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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Νέα ρότα για νέα ταξίδια

Πριν από παρα πολλά χρόνια, μαζί με 
την ίδρυση του Συλλόγου Επιστημο-
νικού Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας 
το 1975, ξεκίνησε τον περίπλου της 
και η  εφημερίδα μας  με τον χαρα-
κτηριστικό τίτλο «Εθνοτραπεζική» και 
υπότιτλο  ‘Γνώση & Έρευνα’.  Κυκλο-
φόρησε και διαβάστηκε από χιλιάδες 
συναδέλφους που την αγάπησαν και 
την περίμεναν κάθε φορά, με μια αμ-
φίδρομη σχέση. Οι καιροί άλλαξαν, η 
τεχνολογία προχώρησε και φτάσαμε 
στην Εθνοτραπεζική του 2016, όπου 
για πρώτη φορά κυκλοφόρησε πέρσι 
σε ηλεκτρονική μορφή. Ήδη το ΔΣ του 
Συλλόγου εκμεταλλευόμενο τις δυ-
νατότητες που παρέχει η τεχνολογία 
αποφάσισε να αναθέσει στη συντα-
κτική επιτροπή την… μετατροπή τής 
έκδοσης από εφημερίδα σε περιοδικό, 
με τον ίδιο τίτλο και υπότιτλο και να επι-
φέρει και νέες αλλαγές,  ακόμα και  στη 
φυσιογνωμία της, στο λεγόμενο “lay 
out” , στις διαστάσεις και στην παρουσί-
αση των κειμένων των αρθρογράφων.  
Έτσι αρχίζει μια νέα περίοδος, η τρίτη  
κατά σειρά, και μια νέα αρίθμηση. Αυτή 
η καινοτομία μας δίνει νέες ιδέες, νέες 
εμπνοές, ενθουσιασμό και ελπίδες. 
Λύσαμε λοιπόν τους κάβους, με νέα 
ρότα, για νέα συμβολικά  ταξίδια, συ-
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Θα χαρούμε να λάβουμε τα σχόλια 
και τις παρατηρήσεις σας στο  
e-mail μας:

sepete@windowslive.com

νεπιβάτες τους αναγνώστες μας και με όραμά 
μας πάντοτε τη Γνώση, μέσα από την Έρευνα, 

και την επικοινωνία. Με τη μπουρού [βλ. σε-
λίδα 2] του Συλλόγου μας  θα συνεχίζουμε 
να  στέλνουμε  τον  ήχο του σωστού συνδι-
καλισμού, άλλοτε προειδοποιητικά κι άλλοτε 
πανηγυρικά προς κάθε κατεύθυνση  και προς 
όφελος  όλων των συναδέλφων  μας στην 
Εθνική Τράπεζα, αλλά όχι μόνο.
Μαζί με τις ευχές μας περιμένουμε όλους τους 
επιστήμονες της Ε.Τ.Ε. να πλαισιώσουν το σύλ-
λογό μας, να στείλουν τα μηνύματά τους, τα 
σχόλια, τις υποδείξεις και παρατηρήσεις τους 
και να συνταξιδέψουν μαζί μας στην πορεία 
για τη διεκδίκηση και δικαίωση των προσδοκι-
ών μας, την επανάκτηση των δικαιωμάτων μας 
και την κατάκτηση νέων.•

Γράμμα από την
   συντακτική επιτροπή
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Γράφει ο Ευάγγελος Δρόλιας
Πρόεδρος Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.

//OIKONOMIKA

Οι  καιροί που ζούμε, αν μη τι άλλο, 
δεν είναι ανιαροί. Η παγκοσμίωση*, 
η οποία ξεκίνησε τη δεκαετία του 
90, φαίνεται να χάνει το βηματισμό 
της ως αποτέλεσμα της απληστίας 
της ολιγαρχίας του χρήματος. Έτσι 
βλέπουμε, οι λαοί, ο ένας μετά τον 
άλλον, να αντιδρούν στο όραμα  αυ-
τού του φαινομένου και του γήινου 
κράτους με μία παγκόσμια διακυ-
βέρνηση. Το κύριο συστατικό αυτής 
της αντίδρασης κατά των ελίτ είναι 
φτωχοποίηση της μεσαίας αστικής 
τάξης στις δυτικές κοινωνίες. Μετά το 
BREXIT, η ανάδειξη του νέου πρόε-
δρου των ΗΠΑ κατέδειξε ότι η περι-
θωριοποίηση της μεσαίας αστικής τά-
ξης δεν αντέχεται από τους λαούς και 
αυτή η τάση εκτιμάται ότι θα συνε-
χισθεί στην Ευρώπη. Χαρακτηριστι-
κός δείκτης αυτών είναι η διασπορά 
της αύξησης του ΑΕΠ (παραγόμενου 
πλούτου σε μία χώρα), που κατά το 
1990,  το 1% των αμερικανών στις 
ΗΠΑ (δηλ οι πιο πλούσιοι)  προ-
σποριζόταν το 45% της αύξησης του 

ΑΕΠ, ενώ το 2008 το 45% έγινε 65% 
και το 2015,  επί οκταετίας του δημο-
κρατικού και καλύτερου Πρόεδρου 
Μπαράκ Ομπάμα, έφτασε το  93%. 
Με την επικείμενη επικράτηση στις 
διάφορες ευρωπαϊκές χώρες των 
αντιδράσεων κατά των ελίτ -βλέπε 
Γαλλία, Αυστρία, Ιταλία, Ολλανδία 
κλπ- το ευρωπαϊκό οικοδόμημα πι-
θανόν να διαχωριστεί σε βόρειο και 
νότιο τμήμα. Η ολιγαρχία του χρήμα-
τος, με την απληστία της, οδηγεί τις 
δυτικές κοινωνίες στη φτωχοποίηση 
μέσω  των πολέμων και τις μετανα-
στευτικές ροές που προκαλούν, με 
αποτέλεσμα η προσφορά να αυξά-
νεται, τα εργατικά δικαιώματα και 
οι μισθοί να μειώνονται και οι γνω-
στοί πλέον ολιγάρχες να αυξάνουν 
τα κέρδη τους. Έχοντας στο νου τις 
παραπάνω επισημάνσεις είναι καλό 
για την Ελλάδα,  όλοι οι Έλληνες 
να ενωθούμε και να σχεδιάσουμε 
το μέλλον μας κατά τον καλύτερο 
τρόπο. Αντί να ψάχνουμε ως ζητιάνοι 
τη χρηματοδότηση ενός σπάταλου 
οικονομικο-παραγωγικού μοντέλου, 
καλό είναι να προγραμματίσουμε 
την ανάπτυξή μας μέσω εξάλειψης 
της σπατάλης των πόρων μας, την 
ανάδειξη των προτερημάτων του 
ανθρώπινου δυναμικού μας και των 
πλεονεκτημάτων της ελληνικής γης 
(γεωστρατηγικά και παραγωγικά).  
Πόροι που σπαταλούνται σε κλά-
δους της οικονομίας όπου η ανταγω-
νιστικότητά μας είναι πολύ χαμηλή, 
σπατάλη πόρων στην εκπαίδευση, 
(δυστυχώς η Ελλάδα δεν μπορεί να 
παράγει ετησίως  πάνω από 1000 
δικηγόρους, γιατρούς, μηχανικούς, 
φαρμακοποιούς κ. ά), σπατάλη πό-
ρων σε ανούσια έργα υποδομής,  
αλλά και άλλες πολύ γνωστές σε 
όλους μας μορφές  άσκοπων δαπα-
νών. Ο κεντρικός προγραμματισμός 
αξόνων ανάπτυξης στην οικονομία 
μας θα μπορούσε να σχεδιάσει: 

α// Την εξόρυξη των πλέον κερδο-
φόρων ορυκτών που έχει η ελληνική 
γη, 
β// Την ανάπτυξη αγροτικών προϊό-
ντων, που λόγω των υψηλών διατρο-
φικών χαρακτηριστικών, θα τυγχά-
νουν υψηλών τιμών όπως συμβαίνει 
ήδη, 
γ// Την ανάπτυξη τουρισμού  με στό-
χο τα υψηλού εισοδήματος κλιμάκια 
παγκοσμίως, 
δ// Τη μέσω συνεργασίας με τους 
ναυτιλιακούς παράγοντες αύξηση 
του μεριδίου προσφοράς της ναυτι-
λίας στο ελληνικό ΑΕΠ και 
ε// Την ανάπτυξη καινοτόμων προϊό-
ντων σε νέες τεχνολογίες.  
Ο κεντρικός αυτός σχεδιασμός θα 
φανερώσει και τι ειδικότητες απαι-
τούνται για τα επόμενα χρόνια, ώστε 
να προσανατολιστεί και η εκπαίδευ-
ση στην παραγωγή των εν λόγω 
ειδικοτήτων. Τέλος θα χρειαστεί ο 
τραπεζικός κλάδος να υποστηρίξει 
το εγχείρημα, με την ευρωστία του 
και τη χρηματοδότηση των εν λόγω 
δράσεων, όπως έχει γίνει και στο 
παρελθόν από την Εθνική Τράπεζα,  
στην 176χρονη πορεία της. Γι αυτό 
το λόγο η ΕΤΕ θα πρέπει να βγει από 
την τωρινή δύσκολη κρίση πιο δυνα-
τή, ορθολογικά οργανωμένη και με 
προσωπικό αφοσιωμένο και έμπιστο,  
που θα την επαναφέρει στην ηγεμο-
νική θέση που κατείχε όλα αυτά τα 
χρόνια. Προσωπικό αφοσιωμένο 
στην επιχείρηση, όμως,  δεν μπορείς 
να  έχεις  με τις μειώσεις του αριθμού 
στο όνομα της αύξησης της αποδο-
τικότητας και της αποτελεσματικότη-
τας, ούτε να θεωρείται ότι οι μεγάλες 
μειώσεις του προσωπικού είναι προ-
τιμότερες από τις μικρές, γιατί έχουν 
άμεσο οικονομικό αποτέλεσμα. Οι 
λύσεις αυτές προσφέρουν μόνο βρα-
χυχρόνια οφέλη   ενώ  μακροπρό-
θεσμα μπορεί να αποβούν εξαιρετι-

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣΗ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ!!!
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κά επιζήμιες για την επιχείρηση. Για 
παράδειγμα οι τελευταίες εθελούσιες 
αποχωρήσεις οδήγησαν τους υπό-
λοιπους εργαζόμενους να μην αντι-
λαμβάνονται τι ακριβώς περιμένει η 
τράπεζα από αυτούς, αφενός επειδή 
δεν γνωρίζουν  τι τους επιφυλάσσει 
η επόμενη μέρα (πιθανή νέα εθελού-
σια) και λόγω του αυξημένου φόρ-
του εργασίας, με αναπόφευκτο απο-
τέλεσμα την πτώση του ηθικού τους 
και τη μείωση της παραγωγικότητας. 
Η επανεκπαίδευση, η επανατο-
ποθέτηση εντός της επιχείρησης 
και η αναμόρφωση καθηκόντων 
είναι λύσεις που πρέπει να εξε-
τάζονται πριν προβεί κάποιος σε 
νέες αποχωρήσεις. Ακόμα, η μέ-
τρηση της αποτελεσματικότητας των 
δραστηριοτήτων της διοίκησης του 
ανθρώπινου δυναμικού, η συνεχής 
επικοινωνία με στελέχη γραμμής για 
την καλύτερη οργάνωση,  η μείωση 
του ανενεργού προσωπικού, η εξοι-
κονόμηση πόρων και η δημιουργία 
κλίματος συνεργασίας και εθελούσι-
ας ενεργούς συμμετοχής των εργα-
ζομένων μπορούν να συμβάλλουν 
στην ορθολογικότερη διοίκηση των 
εργαζομένων και  την εξοικονόμη-
ση πόρων. Αφοσιωμένο προσωπικό 
μπορείς να έχεις και με την άρση των 
ανησυχιών και αμφιβολιών σχετι-
κά με το ασφαλιστικό τους. Διότι οι 
συνάδελφοι που εργάστηκαν και 

εργάζονται σκληρά, πλήρωναν και 
πληρώνουν κανονικά τις εισφορές 
τους και δεν ευθύνονται για τις κυ-
βερνητικές αποφάσεις που διαχρονι-
κά ζημίωσαν και εξακολουθούν να 
ζημιώνουν τα Ασφαλιστικά Ταμεία, 
αλλά περιμένουν,  οι επενδύσεις 
που έγιναν από τις εισφορές τους,  
να τύχουν της δέουσας απόδοσης 
γι αυτούς. Σχετικά με το Επικουρικό 
μας, ήταν λανθασμένη η επιλογή να 
ενταχθούν οι συνάδελφοι που προ-
σλήφθηκαν μετά την 01/01/2005 στο 
ΕΤΕΑ. Έτσι, το Ταμείο μας στερείται 
σημαντικών πόρων με αποτέλεσμα 
να κλονισθεί η βιωσιμότητά του και 
να διαιωνίζεται το πρόβλημα. Καιρός 
είναι με καθαρό μυαλό και με τη βο-
ήθεια επιστημόνων που γνωρίζουν 
καλά το ασφαλιστικό σύστημα, να 
αναπτύξουμε μια πρόταση που θα 
δίνει προοπτική στο Επικουρικό μας 
Ταμείο για να χορηγεί συντάξεις ανά-
λογες με τις υψηλότατες εισφορές 
που καταβλήθηκαν. Επίσης ανησυ-
χία προκαλεί στους εργαζόμενους 
η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των 
μετόχων και του μάνατζμεντ της ΕΤΕ, 
γι αυτό τους καλούμε να σταθούν 
στο ύψος των περιστάσεων και να 
αποκαταστήσουν άμεσα τη διοικη-
τική ηρεμία στην Εθνική Τράπεζα. 
Και βέβαια η ΕΤΕ πρέπει να κινηθεί 
δυναμικά στον τομέα των κόκκινων 
δανείων, με σκοπό τη σωστή διαχεί-
ρισή τους, ώστε να μεγιστοποιηθούν 

τα οφέλη από την είσπραξή τους και 
να αποφευχθεί η εκχώρησή τους στα 
«distress funds». Δεν θα παραλεί-
ψουμε να τονίσουμε ότι  επιβάλλεται 
η ομογενοποίηση του προσωπικού 
με την ένταξη όλων των εργαζομέ-
νων στον Κανονισμό Εργασίας, μετά 
βέβαια από αίτησή τους, καθώς επί-
σης και η ενίσχυση του  ανθρώπινου 
δυναμικού  του Δικτύου Καταστημά-
των,  για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
της πελατείας. 
Τέλος θέλουμε να σχολιάσουμε τη 
διαφήμιση της ΕΤΕ του 1977 που μί-
λαγε για την Τράπεζα των πέντε ηπεί-
ρων και ωκεανών. Εμείς οι εργα-
ζόμενοι θέλουμε να οδηγήσουμε 
την ΕΤΕ ξανά σε εκείνη τη θέση, 
για να νοιώθουμε περηφάνια και 
ικανοποίηση για την εργασία μας. 
Για αυτό θεωρούμε λάθος της διοί-
κησης να έχει συμφωνήσει και να 
προχωρεί γρήγορα σε πώληση κερ-
δοφόρων μονάδων του εξωτερικού. 
Το λογικό θα ήταν να προχωρήσει 
στον απεγκλωβισμό της ΕΤΕ, πρώτα, 
από μη κερδοφόρες δραστηριότητες 
ή μονάδες που απαιτούν σημαντικά 
κεφάλαια για την λειτουργία τους.

*Παγκοσµίωση είναι ο σωστός επιστηµο-
νικός όρος -και όχι παγκοσµιοποίηση-  και 
σηµαίνει: Πλανητικός Μονοπολιτισµός.• 

μπουρού

Και πρόσεξε  μη  χάσεις  τη μπουρού,

άμα χαθούμε μέσα στης ζωής τα πλάτη, 

να με αφουγκράζεσαι, αν ποτέ με  χρειαστείς

χειμώνα, απ’ τα Νησιά κι απ’ την ιθάκη.

Και ν’ απιθώνεις κάθε τόσο τη μπουρού 

στ’ άλλο τ’ αυτί, μπας και πετύχεις Τον ελύτη,

να ξαναβρείς Τον έλληνα, Μια παναγιά,

τον Εαυτό σου, όμορφη, και Κάποιον χατζιδάκι.

Και φύσα  ψίθυρους  με τη μπουρού,

στον πουνεντομαΐστρο  αίολο  που μας ενώνει,

να λάβει το παράπονο, σε λα ελάσσονα απαλό,  

να μάθει κι η Ηχώ  πως  ψάχνεις  την  Αγάπη.

Και στείλε  σύνθημα  με τη  μπουρού,

μονάχα εγώ τους κώδικές σου θα γνωρίζω,

συνομωσία,  ψηλά απ’  Τον  έβρο  ν’ απλωθεί, 

και μια ανταρσία αλλόκοτη  μέχρι  Την κρήτη.

Και  πρόσεξε μη χάσεις  τη  μπουρού,

για να θυμάσαι, πως ξεχάσαμε το σπύρο  

τον Ψαρά, που μας τη χάρισε, αρόδο με ρακή 

πάνω στην τράτα, μια νυχτιά, έξω απ’ τα  Ίμια.  

     Άρις Αντάνης
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ



ΒΙΩΣΙΜΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Γράφει ο Γεώργιος Περέντης
Επίτιμος Πρόεδρος του Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.

//OIKONOMIKA

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ το 2017 χαρα-
κτηρίστηκε Διεθνές Έτος Βιώσιμου 
Τουρισμού και Ανάπτυξης. Ο στόχος 
της βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκό-
σμιο επίπεδο είναι δυνατόν να επι-
τευχθεί μέσα από την αναβάθμιση 
των τομέων της γεωργίας, της κτηνο-
τροφίας, του τουρισμού,της ενέργει-
ας και βέβαια της καινοτομίας.
Τα παραπάνω φυσικά ισχύουν και 
για τη χώρα μας αν θέλουμε κάποια 
στιγμή να βγούμε από τη δίνη της οι-
κονομικής, κοινωνικής  και αξιακής 
κρίσης στην οποία έχουμε περιέλθει 
εδώ και πολλά χρόνια.  Το ΑΕΠ της 
χώρας μας, που τα τελευταία χρό-
νια βαίνει συνεχώς μειούμενο, προ-
έρχεται κατά 75% από  την παροχή 
υπηρεσιών και μόνο το 25% από τον 
πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση.
Τώρα που η κρίση έφερε τα πάνω 
κάτω, ήρθε η ώρα αυτός ο συσχετι-

σμός του ΑΕΠ να αλλάξει. Η λύση 
είναι η ενίσχυση του πρωτο-
γενή τομέα και η  επιστοφή 
στην παραγωγή  ποιοτικών 
προϊόντων με κατοχύρωση 
της ονομασίας προέλευσης. 
Και αφού ικανοποιηθεί η εγχώρια ζή-
τηση, ο στόχος θα είναι η αύξηση των 
εξαγωγών σε ανταγωνιστικές τιμές. 
Έτσι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας,ενίσχυση των εσόδων του 
κράτους και των ασφαλιστικών τα-
μείων, έτσι θα επιτευχθεί η ανάπτυξη 
της χώρας.
Πρέπει να γίνει συνείδηση ότι το οι-
κονομικό μοντέλο που ακολουθή-
θηκε στη χώρα μας τα τελευταία 40 
χρόνια απέτυχε. Ο συνωστισμός του 
κόσμου της εργασίας στα αστικά κέ-
ντρα, με ενασχόληση σε μη παρα-
γωγικούς τομείς  και τομείς παροχής 
υπηρεσιών με μεγάλη φοροδιαφυγή, 
η εγκατάλειψη της γής , η αποβιομη-
χάνηση της χώρας, και η αλματώδης 
αύξηση των εισαγωγών, που αντι-
στάθμισε την έλλειψη παραγωγής,  
χρεοκόπησαν τη χώρα και έφεραν 
την καταστροφή.

Τα επόμενα χρόνια, για μεγάλη με-
ρίδα του πληθυσμού δεν θα βγαίνει 
μεροκάματο στις πόλεις που συνεχί-
ζουν να μαστίζονται από την ανεργία. 
Η ελπίδα θα έρθει από την επιστρο-
φή στη γη, την είσοδο των νέων στη 
γεωργία και την κτηνοτροφία για την 
παραγωγή προϊόντων ποιότητας, στα 
οποία μπορούμε να ανταγωνιστούμε 
τους ξένους.
Βέβαια,εκτός από την επιστροφή 
στην παραγωγή  με αποτελεσματικές 
και επιστημονικές μεθόδους , που 
θα ενισχύσει την εξωστρέφεια και θα 
δώσει άλλες προοπτικές στη χώρα, 
υπάρχουν και άλλοι τομείς που μπο-
ρούν να δώσουν  τη δική τους ώθη-
ση στη βιώσιμη  ανάπτυξη της οικο-
νομίας  μας, αρκεί να αξιοποιηθούν 
κατάλληλα.
Ο τουρισμός είναι ένα από τα συ-
γκριτικά μας πλεονεκτήματα αφού 
διαθέτουμε τον ήλιο και τη θάλασ-
σα. Αν βελτιώσουμε τις υποδομές 
μας, την ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, εναρμονίσουμε και στα-
θεροποιήσουμε το φορολογικό κα-
θεστώς, εκπαιδεύσουμε σωστά και 
αμείψουμε δίκαια τους εργαζόμενους 
θα παραχθεί ελκυστικό τουριστικό 
προϊόν για  12 μήνες, που θα φέρ-
νει τα αναμενόμενα έσοδα στη χώρα 
και θα αφορά σε όλες τις μορφές του 
τουρισμού, όπως ο θρησκευτικός, ο 
ορειβατικός, ο περιηγητικός κ.α.
Και φυσικά βιώσιμη ανάπτυξη σε μία 
χώρα δεν νοείται χωρίς επενδύσεις 
στην ενέργεια, αφού το κόστος  της 
ενέργειας αποτελεί σημαντική παρά-
μετρο για τη διαμόρφωση της τελι-
κής τιμής του παραγόμενου προϊό-
ντος. Οι επενδύσεις στις Ανανεώσιμες 
Πηγές αποτελούν πυλώνα βιώσιμης 
ανάπτυξης και πρέπει να ενισχυθούν, 
αφού είναι καθαρές και δεν μολύ-
νουν το περιβάλλον, δίνουν νέες θέ-
σεις εργασίας και φθηνό ρεύμα στον 
καταναλωτή και τις επιχειρήσεις.

Συγκριτικό πλεονέκτημα για την επι-
διωκόμενη βιώσιμη ανάπτυξη απο-
τελεί το πλούσιο Επιστημονικό δυ-
ναμικό της χώρας μας που έχει τις 
γνώσεις, τις εμπειρίες και τις δεξιότη-
τες να στελεχώσει και να ηγηθεί στη  
δημιουργία  καινοτόμων και νεοφυ-
ών επιχειρήσεων που θα δώσουν  τη 
δική τους ώθηση στην ανάπτυξη της 
οικονομίας. Όλα τα παραπάνω θα 
συμβάλλουν στην εξέλιξη των νέων 
τεχνολογιών, στην εκπαίδευση και 
επιμόρφωση των νέων επιστημόνων 
και φυσικά  στη δημιουργία νέων θέ-
σεων εργασίας.
Το Τραπεζικό σύστημα, που σήμερα 
είναι αδύναμο και σχεδόν ανύπαρ-
κτο, αδυνατεί να στηρίξει τις επενδύ-
σεις που χρειάζεται η χώρα, αρχικά 
για την επιβίωσή της και στη συνέχεια 
για την ανάπτυξή της. Γι αυτό πρέπει 
να ανασυνταχθεί άμεσα και  με σω-
στές κινήσεις και πάνω από όλα με 
τραπεζικά κριτήρια, να χρηματοδοτή-
σει τα νέα βιώσιμα επενδυτικά σχέδια 
για την ανάκαμψη της οικονομίας. 
Και φυσικά να μην επαναληφθεί το 
φαινόμενο των θαλασσοδανείων για 
τα οποία οι υπεύθυνοι πρέπει να λο-
γοδοτήσουν.
Η βιώσιμη ανάπτυξη, που αποτελεί 
μονόδρομο για την έξοδο από την 
οικονομική κρίση, δεν θα είναι μία 
εύκολη υπόθεση για τη χώρα μας. 

Χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας, 
οργάνωση και πολλή δουλειά. 
Όχι άλλη απληστία, αλαζονεία, 
διαφθορά που οδήγησαν στην 
κατάρρευση της χώρας. Το πρό-
βλημα της οικονομικής, κοινω-
νικής  και αξιακής κρίσης είναι 
πολιτικό και το πολιτικό σύστημα 
εγκαλείται να το λύσει.•

03

 ΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ



Πολλά ακούγονται για τη διαχείρι-
ση των κόκκινων δανείων και την 
πίεση του κουαρτέτου για πώληση 
ενήμερων δανείων σε εταιρείες-
κοράκια. Ο ΣΕΠΕΤΕ είχε εξ αρχής 
αντιληφθεί την ανάγκη για γρήγορη 
αντιμετώπιση του φαινομένου (στε-
γαστικά και επιχειρηματικά κόκκινα 
δάνεια), αλλά και την ευκαιρία να 
βελτιωθεί η κερδοφορία τής Τρά-
πεζάς μας μέσω των εισπράξεων 
από ρυθμίσεις των εν λόγω δανεί-

ων. Γι αυτό, έγκαιρα επισημά-
ναμε την ανάγκη ενίσχυσης 
του αρμόδιου Τομέα, ώστε 
να επιτευχθεί η σωστή και 
γρήγορη διαχείριση του ζη-
τήματος, με σκοπό την εξοι-
κονόμηση ρευστότητας που 
θα χρησιμοποιόταν και για 
την επανεκκίνηση της οικο-
νομίας. 
Αντ’ αυτού όμως, διαπιστώνουμε 
αναβλητικότητα, καθυστέρηση 
εφαρμογής της υφιστάμενης νομο-
θεσίας και μοντέλα γραφειοκρατι-
κής υφής που καθυστερούν τη λύση 
στο συγκεκριμένο επίμαχο θέμα.

Είμαστε αντίθετοι στο να δοθούν 
δάνεια στις εταιρείες-κοράκια, γιατί 
το αντίτιμο της πώλησης αυτών θα 
προκαλέσει: 

///Μεγάλα προβλήματα στους 
δανειολήπτες. 
///Ραγδαία περαιτέρω πτώση 
των τιμών των ακινήτων.  
///Σοβαρότατες ζημίες στην 
Εθνική Τράπεζα.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι: 
Δεν βλέπει κανείς αυτές τις δυσμε-
νείς επιπτώσεις; Δεν χρειάζεται να 
είναι κανείς... επιστήμονας, για να 
αντιληφθεί το μέγεθος των αφόρη-
των συνεπειών. Αυτό που ψάχνουμε 
να βρούμε είναι η αιτία της αδιαφο-
ρίας και της «νιρβάνας» στην οποία 
αναπαύονται οι αρμόδιοι. Και ειλι-
κρινά μάς είναι πολύ δύσκολο να 
αντιληφθούμε  τους λόγους. Και 
δεν θα διακινδυνέψουμε να εκφρά-
σουμε τις υποψίες μας. Δεν θέλουμε 
να πιστέψουμε ότι οι αιτίες είναι αυ-
τές που λέει όλος ο κόσμος και που 
υποπτευόμαστε κι εμείς. Αντ’ αυτού 
λοιπόν καλούμε κι εμείς  την τω-
ρινή Διοίκηση να μας ακούσει, να 

ακούσει δηλαδή τις καλοπροαίρετες  
συμβουλές μας, δηλαδή:
///Να κινηθεί τάχιστα και να ενεργο-
ποιήσει  σωστά την Ειδική Μονάδα 
Διαχείρισης Κόκκινων Δανείων 
///Να την αναδιοργανώσει σε πιο 
αποκεντρωμένη μορφή 
///Να αξιοποιήσει τους Τραπεζικούς 
Συμβούλους και τα Στελέχη τής 
πρώην Διεύθυνσης Επενδύσεων, 
που γνωρίζουν από αναδιοργάνω-
ση επιχειρήσεων 
///Να ανασυστήσει την Εθνική Κεφα-
λαίου (ήταν τραγικό  λάθος η συγ-
χώνευσή της) για την ανάληψη δρά-
σεων που δεν μπορεί να αναλάβει η 
Τράπεζα.
Αυτά τα… «tips» τα προσφέρουμε 
εντελώς δωρεάν στη Διοίκηση της 
πάλαι ποτέ μεγάλης Εθνικής Τράπε-
ζας, μαζί με τα λόγια του Βίαντος του 
Πριηνέως (6ος π.Χ αι.): Αρχή άνδρα 
δείκνυσι. Και για να μη νομίζει κα-
νείς άσχετος  ότι μιλούσε μόνο για… 
άνδρες! Ας το μεταγλωττίσουμε 
στην καθομιλούμενη γλώσσα της 
Ελληνικής πραγματικότητας και κα-
θημερινότητας: 

Η διαχείριση της εξουσίας 
αποδεικνύει την αξία συγκε-
κριμένου ανθρώπου.•

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

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΚΚΙΝΩΝ
ΔΑΝΕΙΩΝ
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Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



ΠΟΙΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΜΙΚΡΗ
ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ;

Γράφει ο Γεώργιος Παναγιωτόπουλος
A’  Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.

//OIKONOMIKA

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Η Διοίκηση της ΕΤΕ ανακοίνωσε  τη 
νέα εθελούσια έξοδο συναδέλφων. 
Ας ευχηθούμε ότι θα αποφευχθούν οι 
δυσμενείς συνέπειες της  προηγούμε-
νης εθελούσιας συνταξιοδότησης 
ώστε να μη καταλήξει σε  τραγωδία 
και πάρει την έννοια του… διωγμού, 
όπως είχαμε κατ’ επανάληψη επιση-
μάνει με συνεχείς ανακοινώσεις και 
επαφές του Συλλόγου μας.  Η Εθνική 
Tράπεζα, με τον ηγετικό ρόλο που δι-
αδραμάτιζε τόσα χρόνια από την ίδρυ-
σή της μέχρι πρότινος και τις τεράστιες 
φιλόπονες και επίπονες και φιλότιμες 
προσπάθειες  του προσωπικού της, 
έχει οικοδομήσει και αναπτύξει άρι-
στες, μακροχρόνιες σχέσεις αξιοπιστίας 
και εμπιστοσύνης με την πελατεία. Ο 
άκριτος «διωγμός» των εμπείρων συ-
ναδέλφων μας, τραυματίζει βαριά τις 
σχέσεις αυτές  ενώ παράλληλα οι νέοι 
υπάλληλοι αποστερούνται  της σωστής 
επίβλεψης και μεταλαμπάδευσης γνώ-

σεων  και συμβουλών των παλαιοτέ-
ρων υπαλλήλων. Δεν είναι δυνατόν, 
σε  μια τόσο σοβαρή  απόφαση  να μη  
λαμβάνονται υπόψη τα  μεγάλα προ-
βλήματα στη λειτουργία  όλων  των 
Μονάδων του Δικτύου  και κυρίως του 
νομού Αττικής. Και ρωτάμε τους αρμο-
δίους που είναι και υπεύθυνοι: Πριν 
από την εφαρμογή της νέας Εθελου-
σίας δεν θα έπρεπε να προκηρυχθεί,  
το συντομότερο δυνατό,  διαγωνισμός 
πρόσληψης υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ, 
ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω συρρί-
κνωση του Δικτύου; Ορίστε; Τι είπατε; 
Όχι; Αν είπατε όχι σημαίνει ότι γνωρί-
ζετε το θέμα πολύ καλά και το έχετε 
μελετήσει κατάλληλα. Μακάρι. Το ευ-
χόμαστε ολόψυχα. Όμως ο λόγος που 
γράψαμε και δημοσιεύσαμε και οχλή-
σαμε και πιέσαμε  ήταν ότι λόγω της 
μεγάλης εμπειρίας μας προσπαθήσαμε  
να προλάβουμε τυχόν λάθη  και αυτής  
της Διοίκησης, ώστε να μην επαναλη-

φθούν τα λάθη των προηγούμενων Δι-
οικήσεων. Αυτός  δεν είναι και ο λόγος 
που  αλλάζουν οι Διοικήσεις; Μην πεί-
τε πάλι «όχι», γιατί πάλι λάθος θα κά-
νετε. Και βέβαια, κρούομε τον κώδωνα 
του κινδύνου για τις  επιπτώσεις που 
θα προκύψουν στο ΤΥΠΕΤ, στο Ταμείο 
Αυτασφαλείας και στο Επικουρικό, και 
από  αυτή την εθελουσία έξοδο, που 
ευελπιστούμε να μη αποδειχθεί πως 
έχει αποφασιστεί  χωρίς ερείσματα και 
μελέτη, και χωρίς την πρόβλεψη της 
οικονομικής ενίσχυσή τους,  ώστε  να 
καλύψουν τις νέες ανάγκες. (Τελικά θα 
ήταν, λέτε, υπερβολή να σκεφτούμε ότι 
ο μόνος που ωφελείται από τις εθελού-
σιες εξόδους είναι ο Σύλλογος Συνταξι-
ούχων Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 
με τη συνεχή αύξηση των μελών,  άρα 
και των συνδρομών; Μπορεί να κά-
νουμε και λάθος. Ας το συζητήσουμε  
κι αυτό κάποια στιγμή…•

Η ΝΕΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΕΞΟΔΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ (!!!)

