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Τό αληθινό
νόημα
’Από τό γιορτασμό της πρώτης ελληνικής
εργατικής Πρωτομαγιάς, μέ τήν διεκδίκηση
τοϋ όκταώρου καί των άλλων στοιχειωδών αι
τημάτων των εργαζομένων μέχρι σήμερα, έ
χουν σημειωθεί κοσμογονικά γεγονότα στόν
παγκόσμιο χώρο καί σημαντικές κοινωνικές
έξελίξεις στή Χώρα μας.
Ή έργατική τάξη, δλος ό κόσμος των έργαζομένων, βασικός φορέας κάθε άλλαγής καί
προόδου, μέσα άπ’ τή φωτιά σκληρών καί τή δο
κιμασία αμέτρητων Θυσιών- έχει κατακτήσει
τήν άδιαμφισβήτητα πρωτοπορειακή θέση του
καί χωρίς αυτόν κάθε προσπάθεια άνάπτυξης
είναι άδύνατή.
Ή Έργατική Πρωτομαγιά δέν περιορίζε
ται πιά σ’ έναν τυπικό γιορτασμό — άνάμνηση
τών πρώτων βημάτων του συνδικαλιστικού κι
νήματος, όπως θέλουν νά επιβάλλουν οί άντίπαλοί του, τά τελευταία χρόνια. Ή μέρα αυτή,
διατηρεί καί στις μέρες μας δλη τήν άρχική
εκρηκτική δύναμή της, καί φωτίζει τό δρόμο
τών εργαζομένων. Παραμένει τό ακατάλυτο
σύμβολο γιά τή βελτίωση τής ζωής τους καί
γιά πλατύτερες κοινωνικές άλλαγές σύμφω
νες μέ τίς άπαιτήσεις τής έποχής μας.
Σήμερα πού άντιμετωπίζουμε μιά πολύ
πλευρη έπίθεση κατά τοϋ εισοδήματος μας,
πού έντείνεται ή προσπάθεια περιορισμού της
συνδικαλιστικής δραστηριότητας, πού ό χουντισμός ύψώνει Θρασύτατα τό άπαίσιο πρόσωπό
του καί συνομωτεΐ γιά τήν κατάλυση τών δη
μοκρατικών έλευθεριων ανανεώνουμε τήν πί
στη μας στό αληθινό νόημα της Εργατικής
Πρωτομαγιάς καί τήν υπόσχεση της πάλης γιά
τή διατήρηση τής ενότητας τοϋ έλληνικοϋ συνδικαλιστικοϋ κινήματος.

’Αντίθεση της
ΟΤΟΕ στίς προτάσεις
'Υφ. Κοιν. Υπηρεσιών
γιά τό ’Ασφαλιστικό
Στις προτάσεις τοϋ Ύφ. Κοι
νωνικών Υπηρεσιών πρός τό
Σύλλογο Υπαλλήλων Εμπορικής
ΤραπέΖης στίς όποιες περιλαμβά
νονται διατάξεις γιά τή δημιουρ
γία Ταμείου κυρίας άσφαλίσεως
ΤραπεΖοϋπαλλήλων, μέ τήν ύπαγωγή σ’ αύτό καί άλλων ταμείων
άσφαλίσεως ΤραπεΖών (πλήν τών
Ταμείων ’Εθνικής, Ελλάδος καί
’Αγροτικής), άντιδρα εντονότατα
τόσο ή διοίκηση τοϋ Συλλόγου
τής Εμπορικής όσο καί ή ΟΤΟΕ.
Ή ’Ομοσπονδία μέ τηλ)μά
της πρός τόν Υφυπουργό Κοιν.
Υπηρεσιών καταγγέλλει ότι ή ρύ
θμιση πού προτείνεται, άνατρέπει
τήν άσφαλιστική δομή τοϋ κλά
δου, γεγονός πού οϋτε τό κα

θεστώς τής έπταετίας κατόρθωσε
νά έπιτύχει. Η προοπτική τής
ΟΤΟΕ είναι ή δημιουργία αύτοτελών φορέων κατά κλάδον ά
σφαλίσεως καί ή ύπαγωγή σ’ αυ
τούς όσων δέν διαθέτουν άσφάλιση (συντάξεως, έπικουρήσεως
ή προνοίας) τραπεΖοϋπαλλήλων.
"Η θέση τοϋ Συλλόγου τής
Εμπορικής ΤραπέΖης παραμένει
αμετακίνητη στό ότι ή άπαγκίοτρωση άπό τό ΙΚΑ δέν μπορεί
νά συνδεθεί οϋτε μέ τήν ύποΙχρεωτική συμμετοχή των άλλων
ΤραπεΖών σέ ένιαϊο φορέα οϋτε
μέ τήν ύποβάθμιση τοϋ έπιπέδου
τής κλαδικής άσφάλισης, μέτρο
τής όποιας αποτελεί τό συνταξιοδοτικό καθεστώς τών μεγάλων
ΤραπεΖών.

από μήνα σέ μήνα

Μήπως...
Μέτρα, μέτρα, μέτρα...........
Γιά τόν πληθωρισμό, τήν έξοικονόμηση ενέργειας, τήν
Αστυφιλία, τήν προστασία τοϋ περιβάλλοντος. ‘Άλλα σω
στά, άλλα δχι. ’Όλα δμως σκληρά. Καί έδώ άκριβώς εΐι/αι τό θέμα μας: Σέ ποιό βαθμό αυτά τά μέτρα άνταποκρίνονται στήν Αντικειμενική έπιθυμία τοΟ πολίτη γιά βελ
τίωση τής ποιότητας τής ζωής; Καί πώς αυτός θά μετέχει
στήν έψαρμογή τους, δταν πέφτει τό βιοτικό του έπίπεδο,
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ΜισΘολογικές αυξήσεις-Θεσμικές βελτιώσεις
’Επέκταση τής έξομοίωσης — ’Αποκατάσταση μή πτυχιούχων — Υπολογισμός έπιστημονικοϋ
’Επιδόματος — 'Οριστικοποίηση πενθήμερης εβδομάδας
‘Έπειτα άπό συνεχείς, έπίπονες καί σκληρές διαπρα
γματεύσεις του Προεδρείου τής "Ομοσπονδίας μας, μέ_ τόν
ύπουργό Συντονισμοί) κ. Κ. Μητσοτάκη, τόν άρμόδιο γιά τίς
Τράπεζες υφυπουργό Συντονισμού κ. I. Παλαιοκρασσά καί
μέ τόν έκπρόσωπο τών Τραπεζών κ. Ν. Χαρισσόπουλο, συμφωνήθηκε ή ύπογραφή ειδικής κλαδικής σύμβασης γιά
τούς τραπεζοϋπαλλήλους.
Μέ τή νέα σύμβαση, προβλέπεται
ή
αύξηση των βασι
κών
μισθών άπό
1.1.79 κατά
1.000—1.100 δρχ., πού σημαίνει
δραχμικό άποτέλεσμα ύψηλότερο, άνάλογο μέ τό ποσοστό τών
προσαυξήσεων τοΰ κάθε ύπαλλήλου. Παράλληλα, συμφωνήθηκαν α’ι άκόλουθες θεσμικές βελ
τιώσεις: ’Επέκταση τής έξομοίω-

σης σέ όλες τίς Τράπεζες. Υ
πολογισμός τοϋ έπιστημονικοϋ
έπιδόματος καί έπί τών προσαυ
ξήσεων, μέ έφαρμογή
σέ δύο
στάδια (κατά τό ημισυ άπό 1.
1.79 καί κατά τό ύπόλοιπον άπό
1.1.80). ’Αποκατάσταση τής βλα
πτικής μεταβολής τών μή πτυχι
ούχων συναδέλφων πού ύπηρετοϋσαν κατά τή μεταβατική πε

ZHTD Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
ΜΕΡΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΗΣ
- Γιά τήν ενότητα τοϋ συνδικαλιστικού κινή
ματος.
— Γιά αύτόματη άναπροσαρμογή μισθών.
— Γιά φορολογικές
τούς.

έλαψρύνσεις

ρίοδο πού θεσπίστηκαν τά μέτρα
ύπέρ τών πτυχιούχων. Σ’ αύτούς
,πού ύπολείψθηκαν κατά τέσσερα
έτη, δίνεται προώθηση 2 έτών
καί 1 έτους σ’ αύτούς πού ύπο
λείφθηκαν κατά δύο έτη. Ή έφαρμογή τής προωθήσεως θά γί
νει σέ δύο στάδια όπως καί πα
ραπάνω. ’Επίσης, όριστικοποιεϊται ό θεσμός τής πενθήμερης έβδομάδας άπό 1.1.80.
’Εκτός άπό τά θέματα αύτά
τής συμβάσεως, μέ ύπουργική άπόφασπ, θά δοθεί ή δυνατότητα
τροποποιήσεων, ή έκπονήσεως
νέων οργανισμών καί θά γίνει
τροποποίηση τοϋ νόμου 400) 70
ώστε τά άσφάλιστρα νά περιέρ

— Γιά τή διασφάλιση τών δημοκρατικών καί συν
δικαλιστικών έλευθεριών
— Γιά μιά Κύπρο έλεύθερη .ανεξάρτητη καί αδέ
σμευτη.

ΑΠΟ ΤΟ Δ' ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ

ΑΘΟΟΘΗΚΕ 0 οιιν.
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ
Η ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΗΝΥΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ
Στίς 13 ’Απριλίου έκδικάστηκε στό Δ’ Τριμελές Έφετεΐο ’Αθηνών ή εφεση τοΰ
συν. ’Ιγνάτιου Πλιάκου, Τα
μία τοϋ Συλλόγου μας, πού
είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως άπό τό Πλημμελειοδι
κείο σέ φυλάκιση 7 μηνών
γιά συκοφαντική δυσφήμιση.
Ό συν. Πλιάκος είχε μηνυθεΐ άπό τόν συν. Νικ. Πίσκοπο, έπειδή, κατά τήν περίοδο

Ό συνεχής σχολιασμός τοϋ Θέματος άη’ τό
Προσωπικό καί οί αιτίες, πού τόν προκαλοϋν

ΟΙ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΣΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ
τοΰ κ. Διοικητοϋ, ίσως νά έπέδρασαν άξιοκρατικά κριτήρια δέν
έπέδρασαν όμως τά κριτήρια έκτιμήσεως τοϋ όνθρώπινου μόχθου
πού έκφρασή του είναι ό χρόνος
τής ύπηρεσίας καί οί κίνδυνοι τής
θέσης άπό όπου τό άνώτατο στέ
λεχος προσφέρει στήν ΤράπεΖα
τήν εργασία του.
Πολύ πριν άπό τήν διενέργεια
τών προαγωγών καί άπό τίς άρχές τοϋ έτους ή Συλλογική Η
γεσία αν καί τυπικά δέν δικαιού
ται καί δέν συμμετέχει στό οικείο
όργανο κρίσεως, είχε διαμηνύσει
στήν Διοίκηση τής ΤραπέΖης ό
τι, γιά νά μήν έπαναληφθοϋν τά
όσα στό παρελθόν συνέβησαν καί
έξέθεσαν τήν ΤράπεΖα στό λεπτό
τατο αύτό θέμα θά έπρεπε οί προ
αγωγές τών άνωτάτων στελεχών
αύτής τής περιόδου (7)78,
1)79) νά γίνουν μέ τίς έξής προ
ϋποθέσεις:
1) Ανάλογα μέ τήν θέση εύθύνης πού κατέχει ό κρινόμενος
καί τήν άνταπόκριάή της στόν

Ή ύπογραφή τής νέας συμθάσεως, άναμένεται νά πραγματο
ποιηθεί στίς άμέσως προσεχείς
ημέρες. Ή ΟΤΟΕ, δέν άνησυχεί
γιά τίς άντιρρήσεις όρισμένων
ξένων Τραπεζών, γιατί δέν εί
ναι δυνατόν νά
άμφισβητήσει
τήν άξιοηνστία τών ηιό ύπεύθυνων κυβερνητικών παραγόντων
πού κατηγορηματικά
καί έπανειλημμένα
έχουν δηλώσει ότι θά ύλοποιηθοϋν άπωσδήποτε όλα τά σημεία
τής συμφωνίας.

στούς μισθω

— Γιά κατάργηση τών άντεργατικών νόμων.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ προαγωγές
πού έγιναν άπό τό
ΣΔΣΤΙΣβαθμών
τής ΤραπέΖης μέ εισήγηση

χονται στά άσφαλιστικά μας τα
μεία ή σέ ειδικούς λογαριασμούς
ύπέρ τοϋ Προσ)κοΰ.

— ’Αγνοήθηκαν οί Συλλογικές απόψεις
— ’Εντυπωσιακή ή άπόκλιση τής πλάστιγγας
ύπέρ τών Κεντρικών Υπηρεσιών
βαθμό γιά τόν όποιο κρίνεται.
2) Μέ σεβασμό στήν άρχαιότητα, άφοϋ μεταξύ τών πρώτων
σειρών τών κρινομένων καί τών
έπομένων ή ποιοτική στάθμη δέν
έμφάνιΖε διαφορές τέτοιες πού
θά δικαιολογούσαν έπέκταση στίς
νεώτερες βαθμίδες τής έπετηρίδας.
3) "Ολα αύτά μέ τό δεδομέ
νο τοΰ άριθμοϋ τών άνοικτών θέ
σεων όπως ήταν τόν ’Ιανουάριο
(ύπόλοιπα τών προηγούμενων
κρίσεων, πλέον οί άποχωρήσεις)
χωρίς καμμιά σκέψη άσύμμετρης
καί άφύσικης «διευρύνσεως» τών
θέσεων.
Κάλλιστα οί άξιοι συνάδελφοι
πού κατείχαν ύψηλές θέσεις εύθύνης (π.χ. ύποδιευθυνταί Διοικήσεως) θά μπορούσαν νά περι
μένουν καί μιά ή δύο άκόμη πε

ριόδους, προκειμένου νά μήν ύστερήοουν άρχαιότεροί τους σέ
άντίστοιχες θέσεις στήν Διοίκη
ση ή σέ μονάδες τοϋ δικτύου.
Συγκεκριμένα, οί Συλλογικές
θέσεις ήταν:
α) Γιά κρίση άπό ύποδιευθυντές σέ διευθυντές: Νά λαμβανόταν ύπόψη
μόνο
ή θέση
Προϊσταμένου Διευθύνσεως Διοικήσεως ή ΙΣΟΤΙΜΗ πρός αύτήν
στό δίκτυο καθώς καί ή άρχαιότητα σ’ έξαιρετικές
περιπτώσεις άναπληρωτών διευθυντών Διοικήσεως ή Ι
σοτίμων τοΰ δικτύου.
’Έτσι άπό τίς 5 θέσεις οί 4
θά καταλαμβάνονταν άπό έκείνους πού κατείχαν θέση ή άσκοϋσαν τά καθήκοντα Προϊσταμένου
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τών συλλογικών Αρχαιρεσι
ών τού Φεβρουάριου 1978, τόν
είχε κατηγορήσει, σέ Ατομι
κή προεκλογική Ανακοίνωσή
του σάν χουντικό καί ότι «εί
χε άφήσει άνοιπάντητα τά έρωτήματα πού προκύπτουν ά
πό τή γνωστή έκθεση τών όρκοιτών Λογιστών γιά τό διά
στημα τής θητείας του σάν
Πρόεδρος τού Συλλόγου».
Τό Έφετεΐο μετά άπό μακρά διαδικασία, άθώωσε τόν
συν. ’Ιγνάτιο Πλιάκο, έπειδή
έκρινε ότι δέν υπήρχε δόλος
στή διατύπωση τών παραπά
νω χαρακτηρισμών καί ό κα
τηγορούμενος δέν σκόπευε
νά θίξει τήν προσωπική τι
μή καί ύπόληψη τοΰ μηνυτή,
Αλλά Αφορούσαν τή συνδικα
λιστική του Ιδιότητα καί Α
ποτελούσαν κριτική τής πο
λιτείας του, στήν διοίκηση
τοΰ Συλλόγου.

