
 

ΟΙ ΥΙΛΟΙ ΣΟΤ 

ΦΕΙΜΩΝΑ 

Από έναν αυθεντικό 

πίνακα ζωγραφισμέ-

νο με το στόμα από 

τη Ρόζμαρι Βέμπερ. 

ΖΩΓΡΑΥΙΚΗ 

ΜΕ ΣΟ ΣΟΜΑ 

& ΣΟ ΠΟΔΙ 

Ε.Π.Ε.  

Δεν ήταν μόνο οι...Μάγιας 
που έπεσαν έξω στις εσχατολο-
γικές τους προφητείες περί 
συντέλειας του κόσμου. Ήταν 
και οι Κασσάνδρες των αγο-
ρών, οι οποίες διαψεύστηκαν 
παταγωδώς στις προβλέψεις 
τους για το δεύτερο χειρότερο 
σενάριο καταστροφής του 
2012: Σην έξοδο της Ελλάδας 
από το ευρώ. Όπως το τέλος 
του κόσμου – αν τελικά διαβά-
ζετε αυτές τις γραμμές – έτσι 
και η περίφημη GRexit απλά 
δε συνέβη, παρά τις περί του 
αντιθέτου προειδοποιήσεις 
ορισμένων από τα πιο βαρύ-
γδουπα ονόματα του διεθνούς 
επενδυτικού...τζετ σετ. Επιφα-
νείς οικονομολόγοι, σούπερ 
επιτυχημένοι κερδοσκόποι, με-
γαβαρώνοι του χρηματοικονο-
μικού κλάδου και πολυεθνικοί 
τραπεζικοί κολοσσοί που 
έσπευσαν να ξεπροβοδίσουν 
την Ελλάδα έξω από την Ευ-
ρωζώνη βρέθηκαν στο τέλος 
του 2012 εκτεθειμένοι, έχοντας 

δεχθεί σημαντικό πλήγμα στην 
αξιοπιστία τους και – όσοι 
στοιχημάτισαν στο GRexit – 
«κλαίγοντας» διόλου ευκατα-
φρόνητα ποσά. 

Οι «γκουρού» 

ΣΖΟΝ ΠOΛΟΝ 
Πλουτίζει με... καταστροφές 
ΣΖΙΜ ΡΟΣΖΕΡ 
Βιάστηκε 
ΣΖΕΪΚΟΜΠ ΡΟΘΣΙΛΝΣ 
Ζήλεψε τη δόξα του όρος 
ΝΟΤΡΙΕΛ ΡΟΤΜΠΙΝΙ 
Ο Δρ. Καταστροφή 
ΜΟΧΑΜΕΝΣ ΕΛ ΕΡΙΑΝ 
Διαψεύστηκε και αυτός... 

Οι μεγατράπεζες 

UBS 
«Η Ελλάδα θα πρέπει μάλλον να 
αποχωρήσει» 

CITIGROUP 
«Πιθανότητες 90% η Ελλάδα να 
βγει από το ευρώ» 

JPMORGAN 
«το 50% οι πιθανότητες εξόδου 
της Ελλάδας» 

Πηγή: www.imerisia.gr 

Ο Ι  Π Ρ Ο Φ Η Σ Ε   Σ Η  
ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ 

Πόνταραν και έχασαν φήμη και αμύθητα 
ποσά στη ρουλέτα του GRexit (εξόδου) 

Ιπποκράτους 8, 106 79 Αθήνα 
Σηλ.: 210 3604327, 210 3606071 
Fax: 210 3606347 
e-mail: ssalpha8@otenet.gr 
Site: www.ssalpha.gr 

Newsletter του υλλόγου 

υνταξιούχων της Alpha Bank 

υντακτική Επιτροπή: 
Γιάννης Ιορδανίδης 
Ντίνα Αναργύρου 

Επιμέλεια: 
Δέσποινα Παρσά 

Σα Newsletter αποστέλλονται 
με e-mail και αναρτώνται στο 
www.ssalpha.gr. 
Επίσης θα δημοσιεύονται κάθε 
δίμηνο στην εφημερίδα του 
υλλόγου 
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Ο επώδυνος κύκλος των τελευταίων 13 
μηνών ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2011: 
Εναρκτήριο σημείο ήταν η απόφαση του Γ. 
Παπανδρέου για δημοψήφισμα στην Ελλά-
δα, που γρήγορα η Α. Μέρκελ και ο Ν. 
αρκοζί μετέτρεψαν σε δημοψήφισμα για 
την παραμονή ή όχι της χώρας στο ευρώ. 
Ακολούθησε η παραίτηση του Γ. Παπαν-
δρέου και η δημιουργία της πρώτης κυβέρ-
νησης συνεργασίας, υπό τον Λουκά Παπα-
δήμο. 

