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Η ΑΠΕΙΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

ΆμωυΐΒτική αντίδραση 
ατά ϋποπτα αχέδια

ΔΙΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Μέ τήν καθολική συμμετοχή του στή δίωρη άπεργία τής Δευτέρας 6.11.78, τό Προσωπικό 
τής Διοίκησης καί των Κατ)των 'Αθήνας - Πειραιά, άπάντησε στήν πρόσκληση τής Συλλο
γικής ήγεσίας, γιά μαχητική Αντιμετώπιση τής Απειλής κατά τής Τραπέζης, γιά τήν προσ
βολή καί ύποτίμηση τής προσφοράς του καί γιά τήν ύπεράσπιση των δικαιωμάτων του.

Οί συνάδελφοι, του Κέντρου, γιά λογαριασμό όλων των έργαζομένων στήν ’Εθνική Τρά
πεζα, διαδήλωσαν μέ τή θριαμβευτική έπιτυχία τής Αγωνιστικής κινητοποίησής τους, ότι θά 
παραμείνουν άκαμπτοι φρουροί τής Ακεραιότητας τής Τραπέζης γιά τό συμφέρον του ’Ελλη
νικοί) λαού καί τής οικονομικής άνάπτυξης του τόπου. "Οτι δέν θά έπιτρέψουν έκχώρηση στό 
κερδοσκοπικό Ιδιωτικό κεφάλαιο, ούτε έλάχ ιστού μέρους τής τραπεζικής δραστηριότητας,

που Ασκείται μέ τήν άμεση έ-
— ποπτεία τής Πολιτείας καί μέ
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Η ΕΠΙΘΕΣΗ κατά του κλάδου μας, βρί

σκεται σέ πλήρη εξέλιξη. Αναπτύσσεται 
σέ δυό, κυρίως, έπίπεδα, όπως διπλός είναι 
ό σκοπός των έμπνευστων πού κινούν τά 
νήματά της.

Στό πρώτο έπίπεδο, συντελείται μέ τήν 
ένεργοποίηση άντισυνδέσμων, ανεύθυνων 
«παραγόντων» καί έπιστράτευση κάθε χρε
οκοπημένου στοιχείου, στόχο τούς ένιαί- 
ους συλλόγους των Τραπεζοϋπαλλήλων 
καί δπλα τήν έμπάθεια καί τή διαβολή. Έ- 
πιχειρεϊται μέ έγκληματική άσυνειδησία καί 
έπιπολαιότητα ή δημιουργία χάσματος ά- 
νάμεσα στις διάφορες κατηγορίες τοΰ Προ
σωπικού, ή καλλιέργεια τού εμφύλιου μί
σους, ή άποσύνθεση καί διάλυση των συν
δικάτων μας. Στό όνομα της διεκδίκησης
τοΰ ειδικού αιτήματος τά έκτελεστικά Ορ
γανα τοΰ καταχθονίου σχεδίου καταφεύ
γουν σέ πράξεις καταστροφικές καί άπονε- 
νοημένες, θέτοντας έτσι μέ τά ίδια τους τά 
χέρια, τή δυναμίτιδα πού θά άνατινάξει καί 
τό δίκαιο αίτημα, άλλά καί τήν ένότητα τοΰ 
Προσωπικού.

Στό δεύτερο έπίπεδο ή έπίθεση έκδη- 
λώνεται μέ τήν ένταση τοΰ δημοσιογραφι
κού θορύβου, σέ μερίδα τοΰ ήμερήσιου καί 
οίκονομικοϋ τύπου, σχετικά μέ τήν προσφο
ρά καί τίς άπολαβές των Τ ραπεζοϋπαλλή
λων. "Εχει στόχο τήν πρόκληση άντίθεσης 
άνάμεσα στούς τραπεζικούς καί τούς άλ
λους έργαζόμενους, τήν έξαπάτηση τής 
κοινής γνώμης καί χρησιμοποιεί σάν όπλα 
τήν παραπλανητική πληροφόρηση καί τή 
κατασυκοφάντηση τοΰ κλάδου μας. "Επει
τα άπ’ τήν άποτυχία τής κακότεχνης τυμπα
νοκρουσίας καί τήν κατάρρευση των βαρύ
γδουπων χαρακτηρισμών —«προνομιούχοι 
μισθωτοί», «πρίγκηπες τών έργαζομένων» 
— δίνεται στό άνυποψίαστο καί άπληροφό- 
ρητο κοινό μιά παραμορφωτική εικόνα γιά 
νά προετοιμαστεί τό έδαφος καί νά περά
σουν, χωρίς άντιδράσεις, μέτρα άντεργα- 
τικά, άντιοικονομικά καί άντιλαϊκά, πού θά 
πλήξουν όχι μόνο τούς ΰπαλλήλους τών 
Τραπεζών, άλλά τό σύνολο τών έργαζομέ
νων.

Ο Σύλλογός μας καί στή νέα αύτή έ
πίθεση βρίσκεται στήν πρώτη γραμμή άμυ
νας, έκεϊ πού τόν έχουν τάξει οί παραδό- 
σεις καί ή Ιστορία του. Στό πρώτο σκέλος 
τής έπίθεσρς, μέ τήν καθολική συμπαράτα
ξη όλων των μελών του, δίνει τήν άπάντη- 
ση καί άπομονώνει τούς έλάχιστους δια
σπαστές. Στό δεύτερο, μέ τή βασισμένη 
στήν άμειλικτη γλώσσα τών άριθμών καί 
στά πραγματικά οικονομικά δεδομένα, άπο- 
στομωτική άπάντηση —πού δημοσιεύεται σέ 
διπλανές στήλες— διαλύει τήν ύπουλη συ
κοφαντική Εκστρατεία. Καί δέν πρόκειται 
νά σταματήσει τόν άγώνα μέ κάθε μέσο, 
γιά τή σωστή πληροφόρηση καί τή διαφώτι
ση, πρίν άναπτυχθεϊ ή προκατάληψη καί ρι
ζώσει ή έξαπάτηση πού μεθοδεύεται.

Ο Σύλλογός μας, όπως όλοι οί ένιαϊοι 
Σύλλογοι πού συναρμολογούν τό άδιαπέ- 
ραστο τείχος τής Ενότητάς μας, τήν ΟΤΟ 
Ε, θα σταθεί έκεϊ πού οί μακρόχρονοι άγώ- 
νες του, τόν τοποθετούν. Στήν άκαμπτη 
υπεράσπιση τών κεκτημένων δικαιωμάτων 
μας, στήν άπόκρουση τής διπλής Επίθεσης, 
στην, ανάπτυξη τής διεκδίκησης τών δίκαι
ων αιτημάτων. Στήν πρωτοπορεία όλων τών 
έργαζομένων τοΰ τόπου μας.

Ή δίωρη άπεργία, πραγματο
ποιήθηκε μετά τίς ύπουργικές 
δηλώσεις ότι «οί ελληνικές Τρά- 
πεΖες έχουν γεράοει» καί ότι ή 
πολιτική τής Εθνικής ΤραπέΖης

► ΒΛΕΠΕ 6Η ΣΕΛΙΔΑ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΑΟ

— 'Ασκεί έθνική καί κοι
νωνική πιστωτική πολιτική.

— 'Ανανεώνεται καί έκ- 
συγχρονίζεται Αδιάκοπα.

— Βρίσκεται πάντα στή 
πρωτοπορεία της οικονομι
κής Ανάπτυξης τής χώρας.

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
ΣΤΗΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

— Μοχθούν γιά νά γί
νουν πράξη τά Αναπτυξια
κά μέτρα τής Πολιτείας.

— Εξυπηρετούν τό Κοι
νό σέ δλο τό φάσμα τών 
τραπεζικών έργασιων.

— Σέβονται καί δια
σφαλίζουν τό Αποταμίευμα 
τού Ελληνικού Λαού.
Ο ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ - Η ΥΠΟΤΙ
ΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟ
ΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙ
ΚΟΥ ΤΗΣ — Η ΠΡΟΣ
ΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΤΩΝ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑ
ΡΑΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟΠΕΙ
ΡΕΣ, ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΩΝ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ.

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 
ΤΟΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Υπεύθυνος καί μόνος διαχειριστής τού αι

τήματος ή Συλλογική Εκπροσώπηση—Υπόμνη
μα πρός τούς Υπουργούς Συντονισμού καί Ερ
γασίας — Ή έπιζήμια τακτική τών άνευθύνων 

κάθε μορφής.

Στήν πρώτη θέση τών συλλογικών διεκδικήσεων κατά τήν 
παρούσα φάση τής συλλογικής δραστηριότητας, βρίσκεται τό 
θέμα τών μή πτυχιοΰχων συναδέλφων. Μετά τήν προώθηση, 
σέ σημαντικό βαθμό, τών δύο άλλων θεμελιωδών αΙτημάτων 
—'Ασφαλιστικό, 'Οργανισμό— πού άκολουθοϋν ήδη τά άπο
ρα ίτητα διαδικαστικά στάδια μέχρι τήν όλο κλήρωσή τους, ό 
μετριασμός τής διαφοράς καί ή γεφύρωση τοΰ χάσματος ά
νάμεσα οέ πτυχιούχους καί μή συναδέλφους γιά νά ένισχυ- 
θεϊ ή ένότητα τοΰ Προσωπικού, είναι τό πρωταρχικό μέλη- 
μα τών Διοικ. Συμβουλίων τών Συλλόγων.

Οί τελευταίες έζελίζεις στήν 
αντιμετώπιση τοΰ όζύτατου προ
βλήματος, αποδείχνουν γιά μιά 
άκόμα φορά πώς ό μόνος σοβα
ρός καί υπεύθυνος διαχειριστής

του είναι ή ένιαία Συλλογική 
Εκπροσώπηση. Όπως είναι γνω
στό, οί Σύλλογοι παρέλαβαν τό

► ΒΛΕΠΕ 8Η ΣΕΛΙΔΑ

Η «Τ» ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Οί τραπεζοϋπάλληλοι, 
οί μέτοχοι καί ή αλήθεια

Ο ΠΡΑΓΜΑΤIΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜIΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ 
ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΎ ΠΑΛΛΗΛΩΝ

Η «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ», μέ τήν παρούσα δημοσίευση ανοίγει 
έναν άλλο δρόμο στήν μάχη τών όργανώσεων τοΰ 

' κλάδου μας κατά τής έκστρατείας πού αναπτύσσεται 
μέσα άπό τόν Τύπο (ιδιαίτερα τόν έβδομαδιαΐο οικονομικό) 
σέ βάρος τών Τραπεζικών υπαλλήλων.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ οΐ ευθείες άπαντήσεις τών υπευθύνων όργάνων 
μας, σέ άνασκευή τών όσων επιτήδεια γράφονταν έναντίον 
τοΰ κλάδου, έκτος' άπό τήν καθυστερημένη δημοσίευσή τους, 
άκολουθοΰνταν άπό άνταπαντητικές υποσημειώσεις που δια
στρέβλωναν τήν έννοιαν τών κειμένων τής πλευράς μας μέ 
τάση άποπροσανατολισμοΰ τοΰ άναγνώστη. 'Ανεξάρτητα άν

οί αύταπαντητές πετυχαίνουν ή δχι τόν σκοπό τους, ή μάχη 
σ' αυτό τό έπίπεδο είναι άπαράδεκτη. Γι' αυτό στό έξής οί 
θέσεις τών συνδικαλιστικών μας όργάνων θά δίνονται στήν 
δημοσιότητα άπό τίς στήλες τών συνδικαλιστικών φύλλων ή 
Εφημερίδων πού θά μπορεί ή φωνή μας νά βρίσκει τήν σωστή 
της άπήχηση.

