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ΣΑΦΗΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μέ τις άπεργιακές κινητοποιήσεις τους 
του περασμένου Δεκέμβρη, οί Τραπεζοϋπάλ 
ληλοι έδειξαν δτι είναι αποφασισμένοι νά 
άντισταθοΰν στίς προσπάθειες γιά συμπίεση 
τοϋ εισοδήματος τους καθώς καί νά έπιμεί- 
νουν γιά τήν ικανοποιητική λύση θεσμικών 
θεμάτων πού —μερικά άπό αύτά— έκκρεμουν 
άπό χρόνια. Άπό τήν άλλη μεριά, μέ τήν α
ναστολή των άπεργιακών έκδηλώσεων τοϋ 
τελευταίου τριημέρου τοϋ ’78, άπόδειξαν 
τήν προσήλωσή τους στήν καλή πίστη καί ά
φησαν περιθώρια γιά τήν δημιουργία προ
ϋποθέσεων ύπεύθυνου διαλόγου.

Τί όμως έπραξε ή άλλη πλευρά; Μέ τίς 
συνεχείς ύπαναχωρήσεις της- μέ τή διάψευ
ση των ύποσχέσεών της γιά κατάργηση τοϋ 
εργατικού εμπάργκο στίς 31.12.78, μέ τή δια
τίμηση τής αμοιβής τής έργασίας, μέ τήν α
δυναμία της νά συγκροτήσει τήν ξέφρενη ά
νοδο τοϋ πληθωρισμού (πού σέ πολλές περι
πτώσεις ή ίδια ύπέθαλψε μέ τίς «δοτές» αύ- 
ξήσεις τιμών βασικών ειδών καί υπηρεσιών), 
μέ τήν εξακολουθητική επιμονή της γιά άρ
νηση κάθε ουσιαστικού διαλόγου μέ τούς έκ- 
ποοσώπους τών εργαζόμενων καί μέ τήν 
ποινικοποίηση τών άπερνιών, έκλόνισε σο- 
βαοά τό κΰρος της καί έξαφάνισε καί τά τε
λευταία ίχνη έμπιστοσύνης πού μποοεΐ νά εί
χαν σ’ αύτήν οϊ έργαζόυενοι. Καί είναι άναμ- 
ιοισβήτητο δτι καμιά πολιτική, δσο σωστή καί 
άν είναι, δέν μποοεΐ νά πετύχει χωρίς λαϊκή 
ύποστήοιξη καί ίδιαίτεοα τοϋ τμήματος τοϋ 
έογαζόΐ'ενου λσοϋ. "Ομως γιά νά γίνει αύ- 
τό, χοειάζεται βαθειά μεταστροφή τής σκέ
ψης καί tmv κοινωνικοσολιτικών κατευθύν
σεων τών Ιθυνόντων. "Αν δέν εη»σι οέ θ*πη 
νά άντιληιηθσΰν τό μόνιυο καί πε^ώοιο σύτά 
πάτημα τοϋ Έ!λληνικοΰ Ασοϋ, καθώς καί τή 
δίψα του νιά εϊλικο«νεια. τότε μόνο κακές ύ- 
πηοεοίεσ ποοσωέοουν ενώ θά ύπονουεύον- 
ται σταθεοά οί τόσο εύθραυστοι στή Χώρα 
μας δημοκρατικοί θεσμοί.

Τόχουμε ξαναγράψει. Δέν είναι οί εργα
ζόμενοι έκεΐνοι πού θά πλήξουν ποτέ τά γε- 
νικώτερα συμφέροντα τοϋ "Εθνους. "Ομως 
δέν είναι καί εκείνοι πού θά κάθονται μέ 
σταυρωμένα χέρια όταν ύποσκάπτεται κυ
ριολεκτικά ή ύπαρξή τους στό όνομα μιας 
στείρας κινδυνολογίας. Οί τελευταίες άπο- 
φάσεις τοϋ γενικοϋ συμβουλίου τής 'Ομο
σπονδίας μας, πού δημοσιεύονται σέ άλλη 
στήλη, βρίσκονται κι’ δλας στό στάδιο τής 
ύλοποίησης τους. "Ας άποτελέσει αύτό τήν 
τελευταία προειδοποίηση. Έμπαιγμό καί έ- 
ξαπάτηση δέν θά δεχθούμε άπό κανένα.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

TDN ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΚΟΙΝΗ ΠΦΕΑΕΙΑ 
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Σέ κοινή σύσκεψη, πού πραγματοποίησαν στίς 17.3.79, 
οί έκπρόσωποι τών εργαζομένων στίς Τράπεζες, την Κοινή 
Ωφέλεια καί στίς συνεργαζόμενες οργανώσεις, αποφάσισαν 
τό συντονισμό τοϋ άγώνα όλων τών σωματείων Κοινής Ωφέ
λειας, Τραπεζών καί συνεργαζομένων οργανώσεων καί τή 
συμμετοχή στίς αγωνιστικές κινητοποιήσεις τοΰ συνόλου 
τών συνδικαλιστικών όργανώσεων τής χώρας πού θά εκδη
λωθούν χρονικά στίς άρχές 'Απριλίου.

Ή απόφαση πάρθηκε μετά 
τό διαπίστωση ότι τό σύνολο 
των Εργαζομένων στήν Κοινή 
’Ωφέλεια, τίς Τράπεζες καί τούς 
λοιπούς χώρους, βρίσκεται σέ α
ναστάτωση έζαιτίας τών συνθη
κών άσφυκτικής πίεσης πού α
σκείται μέ τήν εισοδηματική 
κυβερνητική πολιτική καί είναι 
διατεθειμένο νά προβεί σέ έν
τονες άγωνιστικές κινητοποιή
σεις;

Οί στόχοι τών κινητοποιήσεων, 
Εκτός άπό τά κλαδικά αιτήματα 
θά είναι:

— Αύτόματη τιμαριθμική άνα- 
προσαρμογή μισθών καί ήμερο- 
μισθίων καί ούσιαστικές αύξή- 
σεις γιά τό 1979.

— Ελεύθερη διαμόρφωση της 
αμοιβής έργασίας μέ διμερείς 
συλλογικές διαπραγματεύσεις 
πού σημαίνει παραμερισμό τοϋ 
3239, τής 132)79, τοϋ Συμβου

λίου τιμών καί ιειίσοδημάτων καί 
οποιοσδήποτε κατασκευάσματος 
άποσκοπεί στή διατίμηση τής 
έργασίας.

— Αύξηση τοϋ άφορολόγητου 
ορίου άπό 60.000 δρχ. στό ϋψσς 
τών έκάστοτε αποδοχών τοϋ ά- 
νειδίκευτου έργάτη καί τιμαρι
θμική προσαρμογή τών Εκπτώ
σεων καί τής φορολογικής κλί
μακας.

— Καθιέρωση τής Βμερης βδο
μάδας καί ικανοποίηση τών θε
σμικών αιτημάτων τών εργαζο
μένων γυναικών.

Κατάργηση τών άντεργατι- 
κών διατάξεων τοϋ σημερινού 
νομικού πλέγματος πού έχει 
σάν αποτέλεσμα τή δίωξη, φυλά
κιση καί απόλυση Εκατοντάδων 
εργαζομένων καί συνδικαλιστι
κών στελεχών καθώς καί τήν ά- 
χρήστευση τοϋ συνδικαλιστικού 
λειτουργήματος.

Εκλογή νέου Προεδρείου
στήν 'Ομοσπονδία μας

Κατά τό τελευταίο Γενικό Συμβούλιο τής ‘Ομοσπονδίας 
μας πού συνήλθε στίς 9 καί 10 Μαρτίου, άναδείχτηκε νέο 
Προεδρείο στήν ήγεσία τοΰ Τραπεζοϋπαλληλικού κλάδου. 
Πρόεδρος εκλέχθηκε ό συναδ. Έπ. Μαυρουλίδης, Πρό
εδρος τού Συλλόγου μας, ενώ γιά τά υπόλοιπα αξιώματα

εκλέχτηκαν οί συναδ. Δ. Χολέβας (τής Γενικής) Α' ’Αντι
πρόεδρος, Α. Λιουδάκης (τής Άμέρικαν ’Εξπρές) Β, 'Αντι
πρόεδρος, Δ. Παφίλης (τής ΕΤΒΑ) Γεν. Γραμματέας, θ. 
Σουδαρίδης (τής Τρ. ’Εργασίας) 'Αν. Γεν. Γραμματέας 
καί Γρ. Σκουλάκης τού Συλλ. Εισπρακτόρων (τής ’Εθνι
κής) Ταμίας.

Μέ εισήγηση τοϋ νέου Προε
δρείου, τό Γενικό Συμβούλιο 
υιοθέτησε τίς παρακάτω άποφά- 
σεις, άφοΰ καθόρισε καί τό γε
νικότερο πλαίσιο τών θέσεων 
τής Ο.Τ.Ο.Ε., σύμφωνα μέ τό ό
ποιο αί Τραπεζοϋπάλληλοι Εκδη
λώνουν τήν κάθετη άντίθεσή 
τους στήν προσπάθεια Επιβο
λής διατίμησης τής έργασίας 
καί στήν φορολογική πολιτική 
πού άσκείται σέ βάρος τών Ερ
γαζομένων.

Οί άποφάσεις τοϋ Γενικοϋ

Συμβουλίου είναι οί άκόλουθες:

1) "Αμεση προβολή, Επί αγω
νιστικής βάσεως, ύστερα άπό 
νέα προειδοποίηση πρός τήν 
Κυβέρνηση, τών κλαδικών θε
μάτων πού αναγράφονται στην 
ανακοίνωση No 49)79 τής Ο.Τ.Ο. 
Ε. (άνεμπόδιστη Εξέλιξη μέχρι 
Τμηματάρχη Α', φορολογικές ε
λαφρύνσεις, θέματα πτυχιούχων 
καί μή πτυχιούχων κ.λ.π.). Ό 
καθορισμός τής μορφής καί τοϋ 
χρόνου τών άγωνιστικών Εκδη
λώσεων ανατίθεται στό ’Εκτελε

στικό Συμβούλιο.

2) Καταγγελία τής συμβάσεως 
γιά τό μισθολόγιο σέ χρονολο
γία πού θά καθορίσει τό ’Εκτε
λεστικό Συμβούλιο.

3) ’Επιδίωξη τοϋ συντονισμού 
τών άγωνιστικών έκδηλώσεων 
μέ άνάλογες κινητοποιήσεις ορ
γανώσεων ''Ομοσπονδιακού Επι
πέδου (Κοινής ’Ωφελείας Δημο
σιοϋπαλληλικών κ.λ.π.) καί

4) "Εναρξη τών Εργασιών γιά

τήν τροποποίηση του Καταστα
τικού.

Έλπίζεται δτι οί παραπάνω ά- 
ποφάσεις θά δημιουργήσουν τίς 
κατάλληλες προϋποθέσεις γιά 
τήν άντιμετώπιση τών Εκκρεμών 
θεμάτων τοϋ κλάδου καί παράλ
ληλα ή σύνθεση καί ή δραστη
ριότητα τού νέου Προεδρείου 
θά έχει σάν Εξίσου κεφαλαιώδη 
στόχο τήν Εξάλειψη τών αιτίων 
πού δημιούργησαν μιά —πρόσκαι
ρη, όπως πιστεύεται— Εσωτερική 
ένταση στό χώρο τής "Ομοσπον
δίας.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ

ΟΙ Σύλλογοι τού Προσωπικού σέ κοινή επιστολή τους 
πρός τή Διεύθυνση Προσωπικού τής Τραπέζης, διατυπώνουν 
πρόσθετες προτάσεις σχετικά μέ τή διαδικασία τών μετατά
ξεων καί ζητούν νά ληφθοϋν ύπόψη κατά τή σύνταξη τοϋ τε
λικού σχεδίου τού κανονισμού.

