
ΤΣΜΕΔΕ: το χρονικό μιας (ακόμη…) προαναγγελθείσας ληστείας 

Όλα τα είχαμε, η νέα ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Αττικής μας έλειπε! Δε μας έφταναν τα χαράτσια, οι 

αυξήσεις στις εισφορές, η απειλή των κατασχέσεων ελέω ΚΕΑΟ, οι ανύπαρκτες υγειονομικές παροχές, οι συντάξεις 

που πάνε και πάλι για νέο κόψιμο και να που βρεθήκαμε – κατακαλόκαιρο ως συνήθως – μπροστά σε ένα ακόμα 

περιστατικό ληστείας στα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ, με τη μορφή – και πάλι – της ανακεφαλαιοποίησης της 

Τράπεζας Αττικής.  

Η πρόκληση δεν έχει όρια… την ίδια ώρα που συνάδελφοι με βαριές χρόνιες ασθένειες μένουν χωρίς 

περίθαλψη διότι αδυνατούν να αποπληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές, οι διοικήσεις ΤΕΕ –ΤΣΜΕΔΕ 

αποφασίζουν τη συμμετοχή του ΤΣΜΕΔΕ στην νέα ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Αττικής δεσμεύοντας 

από 108 έως 221 εκατ. ευρώ επιπλέον των σχεδόν 400 εκατ. ευρώ  που έχουν «επενδύσει» μέχρι σήμερα 

από τα αποθεματικά μας. 

Τα γεγονότα… 

Η μεθόδευση, γνωστή και «δοκιμασμένη»: «ξαφνικά», «αναιτιολόγητα» (;), «από το πουθενά» (;;) η Τράπεζα της 

Ελλάδας «ανακαλύπτει» κατακαλόκαιρο ότι η Τράπεζα Αττικής εμφανίζει πρόβλημα κεφαλαιακής επάρκειας και 

πρέπει να γίνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Φυσικά, η διοίκηση της Τράπεζας η οποία «δεν ήξερε τίποτα», «έπεσε 

από τα σύννεφα», «εξαγριώθηκε» κλπ. κλπ. όμως «δυστυχώς αναγκάστηκε» να απευθυνθεί στους μετόχους 

(δηλαδή στο ΤΣΜΕΔΕ και στα άλλα ΝΠΔΔ που συμμετέχουν στο χαρτοφυλάκιό της) με το ερώτημα της συμμετοχής 

τους στη νέα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ).  

Η διοίκηση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, «σαν έτοιμη από καιρό» έσπευσε μέσα στον Αύγουστο να απευθυνθεί για πολιτική 

κάλυψη στην ομογάλακτή της ηγεσία του ΤΕΕ, με τα γνωστά «επιχειρήματα»: «εμείς δε θέλουμε, αλλά αν δε 

συμμετάσχουμε θα χαθεί το ποσοστό του ΤΣΜΕΔΕ, θα πάρουν την τράπεζα οι ιδιώτες, θα χαθεί ένα δημόσιο 

χρηματο-οικονομικό εργαλείο ανάπτυξης» κ.λπ. κ.λπ. Και, τέλος, η ΔΕ του ΤΕΕ με μια παρωδία διαδικασίας κι αφού 

απέτυχε να πάρει απόφαση δια περιφοράς (!) γνωμοδότησε, τελικά, θετικά και το «έργο» οδεύει – αν δεν έχει ήδη 

οδεύσει – προς ένα ακόμα «αίσιον τέλος» - μαύρο κι άραχνο, δηλαδή, για τα αποθεματικά του Ταμείου μας, που 

πάνε από ληστεία σε ληστεία… 

…τα «επιχειρήματα»… 

Αν δεν ήταν τραγικό, θα ήταν γελοίο το να ακούει κανείς τη συγχορδία των μελών της πλειοψηφίας της ΔΕ του ΤΕΕ 

να υπερθεματίζουν για την ανάγκη συμμετοχής στην ΑΜΚ. Ακούσαμε από κινδυνολογίες ότι «θα χαθούν τα λεφτά 

της επένδυσής μας», ανοησίες περί «δημόσιας τράπεζας-μοχλού ανάπτυξης», ευσεβείς πόθους περί «εξασφάλισης 

μέσω της επένδυσης αυτής των αυριανών μας συντάξεων» (!!!), μέχρι και τις απαραίτητες «αντιστασιακές κορώνες» 

του στυλ «δε θα αφήσουμε μια ακόμα δημόσια τράπεζα να την πάρει ο τάδε ή ο δείνα μεγαλοτραπεζίτης» (και γιατί 