Γράφει ο Γεώργιος Παναγιωτόπουλος
A’  Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.

Ποιοι θέλουν μικρή την Εθνική Τρά-
πεζα; Μα όλοι το ξέρουν και μας το 
έχουν πει, πεντακάθαρα: «Κάποιοι!»
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
(ΣΕΠΕΤΕ) ήταν και είναι θιασώτης του 
δόγματος του Εθνικού οικονομικού 
Πρωταθλητή για την ΕΤΕ, που μας 
οδήγησε στην ισχυροποίησή της 
στην ΝΑ Ευρώπη. Μετά την πώλη-
ση της  Finansbank, που αποτελού-
σε πηγή οργανικής κερδοφορίας για 
τον Όμιλο της ΕΤΕ, πληροφορηθή-
καμε ότι η Διοίκηση προτίθεται να 
προχωρήσει στην πώληση του συνό-
λου των θυγατρικών στα Βαλκάνια. 

Λοιπόν εμείς είμαστε αντίθετοι 
στη σμίκρυνση και την περαι-
τέρω συρρίκνωση του Ομίλου 
της ΕΤΕ, που δυστυχώς σήμερα 
βρίσκεται στην 3η θέση. 
Προφανώς κάποιοι θέλουν την ΕΤΕ 
ακόμη μικρότερη, αλλά εμείς πιστεύ-

ουμε ότι η Τράπεζά μας θα πρέπει να 
έχει παρουσία στα Βαλκάνια, τουλά-
χιστον στις τρεις ισχυρότερες οικο-
νομίες του εν λόγω χώρου.
Και επειδή αυτοί οι… «Κάποιοι»  
πάνε και χώνονται παντού και,  όχι 
μόνο «Κάποιοι»,  άλλα όλοι λένε 
ότι πάντα «Κάποιοι» άλλοι φταίνε 
για τα δεινά της πατρίδας, της Εθνι-
κής Τράπεζας – που κάποτε ήταν η 
ίδια η πατρίδα- των εργαζομένων και 
όλου του λαού,  φαίνεται ότι αυτή 
η οικογένεια των… «Κάποιων», κά-
ποια στιγμή πρέπει να πάρει σάρκα 
και οστά, και… «Κάποιος» που τους 
ξέρει να βγει και να τους κατονομά-
σει, για να αποφύγουμε το ρήμα 
«ξεμπροστιάσει».  
Επί πλέον με χαρά θα προσφέρουμε  
ένα ακόμα tip,  εντελώς δωρεάν 
στους υπεύθυνους και τους Συμβού-
λους της Τράπεζάς μας (Συγχωρήστε 
αυτό το ‘μας’, αλλά έτσι τη νιώθει 
αυτή την Τράπεζα,  όλο το προσω-

πικό της, δηλαδή ως δική του Τρά-
πεζα):  
Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης 
της Τράπεζας, είναι ‘εκ των ων ουκ 
άνευ’ απαραίτητο να συσταθεί Γενι-
κή Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγ-
χου Ομίλου Θυγατρικών Εταιρειών 
ΕΤΕ, ώστε να παράγονται εκ των έσω 
ικανά στελέχη για τη Διοίκηση των 
θυγατρικών και να αποφεύγονται 
δαπανηρές και αμφιβόλου ποιότη-
τας λύσεις. Άλλωστε, η πορεία της 
Τράπεζας την τελευταία δεκαετία και 
η σημερινή θέση της αποδεικνύουν 
ότι τα «εκ μεταγραφών» στελέχη 
μάλλον αντίθετα από τα επιθυμητά 
αποτελέσματα επέφεραν.
Και όσους είναι εναντίον των αρχαί-
ων Ελληνικών, καταγράφουμε  και 
λατινιστί αυτή την αναγκαιότητα, 
ως…  sine qua non.•  
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Τα εργασιακά σωματεία ΣΕΠΕΤΕ, ΣΥ-
ΕΤΕ-ΠΠΕ προέβησαν σε μια κοινή 
έκδοση ανακοίνωσης με σκοπό την 
επισήμανση της ανάγκης βελτίωσης 
των όρων της Συλλογικής Σύμβασης 
εργασίας.
Είναι γνωστή η θέση των Συλλόγων  
για τη διατήρηση και ενδυνάμωση 
των συλλογικών διαπραγματεύσε-
ων. Είναι, λοιπόν, κατ’ αρχήν θετική 
εξέλιξη, με βάση τις επικρατούσες 
συνθήκες, η υπογραφή Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας. 
Σχολιάζοντας όμως το περιεχόμενό 
της, διαπιστώθηκε  ότι όχι μόνο δεν 

προβλέπεται  ούτε ένα ευρώ αύξη-
ση κατά την προσεχή τριετία, αλλά 
ούτε και σταδιακή αποκλιμάκωση 
του ποσού που περιλαμβάνεται στο 
γνωστό “κουτάκι”. 
Άρα οι Σύλλογοι πρέπει να επικε-
ντρώσουν τις προσπάθειές τους με 
σκοπό την ανάκτηση όσων βίαια 
έχουν μονομερώς περικοπεί τα τε-
λευταία χρόνια, τόσο με νομοθετικές 

παρεμβάσεις, όσο  από την ίδια  την 
Τράπεζα.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την επι-
χειρησιακή σύμβαση, η «προστα-
σία» της εργασίας καταγράφεται 
μόνο ως «βούληση» της Τράπεζας, 
αφού και η αναμενόμενη αναδιάρ-
θρωση αλλά και οι δεσμεύσεις ένα-
ντι των θεσμών προβλέπουν μειώ-
σεις θέσεων εργασίας έως το 2018, 
που είναι να αμφιβάλλει κανείς αν 
θα επιτευχθούν, υπό τις υπάρχουσες 
συνθήκες και  μόνο από την εθελού-
σια αποχώρηση που  αποφασίστηκε.
 

Γι αυτό έχει ζητηθεί να  εφαρμο-
στεί  απαραίτητα η πρόταση 
των Συλλόγων, σύμφωνα με 
την οποία θα προσλαμβάνεται 
ένα τέκνο κάθε αποχωρούντος 
συναδέλφου.  
Στον αντίποδα, η Τράπεζα σχεδιάζει 
να διαγράψει δάνεια δισεκατομμυ-
ρίων, εγγυημένα από το Ελληνι-
κό Δημόσιο. Δάνεια που δόθηκαν 
“ελαφρά τη καρδία” σε  ομάδες 
πελατών και  επιχειρήσεις υψηλού 
κινδύνου.  
Η ειρωνεία μάλιστα είναι ότι για τα 
δάνεια αυτά έχουν ελεγχθεί πειθαρ-
χικά, λόγω παραλείψεών τους, οι 
χαμηλόβαθμοι υπάλληλοι-στελέχη, 
ενώ  στο απυρόβλητο έχουν μείνει, 
επί του παρόντος τουλάχιστον, τα 
υψηλόβαθμα στελέχη  με  τις παχυ-
λές αμοιβές και τα μεγάλα μπόνους, 
τα γνωστά και ως «golden boys 
and…girls»  Αυτοί, δηλαδή, που 
κατέστρωναν τις στρατηγικές στις πι-
στοδοτήσεις και λάμβαναν τις μεγά-
λες αποφάσεις. 

Πότε επιτέλους θα ασκηθεί πει-
θαρχικός έλεγχος για όλους 
τους εργαζόμενους στην ΕΤΕ;   
Ποτέ; Πότε θα  λογοδοτήσουν; 
Ποτέ; Γιατί δύο μέτρα και δύο 
σταθμά; Για ευνοήτους  λόγους;

Πότε  επιτέλους θα δώσουν όλοι 
λογαριασμό; Ποτέ;
Τι ώρα θα επιστραφούν τα … 
«δώρα»;  Τώρα! Κι ας γελάνε όσοι 
τα πήραν.
Και επειδή το παρελθόν πρέπει να 
μας διδάσκει, δυστυχώς η Τράπεζα, 
αντί να είναι επιφυλακτική με τους 
συνεργάτες που προέρχονται από 
την αγορά και να αξιολογεί με με-
γάλη προσοχή τόσο το  βιογραφικό 
τους,  όσο και το υπηρεσιακό παρελ-
θόν  τους, ακολουθεί μια παράξενη 
τακτική, συνεχίζοντας τις προσλή-
ψεις στελεχών από την αγορά, κάτι 
που προβληματίζει έντονα το σύνο-
λο σχεδόν των εργαζομένων της. 
Και δεν  πρέπει να λησμονεί κανείς  
ότι η Εθνική Τράπεζα είναι διαχρονι-
κή σχολή παραγωγής άξιων και ικα-
νών Στελεχών που, στηριζόμενα στις 
γνώσεις τους, στις δεξιότητές τους, 
στις  εμπειρίες τους, αλλά και στην 
αγάπη και στην αφοσίωσή τους στην 
Τράπεζα, έχουν τις δυνατότητες να 
αντιμετωπίσουν επιτυχώς οποιαδή-
ποτε επαγγελματική  πρόκληση σε 
όλα τα επίπεδα ευθύνης της Τράπε-
ζας και να αντεπεξέλθουν στις προ-
κλήσεις των καιρών.   

Πάγια θέση των εργασιακών σωμα-

τείων από κοινού  είναι ότι η αξι-
οσύνη του ανθρώπινου δυ-
ναμικού της ΕΤΕ αποτελεί το 
συγκριτικό της πλεονέκτημα. 
Για το λόγο αυτό, η επένδυση στους 
εργαζόμενους και στα στελέχη της 
Εθνικής Τράπεζας,  που γνωρίζουν 
και πονούν τον Όμιλο -και όχι σε 
“αλεξιπτωτιστές”- είναι βασική  και 
συνεχόμενη, διαρκής και διακαής  
διεκδίκηση, των Συλλόγων των ερ-
γαζομένων στο Ίδρυμα. Και οι προ-
σπάθειες δεν θα πέσουν στο κενό. 
Το δίκαιο θα επικρατήσει. Αρκεί να 
είναι όλοι οι σύλλογοι μαζί ενωμέ-
νοι και μονιασμένοι. Μόνο έτσι κερ-
δίζονται οι μάχες και δικαιώνονται οι 
αγώνες.•

//ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Γράφει η Αφροδίτη Κοζομπόλη
Ταμίας Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΗΔΕΝ (0) ΕΥΡΩ ΑΥΞΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
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Το 1981 μια λέξη κυριάρχησε στην 
ελληνική πολιτική σκηνή και όχι 

μόνο. Η λέξη ΑΛΛΑΓΗ.  Όλοι  θέ-
λησαν να τα αλλάξουν όλα. Γιατί 
κουράστηκαν, βαρέθηκαν, απογο-
ητεύτηκαν ή όλα μαζί. Η λέξη αυτή  
ετεροχρονισμένα κυριαρχεί και 
σήμερα στη φιλολογία της διοίκησης 
των επιχειρήσεων, όχι αδίκως, μιας 
και πολλά πράγματα μεταβάλλονται 
καθημερινά τόσο σε οικονομικό όσο 
και σε κοινωνικό επίπεδο.
Δυστυχώς, οι απαιτούμενες διοικη-
τικές αλλαγές στα ζωτικά κύτταρα  
της ελληνικής οικονομίας είτε καθυ-
στερούν πολύ,  είτε δεν πραγματο-
ποιούνται, με  δυσμενή συνέπεια τα 
οδυνηρά και ζημιογόνα αποτελέσμα-
τα,  για όλους τους οργανισμούς. Κι 
αυτό,  γιατί  οι εκάστοτε ‘ηγέτες’ είτε 
δεν εφαρμόζουν  τις βάσει της εμπει-
ρίας τους πρακτικές, είτε δρουν χω-
ρίς να λάβουν υπόψη τους όλα τα 
απαραίτητα διαθέσιμα στοιχεία.
Βασική αιτία είναι η γενικότερη νο-
οτροπία των ηγετών  κάθε  εταιρεί-
ας αλλά και τα παγιωμένα μοντέλα 
σκέψης των οργανισμών που  επη-
ρεάζουν καταλυτικά όλες τις  επιχει-
ρηματικές  δράσεις και αποφάσεις. 
Θεωρώντας λοιπόν ότι τα επιχειρημα-
τικά μοντέλα και τα μοντέλα συμπε-
ριφορών είναι υποσυνείδητα και όχι 
κατ’ ανάγκην εμφανή,  καταλήγουμε 
στο συμπέρασμα ότι η οποιαδήποτε 
αλλαγή θα πρέπει να  ξεκινήσει από  
τα πιστεύω των ατόμων τής επιχείρη-
σης και να επεκταθεί σε όλα τα επίπε-
δα άσκησης  management. 
Αυτό δεν σημαίνει επανάληψη πα-
λαιών πρακτικών ούτε αντιγραφή 
των μοντέλων άλλης επιχείρησης 
(benchmarking),   αλλά αλλαγή σε 
όλα τα επίπεδα καθημερινής  δράσης 
της εταιρείας σε συνδυασμό πάντα 
με  την περιρρέουσα ατμόσφαιρα. 
Αν αυτή είναι θετική τότε προωθεί 
τις αλλαγές, ακόμη και αν υπάρχουν 
αντιστάσεις σε αυτές.
Είναι γεγονός ότι εταιρείες με παρω-
χημένες  πρακτικές διοίκησης δεν 
συμμετέχουν στις προκλήσεις της 
εποχής, παρουσιάζουν πτωχό ορ-

γανωτικό κλίμα, έχουν ακατάλληλο 
στυλ ηγεσίας, ασυνάρτητες οργανω-
τικές δομές, απαρχαιωμένα συστήμα-
τα και διαδικασίες,  δυσλειτουργικό 
και άνισο σύστημα αμοιβών κλπ.  
Έτσι  αδυνατούν να συμβαδίσουν με 
τις σύγχρονες τάσεις της επιχειρησι-
ακής πραγματικότητας και της οικο-
νομικής αναγκαιότητας που  προσδι-
ορίζονται από:
//την παγκοσμιοποίηση του διεθνούς 
ανταγωνιστικού ορίζοντα
//τη βελτίωση της παραγωγής και 
κερδοφορίας της επιχείρησης
//την ικανότητα συγκεκριμενοποίη-
σης της κατεύθυνσης, της επικέντρω-
σης και του προσανατολισμού της 
επιχείρησης
//τον εκσυγχρονισμό  των συστημά-
των και της τεχνολογίας
//την ικανότητα, επάρκεια  και δημι-
ουργική φαντασία των στελεχών
//το μετασχηματισμό που επιδιώκει 
να αλλάξει τη βασική και θεμελιώδη 
εικόνα της επιχείρησης, όπως φαίνε-
ται από τους πελάτες και τους εργα-
ζομένους.
Υπάρχουν τρία μοντέλα σχεδιασμού 
και  στρατηγικής ανάλογα με αυτούς  
που σχεδιάζουν (formulators) και αυ-
τούς που εφαρμόζουν (implimenters) 
τις  εκάστοτε στρατηγικές:
//το σχεδιαστικό μοντέλο (planning 
model), σύμφωνα με το οποίο τα 
στελέχη ενός οργανισμού χωρίζονται 
σε  δύο κατηγορίες, δηλαδή  σε αυ-
τούς που σχεδιάζουν και σε αυτούς 
που  υλοποιούν το σχέδιο σχολαστι-
κά και μεθοδικά
//το οραματικό μοντέλο (visionary 
model),  σύμφωνα με το οποίο  το 
αρχικό όραμα λειτουργεί ως  ομπρέ-
λα κάτω από την οποία λαμβάνονται 
μικρές αποφάσεις για τα προβλήμα-
τα και  τα επιμέρους θέματα  που 
ανακύπτουν. Στην περίπτωση αυτή 
τα στελέχη που συλλαμβάνουν το 
όραμα αποτελούν τους ίδιους αν-
θρώπους που το εφαρμόζουν.
//το μαθησιακό μοντέλο (learning 
model), σύμφωνα με το οποίο η 
στρατηγική παίρνει τη μορφή μέσω 
διαρκούς μάθησης. Οι άνθρωποι μα-

θα ίνουν 
και στην 
πορεία αποφασίζουν. Συνεπώς  αυ-
τοί που εφαρμόζουν είναι αυτοί που 
σχεδιάζουν τη στρατηγική. Το σύγ-
χρονο management δέχεται  δύο δι-
αφορετικά είδη διοίκησης, την ηρω-
ική και τη δεσμευτική. Οι ηρωικοί 
ηγέτες  συγκεντρώνουν  όλη τη δύ-
ναμη, την ευθύνη, την αξία και προ-
σοχή της εταιρείας, κατευθύνουν και 
συντονίζουν τα πάντα, επιβάλλουν 
τη θέλησή τους και γεύονται απο-
κλειστικά  την επιτυχία - ή  και την 
αποτυχία- της δράσης. Η δεσμευτική 
διοίκηση αξιοποιεί “δεσμευμένους” 
ανθρώπους που αλληλεπιδρούν με-
ταξύ τους και απελευθερώνουν όλη 
την ενέργεια που από τη φύση τους 
διαθέτουν, έχοντας την ελευθερία 
αλλά και την  υποχρέωση να λύνουν  
προβλήματα, χρησιμοποιώντας ηγέ-
τες που κερδίζουν το σεβασμό των 
άλλων και μοιράζονται μαζί τους τα 
οφέλη.
Ανεξάρτητα από το είδος και τα χα-
ρακτηριστικά διοίκησης που επιλέγει 
κάθε οργανισμός, οι επιδιώξεις  πα-
ραμένουν ίδιες:
//σαφής προσδιορισμός στόχων και 
οράματος 
//δημιουργία δομών και ζωτικής άρ-
θρωσης
//εφαρμογή συστημάτων και διαδι-
κασιών
//έγκαιρος προγραμματισμός και 
άμεση λήψη αποφάσεων
//σωστή κατανομή εργασίας/εξουσί-
ας/ευθύνης
//σύγχρονη επικοινωνία/εποπτεία/
καθοδήγηση του προσωπικού
//ενότητα δράσης και εξουσίας με 
σωστή ανάθεση καθηκόντων  και εκ-
χώρηση αρμοδιοτήτων
//αξιολογική ουδετερότητα/αξιοκρα-
τική αντιμετώπιση του προσωπικού
//δίκαιο σύστημα αμοιβών/παροχών
//ίσες ευκαιρίες  μάθησης και εξέ-
λιξης. Μετά από όλα αυτά,  ΤΙ ΔΕΝ 
ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ για τη σημερινή 
λειτουργία της εταιρείας σου;•

//OIKONOMIKA

Γράφει η Εύη Μαντά
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε. 

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ Management
[Αλήθεια,  τι δεν καταλαβαίνεις;]

Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
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Είναι γεγονός ότι στο αμέσως προσε-
χές διάστημα δρομολογούνται εξελί-
ξεις στην Εθνική Τράπεζα σε καυτά 
ζητήματα, που αφορούν στην πορεία 
της Τράπεζας, αλλά και στο μέλλον 
των εργαζομένων. Και όλα αυτά 
ερήμην αυτών. Για το λόγο αυτό κα-
λούμε άμεσα τη Διοίκηση, στο πλαί-
σιο της υφιστάμενης νομοθεσίας και 
σε εφαρμογή του Νόμου1264/1982, 
του Π.Δ. 240/2006 και της Απόφα-
σης του Αρείου Πάγου 1040/2009, 
να ενημερώσει και να συνεργαστεί 
με τους εκπροσώπους των εργαζομέ-
νων στα ακόλουθα θέματα:

/// Αναδιάρθρωση της Τράπεζας 
Η σωστή αναδιάρθρωση της Τρά-
πεζας είναι ένα πάγιο αίτημα του 
Συλλόγου μας και μάλιστα έχει κα-
θυστερήσει αδικαιολόγητα. Πρέπει 
να έχει όραμα, σωστό σχεδιασμό 
που να στοχεύει στην πρωτιά της 
ΕΤΕ στο νέο περιβάλλον, όπως αυτό 
διαμορφώνεται, και φυσικά με τους 
εργαζόμενους ευχαριστημένους, 
όπως αρμόζει σε μία Τράπεζα με 175 
χρόνια ιστορία. Δεν είναι δυνατόν 
το νέο οργανόγραμμα να οδηγεί την 
Τράπεζα σε περαιτέρω διάλυση, να 
διατηρεί ή να δημιουργεί άχρηστες 
Διευθύνσεις, να θέτει σε κίνδυνο 
τη λειτουργία του Δικτύου, να υπο-
νομεύει τη λειτουργία των απαραίτη-
των Διευθύνσεων και να υποχρεώνει 
τους εργαζόμενους και τα Στελέχη σε 
αποχώρηση.

/// Εθελούσια έξοδος
Αναφορικά με τη νέα εθελούσια που 
αποφασίστηκε διατηρούμε ακόμα τις 
επιφυλάξεις  μας και μας προβλημα-
τίζει η επόμενη μέρα, η αποχώρηση 
άξιων στελεχών και η κατάσταση 
των Ταμείων μας. Η απόφαση αυτή  
της Διοίκησης να προχωρήσει και 

σε νέα μείωση του προσωπικού 
μέσω εθελούσιας εξόδου, ανα-
θέτοντας αυτό το καθήκον σε άρτι 
προσληφθέν άτομο της «ΑΓΟΡΑΣ» 
δημιουργούν στο προσωπικό 
πρόσθετα συναισθήματα σύγχυ-
σης και ανασφάλειας. Η Διοίκηση 
της Τράπεζας θα πρέπει -έστω και 
τώρα- να λάβει υπόψη της ότι το 
πρόβλημα στη νέα μείωση του 
προσωπικού δεν είναι ο αριθμός 
των υπαλλήλων, αλλά η σύνθε-
ση, οι συνθήκες και οι όροι απα-
σχόλησής του. Ο παραγκωνισμός 
ικανότατων στελεχών και το διευ-
θυνόμενο προσωπικό πολλάκις 
από άτομα που ελάχιστη σχέση 
είχαν με την τραπεζική τεχνική 
και διοίκηση, οδήγησαν πλειάδα 
στελεχών σε απογοήτευση και σε 
έλλειψη εμπιστοσύνης προς την 
Τράπεζα, με αποτέλεσμα την αύ-
ξηση του αριθμού του ανενεργού 
ανθρώπινου δυναμικού της. 
(Διαβάστε στο άρθρο του συναδέλ-
φου Γ. Παναγιωτόπουλου, σελίδα  
05, λεπτομέρειες για τις δυσμενείς 
επιπτώσεις που είχαν για την Τρά-
πεζα οι προηγούμενες εθελούσιες 
με κριτήρια που απογύμνωσαν από 
ικανά στελέχη τα καταστήματα και τις 
νευραλγικές υπηρεσίες της.)   

///Σωστή διαχείριση των κόκκι-
νων δανείων
Γι αυτό το καυτό ζήτημα έχουμε ειδι-
κό άρθρο στη σελίδα 04. Διαβάστε 
το και ξαναδιαβάστε το οπωσδήποτε.

///Απρόσκοπτη λειτουργία της 
Τράπεζας με τη σωστή και δί-

καιη αξιοποίηση του ανθρώπι-
νου δυναμικού. Εκτός των μετό-
χων ένας άλλος εξίσου σημαντικός 
«stakeholder» σε επιτυχημένες, 
μακροχρόνιες και κερδοφόρες επι-
χειρήσεις, όπως είναι η ΕΤΕ, είναι οι 
εργαζόμενοι και μάλιστα η εκάστοτε 
Διοίκηση πρέπει να βρίσκεται κοντά 
τους, να τους ενημερώνει, να τους 
στηρίζει και να τους εξασφαλίζει ικα-
νοποιητικό εργασιακό περιβάλλον. 
Άλλωστε, είναι γνωστό ότι οι σοβα-
ρές, παγκοσμίου φήμης αλλά και 
κύρους επιχειρήσεις, εφαρμόζουν 
αυτό που έχει αναρτηθεί στην αίθου-
σα συμβουλίων της EXXONMOBIL 
Co: “When a manager retires, hire 
an office boy”. Στο πλαίσιο αυτό η 
Διοίκηση πρέπει να φροντίζει για την 
έγκαιρη διενέργεια των προαγωγών 
σε όλους τους βαθμούς, καθώς επί-
σης και τη διενέργεια των αναβαθμί-
σεων και των μετατάξεων, αφού 
όλα τα παραπάνω είναι θεσμικά 
κατοχυρωμένα και στηρίζονται στον 
Κανονισμό Εργασίας. Εν κατακλείδι 
ζητούμε και πάλι από τη Διοίκηση 
να ορίσει άμεσα συνάντηση με τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων για 
μια ειλικρινή και εποικοδομητική συ-
ζήτηση επί των προαναφερομένων 
θεμάτων που θα καθορίσουν τόσο 
την πορεία της Τράπεζας, όσο και το 
μέλλον των εργαζομένων και των 
Ασφαλιστικών Ταμείων. 

Ο ΣΕΠΕΤΕ είναι στη διάθεση 
της Διοίκησης να προσφέρει με 
προθυμία τις υπηρεσίες του για 
την ευόδωση των  στόχων και  
την επιδιωκόμενη σωστή και 
ανοδική πορεία τής Τράπεζάς 
μας.•

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ
ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

//OIKONOMIKA

Έρευνα-Επιμέλεια: Στέφανος Κωστάκης
Β΄ Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.

ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.;
//ΓΙΑΤΙ Ο Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε. ΠΕΤΥΧΕ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΕΤΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
//ΓΙΑΤΙ Ο Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε. ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΟ Α/Κ «ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ» ΤΟ 40% ΤΩΝ 
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ
//ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ-ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ ΠΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΛΥΣΑΝ 
ΤΗ ΧΩΡΑ 
//ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΘΥΜΟΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ή ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
//ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΑ

Σε πρόσφατη συζήτηση που είχα με 
στέλεχος της Διοίκησης μου ανέφε-
ρε πόσο δύσκολη ήταν η εργασία 
του και πόσο χρόνο διέθετε και από 
τον προσωπικό του χρόνο για την 
ολοκλήρωση του έργου. Μου έκα-
νε εντύπωση ο τονισμός των λέξεων 
ποιοτική -ποσοτική εργασία και ότι 
ένας υπάλληλος του δικτύου απλά 
εκτελεί τις εντολές της Διοίκησης. Εν 
ολίγοις αυτό κάνει ο υπάλληλος του 
δικτύου, αλλά η εργασία του δεν τε-
λειώνει εκεί.

Πρέπει να καταστήσω σαφές, 
ότι το παρακάτω κείμενο δεν 
γράφτηκε με σκοπό την αντι-
παράθεση, αλλά την ενότητα 
των συνάδελφων. Ο κάθε συνά-
δελφος νιώθει ότι εργάζεται σκληρά, 
o καθένας χωριστά θεωρεί τον εαυτό 
του τόσο σημαντικό, ώστε φτάνει σε 
σημείο να πει, ότι εάν φύγει από την 
υπηρεσία τι θα κάνουν οι άλλοι χωρίς 
εμένα; Σας έχω νέα. Κανείς δεν είναι 
αναντικατάστατος.
Όλοι οι υπάλληλοι διεκπεραιώνουν 
μια εργασία, ο καθένας έχει μια απο-
στολή. H δυσκολία έγκειται στην από-
φαση (ρίσκο) και στην εκτέλεση (με-
ταφορά πληροφορίας). Έχω ακούσει 
κατά καιρούς, ότι το δίκτυο αποτελεί-
ται από συναδέλφους αμόρφωτους 
(χωρίς πτυχία). Σας έχω πάλι νέα. Το 
μεγαλύτερο ποσοστό των νέων συνα-
δέλφων είναι απόφοιτοι Πανεπιστήμι-
ου. Άραγε αξιοποιούνται επαρκώς 
αυτοί οι συνάδελφοι;
Για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου θα 

σας παρουσιάσω την καθημερινότητα 
ενός υπαλλήλου δικτύου. Διαβάζει 
τις εγκυκλίους, ενημερώνεται για το 
προϊόν προς πώληση, συνδιαλέγε-
ται με τον πελάτη, διεκπεραιώνει και 
ολοκληρώνει την εργασία. Όλα αυτά 
που ανέφερα δεν είναι μισής ώρας 
υπόθεση. Η σωστή διαπραγμάτευ-
ση φέρνει σωστή πώληση, κάλυψη 
αναγκών, αύξηση συναλλαγών με το 
επιθυμητό κέρδος και ικανοποίηση 
του πελάτη. Και ο πελάτης έχει πά-
ντα δίκιο. Πρέπει να έχεις τα ψυχικά 
αποθέματα ώστε να αντιμετωπίσεις το 
δύστροπο, εκνευρισμένο πελάτη που 
δεν σου έχει εμπιστοσύνη. Πρέπει να 

σε εμπιστευτεί. Οπότε το έργο των 
υπαλλήλων των καταστημά-
των είναι πολύ πιο δύσκολο 
από ότι μπορεί κάποιος να φα-
νταστεί. Λαμβάνουν δεδομένα, τα 
επεξεργάζονται, ενημερώνονται για 
τον τρόπο διεκπεραίωσης της εργασί-
ας, βγαίνουν στην αγορά εργασίας για 
νέους πελάτες, νέα προϊόντα (προ-
σωπικός χρόνος), εκτελούν. Συνή-
θως σε συναδέλφους τής Διοίκησης 
που έχουν πολύ δουλειά τους λέω: 
«δουλέψτε σε ένα κατάστημα για ένα 
χρόνο και μετά μπορούμε να συζητή-
σουμε».