ΥΠΟΜΝΗΣΗ
‘Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους πού τό IΚΑ &ρ- 

νήθηκε νά τούς χορηγήσει βεβαίωση προϋπηρεσίας γιά τό 
επίδομα πολυετιας, νά στείλουν στό Σύλλογο ένα σημεί
ωμα μέ τά παρακάτω στοιχεία:

’Ονοματεπώνυμο
Α.Μ.
Μονάδα πού ύπηρετοϋν
’Αριθμός βιβλιαρίου ΙΚΑ
Γραφείο ΙΚΑ πού υπάγεται

‘Η τελευταία προθεσμία γιά τήν παραλαβή άπό τό Σύλ
λογο τών δηλώσεων αυτών είναι ή 31.3.79.

Παρακαλοϋμε τούς Ενδιαφερομένους νά στείλουν τά 
σημειώματα μέχρι τήν ημερομηνία αύτή, γιά νά μπορέσει 
ό Σύλλογος νά προχωρήσει στίς Επιβαλλόμενες Ενέργειες.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ

Οί προαγωγές

Οί προαγωγές τών συναδέλ
φων μέ Va eur 1.1.79, έχουν ήδη 
πραγματοποιηθεί μέχρι τό βα
θμό τού Ύποτμηματάρχη καί θά 
συνεχιστούν, μέσα στό Β ’ δε
καπενθήμερο τοϋ Μαρτίου μέ 
τήν κρίση τών δικαιουιμένων 
προαγωγής Ύποτμηματαρχών 
γιά τά βαθμό τοϋ Τμηματάρ
χη Β'.

Οί προαγωγές τών υπαλλή
λων γιά τό βαθμό άπό Τμημα
τάρχη Α’ καί άνω, γιά τούς ό
ποιους ύπάρχει ό περιορισμός 
τών οργανικών θέσεων, θά διε- 
νεργηθοϋν άπό τό προσεχές Δι
οικητικό Συμβούλιο τής Τρα
πέζης, όπως μάς διαβεβαίωσαν 
άρμόδιοι παράγοντες τής Διοι- 
κήσεως.

Παιδική μέριμνα

’Από 1—1—79 αύξήθηκε τό Ε
πίδομα παιδικής μερίιμνης άπό 
600 σέ: 700 δρχ. κατά παιδί.

’Επέκταση τοϋ επιδό
ματος παραμεθορίων 
περιοχών

ΜΕ πρόσφατο νόμο (849) 78) 
έντάχθηκε στήν περιοχή Ε (πα
ραμεθόριο) τό τμήμα νομών 
Θεσπρωτίας, Ίωαννίνων, Καστο
ριάς, Φλωρίνης, Πέλλης καί Κιλ
κίς πού περιλαμβάνεται στή ζώ
νη βάθους 20 χλμ. άπό τήν 
γραμμή τής μεθορίου.

Μετά άπ’ αύτό ζητήθηκε άπό 
τή Διοίκηση ή Επέκταση τοϋ Ε
πιδόματος παραμεθορίων περιο
χών καί στά ύποκαταστήματα 
πού βρίσκονται σ’ αύτές τίς πε
ριοχές.

Ή Διεύθυνση Προσωπικού με
λετά τό θέμα προκειμένου νά

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
υποβάλει σχετική εισήγηση 
στόν κ. Διοικητή.

Οικογενειακό έπίδο- 
μα επί συμβάσει χει- 
ριστριών Κ.Μ.

Τακτοποιήθηκε τό οικογενεια
κό επίδομα τών έπί συμβάσει 
χειριστριών τοϋ Κ.Μ. Βάσει τής 
ρυθμίσε ως χορηγείται καί σ’ αύ- 
τή τήν κατηγορία προσωπικού 
τό ελάχιστο οικογενειακό έτπί- 
δομα άπό δρχ. 1.702 πού χορη
γείται στό λοιπό προσωπικό τής 
Τραπέζης.

ΝΟΜΙΜΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ

Σύμφωνα μέ άπόφαση τού 
Πρωτοδικείου, ή λειτουργία τού 
άπεργιακοϋ Ταμείου τών 'Υπαλ
λήλων τής Τραπέζης Ελλάδος 
είναι νόμιμη. Καί ή αίτηση γιά 
τήν κατάργηση τοΰ Ταμείου, πού 
είχε γίνει άπό τόν Διευθυντή 
τοΰ Ύποκ) τος Πειραιώς καί μέ
λος τοϋ Συλλόγου 'Υπαλλήλων 
Τραπέζης 'Ελλάδος κ. Βουλγα- 
ρίδη άπορρίφθηκε.

Ή άπόφαση αύτή, χαρακτηρί
ζεται, άπό όλους τούς τραπεζο- 
ϋπαλλήλους σάν ιστορικής σημα
σίας καί άποτελεί κόλαφο γιά 
όσους είχαν στόχο τήν κατάργη
ση Ενός θεσμού πού πρέπει νά 
είναι απαραβίαστος.

Τήν άνάγκη τής δημιουργίας 
άπεργιακών Ταμείων σέ όλες τίς 
χώρες - μέλη τής FIET άναγνώ- 
ρισε καί ή τελευταία διεθνής δι
άσκεψη Τραπεζοϋπαλλήλων πού 
συνήλθε στό Λονδίνο καί έ έδω
σε σχετική άπόφααη, παράλληλα 
μέ ψήφισμα συμπαράστασης 
στούς "Ελληνες συναδέλφους 
τους.

Οί προτάσεις, αφορούν τή με
τάταξη εισπρακτόρων καί κλη
τήρων ατούς κυρίους κλάδους 
τού Προσωπικού, κλητήρων σέ 
είσπράκτορες καί τεχνίτες, υ
παλλήλων άπό τό Λογιστικό κλά
δο στό Δικαστικό έφ’ όσον υ
πάρχει τυπικό προσόν καί έπει-

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΝΕΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Σέ συγκέντρωση τών νέων συ
ναδέλφων πού πραγματοποιήθη
κε στή Λέσχη τού Συλλόγου στίς 
15.3.79, άναπτύχθηκαν τά θέμα
τα πού απασχολούν τούς νέους 
συνάδελφους καί έγινε γόνιμη 
άνταλλαγή απόψεων.

Σάν πρώτο βήμα γιά τήν άν- 
τιμετώηισή τους, ορίστηκε προ
σωρινή Επιτροπή πού θά έρθει 
σέ Επαφή μέ τό Διοικ. Συμβού
λιο τοΰ Συλλόγου, θά όργανώ- 
σει μεγάλη Ενημερωτική συζήτη 
ση - Εκδήλωση καί θά προγραμ
ματίσει τούς στόχους, στά πλαί
σια τής γενικότερης συλλογικής 
δραστηριότητας.

Στήν ’Επιτροπή συμμετέχουν 
ο'ι νέοι συνάδελφοι:

Χριστόφ. Κάσδαγλης, Χριστόφ. 
Π αηαδόπουλος, Ελένη Άδσμο- 
πούλου, Χρήστος Πρωτόπαππας 
καί ’Ιωάννα Τσιγγουνάκη.

τα άπό Εξετάσεις πού θά διε
νεργεί ειδική Επιτροπή, κλητή
ρων σέ είσπράκτορες καί τε
χνικούς βοηθούς όταν έχουν 
πτυχίο μέσης Τεχνικής Σχολής, 
καθώς καί μετατάξεις μέσα στόν 
Τεχνικό κλάδο άπό κατηγορία 
σέ κατηγορία. ,"

'Ορισμένες άπό τίς παραπάνω 
περιπτώσεις ιμετατάξεως, δέν. 
προβλέπονται άπό τόν ’Οργανι
σμό 'Υπηρεσίας, αύτό όμως δέν 
σημαίνει ότι άπαγορεύονται καί 
μπορούν νά συμπεριληφθούν" 
στόν νέο, ύπό σύνταξη, κανονι
σμό.

Τέλος, μέ τήν ίδια Επιστολή, 
ζητείται ή συμμετοχή Εκπρο
σώπων τών οικείων Συλλόγων 
τοϋ Προσωπικού, στίς ’Επιτροπές 
Μετατάξεων.

ΑΡΓΙΑ Η ΛΕΥΤΕΡΑ 
26 ΜΑΡΤΙΟΥ

"Οπως άνακοινώθηκε άπό τό 
'Υπουργείο Έργασίας, Α Δευτέ
ρα 26 Μαρτίου θά είναι άργία 
γιά τούς Εργαζόμενους, επειδή 
μετατίθεται ή άργία τής 25ης 
Μαρτίου, σύμφωνα μέ τό νόμο, 
πού συμπίπτει Εφέτος, μέ Κυρια
κή.

από μήνα σέ μήνα

Τό υλικό...
...καί, συνέχισε ό εκφωνητής, οί απώλειες σέ έμψυχο 

ύλικό φαίνεται δτι είναι μεγάλες...
Ή φράση, καμπανιστή, πέρασε άπό τήν τηλεόραση 

καί γέμισε τό δωμάτιο.
Τό... έμψυχο υλικό πού τήν ακούσε, έμεινε κατάπλη

κτο. Μιά καινούργια κατάταξη, πού άπό καιρό τήν υπο
πτευόμαστε, ήρθε νά επισημοποιηθεί. "Ετσι λοιπόν: Δη
λαδή σέ λίγο θά έχει καί διατίμηση. ’Ανάλογα μέ τά χρό
νια... λειτουργίας. ’Ελαφρώς έως πολύ μεταχειρισμένος. 
Σ έ καλή ή δχι κατάσταση !

"Αν αμφιβάλλετε καί καταλογίσετε αμετροέπεια στόν 
εκφωνητή, κάνετε λάθος. Δέν έχετε παρά νά παρακολου
θείτε κάθε μέρα τόν τύπο καί τίς στατιστικές.

Ό θρίαμβος τών αριθμών! 
στά έμψυχα.

*Η επιβολή τών άψυχων

’Αλλά μή νομίζετε δτι δέν γίνονται διακρίσεις καί ά
πό ύλικό σέ ύλικό. "Αλλο τό φορτηγάκι καί άλλη ή λιμου- 
ζίνα. Τό πρώτο κουβαλάει τά βάρη στίς ανηφόρες καί 
στούς καρόδρομους ένώ ή δεύτερη τσουλάει μόνο στην 
άσφαλτο. Αλλο γάιδαρος καί άλλο «άτι».

Τό υλικό δμως ξυπνάει. ΓΤετάει τά γρανάζια πού άλ
λοι τοΰ βιδώσανε καί ετοιμάζεται νά άνοίξει τό δρόμο γιά 
νά ξανάρθει ό "Ανθρωπος.

Ό συνάδελφος
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Ή ομάδα ψυχαγωγίας του Κεντρικού Καταστήματος
ΣΤΟ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ

Μετά τήν πρώτη επιτυχή ψυχαγωγική έπίσκεψη στό Γη
ροκομείο ’Ηλιουπόλεως ή Όμάδα των συναδέλφων τοϋ Κ. 
Κ)τος πού έχουν συγκροτήσει έρασιτεχνική ορχήστρα, ό
πως γράφαμε σέ προηγούμενο φύλλο μας, πραγματοποίησε 
έπίσημη έπίσκεψη στις 23.2.79 καί παρουσίασε ψυχαγωγικό 
πρόγραμμα στό Χατζηκυριάκειο ’Ορφανοτροφείο Πειραιά.

