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ΜΕΘΟΑΕΥΟΝΤΑΙ

Η ΝΕΑ
ΕΠΙΘΕΣΗ

άαφαϋιβτικό πρώτος

Πρίν άκόμη κοπάσει ό σάλος πού δημι- *
ούργησε ή Κυβέρνηση με τήν αυθαίρετη έπι- Ϊ
βολή τοϋ νέου ώραρίου, νέες άνησυχίες μάς ί
προκαλοϋν δημοσιεύματα, πού έρχονται σέ ί
φως αύτές τίς μέρες.

Νέες επιθέσεις θά πρέπει νά περιμέ
νει ό κλάδος δπως τουλάχιστον συνά
γεται :
—Άπό ομιλία του Υφυπουργού Κοι
νωνικών Υπηρεσιών κ. Άποστολάτου
πάνω στό Ασφαλιστικό πού δημοσιεύ
τηκε στις εφημερίδες τής Τετάρτης
18)7.

Καί δέν μπορούμε παρά νά άνησυχοϋμε =
γιά τό τί έξυφαίνεται στά παρασκήνια, γιατί j
τά δημοσιεύματα αύτά δέν αποτελούν τίπο- *
τε άλλο παρά προλείανση τού εδάφους γιά ί
τήν έφαρμογή νέων μέτρων.
i

—Άπό δημοσίευμα καθημερινής έφημερίδας εύρείας κυκλοφορίας γύ
ρω άπό τίς αναπόφευκτες άλλαγές
στή δομή τοΰ τραπεζικού συστήματος,
στά πλαίσια προσαρμογής του στά
δεδομένα τής ΕΟΚ.
Συγκεκριμένα ό κ. Άποστολάτος
άναφερόμενος στό ασφαλιστικό πρό

στόχος

γραμμα τής Κυβερνήσεως τών ετών
1980 - 85 έκανε σαφείς ΰπαινιγμούς
γιά τό «προνομιακό» άσφαλιστικό
καθεστώς ορισμένων οργανισμών, πού
ούτε ή δικτατορία κατόρθωσε νά α
νατρέψει λόγω δυναμικής άντιδράσεως τών «προνομιακών» αυτών ομά
δων.

I

Κατηγορηθήκαμε δτι άντιδράσαμε χω-ϊ
ρίς νά επιδιώξουμε προηγουμένως
λογο.

Άκόμα, προσπάθησε νό ρίξει τήν εύθύνη γιά τίς άθλιες συν
τάξεις καί έφ’ άπαξ πού παίρνουν πλήθος έργαξόμενοι (καί που
άφείλεται στήν πλήρη έλλειψη κάθε άσφαλιστικής ύηοδομής τά
τελευταία 30 χρόνια), στίς «προνομιούχες αύτές ομάδες» πού οί
άσφαλιατικές άπολαυές τους «επιβαρύνουν τό κοινωνικό σύνολο».
Στή συνέχεια άναφέρθηκε σέ διάφορα μέτρα πού προτίθεται
νά πάρει ή Κυβέρνηση γιά έξίσωση (πρός τά κάτω) των άσφαλιστικων παροχών.
Έξ άλλου οικονομικός συντάκτης εφημερίδας μεγάλης κυκλο
φορίας σχολιάζοντας τίς εισηγήσεις τής έπιτροπής γιά τή μελέτη
τοΰ τραπεζικού συστήματος στήν 'Ελλάδα καί τίς άναπόφευκτες
(;) άλλαγές πού θά γίνουν μετά τήν έντα η στήν ΕΟΚ γράφει:
«Τό συμπέρασμα άπό τήν άλλαγή αύτή είναι ότι οί τραπεζικοί
Θά έπηρεασθούν έμμεσα κι όχι άμεσα άπ1 αύτή.
Ό έλεύθερος άνταγωνισμός στόν όποιο Θά πρέπει ν’ άποδυΘοϋν οί Τράπεζες θά σημάνει μεγαλύτερη ένταση έργασίας μέσα
στά^ τραπεζικά καταστήματα. Συγχρόνως ή κατάργηση τών διοικη
τικών καθοδηγούμενων έσόδων τών Τραπεζών θά εξαναγκάσει τίς
Τράπεζες νά καταφύγουν στήν έλεύθερη άγορά έργασίας καί νά
λειτουργήσουν μέ συστήματα άποδόσεως τών έργαζομένων καί ό
χι μέ τίς άρχές τής άρχαιότητος καί τής αύτόματης προαγωγής.
Παράλληλα, ή έπιδίωξη άνταγωνιστικών κερδών άπό τίς Τράπεζες
θά μειώσει τή δυνατότητά τους νά επιδοτούν τούς οργανισμούς
τών ύπαλλήλων — πράγμα, δμως, πού θά θί^,ει κεκτημένα δικαιώ
ματα τών τραπεζικών».
Μέ άλλα λόγια εντατικοποίηση έργασίας, άρση μονιμότητας,
κατάργηση βαθμολογικής έξέλιξης καί μείωση έργοδοτικών εισφο
ρών.
Άπό τραπεζοϋπαλληλικούς κύκλους έπισημαίνεται τό γεγονός
ιότι, καί τά δύο αύτά δημοσιεύματα είδαν τό φώς λίγο πρίν συν
ελθεί τό Γενικό Συμβούλιο τής ΟΤΟΕ γιά νά χαράξει τήν παραπέ
ρα πορεία τοϋ άγώνα.
Οί ίδιο κύκλοι ύπενθύμιζαν άτι λίγες μέρες πρίν άπό τήν ο
μιλία τού κ. Άποστολάτου, άλλος ύπουργός τής Κυβερνήσεως (ό
κ. Μητσοτάκης) δήλωνε στούς δημοσιογράφους δτι «καμία σκέψη
τής κυβερνήσεως δέν ύπάρχει γιά άλλα μέτρα —καί κυρίως γιά τό
ασφαλιστικό— πού θά θίγουν κεκτημένα δικαιώματα τών τραπεζι
κών ύπαλλήλων.

"Ερχονται δμως οί ’ίδιοι μέ τίς πράξεις|
τους νά μάς δικαιώσουν 100%.
Γιατί δταν αύριο εξαγγείλουν μέτρα γιά |
τό άσφαλιστικό, τή μονιμότητα ή τή βαθμό
λογική μας εξέλιξη — μέ τό γνωστό τρόπο ί
τού «άποφασίζομεν καί διατάσσομεν» — ποιό !
νόημα θά έχει ό διάλογος, όταν τά μέτρα Θά ί
είναι προαποφασισμένα;
"Οταν οί αποφάσεις θά έχουν ληφθεί j
καί έμεΐς τό μόνο πού θά πρέπει νά κάνουμε ·
θά είναι νά τίς άποδεχθοΰμε;
Μία είναι ή άλήθεια: Σέ επέκταση έφαρ-!
μογής τής πολιτικής τής λιτότητας ό κλάδος ί
μας, πού βρίσκεται στήν πρωτοπορεία — τό-!
σο άπό πλευράς συνδικαλιστικής οργάνωσης *
δσο καί άπό πλευράς καταχτήσεων — Θά δε-;
χθεϊ τά πρώτα καί τά βαρύτερα πλήγματα
1
Μέ αυτό τόν τρόπο επιδιώκονται δ
στόχοι:
Ό πρώτος είναι ή κάμψη καί ό έξαναγ-!
κασμάς σέ σιωπή τής ΟΤΟΕ, μιας άπό τίς πιό ί
ανεξάρτητες καί δημοκρατικές φωνές στό '
χώρο τού συνδικαλισμού.
ι
Καί ό δεύτερος είναι ή έπιβολή — άνώ- ■
δυνα πιά — τής πολιτικής αυτής καί στους ■
ύπόλοιπους κλάδους έργαζομένων πού πολ-}
λοί άπ’ αυτούς έχουν αδύνατη συνδικαλιστή !
κή οργάνωση. Βασική προϋπόθεση γιά τήν ί
έπίτευξη τών στόχων αυτών είναι ή κατάτ- ί
μηση τών έργαζομένων σέ «προνομιούχους))«
καί μή, ή χρησιμοποίηση διασπαστικών άντι-«
συλλόγων καί ή έντεχνη άντιπαράθεση όμά- ΐ
δων έργαζομένων μέ ειδικά αιτήματα.

Στιγμιότυπο άπ’ τή μεγαλειώδη συγκέντρωση έΕω
άπό τά γραφεία τής Ο.Τ.Ο.Ε.

από μήνα σέ μήνα
Αιχμάλωτοι

Ανάγλυφα λοιπόν προβάλλουν τά καθή- ■
κοντά μας στή σημερινή φάση.

Οί μέρες πού κύλησαν καί αύτές πού θά έρθουν σύντομα, ασφαλώς θά δώσουν μιά νέα συγκλονιστική ει
κόνα τού τραπεζοϋπαλληλικού κινήματος. Ή μεγάλη
συνδικαλιστική πορεία μας θά πλουτίσει καί τήν πείρα
μας πού θά άνέλθει κατακόρυφα. Εκείνο όμως πού θά
περάσει στήν καρδιά μας καί θά παραμένει γιά πολύ
καιρό, είναι ή πικρία τής αιχμαλωσίας πού αίσθάνθηκαν οί έπιστρατευμένοι συνάδελφοί μας καί ασφαλώς
δλοι μας. Γιατί πώς άλλοιώς παρά αιχμαλωσία μπορεί
νά έννοηθεϊ ή καταναγκαστική έργασία μέσα στόν ίδιο
τό χώρο τής δουλειάς μας; ή στέρηση τού δικαιώμα
τος τής άδειας; τό νυχτερινό χτύπημα τής έξώπορτας
γιά τήν παραλαβή τοϋ «Φύλλου άτομικής προσκλήσεως»;

"Ενταση τής Αγωνιστικότητας καί έτοι- j|
μότητάς μας γιά άπόκρουση νέων έπιθέσεων {
πού οπωσδήποτε Θά έκδηλωθούν.
■

Συσπείρωση γύρω άπό τά συνδικαλιστι- ί
κά μας όργανα καί άπομόνωση τών κάθε εϊ-ΐ
δους διασπαστών — απεργοσπαστών.
Σφυρηλάτηση τής ενότητας μέ τούς άλ- ]
λους κλάδους εργαζομένων σέ ένα άδιάσπα- J
στο μέτωπο, τό μόνο δυνατό νά άντιμετωπί- ί
σει άποτελεσματικά τήν έπίθεση.
\
■

Δέν πιστεύουμε πιά κανένα. Στ’ αύτιά ΐ
μας άκόμα ηχούν διαψεύσεις πού διαψεύστη-!
καν.
Καί <θά είμαστε Αδικαιολόγητοι άν καί |
αύτή τή φορά πλανηθούμε...

ι
'
■
6

"Ομως ή πικρία αύτή θά συνοδεύεται καί άπό τήν
ικανοποίηση πού δίνει ή σθεναρή άντίσταση τού αίχμάλωτου πού τελικά λυγίζει τή δύναμη καί τοϋ πιό σκληροΰ δεσμοφύλακα. Γιατί είναι βέβαιο πώς οί έμπνευστές
αύτής τής παρανομίας τελικά θά λυγίσουν.
Ο ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ

Σέ ενότητα
καί αγώνα
καλεΐ ή ΟΤΟΕ
Μέ καθολική επιτυχία πρέπει νά συνεχιστεί ό αγώνας μας,
τονίζεται σέ άνακοίνωση τής Ο.Τ.Ο.Ε. πού κυκλοφόρησε στίς
25 Ιουλίου.
Τό πλήρες κείμενο τής ανακοίνωσης έχει ώς εξής:
«Συνάδελφοι,
Μέχρι τή στιγμή αύτή καμμιά
έΕέλιΕη δέν σημειώθηκε αναφορι
κά μέ τό ώράριό μας, τό όποιο
ή Κυβέρνηση, συνεχίζει νά έιμφανίΖει σάν «κλειστό» θέμα.
Άπό τήν ΟΤΟΕ έγινε καί θά
συνεχίσει νά γίνεται κάθε προσ-,
πάθεια γιά τήν αποκατάσταση τοϋ
συμβατικού ώραρίου.
Ένώ όμως ή δική μας πλευρά
μέ πλήρη αίσθηση εύθύνης άπέναντι στήν Εθνική Οικονομία καί
τό συναλλαγματικό κοινό κάνει
κάθε προσπάθεια γιά νά άποφευχθεϊ νέα «άναμέτρηση», ή άλλη
πλευρά, καί είδικώτερα ό Υ
πουργός Συντονισμού, σέ χθεσινή
σύσκεψή του μέ τούς Διοικητές
καί τούς ύπηρεσιακούς παράγον
τες τών ΤραπεΖών, μεθοδεύει τρό
πους άντιμετώπισης τών νέων κινητοποιήσεών μας, άδιαφορώντας
έντελώς γιά τά αίτια πού προκά·
λεσαν τήν άναατάτωση στίς ΤράπεΖες.
Συνάδελφοι,
Ή 'Ομοσπονδία μας είναι υπο
χρεωμένη νά προβεϊ στίς άπαιτούμενες άγωνιστικές κινητοποιή

σεις για να αναγκασει τους άρμόδιους νά άποκαταστήσουν τό
ώράριό μας άν συνεχίΖουν τήν
άνεΕήγητα καί άπαράδεκτα άδιάλλακτη στάση τους.
’Έτσι, στά πλαίσια τών άποφάσεων τοϋ Γενικού Συμβουλίου, έ
γιναν καί θά γίνουν τά παρα
κάτω:
— Χθές τό άπόγευμα κλιμάκιο
τής ΟΤΟΕ άνα,χώρησε γιά τήν
Εύρώπη μέ σκοπό νά Ζητήσει
τήν συμπαράσταση καί τήν άντιμετώπιση τοϋ θέματος άπό τίς
Διεθνείς Συνδικαλιστικές 'Οργα
νώσεις, άπό Διεθνείς Όργανισιιούς καί τό Εύρωπαϊκό Συμβού
λιο.
— Θά πραγματοποιηθούν συγ
κεντρώσεις στά μεγάλα διαμερί
σματα τής χώρας μέ μετακίνηση
κλιμακίων τής ΟΤΟΕ στίς παρα
κάτω πόλεις:
26 τ.μ. ΤΡΙΠΟΛΗ
(Νομοί:
'Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσση
νίας, Αργολίδας).
26 τ.μ. ΠΑΤΡΑ (Άχαΐα, 'Η
λεία,, Κορινθία, Ζάκυνθο, Κεφαλλονιά, Αιτωλοακαρνανία).
27 τ.μ. ΓΙΑΝΝΕΝΑ ("Ηπει-

Τό χρονικό της απεργίας μας

Πρόγραμμα εκδρομών
γιά ιόν Αϋγουαιο 1979

οι τρμιεζούπμιπηποι
ΜΑΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙ
ΦΡΟΥΡΗΣΗ ΤΟΝ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ
Τρίτη 3)7)79
’Από νωρίς τό πρωί έχει άνακοινωθεϊ ότι τό απόγευμα θά α
ναγγελθούν από τήν Κυβέρνηση
τά μέτρα γιά τό ενεργειακό, με
τά τήν τελευταία αϋξηοη τής τι
μής τού πετρελαίου οπό τόν Ο.
P.E.C.
Κανείς τραπεζοϋπάλληλος δέν
ανησυχεί, γιατί τίποτα δέν δεί
χνει ότι τό ενεργειακό θά άντιμετωπισθεϊ μέ τό... ωράριο.
"Ωρα 7 τό απόγευμα, αναγ
γέλλονται από τήν τηλεόραση τά
μέτρα.
'Απότομα όλα αλλάζουν. Ό
καλοκαιρινός προγραμματισμός άνατρέπεται, ή ανάπαυση πάει πε
ρίπατο, παιδιά μένουν στό δρό
μο, όταν ή μάνα τους γυρίζει
στις 6 τό απόγευμα, οικογένειες
διαλύονται.
Τήν έκπληξη διαδέχεται ή ορ
γή καί τήν όργή ή απόφαση γιά
ιάντίδραση.
Μιά απόφαση πού μετουσιώθηκε άπό τό Γ.Σ. τής ΟΤΟΕ — πού
εκείνη τήν ώρα συνεδρίαζε — σέ
άπεργία διάρκειας.
Μέχρι τις 9 τά Γραφεία τής
ΟΤΟΕ καί των Συλλόγων είχαν
γεμίσει άπό συναδέλφους πού έ
παιρναν τήν υπόθεση τής άπεργίας στά χέρια τους. ’Ανακοινώ
σεις, άφίσσες, συνθήματα, τηλε
γραφήματα. Σέ ελάχιστο χρονικό
διάστημα ό απεργίακός μηχανι
σμός ήταν έτοιμος.
’Ανησυχίες μήπως οί συνάδελ
φοι δέν προλάβουν νά ένημερωθοϋν.
Ενδόμυχοι φόβοι μήπως ή ά
περγία δέν πετύχει...

Τετάρτη 4)7)79
Ό κυβερνητικός αιφνιδιασμός
λειτούργησε, άνπστροφα. Ή επι
τυχία τής απεργίας Εεπέρασε τίς
προβλέψεις καί τών πιό αισιόδο
ξων.
"Ολα τά τραπεζικά καταστήμα
τα σέ όλη τήν 'Ελλάδα έρημα.
Τά περισσότερα μέ κατεβασμένα
τά ρολλά. Οί συναλλαγές νεκρώ
θηκαν τελείως.
” Εκπληκτοι οί τουρίστες μπρο
στά στά άνταλλακτήρια, προσπα
θούν νά πληροφορηθοΰν τί συ
νέβη.
Οί συνάδελφοι έξω άπό τά κα
ταστήματα έξηγοϋν, ένημερώνουν
τήν πελατεία, τούς περαστικούς.
Ή άπεργία μας είναι καί δική
σας άπεργία. Ή καμπάνα σήμε
ρα χτύπησε γιά μάς. Αύριο θά
χτυπήσει γιά όλους....
Στις 11 συγκέντρωση στά γοαφεία τής 'Ομοσπονδίας. Άπό τίς
10 ή Σίνα κλειστή. Χιλιάδες συ
νάδελφοι έ(χουν καταλάβει τό χώ
ρο μέσα κι έξω άπό τό κτίριο
τής 'Ομοσπονδίας.
'Ηγεσία καί βάση ενωμένοι
στόν άγώνα μέχρι τήν τελική
νίκη.
Ή Κυβέρνηση ενοχλημένη άπό τήν έπιτυχία τής άπεργίας, ε
πιστρατεύει τούς διάφορους προ
έδρους εμπορικών καί βιομηχα
νικών επιμελητηρίων, πού άπό
τήν τηλεόραση προβαίνουν σέ
«νουθεσίες» πρός τούς τραπεζι
κούς γιά νά γυρίσουν στις ερ
γασίες τους.

Πέμπτη 5)7)79
Ή άπεργία συνεχίζεται γιά δεύ
τερη μέρα μέ τόν ίδιο βαθμό έπιτυχίας καί γίνεται τό κεντρικό
θέμα τής έπικαιρότητας.
Ό Τύπος, τά κόμματα, οί ορ
γανώσεις τών έργαζομένων στό
πλευρό μας.
’Αντίθετα, οί οργανώσεις τών
εμπόρων καί τών βιομηχάνων
(μεγαλοκεφαιούχων), τάσσονται
εναντίον μας.
"Ετσι, τό Εμπορικό καί Βιο
μηχανικό 'Επιμελητήριο Πειραιώς

κατηγορεί τόν κλάδο μας «ότι τα
λαιπωρεί τό σύνολο τού 'Ελληνι
κού λαού, ότι έπιδεικνύει προ
κλητική συμπεριφορά απέναντι
στό κοινωνικό σύνολο καί ότι δέν
έλαβε έπαρκώς ύπ' όψη του
τούς πράγματι έθνικούς λόγους,
πού έπέβαλαν τή λήψη άπό τήν
κυβέρνηση τών έξαγγελθέντων
μέτρων».
Παρόμοιες άνακοινώσεις έβγα
λαν τό ΕΒΕ ’Αθηνών καί ό γνω
στός κ... Λάζαρος Εύφραίμογλου,
πρόεδρος τού Συνδέσμου Βιομηχάνων.
Τήν έπόμενη Τρίτη, στή συγ
κέντρωση τής ΟΤΟΕ θά πάρουν
τήν υπερήφανη άπάντηση τού
πποέδρου τής ΟΤΟΕ καί τού Συλ
λόγου μας κ. Μαρουλίδη:
«Μάς κατηγορούν ότι δέν σκε
πτόμαστε εθνικά οί κ. βιομήχανοι. "Ας μάς ποϋν όμως ποιοι εί
χαν τά περισσότερα θύματα
ατούς εθνικούς άγώνες τού λα
ού μας, αύτοί ή οί τραπεζικοί ύπάλληλοι;»
Κι’ άκόμη:
«Λένε γιά τήν άπεργία μας ότι
ταλαιπωρεί τόν ελληνικό λαό,
άλλά κανείς δέν μιλάει γιά τή
δική τους άπεργία έπενδύσεων,
πού έδώ καί δύο χρόνια ταλαι
πωρεί τή χώρα».

Παρασκευή 6)7)79
Μπροστά στή συνεχιζόμενη μέ
άμείωτη έπιτυχία άπεργία μας ή
Κυβέρνηση αρχίζει νά ύποχωρεί.
"Ετσι, ό κ. Μητσοτάκης μέ δη
λώσεις του:
— Αναγκάσθηκε νά δηλώσει,
ότι τό νέο ώράριο στίς Τράπεζες
θά έφαρμοσθεϊ δοκιμαστικά άπό
1 Αύγούστου έως 15 'Οκτωβρίου.
— Έγκατέλειψε εντελώς τή θέ
ση του γιά ώριαία διακοπή τής
εργασίας τών τραπεζικών.
— Χαμήλωσε τόν τόνο του δη
λώνοντας ότι ή Κυβέρνηση δέν
έχει αμετάβλητες απόψεις.
— Δηλώνει ότι, άν καί τού ζη
τήθηκε άπό τούς Διοικητές τών
Τ ραπεζών,
επιστράτευση
δέν πρόκειται ν ά γίνει!
Ταυτόχρονα όμως στέλνει TELEX
πρός τούς Διοικητές τών Τραπε
ζών πού τούς έπιβάλλει μέ προ
σωπική τους εύθύνη νά άνοίξουν
τίς Τράπεζες. Παράλληλα τούς
επίτιμό γιατί δέν έλαβαν τά κα
τάλληλα μέτρα γιά τή στοιχειώδη
έστω λειτουργία τών Τραπεζών.
Ή ΓΣΕΕ καί τό ΕΚΑ μέ ανα
κοινώσεις τους καλύπτουν τήν ά
περγία.
Ή ΓΣΕΕ μάλιστα υπογραμμίζει
ότι ή δήλωση Μητσοτάκη σύμφω
να μέ τήν όποια τήν εύθύνη γιά
τήν άναμέτρηση Κυβέρνησης Τραπεζοϋπαλλήλων τήν φέρουν οί
τελευταίοι, άποτελεϊ πρόκληση
γιά ολόκληρη τήν έργατική τάξη
καί σάν τέτοια πρόκειται νά αντι
μετωπιστεί.

