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Ο ξένος:  Όταν το «μας» φεύ-
γει… από το «μας» και πάει στο 
«τους».
1/Το Ευρωπαϊκό  Kοινοβούλιο 
με πρωτοβουλία της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής, ανακήρυξε το 
2018 ως  Ευρωπαϊκό Έτος Πο-
λιτιστικής Κληρονομιάς (βλ. & 
άρθρο σελ. 16).  Όπως δήλωσε 
ο  Επίτροπος εκπαίδευσης, πο-
λιτισμού, νεολαίας και αθλη-
τισμού Τίμπορ Νάβρατσιτς, «Η 
πολιτιστική κληρονομιά απο-
τελεί ουσιαστικό στοιχείο της 
ευρωπαϊκής μας ταυτότητας 
και βρίσκεται στην καρδιά του 
Ευρωπαϊκού εγχειρήματος». 
2/Ο ΟΗΕ (United Nations 
Educational and cultural 
Organization-UNESCO) ανακή-
ρυξε την Αθήνα μας ως Παγκό-
σμια Πρωτεύουσα Βιβλίου, για 
το  2018.
3/Η σημερινή Διοίκηση της 
Εθνικής Τράπεζας για πρώτη 
φορά από της ιδρύσεώς της, 
το 1841, ανακήρυξε το 2018 
ως έτος  επαναφοράς των σκε-
λετών του παρωχημένου, από 
δεκάδων ετών, αυταρχικού 
management, σε βάρος των 
εργαζομένων και των συντα-
ξιούχων. Όλοι αυτοί συνετέ-
λεσαν με τη δουλειά τους, με 

την αφοσίωσή τους που όλες 
οι προηγούμενες Διοικήσεις 
έχουν επαινέσει και με το ζήλο 
που ζηλεύουν όλα τα πιστωτι-
κά ιδρύματα και θα τους ήθε-
λαν στις  τάξεις τους,  στην ανά-
δειξη  της  Εθνικής Τράπεζας 
(National Bank) σε Διεθνή Τρά-
πεζα (International Bank). Ήδη, 
με τα σπασμωδικά μέτρα που 
εφαρμόζονται, θίγονται:
///Η φήμη της Τράπεζάς μας/// 
Οι εργαζόμενοι μας/// Οι… ερ-
γασθέντες μας /// Οι μέτοχοί 
μας /// Οι πελάτες μας
4/ Οι μονομερείς αποφάσεις της 
σημερινής Διοίκησης («απο-
φασίζομεν και διατάσσομεν») 
για την πτώση του βιοτικού 
επιπέδου μας, τη στέρηση της 
επικουρικής σύνταξης που 
ισοδυναμεί με κλοπή δικών 
μας χρημάτων, τη μη ανάδειξη 
στελεχών από την ιεραρχία της 
Τράπεζας, αλλά και από όπου 
φανταστεί ο νους τού κάθε συ-
γκροτημένου ατόμου, καταδει-
κνύουν έμπρακτα ότι οι Διοι-
κούντες ευρίσκονται σε αμηχα-
νία, διότι έχουν πλήρη άγνοια 
στην αντιμετώπιση της κρίσης 
που μαστίζει τη χώρα μας. Όλα 
αυτά και άλλα πολλά θα δια-
βάσετε στις σελίδες του περιο-

δικού ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ που:
>Για μια ακόμα φορά καταγρά-
φει ως έχει την κατάσταση στην 
Εθνική Τράπεζα
>Πληροφορεί όλους τους συ-
ναδέλφους με άρθρα υψηλού 
επιπέδου και ποικιλία θεμάτων, 
από τα οποία δεν λείπει ο πο-
λιτισμός αλλά και το δηκτικό 
-ίσως και πικρό- χιούμορ
>Καλεί  όλους  τους υπαλλή-
λους σε πλήρη συμμετοχή και 
γενική σύμπραξη, συνεννόηση, 
σύμπνοια, συναίνεση και συ-
νεργασία, με βάση έναν υγιή 
συνδικαλισμό, χωρίς ακραίες 
θέσεις, με θεμιτά μέσα, με αξιο-
πρέπεια και επιχειρηματολογία, 
με σεβασμό στους πραγματι-
κούς θεσμούς και με δράση 
συνεχή και αμείωτη
Διαβάστε –ακόμα δε και μελε-
τήστε– τα άρθρα του περιοδι-
κού μας και βέβαια σχολιάστε 
τα. Το περιοδικό κυκλοφορεί 
σε έντυπη και ηλεκτρονική 
μορφή (www.sepete.gr). Το 
υψηλό επίπεδο παρουσίασης 
αρμόζει και ταιριάζει απόλυτα  
με το υψηλό επίπεδο των εργα-
ζομένων της Τράπεζάς μας και 
την ποιότητα της δουλειάς μας.

Ευάγγελος Δρόλιας, Γιώργος Περέντης, Άρις Αντάνης, Κώστας 
Αντωνίου, Γιώργος Πολίτης. 

Η επιτροπή επί το έργον

Το νέο συλλεκτικό ημερολόγιο του Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε. με θέμα την ανακή-
ρυξη της Αθήνας ως Παγκόσμιας Πρωτεύουσας Βιβλίου για το 2018.
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Οι παραλήπτες του περιοδικού μας μπορούν - και πρέπει- να επισκέπτονται συχνά την ιστοσελίδα του ΣΕΠΕΤΕ, 
www.sepete.gr,  και να θίγουν θέματα που τους αφορούν και τους ενδιαφέρουν, να σχολιάζουν και να στέλνουν 
τα κείμενά τους  στο  e-mail: sepete@windowslive.com



Γράφει ο

Ευάγγελος Δρόλιας
Πρόεδρος Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΤΥΠΑ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Ζάπλουτοι
πένητες...

Ζάπλουτοι πένητες...

«Ερέτην χρήναι πρώτα γενέσθαι, 
πριν πηδαλίοις επιχειρείν». Πηγή 
σκίτσου: «Αριστοφάνης», από την ομό-
τιτλη θεατρική διασκευή για νηπιαγω-
γεία, του συναδέλφου μας Άρι Αντάνη.

όπως η ΕΤΕ, να θεσπίζει κανόνες 
και πολιτικές που η Διοίκησή 
της όχι μόνο δεν τις εφαρμόζει, 
αλλά και κυνικά παραδέχεται ότι 
τους παραβιάζει. Έρχεται δε στο 
νου ο εν ισχύι Κώδικας Ηθικής 
Συμπεριφοράς και Δεοντολογί-
ας, όπου αναφέρεται ότι: «Για τη 
φιλοσοφία μας, η τήρηση του 
παρόντος Κώδικα δεν είναι πο-
λυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα, 
προκειμένου να διατηρηθεί η 
φήμη, το κύρος και η αξιοπιστία 
του ονόματός μας σε παγκόσμια 
κλίμακα, και να αποτραπεί τυχόν 
έκθεση της Τράπεζάς μας και του 
Ομίλου της σε συναφείς κινδύ-
νους. Αναμορφώσαμε τον Κώδι-
κα Αρχών και Δεοντολογίας μας, 
ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως 
στις νέες απαιτήσεις της εποχής 
και να καταστήσει σαφές ότι ο 
Όμιλος διαχειρίζεται τις υποθέ-
σεις του με τρόπο που ικανοποιεί 
τις βασικές αρχές της διαφάνειας, 
της συνέπειας και της υπευθυ-
νότητας (λογοδοσίας).» Τώρα, 
πώς συμβαδίζουν τα ανωτέρω 
με την παραβίαση του Κανονι-
σμού Λειτουργίας και την αθέ-
τηση υποχρεώσεων σε έντοκο 
λογαριασμό, ένας Θεός γνωρίζει. 
Αντί η Διοίκηση να σεβαστεί την 
ιστορική διαδρομή της Εθνικής 
Τράπεζας και να αποτελεί τον θε-
ματοφύλακα της νομιμότητας και 
των θεσμών που έχουν θεσπιστεί 
για τη λειτουργία της, αλλά και 
για την ανάπτυξη του προσωπι-
κού της, παραβιάζει συνεχώς τον 
Κανονισμό Εργασίας σε βάρος 
των συναδέλφων της ιεραρχίας, 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την 
εξέλιξή τους και την πορεία της 
Τράπεζας, ενώ αρνείται κατηγο-
ρηματικά να αναλάβει και τις θε-
σμοθετημένες υποχρεώσεις της 
απέναντι στο Λογαριασμό Επι-
κούρησης Προσωπικού Εθνικής 
Τράπεζας Ελλάδας (Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.), 
θέτοντας εν αμφιβόλω τη διαβί-
ωση των σημερινών αλλά και 
των μελλοντικών συνταξιούχων. 
Αν ήταν ηθικά σωστή η σημερινή 
Διοίκηση και μόνο με τη σημασία 
που αντιπροσωπεύουν τα αρχικά 
του «Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.» θα ήταν αρκε-
τό για να αντιληφθεί:
1/ Το μέγεθος της καταστροφικής 
αυτής μονόπλευρης και αυταρ-
χικής επιμονής σε 100% λάθος 
κατεύθυνση
2/ Τις αιτίες που καμία άλλη Διοί-
κηση στο παρελθόν δεν προέβη, 
ούτε κατά διάνοια, σε παρόμοια 
ανήκουστη και ακατανόητη πρά-

ξη σε βάρος του προσωπικού του 
μεγάλου ιδρύματος της Εθνικής 
Τράπεζας. Διότι δεν έχει σκεφτεί 
να προφέρει τις λέξεις μία-μία:
Λογαριασμός Επικούρησης 
Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας 
της Ελλάδας   

Πέραν αυτού όμως, η μη εκπλή-
ρωση υποχρεώσεων σύμβασης 
της Τράπεζας ενέχει τον κίνδυνο 
να θεωρηθεί η ΕΤΕ ως αναξιόπι-
στη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για 
την ίδια και τα προϊόντα της. Γι 
αυτό θα περιμέναμε από τον Δι-
ευθύνοντα Σύμβουλο περισσό-
τερη προσοχή στο χειρισμό των 
λέξεων που χρησιμοποιεί είτε 
προφορικώς είτε γραπτώς, που 
ακόμα περισσότερο επιτείνουν 
μια ανεξήγητη σκληράδα, που 
αγγίζει τα όρια του μίσους.  
Τρία πράγματα θα επισημάνουμε 
για τους εκάστοτε διοικούντες:
1/ Για να είναι επιτυχημένοι θα 
πρέπει να ηγούνται με το παρά-
δειγμα τους (Leading by example)

2/ Το γνωμικό του τραγικού ποι-
ητή Αγάθωνος «Τον άρχοντα τρι-
ών δει μέμνησθαι: Πρώτον ότι αν-
θρώπων άρχει. Δεύτερον ότι κατά 
νόμους άρχει. Τρίτον ότι ουκ αεί 
άρχει.» (Η λέξη «τραγικού», δεν 
είναι διόλου τυχαία επιλογή, εν 
προκειμένω.)

3/ Ο Αριστοφάνης έλεγε: «Ερέ-
την χρήναι πρώτα γενέσθαι, πριν 
πηδαλίοις επιχειρείν.» (Ούτε η 
επιλογή του κλασικού κωμωδιο-
γράφου είναι τυχαία, αφού όπως 
τα λέει κι ο λαός: «Πρέπει πρώτα 
να γίνεις κωπηλάτης, πριν πάρεις 
στα χέρια σου το τιμόνι.»)
Τα κωμικοτραγικά φαινόμενα 
δεν ταιριάζουν ούτε με το  ισχύον 
σήμερα πνεύμα και βέβαια παρα-
σάγγας απέχουν από το παγκο-
σμίως και παλαιόθεν εφαρμοζό-
μενον διεθνές management.
(Management=Διοίκηση, 
για όσους δεν γνωρίζουν τον 
όρο).

«Τον άρχοντα τριών δει μέμνησθαι: 
Πρώτον ότι ανθρώπων άρχει. Δεύ-
τερον ότι κατά νόμους άρχει. Τρίτον 
ότι ουκ αεί άρχει.» (Αγάθων, τραγικός  
ποιητής 448-400 π.Χ.)

Αισίως κλείνουμε τον 8ο χρόνο 
με λιτότητα και φως στο τού-
νελ δεν φαίνεται. Οι μνημονι-
ακές πολιτικές συνεχίζονται και 
θα συνεχίζονται τουλάχιστον 
για τα επόμενα 4 χρόνια, η 
δε επιτροπεία μέχρι το 2060. 
Να φανταστεί κανείς ότι αυτή 
η παράδοση της εθνικής κυ-
ριαρχίας έγινε χωρίς πόλεμο 
και χωρίς ήττα, όπως έγινε το 
1897. Αλλά τότε, παρά την 
επιβολή του διεθνούς ελέγ-
χου, αναδείχθηκαν πολιτικοί 
άνδρες που ενδιαφέρονταν για 
την πατρίδα, την ανόρθωσαν 
οικονομικά και την προετοίμα-
σαν κοινωνικά και στρατιωτικά 
για να ανταπεξέλθει σε δύο 
πολέμους, Βαλκανικό και Α΄ 
Παγκόσμιο, με αποτέλεσμα να 
αυξήσει την επικράτειά της.

Σήμερα όμως τι βλέπουμε; 
// Πολιτικούς να τρέχουν να εξυ-
πηρετήσουν τα συμφέροντα των 
δανειστών με τον καλύτερο τρόπο, 
παρά τις κορώνες εναντίον αυτών. 
// Πολιτικές και νόμους που απο-
σκοπούν στην φτωχοποίηση της 
μεσαίας τάξης, κατά τα λεγόμενά 
τους, ενάντια στα συμφέροντα αυ-
τών που τους ψήφισαν για να τους 
εκπροσωπούν. 
Δυστυχώς όμως,  αντί να φροντί-
σουν να τελειώνουν οι πολιτικές 
του περιορισμού του εθνικού προ-
ϊόντος, αυτοί συνεχίζουν να μην 
προγραμματίζουν την αξιοποίηση 
του εθνικού πλούτου, αδιαφορώ-
ντας για τη μεγέθυνσή του. 
Ακόμα θυμόμαστε πώς λοιδορή-
θηκαν άξιοι καθηγητές πανεπιστη-

μίων την δεκαετία1995-2005, οι 
οποίοι μιλούσαν για τεράστια κοι-
τάσματα πετρελαίου στην Ελλάδα, 
ενώ οι πολιτικοί, συνεπικουρού-
μενοι από δημοσιογράφους, τους 
αποκαλούσαν γραφικούς και ψε-
κασμένους. Και, ώ του θαύματος! 
Το 2012 η Ελλάδα προκήρυξε δι-
αγωνισμούς παραχώρησης εκμε-
τάλλευσης οικοπέδων για πετρέ-
λαιο. Οι διαγωνισμοί όμως έχουν 
«παγώσει», αντί  να επιταχυνθούν 
και να αναπτυχθούν πολιτικές εκ-
μετάλλευσης και άλλων σπάνιων 
ακριβών πλουτοπαραγωγικών πό-
ρων της χώρας. Ο ορυκτός πλού-
τος της Ελλάδας εκτιμάται σε αξία 
€2,4 τρισεκατομμύρια χωρίς τους 
υδρογονάθρακες και το φυσικό 
αέριο.
Εντύπωση προκαλεί το ότι στην 
Ελληνική Βουλή δεν έχουν όλα 
αυτά τα χρόνια αποφασίσει να σχε-
διάσουν, με τη βοήθεια επιστημό-
νων, την έξοδο της Ελλάδας από 
τη λιτότητα και την κρίση μέσω 
ενός προγράμματος ανάπτυξης της 
οικονομίας της χώρας,  βασισμέ-
νης στους πλουτοπαραγωγικούς 
πόρους της,  όπως: 

1/ Πρωτογενής τομέας (αγρο-
τικός, κτηνοτροφικός, ορυκτός 
κ.λπ.),
2/ Τουρισμός,
3/ Ναυτιλία,
4/ Τεχνολογία και καινοτομία 
κ.ο.κ.