ΑΛΛΑ_όσα γράφουμε θά πρέπει νά γίνονται κτήμα τών Τρα
πεζικών ύπαλλήλων γιά νά τά γνωστοποιούν στούς κύκλους 
τους καί π ιό πέρα στήν κοινή γνώμη, ώστε ή προσπάθεια τοΰ 
δηλητηριασμοΰ της καί τής στροφής της έναντίον τοΰ κλάδου 
μας νά πέφτει στό κενό.

Πρέπει νά είναι γνωστή ή 
άπό μέρους τοΰ Συλλόγου μας 
άντίκρουαη της έπιχειρηματο- 
λ αγίας τού συνεργάτη τού 
«Οικονομικού Ταχυδρόμου» κ. 
Δημ. Στεργίου, ό όποιος μέ

ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΤΗΣ ΓΣΕΕ

Στις 8 Νοεμβρίου συνήλθε 
στήν Καλαμάτα τό έκτακτο 
συνέδριο τής Γενικής Συνο
μοσπονδίας Εργατών Ελλά
δας.

Τό έκτακτο συνέδριο, έχει 
καταγγελθεί έντονα άπό δλες 
τίς συνδικαλιστικές δυνάμεις 
πού άντιπολιτεύονται τήν ήγε- 
σία τής ΓΣΕΕ, γιά τόν έ- 
σπευσμένο καί άνορθόδοξο 
τρόπο τής συγκλήσεώς του, 
πρίν άπ’ τήν έξυγίανση καί 
τόν έκδημοκρατισμό τού συν
δικαλιστικού κινήματος. Ή 
μεθόδευση αύτή, καί ό χαρα
κτήρας τού συνεδρίου, άντί νά 
όδηγήσει στόν έκσυγχρονι- 
σμό τού κινήματος καί τήν 
προώθηση τών αιτημάτων τής 
έργατοϋπαλληλικής Τάξης εί
ναι ένδεχόμενο, μέ τόν άπο- 
κλεισμό άπό τή νέα διοίκηση 
της ΓΣΕΕ, τών έκπροσώπων 
της συνδικαλιστικής αντιπο
λίτευσης, νά προκαλέσει τή 
διάσπασή του.

Η ΟΤΟΕ έχει άποφασίσει 
νά μήν υποβάλλει υποψηφιό
τητα γιά θέση στή νέα 35με- 
λή Διοίκηση της Γ.Σ.Ε.Ε.

Στό έκτακτο συνέδριο, πή
ραν μέρος άπό πλευράς ύ
παλλήλων 'Εθνικής Τραπέ
ζης, 5 συνάδελφοι πού είχαν 
έκλεγεϊ άπό τό 8ο Συνέδριο 
τής ΟΤΟΕ.

σειρά άρθρων άναφέρεται στό 
ύφος τών δαπανών τών Τραπε
ζών γιά μισθούς τού Προσωπι
κού τους, τήν παραγωγικότητα 
τής Τραπεζοϋπαλληλικής έργα- 
αίας καί τήν έπίδραοή τους 
ο τήν διαμόρφωση τού ύφους 
τού μερίσματος. Φυσικά τά πο
σά τών δαπανών προβάλλονται 
σάν διογκωμένα, ή παραγωγικό
τητα τών ύπαλλήλων χαμηλή 
καί τό μέρισμα, άπ’ αύτές τίς 
αίτιες, «συμπιεσμένο». Άναμί- 
χθηκαν ο τήν άρθρογραφία αύ
τή, οέ ένίσχυση τού «στόχου» 
καί θέματα «δυσαναλογίας» μι
σθών τραπεζικών καί λογιστών 
— ύπαλλήλων γραφείων, «εύνο- 
ϊ'κών» διατάξεων ’Οργανισμών 
'Υπηρεσίας κλπ. Σέ δλα αύτά 
ό Σύλλογός μας έχει άηαντή- 
αει (Ιδε συνοπτικό άρθρο στό 
προηγούμενο φύλλο τής «Τ») 
άποκρούοντας τήν σχετική έπι- 
χειρηματολογία οάν όλότελα ά- 
βάσιμη.

Τελευταία άπάντηση τού 
Προέδρου τού Συλλόγου πού 
δημοοιεύθηκε ατό φύλλο τού 
«Οίκον. Ταχυδρόμου» τής 10.8. 
78 έδειχνε παραοτατικώτατα, 
άπό στοιχεία τών Ισολογισμών 
'Ελληνικών καί ξένων Τραπε
ζών (κυρίως έμπορικών) ότι μέ 
βάση τούς παράγοντες τής 
προοτιθεμένης άζίας γιά τόν υ
πολογισμό τού τραπεζικού κό
στους, οί 'Ελληνικές Τράπεζες 
παρουσίαζαν Ισο ή καί χαμη- 
λώτερο ποσοστό συμμετοχής 
τής άμοιθής τού παράγοντα έρ- 
γαοία στό σύνολο τών παραγω
γικών δαπανών, π.χ. Εθνική 
66%, 'Εμπορική καί Πίοτεως 
73%, Ίονική 77%, Γενική 35% 
έναντι τών CREDIT0 ΙΤΑΜΑ- 
ΝΟ 76%, BAYER ISCHE V. Β. 
64%, CREDIT LYONNAIS 70%, 
BRYXELLES LAMBERT 86%.

Παράλληλα τό ύψος τών κα
θαρών κερδών παρουσιάζει άπό 
πλευράς 'Ελληνικών (Εμπορι
κών) Τραπεζών γενικά εύνοϊ- 
κώτερη εικόνα σέ σύγκριση μέ 
τίς ξένες, π.χ. ’Εθνική 18%,

'Εμπορική 14%, Ίονική 2%, Πί
οτεως καί Γενική άπό 9% έναν
τι τών CREDITO ITALIAN0 2%, 
BAYER ISCHE V.B. 14%, CREDIT 
LYONNAIS 5%, BRYXELLES 
LAMBERT 4%.

Στήν άπάντηση έπίσης άντι- 
κρουόταν ό άπαράδεκτος καί 
συχνά έπαναλαμβανόμενος Ι
σχυρισμός τής διαφοράς άπο- 
δοχών μεταξύ τραπεζικών καί 
λοιπών ύπαλλήλων (στήν συγ
κεκριμένη περίπτωση πρός 
τούς λογιστές καί υπαλλήλους 
γραφείων). Ή Τραπεζοϋπαλλη
λική πλευρά υποστηρίζει:

α) Ότι δέν είναι μόνος ό 
Τραπεζοϋπαλληλικός κλάδος 
στό έπίπεδο τών άμοιβών πού 
κατέχει. 'Υπάρχουν Ισοϋψείς 
άλλά καί οέ υψηλότερο έπίπε

δο άμειβόμενοι κλάδοι έργα
ζομένων.

β) Ότι τό έπίπεδο τών ά
μοιβών Τραηεζουπαλλήλων εί
ναι τό μέσο έπίπεδο άμοιβής 
έργαζομένων στήν Ευρώπη καί 

γ) Ότι ή προσοχή πρέπει 
νά στρέφεται στήν άρση τής 
κλοπής τής έργαοίας τών χα
μηλότερα άμειθομένων πού εί
τε γιατί δέν μπορούν νά άγω- 
νισθούν άποτελεοματικά είτε 
γι’ άλλους λόγους ή διαφορά 
άπό τό υψηλότερο έπίπεδο ά
μοιβής πού θά έδικαιοϋντο αύ- 
ζάνει τά κέρδη τών έργοδο- 
τών τους.

Σ' αύτά τά συγκεκριμένα 
στοιχεία καί τίς ξεκάθαρες ά-

► ΒΛΕΠΕ 6Η ΣΕΛΙΔΑ

απο μήνα σε μήνα

ΕΠΟΧΕΣ...

ΠΛΟΙΑ μεταμφιέζονται.
‘Αλλάζουν όνομα. Ξε

πουλάνε όσο - όσο έμπο- 
ρεύματα πού άνήκουν οέ 
άλλους. Σίδερα, μικρόβια, 
κολλοβακτηρίδια σέ νερά, 
ποτά καί τρόφιμο. 'Ελαιό
λαδα νάϋλον. Νοθεία, κα- 
πέλλα καί πληθωρισμός 
συναγωνίζονται σέ ϋψος. 
Γιά τό έγκλημα τής μόλυν
σης τοΰ περιβάλλοντος ύ- 
πεύθυνα είναι τά θύματα. 
Βροχοϋλες πού πνίγουν. 
Χαβούζες πού άνοίγουν. 
Καί ποιός θά τιμωρηθεί; 
Μά φυσικά οί «φταίχτες» 
έργαζόμενοι! βάλτους φό 
ρους. ’Αντέχουν! Βάλ
τους λιτότητα γιά νά τούς

δέσεις. Βάφτισε μερικούς 
άπ’ αύτούς «άριστοκρά- 
τες» γιά νά χτυπηθούν μέ 
τούς... άθάφτιστούς.

"Οτι μπορεί νά τούς 
φράζει τήν όρατότητα γιά 
νά μή βλέπουν τΙ πραγμα
τικά γίνεται, είναι θεμιτό. 
Τυφλωμένη θέλουν τήν 
έργατοϋπαλληλική τάξη 
γιά νά παραπαίει, νά σπα- 
ταλάει τΙς δυνάμεις της, 
νά έζαντλεϊται. Νομίζουν 
οί Ιθύνοντες ότι έτσι έζυ- 
πηρετοΰν τόν τόπο κοΙ 
τήν οικονομική άνάπτυζη; 
Μά σέ ποιά έποχή ζοϋμε;

Ό συνάδελφος
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'Ελεύθεροι Πολιορκημένο

Τό πολιτιστικό 
κίνημά μας 

καί οί στόχοι του
A ΠΟ ΤΗ στιγμή πού ό άνθρωπος άρχισε νά συλλαμδά- 

νει, σταθερά τά έρεθίσματα του περιβάλλοντος 
του και να καταννοει τήν ιδέα της άποστολής του στρά
φηκε πρός άνώτερες μορφές έπεξεργασίας των μηνυμά
των του κόσμου.

Οί μορφές αυτές (πού είναι κύρια ή μόρφωση, ή 
τ£Χνη, ή φιλοσοφία ή ηθική) άρχισαν —καί συνεχίζουν— 
να γεννιούνται καί ν’ άναπτύσσονται στηριζόμενες πάντα 
στό κοινωνικό, οικονομικό καί ψυχολογικά πλαίσιο τής 
δοσμένης ιστορικής στιγμής. Οί πολιτιστικές άξιες λοι
πόν, που είναι άποκρυσταλλωματα αυτών των μορφών 
τής πνευματικής ζωής τής κοινωνίας, άποτελοΟν ένα ι
στορικό φαινόμενο σέ διαρκή έξέλιξη, ανάλογη μέ τήν 
άνθρώπινη ιστορία.

