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{ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ]
Οί άπεργιακές κινητοποιήσεις τού Δε- { 

ι κεμβρίου άποτέλεσαν τήν κορύφωση καί τήν { 
ι έπισφράγιση των άγωνιστικών εκδηλώσε- ί
* ων τοϋ κλάδου. Ή μαχητικότητα, ή άπόλυτη ! 
{ επιτυχία των τελευταίων άπεργιακων άγώ- « 
ϊ νων, έδειξε, γιά μιά ακόμα φορά καί πρός * 
J κάθε κατεύθυνση, τή δυναμική παρουσία του | 
ι Τραπεζοϋπαλληλικού συνδικαλισμού. Του J 
ί συνδικαλισμού πού άσκείται ελεύθερα, άδέ- J 
ι σμευτος άπό κάθε εξάρτηση καί πού βασίζε- ί 
ι ται στήν άκλκόνητη ενότητα, χαλυβδώνεται !
* άπό τήν πίστη στά δίκαια αιτήματα καί εκ- ι
* φράζεται με τήν άμετακίνητη άπόφαση νά < 
ί καμφθεί τό φράγμα τής άντεργατικής τακτι- » 
' κής των υπευθύνων.

Ή άπόφαση γιά άναστολή αύτων των | 
! παντραπεζικών άγώνων κατά τήν περίοδο { 
ι των εορτών καί μέχρι νά ξεκαθαριστεί ή κυ- ί 
ι βερνητική πολιτική, ώς πρός τήν άντιμετώ- !
* πιση τών αιτημάτων μας, δέν σημαίνει σε «
* καμμιά περίπτωση υποχώρηση άπό τίς άρχι- ι
* κές θέσεις μας. Δέν είναι ένδειξη άδυνα- J 
ϊ μίας, δπως θά σπεύσουν νά τήν έρμηνεύ- ! 
ί σουν διάφοροι άνεύθυνοι του τραπεζοϋπαλ- · 
» ληλικού «παρασυνδικαλισμοϋ)) πού ψαρεύ- ·
* ουν πάντα στά θολά νερά. Είναι περίτρανη * 
J άπόδειξη υπεύθυνης τακτικής τής συνδικα- { 
{ λιστικής μας ηγεσίας, πού σταθμίζει τίς άπο- ' 
I φάσεις της σύμφωνα μέ τίς έπιταγές τών ' 
ί συγκεκριμένων κοινωνικών συνθηκών. Καί ί 
ι συνδυάζει, μέ πλήρη έπίγνωση τής άποστο- · 
ι λής της, τούς διεκδικητικούς άγώνες καί τά * 
ι συμφέροντα τοϋ κλάδου μέ τίς άνάγκες τοϋ {
* κοινωνικού συνόλου. }
* Αυτό είναι τό πραγματικό νόημα τής ά- { 
$ πόφασης, γιά τήν άναστολή. Καί έπιβράβευ- ! 
! ση γιά τήν όρθότητά της, είναι ή κατακόρυ- ί 
' φη άνοδος τοϋ κύρους τοϋ τραπεζοϋπαλλη- !
* λικοϋ συνδικαλισμού, ή πλαύτερη άκτινοβο- * 
« λία του, πολύ πέρα άπό τό χώρο μας, στον {
* κόσμο τών έργαζομένων τής Χώρας μας, σέ J
* ολόκληρη τήν Κοινή Γνώμη.

Είναι ένα νέο, σίγουρο, κέρδος τοϋ συν- ί 
ί δικαλισμοϋ μας ή γενική έπιδοκιμασία καί ! 
! ή άνταπόκριση τής τακτικής του, πρός τό I 
ί δημόσιο αίσθημα. Σ’ αύτό τό κέρδος, τό πο- ·
* οοστό πού άνήκει στό Σύλλογό μας είναι καί 1
* πάλι, πολύ υψηλό...

L.............................................................................................I
Οί περιοδείες 

τών κλιμακίων τοϋ 
Συλλόγου στό δίκτυο

Μεγάλο τμήμα τοΟ δικτύου, τοσο στό κέντρο, όσο καί 
στήν έπαρχία έχουν καλύψει μέχρι σήμερα, οί περιοδείες 
κλιμακίων τοΰ Συλλόγου μας.

Κατά τίς έιτισκέψεις αυτές, 
γίνεται έπιτόπια, συστηματική 
μελέτη τών προβλημάτων πού 
άπασχολοϋν τίς διάφορες μο
νάδες τής Τραπέζης καί τών 
ειδικών θεμάτων τών συνα
δέλφων.

Συγκεκριμένα έξετάζεται 
ή έπάρκεια τοΰ Προσωπικού, 
ή πιστή τήρηση τοϋ ωραρίου, 
δ πληρωμή της ύπερωριακής 
άπασχολησεως, ή κανονική 
χορήγηση τών άδειών, οί χώ
ροι καί οί συνθήκες έργα- 
σίας, οί άνθρώπινες σχέσεις 
τών έργαζομένων καί άλλα 
ιδιαίτερα αιτήματα.

Τά συμπεράσματα καί οί 
παρατηρήσεις άπό τίς έπισκέ- 
ψεις τών κλιμακίων μας, κα- 
ταχωροΰνται σέ ειδικά δελ
τία πού υποβάλλονται μέ συγ- 
γκεντρωτικό κατά περιφέρεια 
ύπόρνημα, οτίς αρμόδιες Δι
ευθύνσεις τής Τραπέζης.

"Αμεση συνέπεια τών πε
ριοδειών αύτών, καί τών έν
τονων διαβημάτων τοΰ Συλ
λόγου πρός τήν Επιθεώρηση 
Εργασίας, είναι ή τακτοποί
ηση σέ μεγάλο βαθμό, -τοΰ 
θέματος τής πιστής έφαρμο- 
γής τοΰ κανονικοΰ ωραρίου 
έργασίας έπειτα καί άπό τήν 
δραστηριοποίηση τών κατά 
τόπους έποπτών έργασίας. ’Ε
πίσης, ή χορήγηση όφειλομέ-

νων ή μερών κανονικής άδειας 
ατούς συναδέλφους, ή διευθέ
τηση διαφορών πού είχαν προ
κόψει άχ άμεσα σέ όρισμένους 
προϊσταμένους καί τό Προσω
πικό, καθώς καί ή άποκατά- 
σταση κλίματος παραγωγι
κής συνεργασίας καί βελτιώ- 
σεως τών (Ανθρώπινων καί συ- 
ναδελφικών σχέσεων.

Τό γενικό, σχεδόν, φαινό
μενο τής στενότητας Προσω
πικού καί χώρων δουλειάς εί
ναι άντικείμενο ιδιαίτερης 
παρακολουθήσεως άπό τό Δ. 
Σ. τοΰ Συλλόγου. Καί έχει 
έπιρημανθεΐ στή Διοίκηση, ή 
άνάγχη γιά τήν έπίσπευση 
τών λύσεων πού έπι βάλλουν 
ή αύξηση τών έργασιών άλλά 
καί ή άναπλήρωση τών κε
νών, μετά τήν έξοδο άπό τήν 
υπηρεσία, σημαντικού άρι- 
θμοΰ υπαλλήλων κατά τό 
1978.

Μετά τήν (Αναπόφευκτη δια
κοπή τών περιοδειώχ έξ αι
τίας τής (Αγωνιστικής κινητο- 
ποιήσεως τοΰ Προ ωπικοΰ 
καί τών τελευταίων έξελίξεων 
στόν κλάδο μας άλλά καί τών 
καιρικών συνθηκών, οί έπισκέ- 
ψεις κλιμακίων τοΰ Συλλό
γου στά υπόλοιπα Ύποκατ) 
τα θά συνεχιστούν καί θά ό- 
λοκληρωθοΰν στό άμέσως 
προσεχές μέλλον.

’Αναστολή τών άπεργιακων κινητοποιήσεων τοϋ κλάδου

Σέ αγωνιστική επιφυλακή 
καί αναμονή τών έξελίξεων

ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ό Δεκέμβριος τοΰ 1978, έκλεισε τόν κύκλο τών άγω- 
νιστικών εκδηλώσεων τοΰ έτους, μέ δύο παντραπεζιτικές 
24ωρες άπεργίες, στις 12 τοΰ μήνα στό λεκοενοπέδιο ’Αττι
κής καί στις 15 σέ όλη τήν Ελλάδα. Ή επιτυχία καί τών 
δύο άπεργιών υπήρξε καθολική.

Τό δίκαιο τών αιτημάτων τοΰ κλάδου καί ή κάθετη 
άρνηση τών αρμοδίων άκόμη καί νά τά συζητήσουν α
πλώς, μέ τήν ήγεσία τής 'Ομοσπονδίας μας, καθώς καί ή 
συνέχιση τής πολιτικής τοΰ έργατούπαλληλικοΰ «εμπάργ
κο», είχε σάν άποτέλεσμα τή σύσσωμη εξέγερση δλων τών 
τραπεζοϋπαλλήλων. Παρά τίς πιέσεις πού άσκήθηκαν καί 
τόν άντισυνδικαλιστικό ρόλο τών γνωστών διασπαστών τών 
άγώνων μας, τά ποσοστά τής συμμετοχής στις περισσότε
ρες Τράπεζες ήταν πολύ μεγάλα.

Ή τριήμερη άπεργία πού είχε προγραμματισθεΐ γιά 
τίς τρεις τελευταίες εργάσιμες ήμέρες τοΰ Δεκεμβρίου, έ
πειτα άπό άπόφαση πού έλάβε τό ’Εκτελεστικό Συμβού
λιο τής ΟΤΟΕ στις 19.12.78 άναβλήθηκε.

Όπως είναι γνωστό, ή άπόφαση πάρθηκε μέ ψήφους 
55 έναντι 15 πού ψήφισαν υπέρ τής άπεργίας καί 2 λευκά. 
Ή άπόφαση τής αναβολής τής τριήμερης άπεργίας, χω

ρίς νά αποτελεί υποχώρηση ή εγκατάλειψη τών προβλη
μάτων τοΰ κλάδου, δημιουργεί μέχρι τήν εξαγγελία τής 
νέας εισοδηματικής πολιτικής, ένα κλίμα ύφεσης καί δί
νει στους κυβερνη τικούς αρμόδιους περιθώρια γιά τήν 
άντιμετώπιση τών αιτημάτων μας στό πλαίσιο τής νέας αύ- 
τής πολιτικής. Παράλληλα είναι δείγμα υπευθυνότητας 
καί καλοπιστίας πού πρέπει νά έκτιμηθεΐ άνάλογα άπό 
τήν άλλη πλευρά. Αν προσπαθήσουν οί υπεύθυνοι γιά τή 
χάραξη τής οικονομικής πολιτικής νά επιβάλλουν κατα
στάσεις πού δέν θά ικανοποιούν τίς έλάχιστες καί λογικές 
διεκδικήσεις μας, νά είναι βέβαιοι δτι θά δοκιμάσουν δυ
σάρεστη έκπληξη άπό τίς νέες εντονότατες κινητοποιήσεις 
τών κλάδων, σέ συμπαράταξη μέ τή μεγάλη μάζα τών έρ- 
γατοϋπαλλήλων τής χώρας.

Από τά μέτρα πού θά άνακοινωθοΰν καί τήν πορεία 
τών διαπραγματεύσεων πού θά άκολουθήσει τήν καταγ
γελία τής συλλογικής μας συμβάσεως, θά έξαρτηθεϊ ή 
παραπέρα στάση τής συνδικαλιστικής ήγεσίας τών Τρα
πεζοϋπαλλήλων.

Μέχρι τότε, ό κλάδος, έξακολουθεϊ νά βρίσκεται σέ 
αγωνιστική έπιφυλακή.

Γύρω άπό τά συνέδρια Γ.Σ.Ε.Ε. καί Ε.Κ.Α.

ΜΕΤΑΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ
-ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ

Προέχει ή πάλη τής έργτοϋπαλληλικής τάξεως 
μέσα άπό ενιαίους ’Οργανισμούς ♦ ’Όχι στήν 
διάσπαση, όχι καί στήν «συνεργασία)) υποταγή

Γιά συκοφαντική δυσφήμιση

Έκδικάστηκε 
ή μήνυση κατά τοϋ 
συν. Ίγν. Πλιάκου

• ’Ασκήθηκε έφεση

Δέν θά άπασχολήσουμε τί<ς

στήλες μας μέ τίς χιλιοειπωμέ
νες καταγγελίες γιά νόθα συ
νέδρια που έγιναν ή πού προε
τοιμάζονται. Μέ δύο άδρές 
γραμμές, άν είναι δυνατό, θά 
σταθμίσουμε τήν συγκρότηση 
πού έχει τό συνδικαλιστικό μας 
κίνημα στήν δομή τής σημερι
νής Γ.Σ.Ε.Ε., τήν ιδεολογική 
βάση πού κατέχει τήν έπίσημη

Τό άρθρο αυτό 
γράφτηκε πρίν 
τό Συνέδριο τοΰ ΕΚΑ

ήγεσία του καί ηοιά δύναμη 
έχει έτσι, γιά νά παλαίψει γιά 
τά δίκαια τών έργαζομένων. 
Καί μέσα σ' αύτό τό πλαίσιο 
ηοιά είναι τά καθήκοντα των 
μαζικών οργανώσεων πού άμφι- 
σθητοϋν αύτή τήν δομή καί τίς 
θέσεις, είτε είναι μέσα είτε έζω 
άπό αύτή τή δομή.

Κατά πρώτο καί κύριο λόγο ή 
δομή τού συνδικαλιστικού κινή
ματος είναι έκείνη πού ύπήρχε 
πρίν άπό τήν δικτατορία καί 
χειρότερη μέ τά μέτρα τών 
χουντικών γιά τήν δημιουργία 
μιάς «συνδικαλιστικής έξου- 
οίας» τυφλού όργάνου τού' κα
θεστώτος τους. Ή μεταπολίτευ
ση τού 1974 βρήκε τό κίνη
μα μέ:

α) Σωματεία διαγραμμένα 
άπό τήν δύναμη τής Γ.Σ.Ε.Ε. 
άπό τήν προδικτατορική περίο
δο, χάρη στήν κυριαρχία τής 
Μάκρη—θεοδωρικής ψυχροπολε
μικής μισαλοδοζίας. Αυτό τά 
σωματεία πού δλα σχεδόν συγ
κέντρωναν τήν μεγαλύτερη δύ
ναμη τοΰ κλάδου τους, τά διέ
λυσε ή χούντα κατάσχεσε τήν 
περιουσία τους, καί στή θέση 
τους, δπου δέν υπήρχαν άπό 
τήν Μάκρη—θεοδωρική περίοδο, 
ίδρυσε άντισωματεία πού τά 
ένταζε στή δύναμη τής Γ.Σ.Ε.Ε.

Μέ τήν κατάργηση άπό τό 
1974 τών χουντικών πράζεων 
αύτό τά διαγραμμένα σωμα
τεία άναθίωσαν άλλά δέν 
γράφονται στήν Γ. 
Σ. Ε. Ε. γιατί ύπάρχουν μέσα 
τά Μακρικά Λ τά χουντικά.

6)ι Τά σωματεία πού ιδρύθη
καν άπό τήν έποχή τών Μάκρη— 
Θεοδωρικών σέ άντικατάοτασπ 
τών διαγραμμένων άπ’ αυτούς 
μαζικών σωματείων. Είναι τά 
λεγάμενα σωματεία—σφραγίδες. 
Σ’ αύτό άνήκσυν καί σωματεία 
πού ιδρύθηκαν άπό τίς ίδιες δυ
νάμεις σάν άντίρροπο καί μέ ά- 
πόσπαση κλάδων καί κατηγο
ριών άπό μεγάλα σωματεία πού 
οί διοικήσεις τους δέν ήταν άρε- 
στές στήν διοίκηση τής Γ.Σ.Ε.Ε.

Στις 13.12.78 έκδικάστηκε στό Δ' Τριμελές Πλημμε
λειοδικείο ’Αθηνών, μήνυση τοΰ συν. Μ. Πίσκοπου κατά 
τοΰ συμβούλου τοΰ Συλλόγου μας, συν. ’Ιγνάτιου Πλιά
κου γιά συκοφαντική δυσφήμιση.

Τό δικαστήριο καταδίκασε τόν συν. Πλιάκο σέ 7μηνη 
φυλάκιση, έπειδή κατά τήν περίοδο τών συλλογικών αρ
χαιρεσιών τοΰ Φεβρουάριου 1978 καί σέ άτομική προεκλο
γική ανακοίνωσή του άποκάλεσε τόν έπικεφαλής άντιπά- 
λου ψηφοδελτίου συν. Πίσκοπο «χουντικό». (Άποφ. Δ' 
Τριμ. Πλημμελειοδικείου

καί τήν κρατούσα κατάσταση. 
Είναι τά διασπαστικά σωματεία. 
Δηλ. ή μεταπολίτευση μέ τό ά- 
τελές νομοθετικό έργο της, δη
μιούργησε αύτή τήν οΰγχιση. 
Πρόθλεφε μέν νά άναθιώσουν 
τά καταργηθέντα άπό τήν χούν
τα σωματεία δέν πρόθλεφε ό
μως τί θά γινόταν μέ τά ίδρυ- 
θέντα έπί χούντας ή άπό τόν 
προχουντικό Μακρπθεο δω ρ ι σ μ ό 
όμοειδή άντιοωματεία—σφραγί
δες καί τήν μεθόδευση συγχω- 
νεύσεως γιά ενοποίηση τού κι
νήματος κατά όμοειδή έπαγγέλ- 
ματα, ειδικότητες καί ένιαία 
άντιπροσώπευσή τους μέσα στήν 
οργανωτική δομή του.

Άλλά σ' αύτό σ υ ν έ π ρ α- 
ζε καί έχει μεγάλη 
ευθύνη ή ήγ ε σ ί α τής 
Γ. Σ. Ε. Ε. άπό τήν με
ταπολίτευση καί έδώ, 
πού άν καί είχε τό χρόνο καί 
τά μέσα, δέν έκανε κάθαρση 
οτό κίνημα καί συγκέντρωση 
τών έργαζομένων σ’ ένα 
σωματείο κατά μονάδα 
(μεγάλη) ή όμοειδείς μικρές 
μονάδες, μέ προτεραιότητα στό 
αρχαιότερο συστημένο.

Ή «ηλειοψηφία» τής διοίκη
σης τής Γ.Σ.Ε.Ε. πού λογοδότη
σε οτό Συνέδριο τής Καλαμά
τας, δικαιολογήθηκε στό ση
μείο αύτό ότι δέν ένέγραψε 
οωματεϊα (άνεζάρτητα άν είχαν 
διωχθεί άπό τόν Μακρή ή τήν 
χούντα ή άποκλείονται μετά) 
γιατί ήταν Αδη γραμμένα στις 
δυνάμεις της όμοειδή πού έκά- 
λυπταν τόν κλάδο.

Άνεζάρτητα άπό τήν δημο
κρατικά καί ήθικά, άπό τήν συν
δικαλιστική σκοπιά, διάτρητη 
αύτή δικαιολογία, ή πραγματικό 
τητα έχει νά άντιπαρατάζει γε
γονότα πού αύτό τά σωματεία 
τής δυνάμεως τής Γ.Σ.Ε.Ε. άρ- 
νούνται τήν έγγραφή μελών 
πού άνήκουν οτά διαγεγραμμέ- 
να σωματεία, άποκλείοντας έτσι 
τήν συγκέντρωση έστω καί κατ’ 
άντίστροφο τρόπο τών έργατι- 
κών μαζών στά σωματεία τής 
δυνάμεως τής Γ.Σ.Ε.Ε. "Ετσι 
άπό μέν τήν Γ.Σ.Ε.Ε. είναι ά- 
ποκλεισμένες μαζικές 'Ομοσπον
δίες πού άντιπροσωπεύουν 67. 
000 μέλη. 'Ανάμεσα σ’ αυτές ή 
μεγαλύτερη 'Ομοσπονδία τής Δ. 
Ε Η. ή ΓΕΝΟΓΟ ΔΕΗ, οί 'Ομοσπον
δίες Συλλόγων Πολιτικής Αερο
πορίας, 'Ιδιωτικών 'Εκπαιδευτι
κών, Υπαλλήλων Ασφαλιστικών 
Εταιρειών Τραπεζών κ.ά. πού 
είναι ή οί μόνες ή οί άντιπροσω- 
πευτικότερες στό χώρο τους.

Άπό τό 'Εργατικό Κέντρο τής 
Αθήνας (Ε.Κ.Α.) είναι άποκλει- 
σμένα 91 σωματεία καί σύλλο
γοι δυνάμεως 95.000 περίπου 
μελών. Ανάμεσα ο' αύτά τά άρ-

Ό συν. Πλιάκος, άμέσως 
μετά τήν καταδίκη του, άσκη
σε έφεση πού πρόκειται νά 
έκδικασθεϊ στους προσεχείς 
μήνες.

Δέν μποροΰμε νά κρίνουμε 
τήν άπόφαση τοΰ δικαστηρίου 
πού, δπως είναι γνωστό άπα- 
γορεύεται άπ’ τό Νόμο. Καί 
ή όποια, δσο έκκρεμεΐ ή έκδί- 
καση τής έφέσεως, δέν είναι, 
άκόμη, τελεσίδικη.

Εκείνο δμως πού προκά- 
λεσε ερωτηματικά, στό άκρο- 
ατήριο τοΰ δικαστηρίου καί 
άπο ρ ία στους συναδέλφους, 
είναι ή ευαισθησία τοΰ συν. 
Πίσκοπου καί ή άντίδρασή 
του, πού έκδηλώθηκε ειδικά 
καί μόνο γιά τό πεμ αγόμενο

«ΙΕΡΟ»

«Ταπεινός ικέτης» μι
κρής προκαταβολής μι- 
σθοΰ, βρέθηκα στήν ουρά 
τοΰ ταμείου έκείνη τή μέ
ρα — Φθινόπωρο 1953. Τό
τε πού οί άπολύσεις, ό δι
ωγμός, ή τρομοκρατία εί
ναι καθημερινή πραγματι
κότητα. Καί τό «δχι στίς 
άπολύσεις — δχι στήν ά- 
νασφάλεια» σύνθημα— ρε
τρό, πού διαβάσαμε πάλι 
τοΰτες τίς μέρες, είχε, στ’ 
άλήθεια, βάρος καί νόη
μα...

Ο ταμίας, μετράει λε
φτά στόν προηγούμενο 
συνάδελφο. "Εναν μεσόκο
πο ψηλό, πού φαίνεται γε- 
ρασμένος πρόωρα καί πού 
παρακολουθεί μέ φανερή 
συγκίνηση. «’Άλλος, ένας 
άπολυμένος», συλλογίζο
μαι, «πού εισπράττει τήν 
αϋτασφάλεια». Δέν έχω τε
λειώσει τή σκέψη μου κι ή 
επιβεβαίωση έρχεται μ’ έ
να τρόπο πού δύσκολα θά 
ξεχάσω. Πρίν άπλώσει τά 
χέρια του γιά νά μαζέψει 
τά χαρτονομίσματα ό με-

35845)78).

τής άνακοινώσεως τοΰ συμ
βούλου μας συν. Πλιάκου. 
Ή άνακοίνωσή του, έκδόθη- 
κε καί κυκλοφόρησε δτοτν ή 
προεκλογική άναμέτρηση βρι
σκόταν στό άποκορύφωμά 
της καί μάλιστα σάν (Απάν
τηση σέ (Ανεπίτρεπτη έγγραφη 
προσωπική έπίθεση τοΰ συν. 
Πίσκοπου καί πού έθιγε τήν 
τιμή καί τήν υπόληψη τοΰ 
συν. Πλιάκου καί τών περισ
σοτέρων συμβούλων τοΰ Συλ
λόγου.

Τήν ίδια, δμως, άκριβώς 
περίοδο, κυκλοφόρησε ευρύ
τατα, δπως θά θυμούνται οί 
συνάδελφοι, έντυπο άντιπά-

*- ΒΛΕΠΕ 6Η ΣΕΛΙΔΑ

ΧΡΗΜΑ
σόκοπος συνάδελφος, κον
τοστέκεται. Κάνει τό σταυ
ρό του —τρεις φορές—, 
σκύβει καί άσπάζεται τίς 
δεσμίδες πού είναι μπρο
στά του! Μέ εύλάβεια, δ
πως οί πιστοί τά εικονί
σματα. "Επειτα γυρίζον
τας σέ μένα πού παρακο
λουθούσα κατάπληκτ ο ς: 
«Είναι, είπε, τό πιό ιερό 
χρήμα πού άγγίζω, ύστε
ρα άπό 35 χρόνια πού πέ
ρασα μετρώντας ξένα λε
φτά. Ό ιδρώτας μιάς ό- 
λόκληρης ζωής..!».

Αύτή ή σκηνή ζωντα
νεύει μπροστά μου κάθε 
φορά πού χέρια βέβηλα 
άπειλοΰν νά (Αγγίξουν τό 
«ιερό» αύτό χρήμα. Κι άν 
τότε, ακόυσα τόν άγνωστο, 
πρόωρα γερασμένρ συνά
δελφο, μέ κάποια ειρωνι
κή συγκατάβαση, σήμερα 
ποιός μοΰ λέει, πώς αν ά- 
ξιωθώ νά φτάσω σ’ έκεί
νη τήν ώρα δέν θά κάνω 
καί δέν θά πώ... τά ίδια...

Ό Συνάδελφος

από μήνα σέ μήνα

► ΒΛΕΠΕ 6Η ΣΕΛΙΔΑ ι J



ΤΑΚΗ ΧΑΤΖΗ ΑΝ ΑΓΝΩΣΤΟΥ

«ΑΤΟΜΟ»
Διηγήματα

Μέ τόν παραπάνω τίτλο κυκλοφόρησε άπό τίς έκδόσεις 
«ΜΕΑ ΣΥΝΟΡΑ» ή νέα συλλογή τοΰ Τ. Χατζήαναγνώστου. 
Τό «’Άτομο» είναι τό 5ο βιβλίο μέ διηγήματα τοΰ συγγρα
φέα καί τό 15ο στή σειρά των έργων του. Περιέχει δώδεκα 
διηγήματα, γραμμένα κατά καιρούς, καί χωρίς άμεση σύν
δεση μεταξύ τους. Παρ' 6λ' αύτά, έκτος άπ’ τήν ένότητα τοΰ 
προσωπικού ύφους τού συγγραφέα, τά χαρακτηρίζει καί μιά 
ένότητα θέματος, πού άποτελεϊ Βασικό μοτίβο όλων των κομ- 
ματιών, έτσι πού ή διαφορικότητα των μύθων τους νά μήν 
είναι παρά μιά παραλλαγή ιστοριών πάνω στό ίδιο πρόβλημα. 
Πρόκειται γιά τή μοναξιά τοΰ ατόμου (ό τίτλος «’Άτομο» 
ΰποδηλοΐ «τό μή περαιτέρω τεμνόμενον» κατά τά έγκυκλο- 
παιδικά λεξικά), αύτήν τή μοναξιά πού πάει νά γίνει άπό- 
λυτη μέσα στόν άλλοπρόσαλλο κόσμο μας των τόσων τεχνο
λογικών κατακτήσεων, άλλά καί Γης τόσης άπ ανθρωπιάς.

Ό Χατζηαναγνώστου, γνωστός κι* άπ" τίς μεγάλες κι* 
έπιτυχημένες τηλεοπτικές του διασκευές της «Γαλήνης» πρό- 
περσι, καί τών «Πανθέων» φέτος, διεισδύει έρευνητικά ώς τό 
Βάθος της ψυχής τών ήρώων του, προσπαθώντας νά άνεύρει 
τό μυστικό τών παθών τους καί τού άγχους τους, μήπως καί 
όδηγηθεϊ στή λύτρωσή τους.

ΟΙ Ιστορίες του είναι καθημερινές Βιοτικές έμπειρίες, άπ1 
αύτές πού γνώρισε ή μπορεί νά γνωρίσει ό καθένας μας. Στίς 
πιό πολλές είναι δυνατόν ό άναγνώστης νά άνακαλύψει τόν 
ίδιο του τόν έαυτό. Μά καί στίς άλλες θά Βρει πρόσωπα μέ 
τά όποια έζησε ή συνδιαλέχτηκε.

