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Συμπληγάδες…
Του Νίκου
Κ. Μουλίνου,
Προέδρου της
Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
Την Τετάρτη 30/10/2013, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία

Διαμορφωμένο σκηνικό αδιέξοδου. Επιλέγουμε τα
επικαιροποιημένα: οι πλειστηριασμοί σε εκκρεμότητα, νοσοκομεία και ΕΟΠΥΥ σε ένταση και δοκιμασία
αβεβαιότητας, η Κοινωνική Ασφάλιση συρρικνώνεται,
το Κοινωνικό Κράτος σε «περιορισμό», ο φόρος των
ακινήτων σε μεγάλες… προσδοκίες, η τρόικα απαιτητική
με πείσμα και επιμονή σκοπιμότητας, η ακρίβεια υπόθεση
του ΟΟΣΑ, και φυσικά, το εισόδημα των «προνομιούχων» σταθερά και αναίτια στο βωμό της δημοσιονομικής
εξυγίανσης και του χρηματοδοτικού κενού.
Δεν δραματοποιούμε τα όσα συμβαίνουν. Απλά οριοθετούμε, χωρίς υστερόβουλες σκέψεις ή σκοπιμότητες
την καθημερινότητά μας.
Εισπράττονται και έπαινοι! Πολλοί και για πολλά! Αναντίστοιχα, όμως, με τις πρακτικές στήριξης και έμπρακτης συνεισφοράς.
Ουσία και ουσιαστικά: βρισκόμαστε, και πάλι, σε συμπληγάδες επιτευγμάτων και ανέξοδων επαίνων. Κι
εμείς: ακούμε, βλέπουμε, παρακολουθούμε! Απομένουν, σίγουρα και οι επιλογές – πρώτα οι δικές τους
για να ακολουθήσουν και οι δικές μας.

το Έκτακτο Καταστατικό Συνέδριο που διοργάνωσε σε κεντρικό
αθηναϊκό ξενοδοχείο η ΑΝΩΤΑΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.).
Την έναρξη του Συνεδρίου κήρυξε ο Πρόεδρος της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. Νικ.
Μουλίνος, ενώ εισηγητής – συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο
Κων. Κοντούλης, αναπληρωματικό μέλος της Ε.Ε. της Συνομοσπονδίας.
Το τροποποιημένο Καταστατικό διασαφηνίζει τους σκοπούς της
Συνομοσπονδίας, διαγράφει νέες προοπτικές δράσης και ανάπτυξης και εξασφαλίζει την λειτουργικότητα της.
Το εν λόγω Καταστατικό ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
Ακολουθεί απόσπασμα της ομιλίας του Πρεοέδρου:
«Συνάδελφοι,
Να θυμάστε πάντα ότι κινούμαστε ως ενεργοί πολίτες με
κρίση και μνήμη.
Σήμερα η Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Ελλάδος έχει δυνατή φωνή. Σταθερή φωνή. Σήμερα μπορούμε στο πλαίσιο
της συλλογικότητας να δράσουμε περισσότερο
συντονισμένα και πρόδηλα αποτελεσματικά.
Σε τούτη την προσπάθεια, την προσπάθεια της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
ήμαστε όλοι προσκεκλημένοι. Δεν πρέπει να λείπει κανείς.

Υποχρεωτικό προσκλητήριο.
Και κλείνω με μια παραίνεση – στόχο: Το αύριο μπορεί να
γίνει ελπιδοφόρο, αν από σήμερα κιόλας αρχίσουμε τον
αγώνα και την προσπάθεια. Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. θέλει, με όλους
εσάς θα τα καταφέρει.
Ευχαριστώ».

ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
Πλατεία Κλαυθμώνος 16/10/2013

Την θέληση τους να αγωνιστούν σε ένα κοινό
μέτωπο αντίστασης για την ανατροπή της βάναυσης αντιλαϊκής πολιτικής των κυβερνήσεων
του μνημονίου, εξέφρασαν οι συνταξιούχοι στην
συγκέντρωση που διοργάνωσε η Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος
(Α.Γ.Σ.Σ.Ε.) στην Αθήνα την Τετάρτη 16.10.2013.
Κεντρικός ομιλητής στη συγκέντρωση ήταν ο
Πρόεδρος της Α.Γ.Σ.Σ.Ε., Νικ. Μουλίνος, ενώ
χαιρετισμό στους συγκεντρωμένους, απεύθυνε
ο εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε -Αν. Γεν.Γραμματέας,
κύριος Αθανάσιος Δανούσης.
Στη συγκέντρωση παρέστησαν οι βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ Δημ. Στρατούλης και Δέσποινα Χαραλαμπίδου, καθώς και ο Νικ. Σταυρογιάννης από
τη ’ΝΕΑ ΜΕ.ΡΑ’.
Ακολουθεί η ομιλία που απήθυνε ο Πρόεδρος
της ΑΓΣΣΕ, στο πλήθος των συνταξιούχων, και
όχι μόνο, που παρά τη βροχή, συγκεντρώθηκαν
στην Πλατεία Κλαυθμώνος στηρίζοντας το έργο
της Συνομοσπονδίας.
Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο, από καρδιάς ευχαριστώ για την παρουσία σας απόψε εδώ.
Είμαστε εδώ γιατί:
• τιμούμε τους πολύχρονους αγώνες μας

• τιμούμε την ιστορία μας και την προσωπική
μας διαδρομή.
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ
Θεμελιώνουμε μια νέα προοπτική δράσης και παρέμβασης στα κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα.
ΝΑΙ!
Απόψε, εδώ, η συμβολή ΟΛΩΝ είναι σημαντική
στην ΚΟΙΝΗ προσπάθεια που καταβάλει, εδώ
και καιρό η Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
Κυρίες και κύριοι,
Κάνουμε πράξη το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, με συλλογικότητα και συμπόρευση. Με έμφαση, αυθόρμητο
δυναμισμό και δεδομένη αποφασιστικότητα.
Βάζουμε νέο περιεχόμενο και νέο προσανατολισμό σε έναν υποχρεωτικό πια ΑΓΩΝΑ ΖΩΗΣ!
Και βέβαια, επιβεβαιώνουμε – απόψε εδώ!- ειρηνικά, κόσμια, πολιτισμένα, δημοκρατικά, με
αξιοπρέπεια και σύνεση, όπως μας ταιριάζει και
μας αξίζει, ότι:
ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ – ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ – ΟΛΟΙ
οι Συνταξιούχοι
Ήμασταν, ήμαστε και θα παραμείνουμε ενεργοί
ΠΟΛΙΤΕΣ.
Συνάδελφοι,
Κάποιοι, που τους ξέρουμε καλά από εδώ και
πέρα πρέπει να ανησυχούν.

ΑΓΣΣΕ: Ιστορικό Ίδρυσης σελ.2
Τα Νέα της ΑΓΣΣΕ σελ.3

Πρόβλημά τους!
Πρέπει, επιτέλους, να καταλάβουν – και να είστε
σίγουροι ότι θα το καταλάβουν, είτε το θέλουν,
είτε όχι – ότι ο Συνταξιούχος:
•δεν ανήκει στο κοινωνικό περιθώριο
•δεν είναι χρήσιμος μόνο για τιε εκλογές
•δεν είναι προϊόν α λα καρτ, και κυρίως,
δεν είναι αναλώσιμος
Ο συνταξιούχος, αγαπητοί μου, είναι:
- ενεργός συμμέτοχος στα κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα
- φορολογούμενος πολίτης
- κοινωνικά ευαίσθητος με κοινωνική- και επαγγελματική πολλές φορές –προσφορά, ιδιαίτερα
σήμερα που στηρίζει την οικογένεια- παιδιά και
εγγόνια
- είναι καταναλωτής και κινεί την Αγορά
ΑΛΛΑ
- είναι και ψηφοφόρος πολίτης.
Και κάτι ακόμα που κάποιοι ηθελημένα και σκόπιμα υποκρίνονται και κάνουν πως το αγνοούν:
Ο Συνταξιούχος – αυτός που είναι ΕΝΕΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ- έχει κρίση, διαθέτει μνήμη.
				
