ΕΘΝ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ειδικά άρθρα
05 [Π. Αγγελόπουλος, Ε. Δρόλιας]
Η πορεία των Τραπεζών από τις ανακεφαλοποιήσεις στους μετασχηματισμούς
των [Ανεπαρκής συμμετοχή ιδιωτικών
κεφαλαίων και μελλοντικά αδιέξοδα]
08 [Γ. Περέντης]
Τρέχουσες εξελίξεις στην οικονομία και
στην κοινωνία
10 [Γ. Παναγιωτόπουλος]
Η Εθνική μας Τράπεζα, διαφημίζεται 11
[Ν. Λαβίδας]
Σ.ΑΡΑΝΤΑ Ε.ΞΙ Π.ΑΡΑΓΩΓΙΚΑ Ε.ΤΗ
Τ.ΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ Ε.ΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
12 [Δ. Α. ΖΑΚΟΝΤΙΝΟΣ]
Δουλειά στο σπίτι ή... δουλειά από το
σπίτι;
Εργασιακά\ Συνδικαλιστικά
13 [Γ. Περέντης]
Εμείς τα ανοίγαμε εσείς τα κλείνετε
14 [Κ. Νιάρχου]
Με... τηλεδιάσκεψη η Ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.
15 [Δ. Τσόγκα]
Οργανωσιακή ψυχολογία
16 [Α. Κοζομπόλη]
Νέος κανονισμός αξιολόγησης
Ξένες δημοσιεύσεις
17 [Γ. Γκόγκας]
Το χρονογράφημα της Εθνοτραπεζικής
«Στον Ο.Α.Ε.Δ. της Ολλανδίας»
Τραπεζικά
18 [Ε. Πουρνάρας]
Ο κίνδυνος των υποδειγμάτων
“Who is watching the watchers;”
Τεχνολογία
19 [Ν. Τσούκας]
Μάχη ενάντια στους κοροναϊούς \ Υπεριώδη «λέιζερ», φασματομετρία μάζας,
δομές πρωτεϊνών, DNA, πλατφόρμες
εμβολίων
Ιστορικό άρθρο
20 [Α. Αντάνης]
180 χρόνια από την ίδρυση της Ε.Τ.Ε.

ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

Υγεία & ασφάλιση
23 [Σ. Κωστάκης]
ΤΥΠΕΤ (ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

24 [Σ. Κωστάκης]
ΤΥΠΕΤ. ΦΟΒΟΥ ΤΟΥΣ ΔΑΝΑΟΥΣ ΚΑΙ
ΔΩΡΑ ΦΕΡΟΝΤΑΣ
24 [Σ. Κωστάκης]
Ανασύνθεση Προεδρείου ΤΥΠΕΤ
25 [Δ.Σ. ΤΥΠΕΤ]
Το ΤΥΠΕΤ ζήτησε από τον ΕΦΚΑ την
επιστροφή των εισφορών επί των αναδρομικών των συνταξιούχων
25 [Μ. Καυκαλάς]
Δύο μέτρα και δύο σταθμά από την
διοίκηση του ΤΥΠΕΤ
Αφιέρωμα
26 [Α. Αντάνης]
Κοινωνική και κοινωνιολογική σημασία
της Επανάστασης του 1821
Πολιτιστικά
29 [Συντακτική Επιτροπή]
ΤΟ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ
Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε. 2021
30 [Α. Κοζομπόλη]
Σαράντος Ιω. Καργάκος (1937-2019)
In memoriam
31 [Α. Κοζομπόλη]
Η βιβλιοπαρουσίαση της ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ
Σαράντος Ι. Καργάκος_ Η Ελληνική Ιστορική Συνέχεια και η Υπονόμευσή της
32 [Κ. Κυριάκος]
«Διεθνείς προσωπικότητες και Εσπεράντο»
34 [Τ. Γ. Ανδρέου]
Επίκαιρη βιβλιοπαρουσίαση_
Οι τελευταίοι ραγιάδες
35 [Α. Αντάνης]
Λόρδος Βύρωνας 200 χρόνια
Ο Εθνικός ύμνος της Ελλάδας (και της
Κύπρου)
36 [Α. Φ. Βάλβη]
Περί καλλιτεχνών
Κοινωνικά
37 [Συντακτική Επιτροπή]
Πανδημία και τηλεόραση
39 [Συντακτική Επιτροπή]
Covid 19. Ξέρεις από... βέσπα;
Βιβλιοπαρουσίαση
40 [Ε. Δρόλιας]
Τράπεζες και χρηματοπιστωτικό σύστημα
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Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

→ Η Συντακτική Επιτροπή
του Συλλόγου Επιστημονικού
Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.)
στέλνει ένα γράμμα μέσα από
την περιοδική έκδοση
‘ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ’.

Και το απευθύνει σε όλους τους
συναδέλφους, που εργάζονται
στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, και όχι μόνο στα μέλη του,
που συνεχώς πληθύνονται και
ενισχύουν τις τάξεις, τους σκοπούς
και τις προοπτικές αυτού του
ξεχωριστού- από κάθε πλευράςΕργασιακού Σωματείου, του Συλλόγου μας. Τι γράμμα είναι αυτό;
Είναι ένα γράμμα σαν εισαγωγή
στα θέματα του περιοδικού μας,
αλλά και κάποια –ας την αποκαλέσουμε- παρότρυνση ή/και
συμβουλή, από ανθρώπους που
ειλικρινά απεχθάνονται να παροτρύνουν και να συμβουλεύουν.
Το έτος 2020 δεν ήταν ένα καλό
έτος. Όλοι ξέρουμε πόσα αρνητικά συμβάντα έπληξαν τον κόσμο,
την πατρίδα μας, την Τράπεζά
μας και τους συνανθρώπους μας.
Αλλά εδώ υπεισέρχεται η εντελώς
παράλογη, οξύμωρη, αψυχολόγητη, ακατανόητη και ανάλγητη,
πρωτάκουστη συμπεριφορά της
σημερινής Διοίκησης της Τράπεζάς μας προς τους εργαζομένους
σε αυτή, που συνεχίζουμε- λες και
είναι στο D.N.A. όλων μας- μια
πορεία 180 χρόνων, από της
ίδρυσής της μέχρι σήμερα. Χαριτολογώντας μετράμε όλα όσα
συνέβησαν εκτός και εντός Τραπέζης και διαπιστώνουμε πως δεν
απομένει παρά να πέσει κανένας
μετεωρίτης ή να μας πλακώσει η
όγδοη πληγή του Φαραώ, δηλα-

δή σμήνος ακρίδων. Το ότι κατά
καιρούς πέφτουν… ακρίδες στην
Εθνική Τράπεζα είναι αδιαμφισβήτητο. Για αυτό και από πρώτη
Τράπεζα στην Ελλάδα και μία
από τις 100 μεγαλύτερες στον κόσμο ολάκερο, έχει καταντήσει να
είναι τελευταία και… καταϊδρωμένη, στο στίβο της Τραπεζικής
Αγοράς. Τις πταίει; Οι εργαζόμενοι; Όχι βέβαια! Και αυτό δεν
το λέμε εμείς οι εργαζόμενοι. Το
λένε τα στοιχεία, οι αριθμοί και τα
σχόλια όλων των Ελλήνων, που
έλεγαν Εθνική Τράπεζα και λες και
μιλούσαν για το σπίτι τους και την
οικογένειά τους. Μέσα στα θέματα, λοιπόν, που περιλαμβάνονται
στο περιοδικό μας μπορεί ο κάθε
αναγνώστης, αλλά και η Διοίκηση
της Τράπεζας να βεβαιωθεί -αφού
ήδη είναι παγκοίνως γνωστό- τις
πταίει. Ο ΣΕΠΕΤΕ ποτέ δεν κάνει
απλή καταγραφή των προβλημάτων, όπως κάνουν όλοι. Ο
ΣΕΠΕΤΕ έχει πρώτα μελετήσει
επιστημονικά κάθε ζήτημα, έχει
καταλήξει σε πρακτικές, πραγματοποιήσιμες και βιώσιμες λύσεις
και μετά τις υποβάλλει δεόντως,
αρμοδίως και 100% ευπρεπώς.
Διαβάστε οπωσδήποτε τις σελίδες
του περιοδικού μας.
Αυτή είναι η μόνη προτροπή
μας στην παρούσα φάση και
στην ουσία δεν είναι ούτε
προτροπή ούτε συμβουλή.
Είναι παράκληση προς όλους
τους Εθνικάριους,
για να ενημερωθούν.

Γράμμα από την συντακτική επιτροπή

ΣΟΥ ΣΤΕΛΝΩ
ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ
ΤΙΣ ΠΤΑΙΕΙ;



Οι παραλήπτες του περιοδικού μας μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα
του ΣΕΠΕΤΕ, www.sepete.gr και να
θίγουν θέματα που τους αφορούν και
τους ενδιαφέρουν, να σχολιάζουν και
να στέλνουν τα κείμενά τους στο e-mail:

sepete@nbg.gr

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. ΣΤΟ ΣΕΠΕΤΕ, πού αλλού;

Ο
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΡΟΛΙΑΣ Ευάγγελος
210 334 2764 (Διεπ.12764)
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
210 772 7135 (Διεπ.27135)
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Ευθύμιος
210 386 0105 (Διεπ.24305)
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΑΒΙΔΑΣ Νικόλαος
210 334 7835 (Διεπ.17835)
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΝΤΑ Παρασκευή
210 334 8231 (Διεπ.18231)
ΤΑΜΙΑΣ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ Αφροδίτη
210 334 2512 (Διεπ.12512)
ΕΦΟΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΙΔΗΣ Εμμανουήλ
210 332 8478 (Διεπ.28478)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΝΙΑΡΧΟΥ Αικατερίνη
210 334 2765 (Διεπ.12765),
210 334 2764 (Διεπ.12764),
210 321 8926

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΥΡΙΑΝΝΙΔΗΣ Ιωάννης
2310 290 347 (Διεπ.30347)
ΥΠΟΛ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Δημήτρης
23970 21122 (Διεπ.34122)
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ΗΠΕΙΡΟΥ/ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ Θεόδωρος
2610 637616 (Διεπ.67616)
ΚΡΗΤΗΣ/ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗΣ Ιωάννης
28420 20916 (Διεπ.82116)
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ Δημήτριος
2410 596161 (Διεπ.46161)

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΠΕΤΕ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
⌐ γράφουν οι
Παναγιώτης ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ/
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
Ευάγγελος ΔΡΟΛΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.

→
Η κεφαλαιακή ενίσχυση
των ελληνικών τραπεζών αποτελεί επιτακτικό
ζητούμενο και αναγκαία
προϋπόθεση, εποπτική
και ουσιαστική, για τη
συνέχιση της ομαλής
λειτουργίας τους τα τελευταία χρόνια. Η κρίσιμη χρονική περίοδος
για τη βιωσιμότητα των
ελληνικών τραπεζών
που αρχίζει το 2008 και
εκτείνεται έως και σήμερα (2020) μπορεί να
χαρακτηριστεί ως περίοδος της αποδυνάμωσης, της απαξίωσης του
ενεργητικού, των ανακεφαλαιοποιήσεων και της
συρρίκνωσης των μεγεθών τραπεζών και του
τραπεζικού κλάδου.
H συνεχώς ανανεούμενη
ανάγκη παροχής ρευστότητας
και κεφαλαιακής ενίσχυσης
των ελληνικών τραπεζών είναι
επακόλουθο της διαχρονικής
υποβάθμισης του ενεργητικού τους, οφειλόμενης σε
παράγοντες όπως η μηδενική,
καταγεγραμμένη σε πολλές
μελέτες, ανταγωνιστικότητα
του χρηματοπιστωτικού και
τραπεζικού τομέα, η αναποτελεσματική διοίκηση των
τραπεζών, η ανορθόδοξη πολιτική στον τομέα των χρηματοδοτήσεων, το δυσθεώρητο
μη διαχωρίσιμο ύψος των μη
εξυπηρετούμενων δανείων,
οι διαγραφές και τιτλοποιήσεις απαιτήσεων, η αρνητική
πορεία των μακροοικονομικών μεγεθών της ελληνικής
οικονομίας και η συμμετοχή
των τραπεζών στα προγράμματα ανταλλαγής ομολόγων
του Ελληνικού Δημοσίου (PSI)
το 2012.
Στο κείμενο που ακολουθεί
καταγράφεται σειρά νομικών
τεχνασμάτων και ενεργειών
δημιουργικής λογιστικής
που επινοήθηκαν και εφαρμόστηκαν για τη διάσωση και
την κεφαλαιακή στήριξη των
τραπεζών, με μηδενική ή
ανεπαρκή συμμετοχή νέων
ιδιωτικών επενδυτικών
κεφαλαίων και μεταφορά
του κόστους της κεφαλαιακής
στήριξης και των ανακεφαλαιοποιήσεων στο δημόσιο χρέος
και στους έλληνες φορολο-

Η πορεία των
Τραπεζών

Από τις ανακεφαλοποιήσεις
στους μετασχηματισμούς των
Ελληνικών
Τραπεζών

[Ανεπαρκής συμμετοχή ιδιωτικών
κεφαλαίων
και μελλοντικά
αδιέξοδα]
γουμένους. Με διατήρηση σε
κάθε περίπτωση της άσκησης
της διοίκησης των τραπεζών
από τους ιδιώτες μετόχους.
Πάντα με τη σύμφωνη γνώμη των θεσμικών οργάνων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της
Τράπεζας της Ελλάδος και της
Ελληνικής Πολιτείας.

Η στήριξη των τραπεζών
από το Ελληνικό
Δημόσιο το 2008
____________________
Πρώτη ενέργεια στήριξης
των τραπεζών από ο Ελληνικό Δημόσιο (ΕΔ) έγινε το
2008 με το περίφημο σχέδιο
των 28 δισ. ευρώ, το οποίο
περιελάμβανε παροχή εγγύησης για το δανεισμό από τις
διατραπεζικές αγορές, διάθεση
ειδικών ομολόγων για δανεισμό από την ΕΚΤ και ενίσχυση
της Κεφαλαιακής Βάσης (Tier 1
capital) μέσω της αγοράς από
το ΕΔ προνομιούχων μετοχών.

Οι Αυξήσεις του
Μετοχικού Κεφαλαίου
των Τραπεζών
____________________
Οι τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες (ΕΤΕ, Alpha
Bank, Eurobank, Τράπεζα
Πειραιώς) ανακοίνωσαν ζημίες
περίπου 28 δισ. ευρώ, λόγω
της συμμετοχής τους PSI, με
αποτέλεσμα την περαιτέρω
απαξίωση του ήδη προβληματικού ενεργητικού τους, την
μείωση των ιδίων κεφαλαίων
τους και την διαμόρφωση
μεγεθών κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας απαγορευτικών για τη λειτουργία
τους, τόσο εποπτικά όσο και
ουσιαστικά. Απόρροια ήταν η

επιτακτική ανάγκη κεφαλαιακής
ενίσχυσης (recapitalization) των
τραπεζών. Έτσι, κατά τα έτη 2013
έως 2015, λόγω και της συνεχούς
επιδείνωσης των μακροοικονομικών μεγεθών της χώρας και των
μεγεθών των NPLs και των DTAs,
προς διαφύλαξη της βιωσιμότητάς
των τραπεζών διενεργήθηκαν
τρείς μεγάλες ανακεφαλαιοποιήσεις.
Βασική επιδίωξη και των τριών
ανακεφαλαιοποιήσεων, όπως από
το σχετικό θεσμικό πλαίσιο και
εκ του αποτελέσματος προκύπτει,
αποτέλεσε η αποφυγή συμμετοχής με σημαντικά νέα κεφάλαια
των ιδιωτών μετόχων, παλαιών
και νέων, με διατήρηση ωστόσο
του έλεγχου και της διοίκησης
των τραπεζών από αυτούς. Οι
νομικές και λογιστικές λύσεις και
πρακτικές που προκρίθηκαν για
την επίτευξη του εν λόγω στόχου
ήταν κοινές και σχεδόν εναρμονισμένες από όλες τις συστημικές τράπεζες. Ιδιαίτερα κατά την
πρώτη (2013) και την τρίτη (2015)
ανακεφαλαιοποιήσεις.
Οι διαπιστώσεις αυτές προκύπτουν
ευθέως από τα στοιχεία της τρίτης
ανακεφαλαιοποίησης, αφού οι
ιδιώτες επενδυτές με καταβολή
νέων κεφαλαίων ύψους ευρώ
5,28 δις απέκτησαν των έλεγχο
των τραπεζών συνολικού ύψους
ενεργητικού το 2015 ανερχομένου
σε ευρώ 296 δις. Με απώλεια
από το ΤΧΣ της πλειοψηφίας στο
μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών, αποκτηθείσας με καταβολή
κεφαλαίων ύψους ευρώ 25,5 δις
κατά την πρώτη ανακεφαλαιοποίηση. Ωστόσο, το δάνειο, με το
οποίο χρηματοδοτήθηκε η πρώτη
ανακεφαλαιοποίηση παρέμεινε
άθικτο, συνυπολογιζόμενο στο

Ανεπαρκής
συμμετοχή
ιδιωτικών
κεφαλαίων [...]

ΕΙΔΙΚΑ
ΑΡΘΡΑ
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δημόσιο χρέος. Και
βεβαίως καταβαλλόμενο
από τους έλληνες φορολογούμενους.
Συνοπτικά, η συνολική
συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών με νέα
κεφάλαια κατά τις τρείς
ανακεφαλαιοποιήσεις
των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ανήλθε
στο ποσό των ευρώ 16,5
δις και του ΤΧΣ, δηλαδή
του ΕΔ, στο ποσό των
ευρώ σε 30,9 δις (Πηγή:
Αγγελόπουλος Π.:Τράπεζες και
Χρηματοπιστωτικό Σύστημα,
Πέμπτη Έκδοση, 2019, Εκδόσεις UNIBOOKS).

Πρώτη Ανακεφαλαιοποίηση (2013)

Τα βασικά αυθαίρετα
τεχνάσματα που οδήγησαν στην κάλυψη των
απαιτούμενων κεφαλαίων από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), με διατήρηση
ωστόσο της ουσιαστικής
διοίκησης και της λειτουργιάς των τραπεζών
από τους ιδιώτες επενδυτές, παρά την απόκτηση
της πλειοψηφίας του
μετοχικού κεφαλαίου
από το ΤΧΣ, προκύπτουν
από τις πρόνοιες του
σχετικού θεσμικού πλαισίου. Ειδικότερα, βάσει
σχεδίου εκπονηθέντος η
ΤτΕ και σύμφωνα με την
ΠΥΣ 38/9.11.2012 και το
ν.3864/2010 οι ιδιώτες
μέτοχοι θα διατηρούσαν τον έλεγχο των
συστημικών τραπεζών,
εφόσον κατέβαλαν
ποσό τουλάχιστον ίσο
με το 10% της αξίας των
νεοεκδοθεισών κοινών
μετοχών. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με
το ν.3864/2010 το ΤΧΣ
θα ασκεί περιορισμένα
τα δικαιώματα ψήφου,
κατά τα άρθρο 9 του
ν. 4051/2012. Διατηρούμενου ούτω και του
ιδιωτικού χαρακτήρα των
τραπεζών.
Με κίνητρο την χορήγηση στους ιδιώτες επενδυτές warrants, η κάλυψη
για τις τρεις συστημικές
τράπεζες κινήθηκε λίγο
πιο πάνω από το 10%.
Εξαίρεση αποτέλεσε μία
(EUROBANK), η οποία

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
στις 22.04. 2013 ανακοίνωσε
ότι δεν μπορούσε να καλύψει
τον στόχο συμμετοχής ιδιωτών σε ποσοστό 10% και το
μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε
μόνο με συμμετοχή του ΤΧΣ.
Τελικά, το συνολικό ύψος της
πρώτης ανακεφαλαιοποίησης των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ανήλθε στα
ευρώ 28.595 εκ. Από αυτά,
ευρώ 3.073 εκ. προήλθαν
από ιδιωτική τοποθέτηση
και τα ευρώ 25.522,3 εκ.
από το ΤΧΣ το οποίο κατέστη
ο κυριότερος μέτοχος των
τραπεζών.

Δεύτερη Ανακεφαλαιοποίηση (2014)
_____________________
Με βασικό νομικό και
χρηματοοικονομικό τέχνασμα την κατάργηση των
δικαιωμάτων προτίμησης,
αποκλείστηκε η συμμετοχή των παλαιών μετόχων
και κατά συνέπεια και του
ΤΧΣ. Οι νέοι ιδιώτες μέτοχοι
κατέβαλαν συνολικά ευρώ
8.134 εκ., ποσό μη ικανό
για την απόκτηση της πλειοψηφίας. Οι παλαιοί ιδιώτες
βασικοί μέτοχοι δέχτηκαν τον
όρο κατάργησης των δικαιωμάτων προτίμησης, αλλά
διατήρησαν τον έλεγχο στις
Διοικήσεις των τραπεζών. Με
τη δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση επιχειρήθηκε ουσιαστικά
η αύξηση της συμμετοχής
ιδιωτών στην μετοχική σύνθεση των τραπεζών. Εκ του
αποτελέσματος προκύπτει
ότι οι ιδιώτες επενδυτές δεν
ήταν διατεθειμένοι να καταβάλλουν κεφάλαια ικανά
να τους δώσουν την πλειοψηφία. Την οποία εν τέλει
απέκτησαν με τις διαδικασίες
της τρίτης ανακεφαλαιοποίησης.

Τρίτη Ανακεφαλαιοποίηση (2015)
_____________________
Οι αυξήσεις πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3864/2010,
4335/2015 και 2190/1920.
Η διαδικασία περιελάμβανε
στάδια και τεχνικές, όχι κατ’
ανάγκην χρηματοοικονομικά
αποδεκτές, οι οποίες οδήγησαν στην απώλεια της πλειοψηφίας των μετοχών του ΤΧΣ
στις τράπεζες.
Πρώτο βήμα αποτέλεσε,
εναρμονισμένα από όλες τις
τράπεζες, η συνένωση των
παλαιών μετοχών (reverse
split), μείωση του αριθμού
τους και αύξηση της ονομαστικής τους αξίας, ώστε
το μετοχικό κεφάλαιο να

παραμείνει κατ’ αρχάς στο
ίδιο ύψος.
Ακολούθησε η δημιουργία
ειδικού αποθεματικού με
ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας
κάθε κοινής μετοχής χωρίς
μεταβολή του μειωμένου
συνολικού αριθμού των
μετοχών που προέκυψαν
μετά το reverse split. Με τη
λογιστική αυτή τεχνική μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο απλά σε ίδια κεφάλαια.
Παρέμεινε όμως η οφειλή
του ΤΧΣ προς τον EFSF που
αφορούσε το δάνειο για τη
συμμετοχή του στην πρώτη
ανακεφαλαιοποίηση. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
πραγματοποιήθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου
4 του Κ.Ν. 2190/1920. Το περιεχόμενο του άρθρου αυτού
αποκαλύπτει την επιλογή της
πολύπλοκης ως άνω διαδικασίας, αφού κατά την περίοδο προ της συνενώσεως και
της αυξήσεως της ονομαστικής τιμής των μετοχών, οι
χρηματιστηριακές τιμές δεν
επέτρεπαν την εφαρμογή
της λύσης αυτής.
Επόμενο ήταν το στάδιο της
αύξησης του μειωμένου
μετοχικού κεφαλαίου με
έκδοση νέων μετοχών με
ιδιωτική τοποθέτηση, κατάργηση του δικαιώματος
προτίμησης των παλαιών
μετόχων και αποκλεισμό
τους από τις διαδικασίες.
Προβλέφθηκε δε συμμετοχή
του ΤΧΣ, σε περίπτωση μη
επιτυχίας κυρίως με απόκτηση αόριστης διάρκειας
Υπό Αίρεση Μετατρέψιμων
Ομολογιών (CoCos), δηλαδή τίτλων χωρίς δικαίωμα
ψήφου, σε ποσοστό 75%
της συμμετοχής και το
υπόλοιπο με μετοχές (ΠΥΣ
36/02.11.2015). Συμμετοχή
του ΤΧΣ με CoCos και μετοχές απαιτήθηκε για την ΕΤΕ
και την Τράπεζα Πειραιώς.
Τελικά, το ΤΧΣ κατέβαλε συνολικό ποσό ευρώ
5.425,5 εκ, ενώ οι ιδιώτες
με ποσό ευρώ 5.280,71 εκ.
απέκτησαν των έλεγχο των
τραπεζών, συνολικού ύψους
ενεργητικού το 2015 ευρώ
296 δις.

Αυξήσεις μετοχικού Κεφαλαίου και αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις (DTAs)
Με ειδικά προσαρμοσμένο
θεσμικό πλαίσιο και δημιουργική λογιστική αντιμετωπίστηκαν και οι ζημίες των
τραπεζών που προέκυψαν
από το PSI, αντί της τηρήσεως
των προκυπτουσών από τα

ΔΠΧΑ λογιστικών αρχών για
μείωση των Ιδίων Κεφαλαίων
και ενίσχυση με επιπλέον με
νέα ιδιωτικά κεφάλαια.
Ειδικότερα, οι φορολογικές
ζηµίες που προέκυψαν από
το PSI το 2012 αναγνωρίστηκαν ως χρεωστικές διαφορές
και καταχωρίστηκαν στους
ισολογισμούς των τραπεζών
ως DTAs κατ’ εφαρμογή των
νόμων 4046/14.2.2012 και
4110/23.1.2013 και μετά από
σχετικές νομικές γνωματεύσεις. Ενισχύοντας ουσιαστικά
πλασματικά τα ίδια κεφάλαια
των τραπεζών και εκπίπτουσες φορολογικά σε 30 έτη με
συμψηφισμό µε φορολογητέα κέρδη. Οι φορολογικές
αυτές απαιτήσεις προστέθηκαν στις ήδη υφιστάμενες και
αυξήθηκαν κατά στις επόμενες χρήσεις με τις προκύπτουσες από την τήρηση των
λογιστικών κανόνων.
Πέραν των ανωτέρω, νέα
ποσά DTAs προστέθηκαν
στους ισολογισμούς των
τραπεζών ως χρεωστικές
διαφορές προκύπτουσες από
ζημίες πιστωτικού κινδύνου (ν.4465/2017), από
τη διαγραφή οφειλών (ν.
4307/2014 και ν. 3869/2010),
καθώς και από την πώληση
ή την εισφορά δανείων ή
πιστώσεων (ν.4354/2015 και
ν.3156/2003) ή τη μεταβίβασή τους (ν.4261/2014) ή
ΕΔΑΔΠ (ν.4354/2015). Εκπίπτουσες, από τα ακαθάριστα
έσοδα των τραπεζών σε 20
ισόποσες ετήσιες δόσεις.
Ωστόσο, το σύνολο των
DTAs αποτελεί προϊόν λανθασμένων εκτιμήσεων των
τραπεζών ως προς την επάρκεια του χρονικού ορίζοντα
φορολογικής έκπτωσης αυτών και το σταδιακό συμψηφισμό τους µε φορολογητέα
κέρδη. Κατά παράβαση της
τιθέμενης στο θεσμικό πλαίσιο αρχής (ν.4308/2014, Κανονισμός 575/2013/ΕΕ, ΔΠΧΑ
κοκ) ότι οι αναβαλλόμενες
φορολογικές απαιτήσεις
πρέπει να αναγνωρίζονται
µόνο όταν είναι σφόδρα πιθανό και τεκμηριωμένο ότι
στο μέλλον θα υπάρχουν
φορολογητέα κέρδη, από τα
οποία παρέχεται η δυνατότητα να εκπέσουν οι αντίστοιχες
προσωρινές διαφορές, τα δε
ποσά του αναβαλλόμενου
φόρου εισοδήματος αναγνωρίζονται βάσει εκτιμήσεων σχετικά με το ύψος των
μελλοντικών φορολογητέων
κερδών.
Κέρδη που έως και την οικονομική χρήση του 2019 και
παρά την εφαρμογή σχεδίων
μεταβίβασης των προβλημα-

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
τικών στοιχείων του ενεργητικού τους δεν
έχουν εμφανίσει οι τράπεζες, με αποτέλεσμα
την συνέχιση της επιτακτικής ανάγκης για
νέες κεφαλαιακές ενισχύσεις.
Οι ανωτέρω αδυναμίες οδήγησαν στην
ανάγκη περαιτέρω ευνοϊκής τεχνητής
αντιμετώπισης των DTAs και προσωρινής
«φαινομενικής» διάσωσης των τραπεζών, με
συνεχή προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου.
Για παράδειγμα, ο ν. 4605/2019 μετέτρεψε
τον πενταετή συμψηφισμό των φορολογικών απαιτήσεων του ν. 4046/2012 (για τα
έτη 2010, 2011 και 2012), σε δεκαετή, αρχής
γενομένης από την 01/01/2020.
Τελικά, η εφαρμογή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου οδήγησε στη συσσώρευση
μη περαιτέρω διαχωρίσιμων DTAs, ανερχόμενων, σύμφωνα με τα στοιχεία των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων των
τραπεζών, συνολικά για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες στο τέλος της χρήσης 2019 σε
21,3 δις ευρώ. Σε σύνολο ιδίων κεφαλαίων
(ΣΙΚ) 26,7 δις ευρώ. Διαμορφώνοντας έτσι
σχέση DTAs/ΣΙΚ 0,80. Τα αντίστοιχα μεγέθη
για το 2018 ήταν: DTAs: 21,7 δις ευρώ, ΣΙΚ:
24,2, DTAs/ΣΙΚ 0,87. Τα στοιχεία αυτά αποκαλύπτουν ότι η κεφαλαιακή επάρκεια των 4
συστημικών τραπεζών στηρίζεται στα αβέβαιης ουσίας εξαιρετικά μεγάλου ύψους DTAs.
Διαμορφώνονται έτσι πολύ λεπτές ισορροπίες
βιωσιμότητας, αφού, δεδομένης της απουσίας λειτουργικών κερδών κατά τις τελευταίες
χρήσεις και με ελάχιστες προοπτικές ανάπτυξης της κερδοφορίας, λόγω και των συγκυριών, η κεφαλαιακή ενίσχυση με ιδιωτικά
κεφάλαια καθίσταται αναγκαία. Άλλως το
πρόβλημα θα εκδηλωθεί άμεσα. Σημειώνεται
ότι σύμφωνα με την ΤτΕ, για το α’ τρίμηνο
του 2020, οι τράπεζες εμφάνισαν κέρδη προ
φόρων ύψους 18 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά
87% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο
του 2019. (ΤτΕ: Νομισματική Πολιτική 2019
-2010, Ιούνιος 2020). Είναι δε αυτονόητο
ότι ακόμα και στην περίπτωση καταγραφής
κερδών και συμψηφισμό τους με μέρος των
DTAs η κεφαλαιακή δομή μιας τράπεζας δε
βελτιώνεται, αφού οι χρεοπιστώσεις αφορούν κυρίως το ενεργητικό της τράπεζας. Ως
εκ τούτου, καθίσταται σαφές ότι νομοθετικές παρεμβάσεις, όπως αυτές των νόμων
4046/2012, 4354/2015, 4110/23.1.2013 ή
του ν. 4605/2019, αποκρύπτουν την πραγματική εικόνα των τραπεζών, η αποκάλυψη της
οποίας θα οδηγούσε στην απαίτηση άμεσων
ανακεφαλαιοποιήσεων και γενικότερης εξυγίανσης των συστημικών τραπεζών.

Τιτλοποιήσεις απαιτήσεων και διασπάσεις με απόσχιση κλάδου
____________________________
Παρά τα ως άνω δεδομένα, αντί της κεφαλαιακής ενίσχυσης, επιλογή αποτέλεσε, με
συμφωνία και της Ευρωπαϊκή Επιτροπής, η
περαιτέρω τεχνητή στήριξη των τραπεζών
με παρεμβάσεις και προγράμματα Παροχής
Εγγυήσεων, όπως το «Πρόγραμμα Ηρακλής»,
το οποίο έχει ως βάση την τιτλοποίηση NPLs
ύψους περίπου ευρώ 30 δις με εγγύηση του
ΕΔ μεγάλου τμήματος του τιτλοποιημένου
χαρτοφυλακίου.
Ειδικότερα, βασική πρόνοια των νόμων
4649/2019 και 4701/2020, αποτελεί η δυνατότητα του ΕΔ να παρέχει εγγύηση αποπληρωμής κεφαλαίου και τόκων, προς τους
ομολογιούχους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes) και υπέρ του εκδότη
των ομολογιών για τιτλοποιημένες απαιτήσεις. Με ανώτατο συνολικό ποσό εγγύησης

του ΕΔ τα 12 δις ευρώ, το
οποίο δύναται να αυξάνεται. Οι ομολογίες μεσαίας
εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes) και
χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior notes),
δεν καλύπτονται από την
εγγύηση.
Ωστόσο, παρά τις συνεχείς
παρεμβάσεις, η εικόνα των
τραπεζών παρέμεινε αρνητική και στην αλυσίδα των
πρακτικών τεχνητής προσωρινής στήριξης προκρίθηκαν, εναρμονισμένα για
μια ακόμα φορά, νομικές
και λογιστικές πρακτικές των διασπάσεων με
απόσχιση κλάδου (hive
down). Βάσει των σχεδίων απόσχισης, βασισμένων στο ν. 4601/2019,
οι υφιστάμενες τράπεζες
μετατρέπονται σε εταιρίες
Holding διατηρώντας τις
μη τραπεζικές δραστηριότητες και το μεγαλύτερο
μέρος των τιτλοποιημένων
δανείων χαμηλής και μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine και
junior notes). Αντίθετα,
μεταβιβάζουν στις νέες
τράπεζες, (επωφελούμενες)
τις τραπεζικές δραστηριότητες, τις αναβαλλόμενες
φορολογικές απαιτήσεις
και τα τιτλοποιημένα
δάνεια υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior
notes).
Από τα δημοσιευμένα σχεδία διάσπασης των τραπεζών προκύπτει ότι βασικό
στόχο των αποσχίσεων
αποτελεί η μεταφορά ζημιών που θα προκύπτουν
από τις τιτλοποιήσεις των
NPLs, κυρίως εκείνων
του σχεδίου «Ηρακλής»,
στις παλαιές τράπεζες και
πλέον εταιρείες συμμετοχών (Holding Compamies),
με απώτερο σκοπό τη
βελτίωση της οικονομικής
διάρθρωσης της Διασπώμενης. Εάν όμως ληφθούν
υπόψη και τα κενά του ν.
4601/2019 (άρθρο 10), ο
οποίος δε διευκρινίζει με
σαφήνεια την αξία, εύλογη
ή λογιστική, καταχώρισης
των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου
κλάδου, η κεφαλαιακή
επάρκεια των νέων τραπεζών πρέπει να είναι κάτω
από συνεχή έλεγχο.
Επιπλέον, εξαιρετικά
χρήσιμο είναι να τονιστεί
ότι στην πράξη διεθνώς
προκύπτει ότι στο βαθμό
που υφίσταται δυνατότητα
αποσαφίνισης των χαρακτηριστικών των επικίνδυνων από τη φύσης τους
προϊόντων βασισμένων σε
NPLs, ακόμα και ενυπόθηκων, ισχυρότατο ενδεχόμενο αποτελεί η κατάρρευση
όλων των τμημάτων της
τιτλοποίησης μετά την
κατάρρευση του τμήματος

χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior notes).
Εν τοιαύτη περιπτώσει, το
πρόβλημα αμέσως μεταφέρεται στις οικονομικές
καταστάσεις των επενδυτών, και άμεσα και στους
εγγυητές των τίτλων είτε
πρόκειται για κατόχους
CDS είτε εγγυητές, όπως εν
προκειμένω το ελληνικό
δημόσιο και οι έλληνες
φορολογούμενοι.

Οι Υπό Αίρεση
Μετατρέψιμες
Ομολογίες (CoCos)
της τρίτης ανακεφαλαιοποίησης (2015)
_____________________

Τελευταίο κρίκο στην
αλυσίδα της στήριξης των
τραπεζών από το ΤΧΣ,
λόγω της αδιαφορίας των
ιδιωτών να καταβάλλουν
κεφάλαια στις τράπεζες, αποτελεί η επιλογή
της Τράπεζας Πειραιώς,
σύμφωνα και με τη σχετική απόφαση του ΔΣ της
ΕΚΤ, να μην προβεί στην
καταβολή με μετρητά για
το έτος 2020 των ετήσιων
τοκομεριδίων των CoCos
αποκτηθέντων από το ΤΧΣ
κατά την ανακεφαλαιοποίηση του 2015 ύψους ευρώ
2.040 εκ. Το ΤΧΣ, μετά την
ενημέρωσή του από την
τράπεζα, ανακοίνωσε στις
23.11.2020, ότι, κατ’ εφαρμογή ΠΥΣ 36/02.11.2015,
συνέπεια αποτελεί η υποχρεωτική μετατροπή των
CoCos σε κοινές μετοχές,
όπως προβλέπουν οι όροι
που είχαν συμφωνηθεί το
2015 και ότι η συμμετοχή του ΤΧΣ στο μετοχικό
κεφάλαιο της Τράπεζας
θα ανέλθει σε ποσοστό
61,34%. Παρ’ όλα αυτά,
με διατήρηση της σημερινής διοίκησης.
Οι τρέχουσες συγκυρίες
(πανδημία) καθώς και η
χρόνια αναποτελεσματική
αντιμετώπιση των προβλημάτων του τραπεζικού
κλάδου, έχουν φουντώσει
τις συζητήσεις περί συγχωνεύσεως τραπεζών μετά
από διαχωρισμό τους σε
good and bad banks. Αυτό
θα έχει ως αποτέλεσμα
τη δημιουργία δυόμιση
συστημικών τραπεζών
στην Ελληνική Επικράτεια.
Μέγεθος εξαιρετικά υποδεέστερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Έχει τύχη
ένα τέτοιο σχέδιο; Ναι, αν
σκεφτούμε ότι μόνο τυχαία
δεν είναι η συγκυρία δημοσιοποίησης ενός τέτοιου
σχεδίου, τη στιγμή που
στην Ευρώπη έχει αρχίσει
ένας νέος κύκλος συγχωνεύσεων των ευρωπαϊκών
τραπεζών με μπροστάρη
την Ισπανία. Εάν το εν
λόγω σχέδιο ευοδωθεί, η
μείωση των θέσεων εργα-
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σίας στον τραπεζικό κλάδο
θα ενταθεί, η ολιγοπωλιακής δομή του θα ενισχυθεί
και θα είναι αδύνατη η
στήριξη της ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας από
τις τράπεζες.
Συμπερασματικά, αντί της
συρρίκνωσης και των τηρούμενων μέχρι σήμερα αναποτελεσματικών πρακτικών, η
ισχυρή συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων αποτελεί την
αποτελεσματικότερη λύση
βιωσιμότητας των τραπεζών.
Με μετόχους που θα ενδιαφέρονται εφεξής για την
πορεία των τραπεζών και την
ορθολογική διοίκηση αυτών,
αποσκοπώντας σε μεσοπρόθεσμα κέρδη και όχι σε
βραχυπρόθεσμες κερδοσκοπικές αποδόσεις. Με στήριξη
της ανάπτυξης του τραπεζικού
συστήματος, άμεση παύση
της συρρίκνωσης αυτού με
επέκταση εργασιών και πραγματική αξιοποίηση του έμπειρου προσωπικού. Με προσανατολισμό στην ανάπτυξη του
τομέα της χρηματοδότησης
της ελληνικής οικονομίας και
στην ανάπτυξη, στην Ελλάδα
και διεθνώς, των υπηρεσιών
και δραστηριοτήτων, κύριων και παρεπόμενων, του
ν.4261/2014 και της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ υποκείμενων σε
αμοιβαία αναγνώριση στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Με πολιτική ανάδειξης αποτελεσματικών διοικήσεων και
στελεχών, ικανών να προβλέψουν τις μακροοικονομικές και χρηματοοικονομικές
εξελίξεις, επιλεγμένων με
αξιοκρατικά κριτήρια, μακριά
από κομματικές τοποθετήσεις
ή άλλες πολύ γνωστές, αρνητικής απόδοσης μονομερούς
ανταποδοτικού ωφελιμισμού,
ευνοιοκρατικές πρακτικές
«ανακύκλωσης». Άλλως,
κάθε σχέδιο μετασχηματισμού ενσωματώνει διαχρονικές παθογένειες και είναι
καταδικασμένο να αποτύχει
και κατά συνέπεια το πρόβλημα θα διογκωθεί, ο φαύλος
κύκλος θα συνεχιστεί και θα
οδηγηθούμε στην ανάγκη
συμμετοχής του κράτους
(φορολογούμενων).
Πηγές:
/Αγγελόπουλος Π.: Τράπεζες
και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Πέμπτη Έκδοση, 2019,
Εκδόσεις UNIBOOKS
/Ετήσιες Οικονομικές εκθέσεις
τραπεζών
/Οικονομικές καταστάσεις
τραπεζών
/Εκθέσεις της Τράπεζας της
Ελλάδος
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Η χώρα μας δεν πρόλαβε
να βγει από την δεκαετή
οικονομική κρίση, που τόσα
δεινά επέφερε στην
οικονομία και την κοινωνία
μας, ήρθε το δεύτερο κύμα
της πανδημίας του κορωνοϊού
να μας δείξει ότι υπάρχουν και
χειρότερα.

