σε νέους 
αγώνες ενάντια στην αντι-
λαϊκή πολιτική Κυβέρνη-
σης – Ευρ. Ένωσης – 
Κεφαλαίου. Αιτία 
«πολέμου» οι περικοπές 
των συντάξεων και η υπο-
βάθμιση του δημόσιου 
συστήματος υγείας.

Οι Συνεργαζόμενες 
Συνταξιουχικές Οργανώσεις

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Θερμό Αγωνιστικό Χαιρετισμό στους 

Συνταξιούχους
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ΙΚΑ Δ. Κουμπούρης στο βήμα
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Μνημόνιο συνεργασί-
ας ανάμεσα στο Δήμο 
Αθήνας και την Ελληνική 
Αστυνομία υπέγραψαν 
στις 29 Μάη ο υπουργός 
Δημόσιας Τάξης, Ν. Δέν-
διας, και ο δήμαρχος 
Αθήνας, Γ. Καμίνης, για 
τα επιπλέον μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν για 
την απαγόρευση των δια-
δηλώσεων. Ο δε υπουρ-
γός, μετά τη συνάντηση, 
είπε ότι «Θα συζητήσου-
με με το δήμαρχο τις 
περαιτέρω ενέργειες για 
τη λογική διαχείριση των 
διαδηλώσεων, ώστε να 
ελαττωθεί ακόμα περισ-
σότερο το κλείσιμο του 
κέντρου της Αθήνας. Θα 
συζητήσουμε με το 
δήμαρχο ό,τι μπορεί να 
γίνει για να ενισχυθεί η 
επιχειρηματικότητα στο 
κέντρο της Αθήνας».

Για κυβέρνηση και 
δήμο αιτία της κρίσης 
που περνάνε οι επιχειρή-
σεις είναι οι διαδηλώσεις 
(!) και όχι οι άδειες τσέπες 
του λαού, με το γνωστό 
«ελλείψει χρημάτων, 
στάση εμπορίου».

Είναι πρόσχημα για να 

απαγορέψουν ένα δημο-
κρατικό δικαίωμα και να 
ισχύσει ποικιλότροπα 
«νόμος και τάξη» και 
«αποφασίζομεν και δια-
τάσσομεν».

Να σημειωθεί ότι πέρυ-
σι ισχύει Π.Δ. που βάζει 
περιορισμούς στις διαδη-
λώσεις και κάνει αναφο-
ρά για πόλεις πάνω από 
100.000 κατοίκους.

– Σχετική ανακοί-
νωση – καταγγελία έβγα-
λε τι ΠΑΜΕ, μεταξύ των 
άλλων αναφέρει: «οι συν-
δικαλιστικές οργανώσεις, 
οι εργαζόμενοι, η νεο-
λαία, να τρίψουν στη 
μούρη τέτοιες κατάπτυ-
στες αποφάσεις».

Εμείς οι συνταξιούχοι 
δηλώνουμε για άλλη μια 
φορά ότι δεν πρόκειται να 
εφαρμόσουμε καμία απα-
γορευτική διάταξη.

Εμείς θα διαδηλώνου-
με όταν και όποτε απαιτεί 
η οξύτητα των προβλη-
μάτων και αν τολμούν ας 
μας χτυπήσουν.

Η διαδήλωση είναι 
κατακτημένο δημοκρατι-
κό δικαίωμα και δεν το 
χαρίζουμε.

Νέα απαγορευτικά μέτρα 
για τις διαδηλώσεις

Συνάντηση υπουργού Ν. Δένδια 
με δήμαρχο Αθήνας Γ. Καμίνη

Η Ολομέλεια του ΣτΕ 
με τρεις αποφάσεις μέσα 
στο Μάη έκρινε «συνταγ-
ματική και νόμιμη» την 
επίταξη των εκπαιδευτι-
κών που έγινε το Μάη του 
2013. Σύμφωνα με το σκε-
πτικό της απόφασης, από 
αυτές τις απεργιακές 
κινητοποιήσεις υπήρχε 
κίνδυνος είχε πολύ σοβα-
ρές επιπτώσεις στην 
ψυχική υγεία των μαθη-
τών που συμμετέχουν 
στις εξετάσεις!

Επίσης, το Γενάρη του 
2013, η κυβέρνηση επίτα-
ξε το προσωπικό του 
Μετρό που απεργούσε. 
Και στην περίπτωση αυτή 
το ΣτΕ έκρινε ότι η επι-
στράτευση υπαγορεύθη-
κε «από λόγους αναγόμε-
νους στην προστασία της 

υγείας των κατοίκων του 

λεκανοπεδίου της Αττι-

κής»! 

Οι αποφάσεις του ΣτΕ 

επαληθεύουν ότι η απερ-

γία μπορεί να προβλέπε-

ται από το Σύνταγμα, 

όμως την ίδια ώρα τόσο 

το Ανώτατο Δικαστήριο 

όσο και γενικά τα δικα-

στήρια βγάζουν τις απερ-

γίες παράνομες και κατα-

χρηστικές.

Το δικαίωμα της απερ-

γίας είναι κατοχυρωμένο 

με αίμα και γι’ αυτό η 

εργατική τάξη πρέπει να 

το υπερασπίσει με κάθε 

θυσία και να μην επαφίε-

ται στο αστικό Σύνταγμα 

και στην «καλή» διάθεση 

της εργοδοσίας και της 

κάθε κυβέρνησης.

Το Συμβούλιο της 
Επικρατείας

Με αποφάσεις του ενέκρινε τις 
επιστρατεύσεις απεργών

Έτσι το δικαίωμα της απεργίας 
και με τη βούλα του ΣτΕ γίνεται 

απαγορευτικό

Σε οικονομική ασφυξία 
οδηγούνται τουλάχιστον 
22 επικουρικά ταμεία, 
κλάδοι και ταμεία εφάπαξ 
με τη δημοσίευση της 
σχετικής Κοινής Υπουργι-
κής Απόφασης για την 
κατάργηση πόρων, σε 
εφαρμογή σχετικής 
διάταξης που ψηφίστηκε 
στο πρόσφατο πολυνομο-
σχέδιο (ν 4254/2014).

Σύμφωνα με την 
απόφαση που υπέγραψε 
ο υπουργός Εργασίας, Γ. 
Βρούτσης, η κυβέρνηση 

καταργεί πάνω από 50 
«κοινωνικούς πόρους», 
χωρίς όμως να τους αντι-
καθιστά με εισφορά των 
εργοδοτών, αφού οι 
περισσότεροι πόροι καλύ-
πτουν την εργοδοτική 
εισφορά. Με την εφαρμο-
γή αυτής της διάταξης τα 
ταμεία θα έχουν απώλειες 
που ξεπερνούν τα 300 
εκατ. ευρώ σε ετήσια 
βάση, που σημαίνει 
μεγάλες περικοπές σε 
συντάξεις, εφάπαξ και 
άλλες παροχές.

Οικονομικός 
Στραγγαλισμός στα 
Επικουρικά Ταμεία

Μπαίνει σε εφαρμογή ο νόμος 
4254/2014

Άγριο μαχαίρι θα πέσει στις Επικ. 
Συντάξεις

κουρικών ταμείων καταλη-
στεύτηκαν με ευθύνη όλων 
των κυβερνήσεων, τη μη 
χρηματοδότηση του 
κράτους, τη μεγάλη εισφο-
ροδιαφυγή από τις επιχει-
ρήσεις, τις χαριστικές 
απαλλαγές του κράτους 
προς το κεφάλαιο, είναι 
σίγουρο ότι η επικουρική 
ασφάλιση οδηγείται σε 
άμεση και ραγδαία συρρί-
κνωση , μέχρι την τελική 
κατάργησή της.

Έτσι το ΕΤΕΑ όχι μόνο 
δεν εγγυάται το ύψος των 
συντάξεων, αλλά ακόμα 
και αν θα έχει τη δυνα-
τότητα να δίνει σύνταξη!

Συνεχείς μειώσεις
Η νέα αφαίμαξη σε 

βάρος 1.061 εκατ. συντα-
ξιούχων του ΕΤΕΑ σε ετή-
σια βάση θα είναι πάνω 
από 100. εκατ. ευρώ. Να 
θυμίσουμε ότι οι επικουρι-
κές συντάξεις του ΙΚΑ 
μειώθηκαν δύο φορές το 
2011 από 3% έως 10% και 
στη συνέχεια κατά 30% 
για συντάξεις πάνω από 
300 ευρώ.
Η επίθεση των μειώσεων 
συνεχίστηκε και το 2012
• Μείωση 10% από 200 

έως 250 ευρώ
 • Μείωση 15% από 251 

έως 300 ευρώ
• Μείωση 20% από 301 

ευρώ και πάνω
Μαζί με όλες τις 

μειώσεις καταργήθηκαν 
και η 13η και 14η επικουρι-
κή σύνταξη, όπως και για 
τις κύριες συντάξεις.

Πορεία προς την πλήρη 
κατάργηση

Έτσι μετά τη νέα μείω-
ση και κυρίως με το νέο 
τρόπο υπολογισμού των 
επικουρικών συντάξεων 
στο ΕΤΕΑ, θα τις κάνουν 
«φιλοδωρήματα» που μπο-
ρεί να φτάσει και στην 
τελική κατάργησή τους.

Αυτό επιβεβαιώνει και ο 
νέος Κανονισμός Ασφάλι-
σης και Παροχών του 
Ενιαίου Ταμείου Επικουρι-
κής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).
– Συγκεκριμένα, στο 

Νόμο 4062/2012 ορίζε-
ται ότι η επικουρική 
σύνταξη για τους ασφα-
λισμένους από την 
1/1/2012 και μετά θα 

υπολογίζεται εξολοκλή-
ρου με βάση το νέο 
σύστημα (ατομικό – 
κεφαλα ιοπο ιητ ι κό ) . 
Δηλαδή το ποσό της 
σύνταξης είναι ακα-
θόριστο και ατομικό και 
θα προσδιορίζεται από:

• Τα δημογραφικά δεδο-
μένα

• Το ατομικό ποσό συσ-
σώρευσης ασφαλιστι-
κών εισφορών με ένα 
μικρό επιτόκιο

• Το επιτόκιο προεξόφλη-
σης

• Τη μεταβιβασιμότητα 
της σύνταξης
Από τα παραπάνω γίνε-

ται καθαρό ότι δεν υπάρ-
χει καμία εγγύηση για τη 
χορήγηση των επικουρι-
κών συντάξεων.
– Ανάλογη μεταχείριση 

θα έχουν και οι κύριες 
συντάξεις αφού από 
την 1/1/2015 οι νέοι 
συνταξιούχοι θα παίρ-
νουν 360 ευρώ βασική 
σύνταξη και επιπλέον 
10 ευρώ για κάθε χρόνο 
ασφάλισης. Έτσι, ένας 
με 30 χρόνια ασφάλι-
σης θα πάρει 360 συν, 
30x10 ευρώ, άλλα 300, 
σύνολο 660 ευρώ.
Είναι σίγουρο ότι και οι 

παλιοί συνταξιούχοι θα 
την πληρώσουν πολύ ακρι-
βά, αφού η κυβέρνηση 
μειώνει για το 2014 την 
κρατική χρηματοδότηση 
στα Ασφαλιστικά Ταμεία 
κατά 2,1 δις ευρώ, χώρια 
τα άλλα προβλήματα, οι 
οφειλές της εργοδοσίας, 
οι μειώσεις μισθών, μερο-
κάματων, η μεγάλη ανερ-
γία και άλλες τέτοιες αιτί-
ες που οδηγούν το ΙΚΑ σε 
πλήρη οικονομική κατάρ-
ρευση.