(συνέχεια στη σελίδα 4)

Η Δράση των μελών μας σελ.6
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ σελ.12

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ σελ.14
ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ σελ.16

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ

σελ.18-19
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Τα νέα της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ ΣΤΟ
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Παλλαϊκή καταδίκη
της βίας και των
εκφραστών της

Η στυγνή δολοφονία των δύο νεαρών παιδιών αποτελεί ένα ακόμη επικίνδυνο σκαλί της ολοένα διευρυνόμενης ρήξης του κοινωνικού ιστού που βιώνει η
χώρα και υπονομεύει τη δημοκρατία. Καταδικάζουμε
τη βία από όπου και αν προέρχεται.

H ΑΝΩΤΑΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ(Α.Γ.Σ.Σ.Ε.) διερμηνεύοντας
την θλίψη και τον αποτροπιασμό των ελλήνων
συνταξιούχων αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας, καταδικάζει απερίφραστα τη δολοφονία
ενός νέου συμπολίτη μας -του 34χρονου Παύλου
Φύσσα - στο Κερατσίνι, από μέλος εγκληματικής
οργάνωσης που μάλιστα φέρει τον μανδύα κοινοβουλευτικού κόμματος.

Επιτυχία
Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. μετά από έντονες επαφές υπέβαλε
αίτηση εγγραφής μόνιμου μέλους στην Ευρωπαϊκή οργάνωση AGE PLATFORM.
Η αίτηση έγινε καταρχήν δεκτή από το Διοικητικό
συμβούλιο στις Βρυξέλλες ενώ η επίσημη αποδοχή θα γίνει εντός του Νοεμβρίου από την Γενική Συνέλευση των μελών της AGE PLATFORM
H AGE PLATFORM είναι ένα αναγνωρισμένο από
την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό δίκτυο 167 οργανισμών των χωρών μελών της ΕΕ οι οποίοι εκπροσωπούν τους άνω των 50 ετών Ευρωπαίους
πολίτες. Έχει σαν στόχο την προβολή και προώθηση των καίριων θεμάτων που ενδιαφέρουν τα
150 εκατομμύρια ηλικιωμένων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Αυτό επιτυγχάνεται με ποικίλες δράσεις,
ενέργειες και παρεμβάσεις στα Ευρωπαϊκά όργανα λήψης αποφάσεων ώστε να βελτιώνεται η
θέση των ηλικιωμένων σε όλα τα ζητήματα που
τους αφορούν (κοινωνικά, διαβίωση, υγεία και
περίθαλψη, πολιτιστικά, κινητικότητα, αλληλεγγύη, κλπ)

Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. καλεί τα θεσμικά όργανα του κράτους
που οφείλουν σε κάθε περίπτωση να διαφυλάξουν
την κοινωνική ειρήνη και τη νομιμότητα, να λειτουργήσουν αποτελεσματικά λαμβάνοντας άμεσα μέτρα,
πριν παρόμοια φαινόμενα λάβουν τραγικότερες και
ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
Επίσης η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. εκτιμά ότι παρόμοια περιστατικά
και φαινόμενα ωμής βίας, δεν πρόκειται να αναστείλουν τους κοινωνικούς αγώνες όπως στοχεύουν οι
εμπνευστές και οργανωτές των αποτρόπαιων αυτών
πράξεων.
Εκφράζουμε τα θερμότερα συλλυπητήρια μας στις
οικογένειες των θυμάτων.

O ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

Επίσης η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. εκτιμά ότι παρόμοια περιστατικά και φαινόμενα ωμής βίας, δεν πρόκειται να
αναστείλουν τους κοινωνικούς αγώνες όπως στοχεύουν οι εμπνευστές και οργανωτές των αποτρόπαιων αυτών πράξεων.

Εκδότης: ΑΝΩΤΑΤΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: Νίκος Μουλίνος
Νομικός Σύμβουλος: Λουκάς Αποστολίδης
Γραφεία: Βούλγαρη 1& Πειραιώς ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνα: 210 5244 908,
Fax: 210 5244 907
Web: www.agsse.gr, e-mail: agsse2006@gmail.com
Γραφείο Τύπου: agsse.grtypou@gmail.com

Γιάννης Ιορδανίδης-ΟΣΤΟΕ,

Βασίλης Αποστολόπουλος-ΟΣΣΕ,

Χρήστος Σαββάκης-μέλος Ομάδας Τεκμηρίωσης,

Ευάγγελος Χειμωνάς-ΗΣΑΠ,

Λάζαρος Πουγγιάς-ΔΕΗ,

Αλέκος Αραμπατζόγλου-Αμυντικά Συστήματα,

Κωνσταντίνος Κοντούλης-ΟΑΣΑ,

Ζαχαρούλα Ψαρού-ΟΣΤΟΕ,

“Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ”
Διμηνιαία Έκδοση της ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Συντακτική ομάδα:
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Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. καλεί τα θεσμικά όργανα του κράτους
που οφείλουν σε κάθε περίπτωση να διαφυλάξουν την κοινωνική ειρήνη και τη νομιμότητα,
να λειτουργήσουν αποτελεσματικά λαμβάνοντας
άμεσα μέτρα, πριν παρόμοια φαινόμενα λάβουν
τραγικότερες και ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Γιώργος Αγάθος-Φωτορεπορτάζ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
10/09/2013: Νέα Μέρα
Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
συνάντηση του Προέδρου του κόμματος Νέα
MΕΡΑ κου Χρήστου Ζώη με τον Πρόεδρο της
Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων κ. Νίκο Μουλίνο, τον Γραμματέα κ. Πέτρο
Βογιατζή και το μέλος της Ομάδας Τεκμηρίωσης κ. Κωνσταντίνο Γεωργίου, παρουσία του
Συντονιστή Διαγραμματειακού κ. Γιάννη Μανώλη, του Γραμματέα Οργανώσεων, Κινημάτων &
Κοινωνικών Εταίρων κ. Νίκου Δρίτσα, του Αναπληρωτή Γραμματέα Προγράμματος κ. Γιάννη Πλουμή και του Γραμματέα Σχέσεων
Κοινωνίας – Κόμματος κ. Γρηγόρη Δεσύπρη.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν κυρίως τους συνταξιούχους,
όπως η οικονομική τους κατάσταση, η ιατρική τους περίθαλψη, η επιδείνωση των
οικονομικών ταμείων κ.λ.π.

17/09/2013: ΤΑΥΤΕΚΩ
Αντιπροσωπεία της Α.Γ.Σ.Σ.Ε με επικεφαλής τον
Πρόεδρό της κ. Ν. Μουλίνο συναντήθηκε με
τον Πρόεδρο του ΤΑΥΤΕΚΩ κ. Νικ. Δομένικο. Η
αντιπροσωπεία της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. επισήμανε ιδιαίτερα στον Πρόεδρο:
• τις ανεπίτρεπτες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις ανανεώσεις των βιβλιαρίων υγείας
των ασφαλισμένων.
• τις καθυστερήσεις στα έξοδα κηδείας.
Ο Πρόεδρος επιφυλάχθηκε να απαντήσει σε επόμενο χρόνο, ενημέρωσε δε την
αντιπροσωπεία της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία ηλεκτρονικού
μητρώου για τους ασφαλισμένους από το ΤΑΥΤΕΚΩ.