Η οδυνηρή ύφεση
του 2020
______________________
Το 2020 δυστυχώς θα κλείσει με ύφεση 10% περίπου,
καθώς πολλοί κλάδοι της
οικονομίας υπέστησαν καθίζηση, όπως ο τουρισμός,
η εστίαση, τα καλλιτεχνικά
επαγγέλματα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κ.α.
Πολλοί συνάνθρωποί μας
έχασαν τη δουλειά τους. Τα
επιδόματα ανεργίας και οι
έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις, μέσω προγραμμάτων,
δεν λύνουν το πρόβλημα.
Σήμερα βρισκόμαστε σε
καθεστώς εργασιο-ανεργίας.
Ο κόσμος κινείται μεταξύ
ανεργίας και σταδιακής
μείωσης των αποδοχών. Οι
εργαζόμενοι βέβαια θέλουν
μόνιμες και σταθερές θέσεις
εργασίας για να μπορούν να
επιβιώσουν και να ανταποκρίνονται στις οικονομικές
υποχρεώσεις τους.Δεν πρέπει
να λησμονούμε ότι η εργασία είναι ένα κατοχυρωµένο,
συνταγµατικά, δικαίωµα του
πολίτη και η υποχρέωση της
πολιτείας είναι η δημιουργία
θέσεων εργασίας και μάλιστα
πλήρους απασχόλησης.
Είναι άμεση ανάγκη να ξαναδούμε τη δομή της οικονομίας
μας.Πρέπει άμεσα να αλλάξει
το παραγωγικό μοντέλο της
χώρας μας για να περάσουμε
στην ανάπτυξη, με την αξιοποίηση βέβαια των νέων
τεχνολογιών και την ψηφιοποίηση των εργασιών. Δεν
είναι δυνατόν να στηριζόμαστε μόνο στον τουρισμό και
στην παροχή υπηρεσιών. Δεν
μπορεί να υπάρξει σχέδιο
ανάπτυξης της χώρας, στην
μετά κορωνοϊό εποχή, χωρίς
δυνατό πρωτογενή τομέα,
χωρίς μεταποιητική δραστηριότητα και φυσικά χωρίς
εξωστρέφεια. Δυστυχώς για
τη χώρα μας, το πολιτικό
σύστημα παραχώρησε βασικές παραγωγικές δομές της

Τρέχουσες
εξελίξεις στην
οικονομία και
στην κοινωνία

Και βέβαια ο στόχος πρέπει να
είναι οι θέσεις πλήρους απασχόλησης, κάτι που θα ενισχύσει και
το ασφαλιστικό μας σύστημα.

Η πορεία του
ασφαλιστικού συστήματος
______________________

οικονομίας μας στους ξένους
δανειστές, μέσω των μνημονίων.
Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο
που διανύουμε, η πολιτεία
έχει υποχρέωση να διαθέσει άμεσα τους Εθνικούς και
Ευρωπαϊκούς πόρους (Ταμείο
Ανάκαμψης) που είναι απαραίτητοι για την τόνωση της
οικονομίας και τη στήριξη
των φυσικών προσώπων,
που έχουν ανάγκη, αλλά και
των επιχειρήσεων,που έχουν
προοπτικές επιβίωσης και
ανάπτυξης.

Είναι γεγονός ότι το ασφαλιστικό
σύστημα θα πρέπει να οργανωθεί σωστά και να ενισχυθεί, προκειμένου να καταστεί βιώσιμο.
Δυστυχώς, όμως, επί του παρόντος τουλάχιστον, το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας θα
έχει σοβαρές επιπτώσεις από την
ύφεση. Η μεγάλη μείωση εσόδων από την απώλεια 250.000
περίπου θέσεων εργασίας το
2020, και λόγω κορωνοϊού, θα
δημιουργήσει σοβαρές οικονομικές συνέπειες στους συνταξιούχους, που στην πλειοψηφία τους
προσπαθούν να επιβιώσουν.
Είναι γνωστό σε όλους ότι, εν
μέσω κορωνοϊού, ψηφίστηκαν
τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2020 οι νόμοι Βρούτση
4670 και 4680 που τροποποιούν
του νόμους Κατρούγκαλου και
Πετρόπουλου αντίστοιχα.
Ο ασφαλιστικός νόμος Βρούτση
4670/2020, που αφορά στις
κύριες συντάξεις, αποτελεί, επί
της ουσίας, συνέχεια του νόμου
Κατρούγκαλου 4387/2016, που
νομιμοποίησε έντεχνα, μέσω
του επανυπολογισμού των
συντάξεων, τις αντισυνταγματικές μνημονιακές περικοπές
των νόμων 4051 και 4093, για
όσους συνταξιοδοτήθηκαν
μέχρι 12/05/2016, για τις οποίες
το Συμβούλιο της Επικρατείας
με απόφαση τού 2020 επιδίκα-

Το τραπεζικό σύστημα
και οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
______________________
Το Τραπεζικό Σύστημα, που
έχει ανακεφαλαιοποιηθεί
ήδη τρείς φορές με τα λεφτά
των φορολογούμενων, έχει
την υποχρέωση να βοηθήσει
στην ανάπτυξη της χώρας με
τη χρηματοδότηση υγιών και
καινοτόμων επιχειρήσεων. Η
ρευστότητα που διαθέτουν οι
Τράπεζες πρέπει να περάσει
στην οικονομία χωρίς διακρίσεις και προκαταλήψεις.
Πρέπει να στηριχθούν και οι
μικρές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη
ραχοκοκαλιά της οικονομίας
μας, ενώ παράλληλα δίνουν
και θέσεις εργασίας. Δυστυχώς έξι στις δέκα από αυτές
δεν έχουν πρόσβαση στον
τραπεζικό δανεισμό. Βέβαια
μεγάλο προβληματισμό δημιουργεί η ραγδαία άνοδος
των νέων κόκκινων δανείων
στην εποχή του κορωνοϊού
και είναι άμεση η ανάγκη να
βρεθεί τρόπος για τη σωστή
διαχείρισή τους.
Είναι αλήθεια ότι η κοινωνία
μας ελπίζει στην ανάπτυξη
για να βγει από τα σημερινά
αδιέξοδα. Η όποια ανάπτυξη,
όμως, θα πρέπει να αφορά
και να επιμερίζεται σε όλους,
επιχειρήσεις και εργαζόμενους, µε εργασιακές σχέσεις που θα στηρίζονται σε
θεσμούς και συλλογικές
συμβάσεις, ακόμα και στην
περίπτωση της εξ αποστάσεως εργασίας (τηλεργασία).

Το
με

2020 δυστυχώς θα κλείσει
ύφεση 10% περίπου

ΕΙΔΙΚΑ
ΑΡΘΡΑ
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σε, τελικά, αναδρομικά
μόνο11 μηνών (Ιούνιος
2015 - Μάϊος 2016)
στους συνταξιούχους,
που υπέστησαν εξοντωτικές περικοπές και
αισθάνονται αδικημένοι
από την απόφαση της
Δικαιοσύνης.
Ο νόμος Βρούτση
4670/2020 παρά το
γεγονός ότι βελτιώνει
σε κάποια σημεία το
νόμο Κατρούγκαλου
4387/2016, όπως, η
αύξηση του ποσοστού
αναπλήρωσης για όσους
εργάστηκαν πάνω από
30 χρόνια, η ελεύθερη
επιλογή κατηγορίας
ασφάλισης στους ελεύθερους επαγγελματίες,
η αύξηση του ποσοστού
στις συντάξεις χηρείας,
εν τούτοις διατηρεί την
παράλογη και άδικη
διάταξη του νόμου
Κατρούγκαλου, που
διαχωρίζει τους συνταξιούχους σε δύο κατηγορίες. Σε αυτούς που
αποχώρησαν μέχρι την
12/05/2016 και σε αυτούς που αποχώρησαν
μετά την12/05/2016,
με μεγάλες, σε πολλές
περιπτώσεις, διαφορές
στη σύνταξη υπέρ αυτών που αποχώρησαν
μετά την 12/05/2016.
Δεν είναι δυνατόν το
ασφαλιστικό σύστημα να κάνει χρονικές
διακρίσεις σε συνταξιούχους,του τύπου,
«προ και μετά το νόμο
Κατρούγκαλου».
Το ασφαλιστικό σύστημα πρέπει να είναι
ενιαίο, δίκαιο, ανταποδοτικό, αναλογικό,
να υπηρετεί την αρχή
της ίσης μεταχείρισης,
να έχει την ίδια βάση
υπολογισμού και η
σύνταξηνα στηρίζεται
σε δύο παραμέτρους,
στις καταβληθείσες
εισφορές και στο χρόνο παραμονής στην
εργασία, ανεξάρτητα
σε ποιό ταμείο ήταν ο
ασφαλισμένος πριν την
ένταξη των ταμείων στον
e-ΕΦΚΑ.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΝΙΑΙΟ, ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ, ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ

ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

Επομένως το σημερινό Υπουργείο
Εργασίας έχει την υποχρέωση, με
τροπολογία, να καταργήσει άμεσα
την αντισυνταγματική διάταξη και
την κατάφωρη αδικία του νόμου
Κατρούγκαλου, που επιτρέπει σε
δύο συνταξιούχους που εργάστηκαν στον ίδιο εργοδότη, τον ίδιο
ασφαλιστικό χρόνο, με τις ίδιες
αμοιβές και κατέβαλλαν τις ίδιες
εισφορές στο σύστημα, να λαμβάνουν διαφορετικές συντάξεις. Και
βέβαια να θεσπιστεί ένας νέος, ενιαίος και δίκαιος τρόπος υπολογισμού,
που αφορά στο ανταποδοτικό μέρος
των κύριων συντάξεων, για όλους.

Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.
______________________
Μία άλλη εξίσου σοβαρή εξέλιξη,
σχετικά με τα ασφαλιστικά ζητήματα, στο χώρο της Εθνικής Τράπεζας
ήταν η ένταξη την 19-03-2020 των
εν ενεργεία ασφαλισμένων και των
συνταξιούχων του ΛΕΠΕΤΕ στον
κλάδο της Επικουρικής Ασφάλισης
του e – ΕΦΚΑ, με το άρθρο 63 του
νόμου Βρούτση 4680/2020, που
τροποποίησε το άρθρο 24 του νόμου Πετρόπουλου (4618/2019).
Εντάχθηκε δηλαδή στο Κρατικό
Ταμείο ένα πρόγραμμα Ιδιωτικής
Ασφάλισης (Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.), δηλαδή
ένα μη Ταμείο που ιδρύθηκε το
1949 με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου
Εταιρείας «Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος» , απαλλάσσοντας σκανδαλωδώς την Ανώνυμη Εταιρεία
ΕΤΕ από την υποχρέωσή της να
καταβάλει τις προβλεπόμενες, από
τον Κανονισμό Επικούρησης, παροχές στους συνταξιούχους πρώην
υπαλλήλους της.
Το γεγονός αυτό αποτελεί μία
χαριστική ρύθμιση υπέρ της
Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας, ενώ δίνει τη χαριστική βολή
στους ασφαλισμένους και τους
συνταξιούχους του ΛΕΠΕΤΕ, με
τη συνολική μείωση στην παροχή επικούρησής μας, από τις
δύο τροπολογίες Πετρόπουλου
– Βρούτση, να ανέρχεται περίπου
στο 66%.
Το άρθρο 63 του νόμου 4680
/2020, σύμφωνα με έγκριτους
νομικούς, βρίθει αντισυνταγματικότητας, διότι συνιστά ευθεία κρατική
παρέμβαση και παραβίαση ενός
ενοχικού δικαιώματος που έχουν
όλοι οι ασφαλισμένοι έναντι της
εργοδότριας ΕΤΕ α. ε. Επιπλέον επιβραβεύει την κακή διαχείριση των
αποθεματικών του ΛΕΠΕΤΕ και τη
διασπάθιση των υψηλών εισφορών
των συναδέλφων, κάτι για το οποίο
ευθύνεται αποκλειστικά η ΕΤΕ.
Αλλά και η πλειοψηφία των εκπροσώπων των εργαζομένων και
των συνταξιούχων δεν στάθηκε
στο ύψος των περιστάσεων στο
θέμα του ΛΕΠΕΤΕ. Δεν αντέδρασε

σωστά και δέχθηκε παθητικά την
ένταξη του ΛΕΠΕΤΕ στον κλάδο της
Επικουρικής Ασφάλισης του e –
ΕΦΚΑ, αποδεχόμενη τη χαριστική
ρύθμιση σε βάρος των συναδέλφων τους, χωρίς να είναι σε θέση
να προτείνει, έστω, μία εναλλακτική
λύση. Μια λύση παραμονής του
ΛΕΠΕΤΕ στην Τράπεζα με αμοιβαίο
όφελος.
Δυστυχώς για τους συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας ο
Άρειος Πάγος, με πρόσφατη απόφασή του, απέρριψε την αίτηση
αναίρεσης δικαιούχων επικούρησης ΛΕΠΕΤΕ, ευθυγραμμιζόμενος
πλήρως με τη θέση της Εθνικής
Τράπεζας, αλλά και του πολιτικού συστήματος που νομοθέτησε
αγνοώντας το Ευρωπαϊκό Δίκαιο,
που δεν επιτρέπει κρατική παρέμβαση σε ιδιωτικές υποθέσεις, αλλά
και τις επισημάνσεις Ευρωπαίων
Αξιωματούχων επί του συγκεκριμένου θέματος.
Όλοι πιστεύω να αντιλαμβάνονται
ότι η ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας (σχέδιο
Πισσαρίδη) θα στερήσει εισφορές
από το σύστημα και φυσικά την επικουρική σύνταξη από τους σημερινούς συνταξιούχους. Όταν έρθει το
πλήρωμα του χρόνου η Επικουρική μας σύνταξη θα ενσωματωθεί
στην Κύρια και στην επόμενη
«ασφαλιστική μεταρρύθμιση»
δυστυχώς θα εξαφανιστεί. Και βέβαια χαμένοι θα είμαστε εμείς που
πληρώσαμε υψηλές εισφορές στο
ΛΕΠΕΤΕ και ωφελημένη η Τράπεζα
που, επί του παρόντος τουλάχιστον,
έχει απαλλαγεί από το μεγαλύτερο
τμήμα των υποχρεώσεών της.
Είναι γεγονός ότι μετά από μία δεκαετή δύσκολη, οικονομικά, περίοδο
να επιζητούμε την ανόρθωση της
οικονομίας, την ανάπτυξη και τη
διατήρηση του βιοτικού επιπέδου,
αλλά τα πάντα σήμερα στην Ελλάδα
και σε όλο τον κόσμο εξαρτώνται σε
ένα μεγάλο βαθμό, μεταξύ άλλων,
και από την εξέλιξη της πανδημίας,
διότι υπάρχει η αβεβαιότητα για τη
διάρκεια και την ένταση της υγειονομικής κρίσης. Ελπίζουμε βέβαια
στο εμβόλιο.Μακάρι όλα να πάνε
καλά για όλους.
Εύχομαι Χρόνια Πολλά και Καλή
Χρονιά σε όλους με υγεία, χαρά,
ευτυχία και τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.
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ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
⌐ γράφει ο
Γιώργος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

→

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.

Η Εθνική μας Τράπεζα,
διαφημίζεται
Πού διαφημίζεται;
Στα κανάλια.
Πώς διαφημίζεται;
Με κλεμμένη ατάκα.
Την αντωνυμία «μας»,
μας την κλέψανε. Εμείς
την είχαμε πρωτοπεί και
πρωτογράψει σε ανακοινώσεις και βέβαια
σε αρθρογραφία στο
περιοδικό του ΣΕΠΕΤΕ
«ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ».
Μόνο που εμείς δεν
την χρησιμοποιήσαμε
φυσικά ως Αντωνυμία
Κτήσεως, αλλά αντωνυμία οικειότητας.

Δηλαδή το η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ δεν σήμαινε ότι η
τράπεζα είναι δική μας, αλλά
ότι ΗΤΑΝ η αγαπημένη και
πιο «μπιστικιά» τράπεζα τόσο
στους Έλληνες όσο και στο
προσωπικό. Δηλαδή νιώθαμε ένα καμάρι όταν ακούγαμε καλά λόγια από πελάτες
μας για την Εθνική Τράπεζα,
και με καμάρι απαντούσαμε:
«Σ’ αυτή την Τράπεζα δουλεύω κι εγώ». Και επειδή και
το χιούμορ είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, σε τυχόν προξενιά, όταν έλεγες ότι δουλεύεις στην Εθνική Τράπεζα,
αμέσως γινόσουνα πολύφερνος γαμπρός ή πολύφερνη
νύφη. Αυτό εννοούσαμε με
το «μας». Τώρα τι εννοεί

η διαφήμιση Η ΕΘΝΙΚΗ
ΜΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ, κατα-

λαβαίνουμε ότι οι ιθύνοντες
(Διοίκηση κ.λπ.) θέλουν
προφανώς να τονίσουν ότι η
Εθνική Τράπεζα δεν είναι πια
Τράπεζα του Λαού και των
εργαζομένων σε αυτήν. Έτσι
αποδεικνύουν ότι η Διοίκηση:
>Συνεχίζει ακάθεκτη, χωρίς
κανένα σχεδιασμό, τα προγράμματα των «εθελούσιων»
αποχωρήσεων με στόχο την
περαιτέρω μείωση του
λειτουργικού κόστους.
>Σε πολλές περιπτώσεις
ασκούνται, ανεπίτρεπτα,
έντονες πιέσεις σε συναδέλφους
>Ιδιαίτερα το Δίκτυο συρρικνώνεται επικίνδυνα, αφού
συνεχώς αποχωρούν έμπειρα
Στελέχη.
>Συνεχίζει ακλόνητη και
αμελέτητη το κλείσιμο ή τη
συγχώνευση Μονάδων
(Καταστήματα)
> Προσλαμβάνει συνεχώς
ακριβοπληρωμένα Στελέχη
από την αγορά, εντελώς

ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΑΣ

‘Μας’

άσχετα από τραπεζικές εργασίες,
που έρχονται να διοικήσουν
την Εθνική Τράπεζα στηριζόμενοι στις δικές μας γνώσεις
και τις εμπειρίες των στελεχών μας.

Η… δική τους Τράπεζα
______________________
Πού αναφέρεται λοιπόν το «Η
δική μας Τράπεζα» της παραπειστικής διαφήμισης, όταν:
>Προκαλείται αναστάτωση
στην πελατεία, η οποία δεν
μπορεί να εξυπηρετηθεί και
φυσικά δυσφορεί με τα όσα
συμβαίνουν στην άλλοτε
κραταιά Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος.
>Επιπλέον, στα καταστήματα
που κλείνουν, ο εξοπλισμός
παραμένει εντός του κτιρίου
και τα λειτουργικά έξοδα
(προσωπικό, ενοίκια, ρεύμα,
νερό κ.λπ.) συνεχίζουν να
πληρώνονται, μεταθέτοντας
για το μέλλον τη μείωση του
λειτουργικού κόστους.
>Αποτέλεσμα όλων αυτών
είναι η Τράπεζα να χάνει
μερίδιο αγοράς το οποίο
στρέφεται στον ανταγωνισμό
και φυσικά θα δυσκολευτεί
πάρα πολύ στο μέλλον για να
το επανακτήσει.

Ερώτημα:

Ενδιαφέρεται άραγε η Τράπεζα
για την ανάπτυξη των εργασιών της και την αύξηση του
μεριδίου της αγοράς;

Απάντηση:

Η απάντηση δεν χρειάζεται την
επιστημονική κατάρτιση των
μελών του ΣΕΠΕΤΕ. Θα μπορούσε να απαντηθεί και από
τα άλλα απλά συνδικαλιστικά
όργανα: ΟΧΙ δεν ενδιαφέρεται. Γιατί αν ενδιαφερόταν θα
τοποθετούσε τη ρευστότητά
της για τη χρηματοδότηση
των υγιών και καινοτόμων
επιχειρήσεων της οικονομίας
μας, αντί να προσπαθεί να
βγάλει κέρδη μόνο με την
πολιτική των προμηθειών και
με την επιβολή χρεώσεων
στις ψηφιακές συναλλαγές,
στις επανεκδόσεις καρτών,
pin, εκτυπώσεις συναλλαγών
λογαριασμών κ.α. (Πρωτάκουστα πράγματα!) Ως απο-

τέλεσμα όλων αυτών, είναι ότι στις
έρευνες ικανοποίησης των πελατών
πλέον η ΕΤΕ βρίσκεται πίσω από τις
άλλες ανταγωνίστριες τράπεζες, ενώ
προηγούνταν. Το δε μερίδιο αγοράς
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από
το 40% τείνει προς το 10% με τάση
να γίνει μονοψήφιο!

Η Διοίκηση της Τράπεζάς ΜΑΣ
δεν είναι η Δοίκησή ΜΑΣ
________________________
Ακόμα και η μετάβαση στη νέα
ψηφιακή τεχνολογική εποχή
χρειάζεται σχέδιο και σοβαρές
επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό
που θα χειριστεί τις νέες τεχνολογίες.
Χρειάζεται ομοιογένεια στο προσωπικό, θέσεις πλήρους απασχόλησης
και όχι «ενοικιαζόμενους» ή μερικής
απασχόλησης. Επίσης, χρειάζονται
προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ και φυσικά Κανονισμός Εργασίας που θα
ρυθμίζει τις εργασιακές σχέσεις με
διαφάνεια, αξιοπιστία, αξιοκρατία
και θα εξελίσσει τους εργαζόμενους
με δίκαιο τρόπο. Το προσωπικό
χρειάζεται Διοίκηση που θα το
εμπνέει, θα το καθοδηγεί, θα του
παρέχει εργασιακή ασφάλεια, δεν
θα δημοσιοποιεί αρνητικά σχόλια
για τις ικανότητές του και τις γνώσεις
του και δεν θα τοποθετεί επικεφαλής σε εξειδικευμένους τομείς άτομα
που δεν έχουν τα τυπικώς απαιτούμενα, σχετικά εξειδικευμένα πτυχία,
αλλά και την ουσιώδη μακρόχρονη
και επιτυχημένη εργασιακή εμπειρία
εφαρμογής των εν λόγω γνώσεων
στην αγορά. Εδώ και αρκετά χρόνια
η Διοίκηση της Τράπεζας παραβιάζει και καταστρατηγεί τον Κανονισμό Εργασίας, με τις ευλογίες του
αντιπροσωπευτικού συλλόγου, δεν
τηρεί και δεν σέβεται τις εγκυκλίους
που η ίδια έχει θεσπίσει. Προσλαμβάνει συνεχώς από την αγορά,

ήταν η
πιο

αγαπημένη και
«μπιστικιά»
τράπεζα
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απαξιώνει την ιεραρχία,
τοποθετεί παράτυπα
Ειδικούς Συνεργάτες
σε Οργανικές Θέσεις,
καθυστερεί προαγωγές
και τοποθετήσεις.

Επιθεώρηση
εργασίας/κανονισμός
εργασίας
__________________
Για όλα τα παραπάνω
και ιδιαίτερα για τη μη
εφαρμογή του Κανονισμού Εργασίας, ο ΣΕΠΕΤΕ
έχει προσφύγει από
καιρό στην Επιθεώρηση
Εργασίας. Το σχέδιο
του νέου Κανονισμού
Εργασίας έχει ανατρέψει
δραστικά και αρνητικά
τα δεδομένα. Κατάργηση βαθμών, προαγωγών, σύνδεση αμοιβών
με τις θέσεις, δηλ. τα
γνωστά… κλιμάκια,
ανεξέλεγκτη ενίσχυση του διευθυντικού
δικαιώματος, ένταξη
στο νέο Κανονισμό
όλων των εργαζομένων, εκτός -βέβαια- των
«ενοικιαζόμενων» που
στην πλειοψηφία τους
καλύπτουν πάγιες και
διαρκείς ανάγκες.
Τα ασφαλιστικά μας
ταμεία με πρόσχημα τη
μείωση του λειτουργικού κόστους πήραν τελικά χειρότερη, από την
προηγούμενη τροπή.
Ο ΣΕΠΕΤΕ καλεί για
πολλοστή φορά τη Διοίκηση να αλλάξει τακτική
και να αγκαλιάσει το
προσωπικό, που ανέβασε κάποτε την Τράπεζα
ψηλά, να το αμείβει και
να το εξελίσσει δίκαια,
να το υποκινήσει θετικά
για να υπάρχει Εθνική
Τράπεζα και στο μέλλον.
Σημείωση: Για την ασφάλιση και τα άλλα θέματα
που μας απασχολούν,
μην παραλείψετε να
διαβάσετε με προσοχή
τα άρθρα του Προέδρου
του ΣΕΠΕΤΕ Κου Ευάγγελου Δρόλια και του
Επίτιμου Προέδρου Κου
Γιώργου Περέντη καθώς
και τα άλλα, συναφή
κείμενα των αρθρογράφων μας.

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ



ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
⌐ γράφει ο
Νικόλαος ΛΑΒΙΔΑΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.

→

Μετά τα 200 χρόνια
Ελλάδας και τα 180
Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδας, λίγες λέξεις
είναι «εκ των ων ουκ
άνευ» να γραφτούν
και για το… Σύλλογο
Επιστημονικού Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας.

Μια παλιά παροιμία
λέει: άμα δεν παινέψεις
το σπίτι σου θα πέσει να
σε πλακώσει. Αυτή είναι

μια αλήθεια που τα τελευταία
χρόνια δεν την τηρούμε εμείς οι
Έλληνες, και όχι μόνο δεν
παινεύουμε την πατρίδα μας,
αλλά τη δυσφημίζουμε κιόλας.
Η προσωπική μας κρίση, για
την αμείλικτη «κρίση» που
διέρχεται η χώρα και τα μέλη
του Συλλόγου μας, αλλά και
όλοι οι… Εθνικάριοι, εδώ και
12 χρόνια με αποκορύφωμα την
πανδημία, πρέπει, εκτός από
το συναίσθημα να βασίζεται
και στο ρεαλισμό. Γι αυτό
συνηθίζω να λέω ότι δεν
πρέπει να υπερβάλουμε με
τα προτερήματά μας διότι δεν
θα μας πιστέψει κανείς, αλλά
βέβαια ούτε και με τα ελαττώματά μας, για λόγους δήθεν
μετριοφροσύνης, διότι τότε θα
μας πιστέψουν όλοι.
Γιατί τα λέω αυτά; Διότι
πιστεύω ότι ΕΜΕΙΣ δεν πρέπει
να πάψουμε να διαλαλούμε
την αλήθεια, ότι ο ΣΕΠΕΤΕ
είναι ένα ξεχωριστό συνδικαλιστικό σωματείο, σε σύγκριση με τα όσα γνωρίσαμε τόσα
χρόνια που εργαζόμαστε στην
Εθνική Τράπεζα.
Αυτό το τονίζω χωρίς καμία
πρόθεση υπερβολής, με
πλήρη επίγνωση αυτής της
πραγματικότητας, αλλά ακόμα
και με μετριοπάθεια, αφού
έτσι καταγράφεται η συνεχής,
σωστή, μελετημένη, επιστημονική, και ανιδιοτελής δράση
του, προς όφελος ΟΛΩΝ των
εργαζομένων στην Τράπεζα.
(Όχι μόνο των μελών μας)
Ο Σύλλογος Επιστημονικού
Προσωπικού, είναι ένα εργασιακό σωματείο που βασίζει τα
βήματά του στην κοινή λογική, κοινή τιμιότητα και κοινή
ακεραιότητα και δρα με σύνεση, με σκεπτικισμό, με νηφαλιότητα, χωρίς ακραίες θέσεις,
αλλά με επιστημονικό και
ορθολογικό τρόπο. Ο ΣΕΠΕΤΕ
είναι ένα χρήσιμο εργαλείο-

Σ.ΑΡΑΝΤΑ
Ε.ΞΙ
Π.ΑΡΑΓΩΓΙΚΑ
Ε.ΤΗ
Τ.ΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛ
ΛΗΛΙΚΗΣ
Ε.ΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
παράγωγο του ρήματος «εργάζομαι»- στη διάθεση, τόσο
όλων των εργαζομένων στην
Εθνική Τράπεζα, όσο και στην
ίδια την Εθνική Τράπεζα, και
αυτό πρέπει να το σκεφτούν
σοβαρότατα, και οι εργαζόμενοι και οι Διοικούντες.
Γι αυτό κι εγώ διάλεξα αυτό
το… πρωτότυπο θέμα, για
την περιοδική μας έκδοση
ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ, επειδή
ακριβώς ένιωσα την ανάγκη
να ξαναθυμίσω σε όλους
μας –αλλά και σε μένα τον
ίδιο- πως αυτή η πρακτική
και στρατηγική ακολουθείται
πιστά από όλα τα μέλη του
ΣΕΠΕΤΕ, κατά τη διάρκεια
όλων αυτών των 46 συναπτών ετών από της ίδρυσής
του, μέχρι σήμερα, και με
όλα τα εκάστοτε Διοικητικά
Συμβούλια, που τηρούν και
συμπληρώνουν επί τα βελτίω
τη φιλοσοφία του Εργασιακού
Σωματείου μας.

Είναι σε όλους γνωστό
ότι δαπανούμε μεγάλο
μέρος του πολύτιμου
ελεύθερου χρόνου μας
για να διατηρήσουμε το
Σύλλογό μας στο υψηλό
επίπεδο που ορίζει το
καταστατικό του.

Κι εγώ, ως Γενικός Γραμματέας, επιθυμώ να τονίσω
ότι όλα τα μέλη μας είναι
100% ενεργά και δυναμικά,
προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους στους συναδέλφους και
εκφέρουν τις απόψεις τους με
παρρησία, θάρρος, έμπνευση,
αλλά και με την ευγένεια και
τη φινέτσα του καλλιεργημένου ανθρώπου. Αυτό δεν
το βρίσκει κανείς εύκολα στο
συνδικαλισμό, γενικά. Και δεν
είναι κάτι που δεν το
γνωρίζουν όλοι.
Με αυτό το δημοκρατικό
τρόπο λειτουργεί ο ΣΕΠΕΤΕ
λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη
του και τις επικρατούσες συνθήκες. Ο ΣΕΠΕΤΕ κινείται με

σταθερά και έξυπνα βήματα, δραστηριοποιείται με ευελιξία και εξωστρέφεια, χρησιμοποιεί ακόμα και
τη διπλωματική οδό στις επιδιώξεις
του, βασιζόμενος στην μοντέρνα
επιστήμη των διαπραγματεύσεων.
Στέκομαι στο γεγονός ότι δυστυχώς
στην Ελλάδα και στην Τράπεζα δεν
υπάρχουν εξειδικευμένοι διαπραγματευτές επιστημονικού επιπέδου,
με αποτέλεσμα, σε δύσκολες περιπτώσεις, να μας «στριμώχνουν»
οι συνομιλητές μας. Στο ΣΕΠΕΤΕ
γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν έχει
σημασία τι θα πεις, αλλά πώς θα
το πείς και πότε. Επομένως, ουσιαστικά, με αυτό το άρθρο μου,
δεν παινεύω το Σύλλογό μας αλλά
απλώς καταγράφω κάποιες αδιαμφισβήτητες αλήθειες που πρέπει
να μην βρίσκονται απλώς καταχωρημένες -και σχεδόν αρχειοθετημένες- στο υποσυνείδητο, αλλά να
ανέρχονται συχνά, με τη δική μας
φροντίδα, στην επιφάνεια. Ειδικά
σήμερα που ζούμε, πιο πολύ παρά
ποτέ, στην ανασφάλεια. Ο Φόβος
και η Ελπίδα γεννούν την αναμφίβολη… Αμφιβολία:
>ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Θα μπορέσει άραγε τελικά η νέα
εκλεγμένη Κυβέρνηση να αντιταχθεί σε όλες τις απροσδόκητες και
ανέλπιστες θεομηνίες και να αξιοποιήσει κατάλληλα την καθαρή
εντολή που πρόσφατα της έδωσε ο
Λαός; Πιο συγκεκριμένα:
>Να επαναφέρει τη χώρα στην προ
Κορωναϊού ραγδαία εξελισσόμενη
οικονομική κατάσταση, μέσα σε
μόλις ένα έτος θητείας της;
>Θα διατηρήσει την εμπιστοσύνη
με την οποία κατόρθωσε να περιβάλλει την Ελλάδα, διεθνώς;
>Θα κατορθώσει να αλλάξει τη νοοτροπία που επικρατούσε σχετικά
με τα παραπολύ σκληρά μέτρα που
είχαν ληφθεί σε βάρος των εργαζομένων και των συνταξιούχων;
Η προ 15 περίπου μηνών Κυβέρνηση που ανέλαβε να βρει άμεσες
λύσεις για τα μεγάλα προβλήματα

δεν παινέψεις
το σπίτι σου
θα πέσει να σε πλακώσει
άμα

ΕΙΔΙΚΑ
ΑΡΘΡΑ
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της χώρας, έχει ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει
ισχυρές αντικρουόμενες
τάσεις. Αν θα αντέξει σε
αυτές τις κόντρες, τότε
θα υπάρξει μια σοβαρή
ανακούφιση, αλλά και
ένα πρωτόγνωρο για
τα ελληνικά δεδομένα αισιόδοξο πολιτικό
μήνυμα, ευθύς ως
επανέλθει η χώρα στην
κανονικότητα. Η ανακάλυψη του εμβολίου
κατά του Covid 19,
είναι μια αισιόδοξη και
φωτεινή αχτίνα, μέσα
στη ζοφερή εικόνα που
επικρατεί σε όλο τον
κόσμο και στην Ελλάδα. Άραγε θα αντέξει η
χώρα μέχρι την απαρχή
των εμβολιασμών; Το
μόνο εχέγγυο στοιχείο
στα ερωτήματά μας είναι
ότι οι άνθρωποι αυτής
της Κυβέρνησης εργάζονται σκληρά.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
__________________
Θα θελήσει άραγε η
σημερινή Διοίκηση της
Εθνικής Τράπεζας να
παραδεχτεί τα σφάλματά της, δηλαδή:
>Να αλλάξει την ακατανόητα ανάλγητη συμπεριφορά της απέναντι στο
προσωπικό της;
>Να εφαρμόσει τη
στρατηγική που αρμόζει
σε μια Ιστορική Επιχείρηση (ίδρυση 1841),
σχετικά με την συνειδητοποίηση ότι πρόκειται
για μια Τράπεζα Δικτύου, για παροχή κερδοφόρων τραπεζικών
εξυπηρετήσεων (Retail
Banking), που φαίνεται
ότι είτε το έχει παραμελήσει ή-ακόμα χειρότερο- το αγνοεί;
>Θα καταφέρει να επαναφέρει το Ίδρυμα
-διότι, θυμίζουμε, ότι
πρόκειται για ένα Τραπεζικό Ίδρυμα- στη θέση
που του αρμόζει και
που κατείχε, μέχρι την
απαρχή των μνημονίων,
πράγμα που εκμεταλ-

ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
⌐ γράφει ο
Δημήτρης Α. ΖΑΚΟΝΤΙΝΟΣ
Οικονομολόγος, MCs σε Αμυντικές & Στρατηγικές σπουδές,
Αντιπρόεδρος του Eλληνικού
Ινστιτούτου Στρατηγικών
Μελετών (ΕΛΙΣΜΕ)

λεύτηκε ο Ανταγωνισμός και
μας διέλυσε;
>Θα αντιληφθεί ότι η ανάπτυξη έγκειται στην αύξηση
των κερδών και όχι στη
μείωση των δαπανών; (Για
όνομα του Θεού, δηλαδή!
Απλοϊκή αλλά βασική αρχή
της επιτυχίας κάθε απλής επιχείρησης. Κατά μείζονα της
Εθνικής μας Τράπεζας).
>Θα συνειδητοποιήσει ότι τα
μέλη της Διοίκησης καλούνται να επικεντρώσουν την
δραστηριοποίησή τους σε
δύο παραγωγικές εργασίες,
τις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις. (Απορίας άξιον που
δεν ασχολούνται με καμία!)
ΣΕΠΕΤΕ
Αυτά τα μηνύματα θα ήθελα
κι εγώ να μεταφέρω με αυτές
τις λίγες γραμμές:
Ότι δηλαδή είμαστε υποχρεωμένοι ΤΩΡΑ, ΠΙΟ ΠΟΛΥ
ΠΑΡΑ ΠΟΤΕ, να εφαρμόσουμε αυτά που πάντα
υποστήριζε ο ΣΕΠΕΤΕ, τα
έγραφε και τα διαλαλούσε
πανταχόθεν: ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ να
συμπράξουμε, να συναινέσουμε, να συνεννοηθούμε
και να συνεργαστούμε. Δεν
υπάρχει άλλη λύση για να
εξασφαλιστεί στη Χώρα μια
σταθεροποίηση της ανώμαλης πολιτικοοικονομικής
κατάστασης και μια συνέχιση
του προ Covid γοήτρου μας,
στους εταίρους μας και τους
δανειστές μας.
Μεταφέρουμε αρμοδίως
τη διεθνή ορολογία First
things first, που πρεσβεύει
και εφαρμόζει ανέκαθεν ο
ΣΕΠΕΤΕ. Τη μεταφέρουμε,
σαν «tip» όπου υπάρχει
“ευήκοον ους”, στη Διοίκηση
της Τράπεζας αλλά και –γιατί
όχι;– και στην Κυβέρνηση,
γιατί πχ. στο Υπουργείο της
Εργασίας τα πράγματα δεν
μελετώνται σωστά!
First things first. Τα άλλα θα
ακολουθήσουν σύμφωνα με
την άγραφη νομοτέλεια της
λεγόμενης Κυριαρχίας των
Πρώτων.
Έχω πλήρη επίγνωση του
ότι με τα λεγόμενά μου «δεν
κομίζω γλαύκα εις Αθήνας».
Κομίζω όμως τη Γλαύκα του
ΣΕΠΕΤΕ, με ειλικρινή
υπερηφάνεια.



→

δουλειά στο
σπίτι ή...
δουλειά
από το σπίτι;

Με βάση κάποιο δημοσίευμα,
μία εκ των συστημικών τραπεζών,
με αφορμή τις παρενέργειες που
προκάλεσε ο covid 19, «έτρεξε»
μία εσωτερική έρευνα μεταξύ
των εργαζομένων με το ερώτημα
«κατά πόσο αποδέχονται αλλαγές στον τρόπο διεκπεραίωσης
των εργασιών της τράπεζας όπως,
η τηλεργασία.»