όχι, αφού μπορούμε να γίνουμε εμείς οι ίδιοι;;;). Βέβαια, από όλους αυτούς, δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Μας 

τα ’χουν πει – τα ίδια ακριβώς και σχεδόν με τις ίδιες φράσεις – τόσες πολλές φορές που τα ’χουμε μάθει πια 

απέξω, όπως και το ρόλο που παίζουν… 



…οι «αντίπαλοι»… 

Οι δυνάμεις της πλειοψηφίας της ΔΕ, σε μια προσπάθεια να θολώσουν τα νερά, επικαλούνται το ότι τόσο οι 

εκπρόσωποι της ΔΚΜ (ΝΔ) στη ΔΕ, όσο και οι κ.κ. πρόεδρος του ΕΤΑΑ και κυβερνητικός επίτροπος, αντιτάχθηκαν 

στη συμμετοχή του ΤΣΜΕΔΕ στην ΑΜΚ, επιχειρώντας να ταυτίσουν το «όχι στην ΑΜΚ» με την κυβερνητική 

πολιτική.  

Θέλει, όμως, μεγάλο περίσσευμα θράσους, το να επιχειρείς να ταυτίσεις το ΟΧΙ στην ΑΜΚ από θέσεις αντίστασης 

στην εμπλοκή των ταμείων στο χρηματιστηριακό τζόγο, άμεσης αποδέσμευσης του Ταμείου από την Τράπεζα 

Αττικής με ανάληψη του κόστους αποδέσμευσης από το κράτος και το μεγάλο κεφάλαιο, με ένα «όχι» υπέρ ενός 

επενδυτικού PROJECT από θέσεις προώθησης ενός ανταγωνιστικού προς αυτό σχεδίου. Δε χρειαζόταν η 

ψηφοφορία για την ΑΜΚ για να μάθουμε τι καπνό φουμάρει η ΔΚΜ και η κυβέρνηση, κύριοι. Εσείς, όμως, μάταια 

επιχειρείτε να κρυφτείτε μέσα σε αυτό τον καπνό. Είναι ακριβώς όσο μαύρος είναι και ο δικός σας… Είναι ξεκάθαρο 

ότι κάθε επιχειρηματικό σχέδιο για την Τράπεζα Αττικής «δεξιό» ή «αριστερό» ισοδυναμεί με νέα απώλεια για τα 

αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ. 

…οι «σύμμαχοι» της αξιωματικής αντιπολίτευσης… 

Βέβαια, η ηγεσία του ΤΕΕ/ΤΣΜΕΔΕ δεν είναι μόνη της σε αυτό το βρώμικο παιχνίδι. Αντίθετα, έχει πολύ ηχηρές 

«πλάτες». Εδώ κοτζάμ πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε για να δηλώσει με ίδια κι απαράλλαχτα λόγια με εκείνα του 

προέδρου του ΤΕΕ ότι το ΤΣΜΕΔΕ «πρέπει να αναβαθμιστεί σε τράπεζα υπό δημόσιο έλεγχο, μακριά από το 

πλαίσιο των συστημικών τραπεζών». Δηλαδή; Πως θα γίνει αυτό, παρακαλώ; Με το άγγιγμα της νεράιδας; Όχι, 

ασφαλώς. Ο κ. Τσίπρας φρόντισε – διόλου τυχαία – να σημειώσει στη δήλωσή του περί δημόσιου ελέγχου στην 

Τράπεζα Αττικής, ότι το ΤΣΜΕΔΕ είναι σήμερα ο κύριος μέτοχός της. Τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια;;;  

Τι σημαίνει όμως τράπεζα «υπό δημόσιο έλεγχο»; Μήπως φιλανθρωπικό ίδρυμα που δανείζει κεφάλαια ή δίνει 

επιτόκια καταθέσεων χωρίς να έχει κριτήριο την κερδοφορία της; Ας θυμηθούμε το παράδειγμα της Αγροτικής 

Τράπεζας. Τέτοια τράπεζα δεν υπήρξε ούτε μπορεί να υπάρξει στα πλαίσια του ανταγωνισμού της καπιταλιστικής 

αγοράς στην οποία υποκλίνονται  οι παραπάνω «δεξιοί» και «αριστεροί» διαχειριστές του καπιταλιστικού 

μονόδρομου.  