Σάββατο 7)7)79

Πρόκειται γιά κάποιον Κάρολο
Άνδριώτη «γνωστό τρωκτικό τών
μυστικών κονδυλίων», όπως άποκάλυψε ό «Μικροπολιτικός» τών
Νέων.
Κάνουν τήν εμφάνισή τους δη
μοσιεύματα γιά κατάργηση τής
'Αγροτικής Τραπέζης καί μεταβί
βαση τής 'Αγροτικής Πίστεως
ατούς συνεταιρισμούς, άπό τήν
αιγίδα τών άγροτοπατέρων τής
ΠΑΣΕΓΕΣ.

Δευτέρα

9)7)79

Ή Κυβέρνηση γιά νά άντιμετωπίσει τήν άπεργία, πού συνεχί
ζεται μέ τήν ίδια έπιτυχία, κατα
φεύγει σπασμωδικά σέ άνεδαφικά
μέτρα πού ποτέ δέν θά έφαρμοσθοϋν.
Τά μέτρα αύτά είναι:
— "Εκτακτες προσλήψεις έπί
συμβάσει, συνταξιούχων καί άλ
λων «έμπειρων» ύπαλλήλων.
— ’Εξυπηρέτηση άγροτών καί
άπό συνεταιρισμούς.
— 'Εξυπηρέτηση συναλλασσομένων καί άπό τά Ταχυδρομικά
Ταμιευτήρια.
— "Ανοιγμα τών Πρακτορείων
τής Τραπέζης τής Ελλάδος μέ
ταμιακούς ύπαλλήλους τού Υ
πουργείου Οικονομικών.
Ταυτόχρονα δηλώνει ότι άν
δέν έπιστρέψουν οί Τραπεζικοί
υπάλληλοι στίς θέσεις τους, θά
άναγκασθεϊ νά πάρει δραστικώτερα μέτρα γιά τήν άντιμετώπιση
τής άπεργίας.
— Ή ΟΤΟΕ μηνύει τόν Υ
πουργό Συντονισμού γιά τό γνω
στό «TELEX» πρός τίς Διοική
σεις τών Τραπεζών.
Συνεχίζονται οί έκδηλώσεις
συμπσραστάσεως πρός τήν άπερ
γία μας.
Ό ΔΣΑ παρέχει πλήρη νομι
κή καί ήθική συμπαράσταση
στούς άπεργούς καί καλεί τούς
Δικηγόρους τών Τραπεζών νά άπόσχουν άπό τά καθήκοντά τους.

Τρίτη 10)7)79
Συνάντηση ΟΤΟΕ - 'Υπουργού
Συντονισμού δέν έχει κανένα άποτέλεσμα άφοϋ δέν διαφαίνεται
καμία διάθεση ύποχωρήσεως άπό
τήν κυβερνητική πλευρά.
"Ετσι στόν έντεινόμενο άγώνα
τών Τραπεζικών ή Κυβέρνηση άπαντάει μέ νέα μέτρα:
— Τή διακοπή καταβολής τής
εισφοράς ύπέρ τών Συλλόγων μέ
σω τής Τραπέζης άπό τή μισθο
δοσία τού προσωπικού.
— Τήν τροποποίηση τών κανο
νισμών τών Ταμείων Υγείας ώ
στε νά είναι μέλη τους καί αύ
τοί πού δέν άνήκουν στούς άντιπροσωπευτικούς Συλλόγους τού
Προσωπικού.
Ή άπεργία συνεχίζεται μέ με
γαλειώδη συγκέντρωση τών ά-

περγών μπροστά στά
τής Ομοσπονδίας.

1) α'. - ΠΑΡ. - ΚΥΡΙΑΚΗ3.8.79:
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ - ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙ
ΔΑΥΡΟΥ (ΕΥΡΙΠΙΔΗ «ΦΟΙΝΙΣΣΕΣ»). Παρ. 3.8.79: ’Αναχ.
4 μ.μ. γιά Έρμιονίδα. Τακτ,
στό ξενοδ. «SALADI BEACH».
Δείπνο — διανυκτ) on.
Σάβ.
4.8.79: Τό πρωινό ελεύθερο
καί τά άπόγευμα μετάβαση
στό θέατρο 'Επίδαυρου. Κυρ,
5.8.79: Πρωινό έλεύθερσ καί
τό άπόγευμα 5.30' άναχ. γιό
’Αθήνα μέ ενδιάμεση στάση.
ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 1 500 - 1 650
(πούλμαν — 2 δίαν) σεις — 3
γεύματα, 2 πρωινά).
β) ΣΑΒΒΑΤΟ 4.8.79:
ΠΑΡ.
ΠΑΛ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ - Θ. ΕΠΙ
ΔΑΥΡΟΥ (ΕΥΡΙΠΙΔΗ «ΦΟΙΝΙΣΣΕΣ»). ,Αναχώρ. 2 μ.μ. γιά
Παρ. Παλ. ’Επιδαύρου (μπά
νιο) — Θέατρο
'Επιδαύρου.
ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 150—200 (πούλ
μαν) .

γραφεία

Μέ πανώ καί συνθήματα όπως
«'Όχι στό έξοντωτικό ώράριο»,
«Όχι στήν άλλαγή τής ζωής
μας», «Κάτω τά χέρια άπό τήν
ήγεσία», 10.000 συνάδελφοι έπανέλαβαν ομόφωνα τήν άπόφασή
τους γιά άγώνα μέχρι τήν τελι
κή νίκη.
Συγκινητικό τηλεγράφημα μάς
στέλνουν οί απόμαχοι τού κλά
δου:
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥ
ΧΩΝ ΕΤΕ ΣΥΜΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΤΙ
ΜΙΟ ΑΓΩΝΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟ
ΚΡΟΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΩΡΑ
ΡΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ
ΚΑΙ ΑΠΑΡΧΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΣ
ΚΕΝΤΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Τ ΡΑΠ ΕΖΟΎ'Π ΑΛΛΗΛΩΝ STOP
ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΣΥΝΑΔΕΛ
ΦΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ
ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΛΗΣΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΡΑΞΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ
ΤΗΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗΣ ΟΜΟΨΥ
ΧΙΑΣ ΔΕΧΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΛΑΒΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ».

Τετάρτη 11)7)79
Ή άπεργία μας συνεχίζεται γιά
6η ήμέρα μέ άμείωτη έπιτυχία. Ή
ΟΤΟΕ καλεί τή ΓΣΕΕ νά οργα
νώσει πανεργατική συγκέντρωση
καί πανελλαδική δίωρη στάση έργασίας συμπσραστάσεως.
Οί συνάδελφοί μας τής Θεσσα
λονίκης σέ συγκέντρωσή τους
διαδηλώνουν τήν άπόφασή τους
γιά άγώνα μέχρι τήν κατάργηση
τού νέου ώραρίου.
Ό Γραμματέας τού τμήματος
Τραπεζικών καί Ιδιωτικών Ύ
παλλήλων FIET κ. MAGNUS
NEUBERG δίνει συνέντευξη τύ
που στά γραφεία τής ΟΤΟΕ όπου
μεταφέρει τόν χαιρετισμό καί τή
συμπαράσταση 6.500.000 έργαζο
μένων σ’ όλον τό κόσμο.
Ακόμη είπε ότι θά άναλάβει
νά κινητοποιήσει τίς 'Εργατικές
Οργανώσεις τού έξωτερικοΰ σέ
έκδηλώσεις
συμπσραστάσεως
πρός τούς τραπεζοϋπαλλήλους
τής Ελλάδος.
Ό 'Υπουργός Εργασίας κ.
Λάσκαρης στιγματίζει μέ δηλώ
σεις του τήν ενέργεια αύτή σάν
ανεπίτρεπτη έπέμβαση στά έσωτερικά μας, ένώ άπλά πρόκειται
γιά τήν έκπλήρωση τού διεθνιστικοΰ καθήκοντος τών έργαζομέ
νων τού έξωτερικοΰ πρός τούς
"Ελληνες συναδέλφους τους.
’Αργά τό μεσημέρι άναγγέλλεται ή επιστράτευση τού 15% τού
προσωπικού.
Ή Κυβέρνηση αύτοδιαψεύδεται
πρίν περάσουν δύο 24ωρα.
Ή ΟΤΟΕ μετά άπό όλονύκτια
δραματική συνεδρίαση άναστέλλει στήν άπεργία. . .

Ό Υπουργός Συντονισμού κ.
Μητσοτάκης προειδοποιεί ότι άν
συνεχισθεϊ ή άπεργία ή Κυβέρνη
ση θά άνακοινώσει τή Δευτέρα
μέτρα, μέ τά όποια θά αντιμετω
πιστούν όλες οί ανάγκες.
Παράλληλα δηλώνει ότι ή Κυ
βέρνηση δέν θά επιδιώξει δικα
στική δίωξη ούτε θά έ πιστρατεύσει τούς
τραπεζοϋπαλλήλους
σέ καμιά περίπτωσ η.

Σέ προνομιούχο θέσι, προσφέρεται γιά διαμονή ήλικιωμένων καί άνάρρωση άτόμων κάθε
ή λ ι κ ί α ς .
Στήν Ιδια ΠΑΝΣΙΟΝ, είδικός Γηρίατρος, δίνει ζωντά
νια στά γηρατειά, άνανεώνοντας τόν δργανισμό των ήλικιωμένων κατά τό σύστημα τής Γεροντολόγου Καθηγητρίας κ. Α. Άσλάν καί μέ νεώτερα άλλα έπιτυχημένα συ
στήματα, τελευταίας έφευρέοεως.

Κυριακή 8)7)79

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛ. 99.17.256 κ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΝ

Ή Γενική 'Ασφάλεια μέ εντο
λή τού Εισαγγελέα διεξάγει προ
καταρκτική άνάκρισπ γιά τό νο
μότυπο Κηρύξεως τής άπεργίας
προκειμένου νά άακήσει δίωξη
κατά τής ήγεσίας τής ΟΤΟΕ, με
τά άπό μήνυση πού ύπ έβαλε έ
νας «άγονακτισμένος πολίτης».

Α) ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΕΠΙΔΑΥΡΙΩΝ

ΠΑΝΣΙΟΝ «Η ΓΑΛΗΝΗ»

Διεύθυνση:
θουκυδίδου 24
(Παράλληλος Βουλιαγμένης)
’Αργυρούπολη ’Αττικής

γ) ΚΥΡΙΑΚΗ 5.8.79: ΚΙΒΕΡΙΘ.
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
(ΕΥΡΙΠΤΔΗ
«ΦΟΙΝΙΣΣΕΣ»). Άναχ. 8 π.μ.
καί άπό παραλία 6 μ.μ. ΕΞΟ
ΔΑ: Δρχ. 170—220 (πούλμαν)
2)

α'. - ΣΑΒΒΑΤΟ 11.8.79: ΣΟ»ΙΚΟ ΚΟΡΦΟ - Θ. ΕΠΙΔΑΥ
ΡΟΥ (ΕΥΡΙΠΙΔΗ «ΤΡΩΑΔΕΣ»)
Άναχ. 2 μ.μ. ΕΞΟΔΑ δρχ. 150
— 200 (πούλμαν).
β) ΚΥΡΙΑΚΗ 12.8.79: ΜΥΚΗ
ΝΕΣ - ΤΟΛΟ - Θ. ΕΠΤΔΑΥΡΟΎ (ΕΥΡΙΠΙΔΗ «ΤΡΩΑΔΕΣ»)
Άναχ. 8 π.μ. ΕΞΟΔΑ: δρχ.
150—220 (πούλμαν).

3)

α'.-ΣΑΒΒΑΤΟ 18.8.79: ΛΟΥ
ΤΡΑ ΩΡ. ΕΛΕΝΗΣ - Θ. ΕΠΙ
ΔΑΥΡΟΥ (ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ «ΙΠΠΗΣ»). Άναχ. 2 μ.μ. ΕΞΟ
ΔΑ δρχ. 150—200 (πούλμαν) .
β) ΚΥΡΙΑΚΗ 19.8.79 : ΝΑΥ
ΠΛΙΟ - Θ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ (ΑΡΙ
ΣΤΟΦΑΝΗ «ΙΠΠΗΣ»). Άναχ.
8 π.μ. ΕΞΟΔΑ δρχ. 170-220
(πούλμαν).

4) α'. - ΠΑΡ. - ΚΥΡΙΑΚΗ 24-25
Αύγ. 1979: ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ - Θ.
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ (ΑΙΣΧΥΛΟΥ «ΠΕΡΣΕΣ»). "Οπως τό πρόγραμμα
τής 3-5)8)79.
β) ΣΑΒΒΑΤΟ 25.8.79: ΛΟΥ
ΤΡΑΚΙ - Θ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ (ΑΙ
ΣΧΥΛΟΥ «ΠΕΡΣΕΣ»). Άναχ.
2 μ.μ. ΕΞΟΔΑ δρχ. 150-200
(πούλμαν).
γ) ΚΥΡΙΑΚΗ
26.8.79: ΠΑΡ.
ΠΑΛ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ - Θ. ΕΠΙ
ΔΑΥΡΟΥ
(ΑΙΣΧΥΛΟΥ «ΠΕΡ
ΣΕΣ») . Άναχ. 8 π.μ. ΕΞΟΔΑ
δρχ. 170 — 220 (πούλμαν) .
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ωρα ένάρξεως των
παραστάσεων 9 μ.μ. — 'Επι
στροφή γιά Αθήνα άμέαως
μετά τό τέλος τής παραοτάσεως. — Τιμές είαιτ. Θεάτρου
Δρχ. 200, 150, 100, 50.

Β) ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΗΝΟΣ
1) ΔΙΑΚΟΠΤΟ - ΧΟΡΤΟΚΑΛΥΒΕΣ
1 ENG ALI-Z-PLAGE: ΚΥΡΙΑ
ΚΗ 5.8.79: Άναχ. 7.30' π.μ.
γιά Ίσθ. Κσρίνθου — Άκράτα = Διακοπτό — Χορτοκαλϋ6ες. Παραμονή όλη τήν ήμέ
ρα στήν καταπράσινη περιο
χή γιά μπάνιο, μεσημ. φαγη
τό (αύτοσερβίρισμα) καί άνάπαυση'
Άναχ. 6.10" μ.μ.
γιά Αθήνα
μέ
ένδιάμεση
στάση. ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 270—320
(πούλμαν καί μεσημ. Ταγητό).
2) ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΥΡΟΥ: Άναχώρησις 7.30' π.μ. γιά ’Ισθμό—Νε
μέα (στάση), "Αοτρος, Παρ.
Τυρού. Παραμονή στό γραφι
κό χωριό μέ τήν ώραία παλία γιά μπάνιο, μεσημ. φα
γητό καί άνάπαυση. Τό άπόγ.
άναχ. γιά Αθήνα μέ ένδιά
μεση στάση.
ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 150-200.
ΠΑΡΑΣΚ. - ΚΥΡΙΑΚΗ 10-12)8)
79" ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΜΑΡΥΝΘΟ
(BLUE BEACH HOTEL) Παρασκ. 10)8)79: Άναχ. 4 μ.μ.
γιά Χαλκίδά — Άμάρυνθος.
Τακτοπ.
στό
ξενοδοχείο
«BLUE BEACH». Δείπνο—δίαν)
ση. Σάββατο — Κυριακή 11—
12)8)79: 'Ημέρες έλεύθερες
γιά μπάνιο, περιπάτους καί
ξεκούραση. Τήν Κυριακή θά
παραδώσουμε τά δωμάτια στίς
2 μ.μ. καί στίς 5.30' θά άναχωρίσουμε γιά Χαλκίδα (στά
ση 1 ώρα) — Αθήνα. ΕΞΟΔΑ:
Δρχ. 1.400 — 1.500 (πούλμαν

— 2 δίαν) σεις — 2 γεύματα
— 2 πρωινά).
ΚΥΡΙΑΚΗ 12)8)79: ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΡΟΚΟΠΙΟ - ΛΙΜΝΗ ΕΥ
ΒΟΙΑΣ. Άναχ. 7.30' π.μ. γιά
Χαλκίδα (στάση 30 ) — Ν.
Άρτάκη — Προκόπιο — Λίμνη.
Παραμονή στή γραφική παρα
λιακή κωμόπολη γιά μπάνιο
καί μεσημ. φαγητό. Νωρίς τό
άπόγ. άναχ.
γιά Προκόπιο
(στάση γιά προσκύνημα στήν
εκκλησία τού Άγ. ' Ιωάννου
Ρώσου) — Χαλκίδα (στάση)
— Αθήνα. ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 150
—200 (πούλμαν).
ΤΡΤΤΗ 14)8)79: ΚΟΡΩΠΙ
(ΠΑ
ΛΑΙΟΙ ΣΤΑΥΛΟΙ). Άναχώρ.
8.30' μ.μ. γιά Κορωπί. Στούς
κατάλληλα
διακοσμημένους
παλιούς σταύλους θά περά
σουμε μιά ευχάριστη θραδυά
άπολαμβάνοντας ένα πλήρες
μενού καί άφθονο κρασί. Στή
συνέχεια θά χαροΟμε ένα
καλλιτεχνικό πρόγραμμα καί
θά χορέψουμε στήν ύπαίθρια
πίστ. Άναχ. άπό τό κέντρο
άργά τό βράδυ. ΕΞΟΔΑ: Δρχ.
450—500
(πλήρες
δείπνο,
κρασί καί πούλμαν).

! ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
1) ΣΑΒΒΑΤΟ - ΤΕΤΑΡΤΗ 11-15
-8-79: ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ
(SALADI
BEACH) - θ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Π. ΧΕΛΙ - ΣΠΕΤΣΕΣ - ΤΟΛΟ
- ΝΑΥΠΛΙΟ. ΑΤΟΜΑ 50. Σάβ
βατο 11)8)79: Άναχ. 8 π.μ.
γιά ’Ισθμό (στάση) — ’Ερμιονίδα. Τακτοπ.
στό
ξενοδ.·
«SALADI BEACH». Μεσημ. φα
γητό καί τό άπόγ. μετάβαση
στό θέατρο ’Επιδαύρου. Κυρ.
12)8)79: 'Ημέρα έλεύθερη.
Δευτέρα 13)8)79: Μετά τό
πρωινό προαιρετική έκδρομή
στίς Σπέτσες. Τρίτη 14)8)79:
Προαιρετική
έκδρομή
στό
Ναύπλιο — Τολό. Τετάρτη 15)
8)79: Πρωινό ελεύθερο καί
τό άπόγ. άναχ. γιά Αθήνα
μέ ένδιάμεσο στάση. ΕΞΟΔΑ:
Δρχ. 3.000 — 3.200 (πούλμαν
4 δίαν. 4 γεύματα — 4 πρω
ινά) .
2)

ΤΕΤΑΡΤΗ - ΚΥΡΙΑΚΗ 15)819)8)79:
ΜΕΣΣΗΝΗ
(SAN
AG0STIN0 BEACH)
ΚΑΛΑΜΑ
ΤΑ - ΠΥΑΟ - ΜΕΘΩΝΗ - ΚΟ
ΡΩΝΗ. Τετάρτη 15)8)79: Ά
ναχ. 8 π.μ. γιά ’Ισθμό — "Αρ
γος — Μύλους (στάση 20') —
Τρίπολη — Μεγαλόπολη —Μεσ
σήνη. Τακτοπ.
στό
ξενοδ.
«SAN AGOSTINO
BEACH». Ά
πόγ. ελεύθερο. Δείπνο—δίαν)
ση. Πέμπτη 16)8)79:
Μετά
τό πρωινό άναχ. γιά Μεθώνη
— Πύλο. Τό άπόγ. έπιστροφή
στό ξενοδ. Δείπνο — δίαν)
ση. Παρασκευή 17)8)79: Η
μέρα έλεύθερη.
Τό άπόγ.
μετάβαση στή Καλαμάτα. Σάβ
βατό 18)8)79: Ημερήσια έκ
δρομή στήν Κορώνη. Κυριακή
19)8)79: Πρωινό
έλεύθερο
καί τό άπόγ. άναχ. γιά Αθή
να μέ ένδιάμ. στ όση. ΑΤΟ
ΜΑ 50. ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 3.300 3.500
(πούλμαν — 4 φιαν)
σεις—4 γεύματα — 4 πρωϊνά).
3) ΤΕΤΑΡΤΗ - ΚΥΡΤΑΚΗ 15)819)8)79: ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ -ΟΛΥΜ
ΠΟΣ - ΛΙΤΟΧΩΡΟ — ΚΑΤΕΡΙΝΗ
3) ΤΕΤΑΡΤΗ - ΚΥΡΙΑΚΗ 15)879: Άναχ. 8 π.μ. γιά Καμ.
Βούρλα (στάση) — Λαμία —
Λεπτοκραρυά. Τακτοπ.
ατό
ξενοδ. «OLYMPIAN BAY», Ά
πόγ.
έλεύθερο.
Δείπνο —
δίαν) ση. Πέμπτη — Κυριακή
16—19)8 'Ημέρες έλεύθερες
γιά μπάνιο, περιπάτους καί
προαιρετικές έκδρομές στόν
ΟΛΥΜΠΟ - ΛΙΤΟΧΩΡΟ - ΚΑΤΕΡΙΣΗ καί ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ. Κυ
ριακή 4 μ.μ. άναχ. γιά Αθή
να μέ ένδιάμ. στάσεις. ΕΞΟ
ΔΑ: Δρχ.
3.000
- 3.200
(πούλμαν — 4 δίαν. 4 γεύμα
τα — 4 πρωινά). ΑΤΟΜΑ 50.
ΚΥΡΙΑΚΗ 19.8.79: ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΡΑΒΩΝ.
Άναχ. 8
π.μ. γιά Λουτράκι (στάση 30')
καί συνέχεια γιά Περαχώρα
— Παρ. Στραβών. Παραμονή
όλη τήν ήμέρα γιά μπάνιο
καί μεσημ. φαγητό. ΤΡΟΦΙΜΑ
ΜΑΖΙ ΜΑΣ. Τό άπόγ. άναχ.
γιά Αθήνα
μέ ένδ. στάση.
ΕΞΟΔΑ ΔΡΧ. 130 - 180.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΚΥΡΙΑΚΗ 24 26)8)79: ΔΙΑΚΟΠΤΟ ENGALI Ζ—PLAGE
(ΧΟΡΤΟΚΑΛΥΒΕΣ)
ΑΤΟΜΑ 25. Παρασκευή 24)8)
79: Άναχ.
4.30' μ.μ. γιά
Διακοπτό — ENGALI—Ζ—PLAGE.
Τακτοπ. στίς
δίκλινες χορτοκαλύθες. Παραμονή μέχρι
τήν Κυριακή τό βράδυ
γιά
μπάνιο, φαγητό (αύτοσερβί
ρισμα) καί περιπάτους.
Κυ
ριακή άπόγ. άναχ. γιά Άθή-

Σ' ενότητα
καί αγώνα

"Αν οί έμπνευστές των νέων μέτρων
δέν άναλογ ίστη καν τό πολιτικό κόστος
της ό^ωμαλίας πού δημιούργησαν μέ τήν
έπιβολή τοϋ νέου ωραρίου, δικαίωμά
τους. Υπόγραψαν γραμμάτιο πού θά πλη
ρωθεί όταν κληθεί νά άποφασίσει γι’ αΰτούς τό εκλογικό σώμα.
Τό νά μη άναλογισθοΟν δμως τίς όλέθριες συνέπειες γιά όλόκληρο τό τραπεζικό
σύστημα καί γενικότερα γιά τήν οικονομία
της χώρας, αύτό δέν είναι καθόλου δικαίω
μά τους.
Γιατί τόσο ή κάθετη πτώση της παρα
γωγικότητας των τραπεζών δσο καί ό κλο
νισμός της έμπιστοσύνης τοϋ κοινού στό
τραπεζικό σύστημα, θά πληρώνονται γιά
πολλά χρόνια μετά καί τήν άποχώρηση τών
σημερινών «άρμοδίων» άπό τίς θέσεις τους.
Πώς είναι δυνατό νά μή πέσει ή άποδοτικότητα τών τραπεζικών υπαλλήλων δταν
τούς Εχουν κηρύξει Επίσημα έχθρούς τοϋ

καθεστώτος;
Πώς είναι δυνατό νά δουλέψουν καί νά
άποδόσουν μέσα σέ κλίμα άπειλών καί τρο
μοκρατίας καί τελικά αιχμαλωσίας;
Πώς θά άποδόσουν ή Τράπεζες δταν ίκανώτατοι υπάλληλοι, πού Εχουν συμπληρώσει
τόν αναγκαίο χρόνο, υποβάλλουν τίς παραι
τήσεις τους, γιατί δέν Εχουν κανένα λόγο
νά θυσιάσουν τόν ύπόλοιπο χρόνο της Επαγ
γελματικής τους ζωής μέσα στά τραπεζικά
καταστήματα;
Καί πώς θά άνακοπεΐ ή Επιταχυνόμενη
αύξηση τοΰ πληθωρισμού δταν αναπόφευκτα
κλονισθεΐ ή Εμπιστοσύνη τοϋ κοινού στά πι
στωτικά Ιδρύματα;
Γιά δλα αΰτά — καί γιά δσα θά Επακο
λουθήσουν — τήν εύθύνη θά τήν φέρουν άκέραια τά «άρμόδια» πρόσωπα. Τά άποτελέσμοττα δμως τών άψυχολόγητων Ενεργειών
τους θά τά πληρώσει ό Ελληνικός Λαός.