Έπί πλέον οί πολιτιστικές ά
ξιες, έκτος τον 8τι άντανσκλονν 
τις ιδιομορφίες τού ιστορικού 
περιβάλλοντος, πού τις παρά
γει, στ ή συνέχεια παίζουν —αυ
τές οί ίδιες— ένα σημαντικό 
ρόλο στ ή διαμόρφωση τής συμ
περιφοράς καί τής κοσμοαντί
ληψης των άνθρωπον — άτόμων 
τής κοινότητας.

"Ετσι καί σήμερα, άναλύον- 
τας τήν έλληνική κοινωνία καί 
τήν πολιτιστική της έκφραση 
παρατηρούμε δτι διαμορφώνον
ται διάφορες μορφές πολιτιστι
κών έπιδιώξεων, πού στ ή συνέ
χεια έπιδροϋν στη δημιουργία 
ένός ιδιαίτερου τρόπου ζωής 
των πολιτών. Τά κύρια πολιτι
στικά ρεύματα στό τόπο μας 
είναι βασικά δύο.

Στό ένα ρεύμα τοποθετούν
ται πνευματικά έργα ρηχά, έπι- 
ψανειακά, μέ συγκεχυμένους 
στόχους, ξεκομμένα —πολλές 
φορές— άπό τή πραγματικότη
τα, χωρίς τή δύναμη τής δημι
ουργικής μεταβλητότητας τού 
κόσμου.

Στό ίδιο ρεύμα, οί πνευματι
κές άξιες, καταντάνε φτηνά έμ- 
πορεύματα, πού υποτάσσονται 
στούς νόμους τού συναγωνι
σμού.

Προβάλλονται άπό τά οΐκο- 
κοντμικά κυκλώματα θεάματος 
καί άκροαματος υποπροϊόντα, 
άμφισβητούμενης άξίας έργα, 
πλασσάροντας τόν άτομικισμό, 
ένα έξωραϊσμό τής ιδιωτικής 
ζωής τόν άπανθρωπισμό καί 
την άποχαύνωση.

Τά κυκλώματα αύτά υπολογί
ζοντας στην έλλειψη καλλιτεχνι
κής παιδείας (καί στήν άνάγκη 
ψυχαγωγίας) τοΰ λαού μας ά- 
ποθησαυρίζουν τεράστια ποσά, 
χωρίς νά προσφέρουν τίποτα 
στην πολιτιστική άνοδο τοΰ τό
που.

Το άλλο ρεύμα, διακατέχεται 
άπό μία έπιθυμία άληθινής 
προσέγγισης μέ τις πηγές τής 
πραγματικής καλλιτεχνικής δη
μιουργίας. Απορρίπτει τά άπο- 
προσανατολιστικά υποπροϊόντα 
καί άποκαλύπτει μέσα στις δυ
νατότητάς του, τό σκοτεινό τους 
ρόλο, πού υπονομεύει τίς άλη- 
θινές άξιες. Επιδοκιμάζει τά 
έργα τών άνθρώπων, πού βλέ
πουν σφαιρικά τόν κόσμο, μέσα 
άπό τίς άντιφάσεις του, νά προ
χωρεί καί νά έξελίσσεται θε
τικά.

‘Ασχολεΐται μέ τήν γνήσια 
πνευματική κληρονομιά, άναγνω- 
ρίζει καί κρίνει σωστά τίς 4- 
ί**ί, προβάλλει τή λαϊκή τέ
χνη, Υποστηρίζει πάντα τίς βε- 
τικές προσπάθειες. "Εχει δηλ· 
άντιληφβεΐ τό πιό βασικό καί 

ιώδες γνώρισμα τον πολιτι
σμού άτι οί πνευματικές άξιες

δίνουν στόν άνθρωπο «μία ΰψη- 
λώτερη συνείδηση τού εαυτού 
του καί τής δύναμής του νά με
ταμορφώσει τή φύση, τή κοινω
νία καί τόν έαυτό του».

Αυτή τή προσέγγιση μέ τίς 
πραγματικές άξιες προσπαθούν 
νά πετύχουν καί οί έργαζόμενοι 
στήν πλειονότητά τους πού ο ά- 
γώνας γιά τή διεκδίκηση καί τή 
λύση τών συνδικαλιστικών τους 
αιτημάτων δέν βά ήταν καθόλου 
άρκετός άν δέν συνδυαζόταν καί 
μέ τόν άγώνα τους στό χώρο τής 
πνευματικής καί πολιτιστικής 
άνάπτυξης. Οί έργαζόμενοι δέν 
πρέπει νά είναι στερημένοι άπό 
τήν κατάλληλη γνώση καί άπό 
τά σωστά κριτήρια.

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ 
Η ΕΚΑΗΑΠΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΛΟΜΟ
• ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΠΣΕ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ, ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΓΚΛΟΡΙΑ»

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ έπιτυχία σημείωσε ή έκδήλωση τοΰ Πολιτι
στικού τμήματος τού Συλλόγου μας, πού έγινε στό θέατρο 
«Γκλόρια» τή Δευτέρα 9 ’Οκτωβρίου. Ή έκδήλωση ήταν άφι- 
ερωμένη στόν έθνικό ποιητή Διον. Σολωμό καί πραγματοποι
ήθηκε στά πλαίσια τοΰ πανελλήνιου γιορτασμού γιά τά 180 
χρόνια άπό τή γέννησή του.

Τό πυκνό όκροατήριο πού είχε κατακλύσει τήν αίθουσα 
τοΰ θεάτρου καί πού οτή μεγάλη ηλειοψηφία του, τό άποτε- 
λοϋοαν νέοι συνάδελφοι, παρακολούθησε μέ άδιάπτωτο καί 
ζωηρό ένδιαφέρον τό πρόγραμμα της έκδήλωσης, τήν όμι- 
λία, τίς άπαγγελίες, καί τό μουσικό μέρος.

Μια άπό τίς βασικές λει- 
τουργίες του συλλόγου μας είναι 
καί ή άνάπτυξη τών πολιτιστι
κών έκδηλώσεων. 'Η δημιουργία 
τέτοιων έκδηλώσεων θά βοηθή
σει στό άνέβασμα του μορφωτι
κού έπιπέδου όλων τών συνα
δέλφων, στό προβληματισμό καί 
τή σωστή Αντιμετώπιση τών κοι
νωνικών συνθηκών, στό άνοιγμα 
του διαλόγου γύρω άπό δλα τά 
προβλήματα που αντιμετωπίζου
με στ ή σύγχρονη κοινωνία μέ 
άποτέλεσμα τήν καλλιέργεια 
τής κριτικής σκέψης. Θά δώσει 
έπίσης τή δυνατότητα στό νά 
συμμετέχουν δσο τό δυνατό πε
ρισσότεροι συνάδελφοι, πού μέ 
τή δημιουργική τους πρωτοβου
λία θά βοηθήσουν στή προώθη
ση ουσιαστικών πολιτιστικών 
έκδηλώσεων.

Ο σύλλογός μας κρίνοντας 
σωστά τήν άναγκαιότητα τής 
άνάπτυξης πολιτιστικού κινήμα
τος δημιούργησε ειδική πολιτι- 
στίκή έπιτροπή. Αυτή ή έπι τρο
πή θά έπιχειρήσει καί θά συστη- 
ματοπο ιήσει τή διοργάνωση 
καλλιτεχνικών έκδηλώσεων (μου
σικών, θεατρικών), διαλέξεων, 
τήν παρουσίαση κινηματογραφι
κών έργων, έκθέσεων, φωτογρα
φίας, ζωγραφικής, τήν άξιοποί- 
ηση τής βιβλιοθήκης μας καί τό 
πιο ουσιαστικό τήν προβολή τής 
καλλιτεχνικής δημιουργίας τών 
συναδέλφων.

Πιστεύουμε δτι ό κάθε συνά- 
δελφος μέ τή πλαισίωση τής 
πολιτιστικής έπιτροπής, τήν 
δραστήρια συμμετοχή του καί 
τίς γόνιμες πρωτοβουλίες θά 
προσφέρει στή καλύτερη προε
τοιμασία καί έπιτυχή παρου- 
"·ααη τέτοιων έκδηλώσεων γιά 
νά έχουν πλατειά άνταπόκρίση 
καί άπηχηση. Εκδηλώσεων πού 

φέρουν σε έπαφή τούς ατυνα- 
δέλφους μέ τή πολιτιστική 6η- 
μιονργία, Απαραίτητη γιά τήν 
άνάπτυξη τοΰ σημερινού έργαζό- 
μενου.

Μετά ά,πό σύντομη παρουσία
ση τού Ειδικού Γραμματέα τού 
Συλλόγου, συν. Μαν. Σετάκη, έ
λαβε τό λόγο ό συν. Διον. Βί- 
τσος καί διάβασε τό κείμενο τής 
όμιλίας του:

® Σολωμός, γλώσσα καί έθνι- 
κή ανεξαρτησία.

Ο ομιλητής, άνόλυσε τήν έθνι 
κή, αισθητική καί κοινωνική άξια 
τοΰ σολωμικού έργου, τή μεγάλη 
συμβολή του στή διαμόρφωση 
τής δημοτικής μας γλώσσας, καί 
τήν ανάπτυξη τής νεοελληνικής 
λογοτεχνίας καθώς καί τήν επί
δρασή του ατούς άγώνες τού 
λαού μας γιά τήν έθνική άνεξαρ- 
τησίο. Μέ τήν παρεμβολή άπαγ- 
γελιών άπό τούς ήθοποιούς τοΰ 
θεάτρου Κατερίνα Βασιλάκου 
καί Νικ. Νανέρη, διαφόρων άπο- 
σπαομάτων έργων τοΰ Σολωμοΰ 
καί τό γλαφυρό ύφος τής όμιλί- 
ας, δόθηκε ατούς συναδέλφους 
άρτια εικόνα τής μεγάλης προ
σφοράς τοΰ Διον. Σολωμοΰ.

Ή διάλεξη τοΰ συν. Βίτσου 
καί οί ένδιάμεσες άπαγγελίες, 
χειροκροτήθηκαν θερμότατα άπό 
τό όκροατήριο.

Στή συνέχεια, ό συνθέτης Γι

άννης Μαρκόπουλος μίλησε γιά 
τή γνωστή σύνθεσή του - Ελεύ
θεροι Πολιορκημένοι» τήν έμπευ- 
ομένη άπό τό ποιητικό άριστούρ- 
γημα τοΰ Διον. Σολωμοΰ. ’Ανά
λυσε τό στοιχεία τής λαϊκής πα
ράδοσης πού χρησιμοποίησε γιά 
τή μουσική ανάπτυξη τοΰ έργου 
του, τίς διάφορες φάσεις ,πού α
κολούθησε μέχρι τήν τελική μορ
φή του καί έδωσε τά πιό χαρα
κτηριστικά άποσπάσματα μέ α
παγγελία άπό τόν ήθοποιό Φιλο
σόφου, κιθάρα, πιάνο καί τρα
γούδι απ’ τόν ίδιο καθώς καί τόν 
τραγουδιστή Ηλ. Κλωνάρίδη.