’Dpi έξβγγελίι

TD8 ίιοοηιση!
Οί άντισύνδεσμοι των Πτυχιούχων, οργάνωσαν στίς 10 ’Απριλί
ου συγκέντρωση γιά νά «διαμαρ
τυρηθοϋν γιά
τόν ύποβιθασμά
τών έπιστημόνων» καί νά καταγ
γείλουν τήν ΟΤΟΕ πού ύποστηρίζει καί άγωνίζεται γιά τή γεφύρωση τοϋ χάσματος πτυχιού
χων - μή πτυχιούχων καί τή δια
τήρηση τής ένότητας τοϋ κλά
δου.
Στή στήλη μας «’Ελεύθερο βή
μα» οί συνάδελφοι, μποροϋν νά
δοϋν τήν εικόνα τής διασπαστι
κής συγκέντρωσης, όπως, πολύ
παραστατικά καί άντιχειμενικά
μάς τή δίνει ό συν. Γερ. Βλασσόπουλος, πτυχιοϋχος, πού τήν
παρακολούθησε.

Ο κ. Ν. Πίσκοπος καί ή αλήθεια
ΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ παρακάτω τό
Δ
κείμενο τής από 3.4.1979 άνακοίνωσης τοϋ κ. Ν. Πίσκοπου.
Θά θέλαμε νά μή σχολιάσουμε τό
κείμενο αύτό. "Ομως έπειδή ό
κ. Πίσκοπος στηρίζεται οτό ότι ή
λησμονιά καλύπτει τά πάντα καί
έτσι μπορεί κανείς νά τερατολογεϊ γιά δημιουργία εντυπώσεων,
είμαστε ύποχρεωμένοι ν' άπαντήοουμε γιά νά φρεσκάρουμε κ υρ ί ω ς καί δική του μνήμη.

*

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΝ. ΝΙΚΟΥ ΠΙΣΚ0Ι10Υ

-----------------------------------------------------f
Συνάδελφοι,
Στό φύλλο μηνάς Φεβρουάριου
τής «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ» πού κυ
κλοφόρησε μέ τά νέα τού Μαρ
τίου! ! τό ΔΣ τοϋ Συλλόγου, με
ταξύ άλλων, μάς πληροφορεί ότι
ή Γενική Συνέλευση πού πρα
γματοποιήθηκε στις 17.3.79 «ση
μείωσε μεγάλη έπιτυχία. .. Ή
μεθοδευμένη διεξαγωγή των έργασιών, ή άνεση τοϋ χώρου καί
ή λειτουργία κυλι
κείου, συντέλεσαν στό νά
παρακολουθήσει τή συνέλευση
μέχρι τό τέλος, παρά τήν πολύ
ωρη διάρκειά της, πλήθος συνα
δέλφων μέ άμείωτο
ένδιαφέρον».
"Οσοι παρακολούθησαν τίς έργασίες τής ΓΣ διαπίστωσαν, ότι
ή διεξαγωγή των ’Εργασιών κά
θε άλλο παρά μεθοδευμένη ήταν
ή μάλλον ήταν μεθοδευμένη γιά
νά μήν άκουσθεί άλλη φωνή, παρά μόνο ή δική τους καί των
κομματικοποιημένων φίλων τους
πού έπί ώρες κράτησαν τό βή
μα τής Συνελεύσεως γιά νά άναπτύσοουν τίς κομματικές θέ
σεις τους.
Ή Συνέλευση μεταβλήθηκε σέ
όχλοκρατική συγκέντρωση, μέ
συνέπεια νά μήν μάς έπιτραπεϊ
νά μιλήσουμε. 'Απ' αύτή τήν ά
ποψη τό ΔΣ πέτυχε
τό σκοπό
του, νά μήν ύποστεΐ δηλ. τήν
κριτική γιά τή μέχρι σήμερα πο
λιτεία του.
Υποχρεωνόμαστε, έτσι, νά άναφερθοϋμε σέ ώριομένα βασικά
θέματα καί νά
καταγγείλουμε
μέ τήν άνακοίνωσή μας αύτή, τή
συμπαιγνία Διοικήσεως καί Συλ
λογικής Έκπροσωπήσεως,
πού
άδήγησε
στήν
άποτελμάτωσή
τους.
1) Είχαμε έγκαιρα καταγγεί
λει άτι ό τρόπος «λύσεως» τοϋ
άσφαλιστικοϋ άφηνε έκτεθειμένο
τό Ταμείο μας στό "Ελεος τής
Τραπέζης, στήν όποια ό Σύλλο
γος προσέφερε καί τυπικά τήν
άναγνώριση άνυπάρκτου όφειλής
2.500.000.000 δρχ.
Τό γεγονός έπαλήθευσε στή
λογοδοσία του τό ΔΣ καί ό Πρό
εδρός του στήν όμιλία του στή
Γενική Συνέλευση.
2) Ή τροποποίηση τοϋ ’Ορ
γανισμού 'Υπηρεσίας έχει γίνει
κακής ποιότητας τηλεοπτικό σή
ριαλ. "Οπως είναι γνωστό, ό συν.
Μαυρουλίδης ήταν έκπρόσωπος
τής 'Εργοδοσίας στήν ’Επιτροπή
πού συστήθηκε γιά τόν 'Οργανι
σμό τό Νοέμβριο 1975.
Τό σχέδιο πού συνέταξε ή ε
πιτροπή αύτή, τό παρέλαβε ό ί
διος σάν Πρόεδρος τοϋ Συλλό
γου, διέθεσε άπό τό Ταμείο τοϋ
Συλλόγου 150.000 δρχ. καί τό
έκανε βιβλίο άκατανόητο, όπως
καί οί φίλοι του ομολόγησαν στή
ΓΣ. Μέ τήν έσκεμμένη καθυστέ
ρηση πού σημειώθηκε στις συζη
τήσεις, φθάσαμε στά άπαγορευτικά μέτρα τής
Κυβερνήσεως
καί ή Τροποποίηση τοϋ 'Οργανι
σμού έγινε όνειρο θερινής νυκτός.
3) Ή τροποποίηση, έξ άλλου,
τοϋ Καταστατικού τοϋ Συλλόγου
πού τόσο πολύ πρόβαλαν οί άντίπαλοί μας πρίν γίνουν Διοίκη
ση έπαψε καί νά συζητιέται α
κόμη. Έπί δύο χρόνια διοικούν
τό Σύλλογο μέ τό χουντικό κα
ταστατικό, ίσως διότι βρίσκουν
ότι αύτό τούς έξυπηρετεί.
4) Στήν περίοδο γιά τήν ό
ποια «λογοδότησε» τό
ΔΣ στή
ΓΣ, περιλαμβάνεται καί τό θέμα
των προαγωγών περιόδου 1978.
*0 σφαγιασμός τών Ύποτμηματαρχών πού κρίθηκαν γιά Τμηματάρχες Β’ καί οί προαγωγές τών
άνωτάτων στελεχών είχαν τότε
προκαλέσει γενική άγανάκτηση
καί είχαν καταγγελθεί άπό τόν
τύπο καί τέλος καί άπό τό ίδιο
τό ΔΣ, έστω καί μέ απλή δια
μαρτυρία πρός τή Διοίκηση.
Πρίν λίγες μέρες έγιναν οί
προαγωγές άνωτάτων στελεχών
πού είχαν άναβληθεϊ τόν περα
σμένο ’Ιανουάριο. "Οπως καταγ
γέλθηκε καί άπό τόν τύπο, ή άναβολή έγινε γιά νά μεθοδευθοϋν οί προαγωγές «ήμετέρων»
μέ τήν αύξηση τών θέσεων στό
βαθμό τοϋ Διευθυντοϋ.
Τό ΔΣ τοϋ Συλλόγου έσιώπησε καί όπως τελικά άποδείχθηκε, σιώπησε διότι στις προαγω
γές αύτές έπρόκειτο νά κριθοϋν
καί τελικά κρίθηκαν καί προήχθηκαν τρία μέλη του Διοικητι
κού Συμβουλίου, οί συν. Μαυρου
λίδης καί Πουλήςστό βαθμό τοϋ
Ύποδ) ντοϋ, ό συν. Κέης στό βα
θμό τού Συμπρ. Ύποδ) ντοϋ καί

ό ένθερμος συμπαραστάτης τους
καί γιά τό «θεαθεϊναι τοίς άνθρώποις» κριτής τους, συν. Διλιντάς, πού έγκαιρα είχε προω
θηθεί μέ τήν ύπ’ άριθ. 474) 5.
12.77 πράξη τής Διοικήσεως γιά
νά συμπληρώσει,τόν άηαιτούμενο γιά προαγωγή χρόνο, στό βα
θμό τοϋ Συμπρ. Ύποδ) ντοϋ.
Μπροστά στή προαγωγή τους,
άδιαφόρησαν γιά τήν άξιοκρατία,
τήν 'Ιεραρχία
καί τήν ’Ηθική
Τάξη.
Ή άπεμπόληση τών θεμάτων
τοϋ συνόλου τοϋ Προσωπικού ά
πό τό ΔΣ άποδεικνύεται άκόμα
άπό τό χειρισμό τών θεμάτων
τών μή Πτυχιούχων,
τών Τέλλερς, τών συναδέλφων τών πα
ραμεθορίων περιοχών, τήν πα
ραβίαση τής 'Εργατικής
Νομο
θεσίας, τών διατρητριών τοϋ Κ.
Μ. (τό ΔΣ δέν άνακοίνωσε τήν
άπόρριψη τής προσφυγής γιά
τό άνθυγιεινό έπίδομα άπό τό
Δευτεροβάθμιο Διαιτητικό Δικα
στήριο, άπόρριψη πού όφείλεται
κατά τό μεγαλύτερο μέρος,
στήν άδιαθεσία καί τήν πλημελή ύπεράοπιση τοϋ θέματος άπό
τό ΔΣ) καθώς καί άπό πλήθος
άλλων, μικρών καί μεγάλων θε
μάτων.
Συνάδελφοι,
Μέ τήν τελευταία κρίση στήν
'Ομοσπονδία μας
καί τή λύση
πού δόθηκε, έπαλπθευσαν, όσα
στό πρόσφατο παρελθόν είχαμε
καταγγείλει.
Δικαιώθηκε άπό
τούς ίδιους
τούς κατηγόρους μας
τότε, ή
θέση πού ύποστηρίξαμε ύπεύθυνα καί δημόσια γιά τίς άπεργιακές κινητοποιήσεις τοϋ περασμέ
νου Δεκεμβρίου.
’Αποδείχθηκε, πόσο δίκιο εί
χαμε όταν καταγγείλαμε τό συν.
Μαυρουλίδη πέρυσι, γιά τήν άρ
νησή του νά δεχθεί τήν Προε
δρεία τής ΟΤΟΕ, μέ τή δικαιο
λογία ότι τόν ώμπόδιζε τό φορ
τίο (I) τών θεμάτων τοϋ Συλλό
γου μας.
Τώρα δέν ύπάρχει φορτίο ή
άλλη είναι ή πορεία πλεύσεως
καί οί κατευθύνσεις τοϋ κ. Προ
έδρου;
Ό συν. Μαυρουλίδης παραιτή
θηκε άπό τό άξίωμα τοϋ Γεν.
Γραμματέα τής ΟΤΟΕ, μέ τήν αι
τιολογία ότι διαφωνούσε μέ τή
«γραμμή Παπαμάργαρη» γιά τήν
καταγγελία τής Συλλογικής Συμβάσεως.
Τά γεγονότα όμως τόν διαψεύδουν, δυστυχώς καί πάλι.
Ό συν. Μαυρουλίδης
έγινε
Πρόεδρος τής ΟΤΟΕ καί ή άμεση
καταγγελία τής Συλλογικής Συμ
βάοεως, πού προβλήθηκε σάν ό
κύριος λόγος τής διαφωνίας του
μέ τόν συν. Παπαμάργαρη έγκαταλείφθηκε.
Συνάδελφοι,
Δέν θά έπεκταθοϋμε περισσό
τερο ατό θέμα αύτό, γιά νά μήν
θεωρηθεί ότι έπιδιώκουμε νά
παρεμβάλλουμε έμπόδια στό έρ
γο τοϋ συν. Μαυρουλίδη
σάν
Προέδρου τής ΟΤΟΕ καί γενικώτερα στά θέματα τοϋ Κλάδου.
Δέν θά άκολουθήσουμε
τήν
τακτική τής εύκολης διαβολής
προσώπων, πού τόσο συνηθίζεται
στό χώρο μας.
Πόσο εύκολα, άλήθεια, μετα
βλήθηκε άπό τούς ίδιους τούς ύποστηρικτές του, μεταξύ τών ό
ποιων καί ό συν. Μαυρουλίδης, ό
«καταξιωμένος, ό άγωνιστής Πρό
εδρος τής ΟΤΟΕ» σέ έπικίνδυνο
Πρόσωπο!!
Είλικρινά εύχόμαστε νά μήν
έπαληθ^ύσουν οί φόβοι μας καί
οί καταγγελίες πού έκτοξεύθηκαν άπό
τόν τ. Πρόεδρο τής
ΟΤΟΕ.
Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς
ΝΙΚΟΣ ΠΙΣΚΟΠΟΣ
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"Ac δούμε όμως τί στήν πρα
γματικότητα συμβαίνει:
1) Οί μηνιαίες εφημερίδες ε
πόμενο είναι —καί σάν παράδο
ση σχεδόν στον τραπεζοϋπαλλη
λικό τύπο— νά περιέχουν καί
ειδήσεις τοϋ έπόμενου άπό τόν
άναγραφόμενο μήνα όπως πολ
λές φορές έξάλλου έγινε καί
στό παρελθόν μέ τήν Τραπεζιτική
(καί έπί προεδρίας σας κ. Πίσκοπε).
2) Γιά πρώτη φορά καταργήθηκε άπό τό παρόν ΔΣ ή άθλια
έκείνη εικόνα τών «άλτών» καί
τών «σπρίντερς» προκειμένου νά
καταθέσουν χαρτάκι οϊ ενδιαφε
ρόμενοι γιά νά πάρουν σειρά νά
μιλήσουν. (Τώρα, πώς πάντα
βρισκόταν πρώτο τό χαρτάκι τοϋ
κ. Πίσκοπου... δέν ξέρουμε).
Ή πρόταση τοϋ ΔΣ τοϋ Συλλό
γου μας πρός τή Γενική Συνέλευ
ση ήταν: Νά μιλήσουν πρώτα οί
έπικεφαλής ψηφοδελτίων τών
τελευταίων άρχαιρεσιών μέ άνοχή χρόνου καί μετά όλοι οί άλ
λοι βάσει βληρώσεως καί μέ
χρόνο καθορισμένο. "Ομως ή Γε
νική Συνέλευση δέν ένέκρινε
τήν πρότασή μας καί άποφάσισε
νά μιλήσουν όλοι ύστερα άπό
κλήρωση. "Υστερα άπό αύτό ό κ.
Πίσκοπος δέν ζήτησε νά συμπε-