– Και πάλι θα το 
πούμε, εμείς δεν έχουμε 
καμία ευθύνη για τα οικο-
νομικά χάλια των Ταμείων.

Εμείς μια ζωή πληρώνα-
με και απαιτούμε να έχου-
με ικανοποιητικές 
συντάξεις, κύριες και επι-
κουρικές, και καλή και 
δωρεάν ιατροφαρμακευτι-
κή περίθαλψη.

Κυβερνητική Ανακοίνωση 
από 1/7/2014

συνέχεια από τη σελ. 1

Όπως είναι γνωστό 
εμείς στο ΙΚΑ είχαμε το 
ΕΤΕΑΜ (Ενιαίο Ταμείο Επι-
κουρικής Ασφάλισης 
Μισθωτών). Από το 2012 
δημιουργήθηκε το ΕΤΕΑ 
(Ενιαίο Ταμείο Επικουρι-
κής Ασφάλισης) που καλύ-
πτει πάνω από 2,5 εκατ. 
εργαζόμενους στην επι-
κουρική ασφάλιση.
Στο ΕΤΕΑ έχουν ενταχθεί

α) Το ΕΤΕΑΜ β) Τομείς 
του Ταμείου Επικουρικής 
Ασφάλισης Ιδιωτικού 
Τομέα (ΤΕΑΙΤ) γ) Το Ταμείο 
Επικουρικής Ασφάλισης 
Δημοσίων Υπαλλήλων 

(ΤΕΑΔΥ) και οι τομείς 
αυτού ΤΕΑΠΟΚΑ και 
ΤΑΔΚΥ δ) Το Ταμείο Επι-
κουρικής Ασφάλισης Τρα-
πεζών και Επιχειρήσεων 
Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕ-
ΚΩ) ε) του προσωπικού 
της ΔΕΗ, ακόμα το Ταμείο 
Ναυτικών και Τουριστικών 
Πρακτορείων (ΤΕΑΥΝΠΤ). 
Το Ταμείο Χημικών (ΤΕΑΧ) 
και το Ταμείο Τραπεζο-
ϋπαλλήλων.

Αυτό είναι το ΕΤΕΑ που 
καλύπτει όλους τους εργα-
ζόμενους που έχουν Επι-
κουρική Ασφάλιση.

Νά και η ταυτότητα του 
ΕΤΕΑ

Στις 5 Ιούνη 2014 πραγ-
ματοποιήθηκε η συνάντη-
ση των 7 ισχυρότερων  
καπιταλιστικών χωρών, για 
να συναποφασίσουν, παρά 
τις έντονες διαφορές 
τους, την παραπέρα πολι-
τική τους σε διεθνή θέμα-
τα, όπως Ουκρανία και 
άλλα, καθώς και μέτρα 
κατά των λαών.

Η συνάντηση συνέπεσε 
με την επέτειο της απόβα-
σης των Αγγλο-Αμερικανι-
κών στρατευμάτων το Μάη 
του 1944 στη Νορμανδία 
στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, 
για την οποία έκαναν πολύ 
λόγο και πρόβαλαν τα 
αστικά Μ.Μ. Ενημέρωσης.

Ποια όμως είναι αλή-
θεια;

Η απόφαση για την 
απόβαση στην Νορμανδία 
για το άνοιγμα του δεύτε-
ρου μετώπου κατά του 
χιτλερο-φασισμού, πάρθη-
κε το 1942 από τους τρεις 
ηγέτες Στάλιν – Ρούζβελτ 
– Τσόρτσιλ και ανέλαβαν 
αυτή τη δέσμευση, την 
οποία καθυστέρησαν δύο 
χρόνια, ελπίζοντας ότι ο 
Χίτλερ θα νικούσε τη 
Σοβιετική Ένωση, που για 
τους Ρούζβελτ – Τσόρτσιλ 
ήταν ο κύριος ταξικός 
αντίπαλος, ανατρέποντας 
το Σοσιαλιστικό σύστημα.

Και όταν γινόταν αυτό 
και πλήρως εξαντλημένη η 
Γερμανία, τότε θα πετύχαι-
ναν να επιβάλουν και τους 
όρους τους στο Χίτλερ.

Όμως δεν τους βγήκε.
Η Σοβιετική Ένωση, το 

κράτος των εργατών – 
αγροτών με τις ιστορικές 
μάχες του Στάλινγκραντ, 
του Κουρσκ και άλλες 
έκριναν την πορεία του 
πολέμου και φοβούμενοι 
οι ιμπεριαλιστές ότι η 
Σοβιετική Ένωση θα μπει 
και στο Βερολίνο, όπως 
και μπήκε, και κατέβασε τη 
σβάστικα από το Ράιχ-
σταγκ, τη φωλιά του 
λύκου, και απελευθέρωσε 
μια σειρά χώρες. Μόνο 
τότε οι Αγγλο-Αμερικάνοι 
έκαναν την απόβαση στη 
Νορμανδία, ανοίγοντας το 
Β' μέτωπο.

Αυτή είναι η ιστορική 
αλήθεια.

Όμως έχει και συνέχεια. 
Ο Χίτλερ εξαπέλυσε επίθε-
ση στα στρατεύματα στη 
Νορμανδία και κινδύνεψαν 
να ηττηθούν και να τα ρίξει 
στη θάλασσα. Τότε ο 
Τσόρτσιλ στέλνει μήνυμα 
SOS στον Στάλιν, να τους 
βοηθήσει γιατί χάνονται 
και ο Στάλιν με τον Κόκκι-
νο Στρατό εντείνει την επί-
θεση σε διάφορα μέτωπα 
και υποχρεώνεται ο Χίτλερ 
να αποσύρει δυνάμεις από 
το Δυτικό μέτωπο και έτσι 
σώθηκαν τα Αγγλο-Αμερι-
κανικά στρατεύματα.

Αυτά βέβαια δεν ήταν 
δυνατόν να τα πουν οι 
εκπρόσωποι των ιμπεριαλι-
στικών χωρών. Άλλωστε η 
Ε. Ένωση γράφει την ιστο-
ρία ανάποδα και στα μέτρα 
της, και ταυτίζει το φασι-
σμό – ναζισμό με τον κομ-
μουνισμό.

Οι G7 οι ηγέτες των
ιμπεριαλιστικών χωρών
Γιόρτασαν την επέτειο της απόβασης της 

Νορμανδίας το 1944
Ανέτρεψαν την ιστορική αλήθεια και την έφεραν 

στα μέτρα τους
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Οι Συνεργαζόμενες 
Συνταξιουχικές Οργα-
νώσεις ΙΚΑ – ΕΤΜ, ΠΟΣ 
Δημοσίου Υπαλλήλων, 
ΠΟΣ ΟΑΕΕ, ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ, 
ΟΤΑ και οι Πανελλήνιες 
Ενώσεις ΟΣΕ, ΕΛΤΑ, ΝΑΤ 
εκφράζουν την καθολική 
αντίθεσή τους και καταγ-
γέλλουν τη νέα οικονομι-
κή αφαίμαξη των Επικου-
ρικών Ταμείων που φθάνει 
τα 500 εκατ. μετά την 
ψήφιση του πολυνομο-
σχεδίου (ν. 4254/2014) 
καταργούνται κοινωνικοί 
πόροι (πάνω από 100) 
που είχαν θεσμοθετηθεί 
στη θέση της εργοδοτι-
κής εισφοράς χωρίς μάλι-
στα να αντικατασταθούν 
από ισοδύναμες εισφο-
ρές από εργοδότες.

Έτσι λοιπόν μετά τη 
λεηλασία που έγινε στα 
ασφαλιστικά ταμεία, μετά 
τις απανωτές μειώσεις 
στις επικουρικές (και 
βέβαια και στις κύριες), 
μετά από την ανακοίνωση 
ότι η Κυβέρνηση ΔΕΝ 
εγγυάται τις συντάξεις 
μας, μετά τη μείωση των 
εργοδοτικών εισφορών, 

μετά και τις μειώσεις που 
έρχονται στις επικουρικές 
από 1/7/2014, γίνεται 
φανερό ότι οι συντάξεις 
μας θα εξανεμισθούν στο 
μεγαλύτερο μέρος τους 
(με ευθύνη όλων των 
κυβερνήσεων που εφαρ-
μόζουν τις εντολές της 
Ευρ. Ένωσης και του 
κεφαλαίου).

Καλούμε όλους τους 
συνταξιούχους της 
Χώρας μας, όλων των 
ταμείων, να συνταχθούν 
στον αγώνα μέσα από τα 
σωματεία τους για την 
ανατροπή αυτών των 
πολιτικών που εφαρμόζο-
νται δήθεν στο όνομα της 
κρίσης και του χρέους, 
που όμως είναι προαπο-
φασισμένες πριν από μια 
20ετία!!

Άλλοι έχουν τον Ευρω-
μονόδρομο για οδηγό, 
εμείς έχουμε μονόδρομο 
τον αγώνα «που είναι 
δύσκολος αλλά αποτελε-
σματικός» στην προ-
σπάθεια που κάνουμε για 
να ζήσουμε καλύτερα 
εμείς και τα παιδιά μας.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Αθήνα 26/5/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την 1η Ιούνη πραγμα-
τοποιήθηκε η Εκλογοαπο-
λογιστική Γενική Συνέλευ-
ση

Μετά την εισήγηση του 
προέδρου του Δ.Σ., την 
παρέμβαση του εκπρο-
σώπου της Ομοσπονδίας 
και τη συζήτηση που ακο-
λούθησε, το σώμα της 
Γενικής Συνέλευσης απο-
φάσισε το παρακάτω 
ψήφισμα:

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Όλοι μας διαπιστώνου-
με ότι η γενικευμένη επί-
θεση της συγκυβέρνησης 
και της Ε.Ε. εναντίον των 
λαϊκών στρωμάτων και 
των χαμηλοσυνταξιούχων 
συνεχίζεται με αμείωτη 
και συνεχώς αυξανόμενη 
ένταση.

Η συγκυβέρνηση έχο-
ντας μοναδικό γνώμονα 
τα κέρδη του μεγάλου 
κεφαλαίου, υλοποιεί την 
πολιτική της Ε.Ε., μέσα 
από μνημόνια, εφαρμο-
στικούς – αντεργατικούς 
– αντιασφαλιστικούς 
νόμους, πράγμα που 
μοναδικό στόχο και απο-
τέλεσμα έχει την παρα-
πέρα φτωχοποίηση και 
εξαθλίωση του λαού μας 
σε όλα τα επίπεδα.

Μόλις προχθές, κατά 
την καταβολή των 
συντάξεων, πολλοί συντα-
ξιούχοι διαπίστωσαν ότι 
τους έχουν κόψει το Ε.Κ.Α-
.Σ.

