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ΓΙΑ ΣΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΣΗΝ ΣΡΑΠΕΖΑ ΑΣΣΙΚΗ 
 

πλερίδνληαο όζα έρνπκε ήδε γξάςεη ζε πξνεγνύκελν ηεύρνο ηνπ ΕΔ (η. 2536) γηα ηελ Σξάπεδα Αηηηθήο, ην λέν ζηνηρείν ησλ εκεξώλ 
ήηαλ ε απόθαζε ηεο πιεηνςεθίαο ηεο Δ.Ε. ηνπ ΣΕΕ λα ζπλαηλέζεη θαη ζηε λέα, ζρεδηαδόκελε αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ. Η 
Αληηπξνζσπεία ηνπ ΣΕΕ, πνπ ζπλεδξίαζε κε απηό ην ζέκα ζηηο 30/5/2009, απνθάζηζε λα αλαβάιεη ηε ιήςε νξηζηηθήο απόθαζεο, ελ 
αλακνλή παξνπζίαζεο ηνπ …business plan ηεο Σξάπεδαο!!! 

Θεσξνύκε όηη είλαη ε ώξα πνπ νη εξγαδόκελνη κεραληθνί πξέπεη λα βγάινπλ νξηζκέλα θξίζηκα, όζν θαη πξνθαλή ζπκπεξάζκαηα: 

1. Επηβεβαηώλεηαη ε εθηίκεζή καο, όηη δειαδή ε οιοέλα θαη βαζύηερε πρόζδεζε ηοσ ηακείοσ κε ηελ ηράπεδα Αηηηθής θαη ηο 
τρεκαηηζηήρηο θαη ε ιογηθή ηες αληαποδοηηθόηεηας ζηε ιεηηοσργία ηοσ, είλαη επηθίλδσλες γηα ηα αζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα 
ηωλ εργαδόκελωλ κεταληθώλ. Η «επέλδπζε» απηή, πνπ κέρξη ζήκεξα έρεη θνζηίζεη πάλσ από 150 εθ. € θαη, κε ηηο λέεο εμειίμεηο 
ζα πξνζεγγίζεη ηα 250 εθ., δειαδή θάηη ιηγόηεξν από ην 10% (!) ηνπ απνζεκαηηθνύ ηνπ ηακείνπ, όρη κόλν δελ έρεη πξνζθέξεη (νύηε 
θαη κπνξνύζε) θάηη ζηνπο εξγαδόκελνπο κεραληθνύο, αιιά έρεη νδεγήζεη (όπσο θαη νη ππόινηπεο «επελδύζεηο» πνπ έγηλαλ) ζε 
έλαλ απίζηεπην ηδόγν πνπ ζέηεη ηα απνζεκαηηθά ηνπ, δειαδή ην κόρζν ησλ ζπλαδέιθσλ, ζε ζαλάζηκνπο θηλδύλνπο. 

2. Απνθαιύπηεηαη ν ραξαθηήξαο ησλ θπβεξλεηηθώλ «παθέησλ ζσηεξίαο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο» θαη γεληθόηεξα, ησλ δηαρεηξηζηηθώλ 
θαηεπζύλζεσλ ηεο Ε.Ε. γηα ηελ «δηέμνδν από ηελ θξίζε». Δελ είλαη ηίπνηε άιιν από επηιογές κεηαθοράς ηωλ βαρώλ ηες 
θρίζες, ζηης πιάηες ηωλ εργαδόκελωλ, ηωλ αζθαιηζκέλωλ ζηελ προθεηκέλε περίπηωζε. Είηε κε ηε κνξθή ηνπ θξαηηθνύ 
δαλεηζκνύ (κε ρξήκαηα ησλ εξγαδόκελσλ) πξνο ηηο ηξάπεδεο θαη ηνπο κνλνπσιηαθνύο νκίινπο, είηε κε ηε κνξθή ηεο αύμεζεο ηνπ 
κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, νη εξγαδόκελνη είλαη ηα κόληκα θαη ζηαζεξά ζύκαηα ηνπ αλειέεηνπ απηνύ ρξεκαηηζηεξηαθνύ παηρληδηνύ. 