Άπ* αύτήν τήν άποψη τά διηγήματα τού Χατζηαναγνώ
στου έχουν μιάν άμεσότητα, πού πολλαπλασιάζει τή γοητεία 
τους καί τό ένδιαφέρον τους.

ΔIΟΝ. Κ. ΜΑΓΚΑIΒΕΡΑ: 
Επιχείρηση καί Κοινωνία
(Σελίδες 184 — ’Εκδόσεις «Αλέξανδρος»)

Μέ τό ΒιΒλίο «Επιχείρηση 
καί Κοινωνία» γιά πρώτη φο
ρά καί κατά τρόπο πρωτοπο- 

ιακό έπιχειρειται στήν Έλ- 
άδα ή άνάπτυξη της θέσεως 

τής έπιχειρήσεως στή σύγχρο
νη έλεύθερη κο,ινωνία.

Χωρίς νά πάψει νά είναι κύ
ριος σκοπός τής έπιχειρή
σεως ή παραγωγή — διάθεση 
αγαθών καί κατά συνέπεια 
τό κέρδος, τό θέμα πού άπα- 
σχολεΐ τήν κοινωνία τής έπο- 
χής μας είναι τό πώς τό κέρ
δος αύτό θά διατεθεί γιά την 
καλυτέρευση τής ζωής τού 
ανθρώπου.

Στό ΒιΒλίο «'Επιχείρηση 
καί Κοινωνία» έξετάζεται, ά- 
κριΒώς, πώς τό παραγόμενο 
κέρδος θά διατεθεί γιά τούς 
έργαζομένους, τίς οίκογέ- 
νειές τους καί τό κοινωνικό 
σύνολο μέσω τής κοινότητας, 
τής έκπαιδεύσεως καί γενικά

τών παραγόντων τής καθη
μερινής ζωής.

Τό ΒιΒλίο αύτό είναι τό δέ
κατο τρίτο τοΰ Δρος Διονύση 
Κ. ΜαγκλιΒέρα, πού έχει είδι- 
κευθεΐ στά θέματα τής έπικοι- 
νωνίας μεταξύ ομάδων καί ά- 
τόμων μέσα στά πλαίσια τής 
κοινωνικής εύθύνης το,υς. "Α
ποτελεί τό ΒιΒλίο αύτό τή φυ
σική συνέχεια τών άλλων με
λετών τοΰ συγγραφέα.

Είναι ένα ΒιΒλίο πού προσ
παθεί νά μεταφέρει τήν ξένη 
έμπειρία στήν ελληνική φι
λελεύθερη κοινωνική καί έπι- 
χειρηματική πραγματικότητα.

Τό ΒιΒλίο προλογίζει δ Κα
θηγητής κ. Ίω. Ξηροτύρης 
πού έπισημαίνει δτι ό κεντρι
κός άξονας τής μελέτης αύ- 
τής είναι ή έξυπηρέτηση τού 
άνθρώπου καί τών άναγκών 
του. Εξώφυλλο, — έπιμέλεια 
Γιώργου Πετάνη.

Στίχοι συναδέλφων

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Γαλάζιος ούρανός, σημαιοστολισμένα μπαλκόνια 
παράθυρα διάπλατα, στραμμένα στό φώς 
πολύχρωμο πλήθος στούς δρόμους.
Φωνές, γέλια, χειρονομίες, στεγνώνουν 
κάτω άπό έναν μεγάλο έφηΒο ήλιο.

Τό σκοτάδι, άποτραΒηγμένο συνομωτικά 
στίς πιό άπόκρυφες γωνιές.

"Ομως οί νεκροί, μόνοι 
ξεχασμένοι μέσα στό σπίτι
μέ τό κοτντήλι σΒυστό μπρός στήν εικόνα τους άναρριγούνε.

Γιοπί τή νύχτα μεσ* στήν άγρύπνια τους 
άκουσαν έξω, τά Βήματα καί τίς όμιλίες 
αύτών πού μέ προσοχή στήναν τό χάρτινο σκηνικό 
μέ τό γαλάζιο ούρανό 
καί τό μεγάλο έφηΒο ήλιο.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΗΣ 

15.9.74

ΤΟ ΚΟΥΡΣΕΜΑ
ΚαΒάλα στ* άλογα, μέ τούς λογισμούς παρέα 

πηγαίναμε γιά τό κούρσεμα της πόλης.
ΚΓ ήταν ή χαρά μας άνείπωτη 
καθώς πλησίαζε ή στιγμή.
Μερικοί μάλιστα μάς είχαν πει
πώς δέν θά προΒάλονταν καμμία άντίσταση
κι οί πύλες θ’ ότνοιγαν νά περάσουμε.

Άπό τά κάστρα άκούστηκε τό πρώτο κανόνι. 
Ήτοτν κάτι τό άναπάντεχο. Δέν τό πιστέψαμε 
καί περιμέναμε γιά ν’ άκούσουμε καλλίτερα... 
ώσπου Βρόντηξαν κι* άλλα κανόνια... 
κι ό όρίζοντας γέμισε άπό σύννεφα.
Τότε είδαμε τή γυμνή πραγματικότητα:
— Χρειαζόταν άγώνας...

ΗΛΙΑΣ Μ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΣ

Άπό τόν εορτασμό της ήμέρας τής Αποταμιεύσεως στό Ύποκ)μα Χαριλάου τής Θεσ)νίκης. Κατά 
τήν εκδήλωση αύτή στήν όποια παρέστη ό Περιφ. Διευθυντής, ή Διεύθυνση καί τό Προσωπικό τοϋ 
Ύποκ)τος, έγινε διανομή 40 βιβλιαρίων Ταμιευτηρίου Νεότητας σέ ισάριθμους μαθητές τοΰ Δημοτικού

σχολείου.

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΗΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ

Κατά τή διάρκεια τής έκδη- 
λώσεως πού όργάνωσε ή ’Ε
θνική Τράπεζα στή Φοιτητική 
Εστία Ζωγράφου γιά τήν Η
μέρα τής ’Αποταμιεύσεως έγι
νε μεταξύ τών μαθητών καί 
μαθητριών πού παρακολούθη
σαν την έκδήλωση διαγωνι
σμός γιά τήν πιό σύντομη καί 
περιεκτική άπάντηση στό έ- 
ρώτημα «τί είναι άποταμί- 
ευση».

Άπό τίς πολλές έκατοντά- 
δες παιδιά πού έλαΒαν μέρος 
στό διαγωνισμό, ΒραΒεύθη- 
καν πέντε μαθήτριες τής Γ' 
τάξεως τού γυμνάσιο,υ.

Οί πέντε ΒραΒευθεΐσες μα
θήτριες θά λάβουν άπό ένα 
Βιβλιάριο Ταμιευτηρίου μέ 
κατάθεση 3.000 δρχ.

ΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΚΑΙ Η «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»
■
I
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Εύχονται σέ όλους 
τούς έργαζομένους 

στήν Εθνική Τράπεζα
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ | 
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Βιβλιεμπόριον
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΕΥΡΠΠΑΐΚΟΥ 

ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Παναγιώτη Κανελλόπουλου 
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«"Αν έγραψα τό βιβλίο τοΟτο, 
τδγραψα καί γιά νά δείξω σ’ δσους βλέπουν 
στήν Ιστορία νά δρά μονάχα ό νόμος τής φθοράς, 
δτι δρά κι ό νόμος τής αιώνιας νεότητας...»

«Μέ τούς κλασσικούς αγάπησα τό φώς 
μέ τούς ρωμαντικούς τή νύχτα.
Μέ τούς λογικούς άγάπησα τήν όρθογώνια σκέψη.
Μέ τούς μυστικούς τήν άδηλη άλήθεια»

I
«Κάθε τι πού έκανε τόν άνθρωπο
νά τραγουδήσει, νά χτίσει, νά πλάσει, νά φιλοσοφήσει».

.

χαρακτηριστικά άποσπάσματα 
άπό τόν Πρόλογο τού συγγραφέα

Η ΠΙΤΤΑ ΤΟΥ ΣΥΑΛΟΓΟΥ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠ. ΑΘΗΝΩΝ

Σέ μιά σεμνό καί λιτό έκδή- 
λωσπ στόν κινηματογράφο ΑΕΛ- 
ΛΟ κόπηκε στίς 30 Δεκεμβρίου 
ή πίττα τοΰ Συλλόγου Υπαλλή
λων της τ, Τραπέζης ’Αθηνών.

Τήν πίττα έκοψε ό ’Υποδιοικη
τής κ. Τζαννετάκης. Τήν γιορ
τή τίμησαν μέ τήν παρουσία 
τους καί ό Δ)ντής τοΰ Προσω
πικού κ. Μπουρόπονλος καθώς 
καί οί Πρόεδροι τών Συλλόγων 
καί τών ’Ασφαλιστικών ‘Οργανι
σμών τού Προσωπικού.

Σύντομο χαιρετισμό άπηύθυ- 
ναν ό κ. ’Υποδιοικητής, ό Πρόε
δρος καί ό Γ.Γ. τοΰ Συλλόγου 
τής Τραπέζης ’Αθηνών καί ό 
Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου τής ’Ε
θνικής.

’Από τούς όμιλητές έκπροσώ- 
πους τοϋ Συλλόγου τής Τραπέ
ζης ‘Αθηνών τονίστηκε δτι είναι 
ή τελευταία φορά πού γίνεται 
τό κόψιμο τής πίττας χωριστά 
άπό τόν Σύλλογο άφοΰ τό 1979 
θά βρει τό προσωπικό σέ ένα 
ένιαΐο πλέον Σύλλογο Υπαλλή
λων τής ’Εθνικής Τραπέζης.

Κατά τήν διάρκεια τής έκδη- 
λώσεως, πού ήταν άφιερωμένη 
οτά παιδιά τών μελών τοΰ Συλ
λόγου, μοιράστηκαν όμορφα δώ
ρα στούς μικρούς προσκεκλημέ
νους πού μέσα οέ πανηγύρι χα
ράς παρακολούθησαν προβολή 
παιδικής ταινίας.

Εκφράζουμε τά συγχαρητή
ριά μας στά Προεδρείο τοϋ ά- 
δελφοΰ Συλλόγου γιά τήν ώ- 
ραία έκδήλωση.

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ 
ΛΑΒΑΜΕ

• ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟ
ΜΙΑ τού MAURICE DUVER.

GER (Καθηγητοΰ στό Πανε
πιστήμιο τών Παρισίων). ’Α
θήνα 1978. Μιά διεξοδική ά- 
νάλυση τής δημοσιονομικής 
έπιστήμης άπό έναν έπιστή- 
μονα διεθνούς κύρους. Σελ. 
286, δρχ. 400. Εκδόσεις «ΠΑ- 
ΜΙΣΟΣ», Πανεπιστημίου 44, 
τηλ. 3634151.

• Ο ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ

τού Κώστα Κωτσοκάλη. Μιά 
νέα θεώρηση τής ιστορίας 
καί τού θρύλου τοϋ πρωτο
κλέφτη τής Ρούμελης. Σελ. 
230. ’Αθήνα 1978.

• «Ψυχολογία καί τοποθέ
τηση τού συνταξιούχο,υ

στά πλαίσια τού κοινωνικού 
συνόλου» Μανώλη Δ. Μουρέλ- 
λου. Τό κείμενο όμιλίας πού 
έδωσε ό Πρόεδρος τού Συλ
λόγου Σ υνταξιούχων Τραπέ- 
ζης Ελλάδος στίς 30.11.77 
στήν αίθουσα διαλέξεων τού 
Σ.Υ.Τ.Ε., πού παρομοιάζει ι
διαίτερο ένδιαφέρον γιά 8- 
λους τούς άπόμαχους τραπε
ζικούς.

ΕΠΑΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
ΑΘΗΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ

Ή ’Ακαδημία ’Αθηνών τίμησε 
μέ έπαινο τό ουναδ. Μανώλη 
Τσακίρη γιά τή σύλληψη δύο άλ- 
λοδαπών άρχαιοκαπήλων τήν 
ώρα πού έπιχειροΰσαν τήν ά- 
νέλκυση άρχαιολογικών θησαυ
ρών άπό άρχαίο ναυάγιο στή 
θαλάσσια περιοχή τής "Υδρας.

"Οπως είναι γνωστά στούς 
αναγνώστες μας, τό περιστατι
κό έγινε τόν ’Ιούνιο τοΰ 1977 
καί ή σύλληψη τών άρχαιοκαπή
λων πραγματοποιήθηκε έπειτα 
άπό παράτολμη καί ήρωϊκή έ- 
νέργεια τοΰ συναδέλφου, πού 
κατώρθωσε μετά άπό άληθινή 
μάχη νά τούς συλλάβει καί νά 
τούς παραδώοει στίς λιμενικές 
άρχές, μαζί μέ εύρήματά τους.

σημαντικοποιεΐστε τή βιβλιοθήκη σας
Γιά τούς εργαζόμενους στήν Εθνική Τράπεζα 
ολόκληρο τό έργο μέ Δρχ. 3.500 «μετρητοΐς»

I
I

Χάρη οτήν πράξη του αύτή, 
έγινε γνωστή ή ύπαρξη τοΰ άρ- 
χαίου ναυαγίου οτήν άρχαιολο- 
γική ύπηρεσία.

Ή «Τραπεζιτική» άπευθύνει 
θερμά συγχαρητήρια στόν άξιο 
καί γενναίο συνάδελφο γιά τήν 
τιμητική διάκριση.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΗΣ 

ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Στις κρίσιμες ή μέρες των άπεργιακών 
μας άγώνων, όρισμένα σχήματα αντιπο
λιτευόμενα τόν Σύλλογό μας (καλλίτε
ρα καταπολεμήσεως του συνδικαλισμού 
στην Τράπεζα) έμφανίστηκαν μέ λυσσα
λέες ανακοινώσεις νά κτυπήσουν ανοι
κτά τόν άπεργιακό αγώνα πού βρισκό
ταν στην έξέλιξή του. Πρώτος καί καλ
λίτερος ό κ. Πίσκοπος, δορυφόρος του 
ό παληός έπιτελάρχης του καί μετέπει- 
τα περίεργος «αντίπαλός» του, μαζί μέ 
τό «Έθνοτραπεζικό (!) συνδικαλιστικό 
κίνημα».

θυμήθηκε ό κ. Πίσκοπος ή... ό κον
δυλοφόρος του τήν προσφιλή μέθοδο της 
σπιλώσεως ύπολήψεων, γιά νά άσκήσει 
άντιπολίτευση καί νά κάνει αυτοπροβο- 
λή παριστάνόντας έκ τών υστέρων τόν 
σίγουρο προφήτη καταστάσεων. Ή αύ- 
τοπροβολή είναι ή μία έπιδίωξη αύτών 
τών κινήσεων. Ή άλλη έπιδίωξη, είναι 
φωτεινότερη καί άπό τόν ήλιο. Σέ πα
ραμονές άπεργιακών άγώνων, κάνουν 
δημόσια «κριτική» μέ αύθαίρετες κρί
σεις, άποφθέγματα καί κινδυνολογία 
γιά νά δημιουργηθεΐ ένα κλίμα ήττοπά- 
θειας, πού όταν βλέπουν ότι δέν «πιά
νει» στούς συναδέλφους, καταλήγουν 
στήν άπειλή ότι οί «κινήσεις τους» δέν 
θά άπεργήσουν (!)

Πού φθάσαμε; Ποιά συνδικαλιστική 
λογική καί δεοντολογία λέγει ότι οί α
νεύθυνες «κινήσεις» κτυποΰν στήν βάση 
καί δημόσια, άποφάσεις τών νόμιμων

καί έκλεγμένων συνδικαλιστικών όργά- 
νων·

Οί ειλικρινείς καί πραγματικά ένδια- 
ψερόμενοι γιά τό καλό του συνόλου συν
δικαλιστές, άν συμφωνούν μέ τήν διοί
κηση τού Συλλόγου στήν προδιαγραφό
μενη άγωνιστική έκδήλωση, συμβάλλουν 
ένεργά στήν έπιτυχία της. "Αν διαφω
νούν, έρχονται σ’ έπαφή μέ τήν διοίκη
ση τού Συλλόγου τους, συζητούν, δια
φωτίζονται καί άν δέν πεισθούν, έπιφυ- 
λάσσονται ΜΕΤΑ τούς άγώνες ν’ άσκή- 
σουν τήν κριτική τους. Οί άγώνες πρέ
πει νά πετυχαίνουν. Κάθε άποτυχημένος 
άγώνας είναι μία νίκη τών άντιπάλων 
της έργατοϋπαλληλικής τάξεως στόν 
συγκεκριμένο τομέα μάχης.

Ό συνδικαλιστής, άνεξάρτητα άν εί
ναι συμπολιτευόμενος ή άντιπολιτευόμε- 
νος, είναι στρατιώτης αυτής της ιδέας.

Οί κ.κ. άντίπαλοί μας, μέ αΰτή τήν 
συμπεριφορά, μέ τό νά άντιδροϋν, σέ Ο
λο τό φάσμα τής άντιαπεργιακής τακτι
κής τους, άπό τήν έκδοση ψευδολόγων 
άνακοινώσεων, πού αμφισβητούν τούς ά- 
ληθινούς στόχους τών άγώνων, μέχρι 
τήν ανοικτή πρόκληση τής μή συμμετο
χής, δείχνουν ότι δέν έχουν καμμιά σχέ
ση μέ τήν ιδιότητα τού συνειδητού συν
δικαλιστή, τού μαχητή τής έργατοϋπαλ
ληλικής τάξεως. ’Αντίθετα, άποδείχνουν 
ότι κατέχουν τό πόστο τους σάν έξαρτή- 
ματα μιας καλοστημένης άπεργοσπα- 
στικής μηχανής.

ΕΞΩΤΡΑΠΕΖIΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Υπάρχει πληθώρα ένδείξεων τόν τε
λευταίο καιρό, γιά πιεστικές παρεμβά
σεις διαφόρων έξωτροσιεζικών, κομμα
τικών παραγόντων πρός τά άρμόδια όρ
γανα τής Τραπέζης, πού άποσκοποΰν σέ 
καθαρά ρουσφετολο γ ικές έξυπηρετή- 
σεις.

Οί παρεμβάσεις αύτές —άν, βέβαια, 
γίνουν άποδεκτές— σημαίνουν κατά κα
νόνα, παραβίαση τής νομικής καί όρθό- 
δοξης τραπεζικής δεοντολογίας καί 
πρακτικής, τόσο στόν τομέα τών χρημα
τοδοτήσεων τής Τραπέζης, όσο καί στήν 
τοποθέτηση, έπιλογή καί έξέλιξη τών 
στελεχών της.

Πιστεύουμε πώς άπό τή Διοίκηση μέ
χρι τόν Προϊστάμενο τής τελευταίας μο
νάδας, οί άμετανόητοι νοσταλγοί τού ά- 
μαρτωλού άπώτερου καί πρόσφατου 
παρελθόντος, άντιμετωπίζονται μέ τό μό
νο σωστό καί άποτελεσματικό τρόπο : 
Τήν άπόλυτη, χωρίς τήν παραμικρή συ
ζήτηση, άρνηση Ικανοποίησης τών φαυ- 
λοκρατικών άπαιτήσεών τους. "Οπως 
έπιβάλλεται, άλλωστε, άπό τίς έπίσημα 
διακηρυγμένες άρχές, γιά πάταξη τού

ξ ρουσφετιοΰ, έξυγίανση καί κάθαρση τού 
ξ δημόσιου βίου, έκσυγχρονισμό, άξιοκρα- 
g τία καί άλλα παρόμοια .

ϋ 'Επειδή όμως τό φαινόμενο τών κομ- 
g ματικών έπεμβάσεων στό έργο τής Ε
ξ θνικής Τραπέζης, προσβάλλει τήν άνε- 
g ξαρτησία, τήν επαγγελματική υπόσταση 
ξ καί τό ήθος όλων τών έργαζομένων σ’ 
g αΰτήν, άπευθύνουμε έκκληση πρός όλους 
ξ τούς συναδέλφους. Τούς καλούμε νά κα- 
ξ ταγγέλλουν άμεσα καί υπεύθυνα πρός 
g τή Διοίκηση τού Συλλόγου, κάθε άπό- 
ξ πείρα έξωτραπεζικοΟ παρεμβατισμού 
g στό έργο τους. Μέ συγκεκριμένα καί ά- 
ξ διαμφισβήτητα στοιχεία, πού μπορούν 
g νά άξιοποιηθοΰν καί νά στηρίξουν δημό- 
ξ σιες καταγγελίες, στήν Κυβέρνηση, τή 
g Βουλή, τόν Τύπο, καί τήν Κοινή Γνώμη 
g Ό Σύλλογος, έχει τήν ικανότητα, τή δύ- 
ξ ναμη, άλλά καί τήν άκλόνηση άπόφαση, 
g νά περιφρουρήσει τήν εύρυθμη λειτουρ- 
ξ γία τής Τραπέζης, νά διασφαλίσει τήν 
g έπαγγελματική κατοχύρωση τού Προσω- 
ξ πικοΰ της, καί νά προασπίσει τή νομιμό- 
= τητα καί τήν ήθική τάξη στό χώρο μας.

ΣΤΕΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ 

ΠΑΤΑΡΙΑ...
Ή στενότητα τοΰ χώρου πού 

έπικρατεί οέ ' μεγάλο άριθμό 
Ύποκ)των τοΰ κέντρου καί τής 
επαρχίας είναι γνωστή. Πρόσθε
τες έπιβεβαιώσεις, εϊχαμε κα
τά τίς πρόσφατες επιτόπιες έπι- 
σκέψεις κλιμακίων τού Συλλό
γου, πού κάλυψαν ένα μεγάλο 
μέρος τοΰ δικτύου, όπως γρά
φουμε σέ άλλες στήλες. Χαρα
κτηρίσαμε τό πρόβλημα άπό τά 
πλέον έπείγοντα καί τό θέσαμε 
μέ όλη τήν οξύτητα πού έμφα- 
νίζει, στις άρμόδιες υπηρεσίες 
τής Διοικήσεως. Καί θά τό πα
ρακολουθήσουμε στενά, μέχρι 
νά δοθούν ικανοποιητικές λύ
σεις.

Εκεί όμως πού ή κατάσταση 
καί σί συνθήκες δουλειάς, είναι 
κυριολεκτικά άφόρητες είναι 
στά πατάρια πού ύπάρχουν στά 
νέα Υποκαταστήματα. Σ’ αύτά, 
τά άπάνθρωπα κατασκευάσματα 
τής τεχνοκρατικής έποχής μα,ς 
γιά τήν πιό έντατική έκμετάλ- 
λευση τών οικοπέδων, δέν υ
πάρχει Απλώς στενότητα χώ
ρου. 'Υπάρχει έλλειψη τοΰ ά- 
ναγκαίου γιά τή ζωή καί τή 
δουλειά Ατμοσφαιρικού άέρα! 
Οί συνάδελφοι πού δουλεύουν 
οτούς χώρους αύτούς, «αναγκά
ζονται νά βγαίνουν ατούς δρό
μους γι άνά πάρουν μιά άνάσα, 
πού θά τούς βοηθήσει νά στα
θούν οτά πόδια τους καί νά μήν 
πέσουν λιπόθυμοι πάνω οτά 
γραφεία» όπως χαρακτηριστικά 
μάς γράφουν.

Πριν προκληθούν άνεπανόρ- 
θωτες βλάβες στήν ύγεία τών 
έργαζομένων στά πατάρια, έπι- 
βάλλεται νά ληφθοΰν μέτρα 
σύμφωνα μέ τούς στοιχειώδεις 
κανόνες τής ύγιεινής καί —πρώ
τα — νά γίνει άμεση Αποσυμφό- 
ρηοη καί σωστός έζαερισμός τού 
χώρου. Καμμιά άναβολή δέν 
συγχωρείται στήν Αντιμετώπιση

τού θέματος καί τή βελτίωση γιά τήν πρόοδο καί τήν άνά- 
τών συνθηκών τής δουλειάς πτυξή της, άσχετα σέ ποιά 
οτά πατάρια. βαθμίδα τής ιεραρχίας έφτα-

... ΚΑΙ Η ΑΠΛΟΧΩΡΙΑ 
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σ’ άντίθεση μέ τή ζοφερή ει
κόνα πού περιγράφουμε παρα
πάνω, στή Διοίκηση γίνεται 
προκλητική σπατάλη χώρου, σέ 
πολλές περιπτώσεις. 'Υπάρχουν 
ευρύχωρα γραφεία πού δέν ά- 
ζιοποιούνται άνάλογα μέ τήν 
πίεση τών άναγκών ή χρησιμο
ποιούνται έλάχιστα άπό τά στε
λέχη στά όποια έχουν παραχω- 
ρηθεί.

"Εχουμε τή γνώμη πώς, μέ
χρι νά πραγματοποιηθεί ή κτι- 
ριακή έπέκταση τής Τραπέζης 
πρέπει ή κατανομή τών χώρων 
καί στή Διοίκηση νά γίνεται μέ 
όρθολογιοτική έξοικονόμηοη καί 
τοΰ τελευταίου διαθέσιμου τε
τραγωνικού μέτρου. Είναι πρα
γματικά έζοργιστικό, όταν συ
νάδελφοι στερούνται τόν άέρα 
καί συνωστίζονται Ασφυκτικά, 
άλλοι νά μπορούν νά όργανώ- 
νουν μικροσυγκεντρώσεις στά 
Απλόχωρα, «άρχοντικά» γρα
φεία τους.

"Ας τά έχουν αυτά ϋπόψη 
τους οί όργανωτές τής έκδή- 
λωσης, γιά τήν έπόμενη 
φορά...

ΤΙΜΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ

’Επικροτούμε τήν άξιέπαι- 
νη πρωτοβουλία τής Διοική- 
σεως νά τιμήσει, μέ ειδική έκ
δήλωση, τούς άπερχομένους 
διευθυντές τής Τραπέζης. Εκ
φράζουμε δμως τήν άπ>8ψη 
πώς ή έκδήλωση θά ήταν πλή
ρης, άν είχαν προσκληθεί καί 
τιμηθεί δλοι δσοι άποχώρη- 
σαν άπό τήν υπηρεσία τής 
Τραπέζης μετά την έξάντλη- 
ση^ τοΰ όρίου ήλικίας.

Ή τιμή καί ό έπαινος τής 
Τραπέζης πρέπει νά άποδίδε- 
ται σέ δλους δσους έπί δε
καετίες όλόκληρες μόχθησαν

«ΗΜΙΑΡΓΙΕΣ»
Τί είδους «ήμιαργίες» είναι 

αύτές πού όρίζουν τό τέλος 
τών συναλλαγών στις 1.30' 
καί τήν άποχώρηση τού Προ
σωπικού στίς 2.30'; Εμείς, 
τουλάχιστον, δέν είμαστε σέ 
θέση νά έξηγήσουμε στούς 
συναδέλφους. "Ας λάβουν τόν 
κόπο οί κ.κ. άρμόδιοι νά μας 
πουν, πώς είναι δυνατό στό έ- 
λάχιστο περιθώριο πού άπο- 
μένει μετά τήν άποχώρηση 
καί τοΰ τελευταίου πελάτη νά 
διεκπεραιωθεΐ ή άπαραίτητη 
εσωτερική δουλειά πού είναι 
σημαντικά μάλιστα αύξημένη 
τίς παραμονές τών έορτών.

Κι’ άν δέν βρουν ένα σωστό 
καί δίκαιο τρόπο ρύθμισης 
τών ήμιαργιών, άς σταματή
σουν αύτη τή χωρίς άντίκρυ- 
σμα παραχώρηση, πού μόνο 
σάν ένας περίεργος «πρωτο
χρονιάτικος μπουναμάς» έμ- 
παιγμοΰ καί περιφρόνησης 
πρός τούς έργαζόμενους, μπο
ρεί νά θεωρηθεί...

ΠΡΑΞΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΜΙΜΗΣΗ
Υποχρέωσή μας θεωρούμε 

νά συγχαρούμε τούς συναδέλ
φους Παναγιώτη Κουτόπου- 
λο, Σπϋρο ’Έξαρχο, Σπΰρο 
Λιντοβόη, Γιώργο Άσσαριω- 
τάκη, Κώστα Λαχανά, Χρίστο 
Χριστοδούλου, Περικλή Βο- 
λάκη πού είχαν τήν ώραία 
πρωτοβουλία νά μεταβοΰν 
παραμονές έορτών στό γηρο
κομείο τής ΧΕΝ ’Ηλιουπό
λεως καί νά διασκεδάσουν 
τούς τροφίμους τού ιδρύμα
τος μέ μουσική καί τραγού
δια πού ο,ί ίδιοι έξετέλεσαν.

ΠΟΥ «ΑΝΗΚΕΙ» Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Τράπεζα του Ελληνικού Λαού 
η Τράπεζα τών «μετόχων»

Σέ άνακοίνωση ομάδας συναδέλφων άναφέρεται άνάμεσα στά άλλα, ότι ή ’Εθνική 
Τράπεζα δέν είναι Τράπεζα τού «Λαού», όπως υποστήριζε άνέκαθεν ή συλλογική μας ήγε- 
σία καί πιστεύει ή παμψηφία σχεδόν τών συναδέλφων, καθώς καί τό μεγαλύτερο τμήμα 
τών συναλλασσομένων, άλλά Τράπεζα τών «μετόχων».

Αυτή ή «θέση» λαθεμένη 
πέρα γιά πέρα, όπως θά δεί
ξουμε παρακάτω μέ τή γλώσ
σα τών άριθμών, άσφαλώς 
«βολεύει» γιατί περιορίζει τή 
δραστηριότητα έκείνων πού 
άσχολούνται μέ τό συνδικαλι
σμό στόν ένα μόνο τομέα: 
στόν τραπεζοϋπαλληλικό συν
δικαλισμό. "Ετσι, τά πράγμα
τα άπλοποιοΰνται καί μπο
ρούν νά κινούνται εύκολα 
στά κλασσικά καλούπια τών 
άντιθέσεων έργοδοτών — έρ
γαζομένων.

Στήν περίπτωση όμως τής 
’Εθνικής Τραπέζης ή κατά
σταση ήταν καί παραμένει 
κάπως διαφορετική. "Οπως εί
ναι γνωστό σήμερα τό 53,7% 
τών μετοχών τής Τραπέζης ά- 
νήκει στά Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου — βασικά 
σέ έθνικά κληροδοτήματα καί 
άσφαλιστικά ταμεία — τό 
14,5% σέ Νομικά Πρόσωπα 
’Ιδιωτικού Δικαίου καί τό 
31,8% σέ φυσικά πρόσωπα. 
’Ακόμη πρέπει νά σημειωθεί 
ότι κανένα πρό
σωπο φυσικό ή νο
μικό δέν έχει στήν κυριό- 
τητά του ποσοστό μεγα

λύτερο τοΰ 4,9% τών 
μετοχών τής ’Εθνικής.

"Ετσι, μπορούμε εύκολα νά 
φαντασθοΰμε πόσες εκατον
τάδες χιλιάδες είναι οί έ μ- 
μέσοι καί οί άμεσοι 
μέτοχοι τής Εθνικής Τραπέ
ζης. Καί επομένως κανένας 
δέν μπορεί νά άρνηθεΐ ότι ή 
Τράπεζα ούσι αστικά 
άνήκει σ’ ένα μεγάλο κομμά
τι τοΰ Ελληνικού λαού.

Άπό τήν ειδική αΰτή θέση 
τής ’Εθνικής Τραπέζης καί 
πέρα άπό τήν ιστορία της καί 
τό μόνιμο προσανατολισμό τής 
πολιτικής της στήν έξυπηρέ- 
τηση τών κοινωνικοοικονομι
κών συμφερόντων άπορρέουν 
ορισμένες βασικές υποχρεώ
σεις γιά τό Προσωπικό τοΰ 
'Ιδρύματος άναφορικά μέ τήν 
προστασία τόσον τών συμ
φερόντων τής Τραπέζης, όσο 
καί τών συμφερόντων έκείνων 
πού σχετίζονται μέ ένα όποιο- 
δήποτε τρόπο μέ τήν Τράπε
ζα: τών μετόχων καί τών συ
ναλλασσομένων. Καί τίς υπο
χρεώσεις αύτές προσπαθούν 
νά έκπληρώσουν — όπως καί 
στό παρελθόν, οί έργαζόμε-

νοι στήν ’Εθνική Τράπεζα μέ 
άπόλυτη συνέπεια.

Καί έδώ είναι ό δεύτερος 
τομέας στόν όποιο όψείλει νά 
κινείται ή συλλογική ηγεσία: 
Ό τομέας τοΰ τραπεζικού 
συνδικαλισμού πού άποσκοπεΐ 
στήν προστασία τού Ιδρύμα
τος άπό έκείνους πού ' έλλο- 
χεύουν νά πλήξουν τήν ’Εθνι
κή Τράπεζα γιά τήν έξυπη- 
ρέτηση όνομολογήτων ιδιωτι

κών συμφερόντων. Καί άκρι- 
βώς ή σωστή καί ισορροπη
μένη δράση στους δυο αύτούς 
τομείς — τοΰ τραπεζοϋπαλλη
λικού καί τοΰ τραπεζικού 
συνδικαλισμού παρουσιάζει ι
διαίτερες δυσκολίες καί απαι
τεί έξαιρετική προσοχή καί 
δεξιοτεχνία άπό τήν πλευρά 
τής συλλογικής ήγ.εσίας.

Γιατί φυσικά, δεν πρέπει νά 
παραγνωρίζεται καί ό κίν
δυνος έκτροπής τής συνδικα
λιστικής τακτικής πρός τόν 
«διευθυντικό συνδικαλισμό» 
πού έκφράζεται μέ έντονο φι- 
λεργοδοτικό πνεύμα, άποκο- 
πή άπό τίς βασικές συνδικα
λιστικές άρχές καί τείνει 
οτόν άποπροσανατολισμό τών 
έργαζομένων.

Μιλάνε τά κείμενα
• Γιά νά σταματήσει ή δημαγωγία σέ βάρος 

τής ηγεσίας τών Συλλόγων μας

Δημοσιεύουμε παρακάτω τό πλήρες κείμενο τής άπό- 
φασης τοΰ Γενικού Συμβουλίου τής Ο.Τ.Ο.Ε. τής 13ης Δε
κεμβρίου 1978, πού πάρθηκε ύστερα άπό τίς 24ωρες άπερ- 
γίες τής 12ης καί 15ης τοΰ ‘ίδιου μήνα.

Τό Γενικό Συμβούλιο συνήλθε γιά νά άντιμετωπίσει 
τήν παραπέρα κατάσταση Ιδιαίτερα κατά τό τελευταίο 
δεκαήμερο τού Δεκεμβρίου.

Ή άπόφαση λέει:

«Τό Γενικό Συμβούλιο έγκρί- 
νοντας τίς μέχρι σήμερα ένέρ- 
γειες τοΰ ’Εκτελεστικού Συμ
βουλίου, σημειώνοντας δέ τήν 
μέχρι σήμερα άδιαφορ|α τών 
άρμοδίων όπως καί τίς χθεσι
νές Κυβερνητικές άνακοινώσεις 
περί παρατάσεως τής άπαγο- 
ρεύσεως τών προσλήψεων στίς 
Τράπεζες γιά 6 άκόμη μήνες, 
άποφασίζει τήν κάθοδο τού κλά
δου σέ τριήμερη πανελλαδική 
άπεργία πρίν τήν 31.12.78 στά 
πλαίσια τής κλιμάκωσης τών ά- 
περγιακών κινητοποιήσεών του, 
γιά:

α.) ’Οριστικοποίηση τού πεν
θημέρου

6.) Διαβεβαίωση γιά ούσια. 
στική δρομολόγηση έπιλύσεως 
τών θεμάτων τού κλάδου

γ.) Όμοσηονδοποίηση τών έ
πί μέρους θεμάτων Συλλόγων 
μελών Ο.Τ.Ο.Ε. σύμφωνα μέ ά
πόφαση τού Ε.Σ. τής 27.11.78 
καί πού περιέχονται στίς άνα- 
κοινώοεις 39) 28.11.78 καί 44) 
11.12.78.

δ.) ’Ιδιαίτερα γιά τήν Θεσ
σαλονίκη, τήν μή παρακράτηση 
τής "Εκτακτης οικονομικής έν|- 
σχυσης πού χορηγήθηκε στούς 
σεισμοπλήκτους περιοχής Θεσ/ 
νίκης.

Τό Γ. Συμβούλιο δίδει έντο- 
λή στό ’Εκτελεστικό Συμβούλιο 
τής Ο.Τ.Ο.Ε. νά έκτελέσει τήν 
άπόφασή του προσδιορίζοντας 
καί τίς ήμερομηνίες.

Τό ’Εκτελεστικό Συμβούλιο 
μέ εύθυνη του, μπορεί νά με- 
ταβάλει η να άνοατείλει τίς πα
ραπάνω κινητοποιήσεις άφοΰ 
σταθμίσει τήν ύπαρξη ουσιαστι
κών βημάτων στά παραπάνω θέ
ματα καί συγχρόνως έκτιμήσει 
τίς συνθήκες σύμφωνα μέ τά 
συμφέροντα τοΰ κλάδου».

’Από τήν τελευταία παράγρα
φο φαίνεται καθαρότατα ότι τό

’Εκτελεστικό Συμβούλιο είχε 
τήν έντολή όχι μόνο νά προσ
διορίσει τίς ήμερομην;ες τού 
3ήμερου άπεργιακού άγώνα στό 
2ο δεκαπενθήμερο άλλά καί 
νά μ. εταβάλει ή νά 
άναοτείλει τίς κι
νητοποιήσεις άν οί 
έκτιμήοεις του, 
σύμφωνα μέ τά συμ
φέροντα τού κλά
δου, τ ό έπέβάλλαν.

"Ετσι καί έγινε. Ή πλειοψη- 
φία τού Ε.Σ. στίς 19.12.78 έ
κρινε ότι δέν συνέφερε στόν 
κλάδο νά έκδηλωθεί ό άπεργι- 
ακός άγώνας στίς 27, 28 καί 
29 Δεκεμβρίου, όπου περιοριζό
ταν, μετά τό χάσιμο μιας έβδο- 
μάδας άπό τήν σύγκληση τού 
Γενικού Συμβουλίου, στό νά ο
ριστεί ή κήρυξη τής άπεργίας.

Γνωστοί οί λόγοι σέ όλους 
μας. ’ Ιδιαίτερα όμως άναπτύ- 
χθηκαν στήν συγκέντρωση τών 
Διοικητικών Συμβουλίων τών 
Συλλόγων καί τοΰ Γενικού Συμ
βουλίου τής Ο.Τ.Ο.Ε. πού έγι
νε τήν 21.12.78 κα| συμμε
τείχαν καί έκείνοι πού 
κυκλοφορούν στόν κλάδο μας 
άνακοινώσεις «άποροΟντες! ! !» 
γιατί τό Εκτελεστικό δέν έξε- 
τέλεσε τήν έντολή τού Γενι
κού Συμβουλίου.

Ή στοιχειώδης έννοια τής 
σοβαρότητας, δέν έπιτρέπει 
νά συνεχίσουμε έστω καί άν 
βάλλουν καί οί κύριοι αύτοί 
κατά τής Συλλογικής ήγεσίας 
τής ’Εθνικής. Δίνουμε έτσι ένα 
μάθημα συμπεριφοράς μπροστά 
στήν κρισιμότητα τών στιγμών. 
Αΰτή δέν βλέπει ούτε κομμα
τικές τοποθετήσεις καί δεσμεύ
σεις, ούτε εύκαιρίες γιά Αντι
πολιτευτικές έπιδείξεις, καί 
μάλιστα έξω άπό τόν χώρο πού 
πρέπει νά άσκείται ό Αδέσμευ
τος καί Ανεξάρτητος συνδικα
λισμός.

ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ

θρασύτατη παρέμβαση τού 
«δαίμονας τοΰ τυπογρα
φείου» κατά τήν έκτύπωση 
τού προηγούμενου φύλλου 
τής «Τραπεζιτικής» δημιούρ
γησε έρωτηματικά καί έκπλη
ξη στούς άναγνώστες μας.

Συγκεκριμένα: στή σελί
δα 3 καί στήν άπαρίθμηση 
τών γενικών θεμάτων τού 
κλάδου, πού περιλαμβάνονται 
στό σχετικό ύπόμνημα τής Ο. 
Τ.Ο.Ε. πρός τόν υπουργό 
Συντονισμού, στό έκτο θέμα, 
άναφέρονται περιπτώσεις πα
ραβιάσεων τής έργατικής νο
μοθεσίας καί ζητείται άμεση 
κυβερνητική παρέμβαση. «’Ι
διαίτερη μνεία γίνεται —γρά
φαμε— γιά τήν άντισυνδικα- 
λιστική στάση τού Διοικητοΰ 
τής Γενικής Τραπέζης».

Τό «...Τής ΓΕΝΙΚΗΣ Τρα
πέζης», τυπώθηκε — μέ τή 
σατανική, φυσικά, καθοδήγη
ση τού «δαίμονας» — «...τής 
ΕΘΝΙΚΗΣ Τραπέζης». "Ετσι 
ή φράση όλόκληρη διαβαζό
ταν: «’Ιδιαίτερη μνεία γίνε
ται γιά τήν άντισυνδικαλιστι- 
κή στάση τού Διοικητοΰ τής 
’Εθνικής Τραπέζης! ! !».

"Αν καί τό τυπογραφικό 
λάθος είναι όλοφάνερο, θεω
ρούμε άναγκαία τήν έπανόρ- 
θωση καί ζητούμε συγγνώ
μην άπό τόν κ. Διοικητή καί 
τούς άναγνώστες τής «Τραπε
ζιτικής».

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ 
ΔΩΡΑ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

"Οπως κάθε χρόνο έτσι καί 
’φέτος ό Σύλλογος μοίρασε στά 
παιδιά τών ύπαλλήλων τά κα
θιερωμένα Χριστουγεννιάτικα 
δώρα.

Ή μελετημένη έπιλογή καί ή 
ποιότητα ιπαιγνιδιών, βιβλίων 
καί στυλογράφων γιά κάθε ήλι- 
κία ξεχωριστά, Απέδωσαν κατά 
γενική όμολογία πολύ Ικανο
ποιητικό Αποτέλεσμα.

■Εξ άλλου άπό άποψη κό
στους, μέ μία δαπάνη 400 δρχ. 
κατά παιδί δόθηκαν δώρα όνο- 
μαστικής άξίας 700 έως 800 
δραχμών.

"Ετσι δίκαια τό Δ.Σ. τού Συλ
λόγου μας δέχθηκε συγχαρητή
ρια άπό πλήθος συναδέλφων γιά 
τά όμορφα δώρα πού πήραν τά 
παιδιά τους.

ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΣΤΟ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΟ

Ό Σύλλογος μέ τήν εύκαι- 
ρία τών έορτών διέθεσε στήν 
Κοινότητα Μολυβδοσκέπαοτ ο ν 
τό ποσόν τών δρχ. 40.000 — κα 
θώς καί ποσότητα βιβλίων καί 
παιγνιδιών γιά τά παιδιά τού 
χωριού.

ΠΛΗΣΙΟΝ «Η ΓΑΛΗΝΗ»
Σέ προνομιούχο θέσι, ηροσφέρεται γιά διαμονή ήλι- 

κιωμένων καί άνά ρ ρω σ η άτόμων κάθε 
ήλικίας.

Στήν Ιδια ΠΑΝΣΙΟΝ, ειδικός Γηρίατρος, δίνει ζωντά
νια στά γηρατειά, άνανεώνοντας τόν οργανισμό τών ήλι- 
κιωμένων κατά τό σύστημα τής Γεροντολόγου Καθηγη- 
τρίας κ. Α. Άσλάν καί μέ νεώτερα άλλα έηιτυχημένα συ
στήματα, τελευταίας έφευρέσεως.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛ. 99.17.256 κ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΝ
Διεύθυνση: 

θουκυδίδου 24
(Παράλληλος Βουλιαγμένης)

‘Αργυρούπολη ‘Αττικής



ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 1979
Κάθε παιδί έχει

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
Σέ στοργή άγάπη καί κατανόηση.
Σέ καλή.διατροφή καί ιατρική περίθαλψη.
Σέ δωρεάν εκπαίδευση.
Σέ κάθε δυνατότητα γιά παιχνίδι 

καί ψυχαγωγία.
Σέ ένα όνομα καί μιά έθνικότητα.
Σέ ειδική φροντίδα, όταν μειονεκτεί.
Στό νά είναι άνάμεσα στούς πρώτους πού θά 

τοϋ δοθεί βοήθεια καί περίθαλψη σέ περι
πτώσεις καταστροφών.

Νά μάθει νά γίνει ένα χρήσιμο μέλος τής κοι
νωνίας καί νά άναητύξει τίς ιδιαίτερες ικα
νότητάς του.

Νά διαπαιδαγωγείται μέσα σ’ ένα πνεϋμα ειρή
νης καί παγκόσμιας άδελφοσύνης.

Νά απολαμβάνει όλα αύτά τά δικαιώματα, άνε- 
ξάρτητα άπό φυλή, χρώμα, φΰλο, θρησκεία, 
έθνικότητα η κοινωνική προέλευση.

Σκέψου πόσα άπό αύτά τά δικαιώματα δέν 
εφαρμόζονται στή χώρα μας. Πόσα άπό 
αύτά έφαρμόζονται λειψά. Δράσε γιά ένα 
καλλίτερο παρόν καί μέλλον τοϋ παιδιού.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Μασσαλίας καί Καπλανών 9 — Τ.Τ. 144

’Αγώνες σκακιου
Ή 'Ένωσις Φιλάθλων ‘Εθνικής Τραπέζης, συνεχίζει 

γιά τρίτη κατά συνέχεια χρονιά τήν προσπάθειά της γιά 
νά γνωριστούν ακόμα καλύτερα μεταξύ τους οί υπάλληλοι 
των Τραπεζικών 'Ιδρυμάτων καί των Κοινοφελών ‘Οργα
νισμών καί 'Εταιρειών τής περιοχής Πρωτευούσης, καί 
προκηρύσσει τό Γ' έτήσιον άτομικόν πρωτάθλημα σκακιου 
διά τό 1979.

1) Μπορούν νά λάβουν μέ
ρος δλοι οί έν ένεργεία ή συν
ταξιούχοι ύπάλληλοι Τ ραπε- 
ζικών Ιδρυμάτων, τής Δ Ε. 
Η., τού Ο.Τ.Ε., τών ΕΛ.ΤΑ, 
τού Ο.Σ.Ε., τού Ο.Π.Α.Π. 
κλπ., ανεξαρτήτως, δυναμικό
τητας παιγνιδιού.

2) Σύστημα Διεξαγωγής 
τών ’Αγώνων ορίζεται τό Ελ
βετικόν Σύστημα εις 7 ή 9 
γύρους, άναλόγως τού αρι
θμού τών συμμετεχόντων.

3) Κανονισμός Διεξαγωγής 
τών ‘Αγώνων, ορίζεται ό έν 
ίσχύι τής Διεθνούς 'Ομοσπον
δίας Σκακιου, μέ χρόνον σκέ- 
ψεως 40 κινήσεις έντός -2 ώ- 
ρών γιά. κάθε παίκτη. '

4) Διαιτητής τών ’Αγώνων, 
ορίζεται ό Διεθνής Διαιτητής 
κ. Εμμανουήλ Γεωργουλά- 
κης, υπάλληλος τής Ίονικής 
καί Λαϊκής Τραπέζης.

5) Ή έναρξις τών αγώνων 
έγινε τήν Δευτέραν 22 ’Ιανου
άριου 1979 καί ώραν 7ην μ.μ. 
είς τήν . Λέσχην τού Σ υλλό- 
γου τών '.Υπαλλήλων τής ’Ε
θνικής Τραπέζης, ’Ακαδημίας

60 είς τόν δον όροφον.
6) Ήμέραι Διεξαγωγής 

τών ’Αγώνων:
Δεύτερη μέρα: 26)1)79 

Παρασκευή.
Τρίτη μέρα: 31)1)79 Τετ.
Τετάρτη μέρα: 5)2)79

Δευτέρα.
Π.έμπτη μέρα: 9)2)79 Πα.
"Έκτη μέρα: 14)2)79 Τετ.
Έβδομη μέρα: 19)2)79 

Δευτέρα.
.'•Καί έάν χρειασθή:
.'Όγδόη μέρα: 23)2)79 Πα.

Ένάτη μέρα: 28)2)79 Τετ.
7) "Επαθλα: Βαρύτιμον 

Κύπελλον μετά διπλώματος 
διά τόν Πρώτον νικητήν καί 
σκακιστικά βιβλία μετά δι
πλώματος είς τούς τρεις έπο- 
μένους νικητάς.

Προβλέπονται επίσης ειδι
κά έπαθλα διά τούς καταλαμ
βάνοντας τήν καλύτερη θέσιι 
μεταξύ τών συμμετεχόντων 
παικτών α', 6' καί γ' κατη
γοριών, καθώς καί μεταξύ έ 
φήβων, παίδων, γυναικών καί 
κορασίδων.

ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

Δέχεται σύμφωνα μέ τούς όρους τοϋ Τα
μείου Υγείας

Δροσίνη 16 Κηφισιά 
Τηλ. 8084654

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΠΝ ΞΕΝΟΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ

Τό καμπανάκι
Ή έξάπλωση τών «πολυεθνικών» έταιρειών έχει προ- 

καλέσει πολλές αντιδράσεις στίς χώρες «έγκαταστάσε- 
ως». Έτσι, διεθνείς όργανισμοί όπως ή ΕΟΚ, ό ΟΟΣΑ 
( Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας καί Άναπτύ- 
ξεως), τό Διεθνές Γραφείο Εργασίας, άκόμη καί ό ίδιος 
ό ΟΗΕ άρχισαν νά μελετούν άπό χρόνια τίς επιπτώσεις 
στην οικονομία, είδικώτερα τών ΰπό άνόπττυξη χωρών, 
άπό τή δραστηριότητα τών μεγάλων διεθνών συγκροτη
μάτων.

Καί είναι μέν άλήθεια δτι στά «πορίσματα» τών σχε
τικών έκθέσεων δέν «συμφωνούν» πολλές φορές όλα τά 
μέλη τών άμάδων μελέτης, παραμένει όμως γεγονός ότι 
καί στίς δύο έκθέσεις τού Ο.Η.Ε. προβάλλουν έκδηλες οί 
άρνητικές πλευρές τής δραστηριότητας τών πολυεθνικών 
επιχειρήσεων στίς ύπό ανάπτυξη χώρες.

Γενικά, οί κυριώτερες κατηγορίες κατά τών πολυεθνι
κών έταιρειών άφορούν:

*- στίς δυνατότητές τους νά άποκρύπτουν τά κέρδη πού 
πραγματοποιούν ή νά τά μεταφέρουν μέ διάφορους 
τρόπους στούς γνωστούς φορολογικούς «παραδείσους»

— νά ρυθμίζουν τό ύψος τής άπασχολήσεως μέ τήν αύξη
ση ή τή μείωση τών έπενδύσεών τους στή μία ή τήν 
άλλη Χώρα

— νά έπεμβαίνουν στή πολιτική ζωή τών Χωρών πού τίς 
φιλοξενούν κ.λπ.

Στή Χώρα μας δέν έχουν γίνει άκόμη σταθμίσεις 
σχετικά μέ τά αποτελέσματα τής έγκαταστάσεως τών πο
λυεθνικών έπιχειρήσεων. "Αν όμως κρίνουμε άπό δύο χα
ρακτηριστικά γεγονότα στό χώρο τών Τραπεζών, στόν 
όποιο όλο καί άνετώτερα έγκαθίστανται τά πολυεθνικά 
πιστωτικά συγκροτήματα οί παραπάνω κατηγορίες άπο- 
δεικνύονται οπωσδήποτε σωστές:

α) Σέ συνέντευξη τύπου στίς 2.10.78 ή Ο.Τ.Ο.Ε. έδει
ξε φωτοτυπημένη έπιστολή τής Άμέρικαν ’Εξπρές πρός 
τά στελέχη της μέ προτροπές γιά ιδιαίτερη προσπάθεια 
«στά έσοδα άπό προμήθειες, έκτος ισολογισμού».

β) Στίς 6.11.78 τό Γραφείο Τύπου τής Ο.Τ.Ο.Ε. άνα- 
κοίνωσε τό κείμενο τηλεγραφήματος τού περιφερειακού 
Διοικητοΰ τής Άμέρικαν Εξπρές πρός τή Διεύθυνση τής 
έν λόγω Τραπέζης στήν Ελλάδα, στό όποιο άναφέρεται 
ότι μιά καί ό Πρόεδρος τού Συλλόγου τών Υπαλλήλων 
τής Άμέρικαν Εξπρές δείχνει «αδιαλλαξία» (Σημείωση 
«Τραπεζιτικής»: Σάν «άδιαλλαξία χαρακτηρίζεται τό αί
τημα τής έφαρμογής τής «έξομοιώσεως» καί τής Ελλη
νικής έργατικής Νομοθεσίας) δέν μένει άλλη λύση άπό 
τόν περιορισμό τής δραστηριότητας τής Τραπέζης στήν 
Ελλάδα. "Ετσι, ό κ. Περιφερειακός παρακαλοΰσε νά δο
θεί έντολή στά ύποκαταστήματα τής Άμέρικαν ’Εξπρές 
στήν Ελλάδα νά ,μή χορηγούν νέα δάνεια, νά μή ανοί
γουν πιστώσεις κ.λπ.

Φυσικά, σέ μιά πιο «χονδρή» υπόθεση τό τηλεγράφη
μα δέν θά κάνει λόγο για, τόν Πρόεδρο τών ‘Υπαλλήλων 
άλλά όπωσδήποτε γιά κάποιο "Υπουργό —τουλάχιστο— 
πού θά έπιμένει νά διασφαλίσει τά συμφέροντα τής Χώ
ρας καί ή άπειλή δέν θά άφορά πιά χορηγήσεις δανείων 
ή άνοιγμα πιστώσεων σέ ιδιώτες άλλά αναστολή έπενδύ- 
σεων μέ καίρια ίσως σημασία γιά τήν κοινωνικοοικονο
μική ζωή τού τόπου μας.

Γι’ αύτό, τά δύο «μικρά» άλλά τόσο χαρακτηριστικά 
δείγματα άπό τή «μέθοδο» στίς έργασίες καί τή νοοτρο
πία τής Άμέρικαν ’Εξπρές πρέπει νά μάς προβληματίσουν | 
σοβαρά όλους μας γιά τό όριο ανοχής πού πρέπει νά δο
θεί στήν ανάπτυξη τής δραστηριότητας τών πολυεθνικών 
έταιρειών στήν Χώρα μας. Σέ καμμιά περίπτωση δέν πρέ
πει νά γίνουν τά συγκροτήματα αύτά ρυθμιστές τής κοι
νωνικοοικονομικής ζωής τού τόπου γιατί οί κίνδυνοι τής 
γενικής άποδιοργανώσεως καί τού καταποντισμού, σέ μιά 
δεδομένη στιγμή είναι τεράστιοι. Τό «καμπανάκι» χτύπη
σε άρκετά έγκαιρα. Αρκεί νά καταλάβουμε τή ■ σημα
σία του.

ΖH1E ΜΑΗ

ΗΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΟΥ...
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

• ΤΟ .ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ τού Κ/τος 
Χανιών εύχεται οτόν συνάδελ
φο Μιχάλη Μαρακάκπ νά τοϋ 
ζπσει ό δεύτερος γιός.

ΑΡΡΑΒΏΝΕΣ
9 ΓΙΑ ΤΟΥΣ άρραβωνες τοϋ 

συναδέλφου Μανώλη Άγγελάκη 
θερμές ευχές.

Προσωπικό Κ/τος Χανίων
• 01 ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ύπ/τος 

Τρικάλων συγχαίρουν θερμά τόν 
αγαπητόν συνάδελμον ΝΙΚΟ
ΛΑΟΝ ΖΙΟΜΠΟΡΑΝ, Διευθυντή 
Μουζακίου γιά τούς άρραβωνες 
του μέ τήν έκλεκτή δίδα ΠΑ
ΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, καί τούς 
εύχονται καλά στέφανα.