Μια τράπεζα είναι επιχείρηση
εντάσεως προσφοράς υπηρεσιών και σαν τέτοια στηρίζεται
στο προσωπικό της.
Κύριο αντικείμενό της είναι η
συγκέντρωση καταθέσεων και
στη συνέχεια η ΑΣΦΑΛΗΣ τοποθέτησή των σε επιχειρηματικές μονάδες. Η διαδικασία αυτή
ως γνωστό δημιουργεί και το
συντριπτικό ποσοστό κερδών
για την επιχείρηση.
Η διοίκηση της τράπεζας που
έκανε τη δημοσκόπηση, για να
δει, πόσοι εκ των ανθρώπων
της επιχείρησης που διοικεί,
επιθυμούν να μην προσέρχονται στους χώρους εργασίας
και να την διεκπεραιώνουν
με τη μέθοδο της τηλεργασίας -που άλλωστε αποτελεί
πρόταση, από το 1973(!), του
Jack Nilles (Φυσικός, Μηχανικός, Αξιωματικός της αεροπορίας των ΗΠΑ & Σύμβουλος
των αμερικανών προέδρων
Kennedy & Johnson)- ενδεχομένως να εξετάζει να δώσει την
ευχέρεια στους εργαζόμενους
να εργάζονται από οπουδήποτε
και οποιαδήποτε ημέρα και
ώρα, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να μεταβαίνουν σε
ένα κεντρικό τόπο δουλειάς,
αντικαθιστώντας τον με τη
χρήση των συγχρόνων μορφών
τηλεπικοινωνίας.
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(κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, έξοδα
καθαρισμού, αγορά
μηχανολογικού εξοπλισμού, διάφορα αναλώσιμα κλπ) σίγουρα δεν
λαμβάνουν υπόψη τους
την ευρύτερη λειτουργία της αγοράς καθότι:

(Neither housework
nor homework!
Just work.)

Σύμφωνα πάντα με το
δημοσίευμα, το 50% των
εργαζομένων απάντησε
ότι θα ήθελε να εργάζεται στο σπίτι του και μετά
την αντιμετώπιση της
υγειονομικής κρίσης.
Ας το δούμε λιγάκι
διαφορετικά:

ΕΙΔΙΚΑ
ΑΡΘΡΑ

neither housework
nor homework!
just work

Ωστόσο η διοίκηση της εν λόγω
τράπεζας θα πρέπει να λάβει υπόψη
της ότι, αφενός σε μια τραπεζική
οντότητα είναι εκ των ων ουκ άνευ
απαραίτητη η πλήρης γνώση του πελάτη της, πράγμα που επιτυγχάνεται
με την άμεση επαφή και τη διερεύνηση της αξιοπιστίας του, αφετέρου
για να επιτύχει ένα τέτοιο εγχείρημα
προϋποθέτει και πλήρη αλλαγή του
τρόπου διοικήσεως που θα βασίζεται
πλέον στην εφαρμογή των οδηγιών
και την επίτευξη στόχων, πράγμα
που θα απομακρύνει την άμεση
συνεργασία και την επιτήρηση του
εργαζομένου.
Παράλληλα οι τηλεργαζόμενοι
υπάλληλοι μοιραίως θα αποξενωθούν προοδευτικά από την επιχείρηση και από την επαφή με την
πελατεία και θα είναι θέμα χρόνου
να αντικατασταθούν.
Βέβαια οι διάφορες διοικήσεις και
όχι μόνο των τραπεζών που προωθούν τέτοιου είδους πρακτικές, με
το πρόσχημα της ψηφιακής «μετάλλαξης» & της μείωσης των ανελαστικών εξόδων

>Αν υποθέσουμε ότι,
όπως λέει η έρευνα, το
50% του προσωπικού
θέλει να κάνει δουλειές από το σπίτι, αυτό
σημαίνει αλλαγή του
συνόλου της οικονομικής ζωής μιας πόλης,
μιας χώρας και τούτο
διότι οι εργαζόμενοι δεν
θα είναι υποχρεωμένοι
να ενδυθούν ανάλογα,
προσερχόμενοι σε χώρους εργασίας, πράγμα που σημαίνει ότι
μαραζώνει σιγά-σιγά ο
κλάδος της ένδυσης-υπόδησης, αφού δεν θα
τίθεται θέμα ανανέωσης
της «γκαρνταρόμπας» των.
>Εξυπακούεται ότι
θα μειωθεί και ο κύκλος εργασιών άλλων
δραστηριοτήτων &
επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών όπως
κομμωτήρια, καταστήματα καλλυντικών
κλπ και φυσικά κάθε
άλλη δαπάνη που κινεί
την αγορά στα πλαίσια
αυτής της καθημερινής
μετακίνησης των εργαζομένων (όπως καύσιμα, πάρκιν, εστίαση κα.)
Τεκμαίρεται λοιπόν ότι
είναι κάτι παραπάνω
από σίγουρο πως η
επιλογή αυτής της πολιτικής θα δημιουργήσει
πρόβλημα σε άπειρες
επιχειρήσεις που θα
δουν να μειώνεται ο
κύκλος εργασιών τους,
αλλά και στις τράπεζες,
καθόσον η πλειοψηφία
των επαγγελματιών και
επιχειρήσεων έχει κάποιου είδους πιστωτική
αναφορά σε αυτές, και
βέβαια στην Πολιτεία,
που θα δει ότι θα πρέπει
να καλύψει με επιδόματα τους χιλιάδες ανέργους που θα προκύψουν.

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ: ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ



ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ



⌐γράφει ο
Γεώργιος ΠΕΡΕΝΤΗΣ

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.

Εμείς τα ανοίγαμε
εσείς τα κλείνετε
Εμείς τα ανοίγαμε κι
εσείς τα κλείνετε
ΜΗΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ
ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΑΣ
ΛΥΣΕΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ;
Μήπως μπορεί κάποιος να
μας εξηγήσει τι γίνεται εδώ
πέρα;
Μήπως μπορεί κανείς να
βγάλει άκρη, τι συμβαίνει
στην Εθνική «μας» Τράπεζα;
Μήπως μπορεί κανείς να
αντιληφθεί με τι κριτήρια εξαφανίζονται από προσώπου
γης οι Μονάδες παροχής
τραπεζικής εξυπηρέτησης της
Εθνική Τράπεζας;
Μήπως μπορεί κάποιος
σοφός να κατανοήσει, πώς
μια Τράπεζα Δικτύου Καταστημάτων, βάζει λουκέτο στα
Καταστήματά της; Είναι σαν
ένα δέντρο που του κόβουν
τα κλαδιά του. Για να μη
πούμε ότι είναι σαν εκείνον
ο οποίος πριονίζει το κλαδί
πάνω στο οποίο είναι ανεβασμένος, και το πάρει κάποιος
προσωπικά. Διότι εδώ το
ζήτημα δεν είναι προσωπικό.
Είναι άκρως ανησυχητικό
γενικώς και, όπως πάντα,
συμβουλευτικό… ΣΕΠΕΤΙΚΩΣ.
Παρακαλούμε δώστε βάση
στα ακόλουθα:

Η Διοίκηση της ΕΤΕ συνεχίζει να μας εκπλήσσει
δυσάρεστα με την απόφασή της να προχωρήσει
άμεσα στο κλείσιμο 41

καταστημάτων σε όλη την
επικράτεια.

Αυτό το πετσοκόπημα είναι
φυσικό να προκαλεί μεγάλες
αντιδράσεις από τοπικούς
φορείς και Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης, καθόσον πολλοί παραδοσιακοί πελάτες
της ΕΤΕ και κάτοικοι αυτών
των περιοχών, είτε δεν μπορούν να μετακινηθούν σε
άλλες πόλεις, λόγω ηλικίας
ή/και λόγω κόστους, είτε
δεν είναι εξοικειωμένοι με τις
νέες τεχνολογίες. Και εμείς,
ως Σύλλογος Επιστημονικού
Προσωπικού, αναρωτιόμαστε γιατί; Ειλικρινά δεν μπορούμε να εξηγήσουμε αυτή
τη μανία που έχει καταλάβει
τη σημερινή Διοίκηση της
Τράπεζας. Είναι οικονομικοί οι
λόγοι; Αποσκοπεί στη μείωση
εξόδων, επειδή η Διοίκηση
αδυνατεί να αυξήσει τα έσοδά της; Ή μήπως πρόκειται
για μία νέα πρωτάκουστη
στρατηγική, κατελθούσα εκ
των ουρανών και καθεζόμενη παρά τω Διοικητικώ
Συμβουλίω;
Ακούστηκε ότι λιγότερα Καταστήματα θα μπορούν να
έχουν ακριβά έπιπλα και ελκυστική στους πελάτες διακόσμηση. Αλλά πού ακούστηκε
ότι «Πελατοκεντρική» αντίληψη είναι τα ακριβά έπιπλα
και η «λουξ» διακόσμηση των
χώρων, και όχι οι συμπεριφορές που εστιάζουν στην εξυπηρέτηση των αναγκών των
πελατών, χτίζοντας ισχυρούς

δεσμούς διαχρονικού χαρακτήρα; Σε ποια ακαδημαϊκά
συγγράμματα τα βρήκαν
γραμμένα όλα αυτά; Σε ποια
διεθνή κέντρα μάρκετινγκ
διδάσκονται τέτοιες τακτικές,
ειδικά για Τράπεζες με δίκτυο
Καταστημάτων και Retail
Banking;
Το άμεσο κλείσιμο των
καταστημάτων σε συνδυασμό με την πρόσφατα
ανακοινωθείσα εθελουσία
έξοδο, καθιστά πολλαπλά
δυσμενέστερες τις εργασιακές
συνθήκες και αυξάνει το
ήδη βεβαρημένο περιβάλλον αβεβαιότητας.
Επισημαίνεται ότι το κλείσιμο ενός καταστήματος και
μάλιστα μέσα στην έξαρση
της πανδημίας και τον περιορισμό των μετακινήσεων
αποτελεί μία πολύ δύσκολη
υπόθεση και ενέχει πολλούς
κινδύνους για την υγεία και
την ασφάλεια των εργαζομένων, συνεργαζόμενων
εταιριών και πελατών. Η διοίκηση της ΕΤΕ πρέπει να αποφασίσει αν θα διοργανώνει
«κορωνοπάρτι» κλεισίματος
Καταστημάτων ή θα συμβάλλει στην προσπάθεια
σύσσωμης της κοινωνίας,
εκτός των άλλων ακόμα και
για τον περιορισμό του ιού.

ΕΜΕΙΣ ΚΙ ΕΣΕΙΣ
Εμείς για να ανοίξουμε
ένα νέο Κατάστημα,
αφού καταρτίζαμε
τριετές πρόγραμμα,
προβαίναμε σε
συστηματικές μελέτες,
ακολουθώντας
συγκεκριμένα στάδια:

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
ΣΥΝΔΙΚ/ΚΑ
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>Υποβολή προτάσεως, με
εισήγηση υπέρ ή κατά της
ίδρυσης νέας μονάδας,
>Έγκριση από την Διοίκηση.
>Ανάθεση σε συνεργαζόμενους μεσίτες για την εξεύρεση χώρου, με όρο, η αμοιβή
τους να είναι αντιστρόφως
ανάλογη προς την επιτευχθείσα τιμή ενοικιάσεως
ή/και αγοράς. (Δηλαδή, για
όσους δεν καταλαβαίνουν
από αυτά, όσο χαμηλότερες
τιμές ενοικιάσεως η αγοράς
μας προσκομίσουν, τόσο
υψηλότερη θα ήταν η αμοιβή τους).
> Εξοπλισμός, επάνδρωση,
διαφήμιση, προβολή,
εγκαίνια, με την παρουσία
Διοικητού ή Υποδιοικητών.
>Το σπουδαιότερο: Για όλα
τα παραπάνω, σύσταση
Ειδικής Επιτροπής Στελεχών,
αποτελουμένων από τις
συναρμόδιες Διευθύνσεις:

1/ Καταστημάτων Εσωτερικού, 2/Οργάνωσης,
3/Περιουσίας της Τράπεζας και 4/ Τεχνικών
Υπηρεσιών.
Εσείς για το κλείσιμο 41
ακόμη μονάδων, εκτός από
αυτές που έχετε ήδη κλείσει,
ποια είναι τα κριτήρια και
τα στάδια για την λήψη της
απόφασης;
>Υπάρχουν μελέτες ή τα
στοιχεία είναι αμελέτητα;

>Οικονομοτεχνική μελέτη,
δηλαδή υπολογισμός και
πρόβλεψη του χρόνου λειτουργίας, μέχρις επίτευξης
ισοσκελισμού εσόδων-εξόδων (Break even point)

>Κι αν είναι μελετημένα
ποιος τα μελέτησε, γιατί τα
κακομελέτησε. Και δικαιώνει
όσους, με την ανάληψη
της παρούσας διοίκησης
κουνούσαν το κεφάλι τους
και έλεγαν: «Κακομελέτα κι
έρχεται». Και στην Εθνική
Τράπεζα δεν ισχύει το αν δεν
σπάσεις αβγά δεν κάνεις
ομελέτα. Αλλά ακόμα κι αν
ισχύει, τα αβγά δεν είναι
ούτε τα Καταστήματα του
Δικτύου της Τράπεζας, ούτε
το Προσωπικό, που το έχει
η Διοίκηση, του… «πεταματού»

>Προβλεπόμενη αύξηση
των εργασιών και επάρκειας
των χώρων στέγασης για τα
επόμενα 10 έως 20 χρόνια.

>Έχει αξιολογηθεί το ρίσκο
που λαμβάνει η Τράπεζα
σε σχέση με το πραγματικό
κέρδος που θα προκύψει

>Επισήμανση της ανάγκης
>Έρευνα της περιοχής (πληθυσμός, ποιότητα προσδοκώμενης πελατείας, ύπαρξη
ανταγωνισμού, δυνατότητα
εξεύρεσης χώρου)
>Μελέτη μάρκετινγκ

ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ

ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ



⌐ γράφει η
Κατερίνα ΝΙΑΡΧΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.

από την επίσπευση του κλεισίματος Καταστημάτων;
>Πόσο αποτιμάται η υγεία
και η ασφάλεια των εργαζομένων;
>Πόσο αξιολογείται η φήμη
και οι ισχυρές κοινωνικές
αναφορές που αποτελούν
το πιο πολύτιμο στοιχείο του
ενεργητικού της ΕΤΕ;
Είναι γεγονός ότι η τακτική
του κλεισίματος των Καταστημάτων, χωρίς τις προβλεπόμενες μελέτες, είναι
ΟΙΚΤΡΟ λάθος και ένδειξη
μη ύπαρξης στρατηγικής
και planning system για την
Εθνική Τράπεζα. Υπάρχει
μια γενική άποψη ότι, όλα
γίνονται στο πόδι και με την
πολιτική αυτή, η Τράπεζα
συρρικνώνεται και στρέφει
μέρος της πελατείας στον
ανταγωνισμό και μειώνει το
μερίδιό της στην αγορά, με
ό,τι αυτό συνεπάγεται για
το μέλλον της και το μέλλον
των εργαζομένων.



Με... τηλεδιάσκεψη

η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΕΠΕΤΕ

Πραγματοποιήθηκε και
φέτος, με τηλεδιάσκεψη,
λόγω κορωνοϊού, η Ετήσια
Τακτική Γενική Συνέλευση
των μελών του Συλλόγου
Επιστημονικού Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΕΠΕΤΕ
Ο Πρόεδρος σδ. Ευάγγελος
Δρόλιας, με το γνωστό του
ύφος, δηλαδή με θάρρος, με
παρρησία, αλλά όπως πάντα
με το σεβασμό στους θεσμούς
και στα αξιώματα, μίλησε για
το έργο του μόνου, εναπομείναντος σοβαρού και ακέραιου, συνδικαλιστικού οργάνου
των εργαζομένων στην Εθνική. Ο ΣΕΠΕΤΕ, είπε, εργάστηκε
με μεγάλη υπευθυνότητα για
την αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχόλησαν
τα μέλη μας, αλλά και όλους
τους εργαζόμενους στην Τράπεζά μας. Ως θέματα πρώτης
προτεραιότητας ανέφερε στην
ομιλία του:
>Τη φθίνουσα πορεία της
Τράπεζας, ως επιχείρησης με
τεράστια ιστορία και φήμη.
>Την ανάγκη εφαρμογής των
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας,
>Την τήρηση των προτεινομένων εργασιακών σχέσεων και
των αμοιβών καθώς και την
ανάπτυξη του προσωπικού,
που ήταν στρατηγικό μέλημα
όλων των προ 10ετίας Διοικήσεων, όπως συμβαίνει και με
όλους τους διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς, ακόμα δε
και με τις άλλες ανταγωνιστικές
Τράπεζες στην Ελλάδα, που
μας έχουν ξεπεράσει από κάθε
πλευράς.

>Την εφαρμογή του κανονισμού εργασίας και του νέου
Κανονισμού Αξιολόγησης του
Προσωπικού,
>Τις εξελίξεις στα ασφαλιστικά ταμεία μας και βέβαια
>Την πορεία του ΤΥΠΕΤ.
>Την εφαρμογή των Κλαδικών
και Επιχειρησιακών Συμβάσεων,
του Κανονισμού Εργασίας και
της Εργατικής Νομοθεσίας
>Την έγκαιρη προετοιμασία
των συναδέλφων για την
επιτυχή αντιμετώπιση του δεύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού στο Τραπεζικό Σύστημα
>Την ενιαία έκφραση των
εργαζομένων στη ΕΤΕ με την
άμεση ένταξη στον κανονισμό
εργασίας όλων των συναδέλφων
>Τη θωράκιση των θεσμών
που προάγουν την αξιοκρατία
και τη διαφάνεια σε όλα τα
επίπεδα
>Τον επανασχεδιασμό του
συστήματος αξιολόγησης–
προαγωγών–τοποθετήσεων
>Την έγκαιρη διενέργεια των
προαγωγών και των αναβαθμίσεων, για την απρόσκοπτη
υπηρεσιακή και οικονομική
εξέλιξη των εργαζομένων
>τη βελτίωση της λειτουργικότητας του νέου οργανογράμματος με τη συμμετοχή
στελεχών, μέσα από την
ιεραρχία- δηλαδή μέσα από
την «ψυχή» της Τράπεζας στην
κορυφή της πυραμίδας της.
>Τη διαρκή ενίσχυση του
Δικτύου για την εύρυθμη
λειτουργία του
>Την αναδιάρθρωση των
Διευθύνσεων της Διοίκησης,
ώστε να ανταποκρίνονται
στις σημερινές ανάγκες της
Τράπεζας
>Την κάλυψη των αναγκών σε

ΑΠΑΞ ΣΕΠΕΤΕ, ΕΣ ΑΕΙ ΣΕΠΕΤΕ
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ανθρώπινο δυναμικό με
διαγωνισμούς μέσω ΑΣΕΠ
>Την εφαρμογή των
συλλογικών συμβάσεων
και της εργατικής νομοθεσίας σχετικά με το ωράριο, την απασχόληση, τις
υπερωρίες, τις άδειες, τη
βαθμολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη
>Τη διασφάλιση των
θέσεων και των όρων
εργασίας, καθώς επίσης
και των ασφαλιστικών
δικαιωμάτων στις περιπτώσεις συγχωνεύσεων ή
εξαγορών
>Τη θέσπιση νέων ευέλικτων προϊόντων για
ρυθμίσεις–επαναρρυθμίσεις ενήμερων και ληξιπρόθεσμων δανείων των
συναδέλφων
>Τη μείωση των επιτοκίων
των στεγαστικών δανείων
εργαζομένων και συνταξιούχων στο 1% και των
καρτών στο 3%
>Την επέκταση του χορηγητικού επιδόματος και
στα Corporate Καταστήματα
>Τη θέσπιση επιδόματος
ανάληψης κινδύνων για
τα Στελέχη των Καταστημάτων
>Την ενίσχυση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας για την εύρυθμη
λειτουργία των υπηρεσιών
και την αποτροπή των
ληστειών
>Την αξιοποίηση του Επιστημονικού και Στελεχιακού Δυναμικού με διαφάνεια και αξιοκρατία
>Τον υπολογισμό του
πτυχίου στα δελτία
αξιολόγησης και στις
προκηρύξεις θέσεων
Διευθυντών και Υποδιευθυντών Δικτύου
>Την προκήρυξη των
θέσεων Διευθυντών και
Υποδιευθυντών Διοίκησης
>Την ισότιμη εξέλιξη των
εργαζομένων στο Δίκτυο
με τους εργαζόμενους
στη Διοίκηση, για λόγους
ίσης μεταχείρισης
>Την ίση αμοιβή για την
ίδια παρεχόμενη εργασία
>Τη διαρκή εκπαίδευση
με κίνητρα για την εκμάθηση ξένων γλωσσών,
καθώς και για μεταπτυχιακές σπουδές για όλους
τους ενδιαφερόμενους
πτυχιούχους με ευνοϊκούς
όρους
>Τη χορήγηση άδειας
άνευ αποδοχών για

ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
όσους ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές
σπουδές
>Τις συνεχείς προσπάθειες και παρεμβάσεις για την αξιοποίηση των ικανών
συναδέλφων
>Την αξιοποίηση των νέων συναδέλφων
που διαθέτουν πτυχία, δεξιότητες και
προσόντα
>Τη σωτηρία του ΤΥΠΕΤ με διαρκή ενίσχυση
της βιωσιμότητάς του, μέσω της διεύρυνσης της ασφαλιστικής του βάσης για την
υπεράσπιση της αυτονομίας του και την
παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών
υγείας στα μέλη του
>Την αύξηση της εργοδοτικής εισφοράς
από 2% σε 4,5% στο Ταμείο Αυτασφάλειας για
τη διατήρηση της αναλογιστικής ισορροπίας του και της ρευστότητάς του, προκειμένου να χορηγείται κανονικά το εφάπαξ
>Τη διεκδίκηση των καταβαλλόμενων
εισφορών μας από το ΛΕΠΕΤΕ
>Τη συνδικαλιστική ελευθερία και δημοκρατικές διαδικασίες, χωρίς κομματικές
αγκυλώσεις
>Τις ρυθμίσεις για την ισότητα, την προστασία της μητρότητας και της οικογένειας
>Τις συνεχείς προσπάθειες για την ενδυνάμωση της φωνής του ΣΕΠΕΤΕ
Ο Πρόεδρος συνάδελφος Ευάγγελος
Δρόλιας αφού έκανε την παραπάνω
λεπτομερή καταγραφή των πολλών όπως
φαίνεται σε αριθμό εκκρεμοτήτων, αλλά
διόλου δύσκολο να ικανοποιηθούν, τόνισε
και υπογράμμισε ότι μετά και τις επαναλαμβανόμενες «εθελούσιες απολύσεις»
και τις συγχωνεύσεις Καταστημάτων, η
ικανοποίηση των επιγραμματικά αναφερθέντων αιτημάτων δεν αποτελούν παρά
ΕΠΕΝΔΥΣΗ της Διοίκησης στη γνώση και
την εμπειρία, με αποτέλεσμα την επαναφορά των μεριδίων της Αγοράς και
την ανάκαμψη της ιστορικής αίγλης, της
φήμης και της φυσιογνωμίας της Εθνικής Τράπεζας. Είναι άραγε δυνατόν να μη
θέλει η Διοίκηση να αποτελέσει η ΕΤΕ και
πάλι την ηγέτιδα δύναμη του παρελθόντος
και τον μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας;
Είναι δυνατόν να αφήνει τον κόσμο να
σκέπτεται ότι η σημερινή Διοίκηση δεν επιθυμεί να αλλάξει το στρατηγικό σχεδιασμό
της και να επενδύσει εκ νέου στο ανθρώπινο δυναμικό της, να το σεβαστεί, να το
υποκινήσει θετικά και φυσικά να το εξελίξει
και να το ανταμείψει δίκαια; Είναι δυνατόν
να αφήνει το Λαό και το προσωπικό να
πιστέψουν ότι η Δοίκηση της Τράπεζας έχει
ως μότο «όσο πιο πίσω τόσο πιο καλά;»
Είναι ειλικρινά απίστευτο. Να νοιάζονται
για την τράπεζα πιο πολύ οι υπάλληλοι και
το Σωματείο των Επιστημόνων της, από
την ίδια τη Διοίκηση;
Γι’ αυτό ο ΣΕΠΕΤΕ δεν θα πάψει ποτέ να
είναι συνεπής στις αρχές του όπως περιγράφονται στο καταστατικό αλλά και
ενυπάρχουν στο DNA των μελών του Συλλόγου και όλων των «Εθνικάριων». Θα
είμαστε παρόντες στις εξελίξεις με το λόγο
μας, με τη δράση μας, τις προτάσεις μας,
τις ιδέες μας, και φυσικά τις πιέσεις προς
κάθε κατεύθυνση, για να προστατεύσουμε αποτελεσματικά τα εργασιακά και
ασφαλιστικά μας δικαιώματα. Ο Σύλλογός
μας με δύναμη και αποφασιστικότητα
θα συνεχίσει να αγωνίζεται, ευχόμενος
να αντιληφθεί και η Διοίκηση ότι γνωρίζουμε πολύ καλά τη δουλειά μας. Έτσι θα
πρέπει να γνωρίζει και η Διοίκηση τη δική
της δουλειά και να μη ξεχνάει ότι η Εθνική
Τράπεζα και ο ΣΕΠΕΤΕ ανήκουν στον ίδιο
στρατόπεδο.





⌐ γράφει η
Δήμητρα ΤΣΟΓΚΑ

Οικονομολόγος Msc.
Τραπεζική Διοίκηση,
Διευθύντρια στο Κατάστημα της ΕΤΕ (226)
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αλληλοσεβασμός, η
ενσυναίσθηση. Η δημιουργία τέτοιων θετικών
συναισθημάτων στους
χώρους εργασίας θα
δημιουργούσε με την
σειρά της αφοσιωμένους εργαζόμενους.
Αυτοί οι αφοσιωμένοι
εργαζόμενοι θα μπορούσαν να στείλουν
θετικά κύματα και να
βελτιώσουν το κλίμα
σε όλο τον Οργανισμό.

Οργανωσιακή
ψυχολογία

Η σημασία της συναισθηματικής δέσμευσης και αφοσίωσης
των εργαζομένων

Καθημερινά διαπιστώνουμε ότι ζούμε
μέσα σε ένα ρευστό
και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Η οικονομική κρίση, οι
επιπτώσεις της πανδημίας,
οι αλλαγές που επιφέρει
ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός, η αβεβαιότητα για
το αύριο είναι πηγές αυξημένου άγχους για πολλούς ανθρώπους. Αυτές
οι συνθήκες ευθύνονται
συχνά για τη δημιουργία
συναισθημάτων, όπως
είναι το αυξημένο άγχος,
ο θυμός, η ανασφάλεια, η
έλλειψη αυτοπεποίθησης,
η αύξηση της έντασης και
των συγκρούσεων ακόμα
και στους χώρους εργασίας.
Πολύς χρόνος καταναλώνεται για την επίλυση
τέτοιων προβλημάτων
στον εργασιακό χώρο.
Η Οργανωσιακή Ψυχολογία παλαιότερα έδινε
ιδιαίτερη σημασία στον
ορθολογισμό και απέφευγε να ασχοληθεί με τα
συναισθήματα στον χώρο
εργασίας. Ορισμένες φορές την απασχολούσαν
μόνο τα αρνητικά συναισθήματα, όπως η ενοχή,
το άγχος, η ζήλια, ο ανταγωνισμός, στον βαθμό
που αυτά δημιουργούσαν

προβλήματα στο εργασιακό περιβάλλον. Τα συναισθήματα θεωρούνταν ως
στοιχεία που έπρεπε να
αποφεύγονται στον χώρο
εργασίας, θεωρούνταν
δείγμα αδυναμίας, εμπόδιζαν την ορθή κρίση, αποσπούσαν ενέργεια από
πιο σημαντικά θέματα.
Τις τελευταίες δεκαετίες έχει
δοθεί ιδιαίτερη σημασία
στα θετικά συναισθήματα και στην επίδραση
που αυτά έχουν στους
εργαζόμενους και στους
Οργανισμούς. Επίσης η
επιστήμη έχει εστιασθεί
στην επίδραση που έχει η
συμπεριφορά των εργαζομένων στο περιβάλλον
εργασίας τους, αλλά και
η επίδραση των δράσεων
των Οργανισμών στη ζωή
του προσωπικού τους.
Στοιχεία που θα μπορούσαν να συντελέσουν στην
ύπαρξη θετικών συναισθημάτων στους χώρους
εργασίας είναι για παράδειγμα η αναγνώριση της
προσπάθειας του εργαζόμενου, η επιβράβευση,
η δημιουργία αίσθησης
ασφάλειας, η ενεργή
συμμετοχή στην λήψη
αποφάσεων, η αποδοχή,
η κινητοποίηση για συνεχή
βελτίωση δεξιοτήτων, ο

Οι εργαζόμενοι, που
αισθάνονται αφοσιωμένοι στον Οργανισμό
τους, μπορούν πιο
εύκολα να αντεπεξέλθουν σε δύσκολες
καταστάσεις, μιλούν με
υπερηφάνεια για την
εργασία τους, μπορούν να εργασθούν
πιο αποτελεσματικά σε
πιεστικές συνθήκες ή
προθεσμίες, να αντιμετωπίσουν προκλήσεις,
να καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια,
να ενεργοποιηθούν για
την επίλυση προβλημάτων στην εργασία
τους. Όσο μεγαλύτερη
υποστήριξη απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι
ενός Οργανισμού,
τόσο μεγαλύτερη
συναισθηματική
δέσμευση αναπτύσσουν
προς τον Οργανισμό
και τόσο μεγαλύτερη αφοσίωση προς
αυτόν.
Εν κατακλείδι, η εφαρμογή των συμπερασμάτων της Οργανωσιακής Θετικής
Ψυχολογίας μπορεί να
οδηγήσει σε βελτίωση
της εργασιακής ζωής
των εργαζομένων,
αλλά και στην βελτίωση
των αποτελεσμάτων
των Οργανισμών.

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
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⌐ γράφει η
Αφροδίτη ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ
ΜΕΛΟΣ [ΤΑΜΙΑΣ] ΤΟΥ
Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.

Νέος κανονισμός
αξιολόγησης
Δεν μπορώ να μη
θεωρήσω ως… άκρως
κολακευτικό το γεγονός
ότι, μετά από 8 μήνες
διαβουλεύσεων με ένα
μόνο Σύλλογο και με
την απουσία διαλόγου
με τους άλλους Συλλόγους, η Γενική Διευθύντρια και ο Βοηθός
Γενικός Διευθυντής του
Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζάς μας,
καταδέχτηκαν τελικά να
παρουσιάσουν και στο
Σύλλογό μας το κείμενο
για το Νέο Κανονισμό
της Αξιολόγησης του
Προσωπικού.
Τώρα τι να πούμε εμείς; Τι να
σχολιάσουμε; Μήπως ότι δεν
μπορούμε να συλλάβουμε
εάν πρόκειται για ειρωνεία,
αμέλεια, αδιαφορία, άγνοια,
ακόμα και φόβος ότι θα
υπάρξουν εύλογες και εμπεριστατωμένες αντιρρήσεις
μας, διότι δεν έχουν κάτσει να
μελετήσουν το θέμα, αφού
διοικητικά και επιστημονικά
δεν στέκει, και απλώς ήθελαν
να δείξουν ότι κάτι έκαναν;
Διότι πρόκειται για ένα
κείμενο γενικόλογο και ελάχιστα διαφοροποιημένο από
το προηγούμενο; Απλώς
εφαρμόστηκε κι εδώ η αλλαγή της ονομασίας ίνα πληρωθεί η παροιμία λέγουσα,
ότι «άλλαξε ο Μανωλιός κι
έβαλε τα ρούχα του αλλιώς».
Κι έτσι επειδή «στην Ελλάδα

είσαι ό,τι δηλώσεις» (Γιάννης
Τσαρούχης), δηλώσανε και
αυτοί -δηλαδή βαφτίσανετον παλιό Κανονισμό ως…
Νέο Σύγχρονο Σύστημα
Αξιολόγησης Προσωπικού
Εθνικής Τράπεζας. (Θυμίζει
την «Τρόικα» που την είπανε
«Θεσμούς»).
Τι άλλαξε; Για να δούμε τι
άλλαξε, ας δούμε πρώτα
τι υπήρχε. Ας πάμε λοιπόν
πρώτα στον προηγούμενο
Κανονισμό, να δούμε ποιες
ήταν οι αιτίες που οδήγησαν
τους «αρμοδίους» στην αλλαγή. Προσέξτε. Όλοι. Και οι
αρμόδιοι και οι αναρμόδιοι:
ΠΑΛΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
1/Ενώ προβλεπόταν σαφώς
η συνέντευξη και η παρουσίαση στον εργαζόμενο
των στόχων της Υπηρεσίας,
αναφορικά με την απόδοσή
του και τον βαθμό επίτευξης
των υπηρεσιακών κριτηρίων,
καθώς και η εξαμηνιαία επανάληψή τους, στην πράξη
αυτό, σχεδόν, δεν συνέβαινε
από όλες τις μονάδες. Γιατί;
2/Χανόταν η αυτοτέλεια των
κρίσεων αξιολόγησης, όπως
προβλεπόταν, και η βαθμολογία των αξιολογούμενων
αποκτούσε … ιστορικότητα.
3/Οι Διευθυντές κατεύθυναν
τα Στελέχη τους στο πώς θα
βαθμολογούν τους υπαλλήλους τους, κατά παράβαση
των προβλεπομένων.
4/Οι αλλαγές στην βαθμολογία του αξιολογούμενου ήταν
τέτοια ώστε να μην οδηγείται

το δελτίο στην επιτροπή
αναθεώρησης.
5/Το δελτίο αξιολόγησης
αποδείχτηκε το μέσο δια του
οποίου κάποια Στελέχη –
αξιολογητές έδειχναν εύνοια
σε συγκεκριμένους υπαλλήλους ανάλογα με κομματικές, συλλογικές, συγγενικές
ή / και …σεξιστικές προτιμήσεις αυτών, ενώ κάποιοι
άλλοι αξιολογητές έδειχναν
και τιμωρητικές διαθέσεις.
6/Σε ορισμένες μονάδες
στην Τράπεζα υπήρχαν
ατομικοί στόχοι, αλλά κανείς δεν το γνώριζε, παρά
το γεγονός ότι αυτό δεν
προβλέπεται στην Κλαδική
Σύμβαση.
7/Κάποιοι Κριτές, που
ακολουθούσαν πιστά τις
προβλεπόμενες οδηγίες
για τη σύνταξη των δελτίων
αξιολόγησης και βαθμολογούσαν ανάλογα με την
απόδοση του υπαλλήλου
κατά την υπό κρίση περίοδο, όταν τους ζητήθηκε,
από ανωτέρους τους, η
αλλαγή της βαθμολογίας
των κρινόμενων και δεν το
έπραξαν, έπεσαν σε δυσμένεια από τη Διοίκηση.
Γιατί; Μα γιατί τηρούσαν τον
Κανονισμό. (Δεν ακούγεται
εντελώς παλαβό;)

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
1/Αξιολόγηση όλων των
εργαζομένων της ΕΤΕ, δηλαδή μέχρι και τον Διευθυντή.
(Από το Δ/ντή και πάνω τι
γίνεται;)
2/ Αλλαγή κλίμακας βαθμολογίας 1 έως 5.
3/ Κατάργηση του Β΄ κριτή
και συνακόλουθα της αρχής «4 eyes.»
4/ Θεσμοθέτηση επιτροπής
Συστήματος Αξιολόγησης
και Ανάπτυξης Απόδοσης.
(Τι είναι αυτό το θεωρητικό
πράγμα;)
5/ Θεσμοθέτηση στόχων
μονάδας και καταμερισμός
αυτών με ποσοστά επίτευξης συνδεδεμένα με την
θέση του αξιολογούμενου.
(Διευθυντής, Υποδιευθυντής …
Υπάλληλος. Καλά εδώ γελάνε. Είναι δυνατό να πάρει
ο Υπάλληλος περισσότερα
ποσοστά από το Διευθυντή;
Ποιος θα του τα δώσει; Η…
Επιτροπή;)

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
ΣΥΝΔΙΚ/ΚΑ
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ΕΡΩΤΗΣΗ
Ο Νέος Κανονισμός διορθώνει άραγε τα μειονεκτήματα του παλιού όπως τα
περιέγραψα παραπάνω;
Εμείς, ο ΣΕΠΕΤΕ δηλαδή,
αφού τα έβαλε κάτω και
τα σύγκρινε, έσπευσε, με
ανακοίνωσή του, να επισημάνει ότι το ήδη υπάρχον
σύστημα αξιολόγησης θα
ήταν επαρκέστατο -αφού
χρησιμοποιείται και από
άλλες Ευρωπαϊκές Τράπεζες
αποτελεσματικά- εάν εφαρμοζόταν κανονικά ως…
κανονισμός που ήταν.
Το ίδιο δεν θα συμβεί και με
το νέο Κανονισμό -και με
όποιο νέο σύστημα αξιολόγησης- εάν δεν εφαρμοστεί; Ποιος θα εγγυηθεί την
εφαρμογή του, ακόμα κι αν
είναι σωστά όσα περιλαμβάνει; Ποιος θα εγγυηθεί
ότι και το νέο σύστημα δεν
θα απαξιωθεί στη συνείδηση όλων, ειδικά αφού ήδη
έχει αμφισβητηθεί έντονα
η αποτελεσματικότητά του,
για διάφορους λόγους,
όπως πχ.:
1/ Πώς θα θεραπευθούν οι
ανωτέρω παρενέργειες και
ανωμαλίες στην αξιολόγηση των υπαλλήλων;
2/ Όταν ο νέος Κανονισμός
δεν προβλέπει ποιά Μονάδα θα επιβάλλει τη σωστή
εκτέλεση της διαδικασίας της
αξιολόγησης, τι κάνει τους
«εφευρέτες» της να πιστεύουν ότι και ο νέος Κανονισμός δεν θα έχει τις παθογένειες του παλαιού; Ποιος
θα κάνει το “Follow-up” της
επακριβούς τήρησης των
συναφών διατάξεων;
3/ Πώς θα αποτραπούν τα
φαινόμενα της ευνοιοκρατίας, της εμπάθειας, του
Διευθυντικού δικαιώματος;
4/ Πώς θα εμπεδωθεί το
αίσθημα της διαφάνειας,
της αξιοκρατίας, της δικαιοσύνης και της αδιάβλητης
αξιολόγησης στο Προσωπικό της Εθνικής Τράπεζας,
για να εργαστεί απρόσκοπτα και με διάθεση για
την επίτευξη των τεθέντων
στόχων;
5/ Με ποιο τρόπο οι στόχοι της μονάδας δεν θα
μετατραπούν σε ατομικούς
στόχους;
6/ Και στο κάτω-κάτω, πότε
επιτέλους θα γίνει αντιληπτό

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ότι τα δελτία αξιολόγησης
πρέπει να έχουν ουσιαστικό
χαρακτήρα στην εξέλιξη
του αξιολογουμένου; Και
ότι ακόμα και αν προκύψει
πλήρης ισοβαθμία δύο εξ
ίσου αρίστων υπαλλήλων,
και το ελάχιστο υπηρεσιακό ποσοστό διαφοράς
υπέρ του ενός ή του άλλου,
πρέπει να διαδραματίζει
σοβαρό ρόλο στην εξέλιξή
τους, σε σημείο που κανείς
να μην έχει παράπονο;
7/ Και μέχρι τώρα, αφού
η εξέλιξη των υπαλλήλων
εξαρτάται από άλλα κριτήρια, εκτός αξιολόγησης,
δεν είναι κρίμα να δαπανάται άσκοπα και άδικα
τεράστιος αριθμός ανθρωπο-ωρών για τη σύνταξη
των δελτίων αξιολόγησης,
όχι για να εξελιχθεί ο υπάλληλος με τα άριστα δελτία, αλλά για να υπάρχει
κάποιο δικαιολογητικό
τουλάχιστον, για τη στασιμότητα των μη αρίστων.
Στην ουσία όμως και οι
άριστοι και οι μη άριστοι
μένουν στάσιμοι. Είναι στάση αυτή μιας επιχείρησης
όπως η Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος; Ή μήπως είναι
όνειδος χειρίστης μορφής
management, πλήρους
αδιαφορίας των Διοικούντων, κι άντε να περάσει η
ώρα να πάμε σπίτια μας;
8/ Αναρωτήθηκε ποτέ κανείς από τα ακριβοπληρωμένα στελέχη, στο δρόμο
προς το σπίτι του, αν η
δουλειά που πρόσφερε
«σήμερα» άξιζε το… «ευτραφές» μεροκάματο που
εισέπραξε;
Τέλος, είναι γνωστό από
επιστημονικές κοινωνιολογικές πηγές ότι τα στελέχη
των επιχειρήσεων διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες:
1/ Σε αυτούς που θέλουν
να τα αλλάξουν όλα, και
2/ Σε εκείνους που δεν θέλουν να αλλάξουν τίποτα.