Η Ελλάδα στα ανωτέρω παρου-
σιάζει συγκριτικά ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα τα οποία μπορούν 
να την απογειώσουν και να την 
ισχυροποιήσουν οικονομικά, κοι-
νωνικά και εθνικά. Αλλά για να 
γίνει αυτό απαιτούνται ηγέτες–πο-
λιτικοί που να ενδιαφέρονται για 
το καλό του ελληνικού λαού και 
όχι για το πώς θα διατηρήσουν τα 
οφίτσιά τους και τις καρέκλες τους. 
Χρειάζονται ηγέτες που θα κυ-
βερνούν με το παράδειγμά τους, 
δηλαδή όχι άλλα να λέμε για να 
παραπλανήσουμε τους ψηφοφό-
ρους και άλλα τελικά να κάνουμε. 
Χρειάζονται ηγέτες που θα τηρούν 
τους νόμους, θα περιορίσουν την 
πολυνομία και θα ακολουθούν τις 
πολιτικές που ψηφίζουν.
Όταν θα γίνει αυτό, τότε θα δού-
με  να εφαρμόζεται και σε οργα-
νισμούς και επιχειρήσεις. Δεν θα 
έχουμε το φαινόμενο επιχείρησης, 
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Η απάντηση είναι όχι, αλλά αποτελεί την 
γενεσιουργό αιτία. Αποτελεί αναμφίβολα 
κρίση των ισοζυγίων τρεχουσών συναλλα-
γών, αφού μέχρι τη στιγμή της εξάπλωσης 
της αμερικανικής κρίσης στην Ευρώπη, τα 
κεφάλαια και η ρευστότητα κατευθύνονταν 
από τις ισχυρές χώρες στην περιφέρεια για 
επενδύσεις σε τομείς της οικονομίας, των 
υπηρεσιών και των μη εμπορεύσιμων αγα-
θών. Χρηματοδοτούνταν έτσι ο δημόσιος 
τομέας, τα ελλείμματα και οι επενδύσεις σε 
οικιστικά ακίνητα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
την αύξηση της κατανάλωσης, την αύξηση 
των μισθών εις βάρος της ανταγωνιστικό-
τητας και των εξαγωγών. Το μοντέλο αυτό 
ανάπτυξης επηρέαζε το ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών, δημιουργώντας ανισορροπί-
ες. Όσο η χρηματοδότηση του ιδιωτικού και 
δημόσιου χρέους στηριζόταν σε δανειακά 
κεφάλαια χωρίς εξωτερικούς τριγμούς, όλα 
έβαιναν καλώς. 

Ελληνική Κρίση Χρέους
Η αρχή και… το τέλος 
«Τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα δεν επη-
ρεάστηκαν παρά μόνον έμμεσα από αυτήν» 
(Καθηγητής Χρ. Γκόρτσος, 12/2008).
Οι ελληνικές τράπεζες δεν εμφάνιζαν υπε-
ρέκθεση σε επενδυτικά προϊόντα αμερικα-
νικών στεγαστικών δανείων χαμηλής φε-
ρεγγυότητας, γι αυτό δεν ενεργοποιήθηκαν 
μηχανισμοί διάσωσης. Η ίδια άποψη αναφέ-
ρεται και στην Έκθεση Διοικητή της ΤτΕ το 
2014, όπου, αφού περιγράφει εκτενώς την 
πορεία των αμερικανικών τιτλοποιημένων 
στεγαστικών δανείων, καταλήγει λέγοντας 
ότι σταμάτησε άμεσα η «εμπιστοσύνη μετα-
ξύ των μελών  της διατραπεζικής αγοράς». 
Το υπερβολικό δημόσιο έλλειμμα έπληξε 
την ευρωστία των τραπεζών, καθιστώντας 
πιο ευάλωτο τον χρηματοπιστωτικό τομέα 
και οδηγώντας σε τραπεζική κρίση, στην 
αποκοπή των ελληνικών τραπεζών και στην 
εκροή του 1/3 περίπου των καταθέσεων. Οι 
τράπεζες προσέφυγαν στους ευρωπαϊκούς 
μηχανισμούς ρευστότητας, αντλώντας μόνο 
βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση, η οποία 
δεν μπορούσε να διοχετευτεί στην πραγμα-
τική οικονομία. 

Η ιστορία της
οικονομικής κρίσης

Γράφει ο

Κωνσταντίνος Ι. Μήτσιος
Μέλος του Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.

Οίκοι αξιολόγησης και Ελλάδα 
Αναλύουν και καλύπτουν την πιστοληπτική 
ικανότητα και τις προοπτικές κρατών, χρη-
ματοπιστωτικών οργανισμών και εταιρειών, 
καθώς και των χρεογράφων που εκδίδουν. 
Οι Οίκοι Moody’s, Standard and Poor’s και 
Fitch Ratings θεωρούνται οι Big Three και 
ελέγχουν πάνω από το 90%
 των παγκόσμιων εκθέσεων. 
Ευρωζώνη και Τραπεζική Ένωση
Μηχανισμοί Στήριξης και Εποπτείας 
 Προτεραιότητα έγινε η τραπεζική ένωση 
και η εποπτεία από την Ευρωπαϊκή Κεντρι-
κή Τράπεζα. Ενεργοποιήθηκαν εποπτικές 
αρχές και πάρθηκαν σημαντικές αποφάσεις 
αναφορικά με την εποπτεία του θεσμικού 
πλαισίου, της δημοσιονομικής συνοχής και 
της στήριξης του χρηματοπιστωτικού τομέα, 

Η αναπτυξιακή πολιτική του εκ-
συγχρονιστή Χαριλάου Τρικού-
πη είχε ως μείγμα τη φορολο-
γία, τα έργα υποδομών και την 
ανασυγκρότηση του Κράτους. 
Συνήψε δάνεια για την κατασκευή 
έργων υποδομής και επέβαλε φόρους. 
Στην αρχή φαινόταν να τα καταφέρνει 
και είχε μεγάλη λαϊκή απήχηση. Η χώρα 
όμως δεν μπόρεσε τελικά να ανταπο-
κριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις. 
Η υπερπαραγωγή και η στήριξη της 
οικονομίας στην εξαγωγή σταφίδας 
και η μετέπειτα πτώση της ζήτησής της 
«τσάκισε» τον παραγωγικό ιστό της. Σε 
ομιλία του στη Βουλή τον Δεκέμβριο 
του 1893 λέγεται ότι είπε: «Δυστυχώς, 
επτωχεύσαμεν». Ο Τρικούπης εντέλει 
από εκσυγχρονιστής,χαρακτηρίστηκε
φορομπήχτης. 

Παγκόσμια Χρηματοπιστωτική
Κρίση του 2007 
Ορόσημο αποτελεί η αμερικανική 
χρηματοπιστωτική κρίση του 2007 και 
η εξάπλωσή της στην Μ. Βρετανία στα 
τέλη του 2008, όπου είχε ως αποτέ-
λεσμα την πιστωτική συστολή προς 
τον ιδιωτικό τομέα στην Ευρωζώνη. Η 
αμερικανική κυβέρνηση, πιθανότατα 
με ιδεολογικά κριτήρια, θεώρησε τον 
Σεπτέμβριο του 2008 ότι δεν θα ήταν 
πρόβλημα να αφήσουν την Lehman, 
4η μεγαλύτερη Τράπεζα των Η.Π.Α., 
να καταρρεύσει για παραδειγματισμό 
πειθαρχίας, ευθύνης των μετόχων και 
πιστωτών, παρά το γεγονός ότι στο 
παρελθόν είχαν διασωθεί αρκετές 
μικρότερες Τράπεζες. Η κατάρρευσή της 
μετέφερε με ταχύτητα φωτός την κρίση 
στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές λόγω 
του ότι διατηρούσαν στα χαρτοφυλάκιά 
τους προϊόντα μειωμένης εξασφάλισης.
Όμως, ήταν μόνο αυτοί οι λόγοι εξά-
πλωσης της κρίσης της Ευρωζώνης; 

ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα της ζώνης του ευρώ. 
Σταθμό για την Ευρωζώνη αποτελούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας, (EFSF) ο Ευρωπαικός
Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM)
Η EKT πρέπει να αποτελεί τη Νομισματική και Εποπτική Αρχή 
της Ευρώπης. Σε εφαρμογή της Ευρωπαικής Oδηγίας 2014/59 
η Ευρωπαική Τραπεζική αρχή να προχωρήσει στην ανάπτυξη 
προτύπων για την Ανάκαμψη και Εξυγίανση των Τραπεζών. 

Ερωτήματα και συμπεράσματα 
Οι ελληνικές τράπεζες εισέρχονται στην κρίση από τον δυτικό 
«ιό» της Lehman, όπως αναφέρουν οι εκθέσεις των Οίκων 
Αξιολόγησης με ικανοποιητικούς δείκτες κεφαλαιακής επάρ-
κειας. Είναι τραπεζική κρίση η ελληνική ή ξεκίνησε από την 
ύπαρξη στην ουσία ελλειμματικών προϋπολογισμών που 
αύξησαν το Country Risk και στην συνέχεια το αξιόχρεο του 
δανεισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας; Εξωγενείς οικονομικοί 
παράγοντες επηρέασαν αρνητικά και είναι η γενεσιουργός 
αιτία. Η μεγαλύτερη διόρθωση πραγματοποιήθηκε από τις 
χώρες που εμφάνιζαν υψηλά ελλείμματα τρεχουσών συναλ-
λαγών. Η Ε.Ε. επίσης δεν ήταν έτοιμη να επέμβει άμεσα και 
πιθανόν να ήθελε να επιβάλει και δημοσιονομική πειθαρχία. 
Αντιθέτως, στην Ιρλανδία και, σε μικρότερο βαθμό, στην Ισπα-
νία, η τραπεζική κρίση εξασθένισε το Δημόσιο. Στην Ελλάδα 
ο τραπεζικός τομέας έχει κληθεί τώρα να αντιμετωπίσει τους 
πιστούχους μέσω αναδιαρθρώσεων δανείων και να δημιουρ-
γήσει δευτερογενή αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ// Ο Κωνσταντίνος Μήτσιος εργά-
ζεται στην ΔΙΣΣΣΑΛΤ και είναι μέλος του ΣΕΠΕΤΕ. Έχει εργαστεί 
στο παρελθόν σε ανώτατες θέσεις ευθύνης, όπως Επικεφαλής 
Wholesale Banking, Μέλος ALCO και ExCo, Διευθυντής Επιχειρη-
ματικού Κέντρου και Καταστημάτων. Είναι κάτοχος ΜΒΑ, BAecon 
και διαθέτει Πιστοποιήσεις από την ΤτΕ και άλλους Οίκους. 
Συνιστούμε να μη παραλείψετε να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική 
έκδοση του περιοδικού του ΣΕΠΕΤΕ «ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ» όπου 
έχει αναρτηθεί ολόκληρο το άρθρο και όχι μόνο να αναγνώσετε, 
αλλά και να μελετήσετε το εξαιρετικό 
δοκίμιο του συναδέλφου μας. []

Ελληνική Κρίση Χρέους

Η αρχή και… το τέλος 

(ποιο τέλος!)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ -ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ\ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ

Γράφει ο

Γεώργιος Περέντης
Επίτιμος Πρόεδρος Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ

«BAIL-IN»
στην ETE;

Ο

Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΕΠΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Όλες οι Διοικήσεις της Εθνικής 
Τράπεζας μετά το 1996, τα μέλη 
της εκάστοτε Διαχειριστικής Επι-
τροπής και φυσικά το  κομματικό 
συνδικαλιστικό κίνημα του χώρου 
μας, φέρουν ακέραια την ευθύνη 
για τη χρεοκοπία του Λογαρια-
σμού Επικούρησης.  Τα πρώτα 
προβλήματα φάνηκαν το 2002,  
όταν ο ΛΕΠΕΤΕ παρουσίασε αδι-
καιολόγητα ελλείμματα, παρά το 
γεγονός ότι η Διοίκηση Γεωργίου 
Μίρκου άφησε το 1996 πλεονά-
σματα. Το 1995 με τροποποίηση 
του Καταστατικού του ΛΕΠΕΤΕ εί-
χαν επανακαθοριστεί οι εισφορές 
εργοδότη (9%) και εργαζομένων 
(3,5%) και η Τράπεζα ανέλαβε 
την εγγυητική ευθύνη των παρο-
χών, την οποία τήρησε μέχρι το 
Νοέμβριο του 2017.
Tο 2008 υποβλήθηκε αίτηση 
από την Τράπεζα για την ένταξη 
του ΛΕΠΕΤΕ στο ΕΤΑΤ, η οποία 
δεν ευοδώθηκε διότι ο ΛΕΠΕ-
ΤΕ δεν είναι ούτε Ταμείο, ούτε 
Οργανισμός, όπως ισχυρίζεται ο 
νυν Διευθύνων Σύμβουλος της 
Εθνικής Τράπεζας. Είναι ένα πρω-
τοποριακό, για την εποχή ίδρυσής 
του(1949), συνταξιοδοτικό πρό-
γραμμα διμερούς συμφωνίας, 
παρόμοιο με τα σύγχρονα τρα-
πεζοασφαλιστικά προϊόντα, δηλ. 
ένας επενδυτικός λογαριασμός 
συσσώρευσης περιουσίας,  ο 
οποίος τροφοδοτείται με εισφορές 
12,5% επί των μικτών αποδοχών 
των εργαζομένων στην ΕΤΕ, με 
σκοπό την καταβολή μηνιαίας 
παροχής στους αποχωρούντες. 
Την  εγγυητική ευθύνη διαχείρι-
σης και λειτουργίας του ΛΕΠΕΤΕ, 
έχει μέχρι σήμερα η Εθνική Τρά-
πεζα. Αυτή την εγγυητική ευθύνη 
της Τράπεζας δεν αναγνωρίζει  ο 
κ. Φραγκιαδάκης και σταμάτησε 
την καταβολή της παροχής. Και 
βέβαια, βιάζεται εξαιρετικά να 
απαλλάξει την Τράπεζα από τις 
υποχρεώσεις της στο ΛΕΠΕΤΕ  και 
να τον εντάξει στο ΕΤΕΑΕΠ, επι-
καλούμενος αδυναμία πληρωμής 

και κίνδυνο χρεοκοπίας 
της Τράπεζας. Οι τράπε-
ζες βέβαια δεν χρεοκο-
πούν αναλαμβάνοντας  
τις υποχρεώσεις τους, 
αλλά όταν λαμβάνουν 
λανθασμένες επιχειρηματικές 
αποφάσεις σε θέματα θαλασ-
σοδανείων, μη αποδοτικών 
επενδύσεων και φυσικά όταν δι-
ογκώνουν το λειτουργικό κόστος 
με προσλήψεις υψηλόβαθμων 
συμβούλων αμφιβόλου ποιότη-
τας και αποτελεσματικότητας, και 
όταν προβαίνουν σε αλόγιστες 
σπατάλες. Οι συνταξιούχοι και οι 
εργαζόμενοι στην ΕΤΕ απαιτούν 
την παροχή της επικούρησης 
γιατί πλήρωσαν και πληρώνουν 
αυξημένες εισφορές και θα τη 
διεκδικήσουν με κάθε μέσον, διό-
τι μειώνεται δραματικά το επίπεδο 
διαβίωσής τους και η δυνατότητα 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεών 
τους.
Και τα ερωτήματα που προκύ-
πτουν είναι:

/// Πώς ένας λογαριασμός 
που το 1996 είχε πλεόνα-
σμα, κατέληξε σε μόλις έξι 
χρόνια, το 2002, να γίνει 
ελλειμματικός;
/// Πού πήγαν τόσα χρήμα-
τα; Πού πήγαν οι εισφορές 
των εργαζομένων;
/// Ποιοι και με ποιες απο-
φάσεις διαχειρίστηκαν τα 
αποθεματικά του λογαρια-
σμού; (Προφανώς τοποθε-
τήθηκαν στο χρηματιστήριο 
για την… «τόνωση» της 
οικονομίας της εποχής εκεί-
νης!)

