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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 

 
ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ 

 
Το δυσβάσταχτο βάρος της φορολογικής επιβάρυνσης των 
συντάξεών μας αναδείχθηκε σε όλο του το μεγαλείο στο 
εκκαθαριστικό της σύνταξης Οκτωβρίου, καθώς άρχισε η 
παρακράτηση φόρου και στο «Πρόγραμμα Μετεργασιακών 
Παροχών», μετά από εκείνην της Σύνταξης Αυγούστου στην 
«Επικουρική Σύνταξη». Συνειδητοποιήσαμε, με τον πιο 
εκκωφαντικό ίσως τρόπο, πως το εισόδημά μας και το 
βιοτικό μας επίπεδο καθορίζονται από τη φορολογική 
πολιτική και τους νόμους που ψηφίστηκαν για το 
ασφαλιστικό σύστημα τα τελευταία χρόνια. Νόμοι που, 
εκτός από τις  τραυματικές επιπτώσεις σε μας, σάρωσαν τα 
δικαιώματα και τις κατακτήσεις των συναδέλφων μας των 
άλλων τραπεζών, κονιορτοποιώντας τους μύθους, αλλά και 
την αυταπάτη, που δυστυχώς κυριάρχησε για πολλά χρόνια 
στις συνδικαλιστικές ηγεσίες και παρέσυρε και μεγάλο 
αριθμό συναδέλφων, πως υπερασπιζόμενοι τις ιδιαίτερες 
κατακτήσεις της τράπεζάς τους, πως συνδέοντας την 
αγωνιστική στρατηγική τους με τις ευρύτερες επιδιώξεις 
των διοικήσεων στο ανταγωνιστικό περιβάλλον, θα 
γλίτωναν το «μαγαζάκι» τους. 
Σε αυτές τις συνθήκες, όπου πολλοί εμφανίζονται ως 
Μαγδαληνές μετανοημένοι, που τύπτουν τα στήθη και 
αλλάζουν παρατάξεις γιατί οσμίζονται κυβερνητική εξουσία 
αλλά δεν σφίγγουν τις γροθιές για αγωνιστική διεκδίκηση, 
που οι αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα κυρίως με την 
εγγύηση μόνο στις κύριες συντάξεις ενός κατώτατου ποσού 
ελεημοσύνης (αλήθεια, σας ενδιαφέρει πολύ αν θα είναι 
360, 330, 300 ευρώ;)  το «είναι αργά για δάκρυα Στέλλα» 
είναι απόλυτη ανάγκη να παραφραστεί σε «ο αγώνας έχει 
ήδη αργήσει πολύ, γιατί πολύ έχουμε ήδη δακρύσει». 
Ο αγώνας, με σταθερότητα και συνέπεια, κατά της 
γενικότερης αυτής πολιτικής, για την κατάργηση των 
αντιασφαλιστικών νόμων και την καθιέρωση φορολογικής 
πολιτικής φιλικής προς τους εργαζόμενους και 
συνταξιούχους και όχι προς την οικονομική ολιγαρχία που 
νέμεται τον πλούτο της χώρας και σε συνθήκες οικονομικής 
ευρωστίας και σε συνθήκες κρίσης, είναι απαραίτητο να 
συνδυαστεί με διεκδικήσεις προς τη Διοίκηση της Τράπεζάς 
μας για άμεσα ανακουφιστικά μέτρα που θα ελαφρύνουν 
το βάρος. Έχει ήδη καθυστερήσει ο καθορισμός συνάντησης 
ουσίας με το Διοικητή που πρέπει να γίνει άμεσα. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

 Άμεση καταβολή μισής σύνταξης για το 2014 σε όλους 
τους συνταξιούχους 

 Καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης (τελευταία φορά € 
400,00) στους χαμηλοσυνταξιούχους, με διευρυμένα 
κριτήρια 

 Καθιέρωση «μέριμνας», με πίστωση στο Συνεταιρισμό, 
για όλους τους συνταξιούχους, με κλιμάκωση ποσών 
αντιστρόφως προς το ύψος της σύνταξης 