ΣΣ: Πάρα πολύ ωραίο κείµενο. Ο ΣΕ-
ΠΕΤΕ εκφράζει τις ευχαριστίες και τα 
εύσηµα στην κυρία Αθηνά Φαρίδη και 
επικροτεί  τις απόψεις της, ως προς τη 
σχέση του υπαλλήλου της πρώτης 
γραµµής µε τον πελάτη, που ζητάει 

πάντα την καλύτερη ικανοποίηση των 
συναλλακτικών αναγκών και σχεδόν 
µε ανυποµονησία αναµένει -και σχε-
δόν απαιτεί- να ξέρει  να του δώσει λύ-
σεις. Επίσης µεταξύ πελατών και υπαλ-
λήλων αναπτύσσονται και σχέσεις 
κοινωνιολογικής φύσεως. Συχνά  ο 
υπάλληλος της Εθνικής Τράπεζας, πα-
ραδοσιακά πλέον, παίζει και το ρόλο 
το ψυχολόγου, του καλού ακροατή, 
ίσως δε κάποιες φορές, ακόµα και του 
εξοµολόγου. (Υπερβολή; Χµ! Ρωτή-
στε υπαλλήλους να σας πουν   ανά-
λογα περιστατικά και θα εκπλαγείτε). 
Έτσι   βέβαια προβάλλεται και   όλη η 
Τράπεζα. Δύο ακόµα σηµεία που επι-
δέχονται σχολίων είναι τα εξής:
1/Το ουδείς αναντικατάστατος δυ-
στυχώς ισχύει, αποκλειστικά και µόνο 
επειδή ο κόσµος προσαρµόζεται, 
εγκλιµατίζεται και συνηθίζει και στην 
χαµηλότερη ποιότητα εξυπηρέτησης 
που του παρέχεται. Η αξία όµως του 
αντικατασταθέντος,   εάν υπήρξε,  δεν 
σβήνεται ποτέ, και 
2/ Στο δίκτυο πράγµατι υπηρετούν µε 
µεγάλη επιτυχία αξιολογότατοι υπάλ-
ληλοι και αυτό το οφείλουν στην επι-
στηµονική τους παιδεία. Καλό,  λογι-
κό  αλλά και  ωφέλιµο για τους ίδιους 
είναι να πλαισιώσουν και ενισχύ-
σουν  το Σύλλογο στον οποίο φυσιο-
λογικά και ανταποδοτικά  ανήκουν:

Το Σύλλογο Επιστημονικού 
Προσωπικού Εθνικής Τράπε-
ζας της Ελλάδας. 
Τον ΣΕΠΕΤΕ.
Τον δικό τους Σύλλογο.

VS
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΚΤΥΟΥ
Γράφει η Αθηνά Φαρίδη

Προϊσταμένη Χορηγήσεων, 
Εισαγωγών και “chief teller”

Κατ/τος Ιωαννίνων 359

//ΔΙΟΙΚΗΤΙKA
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ΤΥΠΕΤ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΣΤΟ «ΥΓΕΙΑΣ  ΜΕΛΑΘΡΟΝ;»

//ΤΥΠΕΤ ΥΓΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Ο Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε. ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

  Ένα πλήρως ενημερωτικό, αξιοπρόσεκτο και χρήσιμο  οδοιπορικό
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Εμείς τα λέμε όλα. Και τα καλά και τα άσχημα. Μέσα στις 
σελίδες του περιοδικού μας υπάρχουν πολλά ευμενή 
σχόλια για το ΤΥΠΕΤ. Έτσι έπρεπε να κάνουμε εάν σεβό-
μαστε τον εαυτό μας. Όμως υπάρχει και η άλλη πλευρά. 
Ακούστε τη. Ακούστε τι γίνεται και βγάλτε συμπέρασμα:
Από τη μία πλευρά:
///Η αποζημίωση από ιατρικές επισκέψεις εδώ και 
30 χρόνια είναι 15 ευρώ. Ξέρετε κανένα γιατρό που να 
εισπράττει  15 ευρώ επίσκεψη; Να μας τον πείτε να πάμε 
να τον γνωρίσουμε.
///Στα φάρμακα εξακολουθεί η συμμετοχή μας κατά 
25%
///Στα ομοιοπαθητικά αυξήθηκε η συμμετοχή μας 
στο 50% (Και για όποιον δεν κατάλαβε  ενώ καταβάλαμε 
25% συμμετοχή, εμείς που ξεκινήσαμε με 0% συμμετο-
χή, τώρα στα ομοιοπαθητικά  πληρώνουμε το 50%. Αυτό 
τι σημαίνει; Ακόμα μεγαλύτερη μείωση του μισθού μας.  
Ποιος το αποφάσισε; Γιατί; Σε εποχή κρίσης και μείωσης 
του μισθού των υπαλλήλων αλλά και των συνταξιού-
χων κατά 50%; Και μετά παραπονιόμαστε στους ξένους. 
Εξ ιδίων τα βέλη! Απορεί κανείς τι θα είναι το επόμενο 
βήμα. Εκτόξευση χημικών στους συνταξιούχους;)
///Πολλά καίρια και αναγκαία φάρμακα δεν υπάρ-
χουν πια στις λίστες του ΤΥΠΕΤ.  Άρα πληρώνουμε το 
100% της τιμής τους. Του ΤΥΠΕΤ όπου πληρώνουμε όλη 
μας τη ζωή πολλά λεφτά ως συνδρομή. Πολλά λεφτά. 
Σε όλη μας τη ζωή. Του δικού μας ΤΥΠΕΤ. Που καμαρώ-
ναμε κάποτε. Που είμαστε περήφανοι. Αλλά το ΤΥΠΕΤ 
δεν είναι κάτι το άυλο. Είναι οι άνθρωποι που το κουμα-
ντάρουν. 
///Και άλλα πολλά και διάφορα από τη μία πλευρά, 
αλλά δεν χωράνε. Πάμε λοιπόν τώρα στην 
Άλλη πλευρά:
///Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΥΠΕΤ προτίθεται να 
τροποποιήσει τις υφιστάμενες κτιριακές υποδομές 
στο ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ και να προχωρήσει στην κα-
τασκευή τέταρτου χειρουργείου. (!!!) 
///Όμως, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον τε-
λευταίο Διοικητικό Απολογισμό του Ταμείου Υγείας 
φανερώνουν ότι τα ήδη υπάρχοντα τρία χειρουρ-
γεία  όχι μόνο καλύπτουν τη ζήτηση, αλλά κατά το 
μεγαλύτερο διάστημα υπολειτουργούν. 

///Θεωρούμε ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα επιβαρύ-
νει επί πλέον τις δαπάνες του Ταμείου, αλλά και θα 
δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην παροχή 
υπηρεσιών στα μέλη του, όχι μόνο για το διάστημα 
εκείνο που η κλινική θα παραμείνει κλειστή, λόγω 
των εργασιών της ανακατασκευής, αλλά και γενικά. 
(Τι άλλο μας περιμένει δηλαδή!) Λαμβάνοντας υπόψη 
όλα  τα παραπάνω, καλούμε -και ειλικρινά παρακαλούμε  
δημόσια-  τη Διοίκηση του ΤΥΠΕΤ να ματαιώσει την κα-
τασκευή του τέταρτου χειρουργείου και αντί αυτής, με τα 
ίδια χρήματα -ας  μη μας εγκρίνει μείωση του ποσοστού 
συμμετοχής στα φάρμακά μας, αλλά τουλάχιστον- να 
προβεί στην αγορά μαγνητικού τομογράφου τελευταί-
ας τεχνολογίας, ο οποίος είναι απολύτως απαραίτητος, 
αφού θα προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στους ασφα-
λισμένους, θα τους απαλλάξει από την ταλαιπωρία να 
πηγαίνουν αλλού,   θα μειώσει τα έξοδα του Ταμείου και 
είναι βέβαιο ότι θα αποσβεσθεί σύντομα.•



Συνεχίζοντας τις περσινές μας ανακα-
λύψεις στον… άγνωστο κόσμο των 
κατασκηνώσεων του ΤΥΠΕΤ, επισκε-
φτήκαμε το θέρος του 2016 τις κατα-
σκηνώσεις στην Λούτσα Πρεβέζης και 
αποκομίσαμε τα ίδια θετικά συναι-
σθήματα όπως όταν είχαμε επισκεφτεί 
τις κατασκηνώσεις στην Χαλκιδική.
Η πρόσβαση στις κατασκηνώσεις της 
Λούτσας Πρεβέζης από όλο τον Ελ-
λαδικό χώρο είναι εύκολη, χάρη στις 
νέες εθνικές οδούς που έχουν κατα-
σκευαστεί -και εξακολουθούν να κα-
τασκευάζονται- και αποτελούν αυτο-
κινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας. 
Αν έρχεται κανείς από το χώρο της νο-
τίου Ελλάδος αρκεί να φτάσει στο Με-
σολόγγι και εν συνεχεία να χρησιμο-
ποιήσει την Εθνική Οδό (σε κάποια 
σημεία διαπιστώσαμε την κατασκευή 
νέας) προς Πρέβεζα. Φτάνοντας στο 
Άκτιο συνεχίζουμε βόρεια και μετά 
από περίπου 35χλμ μέσω της ΕΟ Πρε-
βέζης–Ηγουμενίτσης συναντάμε τη 
γνωστή πράσινη πινακίδα του ΤΥΠΕΤ 
πού μας οδηγεί να στρίψουμε δεξιά 
προς την κατηφόρα, για την είσοδο 
των κατασκηνώσεων. Αν έρχεται κα-
νείς από την κεντρική ή βόρειο Ελ-
λάδα η ταχύτερη λύση είναι να μπει 
στην Εγνατία οδό με κατεύθυνση προς 
Ηγουμενίτσα και λίγα χιλιόμετρα πριν, 
να ακολουθήσει την πινακίδα πού 
στρίβει νοτίως για Πρέβεζα. Ομοίως 
μετά από περίπου 40χλμ και την προα-
ναφερόμενη πινακίδα, κατηφορίζουμε 
προς την είσοδο των κατασκηνώσεων.
Έτσι και εμείς φτάσαμε το Σάββατο 
το μεσημέρι της τελευταίας περιόδου 
ενηλίκων του Αυγούστου του 2016. Η 
κατασκήνωση είναι κτισμένη σε πλαγιά 
λόφου με μεγάλη κατωφέρεια η οποία 
όμως μας αποζημιώνει προσφέροντάς 
μας εκπληκτική θέα στο «απέραντο 
γαλάζιο» του Ιονίου. Στην είσοδο συ-

ναντάμε το σπιτάκι του φύλακα αριστε-
ρά μας και εν συνεχεία κατηφορίζουμε 
προς το Αρχηγείο. Όπως και πέρυσι έτσι 
και φέτος μένουμε έκθαμβοι από την 
τάξη και την καθαριότητα πού επικρα-
τεί. Στο Αρχηγείο, λοιπόν, μετά τις απα-
ραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες, 
οδηγούμεθα προς το σπιτάκι για διευ-
θέτηση των προσωπικών μας ειδών. Το 
σπιτάκι που μας δόθηκε είναι αρκετά 
ευρύχωρο ώστε να στεγάσει άνετα μία 
εξαμελή (σωστά διαβάσατε: 6μελή!) 
οικογένεια, μιας και αποτελείται από 
δύο υπνοδωμάτια με δύο κρεβάτια 
έκαστο και ένα χωλ μέσα στο οποίο 
υπήρχε ένα ψυγείο, τραπέζι και καρέ-
κλες και ένα σιδερένιο διπλό (πάνω – 
κάτω) κρεβάτι ναυτικού τύπου. Υπήρ-
χαν μεγάλα παράθυρα (με μόνιμες 
σήτες κατά των εντόμων) πού έφερναν 
άπλετο φώς και το οίκημα συμπλήρω-
νε ένα μεγάλο μπάνιο με ντουζιέρα.
Μετά την τακτοποίηση των πραγμάτων 
μας στους ενδεικνυόμενους χώρους, 
κατηφορίσαμε προς το εστιατόριο για 
το μεσημεριανό φαγητό. Όπως και στις 
κατασκηνώσεις της Χαλκιδικής έτσι και 
εδώ υπάρχουν ξύλινοι πάγκοι και ευμε-
γέθη τραπέζια. Το εστιατόριο προσέ-
φερε μεγάλες χορταστικές μερίδες 
«σπιτικού» φαγητού πού ικανοποι-
ούσαν όλους τους… ουρανίσκους.
Μετά το φαγητό ακολούθησε η με-
σημεριανή σιέστα και κατά το λιό-
γερμα σκεφτήκαμε να κατεβούμε στη 
θάλασσα στη σχεδόν ιδιωτική παρα-
λία της κατασκηνώσεως. Εκεί έχει κα-
νείς δύο επιλογές: είτε να κατέβει (και 
φυσικά μετά να ανέβει – πού είναι και 
το δύσκολο για όσους εξ ημών είναι 
αγύμναστοι) τα σχεδόν σαράντα σκα-
λοπάτια που οδηγούν στην παραλία, 
είτε να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό 
του,  πράγμα πού δεν είναι και πολύ 

εύκολο λόγω της στενότητας της οδού. 
Αν πάλι επιθυμεί κανείς, μπορεί να επι-
σκεφτεί την διπλανή, μήκους τριών 
χιλιομέτρων, παραλία της Λούτσας. 
Βεβαίως υπάρχουν και πάμπολλες άλ-
λες παραλίες εγγύτερα ή μακρύτερα 
της κατασκηνώσεως. Στο σημείο αυτό 
να πούμε ότι, όπως μας ενημέρωσαν 
υπάρχει, βόρεια της κατασκηνώσεως, 
μια άλλη παραλία με πρόσβαση απο-
κλειστικά από το χώρο της κατασκηνώ-
σεως η οποία όμως δεν είναι προσιτή 
λόγω μιας κατολισθήσεως πού έφραξε 
με χώματα την οδό. Ίσως η Διοίκηση 
του ΤΥΠΕΤ θα μπορούσε να κάνει μια 
μελέτη για το κόστος διανοίξεως της 
οδού, ώστε να χρησιμοποιείται η πα-
ραλία αυτή αποκλειστικά από τους 
μικρούς και μεγάλους κατασκηνωτές.
Μετά το απογευματινό μπάνιο επιστρέ-
ψαμε στην κατασκήνωση και αφού τε-
λειώσαμε με τον καθαρισμό του σώμα-
τος και του εξοπλισμού μας από το 
θαλασσινό νερό (η κατασκήνωση προ-
σφέρει απλώστρες, σφουγγαρίστρες 
και ό,τι άλλο χρειάζεται για τις ανάγκες 
μας), αποφασίσαμε να μην βγούμε από 
το χώρο. Έτσι, λοιπόν, επισκεφτήκαμε 
το κυλικείο της κατασκηνώσεως (το 
οποίο δεν έχει να ζηλέψει από άλλα 
που βρίσκουμε εκτός αυτής) και αφού 
παραγγείλαμε ελαφρά εδέσματα απο-
λαύσαμε το πολύχρωμο ηλιοβασίλεμα 
του Ιονίου μέσα στη σιγαλιά του χώρου.
Την άλλη μέρα εγερτήριο νωρίς-
νωρίς και επίσκεψη του εστιατορί-
ου για το πρωινό. Εδώ έχουμε να 
διαλέξουμε από πλήθος ροφημά-
των (ζεστών ή κρύων) και μαρμε-
λάδες, αυγά σφιχτά, σφολιατοειδή 
διάφορα, μέλι, ψωμί και φρυγανιές.
Μετά το πέρας του πρωινού φεύ-
γουμε για  εξερεύνηση των γύρω πε-
ριοχών. Στο σημείο αυτό να κάνουμε 
μία παύση για να αναφέρουμε τους 

ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ ΣΤΗ
ΛΟΥΤΣΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

  Ένα πλήρως ενημερωτικό, αξιοπρόσεκτο και χρήσιμο  οδοιπορικό

Γράφει ο Στέφανος Κωστάκης
Β΄ Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.
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πάμπολλους προορισμούς 
πού έχει να προσφέρει η 
περιοχή της Λούτσας όπου 
ευρίσκεται η κατασκήνωση.
Όρεξη να’ χει κανείς και 
οι διαδρομές,  κοντινές 
και μακρινές, είναι κυρι-
ολεκτικώς ατελείωτες. 
Ξεκινώντας από βόρεια μπο-
ρεί κανείς να επισκεφτεί το 
Νεκρομαντείο, τις πηγές του 
Αχέροντα (με όλες τις δρα-
στηριότητες που προσφέ-
ρονται εκεί), τα Σύβοτα, το 
βάλτο του Καλοδικίου πού 
είναι γεμάτος νούφαρα, την 
παραθαλάσσια Πάργα, το 
ορεινό χωριό Παραμυθιά, 
όπου υπάρχει το ομώνυμο 
Κατάστημά μας της ΕΤΕ και 
να περιηγηθεί στα στενά σο-
κάκια του. Ξεκινώντας από 
την κατασκήνωση και οδεύο-
ντας Βορειο-Ανατολικά μπαί-
νουμε στο χωριό Καναλάκι 
(και εκεί υπάρχει Κατάστημα 
της ΕΤΕ – άμα δεν παινέψεις 
το σπίτι σου…) και ακολου-
θούμε την παλαιά Εθνική 
Οδό προς Πρέβεζα που διασχί-
ζει τον ορεινό όγκο, μέσα από 
ατέλειωτους καταπράσινους 
φιδίσιους δρόμους και μικρά 
χωριουδάκια «σκαρφαλωμένα» 
στις πλαγιές του,  πνιγμένα στα 
πλατάνια και στα τρεχούμενα 
νερά. Εδώ θα συναντήσουμε 
το μνημείο του μαρτυρίου των 
Σουλιωτισσών (απαραίτητη η 
ανάβαση και απότιση φόρου 
τιμής) πάνω από την Ιερά Μονή 
του Αγίου Δημητρίου και λίγο 
μετά τον αρχαιολογικό χώρο 
της αρχαίας  Κασσιόπης που 
ιδρύθηκε λίγο πριν από τα μέσα 
του 4ου αιώνα π.Χ και υπήρξε 
πλούσια πόλη με μεγάλα δημό-
σια κτήρια, αγορά και θέατρα. 
Προς Νότον υπάρχει η Πρέβεζα 
και έξω από αυτήν ο αρχαιολο-
γικός χώρος της Νικοπόλεως. 
Για όσους έχουν διάθεση 
για μακρύτερες εξορμήσεις 
μπορούν να επισκεφτούν 
τη Λευκάδα, τη Βόνιτσα, 

//ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΥΠΕΤ
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την Άρτα και προς βορράν 
τους Αντίπαξους με καραβά-
κι, αλλά και Εθνικά Πάρκα 
και καταφύγια Άγριας ζωής. 
Τέλος κατά τη διάρκεια της δι-
αδρομής από την Πρέβεζα έως 
την κατασκήνωση της Λούτσας 
υπάρχει μια τεράστια ακτογραμμή 
με προσβάσιμες παραλίες, όπου 
μπορεί κανείς να επιδοθεί σε 
όλα τα είδη των θαλασσίων δρα-
στηριοτήτων και ένας μεγάλος 
αριθμός ξενοδοχείων, τα οποία 
διαθέτουν χώρους για φαγητό ή 
καφέ αλλά και δραστηριότητες,  
όπως νεροτσουλήθρες και άλλες.
Επιστρέφοντας στην κατασκήνωση 
βρίσκουμε, εκτός από τους χώρους 
πού προαναφέραμε, γήπεδα, για 
πάσης φύσεως δραστηριότητες, τα 
οποία λειτουργούν τις περιόδους 
που είναι ανοιχτή στους μικρούς 
κατασκηνωτές – που, όπως μαθαί-
νουμε, είναι ενθουσιασμένοι με τη 
συγκεκριμένη κατασκήνωση. Και 
έχουν δίκιο τα παιδιά,  μιας και 
εκτός όσων αναφέραμε αξίζει να 

πούμε ότι ο χώρος είναι «πνιγμέ-
νος» στα πεύκα και έχει εξαιρε-
τικό κλίμα. Επιπλέον υπάρχει 
άψογη συντήρηση από το προ-
σωπικό  που όταν χρειαστή-
καμε κάτι, αυτό ανταποκρίθηκε 
αμέσως με αποτέλεσμα την τα-
χύτατη επίλυση του ζητήματος.
Θα κλείσουμε αυτό το μικρό 
αφιέρωμά μας στις κατασκη-
νώσεις της Λούτσας επανα-
λαμβάνοντας αυτά πού είχαμε 
πει και πέρυσι για τις κατασκη-
νώσεις της Χαλκιδικής: Έχουμε 
υπέροχες εγκαταστάσεις σε εκ-
πληκτική τοποθεσία οι οποίες 
θα μπορούσαν (με μια μικρή 
επένδυση) να χρησιμοποιη-
θούν και για τουρισμό όλες 
τις εποχές του έτους ή και σε 
συνεργασία με άλλα Ταμεία 
(αντίστοιχα του ΤΥΠΕΤ) ελληνι-
κά ή μη, με ανάλογο  τίμημα, 
βεβαίως. Πιστεύουμε ότι είναι 
ένα τμήμα του ΤΥΠΕΤ το οποίο 
μπορεί να αποφέρει πολλά έσο-
δα αν αξιοποιηθεί καταλλήλως.
Τέλος, ένα είναι σίγουρο: ανα-
νεώνουμε από τώρα το ραντε-
βού μας με τις κατασκηνώσεις 
του ΤΥΠΕΤ για το καλοκαίρι του 
2017,  ευχόμενοι να βρούμε πε-
ρισσότερους συναδέλφους να 
παραθερίζουν σ’ αυτές, αλλά 
και περισσότερες περιόδους για 
ενήλικες.•



αφήνουν να κοιμηθείς. ΕΙΝΑΙ  Η  ΩΡΑ  
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Όλα τα μεγάλα κορι-
τσάκια  προσποιούνται  τα πεντάχρο-
να αγοράκια (τα γοριλάκια μας!), και 
αν καταφέρεις και κοιμηθείς, άγνωστο 
το πώς θα ξυπνήσεις. Πάμε μετά για 
το απογευματινό. Αυτό το υπέροχο 
παγωτό σάντουιτς πόσο μου λείπει!  
Μετά κατευθείαν οι αγώνες με τους  
ανταγωνισμούς να κυριαρχούν -μερι-
κές φορές έντονα- στο μπάσκετ, βόλεϊ, 
γερμανικό ποδόσφαιρο.  Στα   ατομικά, 
πνευματικά και  επιτραπέζια αθλήματα 
(τέννις, σκάκι, πιγκ-πογκ)  τα πράγμα-
τα είναι πολύ πιο  ήρεμα. Στη συνέχεια 
το πιο απίστευτο κομμάτι για μένα εί-
ναι η «πλατεία»: όλη η κατασκήνω-
ση μαζεύεται και ακολουθούν σκετς, 
τραγούδια, φωνές, πλάκες, γέλια και 
πολλά -πολλά αστεία. Ακολουθεί το 
βραδινό  φαγητό και μετά η βραδινή 
ψυχαγωγία με άγνωστο το τι θα είναι 
κάθε βράδυ (πάρτι, παιχνίδια, απρόο-
πτα δρώμενα). Προσευχή και τέλος το 
δεκαπεντάλεπτο στην όμορφη κατη-
φόρα. Έπειτα… ‘νάνι’ αφού  μασουλή-
σουμε και  μερικά… πατατάκια! 
Κ α λ η ν ύ χ τ α…
Και φτάνει η τελευταία μέρα της κατα-
σκήνωσης στη ΛΟΥΤΣΑ, η οποία είναι 
τόσο ίδια αλλά και τόσο διαφορετι-
κή! Αν και πάντα τις τελευταίες μέρες 
περνάμε πιο ωραία από τις άλλες, έχει 
μέσα της το κλάμα και τα δάκρυα. Όταν 
είσαι μικρός δεν καταλαβαίνεις γιατί 
κλαίνε οι μεγάλοι, αλλά μετά από λίγα 
χρόνια θα καταλάβεις. Ερείπιο ο ψυχι-
κός μου κόσμος όταν ακούω το όνομά 
μου για τελευταία φορά: είναι η ώρα 
που πρέπει να ανέβω στο λεωφορείο 
και να πάρω το δρόμο της επιστρο-
φής. Δεν εκφράζεται με λόγια όταν 
είμαι μέσα στο λεωφορείο και βλέπω 
τους φίλους μου να είναι  ακόμα στην 
κατασκήνωση, να μου στέλνουν φιλιά 
και  να κλαίνε! Ήρθε το τέλος της κατα-
σκηνωτικής περιόδου, για σένα. Άλλοι 

θα πάρουν τη θέση σου. Εσύ αφή-
νεις το μέρος που αγάπησες, 
που σε φιλοξένησε, αφήνεις 
τους φίλους σου, αλλά παίρ-

νεις μαζί σου την αγάπη τους, 
τις εμπειρίες και τις αναμνήσεις 
σου. Και το κλάμα δεν σταματάει, 
γυρνάς στο σπίτι σου και συνεχίζεις, 
σου παίρνει λίγες μέρες να το καταλά-
βεις,  αλλά δυστυχώς έχεις ήδη φύγει  
από ένα μαγικό τόπο.
Ευτυχώς που η τεχνολογία έχει εξε-
λιχθεί και μπορούμε να κρατάμε κα-
θημερινές επαφές με τους αληθινούς 
μας φίλους. Οι είκοσι δύο αυτές μέρες 
στην κατασκήνωση  περνάνε τόσο γρή-
γορα που κανείς δεν το καταλαβαίνει. 
Δυστυχώς είναι μόνο είκοσι δύο και 
τι κρίμα! Μόλις έκανες γνωριμίες και 
φιλίες  με  όλα τα παιδιά,  ξαφνικά μια 
μέρα πρέπει να τα αφήσεις και να τους 
πεις: Αντίο, και του χρόνου.
Τα άλλα τέσσερα χρόνια της κατα-
σκήνωσης δεν άλλαξαν καθόλου, 
μόνο η αγάπη μεγάλωνε και μεγα-
λώνει ακόμη: Αγάπη αληθινή, αγάπη 
πραγματική, αγάπη μοναδική. 
Και τώρα,   στα δέκα πέντε μου,  δυ-
στυχώς δεν θα ξαναβρεθώ με τα κορι-
τσάκια μου… λόγω διαφοράς ηλικίας.  
Και παρόλο που έχουμε επικοινωνία 
καθημερινή,  εμένα μου λείπουν τόσο 
…μα τόσο πολύ!
Υπάρχει πραγματική αγάπη, γιατί δεν 
γίνεται να υποκρίνεσαι μια ολόκληρη 
περίοδο, αφού βλέπεις τον άλλο σε 
όλες του τις φάσεις, καλές και κακές. 
Λογικό είναι ότι δεν θα δεθείς και με 
όλους, πραγματικές φιλίες λίγες όμως 
θα κάνεις,  ενώ  άλλες,  ας τις  πούμε 
«φ ι λ ί ε ς»,  είναι απλώς γνωριμίες, 
κι άλλες πάλι… αλλά ας μην συνεχί-
σω. Όποιος κατάλαβε κατάλαβε. Εξ 
άλλου, από ότι κατάλαβα κι εγώ στην 
κατασκήνωση, μάλλον έτσι  πρέπει  να  
είναι και η ζωή των ανθρώπων: μια κα-
τασκήνωση! Τώρα θα πάω εκπαιδευ-
όμενη, δεν ξέρω πώς θα είναι, σε άλλο 
μέρος με καινούριους ανθρώπους.
Ελπίζω  να είναι μια υπέροχη χρονιά 
σε ένα από τα μαγευτικά μέρη των 
κατασκηνώσεων του Ταμείου Υγείας 
Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας.
Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  το ΤΥΠΕΤ και τη  μη-
τέρα μου που εργάζεται στην ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.•

Γράφει η 15χρονη αναγνώστριά μας Μαρία Λω
[Κόρη συναδέλφισσάς μας]

ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ
ΚΑΙ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ

Κατασκηνώσεις ΤΥΠΕΤ στη  Λούτσα Πρεβέζης
Κατασκήνωση!   Πέντε μαγευτικά κα-
λοκαίρια με φιλοξενούσαν οι κατα-
σκηνώσεις του Τ Υ Π Ε Τ στην Λούτσα 
Πρεβέζης. Από πού να αρχίσω…
Από τις φιλίες, από τις εμπειρίες, από 
τις αφίξεις και τις λυπητερές με γεμά-
τες δάκρυα αναχωρήσεις, από πού;
Η φιλία στην κατασκήνωση είναι μο-
ναδική: γνωρίζεις πολλά παιδιά, με 
λίγα από αυτά δένεσαι.  Έτσι κι εγώ 
δέθηκα: πέντε καλοκαίρια, τέσσερα 
κορίτσια,  Μ Ι Α   Δ Υ Ν Α Μ Η! 
Φτάνεις εκεί την πρώτη φορά και 
ξαφνικά η εικόνα φωτογραφίζεται στο 
μυαλό σου αιώνια, αν και την πρώτη 
μέρα  εγώ  ένιωθα σαν  ένα ξενιτεμένο 
πλάσμα, αφού δεν γνώριζα κανέναν, 
και το τονίζω αυτό: ΚΑΝΕΝΑ! Όμως,  
κάτι μου έλεγε μέσα μου, ότι ωραία 
πράγματα με περιμένουν. Φυσικά ένα 
από αυτά είναι το πρωινό ξύπνημα. 
Δύσκολο πράγμα.  Πώς  να σηκω-
θείς! Και αμέσως να πας για πρωινό 
και  ξανα αμέσως μετά η υποτιθέμενη 
καθαριότητα, η κοινοτική. Ευτυχώς  
ύστερα  έρχεται  το μπάνιο στη θά-
λασσα, το  μεσημεριανό, η ξεκούραση.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
8:00  «Για ξυπνήστε…»
«Ορίστε; Δεν καταλάβαμε. Δεν ήρ-
θαμε για τέτοια εδώ. Εδώ ήρθαμε για 
διακοπές». Χουχουλιάζουμε, παρα-
πονιόμαστε, αλλά τελικά όλοι όρθιοι 
και ντυμένοι για το πρωινό. 
«ΙΠΙ ΙΠΙ ΙΝΩΣΗ,
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ». 
Είναι  ένα από τα συνθήματα που 
ακούγονται στο πρωινό. Μετά πάμε 
στα σπιτάκια.  «Καθαριότητα» λέγε-
ται, αλλά λίγα παιδιά  γνωρίζουν τη 
λέξη. Οι μαμάδες βλέπεις δεν μας την 
έμαθαν. Έπειτα στο πρόγραμμα ακο-
λουθεί η  «κοινοτική»: μας  ενημε-
ρώνουν δηλαδή για τους αγώνες και 
βρίσκουμε τα κατάλληλα συνθήματα 
όλη η κοινότητα μαζί. Ας μην  ξεχνάμε 
και την καταπληκτική παραλία της 
Λούτσας: ήλθε η ώρα για το καθημε-
ρινό μας μπάνιο, τρέλες, χαρές, φω-
νές και γέλια σε όλη την διαδρομή. 
Ουρές περιμένουν για να κάνουν τα 
κατασκηνωτικά αθλήματα (κανό, πο-
δήλατο κλπ.) και μετά,  με τον ήλιο να 
μας ζαλίζει και την κούραση έντονη, 
να  παίρνουμε το δρόμο της επιστρο-
φής στα σπιτάκια μας για το ντους. 
Μόλις όλοι είναι έτοιμοι πάμε για με-
σημεριανό, τα συνθήματα ακούγονται 
ασταμάτητα, τα πειράγματα δεν έχουν 
τέλος. Στιγμές μοναδικές, αξέχαστες. 
Ακολουθεί η μεσημεριανή ανάπαυ-
ση που μόνο ησυχία δεν υπάρχει: 
αν και είναι η πιο ωραία ώρα δεν σε 

//ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΥΠΕΤ
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ
Ο Σύλλογος Επιστημονικού Προσω-
πικού, μετά από επίμονες και επίπο-
νες διαπραγματεύσεις με την ΕΘΝΙ-
ΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και τον ασφαλιστή 
μας, πέτυχε να εγκριθούν επιπλέον 
δωρεάν παροχές στο συμπληρωμα-
τικό ασφαλιστικό πρόγραμμα του 
Συλλόγου μας. Οι συμμετέχοντες στο 
εν λόγω πρόγραμμα θα μπορούν 
να έχουν δωρεάν ιατρικές επισκέ-

ψεις (για συγκεκριμένες ειδικότητες) 
σε έκτακτα περιστατικά, καθώς και 
σε προγραμματισμένες επισκέψεις 
(κατόπιν ραντεβού), σε νοσοκομεία 
όπως:

///Όμιλος Ιατρικού
Κέντρου Αθηνών, 

///Ερρίκος Ντυνάν, 
///Ευρωκλινική, 

///Μητέρα, 

///Βιοκλινική, 
///Ιατρικό Διαβαλκανικό

(Θεσσαλονίκη), 
///Ιασώ (Αθήνα και Λάρισα), 

///Υγεία 
Εάν επισκεφτεί κάποιος τον ιστότοπο 
του Συλλόγου μας μπορεί να πληρο-
φορηθεί  τον πλήρη κατάλογο των  
παροχών που προσφέρονται, καθώς 
και των λοιπών συνεργαζόμενων νο-
σοκομείων.•