Βέβαια όλοι γνωρίζου-
με ποιο είναι το άμεσο 
μέλλον των συντάξεών 
μας (είτε είμαστε παλιοί 
συνταξιούχοι, είτε νέοι, 
είτε ασφαλισθήκαμε τότε 
ή τότε), όσο κι αν προ-
σπαθούνε να μας πείσουν 

για το αντίθετο όλα αυτά 
τα χρόνια και ιδιαίτερα τις 
τελευταίες μέρες τα 
δημοσιογραφικά, υπουρ-
γικά και άλλα παπαγα-
λάκια σαν τους ειδικούς 
καθηγητές στο εργατικό 
και ασφαλιστικό δίκαιο.

Πέρασαν κοντά 6 
μήνες από την κατάργηση 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και 3 από 
την ίδρυση του Π.Ε.Δ.Υ. 
Κανείς από μας –ακόμα 
και ο πιο καλοπροαίρε-
τος– δεν μπορεί να μην 
βλέπει ότι στόχος της 
συγκυβέρνησης και της 
συγκεκριμένης πολιτικής 
είναι η κατάργηση του 
Δημόσιου Συστήματος 
Υγείας, πράγμα που για 
μας βέβαια σημαίνει ότι 
αν η κουτσουρεμένη 
σύνταξη δεν φθάνει για 
γιατρούς, φάρμακα, 
νοσοκομείο, τότε πεθαί-
νουμε.

Επειδή όμως ο δικός 
μας στόχος είναι να 
ζήσουμε, όπως και το 
δικαιούμαστε άλλωστε, 
με αξιοπρεπείς συντάξεις, 
υγεία και ασφάλεια.

Αυτό το ψήφισμα ανα-
φέρεται στα τοπικά αλλά 
και τα γενικά προβλήματα 
που παλεύει το συντα-
ξιουχικό κίνημα και κατα-
λήγει:

Στον αγώνα που κάνου-
με και θα συνεχίσουμε για 
όλα τα προβλήματα και 
όχι μόνο.

Δηλώνουμε ότι θα 
πάρουμε μέρος μαζικά – 
αποφασιστικά στην 
πανελλαδική κινητοποίη-
ση στις 19 Ιούνη.

Για τη Γενική Συνέλευ-
ση

Ο Πρόεδρος

Ηλιούπολη – Δάφνη – 
Υμηττός

Το νέο «πετσόκομμα» 
των επικουρικών συντάξε-
ων κατά 5% μεσοσταθμι-
κά, από 1/7/2014, σύμφω-
να με την ανακοίνωση του 
προέδρου του Ενιαίου 
Ταμείου Επικουρικής 
Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), μετα-
τρέπει την επικουρική 
σύνταξη σε φιλοδώρημα 
και τους δικαιούχους 
συνταξιούχους σε επαί-
τες.

Με τη νέα, τέταρτη 
κατά σειρά!!!, μείωση των 
επικουρικών συντάξεων η 
συγκυβέρνηση Ν.Δ. – 
ΠΑΣΟΚ αφαιρεί από τους 
συνταξιούχους γύρω στα 
εκατό (100) εκατομμύρια 
ευρώ ετησίως.

Στόχος της συγκυβέρ-
νησης με τις απανωτές, 
αλλά και τις νέες μειώσεις 
που σχεδιάζονται, μέσω 
των τριμηνιαίων εκθέσε-
ων για τα οικονομικά των 
ταμείων, είναι η πλήρης 
κατάργηση του θεσμού 
των επικουρικών συντάξε-
ων με την ολοσχερή απο-
μείωσή τους και την 
ενσωμάτωσή τους στις 

ήδη κατακρεουργημένες 
κ ύ - 
ριες συντάξεις.

Καλούμε όλους τους 
συνταξιούχους και εργα-
ζόμενους της χώρας να 
μην αποδεχτούν τη νέα 
μείωση και την κατάργη-
ση του θεσμού των επι-
κουρικών συντάξεων.

Τα επικουρικά ταμεία 
φτιάχτηκαν κυρίως με 
δικά μας χρήματα και δεν 
πρέπει να επιτρέψουμε να 
δοθούν, για άλλη μια 
φορά, βορά στα μονοπω-
λιακά συμφέροντα στο 
όνομα της… ανταγωνιστι-
κότητας και της ανάπτυ-
ξης.

Όλοι μαζί να σηκώσου-
με τείχος αντίστασης και 
αντεπίθεσης στις νέες 
αντιλαϊκές αποφάσεις με 
τη μαζική μας συμμετοχή 
στο Πανελλαδικό Πανσυ-
νταξιουχικό Συλλαλητή-
ριο στις 19 Ιούνη στην 
Αθήνα.

Όλοι μαζί μπορούμε να 
τους σταματήσουμε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πανελλήνιος Σύλλογος 
Συνταξιούχων πρώην 

ΔΕΚΟ – Τραπεζών
Αθήνα 5/6/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καθημερινά εκατο-
ντάδες ασφαλισμένοι 
συνταξιούχοι, εργαζόμε-
νοι περιμένουν από τα 
χαράματα μέχρι το μεση-
μέρι για να διεκπε-
ραιώσουν τις εκκρεμότη-
τές τους.

Χιλιάδες νέοι συντα-
ξιούχοι καταθέτουν τα 
χαρτιά τους για σύνταξη 
και περιμένουν πάνω από 
δύο χρόνια για να τους 
βγει η κύρια και η επικου-
ρική τους σύνταξη.

Φτάνει πια!!!
Το ΙΚΑ Νέας Ιωνίας 

λειτουργεί με ελάχιστο 
προσωπικό που δεν μπο-
ρεί να καλύψει όλους 
τους ασφαλισμένους 
καθώς εξυπηρετεί ακόμα 
το Ηράκλειο και τη Μετα-
μόρφωση.

Αυτή τη στιγμή τα κενά 
είναι τεράστια: λείπει 
πάνω από το 50% του 
προσωπικού που είναι 
απαραίτητο για να λει-
τουργήσουν στοιχειωδώς 
οι διοικητικές υπηρεσίες 
του ΙΚΑ.

Από 75 άτομα που 
εργάζονταν το 2010 τώρα 
έχουν απομείνει μόνο 30 
με πολύ μεγαλύτερο 
φόρτο δουλειάς λόγω 
των συγχωνεύσεων που 
έγιναν στα υποκαταστή-
ματα. Η όποια λειτουργία 
των διοικητικών υπηρε-
σιών του ΙΚΑ αυτή τη 
στιγμή βασίζεται στην 
προσπάθεια και το φιλότι-
μο που δείχνουν οι εργα-
ζόμενοι, αυτό όμως δεν 
είναι ούτε σταγόνα στον 
ωκεανό. Είμαστε αλλη-
λέγγυοι με τους εργα-
ζόμενους και γνωρίζουμε 
ότι δεν φταίνε αυτοί για 
αυτή την απαράδεκτη 
κατάσταση.

Υπεύθυνη είναι η 
κυβέρνηση που εφαρ-
μόζει της επιταγές της 
Ε.Ε. και του ΣΕΒ για περι-
κοπές και συρρίκνωση 
των ασφαλιστικών παρο-

χών και συντάξεων.
Όχι άλλη αναμονή! 

Όλοι στο δρόμο του 
αγώνα!

Απαιτούμε από την 
κεντρική διοίκηση του 
ΙΚΑ, άμεση κάλυψη όλων 
των θέσεων με επαρκές 
και μόνιμο προσωπικό. 
Είμαστε μια γροθιά με 
τους εργαζόμενους στο 
ΙΚΑ, που μοχθούν και 
αυτοί, να μας εξυπηρετή-
σουν σε αντίξοες συνθή-
κες.

Απαιτούμε να μην γίνει 
καμία περικοπή στις 
κύριες και επικουρικές 
συντάξεις. Να αποκατα-
σταθούν τώρα οι 
συντάξεις μας, τα δώρα 
και η καλοκαιρινή μας 
άδεια.

Απαιτούμε να μην γίνει 
καμία περικοπή στις Κοι-
νωνικές Δαπάνες, στα 
Φάρμακα, στην Υγεία και 
την ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη. Να καταργη-
θούν όλοι οι αντεργατικοί 
αντιασφαλιστικοί νόμοι.

Ενώνουμε τη φωνή 
μας, όλοι μαζί συνταξιού-
χοι και εργαζόμενοι του 
ΙΚΑ στη συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας έξω από το 
υποκατάστημα στη Ν. 
Ιωνία.

Ν. Ιωνία
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ

Κινητοποίηση του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ιωνίας 
έξω από τις Υπηρεσίες του ΙΚΑ
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ΑΙΓΙΝΑ
Το νέο Δ.Σ. του Σωματείου Συντ/χων ΙΚΑ Αίγινας 

από τις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 11/5/2014 είναι το 

παρακάτω:

Πρόεδρος: Κοττάκης Στυλιανός

Αντιπρόεδρος: Λορέντζος Γεώργιος

Γεν. Γραμματέας: Αποστολίδης Ανδρέας

Ταμίας: Παπαγεωργίου Παναγιώτης

Μέλος: Αγοραστός Νικόλαος

Μέλος: Μπήτρος Χρήστος

Μέλος: Πονηρίδης Απόστολος

Οργή και αγανάκτηση 

προκάλεσε στους συντα-

ξιούχους η βάρβαρη επί-

θεση του κατασταλτικού 

μηχανισμού της κυβέρνη-

σης στις πολύπαθες 

καθαρίστριες. Ο ανασχη-

ματισμός έγινε για να 

συνεχισθεί η ίδια αντι-

λαϊκή πολιτική της κυβέρ-

νησης και την εφαρμογή 

του δόγματος «νόμος και 

τάξη». Χθες ήταν οι καθα-

ρίστριες, αύριο οι συντα-

ξιούχοι, μεθαύριο όποιος 

σηκώνει κεφάλι στην αντι-

λαϊκή πολιτική της κυβέρ-

νησης, της Ευρ. Ένωσης, 

του κεφαλαίου. Συμπαρα-

στεκόμαστε στον ηρωικό 

αγώνα και δίκαιο αγώνα 

των απολυμένων καθαρι-

στριών και καλούμε την 

κυβέρνηση να αφήσει το 

κρυφτό με τις διάφορες 

ανασταλτικού χαρακτήρα 

δικαστικές αποφάσεις και 

να προχωρήσει άμεσα 

στην επαναπρόσληψή 

τους.

Επίσης καταγγέλλουμε 

την υλοποίηση της 

δέσμευσης της κυβέρνη-

σης προς το διευθυντήριο 

της Ευρ. Ένωσης για 

ομαδικές απολύσεις που 

έτσι ανοίγει συνειδητά το 

δρόμο για απελευθέρωση 

των απολύσεων και που 

είναι ό,τι χειρότερο για 

τις εργασιακές και όσες 

έχουν απομείνει απ’ 

αυτές.

