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πλάδειθνη - πλαδέιθηζεο. 

Ζ πεξίνδνο πνπ δηαλύνπκε είλαη θξίζηκε. Οη εμειίμεηο 
κάο βάδνπλ όινπο θαη όιεο κπξνζηά ζε κεγάιεο επζύλεο.  

Ζ ηοαένκδζδ ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ ζοκεπίγεζ ηδκ ακηενβαηζηή 
επίεεζδ απυ εηεί πμο ηδκ άθδζακ μζ πνμδβμφιεκμζ ηαζ πνμ-
ζεέηεζ κέα δοζαάζηαπηα ιέηνα, ηαηανβεί δζηαζχιαηα πμο 
ηαηαηηήεδηακ ιε πμηαιμφξ αίιαημξ.  

Νέεξ ακαηνμπέξ ζηα ενβαζζαηά δζηαζχιαηα, κέεξ ιεζχζεζξ 
ζε ιζζεμφξ ηαζ ζοκηάλεζξ, ημζκςκζηέξ πανμπέξ, μιαδζηέξ  
απμθφζεζξ, ζδζςηζημπμζήζεζξ, πθεζζηδνζαζιμί ηαζ μ ηαηάθμβμξ 
ηςκ εοζζχκ βζα ηδκ ακάηαιρδ ηςκ ηενδχκ ημο ηεθαθαίμο 
δεκ έπεζ ηέθμξ. Έκηαζδ ηδξ ηαηαζημθήξ ηαζ ιε κέμ κυιμ πμο 
είκαζ απαίηδζδ ημο ηεθαθαίμο βζα απαβυνεοζδ απενβζχκ, 
πενζμνζζιυ ηδξ ζοκδζηαθζζηζηήξ δνάζδξ. Απμδείπηδηε υηζ 
επζθέπεδηακ βζα ηδ ανχιζηδ δμοθεζά. 

Γεκ εα ζηαεμφιε ζηζξ πενζημπέξ, πμο έπμοκ βίκεζ υθα 
αοηά ηα πνυκζα, ηζξ βκςνίγμοιε υθμζ πμθφ ηαθά ιζα ηαζ ηζξ  
αθέπμοιε ηάεε ιήκα ζηα πνήιαηα 
πμο παίνκμοιε.   

ε πανέιααζδ ζημ ΝΑΣ  ηςκ    
ζςιαηείςκ  ΠΔΜΔΝ - ΣΔΦΔΝΩΝ - 
ΠΔΔΜΑΓΔΝ - ΠΔΠΡΝ - ΠΔ/ΝΑΣ, 
ζηζξ 20 επηέιανδ, μ πνυεδνμξ ημο 
ΝΑΣ, Ακδνέαξ Κμιιαηάξ, δήθςζε υηζ: 

 Απυ ηδκ ρήθζζδ ημο κ. 4387/16  δεκ 
απμδίδμοκ κέεξ ηφνζεξ ηαζ επζημονζηέξ 
ζοκηάλεζξ, μφηε ηδκ πνμζςνζκή ζφκ-
ηαλδ ημο άνενμο 29, πμο δζαιμνθχ-
κεηαζ απυ 384 έςξ 768 εονχ, υπςξ 
ηαεμνίγεηαζ απυ ηδ ζπεηζηή οπμονβζηή 
απυθαζδ.  

 Σμ Τπμονβείμ Δνβαζίαξ έπεζ δχζεζ 
βναπηή εκημθή βζα ηαηαβναθή ηδξ 
ηζκδηήξ ηαζ αηίκδηδξ πενζμοζίαξ ηςκ 
ηαιείςκ Πνμκμίαξ ζηα πθαίζζα ηαηάν-
βδζδξ ηαζ εκζςιάηςζήξ ημοξ ζημ κέμ 
θμνέα ΔΣΔΑΔΠ, ιέπνζ ηδξ 1/1/2017, 
ιε ζημπυ ηδκ θεδθαζία ηδξ αηίκδηδξ 
ηαζ ηζκδηήξ πενζμοζίαξ ηςκ αζθαθζ-
ζηζηχκ ηαιείςκ, πμο δδιζμονβήεδηε 
ιε ημ αίια ηαζ ημκ ζδνχηα ηςκ αζθα-
θζζιέκςκ ημοξ.  

Ήδδ ζηα εκδιενςηζηά ζδιεζχιαηα 
πμο παίνκμοκ μζ ζοκάδεθθμζ βζα ηζξ 
επζημονζηέξ ζοκηάλεζξ βίκεηαζ λεηάεανμ δ ημνμσδία ηδξ ζοβηο-
αένκδζδξ ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ υηζ δεκ πνυηεζηαζ κα βίκμοκ άθθεξ 
πενζημπέξ δ δναζηζηή ιείςζδ ζηζξ επζημονζηέξ ζοκηάλεζξ     
ημο Οηηχανδ ζηα ιεζηηά θηάκεζ ηαζ ημ 50% δείπκμκηαξ ηδκ 
ηαηεφεοκζδ.  

Τπεκεοιίγμοιε υηζ ιε ημ κυιμ έηηνςια 4387/2016, ακα-
ηνέπεηαζ μ κ. 792/1976 πμο πνμαθέπεζ υηζ μζ καοηενβάηεξ 
εειεθζχκμοκ ζοκηαλζμδμηζηυ δζηαίςια αάζεζ: ● Σδκ πναβιαηζ-
ηή εαθάζζζα οπδνεζία ● Σδκ άδεζα ● Σμκ εζδζηυ ζοκηεθεζηή 
ιε ημκ μπμίμ πνμζαολάκεηαζ δ ζοκεεηζηή εαθάζζζα οπδνεζία.  

Δπηπξόζζεηα κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ ηξόπνπ   
ππνινγηζκνύ ησλ ζπληάμεσλ ν λένο λόκνο πξνβιέπεη: 

 οκηεθεζηή ακαπθήνςζδξ βζα ημκ ηαεμνζζιυ ηςκ ζοκηάλεςκ 
ηα 40 πνυκζα (ιε 300 ιένεξ αζθάθζζδξ ημ πνυκμ). Πνάβια 
αδφκαημκ βζα ημοξ καοηενβάηεξ. 

 Γζα ημκ ηαεμνζζιυ ημο ζοκηαλζμδμηζημφ ιζζεμφ εα παίνκεηαζ 
οπυρδ μ ιέζμξ υνμξ ιζζεχκ ηςκ Δ απυ ημ 2002 ηαζ υπζ 
ημο ηεθεοηαίμο πνυκμο πμο ζζπφεζ ζήιενα. 

Δπζπθέμκ, αοηυ έπεζ ζακ απμηέθεζια (ακ ημοξ επζηνέρμο-
ιε κα εθανιμζηεί μ κέμξ κυιμξ) μζ ιένεξ αζθάθζζήξ ιαξ απυ 
360 ημ πνυκμ κα βίκμοκ 300 ηαζ κα ιδκ ζοιπενζθαιαάκεηαζ δ 
άδεζα 96 ιένεξ ημ πνυκμ. οβηεηνζιέκα μ πμκημπυνμξ εα 
πάκεζ 5 ιήκεξ αζθάθζζδξ ημ πνυκμ ηαζ αηημπθυμξ 4 ιήκεξ ημ 
πνυκμ, εκχ εα αθμνά ηαζ ημοξ ζδιενζκμφξ ζοκηαλζμφπμοξ, 
αθμφ εα βίκεζ επακοπμθμβζζιυξ υθςκ ηςκ ζοκηάλεςκ.                    

Αοηά ηα ιέηνα ζε ζοκδοαζιυ ιε ημκ αοηυιαημ «ηυθηδ» 
ιζζεχκ - ζοκηάλεςκ, ηδκ ηαηάνβδζδ ημο ΔΚΑ ηαζ ηδκ ελαΰ-
θςζδ ηςκ εθάπαλ, εα μδδβήζεζ ηζξ ηφνζεξ ηαζ επζημονζηέξ 
ζοκηάλεζξ ζε παναπένα δναζηζηή ιείςζδ ιε ηαηαζηνμθζηέξ 
ζοκέπεζεξ βζα παθζμφξ ηαζ κέμοξ αζθαθζζιέκμοξ. 

Περικοπές με ...βάθος χρόνου 

φιθςκα ιε ηδκ Έηεεζδ ημο Γεκζημφ Λμβζζηδνίμο ημο 
Κνάημοξ, θέημξ δ πενζημπή ζηζξ επζ-
ημονζηέξ ζοκμθζηά εα ακέθεεζ ζηα 
174 εηαη. εονχ, ημ 2017 ζηα 291 εηαη. 
εονχ, ημ 2018 ζηα 284 εηαη. εονχ ηαζ 
ημ 2019 ζηα 277 εηαη. εονχ. οκμθζηά 
δδθαδή εα θηάζεζ ηα 1.026 εηαη. εονχ. 
     Πανάθθδθα, εα οπμζημφκ ιεζχζεζξ 
ηαζ μζ κέεξ επζημονζηέξ ζοκηάλεζξ πμο 
εα εηδίδμκηαζ ιεηά ηδκ ρήθζζδ ημο 
κυιμο 4387, μζ μπμίεξ εα οπμθμβί- 
γμκηαζ ιε ημοξ κέμοξ ζοκηεθεζηέξ 
(0,45% βζα ηάεε έημξ αζθάθζζδξ).  
     Τπεκεοιίγεηαζ υηζ αηνζαχξ πνζκ έκα 
πνυκμ, ιε ηδκ οπμβναθή ημο 3μο ικδ-
ιμκίμο, μζ επζημονζηέξ ζοκηάλεζξ είπακ 
δεπηεί αηυια έκα πηφπδια, ηαεχξ βζα 
πνχηδ θμνά ζημοξ ζοκηαλζμφπμοξ 
είπε επζαθδεεί εζζθμνά βζα ημκ ηθάδμ 
Τβείαξ 6%.  

    Ζ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ είπε 
θαη ζπλερίδεη λα ιέεη ςέκαηα ζηνπο 
λαπηεξγάηεο.  

    ηδκ πνάλδ, υπζ ιυκμ δεκ εθάνιμζε 
ηακέκα ιέηνμ βζα ηδκ ακαημφθζζδ ηςκ 
ενβαηζηχκ θασηχκ μζημβεκεζχκ, αθθά 
ιεεμδζηά εθανιυγεζ υθμ ημ ακηζθασηυ 
μπθμζηάζζμ ηςκ πνμδβμφιεκςκ    
ηοαενκήζεςκ ΠΑΟΚ – ΝΓ ηαζ επζ- 

πθέμκ εθανιυγεζ ημ 3μ ικδιυκζμ ηαζ ηα δεηάδεξ ζηθδνά    
ιέηνα, πμο ημ  ζοκμδεφμοκ, ηα ιέηνα πμο ζοιθχκδζε ιε ηδκ 
ΔΔ ηαζ ημ Γζεεκέξ Νμιζζιαηζηυ Σαιείμ ηαζ ζοκοπέβναρε 
ιαγί ιε ηα άθθα αζηζηά ηυιιαηα. 

Σα ακηενβαηζηά ζπέδζα ηδξ ηοαένκδζδξ ηαζ ηςκ εηαίνςκ 
ηδξ ανίζημκηαζ ζε πθήνδ ελέθζλδ ηαζ μ πνυκμξ αλζμπμζείηαζ βζα 
κα απμζπάζεζ δ ηοαένκδζδ ηδ ζοκαίκεζδ ημο θαμφ ηαζ ηδκ 
ακμπή ημο ζηα ιέηνα πμο εημζιάγεζ.                                                                                                         

Όπζ ιυκμ πνμζπαεμφκ πνμηθδηζηά ηαζ επίιμκα κα      
ελςναΐζμοκ ηζξ ιεζχζεζξ πμο είδακ πζθζάδεξ ζοκηαλζμφπμζ ζηζξ 
επζημονζηέξ ημοξ ζοκηάλεζξ, αθθά πνμζπαεμφκ κα δζηαζμθμ-
βήζμοκ ηδκ απανάδεηηδ πενζημπή ημο ΔΚΑ, ηαζ οπυζπμκηαζ 
αολήζεζξ ζηζξ ζοκηάλεζξ, ακ ηαζ υηακ δ μζημκμιία ηαηαηηήζεζ 
ζηαεενμφξ νοειμφξ ακάπηολδξ!  

