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Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ  

ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΣ  

 

Στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση που έγινε με εξάμηνη αντικαταστατική 

καθυστέρηση, αναμετρήθηκαν οι δυο πολιτικές που λίγο πολύ είναι πια γνωστές 

στα μέλη της ΕΣΤΑΜΕΔΕ.  

Από τη μια μεριά βρίσκεται η πολιτική της πλειοψηφίας του Δ.Σ., που 

χαρακτηρίζεται από την αποδοχή της καταστροφικής αντισυνταξιοδοτικής και 

αντιλαϊκής πολιτικής, με κάποιες επιδερμικές αντιθέσεις. Είναι η πολιτική που 

αποδέχεται την ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης, με απαλλαγή των εργοδοτών από 

τις εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση και του κράτους από τις υποχρεώσεις 

του. Η πολιτική του εργατοπατερισμού, της διάδοσης της ηττοπάθειας και της 

υποταγής στην κυρίαρχη πολιτική που υπηρετεί την κερδοφορία και την 

ανταγωνιστικότητα των εγχώριων και ξένων επιχειρηματικών ομίλων και 

δεσμεύεται στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων προς τους εταίρους –δανειστές. 

Η πολιτική που όχι μόνο δεν κρύβει αλλά διαφημίζει την απέχθειά της στις 

κινητοποιήσεις και το μαζικό λαϊκό κίνημα. Η πολιτική που έχει ως μοναδικό της 

ρόλο την αναγωγή του συνδικαλιστικού κινήματος σε παράρτημα δικηγορικών 

γραφείων.  

Και από την άλλη είναι η πολιτική της Πανεπιστημονικής, που εδράζεται στην 

γενική εκτίμηση της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης που διαρκώς 

χειροτερεύει ως συνέπεια της επίθεσης στα λαϊκά δικαιώματα και κατακτήσεις 

μέσω των αντιλαϊκών πολιτικών των κυβερνήσεων αστικής διαχείρισης. Η επίθεση 

αυτή βρήκε πιο πρόσφορο έδαφος να εξαπολυθεί ενάντια στους εργαζομένους  

μετά τις ιστορικές ανατροπές και το πισωγύρισμα του κινήματος. Σ΄ αυτή την  

πραγματικότητα αντιπροτείνει την ανάγκη για καθολική ενότητα των 

συνταξιούχων και εργαζομένων, την ανάγκη ενιαίας πάλης για ανατροπή των 

συσχετισμών, με στόχο το φρενάρισμα αντιλαϊκών μέτρων και πολιτικών, πάντα 

με την προοπτική ανατροπής αυτού του σάπιου εκμεταλλευτικού  συστήματος που 

αναπαράγει κρίση, φτώχεια και πόλεμο. 

Απ΄ τη μια μεριά η πλειοψηφία του  Δ.Σ. που δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να έχει 

μετατρέψει την ΕΣΤΑΜΕΔΕ σε παράρτημα δικηγορικού γραφείου (20 περίπου 

αναρτήσεις στο site, για τις αγωγές μετά τη γενική συνέλευση!).  

Από την άλλη αυτοί που έχουν συνολικά διαφορετική αντίληψη για τα 

δικαιώματα αξιοπρεπούς ζωής και περίθαλψης, για το ασφαλιστικό, για την 

αφαίμαξη του ΤΣΜΕΔΕ με μια σειρά νόμους και ρυθμίσεις που προηγήθηκαν των 



Μνημονίων και είχαν ως στόχο την εφαρμογή της ανταποδοτικότητας στο 

ασφαλιστικό σύστημα (αυξήσεις εισφορών με απαλλαγή εργοδοτών και κράτους 

από τις υποχρεώσεις τους, μειώσεις συντάξεων και παροχών), την επένδυση των 

αποθεματικών σε ομόλογα, χρηματιστήριο και την Τράπεζα Αττικής, που μαζί με 

το PSI οδήγησαν σε τεράστια ληστεία των αποθεματικών. 

 

Οι δυνάμεις της Πανεπιστημονικής εργάζονται διαρκώς για τη μαζικοποίηση της 

ΕΣΤΑΜΕΔΕ και για την αλλαγή του ρόλου της, για τη διασφάλιση του 

πανελλαδικού της χαρακτήρα και της δημοκρατικής λειτουργίας της. Σε αυτήν την 

κατεύθυνση κινείται το σχέδιο καταστατικού που εκπόνησαν και δημοσιοποίησαν. 