Πρέπει νά σημειωθεί δτι γιά 
πρώτη φορά, παρουσιάστηκαν οί 
« Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» μέ 
τόν τρόπο αύτά, σέ δημόσια έκ
δήλωση, Τό κοινό άνταποκρίθη- 
κε στήν καλλιτεχνική προσφορά 
τού δημοφιλούς συνθέτη, μέ ζω
ηρότατες επιδοκιμασίες καί ά- 
νυπόκριτο ένθουσιασμό.

Η έκδήλωση γιά τό Σολωμό 
ήταν μιά έπιτυχία του Πολιτιστι
κού τμήματος τοΰ Συλλόγου πού 
κέρδισε τόν έπαινο όλων τών συ
ναδέλφων πού τήν παρακολούθη
σαν.
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Οί συγκεντρώσεις 
τοΰ πολιτιστικού τρήματος

Τό Πολιτιστικό Τμήμα τοΰ Συλλόγου μας, 
υπενθυμίζει στούς συναδέλφους δτι πραγμα
τοποιεί συγκεντρώσεις κάθε Δευτέρα βράδυ 
στίς 7,30 στή Λέσχη τοΰ Συλλόγου (Ακαδη
μίας 60, 5ος όροφος).

Τίς συγκεντρώσεις αυτές, καλούνται νά 
ένισχύσουν μέ τήν παρουσία τους, όλοι όσοι 
ένδιαφέρονται γιά τήν πολιτιστική άνάπτυξη 
στό χώρο μας καί νά πλαισιώσουν τό ΠοΑιτι-
στΙκ<?. Τμ”μα γιά τήν Μεγαλύτερη έπιτυχία 
τοΰ έργου του.

ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ Ε.Φ.Ε.Τ. 
ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ

Ή ’Εφορία Εκδρομών τής Ένώσεως Φιλάθλων τής 
’Εθνικής Τραπέζης όργανώνει τίς παρακάτω έκδρομές 
γιά τόν μήνα Νοέμβριο:

ΚΑΦΕ ΣΤΟ ΦΑΝΤΗ
Ό ’Αβραάμ ό πετράς άπ’ τή Σύμη 
μοΰπε μιά μέρα μέ πολύ φουρτούνα 
ατό λιμάνι τής ’Αστροπαλιός.
Ή πέτρα πίνει καπετάνιε τίς βαρειές 
μά πρίν γευτώ ένα καφέ στό φάντη 
κάνει μιά κράχ! κι’ άνοίγει.
Εκεί νά δείς καράβια, δέντρα, άλόγατα, πουλιά 
ενα έι, τους λείπει γιά νά πάρουμε δρόμο.
Μ ενα τέτοιο άλογο είδα τόν γέρο λοστρόμο
νά καλπάζει στόν Πειραιά
σταμάτησε ατά παλιατζίδικα
νιά νά μοΰ δείξει προπέλες σπασμένες
σκισμένα καραβόπανα.
Χιόνιζε κίτρινα φανάρια, μηουροΰδες, φωνές.
Του έριζα στήν πλάτη μιά πατατούκα 
άπό δέρμα άντιλόπης καί σαλπάραμε

ΠεΡ°ΰ· ή μάλλον γιά τό καφενείο 
ή « Οραία Φολέγανδρος)) 
άφήνοντας άψόρετα στήν προκυμαία 
τά πέτρινα παπούτσια πού σκάλισε 
γιά μός ό ’Αβραάμ.

Μανόλης Τσακίρης

(Εημ. Συντ.: «Καφέ ατό φάντη». Είναι μ ιό συνηθισμένη 
έκφραση ποό χρησιμοποιούν λατόμοι κα( όλλοι έρ- 
γαζόμενοι οέ παρόμοιες βαρειές δουλειές. Σημαί
νει ένα είδος στιγμιαίου καφέ: Λίγος καφές καί 
ζάχαρη πάνω στό τραπουλόχαρτο πού γίνεται χω
νάκι γιά νά πέφτει οτό στόμα εύκολα καί λίγο νε
ρά άπό πάνω. Μιά μικρά άνάοα οτό βαρύ μόχθο τής 
σκληρής βιοπάλης).

α) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΚΥΡΙΑΚΗ 
10 — 12)1!, ’Αναχώρηση 4 μ.μ. 

6) ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ II
— 12)11. ’Αναχώρηση 2 μ.μ.

Ένα εύχάριστο «RELAX» στό 
ξενοδοχείο της Πάρνηθας 
«ΜΟΝ PARNES». Επιστροφή 
Κυριακή βράδυ. ΕΞΟΛΑ:

α) Λρχ. 1.300 - 1.400 (πούλ
μαν 2 δίαν) σεις — 2 γεύματα
— 2 πρωινά) .

β) Δρχ. 700 - 800 (πούλ
μαν I διανυκτέρευση, 1 γεύμα 
καί I πρωινό).

ΚΥΡΙΑΚΗ 12-11 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
— ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. -Εξο
δα δρχ. 120—170.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΚΥΡΙΑΚΗ 17 
-19)11 ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΑ - ΠΑΥΛΙ- 
ΑΝΗ - ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΟΣΕΟΣ 
Έξοδα: δρχ. 1.100 — 1.300 
(πούλμαν — 2 δίαν) σεις — 2 

γεύματα — 2 πρωινά).
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 18-19) 

11. ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΑ - ΠΑΥΛΙΑΝΗ. 
Έξοδα: Δρχ. 600-800 (πούλ
μαν — 1 δίαν) on — 1 γεύμα —
1 πρωινό) .

ΚΥΡΙΑΚΗ 19-11 ΑΡΑΧΟΒΑ - 
ΑΓΟΡΙΑΝΗ. Έξοδα: Δρχ. 120 
-170.

ΠΑΡΑΣΚ. - ΚΥΡΙΑΚΗ 24-26 
) 11)78: ΤΡΙΠΟΛΗ - ΒΥΤΙΜΑ- 
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - ΜΟΝΗ Α1ΜΥΑ- 
ΛΟΝ - ΛΑΓΚΑΔΙΑ. Έξοδα : 
Δρχ. 920 — 1.050 (πούλμαν —2 
δίαν) σεις — 2 πρωινά) .

ΚΥΡΙΑΚΗ 26.11.78: ΛΑΜΙΑ - 
ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑΤΗΣ - ΜΟΝΗ ΑΓΑ- 
ΘΟΝΟΣ. Έξοδα: Δρχ. 130—180.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Γιά νά μπορέσουν οΐ συνά

δελφοι νά άζιοποιήσουν τίς όρ
γιες τών γιορτών τών Χριστου
γέννων ή Ε.Φ.Ε.Τ. προγραμμά
τισε τίς πιό κάτω έκδρομές:

1) Εσωτερικού άπό 22) 12 — 
26) 12)78.

2.700 (πούλμαν — 4 δίαν) σεις 
” $ γεύματα — 4 πρωϊνά),

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
α) ΛΟΝΔΙΝΟ (ΑΕΡ)ΚΟΣ) · 

ΠΑΡΑΣΚ. 29) 12) 78 - ΚΥΡΙΑΚΗ 
7)1)79 (ημέρες 10). Έξοδα: 
Δρχ. 12.400 - 13.000, άτομα 30. 
Συμηεριλαμθάνονται: 1) Άερ) 
κό εισιτήριο μέ ΒΕΑ, 2) Μετα
φορά άπό τό άερ) μιο τού Λον
δίνου στό Ξενοδοχείο καί άν* 
τίστροφα. 3) 9 δίαν) σεις οέ 
δίκλινα δωμάτια στό Ξενοδ α ’ 
κατηγ. LONDON METROPOL, 4)
9 πρωινά καί 5) Μία ξενάγηση 
του Λονδίνου.

β) ΚΥΠΡΟΣ (άερ)κώς) : ΠΑ
ΡΑΣΚΕΥΗ 22) 12 - ΣΑΒΒΑΤΟ 
30) 12)78, (ήμέρες 9). Έξοδα 
δρχ. 9.300 - 10.000, άτομα 40. 
Συμπεριλαμβάνονται: 1) Αερ) 
κό είσιτ. μέ CYPRUS AIR, 2)
8 δίαν) σεις οέ δίκλινα δωμάτια 
στά Ξενοδ. Α’ κατηγ. ΑΣΤΗΡ 
κ°ί ΑΣΤΥ, 3) 8 γεύματα καί 8 
πρωινά. 4) Εκδρομές καί ξε
ναγήσεις.

Υ) ΟΥΓΓΑΡΙΑ (άερ)κώς) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 23) 12)78 - ΠΑΡΑ
ΣΚΕΥΗ 29) 12)78 (ήμέρες 7), 
(ή τιμή οτό άναλυτικό πρό
γραμμα), άτομα 30.

Σημείωση: Γιά τίς έκδρο- 
μές των Χριστουγέννων θά κυ- 
κλοφορήοη πλήρες άναλυτικό 
πρόγραμμα σέ λίγες μέρες.

Πληροφορίες, δηλώσεις συμ
μέτοχης στά τηλέφ: 3210411 
(έσωτ. 624) Λ 3240373.

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

α) ΚΟΖΑΝΗ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - 
ΠΤΟΛΕΜΑ Ι ΔΑ - ΦΛΟΡΙΝΑ - 
ΛΙΜΝΕΣ ΠΡΕΣΠΑΣ - ΣΙΑΤΙΣΤΑ 
Έξοδα: Δρχ. 1950 — 2,300
(πούλμαν — 4 δίαν) σεις — 4 

πρωινά) άτομα 50.
β) ΛΙΤΟΧΟΡΟ - ΣΕΡΡΕΣ - 

ΔΡΑΜΑ - ΚΑΒΑΛΑ - ΞΑΝΘΗ - 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΑΛΕΞ)ΠΟΛΗ - 
ΦΥΛΑΚΙΟ ΚΗΠΟΝ. Έξοδα: δρχ. 
1.950—2.300 (πούλμαν — 4 δί
αν) σεις — 4 πρωινά), άτομα 
50.

Υ) ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΖΛΓΟΡΟΧΟ 
Ρ ΙΑ — Δ0Δ9ΝΗ - ΜΕΤΣΟΒΟ ά
τομα 50. Έξοδα: δρχ. 2.400— 
2.700 (πούλμαν — πορθμεία — 
4 δίαν) σεις -4 γεύματα — 4 
πρωινά).

δ) Κ. ΒΟΥΡΛΑ (Ξεν. ΓΑΛΗ
ΝΗ) - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΜΕΓ. ΧΟ
ΡΙΟ - Λ. ΥΠΑΤΗΣ - ΜΟΝΗ Α 
ΓΑΘΏΝΟΣ καί ΜΟΝΗ ΔΑΜΑΣΤΑΣ 
άτομα 30. Έξοδα: Δρχ. 2.400

Μηνιαίο όργανο 
τού Συλλόγου Υπαλλήλων ! 