(Σςνέσεια ζηη ζελίδα 2) 

Να ΟΡΓΑΝΩΟΤΜΕ την ΑΝΣΕΠΙΘΕΗ μας με 

αφετηρία την απαίτηση για ανάκτηση απωλειών 

πλεξγαδόκελεο πληαμηνπρηθέο Οξγαλώζεηο  
ΗΚΑ-ΔΛΣΑ-ΓΖΜΟΗΟΤ-ΟΔ-OAEE-ΠΔ/ΝΑΣ-ΟΣΑ-ΠΟΔ/ΟΑΔΔ 

 Αγσληδόκαζηε κε ηελ εξγαηηθή ηάμε ελάληηα 
ζηηο αληεξγαηηθέο πνιηηηθέο θαη ηελ θαπηηα-
ιηζηηθή βαξβαξόηεηα. 

 Γηεθδηθνύκε ηθαλνπνίεζε ησλ ζύγρξνλσλ 
ιατθώλ αλαγθώλ. 

 Γελ ζπκβηβαδόκαζηε κε ηα ςίρνπια ηεο     
θαπηηαιηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο. 

 Γπλακώλνπκε ηελ νξγάλσζε ζηα ζπλδηθάηα 
θαη ηελ δηεζλή καο αιιειεγγύε. 

 

Παλαηηηθή ΤΓΚΔΝΣΡΩΖ 3 Οθηώβξε 2016 

Πι. Δζληθήο Αληίζηαζεο (πξ. Κνηδηά) 10 πκ 

 



 

(Σςνέσεια από ηη ζελίδα 1) 

Με απηόλ ηνλ ηξόπν πξνζπαζνύλ λα ζπληεξήζνπλ 
πξνζδνθίεο ζην ιαό όηη έρεη λα πεξηκέλεη θάηη από ηελ 
θαπηηαιηζηηθή αλάθακςε θαη όηη ζην βσκό απηνύ ηνπ 
ζηόρνπ, αμίδεη λα θαηαζέζεη θη άιιεο ζπζίεο. 

Ζ πανέιααζδ ημο ΓΝΣ βζα ημ Αζθαθζζηζηυ ζηα ηέθδ ημο 
επηέιανδ επζαεααίςζε υηζ δ ιεηαννφειζζδ πμο έηακε ημκ 
πεναζιέκμ Μάδ δ ηοαένκδζδ, υπζ ιυκμ δεκ έηθεζζε, αθθά 
ακηίεεηα άκμζλε έκα κέμ ηφηθμ ακαηνμπχκ ζε αάνμξ αζθαθζ-
ζιέκςκ ηαζ ζοκηαλζμφπςκ. 

Όπςξ υθα δείπκμοκ, ημ επυιεκμ αήια εα είκαζ κα ιεζς-
εμφκ ηαζ μζ ηφνζεξ ζοκηάλεζξ ζημ υκμια ιάθζζηα ηδξ 
«ζζμκμιίαξ» ηαζ ηδξ ελίζςζδξ πνμξ ηα ηάης, πμο επζηαθείηαζ 
«δζά πάζακ κυζμκ» δ ηοαένκδζδ.                                                                                            

Οζ φικμζ ημο Σζίπνα ζημ «ιμκηέθμ ακάπηολδξ ηδξ εθθδκζ-
ηήξ καοηζθίαξ» απυ ημ αήια ηδξ δζεεκμφξ καοηζηήξ έηεεζδξ 
Πμζεζδχκζα 2016 ηαζ αθμφ οπμηθίεδηε ζηδ «δζμναηζηυηδηα», 
ζηδκ «πνςημπμνία» ηαζ ηα «μνάιαηα» ηςκ εθμπθζζηχκ,       
μ πνςεοπμονβυξ λεηαεάνζζε ηαζ ημ δζηυ ημο «υναια»:         

«Το μονηέλο με ηο οποίο αναπηύζζεηαι η ελληνική ναςηιλία 
μποπεί να αποηελέζει θεηικό παπάδειγμα ζηην εκπόνηζη ηος 
νέος αναπηςξιακού ςποδείγμαηορ», ελοικχκηαξ ημ εεζιζηυ 
πθαίζζμ πμο δζέπεζ ηδ «καοηζθία» ηαζ ημκ κυιμ - έηηνςια 
2687/1953.  

Σμ «Μμκηέθμ» ηδξ ...«δίηαζδξ ακάπηολδξ», πμο εοαββε-
θίγεηαζ μ Α. Σζίπναξ, είκαζ ηα αιφεδηα ηένδδ ηςκ εθμπθζ-
ζηχκ, μζ δεηάδεξ πνμηθδηζηέξ θμνμαπαθθαβέξ ημοξ, δ 
ακενβία πμο ιαζηίγεζ ημοξ καοηενβάηεξ, δ «ιαφνδ» ακα-
ζθάθζζηδ ενβαζία, δ πνεμημπία ημο ΝΑΣ, ηα εβηθήιαηα 
πμο πανμοζζάγμκηαζ ςξ ενβαηζηά αηοπήιαηα, ηα απθδζία-
ζηα βζα ημ θαυ εζζζηήνζα ηδξ αηημπθμΐαξ, ηα κδζζά πμο  
ιέκμοκ πςνίξ αηημπθμσηή ζφκδεζδ ακάθμβα ιε ηα ζοιθέ-
νμκηα ηςκ «μναιαηζζηχκ» εθμπθζζηχκ. 

ηδκ μοζία δ ηοαένκδζδ ηαθεί ημοξ παιδθμζοκηαλζμφπμοξ 
ηαζ ζοκμθζηά υθμοξ ημοξ αζθαθζζιέκμοξ, πμο παίνκμοκ ζοκ-
ηάλεζξ πείκαξ, κα ζοιαζααζημφκ ιε ηδ θηχπεζα ηαζ ηδ ιίγενδ 
γςή, κα λεπάζμοκ ηζξ απχθεζεξ πμο είπακ ηα πνμδβμφιεκα 
πνυκζα, κα νίλμοκ αηυια πζμ ηάης ηδκ απαζηδηζηυηδηά ημοξ, 
ηαζ κα εκαπμεέζμοκ ηζξ εθπίδεξ ημοξ βζα ζπεηζηή αεθηίςζδ 
ηδξ γςήξ ημοξ ζηδκ υπμζα ηαπζηαθζζηζηή ακάηαιρδ, ηδκ    
μπμία πθδνχκμοιε ιε αζιαηδνέξ πενζημπέξ.  

Σα ελλείμματα του ΝΑΣ έχουν ως κύρια  

αιτία τη «μαύρη» ανασφάλιστη εργασία 

ηα πμκημπυνα ιε ηδκ εθανιμβή ημο κ. 2687/53 πενί  
εβηνζηζηχκ πνάλεςκ κδμθυβδζδξ ηαζ ηζξ 11 απυ ημ 1980   
ιέπνζ ζήιενα ηνμπμπμζήζεζξ ημο υνμο 8, μνβζάγεζ δ «ιαφνδ» 
ακαζθάθζζηδ ενβαζία.  

Πενζζζυηενμζ απυ 60.000 καοηενβάηεξ ενβάγμκηαζ ζηα 
εθθδκυηηδηα πθμία ζε ηαεεζηχξ «ιαφνδξ» ακαζθάθζζηδξ 
ενβαζίαξ, βζα ημοξ μπμίμοξ μζ εθμπθζζηέξ δεκ δίκμοκ ζημ 
ΝΑΣ μφηε έκα εονχ. 

ηδκ ηνμοαγζένα ιε ηδκ ρήθζζδ ημο κ. 3872/2010 δεκ  
οπάνπεζ μφηε βζα δείβια καοηενβάηδξ ιε ζοβηνμηδιέκα     
δζηαζχιαηα, χζηε μ πθμζμηηήηδξ κα ηαηααάθθεζ εζζθμνέξ    
ζημ ΝΑΣ...!  

Σα ηαλζηά καοηενβαηζηά ζςιαηεία, μζ δοκάιεζξ ημο ΠΑΜΔ, 
ακμίβμοιε ιέηςπμ βζα ημ δζανηέξ ημζκςκζηυ έβηθδια ηδξ 
«ιαφνδξ» ακαζθάθζζηδξ ενβαζίαξ, χζηε:  

«Σμ ζφκμθμ ηςκ εθθδκυηηδηςκ πθμίςκ, πμο οπυηεζκηαζ 
ζημ κ.27/1975, κα ηαηαεέημοκ ζημ ΓΔΝΔ ηζξ ηαηαζηάζεζξ 
πθδνχιαημξ (crew list) ηαζ ζε ηάεε ακηζηαηάζηαζδ ημο      
πθδνχιαημξ κα καοημθμβμφκηαζ απυ ημ ΓΔΝΔ υθμζ μζ       
καοηενβάηεξ ιε Δ ηαζ ημζκςκζημαζθαθζζηζηή πνμζηαζία».  

ήμερα, απαιτείται συνολική αλλαγή πορείας! 

Πμηέ δεκ θέιε "υηζ έβζκε έβζκε". Να μνβακχζμοιε ηδκ ακηε-
πίεεζή ιαξ, ιε αθεηδνία ηδκ απαίηδζδ βζα ακάηηδζδ απς-
θεζχκ Κακέκαξ ενβαγυιεκμξ, ηακέκαξ ηθάδμξ, ηακέκα ζςια-
ηείμ απυ ιυκα ημοξ, δεκ ιπμνμφκ κα ακηζιεηςπίζμοκ ηδκ 
μνβακςιέκδ επίεεζδ ηεθαθαίμο - ηοαένκδζδξ - Δ.Δ.  

Απεπζύλνπκε θάιεζκα, γηα λα θηηάμνπκε θίλεκα πξαγ-
καηηθό ζηήξηγκα ησλ εξγαδνκέλσλ, δύλακε ππεξάζπηζεο 
ησλ ζπκθεξόλησλ καο θαη πξννπηηθήο, γηα λα βγνύκε ζην 
μέθσην ρσξίο κλεκόληα θαη αθεληηθά, θίλεκα απαιιαγ-
κέλν θαη ρεηξαθεηεκέλν από ηελ εξγνδνζία, ην θξάηνο, 

ηηο θπβεξλήζεηο ηνπο.                                              
     Να πηίζμοιε ημ δζηυ ιαξ ακηίπαθμ δέμξ βζα ηδκ      
οπενάζπζζδ ηδξ γςή ιαξ, ημο ιέθθμκημξ ηςκ παζδζχκ 
ιαξ! ήιενα, απαζηείηαζ ζοκμθζηή αθθαβή πμνείαξ! 
    Σμ Γ. ηδξ ΠΔ-ΝΑΣ, ζογήηδζε ηαζ εκέηνζκε μιυ-
θςκα ημ Κείιεκμ - Κάθεζια  ηςκ Οιμζπμκδζχκ ηαζ 
Δνβαηζηχκ Κέκηνςκ, πμο ζοζπεζνχκμκηαζ ζημ ΠΑΜΔ, 
βζα ηδκ δζεηδίηδζδ ηςκ απςθεζχκ πμο έπμοιε ζε    
ιζζεμφξ – ζοκηάλεζξ, βζα ηδκ ηαηάνβδζδ ηςκ ακηενβα-
ηζηχκ κυιςκ πμο πενζμνίγμοκ ηαζ ηαηανβμφκ ηζξ Δ. 
     Απεοεφκμοιε πθαηφ ηάθεζια ζε ζςιαηεία, θμνείξ, 
ημοξ καοηενβάηεξ, ημοξ ενβαγυιεκμοξ, ημοξ ζοκηαλζμφ-
πμοξ, κα ζοκηαπεμφκ ιε ημ Κείιεκμ – Κάθεζια.   
     Όθα ηα ζςιαηεία κα ζοκεδνζάζμοκ ηαζ κα ζοκοπμβνά-
ρμοκ ημ ζπέδζμ κυιμο, πμο εα ηαηαηεεεί ζηδ Βμοθή ζε 
υθα ηα ηυιιαηα εηηυξ ηδξ καγζζηζηήξ Υνοζήξ Αοβήξ, κα 
μνβακχζμοιε πμθφιμνθμοξ ηαζ απενβζαημφξ αβχκεξ βζα 
ηδκ οπενάζπζζδ ημο ζοκυθμο ηςκ δζηαζςιάηςκ ιαξ. 