 Καταβολή των δώρων και λοιπών παροχών από το 
πρώην Μετοχικό Ταμείο που έχουν περικοπεί 
(«Επικουρική Σύνταξη» και «Πρόγραμμα 
Μετεργασιακών Παροχών») 

 Μείωση των καταβαλλόμενων δόσεων για όλα τα 
δάνεια (στεγαστικά, επισκευαστικά, μισθών), 
εξαιρουμένων των προκαταβολών σύνταξης (με την 
λήξη της προηγούμενης ρύθμισης), με γενικό ποσοστό 
αναφοράς τη μείωση κατά 75% 

 Μείωση των επιτοκίων των δανείων 

 Προσαρμογή των οφειλομένων ποσών των στεγαστικών 
δανείων στις πραγματικές σημερινές αξίες των 
ακινήτων 
 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ 

Συνάδελφοι, σες 

Τα αντιλαϊκά μέτρα που εδώ και χρόνια εφαρμόζονται κατ’ 

εντολή του ΣΕΒ της Ε.Ε. από τις εντολοδόχες Κυβερνήσεις 

τους, ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ. Τρώνε τα σωθικά μας. Αφορούν τους 

πάντες, συνταξιούχους, εργαζόμενους, νεολαία. Κυβέρνηση 

και αξιωματική αντιπολίτευση έχουν επιδοθεί σε μια 

κάλπικη, αποπροσανατολιστική αντιπαράθεση. Μιλούν και 

οι δύο για μέτρα ανακούφισης, για ανάκαμψη. Κοροϊδεύουν, 

κρύβουν  ότι στο όνομα της ανάπτυξής τους το πρόβλημά 

τους είναι η ανάκαμψη των κερδών του μεγάλου κεφαλαίου. 

Κρύβουν ότι «εντός των τειχών της Ε.Ε.» δεν υπάρχει έλεος. 

Η Ε.Ε. δεν έχει ίχνος κοινωνικής ευαισθησίας. Σήμερα οι 

εντολοδόχοι τους, δηλαδή η Τρόικα (Ε.Ε., ΕΚΤ, ΔΝΤ) 

απαιτούν ακόμα και νόμους για να δυσκολέψουν τη 

συνδικαλιστική δράση, την κήρυξη της απεργίας. Δε δίνουν 

δεκάρα για τις συντάξεις πείνας, για το γκρέμισμα του 

κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος, για τη φοροληστεία 

του ΕΝΦΙΑ, για το κόψιμο των δώρων και τις περικοπές 

στις συντάξεις κ.λ.π. 

Την ίδια στιγμή η πλειοψηφία του σ.κ. έβαλε και συνεχίζει να 

βάζει πλάτη σ’ αυτήν την πολιτική. Είναι στην  ίδια ρότα με 

τα κυβερνητικά κόμματα, καλλιεργούν τις ίδιες αυταπάτες 

Κυβέρνησης και Αξ. Αντιπολίτευσης, ότι μέσα την Ε.Ε. μπορεί 

να υπάρξει φιλολαϊκή διέξοδος. 

Συνάδελφοι, σες 

Χρειάζεται ΤΩΡΑ αντεπίθεση. Χρειάζεται τώρα ταξική 

ενωτική απάντηση. Χρειάζεται μαζί με το ταξικό σ.κ. το 

ΠΑΜΕ να βροντοφωνάξουμε, να απαιτήσουμε κατάργηση 

όλων των αντιασφαλιστικών, αντεργατικών νόμων. Δεν 

παραιτούμαστε από τα δικαιώματά μας. Δεν αποδεχόμαστε 

τον εφιάλτη της ανεργίας για τα παιδιά και τα εγγόνια μας. 

Οι συνταξιούχοι που σήμερα τους καταδικάζουν να ζήσουν 

με ψίχουλα στη φτώχεια ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ΤΩΡΑ.  

Η ΕΣΑΚ-Σ σας καλεί σε συμπόρευση. 