τής Εθνικής ΤραπέΖης * 
Ελλάδος

★
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

(Σύμφωνα μέ τό Νόμο)

Υπεύθυνος

ΕΠΑΜ. ΜΑΥΡΟΥΛ1ΔΗΣ ί
I

Δημητρακοπούλου 50 

Κουκάκι

*

Υπεύθυνος Τυπογραφείου

θ. ΚΟΛΑΙ ΟΠΟ ΥΛΟΣ \
ΣΑΧΤΟΥΡΗ 10
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Τά βασικά 
προβλήματα 
τοϋ Κλάδου

• Υπόμνημα τής ΟΤΟΕ στόν Υπουργό Συντονισμού

Αναλυτικό καί τεκμηριωμένο ύηόμνημ: γιά τά προβλήματα πού άπασχολοΰν σήμερα 
τούς Τραπεζικούς ύπαλλήλους, ύπέβαλε ή 'Ομοσπονδία μας στόν ύπουργό Συντονισμού κ. 
Κ. Μητσοτάκη.

Τά προβλήματα αύτά, βρίσκονται, όπως τονίζεται στό ύπόμνημα, σέ μεγάλη όζύτητα 
καί έπιθάλλεται ή άμεση άντιμετώπισή τους. Πρόκειται γιά γενικά θεσμικά αιτήματα τού 
κλάδου πού έχουν άναγνωρισθει σάν λογικά καί δίκαια καί πού μπορούν νά επιλυθούν 
άσχετα άπό τή γενική κυβερνητική πολιτική πού έφαρμόζεται στήν άντιμετώπισή των διεκ
δικήσεων των έργαζομένων

Ό 'Οργανισμός

ΑΝ έπανερχό^αστε στό θέμα τού ’Ορ
γανισμού καί του σχεδίου πού κυκλοφόρησε 
στό σύνολο τού προσωπικού είναι γιατί 
κρίνουμε, πώς ή σπουδαιότητά του δέν έχει 
κατανοηθε! άπό όλους τούς συναδέλφους, 
στό βαθμό πού τό πρωταρχικό αυτό αίτημά 
μας άπαιτεΐ.

Ό όργανισμός της ύπηρεσίας, είναι ό 
δασικός καταστατικός χάρτης πού ρυθμί
ζει τίς έργασιακές σχέσεις των υπαλλή
λων τής Τραπέζης. Είναι τό σύνολο των 
κανόνων πού καθορίζουν τήν είσοδο, τήν έ- 
ξέλιξη σ’ αύτήν πού όριοθετεΐ τά πλαίσια 
των υποχρεώσεων καί των δικαιωμάτων 
τους. Μέ τήν έπικύρωσή του άπό άπ-ώτατα 
όργανα τής Πολιτείας, περιβάλλεται μέ αύ 
ξημένη τυπική καί ούσιαστική ισχύ καί πα
ραμένει άμετάδλητος γιά μεγάλες χρονι
κές περιόδους. "Η άντικατάστασή του, ή Α
ναθεώρηση, άκόμα καί ή έλάχιστη τροπο
ποίησή του, άπαιτοΰν δυστυχώς άπό τήν 
νομοθεσία πού τόν διέπει πολύπλοκες καί 
χρονοδόρες διαδικασίες. Γι’ αύτό, πρέπει νά 
έπιδιώκεται, ώστε ή άρτιότητα και ή άπό- 
δοση ένός νέου όργανισμοΰ τής ύπηρεσίας, 
νά φτάνει στό μεγαλύτερο, δυνατό, έπίπε- 
δο.

λευταΐο συνάδελφο. "Εχει τήν έννοια τής 
πρόσκλησης όλου τού Προσωπικού νά συμ- 
μετάσχει ένεργητικά στήν έπεξεργασία 
του, μέχρι τήν τελική διαμόρφωσή του. Νά 
συμδάλει μέ γόνιμες προτάσεις, συγκεκρι
μένες Απόψεις, θεμελιωμένες κρίσεις, γιά 
νά συμπληρωθούν τά κενά, όπου ύπάρχουν 
καί νά κερδίσουμε τίς θέσεις πού ύποστηρί- 
ζονται άπό τή Συλλογική έκπροσώπηση. 
θέσεις, πού είναι ήδη θεσμοί άπό χρόνια, σέ 
όλες τίς χώρες μέ τίς όποιες σήμερα οϊ 
έργαζόμενοι τής χώρας μας, καλούνται νά 
συμπορευθοΰν...

Κανένας, φυσικά, δέν μπορεί νά Ισχυρι
στεί πώς τό σχέδιο τού όργοτνισμοΰ πού κυ
κλοφόρησε σε ειδική έκδοση τής «Τραπεζι
κής», είναι τέλειο. Ούτε ότι δέν έπιδέχεται 
βελτιώσεις, άνάλογες μέ τίς άπαιτήσεις 
τής έποχής μας. Τό άντίθετο, άκριδώς ση
μαίνει, ή διανομή τού σχεδίου μέχρι τόν τε-

Σέ δασικά θέματα, όπως τοϋ νέου όρ- 
γανισμού, δέν πρέπει νά υπάρχουν διαχω
ρισμοί, μικροπαραταξιακές σκοπιμότητες, 
όλιγωρία καί Αδιαφορία. "Ολο τό Προσω
πικό έχει χρέος νά συνεισφέρει στή κοινή ύ- 
πόθεση.

’Ανώτερα στελέχη τήν πολύτιμη πείρα, 
υπάλληλοι τής «πρώτης γραμμής» προτά
σεις πού άνακύπτουν στήν άντιμετώπισή τών 
καθημερινών προβλημάτων, νέοι συνάδελ
φοι Ιδέες σύγχρονες πού σκοπεύουν στό 
μέλλον. Καί πριν άπ’ όρους οί συνδικαλιτσι- 
κοί παράγοντες τού χώρου μας, άτομα, ό- 
μάδες, παρατάξεις, άν πραγματικά τούς 
ένδιαφέρει τό δημιουργικό έργο, ή άνα- 
γνώριση καί ή καταξίωσή τους στά συνα- 
δελφικά συνέδρια. Σέ όλους όσους, είχαν, 
κατά καιρούς έτοιμη τήν πρόχειρη καί έπι- 
πόλαιη κριτική τους γιά τά συλλογικά μας 
πράγματα, Ιδού, τώρα «στάδιον λαμπρόν» 
έργασίας σοβαρής, ύπεύθυνης, πραγματικά 
αξίας έπαίνου...

Ή κρίση στή Γ.Ζ.Ε.Ε.

Ή τακτική τής ήγεσίας τής ΓΣΕΕ, όπως 
έκφράζεται στίς τελευταίες ένέργειές της, 
μέ άποκορύφωμα τή σύγκληση τού έκτα
κτου συνεδρίου, συναντά τήν έντονη άντί- 
δραση τού κλάδου μας, καί τής μεγάλης 
πλειοψηφίας τών έργατοϋπαλλήλων. Οί έ- 
νέργειες αύτές, κατακρίνονται καί καταγ- 
γέλονται σάν μεθοδευμένη διαδικασία γιά 
τόν άποκλεισμό άπό τή διοίκηση τού άνώ- 
τατου συνδικαλιστικού όργάνου όλης τής 
δημοκρατικής, άντιδικτατορικής αντιπολί
τευσης, πού άντιπροσωπεύει τό πραγματι
κό κίνημα στήν δάση του, άλλά έχει τό Α
μάρτημα νά μή συμβιβάζεται μέ τό κατε
στημένο. ’Αναπόφευκτο έπακόλουθο τού ά- 
ποκλεισμοΰ αύτου, θά είναι 6 διαμελισμός 
καί ή έξουθένωση τού έλληνικοΰ συνδικαλι
στικού κινήματος. "Ετσι ό μόνιμος, έδώ καί 
πολλά χρόνια, στόχος, όλων τών σκοτει
νών δυναρεων, τών έχθρών τής έργατοϋ- 
παλληλικής τάξης, τών πολεμίων τού άδέ- 
σμευτου καί Ανεξάρτητου συνδικαλισμού, 

■δλοκληρώνεται. Καί θά έχει συντελέσει στό 
όλέθριο αύτό, γιά τά συμφέροντα τών έρ
γαζομένων, Αποτέλεσμα καί ή ίδια ή ήγε- 
τική ομάδα τής ΓΣΕΕ, στήν όποία, δέν λη
σμονούμε, ότι μετέχουν, μέχρι τώρα του
λάχιστον, συνδικαλιστικά στελέχη μέ δη

μοκρατικό παρελθόν καί άγωνιστική συνέ
πεια στίς δύσκολες μόιχες γιά τό γκρέμι
σμα τού Μακρηθεοδωρισμοΰ καί τήν άπο- 
κατάσταση της δημοκρατικής όμαλότητας.

Πώς πρέπει νά έρμηνευτεί ή σημερινή 
εύθυγράμμισή τους μέ τίς άντεργατικές 
δυνάμεις, τά χουντικά κατάλοιπα καί τά 
καταδικασμένα συνδικαλιστικά στοιχεία; 
Μήπως ή θητεία τους στά άνώτατα άξιώ- 
ματα τής ΓΣΕΕ, δημιούργησε έξαρτήσεις 
καί διασυνδέσεις πού εύνοοΰν ύποχωρήσεις 
άπό τίς άρχές, καλλιεργούν συμβιβασμούς, 
έπιτρέπουν Απαράδεκτες συρμαχίεςί "Η 
πρόκειται γιά άπόοντηση τής ίδιας τής δη
μοκρατικής άτομικής ιστορίας τους καί 
τών τίτλων πού μέ τούς άγωνες τους είχαν 
κερδίσει;

"Οποια καί νά είναι ή Απάντηση στά δι
καιολογημένα έρωτήματα αύτά, ή θέση μας 
παραμένει πάντα άμετακίνητη καί ξεκάθα
ρη: Συσπείρωση όλων τών συνεπών συν
δικαλιστικών δυνάμεων γιά νά ξεπεραστεΐ 
ή κρίση -τού κινήματος. Πίστη στόν άνεξάρ- 
τητο, Ακομμάτιστο, Αδέσμευτο συνδικαλι
σμό. Προάσπιση τής ένότητας πού συνοψί
ζεται στό τρίπτυχο: "Ενα σωματείο, μιά 
'Ομοσπονδία, μιά ΓΣΕΕ.

Γιά τά ειδικά θέματα κατά 
Τράπεζα, ή 'Ομοσπονδία έπιφυ- 
Αάσσεται νά διαβιβάσει υπομνή
ματα τών άντιοτοίχων Συλλόγων 
τοϋ προσωπικού τους καί ειδικά 
γΓ αύτά πού στά πλαίσια των 
συνεννοήσεων μέ τις Διοικήσεις 
Λ τούς άρμόδιους υπουργούς 
δέν έχουν δοθεί λύσεις.

Τά γενικά θέματα τοϋ κλά
δου πού άναπτύσσονται στό ύπό 
μνήμα διεξοδικό είναι τά έξης:

1) 'Ανεμπόδιστη έ- 
ζέλιζη μέχρι τήν 
άνώτατη βαθμίδα 
τοϋ Τμηματάρχου 
σέ συνδυασμό μέ 
σύντμηση τοϋ χρό
νου έζελίζεως μέ
χρι τ ή μέση βαθμί
δα τής ιεραρχίας. 
Βασίζεται στήν άπρόσκοπτη καί 
όμαλή έζέλιζη μέχρι καί τοϋ 
4ου βαθμοϋ τής ιεραρχίας καί 
στηρίζεται στίς άντίστοιχες άρ
χές έζέλιζης τών ύπαλλήλων 
τοϋ Δημοσίου καί τών Δημ. 'Ορ
γανισμών.

