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Μετά τήν απορριπτική απάντηση του κ. Λάσκαρη

ΤΟ ΝΟΗΜΑ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΑΗΣ
ΑΑΣΚΑΡΗ
(Γιατί οι τραπεζικοί υπάλληλοι
είναι υποχρεωμένοι ν’ αγωνιστούν)
Ή ύπ* άριθ. 7183 άπό 4 Σεπτεμβρίου έπιστολή του Υπουργού Εργασίας εμφανίζει την καθα
ρή γραμμή τής Κυβερνήσεως απέναντι στόν κλά
δο των Τραπεζικών Υπαλλήλων.
Έκ πρώτης δψεως, δίνει τήν εντύπωση δτι
δέχεται τόν διάλογο στά θέματα πού ή ΟΤΟΕ έ
θεσε μέ ύπόμνημά της ένώ ταυτόχρονα έκφράζεται ή κάθετη Κυβερνητική άρνηση στήν άξίωση
ν’ άποκατασταθεΐ τό συμβατικό ωράριο.
Καί μέ τήν πρώτη αύτή εντύπωση, έσπευσαν τά ψιλικά πρός τήν Κυβέρνηση φύλλα νά
προβάλουν τήν είδηση «δεκτά τά λοιπά αΐτήματα
των τραπεζικών».
’Αλλά δέν πρόκειται περί αποδοχής τών θε
μάτων. Γιατί στήν πραγματική τους βάση τά θέιατα έμπλέκονται σέ τέτοιο βαθμό πού οδηγεί
> τουλάχιστο στήν αόριστη αναστολή τους. Καί
■ συγκεκριμένα;
Στό πρώτο θέμα: Ή ΟΤΟΕ ζήτηϊ σε καί τό Υπουργείο Συντονισμού είχε συμψωνή! σει {’Απρίλιος — Μάιος 1979), νά συσταθεΐ ’Em·
« τροπή απαρτιζόμενη άπό εκπροσώπους Κυβέρνη■ σης — Τραπεζών καί ΟΤΟΕ γιά νά ρυθμίσει σέ
2 σύντομο διάστημα (μηνός) τό θέμα τής έπέκτα2 σης τής έξομοιώσεως στίς λοιπές Τράπεζες.
"Χωριστό ήταν τό αίτημα τής άμεσης άπο1 στολής εγκυκλίου στίς Τράπεζες νά συστή• σ ο υ ν ’Οργανισμούς Υπηρεσίας αύτές πού δέν
2 έχουν, καί νά έπιτρέπει τήν τροποποίηση τών ί2 σχυόντων ’Οργανισμών χωρίς τό εμπόδιο τών Κυ2 οερνητικών απαγορεύσεων. Ή απάντηση έντάσ\ σει καί τό Θέμα τής σύστασης ή τροποποίησης
ί τών ’Οργανισμών Υπηρεσίας στίς άρμοδιότητες
• τής Επιτροπής, πού ξέρουμε καλά, ότι μπορεί οι
εργασίες της νά έχουν χρονοβόρο έμπλοκή μέ
| ιήν οποία τελείως αδικαιολόγητα θά άναμιχθεΐ
■ ή τελείως άσχετη έκδοση εγκυκλίου γιά τούς
ί ’Οργανισμούς.
2
Πρόκειται δηλ. γιά πλήρη ύπαναχώρηση καί
ί στήν ουσία έξάτμιση τού θέματος μέ τήν μέθοδο
! τής ακαθόριστης αναβολής.
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Στό δεύτερο θέμα: Τό ότι τό Ύπουργεΐο Συντονισμού θ Α προβεΐ στίς ένέργειες πρός τό Υπουργείο Εμπορίου πού χειρίζεται τό θέμα τής τροποποιήσεως τού Ν. 400)70 γιά
τίς προμήθειες άπό τά ασφάλιστρα, αποτελεί άκόμα ένα ΘΑ σέ θέμα αποδεκτό έδώ κι ένα
χρόνο. Πράξη πού δέν πείθει, τουλάχιστον ώς
πρός τήν πίστη στό περιεχόμενο τής άπαντήσεως.

Στό τρίτο θέμα: τής άρσεως τών
• μέτρων πού έμποδίζουν τίς προσλήψεις καί τήν
• τροποποίηση τών ’Οργανισμών Υπηρεσίας, ή ά• πάντηση "ΐναι σαφώς αρνητική γιατί όμιλεΐ στήν
2 ουσία περί διατηρήσεως τών μέτρων έντός τών ό2 ποιων θ’ άντιμετωπισθοΰν κατά περίπτωση οι αί« τήσεις τών Τραπεζών. Πράγμα πού είδαμε στήν
ι πράξη τί άκριβώς σημαίνει δηλ. περικοπή τών αίJ τήσεων γιά προσλήψεις στό 1)3 μέ κατάθλιψη
2 τών έργασιών τών μεγάλων κυρίως Τραπεζών
J καί τού προσωπικού τους. Ή αναφορά τής δια! τηρήσεως τών απαγορευτικών μέτρων καί στόν
1 τομέα τής τροποποιήσεως τών ’Οργανισμών Ύι πηρεσίας, είναι έπανάληψη καί Ισχυροποίηση
; τής άρνήσεως τού αντίστοιχου μέρους τού πρώ2 του θέματος. Δηλ. όχι μόνο δέν θά στείλει έγκύί κλιο στίς Τράπεζες γιά εύχέρεια τροποποιήσεων
* BARIC 8» ΣΕΛΙΔΑ

48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
26 - 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔIΑΜΑΡΤΥΡ ΙΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΑΣ. ♦ ΤΗΝ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ
ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ. ♦ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ.
ΑΙΤΗΜΑΤΑ: ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΑΣ. ♦ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ.
♦ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΕΙ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ «ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ
ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ» ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΩΝ.
Τό Εκτελεστικό Συμβούλιο της 'Ο
μοσπονδίας μας στίς συνεδριάσεις του
τής 6 καί 7 Σεπτεμβρίου αποφάσισε
τήν κήρυξη 48ωρης άπεργίας γιά τίς
20-21)9)79.
Ή απεργία γίνεται σέ ένδειξη:

2) Διαμαρτυρίας γιά τήν
υπαναχώρηση άπό τίς σύμφωνη μένες
συγκεκριμένες λύσεις τών θεμάτων
πού περιλαμβάνονται στή συμφωνία
Κυβέρνησης — ΟΤΟΕ μηνός ’Απριλίου
έ.έ. μ έ α ’ί τ η μ α άμεση έφαρμογή τής παραπάνω συμφωνίας.

1) Διαμαρτυρίας γιά τήν
άνακοπή τής προωθήσεως τών θεμά
των τών Τραπεζοϋπαλλήλων επειδή
αύτοί έκαναν απεργία μ έ α ϊ τ ημ α άμεση προώθηση τών θεμάτων
τους.

3) Διαμαρτυρίας γιά την
άσκηση έκβιασμοΰ στούς τραπεζοϋπάλληλους μέ τή διατύπωση όρου
«έργασιακή ειρήνη γιά τήν προώθηση
τών θεμάτων» μέ αίτημα άμεση έγκα-

Ή άγωνιοτική αύτή αντίδραση
τοϋ κλάδου, ήταν ή έπ,βαλλό
μενη ενέργεια μετά τήν απορ
ριπτική καί άπαράδεκτη απάν
τηση τοΰ ύπουργοΰ Εργασίας
καί τό τέλος τοϋ διαλόγου μέ
τήν ήγεσία τής ΟΤΟΕ.
Διαπιστώθηκε
έτσι,
ότι
ή
πρόσφατη αναστολή τών κινητο
ποιήσεων που αποφάσισε ή 'Ο
μοσπονδία, γιά νά δώσει τήν εύκαιρία στήν Κυβέρνηση νά έζαλείφει τίς αίτιες πού προκάλεοαν τήν αναταραχή στίς Τράπε
ζες, δέν έκτιμήθηκε σωστά άπό
τούς άρμάδιους παράγοντες, που
έζακολουθοΰν νά έθελοτυφλοϋν
άπέναντι στά δίκαια αιτήματα
τών έργαζομένων σ’ αυτές.
’Αντίθετα, οί Τραπεζοϋπάλληλοι γνωρίζουν ότι καταλύθηκαν
τά δικαιώματά τους, καί άπέδειξαν ότι — παρά τίς όποιες δια
φωνίες τακτικής — μέ ΚΑΘΟΛΙ
ΚΗ συμμετοχή στούς άγώνες τά
ύπερασπίζονται ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗ
ΡΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΗΓΕ
ΣΙΑ ΤΟΥΣ, ή όποια άπέφυγε τίς
συμπληγάδες τών μέτρων κατα
στολής τής Κυβέρνησης καί δια
τήρησε άκέραια τήν δύναμη τής
ΟΤΟΕ, σέ τέτοιο βαθμό, ώστε
μέ μεθοδικότητα καί τίς λιγότερες δυνατές Θυσίες νά οδη
γήσει τόν κλάδο στό έπιδιωκόμενο άποτέλεσμα, πού είναι ή
άπσχατάσταση τών έργασιακών
καί συνδικαλιστικών δικαιωμά
των του καί μόνο.
"Η ήγεσία συνεχίζει μέ άπόλυτη αίσθηση εύθύνης άπέναντι στίς 35.000 Τραπεζοϋπαλλήλσυς, άλλα καί στό κοινωνικό
σύνολο, νά διαχειρίζεται τήν υ
πόθεση καί άντιμετωπίζει τήν
έπίθεση μέ σοβαρότητα καί άποφασισπκότητα.
Γι’ αυτό καί
δέν οδηγείται σέ βίαιη άναμέτρηση μέ άπεργία μεγάλης δι
άρκειας, όπως θά έπιθυμοϋσαν
διάφοροι έχθρικοί πρός τόν κλά
δο κύκλοι, καί θά δικαιολογού
σε νέα μέτρα καταστολής, γιά
τήν έζουδετέρωση τής ΟΤΟΕ,
πού άποτελεί στόχο — όπως έπιβεβαιώνεται καθημερινά — τών
πολυεθνικών Τραπεζών.
ΟΙ εΰθύνες βαρύνουν άποκλει
στικά αύτούς πού προξένησαν
τή βλαπτική μεταβολή, άναστέλ
λουν τήν ύλοποίηση τών
συμ.
φωνημένων καί προκαλοϋν τήν
άνωμαλία.
Στή νέα φάσ ητοϋ αγώνα εί
ναι άναμφισβήτητο ότι θά σημε'ωθεί καί πάλι καθολική συμ
μετοχή, ό ίδιος ένθουσιασμός
καί ή μαχητικότητα πού χαρα
κτήρισαν τίς έκδηλώσεις τοΰ διμήνου ’Ιουλίου — Αύγουστου καί
προκάλεσαν τό θαυμασμό όλων
τών έργαζομένων καί τής Κοι
νής Γνώμης. Παράλληλα ό άγώνας θά ένδυναμωθεί μέ τή σύμ

τάλειψη αύτής της τακτικής γιατί
πλήττει εΰθέως τό δικαίωμα τής άπερ
γίας καί έμφανίζει τήν Κυβέρνηση νά
έκδικεΐται τούς έργαζόμενους πού
διεκδικοϋν τά αίτήματά τους.
4) Διαμαρτυρίας γιά τήν
αδιάλλακτη έμμονή τής Κυβέρνησης
στήν άρνηση τοΰ οόσιαστικοϋ διαλό
γου μέ τούς Τραπεζοϋπάλληλους γιά
τίς συνθήκες έργασίας τους μ έ
α ι τη μα έγκατάλειψη τής τακτι
κής τών «τετελεσμένων γεγονότων»
καί ήθικών έξαναγκασμών.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ
"Ολοι στή 48ωρη απεργία
τήν Πέμπτη — Παρασκευή 20—21
Σεπτεμβρίου

πραξη στίς κινητοποιήσεις καί
άλλων κλάδων μέ κοινά αιτήμα
τα, όπως άναλυτικώτερα γρά
φουμε σέ άλλη στήλη.
Ή 48ωρη άπεργιακή κινητο
ποίηση τής 20—21)9)79 θά πλαι
σιωθεί καί μέ άλλες ένέργειες

πού άποφάοισε τό ‘Εκτελεστικό
Συμβούλιο τής ΟΤΟΕ, όπως:
—"Εγγραφη
άπάντηση
στόν
'Υπουργό ’Εργασίας κ. Λ.άσκαρη,
άπορριπτική τών θέσεών του γιά
τόν κλάδο.
—’Ενημέρωση τής Κοινής Γνώ-

μης, δημοσιότητα τής άπάντησης τής ΟΤΟΕ
καί
εύρύτερη
προβολή τών θέσεών της.
—'Ένταση τών προσπαθειών
γιά τήν άποκατάσταση τοϋ συμ
βατικού ώραρίου.
Πραγματοποίηση πρές - κονφεράνς καί συγκεντρώσεων σέ
όλη τή χώρα γιά τήν προβολή
τών θέσεων τής ΟΤΟΕ.
Μετά τήν έξαγγελία τής 48ωρης άπεργίας, ό ύπουργός ’Ερ
γασίας κ. Λάσκαρης, στήν άπεγνωσμένη προσπάθειά του νά άποσείσει τίς ευθύνες άπό τήν
κάκιστη διαχείριση τοϋ Θέματος,
τοϋ ώραρίου καί τοϋ άπεργιακοϋ
άγώνα
τών Τραπεζικών,
έζαπέλυσε νέα ώμή έπίθεση κατά τής ΟΤΟΕ, τήν όποια συκο
φαντεί μέ άνεπίτρεπτους χαρα
κτηρισμούς. Καί φτάνει άκόμα
στό σημείο νά παρεμβαίνει ά-
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Ό μύδος γιά τά
άπεργιακά ταμεία
Σ’ ένα άπό τά πρώτα Εκτελεστικά Συμ
βούλια τής ΟΤΟΕ μετά τήν έναρξη τοϋ αγώ
να τοϋ ’Ιουλίου πάρθηκε ή άπόφαση όπως
«τά περιουσιακά στοιχεία τών Συλλόγων τε
θούν στήν διάθεση τοΰ άγώνα» καί τοϋτο
πολύ σωστά, γιατί οί πόροι πού άφοροΰν αύτό τοϋτο τό νομικό πρόσωπο τής ‘Ομοσπονδί
ας ήταν άνεπαρκέστατοι στό νά κρατήσουν
τά βάρη πού προβλέπονταν άπό τόν άγώνα
αύτό. ’Ακόμη δέ περισσότερο δταν αμέσως
Τήν έννοια «άνάγκες τοϋ άγώνα»
ώρισμένοι κύκλο ι πού
σκόπιμα καί έπιζήμια γιά τόν
κλάδο μέ τήν μέθοδο τής άντιπολιτεύσεως άντιμάχονται τήν
ήγεσία τής ΟΤΟΕ σέ κάθε της
βήμα, τήν μετάτρεφαν σέ «άπεργιακό ταμείο» γιά νά δώ
σουν έμφαση τάχα στό «μαχη
τικό»
πρόγραμμά τους,
άλλά
κυρίως γιατί έτσι νομίζουν πώς
ό τραπεζοϋπαλληλικός κόσμος
θά άπεργεί όταν έχει τήν σι
γουριά πού δέν θά χάνει τά ήμερομίσθια τών ήμερών άπεργίσς. Αύτό είναι έγκληματικό ά
πό δύο βασικές άπόφεις. Τήν
πρώτη πού έμφυσάνε στόν άπερ
γό τραπεζικό υπάλληλο τήν νο
οτροπία τοϋ μισθοφόρου καί ό
χι τσϋ άγωνιστή. Καί τήν δεύ
τερη γιατί προβάλλουν ένα τε
ράστιο φέμμα.

τίς έπόμενες ήμερες ή Κυβέρνηση διώκοντας
ώμά καί απροκάλυπτα τόν τραπεζοϋπαλλη
λικό συνδικαλισμό άπαγόρευσε στίς
Τράπεζες νά εισπράττουν τίς συνδρομές τών
υπαλλήλων της πρός τούς Συλλόγους καί
τήν ‘Ομοσπονδία μέ παρακράτηση άπό τήν
μισθοδοσία τους καί πίστωση τών λογαρια
σμών τών 'Οργανώσεων, πού έπί δεκαετίες
έχει παγιωθεΐ εθιμικά καί συμβατικά.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΤΟΕ-ΣΑΔΕΟ
ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΧΩΝ
Συμμετοχή στή μεγάλη έργατοϋπαλληλική
συγκέντρωση πού οργανώνεται στήν Αθήνα
στίς 25)9)79
Ή ΟΤΟΕ,
πιστεύοντας ότι ή
σειρά
τών
άντιπληθωριστικών
μέτρων πού συρρ κνώνουν τό ει
σόδημα τών μισθωτών, σέ συν
δυασμό μέ τήν ένταση τών κα
τασταλτικών μέτρων άντιμετωπίζονται μόνο μέ κοινή προσπά
θεια καί άγωνιοτική συμπαράτα
ξη όλων τών έργαζομένων, χαι-

ρετίζει τήν ένότητα καί θά συ
νεργαστεί μέ τίς δημοκρατικές
συνδκαλιστικές
οργανώσεις
(ΣΑΔΕΟ) πού έκπροσωποϋν 500
χιλ. έργαζόμενων
στήν Κοινή
Ωφέλεια καί τους έργοστασιακούς χώρους.
Ή ΟΤΟΕ θά συνεργαστεί στε-

Τό πρόγραμμα
εκδρομών
ΠΑΡ. - ΚΥΡΙΑΚΗ 21-23)9)
79: ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ (SALADI BEACH)
- Π. ΧΕΛΙ - ΣΠΕΤΣΕΣ: Έξο δ α : Δρχ. 1400 — 1550 (πούλ
μαν — 2 δίαν) σεις — 2 γεύμα
τα — 2 πρωινά).
2) ΠΑΡ. - ΚΥΡΙΑΚΗ 21 - 23)
9)79 ΒΑΛΗΜΙΤΙΚΑ ΑΙΓΙΟΥ - Α
ΓΙΑ ΛΑΥΡΑ - ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟ ΦΤΕΡΗ: Έξοδα: Δδρχ. 1300
—1450 (πούλμαν — 2 δίαν) σεις
— 2 γεύματα — 2 πρωινά).
ΚΥΡΙΑΚΗ 23)9)79: ΠΑΡΑΛ. ΑΚΡΑΤΑΣ - ΑΚΡΑΤΑ - ΜΟΝΗ Α
ΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ: Έξοδα: Δρχ.
140—200 (πούλμαν).
ΠΡ. - ΚΥΡΙΑΚΗ 28-30)9)79:
BRAYR0N - VRAONA BAY HOTEL:
Έξοδα: Δρχ. 1.500 - 1.700

(πούλμαν — 2 δίαν) σεις — τρία
γεύματα — 2 πρωινά).
ΣΑΒ. - ΚΥΡΙΑΚΗ 29-30) 9) 79 :
ΥΔΡΑ. Έξοδα: Δραχ. 750-860
(είσιτ. πλοίου — διανυκτ) ση καί
πρωινό).
ΚΥΡΙΑΚΗ 30)9)79: ΚΥΜΗ. Έ
ξοδα: Δραχ. 200—250 (πούλ
μαν καί είσιτ. F)B0AT) .
ΠΑΡ. - ΚΥΡΙΑΚΗ 28-30)9)79:
ΣΠΑΡΤΗ - ΓΥΘΕΙΌ - ΣΠΗΛ. ΔΥΣΠΑΡΤΗ - ΓΥΘΕΙΟ - ΣΠΗΛΑΙΟ
ΔΥΡΟΥ - ΜΟΝΕΜΒΑΣ ΙΑ - ΜΥΣΤΡΑΣ. Έξοδα: Δρχ. 10501200 (πούλμαν — 2 δίαν) σεις —
1 γεύμα — 2 πρωινά).
Πληροφορίες — δηλώσεις συμ
μετοχής στά τηλέφωνα 3210.411
(έσ. 624) ή 3240.373 Ε.Φ.Ε.Τ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ό ουν. Τάκης Ε. Μανωλόπουλος (Διοίκηση) κυκλοφόρησε τό
βιβλίο του «Άτέρμονη Πορεία»,
Αθήνα 1979, σελ. 112. Πρόκει
ται γιά μικτή έκδοση (ποίηση
καί πεζό λόγο), πού είναι καρ
πός μιας πρώτης συγγραφικής
προσπάθειας καί ένα άξιοσημείω
το επίτευγμα. Τό προσωπικό ύ
φος, ή εύαισθησία, ή άνθρωπιά
καί
ό
προβληματισμός
τού
Τάκη Μανωλόπουλου, δίνουν στά
κείμενά του ένα ιδιαίτερο χρώ
μα καί παρέχουν βάσιμες ελπί
δες γιά σίγουρη πορεία στή δύ
σκολη περιοχή της λογοτεχνίας.
—'0 συν.

Νίκος Νέζης

(Διοί-

κηση) κυκλοφόρησε ένα εξαι
ρετικά ενδιαφέρον βιβλίο μέ τί
τλο «Τά έλληνικά βουνά», ’Α
θήνα 1979, σελ. 218. Είναι μιά
καλαίσθητη καί φροντισμένη έκ
δοση όρεογραφία — οδηγός των
ελληνικών βουνών, άφιερωμένη
ατούς πρωτοπόρους τής ελληνι
κής ορειβασίας. Τά βουνά μέ ι
διαίτερους κατατοπιστικούς χάρ
τες, άναφέρονται κατά περιοχές
καί ή έκδοση συμπληρώνεται μέ
εύρετήρια
καί άλλα
χρήσιμα
στοιχεία. ’Εργασία μεγάλης άγάπης στά έλληνικά βουνά, εύσυνείδητη επίσης καί άκρως ε
πίκαιρη σήμερα πού τόσοι κίν
δυνοι τά άπειλοΰν.

«Υγείας Μέλαθρον» καί εις μνή
μην τού συναδέλφου Κωνσταν
τίνου Άναστασιάδη.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ θερμά όλους τούς
συναδέλφους πού μοΰ συμπαρα
στάθηκαν ατό πένθος μου γιά
τόν θάνατο τοΰ πατέρα μου.
ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΜΟΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
"Οσους συμπαραστάθηκαν στό
πένθος γιά τό θάνατο τοΰ πα
τέρα μου, εύχαριστώ θερμά.
Νικόλαος Ζευγώλης
Διεύθυνση
Βιομηχ. Χορηγήσεων
— Εύχαριστοϋμε θερμά όλους
τούς συναδέλφους πού συμμε
τείχαν στό πένθος μας γιά τόν
χαμό τής πολυαγαπημένης μη
τέρας μας.
Τά παιδιά της :
’ Ιωάννης Ματσυκδς,
Ζεώργ. καί "Αννα Ζουγανέλη
— Εύχαριστοϋμε θερμά
τούς
συναδέλφους τών 'Υπηρεσιών
37 καί 51 Κ. Κατ)τος γιά τήν
προσφορά τους στό "Ασυλο ’Α
νιάτων καί οτό ΤΥΠΞΤ στή μνή
μη τοΰ πατέρα μας.
Σωσώ Χατζηγεωργίου
Λίτσα Φραγκούλη

ΑΠΡΕΕΣ ΥΠΕΡ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ τής Διευθύνσεως Βιομηχανικών Χορηγήσε
ων, εις μνήμην τοΰ πατέρα τοΰ
συνάδελφου κ. Νικολάου ΖευγώΛη κατέθεσαν δρχ. 2.000 υπέρ
του ΤΥΠΕΤ.

ΑΠΡΕΕΣ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ της Διευθύνσεως Όργανώσεως, στή μνήμη ΝΙ
ΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, πα
τέρα του συνάδελφου ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΑΟΥ τοΰ κα
ταστήματος ROTTERDAM, κατέθε

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
σαν 3.000 δραχμές στό λογα
ριασμό 155) 745624-23 τοΰ 1'.χρό
νου Δημητρίου Θ. Ρουσιώτη πού
πάσχει άπό έπικίνδυνη άσθένεια
καί πρέπει νά χειρουργηθεί στό
έξωτερικό.

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Οί συνάδελφοι τής

'Υπηρεσί

ας ’Εξαγωγών τού Κεντρικού Κα
ταστήματος Τραπέζης Ελλάδος
κατέθεσαν δρχ. 1.850 ύπ/ρ τοΰ

Μαδήματα ρυθμικής
καί γυμναοτικής
Ανακοινώνεται στίς συναδέλφους — μέλη της ΕΦΕΤ, δτι
ξαναρχίζουν τά μαθήματα τών τμημάτων Ρυθμικής καί γυ
μναστικής, ώς ακολούθως:
Α'.-ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ
Πρόγραμμα διδασκαλίας: Κά
θε Δευτέρα καί Πέμπτη καί άπό
ώρα 5.30’ μέχρι 8.30', άναλόγως ήλικίας.
"Οροι συμμετοχής: Γιά τά τα
κτικά μέλη, (έν ένεργεία
καί
συντ) χους) δρχ. 200 μηνιαίως
(χωρίς δικαίωμα εγγραφής).
-Γιά κάθε τρίτο δρχ. 400 μη
νιαίως καί δραχ. 200 δικαίωμα
εγγραφής.
Β' - ΤΜΗΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
Πρόγραμμα διδασκαλίας: Κά
θε Τρίτη — Πέμπτη, ώρα 7—8.30'
π.μ.

"Οροι συμμετοχής: Γιά τά τα
κτικά μέλη (έν ένεργεία καί
συντ) χους) δρχ. 200 μηνιαίως
χωρίς δικαίωμα συμμετοχής).
—Γιά κάθε τρίτο δρχ. 300 μη
νιαίως καί δρχ. 150 δικαίωμα
εγγραφής.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
’Από 1.10.79 μέχρι 31.5.1980
Πληροφορίες
καί
δηλώσεις
συμμετοχής: Ά,πό 15.9.79 κάθε
μέρα άπό ώρα 9 μέχρι 11 στό
γυμναστήριο
τής
Τραπέζης,
Κα ’Αγγελική Σακκαλή, τηλέφ.
3248.948 ή 3210.411 (έοωτ. 684)

Η ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ορχήστρα
τοΰ
Κεντρικού Κατάστηματος
ευχαριστεί θερμώς τούς κ. κ. Νι
κόλαον Μπουρόπουλον, Γεώργι
ον Λαμπρόπουλον, Παναγιώτην
Θεοφανόπουλον καί τήν κυρία
" Αννα Τσαγκάρη, διά τήν άμέ·
ριοτον συμπαράσταση/ καί ύποστήριξιν στήν προσπάθειάν της
διά τήν άνανέωσιν καί συμπλή
ρωση/ τών μουσικών οργάνων,
πρός έκπλήρωοιν τών σκοπών
της.
ΤΑ ΜΕΛΗ: Έξαρχος Σπόρος,
Λιντοβόης Σπύρος, Άσσαριωτάκης Γεώργιος, Κοντόπουλος
Παναγιώτης, Λαγανάς Κώστας
καί Νικολόπουλος Γεώργιος.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
!Στή συνάδελφο καί πρώην υ
πάλληλο τοΰ Συλλόγου, Καίτη
Κουταδά, τό Διοικ. Συμβούλιο
εκφράζει γιά τό θάνατο του πα
τέρα της, θερμά συλλυπητήρια.

