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Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Β Ή Συμβολή τών ύπαλλήλων της Τραπέζης στήν άνοδο τών εργασιών
φ ’Αναγνώριση τοϋ ζήλου, τής επαγγελματικής εύσυνειδησίας καί
τής εργατικότητας τοϋ Προσωπικού.

Ό λόγος

τοϋ Προέδρου τοϋ Συλλόγου

Πραγματοποιήθηκε στίς 25 Μαΐου ή έτήσια τακτική γενική συνέλευση
τών με
τόχων τής Τραπέζης.
Στή συνέλευση, ό Διοικητής κ. "Αγγε
λος Άγγελόπουλος, διάβασε τήν έκθεση τών
πεπραγμένων κατά τόν προηγούμενο χρόνο,
άπό τήν οποία προκύπτει ή αποδοτική δρα
στηριότητα τής Τραπέζης στούς διαφόρους
τομείς καί μέσα στίς συγκεκριμένες νομισματοπιστωτικές συνθήκες τοϋ 1978.

*Η δραστηριότητα αυτή, δπως άναφέρει
ό κ. Διοικητής στράφηκε πρωταρχικά, πρός
τήν ένίσχυση τών παραγωγικών Επενδύσε
ων καί τών έξαγωγών ένώ δόθηκε Ιδιαίτερη
προσοχή στήν προώθηση τής περιφερειακής
άνάπτυξης καί τών μικρομεσαίων επιχειρή
σεων.
Έπισημάνθηκε, ή έντονη παρουσία τής
Τραπέζης μας στό έξωτερικό καί τά σημαν
τικά επιτεύγματα στόν τομέα τοϋ έκσυγχρονισμοϋ.

Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ
Ή νέα συλλογική σύμβαση πού ύπογράφηκε έπειτα άπό σκληρές διαπραγματεύ
σεις, πρέπει νά Θεωρηθεί, στό πλαίσιο τών
σημερινών συνθηκών, κατάκτηση τοϋ κλά
δου. Καί μόνη ή σημαντικότατη έπιτυχία σέ
δύο βασικά αιτήματα, — Μή πτυχιοϋχοι, ’Επι
στημονικό επίδομα — πού είχαν ένταφιασθεΐ
άπ’ τίς άστοχες ένέργειες όσων τά διαχειρί
στηκαν στό παρελθόν, δικαιώνει τό χαρα
κτηρισμό. Γιά τό λόγο αύτό βασικά καί για
τί άφαιρεΐ έπιχειρήματα κατά τής ένότητας,
πού κινδύνεψε νά άνατιναχτε! άνεπανόρθωτα, έγινε δεκτή μέ ενθουσιασμό καί έτσι κα
ταξιώθηκε στή συνείδηση τών τραπεζοϋπαλλήλων.
Τή νίκη αύτή, πού είναι καρπός τών άγώνων όλων τών έργαζομένων στίς Τράπε
ζες δέν μποροϋν νά τήν μειώσουν ούτε οί
έξαλλες κραυγές τών άμετανόητων διασπα
στών, οΰτε οί παραμορφωτικές άναλύσεις
τών γεγονότων καί τοϋ άποτελέσματος άπό
γνωστούς Θεωρητικούς — άλλά μέ μηδενικά
άντικρύσματα στήν πράξη — συνδικαλιστές
τοϋ κλάδου.
Μέ τή συλλογική σύμβαση δέν λύθηκαν
καί δέν ήταν δυνατό νά λυθούν, δλα τά προ
βλήματα τών Τραπεζοϋπαλλήλων. Κατακτή
θηκαν δμως νέες Θέσεις. Τό κίνημα άπέψυγε τήν κατολίσθηση πρός τήν άποτελμάτωση, καί τήν εμπλοκή σέ διαδικασίες μέ άπρόβλεπτες συνέπειες γιά τά συμφέροντα καί
τίς διεκδικήσεις μας.
Τώρα, μέ άνανεωμένο τό κύρος τής 'Ο
μοσπονδίας μας, μέ τή διαφύλαξη τής ένότη
τας καί μέ τήν έκτίμηση τής έπιτυχίας στίς
πραγματικές διαστάσεις, ξεκινάμε γιά τήν
ολοκλήρωση τής νίκης.

Τό Συνέδριο τής
Συνομοσπονδίας
Ευρωπαϊκών
συνδικάτων
’Από 14 μέχρι 18 Μάΐου, συνήλθε στό Μόναχο τό 3ο
τακτικό συνέδριο τής Συνομοσπονδίας Εύρωπαϊκών Συν
δικάτων στό όποιο έλαβαν μέρος 200 άντιπρόσωποι 38
έκατ. εύρωπαίων έργαζομένων άπό 18 χώρες.
Στό ψήφισμα
πού έγκρίθηκε
ομόφωνα μετά τή λήξη των ερ
γασιών τού συνεδρίου και στις
τελικές άποφάσεις, άναφέρεται
ότι ή Συνομοσπονδία
Ευρωπαϊ
κών Συνδικάτων θά άγωνιστεί
γιά νά άποκτήσουν οί εργαζόμε
νοι καί οί εκπρόσωποί τους άποφασιστικό βάρος σέ όλα τά επί
πεδα τής οικονομικής ζωής καί
οέ όλες τίς επιχειρήσεις, ώστε
νά συμμετέχουν στον καθορισμό
τών στόχων καί νά μπορούν νά
ελέγχουν τήν ύλοποίησή τους.
’Επίσης,
διακηρύσσεται ή έπιδίωζη γιά τήν κατάργηση τών
έπιζήμιων γιά τή φυσική καί ψυ
χική υγεία
τών έργαζομένων

μορφών οργάνωσης τής έργασίας, τή βελτίωση τής ποιότητας
τής ζωής, τή μείωση τού έργάσιμου χρόνου κατά 10% μέ εβδο
μαδιαίο ώράριο 35 ώρών δουΛειάς καί τήν αύξηση τού έτήσιου
χρόνου άδειας.
Γιά τήν έπίτευξη τών στόχων
αυτών,
ή Συνομοσπονδία τών
Εύρωπαϊκών Συνδικάτων, θά συν
τονίσει καί
θά ένεργοποιήσει
τήν κινητοποίηση τών έργαζομέ
νων μέ όλους τούς τρόπους ώ
στε νά άλλά ει σέ Τοπικό καί
Εύρωπαΐκό έπίπεδο ή κυβερνη
τική καί
έργοδοτική πολιτική,
πρός όφελος τών έργαζομένων.

Ό κ. Διοικητής στήν έκθεσή
του, προτείνει
διάφορα μέτρα
γιά τήν
οικονομική άνάπτυξη
τήν αποκατάσταση εύνοϊκοϋ κλί
ματος γιά έπενδύσεις, τήν ένίσχυση τών επιχειρήσεων πού έ
χουν εύρ-ύτερη
κοινοωνικο—οι
κονομική
άποστολή, καί χαρα
κτήρισε τόν πληθωρισμό όχι μό
νο σάν τή χειρότερη μορφή φο
ρολογίας άλλά τόν μεγαλύτερο
εχθρό τής οικονομικής, νομισμα
τικής καί πολιτικής σταθερότη
τας τής χώρας.
Σχετικά
μέ τήν ένταξη τής
χώρας στήν ΕΟΚ ό κ. Διοικητής
είπε ότι έπιβάλλεται ή επανεκτί
μηση τών έλλείψεων καί τών δυ
νατοτήτων τής ελληνικής οίκονομίάς ώστε νά ληφθοϋν ύιπόψη
τά νέα δεδομένα γιά τόν καθο
ρισμό στόχων καί προγραμματι
σμένων ενεργειών πού θά συντελέσουν στήν επιτάχυνση τής
οικονομικής
καί κοινωνικής άνάπτυξης τής χώρας.
Μιλώντας γιά τή συμβολή τού
Προσωπικού στήν άνοδο τών έργασιών τής Τραπέζης ό κ. Διοι
κητής άναγνώρισε ότι ή Τράπε
ζα δίκαια ύπερηφανεύεται γιά
τό ζήλο καί τήν έπαγγελματική
εύσυνειδησία του. Χάρη στήν άκατάβλητη
έργατικότητά
του
καί καί τήν άρμονική συνεργα
σία μέ τή Διοίκήση συνέβαλε άποφασιστικά στήν πραγματοποί
ηση τών άντικειμενικών της στό
χων. Καί ζήτησε άπό τή Γενική
Συνέλευση νά έκφράσει μαζί μέ
τή Διοίκηση τήν ειλικρινή εύαρέσκεια
καί τήν
ικανοποίησή
της.
Μετά τήν έκθεση τών πεπρα
γμένων, τίς
ομιλίες διαφόρων
έκπροσώπων τών μετόχων καί τή
λήψη τής
σχετικής απόφασης
γιά τήν αύξηση τού μετοχικού
κεφαλαίου τής Τραπέζης κατά 7
δισεκ. δρχ. έγινε εκλογή νέων
συμβούλων.
Νέα μέλη τού Δ.Σ. έξελέγησαν ό ’Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ
Συνέχεια στή σελ. 4

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΒΑ
Κατά τίς εκλογές πού έγιναν
στό Σύλλογο υπαλλήλων τής Ε.
Τ.Β.Α. στις 29 Μαΐου, έκλέχτηκαν καί οί επτά σύμβουλοι τού
ψηφοδελτίου τού συν. Δημ. Παφίλη.
Ό συνδυασμός συγκέντρωσε
τήν άπόλυτη πλειοψηφία καί τό
ποσοστό στήν έκλογή ορισμένων
συμβούλων έφτασε στό 76% τού
συνόλου τών ψηφισάντων.
Τό αποτέλεσμα κρίνεται σάν
δίκαιη επιβράβευση τής άποδοτικής δραστηριότητας τού Δ.Σ.
οτήν προηγούμενη διετία 1977—
1979( πού, χρησιμοποιώντας, ό
πως σημειώνεται στόν άπολογισμό, μέ μεθοδικότατα όλα τά
διεκδικητικά μέσα καί μέ άπαρέγκλιτη προσήλωση στίς άρχές
καί τήν πρακτική τού1 άδέαμευτου, αύτόνομου, δημοκρατικού
συνδικαλισμού, έφερε τά άναμενόμενα άποτελέσματα.

ΕΛΗΞΕ Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ
'Έπειτα άιπό
συμφωνία, τού
προεδρείου τού Συλλόγου 'Υπαλ
λήλων μέ τόν Υποδιοικητή τής
Τραπέζης ’Ελλάδος κ. Ν. Χαρισσόπουλο, εύνοΐκή γιά τά αιτή
ματα τών άπεργών συναδέλφων,
έληξε στίς 18 Μαΐου, ή άπεργία
τού Νομισματοκοπείου.
"Ετσι τερματίστηκε μιά άπό
τίς μεγαλύτερες, στά παγκόσμια
χρονικά, άπεργιακές κινητοποι
ήσεις, πού είχε άρχίσει στίς 9
’Οκτωβρίου
1978 καί κράτησε
220 μέρες.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
ΑΠΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ
ΤΟΥ Ν. 330
Μέ βούλευμα (άριθ. 82) 28-479) τού Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρικάλων
άποφασίστηκε
νά μή γίνει κατηγορία κατά τού
συναδ) φου Κων. Σαργιώτη, άντιπροσώπου τού Συλλόγου στό 1
Ύποκ)μα Τρικάλων, γιά παράβα
ση διατάξεων τού Ν. 330)76.
Ό συναδ. Κ. Σαργιώτης είχε
διωχθεϊ γιατί κατά τήν άπεργία
τού κλάδου τής 15-12-78ι «δέν
έμερίμνησε ϊνα τό Δημόσιον
Ταμείον Τρικάλων
έφοδιασθεΐ
μέ τά απαραίτητα χρήματα πρός
πληρωμήν τών άποδοχών τών
δημοσίων ύπαλλήλων, ώς όφειλεν, συμφώνως πρός τό άρθρο
37, παρ. 1, 2, 40 τού Ν. 330)76».
Τή διαδικασία διώζεως τού άντιπροσώπου μας, είχε κινήσει ό
Δ)ντής τού Δημ. Ταμείου Τρι
κάλων.

απο μήνα σε μήνα
Κυριολεξίες
«ΟΙ συγκεντρωθέντες διελύθησαν ήσύχως...».
Ετεπ, ή ίσως, μέ κάποια έλαφρά δημοτικοφανή παραλλαγή, καταλήγουν οί έπίσημες ειδήσεις έπειτα άπό
κάθε εκδήλωση έργαζομένων.
Σάν νά έχει στόχο, όλος αΰτός ό κόσμος τής δημι
ουργικής δουλειάς πού συμμετέχει, τή δημοκρατική όμαλοτητα καί σάν νά είναι ύποπτος προκαταβολικά ότι θά
προκαλεσει βιαιότητες, ταραχές, έξεγέρσεις.
,
μέσα τής ένημέρωσης, θά ήταν πιό κοντά στήν
αλήθεια και νομίζουμε, πώς θά κυριολεκτούσαν, άν άναλογα μέ τήν περίπτωση, μετέδιδαν:
,
— «"Οργανα τών κύκλων τής άνωμαλίας καί τής
εκτροπής δέν έμφανίστηκαν στή συγκέντρωση».
„ — «Συγκρούσεις προκάλεσαν οί γνωστές
ομάδες
των τρομοκρατών, τών
προβοκατόρων, τών
βομβι
στών...». Καί όποιας άλλης κατηγορίας φασιστοειδών,
θα προσθέταμε εμείς, άπ" αυτές πού εξακολουθούν νά
βλαστάνουν στό έδαφος τής... τόσο ανεκτικής δημοκρα
τίας μας.
Ο ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΕΙΔΙΚΗ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αύξηση βασικών μισθών άπό 1.1.79 — 'Οριστι
κοποίηση πενθήμερης βδομάδας — ’Αποκατά
σταση μή πτυχιούχων — ’Επέκταση ’Επιστημο
νικού ’Επιδόματος στό σύνολο τών άποδοχών.
ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ στίς 9.5.79 ή νέα κλαδική σύμβαση έργασίας πού θά ίσχύσει αναδρομικά άπό 1.1.79 καί μέχρι 31.12.
79 ώς πρός τήν παράγραφο 1 πού καθορίζει τήν αύξηση
τών βασικών μισθών. Τή συλλογική σύμβαση υπέγραψαν έκ
μέρους τών Τραπεζών (έκτος άπό τή ΝΟΒΑ ΣΚΟΤ1Α), ό ε
ξουσιοδοτημένος έκπρόσωπος, Υποδιοικητής τής Τραπέζης
Ελλάδος κ. Νικ. Χαρισσόπουλος καί έκ μέρους τών Τραπε
ζοϋπαλλήλων ό Πρόεδρος τής ΟΤΟΕ συνάδελφος Έπ. Μαυρουλίδης.
Ή νέα σύμβαση, άποτέλεσιμα
επίμοχθων μακρών καί σκλη
ρών διαπραγματεύσεων, τόσο μέ
τόν εκπρόσωπο τών Τραπεζών
όσο καί με τους αρμόδιους κυ
βερνητικούς παράγοντες,
τόν
‘Υπουργό
Συν) σμοΰ κ. Κ. Μητσοτάκη καί τόν Υφυπουργό κ.
I. Παλαιοκρασσά, είναι, όπως υ
πογραμμίζεται στήν άνακοίνωση
τής 'Ομοσπονδίας μας, «τό καλ
λίτερο δυνατό πού μπορούσε νά
πετύχει ό κλάδος μέ βάση τίς
δυσμενείς συνθήκες».
Εκτός άπό τίς μισθολογικές
αύξησεις καί τήν άντίστροφη έξομοίωση τών συναδέλφων τής
Τραπέζης 'Ελλάδος, μέ τή νέα
σύμβαση όριστικοποιείται ό θε
σμός τής πενθήμερης βδομά
δας. Καί επιλύονται κατά τρό
πο ικανοποιητικό γιά τούς τραπε
ζοϋπάλληλους, δύο βασικά θε
σμικά αιτήματα πού είχαν καταταλαιπωρήοει τόν κλάδο καί ι
διαίτερα τό χώρο τής Εθνικής
Τραπέζης
γιά
πολλά χρόνια.
Πρόκειται γιά τά δύσκολα θέμα
τα, έπειτα μάλιστα άπό τήν άπόρριψή τους άπό τή διαιτησία
σέ πρώτο καί δεύτερο βαθμό,
τών συναδέλφων μή πτυχιούχων
πού είχαν προσληφθεΐ μέχρι τό

1971 καί τήν έπέκταση τού ‘Ε
πιστημονικού
επιδόματος
στό
σύνολο τών άποδοχών.
Στό τελικό κείμενο τής σύμ
βασης δέν περιλαμβάνεται τό
κεφάλαιο γιά τή μισθολογική εξομοίωση όλων τών Τραπεζών, έπειδή στάθηκε άδύνατη ή άπάλειψη ορισμένων σημείων πού ά
πό άρκετούς συλλόγους κρίθηκαν, έπαχθή καί άσύμφορα. Γιά
τό θέμα αύτό, δηλώθηκε κατη
γορηματικά στό Προεδρείο τής
ΟΤΟΕ άπό τόν Ύφ. Συντονισμού
κ. Παλαιοκρασσά, ότι θά ρυθμι
στεί σέ σύντομο διάστημα.
Μέ τό άνοιγμα τού διαλόγου
μέ τούς υπεύθυνους κυβερνητι
κούς φορείς, έλπίζεται ότι θά
δρομολογηθεί ή λύση καί τών υ
πολοίπων θεμάτων, πού άπασχολοϋν τόν κλάδο ένώ άναμένεται ή ύλοποίηση τής συμφω
νίας σχετικά μέ τούς οργανι
σμούς τών Τραπεζών καί τή νο
μοθετική ρύθμιση τών προμη
θειών
άπό τά άσφάλιστρα (ν.
400).
Δημοσιεύουμε στή σελίδα 5 ο
λόκληρο τό κείμενο τής ειδικής
συλλογικής συυβάσεως εργασί
ας, πού ύπογράφηκε.

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΑΠΟΚΤΚΜΑ ΜΑΣ

Ή Θεμελίωση τού
« Οίκου Εύγηρίας »
Τήν Τρίτη 8 Μαΐου, έγινε ή καθιερωμένη τελετή τής θεμελίωσης τοϋ «Οϊκου Ευγηρίας» τών Συνταξιούχων 'Εθνι
κής Τραπέζης.
Στήν τελετή πού πήρε πανηγυρικό χαρακτήρα, παρέ
στησαν ό Διοικητής τής Τραπέζης Καθηγητής κ. Άγγ. Άγ
γελόπουλος, οΐ Υποδιοικητές κ.κ. Παν. Τζανετάκης καί Κυρ.
Πουλάκος, οΐ Πρόεδροι τών Συλλόγων καί τών ’Οργανισμών
τοϋ προσωπικού καί πλήθος συναδέλφων.
Μίλησαν ό Πρόεδρος των Συνταξιούχων κ. Κ. Μελισσαρόπουλος^ ό όποιος έθεσε καί τόν θε
μέλιο λίθο, ό κ. Διοικητής καί
ό Πρόεδρος τού Συλλόγου μας
συν. Έπ. Μαυρουλίδης, πού ύποσχέθηκε
άμέριστη συμπαρά
σταση καί βοήθεια γιά τήν άποπεράτωση καί τή λειτουργία
τού νέου ιδρύματος.
Σύμφωνα μέ άνακοίνωση τής
'Ομάδας ’Αρχιτεκτόνων, ή άνέγερση
τοϋ
«Οϊκου Εύγηρίας»
πού γίνεται στό ιδιόκτητο οικό
πεδο τοϋ Συλλόγου, στήν 'Αγία
Παρασκευή, έπί τών οδών Βασ.
Κωνσταντίνου καί Πελοποννήσου, έχει επιφάνεια 5.500 τ. μ.
Τό κτίσμα τοποθετείται στό τμή
μα τοϋ οικοπέδου, όπου στεγά
ζονται οί κοινόχρηστοι χώροι Έστιάσεως καί ‘Υποδοχής καί οί
βοηθητικοί
χώροι,
καί
άπο-τ’εχε'νπι
άπό
τρεις
όοόφοης
δωματίων. Στήν
μελέτη τού
κτιρίου
αύτοϋ
εξαντλήθηκαν
τά έπιτρεπόμενα όρια, πού δί
νονται άπό τό ΓΟΚ, δηλαδή τό
ΰωος τών 4 ορόφων καί ή κάλυ
ψη 1.000 τ.μ. κατ’ όροφο.
Ό άριθμός τών δωματίων εί
ναι 64, έκ τών όποιων, σύμφω
να μέ τό νόμο τά 2)3 μπορεί
νά είναι δίκλινα καί τό 1)3 μο
νόκλινα. Στήν πράξη ό άριθμός
njjv μονόκλινων καί δίκλινων
δωματίων θά καθορισθεΐ άνάλογα μέ τίς άπαιτήσεις καί οικο

νομικές δυνατότητες τοϋ Συλ
λόγου. Ή σημερινή μελέτη προ
βλέπει τήν στέγαση τών μή δυναμένων νά αύτοεξυπηρετηθοϋν
ατόμων στόν τρίτο όροφο, ένώ
εις Α' καί Β' ορόφους, τούς αύτοεξυπηρετουμένους καί μελλοντικώς εις Γ' όροφο.
"Εχει
προβλεφθεί ή δυνατότητα μελ
λοντικής επεκτάσεως τοϋ κτίσματος γιά τά μή δυνάμενα νά
αύτοεξυπηρετηθοϋν άτομα, πού
θά στεγασθοϋν σέ δεύτερο κτί
σμα, τό όποιο προβλέπεται νά
κτισθεΐ στό τμήμα τοϋ οικοπέδου
τών 2.500 τ.μ., μέ πρόσωπο έπί
τής όδοϋ Πελοποννήσου.
Παρά τό ότι τό δεύτερο αύτό
κτίριο θά είναι μικρότερο άπό
τό πρώτο, ό άριθμός τών δωμα
τίων πού θά περιλαμβάνει, θά
είναι σχεδόν ϊδιος μέ τά δωμά
τια τής A' φάσεως. Αύτό οφεί
λεται στό ότι στό μελλοντικό
κτίριο θά περιλαμβάνονται ελά
χιστοι βοηθητικοί καί κοινόχρη
στοι χώροι, οί όποιοι βασικά υ
πάρχουν στό Οπό κατασκευήν
κτίριο καί καλύπτουν τίς άνάγκες όλου τοϋ συγκροτήματος,
σημερινού καί μελλοντικού.
"Οπως άνακοίνωσε κατά τήν
ομιλία του ό Πρόεδρος τών Συν
ταξιούχων κ. Κ. Μελισσαρόπουλος^ ή ολοκλήρωση τοϋ έργου
θά πραγματοποιηθεί μέσα σέ δύα
χρόνια.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στίχοι συναδέλφων
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Στούς συναδέλφους ,μας Βα
σίλη καί Ααοκαρώ Συργιάνη εύχόμαστε νά τούς ζήσει τό άγοράκι τους.
Οι συνάδελφοι
προγραμματι
σμού τοϋ Κ.Μ.

Στή συνάδελφό' μας ’Ιωάννα
Παπακωνσταντίνου
πολλές ευ
χές γιά τήν κόρη πού πρόσφα
τα άπέκτησε.
Οί συνάδελφοι
πιρογιραμματι■αμοΰ τοϋ Κ.Μ.

Στούς συναδέλφους μας Νίκο
καί
"Αννα Κωνστανινοπούλου
ευχόμαστε νά τους ζήσει τό κο
ριτσάκι τους.
Οί συνάδελφοι
προγραμματι
σμού τοϋ Μ.Κ.

Στούς Γιώργο καί Βάσω Παπα
δοπαύλου ευχόμαστε νά τούς
ζήσει τό κοριτσάκι τους.
Οί συνάδελφοί τους στό Κ.Μ.

Στή συνάδελφό
μας Βαρβά
ρα Δάρδη εύχόμαστε νά τής ζήσει τό άγοράκι πού
πρόσφατα
απέκτησε.
Οί συνάδελφοι τής ύπηρεσίας
της στό Κ.Μ.

Στή συνάδελφό μας Βέρα Χατζηγεωργίου πολλές εύχές γιά
τό κοριτσάκι πού απέκτησε.
Οί συνάδελφοι τής ύπηρεσίας
της στό Κ. Μ.

Στή συνάδελφό μας Σοφία Σπα
θάκη εύχόμαστε νά τής ζήσει
τό άγοράκι πού άπέκτησε.
Οί συνάδελφοι τής ύπηρεσίας
Ν.Π.Δ.Δ. στό Κ.Μ.

Οί Συνάδελφοι Πλιάκος ’Ι
γνάτιος — Νικήτης Μηλιάς — Γιώργιος Πολυχρονόπουλος — εύ
χονται στόν συνάδελφο ’ Ιωάννη
«Γκόβα κατ)τος Καλαμιώτου νά
τοϋ ζήσει ό γυιός πού απέκτη
σε.

ΘΑΝΑΤΟΙ
ΓΕ.ΩΡ. ΚΑΖΑΚΟΣ
Συντ)χος
’Εθνικής
Τραπέζης
Τόν υιόν του Γαβριήλ Κοζάκο
καί τήν οίκογένειάν του οί συ
νάδελφοι Ταμείου τίτλων Κ)κοΰ
Κ)τος συλλυπούμεθα.

Ό συνάδελφος κ. Εύστράτιος
Άπ. Βλαστάρης καί
τά παιδιά
του Απόστολος καί ’Ιωάννα κα
τέθεσαν
τό ποσόν των δρχ.
3.000 — (τριών χιλιάδων), ύπέρ
τοϋ Ταμείου
Υγείας κλπ. των
'Υπαλλήλων τής Τραπέζης ’Αθη
νών, στή μνήμη τής άλησμόνητης καί
πολυαγαπημένης του
συζύγου ΧΑΡΙΚΑΕΙΑΣ,
μέ τήν
συμπλήρωση έτους άπό τοϋ θα
νάτου της.

ΔΩΡΕΕΣ
Στή μνήμη τοϋ πατέρα τής
συναδέλφου κ. Σοφίας Κοτο'ΐάτα, τό προσωπικό τής Διευθύν
σεων Κατ) των ’Εσωτερικού άπέατειλε στό "Ασυλο ’Ανιάτων τό
ποσό των 3.700 δρχ.

ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ
’Από τόν κ. Σοφ. Κοτρωνάκη
ανώτερο
ύπάλληλο τών ΕΛΤΑ
Πρόεδρο Συλ. ύπαλ. ΕΛΤΑ πτυχιούχων Α.Σ., λάβαμε κοινοποί
ηση έπιστολής του, πού απευθύ
νει «πιρός
τόν κ. Διοικητή τής
Τραπέζης
μας, μέ τήν όποια
εκφράζει τίς εύχαριστίες, τή συγ
κίνηση καί τά θερμά συγχαρη
τήριά του γιά τήν ανθρωπιστική
καί άλτρουϊστική
συμπεριφορά
τοϋ συναδ. Βασ. Βασιλείου τοϋ
Κατ) τος
Γιοχάνεσμπουργκ τής
ΣΑΟΥΤΗ ΑΦΡΙΚΑ.
Ό συν. Βασ. Βασιλείου, έπέδειζε εξαιρετικά αισθήματα φι
λαλήθειας
άνιδιοτέλειας, άν
θρωπισμοΰ καί πατριωτισμού κα
τά τήν περίοδο
τής άσθένειας τοϋ άδελφοϋ τοϋ επιστολο
γράφου,
κ. Mix.
Κοτρωνάκη,
πού ζοΰσε εντελώς μόνος στό
Γιοχάνεσμπουργκ, έπιμελήθηκε
τήν περίθαλψή του καί μέ ση
μαντικές προσωπικές δαπάνες,
έξεπλήρωσεν όλες τίς άπαραίτητες διατυπώσεις: όταν έπήλθε
ό θάνατος τοϋ άσθενοϋς, χωρίς
νά έχει ιδιαίτερη γνωριμία ή
Φιλία
μέ τήν οικογένεια τοϋ
άποβιώσαντος.
Ή
«Τραπεζική»
άπευθύνει
θερμά συγχαρητήρια πρός τόν
εκλεκτό συν) φο, γιά τήν άξια
κάθε
προβολής καί
έξαρσης
πράξης του, πού τιμά ολόκληρη
τή συναδελφική οικογένεια.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ
Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
1) Κατάθεσις των συναδέλφων
του κατ) τος Δάφνης (115) εις
μνήμην τοϋ
άποβιώσαντος πατρός τής συναδέλφου Πέπης Κατοαρέλη δρχ. 2.650.
2) Κατάθεσις τοϋ προσωπικού
τοϋ κατ) τος Καλλιθέας (137)
πατρός τοϋ συναδέλφου κ. Γε
ωργίου Γρηγορίου δρχ. 2.800.

Οί ύπάλληλοι τοϋ ύποκαταστήματος Καμινίων, κατέθεσαν εις
μνήμην τοϋ πατέρα τοϋ συνα
δέλφου κ. Παύλου Στούλικ δρχ.
3.7150.

Τό προσωπικό
τοϋ ύποκ)τος
Πολυκλείτου, κατέθεσε εις μνή
μην "Αγγέλου
Άντωνόπουλου,

Εύδύνη

πεθερού του Δ)ντοϋ τοϋ ύποκ)
τος κ. Παν. Κοτομάτα δρχ. 3.
100.

ΔΩΡΕΑ

Πάντας τούς συναδέλφους,
τούς καθ’
οίονδήποτε τρόπον
συμμετασχόντας εις τό βαρΟτατον πένθος μας επί τω θανάτω
τοϋ πολυαγαπημένου μας συζύ
γου, πατρός, ιάδελφοΰ, πάππου
καί θείου
ΚΩΝ)ΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
θερμότατα εύχαριστοϋμεν.
Ή σύζυγος: ‘Ελένη. Τά τέ
κνα: Γεώργιος
καί Μαριάνθη
Γρηγορίου,
Μάριος καί Μαρία
Γρηγορίου, ’Ιωάννης καί Ευθυ
μία Ναθαναήλ.
Οί άδελφοί, οί έγγονοί, οί λοι
ποί συγγενείς.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
«Τό προσωπικό τής 'Υπηρεσί
ας 3 — 42) Β τής Δ) νσεως Γενι
κού
Λογιστηρίου
ουιλλυπεΤται
γιά τήν απώλεια
τού πατέρα
της τήν συνάδελφο Πατρίτοια
Ματζουράνη».

Ι!ΙΙΙΙΙί1Ι»ΗΙΜΙ·ΙΙΙΙΙΙΙΙ«^

Δρ. ΚΛΕΑΝΘΗΣ Γ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
ΥΦΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ 90 — ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αύτό τό διάτρητο πουκάμισο
τί γυρεύει άνάμεσα στά δικά του
γεμάτο πληγές, μέ τήν μυρωδιά μιας σάρκας
πού ακόμα άνασαίνει μέσα του.
Ό ήλιος πού περνά άνάμεσα άπό τίς τρύπες
σάν αίμα τοϋ 6άφει τά χέρια.
Τό πετά μ’ άποστροφή, δέν είναι δικό του
θέλει νά τό ξεχύσει, χειρονομεί, άνοίγει τό .παράθυρο.
Κάθεται νά γράψει' τά δάκτυλά του κατακόκκινα,
οί λέξεις πλημμυρίζουν στό αίμα.
Μιά φοβερή ύποψία τόν διαπερνά
«Μήπως έγώ; άδύνατον έχω άλλοθι».
Χτυπά ή πόρτα’
προχωρεί ψύχραιμα, μέ σίγουρο βήμα
κι άνοίγει.
Τρεις νέοι μέ διάτρητα στήθη
τόν παραμερίζουν αμίλητοι, κατηγορηματικοί,
μαΖεύουν τό ματωμένο ρούχο
τόν κοιτούν μέ περιφρόνηση καί φεύγουν.
Σταθείτε.
’Όχι έγώ, έχω άλλοθι
πιστέψτε με έχω άλλοθι
γερό άλλοθι, φωνάΖει
βέβαιος ,πιά γιά τήν ένοχή του.
20.4.73

Γ. ΚΟΜΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ TRAIL ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εκδρομές
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΏΝ ΜΗΝΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΥ 1979
Παρασκευή — Κυριακή 1 — 3.
6.79: 1) ΚΑΛΑΜΟΣ - ΑΓ. ΑΠΟ
ΣΤΟΛΟ 1.
Έξοδα: Δρχ.
900 — 1.C50
(πούλμαν — 2 δίαν) σεις — 2
γεύματα — 2 πρωινά).
2) ΝΙΚΟΛΕΤΚΑ ΑΓΙΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠΙΤΣ.
"Εξοδα:
Δρχ. 1.100 — 1.300
(πούλμαν — 2 δίαν) σεις — 2 γεύ
ματα — 2 πρωινά) .
Κυριακή 3.6.79.: Παρ. "Αστρος
— Κεφαλλάρι "Αργους.
Εξοδα: Δρχ. 130 — 1ου.
ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
8 - 11.6.79
1) ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΚΑΒΑΛΑ ΞΑΝΘΗ - ΓΥΡΟΣ ΘΑΣΟΥ.
"Εξοδα: 1.900 - 2.000 (πούλ
μαν — είσιτ. F)B — 3 δίαν)σεις
— 3 πρωινά) .
2) ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΠΥΛΟ - ΜΕ
ΘΩΝΗ - ΚΟΡΩΝΗ.
"Εξοδα: 1.750 - 1950 (πούλ
μαν — 3 δίαν) σεις — 3 πρωινά) .
3) ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΟΥ.
"Εξοδα: 2.050 — 2.250 (πούλ
μαν — είσιτ. F)BOAT — 3 δίαν)
σεις — 3 πρωινά).
4) ΣΤΥΡΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - VENUS
BEACH.
"Εξοδα: Δρχ. 1.800 - 2.000
(πούλμαν — είσιτ. Ρ)Β — 3 δί
αν) σεις — 6 γεύματα — 3 πρωι
νά) .
5) ΠΑΤΡΑ - Κ. ΑΧΑΊΆ ΚΑΛΟΓΡΗΑ ΜΠΗΤΣ.
"Εξοδα: 1) Στό ξενοδοχείο
δρχ. 2.050 — 2.200 (πούλμαν
— 3 διαν)οεις — 3 γεύματα —3
πρωινά.
2) Σέ ξύλινα
ιΜπαγκαιλόους
δρχ. 1.750 — 1.900 ‘(πούλμαν 3
δίαν. 6 γεύματα 3 πρωινά).
6) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - ΜΟΝΗ ΑΓ.
ΣΥΜΕΩΝ - ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ - ΘΕΡ
ΜΟ - ΑΙΤΩΛΙΚΟ - ΑΣΤΑΚΟΣ ΨΑΘΟΠΥΡΟΟΣ.

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»
Μηνιαίο όργανο
τοϋ Συλλόγου Υπαλλήλων
τής Εθνικής ΤραπέΖης
"Ελλάδος

★
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
(Σύμφωνα μέ τό Νόμο):

ΤΗΛΕΦ.: 263.010
Υπεύθυνος

Δέχεται μέ τό τιμολόγιο του ΤΥΓΙΕΤ
Τό Ιατρείο του έχει έξοπλισθεΐ πρόσφατα μέ τά
πλέον σύγχρονα διαγνωστικά ηλεκτρονικά όργανα^ όπως
συσκευή συνεχούς παρακολουθήσεως της καρδιακής λει
τουργίας έπί οθόνης Τηλεοράσεως (MONITOR), Αύτόματος Ήλεκτροκαρδιογράφος FK/5A BUDRICK, Φωτομοτοτογράφος διά τόν ταχύ Ελεγχο τής λειτουργίας του Θυρε
οειδούς Άδένος, ’Ακτινολογική Συσκευή NOVOSCOP
BLINDE GC λίαν ύψηλής προστασίας, Σύγχρονος συ
σκευή κυλιομένου δαπέδου διά τήν διενέργεια Δοκιμασίας
Κοπώσεως τής Καρδιάς (CARDIO EXERCISE
TREAD
MILL) κ.ά.
,
, ,
'‘"Ωρες λειτουργίας τοϋ ’Ιατρείου πρωινές και απο
γευματινές (πλήν Σαββάτου).

Illllllllllllllllllllllllllllllllll^

....

Ό γενικός
γιατρός

"Εξοδα:
Δρχ.
1500 - 1700
(πούλμαν — είσιτ. Ρ)Β0ΑΤ — 3
διαν)σεις — 3 πρωινά).
7) ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ (HINITSA
ΒΕΑ CH) ΣΠΕΤΣΕΣ.
"Εξοδα: Δρχ. 2.000 - 2.200
(πούλμαν — 3
δίαν) σεις — 3
γεύματα — 3 πρωινά).
Κυριακή 10.6.79: ΛΟΥΤΡΑΚΙ
- Π ΙΣΙΑ - ΣΧΙΝΟΣ.
. . "Εξοδα: Δρχ. 120 - 170.
ΠΑΡ. - Κυριακή 15 - 17.6.79:
ΔIΑΚΟΠΤΟ — ENGALI - Ζ - PLA
CE (ΧΟΡΤΟΚΑΛΥΒΕΣ).
"Εξοδα: Δρχ. 900 - 1000
(πούλμαν — 2 δίαν) σεις — 4
γεύματα — 2 πρωινά) .
Σάββατο — Κυριακή 16 —17.6.
1979: ΥΔΡΑ.
"Εξοδα: δρχ. 700—800 (πούλ
μαν — είσιτ. πλοίου — διαν)ση
- πρωινό) ΑΤΟΜΑ 40
Κυριακή 17.6.79: ΑΓΙΟΣ ΓΕ
ΩΡΓΙΟΣ ΛΙΧΑΔΟΣ (ΑΙΔΗΨΟΥ),
(πούλμαν καί 6ενξ)λοιο) ΑΤΟ
ΜΑ 50.
Παρασκευή — Κυριακή
22 —
24.6.79: 1) ΚΕΑ (ΤΖΙΑ) - ΚΕΑ
BEACH.
Έξοδα: Δρχ.
1.250 - 1.400
(πούλμαν — είσιτ. πλοίου — 2
δίαν) σεις
— 2 γεύματα
— 2
πρωινά).
2) ΒΡΑΥΡΩΝ - VRAOVA BAY
HOTEL.
"Εξοδα: Δρχ.
1.500 — 1.650
(πούλμαν — 2 δίαν) σεις — 3
γεύματα — 2 πρωινά).
Κυριακή 24.6.79: 1)
(ΤΖΙΑ)
- ΚΕΑ BEACH.
"Εξοδα:
Δρχ. 300 —
350
(πούλμαν καί είσιτ. πλοίου) .
2) ΚΥΜΗ
Έξοδα: Δρχ. 170—250 (Πούλ
μαν καί είσ. F) BOAT) .
Παρασκευή — Κυριακή 29.6. —
1.7.79: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ
ΜΟΡΝΟΥ.
"Εξοδα:
Δρχ. 950 1.100
(πούλμαν, είσιτ. ΡήΒ — 2 δία
ν) σεις — 2 πρωϊνάή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: "Οπως κάθε χρό
νο έτσι καί φέτος αποκλειστικά
καί μόνο συνάδελφοι καί ιμέλιη
τής ΕΦΕΤ θά μπορούν νά ξητοϋν κάθε μέρα άπό τό γραφείο
τής ΕΦΕΤ
μειωμένα είσητήρια
γιά τίς πλάξ:
α) ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ δρχ.
50.
β) ΑΣΤΗΡ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
δρχ. 60.
έ
Πληροφορίες
— δηλώσεις —
συμμετοχής — λεπτομερές πρό
γραμμα
στά τηλέφωνα: 3210.
411 (έσ. 624) ή 32.40.373,

ΕΠΑΜ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ
Δημητρακοπούλου 50
Κουκάκι

★
Υπεύθυνος Τυπογραφείου

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
-«Μαρία Σταυρίδου: «Σύγχρο
νο ελληνικό θέατρο»,
‘Αθήνα,
1979. Τέσσερα θεατρικά έργα
μέ
τίτλους:
«Ή Άσημούλα»,
«Σύγχρονες άντνλήψεις»,
«Στό
μικρό ξενοδοχείο», «Διαφωνίες».

Α. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΑΧΤΟΥΡΗ 10

—Περούλα Παναγιωτίδη:
«Τό
τραγούδι τής ζωής μου», ’Αθήνα
1979. Ποιήματα.

ΚΑΙ 01 ΑΡΡΩΣΤΟΙ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΤοΟ ΝΙΚΟΥ ΤΔΣΣΟΠΟΥΔΟΥ παθολόγου
ΚΟΙΝΗ είναι ή διαπίστωση δτι στό υλικό τού γενικού
παθολόγου τό ποσοστό αρρώστων μέ ψυχολογικά προβλή
ματα είναι σημαντικό. ‘Ο Shepherd (1964) ΰπολόγισε τή
συχνότητα τών ψυχιατρικών διαταραχών στό ύλικό τού γε
νικού γιατρού σε 14%, ό δέ Davies (1964) σέ 35%. Ύποστηρί
ζουν δτι ή μεγάλη συχνότητα άρρώστων μέ ψυχολογικά προ
βλήματα όψείλεται στό Stress τής σημερινής ζωής.
Ή στάση καί ή συμπεριφορά
των περισσοτέρων παθολόγων άπέναντι στούς άρρωστους μέ ψυ
χολογικές διαταραχές είναι ε
σφαλμένη. Πιστεύουν ότι γι’ αυ
τούς δέν μπορούν νά κάνουν τί
ποτε καί ότι ίσως είναι κατώτε
ρο τής σοβαρότητας τους ν’ α
σχολούνται μέ καταστάσεις πού
«περιφρονητικά ονομάζουν «νεύ
ρο». Γι’ αύτό καί φροντίζουν ν’
άπαλλαγούν άπ’ αϋτούς τό γρη
γορότερο. Λησμονούν όμως δύο
πράγματα: (α) ότι οί άρρωστοι
μέ ψυχολογικά «προβλήματα ύποφέρουν πολύ, πολύ περισσότε
ρο άπ’ ο,τι οί άρρωστοι μέ ορ
γανικές παθήσεις καί (β) ότι ό
παθολόγος «μπορεί νά βοηθήσει
σιέ μεγάλο βαθμό τούς άιρρωστους μέ ψυχολογικά προβλήμα
τα. "Αλλωστε οί περισσότεροι —
παθολόγοι καί ψυχίατροι — συμ
φωνούν ότι μόνον άρρωστοι μέ
ψυχώσεις, λ.χ. οί μελαγχολικοί,
πρέπει νά παραπέμπονται στόν
ειδικό ψυχίατρο.
"Ας δούμε λοιπόν πώς ό γε
νικός γιατρός «μπορεί νά βοηθή
σει τόν ψυχολογικά άρρωστο.

Π

Μέ τήν παρουσία του
καί
μόνο : Τό γεγονός
ότι ό γιατρός είναι παρών, έτοι
μος νά συμπαρασταθεί «μέ συμ
πάθεια καί ύποιμονή, είναι γιά
τόν άρρωστο «μέ ψυχολογικά
προβλήματα μεγάλη βοήθεια,
Δέν μπορούμε νά άντιληφθοΰμε
λ.χ., πόσο ανακουφίζεται μέ τή
συζήτηση στό τηλέφωνο καί πό
σο δυστυχισμένος είναι όταν α
κούσει ότι ό γιατρός απουσιάζει.
Χαρακτηριστικό είναι τό παρά
δειγμα πού άναφέρει ό Horder
(1967). Γυναίκα «μετά τήν ά,ποθεραπεία της άπό «μεγάλη περίο
δο συγκινησιακών διαταραχών,
τού έλεγε: «Όταν είσαι σέ τέ
τοια κατάσταση, τό χειρότερο
πού - μπορεί νά συιμβεί είναι νά
τηλεφωνείς στό γιατρό σου καί
νά μή τόν βρίσκεις. Είναι . με
γάλη άνακούφιση ν’ άκοϋς τή
φωνή του, άκόμη καί άν ξέρεις
ότι τίποτε τό ουσιαστικό δέν μπο
ρεϊ νά σού προσφέρει». Χιαραρακτηριστικά ή Ann Cartright άναφέρει
«Πολλοί άρρωστοι δέν
χρειάζονται φάρμακα άλλά καλή
δόση γιατρού».
Ψ
EJ X ρ ο ν ο ς : Ό γιατρός πρε^ πει νά παρέχει στόν ψυχο
λογικά άρρωστο χρόνο. «Χρό
νου φείδου» είναι ό μεγαλύτε
ρος εχθρός τής ψυχοθεραπείας.
Είναι προτιιμιότερο ό γιατρός νά
έχει πολύ χρόνο καί λίγες ειδι
κές γνώσεις, παρά πολλές ειδι
κές γνώσεις καί λίγο χρόνο.
Χαρακτηριστικά
σέ έργο
τοϋ
Sommerset Maugham ή.ήρωΐδα λέ
γει: «Τόν καϋμένο τό γιατρό
«μου. Πόσο τόν άγαπώ. Είναι ό
μόνος άνθρωπος, πού ιμέ μιά λί
ρα — προφανώς αύτή ήταν ή ά-

μοιβή τής ιατρικής επίσκεψης
τήν εποχή τού έργου — μέ άκούει νά μιλώ γιά τόν εαυτό
μου γιά τόση ώρα χωρίς νά μέ
διακόπτει».
|Β| Διαβεβαίωση γιά τή
μ ή ύπαρξη οργανι
κής νόσου:
Πολλών οί
νευρωτικός εκδηλώσεις οφείλον
ται σέ φόβο ύπαρξης οργανικής
νόσου καί μάλιστα κακοήθους,
άρρωστος άλλοτε τ’ όιμολογεί,
ένώ άλλοτε — καί συχνότερα —
τό κρύβει. Πολλοί γιατροί καθη
συχάζουν τόν άρρωστο μέ άόριοτες φράσεις, ώς λ.χ. μή φοβά
σαι δέν έχεις τίποτε, είναι ή
ιδέα σου, ή περιορίζονται στό νά
τόν κτυπήσουν
προστατευτικά
στόν ώμο.
Αύτό είναι λάθος.
Πρέπει ό γιατρός άφοϋ άκούσει
μέ προσοχή τόν άρρωστο, νά τόν
ύποβάλει
σ«έ μιά εξονυχιστική
αντικειμενική εξέταση. Τότε, καί
μόνον τότε, θά τονίσει στόν άρ
ρωστο «μέ βεβαιότητα δτι δέν υ
πάρχει τίποτε τό οργανικό καί
ότι άν είχε τή παραμικρή αμφι
βολία, θά τόν έστελνε γιά πλή
ρη εργαστηριακό έλεγχο. Ταυ
τόχρονα «μέ άπλώς φράσεις θά
προσπαθήσει ό γιατρός νά έξηγήοει τό μηχανισμό τών ενοχλη
μάτων. Ό άρρωστος αισθάνεται
καλύτερα ή άπαλλάσσεται τελεί
ως άπό τά ένοχλήματά ταυ.
Ή διαβεβαίωση τού γιατρού,
πολλές φορές έχει παροδικό άποτέλεομα. Οί φόβοι επανέρχον
ται καί ό άρρωστος επισκέπτε
ται πάλι τό γιατρό. Ό γιατρός
πρέπει μέ ύπομονή νά έπαναλάβει μέχρι πού νά τόν πείσει
γιά ό τι είχε είπεϊ στή προηγού
μενη * έπίσκεψη καί νά άρνηθεϊ
νά εξετάσει πάλι τόν άρρωστο.
’Αποφυγή έπικόλλησης
έτικέττας
ορ
γανικής νόσου: Πολ
λοί γιατροί συνηθίζουν νά επι
κολλούν έτικέττα οργανικής νό
σου γιά ένοχλήματα ψυχολογι
κής προέλευσης, πού διαφέρουν
άπό εποχή σέ εποχή. Σήμερα εί
ναι τής μόδας ή χρόνια (σπα
στική) ικολΐτις, ή ήπατική άνεπάρκεια καί ή άρτηριακή υπό
ταση. Ό λόγος πού ό γιατρός
καταφεύγει στις οργανικές έτικέττες είναι άτι οί άρρωστοι δέν
δέχονται τή ψυχολογική προέ
λευση τών ενοχλημάτων τους,
διότι συσχετίζουν τούτο μέ τήν
τρέλλα, ύποκρισία κλπ. Γι’ αύ
τό επιβάλλεται ό γιατρός νά έξηγήσει «λεπτομερειακά καί μέ
ύπομονή τό μηχανισμό τών ενο
χλημάτων τού άρρώστου.
Σκοπός τού άρθρου ήταν νά
δείξει δτι ό γενικός γιατρός καί
«μέ τίς λίγες σημερινές γνώσεις
του μπορεί νά βοηθήσει τόν άρ
ρωστο μέ ψυχολογικά προβλή
ματα πολύ περισσότερο άπ’ ό,τι
τόν βοηθά σήμερα.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΑΓΓΛΟΜΑΘΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
ΣΤΗ ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
8 ΕΩΣ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 1979
ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ 26.500 ΔΡΧ.
Περιλαμβάνει 2 αεροπορικά εισιτήρια, πλήρη διατρο
φή, διαμονή σέ ’Αγγλικές οικογένειες ή φοιτητικά δω
μάτια, 5ωρα καθημερινά μαθήματα ’Αγγλικής, έκδρομές, ξεναγήσεις κ.λπ.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΥΠΟΚ)ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΠΛΗΡΟΦ. - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΧΡΙ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΕΚΠ. ΟΡΓ. «INTER - LANG» — ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 60
ΚΑΙ ΠΑΠΑΔIΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 1
(έναντι κινημ. ΙΛΙΣΙΑ)
Τηλ.: 740-380
’Από Δευτέρα ώς καί Παρασκευή
ΕΠΙΣΗΣ : Γιά συναδέλφους ’Αθηνών θά λειτουργή
σουν έντατικά τμήματα ’Αγγλικής ΙΟΥΝΙΟΥ — ΑΥ
ΓΟΥΣΤΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. Τηλ. 740380 & 6821114.

(

°Μ ΤΙΙ«

έιιαΑξιϊπβς )

Ένταξη καί προσανατολισμός
Δέν ανήκουμε στην κατηγορία των αφε
λών καί των αισιόδοξων πού πιστεύουν ότι
μέ τήν είσοδο τής χώρας στην Εΰρωπαϊκή
Κοινότητα, θά λυθούν «ώς διά μαγείας» ό
λα τά προβλήματα. Ούτε, βέβαια, συμμερι
ζόμαστε τίς σκοτεινές προβλέψεις τής άλ
λης πλευράς, ότι ή ένταξη άπειλεΐ τήν έλληνική οικονομία μέ καταστροφή, τούς έργαζόμενους μέ απώλεια δικαιωμάτων τους,
τήν έθνική μας ταυτότητα μέ άφανισμό.
’Αντιμετωπίζουμε τή νέα πραγματικότητα
πού δημιουργήθηκε μετά τήν υπογραφή τής
συμφωνίας, μέ τό ρεαλισμό πού επιβάλλει
ένα ιστορικό γεγονός. Και προσπαθούμε νά
βρούμε τόν τρόπο γιά τήν σωστή αξιοποίη
σή του, πρός τό συμφέρον των εργαζομένων.
’Ανεξάρτητα άπ’ τίς θριαμβολογίες καί
τίς κατακρίσεις, κανένας δέν μπορεί νά άρνηθεΐ ότι βαθύτατες καί σημαντικές άλλαγες θά σημειωθούν σέ όλους τούς τομείς.
Δέν επιτρέπονται άπλουστεύσεις καί άφορισμοί, παθητική καί αδιάφορη στάση μπρο
στά σ’ αΰτές, τίς καθοριστικές γιά τό μέλ
λον μας, αλλαγές. Πριν άπ’ όλα, έπείγει τό
ξεπέρασμα των αδυναμιών τού ελληνικού

συνδικαλιστικού κινήματος γιά νά άποκτήσει τή δυνατότητα ομαλής καί αποδοτικής
σύνδεσης μέ τό Ισχυρότατο
διεκδικητικό
ευρωπαϊκό κίνημα.
Στό καινούργιο εύρωπαϊκό πλαίσιο τών
κοινωνικών αγώνων, δέν μπορεί νά έπιζήσει
εξαρτημένος κυβερνητικός
συνδικαλισμός,
απροσχημάτιστος κομματικός παρεμβατι
σμός, διαιώνιση τής διάσπασης τών δυνάμεών του, άδέξιοι αύτοσ^εδιασμοί. Γιά νά
φτάσουμε καί νά συντονίσουμε τά βήματά
μας μέ τήν πλούσια σέ έμπειρίες καί κατα
κτήσεις έργατοϋπαλληλική τάξη τών χωρών
τής ΕΟΚ, γιά νά άξιοποιήσουμε τά πλεονε
κτήματα καί νά έξουδετερώσουμε τίς ένδεχόμενες έπιβλαβεΐς επιπτώσεις χρειάζεται
άμεση αποκατάσταση τής ενότητας, απαλ
λαγή άπό κάθε έξάρτηση, συνειδητοποίηση
τών στόχων, υπευθυνότητα καί προγραμμα
τισμός.
Αυτή είναι κατά τήν άποψή μας, ή σω
στή τοποθέτηση τών υπεύθυνων συνδικαλι
στικών φορέων στό μεγάλο Θέμα τής έντα
ξης καί πρός αύτή τήν κατεύθυνση προσα
νατολίζουμε τίς δυνάμεις μας.

Πα ραβιάσεις
Μάς καταγγέλλουν άπό τό Κέντρο Μη
χανογραφίας ότι τήν παραμονή τής Πρω
τομαγιάς, οί συνάδελφοι τής άπογευματινής βάρδιας τού τμήματος διατρητικών μη
χανών (Εισαγωγή στοιχείων) θέλησαν νά
κάνουν χρήση τής ήμιαργίας, όπως όλοι οί
εργαζόμενοι στήν Τράπεζα. Αυτό έγινε α
φορμή νά κληθούν σέ άπολογία μέ τό αίτιολογικό ότι ή υπηρεσία είχε πολλή δου
λειά, ότι έπρεπε νά δουλέψουν ϋπερωριακά
καί πώς είναι ακόμη «έπί συμβάσει» ύπάλληλοι καί πρέπει νά προσέχουν...

ταδικάζει έντονα τήν τακτική
ορισμένων
προϊσταμένων, πού υποχρεώνουν τά
μέλη
του νά ασχολούνται μέ προσωπικές τους έξυπηρετήσεις, πέρα άπό τά καθορισμένα ύπηρεσιακά καθήκοντα.
Τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις ανα
χρονιστικής νοοτροπίας, άντισυναδελφικής
συμπεριφοράς καί παραβίασης τών έργασιακών σχέσεων καί κανόνων. ’Απαράδεκτες
γιά τή Συλλογική εκπροσώπηση, άλλά, πι
στεύουμε, πώς ούτε άπ' τή Διοίκηση έγκρίνονται καί επιδοκιμάζονται.