Τήν 'Ομάδα πού αποτελούν οί 
συνάδελφοι Σπ. "Εζαρχος, Άλ. 
Δπμητρίου, Παν. Κοντόπουλος 
(άκκορντεόν), Γιώργος Άσα- 
ριωτάκης (ντράμς), Σπ. Λιντο 
6οής, Κων. Λαγάνάς καί Γεώργ. 
Νικολόπουλος1 (κιθάρα), συνώ- 
δευσε έκ μέρους τοϋ Δ.Σ. τοϋ 
Συλλόγου- ό συν. Ίγν. Πλιάκος, 
ό όποιος πρόσφερε ατούς μι
κρούς τροφίμους τοϋ ’Ορφανο
τροφείου, δώρα τοϋ Συλλόγου.

Ή Όμάδα των συναδέλφων, 
ιμέ τό φροντισμένο καί εύχάρι- 
στο πρόγραμμάτης, χάρισε μιά 
όμορφη άποκρηάτικη βραδυά 
ατά παιδιά τοϋ ’Ορφανοτρο
φείου, γιά τήν όποια έγραφε καί 
ό άθηναϊκός τύπος.

Ή έπίσκεψη αύτή, έδωσε τήν 
εύκαιρία οτόν έκηρόσωπο τοϋ 
Συλλόγου καί τούς συναδέλ
φους της 'Ομάδας, νά διαπιστώ
σουν τίς σοβαρές ελλείψεις 
οτούς χώρους διαμονής των 
παιδιών, καί νά εξετάσουν τή 
δυνατότητα ενίσχυσης έκ μέ
ρους τοϋ Συλλόγου καί τής Τρα- 
πέζης.

Ή ψυχαγωγική εκδήλωση τοϋ 
Χατζηκυριάκειου ηροκάλεαε τίς 
θερμές εύχαριστίες τής διευ- 
θύνσεως τοϋ ορφανοτροφείου 
καί είναι άξιοι θερμών συγχα
ρητηρίων οί συνάδελφοι πού ά- 
ποτελοϋν τήν Όμάδα, γιατί τι
μούν καί τό Σύλλογο καί τήν 
’Εθνική Τράπεζα.

ΚIΝΗΜ ΑΤΟΓΡΑΦ IΚΗ 
ΒΡΑΔΥΑ ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ ΜΑΣ

Τήν Τετάρτη 7 Μαρτίου τό Πολιτιστικό Τμήμα τοϋ Συλ
λόγου μας όργάνωσε κινηματογραφική βραδυά στή Λέσχη 
μας, δπου προβλήθηκαν οί ταινίες:

«Η ΕΚΘΕΣΗ ΚΙ Η ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΕΤΡΑ» τοϋ 
Ν. Δεληβοριά (Μέ θέμα τή σημερινή ’Αθήνα) καί οί ταινίες 
τοΰ συναδέλφου Γιάννη Παπαζαχαρίου.

«ΟΑΣΗ» (Μέ θέμα τήν έλλειψη πράσινου).
«ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟ» καί
«Ο ΚΥΚΛΟΣ» πού άναφέρεται στίς 4 έποχές.
Ή προβολή ήταν ή πρώτη μιας σειράς παρόμοιων εκ

δηλώσεων. θά άκολουθήσουν προβολές ταινιών καί άλλων 
ερασιτεχνών κινηματογραφιστών πού έχουν προβληθεί στήν 
τηλεόραση καί έχουν βραβευτεί σέ διάφορους διαγωνισμούς.

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» ί
I

Μηνιαίο όργανο 
τοϋ Συλλόγου Υπαλλήλων J

τής Εθνικής ΤραπέΖης '
Ελλάδος ι

ι
I

★ ί

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 
ΣΤΟ ΣΥΛΑΟΓΟ 
ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΠΝ

Στις 21 Μαρτίου γίνονται οί 
αρχαιρεσίες στό Σύλλογο Είσ- 
πρακτόρων. Στίς εκλογές κατε
βαίνουν τρεις συνδυασμοί μέ 
φερόμενουςι σάν έπικεφαλής 
τούς συναδέλφους Γ. Σκουλά- 
κη, Ε. Σφέτσο καί Μαν. Τσακίρη.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

(Σύμφωνα μέ τό Νόμο) 

Υπεύθυνος

ΕΠΑΜ. ΜΑΥΡ0ΥΑ6ΔΗΣ

Δημητρακοπούλου 50 

Κουκάκι

Υπεύθυνος Τυπογραφείου 

θ. ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΑΧΤΟΥΡΗ 10

ΝΕΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ
Μέ πράξη Διοικητοϋ οί παρα

κάτω ύπάλληλοι πήραν τίς άντί- 
στοιχες προωθήσεις γιά άπόδο- 
ση χρόνου προσωρινότητας άπό 
αποτυχία σέ διαγωνισμούς προσ 
λήψεως ή άναγνώριση προϋπη
ρεσίας σέ; συγγενείς ’Οργανι
σμούς τής Τραπέζης:

Διούτας Άχιλλέας, Λογ. Α' 
1 χρόνος.

Στόγιας Δημήτριος Λογ. Β' 
6 μήνες.

Άκριβογιάννης ’Ιωάννης Λογ. 
Β' 6 μήνες.

Στυλιανέση Παρασκευή Ύπολ. 
Β' 1 χρόνος.

Κουστένη Παναγιώτα Ύπολ. 
Β' 6 μήνες.

Μαρκετάκης Στυλιανός Κλητ. 
Β' 1 χρόνος.

ί1ιΙΙΙΙΙΙΙΙίΙίΙΙΙ!!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙ1ΙΝ

Μέ κομμένη *οην ανάσα ί
Του ΗΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Οί διαπραγματεύσεις γύρω άπό τό καυτό θέμα τής αύξήσεως αρχίζουν. Μέ κομ

μένη τήν άνάσα όλόκληρος ό Τραπεζικός κόσμος παρακολουθεί τίς έξελίξεις. Τά 

μάτια όλων είναι καρφωμένα στον πήχυ. Πόσο ψηλά θά πάει άραγε;
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X Ρ Ε 0 Σ Γ Ε

Ι.Άμοιβαί Προσωπικού
2. Έργοδοτική εισφορά

3. Ευνόρομαί τηλεφώνου
4. "Υόρευσις-Φωτισμός

5. Συντήρηση άλινήτου

ό. " σκευών

7. ” μηχανημάτων

8. Δαηάυαι κινήσεως Αυτοκινήτου

9. ” άγορας τροφίμων

10. Έξοδα έστιάσεως’Ειταρχίας

11. ” Διάφορα
12. ” λειτουργίας Εντευκτηρίου

ΠΙΣΤϋΣΙΣ

1978 1977 1978 1977

2.102.308 1.600.729 1.Εισπράξεις άπό έστιαζόμε-

519.492
16.541®°

355.640
22,152°°

νους συναδέλχ-ρους 1.802.745

73.589 50.46590 2ΐΟψέλεναυ έκ τής λειτουρ-
48.80660 150.827 γίας τοΰ έστιατορίου
36.293

6.270

47.614
έτους 1377

50223.231

60.340

1.894.710
3.124.139"*°

71.481 90
3.ΣννιΙιετοχή Συλλόγου 6.138.269 5.540.401

3.400.620

36.531 38.297

19.994 37.806
907.941.0l4yu 5.775.632b0 7.94 1.0149® ■— 5 Π

5.775.632

ΕΚΔΡΟΜΕΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΤΗΣ Ε.Φ.Ε.Τ.

Ή Ε.Φ.Ε.Τ. όργανώνει τίς παρακάτω έκδρομές έξω- 
τερικοΰ γιά τόν μήνα Απρίλιο:

1) ΟΥΓΓΑΡΙΑ — ΑΥΣΤΡΙΑ. 
Άπό 19)4)79 μέχρι 28)4)79 - 
ΗΜΕΡΕΣ 10.

In ΗΜΕΡΑ: Μ. Πέμπτη 19)4) 
79: ΑΘΗΝΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ:
Συγκέντρωση τό πρωί στό άε- 
ροδρόμιο καί άναχ. μέ τή ΜΑ- 
IEV γιά Βουδαπέστη. "Αφιξη καί 
μεταφορά ατό ξενοδ. Τό άπόγ. 
έλεύθερο. Δείπνο — διαν)ση.

2η ΗΜΕΡΑ: Μ. Παρασκευή 20) 
4)79: Μετά τό πρωινά άναχ. γιά 
ξενάγηση τής Βουδαπέστης. ’Α
πόγευμα έλεύθερο. Δείπνο — 
δ ιανυκτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ: Μ. Σάββατο 21)4) 
79 - 5η ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23) 
4)79: Τρεις ολόκληρες ήμερες 
γιά νά γνωρίσετε καλά τή Βου
δαπέστη καί νά κάνετε τά ψώνια 
σας.

6η ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ 24)4)79: 
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΙΕΝΝΗ: Μετά 
τό πρωινό άναχ. γιά τό άεροδρό- 
μιο καί κατά τίς 11.35' π.μ. ά- 
νοχ. γιά Βιέννη. "Αφιξη καί 
μεταφορά ατό ξενοδ. Τό άπόγ. 
έλεύθερο. Δείπνο — διαν)ση.

7η ΗΜΕΡΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 25)4) 
79: ΒΙΕΝΝΗ: Μετά τό πρωινό 
άναχ. γιά τήν περιήγηση τής 
πόλης. Τό άπόγ. έλεύθερο. Δια- 
νυκτέρευση.

8η ΗΜΕΡΑ: ΠΕΜΠΤΗ 26)4)79
- 9η ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27)4) 
79: "Ημέρες έλεύθερες.

9η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 28)4) 
79 - ΒΙΕΝΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ — 
ΑΘΗΝΑ. Ημέρα έπιστροφής.

ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ. 17.000-18.000.
ΑΤΟΜΑ 35.

Περιλαμβάνονται:
1) Αεροπορικό εισιτήριο 

ΑΘΗΝΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΙίΕΝ- 
ΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΑΘΗΝΑ.

2) Μεταφορά άπό τά άερ)μια 
στά ξενοδ. καί άντιστρόφως.

3) 9 διαν) σεις σέ δίκλινα δω
μάτια σέ ξενοδ. Α' κατηγορίας

4) 9 γεύματα — 9 πρωινά.
5) Οί ξεναγήσεις στήν Βου

δαπέστη καί στή Βιέννη.

2) ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΥΣ
ΑΓΙΟΥ ΤΟΠΟΥΣ - ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ 
άπό 12)4)- 25)4)79 ------ ΗΜΕ
ΡΕΣ 14.

ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ. 18.400-18.900 
(’Αεροπορικό εισιτήριο ΑΘΗΝΑ
- TEA ΑΒΙΒ - ΑΘΗΝΑ - πούλ
μαν — έκδρομές, περιηγήσεις— 
ξεναγήσει οτούς "Αγίους Τό
πους, 13 δίαν) σεις οέ δίκλινα 
δωμάτια, Ξενοδ. Α’ κατηγ., 26 
γεύματα — 13 πρωινά).

"Οσοι ένδιοφέρονται μποροϋν 
νά ζητήσουν τό πλήρες άναλυ- 
τικό πρόγραμμα άπό τό γραφείο 
τής Ε.Φ.Ε.Τ.

3) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ άπό 19)4)79 
μέχρι 24)4)79 ΗΜΕΡΕΣ 6.