 Σδκ ηαηάνβδζδ ηςκ ακηενβαηζηχκ ακηζθασηχκ κυιςκ. 

 Αφλδζδ υθςκ ηςκ  ηφνζςκ ηαζ επζημονζηχκ ζοκηάλεςκ, ηδξ 
13δξ ηαζ ηδξ 14δξ ζφκηαλδξ. Απμηαηάζηαζδ ηςκ απςθεζχκ 
ζημοξ ιζζεμφξ ηαζ ηζξ ζοκηάλεζξ πμο έβζκακ απυ ημ 2009.  

 Μέηςπμ εκάκηζα ζηδκ άβνζα θμνμθδζηεία πμο νμηακίγεζ ημ 
θασηυ εζζυδδια.  

 Απμηθεζζηζηά Γδιυζζα δςνεάκ Τβεία - Ηαηνμθανιαηεοηζηή 
πενίεαθρδ.  

 Να ηαηανβδεμφκ υθεξ μζ πθδνςιέξ ηςκ αζθαθζζιέκςκ βζα 
θάνιαηα ελεηάζεζξ ηαζ κμζήθζα.  

 Ο Οίημξ Ναφημο κα επακδνςεεί άιεζα ιε ζαηνμφξ ηαζ ηα 
απαζημφιεκα βζα ηα ενβαζηήνζα χζηε κα ελοπδνεηεί υθμοξ 
ημοξ καοηενβάηεξ. 

 Να θεζημονβήζεζ ηαζ κα αλζμπμζδεεί άιεζα ημ καοηζηυ κμζμ-
ημιείμ ζηα Μεθίζζζα ζακ κμζμημιείμ πνυθδρδξ ηαζ εεναπεί-
αξ επαββεθιαηζηχκ αζεεκεζχκ βζα ημοξ ενβαγμιέκμοξ. 

 Να ελαζθαθζζηεί ημ δζηαίςια ζηδκ Τβεία ζε υθμοξ υζμοξ 
ηδκ έπμοκ ακάβηδ δίπςξ πνμτπμεέζεζξ ηαζ πνμαπαζημφιεκα.  

Ζ Γζμίηδζδ ηδξ ΠΔ-ΝΑΣ παζνεηίγεζ ημοξ ζοκηαλζμφπμοξ 
καοηενβάηεξ υθςκ ηςκ ηθάδςκ, πμο ημ πνμδβμφιεκμ δζάζηδ-
ια έδςζακ πμθθέξ ιζηνέξ ηαζ ιεβάθεξ ιάπεξ ιε δζάθμνεξ 
ιμνθέξ πάθδξ βζα ηα δζηαζχιαηα ηαζ ηζξ ακάβηεξ ηδξ ενβαηζ-
ηήξ - θασηήξ μζημβέκεζαξ, ζοιιεηέπμκηαξ ζηζξ ηζκδημπμζήζεζξ 
ηυζμ ηςκ οκενβαγυιεκςκ οκηαλζμοπζηχκ Ονβακχζεςκ 
υζμ ηαζ ζημοξ αβχκεξ ημο ενβαηζημφ ηζκήιαημξ ιε ηζξ δοκά-
ιεζξ ημο ΠΑΜΔ, εκάκηζα ζηδκ ακηζθασηή πμθζηζηή. 

ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή ζαξ ηαθμφιε κα ζοιιεηέπεηε ηαζ 
κα δμοθέρεηε βζα ηδ ιαγζημπμίδζδ ηςκ ζοβηεκηνχζεςκ, πμο 
ηαθμφκ οκενβαγυιεκεξ οκηαλζμοπζηέξ Ονβακχζεζξ υθςκ 
ηςκ ηθάδςκ ζε υθεξ ηζξ ιεβάθεξ πυθεζξ ηαζ ζηδκ Αεήκα, υπμο 
έπεζ μνζζεεί πακαηηζηή ζοβηέκηνςζδ ζηδκ πθαηεία Δεκζηήξ 
Ακηίζηαζδξ (πνχδκ Κμηγζά) βζα ηζξ 3 Οηηχανδ, 10 ημ πνςί.  

 Καλέλαο ζπκβηβαζκόο κε ηε ζεκεξηλή άζιηα πξαγκαηηθόηε-
ηα, ηε κίδεξε δσή πνπ θηηάρλνπλ γηα καο θαη ηα παηδηά καο. 

 Απηόο είλαη ν κόλνο δξόκνο ζηνλ νπνίν αμίδεη λα ζπλε-
ρίζνπκε κε θάζε ζπζία. 

Να ΟΡΓΑΝΩΟΤΜΕ την ΑΝΣΕΠΙΘΕΗ μας 



 

Π ιήξεο αγώλσλ θαη εκε- 
ξώλ έθπγε, 2 Σεπηέκ-

βξε, από ηε δσή ν Γηώξγνο 
Ζαβόιαο, έλαο από ηνπο ηειεπ-
ηαίνπο αγσληζηέο ηεο ζξπιη-
θήο ΟΕΝΟ, πνπ «θξάηεζαλ  
ηα πινία ελ θηλήζεη» ζηνλ  
αληηθαζηζηηθό αγώλα ησλ 
ιαώλ θαηά ηνλ Β’ παγθόζκην 
ηκπεξηαιηζηηθό πόιεκν. 

Γελλήζεθε ζην Μεθλέο ηνπ 
Μαξόθνπ ην 1924, από γνλείο 
κε θαηαγσγή από ηελ Κάξπα-
ζν. Μπαξθάξηζε ζηα ηέιε ηνπ 
1943 (Ναύηεο) θαη ην 1944 
νξγαλώζεθε ζηελ ΟΕΝΟ, ζην 
Κάξληηθ.  

Κπλεγεκέλνο -όπσο ρηιηά-
δεο άιινη αγσληζηέο λαπηεξ-
γάηεο- από ην αζηηθό θξάηνο 
θαη ηνπο ηκπεξηαιηζηέο ζπκκά-
ρνπο, ην 1954 πέξαζε πνιηηη-
θόο πξόζθπγαο ζηελ Πνισλία, 
όπνπ ζπλέρηζε λα ηαμηδεύεη κε 
πνισληθά πινία, κέρξη ην 
1982, πνπ επαλαπαηξίζζεθε 
θαη ζπλέρηζε λα κπαξθάξεη κε 
ειιεληθά πινία κέρξη ηε ζπ-
ληαμηνδόηεζή ηνπ από ην ΝΑΤ 
κε ηελ θαηώηεξε ζύληαμε πνπ 
δελ μεπεξλνύζε ηα 400 επξώ. 

Ήηαλ έλαο από ηνπο 21 
όινπο θη όινπο πνιηηηθνύο 
πξόζθπγεο, πνπ ζπληαμηνδνηή-

ζεθαλ από ην ΝΑΤ θαη ζηνπο 
νπνίνπο ηα παπαγαιάθηα ησλ 
εθνπιηζηώλ θόξησζαλ ηηο 
επζύλεο γηα ηελ ρξενθνπία ηνπ 
αζθαιηζηηθνύ θνξέα ησλ λαπ-
ηεξγαηώλ, γηα λα θξύςνπλ ηε 
δηαρξνληθή ιεζηεία ησλ    
αζθαιηζηηθώλ Τακείσλ από 
ηελ εξγνδνζία θαη ην θξάηνο. 

Από ην 1952 θαη γηα πνιιά 
ρξόληα ππήξμε κέινο ηνπ ΚΚΕ 
θαη πάληα παξέκεηλε ζηαζεξόο 
δίπια ζην θόκκα ζε όιεο ηηο 
θξίζηκεο πεξηόδνπο ηνπ θόκ-
καηνο ελώ ζπκκεηείρε κέρξη 
ηα βαζηά γεξάκαηα ζηελ ηαμη-
θή πάιε γηα ηα δηθαηώκαηα 
ησλ λαπηεξγαηώλ, ην δίθην 
ηεο εξγαηηθήο ηάμεο.  

Σην ηειεπηαίν ηνπ ηαμίδη,  
3  Σεπηέκβξε, ηνλ ζπλόδεπζαλ  

ζπγγελείο, θίινη θαη λαπηεξγά-
ηεο από ηελ ΚΟΝ/ΚΚΕ θαη 
ηελ ΠΕΣ-ΝΑΤ, ηεο νπνίαο 
ππήξμε επίιεθην κέινο, κε ηελ 
ππόζρεζε γηα ζπλέρηζε ηνπ 
αγώλα γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο 
εθκεηάιιεπζεο αλζξώπνπ από 
άλζξσπν. 

Π λ ή ρ η ς  α γ ώ ν ω ν  κ α ι  η μ ε ρ ώ ν    
« έ φ σ γ ε »  ο  Γ ι ώ ρ γ ο ς  Ζ α β ό λ α ς  

Α θνύ πεηζόθνςε ην ΔΚΑ, ηώξα ε 
θπβέξλεζε ηξέρεη λα καδέςεη ηα 

αζπκκάδεπηα κε ηξνπνινγία ζηελ νπνία 
πξνβιέπεηαη όηη ην "Κνηλσληθό Δηζόδεκα 
Αιιειεγγύεο" ζηαδηαθά ζα αληηθαζηζηά 
άιιεο πξνλνηαθέο παξνρέο.  

Πξόθεηηαη γηα ην γλσζηό πξόγξακκα ηνπ 
«ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο», 
ύςνπο κόιηο 20 εθ. επξώ, πνπ εθαξκόζηεθε 
πέξπζη πηινηηθά θαη ππνηίζεηαη όηη ζα ζπλε-
ρίδνληαλ από θέηνο κε 80 εθ. επξώ, όηαλ νη 
απώιεηεο κόλν γηα ηνπο δηθαηνύρνπο ηνπ 
ΔΚΑ αλέξρνληαη ζε 168 εθ. επξώ γηα θέηνο 
θαη ζηελ 4εηία 2016-2019 ζα θηάζνπλ ηα 2,4 
δηζ. επξώ ελώ ηα εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα 
βάδεη είλαη  ηόζν ρακειά, πνπ εμαηξνύλ ηε 
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία όζσλ παίξλνπλ ηα 
θαηώηεξα όξηα ησλ ζπληάμεσλ.  

ην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ηεο αθξαίαο 
θηώρεηαο κεηά ηελ πεξηθνπή ησλ 900 εθαη. 
επξώ από ηηο θξαηηθέο δαπάλεο γηα ηελ Πξό-
λνηα ε αλαπιεξώηξηα ππνπξγόο Κνηλσληθώλ 
Αζθαιίζεσλ, κεηά ηηο ζπζηάζεηο δηαηξνθήο 
κε ζθελά «γεμιζηά» θαη «πίηες», αλεξπζξί-
αζηα έζεζε ζέκα θαηάξγεζεο ησλ επηδνκά-
ησλ θαη αληηθαηάζηαζήο ηνπο κε …«παξνρέο 
ζε είδνο»! 