Αν η Διοίκηση της
Εθνικής Τράπεζας
το γνώριζε αυτό, θα
γνώριζε ότι υπάρχει
στη διάθεσή της ένα
σωματείο επιστημόνων, που δε ανήκει
ούτε στη μία ούτε
στην άλλη κατηγορία. Κι αυτός είναι ο
ΣΕΠΕΤΕ, κι εσείς εκλάβετέ το όπως νομίζετε. Ο καλός μάνατζερ δεν τα ξέρει όλα,
αλλά ξέρει ποιος τα
ξέρει.

⌐ γράφει ο
Γιώργος ΓΚΟΓΚΑΣ

Έλληνας
Κάτοικος Ολλανδίας

ΞΕΝΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΤΟ
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΤΗΣ
ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ
«ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Δ.
της Ολλανδίας»
Να η Ευρώπη που
θέλουμε στην Ελλάδα
Σήμερα πήγα στον UWV
(ΟΑΕΔ της Ολλανδίας για
τους μη γνωρίζοντες).
Η εμπειρία ήταν το λιγότερο τραυματική...
Τα σημάδια φάνηκαν
από την αρχή, όταν πήγα
στην υπάλληλο υποδοχής της υπηρεσίας η
οποία με χαμόγελο μου
είπε «καλημέρα». «Όπα»
λέω, «τι πράγματα είναι αυτά; Δε φτάνει που
έχουν υποδοχή, μου λέει
και καλημέρα. Τι λες κυρά
μου, αλλιώς ξέρω εγώ
τις συναλλαγές μου με το
δημόσιο.»
Αλλά δεδομένου ότι ήθελα
να κάνω την δουλειά μου, το
κατάπια, την καλημέρισα κι
εγώ εξ ανάγκης και της είπα τι
χρειάζομαι. Εκεί άρχισε και η
κόλασή μου.
Με κατεύθυνε, με σαφείς οδηγίες σε ποιο γραφείο να πάω.
«Να μη σου κατεβάσω, τώρα
κανένα καντήλι», είπα μέσα μου
«Ας μην κάνω σκηνή» σκέφτηκα
μετά και συγκρατήθηκα. Πάω
στο γραφείο όπου με κατατόπισε. Εκεί μια άλλη κυρία, αφού
με καλημερίζει με ένα χαμόγελο ναααααα, με το συμπάθειο,
με παρακαλεί να της εξηγήσω
αναλυτικότερα τι θέλω.
Εκεί ξεκινάνε τα ανήκουστα...
Μου δίνει έναν αριθμό και με
ρωτάει όλο ευγένεια:
«Μήπως θα θέλατε κάτι να πιείτε
όση ώρα θα περιμένετε;».

Εκείνη τη στιγμή ένιωσα το
αίμα μου να βράζει από την
οργή.
«Σε ποιον νομίζεις, μωρή, ότι
μιλάς; Ξέρεις ποιος είμαι εγώ και
τολμάς να μου προσφέρεις και
κάτι να πιω;»
Καθότι όμως προέρχομαι και
από ένα πολιτισμό μερικών
χιλιάδων ετών, σε αντίθεση με
την «κότα» που είχα απέναντι
μου, αρνήθηκα ευγενικά και
έκατσα σε κάτι αναπαυτικές
και καθαρές (Τι είναι αυτά τα
πράγματα, ρε; πολυθρόνες.
ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ, ρε φίλε.)
Αφού περίμενα περίπου 3
λεπτά (ούτε καν να ανοίξω το
chrome δεν πρόλαβα, πόσο
μάλλον να διαβάσω έξι-εφτά
τυχαία άρθρα για να περάσει
η ώρα) έρχεται η σειρά μου.
Πάω προς το γραφείο που
ήταν η υπάλληλος που με είχε
αναλάβει. Και τι κάνει η δικιά
σου, ρε φίλε! Δεν αρκέστηκε
στο τερατώδες τελετουργικό
του χαμόγελου και της καλημέρας. Όοοοχι. Σηκώθηκε από
την θέση της και μου έδωσε το
χέρι. Ναι, ναι, εσείς δεν το πιστεύετε, η αχρεία αυτή ύπαρξη.
Και όμως. Χωρίς καμιά ντροπή
με χαιρέτησε δια χειραψίας.
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Και αφού το είχε φτάσει ως
εκεί, άρχισε να το ξεσκίζει το
ζήτημα.
Δηλαδή; Μου είπε «καθίστε».
Με γλένταγε η τύπισσα! Και
περίμενε να κάτσω πρώτα,
πριν κάτσει εκείνη.
Και μετά συνέχισε δίχως έλεος. Με άκουσε προσεκτικά.
Σημείωσε ΟΛΑ όσα της είπα.
Καταχώρισε τα στοιχεία μου
στο σύστημα. Και το επιστέγασμα; Απάντησε σε ΟΛΕΣ τις
ερωτήσεις μου. Α! Μάλιστα
σε κάποια φάση, είχε κολλήσει το σύστημα και αναθάρρησα σκεπτόμενος ότι κάτι
πάει καλά επιτέλους. Αλλά δε
με άφησε να το χαρώ. Γιατί;
ΜΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΣΥΓΓΝΩΜΗ
ΠΟΥ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ! «Ε!
δεν υποφέρεσαι», λέω κι εγώ.
Από μέσα μου. «Βάρβαρη».
Κατάλαβες φίλε μου; Εκεί
που έχεις συνηθίσει, έχεις
βρει ένα κώδικα επικοινωνίας
με την εδώ Βλαχοβαρεμένου
του εδώ δημόσιου τομέα,
έρχεται η κάθε βλαχάρα από
τις Ολλανδίες και σου ταράζει
την ψυχική σου υγεία. «Σκας
αβγό για χύνεσαι», που ΄λεγε
κι η Κυρά Βασιλική. Άει στα
διάλα πια. Δεν αντέχεσαι…
ΥΓ. Μια μικρή σημείωση, για
να μην υπάρχουν τυχόν παρεξηγήσεις: Όποιος κατάλαβε
το ύφος μου καλώς. Για τους
υπόλοιπους ούτε μπορώ, ούτε
θέλω να κάνω κάτι.



Μας πέφτει
ακόμα λίγο
μακριά
η Ευρώπη;


ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
⌐ γράφει o
Ευθύμιος ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ

Προϊστάμενος Τμήματος
Πιστωτικού Κινδύνου
Τομέας Επικύρωσης
Υποδειγμάτων,
Β΄Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.

→

Η εκτενής γκάμα εξεζητημένων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, που
παρέχονται από τα σύγχρονα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα, έχει οδηγήσει
σε μία αναμφισβήτητη
πολυπλοκότητα αναφορικά με την ποσοτικοποίηση
των κινδύνων που πηγάζουν από αυτά, και ελλοχεύουν να «επέλθουν»,
όταν οι συνθήκες δεν είναι
ευνοϊκές.

ΤΑ «ΜΟΝΤΕΛΑ»
Επομένως, η μετάβαση από
την αξιολόγηση των κινδύνων
από εμπειρογνώμονες, στην
συστηματική αξιοποίηση της
ταχείας και αντικειμενικότερης
αξιολόγησης με μαθηματικά/στατιστικά υποδείγματα
(μοντέλα) κατέστη εγκαίρως
σαφές, ότι αποτελεί μονόδρομο.
Ένας επιπλέον ουσιώδης
λόγος είναι το γεγονός ότι τα
«μοντέλα» μπορούν να εκπαιδευτούν κάνοντας χρήση ενός
επαρκώς μεγάλου (στατιστικά
αποδεκτού) όγκου πληροφορίας και οι αλγόριθμοι δόμησής τους να ανιχνεύσουν/
διακρίνουν συσχετίσεις και
συμπεριφορικά μοτίβα, που
δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν ακόμη και από το πλέον
«έμπειρο» ανθρώπινο μάτι.
Τα «μοντέλα» μπορούν να
λειτουργήσουν ως υποστηρικτικά εργαλεία σε μία ποικιλία
καθημερινών εργασιών, όπως:
η

εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας των
αιτούντων δάνειο,

η

εκτίμηση της πιθανότητας εκτέλεσης δόλιων
συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο και,

η αποτίμηση αξιογράφων.

Λόγω των σχετικά πρόσφατων βιωμάτων που
έχουμε από την οικονομική κρίση, το πρώτο
πράγμα που μας έρχεται
στο μυαλό είναι η μέτρηση των κινδύνων που
αναλαμβάνει μία τράπεζα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ
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Ο κίνδυνος
των
υποδειγμάτων
“Who is watching
the watchers;”

και η μετουσίωσή τους
σε κεφάλαιαπου οφείλει
να διακρατήσει, με σκοπό να λειτουργήσουν ως
«αερόσακος» ασφαλείας
για τους πελάτες και τους
μετόχους,όταν το περιβάλλον (π.χ. μακροοικονομικό) αρχίσει να γίνεται
δυσμενές.

Ένα πολύ
ενδιαφέρον
και χρησιμότατο
άρθρο

Κυρίες Αγλαϊα
Λιαπάκη-Παπαδάκη
και Ελένη Κυνηγού

ΟΥΔΕΝ ΚΑΛΟΝ
ΑΜΙΓΕΣ… ΚΑΚΟΥ
Ωστόσο, τα «μοντέλα»
αποτελούν απλουστευμένες
(αφαιρετικές) προσεγγίσεις
μιας συνήθως πολύπλοκης
πραγματικότητας και κατά
συνέπεια απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Το γεγονός ότι
στηρίζονται σε μαθηματικά
αποδεδειγμένες μεθοδολογίες
βελτιστοποίησης, δεν τους παρέχει «λευκή επιταγή» ώστε
να αξιοποιούνται ακρίτως. Ο
λόγος είναι ότι τα «μοντέλα»
που χρησιμοποιούνται για
την μέτρηση των κινδύνων
μπορούν και είναι πάντα γεννήτορες επιπλέον κινδύνου
(κίνδυνος υποδειγμάτων), που
μπορούν επί παραδείγματι να
σχετίζονται με λανθασμένες
υποθέσεις κατά τη δόμησή
τους, σφάλματα κατά τη φάση
της υλοποίησης/εγκατάστασης
των σχετικών αλγορίθμων
σε υπολογιστικά συστήματα,
αλλά και από την μη ορθή
χρήση τους, αυτή καθαυτήν.
Βλέπουμε λοιπόν ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι
ευάλωτα στα εργαλεία που
σχεδιάστηκαν να ανιχνεύουν
τον κίνδυνο, να τον ποσοτικοποιούν και να προστατεύουν
-υποστηρίζοντας τις επιχειρηματικές αποφάσεις- από
απώλειες κεφαλαίων.

ΕΠΙΜΥΘΙΟ
Η Αμερικανική FED από το
2011 και η EKT από το 2017
έχουν εκδώσει σαφείς οδηγίες
αναφορικά με το πλαίσιο
μεθοδολογιών, εργαλείων και

ΛΕΠΕΤΕ

πρακτικών που πρέπει να τεθούν
σε εφαρμογή, ώστε τα ιδρύματα
να περιφρουρούνται από την
ανάγκη διακράτησης επιπλέον
κεφαλαίων (λόγω του κινδύνου
υποδειγμάτων) τα οποία θα μπορούσαν κάλλιστα να διατεθούν
για επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους.
Όσο πιο πολλές και περίπλοκες γίνονται οι επιχειρηματικές
διαδικασίες, τόσο επιτακτικότερη
και απαιτητικότερη θα γίνεται
η ανάγκη άσκησης επαρκούς
εποπτείας και παροχής ικανοποιητικής απάντησης στη γνωστή
αγγλοσαξονική ερώτηση:
“Who’s watching the
watchers?”



Συνταξιούχοι και
δανειολήπτες της
ΕΤΕ, έτσειλαν και
δημοσίευσαν στο
περιοδικό «ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΣ» ένα
χαρακτηριστικό και
πλήρες έγγραφο
που σκοπό έχει την
ενημέρωση για ένα
κοινωνικοοικονομικό, πολιτικό σκάνδαλο που ελέγχεται
να αγγίζει και τα
όρια του οικονομικού εγκλήματος, σε
βάρος των χιλιάδων
εργαζόμενων και
συνταξιούχων της
Εθνικής Τράπεζας.
Οι ενδιαφερόμενοι
αναγνώστες μπορούν
να ανατρέξουν στο
ηλεκτρονικό περιοδικό «ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΣ» της 9 Οκτωβρίου 2020, ώστε να
ενημερωθούν πλήρως.



ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ
ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ
Νέες τεχνικές και
μέθοδοι
Ο καλός Συνάδελφος Νίκος
Τσούκας γράφει ένα αρκετά
αισιόδοξο κείμενο, που όμως
δείχνει ότι πρέπει όλοι μας
να συνδράμουμε. Η δική μας
συμμετοχή στην προσπάθεια
δεν είναι δύσκολη. Απλώς
χρειάζεται να οπλιστούμε με
την δέουσα υπομονή και να
προσαρμόσουμε για λίγο καιρό τη ζωή μας στις συνθήκες
που επικρατούν και στα μέτρα
που επιβάλλονται. Και ξέρετε
γιατί; Διότι η ζωή είναι ωραία
και τη θέλουμε. (πχ να κρατάμε μια ατάκα στο νου μας: «Τι
προτιμάμε; Μάσκα ή διασωλήνωση!»
Οι Ευρωπαίοι ερευνητές χρησιμοποιούν όλα τα «όπλα» στη
μάχη ενάντια στον COVID-19.
Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη έρευνα που συγκεντρώνει
επιδημιολόγους, αλλά και

φυσικούς, χημικούς, γενετιστές
και ειδικούς σε θέματα πληροφορικής. Σύμφωνα με πολλούς
από αυτούς σύντομα θα έχουμε
καλά αποτελέσματα. Για να δούμε
με ποιον τρόπο.

ΑΜΒΟΥΡΓΟ (1)
Στο Αμβούργο, οι ερευνητές
θέλουν να αποκαλύψουν την
άγνωστη ακόμη δομή των πρωτεϊνών που επιτρέπουν στους
κοροναϊούς, όπως είναι ο SARSCoV-2 να πολλαπλασιαστούν
γρήγορα μέσα στα ανθρώπινα
κύτταρα. Όσο καλύτερα γνωρίζουν οι επιστήμονες τη φύση
και τις ιδιότητες αυτών των
πρωτεϊνών, τόσο πιο εύκολα
θα μπορέσουν να φτάσουν σε
θεραπείες ή/και εμβόλια. Το
πρώτο βήμα είναι να παράγουν
αυτές τις πρωτεΐνες σε άλλους
τύπους κυττάρων. Αυτό είναι
μια τεράστια πρόκληση για αυτούς. Για κάποια είδη πρωτεϊνών
δεν είναι εύκολο. Αυτές οι πρωτεΐνες είτε διογκώνονται ή είναι
μεταλλαγμένες, πράγμα που
δυσχεραίνει αυτό το εγχείρημα.
Για αυτό το λόγο χρησιμοποιούν
επιλεγμένους τύπους κυττάρων,
από όπου θα αντλήσουν τις
πρωτεΐνες για να μπορέσουν να
τις μελετήσουν. Ο ρόλος των
πρωτεϊνών είναι ο πολλαπλασιασμός του ιικού γονιδιώματος. Δηλαδή αν μάθουμε πώς
λειτουργούν τα διαφορετικά
συστατικά και πώς συντίθενται,
θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις γνώσεις για να
αναπτύξουμε φάρμακα ικανά
να σταματήσουν τις συγκεκριμένες πρωτεΐνες. Αυτά αναφέρει
ο Μπόρις Κρίχελ, ιολόγος στο
Ινστιτούτο Χάινριχ Πέτε του Ινστιτούτου Πειραματικής Ιολογίας
Λάιμπνιτζ και συνεχίζει:
«Από τη στιγμή που παράγο-

Μάχη ενάντια
στους κοροναϊούς
Υπεριώδη «λέιζερ»,
φασματομετρία
μάζας, δομές
πρωτεϊνών, DNA,
πλατφόρμες
εμβολίων
νται, οι πρωτεΐνες αναλύονται με
τη βοήθεια του φασματόμετρου
μάζας. Το αποτέλεσμα που προκύπτει χρησιμοποιείται για να
αποκαλυφθεί η χημική ταυτότητα ή η δομή της συγκεκριμένης
πρωτεΐνης. Για παράδειγμα,
μπορώ να χρησιμοποιήσω το
φασματόμετρο μάζας για να
μετρήσω πρώτα την πρωτεΐνη
και δεύτερον μια άλλη ουσία
που πιθανώς συνδέεται με την
πρωτεΐνη. Έτσι λοιπόν μετράω
πρώτα την πρωτεΐνη μόνη της,
και μετά την πρωτεΐνη μαζί με
την ουσία.» Αυτές οι πρωτεΐνες εξετάζονται συνήθως με
ηλεκτρονική μικροσκοπία ή με
κρυσταλλογραφία. Οι ερευνητές
αναγνωρίζουν όμως ότι η φασματομετρία μάζας έχει τεράστια
πλεονεκτήματα σε σχέση με τις
άλλες δύο τεχνικές. «Με την
φασματομετρία μάζας μπορούμε να χαρτογραφήσουμε τις
διαφορετικές καταστάσεις όπου
υπάρχει ταυτόχρονα η πρωτεΐνη. Μπορούμε να δούμε αν έχει
τροποποιηθεί και αν μπορεί να
περάσει και σε άλλες καταστάσεις, λόγω αυτής της τροποποίησης. Στο πλαίσιο αυτού
του «πρότζεκτ», προσπαθούμε
αυτή τη στιγμή να αναπτύξουμε
την φασματομετρία μάζας που
δεν συμπληρώνει μόνο την
ηλεκτρονική μικροσκοπία ή
τις άλλες βασικές τεχνικές που
χρησιμοποιούμε, αλλά μπορεί
να πετύχει αντίστοιχο επίπεδο
λεπτομέρειας όσον αφορά στην
ανάλυση» τονίζει η Σαρλότε
Έτρεχτ, δομικός ιολόγος και
συντονίστρια του «πρότζεκτ
SPOCKS MS». Εξ άλλου η Κίρα
Σιμόνι, μοριακή βιολόγος στο
Ινστιτούτο Χάινριχ Πέτε του
Ινστιτούτου Πειραματικής Ιολογίας Λάιμπνιτζ συμπληρώνει:
«Μπορώ να χρησιμοποιήσω
το φασματόμετρο μάζας για να
μετρήσω την φυσική κατάσταση
της πρωτεΐνης. Για παράδειγμα μπορούμε να μετρήσουμε
τη δυναμική της πρωτεΐνης,
πράγμα που δεν μπορεί να
επιτευχθεί με άλλες μεθόδους
της δομικής βιολογίας». Οι
επιστήμονες του «πρότζεκτ
SPOCKS MS» (Sampling Protein
cOmplex Conformational Space
with native top down Mass
Spectrometry) του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Έρευνας, άρχισαν
είχαν ήδη ξεκινήσει τις μελέτες
τους για τη δομή της πρωτεΐνης
του κοροναϊού και την φασματομετρία μάζας από το 2018.
Η τότε έρευνά τους, σήμερα,
είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για να

⌐ γράφει ο
Νίκος ΤΣΟΥΚΑΣ

ΠΡΩΗΝ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΤΕ,
ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΟΣ
Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.

καταλάβουμε καλύτερα πώς
πολλαπλασιάζεται ο SARSCoV-2 και για να δημιουργήσουμε τα σωστά φαρμακευτικά
όπλα αντιμετώπισης της πανδημίας. «Οι κοροναϊοί είναι μια
τεράστια πρόκληση λόγω του
μεγέθους του γενετικού τους
υλικού. Ξεκινήσαμε το πρότζεκτ
με τους κορονοϊούς SARS και
τους σχετικούς με αυτούς και
τώρα το επεκτείναμε στον SARSCoV-2. Οι δύο ιοί, ο SAR S-CoV
and SARS-CoV-2 έχουν μεγάλες
ομοιότητες. Άρα οι προκλήσεις
είναι οι ίδιες» επισημαίνει η
Σαρλότε Έτρεχτ.

ΣOΦΙΑ (Βουλγαρία)
Το εν λόγω «πρότζεκτ» είναι
ένα από τα δεκάδες που υποστηρίζονται από την Ε.Ε., στις
πολλαπλές πρωτοβουλίες που
υλοποιούνται και έχουν ως στόχο τον έλεγχο της πανδημίας.
«Περιλαμβάνουν ερευνητικά
προγράμματα ανάπτυξης νέων
εμβολίων, θεραπείες και διαγνωστικούς ελέγχους. Αποσκοπούν στον συνδυασμό εφαρμοσμένων αποτελεσμάτων και
πρωτότυπης έρευνας», επισημαίνει και η Μαρίγια Γκάμπριελ,
η Ευρωπαία Επίτροπος για την
Έρευνα και την Καινοτομία, και
εξηγεί:
«Η Ευρώπη αντιπροσωπεύει το
7% του Παγκόσμιου Πληθυσμού, το 20% των παγκόσμιων
επενδύσεων σε έρευνα και καινοτομία και το 21% των επιστημονικών δημοσιεύσεων υψηλού
επιπέδου. Πρέπει να συνεχίσουμε να βοηθούμε το έργο
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Έρευνας, να διατηρήσουμε την
δυνατότητα να έχουμε αυτή την
έρευνα, που δεν αποτελεί μόνο
απλή περιέργεια, αλλά είναι μια
έρευνα που μας οδηγεί στο όριο
των γνώσεων που έχουμε και
θα μας βοηθήσει να προλάβουμε αυτά που έπονται. Έχουμε
δύο βασικές προκλήσεις. Η
πρώτη είναι να συνεχίσουμε να
επενδύουμε μαζικά στην έρευνα
και την καινοτομία, καθώς η
σημερινή κρίση μάς αποκάλυψε
τη σημασία τους, εάν θέλουμε
να προσφέρουμε λύσεις που
θα επιτρέψουν στις οικονομίες
και τις κοινωνίες μας να είναι
καλύτερα προετοιμασμένες για
την επόμενη κρίση. Η δεύτερη
πρόκληση έχει να κάνει με την
συνεργασία και τον συντονισμό.
Και το γνωρίζουμε όλοι πολύ
καλά ότι ο ιός δεν έχει σύνορα.
Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε
να επικεντρωνόμαστε στο να
έχουμε διεθνή συνεργασία και
παγκόσμιο συντονισμό για να
μπορούμε να πούμε ότι, υπό
την καθοδήγηση της Ε.Ε., εργαζόμαστε για όλο τον πλανήτη».
Αυτή είναι η πραγματικότητα
που πρέπει να διαχειριστεί το

ΤΕΧΝΟ
ΛΟΓΙΑ
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πρόγραμμα πλαίσιο «Horizon
Europe» για την έρευνα και την
καινοτομία. Αναμένεται να ξεκινήσει και να αναπτυχθεί σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο και μεταβαλλόμενο
περιβάλλον.

ΑΜΒΟΥΡΓΟ (2)
Επιστρέφουμε στο Αμβούργο. Οι
ερευνητές υποστηρίζουν τώρα ότι
η τεχνική τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε σύνολο
βιολογικών πρωτεϊνών. Αυτή είναι
η αισιόδοξη πλευρά της έρευνας:
«Εάν σκεφτούμε μια μηχανή, πχ
ένα αυτοκίνητο, και το δούμε μόνο
απέξω ή απλά το ακούσουμε, τότε
δεν θα μάθουμε πώς λειτουργεί.
Για να το πετύχουμε, πρέπει να εξετάσουμε εξονυχιστικά τη μηχανή
του, να τη δούμε κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας της, ακόμη και να
την αποσυναρμολογήσουμε για
να δούμε τη λειτουργικότητα των
ξεχωριστών εξαρτημάτων. Αυτό
ακριβώς κάνει η δομική βιολογία:
παρακολουθεί τις διαφορετικές
πρωτεΐνες ή τις ενότητές τους για
να κατανοήσει πως λειτουργεί
όλο το μηχάνημα», καταλήγει η
Σαρλότε Έτρεχτ. Οι επιστήμονες
είναι ευχαριστημένοι με τις τεχνικές που έχουν αναπτύξει μέχρι
σήμερα, αλλά ξέρουν επίσης ότι
χρειάζεται ακόμη πολλή δουλειά,
για να ξεπεράσουν τα όρια που
θέτει η σύγχρονη τεχνολογία. Το
συγκεκριμένο «πρότζεκτ», προβλέπεται να διαρκέσει μέχρι τα τέλη
του 2022.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας:
Γεγονότα και Στοιχεία
Πάνω από 2 δις ευρώ
ο συνολικός προϋπολογισμός
του Συμβουλίου για το 2019.
9.500 πρότζεκτ
έχουν επιλεγεί για
χρηματοδότηση από το 2007.
7 Βραβεία Νόμπελ
έχουν απονεμηθεί σε
δικαιούχους
επιχορηγήσεων του
Συμβουλίου.
Πάνω από 150.000 άρθρα
έχουν δημοσιευθεί σε
επιστημονικά περιοδικά.
Ανάμεσά τους πάνω από 5.500
άρθρα που είναι στο 1% των
περιοδικών που παρατίθενται
περισσότερο.
Μεγάλες επιστημονικές
ανακαλύψεις
Πάνω από το 70-80% των
πρότζεκτ έχουν αξιολογηθεί
από ανεξάρτητη μελέτη
ότι έχουν οδηγήσει σε
επιστημονικά επιτεύγματα και
ανακαλύψεις.
Πηγή: European Research
Council 2020.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΚΑΙ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ
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ΕΘΝΙΚΗΣ
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ΤΗΣ
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ΠΡΩΗΝ ΑΝΩΤΑΤΟ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ Ε.Τ.Ε., ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΟΣ
Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε., ΝΥΝ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Μην τρομάζετε. Δεν πρόκειται να γράψω εγώ την
Ιστορία της Εθνικής Τράπεζας. Έχει ήδη γραφτεί από
μεγάλες προσωπικότητες που την ίδρυσαν και τη διοίκησαν και από μεγάλους συγγραφείς.
Εγώ θα γράψω ένα, κάπως περίεργο άρθρο, μπας και κινήσω
την περιέργειά σας να ανατρέξετε και πληροφορηθείτε για την
Ιστορία της Εθνικής, που αποτελείται από τις χιλιάδες μικρές
ιστορίες των υπαλλήλων της. Κι επειδή δεν είναι δυνατόν να
ξέρω τις μικρές ιστορίες όλων των άλλων, θα ξεκινήσω με ένα
μικρό απόσπασμα από την ασήμαντη δική μου ιστορία, που
βασίστηκε στη γνώση της Ιστορίας της Εθνικής Τράπεζας.

εξελιχθείτε και να κάνετε καριέρα.»

ΠΡΟΣΛΗΨΗ

φωτ. 7

φωτ. 4

φωτ. 8

Για την πρόσληψή μου στην
Εθνική Τράπεζα έπρεπε να δώσω
εξετάσεις σε Πανελλήνιο Διαγωνισμό μεταξύ των αριστούχων των
Γυμνασίων της πατρίδας μας.
Πριν πιάσουμε δουλειά έπρεπε
να προηγηθεί προπαίδευση, πάνω
σε συγκεκριμένα θέματα, όπως:
Τραπεζικές εργασίες, Λογιστική,
Τραπεζική Αγωγή και –δώστε
βάση- Ιστορία της Εθνικής Τράπεζας. Στην αρχή παραξενευτήκαμε
με αυτό το μάθημα και αναρωτηθήκαμε σε τι, άραγε, θα μπορούσε
να μας χρησιμεύσει. Καθώς περνούσαν τα χρόνια, όμως, διαπιστώναμε ότι η γνώση της Ιστορίας της
Εθνικής Τράπεζας μάς βοήθησε
πολύ στη δουλειά μας, αλλά και
στην εξέλιξη της καριέρας μας.
Θυμάμαι χαρακτηριστικά, την
τελευταία ημέρα προ της αναχώρησης από τη Σχολή Προπαίδευσης, για ανάληψη εργασίας
στα Καταστήματα, όπου μας
είχαν τοποθετήσει, εκεί μέσα στη
μεγάλη αίθουσα των διαλέξεων,
σε μια αξέχαστη εκδήλωση- με
την παρουσία του τότε Πρωθυπουργού της Ελλάδος αείμνηστου
Κωνσταντίνου Καραμανλή- ο τότε
Διοικητής αείμνηστος Δημήτριος
Χέλμης, στην αποχαιρετιστήρια ,
προς εμάς, ομιλία του, είχε πει και
δύο φράσεις, που έμειναν ανεξίτηλες στο νου μου:
>«Κύριοι σας καλώ να έχετε
πάντα στο νου σας την Ιστορία της
Εθνικής Τράπεζας, αν θέλετε να

>«Πρέπει να σας πω ότι, αν κρίνω
από τις αναφορές των εκπαιδευτών
σας, βασίζομαι επάνω σας για την
ανάπτυξη της Τράπεζάς μας, και
συμβολικά σάς θεωρώ ως τον ‘Ιερό
Λόχο’ του Ιδρύματος. Μη με
διαψεύσετε».
Αυτά τα λόγια καρφώθηκαν μέσα
μου. Κι εκείνη η κτητική αντωνυμία
«μας» με καθήλωσε. Ο Διοικητής
ήταν σαν να έβαζε κι εμένα στην
ίδια θέση με τον εαυτό του. Κι
εγώ που δεν είχα ούτε καν διανοηθεί ότι κάποτε θα εργαζόμουν ως
τραπεζικός υπάλληλος, έκανα μια
χαρακτηριστική, για την μετέπειτα
καριέρα μου, σκέψη και σιγοψιθύρισα στον εαυτό μου αυτή τη
φράση:

«Αν δεν μπορείς να κάνεις
αυτό που αγαπάς, πρέπει
να αγαπήσεις αυτό που
κάνεις».
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
«ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ»
Επιγραμματικές αναφορές από το
σύγγραμμα του Ι.Α. Βαλαωρίτη
(1902) (βλ.φωτ.1)
(Αναφορές των Π.Π. Τζαννετάκη
και Σ.Ι. Ασδραχά)
Με μια τέτοια Ιστορία της Εθνικής στο μυαλό μου, δεν μου ήταν
δύσκολο να αγαπήσω τη δουλειά
μου. Και θα προσπαθήσω να
δικαιολογήσω αυτά τα λεγόμενα,
μέσα σε λίγες γραμμές, πράγμα
που είναι αφόρητα δύσκολο, όπως
αντιλαμβάνεται κανείς, εάν σκεφτεί

ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

πώς, 20 μόλις χρόνια μετά την
Ελληνική Επανάσταση (1821),
ιδρύθηκε το Πιστωτικό Ίδρυμα
που έφερε τον τίτλο «Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος». Έτος
ιδρύσεως 1841. Και σήμερα
έχουμε φτάσει, αισίως ή μη,
στο έτος 2021. Πώς να χωρέσει τέτοια ιστορία μέσα σε ένα
αρθράκι το οποίο καλούμεθα να
ενθέσουμε στην ύλη της περιοδικής Έκδοσης ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ του ΣΕΠΕΤΕ, όταν
πχ το 1902 ο τότε Υποδιοικητής
(και μετέπειτα Διοικητής) Ι.Α.
Βαλαωρίτης χρειάστηκε τρεις
(3) ολόκληρους ογκώδης τόμους
για να γράψει την ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

« Η Ιστορία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος υπήρξε πάντα
στενά συνυφασμένη, όχι μόνο
με την Ιστορία της Ελληνικής
Οικονομίας, της οποίας συχνά
προσδιόρισε τους ρυθμούς, αλλά
και γενικότερα με την ιστορία
όλων την Ελληνικών προσπαθειών, όπως αυτές εκδηλώθηκαν
από την πέμπτη δεκαετία του
δέκατου ένατου αιώνα, ως τις μέρες μας», έγραφε στον πρόλογο
της αναστατικής έκδοσης ο Π.Π.
Τζαννετάκης, Υποδιοικητής της
Εθνικής Τράπεζας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ιστορίας
της ΕΤΕ. (Βλ. Μορφωτικό
Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, με
την ευκαιρία έναρξης της σειράς
«Μελέτες Οικονομικής Ιστορίας», ΑΘΗΝΑ 1980).
Ο Σπύρος Ι. Ασδραχάς, εξ
άλλου, Διευθυντής Προγράμματος Ερευνών Επιτροπής
Ιστορίας της Ε.Τ.Ε., έγραφε,
μεταξύ άλλων, στην εισαγωγή
της ίδιας επανέκδοσης (1980)
του τρίτομου συγγράμματος του
Ι.Α.Βαλαωρίτου (1902):
«Οι έρευνες με επίκεντρο την
Ιστορία της Εθνικής Τράπεζας
[…] είναι προσανατολισμένες
κατά κανόνα […] στις σχέσεις με
καίριους, δυνάμει ή θέσει, τομείς
ή δραστηριότητες της Ελληνικής
Οικονομίας, στο δεύτερο ήμισυ
του ΙΘ’ αιώνα (σ.σ. ΙΘ’=19ος)
Επί παραδείγματι:
-Ο ρόλος της Εθνικής Τράπεζας
σε σχέση με τη Βιομηχανία,
τους Σιδηροδρόμους, τη Ναυτιλία.
-Η κίνηση και τα μεγέθη της
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κήν Τράπεζαν, προσπαθούντες να
καταταχθεί μεταξύ των μεγάλων
πιστωτικών Καταστημάτων της
Ευρώπης.[σ.σ.(!!!)]. Πεποιθώτες
εις την ήδη αρχομένην εργασίαν σας,
ελπίζομεν ότι θέλει επαληθεύσει η
γλυκεία αύτη ελπίς.»

φωτ. 6
βραχυπρόθεσμης πίστης, εσωτερικά δάνεια.
-Η Πολιτική της Εθνικής
Τράπεζας έναντι της Αγροτικής Οικονομίας (ειδικότερα το
σταφιδικό ζήτημα και η Προνομιούχος Τράπεζα Ηπείρου και
Θεσσαλίας).
-Ακόμη η κοινωνική λειτουργία
της Ε.Τ.Ε. και η πολιτική της
σε σχέση με την εξέλιξη των
βασικών αρχών της Εθνικής
Οικονομίας.
Η ενδεικτική αυτή αναγραφή
της θεματολογίας […] είναι
ικανή να υποσημάνει (ότι) […]
δεν πρόκειται για σειρά ερευνών
προσανατολισμένων αποκλειστικά στην εσωτερική Ιστορία
της Τράπεζας, αλλά κυρίως για
έρευνες (σ.σ. γεγονότα), που
έχουν ως αντικείμενο την ίδια
την Οικονομία της Νεώτερης
Ελλάδας, συνεκτικά δεμένη με
τις επιλογές και τις δραστηριότητες του ιδρύματος αυτού.»

<<<>>>
Επειδή ο σκοπός μου, όπως
προανέφερα, δεν είναι να γράψω
την Ιστορία της Εθνικής Τράπεζας, αλλά ως υπάλληλος που
νιώθω ότι, ό,τι πέτυχα στη ζωή
μου, οφείλεται στην εργασία
μου στην Εθνική Τράπεζα, να
βάλω σε μια απλή σειρά λίγα
σύνθετα πράγματα για την
ιστορία της, επιγραμματικά και
μόνο, που, νομίζω θα τα χρειαστούν όχι μόνο οι σημερινοί
υπάλληλοι, αλλά και η Διοίκηση
και βέβαια οι συνδικαλιστικές
οργανώσεις.
///Η Εθνική Τράπεζα ήταν μια
ιδέα του Φιλέλληνα τραπεζίτη
Ιωάννη - Γαβριήλ Εϋνάρδου,

της οποίας , η τελική (αρχική!) μορφή, περιβλήθηκε με
Νόμο στις 30 Μαρτίου 1841.
Έτσι μπορούμε να πούμε ότι ο
Εϋνάρδος (βλ. φωτ. 2) ήταν ο
ιδρυτής της Εθνικής Τράπεζας,
αν και ως Ιδρυτής θεωρείται ο
πρώτος Διοικητής της Γεώργιος Σταύρος (1841-1869)(βλ.
φωτ. 3). Ο Εϋνάρδος έβαλε τα
θεμέλια και ο Γεώργιος Σταύρος ανέγειρε το οικοδόμημα
και το έφτασε σε απίστευτα για
την εποχή ύψη, ανάμεσα σε περιόδους απερίγραπτων δυσκολιών
και αντιξοοτήτων, και μάλιστα
σε βαθμό που η Εθνική Τράπεζα
του Γεωργίου Σταύρου, έστεργε, ως από μηχανής θεός, να
καταπολεμήσει όλες αυτές τις
μετεπαναστατικές συνέπειες και
πολιτικές ανωμαλίες, που αναφέρονται στην Ελληνική Ιστορία.
Για ευνόητους λόγους, και μάλιστα για να διαβαστεί από όλους
και κυρίως από τη σημερινή
Διοίκηση, κρίνω σκόπιμο να
παραθέσω αυτούσια τη βαρύνουσα κατακλείδα της ομιλίας του
Γεωργίου Σταύρου προς τους
μετόχους και τους κρατικούς
λειτουργούς, αλλά και προς
κάθε κατεύθυνση, μια ομιλία που
έλαβε χώρα στην Αθήνα την 10η
Οκτωβρίου 1842:
«[…] Προς τούτοις πιστεύομεν
ότι η υπόληψις της Τραπέζης θέλει
αυξήσει αφού οι μέτοχοι (σ.σ. γενικώς, Έλληνες και ξένοι) επιθυμούσι
να αποκτήσωσι μετοχάς, ευκόλως
ημπορούν να συλλάβωσι ακριβή και
τελείαν έννοιαν περί του οργανισμού
και των εργασιών της Τραπέζης.
Υποβάλλοντες εις την μελέτην σας,
κύριοι, τας σκέψεις ταύτας, δεν
προεθέμεθα κανένα άλλον σκοπόν,
παρά να υπηρετήσωμεν τα υμέτερα
και τα της Ελλάδος συμφέροντα,
και να εμπεδώσωμεν την Εθνι-

/// Ο Γεώργιος Σταύρου ήταν
ο Διοικητής που έκρινε ότι η
Εθνική Τράπεζα έπρεπε να έχει
ως μία από τις πιο σοβαρές
αρμοδιότητές της, όχι μόνο
την αποκόμιση κερδών για τους
μετόχους, αλλά την παροχή
τραπεζικής εξυπηρέτησης σε
όλη την Ελλάδα, με την ίδρυση Υποκαταστημάτων. Έτσι η
Εθνική Τράπεζα, στην πορεία
της, άρχισε να επεκτείνεται στην
Επαρχία, αρχικά με την εγκατάστασή τους σε άμισθα ακίνητα.
///Την πολιτική αυτή, μετά το
θάνατο του Γεωργίου Σταύρου,
όχι μόνο συνέχισε αλλά και
επεξέτεινε ο διάδοχός του και
πρώην Υποδιοικητής Μάρκος
Ρενιέρης (1869-1890). (βλ.φωτ.
4) με την εγκατάσταση σε ιδιόκτητα κτήρια. Κάποια από αυτά
κτίστηκαν επί τούτου, για να
στεγάσουν Υποκαταστήματα, με
πρότυπο την αρχιτεκτονική του
Κεντρικού της οδού Αιόλου 86,
που εγκαινιάστηκε την 1η Ιανουαρίου του 1901.(βλ φωτ. 5 & 6)
(Πχ. Κτήριο Εθνικής στη Σύρο
και στον Πόρο). Έτσι κατά το
έτος 1882, αφού καταργήθηκαν
τα άμισθα Υποκαταστήματα
Καρύστου, Καρπενησίου, Κέας,
στις 31/12/1882 απέκτησε τα
εξής Υποκαταστήματα, άλλα
έμμισθα κι άλλα ιδιόκτητα: Πατρών, Πειραιώς, Σύρου, Πύργου,
Λαμίας, Χαλκίδος, Αμφίσσης,
Καλαμών, Αιγίου, Κυπαρισσίας, Μεσολογγίου, Κορίνθου,
Μεσσήνης, Σπάρτης, Τριπόλεως, Αγρινίου, Ναυπλίου, Πύλου,
Λεβαδείας, Γυθείου, Θηβών,
Πόρου, Θήρας, Αταλάντης,
Καλαβρύτων, Μεγαλοπόλεως,
Δημητσάνης. Στη Ναύπακτο,
στη Σκόπελο και στο Άργος,
ίδρυσε Υποκαταστήματα σε
άμισθα κτήρια. (Σημ. Βλέπεις πολλά μέρη της Ελλάδος
πρόσφεραν κτήρια στην Εθνική,
προκειμένου να εγκαταστήσει
Μονάδες της και σε αυτά).

ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
///Τον Διοικητή Μάρκο
Ρενιέρη διαδέχτηκε ο Παύλος
Καλλιγάς (1890-1896) και στη
συνέχεια ο Στέφανος Στρέιτ,
για ένα μόνο έτος, λόγω του
ότι εκλήθη να αναλάβει κρατικό
αξίωμα, που έφερε σε πέρας με
τεράστια επιτυχία.
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///Με το ίδιο εξελικτικό και
αξιοζήλευτο ενδιαφέρον για
την Τράπεζα και την Ελλάδα
συνέχισαν τη ανοδική πορεία της
Τράπεζας και όλοι σχεδόν οι
επόμενοι Διοικητές, των οποίων
οι προσωπογραφίες φαίνονται
στην αίθουσα συνεδριάσεων
στο κτήριο της Διοικήσεως της φωτ. 1
οδού Αιόλου 86. (βλ φωτ.7).
Πριν παραθέσω επιγραμματικά
ση του κτηματικού πλούτου της
τα επιτεύγματα της Εθνικής
Ελλάδας.
Τράπεζας και κλείσω αυτό το
άρθρο, θα ήθελα να σημειώσω,
>Η Εθνική Τράπεζα υποστήότι τόσο πολύ εκτιμούσαν οι
ριξε κάθε επιχείρηση, που θα
Διοικητές την αξία του προσυντελούσε στην οικονομική
σωπικού της Εθνικής Τράπροαγωγή της Χώρας μας. (Παπεζας και τη συμμετοχή των
ράδειγμα επιχειρήσεις συναφείς
υπαλλήλων στην αλματώδη
με την ανάπτυξη των συγκοινωανάπτυξη του Ιδρύματος, ώστε
νιών).
στο παράρτημα του πρώτου
τόμου του τρίτομου συγ>Η Εθνική Τράπεζα υπήρξε ο
γράμματος του Διοικητή Ι.Α.
χορηγός προς τους Δήμους και
Βαλαωρίτου «Η Ιστορία της
τις Λιμενικές Επιτροπές χρημαΕθνικής Τράπεζας της Ελλάτικών μέσων, στα οποία σχεδόν
δος», (βλ.φωτ.8), εκτός από
αποκλειστικά οφείλεται η εκτέτους Διοικητές καταγράφονται
λεση των μεγάλων δημοτικών
λεπτομερώς και τα ονόματα
και λιμενικών έργων, αλλά και
(και ο βαθμός) του προσωάλλων έργων κοινής ωφελείας.
πικού όλων των Διευθύνσεων,
Τμημάτων και Υπηρεσιών της
>Η Εθνική Τράπεζα υπήρξε
Διοικήσεως.
θεματοφύλακας και διαχειριστής
πολλών κληροδοτημάτων και
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ
καταθέσεων, προορισμένων
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕγια κοινωφελείς και εθνικούς
ΖΑΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
σκοπούς και συνετέλεσε στην
ενίσχυση τού εκτός Ελλάδας
Ιδού η τεράστια προσφορά
Ελληνισμού.

της Εθνικής Τράπεζας στην
Ελλάδα (Με μέριμνα των
εκάστοτε Διοικητών της):
>Η Εθνική Τράπεζα αναπλήρωσε την ανεπάρκεια της εγχώριας
νομισματικής κυκλοφορίας και
διατήρησε αμείωτη την πίστη
στο τραπεζογραμμάτιό της.

>Η Εθνική Τράπεζα συνέδραμε
ενεργώς και αποτελεσματικώς
την Κυβέρνηση, στην νομισματική μεταρρύθμιση του 1883.
>Η Εθνική Τράπεζα συνέδραμε
το εμπόριο και τη βιομηχανία
επικεντρώνοντας στην εργασία
των προεξοφλήσεων, με την
αισθητή μείωση των επιτοκίων.
>Η Εθνική Τράπεζα συνετέλεσε
τα μέγιστα, με τα ενυπόθηκα
δάνεια, στην αύξηση και επέκτα-

>Η Εθνική Τράπεζα βοήθησε τη γεωργία με προσωπικές
χορηγήσεις προς γεωργούς,
λύνοντας έτσι, σε μεγάλο ποσοστό το δυσχερές πρόβλημα της
γεωργικής πίστης.
>Η Εθνική Τράπεζα μελέτησε και συνέβαλε τα μέγιστα
στην ανάπτυξη του πνεύματος
συνεταιρισμού και ενίσχυσε τις
ανώνυμες Εταιρείες με την συμμετοχή της σε αυτές.
>Η Εθνική Τράπεζα με την
έμφαση που έδωσε στον Τομέα
των Καταθέσεων Ταμιευτηρίου
και με την εμπιστοσύνη που
ενέσπειρε, συνετέλεσε στην αλματώδη ανάπτυξη του πνεύματος
αποταμίευσης. (Θυμάμαι που,
ως νέος υπάλληλος, συμμετείχα
κι εγώ κάθε φορά, στις εκδηλώ-

φωτ. 3
σεις της 31 Οκτωβρίου, που είχε
καθιερώσει η ΕΤΕ, ως Ετήσια
Ημέρα Αποταμιεύσεως).
>Η Εθνική Τράπεζα ανέσυρε
από το μυαλό του κόσμου τις
αμφιβολίες για τον άγνωστο
μέχρι τότε ρόλο των Τραπεζών,
έπεισε τους Έλληνες να βγάλουν
από τα σεντούκια ό,τι πολύτιμο
διέθεταν, να δείξουν απόλυτη
εμπιστοσύνη στην Τράπεζα που
αναφερόταν ως « Ίδρυμα», και,
με δυο λόγια απλά και λαϊκά,
«έμπασε» το λαό στις τραπεζικές θυρίδες και από φοβισμένο
και διστακτικό ανθρωπάκο τον
κατέστησε «συναλλασσόμενο»,
που πρέπει μεν να τηρεί κάποιες
υποχρεώσεις, αλλά κυρίως
μπορούσε να έχει πλέον δικαιώματα, που να τα διεκδικεί και να
τα διαπραγματεύεται. Αυτή ήταν
και η πιο σπουδαία προσφορά
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στο Έθνος: Χάρισε στην
Ελληνικό Λαό αξιοπρέπεια
και προσωπικότητα.

ΕΠΙΜΥΘΙΟ
Δυστυχώς για μένα και ευτυχώς
για σας, δεν μπορώ να επεκταθώ περαιτέρω στα επιτεύγματα
και την προσφορά της Εθνικής Τράπεζας, μέσα από τις
αποφάσεις των Διοικητών της,
προς την Ελλάδα, τους Έλληνες, το Έθνος γενικά (Εξ ου και
ο τίτλος «Εθνική»), αλλά και
στην αναγνώριση ότι την ανάπτυξή της, την μετατροπή της από
National Bank of Greece, σε
International Bank of Greece
την οφείλει στο προσωπικό της,
προς το οποίο ενέκρινε συχνά
και σεβαστού ύψους χρηματική
ανταπόδοση. (Έτσι καθιερώθηκε
και το επίδομα Ισολογισμού,
που ίσχυε, μέχρι πρόσφατα,

όταν ανεύθυνοι και άσχετοι αξιωματούχοι, βρήκαν ως εύκολη
λύση την περικοπή του, πράγμα
που δεν χρειαζόταν να έχεις γνώσεις για να το εφαρμόσεις. Οι
γνώστες και οι πραγματικά υπεύθυνοι Διοικούντες, στα δύσκολα
δείχνουν τις ικανότητές τους.
Αλλά όπως περνούσαν τα χρόνια
και μέχρι σήμερα όλο και μειώνεται το πνευματικό ανάστημα
αλλά και η υπευθυνότητα όσων
καταλαμβάνουν εύκολα και πλάγια τα διάφορα πόστα. Σήμερα
έχω παρατηρήσει, ότι πολλοί δεν
ξέρουν να «γράψουν», να δώσουν
οδηγίες, να συντάξουν εγκυκλίους, να εκφραστούν.

Θα ολοκληρώσω, λοιπόν,
αυτό το κείμενο με κάποια
από τα συμπεράσματα που
απορρέουν από όσα έθιξα
παραπάνω και που καταδεικνύουν τις ακόλουθες αξιοσημείωτες παραμέτρους:
1/Η Εθνική Τράπεζα δεν ήταν
μία Τράπεζα. Ήταν ολόκληρο
το Ελληνικό Κράτος.
2/Δεν νοείται να υπάρχει
στέλεχος, που αναλαμβάνει τη
Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας και που αν και διαθέτει τα
πιο υψηλά πτυχία και διπλώματα και εμπειρίες, δεν γνωρίζει την Ιστορία της Εθνικής
Τράπεζας. (Θα έπρεπε να
ήταν υποχρεωτικό σε κάθε
μέλος του ΔΣ της Εθνικής,
να έχει μελετήσει την Ιστορία
της Εθνικής πριν αναλάβει το
σπουδαίο έργο του, να διοικήσει αυτό το ιστορικό Ίδρυμα)
3/ Ο Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού της Εθνικής
‘μας’ Τράπεζας- όπως την έχει
χαρακτηρίσει στις εκδόσεις

φωτ. 2

ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
⌐ γράφει ο
και τις ανακοινώσεις του, από τις
οποίες είναι προφανές ότι άντλησε
και η σημερινή Διοίκηση την ιδέα
για την σχετική διαφήμιση που
βλέπουμε στα κανάλια- έχω την
εντύπωση είναι το μοναδικό εργασιακό Σωματείο που έχει επισημάνει την αξία της Ιστορίας της
Εθνικής Τράπεζας, αφού σε αυτή
την Ιστορία, μετά από επισταμένη
επιστημονική μελέτη, βασίστηκε
και η δική του ίδρυση πριν από 46
χρόνια, και με αυτή την ιστορική
διαδρομή συνεχίζει τις σύγχρονες,
συνεχώς ανανεωνόμενες και επικαιροποιημένες δραστηριότητές του
στον εργασιακό, συνδικαλιστικό και
προστατευτικό των δικαιωμάτων
των εργαζομένων- όλων των εργαζομένων- ρόλο του. Αυτή η κτητική
αντωνυμία- Τράπεζά «μας»- αποτελεί ολόκληρη την Ιστορία της
Εθνικής Τράπεζας.

Είμαι υπερήφανος που εργάστηκα και διακρίθηκα στην Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος, είμαι
στενοχωρημένος που παρατηρώ καθημερινά την πτωτική
πορεία της και είμαι αισιόδοφωτ. 5

ξος ότι η σημερινή διοίκηση,
ανατρέχοντας στην 180χρονη
Ιστορία της Εθνικής Τράπεζας
θα αναθεωρήσει τη στρατηγική
της, εντάσσοντας το σύγχρονο
διεθνές τραπεζικό Managementmarketing και την εφαρμοσμένη
επιστήμη των Διαπραγματεύσεων (Negotiations) στην μακραίωνα ιστορία, παράδοση και πάγια τακτική της Εθνικής, όπου
Διοίκηση και προσωπικό δεν
έχουν χαώδεις διαφορές, αλλά
συναινούν, συμμετέχουν και συνεργάζονται για την επαναφορά
της Τράπεζας στο πάνω- πάνω
σκαλί, από όπου έχει μια συνεχή
πτώση. Όλα εξαρτώνται από
την καλή πρόθεση της σημερινής Διοίκησης. Και η πρόθεση
«συν», είναι μία καλή πρόθεση.



Στέφανος ΚΩΣΤΑΚΗΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
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ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ

ΥΓΕΙΑ &
ΑΣΦΑΛΙΣΗ
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ΤΥΠΕΤ
(ΤΑΜΕΙΟ
ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Έχουν ήδη
συμπληρωθεί τρία
και πλέον χρόνια
από τις τελευταίες
εκλογές του ΤΥΠΕΤ.
Την τριετία 2017 –
2020 η, ανεξάρτητη
και ακομμάτιστη
παράταξη, ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΥΠΕΤ, στην πρώτη
της συμμετοχή στη
Διοίκηση του Ταμείου, κατέβαλλε
κάθε προσπάθεια
με τις προτάσεις της
και τις θέσεις της να
συμβάλει στη διάσωση του ΤΥΠΕΤ.
Οι προτάσεις μας
είχαν πάντοτε
στόχο τη σωστή
οικονομική διαχείριση του Ταμείου,
την ισοσκέλιση των
εσόδων – εξόδων
για την αποφυγή
ελλειμμάτων, τήν
αναβάθμιση σέ
θέματα Πληροφορικής, αλλά και
τη λειτουργία των
θεσμών στη λήψη
αποφάσεων σε
καίρια ζητήματα.
Δυστυχώς όμως
αποφάσεις για την
πορεία του ΤΥΠΕΤ
σε καίρια ζητήματα,
όπως επί παραδείγματι σε θέματα
δαπανών, προμηθειών υλικών και
εξοπλισμού, προσλήψεων Ιατρικού,
Νοσηλευτικού και
Διοικητικού Προσωπικού, ελαμβάνοντο, πολλές φορές στά όρια ή καί
χωρίς την τήρηση
του Καταστατικού
και των οικείων
Κανονισμών και
(συνήθως) χωρίς
την ενημέρωση των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αναλύσεις “Κόστους
– Ωφέλειας” σε
κρίσιμες αποφάσεις που έλαβε το
Δ.Σ. του ΤΥΠΕΤ για
προμήθειες, έργα,
προσλήψεις προ-

σωπικού και συνάψεις συμβάσεων,
είτε δέν γίνονταν, είτε ήταν ελλιπείς
με αποτέλεσμα τη μη ορθολογική
διαχείριση των δαπανών, η οποία σε
συνδυασμό με τη σοβαρή υστέρηση
των εσόδων έχουν δημιουργήσει
ανυπέρβλητα προβλήματα στη βιωσιμότητα του ΤΥΠΕΤ, αφού και η χρήση
του 2019 έκλεισε με ζημιές.
Ομολογουμένως, όμως, η υστέρηση των εσόδων οφείλεται και στην
απώλεια εσόδων από τις εθελούσιες
και το ΛΕΠΕΤΕ, τα οποία πρέπει να διεκδικήσουμε από την Τράπεζα, αλλά
δεν έγιναν και οι απαραίτητες ενέργειες για τη διεύρυνση της ασφαλιστικής
βάσης και ΚΥΡΙΩΣ την αναζήτηση
νέων εσόδων.
Την τριετία που πέρασε δεν υλοποιήθηκαν αρκετά από αυτά, που εξαγγέλθηκαν από την παράταξη που έχει
την ευθύνη της Διοίκησης του ΤΥΠΕΤ,
για πολλά χρόνια.
Καταργήθηκαν όλες οι επιτροπές
γνωμοδοτικού χαρακτήρα του
ΤΥΠΕΤ, οι οποίες αντικαταστάθηκαν
από Τομείς Δράσεως, που όμως ποτέ
δεν λειτούργησαν. Προσωπικά είχα
δηλώσει συμμετοχή στις περισσότερες εξ αυτών. Ως εκ τούτου γίνεται
αντιληπτό ότι οι αποφάσεις ελαμβάνοντο από το προεδρείο του ΤΥΠΕΤ,
με εισηγήσεις από υπηρεσιακούς
παράγοντες, χωρίς τη γνωμοδότηση
κάποιων θεσμικών οργάνων, δηλ.
των επιτροπών ή των Τομέων Δράσεως. Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. του
ΤΥΠΕΤ είχαν διακοσμητικό ρόλο.
Τα πληροφοριακά συστήματα του
ΤΥΠΕΤ είναι απαρχαιωμένα και πρέπει να αναβαθμιστούν ώστε νά ανταποκρίνονται στίς σύγχρονες απαιτήσεις αλλά και για λόγους ασφαλείας.
Μήν ξεχνάμε ότι τά δεδομένα υγείας
ανήκουν στά ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ Προσωπικά
Δεδομένα σύμφωνα με τόν ΓΚΠΔ
καίτήν Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα.Σέ κάποιες
περιπτώσεις το ΤΥΠΕΤ στηρίζεται
στα Πληροφοριακά Συστήματα της
Τράπεζας (δέν είναι απαραιτήτως
“κακό”), κάτι που όμως επηρεάζει
το αυτοδιοίκητο. Έχουν γίνει κάποιες
σχετικές ενέργειες στις οποίες δεν
έχουμε λάβει μέρος (παρά τίς επανειλημμένες προτροπές τού γράφοντος)
για να προσφέρουμε με τις υπηρεσίες
καί γνώσεις μας.
Έγινε βέβαια μία προσπάθεια για την
επίτευξη οικονομιών κλίμακας, με
την ανακαίνιση της Κλινικής, την μετεγκατάσταση του Μητρώου και τον
εκσυγχρονισμό κάποιων υπηρεσιών
και λειτουργιών του Ταμείου. Όμως
η δημιουργία του 4ου χειρουργείου

ΤΟ ΤΥΠΕΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΛΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ

μάλλον επιβαρύνει το
λειτουργικό κόστος, ενώ
συνεχίζεται η καθυστέρηση των ραντεβού
στα εξωτερικά ιατρεία
και στην Κλινική και τα
παράπονα των ασφαλισμένων παραμένουν.
Η κατάσταση λόγω της
έξαρσης της πανδημίας
του κορωνοϊού έχει
επιδεινωθεί. Η παράταξή
μας, με αφορμή τις περιπτώσεις καταστρατηγήσεως του κανονισμού
προσλήψεων και άλλων
κανονισμών, έκανε το
2018 πρόταση - παρέμβαση για τη δημιουργία
νέου οργανογράμματος
για τη βελτίωση της
λειτουργίας του ΤΥΠΕΤ
σε όλους τους τομείς. Η
πρόταση υιοθετήθηκε
από το Δ.Σ. του ΤΥΠΕΤ
και υλοποιήθηκε. Ελπίζουμε να γίνει σωστή στελέχωση για να
πετύχει το σκοπό του,
που δεν είναι άλλος από
την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και την
εύρυθμη και αποδοτική
λειτουργία του ΤΥΠΕΤ.
Δεν γνωρίζουμε τι
προβλέπει η μελέτη της
PWC για τη βιωσιμότητα
του ΤΥΠΕΤ και την αύξηση των εσόδων, καθώς
επίσης(καί κυρίως!) σε
ποιό βαθμό υλοποίησης
βρίσκονται οι προτάσεις
της. Είναι γεγονός ότι
χρειάζεται ένα επιχειρησιακό σχέδιο που να
υπηρετεί τις ανάγκες
ανάπτυξης ενός σύγχρονου Ταμείου Υγείας σε
όλους τους τομείς. Στην
αναδιοργάνωση των
δομών, στην αναβάθμιση της ποιότητας των
υπηρεσιών υγείας, στην
αναβάθμιση και πλήρη
αξιοποίηση του πληροφοριακού συστήματος,
στη σωστή διαχείριση
των οικονομικών , στη
σωστή διαχείριση των
συμβάσεων προμηθειών
και προσλήψεων, στη
σωστή εκπαίδευση και
διαχείριση του προσωπικού, στην αντιμετώπιση
των δυσλειτουργιώνκαι κυρίως την ανάγκη
αύξησης των εσόδων
που θα εξασφαλίσει τη
βιωσιμότητα του Ταμείου
επ’ ωφελεία τών Συναδέλφων τής ΕΤΕ,

ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
οι οποίοι είναι καί οι κύριοι τού
ΤΥΠΕΤ.
Από τις οικονομικές καταστάσεις είναι εμφανής η δυσχερής
θέση στην οποία έχει περιέλθει
το ΤΥΠΕΤ τα τελευταία χρόνια.
Παρατηρείται συνεχής μείωση
των εσόδων με ταυτόχρονη
αύξηση των δαπανών με αποτέλεσμα να έχουμε συνεχείς
ζημιογόνες εκμεταλλεύσεις. Οι
ζημιές αυτές μειώνουν συνεχώς
την καθαρή θέση του Ταμείου
Υγείας ενώ παράλληλα μειώνονται και τα ταμειακά διαθέσιμά
του για την κάλυψη του λειτουργικού του κυκλώματος.
Με τον τρόπο αυτόν και αν
συνεχιστεί αυτή η κατάσταση
είναι ηλίου φαεινότερο ότι το
ΤΥΠΕΤ οδηγείται σε χρεοκοπία.
Χρειάζεται να ληφθούν άμεσα
μέτρα που θα οδηγήσουν το
ΤΥΠΕΤ σε οργανικά πλεονάσματα και θα επιτρέψουν στο
Ταμείο να σταθεί μόνο του στα
πόδια του.
Όμως ορισμένοι από την απερχόμενη Διοίκηση του ΤΥΠΕΤ
πρέπει να αλλάξουν νοοτροπία.
Προφανώς δεν γνωρίζουν ότι
το ΤΥΠΕΤ δεν είναι συνδικαλιστικό σωματείο, αλλά φορέας
υγείας, Και ότι η υγεία δεν έχει
χρώμα. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Το διαπιστώσαμε καλύτερα τώρα με την
πανδημία του κορωνοϊού.
Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΝΟΤΗΤΑ-ΤΥΠΕΤ

από την αρχή διαπίστωσε αυτή
τη δυσαρμονία στη λειτουργία
του Ταμείου Υγείας. Προσπάθησε επανειλημμένα, και στο
πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματός της, να συμβάλει
στη θεσμική λειτουργία του
Διοικητικού Συμβουλίου του
Ταμείου και η λήψη των αποφάσεων, σε κομβικής σημασίας
ζητήματα, να γίνεται με δημοκρατικό τρόπο και σεβασμό
στους θεσμούς, στη διαφάνεια,
στην αξιοκρατία, στη συμμετοχή και τη σωστή διαχείριση των
εισφορών των συναδέλφων,
σε μία πολύ δύσκολη οικονομικά εποχή για τη βιωσιμότητα
του ΤΥΠΕΤ.

Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΝΟΤΗΤΑ-ΤΥΠΕΤ

αναγνωρίζει τα όποια θετικά
έγιναν (ηλεκτρονικά ραντεβού,
ηλεκτρονικά παραπεμπτικά,
αποτελέσματα εξετάσεων στο
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μελών κ.α.), αλλά υπάρχουν και
πολλά αρνητικά. Απομένουν
βέβαια πολλά να γίνουν για τη
σωτηρία του ΤΥΠΕΤ. Όπως:
άμεσες παρεμβάσεις και λειτουργική αναδιοργάνωση του
Ταμείου σε όλα τά επίπεδα,
εξορθολογισμός δαπανών,
μείωση εξόδων αλλά και
κυρίως
ενίσχυση εσόδων μέσω της
διεύρυνσης της ασφαλιστικής
βάσεως,
εκσυγχρονισμός του μηχανογραφικού συστήματος και
βέβαια
συνεχής εκπαίδευση του
προσωπικού.



ΤΥΠΕΤ
ΦΟΒΟΥ ΤΟΥΣ
ΔΑΝΑΟΥΣ
ΚΑΙ ΔΩΡΑ
ΦΕΡΟΝΤΑΣ
(Με αυτήν του την φράση ο
Λαοκόων έμεινε για πάντα στην
Ιστορία και δυστυχώς για τούς
Τρώες δικαιώθηκε. Στην περίπτωσή μας ευχόμεθα να ΜΗΝ
δικαιωθούμε.)
Όλοι είδαμε με έκπληξη την
ανακοίνωση τού Προεδρείου
τού ΤΥΠΕΤ για την οικονομική στήριξη τού αναπτυξιακού
πλάνου του από την Διοίκηση
τής ΕΤΕ. Για άλλους αυτή η
έκπληξη ήταν ευχάριστη γιατί
πιστεύουν ότι τελειώνουν τά
προβλήματα του Ταμείου με
αυτά τά 11,5 εκ. € (σέ βάθος
τριετίας) και όλα πλέον θα είναι
όμορφα και ωραία. Σέ άλλους
(ημών συμπεριλαμβανομένων)
προκάλεσε προβληματισμό ο
οποίος αντικατοπτρίζεται στον
τίτλο και θα αναλυθεί κατωτέρω. Ξεκινάμε τίς απορίες μας
αναρωτώμενοι πόθεν προέκυψε αυτό το κονδύλι. Γιατί 11,5
εκ. € και όχι 10 ή 15 ή κάποιο
άλλο ποσόν;;; Ήταν αποτέλεσμα κάποιων υπολογισμών (και
ποίων) ή τυχαίας επιλογής;;;
Όλοι γνωρίζουμε ότι οι συσσωρευμένες ζημιές την πενταετία
2015-2019 (βάσει των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων)
ανήλθαν σε € 18,3 εκατ. Άν στο
ποσό αυτό προσθέσουμε και τις
προϋπολογισμένες ζημιές για τη
χρήση 2020 της τάξης των € 7
εκατ., τότε οι συνολικές ζημιές
για την εξαετία 2015-2020
ξεπερνούν τα € 25 εκατ. άρα τά
11,5 εκ. €, πόθεν προκύπτουν;;;
Για την ιστορία να αναφέρουμε
ότι η ΕΤΕ από τις εθελούσιες
εξόδους του 2013 και εντεύθεν, έχει ωφεληθεί περίπου
€85εκατ. από τις εισφορές της
για το ΤΥΠΕΤ. Αν δε υπολογίσουμε και ετήσιο όφελος από
ΛΕΠΕΤΕ (2017-2023) το ποσό
εκτινάσσεται στα €600εκατ.
περίπου. Άρα η Διοίκηση
του ΤΥΠΕΤ και ο ΣΥΕΤΕ γιατί
πανηγυρίζουν για την διαπραγμάτευση; Μήπως γιατί επέτυχαν
επιστροφή εισφορών 2,5%; Εν
συνεχεία αναρωτώμεθα πώς θα
διοχετευτούν αυτά τά χρήματα
και τι υποχρεώσεις θα καλύψουν; Το ενδεκασέλιδο κείμενο
πού μάς δόθηκε (και πάνω σ’
αυτό βασίστηκε η στήριξη τής
ΕΤΕ) δεν γράφει απολύτως
τίποτα επ’ αυτού. Αναμένουμε
(όπως μάς υποσχέθηκε το Προεδρείο) το κείμενο τής συμφωνίας μήπως διαφωτιστούμε, για
το προηγούμενο ερώτημα, από
αυτό. Και βέβαια να δούμε τί
ζήτησε η Διοίκηση τής ΕΤΕ ως
αντάλλαγμα! Δυσκολευόμαστε
να πιστέψουμε ότι έδωσε αυτά
τά χρήματα χωρίς κάποιου

είδους απαίτηση, προϋπόθεση
και μόνον από την «καλή της την
καρδιά»: η ΕΤΕ είναι πιστωτικό
και όχι φιλανθρωπικό ίδρυμα και
«ο νοών νοείτω». Συνεχίζοντας
τίς απορίες μας αναρωτώμεθα
γιατί όλοι αυτοί οι πανηγυρισμοί
ένθεν κακείθεν τώρα;;; Αφήστε
να έλθει το τέλος τού 2023 και
έχουμε χρόνο τότε για πανηγυρισμούς. Όλα αυτά θυμίζουν τούς
ανάλογους πανηγυρισμούς τού
1995 για το σώσιμο του ΛΕΠΕΤΕ
και της επικουρήσεώς μας. Σήμερα όλοι ξέρουμε πως τελείωσε
ο ΛΕΠΕΤΕ και αναρωτιόμαστε
μήπως και το ΤΥΠΕΤ έχει την ίδια
κατάληξη! Όχι όμως. Το ΤΥΠΕΤ
δεν θα έχει την ίδια κατάληξη.
Και εξηγούμεθα: στην ολομέλεια τού Νοεμβρίου στο ΔΣ
του ΤΥΠΕΤ (ως προαναφέραμε)
παρουσιάστηκε ως «στρατηγικό
σχέδιο ανάπτυξης με ρεαλιστικά δεδομένα» ένα κείμενο
ιδεών και δράσεων 11 σελίδων
(ναι ΜΟΛΙΣ έντεκα σελίδων)
στο οποίο αναφέρεται καθαρά
ότι «στόχος του ΤΥΠΕΤ είναι η
παροχή ανταγωνιστικού προϊόντος υγείας σε τρίτους…» σέ
αντίθεση με το καταστατικό που
αναφέρει ως σκοπό «την παροχή
ιατροφαρμακευτικής, νοσοκομειακής περίθαλψης και κοινωνικής
μέριμνας στα ασφαλισμένα μέλη
του και τις οικογένειές τους»
(άρθρο 1 σελ.1 παράγραφος α).
Αυτή θα είναι η κατάληξη τού
Ταμείου. Συνεχίζοντας τίς απορίες
μας και ερχόμενοι στο προλεχθέν
σχέδιο αναρωτώμεθα γιατί άραγε
να συναντήσει «…αντίδραση
τόσο των εργαζομένων όσο και
των ασφαλισμένων.» αφού είναι
προς όφελος όλων;;; Επίσης στην
τελευταία πρόταση αναφέρει: «…
να πετύχουμε τον στόχο τής βιώσιμης προοπτικής τού Ταμείου
μας, σε όφελος τόσο των ασφαλισμένων, όσο και τής Τράπεζας»
και εμείς αναρωτώμεθα πώς θα
ωφεληθεί, άραγε, η Τράπεζα
μέσα από αυτό;;; Γιατί άραγε δεν
κατατέθηκε ένα τέτοιο σχέδιο
στην αρχή τής τριετίας τού παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου
αυτό ώστε να δρέψει τίς δάφνες
τίς επιτυχίας τώρα;;; Αν δεν ήταν
ο κορωνοιός και η παράταση
τής θητείας τού Δ.Σ. δεν θα είχε
κατατεθεί κάτι τέτοιο. Και κυρίως
γιατί ως μέλη τού Δ.Σ. δεν ενημερωθήκαμε από την αρχή τής
εκπονήσεως τού συγκεκριμένου
σχεδίου ώστε να συμβάλλουμε
(σύμφωνα με το Καταστατικό)
στην τελική μορφή του, αλλά
μάς εδόθη μία ημέρα πρίν;;
Τέλος θα υπάρχει κάποιος «οδοδείκτης» ώστε να παρακολουθούμε την διανομή των κονδυλίων
και να αναμένουμε το αντίστοιχο
ετήσιο θετικό αποτέλεσμα ή μήπως
στο τέλος τού 2023 θα έχουν κοκκινίσει πάλι οι οικονομικοί δείκτες;




ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ
ΤΥΠΕΤ
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Την 16η Δεκεμβρίου 2020,
ημέρα Τετάρτη, πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΤΥΠΕΤ, η
ανασύνθεση του
Προεδρείου του ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΤΣΑΚΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄:
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄:
ΔΙΓΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΓΚΟΝΤΟΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Το νέο Προεδρείο, όπως διαμορφώθηκε μετά την ανασύνθεσή
του, θα οδηγήσει το ΤΥΠΕΤ στις
επερχόμενες εκλογές, που αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας του
κορονοϊού, εντός του Α΄ Εξαμήνου
2021. Επισημαίνεται ότι λόγω της
πανδημίας έχει ήδη παραταθεί η
διάρκεια ισχύος του παρόντος Δ.Σ.
του ΤΥΠΕΤ μέχρι 30/06/2021.
Μέχρι τις εκλογές, όμως, το ΤΥΠΕΤ
πρέπει να λειτουργήσει σωστά, για
να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στα μέλη του. Όλοι γνωρίζουμε ότι, παρά τις προσπάθειες
που καταβλήθηκαν τα τελευταία
χρόνια, το ΤΥΠΕΤ αντιμετωπίζει
σοβαρά οικονομικά προβλήματα.
Η νέα εθελούσια της Εθνικής Τράπεζας, που έληξε την 11/12/2020,
θα δημιουργήσει νέα υστέρηση
εσόδων στο Ταμείο και θα επιδεινώσει περαιτέρω τα οικονομικά
του. Η πρόσφατα ανακοινωθείσα
οικονομική ενίσχυση της Τράπεζας
ύψους € 11,5 εκ. σε βάθος τριετίας,
που στηρίχτηκε στο 11 σελίδων
σχέδιο Ανάπτυξης του ΤΥΠΕΤ, θα
δώσει μια ανάσα ζωής για κάποιο
διάστημα, αλλά δεν θα λύσει το
πρόβλημα βιωσιμότητας, που αντιμετωπίζει το Ταμείο. Η βιωσιμότητα
του ΤΥΠΕΤ είναι μια πολύ σύνθετη
υπόθεση, που μας αφορά όλους.
Επομένως μέχρι τις εκλογές χρειάζεται πολύ δουλειά, όχι εφησυχασμός, όχι κομματικές σκοπιμότητες,
όχι προσωπικές πολιτικές, όχι
παρελκυστικές τακτικές του κακού
παρελθόντος, αφού το υπέρτατο
αγαθό της υγείας δεν έχει χρώμα.
Πρέπει να σκύψουμε στο πρόβλημα και να λύσουμε ζητήματα
οργάνωσης, λειτουργίας, ψηφιακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης
πόρων, ενίσχυσης εσόδων, σωστής
διαχείρισης και βέβαια εκπαίδευσης
του Ανθρώπινου Δυναμικού του
ΤΥΠΕΤ. Για όλα τα παραπάνω χρειάζεται συναίνεση, διαφάνεια σε όλα
τα επίπεδα και κυρίως ειλικρινή
διάθεση για συνεργασία. Το οφείλουμε στους ασφαλισμένους του
ΤΥΠΕΤ, το οφείλουμε στην ιστορία
του ΤΥΠΕΤ, το οφείλουμε στους
ιδρυτές του ΤΥΠΕΤ.

ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΔΡΥΤΕΣ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ



ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
⌐ γράφει ο

⁞από
Το ΤΥΠΕΤ ζήτησε
τον ΕΦΚΑ την

Μανόλης ΚΑΥΚΑΛΑΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ Ε.Τ.Ε.

επιστροφή των
εισφορών επί των
αναδρομικών των
συνταξιούχων

ΥΓΕΙΑ &
ΑΣΦΑΛΙΣΗ

⁞
⁞
⁞

Με αφορμή την
εσφαλμένη παρακράτηση των ασφαλιστικών εισφορών
των συνταξιούχων
από τον ΕΦΚΑ επί του
ποσού των αναδρομικών που έλαβαν,
το ΤΥΠΕΤ έστειλε
επιστολή στον ΕΦΚΑ,
με κοινοποίηση στην
ΗΔΙΚΑ και ζήτησε να
γίνει η σχετική διόρθωση με την επιστροφή των αντίστοιχων
ποσών στους συνταξιούχους.
Συγκεκριμένα, το
ΤΥΠΕΤ διευκρίνισε
προς τον ΕΦΚΑ ότι για
το επίμαχο χρονικό
διάστημα που αφορούσε στην επιστροφή των αναδρομικών,
οι συνταξιούχοι είχαν
καταβάλει στο Ταμείο
μας τις εισφορές τους
επί του συνόλου των
παροχών, όπως ορίζεται στον Κανονισμό
Ασφάλισης & Παροχών του ΤΥΠΕΤ.
Ως εκ τούτου, η
παρακράτηση των
εισφορών δεν είναι
ορθή και για τον λόγο
αυτό ζήτησε τη μη
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Δύο μέτρα και δύο
σταθμά από την
διοίκηση του ΤΥΠΕΤ
\Τιμολόγηση φαρμάκων
\Αχρεωστήτως διπλοκράτηση εισφορών
ΠΑΛΙ ΚΑΛΑ, ΝΑ ΛΕΜΕ

πίστωση των παρακρατηθέντων ποσών στον
λογαριασμό του Ταμείου
και την επιστροφή τους
στους συνταξιούχους
με υπολογισμό επί των
ποσών των αναδρομικών
ενός εκάστου.
Επισημαίνουμε ότι θα
παρακολουθήσουμε τη
διαδικασία αποκατάστασης της εσφαλμένης
ενέργειας του ΕΦΚΑ, η
οποία ελπίζουμε να ολοκληρωθεί σύντομα, διευκρινίζοντας προς όλους
ότι το Ταμείο μας δεν έχει
λάβει και δεν πρόκειται
να αποδεχθεί εισφορές
επί των αναδρομικών των
συνταξιούχων που δεν
του οφείλονται.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
ΤΥΠΕΤ



προσοχή
«Ασφαλισμένοι
πριν από το 1983»
Επισείουμε την προσοχή όλων των συναδέλφων, οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των
ασφαλισμένων που συμπληρώνουν τα 35 έτη
ασφάλισης μετά την 19/08/2015 και τη μεταβατική ηλικία μετά την 01/01/2022, προτού
συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εθελούσιας
εξόδου από την υπηρεσία, να συμβουλευτούν
απαραίτητα, αρμόδιους δικηγόρους.
Τα μέλη του ΣΕΠΕΤΕ μπορούν να μας συμβουλεύονται με ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails).

Ο ΣΕΠΕΤΕ είναι στη διάθεσή σας
όπως πάντα.



Το Δ. Σ. του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. αναγνώρισε το
λάθος της αχρεωστήτως διπλοκράτησης των εισφορών ύ/ΤΥΠΕΤ που έγινε
στα αναδρομικά των μνημονιακών
νόμων 4051/12 και 4093/12.
Πληροφορηθήκαμε λοιπόν ότι η
πολιτική βούληση της διοίκησης του
ΤΥΠΕΤ, με την υποστήριξη της Μηχανογραφικής Υπηρεσίας τακτοποίησε
το οικτρό λάθος.
Βέβαια υπάρχει μια αναπάντητη
απορία: Πώς γίνεται και όλα τα
λάθη γίνονται πάντα σε βάρος
των υπαλλήλων και των ασφαλισμένων. Αυτό παραμένει άλυτο και
ανεξήγητο.

ΤΟ ΤΥΠΕΤ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ

Εκείνο όμως που μας εξοργίζει και
δεν χωρούν άλλες δικαιολογίες και
αβελτηρίες εκ μέρους της διοίκησης
του ΤΥΠΕΤ, είναι ότι από τότε που
εκδίδονται συντάξεις βάσει του ν.
Κατρούγκαλου, το ΤΥΠΕΤ δεν έχει
εικόνα και δεν γνωρίζει εάν ο ΕΦΚΑ
αποδίδει τα οφειλόμενα από τις μηνιαίες παρακρατήσεις ύ/ΤΥΠΕΤ, ούτε
εάν οι παρακρατήσεις αντιστοιχούν
στα ποσοστά του κάθε συντ/χου και
των άλλων μελών της οικογενείας του, που έχουν ασφαλιστεί στο
Ταμείο.
Εδώ και 2-3 χρόνια, έχει διαπιστωθεί και έχει ενημερωθεί η διοίκηση
του ΤΥΠΕΤ, ότι ο ΕΦΚΑ βλέπει και
χρεώνει, μηχανογραφικά, ως παρακράτηση εισφοράς υγειονομικής
περίθαλψης, για παροχές σε είδος
συνταξιούχων υπέρ του ΤΥΠΕΤ, το
6% του ΕΟΠΥΥ.