2) 'Ανώτατο ά ν α θε
ωρητικό όργανο. Ζη
τείται Λ σύσταση ένός όργάνου 
πού θά διασφαλίζει τόν Τροπε- 
ζοϋπάλληλο κατά τή διαδικασία 
τής έπιλογής στίς άνώτατες όρ- 
γανικές θέσεις καί θά έζετάζει 
όρισμένες περιπτώσεις έζέλιζης 
καί ποινών. Τήν άποτελεσματι- 
κότητά του θά έγγυάται ή σύν
θεση τοϋ όργάνου άπό έκπρο-

«Η ΦΩΝΗ» ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ

Κυκλοφόρησε τό πρώτο φύλλο 
τής νέας εφημερίδας τοϋ κλά
δου μας μέ τίτλο: «Ή φωνή» 
όργανο τοϋ Συλλόγου ύπαλλή
λων τής Αγροτικής Τραπέζης.

Στή νεαρά συνάδελφο ή «Τρα
πεζιτική» εύχεται λαμπρή σταδιο
δρομία καί έπιτυχίες ατούς στό
χους της.

ΤΟ 30 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Τό 3ο Χορωδιακό φεστιβάλ Α

θηνών, πού οργάνωσε ή Χορω
δία Ύπαλλήλων Εμπορικής Τρα
πέζης, πραγματοποιήθηκε φέτος 
άπό 16 μέχρι 22 Οκτωβρίου στό 
Εενοδοχεϊο «Χίλτον». Στό φε
στιβάλ, πήραν μέρος 40 χορωδια
κά συγκροτήματα άπ’ όλα σχε
δόν τά διαμερίσματα τής χώ
ρας, 10 διεθνούς φήμης εύρωπα- 
ϊκές χορωδίες, καθώς καί ή διορ- 
γανώτρια χορωδία τών ύπαλλή
λων Εμπορικής Τραπέζης.

Συνολικά, στό έπταήμερο τών 
έκδηλώσεων πραγματοποιήθηκαν 
29 συναυλίες μέ 200 έκτελεοτές, 
έλληνες καί Εένους καί μέ με
γάλη καλλιτεχνική έπιτυχία.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 
ΣΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ

’Από 15 Νοεμβρίου Αλλά
ζουν οί αριθμοί κλήσεως τού 
τηλεφωνικού κέντρου στήν 
κλινική «Υγείας Μέλαθρον» 
Οί νέοι Αριθμοί είναι 64.34. 
811-815.

Μέ τήν άλλα γη αυτή, πού 
έγινε γιά τήν καλλίτερη έξυ- 
πηρέτηση τών συναδέλφων, 
άν Μνας άπ’ τούς παραπάνω 
άριθμούς Μχει καταληφθεί, ή 
σύνδεση θά γίνεται, αυτόμα
τα, μέ τόν έπόμενο.

μέχρι 31.12.78.

σώπους τών Τραπεζών, τής δι
καστικής έζουσίας, τοϋ προϊστα
μένου τής Τραπέζης, τοϋ άρμό- 
διου ύπουργείου καί τής ΟΤΟΕ.

3) 'Αναμόρφωση Ν. 
400)1970 «περί λει
τουργίας τών 'Ασφα
λιστικών Εταιρειών» 
κατά τρόπο, ώστε οί προμήθειες 
άπό τίς άσφαλιστικές έργασίες, 
μέσω τών Τραπεζών νά άποτε- 
λοϋν έσοδο τών άντιοτοίχων κα
τά Τράπεζα άσφαλιστικών ταμεί
ων τοϋ προσωπικού τους. Μετά 
τήν άποτυχία, στήν πράζη, τοϋ 
παραπάνω νόμου έπιθάλλεται ή 
άναμόρφωσή του καί ό τερματι
σμός τής άπαράδεκτης άκόμα 
καί άπό ήθικής πλευράς σημερι
νής κατάστασης.

4) 'Οριστικοποίη
ση πενθήμερης έ β
δομάδας έργασίας. 
Μετά τήν άναμφισβήτητη έπι
τυχία τοϋ θεσμού, κάθε παράτα
ση τής έκκρεμότητας θεωρείται 
άσκοπη καί έπικίνδυνη. Ή 'Ο
μοσπονδία ζητεί τήν άμεση σύγ
κλιση τής άρμόδιας έπιτροπής 
γιά τήν οριστικοποίηση τής πεν
θήμερης έβδομάδας.

5) Φορολογική έ-
λάφρυΥση τών άπο-
δ ο χ ώ ν. Οί άπόψεις τής 0Τ 
ΟΕ περιλαμβάνονται στό ύπόμνη
μα τής ΟΤΟΕ πρός τόν υπουργό 
Οικονομικών πού έχει δημοσιευ- 
θεί στήν «Τραπεζιτική». 'Υπενθυ-

"Οπως είναι γνωστό, γιά τά 
Ταμεία ’Αλληλοβοήθειας τών υ
παλλήλων τής ΕΤΕ καί τών είσ- 
πρακτόρων καί κλητήρων δέν υ
πάρχει θέμα γιατί έχουν ήδη 
ληφθεΐ σχετικές Αποφάσεις άπό 
τίς Γενικές Συνελεύσεις.

Ή συγχώνευση θά γίνει μέ 
Διάταγμα γιά τήν έκδοση τοϋ 
όποιου, καθώς καί γιά τή συν
τόμευση τών Απαραίτητων διαδι
κασιών Εχουν Αρχίσει τίς κα- 
τήλληλες Ενέργειες τά Διοικητι
κά Συμβούλια-

Τό Καταστατικό τοϋ νέου Ε
νιαίου Ταμείου Υγείας θά δια
νεμηθεί σύντομα σέ δλο τό Προ
σωπικό καί σύμφωνα μέ τίς πλη 
ροφορίες μας, θά είναι σέ πολ
λά σημεία βελτιωμένο σέ σύγ-

Μέ πράξη τού κ. Διοικη- 
τοΰ, τοποθετήθηκε ώς Προϊ
στάμενος της Διευθύνσεως 
Προσωπικού ό Διευθυντής κ. 
Νικ. Μπουρόπουλος, στή θέση 
τού μέχρι σήμερα Δ)ντοΰ Στ. 
Χατζή κωνσταντη πού μετα
τίθεται στή Διεύθυνση Έπι- 
θεωρήσεως ώς Προϊστάμενος 
καί στόν όποιο άπονέμεται ό

μίζεται ότι τό τρίπτυχο τών δι
εκδικήσεων τοϋ κλάδου γιά τή 
φορολογική έλάφρυνση τών άπο- 
δοχών μας, συνοψίζεται στήν 
αϋζηση τοϋ άφορολόγητου ορί
ου, τήν έκπτωση 30% γιά εισό
δημα μέχρι 200.000 δρχ. καί τήν 
ούσιαστική αϋζηση τών έκπτώ- 
σεων γιά οικογενειακά βάρη.

6) ’Επέκταση έζο- 
μοιώσεως στίς Τρά
πεζες πού δέν τήν 
έφαρμόζουν, έφαρμογή 
τής έργατικής νομοθεσίας, καί 
κατοχύρωση, τών συνδικαλιστι
κών θεσμών, ιδιαίτερα στίς ξέ
νες Τράπεζες. Άναφέρονται 
συγκεκριμένες περιπτώσεις πα
ραβιάσεων τής νομοθεσίας καί 
ζητείται άμεση κυβερνητική πα
ρέμβαση. ’Ιδιαίτερη μνεία γί
νεται γιά τήν άντισυνδικαλιστι- 
κή στάση τοϋ Διοικητοϋ τής 'Ε
θνικής Τραπέζης.

7) ’Επαναφορά τοϋ 
Ν. 4547)1966 καί κατάρ
γηση τοϋ δικτατο- 
κ ο Ο 199) 1967 (Πολέμι
ο τ ώ ν Ν) 51) .

Ή 'Ομοσπονδία ζητεί τήν κα
τάργηση τοϋ σφαγιαστικοΰ, γιά 
τούς πολεμιστές - ύπαλλήλους, 
δικτατορικοΰ νόμου καί τήν ά- 
πόδοση τής διεθνούς προώθη
σης πού πρόθλεπε ό νόμος 
4547) 66.

Σέ όλα τά παραπάνω γενικά 
αιτήματα τοϋ κλάδου οί πρέπου
σες λύσεις, όπως καταλήγει τό 
ύπόμνημα, είναι δυνατές.

κρίση μέ τά σημερινά Καταστα 
τικά καί θά καλύπτει ευρύτερους 
τομείς περιθάλψεως.

Ή τελική Εγκριση τής συγχω- 
νεύσεως θά γίνει μέ ψηφοφορία 
όλων τών μελών σέ πανελλαδική 
κλίμακα.

Ή Ανακοίνωση τής άποφάσε- 
ως γιά τή συγχώνευση τών Τα
μείων 'Υγείας, προκάλεσε ευ
μενέστατες Εντυπώσεις στό σύ
νολο τού προσωπικού.

Μ’ αυτήν λήγει πλέον ή ύφι- 
σταμένη Επί μία εΐσοσιπενταε- 
τία Απαράδεκτη κατάσταση τής 
λειτουργίας τριών φορέων γιά 
τό ίδιο Αντικείμενο άσφαλίσεως 
καί γιά Εργαζόμενους στόν ίδιο 
Εργοδότη.

τίτλος τοΰ Γενικού Έπιθεωρη- 
τοΰ.

Στό νέο Διευθυντή Προσω
πικού, έκλεκτό καί διακεκρι
μένο συνάδελφο Νικ. Μπου- 
ρόπουλο, ή «Τραπεζιτική» Α
πευθύνει θερμά συγχαρητήρια 
καί εύχές γιά έπιτυχία στά 
νέα δύσκολα καθήκοντα.

ΕΝΑ ΝΟΜΠΕΛ...

Εάν ύπήρχε ΝΟΜΠΕΛ θρασύ- 
τητας, θά προτείναμε γιά ύποψή- 
φιους τούς συντάκτες καί τούς 
ύπεύθυνους τής άπό 26 10.78 ά- 
νακοίνωσης τοΰ «Συνδέσμου κ.λ. 
π.».

Στά συγκεκριμένα στοιχεία 
τής άνακοίνωσής μας τής 24.10. 
78, άντέδρασαν μέ πρωτοφανή 
άσχημοσύνη, κατεβάζοντας τό έ- 
πίπεδό τους σέ πολύ χαμηλό ση
μείο, παρασύροντας μάλιστα τό
σο τόν κ. ύπουργό Συντονισμού 
όσο καί τό περιβάλλον του.

Σταματούμε έδώ. Αύτά ύπα- 
γορεύει ή σοβαρότητα τών Συλ
λόγων μας πού στόν τίμιο χώρο 
του οί δύο — τρεις πρωτοοτα- 
τοϋντες τοΰ «Συνδέσμου κλπ» 
δέν πρέπει πιά νά έχουν θέση.

Τό πλήθος τών μή Πτυχιούχων 
συναδέλφων γνωρίζει μέ ποιούς 
έχει νά κάνει καί μας ζήτα ν' 
άρκεστοϋμε στό μάθημα πού τό 
ίδιο τούς έδωσε. Τήν περιφρόνη
ση τής Θεσσαλίας.