Μ. ΠΕΜΠΤΗ 19)4)79: Άναχ. 
2.30' μ.μ. γιά Καμ. Βούρλα 
(στάση 20 ) — Λάρισα — Λιτό
χωρο, Τακτοπ. στό ξενοδ. «ΛΗ
ΤΟ». Δείπνο — δίαν) ση. Μ. ΠΑ
ΡΑΣΚΕΥΗ 20)4)79: Μετά τό 
πρωινό άναχ. γιά Λαχανά —Κού- 
λα (συνοριακός έλεγχος) — 
ΜΠΛΑιΓΚΟΕΒΓΚΡΑΝΤ (μεσ. φα
γητό) — ΡΙΛΛΑ (έπίσκ. Μονής)
- ΣΟΦΙΑ. Τακτοπ. στό ξενοδ. 
Δείπνο — δίαν) ση. Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 
21)4)79: Τό πρωινό έλεύθερο 
γιά ψώνια καί μετά τό μεσημ. 
φαγητό άναχώρηση γιά τό βου
νό ΒΙΤΟ.ΣΑ. Τό βράδυ παρακο

λούθηση της ’Ανάστασης στήν 
'Ελληνική έκκλησία. Δίαν) ση. 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ 22)4)79: Μετά 
τό πρωινό άναχ. γιά περιήγηση 
άξισβεάτων τής πόλης. Τό βρά
δυ προαιρετική συμμετοχή γιά 
διασκέδαση οέ ταβέρνα μέ τοπι
κούς χορούς καί τραγούδια. 
ΔΕΥΤΕΡΑ 23)4)79: Μετά τό 
πρωινό άναχ. γιά ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟ- 
ΛΗ (έπίσκ. πόλης καί μεσημ. 
φαγητό) — ΜΠΛΑΓΚΟΕΒΓΚΡΑΝΤ. 
Τακτοπ .στό ξενοδ. Δείπνο — 
δίαν) on. ΤΡΙΤΗ 24)4)79: Μετά 
τό πρωινό άναχώρηση γιά Κού- 
λα (συνορ. έλεγχος) — Θεσσα
λονίκη, — Κ. Βούρλα — ’Αθήνα 
ιμέ ενδιάμεσες στάσεις γιά φα
γητό καί ξεκούραση.

ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ. 4.250 - 4.500 
(πούλμαν — 4 δίαν) οεις σέ ξε
νοδ. Α’ κατηγ. στή Βουλγαρία 
καί μία ατό «ΛΗΤΏ» — 5 πρωινά
— 8 γεύματα — περιηγήσεις).

ΑΤΟΜΑ 50.

4) ΚΥΠΡΟΣ άπό 25)4)79 μέ
χρι 3)5)79 ΗΜΕΡΕΣ 9, άτομα 40.

1η ΗΜΕΡΑ: Τετάρτη 25)4)79: 
ΑΘΗΝΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ - ΛΕΥΚΩ
ΣΙΑ: Συγκέντρωση ατό άερο- 
δράμιο τό μεσημέρι καί άναχ. 
γιά Λάρνακα. "Αφιξη καί μετα
φορά στή Λευκωσία. Τακτοποίη
ση στό ξενοδ. «ΚΕΝΝΕΝΤΎ». Δεί
πνο — διαν)ση.

2η ΗΜΕΡΑ: Πέμπτη 26)4)79: 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Μετά τό πρωινό ά· 
ναχ. γιά περιήγηση άζιοθεάτων 
τής πόλης:. Τό άπόγ. έλεύθερο.

3η ΗΜΕΡΑ: Παρασκευή 27) 4) 
79: ΛΕΥΚΩΣΙΑ: 'Ημέρα ελεύ
θερη.

4η ΗΜΕΡΑ: Σάββατο 28)4)79: 
ΛΕΥΚΟΣ ΙΑ - ΜΑΧΑΙΡΑ. Τό πρωι
νό έλεύθερο καί μετά τό μεσημ. 
φαγητό άναχ. γιά τή Μονή Μα- 
χαιρά. Μετά τήν έπίσκ, τοϋ θρυ
λικού Μοναστηριού έπιστρ. στή 
Λευκωσία. Τό βράδυ προαιρετική 
διασκέδαση σέ κέντρο.

5η ΗΜΕΡΑ: Κυριακή 29)4)79: 
ΛΕΥΚΟΣ ΙΑ - ΟΡΕΙΝΑ ΘΕΡΕΤΡΑ
- ΚΥΚΚΟΣ - ΛΕΜΕΣΟΣ: 'Ολοή
μερη έκδρομή στά ορεινά θέρε
τρα Τροόδους. Προσκύνημα στή 
Μονή Κόκκου καί οτόν τάφο τοϋ 
’Εθνάρχη Μακαρίου. Γεϋμα (προ 
αιρετικό ατό Τρόοδος). Τό άπό- 
γευμα άναχ. γιά Λεμεσό. Τα- 
κτοπ. στό ξενοδ. «ΑΣΤΗΡ». Δεί
πνο — δίαν) on.

6η ΗΜΕΡΑ: Δευτέρα 30)4)79: 
ΛΕΜΕΣΟΣ: 'Ημέρα έλεύθερη.

7 η ΗΜΕΡΑ: Τρίτη 1)5)79: 
ΛΕΜΕΣΟΣ — ΠΑΦΟΣ: 'Ολοήμερη 
έκδρομή στή Πάφο, θά ζεναγη- 
Θοϋμε στό Κολόσοι καί σ’ άλλα 
άξιοθέτατα. Μεσημ. φαγητό ατό 
γραφικό λιρανάκι τής Πάφου. 
Τό άπόγ. έπιστρ. στή Λεμεσό. 
Δείπνο — διαν)ση.

8η ΗΜΕΡΑ: Τετάρτη 2)5)79: 
ΛΕΜΕΣΟΣ: Ημέρα έλεϋθερη.

9η ΗΜΕΡΑ: Πέμπτη 3)5)79: 
ΛΕΜΕΣΟΣ- ΛΑΡΝΑΚΑ - ΑΘΗΝΑ: 
Τό πρωί άναχ. γιά τή Λάρνακα. 
Σύντομη ξενάγηση τής πόλης. 
Μεταφορά στό άεροδρόμιο καί 
άναχ. γιά ’Αθήνα.

ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ. 10.800 - 11.300/ 
(.Αεροπορικό είσιτ. μέ CYPRUS 

AIR — 8 δίαν) σεις σέ δίκλινα δω
μάτια ατό ξενοδ. Α' κατηγ. 
«ΚΕΝΝΕΝΤΥ» καί «ΑΣΤΗΡ» - 8 
γεύματα καί 8 πρωινά — μετα
φορές καί ξεναγήσεις όπως τό 
πρόγραμμα).



Σκέψεις μέ αφορμή τίς κινητοποιήσεις 
των τραπεζοϋπαλλήλων

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ
Επειδή Εχουμε πολλές φορές καεί άπ’ τή 

σούπα, φυσάμε καί τό γιαούρτι. Είμαστε, 
λοιπόν κατηγορηματικά αντίθετοι στήν από
πειρα πού Εκδηλώνεται μέ απόφαση τού Υ
πουργικού Συμβουλίου νά αλλάξει ή διαδι
κασία προσλήψεως καί μονιμοποιήσεως του 
Προσωπικού στις Τράπεζες καί άλλους ’Ορ
γανισμούς.

’Αντί νά κατοχυρώνεται άπό τήν Πολι
τεία μέ τίς πιό δρακόντειες ρυθμίσεις καί την 
πιό αδιάβλητη διαδικασία ή πρόσληψη ΰπαλ- 
λήλων στούς παραπάνω ’Οργανισμούς —άλ- 
λά καί σέ όλες τίς θέσεις πού ύπάρχει, τε
ρατωδών διαστάσεων δυσαναλογία μεταξύ 
προσφοράς καί ζητήσεων— έπιχειρεΐται ή κα
θιέρωση «μεταβατικής περιόδου» δοκιμασίας 
των νεοπροσλαμβανομένων δύο, τριών ή καί 
πέντε έτών μέ δικαίωμα άπολύσεως αν oi 
νέοι υπάλληλοι κριθοϋν —καί μέ τί είδους 
κριτήρια;— άκατάλληλοι!

Δέν χρειάζεται Ιδιαίτερη ευφυΐα, γιά νά 
άντιληφθεΐ ό καθένας, πού μπορεί νά όόηγή- 
σει ενα τέτοιο μέτρο. Σέ τί είδους συνθήκες 
δουλειάς γιά τούς νέους υπαλλήλους. Καί 
πώς μπορεί νά Εξελιχθεί σέ ενα άκατάσχετο 
χείμαρρο χυδαίας καί άπροσχημάτιστης 
ρουσφετολογίας άπό όλους Εκείνους τούς πο-
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ζοΰν καί συμπεριφέρονται μέ νοοτροπία... 
«δηλιγιαννική».

"Η νέα απόπειρα Ερχεται νά ολοκληρώ
σει τήν εικόνα πού Εχει δημιουργηθεΐ άπό τίς 
αποκαλύψεις γιά διορισμούς, κατά χιλιάδες, 
αλεξιπτωτιστών, σέ Εποχή μάλιστα «σκλη
ρού Εμπάργκο» τών προσλήψεων, πού κρα- 
τάει σέ διαρκή άναστάτωση όλη τήν Κοινή 
Γνώμη. ΓΓ αύτό καί Ερμηνεύεται σάν πράξη 
πού τείνει νά διαβρώσει καί νά ανατινάξει 
καί τίς Ελάχιστες Εγγυήσεις πού Εχουν άπο- 
μείνει γιά αξιοκρατική Επιλογή προσλήψεων,

Στό χώρο μας ειδικά, ή Ενέργεια αΰτή 
είναι απαράδεκτη καί θά άντιμετωπιστεΐ ά- 
νάλογα. Μέ τή συμπαράσταση όλων τών Ερ
γαζομένων, τών νέων ανθρώπων, των δυνά
μεων πού άγωνίζονται γιά τή βελτίωση τής 
ποιότητας τής κοινωνικής μας ζωής. Οΐ ά
μεμπτοι, κατά γενική ομολογία, δημόσιοι δι
αγωνισμοί, Εξω άπό κάθε παρέμβαση καί 
μακρυά άπό κάθε σκοπιμότητα, όπως διενερ- 
γούνται άπό τήν Εθνική Τραπεζα καί τίς άλ
λες Ελληνικές Τράπεζες, είναι ή μόνη ασφα
λής διαδικασία γιά τή σωστή έπιλογή τών 
άξιων υποψηφίων υπαλλήλων.

Κάθε άλλη πρόταση γιά ύποπτες μετα
βολές τής διαδικασίας αΰτής προέρχεται «Εκ 
τού πονηρού», καί Εχει άλλους στόχους κά
τω άπό τήν άθώα διατύπωση. . .

1. ΟΙ πρόσφατες άπεργιακές 
κινητοποιήσεις

Οί πρόσφατες κινητοποιήσεις 
τών εργαζομένων στις Τράπεζες 
τής χώρας μας; άποτέλεσαν, μέ 
τή δυναμικότητα καί τήν πλατύ- 
τητά τους, μιά άπό τίς πιό ση
μαντικές στιγμές τού συνδικα
λιστικού μας κινήματος κατά 
τούς τελευταοίυς μήνες. Ταυτό
χρονα, παρότι έκ πρώτης όφεως 
δέν έχουν τήν "ίδια πολιτική βα
ρύτητα μέ τίς εξελίξεις στή Γ. 
Γ.Ε.Ε., τό συνέδριο τού Ε.Κ.Α. 
κ.λπ. έντούτοις μάς Επιτρέπουν 
άη’ τή μιά μεριά νά μελετήσου
με τά βασικά χαρακτηριστικά 
καί τίς κύριες άντιφάσεις τών 
συγκρούσεων στό χώρο τών τρα
πεζών, ένώ άπό τήν άλλη μάς 
αποκαλύπτουν μέ άρκετά σαφή 
τρόπο τή στρατηγική σύλληψη 
καί τίς πολιτικές Επιλογές τής 
Αριστερός γιά τό τραπεζικό καί 
τά γενικότερο συνδικαλιστικό 
κίνημα, καθώς σί άντιφάσεις 
στό χώρο τών τραπεζών άνάγκα- 
σαν τήν Αριστερά νά προχωρή
σει σέ θεωρητικές άναλύσεις 
καί στρατηγικές διακηρύξεις.