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΠΕΤΕ

ΤΑΜΕΙΟ
ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Με  τη νέα ΕΣΣΕ 2016-2019, το Ταμείο 
Αυτασφάλειας θα ενισχυθεί με τις εργο-
δοτικές εισφορές των συναδέλφων που 
προσλήφθηκαν από 01/01/2014 και 
μετά. Μαζί με την εν λόγω αλλαγή, κρί-
νεται απαραίτητο και δίκαιο να γίνει επί-
σης τροποποίηση που θα προβλέπει ότι 
το ανώτατο εφάπαξ που θα απονέμεται, 
θα είναι αυτό του Διευθυντή 1ου κλιμα-
κίου ευθύνης. Σε περίπτωση που ανώ-
τατα στελέχη έχουν καταβάλει εισφορές 
που υπερβαίνουν το χορηγούμενο (αντί-
στοιχο με του Διευθυντή 1ου κλιμακίου 
ευθύνης) εφάπαξ, η διαφορά θα πρέπει 
να επιστρέφεται στους δικαιούχους. Εί-
ναι άδικο να υπάρχουν συνάδελ-
φοι που αποχωρούν με το βαθμό 
του Τμηματάρχη Β΄ και λαμβάνουν 

μικρότερο εφάπαξ από τις καταβλη-
θείσες επί 35ετία εισφορές, και άλλοι 
με λιγότερα έτη και υψηλότερη θέση 
να λαμβάνουν εφάπαξ κατά πολύ 
μεγαλύτερο από τις εισφορές τους. 
Βέβαια αυτή η αδικία είναι συνέπεια της 
άλλης μεγάλης αδικίας, που είναι: 
α/ Να μην προάγονται όσοι το δικαιού-
νται, επειδή δεν έχουν μπάρμπα στην 
Κορώνη, και 
β/  Να προσλαμβάνονται  διάφοροι… 
αδιάφοροι, κατ ευθείαν με υψηλό βαθ-
μό, χωρίς να έχουν δώσει εξετάσεις, χω-
ρίς να έχει ισχύσει η ιεραρχία γι αυτούς 
και χωρίς να έχουν δώσει τίποτα στην 
Εθνική Τράπεζα. Ενώ οι κανονικοί υπάλ-
ληλοι- και υπογραμμίζουμε  το κανονι-
κοί - έχουν δώσει και την ψυχούλα τους 
για την Τράπεζα. Έτσι, ενός κακού, μύρια 
έπονται, ή όπως το έλεγε ο αξέχαστος  
γερο-κλητήρας που είχαμε στο Κατάστη-
μα: «Ενός κακού… μύδια έρπονται».•

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Ο ΣΕΠΕΤΕ, μετά από επαφές με 
το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και 
τον Καθηγητή κ. Κ. Μπαλω-
μένο, κατάφερε να προσφέ-
ρει σε γκρουπ τουλάχιστον 
είκοσι ατόμων σεμινάριο εξ 
αποστάσεως με αντικείμενο 
την «Διαχείριση κρίσεων και 
επικοινωνίας». Η  ειδική αρ-
χική τιμή ήταν  €380, για όλη 
τη διάρκεια 11 εβδομάδων  
που διαρκεί το χρησιμότατο 
αυτό σεμινάριο.  Δεν υπάρχει 
ανάγκη παρουσιών. Μετά το 
πέρας του σεμιναρίου απονέ-
μεται πιστοποιητικό επιτυχούς 
συμμετοχής.•

Εμπιστοσύνη
στους γιατρούς
του ΤΥΠΕΤ
Στις αρχές Σεπτεμβρίου ξαφνικά μου 
προέκυψε ένα σοβαρό θέμα υγείας. 
Πρώτος διέγνωσε την σοβαρότητα 
της καταστάσεώς μου ο γιατρός του 
ΤΥΠΕΤ κ. Νίκος Σαββίδης, που συνέ-
στησε άμεση εισαγωγή μου στο Υγεί-
ας Μέλαθρον και με παρέπεμψε στον 
καρδιολόγο κ. Γεώργιο Σταυρουλά-
κη. Νοσηλεύτηκα έξη μέρες και το 
πόρισμα των εξονυχιστικών εξετάσε-
ων ήταν ότι έπρεπε να υποστώ άμεση 
χειρουργική επέμβαση στην καρδιά. 
Με τον φάκελό μου υπό μάλης, επι-
σκέφτηκα το Ωνάσειο, όπου επέλεξα 

να χειρουργηθώ. Εκεί, επισκέφθηκα 
κατ’ αρχήν τον καρδιολόγο κ. Αθα-
νασόπουλο. Μελετώντας τις εξετά-
σεις μου, με μεγάλη ικανοποίηση τον 
ακούω να σχολιάζει:

«Οι γιατροί του ΤΥΠΕΤ έκαναν 
φοβερή δουλειά. Χαίρομαι 
να διαπιστώνω ότι υπάρχουν 
συνάδελφοι τόσο πολύ κα-
ταρτισμένοι και μεθοδικοί. 
Μπράβο τους!»
Ακριβώς τα ίδια μου είπε μερικές 
ημέρες αργότερα και ο καρδιοχει-
ρουργός του Ωνασείου κ. Σταυρίδης, 
που με χειρούργησε με επιτυχία. 
Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον 
κ. Ν. Σαββίδη που, για δεύτερη φορά 
σε θέμα υγείας μου, μου υπέδειξε 

τον σωστό τρόπο αντιμετώπισής του, 
καθώς και στον κ. Γ. Σταυρουλάκη 
για την ιδιαίτερη φροντίδα του και 
την ακριβή διάγνωσή του.
Επίσης, επιθυμώ να ευχαριστήσω 
θερμά τις διοικητικές υπαλλήλους 
του Ταμείου μας κ. Καίτη Ψαράκη και 
κ. Λευκή Χριστοφόρου για την αμε-
σότητα των ενεργειών τους.
Τέλος, θα πρέπει να ενημερώσω 
τους συναδέλφους ότι, με βάση ει-
δική σύμβαση μεταξύ Ωνασείου 
και ΤΥΠΕΤ, οι ασθενείς του Ταμεί-
ου Υγείας μας που πρόκειται να εγ-
χειρισθούν, δεν μπαίνουν σε λίστα 
αναμονής, που μπορεί να διαρκέσει 
μέχρι και έξι μήνες, αλλά εγχειρίζο-
νται άμεσα.•  

Κώστας Αντωνίου
Συνταξιούχος ΕΤΕ
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Ερευνητές από το University College 
London και University of Sheffield 
της Pennsylvania, με επικεφαλής τον 
Έλληνα Δρ Νικόλαο Αλετρά, δημι-
ούργησαν ένα πρόγραμμα τεχνητής 
νοημοσύνης (AI), που είναι ικανό 
να προβλέπει την έκβαση δίκης που 
αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα.
Ο «δικαστής τεχνητής νοημοσύνης» 
(αν μπορούμε να το πούμε έτσι), ή 
αλλιώς το πρόγραμμα, εκπαιδεύ-
τηκε από δεδομένα από περίπου 

600 υποθέσεις που πέρασαν από 
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων και ήταν ικανό 
να προβλέψει την τελική απόφαση 
του δικαστηρίου με ακρίβεια 79%.
Οι δημιουργοί του αναφέρουν ότι 
ένας τέτοιος αλγόριθμος θα μπορού-
σε να είναι χρήσιμος στον προσδιο-
ρισμό κοινών μοτίβων σε δικαστικές 
υποθέσεις, αλλά θεωρούν ότι δεν 
μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώ-
πινη κρίση (τουλάχιστον όχι ακόμη).
Μιλώντας στο The Verge, ο Δρ Νικό-
λαος Αλετράς δήλωσε: «Δεν θεωρώ 
ότι είμαστε έτοιμοι ή κοντά στο να 
δημιουργήσουμε δικαστές τεχνητής 
νοημοσύνης και δικηγόρους… Ωστό-

σο, τα δικαστήρια χρησιμοποι-

ούν ήδη πολλά εργαλεία computer 
analytic, και θεωρώ ότι στο μέλλον 
η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι πολύ 
χρήσιμη και εκεί». Επιπλέον, το συ-
γκεκριμένο πρόγραμμα θα μπορού-
σε να είναι πολύ χρήσιμο στο να 
επισημάνει σε ποιες περιπτώσεις εί-
ναι πιο πιθανό να σημειωθούν πα-
ραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
Το AI ανέλυσε υποθέσεις με τη βοή-
θεια machine learning αλγόριθμου 
για να ψάξει τα μοτίβα. Στη συνέ-
χεια κατέταξε κάθε περίπτωση στο 
αν υπάρχει παραβίαση ή όχι. Να 
πούμε ότι στην έρευνα συμμετεί-
χαν επίσης, οι Δρ Βασίλειος Λάμπος 
και Δημήτρης Τσαραπατσάνης. •

Πέντε από τις μεγαλύτερες αμερικανι-
κές εταιρείες τεχνολογίας αποφάσισαν 

να δημιουργήσουν μια «Συνεργασία 
για την Τεχνητή Νοημοσύνη», σε 
μια προσπάθεια να μετριάσουν τους 
φόβους της κοινής γνώμης παγκο-
σμίως ότι τα ρομπότ θα κλέψουν τις 
θέσεις εργασίας των ανθρώπων, θα 
διευρύνουν τις οικονομικές ανισότη-
τες, ενώ, στην πορεία, μπορεί επίσης 
να μας σκοτώσουν και να θέσουν υπό 
τον έλεγχό τους όλη την ανθρωπό-
τητα. Στη σύμπραξη συμμετέχουν η 
Google, η Microsoft, η ΙΒΜ, η Amazon 
και το Facebook αλλά -προς το παρόν 
τουλάχιστον- όχι η Apple. Στόχος των 
εταιρειών είναι να καταστήσουν την 
τεχνητή νοημοσύνη πιο προσιτή και 
αποδεκτή στον μέσο άνθρωπο, αλλά 
και στις κυβερνήσεις που δυσκολεύο-
νται να παρακολουθήσουν τις καταιγι-
στικές τεχνολογικές εξελίξεις. Πιθανώς 
οι εταιρείες φοβούνται ότι είναι θέμα 

χρόνου να βρεθούν ενώπιον κρα-
τικών ρυθμίσεων και ελέγχων, γι’ 
αυτό θέλουν να προλάβουν κάτι 
τέτοιο, αναλαμβάνοντας αυτές την 
πρωτοβουλία των κινήσεων. Είναι 
πάντως μια από τις σπάνιες φορές 
που ανταγωνιστικές μεταξύ τους 
πολυεθνικές εταιρείες συνεργάζο-
νται για να διαμορφώσουν το μέλ-
λον -ή έστω το «ίματζ»- μιας νέας 
τεχνολογίας, η οποία αναμένεται 
να έχει καθοριστική επίδραση στο 
μέλλον των ανθρώπων.

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι έτοι-
μη να μεταμορφώσει την κοι-
νωνία και οι συνέπειες αυτής της 
εξέλιξης πρέπει να μελετηθούν 
ανοιχτά», δήλωσε ο Γιαν ΛεΚάν, επι-
κεφαλής του τομέα τεχνητής νοημο-
σύνης του Facebook  και εκ των πρω-
τοπόρων της «βαθιάς μάθησης» των 
υπολογιστών. «Η τεχνητή νοημοσύνη 
θα μεταμορφώσει τον τρόπο που συν-
δεόμαστε μεταξύ μας, που παίρνου-
με πληροφορίες, που ασκούμε την 
ιατρική, που μετακινούμαστε, που οι 
πόλεις οργανώνονται», πρόσθεσε. Η 
συνεργασία («Partnership on Artificial 
Intelligence to Benefit People and 
Society») θα πάρει τη μορφή οργανι-
σμού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
ο οποίος, μεταξύ άλλων, θα διεξάγει 
έρευνες για τις κοινωνι-οικονομικές 
επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης, 
ενώ θα αναπτύξει νέους τρόπους ώστε 
οι αναδυόμενες «έξυπνες» τεχνολογίες 

να είναι πιο διαφανείς και κατανοητές. 
Ήδη οι εκπρόσωποι των πέντε εταιρει-
ών έδωσαν στη δημοσιότητα ένα κεί-
μενο αρχών, που θυμίζουν λίγο τους 
«Τρεις νόμους της Ρομποτικής», που 
είχε γράψει ο Ισαάκ Ασίμοφ το 1942. 
Μεταξύ άλλων, το κείμενο των πέντε 
αναφέρει ότι «θα προσπαθήσουμε να 
διασφαλίσουμε πως οι τεχνολογίες 
τεχνητής νοημοσύνης θα ωφελήσουν 
και θα αυξήσουν τις δυνατότητες όσων 
περισσότερων ανθρώπων είναι δυνα-
τό». Καλεί επίσης τους μηχανικούς των 
υπολογιστών να αντιτεθούν στη χρήση 
της τεχνητής νοημοσύνης σε οπλικά 
συστήματα και σε άλλα συστήματα 
που θα μπορούσαν να παραβιάσουν 
τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο ερευνη-
τής τεχνητής νοημοσύνης Έρικ Χόρβιτς 
της Microsoft επεσήμανε ότι οι χρη-
σιμοποιούμενοι σήμερα αλγόριθμοι 
έχουν ενσωματωμένες «κρυμμένες 
μεροληψίες», που πρέπει να επανεξε-
τασθούν, καθώς αφορούν ζητήματα 
ασφάλειας και αξιοπιστίας των ρομπο-
τικών και άλλων συστημάτων τεχνητής 
νοημοσύνης, όπως των αυτόνομων 
οχημάτων χωρίς οδηγό. Πολύ περισ-
σότερο που στο μέλλον τα συστήματα 
αυτά θα παίρνουν όλο και συχνότερα 
τις δικές τους αποφάσεις χωρίς ανθρώ-
πινη παρέμβαση. Παραμένει ασαφές 
αν στη συνεργασία θα συμμετάσχουν 
ως πλήρη μέλη και μη αμερικανικές τε-
χνολογικές εταιρείες, ενώ όσον αφορά 
την Apple, βρίσκονται σε εξέλιξη συ-
ζητήσεις για να συμμετάσχει τελικά και 
αυτή.•

[Τα 2 άρθρα της σελίδας, αποτελούν 
προϊόντα αλίευσης από το  διαδίκτυο.]

Έλληνες δημιούργησαν «δικαστή»
τεχνητής νοημοσύνης
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Έρευνα & επιμέλεια

Νίκος Τσούκας
Υποδιευθυντής Μάρκετινγκ

Προστασία της Τεχνητής Νοημοσύνης

//ΕΠΙΣΤΗΜΗ



Για πολλούς σήμερα, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση αποτελεί γεωπολιτικό αίνιγμα 
και αυτό εδράζεται στην αντίληψη ότι 
από τη μία δεν είναι τίποτα άλλο από 
ένα Ατλαντικό δημιούργημα, δηλα-
δή μία φιλελεύθερη καπιταλιστική 
ζώνη, μια κοινωνία ελεύθερης αγο-
ράς που ενσωματώνει την ιδεολο-
γία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,  
ενώ στην ουσία αποτελεί επέκτα-
ση των αμερικανικών οικονομικών 
ομίλων που ελέγχουν το ευρωπαϊ-
κό χρηματοπιστωτικό σύστημα και 
παράλληλα επηρεάζεται από την 
στρατηγική πολιτική του ΝΑΤΟ.  
Από την άλλη η Ε.Ε. είναι η έκφρα-
ση  μιας καθαρά ευρωπαϊκής ταυτό-
τητος που επιθυμεί να υλοποιήσει 
το Γκωλικό όραμα για μία ανεξάρ-
τητη και κυρίαρχη Ευρώπη από 
τον Ατλαντικό μέχρι τα Ουράλια.  
Ο προβληματισμός γίνεται πολύ 
πιο έντονος, όταν διαπιστώνεται ότι 
η Γερμανική ηγεσία που δύναται 
να επιβάλει τις απόψεις της λόγω 
της οικονομικής ισχύος που διαθέ-
τει, σε όλες σχεδόν τις ηγεσίες των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, συμπεριφέρεται με τέτοιο 
τρόπο που προκαλεί ερωτηματικά 
και απορίες, ως προς το τι επιδιώκει. 
Αναμφίβολα η Γερμανία αποτε-
λεί τον κύριο πυλώνα της Ε.Ε. κα-
θότι  είναι οικονομικά ισχυρή.  

Η πολιτική που κατόρθωσε να επι-
βάλλει στους λοιπούς ευρωπαίους 
εταίρους την εμφανίζει ως υπερα-
σπιστή του κοινού ευρωπαϊκού 
νομίσματος, (ΕΥΡΩ) παρά το γε-
γονός ότι από την εφαρμογή αυ-
τής της πολιτικής δημιουργούνται 
δυσάρεστες καταστάσεις, απειλώ-
ντας πολλές φορές την κοινωνική 
ειρήνη σε πολλές Ευρωπαϊκές χώ-
ρες, ιδιαίτερα σε αυτές του Νότου.  
Παράλληλα και ενώ έχει αναπτύξει 
σημαντική οικονομική συνεργασία 
με την Ρωσία, πρωτοστατεί στην 
επιβολή κυρώσεων εναντίον της, 
λόγω του Ουκρανικού ζητήματος 
ενώ γνωρίζει τη σημαντική εξάρ-
τησή της από το Ρωσικό Φυσικό 
Αέριο, που τόσο χρειάζεται η οικο-
νομία της αλλά και το γεγονός ότι 
σημαντικό μέρος των εξαγωγών 
της απορροφάται από τη Ρωσία.  
Όμως μπορεί να αμφισβητείται 
πραγματικά η Ρωσία, όταν υπάρχει 
κίνδυνος να κλείσει την στρόφιγγα 
που προμηθεύει αέριο όχι μόνο στη 
Γερμανία αλλά και σε πάρα πολλές 
Ευρωπαϊκές χώρες; Οι ερμηνείες που 
μπορούν να δοθούν είναι πολλές 
ωστόσο αυτή η συμπεριφορά του Βε-
ρολίνου δείχνει ότι επιδιώκει με κάθε 
τρόπο, χρησιμοποιώντας ακόμη και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (π.χ. Τρίτο 
ενεργειακό πακέτο) να σταματήσει 

την εξάρτηση της Γερμανίας αλλά 
και της Ευρώπης από το Ρωσικό Φυ-
σικό Αέριο, που όμως για να γίνει 
αυτό θα χρειασθεί να βρεθούν νέοι 
προμηθευτές, αλλά και να δημιουρ-
γηθούν οι κατάλληλες υποδομές. 
Μια πρώτη σκέψη θα πήγαινε στην 
προοπτική εισαγωγών Φ.Α. από την 
βόρεια Αμερική αλλά αφ’ ενός η πα-
ραγωγή στις ΗΠΑ από τα σχιστολιθι-
κά πετρώματα βρίσκεται σε αρχικό 
στάδιο με πολλά προβλήματα στην 
παραγωγή και μετά βίας καλύπτει 
έστω και μεγάλο μέρος της εσωτερι-
κής ζήτησης, αφ’ ετέρου, η εισαγωγή 
Καναδικού Φ.Α. δεν είναι δυνατόν 
να υλοποιηθεί άμεσα, καθόσον θα 
πρέπει προηγουμένως να δημιουρ-
γηθούν οι κατάλληλες υποδομές για 
την μετατροπή του σε LNG (υγροποι-
ημένο Φ.Α.) προκειμένου να μπο-
ρεί να μεταφερθεί στις ευρωπαϊκές 
αγορές, ενώ αν ληφθεί υπ’ όψη και 
η ανάγκη απόσβεσης των απαραίτη-
των επενδύσεων θα διεμορφώνετο 
μια τιμή που μάλλον θα το καθιστού-
σε ασύμφορο.
Τέλος είναι πολύ αμφίβολο εάν η 
Γερμανία θα επιθυμούσε να αντικα-
ταστήσει την ενεργειακή εξάρτησή 
της από την Ρωσία με αυτήν των 
ΗΠΑ-Καναδά και μάλιστα με μεγα-
λύτερο κόστος, δημιουργώντας πα-
ράλληλα συνθήκες να αυξηθεί και 

//ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΥΡΩΠΗ

Το γεωπολιτικό
αίνιγμα

της Ευρώπης

Γράφει ο Δημήτρης A. Ζακοντίνος
Οικονομολόγος-Mcs

Στρατηγικές & Αμυντικές Σπουδές
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η όποια επιρροή που ασκείται πάνω 
της σήμερα, από τα Υπερατλαντικά 
οικονομικά και Στρατηγικά συμφέ-
ροντα. Σε δεύτερη σκέψη αναγκα-
στικά οδηγούμεθα στο ότι ο προσα-
νατολισμός της πρέπει να στρέφεται 
προς ανατολάς δηλαδή:
1. προς την Μεσόγειο, που όπως δεί-
χνουν τα πράγματα υπάρχουν σημα-
ντικά αποθέματα υδρογοναθράκων. 
Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν 
έχει φανεί κανένα επίσημο ενδιαφέ-
ρον μέχρι σήμερα για την συμμετοχή 
της σε μελλοντική εκμετάλλευση των 
υδρογονανθράκων της περιοχής, 
ήδη και εξ αιτίας της οικονομικής 
κρίσης ασκεί καταλυτική επιρροή 
στη χώρα μας αλλά και στην Κύπρο. 
Όσον αφορά στην Κύπρο, σύμφωνα 
με το σύμβουλο επί γεωπολιτικών 
θεμάτων της ρωσικής κυβέρνησης Α. 
Ντούνκιν η χώρα πέρασε στον έλεγ-
χο της Τρόικα λόγω της αδράνειας 
της Ρωσικής διπλωματίας κατόπιν 
μιας στρατηγικής αντεπιχείρησης της 
ατλαντικής πτέρυγας της Ρωσικής 
ελίτ, που συμβούλευσε τον Ρώσο 
πρόεδρο ΠΟΥΤΙΝ να μην αναμειχθεί 
στις Κυπριακές υποθέσεις και να μεί-
νει μακριά από την Ελληνική πολιτι-
κή. Ωστόσο η πολυπλοκότητα αυτής 
της γεωγραφικής περιοχής σε συν-
δυασμό με τις χαμηλές τιμές σήμε-
ρα, των υδρογονανθράκων μάλ-
λον απαγορεύουν κάθε σκέψη για 
την οικονομική εκμετάλλευσή τους 
τουλάχιστον σε βραχύ ορίζοντα. 
2. Στη Μέση Ανατολή. Εδώ θα μπο-
ρούσαμε να εικάσουμε ότι κύρια 
επιλογή της θα μπορούσε να αποτε-
λέσει το ΙΡΑΝ όπου υπάρχει το 10% 
των παγκόσμιων αποθεμάτων του 
πετρελαίου καθώς και το 17% των 
παγκόσμιων αποθεμάτων Φ.Α. Και 
τούτο γιατί η χώρα αυτή, μόλις βγαί-
νει από ένα καθεστώς 35ετούς απο-
κλεισμού και κυρώσεων που είχε 
επιβληθεί από διεθνείς δυνάμεις, 
πρωτοστατουσών των ΗΠΑ και του 
Η.Β., οι οποίες εάν θέλουν να εισέλ-
θουν στην Ιρανική αγορά, θα πρέπει 
να καταβάλουν ιδιαίτερες προσπά-
θειες, ώστε να ξεπεραστεί η αμοι-
βαία καχυποψία και η παλιά έχθρα 
που εδράζεται και στην πολιτική των 
κυρώσεων και στις διαχρονικές πα-
ρεμβάσεις τους αλλά και στο αποικι-
οκρατικό παρελθόν τους. Αντιθέτως 
η Γερμανία βρίσκεται σε πλεονεκτι-
κότερη θέση, καθ’ όσον διατηρούσε 
για όλη αυτήν την περίοδο έστω και 
υποτονικά, μια οικονομική πολιτική 
εμπορικών συναλλαγών, που έχει 
όμως και βαθιές ρίζες  από τον 19ο 
αιώνα. 
Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν 

μπορεί κανείς να παραγνωρίσει 
τους βαθείς δεσμούς τής Ρωσίας με 
το ΙΡΑΝ, οι οποίοι έχουν σφυρηλα-
τηθεί από το χρόνο και εδράζονται 
στη διαχρονική υποστήριξή του 
από την Ρωσία παρά την ύπαρξη 
διεθνών κυρώσεων εναντίον του, 
πράγμα για το οποίο είχε κατηγορη-
θεί η Ρωσία πολλάκις στο παρελθόν.  
Έτσι λοιπόν, με βάση τις ιδιαίτε-
ρες σχέσεις που υφίστανται μεταξύ 
των, οι δύο χώρες, τον Αύγουστο 
2014 προχώρησαν στην υπογραφή 
μνημονίων εμπορικών συναλλα-
γών, που αφορούν περίοδο 5 ετών 
σηματοδοτώντας μια απότομη εντα-
τικοποίηση της οικονομικής συνερ-
γασίας τους. Η συμφωνία αυτή θέτει 
τα θεμέλια για μία ολοκληρωμένη 
συνεργασία πολλών δις $ που αφο-
ρά στο εμπόριο του πετρελαίου, του 
Φ.Α, των πετροχημικών αλλά και της 
δημιουργίας στο Ιράν εργοστασίου 
λιπασμάτων.  Βέβαια στο ερώτημα 
που προκύπτει, πώς η Ρωσία με τα 
τεράστια αποθέματα πετρελαίου,  
προβαίνει σε μία τέτοια εμπορική 
συμφωνία που να αφορά τα κατ’ 
εξοχήν εξαγώγιμα προϊόντα της, η 
απάντηση που μπορεί να δοθεί, εί-
ναι μόνο μία: Θέλει να επηρεάζει και 
να διοχετεύει την ποσότητα αυτή σε 
αγορές τής επιλογής της,  όχι μόνο 
διατηρώντας  και μη επιτρέποντας 
την είσοδό τους  σε νέους προμη-
θευτές, αλλά και ενισχύοντας την 
επιρροή της. (Ενδεχομένως να μην 
είναι άσχετη με αυτή τη συμφωνία η 
απόφαση των Σαουδαράβων να δι-
αθέτουν το πετρέλαιό τους σε χαμη-
λές τιμές). Τεκμαίρεται λοιπόν ότι σε 
προνομιακή θέση στην αγορά του 
Ιράν βρίσκεται η Ρωσία πράγμα που 
θέτει προς το παρόν τουλάχιστον τις 
Γερμανικές προσπάθειες σε δεύτερη 
μοίρα.
3. Ανατολική Ευρώπη, χώρες της 
πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Η γεω-
γραφική θέση αλλά και η μορφολο-
γία του εδάφους 
της Γερμανίας 
που χαρακτη-
ρίζεται από την 
έλλειψη φυσι-
κών εμποδίων 
στα σύνορά 
της, την κατέ-
στησαν διαχρο-
νικά ανασφαλή 
από την εποχή 
της ενοποίησής   
της το 1871 και 
ε π ι θ υ μ ώ ν τ α ς 
να δημιουργή-
σει συνθήκες 
σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς 

διασφάλισης των εδαφών της, επα-
νειλημμένα στο παρελθόν είχε επι-
χειρήσει, καταπατώντας ακόμη και 
διακρατικές συμφωνίες, (Γερμα-
νο-σοβιετικό σύμφωνο, άλλως 
Σύμφωνο Ρίμπετροπ-Μολότωφ) 
να αποκτήσει ζωτικό χώρο προς 
ανατολάς και ιδιαίτερα επί των Ου-
κρανικών εδαφών χωρίς να παρα-
γνωρίζεται και η προσπάθεια από-
κτησης πλουτοπαραγωγικών πηγών.  
Αναμφίβολα η ενέργεια για την έντα-
ξη της Ουκρανίας στην Ανατολική 
εταιρική σχέση στα πλαίσια της Ε.Ε. 
συμπλέει απόλυτα με το στρατηγικό 
στόχο της να αποκτήσει καταλυτική 
επιρροή στη χώρα αυτή αποκτώντας 
παράλληλα και το εφαλτήριο για το 
μεγάλο άλμα της προς τον Καύκα-
σο και τις χώρες της Ευρασίας. Αν 
όμως αποτελεί στρατηγική επιλο-
γή της Γερμανίας η επέκταση προς 
ανατολάς, η Γερμανική ηγεσία θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τους 
στενούς δεσμούς της Ρωσίας και τα 
ζωτικά συμφέροντα που έχει με τις 
χώρες που αυτή συνορεύει, συμπε-
ριλαμβανομένου και του Ιράν και 
που -όπως δείχνουν οι κινήσεις της- 
σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται 
να απεμπολήσει. Όσον αφορά στην 
σημερινή κατάσταση, που επικρα-
τεί στην Ουκρανία δεν θα πρέπει να 
αγνοείται και ο Πολωνικός παράγο-
ντας, που σε συνεργασία με τις Βαλ-
τικές χώρες και  κυρίως τη Λιθουανία 
και με την προτροπή των Αγγλοσα-
ξωνικών δυνάμεων που από την 
εποχή των κυβερνήσεων Μ. Θάτσερ 
και Ρ. Ρέηγκαν κατόρθωσαν να απο-
κτήσουν σημαντική επιρροή στις χώ-
ρες αυτές, προσπαθεί να επηρεάσει 
τις εξελίξεις στην περιοχή. Ίσως κά-
ποιοι να οραματίζονται την επανα-
σύσταση του Μεγάλου Δουκάτου 
της Λιθουανίας το οποίο επεκτάθηκε 
ειρηνικά από τον 13ο αιώνα και που 
πέραν της Λιθουανίας περιελάμβα-
νε εδάφη από την σημερινή Πολω-
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νία, Λευκορωσία, Ρωσία, Ουκρανία.  
Τέλος καταστράφηκε το 1795 και τα 
εδάφη του μοιράστηκαν μεταξύ της 
Ρωσίας, της Αυστρίας και της Πρωσίας. 
Όσον αφορά στις επιλογές της Ου-
κρανικής κυβέρνησης για πολιτική 
και οικονομική σύμπλευση με την 
Ε.Ε. τα γεγονότα και η περίπλο-
κη κατάσταση που επικρατεί στη 
χώρα, μάλλον δεν θα της επιτρέ-
ψουν να επιλύσει το σύνθετο πρό-
βλημα του κράτους με συνέπεια 
η αστάθεια να συνεχιστεί για χρό-
νια και να αποτελεί σημείο τριβής 
μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας. 
Όμως ανεξάρτητα από τις όποιες 
ανησυχίες της Γερμανίας ως προς 
την ασφάλειά της είναι διαπιστωμέ-
νο ότι η χώρα αυτή έχει την δυνατό-
τητα, μεταποιώντας πρώτες ύλες, να 
παράγει βιομηχανικά αλλά και άλλα 
προϊόντα υψηλής τεχνολογίας απο-
τελεσματικά και συνεχώς, διοχετεύ-
οντας το μεγαλύτερο μέρος αυτής 
της παραγωγής,  εκτός από τις χώρες 
της Ε.Ε., και σε όλη την υδρόγειο 
σχεδόν, πράγμα που ουσιαστικά συ-
νετέλεσε στην επίτευξη ενός υψηλού 
βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου 
για τους κατοίκους της χώρας αυτής. 
Με βάση τα παραπάνω πρώτιστο 
καθήκον αλλά και στρατηγική επι-
λογή των Γερμανικών κυβερνήσεων 
αποτελεί η διατήρηση αλλά και η 
αύξηση του επιπέδου των εξαγω-
γών και αυτό τις αναγκάζει να δημι-
ουργούν συνθήκες διατήρησης της 
ανταγωνιστικότητας των προϊόντων 
τους περιλαμβανομένης και της 
πολιτικής λιτότητας (agenda 2010, 
που αποτελεί από το έτος 2000 
συμφωνία κυβέρνησης-συνδικάτων 
για πάγωμα των μισθών), ώστε να 
είναι σε θέση να διατηρούν σε αυ-
ξητική τάση το ΑΕΠ της χώρας, να 
μην αντιμετωπίζουν σοβαρά δημο-
σιονομικά ελλείμματα, να διατηρεί-
ται σταθερό το βιοτικό επίπεδο των 
κατοίκων  και  να αντιμετωπίζουν 
την ανεργία,  αλλά και το ενδεχόμε-
νο των κοινωνικών αναταραχών. 
Όμως η διατήρηση σε υψηλό επί-

