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Τα άρθρα που συνθέτουν αυτό το περιοδικό είναι 
αξιόλογα, αξιοπρόσεκτα, ισάξια της ποιότητας που,  
από της ίδρυσης του Εργατικού Σωματείου μας έως 
και σήμερα, πρεσβεύει ο Σύλλογος Επιστημονικού 
Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας. Κυρίως όμως, εί-
ναι ισάξια του σεβασμού που τρέφει ως φιλοσο-
φία και ως αρχή, όχι μόνο προς τα μέλη του, αλλά 
και προς όλους τους συναδέλφους εργαζόμενους 
στην Εθνική Τράπεζα. Αυτό το ειλικρινές και γνή-
σιο νοιάξιμο, φυσικά δεν μένει χωρίς αντίκρισμα. 
Τον ίδιο σεβασμό, αλλά κυρίως φιλικότητα και 
αβρότητα, απολαύει ο Σύλλογός μας από όλους, 
σε μια αμφίδρομη σχέση που χαρακτηρίζεται από 
την πρόθεση «ΣΥΝ», η οποία αποτελεί το πρώτο 
συνθετικό, κάποιων εννοιών των αξιών μας. [όπως 
οι συμβολικές… ρίζες του δέντρου του ΣΕΠΕΤΕ στο 
εξώφυλλο αυτού του τεύχους.] εποίθησή μας είναι 
ότι η σύνταξη και αυτού του τεύχους της ΕΘΝΟ-
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ δεν ήταν μια πρόχειρη και, επομέ-
νως, εύκολη δουλειά για τραπεζοϋπαλλήλους, 
όπως εμείς. Θέλει πάντα πολύ κόπο, πολύ χρόνο, 
πολλή σκέψη, θέλει ευελιξία και μεγάλη προσοχή, 
ώστε να μη θίγονται απρεπώς τα πολλά κακώς κεί-
μενα μέσα στο χώρο της δουλειάς μας, αλλά και 
να επαινούνται δεόντως οι ευάριθμες -ομολογου-
μένως- καλές και φιλεργατικές προσπάθειες των 
διοικούντων. Μεγάλο τμήμα καταλαμβάνει πάντα 
και το κεφάλαιο πολιτισμός, όχι μόνο για την ανά-
δειξη δεξιοτήτων συναδέλφων μας, οι οποίες διευ-
ρύνουν το πνεύμα με αδιαμφισβήτητη ωφελιμότη-
τα στη δουλειά μας, αλλά επιβεβαιώνουν, για μια 
ακόμη φορά, τα λόγια του αξιότιμου  καθηγητή κ. 
Χρήστου Γιανναρά, πως «διέξοδο στα αδιέξο-
δα της πατρίδας αποτελεί η αύξηση τής κατά 
κεφαλήν πνευματικής καλλιέργειας των πολι-
τών». Στο παρόν τεύχος, όπως είδατε και στο εξώ-
φυλλο, τα ζητήματα που θίγονται πιο πολύ εμφα-
νίζονται στο «δέντρο» του ΣΕΠΕΤΕ, ως οι επιδιωκό-
μενοι και αναμενόμενοι καρποί που «δρέπουμε» 
με τις παρεμβάσεις και τη δραστηριοποίησή μας, 
προς όφελος όλων. Με αυτό το συμβολισμό των 
καρπών συνδυάσαμε και την έκδοση του φετινού 
ποιοτικού και συλλεκτικού επιτραπέζιου ημερολο-
γίου, για το έτος 2019. 
Ευχές καλές, πρώτα για υγεία, αλλά και για δρα-
στηριοποίηση και οράματα, σε όλους τους συνα-
δέλφους μας. Καλή ανάγνωση.

Η Συντακτική Επιτροπή του ΣΕΠΕΤΕ
 

Γράμμα από την

συντακτική επιτροπή

Οι παραλήπτες του περιοδικού μας μπορούν να επισκέπτονται 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

Στις αρχαιρεσίες της Ο.Τ.Ο.Ε. 

που έγιναν στις 25 Νοεμβρίου 

2018, ο ΣΕΠΕΤΕ εξέλεξε στο Γενι-

κό Συμβούλιο τον Πρόεδρο του

Συλλόγου Ευάγγελο Δρόλια.
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Ο Σύλλογος σήμερα
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΡΟΛΙΑΣ Ευάγγελος - 210 3342764 (Διεπ.12764)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος - 210 7727135 (Διεπ.27135)
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΑΒΙΔΑΣ Νικόλαος - 210 3347835 (Διεπ.17835)
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΝΤΑ Παρασκευή - 210 3348231 (Διεπ.18231)
ΤΑΜΙΑΣ 
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ Αφροδίτη - 210 3342512 (Διεπ.12512)
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ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Ευθύμιος - 210 3860105 (Διεπ.24305) 
ΜΕΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΙΔΗΣ Εμμανουήλ - 210 3328478 (Διεπ.28478)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΥΡΙΑΝΝΙΔΗΣ Ιωάννης 2310 290347 (Διεπ.30347)
ΥΠΟΛ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Δημήτρης 23970 21122 Διεπ.34122)
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΗΠΕΙΡΟΥ-ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ Θεόδωρος 2610 637616 (Διεπ.67616)
ΚΡΗΤΗΣ-ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗΣ Ιωάννης 28420 20916 (Διεπ.82116)
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ Δημήτριος 2410 596161 (Διεπ.46161)
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΝΙΑΡΧΟΥ Αικατερίνη
210 3342765 (Διεπ.12765), 210 3342764 (Διεπ.12764),
210 3218926
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ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Η παγκόσμια οικονομία βρίσκε-
ται σε μία θυελλώδη κατάσταση. 
Η επιρροή των πολιτικών προστα-
τευτισμού των εθνικών οικονομιών 
δείχνουν ότι ένα παγκόσμιο κραχ 
βρίσκεται προ των πυλών. Η ανά-
πτυξη της τεχνολογίας και η ενσω-
μάτωσή της στην παραγωγική δια-
δικασία οδηγούν στην απώλεια θέ-
σεων εργασίας, με συνέπεια την αύ-
ξηση της ανεργίας, τη συρρίκνωση 
των εθνικών ακαθάριστων εγχώρι-
ων προϊόντων, την ελαστικοποίηση 
των σχέσεων εργασίας, τη μείωση 
των αμοιβών, τον περιορισμό της 
κοινωνικής ασφάλισης, με αποτέλε-
σμα τις τραγικές συνέπειες που ζού-
με τα τελευταία χρόνια. Οικονομίες 
σε ύφεση, πόλεμοι και αύξηση της 
φτώχειας σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Η χώρα μας, δυστυχώς, μετά το 
2009 έχει εισέλθει σε υφεσιακή τρο-
χιά και, παρά τις θυσίες του ελλη-
νικού λαού (μείωση των εισοδημά-
των, τεράστια ανεργία, μετανάστευ-
ση νέων επιστημόνων), δεν φαίνεται 
φως στο τούνελ. Καταντήσαμε να 
έχουμε υπογράψει τρία μνημόνια 
και ίσως να προκύψει και τέταρτο, 
ενώ άλλες χώρες κατόρθωσαν να 
σώσουν τις οικονομίες τους μόνο 
με ένα μνημόνιο. Το πλέον παρά-
δοξο είναι ότι η ελληνική οικονομία 
εισήλθε στην εποχή των μνημονίων 
με δείκτη Χρέους/ΑΕΠ στο 130% 
και εξέρχεται από τα μνημόνια με 
δείκτη Χρέους/ΑΕΠ άνω του 180%.
Οι πολιτικοί μας πανηγυρίζουν για 
την έξοδο από τα μνημόνια, υπε-
ρηφανευόμενοι και κομπορρημο-
νούντες για τους αριθμούς, ενώ οι 

άνθρωποι φτωχαίνουν και 500.000 
νέοι επιστήμονες έχουν φύγει από 
την χώρα, η οποία για σχεδόν είκοσι 
χρόνια επένδυε στη μόρφωση τους. 
Τα απλήρωτα χρέη των πολιτών 
προς το Δημόσιο αυξάνονται, οι επι-
χειρήσεις διστάζουν να προβούν σε 
ανάπτυξη των εργασιών τους, διότι 
χρειάζονται δανεισμό, η δε ζήτηση 
είναι αναιμική και οι τράπεζες αδυ-
νατούν να χρηματοδοτήσουν την 
πραγματική οικονομία.
Είναι κρίμα, γιατί εννιά χρόνια 
τώρα, ως κράτος δεν μπορέσαμε 
(για μικροκομματικούς λόγους) να 
αναδείξουμε ένα όραμα ανάπτυξης 
και να συντάξουμε ένα μακροχρό-
νιο προγραμματισμό για την ελλη-
νική οικονομία και την κοινωνία με 
τον περιορισμό της σπατάλης των 
πόρων και την ποιοτική αύξηση της 
παραγωγής.
Το όραμα είναι μία ανάγκη σταθερή 
για να γνωρίζει η ελληνική κοινω-
νία πού θέλει να φτάσει και ποιος 
είναι ο σκοπός της ύπαρξής της. Το 
όραμα είναι η κινητήρια δύναμη 
των ανθρώπων που θέλουν να ανα-
πτύσσονται και να ευημερούν στον 
τόπο τους. Το όραμα θα καθορίσει 
τον σχεδιασμό και προγραμματισμό 
της μεγέθυνσης του ΑΕΠ με βάση 
τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους 
της χώρας, όπως:
1) Ανάπτυξη πρωτογενούς τομέα 
(αγροτικός, κτηνοτροφικός, αλιευτι-
κός -με υψηλή διατροφική ποιότητα 
και τιμή- ορυκτός πλούτος κλπ).
2) Ανάπτυξη υψηλής ποιότητας του-
ρισμού.
3) Ενίσχυση της ναυτιλίας.
4) Ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής) 
με έμφαση στην καινοτομία και τη 
νέα τεχνολογία.
 Το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα 
χρειάστηκε να ανακεφαλαιοποιηθεί 
για τρίτη και τελευταία (ας ελπίσου-

με) φορά. Επισημαίνεται ότι το Ελ-
ληνικό Δημόσιο, δηλαδή εμείς, χά-
σαμε πάνω από 40 δις ευρώ, στην 
τρίτη ανακεφαλαιοποίηση. 

Σε όλον αυτόν τον κυκεώνα 
των αλλαγών που συνέβη-
σαν στην ελληνική οικονο-
μία, ο τραπεζικός κλάδος 
συρρικνώθηκε σε μέγεθος 
και αριθμό τραπεζών, κατα-
στημάτων και απασχόλησης. 
Ταυτόχρονα, στο συνδικα-
λιστικό τοπίο δημιουργήθη-
κε μια νέα πραγματικότητα, 
όπου στις συστημικές τράπε-
ζες περισσότεροι σύλλογοι 
ανέπτυξαν συνδικαλιστική 
δράση, η οποία θα έπρεπε 
να είναι συμπληρωματική 
και συνεργατική. Αντίθετα, κι-
νήθηκαν σε πλαίσια ανταγω-
νιστικά.

Η αλλαγή στον τρόπο συγκρότησης 
των Διοικητικών Συμβουλίων των 
Τραπεζών και η έλευση ξένων τρα-
πεζιτών έχει οδηγήσει τις τράπεζες 
στο άκρατο κυνήγι του κέρδους, με 
την αιφνίδια εφαρμογή της τεχνο-
λογίας (βλέπε ψηφιοποίηση), χωρίς 
να λαμβάνεται υπόψη ο αργός ρυθ-
μός απορρόφησης και χρήσης των 
νέων τεχνολογιών από την ελλη-
νική κοινωνία. Αποτέλεσμα αυτού 
είναι η υποβάθμιση της ποιότητας 
εξυπηρέτησης των πελατών και η 
βίαιη και μη αναγκαία μείωση της 
απασχόλησης. Το παράδοξο δε εί-
ναι ότι στις ευρωπαϊκές χώρες, η 
σύγχρονη τάση επιβάλλει να ιδρύ-
ονται οι «τράπεζες της γειτονιάς» 
(street banks) και να προσλαμβά-
νονται πλέον όχι νέοι υπάλληλοι 
με τεχνολογικές δεξιότητες, αλλά 
υπάλληλοι ηλικίας άνω των 50 
ετών, με κυριότερο προσόν την ικα-
νότητα καλύτερης επικοινωνίας με 
τους πελάτες. 
Επίσης, θα πρέπει να διερευνηθούν 
τρόποι προστασίας της εργασίας και 
της προόδου των τραπεζοϋπαλλή-
λων, που αρνούνται να συνεργή-
σουν σε αθέμιτες πρακτικές ή παρά-
νομες λειτουργικές αποφάσεις των 
Διοικήσεων των Τραπεζών και να 
αντιμετωπισθεί η ψυχολογική τρο-
μοκρατία που ασκείται πολλές φο-
ρές στους εργαζόμενους, μέσω της 
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Ευάγγελος Δρόλιας
Πρόεδρος Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.

«ΚΡΑΧ»...
ΠΡΟ ΤΩΝ
ΠΥΛΩΝ;

πιστής εφαρμογής του Κώδικα Ηθι-
κής Συμπεριφοράς και Δεοντολο-
γίας των Τραπεζών, καθώς και των 
Κανονισμών Λειτουργίας αυτών. 
Μιας και από τον Αύγουστο του 
2018 η χώρα μας, θεωρητικά, έχει 
βγει από τα μνημόνια, στην επόμε-
νη Κλαδική Σύμβαση που θα υπο-
γράψει η ΟΤΟΕ με τις Τράπεζες θα 
πρέπει να περιλαμβάνονται, μεταξύ 
άλλων, και τα εξής θέματα:
1) Το επιστημονικό επίδομα για 
όλες τις τράπεζες να είναι ίσο με 
αυτό που χορηγείται στην Τράπεζα 
της Ελλάδος, δηλ. 32%, με σκοπό 
την μείωση του brain drain της χώ-
ρας μας.
2) Μετά την αλλαγή της ελληνικής 
νομοθεσίας σχετικά με την πιστοποί-
ηση των επαγγελματικών δικαιω-
μάτων από το Συμβούλιο Αναγνώ-
ρισης Επαγγελματικών Προσόντων 
(ΣΑΕΠ), να αποδίδεται το επιστημο-
νικό επίδομα στους προσκομίζοντες 
ανάλογες βεβαιώσεις από τον εν 
λόγω φορέα.
3) Μετά την ανωτατοποίηση των 
ΤΕΙ, να δοθεί στους αποφοίτους των 
ΑΤΕΙ ό,τι προβλέπεται και για τους 
αποφοίτους των ΑΕΙ.
4) Κάλυψη των απωλειών που 
έχουν υποστεί οι τραπεζοϋπάλλη-
λοι από την εφαρμογή των μνημο-
νίων.
5) Διαρκής εκπαίδευση των τραπε-
ζοϋπαλλήλων για να είναι σε θέση 
να αντιμετωπίσουν την εξέλιξη του 
ψηφιακού μετασχηματισμού.
6) Ενίσχυση του θεσμού των Συλ-
λογικών Διαπραγματεύσεων.
7) Προστασία της απασχόλησης και 
των εργασιακών σχέσεων, που να 
στηρίζεται σε συλλογικές συμβά-
σεις. 
Για να βγει από την κρίση και την 
ύφεση η χώρα μας, είναι ανάγκη 
στην ελληνική οικονομία και ειδι-
κότερα στον τραπεζικό κλάδο να 
γίνουν συγκεκριμένες τομές και πο-
λιτικές, ώστε να αντιμετωπιστούν 
τα προβλήματα που ταλανίζουν τις 
επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους. 
Οι επιχειρήσεις, για να στηριχτούν, 
χρειάζονται, μεταξύ άλλων, γενναία 
μείωση των φορολογικών συντελε-
στών, ενώ οι εργαζόμενοι απαιτούν 
θεσμούς και συλλογικές συμβάσεις, 
που θα καθορίζουν τις αμοιβές τους 
και τις εργασιακές τους σχέσεις. Με 
τον τρόπο αυτό επιχειρήσεις και ερ-
γαζόμενοι θα είναι σε θέση να ρυθ-
μίσουν τις δανειακές τους υποχρε-
ώσεις και παράλληλα θα διασφαλι-
στεί η προστασία της απασχόλησης 
και το αγαθό της υγείας.

ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΤΥΠΑ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
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Τα μνημόνια τελείωσαν. Τα σκλη-
ρά μέτρα για τους πολίτες παρα-
μένουν. Και τα προβλήματα για 
την κοινωνία μας συνεχίζονται. 
Κανείς δεν γνωρίζει ποιες θα είναι 
οι προοπτικές για την Ελληνική 
Οικονομία. 
Το πολιτικό σύστημα της χώρας 
παρακολουθεί αμήχανο τις ρα-
γδαίες διεθνείς  εξελίξεις σε όλα 
τα επίπεδα, οικονομικό, γεωπολι-
τικό, γεωστρατηγικό, εξωτερικής 
πολιτικής, χωρίς να είναι σε θέση 
να παρέμβει και να αξιοποιήσει 
κάτι θετικό για τη χώρα.
Η εμφανής αυτή αδυναμία οφεί-
λεται στο γεγονός ότι ποτέ δεν 
υπήρξε ένα σωστό σχέδιο για την 
πορεία και το μέλλον  της πα-
τρίδας μας. Ακόμη και σήμερα, 
οκτώ χρόνια μετά την οικονομική 
κρίση και την αφόρητη για τους 
πολίτες εφαρμογή των μνημονια-
κών μέτρων, το πολιτικό σύστη-
μα διαγκωνίζεται  για την καρέ-
κλα της εξουσίας και αναλώνει τις 
δυνάμεις του και τις σκέψεις του 
στο πολιτικό κόστος.  
Κανείς δεν λαμβάνει υπόψη του, 
ακόμη και σήμερα, ότι η οικονο-
μική και ηθική καταστροφή που 
υπέστη η χώρα μας οφείλεται 
στον τρόπο που κυβερνήθηκε 
τις τελευταίες δεκαετίες. Κομματι-
σμός, ρουσφέτια, μίζες, διάλυση 
του παραγωγικού ιστού της  (βι-
οτεχνικού, βιομηχανικού, αγρο-
τικού), εκτεταμένη φοροδιαφυγή 
και αλόγιστος δανεισμός διέλυ-

Το μέλλον
της χώρας μας
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Γεώργιος Περέντης
Επίτιμος Πρόεδρος Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.

σαν το κράτος και τη χώρα μας. 
Και τώρα ήρθε η ώρα της επι-
στροφής των δανεικών όχι μέσω 
της ανάπτυξης, αλλά μέσω των 
ματωμένων υπερπλεονασμάτων.
Ευκαιρίες ανάπτυξης βέβαια πά-
ντα υπάρχουν, αρκεί να δημιουρ-
γηθούν οι κατάλληλες προϋπο-
θέσεις. Δυστυχώς, όπως είναι η 
Ελλάδα σήμερα,  όλα πρέπει να 
αρχίσουν από το μηδέν. Και πρώ-
τα από όλα συναίνεση του πολι-
τικού συστήματος,  για να γίνουν 
οι απαιτούμενες τομές σε παθογέ-
νειες και  νοοτροπίες. 
/// Η πρώτη και βασική τομή εί-
ναι η δημιουργία κανονικού 

κράτους, με δημόσια διοίκηση, 
που θα λειτουργεί, με το προ-
σωπικό που απαιτείται σε κάθε 
τομέα (π.χ. υγεία, παιδεία κ.α.), 
χωρίς παρεμβάσεις και ανεξάρτη-
τα με  ποιό κόμμα θα είναι στην 
κυβέρνηση, για να προσφέρει 
σωστές υπηρεσίες στον πολίτη 
και τον επιχειρηματία.
/// Δεύτερον, πρέπει να υπάρξει 
επειγόντως σταθερό, για πολλά 
χρόνια, φορολογικό σύστη-
μα για επιχειρήσεις και φυσικά 
πρόσωπα, με μείωση των υφι-
στάμενων φορολογικών συ-

ντελεστών. Με τον τρόπο αυτό 
θα τονωθεί το επενδυτικό επι-
χειρηματικό ενδιαφέρον και θα 
υπάρξει πραγματική και συνεχής 
ανάπτυξη της οικονομίας και θα  
καλλιεργηθεί επιτέλους η φο-
ρολογική συνείδηση που είναι 
απαραίτητη για την είσπραξη των 
φόρων.
/// Τρίτον, η πολυπόθητη ανά-
πτυξη, που πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να σέβεται το περι-
βάλλον, θα φέρει νέες θέσεις ερ-
γασίας, θα μειώσει την ανεργία, 
θα δώσει ελπίδα και θα ανακου-
φίσει μεγάλο τμήμα των ανέργων 
συμπολιτών μας  και φυσικά θα 
ενισχύσει το ασφαλιστικό μας σύ-
στημα που είναι έτοιμο να καταρ-
ρεύσει. Εδώ χρειάζεται μεγάλη 
προσοχή στο θέμα των εργασι-
ακών σχέσεων που πρέπει να 
διέπονται από κανόνες και θε-
σμούς, να στηρίζονται σε συλ-
λογικές διαπραγματεύσεις και 
φυσικά να αφορούν σε θέσεις 
πλήρους απασχόλησης για αξι-
οπρεπή διαβίωση την περίοδο 
της εργασίας και αξιοπρεπή σύ-
νταξη αργότερα. Ανάπτυξη με 
διάλυση των εργασιακών σχέσε-
ων, με μισθούς πείνας και μειω-

την καινοτομία και τις νέες τεχνο-
λογίες.
/// Πέμπτον, το Τραπεζικό σύ-
στημα, αφού αποκτήσει σωστό 
management, να ασχοληθεί 
σωστά και αποτελεσματικά με 
τη διαχείριση των κόκκινων 
δανείων για να εξυγιάνει τους 
ισολογισμούς του, να εγκύψει 
επιτέλους στην πραγματική οι-
κονομία και να στηρίξει την υγιή 
επιχειρηματικότητα, για τη δική 
του βιωσιμότητα, αλλά και τη βι-
ωσιμότητα της χώρας.
///  Έκτο, και τελευταίο. Η Δικαιο-
σύνη είναι το  θεμέλιο και ο πυ-
λώνας της δημοκρατίας. Είναι η 
τελευταία ελπίδα του πολίτη, είτε 
επιχειρηματία, είτε φυσικού προ-
σώπου, για  να βρει το δίκιο του. 
Είναι ανάγκη λοιπόν να αρθεί στο 
ύψος των περιστάσεων  και να 
αφοσιωθεί στη γρήγορη και δί-
καιη απονομή της δικαιοσύνης σε 
όλα τα επίπεδα.

Είναι γεγονός ότι η χώρα μας έχει 
αναλάβει μεγάλες δεσμεύσεις 
απέναντι στους δανειστές, με πώ-
ληση νευραλγικών τομέων της 
ελληνικής οικονομίας και εκχώ-
ρηση δημόσιας περιουσίας για 
πάρα πολλά χρόνια. 
Το πολιτικό σύστημα οφείλει να 
εγκαταλείψει τις παλαιοκομμα-
τικές μεθόδους του ρουσφετιού 

μένες ασφαλιστικές εισφορές που 
θα δίνουν συντάξεις πείνας  δεν 
γίνεται. 
/// Τέταρτον, στήριξη και ενί-
σχυση  της υγιούς επιχειρημα-
τικότητας, όχι μόνο της μεγάλης, 
αλλά και της μεσαίας και της μι-
κρής που αποτελούν τη ραχοκο-
καλιά της οικονομίας και ιδιαί-
τερα αυτών που αφορούν στον 
πρωτογενή και δευτερογενή το-
μέα της οικονομίας  που έχουν 
και εξαγωγικό προσανατολισμό, 
αλλά και στις νεοφυείς επιχειρή-
σεις που έχουν προσανατολισμό 

και του εκμαυλισμού των συ-
νειδήσεων και να κάνει πράξη 
εδώ και τώρα τη διαφάνεια, την 
αξιοκρατία, τη δίκαιη κατανομή 
βαρών και το σεβασμό στους θε-
σμούς και τη δημοκρατία. 
Εάν οι πολιτικοί  δεν αναλογι-
στούν τις δυσκολίες που περνούν 
οι πολίτες, δεν αλλάξουν νοοτρο-
πία και δεν ασχοληθούν με την 
εξάλειψη των παθογενειών που 
μας έφεραν εδώ, αυτή η χώρα 
που λέγεται Ελλάδα ούτε τύχη θα 
έχει, ούτε ανάπτυξη, ούτε μέλλον. 
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καμία δυσκολία να  πει κάποιος 
αυτά που πρέπει και απευθείας 
στη γλώσσα που τα συγκεκρι-
μένα στελέχη θα καταλάβουν, 
δηλαδή τη δική τους γλώσσα. Η 
ορθή εννοιολογική απεικόνιση 
σκέψεων και προτάσεων είναι 
εφικτή-κατανοητή στο σύνολο 
των αποδεκτών. 
Αποφασίσαμε να μεταφέρου-
με την υπηρεσιακή γλώσσα της 
αλήθειας στην Αγγλική, με στό-
χο να αποκλειστεί η ελάχιστη πι-
θανότητα να… χαθούν  στη με-
τάφραση οι δίκαιες θέσεις και οι 
προβληματισμοί του Συλλόγου 
μας.
Παραθέτουμε αυτούσιο το κεί-
μενο της ανοικτής επιστολής 
(ανακοίνωσης), που έχει τελι-
κούς  παραλήπτες όλα τα μέλη 
της σημερινής Διοίκησης της 
Εθνικής Τράπεζας, της δικής μας 
Τράπεζας.
     

////////////////////////////

In our Union’s newspaper “Eth-
notrapeziki” (Association of 
Scientific Staff Of The National 
Bank of Greece- Dec 2017 issue) 
it was emphasized that an Or-
ganization, holding the stature 
of the National Bank of Greece 
(NBG) should have an appropri-
ate administrative team,  equal 
to the job of setting the stand-
ards of excellence for the bank’s 
internal policies and regulations,  
in accordance with pre-approved 
agreements.
This means that  the NBG must 
carefully implement the internal 
Employment Regulation (a con-
temporary Greek law) and dis-
courage any violations. Also the 
well known as Hertzberg Theory 
(about negative “hygiene”, or 
dual-factor theory, concerning 
satisfaction versus dissatisfac-
tion in the work place) should be 
used through a series of policies 
and procedures,  that would cre-
ate a positive field for employees.
However, what is happening 
in reality? The violation of the 
above mentioned policies and 
procedures by the top manage-
ment is a daily practice. Here are 
some instances:

1/ Although last year’s organi-
zation-chart was approved for a 

reduction in the administrative 
posts and roles, we now see an 
80% increase in top manage-
ment executives! (What’s going 
on?) 
2/ Moreover these appointments 
taking place in specialized divi-
sions without the approval of 
the Internal Regulation of Spe-
cialized Personnel,  result in fines,  
from the Labour Inspectorate, as 
well as  prosecution of the NBG 
by the Inspector.
3/ Also prevalent was the pro-
motion of specialized employees 
lacking the necessary qualifi-
cations,  while workers highly 
qualified were ignored. What 
would be the Bank’s position if 
such neglected workers appealed 
to the Labour Inspectorate?
4/ Despite the fact that the Vol-
untary Redundancy Scheme for 
the NBG personnel is in progress, 
massive numbers of recruit-
ments take place,  in one more 
violation of the Internal Employ-
ee Regulation. The result is the 
increase instead of a decrease in 
the Bank’s operating expenses.
5/ Additionally we have the prob-
lematical phenomenon of senior 
managers blindly relying on their 
subordinates’ advice on employ-
ees’ appraisal cases,  instead of 
paying more attention to human 
resources policies and internal 
circulars.
For example:
a/ When an employee com-
plained that the work-perfor-
mance assessor was unsuitable, 
the manager, unfamiliar with 
the employee assessment regula-
tions, changed the assessor but 
also punished the employee by 
depriving him of his duties and 
work projects. (That’s a terrible 
mistake).
b/ A network manager responsi-
ble for funding employees’ needs 
such as transport costs to and 
from work, may actually favour 
other workers with a whole 
rent-allowance (in some cases 
superfluous as the said work-
ers already rented or owned a 
house), thus creating a sense of 
injustice in the work place. (An 
other completely wrong process).

Ladies and gentlemen of the NBG 
Management, we kindly request 
that you instruct the NBG ex-
ecutives to apply the rules and 
procedures introduced via the 
policies and internal memos,  ap-
proved by the respected commit-

tees,  so that the unacceptable 
situation and cronyism that has 
prevailed for the last two years 
may come to an end. Also, the 
fines imposed on the Bank by the 
public authorities, due to viola-
tions of regulations by the senior 
executives, should be paid not by 
the Bank and shareholders, but 
by the executives themselves.
Otherwise our Union has no 
choice but to appeal again to the 
Ministry of Labour to arrange for 
the setup of a three-part com-
mittee with members from the 
Ministry of Labour, the NBG and 
our Union representatives. 
Unfortunately the setup of such 
a committee may be inexcusably 
delayed. This may lead to unlaw-
ful and arbitrary actions against 
our colleagues, who always try 
tirelessly to reach the Bank’s 
goals.
The members of the Administra-
tion should  be fully aware of  the 
tradition, history and positive in-
fluence of the National Bank of 
Greece towards the community, 
clientele and the whole banking 
market within Greece and also 
abroad.
And of course we can never for-
get -all of us- and fame  of the 
National Bank of Greece as the 
most reliable and  important 
Greek bank, traditionally con-
nected with the Greek state it-
self and with positive influence 
on  people of Greece, which will  
definitely lead to regaining the 
Bank’s former reputation and 
the high portion of the banking 
market in Greece and abroad.

Please, dear and honoura-
ble Ladies and Gentlemen of 
the Administration, let the 
National Bank of Greece, 
with the willingness and 
eagerness of its Personnel, 
become again, the “Inter-
national” Bank of Greece! 

ΜΙΑ
ΕΙΝΑΙ

Η ΓΛΩΣΣΑ
ΤΗΣ

ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Ή ΤΟ «Σ’ΑΓΑΠΩ»
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ 

ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Το τωρινό Διοικητικό Συμ-
βούλιο της Εθνικής Τράπεζας 
πλαισιώνεται -υπό τις νέες 
συνθήκες που έχουν διαμορ-
φωθεί- με αξιότιμα στελέχη, 
τα οποία όμως δεν γνωρίζουν 
την Ελληνική γλώσσα. Το γε-
γονός αυτό δεν αποτελεί μει-
ονέκτημα, αφού υπάρχουν 
πλέον τα τεχνολογικά μέσα 
για τη μετάφραση οποιουδή-
ποτε θέματος, σε οποιαδή-
ποτε γλώσσα. Δεν υφίσταται 

Η ΒΙΩΣΙΜH ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΛΕΠΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Ο Σύλλογος Επιστημονικού 
Προσωπικού Εθνικής Τρά-
πεζας (ΣΕΠΕΤΕ, Association 

of Scientific Personnel, of 
National Bank of Greece), 

επικοινωνεί με ειλικρίνεια 
και ανιδιοτέλεια, πραγματι-
κά και αληθινά για ένα και 
βασικό λόγο: νοιάζεται για 

τους εργαζόμενους στην 
Εθνική Τράπεζα.