24/09/2013: ΕΟΠΥΥ
Οι κ. Ν. Μουλίνος, Π. Βογιατζής, Ε. Ρουσιάς και
Κ. Γεωργίου συζήτησαν με τον Διοικητή του
ΕΟΠΥΥ κ. Α. Κοντό.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν κυρίως τους συνταξιούχους όπως η
ιατρική τους περίθαλψη, η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των ασφαλιστικών ταμείων αλλά και το θέμα της νέας μορφής του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποκλειστικά και μόνο ως αγοραστή
υπηρεσιών υγείας.

A.Γ.Σ.Σ.Ε.

30/09/2013: ΔΗΜΑΡ
Στα γραφεία της ΔΗΜ.ΑΡ. (Δημοκρατική Αριστερά), πραγματοποιήθηκε συνάντηση του
Προέδρου κ. Φώτη Κουβέλη με το Προεδρείο
της Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.) με επικεφαλής τον Πρόεδρό της κ. Νίκο Μουλίνο.
Κατά την συζήτηση τέθηκαν τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι, ενώ επισημάνθηκε η ανάγκη θεσμικής αναγνώρισης
της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. ως Ισότιμου Κοινωνικού Εταίρου στα κέντρα λήψης απόφασης.

15/10/2013: ΑΝΕΛ
Στα γραφεία της Βουλής πραγματοποιήθηκε συνάντηση
του Προέδρου κ. Πάνου Καμμένου με το Προεδρείο της
Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.).
Κατά την συζήτηση συζητήθηκαν θέματα που αφορούν
στην θεσμική αναγνώριση της Α.Γ.Σ.Σ.Ε., καθώς και στα
σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι με τα ασφαλιστικά ταμεία (ΕΟΠΥΥ, ΙΚΑ κλπ).
Μετά τη συνάντηση ο κ. Παύλος Χαϊκάλης Τομεάρχης Κοινοβουλευτικής Ευθύνης,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, δήλωσε:
«Μετά από την συνάντηση που είχαμε την Τρίτη 15/10/2013 με εκπροσώπους της
ΑΓΣΣΕ στα γραφεία μας στη Βουλή θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους παρευρέθησαν και μας ενημέρωσαν για τα τρέχοντα θέματα και τους στόχους της
Ομοσπονδίας.
Πραγματικά, ήταν μια ευχάριστη έκπληξη η συνάντηση αυτή, γιατί διαπίστωσα ότι
απέναντί μου είχα ανθρώπους, όχι στη δύση
της επαγγελματικής τους καριέρας αλλά ανθρώπους «ζωντανούς» με ενέργεια, με θέληση
και ζήλο «πρόθυμους» να βοηθήσουν με την
εμπειρία τους αλλά και να «παλέψουν», να διεκδικήσουν ότι τους ανήκει.
Χαιρετίζω και στηρίζω την προσπάθεια της
ΑΓΣΣΕ ώστε να αναγνωριστεί ως ισότιμος
εταίρος στους διαλόγους με την κυβέρνηση
προκειμένου να είναι παρόντες στα κέντρα αποφάσεων, όπως αρμόζει, και να ακούγονται οι απόψεις τους και τα προβλήματα τους καθώς αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο
μέρος του ελληνικού λαού.»

«Ο ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ»
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ Η ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ Α.Γ.Σ.Σ.Ε.!

Η Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (ΑΓΣΣΕ)
στο πλαίσιο της επικοινωνιακής της πολιτικής απέκτησε
τηλεοπτική εκπομπή
Ήδη από τις πρώτες εκπομπές από το βήμα της εκπομπής έχουν παρελάσει επιστήμονες, τεχνοκράτες και συνδικαλιστές που προσπαθούν να προσεγγίσουν τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει σήμερα ο έλληνας συνταξιούχος. Σχεδόν ταυτόχρονα με την εκπομπή, εκδόθηκε σε 100.000 φύλλα και η εφημερίδα της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. που φέρει τον ίδιο-με
την εκπομπή-τίτλο ‘Ο ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ’.
ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ:
CONEX TV-NOVAOTE ΚΑΙ ΔΙΑΔΥΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥOUTUBE.COM

Η εφημερίδα θα εκδίδεται κάθε δίμηνο και θα κυκλοφορεί
στην Αθήνα και στη περιφέρεια.
Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. φιλοδοξεί τόσο η εκπομπή όσο και η εφημερίδα να αποτελέσουν βήμα
ανάδειξης των προβλημάτων που απασχολούν τους συνταξιούχους και την κοινωνία κάτι που γίνεται και μέσω της ιστοσελίδας της (www.agsse.gr) και με το
NEWSLETTER που διανέμεται ηλεκτρονικά κάθε μήνα!
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ α.γ.σ.σ.ε.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ Πλατεία Κλαυθμώνος 16/10/2013
(συνέχεια από τη σελίδα 1)

Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι η
Α.Γ.Σ.Σ.Ε. δεν επιδιώκει να ποδηγετήσει το χώρο.
Ούτε φιλοδοξεί να γίνει κακέκτυπο του παρελθόντος. Κινείται ως απλός, συνετός και
έμπειρος συνεργάτης και κοινωνικός εταίρος
για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε.
Αφήσαμε κατά μέρος
-ιδεοληψίες και δοκιμασμένα, αποτυχημένες
πρακτικές
-κομματικοδεσμεύσεις του πρόσφατου παρελθόντος
-υστεροβουλίες, μικροπαραταξιακές, ανελαστικές επιλογές.
Για αυτό και ενώνουμε τη φωνή μας με τους
σημερινούς εργαζόμενους και αυριανούς συνταξιούχους, με τους ανέργους και κυρίως
τους νέους- τα παιδιά μας και τα εγγόνια
μας-, με τους χιλιάδες απελπισμένους μικροεπιχειρηματίες και με ΟΛΟΥΣ εκείνους που
η τρίχρονη πολιτική των ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ όρισε
σε αδιέξοδο, αμφιβολία, περισυλλογή, φόβο.
Κυρίες και κύριοι,
Δεν θα αφήσουμε να μας εκμεταλλευτούν κι άλλο.
Οφείλουν να μας επιστρέψουν πάραυτα τα
όνειρα και τις ελπίδες μας που με πολύ κόπο
και αγώνες κτίσαμε τόσα χρόνια.

Συγκεκριμένοι μας έκλεψαν το χαμόγελο.
Δεν θα τους αφήσουμε να μας κλέψουν και
ολόκληρη τη ζωή.
ΟΧΙ!
Και αυτό κάνουμε απόψε εδώ!
Ας το μάθουν και ας το συνειδητοποιήσουν
ΟΛΟΙ.
Δεν ήμαστε έτοιμοι πελάτες για
ΚΑΝΕΝΑΝ- μα για κανέναν,
ΔΕΝ ΠΑΜΕ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ
ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΑΜΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ!

Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
πιστεύει απόλυτα, ότι η πειστική και τεκμηριωμένη πρόταση εξόδου από το σημερινό κοινωνικό και οικονομικό αδιέξοδο- όσον αφορά τους συνταξιούχους και όχι μόνον- είναι
και δική μας υπόθεση.
Είναι κάτι περισσότερο - είναι ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
στους εαυτούς μας, στους πολύχρονους αγώνες, στα παιδιά μας, στις επόμενες γενιές.
Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε., με γνώμονες:
-τον ορθολογικό και τεκμηριωμένο ορθολογισμό
-την αναγκαία εκ των πραγμάτων συλλογικότητα
-και με επιλογές και πρωτοβουλίες αυτενέργειας
επιδιώκει σταθερά, αμετακίνητα και μεθοδευμένα, την ανάσχεση του κοινωνικού, πολιτικού, πολιτισμικού κατήφορου.