Γ Α Μ 0 I
• Στ,ς 16 Νοεμβρίου, έγιναν 

στό Μητροπολιτικό ναό, μέ τήν 
παρουσία μεγάλου πλήθους 
προσκεκλημένων οί γάμοι των 
νέων συναδέλφων Μανώλη Κα- 
στρινάκη καί Έφης Τρικουρά- 
κη. Στό εύτυχισμένο καί ται
ριαστό ζευγάρι τών νεονύμφων 
καί τίς οικογένειες τών συνα
δέλφων Θάνου Τρικουράκη καί 
Μιχάλη Καστρινάκη ή «Τραπε
ζιτική» άπευθύνει τίς πιό θερ
μές εύχές.

• ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ύπ/τος 
Τρικάλων εύχονται στόν έκλε- 
κτόν συνάδελφον ΦΙΛΙΠΠΟΝ 
ΚΟΥΡΚΟΥΒΕΛΑΝ καί ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ πού έτέλεσαν τούς 
γάμους τους,
νά ζήσουγ καί νά εύτυχήσουν.

Δ fi R Ε ΕΣ
• ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ τού Τμή- 

ματος Γραμματείας τής Διευ- 
θύνσεως Γραμματείας συγκέν
τρωσαν τό ποσό τών 2.180 δρχ. 
μέ τό όποιο άγόρασαν καί 
πρόσφεράν γιά τίς γιορτές σέ 
παιδιά τοϋ Άμαλιείου ’Ορφανο
τροφείου διάφορα παιχνίδια στή 
μνήμη τοϋ πατέρα τής συνα
δέλφου Προϊσταμένης τής Υ
πηρεσίας Γραμματείας Κλειώς 
Παπαδοπούλου.

• 01 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ τοϋ ύποκ) 
τος Καβάλας στή μνήμη τής ά- 
δελφής τοϋ συναδέλφου τους 
Άλέκου Δαμάσκου προσέφεραν 
διάφορα εϊδη ιματισμού στό σα
νατόριο ΕΛΠ ΙΣ—Καβάλας.
• Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ καί τό πρόσω 

πικό τής Δ) νσεως Όργανώσεως 
στή μνήμη τοϋ ’Ιωάννη Μαγ- 
κανιάρη, πατέρα τοϋ συναδέλ
φου Κώστα Μαγκανιάρη προσέ- 
φερε δρχ. 7.200.

ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ
e 01 ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ 1 τού Κα-

κτήματος Καλλιθέας κατέθε
σαν ύπέρ τοϋ ΤΥΠΕΤ 2.500 δρχ. 
στή μνήμη τοϋ άποβιώοαντος 
πατέρα τοϋ συνάδελφου Χρή
στου Τσολάκογλου.

• ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ τοϋ ύπο- 
καταστήματος Εύριπίδου κατέ
θεσε ύπέρ τοϋ ΤΥΠΕΤ 3.100 
δρχ. στή μνήμη τής Μαρίας 
συζ. ’Αναστασίου Χρονοπούλου 
πού πέθανε στίς £5.11.78.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Εύχαριστώ θερμότατα όλους 

τούς συναδέλφους μου, καί ά
πό τήν στήλη αύτή, πού καθ’ 
οίονδήποτε τρόπον, συμπαρα
στάθηκαν. στό βαρύ πένθος μου 
γιά τήν άπώλεια τοϋ άγαπημέ- 
νου μου πατέρα.

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΓΚΑΝIΑΡΗΣ
Διεύθυνση Όργανώσεως

Εύχαριστήρια
Έπιστολή

Νοσηλευθείς είς τό «ΥΓΕΙΑΣ 
ΜΕΛΑΘΡΟΝ» τοϋ Προσωπικού ’Ε
θνικής Τραπέζης έηί ένα μήνα 
καί 15 ήμέρες, επιθυμώ όπως 
άφ’ ένός εύχαριστήσω Θερμώς 
άπαν τό Επιστημονικόν, Νοση
λευτικόν καί Διοικητικόν προ
σωπικόν, ιδιαιτέρως δέ τόν Ε
πιστημονικόν Διευθυντήν Καθη
γητήν κ. Βασ. Άγγελό,πουλον, 
τόν 'Υφηγητήν Καρδιολογίας κ. 
Άγησ. Παπαδόπουλον, τόν Διευ
θυντήν Παθολογικού κ. Βαο. 
Τραχανήν, τόν Διευθυντήν Χει
ρουργικής κ. Τόμπλερ καί τίς 
Αδελφές Διευθύνουσες Κυρίες 
Κυρίες Μοσχάκη καί Οικονόμου 
καί τήν άδελφήν Προίσταμένην 
Κυρία Σοφικήτου, άφ’ έτέρου 
όμως αίσθάνομαι ζωηράν τήν 
ύποχρέωσιν όπως θερμώς συγ
χαρώ τό Διοικητικό Συμβούλιο 
τοϋ ΤΥΠΕΤ καί τόν έκπρόσωπον 
αύτοϋ είς τήν Κλινικήν διά τήν 
άρτίαν καί άπό πόσης άπόψεως 
άζιέπαινον όργάνωσιν καί Λει
τουργίαν τής Κλινικής. Ή υψη
λή στάθμη τών παρεχομένων νο
σηλευτικών άλλά καί ήθικών υ
πηρεσιών, καθιστούν τό "Ιδρυ
μά μας μοναδικόν είς τό είδος 
του καί πρέπει νά είναι υπερή
φανοι όσοι εϊχον τήν πρωτοβου
λίαν τής ίδρύσεώς του, όπως έ- 
πίσης καί έκεϊνοι ' Γείς τούς ό
ποιους τόσον έπιτυχώς άνετέθη 
ή φροντίς τής καλής λειτουρ
γίας του.

ΚΩΝΣΤ. ΣΤ. ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ 
Συν)χος Εθνικής Τραπέζης 

Αίθαλιδών 14, Τ.Τ. 311 
ΑΘΗΝΑΙ

ΤΑ ΚΑΑΛΑΝΤΑ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Οί συνάδελφοι τοϋ Τμήματος 

Προσλήψεων τής Διευθύνσεως 
Προσωπικού, είχαν τήν πρωτό
τυπη ιδέα νά ψάλλουν τά κάλ- 
λαντα τήν παραμονή τής Πρω
τοχρονιάς στίς ύπηρεσίες τής 
Διευθύνσεώς τους.

Μέ τόν τρόπο αύτό, ύποδέ- 
χτηκαν τό Νέο Χρόνο δημιουρ
γώντας μιά έορταστική άτμό-

σφαιρα χαράς μέσα στόν χώρο 
τής καθημερινής έργασίας.

Τό προϊόν τών εισφορών πού 
είσέπραζαν άπό δρχ. 2.200 διέ
θεσαν γιά τό Δημοτικό Βρεφο
κομείο ύπέρ τοϋ άναπήρου τρο
φίμου του Κρ. Βαλμά. Συγχαί
ρουμε καί Εύχόμαστε καί τοϋ 
Χρόνου.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Μεγάλη έκδήλωση άφιερωμέ- 
νη στήν έπέτειο τής εξέγερ
σης τοϋ Πολυτεχνείου έγινε μέ 
πρωτοβουλία τοϋ Πολιτιστικού 
Τμήματος τοϋ- Συλλόγου μας 
καί τή συνεργασία πολιτιστι
κών έπιτροπών πολλών Τραπε
ζών στίς 20 Νοέμβρη, στό θέα
τρο Γκλόρια.

Ή έκδήλωση άρχισε μέ σύν
τομη ομιλία τοϋ προέδρου τής 
ΟΤΟΕ συν. Θεοχ. Παπαμάργα- 
ρη, καί χαιρετισμό τών βουλευ
τών Στ. Τζούμάκα κα{ Μαρίας 
Δαμανάκη.

’Επακολούθησε καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα μέ άπαγγελίες συν
αδέλφων καί μέ τήν έκτέλεση 
τής σύνθεσης τών Θεοδωράκη 

Ρίτσου «Ρωμιοσύνη» άπό τή 
■ ορωδία τής Τερψιχόρης Παπα- 
στεφάνου, τή χορωδία της καί 
”1 συμμετοχή τοϋ Λάκη Καρ- 
νέζη.

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»
Μηνιαίο όργανο 

τοϋ Συλλόγου Υπαλλήλων 
τής Εθνικής ΤραπέΖης 

Ελλάδος

★
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

(Σύμφωνα μέ τό Νόμο) 

Υπεύθυνος

ΕΠΑΜ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ

Δημητρακοποΰλου 50 
Κουκάκι

★
Υπεύθυνος Τυπογραφείου

Θ. ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ , 
ΣΑΧΤΟΥΡΗ 10
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ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
Όδός Άναστασάκη 2, Α' όροφος 

Ζωγράφου (6η στάσις) 
Τηλέφ. 7708.206

Δέχονται μέ τιμές ΤΥΠΕΤ



Ελεύθερο βήμα

Ή μόλυνση του περιβάλλοντος
«Δεν μπορεί νά υπάρξει στην εποχή μας 
άλλο πρόβλημα άπό τήν αποτροπή του τρο- 
μαλέου κινδύνου. Μπροστά σ’ αύτή τή φοβερή 
στιγμή, πού είμαι βέβαιος πώς τήν ετοιμά
ζουν καί τήν περιμένουν ο! επιστήμονες, 
έγώ Θά κραυγάζω μέ όλη τή δύναμή μου, 
ακόμα καί μέσα άπ ότόν τάφο μου...

Τό βασικότερο χαρακτηριστικό τής ε
ποχής μας, πού τήν διαφοροποιεί άπό 
τίς παλιότερες έποχες, είναι ότι μπορέ
σαμε, μέ τήν πρόοδο τής έπιστήμης καί 
τής τεχνολογίας, νά έπιδράσουμε πάνω 
έκεϊ πού οι παλιότεροι προσπαθούσαν 
ν’ άνακαλύψουν, νά έξερευνήσουν, voc 
προσαρμοστούν : στό περιβάλλον. Καί 
σάν περιβάλλον θά χαρακτηρίσουμε τή 
φύση (νερό, έδαφος, άέρας, βλάστηση 
κ.ά.) μά καί τόν κοινωνικό χώρο (τό
πος δουλειάς, διαμονής κ.ά.).

’Έτσι μπορούμε μέν νά πούμε πώς ή

ΑΛΜΠΕΡΤ Α Ϊ ΝΣΤΑ Ι Ν (1957)

τεχνολογική πρόοδος τού άνθρωπον εί
ναι μεγάλη μά άν μείνουμε σέ μιά τέ
τοια άντιμετώπιση τής προόδου μας δέν 
θά κάνουμε μιά ρεαλιστική έκτίμηση. 
Καί αύτό γιατί καθημερινά άντιμετωπί 
ζουμε παράλληλα μέ τήν τεχνολογική ά- 
νάπτυξη καί ένα άλλο πρόβλημα : τή 
μόλυνση τού περιβάλλοντος.

Τό πρόβλημα αύτό είναι σήμερα παν
ανθρώπινο, κύρια δέ πλήττει τή χώρα 
μας, γιατί εδώ δέν έχει άντιμετωπισθεΐ 
κατάλληλα.

’Επιστολές συναδέλφων 
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Εκατοντάδες χιλιάδες τόννοι 
δηλητήρια μολύνουν τόν αέρα 
πού αναπνέουμε. Ή μόλυνση τών 
θαλασσών μας καί μάλιστα τών 
κλειστών, έφθασε ατό απροχώ
ρητο. Ο Σαρωνικός, ό Θερμαϊ
κός, ό 'Αργολικός, ό Παγασητι- 
κός, ό Πατραϊκός, κινδυνεύουν 
νά γίνουν νεκρές θάλασσες. Τε
ράστια καί ή μόλυνση τού εδά
φους άπό τά αστικά στερεά από
βλητα (σκουπίδια) μά καί άπό τά 
φυτοφάρμακα, τά έντομοκτόνα 
κ.λπ.

Όλα αυτά μάς οδηγούν σέ 
δύο διαπιστώσεις:

α) Γίνεται μιά χωρίς προηγού
μενο άγρια έκμετάλλευση των 
πηγών καί τών πλουτοπαραγωγι- 
κών πόρων μέ ρυθμό πού νά Εε- 
περνά τή δυνατότητα άναπαρα- 
γωγής των, ένώ καταοπαταλούν- 
ται οί φυσικοί πόροι πού δέν ά- 
ναπαράγονται.

β) Ένώ ύπάρχει διάχυτη ή 
έντύπωση αυτής τής φοβερής 
κατάστασης, ένώ κυβερνήσεις 
καί παράγοντες έκφράΖουν τίς ά- 
νησυχίες τους, δέν γίνεται καμ- 
μιά άπολύτως προσπάθεια γιά νά 
παρουσιαστούν τά πραγματικά αί
τια τού προβλήματος καί έτσι νά 
άναΖητηθοϋν οί λύσεις του. Πα
ρουσιάζεται τό πρόβλημα σάν α
ναγκαίο κακό τής τεχνολογικής 
άνάπτυΕης καί έμεϊα όλοι σάν 
συνυπεύθυνοι γι' αύτό.

Τό πρόβλημα όμως αύτό δέν 
παρουσιάζεται μόνο στήν Ελλά
δα, μά ο' όλο τόν κόσμο. Καί σέ 
χώρες μέ άσύγκριτα μεγαλύτερη 
βιομηχανική δραστηριότητα άπό 
τή δική μας, σάν τήν Αγγλία ή 
τή Σοβιετική Ένωση έχει λυ
θεί.

Τή βασική εύθύνη γιά τή μό
λυνση φέρνου* οί μεγάλες έται- 
ρίες, τά μονοπώλια, πού έπειδή 
ή διαφύλαΕη τού περιβάλλοντος 
άπό τά άπόβλητά τους σημαίνει 
έΕοδα, δέν είναι διατεθειμένες 
νά τό διαφυλάΕουν.

Μά κύρια εύθύνη έχει ή κυβέρ
νηση, πού
α) είτε δέν έχει επαρκή νομο-

Στήν ΤράπεΖα ύπάρχει μιά πα- 
ληά συνήθεια. Οί μετακινήσεις 
γενικώς, καί είδικώτερα οί μετα
κινήσεις τών γυναικών — πού 
σχεδόν πάντα βρίσκονται κολλη
μένες πίσω άπό κάποιο γκισέ ή 
μιά γραφομηχανή— δέν είναι κα
θόλου εύκολες. Συστήματα άλλά- 
Ζουν στό Ίδρυμα, νέα συστήμα
τα μπαίνουν ο εφαρμογή, γίνεται 
κοσμογονία, καί γιά τή γυναίκα - 
υπάλληλο τό πολύ - πολύ ν' άλ- 
λάΕη ή μάρκα τής γραφομηχανής 
της ή ν' όποκτήση μιάν ήλεκτρι- 
κή.

"Ενας άσχετος, όταν άκούση 
τό πρόβλημά μας θά γελάση καί 
θά πή:

— «Έ, καί; Κι αύτά δέν εί· 
ναι τραπεΖικές δουλειές, καί μά
λιστα απαραίτητες; Κάποιος πρέ
πει νά τίς κάνη. Δέν είναι επί 
τέλους, ύποτιμητικό! ».

Βεβαίως καί δέν είναι υποτι
μητικό. 'Αντίθετα, θαλεγε κανείς 
πώς ή καλή Δακτυλογράφος μπο-

θεσία γι άτό σκοπό αύτό, 
β) είτε δέν έφαρμόΖει τήν ύ- 

πάρχουσα.
γ) είτε άφήνει πάμπολλα περι

θώρια παραβίασής της, 
δ) είτε δέν άσκεϊ ούσιαατικό έ
λεγχο τών βιομηχανιών.

"Ας γίνει μιά άναφορά ατά 
δηλητήρια πού έκφεύγουν άπό 
τίς βιομηχανίες καί μολύνουν τήν 
άτμόοφαιρα:

Τό μονοΕείδιο τού άΖώτου πού 
προσβάλει τούς πνεύμονες, τό 
διοΕείδιο τού θείου πού προκαλεί. 
βλάβες στήν καρδιά καί στοάς 
πνεύμονες, τό όΖον, βλαβερό γιά 
τά μάτια καί καταστρεπτικό γιά 
τήν όραση, τό νικέλιο, καρκινο
γόνο.

Οί καπνοί καί οί σκόνες πού 
βοηθούν τά δηλητήρια άπορρΟ- 
φώντας τα νά μπαίνουν εύκολώ- 
τερα στόν οργανισμό μας.

Ό κίνδυνος αύτός είναι άμε
σος καί καθημερινός. Ή συγ
κέντρωση τού διοΕειδίου τού 
θείου πάνω άπό τήν Ελευσίνα ά
πό τά έργοστάσια TITAN, 
OWENS καί PETROLA φτάνει 
τά 2,95 χιλ. γραμ. μ3, πυκνότη
τα φοβερή. Στό Κερατσίνι έκβάλ- 
λουν κάθε μέρα 360.000 μ3 άστι- 
κά λύμματα. Ή κατάσταση αύτή 
σέ συνδυασμό μέ τήν άκαταλλη- 
λότητα τής κατοικίας καί τήν 
παντελή έλλειψη πράσινου, κά
νουν τίς συνθήκες διαβίωσης ά- 
φόρητες.

Τό 1ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο 
Ρύπανσης, χαρακτήρισε σάν έπό- 
μενο τής μόλυνσης τού περιβάλ
λοντος, τήν αϋΕηση τής νοσηρό
τητας καί τής θνησιμότητας στήν 
Ελλάδα.

Γενικά ή Αθήνα παρουσιάζει 
0,081 χιλ. γραμ.)μ3 άΖώτου, έ
νώ τό Παρίσι 0,032.

"Ηδη όμως στήν Αγγλία τά 
μέτρα γιά τήν έΕάλειψη τής μό
λυνσης είναι τέτοια πού ένώ ά- 
νάμεσα ατά έτη 1958 — 72 ή πα
ραγωγή τσιμέντου αύΕήθηκε κα
τά 60%, ή μόλυνση τού περιβάλ
λοντος άπό τά άπόβλητά τσιμέν
του μειώθηκε κατά 64%.

ρεϊ νά γίνη τό δεΕί χέρι τού Προ
ϊσταμένου της. Τί γίνεται όμως 
όταν φτάση ή ώρα γιά τή σύντα- 
Εη τών φύλλων Ποιότητος; "Α, 
έκεί πιά άρχίΖουν οί. . . φυλετι
κές διακρίσεις! Γιατί ή Δακτυλο- 
γράφος άμέσως - άμέσως άλλά- 
Ζει χρώμα. Γίνεται μπλέ! Θαρ
ρείς άπό τήν άγανάκτησή της 
γιά τήν υπηρεσιακή διαφοροποί
ηση. "Ετσι, ή βαθμολογία της εί
ναι τσιγγούνικη καί σέ κείνη τήν 
άτέλειωτη στήλη τής «υπηρεσια
κής καταρτίσεως- μέ τούς 10 
βαθμούς, σίγουρα ή καϋμενούλα 
θά πάρει 3, ή στήν καλλίτερη πε
ρίπτωση 4!

Πρώτη της αντίδραση νά Ζη- 
τήση ν άλλάΕη πόστο μέσα στήν 
ύπηρεσία της. φυσικό δέν είναι 
άφοΰ άδικεϊται, καί μάλιστα επί
σημα ; "Αμ δέ! Ο Προϊστάμενος 
γίνεται θηρίο καί μέ τό δίκηο 
του. Καί ή δικαιολογία έτοιμη : 
— «Καί ποιος θά κάνη τή γραφο
μηχανή;»

Στή Μόσχα έΕ άλλου τά τε
λευταία 10 χρόνια περισσότερες 
άπό 300 βιομηχανίες απομακρύν
θηκαν άπό τήν περιοχή της ή ά- 
νακατασκευάστηκαν.

Τό πρόβλημα τής μόλυνσης 
τού περιβάλλοντος είναι Ζωτικής 
σημασίας γιατί είναι καθοριστικό 
γιά τή συνέχιση τής ϋπαρΕής μας 
πάνω στή γή.

Πρέπει νά ληφθεϊ σοβαρά ύπ' 
όψη τό πρόβλημα καί νά πορ
θούν μιά σειρά μέτρα σάν τά πα
ρακάτω:

1) Νά θεσπισθεί πλήρης νομο
θεσία γιά τήν προστασία τού πε
ριβάλλοντος καί νά έΕασφαλι- 
στοϋν οί δυνατότητες αύστηρής 
έφαρμογής της.

2) Νά καθοριστούν τά άνώτα- 
τα έπιτρεπόμενα όρια κάθε μορ
φής ρύπανσης μέ βάση τά πρό
τυπα τού Παγκόσμιου Οργανι
σμού Υγείας.

3) Νά χρηματοδοτηθεί ή το
πική αύτοδιοίκηοη ειδικά γιά τήν 
ανάληψη τής εύθύνης τής προ
στασίας τού περιβάλλοντος.

4) Νά θεσπισθεί φορολογία 
στις βιομηχανίες άνάλογη μέ τή 
μόλυνση πού προκαλοϋν.

5) Ν' άπαγορευθεί ή ίδρυση 
νέων βιομηχανιών σέ ήδη μολυ- 
σμένες περιοχές.

6) Ν' άποκτηθρΰν άπ' όλες τίς 
μεγάλες πόλεις άποχετευτικά δί
κτυα.

7) Νά προστατευθεϊ καί νά έ- 
πεκταθεϊ τό πράσινο, καί

8) Ν' άπομακρυνθοϋν ορισμέ
νες ιδιαίτερα ρυπαντικές βιομη
χανίες άπό κατοικημένες περιο
χές.

Ή κατάστασή είναι τέτοια πού 
δέν έπιδέχεται άναβολές καί ό
λοι έμεϊς μέν, μπορεί νά μήν φέ
ρουμε τήν εύθύνη τής μόλυνσης, 
μά φέρουμε άκέραια τήν εύθύνη 
τής μή άνάληψης τής προσπά
θειας γιά τήν προώθηση μέτρων 
σάν τά παραπάνω. . .

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΡΙΑΝΑΚΗ 
Ύποκ)μα Παγκρατίου

Αντίδραση δεύτερη. Πηγαίνει 
στό Προσωπικό καί Ζητάει μετά
θεση σ' άλλη ύπηρεσία. Ο άρμό- 
διος υπάλληλος φρίττει μέ τό αί
τημα : — «Καί ποιά θά πάμε στή 
θέση του;» —«Αύτό δέν τό Εέ- 
ρω, καί μήτε μ' Ενδιαφέρει. Ε
γώ θέλω νά γίνω. . . ρόΖ! Επί 
τέλους, δέ στεφανώθηκα τή γρα
φομηχανή, ούτε ή ΤράπεΖα μέ 
προσέλαθε σά Δακτυλογράφο. Εί
μαι ή δέν είμαι Λογιστής Α ;» 
— «Είσαι. Αλλά ή γραφομηχανή 
είναι απαραίτητη! » —«Σωστά!
Αφού όμως τής δίνετε τόση ση

μασία γιατί μάς άλλάΖετε χρώμα
τα καί κριτήρια;» —«Γιατί, ά- 
πλούστατα, δέν είναι δίκηο ή μη
χανική δουλειά νά μετράει τό ί
διο μέ τή δημιουργική». —«Καί 
ποιος σας είπε νά μή μέ χρησι
μοποιήσετε σέ δημιουργική δου
λειά; Μέ ποιό δικαίωμα μέ ύ- 
ποχρεώνετε ν' άσχολοΰμαι μ' αύ-

ΒΛΕΠΕ 6Η ΣΕΛΙΔΑ

στήν «
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

TOY I. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Κύριε Πρόεδρε,

" Εχω τήν τιμήν νά σας άπο- 
στείλω συνημμένως άντίγρα- 
φον τής άπό 14.12.1978 αίτή- 
σεώς μου προς τόν Σύλλογον 
’Επιστημονικού Προσωπικού Ε. 
Τ.Ε. διά τής οποίας ζητώ την 
διαγραφήν μου παρά τού έν 
λόγω Συλλόγου καί νά παρα- 
καλέσω υμάς όπως παρακολου
θήσατε τήν πραγματοποίησιν 
αυτής, δημοσιεύοντες συγχρό
νως, έφ’ όσον τό έγκρίνητε, 
τήν έν λόγω αϊτησίν μου εις 
τήν στήλην ’Επιστολαί συνα
δέλφων τής ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ.

Ευχαριστών διατελώ

Μετά τιμής
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Ύποτμηματάρχης Ταμείων 
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Η ΑΙΤΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΕΠΕΤΕ

Πρός τόν
Σύλλογον 'Επιστημονικού Προ
σωπικού
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛ
ΛΑΔΟΣ
3ης Σεπτεμβρίου 13 

'Ενταύθα

Κύριε πρόεδρε,
Διά τής παρούσης μου παρα

καλώ όπως προθήτε εις τήν ά
μεσον διαγραφήν μου έκ τού 
Συλλόγου μας, λόγω ριζικής δι
αφωνίας μου πρός τάς αποφά
σεις σας, διά τών όποιων άπο- 
σκοπεΐτε εις τήν διάοπασιν τής 
ένότητος τού Προσωπικού τής 
Τραπέζης μας.

Λαμβάνω άφορμήν καί έκ τής 
άπό 11.12.78 άνακοινώσεώς 
σας, εις τήν όποιαν επιγραμ
ματικές άναφέρεται εις τό τέ
λος αύτής:
«ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ 
ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΤΗΣ 12.12 ΚΑΙ 
15.12.78».

Τοιούτου είδους άποφάσεις, 
καθώς καί γενικώτερον ή άκο- 
λουθουμένη τακτική σας μάς 
εμπλέκει είς άποπροσανατολι- 
σμόν, είς τόν διαχωρισμόν του 
Προσωπικού είς δύο άντιμαχο- 
μένας κατηγορίας καί είς τήν 
δημιουργίαν χάσματος μεταξύ 
Πτυχιούχων καί μή Πτυχιούχων, 
μέ έπακόλουθον τήν άποτελ-

Ή πρόταση τών νέων συνα
δέλφων γιά τή δημιουργία τμή
ματος νέων ύπαλλήλων τού 
Συλλόγου, πού θά παρακολου
θεί τά ειδικά προβλήματα προσ
αρμογής τους μέσα στόν συν- 
αδελφικό χώρο, μάς βρίσκει ά- 
πόλυτα σύμφωνους. Θά άηοτε- 
λέσει γόνιμη ύποθοήθηση τού 
συλλογικού έργου καί συμμετο
χή σέ ύπεύθυνη συνεργασία 
γιά τήν άνάπτυξη τού έπαγ- 
γελματικοϋ κα, συνδικαλιστικού 
έπιπέδου. "Ετσι μόνον, δέν θά 
θεωρηθεί σάν άπόπειρα δημι
ουργίας χωριστικού κινήματος ή 
ομαδοποίησης θά άπλωθεί σέ 
ολόκληρο τά δίκτυο, μέ εύρύ- 
τατους τομείς δραστηριότητας.

"Εχουμε νά προτείνουμε σάν 
πρώτη έμπρακτη συνέχεια τής 
πρωτοβουλίας, τήν πραγματο
ποίηση συγκεντρώσεως τών νέ
ων πού υπηρετούν στήν περι
οχή 'Αθήνας - Πειραιά γιά τήν 
έκλογή μιάς πρώτης έπιτροπής 
— συνδέσμου μέ τό Δ.Σ. του 
Συλλόγου.

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΝΕΟ I ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ I : Νά δώ- 

σουμε ουσιαστικότερο περιεχό
μενο στή ζωή μας.

Κάτι καινούργιο συμβαίνει 
στήν ’Εθνική Τράπεζα. Κάθε 
χρόνο, νέο αίμα προστίθεται 
στις παλιές δυνάμεις τού προ
σωπικού, δημιουργώντας ένα 
καινούργιο κλίμα, φέρνοντας 
τή ζωντάνια καί τή δημιουργι
κότητα στή καθημερινή δου- 
λιά.