Αναπτύσσει διαρκή δρα-
στηριότητα για την επίλυση 

των προβλημάτων τους, 
υποστηρίζει με θέρμη  τα 

δίκαια αιτήματά τους, 
απευθύνεται προς κάθε αρ-

μόδιο και με κάθε τρόπο.
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από της ίδρυσής του, μέχρι σήμε-
ρα, με όλους τους Προέδρους. Η 
ίδια λοιπόν τακτική ακολουθείται 
και στο σημερινό Διοικητικό Συμ-
βούλιο υπό την Προεδρεία του  
καλού συνάδελφου Ευάγγελου 
Δρόλια. Είναι σε όλους γνωστό 
ότι δαπανούμε μεγάλο μέρος του 
πολύτιμου  ελεύθερου χρόνου 
μας για να διατηρήσουμε το Σύλ-
λογό μας στο υψηλό επίπεδο που 
ορίζει το καταστατικό του. Κι εγώ, 
ως Γενικός Γραμματέας,  επιθυμώ 
να τονίσω  ότι όλα τα μέλη μας 
είναι 100% ενεργά και δυναμικά,  
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
στους συναδέλφους και εκφέ-
ρουν τις απόψεις τους με παρρη-
σία, έμπνευση, αλλά και  με την 
ευγένεια και τη φινέτσα  του καλ-
λιεργημένου ανθρώπου. Με αυτό 
το δημοκρατικό τρόπο  λειτουργεί  
ο ΣΕΠΕΤΕ λαμβάνοντας  πάντοτε 
υπόψη του  και τις επικρατούσες 
συνθήκες. Ο ΣΕΠΕΤΕ  κινείται με  
σταθερά και έξυπνα βήματα, δρα-
στηριοποιείται  με ευελιξία και 
εξωστρέφεια, χρησιμοποιεί ακό-
μα και τη διπλωματική οδό στους 
στόχους του, γνωρίζοντας πολύ 
καλά ότι δεν έχει σημασία τι θα 
πεις,  αλλά πώς και πότε θα το 
πεις. Και φυσικά τηρεί με ακρίβεια 
τις δύο λέξεις που συνοδεύουν 
τον τίτλο της περιοδικής έκδοσης 
«ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ»: Γνώση και 
Έρευνα. Συνεχής έρευνα για τον 
εντοπισμό των διεθνών μεθόδων 
άσκησης υγιούς συνδικαλισμού, 
καθώς και συνεχής αναβάθμιση 
των γνώσεών μας πάνω σε θέ-

Γράφει ο

Νικόλαος Λαβίδας
Γεν. Γραμματέας Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.

Η «Γλαυξ»
Μια παλιά παροιμία λέει: άμα 
δεν παινέψεις το σπίτι σου θα 
πέσει να σε πλακώσει. Αυτή 
είναι μια αλήθεια που τα τελευ-
ταία χρόνια δεν την τηρούμε εμείς 
οι Έλληνες, και όχι μόνο δεν παι-
νεύουμε την πατρίδα μας αλλά τη 
δυσφημίζουμε κιόλας. Η προσω-
πική μας κρίση, για  την αμείλικτη 
«κρίση» που διέρχεται η χώρα 
και οι εργαζόμενοι πρέπει, εκτός 
από το συναίσθημα, να βασίζεται 
και στο ρεαλισμό. Γι αυτό συνη-

θίζω να λέω ότι δεν πρέπει να 
υπερβάλλουμε με τα προ-
τερήματά μας διότι δεν θα 
μας πιστέψει κανείς, αλλά 
βέβαια ούτε και με τα ελατ-
τώματά μας, για λόγους 
δήθεν μετριοφροσύνης, 
διότι τότε θα μας πιστέψουν 
όλοι. Γιατί τα λέω αυτά; Διότι 
πιστεύω ότι ΕΜΕΙΣ  δεν πρέπει 
να πάψουμε να διαλαλούμε, ότι 
ο ΣΕΠΕΤΕ είναι ένα ξεχωριστό  
συνδικαλιστικό σωματείο, σε σύ-
γκριση με τα όσα γνωρίσαμε όσα 
χρόνια είμαστε στην Τράπεζα. Το 
λέω χωρίς καμία πρόθεση υπερ-
βολής, με πλήρη επίγνωση αυτής 
της πραγματικότητας, αλλά  ακό-
μα και με μετριοπάθεια, αφού 
έτσι  καταγράφεται η συνεχής,  
σωστή, μελετημένη, επιστημονι-
κή, και ανιδιοτελής δράση του, 
προς όφελος ΟΛΩΝ  των εργα-
ζομένων στην Τράπεζα. (Όχι μόνο 
των μελών μας).
Ο Σύλλογος Επιστημονικού Προ-
σωπικού, είναι ένα εργασιακό σω-
ματείο που βασίζει τα βήματά του 
στην κοινή λογική, κοινή τιμιό-
τητα και κοινή ακεραιότητα και 
δρα με  σύνεση, με σκεπτικισμό, 
με νηφαλιότητα, χωρίς ακραίες 
θέσεις, αλλά με επιστημονικό και 
ορθολογικό τρόπο. Στο Περιο-
δικό μας λοιπόν που φέρει τον 
τίτλο «ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ» διάλε-
ξα αυτό το… πρωτότυπο  θέμα,  
γιατί ένιωσα την ανάγκη  να  ξα-
ναθυμίσω σε όλους μας, αλλά 
και κυρίως σε μένα τον ίδιο,  ότι  
αυτή η πρακτική και στρατηγική 
ακολουθείται  πιστά από όλα τα 
μέλη του ΣΕΠΕΤΕ, όλα τα χρόνια, 

> ΕΙΔΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ματα τραπεζικής εξυπηρέτησης, 

μάνατζμεντ και μάρκετινγκ. Για 
να είσαι καλός συνδικαλι-
στής πρέπει να είσαι καλός 
υπάλληλος. Να έχεις εργα-
στεί δηλαδή στην πρώτη 
γραμμή. Επομένως δεν παινεύω 
το σπίτι μου, αλλά απλώς κατα-
γράφω  μιαν  αλήθεια  που δεν 
πρέπει να ξεχνάμε. Ειδικά σήμερα 
που ζούμε πιο πολύ παρά ποτέ 
στην ανασφάλεια. Ο Φόβος και 
η Ελπίδα γεννούν την αναμφίβο-
λη… Αμφιβολία:
Θα καταφέρουν άραγε αυτή τη 
φορά οι εργαζόμενοι να επιλέ-
ξουν ένα σχήμα που να τηρήσει 
τα προεκλογικά υπεσχημένα, προς 
άμβλυνση και άρση των αφόρητα 
σκληρών μέτρων που επί σειράν 
ετών λαμβάνονται χωρίς μελέτη, 
σε βάρος των πολιτών, των εργα-
ζομένων των συνταξιούχων; Είναι 
άμεση ανάγκη  να βρεθούν  άμε-
σες λύσεις για τα μεγάλα προβλή-
ματα της χώρας, με  ταυτόχρονη 
αντιμετώπιση ισχυρών  αντικρου-
όμενων τάσεων. Και όποιος ερ-
γαστεί με ανιδιοτέλεια, δηλαδή 
όπως πρέπει, θα αντέξει αυτές τις 
κόντρες, που θα προσδώσουν 
μια σοβαρή ανακούφιση αλλά 
και ένα πρωτόγνωρο για τα ελλη-
νικά δεδομένα  αισιόδοξο πολιτι-
κό μήνυμα.Αυτό λοιπόν το μήνυ-
μα θα ήθελα κι εγώ να μεταφέρω  
με αυτές τις λίγες γραμμές: Ότι 
δηλαδή  είμαστε υποχρεωμένοι  
ΤΩΡΑ,  ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΤΕ, 
να εφαρμόσουμε αυτά που πάντα 
υποστήριζε ο ΣΕΠΕΤΕ, τα έγραφε 
και  τα διαλαλούσε πανταχόθεν: 

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ να συμπρά-
ξουμε, να συναινέσουμε, 
να συνεννοηθούμε και να 
συνεργαστούμε. Δεν υπάρ-
χει άλλη λύση,  για να εξασφα-
λιστεί  στη Χώρα μια σταθεροποί-
ηση της πολιτικοοικονομικής κα-
τάστασης  και μια  αναβίωση του 
γοήτρου μας στους εταίρους μας 
και τους δανειστές μας. Και για να 
μη  θεωρηθεί ότι μιλάω θεωρητι-
κά δηλώνω ότι,  κατά την ταπεινή 

μου  γνώμη, πρώτη και βασική 

προτεραιότητα -αμεσότητα 
θα έλεγα-  είναι να παταχθεί  
εμφανώς, ουσιαστικά και 
πάση θυσία η φοροδιαφυγή. 
Αυτό  κατά τη γνώμη μου θα 
έπρεπε να είναι το πρώτο μέλημα 
κάθε Κυβέρνησης. Τα άλλα θα 
ακολουθήσουν σύμφωνα με την 
άγραφη νομοτέλεια της λεγόμε-
νης Κυριαρχίας των Πρώτων. 
Αν παταχθεί η φοροδιαφυγή 
λύθηκε αυτόματα το οικονομικό 
πρόβλημα της Ελλάδας. Αλλά 
χρειάζεται κάποιος να σηκώσει 
το σταυρό του Μαρτυρίου, για 
να ακολουθήσει η Ανάσταση. 
Και παραφράζοντας ένα παλιό 
σλόγκαν των παραδοσιακών λα-
χειοπωλών, ρωτάω, ρητορικά 
μεν, αλλά σκεπτικιστικά: Αυτό 
το σταυρό ποιος θα τολμήσει να 
τον σηκώσει; Διότι με την ατολ-
μία των ιθυνόντων μάς έχει πάρει 
όλους ο κυκλώνας με τα περίερ-
γα ονόματα και… μας έχει σηκώ-
σει. Έχω πλήρη επίγνωση του  ότι  

με τα λεγόμενά μου «δεν κο-
μίζω γλαύκα εις Αθήνας». 
Κομίζω όμως τη Γλαύκα 
του ΣΕΠΕΤΕ, με ειλικρινή  
περηφάνια.
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ΑΠΑΞ ΣΕΠΕΤΕ, ΕΣ ΑΕΙ ΣΕΠΕΤΕ

Θα τρίζουν τα κόκκαλα του ιδρυ-
τή και πρώτου Διοικητή της Εθνι-
κής Τράπεζας με τα πρωτοφανή 
αρνητικά γεγονότα που συμβαί-
νουν στην άλλοτε κραταιά Τρά-
πεζα των πέντε ηπείρων. Δυστυ-
χώς, η απαξίωση της Εθνικής Τρά-
πεζας, που πρωταγωνίστησε τα 
τελευταία 177 χρόνια στον ελλη-
νικό και διεθνή τραπεζικό χώρο, 
συνεχίζεται εξαιτίας άστοχων 
πρωτοβουλιών και λανθασμένων 
επιλογών ανωτάτων στελεχών 
της, που προφανώς δεν έχουν την 
κουλτούρα της Εθνικής Τράπεζας, δεν είναι αφοσιωμένα σ’ αυτήν, δεν 
έχουν κατανοήσει τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και φυσικά δεν 
σέβονται τις αρχές της κανονιστικής συμμόρφωσης. Και η Διοίκηση, ως 
απλός θεατής, παρακολουθεί τα απαράδεκτα και πρωτοφανή, στην υπε-
ραιωνόβια ιστορία της, γεγονότα που ζει η ΕΤΕ, με τις ύποπτες συναλ-
λαγές και το ξέπλυμα χρήματος που έλαβαν χώρα, μέσω των POS της 
Εθνικής Τράπεζας, σε περίοδο κεφαλαιακών ελέγχων (capital controls) 
στην Κίνα, για την αγορά ακινήτων από Κινέζους πολίτες στην Ελλά-
δα. Δημοσιεύματα και ρεπορτάζ των ΜΜΕ χαρακτηρίζουν το γεγονός 
σκάνδαλο, ενώ αφήνουν υπονοούμενα για χρηματισμό στελεχών της 
ΕΤΕ, για διάτρητα πληροφορικά συστήματα, που δεν είχαν εντοπίσει για 
τρεις μήνες τις εν λόγω συναλλαγές. Μετά τη ζημιά των Χριστουγέννων 
του 2017 με τα προβλήματα των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών 
της ΕΤΕ στα σουπερμάρκετ, προστίθεται τώρα και το νέο γεγονός που 
καταρρακώνει τη φήμη και την αξιοπιστία της Τράπεζας. 
Η Εθνική Τράπεζα ήταν ανέκαθεν σχολή παραγωγής άξιων στελεχών, 
που μετέπειτα στελέχωναν τις τράπεζες του ανταγωνισμού. Όμως, τα τε-
λευταία χρόνια ήλθαν στην ΕΤΕ στελέχη του ανταγωνισμού, αρκετά εξ 
αυτών αμφιβόλου ποιότητας, με άγνοια στη διαχείριση ανθρώπινου δυ-
ναμικού και χωρίς την κουλτούρα της συλλογικότητας για την επίτευξη 
των στόχων. Τα άτομα αυτά αλλοίωσαν  τη φυσιογνωμία της Εθνικής 
Τράπεζας  και, επί πλέον, απαξίωσαν και όσα στελέχη έχουν απομείνει 
από τον κορμό της.  Παρεμπιπτόντως, θεωρούμε απαράδεκτο να δίνο-
νται εκατοντάδες χιλιάδες αποζημιώσεις σε ανώτατα στελέχη, ενώ ταυ-
τόχρονα η Διοίκηση αρνείται οδοιπορικά έξοδα και αποζημιώσεις προ-
σωρινών αναπληρώσεων. Το καλοκαίρι του 2018 ο ΣΕΠΕΤΕ είχε έγκαι-
ρα προειδοποιήσει το ΔΣ της ΕΤΕ για τους κινδύνους που προκύπτουν 
στη λειτουργία της Τράπεζας από τη μη τήρηση σχεδίων, κανονισμών 
και διαδικασιών που ψηφίζονται από το ΔΣ, αλλά δεν εφαρμόζονται. 
Η έλλειψη ενός σταθερού και αποτελεσματικού οργανογράμματος και 
η κατάργηση της ιεραρχίας δημιούργησαν και δημιουργούν σοβαρές 
αρρυθμίες στη λειτουργία της Τράπεζας που συνεχώς χάνει μερίδιο στην 
αγορά, αδυνατεί να διαχειριστεί τα κόκκινα δάνεια, δεν είναι σε θέση να 
χρηματοδοτήσει την πραγματική οικονομία, δεν μπορεί να αξιοποιήσει 
το ανθρώπινο δυναμικό της, αγνοεί να διαχειριστεί τα πληροφορικά της 
συστήματα, αδυνατεί να επιλύσει δύσκολα ζητήματα, όπως το θέμα του 
ΛΕΠΕΤΕ. 

Ιδού τα αναπόφευκτα ερωτήματα που, ενώ απασχολούν τις σκέψεις των 
εργαζομένων, περνούν εντελώς απαρατήρητα από αυτούς που είναι αρ-
μόδιοι να τους διοικούν δίκαια και σωστά:

1/ Μετά από τις λανθασμένες απο-
φάσεις του τέως CEO για τον ΛΕΠΕ-
ΤΕ, ποιος θα πληρώσει τους  επιδι-
κασθέντες τόκους; 
2/ Πώς να λειτουργήσει σωστά η 
ΕΤΕ, όταν στελέχη της συμμετείχαν, 
χωρίς την απαραίτητη άδεια από τη 
Δ/νση Προσωπικού, στη διοίκηση 
εταιρείας,  προμηθεύτριας συστημά-
των στην ΕΤΕ; 
3/ Συμμετέχουν ακόμα, χωρίς συνέ-
πειες; 
4/Πώς γίνεται το στέλεχος που προΐ-
σταται του τομέα των ΑΤΜ, να προ-
έρχεται από την εταιρεία που προ-
μηθεύει τα ΑΤΜ και να μην υπάρχει 
«σύγκρουση συμφερόντων»; 
5/Γιατί επανασυστήνονται Μονά-
δες (Διευθύνσεις ή Καταστήματα) οι 
οποίες  πρόσφατα είχαν καταργηθεί; 
6/Μήπως γίνονται προσωπικές εξυ-
πηρετήσεις; 
7/Γιατί καταργήθηκε η Διεύθυνση 
Επενδύσεων και Κεφαλαιαγοράς, η 
οποία επί δεκαετίες ασκούσε αποτε-
λεσματικά και με επιτυχία την τραπε-
ζική επενδυτική της ΕΤΕ; Μήπως για 
να συσταθεί Τραπεζική Επενδυτική 
εν έτει 2017, με στελέχη της αγοράς, 
τα οποία διατείνονται στους πελάτες 
ότι θα φτιάξουν τη Νέα ΕΤΕ; 
8/Πασχίζουν, δηλαδή, να μας κάνουν 
να ξεχάσουμε την εταιρική κουλτού-
ρα της ΕΤΕ των 177 χρόνων, που την 
είχε καταστήσει πρώτη Τράπεζα στην 
Ελλάδα, με παρουσία στις πέντε ηπεί-
ρους και στους πέντε ωκεανούς; 
9/Σε ποιο κανονισμό τοποθετήσεων 
υπάρχει η προσωπική συνέντευξη 
κάποιων υποψηφίων προς τοποθέ-
τηση Διευθυντών Καταστημάτων; 
10/Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στην 
κρίση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων; 
11/Για το άνοιγμα ή κλείσιμο Κατα-
στημάτων, ο Κανονισμός προϋποθέ-
τει την ύπαρξη μελετών. Για τα ήδη 
καταργηθέντα καταστήματα υπάρ-
χουν σχετικές μελέτες; Ελήφθησαν 
άραγε υπόψη οι έντονες αντιδράσεις 
και η ταλαιπωρία των πελατών και η 
δυσφήμιση στην κοινή γνώμη (π.χ. 
Υποκατάστημα Μεθάνων); 

12/Όταν η Διοίκηση της 
Τράπεζας παραβιάζει τον 
Κανονισμό Εργασίας ως 
προς τις προσλήψεις και τις 
τοποθετήσεις, τί μήνυμα εκ-
πέμπει στα στελέχη της; 
13/Πότε άλλαξε ο τρόπος 
προσλήψεων που ορίζει ο 
Κανονισμός Εργασίας; 
14/Γιατί δεν υπήρξε διαβού-
λευση με τους Συλλόγους; 
15/Πώς δεν γίνεται αντιλη-
πτό ότι η παραβίαση των 
κανονισμών επιφέρει και την 
παρέμβαση της Επιθεώρη-
σης Εργασίας, με συνέπεια 

τα πρόστιμα και την αυτεπάγγελτη 
ποινική δίωξη του εκάστοτε CEO από 
τον Επιθεωρητή Εργασίας; (βλέπε 
περίπτωση Φραγκιαδάκη).
16/Μήπως υπάρχει σκοπιμότητα σε 
αυτό;
17/Κανείς από τους Διοικούντες δεν 
νοιάζεται πλέον για την Εθνική Τρά-
πεζα της Ελλάδος;
18/Η Διοίκηση δεν γνωρίζει το 
Ν 1264/82; 
19/ Αν ναι, γιατί παραβιάζει βασικά 
άρθρα του; 
20/Γιατί αυθαιρετεί και, εν τέλει, πα-
ρανομεί; 
21/Το Υπουργείο Εργασίας γιατί κω-
φεύει στις καταγγελίες των Συλλό-
γων; 

Είκοσι ένα ερωτήματα ζητούν 
απαντήσεις. Μπορεί να τα θεω-
ρούν μερικοί «τρόπο του λέγειν 
ή του γράφειν» σε περιοδικό Ερ-
γασιακού και συνδικαλιστικού 
σωματείου, όπως είναι ο ΣΕΠΕΤΕ 
που πάντα πρόσεχε το λόγο του 
και τιμούσε τους Διοικούντες, ως 
θεσμούς σύμφωνα με την δεο-
ντολογία και την επιστημονική του 
υφή. Αλλά όλα έχουν και τα όριά 
τους. Και όποιος δεν θίγει τα κα-
κώς κείμενα, συμμετέχει σε αυτά.

Ο ΣΕΠΕΤΕ, πιστός στις αρχές του, 
θα αγωνιστεί με όλες του τις δυ-
νάμεις να σταματήσει την κατρα-
κύλα της Εθνικής Τράπεζας, χρη-
σιμοποιώντας κάθε συνδικαλιστι-
κό και νομικό μέσο, έτσι ώστε η  
ΕΤΕ να ξαναγίνει η Τράπεζα των 
μετόχων, των πελατών και των 
εργαζομένων. [] 

Δ.Σ.

> ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ_ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ

Θα τρίζουν
τα κόκκαλα

του Γεωργίου
Σταύρου
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ΜΑΣ ΤΟ
ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΝ

Τα μέλη της Διοίκησης της ΕΤΕ 
μας διαβεβαίωσαν ότι θα ασχο-
ληθούν με την επίλυση των 
θεμάτων που τέθηκαν κατά τη 
συνάντησή μας, που έγινε τον 
Μάρτιο 2018. Θυμίζουμε μάλι-
στα, ότι εκτός από την εφαρμογή 
του Κανονισμού Εργασίας στο 
σύνολό του, την εφαρμογή των 
εγκυκλίων που αφορούν στην 
εξέλιξη των υπαλλήλων -όλων 
των υπαλλήλων, μηδενός εξαι-
ρουμένου- την απελευθέρωση 
των εργαζομένων από γραφειο-
κρατικές διαδικασίες και τη άμε-
ση ενίσχυση του Δικτύου με νέες 
προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, το Προ-
εδρείο του ΣΕΠΕΤΕ ζήτησε επιτα-

κτικά, οι εργαζόμενοι στην 
ΕΤΕ, με οποιαδήποτε σχέ-
ση εργασίας, που δεν είναι 
ενταγμένοι στον Κανονισμό 
Εργασίας, να ενταχθούν, το 
συντομότερο δυνατόν, σε 
εθελοντική βάση και χωρίς 
διακρίσεις. Κι εδώ πρέπει 
να τονίσουμε και υπογραμ-
μίσουμε δύο καίρια σημεία 
των δραστηριοτήτων μας, 
που ήταν πάντοτε σημεία 
όχι αυτών των καιρών, 
αλλά παντός καιρού:

1/Ο ΣΕΠΕΤΕ ανέκαθεν νοιαζόταν 
και εργαζόταν και εξαντλού-
σε δυναμικά και πεισματικά 
όλες του τις δραστηριότητες 
για ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους 
στην Εθνική Τράπεζα, και όχι 
μόνο για τα μέλη του, και, 

2/Όλες οι Διοικήσεις της ΕΤΕ 
-με εξαίρεση τα τελευταία τέσ-
σερα χρόνια- τηρούσαν πάντοτε 
τις υποσχέσεις που μας έδιναν. 
Τις τηρούσαν δηλαδή, πώς να 
το κάνουμε; Όχι «πες τους τώρα 
κάτι για να τους ξεφορτωθούμε». 
Μπεσαλίδικα πράγματα, από αν-
θρώπους με σεβασμό στο λόγο 
τους. Μπεσαλήδες, δηλαδή…

Γράφει ο:

Δημήτρης Πασχαλέρης*

Είμαστε μια χώρα με σοβαρό δη-
μογραφικό πρόβλημα, μια χώρα 
με πολλούς πολίτες αλλά και ερ-
γαζόμενους σε μεγάλες ηλικίες, μια 
χώρα που γερνάει συνεχώς. 
Αυτό έχει ή θα έπρεπε να έχει,  και 
στη χώρα μας, σημαντικές επιπτώ-
σεις στους εργαζόμενους και στο 
σχεδιασμό των Διευθύνσεων Αν-
θρώπινου Δυναμικού σε εταιρίες 
και τράπεζες όπως  συμβαίνει πα-
γκόσμια.  Κατά τα περασμένα χρό-
νια,  στην Ελλάδα,  έχουμε συνη-
θίσει να βγάζουμε συνταξιούχους 
σε μικρές ηλικίες, και τελευταία να 
πιέζουμε 50άρηδες και 55άρηδες 
να αποχωρήσουν από την εργασία,  
χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός γενι-
κότερος σχεδιασμός, στην επιχείρη-
ση, σε σχέση με το μεγάλο σε ηλι-
κία προσωπικό.  Οι προκλήσεις του 
εργατικού δυναμικού που ηλικιακά 
μεγαλώνει σε επιχειρήσεις και τρά-
πεζες (ageing workforce) και η νέα 
πραγματικότητα που θα αντιμετω-
πίσουν οι Διευθύνσεις Ανθρώπινου 
Δυναμικού είναι μεταξύ άλλων και 
οι εξής:
- Το γεγονός ότι άνθρωποι και εργα-
ζόμενοι ζουν περισσότερα χρόνια 
και αυτό αναπόφευκτα οδηγεί σε  
στρατηγικές που θα πρέπει να υιο-
θετηθούν σε σχέση με τους μεγα-
λύτερους σε ηλικία εργαζόμενους. 
Ο μελλοντολόγος Rohit Talwar, 
για παράδειγμα, έχει προβλέψει ότι 
οι σημερινοί 10χρονοι θα ζουν 120 
χρόνια και πολλοί από αυτούς θα 
μπορούσαν να δουλεύουν μέχρι τα 
100.
- Η όρεξη και η διάθεση για εργα-
σία. Οι άνθρωποι σήμερα και στα 
60 τους δεν θεωρούνται μεγάλοι. 
Η όρεξη και η διάθεση που έχουν 
για εργασία κρατάει στα 65 και τα 
70 τους. Αν έχουν καλή υγεία και 
σχετική προσαρμογή στις καινούρ-
γιες τεχνολογίες, οι δεξιότητες και 
η εμπειρία τους, τους καθιστούν 
ανταγωνιστικούς σε σχέση με τους 
υπόλοιπους εργαζόμενους.
- Ο πληθυσμός γερνάει. Τα πο-
σοστά γεννήσεων που συνεχώς 
πέφτουν, έχουν σαν αποτέλεσμα 
το ποσοστό των ανθρώπων που 
ανήκουν σε μεγαλύτερες ηλικιακά 
ομάδες να αυξάνεται. Λογικό είναι 
οι επιχειρήσεις να αναπτύξουν προ-

γράμματα ώστε να διατηρήσουν 
αποδοτικά το μεγαλύτερο σε ηλι-
κία προσωπικό τους. Πολιτικές που 
αναδεικνύουν ότι μόνο οι νεαροί 
εργαζόμενοι είναι το μέλλον μιας 
επιχείρησης μπορεί να θεωρηθούν, 
πλέον, ακόμα και επικίνδυνες.
- Ό,τι είναι μετρήσιμο είναι και δι-
αχειρίσιμο. Οι επιχειρήσεις θα πρέ-
πει να παρακολουθούν πίνακες με 
τις ηλικίες των εργαζομένων που 
προσλαμβάνονται και αυτών που 
αποχωρούν. Ένας από τους λόγους 
που οι επιχειρήσεις θέλουν να «ξε-
φορτωθούν» το προσωπικό τους 
σε μεγάλες ηλικίες είναι οι υψηλές 
αμοιβές,  μιας και οι περισσότεροι 
εξ αυτών έχουν θέσεις ευθύνης. 
Ίσως θα πρέπει οι αμοιβές να σχε-
τίζονται περισσότερο με τη δουλειά 
που παράγεται και όχι με την παλαι-
ότητα του προσωπικού. Επίσης αν 
η επιχείρηση επιθυμεί να κρατήσει 
κάποιον που είναι πχ 70 χρονών,  
ενδεχόμενα θα πρέπει να είναι σε 
θέση να του μειώσει το μισθό.
- Σύγκρουση γενεών. Διαφορετικοί 
άνθρωποι από διαφορετικές ηλικίες 
είναι λογικό να έχουν διαφορετικές 
παραστάσεις και εμπειρίες, γεγονός  
που επηρεάζει τον τρόπο προσέγγι-
σης  της δουλειάς τους. Αυτό ενδέ-
χεται να οδηγήσει σε διαμάχες και 
συγκρούσεις,  τις οποίες  πρέπει να 
διαχειριστεί ανάλογα  η επιχείρηση.
Με βάση τα παραπάνω, οι εταιρείες 
θα έπρεπε να κινηθούν ως ακολού-
θως:
- Να επαναπροσδιορίσουν την πο-
λιτική προσλήψεων ώστε να περι-
λαμβάνει σχήματα πρόσληψης και 
εκπαίδευσης και ώριμων σε ηλικία 
εργαζομένων.
- Να προσπαθήσουν να κρατάνε 
υπαλλήλους που αξίζουν, έστω και 
μέσω εναλλακτικών συμβάσεων 
εργασίας.
- Να είναι σε θέση να προστατέψουν 
την κριτική και χρήσιμη γνώση, 
πριν ο εργαζόμενος που την κατέχει 
εγκαταλείψει την επιχείρηση.
- Να παρέχουν ευκαιρίες στους ερ-
γαζόμενους, έτσι ώστε να βελτιώ-
νουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις 
τους.
- Να φροντίσουν ώστε να είναι ομα-
λή η συνύπαρξη διαφορετικών ηλι-
κιών και γενεών στο εργατικό δυνα-
μικό.
- Να καταστήσουν δυνατό ότι οι 
ώριμοι ηλικιακά εργαζόμενοι μπο-
ρούν να ανταποκριθούν αποτελε-
σματικά στις νέες τεχνολογίες.

Ενώ στη χώρα μας οι περισσότε-
ροι ώριμοι εργαζόμενοι είναι μάλ-
λον στο στόχαστρο για την έξοδο, 
ξένοι τραπεζικοί κολοσσοί όπως 
οι Goldman Sachs και η Barclays 
έχουν πρόσφατα υιοθετήσει προ-
γράμματα πρόσληψης και εκπαίδευ-
σης ώριμων ηλικιακά εργαζομένων 
που στοχεύουν σε τραπεζική καριέ-
ρα μετά τα 50 τους,  με το σκεπτικό 
ότι διαθέτουν -εκτός από τις επαγ-
γελματικές- και εμπειρίες ζωής. Ο 
μελλοντικός Σύμβουλος Πελατείας 
(Relationship Manager), για παρά-
δειγμα, απαιτείται πχ να έχει ικανό-
τητα διαπραγμάτευσης, πειθώ, κα-
τανόηση, τεχνική καθοδήγηση και 
διαισθητική κρίση, δεξιότητες που 
δεν αποκλείουν ώριμες ηλικίες. 
(Κάθε άλλο μάλιστα). Οι τράπεζες 
και στη χώρα μας,  αφού διασφα-
λίσουν την καθολική πρόσβαση 
των εργαζομένων με οποιαδήποτε 
μορφή σύμβασης και κάθε ηλικί-
ας στη δια βίου μάθηση, θα πρέπει 
να καλύψουν και να διαχειριστούν 
έγκαιρα και συστηματικά τις υφιστά-
μενες και μελλοντικές απαιτήσεις σε 
προσωπικό, χωρίς ηλικιακούς απο-
κλεισμούς και διακρίσεις,  ανάλογα 
με τις ανάγκες τους. 
Κλείνοντας, θα λέγαμε ότι είμαστε 
σε φάση σημαντικών αλλαγών στα 
εργασιακά, σχετικά με το ηλικιακό 
κομμάτι, οι οποίες προκαλούνται 
όχι μόνον εξαιτίας του δημογρα-
φικού προβλήματος, αλλά και άλ-
λων κοινωνικών και τεχνολογικών 
εξελίξεων. Η ευέλικτη εργασία, τα  
λεγόμενα sabbaticals,** και ‘part-
tirement΄*** θα είναι μορφές εργα-
σίας που, ενώ ήδη εφαρμόζονται δι-
εθνώς, θα κυριαρχήσουν στο μέλ-
λον,  ώστε επιχειρήσεις και τράπεζες 
να γίνουν πιο ανταγωνιστικές.
Το πιο σημαντικό όμως για τους αν-
θρώπους του HR**** είναι να κατα-
νοήσουν ότι η ηλικία δεν είναι πλέ-
ον, παρά ένας απλός αριθμός. 
(Age really is just a number).