Αγαπητοί μου,
Η υποσχεσιολογία και η κατανόηση των πολιτικών είναι απαλλαγμένη ΦΠΑ ή άλλων
ειδικών φόρων. Κρατάει από την πολιτική
ασυλία.
Ρωτούσαμε: Θα γίνουν κι άλλες περικοπές;
Μας απαντούσαν: Όχι, έχουμε και ισοδύναμα!
Ρωτούσαμε: Θα μπουν νέοι φόροι;
Και μόνο που το λέγαμε ήταν έτοιμοι να μας
βάλουν πιπέρι στο στόμα.
Ρωτούσαμε: Από χαράτσια κύριοι;
Κι ύστερα ανακάλυψαν το σπιτόσημο, προωθούν το λιβαδόσημο, ενώ σύμφωνα με
αποκλειστικές πληροφορίες, θα μπει και το
συζηγόσημο.
Κι ας μη χαμογελάσουν μερικοί χήροι ή ανύπαντροι διότι θα μπει και το συντροφόσημο.
Και η αγωνία μας μεγάλωνε..
Που πάμε ρε παιδιά; Πάμε καλά; Θα πάμε
καλύτερα;
Κι είχαν πρόχειρο το success story που κατέληξε στο «ιστορία μου, αμαρτία μου, λάθος
μου μεγάλο», που το τραγούδαγε σε όλους
τους τόνους το ΔΝΤ.
Ο ίδιος ο κ. Προβόπουλος δήλωσε ότι τα ελλείμματα είναι 9δις.
Κυρίες και κύριοι,
Αν δεν μας εμπαίζουν, αν δεν μας κοροϊδεύουν, ένα είναι σίγουρο μας θεωρούν εύκο-

Λέγεται, ότι η Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία
Διεθνούς Μελέτης, εφαρμόζει την αυστηρότερη πολιτική λιτότητας
Κυρίες και κύριοι,
Βιώνουμε εδώ και 3,5 χρόνια οικονομικό και κοινωνικό αδιέξοδο.
Οι πρωτοβουλίες και οι ενέργειες των 3 τελευταίων κυβερνήσεων- στην ουσία πρόκειται για μία,
αφού εφαρμόζεται απαρέγκλιτα η ίδια αδιέξοδη
και μονομερής πολιτική- στηρίζουν και υποστηρίζουν τα συμφέροντα των δανειστών απροκάλυπτα και με ψευδεπίγραφα διλλήματα.
Το ασφαλιστικό κινδυνεύει!
Προτροπή και ευχή: Να το σκεφτείτε πολύ καλά
πριν αποφασίσετε να αρρωστήσετε.
Τα ασφαλιστικά μας ταμεία ασφυκτιούν!
Και οι συντάξεις… Στα 360€ έκαστος και έκαστη.
Όπως το ακούσατε, στα 360€ από το 2015.
Στείλαμε γράμμα και στους αρχηγούς των κομμάτων με τις προτάσεις μας.
Ανταποκρίθηκαν οι τρεις. Θα περιμένουμε και
τους άλλους.
1. Την θεσμική αναγνώριση της ΑΓΣΣΕ (ιδιωτικός
Τομέας Συνταξιούχων) ως τριτοβάθμια Οργάνωση κοινωνικού ενδιαφέροντος στα κέντρα λήψης
απόφασης.
Δεν θα αποφασίζουν κάποιοι πριν από εμάς για
εμάς.
2. Την καθιέρωση μόνιμου Κοινωνικού Πόρου για
την εξυγίανση και τη βιωσιμότητα των Ασφαλιστικών μας Ταμείων.
3. Αυτονομία Διοίκησης με ευθύνη εργαζομένων
και συνταξιούχων του ΙΚΑ, του ΕΟΠΥΥ, του ΕΤΕΑ)
4.Αξιοποίηση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας των Ταμείων από τους Εργαζόμενους
και τους Συνταξιούχους.
5. Μετατροπή, ΟΛΩΝ των μέχρι σήμερα περικοπών, σε συντάξεις και εφάπαξ, σε δάνειο με
την έκδοση ειδικού ομολόγου υπέρ των συνταξιούχων.
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6. Παράταση του μέτρου αναστολής απαγόρευσης των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και
παράλληλα την προώθηση ευνοϊκών ρυθμίσεων
από τις τράπεζες για τα «κόκκινα δάνεια».
7. Λήψη άμεσων μέτρων ώστε να αποφευχθεί η
επιχειρούμενη σταδιακά μετάβαση του Ασφαλιστικού στην Ιδιωτική πρωτοβουλία.
8. Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση
των Υπηρεσιών αλλά και των διαδικασιών απονομής κύριας και επικουρικής σύνταξης.
9. Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
10. Λήψη μέτρων φορολογικής ελάφρυνσης συνταξιούχων μικρής εισοδηματικής δυνατότητας.

Σε τούτη την προσπάθεια είστε όλοι ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ.
Μόνο έτσι θα ουσιαστικοποιήσουμε τις προσδοκίες μας.
Ας θυμηθούμε τα λόγια του μεγάλου ΣΕΦΕΡΗ.
«Μας έλεγαν, θα νικήσετε όταν υποταχθείτε…
Υποταχτήκαμε… και βρήκαμε τη στάχτη… Μένει να
ξαναβρούμε τη ζωή μας, τώρα πια που δεν έχουμε
τίποτα.»
Κυρίες και κύριοι,
Στο δίλλημα χρεοκοπία ή εξαθλίωση αντιπροτείνουμε ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ και ΑΓΩΝΑ.
Θέλω να ευχαριστήσω:
-τον προσκεκλημένο μας σδ Δανούση της ΓΣΕΕ
-το Δ/Σ της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
-την Ομάδα Τεκμηρίωσης
-τον συνάδελφο Αθανασόπουλο και τους συναδέλφους από την Πάτρα και την Καλαμάτα
-την Οργανωτική Επιτροπή της Εκδήλωσης.
Κλείνω με μια παραίνεση – στόχο:
Το αύριο μπορεί να γίνει ελπιδοφόρο αν από
σήμερα κιόλας αρχίσουμε την ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ.
Εμείς θέλουμε – Με εσάς θα μπορέσουμε!

λους, αναλώσιμους, χωρίς προσωπικότητα,
χωρίς ΜΝΗΜΗ και χωρίς ΚΡΙΣΗ.
Κυρίες και κύριοι,
Το κοινωνικό κράτος που ξέραμε δεν υπάρχει!
Σταδιακά, αλλά απόλυτα μεθοδευμένα και με
ξεχωριστή επιμέλεια επιδιώκουν τη συρρίκνωσή του- τον αφανισμό του.
Η αλήθεια είναι πως το κοινωνικό κράτος
κατεδαφίζεται. Ότι με πολύ κόπο και αγώνες
φτιάχτηκε όλα αυτά τα χρόνια μπήκε στην
«προκρούστια κλίνη» και ότι περισσεύει «κόβεται» στο πλαίσιο των αναγκών και ων εντολών της Τρόικας.
Όμως το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, είναι ο καθρέπτης μας.
Επιτέλους οφείλουν να κοιταχτούν!

Αγαπητοί συνάδελφοι,
ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ νοιώθουμε περισσότερο και καλύτερα από τον καθένα την σκληρή πραγματικότητα.
Διότι εμείς πηγαίνουμε στα super market.
Διότι εμείς πηγαίνουμε στις Λαϊκές.
Διότι εμείς έχουμε ανάγκη από γιατρούς και
φάρμακα και όχι οι αριθμοί τους.
Διότι εμείς πηγαίνουμε στη ΔΕΗ και στις εφορίες.

