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ΚΑΛΕΣΜΑ 

Όλοι μαζί να βάλουμε τις βάσεις για ένα στιβαρό συνταξιουχικό κίνημα 
των ασφαλισμένων στο ΤΣΜΕΔΕ, αναπόσπαστο κομμάτι του ταξικού 

κινήματος 

Σας καλούμε σε σύσκεψη για να συζητήσουμε και να οργανώσουμε 
τη δράση μας, την Παρασκευή 21/3/2014, στις 19:00, στην αίθουσα 

Λογιστών, Κάνιγγος 27, 5
ος

 όροφος. 

 
Συναδέλφισσες –Συνάδελφοι Συνταξιούχοι του ΤΣΜΕΔΕ 

Απέναντι στην αντιλαϊκή λαίλαπα, που καλά κρατάει και θα κρατάει όσο ο Λαός μας 
δεν βάζει αποφασιστικά και μαζικά εμπόδια στους σχεδιασμούς της ΕΕ και των 
μονοπωλίων, οι χιλιάδες μηχανικοί συνταξιούχοι και εργαζόμενοι ασφαλισμένοι του 
ΤΣΜΕΔΕ έχουν το δικό τους ρόλο να διαδραματίσουν. Η ανάδειξη της Πανεπιστημονικής 
σε πρώτη δύναμη στις εκλογές του Νοέμβρη ήταν μια θετική εξέλιξη, ένα καλό πρώτο 
βήμα, όμως πρέπει να ακολουθήσουν κι΄ άλλα πολλά. Είναι ανάγκη να απαντήσουμε πιο 
αποφασιστικά, πιο μαζικά, με συνέχεια και συνέπεια, απέναντι στην επίθεση που μας 
γίνεται για την προώθηση της ανταποδοτικότητας στην κοινωνική ασφάλιση, την 
παράδοση των αποθεματικών του ταμείου στα παιχνίδια του χρηματιστηρίου και στον 
τζόγο με την Τράπεζα Αττικής. Είναι λοιπόν οι στιγμές που επιβάλουν να σηκώσουμε και 
εμείς το φορτίο που μας αναλογεί, για πιο αποτελεσματικούς ταξικούς αγώνες, μέσα από 
το δρόμο της ρήξης και της ανατροπής ενός σάπιου συστήματος που δεν παίρνει 
γιατρειά. Το χρωστάμε αυτό στα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, σ’ εμάς τους ίδιους. Το 
δρόμο αυτό προτείνουμε με ευθύνη σε όλους τους συναδέλφους και συναδέλφισσες 
συνταξιούχους να βαδίσουμε. 

Όσο για τις άλλες δύο δήθεν διαφωνούσες μεταξύ τους παρατάξεις που οδήγησαν 
την ΕΣΤΑΜΕΔΕ από τα Δικαστήρια σε επανάληψη των εκλογών, είναι πλέον φανερός ο 
ρόλος τους: συγκρότησαν από κοινού το νέο προεδρείο της Ένωσης γιατί συμφωνούν 
στη βασική κατεύθυνση της αντιλαϊκής πολιτικής και τους ενώνει ο αντικομμουνισμός 
τους, η πίστη τους στον Ευρωμονόδρομο και η αποστροφή τους στους ταξικούς, 
οργανωμένους αγώνες που εναντιώνονται στον πραγματικό εχθρό, την εξουσία των  
μονοπωλίων, η αντικατάσταση της ταξικής πάλης με τις διαρκείς δικαστικές αγωγές. 

Η πρόταση της Πανεπιστημονικής για αναλογικό αντιπροσωπευτικό Προεδρείο είχε 
ως στόχο αφενός να αξιοποιήσει κάθε τρόπο ώστε να οργανώσουμε την πάλη, με τους 
καλύτερους δυνατούς όρους για να πείσουμε τους συνταξιούχους για την ανάγκη 
αποτελεσματικών, ταξικών αγώνων και αφετέρου να αποκαλύψει την ουσιαστική πολιτική 
συμφωνία των άλλων δύο παρατάξεων.  