*Ο Δημήτρης Πασχαλέρης εί-
ναι Στέλεχος της Εθνικής Τράπε-
ζας, (Head, Foreign  Institutional 
Relationships Management/Treasury 
& Investment, with National Bank 
of Greece)
MSc, DIC Management Science 
(Finance) / Imperial College Business 
School, 
Μέλος του Συλλόγου Επιστημονι-
κού Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας 
(ΣΕΠΕΤΕ).

** Μορφή ‘υποχρεωτικής’ άδειας
*** Part-time retirement (Η ευρέως 
εφαρμοζόμενη πλέον τακτική όπου 
ο εργαζόμενος τοποθετείται-συ-
νήθως ακούσια- σε μια εργασιακή 
κατάσταση μεταξύ της  παραδοσια-
κής απασχόλησης και της συνταξιο-
δότησης (pre-retirement), δηλ. μιας 
απασχόλησης σε μειωμένη βάση 
ωραρίου.
****HR: Human Resources / Διαχεί-
ριση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Αντιμετωπίζοντας τις 
προκλήσεις του 

εργατικού δυναμικού 
που ηλικιακά  
μεγαλώνει σε 

επιχειρήσεις και 
τράπεζες - ageing 

workforce.  
(Age really is just a 

number)

Γράφει η:

Αφροδίτη Κοζομπόλη
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Γράφει ο 

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

Την ώρα πού γράφονται αυτές οι 
γραμμές έχουν ήδη περάσει δε-
καοκτώ μήνες από τις τελευταίες 
εκλογές του ΤΥΠΕΤ και η παρά-
ταξή μας αγωνιά για την πορεία 
του Ταμείου μας και τη μετεξέ-
λιξή του σε ένα βιώσιμο φορέα 
υγείας, σε μια περίοδο που όλα 
γύρω μας φαίνεται ότι διαφορο-
ποιούνται.
Ο στόχος μας από την αρχή ήταν 
να συμβάλουμε με το πρόγραμ-
μά μας στο μετασχηματισμό του 
ΤΥΠΕΤ σε ένα σύγχρονο, πρωτο-
ποριακό, αυτοδύναμο και βιώσι-
μο φορέα υγείας, απαλλαγμένο 
από τις παθογένειες και τα κομ-
ματικά προβλήματα του παρελ-
θόντος, που το οδήγησαν ένα 
βήμα πριν από τη χρεοκοπία.
Αφού δεν επετεύχθη η αρχική 
μας επιδίωξη για τη δημιουργία 
αναλογικού προεδρείου που 
θα εξασφάλιζε τη διαφάνεια και 
τη δημοκρατική λειτουργία σε 
όλα τα επίπεδα, το βασικό μας 
μέλημα σε αυτή τη συνεχιζόμενη 
κρίσιμη οικονομική συγκυρία εί-
ναι να πραγματοποιηθούν το συ-
ντομότερο δυνατόν οι αλλαγές 

που απαιτούνται για τη γρήγορη 
ανάκαμψη του Ταμείου.
Για να γίνει βιώσιμο το ΤΥΠΕΤ 
χρειάζεται κατ΄αρχήν η κάλυψη 
των απωλειών των εσόδων από 
την περικοπή του ΛΕΠΕΤΕ, η 
αύξηση των εσόδων μέσω της 
διεύρυνσης της ασφαλιστικής 
του βάσεως και, φυσικά, ο έλεγ-
χος των δαπανών. Αλλά για να 
γίνουν όλα αυτά χρειάζεται ένα 
σχέδιο βιωσιμότητος, το οποίο 
θα καθορίζει τα βήματα και τα 
στάδια που θα πρέπει να ακο-
λουθηθούν.
Είναι γεγονός ότι οι συνεχείς 
πιέσεις και παρεμβάσεις μας 
σε διάφορους τομείς της λει-
τουργίας του ΤΥΠΕΤ, όπως οι 
χωρίς, πολλές φορές, προ-
γραμματισμό προκηρύξεις 
προσλήψεως προσωπικού 
ανάγκασε τη Διοίκηση του 
ΤΥΠΕΤ να προχωρήσει στο 
σχεδιασμό για την εφαρμογή 
νέου οργανογράμματος, που 
είναι ένα απαραίτητο εργα-
λείο για τη σωστή λειτουργία 
του ΤΥΠΕΤ και αποτελεί φυ-
σικά βασικό τμήμα του προ-
γράμματός μας.
Χωρίς αυτό το σημαντικό εργα-
λείο (της εφαρμογής, δηλαδή, 
ενός λειτουργικού οργανογράμ-
ματος) που θα ταξινομεί τις δρα-
στηριότητες του ΤΥΠΕΤ, που θα 
φροντίζει για την εκπαίδευση και 

αξιοποίηση του ανθρώπινου δυ-
ναμικού, σε συνδυασμό με την 
χρήση σύγχρονων και αποτελε-
σματικών πληροφοριακών και 
τεχνολογικών συστημάτων και 
πού θα προσανατολίζεται προς 
την χρηστή διαχείριση, καμία 
πρόοδος δεν είναι δυνατόν να 
πραγματοποιηθεί.
Η παράταξή μας, πιστή στις αρχές 
της, θα καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για τη διάσωση του 
ΤΥΠΕΤ, που αποτελεί το τελευ-
ταίο οχυρό που απέμεινε, αλλά 
και το τελευταίο αποκούμπι τού 
προσωπικού τής ΕΤΕ. Θα επιτε-
λέσουμε το ρόλο του ελέγχου 
που μας ανέθεσαν οι συνάδελ-
φοι και με υπευθυνότητα θα 
διεκδικήσουμε την υλοποίηση 
του προγράμματός μας σε όλους 
τους τομείς λειτουργίας του ΤΥ-
ΠΕΤ και ιδιαίτερα στην ορθολο-
γική κατανομή των οικονομικών 
πόρων και στην εκλογίκευση 
των δαπανών.
Τέλος, θα ασκήσουμε εποικοδο-
μητική κριτική στις ενέργειες και 
τις αποφάσεις της Διοίκησης του 
ΤΥΠΕΤ, θα στηρίξουμε κάθε θε-
τική ενέργεια που στόχο έχει τη 
βιωσιμότητά του και φυσικά θα 
είμαστε αντίθετοι με ό,τι ζημιώνει 
το ΤΥΠΕΤ και τους ασφαλισμέ-
νους του.
Η παράταξη Ανανέωση– Ενότη-
τα–ΤΥΠΕΤ θα παρακολουθεί από 
κοντά όλα τα θέματα που αφο-
ρούν στην λειτουργία και τη βιω-
σιμότητα του Ταμείου και θα σας 
ενημερώνει για τις εξελίξεις.

«Δεν θα συμβάλω σε κάτι
 με το οποίο δεν συμφωνώ»

Ειρήνη Παππά

ΤΥΠΕΤ//
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ
ΑΠΟΚΟΥΜΠΙ

ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΤΗΣ ΕΤΕ

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΕΒΑΣΑΝ ΨΗΛΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
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ΛΕΠΕΤΕ
Σύμφωνα με τις τελευταίες 
αποφάσεις των δικαστηρίων 
που αφορούν στο λογαριασμό 
επικούρησης θα θέλαμε να 
επισημάνουμε κάποια βασικά 
στοιχεία:
Α) Ο ΛΕΠΕΤΕ δεν είναι ταμείο, 
δεν έχει νομική υπόσταση. Είναι 
ένας έντοκος λογαριασμός του 
οποίου τη διαχειριστική ευθύνη 
έχει η ΕΤΕ.
Β) Η ΕΤΕ έχει και την εγγυητι-
κή ευθύνη της πληρωμής του 
επικουρικού βοηθήματος, άρα 
όφειλε και οφείλει να καταβάλ-
λει τα αναγκαία ποσά.
Γ) Οι εισφορές (9% + 3,5%) 
στον ΛΕΠΕΤΕ είναι μετεργασιακή 
παροχή, η οποία παρέχεται ως 
κίνητρο παραμονής των εργα-
ζομένων στην ΕΤΕ.
Δ) Υπάρχει ευθεία εκ του νόμου 
αξίωση των δικαιούχων της 
επικούρησης με βάση το άρ-
θρο 11 του Ν1902/1990, όπως 
ισχύει με την αντικατάσταση του 
από το άρθρο 10 παρ. 1 του 
Ν1976/1991.
Ε) Επίσης, υφίσταται ευθεία ενο-
χική αξίωση εκ της συμβάσεως 
εργασίας των δικαιούμενων την 
επικούρηση του ΛΕΠΕΤΕ, λόγω 
της επιχειρηματικής συνήθειας. 
Θυμίζουμε ότι ο Κανονισμός Λει-
τουργίας του ΛΕΠΕΤΕ και όλες 
οι διατάξεις που τον διέπουν, 
αποτελούν όρο των ατομικών 
συμβάσεων των εργαζομένων 
στην Τράπεζα, δεσμευτικό για 

αυτήν.
ΣΤ) Τις παραπάνω αξιώσεις έχουν 
και όλοι οι εν ενεργεία συνάδελ-
φοι της Τράπεζας, οι οποίοι προ-
σλήφθηκαν πριν την 01/01/2005, 
προκειμένου να προστατέψουν 
το δικαίωμα προσδοκίας τους 
να λάβουν μετά την αποχώρησή 
τους από την ΕΤΕ την επικούρηση.
Καλούμε τα μέλη του ΔΣ της 
ΕΤΕ να προχωρήσουν άμεσα 
σε συζήτηση με τους Συλλό-
γους των εργαζομένων και 
των συνταξιούχων για εύρεση 
λύσης εντός ΛΕΠΕΤΕ. Σημειώ-
νουμε ότι τα ΔΣ της ΕΤΕ (νυν 
και προηγούμενα) όφειλαν να 
είχαν ισοσταθμίσει τις ζημιές 
στον λογαριασμό επικού-
ρησης από τα προγράμματα 
εθελούσιας αποχώρησης 
του προσωπικού.Ειδάλλως, 
μπορούν να κατηγορηθούν 
για βαρεία αμέλεια, συμπε-
ριφορά που γεννά συμβατι-
κή αλλά και αδικοπρακτική 
ευθύνη με βάση τις διατάξεις 
των άρθρων 914 και 919 ΑΚ.
Η συντριπτική πλειοψηφία των 
πρωτόδικων αποφάσεων των δι-
καστηρίων υπήρξαν θετικές υπέρ 
των εναγόντων συνταξιούχων.
Ως ΣΕΠΕΤΕ παίρνουμε την πρω-
τοβουλία να προτείνουμε στη 
Διοίκηση της Τράπεζάς μας να μη 
συνεχίσει την στάση της απέναντι 
σε όσους ανέδειξαν την Τράπεζα 
σε πρώτο ίδρυμα της χώρας και 
σε μία από τις 100 σπουδαιότε-
ρες και ισχυρότερες Τράπεζες σε 
όλο τον κόσμο. Νομίζουμε ότι 
αυτοί οι συνταξιούχοι δικαιού-
νται μιας κάποιας -έστω και εκ 
των υστέρων- επιβράβευσης, 
που δεν θα είναι τίποτα άλλο 
από τη μη άσκηση ένδικων 
μέτρων από την Τράπεζα κατά 
των πρωτόδικων αποφάσεων. Εξ 

άλλου το μόνο όφελος της Τρά-
πεζας θα είναι η χρονική επιμή-
κυνση της ζημίας των πιστών και 
αφοσιωμένων πρώην υπαλλή-
λων της. Αυτό και μόνο αποτελεί 
μια άδικη στάση προς αυτούς 
αλλά και μια εντελώς άδικη 
δυσφήμιση της Εθνικής Τράπε-
ζας από τους Διοικούντες αυτό 
το μεγάλο και ιστορικό Ίδρυμα 
που δίκαια φέρει τον τίτλο, από 
το 1841 μέχρι σήμερα: Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος. 
Εκτός τούτων είναι βέβαιο ότι, 
όπως η αυθαίρετη και παράνο-
μη αναδρομική περικοπή του 
εφάπαξ στους 572 συναδέλφους 
υποχρεώνει την Τράπεζα, με 
βάση την απόφαση του Συμβου-
λίου της Επικρατείας να πληρώ-
σει πλέον του ποσού € 15εκ. και 
τόκους υπερημερίας 35%, ήτοι 
ποσό € 5,25 εκ., έτσι και με την 
αυθαίρετη και παράνομη διακο-
πή της καταβολής του επικου-
ρικού βοηθήματος του ΛΕΠΕΤΕ, 
η Τράπεζά μας θα υποχρεωθεί 
να πληρώσει και υπέρογκους 
τόκους υπερημερίας με βάση τις 
δικαστικές αποφάσεις. Η επιμονή 
της Τράπεζας για μεταφορά του 
ΛΕΠΕΤΕ στο ΕΤΕΑΕΠ και η δημι-
ουργία Επαγγελματικού Ταμείου 
απορρίπτονται κατηγορηματικά, 
διότι αποτελούν θνησιγενείς 
λύσεις.

Γράφει ο 

Kώστας Αντωνίου
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ΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ο Θάνατος και η αιτία…
      
Γράφει ο

Κωνσταντίνος Μήτσιος
MBA, DIPBPR, BAecon

«Πέθανε», λέει. «Από τι;», ρωτά. 
«Από ναρκωτικά, δεν το ήξε-
ρες;». Είναι τελικά έτσι; Η απά-
ντηση απλούστατη. «Εξαρτάται 
από την μεριά που κάθεσαι». Σκο-
πιά θα έλεγα καλύτερα. Σκοπιά 
όχι… Σκόπια!
 
Το παιδί μεγαλώνει,  περνά την 
προεφηβία. Εξαιρετικός μαθητής 
όπου ξαφνικά αλλάζει συνήθει-
ες, δεν ξυπνά τα πρωινά να πάει 
σχολείο, γυρνά αργά τα βράδια 
και οι παρέες του αλλάζουν. Αλ-
λάζει στέκια και γίνεται θαμώνας 
σε πλατεία και σε πάρκο του Κέ-
ντρου της Αθήνας. Η αγαπητικιά 
του, η Μαρία, είναι παρελθόν. 
Όταν την ρώτησαν γιατί χώρισαν, 
έβαλε τα κλάματα κι έφυγε. Ο 
μικρός άρχισε να καπνίζει και τα 
βράδια γύριζε νωρίς (το πρωί) και 
παραπατώντας. Δεν σήκωνε κου-
βέντα. 
Στα 15 του τον έπιασαν με τσιγα-
ριλίκι αλλά ο Αστυνομικός ήταν 
φίλος του από την… Πλατεία και 
τον άφησαν. Τελικά βρέθηκε νε-

κρός σε ένα πάρκο. Ο Ιατροδικα-
στής ανέφερε ανακοπή καρδιάς, 
ως αιτία θανάτου. 

Τελικά, από καρδιά ή από ναρ-
κωτικά «έφυγε» το παιδί; Χωρίς 
αμφιβολία από τις επιλογές του. 
Έφυγε γιατί δεν υπήρχε Πρόνοια 
για τα παιδιά αυτά. Έφυγε γιατί 
δεν άντεχε την υποκρισία και την 
απουσία των γονιών. Ίσως όλα 
αυτά μαζί. Συνεπώς διαφωνώ με 
τον Ιατροδικαστή.
 
Τι θα γίνει τώρα; Η απάντηση εί-
ναι απλή. Τα πάντα μπορεί να 
συμβούν και κάθε σενάριο που 
ακούω μπορεί να λάβει χώρα. 
Πολιτική και οικονομική ανωμα-
λία, θερμό επεισόδιο είναι δυνα-
τόν να αντιμετωπίσουμε στο επό-
μενο 2μηνο. 2μηνο; Αιωνιότητα 
μου δείχνει... 
 
Βλέπουμε να μην τηρούνται νό-
μοι και κανείς να μην υπακούει 
σε αυτούς. Άλλοι προσπαθούν 
να τους εφαρμόσουν, εκτός από 
το Κράτος. Άλλοι μπαίνουν ανε-
νόχλητοι. Πρόσφυγες, λένε. Από 
πού, αφού δεν έχουν πόλεμο 
εκεί. Αφήστε που ενοχλούνται 
από τη Θρησκεία του Ελληνικού 
Κράτους αυτοί που μπαίνουν. Άλ-

λοι βγαίνουν με χαρτί…γιατρού! 
Ο ωχαδερφισμός επικρατεί και 
καλά κρατεί. 
«Τι τα θέλεις; Άστο να το λύσουν 
οι επόμενοι...» 
Τελικά όλα αυτά τα προκαλούμε 
μόνοι μας ή άλλοι μας οδηγούν 
σε αυτά,  χωρίς να το αντιλαμβα-
νόμαστε; Πραγματικά είμαι πολύ 
μπερδεμένος. Τα αεροπλάνα πά-
ντως ψεκάζουν.
 
«Απειλές» για σκάνδαλα με πολι-
τικούς, επιχειρηματίες κάθε λίγο 
και λιγάκι. Αλλά ο μηχανισμός 
έρευνας και εντοπισμού του μαύ-
ρου χρήματος δεν μπορεί να τα 
κατάσχει, βάσει νόμου. «Να τε-
λεσιδικήσει πρώτα», λέει. Για άλ-
λους όμως όλα γίνονται με ρυθ-
μούς αστραπή! Τελικά το 98% 
αθωώνεται ή απαλλάσσεται. 
Υπάρχει όμως δικαιοσύνη και το 
έχω αποδείξει με επιχειρήματα! 
Το ερώτημα είναι εάν θα παρα-
μείνει κάποιος έντιμος, όταν του 
δοθεί η ευκαιρία να κάνει ατιμία.
 
Το μόνο που πρέπει να κάνουμε 
είναι να διατηρήσουμε την ψυ-
χραιμία μας, εντός και εκτός του 
οίκου μας, για να μην γίνει κάτι 
«κατά λάθος» και έχουμε κανέ-
να νέο θύμα. Όχι γιατί θα έχου-
με αποσταθεροποίηση, αλλά δεν 
θα ήθελα το αθώο θύμα να γίνει 
ήρωας χωρίς να το… θέλει. Τα οι-
κονομικά θα βελτιωθούν αλλά οι 
Αξίες και οι Αρχές του Ανθρωπι-
σμού πέθαναν.[]

Ο πίνακας είναι της αξέχαστης 
συναδέλφισσάς μας

Πόπης Παπαδά

Με γκράφιτι γραμμένο σ’ ένα τοίχο
και στο χώμα πεταμένη μια βελόνα,
μες τη σιωπή του πρωινού βλέπω τον ήχο
κάποιας  κραυγής,  μα δεν ακούω την εικόνα.

Με γκράφιτι τη Γη θα ζωγραφίσω
εγώ είμ’ ο Γιώργος, είμ’ εδώ και είμ’ εντάξει,
Ρίο- Αντίρριο τη ζωή θα κολυμπήσω
ως τη στεριά, όπου ποθεί η καρδιά ν’ αράξει.

Με γκράφιτι  το «υπάρχω» υπογραμμίζω
και χαρακιά, στο «αυτοκτονώ», βαθιά τραβάω, 
το ανεκτίμητο αίμα μου δεν χαραμίζω,
θέλω να ζω, να μ’ αγαπούν και ν’ αγαπάω.

Με γκράφιτι τον Κόσμο θα γεμίσω,
χιλιάδες όνειρα στον νου μου έχω φτειάξει,
στο δρόμο για τη λύτρωση δεν κάνω πίσω,
εγώ είμ’  ο   Γ ι ώ ρ γ ο ς,  είμ’ εδώ και είμ’ εντάξει. []
     Άρις Αντάνης

γκράφιτι  

«ΑΥΤΟΚΤΟΝΩ,  ΑΡΑ… ΥΠΑΡΧΩ»

Τώρα  που οι αιώνιες  Αξίες έχουν κλονιστεί,   ας απλώσουμε  το 
βλέμμα μας  σε εκείνα τα παιδιά  της « Ιθάκης» και των άλλων  
«Νησιών», τα παιδιά από τα οποία αντλούμε όλοι μας τη δύναμη 
της εγκράτειας. (a.a.)

Ήταν  Δεκέμβριος του 1991 στην 
Νέα Υόρκη, όταν ο διάσημος 
οφθαλμίατρος Dr Yannuzzi επι-
στράτευσε όλο τον επαγγελματι-
σμό   του για να μου ανακοινώσει 
τα δυσάρεστα νέα. Στα επόμενα 
χρόνια, η όρασή μου θα μειωνόταν 
αργά και βασανιστικά καταλήγο-
ντας, ενδεχομένως, στην απόλυτη 
τύφλωση. Μου ψιθύρισε «κου-
ράγιο» και μου έσφιξε το χέρι… 
Πόσο κουράγιο χρειάζεται  ένας  
28χρονος όταν μαθαίνει ότι η ζωή 
του θα ανατραπεί, συνθλίβοντας 
προσπάθειες, όνειρα, φιλοδοξίες, 
αναγκάζοντάς τον  να ζήσει σε έναν 
διαφορετικό κόσμο από αυτόν που 
ήξερε μέχρι τότε; Μπροστά μου, 
υπήρχαν δύο επιλογές:  Αφενός η 
παραίτηση και η περιθωριοποίηση 
και αφετέρου ο αδιάκοπος αγώ-
νας. Μάζεψα τα κομμάτια μου, έτσι 
όπως επρόκειτο  να κάνω πολλές 
φορές στο μέλλον, και διάλεξα τα 
δύσκολα. Με όσο θάρρος και απο-
φασιστικότητα  διέθετα, επιδίωξα  
μια φυσιολογική ζωή. Επιθυμού-
σα την απλή καθημερινότητα των 
ανθρώπων γύρω μου. Την καθη-
μερινότητα  που δεν εκτιμούσαν 
αρκετά, όσοι  την θεωρούσαν  δε-
δομένη. Εξακολούθησα να ζώ και 
να εργάζομαι όπως  και πρίν, με τις 
ίδιες συναναστροφές, φίλους και 
συναδέλφους.  Περιφρόνησα το 
πρόβλημά μου και δεν άλλαξα στο 
παραμικρό. Εκείνοι όμως, με ελά-
χιστες εξαιρέσεις , άλλαξαν, ο ένας 
μετά τον άλλον, όσο το πρόβλημά 
μου  χειροτέρευε. Η προκατάληψη, 
ο ρατσισμός, η αδικία,  μου επιβλή-
θηκαν ως  κομμάτι της καθημερι-
νότητάς μου, ένα κομμάτι άγνωστο 
έως τότε, που ποτέ δεν μπόρεσα 
να αποδεχθώ. Αντλώντας  δύνα-
μη, από την παιδεία, τις αρχές και 
την παράδοση που κληρονόμησα,  
ανακάλυψα  εσωτερικές δυνάμεις, 
πάθος και θέληση που αγνοούσα 
έως τότε.Επιστράτευσα γνώσεις, 
ικανότητες και εμπειρίες.Πάλεψα, 
διεκδίκησα, απέδειξα, κουράστη-
κα, άντεξα… Η κατάσταση της όρα-
σής μου μου χειροτέρευσε δραμα-
τικά. Είναι όμως, σημαντικότερη η 
ικανοποίση που κυριαρχεί μέσα 
μου, διότι  τόλμησα να κάνω όλα 
όσα επιθύμησα πολύ. «Δεν έχασα 
την ζωή μου» είναι το μήνυμα προς 
τα παιδιά μου, φίλους, συγγενείς 
, συναδέλφους  και  όλους  όσοι  
νοιώθουν την ελπίδα να τους εγκα-
ταλείπει. Ο ανθρώπινος πόνος δεν 
έχει τέλος και όρια.  Η ανατροπή, η 
απώλεια, η απόγνωση είναι συνυ-
φασμένες με την ζωή μας. Το νοιώ-
σαμε όλοι στην τραγωδία του Ιου-
λίου 2018. Είναι καθήκον και υπο-
χρέωσή μου έναντι όλων όσοι  μου 
συμπαραστάθηκαν, να προσφέρω 
ότι μπορώ στους ανθρώπους που 
το χρειάζονται. 

Μια ζωή που δεν χάθηκε

Γράφει ο

Χάρης Στεφάνου ΕΤΕ-007 
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Γράφει ο 

Δημήτρης Α. Ζακοντίνος
Οικονομολόγος - Mcs
Στρατηγικές & Αμυντικές
Σπουδές

Στην παρουσίαση αυτή εξετάζουμε 
το χρονικό των Γερμανικών αποζη-
μιώσεων μέσα από το πρίσμα δια-
φόρων μελετητών – ερευνητών αυ-
τής της πολύ σοβαρής για τη χώρα 
μας υπόθεσης η οποία μέχρι σήμε-
ρα δεν είχε καμία κατάληξη που να 
αποζημιώνει έστω και κατ’ ελάχι-
στο τις τρομακτικές ζημίες που σώ-
ρευσε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος.
Όλα αρχίζουν με τη ΔΙΑΣΚΕΨΗ 
ΤΗΣ ΓΙΑΛΤΑΣ 4-14.2.1945 όπου 
μεταξύ των θεμάτων που εξετά-
σθηκαν ήταν και το θέμα των επα-
νορθώσεων από τη Γερμανία που 
ετέθη για πρώτη φορά από τον Στά-
λιν. – (Είχε προηγηθεί η διάσκεψη 
της Τεχεράνης28/11- 1/12/1943 η 
οποία απετέλεσε το προοίμιο των 
αποφάσεων που απλά επικυρώ-
θηκαν στη Γιάλτα). Μάλιστα πα-
ρουσίασε και έτοιμο σχέδιο για τις 
επανορθώσεις όπου σύμφωνα με 
αυτό.
/// Οι επανορθώσεις θα πρέπει να 
είναι σε είδος και όχι σε χρήμα.
/// Η Γερμανία τις σε είδος επανορ-
θώσεις θα πρέπει να καταβάλει με 
δύο τρόπους. 
α) με εφάπαξ κατασχέσεις από τον 
εθνικό της πλούτο εντός και εκτός 
αυτής.
β) με ετήσιες παροχές εμπορευμά-
των μετά το τέλος του πολέμου. Η 
Γερμανία θα πρέπει να αφοπλισθεί 
μέσω των επανορθώσεων και γι’ 
αυτό πρέπει να κατασχεθούν: 
Α) το 80% της Βαριάς Βιομηχανίας 
της.
Β) το 100% της Αεροναυπηγικής 
και των συνθετικών καυσίμων.
Γ) το 100% των  επιχειρήσεων που 
κατασκεύαζαν πολεμικό υλικό.
Στην εν λόγω Διάσκεψη οι 3 με-
γάλες δυνάμεις συμφώνησαν και 
υπέγραψαν μυστικό πρωτόκολλο 
ως κάτωθι: (το εν λόγω πρωτόκολ-
λο το αποκάλυψε στις 18.3.1947 ο 
Σοβιετικός Υπουργός Εξωτερικών).
Η Γερμανία υποχρεούται στην κα-
ταβολή επανορθώσεων σε είδος 
στις χώρες που σήκωσαν το κύριο 
βάρος του πολέμου και θα κατα-
βάλλονται με τρεις τρόπους: 
α) εφάπαξ κατασχέσεις στη διάρ-
κεια 2 χρόνων από την ημερομηνία 
συνθηκολόγησης της Γερμανίας. 
β) με ετήσιες χορηγήσεις εμπορευ-
μάτων από την τρέχουσα παραγω-
γή για χρονική περίοδο που θα κα-
θορισθεί. 