ΨΗΦΙΣΜΑ Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι συνταξιούχοι,
Τα παραμύθια περί επιτυχίας (success story) και τα επικοινωνιακά παιχνίδια
περί εξόδου από τα
μνημόνια και αναπτυξιακής πορείας, γίνονται σκόνη μπρος στα
μάτια μας, καθώς:
• Οι βάρβαρες και καταστροφικές πολιτικές παραμένουν.
• Η ανεργία, η φτώχεια και η εξαθλίωση θριαμβεύουν.
• Τα Ασφαλιστικά Ταμεία μας καταρρέουν.
• Τα νοσοκομεία κλείνουν και η Υγεία ιδιωτικοποιείται.
• Τα κοινωνικά αγαθά ξεπουλιούνται προς όφελος μεγάλων οικονομικών συμφερόντων.
• Νέα μέτρα 5,5 δις έρχονται με τον καινούργιο προϋπολογισμό.
Φτάνει πια. Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι,
τα λαϊκά στρώματα δεν αντέχουν άλλο. Δεν υπάρχουν
άλλα περιθώρια.
Η Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.) καλεί όλους τους συνταξιούχους σε ένα
κοινό μέτωπο αντίστασης για την ανατροπή αυτής της
πολιτικής. Στηρίζει όσες ενέργειες και κινήσεις στοχεύουν στην συσπείρωση, ενεργοποίηση και κινητοποίηση
των συνταξιούχων, όσους αγωνίζονται για μια άλλη πορεία της χώρας έξω από μνημόνια, λιτότητα και φιλελεύθερες πολιτικές.
Απαιτούμε την αποκατάσταση του χαμένου εισοδήματος,
την επιστροφή των κλεμμένων χρημάτων από τα ασφαλιστικά ταμεία με το PSI των 13,5δις και την αποτροπή
της ιδιωτικοποίησης της ασφάλισης και της υγείας.
ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ!
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

ΔΡΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΑΓΣΣΕ
Στους δρόμους και οι συνταξιούχοι
του ΗΣΑΠ
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της Συνομοσπονδίας τους στην
Γ΄ Σεπτεμβρίου πραγματοποίησαν στις 112/9/2013 οι συνταξιούχοι του ΗΣΑΠ, οι
οποίοι διαμαρτύρονται για τα προωθούμενα μέτρα της κυβέρνησης και τις περικοπές.

32ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.:
Οι Συνταξιούχοι σε Απόγνωση,
Οργή και Αγανάκτηση

Μετά τη συγκέντρωση ακολούθησε πορεία στο Υπουργείο Εργασίας στη Σταδίου,
όπου παρέδωσαν ψήφισμα με τα αιτήματα τους.

Την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2013 διεξήχθη το 32ο συνέδριο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Τραπεζικών Οργανώσεων Ελλάδος (ΟΣΤΟΕ), σε αθηναϊκό ξενοδοχείο,
κατά τη διάρκεια του οποίου ψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία ο διοικητικός,
οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός.

Ενημερωτική συγκέντρωση συναδέλφων
συνταξιούχων της ALPHA BANK

Το Συνέδριο χαιρέτησαν η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κα Χ. Καφαντάρη, ο Πρόεδρος της
Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος (ΑΓΣΣΕ) κος Ν. Μουλίνος και ο Πρόεδρος της ΟΤΟΕ κος Σ. Κούκος.

Πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ στις 9/10/2013 ενημερωτική συγκέντρωση του Συλλόγου Συνταξιούχων της ALPHA BANK με θέμα ενημέρωσης την
καταγγελία της Σύμβασης του 1981 από την Τράπεζα, βάσει της οποίας συνταξιοδοτούνται οι συνάδελφοι της Τράπεζας.
Την ενημέρωση, την οποία παρακολούθησε μεγάλος αριθμός συναδέλφων, χαιρέτησε ο Πρόεδρος της ΑΓΣΣΕ, κ. Νίκος Μουλίνος.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΔΕΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ
Διαμαρτυρία σε ΕΟΠΥΥ και ΤΑΥΤΕΚΩ

Επιστολή απέστειλε ο Σύλλογος συνταξιούχων ΔΕΗ Δυτικής Ελλάδας, τόσο προς τον
Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κο Κοντό, όσο και προς τον Πρόεδρο του ΤΑΥΤΕΚΩ κο Δομένικο, με θέμα την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων αναφορικά με θέματα συνταξιοδότησης, ασφάλισης και προνοίας.
Ο Ασφαλιστικός φορέας της ΔΕΗ στις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και
Ιονίων Νήσων, μέχρι πρόσφατα εξυπηρετούσε τους ασφαλισμένους του από 12 υπηρεσιακά κλιμάκια, τα οποία είχαν έδρα τις πρωτεύουσες των Νομών και μεγάλες
πόλεις της Δυτικής Ελλάδος και υπάγονταν στην εποπτεία του ΚΑΠ ΠΕΚΑ Δυτικής
Ελλάδας με έδρα την Πάτρα.
Η λειτουργία όμως των κατά τόπους κέντρων διεκόπη και μοναδική διέξοδος εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων αποτελεί πλέον η έδρα του ΚΑΠ-ΔΕΗ ΠΕΚΑ στην Πάτρα,
στην οποία σήμερα υπηρετούν μόλις τέσσερις υπάλληλοι!

Προσφυγή της Ομοσπονδίας στο ΣτΕ

Στο συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε η Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΔΕΗ Πελ/
νήσου-Ηπείρου, σχετικά με την συνταγματικότητα της ένστασης θεραπείας για τις
κρατήσεις του Ν.4093/12.
Ο Σύλλογος αναμένει τις εξελίξεις αναφορικά με την εκδίκαση της προσφυγής και
προτίθεται να προχωρήσει σε αγωγές. Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι δεν θα
αφήσει τους συναδέλφους να πέσουν θύματα εκμετάλλευσης των δικηγόρων, αντίθετα ενημερώνει ότι όσοι από αυτούς παίρνουν μειωμένο εφάπαξ μπορούν να κάνουν ατομικές αγωγές εφόσον το επιθυμούν, απευθυνόμενοι στους Συλλόγους τους.
ΟΤΑΝ ΑΓΩΝΙΖΕΣΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΙΣ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΖΕΣΑΙ
ΕΧΕΙΣ ΧΑΣΕΙ ΣΙΓΟΥΡΑ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΣΤΟΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΟΡΓΗ ΚΑΙ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ
«Κύριε Πρωθυπουργέ,
Οι συνταξιούχοι είμαστε μια μεγάλη κοινωνική τάξη που υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια και πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποια στιγμή θα αποδοθούν ευθύνες για
τις πράξεις και τις απειλές του κ. Στουρνάρα και όλων των υπευθύνων που δεν
αντιδρούν σε αυτές. Και επίσης κύριε Πρωθυπουργέ, μην ελπίζετε ότι ο ελληνικός
λαός θα παραγράψει τις αδιανόητες αντισυνταγματικές αποφάσεις που έχετε πάρει
εις βάρος της ζωής μας και εις βάρος των νέων γενιών και να είστε βέβαιος ότι δεν
πρόκειται να τις ξεχάσει όταν έρθει η ώρα της κρίσεως (εκλογές).
ΖΗΤΑΜΕ εδώ και τώρα όχι μόνο να σταματήσει κάθε σκέψη μείωσης συντάξεων
και επικουρήσεων αλλά και αποκατάσταση όλων των αδικιών που μέχρι σήμερα
άδικα και βάναυσα έχουν επιβληθεί.
Τα περήφανα γηρατειά, όπως τα έχουν επικαλεσθεί κατά καιρούς, σήμερα τα έχετε
καταντήσει, εξαθλιωμένα, ταπεινωμένα και στα όρια της φτώχιας»

