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Συναδέλφισσα -Συνάδελφε συνταξιούχε του ΤΣΜΕΔΕ 

Να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας! 

Η επίθεση στα δικαιώματά μας δεν έχει τελειωμό! Ο αντιασφαλιστικός  νόμος της 

κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τσακίζει το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση, κλέβει 

τα αποθεματικά. Η εφαρμογή του σημαίνει δραματική συρρίκνωση, ακόμα και των 

σημερινών συντάξεων και νέα κλιμάκωση των ασφαλιστικών εισφορών, που θα 

φτάσει μέχρι και στο διπλασιασμό τους. Ήδη την προηγούμενη Κυριακή ήρθαν νέα 

μέτρα. Προωθήθηκε η σφαγή του ΕΚΑΣ που επιδεινώνει την κατάσταση χιλιάδων 

φτωχών συνταξιούχων και νέα επίθεση-κλοπή των καταβεβλημένων εισφορών 

στον κλάδο Ειδικής Προσαύξησης. Τώρα ανακοινώνεται ψαλίδισμα ακόμα και στις 

γελοίες εκπτώσεις για τα τρία πρώτα χρόνια, τις οποίες η κυβέρνηση 

χρησιμοποίησε ως «τυράκι» για να πείσει τους εργαζόμενους να αποδεχτούν το νέο 

ασφαλιστικό. 

 

Το ταξικό πρόσημο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και όλων 

των προηγούμενων 

Αυτή την πολιτική, που θυσιάζει τα δικά μας συμφέροντα για τις ανάγκες των 

μονοπωλιακών ομίλων ακολουθούν, χωρίς παρεκκλίσεις, όλες οι αστικές 

κυβερνήσεις που έχουν ταχθεί να υπηρετούν τον ευρωμονόδρομο. Η σημερινή 

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έφερε το νέο αντιασφαλιστικό-φορομπηχτικό της 



έκτρωμα, σε πλήρη συνεννόηση με τους «δανειστές - εταίρους» της και 

ακολουθώντας πιστά τις επιταγές των βιομηχάνων, εφοπλιστών, τραπεζιτών, 

συνολικά της άρχουσας τάξης, αυτών που έχουν την πραγματική εξουσία και 

ανέθεσαν στην κυβέρνηση να κάνει τη «βρώμικη» δουλειά και στο ασφαλιστικό. 

Η κυβέρνηση και όλα τα κόμματα που ψήφισαν το 3ο μνημόνιο έχουν συμφωνήσει 

και για όσα μέτρα θα ακολουθήσουν: για την απελευθέρωση των απολύσεων, νέες 

μειώσεις μισθών (βλ. κατάργηση 13ου και 14ου μισθού), τον περιορισμό μέχρι και 

απαγόρευση της συνδικαλιστικής δράσης, την παράδοση των κόκκινων δανείων 

στα αρπακτικά, τους πλειστηριασμούς για τη λαϊκή κατοικία. Η πολιτική του 

κεφαλαίου και της Ε.Ε. είναι «αυτόματος κόφτης» κάθε λαϊκού δικαιώματος που 

στέκεται εμπόδιο στην κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα των ομίλων. 

Η αλυσίδα της αντιλαϊκής επίθεσης συμπληρώνεται με τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο 

και την προσφυγιά, τους ανταγωνισμούς μονοπωλίων που φέρνουν την 

αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και την απειλή πολεμικής ανάφλεξης στο 

Αιγαίο και έχουν μόνιμα θύματα τους λαούς που υποφέρουν. 

 

Η πλειοψηφία του ΔΣ της ΕΣΤΑΜΕΔΕ συνεργός στην 

αντιλαϊκή επίθεση 

Η ΕΣΤΑΜΕΔΕ, ενώ ήταν αναγκαίο και μπορούσε να αποτελέσει ένα ακόμα μετερίζι 

αγώνα για υπεράσπιση των δικαιωμάτων των συνταξιούχων ΤΣΜΕΔΕ, συνέργησε 

ουσιαστικά σε αυτή την καταστροφή.  

Όπως τα προηγούμενα χρόνια, και αυτήν την τελευταία κρίσιμη τριετία η πλειοψηφία 

του ΔΣ διατήρησε το ρόλο της ως πρόθυμο δεκανίκι του κυβερνητικού εργοδοτικού 

συνδικαλισμού στο χώρο του ΤΕΕ, που στελεχώνει αντίστοιχα τις διοικήσεις ΤΣΜΕΔΕ 

και Τράπεζας Αττικής.  