Στο χέρι μας είναι να διεκδικήσουμε μαζικά, αγωνιστικά από κοινού με τους 
εργαζόμενους μηχανικούς λύσεις στα προβλήματά μας, στα προβλήματα των παιδιών 
και των εγγονιών μας, στα προβλήματα όλων των εργαζομένων μέσα από το 
οργανωμένο ταξικό κίνημα. Ας το ‘χουμε αυτό πάντα καθαρό μπροστά μας. Έτσι ενώ στο 
προεδρείο της ΕΣΤΑΜΕΔΕ θα αναλώνονται σε νέες αναλογιστικές μελέτες, δικαστικές 
προσφυγές ή «διαδικτυακούς διαλόγους» και θα αποφεύγουν όπως «ο διάολος το 
λιβάνι» την ταξική κινητοποίηση, η αγωνιστική μας δραστηριοποίηση μπορεί να 
αποδυναμώσει τις αποπροσανατολιστικές τους πρακτικές και ενέργειες και να περάσει 
μέσα από μια καλά οργανωμένη δουλειά στην αντεπίθεση, σε συντονισμό με τις ταξικές 
δυνάμεις και τα ταξικά Σωματεία στο χώρο των μηχανικών και τη δράση του ΠΑΜΕ, 
δίνοντας το κύριο βάρος στις κινητοποιήσεις και τη συμμετοχή στο ταξικό συνταξιουχικό 
κίνημα. Στόχος είναι, σε συνεννόηση με τα άλλα συνταξιουχικά σωματεία, να 
πλημμυρίζουν οι δρόμοι των πόλεων από καλά προσανατολισμένες διαδηλώσεις και 
άλλες μαζικές εκδηλώσεις αντίστασης, μαζί με τους εργάτες, τους αγρότες και τους 
αυτοαπασχολούμενους, τους άνεργους, τη νεολαία και τις γυναίκες των λαϊκών 
στρωμάτων. Για να φρενάρουμε τις αρνητικές εξελίξεις στη συνεχιζόμενη λαίλαπα και να 
χτίσουμε την προοπτική για την  ανατροπή του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος, που 
όλο και σπαίρνει περισσότερη δυστυχία σε πλανητικό επίπεδο. 

 

ΞΕΔΙΠΛΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΜΑΣ ΠΑΛΕΥΟΝΤΑΣ ΓΙΑ  

 Kατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων μαζί και των ν.3518/2006, 3655/2008, 3863/2010. Όχι 
στην ανταποδοτικότητα και την επιχειρηματικότητα – Πλήρης, αποκλειστικά δημόσια, καθολική, 
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, υψηλού επιπέδου Υγεία και 
Πρόνοια. 

 Επαρκής χρηματοδότηση των ασφαλιστικών ταμείων και εξασφάλιση της χορήγησης των συντάξεων 
και παροχών. Πλήρης κρατική εγγύηση όλων των συντάξεων και παροχών. Σύνταξη μετά από 30 
χρόνια δουλειάς (άνδρες 60, γυναίκες 55). Αυξήσεις των συντάξεων, επαναφορά 13ης και14ης 
επικουρικής σύνταξης. Άμεση αύξηση των συντάξεων, στο ύψος που προσδιορίστηκε με τις 
δικαστικές αποφάσεις.  

 Ούτε ένα ευρώ στα παιχνίδια των τραπεζιτών – Άμεση δρομολόγηση της διαδικασίας αποδέσμευσης 
του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ από το χρηματιστηριακό τζόγο και την Τράπεζα Αττικής – Άμεση κάλυψη  των 
απωλειών του αποθεματικού του ΤΣΜΕΔΕ από το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων με ευθύνη του 
κράτους και φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου. Απόδοση των οφειλών του κράτους και της 
εργοδοσίας στο Ταμείο. Διεκδίκηση των απωλειών του αποθεματικού από την άτοκη κατάθεση στην 
Τράπεζα της Ελλάδας.  

 Δεν πληρώνουμε τα χαράτσια, να πληρώσουν τώρα τα μονοπώλια. Αντίσταση με πρωτοβουλία των 
Λαϊκών Επιτροπών, των συνδικάτων, των άλλων μαζικών φορέων. Να καταργηθεί το αντιλαϊκό 
φορολογικό σύστημα. Να ανέβει άμεσα ο συντελεστής φορολόγησης του μεγάλου κεφαλαίου στο 
45%, για διανεμόμενα και μη κέρδη. Να καταργηθούν οι έμμεσοι φόροι στο πετρέλαιο θέρμανσης, στα 
είδη διατροφής, εκπαίδευσης, υγείας και στα οικιακά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης και 
τηλεπικοινωνιών.  

 Διεκδικούμε την πλήρη επαναφορά του δικαιώματος της συμμετοχής και του εκλέγειν και εκλέγεσθαι 
για τα ομότιμα μέλη του ΤΕΕ, στα όργανα του επιμελητήριου και τις Μόνιμες Επιτροπές του. 
Παλεύουμε για την ενιαία έκφραση και στο συνδικαλιστικό επίπεδο των συνταξιούχων του ταμείου μας 
και, γι’ αυτό, διεκδικούμε τη συνένωση σε μια ενιαία οργάνωση των δυο υπαρχουσών σήμερα 
οργανώσεων (ΕΣΤΑΜΕΔΕ και ΠΕΤΟΜ). Στα πλαίσια της γενικότερης δράσης μας για τον 
εκδημοκρατισμό της Ένωσής μας, διεκδικούμε την τροποποίηση του καταστατικού. 