Οι εργαζόμενοι δεν 

πρέπει να υποκύψουν σ’ 

αυτές τις μεθοδεύσεις. Ο 

δρόμος του αγώνα είναι 

αναγκαίος και επίκαιρος 

όπως πάντα.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΡΑΛΛΑΚΗΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΚΑ

Αθήνα 13/6/2014

Καταγγελία για τον ξυλοδαρμό 
των καθαριστριών

Για την επιτυχία της 
μεγάλης Πανελλαδικής 
Π α ν σ υ ν τ α ξ ι ο υ χ ι κ ή ς 
συγκέντρωσης που πραγ-
ματοποιήθηκε στις 
19/6/2014 στην Αθήνα 
υπήρξε η καλή προετοιμα-
σία της που έγινε από τις 
διοργανώτριες συνεργα-
ζόμενες συνταξιουχικές 
οργανώσεις, σε όλη την 
Ελλάδα.

Στις συσκέψεις των Δ.Σ. 
των Σωματείων που έγιναν 
στην Κρήτη, Πελοπόννη-
σο, Στερεά, Εύβοια, Φωκί-
δα, Φθιώτιδα, Θεσσαλία, 
Ήπειρο, Μακεδονία, 
Θράκη, και ιδιαίτερα στις 
πόλεις που πραγματοποιή-
θηκαν συμμετείχε πλήθος 
συνταξιούχων που αντα-
ποκρίθηκαν στο κάλεσμα 
των σωματείων όλων των 
Ταμείων της ΣΕΑ και παρα-
κολούθησαν με ενδια-
φέρον.

Όλες τις συσκέψεις 
κάλυψαν εκπρόσωποι των 
Ομοσπονδιών που εισηγή-
θηκαν τα προβλήματα και 
το τι μας περιμένει.

Από τις συναντήσεις 
αυτές έδειξε καθαρά ότι οι 
συνταξιούχοι δέχθηκαν με 
ενθουσιασμό την απόφα-
ση για την πραγματοποίη-
ση της Πανελλαδικής κινη-
τοποίησης στην Αθήνα, 

υποσχόμενοι να έρθουν με 
πούλμαν από όλη τη χώρα. 
Επίσης με τις παρεμβάσεις 
τους εκδήλωσαν την 
απόφασή τους να αγωνι-
στούν οργανωμένα μέσα 
από τα συνδικαλιστικά 
τους όργανα για την ανα-
τροπή των αντιλαϊκών απο-
φάσεων Κυβέρνησης – 
Ε.Ε. – Κεφαλαίου που 
εκφράζονται με την παρα-
πέρα διάλυση ασφαλιστι-
κού και δημόσιας υγείας, 
συρρίκνωση κύριων και 
επικουρικών συντάξεων 
κ.τ.λ.

– Χ α ι ρ ε τ ί ζ ο υ μ ε 
όλους αυτούς που δούλε-
ψαν αποφασιστικά για την 
επιτυχία αυτών των 
συσκέψεων, όσο και για 
την επιτυχία της Πανελλα-
δικής συγκέντρωσης. 
Ακόμα θετικό είναι ότι η 
απόφασή τους δεν πρόκει-
ται να υποστείλουν τις 
τιμημένες σημαίες του 
αγώνα για την υπεράσπιση 
των δίκαιων αιτημάτων 
των συνταξιούχων, των 
φτωχών λαϊκών στρω-
μάτων της πόλης και του 
χωριού.

Οι περιφερειακές 
συσκέψεις των Δ.Σ.

Είχαν μεγάλη επιτυχία και μαζική 
παρουσία συναδέλφων

Ο Άρειος Πάγος με 
απόφασή του στις 12 
Ιούνη έκανε δεκτή την 
αίτηση του υπουργείου 
Οικονομικών να αναστα-
λεί και να μην εφαρμοστεί 
η απόφαση του Μονομε-
λούς Πρωτοδικείου, που 
διέταζε την άμεση επανα-
πρόσληψη των καθαρι-
στριών του υπουργείου.

Στην απόφαση δεν 
υπάρχει σκεπτικό και 
αιτιολόγηση όπως προ-
βλέπεται στις διαδικασίες 
αναστολής. Απλώς κάνει 
δεκτή την προσφυγή 
δίχως να τη δικαιολογή-
σει. Αυτή είναι η αστική 
δικαιοσύνη, ταξική, που 
υπηρετεί το σύστημα.

Η απόφαση αυτή θα 
έχει ως αποτέλεσμα, οι 
καθαρίστριες να μείνουν 
εκτός δουλειάς τουλάχι-
στον ώς τις 23 Σεπτέμ-
βρη, που θα συζητηθεί η 
αίτηση αναίρεσης της 
πρωτόδικης απόφασης 
που κατέθεσε το υπουρ-
γείο Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή, όπως 
και πολλές άλλες, δίνουν 
απάντηση και σε κάποιους 
συναδέλφους που ζητάνε 
από την Ομοσπονδία μας 

να προσφύγει στα δικα-
στήρια για μια σειρά περι-
κοπές και αδικίες που μας 
κάνουν όλες οι κυβερνή-
σεις.

Για την απόφαση του 
Α.Π., καθώς και για τον 
άγριο ξυλοδαρμό από την 
«ανανεωμένη» συγκυβέρ-
νηση, Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ, 
έβγαλαν ανακοινώσεις 
πολλές Ομοσπονδίες, 
Συνδικάτα και η ΟΓΕ, που 
αναφέρονται στην 
«αδέσμευτη» αλλά ταξική 
δικαιοσύνη για την 
απόφαση του Α.Π. αλλά 
και για τον άγριο ξυλο-
δαρμό των καθαριστριών.

Και για να μειώσει η 
συγκυβέρνηση την αρνη-
τική απήχηση που είχε 
στους εργαζόμενους και 
το λαό, τάχα μου διέταξε 
προκαταρκτική έρευνα 
για να αποδοθούν ευθύ-
νες σε κάποιους αστυνο-
μικούς, και να βγει αθώα 
η κυβέρνηση.

«Ο νόμος και η τάξη» 
σε όλο τους το μεγαλείο, 
από ξυλοδαρμούς μέχρι 
αποφάσεις ανώτατων 
δικαστηρίων.

Το Δελτίο Τύπου της 
Ομοσπονδίας ΙΚΑ

Ο Άρειος Πάγος καταδίκα-
σε τις καθαρίστριες

Με απόφασή του τάχθηκε με το 
υπουργείο Οικονομικών

Να μην επαναπροσληφθούν οι 
απολυμένες καθαρίστριες
Δεν έφτανε η απόφαση τις 

ξυλοφόρτωσαν κιόλας

Από τη βάναυση επίθεση των ΜΑΤ κατά των καθαριστριών 
έξω από το υπουργείο Οικονομικών μετά την απόφαση του 

Αρείου Πάγου στις 12/6

Τα Μ.Μ.Ε. έθαψαν προ 
και μετά την Πανελλαδική 
κινητοποίησή μας

Πριν τη συγκέντρωση 
στις 12 Ιούνη η ΣΕΑ, που 
εκφράζει δύο εκατομμύ-
ρια συνταξιούχους, 
έδωσε συνέντευξη τύπου 
για την Πανελλαδική Παν-
συνταξιουχική κινητοποί-
ηση στην Αθήνα στις 19/6.

– Αν και τα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης 
κλήθηκαν πολύ νωρίτερα, 
να παρευρεθούν για να 
ενημερωθούν για τα προ-
βλήματα και να προβάλ-
λουν τη συγκέντρωση, 
ΔΕΝ ΗΡΘΕ ΚΑΝΕΝΑ, 
εκτός του «Ριζοσπάστη». 
Το ίδιο έκαναν, εκτός 
εξαιρέσεων, και μετά τη 
μεγαλειώδη συγκέντρω-
ση που είχε πάνω από 
15.000 συνταξιούχους και 
εργαζόμενους.

Τα αστικά ΜΜΕ των 
εφοπλιστών, των μεγαλο-
εργολάβων, ακόμα και η 
κρατική ΝΕΡΙΤ, που την 
πληρώνουμε, την έθαψαν, 

δεν είδαν, δεν άκουσαν, 

γι’ αυτούς δεν έγινε!! Γι’ 

αυτούς φάνηκε ότι δεν 

έχει σημασία ότι άνθρω-

ποι μεγάλης ηλικίας ταξί-

δεψαν από όλη την 

Ελλάδα με περισσότερα 

από 50 πούλμαν και 

πλοία, κάνοντας εκατο-

ντάδες χιλιόμετρα, για να 

διαδηλώσουν και να υπε-

ρασπίσουν τις συντάξεις 

τους, που συνεχώς 

πετσοκόβονται, αλλά και 

το ασφαλιστικό.

Τα αστικά ΜΜΕ θάβουν 

κάθε ταξικό αγώνα που 

συγκρούεται με την πολι-

τική που υπηρετούν. Για 

αυτή τους στη στάση δια-

μαρτυρόμαστε και τα 

καταγγέλλουμε.

Εξαίρεση αποτέλεσε, 

όπως πάντα, ο «Ριζο-

σπάστης», που αρκετές 

ημέρες πριν τη 

συγκέντρωση, την πρόβα-

λε και μάλιστα από την 1η 

σελίδα, αλλά και μετά και 

τον ευχαριστούμε.

Ανακοίνωση – Καταγγελία

Απαράδεκτοι οι όροι 
που προσλαμβάνονται 
εργαζόμενοι στην ατομι-
κή σύμβαση της εταιρεί-
ας.

Στα ξενοδοχεία του 
Ομίλου στη Ρόδο, Κρήτη 
και Πύργο, για να προ-
σληφθεί ένας εργαζόμε-
νος πρέπει πρώτα να 
δηλώσει ότι δεν είναι 
μέλος σε κανένα εργατικό 
σωματείο!
– Συγκεκριμένα στον 

όρο ΙΖ της ατομικής 
σύμβασης, αναφέρεται 
επί λέξει: «Ο εργαζόμε-
νος δηλώνει ότι 
ανέγνωσε όλους τους 
όρους της παρούσης, 
στους οποίους συμφω-
νεί και αποδέχεται και 
δηλώνει ότι δεν είναι 
μέλος κάποιου εργατι-
κού σωματείου».

– Αυτή η ενέργεια της 
εργοδοσίας, που πιθα-
νόν δεν είναι η μοναδι-
κή, σκοπό έχει να έχει 

λυμένα τα χέρια της με 
ανοργάνωτους συνδι-
καλιστικά εργαζόμε-
νους για να τους εκμε-
ταλλεύεται ανεμπόδι-
στα.
Νά και η μαρτυρία
Σύμφωνα με στοιχεία 

του ΠΑΜΕ στον Τουρισμό 
το συγκρότημα απασχο-
λεί 400 εργαζομένους. 
Από αυτούς το ¼ δουλεύ-
ουν είτε με καθεστώς της 
μαθητείας, είτε ως ενοι-
κιαζόμενοι! Ακόμα, όπως 
καταγγέλλουν οι εργα-
ζόμενοι, υπάρχει μεγάλη 
εντατικοποίηση της εργα-
σίας, η δε πληρωμή του 
μισθού «να καταβάλλεται 
μέχρι το τέλος του επόμε-
νου μηνός».

Αυτή είναι η ατμομηχα-
νή της οικονομίας, που 
όλοι εκθειάζουν ως κύρια 
πηγή ανάπτυξης με φτη-
νούς και εποχιακά εργα-
ζόμενους, χωρίς 
δικαιώματα.