Κακός όποΑονιαμός
'Αντιγράφουμε άπό καθημερινή Εφημερί
δα σχόλιο άρθρογράφου της:
«Ό «παρά φύση» συνδυασμός τών μέ
τρων γιά τό Ενεργειακό μέ τό «άποφασίζομεν καί διατάσσομεν» διαφορικό ωράριο
τών ύπαλλήλων, προφανώς Επιδίωκε τήν
άναστάτωση πού προκάλεσε, γιά δυό, βα
σικά, λόγους:
Πρώτον : ’Απορροφούσε άποπροσανατολιστικά τήν προσοχή καί τίς άντιδράσεις,
Ετσι ώστε νά περάσουν άνώδυνα καί μέ τίς
λιγότερες Επικρίσεις τά σοβαρώτερα μέτρα.
Δεύτερον : Προβλέποντας βάσιμα οί
κυβερνητικοί Εγκέφαλοι τό ξεσήκωμα τών
Εργαζομένων καί Εχοντας προαποφασισμένη
τή γραμμή ύποχώρησης καί συνδιαλλαγής,
ώς πρός τούς ύπαλλήλους τοΰ Ιδιωτικού το
μέα, άνοιγαν τό δρόμο γιά μιά άντιπαράθεση τών πολλών μέ τήν κατηγορία Εκείνη

τών «προνομιούχων» ύπαλλήλων (όπως οί
τραπεζικοί, πού «τυχαίνει» νά Εχουν καί κα
λύτερη συνδικαλιστική όργάνωση...), οί ό
ποιοι μέ τήν άπεργιακή τους κινητοποίηση
θά συγκέντρωναν τίς κατάρες τοΰ κοινοΰ
σάν «υπεύθυνοι» γιά τή συνολική άναστά
τωση — ακριβώς όπως πλασσάρονται οί Εμί
ρηδες καί σεΐχηδες, σάν ύπεύθυνοι γιά τή
διεθνή Ενεργειακή κρίση».
"Αν άνταποκρίνέται στήν πραγματικότητα
τό σκεπτικό τοΰ άρθρογράφου, προφανώς οί
Εγκέφαλοι τοΰ «σατανικού» αύτοΰ σεναρίου
Επεσοτν Εξω στούς ύπολογισμούς τους.
Δέν ύπελόγισαν σωστά τή δύναμη άντιστάσεως τοΰ κλάδου, τήν Ενότητα σέ βάση
καί κορυφή καί τήν καθολική συμμετοχή
τών συναδέλφων στήν άπεργία.
"Ας τό σκεφθοΰν καλά πριν Επιχειρήσουν
ξανά τήν κατάστρωση τέτοιου είδους σενα
ρίων.

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ»

ροφορηθεΐ τά ονόματα τών Ελάχιστων πού
έργάζοντοτν στό κατάστημά του.

!

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

j

Γνωστός απεργοσπάστης διαμαρτύρεται
γιά τή δημοσίευση τοΰ όνόματός του στή
«μαύρη λίστα» καί ρωτά άν αύτό είναι δη
μοκρατικό. Τοΰ άντιστρέφουμε τήν Ερώτηση
καί τόν καλοΰμε νά απαντήσει άν είναι «δη
μοκρατική» ή εϊσπρκχξη άπ” αυτόν ολόκλη
ρου τοΰ Ιδθήμερου, δταν οί άλλοι συνάδελ
φοί του πού άπήργησαν, εισπράττουν μόνο
τό μισό.
Κι άν ακόμη είναι δημοκροτπκό, νά ώφελεΐται κι αύτός άπό τά Επιτεύγματα τοΰ κλά
δου, δταν αΰτά κερδίζονται μέ αγώνες τών
άλλων.

ΕΠΙΚΑΙΡΑ
Τό διηγήθηκε παλιότερος συνάδελφος:
Σέ μιά άπεργία τοΰ 1948 ό Διευθυντής
τοΰ κ<χτ) ματος Πειραιώς Α' ζήτησε νά πλη-

"Οτοτν άκουσε τά ονόματα τών άπεργοσποοστών, σχολίασε μεγαλόφωνα μπροστά
στόν Εκπληκτο κλητήρα:
«"Οπως πάντα, δλοι οί τενεκέδες...».

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
Κανένας δέ διαφωνεί μέ τήν προβολή άπό
τίς στήλες τών Εφημερίδων, συναδέλφων —
καί μάλιστα γυναικών — πού κατέχουν Επά
ξια ύψηλές θέσεις στήν Ιεραρχία τής Τραπέζης.
Στήν περίπτωση δμως πού ή προβολή συ
νοδεύεται άπό ψευδή πληροφόρηση, δτι δή
θεν, ή περί ής ό λόγος, είναι ή «πρώτη
γυναίκα πού αναλαμβάνει υψηλή θέση στήν
ίεραρχία τής ’Εθνικής Τραπέζης», τότε, Εκ
τός άπό προσβολή τής νοημοσύνης τών συ
ναδέλφων, μαρτυρούν τουλάχιστον καί ά
γνοια, πού δέν δικαιολογείται σέ στέλεχος
τής Τραπέζης. "Ας σημειωθεί δτι ή Εν λόγω
κυρία κοοτά τήν διάρκεια τής τελευταίας άπεργίας, Εργαζόταν κανονικά.

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Μιά πρωτότυπη καί μεθοδική Εγκυκλοπαίδεια
πού θά άποτελέσει τό καύχημα τής βιβλιοθήκης σας
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΠΑΜΙΣΟΣ»
Πανεπιστημίου 44 ΑΘΗΝΑ
Αντιπρόσωπος κ. ’Ιωάννης Τσοΰλος Τηλ. 36.34.151
Γιά τούς ύπαλλήλους τής ’Εθνικής Τραπέζης
είδική τιμή — εύκολίες

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ
TOY studio ΥΓΕΙΑΣ
!

BODYLINE
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Τό γνωστό STUDIO ΎγεΙας
BODYLINE, “Οθωνος 6
Πατησίων καί
Φερρών
2,
προσφέρει στά
μέλη
τοϋ
Συλλόγου μας άπό μιά προσ
J φορά γνωριμίας άξίας 500
I δρχ. πού θά ισχύει μέχρι
J τό τέλος ‘Ιουνίου 1979.
I
|
I
I

► ΑΠΟ 1Η ΣΕΛΙΔΑ
ρος).
30 τ.μ. ΛΑΡΙΣΑ (Θεσσαλία),
ΗΡΑΚΛΕΙΟ,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(Κεντρική καί Δ. Μακεδονία).
31 τ.μ. ΑΘΗΝΑ, ΧΑΝΙΑ, ΚΑΒΑ
ΛΑ (Α. Μακεδονία - Θράκη).
— Χθες καί σήμερα έπιδόθηκε
στις Διοικήσεις τών ΤραπεΖών ή
παρακάτω έΕώδικη δήλωση πρόσ
κληση καί διαμαρτυρία: «1. - "Ο»πως σας είναι γνωστό, τά μέλη
•μας πειθαρχώντας στήν άπόφα»σή μας έκαναν άπεργία (έπί•σχεση Εργασίας τους) γιά νά
•άντιδράσουν στήν μεταβολή τοΰ
•ωραρίου τους. Μετά τήν καθο
δική επιτυχία πού είχε ή άπερ•γία (Επίσχεση Εργασίας) τών
•μελών μας, ή Κυβέρνηση παρά
•τίς άντίθετες δηλώσεις τοϋ Ύ• πουργοϋ Συντονισμού κ. Κ. Μη•τσοτάκη, Επιστράτευσε άριθμό
• μελών μας βάσει διατάΕεων νό»μων, πού είναι είτε καταργημέ»νες μέ μεταγενέστερα νομοθε•τήματα, είτε άντίθετες στό Σύν•ταγμα καί τίς Διεθνείς Συμβά•σεις Εργασίας. 2. - Μετά τή λή
• Εη τής άπεργίας (Επίσχεση έρ•γασίας) σας γνωρίζουμε γιά λο
γαριασμό τών μελών τών σωμα
τείων τής δυνάμεώς μας, ότι
•σύμφωνα μέ Εντολή μας, οί Τρα• ηεΖοϋπάλληλσι Εμμένουν στή
• διατήρηση τοϋ ώραρίου τους καί
•θά Εξακολουθήσουν νά προσφέ• ρουν τίς
ύπηρεσίες τους καί

• μετά τήν 1η Αύγούστου 1979
•σύμφωνα μέ τό σημερινό ώρά• ριο, δηλαδή θά προσέρχωνται
•στις 7.45 καί θά άποχωροϋν
•στις 15.30. Σέ περίπτωση πού
• δέν θά άποδειχθείτε τίς ύπηρε•σίες τους άπό τίς 7.45, θά πε• ριέλθετε σέ ύπηρημερία, καί συ•νεπώς άν περικόψετε μέρος τών
•αποδοχών τους, Επειδή θά άπο• χωροϋν σύμφωνα μέ τό σημερι»νό ώράριο, θά προσφύγουμε στή
•δικαιοσύνη βάσει τοϋ ν. 690)45.
»3. - Γιά τούς παραπάνω λόγους
•σάς καλούμε νά μήν άντιταχθεϊ»τε στήν έμμονή τών μελών μας
»γιά τή διατήρηση τοϋ ώραρίου
•τους. Σέ άντίθετη περίπτωση,
»θά μάς άναγκάσετε νά προσφύ• γουμε άμεσα στά άρμόδια δικα•στήρια».
"Ετσι λοιπόν, άπό 1ης Αύγού
στου θά Εφαρμόσουμε στήν πρά
ξη τό ώράριό μας σάν τό πρώτο
μέτρο γιά τήν άποκατάστασή του.
"Αν συνεχίσουν οί άρμόδιοι νά
καλύπτουν τίς λάθος εισηγήσεις
γιά τήν μεταβολή τοϋ ώραρίου
μας, θά γίνουν μιά σειρά άπό
στάσεις Εργασίας καί αίφνιδιαστι
κές απεργίες 24ωρες, 48ωρες ή
καί πολυήμερες ώστε ή άκινητοποίηση τών συναλλαγών πού θά
προκληθεί μέ άποκλειστική
ύπαιτιότητά τους καί ή άγανάκτηση τοΰ κοινού σέ βάρος
τους νά δπμιουονήσει τήν ΑΝΑΓ
ΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ τοϋ ώ
ραρίου.
Διευκρινίζεται έδώ ότι μετά
τήν άπόφαση τοΰ Γενικού Συμ
βουλίου γιά λήξη τής άπεργίας,
έληξε καί ή Επιστράτευ
ση. Ή άρ. 1570)11-7-79 άπό
φαση - έγκριση τοϋ κ. Πρωθυ
πουργού τό άναφέρει ρητά. «Παρέχομεν τήν έγκρισιν ήμών όπως
κατά τήν διάρκειαν τής ώς άνω
άπεργίας...». Κατά συνέπειαν τά
Φ.Α.Π. δέν ισχύουν. Κανένας δέν
είναι Επιστρατευμένος, γιατί ή ά
περγία διάρκειας έληξε. "Ολοι οί
συνάδελφοι θά πάρουν μέρος
στίς νέες άπεργιακές κινητοποιή
σεις μας άδιαφορώντας γιά ό,τι
πει τό Ράδιο καί ή TV ή άνακοινώσουν οί άξιότιμοι κ. κ. Διοικη
τές πού έπιστρατεύθηκαν γιά νά
Ζητήσουν τήν Επιστράτευση!
Ή ΟΤΟΕ, μέ πλήρη αίσθηση
εύθύνης άπέναντί σας, μόλις Ε
πιβλήθηκε ή Επιστράτευση, μολο
νότι είχε συγκλίνουσες άπόψεις
κορυφαίων νομικών ότι αύτή ή
ταν παράνομη καί άντισυνταγματική, άνακάλεσε τήν άπεργία
ώστε νά διασφαλίσει άηόλυτα
τούς έπιστρατευθέντες άπό τυ
χόν σύλληψη καί ποινική δίωξη.
Μέ τήν ίδια αίσθηση εύθύνης
σας καλεϊ νά υετάσχετε στίς άπεργιακές κινητοποιήσεις καί πα
ρέχει πλήρη νομική καί οικονο
μική κάλυψη σέ περίπτωση πού
παρατηρηθεί τό άκρο άωτο τής
αύθαιρεσίας.
Συνάδελφοι,
Είναι άνάγκη οί συγκεντρώσεις
σέ πρώτη φάση καί στή συνέχεια
οί κινητοποιήσεις νά Επιτύχουν.
Ή έμμονή τών άρμοδίων στήν
Εξοντωτική άποχώρηση 5 παρά
15', παρά τήν Πανελλήνια καί
Διεθνή κατακραυγή πού ξεσήκω
σε ό αύθαίρετος τρόπος Επιβο
λής της καί ή δήλωση τοϋ Υφυ
πουργού Κοινωικών Υπηρεσιών
περί "Ασφαλιστικών Ταμείων δέν

’Από τήν ’Επιτροπή Νέων τού Συλλόγου μας ,
έκδόθηκε ή παρακάτω άνακοίνωση σχετικά μέ τά J
προβλήματα τών Εξετάσεων στίς σχολές:
«Νέοι Συνάδελφοι,
"Οσοι άπό μάς σπουδάζουν, ζοϋν αύτές τίς μέρες πιό Εντονα τήν Ιδιότητά τους.
Πρώτα - πρώτα τούς εύχόμαστε καλή Επιτυχία στίς έξετάσεις. Αύτές τίς μέρες κρίνονται πολλά γιά τίς σπουδές τους,
Στό μεταξύ δμως οί ύπηρεσίες τής Τράπεζας άποδυναμώνονται καί τό βάρος τής δουλειάς τών σπουδαστών πού όπουσιάζουν πέφτει ατούς ύπόλοιπους συναδέλφους. Τούς άναγνωρίζουμε τήν προσφορά τους. Δύσκολες μέρες γι’ αύτούς, αλλά
Επίσης δύσκολες καί γιά τούς έξεταζομένους. "Ας δψεται τό
υπουργείο Συντονισμού πού απαγορεύει τίς προσλήψεις στίς
Τράπεζες, τήν ίδια στιγμή πού —όπως γράψει ό τύπος— άνέχεται χιλιάδες προνομιακές προσλήψεις σέ άλλους οργανισμούς,
Είναι κι αύτό ένα πρόβλημα πού πρέπει ν’ άγωνιστούμε γιά νά
λυθεί.
Τώρα, σέ δτι άφορά τά συγκεκριμένα
προβλήματα τών
νέων: Αύτοί πού βρίσκονται στή χειρότερη μοίρα είναι οί συνάδελφοι πού παρακολουθούν νυκτερινά σχολεία
ή διάφορες τεχνικές σχολές
(κυρίως
κλητήρες, αλλά όχι μόνον αύτοί). Ή Εγκύκλιος τής Διεύθυνσης Προσωπικού (7.6.79) πού άναφέρεται σ’ αύτές τίς κατηγορίες, δέν καλύπτει σέ καμμιά περίπτωση τίς άνάγκες τους:
Δεκαοκτώ μέρες πού συνμψηφίζονr α ι μέ τήν κανονική άδεια σημαίνει
έξι τό πολύ μέρες σπουδαστική άδεια
γιά τό νεοπροσλαμβανόμενο συνάδελ
φο καί καμμιά γιά όποιον έχει πάνω ά
πό τρία χρόνια υπηρεσίας. Καί σάν νά
μήν έφτανε, αύτό, άποκλείονται άπό
αύτή τήν Ελεημοσύνη καί όσοι είναι
πάνω άπό 24 χρονών.
‘Εξάλλου, οί φοιτητές τών Άνωτάτων Σχολών έχουν άλλα
προβλήματα νά άντιμετωπίσουν:
— Ή ποιότητα τής μόρφωσης είναι πολύ κάτω άπό τίς άπαιτήσεις καί δέ συνδυάζεται έπαρκώς μέ τό άντικείμενο τής δου
λειάς τους. Οί οικονομικές καί νομικές σχολές όπου σπουδά
ζουν οί περισσότεροι συνάδελφοί μας, πολλά θά μπορούσαν νά
κάνουν σ’ αύτή τήν κατεύθυνση παρέχοντας υψηλής ποιότητας
Επιστημονικές γνώσεις.
— Οί Εξετάσεις, άντί νά είναι μιά βαθμίδα, πού νά βοηθάει
στήν καλύτερη μάθηση, γίνεται μιά τυπική καί άνούσια δια
δικασία.
— Τά μέτρα πού προσπαθεί νά Επιβάλει ή κυβέρνηση
στά
Πανεπιστήμια μέ τόν άντιφοιτητικό νόμο 815/78, άν Εφαρμο
στούν, θά χειροτερέψουν τήν κατάσταση. Χωρίς νά βελτιώσουν
σέ τίποτα τίς σπουδές, θά φέρουν σέ δύσκολη θέση τούς φοι
τητές, καί πρώτα - πρώτα Εμάς τούς Εργαζόμενους, διώχνοντας
ίσως πολλούς άπό τίς σπουδές ή τή δουλειά. Σάν πρώτα στοι
χεία γύρω άπό τό ζήτημα τών φοιτητικών άδειών Εντοπίζουμε:
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Οί ουνέπειες

καλεϊ ή ΟΤΟΕ

— Τό άπαράδεκτο μέτρο τής στέρη
σης άδειας γιά ένα χρόνο άπό τούς
νεοπροσληφθέντες συναδέλφους
(οί
10 μέρες προκαταβολή άπλώς μεταφέ
ρουν τό πρόβλημα στήν Επόμενη χ ρ ο
ν ι ά ).
— Τά προβλήματα πού άντιμετωπίζουν
όσοι φοιτούν σέ άλλ-ς πόλεις τής 'Ελ
λάδος.
— Τή στέρηση τής φοιτητικής άδειας
γιά αύτούς πού χάνουν μιά χρονιά στό
Πανεπιστήμιο γιά όποιο δήποτε λόγο.
Νέοι Συνάδελφοι,
Ή στιγμή είναι κατάλληλη γιά νά ξανασκεφτοΰμε τή θέση
μας καί νά προγραμματίσουμε πώς θά τή βελτιώσουμε. ΓΓ αύ
τό καί ξεκινήσαμε —πρόσφατα— τήν Επιτροπή νέων. Γιά νά
άσχοληθοΰμε άνάμεσα στά άλλα καί μέ τά προβλήματα τών
σπουδών. Γιά νά άσχοληθοΰμε ταυτόχρονα μέ τίς τραπεζικές
σπουδές, ιδίως γιά όσους δέν έτυχε νά βρεθούν σέ
κάποιο
Πανεπιστήμιο. Σήμερο σάς παρουσιάζουμε μερικές πρώτες σκέ
ψεις. Γιά νά τίς Επεξεργαστούμε καί νά συνεργαστούμε μέ τό
Διοικητικό Συμβούλιο γιά τήν διαμόρφωση καί προβολή. Θά μπο
ρέσουμε άραγε τόν Ερχόμενο ’ Ιούνιο νά περιγράφουμε
μιά
καλύτερη κατάσταση;
Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ»

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΣΚΕΨΕΙΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ
Στό προηγούμενο φύλλο ΰποσχεθήκαμε ότι αύ
τή ή στήλη θά φιλοξενεί εκτός άπό τίς θέσεις της
επιτροπής νέων καί κάθε προβληματισμό, σκέψη
ή άποψη τών νέων συναδέλφων. Τά παρακάτω άρ
θρα άποτελοΰν τήν άφετηρία γιά τήν πραγματο
ποίηση αύτοΰ τοΰ στόχου.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ
"Ενας σημαντικός θεσμός πού ισχύει στήν Τράπεζά μας,
είναι ή άναγνώριση τού χρόνου τής στρατιωτικής θητείας σάν
χρόνου ύπηρεσίας μέ όλες τίς εύερνετικές Επιπτώσεις
στή
συνταξιοδότηση καί τήν ϋπηρεσιακή Εξέλιξη. Αύτό μάλιστα συμβαίνει τή στιγμή πού άλλοι Εργαζόμενοι μετά τήν άπόλυσή
τους άπό τό στρατό... άπολύσνται καί άπό τή δουλειά τους.
Ωστόσο ύπάρχει μιά κατηγορία συναδέλφων πού προσλήφθηκαν στήν Τράπεζα μετά τήν Εκπλήρωση τών στρατιωτικών
τους ύποχρεώσεων. Αύτοί οί συνάδελφοι Ενώ στρατεύονται όπως όλοι οί άλλοι βρίσκονται τελικά νά έχουν μία καθυστέρηση τουλάχιστον δύο χρόνων.
Προτείνω λοιπόν σάν άμεσα Ενδιαφερόμενος άφοΰ έρευνηθεί πόσοι άνήκουν σ’ αύτή τήν κατηγορία καθώς καί ή δαπάνη
πού άπαιτείται, νά προταθοΰν οί κατάλληλες λύσεις γιά τό ξεπέρασμα αύτής τής —κατά τή γνώμη μου— άνισότητας.