/// Πού εξαφανίστηκαν οι 
αποδόσεις τόσων ετών και 
μάλιστα με τα τόσο υψηλά 
επιτόκια της τάξεως του 
22%, 20%, 18%, 16%;

/// Ποιοί αποφάσισαν τη 
λήψη δανείων για τη συμ-
μετοχή του ΛΕΠΕΤΕ στις αυ-
ξήσεις μετοχικού κεφαλαίου  
της ΕΤΕ;
/// Πώς οι Τράπεζες δάνει-
σαν ένα λογαριασμό που 
δεν είναι ούτε φυσικό, ούτε 
νομικό πρόσωπο;

Εδώ πρόκειται για σοβαρά δι-
αχειριστικά λάθη, πρόκειται για 
«εξαφάνιση» περιουσιακών στοι-
χείων από το ΛΕΠΕΤΕ και η δια-
χειρίστρια και εγγυήτρια ΕΤΕ έχει 
σοβαρές ευθύνες και πρέπει να 
αποδώσει λογαριασμό εντόκως 
από το 1949 μέχρι σήμερα, ώστε 
να δούμε ποιά θα ήταν η πραγ-
ματική περιουσία του ΛΕΠΕΤΕ και 
αν θα μιλούσαμε για ελλείμματα.
Μήπως τα διαθέσιμα του ΛΕΠΕΤΕ 
κάλυπταν και ανάγκες της Τράπε-
ζας σε κάποιες περιόδους;
Δε σκέφτηκε η Διοίκηση ότι μη 
καλύπτοντας τις υποχρεώσεις 
της στον ΛΕΠΕΤΕ, δυσφημίζει τα 
αντίστοιχα τραπεζοασφαλιστικά 
προϊόντα της (ΠΡΟΣΘΕΤΩ, ΦΡΟ-
ΝΤΙΖΩ)και καταρρακώνει το κύ-
ρος και την αξιοπιστία της;

Δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι 
και οι συνταξιούχοι για τη διαχεί-
ριση, διαχρονικά, των αποθεμα-
τικών του ΛΕΠΕΤΕ, ούτε για την 
υπαγωγή των προσληφθέντων 
μετά την 01.01.2005 στο ΕΤΕΑΕΠ 

που αποδυνάμωσε οικονο-
μικά το λογαριασμό. Σε κάθε 

περίπτωση την εγγυητική και 
διαχειριστική ευθύνη του ΛΕΠΕΤΕ 

φέρει αυτούσια η Διοίκηση της 
Εθνικής Τράπεζας, η οποία υποχρε-
ούται να καταβάλλει την παροχή 
και στον τελευταίο δικαιοδόχο που 
προσλήφθηκε στην Τράπεζα μέχρι 
31.12.2004. 
Η υπό σύσταση επιτροπή που πρό-
τεινε ο Διευθύνων Σύμβουλος για 
το ΛΕΠΕΤΕ, πρέπει να ασχοληθεί 
αποκλειστικά και μόνο με την εξεύ-
ρεση λύσης για την οριστική παρα-
μονή του ΛΕΠΕΤΕ στην Τράπεζα. 
Η αιτίαση ότι, αν παραμείνει ο ΛΕ-
ΠΕΤΕ στην Τράπεζα, θα χρειαστεί 
νέα ανακεφαλαιοποίηση λόγω 
σχηματισμού προβλέψεων ύψους 
2,5 - 3 δις ευρώ,  (ΔΛΠ 19), ποσό 
που επικαλείται ο Διευθύνων Σύμ-
βουλος στηριζόμενος σε άγνωστη 
σε εμάς μελέτη, είναι υποβολιμαία, 
διότι το ως άνω ποσό θα κατα-
βληθεί σε βάθος 30 χρόνων και 
θα είναι πολύ μικρότερο  από το 
1/3, καθόσον στις προβλέψεις θα 
πρέπει να απεικονιστεί η παρούσα 
αξία, η οποία είναι μέσα στις οικο-
νομικές δυνατότητες της Τράπεζας. 
Εκτός και αν υπάρχουν άλλες... 
σκοπιμότητες. 
Σημειωτέον ότι η Τράπεζα της Ελ-
λάδος και οι Δημοσιογράφοι κρά-
τησαν τα Επικουρικά τους Ταμεία. 
Εάν η τωρινή Διοίκηση της Εθνικής 
δεν αναλάβει την υποχρέωσή της 
απέναντι στο ΛΕΠΕΤΕ και στους 
συναδέλφους για την εύρεση μιας 
βιώσιμης λύσης, τότε θα ζητηθούν 
ευθύνες από όλους εκείνους που 
συμμετείχαν στον τρόπο διαχείρι-
σής του και συνέβαλαν στη χρεο-
κοπία του. []
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ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Ακολουθώντας πιστά και κατά 
γράμμα το γενικό κλίμα που επι-
κρατεί  στη Δημόσια Διοίκηση στη 
λατρεμένη  και δύσμοιρη πατρί-
δα μας την Ελλάδα,  η ζηλευτή  
στη χώρα μας αλλά και διεθνώς 
πασίγνωστη Εθνική Τράπεζα (βλ. 
και το λογότυπο National Bank, 
the international bank) κατάντησε 
να αποτελεί  case study, ως κακό 
παράδειγμα παρακμής και οικονο-
μικού μαρασμού. 

Τέτοια η κατάντια της που 
αναγκάζεται, για να μειώσει 
τα έξοδα, αφού δεν έχει τρό-
πους να αυξήσει τα έσοδα, 
να τα βάλει με το προσωπικό 
της, και να βάλλει εναντίον  
των συνταξιούχων της, που 
έχουν δώσει την ψυχή τους 
και την υγεία τους για την 
Εθνική Τράπεζα, αλλά φυσι-
κά και πρακτικά,  τις επί σειρά 
όλων των ετών της περήφα-
νης  θητείας τους τις εισφορές 
τους, και τους φόρους τους. 
Σε προηγούμενα άρθρα μας και 
ανακοινώσεις μας είχαμε αναφερ-
θεί στην πορεία των 177 χρόνων, 
κατά τους οποίους η Εθνική Τρά-
πεζα στηρίχτηκε στο ανθρώπινο 
δυναμικό της, δηλαδή τα ανώτερα 
στελέχη και  τους υπαλλήλους της, 
μέχρι του σημείου μάλιστα που 
απέβη αναγκαίο να ορθώσουν το 
ανάστημά τους,  ενάντια σε αποφά-
σεις των Διοικήσεων που ήγειραν 
ερωτηματικά ως προς τις προθέσεις 
τους. 
Δεν ήταν λίγες οι φορές που καλο-
προαίρετες Διοικήσεις καταλάβαι-
ναν τα λάθη τους και αναιρούσαν. 
Και συνεργάζονταν, εκφράζοντας 
την ευαρέσκειά τους στο προσωπι-
κό «τους».
Ήδη η Εθνική συνεχίζει την πτω-
τική πορεία της, και πάλι γεννιού-

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ\ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ
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δυνατόν να συντελούνται 
παραδοξότητες που η μία 
διαδέχεται την άλλη, ώστε 
σήμερα να ζούμε με την 
αμφιβολία αν πρόκειται για 
σκοπιμότητα ή άγνοια των 
διοικούντων. Πώς εξηγείται  
το γεγονός ότι όλα γίνονται 
στο πόδι, τίποτα δεν φαί-
νεται να είναι μελετημένο, 
σαν να μη νοιάζεται κανείς 
παρά πώς να σκοτώσει την 
ώρα του σκοτώνοντας ό,τι,  
με τόσο κόπο και ιδρώτα 
και αισιοδοξία και καμάρι, 
χτίστηκε επί τόσα ατέλειωτα 
χρόνια, από όλους τους 
απασχολούμενους στο με-
γάλο αυτό Εθνικό Ίδρυμα, 
από την κορφή μέχρι τα νύ-
χια,  από τον Διοικητή μέχρι 
τον τελευταίο ανειδίκευτο  
εργάτη. Σήμερα αναρωτιού-
νται όλοι και στα εκπαι-
δευτικά οικονομικά κέντρα  
αδυνατούν να κατανοή-
σουν, την προέλευση και 
την κατεύθυνση   αυτής της 
καταστροφικής πορείας της 
Εθνικής Τράπεζας. Πολλοί 
το αποδίδουν στο ότι έχει 
χάσει πλέον τον εθνικό της 
χαρακτήρα, κι έχει κρατήσει 
μόνο κατ’ ευφημισμόν το 
όνομα Εθνική Τράπεζα. 

Η Διοίκηση φαίνεται να 
επιρρίπτει τις ευθύνες 
ακριβώς στο γεγονός 
ότι πιέζεται από τις 
οδηγίες των ξένων για 
την εφαρμογή συγκε-
κριμένης πολιτικής  και 
στρατηγικής. Αυτό ως 
επιστήμονες και γνώστες 
και μελετητές των διεθνών 
δεδομένων, το αποκλείου-
με 100%. Δεν είναι δυνατόν 
να δεχτούμε ότι η στρατηγι-
κή των ξένων συμβούλων 
είναι η μη ύπαρξη στρατη-
γικής. 

Είναι γνωστό ότι υπάρχει 
και η μέθοδος του “wait 
and see”,  αλλά εδώ 
επικρατεί το… “close your 
eyes and sleep”,  ή και το  
“close your ears, collect 
your salary and let the  
sleeping dogs lie”. 
Όχι κύριοι! Αυτό δεν είναι 
management. Αποτελεί 
όμως χρησιμότατο case 
study για  τα οικτρά απο-
τελέσματα της μη ύπαρξης 
management  εν έτει 2017, 
που οδηγεί με ιλιγγιώδη τα-
χύτητα στην συνεχή μείωση 
της αξιοπιστίας, του κύρους 
και της φήμης της Εθνικής 
Τράπεζας. Θα περιμέναμε 
λοιπόν  η Διοίκηση της 
Τράπεζας να σεβαστεί άμε-
σα,  ως όφειλε,  μεταξύ άλ-
λων,  κατεξοχήν την ιστορία 
της και να στραφεί και πάλι 
προς τους υπαλλήλους και 
τα ανώτερα στελέχη της, 
όπως παλιά, όταν, όποιες 
δράσεις αναλαμβάνονταν, 
ήταν προϊόν διεξοδικής 
μελέτης, δεν στηρίζονταν 
σε στελέχη αλεξιπτωτιστές, 
που ενδιαφέρονται μόνο 
για το βιογραφικό τους 
και αφήνουν πίσω τους 
κατεστραμμένη γη (βλ. 
παλαιότερα  σκάνδαλα ΠΑ-
ΕΓΑΕ και ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ και 
σημερινά ΠΑΝΓΑΙΑ). 
Εδώ όμως ο κόσμος χά-
νεται, η χώρα καταρρέει, 
ο κομματισμός συνεχίζει 
ακάθεκτος το έργο του, και 
η Διοίκηση της Τράπεζας, 
σαν να μη συμβαίνει τίποτα, 
συνεχίζει απροκάλυπτα και  
σε μόνιμο πλέον  ρυθμό 
την αχαρακτήριστη  τακτική 
της. Χαρακτηριστικό και 
θεμελιώδες παράδειγμα το 
πρόσφατα θεσπισθέν οργα-
νόγραμμα, που, άγνωστο 
για ποιους παράξενους λό-
γους, δεν ολοκληρώνεται, 
αλλά σταματάει π.χ.  στους 
αριθμητικά πολλαπλάσιους 

των αναγκαίων  Διευ-
θυντές. Αυτό προκαλεί 
αναπόφευκτες -για να 
μη γράψουμε «επιδι-
ωκόμενες», με σκοπό 
τον μη καταλογισμό 
ευθυνών- επικαλύψεις.  
Αυτοί  λοιπόν οι Διευ-
θυντές σε συνεννόηση 
με τους Γενικούς τους, 
καλούνται να συνεχί-
σουν κατά βούληση την 
περαιτέρω συμπλήρωση 
τού ισχύοντος σήμερα  
οργανογράμματος, που 
αυτόματα και τελικά ανά-
γεται σε οργανόγραμμα 
δύο ή  και τριών ταχυ-
τήτων ή -μάλλον-  ιλιγ-
γιωδών…  βραδυτήτων.  

Αυτό είναι μόνο ένα 
παράδειγμα, που 
οδηγεί κατ’ ευθείαν 
σε περαιτέρω αύξη-
ση της αναξιοκρατίας   
και της αδιαφάνειας. 
Η Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδος οδηγεί τους 
καλούς και τίμιους 
εργαζόμενους σε νέες 
περιπέτειες. Τι κρίμα! Και 
τι απερισκεψία! Με όλη 
μας την καλή πρόθεση, 
ειλικρινά συνιστούμε 
στα μέλη της Διοίκησης 
αλλά και τους μετόχους 
να συνέλθουν, αύριο 
κιόλας, να φρενάρουν 
την κατρακύλα του 
ιδρύματος και να εξαλεί-
ψουν την ανασφάλεια 
από το προσωπικό της. 
Θα μας ευλογάτε, κάποια 
στιγμή, κύριοι της Διοί-
κησης, γιατί ως σωστοί 
συνδικαλιστές και ως 
επιστήμονες,  πάνω από 
όλα νοιαζόμαστε για το 
προσωπικό, φυσικά, και 
για το «well being» της 
δουλειά μας, αλλά  εκ 
δευτέρου και -εμμέσως 
πλην  σαφώς- νοιαζό-
μαστε τόσο για τους με-
τόχους όσο και για  σας, 
τα μέλη της Διοίκησης, 
σεβόμενοι τους πραγ-
ματικούς -και όχι τους 
γιαλαντζί- θεσμούς.

Τα μέχρι τώρα λάθη 
της Διοίκησης είναι 
πολλά και ίσως είναι 
η πρώτη φορά σε 
ολόκληρη την μα-
κραίωνα ιστορία της. 
Πρώτη φορά! Ποιος 
το περίμενε; []

Γράφει ο

Γιώργος Παναγιωτόπουλος
Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.
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Γράφει ο

Νικόλαος Λαβίδας
Γενικός Γραμματέας του Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.

Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.
Τι σημαίνει ΣΕΠΕΤΕ; Μάλλον 
το έχουμε ξεχάσει και νομί-
ζουμε ότι είναι μια απλή λέξη, 
που έχουμε εφεύρει. Κάτι σαν 
νεολογισμός, που τον προφέ-
ρουμε με τις συντμήσεις, αλλά 
χωρίς να συνειδητοποιούμε 
τι σημαίνουν αυτά τα αρχικά. 
Μάλλον πρέπει να το ξαναθυ-
μηθούμε. 
Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε. λοιπόν, σημαί-
νει: Σύλλογος Επιστημονι-
κού Προσωπικού Εθνικής 
Τράπεζας της Ελλάδος. 
Αυτός είναι ο τίτλος του Συλ-
λόγου μας. Αλλά κάθε τίτλος 
αντιπροσωπεύει ένα περιεχό-
μενο, ένα σκοπό, μια δραστη-
ριότητα, κάποια ιδανικά.
Έτσι και ο ΣΕΠΕΤΕ επί τόσα 
χρόνια συνεχίζει τις προσπά-
θειές του, σε μια σταθερή 
και ανοδική συνδικαλιστική 
πορεία, για την ανάδειξη των 
δικαιωμάτων των εργαζομέ-
νων στην Εθνική Τράπεζα που 
διαθέτουν πτυχίο επιστημονι-
κών σπουδών και όχι μόνο. 
Δραστηριοποιείται δηλαδή 
τόσα χρόνια όχι μόνο για να 
προβάλει τους πτυχιούχους-
μέλη του, αλλά πιο πολύ για 
να καταδείξει ότι πρέπει κάθε 
εργαζόμενος στην Εθνική Τρά-
πεζα είτε να διαθέτει είτε να 
αποκτήσει τα εφόδια που του 
παρέχει η γνώση. Και αυτά τα 
εφόδια είναι αδιαμφισβήτητα. 
Βρείτε έναν άνθρωπο που 
να μη συμφωνεί με αυτή την 
πραγματικότητα. 
Δείξτε μας ένα γονέα που δεν 
θέλει να μορφωθεί το παιδί 
του.
Φέρτε έναν επιχειρηματία που 
προτιμάει να έχει στις τάξεις 
του υπαλλήλους ασπούδα-
χτους.
Συζητήστε με έναν υπάλληλο, 

χωρίς γνώσεις ανωτάτων 
σπουδών, που δεν θα σας 
πει, με καημό τη φράση 
«στερνή μου γνώση να σε 
είχα πρώτα». Με αυτά τα 
κριτήρια  ξεκίνησε ο ΣΕΠΕ-
ΤΕ τη δράση του πριν από 
πολλά χρόνια, και όχι για 
να καταδείξει κάποια ανωτε-
ρότητα στη δουλειά,  που κι 
αυτή ήταν εκ των πραγμάτων 
αναμφίβολη. Αυτά, τότε που 
ιδρύθηκε (1975).
Σήμερα ο ΣΕΠΕΤΕ δικαιώνεται 
100%. Σήμερα στην Εθνική Τρά-
πεζα οι περισσότεροι υπάλληλοι 
είναι πτυχιούχοι, πολλοί μάλιστα 
διαθέτουν και τίτλους μεταπτυχια-
κών σπουδών.
Σήμερα ο ΣΕΠΕΤΕ, μετά από εμπό-
δια πανταχόθεν, από τους άλλους 
συλλόγους, από άλλους συνδικαλι-
στικούς  φορείς, από επαγγελματίες 
συνδικαλιστές, μετά από κρίσεις, 
αντιξοότητες  και εχθρικές συμπερι-
φορές, μετά από απειλές στα μέλη 
του, με το σοβαρό, ευέλικτο, συνε-
πές, αξιοπρεπές και συνεχώς βελ-
τιούμενο έργο του, που δεν συνέ-
πλεε με κομματικές παρατάξεις και 
δεν είχε υπογράψει δηλώσεις υπο-
ταγής, που δεν νοιαζόταν για  κα-
ρέκλες,  βουλευτιλίκια και υπουρ-
γιλίκια, που δεν πρόδωσε ποτέ 
τις αρχές του και το ρόλο του, και 
φυσικά ήταν πάντα αφοσιωμένος 
στους εργαζόμενους που εκπρο-
σωπούσε, αλλά και σε όλους τους 
πτυχιούχους και μη πτυχιούχους, 
δηλαδή σε όλους τους συναδέλ-
φους της Εθνικής Τράπεζας, έρχεται 
να δικαιωθεί και χωρίς κομπασμό, 
αλλά πιο πολύ με πίκρα, να θυμίσει 
ότι αν εισακούονταν οι θέσεις του 
από όλους, οι Εθνικάριοι θα ήταν 
όλοι σε καλύτερη μοίρα. Γιατί στις 
συναλλαγές και τις διαπραγματεύ-
σεις σημασία δεν έχει μόνο τι θα 
πεις, αλλά πώς θα το πεις και πότε. 
Αυτό που γίνεται τώρα θα είχε 
προληφθεί,  γιατί είχε προβλεφθεί 
εδώ και χρόνια από τον ΣΕΠΕΤΕ, 
και όσοι έχουν τις ανακοινώσεις 
μας ας ανατρέξουν σε αυτές για να 
βεβαιωθούν, και όσοι θυμούνται 
τις ομιλίες των εκάστοτε Προέδρων 
στις Τακτικές και Έκτακτες Συνελεύ-
σεις των μετόχων, αλλά και σε κάθε 
εργασιακή εκδήλωση, θα έπρεπε να 
μη κλείνουν τα αυτιά τους, αλλά να 
κρατάνε σημειώσεις, που θα τους 
ήταν χρήσιμες πάντοτε και σήμερα 
πιο πολύ παρά ποτέ.
Γιατί τα λέμε αυτά σήμερα; Διότι 

είχαμε 
προειδοποιήσει 

όλους για τους κινδύνους που 
ελλόχευε  η  έλλειψη ενότητας, η 
έλλειψη συναίνεσης, η  απουσία 
σύμπνοιας, ομόνοιας  και  συνερ-
γασίας. Και είχαμε προειδοποιή-
σει και τις εκάστοτε Διοικήσεις της 
Εθνικής Τράπεζας για ένα σωστό 
μάνατζμεντ, ένα μελετημένο ορ-
γανόγραμμα και τη μεγίστη σημα-
σία του παράγοντα «αξιοκρατία», 
ως του πιο  καίριου και βασικού 
μέτρου για τη μη απώλεια του 
τότε μεγάλου μεριδίου της αγο-
ράς, τη διατήρηση της φήμης της 
Τράπεζας, την καταπολέμηση του 
ανταγωνισμού και την εξασφά-
λιση κερδοφορίας, προς όφελος 
των μετόχων, αλλά -για ακόμα 
μια φορά στην ιστορία της-  τη 
διάσωση της πατρίδας μας που 
στενάζει εδώ και χρόνια από οι-
κονομική κρίση, αλλά και κρίση 
αξιών και αρχών, πολιτισμού και 
αξιοπρέπειας, κύρους και σεβα-
σμού.
Δυστυχώς, κανείς δεν λογα-
ριάζει σήμερα την Εθνική 
Τράπεζα, την Τράπεζα που 
έβγαζε πάντα τη χώρα από 
κάθε κρίση. Παλιά οι βαθ-
μοί είχαν μεγάλη αξία. Η 
ιεραρχία αναδείκνυε μέχρι 
και Διοικητές που είχαν 
μεγάλο κύρος και ο λόγος 
τους μετρούσε και ενέπνεαν 
μεγάλο σεβασμό. Η αυταρ-
χική Διοίκηση που ασκείται 
σήμερα και οι φόβοι που 
επιχειρεί να ενσπείρει σε ερ-
γαζόμενους και συνταξιούχους, 
έχουν σβηστεί πριν δεκαετίες από 
το διεθνές μάνατζμεντ.
Τον ηγέτη δεν πρέπει να τον 
φοβούνται, αλλά να τον σέβο-
νται για τις γνώσεις του, για την 
επιστημονική του κατάρτιση, για 

ΑξΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ 
ΠΤΥΧΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟ-

ΝΙΚΗ ΣΑΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Το νέο λογότυπο του Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε., 
που συμβολίζει τη Γνώση και την 
Έρευνα, μαζί με το ειλικρινές και τί-
μιο νοιάξιμο για όλους τους υπαλ-
λήλους της Εθνικής Τράπεζας.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ\ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ

Ο Σύλλογος Επιστημονικού 
Προσωπικού ξέρει τι κάνει 
και πώς το κάνει και η ανιδι-
οτέλεια είναι το μεγάλο του 
λάβαρο. Κι εσείς πτυχιού-
χοι και μη πτυχιούχοι της 
Εθνικής Τράπεζας ελάτε 
όλοι στον ΣΕΠΕΤΕ, το Σύλ-
λογο που πρωτοπορεί, 
το δικό σας Σύλλογο. Σας 
περιμένουμε με αγάπη, να 
ξαναφέρουμε την Τράπεζα 
εκεί που της αξίζει. Οι γνώ-
σεις σας με την καθοδήγησή 
μας και την εμπειρία μας θα 
κάνουν τη διαφορά. Χρειαζό-
μαστε τις γνώσεις σας, χρειαζό-
μαστε τον αγωνιστικό παλμό 
σας. Το σλόγκαν  «όλοι μαζί 
μπορούμε», ταιριάζει 100%,
εν προκειμένω. 

το νοιάξιμο των υπαλλήλων 
και των συνταξιούχων του. 
Αν στην εκφορά του λόγου 
του δεν χρησιμοποιεί κτητικές 
αντωνυμίες για το προσωπι-
κό και την ιστορία και αν δεν 
αποκαλεί την Εθνική Τράπεζα 
«η δική μας Τράπεζα», δεν 
είναι ηγέτης. 

Αλλά όπως αρχίσαμε αυτό το 
κείμενο,  έτσι θα το τελειώ-
σουμε: 

Ο Σύλλογος Επιστημονικού 
Προσωπικού ξέρει τι κάνει 
και πώς το κάνει και η ανιδι-
οτέλεια είναι το μεγάλο του 
λάβαρο. Κι εσείς πτυχιού-
χοι και μη πτυχιούχοι της 
Εθνικής Τράπεζας ελάτε 
όλοι στον ΣΕΠΕΤΕ, το Σύλ-
λογο που πρωτοπορεί, 
το δικό σας Σύλλογο. Σας 
περιμένουμε με αγάπη, να 
ξαναφέρουμε την Τράπεζα 
εκεί που της αξίζει. Οι γνώ-
σεις σας με την καθοδήγησή 
μας και την εμπειρία μας θα 
κάνουν τη διαφορά. Χρειαζό-
μαστε τις γνώσεις σας, χρειαζό-
μαστε τον αγωνιστικό παλμό 
σας. Το σλόγκαν  «όλοι μαζί 
μπορούμε», ταιριάζει 100%,
εν προκειμένω. []
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ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ
Αν και είναι διαπιστωμένο ότι οι 
περικοπές στις συντάξεις προκά-
λεσαν στην κοινωνία και στην 
οικονομία της χώρας μείζονα 
προβλήματα που είναι γνωστά 
σε όλους, το ζητούμενο είναι 
ότι, παρά τις εξοντωτικές περικο-
πές, και πάλι η βιωσιμότητα του 
Ασφαλιστικού δεν είναι εξασφα-
λισμένη.
Σ’ αυτό συντελεί το γεγονός ότι 
δεν  λαμβάνονται υπόψη οι βασι-
κές παραδοχές, όπως:
1/ Ακολουθείται το περίφημο Γερ-
μανικό αναδιανεμητικό σύστημα 
το οποίο καλύπτει τις  συντάξεις 
από τις εισφορές των εργαζομέ-
νων.
Στη Γερμανία όμως η ανεργία 
είναι σε αμελητέα επίπεδα, η δε 
παραγωγική οικονομία δείχνει να 
έχει τη δυνατότητα να απορροφά 
συνεχώς νέο δυναμικό το οποίο 
προέρχεται εδώ και πολλά χρόνια 
από τις  μεταναστευτικές ροές 
προς τη χώρα.
Έτσι, η σχέση μεταξύ των απα-
σχολούμενων και συνταξιούχων 
μένει σταθερή και ενδεχομένως 
με αυξητικές τάσεις ως προς τους 
εργαζόμενους και κατά συνέπεια 
ουδέν πρόβλημα στο γερμανικό 
ασφαλιστικό σύστημα.
2/Αντίθετα στη χώρα μας ισχύουν 
τα κάτωθι που έχουν αποτέλε-
σμα να προκύπτουν σημαντικά 
ελλείμματα:
>Τα Δημογραφικά στοιχεία 
πιστοποιούν την εδώ και πολλά 
χρόνια μείωση των γεννήσεων 
και  μοιραίως την  αύξηση του 
αριθμού των ατόμων της μέσης 
και μεγάλης ηλικίας.
>Υπάρχει αδυναμία της σημερι-
νής  οικονομίας να απασχολήσει 

ενεργό πληθυσμό, πράγμα που 
επιβεβαιώνεται από το μεγάλο 
ποσοστό της ανεργίας (22,0+ %) 
αλλά  και από το γεγονός της με-
τανάστευσης σημαντικού αριθμού 
(450.000) Ελλήνων νεαρής κατά 
τεκμήριο ηλικίας (ιδιαίτερα των 
επιστημόνων).
>Η ακολουθητέα πολιτική της 
εσωτερικής υποτίμησης συρρί-
κνωσε τις αμοιβές των εργαζο-
μένων με άμεση συνέπεια να 
μειωθεί έτι περαιτέρω η δυνατό-
τητα κάλυψης των αναγκών  του 
Ασφαλιστικού αφού μειώθηκαν 
οι πόροι χρηματοδότησής του.
>Κυριαρχεί η περιστασιακή απα-
σχόληση (part time) και η μεγάλη 
σε έκταση εισφοροδιαφυγή.
>Η ισοπέδωση των συντάξεων 
προς τα κάτω δημιουργεί προ-
βληματισμό σε πολλούς από τους  
σημερινούς εργαζόμενους με 
υψηλές αποδοχές για τη χρησι-
μότητα να χρηματοδοτούν ένα 
ασφαλιστικό σύστημα που  αφ’ 
ενός  τους επιβαρύνει σημαντι-
κά, αφού επιβάλλει ποσοστιαία 
καταβολή εισφορών που σχετίζε-
ται με το  ύψος του εισοδήματός 
τους, αφ’ ετέρου είναι άκρως μη 
ανταποδοτικό.
3/ Το φαινόμενο αυτό ενδεχομέ-
νως να  προκαλέσει την εκδήλω-
ση σοβαρών αντιδράσεων στο 
άμεσο μέλλον.

ΠΡΟΤΑΣΗ
Άρα είναι εμφανές ότι κάτω από 
αυτές τις συνθήκες η πορεία του 
ασφαλιστικού θα είναι αρνητική 
και κατά συνέπεια πέραν της ανά-
γκης για εφαρμογή μιας Πολιτικής 
που θα στοχεύει στην ανάπτυξη 
της πραγματικής  Οικονομίας που 
θα επιφέρει μείωση της ανεργίας, 
αύξηση του παραγόμενου πλού-
του κλπ. Έτσι προκύπτει άμεση 
ανάγκη,  εκτός της πρόβλεψης,  
να καλύπτεται το άνοιγμα από τον 
κρατικό προϋπολογισμό και  να 
θεσπισθούν και πρόσθετοι πόροι 

Γράφει ο 

Δημήτρης Α. Ζακοντίνος
Οικονομολόγος - Mcs
Στρατηγικές & Αμυντικές Σπουδές

για την ενίσχυσή του (π.χ. έσοδα από την εκμετάλ-
λευση αποδοτικής κρατικής περιουσίας -αεροδρό-
μια, λίμνες κλπ- που δεν πρέπει να συνεχίσει να 
εκποιείται). Κάθε άλλη επιλογή  θα «σκοντάφτει» 
συνεχώς  με τελικό αποτέλεσμα να οδηγηθεί το 
κράτος  σε περιθωριοποίηση και σε αδυναμία 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του προς τους 
πολίτες με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ \ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η αντιμετώπιση του ασφαλιστικού  θα πρέπει να 
ειδωθεί και εξεταστεί  κάτω από ένα διαφορετικό 
πρίσμα. 
Οι σημερινοί συνταξιούχοι  κατέβαλλαν διαχρο-
νικά εισφορές προκειμένου να δημιουργήσουν 
αποθεματικό κεφάλαιο που θα επέστρεφε σ’ 
αυτούς δια μέσου των καθορισμένων συντάξεων, 
το οποίο δανειζόταν  και  διαχειριζόταν η ελληνική 
πολιτεία και ως εκ τούτου σε διασταλτική ερμηνεία  
οι δικαιούχοι αυτού του κεφαλαίου είναι «Πιστω-
τές» του Ελληνικού Κράτους. Στη σημερινή  όμως 
πραγματικότητα οι  σημερινοί συνταξιούχοι που 
εμπιστεύτηκαν τις εισφορές τους στην πολιτεία, όχι 
μόνο δεν μπορούν να διατηρήσουν την κοινωνική 
τους θέση αλλά αντιμετωπίζουν και τεράστιες δυ-
σκολίες στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους 
πράγμα που έχει επιπτώσεις και στην οικονομία.
Απέναντι λοιπόν στην ακολουθούμενη μέχρι σή-
μερα πολιτική μείωσης των συντάξεων μπορεί να 
αντιπαρατεθεί:
>Η συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας να 
εγγυάται το εισόδημα των πολιτών. 
>Το δεδομένο ότι η συνταξιοδοτική δαπάνη χρη-
σιμεύει ως υποκατάστατο άλλων μορφών κοινω-
νικών δαπανών και είναι πασιφανές πόσοι νέοι 
χωρίς εργασία στην παρούσα φάση συντηρούνται 
από τις τωρινές συντάξεις.
 >Το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο (ΠΠΠ) της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώ-
που (ΕΣΔΑ) που η  νομολογία του Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  (ΔΑΔ) δημιουργεί τις 
συνθήκες προστασίας του επιπέδου διαβίωσης των 
συνταξιούχων.
>Το δεδομένο ότι για να μην προκύψει πιστωτι-
κό γεγονός, το ελληνικό κράτος αποφάσισε να 
εκπληρώνει  τις υποχρεώσεις του μόνο προς τους 
Διεθνείς πιστωτές.  Η ασυνέπεια, στην μη εκπλή-
ρωση των υποχρεώσεών του προς τους Έλληνες 
«πιστωτές» δημιουργεί μείζον θέμα που δεν είναι 
μόνο ηθικής τάξεως αλλά μπορεί να χαρακτηρι-
σθεί ουσίας. []

OI ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ: ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ;
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Γράφει ο 

Στέφανος Κωστάκης
Επικεφαλής του Συνδυασμού 
«ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΝΟΤΗΤΑ-ΤΥΠΕΤ»

Ο Σύλλογός μας, μετά την 
Γενική Συνέλευσή του τον 
Απρίλιο του 2017 και την 
σχετική έγκριση που πήρε 
από την ολομέλειά της, 
αποφάσισε να συμμετάσχει 
στις εκλογές τού ΤΥΠΕΤ τον 
Μάιο του ιδίου έτους, με 
τον συνδυασμό «ΑΝΑΝΕ-
ΩΣΗ-ΕΝΟΤΗΤΑ-ΤΥΠΕΤ». Ο 
εν λόγω συνδυασμός με τη 
βοήθεια των συναδέλφων, 
εξέλεξε τρεις συμβούλους 
στο Α’ Διαμέρισμα. 