Όμιλος ξενοδοχείων 
«ALDEMAR» Ρόδου

«Προσλαμβάνεσαι μόνο αν δεν 
είσαι συνδικαλισμένος»!

Θέλουν φτηνούς και 
ανοργάνωτους εργαζόμενους
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Άγριες περικοπές στη 
φαρμακευτική περίθαλψη 
και ταυτόχρονη μείωση 
της κρατικής επιχορήγη-
σης προς τον ΕΟΠΥΥ 
προβλέπουν τα αιματηρά 
χαράτσια για τους 
αρρώστους κατά την 
περίοδο 2014-2018.

Σύμφωνα με το νέο 
Μεσοπρόθεσμο του 2013, 
οι περικοπές στη φαρμα-
κευτική περίθαλψη το 
2013 έφτασαν τα 390 
εκατ. ευρώ και για το 
2014 θα φτάσουν τα 410 
εκατ., που θα υποχρεω-
θούν να πληρώσουν οι 
ασθενείς. Μαζί με τα 410 
εκατ. πρέπει να προστε-
θούν και 70 εκατ. ευρώ 
από το χαράτσι του ένα 
ευρώ για κάθε συνταγή 
μέχρι τρία φάρμακα.

– Επίσης με βάση 
τις μεσοσταθμιαίες συμ-
μετοχές στην αγορά φαρ-
μάκων, που σύμφωνα με 
τους τεχνοκράτες ανα-
μένεται να αυξηθούν 
κατά 32%, που σημαίνει 
νέο χαράτσι μεγαλύτερο 
από 1 δις ευρώ για το 
2014 που θα πληρώσουν 
οι ασφαλισμένοι.

– Ακόμα για την 
περίοδο 2013-2014 προ-
βλέπονται περικοπές 85 

εκατ. ευρώ στις λειτουρ-
γικές δαπάνες των νοσο-
κομείων και 112 από την 
εφαρμογή του υγειονομι-
κού προγράμματος. 
Συνολικά οι περικοπές 
στις δαπάνες υγείας την 
περίοδο 2013-2018 θα 
φτάσουν το 1.068 δις 
ευρώ.

Οι δε εισφορές που θα 
πληρώσει ο λαός υπέρ 
του ΕΟΠΥΥ αναμένονται 
να διαμορφωθούν σε 
3.708 δις ευρώ για το 
2014, 3.761 δις για το 
2015, 3.850 δις για το 
2016, 3.924 δις για το 
2017 και 3.988 δις για το 
2018.

Έτσι ο λαός κάθε 
χρόνο θα πληρώνει όλο 
και ακριβότερα τις άγριες 
περικοπές στην ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλ-
ψη.

– Και εκτός ότι 
ακριβοπληρώνουμε τα 
φάρμακά μας, οι κρατή-
σεις που μας κάνουν για 
την περίθαλψη είναι επί 
του αρχικού συνολικού 
(ονομαστικού) ποσού της 
σύνταξης και όχι ό,τι 
απέμεινε και παίρνουμε 
μετά τις μεγάλες περικο-
πές.

«Φαρμακερές» περικοπές 
στην ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη
Για το 2014 θα φτάσουν τα 480 

εκατ. ευρώ
Για την περίοδο 2013-2018 τα 

1.068 δις ευρώ

Νέο πλήγμα στη 
Μόρφωση – Παιδεία
Συγχωνεύουν και κλείνουν 

σχολεία
Σκοταδισμός στον 21ο αιώνα!
«Όταν κλείνει ένα σχολείο – 

Ανοίγει μια φυλακή»

Νέα επίθεση στα μορ-
φωτικά δικαιώματα των 
παιδιών των λαϊκών οικο-
γενειών, νέο χτύπημα στα 
εργασιακά δικαιώματα των 
εκπαιδευτικών.

Οι νέες συγχωνεύσεις ή 
καταργήσεις σχολείων 
δημιουργούν αρνητικές 
συνέπειες στη μόρφωση 
των παιδιών, δυσκολότε-
ρους όρους μάθησης, νέα 
σοβαρά προβλήματα στις 
μετακινήσεις των μαθητών 
από το σπίτι στο σχολείο 
και αντίστροφα, αφού 
μπορεί να χρειάζεται και 
μεταφορικό μέσο Ι.Χ. ή 
λεωφορείο ο μαθητής!

Ενώ είναι βέβαιο ότι θα 
χαθούν θέσεις εργασίας 
με διαθεσιμότητες ή απο-
λύσεις εκπαιδευτικών. 
Έτσι πάνε η τάξη, ένας 
δάσκαλος να έχει 25 και 30 
μαθητές!

Το μέτρο αυτό είχε επα-
ναληφθεί και το 2011 όταν 
η κυβέρνηση είχε συγχω-
νεύσει 2.000 σχολεία.

Αλλά και πέρυσι με τη 
συγχώνευση ή κατάργηση 
Ανώτερων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

Έτσι η χώρα μας γυρ-
νάει πίσω στο μεσαίωνα 
από κάθε άποψη, αφού με 
δικά της στοιχεία χιλιάδες 
παιδιά κάθε χρόνο εγκατα-
λείπουν το σχολείο για 
οικονομικούς λόγους.

Και όλα αυτά, μαζί με 
την Υγεία και άλλα κοινωνι-
κού χαρακτήρα μέτρα, 
πετσοκόβουν τις δαπάνες 
για να ανταποκριθεί η 
χώρα μας στις δεσμεύσεις 
της απέναντι στην Ε.Ε. και 
την τρόικα.

Σύμφωνα με την υπουρ-
γική απόφαση, τα Δημοτι-
κά σχολεία που συγχωνεύ-
ονται από το νέο σχολικό 
έτος είναι 128.

– Στην Αττική συγ-

χωνεύονται 92 Δημοτικά 
σε 46.

Ανάλογες συγχωνεύ-
σεις γίνονται σε διάφορες 
πόλεις της χώρας. Και 
καταργούνται 15 Δημοτι-
κά. 

Επίσης συγχωνεύονται 
77 νηπιαγωγεία.

– Η μόρφωση, η 
παιδεία, είναι κοινωνικό 
δικαίωμα και απαιτούμε να 
είναι δωρεάν για όλα τα 
παιδιά του λαού και σύγ-
χρονη σύμφωνα με την 
ανάπτυξη της επιστήμης.

«Γιατί όταν κλείνει ένα 
σχολείο – Ανοίγει μια 
φυλακή»

Από την κινητοποίηση των γονέων και μαθητών στη Νίκαια 
στις 3 Ιούνη. Υπήρξαν κι άλλες κινητοποιήσεις για το ίδιο 

θέμα.

«Σταγόνα στον ωκεα-
νό» είναι το φετινό 
πρόγραμμα κοινωνικού 
τουρισμού που ανακοίνω-
σε το υπουργείο Εργασί-
ας.

Το πρόγραμμα αφορά 
μόλις 120.000 επιταγές 
επιδότησης των διακοπών 
για εργαζομένους, άνερ-
γους και τις οικογένειές 
τους, συνολικής δαπάνης 
10 εκατ. ευρώ και θα ξεκι-
νήσει από την 1η Αυγού-
στου.

Το πρόγραμμα αυτό 
είναι πολύ πίσω από τις 
πραγματικές ανάγκες, με 
δεδομένο ότι οι εγγε-
γραμμένοι άνεργοι ξεπερ-
νούν το ένα εκατομμύριο. 
Από τους άνεργους το 
πρόγραμμα 2014 απο-
κλείει όσους δεν παίρ-
νουν τακτική επιδότηση. 
Για δε τους εργαζόμε-
νους θέτει ως προϋπόθε-
ση τα 50 ένσημα, ενώ 
βάζει και εισοδηματικά 
κριτήρια.

Το δε ποσό που θα 
δαπανηθεί προέρχεται 
από κρατήσεις των εργα-
ζομένων, και συγκεκρι-
μένα από τον «Ενιαίο 
Λογαριασμό για την 
Εφαρμογή Κοινωνικών 
Πολιτικών» που λειτουρ-

γεί από τον ΟΑΕΔ, ύστε-
ρα από την κατάργηση 
της Εργατικής Εστίας.

Να σημειώσουμε ότι 
πριν το «λουκέτο» της 
Εργατικής Εστίας, το 
πρόγραμμα περιελάμβα-
νε 500.000 άτομα, ενώ 
πριν την κρίση 700.000.

Και η πρόκληση του 
υπουργού Εργασίας

Στην παρουσίαση του 
πολύ φτωχού προγράμ-
ματος δήλωσε με κυνι-
σμό, «δίνουμε την ευκαι-
ρία του κοινωνικού τουρι-
σμού σε όλους τους 
ανέργους και εργαζόμε-
νους της χώρας. Δείχνου-
με στην πράξη ότι το κοι-
νωνικό κράτος υπάρχει 
και ξαναχτίζεται σε υγιείς 
και στέρεες βάσεις».

Κοινωνικό κράτος με 
τα λεφτά των ίδιων των 
εργατών, όταν το κράτος 
δεν δίνει ούτε ένα ευρώ!

Για τους συνταξιού-
χους δεν γίνεται αναφο-
ρά.

Μας έκοψαν και τα 
Δελτία Θεραπευτικού 
Τουρισμού εδώ και τρία 
χρόνια, που περίπου 
20.000 συνταξιούχοι έκα-
ναν ένα σέρβις για 15 
ημέρες.

Πρόγραμμα Κοινωνικού 
Τουρισμού 2014

«Σταγόνα στον ωκεανό» 
καλύπτουν μόνο 120.000
Θέτουν και εισοδηματικά 

κριτήρια!

Πάνω από 150 δις 
δολάρια το χρόνο από 
την καταναγκαστική 
εργασία, τη δουλεία και 
τους σκλάβους αποκομί-
ζουν. Τα παράνομα 
κυκλώματα εκμετάλλευ-
σης πάνω από 21.000.000 
εργατών μεταναστών και 
προσφύγων από ανα-
πτυσσόμενες χώρες της 
Ασίας, της Αφρικής και 
της Λατινικής Αμερικής.

Σε αυτό το συμπέρα-
σμα καταλήγει η τελευ-
ταία έκθεση του Π.Ο.Ε. 
Και αυτά τα λέει ο δικός 

τους Οργανισμός, μπορεί 

κανείς να φανταστεί ποια 

είναι η πραγματικότητα. 

Έτσι, οι μετανάστες και οι 

πολιτικοί πρόσφυγες απο-

τελούν κερδοφόρα πηγή 

για τα διάφορα κυκλώμα-

τα του κεφαλαίου, που 

τους χρησιμοποιούν για 

πολλές ώρες εργασίας, 

με 3-4 δολάρια τη μέρα 

και φυσικά ανασφάλι-

στους.

Αυτό είναι το σύστημα, 

τα κέρδη πάνω από τον 

άνθρωπο.