Άπό τό περασμένο φθινόπωρο 
ή συνδ. ήγεσία τών τραπεζοϋ
παλλήλων (Ο.Τ.Ο.Ε.) πέρασε ά- 
νοιχτά στήν καταγγελία:

1) Τού καθεστώτος δράσης 
τών ξένων, κύρια αμερικάνικων 
τραπεζών. (Νομικό καθεστώς ά
σκησης τής πιστωτικής πολιτι
κής, εισαγωγή άντεργατικών μέ
τρων γιά τό προσωπικό τους) .

2) Τής κυβερνητικής πολιτι
κής σέ σχέση:

α) Μέ τήν περίφημη «τομή» 
στό τραπεζιτικό σύστημα τής 
Ελλάδας πού έξάγγειλε ή Κυ
βέρνηση έν δφει τής ένταξης 
στήν ΕΡΚ.

β) Μέ τή διαφαινόμενη γιά 
τήν Ο.Τ.Ο.Ε. Ιδιωτικοποίηση τών 
κρατικών τραπεζών καί έκχώρη- 
ση τής κυριότητάς τους σέ πο
λυεθνικές.

γ) Μέ τήν πολιτική τής «μονό
πλευρης λιτότητας».

δ) Μέ τήν άδιαλλαξία τής Κυ
βέρνησης άπέναντι ατά αιτή
ματα γιά θεσμικές αλλαγές πού 
πρόβαλλαν οί Εργαζόμενοι (πεν 
θήμερο, άσφαλιστικά κ.λπ.).

Τό Δεκέμβρη ή Ο.Τ.Ο.Ε. πέ
ρασε στήν κλιμάκωση ένός 
σκληρού άπεργιακοϋ άγώνα μέ 
αιχμές: 1) Τούς έργαζόμενους 
στό νομισματοκοπείο (συνθήκες 
δουλειάς). 2) Τούς έργαζόμε
νους στήν Τράπεζα 'Ελλάδας 
(βαθμολογικές ρυθμίσεις). 3) 
Τήν παντραπεζική άπεργιακή κι
νητοποίηση γιά οριστικοποίηση 
τού πενθήμερου, γιά σύντμηση 
τού χρόνου έξέλιξης, γιά λύση 
τής πλαστής διένεξης άνάμεσα 
στούς πτυχιούχους: καί τούς μή 
Ητυχιούχους ύπαλλήλους κ,λπ.

Είναι ή πρώτη, φορά στήν 'ι
στορία τού κλάδου πού ή συνδι
καλιστική ήγεσία κάλεσε τούς 
έργαζόμενους σέ κινητοποίηση 
έχοντας προηγούμενα ιεραρχή
σει καί συνδέσει τά αιτήματα 
τού κλάδου μέ μιά γενικότερη 
άνάλυση γιά τό ρόλο τών τρα
πεζών σήμερα, τίς έπιδιώξεις 
τής κυβερνητικής πολιτικής καί 
τά γενικότερα λαϊκά συμφέ
ροντα.

Τό γεγονός είναι άνα,μφίβολα 
κατ’ άρχή θετικό. "Ομως ή θεω
ρητική καί ιδεολογικοπολιτική 
άνεπάρκεια τής συνδικαλιστι
κής ήγεσίας, άπόρροια τής άνε- 
πάρκειας τών μεγάλων κομμά
των τής Άριστεράς, οδηγούν 
σέ μιά λανθασμένη άνάλυση καί 
σέ μιά άντιφατική συνδικαλιστι
κή πρακτική πού είναι άνίκανη 
νά φράξει τήν κυβερνητική έπί- 
θεση.

2. "Η ιδέα τού «κρατικού - 
λαϊκού Ιδρύματος»

Ή κύρια πολιτική έπιδίωξη 
τής ήγεσίας τής Ο.Τ.Ο.Ε. είναι 
νά κρατικοποιηθούν όλες οί 
τράπεζες καί νά συντελεστοϋν 
σ’ αύτές έκεϊνες οί άλλαγές 
ιπού θά τούς Επιτρέψουν νά ύπη- 
ρετοΰν τά λαϊκά συμφέροντα. 
Νά μετατραποΰν δηλ. σέ «κρα
τικά — λαϊκά ιδρύματα».

Ή θεωρητική βάση αύτής τής 
σύλληψης είναι γνωστή. Είναι ή 
ρεφερμιστική αντίληψη γιά τό 
κράτος καί τήν πάλη τών τά
ξεων. Ή άντίληψη αύτή δέν 
μπορεί νά δει τό κράτος σάν 
ένα μηχανισμό καί μιά λειτουρ
γία πού εξασφαλίζει καί συμπυ
κνώνει τό σύνολο τών σχέσεων 
εξουσίας τού κεφάλαιου πάνω 
στίς λαϊκές τάξεις. Συνακόλου
θα δανείζεται τήν άστική σύλ
ληψη τού κράτους—Εκφραστή 
τού κοινού συμφέροντος όλου

τού έθνους—λαού. "Ετσι ή ρε
φορμιστική άντίληψη πιστεύει 
ότι τό κράτος καί τά κρατικά 
ιδρύματα δέν προάγουν τά 
λαϊκά συμφέροντα άπλά γιατί 
βρίσκονται σήμερα ύποταγμένα 
ατά μονοπώλια.. Τό λαϊκό κίνημα 
έχει λοιπόν σάν πρώτιστο καθή
κον νά Ελευθερώσει τό κράτος 
καί τά κρατικά ιδρύματα άπό τό 
άγκάλιασμα τών μονοπωλίων.

Διαποτισμένη άπό τήν άντί
ληψη αύτή ή ήγεσία τής Ο.Τ.Ο. 
Ε. θεωρεί τίς κρατικοποιημένες 
τράπεζες1 σάν κατακτήσεις καί 
οχυρά τού λαϊκού κινήματος 
ταυτίζοντας τά συμφέροντα τών 
κρατικών τραπεζών μέ τούς έρ
γαζόμενους σ' αύτές καί τόν 
ελληνικό λαό (ή θέση αύτή έχει 
διακηρυχθεί Επανειλημμένα άπό 
τούς συλλόγους τών έργαζαμέ- 
νων στίς τράπεζες)). Παράλλη
λα βλέπει σάν μοναδικό έχθρό 
καίμπαμπούλα γιά τό κίνημα 
καί τό λαό τήν ιδιωτικοποίηση 
καί τίς ίξένες πολυεθνικές. Δη
λαδή ό ιμπεριαλισμός στή χώρα 
μας έκφράζεται μέ τίς ξένες 
πολυεθνικές τράπεζες πού με
ταχειρίζονται καί χυδαία τό προ
σωπικό τους ένώ οί Ελληνικές 
κρατικές τράπεζες άποτελοϋν 
«καρπό τής πάλης τού λαού 
μας καί στήν προοπτική τους δι
καιώνουν ένα λαϊκό ρόλο».

"Ετσι ή ήγεσία τής Ο.Τ.Ο.Ε. 
βλέποντας τίς συχνές διαμάχες 
έλληνικών καί ξένων τραπεζών, 
κρατικών καί ιδιωτικών κ.λπ., 
καί ξέροντας ότι ή κυβέρνηση 
έκφράζει τά συμφέροντα τού 
ιμπεριαλισμού καί τών μονοπω
λίων έχει έτοιμη καί τήν «άνά- 
λυσή» της: 1) "Οτι ή κυβέρνη
ση ευνοεί τά ξένα τραπεζιτικά 
συγκροτήματα σέ βάρος τών 
έλληνικών κρατικών συγκροτη
μάτων. 2) "Οτι είναι ένδεχάμε- 
νη ή έπιστροφή τής ’Εμπορικής 
καί Ίονικής στό καθεστώς: Άν- 
δρεάδη. 3) "Οτι ή σκληρή γραμ
μή Κωστόπουλου, ιδιοκτήτη τής 
Τράπεζας Πίστεως, τείνει νά έκ- 
φράσει καί τούς άλλους έλλη- 
νες τραπεζίτες στήν κατεύθυν
ση τής ιδιωτικοποίησης τών 
κρατικών συγκροτημάτων. 4) 
"Οτι όλα τά πιό πάνω μπαί
νουν έν όψει τής ένταξης στήν 
ΕΟΚ γιά τήν οποία απαιτείται 
εκσυγχρονισμός τών «γηρασμέ- 
νων» τραπεζών γιά τόν άνταγω- 
νιαμό σ' ευρωπαϊκό έπίπεδο.

3. "Η κυβερνητική πολιτική 
γιά τίς τράπεζες καί ό ρόλος 
τών κρατικών τραπεζών.

Αντίθετα άπ’ ότι διακηρύσσει 
σήμερα ή ήγεσία τής Ο.Τ.Ο.Ε., 
μιά σύντομη άναδρομή στίς πρόσ 
φατες έξελίξεις στό χώρο τών 
τραπεζών, καί πάνω άπ’ όλα οί 
εξελίξεις στήν Εμπορική καί 
τήν Ίονική, μάς πείθουν πώς ή 
κύρια γραμμή τής άστικής έξου- 
σίας δέν είναι ή ιδιωτικοποίηση 
τών τρπαεζών άλλά ή ένίσχυση 
τού κρατικού τους χαρακτήρα. 
Καί μάλιστα χωρίς νά πιέζει 
πρός τήν κατεύθυνση αύτή κα
νένα λαϊκό κίνημα.

Ή κατεύθυνση αύτή τής κυ
βερνητικής καί γενικότερα τής 
άστικής πολιτικής μπορεί εύκολα 
νά έξηγηθεί. Στό μέτρο πού το
μείς όπως ή Ενέργεια, οί μετα
φορές, οί τράπεζες κ.λπ. έξυπη- 
ρετοΰν, όλους τούς καπιταλιστι
κούς κλάδους, τό κεφάλαιο συ
νολικά έχει συμφέρον ή παρα
γωγή αύτών τών τομέων νά εί
ναι άφθονη κανονική καί φτηνή. 
Παράλληλα χρειάζεται ή κεν
τρική διεύθυνση αύτών τών το
μέων ώστε νά μπορούν νά υπη
ρετούν τό συνολικό συμφέρον 
τής άστικής τάξης καί τά συγκε- 
κριμμένα σχέδια οικονομικής 
άνάπτυξης καί προγραμματισμού 
πού Εκπονεί ή πολιτική έξου- 
σία, έν όψει μάλιστα τής έντα
ξης τής χώρας μας στήν ΕΟΚ. 
Οί τομείς λοιπόν αύτοί είτε πε- 
ριέχονται κάτω άπό τόν άμεσο 
κρατικό έλεγχο (άκόμα κι όταν 
νομικά άνήκουν σέ κάποιο πρό
σωπο) είτε κρατικοποιούνται. Ό 
κρατικοποιημένος τομέας στή 
σύγχρονη φάση τού ιμπεριαλι
σμού έπιτρέπει στό κεφάλαιο 
νά έλευθερώσει άκόμα πιό πολύ 
τήν πρωτοβουλία του, νά ένι- 
σχύσει τήν αύτονομία του, νά 
μεγιστοποιήσει τά κέρδη του. 
Δέν πρόκειται λοιπόν γιά τό 
έμβρυο τού «σοσιαλιστικού τρό
που παραγωγής» πού μπορεί νά 
άναπτυχθεί στούς κόλπους τού 
καπιταλισμού άλλά άντίθετα Εκ
φράζει μιά σύγχρονη μορφή τού 
καπιταλισμού κρατικού παρεμβα
τισμού, πρός τό συμφέρον τών 
μονοπωλίων καί τής άστικής τά
ξης γενικότερα. Καί δέν νομί

ζουμε πώς θά μπορούσε νά πει
στεί κανείς πώς έπειδή ή νομική 
ιδιοκτησία π.χ. τής Τράπεζας 
τής 'Ελλάδας δέν άποδίδεται 
σέ κανένα κεφαλαιοκράτη ή κυ
ριότητα καί ή νομή τής Τράπε
ζας άνήκει στό λαό. ’Εκτός άν 
πιστεύουμε ότι τό χρήμα διατί
θεται όπως άποφασίζει ό λαός 
καί ή τράπεζα όργανώνεται καί 
λειτουργεί κάτω άπό τούς όρους 
πού έπιβάλλει τό λαϊκό κίνημα.