ριληφθεϊ στήν κλήρωση καί φυ
σικά δέν μίλησε.
3) Τό παρόν ΔΣ είναι ίσως
τό μόνο πού άφησε κατά μέρος
τήν άκαρπη συνθηματολογία καί
άρχισε (καί συνεχίζει) νά άντιμε
τωπίζει σοβαρά τήν έξυγίανση
τών οικονομικών τοϋ Ταμείου
Συντάξεων. Ποτέ όμως δέν άναγνώρισε ότι ύπάρχει «οφειλή»
τών Ταμείων. Τώρα άν ό κ. Πίσκοπος ήθελε νά δει τά «άνοι
γμα» άντί τών 2,5 δίς σέ 3,5 δίς
αύτό είναι δική του δουλειά καί
δέν μπορούμε νά ύποπτευθοϋμε
κάν τά κίνητρά του.
4) Τήν τροποποίηση τοϋ 'Ορ
γανισμού τό παρόν ΔΣ ξεκίνησε
καί τήν έφερε σχεδόν στό τέ
λος. "Αν δέν μεσολαβούσε ή Κυ
βερνητική απαγόρευση ίσως σή
μερα νά ήταν γεγονός, ϊεχνάει
όμως ό κ. Πίσκοπος τό έντελώς
χωρίς άποτέλεσμα καί πραγμα
τικό σήριαλ τών δικών του δια
πραγματεύσεων γιά τήν (παλαιοτέρα) τροποποίηση τοϋ Οργα
νισμού. Τώρα, άν δέν μπορεί νά
άναγνώσει δύο παράλληλα κείμε
να, τί νά κάνουμε; Φαίνεται χρει
άζεται ειδική έκπαίδευση. Ή δι
ανομή τοϋ κειμένου τοϋ σχεδίου
ατούς συναδέλφους γιά ενημέ
ρωση καί διατύπωση άπόψεων,
πού έγινε (καί μέ αίτησή του),
ήταν άπαραίτητη. Τό ότι μεσολά
βησαν τά γνωστά άπαγορευτικά
μέτρα γιά τήν τροποποίηση τών
οργανισμών, δέν μπορούν νά άποδοθοϋν σέ εύθύνη τής Τραπέ
ζης.
5) Ή δουλειά γιά τήν τρο
ποποίηση τοϋ καταστατικού τοϋ
Συλλόγου ήδη βρίσκεται πρός τό
τέλος της καί θά τεθεί σύντομα
ύπόψη τών συναδέλφων. ’ Εξάλ
λου, γιά τίς χουντικές διατάξεις,
δέν ξέρει ότι άπό τήν μεταπολί
τευση καί ύστερα δεν ισχύουν;
γιατί συγχέει τόσο πολύ τό πα
ρόν μέ τό παρελθόν; "Ας μήν
λησμονεί όμως πόσο πρόβαλε τίς
διατάξεις αύτές κατά τή χουντι
κή περίοδο.
6) Γιά τίς πρόσφατες προαγω
γές άς διαβάσει τό δημοσίευμά
μας σέ άλλη στήλη. Πάντως μέ
χρι καί σήμερα δέν είδαμε τόν
κ. Πίσκοπο νά εκφράζει τήν ά
ποψή του γιά τήν κατά 100% προ
αγωγή τών κρινομένων γιά τό βα
θμό τοϋ Ύποτμηματάρχη καί 63%
γιά τόν Τμηματάρχη Β'. "Ας πε
ριμένουμε.
7) Τά γεγονότα δυστυχώς διάψευσαν γιά μιά άκόμα φορά τόν
κ. Πίσκοπο, σέ ό,τι άφορό τόν
χειρισμό τών θεμάτων τοϋ Προ
σωπικού. Πέρα άπό τά γνωστά
προβλεπόμενα άπό τή συλλογι
κή σύμβαση, καρποί τών χειρι
σμών πού έγιναν, μόνο τό πα
ρόν ΔΣ άνακίνησε τό θέμα τών
TELLERS πού κι αύτό βρίσκεται
κοντά στή λύση του. Μή λησμο
νάμε έξάλλου καί τήν αύξηση
τών έπιδομάτων πού άλλοι Σύλ
λογοι άγωνίζονται άκόμα καί μέ
άπεργίες νά πετύχουν. Τό θέμα
τοϋ άνθυγιεινού, ό Σύλλογος τό
ύπερασπίσθηκε κατά τόν καλλίτε
ρο δυνατό τρόπο καί ό σχετικός
φάκελλος βρίσκεται στή διάθεση
όλων τών ένδιαφερομένων γιά
νά διαπιστώσουν τό τί έγινε. Τό
έπίδομα παραμεθορίων μόνο
στις ήμέρες τοϋ παρόντος ΔΣ έπεκτάθηκε ατούς Νομούς Δράμας
Καβάλας καί Σερρών (άπό πέ
ρυσι) καί τώρα βρισκόμαστε σέ
θετικές, πιστεύουμε, διαπραγμα
τεύσεις γιά νά έπεκταθεϊ καί
ατούς Νομούς Ίωαννίνων, Κα
στοριάς, Φλωρίνης, Πέλλης, Κιλ
κίς, Θεσπρωτίας καί ειδικότερα
γιά τίς μονάδες πού βρίσκονται
σέ άπόσταση 20 χιλ. άπό τή με
θόριο. Τώρα τό πλήθος τών άλ
λων μικρών καί μεγάλων «άλυ
των» θεμάτων στά όποια άναφέρεται άν θέλει άς τά πει γιά νά
Τά μάθουμε καί μεϊς.
8) Ή έντελώς άκαταλαβίστικη παράγραφός του γιά τήν
ΟΤΟΕ, ίσως νά σημαίνει μιά
άλλαγή τής πολιτικής του γύρω
άπό πρόσωπα καί πράγματα. Πάν
τως έμεϊς δέν καταλάβαμε γιατί
ή προσήλωση τοϋ Συλλόγου μας
στίς δημοκρατικές διαδικασίες
τόν ένοχλεϊ ιδιαίτερα.
Αύτά τά έλάχιστα σάν άπάντηση στόν κ. Πίσκοπο πού άκολουθεϊ τήν συνταγή «συκοφαντείτε,
συκοφαντείτε, κάτι θά μείνει στό
τέλος». Καί άφοϋ πει ότι πει, βά
ζει καί μιά παράγραφο όπως στή
συγκεκριμένη πτρίπτωση «Δέν θά
άκολουθήσουμε τήν τακτική τής
εύκολης διαβολής προσώπων πού
τόσο συνηθίζεται στό χώρο μας».
Είλικρινά μας λυπεί ή τακτική
αύτή τοϋ κ. Πίσκοπου. "Αν τήν
έΓακολουθήσει νά είναι βέβαιος
ότι θά άπορριφθεί τελικά άπό
ολόκληρο τό σώυα τών συναδέλ
φων.

ΔΩΡΕΕΣ
Ό Σύλλογος των Υπαλλήλων
'Εθνικής Τραπέζης κατέθεσε υ
πέρ τοϋ Τ.Υ.ΓΙ.Ε.Τ. δρχ. 5.000
εις μνήμη τοϋ άποβιώσαντος Πα
ναγιώταν Πανάρετου, Γεν. Διευ
θυντή τοϋ
Υπουργείου
Κοιν.
Υπηρεσιών.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΣ
ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΧΩΡΟ
Μέσα στίς προσεχείς ήμέρες
θά ύπογ,ραφεί ή σύμβαση
γιά
τή συμμετοχή τής ’Εθνικής Τρα
πέζης τής "Ελλάδος στήν EURO
CARD, πού άποτελεϊ ένα άπό
τούς μεγαλύτερους οργανισμούς
πού διαχειρίζονται
πιστωτικές
κάρτες σ' ολόκληρο τόν κόσμο.
Ή σύμβαση θά ύπογραφεί μετά
άπό συνομιλίες πού είχαν στήν
'Αθήνα
ό
Υποδιοικητής
τής
Τραπέζης καί Πρόεδρος τής 'Ε
θνικής ’Ανωνύμου 'Εταιρίας Δι
ό ικήσεως καί Όργανώσεως κ. Κ.
Πσυλάκος μέ τόν Πρόεδρο τής
EUROCARD
INTERNATIONAL S.A.
κ. Λάρς "Ολαντερ.
Μέ τή συμμετοχή της στήν
EUROCARD INTERNATIONAL ή 'Ε
θνική Τράπεζα συνδέεται μέ τά
μεγάλα τραπεζικά συγκροτήμα
τα τής Εύρώπης, έν όψει τής
έντάξεως τής χώρας μας στήν
Κοινή 'Αγορά.
•Η EUROCARD
INTERNATIONAL
διαχειρίζεται
τό σύστημα
πι
στωτικών καρτών EUR0CARD πού
είναι
εύρύτατα
διαδεδομένο
στήν Εύρώπη. Τό σύστημα αύτό
σκοπό έχει τή διεξαγωγή έργασών μέ πιστωτικές κάρτες, τή
δημιουργία
καί τήν άνάπτυξη
συγχρόνων
τρόπων πληρωμών
ύποκαταστάτων τοϋ χαρτονομί
σματος κλπ.
θά πρέπει νά σημειωθεί ότι
στό σύστημα EUROCARD INTER
NATIONAL μετέχουν οί μεγαλύ
τερες Τράπεζες
τής Εύρώπης
καί 'Ελβετίας, άπώτερος σκοπός
τους είναι ή βαθμιαία άνεξαρτοποίησή τους στό χώρο τών πι
στωτικών καρτών μέ τή δημιουρ
γία αύτοδύναμου
εύρωπαίκοϋ
συστήματος.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ
Τήν Παρασκευή 23 Μαρτίου,
στήν αίθουσα τών Ταμείων τί
τλων τοϋ Κ)κοϋ Κ)τος, πραγματο
ποιήθηκε ή Τακτική Γενική Συνέ
λευση τοϋ ΤΥΠΕΤ.
Ή Συνέλευση ένέκρινε όμόφωνα τή λογοδοσία τοϋ ΔΣ, τόν
άπολογισμό χρήσεως 1978, καί
τόν προϋπολογισμό 1979.
Τή Δευτέρα, 16 ’Απριλίου έγι
ναν άρχαιρεσίες γιά τήν άνάδειΕπ:

α) θμελοϋς Διοικ. Συμβουλίου
γιά τό Ταμείο Υγείας. Τό μονα
δικό ψηφοδέλτιο άπαρτίζεται ά
πό τούς συν)φους:
Α' ΤΑΚΤΙΚΟΙ: ΚΑΡΛΗΣ Π.,
ΒΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Φ„ ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ Μ., ΖΕΜΠΗΣ Κ., ΚΥΛΑΚΟΣ Γ„ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Π., ΝΑ
ΝΟΣ ΑΡ., ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ν., ΤΣΟ-ΝΤΟΣ ΣΤ.
Β' ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ :
ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ ΓΡ., ΒΟΥΔΙΓΑΡΗΣ Β„ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ., ΛΑΠΠΑΣ ΧΡ.

Υ.Γ. : Ό συνυποψήφιος συν.
ΑΠ. ΜΠΡΑΧΑΛΑΣ μέ έπληροφόρησε ότι ό συν. ΣΕΤΑΚΗΣ,
μέλος τοϋ Δ.Σ. τοϋ Συλλό
γου, μέ έξοδα τοϋ Συλλόγου
στά όποια περιλαμβάνονται
καί χρήματα άπό τίς είσφορές όλων μας περιέρχεται τά
καταστήματα τής περιοχής
μας γιά «ένημέρωση» καί «6λως τυχαίως καί συμπτωματικώς» ένεργώντας σάν άτο
μο καί όχι σάν Σύλλογος πού
έχει δηλώσει ότι δέν άνακατεύεται στίς έκλογές αύτές,
ΟποστηρΙζει συγκεκριμένη ύποψηφιότητα (τοϋ συν. Παπα.
δόπουλου). Θέλω νά έπιστή
σω τή προσοχή σου συνάδελ
φε ΑΠΛΏΣ καί ΜΟΝΟ στόν
ΤΡΟΠΟ πού ώρισμένοι άντιλαμθάνονται τή σωστή διαχεί
ριοη τών πόρων τοϋ συλλό
γου.
ΜΠΟΡΕΙΣ
ΝΟΜΙΖΩ ΝΑ ΚΡΙ
ΝΕΙΣ ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΗ ΣΤΟ ΤΑ
ΜΕΙΟ ΑΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ
ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗ
ΦΙΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ.

Διευθύνσεως Διοικήσεως καί ή 1
γιά τίς λοιπές περιπτώσεις.
β) Στούς συμπράττοντες ύποδιευθυντές γιά ύποδιευθυντές, ή
κρίση νά περιοριζόταν μέχρι καί
τήν άρχαιότητα 1)75
ένώ άπό τήν σειρά 7)75 μόνον
γιά τούς κατά σειρά έπετηρίδας,
περιφερειακούς διευθυντές. "Ε
τσι άπό τίς 10 θέσεις οί 4 νά δί
νονταν σέ διευθυντές ύποκ)των
άναλόγου ύψους, οί 3 σέ ύποδιευθυντές Διοικήσεως καί μεγά
λων καταστημάτων καί 3 σέ Πε
ριφερειακούς κατά σει
ρά έπετηρίδας.