Σο κύρος του κ. Παπαδήμου στο εξωτε-
ρικό καθησύχασε προσωρινά τις ανησυχίες 
της τρόικας αλλά και των αγορών, που με 

επίκεντρο την Ελλάδα και το ενδεχόμενο 
εξόδου της από το ευρώ διατηρούσαν σε 
στενό κλοιό ολόκληρη της Ευρωζώνη, ενώ 
κατέστη εφικτό να εγκριθεί το δεύτερο Μνη-
μόνιο και να εκτελεστεί ομαλά το PSI τον 
Μάρτιο του 2012, με το οποίο 
«κουρεύτηκε» κατά 53,5% το ελληνικό χρέ-
ος που κατείχαν ιδιώτες επενδυτές. 

Από το σημείο αυτό και μετά τον λόγο 
πήραν τα πολιτικά δρώμενα: Τπό την πίεση 
του Αντώνη αμαρά επισπεύσθηκαν οι 
εκλογές. 

Καταλύτης η κυβέρνηση συνεργασίας 

Η ισορροπία παραμένει εύθραυστη 

H ισορροπία, που με πολύ κόπο και βαρύ 
τίμημα για τους Έλληνες πολίτες διαμορφώ-
θηκε τους τελευταίους μήνες, παραμένει 
εξαιρετικά εύθραυστη: Η εκτέλεση του προ-
γράμματος συνιστά άσκηση υψηλού κινδύ-
νου και μπορεί εύκολα να αποτύχει για αμι-
γώς οικονομικούς, πολιτικούς αλλά και κοι-
νωνικούς λόγους. 

Όπως ήδη λένε στο πλαίσιο αυτό αρκετοί 
αναλυτές που παρακολουθούν εκ του σύνεγ-
γυς την ελληνική κρίση, μέχρι την Άνοιξη θα 
κριθούν πολλά, καθώς τώρα κερδήθηκε μια 
μάχη αλλά όχι ο πόλεμος. 

Πηγή: www.imerisia.gr 

Γ. Βρούτσης: Οι 
παράνομες συντάξεις 
θα επιστραφούν μέχρι 
το τελευταίο ευρώ 

 21/12/2012 31/12/2012 02/01/2012 03/01/2012 

Ελλάδα 1.040,8    1.052,8 1.005,5 984,8 

Ιρλανδία 352,5    354,9 330,8 335,6 

Πορτογαλία 560,7    568,5 518,9 499,3 

Ισπανία 399,9    412,8 370,6 367,5 

Ιταλία 309,0    321,6 284,1 277,1 

Γαλλία 58,9    67,9 63,4 63,7 

Βέλγιο 63,6    73,6 69,2 73,5 

Spread ευρωπαϊκών 10ετών ομολόγων  
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Εξέλιξη του ΓΔΧ το τελευταίο 
εξάμηνο (3/7/12-3/1/13), ΓΔ: 952,30 

Όπως αναφέρει σε συνέντευξή 
του στην εφημερίδα «Πρώτο 
Θέμα» ο υπουργός Εργασίας 
Γιάννης Βρούτσης στον εισαγγε-
λέα θα δοθούν οι λίστες με 
όσους εισέπρατταν παράνομα 
συντάξεις. 

«Οι παράνομες συντάξεις θα 
επιστραφούν μέχρι το τελευταίο 
ευρώ», διαμηνύει ο κ. Βρούτσης, 
επισημαίνοντας ότι αν τα Σαμεία 
είχαν νοικοκυρευτεί νωρίτερα, 

μπορεί και να αποφεύγονταν 
μέτρα όπως η μείωση των συ-
ντάξεων και η κατάργηση των 
δώρων. 
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Από το χείλος της χρεοκοπίας στην ασταθή ισορροπία 
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