’Εδώ άκριβώς τίθεται καί τό 
ζήτημα τών σχέσεων τών μονο
πωλίων μέ τίς τράπεζες. "Οσο 
άναπτύσσονται οί τραπεζικές 
μεσολαβητικές Εργασίες, οί τρά
πεζες διαθέτουν όλο καί πιό ά
φθονα κεφάλαια ώστε νά παί
ζουν θεμελιακό ρόλο γιά τή δια
μόρφωση καί τήν άνάπτυξη τών 
μονοπωλίων στή χώρα μας.

Παράλληλα, τό κύκλωμα τών 
μεγάλων τραπεζών έλέγχουν 
σήμερα τίς δραστηριότητες τών 
μικρότερων τραπεζών μέ τή μέ
θοδο τών συμμετοχών, έχοντας 
δηλ. κάτω άπό τήν ιδιοκτησία 
τους ένα σημαντικό μέρος τών 
κεφαλαίων τών μικρότερων τρα
πεζών.

"Ετσι έχει δημιουργηθεΐ ένα 
περίπλοκο δίχτυ κυρίαρχων καί 
ύποταγμένων τραπεζών, πού 
στήν πράξη έλέγχει τό σύνολο 
τής έμπορίας τού χρήματος, ό
πως καί σ’ όλες τίς άναπτυγμέ- 
νες καπιταλιστικές χώρες. Τό 
τραπεζικό κύκλωμα έγγυάται 
έτσι τήν μετατροπή τού αδρα
νούς χρηματικού κεφαλαίου σέ 
ένεργό κεφάλαιο, δημιουργό 
προσόδων. Οί τράπεζες συμμε
τέχουν άμεσα στή δημιουργία 
τών βιομηχανικών Επιχειρήσεων, 
Εκδίδουν "ιδρυτικά μερίδια, με
τοχές, ορίζουν τούς διευθυντές 
τών μεγάλων Επιχειρήσεων κι 
άντίστροφα στά διοικητικά τους 
συμβούλια παίρνουν τούς Εκπρο
σώπους τών μονοπωλιακών Επι
χειρήσεων.

Φυσικά οί άντιθέσεις άνάμεσα 
στά διαφορετικά τραπεζικά συγ 
κροτήματα, άνάμεσα στίς Ελλη
νικές καί τίς ξένες τράπεζες, 
άνάμεσα στίς διοικήσεις τών 
τραπεζών καί στήν κυβερνητική 
πολιτική είναι καί υπαρκτές καί 
κάτω άπό ορισμένες συνθήκες 
μπορούν νά όζυνθούν. Αύτό ό
μως δέν άναιρεϊ ούτε τήν ήγεμο 
νία τών μεγάλων κρατικών τρα
πεζικών συγκροτημάτων στό συ
νολικό τραπεζικό σύστημα καί 
τήν Ελληνική οικονομία γενικό
τερα, ούτε μειώνει τήν ισχύ τής 
διαπίστωσης ότι τό τραπεζικό 
σύστημα συνολικά, υπηρετεί, 
καί μάλιστα άπό θέση κλειδί, 
τούς νόμους καί τίς κατευθύν
σεις τής καπιταλιστικής άνά
πτυξης καί τής ιμπεριαλιστικής 
Εξάρτησης τής χώρας μας. "Ετσι 
δέν θά πρέπει λοιπόν σέ καμιά 
περίπτωση νά άνακηρύσσουμε 
αύτές τίς (δευτερεύουσες) έν- 
δοαστικές άντιθέσεις σέ κυρίαρ
χες, ταυτίζοντας μάλιστα τά λα
ϊκά συμφέροντα μέ τίς Επιδιώ
ξεις, τού μεγάλου («κρατικοποι
ημένου») τραπεζικού κεφα
λαίου

Είπαμε καί στήν άρχή αύτού 
τού κεφάλαιου ότι ή κυβερνητι
κή πολιτική Επιδιώκει νά αύξή- 
σει σήμερα τόν κρατικό έλεγχο 
πάνω στό τραπεζικό σύστημα. 
Ή πολιτική αύτή προωθείται πα
ράλληλα μέ μιά σειρά μέτρα πού 
Επιδιώκουν νά αυξήσουν τήν ά- 
ποτελεσματικότητα τών κρατι
κών τραπεζών: "Ετσι: 1) ’Επι
διώκεται νά Εκσυγχρονιστεί ή 
λειτουργία τών κρατικών τρα
πεζών μέ τό πιό φτηνό κόστος. 
(Νέα μηχανήματα, νέα συστή
ματα, «συμμετοχή» τών Εργαζο
μένων στό «Εθνικό» έργο τών 
τραπεζών μέ τήν άγορά ομολό
γων καί μετοχών κ.λπ.). 2) Έν- 
τατικοποιεϊται σέ μεγάλο βαθμό 
ή Εργασία: Μέ τήν ειδίκευση 
τών Εργαζομένων τήν εισαγω
γή κινήτρων, πριμ, τής καθιέ
ρωσης τού merit system γιά τήν 
Εξέλιξη τών Εργαζομένων, δηλ. 
νά άνεβαίνει ό μισθός άνάλογα 
μέ τήν άπόδοση, ή καί τήν κα
θήλωση τών μισθών, μέ τό στα- 
μάτημα τών προσλήψεων ή καί 
άκόμα μέ τή μείωση τού άριθμοΰ 
τών Εργαζομένων. 3) ’Επιδιώκε
ται ή διάλυση τού τραπεζικού 
συνδικαλισμού: Μέ τόν άποπρο- 
σανατο,λισμό τών Εργαζομένων 
άπό τούς κυβερνητικούς συνδι
καλιστές. Μέ τήν 'ίδρυση καί έ
νίσχυση άντισωματείων. Μέ Εν
δεχόμενα νομοθετκά μέτρα.

"Αν τά παραπάνω άποτελοϋν 
τήν πολιτική καί τίς Επιδιώξεις 
τής Κυβέρνησης, τό κίνημα τών 
Εργαζομένων δέν μπορεί νά ά-

► ΒΛΕΠΕ 4Η ΣΕΛΙΔΑ

ΠΟΥ ΑΠΟΒΛΕΠΟΥΝ
Διαβάζοντας τόν ήμερήσιο 

καί περιοδικό τύπο, διαπιστώνου 
με ότι οί βολές Εναντίον τών 
Εργαζομένων, ιδιαίτερα Εναν
τίον τών ύ,παλλήλων τών Τραπε
ζών, ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ., πυκνώ
νουν καθημερινά.

’Αρχίζουμε σιγά - σιγά νά 
νιώθουμε σάν «Κροίσοι» έπειτα 
άπό τά δημοσιεύματα αύτά, καί 
νά άναλογιζόμαστε πώς θά βο
ηθήσουμε τούς «άνοξιοπαθοΰν- 
τες» βιομήχανους, Εμπόρους, 
μεγαλογιατρούς, μεγαλαδημοσι- 
ογράφους καί άλλους χωρίς συγ
κεκριμένη Επαγγελματική άπα- 
σχόληση, πού άπομυζοΰν, όμως 
μεγάλο μέρος τού κοινωνικού 
εισοδήματος.

Τί Επιζητούν, Επί τέλους, οί 
Επώνυμοι καί άνώνυμοι Ερευνη
τές τών άποδοχών μας, πού τίς 
περισσότερες φορές, τίς παρου
σιάζουν μέσα άπό ένα παραμορ
φωτικό μικροσκόπιο;

Μήπως παραίτηση άπό κεκτη- 
μένα, μέ πολύχρονους άγώνες, 
δικαιώματά μας, ή τήν Εγκατά
λειψη αιτημάτων μας, πού έχουν 
κριθεΐ καί δίκαια καί λογικά άπ’ 
τούς πιό άρμόδιους παράγοντες 
τής Πολιτείας καί τής δημόσιας 
ζωής;

"Οταν, μετά τίς Επίσημες, μέ 
άδιάσειστα στοιχεία, άντικρού- 
σεις τής συνδικαλιστικής Εκπρο

σώπησης τών Εργαζομένων στίς 
Τράπεζες καί άλλους ’Οργανι
σμούς, συνεχίζουν τήν Επίθεση 
άς έχουν τό θάρρος νά μάς 
ποϋν καθαρά πού άηοθλέπουν.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ...
"Οσοι παρακολουθούν, μέ κά

ποια προσοχή τά συνδικαλιστικά 
πράγματα τού Κλάδου, θά έχουν 
διαπιστώσει ότι πολλά αιτήματα 
πού περιλαμβάνονται στίς διεκ
δικήσεις τού Προσωπικού άλλων 
Τραπεζών, έχουν ήδη λυθεί ή έ
χουν προωθηθεί σέ σημαντικό 
βαθμό, γιά τούς έργαζόμενους 
στήν ’Εθνική Τράπεζα.

Ή σύγκριση είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμη οέ όσους μέ άκατάσχέ- 
τη κενολογία, Επιδίδονται σέ 
στείρα καί μόνιμα κακόπιστη 
κριτική τού Διοικ. Συμβουλίου. 
Γιατί, ή άπλή άντιπαραβολή θά 
τούς πείσει γιά τή συστηματι
κή, άθόρυβη καί παραγωγική 
δραστηριότητα τής συλλογικής 
ήγεσίας.

Χρειάζεται νά τά άναφέρουμε 
αύτά, γιατί στήν πληθώρα τών 
Εντύπων πού κυκλοφορούν άδι- 
άκοπα άπό συνδικαλιστικές κινή
σεις καί άτομα δέν είδαμε καμ- 
μιά άνάλογη Επισήμανση, πού θά 
ήταν άπόλυτα σύμφωνη μέ τή 
δεοντολογία καί τούς κανόνες 
μιας έντιμης άντικειμενικής καί

δημοκρατικής Ενημέρωσης τών 
συναδέλφων.