γ) τις λεπτομέρειες θα τις επεξερ-
γασθεί Διασυμμαχική Επιτροπή με 
έδρα τη Μόσχα.
Ακολουθεί η ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΟΤ-
ΣΔΑΜ (17.7-2.8.45) στην οποία 
ουσιαστικά επαναβεβαιώθηκε η 
συμφωνία της ΓΙΑΛΤΑΣ, αλλά με 
τα κάτωθι ιδιαίτερα συμφωνηθέντα 
που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.
/// Η Γερμανία θα καταβάλει τις 
επανορθώσεις χωρίς να καταφύγει 
σε εξωτερική βοήθεια.
/// Η συμφωνία δεν καθόριζε το 
συνολικό ύψος των αποζημιώσεων 
αλλά τις αρχές διανομής αυτών.
/// Τον καθορισμό του συνολικού 
ύψους το άφηναν να γίνει με την 
υπογραφή οριστικής συνθήκης ει-
ρήνης.
/// Ως προς τη Διανομή (ποσοστι-
αία) η ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ έπαιρνε 
το 50% των επανορθώσεων.
/// Οι ΗΠΑ και Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ έπαιρ-
ναν από 22%. 
Δηλαδή οι 3 έπαιρναν το 94% και 
άφηναν για τους υπόλοιπους το 
6%. Να σημειωθεί ότι οι Πολωνοί 
θα αποζημιώνονταν από το ποσο-
στό των Σοβιετικών ενώ οι ΓΑΛΛΟΙ 
από το 44%. δλδ. από τα μερίδια 
των ΗΠΑ και Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ.
Το Ελληνικό ζήτημα απασχόλη-
σε ιδιαίτερα τη διάσκεψη όπου 
το έθεσε με επιμονή ο Στάλιν που 
εμφάνιζε όμως την ΕΛΛΑΔΑ σαν 
μία φασιστοκρατούμενη χώρα. Η 
Ελληνική Κυβέρνηση αναφέρεται 
για πρώτη φορά στη Διάσκεψη 21 
ημέρες μετά τη λήξη της, εκδίδο-
ντας σχετικό ανακοινωθέν, κάνο-
ντας μεταξύ άλλων και μνεία του 
θέματος των επανορθώσεων όταν 
μάλιστα στα υποβληθέντα επα-
νορθωτικά σχέδια υπήρχαν όλοι οι 
Δικαιούχοι πλην της Ελλάδος. Την 
παράλειψη αυτή την επισήμα-
νε ο Υπουργός Εξωτερικών των 
ΗΠΑ και συμφώνησε ο Στάλιν. 
Ακολουθεί το ΣΥΝΕΔΡΙΟ των ΓΕΡ-
ΜΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΩΝ 9.11-
21.12.1945, καθώς και ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ για αυτές 14.1.1946. 
Με τον όρο επανορθώσεις εννο-
είται το απαιτούμενο χρηματικό 
ποσό ή το ισοδύναμο αντίτιμό του 
προς αποκατάσταση του υλικού 
πλούτου που υπέστη ζημίες θε-
τικές και αποθετικές δηλαδή την 
απωλεσθείσα υπεραξία. Το ύψος 
των επανορθωτικών αξιώσεων της 
Χώρας μας ποτέ δεν καθορίσθη-

κε  επακριβώς. Ο καθηγητής Αγγ. 
Αγγελόπουλος με κάθε επιφύλαξη 
έδινε κατ’ ελάχιστο 3,7 δις $ ενώ 
ο Πρόεδρος της ΕΛΛΑ-ΤΟΥΡΚ (1) 
έδινε 1.138 δις χ.λ.Α.
Η Χώρα μας ζητούσε αρχικά επα-
νορθώσεις 14.644 δις $ του 1938 
τα οποία κατένεμε
Υλικές δαπάνες 2.545
Δαπάνες κατοχής 2.781
Δαπάνες προϋπολογισμού  1.855
Λοιπά Κονδύλια  7.463
ΣΥΝΟΛΟ  14.644
Ανεξάρτητα από τον τρόπο υπολο-
γισμού των επανορθώσεων αξίζει 
να καταγράψουμε λίαν περιληπτι-
κά μερικές από τις συνέπειες της 
Γερμανικής εισβολής, αλλά και γε-
νικά του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 
στη Χώρα μας. Το 1940 οι κάτοικοι 
της Χώρας ήταν 7.335.000.  Με το 
τέλος του πολέμου ο πληθυσμός 
είχε μειωθεί κατά 550.000. Οι υλι-
κές καταστροφές προσεγγίζονται 
ως κάτωθι:
Καταστράφηκαν 3.700 πόλεις και 
οικισμοί 408.000 σπίτια και μέσα 
σε αυτά και 5.000 σχολεία. Η ζη-
μία έφθασε το 23% του συνολικού 
οικονομικού μας πλούτου. Δημι-
ούργησε 227.000 άστεγες οικογέ-
νειες δηλαδή το 20% περίπου του 
πληθυσμού, ενώ η εγκατάλειψη 
της υπαίθρου έπαιρνε διαστάσεις 
εθνικού κινδύνου ιδιαίτερα στη Β. 
Ελλάδα. Το οδικό δίκτυο είχε κα-
ταστραφεί κατά 75%-80% και τα 
μεταφορικά μέσα κατά 75%. Από 
τα 17.200 προπολεμικά οχήματα 
(επιβατικά – λεωφορεία – φορτη-
γά) είχαν καταστραφεί ολικά τα 
11.650 και μερικώς 2.950. Στο Σι-
δηροδρομικό Δίκτυο από τα 2.679 
χλμ απέμεναν 680. Από τα 7.708 
βαγόνια απέμειναν 607. Στις γέφυ-
ρες και τηλεγραφικές εγκαταστά-
σεις η καταστροφή έφθανε το 75%. 
Τηλεπικοινωνίες είχαν καταστραφεί 
ολοσχερώς και το 70% των μηχα-
νημάτων είχαν μεταφερθεί στη Γερ-
μανία. Οι εμπορικοί στόλοι είχαν 
μειωθεί κατά 73%, ενώ οι ζημίες 
στα λιμενικά έργα υπερέβαιναν 
τα 13 εκατ. $. Λεηλατήθηκαν από 
τους Γερμανούς 87 αρχαιολογικοί 
χώροι, από τους Ιταλούς 39 και 
από τους Βούλγαρους 3. Διενερ-
γήθηκαν 26 αυθαίρετες ανασκαφές 
και διερπάγησαν τα ευρήματα.
Παρά το υποβληθέν από τη χώρα 
μας υπόμνημα, βάσει του οποίου η 
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ΕΛΛΑΔΑ ζητούσε 14.644 δις $, που 
στη συνέχεια περιόρισε σε 7.181 
δις $ επιδικάσθηκαν αποζημιώσεις 
μόνο σε πλοία και βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις και εργαλεία σε πο-
σοστά 6,8% και 4,35% αντίστοιχα 
από το σύνολο του διαμοιρασθη-
σόμενου δυναμικού που σήμαινε 
το 1% περίπου των απαιτήσεών 
της. Η Ελλάδα διαμαρτύρεται στις 
κυβερνήσεις των συμμάχων ως 
αδικούμενη και δεν υπογράφει το 
πόρισμα. Ο επικεφαλής της ελληνι-
κής αντιπροσωπείας ΣΠΑΡΟΥΝΗΣ 
καταθέτει επιφύλαξη με την οποία 
σαφώς διαχωρίζει το ΚΑΤΟΧΙΚΟ 
ΔΑΝΕΙΟ από τις επανορθώσεις.
Συγκεκριμένα αναφέρει «θεωρεί 
ως μη καλυφθείσα δια των διατά-
ξεων της συμφωνίας την απαίτηση 
της Τραπέζης της Ελλάδος εξ 160 
εκ $ έναντι της Γερμανικής Κυβερ-
νήσεως την προκύπτουσα εκ των 
προκαταβολών προς τις Γερμανικές 
αρχές κατοχής και επιφυλάσσεται 
να επιδιώξει τον διακανονισμό της 
πιστώσεως περεταίρω».
Ωστόσο ένα μήνα μετά στις 
24.1.1946 η Ελλάδα θα υπογράψει 
τη συμφωνία (14.12.1945) των Γερ-
μανικών επανορθώσεων και θα την 
κυρώσει με το ν. 3478/30.12.1955.
Αξίζει να αναφερθεί ότι τελικά πή-
ραμε συνολικά 38 πλοία εκ των 
οποίων τα 15 ήταν ακατάλληλα 
όπως έκρινε ειδικός ναυπηγός του 
Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας 
έχοντας πληρώσει όμως τα έξοδα 
ελλιμενισμού και επισκευών.
Από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
πήραμε ελάχιστα εργοστάσια και 
αρκετά μηχανήματα. Μεταξύ των 
εργοστασίων ήταν ένα εργοστάσιο 
κατασκευής λεβήτων και ένα κατα-
σκευής μηχανημάτων ακριβείας κα-
θώς και το εργοστάσιο παραγωγής 
ρεύματος της ΒΡΕΜΗΣ. Από τις βιο-
μηχανίες πήραμε μόνο μία υψικάμι-
νο που με δυσκολία πουλήθηκε ως 
παλιοσίδερα.
Ακολουθεί το συνέδριο Ειρήνης 
των Παρισίων 29.7 – 15.10.1946 το 
οποίο συνέρχεται για να ετοιμάσει 
τις συνθήκες ειρήνης με τους συμ-
μάχους της Γερμανίας δηλαδή Ιτα-
λία – Βουλγαρία – Ουγγαρία – Φι-
λανδία – Αυστρία – Ρουμανία.
Η Ελλάδα με το από 29.7.1946 
υπόμνημά της ζητούσε επανορθώ-
σεις ύψους 15,7 δις $ του 1938.
/// Γερμανία το 60,9% ήτοι 8,7 δις $  
1938
/// Ιταλία το 33,6% ήτοι 6,1 δις $  
1938
/// Βουλγαρία το 5,5% ήτοι 1,0 δις $  
1938
Ωστόσο η Βουλγαρία είχε καταλά-
βει το 14,3% του Ελληνικού εδά-
φους, το 10% του Ελληνικού πλη-
θυσμού με το 21% της Ελληνικής 

παραγωγής και 23% των εσόδων.
Παρ’ όλα αυτά η Χώρα μας δε ζήτη-
σε συνυπευθυνότητα από τη Βουλ-
γαρία για τις συνολικές ζημιές.
ΤΕΛΙΚΑ το συμβούλιο επεδίκασε 
στη Χώρα μας 105 εκ $ από την 
ΙΤΑΛΙΑ και 45 εκ $ από τη Βουλ-
γαρία.
Παρ’ όλα αυτά ο Υφυπουργός Εξω-
τερικών Φ. Δραγούμης δήλωνε ότι 
«Μπορώ να διαβεβαιώσω ότι με 
κανένα τρόπο δεν εμπαιχθήκαμε 
από τους πραγματικούς μας φί-
λους, η αξιοπρεπής και συγκρα-
τημένη στάση της αντιπροσωπείας 
μας προκάλεσε τη γενική εκτίμη-
ση».
Ενώ για την Ιταλία και τη Βουλγα-
ρία επιδικάσθηκαν έστω και αυτά 
τα μικρά ποσά, ακολουθείται ένας 
Μαραθώνιος με συνεχείς αποτυχη-
μένες προσπάθειες για τη Γερμανι-
κή συνθήκη Ειρήνης, όπως αυτή 
της ΜΟΣΧΑΣ 10.3 – 24.4.1947, η 
οποία κατέληξε σε ναυάγιο εξ’ αι-
τίας του ποσού των 20 δις $ που 
απαιτούσε η Σοβιετική Ένωση και 
δε δεχόταν η Αμερικανική πλευρά.
Ακολουθεί η διάσκεψη του ΛΟΝΔΙ-
ΝΟΥ 5-12.11.1947 με την ίδια κα-
τάληξη.
Στην εν λόγω διάσκεψη η Ελλάδα 
φέρνει το θέμα του Κατοχικού Δα-
νείου, αλλά το Ελληνικό διάβημα 
δεν είχε κανένα αποτέλεσμα λόγω 
τερματισμού των εργασιών της σύ-
σκεψης.
Ακολουθεί η εξαμερής συνδιά-
σκεψη του Λονδίνου στην οποία 
συμμετέχουν ΗΠΑ – Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 
– ΓΑΛΛΙΑ – ΒΕΛΓΙΟ – ΛΟΥΞΕΜ-
ΒΟΥΡΓΟ και ΟΛΛΑΝΔΙΑ κατά τη 
διάρκεια της οποίας αποφασίζεται η 
ίδρυση της Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ αντί να 
ετοιμασθεί και υπογραφεί η συνθή-
κη ειρήνης με τη Γερμανία.
Με τη συμφωνία της ΒΟΝΝΗΣ 
26.5.1952 συμφωνήθηκε από την 
Κυβέρνηση της Δ. Γερμανίας τις 
ΗΠΑ, Μ. Βρετανίας και Γαλλίας 
ότι διάδοχος του Γ’ ΡΑΙΧ είναι η 
ενοποιημένη Γερμανία και σύμ-
φωνα με αυτήν η ρύθμιση των 
επανορθώσεων ρητά αναβάλλε-
ται μέχρι την υπογραφή της ορι-
στικής συνθήκης ειρήνης από τη 
Γερμανία.
Μέχρι τότε η Γερμανία μπορεί να 
υπογράφει χωριστά συμφωνίες 
ρύθμισης των επανορθώσεων με 
τους δικαιούχους αυτών.
Ακολουθεί η συμφωνία του Λον-
δίνου της 27.2.1953 για τα Γερμα-
νικά εξωτερικά χρέη η οποία ορίζει 
ότι: Η εξέταση των επανορθωτικών 
απαιτήσεων που πηγάζουν από το 
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο των χωρών 
που διετέλεσαν σε εμπόλε-
μη κατάσταση ή κατελή-
φθησαν από τη Γερμανία... 

αναβάλλονται μέχρι του οριστικού 
διακανονισμού του προβλήματος 
των επανορθώσεων.
Συμπεριλαμβάνονται οι απαιτήσεις 
για έξοδα της Γερμανικής κατοχής, 
τα ενεργητικά σε συμψηφιστικούς 
λογαριασμούς όπως και οι απαιτή-
σεις κατά των Reichskreditkassen.
Η Ελλάδα διαχρονικά και συστη-
ματικά είχε διαχωρίσει το Κατοχικό 
Δάνειο από τις επανορθώσεις και 
ούτε μέχρι το 1953 κάποια συμ-
φωνία ή συνθήκη το είχε εντάξει 
σε αυτές. Η συμφωνία του 1953 
δεν συμπεριλαμβάνει τις δανειακές 
απαιτήσεις όπως είχε κάνει με τα 
έξοδα κατοχής, τους συμψηφιστι-
κούς λογαριασμούς και τις απαιτή-
σεις έναντι των Reichskreditkassen.
Παρ’ όλα αυτά η Ελλάδα δεν το δι-
εκδίκησε και το πνεύμα της εποχής 
το δίνει ο τότε (1962) Υπουργός Συ-
ντονισμού Π. Παπαληγούρας, που 
χαρακτηρίζει «ανεδαφική την άπο-
ψιν εκείνων που προβάλλουν το 
περίεργο επιχείρημα συμψηφισμού 
του Δημόσιου Χρέους με τις δανει-
ακές μας απαιτήσεις.»
Η Συμφωνία του Λονδίνου με το 
παράρτημα VIII διατηρεί σε ισχύ 
την ειδική συμφωνία Ελλάδας-Γερ-
μανίας για άρση του εμπόλεμου με 
το ν.2023/52. Στην τελευταία ρητά 
αναφέρεται ότι ο διακανονισμός 
των οφειλόμενων επανορθώσεων 
από τη Γερμανία υπογράφει οριστι-
κή συνθήκη Ειρήνης».
Η Ελλάδα κύρωσε τη συμφωνία 
του Λονδίνου με το ν. 3480/55.
Το θέμα επανέρχεται το 1964 με 
άρθρο του καθηγητή Αγγελόπου-
λου, το οποίο δίνει ανάγλυφα τον 
τρόπο λειτουργίας των κατοχικών 
δυνάμεων και τη λεηλασία που συ-
στηματικά απογυμνώνει τον τόπο.
Τώρα τι έγινε μετά το άρθρο του 
καθηγητή Αγγελόπουλου που 
προβλήθηκε έντονα από τον Τύπο.
Η τότε Ελληνική Κυβέρνηση ανέ-
θεσε στον Καθηγητή Αγγελόπουλο 
να ανακινήσει ανεπίσημα το θέμα 
του Κατοχικού Δανείου στις αρ-
μόδιες Γερμανικές αρχές. Ο Αγγε-
λόπουλος ήρθε σε επαφή με τους 
Διευθυντές του Υπουργείου Οικο-
νομικών και Εθνικής Οικονομίας 
Ντελακρουά και Ράιχαρτ.
Έτσι λοιπόν στην αναφορά του προς 
τον Υπουργό Εξωτερικών αναφέ-
ρει ότι ενώ οι 
συνομιλητές 
του δεν αμφι-
σβήτησαν το 
δίκαιο του 
ελληνικού 

αιτήματος, ήταν της γνώμης ότι τε-
λικά όλες οι αξιώσεις των δικαιού-
χων τελικά θα διαγράφονταν.
Ωστόσο η Γερμανική πλευρά, δια 
του Ράιχαρτ, υποστήριξε ότι σε συ-
νομιλία με τον Καγκελάριο Κ. Αντε-
νάουερ ο πρωθυπουργός Καρα-
μανλής είχε παραιτηθεί του Κατοχι-
κού Δικαίου για να λάβει πίστωση 
200 εκ. Γ.Μ.
Η Γερμανική πλευρά υποστήριξε το 
προφορικό της παραίτησης, ενώ εί-
ναι γνωστό ότι προφορικές συμφω-
νίες στις διακρατικές σχέσεις είναι 
ανυπόστατες.
Στη συνέχεια η Γερμανική πλευρά 
το 1965 δια του Υπουργού Εξωτε-
ρικών ΣΡΕΝΤΕΡ ισχυρίζεται ότι και ο 
Γ. Παπανδρέου παραιτήθηκε της δι-
εκδίκησης του Κατοχικού Δανείου 
στον Έρχαρτ προφορικά προκαλώ-
ντας την αντίδραση της Ελληνικής 
Κυβέρνησης.
Το 1967 ο Αγγελόπουλος μετα-
βαίνει στη Δ. Γερμανία ως εκπρό-
σωπος της Ελληνικής Κυβέρνη-
σης και θέτει εκ νέου θέμα Κατο-
χικού Δανείου, πράγμα που ανα-
γνωρίζουν οι Γερμανοί, αλλά αρ-
νούνται να εξετάσουν, λόγω της 
συμφωνίας του Λονδίνου 1953.

Έκτοτε, και μετά την ενοποίηση 
της Γερμανίας, το μόνο που μπο-
ρούμε να κάνουμε σήμερα, είναι 
η καταγραφή των ενεργειών εκ 
μέρους των Ελληνικών Κυβερ-
νήσεων και η μόνιμη άρνηση των 
Γερμανικών να αναγνωρίσουν 
οποιαδήποτε αποζημίωση, ακο-
λουθώντας πότε δυναμική και 
πότε παρελκυστική τακτική.

Δημήτρης Α. Ζακοντίνος 
Οικονομολόγος 
τ. Αντιπρόεδρος του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝ-
ΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ»
(1) «ΕΛΛΑ-ΤΟΥΡΚ» Ελληνοτουρκική 
εταιρεία Γενικού εμπορίου και αντιπρο-
σωπειών με έτος ίδρυσης 1938.
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Η ταχεία ανάπτυξη του ίντερ-
νετ, το ηλεκτρονικό εμπό-
ριο, και οι συναλλαγές μας 
μέσω των ανοικτών δικτύ-
ων, κάνουν επιτακτική την 
ανάγκη της εμπιστευτικότη-
τας. Καθώς τα δεδομένα εί-
ναι δυνατόν να αλλοιωθούν 
κατά τη μετάδοσή τους, εί-
ναι απαραίτητο να διασφα-
λίσουμε ότι δεν θα αποκα-
λυφθούν ή διατεθούν σε 
μη εξουσιοδοτημένα άτομα. 
Τι είναι λοιπόν η ψηφιακή 
υπογραφή, πώς πιστοποιεί 
τη γνησιότητα της ταυτότη-
τάς μας, και πώς μπορούμε 
να την αποκτήσουμε.

Τι είναι η ψηφιακή
υπογραφή
Η ψηφιακή υπογραφή πρόκειται 
για ένα μαθηματικό σύστημα που 
χρησιμοποιείται για την απόδειξη 
της γνησιότητας ενός ψηφιακού 
μηνύματος ή εγγράφου, και ισοδυ-
ναμεί με τη χειρόγραφη υπογραφή 
μας. Όπως δηλαδή υπογράφουμε 
μια υπεύθυνη δήλωση σε κάποια 
υπηρεσία του δημοσίου, με τον 
ίδιο τρόπο υπογράφονται ψηφιακά 
τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά αρχεία. 
Η ψηφιακή υπογραφή, ή αλλιώς 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, αντικαθιστά την επικύρωση 
των υπεύθυνων δηλώσεων ή άλ-
λων εγγράφων και αιτήσεων μέσω 
ΚΕΠ ή μιας άλλης δημόσιας αρχής.
Πολλοί οργανισμοί, όπως οι ηλε-
κτρονικές υπηρεσίες Ermis που 
είδαμε πρόσφατα, υιοθετούν την 
χρήση των ψηφιακών υπογραφών, 
ώστε να αποφεύγεται η αποστολή 
των επικυρωμένων έγγραφων με 
χρήση σφραγίδων και χειρόγρα-
φων υπογραφών. Το σημαντικό σε 
μια έγκυρη ψηφιακή υπογραφή, εί-
ναι ότι δίνει στον παραλήπτη την πι-
στοποίηση ότι το μήνυμα που δημι-
ουργήθηκε ανήκει στον αποστολέα 
που το υπέγραψε ψηφιακά, και δεν 
αλλοιώθηκε ή παραποιήθηκε κατά 
την μεταφορά. Με άλλα λόγια, η 
ψηφιακή υπογραφή διασφαλίζει 
στον παραλήπτη ότι πρόκειται για 
την πραγματική ταυτότητα του απο-
στολέα. Έτσι γνωρίζουμε με σιγου-
ριά ότι το μήνυμα που λάβαμε, και 
φαίνεται να το υπογράφει ο Άκης, 

είναι όντως από τον Άκη και 
όχι από κάποιον που τον πα-
ριστάνει. Επιπλέον, συμμετέ-
χοντας σε μία ηλεκτρονική 
συναλλαγή, ή επιχειρούμε 
στο ηλεκτρονικό εμπόριο, 
η ψηφιακή υπογραφή δια-
σφαλίζει ότι τα εμπλεκόμενα 
μέρη δεν μπορούν να υπα-
ναχωρήσουν εκ των υστέ-
ρων σε ότι συμφωνήθηκε, ή 
να αρνηθούν τη συμμετοχή 
τους στη συναλλαγή. Έτσι, 
το φυσικό πρόσωπο που βά-
ζει την ψηφιακή υπογραφή 
του, δεν μπορεί να ισχυρι-
στεί ότι δεν υπόγραψε τη συ-

ναλλαγή ή τη σύμβαση. Επίσης τα 
έγγραφα που φέρουν την ψηφιακή 
υπογραφή, είναι πολύ δυσκολότε-
ρο να πλαστογραφηθούν σε σχέση 
με τα χειρόγραφα. Μία ψηφιακή 
υπογραφή μπορεί να πλαστογρα-
φηθεί μόνο εάν ο δικαιούχος του 
ιδιωτικού κλειδιού που θα δούμε 
στη συνέχεια, δεν το έχει υπό τον 
πλήρη έλεγχό του, ή έχει χάσει το 
μέσο στο οποίο έχει αποθηκευτεί 
το ιδιωτικό κλειδί.

Που χρησιμεύει
Διάφορες επαγγελματικές ομάδες 
υποχρεούνται πλέον να χρησιμο-
ποιούν την ψηφιακή υπογραφή, 
και κυρίως οι επιχειρήσεις που θέ-
λουν να συμμετέχουν σε διαγωνι-
σμούς του δημοσίου. Επιπλέον, εί-
ναι απαραίτητη σε δικηγόρους και 
δικαστικούς για την ηλεκτρονική 
κατάθεση δικογραφιών, γιατρούς 
και φαρμακοποιούς, συμβολαι-
ογράφους, λογιστές, φοροτεχνι-
κούς, και γενικότερα εταιρείες και 
επαγγελματίες που επιζητούν την 
ασφάλεια των εγγράφων και των 
συναλλαγών τους. Στο εξωτερικό, 
η ψηφιακή υπογραφή χρησιμοποι-
είται εκτεταμένα, ακόμα και από 
απλούς πολίτες. Αρκετές χώρες της 
Ευρώπης την έχουν ενσωματώσει 
σε διάφορους τομείς, όπως για την 
υποβολή φορολογικών δηλώσε-
ων μέσω ίντερνετ, αλλά και για τις 
κάρτες υγείας. Στην Ελλάδα, ουσια-
στικά, η στροφή προς την ψηφιακή 
υπογραφή αποδίδεται κατά κύριο 
λόγο στην ανάγκη για μείωση των 
λειτουργικών δαπανών, καθώς 
μπορεί να βελτιώσει τους χρόνους 
που απαιτούνται για την ανταλλα-
γή εγγράφων, αλλά και για τη δι-
εκπεραίωση των συναλλαγών. Επί-
σης εξοικονομεί σημαντικό κόστος 
από την παράκαμψη εξόδων απο-
στολής μέσω ταχυδρομείων και 
courier, και από τις επικυρώσεις εγ-
γράφων. Επιπλέον συμβάλλει στη 
μείωση του κόστους εκτυπώσεων, 
και την κατάργηση της ανάγκης για 
φυσική αρχειοθέτηση.

Πως λειτουργεί
Οι ψηφιακές υπογραφές χρησιμο-
ποιούν την κρυπτογραφία δημο-
σίου κλειδιού. Ο χρήστης διαθέτει 
δύο κλειδιά (το δημόσιο και το 
ιδιωτικό), τα οποία έχουν κάποιο 
μαθηματικό συσχετισμό. Η σχέση 
των κλειδιών είναι τέτοια ώστε αν 
κάποιος γνωρίζει το ένα κλειδί να 

είναι πρακτικά αδύνατον να υπο-
λογίσει το άλλο. Το ένα κλειδί χρη-
σιμοποιείται για τη δημιουργία της 
υπογραφής, και το άλλο για την 
επαλήθευσή της. Για τη δημιουρ-
γία της ηλεκτρονικής υπογραφής, 
ο αποστολέας χρησιμοποιεί το ιδι-
ωτικό του κλειδί, και για την επα-
λήθευσή της ο παραλήπτης χρησι-
μοποιεί το δημόσιο κλειδί του απο-
στολέα. Έτσι λοιπόν, η χρήση της 
ψηφιακής υπογραφής περιλαμβά-
νει δύο διαδικασίες. Η πρώτη αφο-
ρά τη δημιουργία της υπογραφής, 
και η δεύτερη την επαλήθευσή 
της. Παραθέτουμε τις ενέργειες του 
αποστολέα και του παραλήπτη, 
ώστε να έχουμε καλύτερη εικόνα 
στο πως λειτουργεί ο μηχανισμός 
της δημιουργίας και επαλήθευσης 
της ψηφιακής υπογραφής.

Αποστολέας
Ο αποστολέας, χρησιμοποιεί ένα 
αλγόριθμο κατακερματισμού (one 
way hash). Πρόκειται για λογισμικό 
που μας το παρέχει η Αρχή Πιστο-
ποίησης του Ελληνικού Δημοσίου 
(ΑΠΕΔ), όπως θα δούμε αναλυτι-
κότερα παρακάτω.
Στη συνέχεια ο αποστολέας δημι-
ουργεί τη σύνοψη του μηνύματος 
(message digest) που θέλει να στεί-
λει. Ανεξάρτητα από το μέγεθος του 
μηνύματος, αυτό που θα παραχθεί 
είναι ένα κλειδί με μία συγκεκριμέ-
νου μήκους σειρά ψηφίων. Με το 
ιδιωτικό του κλειδί, ο αποστολέας 
κρυπτογραφεί τη σύνοψη. Αυτό 
που παράγεται είναι η ψηφιακή 
υπογραφή, που είναι ουσιαστικά 
μία σειρά ψηφίων συγκεκριμένου 
πλήθους. Η κρυπτογραφημένη σύ-
νοψη, δηλαδή ηψηφιακή υπογρα-
φή, προσαρτάται στο κείμενο και το 
μήνυμα με τη ψηφιακή υπογραφή 
μεταδίδονται μέσω του δικτύου. 
Επιπλέον, ο αποστολέας αν επιθυ-
μεί μπορεί να κρυπτογραφήσει το 
μήνυμά του με το δημόσιο κλειδί 
του παραλήπτη.

Παραλήπτης
Ο παραλήπτης αποσπά από το 
μήνυμα την ψηφιακή υπογραφή 
που είναι κρυπτογραφημένη με 
το ιδιωτικό κλειδί του αποστο-
λέα. Στη συνέχεια εφαρμόζοντας 
στο μήνυμα που έλαβε τον ίδιο 
αλγόριθμο κατακερματισμού, ο 
παραλήπτης δημιουργεί τη σύ-
νοψη του μηνύματος. Κατόπιν 
αποκρυπτογραφεί με το δημό-
σιο κλειδί του αποστολέα, την 
κρυπτογραφημένη σύνοψη του 
μηνύματος, δηλαδή τη ψηφια-
κή υπογραφή. Συγκρίνονται οι 
δύο συνόψεις, και αν βρεθούν 
ίδιες, αυτό σημαίνει ότι το μή-
νυμα που έλαβε ο παραλήπτης 
είναι αυθεντικό. Αν το μήνυμα 
έχει μεταβληθεί, η σύνοψη που 
θα παράγει ο παραλήπτης θα εί-
ναι διαφορετική από τη σύνοψη 
που έχει κρυπτογραφηθεί.

Τι είναι το ψηφιακό
πιστοποιητικό
Για μια έγκυρη ψηφιακή υπογραφή 
απαιτείται η χρήση ενός έγκυρου 
αναγνωρισμένου ψηφιακού πιστο-

Γράφει ο 

Νίκος Τσούκας*

Τι είναι η Ψηφιακή 
Υπογραφή, πού 

χρησιμεύει και 
πώς την
αποκτώ.

> ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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*Ο Νίκος Τσούκας είναι
πρώην στέλεχος της ΕΤΕ
και πρώην μέλος του Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.
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ποιητικού, αλλά και η προμήθεια 
ενός κατάλληλου μέσου που συ-
νήθως είναι ένα ειδικό USB stick ή 
μια SD card. Σε αυτά δημιουργού-
νται και αποθηκεύονται με ασφά-
λεια τα αναγνωρισμένα πιστοποιη-
τικά (qualified certificate).
Από τους σημαντικότερους τύπους 
ψηφιακών πιστοποιητικών είναι 
το πιστοποιητικό δημοσίου κλει-
διού (public key certificate). Το 
πιστοποιητικό αναφέρει το δημό-
σιο κλειδί, και επιβεβαιώνει ότι το 
συγκεκριμένο πρόσωπο που ανα-
φέρεται στο πιστοποιητικό είναι ο 
δικαιούχος του αντίστοιχου ιδιωτι-
κού κλειδιού.
Έτσι, ο παραλήπτης που λαμβάνει 
ένα μήνυμα με ψηφιακή υπογρα-
φή, μπορεί να είναι σίγουρος ότι το 
μήνυμα έχει σταλεί από το πρόσω-
πο που το υπογράφει.
Ουσιαστικά, το ψηφιακό πιστοποιη-
τικό είναι στον ηλεκτρονικό κόσμο 
ότι είναι το διαβατήριο στο φυσικό 
κόσμο. Η συσχέτιση ενός δημοσίου 
κλειδιού με τον δικαιούχο του, γί-
νεται με χρήση της ψηφιακής υπο-
γραφής του παρόχου υπηρεσιών 
πιστοποί-ησης. Tον ρόλο του πά-
ροχου υπηρεσιών πιστοποίησης, 
τον έχει αναλάβει το Υπουργείο Δι-
οι-κητικής Ανασυγκρότησης και η 
Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού 
Δημοσίου (ΑΠΕΔ).
Βήματα απόκτησης υπογραφής. Η 
ψηφιακή υπογραφή που δημιουρ-
γείται με μέσα τα οποία βρίσκονται 
αποκλειστικά στην κατοχή μας. 
Όπως αναφέραμε, πρόκειται για 
μια ειδική USB συσκευή ή έξυπνη 
κάρτα, που είναι στην ουσία η ψη-
φιακή υπογραφή μας.