’Άλλες καταγγελίες άναφέρουν ότι σέ
διάφορα Ύποκ)ματα τής περιοχής ’Αττι
κής, δέν έπιτρέπεται οϋτε δεκάλεπτη ανά
παυλα στό προσωπικό, γιά ένα αναψυκτικό,
ή τήν άγορά ένός σάντουιτς. Δέν άναγνωρίζεται, μέ άλλα λόγια, «τό δικαίωμα τής
τυρόπιττας» όπως
έχουμε γράψει
άλλη
φορά.
Τέλος ό Σύλλογος τού Βοηθητικού Προ
σωπικού, μέ πρόσφατη ανακοίνωσή του, κα

Καλούμε γιά τελευταία φορά, -όσους Προ
ϊσταμένους έχουν διαστρεβλωμένη άντίληψη
τού ρόλου τους καί προκαλοΰν κρούσματα
όπως τά
παραπάνω, νά
προσαρμοστούν
πρός τό πνεύμα καί τίς άπαιτήσεις τής ε
ποχής μας. Καί προειδοποιούμε, ότι είμα
στε άποφασισμένοι νά παρακολουθήσουμε
καί νά έπιβάλλουμε τό σεβασμό πρός τήν
ύπαλληλική καί τήν άνθρώπινη
υπόσταση
τών συναδέλφων, μέ κάθε μέσο.

ΕΝΑ ΘΕΜΑ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
- ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
Είναι απαράδεκτο τό γεγονός
νά περικόπτονται οί άποδοχές
τών εγκύων γυναικών πού άπουσιάζουν άπό τήν υπηρεσία έπει
τα άπό ύπόδειζη τοϋ γιατροί}
τους, λόγω «έπαπειλουμένης άποβολής». Ή Τράπεζα θά πρέ
πει νά συστήσει άμέσως έπιτροπή άπό προσωπικότητες τού ια
τρικού κόσμου, άνάλογης ειδι
κότητας, πού θά επιλαμβάνεται
παρομοίων υποθέσεων. Σύμφωνα
μέ τίς γνωματεύσεις τής έπιτροπής αύτής, νά είναι ύποχρεωτική ή χορήγηση άδειας μετ’ άποδοχών, δπου συντρέχει λό
γος. Πάντως, ύπάρχει ήδη, ύ
στερα άπό διαβήματα τού Συλ
λόγου, πρόνοια ύπέρ τών γυναι
κών γιά τόν χρόνο πού νοση
λεύονται σέ ιδρύματα, ένώ ό
χρόνος αύτός
(άναφορικά μέ
τήν ίδια πάθηση) καλύπτεται άσφαλιστικά έξ ολοκλήρου.

ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ
Στήν περίοδο τών διαπραγμα
τεύσεων γιά τήν ύπογραφή τής
συλλογικής σύμβασης, μέσα ατό
χείμαρρο τών άνακοινώσεων πού
κυκλοφόρησανι κατηγορήθηκε τό
Προεδρείο τής ΟΤΟΕ ότι δέν
διασφάλισε τούς σημερινούς 6-

ρους με την οριστικοποίηση τοϋ
πενθήμερου. ‘Αντίθετα, ή ΟΤΟΕ
διασφαλίζοντας τό θεσμό, δεν
δίνει πλέον λαβή γιά νέες δια
πραγματευτικές συζητήσεις, πού
θά μπορούσαν νά μεταβάλουν
τό σημερινό καθεστώς διάρκειας
τών ώρών έργασίας καί τήν άργία τοϋ Σαββάτου. Οί συντάκτες
τών άνακοινώσεων έμειναν μέ
τό σκοπό τους, πού ήταν ή δη
μιουργία
επικίνδυνου θορύβου
καί έντυπώσεων στους τραπεζι
κούς ύπαλλήλους.
Τό ώράριο όμως είναι ένα θέ
μα πού δέν επιδέχεται δημαγω
γική έκμετάλλευση, οϋτε επι
τρέπεται νά γίνεται άντικείμενο άντιπολιτευτικών διαφορών.
Μετά τήν έπιτυχία τής οριστικο
ποίησης τοϋ θεσμού τής πενθή
μερης έβδομάδας, ή περιφρού
ρηση τοϋ ωραρίου είναι χρέος
όλων τών οργανώσεων τοϋ κλά
δου καί εξασφαλίζεται μέ τήν
άγωνιστική ετοιμότητα γιά νά ε
ξουδετερωθεί στή γένεσή της,
κάθε προσπάθεια δυσμενούς με1 άβολης καί όχι μέ τή διασπορά υπονομευτικών ψιθύρων.

ΔΕΛΤΙΑ Π0Ι0ΤΗΤ0Σ
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Συμψωνοΰμε άπόλυτα μέ τίς
πολύ σωστές διαπιστώσεις τής ύπηρεσιακής έγκυκλίου 72)Β)79,
σχετικά μέ τήν ένημέρωση τών
κρινομένων συναδέλφων καί ι
διαίτερα όσων έμφανίζονται στά
δελτία ποιότητας ότι ύστεροΰν
σέ έπίδοση, έφεση κλπ.

ΠΑΝΣΙΟΝ «Η ΓΑΛΗΝΗ»
Σέ προνομιούχο θέσι, προσφέρεται γιά διαμονή ηλι
κιωμένων καί άνάρρωοη ατόμων κάθε
ηλικίας.

Στήν ίδια ΠΑΝΣΙΟΝ, ειδικός Γηρίατρος, δίνει ζωντά
νια στά γηρατειά, άνανεώνοντας τον οργανισμό τών ηλι
κιωμένων κατά τό σύστημα τής Γεροντολόγου Καθηγητρίας κ. Α. Άσλάν καί μέ νεώτερα άλλα επιτυχημένα συ
στήματα, τελευταίας έφευρέσεως.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛ. 99.17.256 κ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΝ
Διεύθυνση :
θουκυδίδου 24
(Παράλληλος Βουλιαγμένης)
’Αργυρούπολη ’Αττικής

"Οπως καθορίζει ή έγκύκλιος,
«όταν ένας ύπάλληλος ύστερε!
σέ ένα ή περισσότερα προσόν
τα, θά πρέπει έγκαιρα νά ειδο
ποιείται, νά ενημερώνεται γιά
τίς έλλείψεις του, νά τοϋ έπισημαίνσνται οί δυσμενείς γιά
τήν έξέλιζή του, έπιπτώσεις, καί
νά τού παρέχεται ή χρονική εΰχέρεια γιά τή βελτίωσή του. ’Έ
τσι θά άποφεύγονται καί τά δι
καιολογημένα παράπονα τών ύπαλλήλων καί ή σπατάλη χρόνου
καί άσκοπης άλληλογραφίας Δι
ευθύνσεων Προσωπικού καί Μο
νάδων».
Επιβάλλεται, λοιπόν, ή πιστή
έφαρμογή τών οδηγιών τής έγ
κυκλίου καί ό αύστηράς έλεγ
χος γιά τήν έγκαιρη ειδοποίηση
τοΰ ενδιαφερομένου, πράγμα
πού_
στις περιπτώσεις
ειδικά
πτώσεως τού χαρακτηρισμού, θά
πρέπει νά λαμβάνεται ύπόψη
καί κατά τή συζήτηση στό ’Ανα
θεωρητικό συμβούλιο.
Τέλος, συνιστοΰμε σέ σλο τό
Προσωπικό νά λάβει γνώση τού
περιεχομένου τής παραπάνω έγ
κυκλίου
πού άπσβλέπει,
στήν
πρόληψη άνεπιθύμητων καί στή
θεραπεία επιζήμιων γιά τήν έξέλιξή του καταστάσεων.

ΠΟΛΥΠΡΑΓΜΟΝΕΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ
Συνάδελφοι άλλης^Τραπέζης,
στήν προσπάθειά τους νά άντιπσλιτευτοϋν μέ κάθε τρόπο, τή
διοίκηση τοϋ Συλλόγου τους, ά·
σχολοϋνται καί μέ τά άσφαλιστικά τών ταμείων μας. Καί πα
ραθέτουν, σέ ανακοίνωσή τους,
άριθμούς καί ποσοστά πού δέν
έχουν καμμιά άπολύτως σχέση
μέ τήν πραγματικότητα.
’Οφείλουμε νά τούς συστήσου
με μεγαλύτερη προσοχή καί σο
βαρότερη μελέτη τών στοιχεί
ων. Γιατί άν δέν προέρχεται ά
πό άγνοια ή ένέργειά τους αύ
τή, πρέπει νά τό πούμε άπερίφραστα,
είναι πράξη
καθαρά
προβοκατορ.κή πού εξυπηρετεί
τόν έχθρό τοϋ κλάδου καί δολκρθορά σέ κεκτημένα μέ πολ
λούς άγώνες, δικαιώματα.
”Ας
περιορίσουν, λοιπόν, οί πολυπράγμονες συ\ ύικαλιστές τή δραστηριότητά τους στό φυσιολογι
κό συνδικαλιστικό χώρο τους.
"Ετσι, δέν θά μας άναγκάζουν
νά έπεμβαίνουμε, άφήνοντας νά
κρίνει τή δράση τους ό μοναδι
κός ύπέρτατος κριτής: τό Προ
σωπικό τής Τραπέζης τους.

ΤΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ
Τά διάφορα βοηθήματα τοΰ
ΤΥΠΕΤ καθορίστηκαν γιά τό 1979
ώς έξής:
ΒΟΗΘΗΜΑ
ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ:
’Ανώτατο όριο δρχ. 6.000, σέ ό
σους πάσχουν άπό βαριά πνευμονικά νοσήματα, Καταβολή μέ
χρι 30.11.79.
ΒΟΗΘΗΜΑ ΠΡΟΣΧ,ΟΛΙΚΗΣ ΜΕ
ΡΙΜΝΑΣ: Δρχ. 4.000, καταβολή
μέχρι 10.1.198C. Τό βοήθημα αΰτό θά καταβληθεί μόνον στά
παιδ.ά
τών Μελών
πού είναι
γραμμένα στό ΤΥΠΕΤ καί δέν
μπορούν νά μετάσχουν στίς Παι
δικές έξοχές, έπειδή δέν συμ
πλήρωσαν τόν 7ο χρόνο τής ήλικίας τους, τά άγόρια τήν 306-79 καί τά κορίτσια τήν 31-71979.
Τά παιδιά πού θά γεννηθούν
μέχρι καί τήν 31.12.79 δικαιούν
ται έπίδομα.
ΒΟΗΘΗΜΑ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ:
Τό ποσόν πού θά καταβληθεί
καθορίστηκε όπως παρακάτω :
Άμεσα
Μέλη: α) 15 φυ
σικά λουτρά δρχ. 4.000. 6) 15
τεχνητά λουτρά στό Λουτροθε
ραπευτήριο δρχ. 1.700.
γ) 15
θαλάσσια θερμά λουτρά
δρχ.
1.700. δ) 15 λουτρά Βουλιαγμέ
νης δρχ. 1.700.
"Ε μ ιμ ε ο α Μέλη: Σέ
άλες τις περιπτώσεις λουτροθε
ραπείας δρχ. 1.700.
Τό Βοήθημα λουτροθεραπείας,
προκαταθάλεται
καί
τό
δι
καιοΰνται τά άμεσα καί έμμεσα
μέλη πού είναι
γραμμένα οτό
Ταμείο άπό πενταετίας. ’Από τά
έμμεσα μέλη μόνο ένα
δικαιούται τό έπίδομα.

Η ΛΕΣΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Τό νέο Διοικητικό Συμβούλιο
τής Λέσχης Τραπεζικών ύπαλλήλων Πατρών, πού έκλέχτηκε
κατά τίς άρχαιρεσίες τής 11.4.
79, συγκροτήθηκε σέ σώμα μέ
τήν άκόλουθη σύνθεση:
Πρόεδρος Κων)νος Πολ. Πα
νσυτσόπουλος Τραπέζης Ελλά
δος (Συντ) χος), ’Αντιπρόεδρος
’Ιωάννης Νικ. Σπυρίδωνος ’Εμ
πορικής Τραπέζης)
Γεν. Γραμ
ματέας Βασ. Γεωρ. Τζόλας Τρα
πέζης τής Ελλάδος, Είδ. Γραμ
ματέας Κων) νος Κων. Κούκος
Εμπορικής
Τραπέζης, Ταμίας
Χαρ. Παν.
Ραυτοπούλου Έθνι
κής Τραπέζης,
Γεν. ’Έφορος
Παν. Γεωρ. Φωκά ’Εθνικής Τρα
πέζης,
"Εφορος Λέσχης
Νικ.
Mix. Κόκκαλης Τραπέζης Πίστεως, "Εφορος ’Εκδηλώσεων Κων.
Σπυρ. Ζορμπαιλλδς Γενικής Τρα
πέζης ’Έφορος Δημ. Σχέσεων
Σπυρίδων
Τριαντ.
Πανώργιος
Κτηματικής Τραπέζης.

Παράξενη
πλη ροφόρηση
Ή «’Ελευθεροτυπία» στό φύλ
λο της τής 19-5-79, σέ σχόλιο
μέ τόν τίτλο «Μία παράξενη σύμ
βαση», παρουσιάζει τό μέτρο τής
προώθησης τών μή πτυχιούχων
σάν μονόπλευρο, άφοϋ, όπως ι
σχυρίζεται, δέν έπεκτείνεται καί
στούς πτυχιούχους, τούς οποί
ους... τιμωρεί γιά τά πτυχία
τους!!!
Καί αύτά, άφοϋ προηγούμενα
ή Ο.Τ,Ο.Ε. μέ Δελτίο Τύπου εί
χε πληροφορήσει όλες τίς έφημερίδες ότι τό μέτρο αύτά, α
νάμεσα σέ άλλα:
1) Άποκαθιστοϋσε, μερικά, τή
βλαπτική μεταβολή πού είχε έπέλθει στήν σχέση έργασίας μέ
τά μέτρα ύπέρ τών πτυχιούχων
τό 1971 (4 έτη προώθηση, άμε
ση κτήση τοϋ έπόμενου βαθμού,
παροχή έπιστηιμονικοϋ επιδόμα
τος) σέ βάρος τών μ έ χ ρ ι τ ότ ε ύπηρετούντων μή πτυχιού
χων.
2) Μέ τή σύμβαση, δινόταν
στούς μέχρι τέλους τού 1971 μή
πτυχιούχους, ό μισός χρό
νος πού κέρδισαν οί πτυχιοΰχο' (χωρίς άντίστοιχο μέτρο γιά
τό βαθμό καί τό έπιστημονικό έ
πίδομα πού ισχύουν γιά τούς
πτυχιούχους).
Δηλαδή τό μέτρο αύτό μέτρι
αζε τήν άπόοταση μεταξύ πτυ
χιούχων καί τ ώ ν μέχρι τ ό
1571 προσληφθέντων μή πτυχιού
χων, ένώ τούς μετά τό 1971 πτυ
χιούχους καθόλου δέν τούς έπηρεάζει.
Καί στίς δύο όμως
περιπτώσεις οί Πτυχιοϋχοι διατη
ρούν τό προβάδισμα ώστε τά δά
κρυα γιά «σφαγιασμό τής παι
δείας» καί «βράβευση τής άμάθειας» νά είναι καθαρά κακόβου
λη καί ύποκριτική συνθηματολο
γία.
3) "Οτι ή σύμβαση α ϋ ξ α ι ν ε τό «έπιστημονικό έπίδομα»
τών πτυχιούχων έπεκτείνοντάς
το άπό τόν βασικό μισθό καί
οτίς προσαυξήσεις (δηλαδή κα
τά μέσο ορο 40%) καθώς έπίσης ρύθμιζε καί άλλα θέματα
τών τραπεζικών ύπαλλήλων γε
νικά.

Τό άσχημο είναι ότι ό σχολια
στής τής «Ε», μέ επόμενο σχό
λιό του τής 24-5-79, σέ έπιστολές έπικριτών του έπανελάμβανε τήν ίδια μονόπλευρη θέση καί
έμμεσα στρεφόταν κατά τής 0.
Τ.Ο.Ε. μετατοπίζοντας τήν συ
ζήτηση ο’ άλλα θέματα (γιά τήν
άρνηση τής Nova Scotia νά ύπογράψει τήν — «παράξενη» — σύμ
βαση γιά τό στρατόπεδο τής Γε
νικής Τραπέζης) δείχνοντας έ
τσι ότι, προκειμένου νά γράψει
κάτι, ρωτάει όποιουσδήποτε, έκ
τος άπό τούς πραγματικά ύπεύθυνους, δηλ. τήν ήγεσία τής 0.
Τ.Ο.Ε., πού καί ο’ αύτές τίς πε
ριπτώσεις, όπως καί στήν σύμβα
ση, ήταν ή μόνη αρμόδια νά τοΰ
δώσει τήν σωστή πληροφόρηση,,
όπως είχε υποχρέωση νά κάνει
ό συντάκτης.
Δέν πρόκειται λοιπόν γιά «πα
ράξενη σύμβαση» άλλά γιά «πα
ράξενη πληροφόρηση.» τοϋ συν
τάκτη τής «Ε». Καί θά τήν λέ
γαμε κακή ή άτελή ή μονόπλευ
ρη, άν δέν φοβόμαστε μήπως
προσβάλλουμε τήν πείρα καί τήν
ικανότητα τοΰ συντάκτη. Περιο
ριζόμαστε λοιπόν οτόν χαρακτη
ρισμό «παράξενη», έκφράζοντας
έτσι τήν άπορία μας γιά μιά
συμπεριφορά μέσα σέ μιά άναμφιοβήτητα δημοκρατική έφημερίδα, πού πιστεύοντας ότι ό συν
δικαλισμός είναι τό κύτταρο τής
δημοκρατίας, θά έπρεπε πριν
πάρει θέση γιά κάτι πού άφοροϋσε τήν υπεύθυνη συνδικαλι
στική οργάνωση, νά άπευθυνθεϊ
στήν ίδια (άφοϋ πρόσεξε τίς άνακοινώσεις της). Καί Θά ξέρει
ασφαλώς ή διεύθυνση τής «Ε»
τήν ιστορία καί τήν ύηευθυνότητα τής ήγεσίας τής Ο.Τ,Ο.Ε.
καί τών βασικών Συλλόγων με
λών της, ώστε στό μέλλον σέ
παρόμοια ή όποιαδήποτε
περί
πτωση νά μή γίνεται ή έφη,με
ρίδα, άθελά της όργανο τών
δυνάμεων πού κινούν τούς άντιουλλόγους μέ σκοπό τήν διά
σπαση καί άποδυνάμωση τοΰ συ
νεπούς δημοκρατικού καί ένωτικού συνδικαλιστικού κινήματος.

ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΗΣ
ΛΕΣΧΗΣ ΜΑΣ
Γιά τήν καλύτερη λειτουργία
τής Λέσχης καί ειδικότερα τού
εστιατορίου, κρίθηκε άπαραίτητο τά μέλη τών τριών Συλλόγων
— ’Υπαλλήλων Εθνικής — Είσπρακτόρων καί Βοηθητικού Προ
σωπικού πού δικαιούνται έξυπηρετήσεως, νά έφοδιασθοΰν μέ ει
δικά δελτίο.
Γ ιά τήν έκδοση αύτοΰ τοϋ
δελτίου, ηαρακαλοϋνται όλοι οί
συνάδελφοι μέλη τών ώς άνω
Συλλόγων, πού έστιάζονται στήν
Λέσχη, νά φροντίσουν γιά τήν
έκδοση καί παράδοση δύο φωτο
γραφιών τύπου ταυτότητας.
Οί φωτογραφίες αύτές πού στό
πίσω μέρος τους θά πρέπει νά
έχουν τά στοιχεία τού συναδέλ
φου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυ
μο, Α.Μ., βαθμό, Μονάδα καί Υ
πηρεσία καί διεύθυνση κατοικί
ας) θά πρέπει μέχρι τίς 15.6.
1979 ήμερα Παρασκευή, νά ηαραδοθοϋν στούς
Ύπαλλήλους
τοϋ Συλλόγου στή Λέσχη Γιάννη
Σατραζέμη τό πρωί καί ’Απόστο
λο Παπαδόπουλο τό άπόγευμα.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ
TOY studio ΥΓΕΙΑΣ
BODYLINE
J
Τό γνωστό STUDIO Ύγείι ας
BODYLINE, "Οθωνος 6
j Πατησίων καί Φερρών 2,
, προσφέρει στά
μέλη
τού
I Συλλόγου μας άπό μιά προσ| φορά γνωριμίας άξίας
500
ι δρχ. πού θά Ισχύει μέχρι
[ τό τέλος ’Ιουνίου 1979.

Τό Προεδρείο καί μερική άποψη τής παντραπεζικής αυγκέντρωσης τής Θεσσαλονίκης της 30 Μαΐου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΓΜΙΙΤη
ΤΟΥ ΣΥΑΑΟΓΟΥ ΣΤΗΝ
“BANK OF AMERICA,,
Μετά τήν κρίση καί τήν ηαντραηεζιτική κινητοποίηση τής Θεσσαλονίκης
Πρωτοφανής, γιά τά έλληνικά τραπεζικά χρονικά, ένέργεκχ τής Διοίκησης της BANK OF AMERICA, πού κάλεσε σε απολογία όλο τό προσωπικό τοΰ Ύπ)τος Θεσσαλο
νίκης γιατί άπήργησε στίς 21.5.79 έπειτα άπό πρόσκληση
τοΰ συλλογικοΰ του όργάνου, προκάλεσε άμεση καί έντονη
άντίδραση τής ΟΤΟΕ.
Ή άπεργία κηρύχτηκε, γιατί
δίκαια αιτήματα πού έκκρεμοϋσαν άπό καιρό, δέν είχαν έπιλυθεϊ, γιά τήν καταστρατήγηση
διατάξεων τοϋ ’Οργανισμού καί
γιά τήν μή
άνταπόκρισιη
τής
Διοίκησης τής Τραπέζης
στήν
προσπάθεια τοϋ Συλλόγου
γιά
ουνεργασία.
Ή συγκέντρωση
πραγματο
ποιήθηκε τήν Τετάρτη 30 Μαΐου
καί άφοϋ στό μεταξύ τό θέμα
τής ΒΟΡΑ είχε ρυθμίστε’ όπως
άναφέρεται παρακάτω. Σ’ αύτήν
διαπιστώθηκε ή άγωνιστική έτοι
μότητα καί ή άπόφαση τών συ
ναδέλφων
γιά
συμπαράσταση
στό Προσωπικό τών ξένων Τρα
πεζών καί τό
άντιδιασπαστικό
πνεύμα.
Μετά άπό
μεσολάβηση
της
ΟΤΟΕ καί τήν παρέμβαση
τού
'Υπουργείου Έργασίας,
τέθη
καν οί βάσεις
γιά διαπραγμα
τεύσεις μεταξύ Διοικήσεως καί
Συλλόγου πού άρχισαν ήδη καί
κατέληξαν σέ συμφωνία
πάνω

σέ διάφορα θέματα όπως οί συ\
δικαλιστικές έλευθερίες κινή
οεως τών εκλεγμένων
έκπρο
σώπων τού Προσωπικού, οί προα
λήψεις, συνθήκες έργασίας ά
ναπροσαρμογή έπιδομάτων, npc
ώθηση μή πτυχιούχων καί άλλα
’Ιδιαίτερα έπισημάνθηκε στή'
κρίση τής BANK OF AMERICA κα
τήν έπίτευζη θετικών άποτελε
σμάτων γιά τό Προσωπικό ή συ
νεργασία τού Συλλόγου μέ τή\
'Ομοσπονδία καί ή άποφασιστικϊ
σημασία
που
ό
παράγονταζ
ΟΤΟΕ, μπορεί νά διαδραμάτισε
στήν επίλυση τών ειδικών, κατά
Τράπεζα, αιτημάτων.
Στήν συγκέντρωση τής Θεσ
σαλονίκης παραβρέθηκε καί άν
τιπροσωπεία τής Γερμανικής ‘Ο
μοσπονδίας Τραπεζικών, ‘Ασφα
λιστικών καί ύπαλλήλων
‘Εμ
πορίου
(H.B.V.) Οπό
τόν Β'
Πρόεδρο συνάδ. G. Volkmar πού
έφιλοζενεΤτο έκεΐνες τίς
ήμε
ρες άπό τήν Ο.Τ,Ο.Ε., στήν ‘Ελ
λάδα.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
01 ΝΕΟΙ ΣΥΝΑΑΕΑΦΟΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Ή ομιλία τοΰ Προέδρου τοΰ Συλλόγου
Ή στήλη αυτή γράφεται αποκλειστικά άπό τούς νέους
συναδέλφους.
Φιλοδοξεί νά εκφράζει τά ιδιαίτερα προβλήματα πού
τούς απασχολούν, τίς σκέψεις, τις ανησυχίες καί τις διαφο
ρετικές γνώμες καί εκτιμήσεις τους.
"Η Επιτροπή Νέων, πού δπως είναι γνωστό, βρίσκε
ται ακόμα στό πρώτο στάδιο τής λειτουργίας της, στό
σημερινό φύλλο τής «Τραπεζιτικής», διατυπώνει ορισμένες
άπόψεις πάνω σέ βασικά προβλήματα τών νέων συν)φων.
Οι θέσεις αΰτές δέν μπορεί νά θεωρηθούν δεσμευτικές γιά
κανένα, άλλά μπορεί νά άποτελέσουν ερεθίσματα γιά προ
βληματισμό καί άφετηρία γιά γόνιμο διάλογο καί συστη
ματική επεξεργασία.
Μέ τόν τρόπο αυτό καί μέσα στά πλαίσια τής εύρύτερης συλλογικής δραστηριότητας θά βρουν τά Ιδιαίτερα
προβλήματα τών νέων, τό δρόμο τής αποτελεσματικής δι
εκδίκησης καί τής έπίλυσης.
Ή τελευταία Γεν. Συνέλευση τού Συλλόγου, δπου
γιά πρώτη ίσως φορά, ακούστηκαν αρκετές εποικοδομητι
κές θέσεις άπό νέους συναδέλφους, αποτελεί έλπιδοφορα
άπόδειξη ύπεύθυνης συνδικαλιστικής στάσης καί προβλη
ματισμού.
Καί είναι έγγύηση γιά τήν επιτυχία τής νέας στήλης
πού εγκαινιάζεται σήμερα στήν «Τραπεζιτική».