' Ας ρίξουμε μιά ματιά στά 
γκισσέ καί τά ταμεία: ’Εμείς 
οί νεαροί συνάδελφοι έπωμιζό- 
μαστε τό πιό άμεσο βάρος τής 
δουλειάς.

"Ας ρίξουμε μιά ματιά στά 
συνεργεία: Κι έκεί δέν πάμε 
πίσω.

'Από τή μέρα πού μπαίνουμε 
στήν Τράπεζα αντιμετωπίζουμε

μάτωσιν τών συμφερόντων μας.
Κατά τήν διάρκειαν της 26ε- 

τούς ύπΓ., ας μου έχω δια
πιστώσει ο. ΜΟΝΟΝ διά τής 
ένότητο.; και * ιά τής ύπ :<οης 
είς τάς α, ιοφαν ις τής Συλλο
γικής ήγε ας της έπροσωπού- 
σης τήν όλο ητα τού Προσωπι
κού έπιτυ /χάνομεν τήν έπί. 
λυσιν τών εκκρεμών μας αιτη
μάτων.

Εύχομαι όπως καί οί άλλοι 
πτυχιούχοι συνάδελφοι, άκο- 
λουθήσουν τό παράδειγμά μου 
καί διαγραφοΰν έκ τού Συλ
λόγου σας, συσπειρούμενοι γύ
ρω άπό τόν μοναδικόν Σύλλο
γον πού έκπροσωπεί τά συμφέ
ροντα τού ΣΥΝΟΛΟΥ.

Μετά τιμής
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Κατ) μα Κολωνακίου 139

•

'Επιδοκιμάζομε άπόλυτα καί 
έγκρίνουμε άνεπιφύλακτα τήν 
ένέργεια τού συναδ. ’ Ιω. Οικο
νόμου πού ξεκινάει άπό τήν δι
καιολογημένη καί σωστή άντί- 
δρασή του στό διασπαστικό ρό
λο τού ΣΕΠΕΤΕ πού άποκορυ- 
φώθηκε μέ τή στάση του στ;ς 
άπεργιακές κινητοποιήσεις τής 
12/12 καί 15/12/78.

"Οσο άποκαλυπτεται ό πρα
γματικός σκοπός τής δημιουρ
γίας τών διαφόρων άντισυλλό- 
γων καί ή διασπαστική τακτική 
των, τόσο θά ένισχύεται ή ε
νότητα καί ή συσπείρωση όλου 
τού Προσωπικού μέσα στόν έ
να, ένιαίο καί ισχυρό Σύλλογο 
γιά τήν άποτελεσματική διεκδί
κηση τών αιτημάτων του είτε 
αύτά άφοροϋν τό σύνολο, είτε 
ορισμένες μόνο κατηγορίες.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΤΟΥ Δ. ΡΟΥΣΗ

Κύριε Πρόεδρε,
Σάς παρακαλώ νά δημοσιεύ

σετε στήν έφημερίδα μας τήν 
πιό κάτω διευκρίνηση τών λέ- 
ξεών μου. «Πρέπει δηλαδή νά 
ντρεπόμαστε πού έχουμε πτυ
χία» ;

Κύριε Πρόεδρε γιατ| φθάοα- 
με νά κτυπιόμαστε μεταξύ 
μας; Γιατί άντί όλοι νά χτυπά
με τόν νόμο τών πτυ
χιούχων καί τόν τρόπο 
πού έφαρμόστηκε μέσα ατά 
χρόνια τού έτσιθελισμοΰ μιλά
με γιά «ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ 
ΠΤΥΧIΟΥΧΟΥΣ ; Γιατί άφου ατά 
κάθε τόσο διοικητικά Συμβού-, 
λια τών συλλόγων μας ύπάρ- 
χουν συνάδελφοι πού έχουν καί 
δέν έχουν πτυχίο άποκτήσαμε

σοβαρά προβλήματα μέ τή 
προσαρμογή μας, τήν ομαλή 
ένταξή μας στή δουλιά, τή 
γνωριμία μέ τά μικρά καί με
γάλα μυστικά της.

Ή έγκύκλιος πού έξέδωοε 
στ;ς 27—3—78 ή Διεύθυνση Προ
σωπικού μεταξύ άλλων άναφέ- 
ρει:

«..Είναι ή ύποχρέωοη καί ή 
εύθύνη, πού πηγάζουν άπό τήν 
άνάγκη νά δημιουργηθοΰν άπό 
«τό ύπηρεσιαχά άδιαμόρφωτο» 
άκόμη άνθρώπινο δυναμικό, υ
πάλληλοι Αποδοτικοί καί ολο
κληρωμένοι, μέ δημιουργική 
πνοή καί ύπαλληλική συνείδη
ση. Καί ό σκοπός αύτός δέν 
έπι τυγχάνεται μέ μιά άπλή, 
«άφ' ύψηλοϋ» παρακολούθηση. 
Χρειάζεται, κατ' άρχήν θερμή 
συμπαράσταση, πού δημιουργεί 
τήν κατάλληλη άτμόοφαιρα γιά 
τήν άνάπτυξη τών Απαραιτήτων 
«Ανθρωπίνων σχέσεων». Χρειά
ζεται νά δοθούν σωστές κατευ
θύνσεις πάνω στήν έργασία, 
Αλλά καί πάνω στις σχέσεις μέ 
τούς άλλους συναδέλφους καί 
τήν πελατεία. Ή έμπειρία τών 
παλαιοτέρων πρέπει νά περά
σει σιγά - σιγά ατούς νέους 
καί στήν έπίλυση τών Αποριών 
καί τών προβλημάτων τους, 
πρέπει νά βρούν πρόθυμη καί 
φιλική διάθεση. Τά στελέχη 
πρέπει νά παρακολουθήσουν 
στενά τήν πρόοδό τους, νά ά- 
ξιοποιήσουν ειδικές γνώσεις η 
κλίσεις πού τυχόν διαθέτουν 
Kaj νά έπισημάνουν έγκαίρως 
τά θετικά ό Αρνητικά στοιχεία 
στήν έπίδοση καί τήν συμπερι
φορά τους...».

Χωρίς νά έπιρρίπτουμε ευθύ
νες σέ κανένα, όλοι ξέρουμε 
πώς τό περιεχόμενο αύτής τής 
έγκυκλίου Απέχει πολύ άπ' τή 
πραγματικότητα.

Σάν φοιτητές, σπουδαστές ύ- 
ποψήφιοι γιά τά ‘Ανώτατα 'Εκ
παιδευτικά ' Ιδρύματα ή μαθη-

Σύνδεσμο μή Πτυχιούχων καί ά
πό Αντίδραση φτιάχτηκε καί 
Σύλλογος Πτυχιούχωύ; Μά κύ
ριε Πρόεδρε δέν ύπάρχει άλ
λο τρίτο. Τί πιστεύουν τά μέ
λη τών παρασυλλόγων γιά τόν 
προορισμό τού Συλλόγου μας; 
Πώς άποτολμοϋν έχθροί μιάς 

μερίδας είτε τής μιάς είτε τής 
άλλης νά βάζουν ύποψηφιότη- 
τα γιά τόν "Ενα καί Μοναδικό 
πού πρέπει νά έχουμε;

Ποιός φταίει; Ποιός δέν 
φταίει;

Ξέρετε καλά κύριε Πρόεδρε 
τήν εξαιρετική έκτίμηση πού 
έχω καί στό πρόσωπό σας σάν 
Ατόμου καί συναδέλφου καί 
στά πρόσωπα όλων, μά όλων, 
τών επικεφαλής Αντιπάλων σας 
ψηφοδελτίων. Δέστε όμως ό
λοι σας σφαιρικά τό θέμα για
τί πρός Θεού δέν βλέπετε τί 
γίνεται; Πού πάμε; Κύριε Πρό
εδρε κάθε λίγο καί λιγάκι μάς 
καλείτε σέ άπεργία. Σάς βε
βαιώνω πώς πλήθος συναδέλ
φων δέν ξέρει γιατί άπεργεί 
καί ζή κάτω άπό κρίσεις συνει- 
δήσεως. 'Υμνείτε τήν Διοίκηση 
καί τά βάζετε μέ τήν κυβέρ
νηση ξεχωρίζοντας έτσι τούς 
Διοικητές άπό τήν ιδιότητά 
τους καί τούς κρίνετε σάν ά
τομα, πράγμα πού δέν έχουμε 
τό δικα(ωμα νά κάνουμε.

Πιστεύω πώς άν οί έκάστοτε 
Διοικηταί μας είχαν μπροστά 
τους ένωμένη μαχητική συλλο
γική ήγεσία μέ θέματα ξεκα
θαρισμένα, μέ προτάσεις καί 
λύσεις ξεκαθαρισμένες χωρίς 
υπερβολές, πώς άν ό τρόπος 
προβολής τών δίκαιων αιτημά
των μας ήταν διαφορετικός, 
πώς άν τούς δείχναμε τό μέ
γεθος τών μεγάλων προβλημά
των μας καί όχι τήν μεγέθυν
ση τών παρανυχίδων, πώς άν 
συστηματικά, σιγά - σιγά, δέν 
Αλλάξαμε τήν νοοτροπία τών 
ύπαλλήλων τής 'Εθνικής Τρά
πεζας άλλά τούς έμπνέαμε τήν 
άγάπη πρός αύτήν, αύτή τήν 
Αγάπη πού κράτησε, πού άν- 
δρωσε τήν Τράπεζα, τότε πολ
λά πράγματα θά ήσαν σήμερα 
διαφορετικά!

Σέ τί όφελεί κύριε Πρόεδρε 
νά λέμε στοάς διαδόχους μας 
πώς όχι δέν έναρμονίζονται τά 
συμφέροντά μας μέ τά συμφέ
ροντα τής Τραπέζης; Σέ τί 
όφελεί κύριε Πρόεδρε νά λέμε 
στόν ύπάλληλο μή πάς στήν 
δουλειά ένώ παράλληλα δέν 
τού λέμε «τήν ώρα τής δουλει
άς έργάσου, κάνε καλή χρήση 
τών προνομίων όχι πού κέρδι
σες μέ άγώνες άλλά πού σοΰ 
παραχώρησε ή Τράπεζα;». Ποιό 
τό κέρδος άν γίνουμε έχθροί, 
όχι τών Διοικητών, έκεϊνοι άλ-
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τές νυχτερινών σχολείων συ
ναντάμε προβλήματα ώρας, δι
αβάσματος, έξετάσεων.

Σάν νέοι άνθρωποι άναζητά- 
με μιά πιό ζωντανή συναδελ- 
φική σχέση, μιά όσο γίνεται 
πιό ούσιαστική κοινωνική ζωή

Ζητάμε πολλά;

‘ Ισως άπό πρώτη ματιά νά 
δίνουμε αύτή τήν έντύπωση. 
" Ισως νά ξενίζουμε μερικές 
φορές τούς η α λ ι ό τ ε - 
ρους συναδέλφους 
μέ τήν συμπεριφορά καί τίς Α
παιτήσεις μας.

. Ή καθημερινή πράξη, ώστό- 
αο, δείχνει ότι κατορθώνουμε 
νά δημιουργούμε ένα κλίμα Αρ
μονικής συνεργασίας μέ τούς 
παλαιότερους, άξιοποιώντας ό
σο γίνεται καλύτερα τίς συμ
βουλές τους καί τήν πε|ρα 
τους.

’Εκείνο πού χρειάζεται, εί
ναι νά βρούμε τούς τρόπους 
πού θά διευκολύνουν όσο γίνε
ται περισσότερο τήν προσεκτι
κή Αντιμετώπιση τών ιδιαίτε
ρων προβλημάτων μας. Είν" Α
λήθεια ότι ό Σύλλογος δέν έ
χει προσανατολιστεί άποφασιστι 
κά σ’ αύτή τή κατεύθυνση. Τά 
σεμινάρια, ή έφαρμογή τών εγ
κυκλίων γιά τούς νέους συνα
δέλφους, τά σπουδαστικά ζη
τήματα, τά προβλήματα τής 
πολιτιστικής καί κοινωνικής μας 
ζωής χρειάζονται μιά ξεχωρι
στή προσοχή. Καί τό Διοικητι
κό Συμβούλιο έχει τόσο πολλά 
νά κάνει...

Προτείνουμε σάν 
πρώτο μέτρο τήν έκλογή μιάς 
έπιτροπής νέων τού Συλλόγου 
μας, πού μέ τή παρακολούθη
ση τού Δ.Σ. θά όργανώσει καί 
θά προχωρήσει τήν Αντιμετώπι
ση όλων αύτών τών θεμάτων 
καί όποιουδήποτε άλλου προ
βλήματος προκόψει. Καί είμα
στε βέβαιοι ότι ή συντριπτική 
πλειοψηφία άπό μάς θά πλαι
σιώσει τήν προσπάθεια πού θά 
δίνει νέα διάσταση καί θά κά
νει Ακόμα πιό ούσιαστική τήν 
παρουσία τού «νέου αίματος» 
στόν κλάδο μας.

Περί φυλετικών διακρίσεων
Χτές τό πρωί στήν ύπηρεσία, άκούστη- 

κε καυγάς όμηρικός:

— «Έγώ δέν προσλήφθηκα σά Δακτυ- 
λογράφος!» — «Καμμιά μας δέν προσ
λαμβάνεται». — «"Ωραία λοιπόν. Έγώ 
κάνω 5 χρόνια γραφομηχανή' άπό τήν 
ήμέρα δηλαδή πού μπήκα στήν Τράπε

ζα. ’Έ, νομίζω πώς είναι άρκετά. , .».
ΤΗταν δήλωση υπαλλήλου 5 έτών πού 

άντιδικοΰσε μέ τήν Προϊσταμένη της. Τό 
επεισόδιο δέν είναι μοναδικό. Τέτοια δη- 
μιουργοΰνται καθημερινά σ’ δλες τίς ύ- 
πηρεσίες, μιά κι όλες μας άρν ιό μαστέ 
τή γραφομηχανή. "Εχουμε δίκηο, έχουμε 
άδικο;

Τά προβλήματα των νέων 
συναδέλφων μας

Δημοσιεύουμε τό παρακάτω κείμενο πού έφερε στά 
γραφεία τού Συλλόγου μας, έπιτροπή νέων συναδέλφων.
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ΑΠΟ 1Η ΣΕΛΙΔΑ
χαιότερα σωματεία της ’Αθήνας 
ό "ιστορικός Σύλλογος Έμποροϋ- 
παλλήλων ’Αθηνών (ίδρυση 
1891), τό σωματείο των τσαγκα- 
ράδων (1904), των σερβιτόρων 
(1900), έργατοτεχνιτών Ζαχα
ροπλαστικής (1901), όκτώ οικο
δομικά σωματεία μέ χρονολο
γίες ίδρΰσεως άπό τό 1895 μέ
χρι 1936. Σωματεία πού γέννη
σαν τό έργατικό κίνημα τής Χώ
ρας. ’Από τό λοιπά έργατικά 
κέντρα τήζ Χώρας είναι άπο- 
κλειαμένα 38 σωματεία μέ δύ
ναμη 15.000 μέλη.

Τό κύκλωμα αύτό τής δημι
ουργίας προκαθορισμένης 6ά- 
σεως πού θά δίνει τόν έπιθυμη- 
τό άριθμό συνέδρων γιά «νόμι
μες» καί «δημοκρατικές έκλε- 
γάμενες ηγεσίες» ολοκληρώ
νεται μέ τήν μή έγγραφή των 
νέων οργανώσεων πού δημιουρ
γεί ή δραστηριότητα καί έπέ- 
κταση τοΰ έργοδοτικοϋ τομέα. 
Έτσι σάν παράδειγμα άναφέ- 
ρονται οί νέες οργανώσεις των 
Συλλόγων ύπαλλήλων Τραπέζης 
Επαγγελματικής Πίστεως, Ε.Τ. 
Ε Α., όργανώσεις έργαζομένων 
σέ πολυεθνικές έπιχειρήσεις 
(ΦΙΛΙΠΣ, ΟΛΙΒΕΤΙ, ITT).

Στίς δυνάμεις αύτές πρέπει 
νά προστεθούν καί έκείνες πού 
άνήκουν στήν Γ.Σ.Ε.Ε. άλλά δέν 
συμφωνούν μέ τις θέσεις καί 
τήν πορεία τής ηγεσίας της (0. 
Τ.Ο.Ε., Οικοδομικές ’Οργανώ
σεις, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, 
βασικές οργανώσεις τού Ο.Τ.Ε., 
'Ιματισμού, ’Ηθοποιών κλη.) πού 
συγκεντρώνουν πολλές δεκάδες 
χιλιάδες μελών.

’Επίσης στήν άνώτατη ήγεσία 
τού κινήματος καθώς καί τών 
κορυφαίων έργατικών κέντρων 
(μέ πρώτο τό Έργατοϋπαλληλι- 
κό Κέντρο ’Αθήνας) εύρίσκον- 
ται άτομα τελείως άποκομμένα 
άπό τίς όργανώσεις πού προέρ
χονται, είτε γιατί άποδοκιμά- 
στηκαν άπό τήν βάση τους είτε 
γιατί δέν ξανάβαλαν ύποψηφιό- 
τητα. Πώς παραμένουν; Μέ τό 
«έτσι θέλω» τής σκοπιμότητας 
νά ψηφίζονται μέ τήν προκατα- 
σκευααμένη ηλειοψηφία συνέ
δρων καταστατικά ή νά διατη
ρούνται διατάξεις σ’ αύτά πού 
δίνουν δικαίωμα στόν ήδη κατέ- 
χοντα θέση στήν διοίκηση αύ- 
τών τών οργανώσεων νά έπανυ- 
ποβάλλουν ύποψηφιότητα, άνε- 
ξάρτητα άν τούς έχει ήδη άνα- 
δείξει ή βάση τους (καλλίτερα 
θά έλεγε κανείς, περιφρονών- 
τας τήν θέληση τής βάσεως).

Δέν θά χρησιμοποιήσουμε τίς 
κακόηχες λέξεις «νόθο» «παρά
νομο» ή άλλες παρόμοιες, μή 
θίγοντας τό άν άνταποκρίνον- 
ται ή όχι, στό πραγματικό τους 
νόημα.

Μιά είναι ή άλήθεια κατ’ άπό- 
λυτα συντηρητική καί παραδε
κτή άπό κάθε καλόπιστο άνα- 
γνώστη ή κριτή έννοια.

Ότι τά συνέδρια ΓΣΕΕ (Κα
λαμάτας) καί Ε.Κ.Α ’Αθήνας) 
—άναφέρουμε μόνο τίς όργανώ- 
σεις πού συμμετέχουμε σάν 
Τραπεζοϋπάλλοι κλπ.—ΔΕΝ ΕΙ
ΝΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΑ, μέ 
άνάλαγη άντανάκλαση καί στίς 
διοικήσεις πού άνέδειξαν. Αύτό 
σημαίνει ότι:

α) Οταν οί διοικήσεις τους 
παίρνουν τήν όποιαδήποτε θέση 
άηέναντι στήν Κυβέρνηση καί 
τούς ’Εργοδότες, ή θέση αύτή 
ΔΕΝ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ 
ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΟΎ'ΠΑΑΑΗΛΙΚΗΣ ΤΑ- 
ΞΕΟΣ.

β) Όταν σί διοικήσεις Γ.Σ.Ε. 
Ε. καί Ε.Κ.Α. θελήσουν κάτω 
άπό τήν πίεση τών πραγμάτων 
πού όδηγεϊ ή αύταπάτη τής άρ- 
χής τής «πάγιας συνεργασίας», 
νά κινητοποιήσουν άγωνιστικά 
τήν έργατοϋπαλληλική τάξη, 
δέν θά μπορέσουν νά τό κά
νουν άν δέν έχουν τήν ΣΥΜ
ΠΡΑΞΗ τών μαζικών όργανώ- 
σεων πού όργανικά τίς έχουν 
έξω άπό τήν δύναμή τους, ή 
δέν συμμετέχουν στήν διοίκη
ση τών κορυφαίων όρνανώσεων.

γ) "Οτι τό κίνημα στήν δομή 
του αύτή δέν είναι ά γωνί
α τ ι κ ά δι εκδικητικό 
άλλά, συμβιβαστικά 
διαπραγματευτικό. 
Είναι ή όργανική του δομή άπό- 
λυτα προσαρμοσμένη μέ τήν Ι
δεολογική συγκρότηση τής ήγε- 
σίας τής Γ.Σ.Ε.Ε. γιά μόνιμη 
συνεργασία μέ κυβέρνηση καί 
έργοδότες, όπως τήν διακήρυξε 
κατηγορηματικά καί πανηγυοικά 
άμέσως ιμετά τήν λήξη των έρ- 
γασιών τού συνεδρίου τής Κα
λαμάτας, ή διοίκηση πού άνα- 
δείχτηκε άπ’ αύτό.

Άλλά έρωτάται: Είναι αύτή ή 
«φιλοσοφία» όπως άρέσκεται ό 
ο. Πρόεδρος τής Γ.Σ.Ε.Ε. νά 
τήν άποκαλεί τό σωστό καί ισχύ 
ρό Ιδεολογικό ύπόβαθρο πάνω 
στό όπσϊο θά στηριχθεϊ τό συν
δικαλιστικό κίνημα μιάς Χώρας;

"'Οταν τά Κυβερνητικά μέτρα 
άλλεπάλληλα έπέρχσνται ή σάν 
άναγγελλόμενα ή σάν προαναγ
γελλόμενα σάν πραγματικοί καί 
ώποπνικτικοί συσφιγκτήρες τών 
έργατικών δικαιωμάτων δέν θά

φθάσουμε έπί τέλους στό όριο 
έκείνο πού καί ή συμβιβαστική 
ιδεολογία της Γ.Σ.Ε.Ε. θά πρέ
πει νά είπή; «Τέρμα»; Μέ ποιές 
δυνάμεις τότε θά πολεμήσει;

Πώς είναι δυνατό νά στηρι- 
χθεΐ μιά πίστη πάγιας συνεργα
σίας μέ συνεργάτες πού έχουν 
όλη τήν δύναμη τών έξουοιών 
(καί τήν έννομη βία φυσικά) 
στά χέρια τους;

Πώς μπορεί ή άνώτατη συνδι
καλιστική ήγεσία νά δίνει τό 
δικαίωμα στήν πλευρά έργοδο- 
τών καί κράτους νά ύψώνουν τό 
τείχος τής άδιαφορίας άηέναντι 
στίς κλιμακούμενες κινητοποιή
σεις τών έργαζομένων καί νά 
στηρίζονται στήν βεβαιότητα 
πώς οί κλιμακώσεις αύτές δέν 
θά μπορούν νά φθάσουν στό ύ
ψος τής καλύψεώς τους άπό τίς 
άντιπροσωπευτικές τοπικές ή 
κλαδικές ή καί τό άνώτατο συν
δικαλιστικό όργανο τών έργα
ζομένων, μέ τήν έκφραση τής 
γενικής κινητοποίησης;

Ό κλάδος τών Τραπεζικών ύ- 
πσλλήλων πού στάθηκε, στέκε
ται καί θέλει νά στέκεται στήν 
πρωτοπορέία τού συνδικαλιστι
κού κινήματος τής Χώρας άπο- 
κρούει καί άπορρίπτει τήν a prio
ri γραμμή καί τακτική τής «μόνι
μης συνεργασίας».

Ξεκινάει μέ τήν πρόθεση τής 
συνεργασίας καί έπιθυμεί τά 
προβλήματά του, καθώς καί τά 
προβλήματα τών έργαζομένων, 
νά λύνονται μέ τήν καλόπιστη 
συνεργασία. Άλλά αύτή ή συ
νεργασία, είναι άδύνατη άν δέν 
ύπάρχει ίσοροπία δυνάμεων. 
Καί ή δύναμη άπό τήν πλευρά 
τών έργαζομένων είναι νά έ
χουν έτοιμο σέ κάθε στιγμή τό 
άγωνιστικό τους οπλοστάσιο. 
Καί αύτό δέν είναι άλλο παρά 
ή συγκέντρωση ολόκληρου τού 
δυναμικού τής έργατούπαλλη- 
λικής τάξεως στίς οργανώσεις 
τους. Συγκεντρωμένοι στό ένα 
σωματείο κατά τόπο δουλειάς, 
στό ένα έργατικό κέντρο 
στήν κάθε πόλη, στήν μ ι ά 
"Ομοσπονδία κατά κλάδο καί 
στήν μία Γενική Συ
νομοσπονδία ’Εργα
τών Ελλάδος. "Έτοι
μοι όμως γιά μάχη άν ή συνερ
γασία δέν πάρει καλό δρόμο. 
Τότε θεμελιώνεται καί πραγμα
τοποιείται ή συνεργασία. "Αν 
όμως τό όπλοστάσιο αύτό δέν 
υπάρχει, μέ τούς άποκλεισμους, 
τίς διαγραφές σωματείων ή ό- 
μοσπονδιών ή Κέντρων άπό τό 
κίνημα, τότε δέν ύπάρχει συ
νεργασία έπάνω σέ ισότιμες βά
σεις. 'Υπάρχει υποταγή. Καί αύ
τό δυστυχώς διαπιστώνεται σή
μερα.

Οί τραπεζοϋπάλληλοι άπο- 
κρούουν καί τήν άλλη «λύση». 
Αύτή πού ρίχνεται άπό τούς 
«σκληρούς» κάθε πλευράς. Νά 
φτιάξει ό μαχητικός καί διεκδι- 
κητικός συνδικαλισμός τή δική 
του χωριστή συνδικαλιστική δο
μή, σέ μιά δεύτερη Γ.Σ.Ε.Ε. 
0X1 Π Χίλιες φορές όχι!! Αύτό 
στήν 'Ελληνική πραγματικότητα 
θά έσήμαννε διάσπαση, διώξεις 
τής μιάς καί έμπαιγμό τής άλ
λης δομής σύγχυση καί άποπρο- 
σανατολιαμό τών μαζών, διάλυ
ση τού κινήματος καί ύποδού- 
λωσή του μέ άλλο πιά τρόπο 
στήν έπικυριαρχία τού έκάστοτε 
Κυβερνητικό—έργοδοτικοϋ συνα
σπισμού.

Θά σταθούμε στίς όργανώσεις 
μας, κάθε βαθμού, θά άγωνι- 
στοϋμε γιά τήν μαζικοποίησή 
τους, στήν έκταση όλόκληρου 
τού έργατικοϋ κινήματος, γιά 
νά ύπάρξει ή άγωνιστική καί μα
χητική έκείνη ύποδομή πού θά 
έγγυάται τήν έπιτυχία τής άλη- 
θινής καί δίκαιης συνεργασίας 
καί όχι τής συνεργασίας—ύπο- 
ταγής πού οδηγεί ή διασπορά 
καί ή άποδυνάμωση τού έργατι- 
κοΰ κινήματος.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΤΩΝ ΚΑΌΤΩΝ 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Τήν Πέμπτη 7.12.78, πρα
γματοποιήθηκε στή Λέσχη 
τοϋ Συλλόγου μας, συγκέν
τρωση τών έκπροσώπων τών 
Ύποκ)των της ’Αθήνας καί 
τοϋ Πειραιά.

Σκοπός τής συγκέντρωσης 
ήταν ή ένημέρωση τών έκπρο
σώπων πάνω στά προβλήμα
τα τοϋ Προσωπικοϋ της Ε
θνικής Τραπέζης καί γενικό
τερα τοΰ κλάδο,υ καί ή ανά
λυση της τακτικής που πρέ
πει νά άκολουθήσει ή συλλο
γική ήγεσία γιά τή διεκδίκη
σή τους.

Τήν ένημέρωση καί άνά- 
πτυξη, έκανε ό Πρόεδρος 
τοϋ Σύλλογον μας συν. Έπ. 
Μαυρουλίδης, πού έδωσε μέ 
τήν ομιλία του, σαφή εικόνα 
τής πορείας τών θεμάτων μας 
καί άπάντησε σέ διάφορα έ- 
ρωτήματα τών συνάδελφων— 
έκπροσώπων.