πεδο των εξαγωγών πέρα από το 
πρόβλημα των υδρογονανθράκων 
και την απεξάρτησή της από την 
προμηθεύτρια Ρωσία, εξαρτάται και 
από πρώτες ύλες που η Γερμανία 
δεν διαθέτει.  Για την κατανόηση 
του προβλήματος, αναφέρουμε ότι 
σύμφωνα με μια μελέτη παρελθό-
ντων ετών που παρήγγειλε η Γερμα-
νική κυβέρνηση και χαρακτηρίστηκε 
άκρως απόρρητη, τονίζεται, ότι αν 
η χώρα αντιμετωπίσει δυσκολί-
ες στην εισαγωγή 5 μεταλλευμά-
των που προέρχονται κυρίως από 
την Αφρική του νοτίου ημισφαιρί-
ου, τότε εκατομμύρια εργαζόμενοι 
στους τομείς της μεταλλουργίας, 
του αυτοκινήτου, της αεροναυπηγι-
κής και της ναυπηγικής θα χάσουν 
την δουλειά τους. (πρόκειται για το 
χρώμιο, το μολυβδαίνιο, το βανά-
διο, τον αμίαντο, και το μαγγάνιο.) 
Η Γερμανική ηγεσία σταθμίζοντας 
τις ανάγκες τις χώρας και τους κιν-
δύνους, που απορρέουν από τυχόν 
μελλοντική έλλειψη των πρώτων 
υλών, πράγμα που ενδεχομένως να 
απειλήσει ακόμα και την ύπαρξή της, 
προχωρά διαχρονικά με μέθοδο, 
στην εξάλειψη αυτής της απειλής και 
αφού μέσω του κοινού ευρωπαϊκού 
νομίσματος, κατόρθωσε να προωθή-
σει τα συμφέροντά της και να επιβά-
λει την οικονομική της πολιτική στις 
περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, προσπαθεί να βρει τον τρό-
πο ώστε να εδραιώσει την παρουσία 
της αλλά και τα συμφέροντά της 
στους πόρους της Μ. Ανατολής, της 
Αφρικής αλλά και της Μεσογείου. 
Όμως δεν θα πρέπει να διαλάθει της 
προσοχής της Γερμανικής ηγεσίας ότι 
στην σημερινή Μ. Ανατολή υφίστα-
νται κυρίαρχες σχέσεις μεταξύ ΡΩΣΙ-
ΑΣ-ΙΡΑΝ, ΣΥΡΙΑΣ και άλλων χωρών 
της Μ.Ανατολής με τις οποίες συ-
ναλλάσσεται εμπορικά. Επίσης κυρί-
αρχες σχέσεις υπάρχουν και μεταξύ 
χωρών της περιοχής με ΗΠΑ-ΗΒ που 
διατηρούν έντονο γεωπολιτικό ενδι-
αφέρον για τον ευρύτερο χώρο και 
ιδιαίτερα για την Αφρική, όπου «μαί-

νεται ο πόλεμος» 
με τα Κινεζικά 
σ υ μ φ έ ρ ο ν τ α .  
Κατά συνέπεια 
ένα εγχείρημα για 
την απόκτηση δε-
σπόζουσας επιρ-
ροής σε περιοχές, 
που θα διασφάλι-
ζε με διαφορετι-
κό καθεστώς από 
το σημερινό, τα 
συμφέροντά της, 

θα έχει ανυπέρβλητες δυσκολίες 
υλοποίησης, ιδιαίτερα τώρα που η 
Ριζοσπαστική Ισλαμική απειλή έχει 
ισχυρά ερείσματα από το Αφγανι-
στάν μέχρι την Λιβύη επεκτεινόμενη 
και σε πολλές χώρες της Αφρικής. 
Επίσης ένα ιδιαίτερο στοιχείο που 
πρέπει να προσεχθεί είναι ότι οι 
ισχυρές δυτικές δυνάμεις ΗΠΑ-Η.Β. 
δεν δείχνουν ιδιαίτερη προθυμία 
να αντιμετωπίσουν τους ριζοσπά-
στες ισλαμιστές εκτός και εάν μία 
στρατιωτικοποιημένη Ευρωπαϊκή 
Ένωση αποφασίσει στο μέλλον να 
εμπλακεί, εφόσον βέβαια αποκτή-
σει και τις ανάλογες δυνατότητες.  
Με βάση τα παραπάνω και προσπα-
θώντας να δώσουμε μια απάντηση 
στο ευρωπαϊκό αίνιγμα θα μπορού-
σαμε να καταλήξουμε στο ότι οι τε-
ταμένες σχέσεις ανάμεσα στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και στην Γερμανία 
με τη Ρωσία, είναι προϊόν μιας εξω-
τερικής πολιτικής που ανεξάρτητα 
από πού σχεδιάζεται, διαταράσσει τις 
ισορροπίες των τελευταίων 70 ετών. 
Η πολιτική αυτή μάλλον εδράζεται 
στις επιδιώξεις της Γερμανίας να επι-
χειρεί σε περιοχές όπου βρίσκεται 
αντιμέτωπη πρωτίστως με τα Ρωσικά 
συμφέροντα και λιγότερο με τα Αγ-
γλοαμερικανικά και βρίσκει προς το 
παρόν, κύριο πεδίο δράσης στις πε-
διάδες της Ουκρανίας, όπου σήμε-
ρα παίζεται, με πολλούς παίκτες, το 
γεωπολιτικό παιχνίδι, με μοναδικό 
ίσως έπαθλο, την κυριότητα των 
μεγάλης χωρητικότητας ουκρανι-
κών αγωγών διαμετακόμισης Φ.Α. 
μια και κάτω από τις επικρατούσες 
διεθνώς συνθήκες είναι πολύ δύ-
σκολο να περιθωριοποιηθεί μεσο-
πρόθεμα τουλάχιστον, το ρωσικό 
Φ.Α. από τις Ευρωπαϊκές οικονομίες.  
Τέλος δεν πρέπει να μας διαφεύγει, 
ότι αναγκαστικά παραμένει στρα-
τηγική επιλογή των Γερμανικών 
κυβερνήσεων η συνέχιση των εξα-
γωγών προς τις χώρες της Ε. Ε. που 
αποτελούν τον κύριο αποδέκτη των 
γερμανικών προϊόντων, πράγμα,  
όμως,  για το οποίο θα πρέπει προ-
ηγουμένως να έχει υπάρξει αλλαγή 
στην υφιστάμενη πολιτική της λιτό-
τητας, που άλλωστε με τα σημερινά 
δεδομένα έχει διαφορετική αφετη-
ρία και επιπτώσεις για κάθε χώρα 
της Ε.Ε.  Επίσης κύριο μέλημα των 
Γερμανικών κυβερνήσεων θα πρέ-
πει να αποτελεί και η αποφυγή μιας 
στρατιωτικής αναμέτρησης γύρω 
από τα σύνορά της, που βέβαια,  με 
τα σημερινά δεδομένα, θα ήταν ολέ-
θριο αν προκληθεί.•
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Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται το 
ζήτημα της κοινωνικής διαστρωμά-
τωσης το οποίο σχετίζεται με την 
κατάταξη των ατόμων σε κοινωνικές 
τάξεις ανάλογα με το επάγγελμα και 
το εισόδημα. Το συγκεκριμένο θέμα 
έχει απασχολήσει έντονα την Κοινω-
νιολογία και τους μελετητές της τα τε-
λευταία χρόνια, εξαιτίας των τροπο-
ποιήσεων που έχει υποστεί από την 
ευρωπαϊκή και αμερικανική κρίση, 
με αποτέλεσμα να έχουν δημιουρ-
γηθεί ασαφή όρια καθώς και σχετική 
σύγχυση  ανάμεσα στις κοινωνικές 
τάξεις. 

Η κοινωνική διαστρωμάτωση 
ορίζεται ως η κατάταξη ή  δια-
βάθμιση των ατόμων σε κοινω-
νικές τάξεις με βάση το κύρος, 
το εισόδημα  και το επάγγελμα. 
Ο τρόπος συγκρότησης των κοινω-
νικών τάξεων δείχνει την κατανομή 
του πλούτου, των δικαιωμάτων και 
της πρόσβασης στη γνώση εντείνο-
ντας το φαινόμενο των κοινωνικών 
ανισοτήτων. Η εφαρμογή της κοινω-
νικής διαστρωμάτωσης τοποθετείται 
χρονικά στην έναρξη της επέκτασης 

της παραγωγής, όπως και της δημι-
ουργίας πλεονάσματος (οικονομι-
κού-κοινωνικού), του καταμερισμού 
της εργασίας  και  βέβαια της καθιέ-
ρωσης της ατομικής κυριότητας στα 
μέσα παραγωγής και ιδιοκτησίας. 
Πραγματοποιώντας μία ανασκόπηση 
στο παρελθόν, μπορούμε να παρα-
τηρήσουμε, σύμφωνα με τον Μαρξ, 
αρχικά τον πρωτόγονο κομμου-
νισμό, τον ασιατικό τρόπο παραγω-
γής (κρατικές ελίτ που παραπέμπουν 
στον σοσιαλισμό), την αρχαία κοι-
νωνία (δουλεία), τη φεουδαρχία 
(δουλοπάροικοι)  και αργότερα το 
σύγχρονο καπιταλισμό (μισθωτή ερ-
γασία) - δημιουργό των σημερινών 
κοινωνικών τάξεων.
Όπως έχουμε προαναφέρει, η κοινω-
νική διαστρωμάτωση εκλαμβάνεται 
ως ιεραρχική διάταξη των κοινωνι-
κών ομάδων σε οποιαδήποτε κοινω-
νία. Οι βασικές της μορφές εντοπίζο-
νται στο σύστημα της δουλείας, της 
κάστας, των κατεστημένων τάξεων, 
των κοινωνικών τάξεων και των ομά-
δων κύρους. Ως γενικά χαρακτηρι-
στικά αναγνωρίζονται οι ανισότητες 

(οικονομικές, κοινωνικές). Κατά τον 

Μαρξ, οι κοινωνικές τάξεις δι-
έπονται από ανταγωνισμό και 
έχουν οικονομική βάση, ενώ 
ο Βέμπερ αντικρούει το παρόν 
επιχείρημα, ισχυριζόμενος ότι 
ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις 
επικρατεί συναγωνισμός, και 
οι κοινωνικές ομάδες ενδιαφέ-
ρονται περισσότερο για επαγ-
γελματική ανέλιξη και όχι τόσο 
για την ταξική τους ταυτότητα.
Όσον αφορά τη σημερινή διαμορ-
φωθείσα κοινωνική διαστρωμάτω-
ση, τόσο στον ελληνικό χώρο, όπως 
ακριβώς και στις υπόλοιπες ευρωπα-
ϊκές χώρες, θα λέγαμε ότι υπάρχει 
σημαντική απόκλιση από την παρα-
δοσιακή έννοια, καθώς εντοπίζονται 
ριζικές τροποποιήσεις και αναμίξεις 
στο εσωτερικό των τάξεων.  Από την 
έναρξη της περιόδου της αμερικανι-
κής και ευρωπαϊκής κρίσης και μετέ-
πειτα, είμαστε σε θέση να παρατηρή-
σουμε το γεγονός, ότι οι κοινωνικές 
τάξεις έχουν χάσει την ταυτότητά 
τους και τον χαρακτήρα τους.  Ενώ 
δηλαδή, μέχρι πριν μερικά χρόνια, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ//ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ_ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Γράφει η Ευαγγελία Μπήτου

Απόφοιτος Παντείου Πανεπιστημίου

//ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΕΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ “CASE STUDY”, 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Στην πορεία των 176 χρόνων της η Εθνική Τράπεζα, 
στηρίχτηκε  στο ανθρώπινο δυναμικό της, δηλαδή τους 
υπαλλήλους  και  τα ανώτερα στελέχη, οι οποίοι πολλές 
φορές χρειάστηκε  να ορθώσουν το ανάστημά τους, για 
το καλό τής  Τράπεζας σε αποφάσεις των  Διοικήσεων 
που έγειραν πολλά ερωτηματικά. Είναι καιρός πλέον να 
πάψει η ΕΤΕ να παράγει αρνητικά  “case studies” σε ξένα 
πανεπιστήμια, λόγω μη ορθολογικού management. 
Μετά το παράδοξο ιεραρχικό φαινόμενο να αναφέρεται 
Γενικός  Διευθυντής  σε Γενικό Διευθυντή, σήμερα ζούμε 
το άλλο παράδοξο, η Διοίκηση να αγνοεί τις βουλήσεις  
τού κύριου μετόχου. Έτσι οδηγηθήκαμε να ακούμε από 
τα δελτία ειδήσεων των μέσων μαζικής ενημέρωσης, 
ότι στην ΕΤΕ υπάρχει  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (σε ομη-

ρία!!!), με συνέπεια να ενσπείρεται  η αμφιβολία για την 
Τράπεζα και  εν τέλει να πλήττεται η αξιοπιστία, το κύρος 
και η φήμη της. Άμεσα λοιπόν η Τράπεζα οφείλει να σε-
βαστεί, μεταξύ άλλων αλλά κατεξοχήν, την ιστορία της 
και να στραφεί και πάλι προς τους υπαλλήλους  και τα 
ανώτερα στελέχη της, όπως παλιά, όταν, όποιες δράσεις 
αναλαμβάνονταν, ήταν προϊόν διεξοδικής μελέτης, δεν 
στηρίζονταν σε στελέχη αλεξιπτωτιστές, που ενδιαφέρο-
νται μόνο για το βιογραφικό τους και αφήνουν πίσω τους 
κατεστραμμένη γη (βλ. σκάνδαλο ΠΑΕΓΑΕ). Εδώ όμως ο 
κόσμος χάνεται, η χώρα καταρρέει  και ο κομματισμός 
συνεχίζει ακάθεκτος  το έργο του, σαν να μη συμβαίνει 
τίποτα. Ορισμένοι δεν βάζουν μυαλό  και συνεχίζουν 
την ίδια τακτική, δημιουργώντας lobbies,  με σκοπό τον 
προσπορισμό ιδίου οφέλους. Δεν θέλουν να αφήσουν 
τις καρέκλες τους , διότι διακατέχονται από απληστία, 
αλαζονεία και στο βάθος διαφθορά. Κατόπιν τούτων κα-
λούμε τα μέλη της Διοίκησης και τους μετόχους να στα-
θούν στο ύψος των περιστάσεων και να αποκαταστήσουν 
άμεσα τη διοικητική ηρεμία στην Εθνική Τράπεζα.•
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υπήρχε σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στην εργατική, μεσαία και ανώτερη κοι-
νωνική τάξη βάσει οικονομικού και επαγγελματικού κριτηρίου, σήμερα δια-
κρίνεται μία σύγχυση, καθώς παρατηρούνται ολοένα και περισσότερα άτομα 
της εργατικής τάξης να υιοθετούν στοιχεία μεσαίας τάξης περισσότερο, όπως  
ακριβές αγορές κατοικιών, αυτοκινήτων, ενδυμασιών και λοιπών ειδών πο-
λυτελείας, και γενικά δαπανηρός τρόπος ζωής. Ερέθισμα για απόκτηση των 
συγκεκριμένων ευκαιριών αποτέλεσε η πρακτική των τραπεζών (δάνεια) και  

η  μέχρι πρότινος εύκολη  πρόσβασή τους ασφαλώς. Περαιτέρω, καθίσταται 
αναγκαίο να αναφερθεί το ζήτημα  της πλήξης, και κατά το μεγαλύτερο πο-
σοστό κατάρρευσης της μεσαίας κοινωνικής τάξης. Η αυξημένη ανεργία και η 
υψηλή φορολογία (ΕΝΦΙΑ) μαστίζει σε ανησυχητικό βαθμό την παρούσα κοι-
νωνική τάξη με συνέπεια να έχει εξισωθεί με την εργατική τάξη. Παράλληλα 
όμως, συμβαίνει, άτομα της μεσαίας τάξης, λόγω ιδιαίτερων ευκαιριών, όχι 
μόνο να μην έχουν πληγεί, αλλά αντιθέτως να έχουν ανέλθει στα ανώτερα 
κοινωνικά στρώματα. Επομένως, πρόκειται για διάσπαση της μεσαίας τάξης 
ανάμεσα στην εργατική και την ανώτερη, ενώ παράλληλα ομάδες της εργα-
τικής να υιοθετούν νοοτροπία των δυο ανωτέρων τάξεων με αποτέλεσμα να 
δημιουργείται κοινωνική σύγχυση εξαιτίας απουσίας ταξικής συνείδησης.

Συμπερασματικά καταλήγουμε στην άποψη, ότι σήμερα, η τρο-
ποποίηση που έχουν υποστεί οι κοινωνικές τάξεις, δεν οφείλεται 
σε φυσιολογική εξέλιξη καθώς δεν ακολουθείται υγιές κοινωνικό 
ταξικό πρότυπο. Η σημερινή διαμορφωθείσα  κοινωνική διαστρωμάτωση 
στην ελληνική επικράτεια, θα λέγαμε ότι ασθενεί υπό τις παρούσες συνθήκες. 
Εκτός ότι δεν εντοπίζονται σαφή όρια ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις, δεν 
εξασφαλίζει μία ισορροπημένη πορεία στην κοινωνική συνοχή και ολότητα  
με συνέπεια να προκύπτει μία κοινωνία χωρίς προσανατολισμό και γεμάτη 
με διχασμούς  στις κοινωνικές ομάδες. Η σωτηρία της εντοπίζεται στις ευ-
ρωπαϊκές στρατηγικές αντιμετώπισης της κρίσης,  υπό την προϋπόθεση της 
αφύπνισης της ελληνικής συνείδησης και της εξυγίανσης της ελληνικής παι-
δείας (τρόπος σκέψης, υπενθύμιση ταυτότητας και διαβίωση απλού τρόπου 
ζωής) καθώς οι κοινωνικές τάξεις δεν έχουν πληγεί μόνο οικονομικά, αλλά 
και συνειδησιακά. Στην παρούσα περίοδο που διανύει η ελληνική χώρα, το 
πρόβλημα έχει την αφετηρία του στον τρόπο σκέψης του σημερινού νεο-
έλληνα ο οποίος λησμονεί το ιστορικό του υπόβαθρο και πορεύεται πλέ-
ον άνευ ηθικής, αξιών, πειθαρχίας και άνευ χρήσης πνεύματος. Τέλος, ας 
μην παραλείψουμε να αναφέρουμε ότι πέραν των παραπάνω προβλημάτων, 
ο σημερινός νεοέλληνας ζει σε μία ασαφή ταξική κοινωνία που στερείται 
εφαρμογής νόμων και κανονισμών, ενώ παράλληλα έχει υποπέσει σε μία 
σχετική αδιαφορία,  ως προς την συμμόρφωση και υπακοή σε κανονισμούς 
που διέπουν μία εύρυθμη κοινωνία. Χρειάζεται επομένως συνειδητοποίηση 
των πολιτών, ότι οι ίδιοι,  με την ανοχή  των εκάστοτε ιθυνόντων, λόγω ψη-
φοθηρίας,  αποτελούν σε μεγάλο ποσοστό τις αιτίες που επιφέρουν κοινωνι-
κές αρρυθμίες,  με τη μη εφαρμογή και υπακοή των κανονισμών καθώς και 
με την εμφανή πλέον έλλειψη πειθαρχίας και σεβασμού στις αρχές και στους 
πυλώνες της κοινωνίας.•

ΠΑΡΑΔΟΞΟΤΗΤΕΣ
Παρά τις κινητοποιήσεις όλων των 
συνδικαλιστικών οργάνων, στον ΣΕΠΕ-
ΤΕ πιστεύουμε ότι αυτές οι κινητοποιή-
σεις πρέπει να ενταθούν απαραιτήτως:

///Ενάντια στις πρόσθετες μειώσεις των 
συντάξεων κατά τουλάχιστον 35% 

///Ενάντια  στο παγκόσμιο ΠΑΡΑΔΟ-
ΞΟ οι υπάλληλοι της ΕΤΕ να πληρώ-
νουν εισφορές για ΔΥΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ

///Υπέρ ενός δίκαιου ασφαλιστικού 
συστήματος, που θα χορηγεί  συντά-
ξεις ανάλογες των καταβαλλόμενων 
εισφορών και θα στηρίζεται στο θεσμό 
της αλληλεγγύης των γενεών.

Είναι υποχρέωση της πολιτείας να θε-
σπίσει ένα ασφαλιστικό σύστημα που 
θα είναι ελκυστικό και θα δίνει κίνητρο 
στη νέα γενιά να συνεχίσει να ασφαλί-
ζεται. Αλήθεια ποιος τα περίμενε όλα 
αυτά; Και παρ’ όλα αυτά μια παράξε-
νη… ατονία παρατηρείται  γενικώς. 
Μια αδράνεια. Αναρωτιόμαστε μήπως 
κάνουμε λάθος. Αλλά κι έτσι να είναι 
πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσό-
τερο  ο ΣΕΠΕΤΕ με την εγγραφή νέων 
μελών  πτυχιούχων, στο σύλλογο που 
είναι το εργατικό  σωματείο όλων των 
πτυχιούχων. Είναι αλήθεια  ότι ήδη 
παρατηρείται μια κινητικότητα. Αλλά 
είναι σχεδόν αδιανόητο, πολλοί 
πτυχιούχοι της Εθνικής Τράπεζας 
να μην είναι εγγεγραμμένοι στο 
δικό τους σωματείο, στο δικό τους 
σύλλογο, το Σύλλογο Επιστημονι-
κού Προσωπικού Εθνικής Τράπε-
ζας. Είναι  σαν π.χ.  οι δημοσιογράφοι 
να είναι εγγεγραμμένοι στο Σύλλογο 
π.χ… Αεροναυπηγών. Κάπως έτσι. 
Νομίζουμε,  δηλαδή,  ότι δεν κάνου-
με λάθος, διότι ο κόσμος εξελίσσεται 
και πάει μπροστά και ο άνθρωπος ακο-
λουθεί πιστά αυτή την εξέλιξη. Δεν γυ-
ρίζει πίσω, παρά μόνο για να δει πού… 
ήτανε!•

//ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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«Κράτος».Πίνακας του αείμνηστου ζωγράφου και 
χαράκτη  και γλύπτη Γιάννη Γαΐτη.( 1923-1984)



”ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ”
Γράφει ο Κώστας Αντωνίου 

Συνταξιούχος Ε.Τ.Ε.

Παρίσι, Παρασκευή και 13, 2015. 

Δεν έχει σημασία ο μήνας. Το περιοδικό μας «Εθνοτρα-
πεζική» μόλις τώρα κυκλοφορεί. Πολλοί ίσως θα έχουν 
ήδη ξεχάσει το συμβάν. Πόσα αθώα άτομα έχασαν τη 
ζωή τους, άσκοπα, χωρίς να τους δοθεί  τουλάχιστον η 
ευκαιρία να τη θυσιάσουν για το καλό της ανθρωπότη-
τας! Οι άνθρωποι ξεχνούν εύκολα. Έτσι έχουν ξεχαστεί 
οι δίδυμοι πύργοι, οι κατοχές, έτσι έχουν μεταλλαχθεί τα 
Πολυτεχνεία σε πισίνες, το ψωμί σε παλάτια, η ελευθε-
ρία σε αγυρτεία,  έτσι έχουν  «επιστημονικά» ερμηνευ-
θεί, από… αυτόκλητους επιστήμονες, οι γενοκτονίες σε 
εθνοκαθάρσεις, έτσι έχουν διαστραφεί, από διεστραμμέ-
να κεφάλια, οι διωγμοί σε συνωστισμούς, έτσι έχουν γί-
νει γνωστοί οι άγνωστοι, και σημαντικοί  οι ασήμαντοι, 
έτσι έχει καταστρατηγηθεί και η παροιμία που έλεγε 
«ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται». 
Σήμερα δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι «οι ψεύτες και οι 
κλέφτες  σαράντα χρόνια χαίρονται».
Ελλάδα 25 Δεκεμβρίου 2016. Δεν έχει σημασία η ημέρα. 
Ποικίλει κάθε χρόνο. 

Η Εθνοτραπεζική κυκλοφορεί πάλι, όπως 
κάθε χρόνο. Μόνο που αυτή τη φορά κυκλο-
φορεί σε ηλεκτρονική μορφή. Τη διαβάζετε. 
Πρέπει να τη διαβάσουν όλοι. 

Να ξαναθυμηθούν ότι πάλι φέτος οι μισθοί θα είναι μει-
ωμένοι, οι συνταξιούχοι δεν θα πάρουν δώρο Χριστου-
γέννων -τι χαρά  που ήταν για όλους και πιο πολύ για 
τα εγγόνια!-, η λύπη και η στενοχώρια θα κάνουν το 
τραπέζι μας άχαρο, η ανασφάλεια και η αμφιβολία θα 
είναι εμφανείς στην έκφραση του προσώπου μας και με 
το «Άγια Νύχτα» και «η Παρθένος σήμερον» θα αγω-

νιζόμαστε να ξεχάσουμε κάθε μορφής τρομοκρατία που 
μας απειλεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Ελλάδα, Έτος 2017. 

Δεν έχουν σημασία οι  ημερομηνίες. Ίδιες θα είναι και 
αυτό το χρόνο. Η Εθνοτραπεζική που κυκλοφορεί δεν 
μπορεί να κάνει ευοίωνες προβλέψεις. Όμως, διαβάστε 
τη. Θα δείτε ότι σε αντίθεση με όλα αυτά που συμβαί-
νουν σε όλο τον κόσμο,  όλη αυτή η ομορφιά, αυτός 
ο ήλιος,  αυτή η θάλασσα, αυτός ο ουρανός, αυτά τα 
βουνά, αυτά τα τοπία, αυτό το κλίμα, αυτή η ιστορία, αυ-
τός ο πολιτισμός, θα μπορούσαν να κάνουν  την Ελλά-
δα ένα παράδεισο στη γη, για όλον τον κόσμο. Κι όμως 
την έχουν  καταντήσει μία κόλαση για τους πολίτες της. 
Ποιοι; Αυτοί  οι λίγοι που μας χειραγωγούν, μας ποδηγε-
τούν, μας βασανίζουν και μας τρομοκρατούν κάθε φορά 
παντοιοτρόπως και ποικιλοτρόπως. Αυτοί οι αδύναμοι, 
οι κακομοίρηδες, οι θρασύδειλοι, οι Εφιάλτες, οι  κο-
λασμένοι, οι λίγοι που ζουν κατά βούληση το δικό τους 
παράδεισο, βυθίζοντας εμάς στην κόλαση. Και μάλιστα 
με τη δική μας εθελουσία βούληση. Τη δική μας τρομο-
κρατημένη βούληση.

Ελλάδα, έτος νέας βούλησης; Μακάρι! Η 
Εθνοτραπεζική του Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε. κυκλοφορεί 
πλέον ως πολυσέλιδο, ηλεκτρονικό περιο-
δικό, με αξιοπρόσεκτα άρθρα. Διαβάστε τη, 
σχολιάστε και γράψτε κι εσείς ελεύθερα τη 
γνώμη σας. Η τρομοκρατία θα εξαφανιστεί. 
Όχι άλλη τρομοκρατία! Τέλος… Μακάρι! •
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Στις 19/10/2016, στο Πολιτιστικό 
Κέντρο ΦΛΟΙΣΒΟΣ του Δήμου 
Παλ. Φαλήρου, η συνάδελφός 
μας και μέλος του ΔΣ του ΣΕΠΕΤΕ,  
Κυρία Εύη Μαντά, πραγματοποί-
ησε ομιλία με θέμα την υιοθεσία, 
ως πράξη αγάπης για τον άνθρω-
πο και τα ζώα.

Όπως ανέφερε στην εισαγωγή της, η 
ομιλία αυτή αποτελεί την έναρξη 
μιας  σειράς  παρουσιάσεων με 
θεματικό τίτλο «ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗ-
ΛΟΙ», εμπνευσμένο από το ομώνυμο 
έργο του Ελληνα ιστορικού και βιο-
γράφου ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ.
Παραθέτουμε τα βασικά εννοιολο-
γικά σημεία της ομιλίας της Κυρίας 
Μαντά και συνιστούμε ένθερμα την 
ανάγνωσή τους από όλους τους συ-
ναδέλφους μας, αλλά όχι μόνο.

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

Στην καθημερινότητά μας ο παραλ-
ληλισμός αυτός σηματοδοτεί την  αρ-
μονική  συνύπαρξη 2 κόσμων, των 
ανθρώπων και των ζώων. Εφόσον ο 
άνθρωπος κατέλαβε το μεγαλύτερο 
μέρος της φύσης, κτίζοντας σπίτια, 
σχολεία, εργοστάσια κ.λπ. πρέπει να 

αφήσει χώρο  στο ζωικό -και φυτικό- 
βασίλειο για να  αναπνεύσει, να συ-
ντηρηθεί και να επεκταθεί χάριν της  
βιωσιμότητας του πλανήτη και της 
ίδιας της ζωής.
Η αναπαραγωγή συνιστά κατ’ αρ-
χήν  βιολογική διαδικασία αλλά 
και θεμελιώδες χαρακτηριστικό 
της ζωής με στόχο την διαιώνι-
ση των ειδών αλλά και την ολο-
κλήρωση αυτής καθ’ εαυτής  της 

ΥΠΑΡΞΗΣ.
Τι γίνεται όμως όταν ο Θεός ή η 
Φύση  στερούν από έναν οργανισμό 
το χάρισμα αυτό? Τα τελευταία χρό-
νια πολλοί άνθρωποι καταφεύγουν 
στην ιατρική επιστήμη, η οποία ομο-
λογουμένως έχει επιτύχει θαυμα-
στά αποτελέσματα στον τομέα αυτό. 
Εκτός από τη νομική ή ηθική διάστα-
ση του θέματος και με δεδομένο ότι  
έχουν ήδη παρατηρηθεί αρκετές πα-
ρενέργειες  από  την  εξωσωματική 
γονιμοποίηση, πολλοί καταφεύγουν  
στη διαδικασία της υιοθεσίας.

Η υιοθεσία συνιστά μια νομική  πρά-
ξη, βάσει της οποίας διασφαλίζονται  
τα δικαιώματα των παιδιών (ή των 
ζώων) που υιοθετούνται. Πάνω απ’ 
όλα όμως πρόκειται για μια Πρά-
ξη Αγάπης, αμφίδρομη και  ολο-
κληρωτική, με διάρκεια, συνέχεια 
αλλά και πολύπλοκα μονοπάτια 
που αν ξεπεραστούν  οδηγούν σε 
μια σταθερή  και ολοκληρωμένη 
σχέση.
Στους δύσκολους  καιρούς που δι-
ανύουμε πολλοί καταφεύγουν σε 
εικονικές υιοθεσίες. Αναλαμβάνουν 
δηλαδή τα έξοδα σίτισης / περίθαλ-
ψης, τη φιλοξενία  ή  ψυχαγωγία αν-
θρώπων που έχουν ανάγκη ή ζώων  
που προσφέρουν άδολη αγάπη σε 
ένα κόσμο στερημένο από αυτήν.

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

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν 
Αντιδήμαρχοι, Μέλη  της Δημοτικής 
Αρχής,  εκπρόσωποι της Πανελλή-
νιας Φιλοζωικής και Περιβαλλοντο-
λογικής Ομοσπονδίας, ο πατήρ Ι. 
Ταγαράκης από την Παναγίτσα, και 
βέβαια πολλοί συνάδελφοι από την 
Εθνική Τράπεζα.•

//ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Γράφει η Κατερίνα Νιάρχου
Γραμματεία Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.

