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ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ο «θόρυβος» και η αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες σχετικά 

με την μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 

στην Τράπεζα της Ελλάδος, πέραν όλων των άλλων, αναδεικνύει σε μεγάλο βαθμό 

την πολιτική υποκρισία, όχι μόνο της σημερινής αντιπολίτευσης η οποία στα χρόνια 

του Μνημονίου διέλυσε τη δημόσια διοίκηση και το ασφαλιστικό σύστημα, αλλά και 

ορισμένων συνδικαλιστών, που σήμερα εμφανίζονται ως όψιμοι υπερασπιστές της 

περιουσίας των κρατικών φορέων και των ασφαλιστικών ταμείων.  

Ως συνδικάτα εκφράζουμε την αντίθεσή μας με τον συγκεκριμένο τρόπο 

νομοθετικής λειτουργίας, που υποβαθμίζει την κοινοβουλευτική λειτουργία από την 

εκτελεστική εξουσία και δημιουργεί ανησυχίες και ερωτηματικά στην ελληνική 

κοινωνία. 

Όπως και πέρα από αυτό, δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε ότι όσοι 

ηθελημένα ή αθέλητα εμφανίζονται πολέμιοι της μεταφοράς των διαθεσίμων στην 

Τράπεζα της Ελλάδος, αντικειμενικά συντάσσονται με όλους εκείνους που στην 

ουσία παίζουν το παιχνίδι των ξένων και των εγχώριων συμφερόντων, που θέλουν 

τη χώρα έρμαιο των δανειστών και τοκογλύφων, και την οδηγούν να συρθεί λόγω της 

συνεχούς εκβιαστικής πιστωτικής ασφυξίας –που της επιβάλλουν – στην εφαρμογή 

των παράλογων απαιτήσεων τους. 

Κατά συνέπεια, η ενέργεια της μεταφοράς των ταμειακών διαθεσίμων στην 

Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον αυτή εντάσσεται στα πλαίσια της μη υποχώρησης 

απέναντι στις πιέσεις που ασκούνται από «δανειστές» και «θεσμούς και από τη 

στιγμή που πρόκειται για διασφαλισμένη τοποθέτηση χρημάτων, είναι εμφανές ότι 

διασφαλίζει τα συμφέροντα των εργαζομένων και του ελληνικού λαού. 

Είναι ακόμα υποκρισία, αυτοί που με το περιβόητο κούρεμα των ομολόγων (psi) 

το 2012 υπεξαίρεσαν από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς 11,8 δισεκατομμύρια €, 

εκ των οποίων το 1 δις € αφορούσε μόνο τις απώλειες  του Ασφαλιστικού  Κεφαλαίου 



Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), να εμφανίζονται σήμερα υπερασπιστές των 

αποθεματικών των κρατικών φορέων. 

Τα συνδικάτα οφείλουμε από θέση αρχής να απαιτήσουμε από την Κυβέρνηση ότι 

τα λεφτά του ελληνικού λαού μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως όπλα απέναντι στους 

δανειστές και όχι για την αποπληρωμή του χρέους.  

Οφείλουμε να απαιτήσουμε να μην κάνει ούτε βήμα πίσω, να προχωρήσει στην 

υλοποίηση των προεκλογικών και προγραμματικών της δεσμεύσεων, στο ξήλωμα 

του μνημονιακού καθεστώτος και στη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, 

στην επαναφορά της Δημοκρατίας στη χώρα μας και της υπερηφάνειας και της 

αξιοπρέπειας στον ελληνικό λαό. 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΤΑΓΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ.  

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΙΖΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ 