ΓΑΜΟ!
Στό συνάδελφο Ζαχαρία Δρο
μουντάνη, μέλος τοΰ Δ.Σ. τοΰ
Συλλόγου μας, καί στή γυναίκα
του ‘Ιωάννα, ευχόμαστε νά ζήσουν ευτυχισμένοι.
ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Στή
συνάδελφο
Παναγιώτα
Κουστένη, άναπληρωματικό μέ
λος τοΰ Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου μας,
πού παντρεύτηκε στίς 25) 8 τόν
συνάδελφο τής Τράπεζας Κρή
της κ. Παναγιώτη Πολύδωρο, εύχόμαστε κάθε εύτυχία.
ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗ
6> ΑΠΟ 1Η ΣΕΛΙΔΑ

τών ‘Οργανισμών αλλά κάνει υπόμνηση τών άπαγορεύσεων.
Τό τέταρτο «θέμα» τής παρακολουθήσεως δηλ. τής τη ρήσεως τής εργατικής νομοθε
σίας στίς ξένες ιδίως Τράπεζες δέν τό θέσαμε
σάν αίτημα άλλ’ απλώς σάν υπόμνηση καθήκον
τος. Επομένως δέν χωράει χρέωση «έπιλυσεως».
Δεκτή ή Κυβερνητική διαβεβαίωση (διά
γράμματος κ. ΎπουργοΟ Εργασίας) καί μέ σα
φή τήν επανάληψή της δτι κανένας κίνδυνος δέν
άπειλεΐ τά δικαιώματα τών ήσφαλισμένων καί
συνταξιούχων άναφορικά μέ τά άσψαλιστικά
μας ζητήματα (θέμα πέμπτο). Παρα
μένει δμως ή επιφύλαξή μας άπό τό παράδειγμα
πού έδωσε ό κ. Υφυπουργός Κοινωνικών Υπηρε
σιών όταν διέψευσε τόν περασμένο ’Ιούνιο τά δη
μοσιεύματα ιδιωτικής εφημερίδας τοΰ κλάδου
μας «περί ομαδοποιήσεων, συγχωνεύσεων καί δι
αλύσεων ταμείων του κλάδου μας καί μετατρο
πής τών συνταξιούχων μας σέ συνταξιούχους του
δημοσίου» γιά νά ξαναζωντανέψει τά διαψευσθέντα σέ δηλώσεις του λίγες ημέρες άργότερα,
(στό προπέλλερ κλάμπ) κατά τήν διάρκεια τής
μεγαλειώδους απεργίας μας καί —τί ειρωνεία—
ταυτόχρονα σχεδόν μέ δηλώσεις τοΰ κ. Υπουρ
γού Συντονισμοΰ δτι «δέν πρόκειται νά θιγοΰν
άσψαλιστικά δικαιώματα τών τραπεζοϋπαλλήλων». Καί τί έννοια έχει ό ειδικός έλεγχος στά
Ταμεία μας άπό τό Ελεγκτικό Συνέδριο, γιά
πρώτη φορά στήν ιστορία τους, πού γίνεται έπει
τα άπό τήν κυβερνητική διαταγή τής 20.8.79;
Στό φορολογικό (έκτο θέμα)
εύθέως καθιστάτήν ΟΤΟΕ άναρμόδια λέγοντας
δτι θά άκούσει τίς άπόψεις μόνο τών κορυ
φαίων Εργατικών καί Δημοσιοϋπαλληλικών ’Ορ
γανώσεων (δηλ. ΓΣΕΕ καί ΑΔΕΔΥ). Δέν είχαμε
τήν αξίωση βέβαια νά δεχθεί ή Κυβέρνηση τήν
τροποποίηση τών Μ. 3239)55 καί 330)76. Έκφράσαμε δπως καί θά εκφράζουμε δσο υπάρχουν αύτοί οι νόμοι τήν άντίθεσή μας στήν άντεργατικότητά τους, ενώνοντας τήν φωνή μας στήν κατα
κραυγή όλων τών εργαζομένων.
Στό ’ίδιο θεματικό άρθρο βλέπουμε μιά νέα
θεώρηση τής άρνησης τής άποκαταστάσεως τοΰ
άφαιρεθέντος άπό τήν δικτατορία δικαιώματος
τών πολεμιστών Ν. 751)48 καί 1836)52. Τήν ανα
τροπή τής ιεραρχίας. Μέχρι τώρα ήταν ή αναρ
μοδιότητα τοΰ Υπουργείου ’Εργασίας (μέ αρμο
διότητα τοΰ Υπουργείου ’Εθνικής Άμύνης καί ή
εμπλοκή του σχετικά μέ τήν διαφορετική θεμελίωση άπό τίς έφεδροπολεμιστικές οργανώσεις).

’Αλλά ή Ιεραρχία δέν άνατράπηκε δταν άφαιρ έ θ η κ ε τό δικαίωμα αύτό;
Στίς άπολύσεις άπεργών άπό
τήν Γενική Τράπεζα (θέμα δγδοο) ή
Κυβέρνηση (διά γράμματος κ. ΎπουργοΟ) άναμεταδίδει τήν έπιχειρη ματολογ ία τής διοικήσεως
τής Τραπέζης δτι δηλ. έπρόκειτο περί εκτάκτων
υπαλλήλων πού δοκιμάστηκαν, δέν άπέδωσαν
καί, σύμφωνα μέ τόν Όργοτνισμό Υπηρεσίας, δέν
άνανεώθηκαν οί συμβάσεις τους. Δέν μάς λύνε·
δμως τήν άπορία πώς δλοι οί άπολυθέντες «τυ
χαίνει» νά είναι άπεργοί καί δλοι οί μονιμοποιηθέντες μή άπεργοί; "Ας μάς δοθούν άποδείξεις
γιά τό άντίθετο νά πεισθοΰμε, έστω καί κατά
μέρος.
Στό δέκατο θέμα, τήν τροποποίηση τοΰ
άρθρ. 692 τής Πολ. Δικονομίας, τή ζητήσαμε σάν
άνάγκη γιά νά άποκλείεται σαφώς ή χρήση του
γιά σπάσιμο τών άπεργιών. Καί φυσικά γνωρί
ζουμε δτι αύτό δέν γίνεται άπό τήν μία ημέρα
στήν άλλη. "Οταν δμως παρά τήν δικαστική πρα
κτική καί τήν καλή πίστη, ή συνισταμένη τής ά
πονο μής τής δικαιοσύνης χρησιμοποιείται γιά νά
οδηγεί σέ πεπλανημένες, κατά τήν νομική κριτι
κή πού άσκήθηκε, δικαστικές άποψάσεις, έχουν
άνάγκη άποσαφηνιστικών τροποποιήσεων. Αύτή
είναι ή έννοια τοΰ αιτήματος καί δχι γιά νά δοθεί
ή άφορμή νά διαβληθεΐ, μέσα άπό τήν υπουργική
γραφή, ή ΟΤΟΕ σάν άνεδαφική καί προβάλλουσα αιτήματα έξαιρέσεως μόνο τοΰ χώρου
της άπό τό δίκαιο πού εξασφαλίζει τά δικαι
ώματα το ΰΛαοΰ. Τό αίτημα τής ΟΤΟΕ είναι κα
ταγγελία γενικότερη πού ζητεί τήν προστασία
δλων τών εργαζομένων άπό τήν
στροφή τών απλών πλέον κανόνων τοΰ δικαίου
σάν πρόσθετα άντεργατικά μέτρα.
Έπισφράγιση δλων τών άρνήσεων ήταν ή
κορυφαία καί βασική: «Τό ωράριο έκλεισε». "Ε
τσι τό θέλουμε, λέει ή Κυβερνητική γραφή. Κεκτημένο, συμβατικά, δικαίωμα σάς τό μετατρέ
πουμε μόνοι μας επειδή έτσι τό θέλουμε, (άφοΰ
τά επιχειρήματα γιά ενεργειακό καί ΕΟΚ έπε
σαν τό ένα μετά τό άλλο). "Ετσι γιατί μπορεί
στό βασανιστικό επίπεδο πού τό άνεβάσαμε, νά
ζητήσετε μόνοι σας (κ τραπεζοϋπάλληλοι) τήν
εγκατάλειψη τής πενθήμερης εβδομάδας καί ε
παναφορά τής έξαήμερης. Γιά νά ικανοποιηθούν
ό ΣΕΒ καί οί παράγοντες πού δέν θέλουν νά γενικευθεΐ ή πενθήμερη εβδομάδα.
Αύτή ή άπόρριψη βαραίνει τούς τραπεζοϋπάλληλους σάν ταφόπετρα. Καί μπορεί σ’ αύτή
τήν άγωνιστική φάση νά μή στοχεύουν

στήν άποκατάσταση τοΰ ωραρίου τους. "Ομως ή
οργή τους άπό τήν άρπαγή τοΰ ωραρίου τους
κρατά άνεβασμένη τήν άγωνιστική τους διάθεση
γιά κάθε μορφή άγώνα, γιά κάθε θέμα.
Δέν μιλάμε γιά τό εκδικητικό μέτρο τής Κυ
βέρνησης γιά τίς συνδρομές. Θά δοΰμε στήν πρά
ξη πώς αύτή ή προτεινόμενη συμφωνία μέ τίς δι
οικήσεις στά πλαίσια τής νομιμότητας θά έφαρμοσθεΐ. «Ξεχνάμε» δσο τοΰτο μπορεί νά γίνει δυ
νατό, ότι τά πλαίσια αύτά τής νομιμότητας πα
ραβιάστηκαν μ’ ένα εκδικητικό τηλεφώνημα.
’Αλλά ή πεμπτουσία τής Κυβερνητικής θέσεως είναι ή Ιδεολογική βάση ποΰ άρχίζει καί
ποΰ τελειώνει ή επιστολή. Ή «καταδίκη» τής άπεργίας μας, τοΰ μόνου μέσου πού μπορούσαμε
νά χρησιμοποιήσουμε στό μέγεθος τοΰ δικαιώμα
τος πού μάς άφαιροΰσοτν καί στον αιφνιδιαστικό
τρόπο πού ένήργησαν. Ή «άδικαιολόγητη αδιαλ
λαξία» μας, δταν ζητούσαμε τόν διάλογο καί δί
ναμε πολλές εύρύτατες προθεσμίες καί μέ
χρι σημείου παρεξηγήσεως τής στάσεώς μας.
"Επρεπε κατά τήν
επιστολή ν’ άρχίσουμε
τόν διάλογο πρίν άπό τήν άπεργία, δταν
ό διάλογος σ’ αύτήν τήν περίπτωση έπρεπε ν’ αρ
χίσει άπ’ τήν Κυβερνητική πλευρά πρίν επιβλη
θεί τό «μέτρο». Γιατί άν εμείς ζητούσαμε συζή
τηση πάνω σέ «τετελεσμένο γεγονός» θά είμα
στε οί εξαθλιωμένοι επαίτες πού ξέραμε καλά τί
μάς περίμενε. Τή ζημιά στήν εθνική οικονομία
καί τίς άλλες καταστροφές νά τίς άναλογίζονται
καί νά τίς προβλέπουν αύτοί πού κάνουν τήν πρώ
τη κίνηση. Καί αυτοί δέν ήταν ό κλάδος μας.
Τέλος, ή άξιοπρέπειά μας σάν κλάδου εργα
ζομένων δέν μάς επιτρέπει τήν πρόκληση ταπεινώσεώς μας, τήν ύπό όρους άποκατάσταση τής
εργασιακής ειρήνης στόν τραπεζικό χώρο γιά νά
άποτελέσει αύτό, γενικότερο δρο γιά τήν υλοποί
ηση τών λύσεων (πού δέν φαίνονται δπως άναφέρουμε παραπάνω) νά είναι λύσεις. Χρειάζεται
δουλειά βέβαια επάνω σ’ αύτά καί βάθρο τής
δουλειάς είναι ή συνεργασία. ’Αλλά δχι συνερ
γασία μπροστά σέ τετελεσμένα γεγονότα, προδιαγραμμένη άρνηση καί επιβολή σχέσεων τιμωροΰ πρός τιμωρημένους.
Ή τακτική αύτή σπρώχνει στήν οξύτητα πο
λύ πιθανό καί μέ μιά σκοπιμότητα. Γι’ αύτό οί
τραπεζοϋπάλληλοι θά σταθοΰν στό άγωνιστικό
τους ύψος, μέ όποια μορφή άγώνος (καί άγώνες
δέν είναι μόνο οί άπεργίες), γιά νά άποκρούσουν
καί τίς ηθικές προσβολές καί νά λύσουν τά προβλήματά τους καί νά άποφύγουν τίς ναρκοθετή
σεις πού βάζει στό δρόμο τους ή άντίθετη πλευ
ρά.

Η ΑΥΞΗΣΗ

ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ είναι ή εντύπωση δτι ό έλεγχος πού
διεξάγεται στά «ασφαλιστικά ταμεία των
τραπεζικών, έπειτα άπό κυβερνητική απόφα
ση, είναι μία ακόμα ένέργεια εναντίον του
κλάδου, πού αποβλέπει στήν άσκηση ψυχο
λογικής πίεσης, καί έκφοβισμοΰ, σέ συνδυα
σμό μέ τή δημιουργία δυσμενών έντυπώσεων
κατά τών τραπεζοϋπαλλήλων, στήν Κοινή
Γνώμη.

μα ζωής καί θανάτου. "Οταν τά δικαιώματα
αύτά Απειλούνται, τότε οί διάχυτες, όπως
σήμερα, Ανησυχίες γίνονται άκαμπτη Αποφα
σιστικότητα, όργή καί Αγώνας, ένα ατσάλι
νο καί Αδιαπέραστο προστατευτικό φράγμα,
γύρω Απ' τά δημιουργήματα τών αγώνων,
τοϋ μόχθου καί τών θυσιών, γύρω άπό τά έ
σχατα καταφύγια τού παρόντος καί τού
μέλλοντος.

"Αν όμως, μέ τό νέο αύτό μέτρο, πού
παίρνουν oi αρμόδιοι, καί μάλιστα στήν πιό
άκατάλληλη στιγμή, έπιχειρεΐται ή «πρώτη
κρούση» γιά τήν κατάργηση τής αύτοτέλειας
τών ασφαλιστικών οργανισμών καί τόν περιο
ρισμό τών ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων,
τότε ή επιχείρηση αυτή θά αποδειχτεί τρα
γικό λάθος.

Γιά νά μή νομιστεΐ ότι υπερβάλλουμε,
άς άναλογιστοΰν οί τυχόν σημερινοί έμπνευστές τών ανόσιων σχεδίων, ότι καί στις πιό
μαύρες μέρες τής δικτατορίας, όταν έγιναν
ανάλογες Απόπειρες, ό τραπεζοϋπαλληλικοί
κόσμος ξεσηκώθηκε σύσσωμος, άψηφώντασ
τό σιδερόφρακτο τυραννικό καθεστώς καί α
νάγκασε τούς επίδοξους έπιδρομεΐς νά Ανα
διπλωθούν.
Ας έγκαταλείψουν, λοιπόν, έγκαιρα
κάθε σκέψη οί διάφοροι «εγκέφαλοι» καί κά
θε πειραματισμό πού θίγει τήν Ανεξαρτησία,
τήν αύτοτέλεια, τά ασφαλιστικά κεκτημένα
δικαιώματα τών τραπεζοϋπαλλήλων.

Πρέπει νά ειπωθεί πρός κάθε κατεύθυν
ση, άπλά καί ξεκάθαρα, πώς ή υπεράσπιση
των άσφαλιστικών μας δικαιωμάτων, ή σύν
ταξη καί ή περίθαλψη, είναι τό ιερότερο
χρέος του εργαζομένου, κυριολεκτικά ζήτη

Δύο όψεις
ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ό υπουργός Έργασίας σέ αναφο
ρές διαφόρων συνδικαλιστικών οργανώσεων πού
κατατέθηκαν στή Βουλή άπό βουλευτές τής Αντι
πολίτευσης, γνωρίζει στούς ενδιαφερομένους δτι:

άρνηση διαλόγου, αιφνιδιαστική μονομερής καί
αύθαίρετη μεταβολή τών συνθηκών έργασίας. Στή
δεύτερη, πρόσκληση γιά διατύπωση θέσεων άπό
τούς ένδιαφερομένους, άνταλλαγή άπόψεων, διάλο
γος.

«ή Κυβέρνησις άποδεχθεϊσα σχετικόν αίτημα τών
κορυφαίων συνδικαλιστικών οργανώσεων, όπεφάσισεν ήδη τήν κατά ήμίσειαν ώραν ένωρίτερον
(08.30) εναρΕιν τοϋ ωραρίου έργασίας τών
Τραπεζοϋπαλλήλων, τό όποιον είχεν όρισθεϊ άπό
09.00 ώρας, δέν προτίθεται δέ νά μεταβάλη τήν
άπόφασίν της διά τήν καθιέρωσιν διαφορικού ώραρίου έργασίας τήν όποιαν έπέβαλον οί έκτεθέντες έπανειλλημένως λόγοι».

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ πλέον καί άπό έπίσημα κεί
μενα, οί καταγγελίες τής 'Ομοσπονδίας μας ότι ή
αλλαγή τοϋ συμβατικού ώραρίου στις Τράπεζες,
είχε ένα καί μόνο συγκεκριμένο στόχο. Νά διαλυ
θεί τό Τραπεζοϋπαλληλικό συνδικαλιστικό κίνημα
καί νά άποδυναμωθεϊ ό συνεπής καί υπεύθυνος έκφραστής του ή ΟΤΟΕ.

ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟ σημείο τής ίδιας έγγραφης άπάντησης:
«Τήν Κυβέρνησιν δέν έχει άπασχολήσει, μέχρι
τοϋδε, τό θέμα τοϋ ωραρίου λειτουργίας τών κα
ταστημάτων, εις περίπτωσιν όμως κατά τήν ό
ποιαν κριθή σκόπιμος ή μεταβολή τοϋ ίσχύοντος
σήμερον ώραρίου ούδεμία άπόφασις
θά ληφθή πριν ή κληθούν τά
ένδιαφερόμενα μέρη καί δι
ατυπώσουν τάς άπόψεις των».
(Ή υπογράμμιση δική μας).
ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ τής κυβερνητικής τακτικής στά θέ
ματα τών εργαζομένων. Στήν πρώτη, άπόλυτη

ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΡΙΣΤΟΥΝ καί νά άχρηστευτοΰν τά
εμπόδια πού θά σταματήσουν τήν έφαρμογή άλλων
έπόμενων άντεργατικών μέτρων πού απαιτεί ή μο
νόπλευρη λιτότητα καί ή έργοδοτική άσυδοσία. Γι'
αύτό καί τό συγκεντρωτικό χτύπημα κατά τοϋ
κλάδου μας.
ΤΑ ΑΛΛΑ όλα, πού όδοΕα ένα —ένα έγκαταλείπονται, όπως ό έναρμονισμός μέ τά ίσχύοντα στήν
Εύρώπη καί «οί έκτ εθέντες έπανειλλημένως λόγοι»
πού άναφέρει ό κ. Υπουργός Έργασίας, είναι ι
στορίες γιά άφελείς.
ΑΛΛΑ ΤΟ συνδικαλιστικό κίνημα στόν κλάδο δέν
θά σπάσει, φρουροί οί άδάμαστοι 35.000 τρα,πεζοϋπάλληλοι σέ μιά άρραγή ένότητα.

Νά υλοποιηθούν
ΟΠΩΣ ΓΡΑΦΕΙ στό τελευταίο φύλλο της ή «ΨΩΝΗ ΤΗΣ ΓΣΕΕ», οί έργαζόμενοι επιμένουν στήν άΕίσωσή τους καί άπαιτούν:
α) Διορθωτική αϋΕηση τών μισθών, ήμερομισθίων καί συντάΕεων μέσα στό 1979.
β) Καθιέρωση τοϋ συστήματος τής τιμαριθμι
κής άναπροσαρμογής.
γ) Φορολογικές έλαφρύνσεις.
Τά αιτήματα αύτά έγκρίθηκαν ομόφωνα στήν
πρόσφατη περιφερειακή συνδιάσκεψη τής Πελο
πόννησου καί έΕουσιοδοτήθηκε ή διοίκηση Τής
ΓΣΕΕ «νά συνεχίσει καί έντείνει τίς ένέργειές της
πρός κάθε άρμόδια κατεύθυνση καί προγραμματίσει

κάθε μορφής διεκδικητικούς άγώνες γιά νά δοθοϋν
λύσεις στις άμεσες διεκδικήσεις τών εργαζομένων».
Συμφωνούμε άπόλυτα πρός τά παραπάνω, πού
αποτελούν βασικά σημερινά αιτήματα τού κλάδου
μας. Καί μάς τοποθετούν στήν ίδια άγωνιστική συμπαράταΕη μέ άλλους εργαζομένους πού έχουν ί
διους στόχους, στούς διεκδικητικούς άγώνες πού
έχουν κιόλας προγραμματιστεί γιά τό άμεσο μέλλον.
Στούς άγώνες αύτούς θά πρέπει όχι άπλά νά
συμμετάσχει ή ΓΣΕΕ άλλά νά τεθεί επικεφαλής,
έγκαταλείποντας ταλαντεύσεις καί προκαταλήψεις.
Κι' έτσι νά ύλοποιήσει τίς άποφάσεις τών άρμοδίων
οργάνων της καί νά άποδείΕει ότι στέκει πραγμα
τικά στήν ήγεσία τού κινήματος.

Δουλεμπόριο
Τίς ήμερες τού αγώνα καί συγκεκριμένα
στις 13.7.<9 ή καθημερινή έφημερίδα «Κηρυξ
τών Χανίων» τής όποιας ιδιοκτήτης καί έκδο
της είναι ό ΰπουργός Συντονισμού κ. Μητσοτάκης έδημοσίευσε πρωτοσέλιδο άρθρο μέ
τόν
τίτλο:
«ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ».
Τό άρθρο αύτό έχει ιδιαίτερο ένδιαφέρον έπειδή είναι ενδεικτικό μιας νοοτροπίας οπωσ
δήποτε ξεπερασμένης καί θά άξιζε νά άναδημοσιευθεϊ καί νά σχολιαστεί στό σύνολό του.
Δυστυχώς ό όγκος τής έπίκαιρης ύλης δέν
έπιτρέπει κάτι τέτοιο. Γιά τό λόγο αύτό θά
άρκεστοΰμε στήν παράθεση μιας μόνο παρα
γράφου άπό τό άρθρο αύτό καί σέ λίγα σχό
λια μέ τήν διευκρίνηση ότι τό άρθρο αύτό
όπως στον πρόλογό του άναφέρει απευθύνε
ται στόν «άπλό», «έντιμο», «ακομμάτιστο»
καί «Αφανάτιστο» τραπεζοϋπάλληλο.
Παραθέτουμε τήν επιλεγμένη παραγραφο:
«Καί τώρα θά θέλαμε εντελώς φιλικά νά
Απευθυνθούμε στούς Χανιώτες τραπεζι
κούς. "Η μάλλον σ’ ένα ποσοστό άπ’ αύ
τούς πού φθάνει καί ξεπερνά τό πενήντα
τοΐς έκατό, σ’ αύτούς πού έχουν μιά προ
σωπική υποχρέωση στόν συμπολίτη μας
ύπουργό Συντονισμού κ. Μητσοτάκη επει
δή αύτός τούς έδιώρισε, αύτός τούς έπροώθησε καί γενικά αύτός τούς έβοήθησε
στή σταδιοδρομία τους. Καί θά τούς έρωτήσουμε. Δέν έγνώριζαν άραγε έκεΐνο πού
έγνώριζε όλος ό κόσμος ότι τήν Απεργία

υποκινούσαν τά άδελφά καί συνεργαζόμενα κόμματα τού ΠΑΣΟΚ καί τού ΚΚΕ μέ
μοναδικό στόχο τή φθορά τοϋ κ. Μητσο
τάκη. Δέν έμαθαν έκεΐνο πού είχε μάθει
καί ό τελευταίος πολίτης ότι σέ συνέλευ
ση τής κλαδικής όργανώσεως τών τραπε
ζικών τού ΠΑΣΟΚ τούς είπαν νά κρατή
σουν άκόμη μιά εβδομάδα γιά νά ρίξουν
τήν Κυβέρνηση ή τουλάχιστο γιά νά φάνε
τό Μητσοτάκη».
’Εμείς συνάδελφοι δέν θά καλέσουμε νά
σχολιάσει τήν παράγραφο αύτή τόν άπλό
καί άκουιιάτιστο συν. Παρακαλοΰμε νά προβληματισθοϋν πάνω σ’ αύτό τό κείμενο οί
κομματικοποιημένοι συν. πού ανήκουν στήν
πολιτική παράταξη πού Ανήκει ό κ. Μητσοτάκης καί ειδικότερα τούς ψηφοφόρους τού
κ. Μητσοτάκη.
Πιστεύουν είλικρινά αΰτοί οί συν. ή
μάλλον υπάρχουν συν. πού πιστεύουν ότι
μπορεί ένα όπο'οδήποτε δημοσιογραφικό όρ
γανο νά απευθύνεται στούς συν. τού κλάδου
μας σ’ αύτό τό όψος πού μεταφέρει στήν
"Ελλάδα τού 1979 νοοτοοπία χρόνων άμέσως
μετά τήν Τουρκοκρατία:
Θά πρέπει νά τό καταλάβουν επιτέλους
όλοι αύτοί οί «ύπεύθυνοι καθοδηγητές» ότι ή
έπογή τού ραγιαδισμού γιά τούς Τραπείοϋπάλληλους, άλλά <αί γιά όλους τούς "Έλ-

Ζωηρό ένδιαφέρον έκδηλώνεται γιά τή συμμετοχή στήν αύ
ξηση τοϋ μετοχικού κεφαλαίου
τής ’Εθνικής Τραπέζης. Άπό τά
ασφαλιστικά ταμεία ηροβλέηεται
δτι θά
ύπερκαλυφθεί τό ποσό
πού έχει έγκριθεί νά έπενδυθεϊ
σέ νέες μετοχές τής 'Εθνικής
Τραπέζης, ένώ Οπάρχουν αιτή
σεις καί άλλων άσφαλιοτικών τα
μείων γιά συμμετοχή στήν αύ
ξηση τοϋ μετοχικού κεφαλαίου.
"Οπως έχει ανακοινωθεί, στήν
αύξηση τοϋ μετοχικού κεφαλαί
ου τής ΕΤΕ θά έχουν δικαίωμα
νά μετάσχουν οί κάτοχοι μέτο
χων στίς 14 Σεπτεμβρίου 1979.
Τό μετοχικό κεφάλαιο τής 'Εθνι
κής Τραπέζης θά αύξηθεΐ κατά
559.429 νέες μετοχές πού θά δι
ατεθούν στοάς μετόχους μέ άναλογία 1 νέας μετοχής πρός 5
παλαιός στήν προνομιακή τιμή
τών 12.500 δρχ., γιά κάθε μετο
χή, πού
θά
καταβληθούν σέ
τρεις δόσεις ώς τίς 15 'Απριλίου
1980. Ή πρώτη δόση θά κατα
βληθεί άπό 1 ’Οκτωβρίου — 15
Νοεμβρίου 1979.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Καί έφέτος λειτουργεί στό χώ
ρο τής ΔΕΘ άιπό 9 μέχρι 23 Σε
πτεμβρίου θυρίδα στό περίπτερο
τής ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ όπου μπορούν νά εξυ
πηρετηθούν οί εκθέτες καί επι
σκέπτες γιά τίς καταθέσεις
τους, τήν άγορά
καί πώληση
συναλλάγματος καί γιά έμβάσμα
τα. Ή θυρίδα είναι έζοπλισμένη
μέ τά πιό σύγχρονα μέσα έπικοινωνίας καί έζυπηρετήσεως
τών
πελατών — σύστημα
ΟΝ
LINE, ΤΕΛΕΞ κ.ά.
Παράλληλα οί έπισκέπτες τοϋ
περιπτέρου τής ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑ
ΠΕΖΗΣ μπορούν νά παρακολου
θήσουν τίς τακτικές προβολές
τών
πολυθεαμάτων «'Ιστορία
τής Θεσσαλονίκης», «'Ιστορία
τής Κύπρου» καί «Ξένοι στήν
’Ελλάδα» μέ ένα πρωτότυπο
τρόπο σέ πολλαπλές οθόνες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Μετά άπό μιά γενική συντή
ρηση τού χώρου που έγινε κα
τά τόν μήνα Αύγουστο, έπαναλειτουργεϊ άπό 1)9 τό έστιατόριο τοϋ Συλλόγου μέ τίς ίδιες
πάντα χαμηλές τιμές, παρά τίς
τεράστιες ανατιμήσεις τών δια
φόρων ειδών.
Σχετικά μέ τό θέμα αύτό θά
πρέπει νά γνωρίζουν οί ενδια
φερόμενοι
δτι ή εστίαση τών
συναδέλφων στή Λέσχη πάνω
στίς γνωστές βάσεις, γιά τό μέλ
λον, θά έξαρτηθεί άπό τήν θέ
ση τής Δ)σεως τής Τραπέζης
καί τήν άπάντησή της σέ πρό
σφατο σχετικό υπόμνημά της.