Για τον Σύλλογο Επιστημονικού 
Προσωπικού η βιωσιμότητα 
και η προοπτική τού ΤΥΠΕΤ, για 
την παροχή υψηλού επιπέδου 
υπηρεσιών στους εργαζόμενους 
στην ΕΤΕ, δεν είναι απλώς ένα 
θέμα πρώτης προτεραιότητος, 
αλλά είναι ζήτημα ζωής. Είναι 
αδήριτη ανάγκη το καινούργιο 
Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΥ-
ΠΕΤ που έχει εμπλουτισθεί και 
με νέα πρόσωπα, να εφαρμόσει 
καινοτόμες ιδέες, και να έχει 
όρεξη και διάθεση για δουλειά 
και προσφορά.

Στόχος τού ΣΕΠΕΤΕ είναι, μεταξύ 
άλλων, η αύξηση των εσόδων 
του Ταμείου, ο εξορθολογισμός 
των δαπανών του και η χρηστή 
διοικητική και οικονομική δια-
χείρισή του.  Για να επιτευχθούν 
τα παραπάνω χρειάζεται:  

/// Στον χώρο των υπηρεσιών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας φροντίδας, η ανασυγκρό-
τηση των δομών με επίκεντρο 
την πρόληψη, την μακροχρόνια 
φροντίδα υγείας, την αποκατά-
σταση και την διαρκή εκπαίδευ-
ση τού προσωπικού.

/// Στον χώρο τής Ηλεκτρονικής 
Διακυβερνήσεως, η οργάνωση 
ενός νέου πληροφοριακού συ-
στή-ματος και εφαρμογών. 

/// Στον χώρο τού Ανθρώπινου 
Δυναμικού, η δημιουργία ενός 

ΚΑΙ 
Ο  ΣΕΠΕΤΕ 

ΣΤΟ  ΤΥΠΕΤ
ευχαριστίες
προτάσεις

ευέλικτου οργανογράμματος 
με ακριβείς περιγραφές θέσεων 
και καθορισμό καθηκόντων και 
αρμοδιοτήτων, αλλά και αξιο-
ποίηση και αξιολόγηση όλου 
τού Ανθρώπινου Δυναμικού με 
ετήσια έκθεση επιδόσεων. 

/// Στον χώρο τής Διοικητικής 
Πληροφορήσεως, η δημιουρ-
γία αντίστοιχης Διευθύνσεως, η 
οποία θα υποβάλλει αναφορές 
στην Ανώτατη Διοίκηση.

/// Στον χώρο των οικονομικών, 
η δημιουργία τμήματος για την 
κοστολόγηση και ανάλυση τε-
χνοοικονομικών μελετών αγο-
ράς εξοπλισμού, παρεχομένων 
υπηρεσιών και ανάλυσης επεν-
δυτικού και κατασκευαστικού 
κόστους για κάθε έργο.

/// Στον χώρο των περιφερεια-
κών ιατρείων, η ενίσχυσή τους 
αλλά και των συμβάσεων με δι-
αγνωστικά κέντρα και κλινικές 
ανά την Ελλάδα με στόχο τον 
μηδενισμό τών μετακινήσεων 
και την απώλεια ανθρωποω-
ρών τών μελών τού Ταμείου.

/// Τέλος, η αξιοποίηση τής πε-
ριουσίας και τών παράλληλων 
δράσεων τού Ταμείου με τε-
χνογνωσία και ευέλικτο τρόπο 
διοικήσεως.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε 
όλους μέσα από την καρδιά μας, 
την καθεμιά και τον καθένα ξε-
χωριστά, για τη στήριξή τους, τη 
συμμετοχή τους και τη συμπαρά-
σταση στον αγώνα που όχι μόνο 
δεν τελειώνει αλλά τώρα χρειά-
ζεται γερή άμυνα και πραγματική 
αντίσταση. []

ΕΚΛΟΓΕΣ 
ΤΥΠΕΤ 2017

Ο ΣΕΠΕΤΕ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ
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«Αμελέτητες» συνέπειες 

Ποιος είναι εκείνος ο φωστήρας που 
σκέφτηκε να μη πιστώσει τους λογα-
ριασμούς μας με κατά 100% το δι-
καιούμενο  ποσό της δικής μας επι-
κούρησης; Δεν σκέφτηκε ότι:
>Στερεί Χριστουγεννιάτικα από 
16500 εργασθέντες  με πλήρη αφο-
σίωση και ζήλο στην Εθνική Τράπε-
ζα, ένα ποσό που είναι  100% δικό 
τους.
>Στερεί από το Κράτος -καλά, μιλάμε 
για μεγάλη γκάφα- μία από τις 100% 
σίγουρες πηγές άντλησης φόρου.
>Στερεί από την αγορά την κατανά-
λωση αγαθών και προϊόντων που θα 
δαπανούσαν αυτές τις άγιες ημέρες 
16500 συνταξιούχοι.
>Στερεί από την Εθνική Τράπεζα τη 
φήμη και την ιστορία της. Προφανώς 
αγνοεί ότι σε περιόδους κρίσης, πο-
λέμων, κατοχής, η Εθνική Τράπεζα 
υπήρξε όχι απλά αρωγός του Έθνους, 
αλλά και σωτήρας πραγματικός του 
προσωπικού της.
>Στερεί από τον εαυτό του την τιμή 
να θεωρείται ως ένας από τους άξιους 
συνεχιστές των Διοικητών  της Εθνι-
κής Τράπεζας.
>Στερεί από τον εαυτό του 16500 
άμεσες Χριστουγεννιάτικες ευχές που 
πολλαπλασιάζονται κατά πολύ από 
έμμεσες ευχές των οικογενειών των  
εργασθέντων στην Εθνική Τράπεζα. 
Εμείς πάντως δεν θα θέλαμε να εί-
μαστε ούτε ψύλλος στον κόρφο του! 
Μετά από τόσα χρόνια στην υπηρεσία 

της Εθνικής, γνωρίζουμε όλοι παρα 
πολύ καλά ότι η δουλειά του και το 
μέλημά του έχει δύο άξονες:
1/ Να φέρει  καταθέσεις, πάση 
θυσία, και 
2/ Να δώσει χορηγήσεις.
Τόσο απλά. Αυτή είναι η δουλειά 
του τραπεζίτη. Αυτός όμως βρήκε 
την «εύκολη» λύση: Αντί να αυξήσει 
τα έσοδα του Ιδρύματός μας, σκέ-
φτηκε  να μειώσει τα έξοδα. Και ποιο 
ήταν το πιο «εύκολο» θύμα του; Οι 
συνταξιούχοι. Λοιπόν του γνωστο-
ποιούμε ότι δεν αισθανόμαστε κα-
μία περηφάνια για τον Διοικητή μας. 
Αντίθετα νιώθουμε μια μελαγχολία 
ή μάλλον μία θλίψη γι αυτό τον άν-
θρωπο. Φυσικά δεν θα περιμένει να 
του στήσουμε και προτομή στο Κε-
ντρικό Κατάστημα.
Οι παλιοί υπάλληλοι, όταν στέλναμε 
στη Διοίκηση υπηρεσιακά έγγραφα, 
πριν βάλουμε την υπογραφή μας 
γράφαμε: «Μετά σεβασμού». Αυτό 
σιγά-σιγά ατόνησε. Εμείς  όμως  θα 
το επαναφέρουμε σήμερα, τώρα 
εδώ, σε αυτό το απλό -έως και 
απλοϊκό- κείμενο: «Μετά σεβασμού 
προς τον θεσμό.»
Αλλά τη στιγμή  που ο εκπρόσω-
πος του θεσμού θα εισπράττει  τον 
παχυλό μισθό του, ας σκέφτεται  ότι 
τουλάχιστον 16500 άνθρωποι που 
υπηρέτησαν αυτό το χώρο,  θα τον 
σκέφτονται, μετά σεβασμού μεν, 
αλλά χωρίς καμία υπόληψη. []

Χ.Κ.Υ.



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΤΥΠΕΤ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ

//ΤΑ ΝΕΑ 
ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ
Από το 1989

μέχρι το 2017//

Από τη Σύνταξη 
στη… σύνταξη
(Αν δεν πάθω, δεν θα μάθω)

Από τη σύνταξη, όπου βρίσκομαι 
εδώ και αρκετά χρονάκια,  παίρνω 
το θάρρος να απευθύνω αυτό το 
γράμμα προς την τωρινή Σύνταξη 
του Περιοδικού ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΤΥ-
ΠΕΤ. Επί σχεδόν τριάντα χρόνια, 
το περιοδικό του ΤΥΠΕΤ «ΤΑ ΝΕΑ 
ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ» εξακολουθεί να κυ-
κλοφορεί, από τότε που είχα κι 
εγώ τη μεγάλη τιμή να είμαι μέλος 
της Σύνταξης -και με μόνιμη στήλη, 
με τίτλο «ΣΤΑ ΤΥ-ΠΕΤΑΧΤΑ»- μέ-
χρι και σήμερα που βρίσκομαι 
σε… σύνταξη, ως πρώην εργαζό-
μενος στην ΕΤΕ. Το  καλαίσθητο 
αυτό περιοδικό  εξακολουθεί να 
συντροφεύει  όλους τους ασφα-
λισμένους στο ΤΥΠΕΤ (και, ολο-
γράφως,  στο Ταμείο Υγείας Προ-
σωπικού Εθνικής Τράπεζας,  για 
να επαναφέρουμε στη μνήμη μας 
ποιες λέξεις αντιπροσωπεύουν  τα 
αρχικά Τ.Υ.Π.Ε.Τ.)
Η ύλη του περιοδικού περιλαμβά-
νει, όπως πάντα,  χρήσιμες πληρο-
φορίες, μηνύματα, επιστημονικά 
κείμενα, ιατρικά άρθρα, αλλά κάθε 
φορά εμπλουτίζεται  και με ποικί-

λα θέματα της επικαιρότητας, 
ακόμα και λογοτεχνικά, και κο-
σμείται από επιμελημένο  ‘δημι-
ουργικό’ και εξαίρετες φωτογρα-
φίες. Μπορεί να πει κανείς ότι με 
την εξέλιξη της Εθνοτραπεζικής 
πραγματικότητας, ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ 
ΤΥΠΕΤ αποτελούν ανέκαθεν μια 
μόνιμη- για κάποιους μάλιστα  
ίσως και τη μοναδική- επαφή 
όλων μας με την Εθνική Τρά-
πεζα, όπου υπηρετήσαμε για 
πολλά χρόνια με αφοσίωση και 
με ζήλο.

///////
Φυσικά το παρόν κείμενό μου 
δεν έχει ως κίνητρο  να εκθει-
άσει μόνο το περιοδικό, αλλά 
ούτε και να αναδείξει  το γνωστό 
«ψώνιο» μου, περί τη συγγραφή 
κειμένων. Όχι βέβαια. Η αιτία 
είναι πολύ πιο σοβαρή και πιο 
σπουδαία. Συγκεκριμένα, την 
Άνοιξη του 1989 ήταν η πρώ-
τη φορά που επισκέφτηκα την 
κλινική ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ, 
όχι ως ασθενής, αλλά ως μέλος 
της  Σύνταξης και της Επιτροπής 
Τύπου του Ταμείου Υγείας. Η 
αποστολή που μου είχε ανατε-
θεί,  αρμοδίως και κυρίως, ήταν 
να μιλήσω με τους ασθενείς, και  
να ακούσω κι εγώ μαζί με άλλα 
μέλη της Σύνταξης και να κατα-
γράψω, υπό μορφή συνέντευ-
ξης,  τα διάφορα προβλήματα 
της υγείας τους, τα σχόλιά τους 
και τυχόν παράπονα. Αν ανατρέ-
ξει κανείς στην πολυσέλιδη συ-
νέντευξη, που δημοσιεύτηκε στο 
τεύχος 54/ 1989 του περιοδικού, 
θα διαπιστώσει μέσα από αυτό 
το πολύ ζωντανό, ελκυστικό και 
αποτελεσματικό είδος γραφής, 
ότι συγκεντρώθηκαν πολύ κα-
λές εντυπώσεις και οι ασθενείς, 
και τότε, ένιωθαν την ευγνωμο-
σύνη να ξεχειλίζει από τα λόγια 
τους και από τα μάτια τους. 
Την Άνοιξη του 2017 ήταν η 
δεύτερη φορά  στη ζωή μου, 
που επισκέφτηκα  την κλινική 
ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ, αλλά αυτή 
τη φορά όχι ως μέλος της Σύντα-
ξης του Ταμείου Υγείας , αλλά  
ως μέλος του Ταμείου Υγείας 
σε… σύνταξη. Όπως τότε έτσι 
και σήμερα πήρα συνέντευξη 
από έναν ασθενή. Αυτή τη φορά 
ο ασθενής ήμουν εγώ ο ίδιος… 
αυτοπροσώπως. Δηλαδή πήρα 
συνέντευξη από τον εαυτό μου. 
«Ποιες είναι οι εντυπώσεις σου, 
εαυτέ μου;» με ρωτάω, και κρα-
τάω σημειώσεις, όχι στο δημο-
σιογραφικό μπλοκάκι μου όπως 
τότε, αλλά στο ψηφιακό δημο-
σιογραφικό μαγνητοφωνάκι 

μου, διότι το ψώνιο μου είναι… 
αέναο και  ανίατο!