3. Απνδεηθλύεηαη ο σποθρηηηθός ταραθηήρας ηες «αληίζεζες» ηες εγεζίας ηοσ ΣΕΕ ζηο λόκο 3655/08 (Πεηραιηά). Αθνύ έθαλαλ 
όηη κπνξνύζαλ ΠΑΚ-ΔΚΜ-ΔΑΠ θαη πλεξγαζία γηα λα επλνπρίζνπλ ην δηεθδηθεηηθό πεξηερόκελν ηεο όπνηαο αληηπαξάζεζεο, ζην 
ηέινο «ηα κάδεςαλ» θαη έζπεπζαλ λα πάξνπλ ηηο δεζηέο – θαη θαιά ακνηβόκελεο – ζεζνύιεο ησλ «εθπξνζώπσλ» ζηα όξγαλα ηνπ 
λένπ ηακείνπ. Καη, πξηλ πεξάζεη πνιύο θαηξόο, θάλεθε θαζαξά ηη είδνπο εθπξόζσπνη είλαη – θαη πνηνύο εθπξνζσπνύλ. Εηδηθά, 
ην ζξάζνο ηεο ΠΑΚ είλαη απύζκελν. Οη αληηθπβεξλεηηθέο «θνξώλεο» ησλ αξρώλ ηνπ 2008, έγηλαλ έλα ηεξάζηην ΝΑΘ ζηα 
θπβεξλεηηθά «παθέηα» θαη ην ρξεκαηηζηεξηαθό ηδόγν, ην 2009. Κάζε πξνζπάζεηα λα ζπγθαιύςεη ηε ρξεσθνπία ηεο πνιηηηθήο ηεο, 
πεξηνξίδνληαο ηε ζπδήηεζε ζηηο ακνηβέο ηνπ ζηειέρνπο ηεο θαη λπλ πξνέδξνπ ηνπ ηνκέα Μεραληθώλ ηνπ ΕΣΑΑ, απιώο ηελ εθζέηεη 
αθόκα πεξηζζόηεξν. Αιιά θαη ζην ρώξν ηεο ΝΔ, πεξίζζεςε ν θαηξνζθνπηζκόο. Αθνύ ζηε Δ.Ε. πξσηνζηάηεζαλ ζηε ιήςε 
απόθαζεο, νη ηεο ΔΚΜ εκθαλίζηεθαλ «πξνβιεκαηηζκέλνη» ζηελ Αληηπξνζσπεία θαη ηάρζεθαλ ππέξ ηεο αλαβνιήο. Είλαη θαλεξό 
όηη θνηλό κέιεκα όισλ ησλ ηάζεσλ ηεο εγεζίαο ηνπ ΣΕΕ είλαη ν θαηάιιεινο «ρεηξηζκόο» ηνπ ζέκαηνο, ν απνπξνζαλαηνιηζκόο 
ησλ ζπλαδέιθσλ, πξνο απνθπγή ηνπ ηεξάζηηνπ πνιηηηθνύ θόζηνπο. 

4. Σν ίδην, αλ όρη θαη πεξηζζόηεξν, απνθαιππηηθή είλαη θαη ε ζηάζε ηνπ άιινπ «εηαίξνπ» ζηελ εγεζία ηνπ ΣΕΕ, ηεο παξάηαμεο ηνπ 
ΤΝ/ΤΡΘΖΑ («πλεξγαζία Αξηζηεξώλ Μεραληθώλ»). Οη θξαζηηθνί θαη εθ ησλ πζηέξσλ αθξνβαηηζκνί ηεο, δε κπνξνύλ λα 
θξύςνπλ ηελ αιήζεηα. Οη εθπξόζσπνί ηεο ζην ΕΣΑΑ θαη ζηελ Σξάπεδα Αηηηθήο ζπκθώλεζαλ ζηε ζπκκεηνρή ζην θπβεξλεηηθό 
«παθέην» ησλ 28 δηο. € θαη ζηε λέα αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ. Δελ έβγαιαλ ηζηκνπδηά όιν απηό ην δηάζηεκα, αλ θαη 
γλώξηδαλ ηα πάληα, όηαλ εθαηνκκύξηα από ηα απνζεκαηηθά, άιιαδαλ θαζεκεξηλά ρέξηα ζην ρξεκαηηζηήξην. Καί έξρνληαη, 
θπξηνιεθηηθά ζην «θαη 5’», λα ςειιίζνπλ όηη έγηλαλ «ιάζνο ρεηξηζκνί». Οη εσζύλες ηοσς είλαη ηεράζηηες, εηδηθά ιόγω ηοσ 
ποιηηηθού βάροσς ηες ζέζες ηοσ προέδροσ ηοσ ΣΕΕ ηελ οποία θαηέτοσλ θαη πρέπεη λα αλαιεθζούλ ζηο αθέραηο. 

Είλαη θαλεξό όηη ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαδόκελσλ κεραληθώλ ππεξεηνύληαη κόλν αλ θηλεζνύκε ζηνλ αληίπνδα ηεο πνιηηηθήο πνπ 
αθνινπζήζεθε κέρξη ζήκεξα. Η άκεζε δροκοιόγεζε ηες δηαδηθαζίας αποδέζκεσζες ηοσ ηακείοσ από θάζε κορθής 
τρεκαηηζηερηαθό ηδόγο (θαη, ασηολόεηα θαη από ηελ Σράπεδα Αηηηθής) είλαη κολόδροκος προς ασηή ηελ θαηεύζσλζε. Σν ίδην 
αλαγθαία είλαη θαη ε άκεζε αλάθιεζε ηωλ «εθπροζώπωλ» ηοσ ΣΕΕ από ηα όργαλα ηοσ ΕΣΑΑ, ζήκεξα πνπ ν αιεζηλόο 
ραξαθηήξαο απηήο ηεο «εθπξνζώπεζεο» θάλεθε νινθάζαξα. Οη απνθάζεηο απηέο είλαη ε ιπδία ιίζνο επί ηεο νπνίαο ζα δνθηκαζηεί ε 
εηιηθξίλεηα ηεο θάζε πνιηηηθνζπλδηθαιηζηηθήο δύλακεο. Καηξόο, λα αλαιάβνπλ όινη ηηο επζύλεο ηνπο... 