ΟΙ ΝΟΜΟΙ

Με βάση το ν. 4387/2016, σε τροπολογία του ν. 4334/2015, από την
1/7/2016, η εισφορά υγειονομικής
περίθαλψης υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές σε είδος των συνταξιούχων καθορίστηκε στο 6% -από 4% που ήταν
πριν- για τις Κύριες και για τις Επικουρικές από 1/1/2016, το ποσοστό
αυτό συμπεριλαμβάνει και καλύπτει
όλα τα μέλη που ασφαλίζονται στον
ΕΟΠΥΥ, άμεσα και έμμεσα, χωρίς
πρόσθετη επιβάρυνση.

ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ
ΣΤΑΘΜΑ
Για το ΤΥΠΕΤ όμως, οι συνταξιούχοι/
ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας,
των οποίων η σύνταξη υπολογίζεται

βάσει του ν. Κατρούγκαλου (από τις 13.5.2016),
λόγω των αυξημένων
εισφορών -πάνω από το
6%- που προβλέπεται να
καταβάλουν (π.χ. λόγω
τέκνων), εμφανίζονται
χρεωστικοί και μάλιστα
σωρευτικά για όλα αυτά
τα χρόνια που παρατηρείται αυτή η καθυστέρηση για την αποκατάσταση
της συμβατότητας των
λογισμικών μεταξύ του
ΕΦΚΑ και του ΤΥΠΕΤ.
Η διοίκηση του ΤΥΠΕΤ,
θα έπρεπε, αν έπραττε
σωστά και υπέρ των
συναδέλφων τους, να
επιδείξει πάραυτα τον
ίδιο ζήλο, που επέδειξε
για την τιμολόγηση των
φαρμάκων με βάση τον
ΕΟΠΥΥ,και για την απόδοση των αχρεωστήτως
κρατήσεων στα αναδρομικά.

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ…
ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ

Όσο για τον τρόπο υπολογισμού των κρατήσεων υπέρ του ΤΥΠΕΤ,
αυτόν καθαυτόν, που
είναι επίσης λανθασμένος –όπως άλλωστε
είχε εντοπιστεί από τον
γράφοντα προ διετίαςδυστυχώς προσέκρουσε
στη φοβική, ενοχική και
στρεβλή αντίληψη πολλών, σχετικά με τη δήθεν
βιωσιμότητα του ΤΥΠΕΤ.
Έτσι είναι φυσικό να
παραγνωρίζεται και προσπερνιέται η πραγματική
ευθύνη των πρωταιτίων
για την κάκιστη διοίκηση
και, πολλές φορές, κακοδιαχείριση, που έχουν
φέρει σήμερα σε τέτοια
δυσχερή θέση το Ταμείο
Υγείας του Προσωπικού
της Εθνικής Τράπεζας, για
να μη ξεχνάμε και το τι
σημαίνει ΤΥΠΕΤ.



ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
⌐ γράφει ο

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΤΡΑΓΟΥΔΑΝΕ
«Στα κακοτράχαλα τα
βουνά, με το σουράβλι
και το ζουρνά, πάνω στην
πέτρα την αγιασμένη, χορεύουν τώρα τρεις αντρειωμένοι,
ο Νικηφόρος κι ο Διγενής
κι ο γιος της Άννας της
Κομνηνής.
«Δική τους είναι μια
φλούδα γης, μα εσύ, Χριστέ μου, τους ευλογείς,
για να γλυτώσουν αυτή τη
φλούδα, απ΄το τσακάλι
και την αρκούδα.
Δες πώς χορεύει ο Νικηταράς κι αηδόνι γίνεται ο
ταμπουράς.
«Από την Ήπειρο στο
Μοριά, κι απ΄το σκοτάδι
στη λευτεριά, το πανηγύρι
κρατάει χρόνια, στα μαρμαρένια του χάρου αλώνια. Κριτής κι αφέντης
μας ο Θεός, και δραγουμάνος του ο Λαός.»
Ποίηση:
Νίκος Γκάτσος
Μελοποίηση:
Μάνος Χατζηδάκις

ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ

Η Εξέγερση των Ελλήνων
κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σήμανε την αρχή
του τέλους, του μεγάλου πολυεθνικού κράτους, που επί
400 χρόνια καθόριζε την πολιτική τάξη στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη. Επί πλέον αποτέλεσε
ένδειξη, για την αποδοχή από
τους Βαλκανικούς λαούς, του
Ευρωπαϊκού Εθνικισμού και
την αναπόφευκτη προσαρμογή της εξελικτικής τους πορείας προς τη Δυτική Ευρώπη.
Για τους Έλληνες η επανάσταση υπήρξε ένα αποφασιστικής σημασίας γεγονός, διότι,
πρέπει να το αποδεχτούμε,
πολλοί προύχοντες συμμετείχαν στη Διοίκηση της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίαςπιο πολύ από τους άλλους
χριστιανούς υπηκόους της- και
ήταν βολεμένοι τρόπον τινά
και καθησυχασμένοι στη…
«νιρβάνα» τους. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, εξ άλλου,
είχε καταφέρει να ισχυροποιήσει τη θέση του, τα προνόμια
και την επιρροή του, ως καθαρά Ελληνικός θεσμός, παρά το
ότι διπλωματικά και επιφανειακά άφηναν να εννοηθεί ότι η
δικαιοδοσία τους περιοριζόταν
μόνο στα εκκλησιαστικά – και
κάποια αστικά και γενικά- καθήκοντα, περί τους υποτελείς
Χριστιανούς. Το Πατριαρχείο

Άρις ΑΝΤΑΝΗΣ

ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ
ΣΤΗΝ Ε.Τ.Ε., ΠΡΩΗΝ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.

ΛΛΗ
ΝΙ
ΚΗ
ΠΑ
ΝΑ
ΣΤΑ
ΣΗ
και όσοι κατείχαν ηγετικές
θέσεις στο Οθωμανικό κράτος
Έλληνες, για λόγους επιβίωσης, απέβλεπαν περισσότερο
στην αλληλεπίδραση και την
από κοινού εξέλιξη των δύο
Εθνών, δηλαδή σε μία Ελληνοθωμανική δυαδική αυτοκρατορία (Δεν είναι τυχαίο
που βάζω ως πρώτο συνθετικό το «Ελληνο» στη λέξη),
αντί της δημιουργίας ενός
μικρού Εθνικού Ελλαδικού
Κράτους. Και τούτο διότι καταλάβαιναν τον κίνδυνο που θα
τους απειλούσε από μια εθνική κοινωνία, επειδή η μεταβυζαντινή κουλτούρα ταυτιζόταν
αποκλειστικά με τον Χριστιανισμό. Δεν είχε άλλα ερείσματα.
Ήταν άραγε έτοιμοι οι Ελληνικής καταγωγής προύχοντες,
να θυσιάσουν την από πνευματικής αλλά και πολιτικής
πλευράς υπερέχουσα θέση
τους, σε όλη την Νοτιοανατολική Ευρώπη, για να πετύχουν ίσως μιαν επίδοξη αλλά
και πολύ φιλόδοξη ιδέα της
ίδρυσης ενός μικρού εθνικού
κράτους; Θα θυσίαζαν, άραγε,
την ισχύ και την καλοπέραση,
το γόητρο και τα οφίτσια για
χάρη της ελληνικής εθνικής
τους ταυτότητας ή ακόμα
και της Ελληνικής ιστορίας;
Δεν ήταν πλέον τόσο εθνικά
υπερήφανοι, για να μην πω
ότι δεν ένιωθαν πια…100%
Έλληνες. Καλά είχαν βολευτεί
και υπερείχαν, λόγω και της
ευστροφίας τους, σε πολλά
σημεία, ακόμα και έναντι των

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

26

Κοινωνική και
κοινωνιολογική
σημασία της
Επανάστασης
του 1821
Οθωμανών. Μέχρι τότε, ακόμα και
μετά την Επανάσταση, διατηρούσαν
την ελπίδα ότι κάποια στιγμή το όραμά
τους για μια πολυεθνική αυτοκρατορία με την ηγεσία στα χέρια Ελλήνων,
δηλαδή τα δικά τους χέρια, θα γινόταν
πραγματικότητα.

Η διαφορετική φιλοδοξία

Όμως τα γεγονότα και η επιρροή των
τότε ευρωπαϊκών δυνάμεων κατέδειξαν ότι μόνο μία καθαρά εθνική λύση
θα ήταν εφικτή. Ένα μικρό εθνικό
κράτος. Μια μικρή Ελλάδα. Μέσα σε
αυτό το πνεύμα έλαβε χώρα η προπαρασκευή της Ελληνικής Επανάστασης,
που ήταν έργο της «Φιλικής Εταιρείας», ενός μυστικού συνδέσμου που
είχε ιδρυθεί το 1814 στην Οδησσό,
και η οποία στην αρχή είχε αστικό
χαρακτήρα, μέχρι ότου οι Φαναριώτες
βρήκαν την ευκαιρία να αναλάβουν
τη διοίκησή της. Δεν κοπίασαν για
την ίδρυσή της, αλλά επειδή είχαν
οικονομική ευμάρεια αλλά και πολιτική επιρροή και συνεργασία με το
Οθωμανικό κράτος, δεν τους ήταν
δύσκολο να χρησιμοποιήσουν και
τη Φιλική Εταιρεία για την εκπλήρωση του μεγάλου οράματός τους για
συνύπαρξη, που θα κατέληγε στο
αρχικό τους όραμα, για μια δυαδική
Ελληνο-οθωμανική αυτοκρατορία.
Και ξεκίνησαν με νέα διάθεση και από
άλλη αφετηρία, θέτοντας ως σκοπό
της Εταιρείας μια παμβαλκανική εξέγερση κατά της Οθωμανικής κυριαρχίας. Από την άλλη πλευρά, όμως, ο
Υψηλάντης, επίτιμος υπασπιστής του
Τσάρου Αλεξάνδρου, ανέλαβε την
στρατιωτική ηγεσία της σχεδιαζόμενης
επανάστασης, ξεκινώντας από τις ηγεμονίες της Μολδαβίας και της Βλαχίας.
Εκεί έπεσε η μεγάλη και δραματική
διχόνοια: Οι νέοι ηγήτορες της Φιλικής
Εταιρείας προκάλεσαν, θα μπορούσε
κανείς να πει, την έλλειψη εσωτερικής
συνοχής της Επανάστασης, που τώρα
πια έδειχνε διχοτομημένη σε:
> φεουδαρχικές δυνάμεις με μεγαλεπήβολα κυριαρχικά σχέδια κατά νου,
και
> δημοκρατικές δυνάμεις, εμφορούμενες από τις αρχές του διαφωτισμού.
Σε αυτό το διχασμό των δύο σκοπών,
οφειλόταν μία από τις βασικότερες
αιτίες ελλιπούς εσωτερικής ενότητας
ενός νεοελληνικού κράτους, αλλά και

νταούλι και
ζουρνάς

‘Ελληνες
τραγουδάνε με
‘Ταμπουρά’ και
‘Τζουρά’

ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

Γυναίκα στην
Τουρκοκρατία έδειξε
τα στήθη της να την
πιστέψουν πως ήταν
γυναίκα
της Ελληνικής κοινωνίας.
Και αυτό ήταν το μεγάλο
κρίμα, γιατί το Οθωμανικό
κράτος είχε εξασθενήσει αρκετά, λόγω του συγκεντρωτικού
συστήματος διοικήσεώς του
-που πάντα αποτελεί μεγάλο
μειονέκτημα σε κάθε μορφή
άσκησης εξουσίας. Και εξασθένησε ακόμα περισσότερο
μετά την εξέγερση του Αλή
Πασά, ο οποίος με τη βοήθεια
των ευρωπαϊκών δυνάμεων
είχε καταστήσει την Αίγυπτο
σχεδόν κυρίαρχο κράτος, ενώ
οι ντόπιοι Οθωμανοί φεουδάρχες βρήκαν ευκαιρία και
αγωνίζονταν συνεχώς για να
πετύχουν την ανεξαρτησία
τους από την Κωνσταντινούπολη. Παράλληλα, μέσα σε
αυτή την ανακατωσούρα,
άρχισαν να αντιστέκονται πιο
σθεναρά οι Σέρβοι, Βόσνιοι,
Ρουμάνοι, Κούρδοι, Αρμένιοι
και Άραβες. Αυτός ο κατακερματισμός της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας θα ενίσχυε
την προετοιμασία για την
Ελληνική επανάσταση, ειδικά
όταν ο Τεπελενλής επεδίωξε
την βοήθεια των Άγγλων και
των Ρώσων, και ανάγκασε την
Υψηλή Πύλη να του κηρύξει
τον πόλεμο. Και βέβαια, άσχετα με τα πολιτικά αίτια οι τρεις
μεγάλοι τουρκικοί πόλεμοι
των 1770 έως 1808 είχαν ήδη
συντελέσει και αυτοί, εμμέσως
μεν πλην σαφώς, στον κλονισμό του Οθωμανικού κράτους
στα Βαλκάνια.

Οι μεγάλες δυνάμεις

Μετά από όλα αυτά οι Έλληνες εναπόθεσαν τις ελπίδες
τους για ανεξαρτησία, σε τρεις
δυνάμεις, που κάθε μία για τα
δικά της συμφέροντα, προφανώς, και όχι από φιλελληνισμό, παρέμειναν μέχρι τον
20ό αιώνα οι βασικοί παράγοντες διαμόρφωσης της πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα:
Ρωσία, Γαλλία και Αγγλία.
Έτσι και τα πρώτα Ελληνικά

κόμματα καθρέφτιζαν τις
«Ιδεολογικές» τους βάσεις,
στα ιδανικά των τριών αυτών
δυνάμεων. (Χαρακτηριστική
η φράση του Κολοκοτρώνη
που έμεινε στην Ιστορία: «Άλλοι με τη Ρωσία, άλλοι με τη
Γαλλία, άλλοι με την Αγγλία.
Με την Ελλάδα δεν είναι
κανείς σας, ορέ πατριώτες;»)
> Το κόμμα που υποστήριζε
τη Ρωσία λόγω της ορθόδοξης πίστης, θεωρήθηκε
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ.
> Το κόμμα που προσέβλεπε
στη Γαλλία, επηρεασμένο
από τη Γαλλική Επανάσταση
φόρεσε το ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ
μανδύα.
> Όσοι υποστήριξαν την
Αγγλία θεωρήθηκαν ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ. Αυτοί μάλιστα
από κοινωνιολογικής πλευράς κρίνονται και ως οι πιο
ρεαλιστές, διότι διέγνωσαν
ότι οι προσδοκίες βοήθειας
εκ μέρους της Αγγλίας ήταν
πιο λογικές και πιο εφικτές
συγκριτικά με τις άλλες δύο
τάσεις-ομάδες (Ρωσίας και
Γαλλίας) που δεν είχαν εκδηλώσει σταθερά και αμετακίνητα τις προθέσεις τους
για ένα αμιγές εθνικό κράτος,
αφού ποτέ δεν εγκατέλειψαν
τις ουτοπικές τους βλέψεις
για μια ευρύτερη κοινωνική
συνύπαρξη.

Η Αγγλία και η Ρωσία
///Αγγλία

Η Αγγλία λοιπόν υπερίσχυσε τελικά έναντι των άλλων
τάσεων, αφού είχε επηρεαστεί
και από ένα αιφνίδιο γενικό
φιλελληνικό πνεύμα συμπάθειας προς τον Ελληνικό
αγώνα που είχε εξαπλωθεί
σε όλα σχεδόν τα Ευρωπαϊκά κράτη, ακόμα δε και
στο Βατικανό, που τάχθηκε,
έμμεσα βέβαια, υπέρ μιας
πανχριστιανικής αλληλεγγύης. Έτσι η Αγγλία άριστη στη
διπλωματία, λαμβάνοντας
υπόψη τη συμπάθεια των
άλλων κρατών, τη διστακτικότητα της Ρωσίας να πάρει
σαφή θέση για την ελληνική
Επανάσταση, και κυρίως τις
πρώτες ελληνικές νίκες των
Ελλήνων κατά των Τούρκων,
εγκατέλειψε την ουδέτερη
στάση της και με την πολιτική
της αναγνώρισε την Ελλάδα
ως εμπόλεμη δύναμη. Με
αυτό το δεδομένο δάνεισε
μεγάλα χρηματικά ποσά στην
Ελληνική πλευρά.

///Ρωσία

Όμως στις 28 Δεκεμβρίου
1824, ο Τσάρος της Ρωσίας Αλέξανδρος έστειλε ένα
μνημόνιο προς τις Μεγάλες

Δυνάμεις για τη θεσμοθέτηση
τριών ανεξαρτήτων Ελληνικών
Ηγεμονιών:
1/ Ήπειρος μαζί με ένα μέρος
της Ρούμελης
2/ Θεσσαλία με το υπόλοιπο
της Ρούμελης, και
3/ Πελοπόννησος με την Κρήτη και τα Νησιά του Αιγαίου.
Αυτό έφερε μεγάλη αναστάτωση στους Έλληνες. Άρχισαν
να τρώγονται μεταξύ τους για
ποια από τις «ανεξάρτητες ηγεμονίες» θα ταυτιζόταν με την
κυριαρχία της καθεμιάς από
τις μεγάλες δυνάμεις, ανάλογα
με τα σχέδια που είχαν. Και
τότε άρχισαν να ελίσσονται
για τα συμφέροντά τους η
κάθε μια από τις Ξένες
Δυνάμεις χρησιμοποιώντας
την νεοεπαναστημένη Ελλάδα, που λόγω άγνοιας αλλά
και ξεροκεφαλιάς των «αρχηγών», έπεφταν συνέχεια
στην παγίδα τού «διαίρει και
βασίλευε» που τους έστηναν
οι εκτός Ελλάδος, ακριβώς
την εποχή που αγωνιζόταν
η πατρίδα μας να σταθεί στα
πόδια της και να στήσει το νέο
κράτος.

27
σει ένα ευρύ τμήμα πολιτικής
και οικονομικής πρωτοβουλίας, στους Έλληνες, τους
Εβραίους και τους Αρμένιους.
Έτσι τα Ελληνικά χωριά έγιναν
κέντρα του Εθνικού κινήματος,
ενώ Έλληνες της Διασποράς
(Βιέννη, Πετρούπολη, Παρίσι,
Βενετία) ήταν αυτοί που κατεύθυναν και όλο το εμπόριο του
Οθωμανικού κράτους. Μόνο
στην αγροτική τάξη υπερείχαν
ακόμα οι Οθωμανοί).

Τρεις τάξεις

1/ Κοινότητες της Στερεάς Ελλάδος, με πολύ συντηρητικό
πνεύμα και φανατικά προσηλωμένες στις παραδόσεις της

///Μαυροκορδάτος

Ευτυχώς ένας έξυπνος Έλληνας, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, κινήθηκε διπλωματικά και κατάφερε να
πείσει τους Αγγλους, προς
τους οποίους έκλινε η ζυγαριά
για αναζήτηση ουσιαστικής
υποστήριξης της Ελλάδας,
ότι η Ελλάδα ήταν ένα οχυρό
κατά της Ρωσικής εξάπλωσης στο Αιγαίο. Οι Άγγλοι
πείσθηκαν και ενώ η στάση
των πολιτικών κύκλων του
εξωτερικού, αρχικά, δεν ήταν
ιδιαίτερα ευνοϊκή για την
Επανάσταση, βελτιώθηκε με
την υποστήριξη των Άγγλων,
η οποία πάντως στηρίχθηκε
και στις απανωτές και συνεχείς
Ελληνικές στρατιωτικές επιτυχίες, που οφείλονταν στον
ηρωισμό και την αυτοθυσία
κάποιων ανθρώπων μας, που
αποδείχτηκαν πραγματικοί
ήρωες. (βλ Ελληνική Ιστορία)
Και τότε το γενικό κλίμα
πήρε θετική τροπή υπέρ
των Ελλήνων που, χωρίς τις
αρχικές υπερφίαλες προσδοκίες, πίστεψαν ότι υπό τις
νέες συνθήκες ένα Ελληνικό
κράτος θα ήταν δυνατό να
ιδρυθεί και να στηριχθεί σε
παραμέτρους που έλειπαν
από την Οθωμανική νοοτροπία, όπως πχ, η έλλειψη των
μεσαίων στρωμάτων, (έμποροι
και χειροτέχνες), σε μια εποχή
που ανθούσε το εμπόριο στη
Μεσόγειο, και που ανάγκασε
τον κατακτητή να παραχωρή-

Ορθοδοξίας. (Πρόβλημα)

2/ Οι Κοινότητες των Νήσων

που, χάρη στο εμπόριο, ήταν
εξοικειωμένες προς τις δυτικοευρωπαϊκές ιδέες και γενικότερα στη νοοτροπία της Δύσης,
και
3/ Η Κοινότητα των «Κλεφτών», δηλαδή των πρώην
γεωργών, που άρχισαν την
αντίσταση στα βουνά και
συγκρότησαν τη στρατιωτική
δύναμη του αγώνα. Αυτοί
διεξάγουν το λεγόμενο ανταρτοπόλεμο και καταφέρνουν
να πάρουν και χρηματική
βοήθεια από τους Γάλλους
και τους Ρώσους. Άρα κατόρθωσαν οι Έλληνες να έχουν
οικονομική βοήθεια και συμπαράσταση και από τις τρεις
Μεγάλες Δυνάμεις.

Λίγο πριν την εξέγερση/Νέα προβλήματα

Το 1820, δηλαδή ένα έτος
πριν από την έκρηξη της Επανάστασης, η Φιλική Εταιρεία
η οποία, μετά την ίδρυσή της
παλινδρομούσε, ανάλογα με
το ποιος επηρέαζε πιο πολύ
τους άλλους, και μέσα σε μια
απεγνωσμένη προσπάθεια να
καταλήξουν σε συγκεκριμένα
σχέδια και να μη παραπαίουν
πότε με τον ένα πότε με τον
άλλο υποτιθέμενο σύμμαχο,
κατέληξε σε τρία εναλλακτικά
σχέδια δράσεως:
1/ Να εκδηλωθεί η Επανάστα-

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ

ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ση στη Σερβία
2/ Να ξεκινήσει στην Πελοπόννησο και
3/ Να πραγματοποιηθεί στις
ηγεμονίες της Ρουμανίας
Κατά ένα εντελώς περίεργο
τρόπο, ενώ φαινόταν ότι οι
αρχηγοί της Εταιρείας έκριναν
πως η Επανάσταση έπρεπε
να αρχίσει ταυτόχρονα στη
Σερβία και στην Πελοπόννησο, ώστε να αναγκαστούν οι
Τούρκοι να χωρίσουν τα στρατεύματά τους σε δύο διαφορετικές και μάλιστα δύσβατες
περιοχές, η Επανάσταση κηρύχθηκε στο Ρουμανία, που, με
τις απέραντες πεδιάδες της,
δεν είχε καμία στρατιωτική
σημασία. Μετά από όλα αυτά
τα μπερδέματα, τις ανακατωσούρες, τις διχόνοιες, τις
παλινωδίες των Μεγάλων
Δυνάμεων, ανάλογα με τα
συμφέροντα της καθεμιάς,
αλλά και τις επιπόλαιες αποφάσεις των δικών μας ηγετών,
μέσα από τις προσωπικές
φιλοδοξίες, τα μεγαλεπήβολα σχέδια, τα βολέματα, τις
δουλοπρέπειες και όλα τα
κοινωνικά φαινόμενα που
αφενός καθυστερούσαν κάθε
δράση, και απογοήτευαν τους
γνήσιους Έλληνες πατριώτες
για απελευθέρωση, αφετέρου
φρέναραν τον ενθουσιασμό
τους, ΑΡΧΙΣΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ η
Ελληνική Επανάσταση , χωρίς
να στηρίζει ελπίδες ούτε στη
Ρωσία, ούτε στη Γαλλία, ούτε
στην Αγγλία, αλλά ούτε και
πουθενά αλλού, παρά μόνο
στις δικές της δυνάμεις, υπό
την επήρεια συγκεκριμένων
επιφανών Ελλήνων, που
γνώριζαν πολύ καλά ότι η
Επανάσταση δεν ήταν κίνηση
μουσειακής επιστροφής στην
αρχαιότητα, αλλά ούτε και
κυρίως θρησκευτικό κίνημα.

Οι αντιλήψεις περί
Ελευθερίας και Έθνους

Από όλο αυτό το παιχνίδι
των ξένων, οι Έλληνες συγκράτησαν μόνο τις Δυτικοευρωπαϊκές αντιλήψεις περί
ελευθερίας και έθνους. Και η
Επανάσταση πήρε ρεαλιστική
μορφή γι αυτό και επέτυχε.
Εγκατέλειψε το αρχικό της
σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο
οι Φαναριώτες ηγέτες της
Φιλικής Εταιρείας δεν ήθελαν
να ιδρύσουν ένα… ασήμαντο
Ελληνικό κράτος, αλλά ένα
μεγάλο παμβαλκανικό κράτος
με …Ελληνική ηγεσία- τη δική
τους! Η Ελληνική Επανάσταση εναντίον μιας τεράστιας
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
επέτυχε διότι κάποιοι Έλληνες
κατάφεραν να απαλλαγούν
από τις ξένες επιρροές, να
αντιληφθούν τις πραγματικές
τους βλέψεις αλλά και τις
μεταξύ τους αλληλοσυγκρούσεις - που κατέληγαν, κάθε

φορά, εμπόδιο στην δράση
κατά των Οθωμανών- και να
εμπεδώσουν και συνειδητοποιήσουν ότι εδώ επρόκειτο
για μια κοινωνική, πολιτική
και πνευματική εξέγερση,
εναντίον ενός κράτους που
περιελάμβανε πολλές διαφορετικές εθνότητες, μία από
τις οποίες ήταν η Ελληνική.
Οι Έλληνες επικέντρωσαν
τελικά τις βλέψεις τους στην
Ελληνική εθνότητα, που ήταν
διαφορετική από τις άλλες και
από κάθε άποψη, και βέβαια
από ιστορικής πλευράς και
εθνικής συνείδησης.

Πρώτοι οι Έλληνες

Οι Έλληνες όχι μόνο ήταν οι
πρώτοι, στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, που πέτυχαν
να ιδρύσουν Εθνικό κράτος, αλλά υπήρξαν κλασικό
παράδειγμα και για τις άλλες
Εθνότητες, για να επιδιώξουν
την ανεξαρτησία τους από
την Οθωμανική αυτοκρατορία. Φυσικά από κοινωνικής/
κοινωνιολογικής πλευράς ο
δρόμος δεν ήταν εύκολος.
Απαιτούσε θυσίες πραγματικές, και κυρίως απαιτούσε
την επίλυση των μετεπαναστατικών προβλημάτων που
ανέκυπταν συνεχώς, προερχόμενα κυρίως από διλήμματα όπως πχ:
> της ύπαρξης εθνικής ή
υπερεθνικής τάξης,
> της πνευματικής σύνδεσης
με τη Δυτική Ευρώπη ή της
συνέχισης μιας μεταβυζαντινής παράδοσης;
> της διατήρησης της παράδοσης ή της πραγμάτωσης της
κοινωνικής αλλαγής; (Απόδειξη αυτών των προβλημάτων
υπήρξε και η μετέπειτα επιχείρηση ανακατάληψης των
παλαιών εδαφών τής Μικράς
Ασίας, και η κατάρρευση των
λανθασμένων φιλοδοξιών
των ηγετών της Νέας Ελλάδας, με οικτρό αποτέλεσμα
τη Μικρασιατική Καταστροφή
του 1922).

200 χρόνια μετά

Μήπως μας θυμίζουν κάτι
όλα αυτά; Μήπως μετά από
200 χρόνια εξακολουθούν να
μη μονιάζουν οι Έλληνες, σε
καιρό ειρήνης; Μήπως συνεχίζεται ασυλλόγιστα η αλληλοφαγωμάρα και η εγωμανία;
(Egomania και στις ξένες
γλώσσες. Έτσι χαρακτήρισαν
και τον τέως Πρόεδρο των
ΗΠΑ: Egomaniac. Αλλά είναι
άραγε ο μόνος; Μήπως στην
Ελλάδα δεν κυριαρχεί ασύστολα η εγωμανία, σε σχεδόν
όλες της εκφάνσεις του βίου
και την βιοτική καθημερινότητα; Δυστυχώς αυτά τα δεινά
εξακολουθούν να υπάρχουν
με μορφή διλημμάτων και
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Μεταεπαναστατικό
χειρόγραφο - Κειμήλιο
μάλλον θα υπάρχουν ακόμα και το
2021, διακόσια ολόκληρα χρόνια,
από την Ελληνική Επανάσταση, με
τη διατήρηση των τουρκικών κατάλοιπων, ακόμα και στη σημερινή
μας νοοτροπία. Τα ρουσφέτια, τα
μπαξίσια, τα χατίρια, οι βερεσέδες, οι
ρεφενέδες και βέβαια οι τεμενάδες
(Τούρκικες λέξεις), εξακολουθούν να
αναφύονται τακτικά στη νοοτροπία
των Νεοελλήνων, ανερχόμενα στην
επιφάνεια της καθημερινότητάς μας,
κάθε φορά που προκύπτει ανάγκη
λύσης κάποιου προβλήματος, ή
διαφαίνεται ευκαιρία εύκολου και
άκοπου πλουτισμού. (Ακόμα και
σε βάρος Συνελλήνων). Όμως ο
Τούρκος τώρα πια τα γνωρίζει πολύ
καλά αυτά τα ελαττώματα τη φυλής
μας, και τα εκμεταλλεύεται, γιατί
αυτός μεν, βλακωδώς φυσικά, δεν
μπορεί να συγχωρήσει το γεγονός
ότι ολόκληρη Οθωμανική αυτοκρατορία κατέρρευσε εξ αιτίας των μέχρι
τότε υπόδουλων Ελλήνων, οι δε
άλλες εθνότητες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης φαίνεται πως έχουν
ξεχάσει, ότι ακόμα και την μετασοβιετική αυτονομία τους την οφείλουν
στο παράδειγμα της Ελληνικής
Επανάστασης του 1821. Ο Τούρκος
έχει διαβάσει καλά την Ελληνική
ιστορία και βασίζεται σε δύο αδυναμίες των Ελλήνων, μία αρχέγονη και
μία σημερινή:

1/ Ξέρει πως η διχόνοια είναι στο
αίμα μας και δεν θα εκλείψει ποτέ.
Ούτε και με τον Κορωναϊό. («Ρωμιών
καβγάς, Τούρκων χαλβάς», έλεγε
από τότε μια παροιμία)
2/ Ξέρει πως σήμερα, μετά από

200 χρόνια Ελληνικού κράτους η
πνευματική ανάπτυξη του Έλληνα
επισυνέβαινε κατά αριθμητική πρόοδο, ενώ η τεχνολογία αναπτυσσόταν
κατά γεωμετρική πρόοδο, και άντε
να την πιάσεις. Η άνευ θεμελίων
ανέγερση υψηλού αλλά μη στέρεου οικοδομήματος ευμάρειας και
μαλθακότητας, ο μιμητισμός και η
πτώχευση της Ελληνικής γλώσσας,
έχουν καταστήσει τους νεοέλληνες
ευάλωτους. Όσο πιο πλούσιοι στο
χρήμα μας, τόσο πιο φτωχοί στη
γλώσσα μας.

Κατακλείδα και πρόταση

Ως κατακλείδα αυτού του άρθρου,
πιστεύω πως πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας πλέον, όχι
μόνο στην Ελληνική Ιστορία, την
οποία οι μεν ενήλικες γνωρίζουν και

εορτάζουν καθ’ όλη
τη διάρκεια του βίου
τους, κάποιοι με αρκετό
σεβασμό, με κάποια
ευγνωμοσύνη, άλλοι
με υπερηφάνεια, με κατάνυξη, ακόμα και με
μεταρσίωση, ενώ άλλοι
εντελώς αδιάφορα, την
προσπερνούν, οι δε
μαθητές τη διδάσκονται
μεν, αλλά δεν δίνουν τη
δέουσα βαρύτητα. Προσωπικά αντιλαμβάνομαι
την έλλειψη ενδιαφέροντος της νεολαίας και
δεν θέλω να κατονομάσω «τις πταίει» γι αυτό.
Έχω όμως να προτείνω
μια εναλλακτική εφαρμογή, διότι πρέπει να
ασχοληθούμε σοβαρά,
αρχίζοντας από την Παιδεία, πάνω σε συμπεράσματα που πηγάζουν
από την Κοινωνική και
Κοινωνιολογική ανάλυση της Ιστορίας. Το…
κόλλημα στην Ιστορία,
όπως διδάσκεται είναι
μάλλον ανιαρό όταν
έχεις μεγαλώσει μέσα
σε τόσες ανέσεις και δεν
έχεις αγωνιστεί ούτε για
να περάσεις σε μια ανώτατη σχολή αφού περνάς έτσι κι αλλιώς. Το
κόλλημα στην Ιστορία
λοιπόν σήμερα είναι
σαν να οδηγείς το ΙΧ και
να κοιτάς συνέχεια στο
καθρεφτάκι, τι γίνεται
πίσω σου. Δεν την γλυτώνεις. Θα… «στουκάρεις.». Με την Κοινωνική και Κοινωνιολογική
ανάλυση της Ιστορίας,
όμως, ρίχνεις κλεφτές
ματιές στο καθρεφτάκι
της Ιστορίας και μετά το
βλέμμα σου πάει μπροστά. Πάντα μπροστά. Τα
συμπεράσματα λοιπόν
αυτά επιγραμματικά
δεν είναι άλλα από τα
ακόλουθα:
Από την αρχαία εποχή
οι Έλληνες είχαν ως
βασικό ιδανικό τους
τη μεγάλη αξία της
Ελευθερίας, που τους
εύρισκε πάντα ενωμένους μπροστά σε κάθε
κίνδυνο. (Θερμοπύλες,
Μαραθώνας, Σαλαμίνα,
Ελληνική Επανάσταση 1821, άμυνα στο
φασισμό, αντίσταση στο
ναζισμό.)

ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
⌐ ΤΟ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ
Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε. 2021

*Ο Άρις Αντάνης, είναι:

Χειρόγραφο
έγγραφο προσωπικής Εγγύησης.
22 Αυγούστου
1828
> Όμως, μετά από κάθε απελευθέρωση και κάθε επιτυχία
και αναβίωση, πάντα ακολουθούσαν εσωτερικοί διχασμοί,
εγωκεντρισμοί και εγωμανίες,
που οδηγούσαν σε πολιτικές
ανωμαλίες, και εμφύλιους
σπαραγμούς και δεν τους
άφηναν να ορθοποδήσουν
και να εξελιχθούν κυρίως από
πλευράς νοοτροπίας, καταπνίγοντας κάθε έννοια κουλτούρας και πνευματικότητας.
> Ήδη συμπληρώνουμε 200
έτη ελευθερίας, που όμως
μέχρι σήμερα πολιορκείται
συνεχώς από τα ίδια κάθε
φορά μειονεκτήματα του λαού
μας, που το μόνο καλό είναι
ότι αποδεικνύουν έμπρακτα
την αδιαμφισβήτητη Ελληνικότητά μας, με τα κληρονομικά χαρακτηριστικά των
ίδιων πλεονεκτημάτων και
μειονεκτημάτων μας, από την
αρχαιότητα μέχρι και σήμερα,
με μόνη διαφορά ότι, ενώ τα
πλεονεκτήματά μας ως λαού
μειώνονται, τα μειονεκτήματά
μας πλέον, αρχίζουν και…
πλεονάζουν.

Ευτυχώς έχουμε κρατήσει
ως κόρην οφθαλμού το
μεγάλο πλεονέκτημα της
ενότητας όλων των αντίρροπων δυνάμεων που, ενώ
δεν μας επιτρέπουν να εξελιχθούμε όσο θα θέλαμε
σε καιρό ειρήνης, εν τούτοις σε περίπτωση άμεσου
κινδύνου αναβιώνει και
μάλιστα με την απροσδιόριστη ακολουθία προόδου
«Fibonacci». (Ανάλυση
των δυνάμεων της Χρυσής
Αναλογίας).
Εδώ εναπόκειται και το
λάθος του σημερινού Τούρκου, που μπορεί να αποβεί
μοιραίο, γι αυτόν, για ακόμα
μία φορά.- Ας το εκμεταλλευτούμε.
[…] κριτής κι αφέντης ειν’ ο
Θεός, και δραγουμάνος του
ο Λαός.
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1/Πτυχιούχος Ελληνικής και Αγγλικής Φιλολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
2/Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών, του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών.
Εξ άλλου είναι πρώην:
>Ανώτατο Στέλεχος στη Διοίκηση
της Εθνικής Τράπεζας
>Πρώην μέλος Συλλόγου Επιστημονικού Προσωπικού Εθνικής
Τράπεζας (ΣΕΠΕΤΕ)
>Νυν Μέλος της συντακτικής
επιτροπής ΣΕΠΕΤΕ.
Βιβλιογραφία:
/// «Προβλήματα Ελληνικότητας»
(Δημήτριος Τσάκωνας, Καθηγητής
Κοινωνιολογίας)
/// «Η Ελληνική Επανάσταση του
1821» (Σαράντος Ι. Καργάκος,
Καθηγητής Φιλολογίας, Ιστορικός,
συγγραφέας)
/// «1821: Ο πόλεμος της Ελληνικής Ανεξαρτησίας» C.M.
Woodhouse
/// «Ιστορία του Αλή Πασά-Τεπελενλή» (Τρύφων Ευαγγελίδης)
/// «Αρματωλοί και Κλέφτες» (Δημήτριος Καμπούρογλου)
/// «25 Μαρτίου 1821»
Αλέξανδρος Φιλαδελφεύς
/// «Προβλήματα Φιλοσοφίας της
Ιστορίας (Παν. Κανελλόπουλος)
/// «Εισαγωγή εις την Κοινωνιολογίαν» (Δημ. Τσάκωνας)
/// «Ιδέες για την Πολιτική κατανόηση της εποχής μας» ( Γ.Δ.Δασκαλάκης)
/// «Εισαγωγή στην Ελληνική Λαογραφία» (Δημ. Σ. Λουκάτος) Εκδ.
Μορφωτ.Ίδρ.Εθν.Τραπέζης
/// «Η πατρίδα μου η Ήπειρος»
(Γιώργος Κ. Γκίκας -Εκδ. ΑρμόςΕυγενική προσφορά ΣΕΠΕΤΕ)
/// «Αρχείο Κων/νου Λογοθέτη
Δουζίνα, 1803-1830» (Κωστής
Δουζίνας)
/// «Η προσφορά του Πόρου στον
Αγώνα του 1821» (Γιώργος Κυρ.
Αθανασίου)
/// «Οι τελευταίοι ραγιάδες» (Σωτήρης Μπουλντούμης)
///«Τούρκος μη μείνει στο Μοριά,
μηδέ στον κόσμον όλον» (Τίτλος
Εργασίας Άρι Αντάνη, στο μάθημα
της Κοινωνιολογίας»
/// «Όλα τα τραγούδια» (Νίκος
Γκάτσος, Εκδόσεις Πατάκη)
/// «Greek Folk Musical
Instruments» (Φοίβος Ανωγιαννάκης, Έκδοση Εθνικής Τράπεζας,
1979)

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΗΡΩΙΔΕΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
1821-2021

Πέρασαν ήδη 200 χρόνια
λευτεριάς, από τη λήξη της
μακραίωνης σκλαβιάς στο
βάρβαρο Τούρκο κατακτητή.
Το ημερολόγιό μας για το
έτος 2021 είναι αφιερωμένο
στον εορτασμό της Επετείου 200 ετών από το 1821,
με επίκεντρο τη «Γυναίκα
στην Ελληνική Επανάσταση». Μανάδες, γιαγιάδες,
σύζυγοι, αδελφάδες, νυφάδες, διαδραμάτισαν τεράστιας σημασίας ρόλο στην
Εθνική μας Παλιγγενεσία.
ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΜΑΣ ΗΡΩΕΣ
Όλος ο λαός έδρασε και
θυσιάστηκε για να ζούμε εδώ
και 200 χρόνια, ως ελεύθερο
κράτος, αναβιώνοντας την
αρχαία δόξα, που μετέφερε
τον πολιτισμό στον κόσμο
ολόκληρο. Ήταν βέβαια αναγκαίο να υπάρξουν οι αρχηγικές προσωπικότητες που
οδήγησαν το λαό στις νίκες
και στην τελική απελευθέρωση. Η Ελληνική ιστορία
ονόμασε αυτούς τους άνδρες,
«Ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης». Και ήταν πολλοί.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης,
Γεώργιος Καραϊσκάκης,
Αθανάσιος Διάκος, Μάρκος Μπότσαρης, Οδυσσέας
Ανδρούτσος, Κωνσταντίνος
Κανάρης, Κίτσος Τζαβέλας,
Γεώργιος Κουντουριώτης,
Λάζαρος Κουντουριώτης,
Ιωάννης Μακρυγιάννης,
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος,

Νικήτας Σταματελόπουλος (Νικηταράς), Ανδρέας Μιαούλης,
Αλέξανδρος Υψηλάντης, Δημήτριος Υψηλάντης, Πετρόμπεης
Μαυρομιχάλης, Ρήγας Φερραίος, Ανδρέας Ζαΐμης, Γρηγόριος Δικαίος (Παπαφλέσσας),
Αδαμάντιος Κοραής και πολλοί
άλλοι.
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (Άγιες και Αθάνατες)

Ο Σύλλογός μας παραθέτει αλφαβητικά τα ονόματα ευάριθμων
μόνο -από πλείστες όσες- ηρωίδων, σε ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης: Βισβίζη Δόμνα, Βοζίκη
Πανωραία, Δασκαλάκη Χαρίκλεια,
Δασκαλάκη Κωνσταντίνα, Ζαριφοπούλου Μαριγώ (Ζαραφοπούλα),
Ζαφειράκη, Ζαχαριά Κωνστάντια,
Καρατάσαινα, Καστανάκη (ή
Καστανοπούλου) Αντωνούσα (Η
οπλαρχηγός), Κολοκοτρώνη Ζαμπέτα (Μάννα του Θεόδωρου), Κουρκουμέλη (Παπαδιά), Κωνσταντάκη
Παντελιά, Μαυρογένους Μαντώ,
Μεσολογγίτη Αλεφαντώ (Μεσολογγίτισσα), Μπασδέκη Μαργαρίτα, Μπότσαρη Λένω, Μπότση
Δέσπω-Σέχου, Μπουμπουλίνα Λασκαρίνα (Πινότση), Νέγρη Ευφροσύνη, Ξάνθου Σεβαστή, Σάββαινα
Σταυριάνα, Σέχου Χάϊδω, Σούτσου
Ρωξάνη, Τζαβέλλα Μόσχω, Τζαβέλλα Δέσπω (Του Φώτου), Υψηλάντη
Ελισάβετ.
Για το παρόν ημερολόγιο τηρήσαμε
τους δεοντολογικούς κανόνες και
επιλέξαμε 12 ονόματα, μετά από
επισταμένη έρευνα σε διάφορες
πηγές.

