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Ένα χρόνο μετά τις ελπιδοφόρες εκλογές στην ΕΣΤΑΜΕΔΕ  

ο «βάλτος» αποβαλτώνεται. Να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας! 
 

Ναι, φτάσαν ως εκεί: Παραπέμπουν στις «καλένδες» την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, 

παραβιάζοντας κατάφορα ακόμα και αυτό το απαράδεκτο καταστατικό της ΕΣΤΑΜΕΔΕ. 

Νωρίτερα φρόντισαν να ακυρώσουν τη διοργάνωση ημερίδας για την ανάδειξη της 

αντιασφαλιστικής επίθεσης.  

Τώρα ματαιώνουν και την έκτακτη Γενική Συνέλευση που είχαν αποφασίσει αρχικά κάτω 

από την πίεσή μας, για την αναγγελία της οποίας με το ζόρι δέχτηκαν να βάλουν και τον όρο 

«αγωνιστική κινητοποίηση»! 

Αποδέχτηκαν σιωπηλά την υπερψήφιση από το Φιλιππίδη στη Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ της 

κλοπής άλλων 200 εκ. από το ΤΣΜΕΔΕ, χωρίς έγκριση του Δ.Σ. της ΕΣΤΑΜΕΔΕ.  

Έκαναν γαργάρα την προκλητική στάση του Γαμβρίλη που συνεχίζει να αρνείται επί ενάμισι 

χρόνο τώρα, να μας δώσει την κατάσταση των εν δυνάμει μελών μας και αναβάλλουν 

συνεχώς την «επίσκεψη» για να τον...παρακαλέσουν να τη δώσει.  

Δεν αντιδρούν στην εκκωφαντική σιγή ιχθύος του ΤΕΕ και του ΤΣΜΕΔΕ για το τεράστιο 

κληροδότημα Αξελού που μας ανήκει, αλλά μόνο έξοδα έχουμε εδώ και δεκαετίες.  

Τέλος ψήφισαν πρόσφατα τους απαράδεκτους «τρεις στόχους», που είναι βούτυρο στο ψωμί 

της κυβερνητικής και «αντιπολιτευτικής» ευρωενωσιακής αντιασφαλιστικής πολιτικής:  

1) «Πλαγιαστικές», λένε, προσφυγές στα Δικαστήρια με στόχο να... ανατρέψουν τα 

μνημόνια και να μας δώσουν  πίσω τα κλεμμένα του PSI. 

2) «Πλήρης εξαγορά» της Τράπεζας Αττικής από το ΤΣΜΕΔΕ για περαιτέρω κλοπή των 

αποθεματικών μας με τοποθέτησή τους σε «αναπτυξιακά» τρύπια βαρέλια του τραπεζικού 

τζόγου.  

3) Δημιουργία συμπληρωματικού επαγγελματικού ταμείου με επί πλέον εισφορές των 

μηχανικών!  

Ταυτόχρονα προωθούν την αυτόματη είσπραξη των συνδρομών στην ΕΣΤΑΜΕΔΕ με 

μηνιαία παρακράτησή τους από τη σύνταξη, με το επιχείρημα της διασφάλισης της 

οικονομικής ευρωστίας της Ένωσης αλλά στην πράξη για ένα παθητικό «συνδικαλισμό του 

καναπέ» με πιο έντονα τα εργατοπατερικά χαρακτηριστικά που θα ακυρώσει την 

προσπάθεια για μια ενεργητική και μαχητική μαζικοποίηση της ΄ΕΣΤΑΜΕΔΕ.  

Την προσπάθεια, μαζικοποίησης της Ένωσης και αλλαγής του προσανατολισμού της –σε 

κάθε περίπτωση - η Πανεπιστημονική Συνταξιούχων ΤΣΜΕΔΕ θα συνεχίσει να την 

καταβάλλει με όλες τις δυνάμεις της. 

 

Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  συνταξιούχων ΤΣΜΕΔΕ απευθύνεται σε όλους τους 

συνταξιούχους, ακόμα κι΄ αν έχουν σημαντικές διαφορές μαζί της για τις εκτιμήσεις γύρω 



 

 

από την αιτία των δεινών που περνάμε, και συνεχίζουν να χειροτερεύουν ή για την 

προοπτική και τον τρόπο διεξόδου. Τους ενημερώνει υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει καμία 

περίπτωση ουσιαστικής διεκδίκησης, στήριξης των συμφερόντων τους από την πλειοψηφία 

του ΔΣ της ΕΣΤΑΜΕΔΕ. Οι άλλες δύο δήθεν «διαφορετικές» παρατάξεις του ΔΣ 

συγκρότησαν μια σε αντι-«πανεπιστημονική» βάση συμμαχία που στηρίζεται στην κοινή 

