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Αθήνα, 12/04/2021 

 

Συνάδελφοι, -σες 

1. Περνώντας μέσα από την σκοτεινή σήραγγα της πανδημίας του κορωνοϊού, που 

περιορίζει τις κινήσεις και την σκέψη μας, δεν πρέπει να χάνουμε τη θέα των 

εξελίξεων τους επόμενους μήνες. Για τους συνταξιούχους, η Κυβέρνηση ετοιμάζει 

δυσάρεστες εκπλήξεις. Πρόκειται, κατ’ αρχάς, για το «μπουγιουρντί» που κάθε χρόνο 

έρχεται με τον ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ και τον ληστρικό ΕΝΦΙΑ (που, θυμίζουμε, ότι οι 

εργαζόμενοι και συνταξιούχοι καταβάλλουν περίπου το 80%). 

Εκτός από αυτό, φαίνεται πως η ανάλγητη κυβέρνηση θα φορολογήσει και τα 

αναδρομικά του 11μήνου που πήραν οι συνάδελφοι  ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΜΕΝΑ, 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΑ και ΑΤΟΚΑ!!! (όσοι είχαν κρατήσεις με τους νόμους 4051, 4093/12 

που κρίθηκαν αντισυνταγματικοί). 

Κι αν νομίζετε πως είναι νωρίς να θέτουμε το ζήτημα, σημειώνουμε πως για το θέμα 

αυτό έχουν ήδη κάνει παρέμβαση οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές 

οργανώσεις, που απαιτούν να μην επιβληθεί καμμία φορολόγηση. Καμμία 

δικαιολογία, λοιπόν, για το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, άγνοιας ή έλλειψης χρόνου… 

2. Το «φως στο τούνελ» που προπαγανδίζουν η κυβέρνηση και τα φιλικά Μ.Μ. 

Ενημέρωσης για την επούλωση κάποιων από τις χαίνουσες οικονομικές πληγές της 

πρωτοφανούς ύφεσης και της ανεργίας, είναι το «Ταμείο Ανάκαμψης». Για τα δισ. 

ευρώ που θα διατεθούν, είτε με δάνεια, είτε με επιχορηγήσεις, ΑΠΟΚΡΥΒΕΤΑΙ: 

Ποιανού χρήματα είναι; Από πού θα εισπραχθούν; Αποκρύβεται, δηλαδή, πως είναι 

χρήματα των εργαζομένων (αυτοί, άλλωστε, και μόνον αυτοί παράγουν) και πως θα 

εξοφληθούν από τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών της Ε.Ε., με άλλα λόγια, 

με χαράτσια στους φορολογούμενους. Είναι περιττό αλλά εύλογο να τονίσουμε ότι 

αυτά τα δισ. ευρώ προορίζονται για τους επιχειρηματικούς ομίλους για «πράσινη» και 

«ψηφιακή» πολιτική (κατά τα λεγόμενα της Ε.Ε.), και όχι για έργα υποδομής, για τις 

ανάγκες του λαού και –πρώτα και κύρια—για ΥΓΕΙΑ – ΠΑΙΔΕΙΑ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Κρύβουν, ακόμα, ότι οι εκταμιεύσεις των ποσών θα γίνονται ΜΟΝΟ εάν 

υλοποιούνται οι συμφωνημένες κατευθύνσεις, δηλαδή οι αντιλαϊκές 

ανατροπές σε εργασιακές σχέσεις, μειώσεις συντάξεων κτλ.. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ, 

ΔΗΛΑΔΗ, ΓΙΑ ΕΝΑ «ΣΟΥΠΕΡ ΜΝΗΜΟΝΙΟ» που μας περιμένει εμάς, αλλά και τις 

επόμενες γενιές!!! 
 

3. Όλα τα παραπάνω έχουν την απόλυτη έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

(και φυσικά της ΤτΕ). Να μην ξεχνάμε την συμβολή της εκάστοτε Διοίκησης, όπως την 

υπογραφή της στα μνημόνια που προηγήθηκαν, που πάντοτε συμφωνεί --και 

επαυξάνει— με τις αντεργατικές ρυθμίσεις, με το πρόσφατο σχέδιο «Πισσαρίδη», με 



την ιδιωτικοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων, αρχής γενομένης από τις επικουρικές 

συντάξεις. 

Αυτά αφορούν όλους, και τους ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ και τους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ στην ΤτΕ. 

Το γιατί οι άλλες παρατάξεις σιωπούν, το έχουμε πει πολλές φορές και θα συνεχίσουμε 

να το λέμε: ΟΛΟΙ τους, εναλλάξ, ανάλογα με το ποια ήταν η κυβέρνηση, την στήριζαν, 

αν δεν εγκωμίαζαν κιόλας τους εκάστοτε κυβερνώντες, ενώ σιωπούν γι’ αυτόν τον 

σημαντικό ρόλο που παίζει η «ανεξάρτητη» ΤτΕ… 

 

4. Ακόμα και τώρα που η πανδημία έχει «θεριέψει» (βλ. προηγούμενο έντυπό μας), 

κάποιοι συνεχίζουν τον ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ: Θυμήθηκαν και απαιτούν ανασύνθεση 

και αντιπροσωπευτικό – αναλογικό Προεδρείο… Ποιοι; Αυτοί που κατά διαστήματα 

ήταν σε προγραμματικά Προεδρεία, στον ΣΥΤΕ αρχικά και στον ΣΣΤΕ στην 

συνέχεια, και μετείχαν σε καίριες θέσεις μαζί με αυτούς με τους οποίους «διαφωνούν» 

και «συγκρούονται» σήμερα, ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΕΣ 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΝ ΕΣΑΚ!!! .  

Αντί να επιμένουν στην μικροπολιτική και στην μάχη των «καρεκλών», ας 

υιοθετήσουν τα βασικά γενικά αιτήματα των συνεργαζόμενων 

συνταξιουχικών οργανώσεων για ΥΓΕΙΑ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ, και τα ειδικότερα για τους συνταξιούχους, όπως ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ, ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ, ΤΗΝ 

ΜΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ κλπ.. 

Συνάδελφοι, -σες, 

5. Πιστεύουμε ότι τα βασικά γενικά ζητήματα που αφορούν ΟΛΟΥΣ μας, μόνο 

μέσα από τις συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις μπορούν να 

προωθηθούν, να διεκδικηθούν, νέας αρχής γενομένης στις 20 Απριλίου 2021 

στο συλλαλητήριο συνταξιούχων, στις 10 το πρωί στην Πλατεία 

Κλαυθμώνος. 

Τα όποια ιδιαίτερα ζητήματα αφορούν τους συνταξιούχους της ΤτΕ, θα 

πρέπει να διεκδικηθούν, όπως επανειλημμένα έχουμε προτείνει στα ΔΣ του 

ΣΣΤΕ, σε συνάντηση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την 

Διοίκηση της ΤτΕ.  

 

ΕΣΑΚ-Σ 

 

Υ.Γ. Πληροφορηθήκαμε, με μεγάλη μας λύπη, την απώλεια του συναδέλφου Κώστα 

Ευαγγελάτου, εκλεκτού μουσικού, μαέστρου της Χορωδίας του Συλλόγου 

Υπαλλήλων της Τραπέζης της Ελλάδος από την ίδρυσή της, διακριτικού και σταθερού 

υποστηρικτή των συνεπών συνδικαλιστικών και πολιτικών δυνάμεων. Τα θερμά μας 

συλλυπητήρια στους οικείους του! Γαλήνιο κατευόδιο, Κώστα! 

 