Οι Φιλιππίδης και Κατσούλης βρέθηκαν ξανά στις Διοικήσεις ΤΣΜΕΔΕ -ΕΤΑΑ χωρίς τη 

σύμφωνη γνώμη του ΔΣ, αλλά με διορισμό από τον υπουργό, της πρώτης 

κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, Στρατούλη.  

Το προεδρείο (μέχρι το Φλεβάρη του 2016) της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, ανέλαβε να υλοποιήσει 

«εργολαβικά» την αντιασφαλιστική πολιτική, με αποκορύφωμα την απόφαση για 

εκχώρηση επιπλέον 380 εκ., από τα πολλαπλά ληστευμένα αποθεματικά του 

ΤΣΜΕΔΕ, που τα ΄ριξαν ξανά στο άπατο βαρέλι των διαδοχικών αυξήσεων 

μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής. Τα αποθεματικά εκχωρήθηκαν με τη 

θετική ψήφο του Φιλιππίδη που αποδείχτηκε κρίσιμη για τη λήψη της απόφασης, 



και τη συμβολή του Κατσούλη. Ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία απάντησή 

τους σε σχέση με τις καταγγελίες του ΔΣ της ΕΣΤΑΜΕΔΕ πως έχουν προσωπικά 

οφέλη από το γεγονός ότι ως «εκπρόσωποι» της ΕΣΤΑΜΕΔΕ στήριξαν κάθε 

αντιλαϊκή απόφαση της Διοίκησης των ΤΣΜΕΔΕ –ΕΤΑΑ, όπως το σύνολο των 

αποφάσεων για τη συμμετοχή στις Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας 

Αττικής και τις αυξήσεις εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ.  

Εμείς, ως Πανεπιστημονική, αντισταθήκαμε στο μέτρο των δυνατοτήτων που μας 

έδιναν οι 3 έδρες στην 9 μελή Διοίκηση της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, στην υποταγή που 

χαρακτηρίζει αυτόν τον πολιτικό και συνδικαλιστικό προσανατολισμό και τα 

πρόσωπα φορείς του. Άλλωστε, η συμμαχία των παρατάξεων Ανεξάρτητων-

Μαχίμων τα βρήκε σε όλα τα βασικά παραμερίζοντας από το προεδρείο την 

Πανεπιστημονική που αναδείχτηκε πρώτη δύναμη στις προηγούμενες εκλογές. 

Τον περασμένο Φεβρουάριο κάναμε μια προσπάθεια να συνεννοηθούμε με δύο 

μέλη της παράταξης των Μάχιμων, που διαφοροποιήθηκαν στο ζήτημα της νέας 

εκχώρησης των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ, ώστε να καταγγείλουμε το προεδρείο 

που συνέβαλε καθοριστικά στην κλοπή των αποθεματικών, χωρίς τη σύμφωνη 

γνώμη της πλειοψηφίας του ΔΣ. Επίσης προσπαθήσαμε να λύσουμε ορισμένα 

βασικά ζητήματα λειτουργίας του ΔΣ για τη διεκδίκηση αιτημάτων μας και να 

προχωρήσουμε σε μαζικές εκλογές με πλήρη ενημέρωση και πλατύ κάλεσμα για 

συμμετοχή των συναδέλφων συνταξιούχων ΤΣΜΕΔΕ. Αμέσως υπήρξε μια 

πρωτοφανής αντίδραση από αυτούς που έχουν μετατρέψει, χρόνια τώρα, την 

ΕΣΤΑΜΕΔΕ σε εξάρτημα των διοικήσεων ΤΕΕ -ΤΣΜΕΔΕ - Τράπεζας Αττικής και του 

κυβερνητικού εργοδοτικού συνδικαλισμού. Ξεκίνησαν μια σειρά δικαστικών 

ενεργειών προκειμένου να παραλύσουν τη δράση του νέου προεδρείου και του ΔΣ 

της ΕΣΤΑΜΕΔΕ. Τελευταίο κρούσμα η δικαστική προσφυγή Φιλιππίδη, μόλις την 

προηγούμενη βδομάδα, για έκδοση προσωρινής διαταγής με στόχο να 

ακυρωθούν οι προγραμματισμένες εκλογές, που όμως έπεσε στο κενό. Αντίστοιχα, 

ο νέος πρόεδρος του ΔΣ, Δούκας, με παλινωδίες ουσιαστικά συντάχθηκε σε όλα τα 

βασικά ζητήματα με την παράταξη Φιλιππίδη, με αποκορύφωμα τη συμπαράταξή 

του σε κοινό ψηφοδέλτιο μαζί τους. Αρνήθηκε επίμονα να στηρίξει το αίτημα 

αντικατάστασης Φιλιππίδη, ως εκπροσώπου της ΕΣΤΑΜΕΔΕ στη διοίκηση του 

ΤΣΜΕΔΕ. Στήριξε το προηγούμενο προεδρείο στη μετατροπή της ΕΣΤΑΜΕΔΕ σε 

παράρτημα δικηγορικού γραφείου, συμβάλλοντας στην παραπλάνηση των 

συναδέλφων με τη βιομηχανία αγωγών -προσφυγών και στην είσπραξη 

χρηματικών ποσών ως εκδούλευση. 