Τοποθετήσεις αναφορικά με τα φλέγοντα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι του τραπεζικού κλάδου αλλά και για τα τρέχοντα θέματα της Ομοσπονδίας
έκαναν τόσο οι Πρόεδροι των συλλόγων Δύναμης ΟΣΤΟΕ κκ. Μαύρος, Βογιατζάκης,
Κλητοράκη, Βουτυράς, Δημαρτίκας και Καραγεωργόπουλος αλλά και σύνεδροι της
ΟΣΤΟΕ.
Ο Πρόεδρος της ΟΣΤΟΕ κος Ι. Πλιάκος στον Διοικητικό απολογισμό της Ομοσπονδίας
χαρακτηριστικά ανέφερε: «Οι συνταξιούχοι αισθάνονται προδομένοι από τα κόμματα
που άσκησαν εξουσία τα τελευταία χρόνια, γιατί μας οδήγησαν στα όρια της φτώχειας … Η ΟΣΤΟΕ συμπαρίσταται ενεργά στα προβλήματα των συλλόγων-μελών!»
Σε σχέση με το Καταστατικό συνέδριο που αναβλήθηκε ο Πρόεδρος της ΟΣΤΟΕ,
στηλίτευσε όλους εκείνους επίμονα τη ζητούσαν την τροποποίηση του Καταστατικού
και στη συνέχεια πρωτοστάτησαν στην αναβολή του Καταστατικού συνεδρίου!
Αποφασίστηκε να συσταθεί αντιπροσωπευτική επιτροπή που να φέρει νέα πρόταση
σε νέο τροποποιημένο σχέδιο καταστατικού, σε επόμενο συνέδριο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
ΤΟΥ 32ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
«Απορρίπτουμε τις βάρβαρες επιλογές της Κυβέρνησης που κρατούν σιδηροδέσμιους τους Έλληνες, που εμποδίζουν την ανάπτυξη και αποδυναμώνουν όλο και περισσότερο τη χώρα μας.
Αγωνιζόμαστε μαζί με το σύνολο των εργαζομένων και συνταξιούχων για:
•ανατροπή της αντεργατικής και αδιεξόδου μνημονιακής πολιτικής
•σταθερή και πλήρη εργασία με δικαιώματα για όλους
•αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις και συλλογικές συμβάσεις εργασίας για όλους
ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και όχι δουλεμπόριο»
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ΜΕ ΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΙΤΣΑ
«Το φως στο τούνελ που βλέπει ο κ. Σαμαράς είναι τα
φώτα του μνημονιακού τρένου που έρχονται να ολοκληρώσουν την καταστροφή του ελληνικού λαού»

1. Η σημερινή οικονομική και κοι-

νωνική κατάσταση που επικρατεί στη
χώρα, έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο όχι
μόνο τους συνταξιούχους, αλλά και
το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής
κοινωνίας. Πώς βλέπετε την κατάσταση να εξελίσσεται; Τι πρέπει να γίνει
για να μπορέσουμε να αναδυθούμε με
όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες
από το τέλμα;
Η σημερινή κατάσταση δεν είναι φυσικό
φαινόμενο αλλά αποτέλεσμα της άγριας
λιτότητας που επιβλήθηκε από τα μνημόνια. Τα μνημόνια επιβάλλουν αφαίμαξη
στους μισθούς και τις συντάξεις, ανεργία, φόρους επί φόρων, ξεπούλημα της
κοινωνικής περιουσίας, απαλλοτρίωση
της εθνικής ανεξαρτησίας και συγχρόνως αύξηση του δημόσιου χρέους, υποταγή στους τοκογλύφους δανειστές και
«δωράκια» πολλών δεκάδων εκατομμυρίων στους ημέτερους. Το «μνημόνιο»
που λήγει τυπικά το 2014, αν συνεχισθεί
η ίδια πολιτική, δεν θα λήξει ποτέ. Ήδη
εμπεριέχει σύνταξη των 360€ έως το
2060. Εγγυημένη (;) με σημερινές τιμές.
Δηλαδή επιδιώκει τον όλεθρο. Σήμερα
ετοιμάζουν νέο μαχαίρι 1,2 δις ευρώ στις
συντάξεις. Η μείωση εφάπαξ – επικουρικών είναι προεξοφλημένη περικοπή αλλά
μείωση θα υποστούν και οι κύριες συντάξεις. Το φως στο τούνελ που βλέπει ο κ.
Σαμαράς είναι τα φώτα του μνημονιακού
τρένου που έρχονται να ολοκληρώσουν
την καταστροφή του ελληνικού λαού.
Μόνη λύση είναι να κάνουμε πέρα αυτή
την πολιτική, να ακυρώσουμε το μνημόνιο και να βάλουμε μπρός ένα σχέδιο
σωτηρίας της κοινωνίας, προστασίας
των φτωχών και παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Αυτό υποστηρίζει
και συγχρόνως επαγγέλλεται ο ΣΥΡΙΖΑ.

2. Η Eurostat πρόσφατα δημοσίευσε

στοιχεία που αποκαλύπτουν τη δραματική επιδείνωση των συνθηκών
διαβίωσης των νοικοκυριών στην Ελλάδα, καθώς και την άνιση κατανομή των βαρών στον πληθυσμό. Προς
ποια κατεύθυνση σκοπεύει να κινηθεί
ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. για την αντιμετώπιση των
δεδομένων αυτών, που ουσιαστικά
αποκαλύπτουν την εξαθλίωση στην
οποία σταδιακά οδηγούνται όλο και
περισσότερες κοινωνικές ομάδες;
Δεν χρειαζόμαστε την ΕΛΣΤΑΤ για να
μας πει πως ζούμε. Το ζήτημα είναι τι θα
κάνουμε. Εμείς λέμε:
Ακύρωση του μνημονίου, Προστασία και
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«Χρειαζόμαστε δημιουργική κινητοποίηση του λαού μας»
«Αναγκαία η εγκατάλειψη του μνημονιακού προγράμματος»

ανακούφιση των φτωχών με προτεραιότητες ασφάλεια, υγεία, παιδεία, Παραγωγική, κοινωνική και οικολογική ανασυγκρότηση, Δημοκρατία, αλλαγές στους
θεσμούς και το πολιτικό σύστημα.
- Που θα βρούμε τα λεφτά; Ρωτούν οι
αντίπαλοί μας.
Από ένα νέο δίκαιο αναδιανεμητικό και
αναπτυξιακό φορολογικό νόμο. Το χτύπημα φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής
και το ξερίζωμα διαφθοράς και διαπλοκής,
θα αξιοποιήσουμε οικονομίες κλίμακος με
αξιοποίηση όλων (ανθρώπων και δυνατοτήτων) χωρίς απολύσεις, με την παραγωγή
νέων αξιών από την ανασυγκρότηση, από
εξωτερικό ή εσωτερικό δανεισμό αν χρειασθεί και χωρίς μνημόνια.
- Τι θα κινητοποιήσουμε;
Δημόσιο και δημόσιες επενδύσεις, κοινωνικό τομέα και επιχειρηματικότητα της
ίδιας της κοινωνίας, τον ιδιωτικό τομέα.
- Με ποιά εργαλεία;
Τράπεζες υπό δημόσια ιδιοκτησία και
κοινωνικό έλεγχο (και για τη ρευστότητα), επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας,
συνεταιρισμοί, μικρομεσαίες επιχειρήσεις
- Σε ποιά κατεύθυνση;
Της εξυπηρέτησης των κοινωνικών αναγκών, της κοινωνικής αποτελεσματικότητας και του επανεπενδυόμενου κέρδους.
- Και το χρέος;
Είναι Ευρωπαϊκό ζήτημα, χρειάζεται ευρωπαϊκή συνδιάσκεψη που θα καταλήξει
στη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους,
μορατόριουμ και ρήτρα ανάπτυξης για το
υπόλοιπο.
- Τι χρειαζόμαστε;
Την δημιουργική κινητοποίηση του λαού
μας, διεθνή αλληλεγγύη και διεθνείς συνεργασίες και συνέργειες. Είναι Ευρωπαϊκό ζήτημα, χρειάζεται ευρωπαϊκή συνδιάσκεψη που θα καταλήξει στη διαγραφή
του μεγαλύτερου μέρους, μορατόριουμ
και ρήτρα ανάπτυξης για το υπόλοιπο.