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
Πώς προγραμματίζονται τά σεμινάρια έπιμόρφωσης;
Μέ ποια κριτήρια οργανώνονται;
Είναι αλήθεια δτι ποτέ δέ ρωτηθήκαμε. Κι όμως γιά
μάς έχουν οργανωθεί. Γιά νά βοηθήσουν τό νέο συνάδελ
φο νά ένταχθεΐ ομαλά στή δουλειά καί νά τού εξασφαλί
σουν τίς πρώτες αναγκαίες γνώσεις. Γιά νά τόν βοηθήσουν
υστέρα, νά εξειδικευτεί σ’ έναν ιδιαίτερο τομέα τής δου
λειάς.
Δέν αμφισβητούμε τίς προσπάθειες πού έχουν γίνει
στόν καταρτισμό τών προγραμμάτων καί τήν επάρκεια αΰ
τών πού διδάσκουν. Υπάρχουν δμως έλλειψεις πού είναι
δύσκολο νά ξεπεραστοΟν χωρίς τή δική μας γνώμη. Τή
στιγμή μάλιστα πού τά σεμινάρια έχουν μεγάλη σημασία
Ιδίως γι’ αυτούς πού δέν είχαν τήν τύχη ή καί τή διάθεση
νά σπουδάζουν σ’ ένα ’Ανώτατο ’Εκπαιδευτικό "Ιδρυμα.
Δέν θ’ άναφερθοΰμε έδώ σέ λεπτομέρειες μιά καί
προϋποθέτουν μιά ολοκληρωμένη μελέτη πού δέν έχει ακό
μα πραγματοποιηθεί. θά κάνουμε μερικές πρώτες σκέψεις
τονίζοντας δτι γιά τήν πλήρη αντιμετώπιση τού θέματος
απαιτείται πρώτα - πρώτα νά διεκδικήσουμε τή συμμετο
χή τού Συλλόγου μας στήν εκπόνηση τού προγραμματι
σμού τής «Υποδιεύθυνσης Έκπαιδεύσεως».
"Ενα δεύτερο ζήτημα έξ ίσου σημαντικό είναι νά εξα
σφαλιστεί μιά εϋρεία ενημέρωση δλων γύρω άπό τά προ
γράμματα καθώς καί Ισότητα εΰκαιριών συμμετοχής- γιά
τά ειδικά σεμινάρια καί τίς υποτροφίες γιά μεταπτυχια
κές σπουδές.
Βελτιώσεις ακόμα, πολλές μπορεί νά γίνουν καθώς
καί νά αποφευχθούν φαινόμενα δπως ή λειτουργία τών σε
μιναρίων έκτος τών ώρών εργασίας (’Απογεύματα, Σάβ
βατα). Γιά δλα αυτά περιμένουμε τίς προσωπικές άπόψεις
καί τίς έμπειρίες δλων τών νέων συν)φων πράγμα απα
ραίτητο γιά τή διαμόρφωση μιας καθαρής συνολικής ει
κόνας !
Κλείνοντας αύτή τήν πρώτη προσέγγιση στό θέμα τών
σεμιναρίων, ύπενθυμίζουμε καί τό πρόβλημα τής επιλο
γής. Τό πρώτο πού πρέπει νά γίνει είναι νά διεκδικήσουμε
τήν επιμόρφωσή μας γιά τά αποτελέσματα τών τέστ καί
γενικά γιά τά συμπεράσματα τής ΰπηρεσίας έπιλογής πού
αφορούν τό άτομό μας.

ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
"Ενας μεγάλος αριθμός νέων πού ολοένα αυξάνεται,
δουλεύει καί ταυτόχρονα σπουδάζει. "Ετσι, ένώ θά έπρε
πε άπερίσπαστοι νά επιδίδονται στό άντικείμενο τών σπου
δών τους, γιά νά καλύψουν τόν οικογενειακό προϋπολογι
σμό άλλά καί τά έξοδα τών σπουδών τους, αναγκάζονται
νά δουλεύουν τή μισή μέρα, σέ δουλειές άσχετες μάλιστα
άπ’ τήν ειδίκευση πού παίρνουν. ’Αντιλαμβάνεστε εύκολα
δτι τά προβλήματα αΰτής τής μερίδας τών νέων είναι Ι
διαίτερα όξυμένα. Τά μέτρα δέ πού παίρνει τό Κράτος
καί πού άφοροΰν τήν έκπαίδευση (Ν. 815, Ν. γιά Τεχνική
’Εκπαίδευση κλπ.) δυσκολεύουν ακόμα πιό πολύ τήν κα
τάστασή τους μιά καί παρεμβάλλονται περισσότερα εμ
πόδια στήν ολοκλήρωση τών σπουδών τους.
’Αρκετοί είναι οί νέοι τοΰ χώρου μας πού αντιμετωπί
ζουν τό παραπάνω πρόβλημα: κλητήρες - μαθητές νυχτε
ρινών γυμνασίων - υπάλληλοι - σπουδαστές ή φοιτητές,
είναι αναγκασμένοι μετά άπό 8 ώρες εξαντλητικής δου
λειάς, νά μελετήσουν κάποιο μάθημα, χωρίς νά τούς μένει
χρόνος γιά τή στοιχειώδη ξεκούραση ή ψυχαγωγία. Τό
πρόβλημα αυτό όξύνεται περισσότερο σέ περίοδο έξετάσεων, μέ άποτέλεσμα τή καθυστέρηση στίς σπουδές ή τήν
αποτυχία.
'Εδώ πρέπει νά πούμε δτι υπάρχει βέβαια εγκύκλιος
τής Τράπεζας πού δίδει ένα μήνα άδεια μαζί μέ τήν κανο
νική γιά κάθε έτος σπουδών. Τό μέτρο αυτό δμως ίετχύει
μόνο γιά τούς φοιτητές, ένώ στό χώρο μας υπάρχει ένας
άριθμός (15% βοηθ.) μαθητών νυχτερινών^ γυμνασίων ή
σπουδαστών» Α.Σ. πού δέν δικαιούνται αΰτής τής άδειας.
’Από τήν άλλη μεριά, έάν τυχόν εφαρμοστούν τελικά
τά άντιεκπαιδευτί'κά μέτρα πού έχει έξαγγείλλει ή κυ
βέρνηση τά πράγματα θά στενέψουν ακόμα περισσότερο.
"Η περικοπή εξεταστικών περιόδων, ό κίνδυνος διαγρα
φής, ή κατάργηση τών μεταφορών είναι μέτρα πού εμ
ποδίζουν πρώτα — πρώτα τόν εργαζόμενο φοιτητή νά πά
ρει τό πτυχίο του.
Ό τομέας τής βελτιώσεως τών συνθηκών μόρφωσης,
άσφαλώς πρέπει ν’ άποτελέσει ένα βασικό τομέα τών δι
εκδικήσεων τών νέων συναδέλφων.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Παίρνουμε μιά Θέση στή ζωή τής ’Εθνικής Τράπεζας
άγνοώντας βασικά θέματα πού άφοροΰν τή μισθολογική
μας κατάσταση, τήν υπηρεσιακή μας εξέλιξη, τήν ασφά
λιση, τά θεσμικά αιτήματα τοΰ κλάδου καί πολλά άλλα,
προβλήματα επίσης πού μάς άφοροΰν εμάς τούς ίδι
ους άλλά καί δλους τούς εργαζόμενους στή χώρα μας.
Υποχρέωση κάθε συνδικαλιστικού φορέα είναι νά ε
ξασφαλίζει τίς προϋποθέσεις γιά τήν ομαλή ένταξη τών
νέων συναδέλφων, στή ζωή τοΰ Συλλόγου, τις διαδικασί
ες εκείνες πού διευκολύνουν τή γνώση καί συνειδητοποίηση τών προβλημάτων καί τήν ένεργοποίηση όσο γίνεται
περισσότερων γιά τήν έπίλυσή τους.
Νομίζουμε λοιπόν δτι θά καλύψει ένα κενό καί έχει
ευνοϊκή απήχηση ή πρόθεση τής ’Επιτροπής Νέων νά προ-

► ΒΛΕΠΕ 6Η ΣΕΛΙΔΑ

► ΑΠΟ 1» ΣΕΛΙΔΑ
καί οί κ.κ. Λ. Έφραίμογλου, Ε.
Μαθιουδάκης, Π. Μοδινός, Α. Παπαδάτος καί Άντ. Χονδρής.
Παρέστησαν ό ύπουργός Οι
κονομικών κ.
Ά. Κανελλόπουλος, οί ύφυπουργοί κ. Π. Μπσκο6ός καί Κ. Παπαρηγόπουλος οί
διοικητές Τραπεζών 'Ελλάδος κ.
Ζολώτας καί ΕΤΒΑ κ. Σπέντσας,
ό Πρόεδρος τής ’Εμπορικής κ.
Ήλιάδης καί άλλοι οικονομικοί
παράγοντες.

★
Στή συνέλευση μίλησε έκ μέ
ρους τοΰ προσωπικού ό Πρόε
δρος τοΰ Συλλόγου μας συνάδ.
Έπ. Μαυρουλίδης. Πρίν αρχίσει
τήν κύρια
ομιλία του ό Πρόε
δρος τοΰ Συλλόγου, κατάγγειλε
δριμύτατα τήν εμφάνιση στό βή
μα τής Γενικής Συνέλευσης, τού
Προέδρου τοΰ γνωστού άντισυλλόγου τοΰ
έπιστημονικοΰ προ
σωπικού καί δήλωσε κατηγορη
ματικά δτι μοναδικοί νόμιμοι έκπρόσωποι τών
έργαζσμένων
στήν ’Εθνική Τράπεζα είναι οί
πρόεδροι
τών τριών ενιαίων
συλλόγων.
Στό τέλος τοΰ λόγου του, ό
Πρόεδρος διατύπωσε τήν άντίθέση καί
τίς επιφυλάξεις τού
Προσωπικού γιά τήν ύποψηφιότητα γιά τό Δ.Σ. τής Τραπέζης
γνωστού παράγοντα τού οικονο
μικού χώρου, γιά τόν άποίο ύπάρχει τό ασυμβίβαστο έζαιτίας
τής θέσεως καί τού ένδιαφέροντός του πρός
άλλη ’Εμπορική
Τράπεζα.
Τό-πλήρες κείμενο τής ομιλί
ας τού Προέδρου μας είναι τό
άκόλουθο:

0 ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Κύριοι 'Υπουργοί,
Κύριε Διοικητά,
Κύριοι Ύπδ) ταιί,
Κύριοι μέτοχοι,
Πρίν μπώ στό λόγο μου έχω
νά σάς δηλώσω ότι άπό τοΰ βή
ματος τής Γεν. Συνελεύσεως ότι
ούδείς έτερος έχει τό δικαίωμα
νά εκπροσωπεί τό
Προσωπικό
τής ’Εθνικής Τραπέζης. Αύτή τή
στιγμή οί επίσημοι Σύλλογοι οί
όποιοι έκπροσωποΰν τίς 3 βασι
κές κατηγορίες τού Προσωπικού
είναι ό Σύλλογος
'Υπαλλήλων
'Εθνικής Τραπέζης, ό Σύλλογος
Βοηθητικού Προσωπικού τής ’Ε
θνικής Τραπέζης καί ό Σύλλογος
Είσπρακτόρων πού άπστελεϊ τό
Ταμιακό Βοηθητικό Προσωπικό
τής ’Εθνικής Τραπέζης.
"Ο
λοι
είμαστε
οργανωμένοι
στήν 'Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλ
ληλικών ’Οργανώσεων 'Ελλάδος
καί όποιαδήποτε άλλη παραφυά
δα έχει σκοπό τή διάσπαση τοΰ
υγιούς συνδικαλιστικού κινήμα
τος τής Χώρας. Μέ συγχωρεϊτε
γιά τήν προείσαγωγή αύτή άλ
λά ήμουνα
άναγκασμένος νά
τήν κάνω.
'Έχει πολλές φορές ειπωθεί
άπό αύτό τό βήμα ότι ό Πρόε
δρος τού Συλλόγου μιλάει τόσο
σάν έκπρόσωπος τών 'Υπαλλή
λων τής Τραπέζης άλλά καί οάν
σημαίνων
μέτοχος μιά
καί ό
Σύλλογος είναι κάτοχος 16.090
μετοχών.
Άλλά καί
σάν έκπρόσωπος
τού Προσωπικού ό Πρόεδρος τού
Συλλόγου
δέν άντιπροσωπεύει
μιά συνηθισμένη κατηγορία έργαζομένων καί τής καλλίτερης
ειδικότητας άκόμα, πού θά είχαν
οί εργαζόμενοι αύτοί τήν δυνα
τότητα άλλά καί τήν διάθεση νά
μεταπήδήσουν άπό τήν μιά έπιχείρηση στήν άλλη άνάλογα μέ
τήν προσφερόμενη αμοιβή. Είναι
γνωστό ότι
τό Προσωπικό τής
’Εθνικής Τραπέζης
(όπως καί
τό Προσωπικό τών μεγάλων ιδί
ως Τραπεζών στήν
Ελλάδα)
ταυτίζεται άπόλυτα μέ τό ίδρυ
μα. Πρόκειται γιά ταύτιση ζωής
καί σ’ αύτόν άκριβώς τόν δεσμό
έγκειται ή έννοια τής μονι
μότητας τού Προσωπικού,
πέρα άπό κάθε είδους νομική
κατοχύρωση.
Κατά συνέπεια ή γνώμη τού
Προέδρου τού Συλλόγου καί μέ
τή μορφή
τής κριτικής άκόμη,
δέν έκφράζει βασικά τήν άντίθεση θέσεων άνάμεσα σέ έργοδοσία καί μισθωτή έργασία άλλά
τό έντονο ένδιαφέρον γιά όλα
τά θέματα διακυβέρνησης αΰτής
τής πηγής ζωής (καί μάλιστα
τής μόνιμης) γιά τό
Προσωπικά τής Τραπέζης, είτε
τά θέματα αύτά άφοροΰν κατευ
θυντήριες ένέργειες είτε άποτελέσματα αυτών τών ένεργειών.
Μέ τήν μικτή αύτή ιδιότητα

πού είναι ταυτισμένη μέ τό αύξημένο ένδιαφέρον γιά τίς έργασίες τής Τραπέζης στέκομαι
στήν εύχάριστη διαπίστωση τής
άνοδικής πορείας τών έργασιών
τού ιδρύματος καί κατά τό έτος
πού πέρασε, άνοδική πορεία πού
είχε σάν συνέπεια καί τήν άνάλο
γη μέ τούς άναγκαστικούς πε
ριορισμούς πού έτόνισε καί ύπογράμμισε ό κ. Καραγκούνης,
άνεξάρτητα άπό
τήν πρόθεση
τής Δ) σεως τής Τραπέζης αύξη
ση τού μερίσματος ή όποια πο
σοτικά στέκει στό ύφος τών με
γάλων Τραπεζών
ποσοτικά δέ
πρωτοπορεί μέ τό νά ξεπερνά
όλες τίς 'Ελληνικές Τράπεζες
(πλήν μιάς πού είναι εξισωμένη
μέ τήν Εθνική επειδή ή μία αύ
τή Τράπεζα έκανε έφέτος μεγά
λη άβαρία στά κονδύλια τών
προβλέψεων).
Στέκω ιδιαίτερα στήν διαπί
στωση ότι ή τιμή τής μετοχής
τής Τραπέζης διατηρήθηκε σέ
σύγκριση πάντοτε μέ τίς ΰπάρχουσες δύσκολες συνθήκες σέ ι
κανοποιητικά επίπεδα άντεξε
καί άντέχει
(**. η γνώμη μου
Κα Διαμαντίκου) στήν
έντονη
αναιμία τής Κεφαλαιαγοράς καί
ή άντοχή αύτή έπιαφραγίζεται
μέ τήν άνακοίνωση τής αύξήσεως τού μετοχικού Κεφαλαίου.
Άπό τά στοιχεία τού ’Ισολο
γισμού καί σέ σύγκριση μέ τά
αντίστοιχα τών κυριωτέρων Ελ
ληνικών ’Εμπορικών Τραπεζών,
έχω νά παρατηρήσω ότι στά οι
κονομικά μεγέθη πού άφοροΰν
τήν κάλυψη τού παράγοντα «έργασία» (τρέχουσα
άμοιβή καί
άσφάλιση) βλέπουμε ότι ή αύξη
ση τών δαπανών στήν ’Εθνική
Τράπεζα ήταν μόνο 7,17% (δηλ.
στό μισό περίπου τού συντελε
στή πληθωρισμού) έναντι μέσου
όρου 43,83% στίς λοιπές έμπορικές (6) Τράπεζες πού δημοσί
ευσαν μέχρι σήμερα τόν ισολο
γισμό τους.
Δέν θέλω νά σημειώσω ότι έπεβάρυνε τό Προσωπικά τών λοι
πών Τραπεζών τίς Τράπεζες έκείνες.
Είναι φυσιολογικά,
οί
Τράπεζες σάν έπιχειρήσεις έντάσεως εργασίας νά έχουνε ύφηλό ποσοστό δαπανών, τό πο
σοστό έκείνο τό
όποιο άφορά
τίς δαπάνες τού
Προσωπικού
τους ένδεχομένως καί πολύ πι
θανόν στίς Τράπεζες αύτές πού
παρετηρήθη τό ύφηλό ποσοστόν,
νά δημιουργήθηκε λόγω καί εκ
τάκτων επιβαρύνσεων έποχιακών ή έτησίων πλήν όμως αύτή
ή διαφορά μεταξύ 44% περίπου μέ
7% θά έξακολουθοϋσε νά ήταν
αισθητή καί έάν άκόμα σέ φυσιολογικώτερα έπίπεδα ήταν αύξημένες οί δαπάνες γιά τό Προ
σωπικό τών λοιπών συγκρινομένων Τραπεζών.
"Αν καί όμως παρουσιάστηκε
αύτή ή αύξηση (7,17%) στίς δα
πάνες γιά τό Προσωπικό (συγ
κριτικά πολύ μικρή όπως είπα
με) ή άποδοτικότητα τής έργασίας ανέβηκε κατά 14,19% γιά
τόν χρόνο πού πέρασε, δηλαδή
κάλυψε σέ ποσοστό τήν άνοδο
τών δαπανών γιά τό Προσωπικό.
Ή συμμετοχή
άλλωστε τών
δαπανών τής άμοιβής καί άσφαλίσεως τού παράγοντα «έργα
σία» ατό
ύφος τών συνολικών
δαπανών μειώθηκε στήν
άπολογιζόμενη περίοδο κατά 6,
33% ένώ στίς λοιπές συγκρινόμενες Τράπεζες παρέμεινε στά
αύτά έπίπεδα.
"Οσον άφορά τό κόστος Τρα
πεζικής έργασίας παραπέμπω
στά ποσοστά τά όποια άνέφερε
ό κ. Διοικητής, δέν χρειάζεται
νά τά έπαναλάβω.
Αύτά δέ όλα σέ μιά δραστηρι
ότητα ή όποια άπέφερε τό 1978
στήν’Εθνική Τράπεζα τό 60,96%
τής αύξήσεως τών χορηγήσεων
μεταξύ τών συγκρινόμενων έμπορικών Τραπεζών καί τό 62,27%
τών καταθέσεων στά ίδια συγ
κριτικά πλαίσια,
Οί άριθμοί αύτοί άποτελοΰν άπάντηση
στίς εύκολες καί τίς
πρόχειρες δυσμενείς κρίσεις άναφορικά μέ τίν άποδοτικότητα
τών έργαζσμένων στίς Τράπε
ζες, καί ειδικότερα στόν χώρο
τής ’Εθνικής.
’Επίσης ή διατήρηση άπό τήν
’Εθνική Τράπεζα τής πρωτοπορείας στήν αύξηση τών βασικών
Τραπεζικών έργασιών, άς μή άποτελέσει βάση στηρίξεως τοΰ
έπιχειρήματος γιά όλιγοπωλιακό
χαρακτήρα τοΰ Τραπεζικού μας
συστήματος
έπιχείρημα
πού
προσβάλλει τήν ’Εθνική Τράπε
ζα κατά κύριο λόγο.
Ή διατήρηση αύτής τής πρωτοπορείας είναι τό άποτέλεσμα
μιάς δραστηριότητας τόσο στήν
συγκέντρωση καί άνάπτυξη τών
τραπεζικών έργασιών όσο καί
στήν παρακολούθηση καί έφαρ-

μογή τών συγχρόνων μεθόδων
όργανώσεως, μέ άλλους λόγους
στήν διατήρηση άπό τήν ’Εθνική
Τράπεζα τού πραγματικού γεγο
νότος ότι ό Τραπεζικός τομέας,
όπως πολύ όρθά τονίστηκε άπό
τόν κ. Διοικητή, μέ τήν εύκαιρία πρόσφατης έκθεσιακής εκδή
λωσης γιά τόν Τραπεζικό θεσμό,
είναι ό πιό άναπτυγμένος τής
ελληνικής οικονομίας καί ικανός
γιά νά
άντιμετωπίσει, μέ τήν
εύκαιρία τής ένταξης, τόν ξένο
άνταγωνισμό όχι μόνο στό εσω
τερικό άλλά καί στό έξωτερικό.
Κατά συνέπεια δέν θά πρέπει
ή ’Εθνική Τράπεζα νά γίνεται
μέ τήν εύκαιρία μιάς ενδεχόμε
νης άναλύσεως τού 'Ελληνικού
Τραπεζικού συστήματος στόχος
μιάς μεμψίμοιρης κριτικής για
τί στήν νέα, τήν άμεση μελλον
τική πραγματικότητα
θά είναι
μαζί μέ τίς βασικές Ελληνικές
Τράπεζες ό σταθερός πόλος γύ
ρω
άπό τόν όποιο κινείται
ή
τραπεζική δραστηριότητα στόν
έλληνικό χώρο, ένώ οί ξενες
Τράπεζες θά έξαρτοϋν τήν δραστηριότητά τους άπό τά καθα
ρά έπιχειρηματικά συμφέροντά
τους τά όποια μπορούν νά τίς
οδηγήσουν καί στήν άποχώρησή
τους άκόμα
άπό τήν 'Ελλάδα
χωρίς νά ένδιαφερθοϋν γιά τόν
χώρο πού είχαν κληθεί νά κα
λύψουν μέ τήν διεύρυνση τών
οικονομικών καί ιδιαίτερα άναπτυξιακών δραστηριοτήτων στήν
χώρα μας λόγω τής έντάξεως.
Γιά νά φθάσει όμως ή δραστη
ριότητα τής Τράπεζας, κύριοι μέ
τοχοι, ο’ αύτά τά έπίπεδα έμόχθησε κ α ί
στόν άπολογιζόμενο χρόνο τό προσωπικό της.
Καί μάλιστα
ύπό σκληρότατες
συνθήκες πού θυμίζουν, γιά νά
μήν είπώ ότι τίς ύπερβαίνουν, έκείνες τών δύο πρώτων χρόνων
τής έθνοκτόνου δικτατορίας τής
21.4. Τότε, ένόνόματι τής σοφί
ας τών τεχνοκρατών έγκεφάλων
πού ή χούντα, άνίκανη νά διοι
κήσει, είχε επιβάλλει στίς διοι
κήσεις τών Τραπεζών καί τών
’Οργανισμών. Τώρα, έν όνόματι
τής περιστολής δαπανών καίπεριορισμοϋ τού κόστους τοΰ χρή
ματος. Άλλά ή κατάληξη κοινή.
Απαγόρευση προσλήψεων. 'Έλ
λειψη Προσωπικού. Μή επάνδρω
ση ύποκ) των. Σήμερα μάλιστα
ή έλλειψη προσωπικού είναι πε
ρισσότερο έπώδυνη γιατί οί Τρά
πεζες προσφέρουν στό
κοινό
πολλές νέες ύπηρεσίες έξω άπό
τά πλαίσια τών παραδοσιακών
καί καθ’ αύτό τραπεζικών έργα
σιών. Καί τότε μέν προβάλλον
ταν σάν λύση ή μηχανογράφη
ση (αντικατάσταση τού άνθρώπου άπό τήν μηχανή) λύση φυ
σικά πού άπότυχε παταγωδώς
γιατί ή μηχανή μόνη της χωρίς
τήν σωστή καθοδήγηση τού άνθρώπινου παράγοντα, δέν πρα
γματοποιεί τό έπιδιωκόμενο έρ
γο.
Τώρα όμως δέν προβάλλουν
καμμιά λύση καί έτσι άπομένει
ή άπάνθρωπη πίεση καί έξάντληση τής άνθρώπινης άντοχής. Ά
ποτέλεσμα είναι νά μήν έξυπηρετεϊται τό κοινό καί νά άναζητούνται εύθύνες πρός έσφαλμένες κατευθύνσεις.
Ή Κυβέρνηση έχει άπαγορεύσει τίς προσλήψεις. Φέρεται ό
μως νά έπιτρέπει στίς Τράπεζες,
έδώ έφιστώ τήν προσοχήν σας
κύριοι μέτοχοι, νά παίρνουν έ
κτακτο προσωπικό κάτω άπό τόν
έλεγχό της. Σύστημα ολέθριο.
Αντί τής προσλήψεως σύμφωνα
μέ τόν ’Οργανισμό 'Υπηρεσίας
τακτικού προσωπικού μέ
άδιάθλητους εισαγωγι
κούς διαγωνισμούς είσάγεται τό
χάος τών
συστάσεων καί τού
ρσυσφετιοϋ ένώ
τό πρόσκαιρο
καί ή άβεβαιότητα γιά τό μέλ
λον τού
έκτακτου προσωπικού
άμβλύνει τό ένδιαφέρον, μέ άνάλογη έπίπτωση στήν ποιότητα
τών προσφερομένων ύπηρεσιών
στό κοινό. Ή ’Εθνική Τράπεζα
έζήτησε στίς άρχές τού έτους
έγκριση άπό τήν Κυβέρνηση γιά
διαγωνισμό προσλήψεως 600 άτόμων αύτό σάν παράδειγμα σάς
τό άναφέρω (ό Σύλλογος έστάθμισε άνάγκη 1.000) άφοΰ ήδη
400 ήταν μόνον οί έξελθόντες
τό 1978 καί ένεκρίθησαν κύριοι
μέτοχοι 230 μόνο. Σκεφθήτε μέ
αύτούς τούς περιορισμούς μέ
ούτές τις
άποπνικτικές συνθή
κες τί δυνατότητα
προσφοράς
έργασίας μπορεί τό Προσωπικό
νά δώση στό κοινό.
Μέ τήν άστυνόμευση στόν το
μέα τής έργασίας κ.κ. Μέτοχοι,
δέν μπορούν νά προχωρήσουν έποικοδομητικά τά πιστωτικά ι
δρύματα καί οί οργανισμοί.
Ή άγχόνη τών Πρά εων 'Υ
πουργικού Συμβουλίου 77)78 καί
152)79 πρέπει νά πάψει νά ύπάρ-

χει καί τό προσωπικό τής Τραπέ
ζης νά άνακουφισθεί μέ προσ
λήψεις νέων, ύστερα άπό έξετάσεις ύπαλλήλων ποιότητας γιά
νά είναι δυνατό νά έξυπηρετηθεΐ τό συναλλακτικό κοινό στήν
έκταση πού οί σημερινές άνάγκες άπαιτοϋν. Τό πρόβλημα γί
νεται όξύτερο μέ τίς προβλεπόμενες εξόδους, προσωπικού μέ
σα στό 1979.
Σχετικά μέ τό άσφαλιστικό θέ
μα τού προσωπικού τής Τραπέ
ζης, μεταφέρω τήν ικανοποίηση
τών έργαζσμένων πρός τήν διοί
κηση γιά τήν αποφασιστική σύμ
φωνα μέ τήν ήθική καί τήν ιστο
ρική επιταγή πρώτα, καί τόν νό
μο έπειτα, όρθή χειρονομία ύ
στερα άπό τό 1957 ώς πρός τήν
έξασφάλιση τών πόρων τού Τα
μείου Συντάξεων κυρίως καί τής
ισορροπίας του. Άλλά δέν μπο
ρώ νά είπώ τό ίδιο καί γιά τό
κονδύλι πού εξακολουθεί νά φέ
ρεται άπό λανθασμένη έρμηνεία
σάν χρέος τών Ταμείων τού Προ
σωπικοΰ, πράγμα πού άρνούμεθα
κατηγορηματικά.
Παραποιείται έτσι καί ό ’Ισο
λογισμός τής
Τραπέζης, όπως
άναφέραμε καί
ατό παρεΛθόν,
καί αύτό άποτελε; έναν άκόμη
λόγο νά άποκρούομε αύτή τήν
λογιστική έμφάνιαη.
Κύριοι Μέτοχοι,
Περιορίζομαι σ’ αύτά τά βασι
κά θέματα τού προσωπικού για
τί ό κατάλογος τών λοιπών έκκρεμοτήτων θά έκούραζε τήν
Συνέλευση. Είναι διαπιστωμένη
ή άπό τήν πλευρά τής Διοικήσεως τής Τραπέζης
διάθεση γιά
διάλογο καί ρύθμιση τών θεμά
των.
Όμως φραγμοί
άπό μέρους
τών
Πολιτειακών Αρχών
καί
κωλυσιεργοί μηχανισμοί είναι τά
στοιχεία έκεϊνα πού παρατεί
νουν τήν έκκρεμότητα προκαλούν κινδύνους άναταραχής καί
ύποχρεώνουν τήν ηγεσία τοΰ
τραπεζοϋπαλληλικού Κλάδου νά
επανεξετάσει τίς θέσεις της ΰς
πρός τόν τρόπο άντιμετωπίσεως
τής καταστάσεως πού άπό τίς
αιτίες πού
άνέφερα, δημιουργούνται.
Πρίν κλείσω θεωρώ ύποχρέωση μου νά εύχαριστήσω τούς κυ
ρίους μετόχους πού άνεφέρθηκαν στήν συμβολή τού προσωπι
κού καί νά δηλώσω κι έγώ μέ
τήν σειρά μου ότι ή αιφνιδιαστι
κά άναγγελθείσα ύποψηφιότητα
γνωστού άξιου προσώπου στόν
έλλ. οικονομικό χώρο δέν γίνε
ται παραδεκτή άπό τό Προσωπι
κό τής ’Εθνικής Τραπέζης, διό
τι υπάρχει αύτή τή στιγμή τό
ασυμβίβαστο «καί ήθική, καί Νόμω». Μπορέί ό άξιότιμος καθ’ ό
λο ύποψήφιος Σύμβουλος τής
Τραπέζης, ό όποιος τυγχάνει
καί τής
απολύτου προσωπικής
μου έκτιμήσεως, νά δηλώσει ότι
παραιτεϊται άπό τά άλλα του άξιώματα τά όποια τοΰ συνιστοϋν
τήν ιδιότητα τοΰ άσυμβιβάστου.
Πλήν όμως δέν άρκεΐ μόνον ή
τύποις άποχώρηση.
’Εμείς σάν
Προσωπικό τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης θά έπιμείνουμε στις έπιφυλάξεις μας καί θά διεκδικήσου
με τά δικαιώματά μας σάν Προ
σωπικό
άλλά καί σάν μέτοχοι
έπί τού θέματος αύτοΰ, καί δικαστικώς
καί μέ κάθε νόμιμο
μέσον γιατί σέ μάς δέν προέχει
ό
τυπικός διαχωρισμός
άλλά
προέχει ιδιαίτερα τό ούσιαστικό
ένδιαφέρον. Εύχαριστω πολύ.
**. ΣΗΜ.: Ή παρένθεση πε
ριλαμβάνει άπάντηση σέ άρνητικές διακοπές μετόχου.