Όλοι την 1η Νοέμβρη στο Σύνταγμα στις 12.00. 

Να διεκδικήσουμε όσα μας ανήκουν, να καλυφθούν 

οι σύγχρονες ανάγκες μας. 
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 
ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΣ 

 
Αθήνα, 30/7/2014 

 
Πραγματοποιήθηκε στις 29/7/2014 συνάντηση του νέου 

Διοικητή της ΤτΕ κου Στουρνάρα με το Σύλλογο 

Συνταξιούχων. Στη συνάντηση αυτή: 

1. Ο εκπρόσωπος της ΕΣΑΚ-Σ Γ. Βαμβακούσης, μετά 

τις παρεμβάσεις των άλλων συμβούλων, επεσήμανε 

μεταξύ άλλων τα εξής:  

«Με την εκάστοτε Διοίκηση δεν έχουμε προσωπικές 

διαφορές, έχουμε βαθιές πολιτικές και συνδικαλιστικές 

διαφωνίες. Η ΤτΕ έχει υπογράψει όλα τα μνημόνια και τις 

δανειακές συμβάσεις που έχουν συμβάλλει στη μεγάλη 

φτώχεια, ανεργία κλπ. Η  ΤτΕ είναι κομμάτι της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) που με τη σειρά της είναι το ένα 

από τα 3 μέρη της Τρόικας. Έχει ευθύνες για αυτή  την 

κατάσταση. Δεν τρέφουμε αυταπάτες για την πολιτική της. 

Άλλωστε τα Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, Επιδόματα 

άδειας κόπηκαν για όλους τους συνταξιούχους και της ΤτΕ 

από αυτούς τους νόμους και τα μνημόνια που έχει 

υπογράψει και η ΤτΕ». Επισήμανε ακόμα την άδικη εξίσωση 

των συντάξεών μας προς τα κάτω, όταν έχουμε πληρώσει 

και συνεχίζουμε να πληρώνουμε διπλάσιες εισφορές στα 

ασφαλιστικά μας ταμεία σε σχέση με τους ασφαλισμένους 

στ’ άλλα ταμεία. 

2. Αντίθετα, οι εκπρόσωποι των άλλων παρατάξεων 

αναλώθηκαν σε ευχολόγια, ενώ ορισμένες τοποθετήσεις 

ξεπέρασαν κατά πολύ τα όρια της τυπικής ευγένειας και 

άγγιξαν τα όρια μιας «Χατζηαβατικής» συμπεριφοράς. 

Δυστυχώς το Δ.Σ. έδειξε για άλλη μια φορά πόσο 

υποταγμένο είναι, τόσο στην κυβερνητική πολιτική, όσο 

και στην εργοδοσία.  

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν τοποθετήσεις όπως: 

«Κύριε Διοικητά μας ενδιαφέρει να πετύχετε και να 

παραμείνετε στην ΤτΕ και έξι (6) αλλά και δώδεκα (12) 

χρόνια. Θα είναι προς όφελος του προσωπικού…» (από την 

τοποθέτηση του Ίκαρου Πετρόπουλου), ή 

 «Είναι καλή συγκυρία για το προσωπικό το ότι ο νέος 

Διοικητής προέρχεται από την ΤτΕ» και συμπλήρωσε με 

έμφαση «θέλουμε να πετύχετε…» (από την τοποθέτηση 

του κ. Ευσταθίου) ή 

 «Οι συνταξιούχοι έχουν μόνο εσάς κ. Διοικητά…» (από την 

τοποθέτηση του κ. Ανδρουλάκη). 

3. Ο κ. Διοικητής στις παρεμβάσεις του: 

 Στο ζήτημα του δανείου (που είχε συμφωνηθεί με 

την προηγούμενη Διοίκηση) δεν δέχτηκε ούτε τη μείωση 

του επιτοκίου από το 1,8% στο 1,5%. 

 Επεσήμανε ότι επίκειται η μετάβαση της Εποπτείας 

των Τραπεζών στην Φρανκφούρτη. 