3. Ποια η γνώμη σας για τον τρίτο

κύκλο αλλαγών στο συνταξιοδοτικό,
μέσα σε μια τριετία, που προωθεί η
κυβέρνηση; Η αύξηση των ορίων ηλικίας, η μείωση των εισφορών για τα
πάλαι ποτέ ευγενή ταμεία(τράπεζες,
ΔΕΚΟ) και η διαμόρφωση ενός ενιαίου τρόπου υπολογισμού των συντάξεων, τελικά θα βοηθήσουν στην εξοικονόμηση χρηματικών πόρων όπως
ευαγγελίζονται οι ιθύνοντες, ή είναι
απλά άλλη μία προσπάθεια ικανοποίησης των επιταγών της τρόικας;
Μπορείς εύκολα να βρεις λεφτά διαλύ-

οντας την κοινωνία. Αλλά θα τα ξαναβρείς; Και τι τα κάνεις; Κυβέρνηση και
τρόικα έχουν βρει τον εύκολο στόχο:
τους μισθούς, τις συντάξεις, την κατοικία,
τη διάλυση του κοινωνικού κράτους. Τα
μεγάλα κέρδη παραμένουν ανέπαφα, οι
τραπεζίτες «ανακεφαλοποιούνται» αλλά
ρευστότητα μηδέν, οι μόνιμα φοροδιαφεύγοντες γιορτάζουν. Όμως ο κόσμος
έχει εξαντληθεί να δίνει τη ζωή του σ’ ένα
βαρέλι δίχως πάτο. Φόρους και χαράτσια
η κυβέρνηση μπορεί να βάζει αλλά ποιος θα τους πληρώσει; Και τι θα κάνουν;
Θα κατασχέσουν ή θα πλειστηριάσουν
τα σπίτια; Θα δημεύσουν τα χωράφια;
Θα θυσιάζουν τις ελπίδες της νέας γενιάς στο βωμό της άγριας θέλησης της
τρόικας και της δικής τους επιμονής να
γαντζώνονται στην εξουσία; Το ερώτημα
είναι εμείς, η κοινωνία, τι θα κάνουμε; Θα
τους αφήσουμε ή θα τους διώξουμε; Η
πρόταση μομφής που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ
πρέπει να γίνει πρόταση μομφής της κοινωνίας προς την κυβέρνηση. Απαίτηση
να υπάρξει λαϊκή ετυμηγορία

4. Για άλλη μια φορά έρχονται αλλα-

γές επί του νομοσχεδίου για τη φορολογία ακινήτων, που προωθούνται
από τους κκ. Σαμαρά και Βενιζέλο
παρά τις έντονες αντιδράσεις ακόμη
και των ίδιων τους των βουλευτών.
Πώς σχολιάζετε τις «αλλαγές σε λογική βάση» όπως τις χαρακτηρίζει ο
Πρωθυπουργός, αλλά και τα «κοινωνικά κριτήρια» τα οποία η κυβέρνηση
προτάσσει αναφορικά σε ρυθμίσεις
για ειδικές ομάδες πληθυσμού που
βρίσκονται σε ιδιαιτέρως δυσμενή
θέση (άνεργοι, χαμηλοσυνταξιούχοι,
ΑΜΕΑ);
Σωστά λέτε για φόρο ακινήτων. Περί
αυτού πρόκειται και όχι περί φόρου ακίνητης περιουσίας. Δεν είναι λογική βάση
να μην υπάρχει αφορολόγητο. Δεν έχει
λογική να είναι υψηλότεροι οι συντελεστές φορολόγησης της μικρής ακίνητης
περιουσίας και χαμηλότεροι της μεγάλης
και της μέγιστης. Δεν έχει λογική η φορολόγηση κατ’ ακίνητο και όχι η φορολόγηση του συνόλου της μεγάλης ακίνητης
περιουσίας. Περιουσιολόγιο είναι η απάντηση για ένα δίκαιο φορολογικό σύ-

στημα που θα φορολογεί τα υπερκέρδη
και τη μεγάλη ακίνητη περιουσία, θα έχει
αφορολόγητο και κοινωνικά κριτήρια για
τα χαμηλότερα στρώματα. Άλλα για ποια
κοινωνικά κριτήρια μιλάμε, όταν έχει ήδη
δημοσιευθεί η εγκύκλιος με τη λίστα του
θανάτου των συντάξεων των ατόμων με
αναπηρία.
5. Την τελευταία διετία οι μισθοί μειώθηκαν κατά 17,2% ενώ όπως αναφέρεται το καλάθι της νοικοκυράς
αυξήθηκε κατά 39%. Με ποια μέτρα
κατά τη γνώμη σας μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα;
Τα ποσοστά που αναφέρετε δείχνουν
πως ο μέσος όρος πραγματικής μείωσης
μισθών και συντάξεων φθάνει αν δεν ξεπερνά το 30% (μείωση μισθών και αύξηση
της ακρίβειας). Μπροστά μας ξαναβγαίνει
η ανάγκη εγκατάλειψης του μνημονιακού
προγράμματος μέσω της ακύρωσης του
και εφαρμογής σχεδίου κοινωνικής σωτηρίας και παραγωγικής ανασυγκρότησης.
Η επαναφορά του κατώτατου μισθού και
της κατώτατης σύνταξης στην προ μνημονίου κατάσταση είναι βασικός όρος αναστροφής. Η εφαρμογή του θα συμβάλλει
άμεσα στην αύξηση του ΑΕΠ κατά 1%
(ΙΝΕ/ΓΣΕΕ). Ομοίως η επαναφορά των
συλλογικών συμβάσεων, της μετενέργειας και επεκτασιμότητας. Η νέα σεισάχθεια
στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, το πάγωμα των χρεών των μικρομεσαίων προς
το δημόσιο μέσα από μια νέα κοινωνική
συμφωνία, η ιεράρχηση της κοινωνικής
ασφάλισης, της υγείας και της παιδείας ως ζητήματα πρώτης προτεραιότητας
στις κρατικές κοινωνικές δαπάνες και
άλλα όπως ένα μεγάλο πρόγραμμα τροφής και πρόσβασης στα δημόσια αγαθά.
Συγχρόνως χρειάζεται η ανασύσταση σε
νέες βάσεις των ελεγκτικών μηχανισμών
στην διαμόρφωση τιμών και την πάταξη
της αισχροκέρδειας. Βασικό στοιχείο μιας
τέτοιας πολιτικής είναι η δραστική μείωση
του ΦΠΑ στο 13% ή ακόμα και στο 9% για
τα είδη διατροφής και πρώτης λαϊκής ανάγκης. Είναι πολλά που πρέπει να γίνουν
αλλά έχουν μια προϋπόθεση. Διακυβέρνηση προσανατολισμένη στην εξυπηρέτηση
των κοινωνικών αναγκών, οικονομία των
κοινωνικών αναγκών και αυτά μόνο μια
κυβέρνηση της Αριστεράς με στήριξη στην
κοινωνία και άπλετη δημοκρατία στην
επεξεργασία, λήψη και υλοποίηση των
αποφάσεων μπορεί να τα κάνει.
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ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «Νέα ΜΕΡΑ»

ΧΡΗΣΤΟ ΖΩΗ

«Αναγκαία η αφύπνιση και η ενεργοποίηση όλων μας»
«Την Τρόικα την κάλεσαν Έλληνες πολιτικοί…»
«Βασικό μας μέλημα η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου.
Η Ελλάδα πρέπει να ανακτήσει την αυτάρκεια της».