Ή Διοίκηση τής Τραπέζης προ
χώρησε στό «άνοιγμα» τών θέσε
ων, όιχι βέβαια μέ τόν φυσιολο
γικό δρόμο τής σύμμετρης διεύ
ρυνσης όλων τών οργανικών θέ
σεων άλλά μέ ονομαστική (μέ συ
νέπειες γιά τό μέλλον) μείωση
τών οργανικών θέσεων τών Τμηματαρχών A'. Καί ένώ στό βα
θμό τοϋ Διευθυντοϋ καί τοϋ Συμ
πράττοντας Ύποδ) ντοϋ στάθηκε
στήν άρχαιότητα 1)75, στόν βα
θμό τοϋ Ύποδιευθυντοϋ προχώ
ρησε καί στήν άρχαιότητα 7)75
μέ συνέπεια νά έγερθοϋν πάλι
πολλές άμφισβητήσεις γιατί εξαι
ρέθηκαν άναγνωρισμένα έξαίρετοι συνάδελφοι. Τέτοιες έξαιρέσεις σέ μικρότερη άναλογική κρίμακα, σημειώθηκαν καί στις προ
αγωγές Τμηματαρχών Α' πρός
Συμπράττοντες καί γιά όλες πρέ
πει νά γίνει έρευνα.
Πάντως τό άποτέλεσμα ότι τό
δίκτυο κατέχει μικρό ποσοστό
καί σ' αύτές τίς κρίσεις, όπως
φαίνεται άπό τά παρακάτω στοι
χεία πρέπει νά προσεχτεί ιδιαίτε
ρα:

Σέ σύνολο προαχθέντων σέ
Συμπράττοντες 32, προήχθπσαν
στό Δίκτυο 10, στή Δ) ση 18, στά
Κεντρικά 1, καί στίς 'Επιχειρή
σεις 3. ’Εξάλλου σέ σύνολο προ
αχθέντων
σέ
Ύποδ) ντές 19,
προήχθπσαν στό Δίκτυο 2, στή
Δ) ση 12, στίς Περ. Δ) νοείς 2,
οτά Κεντρικά 2, στίς ’Επιχειρή
σεις 1.

Βέβαια ό βαθμός τοϋ Ύποδιευθυντοϋ δικαιολογεί ένα προβάδι
σμα τής Διοικήσεως όχι όμως τή
διόγκωση πού παρουσιάζεται.
Γιά μιά άκόμα φορά άποδείχτηκε ότι ό παραμερισμός τής γνώ
μης τοϋ συνδικαλιστικού παρά
γοντα δέν γίνεται χωρίς συνέ
πειες.

Α' ΤΑΚΤΙΚΟΙ : ΚΑΡΛΗΣ Π.,
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛ., ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ
Μ., ΖΕΜΠΗΣ Κ., ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ
Φ., ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ Κ., ΜΠΙΝΑΣ
ΧΡ., ΠΑΠΑΊ'ΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡ
ΓΙΑ, ΡΩΜΑΝΟΣ Π., ΣΑΡΡΗΣ
ΑΝ., ΣΤΑΊ'ΚΟΣ ΑΝ., ΣΩΧΟΣ
ΑΝ., ΤΖΟΥΛΗΣ ΑΛ„ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩ.
Β' ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ :
Σ AM ΙΟΣ ΘΕΟΔ., ΤΖΟΒΑΡΑΣ
ΙΩ., ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ.,
ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΙΩ., ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ Δ„ X ΡΥΣIΚΟ Π ΟΥΛΟΥ ΕΙ
ΡΗΝΗ, ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΑΝ.
ΕΛΕΓΚΤΑΙ : ΚΡΟΥΣΗΣ Θ.,
ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡ., ΚΑΝΕΛ
ΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣ.

Ό συνάδελφος Ν. Φουσέκης τού Υποκαταστήματος Κερκύρας, υποψήφιος στίς έκλογές τού Ταμείου Αλληλοβοή
θειας γιά τό διαμέρισμα τής Δυτ. Ελλάδος, κυκλοφόρησε
άνακοίνωσή γιά τήν ύποστήριξη τής έκλογή ς, σέ ύστερόγραφο τής όποιας άναφέρει τάς έξής;
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γ) Γιά κρίση άπό Τμηματάρχες
Α' σέ Συμπράττοντες, ομοίως ή
έπιλογή νά περιοριζόταν μέχρι
τήν άρχαιότητα 1)75, μέ κατανο
μή τών διαθεσίμων 17 θέσεων
σέ: 6 γιά διευθυντές ύποκ)των
άναλόγου ύψους, 6 προϊσταμέ
νους Τμημάτων διοικήσεως καί
άντιστοίχων θέσεων Κεντρικού
Κατ)τος, 3 γιά ύποδ) ντές ύ,ποκ) των μή ύπαγομένων σέ περιφε
ρειακές καί 2 νιά άποσπασμένους
σέ θυγατρικές 'Εταιρείες.

β) 20'μελοϋς ΔΣ γιά τό Τα
μείο Αλληλοβοήθειας. Τό ψηφο
δέλτιο γιά τήν έκλογή 14 μελών
πού έκλέγονται άπό τό Κέντρο
άπαρτίζεται άπό τούς συν)φους:

Περιοδεία κλιμακίου
τοϋ Δ. Σ. καί άστοχος
ουοχετιομόζ

01 ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥΣ
ΒΑΘΜΟΥΣ

ΕΛΕΓΚΤΑΙ : ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ
ΗΛ„ ΚΟΛΙΑΤΣΟΣ ΧΡ.

Ε| Ή περιοδεία τοϋ κλιμακίου
τοϋ Συλλόγου μέ τούς συν.
Σετάκη καί Κοτζαμάνογλου στό
χρονικό διάστημα άπό 9 έως 12
'Απριλίου δέν ήταν καθόλου
«συμπτωματική» όπως χαρακτη
ρίζεται. "Ηταν, άντίθετα, προ
γραμματισμένη έδώ καί πολύ και
ρό. "Αλλωστε στόν άπολογισμό
τοϋ ΔΣ πού κυκλοφόρησε πρίν
άπό τή ΓΣ γράψαμε πώς ή Δυτ.
Μακεδονία ήταν μαζί μέ τά Νη
σιά οί μόνες περιοχές πού δέν
είχαν καλυφθεί μέ περιοδείες με-

τά τίς έκλογές τοϋ Μαρτίου τοϋ
’77 άπό μέλη τοϋ ΔΣ.
Q Οϊ συνάδελφοι τών Ύποκαταστημάτων πού έπισκέφθηκε τό κλιμάκιο τοϋ Δ.Σ.
τίς ήμέρες αύτές (Βέροιας, Κο
ζάνης, Σιάτιστας, Γρεβενών, "Αρ
γους Όρεστικοϋ, ’Αμύνταιου,
Φλώρινας, Πτολεμαΐδος, Καστο
ριάς, Εδέσσης, Σκύδρας, Ναούσης, Κατερίνης) έ ν η μερώ
θηκαν πραγματικά
καί δέν είχαν «ένημέρωση μέ ει
σαγωγικά», όπως ό συν. γράφει
στήν άνακοίνωσή του.
Οί συν. τοϋ κλιμακίου, έπίσημα καί σέ συγκέντρωση,
σέ καμία περίπτωση δέν προπα
γάνδισαν υπέρ οίουδήποτε ύποψηφίου. (Αύτό είναι εύκολο νά δια
πιστωθεί). "Αν έντελώς προσω
πικά σέ ιδιαίτερες συζητήσεις καί
σέ φίλους τους, συνέστησαν νά
ψηφισθεϊ συγκεκριμένος συν. αύ
τό ήταν δικαίωμά τους.
ΚΙ Τό ότι ό συν. Φουσέκης, άμφισβητεϊ τόν τρόπο τής σω
στής διαχείρισης τών πόρων τοϋ
Συλλόγου άπό τούς ύπεύθυνους
τοϋ ΔΣ είναι οπωσδήποτε δικαί
ωμά του. Τό ότι όμως, βγάζει
αύθαίρετα συμπεράσματα γιά τήν
διαχειριστική έντιμότητα συνα
δέλφων πού δέν δοκιμάστηκαν
ποτέ σέ δημόσιο τομέα, μόνο καί
μόνο έπειδή αύτοί είναι συνυπο
ψήφιοι του καί θέλοντας νά ένισχύσει τήν ύποψηφιότητά του, εί
ναι ένδειξη μιας νοοτροπίας, όπωσδήποτε έσφαλμένης καί άντίθετης σέ κάθε συνδικαλιστική
δεοντολογία.

ί................. ΑΠΟ™"μήνα ’σε ’ ΜΗΝΑ" . .................
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I όταν αντιμετωπίζεται μέ άστυνομικά μέτρα, δταν κινδυ-

ι
|
ι
[
ι
1
{
ί

νεύει καί αύτή ή ελάχιστη ψυχαγωγία του; Κανείς άσφαλώς, δέν άγνοεΐ τά πελώρια σύγχρονα διεθνή καί τοπικά
προβλήματα. "Οταν δμως βλέπει δτι αύτά χρησιμοποιοΰνται σάν πρόσχημα γιά μέτρα υπερβολικά, πού άποφασίζονται μάλιστα ερήμην του, εύλογα αναρωτιέται: «Μήπως —άπλά καί μόνο— σχεδιάζεται ή αυστηρά πειθαρχημένη διαβίωση τοϋ πληθυσμού; Μήπως όδηγούμαστε σέ
πολωτικό άδιέξοδο;»
"Ας μή, λοιπόν, κατηγορηθοΰν καί πάλι δσοι άντιδράι σουν «δτι έχουν κίνητρα άλλότρια» ένώ καθημερινά έπιβεJ βαιώνεται δτι τό ποσοστό τής ειλικρίνειας τών ίθινόντων
ι συνεχώς χαμηλώνει. ...
Ό συνάδελφος

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ,
ΟΛΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΜΑΣ. ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΣΠΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ
ΣΤΗ ΔΙΑΙΩΝΙΣΗ ΤΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

«Οί Ελληνικές Τράπεζες»

Ελεύθερο βήμα

’Εκθεσιακή εκδήλωση γιά τό τραπεζικό θεσμό

ΑΝΤΙ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΣΠΑΣΤΩΝ
Στις 10 ’Απριλίου πραγματο
ποιήθηκε συγκέντρωση του λεγό
μενού «Συνδέσμου Πτυχιούχων»
μέ σκοπό τήν ίδρυση χωριστής
'Ομοσπονδίας. Βέβαια ή δραστη
ριοποίησα των γνωστών διασπα
στών τού κλάδου δέν είναι τυ
χαία. Συμπίπτει χρονικά, μέ τήν
Ικανοποίηση μιας σειράς θεσμι
κών αιτημάτων τών Τραπεζούπαλλήλων, μέσα στά οποία πε
ριλαμβάνονται καί δίκαια αιτή
ματα τών πτυχιούχων, όπως καί
τών μή πτυχιούχων. Συμπίπτει άκόμα μέ τό ιστορικό
γεγονός
τής ένοποίησης τών δύο κυριωτέρων συλλόγων στήν Εθνική
Τράπεζα. Τή στιγμή λοιπόν πού
οϊ έργαζόμενοι στό χώρο μας
δυναμώνουν τήν ένότητά τους,
οί δήθεν έκπρόσωποι μιας μερί
δας συναδέλφων έντείνουν τή
διαλυτική τους προσπάθεια. Νο
μίζουν πώς έτσι θά περισώσουν
τήν ύπαρξή τους καί θά συνεχίσουν νά έξαπατοϋν τούς άνημέρωτους άπαδούς τους.
Μαζί μέ άλλους πτυχιούχους συνδικαλιστές πήγαμε στή συγ
κέντρωση τοϋ ΣΤΥΠΑΣ άπό ύποχρέωοη, άφοϋ οί όργανωτές μάς
είχαν καλέσει στήν άνακοίνωσή
τους. Μπροστά στήν
άλόγιστη
τακτική τους, έπρεπε νά διαχω
ρίσουμε τή δική μας θέση σάν
έπιστήμονες. Δέν θέλαμε νά δη
μιουργήσουμε ούτε έντυπώσεις,
ούτε έηεισόδια. Απλά καί μόνο
ζητήσαμε ν’
άκουστεί ή φωνή
μας.
Τό Προεδρείο άνακοίνωσε πώς
μετά τίς εισηγήσεις θά ακολου
θούσαν αιμιλίες τών παρευρισκομένων καί ύστερα Θά παρουσια
ζόταν τό ψήφισμα γιά έγκριση.
Αύτός είναι ένας κανόνας δη
μοκρατικής διαδικασίας πού έξασφαλίζει
διάλογο, ένημέρωση
καί διαμόρφωση γνώμης. Ωστό
σο, μόλις ή ήγεσία τών διασπα
στών κατάλαβε
τήν παρουσία
μας, έπέμενε
νά γίνει πρώτα
ψηφοφορία καί στή συνέχεια νά
συζητήσουμε γιά δ,τι θά είχε άποφασισθεί... άπό τά πριν. Κι
όμως, πάλι μάς έμπόδιζαν
νά
μιλήσουμε. "Αν τελικά κάποιος
άπό μάς άνέθηκε στό βήμα, ο
φειλόταν στήν έπιθυμία τής
πλειοψηφίας τών παρόντων πού
δέν συμφωνούσε μέ τόν «μονό
λογο» τής ήγεσίας. Αύτό άποδεικνύει πώς έλάχιστοι (ίσως 50
άτομα) ήταν συνειδητοί. Οί ύπόλοιιποι, καλοπροαίρετοι πτυχιοΰχοι, σίγουρα θά έβγαλαν τά
συμπεράσματά τους.
’Ερχόμαστε τώρα στήν ούσία
τών όσων ειπώθηκαν, γιά νά μπο
ρέσουν νά
βγάλουν όλοι τά
συμπεράσματά τους. Τρεις
αι
χμές καί άρκετές άνοκρίβειες
περιείχαν οί ομιλίες τών κυριωτέρων εισηγητών τού ΣΤΥΠΑΣ
(κ.κ. Σακελαρίου, Άνδρεαδάκη
καί Γιοκουμή) καθώς
καί τών
άλλων πο ύχαιρέτισαν τή συγ
κέντρωση. Είπαν περίπου ότι:
— Οί πτυχιοϋχοι δέν άξιοποιοϋνται στίς Τράπεζες
— *Η ΟΤΟΕ άρνήθηκε νά τούς
δεχθεί ή νά συζητήσει μαζί
τους
— Ή προώθηση τών μή πτυχιού
χων ζημιώνει τά συμφέροντά
τους.
Μέ τίς δύο
πρώτες άπόψεις
συμφωνούμε
άπόλυτα.
Είναι
σκληρή πραγματικότητα ότι δέν
γίνεται όρθολογική κατανομή
τού προσωπικού, μέ άποτέλεσμα
τήν άπογοήτευση τών συναδέλ
φων καί τή χαμηλή παραγωγικό
τητα. "Ομως οί εύθύνες πρέπει
νά ζητηθούν ατούς άρμόδιους,
καί δχι ατούς Συλλόγους ή τήν
ΟΤΟΕ. Τά συνδικαλιστικά όργα
να έχουν έπισημάνει τήν κατά
σταση, άλλά ό ρόλος τους δέν
είναι έπιτελικός.
Είναι έπίσης
άλήθεια πώς ή
’Ομοσπονδία δέν δέχεται ατούς
κόλπους της άντι-συνδέσμους.
Ποιός άραγε θά άνοιγε τήν πόρ
τα τού σπιτιού του σέ έκείνον
πού πάει νά τό τινάξει στόν άέρα; Σάν άτομα οί ήγέτες τού
ΣΤΥΠΑΣ έγιναν δεκτοί πολλές
φορές, καί όσα πρότειναν έχουν
ληφθεϊ ύπόψη, εφόσον
βέβαια
ήταν σωστά.
Ή ’Ομοσπονδία έχει τό δικαί
ωμα σάν έκλεγμένο όργανο νά
άρνηθεί τήν έγγραφή τους. “Ε
χει έπιπλέον καί τήν ήθική ύποχρέωση νά διαφυλάξει τήν ένότητα τού κλάδου. 'Οπωσδήποτε
έγιναν λάθη χειρισμού άπό τήν
ΟΤΟΕ καί ούτε κανένας ισχυρί
ζεται πώς άνήκουμε σέ μιά τέ
λεια ’Ομοσπονδία. "Ομως
δέν
καταστρέφουμε κάτι πού δημι
ουργήσαμε μέ τόσους άγώνες.
Τό βοηθάμε νά ξεπεράσει
τίς
άδυναμίες του. Κι άν οί άδυναμίες όφείλονται σέ πρόσωπα, τό
τε άλλάζουμε τά πρόσωπα καί
έκλέγουμε καινούργια.
Λένε «γιατί νά μήν ύπάρχουν
στήν ΟΤΟΕ σύλλογοι πτυχιούχων