Σέ ότι άφορα τώρα τίς ένορ- 
χηστρωμένες ένέργειες τών άν- 
τισυνδέομων καί άντισυλλόγων 
πού τόσες φορές έχουμε καταγ
γείλει, σάς παραπέμπουμε στήν 
άνακοίνωση τού «Συλλόγου Ε
πιστημονικού Προσωπικού Ε.Τ Ε.» 
μέ ήμερομηνία 30.10.78.

Εκεί θά διαβάσετε γιά τούς 
άνύπαρκτους κίνδυνους πού άπει- 
λοϋν — δήθεν — τά συμφέρον
τα τών πτυχιούχων ΑΕΙ. Μνημει
ώδης άναλήθειες καί στείρα κρι
τική.

Τό ύπόμνημά μας στό κ. ύ- 
πουργό τοϋ Συντονισμού πού δη
μοσιεύεται σέ άλλη στήλη, ξεκα
θαρίζει άπόλυτα τά πράγματα καί 
καμμιά άμφιβολία δέν χωράει γΓ 
αύτό.

Φυσικά, όπως τό περιμέναμε.

στή διαμάχη αύτή πήρε μέρος 
καί τό έκδοτικό συγκρότημα 
(τεύχος 43)26 10.78 τού Οικο
νομικού Ταχυδρόμου) παραμορ
φώνοντας καί αύτό μέ τή σειρά 
του τή πραγματικότητα γιά νά 
δώσει τελικά έμφαση στόν έπι- 
διωκόμενο Ανεπίτρεπτο διαχωρι
σμό τών Τραπεζοϋπαλλήλων σέ 
κατηγορίες.

Αύτά γιά τήν αφρονη δημοσι
οποίηση τοΰ προβλήματος άπό 
μέρους τών παρασυλλόγων καί 
άντιαυνδέσμων.

... ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΠΛΟ

«ΝΟΚ-ΑΟΥΤ»
...Καί ή άπλή όμως, άνάγνω- 

οη τών άνακοινώσεων τών άντι- 
ουνδέσμων τών δύο άκρων «πτυ
χιακών» καί μή «πτυχιακών», πού 
ό διασπαστικός ρόλος τους, άπο- 
καλύπτεται καθημερινά, οδηγεί 
στήν άδιαμφισβήτητη · διαπίστω
ση: Στό άγριο άλληλογρονθο- 
κόπημα τών συκοφαντικών χαρα
κτηρισμών κατά τού Διοικ. Συμ
βουλίου μας. Μέ άποτέλεσμα, ό
πως συμβαίνει καί στό μποξ καμ- 
μιά φορά, τό ταυτόχρονο διπλό 
«νόκ άουτ»!

Ή θλιβερή αύτή γιά τούς παί
κτες τού άνέντιμου παιγνιδιού, 
εικόνα, είναι μιά άντράνταχτη ά- 
πόδειξη, πώς βαδίζουμε στό σω
στό δρόμο. Αύτόν πού χωρίς 
ξεστρατίσματα καί έκτροπές ά
πό τή γραμμή τής ένότητας όλου 
τοΰ προσωπικού, καταλήγει στήν 
προώθηση καί τελικά τήν κστά- 
κτηση δίκαιων συλλογικών αιτη
μάτων του, παρά τήν προσπά
θεια ναρκοθέτησής τους άπό 
τούς κάθε λογής «συλλόγους — 
συνδέσμους κλπ» τοΰ ένός αιτή
ματος.

ΑΜΠΕΛΙ ΞΕΦΡΑΓΟ;

Στίς περιοδείες τους, οί Πρό- · 
εδροι καί τά κλιμάκια τών Συλ- J 
λόγων δέχονται άλλεπάλληλες »
καταγγελίες γιά πιέσεις ,πολιτι- !
κών προσώπων όχι γιά νά εύνοη- ι
θεϊ ό α' ή β' γλοιώδης ύπαλλη- * 
λίσκος (δυστυχώς συνάδελφοί § 
μας) άλλά... μέ τήν μορφή όνοι- I 
κτής έπέμβαοης στίς Τραπέζι- j
κές έργασίες. Χορηγήσεων δη- ι 
λαδή σέ άνεπιθύμητους καί «πα- * 
γωμένους» πελάτες. Καί έπειδή ι 
αύτοί οί παράγοντες είναι «τής · 
καταστάσεως φέρνουν σέ πολύ , 
δύσκολη θέση τά στελέχη τής I 
Τραπέζης πού, δυστυχώς στίς J 
περιπτώσεις αύτές, δέν έχουν ά- ι 
πό τή Διοίκηση τήν άπαιτούμενη J 
— συμπαράσταση. Γιά νά μήν ι 
πούμε ότι άφίνονται έντελώς ά- ι 
κάλυπτοι στίς άπειλές, έμμεσες j 
ή άμεσες.

Αύτή, λοιπόν, είναι ή ηθική ■ 
τάξη; "Ετσι θά έξυγιανθεϊ ή οί- , 
κονομία μας; Αύτή τήν κατολί- ι 
σθηοη πρός τήν άποσύνθεση έπι- ! 
διώκουν τά μεγαλόσχημα μέτρα ι 
κατάπνιξης τών δικαιωμάτων τών J 
έργαζομένων;

Οί ύπάλληλοι, καί στό σημείο J 
αύτό άντιοτέκονται όσο μπορούν ι 
καί προσπαθούν νά άσκήσουν τί- ■ 
μια καί θαρραλέα τά καθήκοντά , 
των, όπως έπιτάσσει τό δίκαιο ι 
καί ή ηθική. "Ας μήν τούς άφή- ! 
νει έκθετους ή Διοίκηση τής ι 
Τραπέζης.

Καί ή Κυβέρνηση άς λάβει τό ■ 
ταχύτερο μέτρο άνασχετικά τών · 
Απαράδεκτων αύτών έπεμβάσεων a 
τών διαφόρων παραγόντων της. ι

► ΒΛΕΠΕ 6Η ΣΕΛΙΔΑ ί

ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΝΤΑΙ 
ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ
• Νέο μεγάλο βήμα γιά νά λήξει 

ό διαχωρισμός τοΰ Προσωπικού
ΜΕΤΑ τήν ένοηοίηση των Ταμείων Συντάξεων ένα 

νέο μεγάλο βήμα πραγματοποιείται γιά τόγ όριστικό τερ
ματισμό τοϋ διαχωρισμού τοΰ Προσωπικού τής Τραπέζης 
μας. Σέ κοινή σύσκεψη τών Διοικητικών Συμβουλίων τών 
Ταμείων ’Αλληλοβοήθειας καί 'Υγείας 'Υπαλλήλων ’Εθνι
κής Τραπέζης καί τού Ταμείου Υγείας καί Άσφαλίσεως 
κατά τής Άσθενείας τών Μελών τού Συλλόγου τών ύπαλ
λήλων τής Τραπέζης 'Αθηνών άποφσσίστηκε ή συγχώνευ
ση τών Ταμείων καί καθορίστηκαν οί όροι τής δημιουργί
ας τού έγιαίου φορέα.

ΝΕΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ



Ό εκσυγχρονισμός 
τοϋ Ιδρύματος 

καί ό συνδικαλισμός
Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΙΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ

Από τήν 
έπαλξή μας
► ΑΠΟ 3Η ΣΕΛΙΔΑ

Ή Εθνική ΤράπεΖα δέν είναι 
αμπέλι ξέφραγο γιά ψηφοθηρία 
τοϋ κάθε πολιτικάντη...

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΕΡΑΤΟΣ
Δέν περνάει μέρα πού νά μήν 

άναγραφεϊ στόν Τύπο, ότι έπί- 
κειται ή κατάργηση τής πολυθε
σίας.

Σύμφωνα μέ τίς δημοσιογραφι
κές πληροφορίες, τό σχετικό νο
μοσχέδιο πού είχε καταρτίσει τό 
ύπουργείο Συντονισμού, προβλέ
πει τήν κατάργησή τους, όχι μό
νο ατό Δημόσιο, άλλά καί ατούς 
έλεγχόμενους άπό τό κράτος, 
οργανισμούς καί έπιχειρήσεις.

Είναι δύσκολο νά πιστέψουμε, 
πριν ψηφιστεί ό σχετικός νόμος 
καί έφαρμοστεϊ χωρίς έξαιρέσεις 
καί -παράθυρα··, πώς τό τέρας 
τής πολυθεσίας πού έχει καταδυ- 
ναστεύσει καί τάν ΤραπεΖικό χώ
ρο, θά συντρίβει. Είναι τόσες οί 
πολυπλόκαμες διακλαδώσεις του, 
πού θά χρειαστεί άγώνας αδιά
κοπος γιά νά άναπνεύσουν Δημό
σιο, Οργανισμοί, ΤράπεΖες, άπό 
τάν άπεγνωσμένο καί δηλητηριώ
δη έναγκαλισμό του.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ
Δέν έξετάΖουμε τά κίνητρα 

πού ύπαγορεύουν διάφορες οργα
νωτικές αλλαγές, όπως ή κατάρ
γηση, συγχώνευση, άναδιάρθρω- 
ση μονάδων τής ΤραπέΖης. Δέν 
κρίνουμε τίς άποφάσεις τής Δι- 
οικήσεως γιατί πιστεύουμε πώς 
έπιβάλλονται άπ’ τήν άνάγκη 
προσαρμογής, πρός τίς διαρκώς 
μεταβαλλόμενες πιστωτικές καί 
νομισματικές συνθήκες.

Επισημαίνουμε όμως σάν Συλ
λογική έκπροσώπηση, ότι ορισμέ 
να άπό τά νέα μέτρα, καθιερώ
νονται χωρίς νά προκληθεϊ κα
τάλληλη καί έπαοκής ένημέρωοη 
τού προσωπικού. Τό άποτέλεσμα 
είναι, ότι δέν κατανοούν τή σκο- 
πιμότητά των, άκόμα καί στελέ
χη τής ΤραπέΖης. Αντίθετα προ- 
καλεϊται σύγχυση καί δίνονται 
αύθαίρετες έρμηνεϊες.

'Έχουμε τή γνώμη, πώς οφεί
λεται στις περιπτώσεις αύτές, 
μεγαλύτερη προσοχή καί σημασία 
στόν κύριο παράγοντα πού κα
λείται νά πραγματώσει τίς προθέ
σεις τής Διοικήσεως, στό προ
σωπικό' χωρίς τήν προετοιμασία 
τήν κινητοποίηση καί τάν ένθου- 
σιασμό του, δέν είναι δυνατή ή 
επιτυχία καί τής πλέον εύστοχης 
οργανωτικής πρωτοβουλίας.

Όταν ή άρχή της κατευθύν- 
σεως τής οικονομίας —οέ πολύ 
γενικές γραμμές— άπό τήν πο
λιτική εξουσία έπαψε νά θεω
ρείται έπιλήφιμη στή χώρα μας 
καί μιά κεντρική υπηρεσία άρ
χισε νά καταρτίζει «προγράμ
ματα» οικονομικής άναπτύξεως 
—οτήν ούοία καταλόγους έρ
γων πρός έκτέλεση, άλλά πάν
τως κάτι καλύτερο άπό τό κα
θόλου— ή τότε Διοίκηοη τής 
Τραπέζης μας έοπευοε νά συμ
μορφωθεί μέ τήν καινούργια 
«γραμμή» καί νά συστήσει τμή
μα προγραμματισμού τής δρα
στηριότητας τού 'Ιδρύματος.