Τι κρίνεται σε αυτή τη μάχη των εκλογών σήμερα;  

Σε αυτή τη μάχη κρίνεται αν θα υπερισχύσει ο υποταγμένος και κυβερνητικός 

συνδικαλισμός, αν θα συνεχίσει η ΕΣΤΑΜΕΔΕ να είναι δεκανίκι κάθε αντιλαϊκής 

κυβέρνησης της οποίας οι εκπρόσωποι πρόθυμοι θα βάζουν πλάτη να περάσει 

κάθε αντιλαϊκή ρύθμιση, ή αν θα αγωνιστούμε για αναπλήρωση των απωλειών και 

κάλυψη των σύγχρονων αναγκών μας, συμπόρευση και των συνταξιούχων 

ΤΣΜΕΔΕ με το υπόλοιπο συνταξιουχικό και ταξικό εργατικό κίνημα, μέχρι να 

ανατρέψουμε συνολικά την αντιλαϊκή πολιτική. 

Θα επιτρέψουμε να  προχωρήσει η μετατροπή της ΕΣΤΑΜΕΔΕ σε παράρτημα 

δικηγορικού γραφείου με εκατοντάδες παραπλανημένους συναδέλφους να 

ψάχνουν να βρουν τις χαμένες τους συντάξεις και το δίκιο τους εκεί από όπου 

σίγουρα δεν θα ΄ρθουν ποτέ; Ή θα σηκώσουμε κεφάλι και θα διεκδικήσουμε τα 

δικαιώματά μας για αξιοπρεπή σύνταξη και περίθαλψη με βάση τις ανάγκες μας και 

για να γυρίσουν πίσω τα κλεμμένα του ταμείου μας;  Θα επιτρέψουμε να κυριαρχεί 

ο εργατοπατερισμός με την αυτόματη είσπραξη ενός Ευρώ το μήνα(!) από 

αδιάφορους συνταξιούχους του καναπέ; Ή θα ζωντανέψουμε την ΕΣΤΑΜΕΔΕ και θα 

μαζικοποιήσουμε τις συγκεντρώσεις των συνταξιούχων; Μια πορεία συνταξιούχων 

που με τα προβλήματα υγείας τους διαδηλώνουν στο Υπουργείο Υγείας και 

Πρόνοιας είναι δυναμίτης, ζυγίζει παραπάνω απο εκατό ακριβοπληρωμένες 

σελίδες του δικηγόρου. 

Μπορούμε να κάνουμε την ΕΣΤΑΜΕΔΕ μετερίζι αγώνα, συνειδητοποίησης, λεβεντιάς. 

Δεν υπάρχουν «σωτήρες», μόνοι μας πρέπει να σωθούμε. Μοναδικός δρόμος για 

να σταματήσουμε την επίθεση, να ανακτήσουμε τα χαμένα δικαιώματα, είναι να 

οργανώσουμε την αντεπίθεσή μας, σημαδεύοντας τον πραγματικό αντίπαλο, την 

άρχουσα τάξη, τους ομίλους, την ΕΕ. Σε συντονισμό με το ταξικό κίνημα μισθωτών 

και αυτοαπασχολούμενων μηχανικών, τον ταξικό πόλο του εργατικού κινήματος, 

το ΠΑΜΕ και των αυτοαπασχολούμενων, την ΠΑΣΕΒΕ. 

Η αλλαγή συσχετισμού με την ολόπλευρη στήριξη της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ στις 

εκλογές της 3ης του Ιούνη, θα μας επιτρέψει να παλέψουμε από καλύτερες θέσεις. 

Για την ανάκτηση των απωλειών της κρίσης, για να συγκεντρώσουμε δυνάμεις 

προς την αποφασιστική σύγκρουση με τον πραγματικό αντίπαλο, τα μονοπώλια, 

την ΕΕ και την εξουσία τους για 

να ζήσουμε σαν άνθρωποι με 

βάση την κάλυψη των 

σύγχρονων αναγκών μας. 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ Συνταξιούχων ΤΣΜΕΔΕ 

www.dpk.tee.gr, email: panepistimoniki@dpk.gr 
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