Η ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Εκτός άπό τίς άλλες συναδελφικές έκδηλώσεις, συνεστιάσεις,
εκδρομές κλπ., οί συνάδελφοι
τού Ύ:ποκ)τος Βέροιας ίδρυσαν
τρόσφατα καί ποδοσφαιρική ό.ιάδα.
"Οπως μάς πληροφορεί ό συν.
Γ. Φόντας, οί συνάδελφοι πού
απαρτίζουν τή νεοσύστατη ομά
δα, μετά άπό επίπονες προσπά
θειες καί εντατικές προπονή
σεις, έδωσαν ηδη τόν πρώτο άγώνα μέ άντίπαλο τήν ισχυρή
ομάδα τού ΕΔΤΑ τής πόλης
τους, πού περιλαμβάνει παίκτες
οί όποιοι άγωνίζονται σέ έρασιτεχνικές ομάδες τής γύρω πε
ριοχής. Τό άποτέλεσμα: 2—2
(ημίχρονο 2—0 ύπέρ τοϋ ΕΛΤΑ)
καί οί χαμένες ευκαιρίες καθώς
καί οί έντυπώσεις μέ τό μέρος
τής Ε.Τ.Ε., ή οποία έχασε καί
πέναλτυ.
Μετά τήν επιστροφή τών συ
ναδέλφων άπό τίς άδειες τους
καί τήν ολοκλήρωση τών προπο
νήοεων, θά ακολουθήσουν καί
άλλοι άγώνες μέ Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η.
Αγροτική κλπ.
— Στούς συναδέλφους
ποδο
σφαιριστές ευχόμαστε έπιτυχίες.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΒΑΑΑΔΑ-Ε.Ο.Κ.

Ή άδεια τών
εργαζομένων
Ή άδεια είναι δικαίωμα τού έργαζομένου. Κάθε έργαζόμενος πρέπει νά αναπαύεται ορισμένες μέρες τό χρόνο γιά άνανέωση τών σωματικών καί πνευματικών του δυνάμεων.
Αύτό στήν Ελλάδα δέν έχει γίνει άκόμη άντιληπτό. Ή ά
δεια δίνεται τίς περισσότερες φορές όταν καί άπατε θελήσει ό
εργοδότης καί σύμφωνα μέ τίς άνάγκες τής έπιχειρήσεως.
Ή άνάγκη τοϋ εργαζόμενου γιά ανάπαυση —όταν αύτός τή
χρειάζεται καί στήν έκταση πού είναι άντικειμενικά απαραίτητη —
έΕαρταται άπό τήν καλή διάθεση τού έργοδότη.
Σ' αύτό βοηθάει τό άτελές καί φειδωλό νομικό καθεστώς πού
οπό τό 1946 ώς σήμερα άσήμαντες τροποποιήσεις έχει δεχθεί.
'Έτσι ή κατώτερη άδεια είναι 12 έργάσιμες ήμέρες καί δί
νεται άφοϋ ό έργαζόμενος συμπληρώσει ένα χρόνο στήν έπιχείρηση πού εργάζεται.
Ό άριθμός τών ήμερών άδειας αύΕάνεται κατά μία έργάσιμη
μέρα γιά κάθε έπί πλέον έΕάμηνο έργασίας στόν ίδιο έργοδότη.
"Αν συμβεΐ καί άλλάΕει έργοδότη ό έργαζόμενος Εαναρχίζει
πάλι άπ' τήν άρχή.
"Ας δούμε όμως τί συμβαίνει στήν Εύρώπη τής ΕΟΚ πού
σύντομα θά γίνουμε τό 10ο μέλος της.
Στήν 'Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τής Γερμανίας ό άριθμός
τών ήμερών άδειας καθορίζεται άνάλογα μέ τήν ήλικία. Έργαζό
μενος ήλικίας μέχρι 18 ετών δικαιούται ετήσια άδεια 23 έργασίμων ήμερών.
Ό άριθμός αύτός αύΕάνεται κλιμακωτά καί φθάνει τίς 28
έργάσιμες ήμέρες γιά όσους συμπληρώνουν τό 50ό έτος τής ήλι
κίας τους.
Τό Σάββατο καί ή Κυριακή δέν Θεωρούνται έργάσιμες ήμέρες.
’Έτσι οί Γερμανοί συνάδελφοί μας άναπαύονται 4 έως 6 έβδομάδες τό χρόνο.
— Ή άδεια χορηγείται κατά κανόνα τό θερινό έΕάμηνο.
“Αν δμως κατ’ απαίτηση τοϋ έργοδότη δοθεί ή άδεια μετά τήν
1η Νοεμβρίου καί μέχρι τήν 31 Μαρτίου τότε κάθε έβδομάδα ά
δειας πού δίνεται σ’ αύτό τό διάστημα, προσαυΕάνεται κατά μία
ήμέρα.
— Ή άδεια δίνεται μέ τό σκοπό καί μόνο νά άναπαυθεϊ ό
έργαζόμενος καί σέ καμιά περίπτωση δέν έΕαγοράζεται μέ κατα
βολή μισθού. Κυρώσεις προβλέπονται καί γιά τόν έργαζόμενο πού
χρησιμοποιεί τήν άδειά του γιά νά έργασθεϊ άλλοΰ.
— Σέ περίπτωση αλλαγής έργοδότη ό έργαζόμενος δέν Εαναρχίζει άπό τήν άρχή. Δικαιούται άδεια άνάλογη μέ τό χρόνο
πού έργάστηκε σέ κάθε έργοδότη.
— Ή κατανομή τών άδειών γίνεται μέ τό μεγαλύτερο δυνα
τό συνδυασμό τής επιθυμίας κάθε έργαζομένου ανάλογα μέ τίς
οικογενειακές υποχρεώσεις, τίς διακοπές τών σχολείων κ.λπ.
Παρόμοιες συνθήκες επικρατούν στίς πεοισσότερες χώρες
τής ΕΟΚ. 'Αλλά οί Εύρωπαϊοι συνάδελφοί μας δέν άρκοϋνται σ'
αύτά. Ένώ τό πενθήμερο καί ή έβδομάδα τών 40 ώρών έχουν
κατακτηθεί άπό χρόνια, κεντρικοί στόχοι τών Εύρωπαϊκών Συν
δικάτων είναι ή μείωση τών ώρών έργασίας καί ή έβδομάδα τών
τεσσάρων ήμερών. Είναι στόχοι πού δικαιολογούνται άπό τήν πολ
λαπλάσια αϋΕηση τής παραγωγικότητας τής έργασίας σέ σχέση
μέ τή μείωση τών ώρών έργασίας τά τελευταία 50 χρόνια.
Ή σύγκριση πού έγινε παραπάνω δέν δείχνει μόνο τό πόσο
πίσω βρίσκεται ή εργατική νομοθεσία τής Ελλάδας στόν τομέα
αύτό —ένώ παράλληλα βρίθει άπό άντεργατικούς νόμους καί διατάΕεις— άλλά καί πόσο πίσω βρίσκεται ή νοοτροπία ορισμένων
«άρμοδίων» πού θέλουν νά λέγονται Εύρωπαϊοι όταν χαρακτηρί
ζουν προνομιούχους αύτούς πού έχουν κατακτήσει τό πενθήμερο
στήν Ελλάδα.
"Ενα μόνο έχουμε νά πούμε. 'Άν έχουν τό θάρρος άς βγοΰν
νά τά ποΰν αύτά στόν Εύρωπαϊκό χώρο. Καί είναι βέβαιη ή άντιμετώπισή τους όχι μόνο άπό τούς έργαζόμενους τής Εύρώπης,
άλλά καί άπό τίς Κυβερνήσεις τους.

Τό εργαστήριο ΓΑωσσων

«INTERNATIONAL LANGUAGE
LABORATORY»
(Βασ. Σοφίας 60 & Παπαδιαμαντοπούλου 1, ’Ιλίσια, Τηλ. 740380) ϊ

γνωστοποιεί ότι:
άπό 1ης Σ)8ρίου 1979 θά λειτουργήσουν, πλήν τών ΙΟμελών
τμημάτων "Αγγλικής - Γαλλικής - Γερμανικής, όλων τών επιπέ
δων, βάσει τών μεθόδων διδασκαλίας τού Βρεττ. Συμβ., τοϋ Γαλλ.
"νστ. καί τοϋ Ίνστ. Γκαϊτε, μέ συνδυασμένη χρήσι τοϋ ήλεκτρονικοϋ μας κέντρου καί ειδικά έντατικά τμήματα G.C.E. 'Αγ
γλικής φιλολογίας Εμπορικά - οικονο
μικού κύκλου, Αγγλικής ορολογίας καί
Γαλλικής Νομικά - οικονομικής ορολο
γίας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΏΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΔΕΑΦΟΥΣ &
ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
Εγγραφές άπό Δευτέρα έως καί Παρασκευή 6 — 8 μ.μ.
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Χάρπτος 42 ΚοΑωνάκι, τηλ. 730725
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Σαλόνια κλασικά - μοντέρνα
έπιπλα στύλ δια-κοσμήοεως
έτοιμα καί έπί παραγγελία

Γ ιά τούς ύπαλλήλους τής ’Εθνικής Τρσπέ-1
ζης ειδικές τιμές

Γιατί πρέπει
ν’ άποκατασταθεΐ
τό ώράριο
των τραπεζικών
Άρθρο του Προέδρου της
Ο lUc. συν. 'bn. ΐ'ίαυρουλιδη πού δημοσιεύτηκε στό
«Βήμα τής 4.9.V9.
"Οπως είναι γνωστό, οί τραπεζοϋπάλληλοι δέχτηκαν επί
θεση μέ τήν αυθαίρετη καί
μονομερή μεταβολή τού ώραρίου πού στόχευε στην αλλα
γή τού τρόπου ζωής τους. Ή
βλαπτική μεταβολή των συν
θηκών εργασίας τους προκάλεσε τήν άπεργιακή κινητο
ποίηση τοΰ κλάδου πού σφρα
γίστηκε μέ τήν καθολική συμ
μετοχή των τραπεζοϋπαλλήλων, άλλά καί τή χρησιμοποίη
ση άπο τήν κυβέρνηση, σειράς
αντισυνταγματικών μέσων κα
ταστολής (.επιστράτευση, άσφα
λιστικά μέτρα, μή παρακράτη
ση συνδικαλιστικών εισφορών)
καί άντιποίνων (Απολύσεις, μή
ύλοποίηση συμφωνίας κυβερνήσεως—ΟΤΟΕ).
"Ετσι, τά θέματα πού τέθη
καν άπό τήν ΟΤΟΕ στόν έξουοιοδοτημένο γιά τήν άντιμετώπισή τους ύπουργό ’Εργασί
ας κ. Κ. Λάσκαρη καί γιά τά
όποια Αναμένεται σήμερα τό
άπόγευμα έγγραφη άπάντηση,
συνοψίζονται οτό ώράριο πού
είναι το κύριο θέμα τού κλά
δου καί τά προβλήματα πού
δημιουργήθηκαν οτή διάρκεια
τού άπεργιακοϋ άγώνα γιά τήν
άποκατάστασή του. Τό ώράριο
λοιπόν είναι τό βασικό θέμα
καί τά άλλα παράγωγά του.
Ή ώμή αλήθεια είναι ότι το
θέμα ΟΡΑΡΙΟ παραμένει χαίνουσα πληγή, δσο καί άν μιά
σκοπιμότητα θέλει νά τό θεω
ρήσει ότι δέν ύπάρχει.
Ή επιβολή του μέ έξαναγκασμό δέ λύνει τό πρόβλημα.
Τό νέο ώράριο έχει άποτύχει
στήν πράξη. Βασανίζει τούς
τραπεζοϋπάλληλους χωρίς νά
έζυπηρετεί κανέναν. Οϋτε τό
κυκλοφοριακό. Στό χρόνο τοΰ
παλαιού ώραρίου (.7.15.-7.45
προσέλευση καί 15.30—!5 30 άποχώρηση) τά συγκρίνω πακά
μέσα Οποαπασχολοΰνται on βά
ρος τής ενέργειας που άναλίοκουν. Οϋτε τίς τράπεζες. Αν
τίθετα, τίς προβληματίζει .<ατά τό διάστημα 13.30— 14 30
πού έχει καθορισθεΐ επέκταση
τών συναλλαγών, οί αίθουσες
τών τραπεζών είναι άδειες ά
πό πελατεία. Ό τρόπος ζωής
τού "Ελληνα τών μικρομεσα,
ων στρωμάτων, πού άποτελε'
καί τό παράγοντα «πλήθος ουναλλασσομένων» καί τό στυλοβάτη τοΰ άστικοϋ καθεστώτος
δέν άλλάζει, όσο καί άν πειραματιζόμενοι «εγκέφαλοι» θέ
λουν ν’ όλλάξουν τόν τρόπο
ζωής τών τραπεζοϋπαλλήλων
Παράλληλα χάνεται παραγωγι
κός χρόνος πρωινής έργασίας
πρός όφελος παθητικού χρό
νου κοπώσεως. Τό έπιχείρημα
τής προσφυγής πρός τήν ΕΟΚ,
επίσημα κατέρρευσε άπό τήν
άπάντηση
τής ’Εκτελεστικής
‘Επιτροπής τής ΕΟΚ σέ έπεοώτηοη τοΰ Ιταλού βουλευτή
κ. CIFARELlI νιό κοινό Εύρωπαϊκό ώοάριο έονασίας σύμφω
να μέ τήν όποια: «Ή έπιτροπή δέν πρ- θετοί νά άπαλείψει τίς δυο-Γ
~γίες στις ό
ποιες Αναφέρει ~ τό αξιότιμο

μέλος. Τέτοιου είδους δυσαναγίες άποτελουν, οε εύρεια έκ
ταση, αντανάκλαση τών τοπι
κών συνθηκών».
Δέν απομένουν παρά τά άλ
λα δύο έπιχειρήματα, τά όποια
όμως ό.ακρίνει έλλειψη ήθικής
βάοεως καί πνεύμα κοινωνικής
βίας. Δηλαδή ή έμμεση άφαίρεση τής πενθήμερης έβδομάδας μέ τή μετατροπή της σέ
βασανιστική, ώστε νά μήν έπεκταθεί καί σέ άλλους κλά
δους έργαζομένων καί ή άφαίρεση τής κινητικότητας τοΰ
μισθοσυντήρητου στό μετεργασιακό του χρόνο, ώοτε νά με
τατραπεί σέ ύποκαταναλωτικό
κοινωνικό κύτταρο.
Καί τα δύο όμως έπιχειρηματα είναι καταδικασμένα σέ
άποτυχία. Τό πρώτο άπό ιστο
ρική καί έξελικτική άναγκαιότητα, μιά καί ό Εύρωπαϊκός
μηχανισμός μαζί μέ τή θέλη
ση τών έργαζομένων Θά τήν
έπ βάλλουν, άλλά καί άπό τήν
όντιφατικότητα τοΰ έπιχειρήματος πού έρχεται σέ άμεση
άντίθεση μέ τά προγράμματα
έξοικονομήοεως ένεργείας. Καί
τό δεύτερο, άπό τή βεβαιότη
τα ότι ό "Ελληνας εργαζόμε
νος (πού ή καταναλωτική του
ικανότητα είναι
ήδη μέτρια
πρός χαμηλή, άρα τό μέτρο
ήδη καί άπό αύτόν τόν λόγο
είναι άβάσιμο), θά χρησιμο
ποιήσει οπωσδήποτε καί οπο
τεδήποτε τό μεσογειακό του
χρόνο γιά τήν κάλυψη τών άναγκών τής οικογένειας του,
τών σπουδών τών παιδιών του,
τής καλλιέργειας του καί τής
’(λιγοστής)
ψυχαγωγίας του,
άναφαίρετα
δικαιώματα
στή
ζωή του. ’Επομένως, ή κινητικότητά του δέν θά άψαιρεθεί,
έκτος άν διαταχθεί άπαγόρευση τής κυκλοφορίας μετά τή
δύση τοΰ ήλιου!
Συνεπώς, πράξη γενναιότη
τας καί δικαιοσύνης θά είναι
ή άποκατάστασή τοΰ ώραρίου
τών τραπεζικών στίς άρχικές
του ώρες (7.45— 15.30) μέσα
στά
πλαίσια
τοΰ ίσχύοντος
διαφορικού ώραρίου καί μέ τήν
ίδια αιτιολογία (.ειδικές έλληνικές συνθήκες κλπ.) πού κα
θιερώθηκε αύτό.
Ν’ άποκατασταθεΐ
δηλαδή
□τίς ώρες πού έξασφάλιζαν
καί τήν έπιτυχή λειτουργία
τών Τραπεζών.
Μιά τέτοια εξέλιξη ό κλά
δος δέ θά τήν πανηγυρίσει
οάν νίκη του. Θά αισθανθεί ι
κανοποίηση ότι δικαιώθηκε στίς
θέσεις του, άλλά θά έκτιμήσε, ιδιαίτερα τό αίσθημα εύβύνη' τών <'ιβερνώντων τή χώ
ρα υας <οι τό θετικό άποτέλεσμα στήν περίπτωση αύτή θά
είναι μεγάλο πρός κάθε κα
τεύθυνση.
Ό κλάδος έπέδειξε πλήρη
συναίσθηση τής εύθύνης άπέναντι στό κοινωνικό σύνολα
καί παρα τά άντίποινα, ανέστειλε τίς κινητοποιήσεις ώσ
τε νά δημιουργηθεί κλίμα ει
ρηνικής διευθετήοεως τοΰ ώ
ραρίου.
01 συνέπειες άπό njxov δο
σάρεοτες εξελίξεις καί οί εύθύνες γι’ αύτές δέ θά βαρύ
νουν τήν ΟΤΟΕ.

Συνεργασία
ΟΤΟΕ-ΣΑΔΕΟ
ΑΠΟ 1Η ΣΕΛΙΔΑ
νά μέ τή ΣΑΔΕΟ γιά τή μεθο
δική χάραξη κοινών ε /εργειών
πού θά διανοίξουν έλπιδοφόρες
προοπτικές καί γιά τόν κλάδο
καί γιά όλους τούς έργαζομένους.
Ή κοινότητα τών στόχων στά
θέματα τής αμοιβής τής έργαισίας (έλεύθερη διαπραγμάτευ
ση, τιμαριθμική Αναπροσαρμογή,
φορολογικό), τής ύπεράσπισης
τών καταχτημένων δικαιωμάτων
στίς συνθήκες έργασίας καί τών
συνταγματικά
κατοχυρωμένων
δικαιωμάτων στήν έργασία, άπερ
για, δημόσιες συγκεντρώσεις, έναρμονίζεται μέ τά
αιτήματα
τοΰ κλάδου μας, πού μόλις
πρόσφατα Αντιμετώπισε διαδοχι
κά κύματα καταστολής (έπιστρά
τευση, ασφαλιστικά μέτρα) καί
Αποτελούν βασικούς στόχους

τοΰ συνεχιζόμενου άγώνα.
Ή ΟΤΟΕ θά μετάσχει καί θά
Αγωνιστεί γιά τήν απόλυτη έπιτυχία τής μεγάλης έργατοϋπαλληλικής συγκέντρωσης πού ορ
γανώνουν στήν ’Αθήνα οί Συνεργαζόμενες ’Αγωνιστικές Δημο
κρατικές
Έργατοϋπαλληλικές
’Οργανώσεις (ΣΑΔΕΟ) τήν Τρί
τη 25.9.79
κσλώντας τά μέλη
της νά δώσουν μέ ένθουσιασμό
τό Αγωνιστικό τους παρόν.
"Οπως είναι γνωστό τή ΣΑΔΕΟ
απαρτίζουν οί 'Ομοσπονδίες: ’Ι
διωτικών ’Εκπαιδευτικών 'Ασφα
λιστικών Εταιρειών, ΔΕΗ, Οικο
δόμων, Νοσηλευτικών, Λογιστών
’Ολυμπιακής, Θεάματος, ’Ακροά
ματος, Τύπου καί χάρτου, Μεταλλευτών, τά Συνεργαζόμενα
Σωματεα τοΰ ΟΤΕ,
καθώς καί
τά Σωματεία μετάλλου, ’Αστικών
συγκοινωνιών,
Πίτσος,
Φίλιπς
καί Νοσοκομειακών γιατρών.

ΑΝΑΔΗΜΟ Σ IΕΥΟΥΜΕ αυ
τούσιο τό κείμενο συνέντευ
ξης τοΰ Προέδρου τοΰ Συλ
λόγου μας πού δόθηκε στήν
έφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΧΩΡΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΑΙ ΑΞΙΖΕ ΓΟΗ ΚΟΠΟ
— Κύριε Μαυρουλιδη,
θά
μποροΰσε νά συνοφίσε: κα
νείς
όλες τίς άπορίες πού
άφησε αύτή ή μάχη σ’ ένα
ερώτημα: Νομίζετε ότι άξιζε
τόν κόπο;
ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ: "Αξιζε. Γιατί
τό ώράριο μας είναι μιά κατάκτηση δεμένη μέ τό πενθήμερο.
Στήν άλλαγή τοΰ ώραρίου είδα
με έναν πονηρό χειρισμό: Θέ
λησαν νά κάνουν τόσο άφόρητες τίς συνθήκες έργασίας μας,
ώοτε νά πούμε: βρέ άδερφέ,
προκειμένου νά διαλυθοΰν οι
οΐκογένειές μας, έπαναφέρατε
τήν έβδομάδα τών έξη ημερών
Θέλησαν,
παράλληλα, νά κά
νουν τόσο σκληρό τό δικό μας
ώράριο, ώστε νά παύσουν νά
ζητούν άλλοι κλάδοι τήν πενθή
μερη έργασία.
— Τί σάς κάνει νά
τε ότι κρύβονταν
προθέσεις πίσω άπό
τάθεση τοΰ ώραρίου

πιστεύε
τέτοιες
τήν με
σας;

ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ: Τό κλίμα πού
είχαν άρχίσει νά δημιουργούν
έναντίον μας. «Οί τραπεζικοί οί
προνομιούχοι». «Οί τραπεζικοί ή
εύνοημένη τάξη...».
— Δέν εί'σάστέ;
—"Οχι. Τούς μισθούς τών 90

ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ:
’Αντιδράσαμε
έτσι γιατί μόνο γιά τούς τρα
πεζικούς
καθορίστηκε άμέσως,
μέ διαταγή, ώράριο. Για τους
άλλους δέν ύπήρξε τέτοιο κα
λούπωμα.
— Σάς άποδίδουν, έπίσης.
άδιαλλαξία. Ένώ ή κυβέρνη
ση έκανε δυό ύποχωρήσεις,
μία τήν έπομένη τής έξαγγελίας καί μία
μέ
τήν πρωθυπουργική
παρέμβαση, έσείς δέν κάνατε καμμιά.
ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ:
Δέν έκαναν
διάλογο μαζί μας. Δέν ζήτησαν
ούτε γιά μιά στιγμή τίς άπόψεις
μας.
Μόνοι Αποφάσιζαν, μετέ
βαλλαν, υποχωρούσαν. Παρεβία·
σαν μιάν άρχή" τήν άρχή τού
διαλόγου καί εγκαινίασαν τήν
τακτική νά μή μάς ρωτούν ε
μάς. Καί αύτό τή στιγμή πού ή
δη, πολύ πρίν δημιουργηθεί τό
θέμα, είχαμε άπό τόν κ. Μητσοτάκη τήν ύπόσχεοη ότι
πάσα
σκέψη γιά μεταβολή τοΰ ώρα
ρίου, στό οποίο συμφωνήσαμε,
θά έπανασυζητιόταν.
Άντιδράσαμε λοιπόν στό «ξήλωμα» πού
άρχισαν. ’Εξάλλου, οί μεταβο
λές τού ώραρίου,
πού έγιναν
άπό τήν κυβερνητική πλευρά,
μολονότι δικαιώνουν πλήρως τίς

δή κατά τή διάρκεια τού άγώνος
έκανε προσπάθειες νά ρίξει τήν
οξύτητα.
"Ομως
είμαστε ύπο
χρεωμένοι νά καταφεύγουμε καί
σ αύτή όταν όξύτητα παρουσιά
ζουν τά ίδια τά θέματα. Κατα
νόηση καί άπό τήν άντίπερα ό
χθη θά ήταν έπιθυμητή περίπτω
ση γιά μάς.
— Δέν ήταν κατανόηση οί
δύο μεταβολές-ϋποχωρήσεις;
—"Ήταν δυό μεταβολές άναπροσαρμογής πρός τήν έλληνική
πραγματικότητα. Ή ώρα 3.30 γιά
λήξη έργασίας είναι ή καλύτε
ρη. Καί έχουμε έτσι τουλάχι
στον μισή ώρα διαφορά άπό τή
λήξη έργασίας τών οργανισμών
ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ. Στήν Ελλάδα οί
ώρες μετά τίς 2.30 είναι νεκρές.
Είναι τό κλίμα, ή νοοτροπία, ή
συνήθεια χρόνων. Ό κύριος όγ
κος τών συναλλασσομένων εί
ναι οί μικρομεσαϊοι έπιχειρηματίες. Αύτοί δέν θά πάνε ποτέ
στήν Τράπεζα μετά τίς δύο.
— Μήπως επειδή έχουν συ
νηθίσει
στό κλείσιμο
τών
Τραπεζών στή μία;
— "Οχι, 'Απλώς έπειδή έχουν
συνηθίσει νά πηγαίνουν μετά τή

IlllillllllllllllllllVIilllllllllilllllllllllllllllllllll*^

Οί Τραπεζοϋπάλληλοι έχουν παράδοση καί ήθος πραγματικών άγωνιστων.

Είναι άπαράδεκτο καί έγκλ ηματικό, ορισμένοι κύκλοι γιά λό

γους δημαγωγικούς, νά Θέλουν νά τούς έμφυσήσουν τή νοοτροπία
των μισθοφόρων.
............

καί τών 60 χιλιάδων τούς παίρ
νει λιγότερο άπό τό 1% τών ύπαλλήλων.
Ό κύριος κορμός
τών τραπεζοϋπαλλήλων κινείται
σ ένα μέσον όρο 21.000 δρχ.
τό μήνα. Είναι σήμερα αΰτός
μισθός «προνομιούχων»; Θέλη
σαν λοιπόν νά ηλήζρυν κεκτημένα καί παράλληλα νά άποθαρρύνουν άλλους κλάδους άπό
τή διεκδίκηση τού πενθήμερου

SEN «ΚΑΛΟΥΠΩΣΑΝ» ΑΛΛΟΥΣ
— Μιά στιγμή, κ. Μαυρουλίδη. Ή ενεργειακή κρίση έ
κανε άναγκαία,
έπείγουσα
τήν κλιμάκωση τού ώραρίου,
διαφορετική έναρξη-λήξη τής
έργασίας
ορισμένων μεγά
λων κλάδων, ώστε ν’ άποφεύγεται
τό μποτιλιάρισμα,
άπ’ τό όποιο, όπως ξέρουμε,
προκαλείται σπατάλη καυσί
μων...
— Βεβαίως.
— Χρόνια τώρα πολεοδόμοι, συγκοινωνιολόγοι, όλοι
οι ειδικοί υποδεικνύουν, γιά
τήν άποφυγή τών κυκλοφοριακών συμφορήσεων, τό δια
φορικό ώράριο. Σ’ αύτή τήν
κλιμάκωση κάποιος θά είναι
τελευταίος. Καί είπαν ότι έ
πρεπε νά είναι οί τραπεζικοί
λογω καί τοΰ πενθημέρου.
ΜΑΥΡΟ'ΛίΔΗΣ: Μέ τό ώράριο
που είχα, ε συμφωνήσει
κατά
τήν Οπόν ραφή τής συλλογικής
ουμδαοεως, εζοντΛήθηκαν τά άκραια ορό λήξεως τής έργασί
ας. Δεν είναι δυνατό νά πάμε
πιό πέρα Είναι ή φύση τής έρ
γασίας, Οι ΚΑΐματολσγικες συν
θήκες. "Επειτα αύτό που είπαμε
γιά τό διαφορικό ώοάριο, Αύτό
δέν έχει πρς-οθεί άηο ιούς συν
κοινωνιολόγου.;
ώς
πανάκεια
Χρειάζεται παρολληλα καί μιά
γενικότερη υποδομή.
Μέ τήν
κλιμάκωση τού ώροοίου καί μό
νο δέν λύνεται τό κυκλοφορία
κό. Τό συμβατικό ώράριο τών
τραπεζοϋπαλλήλων, για τή δ ατήρηση τοΰ όποιου άγωνιζομα
οτε, δηλαδή προσέλευση 7.45
π μ. καί άποχώρηση 3.30’ μ.μ
δέν δημιουργεί προβλήματα στό
κυκλοφοριακό, γιατί άκριβώς τίς
ώρες αύτές κανένας άλλος κλά
δος καί μέ τήν δέσμη ώρών τού
τελευταίου διαφορικού ώραρίου
δέν κινείται, ένώ κινούνται τά
συγκοινωνιακά μέσα, χωρίς νά
προσφέρουν υπηρεσία. ‘Ιδιαίτε
ρα στίς 3.30 μ.μ., πού τώρα μέ
τό θερινό ώράριο άπέχει μιά ο
λόκληρη ώρα άπό τόν τελευταίο
κλάδο καί μέ τό χειμερινό μισή
ώρα.
— Κατηγορηθήκατε πάντως
ότι δέν άνταποκριθήκατε θε
τικά σέ μιά στιγμή πού όλοι
έτσι ή άλλοιώς κλήθηκαν νά
κάμουν κάποια θυσία.