0 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΜΕΡΛΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝ. ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΗΝ
Κατά τό πρόσφατο Συνέδριο
τής Διεθνούς 'Ομοσπονδίας Γε
νικών Αποθηκών πού έγινε στό
Χόγκ - Κόγκ, έξελέγη παμψηφεί
ώς Πρόεδρος τής Διεθνούς 'Ο
μοσπονδίας ό
κ. Αναστάσιος
Τσιμεριλής, Πρόεδρος τού Δ. Σ.
τής Προνομιούχου Α,.Ε. Γενικών
’Αποθηκών Ελλάδος.
Ή έκλογή αύτή τού κ. Άν.
Τσιμερλή εις τό άνώτατο τιμη
τικό άξίωμα, ώς Προέδρου τής
I.F.P.W.A., τιμά όχι μόνο τόν ί
διον άλλά καί τήν 'Εταιρία Γε
νικών Αποθηκών 'Ελλάδος, τής
όποιας προΐσταται καί τής προσ
δίδει παγκόσμια αίγλη καί κύ
ρος.
Τό προσωπικό τής 'Εταιρίας
Γενικών
Αποθηκών
'Ελλάδος
συγχαίρει τόν κ. Άν. Τσιμερλή
γιά τήν έπιλογή του καί τοΰ εύ
χεται έπιτυχίαι στά νέα του κα
θήκοντα.

Ειδική Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας
«Περί τών όρων έργασίας καί άμοιέής τοϋ προ
σωπικού έν γένει τών
Τραπεζών»

Οι εκκρεμότητες
Παίρνοντας αφορμή άπό τό σχόλιο πού I νάδ. Γρηγ. Βαρελάς της Δ)νσεως Μελετών
δημοσιέψαμε στό προηγούμενο φύλλο μας μέ I επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, μάς έστειτόν τίτλο «Εξάχρονη έκκρεμότητα», ό συ- | λε τήν ακόλουθη έπιστολή:
Κύριε

Διευθυντά,

Στό τελευταίο φύλλο σας τού
Απριλίου άσχολε]σθε, γιά δεύ
τερη φορά, μέ τό θέμα τής
κενής Ύποδιευθύνσεως
Μελε
τών - 'Επενδύσεων, στήν όποια
ύπηρετώ.
Άπό τήν διατύπωση καί τό
«πνεύμα» τοΰ σχολίου σας φαί
νεται ότι, τό λιγώτερο, πέσατε
θύμα κακόπιστων πληροφοριών.
Καί τούτο γιά τούς έξής λό
γους :
α) Έπικαλεΐσθε σχετικές κα
ταγγελίες σέ έντυπα τοΰ κλα
δικού τύπου. ’Εάν ύπάρχουν τέ
τοιες καταγγελίες οφείλετε νά
κατονομάσετε τά έντυπα
καί
νά τίς άναδημοσιεύσετε.
6) Όμιλεϊτε γιά εύνοια, άναφορικά πρός τό πρόσωπό μου.
Αλλά, μέ βάση τά προσόντα
μου καί τά προσόντα
άλλων
συναδέλφων, συμβαίνει τό άντίθετο. Τόσο άπό γενικώτερη
άποψη βαθμολογικής καί υπη
ρεσιακής έξελίξεως, όσο
καί
στό συγκεκριμένο θέμα πού θί
γετε.
γ) Άφίνετε νά έννοηθή ό
τι, έξ αιτίας μου, άδικοϋνται
άλλοι συνάδελφοι. Αλλά συμ
βαίνει, πάλι, τό άντίθετο.
Τό σχόλιό σας, σάν προσω
πική έπίθεση μέ
ύπαινιγμούς
είς βάρος μου, φαίνεται ότι έξυπηρετεί τίς άνομολόγητες φι
λοδοξίες
κάποιου
«συναδέλ
φου».!
Γι’ αύτό καί, πρός τό παρόν,
περιορίζομαι οέ μιά δήλωση. ’Ε
άν, γιά τήν συγκεκριμένη αύτή θέση, ύπάρχει συνάδελφος
πού διαθέτει περισσότερα προ
σόντα, είμαι πρόθυμος άκόμη
καί νά παραιτηθώ άπό τήν Τρά
πεζα.
Πιστεύω ότι θά δημοσιεύσετε
τήν

έπιστολήν μου.
ΓΡΗΓ. ΒΑΡΕΛΑΣ

Άπαντώντας στήν έπιστο
λή τού συν. Γρ. Βαρελά έ
χουμε νά παρατηρήσουμε:
1) Ούτε θύματα κακόπι
στων πληροφοριών πέσαμε,
ούτε ποτέ διανοηθήκαμε νά
έξαπολύσουμε προσωπική έ
πίθεση σέ Βάρος όποιουδήποτε συν)φου καί μάλιστα
γιά νά έξυπηρετήσουμε άνο
μολόγητες φιλοδοξίες άλ
λου.
Μέ τό σχόλιό μας θελήσα
με, δπως είχαμε ύποχρέωση
σάν ύπεύθυνο όργανο ένημέρωσης τοΰ Συλλόγου μας,
νά έπανέλθουμε σέ ένα πρα
γματικό καί άδιαμφισΒήτητο γεγονός. Τήν άνωμαλία,
πού συνεχίζεται έπι. μια ε
ξαετία καί μέ τήν όποια έ
χει πράγματι άσχοληθεΐ ό
κλαδικός Τύπος, άσχετα άν
δέν συμπίπτουν ή άφετηρία,
ό τρόπος καί ό στόχος τοΰ
σχολίου τής «Τραπεζιτικής»
μέ Ανάλογα άλλα δημοσιεύ
ματα (Βλ. «Τραπεζικό Βή
μα» φ. 18 καί 68).
Πιστεύουμε πώς ή πρόθεσή
μας αυτή, διατυπώνεται σα
φέστατα καί έγινε κατανοη
τή άπό κάθε καλόπιστο Ανα
γνώστη.
2) θεωρήσαμε άπαραίτητο στό σχόλιό μας, νά Ανα
φέρουμε καί τή φημολογία,
πού συντηρείται άκριΒώς
άπό τήν παρατεινομένη άνω
μαλία, ή όποια είναι καιρός
πλέον νά σταματήσει έστω
καί μέ τήν τοποθέτηση τού έπιστολογράφου στήν θέση
ο,ύτή έάν πληροΰνται οί προ
ϋποθέσεις υστέρα μάλιστα
άπό τόσα χρόνια άκριΒώς.
Αύτά, χωρίς καμμιά προσω
πική αιχμή ή συγκεκριμένο
υπαινιγμό, άλλά καί γιά νά
τονίσουμε ότι τ° φαινόμενο
ήταν, καί όσο δέν καλύπτε
ται τό κενό, προκαταρκτικό
κα ίμειωτικό γιά όλο τό σχε
τικό δυναμικό τής Τραπέζης
μας, διότι δέν άφορά μόνο
τήν θέση τοΰ προϊσταμένου
τής ύποδιευθύνσεως άλλά

κ.αί τών Αντιστοίχων προϊ
σταμένων τμημάτων.
Ή «Τραπεζιτική» δέν στρέ
φεται, οότε άντιδικεΐ προσω
πικά μέ κανένα συν) φο.
Παρακολουθεί όλες τίς έξελίξεις στό χώρο μας καί
καταγράφει χωρίς προκατα
λήψεις ή σκοπιμότητες τά γε
γονότα. Μέ Αμετακίνητη προ
σήλωση στά συμφέροντα τοΰ
Προσωπικού, σέ συνδυασμό
μέ τήν τήρηση τής Αξιοκρα
τίας στήν Τράπεζα καί τοΰ
σεΒασμοΰ τών κανόνων πού
πρέπει νά καθορίζουν τήν έξέλιξη τών έργαζομένων σ’
αύτήν. Μέ τό πνεύμα αύτό,
γράψαμε τ° σχόλιο γιά τήν
... άκέφαλη
Υποδιεύθυνση,
όπως δέν θά πααρλείψουμε
νά κάνουμε καί σέ κάθε πα
ρόμοια περίπτωση στό μέλ
λον.
3) Δέν Αμφισβητούμε τά
προσόντα τοΰ επιστολογρά
φου συν) φου άν καί κρίνου
με υπερβολική
τή δήλωσή
του καί τήν Απειλή παραίτη
σής του. θυμίζει κάπως τούς
γνωστούς καί καθαρά ΐδιοτελεΐς μύθους, πού διαδίδουν
ορισμένα Ανώτατα στελέχη
τής Τραπέζης τά τελευταία
χρόνια. "Οτι μετά τήν Απο
χώρησή τους ,θά προκληθεϊ
καταστροφή, καί θά έπέλθει
τό χάος! Ή πραγματικότητα
έχει Αποδείξει άκριΒώς τό
άντίθετο. Γιά νά επιβεβαιω
θεί άλλη μιά φορά ή Αρχή,
ότι ή ομαλή Αντικατάσταση
καί ή Ανανέωση πού είναι συ
στατικό ύγείας τών ζωντα
νών καί έξελίξιμων οργανι
σμών, δίνουν νέα ώθηση στήν
Ανάπτυξη καί τήν πρόοδο
τής Τραπέζης,
κάθε φορά
πού γίνονται έγκαιρα καί
σωστά.

Εικόνες της Πάτμου
ΛάΒαμε καί δημοσιεύουμε ευχαρίστως, τήν
παρακάτω έπιστολή τοΰ συναό. τοΰ Προμηθευτικοΰ μας Συν)σμοΰ, Χρήστου Παπαϊωαννου, πού άναφέρεται στή γνωστή — καί έξαιρετική άπό κάθε άποψη — έκδοση τοΰ Μορ
Κύριε Διευθυντά,
Τό Μορφωτικό " Ιδρυμα τής
’Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλά
δος, στήν ολιγόχρονη μά τό
σο γόνιμη ζω*ί του, έχει πλου
τίσει τήν έλληνική γραμματεία
μέ θαυμάσιες έκδόσεις. Κορωνί
δα όμως τής προσφοράς του
στόν τομέα αύτόν είναι νομί
ζω ή έκδοση τού βιβλίου «ΕΙ
ΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ» πού πα
ραδόθηκε στή κυκλοφορία πριν
άπό λίγους μήνες.
Πρόκειται
γιά μιά σπάνια σέ έμφάνιση καί
περιεχόμενο
έκδοση, προϊόν
μακροχρόνιας προεργασίας τού
δημιουργού της Μανώλη Χατζηδάκη, μά καί συνεργασίας του,
όπως σημειώνει στά προλογικά
του, μέ περισσότερα ένδιαφερόμενα μέρη.
Περιεχόμενο τού βιβλίου ό
πως μαρτυράει καί ό
τίτλος
του είναι οί «εικόνες τής Πάτμου». Κατάφορτη είναι ή ' Ι
ερά Μονή τού Άγιου Ίωάννου
τοϋ Θεολόγου μά καί ή Απο
κάλυψη καί όλες οί ’Εκκλησίες
καί τά Έρημοκκλήσια τοΰ ώραίου νησιού άπό σπάνιες ει
κόνες Βυζαντινής, Μεταβυζαν
τινής καί 'Υστεροβυζαντινής τέ
χνης. Καί τίς εικόνες αύτές ό
Μανώλης Χατζήδάκης τίς μελέ
τησε καί τίς κατέγραφε
επι
στημονικά μέ σκοπό τήν έν
καιρώ συγκρότηση ένός «Συν
τάγματος» όλων όσων βρίσκον
ται οτό νησί. Στό βιβλίο δη
μοσιεύονται οί άντιπροσωπευτικώτερες γιά κάθε έποχή —συν-

φωτικού "Ιδρύματος τής Τραπέζης μας «Ει
κόνες τής Πάτμου».
Τό ϊδιο κείμενο δημοσιεύτηκε
«Καθημερινή» τής 24.3.79.

ολικά 164— εικόνες, υπομνημα
τισμένες καί σχολιασμένες ε
πιστημονικά άπό τόν
Συγγρα
φέα. Τόσο στήν πολυσέλιδη ει
σαγωγή όσο καί στά έπί μέ
ρους κεφάλαια τής κάθε έξεταζομένης περιόδου,
πραγματο
ποιείται βαθειά κριτική άνάλυ
ση τοΰ σοφού συγγραφέα πού
άν καί δέν μπορεί νά άπευθύνεται
στούς πολλούς
άλλά
στούς
λίγους «μεμυημένους»,
φαίνεται ξεκάθαρα τό μέγεθος
τής προσωπικής προσφοράς του.
Δέν είναι στίς προθέσεις τοϋ
γράφοντας
νά κάμη
κριτική
τοϋ σπουδαίου βιβλίου.
Κάθε
τέτοια άποκοτιά θά ήθελε άνάλογα κότσια καί ό ίδιος δέν τά
διαθέτει. Θά ήθελα όμως νά ύποσημειώσω μέ τις
γραμμές
αύτές ότι ή μνημειακή αύτή
έκδοση, άν άποτελεί
μεγάλη
προσφορά στήν τέχνη καί τήν
έπιατήμη τής έποχής μας, ά
ποτελεί καί μιά όφειλόμενη τι
μή στό κάτασπρο νησί τού νο
τιοανατολικού μας Αιγαίου. Ή
Πάτμος, τό μικρότερο νησί τής
Δωδεκανησιακής άρμάδας,
μέ
περικεφαλαία τό χιλιόχρονο μο
ναστήρι τοϋ Αγίου
Ίωάννου
Θεολόγου, μουντό κτιριακό κο
λοσσό, στήν ψηλότερη κορφή
τής Χώρας μέ τό σπήλαιο τής
Άποκαλύφεως τού
Εύαγγελιστή τής άγάπης,
άρχαιότερο
μετά τούς Άγιους Τόπους Προ
σκύνημα καί Κέντρο συναντήσεως καί άναστροφής τής προ
σχωματικής
Χριστιανού ύ ν η ς
«Άπό περάτων έως περάτων»
τής Οικουμένης" μέ τήν γερα-

και στην

ρή
Πατμιάδα. ’Εκκλησιαστική
Σχολή πού έξέθρεφε μέχρι καί
σήμερα μεγάλα πνευματικά άναστήματα' μέ τ’ άλλα σπου
δαία Μοναστήρια της καί
τό
πλήθος τών ’Εκκλησιών της, εί
ναι ολόκληρη ένα σπάνιο Μου
σείο ζωγραφικής,
ξυλογλυπτι
κής καί Αρχιτεκτονικής
Τέ
χνης. Μά τό σπουδαιότερο, εί
ναι ένα Μνημείο πού κρατάει
ζωντανή καί ανόθευτη τήν ορ
θόδοξη Βυζαντινή
παράδοση,
χωρίς παρεκκλίσεις καί
άνόητους έκσυγχρονισμούς. Ή Μονή
τοϋ Άγιου Ίωάννου Θεολόγου,
όπως σωστά έπισημαίνεται καί
στίς σελίδες τοΰ βιβλίου, ήταν
πάντα καί είναι καί σήμερα, μέ
τούς άνεκτίμητους θησαυρούς
της καί τήν μεγάλη πνευματι
κή της άκτινοβολία καί παρά
δοση, κέντρο γνήσιας θρησκευ
τικής λατρείας, τέχνης καί παι
δείας.
Ή άνύστακτη μέριμνα
τής
Ηγεσίας καί τής Αδελφότητος
τής Μονής γιά τήν

ακίνδυνη

διαφύλαξη τών άνεκτιμήτων θη
σαυρών της καί τήν επιστημο
νική τους ταξινόμιση καί προ
βολή, έχει υιοθετηθεί άπό τό
σύνολο τών κατοίκων τοΰ 'βραίου Νησιού, πού κάθε τί πού
σχετίζεται μέ τό Μεγάλο Μονα
στήρι τό θεωρεί προσωπική του
υπόθεση.
Στήν άνόθευτη διατήρηση αύτής τής παράδοσης βοηθάει ά-

► ΒΛΕΠΕ 6Η ΣΕΛΙΔΑ

ΕΝ Αθήναις σήμερον τήν 9.
5.19/9, ημέραν Τετάρτην_ καί
ώραν 15.0U0 έν τω έπί τής όοου ’Ελευθερίου Βενιζέλου άριθμ. 21 ιίεντρικώ Καταοτήματι
της Τραπέζης τής Ελλάδος οί
υπογεγραμμένοι άφ’ ένός μέν
ΝικοΛαος Χαρισσόπουλος, Υπο
διοικητής της
Τραπέζης της
ΈΛΛαοος ώς είδικώς καί νομίμως εςουσιοόοτημένος
εκπρό
σωπος της Τραπέζης τής Ελλά
δος καί τών Τραπεζών:
1)
Εθνικής Τραπέζης
τής
ΈλΛάδος A. Ε., 2) Αγροτικής
Τραπεςης της Ελλάδος, 3) Εμ
πορικής Τραπέζης της Ελλά
δος, 4) Ίονικης - Λαϊκής Τραπεζης τής
Ελλάδος Α.Ε., 5)
Τραπέζης Πίοτεως Α.Ε., 6) Γε
νικής Τραπέζης της Ελλάδος
Λ.Ε., 7) Εθνικής
Κτηματικής
Τραπέζης της Ελλάδος 8) Ελ
ληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής
Άναπτυ^εως, 9) ’Εθνικής Τρα
πέζης ’Επενδύσεων ΒιομηχανιΚιις Άναπτύξεως,
10) Τραπέ
ζης ’Επενδύσεων Α.Ε., 11) Τρα
πέζης ’Εργασίας, 12) Τραπέζης
Πειραιώς Α.Ε., 13)
Τραπέζης
Αττικής Α.Ε.,_ 14)
Τραπέζης
Επαγγελματικής Πίοτεως A. Ε.,
15) CITIBANK, lb) THE CHASE
Mn.iHrtTTAN BANK, 17) Τραπέ
ζης ΑτίΕΡ 1 can express
1NTErinniTONAL BANKING COR
PORATION, 18) BANK OF AME
RICA
N. T., S. A., 19)
THE
P irtbT
NATIONAL BANK OF
CHiUACO, 20) ALGEMENE BANK
NEDERLAND N.V., 21) BANQUE
li.Ic.Ki'lATlONALE POUR L’ AFR1QUE OCC1DENTALE
S. A.
22) CONTINENTAL BANK, 23)
iirtT 1 UN AL
WILLIAMS
AND
GLYN' S BANK LTD., 25) Τρα
πέζης Κρήτης, 26) GRINDLAYS
Bank.

καί άφ’ έτέρου ’Επαμεινώνδας
Μαυρουλίδης Πρόεδρος τής Όμοοπονόιας
Τραπεζοϋπαλληλι
κών 'Οργανώσεων
τής Έλλάόος, εκπρόσωπων αύτήν έν προκειμένω, βασει τών διατάξεων
του Καταστατικού της καί τών
άπό 5 καί 6 Μαίου 19/9 πρακτι
κών συνεδριάσεων τοϋ Γενικού
ΧυμοουΛίου της O.T.U.E., συνεψωνηοαν καί
συναπεοέχθησαν
τα κάτωθι:
I. Οί κατά τήν έναρξιν της
ισχύος της παρούσης ισχύοντες
διά τό προσωπικόν τών Τραπε
ζών: 1) Ίραπέζης της Έλλάοος, 2) 'Εθνικής Τραπέζης τής
ΈΛΛάοος
Α.Ε., 3) ’Αγροτικής
Τραπέζης τής 'Ελλάδος, 4) 'Εμ
πορικής Τραπέζης της Έλλά0ος α .Ε., 5) Ίονικής - Λαϊκής
Ίραπέζης τής 'Ελλάδος
Α.Ε.,
6; Τραπέζης Πίοτεως Α. Ε., 7)
Γενικής
Τραπέζης τής Έλλάόος Α.Ε. 8) ’Εθνικής Κτηματι
κής
Τραπέζης της 'Ελλάδος,
9) 'Ελληνικής Τραπέζης Βιομη
χανικής Άναπτύςεως, 10)
’Ε
θνικής Τραπέζης ’Επενδύσεων
Βιομηχανικής Άναπτύξεως, 11)
ιρα,ιεζης
'Επενδύσεων,
12)
Τραπέζης ’Εργασίας, 13) Τρά
πεζας ιιειραιως A. Ε., 14) Τρά
πεζας Αττικής Α.Ε., 15) Τρα
πέζης ’Επαγγελματικής Πίστεως A. Ε., 16) CITIBANK,
17)
THE CHASE MANHATTAN BANK,
18) Τραπέζης AMERICAN EXFHES INTERNATIONAL
BAN
KING CORPORATION, 19) BANK
OF AMERICA N. T., S. A., 20)
THE FIRST NATIONAL
BANK
OF CHICAGO, 21)
ALGEMENE
BANK NEDERLAND Ν. V,
22)
BANQUE
INTERNATIONAL
r-vin a· AFRIQUE OCC I DENTALE S. A.,
23) CONTINENTAL
BrtNK, 24) NATIONAL WESTMI
NSTER BANK LTD,, 25) W1LLIAnS AND GIYN'S BANK LTD,
2o) Τραπέζης Κρήτης, 27) GR1N'ALATS BANK, 28) BANK SADchAT IRAN,
29) BARCLAYS
BANK INTERNATIONAL LTD, ορ
γανικοί ή βασικοί ή συμβατικοί
ή έκκινήσεως
μηνιαίοι μισθοί,
αύςανονται ώς άκολούθως:
α) μέχρι ποσού δραχμών 9.
220 — κατά δραχμάς 1.100.
6) άπό ποσού τών δραχμών
9.221 καί άνω κατά δραχμάς 1.
000.