1. Η ελληνική κοινωνία σήμερα έχει
φτάσει στα όρια των αντοχών της,
τόσο σε οικονομικό, όσο και σε ηθικό
και αξιακό επίπεδο. Τι είναι αυτό που
η «Νέα ΜΕΡΑ» προτείνει σαν προοπτική για την επόμενη…ΜΕΡΑ;
Η Νέα ΜΕΡΑ ζητά από τους ´Έλληνες
την αφύπνιση και την ενεργοποίησή
τους. Αν εμείς δεν πάρουμε τη μοίρα μας
στα χέρια μας κανένα καλό δεν πρέπει
να περιμένουμε από τους ξένους που
επιβάλλουν το δικό τους πρόγραμμα.
Αυτό σημαίνει ότι προτείνουμε το δικό
μας σχέδιο για την παραγωγική και θεσμική ανασυγκρότηση της Ελλάδας. Ένα
εθνικό σχέδιο, με νέα ηγεσία! Με προηγούμενη παραδειγματική τιμωρία των
υπευθύνων για το κατάντημά μας. Δίχως
«παραγραφές» και άλλες δικαιολογίες.
Να ανακτήσουμε την εθνική κυριαρχία
και την αξιοπρέπειά μας.

2. Η τρόικα ήρθε, είδε και απήλθε για
άλλη μια φορά, προτείνοντας, απαιτώντας, κόβοντας και…ράβοντας, χωρίς να αναγνωρίζει τη δυσμενή θέση
στην οποία έχουν περιέλθει οι Έλληνες εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, άνεργοι. Πως σχολιάζετε τα αποτελέσματα
της τελευταίας αυτής επίσκεψης;
Η τρόικα κάνει τη δουλειά της. ´Έλληνες
πολιτικοί την κάλεσαν και αποδέχτηκαν
δίχως διαπραγμάτευση το πρόγραμμά
της. Το «λάθος» πρόγραμμα όπως αποδείχτηκε και ομολογήθηκε από τους ίδιους τους εμπνευστές του. Οι πολιτικοί
που το εφαρμόζουν τελούν υπό ομηρία
και εκβιασμό. Για τα μάτια του κόσμου,
δήθεν, «αντιστέκονται» μέχρι να δηλώ-

σουν ότι τελικά εφαρμόζουν αντιλαϊκά
μέτρα « με το πιστόλι στον κρόταφο».
Αυτό το σήριαλ παίζεται και είναι γνωστό
πια και στα μικρά παιδιά. Μένει να απαντηθεί αν ο κ. Σαμαράς θα παίξει καθυστέρηση ως τις ευρωεκλογές ή θα δρομολογήσει την απόδρασή του νωρίτερα.

3. Είστε από τα κόμματα που επιθυμούν την παραμονή στο Ευρώ. Μάλιστα με δικές σας δηλώσεις έχετε
τονίσει ότι επιλέγετε το Ευρώ, αλλά
δεν θα το κάνετε με κάθε κόστος. Που
ακριβώς βρίσκονται τα όρια που θέτετε για την παραμονή μας στην « ευρωπαϊκή οικογένεια» και ποιο διαφαίνεται να είναι για εσάς το επόμενο βήμα
στην αντίθετη περίπτωση;

Τα όρια τα καθορίζει ο ίδιος ο λαός.
Εμείς παραδεχόμαστε ότι η αριθμητική
της κρίσης είναι, ήδη, ζοφερή. Με ύφεση
τόσα χρόνια, με αποεπένδυση, με 30%
ανεργία και τον πλούτο στα χέρια των
δανειστών, ζούμε συνθήκες πολέμου! Ο
λαός μας θα πρέπει να δώσει μία ισχυρή
εντολή σε αντιμνημονιακές πολιτικές δυνάμεις για να διαπραγματευθούν με τους
εταίρους. Αν η ευρωζώνη δεν έχει ρεαλιστικό και βιώσιμο σχέδιο για τον εαυτό
της, γιατί η Ελλάδα θα πρέπει να είναι το
θύμα αυτής της ανεπάρκειας;

4. Πόσο πιθανή είναι μία συνεργασία του κόμματος «Νέα ΜΕΡΑ», είτε
με τη ΝΔ λόγω…παρελθόντος, είτε
με το ΣΥ.ΡΙΖ.Α. λόγω αντιμνημονιακών πεποιθήσεων; Αφήνετε ανοιχτά
ενδεχόμενα προς τη μία ή την άλλη
κατεύθυνση;
Η Νέα ΜΕΡΑ ιδρύθηκε από πολίτες που
δεν ικανοποιούνται από τις προτάσεις
των δύο κομμάτων. Όσο η Ν.Δ είναι κόμμα μνημονιακό, ακυρώνει τα χαρακτηριστικά που την είχαν αναδείξει σε κόμμα
λαϊκό και κοινωνικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμνημονιακός αλλά προτείνει μοντέλα ξεπερασμένα και υπεύθυνα, ως ένα βαθμό,
και για την κατάσταση στην οποία έχουμε
περιέλθει. Η Νέα ΜΕΡΑ ταυτίζεται με τη
μεγάλη πλειοψηφία που είναι σιωπηλή.
Φιλοδοξία μας είναι να την εκφράσουμε

5. Με τόσες αλλαγές σε εργασιακά,
συνταξιοδοτικό, φορολογία, με τη
δραματική επιδείνωση των συνθηκών
διαβίωσης όλο και περισσότερων συμπολιτών μας - κυρίως ομάδων (άνεργοι, χαμηλοσυνταξιούχοι, Α.Μ.Ε.Α.)
στις οποίες θα έπρεπε να βρίσκουν
εφαρμογή τα λεγόμενα «κοινωνικά
κριτήρια» - ποια είναι η εφικτή λύση
που προτείνετε για αλλαγή και ανάπτυξη;
Αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου.
Επένδυση στη γεωργία και την κτηνοτροφία. Έτσι ανακτούμε την αυτάρκειά μας,
αυξάνουμε τις εξαγωγές και συνδέουμε
τη γεωργία με την ενέργεια. Στηρίζουμε
τη ναυτιλία. Χρησιμοποιούμε ως αντίδοτο στην κρίση τη μικρομεσαία επιχείρηση.
Αποκτούμε νέο τουριστικό δόγμα για να
διπλασιάσουμε το τουριστικό ρεύμα.
Αναδεικνύουμε και αξιοποιούμε τον
ασύγκριτο ορυκτό πλούτο μας και την
οικονομία των υδρογονανθράκων. Αυτά
όμως δεν αρκούν αν δε συντελεστούν
οι απαραίτητες θεσμικές αλλαγές. Επιβάλλονται δικλείδες ασφαλείας για την
αποτελεσματική και διάφανη λειτουργία
της πολιτείας και της διοίκησης. Η Ελλάδα έχει αξία και πλούτο. Θέλουμε να την
ξανακερδίσουμε;
Η Νέα ΜΕΡΑ θέλει αυτό ακριβώς!
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