///////
Αν θέλεις, λοιπόν,  κράτα κι εσύ 
κάποιες σημειώσεις και δώσε 
λίγη βάση, σε αυτά που απο-
κρυπτογράφησα  από το μαγνη-
τοφωνάκι μου. Σε προειδοποιώ 
ότι αυτά που θα διαβάσεις δεν 
είναι απλές κουβεντούλες. Είναι 
ειλικρινής έκφραση της δικής 
μου ευγνωμοσύνης προς το 
ΤΥΠΕΤ γενικά, και ειδικότερα 
προς το ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ. 
Αλλά βέβαια  η ευγνωμοσύνη 
δεν μπορεί να απευθύνεται 
στους τίτλους,  αλλά στους 
ανθρώπους που τους δίνουν  
υπόσταση και αξία. Γι αυτό η 
ευγνωμοσύνη μου  απευθύνεται 
προς όλους όσοι ασχολούνται 
με το ΤΥΠΕΤ, δηλαδή το Διοικη-
τικό συμβούλιο, το διοικητικό 
προσωπικό, τους γιατρούς και 
το νοσηλευτικό προσωπικό, 
μηδενός εξαιρουμένου. Πιο συ-
γκεκριμένα,  από τη στιγμή που 
υπηρεσιακά δέχτηκαν το πρώτο 
τηλεφώνημά μου, μέχρι την 
άφιξή μου, την υποδοχή, και 
όλη τη διαδικασία και την εξέ-
λιξη του έκτακτου και απρόσμε-
νου περιστατικού μου, ένιωσα 
σαν να βρίσκομαι σε χέρια,  όχι 
μόνο ειδικών αλλά και ιδικών 
μου ανθρώπων, συγγενών 
μου, φίλων μου, αγαπημένων 
προσώπων και πραγματικών 
αδελφών. Θέλω να αποφύγω 
τις λεπτομερείς και τυχόν… 
«μελό» περιγραφές, διότι εκτός 
των άλλων κινδυνεύουν να θε-
ωρηθούν και ως υπερβολές.  Εν 
τούτοις το θεωρώ ως υποχρέω-
ση να εμμείνω σε διαπιστώσεις, 
που δεν ήταν μόνο δικές μου, 
αλλά και όσων ασθενών και 
επισκεπτών γνώρισα κατά τη δι-
άρκεια της παραμονής μου στο 
ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ. Εντελώς 
επιγραμματικά, θα υπογραμμί-
σω την άριστη οργάνωση, την 
τάξη, την εξυπηρέτηση,  την 
περίθαλψη, την καθαριότητα, 
αλλά και την ψυχική καθαρότη-
τα, την προθυμία,  τη φροντίδα,  
το νοιάξιμο, την ευγένεια, την 
καλοσύνη, τα χαμόγελα, την 
ενθάρρυνση, τον αυθορμητισμό 
και τη μετάδοση του συναισθή-
ματος  ασφάλειας και γαλήνης, 
που δεν έπαψαν ούτε στιγμή να 
αποτελούν μιαν επιβεβαίωση ότι 
βρίσκομαι σε καλά χέρια.

///////
Επειδή, ατυχώς,  δεν φημίζο-
μαι για τη λακωνικότητα των 
κειμένων μου, προσπάθησα 

με όσο γίνεται πιο  λίγα λό-
για να εκφράσω την πλήρη 
ικανοποίησή μου προς το Τα-
μείο Υγείας του Προσωπικού 
Εθνικής Τράπεζας, δηλαδή το 
ΤΥΠΕΤ γενικά, και ειδικότερα  
προς όλους όσοι απασχο-
λούνται  καθημερινά  στην 
κλινική ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ, 
και παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους κατά τον καλύτερο τρόπο 
στα μέλη του ΤΥΠΕΤ, που φι-
λοξενούνται εκεί. Προσωπικά 
ευχαριστώ όλους, μηδενός 
εξαιρουμένου,  από βάθους 
καρδιάς. Τέλος, με κίνδυνο να 
θίξω τη μετριοφροσύνη  του 
χειρουργού, αξιότιμου κυρίου 
Ιωάννη Χαλικιά, θα ρισκάρω 
να τον ευχαριστήσω και προ-
σωπικά και να υποβάλλω τα 
εύσημα και την ευαρέσκειά 
μου, τόσο προς τον ίδιο όσο 
και προς την ομάδα των συ-
νεργατών του, και βέβαια όλο 
το  νοσηλευτικό προσωπικό  
του τετάρτου ορόφου. 
Νομίζω θα ήταν παράλειψή 
μου αν δεν εξέφραζα τις ευ-
χαριστίες μου και προς τους 
αξιότιμους ιατρούς και το 
προσωπικό του δευτέρου 
ορόφου, καθώς και τους χει-
ριστές των εργαστηρίων,  από 
όπου ξεκίνησαν οι συναφείς 
εξετάσεις και η διαγνωστική 
έρευνα.

///////
Εύχομαι και προσεύχομαι  να 
έχετε όλοι την υγεία σας  και 
να μη χρειαστεί  σε κανένα να 
χρησιμοποιήσει το «μότο», 
με το οποίο ξεκίνησα αυτό το 
κείμενό μου: 
«Άμα δεν πάθεις, δεν θα μά-
θεις». 
Αντίθετα θα κλείσω αυτές 
τις αράδες με μια προσωπι-
κή απόδοση των αρχικών 
γραμμάτων που συνθέτουν 
το Τ.Υ.Π.Ε.Τ., όπως το ένιω-
σα καθ’ όλη τη διάρκεια της 
παραμονής μου στο ΥΓΕΙΑΣ 
ΜΕΛΑΘΡΟΝ και όπως το αι-
σθάνομαι και τώρα. Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 
πάει να πει:
Τακτικότητα, Υπομονετικότη-
τα, Περιποιητικότητα, Εξυπη-
ρετικότητα, Τρυφερότητα. []

ΑΡΙΣ. ΠΑΝ. ΑΝΤΑΝΗΣ
Υγ.: Το ίδιο σχεδόν κείμενο έχω 
αποστείλει, ως  ένδειξη της ευ-
γνωμοσύνης μου,  για πιθανή 
δημοσίευση και στο περιοδικό 
«ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ», μαζί με 
τις γνήσιες ευχές μου προς  τη 
νέα Πρόεδρο κ. Βογιατζοπού-
λου και στο νέο Διοικητικό Συμ-
βούλιο,  για καλή επιτυχία στο 
υπό διόλου ευμενείς συγκυρίες, 
σπουδαίο και δύσκολο έργο 
τους. [] 
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Το ταξίδι του ανθρώπου στον 
πλανήτη Άρη, σε λίγα χρόνια 
από σήμερα, δεν θα αποτε-
λεί μία απλή υπόθεση, αλλά 
πραγματικότητα. 
Η NASA προετοιμάζει το μεγάλο βήμα 
στην εξερεύνηση του Διαστήματος και 
μάλιστα βρήκε τον τρόπο να μοιραστεί με 
όλον τον κόσμο τα μεγάλα της σχέδια, δη-
μιουργώντας ένα εξαιρετικό πρόγραμμα ει-

κονικής πραγματικότητας, μέσω του 
οποίου ο καθένας από εμάς θα έχει 
τη δυνατότητα να περπατήσει και να 
ζήσει από κοντά τον «κόκκινο πλα-
νήτη». Ένα πρόγραμμα εικονικής 
πραγματικότητας, δημιουργήθηκε 
από τους μηχανικούς της NASA κάτι 
ανάλογο με εκείνο των παιχνιδιών. 
Χρησιμοποίησαν εκατοντάδες χιλιά-
δες φωτογραφίες που συγκεντρώ-

θηκαν από τις μη επανδρωμένες αποστο-
λές στον Άρη και δημιούργησαν το περι-
βάλλον του πιο κοντινού στη γη πλανήτη, 

παρέχοντας τη δυνατότητα 
στον καθένα να «μεταφερ-
θεί» εκεί και να «αναπνεύ-
σει» τη βαριά ατμόσφαιρα 
του «κόκκινου πλανήτη».
Πάνω από 200.000 εικόνες 
από φωτογραφίες του Άρη 
επιστράτευσε η NASA, τις 
οποίες επεξαργάστηκαν 
ειδικοί επιστήμονες και τις 
συνέθεσαν σε διαστάσεις 
3-D. «Με το πρόγραμμα 
Access Mars, ο καθένας 
στον κόσμο μπορεί να τα-
ξιδέψει πολύ μακριά καί οι 
επιστήμονές μας μελετούν 
και μαθαίνουν καθημερινά 
ολοένα και περισσότερο 
τον πλανήτη.», δήλωσε ο 
Βίκτορ Λούο, επικεφαλής 
της όλης επιχείρησης. []

Η βιομηχανία τροφί-
μων πετά εκατομμύρια 
τόνους υπολειμμάτων 
λαχανικών κάθε χρόνο 
στην Ευρώπη. Στην Ιτα-
λία τα χρησιμοποιούν 
για να φτιάξουν βιοπλα-
στικά, ένα οικολογικό 
και καινοτόμο υλικό.
Οι επιστήμονες  στο ερευνητι-
κό κέντρο της Πάρμα, έχουν 
αναπτύξει μια μέθοδο για να 
μετατρέψουν τα υπολείμματα 
σε βιοπλαστικά. Υποπροϊόντα 
λαχανικών, που θεωρούνται 
ακατάλληλα να πουληθούν 
από τους παραγωγούς, όπως 
αρακάς, φασόλια και φακές, 
αλλά παρόλα αυτά διατηρούν 
την πρωτεϊνική αξία και είναι 
πλούσια σε ίνες, μπορούν να 
αποκτήσουν μια δεύτερη ζωή 
με αυτόν τον τρόπο.
Τα υπολείμματα των φυτών 
πλένονται, συνθλίβονται και 
μετά αναμιγνύονται. Η διαδι-

κασία ονομάζεται διαλυτότητα.
«Οι πρωτεΐνες διαλυτοποιού-
νται. Μετά υπάρχει η φάση του 
διαχωρισμού, ανάμεσα στα υγρά 
και τα στερεά, ινώδη τμήματα. 
Το τελικό πρωτεϊνικό απόσταγ-
μα μπορεί να περιέχει ίσως 
υπολειπόμενα άλατα, αλλά η 
αναλογία των πρωτεϊνών είναι 
πολύ υψηλή, φτάνει το 80%», 
όπως μας εξηγεί η χημικός Ελε-
ονόρα Ουμιλτά. Στο πλαίσιο 
του ευρωπαϊκού ερευνητικού 
προγράμματος Leguval, έχει 
αναπτυχθεί αυτή η φάση της 
εξαγωγής. Οι ίνες χρησιμοποι-
ούνται για να γίνουν σύνθετα 
υλικά. Οι πρωτεΐνες είναι το βα-
σικό συστατικό των βιοπλαστι-
κών. «Η καθαρότητα, ειδικά για 
τις πρωτεΐνες είναι σημαντική, 
γιατί βελτιώνει τις επιδόσεις και 
τα χαρακτηριστικά του τελικού 
προϊόντος, του βιοπλαστικού. 
Αυτό είναι ένα από τα πολυμερή 
που χρησιμοποιούμε. Αναμι-
γνύεται με πρωτεΐνες και ίνες 
και μέσα από μια διαδικασία 
θερμής ανάμιξης, παίρνουμε 
αυτούς τους κόκκους», τονίζει 

η Σιμόνα Μπρόνκο, τεχνική 
διευθύντρια του προγράμματος 
Leguval. Σε σχέση με το περι-
βάλλον η ωφέλεια είναι διπλή. 
Από τη μία πλευρά, τα κατά-
λοιπα ανακυκλώνονται και από 
την άλλη χρησιμοποιούνται 
ανακυκλωμένες πρώτες ύλες 
αντί για πετρέλαιο, που είναι 
συνήθως το βασικό υλικό για 
την κατασκευή των πλαστικών.
Αυτοί οι κόκκοι βιοπλαστικού 
παράγονται στην Σλοβενία. 
Είναι μια μικρή οικογενειακή 
επιχείρηση που πειραματίζεται 
με την κατασκευή γλαστρών.
Οι κόκκοι διαλύονται για να 
τοποθετηθούν στο καλούπι. Με 
αυτόν τον τρόπο, οι γλάστρες 
προσφέρουν θρεπτικά συστα-
τικά στα φυτά που περιέχουν. 
Είναι επίσης βιοδιασπώμενες 
και κομποστοποιήσιμες.
«Το υλικό είναι βιοδιασπώμενο 
στην οικιακή κομποστοποίηση. 
Αν δεν το χρειάζεσαι λοιπόν 
άλλο, το πετάς στους σπιτικούς 
κομποστοποιητές. Ή ακόμη 

καλύτερα το βάζεις στο χώμα 
και μετά από 3-4 μήνες έχει 
αποσυντεθεί και αυτό είναι 
όλο. Έχουμε κάνει τα πρώτα 
1.000 κομμάτια, για να βεβαι-
ωθούμε ότι η παραγωγή είναι 
εντάξει. Και τώρα αναζητούμε 
τους σωστούς πελάτες, τους 
αγρότες που επιμένουν οικο-
λογικά, άτομα που δεν θέλουν 
να μολύνουν τον τόπο με 
πλαστικό», επισημαίνει η Έβα 
Στράσερ, συνιδιοκτήτρια της 
εταιρίας Bokri D.O.Ο.

Αυτές οι φιλικές προς το 
περιβάλλον γλάστρες 
δείχνουν το δρόμο. Η 
βιομηχανία τροφίμων 
πρέπει να παραδειγμα-
τιστεί και να υιοθετήσει 
αυτή τη διαδικασία αξι-
οποίησης των φυτικών 
υπολειμμάτων. []

Φανταστική εικαστική απόδοση τμήματος μηχανισμού που λαμβάνει μέρος,
στη διαδικασία μετατροπής των υπολειμμάτων λαχανικών σε βιοπλαστικά υλικά.
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Ο άνθρωπος
ετοιμάζεται

για το ταξίδι του
στον κοντινότερο

πλανήτη

*Ο Νίκος Τσούκας είναι πρώην 
στέλεχος της ΕΤΕ και πρώην μέλος 

του ΣΕΠΕΤΕ.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Γράφει ο 

Νίκος Τσούκας*
Από

υπολείμματα
λαχανικών

βιοπλαστικά
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Βρίσκομαι στο λεγόμενο «κρε-
βάτι του πόνου», από όπου 
αποφάσισα να κρατήσω κάποιες 
σημειώσεις με τίτλο «Σκέψεις 
από το μετεγχειρητικό μου ημε-
ρολόγιο». Ανάμεσα σε αυτές τις 
σκέψεις ήταν και οι συνάδελφοί 
μου  στην Εθνική Τράπεζα και βέ-
βαια στο Σύλλογο Επιστημονικού 
Προσωπικού, με τον οποίο συν-
δέομαι με μακροχρόνια υπηρεσι-
ακή, εργασιακή σχέση, που αυτές 
τις μέρες μετατρέπεται σε νοσταλ-
γία  και πλαισιώνεται ακόμα και 
με συναισθηματική φόρτιση. 

Κανονικά  λοιπόν θα ήθε-
λα  να υποβάλλω μια πα-
ράκληση προς  όλους, και 
κυρίως προς τους αρμο-
δίους και όσους κατέχουν 
οφίκια, ότι πρέπει  όλοι να 
σκεφτόμαστε και τους άλ-
λους και να προσευχόμα-
στε  και για τους άλλους. 
Να απαλύνουμε τον πόνο 
και τα προβλήματα, με το 
μοίρασμα ψυχής...
Δεν θα το κάνω όμως με λεπτο-
μέρειες για να μη κουράσω τους 
αναγνώστες.  Η παραπάνω επι-
γραμματική φράση αρκεί. Και ο 
νοών νοήτω. Αν δεν το έχετε σκε-
φτεί μόνοι σας, μόνο κούραση θα 
σας προκαλέσει και πίεση... Σας 

Χρονογραφεί η

Δέσποινα Παπαδήμου*

ΣΧΟΛΙΑ + ΣΧΟΛΙΑΝΑ

Βλέπω τη θάλασσα και πονάω...
Αθόρυβη, πληγωμένη με χιλιάδες 

αόρατες πληγές..
σιγομουρμουρίζει τον καημό της!

Παραπονεμένος ο φλοίσβος της, 
αρμενίζει  μονάχος.

Πουλιά τρομαγμένα φεύγουν μακριά,
κοχύλια και ψάρια ημιθανή υπομένουν 

τo  βιασμό του πετρελαίου,
ανήμπορα να φύγουν ή να παραπονεθούν...