Ο ΣΕΠΕΤΕ εύχεται ολόψυχα
να έχετε υγεία προσωπική και
οικογενειακή, και το 2021 να
επανέλθουμε στην κανονικότητα. Τέλος ευχόμαστε να
«πιάσουν» οι ευχές μας γιατί
είναι ειλικρινείς και γνήσιες.

ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
⌐ γράφει η

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ 1821
Στην περσινή περιοδική
έκδοση της «ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ» του ΣΕΠΕΤΕ
(βλ σελ.16) είχα κάνει
μια μικρή παρουσίαση
του μεγάλου τρίτομου
συγγράμματος του αείμνηστου Σαράντου Ιω.
Καργάκου με τίτλο «Η
Ελληνική Επανάσταση
του 1821».
Ήδη από τις Εκδόσεις
«Ψυχογιός» είναι καθ’
οδόν ένα νέο βιβλίο που
συνοψίζει τους τρεις
τόμους σε ένα, με επιλεγμένα και κωδικοποιημένα τα εξειδικευμένα
κεφάλαια που ανέφερα
πέρσι, όπως πχ.

>Οι πνευματικές καταβολές του 1821,
>Η υπονόμευση της
Επανάστασης,
>Το Εκκλησιαστικό
Πρόβλημα κατά την
Επανάσταση έως την
απελευθέρωση,
>Η Γενικότερη αμφισβήτηση του ρόλου
του Κλήρου,
>Ο Αφορισμός και η
περίπτωση του Γρηγορίου του Ε’,
>Η Κοινωνική και
οικονομική δυναμική
του αγώνα (Βλ. και
συναφές άρθρο του
Άρι Αντάνη σελ. 26),
>Γυναικών έπαινος,
Οι ηρωίδες του Μεσολογγίου (Βλ. και συλλεκτικό ημερολόγιο
2021 του ΣΕΠΕΤΕ)
>(Και άλλα κεφάλαια)
Είχα σκοπό να προβώ σε
βιβλιοπαρουσίαση του νέου
βιβλίου του αείμνηστου
Φιλόλογου, Ιστορικού, Συγγραφέα, Δοκιμιογράφου,
Στοχαστή, Σαράντου Ι. Καργάκου, αλλά για τεχνικούς
λόγους, έχει καθυστερήσει η
κυκλοφορία από τον Εκδοτικό Οίκο.
Φυσικά, σύντομα μέσα στο
2021, που όλοι οι Έλληνες
στην Ελλάδα και σε όλο τον
κόσμο θα εορτάζουμε τα 200
χρόνια από την Εθνική Παλιγγενεσία, θα αναρτήσουμε
στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΕΤΕ
την κυκλοφορία του εν λόγω
βιβλίου, από τις εκδόσεις

Αφροδίτη ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ
ΜΕΛΟΣ [ΤΑΜΙΑΣ] ΤΟΥ
Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.
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Σαράντος
Ιω. Καργάκος
(1937-2019)
In memoriam
«Ψυχογιός», ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι να το αναζητήσουν στα βιβλιοπωλεία και
να το αποκτήσουν.
Η παρουσίαση των ιστορικών
δεδομένων του νέου έργου
θα είναι πλέον σε πιο συγκεντρωμένη μορφή, και θα
καθιστά τόσο την ανεύρεση
των επί μέρους κεφαλαίων,
όσο και την ανάγνωση πολύ
πιο προσιτή, στην έρευνα
του κάθε μελετητή και αναγνώστη.
Εν τούτοις από την ύλη της
φετινής ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ
δεν θα μπορούσε να λείψει
η συνεισφορά του Σαράντου
Ι. Καργάκου, από την επετειακή αναφορά μας στα 200
χρόνια από την Επανάσταση
του 1821.
Γι αυτό, επαναφέρω την
περσινή αναφορά μου, που
επιβεβαιώνει ότι ο ΣΕΠΕΤΕ προηγείται πάντα των
γεγονότων. Επίσης όπως θα
διαπιστώσετε παραθέτω και
τα τρία διαφορετικά εξώφυλλα του τρίτομου συγγράμματος, με μια μικρή
εισαγωγή στο καθένα, όπως
καταγράφονται στα οπισθόφυλλα του κάθε τόμου, μαζί
με την πληροφορία ότι και οι
τρεις τόμοι υπάρχουν ακόμα
στα καλά βιβλιοπωλεία και
διατίθενται- και μάλιστα με
έκπτωση στην αρχική τιμή
τους- προς το αναγνωστικό
κοινό της χώρας μας.
Και όπως πρεσβεύουμε πάντοτε στο Σύλλογο Επιστημονικού Προσωπικού ΕΤΕ, που
θεωρεί ως τη βασική διέξοδο
από τα αδιέξοδα της πατρίδας μας την αύξηση της κατά
κεφαλήν πνευματικής καλλιέργειας, ένα καλό βιβλίο
είναι πάντα το καλύτερο

δώρο, για κάθε επέτειο,
προσωπική ή Εθνική και
ειδικά για τα Χριστούγεννα. Κι επειδή έχουμε
ανάγκη και από λίγο
χιούμορ, διευκρινίζουμε
ότι πρέπει όλοι να προτιμάμε ένα βιβλίο, αντί

για λουλούδια που δυστυχώς,
κάποια στιγμή, μαραίνονται,
αλλά και γλυκά που σίγουρα…
παχαίνουν.

Και βέβαια για όσους φέρνουν ως
αντίλογο ότι μπορούν να βρουν τα
πάντα στο διαδίκτυο, φέρνω ως
αντίλογο του αντίλογου, μια ατάκα
ενός Άγγλου στοχαστή που διάβασα
πρόσφατα:

«Το μεγαλύτερο … πλεονέκτημα του διαδικτύου είναι
ότι σε βοηθάει να … ξεμάθεις
(Unlearn)».

«...Υπάρχει κάτι που το
θεωρώ βασικό και στον
παρόντα καιρό. Δεν πρέπει να
μικροποιούμε τους ανθρώπους
που έζησαν στο παρελθόν και
που δημιούργησαν το δικό
μας παρόν (με ό,τι καλό ή
κακό). Συχνά η μικροποίηση
του χθες δεν γίνεται από
αντικειμενικότητα αλλά
σκοπιμότητα και κρύβει τη
δική μας μικρότητα. Κάποιοι,
όταν δεν μπορούν να φθάσουν
ψηλά, προσπαθούν να
κατεβάσουν τους υψηλούς
του χθες στα χαμηλά. Αυτό
γίνεται σήμερα, εν ονόματι
της «νέας διδακτικής» ή εν
ονόματι κάποιας νεφελώδους
«αποδομητικής ιστορίας»,
με την οποία προσπαθούν
να εξαλείψουν ό,τι μπορεί
να λέγεται «έθνος» και
«εθνικό», και πρώτα απ’ όλα
την εθνική ιστορία και εθνική
λογοτεχνία, που εμπνέουν το
εθνικό φρόνημα και την εθνική
πολιτική της ανεξαρτησίας.
Έτσι σπιλώνονται συστηματικά
οι άνθρωποι που δημιούργησαν
το 1821». (Από την παρουσίαση
στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Μόλις δύο χρόνια (Σ.Σ. ήδη 3
μήνες) μας χωρίζουν από τη
συμπλήρωση 200 ετών από
την έναρξη της Ελληνικής
Επαναστάσεως. Η πολιτεία
πρέπει εγκαίρως να αρχίσει
την προετοιμασία, ώστε κατά
το έτος 2021 η επέτειος να
προσλάβει τη λαμπρότητα που
της ταιριάζει. Οφείλει, όμως,
και ο λαός να είναι πλήρως
κατατοπισμένος σχετικά με το
πολύπλευρο και πολύπτυχο
έπος του ‘21. Ο καλύτερος
εορτασμός ενός μεγάλου
γεγονότος, είναι η ακριβής
γνώση του γεγονότος. Ο

γράφων, πιστός στην αρχή του
Λεοπόλδου φον Ράνκε (17951886) μόχθησε να καταγράψει
ό,τι στην πραγματικότητα
έγινε («Wie es eigentlich
gewesen ist»). Απέφυγε αυτό
που είναι τώρα του συρμού:
την κατασκευή γεγονότων
κατά το δοκούν. Ο δαιμόνιος
Ταλλεϋράνδος είχε πει: «Τίποτε
δεν φτιάχνεται τόσο εύκολο
όσο τα γεγονότα». Ναι, αλλά
και τίποτε δεν γράφεται τόσο
δύσκολα, όταν σέβεσαι τα
γεγονότα. Και αυτό ο ελληνικός
λαός άρχισε να το εκτιμά. Τούτο
είναι η καλύτερη αμοιβή για
μας. (Από την παρουσίαση στο
οπισθόφυλλο του βιβλίου)

ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

Οι πολιτικοί δημιουργοί του
21, παρά τις συχνά αρνητικές
πράξεις τους «...δημιούργησαν
κάτι μεγαλειώδες: πρώτοι αυτοί
μέσα σ ένα αναπόσπαστο επί
τέσσερεις αιώνες τμήμα της
Οθωμανικής αυτοκρατορίας
έθεσαν τα θεμέλια ενός νέου
κράτους πάνω στο οποίο
έκτισαν -καλά ή κακά- οι
μεταγενέστεροι. Αν εκείνοι τότε
στη Νέα Επίδαυρο δεν έβαζαν
τον πρώτο λίθο, η Ελλάς για να
το πω λατινικά, θα παρέμενε
sine nomine truncus ένας
γεωγραφικός κορμός χωρίς
όνομα. Γι αυτό δεν πρέπει να
είμαστε αγνώμονες προς το
παρελθόν. Ας μην ξεχνάμε ότι
αυτό που λέμε σήμερα παρόν
θα είναι το παρελθόν του
μέλλοντος. Δεν θα μας δικάσουν
μόνον οι νεκροί, όπως γράφει ο
Παλαμάς αλλά και οι αγέννητοι.
Και θα είναι θλιβερό να μας
κατηγορήσουν ως γενιά που
ξέγραψε την ιστορία της».

νική παρουσίαση θα παραθέσω
μερικά μόνο στοιχεία για την
ενημέρωσή σας πάνω στο βιβλίο
αυτό. Συγκεκριμένα καταχωρώ
μικρή περίληψη, αλλά και τα περιεχόμενα του βιβλίου. Ο αείμνηστος Σαράντος Ι. Καργάκος στο
βιβλίο του «Η Ελληνική Ιστορική συνέχεια και η υπονόμευσή
της», αναφέρει ότι με ποικίλους
επιστημονικοφανείς τρόπους
αναβιώνει η θεωρία του Φαλλμεράυερ, όπου διακηρύσσεται πως
δεν υπάρχει συνέχεια ανάμεσα
στους αρχαίους και στους σύγχρονους Έλληνες, ούτε καν με
αυτούς της αυτοκρατορίας της
Κωνσταντινουπόλεως. Ήταν ομολογουμένως δύσκολο να υπάρχει
συνεχής και σταθερή παρουσία
Ελλήνων υπό συνθήκες υποταγής
και δουλείας. Όμως ο ελληνικός
κόσμος είναι μία συνεχής και
δυναμική παρουσία και συχνά
υπερτερεί έναντι του «άγριου
νικητή» (ferum victorem), όπως
λέγει ο Οράτιος. Το ελληνικό
στοιχείο κατόρθωσε να υπερνικήσει και τις ακραίες χριστιανικές
αντιδράσεις και να δώσει στη
χριστιανικότητα οικουμενική
διαπερατότητα. Το να επιβάλλεις
από τα μέσα τον πνευματικό και
γλωσσικό πολιτισμό σου σ’ αυτόν
που επίσημα κυριαρχεί είναι η
αψευδέστερη μαρτυρία της ελληνικής συνέχειας. Επίσης διατείνονται ότι χάθηκε κάθε ίχνος ελληνικότητας μέσα στη θάλασσα των
πληθυσμιακών στοιχείων που, ως
επιδρομείς, κατέκλυσαν τον ελληνικό χώρο. Η παρουσία τέτοιων
και άλλων λαών στον Ελλαδικό
χώρο είναι αναμφισβήτητη. Αυτό
όμως που διέφυγε από τον Φαλλμεράυερ και τους τωρινούς συνεχιστές του είναι τούτο το πολύ
σημαντικό: κανείς τέτοιος λαός
δεν έγινε εξουσία. Απεναντίας,
με την πάροδο του χρόνου ο
ελληνικός κόσμος αφομοίωσε
τα ξενικά στοιχεία. Το τελευταίο
ιστορικό πόνημα του Σαράντου Ι.
Καργάκου, προλογίζει ο Γιώργος
Δαρδανός,(Βραβείο Ακαδημίας
Αθηνών 2018- βλ. & φωτογραφία), Ιδρυτής και Εκδότης του
οίκου Gutenberg, Συγγραφέας,
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκδοτών- Βιβλιοπωλών
(Π.Ο.Ε.Β). Επίσης πολύ ενδια-

Η βιβλιοπαρουσίαση
της ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ
(Επί του πιεστηρίου)

Σαράντος Ι. Καργάκος

Η Ελληνική Ιστορική
Συνέχεια και η
Υπονόμευσή της

Τα σημεία των κακών μας καιρών
Από τις Εκδόσεις: Gutenberg
Μόλις κυκλοφόρησε το τελευταίο συγγραφικό έργο του πάντα
επίκαιρου Φιλολόγου, Ιστορικού, φιλοσόφου και στοχαστή,
αείμνηστου Σαράντου Ιω.
Καργάκου. Ατυχώς δεν πρόλαβε
να δει το έργο του δημοσιευμένο. (Ευτυχώς που φρόντισε, για
την έκδοση αυτή, η αγαπημένη
του οικογένεια). Για τον αείμνηστο Σαράντο Καργάκο, δείτε
λεπτομέρειες και στην παρουσίαση του τρίτομου έργου του
«Η Επανάσταση του 1821»,
που θα βρείτε στη σελίδα 30 της
περιοδικής έκδοσης ‘ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ’, του Συλλόγου Επιστημονικού Προσωπικού Εθνικής
Τράπεζας. Εδώ σε αυτή τη λακω-

Δαρδανός Γιώργος\Εκδότης
Gutenberg

ΒΑΣΣΗΣ ΛΑΟΚΡΑΤΗΣ\Κριτικός
φέρων είναι και ο πρόλογος του
Λαοκράτη Βάσση (Συγγραφέα,
αρθρογράφου, βιβλιοκριτικού,
Προέδρου της Εταιρείας Παιδείας και Πολιτισμού «Εντελέχεια»,
και μέλους πολλών πολιτιστικών
δραστηριοτήτων-βλ και φωτογραφία). Το τελευταίο βιβλίο του
Σαράντου Καργάκου είναι χωρισμένο σε 14 Κεφάλαια, με ειδικές

αναφορές στο καθένα, όπως
μαρτυρούν και οι συναφείς
τίτλοι:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Κατάθεση
ευθύνης || ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Η
ελληνική μισγάγκεια || ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: «Νύχτα στα ποροφάραγγα» || ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄:
Η αμφισβήτηση της συνέχειας
- Περίπτωση Φαλλμεράυερ ||
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: Έλληνες και
Ευρωπαίοι || ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’:
Η φυσιογνωμία και η παρουσία του Βυζαντίου || ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: Από το γένος στο
έθνος | ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: Η εθνική αφύπνιση και το «πνεύμα
του Μυστρά» || ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Θ΄: Δημητσάνα - Αμπελάκια
- Μοσχόπολη: Τρεις ειδικές
περιπτώσεις || ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’:
Η συνείδηση της ελληνικότητας στους αγωνιστές του ‘21
|| ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄: Στοιχεία
αρχαιοελληνικά στο λαϊκό μας
πολιτισμό || ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄: Η
δίψα για την ελληνική αρχαιότητα || ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄: Μια
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υπερήφανη Ελληνική στάση
«Φύγαμε από τον εαυτό μας»
|| ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄: Ρυτίδες στο
άφθαρτο.
Συνιστούμε ανεπιφύλακτα το
βιβλίο του αείμνηστου Σαράντου Ι. Καργάκου, το οποίο
είναι και 100% επίκαιρο εν
όψει του εορτασμού των 200
χρόνων Εθνικής Παλιγγενεσίας. Πιστεύουμε ότι συγγράμματα όπως αυτό δεν πρέπει
να απουσιάζουν από καμία
βιβλιοθήκη των Ελλήνων,
τόσο στην Ελλάδα όσο και στη
Διασπορά, σε ολόκληρο τον
κόσμο.

Επιστολή του Κου Ιωάννη
Σαρ. Καργάκου προς την
ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ και το Σύλλογο
Επιστημονικού Προσωπικού
Εθνικής Τράπεζας
Θα ήθελα εκ βάθους καρδίας να ευχαριστήσω την
«Εθνοτραπεζική» για την ευγενική και τιμητική
πρωτοβουλία να παρουσιαστούν σε περσινό και
φετινό τεύχος του περιοδικού δύο βιβλία του πατέρα
μου, Σαράντου Ι. Καργάκου. Θα νιώθει τιμή και
περηφάνια, εκεί που βρίσκεται, καθώς το έντυπο
αυτό, που με τόση επιμέλεια και κόπο εκδίδουν τα
μέλη του Συλλόγου Επιστημονικού Προσωπικού
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, είναι μια τράπεζα
ιδεών και αξιών της Ελλάδος. Θα νιώθει ακόμα
μεγαλύτερη περηφάνια, διότι δύο Μανιάτες, η κυρία
Αφροδίτη Κοζομπόλη και ο κύριος Άρις Αντάνης, είναι
οι εμπνευστές και διεκπεραιωτές των παρουσιάσεων
αυτών.
Ως Μανιάτης θα τους ευχαριστούσε με τα παρακάτω
λόγια (Στη Μανιάτικη ντοπιολαλιά):

«Καὶ τώρα λέου εὐχαριστῶ, που είναι ὁ μέτρος μου σουστός
κι ἂν τὸ θελήσει ὁ Θεός, θἆναι καὶ παραπανιστός.
Ἀρκεῖ να ἔχουμε μυαλό, να διώχνουμε τὸ διχασμὸ
που μας ποτίζει διαρκῶς μὲ μῖσος καὶ φανατισμό.
Κι όσο για τοῦτο τὸ κακό, ἂν ἡ κακία μας διωχθεῖ,
γρήγορα θὰ θεραπευτεῖ, ἂν εἴμαστε σεβαστικοί.
Τώρα μονάχα ὁ Χριστός, ἂν θέλει να γενεί γιατρὸς
θὰ προστατέψει τὸ λαό, τὸν τόπο τὸν ἱστορικό».
Και στα δύο παρουσιασθέντα βιβλία, «Ιστορία
της Ελληνικής Επανάστασης του 1821» και «Η
Ελληνική Ιστορική Συνέχεια και η Υπονόμευσή
της: Τα σημεία των κακών μας καιρών», εκτός
από τα ιστορικά στοιχεία και συμπεράσματα,
αποκηρύσσει αυτό που ως παιδί του Πολέμου και
του Εμφυλίου θα ήθελε οι επόμενες γενιές να μην
ζήσουμε:
τον διχασμό.
Αρκεί να έχουμε μυαλό. Τα βιβλία αυτά
συμβάλλουν στο να «ακονίσουμε» όσο έχουμε
και να «βάλουμε» παραπάνω. Και τώρα, που
έρχονται οι Άγιες μέρες των Χριστουγέννων
και μάλλον θα παραμείνουμε στα σπίτια μας
κλεισμένοι λόγω του ιού, ένα βιβλίο καλό θα
είναι η καλύτερη -μετά τους αγαπημένους μας
-συντροφιά. Αναμένοντας τον Χριστό, αν θέλει να
γενεί γιατρός.

Γιάννης Σ. Καργάκος



ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
⌐ γράφει ο
Κώστας ΚΥΡΙΑΚΟΣ

To 1887 ο 27χρονος
οφθαλμίατρος από τη
Βαρσοβία, Λουδοβίκος Λάζαρος Ζάμενχοφ
(1859-1917), εξέδωσε ένα μικρό βιβλίο
στα Ρωσικά, με τίτλο
«Международный
языкъ. Предисловіе
и полный учебникъ»
(Διεθνής γλώσσα. Πρόλογος και πλήρες εγχειρίδιο), με το ψευδώνυμο Дръ Эсперанто (Δρ
Εσπεράντο -ο γιατρός
που ελπίζει).

Πρώην Ανώτατο Στέλεχος
ΕΤΕ, Πρώην Μέλος του
Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε., Πρώην Πρόεδρος
Ελληνικού Εσπεραντικού
Συνδέσμου Ελλάδος, Διδάσκαλος της διεθνούς γλώσσας
“Εσπεράντο”

Με την πάροδο του χρόνου
και την ευρύτερη εξάπλωσή
της, επιφανείς προσωπικότητες από όλο τον κόσμο,
του πνευματικού, πολιτικού,
κοινωνικού, θρησκευτικού,
επιστημονικού και καλλιτεχνικού πεδίου, αναγνώρισαν
το δημιουργό της, ως ένα
μεγάλο ανθρωπιστή, και το
έργο του ως μια λαμπρή προσφορά στην ανθρωπότητα,
ενώ η UNESCO τον αποκάλεσε Μεγάλο Τέκνο της Ανθρωπότητας.
Όμως, η Εσπεράντο στην
πορεία της απέκτησε και
εχθρούς. Δύο, εξαιρετικά
σκληρoύς και ανελέητους,
τον Χίτλερ και τον Στάλιν. Με
την εξαίρεση των δύο αυτών
εχθρών της, όλοι τάχθηκαν
στο πλευρό της. Και δεν ήταν
μόνο απλοί καθημερινοί άνθρωποι, αλλά και επιφανείς
στις χώρες τους, μερικοί
δε διεθνώς καταξιωμένοι,
όπως φιλόσοφοι-διανοητές
(Μπαχαολλά, Γκάντι, Μπάβε,
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«Διεθνείς
προσωπικότητες
και Εσπεράντο»

Η γλώσσα εκείνη, που έγινε
γνωστή με όνομα εκείνο το
ψευδώνυμο του δημιουργού
της, ήρθε να κάνει πραγματικότητα το όραμα μεγάλων
ανδρών του πνεύματος,
Κομένσκυ, Καρτέσιου, Λάιμπνιτς, Βολταίρου, Μοντεσκιέ και άλλων, που οραματίστηκαν την καθιέρωση στον
κόσμο μας μιας τεχνητής,
βοηθητικής και δεύτερης
για όλους τους λαούς της
γης γλώσσα, που θα έκανε
εφικτή την άμεση και ισότιμη επικοινωνία, και θα ήρε
παρεξηγήσεις, στρεβλώσεις,
εθνικούς εγωισμούς κ.ά.
Αμέσως μόλις εμφανίστηκε
η Εσπεράντο και όταν πιστοποιήθηκε στην πράξη η δομική της αρτιότητα, ως γλώσσας χρηστικής και πλήρους,
ο ουμανιστικός της σκοπός
συνάρπασε πλήθη απλών ανθρώπων, αγνών ιδεολόγων,
κοινωνιστών, ειρηνιστών και
ουμανιστών.

ΠΟΛΙΤΙ
ΣΤΙΚΑ

ντική κίνηση στο μέτρο του δυνατού,
όπως ο Βίλεμ Ντρέις (1886-1988,
πρωθυπουργός της Ολλανδίας), ο
Φρανζ Γιόνας (1899-1974, πρόεδρος
της Αυστρίας) και ο Τίτο (18921980, ηγέτης της Γιουγκοσλαβίας),
όπως, επίσης την έμαθαν και οι εικονιζόμενοι νομπελίστες:

Ναβίλ, Σπένσερ κ.ά.), γλωσσολόγοι Μαξ Μύλλερ, Μποτουέν
ντε Κουρτενέ, Ότο Γιέσπερσεν,
Μάριο Πέι κ.ά.), λογοτέχνες
(Βερν, Τολστόι, Γκόρκι, Μπαρμπύς, Λόντον, Σίνκλερ, Τόλκιν,
Έκο, Οζ κ.ά.), εφευρέτες-επιστήμονες (Ντίζελ, Λυμιέρ,
Μαρκόνι, Αϊνστάιν, Μισελέν,
Άιφελ κ.ά.), πολιτικοί (Μάο,
Μπλουμ, Εϊνάουντι, Κάνταρ,
Μιτεράν, Ρ. Κέννεντυ, Κάστρο,
Πάλμε κ.ά.), νομπελίστες συγγραφείς (Λάγκερλεφ, Ταγκόρ,
Ρολάν, Σολζενίτσιν, Θέλα κ.ά.),
θρησκευτικοί ηγέτες (Πάπας
Ιωάννης ΚΓ’, Πάπας Ιωάννης
Παύλος Β’), βασιλείς-πρίγκηπες
(Εδουάρδος Ζ› της Μ. Βρετανίας και Ιρλανδίας, Αλβέρτος Α›
του Μονακό, Αλφόνσος ΙΓ› της
Ισπανίας κ.ά.), προσωπικότητες
από διάφορες χώρες. (Μπέιτεν-Πάουελ, Πελέ, Τζάκσον,
Μποτσέλι κ.ά.).
Εκτός από την υποστήριξη τους
στην Εσπεράντο, ορισμένοι από
τους επιφανείς εκείνους ανθρώπους την έμαθαν και δραστηριοποιήθηκαν στην εσπερα-

Η Εσπεράντο ήταν φυσικό να προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών
διεθνών οργανισμών, οι οποίοι, με
την πάροδο του χρόνου, άρχισαν
ο ένας μετά τον άλλον να αναγνωρίζουν την προσφορά της στην
επικοινωνία και αλληλοκατανόηση
των λαών, στην υπόθεση της ειρήνης, στη βελτίωση των ανθρωπίνων
σχέσεων γενικά. Πρώτος ήταν ο
Διεθνής Ερυθρός Σταυρός το 1921,
ακολούθησε η Κοινωνία των Εθνών
(ΚτΕ) το 1922, η οποία δια του
Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα
της, Νιτόμπε Ιναζό, ονόμασε την
Εσπεράντο «Κινητήρια δύναμη της
διεθνούς Δημοκρατίας», η Διεθνής
Ένωση Ραδιοφωνίας (1925), η Διεθνής Τηλεγραφική Ένωση (1925),
το Παγκόσμιο Γραφείο Προσκοπισμού (1980), ο Διεθνής Σύνδεσμος
Κυβερνητικής (1980), η Διεθνής
Αμνηστία (1990), ο Γλωσσολογικός
Σύνδεσμος ΗΠΑ (1987), ο Διεθνής
Σύνδεσμος Συγγραφέων (1993) κ.ά.,
ενώ από το 2012 η Google συμπεριέλαβε τη γλώσσα Εσπεράντο στο
σύστημα αυτόματης μετάφρασης και
η κίνηση Εσπεράντο ήταν δύο φορές
υποψήφια για το Νόμπελ Ειρήνης
(1987, 2008).
Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στην
UNESCO, η οποία το 1954 αναγνώρισε την Εσπεράντο, ως κίνηση
και γλώσσα, και έκτοτε διατηρεί
Συμβουλευτικές Σχέσεις με τον
Παγκόσμιο Εσπεραντικό Σύλλογο
και συνεργάζεται στενά. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, όταν το Μάιο
του 2017 επανακυκλοφόρησε, μετά
διακοπή πέντε ετών, το περιοδικό
του Οργανισμού Courier, το τεύχος αυτό, κυκλοφόρησε για πρώτη
φορά (και συνεχίζει να εκδίδεται)
και στην Εσπεράντο (Kuriero) εκτός

Ch. Richet
Ιατρικής 1913

W. Ostwald
Χημείας 1909

J. J. Thomson
Φυσικής 1906

ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

A. H. Fried
Ειρήνης 1911

από την Κινεζική, Αγγλική,
Γαλλική, Ρωσική, Ισπανική
και Αραβική. Μέχρι σήμερα
έχουν εκδοθεί πέντε τεύχη
σε αυτές τις γλώσσες.

αυτή παγκόσμια ειρήνη,
σταθερή και διαρκής, δεν
θα υπάρξει».

Χαρακτηριστικές είναι
οι απόψεις μερικών
μόνο επιφανών ανδρών για την Εσπεράντο:

«Η διεθνής γλώσσα υπάρ-

Μαχάτμα Γκάντι:

Ρούντολφ Ντίζελ:

«Είμαι υπέρ ενός ομοι-

«Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς τις αρνήσεις
που ακόμα προβάλλονται
ενάντια στην προώθηση
της τόσο χρήσιμης για
ολόκληρη την ανθρωπότητα υπόθεσης. Θεωρώ τη
χρήση της Εσπεράντο ως
αναγκαία για την ειρήνη
και τον πολιτισμό».

όμορφου ημερολογίου,
όπως είμαι υπέρ ενός
όμοιου νομίσματος, για
όλες τις χώρες, και υπέρ
μιας διεθνούς βοηθητικής γλώσσας, όπως η
Εσπεράντο, για όλους
του λαούς».

Ουίλιαμ Τζέιμς:
«Φαντασθείτε να είχαμε

R. Cecil
Ειρήνης 1937

διαφορετικούς τρόπους
γραφής της μουσικής για
κάθε έθνος αντί ενός κοινού. Ο Δρ Ζάμενχοφ μας
δίνει το κλειδί της μουσικής λύσης, το μέσον της
αρμονικής aλληλοκατανόησης».

Άλμπερτ Αϊνστάιν:
«Η Εσπεράντο είναι η
καλύτερη λύση της ιδέας
της διεθνούς γλώσσας».

Ιούλιος Βερν:
«Το κλειδί της κοινής

γλώσσας που χάθηκε
στον Πύργο της Βαβέλ
μπορεί να ξαναφτιαχτεί
μόνο με τη χρήση της
Εσπεράντο».

Λέων Τολστόι:
D. Bovet
Ιατρικής 1957

«Επιδοκιμάζω απόλυτα

τη διάδοση της διεθνούς
γλώσσας Εσπεράντο».

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ:
«Η Εσπεράντο είναι μεγάλη επινόηση με τεράστιες δυνατότητες». Σαρλ
Ρισέ: «Μόνο η ηλιθιότητα
της ανθρωπότητας εξηγεί
το ότι δεν έχει γενικευθεί
η χρήση της Εσπεράντο».

Ρομαίν Ρολάν:
«Για να μπορέσουν οι-

R. Selten
Οικονομίας 1994

λαοί να κατανοήσουν ο
ένας τον άλλον πρέπει
πριν απ’ όλα να «ακούσουν» ο ένας τον άλλον.
Η Eσπεράντο θα ξαναδώσει την «ακοή» σ’
εκείνους τους κουφούς
που για ολόκληρους αιώνες έμειναν κλεισμένοι
στη φυλακή των εθνικών
τους γλωσσών. Χωρίς

Ανρί Μπαρμπύς:
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χει, είναι η Εσπεράντο.
Καλύπτει όλες τις ανάγκες και ήδη απέδειξε τις
αξίες της».

Αντρέ Μισελέν:

Τα μυστικά μου
In memoriam

«Πιστεύω ότι θα ήταν πιο
απλό να γνωρίζαμε μία
γλώσσα, την Εσπεράντο,
για τις συναλλαγές».

Έφυγες εσύ, και ήσουν
ο μόνος δικός μου άνθρωπος
που γνώριζε όλα τα μυστικά μου.

Λουί Λυμιέρ:

Τώρα δεν τα γνωρίζει
πια κανείς. Τα ξέχασα κι εγώ,
σαν να μην ήτανε ποτέ δικά μου.

«Είμαι πεπεισμένος ότι η
γενίκευση της χρήσης της
Εσπεράντο θα μπορούσε να έχει τα πιο ευτυχή
αποτελέσματα για τις
διεθνείς σχέσεις και τη διασφάλιση της παγκόσμιας
ειρήνη».

(Ποίηση: Άρις Αντάνης)

Φιντέλ Κάστρο:
«Καμία ηρωική πράξη δεν
είναι πιο μεγάλη απ’ αυτή
που ο Ζάμενχοφ επιχείρησε».

Ούλοφ Πάλμε:
«Eίναι πέρα για πέρα φανερό ότι η Εσπεράντο θα
έχει στο μέλλον ένα σοβαρό
ρόλο στην επίσπευση της
παγκόσμιας συνεννόησης
και συνεργασίας».

Ουμπέρτο Έκο:
«Το ότι είναι τεχνητή
γλώσσα η Εσπεράντο αυτό
δεν είναι μειονέκτημα. Η
Εσπεράντο είναι γλώσσα
πολύ, μα πάρα πολύ επεξεργασμένη, η οποία από
γλωσσολογική θεώρηση
ακολουθεί τις αρχές της
απλότητας και της επιτυχούς απόδοσης…Αν και
επιμένω ότι κάθε γλώσσα,
συμπεριλαμβανομένης της
Εσπεράντο, αντιπροσωπεύει δική της κοσμοθεωρία,
πιστεύω ότι η Εσπεράντο
μπορεί να γίνει σταυροδρόμι, όπως το Χονγκ Κονγκ,
των γλωσσών».



Από καρδιάς
Χριστουγέννιασε!
Αναβαθμίστηκε το φθινόπωρο,
μάζεψε τα δάκρυα-σταγόνες
από τα κλαδιά,
φόρεσε την κάπα του χειμώνα.
Σιγά-σιγά, αθόρυβα
θα κρυώνουν οι παλάμες,
τα χάδια θα μένουν ανεπίδοτα,
τα φιλιά θα γίνονται άχνα
στον κρύο αέρα...
Όμως κάτι μέσα μας, καυτό
θα κρατάει τη φωτιά στα μάτια,
στην καρδιά...
Η Αγάπη, η αγάπη για τα παιδιά,
τους φίλους, τα όνειρα!
Καλή χρονιά καλοί μου φίλοι.
Εύχομαι το καλό στη ζωή σας ,
έμπνευση στο νου,
ευλογία στα έργα σας,
φλόγα στην ψυχή σας,
σε πείσμα των καιρών!
(Ποίηση: Τζένη Κουφοπούλου)

ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
⌐ γράφει ο

ΕΠΙΚΑΙΡΗ
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Τάκης Γ. ΑΝΔΡΕΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΗΣ

Ένα ιστορικό
μυθιστόρημα, αφιερωμένο στην επέτειο των
200 χρόνων από την
Ελληνική Επανάσταση
του 1821.

Εκδόσεις:
Σαββάλας

Κάτι τέτοιο ισχύει, μάλιστα,
όταν έχει προηγηθεί έρευνα
και επεξεργασία πηγών και
μαρτυριών, όπως εμφανώς
και με επιτυχία έχει καταφέρει ο συγγραφέας. Έτσι,
τα μυθιστορηματικά στοιχεία της αφήγησης, χρόνος,
χώρος, πρόσωπα, δράση,
συνυπάρχουν με τα αντίστοιχα ιστορικά δεδομένα,
καθιστώντας την πλοκή και
την εξέλιξη της αφήγησης
γνώση βιωματικού χαρακτήρα και σχέσης.
Στις σελίδες του βιβλίου,
ζούμε το κλίμα των χρόνων
λίγο πριν και αμέσως μετά
την έναρξη του Αγώνα του
1821 και την ένταση των
προσωπικών επιλογών της
πρωταγωνίστριας, καπετάνισσας Βασιλικής.
Ιδιαίτερη αξία παρουσιάζει
το έργο στη διαχείρηση του
υλικού σχετικά με τη ζωή
στη θάλασσα και την επαναστατική ιδιοσυγκρασία
των Ελλήνων ναυτικών. Οι
ολοζώντανες περιγραφές
του σφυγμού των λιμανιών,
τα γνωρίσματα (εσωτερικά
κι εξωτερικά) των πληρωμάτων, οι συμπεριφορές
τους στη θάλασσα και στα
καφενεία του λιμανιού, το
λαογραφικό, ηθογραφικό,
οικονομικό, κοινωνικό και
εθνικό υπόβαθρο, εκτός από
μελέτη, δείχνει και εμπειρική γνώση από πλευράς του
συγγραφέα. Ναυτικός, Ποριώτης και πάνω από αρχέτυπα στερεότυπα.
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Οι τελευταίοι
ραγιάδες

Συγγραφέας:
Σωτήρης Μπουλντούμης

Το ιστορικό μυθιστόρημα «ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ
ΡΑΓΙΑΔΕΣ» έρχεται να
επιβεβαιώσει τη σημασία και την αξία της λογοτεχνίας ως μεθόδου
γνώσης και κυρίως κατανόησης της ιστορίας.

ΠΟΛΙΤΙ
ΣΤΙΚΑ

Κλείνοντας, τονίζω κάποια
σημεία του μυθιστορήματος
τα οποία, κατά τη γνώμη
μου, ξεχωρίζουν και από
το περιεχόμενο και από τη
μορφή τους. Τα σημεία αυτά
καταγράφονται από μνήμης,
γι’ αυτό και δεν υπάρχει η
αναγκαία παραπομπή στο βιβλίο. Ένα κίνητρο, ίσως, για
τον μελλοντικό αναγνώστη
να τα αναζητήσει.

Α. Η περιγραφή της
πανσελήνου μέσα από
το πλοίο, όπως εντυπωσιακά αποτυπώνεται στην αφήγηση.
«[…]έσκαζε από τη
θάλασσα ένα γεμάτο
φεγγάρι, σαν ντροπαλή παρθένα που ερχόταν στον κόσμο να
γνωρίσει τις ηδονές
του».
Β. Η εικόνα στην
αυλή του σπιτιού της
καπετάνισσας Βασιλικής, μετά τον φόνο
του πατέρα της από
τους Τούρκους και,
κυρίως, η αντίδραση
της μάνας της. Σκηνή
αρχαίας τραγωδίας.
«Θέλησαν να πλύνουν οι γειτόνισσσες
τα αίματα στην αυλή,
αλλά η Μαριγώ τούς
το απαγόρεψε. Βουτηγμένη στα δάκρυα,
τους είπε πως θα τα
καθάριζε μόνη της,
όταν σ’ αυτόν τον
τόπο ερχόταν η ελευθερία ή ξανάσμιγε με
τα παιδιά της».