 Ζήτησε τη βοήθεια του συλλόγου για την ανάδειξη 

νέων στελεχών που θα μπορούν να διαπραγματεύονται με 

την ΕΚΤ. 

 Ερωτηματικά δημιούργησε η αναφορά του στο 

ασφαλιστικό… «Να δούμε τι ισχύει στις άλλες Κεντρικές 

Τράπεζες…» (Αμέσως ο Πρόεδρος του Συλλόγου και οι 

άλλοι σύμβουλοι προσπάθησαν να υποβαθμίσουν τη 

τοποθέτηση αυτή, επισημαίνοντας ότι η ΤτΕ με νόμο είναι 

πλέον ο ασφαλιστικός φορέας του προσωπικού της.). 

 Συνεχίζοντας ο κ. Διοικητής και απαντώντας στον 

εκπρόσωπο της ΕΣΑΚ-Σ και τις επισημάνσεις του, είπε ότι… 

«αν δεν είχε ακολουθηθεί αυτή η πολιτική, η χώρα θα είχε 

χρεοκοπήσει»!!! 

Συνάδελφοι, σες,  

Και η σύντομη αυτή συνάντηση με τον κ. Διοικητή  και οι 

τοποθετήσεις των Διοικητικών συμβούλων του Συλλόγου 

μπορούν να σας οδηγήσουν σε συμπεράσματα. Εμείς από 

την πλευρά μας θα συνεχίσουμε και την ενημέρωσή σας, 

αλλά και την πάλη μας για την ανατροπή της κυβερνητικής 

πολιτικής, που --όπως φαίνεται-- συνεχίζεται με αμείωτη 

ένταση, πλήττοντας και τους συνταξιούχους της ΤτΕ, όσο και 

εάν προσπαθούν οι συνδικαλιστές των άλλων παρατάξεων 

να το αποκρύψουν. Η συμπόρευση με την ΕΣΑΚ στην ΤτΕ και 

το Π.Α.ΜΕ αποτελεί μονόδρομο για κάθε καλοπροαίρετο 

συνάδελφο προκειμένου να μπει φραγμός στην αντιλαϊκή 

επίθεση. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΣΥΡΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ 

 

Σε αρκετά Μ.Μ.Ε. (π.χ. εφημερίδες – «ΤΟ ΒΗΜΑ» κ.α.) 
πληθαίνουν τα άρθρα που συσχετίζουν τον πόλεμο με την 
κρίση. Αναφέρονται στην ανάπτυξη της βαριάς πολεμικής 
βιομηχανίας που έδωσε τη δυνατότητα στην αμερικανική 
οικονομία να αναγεννηθεί από την κρίση της δεκαετίας 
του 1930. Πιο πρόσφατα, μετά το χτύπημα των Δίδυμων 
Πύργων, είχαμε τους πολέμους σε Αφγανιστάν και Ιράκ, 
ενώ είναι κοινό μυστικό ότι οι Ταλιμπάν και οι 
Τζιχαντιστές χρηματοδοτήθηκαν, ενισχύθηκαν, είναι σε 
τελευταία ανάλυση δημιουργήματα των Αμερικανών και 
των στενών τους αντιδραστικών συμμάχων, λ.χ. Σαουδική 
Αραβία, κ.α.. Σήμερα έχουμε πολεμικές εστίες στο κέντρο 
της Ευρώπης (Ουκρανία), στη Μέση Ανατολή όπου 
εμπλέκονται οι χώρες η μια μετά την άλλη, ενώ πολλές 
εστίες υπάρχουν στην Αφρική. 