«Οι παροτές ζε τρήμα θα ζε καηα-
ζηρέυοσν»..., επηζήκαλε ε Θ. Φσηίνπ, αληη-
πξνηείλνληαο: «Αν ζοσ δίνοσμε όμως 70 
εσρώ κάρηα η οποία είναι προπληρωμένη 
για ηρόθιμα, ποσ ηα παίρνεις από οποιοδή-
ποηε μαγαζί, δωρεάν ηλεκηρική ενέργεια, 
δηλαδή ασηό ποσ έτει ανάγκη μια οικογένεια 

και ζοσ δίνοσμε, και εθόζον δεν έτεις ζπίηι, 
70 εσρώ επιδόηηζη ενοικίοσ, αλλά πάνηα ζηον 
ιδιοκηήηη ότι ζε ζένα. Δηλαδή μία λογική ζε 
είδος και ότι ζε τρήμα. Είναι αδύναηον να 
επιβιώζεις με 200 εσρώ, ενώ ασηά ποσ ζας 
είπα μόλις πριν είναι 150 εσρώ. Και μπο-
ρείς  να επιβιώζεις, πολύ δύζκολα, αλλά  
μπορείς»! 

Έλα αθόκα δε ίγκα ηεο (αληη )  
«θνηλσληθήο πνιηηηθήο» ηεο ζπγθπβέξλεζεο 
ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ, είλαη θαη ε αθαίκαμε ησλ 
όπνησλ παξνρώλ πξόλνηαο, όπσο γίλεηαη κε 
ην ηέινο ραξηνζήκνπ 3,6% ζηα νηθνγελεηαθά 
επηδόκαηα 3ηέθλσλ θαη Πνιπηέθλσλ, πνπ 
επηβάιιεη ν ΟΓΑ ζε 208.000 πνιύηεθλεο 
νηθνγέλεηεο θαη ε επηβάξπλζε θέηνο κε εηδηθή 
εηζθνξά αιιειεγγύεο ησλ πξνλνηαθώλ επη-
δνκάησλ ρηιηάδσλ αλαπήξσλ, θαζώο, ραξα-
θηεξίζηεθαλ σο εηζνδήκαηα από κηζζσηέο 
ππεξεζίεο!  

Οη νηθνγέλεηεο ησλ αλαπήξσλ θαη ρξνλί-
σο παζρόλησλ από ηα θησρά ιατθά ζηξώκα-
ηα, βηώλνπλ κε ηνλ πην δξακαηηθό ηξόπν ηα 
απνηειέζκαηα ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο ηεο 
θπβέξλεζεο, πνπ ζπλερίδεη ηελ πνιηηηθή ησλ 
πξνεγνύκελσλ θπβεξλήζεσλ.  

 Πάλσ από 70.000 βαξηά αλάπεξνη έκεηλαλ 
ρσξίο επίδνκα. 

 Σειεπηαία έρεη πάξεη έθηαζε ε άξλεζε ησλ 
ππεξεζηώλ πξόλνηαο ησλ δήκσλ, ζηε βάζε 
θαηεπζύλζεσλ ηνπ ππνπξγείνπ, λα κελ απν-
δίδνπλ επηδόκαηα ζε βαξηά αλάπεξνπο ηνπ 
ΟΑΔΔ.  

 Υηιηάδεο αλάπεξνη θαη ρξόληνη πάζρνληεο 
αλαγθάδνληαη λα πξαγκαηνπνηνύλ πιεκκε-
ιώο ή θαη λα δηαθόπηνπλ ηηο ζεξαπείεο ηνπο 
γηαηί δελ κπνξνύλ λα πιεξώλνπλ ηηο απμε-
κέλεο ζπκκεηνρέο ή θαη ηηο εμ νινθιήξνπ 
πιεξσκέο. 

Σα ΚΔΠΑ νπζηαζηηθά απνηεινύλ κεραλη-
ζκό πινπνίεζεο απηήο ηεο πνιηηηθήο κε ηελ 
εθηεηακέλε θαη δξαζηηθή κείσζε ησλ πνζν-
ζηώλ αλαπεξίαο, κε απνηέιεζκα ζε ρηιηάδεο 
αλαπήξνπο θαη ρξόληα πάζρνληεο λα κεηώλε-
ηαη ή θαη λα θόβεηαη ε ζύληαμε αλαπεξίαο    
θαη ην επίδνκα θαη ζε έλα κέξνο λα απμάλν-
ληαη νη πιεξσκέο ζηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή 
ηνπο πεξίζαιςε. 

ΛΗΣΡΙΚΑ ΦΑΡΑΣΙΑ  

Α κηζιέηςπμζ ιε ημ πανάηζζ ημο ΔΝΦΗΑ, πμο 
εα ηαηανβμφζε ηάπα δ ηοαένκδζδ ημο ΤΡΗ-

ΕΑ αθθά ημκ αθθάγεζ πνμξ ημ πεζνυηενμ εκχ πνμαθέ-
πεζ έζμδα ιέπνζ ηαζ ημ 2031, ανέεδηακ 29 Αοβμφζημο 
ηα ενβαηζηά - θασηά κμζημηονζά, πμο εα πθδνχζμοκ 
ζοκμθζηά 2,65 δζζ. εονχ ζε 5 ιήκεξ, πςνίξ ηδ νφειζ-
ζδ ηςκ 100 δυζεςκ. εκχ δζαηδνείηαζ μ απανάδεηημξ 
απμηθεζζιυξ ακένβςκ, ΑιΔΑ, πμθφηεηκςκ η.ά. απυ 
ηζξ υπμζεξ «εηπηχζεζξ» ηαζ απαθθαβέξ απυ ημ πανά-
ηζζ, αθμφ ζημ ζοκμθζηυ εηήζζμ μζημβεκεζαηυ εζζυ-
δδια εα ζοιπενζθαιαάκμκηαζ αηυιδ ηαζ εζζμδήιαηα 
υπςξ ηα επζδυιαηα ακενβίαξ, ημ ΔΚΑ, μζ απμγδιζχ-
ζεζξ απμθφζεςκ ηαζ ηα πμζά ημζκςκζηχκ πανμπχκ! 

Σαοηυπνμκα, ιε δζαδμπζηέξ «ζοιπθδνςιαηζηέξ» 
ηνμπμθμβίεξ, πμο έθενακ ηαζ κέα ιέηνα - «θςηζά»   
ιε θυκημ ημ «ηθείζζιμ» ηδξ πνχηδξ «αλζμθυβδζδξ» 
ημο 3μο ικδιμκίμο, δ ηοαένκδζδ ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ 
παναπχνδζε ζηζξ ηνάπεγεξ ηδ δοκαηυηδηα κα ιεηααζ-
αάγμοκ ηδ δζαπείνζζδ ηςκ ζηεβαζηζηχκ δακείςκ πνχ-
ηδξ ηαημζηίαξ ζε άθθμοξ «επεκδοηέξ» (ζηα πενζαυ-
δηα... «funds») ηαζ ιάθζζηα ακελάνηδηα απυ ημ φρμξ 
ηδξ οπμεήηδξ ηαζ ηδκ αλία ημο αηζκήημο.  

Οζ ηνάπεγεξ εα δζαηδνμφκ ηδκ ζδζμηηδζία ηςκ 
δακείςκ, αθθά ηδ δζαπείνζζή ημοξ ιπμνμφκ κα ηδ ιε-
ηααζαάγμοκ ζε «εηαζνείεξ δζαπείνζζδξ», ηαηανβχκηαξ 
αηυια ηαζ ηδκ πνμζηαζία πμο ίζποε βζα ηδκ πνχηδ 
ηαημζηία αλίαξ ιέπνζ 140.000 εονχ.  

ε ηάεε πενίπηςζδ, απυ ηδκ 1/1/2018, ημ ζφκμθμ 
ηςκ δακείςκ πνχηδξ ηαημζηίαξ «απεθεοεενχκεηαζ» 
πθήνςξ ηαζ ζε υ,ηζ αθμνά ηδ δοκαηυηδηα πχθδζδξ. 

Έ κα δζζ. εονχ παναπάκς θυνμοξ πθήνςζε μ 
θαυξ ημκ Ημφκδ ιε ηδκ επζδνμιή κα ζηδνίγε-

ηαζ ηονίςξ ζηδκ έιιεζδ θμνμθμβία, πμο αολήεδηε 
ηαηά 61% ζε ζπέζδ ιε πένοζζ. Απυ αοηά ηα 739,41 
εθαη. επξώ πνμένπμκηαζ απυ έιιεζμοξ ηαζ ηα 
276,04 εθαη.  επξώ απυ ημοξ άιεζμοξ θυνμοξ.  

Πάκς απυ 1.200 δθεηηνμκζηέξ εκημθέξ ηαηαζπέ-
ζεςκ ηαεχξ ζε 755.806 μθεζθέηεξ έπμοκ επζαθδεεί 
ιέηνα ακαβηαζηζηήξ είζπναλδξ, ιε απμηέθεζια κα 
ηζκδοκεφμοκ ιε ηαηάζπεζδ, πθεζζηδνζαζιυ αηίκδημο 
ηαζ δέζιεοζδ ηναπεγζημφ θμβανζαζιμφ. ηυπμξ ηδξ  
ηοαένκδζδξ είκαζ κα εζζπνάλεζ απυ ηαηαζπέζεζξ  
πενίπμο 5 δζζ. εονχ έςξ ημ ηέθμξ ημο έημοξ.  

Σαοηυπνμκα, ζηδ Βμοθή ρδθίζηδηακ ζοιπθδνς-
ιαηζηέξ θμνμθμβζηέξ δζαηάλεζξ πμο αθμνμφκ ζηδκ 
πνμηθδηζηή εοκμσηή νφειζζδ βζα ηα αδήθςηα εζζμδή-
ιαηα ηδξ εβπχνζαξ πθμοημηναηίαξ ηαζ ηδ πνήζδ ημο 
πθαζηζημφ πνήιαημξ, δ μπμία εα ζοκδέεηαζ ιε ημ 
αθμνμθυβδημ υνζμ ηςκ ιζζεςηχκ ηαζ ζοκηαλζμφπςκ. 

Γζ' αοηυ μζ ενβαγυιεκμζ δεκ έπμοκ κα ηενδίζμοκ 
ηίπμηα, μφηε απυ ηδκ ακάπηολδ πμο δζαθδιίγεζ δ ηο-
αένκδζδ. Ακηίεεηα, ηυκηνα ζε υζμοξ επζπεζνμφκ κα 
ημοξ ζηναηεφζμοκ πίζς απυ ηζξ ακάβηεξ ηαζ ηζξ 
«αβςκίεξ» ηςκ επζπεζνδιαηζηχκ μιίθςκ, μζ ενβαγυιε-
κμζ ηαζ μ θαυξ έπμοκ ηάεε ζοιθένμκ κα ακηζπαναηά-
λμοκ ηδκ πάθδ ημοξ βζα ηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ δζηχκ 
ημοξ ζφβπνμκςκ  ακαβηχκ! 

Με ...συνταγές μαγειρικής και παροχές σε       

είδος η «κοινωνική πολιτική» του ΤΡΙΖΑ 



 

Ζ  Κνηλσληθή Αζθάιηζε είλαη κηα από ηηο κεγαιύ-
ηεξεο θαηαθηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη απνηέ-

ιεζκα πνιύρξνλσλ, αηκαηεξώλ ζπγθξνύζεσλ κε ηηο 
αζηηθέο θπβεξλήζεηο, ηνπο εθνπιηζηέο θαη γεληθόηεξα ην 
θεθάιαην.  

