
 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 

SOS: Νζα «επενδυτική επιτυχία» του ΤΣΜΕΔΕ ενόψει! 
 

Ζνα χρόνο περίπου πριν, από τθ ςελίδα αυτι ρωτοφςαμε ειρωνικά τθν θγεςία του ΣΕΕ και του «Ομίλου» 
ΕΣΑΑ/ΣΜΕΔΕ/Attica Bank ποια πρόκειται να είναι θ «επόμενθ επιχειρθματικι επιτυχία» που ςχεδιάηουν. Σότε, 
βζβαια, θ θγεςία του ΣΕΕ και του ΕΣΑΑ είχε ςπεφςει να διαψεφςει …τον εαυτό τθσ, ςχετικά με τθν πρόκεςθ εξαγοράσ 
τθσ (καταρρζουςασ) ASPIS Bank. Ο καιρόσ πζραςε, αλλά φαίνεται ότι τα ςχζδια δεν ξεχάςτθκαν και ζτςι, πρόςφατα, ο 
γνωςτόσ και μθ εξαιρετζοσ πρόεδροσ τθσ Attica Bank, αντιπρόεδροσ του ΕΣΑΑ/ΣΜΕΔΕ και παςίγνωςτο ςτζλεχοσ τθσ 
ΠΑΚ Μθχανικϊν κ. Γαμβρίλθσ, επανιλκε με ζνα μπαράη δθμοςίων τοποκετιςεων, ςτισ οποίεσ χωρίσ περιςτροφζσ 
πρότεινε τθν εξαγορά από το ΕΣΑΑ του υπόλοιπου τθσ ςυμμετοχισ των ΝΠΔΔ ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ Attica Bank 
(δθλ. Σου Σαχυδρομικοφ Σαμιευτθρίου και του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων ςε ποςοςτό, ακροιςτικά, πάνω 
από 40%), ϊςτε να γίνει ο αποκλειςτικόσ ιδιοκτιτθσ τθσ και να τθ μετατρζψει ςε «εξειδικευμζνθ τράπεηα με ςτόχο τθν 
ανάπτυξθ» κλπ. 
 
Θ άποψθ πωσ θ ςυμμετοχι του ΣΜΕΔΕ ςτθν Attica Bank «μόνο» κατά 42% από το 1997 μζχρι ςιμερα βοικθςε τουσ 
εργαηόμενουσ μθχανικοφσ είναι ζνα κακισ ποιότθτασ ανζκδοτο και αυτό το ξζρουν όλοι. Ακόμα και εκείνοι – όπωσ θ 
ΤΝ-παράταξθ – που για να δικαιολογιςει τθ ςτιριξι τθσ ςτθ νζα «επζνδυςθ» 150 εκ. του Σαμείου ςτθν Σράπεηα, 
πζρυςι το καλοκαίρι, ζκανε λόγο για «αναγκαία λφςθ προκειμζνου να μείνει ανοιχτόσ ο δρόμοσ τθσ απεμπλοκισ χωρίσ 
να ηθμιωκεί το ΣΜΕΔΕ». Βζβαια, πίςω από τισ υποκριςίεσ και τα λογφδρια, χζρι-χζρι τα «ςυνεταιράκια» ΠΑΚ-ΤΝ 
ςτιριξαν απροκάλυπτα και ζβαλαν πλάτθ ςτθν προϊκθςθ όλων των αντιδραςτικϊν κατευκφνςεων και επιλογϊν, 
ακόμα και τθσ κυβζρνθςθσ τθσ «επαράτου» ΝΔ, από τουσ νόμουσ 3518 και 3655, μζχρι τθ ςυμμετοχι ςτο «πακζτο» των 
28 δισ. ςτισ αρχζσ του 2009. Οι πρϊθν και νυν πρόεδροι του ΣΕΕ, κ.κ. Αλαβάνοσ και πίρτηθσ, από κοινοφ διλωναν τθν 
πίςτθ τουσ ςτον περίφθμο «κρατικό πυλϊνα του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ», τον οποίο άλλωςτε τουσ «ςυμβοφλευςε» να 
υποςτθρίξουν και θ καλοπλθρωμζνθ Ομάδα Οικονομικϊν υμβοφλων με προεξάρχοντα το αξιότιμο ςτζλεχοσ του 
ΤΝ/ΤΡΙΗΑ κ. Δραγαςάκθ. Φαίνεται πωσ ιρκε θ ϊρα να κάνουν τα ςχζδια τουσ πραγματικότθτα, ςυμμετζχοντασ ςτο 
παιχνίδι των εξαγορϊν και των ςυγχωνεφςεων ςτον τραπεηικό χϊρο, που άνοιξε το τελευταίο διάςτθμα με τισ γνωςτζσ 
προτάςεισ του άλλα και του Πανταλάκθ, για εξαγορά τθσ Αγροτικισ και του Σ.Σ. από τθν Πειραιϊσ και τθ δθμιουργία 
κρατικοφ τραπεηικοφ ομίλου, αντίςτοιχα. 
 