ΜΕ ΠΟΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ;
Μέ τήν ύπ’ άριθ. 61)9.2.79 

Πράξη Διοικήσεως έγινε μετά
ταξη πέντε λογιστικών ύπαλλή- 
λων στό Δικαστικό. Ή Επάνδρω
ση τοΰ Δικαστικού τής Τραπέ- 
ζης άπό άξιους καί κ α· 
τάλληλους συναδέλφους 
τού Λογιστικού κλάδου ύποστη- 
ρίζεται άπό τόν Σύλλογό μας 
άπό καιρό μάλιστα έκκρεμοϋν 
καί σχετικές προτάσεις συνοδευ
τικές άντιστοίχων αιτήσεων συ
ναδέλφων. Σημειώνουμε άκόμα 
τήν παλαιότερη — πού έκκρεμεί 
άκόμα— αίτηση ΔΥΟ συναδέλφων 
πού έη! σειρά Ετών ύηηρέτοΰσαν 
στό Δικαστικό τής Θεσσαλονί
κης, άποσπάσθηκαν στήν Διεύ
θυνση Δικαστικού γιά ένα διά
στημα, (ό ένας μάλιστα μέ ειδι
κή γι’ αύτό μετάθεση, δέν όρι- 
στικοποιήθηκε όμως ή άπόσπα- 
ση μέ μετάταξη ένώ στίς ύττη- 
ρεσίες πού ύπηρετοϋν κάνουν 
άπόλυτα χρήση τών νομικών 
τους γνώσεων).

Δέν θέλουμε νά θίξουμε τίς 
μετατάξεις πού έγιναν. Θά θέ
λαμε όμως νά γνωρίζουμε μέ 
ποιά κριτήρια έγιναν. Καί μέ 
ποιά κριτήρια άπορρίφθηκαν 
(άν Εξετάσθηκαν) οί λοιπές αι
τήσεις.

ΔΩΡΕΕΣ

Οί Συνάδελφοι τής 'Υπηρεσίας 
Συναλλάγματος (12—Α—13) τού 
Κέντρου Μηχανογραφίας κατέ
θεσαν ύπέρ τού ’Ασύλου ’Ανιά
των τό ποσόν τών 1.200 δρχ. 
εις μνήμην ΤΡΥΦΟΝΟΣ ΓΚΟΤΣΗ 
πατρός τού συναδέλφου Παναγ. 
Γκότση.

— Στή μνήμη τής μητέρας τού 
συναδέλφου Βασίλη Τόλη, ή ό
ποια πέθανε πρόσφατα, συνά
δελφοι τού Κ.Μ. διέθεσαν ποσά 
1.600 δρχ., ύπέρ άπορου μικρού 
παιδιού πού πάσχει άπό σοβαρή 
άρρώστεια.

— Οί συνάδελφοι τού Τμήμα
τος Μετοχών τής Διευθύνσεως 
Γραμματείας κατέθεσαν στή μνή 
μη τής μητέρας τοΰ συναδέλ
φου Παναγιώτη Μεγαλίδη ύπέρ 
τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ. δρχ. 1.500.

— Οί συνάδελφοι τής Δ)νσεως 
Όργανώσεως συγκέντρωσαν τό 
ποσόν τών δρχ. 7.8501 καί τό 
κατέθεσαν ύπέρ τοΰ Ασύλου ’Α
νιάτων στή μνήμη τού Καμαρω
τού ‘Ιωάννη Μαστραντώνη, πα
τέρα τού συναδέλφου Ύποδ) 
ντοϋ κ. Α. Μαστραντώνη.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
Γιά τήν συμπλήρωση τών 40 

ήμερών άπό τόν θάνατον τού 
πολυαγα,πημένου μας συζύγου,

υιού, πατρός, άδελφού καί θείου 

ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ

συν)χου ’Εθνικής Τραπέζης 
έτελέσαμεν τήν 11)3)79 μνη
μόσυνο στόν τάφο του σέ στενό 
οικογενειακό κύκλο.

Ή σύζυγος: Κούλα.
Οί γονείς: Γιώργος Πριόβο- 

λος, Φωτεινή Μπιτζάρου.
Τά τέκνα: Έρμιόνη — Άλέ- 

κος Καλαϊτζάκης, Κατερίνα — 
Γ ιώργος.

Οΐ άδελφοί. Οί λοιποί συγγε
νείς.

Εύχαριστοϋμε θερμώς όλους 
τούς συναδέλφους τού λατρευ
τού μας Χρήστου γιά τήν συμ
μετοχή τους στό βαρύ πένθος 
μας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
— Τήν Διεύθυνση καί τούς συ

ναδέλφους τοΰ υποκαταστήμα
τος όδοϋ Σόλωνος, εύχαριστώ 
θερμά γιά τή συμμετοχή τους 
στό πένθος μου άπό τόν θάνα
το τού πατέρα μου.

Κ. Καββαδίας — Οικογένεια

— Μέ συγκίνηση κΓ εύγνωμο- 
αύνη ευχαριστώ τούς συναδέλ
φους μου στή Διεύθυνση Όργα- 
νώσεως γιά τή συμπαράστασή 
τους στό πένθος τής οικογέ
νειας μου γιά τό θάνατο τοΰ 
πατέρα μου Καμαρωτού ’Ιωάννη 
Μαστραντώνη.

Άντώνης Μαστραντώνης

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Στήν Διεύθυνση Άναπτύξεως 
Νέων ’Εργασιών καί Καταθέ- 
οων.

ΚΟΝ)ΝΟΣ ΚΡΗΤΗΣ - 'Υποδιευ
θυντής, Προϊστάμενος τής Πε
ριφερειακής Διευθύνσεως ’Αττι
κής Δ ’, στή δεύτερη θέση Ά- 
ναπληρωτοϋ ΔιευθυντοΟ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΕΡΒΑΣ - Συμπράτ- 
των 'Υποδιευθυντής, Προϊστάμε
νος Τμήματος τής Διευθύνσεως 
Μελετών ’Επιχειρηματικών Δρα
στηριοτήτων, ώς 'Υποδιευθυντής.

ΑΓΙΣ ΣΤΥΛIΑΝΟΠΟΥΛΟΣ - Ύ- 
ποτμηματάρχης πού ύπηρετεϊ 
στήν ϊδια Διεύθυνση, ώς Προϊ
στάμενος τής 'Υπηρεσίας Κατα
θέσεων ‘Ελλήνων Γερμανίας.

ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΝΙΚΟΛ. ΚΑΒΑΚΛΟΓΛΟΥ - Συμ- 

πράττων 'Υποδιευθυντής, 'Υπο
διευθυντής τού 'Υποκαταστήμα
τος Θεσσαλονίκης Α', ώς Προϊ
στάμενος τής Περιφερειακής 
Διευθύνσεως Θράκης, πού συ- 
στήθηκε μέ τήν Πράξη Διοικητού 
512)21.12.78.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΚΛΑΓΚΑΣ - Τμήμα 
τάρχης Β τού 'Υποκαταστήμα
τος Θεσσαλονίκης, στό ύπό ί
δρυση 'Υποκατάστημα Σταυρου- 
πόλεως ώς Διευθυντής.



Νέος άνασχετικός παράγοντας στους διεκδικητικούς άγώνες

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΙΜΩΝ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

Καθολική άγανάκτηση των εργαζομένων

«Έν άρχή ήν» τό πρωτοβάθμιο διαιτητικό δικαστήριο. Τώρα, μέ τή σύσταση Επιτροπής Τιμών καί Ε’ισοδημά-
Μετά, τό δευτεροβάθμιο. Καί τά δύο, σέ συνδυασμό μέ τήν των, ένας άκόμα κρίκος προστέθηκε στήν άλυσσίδα των άνα- 
έργατική (διάβαζε. . . άντεργατική) νομοθεσία, έδεναν τά σχετικών παραγόντων γιά τήν αΰξήση της αμοιβής της έρ- 
χέρια τών εργαζόμενων δταν αύτοι προσπαθούσαν νά έπι- γασίας, άλλά —δπως φαίνεται— καί γιά τή λύση καί άλλων 
διώξουν τήν ικανοποίηση τών αιτημάτων τους. θεσμικών θεμάτων.

Ή πολυτελής καί πανθομολο- 
γούμενα γραφειοκρατική σύν
θεση τής νέας αυτής 'Επιτρο
πής, οϊ συνοδευτικές βαρύγδου
πες εξαγγελίες γιά παράλλη
λο έλεγχο των τιμών —πού όσες 
φορές διακηρύχθηκαν, άλλες 
τόσες καταπατήθηκαν άπό τούς 
ιύπεύθυνους φορείς — καθώς καί 
τά περί τού «ύπερκομ,ματικοΰ» 
χαρακτήρα της, δέν μπορούν 
νά παραπλανήσουν καί τούς 
πλέον άφελεΐς γιά τή μονομερή 
—σέ βάρος τών εργαζομένων— 
λειτουργία τής κρατικής εισο
δηματικής πολιτικής

"Ετσι, μέ τό νέο αύτό φρά
γμα, δέν άφήνεται πιά κανένα

0 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΒΙΛΑΥ ΜΠΡΑΝΤ

Στό Μόντ Πελλερέν τής 'Ελ
βετίας συνήλθε ή ’Επιτροπή 
Βίλλυ Μπράντ πού άσχολείται, 
κατ’ εντολή τής Διεθνούς Τρα- 
πέζης, μέ τά διεθνή οικονομικά 
προβλήματα καί ειδικότερα μέ 
τά προβλήματα Βορρά—Νότου. 
Στήν 'Επιτροπή αύτή μετέχουν, 
εκτός άπό τόν πρόεδρό της κ. 
Βίλλυ Μπράντ, οί πρώην πρωθυ
πουργοί τής Γαλλίας κ. Μαντές 
Φράνς, τής Σουηδίας κ. "Όλαφ 
Πάλμε καί τής Βρεταννίας κ. 
Χήθ καί 15 άλλες προσωπικότη
τες τών βιομηχανικών χωρών 
καί τών χωρών τού τρίτου κό
σμου.

Στή συνεδρίαση ή ’Επιτροπή 
είχε προσκαλέσει τόν "Ελληνα 
Καθηγητή κ. ’Άγγελο Άγγελό- 
πουλο γιά νά έκθέσει τις άπό- 
ψεις του πάνω στή διεθνή οικο
νομική κατάσταση, σύμφωνα μέ 
όσα περιέχονται στό τελευταίο 
του βιβλίο γιά τήν οικονομική 
άνάπτυξη, πού έχει κυκλοφορή
σει σέ πολλές γλώσσες.

Μετά τήν εισήγηση τού κ. Άγ- 
γελοπούλου έπακολούθησε συ
ζήτηση καί υποβλήθηκαν πολλές 
ερωτήσεις άπό τά μέλη τής 'Ε
πιτροπής, στίς οποίες ό κ. Άγ- 
γελόπουλος παρέσχε σχετικές 
διευκρινίσεις.

"Οπως είναι γνωστό, οί προ
τάσεις τού κ. Άγγελοηούλου συ- 
νίστανται στήν υιοθέτηση μιας 
νέος στρατηγικής διεθνούς άνα- 
πτύζεως πού στηρίζεται σ’ ένα 
σχέδιο χρηματοδοτήσεως μετα
ξύ βιομηχανικών καί Οπό άνά
πτυξη χωρών.

Ό πρόεδρος τής ’Επιτροπής 
κ. Βίλλυ Μπράντ, στό τέλος τής 
συνεδριάσεως, εύχαρίστησε τόν 
Έλληνα οικονομολόγο γιά τις 
εξαιρετικά άξιόλογες προτά
σεις του, ιπού άιποτελούν, όπως 
πρόσθεσε, σημαντική συμβολή 
στό έργο τής ’Επιτροπής.

01 ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 
ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Στίς άρχαιρεσίες γιά άνάδει- 
ξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
τού Συλλόγου Βοηθητικού Προ
σωπικού πού έγιναν στίς 16 καί 
17 Μαρτίου, άναδείχθηκε ό συν
δυασμός τού συν. Νίκου Κου- 
λιέρη, πού συγκέντρωσε τό 53% 
τών σταυρών προτιμήσεως.