Απυ ηδκ ίδνοζδ ημο ΝΑΣ ημ 1861 μζ εθμπθζζηέξ ηαζ ημ 
αζηζηυ ηνάημξ δζαπνμκζηά θεδθαημφκ ηα ζοκηαλζμδμηζηά   
ηαιεία ηςκ καοηενβαηχκ. Ζ ανχιζηδ δμοθεζά δζάθοζδξ ημο 
ΝΑΣ απυ ημοξ εθμπθζζηέξ, ηδκ ηοαένκδζδ ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ, 
ηαζ ηα άθθα αζηζηά ηυιιαηα ΝΓ, ΠΑΟΚ, ΠΟΣΑΜΗ, ΔΚ,   
ιέπνζ ηδ Υνοζή Αοβή απμηεθεί ζηναηδβζηή επζθμβή βζα ημ 
ηεθάθαζμ ηδκ ΔΔ, ζζμπέδςζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ αζθάθζζδξ ηαζ 
ηδ δζείζδοζδ ζε αοηυ ημ πνοζμθυνμ ημιέα ηςκ επζπεζνδιαηζ-
ηχκ μιίθςκ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζηδκ ζδζςηζηή αζθάθζζδ.     

ηε ζύληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή, πνπ αθνινπζεί,  
παξαζέηνπκε νξηζκέλα απνθαιππηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά 
κε ηηο πξαγκαηηθέο αηηίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ΝΑΣ θαη 
ησλ άιισλ αζθαιηζηηθώλ - ζπληαμηνδνηηθώλ ηακείσλ 
ησλ λαπηεξγαηώλ.  

 ηδ δζάνηεζα ημο Α' παβηυζιζμο πμθέιμο 1914-1918, αοεί-
ζηδηακ 143 εθθδκζηά πθμία ηαζ πάεδηακ πμθθέξ ακενχπζκεξ 
γςέξ, εκχ μζ εθμπθζζηέξ ηανπχεδηακ ιεβάθα πμζά απυ ηδκ 
αζθάθεζα ηςκ πθμίςκ ηαζ αφλδζακ ημ ζηυθμ ημοξ ιεηαπμ-
θειζηά ιε ηαπφηαημοξ νοειμφξ.  

 Αιέζςξ ιεηά ημκ Α’ παβηυζιζμ πυθειμ ημ ηνάημξ οπμπνέ-
ςζε ημ ΝΑΣ κα ιεηαηνέρεζ ζδιακηζηυ ιένμξ ηςκ απμεεια-
ηζηχκ ημο ζε εεκζηά πνευβναθα, πμο φζηενα απυ ιενζηά 
πνυκζα δ αλία ημοξ  οπμαζαάζεδηε  ζημ  ιδδέκ. 

 Ζ δζηηαημνία ημο Μεηαλά οπμπνέςζε ηα α-
ζθαθζζηζηά Σαιεία ηαζ ημ ΝΑΣ κα δζαεέζμοκ 
ιεβάθα ηεθάθαζα ζε επεκδφζεζξ δδιμζίςκ 
ένβςκ ηαζ ζε πθμοζζμπάνμπεξ πνμζθμνέξ 
πνμξ ηδκ «εεκζηήκ  ηοαένκδζζκ».  

 ημκ Β’ παβηυζιζμ πυθειμ, 1939-1944 αοεί-
ζηδηακ 429 εθθδκζηά πθμία, βζα ηα μπμία μζ 
εθμπθζζηέξ απμηυιζζακ 27 εη. θίνεξ ηαζ άθθα 
14 εη. θίνεξ απυ καφθμοξ ηαζ πμθθά αηυια 
εηαημιιφνζα δμθάνζα βζα απμγδιζχζεζξ ηαζ 
καφθα απυ ηζξ ΖΠΑ. Πάκς απυ 3.000 καοηεν-
βάηεξ έπαζακ ηδ γςή ημοξ, εκχ άβκςζημξ 
είκαζ μ ανζειυξ ηςκ ηναοιαηζχκ, πςνίξ κα 
απμγδιζςεεί ηαιία μζημβέκεζα καοηενβάηδ. 

 Σμ 1946, δ ηοαένκδζδ εββοήεδηε ηδκ αβμνά 
100 «Λίιπενηο» ηαζ 7 δελαιεκυπθμζςκ βζα 
ημοξ Δθθδκεξ εθμπθζζηέξ ζημ 1/3 ηδξ αλίαξ 
ημοξ, δδθαδή ζηα 16.500.000 ζηενθίκεξ. Οζ εθμπθζζηέξ 
έδςζακ ιυκμ 4.100.000 ηαζ ημ οπυθμζπμ πμζυ ημ εββοήεδηε 
ημ εθθδκζηυ Γδιυζζμ. Υνήιαηα ηςκ καοηενβαηχκ, πμο 
έπνεπε κα ημ ελμθθήζμοκ ιε ηυημ 3,5% ζε 17 πνυκζα… εκχ 
δ απυζαεζή ημοξ έβζκε ιέζα ζε δφμ ιυκμ ηαλίδζα!  

Όιε ηελ αγξηόηεηα ηνπ εθνπιηζηηθνύ θεθαιαίνπ πε-
ξηέρεη ν λ.2687/53, πνπ δηαθύιαμαλ σο θόξε νθζαικνύ 
όιεο νη θπβεξλήζεηο θαη ηνπ ΤΡΗΕΑ.  

 Σμ 1953 δ ηοαένκδζδ Παπάβμο ρήθζζε ζηδ Βμοθή ημ κυιμ 
έηηνςια 2687 πενί πνμζηαζίαξ ημο λέκμο ηεθαθαίμο, πμο 
πνμζθένεζ ιεβάθα πνμκυιζα ζημ εθμπθζζηζηυ ηεθάθαζμ, ιε 
ζοκηαβιαηζηή ηαημπφνςζδ. Νυιμξ, πμο απμηεθεί ηδ αάζδ 
ημο εεζιζημφ πθαζζίμο ηδξ ηαπζηαθζζηζηήξ εηιεηάθθεοζδξ 
ζηδ καοηζθία.  

 ηα πμκημπυνα, ιε ηδκ εθανιμβή ημο κ. 2687/53 πενί   
εβηνζηζηχκ πνάλεςκ κδμθυβδζδξ ηαζ ηζξ 11 ιέπνζ ζήιενα 
ηνμπμπμζήζεζξ ημο υνμο 8, μνβζάγεζ δ «ιαφνδ» ακαζθάθζζηδ 
ενβαζία βζα πενζζζυηενμοξ απυ 60.000 καοηενβάηεξ ενβάγμ-
κηαζ ζηα εθθδκυηηδηα πθμία, βζα ημοξ μπμίμοξ μζ εθμπθζζηέξ 
δεκ δίκμοκ ζημ ΝΑΣ μφηε έκα εονχ. 

 ηδκ ηνμοαγζένα ιε ηδκ ρήθζζδ ημο κ.3872/2010 δεκ οπάν-
πεζ μφηε έκαξ καοηενβάηδξ ιε ζοβηνμηδιέκα δζηαζχιαηα, 
χζηε μ πθμζμηηήηδξ κα ηαηααάθθεζ εζζθμνέξ ζημ ΝΑΣ.   

Ο η εθνπιηζηέο δελ αλεζύρεζαλ πνηέ γηα ηα ρξέε 
ηνπο πξνο ην ΝΑΣ, αθνύ "έγηλε λόκνο" ε παξα-

γξαθή θαη νη ραξηζηηθέο ξπζκίζεηο.  

 Με ημκ ακαβηαζηζηυ κ.1611/1950, επζαθήεδηε δ ηαηάεεζδ 
ηςκ απμεειαηζηχκ ηςκ Σαιείςκ ζηδκ Σνάπεγα ηδξ Δθθάδαξ, 
ιε επζηυηζα ανηεηά παιδθυηενμζ ημο πθδεςνζζιμφ ηαζ ημο 
επζημηίμο ηαηαεέζεςκ. 

Απυ ηδκ εηηαεάνζζδ ηςκ εθμπθζζηζηχκ μθεζθχκ απμδείπεδ-
ηε υηζ: Tμ 1951 απυ ηζξ 246.528 θίνεξ μζ εθμπθζζηέξ πθήνς-
ζακ  ιυκμκ ηζξ 64.498 θίνεξ. Σμ 1952 πνςζημφζακ βζα 170 
πθμία 127.942 θίνεξ ηαζ 56.263 δμθάνζα. Σμ 1953 ζημκ ζζμ-
θμβζζιυ ημο ΝΑΣ ακαθενυηακ έκα πμζυκ 1.313.014 δμθάνζα 
ζακ πνέδ απυ ακελυθθδηα καοημθυβζα. Οζ μθεζθέξ αοηέξ πα-
ναβνάθδηακ ηαεχξ εκ ης ιεηαλφ είπε θήλεζ ημ δζηαζμζηάζζμ. 
Άθθα 246.000 δμθάνζα απυ ηα ακελυθθδηα καοημθυβζα ηςκ 
14 ηναηζηχκ «Λίαενηο» η.θπ. 

 Ζ ηοαένκδζδ Καναιακθή ιε ηδκ ρήθζζδ ημο κ.2037/55, 
ιείςζε ηζξ εθμπθζζηζηέξ εζζθμνέξ, ηαηά ημ 1/3, εκχ ιε ημ 
κ.3899/58 ζηενεί ημ ΝΑΣ απυ ημ δζηαίςια ηδξ 1δξ οπμεήηδξ, 
ιεηά ηζξ απαζηήζεζξ ημο πθδνχιαημξ, ηαζ πθέμκ πνμδβμφκηαζ 
μζ δακεζζηέξ, έηζζ πμο κα ιδκ απμιέκεζ επανηέξ πμζυκ βζα 
ηδκ ηάθορδ ηςκ πνεχκ πνμξ ημ ΝΑΣ. 

 Σμ 1962 είπακ δζαηεεεί 27 εη. δνπ. βζα ημ θαπεζμθυνμ δάκεζμ 
ηδξ ΔΡΔ. Σμ 1967-1968 δ πμφκηα άνπαλε απυ ημ ΝΑΣ πάκς 
απυ 15 εη. δμθάνζα, βζα ηα δομ «παναβςβζηά»  ηδξ  δάκεζα.  

 Πανάθθδθα ημ ηνάημξ ζηένδζε αοεαίνεηα ημ ΝΑΣ απυ ηα 
δζηαζχιαηα εηιεηάθθεοζδξ ηδξ αηίκδηδξ πενζμοζίαξ ημο.  
Δπίζδξ, αθαίνεζε απυ ημ ΝΑΣ ηα δζηαζχιαηα πμο είπε επί 

ηςκ ακεβεζνυιεκςκ 
καοαβίςκ.  

 Με ημ κ.2076/1992  
δ ηοαένκδζδ ηδξ ΝΓ 
έδςζε ηδ δοκαηυηδηα 
κα ημπμεεηείηαζ ιέπνζ 
ηαζ 20% ηςκ απμεε-
ιαηζηχκ ηςκ Σαιείςκ 
ζημ πνδιαηζζηήνζμ.  
Σμ ΠΑΟΚ ηαζ ιε ημ 
κ. 2676/1999 αφλδζε 
ημ πμζμζηυ ζημ 23%. 
Οζ γδιζέξ ηςκ αζθα-
θζζηζηχκ ηαιείςκ ζημ 
πνδιαηζζηήνζμ ηδκ 
πενίμδμ 1999 - 2002 
ήηακ πάκς απυ 3,5 

δζζ. εονχ.  

 Με ημ κ.3978/2011, δ ηοαένκδζδ ημο ΠΑΟΚ - ηαη' εκημθή 
ηςκ εθμπθζζηχκ - ηαηάνβδζε ηα ηέθδ οπέν ΚΑΔΟ, ιε απχ-
θεζεξ βζα ημ ΝΑΣ ηαηά 40.000.000 εονχ εηδζίςξ.  