Δε κα επαναλάβουμε τθ γνωςτι και χιλιοειπωμζνθ αλικεια ότι θ ςυμμετοχι ενόσ ταμείου ςτο χρθματιςτθριακό τηόγο 
και δθ από τθ κζςθ του «τραπεηίτθ», είναι άλλθ μια βόμβα ςτα κεμζλια του κοινωνικο-αςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ (ι 
μάλλον ςε ό,τι ζχει απομείνει από αυτό πλζον). Δε κα αναλφςουμε ξανά και ξανά το πϊσ το μοντζλο «ταμείο-τράπεηα» 
κάνει το πρϊτο να λειτουργεί με όρουσ τθσ δεφτερθσ, ςτθ ςχζςθ ειςφορϊν-ςυντάξεων, ςτισ παροχζσ υγείασ και 
πρόνοιασ που αντιμετωπίηονται με όρουσ κερδοφορίασ κλπ. Μιπωσ, άραγε, μπορεί να γίνει το αντίςτροφο; Μιπωσ, 
τάχα, θ φπαρξθ ενόσ κρατικοφ (απευκείασ ι μζςω ΝΠΔΔ όπωσ το ΕΣΑΑ) τραπεηικοφ τομζα μπορεί να οδθγιςει ςε μια 
«τράπεηα-ταμείο», που αντί να επενδφει για το μζγιςτο κζρδοσ κα λειτουργεί ωσ ζνασ «φιλανκρωπικόσ οργανιςμόσ» 
παροχισ φτθνοφ χριματοσ ςτουσ μικρομεςαίουσ; Ασ μασ πουν που το είδαν αυτό να ςυμβαίνει, εκτόσ ίςωσ από τθ 
φανταςία όςων ονειρεφονται ζναν «ανκρϊπινο καπιταλιςμό» (και λζμε «ίςωσ» γιατί οφτε κι αυτοί το πιςτεφουν, απλά 
κοροϊδεφουν ςυνειδθτά τουσ εργαηόμενουσ); Και, τελικά, τι ςόι λογικι είναι αυτι, που χρθςιμοποιεί ωσ δρόμο, τάχα, 
«εξόδου» από τθν κρίςθ και μάλιςτα «εναλλακτικό» ωσ προσ το μονεταριςμό, τθ λιτότθτα και τθν αφξθςθ τθσ 
φορολογίασ, τον …υπερδανειςμό; Μιπωσ, άραγε, δε φτάςαμε ςτθν κρίςθ ακολουκϊντασ ςυγχρόνωσ ΚΑΙ ΣΙ ΔΤΟ αυτζσ 
«ςυνταγζσ»; Γιατί, τελικά, πίςω από κάκε μορφι εναλλακτικισ διαχείριςθσ του ςυςτιματοσ, βρίςκεται πάντα θ ίδια 
ουςία: θ λογικι τθσ καπιταλιςτικισ ανάπτυξθσ, τθσ κωράκιςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ κερδοφορίασ, θ οποία 
ςυντρίβει το μιςκωτό εργάτθ και τον αυταπαςχολοφμενο και «γεννά» αντικειμενικά τθ ςφμφυςθ των βιομθχάνων με 
τουσ τραπεηίτεσ, τουσ μονοπωλιακοφσ ομίλουσ. 
 
Μόνο ο δρόμοσ του αγϊνα, όχι μόνο για τθν απόκρουςθ τθσ αντιλαϊκισ πολιτικισ, αλλά με ορίηοντα και προοπτικι τθ 
διεκδίκθςθ ενόσ άλλου δρόμου ανάπτυξθσ, ζξω από τα δεςμά τθσ ΕΕ-ΔΝΣ-ΝΑΣΟ, με κοινωνικοποίθςθ των μονοπωλίων, 
κεντρικό ςχεδιαςμό τθσ οικονομίασ βαςιςμζνο ςτισ ανάγκεσ των εργαηομζνων, εργατικό ζλεγχο ςτθν παραγωγι, ο 
δρόμοσ τθσ πάλθσ για τθ Λαϊκι Εξουςία μπορεί να δϊςει μόνιμθ και ςτακερι απάντθςθ ςτθν κρίςθ, από τθ ςκοπιά των 



ςυμφερόντων των εργαηομζνων – και των εργαηόμενων μθχανικϊν. Όςο για τισ προκζςεισ του κ. Γαμβρίλθ και τθσ 
θγεςίασ του ΣΕΕ, του ΕΣΑΑ και των κυβερνθτικϊν τουσ προϊςταμζνων, ςφντομα κα διαπιςτϊςουν ότι λογαριάηουν 
«χωρίσ τον ξενοδόχο», τουσ εργαηόμενουσ μθχανικοφσ και το ταξικό τουσ κίνθμα… 