Παλεύουν για την αξιοπρέπεια και σoβαρότητα του site που αποτελεί το βασικό 

μέσο επικοινωνίας της ΕΣΤΑΜΕΔΕ με τα μέλη της και τους υπόλοιπους 

εργαζόμενους, για τη δημοκρατική λειτουργία του ΔΣ, για την αποκάλυψη του 

ρόλου και την αντίσταση στις επιλογές της Διοίκησης του ΤΣΜΕΔΕ, που 

αναλαμβάνει την προώθηση της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής όποια αστική 

κυβέρνηση και εάν βρίσκεται στο τιμόνι της αστικής διαχείρισης. 

Πρωτοστάτησαν στην κατοχύρωση της ουσιαστικής επικοινωνίας με τα μέλη της 

Ένωσης (οργάνωση ημερίδας για τα προβλήματά μας και τους τρόπους 

διεκδίκησης των δίκαιων αιτημάτων μας, που δυναμιτίστηκε από την πλειοψηφία, 

επιμονή στην απόκτηση των στοιχείων επικοινωνίας μας μέσω του μητρώου των 

συνταξιούχων του ΤΣΜΕΔΕ).   

 

Η ουσία της αντιπαράθεσης μέσα στη Γενική Συνέλευση αλλά και κατά την 

περίοδο της προετοιμασίας της και μετά από αυτήν, σηματοδοτήθηκε από την 

προσπάθεια της πλειοψηφίας του ΔΣ να μην υπάρξει ουσιαστική συζήτηση 

πάνω σ΄ αυτά τα βασικά σημεία. Η διοικούσα πλειοψηφία-συμμαχία έκανε το 

παν για να την αποφύγει, γνωρίζοντας ότι σε συνθήκες δημοκρατικά οργανωμένης 

συζήτησης, η απήχηση των θέσεων της Πανεπιστημονικής είναι καθοριστική. 

 

Έτσι, η πλειοψηφία του ΔΣ μεταχειρίστηκε φτηνά κόλπα που έφτασαν στο 

εξωφρενικό σημείο να καταναλώσει άσκοπα το χρόνο της συνέλευσης, με 

ανεπίτρεπτες καθυστερήσεις και καινοφανείς απόψεις (πχ πρώτα να γίνει η 

ψηφοφορία για την έγκριση του απολογισμού και μετά να γίνουν οι ομιλίες!)  και 

μετά ν΄ απαγορέψει πρακτικά τη συζήτηση και την έκφραση των μελών της 

συνέλευσης! Και όλα αυτά διανθισμένα από αντικομουνιστική προπαγάνδα, που 

συνεχίστηκε έντονα μετά τη ΓΣ και που έφτασε στα όρια της γελοιότητας. 

 

Έτσι, αφού πέτυχαν μια επίπλαστη πλειοψηφία, λόγω των πιο πάνω και άλλων 

μεθοδεύσεων, ένοιωσαν ελεύθεροι να συνεχίσουν ακάθεκτοι τη «συνδικαλιστική» 

δράση τους, αυτή του... δικηγορικού προθάλαμου για τη μαζικότερη προώθηση 

δικαστικών προσφυγών. 

 



Τα προβλήματα όμως είναι επίμονα και σκληρά και αντιπαρέρχονται τα κόλπα 

του φτηνού κυβερνητικού εργοδοτικού συνδικαλισμού. Το ότι σήμερα 

βρισκόμαστε σε φάση αντιασφαλιστικής και όχι μόνο λαίλαπας δεν τους 

απασχολεί καθόλου. Δεν νοείται συνδικαλισμός προς όφελος των μελών σου χωρίς 

να δεις πως θα οργανώσεις την απόκρουση και την αντεπίθεση, μαζί με τους 

άλλους εργαζομένους, με τις άλλες συνταξουχικές οργανώσεις. 

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η συμμετοχή των συναδέλφων, ακόμη και το 

ενδιαφέρον τους να διαβάζουν κριτικά το site, όπου θα ξεχωρίσουν την ιδεολογία 

των... ούφο από τη μια και των ταξικών διεκδικήσεων από την άλλη, θα αλλάξει το 

συσχετισμό και θα βάλει την ΕΣΤΑΜΕΔΕ σε αγωνιστική ρότα, όσα φτηνά 

καλπάκια κι΄ αν επιχειρήσουν στο μέλλον. 