άφοΰ ύπάρχουν Σύλλογοι Βοηθη
τικού Προσωπικού καί Είσπρακτό
ρων»; Καταρχήν,
φαίνεται νά
έχει μιά βάση αύτό. "Ομως ξε
χνούν ότι οί κατηγορίες αύτές
τών συναδέλφων προβλέπονται
άπό τούς ’Οργανισμούς τών Τρα
πεζών, πού σκόπιμα διαιρούν τό
προσωπικό. Καί μόνιμος στόχος
τών προοδευτικών δυνάμεων εί
ναι ή έξάλειψη τοϋ
χωρισμού
στά σχέδια τών Νέων ’Οργανι
σμών πού θά καταρτισθοϋν σύν
τομα. "Οχι ή δημιουργία περισ
σοτέρων κατηγοριών (δακτυλογράφοι, ταμίες, πτυχιοϋχοι, μή
πτυχιοϋχοι κ.ά.). "Ολοι οί έργαζόμενοι κάτω άπό τόν Ιδιο έργοδότη πρέπει νά άνήκουν σ’
ένα Σύλλογο, μία ’Ομοσπονδία,
μία Γενική Συνομοσπονδία. ’Ορ
γανικές θέσεις νά ύπάρχουν γιά
τίς άνάγκες τής έπιχειρήσεως, ό
χι όμως κατηγορίες ύπαλλήλων.
Κάτι τέτοιο δέν ισοπεδώνει τούς
συναδέλφους πού έχουν Ιδιαίτε
ρα αιτήματα.
’Αντίθετα τούς
βοηθά νά τά διεκδικήσουν άγωνιστικά μέ τή συμπαράσταση τού
γερού καί μαζικού Σωματείου
τους. Παράλληλα οί έργαζόμενοι παλεύουν καί γιά τά κοινά
τους προβλήματα: αύξήσεις, φο
ρολογικές άπαλλαγές, ώράριο,
συνθήκες δουλειάς. ’Οπωσδήπο
τε όλο τό παραπάνω σκεπτικό
ξεκινά άπό τή θεμελιώδη άρχή
πώς τά συμφέροντα όσων έργάζονται
στόν
ίδιο
έργοδότη
δέν μπορεί νά ε I ■
ν α ι άντίθετα. Μπορεί νά δια
φοροποιούνται σέ
μερικά
σημε α, άλλά όχι νά συγκρούον
ται. Δυστυχώς μερικοί άπό τούς
παρόντες στή συγκέντρωση τού
ΣΤΥΠΑΣ είπαν πώς είναι ά ν τ ί θ ε τ α. Φαντασθείτε τώρα
δύο συναδέλφους, φίλους μετα
ξύ τους ή καί ζευγάρι στή ζωή,
πού νά θεωρεί ό ένας άντίπαλο
τόν άλλο έπειδή θ’ άνήκουν σέ
διαφορετικές κατηγορίες. Πρό
κειται γιά έφιαλτική περίπτωση.
Θέλουμε νά έπισημάνουμε καί
δύο διαστρεβλώσεις πού άκούστηκαν, χωρίς νά μάς ένδιαφέρει άν ήταν άπό πρόθεση ή ά
γνοια. Ή πρώτη άφορά τό 8ο
πανελλαδικό συνέδριο τής ΟΤΟΕ.
Ειπώθηκε πώς τό Συνέδριο δέν

άσχολήθηκε μέ θέματα πτυχιού
χων. ’Επειδή συμμετείχα προσω
πικά στίς έργασίες του, σάν μέ
λος τοϋ Συλλόγου μας, δηλώνω
πώς άσχολήθηκε μέ όλα τά
θέματα, καί μέ τό παραπάνω. Ή
δεύτερη διαστρέβλωση άφορά
τήν «προώθηση» τών μή πτυχι
ούχων. Είναι γνωστό πώς
δέν
πρόκειται γιά κάποιο γενικό μέ
τρο.
’Αποτελεί
συγκεκριμένη
πράξη άποκατάστασης μιάς άδικίας πού έγινε στή περίοδο τής
δικτατορίας. Αύτό δέν σημαίνει
πώς κακώς δόθηκαν τέσσερα χρό
νια ατούς πτυχιούχους. Σημαίνει
πώς κακώς δέν προβλέφθηκαν
μεταβατικές διατάξεις έκείνου
τού Νόμου. Δέν κλονίζεται τώ
ρα ή ιεραρχία, όπως δυσανασχε
τούν μερικοί ύψηλά ίστάμενοι.
Τότε είχε κλονισθεΐ. Τότε πού
οί έργαζόμενοι ήταν πισθάγκωνα
δεμένοι καί δεχόντουσαν αύθαιρεσίες. Τό δίκαιο αίτημα
τών
μή πτυχιούχων ώρίμασε καί έπρε
πε νά λυθεί γιά νά μήν ύπάρ
χουν δυσαρεστημένες κατηγορί
ες στή Τράπεζα.
Αύτά συγκρατήσαμε άπό τίς
σοβαρές, σέ ύφος, όμιλίες πού
διάβασαν οί ήγέτες τών διασπα
στών. Καί παραβλέπουμε άλλες,
φανατικές σέ περιεχόμενο ομι
λίες πού δέν ταίριαζαν στό στό
μα έπιστημόνων. Γιατί οί άληθινοί έπιστήμονες είναι πάνω άπ’
όλα άνθρωποι, καί με
τά οικονομολόγοι, δικηγόροι, ή
6,τι άλλο σπούδασαν. ’Εμείς οί
πτυχιοϋχοι - συνδικαλιστές πού
στεκόμαστε στό πλευρό τοϋ Σω
ματείου μας μαζί μέ όλους τούς
έργαζόμενους, δέν συνηθίσαμε
νά βλέπουμε τούς άλλους σάν
κατώτερα όντα. Ξέρουμε πώς εί
μαστε τυχεροί πού καταφέραμε
νά σπουδάσουμε καί νά έργαζόμαστε. Γιατί στό
τόπο μας ή
μόρφωση καί ή δουλειά δέν δί
νονται ούτε καταχτιούνται ισό
τιμα. Πολλοί
συνάδελφοί μας
στό Πανεπιστήμιο μένουν άνερ
γοι, ζοϋν σέ βάρος τής οίκογένειάς τους ή άναγκάζονται νά
κάνουν δουλειές άσχετες γιά νά
έπιβιώσουν. Πολλοί άπόφοιτοι
γυμνασίου, μέ περισσότερες ι
κανότητες ίσως άπό μάς,
δέν
μπόρεσαν γιά διάφορους λόγους

νά παρακολουθήσουν άνώτατες
σχολές. Αύτά όλα είναι γνωστά.
Κι έπειδή είναι γνωστά, άς μήν
τά ξεχνάνε όσοι ειρωνεύονται
τούς μή πτυχιούχους ή όσοι πα
ριστάνουν τούς διανοούμενους.
Κλείνοντας, πρέπει νά πούμε
ότι στή συγκέντρωση τοϋ «Συν
δέσμου Πτυχιούχων» δέν άκούστηκε άπό έπίσημα χείλη ούτε
ένα —τυπικό έστω—
εύχαριστώ
γιά τόν ύπολογισμό τού 15% καί
στίς προσαυξήσεις. Δέν άναφέρθηκε κάν ότι τό αίτημα ικανοποι
ήθηκε. Τέτοιες παρωπίδες ήθε
λαν νά φορέσουν ατούς παριοτάμενους, οί όργανωτές, γιά νά
τούς ζητήσουν μετά δ,τι τούς
ζήτησαν: Νά διαγραφοϋν, λέει,
άπό τό Σύλλογό μας καί νά Ι
δρύσουν μία Άντι-αμοσπονδία
(δηλαδή ν’ άλλάξει ό ΣΤΥΠΑΣ
ρούχα καί νά τά φορέσει άλλοιώς). Νά μηδενίσουμε, λέει,
μέ μιά μονοκοντυλιά τή συλλο
γική δραστηριότητα 60 χρόνων.
Νά σηκώσουμε τό ένα μας χέρι
καί νά χτυπάμε άλύπητα τό άλ-,
λο.
"Ενα στέλεχος τού ΣΤΥΠΑΣ
μάς έλεγε πώς όνειρεύεται δέ
κα, είκοσι, πενήντα ’Ομοσπον
δίες Τραπεζοϋπαλλήλων. Μάς έ
λεγε ακόμα πώς όταν φτιάξουν
τή δική τους (διασπαστική)
ο
μοσπονδία θά συνεργάζονται μέ
τήν ΟΤΟΕ. Υποθέτουμε πώς θά
συνεργάζονται τόσο όμορφα ό
πως τό έκαναν μέχρι σήμερα...
Βέβαια, άπό μάς έξαρτάται,
συνάδελφοι, νά συνεχίσει ό συμ
παθέστατος κατά τ’ άλλα, πτυχιοϋχος νά όνειρεύεται. . .
Μιά
ζωή ολάκερη έχει μπροστά του
νά ζήσει ονειρεμένα. ’Εμείς ό
μως δέν διαθέτουμε τέτοια πο
λυτέλεια. "Εχουμε μπροστά μας
μιά άλλη ζωή γεμάτη άληθινά ι
δανικά, πού άπαιτεί άνοιχτά μά
τια καί πολλούς τίμιους άγώνες
γιά νά κερδηθεί. Γι’ αύτό, συ
νάδελφοι - πτυχιοϋχοι:
ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ
ENGMEN0I ΜΕ
ΣΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΟΤΟΕ!
12.4.79
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ

πτυχιούχος - Υπολογιστής Α'

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΣΤΗ Γ.Σ.
’Από τούς συν. τού Ύποκ) τος Κερκύρας, Σ. Άλέξη καί
Δ. Τρύψωνα, λάβαμε τό πα
ρακάτω γράμμα:
Επειδή έπληροφορήθην ότι
κατ’ άπόφασιν
τού Δ.Σ.
τού
Συλλόγου έκλήθησαν οί άντιπρόσωποι τοϋ Συλλόγου
έπαρχιακών ύποκαταατημάτων, πού έδρεύουν εις
Πρωτεύουσας Νο
μών, ϊνα συμμετάσχουν εις τήν
Γ.Σ. τής 19.3.79 καί έπειδή τυγ
χάνει νά είμαι έκλεγμένος άπό
τούς Συναδέλφους μου, άντιπρό
σωπος τοϋ Συλλόγου εις τό έν
Κερκύρα ’Υποκατάστημα, λαβών
24 ψήφους έπί 39 ψηφισάντων
συναδέλφων ώς καί τό άπό 8.
7.77 έγγραφον τοϋ Συλλόγου, τό
οποίον άναγνωρίζει τήν έκλογήν
μου μεταξύ τών Συναδέλφων τού
Ύπ) τος, έχω νά παρατηρήσω, ό
τι ούδέποτε έλαβα τέτοια πρόσ
κληση συμμετοχής εις τήν Γ.Σ
ούτε έγώ, ούτε ό άναπληρωματικός κ. Τρύφωνας Δημήτριος, ό
όποιος προσυπογράφει τήν πα
ρούσαν καί έξελέγη Α' ’Αναπλη
ρωματικός διά 9 ψήφων.
’Αλλά, άντιθέτως έκλήθη ό Β'
αναπληρωματικός κ. Πουλής Σπυ
ρίδων, όπου έλαβε 4 μόνον ψή
φους έπί συνόλου 39 ψηφισάν
των, εις τόν όπο.ον καί κατεβλήθη τό άντίτιμον τού άεροπορικοΰ εισιτηρίου
καί έπί πλέον
1.000 δρχ., έξοδα παραστάσεως
ήτοι σύνολον 3.260 δρχ. όλως
παρατύπως, όπως έκ τών άνωτέρω άποδεικνύεται.
Βεβαίως είναι δικαίωμα
τού
έκάστοτε Δ.Σ. τοϋ Συλλόγου νά
όρίζη τόν άντιπρόσωπάν του στό
κάθε κατάστημα. Διορισμός, ό
μως, τού συν. Π ουλή Σπυρίδωνος
δέν έγένετο, καί ούτε μέχρι σή
μερον, μοΰ έχει γνωστοποιηθεί
ότι έπαυσα νά είμαι άντιπρόσωπος τού Συλλόγου, πολύ δέ πε
ρισσότερο εις ούδένα καί ούδέ
ποτε ύπέβαλα παραίτησιν.
’Εκ τών άνωτέρω νομίζω σα
φώς προκύπτει έκ τών πραγμά
των, ότι τό Διοικητικό Συμβού
λιο άγνοεί τίς δημοκρατικές δια
δικασίες καί δέν πιστεύει σ’ αύ
τές. ’Επειδή, λοιπόν, εις τά χρή
ματα, πού κατεβλήθησαν συμπεριλαμβάνονται καί αί δικές μας
μηνιαίες εισφορές, όπως καί ό
λων τών συναδέλφων, παρακαλούμεν τό
Δ.Σ. τού συλλόγου
νά μάς γνωρίση διά μέσου τών
στηλών σας, όπως καί εις όλους
τούς συναδέλφους, βάσει ποιας

διατάξεως καί ποιου άρθρου τού
Καταστατικού
έξουσιοδοτεααι
τό ΔΣ νά προβαίνη
είς ένεργείας, όπως ή άνωτέρω πού πο
λύ λίγη σχέση μπορούν νά έ
χουν τόσο μέ τή σωστή διαχείρι-

σιν τών χρημάτων τοΰ συλλό
γου, όσο καί μέ τήν άπό τόν ί
διο μονίμως διαλαλουμένη προ
σήλωσή του στίς δημοκρατικές
διαδικασίες.
Κέρκυρα 2.4.79