άπόψεις τής ΟΤΟΕ (κλιματολογικές συνθήκες κλπ.) δέν μπο
ρούν νά θεωρηθούν οάν υποχώ
ρηση ατούς τραπεζικούς, γιατί
δέν έγιναν σέ συνεννόηση μ’
αύτούς.

ΧΑΣΑΤΕ ’Ή ΚΕΡΔΙΣΑΤΕ;
—w Αν τά βάζαμε τελικά ό
λα στήν πλάστιγγα κ. Μαυρουλιδη, τί θά λέγατε: Κερ
δίσατε ή χάσατε;
ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ: Ό συνδικαλι
σμός έχει ένα υπέρτατο καθή
κον. Νά άγωνίζεται γιά τίς διεκ
δικήσεις τής τάξεως πού έκπροοωπεϊ. Πολύ περισσότερο όταν
κάνει άμυντικο άγώνα. Καί οί
άγώνες έχουν τό κόστος τους.
Θεωρώ δέ ότι δέν έχει τελειώ
σει ό άγώνας αύτός γιά νά πώ
άν κερδίσαμε ή χάσαμε.
Βρί
σκεται στή ν εξέλιξή του.
— Χαρακτηρίσθηκε,
όμως,
δυσανάλογη : οξύτητα πρός
τόν σκοπό.

ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ:
Δέν έχουμε
κανένα λόγο νά προκρίνουμε
μέσα άγώνος, τού προκαλοΰν ο
ξύτητα. Τό σημερινό προεδρείο
έχει μάλιστα κατηγορηθεί έπει-

μία στό σπίτι γιά φαγητό καί λί
γη άνάπαυση.

ΕΙΧΑΤΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ;
— Τήν κοινή γνώμη πιστεύε
τε ότι τήν είχατε μαζί σας;
ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ: Ναί, γιατί κοι
νή γνώμη δέν είναι τά επιμελη
τήρια, οί εμπορικοί καί βιομη
χανικοί σύλλογοι κλπ. Ό Οπόλοιπος κόσμος, είχαμε δείγμα
τα ότι συμπαραστεκόταν.
— Δέν είχατε καί δείγμα
τα ότι έσπασε σέ κάποια στι
γμή;
—‘ Ισως νά έσπασε λίγο κά
ποια στιγμή υε τή μονόπλευρη
χρησιμοποίηση τών μαζικών μέ
σων.
"Eve ποσοστό δυσφορίας
προκαλείται άπό κάθε άπεργία.
"Ετσι κα: στη δική μας, συντε
λούοπς και της πλάσεως εγκε
φάλου πού είπαμε.... Πάντως, ή
κάποια αύτή δυσφορία έ. αλείφε
το μετά τίς πρώτες δικές μας
ανακοινώσεις. Είμαι βέβαιος ότι
Α κοινή γνώμη, ή οποία άποτελεϊται άπό έργαζόμενους, συν
ταξιούχους, μικρομεσαίους έπαγ
γελματίες, πού άντιμετωπίζει ό
μοια μέ μάς ή ουναφή προβλή
ματα, όταν βρίσκεται πρό τοΰ

άγώνος ένός όποιουδήποτε κλά
δου, μέ στόχο νά μή τού άφαιρεθοΰν κεκτημένα, συνειδητο
ποιεί τή συμπαράσταση πρός τόν
άγωνιζόμενο κλάδο.
— Πιστεύετε ότι ύπήρξε ύποστήριξη
στό βαθμό πού
περιμένατε, άπό τά κόμμα
τα της άντιπολιτεύσεως; Μή
πως διαπιστώσατε ότι στάθη
καν σέ κάποια άπόσταση;
ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ:
Ξέρετε,
τά
κόμματα
της άντιπολιτεύσεως
παίρνουν όρισμένες θέσεις στά
αιτήματα τών έργαζομένων. ’Ε
μείς δέν ζητήσαμε άπό τά κόμ
ματα νά πολιτικοποιήσουν τό θέ
μα. "Αν πολιτικοποιήθηκε οφεί
λεται στήν ένταση πού προεκλήθη. Πάντως, όλα τά κόμματα, έν
χορψ, ζήτησαν νά κάνει διάλο
γο μαζί μας ή κυβέρνηση. Καί
τήν έπέκριναν όζύτατα γιά τήν
άρνησή της.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
— Κι* έρχόμαστε στό πιό
σημαντικό θέμα: Πιστεύετε,
κ. Μαυρουλιδη, ότι παρά τίς
όποιες διαφωνίες μας μπο
ρούσαμε άκίνδυνα γιά τή Δη
μοκρατία, νά παραμερίζουμε
δικαστικές
άποφάσεις;
Νά
άγνοούμε;
ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ: Ή ΟΤΟΕ οδη
γήθηκε στήν άπόφαση νά πρα
γματοποιήσει τήν 24ωρη άπεργία
τής 13ης Αύγούοτου, παρά τήν
προδικαστική άπόφαση πού Απα
γόρευε Απεργίες, ώσπου νά έκδοθεϊ ή άπόφαση, έπειδή κάθε
πολίτης είναι καί ό φρουρός τού
Συντάγματος, οί διατάξεις τού
όποιου είναι ό υπέρτατος νόμος.
—"Ομως, τό ίδιο τό Σύντα
γμα δέν προστάζει σεβασμό
στους νόμους καί τις Αποφά
σεις τών δικαστηρίων;
— Ναί. Καί τελικά ή Ο.Τ.Ο.Ε.
συμμορφώθηκε
στή δικαστική,
τήν όριστική δικαστική
Από
φαση.
Παρά
τίς
έπιφυλάζεις της
έπί
τού σκεπτι
κού της άποφάσεως καί γιά τήγ
άρση τών Αποτελεσμάτων τής ό
ποιας θά Ασκήσει κάθε νόμιμο δι
καίωμα — μετερχομένη τά ϋπό
τοΰ νόμου προβλεπόμενα μέσα.
Καί έπωφελοΰμαι τής εύκαιρίας
γιά νά πώ ότι καθήκον όλων τών
συνδικαλιστικών όργανώσεων εί
ναι νά παλέψουν γιά τήν κα
τάργηση τών Ασφαλιστικών μέ
τρων ώς μέσου έναντίον τών Α
περγιών.
— Είπαν, ότι κάποιοι πλειο
δοτούσαν σέ άδιαλλαξία καί
αύτοί σάς παρέσυραν καί σάς.
Κι’ έτσι γιά νά μήν υστερή
σετε...
ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ: "Οχι. Ή ήγεσία τής ΟΤΟΕ, μέ άξια γιά τόν
κλάδο ύπευθυνότπτα, χωρίς νά
παρασύρεται σ’ ένα άγώνα πλειο
δοσίας σέ «μαχητικότητα», έκανε εκείνο πού σέ κάθε στιγμή
έκρινε σωστό, κερδίζοντας μέ
τίς εισηγήσεις της τήν πλεσψηΦία. Καί δέν έδίστασε, όταν οί
εισηγήσεις της δέν έγιναν δε
κτές νά θέσει Θέμα έμπιστσσύνης. Γιατί, άπλούστατα, δέν μάς.
ένδιαφέρει ή διατήρηση της «κα
ρέκλας».
Θέσαμε στή διάθεση
τών άνωτάτων οργάνων τής 'Ο
μοσπονδίας τήν παραίτησή μας.
Γιατί γιά μάς Α ήγεαία τού άγώνος δέν είναι συνδυασμένη
μέ πολιτικές φιλοδοξίες καί σχέσια...

Τά άπεργιακά ταμεία
■>

ΑΠΟ 1Η ΣΕΛΙΔΑ

Οί άγώνες πο. έχουν άναληφθεί καί πού δέν ξέρουμε πότε
θά τελειώσουν, άνεξάρτητα άπό
τίς άνάηουλες πού έχουν (ή θά
έχουν) καί τούς στόχους πού
θά περικλείουν, θά είναι τρα
χείς καί μακροχρόνιοι. Είναι βέ
βαιο ότι ό κλάδος τών Τραπε
ζοϋπαλλήλων καί οί οργανώσεις
τους άποτελοΰν τόν στόχο έκείνων πού θέλουν νά περάσουν
τά σχέδια τών πολυεθνικών επι
χειρήσεων, τού ξένου κεφαλαί
ου
καί
τών έδώ μεταπρατών
τους! Και γι’ αύτό πρέπει νά
έχουν φτηνή έργασία καί τήν
'Ελληνική έργατοϋπαλληλική τά
ξη διαλυμένη καί υποταγμένη
στά σχέδιά τους. Ό κλάδος μας
μέ τίς κατακτήσεις του άποτελεί έμπόδιο καί πρέπει κατ’ αύτούς νά έξοθελισθεί. Ή «άνταγωνιστικότητα» τών Τραπεζών
πρέπει, κατά τούς ίδιους, νά ε
πιβληθεί μέ τήν ύποβάθμιση τού
παράγοντα «έργασία» σέ κάθε
τομέα.
ΓΓ αύτό οί τραπεζοϋπάλληλοι πρέπει νά έχουν συ
νειδητοποιήσει ότι οί άγώνες
πού διεξάγουν είναι σκληροί,
είναι άγώνες ύπάρζεως καί άπαιτοϋν θυσίες. Νά ξέρουν ότι
θά χάσουν καί τά μεροκάματά
τους καί ότι θά περνάν άπό κά-

θε μορφής
Απειλές. Γ Γ αύτό
καί ή ήνεσία τής ΟΤΟΕ δέν κά
νει σπατάλη τών
άγωνιστικών
μέσων καί σέ κάθε κίνηση τού
άντιπάλου νά πνίξει τόν άγώνα
μας, βρίσκει τήν πιό διασφαλιστική καί λιγώτερο οδυνηρή γιά
τόν άπλό ύπάλληλο άντικίνησή
της.
"Αν σ’ ένα Τραπεζοϋπαλ
ληλικό Σύλλογο Ακολουθήθηκε
λίγους μήνες πρίν τό σύστημα
τής πληρωμής τών ημερομισθίων
γιά νά καλυφθούν τά ήμερομίσθια άπεργίας ένός μέρους τών
μελών του πού άπήργησε 7 μή
νες (250 μέλη άπό τίς 4.000),
δέν μπορεί μέ κανένα τρόπο νά
άποτελέσει προηγούμενο σιγου
ριάς γιά τήν άπεργία τόοο γιά
τόν ηθικό λόγο
πού
είπαμε
προηγούμενα, όσο καί γιά τό
ότι στήν πραγματικότητα Απο
τελεί ψέμμα καί συνθέτει τό άδύνατο.
’Από τούς Συλλόγους τών
τραπεζοϋπαλλήλων περιουσιακά
στοιχεία έχουν οί Σύλλογοι 'Υ
παλλήλων:
’Εθνικής
(κινητά
καί άκίνητα), 'Ελλάδος (κινητά
καί άκίνητα), ’Αγροτικής, ’Εμ
πορικής, Πίστεως, Γενικής, Ίονικής - Λαϊκής (μόνο άκίνητα,
δηλ. τά διαμερίσματα των γρα
φείων του καί τό πολύ μιά αί
θουσα συνεδριάσεων ή σαλόνι

έντευκτηρίου
τής ’Εμπορικής,
’Αγροτικής καί Γενικής).
Ή άκίνητη περιουσία τών Συλ
λόγων 'Ελλάδος καί ’Εθνικής εί
ναι τό τριώροφο άκίνητο τής
Σίνα 16 (γιά τόν πρώτο) καί οί
δύο όροφοι (5ος καί 6ος) τής
παλαιός πολυκατοικίας ’Ακαδη
μίας 60 (γιά τόν δεύτερο).
Είναι όμως γνωστό ότι τά α
κίνητα σήμερα έχουν Ακαθόρι
στη άξια (ιδιαίτερα στό κέντρο
τής πρωτεύουσας) καί όταν πρό
κειται νά έκποιηθοϋν ύπό πίε
ση, έκποιοϋνται
κυριολεκτικά
πολύ κάτω τής άξίας τους.
'Επομένως, μόνο γιά κινητή
περιουσία θά μπορούσαμε νά μι
λήσουμε, άφοϋ αΰτής ή ρευστο
ποίηση είναι καί πιό εύκολη.
Άλλά ή κινητή περιουσία (δη
λαδή τό χαρτοφυλάκιο) τών δύο
μεγάλων
Συλλόγων, τού
μέν
Συλλόγου ’Εθνικής υπολογίζε
ται σήμερα στά 324 έκατομ. τού
δέ τής Τραπέζης 'Ελλάδος πι
θανολογείται στά 150 έκατομ.
(μέ βάση τόν ’Ισολογισμό τής
31.12.78, πράγμα πού σημαίνει
ότι πρέπει σήμερα νά είναι μι
κρότερα έπειδή πρέπει νά έκποιήθηκαν στοιχεία στό α' έξά-

Ή σελίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ»
εκφράζει ελεύθερα καί αδέσμευ
τα απόψεις τής κοινής συναδελφικής γνώμης, ανεξάρτητα άπό

τίς θέσεις του Συλλόγου καί χω
ρίς τήν παρέμβαση τής συντακτι
κής ’Επιτροπής τής «Τραπεζιτι
κής».

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ
ΔΥΟ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΔΟΤΕΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝ. ΣΤΕΛΛΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΣΤΗ κ. ΒΛΑΧΟΥ
"Η συν. Στέλλα Άδαμαντίδου έστειλε τή παρακάτω έπιστολή στην κ. Ελένη Βλάχου
της «Καθημερινής»:
Κυρία Βλάχου,
Ναι, σωστά διαβάσατε. Σέ σάς
προσωπικά θέλω ν’ απευθυνθώ,
γιατί μ’ ενδιαφέρει νά δημοσιευ
τεί αύτό τό γράμμα. ’Εκείνο πού
>μ’ ένδιαφέρει είναι νά σάς πεί
θω γιά τή λανθασμένη κρίση σας
καί νά προσπαθήσω νά σάς κά
νω νά δείτε τά πράγματα μέ
αντικειμενικότητα καί δικαιοσύ
νη. Πρό πάντων μέ δικαιοσύνη.
Είμαι τραπεζική 'Υπάλληλος,
μέ θητεία 22 έτών πίσω μου.
Διορίστηκα μέ τό διαγωνισμό
τοΰ 1958, όταν δίνανε έξετάοεις
4.500 κοπέλλες γιά... 60 θέσεις.
Δέν είχα κανένα «μέσο»' μήτε
κάν γνώριζα, έστω καί φατσικώς, έναν τραπεζικό. Πού ση
μαίνει ότι στήν Τράπεζα τό 95%
τοΰ προσωπικού της, διορίζεται
γιατί έχει προσόντα κι όχι «μέ
σα». Σημαίνει άκόμα ότι, γι’ αύ
τό τό λόγο, οί τραπεζικοί είναι
άνθρωποι κάποιου πνευματικού
επιπέδου κι όχι άπομαζώματα...
Τό 1958, πού πρωτοδιορΐστηκα σέ περιφερειακό 'Υποκατά
στημα τής ’Αθήνας, οί συνθήκες
δουλειάς ήταν κυριολεκτικά ά
θλιες.
"Ενα άκατάλληλο κτίριο, πού
θερμαίνονταν με σόμπα πετρε
λαίου τό χειμώνα (καί μύριζε
όλη ή αίθουσα), καί γίνονταν
φούρνος τό καλοκαίρι, μιά καί
τή τζαμαρία του τήν έδερνε 6λημερίς ό ήλιος. Ξέρετε πώς ε
γώ δούλευα τά καλοκαίρια; 'Ό
χι μονάχα δέν είχα AIR - CON
DITIONING (όπως μάς κατηγορεί
ό σχολιαστής σας), άλλά ό άνεμιστήρας πού έτυχε νά υπάρ
χει στό 'Υποκατάστημα, ήταν ά
πό τόν καιρό τής... Μικρασια
τικής καταστροφής, σκουριασμέ
νος, χαλασμένος καί δέν περι
στρέφονταν. "Ετσι τόν είχα νά
μέ φυσάει μονίμως στό δεξιό
πλευρό, έπί 3 καλοκαίρια πού
υπηρετούσα έκεί.
Μετά
3 χρόνια
μετακόμισα
στό Κεντρικό Κατάστημα. Φυσι
κά ούτε έδώ είχε κλιματισμό.
"Ομως βρήκα άλλη λύση. ’Αγό
ρασα ένα άτομικό άνεμιστηράκι, — «ίδίοις έξόδοις», — καί
προσπαθούσαα νά πορευτώ μ’
αύτό. Αύτό ισχύει άκόμα καί σή
μερα στό Κεντρικό μας Κατά
στημα, όπου ή λέξη κλιματισμός
είναι θαρρείς γιά όλους μας έ
να άπιαστο όνειρο. ’Εγώ άπλώς
γλύτωσα μέ τό νά μετατεθώ σέ
άλλη Υπηρεσία.
Σ' έκείνα
τά χρόνια,
μιλώ
πάντα
γιά την 20ετία 1950—
1970, δέν είχαμε ωράριο. 'Υπο
τίθεται ότι. τό συμβατικό μας ώ
ράριο ήταν 8.00' — 14.30'. "Αμ
δέ! Φεύγαμε κάθε μέρα στις
15.00' ή 15.30', γιατί τότε τό
κλείσιμο
τού Ταμείου ήταν...
χειροκίνητο καί φυσικά άργούσε. Καί ό τελευταίος λόγος τού
Δ)ντού μας ήταν:
Στό καλό παιδιά. Φάτε κι ε
λάτε...
Πράγματι, τρώγαμε καί στις
17.30' ξαναγυρίζαμε, γιά νά
φύγουμε στις 22.00' καί στίς
23.00'.
Περιττό νά σάς πω πώς γιά
Οπερωρίες δέ γίνονταν λόγος.
Δουλεύαμε 8 άνθρωποι άτέλειωτες καί βάρβαρες ώρες, (όταν
έκανε έφοδο τό Υπουργείο ’Ερ
γασίας μάς κλείνανε όλους στίς
...τουαλέττες),
δίχως
άποζημίωση.
Κι έδώ, άγαπητή Κυρία, έπιτρέφτε μου νά έκφράσω μιάν άπορία:
Τήν ηρωική
έκείνη
έποχή,
πού έμείς βολοδέρναμε μέσα σέ
τέτοιες άντίξοες συνθήκες δου

λειάς, πού στό καλό ήταν ή έ
φημερίδα σας νά μάς υπερα
σπιστεί ; Γιατί δέν άσχολήθηκε
ποτέ, ό Τύπος γενικά, μέ τούς
τραπεζικούς, καταγγέλοντας αύτά πού γίνονταν ατούς χώρους
τής δουλειάς μας; Γιατί αφή
σατε τή Συλλογική μας ήγεσία
νά παλεύει Ολομόναχη δίχως
νά τής συμπαρασταθείτε;
Κι όμως, αύτή ή Συλλογική
ήγεσία, πού σήμερα τή λέτε έ
ξαλλη καί άνεύθυνη, αύτή ή ί
δια ήγεσία (καί μιλάω άπρόσωπα γιά τήν ΟΤΟΕ), πάλεψε 20
χρόνια γιά νά πείσει τίς διάφο
ρες Διοικήσεις ότι κάποτε έπρε
πε νά άνοίξουν τά ταμεία τής
Τραπέζης καί νά δώσουν στό
Προσωπικό της κτίρια τής άνθρωπιάς (δυστυχώς δέν έχουν,
στήν συντριπτική τους πλειοψηφία, κλιματισμό, παρά τούς άντίθετούς σχολιασμούς τού δημο
σιογράφου σας), νά μάς δώσουν
6,τι μάς άνήκει άπό τήν ύπερεργασία μας, νά τίς υποχρεώ
σουν νά σεβαστούν τό ώράριό
μας, νά μάς αύξήσουν τούς μι
σθούς πείνας καί ό,τι άλλο, γιά
τό οποίο εσείς σήμερα μάς κα
τηγορείτε.
Μόνοι
μας
άγωνιστήκαμε
καί μόνοι μας νικήσαμε ΤΟΤΕ
καί δημιουργήσαμε παράδειγμα.
Κι άντί σήμερα νά βγείτε καί
νά φωνάξετε:
— Νά μιά τάξη πού πρέπει οί
έργαζόμενοι νά ιμιμηθούν! Αύτοί οί άνθρωποι, μέ τούς άγώνες τους, δημιούργησαν εύρωπαϊκές συνθήκες έργασίας στον
ελληνικό χώρο, πολλά χρόνια
πρίν μπούμε στήν Ε0Κ. ’Ακο
λουθείστε τους!..., έσείς, μέ τά
εμπρηστικά σας άρθρα προσπα
θείτε νά στρέφετε τούς έργαζόμενους έναντίον μας, έξάπτοντας τό πολύ φτηνό αίσθημα τού
φθόνου. Αλήθεια, τι έπιδιώκετε; Νά μάς βάλετε νά φαγω
θούμε μεταξύ μας; Κι ή μέν Κυ
βέρνηση θά κερδίσει άπό αύτήν
τή φαγωμάρα. Πάντα οί ισχυροί
κερδίζουν άπό κάθε είδους «έμφύλιο». "Ομως έσείς, σά δημο
σιογράφος, πού έκτελείτε ένα
λειτούργημα τόσο ύψηλό, — τή
σωστή ένημέρωση τού κοσμάκη,
— τί θά κερδίσετε;
Σχολιάζετε πικρόχολα τά προ
νόμιά μας.
Ποιά είναι αύτά;
Καί βάζετε πρώτα - πρώτα τούς
ψηλούς μας μισθούς.
"Ομως, κυρία Βλάχου, σά δη
μοσιογράφος δέν πρέπει νά άγνοεϊτε ότι οί δημόσιοι ύπάλληλοι έχουν ψηλότερους!
’Αλή
θεια δέν τό ξέρετε; Τότε γιατί
δέ φροντίζετε νά ρωτήσετε γιά
νά
τό πληροφορηθείτε;
Σάν
πρώτο βήμα
στήν ένημέρωσή
σας
διαβάστε
τό άρθρο τών
«Νέων» πού σάς στέλνω.
Καί
μετά τήν άνάγνωση πέστε μας
πάλι τά ίδια πού λέτε τόσους
μήνες τώρα. Αλήθεια, γιατί δι
αρκώς άσχολεϊσθε μέ τούς Τρα
πεζικούς; Τί κακό άραγε, κατά
τήν κρίση σας, έχουν κάνει στόν
τόπο μας; Δέν έχετε ποτέ σας
διαβάσει τήν ιστορία τής ΕΘΝΙ
ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ; Ξέρετε πόσες
φορές τό "Ιδρυμα άνοιξε τά Τα
μεία του καί τά άδειασε ατά
Κρατικά Ταμεία γιά νά σώσει
τόν τόπο; Ξέρετε ότι οί ίδιοι οί
Οπάλληλοι, μέσω τού Συλλόγου
τους,
χάρισαν άπό ένα μισθό
γιά τίς ανάγκες τού Κράτους έ
πί ύπουργίας Μαρκεζίνη;
Κι ύστερα, γιατί δέν ψάχνε
τε νά δείτε τί γίνεται στίς Πο
λυεθνικές Εταιρίες;
’Εκείνοι

δέ σάς ένοχλούν; "Η μήπως έκείνο πού σάς ένοχλεί είναι ή
συνδικαλιστική μας δράση καί
παράδοση, πού λέει ότι ούτε καί
στ ή Χούντα, μά ούτε καί στήν
Κατοχή, έκανε πίσω ή τραπεζι
κή οικογένεια; Ποιοι άλλοι έ
χουν τέτοιες περγαμηνές, τέ
τοιους
λεβέντικους
άγώνες;
Τόση άποκοτιά;
Τόση περηφάνεια καί γι’ αύτό τόσες πολλές
έπιτυχίες; Ή μήπως φανταστή
κατε ότι τά προνόμια μάς τά...
χάρισαν άπό φιλευσπλαχνία,
ή γιατί μάς άγάπησαν πολύ οί
κυβερνώ ντες;
Τά κερδίσαμε
μέ συνεχή έπαγρύπνηση καί κι
νητοποιήσεις. ΑΥΤΟ ΜΗ ΤΟ ΞΕ
ΧΝΑΤΕ. Ξέρετε άλλη συνδικαλι
στική οργάνωση νάχει κάνει τά
ίδια ;
Δεύτερη κατηγορία έναντίον
μας, τά καλά μας άσφαλιοτικά
ταμεία. Μά αύτά,
Κυρία μου,
δέν είναι κόλαφος γιά μάς, έ
παινος είναι. Γιατί δεί
χνει τή νοικοκυροσύνη μας καί
τήν τίμια διαχείριση τών κοινών
μας χρημάτων. Γιατί
δείχνει
πώς έμείς δέν κλέβουμε τόν έαυτό μας. ’Εμείς δέν κάνουμε
ρουσφέτια. ’Εμείς δέν κάνουμε
πονηρές έπενδύσεις. Οί εισφο
ρές μας είναι ιερές καί δέν τις
διασπαθίζουμε μήτε τίς χαρί
ζουμε στούς «ήμέτερους». Ξέρε
τε, άλήθεια, σήμερα, πολλούς
έντιμους διαχειριστές; Κι έδώ
είμαστε παράδειγμα. Μήπως καί
γιά τήν έντιμότητά μας αύτή
πρόκειται νά μάς μεμφθοΰν;
Διόλου δέ θά έκπλαγούμε. "Ε
τσι πού έχουν σήμερα οί άξιες
γίνει κουλουβάχατα, τίποτε δέν
πρέπει νά μάς φαίνεται παρά
ξενο. ’Ακόμα καί τό νά σέ έμπαίζουν γιατί
δέν είσαι κλέ
φτης!
Κάνουμε μιά πρόταση κι άν
θέλετε τή δημοσιεύετε: ’Αντί
νά πάμε έμείς στό ΙΚΑ,
καί νά γίνουμε όλοι δυστυχι
σμένοι, γιατί τό ΙΚΑ νά μή μάς
δώσει τά έσοδά του νά φτιάξου
με
έμείς έναν ’Οργανισμό
Κοινωνικών
’Ασφαλίσεων;
Νά
είστε σίγουροι ότι θά είναι κού
κλα. Γιατί τά μακρυά χέρια, πού
σήμερα δηλώνονται στά πλούτη
του (γιατί μαζεύει πολλά λε
φτά, αύτό τό ξέρουν κι οί γά
τες !), εμείς θά τά κόψουμε άπ’
τούς ώμους. Καί τότε θά δείτε
Κοινωνική ’Ασφάλεια εύρωπαϊκοϋ
έπιπέδου......
Υποψιάζομαι ότι ή πρόταση δέ
σάς άρέσει. Κι όμως ή πρόταση
είναι άκρως λογική καί σύμφω
νη μέ τά πολιτικά σας «πι
στεύω».
Σάς ρωτώ: Είστε ή δέν είστε
έθνικόφρων; Βεβαίως καί είστε.
Γιατί είστε; Γιατί φοβάστε τόν
κομμουνισμό. Γιατί φοβάστε τόν
κομμουνισμό;
Γιατί, κατά τήν
κρίση σας, ζητάει τήν πρός τά
κάτω έξίσωση. θά σάς πάρει τό
«έχει» σας καί θά σάς κάνει άπλή ύπάλληλο στήν έφηυερίδα
σας. Δέ σάς άρέσει ή ίδέα, έ
τσι δέν είναι; Καί πολύ σωστά.
"Ολοι παλεύουμε γιά τό καλλί
τερο. Ξέρετε τό άνέκδοτο τοΰ
διάσημου Γάλλου ποινικολόγου
πού ήταν καί γνωστός κομμουνι
στής;
Ό χριστιανός ταξίδευε πάντα1
πρώτη θέση στό τραίνο. 'Οπότε
κάποτε,
ένας
δημοσιογράφος
δέν άντε'ε, καί τόν ρώτησε :
«Πώς έσείς πού χρόνια παλεύε
τε γιά τήν ισότητα ταξιδεύετε
πρώτη θέση;» Κι ό άλλος ψύ
χραιμα τόν άποστόμωσε: «Καί
ποιός σάς είπε, άγαπητέ μου,
πώς παλεύω γιά νά ταξιδεύου