 Σμ Μάνηδ ημο 2012 ηα απμεειαηζηά ημο ΝΑΣ, απυ  
15.339.828,61 εονχ, ιεηά ημ «ημφνεια» έιεζκακ ιυθζξ 
4.691.018,49 εονχ. Δκχ απυ ημκ ΔΛΟΔΝ ιε απμεειαηζηά 
51.625.108  εονχ  «ημφνερακ»  32.046.403  εονχ! 

Με απυθαζδ ηδξ ΔΣΔ ζηζξ 25.04.2013, μζ 33.986 ιεημπέξ 
ηδξ Δεκζηήξ Σνάπεγαξ, πμο ηαηείπε ημ ΝΑΣ, έβζκακ 3.398.  

 Οζ πάκημηε δζμνζζιέκεξ απυ ηζξ ηοαενκήζεζξ δζμζηήζεζξ ημο 
ΝΑΣ θένμοκ επίζδξ αανζέξ εοεφκεξ βζα ηαημδζαπείνζζδ ηαζ 
απχθεζα πυνςκ ημο Σαιείμο. Μυκμ ηα ηεθεοηαία πνυκζα   
πάνζζακ ζημοξ εθμπθζζηέξ αεααζςιέκεξ μθεζθέξ πάκς απυ 
100 εη. εονχ (ΓΑΝΔ, LUIS, GA FERRIES, ΑΟ, KALLISTI, 
AGOUDIMOS,  ENDEAVOUR,  ΝΔΛ,  ΒΔΝΣΟΤΡΖ  η.θπ.).  

ΤΜΠΕΡΑΜΑ:  

Όπσο θάζε δηθαίσκα θαη θαηάθηεζε ζηνλ θαπηηαιη-
ζκό έηζη θαη ηα αζθαιηζηηθά θαη ζπληαμηνδνηηθά δηθαη-
ώκαηα βξίζθνληαη ππό αίξεζε θαη είλαη ζπλερώο ππό 
ακθηζβήηεζε. Ζ ηύρε ηνπο θξίλεηαη από ηελ θαηάζηαζε 
ηεο ηαμηθήο πάιεο θαη ηνλ εθάζηνηε ζπζρεηηζκό δύλακεο. 

ΔΙΑΦΡΟΝΙΚΗ η ΛΕΗΛΑΙΑ του ΝΑΣ από τις  

κυβερνήσεις για λογαριασμό του κεφαλαίου  



 

 6 - 7 επτέμβρη: οβηέκηνςζδ 
ζημ οπμονβείμ Δνβαζίαξ, πανέιααζδ 
ζημκ οπμονβυ Καηνμφβηαθμ ηαζ έηδμζδ 
δεθηίμο Σφπμο ηαηαββεθία βζα ηζξ κέεξ 
πενζημπέξ ζηδκ επζημονζηή ζφκηαλδ. 

 9 επτέμβρη: οθθαθδηήνζμ ζηδκ 
Αεήκα ιε ηζξ ηαλζηέξ δοκάιεζξ εκάκηζα ζηα 
κέα ζοκεπχξ ιέηνα πμο θένκμοκ. 

 16 επτέμβρη: Πακαηηζηή ζοβηέκηνς-
ζδ ζηδκ πθαηεία Κθαοειχκμξ ηαζ πανέι-
ααζδ ζημ Εάππεζμ Μέβανμ υπμο ζηυπεο-
ακ κα ζοκεδνζάζμοκ μζ οπμονβμί Δνβαζίαξ 
ηδξ Δ.Δ. ιαγί ιε ημοξ  ενβαημπαηένεξ ηφ-
πμο ΓΔΔ «βζα ημ ημζκςκζηυ Δονςπασηυ 
ιμκηέθμ ηαζ ημ ιέθθμκ ηδξ ενβαζίαξ». 

 22 - 23 επτέμβρη: οιιεημπή ζηδκ 
πενζθνμφνδζδ ηδξ 48ςνδξ απενβίαξ ηςκ 
καοηενβαηχκ. 

 4 Ιούλη: Με ηα ηαλζηά ζοκδζηάηα πμο 
ζοζπεζνχκμκηαζ ζημ ΠΑΜΔ ιαγζηή πανά-
ζηαζδ δζαιανηονίαξ ζημ οπ. Δνβαζίαξ βζα 
ημοξ ακηενβαηζημφξ ζπεδζαζιμφξ ηδξ ηο-
αένκδζδξ ΎΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ. 

 19 Ιούλη: Πναβιαημπμζήζαιε έηηαηημ 
Γ.., υπμο ιεθεηήεδηε - εβηνίεδηε ηαζ 
πνμζοπμβνάθδηε δ πνυηαζδ ζπεδίμο 
κυιμο ηςκ ηαλζηχκ μιμζπμκδζχκ ηαζ 
ζςιαηείςκ βζα ηζξ Δ. 

 20 Ιούλη ηαζ 26 Αυγούστου: 

Καηαββεθία βζα εζζαβςβή εέιαημξ βζα 
ζογήηδζδ ηαζ έβηνζζδ ζημ Γ.. ημο δήιμο 
Αεήκαξ πνμβναιιαηζηήξ ζοιθςκίαξ ιε 
ημ ΝΑΣ πμο αθμνά ηδκ εηιεηάθθεοζδ 4 
αηζκήηςκ ημο ΝΑΣ. Απμζφνεδηε ηαζ ηζξ 2 
θμνέξ ιε ηδκ πανέιααζδ ηςκ Γ.. ηδξ 
Λασηήξ  οζπείνςζδξ. 

 11 Αυγούστου: Με ηδκ ΔΑ Γεθηίμ 
Σφπμο - ηαηαββεθία βζα ζπέδζα κέςκ 
ηναηήζεςκ ζηδκ οβεία. 

 9 Αυγούστου: Βνεεήηαιε ζηδκ 
Αηνυπμθδ ιε ηδκ ΔΔΓΤΔ, οπεναζπζγυ-
ιεκμζ ηδκ ζζημνζηή ικήιδ απυ ηδκ ζιπενζα-
θζζηζηή πνμπαβάκδα, ηαηαδζηάγμκηαξ ηδκ 
οπμηνζζία ηςκ θμκζάδςκ ηςκ θαχκ ηαζ ημ 
ιεβαθφηενμ έβηθδια ιαγζηήξ ελυκηςζδξ 
άιαπμο πθδεοζιμφ, πμο πνμηάθεζακ μζ 
Αιενζηακμί ζιπενζαθζζηέξ πνζκ απυ 71  
πνυκζα ζηδ Υζνμζίια ηαζ ημ Ναβηαζάηζ. 

 17 επτέμβρη: Με ηδκ ΔΑ αθίζα ηαζ 
ακαημίκςζδ βζα πακεθθαδζηέξ ηζκδημπμζή-
ζεζξ απυ 03 - 13 Οηηχανδ βζα ηδκ παβηυ-
ζιζα διένα ημο ζοκηαλζμφπμο. 

 14 επτέμβρη: Με ηδκ ΔΑ Γεθηίμ 
Σφπμο βζα ηδκ ζοβηέκηνςζδ ζηζξ 16/9. 

 8 ηαζ 20 επτέμβρη: οζηέρεζξ  ιε 
ηα ηαλζηά ζςιαηεία ημο πχνμο βζα  ηα ηνέ-
πμκηα πνμαθήιαηα πμο ακηζιεηςπίγμοιε 
ηαζ μνβακςηζηά βζα ηδκ 48ςνδ απενβία 
ηςκ καοηενβαηχκ 22 - 23 επηέιανδ. 

 7 επτέμβρη: Με ηδκ ΠΔΜΔΝ ενχηδ-
ζδ έββναθμ ζημ οπ. μζημκμιζηχκ βζα     
ημ ηζ ζζπφεζ ιε ηδκ πθδεχνα κυιςκ ιεηά  
ημ κυιμ 4172/2013 βζα ηδκ θμνμθμβία 
ηςκ καοηενβαηχκ. 

 29 Ιούλη: Γεθηίμ Σφπμο ηαηαββεθία 
βζα ηδκ ηαηαζημθή ηςκ ηζκδημπμζήζεςκ 
ηςκ ενβαγμιέκςκ ζηα θζπάζιαηα     
Κααάθαξ ημο Λαονεκηζάδδ.  

 4 ηαζ 5 Αυγούστου: Φδθίζιαηα 
αθθδθεββφδξ ζημοξ ενβαγμιέκμοξ ζηα 
θζπάζιαηα  Κααάθαξ. 

 31 Αυγούστου: ΓΣ ηαηαββεθίαξ βζα 
ηδκ αζμιδπακία δζχλεςκ απυ ημκ εθμπθζ-
ζηή Μδηζυπμοθμ εκάκηζα ζημ εκζαίμ ζοκ-
δζηάημ καοηενβαηχκ Κααάθαξ - Θάζμο. 

 3 επτέμβρη: Απμπαζνεηήζαιε ζημ 
ηεθεοηαίμ ημο ηαλίδζ ημκ εηθεηηυ ζοκάδεθ-

θμ Γ. Εααυθα πμο ίζςξ κα είκαζ 
ηαζ μ ηεθεοηαίμξ ηδξ βεκζάξ ηδξ 
ενοθζηήξ ΟΔΝΟ. 

 6 επτέμβρη: Δπίζηερδ 
πνμζηφκδια ζηδ Μαηνυκδζμ 
υπμο ιανηφνδζακ πζθζάδεξ αβς-
κζζηέξ απυ ημ ιζζαθθυδμλμ     
ιεηειθοθζαηυ ηνάημξ. Μεηαλφ 
άθθςκ ηαζ μ Γ. Σαηάηδξ βναι-
ιαηέαξ ηδξ έκςζδξ καοηίθςκ 
αλζςιαηζηχκ ιέζα απυ ηζξ βναι-
ιέξ ηδξ ΟΔΝΟ. 

 21 Αυγούστου: ε εηδήθς-
ζδ ηζιήξ ηαζ ικήιδξ ζημ ηεκμηάθζμ ηςκ 
αβςκζζηχκ πμο δμθμθμκήεδηακ απυ ημοξ 
καγί ηαηαηηδηέξ ηαζ ημοξ κηυπζμοξ ζοκεν-
βάηεξ ημοξ ζημκ ιπθυημ ηδξ Κμηηζκζάξ ζηζξ 
17 Αοβμφζημο 1944. 

 17 επτέμβρη: Ακηζθαζζζηζηή ζοβηέ-
κηνςζδ ζηδκ πθαηεία Εανκηέκ ζηδκ Αιθζά-
θδ ηαζ πμνεία ζηδκ πθαηεία Κφπνμο Κενα-
ηζζκίμο ηαζ ακηζθαζζζηζηή ζοκαοθία ζημ 
Παζαθζιάκζ ζηα 3 πνυκζα απυ ηδκ δμθμ-
θμκία ημο Παφθμο Φφζζα απυ ηδκ εβηθδ-
ιαηζηή - καγζζηζηή μνβάκςζδ Υνοζή Αοβή. 

 7 Ιούλη: Με ηδκ ΔΔΓΤΔ ζοβηέ-
κηνςζδ ζηα Πνμπφθαζα ηαζ πμνεία ζηδκ 
Αιενζηακζηή πνεζαεία εκάκηζα ζηδκ ζφ-
κμδμ ημο ΝΑΣΟ ζηδκ Βανζμαία, εκάκηζα 
ζημοξ ζιπενζαθζζηζημφξ πμθέιμοξ ηαζ ηζξ 
Αιενζηακμκαημζηέξ αάζεζξ ζηδ πχνα 
ιαξ, εκάκηζα ζηδκ ειπθμηή ηδξ Δθθάδαξ 
ζε ζιπενζαθζζηζημφξ ζπεδζαζιμφξ ηαζ 
πμθέιμοξ. 