Παγκόσμιος Οργανισμός 
Εργασίας

«Χορός» δις από την 
καταναγκαστική εργασία

Ρουφάνε το αίμα των μεταναστών 
και πολιτικών προσφύγων

Γενεύη

Αθήνα 27/5/2014

Προς τον

Υπουργό Εργασίας 

κ. Ι. Βρούτση

Κύριε Υπουργέ,

Η Διοίκηση της Ομο-

σπονδίας μας διαμαρτύ-

ρεται γιατί με την πρόσφα-

τη απόφασή σας για τον 

κοινωνικό τουρισμό για 

μια ακόμη φορά αποκλεί-

εται τους συνταξιούχους.

Μια ακόμη αντεργατική 

απόφαση που έρχεται να 

προστεθεί στον κατάλογο 

παρομοίων αποφάσεων 

που αποκλείουν τους 

απόμαχους της δουλειάς 

από κοινωνικές παροχές 

που έχουν πληρωθεί με 

το αίμα τους, απαραίτη-

τες για την επιβίωσή τους.

Συγκεκριμένα:

• Καταργήθηκε επί 

υπουργεία σας το ανα-

ντικατάστατο και ευερ-

γετικό για την υγεία 

όσων βρίσκονται στην 

Τρίτη Ηλικία πρόγραμ-

μα Θεραπευτικού 

Τουρισμού στις διάφο-

ρες ιαματικές πηγές 

της Χώρας μας.

• Συρρικνώθηκε η λου-

τροθεραπεία σε τέτοιο 

βαθμό, ώστε να περι-

λαμβάνει 2-3 παθήσεις 

μπροστά στο πλήθος 

που έχουν ανάγκη μιας 

τέτοιας θεραπείας.

Και οι δύο αυτές απο-

φάσεις έρχονται να ανα-

τρέψουν θεραπευτικές 

ισορροπίες που υπήρχαν 

εξ απωτάτων χρόνων και 

η επιστημονική κοινότητα 

τις συνιστούσε ως θερα-

πείες σε ιαματικά νερά, 

ανεπιφύλακτα σε όσους 

τις είχαν ανάγκη.

Δυστυχώς και εκεί 

έπεσε μαχαίρι, με απο-

τέλεσμα να μην μπορεί ο 

συνταξιούχος σήμερα να 

πραγματοποιήσει αυτή τη 

θεραπεία λόγω των χαμη-

λών συντάξεων, μετά τις 

αλλεπάλληλες περικοπές 

και την κατάργηση του 

λεγόμενου 13ου και 14ου 

μισθού και του επιδόμα-

τος αδείας. Οι αντεργατι-

κές πολιτικές της κυβέρ-

νησης μας οδηγούν στον 

καιάδα.

Εκφράζουμε την έντο-

νη διαμαρτυρία μας γι’ 

αυτές σας τις αποφάσεις 

και σας καλούμε άμεσα 

να τις ανακαλέσετε.

Για τους παραπάνω 

λόγους που σας εκθέτου-

με, η Ομοσπονδία μας 

ζητά συνάντηση μαζί σας 

προκειμένου να συζητή-

σουμε ώστε να βρεθεί 

λύση στα παραπάνω προ-

βλήματα.

Η Διοίκηση

Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ
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Σε συνέντευξη στα 

μέσα Μάη, ο Ευ. Βενι-

ζέλος επιβεβαίωσε ότι «η 

εφαρμογή μνημονίων 

διαρκείας σε βάρος των 

λαών σε όλα τα κράτη 

μέλη της Ευρ. Ένωσης 

ανεξαρτήτως μείγματος 

διαχείρισης είναι απο-

τέλεσμα της Συνθήκης 

του Μάαστριχτ».

Για τον ΣΥΡΙΖΑ ότι θα 

σκίσει τα μνημόνια 

απάντησε:

«ότι αυτοί οι μηχανι-

σμοί του Συμφώνου Στα-

θερότητας ισχύουν από 

το 1992, από τότε που 

τέθηκε σε εφαρμογή η 

Συνθήκη Μάαστριχτ, πριν 

γίνει πραγματικότητα η 

Ευρωζώνη».

Αυτά που τώρα υπο-

χρεώθηκε να πει ο Ευ. 

Βενιζέλος, τα λέει το ΚΚΕ 

από το 1992, από τότε 

που ψηφίστηκε το Μάα-

στριχτ και το ψήφισαν 

Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ και ο τότε 

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ.

– Επομένως, οι 

φωνές περί μνημονίων, 

περί Μέρκελ και άλλα 

τέτοια είναι ψεύτικες, 

γιατί ξέρουν πολύ καλά 

όλοι αυτοί και προπάντων 

ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι η χώρα μας 

έχει δεσμευτεί, και είναι 

υποχρεωμένη, να εφαρ-

μόσει τη Συνθήκη του 

Μάαστριχτ, καθώς και τις 

συμφωνίες της Λισα-

βόνας, της Λευκής Βίβλου 

και άλλες. που σαρώνουν 

εργασιακά και ασφαλιστι-

κά δικαιώματα.

Γι’ αυτό και οι όποιες 

υποσχέσεις για αλλαγή 

πολιτικής, για μη εφαρμο-

γή των αποφάσεων της 

Ε.Ε. και για μνημόνια είναι 

για πολιτική εκμετάλλευ-

ση, γιατί όσο είμαστε 

μέσα στη λυκοφωλιά της 

Ε.Ε. οι αποφάσεις είναι 

δεσμευτικές και υποχρε-

ωτικές.

Άλλωστε ο Αλ. Τσίπρας 

δήλωσε ότι είναι πιο 

Ευρωπαϊστής από τη Ν.Δ. 

και το ΠΑΣΟΚ

Στις 28 Μάη συνήλθε η 
ετήσια Γενική Συνέλευση 
των βιομηχάνων (ΣΕΒ) 
στην οποία εκτός από τον 
πρωθυπουργό, Αντ. 
Σαμαρά, που υποσχέθηκε 
νέες παροχές και προ-
νόμια στους βιομήχανους 
και γενικά στο κεφάλαιο 
για την ανταγωνιστικότη-
τα και την ανάπτυξη, πήρε 
μέρος και ο Αλ. Τσίπρας ο 
οποίος δεν υστέρησε σε 
υποσχέσεις προς το 
κεφάλαιο μεταξύ των 
άλλων είπε: «Γνωρίζουμε 
καλά ότι εμείς δεν θα 
παραλάβουμε απλά 
καμένη γη. Θα παρα-
λάβουμε μια χώρα διχα-
σμένη και διαλυμένη, 
πολιτικά, οικονομικά και 
κοινωνικά. Θα την επανε-
νώσουμε ΟΛΟΙ μαζί […]». 
Μιας κυβέρνησης που 
φιλοδοξεί να είναι κυβέρ-
νηση ΟΛΩΝ των Ελλήνων, 
δηλαδή και των βιομη-
χάνων, και κάλεσε τους 
βιομήχανους «σε πατριω-
τική συστράτευση της 
παραγωγικής Ελλάδας» 
και αφού διαχώρισε τους 
βιομήχανους σε κακούς 
και καλούς, τους ζήτησε 
«να μη συναινέσουν» σε 
μέτρα όπως η απελευ-
θέρωση των ομαδικών 
απολύσεων και η ακόμα 
μεγαλύτερη μείωση του 
κατώτερου μισθού!!

«Να αναλάβετε της 
δική σας εθνική ευθύνη, 
να ανταποκριθείτε στο 
προσκλητήριο που σας 
απευθύνουμε για μια νέα 
κοινωνική συμφωνία για 
τη νέα Ελλάδα».

Αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 
απευθύνεται στο φιλότιμο 
του αδηφάγου κεφαλαίου 
για πιο ήπια αντεργατική 
επίθεση. Για κυβέρνηση 
όλων των Ελλήνων και 
των βιομηχάνων και τους 
καλεί να αναλάβουν και 
εθνική ευθύνη για νέα κοι-
νωνική συμφωνία.
Ζητάει τα τσακάλια να 

γίνουν αρνάκια!!
Πρόκειται για έξω από 

ταξική θέση και πραγματι-
κότητα.
Και μεταξύ των άλλων 
πρότεινε:
• Αντιγραφειοκρατικός 

δημόσιος τομέας.
• Σταθερό, διαφανές 

δίκαιο πλαίσιο φορολο-
γικών υποχρεώσεων 
για τις επιχειρήσεις, 
που επιτρέπει το 
μακροπρόθεσμο επι-
χειρησιακό σχεδιασμό. 
Φορολόγηση κερδών 
και συντελεστών παρα-
γωγής.

• Μείωση του ενεργεια-
κού κόστους της βιο-
μηχανίας. Η στήριξη 
της βιομηχανίας είναι 
υποχρέωση του 
κράτους.

• Στοχευμένες πολιτικές 
χρηματοδότησης επι-
χειρήσεων, ώστε να 
αντιμετωπιστεί η παρα-
τεταμένη έλλειψη ρευ-
στότητας και άλλες.
Νά γιατί ο Αλ. Τσίπρας 

εισέπραξε χειροκροτήμα-
τα και χαμόγελα από τους 
βιομηχάνους, γιατί γι’ 
αυτούς είναι ένας καλός 
διαχειριστής του συστή-
ματός τους και ξέρουν 
πολύ καλά με ποιον έχουν 
να κάνουν. Άλλωστε δεν 
το κρύβει ότι είναι ένθερ-
μος υποστηρικτής του 
καπιταλιστικού συστήμα-
τος και ακόμα δήλωσε ότι 
είναι «πιο ευρωπαϊστής 
από τη Ν.Δ. και το 
ΠΑΣΟΚ».

Γι’ αυτό ο λαός πρέπει 
μετά από τόσα και τόσα 
να καταλάβει ποιος είναι 
ο ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει 
ανάλογα να τοποθετηθεί 
και να τον κατατάξει σε 
ένα καλό ταξικό διαχειρι-
στή, και δεν μπορεί να 
περιμένει βελτίωση της 
θέσης του.

“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

Το ΚΚΕ καταψήφισε 
την τροπολογία

Τι προβλέπει η ρύθμι-
ση που έγινε με την τρο-
πολογία;

Σύμφωνα με την έκθε-
ση του Λογιστηρίου του 
κράτους το ναυπηγείο 
οφείλει στο ΙΚΑ και σε 
άλλα Ταμεία συνολικά 10 
εκατ. ευρώ. Με βάση την 
τροπολογία θα πληρώνει 
70.000 ευρώ το μήνα, έτσι 
που μέχρι την 30ή Ιούνη 
2017 να έχει πληρώσει 
συνολικά 2,5 εκατ. ευρώ. 
Για τα υπόλοιπα 7,5 εκατ. 
ευρώ «δεν ορίζεται ο 
τρόπος εξόφλησης». 
Δηλαδή τα χαρίζουνε!

Αντίστοιχα μέτρα προ-
βλέπονται και για τις επι-
σκευαστικές επιχειρήσεις 
της Ζώνης Περάματος με 
φέσια άλλα 5 εκατ. ευρώ. 
Στην ίδια τροπολογία ορί-
ζεται ότι αναστέλλονται 
μέχρι 30 Ιούνη 2017 όλες 
οι πράξεις διοικητικής ή 
αναγκαστικής εκτέλεσης 
για τις συγκεκριμένες 
οφειλές, κάθε ποινική 
δίωξη σε βάρος των υπευ-
θύνων.