USB token - Smart card
Το USB Token ή η Smart Card δεν 
πρόκειται για ένα απλό αποθηκευ-
τικό μέσο όπως είναι τα περισσότε-
ρα usb stick ή γνωστή μας microSD. 
Χρησιμοποιείται μόνο για την δημι-
ουργία ψηφιακής υπογραφής που 
ονομάζεται ΑΔΔΥ (Ασφαλής Διάτα-
ξη Δημιουργίας Υπογραφής).
Πιο συγκεκριμένα, ως ΑΔΔΥ ορί-
ζεται η μικροσυσκευή (Usb Token 
/ Smart Card + Card Reader) που 
πληροί συγκεκριμένες προδιαγρα-
φές, και στην οποία εισάγονται τα 
ψηφιακά πιστοποιητικά σκληρής 
αποθήκευσης με ασφαλή τρόπο.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του USB 
token και της smart card είναι σύμ-
φωνα με τα διεθνή πρότυπα και 
κανονισμούς, ενώ θα πρέπει να 
προσέξουμε να είναι συμβατό με το 
PC μας, καθώς υπάρχουν αρκετές 
εκδόσεις..
Η Αρχή Πιστοποίησης του Ελλη-
νικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ), διαθέτει 
την λίστα με τις ΑΔΔΥ που έχουν 
ελεγχθεί ότι λειτουργούν σωστά με 
την υποδομή δημοσίου κλειδιού, 
και επιπροσθέτως με τα περισσότε-
ρα PC, και το CMS (Intercede myID) 
της πύλης ΕΡΜΗΣ.
Το κόστος του ξεκινά από τα 58-60 
ευρώ και θα το βρούμε σε εξειδι-
κευμένα καταστήματα. Μετά την 
αγορά, μάς είναι απαραίτητος ο σει-
ριακός αριθμός της ΑΔΔΥ (το Usb 
Token ή η Smart Card), έτσι ώστε 
να προχωρήσουμε στο επόμενο 
online βήμα.

Ηλεκτρονική αίτηση 
μέσω της Πύλης Ερμής
Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ermis 
μας επιτρέπουν αποκτήσουμε γρή-
γορα τα ψηφιακά πιστοποιητικά. 
Μπορούμε να δούμε σε πρόσφατο 
οδηγό τα απλά βήματα για την εγ-
γραφή μας στην Πύλη Ερμής.
Αφού έχουμε συνδεθεί στην Πύλη 
ΕΡΜΗΣ, πρέπει να υποβάλουμε αί-
τημα έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποι-
ητικού από την Αρχή Πιστοποίησης 
του Ελληνικού Δημοσίου.
Δεν έχουμε παρά από τις λειτουργί-
ες της πύλης, να πατήσουμε το «Πί-
νακας Ελέγχου», και στην συνέχεια 
«Διαχείριση Προσωπικών Ψηφια-
κών Πιστοποιητικών»......και τέλος 

κάνουμε κλικ στην «Υποβολή».

Μετάβαση σε ΚΕΠ
Στη συνέχεια πρέπει να πάμε σε 
οποιοδήποτε ΚΕΠ, για την έγκρι-
ση του αιτήματος μας, όπου θα 
ταυτοποιηθούμε με τη φυσική μας 
παρουσία, επιδεικνύοντας κάποιο 
έγγραφο ταυτοποίησης, όπως για 
παράδειγμα την ταυτότητα ή το δι-
αβατήριο.
Κατόπιν, πρέπει να συμπληρώ-
σουμε την σχετική Αίτηση - Υπεύ-
θυνη Δήλωση για την έκδοση των 
πιστοποιητικών, έτσι ώστε μετά να 
την υπογράψουμε. Μπορούμε να 
την κατεβάσουμε από εδώ. Υπεν-
θυμίζουμε ότι η αίτηση απαιτεί να 
γνωρίζουμε το σειριακό αριθμό της 
μικροσυσκευής ΑΔΔΥ.
Μετά ο υπάλληλος ΚΕΠ θα στείλει 
στον αρμόδιο φορέα τον φάκελο 
της αίτησης μας, και θα μας ειδο-
ποιήσει να το παραλάβουμε.

Προετοιμασία
υπολογιστή
Όταν εκδοθούν τα ψηφιακά πιστο-
ποιητικά, απευθυνόμαστε ξανά στις 
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ermis, έτσι 
ώστε να τα εγκαταστήσουμε στο 
USB token, και στη συνέχεια να 
προετοιμάσουμε τον υπολογιστή 
μας.
Μπορούμε να δούμε εδώ τις ανα-
λυτικές οδηγίες που δίνονται από 
την Εθνική Πύλη Ερμής και την 
ΑΠΕΔ, για την εγκατάσταση των πι-
στοποιητικών, και τις εξειδικευμέ-
νες ρυθμίσεις και αρχεία που απαι-
τούνται στο PC.
Επιπλέον από την Ηλεκτρονική Δι-
ακυβέρνηση (eGovernment), μπο-
ρούμε να δούμε αναλυτικά όλα τα 
εγχειρίδια και οδηγίες εγκατάστα-
σης για τα πιστοποιητικά σκληρής 
αποθήκευσης (αποθήκευση σε usb 
token). Θα βρούμε επίσης και τις 
οδηγίες εγκατάστασης για πιστο-
ποιητικά χαλαρής αποθήκευσης 
(αποθήκευση στον browser). 
Πρόκειται για την απλή ηλεκτρονι-
κή υπογραφή ή «signature», που 
προέρχεται απλά από τον υπολο-
γιστή μας, δεν απαιτεί αγορά USB 
token, και δεν έχει την ισχύ της 
προηγμένης ηλεκτρονικής υπογρα-
φής.

> ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γράφει ο
Γιάννης Κουριαννίδης
ΕΤΕ-975

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
Αποσπάσματα από άρθρο

του Γιάννη Κουριαννίδη

Πριν από 8 χρόνια, τον Οκτώβριο του 2010, γράφαμε, 
μεταξύ άλλων,  στο Περιοδικό ‘ΕΝΔΟΧΩΡΑ’:

«Στην περιοχή της Μακεδονίας, αυτό που διακυβεύεται 
είναι η συνέχιση της αντίστασης του λαού και «των τοπι-
κών κοινωνιών, απέναντι στο σχεδιασμό και την επιβου-
λή κατά της Μακεδονίας μας».

////////////////////////

«Δεν είναι λίγοι, όσοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι 
βρισκόμαστε, τάχα, σε αδιέξοδο, ότι πρέπει επιτέλους 
να κλείσει το θέμα με ένα συμβιβασμό και ότι προέχει 
η ανάπτυξη και των δύο χωρών, που εγκλωβίζεται στην 
αντιπαλότητα για την ονομασία και τα… ‘συναφή’. Τα 
πρόσωπα που εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση το-
ποθετούνται με ταχείς ρυθμούς  σε καίριες θέσεις.»

////////////////////////

«Οι πολίτες, όπως ήταν φυσικό, ξεσηκώθηκαν, κατέκλυ-
σαν τους δρόμους και τις πλατείες της πατρίδας μας, αλλά 
και άλλων χωρών στον κόσμο, όπου ζουν Έλληνες της 
Διασποράς, διατρανώνοντας με αποφασιστικότητα την 
έντονη διαφωνία τους».

////////////////////////

«Ένα δημοψήφισμα, δεν θα έλυνε, άραγε, το εθνικό ζήτημα; 
Και τότε, με όποιο αποτέλεσμα, θα ήταν υποχρεωμένοι, 
από την  αδιαμφισβήτητη και αιώνια  Αξία  της  Δημοκρα-
τίας, να ακολουθήσουν όλοι αυτή τη λαϊκή ετυμηγορία 
και  κανείς δεν θα είχε να πει κουβέντα, να φέρει αντίρρη-
ση ή να αντιταχθεί».

////////////////////////

«Είναι  παγκοίνως γνωστό ακόμη και σε ενδόμυχες σκέ-
ψεις φανατικών συνανθρώπων μας, ότι ο λαός μας έχει 
επιδείξει απίστευτες ανοχές στα μνημόνια. Στο μόνο θέμα, 
εν προκειμένω, που δεν είχε, ούτε έχει ανοχές και ανα-
στολές, είναι το θέμα της Μακεδονίας, κι όλοι μπορούμε 
να κατανοήσουμε το γιατί: Διότι η οποιαδήποτε ανόητη 
ανοχή θα μετατρεπόταν σε ανίατη… ενοχή!» 

ΔΗΜΟ
ΨΗΦΙ
ΣΜΑ
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Την περασμένη εβδομάδα, 
είχα την τύχη να βρίσκομαι 
στη σύνοδο Fintech Σιγκα-
πούρης, την πιο σημαντική 
διοργάνωση του είδους της 
στον κόσμο.  

Εκεί συναντήθηκα με στελέχη 
της χρηματοπιστωτικής αγοράς, 
με πελάτες και συνεργάτες της 
Microsoft, ενώ έδωσα και μια 
ομιλία σχετικά με το πώς οι τρά-
πεζες πρέπει να χρησιμοποιούν 
τα δεδομένα, την τεχνολογία 
Cloud και την Τεχνητή Νοημοσύ-
νη, ώστε να επιτύχουν τον μετα-
σχηματισμό τους στην καινοτόμο 
ψηφιακή εποχή. Η τεχνολογική 
εξέλιξη, που παρατηρώ στην 
τραπεζική αγορά της περιοχής 
της Ασίας – Ειρηνικού είναι πραγ-
ματικά πρωτοφανής και ολοένα 
εξελισσόμενη.  Ειδικότερα, και 
για να το θέσουμε απλά, οι τρά-
πεζες, σήμερα, αντιμετωπίζουν 
σημαντικές προκλήσεις σε επίπε-
δο πελατείας, ανταγωνισμού και 
λειτουργίας. Λόγω της ραγδαίας 
τεχνολογικής εξέλιξης, πρωτί-
στως, οι πελάτες έχουν ολοένα 
και υψηλότερες απαιτήσεις από 
τις Τράπεζες, την ίδια στιγμή που 
ο ανταγωνισμός από νέους, πρω-
τοποριακούς και ευέλικτους παί-
κτες και νέα επιχειρηματικά μο-
ντέλα, εντείνεται διαρκώς.
Οι απαιτήσεις που έχει ο πελάτης 
από μια σύγχρονη τράπεζα, δεν 
εξετάζονται, πλέον, σε σύγκριση 
με τις υπηρεσίες που παρέχουν 
άλλες, ανταγωνιστικές τράπεζες.  
Αντίθετα, εξετάζονται με βάση 
τις υπηρεσίες, που προσφέρουν 
πρωτοπόροι της ψηφιακής τεχνο-
λογίας όπως οι Netflix, Airbnb 
και Grab.  Αυτό είναι το σημείο 
αναφοράς, σήμερα, στην εξυπη-
ρέτηση πελατείας.  Έτσι, το ζη-
τούμενο στη σύγχρονη τραπεζική 
εποχή είναι οι προσωποποιημέ-
νες τραπεζικές υπηρεσίες άμεσης 
πρόσβασης, από πολλά κανάλια, 
μέσω κινητών συσκευών.  Και η 
σκληρή πραγματικότητα είναι ότι 
σήμερα οι περισσότερες τράπεζες 
δεν καλύπτουν το συγκεκριμένο 
πρότυπο.
Την ίδια στιγμή, που οι τεχνολο-
γικές αυτές αλλαγές συντελού-
νται, οι τράπεζες βρίσκονται υπό 
λειτουργική πίεση να συμμορ-
φωθούν με ολοένα και αυξανό-
μενες κανονιστικές απαιτήσεις.  
Για παράδειγμα, η κυβέρνηση της 
Αυστραλίας εξέδωσε πρόσφατα 
νομοθεσία για την ασφάλεια των 
τραπεζικών δεδομένων, ώστε να 
προστατεύεται το δικαίωμα των 
καταναλωτών να ελέγχουν το 
πώς οι οργανισμοί χρησιμοποι-
ούν τα προσωπικά, τραπεζικά 

δεδομένα τους. Τέλος, οι τράπε-
ζες καλούνται να αντιμετωπίσουν 
ιδιαίτερα εξελιγμένες απόπειρες 
απάτης και κυβερνοεπιθέσεων, 
που μπορούν να θέσουν σε αμ-
φισβήτηση την εμπιστοσύνη των 
πελατών, κάτι που αποτελεί τον 
ακρογωνιαίο λίθο του χρηματο-
οικονομικού χώρου, ιστορικά. Τα 
παραπάνω, ωστόσο, συνοψίζουν 
την οπτική των προκλήσεων, όχι 
όμως και των ευκαιριών.  Στην 
περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, 
υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανά-
πτυξης για τις τράπεζες ειδικά αν 
μπορούν να προσφέρουν υψη-
λού επιπέδου ψηφιακές υπηρεσί-
ες.  Η εν λόγω γεωγραφική περι-
οχή, με τον τεράστιο, διαδικτυακά  
συνδεδεμένο και ηλικιακά νέο 
πληθυσμό της, θα διαμορφώσει, 
θεωρώ, το μέλλον της τραπεζι-
κής παγκοσμίως. Και αυτό κα-
θώς, περίπου το 60% της γενιάς 
της γενιάς των Millennials ζει στη 
συγκεκριμένη περιοχή, με συνο-
λικό διαθέσιμο εισόδημα ύψους 
$ 6 δις.  Επίσης, έχει υπολογιστεί 
ότι το 55% των Millennials πραγ-
ματοποιούν αγορές διαδικτυακά, 
ενώ το 53% των πελατών στην 
Ασία θέτουν ως προτεραιότητα 
την ασφάλεια σε σχέση με την ευ-
κολία. Προκειμένου να εκμεταλ-
λευτούν μια τέτοια ευκαιρία, οι 
Τράπεζες οφείλουν να εστιάσουν 
σε τρείς στρατηγικές, που θα τους 
βοηθήσουν και να μετασχηματι-
στούν ψηφιακά και να αντιμετω-
πίσουν τη νέα πραγματικότητα 
του τραπεζικού γίγνεσθαι:

transformation-in-financial-
services-companies- in-asia-
pacific). Στη Microsoft, η εμπι-
στοσύνη των πελατών στην πλατ-
φόρμα, αποτελεί τη βασική μας 
προτεραιότητα.  Για το λόγο αυτό 
επενδύουμε περισσότερο από $ 1 
δις ετησίως στην κυβερνοασφά-
λεια, ώστε οι πελάτες μας να απο-
λαμβάνουν μια ασφαλή, σαφή 
και αξιόπιστη ψηφιακή εμπειρία.  
Η Microsoft έχει μια δική της, ξε-
χωριστή οπτική όσον αφορά την 
εξέλιξη των ψηφιακών απειλών, 
μέσα από το Έξυπνο Γράφημα 
Ασφάλειας, το οποίο προσφέρει 
σχετική ενημέρωση από ένα τρις 
μηνυμάτων ασφάλειας ανά μήνα, 
την εξέταση 1.2 δις συσκευών και 
την ανάλυση 400 δις email απει-
λών ασφάλειας.

3. Συνεργασίες
Καμία τράπεζα δεν έχει τη δυνα-
τότητα να κτίσει τις ψηφιακές της 
υπηρεσίες χωρίς ένα αξιόπιστο 
οικοσύστημα ψηφιακών εταίρων.  
Στα πλαίσια αυτά, η επιλογή του 
σωστού τεχνολογικού συνεργά-
τη είναι ζήτημα ύψιστης σημασί-
ας.  Ωστόσο, υπάρχει κι ένα άλλο 
είδος εμπιστοσύνης, που έχει 
σχέση με το μοντέλο του τεχνο-
λογικού συνεργάτη και το πώς 
κάνει χρήση των τραπεζικών δε-
δομένων.  Ολοένα και περισσό-
τερες Τράπεζες, αρχίζουν να συ-
νειδητοποιούν ότι δεν θέλουν να 
προσλάβουν ένα συνεργάτη, ο 
οποίος μπορεί να αποτελεί, δυνη-
τικά, έναν ανταγωνιστή τους, στο 
μέλλον. Παρατηρώντας τις εκ-
πληκτικές καινοτομίες στη σύνο-
δο Fintech Σιγκαπούρης, είμαι εν-
θουσιασμένος για το μέλλον των 
τραπεζικών υπηρεσιών για τους 
πελάτες.  Ένας από τους πελάτες 
μας πρόσφατα μου υπενθύμισε 
αυτό που ο Bill Gates είχε δηλώ-
σει, πριν 20 και πλέον χρόνια, 
το 1994 σχετικά με την ψηφιακή 
καινοτομία και τις Τράπεζες: «Η 
Τραπεζική είναι απαραίτητη, 
οι Τράπεζες όχι» Είμαι βέβαιος 
για δύο πράγματα σχετικά με το 
μέλλον της Τραπεζικής αγοράς:
Πρώτον, η τραπεζική εμπειρία 
θα είναι δραστικά διαφορε-
τική για όλους τους κατανα-
λωτές στο άμεσο μέλλον και 
δεύτερον το σύνολο των τρα-
πεζών δεν θα επιβιώσει στο 
τέλος αυτής της διαδρομής. 
Για τις Τράπεζες με όραμα 
για το μέλλον, η 
ώρα για δράση 
είναι τώρα.

> ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
1.  Δεδομένα και Τεχνητή Νοημο-
σύνη (Τ.Ν.)
Το καύσιμο του ψηφιακού μετα-
σχηματισμού είναι τα δεδομένα.  
Οι τράπεζες χρειάζεται να ανα-
πτύξουν μια εταιρική κουλτούρα 
δεδομένων με βάση ένα σαφές 
μοντέλο διακυβέρνησης, που θα 
επιτρέπει στα στελέχη τους, ανε-
ξαρτήτως βαθμού και δικαιωμά-
των πρόσβασης, να μπορούν να 
αντλούν αξιόπιστα δεδομένα σε 
πραγματικό χρόνο.  Μόνο με την 
ύπαρξη μιας τέτοιας τραπεζικής 
νοοτροπίας δεδομένων, οι Τρά-
πεζες θα είναι σε θέση να εκμε-
ταλλευτούν τις δυνατότητες της 
Τεχνητής Νοημοσύνης, που με 
τη σειρά της θα βοηθήσει, ώστε 
να λαμβάνονται και να ακολου-
θούνται οι βέλτιστες επιχειρημα-
τικές αποφάσεις και πρακτικές. Η 
Τεχνητή Νοημοσύνη, σταδιακά, 
θα αποτελέσει το επίκεντρο της 
προσπάθειας των Τραπεζών για 
ψηφιακό μετασχηματισμό.  H Δι-
εθνής Εταιρία Δεδομένων (IDC) 
υπολογίζει ότι μέχρι το 2019 το 
40% του συνόλου των πρωτο-
βουλιών ψηφιακού μετασχη-
ματισμού θα υποστηρίζεται από 
Τ.Ν. και γνωστικές δυνατότητες. 
Για παράδειγμα, η Microsoft, 
πρόσφατα, συνεργάστηκε με 
την Εθνική Τράπεζα Αυστραλίας, 
χρησιμοποιώντας τις δυνατότη-
τες της Τεχνητής Νοημοσύνης και 
της αναγνώρισης εικόνας, ώστε 
να εγκαταστήσει, πιλοτικά, ένα 
πρωτοποριακό ΑΤΜ, που δεν 
θα απαιτεί την κατοχή και χρήση 
κάρτας.  Αυτό είναι ένα απλό πα-
ράδειγμα για το πώς η Τ.Ν. έχει 
τη δυνατότητα να μεταμορφώ-
σει την πελατειακή εμπειρία ή 
ακόμα και να δημιουργήσει νέα 
επιχειρηματικά μοντέλα (δείτε το 
σχετικό video https://youtu.be/
bp5ozlaEIQM).

2.  (Κυβερνό)Ασφάλεια
Έχει ιστορικά αποδειχθεί ότι οι άν-
θρωποι δεν προτίθενται να χρη-
σιμοποιήσουν τεχνολογία, που 
δεν μπορούν να εμπιστευτούν. 
Και ένα από τα σημεία κλειδιά 
της εμπιστοσύνης στην τραπεζική 
αγορά είναι η ασφάλεια και δη 
η κυβερνοασφάλεια. Στη φετινή 
σύνοδο Fintech Σιγκαπούρης, η 
Microsoft πραγματοποίησε σχετι-
κή έρευνα με τη συνεργασία του 
κορυφαίου τεχνολογικού αναλυ-
τή Frost & Sullivan, σύμφωνα με 
την οποία περισσότερες από τις 
μισές εταιρίες του χρηματοοικο-
νομικού κλάδου, έχουν κληθεί να 
αντιμετωπίσουν σε ποσοστό 27% 
κάποια ζήτημα ασφάλειας τον τε-
λευταίο χρόνο ή δεν είναι βέβαι-
ες ότι είχαν κάποιο ζήτημα ασφά-
λειας (σε ποσοστό 29%) καθώς 
δεν το έλεγξαν. (https://news.
microsoft.com/apac/2018/11/15/
fear-of-cyberattacks-slows-
down-the-progress-of-digital-

Η Δύσκολη Αλήθεια: 
Δεν θα επιβιώσουν όλες 
οι Τράπεζες, στο ψηφιακό 
μέλλον

Raulph Haupter
Πρόεδρος Microsoft Ασίας,
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Microsoft

(Μετάφραση από την 
Αγγλική γλώσσα του 
συναδέλφου 
κ. Απόστολου 
Παναγιωτόπουλου
(Αναλυτής Συστημάτων και 
Εφαρμογών στην Εθνική Τρά-
πεζα  B.A. economics, Αμε-
ρικάνικο Κολλέγιο Αθηνών, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμή-
μα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., 
University of Birmingham 
M.Sc. International Money 
Banking  and Finance)

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΕ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ

Εθέλω

Ο όρος «Εθελοντισμός» ανα-
φέρεται γενικά στην ηθελημένη 
πράξη για συγκεκριμένο κοινω-
φελή σκοπό, χωρίς υλικό ή άλλο 
αντάλλαγμα. Ως εκ τούτου,  εθε-
λοντής είναι ο πολίτης που προ-
σφέρει ανιδιοτελώς χρόνο ή γνώ-
ση για χρήσιμες δράσεις προς 
όφελος άλλων, χωρίς  να περι-
μένει αντάλλαγμα. Ετυμολογικά 
προέρχεται από το ρήμα «εθέ-
λω», που σημαίνει «έχω σφοδρή 
επιθυμία».

Ο Εθελοντισμός είναι ευρεία 
έννοια. Μπορεί να περιλαμβά-
νει  σταθερές και επαναλαμβανό-
μενες δράσεις, μέσα από συγκρο-
τημένα επίσημα προγράμματα 
ή  οργανώσεις, οπότε συνήθως 
αποκαλείται «Προνοιακός Εθε-
λοντισμός». Όμως, μπορεί να 
περιλαμβάνει προσωπικές,  πρό-
σκαιρες και μοναδικές δράσεις, 
οπότε αποκαλείται  «ανεπίσημος 
Εθελοντισμός». Μπορεί επίσης 
να περιλαμβάνει τη συμμετοχή   
σε προγράμματα Κοινωφελών 
Ιδρυμάτων  και  Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ. 
Στον Εθελοντισμό ανήκουν και 
ατομικές  δραστηριότητες, όπως 
η εθελοντική αιμοδοσία, η μετά 
θάνατον προσφορά μελών του 
ανθρώπινου σώματος για επιστη-
μονικούς σκοπούς, αλλά ακόμα 
και  η απλή  βοήθεια ενός ηλικι-

ωμένου στο δρόμο. Ένας ορισμός 
που διαδόθηκε στις συνεδριάσεις 
που πραγματοποιήθηκαν κατά 
τη διάρκεια του  «Ευρωπαϊκού 
Έτους Εθελοντισμού 2011»  ανα-

φέρει ότι Εθελοντισμός είναι: «Η 
με υψηλό αίσθημα ευθύ-
νης και ανιδιοτελή χαρα-
κτήρα προσφορά έργου ή 
υπηρεσίας που αναλαμβά-
νει το άτομο, μεμονωμένα 
ή σε ομάδα, με ελεύθερη 
βούληση, χωρίς την προσ-
δοκία ή απαίτηση υλικού 
ή άλλου είδους ανταλλάγ-
ματος, με σκοπό τη βοή-
θεια προς το συνάνθρωπο 
και την κοινωνία ευρύτε-
ρα». Ένας  παρεμφερής και πιο 
επιγραμματικός αλλά εμπεριστα-
τωμένος ορισμός λέει: «Εθελοντι-
σμός είναι η πρόθυμη δέσμευση 
ενός ατόμου να εργαστεί, χωρίς 
αμοιβή, για  ένα καθορισμένο ή 
αόριστο χρονικό διάστημα, για το 
γενικό καλό της κοινωνίας».

Σωματεία εργαζομένων
Στη σύγχρονη εποχή ο Εθελοντι-
σμός έχει καθιερωθεί ως ο θε-
σμός που συμβάλλει  στην αντι-
μετώπιση των κοινωνικών, οικο-
νομικών,  περιβαλλοντικών και 
εργασιακών προβλημάτων,  στο-
χεύει στο συλλογικό όφελος και 
στη συμμετοχή στα κοινά και κα-
λείται να  αναπληρώσει τα κενά 
που δημιουργούν η αδυναμία 
του κεντρικού κράτους, αλλά και 
οι μηχανισμοί της αγοράς. 
Στο πλαίσιο αυτό, τα εργασιακά 
σωματεία, εδώ και πολλά χρόνια,  
πρωτοστατούν  στην καλλιέργεια 
αυτού  του κοινωνικού πνεύμα-
τος,  με διάφορες  εθελοντικές 
δράσεις και κύρια πεδία εφαρμο-
γής τη διεκδίκηση κυρίως εργασι-
ακών ζητημάτων, προστασία από 
παραβιάσεις των όρων εργασίας 
και αποφυγή εκμετάλλευσης των 
εργαζομένων, παράλληλα με 
την παραγωγή πολιτισμού και  

τ έ χ ν η ς , 
αλλά και τη μά-

θηση, την ευγενή άμιλλα 
και  τις Κοινωνικές Υπηρεσί-
ες,  μέσα από συγκεκριμένα 
όργανα,  που 
λειτουργούν με βάση  με-
λετημένα και συγκροτημέ-
να προγράμματα. Αυτά 
τα προγράμματα έχουν 
αναλάβει να οργανώσουν 
τα εκλεγμένα Διοικητικά 
Συμβούλια των σωματείων. Κα-
νονικά λοιπόν ο υγιής συνδικαλι-
σμός δεν μπορεί να είναι τίποτα 
άλλο από μια σπουδαία μορφή 
Εθελοντισμού η οποία  προσφέ-
ρεται εκ πεποιθήσεως από ικα-
νότατα και προθυμότατα άτομα, 
ανθρώπους που εκτός από τη 
δουλειά τους,  έχουν αποφασίσει 
να στηρίζουν δυναμικά την υλο-
ποίηση αυτής της επιδίωξης στην 
εθελοντική εργασία, γνώστες 
καταρτισμένους πάνω σε ποικί-
λες δράσεις και εξειδικευμένους 
εκπροσώπους, που αγωνίζονται 
με υπομονή, καρτερικότητα, με-
ταδοτικότητα και μεράκι για να  
εμπνέουν τους συνανθρώπους 
τους, τόσο στην συμμετοχή στο 
κοινό εργασιακό όφελος όσο και  
στην πνευματική καλλιέργεια και 
τη δημιουργική ενασχόληση.
Οι Εθελοντές, λοιπόν,  θυσιάζουν 
μεγάλο μέρος του ελεύθερου 
χρόνου τους όχι για τον εαυ-
τό τους, αλλά με γενναιοδωρία 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
με μόνη απολαβή τη χαρά της 
προσφοράς. 
Οι Εθελοντές  γνωρίζουν πολύ 
καλά ότι η μεν χαρά της απολα-
βής  είναι στιγμιαία, ενώ η χαρά 
της προσφοράς είναι διαρκής και 
κρατάει για πάντα. 
Οι Εθελοντές έχουν, επί σειράν 
ετών,  εμφυσήσει το πνεύμα και 
την πεποίθηση στους  συνανθρώ-
πους μας, ότι  δεν συμμετέχουν 
στα διάφορα σωματεία, για να σκο-
τώσουν την ώρα τους, αλλά για να 
την γεμίσουν. Ο Εθελοντισμός είναι 

όπως και η φιλία του
Khalil Gibran:

«Not for hours to kill, 
but for hours to fill.» 

Ο Εθελοντισμός δεν έχει 
ηλικία. Όλες οι ηλικίες εί-

ναι ξεχωριστές και γεμάτες 
από δράση. Ο Εθελοντισμός 

δεν είναι απλώς ένας όρος, εί-
ναι μια πολυμορφική διαδικασία 
και  στάση ζωής, καθώς επιδρά 
εποικοδομητικά στο κοινωνικό 
στερέωμα, αφορά όλους,  ανε-
ξαρτήτως κοινωνικών και οικονο-
μικών διακρίσεων, προάγει την 
ενεργό συμμετοχή  των πολιτών 
στην προάσπιση θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ενδυναμώνει 
την κοινωνική  αλληλεγγύη και 
συνοχή. Μια εθελοντική δράση 
στοχεύει όχι μόνο στην πρόσκαι-
ρη αντιμετώπιση κάποιου προ-
βλήματος, αλλά, κατά περίπτω-
ση, και στην αντιμετώπιση των 
αιτίων του, την ενδυνάμωση των 
επωφελούμενων και τη συνεχή 
λειτουργία δομών υποστήριξης. 
Κατά τα δυσβάσταχτα χρόνια 
της οικονομικής κρίσης και της 
αποδυνάμωσης του  κοινωνικού 
κράτους,  οι εθελοντικές δρα-
στηριότητες  των δικών μας αυ-
τών ανθρώπων, των Εθελοντών, 

αποκτούν ακόμα μεγαλύ-
τερη αξία και χρησιμότητα. 
Κυρίες, κύριοι, το έργο σας είναι 
σπουδαίο και θεάρεστο, όταν δι-
ακρίνεται από αφιλοκέρδεια και 
ανιδιοτέλεια.

Ο ΣΕΠΕΤΕ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ

Γράφει ο 

Αριστ. Παναγ. Αντάνης
> Πρώην εργαζόμενος
στην Εθνική Τράπεζα, 
> Πρώην μέλος του
Συλλόγου Πτυχιούχων
της Εθνικής Τράπεζας
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Είναι γεγο-
νός ότι, μετά 
τις εθελούσιες 
του 2013 και 
του 2016 και 
2018, η Τρά-
πεζα στερήθη-
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ιµούν τη νο-
ηµοσύνη του 
και τον θεω-
ρούν πρόβατο. 
Κι όταν όπως 
λέω κι εγώ, 
ο έρηµος κι ο 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΤΑ… ΕΛΛΗΝΙΚΑ= 

Management

Στο περσινό φύλλο της Εθνοτραπεζικής
είχαμε αναφέρει δύο αρχαία γνωμικά σχετικά

με την ηγεσία και τη διοίκηση:
Α/ Το γνωμικό του τραγικού ποιητή Αγάθωνα
«Τον άρχοντα τον θυμάσαι για τρία πράγματα:

1) ότι διοικεί ανθρώπους, 2) ότι διοικεί
σύμφωνα με τους νομούς και 3) ότι δεν

διοικεί για πάντα».
Β/ Το γνωμικό του Αριστοφάνη
«Πρώτα πρέπει να γνωρίζεις να

κωπηλατείς, προτού
αναλάβεις το πηδάλιον».