ΥΙΟΘΕΣΙΑ
ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ
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Η Ελλάδα διέρχεται ζοφερά χρόνια. 
Οι Έλληνες περνάνε πολύ δύσκολα. 
Δεν αντέχουνε πλέον. Οι συνθή-
κες διαβίωσης είναι εξουθενωτικές. 
Αλλά στην άθλια πραγματική οικο-
νομία  προστίθενται και δύο ακρο-
γωνιαίοι παράγοντες που υψώνονται 
σαν γρανίτινα τείχη και μας αφήνουν 
απ΄ έξω:

1/Η έλλειψη κάθε ελπίδας για 
βελτίωση και έξοδο από το αδιέ-
ξοδο, και 
2/Η γενική διεθνής κατακραυγή, 
το ρεζίλι που ακολουθεί οτιδή-
ποτε  προέρχεται από τη ρίζα της 
λέξης «Ελλάδα». Ντρέπεται κανείς 
να πει ότι είναι Έλληνας.
Άρα τι κάνουμε; Καθόμαστε με σταυ-
ρωμένα χέρια και κλαίμε τη μαύρη 
μοίρα μας, περιμένοντας,  οι άμοι-
ροι,  να συμβεί το μοιραίο;
Όποιος σχολιάζει απλά τη ζοφερή 
πραγματικότητα, χωρίς να προτείνει 
λύσεις, δεν είναι καλός άνθρωπος 
και αμφισβητούνται οι προθέσεις 
του.
Αλλά, έρχονται κάθε μέρα διάφοροι 
ψεύτες και λένε του κόσμου τις… 
βαρούφες, για να αποφύγουνε το 
αναπόφευκτο και αφόρητο βάρος 
των αγωνιωδών ερωτήσεων και να 
ξεγλιστρήσουν  προσωρινά  από την 
ευθύνη μιας παραδοχής της ανικα-
νότητάς τους. Στρουθοκαμηλίζουν  
ασύστολα, ψελλίζουν κάποια «θα, 
θα, θα», και πάνε και κοιμούνται, 
άλλοτε στο σπίτι τους,  άλλοτε σε 
κανα ουζάδικο κι άλλοτε ροχαλί-
ζουν,  κατάκοποι από την καταπό-
νησή τους στο «τίποτα», μέσα στο 
άσυλο του Ναού της Δημοκρατίας: 
Τη Βουλή των Ελλήνων. (Πώς τους 
παίρνει ο ύπνος! Είναι ο λεγόμε-
νος ύπνος του δικαίου. Σαν που-
λάκια κοιμούνται τα πουλάκια 
μας).
Γράφοντας όλα αυτά κινδυνεύουμε 
κι εμείς να πέσουμε στην ίδια πα-
γίδα, δηλαδή να καταγράψουμε 
απλώς,  όπως όλοι οι αρθρογράφοι,  

την άθλια πραγματικότητα της πα-
τρίδας μας, χωρίς  να προτείνουμε 
λύσεις. 
Αλλά εμείς δεν είμαστε έτσι. Έχουμε 
και προτάσεις. Μόνο που οι λύσεις 
που προτείνουμε δεν ανάγονται στο 
τι πρέπει να γίνει, αλλά κυρίως στο 
τι δεν πρέπει να ξαναγίνει. Κι αν δεν 
ξαναγίνουν αυτά που έγιναν από τη 
δεκαετία του 1980 μέχρι σήμερα, εί-
ναι πιο πολύ από βέβαιο ότι αυτόμα-
τα θα υπάρξει άμεση βελτίωση της 
απαίσιας και θλιβερής κατάστασης 
της χώρας και θα αρχίσει να διαφαί-
νεται φως στον κατάμαυρο ορίζοντα. 
Εγώ βέβαια είμαι ένας απλός τραπε-
ζικός. Δεν μπορώ να σας φτειάξω τα 
υδραυλικά, αν τρέχει ο νεροχύτης 
σας. Γι αυτό θα μιλήσω βασικά  για 
το τι δεν πρέπει να ξαναγίνει στα τρα-
πεζικά ζητήματα.
>Και αφού μίλησα για υδραυλικούς 
δεν πρέπει π.χ. ανειδίκευτοι εργά-
τες να γίνονται Διευθυντές, λόγω 
κομματικών διασυνδέσεων. 
>Δεν πρέπει πχ   Πρόεδροι   σωματεί-
ων να καλύπτουν  ανώτατα κλιμάκια 
υψηλών βαθμίδων της ιεραρχίας. Ο 
λόγος είναι απλούστατος: Δεν έχουν 
ιδέα από μάρκετινγκ και μάνατζμεντ. 
Χαμπάρι. Όλα χύμα κι ό,τι ήθελε 
προκύψει. Ποιος φταίει; Ο τοποθε-
τηθείς; Όχι βέβαια. Φταίει 100% ο… 
τοποθετήσας., που κι αυτόν κάποιος 
άλλος τοποθετήσας τον τοποθέτησε 
και συνεχίζεται έτσι ο φαύλος κύ-
κλος της δυστυχίας των υπολοίπων.
>Δεν πρέπει π.χ.  πρώην αξιωματι-
κοί  των  Ενόπλων Δυνάμεων  να γί-
νονται Σύμβουλοι. Τι δουλειά έχουν 
αυτοί να ρίχνουν… άγκυρα στα  
έγκυρα γραφεία; Αρκεί κάποια  γνω-
ριμία;  Γιατί δεν με τοποθετούν εμένα 
πχ που ήμουν πρώην διακεκριμένο 
στέλεχος της Τράπεζας, ως  καπετά-
νιο σε ένα αντιτορπιλικό, έστω και 
παροπλισμένο; Επ’ αμοιβή φυσικά! 
>Δεν πρέπει π.χ.  διακεκριμένοι 
υπάλληλοι να μη προάγονται και 
στη θέση τους να μπαίνουν διάφο-
ροι  που δεν έχουν πατήσει το πόδι 
τους σε γραφείο,  αλλά, σε όλη τους 
τη ζωή ήταν  αποσπασμένοι αλλού-

θε και ολούθε,  ξυπνάγανε στις 1 το 
μεσημέρι και γύριζαν με μια ντου-
ντούκα στα γεμάτα αλευρόκολλα, 
από τις αφίσες,  χέρια  τους.
>Δεν πρέπει π.χ. να καταλαμβάνει 
ανώτατες θέσεις στέλεχος  που έχει 
υπογράψει δήλωση υποταγής σε 
κόμμα. 
>Δεν πρέπει π.χ. άνθρωποι που 
αποδεδειγμένα είναι αυταρχικοί και 
βάναυσοι με τους υπαλλήλους, με 
εμφανώς φασιστικό χαρακτήρα,  να 
γίνονται επιτελικά στελέχη. 
>Δεν πρέπει π.χ. άνθρωποι που δεν 
έχουν πιάσει μολύβι στα χέρια τους 
ξαφνικά  να εμφανίζονται σε θέσεις 
-  κλειδιά και να υποσκελίζουν τους 
άξιους συναδέλφους τους,  και μάλι-
στα χωρίς ίχνος αιδούς. 
>Δεν πρέπει π.χ. άνθρωποι που δεν 
έχουν γνώσεις πανεπιστημιακού επι-
πέδου και εξειδικεύσεις  να  εξελίσ-
σονται σε βάρος άλλων.
>Δεν πρέπει π.χ.  να προσλαμβάνο-
νται  άνθρωποι,  δήθεν επαΐοντες, 
που απέτυχαν οικτρά σε άλλες  επι-
χειρήσεις  και να παίρνουν τις θέσεις 
των υπαλλήλων καριέρας  που προ-
έρχονται μέσα από την Τράπεζα.
Είναι και άλλα… δεν πρέπει.  Τα πα-
ραπάνω είναι  εντελώς ενδεικτικά και 
«παραδείγματος  χάριν». Όλοι ξέ-
ρουν τι έχει επικρατήσει στην Τράπε-
ζα από το 1980 και εντεύθεν και πιο 
πολύ το γνωρίζουν αυτοί που έχουν 
ωφεληθεί απροκάλυπτα, και έχουν 
μπουχτίσει στα λεφτά, όπως οι ίδιοι, 
χωρίς ίχνος τύψεων διατυμπάνιζαν.
<<<>>>
Θυμάμαι,  ο  καλός πατέρας μου,  
πριν πεθάνει μου είχε πει: 
-«Παιδί μου θέλω να μου υποσχε-
θείς ένα πράγμα, πριν φύγω».
-«Ό, τι θέλεις, πατέρα μου», του είχα 
απαντήσει.
-«Υποσχέσου μου τώρα, ότι, ό,τι κι 
αν κάνεις στη ζωή σου,   θα είσαι 
τίμιος».
-«Στο υπόσχομαι».
Σήμερα άραγε  οι  κομματικοί πα-
τεράδες τι  λένε στα παιδιά τους.  
Μακάρι  να μη τους λένε:

“Ανήθικηπρόταση“
//ΑΡΘΡΟ

[Ο τίτλος του άρθρου είναι…
κλεμμένος από αμερικάνικη ταινία]

Γράφει ο Άρις Αντάνης
πρώην μέλος του Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.
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-«Παιδί μου να μου υποσχεθείς να 
κάνεις στη ζωή σου αυτά που έκα-
να κι εγώ, ώστε να φτάσεις εδώ που 
έφτασα εγώ. Παιδί μου,  το παν στη 
ζωή είναι  να τα κονομάς παντοιο-
τρόπως». Μακάρι οι  μη αξιοκρατι-
κά «φτασμένοι» πατεράδες, να μη 
δίνουν τέτοιες συμβουλές στα βλα-
στάρια τους!
//////////////
Τελειώνοντας αυτό το ασήμαντο  αρ-
θράκι, που είναι σχετικό με επί μέ-
ρους   υποτιθέμενες  προτάσεις που 
παρέθεσα, λέγοντας τι δεν πρέπει να 
γίνεται  στην Τράπεζα, ας μου επιτρα-
πεί να προτείνω και κάτι γενικότερο, 
που αφορά σε ολόκληρη τη χώρα, 
τη Ελλάδα. 

Προτείνω λοιπόν όλα τα κόμματα 
να συμπράξουν μέχρι τις επόμε-
νες εκλογές, φτειάχνοντας μία 
νέα  κυβέρνηση από όλους και 
να πάνε να διαπραγματευτούν το 
Ελληνικό ζήτημα.
Κάποιος θα πει ότι αυτά τα λέει και 
κάποιος… ασίκης της πολιτικής  που 
ενώ τον λοιδορούσαν και τον χλεύ-
αζαν  το χριστιανό επί 40 χρόνια, 
τώρα όλοι τον θέλουν στις τάξεις 
τους  και όχι μόνο τον παρακαλάνε, 
αλλά τον…  ‘γλείφουνε’ κιόλας .
Δηλώνω ότι ούτε έχω, ούτε κατά δι-
άνοια  θα έχω ποτέ ουδεμία συνά-

φεια με τον εν λόγω κύριο,  εκτός 
των άλλων και διότι δεν του έχω 
καμία εμπιστοσύνη, ως πολιτικού 
ανδρός. Δεν έχει τίποτα να προσφέ-
ρει στην Ελλάδα. Ποτέ δεν είχε.  
Τώρα πώς βρίσκεται και αυτός στη  
Βουλή ας μη ρωτάμε  αυτόν,  αλλά 
τον εαυτό μας που πληρώνουμε 
γύρω στα 10.000.- ευρώ χ 300 κάθε 
μήνα,  σε αυτούς που εμείς οι ίδιοι 
διαλέξαμε. Δηλαδή μόνοι μας βγά-
λαμε τα μάτια μας. Βάλτε τα ονόμα-
τα σε μια λίστα και θα μείνετε έκ-
πληκτοι, για να μην πω θα φρίξετε, 
καθώς θα τα διαβάζετε και στο νου 
σας  θα συντελείται η αντιστοιχία  
«όνομα- προσωπικότητα».  
Εν προκειμένω όμως αυτά που 
σθεναρά διατυμπανίζει  ο εν λόγω 
υποτιθέμενος πολιτικός ανήρ, για 
μια διακομματική συναίνεση είναι η 
μόνη λύση.  Εξ άλλου η παροιμία 
το λέει καθαρά: Από μικρό  κι από  
τρελό,  μαθαίνεις την αλήθεια. Κι 
άμα διαβάσεις  τους  συναφείς κα-
ταλόγους, σίγουρα θα εντάξεις και 
μένα σε κάποιον από αυτούς.
//////////////
Ειδικά στο θέμα της διαπραγμάτευ-
σης είναι 100%  αναγκαίο να βρε-
θούν  εξειδικευμένοι διαπραγματευ-
τές, πάση θυσία. Αλλά επειδή είναι 
πολύ λίγοι,  είναι δύσκολο να τους 
ανακαλύψει κανείς και να τους ανα-

θέσει έργο, αυθωρεί και παραχρήμα. 
Μόλις προλαβαίνουμε.
Τέλος, να, και μια συμβουλή στα 
παιδιά που ετοιμάζονται να σπου-
δάσουν και δεν έχουν αποφασίσει 
ακόμα ποια επιστήμη να διαλέξουνε. 
Τους συμβουλεύω να σπου-
δάσουν οπωσδήποτε και με 
οποιοδήποτε τρόπο την επι-
στήμη των Διαπραγματεύσε-
ων  (Negotiations).  Όχι μόνο θα 
βρούνε δουλειά, αλλά θα γίνουν 
περιζήτητοι.•
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Άσχηµα τα νέα, Πρόεδρε. Η διαδήλωση 
των Μελών του Συλλόγου Ανθρωποφά-
γων πρέπει να αναβληθεί. Ο ένας δήλωσε 
ασθένεια και ο άλλος αρνείται να διαδηλώ-
σει µόνος του! Φοβάται µην τον... φάνε!



Ένα ακόμα ημερολόγιο  από τα επι-
τραπέζια συλλεκτικά που εκδίδει κάθε 
χρόνο ο Σύλλογος Επιστημονικού 
Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδος (ΣΕΠΕΤΕ) και τα προσφέρει 
δωρεάν στα μέλη του, βρίσκεται πάλι 
μπροστά σας  και κοσμεί τον εργασι-
ακό χώρο σας. Απολαύστε κάθε μέρα 
του 2017 αυτή την ομορφιά και μετά 
φυλάξτε το και αυτό για τις επόμενες 
γενιές. Είναι ένα ακόμα συλλεκτικό εί-
δος. Γιατί;
/// Ο Οργανισμός Ηνωμένων 
Εθνών έχει ανακηρύξει  το 2017 
«Year of sustainable Tourism and 
Development».  Δηλαδή, Έτος  Βιώσι-
μου Τουρισμού και Ανάπτυξης.  Για λε-
πτομέρειες, διαβάστε και  το συναφές  
άρθρο στη σελ. 3 του περιοδικού μας.
/// Επιλογή φωτογραφιών: Από τις 
10000, περίπου, ανυπέρβλητης  ομορ-
φιάς φωτογραφίες των αγαπητών  
πρώην στελεχών της ΕΤΕ, κ.Νίκου 
Νέζη και κ.Τάκη Ζώτου, η συντακτι-
κή επιτροπή κατάφερε να επιλέξει 25  

για αυτό το ημερολόγιο. Τις 
άλλες θα τις βρείτε στις ιστο-
σελίδες  του κ. Νίκου Νέζη 
(Βραβείο Ακαδημίας Αθη-
νών) και κ.Τάκη Ζώτου, που 
έχουν κυριολεκτικά οργώσει 
ολόκληρη την Ελλάδα και 
συνεχίζουν ακάθεκτοι τις 
περιηγητικές, ορειβατικές, 
εξερευνητικές τους δραστηρι-
ότητες, για την προβολή της 
ασύγκριτης  Ελληνικής φύ-
σης σε όλον τον κόσµο. Στις 
προσωπικές σελίδες τους, 
στο ίντερνετ ανακαλύπτουμε 
μιαν Ελλάδα που ίσως ούτε 
φανταζόμαστε ότι υπάρχει. Η 
λέξη  ευχαριστούμε  για την 
προθυμία τους να μας δώ-
σουν φωτογραφίες για αυτό 
το ημερολόγιο, σίγουρα  δεν  
μπορεί  να εκφράσει  την 
ευγνωμοσύνη μας. Ούτε ο 
θαυμασμός και η περηφάνια 
μας για το έργο των συνα-

δέλφων  περιγράφονται με 
λίγα λόγια εδώ.
///Αναγέννηση και Ανανέ-
ωση.
Ο ΣΕΠΕΤΕ και  με αυτή  
την έκδοση αλλά και με 
το ανανεωμένο περιοδικό 
μας,  προσδοκά να ανα-
μεταδώσει  λίγη  γαλήνη, 
λίγη χαρά, λίγη ξενοιασιά, 
και βέβαια να ευχηθεί σε 
όλους τους συναδέλφους 
της Εθνικής Τράπεζας να 
έχουν την προστασία του 
Χριστού,  του οποίου η 
Γέννηση σημαίνει Ανα-
γέννηση και Ανανέωση. 
Είθε,  υπό τη σκέπη Του,  
να έχουμε και όλοι οι Έλ-
ληνες, ένα ελπιδοφόρο  
καινούργιο έτος  2017. •
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Καλοκαίρι του 1966 βρισκόμασταν 
στην Κρήτη γιατί ο μπαμπάς μου υπη-
ρετούσε ως Υποδιευθυντής στο μονα-
δικό (τότε ) κατ/μα Ηρακλείου. Εκτός 
από την φυσική υψηλή θερμοκρασία, 
λόγω καλοκαιριού, επικρατούσε στο 
σπίτι και ένας υψηλός αναβρασμός 
για τρεις διαφορετικούς λόγους. Ο 
ένας ήταν ότι ετοίμαζαν εμένα να 
πάω για δεύτερη χρονιά κατασκήνω-
ση στον Διόνυσο. Ήμουν το ένα από 
επτά κοριτσάκια από όλη την Κρήτη 
που θα πηγαίναμε ασυνόδευτα με το 
αεροπλάνο στην κατασκηνωτική πε-
ρίοδο κοριτσιών (όπως ήταν τότε χω-
ριστή περίοδος αγοριών και χωριστή 
κοριτσιών) και στο αεροδρόμιο της 
Αθήνας, το γνωστό ως «Ελληνικό»,  
θα μας παραλάμβανε η δεσποινίς 
Αναδιώτου εκ μέρους του ΤΥΠΕΤ για 
να μας πάει στον Διόνυσο. Ο δεύτε-
ρος ήταν ότι ετοιμάζαμε την γιαγιά 
μου να πάει στην Κέρκυρα, όπου 
ήταν το σπίτι της και οι συνήθειές της. 
Μετά τον θάνατο του παππού η για-
γιά ερχόταν μαζί μας και περνούσε 
τους χειμερινούς μήνες στα «νότια», 
σε μέρη πιο ζεστά από τη «βόρεια» 
Κέρκυρα. Αντιθέτως τα καλοκαίρια 
ανέβαινε προς βορρά για να έχει λίγη 
δροσιά σε σχέση με την, αφόρητη γι’ 
αυτήν, ζεστή Κρήτη.
Ο τρίτος ήταν ότι ετοιμαζόμασταν ήδη 
για μετακόμιση στην Αθήνα. Δηλα-
δή  τελειώνοντας εγώ από την κα-
τασκήνωση δεν θα επέστρεφα στην 
Κρήτη, αλλά θα πήγαινα κατ’ ευθείαν 
στο καινούργιο μας σπίτι. Ο μπαμπάς 
είχε πάρει μετάθεση για Αθήνα! Δεν 

το είχε ζητήσει, αλλά έτσι έπρεπε να 
γίνει. Η Διοίκηση της τράπεζας τον 
ήθελε κοντά της στην Αθήνα, για να 
επανδρώσει τη νεοσύστατη τότε Διεύ-
θυνση Οργάνωσης και να προσφέρει 
τις υπηρεσίες του και τις πολυετείς 
γνώσεις του από κοντά,  κάτι που δεν 
θα μπορούσε να γίνει αν εξακολου-
θούσε να μένει και να υπηρετεί στην 
Κρήτη. Η τότε Διοίκηση της ΕΤΕ είχε 
επιλέξει 11 άτομα, υψηλόβαθμα στε-
λέχη της σε καταστήματα πανελλαδι-
κά, τα οποία επελέγησαν με δύο αυ-
στηρά κριτήρια, το ένα ήταν να έχουν 
μεγάλη υπηρεσιακή εμπειρία σε κα-
ταστήματα, και το δεύτερο, και κυρι-
ότερο, να μιλούν απταίστως μία ξένη 
γλώσσα, είτε Αγγλικά, είτε Γαλλικά, 
είτε Γερμανικά. 

Φανταστείτε πώς ήταν η Ελλά-
δα πριν από μισόν αιώνα. Φα-
νταστείτε πώς ήταν η ΕΤΕ τότε, 
ποιό ήταν το επίπεδο των υπαλ-
λήλων της, πόσοι ήταν οι μορ-
φωμένοι της εποχής, και κατά 
συνέπεια πόσοι ήταν οι πτυχιού-
χοι μέσα στην ΕΤΕ.
Λίγοι, πολύ λίγοι και δούλευαν κυρί-
ως σε θέσεις στην Διοίκηση. Οι περισ-
σότεροι Διευθυντές Καταστημάτων 
μπορεί να μην είχαν τελειώσει ούτε 
καν το Γυμνάσιο και οι περισσότεροι 
υπάλληλοι έμπαιναν στην τράπεζα σε 
ηλικία 15 ετών με κοντά παντελονά-
κια ως κλητήρες, που σιγά-σιγά με την 
πάροδο των ετών έκαναν μετάταξη 
στον ταμιακό κλάδο και από εκεί με 

εξετάσεις στο λογιστικό κλάδο! Βιβλι-
άρια καταθέσεων, καρτέλλες, συμβά-
σεις δανείων, εμβάσματα εσωτερικού, 
όλα χειρόγραφα. Τη μισθοδοσία του 
προσωπικού την έβγαζε ο διευθυντής 
του κάθε καταστήματος επίσης χειρό-
γραφα. Μόνον οι διακανονισμοί των 
εισαγωγών-εξαγωγών γραφόντου-
σαν σε γραφομηχανή. Με αυτά τα 
εργασιακά δεδομένα, το να έβρισκες 
υπάλληλο που να μιλάει ξένη γλώσ-
σα και μάλιστα σε επίπεδο πανεπι-
στημιακό, ήταν ακριβώς σαν να ψά-
χνεις ψύλλους στ’ άχυρα, όπως λέει 
και η γνωστή παροιμία. Ο πατέρας 
μου λοιπόν ανήκε σε αυτές τις πολύ 
σπάνιες εξαιρετικές περιπτώσεις. Μι-
λούσε απταίστως γερμανικά και είχε 
διατελέσει διερμηνέας του ελληνικού 
στρατού κατά τη διάρκεια του Β΄πα-
γκοσμίου πολέμου. Η Διοίκηση απο-
φάσισε να  στείλει στη Γερμανία  τους 
2 από τους 11 επιλεγέντες υπαλλή-
λους της, τον πατέρα μου και κάποιον 
κύριο Δοδόπουλο. Οι υπόλοιποι 9 
θα πήγαιναν σε αγγλόφωνες και γαλ-
λόφωνες χώρες. Ο σκοπός τους ήταν  
να μείνουν εκεί όσο θα χρειαζόταν, 
με όλα τα έξοδα πληρωμένα από την 
Τράπεζα. Το έργο που είχαν να επιτε-
λέσουν ήταν, να έρθουν σε επαφή με 
υψηλόβαθμα στελέχη της Deutsche 
Bank και της Commerzbank,  να με-
λετήσουν τα εκεί ήδη εφαρμοζόμενα 
τραπεζικά μηχανογραφικά συστήμα-
τα, να καταγράψουν λεπτομερώς όλα 
όσα θα δουν και θα μάθουν εκεί  και 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1966,
ΠΡΙΝ ΜΙΣΟ ΑΙΩΝΑ!

//ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙA

Γράφει η Σοφία Βάρθη
συνταξιούχος Ε.Τ.Ε.
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να φέρουν πίσω εγγράφως τα ολο-
κληρωμένα πορίσματά τους, έτσι 
ώστε αυτά να αρχίσουν να εφαρμό-
ζονται και εδώ. Ήταν πλέον καιρός   
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μηχανο-
γραφικές μέθοδοι και μηχανογραφι-
κά συστήματα να κάνουν επιτέλους  
την εμφάνισή τους και στην Ελλάδα!
Έτσι κι έγινε. Εμείς, τα υπόλοιπα μέλη 
της οικογένειας ήρθαμε Αθήνα, εγκα-
τασταθήκαμε στο καινούργιο μας 
σπίτι, και Σεπτέμβριο μήνα πριν αρχί-
σουν τα σχολεία ο μπαμπάς είχε ήδη 
φύγει στη Γερμανία. Πλησίαζαν Χρι-
στούγεννα 1966 και ξέραμε ότι θα τα 
γιορτάζαμε μόνες τέσσερεις γυναίκες 
στο σπίτι. Η μαμά μου, η γιαγιά μου, 
η μικρότερη αδελφή μου κι εγώ. Μι-
λούσαμε τηλεφωνικά με τον μπαμπά 
μου αρκετά συχνά, αλλά η απουσία 
του ήταν μεγάλη, κυρίως για μας τα 
μικρά παιδιά, που του είχαμε μεγάλη 
αδυναμία. Θα περνούσαμε τα πρώτα 
μας Χριστούγεννα σε μεγάλη πόλη, 
στην πρωτεύουσα του κράτους, στην 
Αθήνα,  και μάλιστα χωρίς αυτόν… 
Η μαμά έπρεπε αναγκαστικά να είναι 
αυστηρή για να επικρατεί μία πειθαρ-
χία μέσα στο σπίτι και εμείς προσπα-
θούσαμε να είμαστε «καλά παιδιά», 
να μην κάνουμε αταξίες και κυρίως 
να μην ζαλίζουμε με τις φωνές μας 
την αρκετά ηλικιωμένη γιαγιά μας, 
διότι μόνον «έτσι» ο μπαμπάς θα μας 
έφερνε πολλά δώρα όταν θα γυρνού-
σε. Πλησίαζαν Χριστούγεννα και ξέ-
ραμε ότι φέτος ο Αη Βασίλης δεν θα 
περάσει από το σπίτι. Δεν θα μας φέ-
ρει δώρα. Θα μας τα φέρει αργότερα. 
Πότε ακριβώς; Άγνωστο. Πόση κατα-
νόηση μπορούν να δείξουν πάνω σε 
αυτό το θέμα δύο μικρά παιδάκια 8 
και 6 ετών;

Ο μπαμπάς πράγματι υπήρξε 
για μας Άη Βασίλης το επόμενο 
καλοκαίρι όταν γύρισε Ελλάδα, 
ύστερα από 10 μήνες παραμο-
νής στην Γερμανία. Είχε μείνει στις 
πόλεις Φρανκφούρτη, Αμβούργο και 
Ντύσσελντορφ, και χάρη στα άριστα 
Γερμανικά που ήξερε, κατόρθωσε να 
πάρει ειδική άδεια από την ελληνική 
πρεσβεία στην Γερμανία και σε συν-
δυασμό με την ευγενική διαμεσολά-
βηση του Διοικητού της Deutsche 
Bank (με τον οποίο είχαν γίνει φίλοι 
και έχουμε φωτογραφίες που είναι 
και οι δύο μαζί!) κατάφερε και πέρασε 
για λίγες μέρες ως τουρίστας και στο 
ανατολικό Βερολίνο, που τότε ανήκε 
στην ανατολική Γερμανία. Το τερπνόν 
μετά του ωφελίμου!  Επιστρέφοντας, 
μας έφερε πολλά δώρα, είχε φύγει 
έχοντας μαζί του μόνο μία βαλίτσα 
και γύρισε με έξι βαλίτσες! Μαζί του 

έφερε και το χειρόγραφό του, αποτε-
λούμενο από περίπου 2000 σελίδες 
για τις νέες μηχανογραφικές εφαρμο-
γές. 
Η Διοίκηση της τράπεζας μάζεψε τα 
χειρόγραφα πορίσματα και των 11 
στελεχών της, όλων όσων συμμε-
τείχαν στην προσπάθεια εκσυγχρο-
νισμού της τράπεζας και ξεκίνησε 
να τα μελετά πολύ προσεκτικά και 
σιγά-σιγά με εγκυκλίους να τα θέτει 
σε εφαρμογή. Τα θεμέλια για τη Δι-
εύθυνση Οργάνωσης είχαν ήδη μπει 
και λίγους μήνες μετά, το περίφημο 
Κέντρο Μηχανογραφίας στη Λεωφό-
ρο Συγγρού,  στο Φάληρο, ήταν πια 
γεγονός! Ένα γεγονός που θα άλλαζε 
την πορεία της Τράπεζας για πάντα!•

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 
ΣΩΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΨΥΧΗΣ 

Γίνονται τόσα πράγματα καθημερινά. 
Γίνονται συνειδητά κι ασυνείδητα. Χω-
ρίζεται και ξανασμίγει κόσμος, στο όνο-
μα του πανδαμάτορος χρόνου.  Και τί 
προωθεί τα γεγονότα;   Ο σκοπός, η 
νομοτέλεια, η προσπάθεια, η επιδίω-

ξη, η αναγνώριση; Για να προσπο-
ριστεί, ο ιθύνων νους, όφελος 
παράνομο/νόμιμο, ηθικό/ανή-
θικο.  Αλλά μόνο αυτό υπάρχει;  
Και αν σας πω όχι , θα με πιστέψε-
τε;  Υπάρχει η διαφορετική τοποθέτη-
ση του καθενός που προέρχεται από 
διαφορετική περιοχή.  Κατά  περιοχές 
και τόπους, οι άνθρωποι συνηθίζουν 
σε άλλους νόμους, διαφορετικούς 
τρόπους υλοποίησής τους και βέβαια, 
άλλες αρχές  που θεωρούνται ηθικές ή 
παραδοσιακές.
Μετά προστίθεται η παράμετρος του 
πιστεύω, της οικονομικής θέσης, κι ένα 
σωρό άλλοι παράγοντες που πιθανόν 
θα ήταν λιγότερο οδυνηρό ν΄αλλά-
ξουν, αν οι βασικοί λόγοι μετακίνησης 
ήταν η προσαρμογή του μετακινούμε-
νου στην κοινωνία που πηγαίνει και η 
ένταξή του. Η ένταξη είναι ένα κεφά-
λαιο από μόνη της.
Άνθρωποι που πληρώνουν για χρόνια 
φόρους, είναι δύσκολο να δεχτούν 
αυτούς που μόλις έφθασαν, να απο-
λαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους 
πρώτους (σε περιπτώσεις δε και περισ-
σότερα).  Από μόνο του το θέμα κατα-
δεικνύει τον διαχωρισμό.  Αυτό είναι 
ένα βασανιστικό κομμάτι, γιατί ποιος 
ξέρει και με ποια κριτήρια τι είναι δί-
καιο; Κι αν αποταθούμε στο δίκαιο του 
Χριστού, έρχεται σε ρήξη, σε πολλά, 
με το δίκαιο του Μωάμεθ. Και τελικά 
ποιο είναι προτιμητέο; Ισχύει η επιλο-
γή των περισσότερων; Αν ναι, ποιοι και 
με ποια κριτήρια καταμετρούνται;

Κι ο άνθρωπος ξαναρωτά τον 
εαυτό του: «Γίνονται όλα αυτά για 
μένα, χωρίς εμένα;». •

Γράφει η 

Δέσποινα Παπαδήμου
Τέως Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε. 

Β. Ελλάδος
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Πριν από αρκετά χρόνια είχαμε δημο-
σιεύσει ένα άρθρο στην ΕΘΝΟΤΡΑ-
ΠΕΖΙΚΗ, προτείνοντας να γιορτάζεται 
το Πάσχα από όλους τους Χριστια-
νούς της Γης  κατά την ίδια ημερομη-
νία.  Είχαμε μάλιστα προτείνει αυτή 
η ημερομηνία  να είναι η τελευταία 
Κυριακή του Απριλίου, κάθε έτους.