’Απαντήσεις τής «Τραπεζιτικής»
Ό σν. Πουλής έκλήθη για
τί ήταν ό μόνος πού άπό τόν
Ιούλιο τοϋ 1977 ένδιαφέρθηκε γιά τά συλλογικά πρά
γματα καί ήταν σέ συνεχή ε
παφή μέ τά γραφεία τού
Συλλόγου γιά άμφίδρομη ε
νημέρωση. Άπό τήν 'ίδια )(po
νολογία μέχρι σήμερα, ούτε
άπό σας σδ. Άλέξη ούτε άπό
σάς σδ. Τρύψωνα είχαμε έ
στω καί ένα τηλεφώνημα.
Δέν γνωρίζουμε τούς λόγους
αύτής τής σιωπηρής παραιτήσεώς σας. Ή πιθανότερη ε
ξήγηση. ’ίσως νά είναι ή συμ
μετοχή σας ώς ύποψηφίων
στά σχήματα του σδ. Ν. Πίσκοπου καί τής σδ. Α. Τσαγ
κάρη άντίστοιχα, σέ προη
γούμενες άρχαιρεσίες. Αύτό
δμως δέν σάς έμπόδιζε, κατά
τή γνώμη μας νά άσκεΐτε
τά καθήκοντα γιά τά όποια
οί συνάδελφοι τοΰ Καταστή
ματος Κερκύρας σάς εξέλε
ξαν. Δέν νομίζουμε λοιπόν ό
τι πρέπει νά έχετε παράπονα
σήμερα, ύστερα άπό 2 σχε
δόν χρόνια σιωπής, ένώ άντί
θετα θά έπρεπε νά έκτιμηθεΐ
ή διακριτική στάση τοΰ Συλ-

λόγου άπέναντί σας.
‘Όσο γιά τή χρηματική κα
ταβολή στό σδ. Π ουλή, όπως
καί σέ κάθε εκπρόσωπο άπό
τίς πρωτεύουσες τών Νομών
πού είχαν κληθεί στή Γεν.
Συνέλευση, αύτή περιορίστη
κε στά άπολύτως άπαραίτητα έξοδα γιά τήν έκπληρωση
τής άποστολής τους.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
— Άπό τό συν. Δη μ. Ρούση τοΰ Κ) κοΟ Κ)τος έλάβαμε επιστολή σχετική μέ τίς
προαγωγές τών άνωτάτων
βαθμών. Δέν την δημοσιεύου
με έπειδή ή έπιθεσή του, άπό
καθαρά προσωπική άποψη,
έκτος τοΰ ότι συνδέει άσχετα
πράγματα (προώθηση άπό
πτυχίο μέ μεταγενέστερη άξιολόγηση τοΰ υπαλλήλου άνάλογα μέ τά λοιπά στοιχεία
πού άπαιτοΰνται γιά τήν έξέλιξή του) δέν δίνει βάση γιά
ένα σοβαρό διάλογο. "Αλλω
στε λεπτομερής άπάντηση
γιά τό όλο θέμα, δίνεται ά
πό άλλες στήλες τής «Τ».

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕIΑ
Σέ παιδιά

Βαρήκοα

Τό Κέντρο ’Επιχειρηματικής Επικοινωνίας καί Προβο
λής όργάνωσε στίς έγκαταστάσειςτής έφη μερίδας ΕΞΠΡΕΣ
άπό 2—8 ’Απριλίου, έκθεση γιά τίς έλληνικές Τράπεζες μέ
σκοπό τήν προβολή του έργου πού έπιτελοΰν τά τραπεζικά
ιδρύματα.
Στην έκθεση έπιδείχθηκαν τά σύγχρονα συστήματα καί
οί μέθοδοι πού χρησιμοποιούν οί Τράπεζες στή δραστηριότητά τους γιά τήν ανάπτυξη τής οικονομικής, κοινωνικής καί
πολιτιστικής ζωής τού τόπου.
Στά έγκαίνια τής έκθεσης, μίλησε γιά τό Τραπεζικό σύ
στημα ό Υπουργός Συντονισμού κ. Μητσοτάκης, ένώ τήν
Τετάρτη 4 ’Απριλίου ό Διοικητής μας κ. Άγ. Άγγελόπουλος. άνάπτυξε σημαντικές άπόψεις γιά τόν εκσυγχρονισμό
των Τραπεζών καί τήν ικανότητα άντιμετώπισης τού αντα
γωνισμού τους μέ τίς ευρωπαϊκές Τράπεζες.
Δημοσιεύουμε παρακάτω τά βασικότερα σημεία των δύο
δμιλιών.

Η ΟΜΙΛΙΑ
ΤΟΥ κ. Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
Παραθέτουμε, χωρίς
σχόλια,
τά κύρια σημεία τής άμιλίος τού
ύπουρΥοϋ Συντονισμού κ. Κ. Μητσοτάκη.
Άφοϋ τόνισε τόν
«πρωτοπο
ριακό» καί «καταλυτικό»
ρόλο
πού έπαιζε ή Ελληνική Τράπε
ζα στά πρώτα βήματα τής έλληνικής οικονομίας, ό κ. Μητσοτά
κης άνέφερε σάν κύρια χαρα
κτηριστικά τού έλληνικοΰ τρα
πεζικού συστήματος:
— Τόν έμφανή όλιγοηωλιακό
χαρακτήρα του μέ όλα τά έπακόλουθα πού φέρνει ή έλλειψη
άνταγωνισμοϋ: βραδύτητα στήν
διεκπεραίωση ύποθέσεων (πολ
λοί τραπεζικοί έγιναν ράθυμοι
γραφειοκράτες
κλπ.), χαμηλό
έπίπεδο
έξυπηρετήσε ως, αύξη
ση τής γραφειοκρατίας κλπ.
— Τήν συνέχιση τής συγκεντρώσεως τού μεγαλυτέρου μέ
ρους τών τραπεζικών εργασιών
στήν πρώτη καί δεύτερη Έμπορικές Τράπεζες, παρά τήν έγκατάσταση πολλών ξένων Τρα
πεζών στήν 'Ελλάδα, τήν ίδρυ
ση νέων
έλληνικών Τραπεζών
καί τήν άναβίωση υφισταμένων
πιστωτικών ιδρυμάτων.
Έξ άλλου, σάν βασικά προ
βλήματα τής
λειτουργίας τοϋ
έλληνικοΰ τραπεζικού συστήμα
τος, σέ σχέση μέ τή διαδικασία
τής οικονομικής άναπτύξεως καί
τήν έπικείμενη ένταξη τής χώ
ρας στήν Κοινή ’Αγορά ό κ. Μη
τσοτάκης άνέφερε τά έξής:
— Τήν έλλειψη «σοβαρής» έξειδικεύσεως στόν τομέα
τής
μακροπροθέσμου πίστεως.
— Τήν έμμονή τών ’Ελληνι
κών Τραπεζών στίς εμπράγμα
τες διασφαλίσεις.
— Τόν ύπερβολικό συγκεντρω
τισμό σ’ ό,τι άφορά τίς διαδικα
σίες έγκρίσεως δανείων.
— Τήν άνάγκη νά συμπεριφέρονται οί 'Ελληνικές Τράπεζες
σάν διεθνή πιστωτικά ιδρύματα.
— Τήν ένταση τής προσπά
θειας γιά τήν αύξηση τής παρα
γωγικότητας πού είναι χαμηλή
στίς Ελληνικές Τράπεζες
γιά
νά άντιμετωπίσουν τόν ξένο άνταγωνισμό.
Στή συνέχεια, ό κ. Μητσοτά
κης άφοϋ παραδέχθηκε ότι οί
βασικοί
όροι τών τραπεζικών
έργασιών ρυθμίζονται άπό
τίς
νομισματικές άρχές («άλλά δέν
μπορούσε νά γίνει καί διαφορε
τικά μέχρι τώρα») έξέθεσε τίς
προσπάθειες τής Κυβερνήσεως
γιά τόν έκσυγχρονισμό τού τρα
πεζικού
συστήματος: Σύσταση
έπιτροπής
γιά τή μελέτη τού
έλληνικοΰ τραπεζικού συστήμα
τος μέ πρόεδρο τόν ύηοδιοικητή τής Τραπέζιης τής Ελλάδος
κ. Ν. Χαρισσόπουλο (ή σχετική
έκθεση θά ύποβληθεί μέχρι τέ
λους ’Απριλίου 1979),
ένθάρρυνση γιά τήν άνάπτυξη
τού
ανταγωνισμού στίς Τράπεζες, άπλούστευοη τών διαδικασιών μέ
τό αΰτόματο σύστημα έλέγχου
τής ρευστότητας τών Τραπεζών
κ.λπ.
Τέλος, ό κ. Μητσοτάκης άναφέρθηκε σέ ορισμένες Θεσμικές
μεταβολές πού πρέπει νά άποτελέσουν σταθερούς γιά τήν ά
νάπτυξη τής
οικονομίας
μας
(εισαγωγή
τών
θεσμών τού
Leasing, τοΰ Factoring κλπ., έξυγίανση καί ένίσχυσιη τής κεφα
λαιαγοράς κλπ.) .
Πάντως, κατέληξε ό κ. Μητσο
τάκης οί Τράπεζες αποτελούν τό
«κλειδί» γιά τήν έπιτυχία ή τήν
άποτυχία
τής
έντάξεώς μας
στήν Κοινή ’Αγορά.

01 ΘΕΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΔΙ0ΙΚΗΤ0Υ ΜΑΣ
Κ. ΑΓΓ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
>----------------------------------------------------Στά πλαίσια τής ίδιας έκδηλώσεως μίλησε γιά τό ρόλο τών
Τραπεζών στήν οικονομική άνάπτυζη τής χώρας
ό Διοικητής
μας καθηγητής κ. Α. Άγγολόπουλος.
Οί βασικές άπόψεις τού κ. Ά.γελόπουλου έχουν ώς έξής:
— Ό ρόλος πού διαδραματί
ζουν οί Τράπεζες στήν οικονο
μική ζωή τού τόπου γίνεται όλο
καί πιό σημαντικός γιατί ή αύ
ξηση τών συναλλαγών καί ή όλο
καί μεγαλύτερη

διεθνοποίηση

τών οικονομικών σχέσεων διευ
ρύνουν τό χώρο δράσεως
πιστωτικών ιδρυμάτων.

— Ό τραπεζικός τομέας είναι
άπό τούς

πιό άναπτυγμένους

τής ελληνικής

οικονομίας, κΓ

έτσι μέ τήν ένταξη τής

ομιλία.

ΚΩΝ. Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ
Πτυχιούχου Πανεπιστημίου MARBURG
Δυτ. Γερμανίας
Λευκάδας 20 · Τηλ. 82.17.831 · 5-8 μ.μ.

χώρας

στήν Κοινή ’Αγορά θά είναι

σέ

θέση νά άντιμετωπίσει τόν ξένο
άνταγωνισμό όχι μόνο στό έσωτερικό, άλλά καί στό έξωτερικό
(χωρίς αύτό νά σημαίνει ότι δέν
πρέπει νά καταβληθούν προσπά
θειες γιά τήν έπιτάχυνση

τοΰ

έκσυγχρονισμοΰ τών 'Ελληνικών
Τραπεζών).
— Ή προσεχής

ένταξη στήν

Ε0Κ έπιβάλλει τήν ένταση
προσπαθειών

γιά

τήν

τών έπενδύσεων,
λευταία

χρόνια

τών

τόνωση

πού στά τε
παρουσιάζουν

σημαντική καθυστέρηση.
— Γιά νά δημιουργηθεϊ τό κα
τάλληλο «κλίμα» γιά τήν άνάκαμψη τών έπενδύσεων πρέπει
νά ληφθοΰν ορισμένα ριζοσπα
στικά

μέτρα:

Νά περιορισθεί,

βαθμιαία, τό σημερινό έλλειμμα
τοϋ κρατικού

προϋπολογισμού

ώστε νά φθάσει σέ λογικά
πεδα, σέ σχέση
εισόδημα

έπί-

μέ τό εθνικό

(μέ τόν περιορισμό

τών έπιδοτήσεων, τήν κατάργη
ση

φορολογικών

άπαλλαγών

κλπ.).
— Νά έζυγιανθοϋν

οί δημό

σιες έπιχειρήσεις, μέ κατάλλη
λη τιμολογιακή πολιτική
νά καλύπτουν

ώστε

τά έλλείμματά

τους.
— Νά καθιερωθούν

άποτελε-

σματικά κίνητρα γιά τίς

νέες

επενδύσεις καί τήν τόνωση τής
κεφαλαιαγοράς.
Στά πλαίσια μιας τέτοιας κρα
τικής πολιτικής, κατέληξε ό κ.
Άγγελόπουλος,

οί

'Ελληνικές

Τράπεζες θά κληθούν νά διευ
ρύνουν

τήν

έποικοδομητική

τους συνεργασία μέ όλους τούς
άρμόδιους φορείς καί θά

άνα-

λάβουν όλες τίς άναγκαΐες π ρω
τοβουλίες καί εύθύνες.

καί σέ παιδιά μέ

Διαταραχές στήν
ΥΠΟ

τών

ΙΩΑΝΝΗΣ θ. ΣΥΝΕΙΦΑΚΟΥΛΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΟΣ)ΜΕΙΟΥ «ΠΕΝΤΕΛΗ»
Λ. Αλεξάνδρας 46 — Άθήναι (707)
Δέχεται 5—8 μ.μ.
Τηλ.: 82.12.268 Οικίας: 64.43.373 - Νοσοκ.: 80.40.123

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Α. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ύποτμηματάρχης, Προϊστάμενος
της 'Υπηρεσίας ’Ατομικών Στοι
χείων τής Διευθύνοεως Προσω
πικού, στό Ταμε.ο
Συντάξεων
Προσωπικού ΕΤΕ.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΑΚΕΛΛΑΡIΟΥ Ύποτμηματάρχης τής Διευθυνσεως
Όργανώσεως
(Ύποδ) νση
Μηχ) κών ’Εφαρμογών), στην ί
δια Διεύθυνση ώς Προϊοταμένη
Υπηρεσίας Λογιστικής Καταστάρεως καί 'Ημερολογίου.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΥΡΤΕΛΛΗΣ Λογιστής A' τής
Διευθύνοεως
Όργανώσεως (Ύποδ) νση Μηχ) κών ’Εφαρμογών), στην ίδια Δι
εύθυνση ώς Προϊστάμενος Υπη
ρεσίας ’Ηλεκτρονικών Υπολογι
στών.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΧΟΣ — Λογιστής
Α' τής Διευθύνοεως Όργανώσεως, στήν
ίδια
Διεύθυνση ώς
Προϊστάμενος τής Υπηρεσίας
Έγκαταστάσεως καί Συντηρήσεως Μηχανικού ’Εξοπλισμού.