γ) Είς τό προσωπικόν
τών
Τραπεζών τό όποιον δέν εχει
έξομοιωθεϊ μισθολογικώς
(διά
συλλογικής συμβάαεως, άποφάσεων Διαιτησίας ή κατ’ άλλον
τρόπον) πρός τό
άντίστοιχον
προσωπικόν τής ’Εθνικής Τρα
πέζης τής 'Ελλάδος, χορηγεί
ται παγία αϋξησις έκ δραχμών
1.500 έν συνόλω έπί τοΰ ολι
κού μηνιαίου μισθού ή έπί τοϋ
συνολικού ποσού τού
βασικού
μισθού πλέον πριμ (όπου χο
ρηγούνται τοιαϋτα).
II. Ή έφαρμογή τού συστή
ματος εργασίας πέντε ήμερών
καθ’ εβδομάδα καθίσταται ορι
στική άπό 1.1.1980.
III. Τό καταβαλλόμενον είς
τούς
Πτυχιούχους Άνωτάτων
Σχολών Τραπεζοϋπαλλήλους ε
πιστημονικόν έπίδομα θά
υπο
λογίζεται έπί τοϋ βασικού μι
σθού καί έπί τών καταβαλλόμε
νων είς έκαστον
υπάλληλον
προσαυξήσεων τοΰ βαθμού του.
IV. 1. Είς τούς ύπηρετοϋντας τήν 1.1.1979 'Υπαλλήλους
τών άνω Τραπεζών γενικών θέ
σεων τών κλάδων τών όριζομένων ύπό τών έδαφίων 1 καί 2
τής ύπ’ άριθ. 3^/71 άποφάοεως
τού Δ.Δ.Δ.Δ. Αθηνών τούς μή

κοκτημένους πτυχίου Ανώτατης
Σχολής αναγνωρίζεται πρόσθε
τος χρόνος υπηρεσίας:
α) Λύο ετών, έφ' όσον κα
τά τόν χρόνον της προσλήψεως η μετατάξεώς των, οί πτυχιοϋχοι Άνωτατων Σχολών συνάίόελφοί των δέν είχον τύχει
προωθήσεως βάσει τοϋ πτυχίου
των καθ' οίοόήποτε
τρόπον
(δυνάμει
διατάξεων Όργανιομοϋ, Νόμου, Διαιτητικής
Άποφάσεως, πράξεως Διοικήσεως
κλπ.) μή λαμβανομένης
όμως
ύπ' όφιν τής προωθήσεως Πτυ
χιούχων προσληφθέντων κατό
πιν ειδικών διαγωνισμών ή δι
ορισμού ε|ς βαθμόν άνώτερον
τοϋ είοαγωγικοΰ.
6) Ενός έτους έφ’ όσον κα
τά τόν χρόνον τής προσλήψεως ή μετατάξεώς των οί Πτυχιοϋχοι
Άνωτάτων
Σχολών,
συνάδελφοί των είχον
τύχει
τοιαύτης
προωθήσεως δύο ε
τών, έν πάσει δέ περιπτώσει
συντρεχόντων των άνω
όρων
καί προϋποθέσεων, τό
ήμισυ
τοϋ χρόνου προωθήσεως
των
Πτυχιούχων
συναδέλφων των
όν οί τελευταίοι είχον λάβει,
μέ άνώτατον όριον προωθήσε
ως τά δύο έτη.
2. Ή ώς άνω άναγνωρισμένη προώθηοις χορηγείται κατά
τό ήμισυ άπό 1.1.19/9 καί κα
τά τό έτερον ήμισυ άπό 1.1.,
1980 ή 31.12.19/9 οιά την Α.
Τ.Ε^ ολόκληρος δέ άπό 1.1.1979
-εις τάς έκ των δικαιούχων άποχωρώντας τής ύυηρεσίας; έντός
τού έτους 1979.
3. Ό κατά τά άνω προσμετρούμενος χρόνος συνυπολογί
ζεται καί λαμβάνεται ύπ’ όψιν
τόσον διά τήν μισθολογικήν ό
σον καί διά τήν βαθμολογικήν
έξέλιζιν τών υπαλλήλων
έπί
τη συνδρομή όμως άπασών τών
λοιπών προϋποθέσεων κατά τόν
χρόνον έφαρμογής τής παρού
σας διατάζεως ώς μή εύδοκίμως ύπηρετήσαντας ό ώς άνω
χρόνος προσμετρείται
μόνον
κατόπιν ειδικής κρίσεως
ύπό
τών άρμοδίων πρός τούτο συμ
βουλίων.
Εις τούς έχοντας ήδη έξαντλήσει ή έξαντλοΰντας έντός
τοϋ 1979 τό άνώτατον καταβαλ
λόμενον εις αύτούς ποοοστόν
προσαυξήσεων μισθού χορηγεί
ται πρόσθετος παροχή 10% έ
πί τού
βασικού (μετά
τών
προσαυξήσεων
μισθού
συμφηφιζομένη είς περίπτωσιν προα

γωγής μέ τό καταβαλλόμενον
ποσοοτόν προσαυξήσεων ε|ς τόν
νέον βαθμόν ή έν πάσει περιπτώσει άναλόγως τοϋ ίσχύοντος παρ' έκάστη Τραπέζη "Ορ
γανισμού, μετά τής έπί πλέον
προκυπτούσης διαφοράς
μετα
ξύ βασικού μισθού πλέον προσαυϊ,ήσεων τού παλαιού καί τού
νέου έκ προαγωγής βαθμού.
4. α) Άπό τόν άνωτέρω άναγνωριζόμενον χρόνον προω
θήσεως έκπίπτεται ό
χρόνος
προωθήσεως χορηγηθείσης καθ’
οίονδήποτε τρόπον πρό
τής
1.1.1979, πρός τόν σκοπόν πε
ριορισμού τών συνεπειών τής
έν τώ παρελθόντι προωθήσεως
των Πτυχιούχων βάσει τού Πτυ
χίου των, ή λόγω άποφοιτήσεώς των έξ ειδικών Σχολών τών
Τραπεζών καί, είς τήν τελευταίαν περίπτωσιν ό χρόνος κα
τά τόν όποιον είχον προωθηθεί
έναντι τών συναποφοιτησάντων
Πτυχιούχων
Άνωτάτων
Σχο
λών.
κτήσεως
6) Έν περιπτώσει
Πτυχίου ύπό υπαλλήλου προωθουμένου ώς άνω
έκπίπτεται
τού χρόνου προωθήσεώς
του
βάσει τού Πτυχίου του ό χρό
νος τής προωθήσεώς του δυ
νάμει τής παρούσης.
5. ’Εξαιρούνται τής έφαρμογής τής παρούσης διατάξεως
μή
δικαιούμενοι
οίασδήποτε
προωθήσεως (α) οί προσληφθέντες είς βαθμόν άνώτερον τού
εισαγωγικού έκτος άν
ούτοι
προέρχονται έκ μετατάξεώς λαβούσης χώραν πρό τής 31.12.
1971, (6) οί
προσληφθέντες
είς τάς άνω Τραπέζας
μετά
τήν δημοαίευσιν τής ύπ’
άριθ.
36)71 άποφάοεως τού Δ.Δ.Δ.Δ.
Αθηνών.
V. Ε|ς άπαν τό προσωπικόν
τής Τραπέζης τής Ελλάδος χο
ρηγούνται άπό τής ισχύος τής
παρούσης άπασαι αί πάσης (ρύ
σεως άποδοχαί, έπιδόματα καί
λοιπαί χρηματικοί παροχαί αί
όποιοι έχουν χορηγηθεί ή θά
χορηγούνται είς τό μέλλον καθ’
οίονδήποτε τρόπον είς τό Προ
σωπικόν τής ’Εθνικής
Τραπέζης τής 'Ελλάδος ή τής Αγρο
τικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος,
ύπό τούς αύτούς, άναλόγους ή
παρεμφερείς όρους καί προϋπο
θέσεις.
Ή ισχύς τής παρούσης ύπό
τάς άνωτέρω διακρίσεις άρχεται άπό 1.1.1979 καί ώς πρός
τήν παράγραφον 1 λήγει
τήν
31.12.1979.

Οί Ελληνικές Τράπεζες αιπν
Ευρωπαϊκή Έμαθα Εργασίας
γιά τήν Τραπεζική
Επιχειρησιακή Έρευνα
"Οπως είναι ήδη γνωστό καί άπό προηγούμενα δημοσι
εύματα τοΰ Οικονομικού Τύπου, μετά άπό συντονισμένες προ
σπάθειες της Εθνικής Τραπέζης ή Ελλάδα καί οί ένδιαφερόμενες ελληνικές Τράπεζες έγιναν δεκτές στήν Εύρωπαϊκή
'Ομάδα Εργασίας κατά τή διάρκεια συσκέψεως πού έγινε
πρό καιρού στό Ντύσσελντορφ. Στήν Ε.Ο.Ε. μετέχουν έκπρόσωποι Τραπεζών άπό 16 Εύρωπαϊκές χώρες καί έχουν σάν
σκοπό τήν προαγωγή καί ύποκίνηση ιδεών καί πληροφοριών
σχετικών μέ τίς τεχνικές καί τίς έμπειρίες της έφαρμογής
της ’Επιχειρησιακής "Ερευνας στίς Τράπεζες γιά τή Βελτίω
ση τής παραγωγικότητάς τους καθώς έπίσης καί τή χρησι
μοποίηση μεθόδων — συστημάτων πού άξιοποιοΰν τίς διαρ
κείς τεχνολογικές εξελίξεις στόν τομέα τής πληροφορήσεως.
Τό έλληνικό τμήμα τής Ε.Ο.Ε.
δρά μέσα στούς κόλπους τής
Ένώσεως Ελληνικών Τραπεζών.
Τή χώρα μας ύποδέχτηκαν γιά
πρώτη φορά στούς κόλπους τους
τά μέλη τής Ε.Ο.Ε.Ε.Ερ. κατά τή
διάρκεια τής συνόδου πού πρα
γματοποιήθηκε πρόσφατα (24 —
27 Απριλίου) στό
ERMAT IN
GEN της Ελβετίας ύπό τήν αϊγίδα τών Τραπεζών U.B.S. καί
S.B.S. Τήν 'Ελλάδα στή σύνοδο
αύτή εκπροσώπησαν ό συνάδελ
φος κ. Α. Μαστραντώνης (‘Υπο
διευθυντής Όργανώσεως ’Εθνι
κής Τραπέζης)
πού ορίστηκε
άπό τήν Ε.Ο.Ε. σάν έθνικός συν
τονιστής καί ό I. Κουσβελάρης
/Διευθυντής Οικονομικών Μελε
τών τής Εμπορικής Τραπέζης).
"Οπως μάς πληροφόρησε
ό
συνάδελφος κ. Α. Μαστραντώνης
μετά τήν έπιστροφή του άπό τή
σύνοδο ή ’Εκτελεστική ’Επιτρο
πή τής "Ε.Ο.Ε. έκανε κατ’ άρχή ν
δεκτή πρότασή του γιά τήν αύ
ξηση τών θέσεων τής "Ελλάδος
άπό 2 σέ 4. Τούτο θά όριστικοποιηθεϊ στήν αμέσως προσεχή
σύνοδο πού θά γίνει μέσα στό
τρέχον έτος.
Στή συνέχεια ό κ. Μαστραν
τώνης ιμάς πληροφόρησε, ότι στή
σύνοδο τού ERMAT1NGEN συζη
τήθηκαν ενδιαφέροντα θέματα,
πού άφοροϋααν στά λογιστικά
προβλήματα μιας διεθνούς Τρα
πέζης, στήν άνάλυση τών Τρα
πεζικών δομών στήν Εύρώ-πη,
στά συστήματα μεταφοράς χρή
ματος στήν Εύρώπη, στή μέτρη
ση τής άποδόσεως τών Κατα-

στημάτων,
στήν άνάλυση
κό
στους καί παραγωγικότητας κ.ά.
Τά συμπεράσματα πού προέκυφαν άπό τή σύνοδο, συνοψί
ζονται στά έξής:
—"Ολες οί Εύρωπαϊκές Τράπε
ζες προχωρούν στήν έφαρμογή
προηγμένων τεχνικών καί χρησιμσποιοΰν τήν ’Επιχειρησιακή
"Ερευνα μέ στόχο τήν αύξησή
τής άποδοτικότητός τους σέ συν
δυασμό μέ τή συνεχώς αύξανόίμενη συμμετοχή τού ανθρώπινου
δυναμικού στό λειτουργικό κό
στος.
—Ό Τεχνικός 'Εξοπλισμός εί
ναι άναγκαϊος σέ όλους σχεδόν
τούς τομείς τής τραπεζικής δρά
σεως, γιατί ό σύγχρονος τραπε
ζίτης, πέρα άπό τίς γνωστές ι
κανότητες καί γνώσεις, πρέπει
νά έχει καί τή δυνατότητα επι
τυχούς χρησιμοποιήσεως τών μέ
σων πού τού παρέχει άμεσα ή
έμμεσα ή τεχνολογία
καί τά
πορίσματα τής Επιχειρησιακής
"Ερευνας γιά νά μπορέσει νά
δημιουργήσει εύέλιγκτους μηχα
νισμσύς άντιμετωπίσεως τών οι
κονομικών έξελίξεων.
— Συγκριτικά ή ’Εθνική Τρά
πεζα, παρά τά έγγενή καί εξω
γενή παρουσιαζόμενα έκάστοτε
προβλήματα, διαθέτει σήμερα^
έστω καί σέ όχι απολύτως έπορ
κή μεγέθη, μιάν άξιόλογη ύποδομή σέ τεχνικά μέσα καί προ
σωπικό πού δημιουργούν βέβαιό
τητα γιά γρήγορη προσαρμογή
στά σύγχρονα δεδομένα τού εύρωπαϊκοΟ καί τοΰ παγκόσμιου
τραπεζικού χώρου.
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Ή ’Εθνική Τράπεζα
εφαρμόζει τό σύστημα C-O.M.
Πρωτοποριακή πρωτοβουλία γιά τόν
εκσυγχρονισμό τής Τράπεζάς μας
Τό μικροφίλμ, που πρωτοξεκίνησε τό 1928 γιά νά καλύ
ψει συγκεκριμένες άνάγκες μιας Τραπέζης, χρησιμοποιεί
ται μετά τό 1945 σέ όλες σχεδόν τίς Τράπεζες, τούς Δημό
σιους ’Οργανισμούς καί τίς μεγάλες Ιδιωτικές έπιχειρήσεις
τοϋ έξωτερικοΰ. Στή χώρα μας ή παρουσία του έγινε έντο
νη μετά τό 1976.
Τό μικροφίλμ είναι σήμερα τό
ασφαλέστερο, φθηνότερο, πιό
εύχρηστο καί οικονομικό άπό
πλευράς χώρου καί χρόνου μέ
σο τηρήσεως καί έκμεταλλεύσεως πληροφοριών. Συγκεκριμένα
τό μικροφίλμ παρουσιάζει έναν
τι τοϋ κλασσικού χάρτινου άρχείου, τά έζής πλεονεκτήματα:
— καταλαμβάνει χώρο 2—5% τοϋ
αντίστοιχου κλασσικού άρχείου
— έχει βάρος μόλις 1ο)οο τοϋ
άντίστοιχου
χάρτινου
αρ
χείου
— εξοικονομεί 40% χρήσιμο χρό
νο έργασίας
— αντιγράφεται εϋκολα καί μέ
χαμηλό κόστος
— δέν καταστρέφεται άπό τό νε
ρό
— δέν αύτοαναφλέγεται
— έξασφαλίζει τό άπόρρητο κ.ά.
Παράλληλα μέ
τά άνωτέρω
πλεονεκτήματα, πού
τό καθι
στούν ιδανικό μέσο
τηρήσεως
πληροφοριών τό μικροφίλμ δια
τηρεί τή φιλοσοφία καί τίς κα
λές πλευρές ένός κλασσικού
χάρτινου άρχείου, δηλαδή:
— εύχέρεια ταξινομήσεως
— δυνατότητα δημιουργίας θέμα
τολογικών φακέλλων καί ύποφακέλλων
— δυνατότητα ένημερώσεως κ.ά.
Κάθε σύστημα μικροφίλμ, όσο
προσεκτικά σχεδιασμένο κι άν
είναι, έξαρτά τήν έπιτυχία του
άπό τούς άνθρώπους πού τό χρη
σιμοποιοϋν. Χωρίς τή φροντίδα,
ένδιαφέρον,
προσεκτική
λει
τουργία καί
συντήρηση πού ό
σωστός χειριστής μπορεί νά
προσφέρει, τό μικροφίλμ δέν θά
μπορέσει νά άποδώσει σύμφωνα
μέ τίς δυνατότητές του.
"Ενα τέτοιο σύστημα είναι καί
τό C.O.M (COMPUTER
OUTPUT

MICROFICHES) πού
επιτρέπει
τήν άποτύπωση απ' εύθείας σέ
μικροφωτοδελτία
(MICROFI
CHES) τών στοιχείων τών γνω
στών μηχανογραφικών καταστά
σεων (τοϋ OUTPUT
δηλ. τών
ήλεκτρ. ύπολογιστών).
Ή ’Εθνική
Τράπεζα συνεχί
ζοντας τήν προσπάθεια τοϋ έκσυγχρονισμοϋ της, μέ τήν έφαρμογή προηγμένων συστημάτων
πού βασίζονται σέ έζελιγμένες
μορφές μηχανολογικού καί ήλεκτρονικοϋ έζοπλισμοϋ, πρώ
τη
στήν
'Ελλάδα
προμηθεύτηκε καί έγκατέστησε
στό Κέντρο Μηχανογραφίας της
τόν άναγκαΐο
εξοπλισμό
τοϋ
συστήματος C.O.M.
Μέ τό σύστημα αύτό, τά στοι
χεία τών μηχανογραφικών κατα
στάσεων ύφίστανται
μιά κατα
πληκτική σμίκρυνση (48 φορές)
έτσι ώστε νά είναι δυνατή ή έκτύπωση σέ ένα μόνο μικροφωτοδελτίο (διαστ. 10X14 έκ.) 270
σελίδων μηχ)κών καταστάσεων
(π.χ. σέ ένα τέτοιο μικροφωτοδελτίο θά περιλαμβάνονται όλες
οΐ εξουσιοδοτημένες υπογραφές
τής Τραπέζης πού σήμερα βρί
σκονται καταχωρημένες σέ ογ
κώδες βιβλίο 579 σελίδων). Μέ
τή βοήθεια ειδικών άναγνωστικών συσκευών (VIEWERS), πού
σύντομα πρόκειται νά έγκατασταθοϋν σέ όλες τίς Μονάδες,
γίνεται ή 'ίδια μεγέθυνση, μέ άποτέλεσμα νά προβάλλεται στήν
οθόνη της συσκευής ή κατάστα
ση πού μάς ένδιαφέρει σέ φυ
σικό μέγεθος.
Μέ τήν έφαρμογή τοϋ π ρ ω τοποριακοϋ αύτοϋ συ
στήματος, πού έχει όλα τά πλε
ονεκτήματα τοϋ μικροφίλμ, θά
επιτύχουμε μείωση τοϋ λειτουρ
γικού κόστους, βελτίωση
τών
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συνθηκών έργασίας καί γενικά
άηλούστερη, ταχύτερη καί άσφαλέστερη μέθοδο άρχειοθετήσεως
καί παροχής πληροφοριών άπαλλαγμένη άπό τά μειονεκτήματα
πού παρουσιάζει ή τήρηση αρ
χείων άπό χαρτί. 'Ενδεικτικά άναφέρεται, ότι οί σημερινές ά
νάγκες τής Τραπέζης σέ
χώ
ρους καί μέσα είναι μέχρι καί
500 φορές μεγαλύτερες, άπό
τούς άπαιτούμενους χώρους γιά
αρχειοθέτηση μικροφωτοδελτίων.
Σημειώνεται τέλος, ότι τό σύ
στημα αύτό είναι έπιτυχημένο
καί εύρύτατα δοκιμασμένο στό
έξωτερικό (ύπάρχουν μόνο στήν
Εύρώπη εγκατεστημένα 500 συ
στήματα COM, ένώ
χρήση του
γίνεται άπό τό 80% τών Εύρωπαϊκών Τραπεζών).

ΝΕΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

Ελεύθερο βήμα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΑΚΗΣ
Ή Τράπεζα, στήν προσπάθειά
της γιά τήν κατά τό δυνατό άποκέντρωση τών ύπηρεσιών της
μέ παράλληλη ύποβοήθηση τής
περιφερειακής
άναπτύζεως, ι
δίως τών
άκριτικών περιοχών
τής χώρας, συνέστησε νέα άνεξάρτητη Περιφερειακή Διεύθυν
ση Θράκης, ή οποία θά έδρεύει
στήν Καμοτινή καί θά έχει άρμοδιότητες έπί όλων τών Τρα
πεζικών εργασιών στό χώρο τής
Θράκης.
Ή νέα αύτή υπηρεσιακή μο
νάδα, λόγω καί τής ζωτικότητας
τής περιοχής στήν οποία έγκαθίσταται, έπανδρώθηκε μέ έμπει
ρο καί καταρτισμένο προσωπικό,
παρασχέθηκαν δέ ο’ αύτήν αύξημένες εύχέρειες, ιδίως
γιά
έγκρίοεις χρηματοδοτήσεως άναπτυξιακών προγραμμάτων ώ
στε νά καταστεί δυνατή ή άξιοποίηση τών κινήτρων πού παρέ
χονται μέ τούς άναπτυξιακούς
Νόμους 289)76 καί 849)78.

01 ΝΕΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ
► ΑΠΟ 4Η ΣΕΛΙΔΑ
χωρήρουν άπό κοινού μέ τό Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου στήν ορ
γάνωση Σεμιναρίων σέ τακτικά χρονικά διαστήματα γύ
ρω άπό δλα τά θέματα.

ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Είμαστε κι έμεΐς νέοι. Τό γεγονός οτι δουλεύουμε
στήν ’Εθνική Τράπεζα δέ σημαίνει οτι έχουμε ξεφύγει
άπό τόν κύκλο τών προβλημάτων πού απασχολούν όλόκληρη τήν Ελληνική νεολαία. Τά προβλήματα τής μόρ
φωσης, τών συνθηκών δουλειάς, τής έξέλιξης τής ψυχα
γωγίας, του αθλητισμού είναι καί γιά μάς, μεγάλα.
Χρειάζονται τολμηρές λύσεις καί πολλές προσπάθειες γιά
νά άντιμετωπιστοϋν, καθώς ή κατάσταση άντί νά βελτιώ
νεται χειροτερεύει.
Καλό θά ήταν νά έπισημάνουμε έδώ μερικά, άπ’ αΰτά πού συναντάμε γύρω μας καθημερινά.
Αντιμετωπίζουμε πολλοί άπό μάς κακές συνθήκες
δουλειάς. Πολλοί εργάζονται σέ τόπους ανθυγιεινούς ό
πως οί χειριστές στό Κ.Μ., ή υποχρεώνονται νά κάνουν ε
ξαντλητικές καί πάνω άπό τίς δυνάμεις τους δουλειές, α
ναγκαστικές ΰπερωρΐες κλπ.
β Νέοι κλητήρες συχνά χρησιμοποιούνται γιά προσω
πικές «έξυπηοετήσεις» προϊσταμένων, ή λογιστικές δουλει
ές χωρίς επιδόματα καί μέ όλες τίς σχετικές ευθύνες.
• Στις νέες κοπέλες πέφτει τό μεγαλύτερο βάρος τής
δουλειάς στή γραφομηχανή, χωρίς έτσι νά αποκτούν ειδί
κευση σέ άλλους τομείς, πού θά τούς έπέτρεπε τήν έπαγγελματική τους εξέλιξη.
® Μπαίνοντας στην Τράπεζα πρέπει νά προσαρμοστού
με σέ νέες συνθήκες, νά γίνουμε ένεργά μέλη μιάς κοινω
νίας μέ τά δικά της χαρακτηριστικά καί τίς απαιτήσεις
της.
• Ή έγκύκλιος πού άναφέρεται σ, αΰτά τά προβλή
ματα (Διεύθυνσης προσωπικού 27.3.78) είναι γενικόλογη
καί δέν έφαρμόζεται πάντοτε.
, · Τά σεμινάρια πού θά μπορούσαν νά δώσουν πολλά
βρίσκονται σέ άναντιστοιχία μέ τό δίκτυο καί συχνά
κάτω άπό τίς απαντήσεις καί τά ένδιαφέροντά μας.
Ποτέ άλλωστε δέ ρωτηθήκαμε οί ίδιοι πάνω σ’ αύτό τό
ζήτημα.
"Ολ’ αύτά τά βιώνουμε, σάν νέοι, μέ μιά ιδιαίτερη
εύαισθησία.
Γι’ αύτό, χρειάζονται λύσεις. Λύσεις πού νά άνταποκρίνονται ταυτόχρονα στήν αυξημένη μας ένεργητικότητα, στά ένδιαφέροντά μας, στη διάθεση γιά ούσιαστικές
κοινωνικές σχέσεις καί συνεργασία.
Καί γιά νά πετύχουν ολ’ αΰτά χρειάζονται πολλά. Ή
συνεογασία μέ τήν άντίστοιχη επιτροπή τών Γυναικών καί
τό Πολιτιστικό τμήμα γιά τά κοινά θέματα, είναι απα
ραίτητη. ’Αλλά πολύ περισσότερο χρειάζεται ή συμμε
τοχή όλων γιά τή σωστή μελέτη, προβολή καί διεκδίκη
ση τών αιτημάτων μας.
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στική άλήθεια τοϋ Χριστοϋ «Εις
Πάντα τά "Εθνη».
Δίκαιη λοιπόν ή τιμή πού έ
γινε στό ώραΐο νησί. Μά ή με
γαλειώδης αύτή
έκδοση δέν
θά μπορούσε νά πραγματοποιη
θεί χωρίς τήν πρωτοβουλία καί
βοήθεια τίς φωτισμένης 'Ηγε
σίας τής 'Ιερός Μονής,
τόν
πολύχρονο μόχθο, τήν
σοφία
καί τό κύρος τοϋ Μανώλη Χατζηδάκη, τήν
εισήγηση
τοϋ
Έμμ. Κάσδαγλη καί τήν επιμέ
λεια τής διευθύνσεως Δημοσίων
Σχέσεων τής 'Εθνικής
Τραπέ
ζης καί βασικά, τήν πνευματι
κή μεγαλοσύνη τού Διοικητοϋ
της.
Ή 'Ορθοδοξία, μέ τήν εύκαιρία τής
προχθεσινής γιορτής
της, χρωστάει σ' όλους αυτούς
τόν δίκαιο έπαινο.