Ω! του θαύματος την επόμενη 
χρονιά όλοι οι Χριστιανοί της 
Γης γιόρτασαν το Άγιο Πάσχα 
την τελευταία Κυριακή του τότε 
Απριλίου.
Τι είχε συμβεί; Μα είναι απλό: Εί-
χαν διαβάσει  την πρότασή μας στην 
ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ, τη βρήκαν σωστή 
από κάθε πλευράς και την εφάρμο-
σαν. Ε! κι εμείς στη Συντακτική Επι-
τροπή είχαμε χαρεί ιδιαίτερα, τόσο 
επειδή όλοι οι Χριστιανοί γιόρταζαν 
μαζί το Άγιο Πάσχα, όσο βέβαια και 
για το ότι η περιοδική μας έκδοση 
ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ διαβάζεται σε τόσο 
μεγάλη έκταση και εισακούονται και 
οι προτάσεις μας. 
Δυστυχώς η χαρά μας δεν κράτησε 
πολύ. Την μεθεπόμενη χρονιά ατό-
νησε η πρότασή μας και χωρίστηκαν 
πάλι η ημερομηνίες των   λοιπών 
Χριστιανών από τη γιορτή της Ορθο-
δοξίας μας. Απογοήτευση, η οποία 
το 2016  έλαβε χαώδη τροπή.  Εμείς 
οι ορθόδοξοι  γιορτάσαμε  το Πάσχα  
την  1η  Μαΐου 2016, ενώ  οι λοιποί 
Χριστιανοί είχαν προλάβει και είχαν 
γιορτάσει το δικό τους Πάσχα στις… 
27 Μαρτίου 2016. Δηλαδή 35 ολά-
κερες ημέρες πριν  από την κανονική 
ημερομηνία. 
Αλήθεια  ο Χριστός τι θα  σκέφτεται 
για τους πιστούς του; Εμένα με βασα-
νίζει αυτή η σκέψη πιο πολύ από τον 
γενικό προβληματισμό μου επί του 
αντικειμένου: Τι θα σκέφτεται ο Χρι-
στός. Και πάω και λίγο παρα πέρα. 
Δεν φτάνει που θυσιάστηκε για τους 
ανθρώπους, πρέπει να υφίσταται 

αυτό το μαρτύριο δυο φορές κάθε 
χρόνο;
Γι αυτό όταν έμαθα ότι θα γινόταν 
μια συνάντηση του καθολικού  Πάπα 
κκ Φραγκίσκου με τον Οικουμενικό 
Πατριάρχη της Ορθοδοξίας μας κκ 
Βαρθολομαίο αλλά και με τον Αρχι-
επίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλά-
δος κκ  Ιερώνυμο- ή στη Λέσβο έγινε 
η  συνάντηση  ή στη Μυτιλήνη, δεν 
θυμάμαι καλά-  για το θέμα των προ-
σφύγων,  πήγα και τους συνάντησα 
και σε μια στιγμή ηρεμίας τους, τους 
υπέβαλα με πολύ σεβασμό,  αλλά 
και εμφανή πίστη, μια  απλή  Χρι-
στιανική εισήγηση. 
Τους ικέτεψα να εξετάσουν το ενδε-
χόμενο να γιορτάζεται το  Άγιο Πά-
σχα την ίδια ημερομηνία, από όλους 
τους Χριστιανούς. Και όλοι, Καθολι-
κοί, Προτεστάντες, Αγγλικανοί, Ευαγ-
γελιστές, Βαπτιστές  κ.α,. να ακολου-
θήσουν την εορτή των Ορθοδόξων. 
Πρόσθεσα ότι με πραγματική αγά-
πη, καλή θέληση και συναίνεση όλα 
μπορούν να συμβούν στον κόσμο 
τούτο, ακόμα και η επικράτηση της 
Αλήθειας. 
Τους έφερα μάλιστα και το παρά-
δειγμα της Ελληνικής Κυβέρνησης  
που είχε αποφασίσει  έτσι απλά,  με 
μια  απλή τηλεφωνική εντολή κά-
ποιου  συμβούλου, να γιορταστεί η 
Πρωτομαγιά στις … 3 Μαΐου  2016, 
κι έτσι η Πρωτομαγιά έγινε… Τρι-
τομαγιά. Και αυτό ήταν πολύ καλό 
και για την ξεκούραση των Ελλήνων  
εργαζομένων -για τους άνεργους δεν 
συνέτρεξε  λόγος- οι οποίοι από την 
Μεγάλη Πέμπτη ξαναέπιασαν δου-
λειά την Τετάρτη ημέρα του Πάσχα, 
δηλαδή για μια ολόκληρη εβδομά-
δα, ολόκληρη η κρατική διοίκηση, 
οι Τράπεζες και οι Υπηρεσίες ήταν σε 
Πασχαλινές διακοπές.
Παραδόξως και απροσμένως έλαβα 
τη διαβεβαίωση ότι  θα σκέφτονταν  
κατ’ ιδίαν το ζήτημα  θα συσκέ-

φτονταν, μέσω skype,  και θα μου 
απαντoύσαν. 

Ω! του θαύματος! Τις προάλλες 
έλαβα ένα μήνυμα στο e-mail 
μου. Σας μεταφέρω αυτούσιο 
το κείμενο:
«Μετά την εισήγησή σας, αποφασί-
σαμε από κοινού, σε πρώτη φάση, 
το Πάσχα του 2017 να συνεορτα-
σθεί από όλους τους Χριστιανούς, 
σε ολόκληρο τον Χριστιανικό κόσμο 
στις 16 Απριλίου 2017. Σχετικά με 
την πρότασή σας να εορτάζεται την 
τελευταία  Κυριακή  του Απριλίου 
κάθε έτους θα σας απαντήσουμε, εν 
ευθέτω χρόνω.»

Θαύμα! Τελικά η εισήγησή μου 
εγκρίθηκε, έστω και για ένα 
έτος. 
Αν και είμαστε ακόμα στα Χριστού-
γεννα, εγώ θέλω να ευχηθώ σε 
όλους τους Χριστιανούς, καλό Πά-
σχα και για το 2017, και του χρόνου 
με υγεία, όλοι οι Χριστιανοί μαζί,  εν  
ιερά απαρτία. Και με το δεδομένο ότι 
έχουμε αρχίσει τα Χριστούγεννα από 
τον Σεπτέμβριο,  μια και  τελειώσαμε 
ήδη  με τα μελομακάρουνα και τους 
κουραμπιέδες, δεν βάφουμε -λέω 
εγώ- και κανένα αβγό, για να μην 
τρέχουμε τελευταία στιγμή;
Με την αγάπη μου και το απαραίτη-
το για τη ζωή μας… χιούμορ.•

//ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Γράφει ο Άρις  Αντάνης
πρώην μέλος του Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.

ΟΛΟΙ ΟΙ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΜΑΖΙ

“Οι Ορθόδοξοι συναντούν τον Θεό κα-
τανυκτικά στην τελετουργική-µυστηρια-
κή πράξη.
Οι Καθολικοί αφήνονται στην αίσθηση 
της ένσαρκης ιστορικής παρουσίας Του.
Οι Διαµαρτυρόµενοι ζουν εσωτερικά 
την υπερβατικότητά Του, µε το πνεύµα 
της πίστεως.
Μία συνύπαρξη των τριών μεταγράφε-
ται σε ζωή αισθήματος, έργων αγάπης, 
κανόνων ευθύνης.“

Στέλιος Ράμφος
(“Πολιτική από στόμα σε στόμα“)
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Το Φανάρι είναι η Δημοτική Ενότη-
τα του Καλλικρατικού Δήμου Πάρ-
γας. Ο παλαιός Δήμος Φαναρίου 
που ανήκει στο βόρειο τμήμα του 
Νομού Πρέβεζας και η δυτική του 
πλευρά αγκαλιάζεται από τις δαντε-
λωτές ακτές του Ιονίου Πελάγους. 
Ένας τόπος με πλούσια ιστορία με 
σημείο αναφοράς τη μυθική Αχερου-
σία Λίμνη, την κοιλάδα των ασφοδέ-
λων, εκεί όπου περιπλανιόντουσαν 
οι νεκρές ψυχές, σύμφωνα με τη 
μυθολογία. Ο ποταμός Αχέροντας 
διασχίζει την εύφορη πεδιάδα του 
Φαναρίου και δεσπόζουσα θέση κα-
τέχει το Νεκρομαντείο του Μεσοπο-
τάμου στο λόφο του Αγίου Ιωάννη, 
το παγκόσμιας φήμης Νεκρομαντείο 
των ψυχών. Τα μέρη που μπορεί να 
επισκεφτεί κάποιος, όταν φτάνει στο 
Φανάρι του Δήμου Πάργας είναι τα 
χωριά:

Βουβοπόταμος
Οι πηγές του Αχέροντα βρίσκονται 
στο χωριό Βουβοπόταμος και εκεί 
ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει 
τη μαγεία της φύσης,  αλλά και τις 

πηγές του ποταμού Αχέροντα που,  
δικαιολογημένα,  είναι παγκόσμια 
γνωστός. Ξενώνες, ταβέρνες, εστι-
ατόρια, αθλητικές δραστηριότητες 
(ιππασία, κανό-καγιάκ) είναι οι εγκα-
ταστάσεις που υπάρχουν για τον επι-
σκέπτη, ο οποίος έχει την ευκαιρία 
να γνωρίσει τη μοναδικού κάλλους 
άγρια ομορφιά των βουνών του Σου-
λίου,  και τη σκάλα της Τζαβέλαινας.

Αμμουδιά
Η Αμμουδιά ή αλλιώς Σπλάντζα 
είναι το γραφικό ψαροχώρι που 
βρίσκεται στις εκβολές του Αχέρο-
ντα και απέχει από την πρωτεύου-
σα του Δήμου, το Καναλάκι, μόλις 
12 χιλιόμετρα περίπου. (Εδώ κατα-
λήγει ο ποταμός Αχέροντας για να 
χυθεί στο Ιόνιο πέλαγος). Η πεντα-
κάθαρη παραλία,  αλλά και οι σύγ-
χρονες εγκαταστάσεις υπόσχονται 
στον επισκέπτη όμορφες διακοπές με 
ηρεμία, χαλάρωση και ιδιαίτερη γα-
στρονομία με φρεσκότατο ψάρι και 
ηπειρώτικες γεύσεις.

Βαλανιδορράχη
Στο χωριό Βαλανιδορράχη,  το 
πλούσιο πευκόδασος της περιο-
χής και οι πλούσιοι ελαιώνες με το 
γαλάζιο της θάλασσας καταφέρ-
νουν  να συνθέτουν με τις δαντε-
λωτές ακτές, παραδείσιες εικόνες 
στις πανέμορφες και  αμόλυντες 
παραλίες της Σκάλας, του Αλωνα-
κίου και του Όρμου του Οδυσσέα. 
Κάθε παραλία έχει την ιδιαιτερότη-
τά της. Το Αλωνάκι είναι η παραλία 
που μαγεύει όλους τους επισκέπτες 
με τον χαρακτηριστικό  Βράχο να 
κατέχει  επιβλητική θέση στο κέντρο 
του μαγευτικού κόλπου. Ο καλοκαι-
ρινός επισκέπτης και οι λουόμενοι 
μπορούν να εξυπηρετηθούν από την 
καντίνα που λειτουργεί εκεί,  προ-
σφέροντας τα διάφορα είδη, με αρ-
τιότητα και πλήρη επαγγελματισμό. 
Η παραλία της Σκάλας είναι αμμου-
δερή, ιδανική για παιδιά καθώς εί-
ναι και αβαθής και τα ασημογάλαζα 
νερά της γίνονται πόλος έλξης όλων 
των επισκεπτών που κατακλύζουν τη 
Σκάλα. Στην παραλία κατεβαίνει κα-

ΜΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ
Γράφει η Κατερίνα  Ντάση

Συγγραφέας_Εκπαιδευτικός

από το βιβλίο της
«Το Ηπειρώτικο Φανάρι, χθες και σήμερα»

//ΤΥΠΕΤ  ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ
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Συγχαρητήρια στον 
Πρόεδρο Ευάγγελο 
Δρόλια, για την εκλο-
γή του στο Οικονομικό 
Επιμελητήριο Ελλά-
δας ως Αντιπρόσω-
πος, στο Συμβούλιο 
των Αντιπροσώπων.



νείς από μία ξύλινη σκάλα και εκεί 
λειτουργεί μία ακόμα καντίνα, που 
επίσης προσφέρει άρτια εξυπηρέτη-
ση μέσα στο πευκόδασος.  Η  πανο-
ραμική  θέα του τοπίου  σε κάνει να 
νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε κάποιο ελ-
ληνικό νησί.
Το χωριό διαθέτει ενοικιαζόμενα 
δωμάτια, για όποιον θέλει να πα-
ραμείνει στο  χωριό και να απο-
λαύσει τις νοστιμότατες γεύσεις που 
προσφέρουν στις πολύ γνωστές τα-
βέρνες της περιοχής,  «Το πηγαδάκι» 
και «Το Αλωνάκι». Στην πλατεία του 
χωριού οι επισκέπτες μπορούν να 
επισκεφτούν το τιμητικό μαρμάρινο 
βιβλίο των απογόνων των Μαυρομι-
χαλαίων που έστησαν προς τιμή του 
Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, ήρωα 
της ελληνικής επανάστασης, ο οποίος 
σκοτώθηκε στη Μάχη της Σπλάντζας. 
Στο ίδιο σημείο υπάρχει και ο χώρος 
τιμής,  με την προτομή του ήρωα 
να δεσπόζει στο κέντρο της πλατεί-
ας. Μία λαμπρή σελίδα της ιστορίας 
που τιμήθηκε από τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο του χωριού και τον Δήμο 
Φαναρίου.Τα ορεινά χωριά  Φανά-
ριο,  Βαλανιδούσσα,  Αηδονιά,  Άνω 
Δεσποτικά που βρίσκονται κοντά στο 
Καναλάκι γίνονται τόποι επίσκεψης 
το καλοκαίρι, αφού εκεί κανείς μπο-
ρεί να χαρεί τα ασύγκριτης γευστικής 
απόλαυσης  ντόπια ψητά, στα κεντρι-
κά καφενεία των χωριών. Θρησκευ-
τικός τόπος λατρείας της περιοχής, 
γνωστός μάλιστα σε όλη την Ήπει-
ρο είναι το γυναικείο μοναστήρι της 
Αγίας Παρασκευής. Σύμφωνα με την 
παράδοση η Αγία Παρασκευή μαρ-
τύρησε ακριβώς στην περιοχή όπου 
υπάρχει το μοναστήρι. Η χάρη της  
θαυματουργής Αγίας Παρασκευής 
τιμάται κάθε χρόνο στις 26  Ιουλίου 

με μεγάλη λαμπρότητα και χιλιάδες 
πιστοί προσέρχονται  με ευλάβεια 
για να προσκυνήσουν τον τάφο της,  
που βρίσκεται 2 χιλιόμετρα πριν από 
το Καναλάκι, την πρωτεύουσα του 
Δήμου Πάργας. Ένας άλλος τόπος 
άξιος επίσκεψης είναι ο βυζαντινός 
ναός του Αγίου Δημητρίου, κτίσμα 
του δεσποτάτου της Ηπείρου κατά 
τα τέλη του 13ου αιώνα, στο χωριό 
Κυψέλη που βρίσκεται 4 χιλιόμετρα 
από το Καναλάκι.

Λούτσα:
Το μπαλκόνι της ομώ-
νυμης παραλίας 
είναι το χωριό 
Λούτσα,  με μο-
ναδική θέα το 
Ιόνιο πέλαγος 
διακρίνοντας 
τα νησιά του 
Ιονίου Πα-
ξοί, Αντίπα-
ξοι, Κέρκυρα, 
Λευκάδα. 

Η Λούτσα είναι  κατάλληλα οργα-
νωμένη για να υποδεχτεί τουρίστες 
που θα  απολαύσουν ευχάριστη δι-
αμονή,  αλλά και παραδοσιακή κου-
ζίνα.  
Κλείνοντας, όταν ένας επισκέπτης 
θέλει να γνωρίσει το Φανάρι και την 
ιστορία του, διαβάζοντας αυτό το 
ποίημα θα καταλάβει τι περικλείει το 
Φανάρι της Μυθολογίας.

Αλήθεια, δεν μπορεί κάποιος  
να επιλέξει για τις διακοπές του  
αυτή την πανέμορφη γωνιά της 
Ελλάδας, χωρίς να επισκεφτεί  
όλα - μηδενός εξαιρουμένου- τα 
σημεία που περιγράψαμε  σε 
αυτό το συνοπτικό οδοιπορικό  
κείμενό μας.•

ΦΑΝΑΡΙ [ ΠΟΙΗΣΗ ]

Φανάρι, λέξη, όμορφη γλυκιά σαν μουσική, 
φωτίζει αυτή τη μαγική  τη γη τη μυθική .

Εδώ πρωτοκατοίκησε, ο αρχαίος πολιτισμός,
απ΄ εδώ η Ελλάδα έστειλε σε όλον τον  κόσμο Φως.

Εδώ ρέουν  κελαρυστά, ο Αχέροντας,  ο Κωκυτός,
εδώ ρέει  αθόρυβα ο Πυριφλεγέθων ποταμός. 

Νεκρομαντείο, Αλωνάκι, Σπλάντζα, του Οδυσσέα ο Όρμος
πώς να σηκώσει των θνητών τέτοια  ιστορία ο ώμος! 
Σμιλέψτε, Ολύμπιοι  Θεοί τη μνήμη των ανθρώπων, 

να μη ξεχνούν οι Έλληνες το κλέος δικών τους τόπων...
Φανάρι,  λέξη μαγική ακούγεται απ’ όλους δυνατή 

Φανάρι, πώς μπορεί από  θνητό  να  ξεχαστεί
η ιστορία,   η δόξα  η   παλιά, τα κάλλη

η Μούσα που  Αιώνες τώρα, δεν έπαψε να ψάλλει, 
αρχαίους παιάνες,   διθύραμβους, ρητά,  

για σένα,   τόσο όμορφα και τόσο δυνατά.

                                                   Κατερίνα Ντάση
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Αυτή η περιοδική έκδοση του 
Συλλόγου Επιστημονικού Προ-
σωπικού που κυκλοφορεί χρόνια 
τώρα έχει θίξει κατά καιρούς  όλα 
τα θέματα που απασχολούν:

>Τα μέλη του κυρίως
>Όλους του υπαλλήλους της ΕΤΕ
>Όλους τους εργαζόμενους στη 
χώρα μας
>Όλους τους έλληνες πολίτες, γε-
νικώς
Βέβαια αυτή η έκδοση κυκλο-
φορεί πλέον μια φορά τον χρό-
νο, εκεί γύρω στα Χριστούγεννα, 
όπως και φέτος. Όμως ακόμα κι 
αν κυκλοφορούσε σε καθημερινή 
βάση, υπάρχουν κάποια θέματα, 
που θα τα θίγαμε καθημερινά. Έτσι 
δεν μπορούμε να τα αφήσουμε… 
άθικτα και φέτος, γιατί θα θεωρηθεί 
ότι είτε έχουν λυθεί είτε τα ξεχά-
σαμε. Και όχι μόνο δεν έχουν λυθεί 
αλλά όσο πάνε και χειροτερεύουν 
την κατάσταση. Και φυσικά δεν τα 
ξεχάσαμε. Πάμε λοιπόν από την 
αρχή αλλά επιγραμματικά,  για να 
μη σας κουράσουμε:

Α’ ΤΑ ΠΑΛΙΑ 

1/ Φορολογικό: Εάν  παταχθεί  η 
φοροδιαφυγή λύθηκε αυτόματα 
όλο το οικονομικό πρόβλημα της 
χώρας. Και ειλικρινά μέχρι σήμερα  
δεν έχει υπάρξει ένας άνθρωπος  
που να έχει τα κότσια να το λύσει. 
Κανένας! Ούτε ένας!  Δυστυχώς 
ούτε ένας.  Δυστυχώς δεν υπάρ-
χουν πλέον άνθρωποι με κότσια. 
Το μόνο που κάνουν είναι να πιά-
νουν… κότσο τους εργαζόμενους, 
με τις…  κοτσάνες τους!

2/ Καταθέσεις: Η κινητήρια δύναμη 
των Τραπεζών. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ  και 
πάσης Ελλάδος.  Το αβγό του Κο-
λόμβου. Φέρτε τις ξανά  μέσα στις 
Τράπεζες, με οποιοδήποτε  τρόπο 
και κόστος.  Αναρωτιέμαι   πού εί-
ναι όλοι αυτοί οι επαΐοντες; Τόσα 
χρόνια τώρα! Μάλλον την έχουν 
κάνει τη… «ζημιά» και οι ίδιοι και 
δεν τολμούν να βγουν και να πουν 
στο λαό: Εγώ ο Υπουργός των Οι-
κονοµικών έχω όλες τις καταθέσεις 

µου  στην Ελλάδα και µάλιστα σε 
Ελληνική Τράπεζα.

3/ Μισθοί–Συντάξεις: Θυμηθείτε 
τις προγραμματικές δηλώσεις  του 
Οκτωβρίου 2015: Ψηφίστηκαν με 
155 ψήφους. Θα σας τις θυμίσω 
εγώ αμέσως τώρα:
>Μπλά-Μπλά, μπλά-μπλά-μπλά, 
μπλά-μπλά- μπλά-μπλά…  
>Μπλά- Μπλά, μπλά-μπλά-μπλά, 
μπλά-μπλά- μπλά-μπλά,  oμοίως 
ως άνω και ούτω καθ’ εξής, άλλα 
λόγια ν αγαπιόμαστε,   φύκια για 
μεταξωτές κορδέλες και κολοκύ-
θια τούμπανο,  et cetera, et cetera, 
etc (Milame kai latinika, ama lahei 
na poume. Apo  ellinika - alla kai 
agglika- asta kalytera).
Άρα τι  βγαίνει από όλες τις προ-
γραμματικές δηλώσεις; Περικοπή 
των συντάξεων και μισθών. Τέ-
λος. Κι επειδή τα άλλα μπλά-μπλά 
και οι βαρούφες που ακούγονται 
καθημερινά στα κανάλια, θέλουν  
πολλή δουλειά,  βάλε τον καθη-
γητή της Οικονομίας που είναι και 
Υπουργός να θέσει  και τη σωστή 
προτεραιότητα. Ποιά είναι αυτή;  Εί-
ναι αυτή η ίδια προτεραιότητα που 
μου  είπε κι έτρεμε  η αγράμματη 
ενενηκοντούτις  ένοικος της πο-
λυκατοικίας μας, η  κυρά-Διαμά-
ντω, συνταξιούχος των  450 ευρώ:  
Κόψε όλους τους μισθούς και  τις 
συντάξεις να τελειώνουμε. 

4/ Οι βουλευτές: Είχαμε πει οι 300 
βουλευτές να γίνουν 200. Δεν χρει-
άζεται τροποποίηση του Συντάγμα-
τος.  Και δεν λέει να μειωθεί αυτός  
ο ατέλειωτος  αριθμός των βου-
λευτών. Τι χρειάζονται όλοι αυτοί; 
Αλήθεια αναρωτήθηκε ποτέ κανείς 
τι χρειάζονται όλοι αυτοί  οι 300 
βουλευτές; Και μόνο για  τα λεφτά 
που παίρνουν – κάποιοι μιλάνε 
ότι κάθε βουλευτής μάς κοστίζει 
γύρω στις 15000 ευρώ το μήνα-  η 
μείωση στους διακόσους θα ήταν  
μια πολύ σοβαρή  και χειροπιαστή 
απόδειξη ότι  κάτι καινούργιο αρ-
χίζει. Και θα ηρεμούσε κάπως  και  
μας τους  έρημους  τίμιους Έλλη-
νες πολίτες  για τα δεινά  που μας 
έχουνε επιβάλει τόσα χρόνια και 
που συνεχίζουνε να μας κατακε-

//ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙA

Γράφει ο Γεώργιος Χαλιώτης
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#τα  ΝΕΑ

τα ΠΑΛΙΑ



ραυνώνουν καθημερινά.   Βέβαια  
όπως λέει μια παροιμία «όλοι οι 
καλοί χωράνε», ειδικά σε αυτό 
τον ιερό χώρο, το ναό της Δημο-
κρατίας. Όμως η παροιμία μιλάει 
για καλούς και όχι για… κάλους. 

Β’ ΤΑ ΝΕΑ 

1/ Βουλευτές  (πάλι)
Τέλος πάντων αφού παραμένουν  
πεισματικά  οι 300 βουλευτές, 
εγώ,  ως… «αριστερός»  που 
είμαι εκ των πραγμάτων και όχι 
στα λόγια ,  ξέρετε τι θα έκανα; 
Θα ξεκίναγα από… αριστερά  και 
σε πρώτη -πρώτη - πρώτη -πρώτη  
προτεραιότητα:

α) Θα έκοβα τους μισθούς   των 
τριακοσίων  βουλευτών,  και τις 
συντάξεις των πρώην βουλευτών  
κατά  50% απαραιτήτως.

β) Θα τους έπαιρνα όλα τα αυτο-
κίνητα, θα τα εκποιούσα και  θα 
έβαζα τα  λεφτά στον κουμπαρά 
που έχω εξαγγείλει.  Όλοι οι βου-
λευτές έχουν δικά τους  ΙΧ. Να 
κυκλοφορούν με αυτά.

γ) Θα τους αφαιρούσα  όλα  τα… 
δεξιόστροφα προνόμια, αφού 
είμαι αριστερός.

δ) θα τους υποχρέωνα να πλη-
ρώνουν κι αυτοί  ακόμα και διό-
δια όπως όλοι οι Έλληνες.

ε) Θα έπαιρνα τα γραφεία και 
τους σωματοφύλακες από όλους 
τους πρώην Προέδρους της Βου-
λής, Πρωθυπουργούς, Αντιπρο-
έδρους της Κυβέρνησης και δεν 
συμμαζεύεται. Και αυτοί έχουνε  
πια μεγαλώσει πολύ. Για ένα για-
ουρτάκι κι ένα τίλιο τα μισά από 
αυτά που παίρνουν φτάνουν και 
περισσεύουν. Αφήστε τα εγγόνια 
και τα δισέγγονα να βρούνε μόνα 
τους το δρόμο τους όπως όλα τα 
παιδιά των απλών πολιτών. Πρέ-
πει να  εξασφαλίσετε το μέλλον  
πέντε νέων γενεών σας;

2/ Υπουργοί 
 Εμείς οι… «αριστεροί» φημιζόμα-

στε για την κουλτούρα μας, την 
ανιδιοτέλειά μας, την αφιλοκέρ-
δειά μας και την  προσωπικότητά 
μας. Ορίστε; Ναι,  την προσωπι-
κότητα.
Άρα στα υπουργεία δεν έπρεπε 
να τοποθετηθούν άνθρωποι με 
προσωπικότητα; Ή ακόμα πιο 
καλά  να τοποθετηθούν προσω-
πικότητες; Ρωτάω εγώ που γρά-
φω αυτό το  κείμενο. Πού είναι 
οι προσωπικότητες;  Όχι μόνο 
δεν είναι αλλά  κάθε μέρα βλέ-
πουμε και διαβάζουμε ένα σωρό  
άσχημα πράγματα. Άλλος  έτσι,  
άλλος αλλιώς, άλλος ξέχασε, 
άλλος θυμήθηκε, άλλος δήλω-
σε, άλλος από δω κι άλλος από 
κει. Να τα γράψω με λεπτομέρει-
ες; Αφού τα ξέρετε, δεν τα ξέρετε; 
Αφού τα βλέπετε, δεν τα βλέπετε; 
Τα ακούτε, δεν τα ακούτε; Αντί να 
τα γράψω κι εγώ καλύτερα να σας  
πω κάτι που θα σας εκπλήξω:  
>Κάποτε όταν ήμουν μικρός ήθε-
λα να γίνω υπουργός. (Καλό , ε;)
>Μετά όταν σπούδασα πολιτικές 
επιστήμες διαπίστωσα ότι για να 
γίνεις Υπουργός πρέπει να έχεις 
μεγάλη αξία ως άνθρωπος. Και 
προσωπικότητα. Κι εγώ δεν είχα. 
>Ακόμα πιο μετά που δούλευα 
στην Τράπεζα έμαθα ότι  οι άν-
θρωποι που διακρίνονται για την 
κοινή τιμιότητα, κοινή ακεραιότη-
τα και  κοινή λογική  είναι εντε-
λώς ακατάλληλοι για να αναλά-
βουν Υψηλά  Δημόσια Αξιώματα. 
>Ακόμα πιο μετά,   με  αυτά που 
έβλεπα,  έλεγα μέσα μου: Υπουρ-
γός ήθελες να γίνεις; Σιγά το αξί-
ωμα. Αυτό πλέον δεν είναι αξί-
ωμα,  είναι μάλλον… απαξίωμα.  
(Πω, πω τι σκέψεις έχω κάνει! 
Ντρέπομαι και που το εξομολο-
γούμαι.) 
>Αλλά το χειρότερο από όλα εί-
ναι η τελευταία μου σκέψη. Χτεσι-
νή. Σημερινή. Τωρινή:
«Σιγά τα λάχανα. Υπουργός μπο-
ρώ να γίνω ακόμα και εγώ, ο 
ασήμαντος.  Για… απλός βουλευ-
τής δεν το συζητάμε. Αν δεν φο-
βόμουν  μάλιστα μη φάω ξύλο 
θα το επιχειρούσα, να είστε βέ-
βαιοι».

3/ Ξανά…Υπουργοί 
Κι επειδή μάλλον ένας Υπουργός 
δεν τα καταφέρνει μόνος του βά-
ζουμε κι άλλους, κι άλλους , κι άλ-
λους. Και φτάσαμε αισίως στους 
50. Πενήντα Υπουργοί η Ελλαδί-
τσα; Η άφραγκη; Η ψωροκώσται-
να των 9.000.000. Ελλήνων θέλει 
Κυβέρνηση 50 Υπουργών; Καλά, 
υπάρχει νοιάξιμο γι αυτή τη χώρα 
από τους …χωριανούς μας. Και 
μετά παραπονιόμαστε που μας 
έχουνε του κλότσου και του μπά-
τσου οι άλλοι;

4/ Συμπέρασμα
Αντί για συμπέρασμα διάλεξα ένα 
ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη, που 
έχει γίνει και τραγούδι, από το 
συνθέτη  Δημήτρη Παπαδημητρί-
ου και το τραγουδάει η  Ελευθε-
ρία Αρβανιτάκη. Η συλλογή έχει 
τον τίτλο « Τραγούδια για τους 
μήνες» και το συγκεκριμένο  ποί-
ημα –τραγούδι ,«Ο Αγαμέμνων», 
καλό είναι να  μας βάλει σε σκέ-
ψεις  όλους,  καθ’ όλη  τη διάρ-
κεια   των μηνών του  νέου  έτους 
2017:

...Κάποτε κι εσύ θα φτάσεις: 
ποιος; ο νικητής, να’ σαι  βασι-
λιάς μιας χώρας... ακατοίκητης!•
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Ευρώπη: Πάντα ενωμένοι
μα στη μάσα χωρισμένοι



ΜΕΓΑΛΗ  ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑ

Τρύφωνας 
Σαββαΐδης:
ένας καλός
συνάδελφος
In memoriam

Γύρω στα μέσα Οκτωβρίου 2016, 
η συντακτική επιτροπή αυτής της 
περιοδικής έκδοσης, συγκεντρώθηκε 
πάλι  στο γραφείο του γραφίστα 
Γιώργου Πολίτη, που γειτνιάζει  με το 
σπίτι  του Τρύφωνα. Είχαμε πάει με  
χαρά, μια και θα ξαναβρισκόμαστε 
για να συνεργαστούμε για το 
συναδελφικό, εργασιακό αυτό 
έντυπο και για το ημερολόγιο του 
2017.
Και τότε ξαφνικά η χαρά μας κόπηκε 
σαν από μαχαιριά. Μάθαμε ότι ο 
Τρύφωνας δεν ήταν πια  στη ζωή. 
Είχε ταξιδέψει. Ελπίζαμε ότι φέτος 
θα βλέπαμε πάλι τον Τρύφωνα να 
ασχολείται με τα του σπιτιού, να 
ποτίζει τον κήπο, να βάζει τάξη. 
Πολλές φορές δεν μας έβλεπε που 
περνούσαμε μπροστά από το σπίτι 
του,  για να πάμε στο γραφιστικό 
γραφείο του γείτονά του. Ήταν 
απασχολημένος και εμείς δεν τον 
ενοχλούσαμε. Έτσι ελπίζαμε να τον 
δούμε κι εφέτος, αλλά αυτό δεν θα 
συμβεί πια. Τώρα θα συμβαίνει  το 
αντίθετο: θα μας βλέπει ο Τρύφωνας 
χωρίς να τον βλέπουμε εμείς. Και 
αυτό είναι μεγάλη στενοχώρια. 