Έκδικάοΐηκε 
ή μήνυση
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λων τοϋ συν. Πίσκοπου πού 
άνάφερε δτι «συνεργάστηκε 
μέ τό δικτατορικό καθεστώς» 
στίς έκλογές τοϋ ’76 γιά τό 
ΕΚΑ καί δτι ό συν. Πίοκοπος 
έπιβεβαίωσε τή χουντική του 
τοποθέτηση κατεβαίνοντας 
μαζί μέ γνωστά πρωτοπαλλή- 
καρα τοϋ συνδικαλισμοϋ τής 
δικτατορίας στό ίδιο ψηφο
δέλτιο τοϋ Ε.Κ.Ε.Σ.». Σέ 
άλλο έντυπο τής ίδιας περιό
δου, διαβάζομε:

Ό κ. Π ίσκοπος διαπι
στώνοντας πώς ήταν ξε
κομμένος άπό τούς συνα
δέλφους καί θέλοντας νά 
ξαναβγή τό 1973 στίς έ
κλογές τοΰ συλλόγου μας, 
έξασφάλισε τήν ύποστήρι- 
ξη καί έπέμβαση υπέρ αϋ- 
τοϋ τοϋ χουντικοϋ ύπουρ- 
γοϋ Π. Μανωλόπουλο,υ καί 
άρχηγοΰ τής ‘Ελληνικής 
Λέσχης. Σάν αντάλλαγμα 
γι’ αύτή τήν υποστήριξη ό 
κ. Π ίσκοπος έγινε μέλος 
τοϋ χουντικοϋ αύτοϋ κόμ
ματος ('Ελληνική Λέσχη) 
καί έργάστηκε γιά τούς 
σκοπούς του (περιοδικό
Τομές 1—2—73) ..................

Οί δεσμοί καί οί συγ
γένειες της χούντας δέν 
κόβονται. ‘Η συμμετοχή 
τοϋ κ. Πίσκοπου, κατά τίς 
άρχαιρεσίες τοΰ Ε.Κ.Α. 
(19 - 20 - 21)1)76) στό 
χουντικό συνδικαλιστικό 
ψηφοδέλτιο Ε.Κ.Ε.Σ. τοϋ, 
γνωστοϋ άπό τήν έπταε- 
τία, Φιλίππου δείχνει καθα
ρά πώς δχι μόνο δέν ξέ- 
χασε τίς παλιές του δια
συνδέσεις, άλλά άμετανόη- 
τος προσπαθεί νά τίς δια
τηρήσει σέ δαο τό δυνατόν 
πιό καλή κατάσταση.

Παλαιότερα καί σέ δλο τό 
διάστημα άπό τήν πτώση τοϋ 
δικτατορικοϋ καθεστώτος, μέ
χρι τήν ή μέρα πού κυκλοφό
ρησε ή άνακοίνωση Πλιάκου, 
άλλοι συνδικαλιστικοί άντί- 
παλοι τοϋ συν. Πίσκοπου καί 
στούς χώρους τής Τραπέζης 
καί άπό τό βήμα Γεν. Συνε
λεύσεων τοϋ Συλλόγου, καυ
τηρίαζαν τή στάση του στό 
διάστημα τής έπταετίας, χω
ρίς νά αισθανθεί τήν άνάγκη 
νά καταφύγει στή Δικαιοσύ
νη γιά τήν προστασία τής ΰ- 
πολήψεώς του. "Ετσι, στή Γεν. 
Συνέλευση τής 10)11)75, ΰ- 
ποψήφιος γιά τό άξίωμα τοϋ 
Π ροέδρου τοϋ Σ υλλόγου 
συνάδελφος, είπε, άνάμεσα 
σέ άλλα καί τά άκόλουθα: 

....’Από τό περιοδικόν 
«ΤΟΜΕΣ» τών μηνών ’Ια
νουάριου — Φεβρουάριου 
1973, έπισήμου όργανου 
τής «‘Ελληνικής Λέσχης» 
διαβάζομεν τά έξής: «Με
ταξύ τών παρισταμένων έ- 
κλεκτών μελών τής Ελλη
νικής Λέσχης διακρίνομεν 
τόν κ. Νικ. Πίσκοπον Πρό
εδρον Ύπαλλήλων Ε.Τ.Ε.». 
’Ιδού τό γραπτόν κείμε
νον, τό όποιον καταθέτο- 
μεν εϊς τήν Γραμματείαν. 
Καί έρωτώμεν: Ό Πρόε
δρος τοϋ Συλλόγου μας 
ήτο έκλεκτόν μέλος όργα- 
νώσεως ή όποια έδραστη- 
ριοποιήθη κατά τήν διάρ
κειαν τής δικτατορίας;

Σέ άλλο σημείο, ό ίδιος 
συνάδελφος κατάγγειλε δτι 
οτίς έκλογές τοϋ 1973 ό συν. 
Π ίσκοπος προκάλεσε «τήν ά- 
προκάλυπτον παρέμβασιν τής 
τότε Διοικήσεως της Τραπέ
ζης καθώς καί τών Ισχυρών 
τής δικτατορίας». .

"Αλλος όμιλητής, στήν ίδια 
Γεν. Συνέλευση, άποκάλυψε 
δτι ό ύπουργός τής χούντας 
Μανωλόπουλος είχε πάρει άπό 
τό χέρι τόν συν. Πίσκοπο καί 
συνεργάτες του καί τούς γύ
ριζε στή Θεσσαλονίκη καί 
άλλα έπαρχιακά ύποκ)ματα 
γιά νά τούς προβάλλει.

Περιοριζόμαστε στό μικρό 
αύτό άπάνθισμα χαρακτηρι
σμών συναδέλφων γιά τήν 
πολιτεία τοϋ συν. Πίσκοπου 
στό διάστημα τής δικτατο
ρίας. ’Αρκεί γιά νά καταδεί- 
ξει πόσο «βραδυφλεγής» ύ- 
πήρξε ή άντίδρασή του καί 
ή μήνυση κατά τοϋ συμβού
λου μας συν. Πλιάκου ό ό
ποιος άπλώς έπανέλαβε στήν 
άνακοίνωσή του, δσα, κατά 
καιρούς, έπώνυμα καί δημό
σια είχαν ειπωθεί.

Τό Δ. Συμβούλιο τοϋ Συλ
λόγου μας, έχει άποφασίσει 
νά συμπαρασταθεί μέ κάθε 
νόμιμο μέσο στό συν. Πλιάκο 
καί άναμένει τήν έκδίκαση 
τής ύποθέσεως καί τήν κρίση 
τοϋ Έφετείου.

Ψήφισμα συμπαραστάσεως 
καί άλληλενγύης έκδόθηκε 
στίς 13.12.78, καί άπό τό Γε
νικό Συμβούλιο τής ΟΤΟΕ 
πού πληροφορήθηκε τήν κα
ταδίκη τοϋ συν. Πλιάκου κα- 
τό τή διάρκεια τής συγκλή- 
σεώς τρυ.
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τό πού εσείς θεωρείτε μή δημι
ουργικό; 'Ορίστε έγώ! Βρίσκο
μαι έδώ, γιά νά σας πώ ότι θέλω 
νά κάνω κάτι άλλο. Γιατί μοΰ τό 
άρνιέστε; Καί γιατί πρέπει, τίς 
συνέπειες τής άρνήσεώς σας, νά 
τίς ύποστώ έγώ; Λοιπόν! Ζητάω 
νά μετατεθώ...» —«Είναι δύ
σκολο. ΓΓ αύτό θά περιμένης».

Καί ή γυναίκα περιμένει, συ
νήθως χρόνια. Γιά νά πάη τελι
κά σ' άλλη ύπηρεσία όπου, σέ 
πρώτη εύκαιρία, θά τήν Εανακάτ- 
σουν στή γραφομηχανή, μέ τήν 
παρηγοριά: «Μονάχα γιά λίγο! 
"Ισα - ίσα νά μάο βοηθήσης νά 
Εελασπώσουμε!»

"Υπάρχει όμως καί δεύτερη 
τραγωδία. "Επειδή πάμπολλες γυ
ναίκες είναι έΕαίρετες ύπάλλη- 
λοι, —είτε κάνουν γκισέ είτε 
γραφομηχανή— κάποια μέρα 
φτάνουν στό βαθμό τού Ύπο- 
τμηματάρχη. Καί τότε καλούνται 
ν’ άντιμετωπίσουν άλλο πρόβλη
μα. Πρέπει ν' άναλάβουν θέση ύ-

— "Ο άριθμός τους είναι υπερβο
λικά μεγάλος σέ σύγκριση μέ 
άλλες χώρες (14 Ιένες Τρά
πεζες σέ σύνολο 31). ΆΕί- 
ζει νά σημειωθεί ότι οί περισ
σότερες έγκαταστάθηκαν στή 
περίοδο τής δικτατορίας.

— "Απολαμβάνουν τά ειδικά προ
νόμια τών μικρών Τραπεζών, 
ένώ πρόκειται γιά πολυεθνι
κούς κολοσσούς.

— Δέν δημοσιεύσουν ισολογι
σμούς καί κάνουν έπιλογή πε
λατών.

"Όμως, πέρα άπ" αύτά, οί ϊέ- 
νες Τράπεζες εισάγουν στή πα
τρίδα μας νέες τακτικές έργα- 
σίας, επιστημονικούς τρόπους 
καταπίεσης τών ύπαλλήλων, μέ 
στόχο τό κτύπημα τοϋ συνδικαλι
στικού κινήματος, τή δημιουργία 
κλίματος φόβου, πού έχουν σάν 
συνέπεια τή πιό στυγνή έκμετάλ- 
λευση τών συναδέλφων.

Είναι γνωστή ή σύνταΕη τοϋ 
«όδηγοϋ άντιμετωπίσεως τοϋ 
συνδικαλισμού» τής Φέρστ Νάσιο- 
ναλ Σίτυ Μπάνκ, ό όποιος έγινε 
τό εύαγγέλιο όλων τών έργοδο- 
τών στό κλάδο μας. Σ" αύτό τό 
«μαύρο έγχειρϊδιο» δίνονται λε
πτομερείς καί μελετημένες συν
ταγές γιά τήν έΕουδετέρωση τών
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λάζουν, άλλά τής Τράπεζας; 
Κι έχουμε γίνει ώς ένα σημείο 
μέ τά άστοχα πάμπολλα αιτή
ματα.

"Ας σεβαστούμε τούς άγωνες 
τών προκατόχων μας. Κι έκεί- 
νοι πάλευαν γιά τά δίκαιά 
τους άλλά λάτρευαν τήν Τρά
πεζα. Κα; τήν έκαναν μεγάλη 
γιά νά μπορούμε σήμερα νά 
είμαστε αύτό πού είμαστε. Έ
ξω άπό τίς πικρίες μας. Αγώ
νες ναι, κύριε Πρόεδρε. Οί 
στρατιώτες δέν φταίνε όμως άν 
οί στρατηγοί τούς άδηγούν σέ 
λάθος μάχες. Δέν φταίνε άπέ- 
ναντί σας οί συνάδελφοι πού 
δέν πειθαρχούν, δέν φταίνε ά- 
πέναντι στήν Τράπεζα αύτοί 
πού κάθε λίγο καί τόσο σταμα
τούν τήν καρδιά της.

Έχουμε άνάγκη κύριε Πρό
εδρε άπό σύμπνοια, Γενική 
σύμπνοια καί άρμονία Τράπε
ζας καί προσωπικού της, πού 
φοβούμαι πώς δέν τίς θέλουν 
παράγοντες έξω άπό τό συμ
βούλιά σας καί στούς όποιους 
δέν ξέρω γιατί τό συμβούλιό 
σας δέν μπορεί νά πή ΟΧΙ. Φυ
σικά αύτή ή άδυναμ|α δέν βα
ρύνει μόνο τό δικό σας συμ
βούλιο πολύ περισσότερο έσάς 
ώς άτομο καί συνάδελφο. Εί
ναι δέδομένη ή άκεραιότητα ό
λων τών ήγητόρων όλων τών 
ψηφοδελτίων, καί όσον άφορά 
τήν προσωπική μου έκτίμηση 
στό πρόσωπό σας τήν γνωρίζε
τε καλά ώστε νά μήν άμφίβά- 
λετε πώς ή έπιστολή μου αύ
τή διευκρινίζει τήν άγανάκτη- 
ση ένός συναδέλφου σας πού 
έχει πτυχία, πού έχει δημοσι
εύσει τήν άντίθεσή του στόν 
νόμο πτυχιούχων καί στόν τρα-

ηεύθυνη. Κι όσες βέβαια προέρ
χονται άπό τήν ίδια ύπηρεσία πού 
καλούνται νά ύπηρετήσουν ύπεύ- 
θυνα, κι έχουν δουλέψει καί σέ 
θέσεις έκτος μηχανής, τό πρά
γμα δέν είναι τραγικό. "Όταν ό
μως πάρουν μιά γυναίκα άπό τό 
Ταμιευτήριο καί τήν κάνουν προ
ϊστάμενη στήν Κίνηση Κεφαλαί
ων ή στίς ΈΕαγωγές, αυτόμα
τα ή θέση γίνεται βρόχος πού 
μπορεί νά τήν πνι’Εη. Γιατί ή 
δυστυχισμένη 22 χρόνια δούλευε 
μονάχα ΣΕΓΡΑ. Τί Εέρει άπό άλ
λες τραπεζικές δουλειές; φαντά
ζεστε τήν άτμόσφαιρα τής ύπηρε- 
σίας; Οί ύφιστάμενοί της θά τήν 
έχουν στό χέρι, κι έκείνης θά 
τρέμη τά φυλλοκάρδι μή τύχη 
καί κάνει κάποια παρατυπία οπό
τε όλες οί εύθύνες θά πέσουν 
στήν κεφαλή της. Καί φυσικά ή 
άποτυχία της θά γίνη βούκινο : 
«Έμ, γυναίκα ήταν, τί περίμε- 
νες;» "Αν πάλι κάποια ρεαλί
στρια άρνηθή τό όφφίκιο, θά τήν 
ειρωνευτούν: «Τά βλέπεις; Κι 
ύστερα ζητάτε καί ισότητα! "Ε-

σωματείων καί τό θάψιμο τών αι
τημάτων τών έργαζομένων. "Ετσι 
ή Γκρίντλεϋς δέν δίστασε νά ά- 
πολύσει ομαδικά 13 συναδέλφους 
σέ σύνολο 70. "Αλλες Εένες 
Τράπεζες ύπογράφουν τόν οργα
νισμό τής ύπηρεσίας καί μετά 
τόν καταπατούν, όπως ή Άμέρι- 
καν ΈΕπρές.

"Ακόμα έφαρμόζουν τό λεγό
μενο «άΕιοκρστικό σύστημα» πού 
σημαίνει πώς ό ένας ύπάλληλος 
δέν Εέ^ει τί πραγματικό μισθό 
παίρνει ό διπλανός του, ό προϊ
στάμενος δέν γνωρίζει ποιές κρυ
φές άρμοδιότητες έχουν άνατε- 
θεϊ σέ ύφισταμένους του. Τό σύ
στημα αύτό καλλιεργεί τήν άβε- 
βαιότητα καί τό ραγιαδισμό, 
σπέρνει τεχνητές άντιθέσεις με- 
ταΕύ τών έργαζομένων, άποδυνα- 
μώνει τή συλλογική τους άγωνι- 
στικότητα. Ό συνάδελφος φτάνει 
στό σημείο νά μή Εέρει πότε 
παίρνει προαγωγή καί πότε όπο- 
λύεται. "Ετσι τόν έκμηδενίζει ό 
έργοδότης, σάν μονάδα άβοήθητη 
πού είναι.

"Ολες τούτες οί ένέργειες 
τών πολυεθνικών Τ ραπεζικών 
συγκροτημάτων δέν πρέπει νά 
μάς άφήνουν άδιάφορους. Κάθε 
ένέργεια πού στρέφεται ένάντια

γελαφικό τρόπο έφαρμογής του 
άλλά καί στήν έκφραση «πτυ- 
χιουχος, μή πτυχιούχος», πολύ 
περισσότερο στίς παρασυναγω
γές τών αύτοκλήτων σωτήρων. 
"Η έχουμε σύλλογο, ΕΝΑΝ Σύλ 
λογο ή άς σκορπίσουμε, άς φα
γωθούμε κι άς διαγράψουμε γιά 
πάντα τίς λέξεις καί τήν έν
νοια «συνάδελφος» καί «ύπάλ
ληλος».

Μέ έκτίμηση κι άνησυχία 
ΔΗΜ. ΡΟΥΣΗΣ 

Πτυχιούχος προσληφθε|ς 
1.7.1950

καί τμηματάρχης Α άπό 
1.7.75! ! !

— Οί θέσεις τού Συλλόγου 
μας γιά τή γεφύρωση τού χά
σματος πού έχει δημιουργηθεί 
άνάμεσα σέ πτυχιούχους κα| 
μή πτυχιούχους συναδέλφους 
καί γιά τήν έξάλειψη τής διαι- 
ρέσεως τού Προσωπικού, είναι 
ξεκάθαρες καί γνωστές. Όπως 
καί γιά τά άλλα αιτήματα πού 
άπασχολοΰν τούς έργαζόμε- 
νους στήν ’Εθνική Τράπεζα. 
Μάς προκαλεί άπορία τό γεγο
νός ότι ό έπιστολογράφος μας 
συνάδ. Δημ. Ρούσης, πού πα
ρακολουθεί μέ προσοχή —όπως 
πιστεύουμε— τίς έζελίξεις τών 
συνδικαλιστικών μας πραγμά
των, δέν έχει άπόλυτα ένημε- 
ρωθεί. Τόν παραπέμπουμε 
στό πλήθος τών δημοσιευμάτων 
μας τόσο στό συλλογικό τύπο, 
όσο καί στίς Ιδιαίτερες ανακοι
νώσεις μας, γιά νά δεί μέ πόση 
έπιμονή, αίσθηση εύθύνης καί 
όρθή έκτίμηση τών άντικειμενι- 
κών δεδομένων, άντιμετωπίζου- 
με τά θέματα πού θίγει στήν 
έπιστολή του.

τσι θά τήν κερδίσετε; Εδώ ο! 
άντρες οί ίδιοι σάς άνοίγουν τίς 
πόρτες κι έσεϊς τίς κλείνετε. . . »

Τό δίκηο μοιάζει μέ τό μέρος 
τών άντρων. Αύτά βλέπουν, αύ
τά λένε. "Ομως όλοι Εέρου- 
με πώς κάτι φταίει στό σύστη
μα καί στόν τρόπο πού άντιμετω- 
πίζεται ή γυναίκα στό "Ιδρυμα.

Δέν Εέρουμε τί πρέπει νά γί
νη γιά νά κυλήσουν τά πράματα 
όμαλά. "Εμείς μονάχα Εαναφέρ- 
νουμε στήν έπιφάνεια ένα θέμα 
καυτό καί καθημερινό, κι εύχόμα- 
στε ή σωστή άντιμετώπισή του 
νά μήν άργήση. Γιατί σ' έναν Όρ 
γανισμό πού φημίζεται γιά τίς 
προοδευτικές του τάσεις καί τίς 
πολιτιστικές του δραστηριότητες, 
είναι σημείο μελανό ή άνιση με
ταχείριση τών ύπαλλήλων του, 
πού στήν πλειονότητά τους, είτε 
είναι άντρες είτε γυναίκες, δί
νουν έπί χρόνια ό,τι καλλίτερο 
διαθέτουν γιά τήν προκοπή του.

ΣΤΕΛΛΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ 
Διοίκηση

στό προσωπικό τους, μάς θίγει 
άμεσα. Ή προσφυγή, λ.χ. μιάς 
Εένης Τράπεζας στό Συμβούλιο 
Επικράτειας γιά τήν κατάργηση 

τής έΕομοιώσεως, είναι εύκολο 
νά καταλάβουμε ποϋ θά οδηγού
σε ολόκληρο τό κλάδο, άν γίνει 
δεκτή.

Είναι άνάγκη νά παλαίψουμε 
ένωμένοι γιά τήν έΕάλειψη τών 
μεθόδων αύτών, γιά νά μή τίς 
δούμε μιά μέρα νά μεταφέρονται 
αύτούσιες στό δικό μας χώρο 
δουλειάς.

"Ας είναι βέβαιοι οί συνάδελ
φοί μας στίς Εένες Τράπεζες, 
πώς μέσα στά σωματεία τους, μέ 
βάοη ένα πρόγραμμα διεκδικήσε
ων, μέ τή συμπαράσταση όλων 
τών Τραπεζοϋπαλλήλων καί μέ 
πολύτιμο όπλο τή πίστη τους καί 
τήν άγωνιστικότητά τους, θά κερ
δίζουν καθημερινά καλύτερες 
συνθήκες έργασίας, θά άχρηστέ- 
ψουν τά διασπαστικά «συστήμα
τα» τοΰ Εένου έργοδότη καί θά 
περιορίσουν τήν άνεΕέλεγκτη 
δράση του στήν "Ελλάδα μας. 
28.10.78

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ 
"Υπολογιστής Α"

Δ)νση Περιουσίας Τραπέζης

ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Στά πλαίσια της προσπά
θειας γιά τήν καλύτερη έξυ- 
πηρέτηση τοϋ συνάλασσόμε- 
νου κοινοϋ της περιοχής Ψυχι- 
κοϋ καί γιά τήν άποσυμφό- 
ρηση τοΰ Κέντρου ή Εθνική 
Τράπεζα πρόκειται νά Ιδρύ
σει μεγάλο κατάστημα στό 

έγαρο πού άνεγείρεται στή 
εωφόρρ Κηφισίας (στή θέση 

‘Αγία Βαρβάρα).

Τό νέο αύτό Κατάστημα 
τής Τραπέζης θά έξοπλισθεΐ 
μέ δλα τά σύγχρονα μέσα 
τραπεζικής έξυπηρετήσεως, θά 
διαθέτει μεγάλο άριθμό θυρί
δων θησαυροφυλακίου καί ι
διόκτητους χώρους γιά τή 
στάθμευση αύτοκινήτων. Πα
ράλληλα μέ τό κοινό τής πε
ριοχής, τό νέο κατάστημα θά 
έξυπηρετεΐ τίς έγκαταστημέ
νες καί τίς νεοϊδρυόμενες στά 
βόρεια προάστεια έπιχειρη μά
τι κές μονάδες, τών όποιων ό 
άριθμός αύξάνει συνεχώς. 
Στό νέο κατάστημα θά συγ- 
χωνευθεΐ καί τό σημερινό κα
τάστημα Ψυχικοϋ τής Τραπέ
ζης·

Ή Εθνική Τράπεζα μελετά 
τήν 'ίδρυση καί άλλων κατα
στημάτων τής μορφής αύτής 
σέ σημεία μακριά άπό τό Κέν
τρο της πρωτευούσης ώστε νά 
ένισχύεται ή προσπάθεια γιά 
τήν άποσυμφόρηση καί πα
ράλληλα νά παρέχεται ή κα
λύτερη δυνατή έξυπηρέτηση 
στήν πελατεία.

ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ 
ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΟ ΫΠΑΛΛΗΛΟΙ

Οί Ξένες Τρόπτεζες στήν "Ελλάδα εί
ναι μιά καινούργια πραγματικότητα μέ 
πολλές ανησυχητικές διαστάσεις. ’Άν ρί
ξουμε μιά ματιά στή δραστηριότητά 
τους καθώς καί στή συμπεριφορά άπέ- 
ναντι στό προσωπικό τους, θά δοϋμε πώς

δχι μόνο έχουν φοβερά προνόμια, άλλά 
καί καταπατούν τούς νόμους τοϋ κρά
τους, περιφρονοΰν τίς στοιχειώδεις συν
δικαλιστικές έλευθερίες καί δικαιώματα 
τών έργαζομένων.

Ειδικότερα βλέπουμε δτι:

Επιστολές
συναδέλφων



ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ ΣΕ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

Σύμφωνα μέ έγκριση της 
Διιοκήσεως άπό 28.11.78 χο
ρηγείται προώθηση ατούς πα
ρακάτω συναδέλφους γιά ά- 
πόδοση ισόχρονης καθυστε- 
ρήσεως στην ύπηρεσιακή 
τους έξέλιξη πού είχε κατα
λογιστεί έπειτα άπό μερική 
αποτυχία στούς διαγωνισμούς 
μετατάξεως.

Ό χρόνος της προωθή- 
σεως χορηγείται στο βαθμό 
πού κατέχουν σήμερα, καί 
χωρίς νά αλλάζει τή σειρά 
τής αρχαιότητάς τους συντο
μεύει τό χρόνο κρίσεων γιά 
τήν επόμενη προαγωγή τους 
t τή χορήγηση προσαυξή- 
σεως.

Α' ΠΡΟΩΘΗΣΗ 1 ΕΤΟΥΣ:

Δρυμώνας Ε. Σπυρίδων Λο
γιστής Β'

Τ οαπάνογλου Α. Νικόλαος 
Ύπολογ. Α'

Παπαδοστεφανάκης Μ. Νικ. 
Ύπολογ. Α'

Παταβάλης Σ. Σωτήριος 
Ύπολογ. Α'

Καλή μέρη ς Η. Ηρακλής Ύ- 
πολογ. Β'

Βελεγράκης Σ. Νικόλαος 
Ταμίας Β'

Κεφαλογιάννης Α. θεοδ. Τα
μίας Β'

Μπαρμπέρης Δ. Σπυρίδων 
Ταμίας Β'

Παυλίδης Σ. Άνέστης Τα
μίας Β'

Φλέγκας Κ. Αλκιβιάδης Τα
μίας Β'

Γιαλελής X. Λεωνίδας Ύπο- 
ταμ. Α'

Μπλάνας Κ. Εύστάθιος Ύπο- 
ταμ. Α'

Πολονύφης Κ. Χρήστος Ύπα
τα μ. Α'

Πουρής Π. Νικόλαος Ύπο- 
ταμ. Α'

Χήναρης Π. Χαράλαμπος Ύ
πατα μ. Α'

Β' ΠΡΟΩΘΗΣΗ 1 ΕΤΟΥΣ 
ΚΑΙ 6 ΜΗΝΩΝ:

Φίλης Ν. Άσημάκης Λογι
στής Β'

Ψαρομιχαλάκης Ν. Νικόλαος 
Λογιστής Β'

Ζάχος Λ. Βασίλειος Λογι
στής Β'

Καβιδόπουλος Π. Αιμίλιος 
Λογιστής Β'

Πλάτης Α. Γεώργιος Ύπο
λογ. Α'

Κυλίτης Α. Δημ. Ταμίας Β'
Κίσσας Ε. Δημήτριος Τα

μίας Β'
Προκοπάκης Γ. Προκόπιος 

Ταμίας Β'
Δ όντας Γ. Στέφανος Τα

μίας Β'

Γ' ΠΡΟΩΘΗΣΗ 2 ΕΤΩΝ:

Φασούλας Α. Γεώργιος Λογι
στής Β'

Κουρκουλιώτης Γ. Κων) νος 
Λογιστής Β'

Νίνος Γ. Ευάγγελος Λογι
στής Β'

Μάρκος Α. Παντελής Λογι
στής Β'

Διώχνος Ν. ’Ιωάννης Ύπο
λογ. Α'

Καρδέλης Δ. ’Αναστάσιος 
Ύπολογ. Α'

Μαυρίδης Ε. Νικόλαος Ύπο- 
λογ. Α'

Νικηφοράκης Γ. ΡοΟσσος Ύ
πολογ. Α'
Ύπολογ. Α'

Παπαδόπουλος Ε. Χρήστος 
Ύπολογ. Α'

Κυριάκος Α. Νικόλαος Τα
μίας Β'

Σαραδάνος Α. Μάριος Ύπο- 
λογιστ. Α'

Γώγολος Γ. Δημήτριος Ύπο- 
λογ. Α'

Ράγκος Β. Γεώρ. Ύπολ. Α'
Διαμαντής Ε. Εύστράτιος

Ύπολογ. Α'
Κραδδαρίτης I. Ήλίας Ύπο- 

λογ. Α'
Πλαγιανός X. ’Απόστολος 

Ύπολογ. Α'

Δια μάντης Κ. Πολυκράτης
Ταμίας Β'

Πρόδατος Δ. "Ηρακλής Τα
μίας Β'

’Αλεξίου X. ’Ιωάννης Ύποτα- 
μίας Α'

Βαρδάκης Π. Παύλος Ύπο
τάμιος Α'

Ζώης Η. Εύάγγελος Ύποτά
μιας Α'

Κουφός Δ. Γεώργιος Ύποτά
μιας Α'

Καπάνταης Γ. Μιχαήλ Ύποτά
μιας Α'

Κατσιαντώνης Α. Γεώργιος 
Ύποταμίας Α'

Κωτσής Α. Δημήτριος Ύπο
ταμίας Α'

Τσιλιγκάνος I. Εύάγγελος 
Ύποταμίας Α'

Δ' ΠΡΟΩΘΗΣΗ 2 ΕΤΩΝ 
ΚΑΙ 6 ΜΗΝΩΝ:

Διακογιάννης Ε. Παράσχος 
Ύπολογιστ. Α'

Ζούγκας Π. Βασίλειος Ύπο
λογ ιστ. Α'

Μπότσος Α. Νικόλαος Ύπο
λογ ιστ. Α'

’Αναγνωστούλης Δ. Άπόστ. 
Ύπολογ. Α'

Παπαναστάσης Δ. Παναγιώτ. 
Ύπολογ. Β'

Γεωργάκας Κ. Νικόλαος Ύ
ποταμίας Α'

Κιούσης Β. Γεώργιος Ύποτα
μίας Α'

Στρουμπάκος Β. Διονύσιος 
Ύποταμίας Β'

Ε' ΠΡΟΩΘΗΣΗ 3 ΕΤΩΝ:

Σιώμος Δ. θωμάς Λογιστ. Β'
’Αγραφιώτης Α. Ιωάννης Ύ

πολογ. Α'
Κυργιάζος Χρήστος τοΰ Ίω. 