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Είναι γεγονός ότι, μετά 
τις εθελούσιες του 2013, 

του 2016 και 2018, η Τρά-
πεζα στερήθηκε των υπη-
ρεσιών έμπειρου ανθρώπι-
νου δυναμικού με σοβαρές 
επιπτώσεις στην εύρυθμη 
λειτουργία της, αλλά και 
την υποβάθμιση της ποι-
ότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών στην πελατεία 
της. Δεδομένου ότι, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, 

επίκειται και νέα εθε-
λούσια, το 2019 (η 

γνωστή πλέον εύ-
κολη λύση για 

«δήθεν» μείω-
ση λειτουρ-

γικού 

κόστους) γίνεται αντιληπτό 
ότι η κατάσταση στην Τρά-
πεζα θα επιδεινωθεί, ο φόρ-
τος εργασίας θα αυξηθεί, οι 
εργασιακές συνθήκες θα εί-
ναι πιεστικές για τους εργα-
ζόμενους και θα υπάρξουν 
περαιτέρω επιπτώσεις στη 
σωστή εξυπηρέτηση της πε-
λατείας. Για τους παραπάνω 
λόγους και προκειμένου να 
αποκατασταθεί η ομαλότη-
τα στη διεκπεραίωση των 
εργασιών της Τράπεζας, ο 
Επιστημονικός Σύλλογος 
επαναφέρει την πάγια πρό-
τασή του για προσλήψεις 
προσωπικού στην ΕΤΕ, με 
πανελλήνιο δημόσιο διαγω-
νισμό, μέσω ΑΣΕΠ, τόσο για 
το Δίκτυο όσο και για τις Δι-
ευθύνσεις. Οι νέες προσλή-
ψεις πρέπει να πραγματοποι-
ηθούν άμεσα, γιατί μέχρι να 
εφαρμοστεί η ψηφιοποίηση 
και η εξοικείωση των πε-
λατών στα νέα συστήματα, 
ποιος ζει κάτω από αυτές τις 
αφόρητες εργασιακές συν-
θήκες και ποιος πελάτης δεν 

παραπονιέται για 

ελλιπή εξυπη-
ρέτηση! Με τον 
τρόπο αυτό θα δι-
ασφαλισθούν στο 
ακέραιο, τόσο η αξιο-
κρατία, όσο και η δια-
φάνεια, ενώ παράλληλα 
η Τράπεζα θα ενισχυθεί 
με νέους ανθρώπους που 
έχουν προσόντα, δεξιότη-
τες, όρεξη για δουλειά και 
θα συμβάλλουν με τις ει-
σφορές τους στη βιωσιμό-
τητα των ασφαλιστικών μας 
ταμείων. Επιπλέον θα κα-
λυφθούν οι μακρόχρονες 
ανάγκες της Τράπεζας σε 
ανθρώπινο δυναμικό και 
θα προχωρήσει ομαλά 
και επομένως σύντο-
μα η μετάβαση στις 
νέες τεχνολογίες.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όπως επανειλημμένως έχει 
τονίσει ο ΣΕΠΕΤΕ, ο Κανονι-

σμός Εργασίας της Τράπεζας 
είναι ο κορυφαίος θεσμός που 

διέπει τις εργασιακές σχέσεις και 
ρυθμίζει μαζί με τις Συλλογικές 

Συμβάσεις τις αμοιβές μας. Συνε-
πώς δεν πρέπει να καταστρατη-
γείται από την Τράπεζα, πολύ δε 
περισσότερο να εφαρμόζεται... 
«αλά καρτ», ούτε να επιχειρείται 
από κάποιους η σαλαμοποίησή 

του. Πρέπει να εφαρμόζεται 
απαρέγκλιτα και να τηρείται 

στο σύνολό του. Πρω-
ταρχικό ζήτημα για τον 

ΣΕΠΕΤΕ είναι η ενιαία 
έκφραση του προ-

σωπικού τής 

Τράπεζας.
Δεν νοείται 

προσωπικό πολλών 
ταχυτήτων και διαφο-
ρετικών αμοιβών. Επειδή 

λοιπόν υπάρχει μεγάλο 
έλλειμμα στους κανόνες που 

διέπουν την εργασιακή μας 
καθημερινότητα, επιβάλλεται 
να γίνει άμεσα η ένταξη όλων 

των εργαζομένων στην Τράπεζα, 
με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, 
στον Κανονισμό Εργασίας. (Σύμ-
φωνα με έγκυρες πληροφορίες 

μας, υπάρχει επίσημη γνωμάτευ-
ση της Νομικής Υπηρεσίας της 
Τράπεζας προς προγενέστερο 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, ότι οι 
οργανικές θέσεις πρέπει να 
καλύπτονται μόνο -επανα-
λαμβάνουμε μόνο- από 

υπαλλήλους του Κανο-
νισμού Εργασίας.) 

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ 
ΤΗΣ ΕΤΕ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
«ΜΑΪΜΟΥΔΑΚΙΑ»

Οι πελάτες δεν είναι «μαϊμουδάκια». 
Η υπερβολική ψηφιοποίηση αποξενώνει 
μεγάλο μέρος του κοινού από τις τράπεζες 
κι οι απρόσωπες ηλεκτρονικές διαδικα-
σίες, σε συνδυασμό με την πολυπλο-

κότητά τους, δημιουργούν ένα 
παγερά αδιάφορο κοινό απέ-

ναντι στην τραπεζική 
αξιοπιστία.

ΖΟΟΜ στα... Ζουμερά

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Σε εφαρμογή της Ευρωπαϊ-
κής Οδηγίας 36/2005, το ΠΔ 

38/2010 και οι Νόμοι 4093/2012 
και 4111/2013 έδωσαν, μετά από 
πολλά χρόνια, μια δίκαιη, κατά 

την άποψή μας, λύση σχετικά με 
την αναγνώριση των επαγγελματι-
κών προσόντων κατόχων πτυχίων 
από Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Ο 

Σύλλογός μας έχει διαχρονικά 
ενδιαφερθεί για την αναγνώριση 

των προαναφερομένων τίτλων 
σπουδών, ενώ έκανε συνεχείς 

παρεμβάσεις στη Διοίκηση 
της ΕΤΕ για την εφαρμογή 

της κείμενης νομοθεσίας, 
όπως έχει τροποποιη-

θεί με τους παρα-
πάνω νόμους. 

Με ικανοποίηση διαπι-
στώνουμε ότι η Διοίκηση 

της ΕΤΕ εφαρμόζει πλέον την 
ισχύουσα νομοθεσία σχετικά 
με την αναγνώριση των επαγ-
γελματικών προσόντων στους 
συναδέλφους, που κατέχουν 

τίτλους Ευρωπαϊκών Πανεπιστημί-
ων. Η αναγνώριση απονέμεται από 
το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγ-
γελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), 
δηλαδή τον αρμόδιο φορέα του 

Υπουργείου Παιδείας που εκδίδει 
τις σχετικές αποφάσεις. Με τον 

τρόπο αυτό ένα χρόνιο πρόβλη-
μα για πολλούς συναδέλφους 
βρίσκει τη λύση του, με ό,τι 

αυτό συνεπάγεται για την εξέ-
λιξή τους και την οικονομι-

κή τους αναβάθμιση.

Τα zoom  στα… ζουμερά, διαβάστε τα με κάποια χαλαρότητα. Μη 
θυμώσετε. Μην παρεκτραπείτε. Είναι ένα σπονδυλωτό άρθρο, μια 
συλλογή μικρών κειμένων, κάτι σαν καλειδοσκόπιο θεμάτων, που 
γράφτηκαν από διάφορα μέλη του ΣΕΠΕΤΕ… συλλογικά.
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Είναι γεγο-
νός ότι, μετά 
τις εθελούσιες 
του 2013 και 
του 2016 και 
2018, η Τρά-
πεζα στερήθη-

> ΔΗΚΤΙΚΑ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

ΚΑΙ Ο ΣΕΠΕΤΕ;
ΤΙ ΚΑΝΕΙ Ο ΣΕΠΕΤΕ;

Ο ΣΕΠΕΤΕ, δηλαδή ο Σύλλογος Επιστημονικού Προσω-
πικού ΕΤΕ, δηλαδή εμείς και όσοι μας ακολουθήσουν θα 

συνεχίσουμε  φυσικά όπως ξεκινήσαμε και πορευόμαστε επί 
τόσα χρόνια: με πλήρη ανιδιοτέλεια. Και σε ένα μόνο συνά-

δελφο να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, κέρδος είναι. Αλλά 
βέβαια όσο πιο πολλοί είμαστε, με τις αρχές που διατηρούμε απα-
ράβατες και με τον υγιή συνδικαλισμό που υπηρετούμε, τόσο πιο 
μεγάλη δύναμη αποκτούμε, για το καλό όλων των εργαζομένων 
στην Τράπεζα και των ασφαλισμένων στο ΤΥΠΕΤ. Δεν πιέζουμε 
κανένα. Οι πόρτες μας είναι πάντα ανοιχτές σε όλους και όλοι 
είναι καλοδεχούμενοι στο Σύλλογό μας. Όλοι ανεξαιρέτως, 

με όποια ιδιότητα και όποια «πιστεύω», πολιτικά, πα-
ραταξιακά, ιδεολογικά, όπου και αν ανήκουν.  Εάν 

έρθουν στο Σύλλογό μας, δεν θα ανήκουν στο 
Σύλλογο, αλλά θα υπάρχει γι αυτούς ένας 

Σύλλογος που ανήκει σε αυτούς.  
Αυτά τα… ολίγα, αλλά λίαν 

ζουμερά!

ΨΗΦΟ
ΓΡΑΦΗΜΑ

Ευγνωμοσύνη ή
το Σύνδρομο

της Στοκχόλμης;

Πολλοί, κάπως σκεπτόμενοι άν-
θρωποι, αναρωτιόμαστε, τί άλλο,  
άραγε, πρέπει να υπομείνει ένας 

λαός, για να αλλάξει νοοτροπία, όταν 
βασανίζεται κατά τον πιο ανηλεή, ασύ-

στολο και ανυπόστατο τρόπο, όταν τον 
περιγελούν και τον περιπαίζουν όταν 

του αραδιάζουν τα πιο εμφανή ψέματα, 
κι όταν υποτιμούν τη νοημοσύνη του και 

τον θεωρούν πρόβατο. (Κι όταν όπως λέω 
κι εγώ, ο έρημος κι ο σκότεινος, σε ένα 
στίχο μου,  έχουν φτάσει στο σημείο να 

«ψηφίζουνε τα πρόβατα και να αρμέγεται ο 
λαός»). Εδώ,  σήμερα,  δεν έχουμε σκοπό 
να κατηγορήσουμε κανένα, ούτε ακόμα και 
αυτούς που δεν βάζουν μυαλό, που είναι 
κολλημένοι στις ιδεοληψίες τους και που 

με ανήκουστο φανατισμό, αλλά χωρίς,  
όχι  μόνο σκεπτικισμό μα και χωρίς καμία 
σκέψη,  πάνε σαν στραβοί εκεί που τους 

λένε. «Πέστε στο γκρεμό», τους λένε, 
πέφτουνε αυτοί. Επομένως δεν χρειά-

ζεται να τους πει κανείς, ποτέ πλέον: 
«Καλά ρε, στραβός είσαι; Δεν βλέ-
πεις τι γίνεται; Πόσες φορές πρέπει 
να πληρώσεις τα λάθη σου και τις 

λάθος επιλογές σου; Γιατί όπως 
λέει ένας απλός και με λίγο  
μυαλό άνθρωπος: «Ντροπή 

σου που με κορόϊδεψες 
την πρώτη φορά, αλλά 

ντροπή μου που με 
κορόϊδεψες και 

τη δεύτερη». 
Μα εδώ 

μιλάμε για τέταρτη φορά και ίσως πάμε και 
για… πέμπτη. Παρόλα αυτά δεν έχουμε 
σκοπό να επιπλήξουμε κανένα. Αντίθετα 

στόχος μας είναι να τους δικαιολογήσουμε. 
Πώς θα το κάνουμε αυτό; Με μια μικρή 

αναφορά σε δύο μόνο από τα πιθανά αίτια 
που συντελούν σε μια επιμονή, που έχει 

γίνει πλέον εμμονή. Κι αυτό εντελώς προ-
ληπτικά.Τα  δύο αυτά αίτια αναλογούν σε  

δύο  κύριες ομάδες ανθρώπων. (Υπάρχουν 
κι άλλες!)

1η Ομάς:  
Αυτή η ομάς είναι απόλυτα δικαιολογημένη 
διότι κάνει τις επιλογές της με βάση την αξία 
της ευγνωμοσύνης. Π.χ. αν έχει ευνοηθεί, 
κυρίως για υλικά ζητήματα, όπως προσλή-
ψεις, ανάθεση έργων, προαγωγές, τοποθε-
τήσεις σε πόστα, αθωώσεις από παραβατι-

κότητες και τα τοιαύτα, αυτή η ομάς οφείλει 
να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της, με τις 
επιλογές της. Κι εμένα ας πούμε, αν μου 

έδινες κόκκινη πινακίδα να κυκλοφορώ το 
ΙΧ μου, θα στο χρωστούσα και θα στο ξε-
πλήρωνα. (Μπορεί, δεν είναι και σίγουρο. 

Πιο σίγουρο είναι να μη δεχόμουν την κόκ-
κινη πινακίδα, από ντροπή να κυκλοφορώ 

με αυτή, εγώ ο εξυπνάκιας, μέσα σε ένα 
σύνολο, τίμιων, δηλαδή «χαζών».)

2η Ομάς: 
Το σύνδρομο της Στοκχόλμης είναι ένα 

ψυχολογικό φαινόμενο κατά το οποίο όμη-
ροι εκφράζουν συμπάθεια και συμπόνοια 
και έχουν θετικά συναισθήματα προς τους 
απαγωγείς τους. Μερικές φορές μάλιστα 

σε σημείο που να τους υπερασπίζονται, να 
τους δικαιολογούν απόλυτα και να  ταυτί-
ζονται με δαύτους. Αυτά τα συναισθήμα-
τα γενικά θεωρούνται παράλογα υπό το 

πρίσμα του κινδύνου ή ρίσκου που υπέστη-
σαν τα θύματα, τα οποία θεωρούν ίσως  την 
έλλειψη κακοποίησης από τους απαγωγείς 
ακόμα και ως  πράξη καλοσύνης. Ακόμα 

δε και το βιασμό ως  εκδήλωση έρωτος. Το 
Σύστημα Βάσεων Δεδομένων Ομήρων του 
FBI δείχνει ότι περίπου 8% των θυμάτων 
παρουσιάζουν ενδείξεις Συνδρόμου της 

Στοκχόλμης. 

Άλλοι πάλι θεωρούν 
ότι είναι πολύ μεγαλύτε-
ρο αυτό το ποσοστό, ενώ 
είναι βέβαιο ότι στην πολιτι-
κή ξεπερνάει σήμερα το 20%. 
Το σύνδρομο της Στοκχόλμης 

μπορεί να θεωρηθεί ως μια μορφή 
τραυματικής συγκόλλησης, η οποία 
δεν απαιτεί απαραιτήτως ένα σενάριο 
ομηρείας, αλλά περιγράφει «ισχυρούς 
συναισθηματικούς δεσμούς» που ανα-
πτύσσονται μεταξύ δύο ατόμων, όπου 
ένα πρόσωπο παρενοχλεί περιοδικά, 

χτυπάει, απειλεί, κακοποιεί, ή εκφοβίζει 
το άλλο. Μια συχνά χρησιμοποιούμενη 
υπόθεση για να μπορέσει να εξηγήσει 

το φαινόμενο του Συνδρόμου της Στοκ-
χόλμης, βασίζεται στη φροϋδική θεωρία. 
Προτείνει ότι η σύνδεση (του θύματος με 

τον κακοποιό) είναι αντίδραση του ατόμου 
στο τραύμα του, αντίδραση στο να γίνει 
θύμα. Η ταύτιση με τον επιτιθέμενο είναι 

ένας τρόπος που το ίδιο το «εγώ» υπερα-
σπίζεται τον εαυτό του. Όταν ένα θύμα 
πιστεύει τις ίδιες αξίες με τον επιτιθέμε-
νο, αυτός παύει να γίνεται αντιληπτός 
ως απειλή.Όπως προείπαμε είναι και 

άλλες Ομάδες που εξηγούν τα ανεξή-
γητα φαινόμενα των επιλογών και 
προτιμήσεών μας, αλλά κυρίως 

των εμμονών μας. Όποιος θέλει 
να συμπληρώσει το άρθρο ας 

σχολιάσει στην ιστοσελίδα του 
ΣΕΠΕΤΕ: www.sepete.gr. 

Κάθε άποψη είναι  σεβαστή 
και καλοδεχούμενη.

Η ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΕΔΟΝ

ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ

Η Ελλάδα, παρουσιάζει συγκριτικά ανταγω-
νιστικά πλεονεκτήματα τα οποία μπορούν να 
την απογειώσουν και να την ισχυροποιήσουν 
οικονομικά, κοινωνικά και εθνικά. Αλλά για 
να γίνει αυτό, απαιτούνται ηγέτες-πολιτικοί 

που να ενδιαφέρονται για το καλό του 
ελληνικού λαού και όχι για το προ-

σωπικό τους συμφέρον και την 
διαίωνιση της εξουσία τους.
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Εγώ προσωπικά θα ήθελα στη 
δουλειά μου να φοράω  γραβά-
τα. Να πηγαίνω στο γραφείο με τη 
γραβάτα. Κι όταν θα σχολάω και 
θα γυρίζω σπίτι  απ’ τη δουλειά, 
να την βγάζω μαζί με το φτηνό 
μου κουστουμάκι και να βάζω 
το μπλουτζίν. Την άλλη μέρα στο 
γραφείο πάλι τα ίδια. Για  μένα η 
γραβάτα μου και το σακάκι μου 
θα έπρεπε να είναι ό,τι είναι η στο-
λή του στρατιωτικού, η φόρμα  
του οικοδόμου και του εργάτη, 
το  κράνος του μηχανικού και του 
ανθρακωρύχου, το προστατευτι-
κό γυαλί του οξυγονοκολλητή,  
η μπλούζα του γιατρού, η ποδιά 
της καθαρίστριας, η φανέλα  του 
στρατιώτη, το  ράσο  του παπά, 
η τιμή μου και το σέβας μου. Κι 
αν μου πεις ότι το ράσο δεν κάνει 
τον παπά εγώ δεν θα διαφωνή-
σω. Αλλά θα συμπληρώσω ότι ο 
παπάς κάνει το ράσο. Η γραβάτα 
μου είναι η δουλειά μου. Και  θα 
νιώθω περηφάνια. Κι όπως οι πο-
δοσφαιριστές κρεμάνε τα παπού-
τσια όταν αποσύρονται, έτσι κι 
εγώ θα  κρεμάσω τη γραβάτα μου 
στον τοίχο του σπιτιού μου όταν 
θα πάρω σύνταξη. Με την γρα-
βάτα μου τιμώ τον συνάνθρωπό 
μου, όταν με καλεί στο σπίτι του, 
και τιμώ τον πελάτη μου όταν τον 
υποδέχομαι στο γραφείο μου. 
Τιμή και σεβασμός είναι η γρα-
βάτα μου. Είναι το «καλωσόρι-
σες» και το αντίο μου. Εσένα τιμώ 
που τη φοράω. Και αφού τιμώ 
τον απλό συνάνθρωπό μου, κατά 
μείζονα λόγο τιμώ εσένα, αξιότι-
με κύριε Αξιωματούχε. Εγώ τιμώ 
εσένα. Μήπως θα έπρεπε κι εσύ 
να το εκτιμάς αυτό; Και να τιμάς 
κι εσύ εμένα; Και ολόκληρη την 
πατρίδα; Κι όταν βγαίνεις στην 
τηλεόραση και μπαίνεις στο σπί-
τι μου, να φοράς γραβάτα; Αυτό 
εγώ το απαιτώ από εσένα. Και 
κατά μείζονα λόγο, σκέψου να 
φόραγες μια γραβάτα για χάρη 
της πατρίδας σου. Κι ας σου λέγα-
νε ό,τι γουστάρουνε οι διάφοροι. 
Έτσι κι αλλιώς στα λένε, δεν στα 
λένε; Για δοκίμασέ το. Πού ξέρεις; 
Μπορεί να πετύχεις και καλύτερες 
διαπραγματεύσεις. Για όλους μας. 
(Λέω… τώρα!)
     

Άρις Αντάνης

Γράφει η

Ντόρη Βιτωράτου

Δικτατορία της 
αμάθειας…

Είσαι φαν του (αποτυχημένου) 
μοντέλου της παγκοσμιοποίη-
σης; Δεκτό... Δεν είσαι όμως πο-
λίτης του κόσμου με το να καις 
τη σημαία της χώρας σου, να 
αμφισβητείς την ιστορία της, να 
την αλλοιώνεις προς όφελος 
των εχθρών, στα πλαίσια τάχα 
της ειρηνικής γειτνίασης. 

Τότε είσαι δεν είσαι αυτό που 
δήθεν πρεσβεύεις και όλα πάνω 
σου είναι υποκριτικά και ψεύτικα 
για να μη σου πω ότι είσαι και επι-
κίνδυνος και στη δύσκολη στιγμή 
θα είσαι ο πρώτος που θα πετάξει 
τα «πάτρια και τα άγια τοις κυσί».
 
Είσαι άθεος; Με γεια σου και 
χαρά σου. Επιλογή σου... Δεν 
είσαι άθεος όμως με το να προ-
σβάλλεις σε κάθε ευκαιρία τα 
ιερά σύμβολα της δικής μου 
θρησκείας. Με το να διοργανώ-
νεις προκλητικά φανερά δείπνα 
κρεατοφαγίας τη Μ. Παρασκευή 
και να γελοιοποιείς αγίους και 
μάρτυρες. Τότε είσαι ένας μισαλ-
λόδοξος άνθρωπος που το μίσος 
σου για τη θρησκεία  δίνει  ίσως 
νόημα στην ίσως   άχαρη ζωή 
σου. Μα το κυριότερο δεν σέβε-
σαι εμένα που σε σέβομαι, ό,τι κι 
αν είσαι. 

Είσαι πρόσφυγας ή μετανά-
στης;  Σε συμπαθώ για όσα πέ-
ρασες. Όμως δεν είσαι τίποτα 
από αυτά, όταν στη χώρα μου 
απαιτείς να μην είμαι ελεύθερος 
στο να πιστέψω, να ντυθώ όπως 
προστάζει η κουλτούρα μου, να 
φάω ό,τι έχω συνηθίσει για να 
μην προσβληθείς εσύ... Και να 
φοβάμαι για τα παιδιά μου γιατί 
στη δική σου κουλτούρα είναι 
αναλώσιμα. Τότε είσαι επικίνδυ-
νος άνθρωπος και δεν έχεις καμία 

θέση στη χώρα που σου προ-
σφέρει ασφάλεια και φιλοξε-
νία, η οποία από αρχαιοτάτων 
χρόνων, ήταν θεϊκό προνόμιο 
(Ξένιος Ζευς).

Είσαι ομοφυλόφιλος; Σεβα-
στό. Γούστο σου και καπέλο 
σου. Όμως, γελοιοποιείσαι, 
όταν παίρνεις μέρος σε prides, 
χωρίς ρούχα, με γελοία βαψί-
ματα σε όλο σου το σώμα, με 
αναπαράσταση τού τι κάνεις 
στο κρεβάτι σου και βγάζοντας 
φωτογραφίες με τέτοια περι-
βολή δίπλα στον Εύζωνα του 
Άγνωστου Στρατιώτη, για να 
τον γελοιοποιήσεις, επειδή ξέ-
ρεις πως δεν είναι σε θέση να 
αντιδράσει. Τότε είσαι ένας δι-
εστραμμένος   άνθρωπος, που 
προσβάλλει κάθε ανθρώπινη 
ύπαρξη, αλλά και -πιο συγκε-
κριμένα- προσβάλλει ανηλεώς 
και ασυστόλως τους απαντα-
χού ομοφυλόφιλους.

/////////////////////////////

Κάποια στιγμή πρέπει  να 
μπει  ένα τέλος στη δικτατορία 
της αμάθειας, της απαιδευσιάς, 
της αλαζονείας. Κάποια στιγμή 
πρέπει να αρχίσει η εκκαθά-
ριση στις ιδέες, στα πιστεύω, 
στις αξίες.  Γιατί πλέον κυρι-
αρχεί   ολούθε η παρανόηση 
και ο παραλογισμός. Και κά-
ποιοι καλλιεργούν σκόπιμα 
αυτό το κλίμα, αλλά δεν είναι 
δικό τους μόνο, το φταίξιμο. 
Φταίμε και όσοι,  όχι μόνο δεν 
αντιδρούμε, αλλά αντίθετα 
για ανεξήγητους λόγους, τους 
υποστηρίζουμε κιόλας. Εντά-
ξει,   αν είναι θέμα   βλακείας, 
το ζήτημα είναι ανίατο. Αλλά 
μόνο τότε…

Πηγή: Διαδίκτυο

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΙΖΕΙ

ΑΛΛΑ
Η ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΙ
ΚΙ ΑΛΙΜΟΝΟ
Σ’ ΟΠΟΙΟΝ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΑΙΖΕΙ

Η αναγνώστριά μας, ποιήτρια κ. Τζένη 
Κουφοπούλου, μάς έστειλε  αυτό το 
κείμενο της  κ. Δώρας Μαργέλη*, για 
να το αναρτήσουμε στην ΕΘΝΟΤΡΑΠΕ-
ΖΙΚΗ  Περιοδική έκδοση του Συλλόγου 
Επιστημονικού Προσωπικού Εθνικής 
Τράπεζας, που παρα πολλές φορές έχει 
αναφερθεί από τις στήλες του στο θέμα 
της Παιδείας  με ποικίλες  αφορμές  αλλά  
και με πολλαπλά κίνητρα για το σπου-
δαιότατο αυτό θέμα, που  περιλαμβάνει  
όλες τις εκφάνσεις του βίου μας, και 
που -ατυχώς- ποτέ δεν εκπροσωπείται 
επάξια, από άξιους  και ακομμάτιστους 
υπεύθυνους. Ποτέ. Δυστυχώς.

«Παιδεία δεν είναι τα πτυχία μας, 
αλλά η αισθητική μας.  Ο τρόπος με 
τον οποίο συνομιλούμε, φλερτάρου-
με, περπατάμε στο δρόμο, κρατάμε 
την πόρτα να περάσει ο άγνωστος στο 
ασανσέρ.
 
Παιδεία είναι οι λέξεις μας, η δια-
κριτικότητά μας, η ελευθερία μας, τα 
όρια της ελευθερίας μας, η μουσική 
που ακούμε, η γλώσσα του σώματός 
μας, το πόσο αγαπάμε να μαθαίνουμε, 
να αλλάζουμε, να διαβάζουμε σαν να 
είμαστε κάθε φορά άγραφα χαρτιά.
 
Παιδεία είναι η ταπεινότητα αλλά και 
η επιμονή στις αξίες μας, το ότι δεν εί-
μαστε προς πώληση, το ότι σεβόμαστε 
τον άνθρωπο, το παιδί του άλλου, την 
κυρία που καθαρίζει το γραφείο μας, 
τον κύριο που καθαρίζει το πάρκο στο 
οποίο βγάζουμε βόλτα το σκύλο μας, 
την κοπέλα στο ταμείο.
 
Παιδεία είναι η μεγαλοψυχία μας, το 
να ποτίσουμε μια άγνωστη γλάστρα, 
το να φροντίζουμε την πίσω όψη του 
σπιτιού μας.

Παιδεία είναι το να προστατεύουν τα 
χέρια μας τον αδύναμο, να τα βάζου-
νε με το θηρίο.

Παιδεία είναι το πόσο μπορούμε να 
έρθουμε απέναντι στο σύστημα και 
στους συστημικούς, παιδεία είναι η 
γενναιότητα και η ευθύνη.
 
Παιδεία είναι το να διαλέγεις τον δύ-
σκολο δρόμο της αξιοπρέπειας, της 
μοναξιάς και συνάμα  να καίγεται το 
μέσα σου για το κοινό καλό. Για το 
ωραίο και τη σωτηρία του.»

*Η  κ. Δώρα Μαργέλη είναι Φιλόλο-
γος, Εκπαιδεύτρια Ρητορικής. 
Σχεδιάζει και εμψυχώνει εργαστήρια 
Δημιουργικού Λόγου & Σκέψης.

> ΔΗΚΤΙΚΑ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Η ΓΡΑΒΑΤΑ
ΞΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
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Ποδοσφαιροποίηση
της Πολιτικής ή
πολιτικοποίηση

του ποδοσφαίρου;

> ΔΗΚΤΙΚΑ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Το ποδόσφαιρο είναι το 
πιο δημοφιλές άθλημα σε 
όλο τον κόσμο, εκτός από 
την Αγγλία, όπου είναι και 
η γενέτειρά του. Εκεί είναι 
τρίτο σε σειρά δημοφιλί-
ας, με πρώτο το ψάρεμα 
(σε  λίμνες και δεξαμενές 
γλυκού νερού), και δεύτε-
ρο τα λεγόμενα «βελάκια» 
(darts). Η Πολιτική είναι 
επίσης ένα πολύ δημο-
φιλές… άθλημα, κυρίως 
στην Ελλάδα- να μια πρω-
τιά κι εμείς- όπου ο κάθε 
αργόσχολος, κάθε άσχε-
τος και  κάθε καρυδιάς 
καρύδι, μη έχοντας άλλα 
χόμπις, όπως πχ το ποδό-
σφαιρο, την επιλέγει, όχι 
για να γεμίσει την ώρα 
του,  αλλά για να τη σκο-
τώσει. Αλλά αντί να σκο-
τώσει την ώρα του σκο-
τώνει την Πολιτική. Αυτό 
είναι φυσικό, γιατί:1/ Δεν στοχεύει στον στό-

χο που όλοι γνωρίζου-
με πως έχει τεθεί θεσμικά 
για την Πολιτική, αλλά σε 
προσωπικό όφελος – ακό-
μα κι αν αυτό είναι μόνο 
η καταπολέμηση της ανίας 
του, που δεν είναι.2/Δεν ξέρει… σημάδι. Δι-

ότι είναι ανεκπαίδευτος 
στην Πολιτική, ακόμα κι 
αν έχει πτυχίο πολιτικών 
επιστημών.  (Και όχι  βέ-
βαια Δραματικής σχολής, 
Δίπλωμα γιατρού, δικη-
γόρου, στρατιωτικής σχο-
λής ταλέντο  ποδοσφαι-
ριστή, καλαθοσφαιριστή, 
κολυμβήτριας και πολίστα, 
προπονητή ή εργολάβου,  
τραγουδιστή ή παρουσια-
στή, που δεν έχουν καμία 
συνάφεια με την Πολιτική).
Ακόμα λοιπόν κι αν έχει 

 

Δημοτικός Σύμβουλος,
Δήμαρχος, Περιφερειάρχης, Βουλευ-

τής,  Υπουργός και ακόμα παραπάνω. Κι 
έτσι στην Ελλάδα, εκτός από δεκάδες χιλιάδες 

προέδρους, πάσης φύσεως, υπάρχουν και δεκάδες 
κόμματα επιδόξων υποτιθέμενων σωτήρων της πατρί-

δας. Και το κακό είναι ότι στις ομιλίες τους όλοι μιλούν 
–μεταφορικά υποτίθεται- τη γλώσσα του ποδοσφαίρου. Και 

ακούς τους πολιτικούς να λένε π.χ. ο ένας στον άλλο: Πετάς 
την μπάλα στην εξέδρα, θα σου δείξω κίτρινη κάρτα, ο τάδε είναι 

ο Μέσι της Πολιτικής ή ο Ρονάλντο της Βουλής, ο δείνα σκοράρι-
σε στο… ντιμπέιτ, άμυνα εμείς στη χυδαιολογία, το παιχνίδι είναι 
στημένο, η ντρίπλα, το τάκλινγκ,  έβαλε  αυτογκόλ  στο κόμμα, πέ-
ναλτι ο υπουργός, οφ σάιντ ο βουλευτής, έτσι  λαλάει ο Πειραιάς, 
άλλαξε φανέλα ο…Καραμήτρος. Αλήθεια, πού πας ρε Καραμήτρο; 
Με τι προσόντα αναλαμβάνεις θέσεις-κλειδιά; Τι ξέρεις  εσύ από 
Πολιτική; Κι εσύ, ρε οπαδέ; Δεν ντρέπεσαι; Δεν έχεις αιδώ, εδώ που 
σε καταντήσανε; Πας και ψηφίζεις τον… Εδεσσαϊκό για να μη χάσει 
το κόμμα σου και σου κάνουνε καζούρα οι του Πανκουκουτσα-
λευριακού; (Ζητώ συγγνώμη από τον Εδεσσαϊκό αλλά είναι στην 
επικαιρότητα. Ποιος ασχολιόταν με το Εδεσσαϊκό, πριν τον κά-
νει βούκινο ο πολιτικός; Και ποιος ασχολιόταν με το Κ.Α.Κ.Α. 
δηλαδή Κόμμα Απελπισμένων Και Απογοητευμένων, πριν 
δούμε το λογότυπό του μέσα στο γήπεδο;) Συμπέρασμα; 

Τι συμπέρασμα; Δεν υπάρχει συμπέρασμα. «Τότε γιατί 
τα γράφουμε;»,  Θα ρωτήσει κάποιος. Είναι απλό. 