με όλοι τρίτη θέση; "Ετσι κι
άλλοιώς αύτό κάνουν σήμερα οί
περισσότεροι. ’Αγωνίζονται γιά
τό καλλίτερο κι όχι γιά τό χει
ρότερο...».
Πώς σάς φαίνετε αύτή ή έκδοχή;
Τή σκεφτήκατε
ποτέ;
Δέν είναι καλλίτερη άπό τίς
κομμουνιστικές έπαγγελίες πού
τόσο συχαίνεστε; Ό κάθε κλά
δος έργαζομένων έχει μέ άγώνες πετύχει κάποια προνόμια.
Μέ ποιά λογική θά τούς τά κα
ταργήσετε ; Τούς άγώνες τους
τί θά τούς κάνετε; Θά τούς πετάζετε στά σκουπίδια; Μά τότε
κανείς δέ θά πάλευε γιά τό
καλλίτερο. Κι έτσι θάμασταν, ά
κόμα καί σήμερα, στό μεσαίωνα...
Γιά τό θεό! Δέν ύπάρχει σή
μερα ίχνος λογικής ατό ρωμέϊκο;
Μάς κατηγόρησε ό συνάδελφός
σας κ. Δρόσος άπό τήν τηλεό
ραση,
άτι κάνουμε
άπεργίες
συμπεριλαμβανομένων καί τών
Σαββατοκύριακων γιά νά κάνου
με, λέει, τίς έκδρομές μας! ! !
Όμως ξεχνάει ό κ. Δρόσος, ότι
γιά τίς ήμέρες τής άπεργίας
δέν παίρνουμε δεκάρα;
Ποιά
εκδρομή
θά πάμε
άφραγκοι;
Καί πώς θά ξοδευτούμε, όταν
δέν ξέρουμε τί μάς περιμένει
αύριο;
Κανείς, λοιπόν, στό ρωμέϊκο
δέν έχει κρίση;
Μάς κατηγορήσατε ότι είμα
στε τεμπέληδες, ότι δουλεύου
με λιγότερο άπό τούς άλλους
έργαζομέν υς καί ζητάμε κι ά
πό πάνω καί προνόμια!!!
Μά
δέν έίδατε ποτέ τίς ούρές στά
γκισέ μας; Δέν ακούσατε ποτέ
τούς πελάτες τών Τραπεζών νά
διαμαρτύρονται
ότι στέκονται
ώρες όρθιοι γιά νά κάνουν τίς

δουλειές τους; Δέν πατήσατε
ποτέ τό πόδι σας σέ κάποιο Υ
ποκατάστημα;
Κανείς λοιπόν ατό ρωμέϊκο
δέν έχει μάτια; Καί μή ξεχνά
τε πώς καταντήσαμε νά κάνου
με ένα άκρως έπικίνδυνο έπάγγελμα
μέ τίς άπανωτές
λη
στείες.
Γράψατε πώς έχουμε... κλιμα
τισμό! Ποιός σάς τό είπε; Μπή
κατε ποτέ στό Κεντρικό Κατά
στημα τής ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ;
Φαίνεται όχι. Γιατί άν μπαίνατε
θά βγαίνατε Λμλιπόθυμη σάν
άπό καυτερό χαμάμ. Κι είναι τό
Κεντρικό τού Πρώτου Πιστωτι
κού Ιδρύματος τής χώρας!!!...
Μά κανείς στό ρωμέϊκο δέν έ
χει αισθήσεις;
Κρίμα!
Γιατί τά παιδιά τών
χώρων αύτών πού μήτε δροσίζονται μά μήτε καί έξαερίζονται κάν, δουλεύουν φιλότιμα καί
μέ τό άγχος τής συναλλαγής
8 ώρες τήν ήμέρα καί δέν κά
νουν... πλεχτό,
μήτε καθαρί
ζουν... φασολάκια, όπως κάπου
άλλου, κι ονόματα άς μή πού
με. "Οταν οί τραπεζικοί λένει
ότι δουλεύουν, δουλεύουν καί
δέν κοροϊδεύουν τόν έργοδότπ
τους. Κι ύστερα, περίεργο, πώς
στό καλό σάς διαφεύγει μιά τό
σο ξεκάθαρη λεπτομέρεια.
Τελειώνοντας θά σάς πώ καί
τούτο. Περισσότεροι άπό τούς
μισούς τραπεζικούς, άσχετα ά
πό τήν ιδεολογική τους τοποθέ
τηση, διαβάζουν κ α ί «ΚΑΘΗ
ΜΕΡΙΝΗ». Ό λόγος άπλός. "Ε
χοντας μιά νοημοσύνη πάνω ά
πό τό μέτριο, θέλουν νά ένημερώνονται σωστά. Ή έφημερίδα
σας, πρίν μάς κηρύξει τόν πό
λεμο, είχε μεταξύ μας τή φήμη
τοΰ άντικειμενικοΰ έντύπου. Μα
ζί μέ τό «ΒΗΜΑ» ή τά «ΝΕΑ»,

όλοι μας σέρναμε καί μιά «ΚΑ
ΘΗΜΕΡΙΝΗ». Σήμερα ή πίστη μας
στήν άντικειμενικότητά σας χά
θηκε. Κι έτσι ϊοως χαθούν καί
γιά σάς μερικές χιλιάδες άναγνώστες.
Λυπάμαι ε’λικρινά, Κυρία Βλά
χου, πού ύποχρεώνομαι νά σάς
στείλω αύτή τή γραφή. Τά κίνη
τρά μου είναι τίμια, θέλω νά
σάς πώ μερικές άλήθειες πού
φαίνεται ότι άγνοείτε, ένώ πι
στεύω πώς θάπρεπε. Καί σάς ζη
τώ συγγνώμη γιά τό ίσως έντο
νο ύφος τού γράμματος. Ομως
είναι άδύνατο νά καταλαγιάσω
τήν πίκρα μου καί νά είμαι γλυκειά. Νοιώθω πώς μιά όλόκληρη
τάξη άνθρώηων άδικείται, καί
αύτό μέ φαρμακώνει. Σκέφτομαι
πώς άν δέν μπορείτε νά μάς
συμπαρασταθείτε, δέν πειράζει.
Χρόνια τώρα κερδίζουμε πόντο—
πόντο έδαφος, μέ νύχια καί μέ
δόντια, ΜΟΝΑΧΟΙ ΜΑΣ. "Ομως μή
μάς βρίζετε κι άπό πάνω. Είναι
άτοπες οί ειρωνείες καί τά πι
κρόχολα σχόλια. "Αν θέλατ ε σωστή ένημέρωση, θά μπο
ρούσατε νά τήν έχετε, φι
λοξενώντας καί τίς άπόψεις τών
άγωνιστών τής έργασίας. "Ομως
αύτές φαίνεται ότι δέ σάς ένδιαφέρουν, όπως δέν ένδιαφέρουν καί τήν T.V. Ωστόσο δια
χωρίστε τή θέση σας άπό τό...
«πλυντήριο έγκεφάλων». ΑΓΝΟ
ΕΙΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ. Είναι
σίγουρα ή πιό έντιμη ταχτική·
κι έσείς, μέ τήν ώς τώρα πολι
τεία σας, άποδείξατε πώς κ α ί
έντιμη είστε κ α ί καλόπιστη. Μή
μάς άπογοητεύετε λοιπόν...
Μέ έκτίμηση
ΣΤΕΛΛΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ
Τηλ. 32.18.936
(8.30' - 4.15')
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Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝ. ΚΩΣΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ»
Ό συν. Κώστας Άναστασόπουλος έστειλε έπιστολή στους υπεύθυνους τής εβδομαδιαίας
εφημερίδας «Οικονομικός Ταχυδρόμος».
Αγαπητή «Τραπεζιτική»,
Σοϋ στέλνω — καί σέ παρα
καλώ νά τή δημοσιεύσεις — έπι
στολή μου πρός τήν έφημερίδα
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ».
Οί ύπεύθυνοι τής έφημερίδας
αύτής άρνήθηκαν νά δημοσιεύ
σουν τήν έπιστολή μου έπειδή
κατάγγειλε — μέ συγκεκριμένη
έπιχειρηματολογία — τόν προβοκατορικό ρόλο τού Ο.Τ. στούς
εργατικούς άγώνες καί συγκε
κριμένα στούς άγώνες τών τρα
πεζοϋπαλλήλων. ΟΙ κύριοι αύτοί
ένώ σείουν έπιδεικτικά τή ση
μαία τής «δημοκρατίας» τους
καί τής «άδέσμευτης» δημοσιο
γραφίας τους, άνέχονται τίς άντίθετες απόψεις μόνο μέχρι τού
σημείου πού δέ γίνονται ιδιαί
τερα ένοχλητικές. Άλλά αύτή
άκριθώς ή τακτική τους τούς α
φήνει έκθετους άπέναντι στούς
εργαζόμενους καί στούς τραπεζούπαλλήλους
πιό
συγκεκρι
μένα.
Χυναδελφικά
ΚΏΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΤΕ Α', Θεσ)νίκης 210

Ή ’Επιστολή
ι Θεσσαλονίκη 23.7.79
Κύριε Διευθυντή,
Είχα άρχίσει ν’ ανησυχώ γιά
τήν καθυστέρηση τού Ο.Τ. νά α
σχοληθεί μέ τούς άγώνες τών
Τραπεζοϋπαλλήλων.
'Ομολογώ
ότι περίμενα μέ ξεχωριστό ένδιαφέρον τίς έκτιμήσεις του άν
καί δέν είχα αύταπάτες γιά τόν
άξονα γύρω άπ’ τήν όποιον θά
κινούνταν. Κι έδώ δέ θέλω νά
μου καταλογιστεί προκατάληψη
γιά τό περιοδικό. Γιατί, όταν
κάποιος οέ συνηθίσει σέ βρισμέ
νη συμπεριφορά άπέναντί σου,
δέν είναι ούτε προκατάληψη ού
τε κακοπιστία τό νά τόν άντιμετωπίζεις προκαταβολικά μέ
βάση τήν προηγούμενη πείρα
σου. Καί ή τετράχρονη πείρα
μου (τόσα χρόνια διαβάζω άνελιπώς Ο.Τ.) μέ έπεισε πώς άπό
τόν Ο.Τ. δέν μπορώ νά περιμέ
νω παρά μονάχα τήν ίδια φαρ
μακερή πολιτική,
άπολογητική
τών συμφερόντων τής κυρίαρ
χης τάξης, πολιτική κατασυκο
φάντησης τών αγώνων τού κλά
δου μου, έξωραϊσμοϋ τής άντερ
γατικής κυβερνητικής πολιτικής.
Νά μερικές πρόσφατες έπιβεβαιώοεις τών έκτιμήσεών μου.
Αύτή τή φορά σέ συγχορδία
«Κριτόβουλος» καί Δ. Στεργίου,
παίζουν μέ διαφορετικό «χρώ
μα» ό καθένας τά κομμάτια τής
ίδιας άντεργατικής συμφωνίας,
πού διευθύνει στό σύνολό της
ό Ο.Τ. Ό πρώτος στά «άντιοικονομικά» του, μέ τό γνωστό
ειρωνικό στύλ γραφής, αφού χύ
νει πρώτα κροκοδείλια δάκρυα
γιά τήν τύχη τής ’Ιρανικής επα
νάστασης, άναλαμβάνει νά διεκπεραιώσει στά πεταχτά τήν 0πόθεση «άγώνες τών Τραπεζοϋ
παλλήλων» μ’ ένα σχόλιο μέ τόν
καθόλου άκριβή τίτλο «κατανα
λωτική σπατάλη άκόμα καί στίς
άπεργίες». Ό δεύτερος, πιό συ
στηματικός, πιό «επιστημονικός»
έπιχειρεϊ νά γίνει άντικειμενικός χρονικογράφος τών κινητο
ποιήσεων τών Τραπεζοϋπαλλή
λων «έμπλουτίζοντας» τή δου

λειά του μέ κατάλληλα έπιλεγμένα συκοφαντικά στατιστικά
στοιχεία. Σ’ αύτή μου τήν έπι
στολή θ’ άσχοληθώ μόνο μέ τόν
πρώτο καί θά περιμένω νά τε
λειώσει τό σήριαλ τού δεύτερου
γιά νά τού άπαντήσω.
Στενοχωριέται
ό
άνώνυμος
σχολιογράφος (ξέρει τί κάνει
καί καλύπτεται πίσω άπό τήν ά
νωνυμία
τού
«Κριτόβουλου»)
γιατί «ή ΟΤΟΕ τύπωσε καί έρι
ζε στούς δρόμους χιλιάδες φέϊγ
—βολλάν, όπου άντί νά άπευθύνεται πρός τό κοινό γιά νά τό
ένημερώσει γιά τό δίκη ο τών αι
τημάτων τους, ένεθάρρυνε μέ
συνθήματα τήν έμμονή τών άπεργούντων».
Συγκινητικό
τό ένδιαφέρον
τού σχολιογράφου γιά τήν ένη
μέρωση τού κοινού. "Ομως δέν
πείθει. Καί δέν πείθει, γιατί συγ
καλύπτει τό όργιο διαστρέβλω
σης καί μονομερούς πληροφό
ρησης τού κοινού άπ’ τά κρατι
κά (διάβαζε κυβερνητικά) μέ
σα ένημέρωσης, τίς στημένες
προβοκάτσιες
τού φιλοκυβερνητικού τύπου, τήν κατευθυνόμενη «άγανάκτηση» καί τίς «άνησυχίες» τών θιομηχάνων καί
τών μεγαλεμπόρων, τήν έπιστρά
τευση δηλώσεων «άγανακτισμένων» πολιτών, όλη τή βιομηχα
νία τών χαλκευμένων κατηγορι
ών γιά τά «προνόμια» τών Τρα
πεζοϋπαλλήλων. Γιά τό σχολιογράφο όλα αύτά φαίνεται πώς
είναι λεπτομέρειες. Γι’ αύτόν
σημασία έχει πώς ή ΟΤΟΕ δέν
έκανε καλά τή δουλειά της άφού «ένεθάρρυνε μέ συνθήμα
τα τήν έμμονή τών άπεργούντων». Φόβος καί τρόμος κατέχει
τόν οχολιογράφο κι αύτούς πού
τόν πλαισιώνουν γι’ αύτές τίς
«ακατανόητες» «έμμονές» τών
έργαζομένων νά θέλουν νά 0περασπίσουν τά κεκτημένα τους
δικαιώματα, νά είναι άξιοπρεπείς άνθρωποι, νά άποκρούουν
τίς αύθαιρεσίες, νά άγωνίζονται γιά τήν προκοπή τους. Καί
όλη ή προσπάθεια τών κύκλων
τής ολιγαρχίας,
μαζί καί τού
σχολιογράφου, στρέφονται στό
πώς αύτές τίς έμμονές θά τίς
συντρίψουν μέσα στίς μυλόπε
τρες τής «ταξικής συνεργασί
ας», πώς θά τίς εύνουχίσουν μέ
τόν πλαστό διάλογο πού ζητάει
ή όλιγαρχία.
Ή «ίση άπόσταση» — πού δέν
είναι καθόλου ίση — καί τό ύφος
τοΰ άφ’ υψηλού άντικειμενικοΰ
κριτή πού τηρεί μέ επιμέλεια ό
σχολιογράφος, είναι ό πιό ύπου
λος καί ό πιό άγαπητός του
τρόπος γιά νά βάζει στήν ίδια
μοίρα τό θύτη καί τό θύμα, γιά
νά συγκαλύπτει τήν ούσία τού
προβλήματος. Αφού κατακρίνει
τίς ύπερβολές τής ΟΤΟΕ καί τής
Κυβέρνησης, άναφορικά μέ τίς
έκτιμήσεις πού κάνανε γιά τήν
απήχηση τής άπεργίας, καταλή
γει στό ϊσοπεδωτικό συμπέρασμα
«λένε ό,τι τούς συμφέρει». "Ετσι
όμως βγάζει λάδι τήν κυβερνη
τική ψευτιά, τή διαστρέβλωση,
τόν άποπροσανατολιομό, έχον
τας μάλιστα ήσυχη τή συνείδη
σή του, άφοΰ δέν παίρνει τό μέ
ρος κανενός καί τά βάζει καί
μέ τούς δυό. "Ετσι καταφέρνει
νά είναι καί μέ τό Γιάννη καί

μέ τό θεριό. Καταπληκτική πρά
γματι άλχημεία, πού πετυχαίνει
τό στόχο της.
Στή συνέχεια, ό σχολιογράφος περνάει σέ πιό συγκεκρι
μένη έπίθεση. Κατηγορεί τήν
ΟΤΟΕ ότι τό σύνθημα «ΟΧΙ ΣΤΗ
ΔΙΑΛΥΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ",
είναι αύθαίρετο. Καί έπικαλεΐται τό έπιχείρημα ότι «τό συνε
χές ώράριο πού είσήγαγε ή κυ
βέρνηση στίς Τράπεζες, ισχύει
περίπου ταυτόσημα σ’ όλες σχε
δόν τίς χώρες τής Δυτικής καί
Ανατολικής Εύρώπης» καί άρα
«. ..θά πρέπει νά συμπεράνουμε
πώς μόνο στήν 'Ελλάδα δέν έ
χει άκόμα διαλυθεί 'ή οικογέ
νεια». "Ομως, ό σχολιογράφος
θέλει νά άγνοεΐ τίς συνθήκες
τών χωρών στίς όποιες άναφέρεται. Κάνει πώς δέ γνωρίζει
τήν ύλικοτεχνική υποδομή τών
άναπτυγμένων
καπιταλιστικών
χωρών, τή μέριμνα καί τή φρον
τίδα πού υπάρχει γιά τούς έργαζόμενους στίς Σοσιαλιστικές
χώρες, τό ένδιαφέρον γιά τήν
έ'ργαζόμενη μητέρα καί τό παι
δί. ’Ενδιαφέρον πού εκφράζεται
σέ χιλιάδες άρτιους βρεφονη
πιακούς σταθμούς, άρτια όργανοιμένα έστιατόρια στούς τόπους
έργασίας, εύρύ πρόγραμμα ψυ
χαγωγίας καί μόρφωσης τών έρ
γαζομένων κλπ. Γ ιατί ή τύχη
τής οικογένειας, σέ τελευταία
ανάλυση, δέν είναι παρά ζήτη
μα Ολικών συνθηκών συνύπαρ
ξης. Καί έπειδή άκριβώς στήν
'Ελλάδα, λόγω τής γενικώτερης
άντιλαϊκής πολιτικής τών δοτι
κών κυβερνήσεων, δέν ύπάρχει
εύνοϊκή Ολική βάση γιά τή συ
νοχή καί τή σωστή λειτουργία
τής οικογένειας,
είναι φυσικό
τέτοιες βίαιες έξωτερικές ρυ
θμίσεις, όπως τό ώράριο, πού έπιβάλει ή κυβέρνηση, νά τινά
ζουν στόν άέρα τίς λεπτές Ισορ
ροπίες τών έσωτερικών παρα
γόντων τής οικογένειας.
"Αραγε δέν τά γνωρίζει όλα
αύτά ό σχολιογράφος; Δέν τό
πιστεύω. Απλά καί μόνο αύθαιρετεϊ ατούς συλλογισμούς του,
γιά νά καταλήξει έκεί πού θέ
λει. Τό πού θέλει νά καταλήξει
τό λέει παρακάτω: «...μέ τίς
συνεχείς άζιώσεις τους, άντί νά
προκαλοϋν τόν πανελλήνιο θαυ
μασμό,
διευκολύνουν — φοβό
μαστε — τή κυβέρνηση νά προ
χωρήσει σέ βαθειά τομή
(ή ύπογράμμιση δική μου) πού
θά άποθεί τελικά
σέ βάρος
τους...».
Ποιά είναι αύτή ή «βαθειά το
μή» τό λέει άπροκάλυπτα ξένο
περιοδικό, πού έκφράζει τά συμ
φέροντα τού διεθνούς Τραπεζι
κού κεφαλαίου. "Ετσι, σέ άρθρο
πού δημοσιεύει τό Βρεταννικό
περιοδικό «Διεθνής νομισματική
έπιθεώρηση», όργανο τής διε
θνούς χρηματοδοτικής κοινότη
τας τού Λονδίνου, όμσλογεϊται
ότι ή άγωνιστικότητα τών 'Ελλή
νων τραπεζοϋπαλλήλων άποτελεΐ τό κύριο εμπόδιο γιά τήν έπέκταοη στήν 'Ελλάδα τών ιδιω
τικών καί ιδιαίτερα τών ξένων
Τραπεζών. Νά τί άναφέρει συγ
κεκριμένα στό τελευταίο τεύ
χος της: «Ή μαχητικότητα καί

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ «ΖΟΖΙΑΛΙΖΜΟΖ»»
ΚΑΙ ΤΑ ΦΤΗΝΑ
ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ
ΑΠΟ 5» ΣΕΛΙΔΑ

ή απέχθεια τής ΟΤΟΕ — πού εί
ναι σχετικά ή μαχητικότερη α
πό τίς άλλες
συνδικαλιστικές
οργανώσεις — πρός κάθε ιδέα
γιά έπέκταση
των ιδιωτικών
Τραπεζών, 'Ελληνικών είτε ξέ
νων, σέ βάρος τού Δημοσίου το
μέα τοϋ τραπεζιτικού συστήμα
τος, πού καλύπτει τό 97% τού
συνόλου, είναι τό κύριο έμπόδιο
στις μεταρρυθμίσεις πού έχουν
ήδη άποφασιστεί γιά τόν έκσυγχρονιομό τού τραπεζικού συστή
ματος».
Τό τί θά σημάνει αύτός ό «έκσυγχρονισμός» γιά τούς εργα
ζόμενους είναι γνωστό. Υπονό
μευση των συνδικαλιστικών τους
κατακτήσεων,
εντατικοποίηση,
μεγαλύτερη έκμετάλλευση, έν
ταση τών έργοδοτικών αύθαιρεσιών, εύνοΌκρατία (MERIT SY
STEM) , ύποβάθμιση τού βιοτικού
τους έπιπέδου. ’Αλλά καί ταυ
τόχρονα γιά τό τραπεζικό σύ
στημα παράδοσή του ατό διε

θνές τραπεζικό κεφάλαιο, πα
ραπέρα βάθαιμα τής έξάρτησης
άπό τόν ιμπεριαλισμό καί τά μο
νοπώλια.
ιΓιά τόν σχολιογράφο ή στυ
γνή άντεργατική - άντιλαϊκή πο
λιτική τής κυβέρνησης, πού έκφράζεται συνολικά σ' αύτό πού
λέμε πολιτική τής μονόπλευρης
λιτότητας, είναι «τυχόν άδικαιολόγητες καί ίσως καί άδικες ε
νέργειες τών άρμοδίων». Μέ αύ
τό τό φραστικό τερτίπι εξαφανί
ζεται ή πολιτική εύθύνη τής
κυβέρνησης τής Ν.Δ. γιά τόν
άγριο κατατρεγμό τών εργαζο
μένων, γιά τή μονόπλευρη λι
τότητα πού έφαρμόζει μέ χίλι
ούς δυό τρόπους σέ βάρος τους
καί σ’ όλες τίς σφαίρες τής κοι
νωνικής ζωής,
01 τραπεζοϋπάλληλοι,
όπως
καί όλοι οί εργαζόμενοι, θά περιφρουρήσουν τό όπλο τής α
περγίας. Γιατί είναι τό μοναδι
κό πού τούς απομένει άπέναντι
ατό σύγχρονο όπλοστάσιο τής
ολιγαρχίας, πού κάθε φορά, πού

απειλούνται τά συμφέροντά της,
πατώντας καί τό Σύνταγμα πού
ή ίδια φτιάχνει,
έπιστρατεύει
τήν άστυνομική βία, τίς άπειλές, τούς άηεργοσπαστικούς μη
χανισμούς, τή συκοφαντία, άκόμα καί δικαστικές άποφάοεις,
γιά νά κάμψει τό ταξικό άγωνιστικό φρόνημα τών έργαζομένων. "Ομως ένάντια σ’ όλ’ αύτά, καί δυστυχώς γιά τόν «Κριτόβουλο» καί γιά όσους τά σχό
λιά του ικανοποιούν, οί τραπεζοΰπάλληλοι, διευρύνοντας τούς
στόχους τού άγώνα τους, χέρι—
χέρι μέ τούς άλλους εργαζόμε
νους, συντονίζοντας τό βήμα
τους μέ τό βήμα όλης τής ερ
γατικής τάξης, θά βαδίσουν στό
δρόμο τοϋ άγώνα γιά τήν περι
φρούρηση
τών
κατακτήσεών
τους, γιά τήν άπόκρουση τής
πολιτικής τής λιτότητας, γιά έ
να μέλλον άντάξιο τής προσφο
ράς τους στήν κοινωνία.
ΚΏΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠιΟΥΛΟΣ
Τραπεζικός
’Αλεξάνδρας 26, Θεσ) νίκη

Ό ΣύνΟεσμος καί ή ενότητα
Μ’ άφορμή τή δημοσίευση κει
μένου, στή προηγούμενη έκδο
ση τής «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ» (φύλ
λο 399) , σέ βάρος τού Προέδρου
καί τών μελών τού «Συνδέσμου»
άπό
τρεις
νεαρούς συναδέλ
φους, τών όποιων ή ύηηρεσία
στήν ’Εθνική Τράπεζα όλη κι' ό
λη, δέν ξεπερνά συνολικά τά
τέσσερα (4) χρόνια, σάν ύηεύθυνο πρόσωπο έχω νά σάς γνω
ρίσω τά παρακάτω:
1) Ή νέα ήγεσία τού «Συν
δέσμου», άπό τήν έκλογή της
κι’ άλας, σάς έδήλωσε προφο
ρικά καί έγγραφα, τό πόσο ένδιαφέρεται ζωηρά γιά τήν ένότητα τοϋ Προσωπικού τής ΕΤΕ
καί πώς γι’ αύτό είναι σέ θέ
ση νά πράξει ό,τι έηιβάλλεται,
άφοΰ πιστεύει άκράδαντα, πώς
τά πάντα μπορούν νά επιλυθούν
μέσα άπό τόν ένιαΐο Σύλλογο! !
2) Συμακραστάθηκε στήν Ο.
Τ.Ο.Ε. καί τόν Σύλλογο μ’ όλα
τά μέσα πού διέθετε στή διάρ
κεια τού άγώνα, άπέναντι στό
σκληρό ώράριο, μέ :
• Τηλεγραφήματα συμπαρά
στασης
• "Εκδοση ειδικής άνακοίνωσης
• Σύσταση συνεργείου
άπό
μέλη τού Δ.Σ. γιά άφισσοκολλήσεις όπου αύτό χρειάσθηκε.
3) ’Αντιμετώπισε, άστραπιαία,
άποκρούοντας
τήν
παράλογη
αίτηση τών Πτυχιούχων τής ’Α
γροτικής Τράπεζας, γι’ άναστολή έφαρμογής τής Σ.Σ.Ε. ατό

Συμβούλιο ’Επικράτειας, σέ στι
γμές πού ό Κλάδος έδινε μάχη
διάρκειας γιά τό ώράριο καί κατάφερε νά τούς όπορρίψει τό
αίτημα!
4) Προχώρησε, μάλιστα, δη
μόσια καί στό τόλμημα νά καλέσει τούς Πτυχιούχους σέ κοι
νή συμφωνία μαζί τους, προκειμένου
νά βαδίσουν ένωμένοι
κάτω άπό τόν ένιαΐο Σύλλογο
I (ΣΥΕΤΕ), μέσα άπ’ τόν όποιο
μπορούν νά έπιλυθοΰν όλα τά
αιτήματα! !
Κι’ άν σ’ όλα τά παραπάνω,
προστεθούν άκόμα:
— Ότι ποτέ δέν διανοήθηκε
μέλος τοϋ «Συνδέσμου» νά δια
γράφει άπ’ τόν Σύλλογο, όπως
οί Πτυχιοΰχοι.
—"Οτι διακηρύξαμε καί συνε
χίζουμε νά διακηρύττουμε τήν
ΕΝΟΤΗΤΑ,
μέσα
στά πλαίσια
των γενικών συμφερόντων πού
μάς άπασχολοϋν σάν Κλάδο.
—'Ότι ύπάρχει καί καλλιερ
γείται συνεργασία μέ τήν ήγε
σία τοϋ Συλλόγου καθώς καί τής
‘Ομοσπονδίας, όσο ποτέ.
—"Οτι ό «Σύνδεσμος» δέν έπιδιώκει τή δημιουργία άντιομοσπονδίας, γι’ αύτό καί στά μέ
λη του περιλαμβάνει καί μέλη
τού Δ. Σ. τού Συλλόγου μας.
—"Οτι περιορίζεται μόνο στήν
αποστολή τού σκοπού γιά τόν
όποιο ιδρύθηκε, μιά κι’ ό Σύλ
λογος, τού όποιου τά μέλη εί
ναι Πτυχιοΰχοι καί μή, άντιμετωπίζει δυσκολίες πάνω στήν
έξισορρόπηση τών δύο μερών.