Ύπολογ. Α'
Σιδέρης Λ. Κυριάκος Ύπο

λογ. Α'
Άνεμογιάννης Σ. Μιχαήλ 

"Υπολογ. Β'
Τσάλτας Σ. Περικλής Ύπο

λογ . Β'
Ρουχωτάς Δ. Βλάσιος Ύπο

ταμίας Α'
Κρητικός Γ. Βλάσιος Ύποτα

μίας Α'
Μάργαρης Π. Παναγιώτης 

Ύποταμίας Α'
Μίχας Π. Γεώργιος Ύποτα

μίας Α'
Μπασδέκης Α. Στυλιανός Ύ

ποταμίας Α'
Πέττας Π. Κων)νος Ύποτα

μίας Α'
Προκοπάκης Ε. Προκόπιος 

Ύποταμίας Α'
Σουλιώτης Μ. Κων) νος Ύπο

ταμίας Α'
Περρακης I. ’Αλέξανδρος Ύ

ποταμίας Α'
Πετράκης Ε. Χριστόφορος 

Ύποταμίας Α'
Στεργιόπουλος Π. Άθανάσ. 

Ύποταμ. Α'
Βασιλειάδης Σ. Κων)νος Ύ

ποταμίας Α'
Παναγιουλάκης Σ. Γεώργιος 

Ύποταμίας Α'

ΣΤ' ΠΡΟΩΘΗΣΗ 3 ΕΤΩΝ 
ΚΑΙ 6 ΜΗΝΩΝ:

Γεωργουσόπουλος I. Εύστ.
Ύπολογ. Α'

Τσόλκας Α. Κων)νος "Υπολο
γιστής Α'

Κοζύρης Γ. Νικόλαος Ύποτα
μίας Α'

Μαρινάκης Γ. Νικόλαος Ύπο
ταμίας Α'

Νάτσης Π. Δημήτριος Ύποτα
μίας Α'

Ντελλής Α. Χρυσόστομος Ύ
ποταμίας Α'

Παπαδόπουλος Β. Άναστάσ. 
Ύποταμίας Α'

Ζ' ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ:

Ντάντος Δ. Κων. Ύποτομ. Α'· 
4 έτών.

Τσώκος Κ. Ιωάννης Λογι
στής Β' 5 έτών.

Ντέντες Μ. Κων. Ύπολογ ιστ.
Α' 5 έτών καί 6 μηνών. 

Μαλεδίτης Δ. Διονύσιος Ύπο
ταμίας Α' 6 έτών.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΛΑΣ - Τμημο- 
τάρχπς Α', Εντεταλμένος του 
'Υποκαταστήματος Πειραιώς Α', 
ατό 'Υποκατάστημα όδ. Εϋριπί- 
δου ώς 'Υποδιευθυντής, άντί τού 

ΧΡ. ΜΑΝΙΚΑ — Τμηματάρ- 
χου A' (Α.Μ. 1738) πού τοπο
θετείται στό 'Υποκατάστημα όδ. 
Σόλωνος ώς 'Υποδιευθυντής.

ΔΗΜ. TP I ΓΟΝΗΣ - Τμημα- 
τάρχης Α', Προϊστάμενος τής 
'Υπηρεσίας Εισαγωγών τού Κα
ταστήματος όδ. Σταδίου 38, στό 
'ίδιο Κατάστημα ώς 'Εντεταλμέ
νος.

ΟΛΥΜ. ΣΠΑΓΟΥΛΙΔΟΥ - Τμη- 
ματάρχης Β , τοΰ 'Υποκαταστή
ματος Μοναστηρακίου, στό ίδιο 
'Υποκατάστημα ώς Έντεταιμένη 
καί Προίσταμένη λογιστηρίου.

ΑΘΑΝ. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - 
Τμηματάρχης Α', Διευθυντής 
τοΰ Υποκαταστήματος Λουτρα
κιού, στό 'Υποκατάστημα Καλα
μάτας ώς 'Υποδιευθυντής,

Δ ΙΟΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - Τμη
ματάρχης Α ’, Διευθυντής τοΰ 
'Υποκαταστήματος 'Ηγουμενί
τσας, στό 'Υποκατάστημα "Αρτας 
ώς Διευθυντής, άντί τοΰ

ΘΕΟΔ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ - Τμημα
τάρχου Α', πού τοποθετείται 
στό 'Υποκατάστημα Λειβαδιάς 
ώς Διευθυντής, άντί τοΰ

I ί? ANNOY ΜΗΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ - 
Τμηματάρχου Α', πού τοποθετεί
ται στό 'Υποκατάστημα Πύργου 
ώς Διευθυντής, άντί τού

ΘΕΟΔ. ΠΑΠΑΔΕΛΗ - Τμημα
τάρχου Α', πού τοποθετείται 
στό 'Υποκατάστημα Σερρών ώς 
Διευθυντής.

ΧΡΙΣΤΟ». ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ - 
Τμηματάρχης Α', Διευθυντής 
τού ‘Υποκαταστήματος Λ. Καλο
καιρινού — Κρήτης, στό 'Υποκα
τάστημα 'Ηρακλείου — Κρήτης 
ώς 'Υποδιευθυντής.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΜΕΝΤΕΦΕΡΗΣ - 
Τμηματάρχης Β' τοΰ 'Υποκατα
στήματος Θεσσαλονίκης Α' στό 
ίδιο Υποκατάστημα ώς ’Εντεταλ
μένος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ — Τμ) ρχης Α', Διευ
θυντής τοΰ 'Υποκαταστήματος 
‘Αμυνταίου, στό 'Υποκατάστημα 
Σερρών ώς 'Υποδιευθυντής.

ΕΥΑΓΓ. ΠΑΠΑΚΟΝΣΤΑΝΤ I -
ΝΟΥ — Τμηματάρχης Α', Διευ
θυντής τοΰ 'Υποκαταστήματος Ν. 
Ιωνίας — Βόλου, στό Ύποκατά- 

, στημα Βόλου ώς 'Υποδιευθυντής.
ΦΩΤ. ΧΟΖΟΣ — Τμηματάρχης 

Β ', Εντεταλμένος καί Προϊστά
μενος Λογιστηρίου τού Ύποκα-

01 ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Γιά τήν ταχύτερη έξυπηρέ- 
τηση τών άναγκών τών άκρι- 
τικών περιοχών ή ’Εθνική 
Τράπεζα αποφάσισε νά ένι-- 
σχύσει τήν αποκέντρωση ακό
μα περισσότερο μέ τή λήψη 
τών έξης μέτρων:

Πρώτο: Τή διεύρυνση 
τών αρμοδιοτήτων τοΰ Συμ
βουλίου Βορείου "Ελλάδος, 
όχι μόνο στόν τομέα τών χρη
ματοδοτήσεων, όπου οί εύχέ- 
ρειες παροχής δανείων χωρίς 
παρέμβαση τοΰ Κέντρου θ’ 
αύξηθοΰν σημαντικά, αλλά 
καί σε άλλους σημαντικούς 
τομείς.

Δεύτερο: Οί χρημα
τοδοτήσεις πού θ’ άφοροΰν 
τήν περιφέρεια τής Θράκης 
θά τύχουν απόλυτης προτε
ραιότητας. Γιά τήν έπιτάχυν- 
ση τών έγκρίσεων στό συντο
μότερο δυνατό διάστημα άπο- 
φασίστηκε όπως αύξηθοΰν οί 
σημερινές εύχέρειες τών περι
φερειακών όργάνων κατά 
50%.

Παράλληλα μελετάται καί 
ή δυνατότητα περαιτέρω ά- 
πλουστεύσεων καί μεγαλυτέ- 
ρων ευχερειών ώστε ό περι
φερειακός διευθυντής νά μπο
ρεί νά άποφασίζει καί γιά 
άναπτυξιακά δάνεια μέχρι πρ- 
σου 5 έκατομ. δραχμών καί 
προθεσμίας 10 έτών.

"0 κ. Διοικητής σέ δηλώ
σεις του τήν 1.12.78 στην ’Α
λεξανδρούπολη έπανέλαδε τήν 
παλαιά του πρόταση γιά τή 
σύσταση μίας «Γενικής "Εται
ρίας Περιφερειακής Άναπτύ- 
ξεως (ΓΕΠΑ) σκοπός τής ό
ποιας θά είναι:

α) Ή έρευνα τών δυνατο
τήτων άξιοποιήσεως τών πλου 
τοπαραγωγικών πηγών τής 
κάθε περιοχής καί 6) ή προώ
θηση τής δημιο,υργίας ειδι
κών μονάδων άξιοποιήσεως 
τών πηγών αυτών μέ συμμε
τοχή κατά 60% τών τοπικών 
φορέων καί κατά 40% τής 
ΓΕΠΑ.

Τά κεφάλαια τής «Γενικής 
"Εταιρίας Περιφερειακής Ά- 
ναπτύξεως» θα προέρχονται 
άπό δυό πηγές:

α) άπό τό μετοχικό κεφά
λαιο στό όποιο, έκτός τής Ε
θνικής Τραπέζης, θά μπορούν 
νά συμμετάσχουν καί άλλες

ταστήματος Έζαρχείων, στό 'Υ
ποκατάστημα Γ ’ Σεπτεμβρίου 
ώς Διευθυντής.

ΦΩΤ. ΜΑΝΤΟ ΥΒΑΛΟΣ - Ύπο- 
τμηματάρχης τόδ Υποκαταστή
ματος Πανεπιστημίου, στό "Υπο
κατάστημα ’Αμαρουσίου ώς ’Εν
τεταλμένος καί Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου.

KONl ΜΑΝΙΑΤΗΣ - Λογιστής 
Α' τοΰ 'Υποκαταστήματος 'Α
γίων ’Αναργύρων, στό "Υποκα
τάστημα Κολοκυνθοΰς ώς ’Εντε
ταλμένος καί Προϊστάμενος Λο
γιστηρίου.

ΝΙΚΟΛ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ - Λογι, 
οτής Β ’ τοΰ ‘Υποκαταστήματος 
Μενιδίου, ότό 'ίδιο 'Υποκατάστη
μα ώς ’Εντεταλμένος καί Προϊ
στάμενος Λογιστηρίου.

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΜΠΑΔΑΚΗΣ - 
Λογιστής Β' τοΰ 'Υποκαταστή
ματος Πλ. Συντάγματος, στό 
'Υποκατάστημα Ν. 'Ελβετίας ώς 
Εντεταλμένος καί Προϊστάμε
νος Λογιστηρίου.

ΑΘΑΝ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ - 
Λογιστής Α' τοΰ 'Υποκαταστή
ματος 'Αγίου Φανουρίου, στό 
ίδιο 'Υποκατάστημα ώς ’Εντε
ταλμένος καί Προϊστάμενος Λο
γιστηρίου.

ΑΙΚΑΤ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ - Λο
γιστής Β ’ τής Θυρίδας Πανόρ- 
μου, στό 'Υποκατάστημα Παπα- 
διαμαντοπούλου ώς ’Εντεταλμέ
νη καί Προίσταμένη Λογιστη
ρίου.

ΔΗΜΗΤΡ. ΠΑΠΑΤΑΞΙΑΡΧΗΣ - 
Τμηματάρχης Β' πού τελεί στή 
διάθεση τής Διευθύνσεως Προ
σωπικού (μέ άπόσπαση στό Τα
μείο Συντάξεων Ε.Τ.Ε.) , στή θυ
ρίδα Γκύζη ώς Προϊστάμενος 
αύτής.

ΠΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑ ΓΔΗΣ - Τμη
ματάρχης Β1 του 'Υποκαταστή
ματος Χανίων, στό 'Υποκατάστη
μα Κισσάιμου — Κρήτης ώς Διευ
θυντής, άντί τοΰ

ΙΟ ΑΝ. ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ - Λογι- 
στοΰ Α' πού τοποθετείται στό 
Υποκατάστημα Τυμπακίου —Κρή
της ώς Διευθυντής, άντί τοΰ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΟΥΡΔΑΚΗ - Λογι 
ατού Α', πού τοποθετείται στό 
'Υποκατάστημα Νεαπόλεως—Κρή
της ώς Διευθυντής, άντί τοΰ

ΖΑΧ. ΜΑΚΡΑΚΗ - Λογιστοΰ 
Α', πού τοποθετείται στό "Υπο
κατάστημα Άγ. Νικολάου — Κρή
της ώς Διευθυντής, άντί του

ANTONΙΟΥ ΚΟΤΡΟΝΑΚΗ-Ύπο 
τμηματάρχου πού τοποθετείται 
στό 'Υποκατάστημα Λ. Καλοκαι
ρινού — Κρήτης, ώς Διευθυντής.

τράπεζες καθώς καί ιδιώτες.
6) Άπό κεφάλαιο σέ ξένο 

νόμισμα (όμολογιακό δάνειο 
μετατρέψιμο σέ μετοχές) στό 
όποιο θά παρέχεται οπωσδή
ποτε ένα πρώτο άφορολόγητο 
μέρισμα δψόυς 6%.

Μέ τά προτεινόμενα μέτρα 
τής τραπεζικής άποκεντρώ- 
σεως καί μέ τά κίνητρα πού 
παρέχει τό Κράτος θά δημι- 
ουργηθοΰν οί κατάλληλες 
προϋποθέσεις γιά τήν άνάπτυ- 
ξη τής Θράκης καί τήν έπά- 
νοδο τών μεταναστών στήν ά- 
κριτική αύτή περιοχή.

Μετά τήν έπιστροφή του 
άπό τήν περιοδεία στή Θρά
κη, ό κ. Διοικητής έξέθεσε 
τις διαπιστώσεις του πρός 
τούς δημοσιογράφους καί τήν 
άνάγκη άπλουστεύσεως τών 
χρονοδόρων διαδικασιών στή 
χορήγηση πιστώσεων γιά νά 
ένισχυθεΐ τό άναπτυξιακό κλί
μα πού είναι έντογο στις ά- 
κριτικές περιοχές.

Οί άπλουστεύσεις αυτές 
βασίζονται σέ συγκεκριμένα 
μέτρα πού έχουν προταθεΐ 
άπό τή Διοίκηση τής Τ ραπέ
ζης μας πρός τήν Κυβέρνηση.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
κ. ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

"Ο κ. Άγγ. Άγγελόπουλος 
μέ τήν ευκαιρία άναφερόμε- 
νος στή συμφωνία έντάξεως 
τής "Ελλάδος στήν Κοινή ’Α
γορά δήλωσε:

«Ή συμφωνία γιά τήν έν
ταξη, πού άποτελεΐ μεγάλη 
"ιστορική στιγμή στήν πορεία 
τοΰ ’Έθνους μας, άνοίγει μιά 
νέα έλπιδοφόρα εποχή γιά τό 
μέλλον τής Χώρας μας. Εί
μαι βέβαιος πώς μέ τήν κινη
τοποίηση δλων τών φορέων, 
ιδιωτικών καί κρατικών, κα
θώς καί τοΰ κάθε "Έλληνα, 
θά φθάσουμε γρήγορα τά έ-

ΚΩΝ. ΜΠΕΘΑΝΗΣ - Ύποτμπ- 
ματάρχης, Διευθυντής τοΰ ‘Υπο
καταστήματος Σκοπέλου, στό 
'Υποκατάστημα Άγ. Κων) you — 

Λοκρίδας ώς Διευθυντής, άντί 
του

ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΛΙΤΣ ΙΟΥ —Ύποτμη 
ματάρχου, πού τοποθετείται στό 
'Υποκατάστημα Σκοπέλου ώς 
Διευθυντής.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΤΡΟΣ - Ύπο- 
τμηματάρχης του 'Υποκαταστή
ματος Πλ. Ίω. Μεταζά — Θεσσα
λονίκης, ατό 'Υποκατάστημα Κα
λαμαριάς ώς ’Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ -'Υπο- 
τμηματάρχης, ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου 
τοΰ 'Υποκαταστήματος Δράμας, 
στό 'Υποκατάστημα Προσοτσά- 
νης ώς Διευθυντής, άντί τοΰ 

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΑΛΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ- 
Τμηματάρχου Β' πού τοποθετεί
ται στό 'Υποκατάστημα Μουζα- 
κίου ώς Διευθυντής, άντί τοΰ

ΝΙΚ. ΖΙΟΜΠΡΑ - Λογιστοΰ 
Α', πού τοποθετείται στό ‘Υπο
κατάστημα Δσμοκοΰ ώς Διευθυν
τής, άντί τοΰ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΖΗ - Λογι- 
στοΰ Α', πού τοποθετείται στό 
'Υποκατάστημα Αμφιλοχίας ώς 
Διευθυντής, άντί τοΰ

ΛΑΜΠ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - Λο- 
γιστοΰ Α ’ πού τοποθετείται στό 
Υποκατάστημα Αμυνταίου ώς 
Διευθυντής.

ΠΑΝΤ. ΜΠΟΥΝΙΑΣ - 'Υποτμη- 
ματάρχης . τοΰ 'Υποκαταστήμα
τος Αίγιου, στό ίδιο 'Υποκατά
στημα ώς ’Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

ΔΗΜ. ΡΟΥΠΑΣ — 'Υποτμη- 
ματάρχης, Διευθυντής τοΰ 'Υπο
καταστήματος Κάτω Άχαϊας, 
στό 'Υποκατάστημα Δερβενιού 
ώς Διευθυντής, άντί τοΰ

ΙΩΑΝ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ - Λο- 
γιστοΰ Α' πού τοποθετείται στό 
"Υποκατάστημα Κάτω Άχαϊας ώς 
Διευθυντής.

ΣΠΥΡ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ - Λογι
στής Α', Διευθυντής τοΰ Υπο
καταστήματος Κυθήρων, στό ‘Υ
ποκατάστημα Ποταμού Κυθήρων 
ώς Διευθυντής, άντί τοΰ

ΑΝΤ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ - Λο- 
γιοτοϋ Α', πού τοποθετείται στό 
‘Υποκατάστημα Κυθήρων ώς Δι
ευθυντής.

ΔΗΜ. Δ INI ΑΣ - Λογιστής 
Α', Διευθυντής τοΰ 'Υποκατα
στήματος όδ. Παπαφλέσσα — Πα- 
τρών, στό 'Υποκατάστημα Πλ. 
Βούδ — Πατρών ώς Διευθυντής, 
άντί τοΰ

πίπεδα τών ευρωπαϊκών χω
ρών, γιά νά προετοιμάσουμε 
έπειτα τή Χώρα γιά μιά νέα 
έξόρμηση μέ στόχο τό έτος 
2000, πο,ύ πρέπει ν’ άποτελεΐ 
τό νέο ορόσημο τών προσπα
θειών μας καί τών έθνικών 
μας έπιδιώξεων».

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Οί άποταμιευτικές καταθέ
σεις (ταμιευτηρίου καί προ
θεσμίας) στήν Εθνική Τρά
πεζα αύξήθηκαν καί τό Νοέμ
βριο 1978 πολύ περισσότερο 
άπό δσο είχαν αύξηθεΐ τόν 
ίδιο μήνα τών προηγουμένων 
έτών.

Έξ άλλου, κατά τό πεντά
μηνο ’Ιουλίου — Νοεμβρίου 
1978, οί άποταμιευτικές κατα
θέσεις σέ δραχμές, στήν ’Εθνι
κή Τράπεζα, αύξήθηκαν κα
τά 16,2 δισεκατ. δραχμές, 
ένώ τό ίδιο πεντάμηνο τοΰ 
1977 είχαν αύξηθεΐ κατά 8,3 
καί τοΰ 1976 κατά 7,8 δισεκ. 
δραχμές.

Τό δωδεκάμηνο τέλος, πού 
συμπληρώθηκε στις 30 Νοεμ
βρίου 1978, ή αΰξηση των ά- 
άποταμιευτικων καταθέσεων 
έφθασε τά 35,3 δισεκ. δρχ. έ
ναντι 29,5 τής προηγούμενης 
άντίστοιχης περιόδου.

Η ΝΕΑ ΑΡΑΒΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ

Στις 16.11.78 ύπογράφη- 
καν οί "ιδρυτικές πράξεις τής 
νέας Άραδοελληνικής Τραπέ-
ζης·

Τις ιδρυτικές πράξεις υπέ
γραψαν ό Διιοκητής τής Τρα- 
πεζης μας κ. "Αγγ. Άγγελό
πουλος καί έκπρόσωποι δια
φόρων πιστωτικών ιδρυμά
των, τοΰ Κουδέϊτ καί τής Λι
βύης.

Γιά τή σημασία τής νέας

ΗΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Λογιστοΰ 
Α', πού τοποθετείται στό "Υπο
κατάστημα όδ. Παπαφλέσσα — 
Πατρών ώς Διευθυντής.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΕ^ΛΗΣ - 
Λογιστής Α', ’Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου τοΰ 
"Υποκαταστήματος Πλουμαρίου, 
στό "Υποκατάστημα Καλλονής — 
Λέσβου ώς Διευθυντής, άντί τοΰ

ΕΜΜΑΝ. ΧΡ ΪΣΤΕΛΛΗ - Λο- 
γιστοΰ Β' (Α.Μ. 9774), πού το
ποθετείται στό 'Υποκατάστημα 
Παπάδου ώς 'Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν ΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - 
Λογιστής Α', Διευθυντής του 'Υ
ποκαταστήματος Ζαχάρως, στό 
‘Υποκατάστημα Φιλιατρών ώς 
Διευθυντής, άντί τοΰ

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΜΑΤΣΑΝΤΩΝΗ, 
Τμηματάρχου Β' (Α.Μ. 3089),
πού τοποθετείται στό 'Υποκατά
στημα Ζαχάρως ώς Διευθυντής.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ - Λογι 
στής Α-, Διευθυντής τού 'Υπο
καταστήματος Καρύστου, στό 'Υ
ποκατάστημα Παρ. Διστόμου ώς 
Διευθυντής, άντί τού

ΠΑΝΑΓ. ΜΑΝΔΡΕΚΑ - Λο- 
γιστοΰ Β1 (Α.Μ. 10854), πού
τοποθετείται στό 'Υποκατάστημα 
Καρύστου ώς Διευυθντής.

ΓΕΩΡΓ. ΦΕΡΕΤΖΑΚΗΣ - Λογι
στής Β ’, Διευθυντής τοΰ ‘Υπο
καταστήματος Άρκαλοχωρίου 
Κρήτης, στό 'Υποκατάστημα Πε
ράματος Μυλοποτάμου Κρήτης 
ώς Δ) ντής, άντί τοΰ ΕΛΕΥΘΕΡΙ
ΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΑΚΗ - Λογιστοΰ 
Β' πού τοποθετείται στό 'Υπο
κατάστημα Άρκαλοχωρίου —Κρή
της ώς Διευθυντής.

ΒΑΣ. Ν ΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - Λο
γιστής Β' τού 'Υποκαταστήμα
τος Άγγελοπούλου, στό 'Υπο
κατάστημα Αίγινας ώς ’Εντεταλ
μένος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΧΟΣ - Ύπ)στής 
Α ’ τοΰ 'Υποκαταστήματος Μυ
τιλήνης, στό 'Υποκατάστημα 
Πλωμαρίου ώς ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

ΙΩΑΝ. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ - 'Υπο
λογιστής Α' τοΰ 'Υποκαταστή
ματος Παραλίας — Διστόμου, 
στό ίδιο 'Υποκατάστημα ώς ’Εν
τεταλμένος καί Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου.

ΔΗΜ. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ - 
'Υπολογιστής Α' τοΰ -Υποκατα
στήματος Κύμης, στό 'Υποκατά
στημα Καρύστου ώς ’Εντεταλμέ
νος καί Προϊστάμενος Λογιστη

Τραπέζης, μίλησε δ Διοικη
τής κ. ’Άγγ. Άγγελόπουλος 
καί στή συνέχεια ό υπουργός 
Συντο,νισμοΰ κ. Μητσοτάκης 
ευχήθηκε προκοπή καί έπιτυ- 
χία στό έργο τής νέας Τ ραπέ
ζης.

ΕΥΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Γιά τις γιορτές τών Χρι
στουγέννων καί τοΰ Νέου ’Έ
τους ό κ. Διοικητής μέ έγκύ- 
κλιό του άπηύθυνε θερμές 
εύχές πρός τό Προσωπικό 
πού μόχθησε σέ δλη τή διάρ
κεια τοΰ 1978 γιά την πρόοδο 
τής Τ ραπέζης.

Μέ τήν ευκαιρία αύτή, δ κ. 
Διοικητής διαδεδαίωσε δλους 
τούς έργαζόμενους στήν ’Ε
θνική Τράπεζα δτι ή Διοίκη
ση ένδιαφέρεται ζωηρά γιά 
τή συνεχή βελτίωση τής θέ- 
σεώς των καί γι’ αυτό σταθε
ρά, μέ συμπάθεια καί κατα
νόηση άντιμετωπίζει κάθε δί
καιο αίτημα, υπολογίζοντας 
στή στενή καί δημιουργική 
συνεργασία μέ τό Προσω
πικό.

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΗΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 
«ΞΕΝΙΑ 78»

Ή ’Εθνική Τράπεζα πήρε 
μέρος στήν έκθεση πού διορ- 
γάνωσε στό Ζάππειο ό "Ελ
ληνικός ’Οργανισμός Τουρι- 
σμοΰι μέ ένα περίπτερο δπου 
μέ τό σύστημα τοΰ πολυθεά- 
ματος παρουσιάστηκαν οί 
σπουδαιότερες προσωπικότη
τες τών ξένων που έπισκέφθη- 
καν τήν "Ελλάδα (ταξιδιώτες 
καί φιλέλληνες) άπό τά πα
λιά χρόνια μέχρι σήμερα.

Τό πολυθέαμα μέ τίτλο 
«Ξένοι στήν "Ελλάδα» διαρ- 
κοΰσε 15' καί τό παρακολου
θούσε τό κοινό κάθε μέρα σέ 
δλη τή διάρκεια τής έκθέ- 
σεως.
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑIΣΤΡΑΤΟΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Δέχεται μέ τιμές ΤΥΠΕΤ

' 1 ατρεΐον: Πιπίνου 4, Άθηναι (801)
Τηλ. ιατρείου 8238335, οίκιας 8220580

Δέχεται 9—12 π. μ., 5—7, μ. μ. καί έπί συνεντεΰξει

ρίου.

Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΑΣ 

ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΟ



Ή πορεία των δεμάτων 
τοϋ ΠροσωπικούΚατά τό τελευταίο δίμηνο. σημειώθηκαν 

οί άκόλουθεα εξελίξεις ατά διάφορα θέ
ματα πού άπασχολοϋν τό Προσωπικό τής 
ΤραπέΖης μας:

Α ΓΕΝΙΚΑ

Ασφαλιστικό:

Μετά τήν ενοποίηση τών άσφαλιστικών 
οργανισμών (ΣυντάΕεων καί Αύτασφα- 
λείας) τό πρόβλημα τής οικονομικής ισορ
ροπίας τοϋ ενοποιημένου Ταμείου Συντά
Εεων καθώς καί τοϋ Επικουρικού, αποτε
λούν τό αντικείμενο έργασίας τής Ειδικής 
Επιτροπής πού ουστήθηκε μέ τήν ύπ' ό- 

ριθ. 474) 16.1 1.78 ΠράΕη Διοικητοΰ.

Ή Επιτροπή ουστήθηκε ο' άνταπόκριση 
τοϋ Συλλογικού αιτήματος γιά νά λάβει 
άμεσα μέτρα κατοχυρώσεως τών οικονομι
κών πόρων καί τερματισμού τής σημερι
νής εικόνας πού παρουσιάζουν τό παραπά
νω Ταμεία.

Απαρτίζεται άπό τούς κ.κ. ' I. Άργυρά- 
κο (Σύμβουλο τής ΤραπέΖης - Καθηγητή 
Ε.Μ.Π.) Πρόεδρο, Γ. Πετρουνάκο (Διευ
θυντή Δικαστικού), Ν. Μπουρόπουλο (Δι
ευθυντή Προσωπικού), Ε. Κούμπαρη (Δι
ευθυντή Γεν. Λογιστηρίου), Γ. Κοκομέλη 
(Οικονομολόγο - Σύμβουλο τής Τραπέ- 
Ζης), τούς ύποδιευθυντές Προσωπικού κ.κ. 
Γ. Λαμπρόπουλο καί Θ. Ροϋοοο, τόν Διευ
θυντή τού Ταμείου ΣυντάΕεων κ. Ζ Κυ
πριανό καί τούς Προέδρους τών Συλλό
γων Ε. Μαυρουλίδη καί Ν. Μπαρμπαρέα- 
σο μέ άναπληρωτές τών τελευταίων τούς 
συδ. Γ. Σκουλάκη (Πρόεδρο Είσπρακτό" 
ρων) καί Ν. Κουλιέρη (έκ μέρους τοϋ Β' 
Προσωπικού) μέλη.

Προθεσμία όλοκληρώσεως τοϋ έργου τής 
Επιτροπής καί υποβολής στήν Διοίκηση 

έκθέσεως ορίσθηκε τό τέλος Φεβρουάριου.

Ή Επιτροπή άρχισε καί προχωρεί τό 
έργο της μέ πρόβλεψη περατώσεώς του, έ
να μήνα πριν άπό τήν προθεσμία πού έχει 
τεθεί.

ΑνεΕάρτητα άπό τό ότι στήν Επιτροπή 
συΖητούντα^. καί θέσεις διαφορετικές άπό 
τις θέσεις τών Συλλόγων, είναι χαρακτη
ριστική ή προσπάθεια όλων τών μελών της 
νά οδηγηθεί τό θέμα στήν λύση του. πάνω 
σέ βάσεις καθαρά ρεαλιστικές γι' αύτό καί 
έΕαντλείται κάθε πτυχή ώστε ή εισήγηση 
νά είναι ολοκληρωμένη.

’Οργανισμός υπηρεσίας:

Μετά τήν λήΕη τής προθεσμίας στις 
31.12.78 γιά τήν ύποβολή τών απόψεων 
τών συναδέλφων, κλιμάκιο τών Δ.Σ. τών 
Συλλόγων πρόκειται, άπό τήν προσεχή ε
βδομάδα, ν' άρχίσει τήν έπεΕεργασία τών 
προτάσεων ώστε, σέ συσχετισμό μέ τις δι- 
ατάΕεις τοϋ σχεδίου κατάλληλα διαμορ- 
φούμενες, νά ύποβληθεϊ τό ολοκληρωμένο 
συλλογικό κείμενο στήν Διοίκηση τής Τρα- 
πέΖης.

Πρέπει, βέβαια, οί συνάδελφοι νά έχουν 
ύπόψη τους ότι έκτος άπό τόν άπαραίτη- 
το χρόνο πού θά απαιτήσει ή έπεΕεργα- 
σία καί ή διατύπωση τοϋ τελικού σχεδίου 
τοϋ νέου οργανισμού, ύπάρχει καί ή Κυ
βερνητική απαγόρευση τροποποιήσεως τών 
οργανισμών στις ΤράπεΖες πού παρατάθη- 
κε μέχρι 30.6.79. Καί ότι μέχρι τή χρονο
λογία αύτή ύπάρχει έμπόδιο καί δέν μπο
ρεί νά κινηθεί ή διαδικασία έπικυρώσεως 
όσων θά συμφωνηθοϋν τελικά μέ τή Διοί
κηση τής ΤραπέΖης.

Κατά συνέπεια ή Συλλογική δραστηριό
τητα θά στραφεί στό διάστημα αύτό κυρίως 
στήν έπίτευΕη τής συμφωνίας μέ τήν Τρά- 
πεΖα στό κείμενο τών τροποποιήσεων.

Ή ύπερνίκηση τοϋ φραγμού τής άπαγο- 
ρεύσεως είναι στόχος εύρύτερης συνδικα
λιστικής δραστηριότητας. Οί Σύλλογοί μας 
δέν θά παραλείψουν νά κάνουν τό καθή
κον τους, τόσο στόν εύρύτερο χώρο, στό 
μέτρο πού θά τούς τό έπιτρέψουν οί συν
θήκες, όσο καί μέ τις ίδιες τους τις δυνά
μεις γιά τό συγκεκριμένο Ζωτικότατο θέ
μα πού απασχολεί τό Προσωπικό τής 'Ε
θνικής.

Προσλήψεις—Μή πτυχιοΰχοι 
καί ειδική τροποποίηση 

’Οργανισμού:

Μέ τά θέματα αύτά άρχι'Ζουν τά διοικη
τικά Συμβούλια τών Συλλόγων τήν δρα- 
οτηριότητά τους στό 1979.

Πιστεύοντας ακλόνητα ότι ή ανανέωση 
τού «έργατοϋπαλληλικοϋ έμπάργκο» μέχρι 
τίς 30.6.79, δέν είναι δυνατό νά Ισχύσει

όταν φθάνει στό σημέϊο νά προκαλεϊ άσφυ- 
Εία ατούς ίδιους τούς Οργανισμούς (τούς 
όποιους όπως ανακοινώθηκε κατά τή θέ
σπισή του, θέλει νά προστατέψει άπό ύπερ
βολικό φόρτο δαπανών) έκαναν διάβημα 
πρός τό Υπουργείο Συντονισμού καί κατέ
θεσαν σχετικό έγγραφο ύπόμνημα.

Τά Διοικητικά Συμβούλια Ζητούν:

1. Νά πραγματοποιηθεί τό πρόγραμμα 
προσλήψεων τής ΤραπέΖης (700—1000 ύ- 
παλλήλων) γιά νά άνταποκριθεϊ ό υπηρε
σιακός μηχανισμός στις ολοένα αύΕανόμε- 
νες έργασίες καί τίς ανάγκες τής έΕυπηρε- 
τήσεως τοϋ συναλλακτικού κοινού, καθώς 
καί τήν άνσκούφιση τοϋ ύπερφορτωμένου 
προσωπικού. Μόνον ή κάλυψη τού προσω
πικού πού άποχώρησε τό 1978 άπαιτεί τήν 
πρόσληψη 300 ύπαλλήλων

2. Νά προχωρήσει γιά ύπογραφή στόν 
Πρόεδρο τής Δημοκρατίας τό Διάταγμα 
γιά τήν περιορισμένη τροποποίηση τού Ορ
γανισμού Υπηρεσίας πού έκκρεμεί άπό τό 
1977. Πρόκειται γιά τίς γνωστές περιπτώ
σεις (παρατάσεως ορίου ήλικίας, γυναι
κών, άναμόρφωση ιεραρχίας τεχνικού κλά
δου, ένταΕη τεχνικών βοηθών - χειριστών 
χειριστριών Κ.Μ. καί οδηγών αύτοκινητοθυ- 
ρίδων, σύσταση κλάδου άσφαλείας καί έν
ταΕη τού οικείου προσωπικού κ.λπ.). Είναι 
ή γνωστή «μικρή» τροποποίηση σέ διαχω
ρισμό μέ τήν γενική τροποποίηση τοϋ Ορ
γανισμού Υπηρεσίας γιά τήν όποια γρά
φομε σέ άλλη στήλη.

3. Νά μεθοδευτούν οί άπαραίτητες δια
δικασίες γιά τήν θέσπιση τών άπαραίτητων 
μεταβατικών διατάΕεων στόν Οργανισμό 
'Υπηρεσίας τής ΤραπέΖης μέ σκοπό τήν 
οριστική έπίλυση τής διαφοράς ά- 
νάμεσα ατούς πτυχιούχους καί μή πτυχιού- 
χους Άνωτάτων Σχολών ύπαλλήλους, μέ 
βάση τό σχέδιο τών Συλλόγων πού δόθηκε 
στόν κ. Υπουργό Συντονισμού άπό τόν πε
ρασμένο Οκτώβριο.

Στά παραπάνω θέματα ύπάρχει ή προ
οπτική : γιά τή «μικρή» τροποποίηση τού 
Οργανισμού νά προχωρήσει μέ εύθύνη τοϋ 

Υπουργείου Συντονισμού ή διαδικασία τής 
ύπογραφής τοϋ διατάγματος ένώ γιά τίς 
προσλήψεις πρέπει νά άποφανθεϊ ή Κυβερ
νητική Επιτροπή έπί τοϋ αιτήματος τής 
ΤραπέΖης καί τών Συλλόγων ύστερα άπό 
εισήγηση τού αρμοδίου Υπουργού ( Εμπο
ρίου) .

Γιά τό θέμα τών μή πτυχιούχων χρειά
ζεται νέα συΖήτηση μέ τόν κ. Υπουργό, ή 
όποια όμως δέν μπορεί νά γίνει πριν τήν α
ναγγελία τών μέτρων τής νέας εισοδημα
τικής πολιτικής τής Κυβερνήσεως.

Γιά νά προχωρήσουν τά παραπάνω θέμα
τα στις άναφερόμενες κατευθύνσεις οί 
Σύλλογοι άναπτύσσουν έντονη δραστηριό
τητα.

Β' ΕΙΔΙΚΑ

Τελείωσε ή άπόδοση προσωρινοτήτων σέ 
όλους όσους έλαβαν μέρος σέ διαγωνι
σμούς (έΕωτερικούς ή μετατάΕεως) άπό τό 
1964 καί μετά, μέ βάση τό κριτήριο τοϋ 

συμψηφισμού Μαθηματικών - Ξένης Γλώσ
σας καί συνολικό κατώτατο όριο βαθμολο
γίας τίς 30 μονάδες.

"Οσοι έκ παραδρομής έχουν παραλειφθεϊ 
μπορούν μέ άτομικές αιτήσεις στήν αρμό
δια ύπηρεσία τοϋ Προσωπικού (Διαφορών 
καί Δικών Προσωπικού) νά Ζητήσουν τήν 
έΕέταοη τής περιπτώσεώς τους.

Οί Σύλλογοι Ζητούν τήν έπέκταση τοϋ 
εύεργετικοϋ αύτού μέτρου καί πριν άπό τά 
1964 τουλάχιστον μέχρι τό 1953.

Ή Δ)νση Προσωπικού ύποσχέθηκε νά 
έρευνήοει τούς φακέλλους γιά νά δει πό
σες περιπτώσεις ύπάρχουν στήν περίοδο 
αύτή καί ποιά δαπάνη συνεπάγεται γιά τήν 
ΤράπεΖα ή ικανοποίησή τους.

Μετά άπό τίς ένέργειες αυτές θά Εανα- 
συΖητηθεϊ τό θέμα.

Tellers:

Σχετική εισήγηση άρμοδίων ύπηρεσια- 
κών παραγόντων έκκρεμεί πρός ύπογραφή 
στό γραφείο τοϋ Ύποδιοικητοΰ κ. ΤΖαννε- 
τόκη.

Τό περιεχόμενο τής είοηγήσεως δέν έ
χει γίνει άκόμη γνωστό, αφήνεται όμως νά 
έννοηθεϊ ότι περιέχει εύνοϊκές διατάΕεις 
πού στόχο έχουν τήν καλλίτερη λειτουργία 
τοϋ θεσμού καί γιά λογαριασμό τής Τράπε- 
Ζας καί πρός όφελος τοϋ Προσωπικού.

’Επίδομα ευθύνης δικτύου:

ΑύΕήθηκε τό έπίδομα εύθύνης τών στε
λεχών τοϋ Δικτύου σέ ποσοστό άνάλογο μέ 
τήν τελευταία συλλογική αύΕηση τών μι
σθών μέ άναδρομική ισχύ άπό τόν 'Ιούλιο 
τού 1978.

Μετά άπό τήν δίκαιη αύτή ρύθμιση, οί 
Σύλλογοι έπιμένουν καί στήν ικανοποίηση 
τοϋ άλλου δίκαιου αιτήματος, πού έκκρε
μεί άπό χρόνια: Τήν έπαναχορήγηση τού 
έπιδόματος εύθύνης καί στά στελέχη τής 
Διοικήσεωα.

’Επί συμβάσει 
Χειριστές Κ.Μ.:

Τακτοποιείται άπό 1.1.79 τό μισθολογι- 
κό αίτημα τής ειδικής αύτής κατηγορίας 
συναδέλφων μέ αποδοχές καί έΕέλιΕη ανά
λογη περίπου πρόο τού Δοκίμου. Επίσης 
άπό 1.1.79 θά γίνονται καί σ' αύτή τήν κα
τηγορία ύπαλλήλων, οί ίδιες κρατήσεις ύ- 
πέρ τοϋ Τ.Σ. πού γίνονται στό λοιπό προ
σωπικό.

’Ανθυγιεινό έπίδομα Κ.Μ.:

Στις 16.12.78 συΖητήθηκε στό Δευτερο
βάθμιο Δ.Δ.Δ. Αθηνών ή προσφυγή τού 
Συλλόγου μας γιά τήν χορήγηση άνθυγιει- 
νοΰ έπιδόματος ατούς χειριστές μηχανών 
NIXDORF τοϋ Κ.Μ. Αναμένεται ή έκδοση 
τής άποφάσεως τού Δικαστηρίου.

Προαγωγές - 
Προσαυξήσεις 1979:

Προχωρεί μέ ταχύ ρυθμό ή προετοιμασία 
γιά τήν διενέργεια προαγωγών - προσαυΕή- 
σεων A' έΕαμήνου 1979.

Η διενέργεια τών πρόσαυΕήσεων γιά 
όλους τούς βαθμούς καθορίστηκε γιά τήν 
19.1.79.

Συοτήθηκε έπιτροπή άπό παράγοντες 
τής ΤραπέΖης καί έκπροσώπους τών Συλ
λόγων, πού θά συΖητήσουν τήν δυνατότη
τα αύΕήσεως τοϋ σταθερού ποσού τών δρχ. 
26.500 πού αποτελεί τήν βάση τής παρο
χής τοϋ παραπάνω λογαριασμού καί πού 
είναι τό ίδιο έηί μιά 15ετία.

Υποβλήθηκε αίτημα τών Συλλόγων στή 
Δ)νση Προσωπικού νά πληρωθεί ή ήμέρα 
τοϋ Σαββάτου τών Θεοφάνιων 6.1.79, πού 
είναι έπίσημη άργία, σάν «δεδουλευμένη».

Ανάλογη τακτοποίηση Ζητήθηκε καί γιά 
τά Σάββατα 25.3.78 καί 28.10.78. Ή Δ) ν
ση Προσωπικού μελετά τό θέμα.

’Ημιαργίες:

Οί Σύλλογοι έπεσήμαναν τήν αδικία πού 
ύφίστανται οί ύπάλληλοι τών περισσοτέρων 
Μονάδων όταν στις ήμιαργίες, λόγω φόρ
του έργασίας, άποχωροϋν — σέ πολλές πε
ριπτώσεις— καί μετά τή λήΕη τού κανονι
κού ώραρίου. Οί προτεινόμενες λύσεις εί
ναι ύπερωριακή άποΖημίωση γιά τίς περι
πτώσεις άποχωρήσεως μετά τήν καθωρι- 
σμένη γιά τήν ήμιαργία ώρα ή τό κλείσιμο 
τής συναλλαγής κατά μιά ώρα ένωρίτερα 
ώστε νά μπορούν οί ύπάλληλοι νά κλείνουν 
ταμείο στό διάστημα αύτό.

’Επίδομα Πολυετίας:

Γιά τήν τακτοποίηση τού θέματος αύτού, 
παρακαλοϋμε τούς συναδέλφους έκείνους, 
πού τό ΙΚΑ άρνήθηκε νά τούς χορηγήσει 
βεβαιώσεις πραγματοποιηθέντων ήμερομι- 
σθίων γιά τήν άναπροσαρμογή τοϋ έπιδόμα
τος πολυετίας, νά στείλουν στό Σύλλογο 
τά παρακάτω στοιχεία:
— Ονοματεπώνυμο
— Αοιθ. Μητρώου Μισθοδοσίας
— Μονάδα πού ύπηρετούν
— Αριθμό βιβλιαρίου ΙΚΑ
— Γραφείο !ΚΑ πού ύπάγονται

Προσωρινότητες: Σάββατα πού συμπίπτουν 
μέ επίσημες άργίες:

Αογ) σμάς Προικοδοτήσεων :

ANT IΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ 
ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΤΟΥ Ν.Δ. 179)1969

(ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ)
® Αποφάσεις τοϋ Συμβουλίου ’Επικράτειας

Ή 'Ολομέλεια τοΰ Συμβουλίου τής Επικράτειας μέ 
τίς αποφάσεις της 1463 καί 1464 τοΰ 1978, έκρινε αντισυν
ταγματικές τίς διατάξεις τοΰ Ν.Δ. 179)1969 πού προβλέ
πουν τήν προαγωγή κατά προτίμηση ύπαλλήλων μέ τήν 
ιδιότητα τοΰ «άγωνιστοΰ έθνικής άντιστάσεως».

Οί διατάξεις αυτές — ση
μειώνεται στήν. άπόφαση — 
άντιτίθενται στήν άρχή τής ι
σότητας πού καθιερώνει τό 
Σύνταγμα καί είναι επομέ
νως ανίσχυρες. Γιατί ή ίδιότη- 
το: τοΰ «άγωνιστή κλπ.», συν- 
δεδεμένη μέ πολύ παρωχημέ
νες καταστάσεις καί προσφο
ρές υπηρεσιών ορισμένης κα
τηγορίας προσώπων, πού πή
ραν εθελοντικά μέρος στήν 
πολεμική προσπάθεια τοΰ "Ε
θνους κάτω άπό τίς ιδιαίτερα 
δυσμενείς συνθήκες πού έπι- 
κρατοΰσαν στά κατεχόμενα 
άπό τόν έχθρό εδάφη, μέ σκο
πό νά συμβάλουν στήν άπε- 
λευθέρωσή τους, καί τήν άπο- 
κατάσταση τής έθνικής κυ
ριαρχίας...

«....ήδύνατο μέν νά θεμελιώ- 
ση τήν διά πράξεων τής νομο
θετικής έξουσίας χορήγησιν 
ηθικών άμοιβών ή άλλων πα
ροχών, ή τή· άναγνώρισιν ι
διαιτέρων δι> ουωμάτών διά 
τήν διευκόλυναν τής έπαγ- 
γελματική: άποκαταστάσεως 
τών ώς—είρηται προσώπων, 
δέν δύναται όμως νά δικαιο- 
λογήση τήν, μετά πλείονας 
δεκαετίας άπό τής λήξεως

τοΰ εις δν άνεμίχθησαν άγώ- 
νος, άπόλυτον προτίμησιν τών 
κατά τήν διενέργειαν προα
γωγών εις ώρίσμένον βαθμόν 
καί έπί ειδικώς προβλεπομέ- 
νων θέσεων τής δημοσίας υ
παλληλικής Ιεραρχίας, εις ήν 
οδτοι ήδη άνήκουν καί ή έν 
τή όποια τάξις επιβάλλει τήν 
κατ' αρχήν χρησιμοποίησα/ 
καθαρώς υπηρεσιακών καί ά- 
ξιολογικών κριτηρίων διά 
τήν σταδιοδρομίαν: καί έξέλι- 
ξιν τών ύπαλλήλων, έπί τώ τέ- 
λέι διασφαλίσεως τής ορθής 
καί άρτιας λειτουργίας τών 
δημοσίων ύπηρεσιών».

'Η 'Ολομέλεια τοΰ Συμβου
λίου τής Επικράτειας μετά 
τήν έκδοση τών παραπάνω 
άποφάσεων έπέστρεψε τίς 
προσφυγές τών ενδιαφερομέ
νων, δημοσίων ύπαλλήλων 
στό Γ' Τμήμα γιά περαιτέρω 
εκδίκαση τών ύποθέσεων.

Ό Σύλλογος έχει άναθέ- 
σει τήν παρακολούθησή τους 
ατούς νομικούς μας συμβού
λους κα ίάνάλογο μέ τήν τε
λική ρύθμιση θά ένεργήσει 
γιά τήν έφαρμογή τών άπο
φάσεων του Συμβουλίου ’Επι
κράτειας καί στήν Τράπεζα.

Ο ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τό πρώτο αιρετό Διοικ. Συμβούλιο τοΰ νεοσύστατου 
Συλλόγου Προσωπικού Έθνικής Κτηματικής Τραπεζης 
τής Ελλάδος πού άναδείχτηκε άπό τίς άρχαιρεσίες τής 
29 Νοεμβρίου 1978, συγκροτήθηκε σέ σώμα, μέ τήν άκό- 
λουθη σύνθεση:

Πρόεδρος Άγγελόπουλος 
’ I ωάννης, α' άντιπρόεδρος 
Δαπόλας ’Ιωσήφ, β' άντι- 
πρόεδρος ΊατροΟ ’Αθανά
σιος, γεν. γραμματέας Όρ- 
φανάκος Νικόλαος, άναπλ. 
γεν. γραμματέας Μπουλούγα- 
ρης ’Ιωάννης, ταμίας Παπα- 
οτάμος Γεώργιος, έφορος Πα- 
παευαγγελίου Στυλ., σύμ
βουλος Παπαευθυμίου Γεώρ
γιος, σύμβουλος Τσόπελας 
Δημήτριος.

Ό νέος Σύλλογος, πού ά
τι οτελεΐ τήν πρώτη ουσιαστι
κά συνδικαλιστική παρουσία 
στό χώρο τής Κτηματικής 
Τραπέζης, προσχώρησε ήδη 
στή δύναμη τής 'Ομοσπον
δίας Τραπεζοϋπαλληλικών 
’Οργανώσεων 'Ελλάδος (Ο.

Τ.Ο.Ε.) καί άποτελεϊ τό 34ο 
μέλος της.

Τό νέο Δ.Σ., στήν πρώτη 
του ανακοίνωση, άφοϋ έκφρά- 
ζει τή συγκίνησή του γιά τήν 
έμπιστοσύνη μέ τήν όποια τό 
περιέβαλε τό Προσωπικό τής 
Κτηματικής, τονίζει τήν άκλό- 
νητη άπόφασή του νά άγωνι- 
στεΐ μέ δλες του τίς δυνά
μεις, γιά τή συνεπή προώθη
ση τών συσσωρευμένων αιτη
μάτων τοΰ Προσωπικού καί, 
ταυτόχρονα, γιά τήν έδραίω- 
ση τοΰ νεοσύστατου Συλλό
γου.

Καί καταλήγει καλώντας 
τό Προσωπικό νά συσπειρω
θεί γύρω του, ένωμένο, καί 
νά βοηθήσει τό Δ.Σ. στήν 
πραγματοποίηση τών στόχων 
του μέ πίστη καί ένθουσιασμό.

ΟΙ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑ Ϊ ΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ F.I.E.T.

Στις 30.11.78 συνήλθε στή Γενεύη ή Εύρωπαίκή 'Επι
τροπή τοΰ επαγγελματικού τομέα τών Τραπεζούπαλλή- 
λων. Επίσης, στήν ίδια πόλη, πραγματοποιήθηκε τήν 1 
καί 2.12.78 ή συνδιάσκεψη τοΰ Εύρωπα'ίκοΟ τμήματος τής 
F.I.E.T.

Καί στις δύο συνδιασκέ
ψεις, ή Ο.Τ.Ο.Ε. άντιπροσω- 
πεύθηκε άπό τόν Γενικό Γραμ 
ματέα τοΰ Συλλόγου μας, ό 
όποιος μέ ομιλίες κατήγγει
λε τίς προσπάθειες παρεμβά
σεως τοΰ ιδιωτικού κεφαλαίου 
στό χώρο τών Τραπεζών Δη
μοσίου ένδιαφεροντος, τήν 
ακολουθούμενη στή χώρα μας 
άντιτραπεζοϋπαλληλική πολι 
τική καθώς καί τήν δραστη
ριότητα τών πολυεθνικών 
Τραπεζών στήν Ελλάδα. ’Ε
πίσης άναφέρθηκε στις άπερ- 
γιακές κινητοποιήσεις τών συ
ναδέλφων στήν Τράπεζα τής 
Ελλάδος καί ιδιαίτερα στό 
Νομισματοκοπείο.

Ή έπιτροπή τοΰ έπαγγελ- 
ματικοΟ τομέα τών 1 ραπεζο- 
υπαλλήλων, έξέδωσε ψήφι

σμα πού έγινε ομόφωνα ά- 
ποδεκτό καί άπό τήν συνδιά
σκεψη τής F.I.E.T. Μέ τό ψή
φισμα αύτό έκδηλώθηκε άμέ- 
ριστη συμπαράσταση τών 520. 
000 Τραπεζοϋπαλλήλων τής 
Ευρώπης στοάς ‘Έλληνες ά- 
περγούς συναδέλφους τους 
καί έκφράστηκε άνησυχία γιά 
τήν έπιδείνωση τών σχέσεων 
μεταξύ ορισμένων Διοική
σεων Τραπεζών καί Τραπεζο
ϋπαλληλικών Συλλόγων. Στή 
συνέχεια, άναφέρεται δτι πρέ
πει νά άποκατασταθοΰν ομα
λές σχέσεις μεταξύ Διοική
σεων καί Συνδικαλισμού, γε
γονός πού ένισχύει τίς δημο
κρατικές δυνάμεις στήν Ελ
λάδα, άλλοιώς ή F..I.E.T. δέν 
θά διστάσει νά πάρει μέτρα 
σέ έπίπεδο διακρατικό καί 
διεθνές.

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
’Έπειτα άπό άπόφαση τοϋ υ

πουργού Συντονισμού, παρατεί- 
νεται, γιά ένα έτος ή πενθήμε
ρη έθδομάδα έργασίας στις Τρά
πεζες.

Ή παράταση τοϋ θεσμού, ό
πως άνακοινώθηκε άπό τό υ
πουργείο, «κρίθηκε άναγκαία 
πρίν άπό τήν οριστικοποίηση 
γιά νά μελετηθούν οί έπιπτώσεις 
πού είναι δυνατόν νά έμφανι- 
στοϋν έπειτα άπό τήν ένταξη 
τής χώρας μας στήν Ε.Ο.Κ. μέ

τούς θεσμούς της όποιας θά έ- 
ναρμονισθοϋμε».

Οί έκπρόσωποι τών τραπεζι
κών στήν άρμόδια έπιτροπή με
λέτης τοϋ πενθημέρου, είχαν 
ζητήσει τήν οριστικοποίηση τού 
θεσμού άπό τώρα, σύμφωνα μέ 
τίς άποφάσεις τοϋ Συνεδρίου 
τής ΟΤΟΕ καί τών συλλογικών 
οργάνων καί μετά τήν άπόλυτη 
έπιτυχία τής προσωρινής εφαρ
μογής τής πενθήμερης έβδο- 
μάδας στίς Τράπεζες, έπί ένά- 
μιση χρόνο.