Το καπιταλιστικό σύστημα, που από τον ίδιο το χαρακτήρα 
του εξαρτάται από την εκτατική και εντατική επέκτασή 
του, με αποτέλεσμα να εκφράζεται σε ολόκληρη την 
υφήλιο με την ιμπεριαλιστική του φύση, προσπαθεί να 
βγει από τις κρίσεις ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ. 
Δυστυχώς, οι εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις, στο 
παρελθόν αλλά και σήμερα, συνδράμουν στις 
στρατιωτικές συμμαχίες που εξυπηρετούν πρώτα και 
κύρια τις ανάγκες των μεγάλων καπιταλιστικών χωρών. Η 
Ελλάδα εμπλέκεται στους τυχοδιωκτικούς ανταγωνισμούς 
του ιμπεριαλισμού ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ 
ΜΕΤΡΑ ανεξαρτήτως χρώματος, θρησκεύματος, πολιτικών 
πεποιθήσεων. Να υψώσουμε φωνή διαμαρτυρίας και 
αντίστασης, να καταδικάσουμε αυτές τις πολιτικές, γιατί 
το μέλλον που μας προετοιμάζουν είναι πολύ σκοτεινό. 
Να απαιτήσουμε και σαν συνδικαλιστικό κίνημα: 

ΚΑΜΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ στους ΠΟΛΕΜΟΥΣ 

ΟΥΤΕ ΓΗ ΟΥΤΕ ΝΕΡΟ στους ΦΟΝΙΑΔΕΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ 

ΚΑΝΕΝΑΣ ΦΑΝΤΑΡΟΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΑΣ 
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ΜΑΖΙΚΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ  

Από την έκδοση του προηγούμενου εντύπου μας (Μάιος 

2014) πραγματοποιήθηκαν αρκετές δραστηριότητες 

συνταξιούχων. Ξεχωρίζουν : 

1. Το μαζικό και δυναμικό ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ συλλαλητήριο 

συνταξιούχων, που έγινε στις 19/6/2014 στα Προπύλαια 

του Πανεπιστημίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν η 

κεφαλή της πορείας έφτασε στο Σύνταγμα, υπήρχαν 

ακόμη διαδηλωτές στα Προπύλαια που δεν είχαν καν 

ξεκινήσει (μέσω της Σταδίου). Η δυναμική παρουσία των 

συγκεντρωμένων απ’ όλη την Ελλάδα ανάγκασε τον 

Πρωθυπουργό (που έλειπε στο εξωτερικό) να δεχθεί 

αντιπροσωπεία τους μετά από λίγες μέρες, χωρίς βέβαια 

να προκύψει κάτι θετικό από τη συνάντηση. 

2. Στη Δ.Ε.Θ. στις 6/9/14 οι συνταξιούχοι πήραν μαζικά 

μέρος στο συλλαλητήριο του Π.Α.Μ.Ε. Εκεί δόθηκε μια 

ακόμα μαχητική απάντηση στους Κυβερνητικούς 

σχεδιασμούς, στην πολιτική της Ε.Ε. και του Κεφαλαίου. 

 
3. Στις 2/10 Παναττικό συλλαλητήριο των συνταξιούχων 

στην Πλ. Κλαθμώνος.  

4. Στις 4/10 Παναττικό συλλαλητήριο του Π.Α.Μ.Ε. στην Πλ. 

Συντάγματος με βασικό αίτημα : ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ. 

 
Πέραν αυτών των κινητοποιήσεων υπήρξαν φυσικά και 

άλλες μικρότερες δραστηριότητες που δείχνουν ότι 

«ξυπνάει» το θεριό λαός... 

Η σύντομη αυτή αναφορά γίνεται γιατί εντείνεται, όχι μόνο ο 

κυβερνητικός επιθετικός σχεδιασμός σε βάρος μας, αλλά και 

γιατί με συνειδητή επιλογή των ιδιοκτητών των ΜΜΕ, 

αποσιωπούν προκλητικά τις κινητοποιήσεις, όχι μόνο των 

συνταξιούχων ενάντια στις νέες αντιασφαλιστικές 

ανατροπές που προετοιμάζει η Κυβέρνηση, αλλά και ΟΛΕΣ 

τις προτάσεις, τις κινητοποιήσεις, τις παρεμβάσεις του 

ταξικού κινήματος για τους ανέργους, για τις απολύσεις, για 

την Παλαιστίνη, ακόμα και την εκδήλωση στην Ακρόπολη για 

την επέτειο των ρίψεων των ατομικών βομβών στη Χιροσίμα 

και το Ναγκασάκι από τους Αμερικάνους εγκληματίες. 