Καί σέ τελευταία άνάλυση:
-"Οτι ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΟΘΥΜΟΙ ΝΑ
ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ "Η
ΚΑΤΩ ΚΙ’ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΙ
ΤΗΣΙΑ, ΤΗ ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΛ
ΛΟΓΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ «ΣΥΝ
ΔΕΣΜΟΥ», άν σ’ αύτό δέν έχουν
άντίρρηση κι’ οί συνάδελφοί μας
τοϋ Συλλόγου
’Επιστημονικού
Προσωπικού, πού ύπήρξαν πάν
τα... πρωτοπόροι!
Κι’ όλα αυτά, γιά νά πείθου
με μιά νιά πάντα, όσους διατη
ρούν καί τήν παραμικρή άμφιβολία, ότι σέ μάς δέν μπορεί νά
«κολλήσει» ή κατηγορία τών
διασπαστών, γι’ αύτό κι’ ό πό
λεμός τους σέ βάρος μας, όχι
μόνο έξανεμίζεται κάθε φορά
πού εξαπολύεται, άλλά φουντώ
νει τήν όργάνωσή μας, όλο καί
περισσότερο ! !
Καί κάτι άκόμη:
"Ας παρακαλοϋν άντί νά προκαλοϋν κάθε τόσο μέ κείμενά
τους, πού δέν προάγουν τήν ε
νότητα, άλλά καλλιεργούν το
διχασμό, στήν ήγεσία τού «Συν
δέσμου» νά βρίσκονται πάντα
πρόσωπα συνετά, πού γνωρίζουν
καλά τί θά πεί ΕΝΟΤΗΤΑ καί μέ
ποιό τρόπο καλλιεργείται!
’Εκτός
άν τούς φοβούνται,
γιατί έμποδίζουν — οπωσδήπο
τε — τήν άνάπτυξη τών σκοτει
νών καί ύποπτων σχεδίων τους...
Μέ συνοδελφική εκτίμηση,
ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ
Πρόεδρος τού Συνδέσμου
Λογιστικών - Ταμιακών κλπ.
'Υπαλλήλων Ε.Τ.Ε.

Τό δουλεμπόριο
ΑΠΟ 3Η ΣΕΛΙΔΑ
ληνες έργαζόμενους πέρασε οριστικά.
Πιστεύουν αλήθεια οί κύριοι αυτοί δτι
θά πρέπει αυτός πού μιά κάποια στιγμή 6οηθήθηκε σ’ ενα πρόβλημά του — άν δεχτούμε
έστω ότι έτσι έγινε — ν’ αλλοτριώνει τήν
προσωπικότητά του καί νά γίνεται ψήφου καί
υποστήριξης υποτελής έφ’ όρου ζωής σ’ αυ
τόν πού τούς βοήθησε; ’Αμφισβητούν δηλα
δή τήν έλευθερία σκέψεως, κρίσεως καί
γνώμης στούς άνθρώπους αύτούς; Θάταν φο
βερό νά ϊσχυε κάτι τέτοιο. Αυτόματα θά
βρισκόμασταν στήν έποχή τού δουλεμπορίου.
’Ακόμη, δέν κατάλαβαν, αύτό πού κατά
λαβε όλος ό Ελληνικός λαός, όλες οί Ελλη
νικές καί Ευρωπαϊκές συνδικαλιστικές όργανώσεις αύτό πού αναγνώρισαν άκόμη καί κυ
βερνητικές έφημερίδες ότι δηλαδή ό άγώ-

νας μας δέν είχε χαρακτήρα επιθετικό ότι
ήταν καθαρά αμυντικός καί ότι παράλληλα
γινόταν καί γιά τήν διασφάλιση θεμελιακών
άξιωμάτων; Γιατί προσπαθούν άλήθεια νά
εμφανίσουν «ντέ καί καλά» κομματικοποι
ημένο ένα άγώνα πού τόν ακολούθησε τό 98%
τοϋ συνόλου τών έργαζομένων τού κλάδου;
Τελειώνοντας θεωρούμε σκόπιμο νά κοινού με
μιά δευκρίνιση.
Δέν πιστεύουμε βέβαια ότι τό άρθρο
αύτό τό έγραψε ό κ. Μητσοτάκης. Σίγουρα
τό έγραψε κάποιος άπό τό περιβάλλον του.
‘Ο κ. Υπουργός ξέρει βέβαια, πόσο ό «καλο
προαίρετος (;) » ύπάλληλός του, τόν βοήθησε
μέ τό άρθρο του αύτό. Καί περιμέναμε, καί
περιμένουμε άκόμη ότι θά άποκαθιστούσε
τήν τάξη στό θέμα. Νομίζουμε πώς έχει τήν
υποχρέωση καί σάν δημόσιος άνδρας καί
σάν ιδιοκτήτης της έφη μερίδας. Τό δημοσίευ
μα αύτό είναι προσβλητικό καί γιά τόν ’ίδιο
καί γιά όλους τούς ‘ Ελληνες έργαζόμενους.

Δημοσιεύουμε παρακάτω αύτούσιο τό
κείμενο άρθρου τού διακεκριμένου δημοσιο
γράφου Γιάννη Κάτρη. Τό άρθρο αυτό πού
δημοσιεύτηκε στήν άπογευματινή έφημερίδα
«ΤΑ ΝΕΑ», άποτελεΐ πραγματικό καταπέλτη
γιά όλους έκείνους πού άπό χρόνια προσπα
θούν νά βιάσουν τήν κοινή γνώμη καί νά πετύχουν εμφύλιο πόλειιο μεταξύ τών έργαζο
μένων πρός όφελος — πάντα — τών εκμεταλ
λευτών αύτού τού τόπου καί τού λαού του.

γει ό δρόμος γιά τά επόμενα χτυπή
ματα. Καί όχι μόνο μέ στόχο τούς τραπεζι
κούς.
Αύτό τό βαθύτερο νόημα τής
μητσοτακικής
πολιτικής τό έπιααε έγκαιρα ή ήγεσία (ή τουλά
χιστον, τό μεγαλύτερο μέρος της), άλλά καί τό
σύνολο τών τραπεζικών. "Ετσι, ό άγώνας τους,
πού φαίνεται ότι θά συνεχιστεί, μπορεί νά έχει
ορατό άντικείμενο τό ώράριο, άλλά στήν ούσία
του είναι άγώνας γιά τήν περιφρούρηση κ ε κτημένων δικαιωμάτων. Σ’ ό
λη τή γή, οί λαοί άγωνίζονται γιά νά καλυτερέ
ψουν τή θέση τους. Καί σέ καμιά περίπτωση δέν
άφήνουν νά τούς ύψαρπαγεϊ κεκτημένο δικαίω
μα. Αύτό κάνουν καί στή χώρα μας οί τραπεζι
κοί. Καί γι' αύτό τό λόγο, ή θέση όλων τών έρ
γαζομένων είναι (πρέπει νά είναι) στό πλευρό
ΑΘΏΣ γυρίζεις άιπό ένα μακρινό ταξίδι καί
τους.
"Ενα άλλο έπιχείρημα πού χρησιμοποιήθηκε,
πλουτισμένος μέ καινούργιες
έμπειριες ξα
εναρμονίζεται
νάρχεσαι σέ άμεση
έπαφή μέ τίς «έλληνικές είναι ότι, τό καινούργιο ώράριο
στούς άντίστοιχους θεσμούς τών χωρών τής Κοι
πραγματικότητες», έδραιώνεται μέσα σου ή πε
νής ’Αγοράς. (Τί; Βαλκάνιοι θά μείνουμε;).
ποίθηση ότι οί λαοί τής οικουμένης, άσπροι, μαύ
"Ας δεχτούμε ότι τώρα... προβιβαστήκαμε (καί
ροι, κίτρινοι, όχι μόνο δέν έχουν άντιθέσεις με
πρέπει νά μπούμε στ' άχνάοια τής μαντάμ Σουσταξύ τους, άλλά όλοι άντιμετωπίζουν τά Ιδια
σού. . .). Άλλά ή «έναρμόνιση» πρέπει νά είναι
πασίγνωστα προβλήματα (πού συγκλίνουν στή
γενική σ’ όλα τά θέματα τών έργαζομένων καί
βελτίωση τού έπιπέδου ζωής) καί φλέγονται γιά
όχι
μόνο σέ όσα έχουν άρνητικές έπιπτώσεις.
τίς ίδιες αιώνιες άξιες, τήν ειρήνη, τήν έλευ
Οί εύαίσθητες ψυχές, πού βιάζονται νά χωνευ
θερία, τήν έθνική άνεξαρτησία.
τούμε στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα, θάπρεπε νά
Μιά δεύτερη διαπίστωση είναι άτι ή κατάχτη
ξεκινήσουν, πριν άπ’ όλα. άπό τήν ε ύ θ υση των πανανθρώπινων αύτών ιδανικών συντελεϊγ ρ ά μ μ ι σ η τών άμοιβών καί τών ώρών έρται έκεί όπου παραμερίζονται οί διαφορές καί
γασίας. Ξέρετε, κύριοι, ότι τό βιομηχανικό μερο
πραγματοποιείται ενότητα τών λαϊκών δυνά
μεων. (Ή γνωστή αύτή άλήθεια έπιβεβαιώνεται
κάματο στή Δυτ. Γερμανία, στό Βέλγιο καί στίς
στή Νικαράγουα. Γιά πολλές δεκαετίες ό μαρ
άλλες χώρες τής ΕΟΚ είναι δυόμιση καί τρεις
τυρικός λαός της, διαιρεμένος τεχνητά, στένα
φορές μεγαλύτερο άπ’ ό,τι στήν 'Ελλάδα; Ξέρε
ζε κάτω άπό τό καθεστώς τού Σομόζα, τού πιό
τε. ότι στή Γαλλία εφαρμόζεται ή αύτόματη τιάπάνθρωπου άπό τούς άνθύπατους τού άμερικάμαριθμητική προσαρμογή; Ξέρετε ότι ή πενθή
νικου ιμπεριαλισμού. "Οταν ένώθηκε καί πολέμη
μερη εβδομάδα είναι ίεοός θεσμός σ’ όλη τή
σε, ήρθε καί ό θρίαμβος τής νίκης).
Δυτική Εύρώπη; Κι άφοΰ τά ξέρετε όλα αύτά,
Δέν είναι, επομένως, λαθεμένη ή προαιώνια
γιατί δέν τά έφαρμόζετε καί στή χώρα μας;
■στρατηγική τής άποικιοκρατίας καί τών κυρίαρ
Μήπως γιά νά μή θιγοΰν τά ύπερκέρδη τής
χων τάξεων κάθε έποχής, πού στηρίζουν τήν κυ
βιομηχανίας, πού είναι πολλαπλάσια άπό τά κέρ
ριαρχία τους στό δόγμα «διαιρεί καί βασίλευε».
δη τής εύρωπαϊκής βιομηχανίας; Καί γιατί περι
(Ή περίπτωση τής έλληνικής Δεξιάς, πού διατη
ορίζετε τήν «έναρμόνιση» μόνο στό ώράριο τών
ρείται στήν έξουσία χάρη στήν
πολυδιάσπαση
τραπεζών; Νά μερικά άπλά έρωτήματα, πού δέν
των δημοκρατικών δυνάμεων, μάς προσφέρει μιά
έχουν ύπ ο βληθεί στούς κ.κ. Μητσοτάκη καί Λάοδυνηρή τεκμηρίωση αύτού τού άξιώματος).
σκαρη.
Συνειδητοποιήσαμε στό νυρισμό μας αύτή τή
Πέρα άπό τή διαίρεση ένός λαού, άκόμη πιό'
σκληρή άλήθεια, άτενίζοντας τήν καυτή έλληνιέπικίνδυνη είναι ή διαίρεση τών λαών, πού ά
κή έπικαιρότητα, πού κυριαρχείται άπό τήν άποτελεΐ βασικό στόχο τής ιμπεριαλιστικής στρα
πεονία τών τραπεζικών καί τούς πολύμηνουα ά*
τηγικής. "Ολοι οί πόλεμοι καί μικροπόλεμοι θά
νωνες τών εργατών τής «Πίτσας». (Γιατί, άλήείχαν άποτραπεί άν οί λαοί είχαν συνειδητοποι
θεια. αυτός ό Αρωικός άνώνας πεινασμένων έρ·
ήσει ότι δέν ύπάρχουν «έθνικές διαφορές», άλ
νατών έναντίον τής απάνθρωπης πολυεθνικής ο
λά μόνο διαφορές τών κατεστημένων. Στό Καλιγαρχίας έχει θαφτεί άπό τόν Τύπο;).
ράκας τής Βενεζουέλας, όπου είχα τήν τιμή νά
Γιά τούς τραπεζούπαλλήλους τό
επιχείρημα
πάοω μέρος στίς έργασίες τού «Πανκοσμίου Συμ
πού χρησιμοποιήθηκε εντατικότερα (γιά νά στρα
βουλίου Ειρήνης», περισσότερο άπ’ όλα μέ ένφούν τά άλλα λαϊκά στρώματα έναντίον τους)
τυπωσίασε ή άδελφική φιλία, πού άναπτύχθηκε
ήταν ή δήθεν πλεονεκτικότερη θέση τους άπό
μεταξύ άντιπροσώπων «έχθοικών» χωρών. Ναι,
πλευρά άμοιβής άπό άλλους κλάδους έργαζομέ
ήταν συγκινητικό τό θέμα τού Τούρκου άντιπρονων. Πέρα άπό τά γεγονός άτι κατά καιρούς έ
σώπου, πού καθόταν πλάι - πλάι μέ τόν 'Ελληνο
χει προβληθεί τό ίδιο έπιχείρημα γι’ άλλες κα
κύπριο καί άπό κοινού διατύπωναν πρόταση έ
τηγορίες «προνομιούχων» (οικοδόμοι κ. ά.), ή
ναντίον τής τουρκικής κατοχής καί ύηέο
τής
μεθοδική προσπάθεια τών κ.κ. Μητσοτάκη καί Λά
δημιουργίας ένός κράτους ενιαίου, αδέσμευτου
σκαρα νά στρέψουν τόν ένα κλάδο έναντίον τού
καί άποστρατιωτικοποιημένου. (Ό
έκπρόσωπος
άλλου (λαός έναντίον λαού...) βρήκε κάποιο έ
τής Τουρκίας πρώτος έσήκι.ισε τό χέρι, ψηφίζον
δαφος καρποφορίας στά πιό καθυστερημένα τμή
τας αύτή τήν τίμια πρόταση).
ματα τοϋ λαού. "Ομως, άπό τήν άλλη μεριά, έΚαί οί πολεμοχαρείς στρατηγοί τοϋ Πενταγώ
νώ έκμαιεύτηκαν τηλεγραφήματα διαμαρτυρίας
νου, καθώς καί οί διάφοροι Ζόονταν. Μπρεξίνσκυ,
άπ’ άλα τά έμπορικά, βιομηχανικά, άκόμη καί βι
Λούνς, Θάτσερ, Πάπας... θά πάθαιναν καρδιακή
οτεχνικά έπιμελητήρια, δέν άναφέρθηκε ούτε
προσβολή άν έβλεπαν τήν άμερ'καντκή άντ ιένα άπό τήν εργατική, ύπαλληλική. έπιστημοπροσωπεία
νά
συνεργάζεται
φιλικότατα
μέ
νική, ή άνροτική τάξη. (Καί είναι τίτλος τιμής
τούς Σοβιετικούς στή σύνταξη ψηφίσματος γιά
γιά τούς έργαζομένους).
τό σταμάτημα τού έξοπλιστικοΰ
άντπνωνισμοΰ,
Αύτό σημαίνει (καί τό ξέρει καλά ή κυβέρ
πού συντρίβει τίς οικονομίες τών χωηών καί τεί
νηση) , άτι οί διεκδικητικοί άγώνες τού λαού ένει νά ποοκαλέσει ένα παγκόσμια ολοκαύτωμα.
πιδιώκουν τήν κατά τό δυνατό εύθυγράμμιση τού
Καί αύτή ή άδελφοσύνη. πού άνοίνει τό δρό
εισοδήματος τους πρός τά πάνω καί δχι
μο στή συνεννόηση τών λαών, είχε άπλωθεί σ’
πρός τά
κάτω. 'Επομένως, κανένας συνει
όλο τό χώοο τών έκατό περίπου αντιπροσωπειών
δητός έργαζόμενος δέν θέλει ν’ άφαιρεθοΰν
στό συνέδριο. "Αννλοι καί ’ Ιρλανδοί (θανάσιμοι,
προνόμια (άν ύπάρχουν) τών τραπεζικών, άλλά
ύποτίθεται, εχθροί) μάς έξήνησαν τά πραγματι
θέλει νά κατακτήσει καί ό ίδιος τά «προνόμια»
κά αίτια τής μεταξύ τους άλληλοσωανής, δέν
έκείνων πού τά κέρδισαν μέ τούς άνώνες τους.
είναι θρησκευτικά (όπως
έμφανίζονται), άλλά
Φυσικά, χρησιμοποιήθηκαν κι άλλα βαρύνδουπα
κοινωνικά. Είναι, μάς είπαν, ένας
άδυσώπητος
έπιχειρήματα. "Ενα ήταν άτι ή άλλαγή τού ώραπόλεμος άνάμεσα στά φτωχότερα στρώματα τού
οίου θά... έλυνε περίπου τό
ένεργειακό πρό
λαού (Καθολικοί) καί τήν κυρίαρχη τάξη (Προβλημα! Κατέηοευσε όμως σά χάρτινος πύονος,
τέστάντες). Πιό κάτω ό ’ Ινδός μοιράζεται ένα
όταν άποδείχθηκε άτι άντί οικονομίας, προκασάντουιτς μέ τόν Πακιστανό, σ’ ένα διάλειμμα
λεΐται σπατάλη... Δέν είχε καλύτερη τύχη καί ή
ό Μαροκινός προσφέρει καφέ στόν Πολισάριο, ό
σύνδεση τού μέτρου μέ τό κυκλοιοοοιπκό...
Δυτικογερμανός πάει στό μπάρ άγκαλιασμένος
’Αλλά, τότε, ποιά είναι τά πραγματικά έλατήμέ τόν Άνατολικογερμανό... ένώ ό Εύρωκομμουρια τής κυβερνητικής έπίθεσης κατά τών τρα
νιστής ’ Ιταλός γερουσιαστής χειροκροτείται στό
πεζικών;
βήμα άπό κεντρώους, άνατολικούς, άκόμη καί
κατα τή γνώμη μας, ή Δεξιά βρήκε τήν εύδεξιούς Χριστιανοδημοκράτες!
καιρία, πού τής πρόσφερε ή ένεργειακή κρίση,
Αύτή ή αύθεντική εικόνα τής
άδελφωμένης
να ει ιιχειμησει μια σ/\υ^&τωπη ε. ασευη κατα τού
πανσπερμίας φυλών, θρησκείας, χρωμάτων καί ι
λαού. Έκαλλιεργησε την
εντύπωση (ας είναι
δεολογιών, μάς προσφέρει μιά άπτή αίσθηση τής
καλά οί μαριονετες τής ΕΡΤ, τής ΥΕΝΕΔ καί του
άλήθειας ότι είναι κοινή καί άδιαίρετη ή λαχτά
κυβερνητικού Τυπου) ότι ό πληθωρισμός είσάγερα όλων τών λαών γιά τό χτίσιμο ένός καινούρ
ται «έξωθεν». 'Αποτέλεσμα: Οί τιμές
καλπά
γιου κόσμου χωοίς πολέμους, εξοπλισμούς, φα
ζουν, άλλά τό λαϊκό εισόδημα μένοντας καθη
σισμούς καί αύταηχικά καθεστώτα.
λωμένο, φαλκιδεύεται, πρός όφελος, έννοείται,
Καί άν στό άοθρο αύτό έγινε σύνδεση τού
τών μεγάλων επιχειρήσεων, που άρμέγοντας τή
Πανκοσμίου Συνεδρίου Ειρήνης μέ τούς άπερνιλαϊκή άποταμίευση, ύπό μορφή μακροπροθέσμων
ακούς άγώνες στήν 'Ελλάδα, θέλω νά πιστεύω
δανείων, θά τήν έπιοτρέψουν (άν καί όταν...)
ότι οί παραλληλισμοί δέν είναι οϋτε εξωπραγμα
μέ πληθωριστικές δραχμές! (Μή μου πείτε. 'Ω
τικοί, οϋτε αύθαίρετοι. Τά ίδια ιδανικά —σέ δια
ραίο ληστρικό κόλπο τών λίγων σέ βάρος των
φορετικές κλιμακώσεις— έμπνέουν τόσο
τούς
πολλών... Πόσο άπαρχαιωμένοι^ φαντάζουν οί μαΣαντινίστας τής Νικαράνουα, όσο καί τούς “Ελ
σκοφόροι ληστές τών τραπεζών. . .).
ληνες έοναζομένους. Γιατί νιά όλους μένιστο άΣτήν ίδια αντιλαϊκή στρατηγική εντάσσεται καί
γαθό είναι ή κατάκτηοη μιας καλύτερης ζωής.
ό αιφνιδιασμός τής άλλαγής τοϋ ωραρίου
τών
"Οταν, έπομένως, μάχονται οί Σαντινίστας έναν
Τραπεζών. Αύτός ό καλά οργανωμένος κλάδος
τίον τού Σομοζαίσμοϋ, οί Χιλιανοί έναντίον τού
τών 35.000 πολιτών, πού ΑΡΝΕΙΤΑΙ νά ύποταχτεί
Πινοσετισμοΰ, ή οί Αργεντινοί εναντίον
τοϋ
στον λασκαρικό συνδικαλισμό, έπρεπε νά δεχτεί
Βιντελισμού, οί άγώνες τους δέν είναι «στεγα
ένα ισχυρό πλήγμα, έστω κι άν δέν προσπορίζει
νοί». 'Επηρεάζουν τήν πορεία όλης τής Ανθρω
κέρδος.
πότητας. Καί έπιδροΰν εύεργετικά
άκόμη καί
Γιατί, άν ύποκύψει σ’ αύτό τό πρώτο πλήγμα,
στούς άγώνες τών 'Ελλήνων έργαζομένων, γιά
όπως έν μέρει ένινε (μέ χοήση. Φυσικά, απει
τήν
άντιμετώπιση
τής
σαδιστικής
αύθαιρεσίας
λών γιά τά άσφαλιστικά ταμεία, έκβ'οσμών,^ αύτοϋ Μητσοτακισμοϋ.
ρών, ροπάλων καί δικαστικών άποφάσεων) ανοί

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ
ΝΑΙ, ΑΛΛΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΠ

Κ

Δρ. ΚΛΕΑΝΘΗΣ Γ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
BOUTIQUE BIJOUTERIE
δώρα - διακοσμητικα
μικροεπιηλα - φωτιστικά
Στό κατάστημά μας θά 6ρήτε τά καλλίτερα αμετάβλητα αμερι
κάνικα μπιΖοϋ στίς καλλίτερες δυνατές τιμές.
ΔΕΧΟΜΕΘΑ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ, ΤΡΑΠ. ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΓΡΟΤ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ &
ΕΛ. ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Σοφοκλεους 4 (στοά αθπνων)
τηλ. 3213971 - αβηναι

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΥΦΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ 90 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛΕΦ.: 263.010

Δέχεται μέ τό τιμολόγιο τοϋ ΤΥΠΕΤ
Τό Ιατρείο του έχει έξοπλισθεΐ πρόσφατα μέ τά
πλέον σύγχρονα διαγνωστικά ήλεκτρονικά όργανα, όπως
συσκευή συνεχούς παρακολουθήσεως της καρδιακής λει
τουργίας έπί όθόνης Τηλεοράσεως (MONITOR). Αυτόμα
τος Ήλεκτροκαρδιογράφος FK/5A BUDRICK, Φωτομοτοτογράφος διά τόν ταχύ έλεγχο της λειτουργίας τοϋ Θυρε
οειδούς Άδένος, ‘Ακτινολογική Συσκευή NOVOSCOP
BLINDE GC λίαν ΰψηλής προστασίας, Σύγχρονος συ
σκευή κυλιομένου δαπέδου διά τήν διενέργεια Δοκιμασίας
Κοπώσεως της Καρδιάς (CARDIO EXERCISE
TREAD
MILL) κ.ά.
’Ώρες λειτουργίας τού " I οιτρείου πρωινές καί άπογευματινές (πλήν Σαββάτου).

ΠΑΝΣΙΟΝ «Η ΓΑΛΗΝΗ»
Χέ προνομιούχο θέσι, προσφέρεται γιά διαμονή ήλι- |
κιωμένων καί άνάρρωση άτόμων κάθε*
ή λ t κ i α ς .
Στήν Ιδια ΠΑΝΣΙΟΝ, ειδικός Γηρίατρος, δίνει ζωντά- ι
νια ατά γηρατειά, άνανεώνοντας τόν όργανισμό τών ήλι- ,
κιωμένων κατά τό σύστημα τής Γεροντολόγου Καθηγη- ι
τρίας κ. Α. Άολάν καί μέ νεώτερα άλλα έπιτυχημένα συ- *
στήματα, τελευταίας έφευρέσεως.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛ. 99.17.256 κ. ΖΑΧ6Ρ0Π0ΥΛ0Ν
Διεύθυνση:
Θουκυδίδου 24
(Παράλληλος Βουλιαγμένης)
’Αργυρούπολη ’Αττικής

Τό πλήρες κείμενο τής
προσφυγής τής ΟΤΟΕ στό
Διεθνές Γραφείο Εργα
σίας, πού θά έκδικαστεΐ
στίς 6—7 Νοεμβρίου είναι
τό ακόλουθο:
«'Ενώπιον τ'Ό Διοικητικού Συμ
βουλίου τού Διεθνούς Γραφείου
Εργασίας
ΠΡΟΣΦΥΓΗ
Κατά
1) Τής άρ. 1570)11-7-79 άποφάφάσεως - έγκρίσεως τού Πρω
θυπουργού «περί παροχής έγ
κρίσεως διά τήν πολιτικήν έπιστράτευσιν του άπεργοϋντος προσωπικού των Τραπε
ζών».
2) Τού μέ ημερομηνία 7-7-1979
TELEX τού υπουργού Συντο
νισμού, μέ τό οποίο προτρέπονται οί Διοικήσεις των Τρα
πεζών νά προβοΰν σέ σύστα
ση άπεργοσπαστικού μηχανι
σμού γιά τήν άντιμετώπιση
τής άπεργίας τού προσωπικού
τών Τραπεζών.
3) Τής προφορικής (!) έντολής
τού ύπουργού Συντονισμού
στίς Διοικήσεις τών Τραπε
ζών νά παύσουν νά παρακρα
τούν άπό τή μισθοδοσία τών
Τραπεζοϋπαλλήλων τίς συν
δρομές
ατούς
Συλλόγους
τους.
I. Π ο ι ά

είναι

ή

Ο.Τ.Ο.Ε.