καλογραμμένο κινηματογραφικό σενάριο.
Δ. Η εμπλοκή δυο νέων
ανθρώπων, ενός Άγγλου λόρδου και μιας
Ελληνίδας νησιωτοπούλας στον αγώνα και
στον Έρωτα. Το έπος
και ο λυρισμός της
ζωής.

εξώφυλλο
βιβλίου

Ευχαριστώντας τον
συγγραφέα Σωτήρη
Μπουλντούμη για την
προσφορά του, εύχομαι
να έχει τους αποδέκτες
που αξίζουν στο ιστορικό και πολύ επίκαιρο
μυθιστόρημά του.


οπισθόφυλλο
βιβλίου

Γ. Εντυπωσιακή είναι
η δραστηριότητα των
προσώπων στην αποστολή και στα έργα
τους. Έχεις την αίσθηση πως διαβάζεις

ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΣΤΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ
Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (Χρήστος Γιανναράς)

ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
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Λόρδος Βύρωνας
200 χρόνια
Μέρες αρχαίες! Ελλάδα εσύ σπουδαία,
πού είναι, άραγε, οι άντρες σου οι νέοι, πού;
Που είχαν σθένος και κορμοστασιάν ωραία,
ήρωες μεγαλόψυχοι, τρανοί, γενναίοι, πού;
Ω! αγάπη, αγάπη μου παλιά, νεανική,
τα πέπλα σου τα ρόδινα στην αύρα ανεμίζουν!
Άσε να φλυαρούν κομματικοί, πολιτικοί,
‘τι μόνο περασμένες μαγικές στιγμές αξίζουν,
ασχήμιες σαν τις σημερνές, ν’ αντισταθμίζουν.
«Τα κοπάδια κουδουνάνε, ο έλατος δεσπόζει
«σαν να τα επιβλέπει όλα, οπού σφύζουν εδωνά,
«η Φύση απαράβατα το νόμο τσ’ εφαρμόζει,
«ρυάκια ρέουν κελαρυστά, σε λόφους και βουνά.
«Ιδού και ο Αχέροντας, ποτάμι μυθικό,
«της άγνωστης μεταζωής άφευκτο πεπρωμένο!
«Ω! Πλούτωνα, δεν θα με βρεις, ποτέ σου, βολικό
«ν’αφήνω τ’ άγια χώματα και στο νερό πνιγμένο,
«μ’ απ΄’ ομορφιά αφόρητη, θα μ’ εύρεις πεθαμένο.»
______________________________
Στην ιστορία μου αυτή, όποιος και αν με ψάξει,
σαν φάντασμα θα τριγυρνώ, σε στίχους και ρυθμούς,
στων Ηλυσίων Πεδίων την πιο πανάρχαια τάξη,
γι αυτούς που θυσιάστηκαν, να ψάλλω οδυρμούς.
Που είδα αγέλες, πλουμιστά αλόγατα, γερά,
έτοιμα για τον πόλεμο, μ’ όλο τον οπλισμό τους
σε κύκλους, ανυπόμονα, με τα ρουθούνια υγρά,
να χλιμιντρίζουν, των Γραικών, το φαύλο αφανισμό τους,
καθώς Χαζάροι, Αγαρινοί, κεντρίζουν το πλευρό τους.
Και ξεκινούν οι Τάταροι, με τα ψηλά τουρμπάνια
κι ακολουθούν Μαγιάροι, βρε, μαζί κι Αλαμανοί,
ματώνουν τ΄άτια άπονα, Αβάρων καραβάνια,
με τα χρυσά σπιρούνια τους, Τούρκοι, Μαυριτανοί.

Ο
ΕΘΝΙΚΟΣ
ΥΜΝΟΣ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΚΑΙ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΟΥ)

Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψι
τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή,
σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὄψι,
ποὺ μὲ βία μετράει τὴν γῆ.
Ἀπ’ τὰ κόκκαλα βγαλμένη
τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά,
καὶ σὰν πρῶτα ἀνδρειωμένη,
χαῖρε, ὢ χαῖρε, Ἐλευθεριά!
Ἐκεῖ μέσα ἐκατοικοῦσες
πικραμένη, ἐντροπαλή,
κι ἕνα στόμα ἀκαρτεροῦσες,
«ἔλα πάλι», νά σου πῇ.
Ἄργειε νά’λθῃ ἐκείνη ἡ μέρα,
κι ἦταν ὅλα σιωπηλά,
γιατί τὰ ’σκιαζε ἡ φοβέρα
καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά.



______________________________
Πανώρια Ελλάδα, εσύ, ερείπια χλιβερά,
κι όταν ακόμα κείτεσαι κάτω στη γη πεσμένη.
η δόξα κι η ιστορία σου, αχνάρια φανερά,
κι απέθαντη η μαγεία σου, μηνάει στην Οικουμένη,
ότι πατρίδα άλλη καμιά, δεν θα σε παραβγαίνει.
Κι εκεί, που σου σχεδίαζαν μοιραίο το πέρας,
θα ‘κάμαν, λέει, των Αθηνών τις γλαύκες, να πενθούν,
μιας, τάχατες, επάρατης και αποφράδας μέρας,
νάκαρα, ξανακούστηκαν, βυζαντινά, να ηχούν.
Ποίηση: Α. Α.
(Ο πίνακας είναι έργο της
Κυρίας Ευτυχίας Κολέα - Κατσαρέλη)


Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
Μια μέρα συνάντησα κάποιον εμπνευσμένο
καλλιτέχνη και στοχαστή, και μου μίλησε για
τους καλλιτέχνες. Αλλά επειδή δεν ήθελε να
νομίσω ότι περιαυτολογούσε μου δήλωσε πως
επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος. Του έδωσα
τον λόγο μου και τήρησα την υπόσχεσή μου.

⌐ γράφει η
Αλίκη Φ. ΒΑΛΒΗ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ Ε.Τ.Ε.
(από το blog)

ΠΟΛΙΤΙ
ΣΤΙΚΑ

36

Περί
καλλιτεχνών

Κολλάζ της κ. Αλίκης Φ. Βάλβη

Αυτά που μου είπε
για τους καλλιτέχνες
τα μεταφέρω όπως
τα συγκράτησα στο
μυαλό μου. Δεν μου
έδωσε κάποιο κείμενο,
εγώ δεν κρατούσα
σημειώσεις και φυσικά
δεν είχα μαγνητόφωνο.
Επειδή αυτά που μου
είπε κατάλαβα πως
απευθύνονταν όχι σε
μένα αλλά απ’ ευθείας
στους καλλιτέχνες,
αφού τα άντλησα με
κόπο από τα εσώψυχά
μου και τα έφερα στη
μνήμη μου κι επειδή
μιλούσε σχεδόν σε
καθαρεύουσα γλώσσα,
σκέφτηκα να τα
παραθέσω κι εγώ με
πολυτονικό σύστημα
γραφής, προς τιμήν του.
Φαντάζομαι ότι έτσι θα
τα ήθελε.
Καλλιτέχνες μου,
Εἶσθε οἱ εὐλογημένοι.
Ἐκλεκτὰ τέκνα , ποῦ ἔχετε
μάθει νὰ ζεῖτε βίον χρηστὸν.
Τηρεῖτε τὶς ἠθικὲς ἐντολὲς,
ποὺ κληρονομήσατε καὶ
μαζὶ τὸν παράδεισο, ὅπου
ζεῖτε εἰρηνικὰ. Σὲ ἁρμονία,
οἱ φυλὲς τῆς γῆς - ἐκτὸς ἀπὸ
μερικοὺς “Κάιν καὶ Ἄβελ”
που μειοψηφοῦν καὶ σχεδὸν
δὲν μετροῦν-, καταφέρατε
νὰ προεκτείνετε τὸ μέσο
ὄρο ζωῆς καὶ ἀναπτύξατε
τὸ σῶμα καὶ τὸ πνεῦμα.
Μάθατε νὰ ζεῖτε μὲ ἀγάπη
καὶ μεγαλουργεῖτε. Οι λέξεις

σας το μαρτυρούν και τὰ ἔργα
σας τὸ δείχνουν. Τὸ μυαλό σας
ἀμφιβάλλει ὅτι ζεῖτε ἐν Χριστῷ
και κρίνει ότι πιστεύετε σὲ
μύθους καὶ πλανάσθε. Μὰ με
τὴν ἀγάπη έρχεται τὸ τέλειο.
Πιστέψτε στον εαυτό σας.
Ἠρεμῆστε. Ὁ ἥλιος θὰ δύσει
κανονικὰ στὴν ὥρα του. Τὸ
ἴδιο καὶ σεῖς. Γι’ αὐτὸ χαρῆτε
τὸ ΕΥ ΖΗΝ, ποὺ οἱ παποῦδες
σας καὶ ἐσεῖς δικαιωματικὰ
κερδίσατε. Πορεύεσθε ἐν
εἰρήνῃ. Τὸ πνεῦμα σας τὸ
ἀγαθόν σας ὁδήγησε ἐν γῇ
εὐθεία. Χαίρεσθε καὶ ἀγαλιάσθε.
Τὰ μηνύματα εἶναι θετικὰ. Τὸ
ΤΩΡΑ εἶναι εὐλογημένο. Οἱ
μικρότητες μειώνονται . Ἡ
μεγαλοψυχία μεγαλουργεῖ.
Ἡ καλύτερη πληροφόρηση
στὴν ἀνθρωπότητα εἶναι ἡ
ἐπικοινωνία τῆς τέχνης. Εἶναι
ἡ πνευματικὴ διάσταση,
ποὺ κανένα ἄλλο εἶδος δὲν
προσφέρει. Κανένα ἄλλο εἶδος
δὲν μπορεῖ νὰ ἀνοίξει διάπλατα
τὰ κανάλια τῆς ἀνθρώπινης
σκέψης γιὰ αὐτογνωσία καὶ
δικαίωση, γιὰ τὸ δικαίωμα νὰ
ὑπάρχουμε. Ἡ συμμετοχὴ
εἶνε πανανθρώπινη. Ὁ κάθε
καλλιτέχνης ποὺ θεωρεῖ τὴν
προσφορά του ἄξια του κόπου
του, ὀφείλει νὰ τὴ διαδώσει
καὶ νὰ τὴ μοιρασθεῖ μὲ τοὺς
συνανθρώπους του, μὲ τὴν
ἐλπίδα πὼς θὰ εἰσακουσθεῖ. Κι
ἔτσι συμπληρώνεται ὁ σκοπός
τού καθήκοντος μὲ τὸ νὰ ἀνοίξει
τὶς πύλες τοῦ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ.
Ὁ καλλιτέχνης εἶναι ἕνας
πνευματικὸς λειτουργὸς, ποὺ
ἱστορεῖ τὸ ἄσπιλον ὄχημα, γιὰ
τὴν ἀγγελία τοῦ Θεοῦ στὸν
κόσμο. Ἡ θρησκευτικότητα τῆς

τέχνης εἶναι τὸ πρῶτο στοιχεῖο στὸ
μυστήριο τῆς δημιουργίας. Ἐνῶ τὰ
περισσότερα ὄντα ἀσχολοῦνται μὲ τὸ
νὰ ἐπιβιώσουν ὑλικὰ, τὸν καλλιτέχνη
τὸν ἀπασχολεῖ μόνο ἡ γέννεση καὶ
ἡ καλλιέργεια τοῦ δημιουργήματός
του. Εἶναι ἡ μοναδικὴ αἰτία γιὰ τὴν
ὕπαρξή του. Πάρα πολλὲς άλλες
αιτίες τις θυσιάζει στὴν ἀναπόφευκτη
αὐτὴ πορεία. Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες
τῶν τελευταίων δυὸ αἰώνων εἶναι
ο Βᾶν Γκὸγκ , ὁ Μοντιλιάνι, ὁ
Ρουσό , ὁ Θεόφιλος, ὁ Πικασὸ, ὁ
Παρθένης, ὁ Τσαρούχης καὶ ἄλλοι
καλλιτέχνες, πού μάς ἔρχονται στὸ
μυαλὸ, εξ αιτίας των διδαγμάτων
καὶ τὴς ψυχικὴς εὐφορίας, πού μας
χαρίζουν μὲ τὸ ἔργο τους. Η ΜΑΓΕΙΑ
ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, δίνει ἀνάταση
καὶ ἀνανέωση, ακριβώς ὄπως δίνει
με τὴ γέννα ἡ μάννα. Ἀντίθετα ὅμως
ἀπὸ τὴ μάννα, ποὺ αν περάσουν τα
χρόνια, ὁ ὀργανισμὸς της δεν γεννάει
πια, ὁ ἐμπνευσμένος δημιουργὸς,
φθάνει σὲ βαθὺ γῆρας ἀνανεούμενος,
ὅσο ἀντέχει τὸ χέρι του νὰ σύρει μιὰ
γραμμὴ μὲ ἕνα ελαφρὺ κάρβουνο.
Ἀπ’ αὐτὴ τὴ δύναμη πηγάζει καὶ ἡ
θεραπευτικότητα τῆς τέχνης. Ἔχοντας
κοντά σου ἕνα ἔργο ἑνὸς καλλιτέχνη,
ἀντλεῖς πνευματικὸ φῶς καὶ σωματικὴ
ἀνόρθωση, ἀκολουθώντας μὲ τὸ μάτι
καὶ ὅλη σου τὴν ὕπαρξη τὴν πορεία
τῆς βασικῆς κουλτούρας του ἔργου,
τὴν ἀστραπὴ τῆς γραμμῆς, ποὺ
βγῆκε κατ’ εὐθείαν ἀπὸ τὴν ψυχὴ
του. Μπορείς να πει ότι ο καλλιτέχνης
τυφλώθηκε από το φως και δεν
έβλεπε πια ὅλα τὰ μικρὰ καὶ τα
ἀνθρώπινα, αλλά του εξαγγέλθηκε
και του ὑπαγορεύτηκε η πορεία
τῆς ψυχικής γραφίδας του πάνω
στὴν ὕλη, και πιο πάνω από αυτή. Ο
καλλιτέχνης παίρνει την ύλη και την
κάνει πνεύμα».

Ελπίζω να πρόσφερα
κι εγώ μια …πινελιά
στο σπουδαίο έργο
των καλλιτεχνών,
μεταφέροντας τα
προς αυτούς λόγια,
του ανώνυμου και
ανέλπιστου συνομιλητή μου.
Θέλω να μεταφέρω
ότι όποιος θεωρεί τον εαυτό του
καλλιτέχνη, αλλά
δεν εμπίπτει στα
όσα παρέθεσα, πολύ
απέχει από του να
είναι καλλιτέχνης,
και έχει πολύ δρόμο
μπροστά του.
Ο καλλιτέχνης δεν
φαίνεται από αυτά
που παίρνει, αλλά
από αυτά που δίνει,
όχι μόνο με την
καλλιτεχνική του
ιδιότητα αλλά και
με το παράδειγμά
του ως άνθρωπος.
Δεν νομίζω πως θα
υπερβάλλω αν υποθέσω ότι στον πραγματικό καλλιτέχνη
πρέπει να υπάρχει
ένας αχνός αλλά
ευδιάκριτος φωτοστέφανος, γύρω από
το κεφάλι του.



ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
⌐ γράφει η
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ

Πανδημία
και τηλεόραση

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
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Ο ΣΕΠΕΤΕ 
σέβεται.
Ο ΣΕΠΕΤΕ
είναι ένα
εργασιακό
Μάθε σεβασμό
κι ίσως να μη τηρούν τα μέτρα ή να Σωματείο που
χρειαστείς
πάνω από όλα
τους διασωληνώσουνε
άλλη μάθηση. σε κάποια Μονάδα
ΣΕΒΕΤΑΙ τον
Εντατικής Θεραπείας;
εαυτό του.
>Υπάρχουν άνθρωποι που
Κι αυτό προκύπτει από την
αλήθεια ότι αν θέλεις να
σε σέβονται οι άλλοι, πρέπει να σέβεσαι πρώτα τον
εαυτό σου. Εξ άλλου αν
εσύ δεν σέβεσαι τον εαυτό σου, πώς θα σεβαστείς
τους άλλους, ειδικά όταν
τους εκπροσωπείς εργασιακά!
Στο πλαίσιο λοιπόν του
σεβασμού που τρέφουμε
για τα μέλη μας- και όχι
μόνο- παραθέτουμε και
κάποιες απόψεις σχετικά
με την πανδημία που έχει
ενσκήψει και δεν είναι μαγουλάδες.
Ο Καζαντζάκης είχε πει:
«Να λες στον εαυτό
σου, ‘εγώ θα σώσω τον
κόσμο. Αν δεν σωθεί
εγώ, μόνος, θα φταίω’.»
Υπερβολή; Όχι βέβαια. Ειδικά όταν ακούμε ακριβώς
το αντίθετο:
«Άντε ρε από κει,
πού’ρθες. Εγώ θα σώσω
τον κόσμο; Δεν παν’ να
…κουρεύονται όλοι. (Το
«κουρεύονται», εν προκειμένω, γίνεται συνώνυμο
άλλου ρήματος, αλλά για
λόγους σεβασμού -που
λέγαμε πιο πάνω- δεν το
χρησιμοποιούμε. Εν… προκειμένω.)

ΠΩΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ; 1

Ας δούμε λοιπόν σε τι θα
μπορούσαμε να φανούμε
χρήσιμοι κι εμείς, στην
κοινωνία, όχι βέβαια συμβουλεύοντας, καθότι αναρμόδιοι, αλλά εκφράζοντας
τις απορίες μας, με τέτοιο
τρόπο, ώστε ίσως- λέμε
ίσως, μπορεί, πιθανόν,

ενδεχομένως- να θέσουμε
κάποιους συνανθρώπους
μας σε προβληματισμό,
προς το καλό όλων.
ΕΠΙΔΗΜΙΑ. Τι είναι Επιδημία; Δεν είναι η διάδοση
συγκεκριμένης μολυσματικής ασθένειας σε μεγάλο
αριθμό ατόμων μιας περιοχής; (Πχ λέμε ότι «στην
Κολοπετινίτσα ενέσκηψε
επιδημία… μαγουλάδων»)
ΠΑΝΔΗΜΙΑ. Τι είναι πανδημία; Δεν είναι Επιδημία
που εξαπλώνεται πολύ
γρήγορα και προσβάλλει
ολόκληρο τον πληθυσμό;
ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ. Τι είναι ο
Κορωνοϊός; Δεν είναι Πανδημία που δεν είναι … μαγουλάδες;
Τα ερωτήματα, μέχρι στιγμής, είναι ρητορικά.
Από δω και κάτω όμως δεν
θα είναι διόλου ρητορικά,
γιατί θα πρέπει να απαντηθούν. Όχι σε μας. Όποιος
σέβεται τον εαυτό του ας
τα απαντήσει στον εαυτό
του.
Ρωτάμε λοιπόν:
>Πάει σχεδόν ένας χρόνος
που ενέσκηψε αυτή η Πανδημία;
>Υπάρχει κανείς που δεν
πιστεύει ότι έχει ενσκήψει
Πανδημία;
>Μπορεί να είναι κανείς
τόσο ανόητος ώστε να
μην το πιστεύει;
>Ελήφθησαν μέτρα για
την καταπολέμησή της;
>Τηρήθηκαν τα μέτρα
αυτά;
>Από όλους;
>Υπάρχουν ανόητοι που
δεν τηρούν αυτά τα μελετημένα μέτρα;
>Τι είναι πιο σωστό; Να

έχασαν τη ζωή τους, από
τον Κορωνοϊό;
>Υπάρχουν άνθρωποι που
πιστεύουν ότι δεν έφταιγε
ο Κορωνοϊός, που έχασαν
τη ζωή τους;
>Μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να μην είναι ανόητοι;

ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ; 2

Πολλοί αναρωτιούνται από
πού προέκυψε ο ιός Covid
19. Όλοι ξέρουμε ότι ξεκίνησε από την Κίνα. Πολλοί
λένε ότι η Κίνα είχε …Κίνητρα.
Ξαναρωτάμε λοιπόν:
Είχε - δεν είχε κίνητρα
η Κίνα, αν ασχοληθούμε
τώρα να τα βρούμε, θα
αποτραπεί ο ιός; Θα πάψουνε τα κρούσματα; Θα
αδειάσουν τα νοσοκομεία;
Θα σταματήσουν οι διασωληνώσεις των συνανθρώπων μας; Θα πατηθεί
ο θάνατος, από αυτό το
κακό; Είναι τώρα η ώρα
να ασχοληθούμε με αυτό;
Ή μήπως είναι η ώρα να
βρούμε τρόπους να το καταπολεμήσουμε;
Μήπως… η πιο μεγάλη ώρα
είναι τώρα;

ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ; 3

Αλήθεια τι μπορούμε να
κάνουμε εμείς, ένα εργασιακό σωματείο, για να βοηθήσουμε στην καταπολέμηση του Κορωνοϊού. Χμ!
Μήπως έχει ξεχαστεί ότι
στο λογότυπό μας εμφανίζονται δύο λέξεις; Γνώση
και έρευνα. Και βέβαια δεν
έχουμε ούτε τις κυβερνητικές γνώσεις, ούτε τις
ιατρικές. Αλλά έχουμε τη
δυνατότητα έρευνας. Και η

έρευνα προϋποθέτει παρατήρηση. Τι έχουμε παρατηρήσει λοιπόν!
Αυτές τις μέρες ακούστηκε
ότι συζητιέται μεταξύ γιατρών και φαρμακοποιών
που εδρεύουν στις γειτονιές και δεν βγαίνουν στα
κανάλια, ότι αναμένεται
και τρίτο κύμα μεταλλαγμένου κορωνοϊού. Σε μεταλλαγμένο ιό ακόμα και
το αναμενόμενο εμβόλιο
θα είναι… νεράκι. Ας μην
περιμένουμε λοιπόν να
μας σώσει ο Θεός που μας
έδωσε μυαλό για να σκεφτόμαστε, να προλαμβάνουμε και να προστατευόμαστε. Ποιος μπορεί να
μας προστατεύσει; Ποιος
μπορεί να αποτελέσει ένα
εμβόλιο πριν από το εμβόλιο; Ποιος μπορεί να εμβολίσει τον ιό, εμβολίζοντας
αντισώματα Κοινής Λογικής στον λαό; Μόνος ένας
φορέας: Η τηλεόραση!

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Είναι απορίας άξιον πώς
οι αρμόδιοι δεν έχουν
σκεφτεί την τηλεόραση,
ως μέσον καταπολέμησης
του κορωνοϊού. Και για να
πούμε και του στραβού το
δίκιο δεν το πιστεύουμε
ότι δεν το έχουν σκεφτεί
οι αρμόδιοι. Διότι εάν δεν
το έχουν σκεφτεί πρέπει
να παυτούν από αρμόδιοι. Μάλλον αδυνατούν να
εφαρμόσουν και αυτό το
μέτρο μαζί με τα άλλα.
Ποια είναι τα άλλα; Καραντίνα, μάσκα, απολύμανση, τήρηση αποστάσεων.
Όλα δοκιμάστηκαν. Δεν
«έπιασαν», γιατί δεν

Ο ΣΕΠΕΤΕ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
τηρήθηκαν από αυτούς
προς τους οποίους απευθύνθηκαν. Τα κρούσματα
αυξήθηκαν, τα νοσοκομεία
γέμισαν, οι διασωληνώσεις
πολλαπλασιάστηκαν, οι
θάνατοι ανέρχονται. Όλα
τα μέσα χρησιμοποιήθηκαν
επαρκώς, αλλά το 30%
του λαού μας, δεν ανταποκρίνεται. Τι δεν χρησιμοποιήθηκε επαρκώς, για
να τους πείσει; Μα… η τηλεόραση.
Είναι γνωστό ότι επί σχεδόν ένα έτος οι μόνες επιχειρήσεις που κερδοφορούν είναι δύο:
Τα σούπερ μάρκετς και
τα κανάλια των τηλεοράσεων. Και τα μεν σούπερ
μάρκετς πουλάνε είδη
πρώτης ανάγκης. Τα κανάλια τι πουλάνε; ΤΙΠΟΤΑ.
Απλώς διαφημίζουν τα
είδη πρώτης ανάγκης των
σούπερ μάρκετς, αλλά
και άλλα είδη τελευταίας
ανάγκης. Γιατί η τηλεόραση μπορεί να μην πουλάει
τίποτα αναγκαίο- ούτε καν
ειδήσεις κι αυτό το βλέπουμε, ότι δηλ. δεν μας
λείπουν καθόλου, όταν
κάνουν απεργίες οι δημοσιογράφοι- αλλά η τηλεόραση «πουλάει». Η τηλεόραση μάς πουλάει και μας
αγοράζει. Όλους, κακά τα
ψέματα.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Μετά την επίταξη των ιδιωτικών κλινικών για την
αύξηση των Μονάδων
Εντατικής Θεραπείας-αφού
προηγήθηκαν συστάσεις
χωρίς αποτέλεσμα- αναρωτιόμαστε μήπως το
Κράτος θα έπρεπε να κάνει
συστάσεις στους καναλάρχες των τηλεοράσεων και
να τους θυμίσει ότι έχουν
καθήκον να βοηθήσουν
στην καταπολέμηση του
Κόβιντ 19, κόβοντας για
–πχ- 19 ημέρες προγράμματα όπως Μπιγκ Μπράδερ, Βόις, Μπάτσελορ,
Νεξτ τοπ μόντελ, Σόπινγκ
σταρ , τηλεπαιχνίδια, Ρουκ
Ζουκ και εκπομπές με καψουροτράγουδα και τσιφτετέλια, που τα βλέπει ο
κόσμος και νομίζει ότι όλα
τα δεινά του τελείωσαν,
αφού ούτε μάσκες φοράνε, ούτε συζητάνε για
τον ιό, ούτε δείχνουν να
αντιμετωπίζουν προβλήματα, και όλα τραλαλούμ
τριαλαλούμ; Βλέπεις το
ζωτικό ψεύδος κυριαρχεί
στο πλήθος.

Πχ αν είχαμε πόλεμο, τα
κανάλια θα τα έπαιζαν
όλα αυτά; Θα κόβανε οι
παρουσιαστές τον στρατηγό την ώρα που εξηγεί
πόσοι σκοτώθηκαν, για να
βάλουν διαφημίσεις για
κρέμες αποτρίχωσης και
σαλάμια αέρος; Και αν
πέφτανε σφαίρες στους
δρόμους θα έβγαιναν έξω
οι άνθρωποι; Και τώρα,
εδώ και ένα χρόνο περίπου ΠΟΛΕΜΟ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ; (Και μάλιστα με έναν
αόρατο σε γυμνό οφθαλμό
εχθρό, που δεν φαίνεται
να υποχωρεί και να ηττάται).
Αντί λοιπόν όλων αυτών
των χαμηλής ποιότητας
και μεγάλης θεαματικότητας παρελκυστικών
προγραμμάτων, ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:
>Να ανεβάζουν μόνο
διάφορες ταινίες (Όχι χιλιοπαιγμένες σειρές της
κακιάς ώρας)
>Ενδιάμεσα, σε τακτά
χρονικά διαστήματα, (πχ
ανά μισάωρο), να εμφανίζονται σοβαροί δημοσιογράφοι, με καλή άρθρωση
και καλογραμμένο κείμενο
και, αντί των μακροσκελών διαφημίσεων, να
προτρέπουν τον κόσμο να
ακολουθεί για λίγο καιρό
και ανάλογα με την πορεία
της φοβερής νόσου, συγκεκριμένα μέτρα, αφού
θα έχουν συνεννοηθεί με
την αρμόδια επιτροπή επιστημόνων. Ανά μισάωρο.
Επί 20ήμερο. Απαραιτήτως. Εν καιρώ πολέμου.
Αυτό μόνο από την τηλεόραση μπορεί να επιτευχθεί. Και αφού όλες
οι άλλες μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, τα γραφεία
και καταστήματα παροχής
Υπηρεσιών, οι Εκκλησίες
και τα θεάματα έχουν υποστεί τα σκληρά μέτρα, δεν
είναι άδικο η τηλεόραση
να μην κάνει καμία- μα
απολύτως καμία- θυσία;

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Εμείς πιστεύουμε ότι
εάν εφαρμοστούν
αυτά που προτείνουμε
μέσω της τηλεόρασης- θα το πούμε λαϊκά- μέσα σε 19 ημέρες θα έχει ψοφήσει ο
Covid 19.
				
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Τ.Ε.
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Της γρίπης
Εκείνο το σπίτι ήταν
γεμάτο από μάννα.
Ολόγεμο απ’ την
παρουσία της και άδειο,
με την απουσία της.
Ποτέ το αντίθετο.
Κι ήταν σχεδόν…
απόλαυση να είσαι σπίτι,
ακόμα και με γρίπη.
(Το ‘σχεδόν’,
τρόπος του λέγειν).
Γιατί ήταν εκείνη πλάι
στο προσκέφαλο
όλη την ώρα. Και σε
κανάκευε την κάθε ώρα.
Και όλο πήγαινε κι
ερχόταν, σαν γιατρός.
Και το χαμόμηλο, προς
χλιαρό, για τα λαιμά
και το χαμόγελο, φανερά
προσποιητό, στα μάτια,
οι βεντούζες,
μια εντριβούλα
με οινόπνευμα,
βάσανο- βάλσαμο,
στις πονεμένες πλάτες.
<<<>>>
Σε κάθε γρίπη
την ακούς συνειρμικά
να σου ψελλίζει:
«Κι αύριο θα’σαι
περδίκι*».
Κι ήταν σχεδόν
απόλαυση να έχεις γρίπη,
με εμβόλιο τη μάννα.
(Εκατό τοις εκατό).
Άρις Αντάνης
Σ.Σ. *Περδίκι= Γρήγορη
ανάρρωση. Τα νεογνά της
πέρδικας είναι τα μόνα
που από την πρώτη μέρα
τη ζωής τους είναι έτοιμα να
βρουν μόνα τους τροφή.



⌐ γράφει η

Covid 19

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ

ΞΕΡΕΙΣ ΑΠΟ…
ΒΕΣΠΑ;
ΞΕΡΕΙΣ ΑΠΟ ΒΕΣΠΑ…
No 1
Τη θυμόμαστε όλοι αυτή
την περίφημη ατάκα από
μια κωμωδία του αξέχαστου
Θανάση Βέγγου. Γελάμε κάθε
φορά που τη χρησιμοποιούμε.
Σήμερα μάλλον δεν θα
γελάσουμε, άσε που μπορεί
και να κλάψουμε ορισμένοι.
Ορισμένοι σίγουρα κλαίνε
και θα κλαίνε για πολύ καιρό.
Τουλάχιστον όσο θα κρατάει
ο κορωνοϊός, από τον οποίο,
όπως λένε οι επιστήμονες, δεν
πρόκειται να ξεμπλέξουμε πριν
από τα Χριστούγεννα 2021.
Δηλαδή μετά από ένα χρόνο.
Αυτό που δημοσιεύουμε στην
ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ μπορεί να
έχει ήδη ξεχαστεί. Σκοπός μας
είναι να το επαναφέρουμε
στην επιφάνεια. Γιατί στην
Ελλάδα ξεχνάμε πολύ εύκολα.
Και γιατί αυτό διαλέξαμε
ως το πιο παραστατικό
άρθρο στο κεφάλαιο ΥΓΕΙΑ.
(Σκόπιμα το ενθέσαμε στο
κεφάλαιο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ»)
Δεν ήταν δυνατόν να μη
συμπεριλάβουμε κι εμείς, με
κάποιο χαρακτηριστικό τρόπο,
στην περιοδική μας έκδοση και
κάτι που μας φάνηκε ξεχωριστό.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ του
ΣΕΠΕΤΕ, αποφάσισε ομόφωνα
να το αναδημοσιεύσει, αλλά
όχι 100% αυτούσιο, λόγω
χώρου. Μόνο το νόημα
θέλουμε να περάσουμε, για
να επιβεβαιώσουμε αυτά που
έχουμε γράψει σε προκείμενα
δικά μας κείμενα: Ότι δηλαδή,
«όποιος δεν ξέρει ότι δεν
ξέρει νομίζει ότι ξέρει». Κι αν
δεν το νομίζει, ο παμπόνηρος,
κάνει πως το νομίζει. Π.χ
εμάς, μη μας φωνάξετε να σας
φτειάξουμε τα υδραυλικά. Δεν
ξέρουμε.
Υποβάλλουμε όμως θερμή
παράκληση, να μην
προσπεράσετε το παρακάτω
κείμενο αδιάβαστο. Διαβάστε
το. Ειλικρινά αξίζει τον κόπο.
Κι αν το διαβάσετε μέχρι
τέλους, μπορεί και να μας
δικαιώσετε που εντάξαμε
κάποια αποσπάσματα στην ύλη
της ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ. Γιατί
όπως πρεσβεύουν οι γνώστες
και οι επαΐοντες, από όπου
ενημερωθήκαμε κι εμείς και
όλος ο κόσμος, κι όπως είπαμε
και παραπάνω, δεν πρόκειται να
ξεμπλέξουμε από το Covid 19,
πριν από τα Χριστούγεννα 2021.
Ιδού λοιπόν…

ΞΕΡΕΙΣ ΑΠΟ ΒΕΣΠΑ…
Νο 2

ΞΕΡΕΙΣ ΑΠΟ ΒΕΣΠΑ…
Νο 3
ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ο
ΛΟΓΟΣ

2ο 10ήμερο Νοεμβρίου 2020.
Ο κορωνοϊός σκοτώνει
κόσμο. Κάποιοι ανύπαρκτοι
αναζητούν την ύπαρξή τους
στο Πολυτεχνείο. Αφού δεν
σπούδασαν εκεί –ή πουθενά
αλλού- μετά τον φραπέ θέλουν
να αντισταθούν σε μέτρα κατά
του κορωνοϊού, αφού όταν
έγινε το Πολυτεχνείο άλλοι
δεν είχαν γεννηθεί κι άλλοι
από χουντικοί μεταλλάχτηκαν
σε αντιστασιακούς. Κι ακόμα
δεν έχει βρεθεί το εμβόλιο γι
αυτούς.
Πριν από τέσσερεις μήνες
ο ιατρός πνευμονολόγος
Αντώνης Χατζηγεωργίου είχε
αναρτήσει ένα κείμενο με τίτλο
«ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ο ΛΟΓΟΣ».
Τον Νοέμβριο του 2020 στα
κανάλια βγήκε, πως το κείμενο
είχε γράψει ένας άλλος Ιατρός,
ο Κος Τάσος Φούντογλου
και το επιβεβαίωσε και ο
ίδιος, δίνοντας συνεντεύξεις
και λέγοντας ότι παραχωρεί
το πνευματικό δικαίωμα στον
Αντώνη Χατζηγεωργίου.
Η συντακτική επιτροπή της

Δεν έχει να κάνει με τη μάσκα
[…] Έχει να κάνει με το ότι απλά
δεν γουστάρουν πολλοί, να
ακούνε τους ειδικούς. Αυτούς
που έχουν τη γνώση. […] Στα
ιατρικά. Σε αυτά που χρειάζονται
κανα-δυο χρόνια μέχρι να
καταλάβουν τη διαφορά
μεταξύ DNA και RΝΑ, μεταξύ
βακτηρίων και ιών, μεταξύ
μεταγραφής και μετάφρασης,
μεταξύ θνησιμότητας και
θνητότητας. […]
Και ξαφνικά τι έγινε; Ήρθε
το περιστέρι της επιφοίτησης
κουτσούλισε μερικούς
και έγιναν μεγάλοι
λοιμωξιολόγοι, επιδημιολόγοι,
ολίγον παθολόγοι και …
κάτι σε εντατικολόγοι (Σ.Σ.
Πρωκτολόγοι υπάρχουν ήδη
«ων ουκ έστι αριθμός»).
[…] Κι εγώ όταν ανοίγω το καπό
του ΙΧ μου το μόνο που μπορώ
να διακρίνω είναι το καπάκι
για να βάλω νερό για τους
υαλοκαθαριστήρες (ΣΣ Κάποιοι
από μας ούτε αυτό δεν ξέρουμε
πού είναι). Κι όταν μαυρίζει

η οθόνη του υπολογιστή
μου, κλοτσάω τον πύργο
να πάρει μπρος. Κάνω τον
εκπαιδευτικό στα παιδιά μου και
καταλήγουμε τσακωμένοι.[…]
Άρα ο καθένας έχει το δικό
του βάρος σε αυτή τη ζωή.
Εγώ μιλάω για Ιατρική. (ΣΣ
Εμείς πχ σας μιλάμε συνέχεια
για εργασιακά θέματα). Και η
ιατρική είναι πείραμα, δοκιμή,
παρατήρηση, μελέτη, είναι
εμπεριστατωμένη γνώση,
τεκμηρίωση, πρωτόκολλα,
διαδικασίες, εκατοντάδες
χιλιάδες ερευνητές, σε
όλον τον κόσμο, που
εργάζονται νυχθημερόν, για
να αποκρυπτογραφήσουν
μηχανισμούς, σηματοδοτικά
μονοπάτια, κινάσες, υποδοχείς,
κυτταροκίνες, αποπτώσεις κι
ένα σωρό άλλα. (ΣΣ Και να
τα έγραφε τα άλλα, θα τα
καταλαβαίναμε;)
Η Ιατρική είναι κάτι παραπάνω
από το βοτάνι της γιαγιάς και
την παρόλα του κάθε αποψάκια
(ΣΣ και ξερόλα), που νομίζει
πως αποδομεί (ΣΣ. Σήμερα, για
να μην πούμε …σοδομεί) , όλο
αυτό το θαυμαστό οικοδόμημα
της επιστήμης με το σλόγκαν
«Το εμβόλιο σκοτώνει».
Η Ιατρική είναι ορθός
λόγος, είναι επιστήμη, είναι
αποκάλυψη ενός κόσμου, που
προκαλεί ρίγη συγκίνησης,
μόλις αντιληφθεί κανείς
το μέγεθός του. Δεν είναι
θεωρία συνωμοσίας, δεν είναι
σενάριο στο Netflix, δεν είναι
κοινοποίηση, δεν είναι «like»
δεν είναι «καρδούλα», στο
facebook. Ξεκολλάτε λοιπόν,
(ΣΣ.ορισμένοι τύποι) και αφήστε
την ιατρική στην ησυχία της.

ΞΕΡΕΙΣ ΑΠΟ ΒΕΣΠΑ;
Νο 4
Αυτά περίπου είχε αναρτήσει
ο Αντώνης Χατζηγεωργίου,
ιατρός πνευμονολόγος, τον
Αύγουστο του 2020, τα οποία
όπως δήλωσε στην τηλεόραση
ο Κος Τάσος Φούντογλου,
Ιατρός Ειδικός Νεφρολόγος -και
δεν νομίζω ότι το αμφισβητεί
κανείς- είχε συντάξει εκείνος.
Κι εμείς αναδημοσιεύουμε
αποσπάσματα σήμερα στην
ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. Για δύο
λόγους:
1/Διότι ο Αντώνης
Χατζηγεωργίου, ιατρός
πνευμονολόγος τα ανάρτησε
και ο Κος Φούντογλου τα
συνέταξε, προφανώς, όχι για
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να παινέψουν τους ιατρούς,
αλλά για να αναδείξουν την
αδιαμφισβήτητη αξία και
σπουδαιότητα της Ιατρικής
Επιστήμης, και
2/Διότι ο Αντώνης
Χατζηγεωργίου, κόλλησε από
ασθενή του τον Covid 19 και
απεβίωσε στις 15 Νοεμβρίου
2020, σε ηλικία 42 ετών,
αφήνοντας πίσω, μαζί με την
παραπάνω ανάρτηση του Κου
Φούντογλου, την αγαπημένη
του σύζυγο και τρία (3) μικρά
παιδιά.
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