Νέο αγωνιστικό σταθμό αποτελεί το μεγάλο συλλαλητήριο 

του Π.Α.Μ.Ε. την 1
η
 Νοέμβρη στο Σύνταγμα στις 12.00 το 

μεσημέρι 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συνάδελφοι, στις ιστοσελίδες 

1. www.syte.gr/esak 

2. www.sste.gr στα νέα των κινήσεων, στην 

ΕΣΑΚ-Σ και 

3. www.pamehellas.gr 

μπορείτε να ενημερώνεστε για ανακοινώσεις και 

νέα που προβάλλονται. 

Αθήνα, 15.10.2014 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΤΟΥ Δ.Σ. 

 

Η ΕΣΑΚ-Σ, επανειλημμένα, δημόσια, έχει ταχθεί υπέρ της 

συμμετοχής όλων των τάσεων του Συλλόγου στις 

διαπραγματεύσεις με τη Διοίκηση. ΟΥΔΕΠΟΤΕ η ΕΣΑΚ-Σ 

ζήτησε τον αποκλεισμό κάποιου, όπως ψευδώς 

αναφέρεται στη σημερινή ανακοίνωση του εκπροσώπου 

των «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» συν. Κ. Ευσταθίου. 

Μάλιστα, ο εκπρόσωπος της ΕΣΑΚ-Σ ήταν αυτός που 

κατήγγειλε στο Δ.Σ. της 14/10/2014 τη νέα συνάντηση, εν 

κρυπτώ, του Προέδρου και του Γραμματέα με το νέο 

Υποδιοικητή της ΤτΕ κ. Μουρμούρα. 

Θυμίζουμε ότι, το Δ.Σ. του ΣΣΤΕ, όταν συγκροτήθηκε σε 

σώμα, ανήγγειλε με την ανακοίνωση Νο 2/29-4-2013, τη 

συνάντηση του ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ!!! (Πρόεδρος Ι. Γοζαδίνος, 

αντιπρόεδρος Κ. Ευσταθίου, Γραμματέας Ικ. 

Πετρόπουλος) με τον κ. Διοικητή, αποκλείοντας φυσικά 

τον εκπρόσωπο της ΕΣΑΚ-Σ και όχι μόνο! 

Αντί, λοιπόν, να σιωπά με τις ευθύνες που έχει ο συν. 

Ευσταθίου, ζητάει … και τα ρέστα απ’ όσους με συνέπεια 

υπερασπίζονται τα δικαιώματα όλων των μελών του Δ.Σ. 