Δεν φτάνει που 
μειώνουν τις ασφαλιστι-
κές εισφορές της εργο-
δοσίας στο ΙΚΑ, τους 

χαρίζουν και τις οφειλές 
εκατομμύρια ευρώ σαν να 
είναι δικά τους λεφτά. Να 
σημειωθεί ακόμα ότι το 
30% αυτών των ποσών 
είναι από τις κρατήσεις 
των εργατών.

Νά και η τοποθέτηση 
του βουλευτή του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, Θ. Δρίτσα: Απευθυ-
νόμενος στον υπουργό, 
είπε: «Και αφού την κάνε-
τε (τη ρύθμιση οφειλών) 
για το Ναυπηγείο Σύρου 
για τον κ. Ταβουλάρη, και 
αφού είναι τόσο καλή για 
να σταθούν οι επιχειρή-
σεις, γιατί δεν τη γενικεύ-
ετε, κύριε υπουργέ, για 
όλους τους κλάδους;». 
Δηλαδή τα δις εκατ. που 
χρωστάνε οι βιομήχανοι 
και οι άλλοι εργοδότες να 
δώσουν μόνο ένα μικρό 
μέρος και τα άλλα να 
χαριστούν!!

Καλύτερο συνήγορο 
δεν θα μπορούσαν να 
βρουν οι βιομήχανοι από 
τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η τοπο-
θέτηση δείχνει πόσο 
«φιλεργατικός» είναι και 
«υπερασπιστής» της Κοι-
νωνικής Ασφάλισης, που 
συγκυβέρνηση – Ε.Ε. την 
οδηγούν στην πλήρη 
διάλυση.

Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ – ΑΝΕΛ και 
ΔΗΜΑΡ και παρών ο 

ΣΥΡΙΖΑ
Με τροπολογία στη Βουλή στις 

29/5 ρύθμισαν (χάρισαν)
7,5 εκατ. ευρώ ασφαλιστικές 
εισφορές στον ιδιοκτήτη του 

ναυπηγείου Σύρου

Η συγκυβέρνηση εν 
μία νυκτί διά νόμου χάρι-
σε στους ιδιοκτήτες των 
Ναυπηγείων Σύρου 7,5 
εκατ. ευρώ και άλλα 5 
εκατ. στους εργολάβους 
της Ζώνης Περάματος. 
Στην συνέχεια, με τον ίδιο 
νόμο, προστάτεψε τους 
εργοδότες από κάθε νόμι-
μη απαίτηση των εργαζο-
μένων, να διεκδικήσουν 
δικαστικά τα δεδουλευ-
μένα και τα ένσημά τους!

Τις απαράδεκτες αυτές 
χαριστικές ρυθμίσεις 
ψήφισαν τα κόμματα της 
συγκυβέρνησης μαζί και 
οι ΑΝΕΛ και ΔΗΜΑΡ, ενώ 
ο «φιλεργάτης» ΣΥΡΙΖΑ 
ψήφισε παρών!!

Μόνο το ΚΚΕ καταψή-
φισε και κατήγγειλε αυτή 
την κατάπτυστη ρύθμιση.

Την ίδια ώρα, ο υπουρ-
γός Εργασίας ενημέρωσε 
τα μέλη της αρμόδιας κοι-

νοβουλευτικής επιτροπής 
ότι μια επιλογή έχει για να 
γίνει βιώσιμο το ασφαλι-
στικό σύστημα και να το 
νοικοκυρέψει, να εφαρ-
μόσει τους αντεργατικούς 
νόμους που μειώνουν τις 
κύριες και επικουρικές 
συντάξεις, και ακόμα 
μειώνουν κατά 2,1 δις 
ευρώ την κρατική επιχο-
ρήγηση στα Ασφαλιστικά 
Ταμεία για το 2014!

Καταγγέλλουμε αυτές 
τις πολιτικές εξυπηρέτη-
σης του κεφαλαίου και 
όσους τη στηρίζουν, και 
καλούμε τους συνταξιού-
χους και τους εργαζόμε-
νους σε κοινό αγώνα.

Ραντεβού στις 
19/6/2014 στη μεγάλη 
πανελλαδική συγκέντρω-
ση των συνταξιούχων 
στην Αθήνα.

Ομοσπονδία Συνταξιούχων 
ΙΚΑ

Για το χάρισμα των 7,5 εκατ. ευρώ

Ετήσια Γεν. Συνέλευση 
των Βιομηχάνων

Ο Αλ. Τσίπρας έδωσε τα 
διαπιστευτήριά του

Και εισέπραξε χαμόγελα και 
χειροκροτήματα

Από τη Γενική Συνέλευση των βιομηχάνων στις 28 Μάη. Πολύ 
χαμόγελο οι εκπρόσωποι των βιομηχάνων και ο Αλ. Τσίπρας. 

Τόσο πολύ τον φοβούνται.

Με 1.191 φάρμακα 

(σκευάσματα) από 859 

του περασμένου Νοέμ-

βρη κυκλοφόρησε ο νέος 

κατάλογος των ΜΗ 

Συνταγογραφούμενων 

Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) 

που δημοσιεύτηκε στο 

ΦΕΚ Β′ 1222/14/5/2014. 

Δηλαδή 332 φάρμακα δεν 

θα τα συνταγογραφούν οι 

γιατροί, που σημαίνει ότι 

θα τα πληρώνουμε εξολο-

κλήρου από την τσέπη 

μας.

Όπως καταγγέλλουν οι 

φαρμακοποιοί, η απελευ-

θέρωση της τιμής των 

ΜΗΣΥΦΑ που έγινε με την 

ψήφιση του νόμου 

4254/2014 έχει οδηγήσει 

στην αύξηση της τιμής 

τους μέχρι και 40%. Έτσι 

οι άρρωστοι θα έχουν 

διπλή επιβάρυνση: και 

πληρωμή εξολοκλήρου 

της δαπάνης και αυξη-

μένες τιμές για ΜΗΣΥΦΑ.

Κάθε μέρα η ιατρο-

φαρμακευτική και νοση-

λευτική περίθαλψη του 

λαού όλο και χειροτερεύ-

ει και ακριβοπληρώνεται.

Κι όμως, στις εκλογές 

του Μάη, η ψήφος του 

λαού ήταν έξω από τη 

δραματική κατάσταση 

που βιώνει.

Τα φάρμακα γίνονται όλο 
και πιο φαρμακερά

Αυξάνονται τα φάρμακα που δεν 
συνταγογραφούνται

Αυξάνονται φάρμακα μέχρι και 
40%!

Ο Ευ. Βενιζέλος είπε την 
αλήθεια!

Αυτά τα είπε το ΚΚΕ από το 1992
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Δόθηκε στη δημο-
σιότητα στις 10 Ιούνη η 
«έκθεση» του Δ.Ν.Τ. για 
την κατάσταση της Ελλη-
νικής οικονομίας και τα 
μέτρα που πρέπει να παρ-
θούν για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων, σε συνδυα-
σμό με παραπέρα ένταση 
της αντεργατικής, αντι-
λαϊκής επίθεσης.

Ειδικότερα μεταξύ των 
βασικών σημείων της 
«έκθεσης» περιλαμβάνο-
νται τα εξής
• Νέα μέτρα κατά των 

εργατικών δικαιω-
μάτων «παραμένουν οι 
περιορισμοί που 
κάνουν υψηλό το 
κόστος της επιχειρη-
ματικότητας και που 
αναστέλλουν τη 
δημιουργία νέων ή την 
επέκταση μεγάλων επι-
χειρήσεων». Αυτά 
σημαίνουν κατάργηση 
του μέτρου για τις ομα-
δικές απολύσεις. Για 
κατοχύρωση του «Λοκ 
Άουτ» ως αμυντικό 
εργαλείο των επιχειρή-
σεων. Κατάργηση των 
τριετιών, με τη λεγόμε-
νη ωρίμανση.

• Ασφαλιστικό σύστημα. 
Επισημαίνεται πως 
είναι «αδύναμη η σύν-
δεση των εισφορών με 
τις παροχές» που 
σημαίνει μειώσεις 
συντάξεων και κάθε 
είδους παροχές Υγείας 
κ.ά.

• Δημοσιονομικό κενό. 
Αναφέρεται στην 
ανάγκη για φρέσκα 
αντιλαϊκά μέτρα το 
2015 φτάνει σε 2 δις 
ευρώ και για τη διετία 
2015-2016 σε 3,7 δις, 
που πρέπει να περιλη-
φθούν στους κρατι-
κούς προϋπολογι-
σμούς.
Δημόσιος Τομέας
Ανησυχούν γιατί δεν 

ολοκληρώθηκαν οι απο-
λύσεις και ζητούν 2.000 
απολύσεις για το πρώτο 
τρίμηνο του 2015, καθώς 
και νέες παρεμβάσεις στη 
μείωση των μισθών των 
δημοσίων υπαλλήλων.

Καθώς και άλλα μέτρα 
για το κεφάλαιο και τις 
Τράπεζες.

Η έκθεση του Δ.Ν.Τ. 
έρχεται να επιβεβαιώσει 
ότι και το νέο κυβερνητι-
κό σχήμα Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ 
θα συνεχίσει το δρόμο 
των αντιλαϊκών μέτρων σε 
βάρος του λαϊκού εισοδή-
ματος, των ασφαλιστικών 
και εργασιακών δικαιω-
μάτων, για να ενισχυθεί ο 
στόχος της ανταγωνιστι-
κότητας της οικονομίας, 
δηλαδή για μεγαλύτερα 
κέρδη στο κεφάλαιο.

Να σημειώσουμε ότι 
προηγήθηκε ο ΟΟΣΑ με 
τις ίδιες προτάσεις (εντο-
λές).

Δ.Ν.Τ. «Έκθεση 
Αξιολόγησης»

Νέα αντιλαϊκά μέτρα για την 
«ανταγωνιστικότητα»

Η νέα κυβέρνηση είναι 
υποχρεωμένη να τα εφαρμόσει

Όπως και οι προηγού-
μενοι, έτσι και αυτός ο 
κυβερνητικός ανασχημα-
τισμός έχει στόχο να υλο-
ποιήσει, με τον πιο αποτε-
λεσματικό τρόπο, προα-
ποφασισμένα αντιλαϊκά 
μέτρα και να πάρει νέα 
στα πλαίσια των μνημονί-
ων διαρκείας της Ε.Ε. που 
προωθούνται σε βάρος 
του λαού.

Επίσης είναι παραπλα-
νητική για το λαό η άποψη 
ότι οι αλλαγές στα 
πρόσωπα της κυβέρνη-
σης και ιδιαίτερα αυτά 
του οικονομικού επιτελεί-
ου συνδέονται με αλλα-
γές στο μείγμα διαχείρι-

σης της οικονομίας για 
την ανακούφιση του 
λαού.