Κ. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ - ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ
ΕΤΕ Έξαρχείων
■Αθήνα 28.6.79

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ
Ό θεσμός τής σπουδαστικής άδειας άποτελεί βασική βο
ήθεια τής πολυετίας στούς Εργαζόμενους πού Επιθυμούν ταυ
τόχρονα νά σπουδάσουν τόσο γιά τό δικό τους όφελος όσο καί
γιά τό όφελος τού Εργοδότη πού θά χρησιμοποιήσει στό μέλ
λον αύτές τίς γνώσεις γιά τήν καλύτερη άπόδοση τής Επιχεί
ρησης.
"Ετσι δέν μπορεί νά μή χαιρετήσουμε σά θετική τήν έπέ-

*· ΒΛΕΠΕ 6Η ΣΕΛΙΔΑ

g
g
*
*

ϊ
g
I
*
g
I

ΤΙ ΕΓΡΑΨΕ Ο ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΜΑΣ
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Μέ έπιστράτευση επιβάλλει
ή Κυβέρνηση τό νέο ώράριο

Καταγγελία τραηεζοϋπαλλήλων
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΕΣ. ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΑΘΗΝΑ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 1979
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΗΧ *
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ΤΗΑΕ·ΟΝΑ-ί·:1»0.221.2113237.283-86 ♦
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ΤΑ ΝΕΑ

Η Κυβέρνηση έρρένει
στό διαφορικό ώράριο
παρά Τίς άνΐιδράσεις

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΑΠΕΡΓΟΙ
ΟΑ ΑΒΦΟΥΝ ΤΑ ΤΡΟΦΗΙΑ

ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΠΝ ΤΟΝ ΧΑΡΑΝ, ΕΝΩΘΕΙΤΕ!
ΙΔΡΥΤΗΣ

ΤΟ ΒΗΜΑ

,ιΔΗΜ. ΑΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ
1 ΧΡ. Δ. ΑΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, Α.Β. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΖ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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ΜΕ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΝ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ
ΤΕΛΙΚΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Σ. Δ. ΦΥΝΤΑΝΙΔΗΤ

Ποροσκευή.

8 Ιουλίου 1879

Απογευματινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Αριθμέ φύλλου im

kEtoc

4ο

&ρχ. το__________

-Γενικότερη έπίΒεση κατά των ουνδικαλιατικών έλευΒεριών-

ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ

ΣΕΛΙΔΕΣ

Ενώ το κλείοιμο των Τραπεζών παραλύει την οικονομία
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ__________Δευτέρα 9 Ίουλίο» 1979

ΝΕΕΣ ΑΠΕΡΠΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΑΡΙΟ 1

Τιμή ψύλ. δρχ. 10______ __________

ςελιΑΕΕ

Ζυοοωρεύονιαι τά προβλήματα

τι μετρα

ΠΑΤΕΙΣΜΕ
ΠΑΤΟ ΙΕ
ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΠΑΙΡΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

’Ανοίγουν οί τράπεζες μέ
ουμβαοιοΰχοιις υπάλληλους
ΜΠΣΟΤΜΚΣ: KAMI* ΥΒΟΧΒΡϋΣΗ

1γ^&Ξ3γβ£
-Πέμπτη, 5 Ιουλίου 1979 · Διευθυντής:: Γ. Αβανασιήδπς · Αρ. φύλλου 19.029. Τιμή δρχ. 10-

Ένώ ή Κυβέρνηοι εμμένει otic άποφαοεις ΐης
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TO ΩΡΑΡΙΟ
Oi εργαζόμενοι zntouv διάλογο

Oi πρώτοι αντίκτυποι από τά νέα μέτρα

ΑΝΑΣΤΑΤηΐΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΑΝ ΔΙΑ ΤΟ ΑΡΑΡΙΟΝ

Γιατί έπιΒάλλεται
ή Οικαΐωοη των
Τραπεζουπαλλήλων
Πιστεύουμε ότι ή κυβέρνηση, ή όποια κυβέρνηση, πρέ
πει νά έχει τήν γενναιότητα νά ανακαλεί κάποια ή κάποιο
μέτρο πού λαμβάνει όταν αυτό άποδεικνύεται ότι α) δέν
άνταποκρίνεται στό σκοπό γιά τόν όποιο λήφθηκε, β) στήν
πράξη είναι ανεφάρμοστο λόγω ειδικών συνθηκών καί
γ) ή ελληνική καί ή διεθνής κοινή γνώμη δέν αποδέχεται
αν όχι τό μέτρο, τόν τρόπο έπιβσλής του.
Στήν περίπτωση τοΰ ωραρί
ου των ΤραπεΖοϋπαλλήλων άποδείχτηκε ότι:
α) Ή απόφαση, γιά εξοικο
νόμηση ενέργειας, οί ΤραπεΖοΰπάλληλοι νά προσέρχονται
στήν έργασία τους στις 9 τό
πρωί καί νά άποχωροΰν στις
5.30 τό άπόγευμα, άφοΰ έκα
ναν παύση μιας ώρας γιά φα
γητό, ήταν λαθεμένη, διότι μέ
τήν παράταση τής παραμονής
τους στις ΤράπεΖες, θά κατα
νάλωναν περισσότερη ένέργεια σέ φωτισμό — κλιματι
σμό — θέρμανση καί θά εί
χαν, σέ μερικές περιπτώσεις,
ακόμα δύο μετακινήσεις, δη
λαδή περισσότερη άνάλωση ένέργειας. Ή δήθεν υποχώρη
ση γιά κατάργηση τής μιας
ώρας παύσης άποδείχνει τήν
προχειρότητα του μέτρου, για
τί υποτίθεται ότι αύτό ήταν
προϊόν μελέτης, οπότε καί τά
λεπτά παίξουν ρόλο.
,β) Οί κλιματολογικές συν
θήκες τής χώρας καί ό τρό
πος Ζωής τής έλληνικής οι
κογένειας πού διαμορφώθηκε
σύμφωνα μ' αύτές καθιστούν
στήν πράξη άνεφάρμοστο τό
ώράριο. Ή παραγωγικότητα
των έργαΖομένων θά πέσει
κάθετα μέ τήν έξουθένωση
των υπαλλήλων καί θά διαλυ
θεί στήν κυριολεξία ή οικο
γένεια. Παράλληλα θά δημιουργηθοϋν μιά σειρά προ
βλήματα γιά τήν τραπεΖοϋπαλληλο - νοικοκυρά, τήν τραπεΖοϋπάλληλο - μητέρα κλπ. Ση
μειώνεται έδώ ιδιαίτερα, ότι,
λόγω τού πενθημέρου, ή ώρα
άποχωρήσεως των τραπεΖικών (3.30) είναι ή βραδύτε
ρη ώρα άποχωρήσεως έργαΖο
μένων καί φυσικά δέν έιπιδέ
χεται μετακίνηση διότι εύρίσκεται στά οριακά πλαίσια
τής άνθρώπινης άντοχής, άλ-

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΤΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε.

λά καί της δυνατότητας γιά
έναρμονισμό στον τρόπο Ζω
ής τού "Ελληνα.
γ) Ή Κοινή Γνώμη διαμόρ
φωσε πεποίθηση — μετά τήν
τοποθέτηση όλων των κομμά
των καί τήν ιδιαίτερη προβο
λή πού έδωσε ό ΤΥΠΟΣ —
ότι τά λεγάμενα ένεργειακά
μέτρα έντάσσονται στήν δέ
σμη των άντιπληθωριστικών,
ειδικότερα δέ τό ώράριο, ό
πως είπε ό "Υπουργός Συν
τονισμού στήν «Ελευθεροτυ
πία» τής Τρίτης 10-7-1979,
«σκοπεύει νά δημιουργήσει έ
να νέο τύπο "Ελληνα, ό όποι
ος δέν θά καταναλώνει».
Ή Κοινή Γνώμη έδειξε ιδι
αίτερη εύαισθησία καί στόν
τρόπο πού έπιβλήθηκε τό ώ
ράριο. Ή αιφνιδιαστική, αύθαίρετη καί μονομερής άλλαγή
των συνθηκών έργασίας προκάλεσε τό Κοινό αίσθημα. Κο
ρυφαίες οργανώσεις, όπως ή
Διεθνής "Ενωση 'Ελευθέρων
Συνδικάτων καί ή Συνομο
σπονδία Εύρωπαϊκών Συνδι
κάτων διαμαρτύρονται έντονα
γιά τόν τρόπο άλλαγής τοΰ
ώραρίου.
Μ’ όλα αύτά τά δεδομένα,
περιμέναμε τήν γενναία κυ
βερνητική απόφαση γιά δια
τήρηση τοΰ ώραρίου πού δο
κιμάστηκε στήν πράξη καί πέ
τυχε άπόλυτα.

σμό στήν ΕΟΚ, κι όταν άπο·
δείχτηκε πώς οί ΤράπεΖες
στήν ΕΟΚ έχουν διαφορετικά
ώράρια, γιά νά τιμωρηθούν
οί προνομιούχοι ΤραπεΖοϋπάλληλοι I I
— Οί ΤράπεΖες λειτουρ
γούν κανονικά καί οί Τρά
πεΖες νά είναι κλειστές. Νά
στέλνουν TELEX γιά σύσταση
άπεργοσπαστικοΰ μηχανισμού
καί οί ΤράπεΖες νά είναι κλει
στές. Νά προσλαμβάνουν άκόμα καί συνταξιούχους, καί
οί ΤράπεΖες νά είναι κλει
στές! I
— Εξαγγέλλουμε μέτρα γιά
υποκατάσταση τών τραπεΖικών εργασιών καί τό κοινό
νά ταλαιπωρείται, διότι τά Τα
χυδρομικά Ταμιευτήρια δέν
ήταν δυνατόν νά κάνουν τραπεΖοσυναλλαγές, ούτε καί νά
έξαργυρώνουν επιταγές μέ
τήν άπλή έμφάνιση! I
Τό κατάλαβαν άργά ότι
μπροστά στό δίκιο τών ΤραπεΖοϋπαλλήλων δέν χωρού
σαν εμπόδια καί οί ΤράπεΖες
θάμεναν κλειστές. Δέν έδω
σαν όμως τή δίκαιη λύση. "Ε
καναν έπιατράτευση καταλύοντας τό Σύνταγμα.
Προκάλεσαν κατακραυγή.
Είναι καιρός νά πρυτανεύσουν σκέψεις ώριμες καί ψύ
χραιμες. Είναι καιρός νά παρέιμβει ό Πρωθυπουργός καί
νά άποδείξει ότι τό Κράτος
δέν έχει οϋτε πάθος ούτε
μίσος, οϋτε εκδικείται τις κοι
νωνικές ομάδες πού άπόλυτα,
νόμιμα άσκοΰν τά δικαιώματά
τους.
"Εμείς είμαστε ύποχρεωμένοι νά συνεχίσουμε μέχρι τήν
δικαίωσή μας, μέχρι νά πά
ρουμε πίσω αύτό πού θέλουν
νά μάς στερήσουν.
"Ο άγώνας μας θά συνεχισθεϊ καί θά ένταθεί μέχρι νά
επικρατήσει τό ΔΙΚΑΙΟ.
* Τό άρθρο δημοσιεύτηκε
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ».

δημιουργοί ή "άναμέτρηοη,,
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
’Άρθρο του Προέδρου τής Ο.Τ.Ο.Ε.
Μέ τόν παραπάνω τίτλο δημοσιεύτηκε στήν εφημερίδα
«ΤΑ ΝΕΑ» άρθρο τοΰ προέδρου της "Ομοσπονδίας Τραπεζοϋ-
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Νέα άπροκάΆϊίπτη επίθεση
Δεχτήκαμε προχθές μιά
νέα άπρόκλητη ψυχολογική έπίθεση, ή επίθεση αύτή, πού
κορυφώθηκε μέ ειδικό τηλεο
πτικό σχόλιο, αποκρούεται μέ
τήν άπλή λέξη ΑΣΤΟΧΗ.
- ΟΧΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ νά
είναι στόχος τοΰ Κράτους οί
κοινωνικές ομάδες — πού άποΖοΰν άπό τήν έργασία τους,
πού βαστάνε όλα τά βάρη τοΰ
πληθωρισμού (γιατί οί έργοδότες έχουν τή δυνατότητα
προσαρμογής τών τιμών καί
Βγαίνουν κερδισμένοι) πού
στηρίξουν μέ τό αίμα τους τό
"Εθνος — όταν άπεργοΰν γιά
τήν περιφρούρηση τών συνθη
κών έργασίας τους, κατοχυοωμένοι άπό τό άρθρο 23 τοΰ
Συντάγματος.
- ΟΧΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ νά
είναι στόχος τοΰ Κράτους οί
έλεύθεροι άνθρωποι πού έ-'
χουν τό θάρρος νά άμύνονται
γιατί χωρίς νά τούς ρωτήσουν
άλλάΖουν τόν τρόπο Ζωής
τους.
-ΟΧΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ οί
λαθεμένες εισηγήσεις τών άρμοδίων νά πληρώνονται μέ
τό στήσιμο τεχνητής διένε
ξης Κυβερνήσεως — ΤραπεΖοϋπαλλήλων καί τήν ταλαι
πωρία τοΰ Κοινού.
Τό Κοινό πρέπει νά άντιμετωπίΖεται μέ σεβασμό. Πρέ
πει νά άνακληθοΰν τά μέτρα
πού προκάλεσαν τήν άναταραχή καί όχι νά γίνονται ένέργειες πού ρίχνουν λάδι στή
φωτιά, πού έπιχειροΰν νά πα
ραπλανήσουν τό κοινό καί νά
επιτείνουν τήν ταλαιπωρί
του.
Ή κυβέρνηση πρέπει νά άποκαταστήσει τό ώράριο μας
διότι καί πάλι θά βρεθεί σέ
δύσκολη θέση καί θά έκτεθεϊ
στό κοινό λέγοντας:
— Τό ώράριο τών ΤραπεΖών άλλαξε γιά οικονομία ένέργειας καί όταν αύτό δέν
έγινε πιστευτό, γιά έναρμονι-

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ: Προβλήματα

στην

Ε. ΜΑΥΡΟΥΑΙΔΗ

παλληλικών ’Οργανώσεων Ελλάδος σ. Ε. Μαρουλίδη, πάνω
στό θέμα τοΰ νέου ωραρίου.

«Στή δέσμη τών μέτρων γιά
τήν άντιμετώπιση τής ένεργειακής κρίσης τοποθετήθηκε καί ή
άλλαγή τοΰ ώραρίου ορισμένων
κλάδων έργαΖομένων, μέ αίτιολογικό τήν κυκλοφοριακή άποσυμφόρηση καί τήν άναμενόμενη άπό
αύτή μείωση καταναλώσεως καυ
σίμων.
Ή Κυβέρνηση, όπως ισχυρίζε
ται, είχε διάλογο μ’ όλους τούς
κλάδους γιά τόν προσδιορισμό
τοΰ ώραρίου τους, μέσα σ’ ένα
εύρύ πλαίσιο διαφορικού ώραρί
ου πού έξήγγειλε.
'Αντίθετα, τό ώράριο τών ΤραπεΖών τό προσδιόρισε μόνη της1
έντελώς αιφνίδια καί αύθαίρετα.
Οί ΤραπεΖοϋπάλληλοι καί
ή
συνδικαλιστική τους ήγεσία, ,πλη-

ροφορήθηκαν άπό τό δελτίο ει
δήσεων τοΰ ραδιοφώνου καί τής
τηλεόρασης ότι τό ώράριο τους
άπό 7.45 έως 3.30 μεταβάλλε
ται σέ 9 έως 5.30 I I
Μ’ άλλα λόνια δηλαδή, άκου-:
σαν άπό τις ειδήσεις ότι άποφασίστηκε, χωρίς νά τούς ρωτή
σουν, ν' αλλάξουν τίς συνθήκες
έργασίας τους σέ έκταση τέτοια
πού νά άνατρέπει-γενικά τόν τρό
πο Ζωής τους.
Οί ΤραπεΖοϋπάλληλοι λόγω τοΰ
πενθημέρου, έχουν τήν βραδύτε
ρη άποχώρηση άπό όλους τούς
"Ελληνες έργαΖόμενους. Ή ώ
ρα αύτή (3.30) δέν επιδέχεται
καμιά μετακίνηση, γιατί βρίσκε
ται στά οριακά πλαίσια τής άν
τοχής τοΰ έργαΖόμενου, μέ βά
ση τίς κλιματολογικές μας συν
θήκες καί τή δυνατότητα έναρμονισμοϋ στόν τρόπο Ζωής τής
Έλληνικής οικογένειας πού ρυ
θμίστηκε άνάλογα πρός αύτές.
Αλλά καί γιά τίς ίδιες τίς
ΤράπεΖες είναι άσύμφορη ή άλ
λαγή τοΰ ώραρίου, γιατί ή άπόδοση τοΰ έργαΖόμενου μετά τίς
μεσημβρινές ώρες βαίνει φθίνουσα καί τό ξεπέρασμα τοΰ ορια
κού σημείου άιπογωρήσεως 3.30
θά έπιφέρει κάθετη πτώση τής
παραγωγικότητας.
Εκτός όμως άπό τίς δυσμε
νείς επιπτώσεις στήν ύγεία, τήν
άπό δόση καί τόν τρόπο Ζωής τών
ΤραπεΖοϋπαλλήλων, τά γενικά έ
ξοδα καί τήν όλη λειτουργία τών
ΤραπεΖών, υπάρχουν δυσμενείς
επιπτώσεις καί στό ένεργειακά I
Μέ τήν άλλαγή τοΰ ώραρίου
τών ΤραπεΖών. όχι μόνο δέν επι
τυγχάνεται οικονομία ένέργειας,
άλλα γίνεται σημαντικά περισσό
τερη κατανάλωση σέ φωτισμό,
κλιματισμό, θέρμανση κλπ.
Τό μέτρο λοιπόν τής άλλαγής
τοΰ ώραρίου τών ΤραπεΖών δη
μιουργεί τά άλυσιδωτά προβλή
ματα πού ιπεηι'ι,πάψαυε παραπά
νω καί γι’ αύτό έπικρίθηκε σάν
πρόχειρο, εύκαιριακό καί πρακτι
κά άνεφάρμοστο.

Γι' αύτό καί δέν έγινε διάλο
γος πριν άπό τήν έξαγγελία του.
Οί έμιπνευατές του έχουν έπίγνωση ότι δέν άντέχουν σέ άντίλογο. Λάθρα προσπάθησαν στή δέ
σμη τών ένεργειακών μέτρων νά
περάσουν ένα ακόμα μέτρο άντιπληθωριστικό πού στοχεύει στήν
έξουθένωση τοΰ έργαΖόμενου,
στήν άλλαγή τής κοινωνικής συμ
περιφοράς του καί τήν έκμηδένισή του σάν καταναλωτή.
Ή κατάργηση τών κεκτημένων
δικαιωμάτων είναι γνωστό, ότι άποτελεϊ ολισθηρό έδαφος, άν δέν
ίπειαθοΰν γιά τήν άναγκαιότητα
αύτοί πού χάνουν τά δικαιώματά
τους. Καί οδηγεί, άν όχι σέ άδιέξοδο, σέ δύσβατο τουλάχιστον
δρόμο.
Ή κατάργηση τοΰ διαλόγου έ
χει π ιό δυσάρεστα καί ίσως άπρό
βλεπτα, στήν άρχική φάση, άποτελέσματα, γιατί άποτελεί θρυαλίδα στά θεμέλια τοΰ οικοδομή
ματος πού λέγεται δημοκρατική
Πολιτεία.
Φέρνει τήν Πολιτεία στήν έπικίνδυνη θέση τοΰ «κρατικού μο
νόλογου», όπως έγραψε εύστοχα
στήν «Καθημερινή» ή κ. 'Ελένη
Βλάχου, καί τήν παρασύρει σέ
επίθεση έναντίον κοινωνικών ο
μάδων.
Τά γεγονότα είναι ό άδιάψευστος μάρτυρας τών παραπάνω θέ
σεων.
Ή βίαια κατάλυση τοΰ έργασιακοΰ καθεστώτος τών ΤραπεΖοϋπαλλήλων ήταν έπόμενο νά
γεννήσει τή βίαια άντίδρασή
τους.
Ή άπεργία διάρκειας τών ΤραπεΖοϋηαλλήλων άποτέλεσε τό
σύνδρομο φαινόμενο τοΰ αύταρ-

χιαμοΰ καί τής αυθαιρεσίας.
"Ηταν ή άμυνα πού προβλέφτηκε καί κατοχυρώθηκε στό άρ
θρο 23 παρ. 2 τού Συντάγματος
μέ τή διαπίστωση «πρός διαφύλαξιν καί προαγωγήν τών οικο
νομικών καί έργασιακών έν γένει συμφερόντων τών έργαΖομέ
νων».
"Η άνεπανάληπτη συμμετοχή
τοΰ συνόλου τών ΤραπεΖοϋπαλλήλων στήν άπεργία, παρά τίς κυ
βερνητικές πιέσεις καί άπειλές,
άποδείχνει τό 100% τοΰ λάθους
τών άρμοδίων κυβερνητικών πα
ραγόντων.
Οί 35.000 ΤραπεΖοϋπάλληλοι
άποτελοΰν δείγμα τοΰ Ελληνι
κού Λαοΰ καί είναι φυσικό νά έ
χουν προτιμήσεις σέ όλα τά κόμ
ματα καί όλες τίς άποχρώσεις.
Τό «δείγμα» αύτό άντέδρασε μέ
ομοψυχία σάν ένας άνθρωπος.
'Αντί νά βγοΰν τά συμπερά
σματα πού έπρεπε καί νά θεραπευθοΰν οί αίτιες πού προκάλε
σαν τήν κρίση, δηλαδή νά άνα
κληθοΰν τά μέτρα καί νά άποκατασταθεϊ ό διάλογος, δόθηκε διά
σταση «άναμέτρησης» Κυβερνή
σεως καί ΤραπεΖοϋ,παλλήλων.
Καί όσο οί αρμόδιοι παράγον
τες έβλεπαν τίς ΤράπεΖες κλει
στές, τόσο έχαναν τήν ψυχραι
μία τους καί κατέφευγαν σέ «μέ
τρα» πού άλληλοσυγκρούονταν,
πού ήταν έντελώς ανεφάρμοστα
καί αποτελούσαν έμπαιγμό τοΰ
κοινού πού ένώ άκουγε άπό τά
κρατικά μέσα ένημέρωσης ότι οί
ΤράπεΖες λειτουργούν κανονικά,
βρίσκονταν άντιμέτωπο μέ έρη
μες (I) αίθουσες συναλλαγών.
Ή έπιατράτευση, μολονότι οί
κυβερνητικοί παράγοντες τήν ά-