αφαλώς καί τό γεγονός ότι τό
νησί —Μοναδική περίπτωση— ύπάγεται Διοικητικά στό Οικου
μενικό
Πατριαρχείο καί είναι
άπαλλαγμένο έτσι άπό οποιοσ
δήποτε μορφής Έλλαδικές πα
ρεμβάσεις.
Ή Πάτμος, λοιπόν, τό κάτα
σπρο νησί, μέ κεφαλή της πάν
τα τό χιλιόχρονο Μοναατήρι μέ
τούς
μοναδικούς
καλλιτεχνι
κούς καί πνευματικούς θησαυ
ρούς καί τήν Οικουμενική άκτινοβολία, παραμένει καί ατούς
σημερινούς δίσεχτους καιρούς
τής άρνησης καί αμφισβήτησης
τών πάντων, ή άγρυπνη συνεί
δηση, ή σωστή μαρτυρία καί ή
γνήσια ταυτότητα τής 'Ορθοδο
ξίας. Καί μέ τήν Παγχριστιανική άκτινοβολία πού τής χαρί
ζουν οί θησαυροί της
καί ό
πνευματικός οπλισμός, ή άρετή
καί ή Άποστολικότητα τών 'Η
γετών της, διαλαλεί μέ
τόν
τρόπο της καί σήμερα τήν σω

ΧΡΗΣΤΟΣ I. ΠΑΠΑΎΩΑΝΝΟΥ
Προμ. Συν) σμός 'Υπαλλήλων
’Εθνικής Τραπέζης

ΟΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΚΑΙ Η «ΕΣΠΕΡΑΝΤΟ»
Τό 1978, ώς γνωστόν, συμπλη
ρώθηκαν 30 χρόνια άπό τήν ε
πίσημη άποδοχή τής Οικουμενι
κής Διακηρύξεως τών ’Ανθρωπί
νων Δικαιωμάτων άπό τόν Ο.Η.
Ε. πού μάλιστα τά γιόρτασε μ,έ
ιδιαίτερη επισημότητα.
Στό δεύτερο μάλιστα άρθρο,
άναφέρεται ότι «...οί άνθρωποι
είναι ίσοι, άνεζαρτήτως, φύλου,
χρώματος,
θρησκείας,
ΓΛΏΣ
ΣΑΣ...».
Παρά τή σαφέστατη διατύπω
ση,
παρά
τή συμπλήρωση 30
χρόνων,
οί γλωσσικές διακρί
σεις έξακολουθοϋν νά μαστίζουν
τόν κόσμο καί ταυτόχρονα
ή
λύση στό
τεράστιο πρόβλημα
τής ηλατειάς, παναθρώπινης έπικοινωνίας, προβάλλει περισσό
τερο έπιτακτική άπό άλλοτε.
Στό έτήσιο μήνυμά του πρός
τούς Έσπεραντιστές όλου τοϋ
κόσμου, ό πρόεδρος τής Παγκο
σμίου Έσπεραντικής
Όργανώσεως Δρ. Humprey Tonkin έπισημειώνει τή γλωσσική
διάκριση
πού τίς μέρες μας έφαρμόζεται
κι άπ’ αϋτούς άκόμα τούς ’Ορ
γανισμούς, πού μάχονται έναντίον κάθε μορφής διακρίσεων.
Πράγματι, ή χρησιμοποίηση 2
—3 έθνικών γλωσσών άπό τούς
'Οργανισμούς
αύτούς αποτελεί
στήν ούοία άποδοχή γλωσσικών
διακρίσεων σέ βάρος έκατοντάδων Γλωσσών «δεύτερης κατη
γορίας».
Κατά τόν δρα Tonkin, μιά κά
ποια μικρή πρόοδος έχει έπιτέλους σημειωθεί σέ ώρισμένους
τομείς αύτών τών περιλάλητων
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, άλλά
ένώ σιγά σιγά ό κόσμος άρχισε
τουλάχιστον νά συνειδητοποιεί
τά προβλήματα τών φυλετικών ή
τών θρησκευτικών διακρίσεως ή
άρχισε νά αντιλαμβάνεται κά
πως τί σημαίνει ισότητα τών δύο
φύλων, έξακολουθεί νά άγνοει
τελείως τή «γλωσσική ισότητα»,
πού αποτελεί μιά άπό τίς
πιό
έπείγουοες άνάγκες τοϋ κόσμου
μας.
Μόνη ή Παγκόσμια Έσπεραντική 'Οργάνωση, έργάζεται γιά
τήν έξασφάλιση αύτής τής τόσο
παραμελημένης ισότητας.
Στόν αύριανό κόσμο μας, οί
άπλές φυσικές άνάγκες, ή όλη
δομή τής παγκόσμιας
οικονο

μίας, ή πυκνότητα τής άνθρώπινης επικοινωνίας,
θά όδηγήσουν μοιραία όλες τίς
χώρες
τοϋ κόσμου, σέ μιά σχέση άπόλυτης άλληλοεζαρτήσεως
καί
τότε, γιά νά
εξασφαλιστεί ή
συντήρηση τής πολιτιστικής παραδόσεως καί έξελίξεως
κάθε
χώρας, άλλά καί γιά νά έδραιωθεί τό ίσο δικαίωμα στήν άνθρώπινη εύτυχία
καί
δικαιοσύνη,
θά χρειαστεί ανθρώπινη έπαφή,
επικοινωνία καί κατανόηση, πού
όμως νά μήν εύνοεί μιά χώρα
σέ βάρος μιάς άλλης. Θά χρεια
στεί γλώσσα ο ύ δ έ τ ερ η, ικανή νά άνταποκριθεϊ ατίς
έκφραστικές άνάγκες τής έποχής, γλώσσα εύκολη
στήν έκμάθησή της καί τή χρή
ση της, γλώσσα γιά
όλους τούς άνθρώπους τής
γής, κΓ όχι γιά
τούς λίγους
τής 'Αγγλόφωνης, Γαλλόφωνης
ή Ρωσσόφωνης «ελίτ».
Ή ’Εσπεράντο,
άποτελεσματική καί δοκιμασμένη Διεθνής
Γλώσσα, είναι ή σημερινή έγγύηση γιά τήν έξασφάλιση αύτής
τής
άναγκαίας
παναθρώπινης
επικοινωνίας.
Τό 1978 ήταν γιά τήν ’Εσπε
ράντο
ένας λαμπρός χρόνος.
Σ-Λ παγκήο'-ΐιο Έοπεραντικό Συ
νέδριο αύτής τής χρονιάς, πή
ραν μέρος 7.000 άνθρωποι άπό
50 χώρες. Σέ πολλά μέρη τοϋ
κόσμου,
καινούργιες
ομάδες
άνθρώπων άνακάλυψαν τή χρη
σιμότητα τής
Εσπεράντο σάν
μέσο γιά τήν άληθινή κατανόη
ση καί σάν
σταθερό στήριγμα
τής ειρήνης.
Χιλιάδες άνθρωποι σ’ όλα τά
μέρη τής γής,
χρησιμοποιούν
πιά τήν ’Εσπεράντο ατίς καθαρά
πρακτικές άνάγκες τους,
στό
έμπόριο, στήν έκπαίδευοη, στά
ταξείδια, σέ κάθε είδους
διε
θνείς έπαφές.
Ή άλματώδης
πρόοδος τής ’Εσπεράντο
στήν
Λατινική
'Αμερική καί άλλους
χώρους τοϋ τρίτου κόσμου, μαρ
τυρεί τόν αύξανσμενο δυναμι
σμό τής
Έσπεραντικής
κινήσεως πού μέσα σ’ ένα κόσμο μέ
χαμένα ιδανικά, έκφράζει
τήν
έλπίδα τών άνθρώπων γιά μιά
ισότιμη, διεθνή γλωσσική
έπικοινωνία.
ΚΟΣΤΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Διοίκηση

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ 30.4.1979
Ανάτυπο οπο τήν

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Ταμεϊον έπιταγαί

ΟΡΓΑΝΟ τον ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Δρχ.

καί

Τρόατεζαι

Δρχ.

έσωτε-

Τράπείαι Εξωτερικού, χρυσός καί έξωτερικόν συνάλλαγμα ........................................
Τράπεζα τής Ελλάδος - Καταθέσεις βάσει
αποφάσεων Νομισμ. Επιτροπής ..........
"Ε'-τοκα γραμμάτια Έλλην. Δημοσίου . .

7.165.289,696
9.214.553.569

ΑΟΓΟΘΕΡΔΠΕIΔ
Σέ παιδιά

Βαρήκοα

καί σέ παιδιά μέ

Διαταραχές στήν
ΥΠΟ

δμιλία.

II. Πρός Βιομηχάνους καί Βιοτέχνας
Προεξοφλήσεις,
λ)σμοί ήγγυημ. διά
δικαιογράφων καί άλλων έγγυήσεων
Λογ)σμοί ήγγυημ.
δΓ έμπορευμάτων
καί φορτωτικών...........................................

ΚΩΝ. Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Χαοτοφυλάκιον χρεογράφων ...........................
Κτίρια καί Κτήματα ......................................
*Έπιπλα, σκεύη καί λοιπός έξοπλισμός . .

ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
οδόν) .........................

Πτυχιούχου Πανεπιστημίου MARBURG
Δυτ. Γερμανίας

(έγγραψαί

2.797.142

πρός

Δρχ.

2.478.249.595

51.511.172.777

5.672.365.777
10.462.588

6.690.943.291 165. Π 9.608.056

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΙ ΕινΔ)ΝΑΣ ΖΗΜΙΑΣ
ΕΞ ΕΠΙΣΦ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
(Α.Ν. 396)68) .............................................
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ .......... ..............
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

46.422.177.319
4.681 .874.231
407.121.227

158.428.664.765

κΟψεως

16 243.504 784
6.177.653.440
496.340.757

22.917.498.981
5.594.884.816
365.544.507.895

39.596 048.057
54.536.060.767

Λευκάδας 20 · Τηλ. 82.17.831 · 5-8 μ.μ.

94.132.108.824

Δρχ.

................................................................................

12.636.505.160

5.269.702.353
595.805.001

Ταμιευτηοίου
.....................................................
Έπί προθεσμία ......................... .......................

30.854.973.302
154.957.475.413
131.715.759.378 317.528.208.093

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (Πιστωτικοί
Γϊον Χοεωστικών) ..........................................
ΕΠΙΤΑΓΑΙ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΑΙ ΠΛΗΡΩΤΕΑΙ

23.727.763.645
5.786.523.638

Σύνολον Παθητικού
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ:
Ένγυήσεις ό) Τρίτων............................
Λοιποί λογ)σμοί................ ................

365.544.507.895
39.596.048.057
54.536.060.767

459.676.6'6.719

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΑΓΓ. Θ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΑΟΣ

ΠΑΟΙΙΤΙΚΟΝ

4.475.427.200

Άποθεματικά ΕΙδικά:
Έξ έκδόσεως μετοχών
ύπέρ τό άοτιον .. » 2.374.193.000
Έκ χοεογράφων (Α.Ν.
148)1967) ..
» 2.512.529.368
Έκ λήψεως μετοχών ή έκ
διαφο-άς μετοχών
$
#
785.643.409
Ν. 542) 1977
‘Υπόλοιπον κερδών είς Νέον--------------------

καθ’

Σύνολον Ενεργητικόν
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ:
Έντολεΐς έγγυήσεων....................................
Λοιποί λογ)σμοί ......................................

ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικόν (Μετοχαί
δρχ. 1.600) .. . .
Άποθευατικά:
Τακτικόν......................
'Έκτακτον...............

Δρχ 1.246.602.214
»
1.231.647.381

25.469.65ϋ.0ι0ϋ
78.551.850.000 120.401.343.265

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ

I. Ποός Εμπόρους καί Έπαγγελματίας
Προεξοφλήσεις, λ)σμοί ήγγυημ. διά
δικαιογράφων καί άλλων έγγυήσεων
Λογ)σμοί ήγγυημ.
δι* έμπορευμάτων
καί φορτωτικών..........................................
Λογ)σμοί ήγγυημ. διά χρεογράφων .·

(εις δραχμάς)

94.132.108.824
459.676.616.719

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΥΑΓΓ Λ. ΚΟΥΜΠΑΡΗΣ

'Εντυπωσιακά επιτεύγματα
Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ τής 31.12.1978
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Ικανοποιητική εξέλιξη εμφανίζουν όλα σχεδόν τά μεγέθη του ισολογισμού 31.12.1978
τής Τραπέζης οέ σχέση μέ τή χρήση 1977 όπως προκύπτει άπό τήν παρατιθέμενη σχετική
συνοπτική εικόνα (σέ έκατομμύρια δραχμές) :

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.1978
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
1977

1978

1977

12.637
6.332
306.385
44.394

12.134
5.502
243.115
33.905

294.656
67.268

369.748
87.712

294.656
67.268

361.924

457.460

361.924

Διαθέσιμα
Χορηγήσεις
Διάφοροι άπαιτήσεις
’Επενδύσεις

102.543
213.092
31.703
22.410

77.169
175.068
20.902
21.517

Σύνολο
Λογαριασμοί τάξεως

369.748
87.712

Γ ενικό

457.460

Σύνολο

1978
” Ιδια Κεφάλαια
Προβλέψεις
Καταθέσεις
Διάφοροι ύποχρεώσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕ9Σ (σέ εκατομμύρια δρχ.)
1978
’Αποδοχές προσωπικού

4.075

Εισφορές σέ άσφ. 'Οργανισμούς
Διάφοοα έξοδα Διαχειρίσεως
’Αποσβέσεις - Προβλέψεις
Φόροι
Μεταφορά κερδών εις άποσβ.
Ν. 148/67
Καθαρά κέρδη

1.759
1.341
1.672
267

1977
3.471
---------Μικτόν κέρδος
9.946
1.027“Εσοδα άπό πώληση χρεωγράφων 155
1.125 Έσοδα έκ χρεωγράφων καί
1.631
άκινήτων
1.003
204

156
1.833

430
1.670

11.104

9.558

11.104

Πραγματοποιήθηκε oilq 7)5)1979
ό έτηοίο τακτική Γενική Συνέλευση

8.236
430
892

9.558

"Ετσι, τήν 31.12.1978 οί χορηγήσεις τής Τραπέζης ήταν ύφηλότερες, σέ σχέση μέ τήν Ίδια
ημερομηνία του 1977 κατά 21,7% (213.092 έκ. δρχ. έναντι 175.068 έκατ.) καί οί καταθέσεις
κατά 26,0% (306.385 έκ. δρχ. έναντι 243.115 έκατ.). 'Επίσης τά «διαθέσιμα» τής Τραπέζης
αύξήθηκαν κατά 32,6% (102.543 έκ. δρχ. τήν 31.12.1978 έναντι 77.169 έκατ. δρχ. τήν 31.12.
1977) καί οί λογαριασμοί τάξεως διευρυνθηκαν κατά 30% περίπου (87.712 έκατ. δρχ.
τήν
31.12.78 έναντι 67.268 έκατ. τήν 31.12.77).
‘Εξάλλου, τά Ακαθάριστα έσοδα τής Τραπέζης άνήλθαν στή χρήση τοϋ 1978 σέ 11.404,5 έκ.
δρχ. έναντι 9.558 έκατ. δρχ. τοϋ 1977 (αύξηση κατά 6,2%). Πρέπει ειδικότερα νά σημειω
θεί ότι τά κέρδη άπό τίς έργασίες τής Τραπέζης άνήλθαν στή χρήση τού 1978 σέ 9.946,3
έκατ. δρχ. έναντι 8.235,7 έκ. τού 1977 (αύξηση κατά 20,7%).
Σχετικά παρατηρεϊται ότι οί κάθε (ρύσεως δαπάνες τής Τραπέζης γιά τό Προσωπικό της (αμοι
βές καί εισφορές ατούς άσφαλιστικούς οργανισμούς) έκάλυψαν τό 1978 τό 47,4% των άκαθαρίστων έσόδων έναντι ποσοστού 53% περίπου τού 1977. Τό διανεμόμενο
μέρισμα γιά τή
χρήση 1978 άνέρχεται σέ 500 δρχ. κατά μετοχή έναντι 450
δρχ. τό 1977 (αύξηση
κατά
11,1%).
Σύμφωνα μέ τήν άκολουθημένη στήν Ελλάδα πρακτική δέν δίνονται μέ τόν ισολογισμό άναλύσεις των τόκων πρός τούς καταθέτες των τόκων πού είσπράττονται άπό τούς πελάτες, των
προμηθευτών κ.Λπ., ώστε νά σχηματισθεΐ μιά πιόκαθαρή εικόνα τής αύξήσεως του όγκου των
έργασιών τής Τραπέζης. ’Αλλά καί άπό τά άναφερόμενα άνωτέρω, χαρακτηριστικά κονδύλια σ
χηματίζεται άρκετά σαφής άντίληφη γιά τήν διεύρυνση των κάθε λογάς έργασιών τού ' Ιδρύ
ματος κατά τό 1978. Πρέπει νά ύπομνησθοϋν ότι ό μεγαλύτερος αύτός όγκος των έργασιών άντιμετωπίσθηκε στήν ούσία μέ λιγότερο Προσωπικό, άφοΰ οί αποχωρήσεις λόγω ορίου ήλικίας
κ.λπ. συνεχίσθηκαν ένώ δέν πραγματοποιήθηκαν νέες προσλήψεις έξ
αιτίας τής γνωστής
άπαγορεύσεως τής Κυβερνήσεως. Καί όπως είναι φυσικό ή κατάσταση αύτή δέν μπορεί νά συνεχισθεϊ, γιατί εκτός τοϋ ότι έχουν έξαντληθεί τά όρια έντοχής των έργαζομένων στήν Τρά
πεζα, δέν έξυπηρετείται, στήν έκταση πού έπιθάλλεται, ή πελατεία, μέ δυσμενείς συνέπειες
γιά τήν άνάπτυξη τών έργασιών τής Τραπέζης.

ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Στις 7.5.79, πραγματοποιήθηκε, στό Πρατήριο Υφασμά
των, ή ετήσια τακτική Γεν. Συνέλευση τοΰ Συνεταιρισμοΰ
μας, παρουσία τοΰ Προέδρου τοΰ Συλλόγου μας καί Προέ
δρου της ΟΤΟΕ κ. Μαυρουλίδη, τοΰ αντιπροέδρου τοΰ Συλ
λόγου Συνταξιούχων κ. Δ. Παπαϊωάννου τοΰ Προέδρου τοΰ
Βοηθητικοΰ Προσωπικού κ. Ν. Κουλιέρη καί πολλών Συνα
δέλφων
κατά τήν όποια ό πρόεδρος τοΰ Δ. Σ.
Συνά
δελφος Άντ. Στρούλιας, έκθέτοντας τά πεπραγμένα τής χρήσεως 1978 είπε, μεταξύ άλλων, τά έξης:
Μέσα στά δύο χρόνια πού πέ- φεληθοϋν, ατά προσεχή 3 — 4
ρασαν άπό τότε πού ή σημερι
χρόνια) 8—10 παλαιοί ύψηλόμινή Διοίκηση έχει τήν εύθύνη
σθοι υπάλληλοι μέ εύεργετικά
τών Συνεταιριστικών μας πρα
αποτελέσματα
στά Γενικά μας
γμάτων, (1977—1978) είδαμε νά
"Εξοδα. Γιά τήν κάλυψη έκτάδιπλασιάζονται οί Συνέταιροι, νά
κτων δαπανών πού ή έθελουσία
τριπλασιάζεται ό τζίρος, νά δε
έξοδος τού Προσωπικού συνεπά
καπλασιάζονται οί έκπτώσεις ά
γεται, καθώς καί γιά τήν κάλυ
πό τούς προμηθευτές, νά διπλα
ψη
τών άπρόβλεπτων έξόδων
σιάζεται ό δείκτης κυκλοφοριαπού θά προκύψουν άπό τήν έκής ταχύτητας τών έμπορευμά■πικείμενη μεταστέγαση τών Πρα
των, νά άνανεώνεται έκ βάθρων
τηρίων, ό κ. Στρούλιας έπισήή έμφάνιση τοΰ Πρατηρίου μας,
μανε τήν άνάγκη έξεύρεσης πό
νά προσφέρονται τά διάφορα άρων πού θά πρέπει νά καλυ
γαθά φθηνότερα κατά 20%—30%
φθούν τόσο άπό τήν ένίσχυση
ατούς Συνεταίρους,
κι άκόμα
τής Τραπέζης όσο καί άπό τήν
νά καθιερώνεται πρόσθετη έκ
αύξηση τής Συνεταιρικής Μερί
δας.
πτωση άπό 10% στις πωλήσεις
τοίς μετρητοίς, πάνω στις ήδη
χαμηλές τιμές μας. ’Επίσης, μέ
σα στά δύο τελευταία χρόνια
μειώθηκε, κατά 3,5 μονάδες, τό
ποσοστό τού κέρδους, στή προσ
πάθεια
πού καταβάλλουν
τά
Συμβούλια γιά προσφορά όσο
γίνεται φθηνότερων προϊόντων,
ένώ στό 1978, μειώθηκε στό μι
Στή συνέχεια ό ομιλητής χα
σό τό ύφηλό ποσοστό αύζήοεως
ρακτήρισε
σάν
Κορυφαίο
τών Γενικών Εξόδων τών προη
’Επίτευγμα τήν άναδιοργάγουμένων έτών, χάρη στά αύνωση τού Λογιστηρίου τού Συνε
στηρά μέτρα περιστολής δαπα
ταιρισμού πού πραγματοποιείται
νών πού πάρθηκαν, τήν άπαγόμέ τήν βοήθεια στελεχών τ ής
ρευση προσλήψεων κλπ. ’Αποτέ
Διευθύνσεως Όργανώσεως καί
λεσμα ήταν ότι, γιά πρώτη φο
πού συνεπάγεται τήν τήρηση
ρά, ύπολείφθηκαν κατά 800.000
τών Μερίδων τών Συνεταίρων ά
δρχ. τά πραγματοποιηθέντα έξο
πό τό Κ.Μ. τής Τραπέζης
δα, έτους 1978, άπό τά προϋποΉ σημερινή Διοίκηση τοΰ Συ
λογισθέντα.
νεταιρισμού, είπε, είναι ιδιαίτε
ρα ικανοποιημένη άπ’ αΰτή τήν
αλλαγή
πού θά βοηθήσει
σέ
μιά ριζική έξυγίανση στό χώρο
τού Λογιστηρίου μας, μέ πολύ
εύεργετικά άποτελέσματα τόσο
γιά τό Συνεταιρισμό όσο καί γιά
τούς Συνεταίρους, οί όποιοι, πέ
Τήν όλη προσπάθεια γιά προσ
ρα τών άλλων, θά μπορούν νά
φορά φθηνότερων άγαθών πού
παίρνουν καί άντίγραφο τού λο
είναι καί ό βασικός λόγος τής
γαριασμού τους σέ τακτά χρονι
ύπαρξης καί λειτουργίας τοΰ
κά διαστήματα.
Συνεταιρισμού, είπε ό κ. Στρού
Ή έ ξυ γ ί α ν σ η τ ο ΰ Λ ολιας, άντιστρατεύεται ή οπμειωγιστηρίου καί τών
θείσα κατά τά τελευταία έτη,
Γενικών
’Εξόδων
καί
ραγδαία αύξηση τών Γενικών
ή θέσπιση νέων κανό
’Εξόδων, πού οφείλεται, κύρια,
νων λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς έ ξ α
στήν αύξηση τών άποδοχών τού
σφαλίζουν τή 6 ί ο σι
Προσωπικού τού Συνεταιρισμού,
μό τ η τ α τού Συνεται
μιέ βάση τίς συλλογικές συμβά
ρισμού γιά πολλά χρό
σεις καί τόν ίσχύοντα ’Οργανι
νια.
σμό 'Υπηρεσίας. Γιά τήν συγκρά
Άνακεφαλαιώνοντας, ό ομιλη
τηοη τών Γενικών ’Εξόδων σέ
τής, τόνισε ότι όλα όσα επιτεύ
λογικά πλαίσια άν όχι καί τή
χθηκαν, ιδιαίτερα δέ ή ολοκλή
μείωσή τους, τά Συμβούλια, πέ
ρωση τής άναδιοργάνωσπς τοΰ
ρα άπό τήν άπαγόρευση κάθε
Λογιστηρίου
ατούς προσεχείς
νέας
πρόσληψης Προσωπικού,
μήνες,
ή
πραγματοποιηθείοα
πού προαναφέρθηκε, άποφάσιδραστική μείωση τών Γενικών
σαν καί τήν καθιέρωση τής έθε’Εξόδων καί ή θέσπιση νέων κα
λοΰσιας έξόδου μέ τή βοήθεια
νόνων λειτουργίας τού Συνεται
τής 35ετίας τού ΙΚΑ, άπό τήν
ρισμού (έξυγίανση τού κυκλώ
όποια υπολογίζεται ότι θά έπω-

Η ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΒΑΡΟΣ ΔΥΣΒΑΣΤΑΚΤΟ

Σημαντικά πλεονεκτήματα
γιά τούς μεριδιούχους τοΰ
’Αμοιβαίου Κεφαλ. Δήλος
Μετά τήν ψήφιση τοΰ Νόμου 876)79 στους μεριδιούχους
τοΰ ΔΗΛΟΣ παρέχονται πολλά πλεονεκτήματα. Ή ΔΙΕΘΝΙ
ΚΗ γιά νά διευκολύνει τό προσωπικό τών Τραπεζών μέ τίς
όποιες συνεργάζεται αποφάσισε νά περιορίσει τήν προμήθειά της στό 1)3 τοΰ κανονικοΰ γιά τούς υπαλλήλους τους.
Παρακάτω άναφέρονται μερικά άπό τά πλεονεκτήματα
τοΰ Νόμου γιά δσους θελήσουν νά έπωφεληθοΰν.
Α\ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗ
ΜΑ (γιά φυσικά πρόσωπα)
• Μπορείτε νά έκπέσετε τό
συνολικό σας εισόδημα τό ποσό
πού θά διαθέσετε γιά άγορές
νέων μεριδίων.
• Ή έκπτωση άπό τό εισόδη
μα ισχύει γιά τρία χρόνια (1980
1981, 1982).
• Τό έκπιπτόμενο ποσό γιά
κόθε χρόνο είναι 15.000 γιά
τούς άγαμους, 30.000 γιά τούς
έγγαμους, πλέον 5.000 γιά κάθε
παιδί.
• Γιά νά τύχετε τής έκπτώσεως καί τά τρία χρόνια πρέπει
νά άγοράζετε νέα μερίδια
κάθε χρόνο χωρίς όμως νά που
λάτε αύτά πού άγοράσατε τά
προηγούμενα χρόνια. "Αν έξαγοράσετε τά μερίδιά σας μετά
τή συμπλήρωση τοΰ δωδεκαμή
νου, γιά νά τύχετε τής έκπτώοεως τό δεύτερο ή τρίτο χρόνο
θά πρέπει νά άγοράσετε τόσα
μερίδια ώστε νά καλύψετε καί
τήν άξια αύτών πού πουλήσατε
καί γιά τά όποια τύχατε τής έκπτώσεως.
•
πει
τικά
Α.Ε.

Οί τίτλοι μεριδίων θά πρέ
νά καταθέτονται ύποχρεωγιά φύλαξη στή ΔΙΕΘΝΙΚΗ
γιά 12 μήνες.

β
Δέν έχετε τό δικαίωμα νά
κάνετε παράλληλη χρήση τών
άφορολόγητων ποσών άπό τά με
ρίσματα τόν ίδιο χρόνο. Αύτό
σημαίνει ότι θά πρέπει νά δια
λέξετε μόνοι σας τί σάς συμ
φέρει.

• "Εχετε τή δυνατότητα μέ
χρι 31-12-1979 νά κάνετε τμη
ματικές άγορές νέων μεριδίων,
ώοτε νά συμπληρώσετε όλη τή
φορολογική έκπτωση πού σάς πα
ρέχει ό νόμος.
• "Οσοι άγοράσουν νέα με
ρίδια μέσα στό 1979 (καί μέχρι
31-12-79) συμπληρώνουν δωδεκά
μηνο μέχρι καί 31.12.80 καί έπομένως έχουν τή δυνατότητα τής
έκπτώσεως άπό τά εισοδήματα
τού 1980, πού θά δηλωθούν έως
25.2.1981.
Μέ λίγα λόγια έπί τρία χρό
νια μπορείτε ν’ "άγοράζετε νέα
μερίδια καί τά ποσά νά τά έκπίπτετε
άπό τό εισόδημά σας,
διατηρώντας βέβαια τήν επέν
δυση γιά όλο τό διάστημα.
"Ας δούμε ένα παράδειγμα,
γιά νά καταλάβετε τή σημασία
μιας τέτοιος φορολογικής έκ
πτώσεως:
Π. χ. σέ φορολογούμενο μέ
σύζυγο καί δυό παιδιά καί έτήσιο εισόδημα 350.000 δρχ. πού

αντιστοιχεί φόρος 63.000 δραχ.,
άν άγοράσει μερίδια ΔΗΛΟΣ άξίας 40.000 δρχ. *(30.000+5.000+
5.000) ό φόρος γίνεται 51.000
δρχ., δηλαδή έχει μείωση φόρου
κατά 12.000 δρχ. "Ετσι, ένώ έ
χει πραγματοποιήσει άγορές με
ριδίων ΔΗΛΟΣ άξίας 40.000 δρχ.
δαπάνησε μόνο 28.000 δρχ.

Β'.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

ματος προμηθειών μέ άγορές
μετρητοίς, έξαφάνιση τών ΓραμΓϊληρωτέων καί τών διαφόρων ο
φειλών, ή θέσπιση νέου τρόπου
προμήθειας τών ηλεκτρικών ει
δών άπό τούς Συνεταίρους κλπ.)
μάς παρέχουν τή
βεβαιότητα
ότι έχει έξασφαλισθεί ή βιοσιμότητα
τοΰ χρησιμοτάτου αύτοΰ
θεσμού γιά πολλά χρόνια, ώστε
νά τόν βροϋν καί τά παιδιά μας,
μέ τήν προϋπόθεση, φυσικά, ότι
οί έκάστοτε διοικοΰντες τό Συ
νεταιρισμό θά έπιδείξουν τήν άπαραίτητη σύνεση καί νοικοκυ
ροσύνη. Τήν πίστη μας αύτή ένισχύει καί ή στοργή μέ τήν όιποία ή Διοίκηση τής Τραπέζης
περιβάλλει
τόν
Συνεταιρισμό
μας στήν όποια καί οφείλονται
τά μοναδικά πλεονεκτήματα πού
παρέχονται ατούς Συναδέλφους
μας Συνεταίρους καί γιά τά ό
ποια τήν εύχαριστοΰμε. ’Ιδιαίτε
ρα- εύχαριστούμε
τόν Διοικητή
κ. Άγγελόπουλο γιά τήν ύπόσχεση μεταστέγασης τών Πρατη
ρίων, άπό τήν Τράπεζα, πού μάς
έδωσε παρουσία καί τοΰ Προέ
δρου τοΰ Συλλόγου μας κ. Μαυ
ρουλίδη.
Τελειώνοντας ό κ. Στρούλιας,
εύχαρίστησε τό Προσωπικό τού
Συνεταιρισμού, τού όποιου με
γάλη ήταν ή συμβολή στή διεκ
περαίωση τού έργου τής έξυγίανοης τού Συνεταιρισμού καί
τής αναδιοργάνωσης τού Λογι
στηρίου.