Να πούμε για τον 
υπουργό Οικονομίας, 
Γκίκα Χαρδούβελη, οικο-
νομικός σύμβουλος του κ. 
Σημίτη και συν-εισηγητής 
για το σάρωμα του Ασφα-
λιστικού με τον τότε 
Υπουργό Γιανίτση. Να 
πούμε για τον Α. Λοβέρ-
δο, τώρα υπουργό Παι-
δείας, που ως υπουργός 
Υγείας και μετά Εργασίας 
πήρε τα πιο άγρια αντι-
λαϊκά μέτρα και είπε το 
γνωστό ότι «οι συνταξιού-
χοι δεν πεθαίνουν και 
παίρνουν πολλά χρόνια 
σύνταξη», τώρα έχουν 
σειρά τα παιδιά των σχο-
λείων και οι εκπαιδευτικοί 
να δεχτούν τα «δώρα» 
του απάνθρωπου Αν. 
Λοβέρδου.

Κάτι ανάλογο είναι και 
όλοι οι άλλοι δοκιμα-
σμένοι ως υπουργοί ή ως 
βουλευτές που ψήφιζαν 
και με τα δύο χέρια όλα 
τα αντεργατικά, αντιλαϊκά 
μέτρα.

Ο λαός έχει την πείρα 
από τέτοιους ανασχηματι-
σμούς αντιλαϊκών κυβερ-
νήσεων, οι οποίοι γίνονται 
εντός των τειχών της Ε.Ε. 
και του συστήματος και 
δεν μπορούν να αποτε-
λούν την πραγματική 
ελπίδα του λαού.

– Ήδη η γνωστο-
ποίηση στις 10 Ιούνη της 
έκθεσης του Δ.Ν.Τ. για 
την Ελλάδα ξεκαθάρισε 
ότι τα αντιλαϊκά – φιλομο-
νοπωλιακά μέτρα θα 
συνεχιστούν με μεγαλύτε-
ρη ένταση, ιδιαίτερα σε 
ό,τι αφορά το Ασφαλιστι-
κό και τα Εργασιακά.

– Προς την κατεύ-
θυνση αυτή ο Α. Σαμαράς 
ζήτησε από το νέο υπουρ-
γικό συμβούλιο να είναι 
«στο πόδι» όλο το 24ωρο. 
Καταλαβαίνουμε τι μας 
περιμένει.

– Αυτό που 
χρειάζεται σήμερα είναι 
οργάνωση της λαϊκής 
πάλης με δυνατό, λαϊκό 
κίνημα σε αντιμονοπωλια-
κή κατεύθυνση. Σε αυτόν 
τον δρόμο μπορούν να 
μπαίνουν εμπόδια να 
καθυστερούν και να ανα-
τρέπουν αντιλαϊκές απο-
φάσεις.

Κυβερνητικός ανασχημα-
τισμός

Με τα ίδια δοκιμασμένα και 
φθαρμένα υλικά

Η αντιλαϊκή πολιτική θα 
συνεχιστεί και με πιο ένταση

Θα κάνουν πράξη τις απαιτήσεις 
ΟΟΣΑ – Δ.Ν.Τ.

Το αποτέλεσμα, ιδιαί-

τερα των ευρωεκλογών, 

που έχουν πιο έντονο 

πολιτικό χαρακτήρα, και 

με αιχμή την Ε. Ένωση, 

την αιτία όλων των κακών, 

δεν ήταν ανάλογο με το 

δράμα που βιώνει ο λαός 

μας.

Με το εκλογικό απο-

τέλεσμα καταγράφεται η 

λαϊκή δυσαρέσκεια 

απέναντι σε Ν.Δ. και 

ΠΑΣΟΚ, που ως κυβερνη-

τικά κόμματα εφάρμοσαν 

την αντιλαϊκή πολιτική και 

τις αποφάσεις της Ε.Ε. Η 

Ν.Δ. έχασε σε σχέση με 

τον Ιούνη 2012, 529.623 

ψήφους και το ΠΑΣΟΚ με 

το συνονθύλευμα την 

«Ελιά» 298.278 ψήφους. 

Μεγάλες απώλειες είχαν 

η «ΔΗΜΑΡ» και οι «Ανε-

ξάρτητοι Έλληνες». Το δε 

«Ποτάμι», κατασκεύασμα 

της τελευταίας στιγμής, 

κόμμα πολυσυλλεκτικό, 

προβεβλημένο από τα 

Μ.Μ. Ενημέρωσης, πήρε 

376.629 ψήφους και είναι 

πρόθυμο να συνεργαστεί 

με όποιους, προκειμένου 

να συμμετέχει σε κυβέρ-

νηση και να υπηρετήσει 

το σύστημα. Στις ευρωε-

κλογές συμμετείχαν 42 

κόμματα και κομματάκια!

– Από τα παραπάνω 

αποδείχτηκε ότι το σύστη-

μα διαθέτει ακόμα σοβα-

ρές εφεδρείες να χαλινα-

γωγεί την αγανάκτηση 

του λαού, τόσο αγωνιστι-

κά όσο και πολιτικά.

Η μόνη θετική ψήφος 

ήταν η αύξηση του ΚΚΕ 

σε σχέση με το 2012, 

αφού πήρε 347.467 

ψήφους, περισσότερους 

κατά 70.291, και σε ποσο-

στά από 4,50% σε 6,10%. 

Αν και η αύξηση ήταν 

μικρή, εκφράζει τάση ενί-

σχυσης του ταξικού κινή-

ματος, ενάντια στην Ε.Ε. 

και τις κυβερνήσεις που 

στηρίζουν τον ευρωμο-

νόδρομο.

Ένα ακόμα αρνητικό 

στις ευρωεκλογές, που 

πρέπει να ανησυχήσει ο 

λαός, είναι η αύξηση της 

φασιστικής-ναζιστικής 

«Χ.Α.», μόρφωμα του 

συστήματος, που ενισχύ-

εται με κάθε τρόπο. 

Πρέπει ο λαός να την 

απομονώσει και να την 

καταδικάσει.

– Αρνητικό ήταν 

και το αποτέλεσμα στις 

χώρες της Ε.Ε. με αύξηση 

ακροδεξιών και φασιστι-

κών δυνάμεων, π.χ. στη 

Γαλλία με τη Λεπέν.

– Μετά τις εκλο-

γές, εντάθηκε το κλίμα 

αντιπαράθεσης για να 

εγκλωβίσουν το λαό στο 

ερώτημα «ποια κυβέρνη-

ση θα έχει την καλύτερη 

διαπραγματευτική ικα-

νότητα μέσα στην Ε. 

Ένωση». Ο λαός δεν 

πρέπει να πέσει στην 

παγίδα του μικρότερου 

κακού, αφού οι απο-

φάσεις της Ε.Ε., εκτός ότι 

τις ψηφίζουν όλα τα κόμ-

ματα του ευρωμονόδρο-

μου, είναι δεσμευτικές για 

όλες τις κυβερνήσεις, ό,τι 

χρώμα ή σύνθεση κι αν 

έχουν.

Εκείνο που χρειάζεται 

είναι η ανασύνταξη του 

εργατικού κινήματος, 

οργάνωση σε κάθε τόπο 

δουλειάς, ανατροπή του 

συσχετισμού σε πολιτικό 

και συνδικαλιστικό κίνημα 

για την ανάπτυξη των 

αγώνων, για να ανατραπεί 

αυτή η βάρβαρη αντι-

λαϊκή – αντεργατική πολι-

τική, την αποδέσμευση 

από την Ε.Ε. και ο λαός 

να γίνει κυρίαρχος για να 

πάρει στα χέρια του τον 

πλούτο που παράγει 

καταργώντας την εκμε-

τάλλευση ανθρώπου από 

άνθρωπο.

Στο εκλογικό αποτέλεσμα 
των Ευρωεκλογών

Δεν καταγράφεται η δυσαρέσκεια 
και το δράμα του λαού

Τα κυβερνητικά κόμματα και οι 
παραφυάδες έχασαν δυνάμεις
Και στις χώρες της Ε.Ε. είναι 

αρνητικό για τους λαούς

Για το Σεπτέμβρη η 
κυβέρνηση ανακοίνωσε 
τη χορήγηση του «ελάχι-
στου εγγυημένου εισοδή-
ματος», όπως το αποκα-
λεί. Το επίδομα θα χορη-
γείται σε όσους έχουν 
ετήσιο εισόδημα 4.800 
ευρώ το μήνα! Αυτός που 
έχει 5.000 το χρόνο ή 420 
ευρώ το μήνα θεωρείται 
πλούσιος! Στο ποσό των 
4.800 ευρώ θα συνυπολο-
γίζονται και περιουσιακά 
στοιχεία (κατοικία), που 
σημαίνει ότι ο αριθμός θα 
μειωθεί κατά πολύ.

Το ύψος του επιδόμα-
τος θα είναι από 200 έως 
400 ευρώ για τετραμελή 
οικογένεια, δηλαδή 100 
ευρώ το άτομο το μήνα.

Να σημειώσουμε ότι το 
ποσό που θα δοθεί είναι 
μόλις 20 εκατ. ευρώ, 
δηλαδή ψίχουλα.

Με το «ελάχιστο εγγυ-
ημένο εισόδημα» θέλει να 
κρύψει τις συνέπειες από 
τη φτώχεια που προκαλεί 
η επίθεση στο λαϊκό 
εισόδημα.

Αρκεί να θυμίσουμε τη 
μείωση των κατώτερων 
μισθών, τις απανωτές 
περικοπές των συντάξε-
ων, τη μείωση κατά 100 
ευρώ του επιδόματος 
ανεργίας, το μαχαίρι σε 
μια σειρά επιδόματα.

Είναι χαρακτηριστικό 

ότι μόνο για το 2014 η 
κυβέρνηση αφαίρεσε 114 
εκατ. ευρώ από τους 
δικαιούχους του ΕΚΑΣ. 
Επίσης αφαίρεσε από 
φτωχές οικογένειες επι-
δόματα 86 εκατ. ευρώ, 
στα άτομα με αναπηρία 
περιέκοψε αποζημιώσεις 
μετακίνησης 82 εκατ. 
ευρώ, ενώ μείωσε 30 
εκατ. τα ειδικά επιδόματα 
ανεργίας. Όσο για το 
τακτικό επίδομα ανεργί-
ας, το παίρνει μόλις το 
10,3% των εγγεγραμ-
μένων ανέργων στον 
ΟΑΕΔ (Απρίλης 2014).

Μαζί με τα παραπάνω 
και η μεγάλη οικονομική 
επιβάρυνση για την περί-
θαλψη – φάρμακα με τα 
χάλια του «Π.Ε.Δ.Υ.». 
Χώρια τα ληστρικά 
χαράτσια για το καλύβι 
μας και άλλα.

Το «ελάχιστο εγγυη-
μένο εισόδημα» επιβε-
βαιώνει τη στρατηγική 
της κυβέρνησης να αφαι-
ρεί και το οξυγόνο από το 
λαό και να υπόσχεται 
κάποια ψίχουλα και αυτά 
πάλι από το αίμα του 
λαού, προκειμένου να 
ξεγελάσει κάποιους που 
θα πάρουν το επίδομα, 
και για να ανακυκλώσει τη 
φτώχεια στην πιο ακραία 
της μορφή.

«Ελάχιστο Εγγυημένο 
Εισόδημα» 4.800 ευρώ!

Θα χορηγείται επίδομα 200-400 
ευρώ σε οικογένειες

Όταν εξαθλιώνουν το λαό του 
τάζουν ελεημοσύνη