πέκλειαν, ήταν ή φυσιολογική
κατάληξη. Έφ’ όσον τοποθέτη
σαν τά πράγματα στή βάση τής
άναμέτρησης, ήταν σίγουρο ότι
θάβγαΖαν άπ" τή ναφθαλίνη τόν
«βαρύ οπλισμό» τής έπιστράτευσης πού τό ίσχύον Σύνταγμα κα
τάργησε άποκλείόντας τόν έξαναγκασμό σέ έργασία!
Ή έπιατράτευση, σύμφωνα μέ
τήν άπόφαση - έγκριση τοΰ κ.
Πρωθυπουργού, ισχύει «κατά τήν
διάρκειαν τής ώς άνω άπεργίας».
Ή ώς άνω άπεργία, δηλαδή ή ά
περγία διάρκειας λύθηκε νόμιμα
άπό τήν Ο.Τ.Ο.Ε., άρα δέν υ
πάρχει επιστράτευση πλέον. Υ
πάρχει όμως ή αύθαίρετη παρα
βίαση τοϋ συμβατικού ώραρίου
τών ΤραπεΖοϋπαλλήλων νά προβοΰν σέ νέες κινητοποιήσεις γιά
τήν αποκατάσταση τοΰ ώραρίου
τους, μετά τήν κυβερνητική δή
λωση ότι τό θέμα είναι «κλει
στό».
Ποΰ θά οδηγήσουν οί άρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες τά
πράγματα; Θά καταφύγουν πάλι
μέ «μέτρα» δημιουργώντας φαύ
λο κύκλο;
"Η, έστω τήν τελευταία στι
γμή, θά συναισθανθούν τίς εύθύνες τους άπέναντι στό συναλλασ
σόμενο κοινό καί άπέναντι στήν
’Εθνική Οικονομία καί θά έχουν
τήν γενναιότητα νά είσηγηθοΰν
τήν άποκατάσταση τοΰ ώραρίου
τών Τ ραπεΖοϋπαλλήλων;
Πιστεύουμε ότι θά συμβεϊ τό
δεύτερο. Δέν είναι δυνατόν νά
συνεχίσει ή Κυβέρνηση νά έμφανίΖει τό Κράτος ότι διώκει τίς
κοινωνικές ομάδες πού άγωνίΖονται γιά τήν προάσπιση τών δι
καιωμάτων τους. Οϋτε ότι είναι
δυνατό νά συνεχίζεται νά δίνε
ται ή εικόνα τοΰ «άναξιόπιστου»
Κράτους μέ τίς άντιφατικές καί
άλληλοσυγκρουόμενες δηλώσεις
σεις καί ένέργειες τών φορέων
του.
Πρέπει νά υποκατασταθούν οί
θεσμοί τοΰ δημοκρατικού μας πο
λιτεύματος.
"Οσο έξαρταται άπό τήν πλευ
ρά τής Ο.Τ.Ο.Ε. έγινε, θά γίνει
καί θά συνεχίσει νά γίνεται προσ
πάθεια γιά διάλογο. Πιστεύουμε
ότι μόνο ή έπικοινωνία είναι ι
κανή νά άποκαταστήσει τήν έμπιστοσύνη τών πολιτών στό Κρά
τος καί νά λύσει προβλήματα. ΉΙ
«άναμέτρηοη» δημιουργεί προβλή
ματα. Γι' αύτό έξ άλλου, Ζητή
σαμε καί Ζητάμε νά παρέμβει ό
Πρωθυπουργός. Είμαστε βέβαιοι
ότι θά μάς αποδώσει τό δίκαιό
μας.
Είμαστε όμως ύποχρεωμένοι,
μέχρι νά εκδηλωθεί αύτή ή πα
ρέμβαση, νά συνεχίσουμε καί νά
έντείνουμε τόν άγώνα μας».

Σ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΓΟΝΑ ΚΑΛΕΙ Η ΟΤΟΕ
=> ΑΠΟ 3Η ΣΕΛΙΔΑ
άφήνουν άμφιβολία ότι ό Κλάδος
βρίσκεται σέ διωγμό.
Θά φράξουμε τό δρόμο τους
μόνο όταν δικαιώσετε στήν πρά
ξη τό μήνυμα τοΰ Γενικού Συμ
βουλίου τής ΟΤΟΕ:
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ
Συνάδελφε,
'Ακολούθησε τό δρόμο τοΰ
κλάδου. Θυσίασε, άν χρειασθεϊ,
καί ένα καί δύο μηνιάτικα. Ή
'Ομοσπονδία θά βρεϊ τόν τρόπο
νά καλύψει τίς άμεσες άνάγκες
σου άν άντιμετωπίσεις θέμα ψω
μιού.
Ό άγώνας πρέπει νά συνεχισθεί μέ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.
— "Ετσι μόνο θά διασφαλίσου
με τά δικαιώματά μας.
— "Ετσι μόνο θά νικήσουμε ΣΙ
ΓΟΥΡΑ.
Σημείωση :

Ή διατήρηση

τοΰ ώραρίου στήν πράξη καλύ
πτεται νομικά μέ τό χαρακτηρι
σμό τής άποχώρησης στις 3 30,
ώς στάσης έργασίας 1 ώρας καί
15'. Ή προσέλευση, άν κΛεισουν
οί πόρτες τών ΤραπεΖών στίς
7.45 θά γίνεται στίς 9.00. ’Εάν
έπιχειρήσουν νά μάς εμποδίσουν
τήν έξοδο στίς 3.30’, έπειδή εί
ναι παράνομη πράξη, θά άντιτάξουμε αύτοδικία καί θά βγαίνου
με έξω.
Λεπτομέρεια γιά τό κλείσιμο
τών Ταμείων, τήν άποχώρηση
τών μητέρων κλπ. θά καθορισθοΰν μέ ειδική άνακοίνωση τής
ΟΤΟΕ τή Δευτέρα 30 τ.μ.
Σήμερα κατατίθεται στό Υ
πουργείο Εργασίας υπόμνημα, σέ
συνέχεια τηλεγραφικής διαμαρτυ
ρίας, μέ αίτημα τήν άνάκληση
τών συνεπειών τής επιστράτευ
σης (άδειες κλπ.)».

ι
ι

Συνάδελφοι,
I

"Η προοπτική πού χάραξε τό Γενικό Συμβούλιό μας
ι είναι μία καί μόνο: Συνεχής άγώνας γιά τήν διατήι ρηση τών κεκτημένων.
ι

J —Εμπρός δλοι μαζί νά ολοκληρώσουμε τήν ήθική νίκη
■ πού κερδίσαμε μέ τόν μεγαλειώδη πρόσφατο άπεργιακό
ι μας άγώνα καί νά τήν μετατρέψουμε σέ κατοχύρωση
■ τών κεκτημένων δικαιωμάτων μας.
ι .

J
—"Η πράξη άπόδειξε δτι ενωμένοι στόν κοινό άγώνα
ι είμαστε πανίσχυροι.
ι
* Συνάδελφοι,
Κλείστε τά αύτιά σας στά παραπλανητικά συνθήa ματα της τηλεοράσεως καί τοΰ ραδιόφωνου.
Περιφρουρεΐστε τήν ΕΝΟΤΗΤΑ τής ΟΤΟΕ.
’Απομονώστε τούς διασπαστές.
ι
ι

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
Η «ΚΟΙΝΗ ΩΦΕΛΕΙΑ»
ΚΑΙ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Οί όργανώσεις της Κοινής Ωφέλειας καί των Δημό
σιων ύπαλλήλων βρίσκονται στό πλευρό μας. Τήν Παρα
σκευή 20 'Ιουλίου όργανώθηκε στά γραφεία τής ΟΛΜΕ
συνάντηση των εκπροσώπων του χώρου, πού έξέτασαν άναλυτικά τήν κατάσταση πού δημιουργεΐται γιά τούς "Ελλη
νες έργαζόμενους μέ τά πρόσφατα κυβερνητικά μέτρα.
Στή συνάντηση συμμετείχαν
6κπηόσωηοι:
Τής
ΟΤΟΕ, τής ΓΕΝΟ)ΔΕΗ,
τής ΟΣΠΑ (.Ολυμπιακή),
τής
ΟΙΕΛΕ (ιδιωτικοί έκπαιδευτικοί)
τής ΕΓΝΑΠ (Νοσοκομειακοί Γι
ατροί) , τής ΠΕΤ/ΟΤΕ, τής "Ο
μοσπονδία "Ασφαλιστικών "Εται
ρειών.
"Από τή ΣΕΔΟ (Συντονιστική
"Επιτροπή Δημοσιοϋπαλληλικών
"Οργανώσεων) έκπρόαωποι τής
ΔΟΕ (Δάσκαλοι),
τής
ΟΛΜΕ
(Δημόσιοι ’Εκπαιδευτικοί), τής
ΟΔΕΠΔΥ ("Υπάλληλοι Υπουργεί
ων), τοϋ ΙΚΑ, τών Γεωτεχνικών,
τών Μηχανικών, τών "Υγειονο
μικών, τής ΑΕΤ, τοϋ ΟΛΠ.
Οί έκπρόαωποι κατέληξαν στά
εξής συμπεράσματα:
1. θεωροϋν άπαράδεκτο
τό
κυβερνητικό τέχνασμα πού μέ
τό πρόσχημα τών ένεργειακών
μέτρων μετατοπίζει όλα τά βά
ρη τοϋ καλπάζοντα
πληθωρι
σμού καί τής ένεργειακής κρί
σης στις πλάτες τών έργαζομένων σέ συνέχιση τής μονό
πλευρης λιτότητας.
2. Καταγγέλουν τήν έπιβολή
τής πολιτικής
έπιστράτευοης
σάν μέσου στραγγαλισμού τών
έλάχιστων Συνδικαλιστικών "Ε
λευθεριών πού έχουν άπομείνει
στους έργαζόμενους γιά νά ύπερασπίσουν
τά
δικαιώματά
τους.
3. 'Αποδοκιμάζουν τήν χτεσινή Κυβερνητική "Ανακοίνωση μέ
τήν οποία έμφανίζεται τό Κρά
τος νά έχει στόχο τούς έργα
ζόμενους πού άγωνίζονται γιά
τήν περιφρούρηση τών κεκτημένων δικαιωμάτων τους.
4. Τονίζουν ότι μόνο μέ τήν
συμμετοχή τών
έργαζομένων
είναι δυνατόν νά λυθούν
τά
κρίσιμα προβλήματα πού άντιμετωπίζει σήμερα ή χώρα μας.
5. "Εκτιμούν δτι οί έπιθέσεις
στις συνδικαλιστικές έλευθερίες καί τήν κατάργηση δικαιω

μάτων ατούς διάφορους κλάδους
τών έργαζομένων,
άποτελοϋν
κλιμάκωση μέτρων πού
χαλ
κεύονται
μεθοδικά
ένάντια
ατούς έργαζόμενους τής χώ
ρας.
6. Προειδοποιούν δτι οί έργαζόμενοι στό Δημόσιο,
τήν
Κοινή "Ωφέλεια καί στίς Τρά
πεζες δέν θά άφήσουν νά πε
ράσει ή συγκεκριμένη
Κυβερ
νητική πολιτική τής όποιας
ό
στόχος έγινε πιά φανερός:
Ή διατήρηση τοϋ
συστήματος προσαρ
μογής
τών
τιμών
τών
άγαθών,
δη
λαδή
αΰξηση
τών
κερδών σέ βάρος
τών έργαζομένων
πού οδηγεί στήν
καθήλωση τής άμοιβής τής έργασίας
καί στήν έξαθλίωση τών έργαζομέ
νων.
7. "Αποφασίζουν νά συντονί
σουν τίς προσπάθειές τους προκειμένου
νά
άντιμετωπίσουν
τήν αύταρχική έπιβολή μέτρων
πού θίγουν μονόπλευρα
τούς
έργαζόμενους καί σάν πρώτες
έκδηλώσεις προγραμματίζουν:
— Καταγγελία στίς Διεθνείς
Συνδικαλιστικές
Όργανώσε ι ς
τών παράνομων καί άντισυνταγματικών
μέτρων πού
στήν
πράξη καταργούν τό συνδικαλι
σμό.
— "Οργάνωση
συγκέντρωσης
τών έργαζομένων δλης τής "Α
θήνας.
"Οσο δυναμώνει ή συμπαρά
σταση, δσο άνοίγει ό
δρόμος
γιά τήν κοινή άντιμετώπιση κοι
νών προβλημάτων, τόσο περισ
σότερο άποδεικνύεται ή σημα
σία τοϋ άγώνα μας, δχι μόνο
γιά τούς έαυτούς μας καί τίς
οίκογένειές μας, άλλά γιά ολό
κληρο τό έλληνικό Συνδικαλι
στικό Κίνημα.

01 ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
► ΑΠΟ 2» ΣΕΛΙΔΑ
να. ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 920 -1000
(πούλμαν — 2 δίαν) σεις — 4
γεύματα — 2 πρωινά).
4) ΒΡΑΎΡΩΝ
VRAONA BAY
HOTEL. Παρασκευή 24)8)79:
Άναχ. 4.30’ μ.μ. γιά Παιανία — Μαρκόπουλος — Βραυρώνα. Τακτοπ.
στό πολυτε
λές
συγκρότημα
(CVRA0NA
BAY)). Παραμονή
μέχρι τήν
Κυριακή τό βράδυ γιά μπά
νιο, περιπάτους, έπίσκ. άρχ.
χώρους (Ναός θεάς "Αρτέμιδας) καί Μουσείου. Κυριακή
άπόγ. άναχώρ. γιά
"Αθήνα.
ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 1.550 — 1.700

(πούλμαν — 2 δίαν. — 2 γεύ
ματα — 2 πρωινά) .
ΚΥΡΙΑΚΗ 26)8)79: ΑΙΔΗΨΟΣ ΠΕΥΚΙ. Άναχ. 7 π.μ. γιά Άρκίτσα καί μέ τό πορθμείο γιά
Αιδηψό. "Από Αιδηψό μέ τό
πούλμαν γιά "Αγιο — Όρεούς
—Πευκί. Παραμονή γιά μπά
νιο, μεσημ. φαγητό καί πε
ριπάτους. Τό άπόγ. άναχ. γιά
Αίδ(φό (στάση) — ΆρκίτσαΆθήνα. ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 300 —
350.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜ
ΜΕΤΟΧΗΣ
στά
τηλέφωνα:
3210411 (έσ. 624) ή 3240373
Ε.Φ.Ε.Τ.

ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ώς Προϊστάμενος της "Υπηρε
σίας Λογιστηρίου Προσωπικού.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ, Ύποτμηματάρχης.
Προϊστάμενος
τής Ύπηρεσίας Κεφαλαιαγο
ράς τής Διευθύνσεως Περιου
σίας καί "Επενδύσεων Τραπέζης, στήν ίδια Διεύθυνση ώς
Προϊστάμενος τού Τμήματος
Χρηματογράφων καί Κεφαλαι
αγοράς.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΦΙΡΗΣ, Ύποτμηματάρχης, Προϊστάμενος τής
Ύπηρεσίας Μελέτης Άξιοποιήσεως "Ακινήτου Περιουσίας
τής Διευθύνσεως Περιουσίας
καί "Επενδύσεων Τραπέζης,
στήν ίδια Διεύθυνση ώς Προϊ
στάμενος τοϋ Τμήματος "Αξιοποιήσεως "Ακινήτου Περιουσίας
ΑΘΑΝΑΣ. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Τιμή
ματάρχης A', Διευθυντής τοϋ
"Υποκαταστήματος Λουτρακιού,
στήν Περιφερειακή Διεύθυνση
Πελοποννήσου ώς Προϊστάμε
νος τού Γραφείου της.
ΚΩΝ) ΝΟΣ ΚΛΑΔΗΣ, Τμηματάρ
χης Β' Διευθυντής τού Υπο
καταστήματος Πλ. Όμονοίας Πατρών,
στήν Περιφερειακή
Διεύθυνση Δυτικής "Ελλάδος,
ώς Προϊστάμενος τοϋ Γραφεί
ου της.
ΝΤΚΟΛΑΟΣ ΤΟΑΗΣ,
Ύποτμηματάρχης τής Περιφερειακής Διευθύνσεως "Αττικής Α", στήν
ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση,
ώς Προϊστάμενος τού Γραφεί
ου της.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗΣ, Ύποτμηματάρχης τής Περιφε
ρειακής Διευθύνσεως Πειραι
ώς,
στήν ίδια Περιφερειακή
Διεύθυνση ώς Προϊστάμενος
τού Γραφείου της.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΡΑΝΗΣ, Ύποτμηματάρχης Διευθυντής τού Ύποκατ) ματος Σουφλίου, στήν
Περιφερειακή Διεύθυνση Θρά
κης ώς Προϊστάμενος τοϋ Γρα
φείου της.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ, Ύποτμηματάρχης τής Ύποδιευθύνσεως Γραφείου Διοικήσεως
στήν ίδια "Υποδιεύθυνση, ώς
Προϊσταμένη τής Ύπηρεσίας
τών Γραφείων Διοικήσεως.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΔΗΣ, Τμη
ματάρχης Α", Προϊστάμενος
Ύπηρεσίας τής Διευθύνσεως
Μελετών "Επιχειρηματικών Δρα
στηριοτήτων,
στή Διεύθυνση
Άναπτύξεως Νέων "Εργασιών
καί Καταθέσεων, ώς Προϊστά
μενος Τμήματος τής Ύποδνευθύνσεως Περιφερειακής Άναπτύξεως.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΑΜΑΝΗΣ, Ύποτμηματάρχης τού Υποκαταστήμα
τος όδ. Έρμού—Θεσσαλονίκης,
στή Δ ιεύθυ νση
Άναπτύξεως
Νέων "Εργασιών καί Καταθέ
σεων, ώς Προϊστάμενος Ύπη
ρεσίας τής Ύποδιευθύνσεως
Περιφερειακής
Άναπτύξεως
Βορείου "Ελλάδος.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΙΓΚΑ, Ύποτμηματάρ
χης τής Διευθύνσεως Άναπτύ
ξεως Νέων "Εργασιών καί Κα
ταθέσεων, στήν ίδια Διεύθυν
ση ώς Προϊσταμένη τής "Υπη
ρεσίας Γραμματείας τής Ύπο

KQN) ΝΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ, Συμπράττων "Υποδιευθυντής στή Διεύ
θυνση Καταστημάτων "Εσωτερι
κού, ώς Περιφερειακός Διευ
θυντής μέ έδρα τήν "Αθήνα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗ" ΓΩΑΝΝΟΥ, Τμηματάρχης Α
τού 'Υποκατα
στήματος
Πιλ. Μητροπόλεως,
στή
Διεύθυνση Γραμματείας
ώς Προϊστάμενος τού Τμήμα
τος "Ελέγχου Πληροφοριών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΒΕΛΛΗΣ, Τμημητάρχης Β ’, Προϊστάμενος τής
"Υπηρεσίας
Τηλεφωνημάτων
καί Τηλετύπων τής ιΔευθύνσεως Γραμματείας, στήν ίδια
Διεύθυνση ώς Προϊστάμενος τοϋ
Τμήματος Κλειδών καί Τηλε
πικοινωνιών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ, Τμηματάρχης τής Δευθύνοεως Γραμμα
τείας, στήν ίδια Διεύθυνση ώς
Προϊστάμενος τής Ύπηρεσίας
"Ελέγχου Δελτίων Πληροφορι
ών Καταστημάτων "Αθηνών—
Πειραιώς.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΙΝΙΑ, Τμηματάρχης
Β' τής Διευθύνσεως Γενικού
Λογιστηρίου, στήν "ίδια Διεύ
θυνση ώς Προϊσταμένη τής "Υ
πηρεσίας "Ελέγχου καί Συμ
φωνίας Λογαριασμών σέ Λί
ρες, άντί τής
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, Τμηματάρχου Β', πού το
ποθετείται στήν ίδια Διεύθυν
ση ώς Προϊσταμένη τού Τμή
ματος "Ελέγχου καί Συμφωνί
ας Λογαριασμών σέ Δολλάρια
καί Λίρες.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΙΜΗΣ, Ύποτμηματάρχης Προϊστάμενος "Υπηρε
σίας τής Διευθύνσεως "Απαιτή
σεων έν Καθυστερήσει, στήν
ίδια Διεύθυνση ώς Προϊστάμε
νος Τμήματος.
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΎΩΑΝΝΟΥ, Ύποτμηματάρχης Προϊσταμένη Ύ
πηρεσίας τής Διευθύνσεως "Α
παιτήσεων
έν Καθυστερήσει,
στήν ίδια Διεύθυνση ώς Προϊσταμένη Τμήματος.
ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΟΝΤΟΓ ΙΑΝΝΗ, Ύποτμηματάρχης τής Διευθύνσεως
Γραμματείας, στήν ίδια Διεύ
θυνση ώς Προϊσταμένη τής Ύ
πηρεσίας "Εντολών "Υποκατα
στημάτων
"Εξωτερικού
τού
Κεντρικού Καταστήματος, στή
Διεύθυνση
Προσωπικού
ώς
Προϊστάμενος τής Ύπηρεσίας
Γενικών
Οικονομικών Θεμά
των, άντί τής
ΑΝΝΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗ, Ύποτμηματάρχου, πού τοποθετείται στήν
ίδια Διεύθυνση ώς Προϊσταμένη τού Τμήματος Γενικών
καί Ειδικών Οικονομικών Θε
μάτων.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΥΛΑΓΙιΑΝΝΝΗ, Ύποτμηματάρχης τής Διευθύνοεως Προσωπικού στήν ίδια
Διεύθυνση
ώς
Προϊστάμενη
τής Ύπηρεσίας Ειδικών Οικο
νομικών Θεμάτων.
ΑΛΕΞΑΝ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Λογιστής A ’ τής Διευθύνσεως Γ ροσωπικοΰ, στήν ίδια Διεύθυνση

διευθύνσεως Καταθέσεων καί
Νέων .Εργασιών.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΥΛΛΟΣ, Λογιστής
Β" τής ιΔευθύνσεως Άναπτύ
ξεως Νέων "Εργασιών καί Κα
ταθέσεων, στήν "ίδια Διεύθυν
ση ώς Προϊστάμενος "Υπηρεσί
ας στό Κλιμάκιο Περιφερεια
κής Άναπτύξεως Κρήτης.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ,
Λογιστής Α' τής Διευθύνσεως
Κατ) μάτων "Εσωτερικού, στήν
ίδια Διεύθυνση ώς Προϊστάμε
νος Ύπηρεσίας.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗ, Λογι
στής Α" τής Διευθύνσεως Κα
ταστημάτων "Εσωτερικού, στήν
ίδια Διεύθυνση ώς Προϊσταμένη τής Ύπηρεσίας Γραμμα
τείας.

ΠΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΑΜΠΑΛΙΟΣ, Συμπράτ
των "Υποδιευθυντής Ταμείων,
"Εντεταλμένος τού Κεντρικού
Καταστήματος, στό ϊδιο Κατά
στημα ώς "Υποδιευθυντής Τα
μείων Τίτλων.
ΦΩΤΙΟΣ ΜΕΡΑΚΟΣ, Συμπράττων
"Υποδιευθυντής Ταμείων, "Εν
τεταλμένος τοϋ Κεντρικού Κα
ταστήματος,
οτό ϊδιο Κατά
στημα ώς "Υποδιευθυντής Τα
μείων Χρηματικού.
ΕΜΜΑΝΟΥΛΗ ΜΗΑΟΑΙΔΑΚΗΣ, Τμη
ματάρχης Α" τής Διευθύνσεως
Προσωπικού
(άποσπασμένος
στό Ταμείο Συντάξεων Ύπαλ
λήλων Ε.Τ.Ε.), στό Κατάστη
μα τής οδού Σταδίου 38, ώς
Προϊστάμενος τής Ύπηρεσίας
"Ελεγκτηρίου, άντί τού
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΗΤΡΕΛΙΑ, Τμημα
τάρχου Β", τόν όποιο θέτουμε
στή διάθεση τής Διευθύνσεως
Προσωπικού καί τόν άποοπάμε
στό Ταμείο Συντάξεων Ύπαλ
λήλων Ε.Τ.Ε.
ΔΙΟΝΥΣ. ΡΟΖΑΚΗΣ, Ύποτμημοτάρχης τού Καταστήματος όδ.
Σταδίου 38, στό ϊδιο Κατάστη
μα ώς Προϊστάμενος Καταστή
ματος Βιοτεχνικών Χορηγή
σεων.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, Λογιστής
Α" τού Κεντρικού Καταστήμα
τος, στό ϊδιο Κατάστημα ώς
Προϊστάμενος τής "Υπηρεσίας
Συναλλαγμ) κοϋ "Ελέγχου καί
"Εξαγωγών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΑΤΟΥΡΑΣ. Τμη
ματάρχης Α' τοϋ Ύποκαταστή
ματος Κορωπίου, στό "Υποκα
τάστημα Κερατσινίου ώς Διευ
θυντής, άντί τού
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΑΟΥ, Τμη
ματάρχου Α' πού τοποθετείται
στό "Υποκατάστημα
"Αγοράς
ώς "Υποδιευθυντής, άντί τού
ΗΡΑΚΛΗ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, Συμπράττοντος
Ύποδιευθυντοϋ,
πού τοποθετείται στό "Υποκα
τάστημα "Αγίου Λουκά, ώς Δι
ευθυντής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ, Τμη
ματάρχης Α',
Ποοϊστάυ^νος
τοϋ Γραφείου Περιφερειακής
Διευθύνσεως "Αττικής Α', στό
Ύποκτάστημα Νέου Κόσμου ώς

Η ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΕΝΑΙ
ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΤΒΑ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

01 ΝΕΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ
► ΑΠΟ 3Η ΣΕΛΙΔΑ
κταση τοϋ δικαιώματος τής σπουδαστικής άδειας (μαθητές νυ
χτερινών σχολείων καί σπουδαστές τεχνικών Σχολών). "Ωστόσο
δέν μπορούμε παρά νά διατυπώσουμε μερικές έπιφυλάξεις γιά
τήν έφαρμογή τοϋ μέτρου:
Μέ ποιό άραγε κριτήριο, ό φοιτητής παίρνει συνολική ά
δεια 30 ήμερών κι ό σπουδαστής μόνο 18; Πράγμα πού σημαί
νει 6 μέρες ούσιαστικά γιά έξετάσεις πού π.χ. στά Νυχτερινά
Λύκεια διαρκούν 15 μέρες καί πάνω. Τό έπιχείρημα «ό φοιτη
τής έχει πολλές έξεταστικές περιόδους» δέν εύσταθεί γιατί
ή έξέταση «μιά κι έξω» τών μαθητών (πού σίγουρα έχουν πολύ
λιγότερες ώρες γιά διάβασμα) έχει καί μεγαλύτερη σημασία.
"Ακόμα 18 μέρες σημαίνει ούσιαστικά πώς μετά τήν αύξηση τής
άδειας γιά κάθε χρόνο ύπηρεσίας, σέ 3—4 χρόνια δέν θά ύπάρχει ΚΑΘΟΛΟΥ πιά σπουδαστική άδεια γιά έναν π.χ. κλητή
ρα πού μπαίνει 15 χρονών στήν Τράπεζα.
Τό πρόβλημα τής άδειας νομίζουμε πώς μπορεί νά ρυθμι
στεί διαφορετικά:
(1) Μ£ χορήγηση συνολικής άδειας 30 ήμερών ατούς σπου
δαστές "Ανώτερων Τεχνικών Σχολών (πού έχουν άντιστοιχία
περιόδων μέ τούς φοιτητές).
(2) ΜΕ χορήγηση καθαρής σπουδαστικής άδειας ατούς μα
θητές τών νυχτερινών καί τών Μέσων Τεχνικών Σχολών κάθε
τύπου (Λύκειο, Παλιού τύπου, Νέου τύπου κλπ.), ίσης μέ τό
διάστημα πού θά δίνουν προαγωγικές έξετάσεις.
Πρακτικά οδηγούμαστε έτσι σέ ένα νούμερο κοντά στό 30.
Καί μιά άκόμα παρατήρηση:
Ή καθυστερημένη έκδοση τής σχετικής έγκυκλίου (7.6.79)
άπόκλεισε τούς μαθητές τών Νυχτερινών άπό τό δικαίωμα νά
χρησιμοποιήσουν αύτή τήν άδεια, μιά καί ήδη είχαν τελειώσει
τίς έξετάσεις τους (μέ φοβερές δυσκολίες πού έζησαν
άπό
κοντά όλοι οί συνάδελφοι). Τέτοιες «παραλείψεις είναι άντίθετες στήν πρόθεση νά έξυπηρετηθοΰν οί σπουδαστές.
ΔΥΟ ΚΛΗΤΗΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

"Εξαιρετική έπιτυχία τού Συλ
λόγου πρίν άπό τή μεγάλη μας
άπεργία τού Κλάδου, ό Σύλλο
γος Ύπαλλήλων ΕΤΒΑ, μέ τή
γνωστή μεθσδικότητά του οδή
γησε στή λύση τό μέγα θέμα
τής έξομοίωοης μέ τήν Τράπε
ζα 'Ελλάδος.

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»
Μηνιαίο όργανο
του Συλλόγου Ύπαλλήλων
τής "Εθνικής ΤραπέΖης
"Ελλάδος

|

ΔΩΡΕΕΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

φ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ τού Χρήστου
Κατσίχτη, πατέρα τής συναδέλ
φου κ. Δέσποινας Φουρουντζοπούλου, τό Προσωπικό τών Πε
ριφερειακών Διευθύνσεων "Αττι
κής καί Νήσων Αιγαίου, διέθεοεν τό ποσόν τών δρχ. 3.500
γιά φιλανθοωπικό σκοπό.
• 01 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ τού Τμή
ματος Κινήσεως Προσωπικού τής
Διευθύνσεως
Προσωπικού, μέ
τή συμπλήρωση ένός χρόνου ά
πό τό θάνατο τού άλησμόνητου
συναδέλφου τους Γιάννη Καχριμάνη, διέθεσαν, στή μνήμη του,
τό ποσό τών δρχ. 3.500 γιά άγαθοεργούς σκοπούς.

- ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ μου
πού μέ κάθε τρόπο μου συμπα
ραστάθηκαν στήν άρρώστια καί
τόν θάνατο τού πατέρα
μου
Χρήστου Κατσίχτη, όλόψυχα εύχαριστώ.
Δέσποινα Φουρουντζοπούλου

ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
(Σύμφωνα μέ τό Νόμο)
"Υπεύθυνος

ΕΠΑΙΜ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ
Δημητρακοπούλου 50
Κουκόκι

Υπεύθυνος Τυπογραφείου
Α. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΑΧΤΟΥΡΗ 10
ΤΗΗΛ.

3219546

φ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ τής μητέρας
του Γιάννη Χριστόπουλου,
οί
συνάδελφοί του
τής Δ) νσεως
Βιομηχανικών Χορηγήσεων συγ
κέντρωσαν ένα συμβολικό ποσό,
δρχ. 3.700 πού τό διέθεσαν ΰπέρ τού ΤΥΠΕΤ.
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ "Αλληλογρα
φίας "Εντολών "Εξωτερικού στή
μνήμη Χρήστου Φραγκούλη δρχ.
1.100.
# ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ τού Φώτη Άπέργη, πατέρα τού συναδέλφου
Χρήστου Άπέργη οί
συνάδελ
φοί του Πληροφοριολήπται δρχ.
5.500.

ο

φ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ τής Διευθύνσεως Καταστημάτων "Εσωτε
ρικού καί τών
Περιφερειακών
Διευθύνσεων "Αττικής A, Β, Γ,
Δ, καί Νήσων Αιγαίου εις μνή
μην τούς τέως Διευθυντοΰ "Iωάννου Κουτσιμποϋ, κατέθεσαι
8.000 δρχ. ύπέρ τού νοσηλευτι
κού ιδρύματος «Υγείας Μέλα
θρον».

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
— Νοσηλεύτηκα ένα μήνα καί
πλέον στό Νοσηλευτικό " Ιδρυ
μα «Υγείας Μέλαθρον» — Προ
σωπικού "Εθνικής Τραπέζης ύ
στερα άπό βαρύτατο τραυματι
σμό μου σέ αύτοκινητιστικό άτύχημα.
Κατά τή διάρκεια τής νοση
λείας μου διεπίστωσα, ότι έκτός άπό τήν εύρυθμη λειτουρ
γία τής κλινικής μας τά μέλη
τού Δ. Σ. τού ΤΥΠΕΤ έπιδεικνύουν συνεχές καί άδιάπτωτο ένδιαφέρον γιά τούς νοσηλευομένους, καθώς καί όλοι οί γιατροί
καί τό προσωπικό.
Κατόπιν τών άνω διαπιστώσεών μου θεωρώ καθήκον μου νά
έκφράσω καί δημόσια τίς έγκάρδιες εύχαριστίες μου πρός ό
λους έκείνους πού συντελούν
στό λαμπρό αύτό έργο, ιδιαίτε
ρα δέ είμαι ύποχρεωμένος νά
έπισημάνω τίς υπηρεσίες πού
προσφέρει ό έζαίρετος ορθοπε
δικός γιατρός κ. Μιχαήλ Παπαλέτσος,
πού μέ χειρούργησε
καί μένα έπιτυχώς καί μοϋ συμ
παραστάθηκε θερμά σ’ όλη τή
διάρκεια τής νοσηλείας μου.
ΚΩΝ) ΝΟΣ Δ. IΑΤΡΙΔΗΣ
Πρώην Πρόεδρος ΣΥΕΤΕ
Συνταξιούχος Συμπρ. Ύπ/ντής
ΕΤΕ

Διευθυντής, άντί τού
ΙΩΑΝΝ. ΚΑΜΒΥΣΗ, Τμηματάρχου
Α' πού τοποθετείται στό "Υ
ποκατάστημα Δάφνης ώς Διευ
θυντής άντί τού
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ, Συμ
πράτ) ντος Ύποδιευθυντοϋ πού
τοποθετείται στό "Υποκατάστη
μα Παγκρατίου ώς Διευθυντής,
άντί τού
ΚΩΝ)Ν0Υ ΒΥΘΟΥΛΚΑ, Συμπράτ
τοντας Ύποδιευθυντοϋ, πού
τοποθετείται στό "Υποκατάστη
μα Πλ. Συντάγματος ώς "Υπο
διευθυντής, άντί τού
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ, Συμ
πράττοντος Ύποδ)θυντοΰ, πού
τοποθετείται στό "Υποκατάστη
μα Καλωνακίου ώς Διευθυντής,
άντί τού
ΣΩΤΉΡ ΙΟΥ ΦIΑΚΑ, Συμπράττον
τας Ύποδιευθυντοϋ, πού τοπο
θετείται στό "Υποκατάστημα
"Ακτής Κονδύλη ώς Διευθυν
τής.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΛΙΑΣ, Τμπματάρχης Α', Εντεταλμένος τού
"Υποκαταστήματος Πλ. Συντά
γματος, στό "Υποκατάστημα ο
δού Νουαρίνου, ώς "Υποδιευ
θυντής, άντί τοϋ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΚΟΠΑΝΝΗ, Τμημα
τάρχου Α , πού τοποθετείται
στό Υποκατάστημα Καμινίων
ώς ιΔευθυντής, άντί τού
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΔΙΑΛΙΝΑ, Συμπράτ
τοντας Ύποδ) ντοϋ πού τοπο
θετείται στό Υποκατάστημα
Πλ. Μητροπόλεως, ώς "Υποδι
ευθυντής.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ, Τμη
ματάρχης Α" τού "Υποκαταστή
ματος Πειραιώς Α",
στό ϊδιο
Ύποκατάστημα ώς "Εντεταλ
μένος.
ΡΟΙΚΟΣ_ΕΥΘΥΜΙΟΥ, Τμηματάρχης
Α" τής Διευθύνσεως Προσωπι
κού (άποσταλμένος στήν Τρά
πεζα "Επαγγελματικής Πίστεώς), στό "Υποκατάστημα όδοΰ
Λ. Σοφού - Θεσσαλονίκης ώς
"Υποδιευθυντής.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΚΚΟΣ, Τμηματάρχης
Α', Διευθυντής τού "Υποκατα
στήματος "Αγίου Δημητρίου—
Θεσσαλονίκης, στό "Υποκατά
στημα όδ. Έγνατίας—Θεσσαλο
νίκης ώς Διευθυντής, άντί τού
ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, Τμημα
τάρχου Α , πού τοποθετείται
στό "Υποκατάστημα όδ. "Ερμου
Θεσσαλονίκης ώς Υποδιευθυν
τής.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ, Τμημα
τάρχης Β", Διευθυντής τού "Υ
ποκαταστήματος
Γ ιαννιτσών,
οτό "Υποκατάστημα Ξάνθης ώς
Διευθυντής, άντί τού
ΒΥΡΩΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΗ, Τμήματάρχου Α", πού τοποθετείται
στό Υποκατάστημα Καβάλας
ώς "Υποδιευθυντής, στή δημιουργουμένπ μέ τήν παρούσα
πράξη θέση.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΤΑΞΙΑΣ, Τμημα
τάρχης Α', Διευθυντής τοϋ Ύποκατ) ματος Ζακύνθου, στό "Υ
ποκατάστημα Πρέβεζας ώς Δι
ευθυντής, άντί τού
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ, Τμημα
τάρχου Α', τόν όποιο θέτουμε
στή διάθεση τής Περιφερεια
κής Διευθύνσεως Δυτικής "Ελ
λάδος, γιά τήν άναηλήρωση
Διευθυντών, μέχρι τήν οριστι
κή τοποθέτησή του.
ΕΥΘΥΜΤΟΣ ΚΟΚΚΟΤΟΣ, Τμημα
τάρχης Α , Διευθυντής τού Υ
ποκαταστήματος Μεσολογγίου,
στό "Υποκατάστημα Καλαμάτας
ώς "Υποδιευθυντής.
ΙΩΣΗΦ ΛΙΟΥΛΙΑΣ, Τμηματάρχης
Α' Προϊστάμενος του ι ρήμα
τος Προγραμματισμού "Εργα
σιών καί λειτουργίας Δικτύου
τής Διευθύνσεως Καταστημά
των "Εσωτερικού, στό Υποκα
τάστημα Πλ. Βάθης ώς "Υποδι
ευθυντής.
ΣΠΗΛΙΟΣ ΣΠΗΑΙΟΠΟΥΛΟΣ, Τμη
ματάρχης Α', Διευθυντής τού
"Υποκαταστήματος Λ. "Αξιωμα
τικών, στό "Υποκατάστημα Παγ
κρατίου ώς "Υποδιευθυντής.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝ ΙΔΗ, Τμημα
τάρχης Β' τού "Υποκαταστή
ματος όδ. Καλαμιώτου, στό "Υ
ποκατάστημα όδ. Ίπποκράτους
ώς Ύποδιευθύντρια, άντί τού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΑΝΔΡΕΑ, Τμημα
τάρχου Α , πού τοποθετείτο:
στό "Υποκατάστημα όδ. Καλα
μιώτου ώς .Υποδιευθυντής.
Λόγω έπίκαιρης ύλης ή συνέ
χεια στό έπόμενο φύλλο.

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Τίς έργασίες τής έτήσιας τα
κτικής Γενικής Συνέλευσης τών
Μετόχων τής Γενικής Τραπέζης,
πού πραγματοποιήθηκε στίς 28
"Ιουνίου, παρακολούθησε άντιπροσωπεία τού Δ.Σ. τοϋ Συλ
λόγου μας, πού όπως
είναι
γνωστό είναι μέτοχος τής πα
ραπάνω Τραπέζης.
Στή Γεν. Συνέλευση μίλησε ό
Πρόεδρος τού
Συλλόγου καί
τής ΟΤΟΕ συν. "Επ. Μαυρουλίδης.

Ελεύθερο βχχιχα.
Πρός απεργοσπάστην επιστολή
Συνάδελφε Απεργοσπάστη,
Σ' αύτές τις δύσκολες, όχι μό
νον γιά τόν κλάδο μας άλλά γιά
όλους τούς εργαζόμενους, Ώρες
νοιώθω τήν άνάγκη νά έπικοινωνήσω μαζί σου καί νά σέ ρωτή
σω: Γιατί; Γιατί βρίσκεσαι μό
νος έσύ μέσα στό χώρο έργασίας σου;
" Ισως βρίσκεις άδικαιολόγητη
τήν Απεργία μας. Τό ένεργειακό είναι παγκόσμιο πρόβλημα, ό
τόπος μας είναι μικρός καί φτω
χός, πρέπει νά κάνουμε
όλοι
θυσίες, ή φιλοπατρία σου δέν
σου έπιτρέπει νά άπεργήσεις!
"Ε, λοιπόν, συνάδελφε απερ
γοσπάστη, τόν τόπο τόν πονά
με κι έμεΐς πολύ, πάρα πολύ.
Έπιτρεφέ μου μάλιστα νά σοΰ
πώς ότι εμείς οί Απεργοί τόν
Αγαπάμε σωστά. Ούτε είχαμε
ούτε έχουμε Απαντήσεις γιά πο
λυτελή ζωή. ’Αγωνιζόμαστε νά
μήν γίνουμε έργαζόμενοι τερμί
τες άλλά νά παραμείνουμε σκεπτόμενοι άνθρωποι.
Ποιότητα
ζωής ζητάμε γιά μάς καί γιά τά
παιδιά μας, όχι πολυτέλειες.
Πρόσφατο ό Αρμόδιος ύπουργός δήλωσε ότι ή τροποποίηση
τοΰ Οικογενειακοί) Δικαίου θά
ήταν μέν τολμηρή άλλά δέν θά
έθιγε τήν έλληνική οικογένεια.
Τό ώράριο τήν καταργεί. 'Εκτός
κι άν οί οίκογένειές μας δέν
είναι έλληνικές...
“ Ισως βέβαια έσύ δέν πρόλαλαβες νά σκεφθής τις έπιπτώσεις πού έχει πάνω στήν οικο
γένεια τό ώράριο αύτό. Σέ πα
ρακαλώ λοιπόν έστω καί τώρα
νά φαντασθεϊς τά καταστροφικά
του Αποτελέσματα, είναι άκόμη
καιρός.
Άλλ’ επιτέλους 'ίσως σκέπτε
σαι: «Γιατ| νά διαμαρτυρηθεϊ ό
δικός μας κλάδος; 01 ιδιωτικοί
ύπάλληλοι πηγαινοέρχονται 4
φορές, βρίσκονται σέ χειρότερη
μοίρα».
Συνάδελφε άπεργοοπάστη, 6,τι πρώτος έπέτυχε ό δικός μας
κλάδος είναι, μακροπρόθεσμα,
κέρδος γιά όλους τούς εργαζο
μένους. Καί πρέπει νά προσπα
θούμε νά βελτιώνουμε τό κακό,
όχι νά χαλάμε τό καλό. "Ας έξανθρωπίσει ή κυβέρνηση τό Α
παράδεκτο αυτό ώράριο, άν πρα
γματικά νοιάζεται γιά τό σύνο
λο τού 'Ελληνικού λαού, καί ό
λοι θά τήν
χειροκροτήσουμε.
Τό πρόβλημα μπορεί εύκολα νά
λυθεί, άν άλλάξουν ορισμένοι
νοοτροπία, τά ύπόλοιπα είναι
σκέτη φλυαρία. "Ετσι καί ση
μαντική
οικονομία θά έπιτευχθεί καί οί έργαζόμενοι θά ζήσουν καλλίτερο.
"Οχι βέβαια ότι θά τρέξουν
νά ξοδέψουν τό εισόδημά τους

στά κέντρα διασκεδάσεως! ! ! θά
δοΰν όμως τά παιδιά τους, θά
διαβάσουν μιά εφημερίδα, ένα
βιβλίο. Αύτό θά είναι τό κέρ
δος καί ή... πολυτέλειά τους.
Γι' αύτού τού είδους τή ζωή
άγωνιζόμαστε όλοι έμεΐς, συνά
δελφε άπεργοοπάστη, κι όχι γιά
γλέντια καί χορούς.
'Αγωνιζόμαστε γιά τό δικαίω
μα νά έργαζόμαστε γιά νά ζσΰμιε κι όχι νά ζούμε γιά νά έρ
γαζόμαστε. ’Από τόν άγώνα αύ
τό γιατί ν’ Απουσιάζεις έσύ;
Μήπως νομίζεις ότι έτσι θ' Α
ποδείξεις στον
έργοδότη σου
τήν φιλεργία σου;
"Αν πραγματικά νοιάζεσαοι, ό
πως έχεις κι ύποχρέωση, γιά τήν
πρόοδο τού έργοδότη σου, (σ’
όποια Τράπεζα κι άν ύπηρετείς)
σκέψου πώς μέ τό νέο ώράριο
καί ή έπιθάρυνσή του θά είναι
σημαντική καί δέν έχει κανένα
όφελος. 'Εξουθενωμένο,
δυσαρεστημένο, προσωπικό δέν άποδίδει. Ούτε κι έσύ θά μπορέσεις
ν' άποδόσεις, συνάδελφε άηεργοσπάστη.
Καλός ύπάλληλος δέν είναι
αύτός πού σάν πειθαρχικό ρομ
πότ, (αδιάφορος γιά 6,τι συμ
βαίνει γύρω του), Ανοίγει τά
χαρτιά του άλλ’ αύτός πού, κά
θε μέρα, μέ φρέσκο μυαλό έκτελεΐ τήν έργασία του ένσυνείδητα καί δημιουργικά. Ό καλός
ύπάλληλος
χρησιμοποιεί
τήν
φαντασία καί τίς ίκανότητές του
γιά νά βελτιώσει τήν άηόδοσή
του άφ’ ένός καί γιά νά συμ
πληρώσει τίς γνώσεις του άφ’ έτέρου. Μέ τό νέο ώράριο, συνά
δελφε άπεργοοπάστη, ό ταλαι
πωρημένος ύπάλληλος ούτε ν’
άποδόσει θά μπορεί ούτε νά έπιμορφωθεί. Θά μετατραπεΐ σ’ έ
να στείρο γραφειοκράτη. Αύτό
έπιθυμεΐς;
01 «ύπεύθυνοι» λένε, συνά
δελφε άπεργοοπάστη, ότι οφεί
λουμε νά προσαρμοστούμε στις
συνθήκες
έργασίας τής ΕΟΚ.
Γνωρίζεις άραγε ότι ή Ιταλία
δέν εφαρμόζει ούτε κάν τό θε
ρινό ώράριο ; Κανείς φυσικά δέν
διανοήθηκε
νά τής επιβάλλει
κυρώσεις! Άλλά σκέψου καί κά
τι άλλο: Στήν ΕΟΚ οϊ έργαζόμενοι διεκδικούν βελτίωση τών
συνθηκών έργασίας. Γιατί αύτό
δέν τό λένε οί «ύπεύθυνοι»;
Γιατί δέν λένε ότι οί Τράπεζες
έκεί δέν λειτουργούν τό Σάβ
βατο; Καί γιατί θά πρέπει ν’
Αντιγράφουμε ό,τι κάνουν οί ξέ
νοι, καλό ή κακό;
"Οποιος μιμείται χωρίς κρίση
καί λογική δέν είναι άνθρωπος
άλλά πίθηκος. 'Εμείς θέλουμε
νά παραμείνουμε άνθρωποι καί
μάλιστα σκεπτόμενοι. Γι’ αύτό
άπεργοϋμε.