Ο εκπρόσωπος της ΕΣΑΚ-Σ στο Δ.Σ. 
Γιάννης Βαμβακούσης 

http://www.syte.gr/esak
http://www.sste.gr/
http://www.pamehellas.gr/
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Την αποχώρησή του από την Ομοσπονδία Συνταξιουχικών 
Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΣΤΟΕ) και την προσχώρησή του 
στην Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ ανακοίνωσε στις 
εργασίες της πρώτης μέρας του πρόσφατου συνεδρίου της 
ΟΣΤΟΕ, το Αγωνιστικό Μέτωπο Συνταξιούχων 
Τραπεζοϋπαλλήλων.  
Σε ανακοίνωσή του σημειώνει:  
«Αποχωρούμε σήμερα από την ΟΣΤΟΕ γιατί με τη δράση της 
και τη στήριξή της στην διασπαστική ΑΓΣΕΕ όχι μόνο 
αποσυντονίζει, διαχωρίζει και διασπά τους συνταξιούχους, 
αλλά ουσιαστικά βάζει πλάτη για να περνούν τα αντιλαϊκά 
μέτρα, κρατώντας τους συνταξιούχους στην αδράνεια». 
Ως γνωστόν, οι κυβερνητικοί και εργοδοτικοί συνδικαλιστές, 
που χρόνια τώρα, σιωπηλά ή φανερά, στήριζαν όλες τις 
αντιλαϊκές επιλογές των κυβερνήσεων και της ΕΕ για να μη 
χάσουν και τις «καρεκλίτσες» τους, διατηρούν, όχι μόνο την 
ΟΣΤΟΕ, αλλά με τους ομοϊδεάτες τους της ΓΣΕΕ 
δημιούργησαν και «ΓΣΕΕ» στους συνταξιούχους, την 
ΑΓΣΣΕΕ!!! Αντί, δηλαδή, της συσπείρωσής τους στην 
Ομοσπονδία του ΙΚΑ (αφού όλοι σχεδόν είναι συνταξιούχοι 
του ΙΚΑ), προχωρούν σε απίστευτες ΔΙΑΣΠΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
για να μην χάσουν τα οφίτσια, επειδή στην ομοσπονδία του 
ΙΚΑ κυριαρχούν οι αγωνιστικές ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ. 
Αποδεικνύουν πόσο κάλπικες είναι οι αναφορές τους στην 
ενότητα που κατά καιρούς επικαλούνται. 
 Το Αγωνιστικό Μέτωπο Συνταξιούχων Τραπεζοϋπαλλήλων 
υπογραμμίζει ακόμα, πως «σήμερα, όλοι οι συνταξιούχοι 
τραπεζοϋπάλληλοι (εκτός Τράπεζας Ελλάδος) είμαστε στο 
ΙΚΑ και μεγάλο μέρος στο ΕΤΕΑ. Αυτό από μόνο του δείχνει το 
δρόμο της συσπείρωσης των συνταξιούχων 
τραπεζοϋπαλλήλων στην Ομοσπονδία του ΙΚΑ (…) Οι 
δυνάμεις του Αγωνιστικού Μετώπου, του ΠΑΜΕ στο χώρο 
των συνταξιούχων τραπεζοϋπαλλήλων, συμμετέχουν στην 
Ομοσπονδία του ΙΚΑ μέσω του Πανελλήνιου Συλλόγου 
Συνταξιούχων πρώην ΔΕΚΟ – Τραπεζών, επειδή μόνο η 
ενιαία, ταξική, συντονισμένη δράση εργαζομένων και 
συνταξιούχων μπορεί να αποκρούσει την αντιλαϊκή πολιτική». 
 

ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ 

ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η επιμονή της ΕΣΑΚ-Σ και άλλων κινήσεων και η δημιουργία, 

τελικά, Πολιτιστικής Επιτροπής, υπό την γενική εποπτεία του 

Γ. Γραμματέα του Συλλόγου συν. Ίκαρου Πετρόπουλου, 

αρχίζει να δίνει καρπούς. Παρά τα οργανωτικά προβλήματα 

ενός πρωτόγνωρου για το Σύλλογο Συνταξιούχων 

εγχειρήματος, βρέθηκαν οι συγκλίσεις και διαμορφώθηκαν 

οι συνισταμένες για την παραγωγή έργου που υπόσχεται 

ευρύτερες και βαθύτερες διαστάσεις. Το μεγάλο ενδιαφέρον 

των συναδέλφων για τα «μόνιμα» τμήματα (θεατρικό, 

χορωδία, χορός) αλλά και για εκδηλώσεις όπως επισκέψεις 

σε μουσεία κλπ., την καταξιώνουν στους συναδέλφους και 

αυξάνουν τις ευθύνες των μελών της για τη συνέχεια, αλλά 

και του Διοικητικού Συμβουλίου για τη στήριξή της. 

Αποδεικνύεται στην πράξη πως, οι δημοκρατικές 

διαδικασίες, παρά τις όποιες αρρυθμίες ή πρόσκαιρες 

δυσλειτουργίες που τις συνοδεύουν ενίοτε, είναι η εγγύηση 

για ευρύτερη και ποιοτικότερη συμμετοχή των συναδέλφων, 

για σύσφιξη των δεσμών με το Σύλλογο. Προσμένουμε και 

αγωνιζόμαστε για το καλύτερο. 