Ή Ο.Τ.Ο.Ε. άποτελεί ένωση
τών 33 συνδικαλιστικών ’Οργα
νώσεων τών άντιστοίχων Τραπε
ζοϋπαλληλικών Συλλόγων. Είναι
δηλαδή έπίσημσς καί μοναδικός
φορέας πού έκπροσωπεϊ καί δια
χειρίζεται
τά
έπαγγελματικά
συμφέροντα τών 35.000 'Ελλή
νων Τραπεζοϋπαλλήλων όλης
τής χώρας. Είναι παράλληλα μέ
λος τής FIET κα δικτυωμένη μέ
ιίς κυριώτερες εύπρωπαϊκές συν
δικαλιστικές ένώσεις, μέ τίς ό
ποιες διατηρεί στενή συνεργα
σία.
Ή ΟΤΟΕ διαθέτει μιά άρτια
οργάνωση καί μιά πλούσια άγωνιστική παράδοση. Μέ τήν προ
σήλωσή της στίς άρχές τού δη
μοκρατικού συνδικαλισμού καί
τούς συνεχείς άγώνες της επέ
τυχε έργασιακές κατακτήσεις.
Πέρα άπό τήν προώθηση τών
καθαρά κλαδικών προβλημάτων,
έδειξε ιδιαίτερη εύαισθηοία γιά
τά γενικώτερα προβλήματα τού
'Ελληνικού ΈργαίΌϋπαλληλικοϋ
κινήματος, τού όποιου άποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι. "Ετσι βρέ
θηκε πάντα μπροστά καί στούς
άγώνες γιά έλευθερία καί δημο
κρατία καί γενικά στούς άγώνες
γιά τή διασφάλιση τών προϋπο
θέσεων τής συνδικαλιστικής δρα
στηριότητας.
Ή δράση αύτή τής ΟΤΟΕ καί
ή ξεχωριστή της θέση στό συν
δικαλιστικό κίνημα τής πατρίδας
μας, όπως είναι φυσικό, προκάλεσαν τή λαϊκή παραδοχή άλλά
καί τήν κυβερνητική δυσφορία.
Πολλές
κυβερνήσεις
έβαλαν
στόχο τήν ΟΤΟΕ καί τό τραπεζι
κό κίνημα, χωρίς βέβαια έπιτυχία, γιατί ή συνοχή, ή συσπεί
ρωση καί ή άποφασιστικότητα
τών τραπεζοϋπαλλήλων στάθη
καν άξεπέραστο έμπόδιο.
II. Τό ώράριο
πεζών

τών

Τρα

Μιά άπό τίς: σημαντικώτερες
έργασιακές κατακτήσεις τής 0.
Τ.Ο.Ε. είναι ή έφαρμογή, άπό τό
έτος 1977, τού συστήματος τής
πενθήμερης έβδομάδας, κατακτήσεως πού θεωρείται πρωτοπο
ριακή γιά τά ‘Ελληνικά δεδομέ
να. Τό σύστημα αύτό περιλαμ
βάνει έργασία συνεχή 5 ήμερών, μέ ώράριο 7.Μ5 — 15.30 καί
όαύση τό Σάββατο. Στήν άρχή
τό σύστημα τέθηκε σέ δοκιμα-

«ΤΡΑΠΕΖίΤΙΚΗ»
Μηνιαίο όργανο
του Συλλόγου Υπαλλήλων
τής "Εθνικής ΤραπέΖης
"Ελλάδος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ ΟΤΟΕ
ΣΤΟ Α. ΓΡΑΦ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
στική λειτουργία γιά ένα χρόνο
καί μετά είχε διαδοχικές έτήσιες παρατάσεις, ακριβώς όπως έφαρμόστηκε γιά πρώτη φορά καί
μέ τελευταία λήξη τήν 31-12-79.
"Έτσι "φέτος στήν Συλλογική
Σύμβαση τού κλάδου περιληφθηκε άρθρο μέ τήν παρακάτω δια
τύπωση :
«Άπό
1-1-80 όριστι κοηοι εϊται τό σύστημα
τής πενθήμερης
ερ
γασίας».
'Αξίζει έδώ νά σημειώσουμε,
ότι, στήν έπιτροπή πού συστάθηκε γιά τήν παρακολούθηση
τού συστήματος όπου οί έκπρόσωποι των Τραπεζοϋπαλλήλων
καί οί έκπρόσωποι τών διαφόρων
παραγωγικών τάξεων τάχτηκαν
υπέρ τού συστήματος όπως εί
χε, μέ έξαίρεση τούς βιομηχάνους, πού άξίωναν τήν μετακί
νηση τού ώραρίου κατά 1 ώρα1,
δηλαδή
παύση έργασίας στίς
16.30", παράταση τών συναλλα
γών κατά 1 ώρα καί λειτουργία
τών Τραπεζών τό Σάββατο, μέ
έναλλαγή τών ύπαλλήλων, δηλα
δή 6ήμερη έβδσμάδα γιά τίς Τρά
πεζες καί δθήμερη γιά τούς ύ
παλλήλους.
III.Πώς
άρχισε
ή
Κυ
βέρνηση τό διωγμό
τών Τραπεζοϋπαλ
λήλων
Γιά νά αντιμετωπίσει τήν ε
νεργειακή κρίση ή κυβέρνηση,
πήρε τήν 3.7.79 μιά σειρά άπό
μέτρα. Στά μέτρα αύτά περιλαμ
βάνονταν καί ή άλλαγή τού ώ
ραρίου διαφόρων κλάδων έργαζαμένων μέ τό αίτιολογικό τής
κυκλοφοριακής
άποσυμφορήσεως καί τής άναμενόμενης μειώσεως καταναλώσεως καυσίμων.
Μέ όλους τούς κλάδους ή Κυ
βέρνηση πρόβλεπε διάλογο γιά
τόν προσδιορισμό τού ώραρίου
τους μέσα σέ ένα εύρύ πλαίσιο
πού έξήγγειλε. ’Αντίθετα, τό ώιράριο τών Τραπεζών τό προσδιό
ρισε αμέσως μόνη της έντελώς
αιφνίδια καί αύθαίρετα. Άπό τό
δελτίο ειδήσεων τού ραδιοφώνου
καί τής τηλεοράσεως οί τραπεζοϋπάλληλοι
πληροφορήθηκαν
ότι τό ώράριο της γίνεται 9—
17.30" μέ μιά ώρα διακοπή γιά
φαγητό.
Ή αντίδρασή τους υπήρξε τό
'ίδιο αιφνιδιαστική μέ τήν εισβο
λή πο ύδέχτηκαν στίς συνθήκες
έργασίας τους. Τό ’Εκτελεστικό
Συμβούλιο τής ΟΤΟΕ πού έτυχε
νά συνεδριάζει έκείνη τήν ήμέρα, μόλις έμαθε τήν είδηση, κήρύξε ΟΜΟΦΩΝΑ Πανελλήνια ά-

περγία διάρκειας όλων τών Τρα
πεζών άπό τό πρωί τής άλλης
μέρας. Μοναδικό αίτημα τής α
περγίας ήταν ή άποκατάσταση
τού συμβατικού ώραρίου πού κα
ταλύθηκε μονόπλευρα, αι
φνίδια καί αύθαί
ρετα.
Ή ΟΤΟΕ κατάγγειλε ότι ή δή
θεν οικονομία ένέργειας ήταν
πρόσχημα γιά τήν άλλαγή τού
ώραρίου, κατά τί έπιθυμίες τών
βιομηχάνων, διότι :
— Μέ τήν παράταση παραμο
νής τών ύπαλλήλων στίς Τράπε
ζες κατά 1 ώρα θά καταναλώ
νονταν περισσότερη ένέργεια σέ
φώς, κλιματισμό καί σέ μερικές
περιπτώσεις θά γινόντουσαν αν
τί μία, δύο μετακινήσεις ύπαλ
λήλων (γιά φαγητό) μέ σοβαρή
άνάλωση ένέργειας.
— Οί κλιματολογικές συνθήκες
τής 'Ελλάδας δέν έπιτρέπουν
σημαντική παράταση τής εργα
σίας μετά τίς μεταμεσημβρινές
ώρες. Οί τραπεζο$πάλληλοι λό
γω τού πενθημέρου έχουν τήν
βραδύτερη άποχώρηση άπό ό
λους τούς "Ελληνες έργαζόμενσυς (15.30'), ή όποια φυσικά
δέν έπιδέχεται καμμιά μετακί
νηση διότι εΰρίσκεται στά ορια
κά πλαίσια τής άντοχής, άλλά
καί τής δυνατότητας γιά έναρμονισμό στον τρόπο ζωής τής
'Ελληνικής οικογένειας. Τυχόν
παράταση τού ώραρίου θά σήμαινε έξουθένωση τών έργαζομένων, κάθετη πτώση τής παρα
γωγικότητας καί άλαγή τού τρό
που ζωής τους.
’Επίσης στήν
'Ελλάδα δέν ύπάρχει ή κοινωνι
κή ύποδσμή γιά νά εφαρμοστεί
ένα τέτοιο ώράριο '(δηλ. παιδικοί σταθμοί, συγχρονισμός τής
λειτουργίας τών σχολείων λόγω
τρομερής στενότητας σχολικών
κτιρίων, ιδίως στήν περιοχή Α
θηνών, όπου έχει συγκεντρωθεί
τό 1)3 τού πληθυσμού τής χώ
ρας, παντελής έλλειψη χώρων
έστιάσεως στίς Τράπεζες καί
πρωτόγονο
συγκοινωνιακό
δί
κτυο.
Ή άλήθεια τών καταγγελλοιμιένων άποδείχτηκε άδιάψευστα
μέ τήν καθολική
συμμετοχή
τών
τραπεζοϋπαλλήλων όλης
τής χώρας στήν άπεργία διάρ
κειας, πού κράτησε τίς Τράπεζες
κλειστές μιά έβδσμάδα καί
άνακλήθηκε μόνο μέ τήν έπιοτράτευση τών άπεργών.
IV. Πώς άντιμετώπισε ή
Κυβέρνηση τήν ά
περγία τώ
τραπε
ζοϋπαλλήλων

*· ΑΠΟ 4Η ΣΕΛΙΔΑ
μηνο μέ τήν διάρκεια τού Νομι
σματοκοπείου.
"Αν λοιπόν πάρουμε τό ύψος
τής μηνιαίας μισθοδοσίας σέ κά
θε μία άπό τίς δύο αύτές Τρά
πεζες καί τό συσχετίσουμε μέ
τήν άξια τών κινητών περιου
σιακών στοιχείων, θά ίδοϋμε (ό
πως βγαίνει άπό τόν παρακάτω
πίνακα) ότι τά περιουσιακά στοι
χεία τού Συλλόγου 'Υπαλλήλων
Τραπέζης
'Ελλάδος,
γιά νά
πληρώσουν τό προσωπικό μέ 80%
συμμετοχή στήν άπεργία, θά έξαντληθοϋν σέ 1 μήνα καί 21
ήμ. μέ κλιμάκωση στούς 3 μή
νες καί 27 ήμ., άν πληρώνει τό
προσωπικό μέ 35% συμμετοχή σέ
άπεργία. Τά περιουσιακά στοι
χεία τού Σ. Υ. ’Εθνικής Τραπέ
ζης (324 έκατ. δρχ.) γιά τίς ί
διες περιπτώσεις θά έξαντληθούν άντίστοιχα σέ 1 μήνα καί
14 ήμερες μέχρι 3 μήνες καί 9
ήμέρες, καί αύτά μόνο γιά νά
πληρωθούν ημερομίσθια άπερ-

"Εκδότης
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Δημητρακοπούλου 50

*
"Υπεύθυνος Τυπογραφείου

Α. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΑΧΤΟΥΡΗ 10
ΤΗΗΛ.

3219546

— Τήν 10-7-79 έρχεται ό κ.
Μάγκνους Νόϋμπεργκ σάν έκπρό
σωπος τής FIET. Τήν ίδια μέρα
δίδεται προφορική ένταλή τού ύπουργείου Συντονισμού
στούς
Διοικητές τών Τραπεζών νά παύ
σουν νά παρακρατούν άπό τή μι
σθοδοσία τών ύπαλλήλων οί Τρά
πεζες τίς συνδρομές στούς Συλ
λόγους καί τήν ΟΤΟΕ. Σταμάτη
σε δηλαδή ή κυβέρνηση μέ πα
ρέμβασή της ένα θεσμό πού ϊσχυε έπί σειράν έτών καί πού
κατοχυρώνεται καί στό Σύνταγμα
τής χώρας.
— Τήν 11-7-79 ό κ. Μάγκνους

γούντων στίς Τράπεζες 'Ελλά
δος καί Εθνικής.
Άλλά ή συνθηματολογία ζη
τούσε άπεργία τών 35.000 τρα
πεζοϋπαλλήλων.
Καταλαβαίνει
κανείς ότι ούτε ένα δεκαήμε
ρο μισθών καί τών δύο Συλλό
γων
τά περιουσιακά στοιχεία
δέν θά έπαρκοϋσαν νά καλύψουν.
"Ας τά ξέρουν καλά όλα αύ
τά όλοι οί συνάδελφοι καί ιδι
αίτερα
έκείνοι πού καλόπιστα
πίστεψαν στήν «πανάκεια» τού
«άπεργιακοΰ» ταμείου καί στή
ριξαν αΰτήν τήν άποψη.
Αύτή ή άποψη στάθηκε σάν
προϋπόθεση τής πραγματοποίη
σης
τού έντονου άγωνιστικού
προγράμματος τής άντιπολιτευό
μενης τό παρόν προεδρείο τής
ΟΤΟΕ ομάδας. ’Άποψη πού άν
έννοοϋσε τήν πληρωμή τών η
μερομισθίων τής άπεργίας συνέ
θετε ένα τεράστιο ψέμμα ένώ
άν έννοοϋσε στήν πραγματική
σύσταση άπεργιακοΰ ταμείου στή
φυσιολογική του μορφή, δηλαδή

οάγ οργανισμού πού γιά νά λει
τουργήσει θά χρειασθεί ή συσ
σώρευση άποθεματικοϋ, τότε τό
«αγωνιστικό» πρόγραμμα θά έ
πρεπε
ν’ άρχίσει μετά
τρία
χρόνια!(!) τουλάχιστο.
Δέν άναφέρουμε τό ότι ή ά·
θρόα έκποίησπ
περιουσιακών
στοιχείων
δέν είναι
ύπόθεση
τών Προέδρων τών Συλλόγων
(σάν ’Εκτελεστικών Συμβούλων)
ούτε τών Διοικητικών Συμβου
λίων τών Συλλόγων, άλλά τών
Γενικών Συνελεύσεων.
Βέβαια, ή άπόφαση τής διοί
κησης τής ΟΤΟΕ νά τεθούν τά
περιουσιακά στοιχεία τών Συλ
λόγων στήν διάθεση τής ΟΤΟΕ
γιά τόν άγώνα τού ώραρίου καί
τών έπεκτάσεών του (γιά τίς
άμεσες άνάγκες . δαπάνες δη
μοσιεύσεων, νομικών, βοηθημά
των σέ διωκομένους κλπ.) τηρεί
ται άπόλυτα άπό τόν Σύλλογό
μας, πού έχει μάλιστα άναλάβει άρκετά σημαντικό ποσοστό
άπό τά οικονομικά βάρη.

ΑΝΤΟΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΏΝ ΣΥΛΛΟΓΗΝ
ΣΕ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΙίΕΡΓΟΥΝΤΟΝ

'Υπεύθυνος

Κουκάκι

θά πρέπει νά σημειωθεί ότι
στή" 'Ελλάδα ή τηλεόραση καί
τό ραδιόφωνο λειτουργούν άπόλυτα μονόπλευρα, μεταδίδοντας
άποκλειστικά τίς κυβερνητικές
άπόψεις. ’Ιδιαίτερα στίς άηεργίΗΗΗΗΗΗ ωδκδωδκ ωδγρφ γρφγΐ
εσ Κλάδων έργαζομένων, χρησι
μοποιούνται άπό τήν κυβέρνηση
γιά νά διαθάλλεται στό κοινό ή
άπεργία τους.
Στήν περίπτωση
μας τά μέτρα αύτά ύπερχρησιμοποιήθηκαν.

Τά άπεργιακά ταμεία

(Σύμφωνα μέ τό Νόμο),

ΕϊϊΑΜ. ΜΑΥΡΟΥΑΙΔΗΣ

— Τίς τρεις πρώτες μέρες τής
άπεργίας (4, 5 καί 6-7-79) άνακοινώνεται άπό τά μέσα ένημερώσεως ότι οί Τράπεζες λειτουρ
γούν κανονικά. Παράλληλα πε
ρικόπτεται ή ώρα τής διακοπής
καί μεταβάλλεται ή ώρα άποχωρήσεως σέ 16.30.
— Τήν 7-7-79 ό ίδιος ό ύπουργός Συντονισμού μέ TELEX πρός
τούς Διοικητές τών Τραπεζών
διότι «ούδέν μέτρον έλαβον διά
νά έπιτύχουν στοιχειώδη έστωι
λειτουργίαν τών Τραπεζών» καί
τούς δίνει διαταγές νά άσκήσουν πίεση γιά τήν άντιμετώπιση τής άπεργίας. Σέ έκτέλεοη
τού TELEX οί Διοικήσεις τών
Τραπεζών δραστηριοποίησαν τόν
άπεργοσπαστικό μηχανισμό, καί
μέ ύποσχέσεις, άπειλές, εκβια
σμούς έπιχειροϋν νά μειώσουν
τήν καθολική συμμετοχή.
— Τήν 8-7-79 τό ύπουργείο Συν
τονισμού άνακοινώνει ότι θά έξαγγείλει μέτρα γιά τήν αντιμε
τώπιση τής άπεργίας.
— Τήν 9-7-79 έξαγγίλουν μέ
τρα ύποκαταστάσεως τών Τραπε
ζικών έργασιών άπό άλλους ορ
γανισμούς, προσλήψεως άκόμη
καί συνταξιούχων
τραπεζικών
καί τήν ύπεραπλούστευση τών
συναλλαγών σέ βαθμό έπικίνδυνο γιά τίς Τράπεζες. ΠαράλληΓ
λα έντείνουν τόν έζαναγκασμό
μέ τούς άπεργοσπαστικούς μη
χανισμούς τους. Άπό τήν κυβέρνηση καταγγέλλονται οί τραπεζοϋπάλληλοι σάν προνομιούχοι
έργαζόμενοι.

,ΥΨΟΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ*
εκατ.
Συλλλόγου (έκατ.)

ΕΛΛΑΔΟΣ ’Ετήσια 1.600
Μηνιαία (14,5) 110
Διάρκεια μηνών

150

ΕΘΝΙΚΗΣ ’Ετήσια 4.075
Μηνιαία (: 14.5) 280
Διάρκεια μηνών

374

* Κινητά

ΑΠΕΡΓΟΥΝΤΕΣ
δίΤ/ο
50%

35%

66

55

38

2μ&9ήμ

2μ&22ήμ

3μ&27ήμ

80%

88
1μ&21ήμ
224
1μ&14ήμ

168
2μ

140
2μ&9ήμ

98
3μ& 9ήμ

(Τά άκίνητα δέν είναι δυνατό νά έκτιμ,ηθοϋν άλλά τοΰ μέν ΣΥΤΕ δέν
ύπε,ρθαίνει
τά 50 και του ΣΥΕΤΕ τά 20 έκατ.)

Νόϋμπεργκ ζητεί συνάντηση ά
πό τόν ύπουργό ’Εργασίας, ό ο
ποίος άρνεϊται νά τόν δεχθεί.
Τό μεσημέρι τής ίδιας μέρας ό
κ. Μάγκνους Νόϋμπεργκ σέ πρέςκόνφεράνς καταγγέλλει τήν έλ
λειψη διαλόγου, τήν αύθαίρετη
άλλαγή τού ώραρίου καί τά κυ
βερνητικά μέτρα άντιηερισπασμσϋ στήν άπεργία. Ό ύπουργός
Έργασίας άπό τήν τηλεόραση
δηλώνει ότι «δέν δέχεται έπεμβάσεις ξένων στά έσωτερικά τής
χώρας! I ! !». Τό βράδυ τής ίδιας
μέρας κηρύσσεται έπιστράτευση
τών άπεργών γιά νά «άηοκατασταθεϊ ή στοιχειώδης λειτουργία
τών Τραπεζών». Μετά άπό αύτό
ή άπεργία άναστέλλεται..
— Τήν
12-7-79 δημοσιεύεται
στήν ‘Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, ή άπόφαση γιά τό ώράριο
καί μολονότι τελικά αύτό είχε
έξαγγελθεΐ σέ 8.45— 16.30' μετατρέπεται σέ 9 — 16.45, προστί
θεται δηλαδή ένα τέταρτο στήν
άποχώρηση άκόμα, προφανώς ά
πό έκδίκηση στούς τραπεζικούς.
V. Κατάλυση τού
Συν
τάγματος, τώ Νόμων
καί τών Διεθνών
Συμβάσεων ’Εργα
σίας
1) Τό Ελληνικό Σύνταγμα πού
ψηφίστηκε τό 1975 μέ εισήγηση
τής σημερινής κυβερνήσεως, στό
άρθρο 22, παρ. 3, άναφέρει ότι
«οίαδήποτε μορφή άναγκαστικής
έργασίας άπαγορεύεται».
Αύτή άκριβώς τή κατηγορημα
τική διάταξη τού Συντάγματος
έπικαλεΐται ή Ελληνική κυβέρ
νηση όταν τό Διεθνές Γραφείο
’Εργασίας συζήτησε καταγγελί
ες γιά τόν Ελληνικό Νόμο 330)
76 μέ τό χαρακτηρισμό «ύπόθε
ση No 851), πού περινράωεται
στήν 160η έκθεση
(REPORT)
καί δημοσιεύεται στό OFFICIAL
BULLETIN, τόμος LX, 1977, σει
ρά Β, No 1.
’Ισχυρίστηκε λοιπόν ή Ελλη
νική Κυβέρνηση «ό νόμος 330)76
δέν περιέχει καμμιά πρόβλεψη
γιά πολιτική έπιστράτευση άπερ.
γών καί δέν ήταν δυνατό νά πε
ριέχει τέτοια πρόβλεψη, έν δψει τού γεγονότος ότι τό άρθρο
22, παρ. 3, τού ’Εθνικού Συντά
γματος άπαγορεύει τήν άναγκαστική έργασία, κάθε είδους, καί
προβλέπει ότι ή έπίτευξη προσωπικων ύπηρεσιών σέ περιπτώ
σεις πολέμου, έπιστρατεύσεως
γιά λόγους ’Εθνικής Άμύνης καί
τά παρόμοια (AND THE LIKE),
θά ρυθμίζεται άπό ειδικούς νό
μους».
Ειδικοί νόμοι γιά τή ρύθμιση
των περιπτώσεων πού γίνεται έ
πιστράτευση δέν έκδόθηκαν μετά τήν ψήφιση τού Συντάγμα
τος. Πάντως τό Σύνταγμα περι
γράφει σάν πλαίσιο πού μπορεί
νά έκδοθεϊ νόμος γιά έπιστρά
τευση τό έξής: «έπειγούσης κοι
νωνικής άνάγκης προερχομένης
έκ θεομηνίας ή δυναμένης νά
θέσει είς κίνδυνον τήν δημοσί
αν ύγείαν».
"Οπως προκύπτει άπό τήν ά
πόφαση - έγκριση τού πρωθυπουρ
Υ°ΰ γιά τήν επιβολή τής έπι
στρατεύσεως αύτή στηρίζεται
στό νόμο 17)1974, πού έγινε ό
ταν ή χώρα άντιμετώπιζε περί
πτωση πολέμου μέ τήν Τουρκία.
Οί διατάξεις τού νόμου αύτοϋ,
οί σχετικές μέ τήν έπίταξη ύπηρεσιων έπαψαν νά ισχύουν,
διότι τό Σύνταγμα πού είναι με
ταγενέστερο (1975) προβλέπει
ειδικές περιπτώσεις γιά τήν έπί
ταξη έργασίας πού δέν καλύ
πτουν τόν λόγο γιά τόν όποιο
έγινε ή έπιστράτευση τών τρα
πεζοϋπαλλήλων.
2) Η 'Ελληνική Κυβέρνηση έ
χει ύπογράψει καί κυρώσει τίς
παρστάτω Διεθνείς Συμβάσεις, οί
οποίες ισχύουν σάν νόμοι τού
Κράτους:
— Τή Διεθνή Σύμβαση No 98,
πού στό άρθρο 4 έπιτάσσει τήν
αντιμετώπιση των όρων άπαοχολήσεως μέ διαπραγματεύσεις.
— Τή Διεθνή Σύμβαση No 87,
πού έπιβάλλει τήν προστασία
του συνδικαλιστικού δικαιώμα
τος.
— Τή Διεθνή Σύμβαση No 105,
πού απαγορεύει τήν ύποχρεωτική έργασία.
Τίς Διεθνείς αύτές Συμβάσεις
παραβίασε, διότι όπως προκύπτει
άπ τό Κεφ. IV τής Προσφυγής
μας:
Διεθνής

Σύμβαση

No 98

α) ’Επέβαλε ώράριο διαφορετι
κό άπό έκεΐνο πού συμφώνησε
καί προσυπέγραψε σέ Συλλογική

Σύμβαση ή ΟΤΟΕ μέ τήν "Ενωση
Τραπεζών.
β) Δέν ρώτησε τούς ένδιαφερόμενους καί προέθη σέ μονο
μερή αιφνιδιαστική καί αύθαίρε
τη άλλαγή τού συμβατικού ώρα
ρίου, καί
γ) "Εδωσε έντολή στίς Τράπε
ζες νά σταματήσουν τήν παρα
κράτηση τών συνδρομών στούς
Συλλόγους καί τήν ΟΤΟΕ, όπως
είχε συμφωνηθεί καί έφαρμόζεται άπό χρόνια καί μάλιστα περιγράφονται στούς ’Οργανισμούς
άρκετών Τραπεζών.
Διεθνής

Σύμβαση No 87

α) Μέ τό TELEX, ό ύπουργός
Συντονισμού ύποχρεώνει τούς
Διοικητές τών Τραπεζών νά ά·.
σκήσουν πίεση στούς ύφισταμένους τους ύπαλλήλους ώστε νά
μειωθεί ή συμμετοχή στήν άπερ
γία.
β) Ό ύπουργός Συντονισμού
ένέκρινε μεταφορά δημοσίων ύ
παλλήλων στίς Τράπεζες
καί
πρόσληψη συνταξιούχων,
ώστε
νά άποδυναμωθεΐ ή άπεργία.
γ) Ή κυβέρνηση έπιστράτευσε τούς ύπαλλήλους γιά νά μήν
άσκήσουν τό νόμιμο δικαίωμά
τους τής άπεργίας.
Διεθνής

Σύμβαση No 105

α) Μέ τήν έπιστράτευση ή κυ
βέρνηση ύποχρέωσε τούς άπεργούς νά έργασθοΰν μέ ταυτό
χρονη άπειλή βαρυτάτων ποινι
κών κυρώσεων (5—20 έτη φυλά
κιση) καί τούς στέρησε τήν κα
νονική άδειά τους γιά θερινές
διακοπές.
β) Μέ τό TELEX τού ύπουργού
Συντονισμού ύποχρέωσε τούς Δι
ευθυντές τών Καταστημάτων νά
τά άνοίγουν ώστε «νά φαίνεται
ότι λειτουργούν».
VI. Αίτημά μας άπό τό
Διεθνές Γραφείο Έργασ ίας
—’Επειδή όλες οί παραπάνω ε
νέργειες τής Ελληνικής Κυβερ
νήσεως στοιχειοθετούν παραβία
ση Διεθνών Συμβάσεων Έρνασίας, τίς όποιες έχει κυρώσει ή
χώρα μας, συνθέτουν έσωτερικό
της δίκαιο.
—Επειδή άνήκει στήν άρμοδιότητα τού Διοικητικού Συμβου
λίου τού Διεθνούς Γραφείου ’Ερ
γασίας ή έρευνα γιά τήν διαπί
στωση τέτοιων παραβιάσεων καί
ή λήψη σχετικών μέτρων,
ΖΗΤΑΜΕ
Νά έλεγχθοΰν οί συγκεκριμέ
νες πραβαιάσεις πού καταγγέλουμε καί στή συνέχεια νά γί
νουν έπειγόντως οί άπαραίτητες
ένέργειες γιά τήν άνάκληση τών
σχετικών μέτρων άπό τήν Ελλη
νική Κυβέρνηση καί νά γίνει σύ
σταση νά μήν προβαίνει εέ άντεργατικά μέτρα.
Γιά τήν 'Ομοσπονδία Τραπε
ζοϋπαλληλικών 'Οργανώ
σεων Ελλάδος
Ό Πρόεδρος
Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ
Ό Γεν. Γραμματέας
Δ. ΠΑΦΙΛΗΣ»

Αμοιβαίες
μ€ΐαδ€θ€ΐς
Ή συνάδελφος 'Ελένη Μαντζάκου άπό Χαλκίδα ζητεί άμοιβαία μετάθεση μέ συνάδελ
φο Αθηνών. Τηλ. 5241.674 (,Α
θήνα) ή ύπηρεσιακό
(0221) —
25.444.

48ΠΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΠΟ 1Η ΣΕΛΙΔΑ
προκάλυπτα καί κατά παράβαση
τού Μ. 330 πού ό ίδιος έφτιαξε
στά συνδικαλιστικά τών Τραπε
ζικών, πού τούς καλεί νά μήν
πειθαρχήσουν στήν
ηγεσία
τους!!!
Ή ένέργεια αύτή δείχνει ότι
οί ύπεύθυνοι παράγοντες δέν έ
χουν συνειδητοποιήσει ότι ό έργαζόμενος τού 1979 σέ όλη τήν
Εύρώπη δέν άνέχεται μονομερή
άλλαγή τώ συνθηκών έργασίας
καί ότι ή χώρα μέ τά διαδοχικά
μέτρα καταστολής τού τραπε
ζοϋπαλληλικού άγώναα, έχει εκ
τεθεί διεθνώς.
Αύτό άτσαλώνει, όπως άναφέρεται στήν άπάντηση τής ΟΤΟΕ
στόν ύπουργό ’Εργασίας, τή Θέ
ληση τών τραπεζοϋπαλλήλων νά
άγωνιστοΰν όχι μόνο γιά τήν ά
ποκατάσταση τού ώραρίου άλλά
καί γιά τήν προάσπιση βασικών
θεσμών τού δημοκρατικού πολι
τεύματος, πού, στήν περίπτωσή
τους, καταλύθηκαν.
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Μετά άπό κοινή υπουργική απόφαση

’Έλεγχος στ’ ασφαλιστικά
ταμεία τών Τραπεζικών
Μέ κοινή άπόφαση (άριθ. 107
191/29.8.79) τών ύπουργών Οι
κονομικών καί Κοινωνικών 'Υπη
ρεσιών, ανατέθηκε στόν Αντι
πρόεδρο τοϋ 'Ελεγκτικού Συνε
δρίου κ. Ίω. Κατσικά νά ένεργήσει μέ τήν συνεπικούρηση
τεσσάρων παρέδρων τοϋ Σώμα
τος, έρευνα σέ οκτώ Ταμεία άσφαλίσεως
προσωπικού ί ραπεζών, άνάμεσα στά όποια περι
λαμβάνονται καί τό Ταμείο Άσφαλίσεως τοϋ Προσωπικού της
‘Εθνικής Τραπέζης.
Ή έρευνα, πού άρχισε ήδη
στά Ταμεία Συντάξεων άπό τήν
προηγούμενη βδομάδα, γίνεται
«γύρω άπό τή νομιμότητα τών
πόρων καί τή διάθεση αύτών ώς
καί τή διαχείριση γενικά τών
περιουσιακών στοιχείων (ουσια
στικός έλεγχος) τών ταμείων άσφαλίαεως» όπως — κατά λέξη—
άναφέρεται στήν κοινή ύπουργική άπόφαση καί άφορά τά έτη
1976, 1977 καί 1978.
Κατά τις άπόψεις τών άρμοδίων παραγόντων τού υπουργεί
ου Κο,νωνικών 'Υπηρεσιών, πού
δημοσιεύτηκαν καί στόν ήμερήοιο Τύπο, ό έλεγχος διεςαγεται γιά νά δοθεί στήν κυβέρνη
ση μιά σωστή εικόνα τοϋ συσχε
τισμού εισφορών καί παροχών
πρός τούς άσφαλισμένους, τό
μέτρο είναι γενικό καί έπεκτείνεται καί σέ άλλα άσφαλιστικά
Ταμεία, πού έχουν τή μορφή
Ν.Π.Δ.Δ. (άν καί ό έλεγχος στο
Ταμεία 'Υγείας πού λειτουργούν
ύπό σωματειακή μορφή διαψεύδει τή δήλωση αύτή) καί δέν
μπορεί νά αυνδυασθεϊ μέ τήν
πρόσφατη διένεξη καί τήν αντί
δραση
τών τραπεζοϋπαλλήλων
στήν αυθαίρετη μεταβολή τού
ώραρίου.
‘Ανεξάρτητα άπό τίς παραπά
νω δηλώσεις τών άρμοδίων, ή
ένέργεια αύτή προκάλεσε διά
φορες σκέψεις καί έρωτηματικά
στό σύνολο τών άσφαλισμένων,
‘Επισημαίνεται ιδιαίτερα ή έπιλογή τοΰ χρόνου πού έκδηλώθηκε καί ή διαπίστωση ότι ό
πρόσθετος έλεγχος δέν κρίνεται

1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1... .

Αγνοήθηκαν σί αρμόδιες συνδικαλιστικές ορ
γανώσεις τοϋ προσωπικού. ♦ Οί θέσεις της
ΟΤΟΕ γιά τό ζωτικότατο θέμα τών άσφαλιστικών μας δικαιωμάτων

άναγκαίος, άφοΰ ύπάρχει διαρ
κής έλεγχος άπό τόν έκπροσωπο του ύπουργείου, πού συμμε
τέχει στά διοικ. συμβούλια τών
άσφαλιστικών ταμείων.
Ή διοίκηση τής 'Ομοσπονδίας
μας μέ έγγραφο της πρός τούς
κ. κ. 'Υπουργούς
Οικονομικών
καί Κοιν. ‘Υπηρεσιών — πού κοι
νοποιήθηκε στό ύπουργ. ‘Εργα
σίας, Διοικήσεις τών Τραπεζών
καί τή Γ.Σ.Ε. — χωρίς νά άποκρούει τόν έλεγχο, έκφράζει τίς
άμετακίνητες θέσεις, τήν εύαισθησία καί τίς άνηουχίες τών
τραπεζικών ύπαλλήλων άπέναντι στά άσφαλιστικά των δικα.ώματα καί προειδοποιεί άτι άν
χρησιμοποιηθεί «άμεσα ή έμμε
σα σάν μέσο ή άφορμή γιά ένέργειες κατά τών Ταμείων καί
τών δικαιωμάτων άσφαλισμένων
καί συνταξιούχων, τότε ή άντίδραση τοϋ κλάδου θά είναι ΚΟ
ΛΟΣΣΙΑΙΑ.
ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε.
Τό πλήρες κείμενο τοϋ έγγράφου τής ΟΤΟΕ τής 5)9)79,
είναι τό άκόλουθο:
«Κύριοι

'Υπουργοί,

Έλάβαμε γνώση τής ύπ' ά
ριθ. 107191)29.8.79 κοινής άποφάσεώς σας γιά έλεγχο
τών
άσφαλιστικών όργανισμών τοϋ προσωπικού τών
Τραπεζών 'Ελλάδος, ‘Εθνι
κής, ‘Αγροτικής, Κτηματικής,
‘Εμπορικής,
Ίονικής - Λαϊ
κής, ΕΤΒΑ καί Γενικής άπό
τόν άντιπρόεδρο τοϋ ελεγ
κτικού Συνεδρίου μέ τήν 6ο-

ήθεια
τεσσάρων παρέδρων
αύτοϋ.
Κατ’ άρχήν διατυπώνουμε
ύπό μορφή διαμαρτυρίας τήν
διαπίστωση άτι γιά μιά άκόμη φορά άποφασιζεται μιά ένέργεια πού άναφέρεται σέ
ζωτικότατους
χώρους
τών
τραπεζικών ύπαλλήλων καί
δέν είδοποιούμεθα, έστω καί
μέ κοινοποίηση τής άποφάσεώς σας, παρά τίς έπανειλημμένες κυβερνητικές δη
λώσεις ότι δέν θά λαμβάνονται
παρόμοια μέτρα χωρίς
τήν ένημέρωαη καί συμμετο
χή τών άρμοδίων συνδικαλι
στικών οργανώσεων.
Κατά τήν παραπάνω άπόφασή σας, στόχος τοϋ έλέγχου είναι ή νομιμότητα τών
πόρων καί παροχών τών άναφερόμενων Ταμείων καθώς
καί οί δαπάνες καί ή διαχείρηοή τους.
Είναι γνωστό, ότι τό 'Υπουρ
γεΐο Κοινωνικών 'Υπηρεσιών,
πού στήν άρμοδιότητά του ύπάγονται
οί
άσφαλιστικοί
‘Οργανισμοί τοΰ κλάδου μας,
έλέγχει τήν νομιμότητα κά
θε φάοεως της ζωής τών Τα
μείων αύτών, είτε αύτές άναφέρονται στήν σύσταση καί
δομή τους είτε στήν λειτουρ
γία τους.
Στήν περίπτωση συστάσεως
καί δομής τους (όπου έντάσσονται καί οί πόροι) μέ τήν
έπεξεργασία
καί εισήγηση,
ύστερα άπό προέλεγχο καί
τοϋ Συμβουλίου ‘Επικράτειας

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ F.I.E.T.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΛΑΣΚΑΡΗ
Ό γενικός γραμματέας τής
Παγκόσμιας ‘Οργάνωσης ‘Ιδιωτι
κών 'Υπαλλήλων καί Τραπεζοϋ
παλλήλων (FIET) . κ. Χέρμπερτ
Μάγερ, καταγγέλλει τήν έλληνική κυβέρνηση γιά άντιδημοκρατική στάση, μετά τήν άπάντηση τού ύπουργοϋ ‘Εργασίας
κ. Λάσκαρη στά αιτήματα τής
'Ομοσπονδίας μας γιά τό ώράριο καί τά άλλα προβλήματα τοϋ
κλάδου. Καί καλεϊ σέ κινητο
ποίηση τό Διεθνές Γραφείο 'Ερ
γασίας, τή Διεθνή τών Έλευθέθων Συνδικάτων, τήν 'Ομοσπον
δία Εύρωπαϊκών Συνδικάτων, τήν
‘Επιτροπή τών Εύρωπαϊκών Κοι
νοτήτων καί τά μέλη τού Εύρωπαϊκσϋ Κοινοβουλίου καί σέ συμ
παράσταση ατούς " Ελληνες τραπεζοϋπαλλήλους σέ όλο τό έλληνικό συνδικαλιστικό κίνημα
καί τούς άγώνες του γιά τήν
ύπεράσπιση
τών συνδικαλιστι
κών δικαιωμάτων.
Ή άμεση αντίδραση τοϋ γεν.
γραμματέα τής ΦΙΕΤ κ. Μάγερ
έκδηλώθηκε μετά τήν ένημέρωσή του γιά τήν κυβερνητική άηάντηση στά αιτήματα τής ΟΤΟΕ
καί έκφράστηκε μέ έντονο τη
λεγράφημα διαμαρτυρίας πρός
τόν πρωθυπουργό κ. Κ. Καρα
μανλή καί τόν ύπουργό ‘Εργα
σίας κ. Κ. Λάσκαρη.
Στό τηλεγράφημα αύτό, πού
δημοσιεύεται παρακάτω,
ό
κ.
Μάγιερ άναφέρεται στίς προσ
πάθειες τής FIET νά γίνουν δια
πραγματεύσεις Κυβερνήσεως —
ΟΤΟΕ, άλλά ή κυβέρνηση μέ τήν
άπάντησή της, δείχνει ότι δέν
έχει πρόθεση νά λύσει τά έκκρεμή προβλήματα
πού έχουν
σχέση μέ τήν μονόπλευρη άπόφασή της νά άλλάξει τό ώράριο τών τραπεζικών.
ΤΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
Τό τηλεγράφημα τοϋ Γενικοϋ
Γραμματέα τής FIET έχει ώς έ
ξης :
«Στίς προσπάθειες τής FIET
νά κάνει ή Κυβέρνηση διαπρα
γματεύσεις μέ τήν ΟΤΟΕ, πλη
ρορούμαστε άτι ή Κυβέρνηση μέ
τήν άπάντησή της δείχνει άτι

Τηλ) μα στόν Ποωθυηουργό καί Ύπ. Εργασίας
Κινητσπσίηση τών εύρωπαϊκών συνδικάτων
καί τών όργάνων τής ΕΟΚ ύπέρ τών Ελλήνων
Τ ραπεζσϋπαλλήλων
δέν έχει πρόθεση νά λύσει τά
έκκρεμή προβλήματα πού έχουν
σχέση μέ τή μονόπλευρη άπόφασή της νά αλλάξει τό ώράριο.
)>Στό όνομα τών 616 έκατομμυρίων μελών τής FIET, πού πε
ριλαμβάνει 1 έκατομμύριο τρα
πεζοϋπαλλήλους, διαμαρτύρομαι
έντονα γιά τή συνεχιζόμενη έλ
λειψη σεβασμού στίς δημοκρα
τικές διαδικασίες άπό μέρους
τής κυβέρνησής σας, καθώς καί
γιά τήν κατάφωρη καταπάτηση
τών διεθνώς άναγνωρισμένων
άρχών τού Διεθνούς Γραφείου
’Εργασίας, πού άφοροϋν τήν έλευθερία τοϋ συνετοιρίζεσθαι
καί τό δικαίωμα τής συλλογικής

σύμβασης.
»"Εχω καλέοει σέ έγρήγοραη
τούς τραπεζοϋπαλλήλους όλης
τής Εύρώπης, τό Διεθνές Γρα
φείο ‘Εργασίας, τή Διεθνή τών
‘Ελευθέρων
Συνδικάτων,
τήν
'Ομοσπονδία Εύρωπαϊκών Συνδι
κάτων, τήν ‘Επιτροπή Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων καί τά μέλη τοϋ
Εύρωπαϊκοΰ Κοινοβουλίου γιά
τήγ άντιδημοκρατική στάση τής
κυβέρνησής σάς,
«’Εκφράζουμε τήν πλήρη συμ
παράστασή μας οτούς "Ελληνες
τραπεζοϋπαλλήλους καί σ’ όλο
τό έλληνικό συνδικαλιστικό κί
νημα, στόν άγώνα τους γιά σε
βασμό τών νομίμων συνδικαλι
στικών τους δικαιωμάτων».

Κλιμάκιο
της Ο.Τ.Ο.Ε.
γιά επαφές
στήν^ Ευρώπη
Κλιμάκιο τής ΟΤΟΕ μέ επικεφαλής τόν Α' Αντιπρόε
δρο συν. Α. Λιουδάκη αναχώρησε yiA τή Δυτική Εΰρώπη.
"Η μετάβαση τοΰ νέου κλιμακίου, γίνεται σέ έφαρμογή τής σχετικής Απόφασης τοΰ Εκτελεστικοί) Συμβουλίου
τής ‘Ομοσπονδίας τής 7.9.79, γιά Ανανέωση τών έπαφών,
παραστάσεις καί καταγγελίες στίς διεθνείς συνδικαλιστι
κές όργανώσεις, άργανισμούς καί αρμόδιους γύρω άπό τα
έργατικά θέματα, έπειτα άπό τά συνεχιζόμενα, κατά τοΰ
κλάδου, μέτρα.

όπως προβλέπεται, τών ιδρυ
τικών ή θεσμικών νόμων, ό
που συντρέχει λόγος θεσπίσεως νόμου, όσο καί μέ τήν
έγκριση, ϋστερα άπό έξονυχιστικό έλεγχο τών κανονι
σμών λειτουργίας τους γιά
τήν σύσταση ή τήν τροπο
ποίησή τους.
Ή νομιμότητα συστάσεως
καί δομής τών Ταμείων — άλληλοβοηθητικών
σωματείων,
πού έπίσης ύπάγονται στήν
άρμοδιότητά τοϋ Ιδιου 'Υπουρ
γείου, έχει έλεγχθεί άπό τά
άρμόδια δικαστήρια πού έ
χουν έγκρίνει τά καταστατικά
καί τούς κανονισμούς τους.
Στήν δεύτερη
περίπτωση
(λειτουργίας) ό έλεγχος εί
ναι διαρκής άπό τόν συμμετέχοντα στά διοικητικά συμ
βούλια έκπρόσωπο τοϋ 'Υ
πουργείου, προκειμένου περί
ταμείων νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου, σέ όλα δέ
ένεργείται τακτικός έλεγχος
άπό τά όργανα πού προβλέ
πουν οί Κανονισμοί τους κα
θώς καί άπό τό 'Υπουργείο.
Έπίσης ώρισμένα Ταμεία
έχουν καθιερώσει καί τόν έ
λεγχο άπό τό Σώμα 'Ορκω
τών Λογιστών.
Γι' αύτού ςάκριβώς τούς
λόγους θεωρούμε όχι άναγκαίο ένα πρόσθετο έλεγχο,
πού άσφαλώς ύπηρεσιακό βά
ρος θά προκαλέσει καί στά
Ταμεία καί στά όργανα τοϋ
‘Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Παρ’ όλα αύτά δέν άπο·
κρούομε τόν έλεγχο.
Διότι τά Ταμεία τών τρα
πεζικών ύπαλλήλων άποτελοϋν ύπόδειγμα άσφαλιστικοΰ οργανισμού, έχουν τίς
μικρότερες διοικητικές δαπά
νες καί άψογη διαχείριση, μέ
άποτέλεσμα, ϋστερα άπό κά
θε έλεγχο νά βγαίνουν ήθικά ένισχυμένα.
Ό άνηκειμενικός έλεγχος
θ’ άποδείξει ότι ή κατάστα
ση τών άσφαλιστικών όργανισμών τών τραπεζικών (ιδι
αίτερα τών άρχαιοτέρων) θά
ήταν άκόμη καλλίτερη άν έτηρείτο ή νομοθεσία πού διέπει αύτούς καί άν οί έκάατοτε Κυβερνήσεις μέ θορύβους
γιά
«άναμορφώσεις»
τους
κλπ. άλλά καί, παλαιότερα,
μέ εϋρεϊες άπολύσεις Προ
σωπικού τραπεζών δέν προκαλοϋσαν
άθρόες έξόδους,
οί όποιες σέ συνδυασμό μέ
άπαγορεύσεις
προσλήψεων
στίς Τράπεζες, έπιφέρουν άνατροπή
τής φυσιολογικής
σχέσης
μεταξύ άσφαλισμένων καί συνταξιούχων.
'Όμως ή χρονική στιγμή
κατά τήν όποια διατάχθηκε
αύτός ό έλεγχος καί ό συν
δυασμός μέ άντιφατικές δη
λώσεις ύπευθύνων παραγόν
των γύρω άπό τήν κοινωνική
άσφάλιση καί ιδιαίτερα τήν
κλαδική, προκαλοΰν ορισμέ
νες σκέψεις.
’Επίσης, ή άνεπαρκής προ
θεσμία τών δύο μηνών γιά
τήν περάτωση τοϋ έλέγχου
σέ
εικοσάδα
περίπου Τα
μείων
(άν στήν άπόφαση
περιλαμβάνονται καί οί κλά
δοι έπικουρήσεως, προνοίας
καί περιθάλψεως) άπό τέσσαρα μόνο
άτομα άποτελεϊ
πρόσθετο λόγο
σοβαρών έπιψυλάξεων.
Ή 'Ομοσπονδία Τραπεζοϋ
παλληλικών
‘Οργανώσεων
'Ελλάδος πιστεύει πώς ό έ
λεγχος πού διατάχθηκε πρέ
πει νά έχει έναν κύριο σκο
πό, όπως κάθε έλεγχος. "Αν
έγιναν δηλ. πράξεις σέ βλά
βη τών Ταμείων καί ώφελήθηκαν πρόσωπα
(φυσικά ή
νομικά) σέ βάρος τών κατο
χυρωμένων
άπό τόν νόμο
συμφερόντων
τών Ταμείων.
Στήν περίπτωση αύτή θά
ζητήσει πρώτη τόν κολασμό
τών ύπαιτίων.
"Αν όμως τό έργο τοΰ έ
λέγχου χρησιμοποιηθεί άμε
σα ή έμμεσα σάν μέσο ή ά
φορμή γιά ενέργειες κατ’
αύτών τούτων τών ταμείων
καί δικαιωμάτων τών άσφαλισμένων καί συνταξιούχων,
τότε ή άντίδραση τοϋ κλά
δου κάτω άπό τίς
όδηγίες
τής ΟΤΟΕ
θά είναι κολοσ
σιαία, άνάλογη δηλ. μέ τήν
εΰαισθησία καί τήν ευπάθεια
πού έχει τό σύνολο τών τρα
πεζικών ύπαλλήλων άπέναντι στά άσφαλιστικά του
δι
καιώματα.
Μέ τιμή
Ό Πρόεδρος
ΕΠ. ΜΑΥΡΟΥΑ ΙΔΗΣ
Ό Γεν. Γραμματέας
Δ. ΠΑΦ ΙΛΗΣ

τη ΘΕΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
•

Εφαρμογή Συλλογικής Συμβάσεως έργασίας 1979

"Εχει όλοκληρωθεϊ τό εισηγητικό γιά τήν προώθηση τών μή
πτυχιούχων, σύμφωνα μέ τό περιεχόμενο τήο τελευτάIqq Συλλογι
κής Συμβάσεως.
Στις προαγωγές β" έΕαμήνου 1979 θά κριθοϋν καί όσοι προ
ωθούμενοι συμπληρώνουν χρόνο κρϊσεως γιά προαγωγή ή προσαύΕηση.
'Επίσης μέ έγκύκλιο Διοικήσεως θά γνωστοποιηθούν τά ονό
ματα τών προωθουμένων καί ό χρόνος προωθησεως πού όντιστοιχεί στόν καθένα.

• Προσωρινότητες (1953 — 1963)
Δόθηκε ή σχετική έγκριση καί προχωρεί ή έρευνα γιά τόν
εντοπισμό τών περιπτώσεων υπαλλήλων πού προσλήφθηκαν άπό τό
1953 έως τό 1963 καί έχουν προσωρινότητα άπό άποτυχία στό μά
θημα τής Ιένης Γλώσσας σύμφωνα μέ τά κριτήρια πού ισχύουν
σήμερα.
Μέ τήν ικανοποίηση καί αύτών τών περιπτώσεων κλείνει ό κύ
κλος τών προσωρινοτήτων άπό τήν συγχώνευση μέχρι σήμερα.
Τυχόν περιπτώσεις πού δέν ικανοποιήθηκαν θά έΕεταστοϋν με
μονωμένα άπό τήν άρμόδια ύπηρεσία τού προσωπικού μετά άπό αί
τηση τοϋ ύπαλλήλου.

ο Τέλλερς
Θετικά άντιμετωπίστηκε τό θέμα αύτό, μέσα στά πλαίσια τής
δημιουργίας κινήτρων γιά τήν καλλίτερη λειτουργία τοϋ συστήματος
τών νέων διαδικασιών καί τού έκσυγχρονισμοΰ τής Τραπέζης.

• Επίδομα παραμεθορίων περιοχών
Άπορρίφθηκε άπό τήν 'Επιτροπή τιμών καί εισοδημάτων (πού
έδρεύει στό "Υπουργείο Συντονισμού) τό αίτημα γιά επέκταση τοϋ
έπιδόματος παραμεθορίων περιοχών ατούς Νομούς Θεσπρωτίας, Ίωαννίνων, Καστοριάς, Φλωρίνης, Πέλλης, καί Κιλκίς, πού πρόσφα
τα έντάχθηκαν στήν περιοχή Ε'.
Ή άπόρριψη ερμηνεύεται σάν πράΕη άντεκδικήσεως γιά τις
πρόσφατες άπεργίες δεδομένου ότι ή δαπάνη γιά τήν ικανοποίηση
τοϋ αιτήματος είναι ασήμαντη (900 χιλ. δρχ.).
Στό σκεπτικό τής άπορρίψεως άναφέρεται ότι: «Ό Ν. 849)78
πού επικαλείται ό Σύλλογος Υπαλλήλων ΕΤΕ, είναι νόμος πλαίσιο
γιά τήν περιφερειακή ανάπτυξη τής χώρας καί δέν περιορίζεται μό
νο σέ προβληματικές περιοχές όπως ορίζει ό Ν. 289)76.
Τυχόν ικανοποίηση τοϋ αιτήματος θά δημιουργούσε προβλήματα
καί στίς άλλες Τράπεζες άπό τήν πρόσθετη έπιβάρυνση τών έΕόδων τους».

• ’Ένταξη χειριστριών στό Αογ. κλάδο
Ύστερα άπό εύρύτερη ερμηνεία τών διατάΕεων τοϋ 'Οργανι
σμού Υπηρεσίας έντάσσονται στό λογιστικό κλάδο οί χειρίστριες
διατρητικών μηχανών τοϋ διαγωνισμού τής 26.11.70.
Γιά τήν ένταξη λαμβάνεται ΰπόψη έκτος άπό τήν ύπηρεσιακή
άπόδοση καί τό χρονικό διάστημα πού διανύθηκε άπό τήν πρόσλη
ψη μέχρι σήμερα.

• Υπηρεσιακή έξέλιξη Υπομηχανικών
Μετά άπό παράλληλες ενέργειες τοϋ Συλλόγου καί τής Διοικήσεως τής Τραπέζης έπανήλθε καί έΕετάζεται άπό τήν Κυβερνητι
κή επιτροπή τό θέμα τής διευρύνσεως τών βαθμών στόν κλάδο "Υ
πομηχανικών. Κατά πληροφορίες μας τό θέμα αντιμετωπίζεται εύνοϊκά καί σύντομα αναμένεται σχετική άπόφαση.

Δέν δέχονται
έλεγχο στό Ταμείο
Ή διοίκηση τοϋ ’Αλληλοβοηθητικοϋ Ταμείου
Περιθάλψεως
Συλλόγου Τραπέζης 'Ελλάδος,
σέ έπιστολή της πρός τόν Πρόε
δρο τοϋ Έλεγκτικοϋ Συνεδρί
ου κ. Νικ. Νικητάκην αναφέρει
ότι ή κοινή άπόφαση τών ύπουργών Οικονομικών καί Κοινωνι
κής Προνοίας δέν άφορά τό Τα
μείο των (Σημ. «Τ.»: "Οπως καί
κάθε άλλο Ταμείο 'Υγείας τοΰ
κλάδου Σωματειακής
μορφής)
καί κατά συνέπεια δέν είναι δυ
νατόν νά δεχθεί έλεγχο πού
δέν προβλέπεται άπ’ τό νόμο
καί δέν δικαιολογείται άπ’ τά

πράγματα.
Στήν έπιστολή άναφέρεται άκόμα, ότι ή διοίκηση τοϋ Ταμεί
ου διαχειρίζεται χρήματα τών
μελών του καί λογοδοτεί μόνο
πρός τή Γενική Συνέλευση. Τέ
λος, ότι οί εισφορές έργοδότη
καί άσφαλισμένων έχουν καθο
ριστεί συμβατικά καί όχι διά νό
μου καί έπομένως δέν άποτελεϊ
οργανισμό Κοινωνικής άσφαλίσεως μέ τήν έννοια τοϋ δημό
σιου
χαρακτήρα
οργανισμών,
πού τυχόν ύπόκεινται στόν έ
λεγχο τοϋ ύπουργείου Κοινών.
'Υπηρεσιών.

Συνάδελφοι,
Στήν Αντιμετώπιση τοϋ έκδικητικοΰ μέτρου τής δια
κοπής τής είσπραξης τής συλλογικής εισφοράς άπ’ τήν
Τράπεζα, Ακολουθείστε τίς όδηγίες τοΰ Συλλόγου μέχρι
τήν όριστική τακτοποίησή τοΰ θέματος.
Στηρίξτε μέ πίστη καί φανατισμό τό συλλογικό μας
όργανο καί δώστε έμπρακτα Αποστομωτική απάντηση σέ
όλους όσους προσπαθοΰν μέ κάθε μέσο, νά διαλύσουν τά
συνδικαλισμό.