πολιτική και συνδικαλιστική τους στάση και συμφωνία στα βασικά ζητήματα και εκτόπισε 

από τη θέση του Προέδρου την πρώτη δύναμη στις εκλογές πριν ένα χρόνο. Να θυμηθούν 

πως όταν υπήρξε στοιχειώδης συσπείρωση και συνεργασία γύρω από το στόχο να 

μαζικοποιηθεί η Ένωση και να γίνουν εκλογές, η Πανεπιστημονική, με τη μοναδική 

συμβολή της κι΄ ας ήταν τότε τρίτη δύναμη, κατάφερε να λειτουργήσει το Διοικητικό 

Συμβούλιο και να προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση πάνω από 500 συνάδελφοι.  

Ναι, τώρα με τη δυναμική που έχει δημιουργηθεί, μπορούμε όλοι μας να αλλάξουμε το 

συσχετισμό δύναμης. Είναι δυνατόν να ενισχυθεί σημαντικά η Πανεπιστημονική και σε 

πρώτη ευκαιρία να μπει μπροστά σε μια μαχητική ΕΣΤΑΜΕΔΕ -μαζικό σωματείο των 

συνταξιούχων του ΤΣΜΕΔΕ, ενταγμένο στο δυναμικό κίνημα των Συνεργαζομένων 

Συνταξιουχικών Οργανώσεων, στο λαϊκό κι΄εργατικό κίνημα. 

Και έως τότε να συσπειρωθούν γύρω από τις προτάσεις ενεργειών και κινητοποιήσεων που 

κάνει η Πανεπιστημονική, που μαζί θα τις επεξεργαζόμαστε και διευρύνουμε, στο μέτρο που 

μαζικοποιείται η ΕΣΤΑΜΕΔΕ, στο μέτρο που θα αφήσουν περισσότεροι συνάδελφοι τον 

ανθυγιεινό καναπέ και θα ΄ρθουν στις εκδηλώσεις μας, που δεν θα ΄ναι μόνο πορείες (αυτές 

οι υπέροχες αγωνιστικές πορείες φιλότιμου – συναδέλφωσης - αισιοδοξίας), αλλά και 

πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, ιστορικής επίγνωσης και ανάτασης. Γιατί εμείς έτσι θέλουμε το 

κίνημα, ζωντανό, αισιόδοξο κι΄ όχι εργατοπατερικό, μίζερο και μοιρολατρικό. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα και ευκαιρία συσπείρωσης είναι η ετοιμαζόμενη κινητοποίηση, 

μαζί με τους ενεργούς συναδέλφους, για παρεμπόδιση της νέας ληστείας αποθεματικών 

του ΤΣΜΕΔΕ από την Τράπεζα Αττικής, που προσπαθούν να επιβάλουν εδώ και μισό 

σχεδόν χρόνο όλες οι ευρωμονοδρομικές παρατάξεις στο ΤΕΕ και το ΤΣΜΕΔΕ.  

Την  Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου να μπλοκάρουμε ξανά την Τράπεζα Αττικης, να μην 

μπορέσει να γίνει η καταστροφική για τις συντάξεις μας Γενική Συνέλευση των 

μετόχων: Του μεγαλομέτοχου ΤΣΜΕΔΕ και κάποιων εγκλωβισμένων, ληστεμένων έτσι κι΄ 

αλλιώς, μικροεπενδυτών που έρχονται να ψηφίσουν μπας και σώσουν την «επένδυσή» τους, 

αντί να συσπειρωθούν και να αγωνιστούν μαζί μας ενάντια σ΄ αυτούς που τους ΄φάγαν τα 

λεφτά στο χρηματιστηριακό τζόγο, διεκδικώντας τα από την υπεύθυνη γι΄ αυτό Κυβέρνηση. 

Για να ΄ναι αποτελεσματικό αυτό το μπλοκάρισμα χρειάζεται πολύς κόσμος, πέρα απ΄ τα 

συνηθισμένα ως τώρα που κι΄ αυτά έπαιξαν το θετικό τους ρόλο. 

Θα είναι μια σημαντική πράξη αντίστασης για να μπει εμπόδιο στην κατρακύλα ενάντια στα 

ασφαλιστικά μας δικαιώματα την οποία, πέρα από όλα τα παραπάνω, υπηρετεί και η εμμονή 

στη διαφύλαξη του συντεχνιακού χαρακτήρα του «εύρωστου ταμείου», που αποδείχτηκε 

στον καπιταλισμό και ειδικά στη νομοτελειακή φάση της κρίσης του ότι έχει πήλινα πόδια.  
 