Μαζί μέ τόν συν. Κουλιέρη έ- 
ξελέγησαν καί οί συνάδελφοι:

Π. Ματζουράρος, Σ. Τσιμπού- 
κης, Ε. Γκαραμέτσος, Γ. Κλαδά- 
κης, Γ. Λειβαθινός, Β. Παπαβα- 
σιλείου, X. Παπαδοπούλας καί I. 
Σταυρουλάκης.

Σέ όλους τούς παραπάνω ή 
«Τραπεζιτική» έκφράζει τά είλι 
κρινή της συγχαρητήρια καί εύ
χεται εύόδωση τών έργασιών 
τού Συλλόγου τους.

περιθώριο άγωνιστικής άντίδρα- 
σης στούς εργατοϋπάλληλους, 
πού θά όδηγοϋνται σάν πρό
βατα στή σφαγή, γιά νά έφαρ- 
μοστεί ή όποιαδήποτε προκαθο
ρισμένη οικονομική πολιτική 
πού χαράζεται «έρήμην τους».

Ό σάλος πού έχει δημιουρ- 
γηθή ανάμεσα στούς μισθω
τούς δέν πρόκειται νά παραμεί- 
νπ άπλά καί μόνο στό έπί,πεδο 
αγανάκτησης. "Ηδη, ή ομοσπον
δία μας άρχισε τίς άντιδράσεις 
της σέ κυβερνητικό έπίπεδο. Οί 
ενέργειες θά άναπτυχθοΰν σέ 
πολύ εύρύτερο πλαίσιο καί θά 
κηρυχθούν, σέ συντονισμό μέ

► ΑΠΟ 3Η ΣΕΛΙΔΑ
παντήσει αποτελεσματικά άν ε
ξακολουθήσει νά έχει σάν άφε- 
τηρία τις θέσεις τής σημερινής 
ήγεσίας τής ΟΤΟΕ. Γιατί οί θέ
σεις αύτές οδηγούν τό κίνημα 
πότε στό ρεφορμισμό («Υά δια- 
φυλάξουμε τήν Τράπεζά μας»), 
καί πότε στό σεκταρισμό («σκλη
ρούς άγώνες γιά τά δικαιώματά 
μας έδώ καί τώρα»).

"Ετσι τό κίνημα τών τραπεζο- 
ϋπαλλήλων πρέπει πρώτα άπ’ 
όλα ν’ άμυνθεϊ σέ κάθε τάση 
γιά μείωση τού πραγματικού μι
σθού τών έργαζομένων. Νά φτιά
ξουν έτσι τίς συλλογικές τους

τούς άλλους κλάδους έργα
ζόμενων.

'Εκείνο όμως πού πρέπει νά 
προτάξη ή πολιτεία, άν θέλ,η 
νά κρατήση κάποια κοινωνική 
ισορροπία, βασισμένη στή δι
καιότερη κατανομή τοϋ έθνικοϋ 
εισοδήματος είναι ή άντιμετώ- 
πιση τής αύτάματης τιμαριθμι
κής άναπροσαρμογής τών μι
σθών, μέ βάση τόν πραγματικό 
τιμάριθμο καταναλωτή . ” Ισως 
αύτό τό μέτρο νά είναι ή λυδία 
λίθος γιά μιά πρώτη λύση τών 
οικονομικών προβλημάτων πού 
αντιμετωπίζει ή χώρα μας σή
μερα. Παράλληλα θά άποτελέ- 
σει γερό θεμέλιο γιά τή στε-

συμβάσεις ώστενά μή γίνουν τό 
‘79 φτωχότεροι, νά κατοχυρώ
σουν παράλληλα τίς συνδικαλι
στικές καί πολιτικές τους έλευ- 
θερίες.

Παράλληλα, νομίζουμε, ότι οί 
πρόσφατοι άγώνες έχουν δώσει 
στό κίνημα τών τραπεζοϋπαλλή- 
λων έκείνες τίς εμπειρίες καί 
έκείνη τήν ώριμότητα πού τού 
χρειάζεται γιά νά περάσει στήν 
ουσιαστική κριτική τών ίεραρχι- 
κών σχέσεων, τής ιδεολογίας 
καί τών σχέσεων έργασίας πού 
ύπάρχουν σήμερα σ’ όλες τίς 
τράπεζες. Έτσι ώστε νά ζεπε- 
ραστοϋν τά συντεχνιακά στοι
χεία τοΰ άγώνα τους, νά ξεπε- 
ραστεί ή ιδεολογική καί συνδι-

ρέωση σύγχρονων δημοκρατικών 
συνδικαλιστικών θεσμών, πού σ’ 
αύτόν τόν πολύπαθο τόπο, 
πρέπει —έπί τέλους— μέ κάθε 
θυσία, νά δημιουργηθοϋν.

Τέλος, γιά τήν Ιστορία άνα- 
φέρουμε, ότι σύμφωνα μέ τίς 
πρώτες πληροφορίες μας, στήν 
παραπάνω ’Επιτροπή πρόκειται 
νά άποσπασθοϋν τουλάχιστον 
δέκα συνάδελφοι τής 'Εθνικής, 
τήν ώρα πού τό Προσωπικό στε
νάζει άπό τό φόρτο δουλειάς 
καί δέν Ικανοποιείται τό μόνιμο 
αίτημα προσλήψεων νέων υπαλ
λήλων, γιά τήν αντιμετώπιση 
τών άναγκών τής Τραπέζης.

καλιστική διάσπαση πού φέρνει 
στό τραπεζοϋπαλληλικό κίνημα 
τό «περίπλοκο», ίεραρχικό σύ
στημα καί ή «περίπλοκη» βαθμο
λογική πυραμίδα στή βάση τών 
όποιων καί οργανώνεται έσωτε- 
ρικά ή τράπεζα. Γιά νά καταδει- 
χθεί ή άναγκαιότητα τής άνα- 
τροπής τών κυρίαρχων σήμερα ί- 
εραρχικών σχέσεων, ατά πλαίσια 
τής γενικότερης κοινωνικής άλ- 
λαγής. Γιά νά άποκτήσει τό τρα
πεζοϋπαλληλικό, κίνημα μιά άν- 
τ«καπιταλιστική προοπτική, 
μιά άντικαπιταλιστική προο
πτική.

ΔΗΜ. ΤΡΙΜΗΣ 
Κεντρικό Κατάστημα

’Ετήσια Τακτική Γενική 
Συνέλευση τοϋ Συλλόγου
Πραγματοποιήθηκε στίς 17.3. 

79, στή μεγάλη αίθουσα συναλλα
γών τοΰ Κεν) κοϋ Κατ) τος ή ετή
σια τακτική Γενική Συνέλευση 
τών μελών τοΰ Συλλόγου μας.

Στή Συνέλευση έγινε άπολογι- 
σμός τής συλλογικής δραστηριό
τητας γιά τό 1978, έγκρίθηκε ό οι
κονομικός άπολογισμός τοϋ Ιδιου 
έτους, ό προϋπολογισμός γιά τό 
1979 καί ή πρόταση τοΰ Διοικ. Συμ
βουλίου γιά τήν εξασφάλιση πό
ρων δημιουργίας Λογαριασμού Άλ 
ληλεγγύης τών μελών τοΰ Συλ
λόγου.

Ή συνέλευση πού γιά πρώτη φο
ρά συγκλήθηκε Σάββατο — μέρα

άργίας τής Τραπέζης — σημείωσε 
μεγάλη επιτυχία καί έδωσε τή δυ
νατότητα νά παραβρεθεΐ ικανοποι
ητικός άριθμός συναδέλφων τής 
επαρχίας. Ή μεθοδευμένη διεξα
γωγή τών εργασιών- ή άνεση τοΰ 
χώρου καί ή λειτουργία κυλικείου, 
συντέλεσαν στό νά παρακολου
θήσει τή συνέλευση μέχρι τό τέ
λος, παρά τήν πολύωρη διάρκειά 
της, πλήθος συναδέλφων μέ αμεί
ωτο ενδιαφέρον.

Τά πλήρη πρακτικά τής Γενικής 
Συνελεύσεως, θά δημοσιευτοΰν 
στό επόμενο φύλλο τής «ΤΡΑΠΕ
ΖΙΤΙΚΗΣ».

ΕΥΡΩΠΑ Ϊ ΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΣ ΨΩΡΟΚΩΣΤΑΙΝΑΣ

Άπό τόν καθημερινό τύπο αναδημοσιεύου
με τό παρακάτω σχόλιο:

Σέ κάθε 1.000 δρχ. οί 340 είναι φόρος γιά 
τόν "Ελληνα πολίτη, καί έπί πλέον αύτό τό 
ποσόν συνεχώς αυξάνεται. 'Ενώ ή φορολογία 
τού δημοσίου άπορροφα τό 1)3 τοΰ καθαρού 
εισοδήματος καί βρίσκεται στό ύψος της φο
ρολογίας τών χωρών της ΕΟΚ, άν καί τό κα
τά κεφαλήν εισόδημα στή χώρα μας είναι 
τό μισό τοΰ μέσου κατά κεφαλήν εισοδήμα
τος τών χωρών της ΕΟΚ.

Αύτά είναι τά γενικά συμπεράσματα, ϋστε 
ρα άπό τίς άνακοινώσεις γιά τά φορολογικά 
μέτρα.

‘Η συνολική φορολογική 
Δημοσίου συνιστάται άπό:

επιβάρυνση τού

1) "Αμεσους καί έμμεσους φόρους ΰπέρ 
τοϋ κρατικού προϋπολογισμού.

2) Άμεσους καί έμμεσους φόρους ΰπέρ 
τής κοινωνικής έξελίξεως.

3) Φόρους ΰπέρ τής Τοπικής Αύτοδιοικήσε- 
ως καί τών άλλων Ν.Π.Δ.Δ.

"Αν ρίξουμε μιά ματιά στό ποσοστό φορο
λογίας άπό τό 1950 μέχρι σήμερα θά διαπι
στώσουμε τήν μεγάλη του αύξηση. Βέβαια, 
δέν σημαίνει αύτό δτι ή φορολογία θάπρεπε 
νά παραμείνει στά έπίπεδα τού 1950 καί μέ
χρι σήμερα. "Αλλωστε τό κράτος άπό τό 1950 
μέχρι σήμερα, έχει άναπτυχθεΐ καί έξελιχθεΐ 
καί οί ανάγκες τής πολιτείας, έχουν μεγα
λώσει. ’Εξάλλου σέ όλες τίς χώρες έχει πα
ρατηρηθεί αύξηση τοϋ ποσοστού πού άπορρο 
φάει ή φορολογία άπό τό εθνικό εισόδημα. 
"Ωστόσο όμως πρέπει νά πάρουμε ΰπ’ όψιν 
μας τό γεγονός ότι ή πορεία τής φορολογίας 
κάθε χώρας, έξελίσσεται ανάλογα μέ τήν άν 
τοχή της. "Αν έτσι δούμε τ ό θέ
μα θά καταλάβουμε πόσο δυσ 
βάσταχτο βάρος είναι ή φο
ρολογία τού 1 978 γιά τόν 
"Ελληνα. Τόν "Ελληνα πού φο
ρολογείται σάν Εΰρωπαΐσς 
χωρίς όμως νά έχει Ούτε τ c 
μισά, σχεδόν, έσοδα τοϋ Εΰ 
ρωπαίου πολίτη.

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ 
ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ 

ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΤΑΣ 
ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Στό Κατ) μα Θεσσαλονίκης Α'

Στό Ύποκ) μα Νευροκοπίου

Στό Ύποκ) μα Παπάδου Μυτιλήνης

Στό Ύποκ) μα ’Εθνικής Πινακοθήκης — Αθήνα

Στό Ύποκ) μα Θήβας