Νεκρή φύση σ’ ένα πίνακα  
εξπρεσσιονιστικής μοναξιάς,

με υπογραφή ενός δήμιου -καπετάνιου, 
μιας, εγκληματικά, αδιάφορης  πολιτείας!

Βλέπω τη θάλασσα και πονάω, 
λυπάμαι πολύ, καθε μέρα

περισσότερο, γιατί τα ύφαλα βάσανά της 
δεν θα γιατρευτούνε γρήγορα...

Αυτή τη μάνα-αρχόντισσα  θάλασσα, 
την αμνιακή φωλιά του σύμπαντος,

που μόνο ζωή δίνει...
αέναη προσφορά, άπειρη αγκαλιά! []

ΜΑΥΡΗ
ΘΑΛΑΣΣΑ

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.;
//ΓΙΑΤΙ Ο Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε. ΠΕΤΥΧΕ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΕΤΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
//ΓΙΑΤΙ Ο Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε. ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΟ Α/Κ «ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ» ΤΟ 40% ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ 
ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ
//ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ-ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ ΠΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΛΥΣΑΝ ΤΗ ΧΩΡΑ 
//ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΘΥΜΟΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΖΗΤΗΜΑ
//ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

θέλω όμως κοντά μου, με τη 
σκέψη σας…
Ας μη μιλήσω για τα πολιτικά 
ή τα οικονομικά, για τα οποία 
θα σας πουν οι γνώστες κι όσοι 
ασχολούνται πιο διεξοδικά με 
όλα αυτά. Αντ’ αυτών ας ξε-
φυλλίσω μια εφημερίδα, που 
έπεσε στα χέρια μου.
Διαβάζω: «... το 2016 καθώς και 
το 2015 οι πολιτικοί γάμοι ήταν 
περισσότεροι απ’ τους θρησκευ-
τικούς και τα σύμφωνα συμβίω-
σης ήταν διπλάσια και ορισμένα 
μεταξύ ανδρών και μεταξύ γυναι-
κών...»
Ρωτάω: Είδατε εσείς πιο χαρού-
μενους κι ευτυχισμένους αν-
θρώπους τώρα από πριν;
Διαβάζω:
«Συμβόλαιο θανάτου...Συμμορία 
απαγωγέων...ληστείες...»
Ρωτάω: Είδατε εσείς πιο πετυχη-
μένους ανθρώπους από πριν;
Διαβάζω: «Ανακατέψτε μια κου-
ταλιά μαγειρικής σόδας με νερό 
κι απλώστε το μίγμα στο πρόσω-
πό σας. Αφήστε το λίγα λεπτά και 
ξεπλύνετε το με κρύο νερό. Έχετε 
πλέον υπέροχη επιδερμίδα!»...
Συνεχίζω το διάβασμα: Αναρω-
τιέσαι γιατί τα πόδια σου δεν εί-
ναι λεία και μαλακά; Η απάντηση 
βρίσκεται στην απολέπιση. Υλι-
κά: (για peeling σώματος υπο-
λογίστε διπλάσιες ποσότητες) 2 
κ.σ. ροδόνερο, 1 κ.γ. ζάχαρη, 1 
κ.γ. χυμό πορτοκάλι. Ανακατέψτε 
τα όλα και απλώστε το scrub στα 
πόδια ή στο σώμα και με απαλές 
κυκλικές κινήσεις κάνε ελαφρά 
μασάζ για πέντε λεπτά. Ξεβγάλετε 
καλά με χλιαρό νερό.
Συνεχίζω το διάβασμα:
- Άλλη σελίδα, ... το μουρου-
νέλαιο είναι πολύ απαραίτητο 
για τον οργανισμό μας... μερικές 
τροφές, όπως το αλάτι, οι επεξερ-
γασμένες τροφές τα αλλαντικά, 
προκαλούν κατακράτηση υγρών 
στον οργανισμό μας...
Ξαναρωτάω: Γίναμε πιο όμορ-

φοι οι άνθρωποι που τα  διαβά-
σαμε όλα αυτά; Και μετά έρχο-
νται τα… πολιτιστικά. Πω, πω 
κέφι και χαρά! Διασκέδαση και 
απόλαυση! Όλα βαίνουν κα-
λώς…
Από δω που βρίσκομαι τώρα το 
μόνο που μπορώ να διανοηθώ 
είναι ότι, με όσα άντλησα από τις 
σημειώσεις μου, είναι εύκολο 
να αντιληφθούμε  πως για όλα , 
θα νοιώσουμε κάτι που συμβαί-
νει μόνο όταν θα το ζούμε, όταν 
θα συμμετέχουμε.
Συμμετοχή στη ζωή μας, στην 
καθημερινότητά μας.
Συμμετοχή στο σήμερα, στο 
τώρα, με όλα τα προβλήματα... 
Τότε σίγουρα μαθαίνουμε ν’ 
αντιμετωπίζουμε τα προβλήμα-
τα, να διεκδικούμε με σθένος 
και παρρησία, με αξιοπρέπεια  
και   ευελιξία, με εξυπνάδα  και 
όχι πονηράδα, με ευθύτητα και 
όχι με υποτέλεια και μεμψιμοι-
ρία, με επιχειρήματα και όχι με 
γκρίνιες και παράπονα.

Και πάνω από όλα δίνου-
με αγάπη και παίρνουμε... 
Παίρνουμε κι αρνητικές αντι-
δράσεις... Μα εμείς… εμείς 
μένουμε σταθεροί στο θετι-
κό τρόπο σκέψης, κι αυτό ξε-
βαλτώνει το μυαλό μας και 
την καθημερινότητά μας...
Αχ, αυτή η καθημερινότητα... 
Αέναη προσπάθεια για… επιτυ-
χία, μέσα από αποτυχίες. []
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*Η Δέσποινα Παπαδήμου είναι 
πρώην Υψηλόβαθμο Στέλεχος  της 
Εθνικής Τράπεζας και πρώην Μέλος 
του Συλλόγου Επιστημονικού Προ-
σωπικού ΕΤΕ (ΣΕΠΕΤΕ), καθώς επίσης 
συγγραφέας, ποιήτρια και ζωγράφος.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ του
ΣΕΠΕΤΕ, και βέβαια η συντακτική 
επιτροπή του περιοδικού μας «ΕΘΝΟ-
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ» εύχονται ολόψυχα, 
στην αγαπητή σε όλους καλή μας 
συνάδελφο κ. Παπαδήμου, ταχύτατη 
ανάρρωση. []

Τζένη Κουφοπούλου



  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  ΔΡΑΠΑΝΙΩΤΗΣ

ΜΙΚΡΟΝΑΥΠΗΓΟΣ
ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
& ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Γεννήθηκε στο Καρλόβασι της 
Σάμου το 1937 και κατάγεται 
από ναυτική οικογένεια με 
μεγάλη παράδοση στη θάλασ-
σα, καθώς ο παππούς του και ο 
προπάππους του, με τις γαλιό-
τες και τις σακολέβες, όργωναν 
τις θάλασσες και διατηρούσαν 
το Ελληνικό Έθνος ελεύθερο 
και ζωντανό και προ του 1821 
ακόμα...
Σπούδασε στη Δημοσία Εμπορι-
κή Σχολή της Σάμου [Academy 
of Commerce] και υπηρέτησε 
ως εθελοντής στην Ελληνική 
Αεροπορία.
Μετά την αποστράτευσή του 
προσελήφθη ως αριστούχος 
στην Εθνική Τράπεζα της Ελ-
λάδος, στην οποία έφτασε σε 
ανώτερες διευθυντικές θέσεις.
Συνταξιοδοτήθηκε το 1996 και 
στον πλούσιο πλέον ελεύθερο 
χρόνο του, ασχολήθηκε με την 
μικροναυπήγηση παλαιών σκα-
ριών που πέρασαν και χάθηκαν 
μέσα στον χρόνο.
Σε αυτό συνέβαλε η μεγάλη 
του αγάπη για την αρχαία και 
νεότερη ελληνική ιστορία, 
καθώς και η γνωριμία του και 
μετέπειτα συνεργασία του με 
τον Θεοδόσιο Τάσιο, ακαδημα-
ϊκό και πρόεδρο της Εταιρείας 
Μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής 
Τεχνολογίας (ΕΜΑΕΤ), μέλος 
της οποίας είναι και ο ίδιος.
Όλα τα πλοία της έκθεσης «Η 
Ναυπηγική στην Ελλάδα» εί-
ναι δικά του δημιουργήματα και 
πιστά αντίγραφα των πρωτοτύ-
πων σε κλίμακα 1/40 (40 φορές 
μικρότερα από την πραγματική 
τους διάσταση).
Ο συνολικός χρόνος κατασκευ-
ής κάθε πλοίου της έκθεσης 
ποικίλει από 6-12 μήνες, και 
εξαρτάται από τη δυσκολία και 
κυρίως την πολυπλοκότητα του 
κάθε έργου, αφού ακολουθεί 
πιστά τα ακριβή σχέδια των 
πλοίων, ενώ σε πολλές περι-
πτώσεις έκανε και ο ίδιος την 
σχετική έρευνα συλλέγοντας 
στοιχεία για την ιστορία & τον 
τρόπο κατασκευής τους. []

Ίχνη στην άμμο
Μια νύχτα είδα ένα όνειρο.
Βάδιζα, λέει, σε μιαν ακρογια-
λιά, μαζί με τον Χριστό.
Στον ουρανό έβλεπα σκιές απ΄ 
τη ζωή μου.
Στην άμμο αφήναμε ίχνη απ’ 
τις πατημασιές μας.
Δυο ζευγάρια ίχνη από πατη-
μασιές στην άμμο:
Ένα ζευγάρι απ΄ τα δικά μου 
ανάξια βήματα
κι ένα ζευγάρι απ΄ του Χριστού 
τα άγια πόδια.

Στην τελευταία σκηνή απ΄ τη 
ζωή μου
κοίταξα πίσω τα αποτυπώματα 
πάνω στην άμμο,
και τι είδα! Στις πιο δύσκολες 
και θλιβερές σκηνές
σε όλη τη ζωή μου,  από τα 
δυο ζευγάρια ίχνη
είχε μείνει  και φαινότανε μο-
νάχα το ένα.
Ρωτάω αμέσως τον Χριστό: 
«Κύριε, Συ δεν μου είπες,
πως  αν Σε ακολουθούσα, θα 
βάδιζες στο πλάι μου,

ό,τι και αν συνέβαινε  μες  την 
πορεία της ζωής μου;
Τώρα παρατηρώ ότι στις πιο 
μεγάλες δυσκολίες μου
υπάρχει μόνο ένα ζευγάρι 
αποτυπώματα στην άμμο!
Γιατί με εγκατέλειψες, λοιπόν, 
όταν Σε είχα ανάγκη
ακόμα περισσότερο απ’ τις 
άλλες μου στιγμές;»
Και ο Χριστός μού απάντησε: 
«Πολύτιμο παιδί μου,
σε αγαπώ και ποτέ δεν θα σε 
εγκαταλείψω.

Τον καιρό που εσύ δοκιμαζό-
σουν και υπέφερες
είναι αλήθεια ότι  φαίνεται  
μόνο ένα ζευγάρι 
αποτυπώματα  πάνω στην 
άμμο, αλλά  μάθε 
πως  τα ίχνη απ΄ τα βήματα  
που λείπουνε  
είναι τα δικά σου. Δεν  σε 
εγκατέλειψα ούτε στιγμή,
όπως νομίζεις. Τα δικά μου 
βήματα  είναι εκεί, αφού 
σε είχα σηκώσει και σε κράτα-
γα στους  ώμους μου.»

Pablo Neruda

Ρεπορτάζ:

Αφροδίτη Κοζομπόλη
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ε αυτόν τον τίτλο 
κυκλοφόρησε το 

νέο βιβλίο της Έρης  Ρίτσου. Όπως 
μπορεί κανείς εύκολα να αντιλη-
φθεί, χωρίς και να μη… παραξενευ-
τεί, πρόκειται για μια αστυνομική 
νουβέλα, την πρώτη προσπά-
θειά της  σε  αυτό το πολύ 
χαρακτηριστικό, διαδεδομένο, 
δημοφιλές, όσο και δύσκολο 
είδος  λογοτεχνίας. 
«Ο νεκρός δολοφονήθηκε» με τρά-
βηξε πρώτα από όλα από τον τίτλο 
του, κι όταν είδα και το συγγραφέα, 
με «έφαγε» η περιέργεια. Ήξερα ότι 
η Έρη έχει ασχοληθεί με την παιδι-
κή λογοτεχνία κυρίως, το διήγημα 
και το μυθιστόρημα. Αλλά αστυνο-
μικό; 

Λοιπόν το διάβασα μονορούφι, 
γιατί δεν ήθελα να σταματήσω ένα 
λόγο που έρρεε, μια πλοκή που σε 
περίμενε στη γωνία, και κυρίως ένα 
περιβάλλον, όπου τίποτε δεν προ-
μήνυε ότι μπορούσαν να συμβούν 
τέτοιου είδους περιστατικά, που να 
χρειάζονται διαλεύκανση. Μιλάμε 
για τη μικρή κοινωνία ενός ελλη-

νικού νησιού και της προσπάθειες 
της ηρωίδας Μαρίας Γεωργίου, 

μιας αστυνομικίνας που ξεκίνησε 
να λύσει τα δικά της  προσωπικά  

συναισθηματικά προβλήματα, και 
βρέθηκε να πρέπει να διαλευκάνει 
ένα περίεργο έγκλημα, με πολλές 

προεκτάσεις. Από την αρχή μέχρι το 
τέλος της ιστορίας, ο αναγνώστης 
δεν χάνει ούτε στιγμή το ενδιαφέ-

ρον του, στο οποίο συντελεί, εκτός 
από την πλοκή και τη δράση, ο 

κελαριστή ροή του λόγου, οι περι-
γραφές των τοπίων του νησιού, οι 
ζωντανοί διάλογοι, και βέβαια μια 

ολοφάνερη ποιητική χροιά, που 
προφανώς πηγάζει από το κληρο-

νομικό, αλλά αυτονομημένο και 
ελεγχόμενο προνόμιο της Έρης, 

αφού ως γνωστό είναι η μοναχο-
κόρη του μεγάλου Έλληνα  ποιητή, 
Γιάννη Ρίτσου. Διάβασα με αμείωτο 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ\
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Έρη Ρίτσου

Ο ΝΕΚΡΟΣ
ΔΟΛΟΦΟ 
ΝΗΘΗΚΕ

4

Μ ενδιαφέρον αυτή τη νουβέλα της Έρης Ρί-
τσου και αμέσως σκέφτηκα  ότι πρέπει να 
επαναλάβει μια νέα έκδοση, διό-

τι… «το έχει», όπως το θέλει η έκ-
φραση του συρμού. Από το 2001 
η Έρη Ρίτσου ασχολήθηκε κυρίως 

με την παιδική λογοτεχνία, προς 
την οποία την ώθησε, όπως λέει 
η ίδια, η ανάγκη να μην επανα-

λαμβάνει να διηγείται όλο τα ίδια 
και τα ίδια παραμύθια στην κόρη 

της Λητώ, όταν ήταν μικρούλα. 
Έτσι εφεύρισκε νέα παραμύθια, τα 
οποία στη συνέχεια άρχισε και να γράφει. 