 

ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΟ ΡΟΥΣΦΕΤΙ 

 

Λογαριασμός Αλληλεγγύης λέγεται ο νέος λογαριασμός που 

ετοιμάζεται να ιδρύσει η πλειοψηφία του Σ.Σ.Τ.Ε . Όπως 

φάνηκε και από τη συζήτηση στο Δ.Σ., αρκετοί σύμβουλοι 

αναφέρθηκαν στον κίνδυνο λειτουργίας ενός νέου 

ψηφοθηρικού λογαριασμού. Άλλωστε η ψηφοθηρία έχει 

γίνει επιστήμη από ορισμένους……. Η ΕΣΑΚ-Σ είχε 

διατυπώσει από καιρό την άποψη ότι αρμόδιος φορέας για 

τους αναξιοπαθούντες συναδέλφους μας είναι το Ταμείο 

Υγείας και η Κοινωνική του Υπηρεσία, που γνωρίζει τα 

προβλήματα αλλά και όσους έχουν ανάγκη και  μπορεί με 

μεγαλύτερη αντικειμενικότητα να προωθήσει λύσεις. 

 

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Σ.Τ.Ε. 

 

Πραγματοποιήθηκε στις 14/10/2014 Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε (είχε να 

γίνει από τον ΙΟΥΝΙΟ!!) Έγκαιρα η Ε.Σ.Α.Κ. με έγγραφα της 

ζήτησε:  

1. Μπροστά στο νέο γύρο αντιλαϊκών επιθέσεων να 

συζητηθεί στο Δ.Σ. ένα πλαίσιο ΑΜΕΣΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ του Συλλόγου (βλέπε στην πρώτη σελίδα 

του εντύπου τα αιτήματα που κατά τη γνώμη μας έπρεπε 

να συζητηθούν στο Δ.Σ.) και  

2. Να ληφθεί απόφαση και να σταλεί ανακοίνωση στους 

συναδέλφους για συμμετοχή στο Πανελλαδικό 

συλλαλητήριο που διοργανώνει το Π.Α.ΜΕ  την 1
η
 

Νοέμβρη στις 12:00 μμ. στο Σύνταγμα. Σημειώνουμε ότι 

μέχρι τώρα έχουν πάρει απόφαση συμμετοχής πάνω από 

580 φορείς (σωματεία, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα 

κλπ.) 

Όμως δια στόματος προέδρου, «…Επειδή δεν υπάρχει 

πρόσφορο έδαφος και πρέπει να είναι κατάλληλο το 

κλίμα….», η πλειοψηφία του Δ.Σ. αποφάσισε να μην 

διεκδικηθεί τίποτα!!! Το ίδιο αποφάσισαν (οι 7 από τους 11 

διοικητικούς συμβούλους!) για ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ του 

Συλλόγου στο συλλαλητήριο. 

Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ο ρόλος της πλειοψηφίας 

του Δ.Σ. του Συλλόγου, που δεν είναι άλλος από το ρόλο του 

ΒΑΣΤΑΖΟΥ της ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. 

Η ΕΣΑΚ-Σ θα κάνει ότι μπορεί, συνεχίζει τη δράση της για την 

επιτυχία του συλλαλητηρίου και την ανάγκη οργάνωσης της 

πάλης για τη διεκδίκηση των αιτημάτων μας, τόσο των 

γενικότερων, όσο και των ειδικότερων στο χώρο της 

Τράπεζας της Ελλάδος. 

 

 
Για επικοινωνία με την  ΕΣΑΚ-Σ: 

Βαμβακούσης Γιάννης                                 6944 609544 

Κανάκη Χρυσούλα     6998 435393 

Καπνίση Σούζυ                                       6977 951139 

Κοτσένου Κατερίνα                                     6973 798438 

Ξανθόπουλος Παναγιώτης                          6975 756429 

Πετροπούλου Ελένη   6984 538815 

Τριανταφύλλου Δημήτρης                            6977 327802 

 