Εΐμαστε πρόθυμοι νά κάνουμε
θυσίες, άπαροίτητες όμως καί
δικαιολογημένες.
Τό ώράριό μας δέν έπιβαρύνει
τίς συγκοινωνίες, δέν ζημιώνει
κανένα, μάς έπιτρέπει
μόνον
νά έχουμε λίγον έλεύθερο χρό
νο γιά νά κρατάμε τό μυαλό
μας ξύπνιο καί νά βλέπουμε τά
παιδιά μας. Αύτή ή μικρή «πο
λυτέλεια», πού δέν τήν κλέβου
με άπό κανένα, όχι μόνον δέν
ζημιώνει τό κοινωνικό
σύνολο
άλλ’ άντίθετα, τό ώφελεΐ. Μή
πως ί’σα - ίσα γι' αύτό «χτυπά
νε» τόν κλάδο μας; Σκέψου, συ
νάδελφε άπεργοοπάστη, κι άνάλαβε τίς εύθύνες σου.
Ξέρουμε
ότι θά δημιουργηθούν άνωμαλίες στίς συναλλα
γές, ύποχρεωθήκαμε όμως ν’ άκολουθήσουμε τό δρόμο τής άπεργίας γιά νά προλάβουμε με
γαλύτερα καί μονιμότερα δεινά.
Στή δημοκρατία, συνάδελφε, ύπάρχει διάλογος, καί συνεννόη
ση. Αϊφιαδιασμοί σάν αύτόν τού
«9—5.30» δέν είναι δημοκρατι
κοί, πίστεψέ με. Ό κλάδος μας
έχει άγωνισθεΐ γιά τή δημοκρα
τία, συνάδελφε, μέ μοναδική συ
νέπεια, μήν τό ξεχνάς.
Δέν θέλω βέβαια νά σκεφθώ
ότι δέν άπεργεις σήμερα γιά νά
έχεις κάποιο Αντάλλαγμα αύριο
άπό τή Διοίκησή σου. Δέν θέλω
νά σκεφθώ πώς μπορεί νά μήν
έχεις συνείδηση ή, τό χειρότε
ρο, πώς μπορεί νά τήν προδί
δεις έτσι Ανενδοίαστα. Έπίτρεψέ μου όμως νά σού θυμήσω,
συνάδελφε Απεργοσπάστη, πώς
«τήν προδοσίαν πολλοί Αγάπη
σαν, τόν προδότην
όμως ούδείς».
Συνάδελφ ε
άπ ε ργ οσπά ο τ η,
προσπάθησα νά σού
έξηγήσω
γιατί έμεΐς, πού άγωνιζόμαστε
δίπλα σου κάθε μέρα, άπεργούμε σήμερα.
Σκέψου γιατί έσύ βρίσκεσαι
μακρυά μας, μόνος μέσα στ’ ά
δεια γραφεία.
Σκέψου τήν εύθύνη πού έχει
ή έλλειψη διαμαρτυρίας σου ένάντια στόν Απάνθρωπο καί ξε
νόφερτο
τρόπο ζωής πού, γι’
άλλους λόγους κι όχι γιά οικο
νομία, θέλουν νά μάς έπιβάλλουν.
Σκέψου ότι κι ό πελάτης ά
κόμη πού σήμερα έξυπηρετεϊς
σέ βλέπει σάν Αξιοκατάκριτο
προδότη.
Σκέψου κι άναμέτρησε τίς εύθύνες σου.
’Εμείς οί συνάδελφοί σου, πού
σέ βλέπουμε
άκόμη σάν φίλο
καί συνεργάτη, σού απλώνουμε
τό χέρι. "Ελα μαζί μας,
ΕΝΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ

Γιά τήν ενότητα τοΰ
συνδικαλιστικού
κινήματος
Τό συνδικαλιστικό κίνημα στή
χώρα μας περνά άναμφισβήτητα μιά δύσκολη καμπή.
Ή Κυβέρνηση καί ή έργοδοσία, γιά νά μπορέσουν νά έπιβάλουν ατούς έργαζόμενους τή
μονόπλευρη λιτότητα καί νά ύποτάζουν τό συνδικαλιστικό κί
νημα, έχουν έπιλέξει γιά στόχο
τους τήν πολιτική τής διάσπα
σης τών έργαζαμένων. Πολιτική
πού ένσαρκώθηκε στήν κορυφή
μέ τό διασπαστικό καί άντιδημοκρατικά μεθοδευμένο «Συνέ
δριο» τής ΓΣΕΕ στήν Καλαμά
τα.
‘Επιλογή
πού προωθείται
στή βάση μέ τήν ένίσχυση τών
κάθε λογής διασπαστικών σχη
μάτων όπως άντισύλλογοι, άντιούνδεσμοι,
ομοσπονδίες
πτυχιοΰχων κλπ. (περίπτωση Κοινής
'Ωφέλειας — Τραπεζών), ή προ
ώθηση εικονικών σωματείων σάν
νόμιμων έκφραστών τών έργα
ζομένων
(περίπτωση Λογιστών
τής ’Αθήνας). 'Επιλογή πού έ
χουν κάνει έπίσης καί προοδευ-

τικές συνδικαλιστικές δυνάμεις,
οί όποιες μέ μονοπαραταξιακές
συσπειρώσεις
τού τύπου 70 ή
102 σωματεία, βαθαίνουν τή διά
σπαση μέ άπώτερο
σκοπό τή
δημιουργία μιάς νέας ΓΣΕΕ.
Δέν μπόρεσαν νά διδαχθούν
τίποτα άπό τήν πείρα τού συν
δικαλιστικού μας κινήματος, πού
στό παρελθόν μιά τέτοια
διά
σπαση στήν κορυφή άκολούθησε καί διάσπαση στή βάση, μέ
καταστροφικές συνέπειες
γιά
τήν παραπέρα πορεία.
'Απέναντι σ’ αύτή τήν πολιτι
κή, οί έργαζόμενοι πρέπει νά
άντιτάξουν μιά πολιτική ένότητας τόσο στή βάση,
όπου συ
σπειρωμένοι στά σωματεία τους,
θά περιφρουρήσουν τήν ένότητά τους άπομακρύνοντας τίς έργοδοτικές,
κυβερνητικές
καί
κομματικές παρεμβάσεις.
"Οσο καί στήν κορυφή, όπου
ή σύγκληση
ένός
ΕΝΩΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ τής ΓΣΕΕ χωρίς άποκλεισμούς, σωματεία—σφραγί-

δες καί άντιδημοκρατικά έκλογικά συστήματα, θά βοηθήσει νά
ξεπεραοτεϊ ή σημερινή κάμψη
καί θά θέσει τίς βάσεις γιά μιά
νέα άνάπτυξη τού
Συνδικαλι
στικού μας Κινήματος.
Ή ΟΤΟΕ άγωνίστηκε
πάντα
στήν πρώτη γραμμή γιά τήν ένότητα. Μέ τή στάση της έχει
ήδη καταξιωθεί σάν ύπέρμαχος
τού άνεξάρτητου καί μαχητικού
συνδικαλισμού,
γεγονός
πού
τής δίνει μεγάλο κύρος Ανάμε
σα στίς όργανώσεις τών έργα
ζομένων.
"Ετσι, άν πάρει στά χέρια της
τήν ύπόθεση τού ένωτικού συνε
δρίου τής ΓΣΕΕ, άν πρωτοσταττήσει σ’ αύτή τήν προσπάθεια
νά πειστούν όλες οί δυνάμεις
νά προωθήσουν αύτό τό στόχο,
έχει πολλά νά προσφέρει.
Ή
συμβολή της θά είναι άναντικατάστατη.

ΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

Πτυχιουχοι-μή πτυχιουχοι:
Επιμένουν
Ξανά καί ξανά θά συζητούμε
τό πρόβλημα «πτυχιουχοι — μή
πτυχιούχοι» μέχρι νά τό λύσου
με. Δέν ύπάρχουν πιά περιθώ
ρια γιά άνεκτικότητες. Οί τελευ
ταίες έζελίζεις στό «σύνδεσμο
μή πτυχιούχων»
άποδεικνύουν
τό ρόλο αύτών τών φορέων. Τή
στιγμή άκριβώς πού λύθηκε τό
βασικό πρόβλημά τους, μιά με
ρίδα μή πτυχιούχων,
σχετικά
περιορισμένη άλλά φανατική, άναδεικνύει στήν ήγεσία αύτού
τού δήθεν συνδέσμου τούς πιό
άκραίους έκπροσώπους.
Μόνο μ’ αύτό τόν όρο μπο
ροΰμε νά χαρακτηρίσουμε τούς
συνειδητούς Απεργοσπάστες σέ
στύλ Λιοργκόβα. Πού σ’ αύτό τό
δρόμο έμφανίζεται πραγματικός
συανγωιστής μέ τήν «πτυχιακή
ήγεσία», πού βέβαια οί πτυχιούχοι ποτέ
δέν ά κ ο λούθησαν, συμμετέχ ο ν τ α ς συντριπτικά
στίς ά π ε ρ γ ί ε ς.
"Ας μήν
είμαστε
άφελεΐς.
Δέν πρόκειται γιά σύμπτωση καί
θά τό άποδείξουμε:
Στίς διαπραγματεύσεις
που
έγιναν γιά τή συλλογική
σύμ
βαση τής ΔΕΗ, οί ύπουργοί κ.κ.
Έβερτ, Μητσοτάκης καί Δάσκαρης άποκάλυψαν οί ίδιοι τί ρό
λο παίζουν αυτού τοΰ είδους οί
«σύλλογοι». Κάλεσαν 100 περί
που έκπροσώπους τών άντισυλλόγων πού αντιστοιχούν σέ 5.
ΟΟΟ έργαζόμενους καί 3 μόνο
τής πραγματικής ομοσπονδίας,

τής ΓΕΝΟΠ) ΔΕΗ, πού έκπροσωπει 17.000 έργαζόμενους.
'Υπάρχουν
άλλωστε
σαφείς
πληροφορίες
ότι κυβερνητικοί
παράγοντες
έχουν έπανειλημμένα συστήσει
στούς «παρ’ ήμίν» άντισυλλόγους νά δυναμώ
σουν, γιά νά γίνουν δεκτοί σάν
συνομιλητές.
" Ετσι έζηγείται
καί ή ξαφνική βιασύνη τών
«πτυχιούχων μας» νά φτιάξουν
κι' αύτοί μιά ομοσπονδία.
"Οχι βέβαια γιά νά άναπτύξουν
κάποιες
έπιστημονικές
πρωτοβουλίες — πού βέβαια θά
ήταν πολύ χρήσιμες καί γιά τήν
τράπεζα καί γιά τό συνδικαλι
στικό κίνημα — άλλά γιά νά άποδυναμώσουν τήν πιό
ισχυρή
ίσως ομοσπονδία στήν 'Ελλάδα
- τήν ΟΤΟΕ.
"Ομως σωθήκανε πιά τά ψέ
ματα. Σ’ αύτή τήν κατάσταση
πρέπει νά Απαντήσουμε μέ δύο
τρόπους:
1) Νά ένταθοΰν
οί προσπά
θειες πού έχουν ξεκινήσει, γιά
τή διαγραφή
όλων τών συνα
δέλφων άπό
τούς άντισυλλόγσυς. Κάθε άτομική, ομαδική ή
καί
παραταξιακή
προσπάθεια
πρός αυτή τήν κατεύθυνση (Α
νακοινώσεις,
μάζεμα ύπογραφών κλπ.), δέν πάει χαμένη.
2) Στά πλαίσια τής μελέτης
γιά τήν έκπόνηση νέου οργα
νισμού πρέπει νά διερευνηθοϋν όλες
οί δυνατές λύσεις
γιά τό ολοκληρωτικό καί
μα-

κροχρόνιο ξεπέρασμα τών Αντι
θέσεων, γιά τή λύση τών προ
βλημάτων καί τών πτυχιούχων
καί τών μή πτυχιούχων.
Καί σάν πιό σημαντικούς το
μείς θεωρούμε τήν Τ ρ α π εζ ι κ ή Επιμόρφωση ύψηλού έπιπέδου, τή δημιουργία
θέσεων (Αναγκαίων έν
όψει ΕΟΚ) γιά τήν καλύτερη Α
ξιοποίηση πτυχιούχων συναδέλ
φων, τήν πιό ούσιαοτική
καί —γιατί όχι— τολμηρή Αξι
ολόγησή μας, μέ τήν κα
τάρτιση τών νέων δελτίων ποιό
τητας.

ΔΗΜ. ΚΑΠΟΤΟΠΟΥΛΟ Σ
πτυχιοϋχος ΑΒΣΘ
ΝΑΤΑΣΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
μή πτυχιοϋχος
ΑΡΗΣ Δ Ρ ΑΚΟΠΟΥΛΟ Σ
φοιτητής
Υ.Γ.: Ή άπεργία καί τά μετέπειτα έπιβεβαίωσαν μέ λυπηρό
τρόπο τό άρθρο πού είχε ήδη
δοθεί στήν Τραπεζιτική. Ή Α
ναστολή τής Απεργίας άπό τούς
πτυχιούχους πριν άπό τήν Από
φαση τής 0Τ0Ε, καί ή προσφυγή
έναντίον τής Συλλογικής Σύμ
βασης πού έγινε σέ τόσο κρίσι
μη γιά τόν κλάδο στιγμή, πρέ
πει νά άνοιξαν τά
μάτια καί
στούς πιό
εύπιστους συναδέλ
φους γύρω άπό τόν πραγματικό
λόγο ύπαρξης τών διασπαστικών
άντισυλλόγων.

Τί ετοιμάζεται μέ τήν ένταξη
στήν ΕΟΚ γιά τίς Τράπεζες
’Ενώ τελείωσαν οί συζητήσεις
στή Βουλή καί δέν έχει Ακόμα
σταματήσει ό θόρυβος γύρω ά
πό τά ύπέρ ή τά κατά τής έν
ταξης στήν ΕΟΚ, έλάχιστα έχου
με συνειδητοποιήσει τή σημασία
αύτού τού γεγονότος.
Είναι βέβαιο ότι ό περισσότε
ρος κόσμος έχει μιά πολύ άσαφή εικόνα τού τί σημαίνει Κοι
νή ’Αγορά, καί πολύ περισσότε
ρο ποιές θά είναι οί έπιπτώοεις
της στή ζωή μας.
’Υπάρχουν πολλές αιτίες γι’
αύτό:
1) Ό τρόπος πού ή κυβέρνη
ση προχώρησε στή συμφωνία, άδιαφορώντας γιά τήν ένημέρωση τής κοινής γνώμης.
2) Τό έπίπεδο τοΰ διαλόγου
άνάμεσα στούς φορείς τών δια
φορετικών
άπόψεων:
Σπάνια
χρησιμοποιήθηκαν έπιστημονικά
στοιχεία,
ένώ οί περισσότεροί:
φρόντιζαν νά άποκρύψουν τήν
πλευρά έκείνη τής πραγματικό
τητας πού δέ σήμφερε τήν άπο
ψή τους.
3) Ή έλλειψη (μέ έλάχιστες
εξαιρέσεις) συγκεκριμένων έπεξεγασιών, στούς έπιμέρους το
μείς τής έλληνικής κοινωνίας
(π.χ. τράπεζες, βιομηχανία, γε
ωργία, παιδεία κλπ.). Πρόκειται
γιά μιά δουλειά πού δέν πρέπει
νά περιμένουμε
νά γίνει άπό
τήν κυβέρνηση ή τά κόμματα,
άλλά άντίθετα μπορούμε νά τήν
κάνουμε έμεΐς οί ίδιοι, μέσα ά
πό τά σωματεία μας ή άλλους
κοινωνικούς φορείς.
Δέν είναι λοιπόν περίεργο ότι
σέ μάς τούς τραηεζούπάλληλους
έλάχιστα είναι γνωστά σέ σχέση
μέ τίς έξελ|ξεις, πού θά σημει
ωθούν στό τραπεζικό σύστημα
τής χώρας καί στίς συνθήκες
τής δουλειάς μας.
Κι όμως οί έζελίζεις αύτές θά
είναι σημαντικές. Κι άπό μάς
τούς ίδιους έξαρτάται τό μέγεθός τους καί οί θετικές ή άρνητιικές έπιιδάσεις τους.
ΕΟΚ ΚΑΙ ΤΡΕΠΕΖΕΣ
(Πρώτες σκέψεις)
Άπό μερικές πρώτες προσεγ
γίσεις πού έχουν γίνει μπορού
με σχηματικά νά προδιαγράφου
με όρισμένες πιθανότητες.
"Οπως έχει ήδη φανεί, θά έξακολουθήσουν νά διατυπώνον
ται θεωρίες πού, χρησιμοποιών
τας σάν έπιχείρημα τήν
πρα
γματική άνάγκη έκσυγχρονισμού
τού έλληνικοϋ τραπεζικού συ
στήματος, θά προτείνουν διάφο
ρες «τομές» Αμφίβολης ποιότη
τας. Οί Απανωτές έπιθετικές ένέργειες τής κυβέρνησης ένάντια στά καταχτημένα δικαιώματά
μας —συνδρομές συλλόγου, νύ
ξεις γιά τά ταμεία κα; τή μο
νιμότητα, ό τρόπος πού Αντιμε
τωπίστηκε ή νόμιμη άπεργιακή
κινητοποίησή μας έπιβεβαιώνουν
Απόλυτα τήν ύπαρξη αύτού τού

σχεδίου καί όποκαλύπτσυν τούς
σκοπούς του.
© Στήν ’Εθνική Τράπεζα θά
ένταθοΰν οί πιέσεις γιά κάποιες
διχοτομήσεις, μέ τό πρόσχημα
τού Ανταγωνισμού. Τό ίδιο μπο
ρεί νά συμβεΐ καί μέ τό πρώην
«συγκρότημα Άνδρεάδη». Γενι
κά μέ τό πρόσχημα τής ένταξης,
δέν άποκλείεται νά αύξηθούν οί
λανθάνουσες σήμερα προσπάθει
ες γιά τό πέρασμα σέ ιδιωτικά
χέρια τμήματος τών τραπεζών
πού σήμερα βρίσκονται κάτω ά
πό κρατικό έλεγχο.
© Σοβαρές εξελίξεις θά συμ
βούν στήν Τράπεζα ‘Ελλάδος μέ
τή βαθμιαία άχρήστευση (ή του
λάχιστον,
ριζική άλλαγή στή
λειτουργία) των ύπηρεσιών πού
έχουν σχέση μέ τό συναλλαγμα
τικό έλεγχο. Είναι μιά πιθανό
τητα πού θά μπορούσε νά οδη
γήσει σέ συρρίκνωση αύτής τής
Τράπεζας κα; νά βάλει σέ κίν
δυνο τή θέση τού προσωπικού
της.
© "Οσον άφορά τις Ειδικές
Τράπεζες (π.χ. Αγροτική, Κτη
ματική κλπ.), τίποτα δέν μπο
ρούμε νά πούμε άν δέν έχουμε
ύπόψη μας ειδικές πλευρές τής
συμφωνίας τής ένταξης πού έχει
ήδη γίνει. 'Υπάρχει πάντως σα
φής κίνδυνος νά μήν εξασφα
λιστούν οί ειδικοί όροι πού διέπουν
σήμερα τή λειτουργία
τους, μέ άποτέλεσμα καί οί ί
διες νά ένταχθούν στό κύκλω
μα τού Ανταγωνισμού, ένώ ταυ
τόχρονα θά παρα,μεληθεΐ ή χρη
ματοδότηση τομέων κρίσιμων
γιά τήν ’Εθνική Οικονομία.
© Ειδικό πρόβλημα ύπάρχει
μέ τίς ξένες τράπεζες —κοινο
τικές κα[ Μή. Ένώ τό νομικό
πλαίσιο τής ΕΟΚ δίνει τίς δυνα
τότητες γιά τόν έλεγχό τους,
είναι πολύ πιθανό ότι θά χειρο
τερέψει τό σημερινό καθεστώς
τής ασυδοσίας καί τής παράβα
σης τών Αποφάσεων τής νομι
σματικής έπιτροπής, πού ζημιώ
νει τόσο τήν Έλληνική Οικονο
μία όσο καί τίς άλλες τράπε
ζες.
Γύρω άπό τό ζήτημα τής Αν
ταγωνιστικότητας τών Ελληνι
κών Τραπεζών άπέναντι
στίς
ξένες, μεγάλη σημασία έχει
καί τό πρόβλημα τής έζομοίωσης, τό όποιο έκκρεμεΐ.
Τέλος, όπως είναι φανερό, ή
επαλήθευση κάθε μιάς άπό αύ
τές τ|ς πιθανότητες θά έχει τά
άιποτελέσματά της πάνω μας. 'Υ
πάρχουν π.χ. συγκεκριμένοι κίν
δυνοι νά συρρικνωθούν όρισμέ
νες έλληνικές τράπεζες έτσι ώ
στε νά κινδυνεύει άκόμη καί ή
μονιμότητα
τών
ύπαλλήλων
τους.
Εμφανίζονται λοιπόν στόν ο
ρίζοντα πολλοί
κίνδυνοι πού
πρέπει τό τραπεζικό κίνημα νά
είναι προετοιμασμένο νά Αντι
μετωπίσει. Εμφανίζονται ταυτό
χρονα καί πολλές θετικές προ