…και οι «ανακουφισμένοι» εκπρόσωποι της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο ΤΕΕ 

Όσο για τους συνδικαλιστικούς εκπρόσωπους του ΣΥΡΙΖΑ στο ΤΕΕ και το ΤΣΜΕΔΕ, είχε πολλή πλάκα να τους 

βλέπει κανείς μάταια να προσπαθούν να «διαφοροποιηθούν» για τα μάτια του κόσμου από τη «γραμμή» των 

ηγεσιών ΤΕΕ-ΣΥΡΙΖΑ. Ανακάλυψαν, λέει, «διαδικαστικές ελλείψεις» στη συζήτηση, πρότειναν «δημοψήφισμα 

μηχανικών για να πάρει την απόφαση», είδαν «αδιαφανείς όρους» στη διαδικασία της ΑΜΚ και …τελικά ψήφισαν 

λευκό (ως εκπρόσωπος της ΕΜΔΥΔΑΣ) στη ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ και «κατά για λόγους διαδικασίας» στη ΔΕ του ΤΕΕ, 

αφού πρώτα δήλωσαν «ανακουφισμένοι που η συζήτηση έγινε εκ των υστέρων (καθώς είχε ήδη παρθεί απόφαση 

από τις Διοικήσεις ΤΣΜΕΔΕ και ΕΤΑΑ) και δε χρειάζεται να πάρουν θέση επί της ουσίας» (!!!). Είναι, αλήθεια, τόσο 

αστείοι! Άξια «τέκνα» του «αριστερού» προέδρου του ΤΕΕ, Αλαβάνου, επί προεδρίας του οποίου είχαν γίνει άλλες 

2-3 παρόμοιες ΑΜΚ – πάντα για να μη χαθεί ο δημόσιος έλεγχος στην Τράπεζα Αττικής. 

Όσο για το πυροτέχνημα περί δημοψηφίσματος, γελάει το σύμπαν: οι άνθρωποι, κάλεσαν σε μια διαδικασία, χωρίς 

καν να δηλώνουν τι στάση θα κρατήσουν οι ίδιοι σε μια τέτοια περίπτωση (!!!). Μιλάμε για παπατζηλίκι άνευ 

προηγουμένου… Αρκεί να θυμηθούμε ότι οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ στο ΤΕΕ έχουν υπηρετήσει με συνέπεια την 



πολιτική της ανταποδοτικότητας στην κοινωνική ασφάλιση και στηρίξει τους νόμους που ήδη «προ μνημονίου» 

έφεραν δυσβάστακτες αυξήσεις ειφορών και μειώσεις συντάξεων.  

Μόνη απάντηση, ο δικός μας αγώνας! 

Η τελευταία απόφαση για την ΑΜΚ αποτελεί κρίκο της αλυσίδας αντιασφαλιστικών μέτρων. Όπως έχει δείξει η 

εμπειρία όλα τα προηγούμενα χρόνια, η πρόσδεση του ταμείου με την Τράπεζα Αττικής και το 

χρηματιστήριο οδηγεί σε ένα «ταμείο-τράπεζα», όπου η τράπεζα ελέγχει και καθορίζει την πολιτική του ταμείου και 

όχι το αντίθετο. Ένα ταμείο που, στα πλαίσια της λογικής των «πυλώνων» της Ε.Ε. λειτουργεί ως ιδιωτικός 

επιχειρηματικός όμιλος ο οποίος, για να διασφαλίζει την κερδοφορία του συμπιέζει όλο και πιο πολύ τα 

ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζόμενων μηχανικών. Η ανταποδοτική λειτουργία των ταμείων απαιτεί ένα ταμείο 

«τακτοποιημένο», που οι εισφορές του κάθε ασφαλισμένου πρέπει να ισοσκελίζονται με τις «δαπάνες» για την 

ασφαλιστική κάλυψή του... Αυτή η πολιτική, ενός ταμείου που πρέπει να «βγαίνει» για να διασφαλιστεί η 

βιωσιμότητά του, οδηγεί στις αναλογιστικές μελέτες, στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, στη μείωση των 

παροχών και των συντάξεων και στη βεβαίωση των χρεών στην εφορία.  

Θα μας βρουν μπροστά τους. Ενάντια στην πολιτική ΕΕ-κυβέρνησης-μεγάλου κεφαλαίου, οι αγώνες μας θα 

ανατρέψουν την πολιτική τους και όσους την υπηρετούν! 

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ – ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΜΚ! 

 ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ! 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΛΕΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ PSI ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΜΟΡΦΗ ΛΗΣΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ! 

ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΑΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΧΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ! 

ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ – ΔΩΡΕΑΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ! 

ΚΑΤΩ ΟΙ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 1992 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤHΣ 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, 

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ! 
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