 Έκδοση ηαζ διακίνηση ακαημζκχζε-
ςκ ηαζ αθζζχκ βζα εκδιένςζδ ηςκ ζοκα-
δέθθςκ ημοθάπζζημκ ζημ θεηακμπέδζμ, 
ηδθέθςκα - ιδκφιαηα βζα ζοιιεημπή ζε 
δνάζεζξ - ηζκδημπμζήζεζξ ηδξ Έκςζήξ ιαξ 
αθθά ηαζ ηδξ ζοκημκζζηζηήξ ηςκ ζοκηαλζμο-
πζηχκ μνβακχζεςκ, υπςξ επίζδξ ηςκ εκ 
εκενβεία ηαλζηχκ ζςιαηείςκ ηςκ καοηεν-
βαηχκ, πμο ζηζξ δνάζεζξ ηαζ δζεηδζηήζεζξ 
ημοξ έπμοκ ηαζ ηζξ δζηέξ ιαξ δζεηδζηήζεζξ. 

Δοαζηηοιόηηηεπ 3μήμξρ ηηπ ΠΕΣ-ΝΑΤ 

Δρμαμώμξρμε ηημ ΠΕΣ-ΝΑΤ. Καθήκξμ όλωμ και καθεμόπ νεςωοιζηά ηξ ξογαμω- 
ηικό δρμάμωμα ηξρ ζωμαηείξρ μαπ, η εγγοαθή μέωμ μελώμ. Σηιπ πξλιηικέπ πξρ 
μαπ μαροίζξρμ ηη ζωή αμηιηάζζξρμε ηημ εμόηηηα μαπ με ξογάμωζη και αγώμα. 

ΒΑΡΤ ΠΕΥΣΕΙ Ο ΠΕΛΕΚΤ  

ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ-ΛΑΙΜΗΣΟΜΟΤ 

B ανφξ πέθηεζ μ πέθεηοξ ηςκ 
ιεζχζεςκ ζηζξ επζημονζηέξ 

ζοκηάλεζξ, ζε 240.000 άημια απυ 
ημοξ 1,236 εηαη. ζοκηαλζμφπμοξ πμο 
παίνκμοκ επζημονζηή ζφκηαλδ, ζφι-
θςκα ιε ημ λόκν - ιαηκεηόκν 
4387/2016, πμο ρήθζζε δ ζοβηοαέν-
κδζδ ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ ηαζ ηέεδηε     
πθέμκ ζε εθανιμβή. 

Ζ κέα ζθαβή ημο Δπζημονζημφ  
λεηίκδζε απυ ηζξ ζοκηάλεζξ ημο Αο-
βμφζημο βζα ημοξ αζθαθζζιέκμοξ ζημ 
δδιυζζμ, ζοκεπίζηδηε ιε ηζξ ζοκηά-
λεζξ ημο επηέιανδ βζα ηδ ιεβάθδ 
ιάγα ηςκ ζοκηαλζμφπςκ ημο ΔΣΔΑ 
ηαζ εα μθμηθδνςεεί ιε ηδκ ηαηααμθή 
ηδξ ζφκηαλδξ ημο Οηηχανδ, ζε μνζ-
ζιέκα αηυια Σαιεία ακάιεζά ημοξ 
ηαζ ημ ΚΔΑΝ ηςκ καοηενβαηχκ, πμο 
έπμοκ πθέμκ εκηαπεεί ζημ ΔΣΔΑ. 

Δπζπθέμκ, ζημ 3ιδκμ Οηηχανδ - 
Γεηέιανδ εα βίκεζ ηαζ δ παναηνάηδ-
ζδ (ιε αάζδ ηα κέα ιεζςιέκα πμζά 
πμο πνμέηορακ απυ ημκ επακοπμ-
θμβζζιυ) ηςκ ακαδνμιζηχκ απυ ημκ 
Ημφκδ πμο ζζπφμοκ μζ κέεξ πενζημπέξ 
ηαζ μ πμνυξ ηςκ πενζημπχκ εα ζοκε-
πζζηεί ιέπνζ κα αθακζζημφκ μζ επζημο-
νζηέξ ηαζ ιεηά αθέπμοιε βζα ηζξ ηφνζ-
εξ ζοκηάλεζξ… 

Ζ 2δ Αοβμφζημο, δ 2δ επηέιανδ 
ηαζ δ 3δ Οηηχανδ «εα ιείκμοκ ζηδκ 
ζζημνία ζακ "κφπηα ημο Αβίμο Βανεμ-
θμιαίμο", ιε ηζξ  εηαημκηάδεξ πζθζάδεξ 
ζοκηαλζμφπμοξ κα αθέπμοκ ηδ κέα 
ζθαβή ηςκ ζοκηάλεχκ ημοξ κα ζοκε-
πίγεηαζ ηαζ κα θηάκεζ ζοκμθζηά ζημ 
1.785 δζζ. Ακ οπμθμβίζμοιε ηαζ ηδκ 
επζαάνοκζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ (ιε ηδ 
αίαζα αφλδζδ ηςκ εζζθμνχκ πμο επέ-
ααθε δ ηοαένκδζδ), πμο είκαζ 1.251 
δζζ., ημ ζοκμθζηυ ηυζημξ ηδξ αάναα-
νδξ αοηήξ πμθζηζηήξ εα είκαζ 3 δζζ. 
ζηδκ 4εηία. 

 ηδκ ζοκάκηδζδ πμο είπακ μζ 
οκενβαγυιεκεξ οκηαλζμοπζ-

ηέξ Ονβακχζεζξ ΗΚΑ - ΔΛΣΑ - ΓΖ-
ΜΟΗΟΤ - ΟΔ - OAEE - ΠΔ/ΝΑΣ - 
ΟΣΑ - ΠΟΔ/ΟΑΔΔ ιε ημκ Τπμονβυ 
ηαζ  ημκ Τθοπμονβυ Δνβαζίαξ, 6/9, μ 
η. Καηνμφβηαθμξ οπεναζπίζηδηε ηδκ 
ακηζθασηή πμθζηζηή ηδξ ηοαένκδζδξ ιε 
επζπεζνήιαηα υπςξ: «γηα λα ζσζεί ε 
Υώξα», υηζ πνμζηαηεφεζ ηζξ παιδθέξ 
ζοκηάλεζξ, υηζ ημ αζθαθζζηζηυ ζφζηδ-
ια δεκ ακηέπεζ η.ά., πμο ηάκμοκ ηάεε 
πζηναιέκμ κα βεθάζεζ… 

Οζ οκηαλζμοπζηέξ Ονβακχζεζξ 
ημοξ έηακακ ηαεανυ υηζ: Γελ αλα-
γλσξίδνπλ θακία πεξηθνπή ησλ 
ζπληάμεσλ, υπςξ ηαζ ηακέκα απυ ηα 
επζπεζνήιαηα ηδξ ηοαένκδζδξ ζηδκ 
πνμζπάεεζα ηδξ κα δζηαζμθμβήζεζ  
ηδκ πμθζηζηή ηδξ. Απαζημφκ υθα ηα 
ηθειιέκα κα επζζηναθμφκ, κα απμ-
ηαηαζηαεμφκ ζοκηάλεζξ, κα ηαηααθδ-
εμφκ δ 13δ ηαζ 14δ ζφκηαλδ, ημ ΔΚΑ 
η.ά. ηαζ δδθχκμοκ υηζ εα ζοκεπίζμοκ 
ημκ αβχκα, πμο δεκ εβηαηέθεζρακ 
πμηέ, ιέπνζ ηδκ ακαηνμπή αοηχκ ηςκ 
ακηζθασηχκ πμθζηζηχκ πμο είκαζ ζοκέ-
πεζα ηςκ πνμδβμφιεκςκ ηαζ ειπμνεφ-
μκηαζ απυ ηδκ ΔΔ πνμξ πάνζκ ημο 
ηεθαθαίμο! 



 

Β αεζά ημ πένζ ζηδκ ηζέπδ αάγμοκ 
μζ ενβαγυιεκμζ, μζ ζοκηαλζμφπμζ 

βζα ηδκ ζαηνμθανιαηεοηζηή ημοξ πενί-
εαθρδ, ηδκ χνα πμο μζ ηναηζηέξ δα-
πάκεξ βζα ηδκ Τβεία ιεζχκμκηαζ. Αοηή     
δ πναβιαηζηυηδηα δεκ απμηοπχκεηαζ 
ιυκμ ζηδκ ηαεδιενζκυηδηα ηςκ θασηχκ 
ζηνςιάηςκ, αθθά ηαζ ζηα ζημζπεία ηδξ 
ΔΛΣΑΣ βζα ημ 2014, πμο θέκε υηζ: 

Tα ρξήκαηα πνπ πιήξσζαλ από 
ηελ ηζέπε ηνπο νη αζζελείο (άιεζεξ 
πθδνςιέξ) ακένπμκηαζ ζε 5,2 δζζ. ημ 
2014 (απυ 5,1 δζζ. ημ 2013). Απυ ηζξ 
έκκεζεο πιεξσκέο ηςκ θασηχκ κμζημ-
ηονζχκ, ηα αζθαθζζηζηά ηαιεία δαπάκδ-
ζακ 4,6 δηζ. ην 2014 (απυ 5,4 δζζ. ημ 
2013) εκχ μζ δαπάκεξ Τβείαξ απυ ημκ 
θξαηηθό πνμτπμθμβζζιυ ιεζχεδηακ ζε 
4,2 δηζ. ημ 2014 (απυ 4,6 δζζ. ημ 2013). 

Γδθαδή, ηα ιατθά ζηξώκαηα πιε-
ξώλνπλ - απεπζείαο θαη κέζσ εηζθν-
ξώλ - πεξηζζόηεξα από ηα δηπιάζηα 
ζε ζρέζε κε ην θξάηνο! Σμ απμηέθε-
ζια είκαζ ηεξάζηηεο ειιείςεηο ζε πξν-
ζσπηθό υθςκ ηςκ ηθάδςκ ηαζ εζδζημηή-
ηςκ, πμο λεπενκμφκ ηζξ 30.000, θιεηζηά 
220 θξεβάηηα ΜΔΘ, ηνεαάηζα πεζνμον-
βείςκ η.ά.  

Είδη «μπακαλικής» τα Υάρμακα! 

Δηηυξ θανιαηείςκ -ζε ζμφπεν ιάνηεη 
ηαζ άθθα ηαηαζηήιαηα- εα πςθμφκηαζ 
216 απυ ηα 1.586 Με πληαγνγξαθνύ-
κελα Φάξκαθα (ΜΖΤΦΑ), ζφιθςκα 
ιε δζάηαλδ ημο οπμονβείμο Τβείαξ ζημ 
κυιμ «Γζα ηδκ εθανιμβή ηδξ ζοιθς-
κίαξ δδιμζζμκμιζηχκ ζηυπςκ ηαζ δζαν-
ενςηζηχκ ιεηαννοειίζεςκ».  

Σα θάνιαηα αοηά δ ηοαενκδηζηή 
δζάηαλδ ηα μκμιάγεζ Γεληθήο Γηάζεζεο 
Φάξκαθα (ΓΔΓΗΦΑ) ηαζ πνμξ ημ πανυκ 
δεκ ιπμνμφκ κα λεπενκμφκ ημ 13% ηςκ 
ΜΖΤΦΑ. Όζμ ιεβαθχκεζ δ θίζηα ηςκ 
ΜΖΤΦΑ (ζ.ζ. μφηε ζοκηαβμβναθμφ-
κηαζ, μφηε απμγδιζχκμκηαζ απυ ημκ     
ΔΟΠΤΤ), ηυζμ εα αολάκμοκ ηα ΓΔΓΗΦΑ.  

φιθςκα ιε ημ ΗΟΒΔ, μζ πςθήζεζξ 
ηςκ ΜΖΤΦΑ ημ 2009 ήηακ 586 εθαη. 
επξώ, ημ 2010 543  εθαη. ηαζ ημ 2011 
ζε 569 εθαη. επξώ... 