Β. ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
+—------------------------------------------------ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ - Τμή
ματά ρχης Β' τού Κεντρικού Κα
ταστήματος, στό ίδιο Κατάστημα
ώς Προϊστάμενος
τής Υπηρε
σίας Λογιστηρίου
Καταθέσεων
Δημοσίων ’Οργανισμών.
ΚΩΝ) ΝΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ύποτμηματάρχης τού Κεντρικού
Καταστήματος, στό ’ίδιο
Κατά
στημα ώς Προϊστάμενος Υπηρε
σίας ’Εντολών ’Εξωτερικού.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ
Τμήματά ρχης

ΠΡΩΙΜΑΚΗΣ
—
Β' Ταμείων τού

Κεντρικού Καταστήματος, στό ί
διο Κατάστημα ώς Προϊστάμενος
'Υπηρεσίας Λογιστηρίου Ταμείων
Χρηματικού.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ - Ύ
ποτμηματάρχης
Ταμείων
τού
Κεντρικού Καταστήματος, στό ί
διο Κατάστημα ώς Προϊστάμενος
Υπηρεσίας
Χρηματαποστολών
καί Χρηματαπαραλαβών.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
— Τμηματάρχης Α' τού Υποκα
ταστήματος Πλ. Βάθης, στό ϊδιο
Υποκατάστημα ώς ’Εντεταλμέ
νος καί Προϊστάμενος Λογιστη
ρίου, άντί τού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΟΤΣΏΛΗ
Τμηματάρχου Α', πού
τοποθε
τείται ατό Υποκατάστημα
Πλ.
Μητροπόλεως ώς ’Εντεταλμένος.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΑΔΗΣ Ύποτμηματάρχης τού Ναυτιλια
κού Υποκαταστήματος, στό ϊδιο
Υποκατάστημα ώς ’Εντεταλμέ
νος.
ΙΩΑΝΝΗΣ Π ΑΠ ΑΖΑΧΑΡI ΟΥ Τμηματάρχης Α' Προϊστάμενος
Τμήματος τής Διευθύνοεως Βιο
μηχανικών Χορηγήσεων, στό "Υ
ποκατάστημα όδ. Καλαμιώτου ώς
Υποδιευθυντής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Τμηματάρχης Α' Διευθυντής τού
Υποκαταστήματος Πετρουπόλεως, στό Υποκατάστημα Ν. ’Ιω
νίας ώς Υποδιευθυντής, άντί τού
ΚΩΝ)NOΥ ΚΑΡΚΑΝΗ - Τμημα
τάρχου Α' πού τοποθετείται στό
Υποκατάστημα
’Αμπελοκήπων
ώς Υποδιευθυντής, άντί τού
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Τμηματάρχου Α' πού τοποθετεί
ται στό Υποκατάστημα Πλ. Βά
θης ώς Υποδιευθυντής, άντί τού
ΚΩΝ) ΝΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥ - Τμημα
τάρχου Α', πού τοποθετείται στό
Υποκατάστημα
Μεταξουργείου
ώς Διευθυντής, άντί τού
ΚΩΝ)ΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - Τμη
ματάρχου Α', πού τοποθετείται
στήν Περιφερειακή
Διεύθυνση
'Αττικής Β' ώς
Προϊστάμενος
Γραφείου της.

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
Τό νέο Διοικ. Συμβούλιο

τού

Συλλόγου Είσπρακτόρων πού έκτέχτηκε κατά τίς άρχαιρεσίες
τής 21.3.79, συγκροτήθηκε
μέ τήν

Τό Διοικ. Συμβούλιο τού Συλ
λόγου Βοηθητικού
Προσωπικού
πού έκλέχτηκε άπ’ τίς άρχαιρεσίες τής 16 καί 17 Μαρτίου συγ
κροτήθηκε σέ σώμα μέ τήν άκόλουθη σύνθεση:
Πρόεδρος,
Κουλιέρης Νίκος,
’Αντιπρόεδρος, Λειβαθινός Γιώρ
γος, Γεν. Γραμματεύς, Μαντζουράτος Παναγιώτης,
Άναπλ. Γ.
Γραμματεύς,
Γ καραμέτσος Ελευθ., Ταμίας, Τσιμπούκης Σπΰρος, "Εφορος, Κλαδάκης Γιώρ
γος! Σύμβουλοι, Παπαθασιλείου
Βασίλης, Παπαδοπούλας Χρησ.,
Σταυ ρουλάκης ’ Ιω άν.
Σέ άνακοίνωσή του τό νέο Δ.
Σ. υπογραμμίζει ότι:
«Οί ’Αρχαιρεσίες έληξαν καί
οί οξύτητες
πρέπει νά ξεχαστοΰν. Είμαστε Συνάδελφοι καί
έργαζόμαστε κάτω άπό τόν ίδιο
έργοδότη. Μάς ένώνουν λοιπόν
κοινά προβλήματα.
Ας προχω
ρήσουμε ενωμένοι γιά τήν δί
καια ικανοποίηση τών αιτημάτων
μας.
Ή ένότητα των εργαζόμενων
είναι ή
π ιό μεγάλη δύναμή
τους.
Καί καθορίζει τά πλαίσια τής
συλλογικής δραστηριότητας πού
πρέπει νά είναι «ή στενή συνερ
γασία μέ τούς άδελφούς Συλλό
γους τού Προσωπικού τής ΕΤΕ
καί ή ένεργοποίηση στά πλαί
σια τής ’Ομοσπονδίας μας».

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΣΗΣ - Τμη στημα Φιλιππιάδας ώς Διευθυν
τής, άντί τού
ματάρχης
Β', Διευθυντής τού
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΖΙΑΚΌΥ — ΎποΥποκαταστήματος Άγ. Παρα
τμηματάρχου, πού τοποθετείται
σκευής, στό Υποκατάστημα Κυ
στό Υποκατάστημα Παραμυθίας,
ψέλης ώς Υποδιευθυντής, άντί
ώς Διευθυντής.
τού
ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - Λογιστής
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΗ - ΤμήμαΑ', ’Εντεταλμένος καί Προϊστά
τάρχου Α', πού τοποθετείται στό
μενος Λογιστηρίου τού Υποκα
Υποκατάστημα
Άγγελοπούλου
ταστήματος Νάουσας, στό Υπο
ώς Υποδιευθυντής, άντί τού
κατάστημα
Σκοπέλου ώς Διευ
ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΟΤΡΑ - Τμηματάρθυντής.
χη Α' πού τοποθετείται στό Υ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ποκατάστημα Κεραμεικού ώς Υ
Λογιστής Α', ’Εντεταλμένος καί
ποδιευθυντής.
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
τού
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Υποκαταστήματος "Ανδρου, στό
Τμηματάρχης Α', Διευθυντής
Υποκατάστημα
Ναυπλίου
ώς
τού Υποκαταστήματος Κουκακί’Εντεταλμένος
καί Προϊστάμε
υυ, στό Υποκατάστημα Πλ. Βι
κτωρίας ώς Διευθυντής.
νος Λογιστηρίου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΤΣΑΣ - Τμη
Λογιστής Α' τού Υποκαταστήμα
ματάρχης Β', Διευθυντής τού
τος Λαμίας, οτό ίδιο Υποκατά
Υποκαταστήματος
Καστοριάς,
στημα ώς
’Εντεταλμένος
καί
στήν Περιφερειακή
Διεύθυνση
Προϊστάμενος Λογιστηρίου.
Θεσσαλονίκης ώς Προϊστάμενος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Γραφείου της.
— Λογιστής Α',
τού Υποκατα
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΔΟΥ στήματος Πλ.
Άντιγσνιδών
Τμηματάρχης Β' τού Γραφείου
Θεσσαλονίκης, στό Υποκατάστη
τής Περιφερειακής Διευθύνοεως
μα Σταυρουπόλεως — Θεσσαλο
Θεσσαλονίκης, στήν Περιφερεια
νίκης, (ύηό ίδρυση), ώς ’Εντε
κή Διεύθυνση Κεντρικής καί Δυ
ταλμένος καί Προϊστάμενος Λο
τικής Μακεδονίας ώς Προϊσταμένη Γραφείου της.
γιστηρίου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ - Λογι
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ - Τμη
στής Α ’, τού Υποκαταστήματος
ματάρχης Β' τού Υποκαταστή
Πατρών Α', οτό Υποκατάστημα
ματος Πλ. Ίω. Μεταξά - Θεσ
Πλ. Όμονοίας — Πατρών ώς ’Εν
σαλονίκης, στό ίδιο Ύποκατάατη
τεταλμένος
καί Προϊστάμενος
μα ώς ’Εντεταλμένος καί Προϊ
Λογιστηρίου.
στάμενος Λογιστηρίου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ — Λογι
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΟΧΑΣ - Ύποτμη
στής Α', τού Υποκαταστήματος
ματάρχης πού τελεί στή διάθε
Διαβατών — Θεσσαλονίκης, στό
ση τού Γραφείου τής Περιφερει
ίδιο Υποκατάστημα ώς Έντταλακής Διευθύνοεως
Θεσσαλίας
μένος καί Προϊστάμενος Λογι
πρός τοποθέτηση, στό Υποκατά
στημα Λάρισας ώς Εντεταλμέ
στηρίου.
Ό Διοικητής
τής Τραπέζης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΗΛΙΑΣ — Λογι
νος καί Προϊστάμενος Λογιστη
μας Καθηγητής κ. Άγγ. Αγγε
στής Β', τού Υποκαταστήματος
ρίου, άντί τού
γελόπουλος έγκαινίασε στις 19.
Βόνιτσας, στό ίδιο Υποκατάστη
ΠΑΝΤΕΛΗ ΝΤΑΛΗ - Ύποτμη3.79 τό Κέντρο Έπιμορφώσεως
μα ώς ’Εντεταλμένος καί Προϊ
ματάρχου, πού μετατίθεται στό
Στελεχών τού Ιδρύματος τό όστάμενος Λογιστηρίου.
Υποκατάστημα Τυρνάβου.
όποϊο σέ συνεργασία μέ τό Διε
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ - Λογι
ΙΩΑΝΝΗΣ Π ΑΤΛΑΣ - Ύποτμη
θνές Κέντρο
’Επαγγελματικής
στής Β' τού Υποκαταστήματος
ματάρχης, Διευθυντής τού Υπο
Έπιμορφώσεως πού έδρεύει στό
Χανιών, στό Ύπονατάστημα Κικαταστήματος Παραμυθίας, στό
Παρίσι, αποβλέπει στήν παροχή
σάμου ώς Διευθυντής.
Υποκατάστημα
Ηγουμενίτσας
πρακτικών,
τραπεζικών
γνώ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΜΠΑιΝΑΚΗΣ - Λο
ώς Διευθυντής.
σεων, στήν ανάπτυξη δεξιοτή
γιστής Β', τού Υποκαταστήμα
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΓΚΟΣ - Τμημα
των μεθοδολογίας, τής διοικητι
τος Νεαπόλεως - Κρήτης, στό
τάρχης Α', Υποδιευθυντής τού
κής ικανότητας καί στή διεύρυν
Υποκατάστημα Γυθείου ώς ’Εν
Υποκαταστήματος όδ. Κεραμειση τών πνευματικών καί επαγ
τεταλμένος
καί Προϊστάμενος
κοΰ, στό Υποκατάστημα Γλυφά
γελματικών ενδιαφερόντων τών
Λογιστηρίου, άντί τού
δας ώς Διευθυντής.
συμμιετεχόντων συναδέλφων.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΡΑΠΑΝΙΩΤΗ - ΛοΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ό κ. Διοικητής
στήν έναρΎποτμηματάρχης,
’Εντεταλμέ
γιστού Α', πού τοποθετείται στό
κτήρια ομιλία του, άφού χαιρέ
Υποκατάστημα Λ. ’Αξιωματικών
νος καί Προϊστάμενος Λογιστη
τησε καί συνεχάρη τούς έπιτυώς ’Εντεταλμένος καί Προϊστά
ρίου τού Υποκαταστήματος Ταύ
χόντες στό σχετικό διαγωνισμό,
ρου, στό Υποκατάστημα Πέτρου
μενος Λογιστηρίου.
άνέπτυζε τό θέμα «’Απόψεις ε
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΝΤΟΣΗΣ - Λογι
πόλεως ώς Διευθυντής.
πάνω στά έλληνικά καί διεθνή
ΚΩΝ) ΝΟΣ ΤΣΑΚΕΤΑΣ - Τμημα
στής Β', τού Υποκαταστήματος
οικονομικά θέματα)).
τάρχης Β1, Προϊστάμενος τής
Καλούτσ ιανης ’Ιωαννίνων, στό
Οί σπουδές στό Κέντρο Έπι
Θυρίδας Σταθμού Όμονοίας, στό
ίδιο Υποκατάστημα
ώς ’Εντε
μορφώσεως όπως είναι γνωστό
Υποκατάστημα Άγ. Γεωργίου Ν.
ταλμένος καί Προϊστάμενος Λο
θά διαρκούν έξη μήνες σέ τρεις
Κόσμου ώς Διευθυντής.
γιστηρίου.
φάσεις. Στήν πρώτη αύτή περίο
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΜΠΑΚΗΣ - Τμημα
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ — Λογι
δο λειτουργίας
τού
Κέντρου
στής Β', τού Υποκαταστήματος
τάρχης Β', ’Εντεταλμένος καί
μετέχουν 30 στελέχη τής Εθνι
Προϊστάμενος Λογιστηρίου τού
’Αγρίνιου, στό
Υποκατάστημα
κής Τραπέζης πού προκρίθηκαν
Υποκαταστήματος Πλ. Βικτωρίας
Αμφιλοχίας ώς
’Εντεταλμένος
μετά άπό διαγωνισμό 150 συνα
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου.
στό Υποκατάστημα όδ. Γερανιού
δέλφων τους.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ώς ’Εντεταλμένος καί Προϊστά
Στό Κέντρο
Έπιμορφώσεως
— Λογιστής Β', τού Υποκατα
μενος Λογιστηρίου.
θά διδάσκουν καθηγητές άνωτάΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ στήματος Πατρών Α . στό Υπο
των σχολών καί άλλων ιδρυμά
Ύποτμηματάρχης τού Υποκατα
κατάστημα όδ. Παπαφλέσσα Πα
των, ώς καί έξειδικευμένα στε
στήματος Πλ. Μητροπόλεως, στή
τρών ώς ’Εντεταλμένος
Προϊ
λέχη τής Εθνικής Τραπέζης.
θυρίδα Πλ. ’Αμερικής ώς Προϊ
στάμενος Λογιστηρίου.
Τό Κέντρο έχει σάν σκοπό νά
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ στάμενος αύτής.
δώσει μιά έπαγγελματική πρα
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ
Ύποτμηματάρχης,
’Εντεταλμέ
νος καί Προϊστάμενος Λογιστή- ϊ κτική έπιμόρφωση ύψηλής στά
— Ύποτμηματάρχης τού Κεντρι
ρίου τού
Υποκαταστήματος Ν. { θμης, πού θά άποτελεί ένα
κού Καταστήματος, στό Υποκα
πρόσθετο
επαγγελματικό προτάστημα Έξαρχείων ώς ’Εντε
Φαλήρου,
στό
Υποκατάστημα
οόν
άξιοποιήσεως.
Ό τίτλος
ταλμένος καί Προϊστάμενος Λο
Τξιτζιφιών ώς Διευθυντής, άντί
σπουδών τού Κέντρου θά ανα
γιστηρίου.
τού
γνωρίζεται επίσης καί θά θεω
ΚΩΝ) ΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ - Λο
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΚΛΗΡΗ - Τμη
ρείται αντίστοιχος μέ τόν τίτλο
γιστής Α', τού Υποκαταστήμα
ματάρχου Α' πού τοποθετείται
σπουδών τού
‘Ινστιτούτου Ε
τος Κουκακίου,
στό Υποκατά
οτό Υποκατάστημα Κουκακίου ώς
παγγελματικών Τ ραπεζικών^ Σπου
στημα Καισαριανής
ώς ’Εντε
Διευθυντής.
δών τού Πανεπιστημιακού Ίδρύ
ταλμένος καί Προϊστάμενος Λο
ΚΩΝ)ΝΟΣ ΣΠΥΡΩΤΗΣ — Υπο
ματος Τεχνών καί Επάγγελμά
γιστηρίου.
λογιστής Α', τού Υποκαταστή
των της Γαλλίας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΝΟΣ — Λογιστής
ματος Πλ. Όμονοίας — Πατρών,
Β’, τής Διευθύνοεως Καταστη
στό Υποκατάστημα Κάτω Άχαΐας
μάτων ’Εσωτερικού, στό Υποκα
ώς ’Εντεταλμένος καί Προϊστά
τάστημα Πλ. Πλυτά ώς ’Εντεταλ
μενος Λογιστηρίου.
μένος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου.
Μηνιαίο όργανο
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ - Λογι
τοϋ Συλλόγου Υπαλλήλων
στής Β' τού Υποκαταστήματος
Παιανίας,
στό
Υποκατάστημα
τής Εθνικής Τραπέζης
Στή Λέσχη τού Συλλόγου μας
Μαρκόπουλου ώς ’Εντεταλμένος
("Ακαδημίας 60) έχει
έγκαταΕλλάδος
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου.
λειφθεί άπό καιρό πίκ—άπ μάρ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΓΚΩΤΣΗΣ - Λογι
κας Φίλιπς.
στής Β', τού Υποκαταστήματος
Ειδοποιείται
ό κάτοχός του
★
όδ. Ναυαρίνου, στό Υποκατάστη
νά προσέλθει οτά γραφεία τού
μα Σαλαμίνας ώς ’Εντεταλμένος
Συλλόγου μας γιά νά τό παραΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου.
λάβει.
ΖΗΣΗΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ - Τμημα
(Σύμφωνα μέ τό Νόμο)
τάρχης Β * τού Υποκαταστήμα
τος ’Ιωαννίνων,
στό ίδιο Υπο
’Υπεύθυνος
κατάστημα ώς
’Εντεταλμένος
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου.
ΕΠΑΜ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΑΣ

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ.

σώμα

ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

σέ

ακόλουθη σύν

θεση :
Σκουλάκης Γρηγόριος, Πρόε
δρος, Τσιάντης Βύρων, Α’ Αντι
πρόεδρος,
Κανδυλιάρης Γεώρ
γιος, Β' ’Αντιπρόεδρος,
Ντόλκας Παναγιώτης, Γεν. Γραμματεύς, Λαμπρόπουλσς Γεώργιος,
Εΐδ. Γραμματεύς,
Χανιωτάκης
’Αντώνιος, Ταμίας, Οικονόμου
Κων) νος, "Εφορος,
Άθανασιάδης Νικόλαος, Σύμβουλος Συν
τονιστής μέ άρμοδιότητες ‘Αντι
προέδρου,
Βούρης Ευάγγελος,
Κατσιγιάννης
Νικόλαος, Κοψάφτης Νικόλαος, σύμβουλοι.

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΑΟΥΔΗΣ - Ύπο
τμηματάρχης του
Υποκαταστή
ματος ’Αλεξανδ ρουπόλεως, στό
Υποκατάστημα Σερρών ώς ’Εν
τεταλμένος
καί Προϊστάμενος
Λογιστηρίου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΙίΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Ύποτμηματάρχης τού Υποκατα
στήματος όδ. Έρμου — Θεσσαλο
νίκης,
στό Υποκατάστημα Έπταλόφου ώς Εντεταλμένος καί
Προϊστάμενος Λογιστηρίου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΕΟΝΤΙΔΗΣ - Λο
γιστής Α' τού
Υποκαταστήμα
τος ’ Ιωαννίνων,
στό Υποκατά

Άπό 3 ’Απριλίου 1979, ή με
γάλη αίθουσα τού 5ου ορόφου
τής Λέσχης μας
(’Ακαδημίας
60), θά λειτουργεί σάν έντευκτήριο γιά όλους τούς έργαζόμενους στήν
’Εθνική Τράπεζα
κατά τίς μεταμεσημβρινές ώρες
4—9.30' καθημερινά.
Γιά εύρυτερες συγκεντρωθείς
συνάδελφων
(συνδικαλιστικές,
πολιτιστικές
κλπ.) στό
χώρο
αύτό, παρακαλοϋνται οί διοργα
νωτές,
νά προειδοποιούν
τό
γραφείο τοϋ Συλλόγου, μιά ήμέ·
ρα, τουλάχιστον, νωρίτερα.

Δημητρακοπούλου 50
Κουκάκι

★
'Υπεύθυνος Τυπογραφείου
Θ. ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΑΧΤΟΥΡΗ 10
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άπάντηση *■
-----Επίσημη
---------------------μέ εκτιμήσεις πού περιέχονται σέ άπόφαση του
Ύψ. Κοινωνικών Υπηρεσιών, γιά τή στοιχειώδη συντήρη
ΣΥΜΦΩΝΑ
ση μιας 4μελοΰς οικογένειας πού διαμένει σέ πόλη μέ 80.000
κατοίκους καί πάνω, απαιτείται εισόδημα 22.650 δρχ. τό μή
να. ’Ανάλογα κλιμακώνεται τό άπαιτούμενο μηνιαίο εισόδη
μα γιά τίς πόλεις μέ μικρότερο πληθυσμό.
Τό ποσόν αύτό, πού τό ’Υφυπουργείο κρίνει απαραίτητο
γιά τή στοιχειώδη διαβίωση μιας 4μελοΰς οικογένειας, τό
εξασφαλίζει ένα μικρό μόνο ποσοστό, άπό τό κύριο Προσω
πικό τής Τραπέζης μας —καί φυσικά καί δλων τών άλλων
ελληνικών Τραπεζών— πού μόλις φθάνει τό 30%. Τό υπόλοιπο
70%, καθώς καί τό Βοηθητικό καί τών άλλων κατηγοριών
Προσωπικό, δέν είναι σέ θέση σήμερα, μέ τίς καθαρές μη
νιαίες αποδοχές του νά καλύψει ούτε αύτό τό έλάχιστο δριο
συντηρήσεως πού θέτει ένα έπίσημο δργανο τής Πολιτείας.
θά πρέπει νά μελετήσουν προσεκτικά καί υπεύθυνα τά
συγκριτικά αυτά στοιχεία, Ιδιαίτερα δσοι κινούν τή θολή
καί ύποπτη έκστρατεία κατά τού κλάδου μας. Γιά νά διαπι
στώσουν πόσο άστοχοι, εξωπραγματικοί καί δημαγωγικοί εί
ναι οί χαρακτηρισμοί πού μας Απευθύνουν : «ύψηλόμισθοι»,
«πρίγκιπες τών μισθωτών» καί άλλα ήχηρά παρόμοια. . .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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0ί προαγωγές
τών συνδικαλιστών
------------ .------------- -—.------------------------------- ------------------------------------- -----------ψ

ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ Τών προαγωγών άνωτάτων βαθμών —γιά τίς όποιες
Σληλοι
γράφουμε άναλυτικά σέ άλλη στήλη— περιλαμβάνονται καί ύπάλ- συνδικαλιστές. Οί προαχθέντες συνάδελφοι, ύπερπληροΰσαν
όλες τίς τυπικές καί ούσιαστικές προϋποθέσεις γιά τήν προαγωγή
τους, πού τίς είχαν αποκτήσει κανονικά στό διάστημα τής θητείας
τους οέ υπεύθυνες θέσεις, μέ τήν υπηρεσιακή κατάρτιση, τήν ικανό
τητα, τήν έπίδοση καί τά άλλα απαραίτητα κριτήρια.
Θά ήταν, κατά συνέπεια, άντιουνδικαλιστική ένέργεια,ή έΕαίρεσή
τους ή ακόμα ή έκούσια παραίτηση άπό ένα απαράγραπτο δικαίωμα.
Καί τό σπουδαιότερο, θά μείωνε τό συνδικαλιστικό λειτούργημα καί
θά άποτελοϋσε διαρκές άντικίνητρο συμμετοχής ατό συνδικαλισμό,
κάθε ικανού καί έΕελίΕιμου συναδέλφου άπό μιά ορισμένη βαθμίδα
τής ιεραρχίας καί πάνω.
Αλλοίμονο γιά τούς εργαζόμενους άν ή άνάληψη συνδικαλιστι
κών εύθυνών σημαίνει καί υπηρεσιακή στασιμότητα. Τότε ό συνδικα
λισμός θά καταντούσε καταφύγιο όλων τών ανικάνων καί τών απο
τυχημένων καί ή κατάρρευση τοϋ συνδικαλιστικού κινήματος θά ήταν
πλέον βέβαιη.
____________ __________________ __________ __________________ ____ _________ f

Εξάχρονη έκκρεμότητα

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΙΝΑΙ άδικαιολόγητη ,πλέον, άλλά καί έΕοργιστική ή εικόνα πού πα
ρουσιάζει Υποδιεύθυνση τής Διοικήσεως, παραμένοντας χωρίς ύπεύθυνο Προϊστάμενο έπί μία συνεχή··. έΕαετία!
Ή κατάσταση αύτή, είναι γνωστή ατούς αρμόδιους της Διοικήσεως άπό τά αναπόφευκτα σχόλια πού προκαλεϊ στό Προσωπικό καί
άπό τίς σχετικές καταγγελίες πού έχουν δημοσιευτεί σέ έντυπα του
κλαδικού τύπου. "Υπάρχει, λοιπόν, τόση μεγάλη έλλειψη άΕιων στε
λεχών στήν ’Εθνική Τράπεζα πού δέν βρίσκεται ικανός γιά τήν. . .
ορφανή Ύποδ)νση, ύπάλληλος; 'Εκτός αν αληθεύουν όσα ή άδιάκο,πη φημολογία έκτοΕεύει γύρω άπ' τό θέμα: "Ότι δηλαδή, ή θέση πα
ραμένει κενή, γιά νά τήν καταλάβει έπιλεγμένος νεώτερος συνά
δελφος μόλιςσυμπληρωθεΤ ή... ανδρωσή του καί κριθεϊ «ώριμος»
γιά άνάληψη ύψηλοτέρων εύθυνών.
"Αν έχουν έτσι τά πράγματα, είναι ανεπίτρεπτο ή ίδια ή Διοίκη
ση νά συντηρεί τήν έντύπωση ότι εκτρέφει καθαρά εύνοιοκρατικές
καταστάσεις καί πρέπει νά τήν έΕαλείψει τά ταχύτερο, μέ τήν άμεση
τοποθέτηση Προϊσταμένου στήν ακέφαλη Υποδιεύθυνση.

Ε

_________________________________________________________________________________________ _________________________________________
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Τό Προσωπικό
όσφαλείος τής Τραπέζης
4-

Ο ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ έγκλημα, άρχίζει νά βρίσκει καί στόν τόπο
μας μιμητές, πού αντιγράφουν πιοτά ξένα πρότυπα, άδιανόπτα γιά τήν ελληνική ζωή μέχρι πριν λίγα χρόνια άκόμα_.
Τά κακό π ο ιά στοιχεία, γίνονται άδίστακτα στήν εκτέλεση του
Εγκληματικού έργου τους κι έτσι οί άνδρες τής άσφάλειας
τής Τραπέζης μας, βρίσκονται εκτεθειμένοι, κατά τήν άσκη
ση τής ϋπηρεοίας τους, σέ διαρκείς κινδύνους, πραγματικά
βανάσμους.
,
_
.
Χειρονομία άνθρωπιάς, καί άναγνωρισης του δύσκολου
έργου τους, άλλά καί πράξη δικαιοσύνης θά ήταν ή έγκριση
ενός ειδικού «’Επιδόματος άσφαλείας» ή «επικίνδυνης εργα
σίας» άπό τή Διοίκηση τής Τραπέζης γιά τήν προστασία της
όποίας καθώς καί δλου τού προσωπικού της, μπορεί να θυσιά
σουν τή σωματική τους άκεραιότητα καί τή ζωή τους, οι υπάλ
ληλοι τής ύπηρεσίας άσφαλείας.
Ή πρόταση βασίζεται στις σημερινές συνθήκες καί συμ
βιβάζεται άηάλυτα μέ τή λογική, τό δίκαιο καί τήν ήθικη.
Ποέπει νά υπογραμμιστεί πώς άνάλογο επίδομα καταβάλλεται
ήδη άπό χρόνια, στήν Τράπεζα τής 'Ελλάδος καί η άρχή της
έξομο ώσεως επιβάλλει τή χορήγησή του καί στό προσωπικό
άσφαλείας τής Τραπέζης μας.

Τ

Προκλητική άρνηση
I ΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ οί διοικήσεις τού Δικηγορικού Συλλόγου καί
i τού Πανελληνίου 'Ιατρικού Συλλόγου γιά τήν ύποχρέωση τών μεον τους νά χορηγούν άποδείΕειο παροχής ύπηρεοιων. Με το με,ο αύτό, πού ισχύει γιά κάθε φορολογούμενο, «θίγεται, λενε, το
)οος καί ή άΕιοπρέπεια» των γιατρών καί των δικηγόρων και αρ_,ϋνται νά άναρτήσουν σχετικές πινακίδες προειδοποιησεως του
)ΐνοϋ, στά γραφεία touc.
„
Οί έργαζάμενοι, πού είναι οί μέχρι τελευταίας δεκάράς αγρια
ορολογούμενοι καί αγωνίζονται γιά δίκαιες διαρρυθμίσεις, δεν μπο)ύν νά κατανοήσουν τά πραγματικά αίτια τής άνεΕηγητης δυσφοριας
ή τής άντίδρασης τών παραπάνω Συλλογών. Οταν ο κάθε ε'λικρϊ)ς φορολογούμενος έχει διαπιστώσει τήν απιστία και τη χ(Ριλ°λΡΠμα
α ορισμένων μεγαλόσχημων γιατρών και δικηγόρων -πολλές φορές
b δύσκολες στιγμές τής ζωής του- αναρωτιέται πο,ου=
°πο. ^"
;λει νά προστατέψει ή συλλογική ήγεσια των δυο μεγαλύτερων επι
τημονικών σωματείων τής Χώρας; Πώς να μην χαρακτηρίστε, πρα
κτική γιά τά αισθήματα των έργαζόμενων και γενικότερα της Κοι
ης Γνώμης, ή άρνηση χορηγήσεως ένός αποδεικτικού για τις πρ
jqtiksc αμοιβέα πού εισπράττουν;