Με τον Τρύφωνα συνεργάστηκα για 
πολλά χρόνια στην Εθνική Τράπεζα. 
Τα γραφεία μας ήταν κοντά το 
ένα στο άλλο, στον όγδοο όροφο 
του κτηρίου της οδού Μπενάκη. 
Αργότερα, η συγκυρία μάς ξαναέφερε 
κοντά. Εκείνον στο ισόγειο του 
Καταστήματος Κεντρικού Β΄ (οδού 
Σταδίου 38) όπου είχε τοποθετηθεί σε 
καίριο πόστο ως ανώτατο στέλεχος 
της Εθνικής Τράπεζας, κι εμένα στον 
πρώτο όροφο του ίδιου κτηρίου,  
όπου υπηρέτησα τα τελευταία 6 
χρόνια της καριέρας μου, στη Δ/νση 
Περιουσίας της Τράπεζας. 
Λυπηθήκαμε πολύ όσοι γνωρίζαμε 
τον Τρύφωνα. Υπήρξε ένας άριστος 
υπάλληλος, ένα πανάξιο στέλεχος, 
ένα κύριος με όλη τη σημασία της 
λέξης, ένα άνθρωπος που ποτέ δεν 
θα ξεχάσει κανείς για τα σπάνια 
χαρίσματά του: Την τιμιότητα, την 
εργατικότητα, την ακεραιότητα, το 
ζήλο του για την Τράπεζα και την 
αφοσίωσή του, την άνοδο στην 
ιεραρχία της  Τράπεζας με την 
αξία του, αλλά και για τα ψυχικά 
του χαρίσματα, την παντελή 
έλλειψη αυταρχισμού,  φθόνου, 
την πειθαρχία, την καλοσύνη, την 
πραότητα,  την υπομονή, το νοιάξιμο 
για τους συναδέλφους, το χιούμορ 
και την καλή κουβέντα για όλους. Ο 
Τρύφωνας δεν είπε ποτέ κακή λέξη 
για κανένα. Εγώ, δυστυχώς, ακόμα 
και σήμερα εξακολουθώ να θίγω, 
γραπτά ή προφορικά, τα κακώς 
κείμενα στην Εθνική Τράπεζα. Δεν 
μπορώ να τον φτάσω. Είναι πολύ 
δύσκολο να είναι κανείς σαν τον 

Τρύφωνα. Ο Τρύφωνας Σαββαΐδης, 
θα αποτελεί για μας παράδειγμα 
καλού ανθρώπου και καλού 
συναδέλφου  και όσο ζούμε κι εμείς  
θα είναι  μέσα στις καρδιές μας και 
θα προσπαθούμε πάντα να του 
μοιάσουμε στον ανθρωπισμό και τη 
συναδελφικότητα. 
Καθώς  θα διαβάζεις από κει πάνω, 
τούτο εδώ το κείμενο, αγαπημένε 
συνάδελφε Τρύφωνα, θα δεις ότι τη 
δική σου ανεξικακία  και  συγχώρεση 
σε όσους  δεν φέρονται καλά στους 
συναδέλφους τους,  δεν είναι και 
τόσο εύκολο  να την καταφέρει 
κανένας άλλος. Μόνο να ξέρεις ότι 
εσύ, όταν ως συνταξιούχοι πλέον,  
ξανασυναντηθήκαμε στο Σύνδεσμο 
Προστασίας Ασφαλιστικών 
Δικαιωμάτων (ΣΥΠΑΔ), με 
παρότρυνες  έμμεσα,   με την 
εγκαρτέρησή σου,  να σκέφτομαι πιο 
στωικά.
Καλό ταξίδι, αγαπημένε συνάδελφε 
και σου υπόσχομαι ότι θα 
προσπαθήσω να βλέπω με ευμένεια 
και καλοσύνη όσους διακατέχονται 
από τα γνωστά συμπλέγματα 
υποτιθέμενης… ανωτερότητας. 
Όπως κι εσύ τους έβλεπες με 
ευμένεια σε όλη την καριέρα σου. 
Με τις καλύτερες αναμνήσεις,  πολύ 
μεγάλη θλίψη κι ένα κεράκι για την 
αγνή ψυχή σου. Εκ μέρους των 
συναδέλφων σου,  που πάντα σε 
αγαπούσαν και σε υπολήπτονταν.•

 Άρις Παν. Αντάνης 
Πρώην υπάλληλος

Εθνικής Τράπεζας

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Ο Νίκος Καζαντζάκης είχε 
πει, για την τέχνη: 
Έχεις τα πινέλα, έχεις και 
τα χρώματα, ζωγράφισε 
τον Παράδεισο, και μπες 
μέσα. Παραφράζοντας τα 
λόγια του, σε συνάφεια 
με τον πίνακα της Κυρίας 
Κατσαρέλη-  Κολέα 
και  με το φετινό μας 
ημερολόγιο, θα μπορού-
σαμε να πούμε:

«Έχεις τα πινέλα, έχεις 
και τα χρώµατα, ζωγρά-
φισε ένα άτι ατίθασο, και 
ίππευσε στα ανυπέρβλητα 
µονοπάτια της Ελλάδας.»

‘Το άτι’  Έργο της ζωγράφου κ. Ευτυχίας Κατσαρέλη – Κολέα
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//ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Έρευνα και επιμέλεια Άρις Αντάνης

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Έχει ήδη κυκλοφορήσει, από τις «Εκ-
δόσεις Αγγελάκης», το νέο βιβλίο του 
συγγραφέα Τάκη Χατζηαναγνώστου,  
«Τοπία ζωής». (βλ. εξώφυλλο). Πρό-
κειται για   ένα πολύ δυνατό στη σύλ-
ληψη και στη γραφή μυθιστόρημα, 
από εκείνα που έχουν κατατάξει το  
συγγραφέα  ανάμεσα στους σπου-
δαίους Έλληνες συγγραφείς. Το θέμα 
-συμβολικά- είναι εξαιρετικά επίκαιρο.
Σε ένα κόσμο που μαστίζεται από αλλε-
πάλληλες κρίσεις, οικονομικές, κοινω-
νικές, θρησκευτικές και βέβαια πολιτι-
κές, και δέρνεται ανελέητα από πάσης 
φύσεως φανατισμούς, δημιουργώντας 
κλίμα φόβου, τρόμου και θανάτου, 
σίγουρα δεν μετρούν ιδιαίτερα οι επί 
μέρους ανθρώπινες ιστορίες, ακόμα κι 
αν έχουν οδυνηρό χαρακτήρα. Όμως 
αυτές οι ίδιες ανθρώπινες ιστορίες , της 
γηραιάς κυρίας Εύστρας, της αδελφής 
της Μαρίας, των κοριτσιών  Ελεονόρας 
και Ηλέκτρας  του παππού Αλόνσου, 
του κυνηγημένου  Ανδρέα,  του  πρό-
σφυγα Περίανδρου κι άλλες ακόμα, εί-
ναι εκείνες , που συνθέτουν με το μύθο 
τους, τον καμβά των Τοπίων της ζωής, 
δίνοντας με την πολυχρωμία τους την 
τρέχουσα  περιπέτεια του σήμερα. Είτε 
έχουν είτε δεν έχουν άμεση σχέση με 
τη δεδομένη πραγματικότητα, εν τού-
τοις, από αυτήν προέρχονται και  αυτή 
διαμορφώνουν με τις εξελίξεις τους. Ο 
Τάκης Χατζηαναγνώστου  έχει εκδώσει  
γύρω στα  30 βιβλία, μυθιστορήματα, 
διηγήματα, ποιήματα, θεατρικά  και 
άλλα είδη γραφής. Έχει γράψει τα σε-
νάρια για τον κινηματογράφο από τα 
έργα «Ψαρόγιαννος» και  «Αγώνας 
δίχως τέλος». Στα  ελληνικά κρατικά 
κανάλια παίχτηκαν  πάνω από 400 
επεισόδια από δικές του  σεναριακές  
διασκευές σε τηλεοπτικά σίριαλ, από 
τα έργα τής ελληνικής λογοτεχνίας, 
όπως  Η γαλήνη, οι Πανθέοι, Η τελευ-
ταία νύχτα της γης, Μαρία Πάρνη, Ο 
Δρόμος,  Η λάμψη των άστρων,  Θύελ-

λα, Ημέρες οργής, κ.ά. (Τα 400 επεισό-
δια αντιστοιχούν σε 80 βιβλία των 250 
σελίδων το καθένα). Το μυθιστόρημά 
του «Ένα νησί ταξιδεύει» βραβεύτηκε 
από την Ακαδημία Αθηνών, ενώ του 
έχουν απονεμηθεί και πολλά άλλα 

βραβεία. Το σπουδαίο συγγρα-
φικό του έργο έχει μεταφρα-
στεί και σε άλλες γλώσσες και, 
όπως έχουν γράψει οι κριτικοί 
του, θεωρείται  λυρικό στην ου-
σία του  και χαρακτηρίζεται από 
απέραντο ανθρωπισμό, που 
αγκαλιάζει όλον τον κόσμο. Με 
αυτό το εφόδιο διερευνά τις αν-
θρώπινες σχέσεις  και ιδιαίτερα 
εκείνες των δύο φύλων. Είμαστε 
περήφανοι που ο Τάκης Χατζηανα-
γνώστου  υπήρξε  πτυχιούχος και  συ-
νάδελφός μας στην Εθνική Τράπεζα, 
όπου χρημάτισε ως ανώτατο Διευθυ-
ντικό Στέλεχος.

Με την ευκαιρία της φετινής 
ανανέωσης  της φυσιογνωμίας  
της ετήσιας περιοδικής  έκδο-
σης  του Συλλόγου Επιστημο-
νικού Προσωπικού Εθνικής 
Τράπεζας, μας έστειλε ένα 
ποίημά του, το οποίο:
>Ενώ το έγραψε όταν ήταν 
17χρονο παλικαράκι, στα  
χωρίς ελπίδα χρόνια της 
κατοχής, ο αναγνώστης θα 
νομίσει  ότι το έγραψε μό-
λις  χτες.
>Το ποίημα αυτό έχει 
μελοποιήσει ο γνωστός 
συνθέτης Γιάννης Σπα-
νός και το έχει πρωτο-
τραγουδήσει η Πόπη 
Αστεριάδου, 
> Το δημοσιεύουμε  κι 
εμείς, με τις ευχαριστί-
ες και την υπόληψή 
μας στο συγγραφέα 
και συνάδελφό 
μας  αξιότιμο κύριο  
Τάκη Χατζηαναγνώ-
στου. •

πρώην μέλος του Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.

Βροχή 
Ποίηση: Τάκης Χατζηαναγνώστου

 
Μουσική: Γιάννης Σπανός

 
Πρώτη εκτέλεση: Πόπη ΑστεριάδουΆρρωστη μνήμη κουρασμένη

πίσω απ’ το τζάμι αναπολεί
έξω η βροχή μελαγχολεί,λησμονημένη.

Κι είναι στα χείλη απλωμένη
μια τόσο ανέκφραστη σιωπή
κι είν’ η ματιά τόσο θαμπή,σαν πεθαμένη.

Άραγε τι να περιμένει
αυτή η σιωπή κι αυτή η ματιά
στον κόσμο τίποτ’ άλλο πιαδεν απομένει.

Έξω η βροχούλα η λυπημένη
ποιος ξέρει τι ν’ αναπολεί

ενώ η καρδιά μελαγχολεί,λησμονημένη.

34

«Τοπία ζωής»,  
του Τάκη Χατζηαναγνώστου.



Πρόσφατα κυ-
κλοφόρησε το 13ο βιβλίο του συνα-
δέλφου μας, Άρι Αντάνη. Πρόκειται 
για μια διασκευή της… διασκευής 
που είχε κυκλοφορήσει το 2014  για 
παιδιά νηπιαγωγείου, με βάση την 
κλασική και πάντα επίκαιρη  κωμω-
δία του Αριστοφάνη «Όρνιθες». (Αυ-
τούς τους ζοφερούς καιρούς στην Ελ-
λάδα,  είναι πιο επίκαιρη παρά ποτέ!)  
Η διασκευή για παιδάκια  έχει παιχτεί  
3 φορές στο 21ο Νηπιαγωγείο Ιλίου 
Αττικής και οι θεατές  είχαν εντυπω-
σιαστεί από τα πιτσιρίκια  4-5-6 ετών  
που ήταν,  όχι  απλώς απολαυστικά, 
αλλά ξεκαρδιστικά. ‘Έπαιξαν με με-
γάλη σοβαρότητα και προκάλεσαν 
πολύ χιούμορ στο κοινό.
Αυτή η  τωρινή  νέα  διασκευή  της… 
διασκευής,  με αυτό το βιβλίο είναι… 
διασκευασμένη για  να παιχτεί, χωρίς 
καμία… σοβαρότητα  από  ενήλικες, 
που θα έχουν διττό ρόλο: Θα παί-
ζουν σαν… παιδάκια νηπιαγωγείου- 
δηλαδή ακόμα και με παιδιάστικο  
ύφος στη φωνή- και θα υποδύονται 
τους ρόλους τών  διαφόρων που-
λιών και των άλλων χαρακτήρων. 
(Ευελπίδης, Πεισθέταιρος,  Τηρέας, 
Τρίβαλλος,  Ηρακλής, Ποσειδώνας, 

Ίριδα, Εξουσία, Προμη-
θέας). 
Ουσιαστικό ρόλο έχει 
ο… ίδιος ο Αριστοφά-
νης, που  βρίσκεται 
συνεχώς στη σκη-
νή και διευθύνει και 
όλη την παράσταση.  
Όλοι οι  ρόλοι είναι 
πανεύκολοι και δεν 
ξεπερνάνε τα 2 μι-
κρά ομοιοκατάλη-
κτα τετράστιχα για 
κάθε χαρακτήρα.
Σημειωτέον ότι στο 

ξετύλιγμα της παράστασης είναι 
προγραμματισμένο, μέσα στο βι-
βλίο,   να ακουστούν από το θίασο  
γύρω στα 20  πολύ γνωστά τραγού-
δια,  αλλά με τους στίχους  αρκετά  
αλλαγμένους,  για τις ανάγκες της 
παράστασης. Τα τραγούδια αυτά εί-
ναι τα ακόλουθα: 
1/ Κελαηδήστε, ωραία μου πουλά-
κια, 2/ Ένα μύθο θα σας πω, 3/Λες 
και ήταν χτες, 4/ ‘Όλα καλά κι όλα 
ωραία, 5/Αφιλότιμη, 6/Τα παιδιά, 
τα φιλαράκια τα καλά, 7/Τρεις φί-
λοι είμαστε, 8/Λαλούν τ’ αηδόνια, 
9/Ένας αητός καθότανε, 10/Ένα το 
χελιδόνι, 11/Το τραγούδι της λίμνης 
(Γλάρος)12/ Ποια είναι εκείνη που 
κατεβαίνει, 13/Έχω ένα παπάκι (Του 
Ν. Άσιμου)14/Αθανασία, 15/Ζηλεύω 
τα πουλιά, 16/Όταν θα πάω… στο 
παζάρι 17/Τσιριτρί-τσιριτρό (Του Ζ. 
Παπαντωνίου)18/Βεμ,βεμ, βεμ…19/ 
Εγώ θα σ’ αγαπώ και μη σε νοιάζει

Όποιος  λοιπόν θέλει να  χρη-
σιμοποιήσει  το περιεχόμε-
νο του βιβλίου με σκοπό να 
οργανώσει κάποια συναφή    
παράσταση,  οπουδήποτε,  
είναι ελεύθερος να  το πάρει, 

αλλά και να επιφέρει τις αλ-
λαγές που θα κρίνει ότι ται-
ριάζουν σε κάθε περίπτωση.
Στις φωτογραφίες φαίνονται  το εξώ-
φυλλο και  το οπισθόφυλλο του βι-
βλίου.
Το αντίτιμο του κάθε αντιτύπου ( 1 ή 
2 ή 3 ευρώ),  είναι εντελώς προαιρε-
τικό  και προορίζεται  100%  για τα  
παιδάκια ΑΜΕΑ «Άγιος Κήρυκος», 
Πόρου- Γαλατά. 

Εάν χρειαστεί κάποιος περισσότερες 
πληροφορίες  μπορεί να στείλει μή-
νυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
arimari@otenet.gr •

Γράφει ο Κώστας Αντωνίου

35

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
«Ο Αριστοφάνης, οι θεοί του Ολύμπου, τα πουλιά και τα παιδιά» 
Θεατρική Κωμωδία με Μουσική και Χορωδία



“Η Λέσβος,
φάρος ελευθερίας 

στο Αιγαίο”

Γράφει ο συγγραφέας
[Πρώην Διευθυντής Ε.Τ.Ε.]

Τάκης Χατζηαναγνώστου

8 Νοεμβρίου// Γιορτή των Παμμε-

γίστων Ταξιαρχών. Αλλά και γιορτή 
της Παμμέγιστης Ελευθερίας 
για τη Λέσβο, αφού το χάραμά 
της εκείνο το πρωινό του 1912, 
στάθηκε μια καινούρια αφετη-
ρία ζωής για το πολύπαθο νησί, 
ύστερα από 450 χρόνων σκλαβιά, 
σκοτάδι κι αφανισμό.
Βέβαια, δεν ήταν πάντα έτσι τα 
πράγματα. Πρώτα τον κατοίκησαν 
οι Πελασγοί. Ύστερα ο Μακαρέας με 
τους τέσσερεις γιους του και τις έξι 
κόρες του, που ευτύχησε ν’ ακούσει 
να ονομάζεται η Λέσβος στις μέρες 
του “Μακαρία”, εξαιτίας της ευ-
δαιμονίας και του πλούτου, που την 
πλημμύρισαν. Έπειτα οι Αιολείς, ει-
ρηνικοί κι εργατικοί άνθρωποι,  που 
πάντρεψαν γρήγορα τα φυσικά προ-
σόντα τους με την έφεση και τη σω-
φροσύνη των γηγενών Πελασγών, κι 
έστησαν ομονοημένα μαζί τους  έναν 
καινούριο, ήμερο  και καλοσυνάτο 
κόσμο,  χτίζοντας καινούριες πόλεις, 
φτιάχνοντας λιμάνια, υψώνοντας νέα 
κτίρια, φρούρια, ακροπόλεις. Τα ίδια  
έγιναν και στις απέναντι απ’ το νησί 
μικρασιατικές ακτές, τον Μυτιληναί-
ων αιγιαλόν, όπως λεγόταν τότε, με 
κέντρο της περιοχής όλων των 
παραπάνω τη   Μυτιλήνη, που 
ευτύχησε να εξελιχθεί σε 
πρωτεύουσα πόλη όλου  
του αιολικού  χώρου, 
ενώ στους κόλπους της 
έλαμψαν πλήθος ποιητών, 
συγγραφέων, φιλοσόφων 
και  καλλιτεχνών.  
 Όμως,  όπως ήταν φυσικό, 
όλη αυτή η πρόοδος προκάλεσε 
το φθόνο της ιστορίας, που εκδη-
λώθηκε με παντοειδείς εχθρότη-
τες κι αντιζηλίες είτε των ομοεθνών 
Αθηναίων, είτε των ετεροφύλων: 
Λυδών του Κροίσου, και Περσών 
του Κύρου και του Δαρείου και του 
Ξέρξη. Πάμπολλες οι περιπέτειες 
της Λέσβου εκείνων των καιρών, 

και πολλά τα δεινά του δύστυχου 
λαού, που τα πλήρωσε με θανατώ-
σεις, αποκλεισμούς, γκρεμίσματα τει-
χών, ταπεινώσεις, πείνα, αρρώστιες. 
Δε θα μπούμε σε λεπτομέρειες. Θα 
σημειώσουμε μόνο ότι πάτησαν κι οι 
Ρωμαίοι το νησί, ήρθαν κι οι Βυζαντι-
νοί, και τέλος οι πειρατές, που αλώ-
νισαν το Αιγαίο τον 9ο, 10ο, 12ο, και 
13ο αιώνα, και το ρήμαξαν. Κι αν οι 
Γενοβέζοι Γατελούζοι που το κληρο-
νόμησαν (1355), προσπάθησαν να 
το αναστήσουν, κι ίσαμε ένα σημείο 
οι προσπάθειές τους άρχισαν να 
πιάνουν τόπο, η περιρρέουσα ατμό-
σφαιρα της Βυζαντινής Αυτοκρατο-
ρίας που κατέρρεε, δε βοήθησε να 
εδραιωθούν. Οι Οθωμανοί ήταν προ 
των πυλών. Και το 1452 αλώθηκε η 
Πόλη, έπεσε το Βυζάντιο, και σε δέκα 
χρόνια έπεσε και το νησί στα χέρια 
τους. Από τότε η Λέσβος ξέπεσε ολό-
τελα. Κακομοιριά κι αθλιότητα  και 
φτώχια κι αγραμματοσύνη έδειραν 
τις μέρες της. Τα σχολειά έκλεισαν, 
οι εκκλησιές  έκλεισαν, η οικονομία  
του νησιού αφανίστηκε. Οι φόροι 
της υποταγής ήταν βαριοί. Μήτε το 
εμπόριο, μήτε το ναυτικό, μήτε  κι η 
γεωργία μπορούσαν να τους σηκώ-
σουν.

Χρόνια και χρόνια πέρασαν. 
Τα σχολειά ήταν κλειστά πά-
ντα. ‘Όμως  τα χώματα ήταν 
γόνιμα και βοηθούσαν την 
ελπίδα ν’ ανθίζει.
Κάποτε άστραψε το ‘21. 
Οι ψυχές των Λεσβί-
ων σκίρτησαν. Μα η 
γεωγραφική θέση του 
νησιού

δεν επέτρεπε ξεση-
κωμούς. Ο αφέντης 
είχε πάντα το χέρι στις 
χαντζάρες. Κι οι σφαγές ήταν το αλά-
θητο έργο του. 

Η Λέσβος έμεινε τυπικά σκλάβα 
ακόμα για άλλα ενενήντα χρόνια. 
Και λέγω τυπικά, γιατί  στην ουσία 
το ξύπνημα του μπαρουτιού  και της 
επανάστασης  ανάστησε μέσα  στο 
σπλάχνο του λαού τής Λέσβου τη 
βέβαιη προσδοκία για ένα ελεύθερο 
μέλλον, τού έδωσαν  πνοή, η καρ-
διά του πήρε τ’ απάνω της, άνοιξαν 
σχολειά, οι αγρότες έσκυψαν στα 
χωράφια τους με όρεξη, άνοιξαν 
βιοτεχνίες, το λιμάνι κινήθηκε, κα-
ράβια πήγαιναν κι έρχονταν, έφερ-
ναν χαιρετίσματα  απ’ την ελεύθερη 
πατρίδα, τα χαιρετίσματα έλεγαν:  “ο 
καιρός και για σας δεν είναι μακριά, 
περιμένετε, περιμένετε...”  Και  πε-
ρίμεναν όλοι στο νησί, ενώ τα στήθια 
τους ανάσαιναν έναν άλλου είδους 
αέρα, αυτόν που έφερναν αυτά τα 
χαιρετίσματα. Οι πόλεις και τα  χω-
ριά άνθιζαν. Προετοίμαζαν  τον καρ-
πό. Επιτέλους, δεν μπορεί, κάποτε 
θα σήμαινε και γι’ αυτούς η μεγάλη 

ώρα. Και σήμανε πράγμα-
τι! Ήταν πρώτα ένα σάλεμα 

μέσα στα στέρνα  του 
σκλάβου λαού.Ήταν 

σαν ένα  μήνυμα που 
έφτασε από μακριά, κα-

νείς δεν ήξερε από 
πού, όμως το 

‘νιωσαν όλοι, 
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θαρρείς φυσούσε σαν άνεμος, ένας 
παράξενος άνεμος που δε σφύριζε, 
δεν  έτρεχε -στεκόταν. Χτυπούσε την 
πόρτα  της καρδιάς του καθεμιανού, 
έλεγε: “ετοιμάσου!”. Κι οι άνθρω-
ποι κοιτάζονταν όλη μέρα, εκείνη  
την παραμονή της μεγάλης αυγής, 
δάγκωναν τα χείλια, ρωτούσαν με 
τα μάτια ο ένας τον άλλον: “είσαι 
έτοιμος;” Και πρόσθεταν :

”η ελευθερία έρχεται. 
Ακούγονται κιόλας τα 
βήματά της.” Και πραγματι-
κά, όχι μόνο ακούγονταν τα  
βήματά της, αλλά θαρρείς η 
ίδια έκανε φτερά, πετούσε, 
κάλυπτε ολάκερο το νησί. 
Η  νύχτα εκείνη πέρασε ανήσυχη. 
Οι δρόμοι, λέει ο χρονικογράφος 
της εποχής, ήταν έρημοι. Πού και 
πού μονάχα ακουγόταν το βήμα 
κανενός νυχτοφύλακα. Ωστόσο η 
ψυχή του λαού αγρυπνούσε. Κι 
αφουγκραζόταν. Μια βαθιά ανα-
σαμιά  διαπερνούσε απ’ άκρη  σ’ 
άκρη  την πρώτη πόλη του νησιού, 
μια ανασαμιά που γινόταν ολοένα 
και πιο βιαστική, πιο  ανήσυχη, 
πιο ταραγμένη, έκανε  τη φλόγα 
των φαναριών  κι έτρεμε, έκανε τις 
σπίθες των άστρων κι έτρεμαν, ανυ-
πομονούσε  πότε πια θα ξημερώσει, 
να ‘ρθει αυτή η μακρινή θεά που μας  
είχε ξεχάσει  τετρακόσια πενήντα  
ολόκληρα χρόνια. Κάποτε λάλησε το 
πρώτο κοκόρι. Αντίκρυ, στα βουνά 
της Ανατολής σχεδιάστηκε αχνά το 
καινούριο χάραμα. Ήταν 8 Νοεμβρί-
ου 1912, γιορτή των Ταξιαρχών. Φι-
γούρες αξεχώριστες ακόμα, σκιές, 
έπιασαν να κατηφορίζουν  προς το 
λιμάνι, την Πετρόσκαλα. Τα μάτια, 
ξαγρυπνισμένα, κουρασμένα, απαυ-
δισμένα, πολεμούσαν να τρυπήσουν 
τη θολούρα του Νοεμβριανού πρω-
ινού .”Πού είναι, πού  είναι  πια...” 
, αναρωτιόνταν. Κι έψαχναν. Αριστε-
ρά, δεξιά, στο βάθος. Κι άξαφνα να! 
μέσα στο πούσι της αυγής, τα είδαν! 
Δεν ήταν όνειρο, δεν ήταν ψέματα, 
δεν ήταν ένα πλάνεμα -γέννημα της 
ταλαιπωρημένης τους προσμονής. 
Ήταν τα καράβια  μας, τα καράβια της 
πατρίδας, της Ελλάδας, ήταν καρά-
βια φορτωμένα ελευθερία. Πελώριοι 
όγκοι ελπίδας και χαράς και πίστης, 
έπλεαν απάνω στην πρωινή θάλασ-
σα, κι έρχονταν προς  την πρώτη 
πόλη του νησιού. Ήταν μια πραγμα-
τικότητα που  έμοιαζε με παραμύθι. 

Ένα παραμύθι που άρπαζε 
στα φτερά του την καρδιά 
σαν πούπουλο, τη  σφεντό-
νιζε  ίσαμε τον ουρανό. Όλα 
τα μάτια δάκρυσαν. Οι λυγμοί της 
μεγάλης συγκίνησης τράνταζαν όλα 
τα στήθια.”Χριστός ανέστη!” ακου-
γόταν απ’ όλα τα στόματα. “Αλη-
θώς ανέστη!” απαντούσαν τα ίδια τα 

στόματα πάλι. Λοιπόν, τετρακόσια 
πενήντα χρόνια  μαύρο  ψωμί, μαύρο 
νερό, μαύρο δάκρυ, πώς δε μαύρι-
σαν αυτή την ψυχή των σκλαβωμέ-
νων;  Έφτασαν τα καράβια κοντά. 
Μπροστά ο “Αβέρωφ”. Η μπάντα 
του έπαιζε το: ”Μαύρη είναι η νύχτα 
στα βουνά, στους κάμπους πέφτει 
χιόνι.../ Μα ο Έλλην ξεσπαθώνει, ξε-
σπαθώνει...” Οι Λέσβιοι αγκαλιάζο-
νταν, φιλιόνταν, έσφιγγαν τα χέρια, 
φώναζαν, έκλαιγαν. Κατέβηκε απ’ 
τη ναυαρχίδα μια ατμάκατος. Έβγα-
λε στην αποβάθρα ένα άγημα με τη 
σημαία της πατρίδας. Η σημαία ξε-
διπλώθηκε, ανέμισε. Όλα τα μάτια 
γέμισαν  με το γαλάζιο της όραμα, 
την ακολούθησαν, την είδαν ν’ ανε-
βαίνει μπροστά, περήφανη, αγέρω-
χη, ν’ ανεβαίνει το δρόμο  προς το 
Κάστρο, να στήνεται  στην πιο ψηλή 
του έπαλξη, σύμβολο μιας αθάνα-
της ιδέας: της ελευθερίας.Από κείνη 
τη στιγμή η Λέσβος ήταν ελεύθερη! 
Και μιλούμε για τη νησιώτισσα γη, 
που γέννησε τους παππούδες και τις 
γιαγιάδες, τις μάνες και τους πατέρες 
μας, που γέννησε τους ίδιους εμάς, 
και μας πότισε φως, και μας έθρεψε 
με ομορφιά, και μας ανάστησε  σιγο-

τραγουδώντας  δίπλα  στα παιδικά  
κι  εφηβικά μας χρόνια  τον ασώπα-
στο  σκοπό  των κυμάτων της, των 
μελτεμιών της και των δέντρων της 
-έναν σκοπό γεμάτον πανάρχαια ελ-
ληνικότητα και περηφάνια. Κοιτάξτε 
στο χάρτη το νησί μας, αυτό το κατα-
πράσινο πλατανένιο φύλλο, όπως το 
λέει ο ποιητής, που πλέει με βεβαιό-
τητα αιώνες αμέτρητους απάνω στα 

γαλάζια νερά του Αιγαίου. Ακούστε 
τους αγέρηδες της θάλασσας που 
φυσούν από γύρα του. Ανασάνετε 
βαθιά την αψιά μυρουδιά που πνέει 
βράδυ-πρωί απ’ τα πεύκα του.

Τρέξτε με το νου στους μι-
κρούς κάμπους του, σκαρ-
φαλώστε  στα βράχια του, 
στους λόφους του, ανεβείτε 
στα ήμερα βουνά του, ανοίξ-
τε την καρδιά σας και χαιρε-
τήσετε  με άδολη αγνότητα το 
πνεύμα του Θεού, το πνεύμα 
της δημιουργίας που υψώνε-
ται ως τα μεσούρανα  μες απ’ 
τους απέραντους ελιώνες, 
αείζωο, πολυδύναμο, ανυ-
πόδουλο, για  να κηρύττει  ότι 
η ζωή  δεν είναι ένας κενός 
προορισμός, αλλά μια αδιά-
κοπη, μια αέναη αναγέννηση, 
είναι μια  ε λ ε υ θ ε ρ ί α ! •
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