Γιατί όλοι γράφουνε. Για ανοίξτε τις ιστοσελίδες. 
Θα φρίξετε. Να μη γράψουμε κι εμείς δυο 

λέξεις; Τι είμαστε εμείς; Αμελητέες πο-
σότητες; (Για να μην πω «αμελετη-

τέες» και παρεξηγηθώ.)
ΑΑ

πτυχίο Πολιτικών Επιστημών, αυτό δεν αρκεί. Δι-

ότι όλα τα άλλα επαγγέλματα, μετά την αποφοίτη-

ση και την απόκτηση πτυχίου, απαιτούν εξάσκη-

ση, μετεκπαίδευση και 100% εξειδίκευση. Όλα 

τα άλλα, εκτός από το επάγγελμα του Πολιτικού, 

που δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος, που να 

πιστεύει πως δεν είναι επάγγελμα και ότι είναι 

εθελοντική προσφορά στο κοινωνικό σύνολο! 

Και βέβαια όταν λέμε «Πολιτική» εννοούμε την 

ευρύτατη έννοια της λέξης, σε όλες τις βαθμίδες 

των «προεστών»: 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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> ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
Ασφαλώς και υπάρχει έντονο το 
υποκειμενικό κριτήριο στην πα-
ρουσίαση, την αποτίμηση ή την 
προβολή ενός πνευματικού έργου, 
του οποίου η αξιολόγηση συνήθως 
δεν είναι δυνατή, όσο το τελευταίο 
βρίσκεται σε εξέλιξη. H αντοχή στο 
χρόνο (άρα το μέλλον) παραμένει η 
ασφαλέστερη μονάδα μέτρησης, ιδι-
αίτερα όταν το εύρος της αποδοχής 
του στο παρόν ολοένα περιορίζεται, 
ιδίως σε εποχές όπου οι αξίες διαμορ-
φώνονται μαζικά, εύπεπτα, αναλώσι-
μα και τηλεοπτικά. Άλλωστε η τέχνη, 
στην ευρύτερη παιδευτική, αισθητική 
και ανατρεπτική της διάσταση δεν ξε-
περνά τα όρια ενός στενά μειοψηφι-
κού σώματος. Eνδεχομένως η ελκυ-
στικότητά της να μεγάλωνε όσο (και 
όταν) τελούσε υπό καθεστώς διώξε-
ων και περιορισμών, είτε γιατί συμ-
βόλιζε το απαγορευμένο, είτε γιατί 
σε εποχές συλλογικών προσπαθειών 
και οραμάτων, η μόρφωση, τα γράμ-
ματα και οι τέχνες φάνταζαν ως μόνη 
εφικτή προοπτική αφύπνισης, ενερ-
γοποίησης και χειραφέτησης των μα-
ζών. Tα κυρίαρχα πρότυπα είναι φυ-
σικό να επηρεάζουν και το χώρο των 
γραμμάτων, της τέχνης ακόμα και της 
επιστήμης με αποτέλεσμα την αγωνία 
του δημιουργού για ουσιαστικό έργο, 
να υποκαθιστά το αίτημα της προσω-
πικής προβολής και ανάδειξης, με 
όποιο κόστος και παραχώρηση. 

Σ’ εποχές νωθρές, σαν τη σημε-
ρινή, που η πάλη στον κοινωνικό 
χώρο είναι ανύπαρκτη, υπάρχει 
το όνειρο·[...] όσο χρονών και να 
’σαι, 60-70, έστω ουραγός, στο τέ-
λος, πρέπει να μπεις ξανά στο παι-
χνίδι, είναι λόγια του Θωμά Γκόρπα 
που επιμένουμε να διαβάζουμε από 
κοινού με κάποιες φράσεις του επί-
σης φίλου ποιητή Θανάση Kωσταβά-

ρα: Κι ο ποιητής εκείνο που κατά 
βάθος φοβάται είναι η τέλεια μο-
ναξιά του ανθρώπου, η έλευση 
της εποχής της σιωπής. Mια εποχή 
χωρίς ποίηση χωρίς τέχνη, αποτε-
λεί τη σκοτεινή φάση του ανθρώ-
πινου πολιτισμού. Oι παραπάνω 
απόψεις δύο αλησμόνητων φίλων 
αποτελούν και τη θέση του Mανδρα-
γόρα, Περιοδικό Για την Τέχνη  τη 
Ζωή, όπως επιγράφεται στην προμε-
τωπίδα των 60 τευχών μας το αίτημα 
της μέχρι σήμερα -και όχι πάντοτε 
ανέφελης πορείας μας. Aκολουθώ-
ντας τη διαλεκτική σχέση χώρου και 
χρόνου προσπαθούμε να επιτύχουμε 
(να συμβάλλουμε έστω) στην κατά-
κτηση, μέσω της τέχνης, της απόλυ-
της ελευθερίας μας, τόσο ατομικά 
όσο και συλλογικά. Nα ανασυστή-
σουμε αξίες ικανές να λειτουργήσουν 
συνεκτικά απέναντι στην αποσπασμα-
τική και την ασυνεχή εικόνα της κοι-

νωνίας μας.  «Tην ιστορία γράφουν 
οι παρέες», σημειώναμε ως εναρκτή-
ρια φράση του πρώτου μας τεύχους, 
πριν 25 χρόνια, οπότε ξεκίνησε η 
περιπέτεια του Μανδραγόρα, δίχως 
να φανταζόμαστε τη συνέχεια και τις 
συνέπειες. Αφορμή στο ξεκίνημά μας 
ήταν το λουκέτο, απ’ τον ΣΥΕΤΕ, επί 
προεδρίας Μ. Μαυροφόρου της «Πο-
λιτιστικής». Η τότε συντακτική ομάδα 
(Αγλαΐτσα Αναγνωστοπούλου, Τζέλα 

Ασπρογέρακα, Κώστας Βακουφτσής, 
Σταύρος Γριζιώτης, Παντελής Δεσπο-
τίδης, Μαρία Ζαχαρίου, Ολυμπία 
Καλογεροπούλου, Λίλα Κοσκινά, 
Κώστας Κρεμμύδας, Λευτέρης Μο-
νοκρούσος, Γιώργος Ξύδης, Γιάννης 
Πομώνης, Βασίλης Σαραντόπου-
λος, Ζήσης Συνοδινός και Βέρα 
Τζουμελέα) τον Ιούνιο του 1992 
ανέλαβε την έκδοση ενός μεταβα-
τικού τεύχους, της μεταΠολιτιστι-
κής που μορφοποιή-
σαμε εκ των ενόντων 
(και με πρωτόγονα 
μέσα) η Αγγελική 
Ασπρογέρα-Γρίβα, η 
Μίνα Δάλκα κι εγώ. 
Κι επειδή οι κύκλοι 
κλείνουν για ν’ ανοί-
ξουν εκ νέου δυναμι-
κότερα, λίγους μήνες 
μετά, τον Μάιο του 
1993, τυχαία και ως 
παιχνίδι -όπως συνή-
θως συμβαίνει με όλα 
τα σοβαρά πράγμα-
τα- προέκυψε ο Μανδραγό-
ρας από μια ομάδα, που δεν 
είχε προβλέψει την έκταση 
του εγχειρήματος, την αβε-
βαιότητα του αποτελέσματος 
αλλά και την ομορφιά της 
διαδρομής, μέχρι σήμερα. 
Bασικός άξονας του περιοδι-
κού, και των εκδόσεων που 
αριθμούν πλέον 300 τίτλους, παρα-
μένει η ανάγκη συλλογικής παρου-
σίας, αφού μόνο με τη συνύπαρξη 
διαφορετικών απόψεων, ρευμάτων, 
τρόπων γραφής, προσέγγισης της 
κοινωνικής πραγματικότητας, μόνο 
μέσω πλουραλισμού και πολυφωνί-
ας εμπλουτίζεται ο λόγος και η σκέ-
ψη. Δίχως διακρίσεις, σκοπιμότητες, 
ισορροπίες, με μόνο κριτήριο την 
αισθητική επάρκεια ενός κειμένου, 
αλλά και τη στήριξη νέων ιδεών και 
δημιουργών, η συντακτική επιτρο-
πή εξετάζει στις τακτικές ανά Tρίτη 
συνεδριάσεις της όλες ανεξαιρέτως 
τις συνεργασίες, καταλήγοντας, μετά 
από δημιουργικές και επίπονες συ-
ζητήσεις, για το δημοσιεύσιμο ή μη, 

σχεδιάζει αφιερώματα, οργανώνει 
δημόσιες εκδηλώσεις, συνεργασίες, 
προσπαθεί να παρέμβει σε κρίσιμα 
διεθνή και εσωτερικά ζητήματα, ευαι-
σθητοποιώντας τα μέλη, τους φίλους 
και τους αναγνώστες της. Mε γνώμο-
να ό,τι αγαπάμε, όλα όσα θα θέλαμε 
να γνωρίσουμε σε βάθος, προετοιμά-
ζουμε το κάθε τεύχος με στόχο να φέ-
ρουμε στο φως όχι τα πρόσωπα μιας 
πλαστής επικαιρότητας, αλλά το έργο 
σημαντικών δημιουργών, λιγότερο 
προβεβλημένων από ένα σύστημα 
που επιμένει να περιορίζει, ακόμα και 
την τέχνη, στα όρια των νόμων της 
αγοράς και της ζήτησης. Σημαντική 
θέση στην οπτική μας εξακολουθεί 
να κατέχει η ποίηση, άλλωστε ο «M» 
παραμένει ένα κατεξοχήν λογοτεχνι-
κό περιοδικό, όχι με εμμονή σε πε-
ριττές φιλολογικές λεπτομέρειες και 
γραμματολογικές υποσημειώσεις, 
αλλά με μια ζωντανή θέση που φι-
λοδοξεί να γίνεται εύληπτη από έναν 
μέσο αναγνώστη. Με τη βεβαιότη-
τα ότι «Οι ποιητές του Mανδραγόρα 
ύψωσαν το λάβαρο της επανάστα-
σης», όπως γράφει ο Αλ. Αραμπα-
τζής, επιμένουμε, εν μέσω μιας γενι-
κευμένης κρίσης και μνημονιακής κα-
τοχής, να υπερασπιζόμαστε την απελ-
πιστική μοναχικότητά μας, να διευρύ-
νουμε τους ορίζοντες των αναφορών 
μας, ελπίζοντας ν’ αντιστρέψουμε σε 
δράση κι ελπίδα, μέσω της τέχνης, τη 
μαζική αδιαφορία και το φόβο μιας 

ολόκληρης κοινωνίας. 
Tο «γιατί;» της ποίησης και του βιβλί-
ου δεν είναι καινούριο και αναμφίβο-
λα δεν θα παλιώσει ως ερώτημα και 
δεν θα ξεπεραστεί στο μέλλον, πέρα 
και παρά την διαδικτυακή κυριαρχία 
μιντιακών προτύπων. Το ερώτημα 
εντούτοις για τη χρηστικότητα -ή, επί 
το μαρξιστικότερο- για «την αξία χρή-
σης της ποίησης» διαφοροποιείται 
ανάλογα με το υποκείμενό της: γίνε-
ται διθυραμβικό «διότι» στον Μιχά-
λη Κατσαρό, νεκρικό «επειδή» στον 
Τάκη Σινόπουλο, φοβισμένο «εγώ;» 
στον Σαχτούρη, απεγνωσμένο «οι 
άλλοι» στον Βύρωνα Λεοντάρη, πι-
κραμένο «εμείς» στον Μανόλη Ανα-
γνωστάκη,  ψυχαναλυτική θαλπωρή 

ξεχασμένου «σπιτιού» στον Θανάση 
Τζούλη, θανατερή μοναξιά στον Νίκο 
Ασλάνογλου… Τι τελικά είναι αυτό 
που κινεί τα νήματα όλων αυτών των 
ετεροτήτων σε μια δυσμενή μάλιστα 
συγκυρία; Tην απάντηση δανειζόμα-
στε από τον αξέχαστο συνοδοιπόρο 
μας Xρήστο Hλιόπουλο που άθελά 
του, τον Γενάρη του 1997, άφησε στη 
μέση την κοινή μας προσπάθεια. H 
ουτοπία και το ασυνείδητο, έγραφε ο 
Ηλιόπουλος, προσφέρουν απαντήσεις 
που η ζωή διαρκώς τις υπονομεύει. Ας 
μην ξεχνάμε άλλωστε πως κάθε έργο 
αρέσει στην εποχή του όχι μόνο για 
όσα πραγματώνει αλλά κυρίως για 
όσα ανεκπλήρωτα αφήνει.

Σχόλιο ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ
Εξαιρετικό, από κάθε πλευράς  το κείμενο 
του αγαπητού συναδέλφου στην Εθνική 
Τράπεζα και φίλου Κώστα Α. Κρεμμύδα, 
ιδρυτή των Εκδόσεων και  του περιοδικού 
Μανδραγόρας. Τον ευχαριστούμε για την 
τιμή και  την αξία που προσέδωσε με το 
άρθρο του  στο Περιοδικό του ΣΕΠΕΤΕ.  Αν 
θα μπορούσε  να σχολιάσει κανείς κάτι, 
χωρίς την παραμικρή πρόθεση διαφωνίας 
των λεγομένων του, αλλά με απλή και τα-
πεινή πρόσθεση σε αυτά  θα σημείωνε:
1/Οι απλοί πολίτες αυτής της όμορφης  
και άμοιρης πατρίδας μας, ίσως σήμερα 
πιο πολύ παρά ποτέ άλλοτε στην ιστορία 
της, έχουν ανάγκη την ελκυστικότητα της  
τέχνης. Σήμερα που χάνονται άδικα οι  
ψυχούλες τους, χωρίς να καταγράψουν κα-
μία θυσία και κανένα ιδανικό. Σήμερα πιο 
πολύ παρά ποτέ, μόνο η τέχνη μπορεί να 
συντελέσει σε ένα  πραγματικό «survival». 
Σήμερα που η ελπίδα δεν είναι παρά  παγί-
δα στην απραγία. 
2/Σε επιβεβαίωση αυτής της σκέψης μας 
δεν κάνει κακό να  θυμηθούμε και τα λόγια 
του Λουκιανού του Σαμοσατέα (125-180 
μ.Χ): «Υπό μανδραγόραν καθεύδει όστις 
ούτε των επιορκούντων ακούει ούτε τους 
αδικούντας επισκοπεί». Ευτυχώς που με τις 
άλλες ιδιότητες του Μανδραγόρα ο Κώστας  
Κρεμμύδας κρατάει σε συνεχή εγρήγορση 
το πνεύμα μας και τον πολιτισμό μας, και  

γι αυτό  του οφείλουμε ευ-
γνωμοσύνη.
3/ Ορμώμενος από τις δύο 
τελευταίες γραμμές του κει-
μένου  του Κώστα Κρεμμύδα 
και εκ μέρους του- νομίζω 
πως δεν θα έχει καμία αντίρ-
ρηση-  θα κάνω μια γενική 
μνεία, χωρίς ονόματα, και 
στα άλλα μέλη της «Πολιτι-
στικής», που μετά το γραφείο, 
δεν πηγαίναμε ούτε για καφέ, 
ούτε σπίτι μας, ούτε για ‘πλα-
κίτσα’ πάσης φύσεως, αλλά 
μαζευόμαστε στο Πολιτιστικό 
Στέκι της οδού Ασκληπιού, 
όπου δεν είχε θέρμανση, 

για να... «ζεσταθούμε» με την ανι-
διοτελή και εθελοντική προσφορά 
μας στον, κατά τη γνώμη μας,  πο-
λιτισμό, αντλώντας ο ένας από τον 
άλλον ερεθίσματα και ανταλλάσσο-
ντας  εμπνοές και αγνές προσδοκίες, 
για ένα καλύτερο δικό μας πνευμα-
τικό παρόν, μια καλύτερη Τράπεζα, 

μια ανεβασμένη Ελλάδα, για έναν καλύτε-
ρο κόσμο. Δεν θα ξεχάσω αλλά και δεν θα 
αναφέρω πόσα μετέπειτα μεγάλα ονόματα 
των γραμμάτων και της τέχνης πρωτοανα-
δείχθηκαν, εντελώς άγνωστοι τότε, από το 
περιοδικό «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ». Αυτές οι θύμι-
σες είναι ανεξίτηλες, ειδικά σε όσους από 
μας συνέχισαν την ανεκτίμητα ουτοπική 
-μέχρι δονκιχοτική- πορεία τους/μας, μέσα 
στην ακαταλαβίστικη από πολλούς, χαρά 
και την απόλαυση της πλήρους ελευθερίας 
της πολιτιστικής τους/μας ανωνυμίας.

«Μανδραγόρας»
Περιοδικό για την 
Τέχνη και τη Ζωή

 «Άρχισα κιόλας να μην πολυανησυχώ 
/ που δεν είμαι πια σε θέση να κάνω / 
μια επανάσταση κάθε βδομάδα»

Kώστας Kουλουφάκος

Γράφει ο

Κώστας Α. Κρεμμύδας
Εκδότης, πρώην Υπάλληλος
Εθνικής Τράπεζας.

«Δεν ξέρω να αναλύω τους ποιητές γι’ 
αυτό θα αρχίσω από τα προσωπικά μου»
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Πίνακας  της Πόπης  
Παπαδά «In memoriam»

Η Εθνική Τράπεζα μέσα από τους συλλό-
γους αποτελεί αποδεδειγμένα μόνιμο και 

«καρπερό» φυτώριο αξιόλογων λογο-
τεχνών και καλλιτεχνών (Συγγραφέων, 
ποιητών,  εικαστικών και εκπροσώπων 
άλλων τεχνών). Αυτή η αλήθεια  κάνει 

και την ειδοποιό διαφορά στην ποιότητα 
της παρεχομένης υπηρεσίας, στην εξυ-

πηρέτηση του Κοινού, των πελατών, 
στην προσέλκυση, και στον κοινωφελή 

χαρακτήρα, τη δράση, την πνευματική και 
πολιτιστική ανάπτυξη των πολιτών- πελα-
τών. Η προσωπική επαφή ακόμα μετράει 

στην Εθνική Τράπεζα, και είναι λάθος η 
προσπάθεια πλήρους αντικατάστασης με 
μηχανικά μέσα και «ρομποτοποίησης». 

Οι εργαζόμενοι δεν είναι ρομποτάκια και 
οι πελάτες δεν είναι απρόσωποι. 

Γι αυτό και η ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ δεν παύει 
να συνδυάζει τις σπουδές και τις γνώσεις 

με τον πολιτισμό.

Σε αυτό το τεύχος θα αναφερθούμε 
σε έναν ακόμα πρώην συνάδελφο, 
τον Βασίλη Παπαθεοδώρου. Ο Βα-
σίλης Παπαθεοδώρου ασχολείται 

ως υπεύθυνος  της παιδικής και 
εφηβικής λογοτεχνίας, επιτελώντας 

σπουδαίο έργο στον τομέα 
αυτό, και από παιδαγωγικής 

πλευράς.

Ο Βασίλης Παπαθεοδώρου εργά-
στηκε στην Εθνική Τράπεζα από το 
1995 έως το Μάϊο του 2018, όπου 
και αποχώρησε για να ασχοληθεί 
με τον εκδοτικό τομέα, ως υπεύθυ-
νος του παιδικού τμήματος σε με-
γάλο εκδοτικό οίκο, το παιδικό βι-
βλίο αλλά και τη δημιουργική γρα-
φή. Είναι από τους πιο γνωστούς 
και αγαπημένους συγγραφείς των 
εφήβων, αφού εδώ και 22 χρόνια 
ασχολείται με τη νεανική κι εφηβική 
λογοτεχνία, έχοντας γράψει όμως 
και βιβλία για μικρότερα παιδιά. 
Είναι ίσως ο πιο πολυβραβευμένος 
συγγραφέας αυτής της κατηγορίας. 
Για τα βιβλία του Χνότα στο τζάμι 
και Στη διαπασών έχει τιμηθεί δύο 
φορές με το Κρατικό Βραβείο Παι-
δικής Λογοτεχνίας (2008, 2010) και 
δύο φορές με το Βραβείο του περι-
οδικού Διαβάζω (2008, 2010), ενώ 
δύο ακόμα μυθιστορήματά του, Οι 
άρχοντες των σκουπιδιών και Ναι, 
Βιρτζίνια, υπάρχει Άγιος Βασίλης!, 
έχουν κερδίσει το Βραβείο του ηλε-
κτρονικού περιοδικού Ο Αναγνώ-
στης (2013 και 2014 αντίστοιχα). 
Υπήρξε, επίσης, άλλες πέντε φορές 
υποψήφιος για το Κρατικό Βραβείο 
Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνί-
ας. To 2015 τιμήθηκε με το Βραβείο 
Κοινού Public για το βιβλίο Το ημε-
ρολόγιο ενός δειλού. Επίσης έχει 
αποσπάσει άλλα εννέα λογοτεχνικά 
βραβεία για διάφορα έργα του από 
τον Κύκλο Ελληνικού Παιδικού 
Βιβλίου, τη Γυναικεία Λογοτεχνική 
Συντροφιά και τον Κυπριακό Σύν-

δεσμο Παιδικού και Νεανικού 
Βιβλίου και τα Ελληνικά Βρα-
βεία Κόμικς. Τρία από τα μυθι-
στορήματά του έχουν συμπε-
ριληφθεί στους ετήσιους κα-
ταλόγους White Ravens, της 
Διεθνούς Βιβλιοθήκης Νεότη-
τας Μονάχου, με τα διακόσια 
καλύτερα βιβλία παγκοσμίως. 

Έχει διατελέσει μέλος σε κρι-
τικές επιτροπές των Κρατικών 
Βραβείων, του ηλεκτρονικού 
περιοδικού Ο Αναγνώστης, του 
Κύκλου Ελληνικού Παιδικού 
Βιβλίου και της Γυναικείας Λο-
γοτεχνικής Συντροφιάς. Είναι 
επισκέπτης εισηγητής στο μετα-
πτυχιακό πρόγραμμα δημιουρ-
γικής γραφής του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας, ενώ 
διδάσκει δημιουργική γραφή 
και στην Κύπρο, σε συνεργασία 
με το Πανεπιστήμιο Frederick 
και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Κύπρου. Έξι από τα νεανικά και 
εφηβικά μυθιστορήματά του 
(Το μήνυμα, Οι Εννέα Καίσαρες, 
Χνότα στο τζάμι, Στη διαπασών, 
Το μεγάλο ταξίδι της κινέζικης 
πάπιας, Ιπτάμενες σελίδες) δι-
δάσκονται στο Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου, στο Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης, σε μετεκπαιδευό-
μενους δασκάλους, και τέσσερα 
μεταφραστεί στα τουρκικά από 
τις εκδόσεις Kelime Yayinlari. 
Καθ’όλη τη διάρκεια της χρονιάς 
επισκέπτεται σχολεία όλων των 
βαθμίδων και συναντά μαθητές, 
συζητώντας πάνω σε διάφορα 
θέματα. Τα τελευταία του βι-
βλία είναι το παιδικό «Σερ Αμί, 
το περιστέρι του πολέμου» της 
σειράς «Απρόσμενοι φίλοι» για 
παιδιά προσχολικής και πρωτο-
σχολικής ηλικίας και το νεανικό 
«Τη νύχτα που έσβησαν τ’αστέ-
ρια».

Δυο αχτίδες 
Στο μεσημέρι της νιότης σου 

δεν σκέφτηκες πώς να ‘ναι η μεριά 
που δεν φωτίζει ο ήλιος.

Σωστό κι ας μην το ήξερες, 
αλλιώς πώς θά ’χες δύο αχτίδες 
να σου φωτίζουν το απόγιομα.

Πες το και θα το πω κι εγώ 
και δύσκολοι να είναι οι καιροί

τα μεσημέρια 
πρέπει να μαζεύεις ήλιο.

Με δύο αχτίδες θα μπορείς να πεις
όσα θα χρειαστούν...

Πίνακας της Γεωργίας 

Σακίδη «Η λάμψη της 

Σελήνης»

Η πρόσφατη
φωτογραφία 

Σε κοίταξα ξανά και ξανά
Βρήκα υπέροχο το χαμόγελο

Όπως παλιά 
Βρήκα υπέροχο το βλέμμα 

Όπως παλιά
Δεν κοίταξα ρυτίδες

Όπως ανάμεσα στις ενοχλητικές ψιχάλες 
μιας φθινοπωρινής βροχής

Βλέπεις το σταμάτημα του χρόνου 
Κοιτώ και ξανακοιτώ

Αλλά αλίμονο
Το χάδι δεν είναι εικόνα

Η Κατερίνα Νιάρχου ανή-
κει κι αυτή στην κατηγορία 
των συναδέλφων που η 
ενασχόληση (χόμπι) με την 
ποίηση προσδίδει ιδιαίτερη 
χροιά στον άριστο τρόπο 
που επιτελεί τα εργασιακά 
της καθήκοντα. Η εργασία 
της ξεχωρίζει ποιοτικά και οι 
επαφές της με τους συναδέλ-
φους όχι μόνο του ΣΕΠΕΤΕ 
αλλά όλους, διακρίνονται 
από την προσήνεια, την κα-
λοσύνη, την κατανόηση, 
την υπομονή, την ευγένεια 
και το νοιάξιμο. Αυτά δεν 
είναι τυχαία, λένε οι επαΐο-
ντες. Οφείλονται κατά μεγά-
λο ποσοστό στην έκφραση 
της τέχνης, στις εμπνοές και 
στην ορθή χρήση της γλώσ-
σας μας, αλλά και άλλων 
γλωσσών που κατέχει. Τα 
ποιήματα που ακολουθούν 
επιβεβαιώνουν τη θέση μας. 
Με το σκεπτικό ότι η εικόνα 
συμπληρώνει πάντα το λόγο 
και το αντίθετο, διαλέξαμε 
δύο ζωγραφικούς πίνακες 
για να πλαισιώσουν και να 
κοσμήσουν τους στίχους της 
κ. Νιάρχου. Ο ένας πίνακας 

Σύλλογοι Υπαλλήλων
Εθνικής Τράπεζας:
Συνεχή Φυτώρια
Πολιτισμού και Τέχνης

Παρουσιάζει
ο Εμμανουήλ Χριστινίδης
Μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΠΕΤΕ

Ποίηση

Κατερίνα Νιάρχου

ανήκει στην αξέχαστη συνά-
δελφό μας Πόπη Παπαδά, 
που επί σειράν ετών, με προ-
θυμία και χαρά κοσμούσε τις 
σελίδες της ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙ-
ΚΗΣ με τα έργα της. Ο άλλος 
πίνακας ανήκει στην κυρία 
Γεωργία Σακίδη, ερασιτέ-
χνη ζωγράφο του Α’ ΚΑΠΗ 
Μελισσίων του Δήμου Πε-
ντέλης, σε μια προσπάθεια 
του ΣΕΠΕΤΕ να αναδεικνύ-
ει και τις ικανότητες των  
ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. 
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  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ

Το βιβλίο στηρίχθηκε σε αρχεια-
κή και επιτόπια έρευνα και φέρνει 
στο φως άγνωστες πτυχές του έρ-
γου του αρχιτέκτονα Ζουμπουλίδη 
(1888-1969) αναθεωρώντας την 
επικρατούσα πρόσληψή του ως 
εκφραστή ενός παρηκμασμένου 
μεσοπολεμικού κλασικισμού, σχε-
τιζόμενου κυρίως με την ανέγερση 
των κτηρίων της Εθνικής Τράπεζας. 

Εδώ βέβαια πρέπει να επισημάνω 
και τονίσω, προς άρση οιασδή-
ποτε παρερμηνείας ότι οι λέξεις  
παρηκμασμένου μεσοπολεμικού 
κλασικισμού, όπως  αναφέρονται 
στο Δελτίο τύπου,  δεν σημαίνει 
ότι τα κλασικά κτήρια της Εθνικής 
Τράπεζας που ανήγειρε ο Ζου-
μπουλίδης ήταν κατώτερα,  ούτε 
των δυνατοτήτων του ίδιου,  ούτε 
και  της τεράστιας αρχιτεκτοτινής  
αξίας τους, που συνδυαζόταν και 
με τη χρηστικότητα που απαιτούσε 
η εποχή, κατά την οποία, η Εθνι-
κή Τράπεζα, «δίδασκε» τραπεζική 
εξυπηρέτηση, αφαιρούσε από τον 
κόσμο τις φοβίες,  τα διλήμματα, 
και τον σκεπτικισμό προς κάθε και-
νοτομία και κυρίως όταν επρόκειτο 
για εφόδια προσωπικής επιβίωσης 
σε χαλεπούς καιρούς. 