ΑΝΑΓΚΗ ΕΞΕΥΡΕΣΕΩΣ ΠΟΡΩΝ
Στή συνέχεια πήραν τό λόγο
άλλοι ομιλητές, πού έξήραν τό
δημιουργικό έργο τής παρούσας
ιΔοίκησης τοΰ Συνεταιρισμού καί
τήν έπιτυχία της σ’ όλους τούς
τομείς. Κατά τή συζήτηση πού
έπακολούθησε, διαπιστώθηκε ο
μόφωνα ή άνάγκη νά βρεθούν
σι άπαραίτητοι πόροι ώστε νά
μπορέσουν τά Συμβούλια ν’ άνταποκριθοΰν στά έκτακτα έξοδα
πού συνεπάγεται ή έθελούσια
έξοδος τού Προσωπικού, οί δα
πάνες γιά τή μετεγκατάσταση
τών Πρατηρίων, ή άνάγκη έμπλουτισμοΰ τοΰ στόκ τών έμπορευμάτων καθώς καί ή ένδεχόμενη συμμετοχή
στή
δαπάνη
γιά
τήν άπόκτηση ιδιόκτητης
στέγης καί προτάθηκε άπό πολ
λούς συναδέλφους ή αύξηση τής
Συνεταιριστικής Μερίδας. Πάνω
σ’ αύτό πληροφορούμαστε ότι,
έπειδή τό θέμα δέν ήταν γραμ
μένο στήν ήμερήισα διάταξη τής
7-5-79 καί δέν μπορούσε νά ληφθεΐ άπόφαση,
τά
Συμβούλια
τού Συνεταιρισμού άποφάσισαν
τήν σύγκληση Έκτακτης Γενι
κής Συνέλευσης γιά τήν Τετάρ
τη 30-5-79, μέ μοναδικό θέμα
τήν αύξηση τής Συνεταιριστικής
Μερίδας.

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΝΑ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

(γιά φυσικά καί νομικά πρό
σωπα)

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Αύξάνεται ή φορολογική άπαλλαγή άπό 60.000 δρχ. σέ 100.000
τό χρόνο γιά κάθε μεριδιοΰχο
γιά κέρδη πού προέρχονται άπό
μερίσματα ’Αμοιβαίων Κεφαλαί
ων μόνο ή Αμοιβαίων Κεφαλαί
ων καί μετοχών εισηγμένων στό
Χρηματιστήριο.
Αύτό σημαίνει
ότι γιά έπενδύσεις περίπου δρ.
5.000.000, τά κέρδη είναι τελεί
ως άφορολόγητα λόγω τής (ρύ
σεως τών διανεμόμενων κερδών
άλλά καί τής φορολογικής άπαλ
λαγής τών δρχ. 100.000.
Κι άκάμη στά μερίδια ΔΗΛΟΣ
ύπάρχει άπαλλαγή άπό τούς φό
ρους κληρονομιάς, μεταβιβάσεως, όπως έπίσης μπορεί ή άγορά νά γίνει σέ κοινό λογαρια
σμό.
Καί κάτι; έπίσης σημαντικό.
Σύμφωνα μέ τό Νόμο 820) 78 ή
άγορά μεριδίων δέν θεωρείται
τεκμήριο. Αύτό σημαίνει ότι δέν
έχετε ύποχρέωση νά δηλώσετε
τήν άξια τών άγοραζαμένων με
ριδίων στή φορολογική σας δή
λωση.

ί

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
ί

Γιά τούς υπαλλήλους τής ’Εθνικής Τραπέζης
είδική τιμή — εύκολίες
ι

Ό ’Ιατρός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΕΡΒΕΑΣ
’Εσωτερικός βοηθός τής Παθολογικής Κλινικής τοΰ
Σ ισμανογλείου θεραπευτηρίου
Δέχεται σύμφωνα μέ τούς όρους τοΰ ΤΥΠΕΤ 6—9 μ.μ.
’Iατρεΐον : Δεληγιάννη 3, Άμαρούσιον τηλ. 8025450

ί
J

"Ενα χρήσιμο βιβλίο άγγλικής
γιά τούς σπουδαστές έκδόθηκε
άπό τόν καθηγητή τής Άνωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πει
ραιώς κ. Ε. Χαιρόπουλο.
Τό βιβλίο τού κ. Χαιρόπουλου
«ENGLISH FOR ECONOMIC STU
DIES STUDENTS BOOK 1» είναι
γραμμένο γιά τούς σπουδαστές
τών Α.Ε. I. τών μή άγγλοιρώνων
χωρών γενικά
καί ε|δικά γιά
τούς Έλληνες Σπουδαστές τών
οικονομικών έπιστημών.
"Ενα άπό τά πλέον σπουδαία
προτερήματα τοΰ βιβλίου είναι
ότι τούτο περιέχει 4 βιβλία ένσωματωμένα σέ 1. "Ήτοι α) βι
βλίο γιά άρχαρίους, 6) βιβλίο
γιά ήμιπροχωρημένους σπουδα
στές, γ) βιβλίο γραμματικής καί
δ) βιβλίο πρακτικής έξασκήσεως.
Τό βιβλίο άποτελεΐται άπό 224
σελίδες καί διατίθεται άπό τόν
ίδιο συγγραφέα πρός 220 δρχ.
Τ.Θ. 4417. Τ.Τ. 919, ΑΘΗΝΑ I.

Ή πορεία των — ’Αδιάβλητοι διαγωνισμοί _
δεμάτων μας Γιά τήν πρόσληψη Προσωπικού
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ Σ.Σ.Ε.
Επιτροπή άπό στελέχη τής
Δ)νσεως Προσωπικού καί εκ
προσώπους των Συλλόγων σέ
συνεργασία μέ νομικούς θά α
σχοληθεί μέ τόν τρόπο εφαρ
μογής τής νέας Σ.Σ.Ε.
Ή 'Επιτροπή θά
άσχοληθεί
μέ όλες τίς ειδικές περιπτώ

Ό Σύλλογος, μέ τηλεγράφημά του τής 21.5.79 πρός
τούς Υπουργούς Συντονισμού καί ’Εμπορίου κ.κ. Κ. Μητσοτάκη καί Γ. Παναγιωτόπουλο καθώς καί στόν Υφυ
πουργό Συντονισμού κ. I. Παλαιοκρασσά, ζήτησε τήν πα
ρέμβασή τους γιά νά έπιτραπεΐ ή πρόσληψη πεντακοσίων
τουλάχιστον υπαλλήλων γιά τήν αντιμετώπιση τών κατ’
άρχήν άμεσων σέ προσωπικό αναγκών τής Τραπέζης, ύστε
ρα άπό τό σχετικό αίτημα τής Διοικήσεως.
Ό Σύλλογος στό τηλ) μά του ύποστηρίζει δτι οί προσ
λήψεις αύτές πρέπει νά γίνουν οπωσδήποτε μέ αδιάβλη
τους δημόσιους εισαγωγικούς διαγωνισμούς καί διαφω
νεί ριζικά μέ τήν προτεινόμενη άπό τή Διοίκηση τής Τρα
πέζης εναλλακτική λύση γιά πρόσληψη έκτακτου προσω
πικού. Τή θέση του αύτή, ό Σύλλογος στηρίζει στό γεγο
νός ότι άπό τή μιά μεριά προσλήψεις εκτάκτου προσωπι

σεις καί τά προβλήματα πού τυ
χόν θά άνακύψουν άπό τήν έφαρμογή τής Συμβάσεως στήν
’Εθνική Τράπεζα καί ειδικότε
ρα στό θέμα τής άποκαταστάσεως των μή ιιτυχιούχων ύπαλλήλων πού είχαν θίγει άπό τό
Ν.Δ. 4528)66 καί τήν
36)71
άπόφαση Δ.Δ.Δ.Δ.Α.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Έγκρίθηκε άπό τήν Κυβερ
νητική 'Επιτροπή καί άναμένεται ή έκδοση σχετικού Προεδρι
κού Διατάγματος γιά τήν μικρή
τροποποίηση
τού 'Οργανισμού
'Υπηρεσίας πού περιλαμβάνει:
— Τήν ένταξη οδηγών - συνοδηγών αύτοκινητοθυρίδων στό
βαθμό τού Τεχνίτη Γ’ τού κλά
δου Είσπρακτόρων
— Τήν ένταξη των φυλάκων
ατό βαθμό τού δοκίμου θύλα
κος τού κλάδου 'Ασφαλείας
— Τήν δημιουργία νέου κλά
δου Ασφαλείας Τραπέζης
— Τήν παράταση τού ορίου ήλικΐας γυναικών στό 54ο έτος
γιά τό βαθμό τού Ύποτμηματάρχη καί ατό 55ο έτος
γιά
τούς βαθμούς άπό Τμηματάρχη
Β' καί άνω.
Τό θέμα τής παραπάνω τρο
ποποίησης τού ’Οργανισμού πού
έκκρεμούσε γιά τρία χρόνια εί
χε έγκριθεϊ άπό τό Δ.Σ. τής
Τραπέζης είχε περάσει άπό τήν
’Επιτροπή τιμών καί εισοδημά
των καί προσέκρουσε στά άπαγορευτικά μέτρα τής Πράξεως
Υπουργικού
Συμβουλίου
No
77)78.
Μέ έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι άπό τήν Κυβερνητική ’Ε
πιτροπή άπορρίφθηκαν έντελώς
άναιτιολόγητα τά δυό μικρότε
ρης σημασίας θέματα, δηλαδή

ή βαθμολογική άντιστοιχία των
ύπομηχανικών καί τεχνικών βο
ηθών καθώς καί ή ένταξη τών
χειριστριών
τού
διαγωνισμού
1969 στόν Λογιστικό κλάδο.
Ό Σύλλογος αμέσως, άντέδρασε έντονα στέλνοντας τη
λεγράφημα διαμαρτυρίας ατούς
Υπουργούς Συντονισμού — ’Εμ
πορίου καί ’Εργασίας γιά τήν
ούσιώδη αύτή παράλειψη.
Παράλληλα
άντιπροσωπ ε ί α
τών ενδιαφερομένων
μαζί μέ
έκπρόοωπο τού Δ.Σ. τού Συλ
λόγου έπισκέφθηκαν τον Διευ
θυντή Προσωπικού κ. Μπουρόπουλο άπό τόν όποιο πήραν τή
διαβεβαίωση ότι καί ή Τράπεζα
θά έπανέλθει άμέσως, ζητών
τας τήν έπανόρθωση τής άδικι
ας πού έγινε σέ μικρή μερίδα
συναδέλφων καί τήν ικανοποί
ηση τού αιτήματος, πού τό κό
στος εφαρμογής του, είναι ά
σήμαντο.
Στό σημείο αύτό θά πρέπε·
νά τονισθεί ότι άν δέν καρπό
φορήσουν οί παραστάσεις, πρός
τούς άρμοδίους γιά τήν
άπο
κατάσταση τής άδικίας, πολύ
σύντομα θά κλιμακωθούν οί άν
τιδράσεις άπό τό Σύλλογο και
τό προσωπικό μέ συνέπειες πού
δέν θά είναι επιθυμητές
γιά
κάθε κατεύθυνση.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1953 - 63
Προχωρεί άπό τή Διεύθυνση
Προσωπικού,
ή
έπεξεργαοία
τών στοιχείων γιά τούς συνα
δέλφους πού έλαβαν μέρος σέ
διαγωνισμούς
τής
περιόδου
1953 - 63.

Ή έργασία αύτή γίνεται
κριτήριο τόν συμψηφισμό
μαθημάτων,

όπως

στις περιπτώσεις

έγινε

μέ
καί

1964 καί με

τά πού δικαιώθηκαν πρόσφατα.

’Επιτροπής θά γίνουν στό δεύ
τερο δεκαήμερον τού ’Ιουνίου.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Έκκρεμεΐ πρός ύπογραφή ά
πό τόν Υποδιοικητή κ. Τζανετάκη τό θέμα τής έπεκτάσεως
τού έπιδόματος
παραμεθορίων
περιοχών στά καταστήματα τών

νομών Θεσπρωτίας, Ίωαννίνων,
Πέλλης,
Καστοριάς, Φλωρίνης
καί Κιλκίς πού βρίσκονται σέ
άπόσταση 20 χιλιομέτρων άπό
τή γραμμή τής μεθορίου.

ΑΔΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
Σέ έφαρμογή τής ύπ’ άριθ.
6)79 Άποφ. Δ.Δ.Δ.Δ.Α. αύξάνεται τό κατώτερο όριο κανονι
κής άδειας, γιά τούς
μισθω
τούς πού σπουδάζουν σέ μέσες
η άνώτερες Σχολές, σέ 18 έρ-

γάσιμες ήμέρες.
Ή άδεια αύτή συμψηφίζεται
σέ περίπτωση πού ό ύπάλληλος
δικαιούται
περισσότερες ήμέρες.

TELLERS

"Οπως έχουμε γράψει καί σέ
προηγούμενο δημοσίευμά
μας
έχει γίνει κατ’ άρχήν άποδεκτή άπό τήν Διοίκηση ή προώ
θηση κατά ένα έξάμηνο
τών
TELLERS πού
συμπληρώνουν
3ετία καί τών TELLERS γενι
κών διαδικασιών πού συμπληρώ
νουν 2ετία.
Μελετάται άκόμη ή έπέκτα3η τής προωθήσεως:
α) Σέ όσους έχουν διατελέ-

Συνάδελφοι,
ΟΙ σύνδεσμοι, οί παρασύλλογοι, οί ενώσεις τού ένός αιτήματος, είναι νάρκες επικίνδυνες πού οδηγούν
στή διάσπαση καί τήν καταστροφή τών συνδικαλιστικών
μας όργανώσεων.
Μέ τίς ολέθριες ενέργειες τους, καταβαραθρώνουν
άντί νά προωθούν τό μοναδικό αίτημα γιά τό όποιο —
δπως ισχυρίζονται— συστήθηκαν.
’Αποδυναμώνουν τή διεκδικητική Ισχύ τών επίσημων
συλλογικών οργάνων, πού άγωνίζονται μέ συνέπεια γιά
όλες τίς κατηγορίες τού Προσωπικού.

Σταθείτε μακρυά άπ’ τίς ύποπτες επιδιώξεις τους,
γιά νά άπομονωθοϋν όριστικά οί αυτόκλητοι «ήγέτες»
πού
άγωνίζονται άπεγνωσμένα νά διατηρηθούν
στό
προσκήνιο.
Συσπειρωθείτε γύρω άπό τούς ενιαίους Συλλόγους
καί τήν ‘Ομοσπονδία μας. Στηρίξτε μαχητικά τήν ϋπεύθυνη Συλλογική ’Εκπροσώπηση.

Τοποθετήσεις
καί μεταβολές
στή Διοίκηση καί
τά Καταστήματα

τών

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΩΝ Β. ΣΕ Α.
Οί προαγωγές αύτές πού κα
θυστέρησαν λόγω άπουσίας στό
εξωτερικό τού Προέδρου
τής

|

σει στό παρελθόν TELLERS ή
TELLERS γενικών διαδικασιών
καί
6) σέ όσους άσκοΰν άνάλογα
καθήκοντα άλλά άνήκουν σέ
άλλους
κλάδους Προσωπικού
(Ταμιακοί — Είσπράκτορες κ.
λ.π.).
Πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα
τό θέμα θά ολοκληρωθεί μέ σχε
τική έγκριση άπό τή Διοίκηση.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
’Ονομάζεται Προϊοτά,μένος Τμή
ματος στή Διεύθυνση Περιουσί
ας καί ’Επενδύσεων Τραπέζης,
ό κ. Γεώργιος Ααζ. Άπιστολίδης
Τμηματάρχης Β , πού ύπηρετεϊ
στήν ίδια Διεύθυνση καί άσχολείται ιμέ ειδικά καθήκοντα.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΕΑ
’Ονομάζεται Έπιλογέας άπό
1C.4.79 ό κ. Δημήτριος Καλόμαλλος, Ύποτμπματάρχης.

ΖΗΤΕΙ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΜΕΤΑΘΕΣΗ
Ή συνάδ. Ζωή Πολύδωρα, μό
νιμος κάτοικος ’Αθηνών πού ύπηρετεί στό Ύποκ) μα Αίγιου ζη
τεί άμοιβαία μετάθεση μά συ
νάδελφο άπό όποιοδήποτε Ύ
ποκ) μα τής περιοχής ‘Αθηνών.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
ΒΟΗΘΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Α'. Τοποθετούνται οτή
ιΔεύθυνση
Έπιθεωρήσεως, ώς
Βοηθοί ’Επιθεωρητές οί :
1) Θεμιστοκλής Μεταξάς: Ύποτμηματάρχης, Διευθυντής τού
Υποκαταστήματος Μαρκόπουλου.
2) Καλλισθένης
Δραγάνης :
Λογιστής Α', ’Εντεταλμένος καί
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
τού
’Υποκαταστήματος Κουκακίου.
3) ,Ανδρέας Κουρούκλης: Λο
γιστής Α', ’Εντεταλμένος καί
Προϊστάμενος Λογιστηρίου τοϋ
Υποκαταστήματος ’Εθνικής Πι
νακοθήκης.
4) Γεώργιος Κοκοβές: Λογι

στής Β'
τού» Κεντρικού Κατα
στήματος.
5;
Αλέξανδρος Κουτάντης :
Λογιστής Β ’
τής Διευθύνσεως
Γ ραμμιατείας.
6) Γεώργιος Τσουτσοπλίδης :
Λογιστής Β' τού Υποκαταστή
ματος Νέας Σμύρνης.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Κων)νος Φωτόπουλος: Συμπράττων ’Υποδιευθυντής, ιΔευθυντής τού 'Υποκαταστήματος ο
δού Πραξιτέλους, στήν Περι
φερειακή Διεύθυνση 'Ανατολι
κής Στερεός 'Ελλάδος ώς
Προϊστάμενος αύτής.
Δημήτριος Παπαντώνης:
Συμπράττων 'Υποδιευθυντής, Διευ
θυντής τού 'Υποκαταστήματος
’Ακτής Κονδύλη, στήν Περιφε
ρειακή Διεύθυνση Πειραιώς,
ώς Προϊστάμενος αύτής, άντί
τού
Γεωργίου
Καναβούτση:
Συμ
πράττοντας
Ύποδιευθυντού
πού τοποθετείται στή Περιφε
ρειακή
Διεύθυνση
’Αττικής
Δ', ώς Προϊστάμενος αύτής.
Τηλέμαχος Γουρζής: Συμπράττων 'Υποδιευθυντής, Περιφε
ρειακός Διευθυντής στήν Πε
ριφερειακή Διεύθυνση ’Αττι
κής Α’, ώς Προϊστάμενος αύ
τής.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Ή Χορωδία 'Υπαλλήλων ’Εμπο
ρικής Τραπέζης, μέ τήν εύκαιρία
τών έορτών τού Πάσχα, έδωσε
Συναυλία μέ έργα θρησκευ
τικής μουσικής —’Ανατολικής καί
Δυτικής ’Εκκλησίας— καί μά δι
ευθυντή τόν Θρασύβουλο Κάθβουρα, στόν 'Ιερό Ναό τού 'Α
γίου Διονυσίου
τών Καθολικών
(γωνία Πανεπιστημίου καί 'Ομή
ρου) τήν Πέμπτη 12 ’Απριλίου
1979 στις 8.30 τό βράδυ.

κού δέν προβλέπονται άπό τόν ’Οργανισμό τής Τραπέζης
καί κατά συνέπεια είναι παράνομες καί άπό τήν άλλη τά
κριτήρια προσλήψεως είναι ανεξέλεγκτα καί είναι δυνατό
νά μεταβάλλουν τήν Τράπεζα σέ πεδίο ρουσφετολογικής
διαμάχης, μέ αποτέλεσμα ή ποιότητα τών προσλαμβανομένων, μέ αύτό τόν τρόπο, νά θεωρείται αμφίβολη. Πέρα
όμως άπό αΰτά, θά δημιουργηθεΐ άργότερα, τεράστιο
πρόβλημα μονιμοποιήσεως τών έκτάκτων, πού τόσο πολύ
ταλαιπώρησε στό παρελθόν τό Δημόσιο καί τά Ν.Π.Δ.Δ.
Τέλος ό Σύλλογος ύποστηρίζει δτι ό ισχύων όργανισμός τής Τραπέζης προβλέπει περίοδο δοκιμασίας γιά
τούς προσλαμβανόμενους ύστερα άπό διαγωνισμό υπαλ
λήλους, πράγμα πού καταρρίπτει καί τό τελευταίο επιχεί
ρημα γιά πρόσληψη έκτάκτων.

Αύξάνεται
τό μετοχικό
κεφάλαιο τής
«Εθνικής»
Ή παραγωγικότητα καί τό κόστος
λειτουργίας της ’Εθνικής Τραπέζης

Τό μετοχικό κεφάλαιο τής Τραπέζης μας θά αύξηθεΐ
κατά 7 δισεκατομμύρια δρχ. μέ τήν έκδοση 559.429 νέων με
τοχών πού θά διατεθούν κατά προτίμηση, ατούς παλαιούς
μετόχους, σέ άναλογία 1 νέας μετοχής πρός 5 παλαιές καί
στήν τιμή τών 12.500 δρχ.
Μιλώντας σέ συνέντευξη Τύ
που, ό Διοικητής τής Τραπέζης
καθηγητής κ. "Αγγ. Άγγελόπουλος, άνέλυσε τούς λόγους γιά
τούς όποιους άποφασίστηκε ή
αύξηση τού μετοχικού κεφαλαί
ου πού κυριώτεροι είναι·
Ή άνάγκη προσαρμογής τής
σχέσεως μεταξύ τών λογιστικώς
εμφανιζόμενων ιδίων κεφαλαίων
τής Τραπέζης πρός τό σύνολο
των ύιποχρεώσεών της, ή τόνω
ση τής κεφαλαιαγοράς, ή ώφέλεια πού θά προκύψει γιά τούς
παραγωγικούς κλάδους τής οι
κονομίας καί ή επιδίωξη διασπορός τών μετοχών.
Ό κ. Διοικητής, κατά τήν ϊδια συνέντευξη, διευκρίνισε ότι
ορισμένες άπόψεις πού διατυ

πώθηκαν σχετικά μέ τήν παρα
γωγικότητα τής ’Εθνικής Τραπέζης_ δέν άνταποκρίνονται στήν
πραγματικότητα.
Διαβεβαίωσε
οτι ή παραγωγικότητα τής Τρα
πέζης, σέ σύγκριση όχι μόνο μέ
τίς άλλες έλληνικές Τράπεζες,
άλλά καί μέ τίς περισσότερες
Ευρωπαϊκές, βρίσκεται οέ πολύ
καλύτερη θέση καί έχει τό μι
κρότερο
κόστος
λειτουργίας.
Παράλληλα ή οργάνωση καί ό
έκσυγχρονισμός της σέ πολλούς
τομείς, βρίσκονται στή διεθνή
πρωτοπορεία καί είναι βέβαιο
πώς τό νέο μέτρο τής αύξησης
τού μετοχικού κεφαλαίου θά έ
χει πλήρη έπιτυχία καί θά κα
ταστήσει τήν Τράπεζα άκόμα πιό
ισχυρή στόν ελληνικό καί τόν
ευρωπαϊκό χώρο.

Τά νέα Α.Σ. τών Ταμείων
'Αλληλοβοήθειας καί Υγείας
Τά
Διοικ.
Συμβούλια
τών
Ταμείων
’Αλληλοβοήθειας
'Υ
παλλήλων ΕΤΕ καί 'Υγείας Προ
σωπικού
’Εθνικής
Τραπέζης
πού έκλέχτηκαν άπό τίς άρχαιρεσίες τής 16.4.79 συγκροτήθη
καν σέ σώματα μέ τήν άκόλουθη σύνθεση:

Τ.Α.Υ.:
Πέτρος Καρλης Πρόεδρος
Κ. Ζέμπης Α'Αντιπρόεδρος
Μπεκιάρης Β * ’Αντιπρόεδρος
καί Διευθ. Σύμβουλος
Σύμβουλοι:
Χρυσοβιτσιώτης
Άν., Ήλ. Γεωργίου,
Mix. Δακτυλίδης, Φίλ. Κουμάντος, Γεωρ
γία Παπαϊωάννου, Παν.
Ρωμα
νός, Άντ. Σαρρής Άναστ. Στά-

ϊκος, Άνδρ. Σώχος, Άλ. Τζούλης.
Σύμβουλοι ’Επαρχιών: Παντ.
Βαφειάδης, Διαμέρισμα Β', Άλ.
Κουττίκας, Διαμ. Γ', Νικ. Φουσέκης, Διαμ. Δ’, Γεώρ. Ζολώτας,
Διαμέρ. Ε',
Ήρ. Γεωργιάδης,
Διαμάρ. ΣΤ', Γεώρ. Αασιθιωτάκης Διαμ. Ζ ’.

Πέτρος Καρλής Πρόεδρος
Mix. Δακτμλίδης Αντιπρόεδρος
Νικ. Οίκονομόπουλος Διευθυντής
Σύμβουλοι:
Φώτ. Βιγγόπουλος, Κων. Ζέμπης, Γεώρ. Κυλάκος, Περ.
Ματσούκας, Άριστ.
Νάνος, Σταύρος Τσόντος.

Οί παιδικές έξοχες
τοϋ Ταμείου Υγείας
"Οπως άνακοινώθηκε άπό τό
ΤΥΠΕΤ οί παιδικές έξοχές γιά
τό καλοκαίρι 1979 θά λειτουρ
γήσουν, όπως κάθε χρόνο, σέ
δυό κατασκηνωτικές περιόδους
τών 25 ήμερών ή κάθε μία.
1) Στήν Α' ΚΑΤΑΣΚΗΝΟΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟ θά συμμετάσχουν τά
ΑΓΟΡΙΑ άπό 6.7.79 (ημέρα Πα
ρασκευή) μέχρι 30.7.79 καί πού
θά πρέπει νά έχουν γεννηθεί
άπό 30.6.63 μέχρι 30.6.72.
2) Στήν Β' ΚΑΤΑΣΚΗΝΟΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟ θά συμμετάσχουν τά
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
άπό 3.8.79 (ημέρα
Παρασκευή) μέχρι τήν 27.8.79

καί πού θά πρέπει νά
έχουν
γεννηθεί άπό 31.7.69 μέχρι 31.
7.1972.
Δηλώσεις συμμετοχής καί γιά
τά άγόρια καί γιά τά κορίτσια,
θά γίνουν δεκτές μόνο μέχρι
15)6)79 τό άργότερο. Μετά ά
πό αύτή τήν ήμερομηνία καμιά
δήλωση δέν θά γίνει δεκτή.
Στήν ’ίδια άνακοίνωση σημει
ώνεται ότι στά παιδιά πού δι
καιούνται συμμετοχής άλλά δέν
θά συμμετάσχουν γιά όποιοδήποτε λόγο, δέν θά χορηγηθεί
κανένα βοήθημα.