οπτικές γύρω άπό τή διεκδίκη
ση συνθηκών έργασίας σάν αύ
τές πού έπικρατοΟν στή Δυτική
Εύρώπη.
Σέ πολλές χώρες τής Δυτικής
Εύρώπης ισχύει ή αύτόματη τι
μαριθμική Αναπροσαρμογή τών
μισθών καί οί έργαζόμενοι έ
χουν ένα ρόλο στή διοίκηση τών
Τραπεζών.
Αύτά τά ζητήματα
πάντως χρειάζονται πολλή με
λέτη, πού ξεπερνά τά πλαίσια
αύτού τού άρθρου.
ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΙ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ;
Άποδεικνύεται πρώτα - πρώτα
ότι δέν μπορούμε νά θεωρήσου
με τήν ΕΟΚ σάν παράδεισο καί
νά έναποθέσουμε τήν τύχη μας
στούς άμφίβολους διαπραγμα
τευτικούς
χειρισμούς τής Κυ
βέρνησης καί στίς διαρθρωτικές
αλλαγές ή τίς «τομές» πού Α
παγγέλλεται. Χρειάζεται μιά ένεργητΕκή στάση τών έργαζομέ
νων καί έπιμονή σέ θετικές προ
τάσεις καί λύσεις.
Άποδεικνύεται ταυτόχρονα ό
τι ή στείρα άρνηση καί οί προ
φητείες γιά γενικές —άλλά καί
τόσο Αόριστες— καταστροφές, ό
χι μόνο δέ φωτίζει τήν κατά
σταση, άλλά άποπροσανατολίζει
άπό τ;ς άναγκαίες προτάσεις καί
τούς Αγώνες πού πρέπει νά άναλάβουμε άμέσως.
Σ’ αύτό τό συμπέρασμα οδη
γεί ή Ανάλυση τών συνθηκών
τού χώρου μας. Αύτό πρέπει νά
συμπεράνουμε καί άπό τήν τελι
κή τοποθέτηση όλων τών συνδι
καλιστικών παραγόντων καί τών
ευρωπαϊκών συνδικάτων,
γύρω
άπό τήν κακότεχνη σύνδεση τής
ΕΟΚ μέ τά μικροπολιτικά μέτρα
πού προώθησε ή Κυβέρνηση στό
χώρο μας μέ τήν άλλαγή τού
ώραρίου.
Η ΟΤΟΕ
Νέοι ορίζοντες λοιπόν γιά τό
τραπεζικό κίνημα άλλά καί σο
βαροί κίνδυνοι.
"Οπως είπαμε
καί πιό πάνω, έμείς οί ίδιοι πρέ
πει νά μελετήσουμε τίς έπιπτώσεις τής ένταξης κα| νά προ
γραμματίσουμε
τούς
Αγώνες
μας, γιά νά τίς προσανατολί
σουμε θετικά. Ή καλύτερη λύση
θά ήταν νά άναλάβει αύτή τή
δουλειά ή ΟΤΟΕ. Νά οργανώσει
τήν έπεξεργαοία αύτών τών θε
μάτων μέ προοπτική τή διεξα
γωγή ένός συνεδρίου γιά τήν
ΕΟΚ όπως έκανε πρό καιρού καί
τό Τεχνικό Επιμελητήριο.
Είναι καιρός νά σταματήσουν
οί γενικολογίες. Τά Αόριστα «ύ
πέρ» καί τά Αόριστα «κατά» εί
ναι άχρηστα γιά τό συνδικαλι
στικό κίνημα, πού έχει χρέος
νά όργανώνει μάχες, μέ σαφείς
στόχους καί προοπτικές.

ΧΡΙΣΤΟΦ. ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ
ΡΟΥΛΑ ΖΑΜΠΕΛΗ

Η F.I.E.T. ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΕΚΕΤΑΙ
ΣΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΟΤΠΑΑΑΚΑΟΥΣ
Την Τρίτη 10 3 Ιουλίου 1979 έφθασε στην “Αθήνα ό
Γραμματέας της FIET υπεύθυνος του τραπεζικού τομέα σ’
ολο τόν κόσμο κ. MAGNOUS NEUBERG μετά άπό πρόσκλη
ση της ΟΤΟΕ (ή FIET Παγκόσμια “Ομοσπονδία Υπαλλή
λων Εμπορίου Τραπεζών “Ασφαλιστικών "Εταιρειών αρι
θμεί 6.500.000 μέλη άπό 22 χώρες, τό σύνολο σχεδόν τών
Ευρωπαϊκών χωρών).
Ό κ. NEUBERG σέ συνέντευξη τύπου πού έδωσε τόνισε
δτι τά μέτρα της Κυβέρνησης γιά τά ώράρια δέν άνταπο"Η τάση στίς χώρες της Ε.
Ο.Κ. είναι γιά μείωση τού ώραρίου έργασίας πού σήμε
ρα κυμαίνεται μεταξύ 35 καί
40 ώρες έβδομαδιαίως. 'Η έναρμόνιση πού έπιχειρεΐται
στήν Ελλάδα μέ τίς χώρες
της Ευρώπης θά πρέπει νά
συνοδεύεται καί άπό εναρμό
νιση μέ τήν κοινωνική τους υ
ποδομή καί τή μισθολογική
κατάσταση τών εργαζομένων
ο’ αυτήν.
Παράλληλα όπενθύμισε δτι
καί στήν “Ισπανία έπιχειρήθηκε στίς άρχές του έτους νά
μεταδληθεϊ τό ωράριο τών
’ 1 σπανών τραπεζοϋπαλλήλων
μέ συνέπεια νά υπάρξει άπεργιακή κινητοποίηση πού άπέτρεψε τήν έπιδολή τού νέου
ωραρίου. Σέ ανάλογη κατά
σταση πού προέκυψε στίς άρ
χές τού έτους στήν “Αγγλία,
δπου έπιχειρήθηκε νά έπεκταθεΐ τό ώράριο σέ μερικές
Τράπεζες, αλλά ή αναγγελία
άπεργιακών κινητοποιήσεων
έκ μέσους τών εργαζομένων,
τίς ματαίωσε.
Ό κ. Neuberg Ελαδε επίσης
γνώση γιά τόν τρόπο μέ τόν
όποιο ή Κυδέρνηση άντιμετωπίζει τήν άπεργιακή κινητο
ποίηση. θεωρεί τό ΤΕΛΕΞ τοϋ
ύπουργοϋ Σ υντονισμοϋ πρός
τούς Διοικητές τών Τραπεζών
καί τά μέτρα γιά έκτακτους
συμδασιούχους καί συνταξιού
χους χτύπημα τών συνδικαλι
στικών κεκτημένων καί τό
πρόγραμμα λειτουργίας έστω

κρίνονται στά Εΰρωπαϊκά δεδομένα καί είναι έξω άπό τήν
Κοινοτική Πολιτική. Ή FIET είναι απόλυτα αντίθετη μέ τόν
τρόπο πού έγινε ή αλλαγή τού ωραρίου στούς τραπεζοϋπαλλήλους, χωρίς προηγούμενο διάλογο καί διοπιραγμάτευση
μέ τήν ΟΤΟΕ, καί δέν μπορεί νά καταλάβει τούς λόγους
πού επέβαλαν τήν ξαφνική άλλαγή. Σέ άνάλογες περιπτώ
σεις στίς χώρες της ΕΟΚ οί διαπραγματεύσεις διεξάγον
ται μεταξύ Διοικήσεων τών Τραπεζών καί τών έκπροσώπων
τών εργαζομένων καί σχεδόν δέν άναμιγνύονται οί Κυβερ
νήσεις.

Ή συνέντευξη Τύπου
τού Μ. Νόϋμπεργκ

Ό Γενικός Γραμματέας της FIET, σ. Μάγκνους Νόϋμπεργκ (στή
μέση), ένώ μιλάει στούς δημοσιογράφους.
καί στοιχειωδώς τών Τραπε
ζών μέ ποσοστό απεργών, έμ
μεση
στράτευση. “Ιδιαίτερα
τά μέτρα οικονομικής ασφυ
ξίας τών Σωματείων τών Τρα
πεζοϋπαλήλων σάν χτύπημα

κατά τοϋ συνδικαλισμού πού
δέν επιχείρησε οϋτε ή ίδια ή
στρατιωτική δικτατορία.
“Επίσης έξέφρασε τήν έκ
πληξή του γιά τήν αφαίρεση
δασικών αρμοδιοτήτων, άπό

τόν 'Υπουργό “Εργασίας νά
ρυθμίζει τίς σχέσεις έργασίας
στήν "Ελλάδα, δταν μετά άπό
έκκλησή του νά τόν δεχθεί ό
"Υπουργός, τοϋ άνακοινώθηκε
δτι τό ζήτημα χειρίζεται ό
"Υπουργός τοϋ Σ υντονισμοϋ.
“Ακόμη ό κ. Neuberg διαδεδαίωσε δτι ή FIET θά συμπα
ρασταθεί τούς “Ελληνες Τραπεζοϋπάλληλους στόν άγώνα
τους καί δτι θά ενημερώσει
τό παγκόσμιο Συνδικαλιστικό
κίνημα καί “ιδιαίτερα τά Ευ
ρωπαϊκά Συνδικάτα καί τίς
Ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις γιά
τήν πρωτοφανή εικόνα πιο,ύ
παρουσιάζει ή "Ελλάδα στόν
συνδικαλιστικό τομέα. Σχε
τικά τόνισε δτι ό συνδικαλι
σμός στήν "Ελλάδα λειτουρ
γεί μόνο στά περιθώρια άνο·
χής τής Κυβέρνησης πού μό
λις, οί “Οργανώσεις τών ερ
γαζομένων θά ξεπεράσουν
στήν εκτέλεση τών άναγνωρισμένων άπό τή Διεθνή Συνδι
καλιστική δεοντολογία καί
πρακτική,
άντιμετωπίζοντα.
μέ βροχή άστυνομικών μέ
τρων καί άπροκάλυπτων καταστρατηγήσεων καί παραβά
σεων καί αυτής άκόμα τής
φτωχής σέ φιλεργατικό πνεϋμα έργατικής νομοθεσίας.
Τελειώνοντας έπεσήμανε δτι
σέ καμμιά χώρα τής Εύρώπης δέν δημιουργοϋνται τετε
λεσμένα γεγονότα καί δτι
δέν άντιμετωπίζονται μέ άστυνομικά μέτρα τά αιτήματα
τών εργαζομένων.

Επιστρατεύουμε τό χιούμορ
Οί "Ελληνες έχουν αποδείξει
σ' όλες τίς κρίσιμες στιγμές, ότι
μπορούν νά αμύνονται καί νά ε
πιβιώνουν, επιστρατεύοντας όλο
τους τό χιούμορ. Στήν Τράπεξα
Ελλάδος κυκλοφόρησε άπό ομά
δα άγνωστων σέ μάς συναδέλ
φων, μιά προκήρυξη, πού άποδεικνύει στούς άρμοδίους καί σ'
όλο τόν κόσμο ότι μπορούμε νά
διακωμωδήσουμε άκόμα καί τά
πιό σκληρά μέτρα. "Ισως άνάμεσα στ' άλλα νά προσπαθήσουν νά
μας στερήσουν καί τό χιούμορ,
στά πλαίσια τοϋ νέου «ρειθαρχημένου» τρόπου ζωής. Δέν θά τό
πετύχουν! Σας παραθέτουμε αύτούσιο τό κείμενο:

’Απάντηση στήν επιστράτευση

4) Διαζύγια. Ή τρά
πεζα αναλαμβάνει τή καταβολή
τής διατροφής.
5) Μόρφωση. Ή Τρά
πεζα μάς διαβεβαίωσε
ότι σέ
λίγο καιρό θά έχουμε όλοι μας
παραμορφωθεί.
6) Ψυχαγωγία. Τρεις
φορές τήν ήμέρα θά μάς δεί
χνουν τή φωτογραφία τού Μητσοτάκη.

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

7)
’Ανάπαυα η. Δέν
υπάρχει πρόβλημα. Σύντομα θά
άναπαυθοΰμε σέ τόπους χλοε
ρούς.

’Ανακοίνωση No 1
Συνάδελφοι έν όπλοις,
Ή Κυβέρνηση μετά άπό εισή
γηση τής Τραπέξης, μάς
έκάλεσε στά όπλα, σάν τή
μόνη
διέξοδο στ' άδιέξοδα τής
χώ
ρας.

8) Σ έ ξ. Θά
καθιερωθεί
ευρωπαϊκό σύστημα SELF SER
VICE.
Συνάδελφοι έν όπλοις,

Μετά άπό προσεκτική άξιολόγηση, έδιάλεζαν τήν «άφρόκρ-εμα» τοϋ προσωπικού καί μάς έπιστράτευσαν,
άναγνωρίζοντας
έπί τέλους τήν προσφορά μας
στόν Τραπεζικό χώρο καί γενι
κά στή κοινωνία.
’Εμείς τούς «γράφαμε» τόσα
χρόνια.
Αυτοί μάς «γράφανε»
σέ μιά νύχτα.
Τό συμβούλιο τοϋ Συλλόγου
μας συνήλθε αμέσως καί μετά
άπό διεξοδικό συζήτηση,
ύπέβαλε τά κάτωθι αιτήματα τά ό
ποια έγιναν άμέσως δεκτά:
1) ’Αναστολή
άδειων
γιά 10 χρόνια. Γιατί
νά
παραθερίζουμε σέ ξενοδο
χεία καί νά πληρώνουμε, άφού
μπορούμε
νά
παραθερίζουμε
οτή Τράπεζα καί νά μάς πλη
ρώνουν.
2) ’Ωράριο 9 π.μ. -

άλλου αύτό τό ώράριο έφαρμόζεται στίς Κεντρικές Τράπεζες
τής Λαπωνίας καί τού Βορ. Πό
λου, μέ τίς όποιες χώρες έχου
με τίς
ίδιες
κλιματολογικές
συνθήκες.

Ξεχάστε τά πάντα. Δέν ύπάρχει οικογένεια, δέν υπάρχουν
συγγενείς, δέν ύπάρχουν φίλοι,
δέν υπάρχει τίποτα. "Ολα αυτά
είναι άχρηστα. 'Υπάρχουμε μό
νο ΕΜΕΙΣ.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Υ.Γ. Αύτό πού προσπαθεί ό
ΣΕΠΤΕ νά πετύχει τόσα χρόνια
τό πετύχαμε έμείς σέ μιά νύ
χτα. "Εχουμε
τά περισσότερα
μέλη. Καί δέν μπορούν νά δια
γράφουν ! ! I».
22.00 μ.μ. συνεχές, χω
ρίς
διακοπές καί
ά η δ ί ε ς. ΤΙ τό θέλουμε τό
φαγητό; Παχαίνει!!! ’Εμείς θέ
λουμε νά παραμείνουμε κομψοί.
3) 'Υπερωρίες 22.00

μ.μ. — 5 π.μ. τής έ π ο μ ε
ν η ς. Άπό στοιχεία πού συγ
κεντρώσαμε άποδεικνύεται
ότι
ό κύριος όγκος τών συναλλασσαμένων προσέρχεται στίς Τρά
πεζες μετά τά μεσάνυχτα. Έξ

Δέν έχουμε νά προσθέσουμε
παρά μία πρόταση. Σέ κάθε τρά
πεζα νά φτιαχτεί ένας Σύλλο
γος Επιστρατευμένων 'Υπαλλή
λων. "Ισως έτσι άποχτήσουμε
μιά άκόμη 'Ομοσπονδία.

Κλιμάκιο
τής ΟΤΟΕ
στήν Ευρώπη
Κλιμάκιο τής ΟΤΟΕ, μέ επικεφαλής τόν
Πρόεδρο συν. Μαυρουλίδη βρίσκεται στή Δυτική
Ευρώπη γιά σειρά παραστάσεων σέ Διεθνείς ’Ορ
γανισμούς. Μετά τό Διεθνές Γραφείο Έργασίας
στή Γενεύη, τό κλιμάκιο βρίσκεται στίς Βρυξέλ
λες στήν έδρα τής ΕΟΚ, δπου θά έρθει σέ επαφή
μέ αρμόδιους γύρω άπό τά έργατικά θέματα.

Έφαρμόζου με
τό συμβατικό
ώράριο
01 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε.
Τό παλιό συμβατικό ώράριο (προσέλευση 7.45 καί άποχώρηση στίς 3.30) έφαρμόζουμε άπό 1.8.1979, μετά άπό
άπόφαση του Γενικού Συμβουλίου τής "Ομοσπονδίας μας,
πού λήφθηκε κατά τή συνεδρίασή του της 18.7.1979.
Παράλληλα θά ύπάρξει κλιμάκωση τής άποχώρησης μέ
τήν μορφή 2ώρων ή 3ώρων στάσεων εργασίας ή άπεργιών
24ωρων, 48ώρων καί περισσοτέρων ή μερών, σέ χρόνο καί
έκταση πού θά άποφασίσει τό “Εκτελεστικό Συμβούλιο τής
ΟΤΟΕ.
Στή συνεδρίασή του τό Γενι
κό Συμβούλιο άποφάσισε άκόμη
— στά πλαίσια τών κινητοποιή
σεων καί διαμαρτυριών γιά τήν
αύθαίρετη
μεταβολή τοϋ ώρα
ρίου μας:
— Νά καταγγείλει τήν έπιστράτευση σάν παράνομη, αντι
συνταγματική καί σά μέσο στραγ
γαλισμοϋ τού δικαιώματος τής
άπεργίας.
— Νά κηρύξει καί τυπικά τή
λήξη τής άπεργίας διάρκειας.
— Νά άποστείλει άμέσως κλι
μάκιο τής ΟΤΟΕ στίς Ευρωπαϊ
κές ’Οργανώσεις
καί 'Οργανι
σμούς γιά νά καταγγείλει τό
διωγμό τού κλάδου, τήν κατά
λυση κεκτημένων
δικαιωμάτων
καί τόν καταναγκασμό σέ έργα-

σία.
— Νά οργανώσει εύρείά διαφωτιστική έκστρατεία τού κοινού
γιά τό διωγμό τού κλάδου πού
εκφράζεται
μέ τήν κατάλυση
τού συμβατικού ώραρίου, τήν έφαρμογή σειράς άντισυνδικαλιστικών μέτρων.
— Νά διοργανώσει σειρά άπό
Παντραπεζικές
συγκεντρώσεις
στό λεκανοπέδιο
’Αττικής καί
στά
διαμερίσματα
τής χώρας
στίς όποιμς θά κληθούν νά παρευρεθούν
καί τοπικοί
παρά
γοντες (έπαγγελματικοί, έργατοϋπαλληλικοί,
πολιτικοί κλπ.)
καί ό τοπικός τύπος.
— Νά ένεργοποιηθεΐ γιά διορ
γάνωση
Πανεργατικής συγκέν
τρωσης στήν 'Αθήνα.

Δηλώσεις ουνΟικοΑιοτών
γιάΐιο Τραπεζικό ώράριο
Τήν αιφνιδιαστική άλλαγή τοϋ ώραρίου έργασίας τών
τροπτεζικών υπαλλήλων καταδίκασαν σέ δηλώσεις τους ό
Γενικός Γραμματέας τοϋ “Εργατικού Κέντρου “Αθήνας κ. Δ.
Χαρίτος καί ό συν. άναπληρωτής πρόεδρος τής ΓΣΕΕ “Αντώνης Γρυπάρης. Τό πλήρες κείμενο τών δηλώσεων εχει
ώς έξής:

0 κ. Δ. ΧΑΡΙΤΟΣ
«Τό ’Εργατικό Κέντρο τής ’Α
θήνας τήν κρίσιμη αύτή στιγμή
καλεί τήν Κυβέρνηση νά
άνο
στε ίλει άμέσως τήν ισχύ τών έξαγγελθέντων μέτρων
γιά τό
ώράριο προκειμένου νά πραγμα
τοποιηθεί μέσα
σέ κλίμα ηρε
μίας δημιουργικός διάλογος με
ταξύ τής Κυβερνήσεως καί τής
ηγεσίας τών
Τραπεζοϋπαλλή
λων άφ’ ένός καί άφ’ έτέρου μέ
τούς λοιπούς κλάδους έργαζομένων τούς όποιους άφορά τό
έξαγγελθέν
διαφορικό
ώρά
ριο. Κάθε περαιτέρω καθυστέρη
ση άποβαίνει σέ βάρος τής οι
κονομίας καί τής γαλήνης τοϋ
κοινωνικού συνόλου
μέ άπρόβλεπτες προεκτάσεις καί συνέ
πειες πού θά
προκύφουν έάν
συνεχιστεί ή έμμονή στήν έφαρμογή τών μέτρων
χωρίς προη
γούμενο διάλογο μέ τούς έργα-

ζομένους».

0 ΣΥΝ. ΑΝΤ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ
((Διακηρυγμένη αρχή τής Γ.Σ.
Ε.Ε. είναι πριν άπό τή λήψη όποιοδήποτε μέτρου πού
αφορά
τούς έργαζόμενους νά υπάρξει
διάλογος μέ τούς έκπροσώπους
τους. Στήν περίπτωση τών Τρα
πεζοϋπαλλήλων γιά τήν μετα
βολή τοϋ ώραρίου έργασίας τους
δέν τηρήθηκε ή άρχή αύτή. Συ
νεπώς καί γιά μόνο
αύτό τό
λόγο ή Γ.Σ.Ε.Ε. συμπαραστάθη
κε καί συμπαρίσταται στόν άγω
ν α τών Τραπεζοϋπαλλήλων)).
Ό ϊδιος άπαντώντας σέ έρώτηση γιά τόν τρόπο έμ φαν ίσε ως
τών θέσεων τής Γ.Σ.Ε.Ε.
στό
θέμα τής άπεργίας άπό τά τη
λεοπτικά μέσα, δήλωσε ότι παρατηρείται
διαστρέβλωση
καί
πρόσθεσε ότι έγινε στούς άρμό
διους διαμαρτυρία.