Τα κτήρια της Εθνικής  διαδραμά-
τισαν ουσιαστικό και καθοριστικό 
ρόλο στη γενική προσπάθεια της 
Τράπεζας, σχετικά με την εκμά-
θηση του κόσμου να μπαίνει στις  
Τράπεζες και να τους εμπιστεύεται 
το κομπόδεμά του. Έτσι ξεκίνησε η 

προσέλκυση καταθέσεων,  έτσι το κρά-
τος αναπτύχθηκε, έτσι όλοι οι Έλληνες 
οφείλουν  σχεδόν τα πάντα σε αυτό του 
ίδρυμα που ονομάστηκε Εθνική Τράπε-
ζα της Ελλάδος και που πράγματι, μέχρι 
πρότινος,  αυτός ο τίτλος αντιπροσώ-
πευε 100% την πραγματικότητα. Μεγάλο 
ρόλο έπαιξαν και τα ασφαλή ιδιόκτητα 
κτήρια του ιδρύματος, που και σήμερα 
αποτελούν κοσμήματα αρχιτεκτονικής. 
Αυτά όλα ανήκουν στην ιστορία του 
Ιδρύματος- γιατί για Ίδρυμα πρόκειται 
που ποτέ δεν έχασε αυτή την κοινωφε-
λή ιδιότητα, ούτε ακόμα και σήμερα, που 
οι συνθήκες κατέστησαν πάλι  χαλεπές 
για τους Έλληνες, και που πάλι η Εθνική 
Τράπεζα καλείται, δια των εκπροσώπων 
νε επαναφέρει στο προσκήνιο την παλιά 
αίγλη της. Και ανα είστε βέβαιοι αυτό θα 
επιτευχθεί. Αρκεί μόνο μία παράμετρος 
να υπερισχύσει αρμοδίως και  πανταχό-
θεν:

Η Ιστορία της Εθνικής Τράπεζας και η 
αφοσίωση των εργαζόμενων σε αυτή, η 
οποία μεταλαμπαδεύεται από γενιά σε 
γενιά. (Οι εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν τον 
κανόνα, όπως πάντα) 

Το βιβλίο θίγει, με αφορμή την περίπτω-
ση του Ζουμπουλίδη, και ένα πλήθος 
ζητημάτων της μεσοπολεμικής Ελλάδας: 
τις προσπάθειες εγκατάστασης των προ-
σφύγων, την εδραίωση του τραπεζικού 
συστήματος μέσω της ανέγερσης αυτοτε-
λών κτιρίων, την μεσοπολεμική κεραμική 
βιοτεχνία, τις ανακαλύψεις της αιγαιακής 
προϊστορίας, τις συνεταιριστικές προσπά-
θειες για υγιεινά προάστεια στην Αθήνα. 
Γραμμένο σε γλώσσα απλή, κατανοητή 
και συγχρόνως γλαφυρή, προϊόν μιας 
συστηματικής και επίμονης έρευνας της 
συγγραφέως, το βιβλίο συνοδεύεται από 
πολλές έγχρωμες εικόνες και απευθύνε-
ται σ’ ένα ευρύτατο κοινό προσδοκώντας 
να συνεισφέρει στην εμβάθυνση της κα-
τανόησης της νεότερης πολιτισμικής μας 
παραγωγής. 

Ο Ζουμπουλίδης γεννήθηκε στη Σινασσό 

της Καππαδοκίας και σπούδασε 
αρχιτεκτονική στην Κωνσταντι-
νούπολη και το Βερολίνο. Ερ-
γάστηκε ως δημομηχανικός στο 
Βόλο μέχρι την πρόσληψή του 
το 1917 στην Τεχνική Υπηρεσία 
της Εθνικής Τράπεζας υπό την δι-
εύθυνση του Αριστείδη Μπαλά-
νου. Η χρονική συγκυρία υπήρ-
ξε ευνοϊκή γι’ αυτόν. Την εποχή 
εκείνη η Τράπεζα ξεκινούσε ένα 
πράγραμμα επέκτασης των δρα-
στηριοτήτων της και η ανέγερση 
νέων ιδιόκτητων Καταστημάτων 
υπήρξε ένα χρήσιμο εργαλείο 
υπενθύμισης της παρουσίας της 
και ανάδειξης του κύρους της. 
Γρήγορα η υπηρεσία στελεχώ-
θηκε και με άλλους μηχανικούς 
και αρχιτέκτονες, πολλοί εκ των 
οποίων είχαν μικρασιατική κα-
ταγωγή, υλοποιώντας από το 
1927 και μετά, υπό την στιβαρή 
διεύθυνση του Ζουμπουλίδη, 
ένα τεράστιο κτιριακό πρόγραμ-
μα με πολυποίκιλη αρχιτεκτονι-
κή έκφραση. Αξιοσημείωτο εί-
ναι το γεγονός ότι η συνεισφορά 
του Ζουμπουλίδη στο πρόγραμ-
μα αυτό δεν περιοριζόταν μόνο 
σε θέματα μορφολογίας και 
αρχιτεκτονικής έκφρασης, αλλά 
εκτείνονταν από την επί τόπου 
επιλογή των οικοπέδων, την ορ-
γάνωση των εργοταξίων, τη δια-
χείριση των υπεργολαβιών, μέ-
χρι και την επίπλωση. Όλα υπό 
το συντονισμό του.

Η ένταξη τού Ζουμπουλίδη στο 
ισχυρότερο οικονομικό ίδρυμα 
της χώρας και οι συναναστρο-
φές του με την οικονομική ελίτ 
της εποχής του, του έδωσε την 
δυνατότητα να πάρει μέρος και 
σε άλλα εγχειρήματα, όπως η 
οικοδόμηση των συνοικισμών 
Εκάλης και Φιλοθέης, αλλά και 
η προσπάθεια αναβίωσης της μι-
κρασιατικής κεραμικής παράδο-
σης μέσω της Εταιρείας «Κιου-
τάχεια» και μεταπολεμικά της 
«Α.Κ.Ε.Λ». Ειδικότερα τα πλακί-
δια της φαληρικής «Κιουτάχει-
ας», δηλαδή της κεραμουργίας 
που έστησε με χρηματοδότηση 
της Εθνικής Τράπεζας ο Μη-
νάς Πεσματζόγλου προσλαμ-
βάνοντας μικρασιάτες τεχνίτες 
και εργάτες,  κόσμησαν, με την 
προσωπική συμβολή του Ζου-
μπουλίδη, τις επιφάνειες πολ-
λών κτιρίων της Τράπεζας. Στα 
Γιάννενα, την Πρέβεζα, την Κο-
ζάνη, την Φλώρινα, μπορούμε 
μέχρι σήμερα να θαυμάσου-
με τις κεραμικές ταινίες με τους 
«ανατολίτικους» ελισσόμενους 
βλαστούς, που αναζωογονούν, 
τα κατά τα άλλα, αυστηρά τρα-

Παρουσιάζει η
Λίλα Θεοδωρίδου-Σωτηρίου
Καθηγήτρια στο τμήμα:
Γεωπληροφορικής  & Τοπογραφίας του 
Τ.Ε.Ι. Σερρών

πεζικά κελύφη. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι ο Ζουμπου-
λίδης ενθάρρυνε την ενσω-
μάτωση κεραμικών ταινιών 
στα κτίρια της Τράπεζας,  
όχι μόνο ως μορφολογική 
επιλογή, αλλά και με την 
«πατριωτική» πεποίθηση 
ότι έτσι υποστηρίζει την εγ-
χώρια κεραμική βιοτεχνία.

Ο Ζουμπουλίδης υπήρξε 
ευαίσθητος δέκτης και άλ-
λων πολιτισμικών ρευμά-
των της εποχής του. Ερυ-
θροί μινωικοί κίονες, ως 
θραύσματα από το αρχαϊκό 
παρελθόν, εμφανίζονται 
στις αρχές του ’30 στο κτί-
ριο της Εθνικής Τράπεζας 
στο Ναύπλιο, αλλά και 
στην ιδιόκτητη κατοικία του 
στην Φιλοθέη, ασφαλώς 
όχι τυχαία, αλλά ως βαθιά 
συμβολική διασύνδεση και 
επιρροή από τις τότε αρ-
χαιολογικές ανακαλύψεις 
στις Μυκήνες και Κνωσ-
σό. Επιτομή του έργου του 
Ζουμπουλίδη, αποτελεί 
ασφαλώς η κατοικία του 
στη Φιλοθέη, μια αυθεντι-
κή  art deco σύνθεση  από 
καλοδουλεμένη ντόπια 
κοκκινόπετρα της Εκάλης, 
ερυθρές τσιμεντοκονίες 
στα στοιχεία από ανεπίχρι-
στο σκυρόδεμα και μινωι-
κού τύπου κίονες.

Στο βιβλίο της Λίλας Θεοδω-
ρίδου το αρχιτεκτονικό έργο 
του Ζουμπουλίδη σχολιάζε-
ται ως παράγωγο της εποχής 
του, πολλαπλά συνδεδεμένο 
με την επαγγελματική καριέ-
ρα και ιδιοσυγκρασία του 
δημιουργού του, αλλά και 
ως άμεσα συνδεόμενο με τις 
αναζητήσεις της γενιάς του. 
Εμπλουτίζει την σχετική βιβλι-
ογραφία με νέα στοιχεία και 
συμβάλλει στην ενίσχυση της 
άποψης για την πολυφωνία 
στην αρχιτεκτονική σκηνή του 
μεσοπολέμου. Αποτελεί τε-
λικά ένα ακόμη εργαλείο για 
την κατανόηση της πολιτισμι-
κής μας παραγωγής. []
 

Συγγραφέας Λίλα Θεοδωρίδου- Σωτηρίου 

Νικόλαος Ζουμπουλίδης
Ένας σημαντικός αρχιτέκτονας
Ένας πολύπλευρος άνθρωπος 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ
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Το νέο τεύχος
του περιοδικού
«Ενδοχώρα» 

/αρ.108-109/

κυκλοφόρησε
πριν λίγες ημέρες

Στις 74 σελίδες περιλαμβάνονται 
όπως πάντα σημαντικά κείμενα 
ιστορικού, εθνικού, κοινωνικού 
και λογοτεχνικού ενδιαφέροντος. 
Ξεχωρίσαμε τα εξής:

///Τα ιστορικού ενδιαφέροντος 
κείμενα του Στ. Κιοτσέκογλου («Με-
γαλιθική, μυστηριακή, Αιγαιακή 
Θράκη»), του Γ. Λαζαρίδη («Γενο-
κτονία Ποντιακού Ελληνισμού και 
διεθνοποίηση του Ποντιακού Ζητή-
ματος»), του Α. Αντωνάκου («Τί μας 
συμβουλεύουν οι αρχαίοι Έλληνες 
για το θέμα της λαθρομετανάστευ-
σης»), του Δ. Βαλασίδη («Το Ιωνικό 
Πανεπιστήμιο Σμύρνης»).

///Προβληματισμούς σε εθνικά 
και πολιτικά ζητήματα από τον Ν. 
Δαπέργολα («Ο δρόμος για τη λευ-
τεριά: Μία οδός στενή και τεθλιμμέ-
νη»), τον Δ. Σαββίδη («Τα καλά και 
συμφέροντα του ελληνόφωνου κα-
πιταλισμού»), τον Αθ. Κόρμαλη («Η 
γλώσσα Γκρήκο σταίει πεταίνοντα 
ασταντία - ασταντία») και του Σ. Κα-
ραχότζα («Να πώς εκτουρκίζονται οι 
Πομάκοι της Θράκης»).

///Την αναφορά της Δ. Ρετσινά 
–Φωτεινίδου στο διεθνή μας αρχι-
μουσικό και συνθέτη Νίκο Αστρινί-
δη και το κείμενο ιστορικής έρευνας 
του Δ. Κασαπίδη («Αναμνήσεις από 
ένα αρχείο»).

///Λογοτεχνικά κείμενα από τον 
Δ. Κράνη («Η ‘’Τετρακτύς’’ του Αρ-
γύρη Παυλιώτη»), την Τ. Μπούτου 
(«Μελισσάνθη»), τον Δ. Δημητρι-
άδη («Διά μέσου της Τέχνης»), τον 
Π. Αντωνόπουλο («Η Ούντρα») και 
τον Φ. Κωστόπουλο («Παρίσι και 
Γαλλία, Γαλλία και Παρίσι»).

///Ποίηση του Σ-Α.Χράπη, σχό-
λια και ειδήσεις, αλλά και σελίδες 
για το βιβλίο (Μ. Δανίκας, Β. Ναζ-
λής, Σ. Αρσενίου, Δ. Καραμβάλης). 

Αναζητήστε την «Ε» σε επιλεγμένα 
βιβλιοπωλεία σε όλη την Ελλάδα.
Παραγγελίες: endohora@yahoo.gr 
και στο 6977462806.

Σ. Ε.

Μεγαλιθική
μυστηριακή

Αιγαιακή Θράκη
τοῦ Σ. Κιοτσέκογλου

Γενοκτονία
τοῦ Ποντιακοῦ
Ἑλληνισμοῦ

καὶ διεθνοποίηση τοῦ
Ποντιακοῦ Ζητήματος

τοῦ Γ. Λαζαρίδη

Ὁ ἐκτουρκισμὸς
τῶν Πομάκων
τῆς Θράκης μας

τοῦ Σ. Καραχότζα

γιὰ τὴ Θράκη π οὺ ἐπ ιμένει γιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ π οὺ ἀντιστέκεται
τ.108-109    Σεπ τέμβριος 2018    Ἀλεξανδρούπ ολη    δρχ. 1.363   € 4

> ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΗΤΕΙΤΑΙ 
ΤΡΑΓΟΥ

                     ΔΙΣΤΗΣ

Ένα νέο βιβλίο του 
πολυγραφότατου συναδέλφου 
μας Άρι Αντάνη κυκλοφόρησε, 
με τίτλο:

«ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ… για 
50+1 τραγούδια»

Πράγματι, περιλαμβάνει 50 
πασίγνωστες (κλασικές θα 
λέγαμε) μεγάλες διεθνείς  
επιτυχίες που ερμήνευσαν, 
κυρίως, ο Φρανκ Σινάτρα, 
οι Μπιτλς, ο Έλβις Πρίσλεϊ, 
οι Μπράδερς φορ, ο Ζορζ 
Μουστακί, ο Τζόνι Χαλιντέι, η 
Εντίθ Πιάφ, οι Άνιμαλς και άλλοι, 
με  απόδοση του στίχου τους στα 
ελληνικά.
Τώρα, το γιατί τα τραγούδια είναι 
50+1 αντί 50, είναι μια μικρή 
έκπληξη, όπως λέει ο ίδιος.
Το βιβλίο συνοδεύεται και 
από ένα DVD, στο οποίο ο 
συγγραφέας αποδίδει τα 
τραγούδια με την κιθάρα του. 
Αλλά επειδή ο ίδιος δεν 
είναι τραγουδιστής, γι’ αυτό 
προφανώς (όπως δείχνει και ο 
τίτλος του βιβλίου) ζητάει ένα 
τραγουδιστή να ερμηνεύσει τις 
διασκευές του. Εμείς ευχόμαστε 
να πραγματοποιηθεί η επιθυμία 
του. 
Για την απόκτηση αυτού του 
βιβλίου μαζί με το DVD και 
τα 50+1 ξένα τραγούδια σε 
ελληνικό στίχο, θα πρέπει, 
όποιος ενδιαφέρεται, να 
καταβάλει -συμβολικά- το ποσό 
των 3 ευρώ. Όλες οι εισπράξεις 
από την πώληση του βιβλίου 
θα δοθούν, όπως πάντα, για 
την ενίσχυση των σκοπών του 
Συλλόγου Γονέων και Φίλων 
Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες 
«ΑΜΕΑ - Άγιος Κήρυκος». 
Για να επικοινωνήσετε με τον 
συγγραφέα, συνάδελφο  και,  
κυρίως, φίλο Άρι Αντάνη,  
μπορείτε να καλέσετε στο 
τηλέφωνο (και φαξ)  
210 802 2774 και 
στο κινητό 697 297 7491. 
Η ηλεκτρονική διεύθυνσή του 
είναι arimari@otenet.gr

Άρις Αντάνης

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΤΡΑΓΟΥ
ΔΙΣΤΗΣ

Ζ

Αυτοεκδόσεις
«Αριστείδης»

Παρουσιάζει ο 

Kώστας Αντωνίου

Στην υγειά σου νύχτα...
Μια γουλιά απ’τη σιωπή σου
κι ανάγγειλαν τ’ άστρα τη μέθη μου!

Τζένη Κουφοπούλου

Στην πολιτεία Ραμάλα,  κάθε Απρίλη
γιορτάζουμε του Δέντρου την  ημέρα.
Κάθε παιδί φυτεύει ένα δενδρύλλιο

κι αυτό μας φέρνει όλους πιο κοντά στη γη.

Κάποια χρόνια διάλεξα κι εγώ,
για να φυτέψω, ένα δενδρύλλιο συκιάς.

Καθημερνά εμέτραγα το μέγεθος
των φύλλων της, που μοιάζαν με παλάμες.

Κι όταν σχόλαγα  απ’ το μάθημα
πήγαινα και στεκόμουν πλάι του, 
να το συγκρίνω με το μπόι μου,

να μάθω ποιος ψηλώνει πιο γοργά.

Ανησυχούσα που τις νύχτες η συκιά
κοιμόταν μόνη της, έξω στο κρύο.

Γι αυτό εζήτησα από τη Σελήνη
να του απιθώνει  μιαν ακτίνα  λαμπερή.

Κι όπως μεγάλωνε, μετά το σκόλασμα,
πήγαινα στο αγαπημένο δέντρο μου

και τού ‘λεγα ιστορίες, που μόνο,  όποιος
μπόραγε να περπατάει, καταλάβαινε.

Και το δέντρο που εφύτεψα, η συκιά,
μού έλεγε δικές της ιστορίες και μυστικά,

που μόνο όποιος  στέκεται,  σ’ όλη του τη ζωή,
σε ρίζες στιβαρές, μπορεί να μοιραστεί. []

Η γιορτή
του δέντρου

Ποίηση: Ιbtisam Barakat
Απόδοση στα Ελληνικά,
Για την ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
έκδοση του ΣΕΠΕΤΕ: 
Άρις Αντάνης
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* Η κ. Εύη Πλωμαρίτου 
είναι Ναυτιλικακή Σύμβου-
λος στο Lloyd’s Maritime 

Academy (UK) και Λέκτορας 
στο Frederick University 

(Cyprus).

* Ο κ. Αντώνης Παπαδό-
πουλος είναι αναλυτής Ναυ-
τιλιακών Χρηματοδοτήσεων 

στην Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδος.

> ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ

“Shipbroking
and
Chartering
 Practice, 
8th 
Edition”

Συγγραφείς /
*Εύη Πλωμαρίτου &

*Αντώνης Παπαδόπουλος

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Ο συνάδελφος κ. Αντώνης Παπαδόπουλος στη... Βίβλο 
των Ναυλώσεων μαζί με την Δρ. Εύη Πλωμαρίτου στην 8η 

έκδοση της σειράς Lloyd΄s Practical Shipping Guides 

Πρόκειται για ένα πρώτο σημείο αναφοράς προς όσους 
επιθυμούν να κατανοήσουν τους μηχανισμούς και τις 

πρακτικές των ναυλώσεων πλοίων, αλλά και της ναυτιλι-
ακής αγοράς γενικότερα. Οι συγγραφείς, βασιζόμενοι στην 

προσωπική εμπειρία, την πρωτογενή έρευνα, την εκτενή 
βιβλιογραφία και τις εξαιρετικές πηγές, καλύπτουν ένα 

ευρύ φάσμα θεμάτων γύρω από το αντικείμενο, παρουσι-
άζοντας εμπεριστατωμένα τις εμπορικές, οικονομικές, νο-

μικές,επιχειρησιακές και διοικητικές πτυχές της ναύλωσης, 
μέσα από πολυάριθμες μελέτες περιπτώσεων και απτά πα-
ραδείγματα που συνδέουν τη θεωρία με την πράξη.  Η νέα 

έκδοση έχει αναθεωρηθεί πλήρως και επικαιροποιηθεί, 
ώστε να αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες τάσεις της πρακτικής 
των ναυλώσεων, τις νομικές εξελίξεις, καθώς και τις νεότε-

ρες φόρμες των τυποποιημένων ναυλοσυμφώνων.

Σ. Ε.

Ο Σεφέρης,
ο Μακρυγιάννης,
ο Θεόφιλος 

«Ήταν 24 Οκτωβρίου του 1963, όταν 
η Σουηδική Βασιλική Ακαδημία των 
Επιστημών τίμησε με το Νόμπελ Λο-
γοτεχνίας, τον Γιώργο Σεφέρη, διά-

κριση που λάμ-
βανε για πρώτη 
φορά η Ελλάδα 
στο πρόσωπο 
του κορυφαίου 
διπλωμάτη και 
ποιητή. 

Απόσπασμα: Γιώργος Σεφέρης: 
Ένας Έλληνας - Ο Μακρυγιάννης 
«Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας 
φτωχός φουστανελάς που είχε τη 
μανία να ζωγραφίζει. Τον έλεγαν 
Θεόφιλο.
 
Τα πινέλα του 
τα κουβαλούσε 
στο σελάχι του, 
εκεί που οι πρό-
γονοί του βά-
ζαν τις πιστόλες 
και τα μαχαίρια 
τους. Τριγύρι-
ζε στα χωριά 
της Μυτιλήνης, 
τριγύριζε στα 
χωριά του Πηλίου και ζωγράφιζε. 
Ζωγράφιζε ό,τι του παράγγελναν, 
για να βγάλει το ψωμί του.  Υπάρ-
χουν στον Άνω Βόλο κάμαρες 
ολόκληρες ζωγραφισμένες από το 
χέρι του Θεόφιλου, καφενέδες στη 
Λέσβο, μπακάλικα και μαγαζιά σε 
διάφορα μέρη που δείχνουν το πέ-
ρασμά του — αν σώζουνται ακόμη. 
Ο κόσμος τον περιγελούσε. Του 
έκαναν μάλιστα και αστεία τόσο χο-
ντρά, που κάποτε τον έριξαν κάτω 
από μιαν ανεμόσκαλα και τού ‘σπα-
σαν ένα δυο κόκαλα. Ο Θεόφιλος, 
ωστόσο, δεν έπαυε να ζωγραφίζει 

σε ό,τι έβρισκε. Είδα πίνακές του 
φτιαγμένους πάνω σε κάμποτο, 
πάνω σε πρόστυχο χαρτόνι. Τους 
θαύμαζαν κάτι νέοι που τους έλεγαν 
ανισόρροπους oι ακαδημαϊκοί. Έτσι 
κυλούσε η ζωή του και πέθανε ο 
Θεόφιλος, δεν είναι πολλά χρόνια, 
και μια μέρα ήρθε ένας ταξιδιώτης 
από τα Παρίσια. Είδε αυτή τη ζω-
γραφική, μάζεψε καμιά πενηνταριά 
κομμάτια, τα τύλιξε και πήγε να τα 
δείξει στους φωτισμένους κριτικούς 
που κάθονται κοντά στο Σηκουάνα. 
Και οι φωτισμένοι κριτικοί βγήκαν 
κι έγραψαν πως ο Θεόφιλος ήταν 
σπουδαίος ζωγράφος. Και μείναμε 
με ανοιχτό το στόμα στην Αθήνα. Το 
επιμύθιο αυτής της ιστορίας είναι ότι 
λαϊκή παιδεία δε σημαίνει μόνο να 
διδάξουμε το λαό αλλά και να διδα-
χτούμε από το λαό.»

Γιώργος Σεφέρης, «Ένας Έλληνας 
– ο Μακρυγιάννης», Δοκιμές, εκδ. 
Ίκαρος, Αθήναι 1981  Πηγή: Γιώρ-
γου Σεφέρη, «Δοκιμές», Εκδ. Ίκα-
ρος, Αθήναι 1981 (Δ’).

Ο Θεόφιλος Χατζη-
μιχαήλ ή Θεόφιλος 
Κεφαλάς ή Κεφά-
λας, από τη Λέσβο, 
όπως ήταν το πραγ-
ματικό του όνομα 

(1870 – 24 Μαρτίου 1934), γνωστός 
απλά και ως Θεόφιλος, ήταν Έλλη-
νας λαϊκός ζωγράφος της νεοελλη-
νικής τέχνης. Κυρίαρχο στοιχείο του 
έργου του είναι η ελληνικότητά του 
και η εικονογράφηση της ελληνικής 
λαϊκής παράδοσης και ιστορίας.

(Φωτογραφία) Ο ποιητής Γιώργος 
Σεφέρης μιλάει στην ραδιοφωνική 
εκπομπή του BBC με αφορμή τον 
θάνατο του Άγγελου Σικελιανού, 
Λονδίνο 1951.  

Mε εκτίμηση!
Γρηγόρης Στυλιανού
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> ΤΑ... ΔΕΛΤΑ (διασκέδαση, διακοπές, διαφημίσεις)

Διαγωνισμός ποίησης ‘χάι-κου’
Το περιοδικό ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ, προκηρύσσει ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΟ  δια-
γωνισμό ποίησης χάι-κου. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος 
όλοι οι εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα και μέλη των οικογενειών 
τους. 

Τι είναι το χάι-κου;
Πρόκειται για τρίστιχα ποιήματα   με 17  μόνο συλλαβές το καθένα. Οι 
συλλαβές πρέπει απαραιτήτως να κατανέμονται σε λέξεις που  στον 
πρώτο στίχο θα περιλαμβάνουν 5 συλλαβές, στο δεύτερο 7 και στον 
τρίτο 5. Ως παράδειγμα παραθέτουμε ένα χάι-κου του γνωστού «μετρ» 
του είδους,  κ. Χρήστου Τουμανίδη.

Ήρθες μονάχος.  (5 συλλαβές)

Θα φτιάξεις τον κήπο σου, (7 Συλλαβές)
μόνος θα φύγεις. (5 συλλαβές)

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να στείλει μέχρι τρία χάι-κου. Δεν απαι-
τούνται ψευδώνυμα και άλλα τέτοια τερτίπια, των συνήθων διαγωνι-
σμών που υποτίθεται ότι είναι αμερόληπτοι. Εδώ βασικός στόχος είναι 
η συμμετοχή, ή άσκηση του νου, και η ελευθερία του θέματος και του 
λόγου. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να γράψει, περιγράψει, κατα-
γράψει, ό,τι τον συγκινεί, από τη φύση, την εργασία, τις σχέσεις με 
τους συνανθρώπους, τις απόψεις γενικότερα, τα χόμπις του. Το χάι-κου 
είναι σαν να φωτογραφίζεις με λόγια τη στιγμή. Είναι το αντίθετο του  
«μια εικόνα χίλιες λέξεις». Είναι μια λέξη 1000 εικόνες. Είναι σεβασμός 
στις λέξεις και κυρίως τις ανυπέρβλητης ωραιότητας λέξεις της Ελλη-
νικής γλώσσας που είναι και οι μόνες λέξεις της γνήσιας Μακεδονικής 
γλώσσας. Θα υπάρξει κάποια επιτροπή που θα επιλέξει τα πιο ωραία 
ποιήματα, με τα πιο χαρακτηριστικά μηνύματα. Ο μόνος περιορισμός 
είναι η τήρηση των συλλαβών 5,7,5. Τίποτα άλλο. Τα βραβεία δεν θα 
είναι χρηματικά,  αλλά συμβολικά, δηλαδή βιβλία, ως συνήθως, διότι 
το έντυπο βιβλίο είναι ίσως το πιο ωραίο δώρο, και σίγουρα καλύτε-
ρο από γλυκά ή λουλούδια, αφού ούτε παχαίνει ούτε μαραίνεται. Θα 
βραβευθούν  τα 13 ποιήματα που θα επιλέξει η επιτροπή, η οποία δεν 
αποκλείεται να αποτελείται από τα μέλη της συντακτικής επιτροπής για 
την Έκδοση του Περιοδικού. Άρα θα κάνετε υπομονή, γνωρίζοντας ότι 
ο χρόνος είναι αμείλικτος και διαβαίνει πολύ γρήγορα. Εμείς φροντί-
ζουμε να διαβαίνει όσο γίνεται πιο δημιουργικά και πιο ευχάριστα. 

Αναμένουμε τις συνθέσεις των συναδέλφων μας με κανονικό ή ηλε-
κτρονικό  ταχυδρομείο. Ταχυδρ. δ/νση: Σοφοκλέους 10, 2ος όροφος, 
Τηλέφωνα: 
(210) 3218926, 3342764, 3342765
Φαξ: (210) 3229963
e-mail: sepete@windowslive.com
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Η γραφική πετρόχτιστη Εκκλησία των Αγίων Κων-
σταντίνου & Ελένης και Αγίας Ειρήνης , βρίσκεται 
μέσα στο Club σε ένα υπέροχο καταπράσινο φυ-

σικό περιβάλλον. Εκεί μπορεί να τελεστεί το μυστήριο 
του γάμου ή της βάπτισης με απόλυτη ιδιωτικότητα και 
κατάνυξη. Στις μοναδικές εγκαταστάσεις του Club μπορεί 
να φιλοξενηθεί η δεξίωση σας, η οποία μετατρέπεται σε 
ένα αξέχαστο πάρτυ χωρίς ώρα λήξης. Η οικογένεια του 
Politia Tennis Club, με 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο των 
κοινωνικών εκδηλώσεων υπογράφει ένα αποτέλεσμα 
λαμπερό και αψεγάδιαστο.  Το γευστικό και ομολογου-
μένως πολύ προσεγμένο menu δημιουργούν οι Chef του 
P.T.C. στην κουζίνα του Club. 
Όλο το event planning υλοποιείται στο μοναδικό  
Wedding Market by Politia Tennis Club που βρίσκεται 
πρωτοποριακά εντός του Club, και μπορεί να κάνει τα 
όνειρά σας πραγματικότητα. Αναλαμβάνει τη διοργάνω-
ση της εκδήλωσής σας σχεδιάζοντας για εσάς τα πάντα, 
μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Στο Wedding Market 
του Politia Tennis Club θα βρείτε μοναδικά προσκλητή-
ρια, υπέροχες μπομπονιέρες, χειροποίητα στέφανα, εντυ-
πωσιακές ανθοδεσίες  και διακόσμηση σύμφωνη με τις 
νέες τάσεις του εξωτερικού,  νυφικές δημιουργίες, φωτο-
γραφική κάλυψη καθώς και το γαμήλιο ταξίδι σας. Δίνε-
ται έμφαση στην αρμονία των επιλογών σας με στόχο μια 
αξέχαστη γιορτή που θα σας ενθουσιάσει!

BRIDE’S BY POLITIA TENNIS CLUB
Το νέο κατάστημα νυφικών στο κέντρο της Κηφισιάς 
άνοιξε με κορυφαίους διεθνείς σχεδιαστές
Reem Acra, Monique Lhuillier, Ines di Santo, Aire 
Barcelona, Tot Hom, Victoria Kyriakides, Inmaculada 
Garcia είναι οι εταιρίες που θα βρείτε αποκλειστικά στο 
Bride’s by Politia Tennis Club!

Υπεύθυνη Κοινωνικών Εκδηλώσεων 
Politia Tennis Club: 
 Μαριέττα Δροσοπούλου
 Politia Tennis Club: Αριστοτέλους 18 Πολιτεία
Τηλ. Επικοινωνίας 2106200003       
www.politiatennisclub.gr

Το  Politia Tennis Club  δίνει αξία και λάμψη στις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας.  
Αποτελεί αδιαμφισβήτητα την πιο εντυπωσιακή διεύθυνση για την πρόσκλησή σας! 

To Politia Tennis Club οργανώνει για εσάς
το γάμο και τη βάπτιση των ονείρων σας