 

 

Η υπόθεση των αγωγών 
Σε ο, τι αφορά τις αγωγές επαναλαμβάνουμε τη θέση μας: 

Υπάρχει προσπάθεια παραπλάνησης και αποπροσανατολισμού των συναδέλφων, 

με την ανάληψη της συνδικαλιστικής ευθύνης από την ΕΣΤΑΜΕΔΕ για τις 

ομαδικές αγωγές–προσφυγές στα δικαστήρια. Η ουσία είναι πως δεν λύνονται τα 

κοινωνικά προβλήματα που δημιουργεί η αντιλαϊκή πολιτική με δικαστικές 

προσφυγές στη δήθεν «ανεξάρτητη δικαιοσύνη». Η «δικαστική εξουσία» αποτελεί 

τμήμα της ίδιας εξουσίας που προωθεί αυτή την πολιτική. Είναι το ΣτΕ που πριν 

λίγους μήνες, σε σχέση με την προσφυγή του ΤΕΕ, έκρινε συνταγματικές τις 

νομοθετικές ρυθμίσεις του Μεσοπρόθεσμου του 2011, για το ΤΣΜΕΔΕ. Ήδη, με 

απόφαση του τέλους 2012 και με έξοδα πληρωμένα από την ΕΣΤΑΜΕΔΕ, 4000 

ευρώ (!), κατάφυγαν πιλοτικά στα δικαστήρια με αγωγές και χάσανε τη δίκη. Κι΄ 

αυτό ξεχνούν να το αναφέρουν, όπως οφείλουν, παρακινώντας αντίθετα τους 

συναδέλφους να κάνουν αγωγές. Σήμερα επικαλούνται μια μη «καθαρογραμμένη» 

απόφαση του ΣτΕ, σαν φερέφωνα των επώνυμων μεγαλοδικηγόρων που 

πλουτίζουν από τη «δικαστική απόκρουση» πολιτικών αποφάσεων, τις οποίες κατά 

τα άλλα προωθούν και υπηρετούν ως οπαδοί της Ε.Ε. και του μονόδρομου της 

καπιταλιστικής ανάπτυξης, μαζί και της ανταγωνιστικότητας και της 

ανταποδοτικότητας στο ασφαλιστικό σύστημα! Αποκρύπτουν σκόπιμα, στην 

περίπτωση μερικής δικαστικής «δικαίωσης», το γεγονός, όπως έχει αποδείξει όλη 

η προηγούμενη εμπειρία, ότι το όποιο αποτέλεσμα θα εξουδετερωθεί με νέες 

πολιτικές αποφάσεις και νομοθετικές ρυθμίσεις από τους πολυποίκιλους 

μηχανισμούς καταλήστευσής μας. Έχουμε πλέον πλούσια πείρα από την αναστολή 

εφαρμογής οποιασδήποτε κατ’ εξαίρεση «θετικής» για τους εργαζόμενους 

απόφασης δικαστηρίων. Γι’ αυτό δηλώνουμε ότι οι συνδικαλιστικοί φορείς δε 

μπορεί να μετατρέπονται σε μηχανισμούς δικαστικών προσφυγών και πελατείας 

στα γραφεία «εργολάβων» μεγαλοδικηγόρων, αντίθετα πρέπει να οργανώνουν τη 

δική μας αντεπίθεση για την ανατροπή της αντιλαϊκής επίθεσης. 



Καλούμε όλους τους συναδέλφους και αυτούς που πείσθηκαν από την έωλη 

επιχειρηματολογία προσέλκυσης πελατών στους δικηγόρους, να σταματήσουν να 

δέχονται τη μετατροπή του συλλόγου μας σε παράρτημα δικηγορικού γραφείου.  

Παραπέρα, τους καλούμε να το σκεφτούν, ότι δεν είναι δυνατόν τα δικαστήρια 

να αλλάξουν μια πολιτική που με νύχια και με δόντια επιδιώκει να εφαρμόσει η 

άρχουσα τάξη, η ΕΕ και οι κυβερνήσεις τους, όποιας απόχρωσης, ιδιαίτερα 

σήμερα σε μια έτσι κι΄ αλλιώς αντιλαϊκή διαπραγμάτευση. Να συναισθανθούν την 

κοροϊδία. Ακόμα κι΄ αν κερδηθεί κάτι, θα βρουν τον τρόπο να το πάρουν πίσω από 

άλλη πλευρά ή να μην το δώσουν.  

Προχωράμε παραπέρα και καλούμε όλους τους συναδέλφους: 

Να μη συνδράμουν και ν΄ αντισταθούν σ΄ αυτή τη σήψη με τις αγωγές (τη 

συνδικαλιστική διαφήμιση και κάλυψη που τους γίνεται), που έχουν στόχο να 

εξουδετερώσουν τις αγωνιστικές διαθέσεις, που χρειάζονται σήμερα να 

εκδηλωθούν στο δρόμο, περισσότερο παρά ποτέ.  

Ένας συνάδελφος που τα γερατειά τον καμπουριάζουν λίγο, στην πορεία των 

συνταξιούχων, τα 1000 μέτρα ως το Υπουργείο Υγείας, είναι 

αποτελεσματικότερος από 100 σελίδες του δικηγόρου. 

 

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΜΕ 
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