Δλ άθθμο ζφιθςκα ιε ηδκ Διιεληθή 
Δηαηξία Τπέξηαζεο (ΔΔΤ) ημ 1/3 ημο 
εκήθζημο πθδεοζιμφ ζηδ πχνα 
(πενίπμο 2 εηαη.) έπμοκ οπένηαζδ, ημ 
40% αοηχκ (πάκς απυ 800.000) είκαζ 
αδζάβκςζημζ ηαζ ημ 80% (πάκς απυ 1,5  
εηαη.) δεκ έπεζ νοειζζηεί ιε θανιαηεο-
ηζηή εεναπεία.  

Αντίστοιχη εικόνα σε όλη την ΕΕ 

Ζ ζηαδζαηή «απυζονζδ» ημο ηνά-
ημοξ απυ ηδ πνδιαημδυηδζδ ηδξ Τβεί-
αξ δεκ είκαζ, αέααζα, εθθδκζηυ θαζκυ-
ιεκμ, μφηε ζφιπηςια ηςκ ικδιμκίςκ 
ηαζ ηδξ ηαπζηαθζζηζηήξ ηνίζδξ, ακ ηαζ 
επζηαπφκεδηε ηδκ ηεθεοηαία επηαεηία. 
Ακηίζημζπα ιέηνα πενζζημθήξ ηςκ 
δδιυζζςκ δαπακχκ Τβείαξ - Πνυκμζαξ 
- Φανιάημο παίνκμκηαζ ή έπμοκ ήδδ 
οθμπμζδεεί εδχ ηαζ δεηαεηίεξ ζε υθεξ 
ηζξ πχνεξ ηδξ ΔΔ.  

ε κειέηε ηνπ ΗΝΔ ΓΔΔ αλαθέξν-
ληαη ηα εμήο απνθαιππηηθά ζηνηρεία: 

 Σμ 1/3 ηςκ πςνχκ ηδξ ΔΔ ιείςζε ημ 
δδιυζζμ  πνμτπμθμβζζιυ βζα ηδκ Τβεία  
(πνςηίζηςξ μζ πχνεξ πμο πθήβδηακ 
πενζζζυηενμ απυ ηδκ ηνίζδ). 

 Άθθεξ πχνεξ, υπςξ δ Αββθία ηαζ δ 
Οοββανία, πάβςζακ ημοξ πνμτπμθμ-
βζζιμφξ βζα ηδκ Τβεία. 

 Οζ πενζζζυηενεξ ηοαενκήζεζξ αφλδζακ 
ηζξ εζζθμνέξ πμο ααναίκμοκ ημ ιζζευ.  

 Πενίπμο μζ ιζζέξ απυ ηζξ πχνεξ ηδξ ΔΔ. 
αφλδζακ ηζξ ζοιιεημπέξ ηςκ αζεεκχκ 
βζα οπδνεζίεξ ηαζ θάνιαηα. 

 Σμ 1/3 ηςκ πςνχκ πενζυνζζε ημ θάζια 
ηςκ δδιυζζα πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ. 

Αοηή δ πμθζηζηή ηδξ πενζζημθήξ, ημο 
πενζμνζζιμφ ζημ εθάπζζημ ηςκ ηναηζ-
ηχκ δαπακχκ βζα ηδκ Τβεία, ηδξ ακηζ-
ιεηχπζζδξ ηδξ Τβείαξ ιε ζδζςηζημ-
μζημκμιζηά ηνζηήνζα απυ ημ ηνάημξ, ζηδ 
θμβζηή ημο «ηυζημοξ - μθέθμοξ», απμ-
ηθείεζ μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμοξ απυ 
ηζξ οπδνεζίεξ ζαηνμθανιαηεοηζηήξ πε-
νίεαθρδξ  ηαζ επζδεζκχκεζ ηδκ ηαηάζηα-
ζδ ηδξ οβείαξ ηςκ θασηχκ ζηνςιάηςκ. 

Μειώνονται οι κρατικές δαπάνες για την Τγεία  

και αυξάνονται οι πληρωμές των ασθενών !!!  

Η  δηάιπζε ηνπ ΝΑΣ θαη ε 
έληαμε ησλ λαπηεξγαηώλ 

ζηνλ Δληαίν Φνξέα Κνηλσληθήο 
Αζθάιηζεο (ΔΦΚΑ) κε ηελ θαηάξ-
γεζε βαζηθώλ αζθαιηζηηθώλ – 
ζπληαμηνδνηηθώλ δηθαησκάησλ 
ηνπ θιάδνπ, ηηο δξακαηηθέο πεξη-
θνπέο ζηηο ζπληάμεηο θ.ά. κε βάζε 
ηνλ πξόζθαην αληεξγαηηθό λόκν 
4387/2016, πνπ ςήθηζε ε θπβέξ-
λεζε ΤΡΗΕΑ – ΑΝΔΛ ζηε Βνπιή, 
θαζώο θαη ε επηρείξεζε αξπαγήο 
ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ ΝΑΣ 
από ηνπο επηρεηξεκαηηθνύο νκί-
ινπο θαη θνξείο ηνπ αζηηθνύ θξά-
ηνπο, ηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή 
δηνίθεζε, πνπ είλαη ζε εμέιημε, 
απνηεινύλ πξνθιεηηθέο ελέξγεηεο 
ζε βάξνο ησλ λαπηεξγαηώλ. 

Ζ βξώκηθε δνπιεηά, πνπ αλά-
ιαβε λα νινθιεξώζεη ε θπβέξ-
λεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ, ηελ νπνία 
πξνσζνύζαλ ρξόληα νη πξνεγνύ-
κελεο θπβεξλήζεηο ΠΑΟΚ θαη 
ΝΓ, κε ηνπο εθνπιηζηέο θαη ηνπο 
επηρεηξεκαηηθνύο θαηαζθεπαζηη-
θνύο νκίινπο, κε πξόζρεκα ηελ 
αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπ-
ζίαο ηνπ ΝΑΣ θαη ησλ άιισλ 
αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ, θηίξηα 
θηιέηα ζην θέληξν ηεο Αζήλαο,  
ζηνλ Πεηξαηά θαη εθηάζεηο γεο 
ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Αηηη-
θήο (Ναπηηθό Ννζνθνκείν Αζήλαο 
θ.ά.), απνηειεί πξνηεξαηόηεηα γηα 
ην  θεθάιαην. 

«Ζ κεζόδεπζε από ηηο ππεξε-
ζίεο ηνπ Γήκνπ ηεο Αζήλαο πνπ 

εηζεγνύληαη ζην Γεκνηηθό πκ-
βνύιην είλαη ςεπδήο, πεηξαηηθή, 
παξάλνκε θαη πιαζηνγξαθεκέλε 
θαη σο ηέηνηα ζα αληηκεησπηζηεί», 
ηνλίδνπλ ζε δειηίν ηύπνπ ηα ηαμη-
θά ζσκαηεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝ-

ΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ, απαη-
ηώληαο λα απνζπξζεί ην ζέκα 
από ην Γεκνηηθό πκβνύιην.  

Με ηελ παξέκβαζε ησλ ζπκ-
βνύισλ ηεο «Λαϊκής Σσσπείρω-
σης» ζην Γ.. Αζήλαο αλαβιή-
ζεθε ε ζπδήηεζε, 21 Ηνύιε θαη 29 
Απγνύζηνπ, γηα ηελ «Έγθξηζε 
ρεδίνπ Πξνγξακκαηηθήο ύκ-
βαζεο ζε πινπνίεζε ηνπ ήδε      
ζπλαθζέληνο κλεκνλίνπ ζπλεξ-
γαζίαο κεηαμύ Γήκνπ Αζελαίσλ 
θαη  ΝΑΣ». 

Θπκίδνπκε, όηη ην ζέκα είρε  
έξζεη γηα ζπδήηεζε, ζην Γηνηθεηη-
θό πκβνύιην ηνπ ΝΑΣ, 10 Απξί-
ιε 2014, πνπ ιόγσ ηεο απνρώξε-

ζεο ησλ εθπξνζώπσλ ησλ λαπ-
ηεξγαηώλ δελ είρε ηελ απαηηνύκε-
λε απαξηία γηα ιήςε απόθαζεο. 

Δίλαη βέβαην όηη ζα επαλέι-
ζνπλ κέζσ ηνπ ΤΠΔΡΣΑΜΔΗΟΤ, 
όπνπ πέξαζαλ όια ηα αθίλεηα 
ησλ αζθαιηζηηθώλ Σακείσλ.  

Σώξα είλαη επηηαθηηθή αλάγθε 
νη λαπηεξγάηεο λα θιηκαθώζνπκε 
ηνλ αγώλα. Κάησ ηα ρέξηα από ηα 
αζθαιηζηηθά θαη ζπληαμηνδνηηθά 
δηθαηώκαηα θαη ηελ αθίλεηε πεξη-
νπζία, ησλ λαπηεξγαηώλ! 

Οι ναυτεργάτες ΔΕΝ πουλάνε  

την ακίνητη περιουσία τους ! 

Ένα από ηα 4 επίμαχα κηίρια  
ηου ΝΑΤ, ζηην οδό Παηηζίων. 

Ε ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΕΠΑΓΡΤΠΝΗΗ ΟΙ ΤΝΣΑΞΙΟΤΦΟΙ 

«Οζ ζοκηαλζμφπμζ ζε υθμ ημκ ενβαζζαηυ ημοξ αίμ έπμοκ πθδνχζεζ ιε ημ πανα-
πάκς ηαζ ζε λεπςνζζηυ ημκδφθζ ηδκ οβεία ηαζ ηδκ ζαηνμθανιαηεοηζηή ημοξ πενί-
εαθρδ. Σμ υηζ μζ ηοαενκήζεζξ ηαζ δ ζδιενζκή, ζοκεπίγμοκ κα ηναημφκ πνήιαηα βζα 
ηδκ οβεία, πςνίξ αοηά κα απμδίδμκηαζ ζημκ ΔΟΠΤΤ είκαζ έκα αηυιδ δείβια, υηζ 
αοηυ πμο ηζξ εκδζαθένεζ είκαζ ημ πχξ εα ελαζθαθίγμοκ πνήιαηα βζα ημοξ δακεζζηέξ 
ηαζ ημοξ ειπυνμοξ ηδξ οβείαξ», ημκίγμοκ μζ οκενβαγυιεκεξ οκηαλζμοπζηέξ         
Ονβακχζεζξ ΗΚΑ - ΟΑΔΔ - ΓΖΜΟΗΟΤ - ΔΛΣΑ - ΟΣΑ - ΣΑΔ/ΟΑΔΔ - ΠΔ/ΝΑΣ 
ηαζ πνμζεέημοκ:  

«Σα κέα ζπέδζα πμο δ ηοαένκδζδ εημζιάγεζ βζα κέεξ ηναηήζεζξ ζηδκ οβεία, ιαξ 
ανίζημοκ ακηίεεημοξ. Καθμφιε ηδκ ηοαένκδζδ κα ζηαιαηήζεζ υθεξ ηζξ ηναηήζεζξ 
βζα ηδκ οβεία, ζαηνμθανιαηεοηζηή πενίεαθρδ ηαζ υζα πνήιαηα ιέπνζ ηχνα έπμοκ 
παναηναηδεεί κα απμδμεμφκ ζημκ ΔΟΠΤΤ. Σμ οκηαλζμοπζηυ ηίκδια είκαζ ζε πθή-
νδ ακηίεεζδ ιε ηζξ πμθζηζηέξ πμο ηζάηζζακ ηδκ γςή ιαξ ηαζ εα δζεηδζηήζεζ υθα υζα 
απυ ηζξ ζοκηάλεζξ, οβεία, ζαηνμθανιαηεοηζηή πενίεαθρδ, ημζκςκζηέξ πανμπέξ ιαξ 
έπμοκ αθαζνεεεί. Οζ ζοκηαλζμφπμζ είκαζ ζε αβςκζζηζηή επαβνφπκδζδ.» 

 