«Μετά το πρώτο βιβλίο» λέει, «κακά τα 
ψέματα, γλυκαίνεσαι και λες: Ας δοκιμάσω 

να γράψω και κάτι άλλο». Αυτό φαντά-
ζομαι θα ισχύει και μετά από αυτή  την 

πρώτη αστυνομική νουβέλα και ίσως δού-
με την ηρωίδα της, αστυνομικίνα Μαρία 
Γεωργίου, σε … νέες περιπέτειες. Η Έρη 
(Ελευθερία) Ρίτσου μου είπε μια φράση 

που αφενός με συγκίνησε  και αφετέρου 
δείχνει γενικά τον καλό, απλό και διόλου 

κομπορρήμονα  χαρακτήρα της:
«Μπορεί να είμαι η κόρη του Γιάννη 

Ρίτσου και συγγραφέας, αλλά μία ιδι-
ότητά μου για την οποία πάντα θα κα-

μαρώνω, είναι ότι υπήρξα μια πολύ 
καλή υπάλληλος της Εθνικής Τράπε-

ζας της Ελλάδος.» Μετά από αυτή τη 
φράση, παύουμε «βιαίως» τα πολλά λό-

για και υπογράφουμε, με όλη μας
την υπόληψη και την αγάπη στην καλή 

μας συνάδελφο, Έρη Ρίτσου. 

Άλλα έργα της Έρης
///Οι τρείς βασιλοπούλες 2001

///Η καλή μεγάλη καφετιά αρκούδα βρήκε 
την ευτυχία 2002

///Γιατρός επαρχίας 2004
///Μυστικά και αποκαλύψεις 2006 (Βλέπε 

και Ημερολόγιο ΣΕΠΕΤΕ, μήνα Δεκέμβριο)
///Η μικρή καμηλοπάρδαλη που δεν έτρω-

γε το φαγητό της 2010
///Η μαύρη πεταλούδα 2015

///Μπαλού Γκαλού  Νταλού 2016
(Όλα από τις Εκδόσεις «Κέδρος») []

Εκδόσεις
Κέδρος

Εκδόσεις
Κέδρος
2016

Γράφει ο 

Άρις Αντάνης
πρώην στέλεχος της Ε.Τ.Ε.,
πρώην μέλος του Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.

ΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
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  Ο...ΣΥΝΩ
ΣΤΙΣΜΟΣ

ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ
25 Αυγούστου 1922

έγραφε το παλαιό ημερολόγιο.
6 Σεπτεμβρίου 1922, 

ίδια μέρα, με το νέο ημερολόγιο.

Η Σμύρνη καίγεται. Στην παραλία  «Κε» 
ή «Και»,  από τη γαλλική λέξη Quai 
(αποβάθρα) είναι διωγμένοι από τα 

σπίτια τους οι νοικοκυραίοι κάτοικοι 
της Σμύρνης, μήπως βρουν κανένα 

τρόπο να αποδράσουν στα κοντινά νη-
σιά και  σώσουν τη ζωή τους. 

Σαν της Σμύρνης το γιαγκίνι στον 
ντουνιά δεν έχει γίνει, κλαίει και  η 

ραγισμένη φωνή του λαϊκού
λαουτιέρη.

Η Φωτιά  (γιαγκίνι), ο Διωγμός και η 
Γενοκτονία, είναι εγκλήματα κατά της 

ανθρωπότητας.  Και  κάποια ανθρωπά-
ρια, που ατυχώς γεννήθηκαν Έλληνες, 

από Έλληνες γονείς, και διάλεξαν να 
διδάξουν τις νέες γενιές την Αλήθεια,  

μετατρέπουν το Διωγμό και τη Γενοκτο-
νία  στο ασύστολο ψέμα  απλού  συ-

νωστισμού! Αυτόν τον τρόπο βρήκαν 
για να γίνουν  διάσημοι. Και πράγματι 
έγιναν διάσημοι. Από την κραυγή της 
Σμύρνης και από την κατακραυγή της 

Ρωμιοσύνης. Δυστυχώς  οι Έλληνες ξε-
χνάμε εύκολα. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ\
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Όπως έχουμε περάσει εύκολα 
στο  αρχείο  του νου μας ότι ο  Φι-

λέλληνας πρέσβης των ΗΠΑ στη 
Σμύρνη George Horton,  με  δική 

του πρωτοβουλία,  προσωπικό 
κίνδυνο και θυσίες, κατάφερε και  

πέρασε στην Ελλάδα  σώζοντας  
40.000  ψυχές… συνωστισμένων 

προσφύγων. Μαζί με αυτούς ήταν 
και η  10χρονη  τότε  κόρη  του,  

Nancy Horton.
Αυτό το 14ο βιβλίο του συνάδελ-

φου Άρη Αντάνη δεν είναι βιογρα-
φικό. Τουλάχιστον από πλευράς 

του συγγραφέα δεν είναι. Είναι 
ένα μικρό και συμπυκνωμένο 

αφιέρωμα στην ποιήτρια κόρη του 
George Horton, Nancy Horton. 
Περιλαμβάνει  όμως βιογραφικά 

στοιχεία της, και πληροφορίες, 
όλα  γραμμένα από έγκριτους 

αρθρογράφους, όπως η κα Ελέ-
νη Μπίστικα, η  κα Μαργαρίτα 
Πουρνάρα, καθώς και από τον 

καθηγητή  κο Θεοφάνη  Μαλκί-
δη και τους συγγενείς της Νάνσης, 

Steve & Ann-Marie Pitkin, αλι-
ευμένα φυσικά από το διαδίκτυο 

και από  την  εξαίρετη ιστοσελίδα,  
«Δίκτυο Μικρασιάτης» (www.

diktyomikrasiatis.gr).     
Η Νάνση γεννήθηκε στη Σμύρνη, 

ήρθε στην Ελλάδα 10 χρονών
κοριτσάκι σπούδασε στην Αμερι-
κή και μια μέρα επισκέφτηκε την

Ελλάδα και δεν ξαναέφυγε,
παρά όταν «έφυγε» από τη ζωή

στις 18 Φεβρουαρίου 2016,
σε ηλικία 103 ετών. 

Η Νάνση δεν ήταν απλώς μια  
φιλελληνίδα. Η Νάνση  ήταν 

μια πραγματική Ελληνίδα. Και 
εκτός από την φιλελληνική 
δράση της  είχε αναπτύξει  

στενές φιλίες με γνωστούς, για 
την πνευματική τους καλλιέρ-

γεια και την αγάπη προς την 
πατρίδα, Έλληνες.

Για  τη συγγραφή αυτού του 
βιβλίου τα κίνητρα ήταν,  
εκτός των 10  από τα πιο χα-
ρακτηριστικά ποιήματά της,  
και δύο φράσεις του George 
Horton προς την κόρη του 
Nancy: 
1/ Όταν ήταν κοριτσάκι και  
της διάβαζε τον Όμηρο και την 
Καινή Διαθήκη στα Ελληνικά, 
της έλεγε: Παιδί μου,  η ελλη-
νική είναι η γλώσσα με την 
οποία μιλάει ο Θεός.
2/ Όταν  έχασε τη θέση του 
Πρέσβη, λόγω των φιλελλη-
νικών του «πιστεύω» της είπε: 
Άνθρωπος γεννιέσαι, διπλω-
μάτης γίνεσαι, φιλέλληνας 
όμως,  όπως και ποιητής θα 
είσαι πάντα.
Η Νάνση Χόρτον, εκτός από 
τη σπουδαία ποίησή της, την 
αγάπη της για την Ελλάδα, την 
καλοσύνη της, την ευπρέπεια 
και τη φινέτσα της, άφησε 
κληρονομιά  το ποσό των 
1.250.000 δολαρίων στην 
Ελληνική Φιλανθρωπική 
Οργάνωση «ΑΧΕΠΑ» που 
εδρεύει στην Αμερική, καθώς 
επίσης και μια ετήσια χορηγία 
στο Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» 
στη Θεσσαλονίκη.
Μέσα στο βιβλίο  (βλ. φωτο-
γραφία εξωφύλλου) θα βρει 
ο αναγνώστης πολύ χρήσιμα 
στοιχεία και ντοκουμέντα 
και βέβαια  ποιήματα  τόσο 
απίστευτης,   ανυπέρβλητης 
ομορφιάς, ώστε  η  αφόρητη  
δυσκολία της «απλότητας»  να 
καταστήσει την  έρευνα, μελέ-
τη και απόδοση στα Ελληνικά,  
έργο επίπονο και χρονοβόρο, 
όσο και εποικοδομητικό και 
ευχάριστο. Υπήρξαν  ώρες 
ανεπανάληπτης  ευδαιμονίας,  
όταν κάθε λέξη αποτυπω-
νόταν με το νόημα που της 
άρμοζε, και της ανακούφισης  
που νιώθει  ο μαθητής σαν  
βρίσκει επιτέλους τη λύση 
κάποιου  δύσκολου μαθημα-
τικού προβλήματος.

10 ΠΟΙΗΜΑΤΑ
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γράφει η 

Κατερίνα Νιάρχου

Αν το μάτι σταθεί λίγο 
στη φωτογραφία του 
εξωφύλλου, δημιουργική 
έμπνευση του φωτογρά-
φου Δημήτρη Ζαχαρό-
πουλου θα εκπλαγεί από  
την οροσειρά «Κοιμωμέ-
νη», στον Πόρο, που έχει 
χαρακτηριστεί διεθνώς 
ως τοπίο φυσικού κάλ-
λους, ενώ το άσπρο σύν-
νεφο  φαντάζει σαν να 
ανυψώνεται  η  μεταρσι-
ωμένη ψυχή, με προορι-
σμό το «Αιώνιο», λέξη … 
«κλεμμένη»  από γνωστό  
κείμενο του Καζαντζάκη. 
Με αυτό το περιτύλιγμα 
μπορεί κανείς, ξεφυλ-
λίζοντας  το βιβλίο,  να 
επικοινωνήσει νοερά  
με την Σμύρνη, με την 
ποίηση, με την παρα-
δοσιακή μουσική, με 
ωραίες φωτογραφίες, 
με την Ελλάδα, με τον 
Πόρο, με το Λεμονο-
δάσος, με την ίδια την 
ανάμνησή της, με τους 
γνήσιους και αληθι-
νούς Έλληνες, που την 
τίμησαν άπειρες φορές 
και με όλα όσα αγάπη-
σε, με… εκκωφαντική 
σιγή,  στην πατρίδα μας, 
η αξέχαστη φίλη μας 
Νάνση Χόρτον. []
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   Το Ημερολόγιο του Συλλόγου 
Επιστημονικού Προσωπικού 

Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 
(ΣΕΠΕΤΕ) αποτελεί πλέον παρά-

δοση. Είναι εντυπωσιακά τα 
σχόλια που δεχόμαστε από 

τους παραλήπτες που το 
περιμένουν κάθε χρόνο 

σαν πολύτιμο δώρο. Και 
είναι χαρακτηριστικό 

ότι το αναζητούν ως το 
«Ημερολόγιο της Εθνι-
κής Τράπεζας». Έτσι το 

αποκαλεί ο κόσμος. 
Διόλου παράξενο, 

αφού ο κόσμος μας 
είναι ο κόσμος της Εθνι-

κής Τράπεζας. Είναι οι 
εργαζόμενοι, οι πελάτες, 

οι μέτοχοι.
   Με το ίδιο πνεύμα 

κυκλοφόρησε και το νέο 
συλλεκτικό  ημερολόγιο 

για το έτος 2018. Ελάτε να το 
πάρετε από τα γραφεία του ΣΕΠΕ-

ΤΕ, δωρεάν φυσικά. Να το έχετε 
μπροστά σας, στα γραφεία 

ή/και στα σπίτια σας. 
Μέσα από τις τάξεις των εργαζο-

μένων ξεπήδησαν άνθρωποι που, 
αμφίδρομα, συνετέλεσαν στην 

προβολή και τη φήμη της Εθνικής 

Τράπεζας. Δεν μπορούμε να τους 
βρούμε όλους. Στις κατά μήνα 

σελίδες θα δείτε τα εξώφυλλα 12 
βιβλίων που, μετά από έρευνα, 

επιλέξαμε ανάμεσα σε πολλά 
άλλα, αφού οι μήνες είναι μόνο… 

δώδεκα και αφού στην επιλογή 
σημαντικό ρόλο έπαιξαν η γρα-
φιστική επιμέλεια και το χρώμα. 
Στην προσπάθειά μας, μας βοή-

θησαν οι Εκδόσεις «Περίπλους» 
και «Μανδραγόρας» των καλών 

συναδέλφων Διονύση Βίτσου και 
Κώστα Κρεμμύδα, αντίστοιχα, 
και βέβαια η προθυμία και το 

ενδιαφέρον των  καλών συναδέλ-
φων μας Μίνας Δάλκα και Μάκη 

Βλασσόπουλου. Τους ευχαρι-
στούμε εγκάρδια.

Σε αυτή την όμορφη σελίδα του 
περιοδικού μας εμφανίζονται και 
άλλα εξώφυλλα βιβλίων συνα-
δέλφων μας που δεν χώρεσαν 

στο ημερολόγιο. Θαυμάστε τα.][

 Το έτος 2017 αποτελεί παρελθόν, 
αλλά δεν ξεχνάμε ότι ο ΣΕΠΕ-
ΤΕ αγωνίστηκε με αφοσίωση, 

ορθολογική  οργάνωση, θάρρος, 
αλλά και ευπρέπεια, με στόχο 
την επίλυση των πάμπολλων 

προβλημάτων  των εργαζομένων 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

στην Εθνική Τράπεζα, για τα οποία 
δεν ευθύνονται στο ελάχιστο οι 

ίδιοι. Ασκήσαμε συνεχή πίεση προς 
κάθε κατεύθυνση και βέβαια προς 

τη Διοίκηση της Τράπεζάς μας. 
Διότι αυτό το «μας», δεν μπορεί 

να μας το στερήσει κανείς, όσο κι 
αν προσπαθούν με διάφορα μέσα 

και, ακόμα και  με πολύ πρόσφατες 
απειλές. (π.χ. ενάντια στο δικό μας 

Λογαριασμό Επικούρησης.) 
Το έτος 2018 ευχόμαστε, εκτός 
από έτος βιβλίου, να είναι μια 

Καλή Χρονιά, ώστε με υγεία 
και δύναμη να συνεχίσουμε να 

αντιπαλεύουμε, όλοι μαζί, τις 
απρόσμενες και αδικαιολόγητες 

προθέσεις όσων επιβουλεύονται, 
όχι μόνο τους υπαλ-

λήλους και συ-
νταξιούχους, 
αλλά και τη, 

συνυφα-
σμένη με 

αυτούς, 
επιτυχή 
ανάκτη-

ση της 
αγοράς και 
της αέναης 

αίγλης τής Εθνι-
κής Τράπεζας. Της 

δικής μας Τράπεζας.[]

ΒΡΑΒΕΙΟ
ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ

--ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ--
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\/Τι είναι μαύρο
όταν το αγοράζεις,

κόκκινο όταν το χρησιμο-
ποιείς και γκρίζο, όταν το 

πετάς;
//////

\//Μπορείς να ονομάσεις 
τρεις (3) συνεχόμενες ημέρες

χωρίς να αναφέρεις:
Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή;

Απαντήσεις με e-mail
στον ΣΕΠΕΤΕ

βιβλίο
ιστορία

πολιτισμός
2018

Το  θέμα για το ημερολόγιο 2018 του ΣΕΠΕΤΕ προέκυψε από την ανακήρυξη της Αθήνας, από τον Ο.Η.Ε. 
(UNESCO) ως Παγκόσμιας Πρωτεύουσας Βιβλίου για το έτος 2018. Και τί πιο σωστό και ωραίο από το να 

κοσμήσουμε τις σελίδες του ημερολογίου μας με εξώφυλλα βιβλίων συναδέλφων.

ΑΘΗΝΑ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ  ΕΤΟΣ 2018

Το χιούμορ είναι πολύ σοβαρή 
υπόθεση στη ζωή μας

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΕΒΑΣΑΝ ΨΗΛΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Πήρε σύνταξη πριν από δύο εβδομά-
δες... Αν αυτό συνεχιστεί σε τρεις μήνες 
θα πάρω και εγώ... Τη δική του!

Γιάννη, με το να πετάς την εφημερίδα 
κάθε φορά που γράφει για περικοπές στη 
σύνταξη, δεν σημαίνει πως αντιστέκεσαι 
στα μέτρα...