Μέ τήν ορμή τού πρώτου έν 
θουοιασμού —πού είναι πολύ 
δυνατή στόν τόπο μας— δόθη
κε στό τμήμα έκείνο εύρύτατο 
αντικείμενο δραστηριότητας, 
άλλά πολύ λίγα μέσα —άνθρώ 
πίνα καί ύλικά— γιά νά πραγμα 
τοποιήσει τούς σκοπούς του. 
"Ετοι ούτε ή παρουσία τού τμή
ματος προγραμματισμού έγινε 
ποτέ αισθητή ούτε ή ούσιαστι- 
κή έξαφάνισή του προκάλεοε 
καμμιά άνωμαλία στή λειτουρ 
για τής Τραπέζης.

Αύτό βέβαια δέν θά πεί ότ, 
ό προγραμματισμός τής δρα 
στηριότητας ένός σύγχρονου 
μεγάλου οικονομικού όργανι 
ομοΰ, όπως ή 'Εθνική Τράπεζα, 
δέν είναι άπαραίτητος. "Αν μά 
λίστα ληφθεϊ ύπ' όψη ή έδραι 
ωμένη πίστη τού κ. Διοικητή 
οτόν προγραμματισμό (βλέπε 
ατό έργο του «Οικονομικές ά- 
πόφεις 1946—1958» (σελ. 135), 
μπορεί καί νά άπορήοει κανέ
νας γιατί άργησε νά άναληφθεϊ 
ή μάλλον νά έπαναληφθεί στήν 
Τράπεζα ή προσπάθεια γιά τή 
δημιουργία ένός οργάνου προ
γραμματισμού τής δραστηριότη- 
τάς της.

'Αλλά «κάλλιο άργά παρά 
ποτέ». 'Επί τέλους τό όργανο 
συστήθηκε μέ στόχους λιγότε
ρο φιλόδοξους άπό πρώτα καί 
γι' αύτό ίσως πιό έφικτούς. Δυ
στυχώς, τά πρώτα «δείγματα 
γραφής» δέν «έπεισαν» — κατά 
τήν έπιεικέατερη άποψη.

Δέν είναι οτήν άρμοδιότητά 
μας ούτε καί μέσα στά όρια 
τών δυνατοτήτων μας νά έπι- 
σημάνουμε άναλυτικά τούς λό
γους γιά τούς όποιους ή προ
σπάθεια γιά τήν διαμόρφωση 
μιας διαδικασίας προγραμματι
σμού, τόοο άπαραίτητης γιά 
τήν Τράπεζά μας, δέν καταλή
γει γιά δεύτερη φορά, στά έ- 
πιθυμητά άποτελέσματα.

Πάντως δέν μπορούμε νά μή

τοϋ σχεδίου πραγματικά έπι- 
στημονικές τεχνικές, νά διατη
ρείται ή απαραίτητη συνέχεια 
στήν προσπάθεια καί νά δημι
ουργεί σχετική «παράδοση». Κά
θε άλλη λύση πού βασίζεται 
σέ ένοράσεις καί φαντασιώσεις 
είναι ρωμέίκος αύτοσχεδιασμός.

Ή άπαράδεκτη νοοτροπία πού 
γίνεται έκδηλη σέ ορισμένα ση
μεία τής έργασίας γιά τόν σχε
δίασμά - προγραμματισμό τής 
δραστηριότητας τής Τραπέζης

ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ
ΕIΔΟΠΟIΗΣΗ γιά τούς Εκπροσώ
πους τοϋ Συλλόγου καί τούς Προ
ϊσταμένους τών Έπαρχ) κών Ύ)των

Ειδοποιούνται οί συνάδελφοι - έκπρόσωποι τοϋ Συλ
λόγου, καθώς καί οί Προϊστάμενοι τών ’Επαρχιακών 'Υπο
καταστημάτων, ότι οί έγκρίσεις γιά τή χορήγηση τοϋ έ - 
πιδόματος έστιάσεως πού έχουν δοθεί 
κατά καιρούς, δέν θά ισχύουν άπό 1.11.78.

0! δικαιούμενοι τό έπίδο|Τα έστιάσεως, συνάδελφοι 
τής έπαρχίας, θά κληθοϋν νά συμπληρώσουν ειδικά έν
τυπα καί μέ βάση αύτά, θά δοθούν νέες έγκρίσεις κατά 
'Υποκατάστημα.

’Ανακοίνωση μέ λεπτομερείς οδηγίες καί τά σχετικά 
έντυπα θά σταλοϋν στά έπαρχιακά Υποκαταστήματα, μέ
σα στό πρώτο δεκαπενθήμερο τοϋ Νοεμβρίου.

ΒΙΒΛΙΕΜΠΟΡΙΟΝ 
Γ. ΜΠΟΥΚΑΣ
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ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΚΕΝΤΡΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΣ

"Επειτα άπό τρεις (3) δεκαετίες δουλειάς στόν 
ΣΥΛΛΟΓΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, 
σάς γνωρίζω ότι βρίσκομαι στήν εύχάριστη θέση νά σάς 
προμηθεύω όλα σχεδόν τά βιβλία, πού διαθέτουν οί 'Ελ
ληνικοί ’Εκδοτικοί Οίκοι, μέ πολύ χαμηλές τιμές.

'Επίσης μοΰ άνατέθηκε ή άηοκλειατικότητα τοϋ μόλις 
έκδοθέντος Λεξικού τής Δημοτικής γλώσσας, ένα άρι- 
στούργημα πολύχρονης προσπάθειας: «ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΡΟ
ΤΥΠΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ».

Είναι ό πολυτιμότερος οδηγός τοϋ μαθητή, σπουδα
στή, επιστήμονα καί έπαγγελματία.

Ειδική τιμή γιά τά μέλη τών Συλλόγων τής ’Εθνικής 
Τράπεζας. Πουλιέται μόνο τοΐς μετρητοίς, άντί δρχ. 1. 
250. Τόμοι 2.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ

Μ συνεχής έλλειψη κερμάτων άπό τά ταμεία τών συναλ
λαγών, έδωσε τήν εύκαιρία στόν συνάδελφο κ. Ήλ. Άγγελό- 
πουλο νά έπινοήσει μιά δική του μηχανή γιά κέρματα! ’Όσα 
καταστήματα λοιπόν έχουν τό ’ίδιο πρόβλημα δέν μένει παρά νά 
κάνουν μιά άπλή αίτηση.

έπισημάνουμε, στή δεύτερη αύ
τή προσπάθεια μιά· λαθεμένη 
κατά τή γνώμη μαςτ:6ασική άρ· 
χή καθώς καί μιά άπαράδεκτη 
νοοτροπία (πού θέλομε νά πι
στεύομε ότι οφείλεται σέ έλ
λειψη σωστής πληροφορήσεως).

Ή λαθεμένη βασική άρχή εί
ναι ότι ό καθολικός σχεδιασμός 
τής Τραπέζης άνήκει στήν άρ- 
μοδιότητα τών «Μελών τής Δι- 
οικήσεως» καί ότι πρέπει νά 
βασιζόμαστε στήν διορατικότη
τα, τήν ένόραση καί τή φαν
τασία της.

Στήν πράξη αύτό δέν μπο
ρεί νά γίνει. Πρώτα - πρώτα 
γιατί ή Διοίκηση τής Τραπέζης 
δέν άναδεικνύεται άπό τούς 
κύκλους τοΰ 'Ιδρύματος καί ή 
πραγματική άσκηση τών καθη
κόντων της δέν έχει ύπερβεΐ, 
κατά μέσο όρο τήν τριετία στά 
τελευταία 30 χρόνια. “Ετσι, ό
σο καί άν στή Διοίκηση τής 
Τραπέζης τοποθετούνται συνή
θως προσωπικότητες μέ γενικό
τερο κύρος δέ μπορεί νά ύπο 
στηριχθεί βάσιμα ότι υπάρχει 
ή δυνατότητα άφομοιώσεως, σέ 
όλη τους τήν έκταση τών προ
βλημάτων τής Τραπέζης. Άλλά 
καί ή άνάγκη τής έποπτείας 
όλου τού φάσματος τών έργα- 
σιών τού 'Ιδρύματος στις γε
νικές του έστω γραμμές καί οί 
πολύμορφες ύποχρεώσεις πού 
συνεπάγεται ή ιδιότητα τού 
Μέλους τής Διοικήσεως τού 
πρώτου πιστωτικού όργανισμού 
τής χώρας δέν άφίνουν μεγά
λα περιθώρια γιά άνετη χρησι
μοποίηση τών ικανοτήτων του 
στήν κατάρτιση τού καθολικού 
σχεδιασμού.

Γι* αύτό καί ό καθολικός σχε- 
διασμός τής Τραπέζης πρέπει 
νά άπορρέει άπό τή συστημα
τική καί άδιάκοπη έργασία πού 
θά γίνεται σέ συγκεκριμένη μο
νάδα καί θά έποπτεύεται, φυ
σικά, άπό τά Μέλη τής Διοική- 
σεως. "Ετσι μόνο θά μπορεί νά 
έφαρμοσθούν στήν κατάρτιση

άφορά στις άναχρονιστικές άν- 
τιλήψεις γιά τό συνδικαλισμό. 
Ειδικότερα, ή θέση πού προ
βάλλεται γιά τό συνδικαλισμό 
στήν 'Εθνική Τράπεζα προδί
δει καί παντελή άγνοια τής ι
στορίας άλλά καί τής σημερινής 
πραγματικότητας τού ‘Ιδρύμα
τος.

«Άντιαζιοκρατικός» δέν εί
ναι ό συνδικαλισμός στήν Τρά
πεζα πού άγωνίζεται στις προ
αγωγές νά περάσουν οί πρα
γματικά άξιοι συνάδελφοι, άλ
λά ό διοικητικός μηχανισμός 
τής Τραπέζης πού δέν έχει ά- 
κόμη καθιερώσει ένα παραδε
κτό σύστημα καταρτίσεως «δελ
τίων ποιότητας», άλλά καί μέ 
κατάλληλους «χειρισμούς» τών 
κριτηρίων πού έφαρμόζονται σέ 
κάθε περίοδο προαγωγών δέν 
άποφεύγει τό άτοπο νά προά- 
γονται σέ βάρος άλλων, πολ
λοί άνάξιοι προαγωγής καί γιά 
τούς όποιους άσκήθηκε πίεση 
ή άκολουθήθηκαν τεχνάσματα 
στή σύνταξη τών Φύλλων Άξι- 
ολογήσεως.

Τέλος, θλιβερή έντύπωση 
προκάλεοε σ' όλους όσους έ
λαβαν γνώση τού γεγονότος, 
ή μή άποστολή τού σχετικού 
φακέλλου τού σχεδιασμού προ
γραμματισμού άν καί ζητήθη
κε, στόν πρόεδρο τού Συλλό
γου μας.

'Επισφραγίζουν έτσι τήν άν- 
τισυνδικαλιοτική τους νοοτρο
πία, πέρα άπό όσα γράφουν μέ
σα στό «έντυπο» [πού προδίδει 
καί τήν πλήρη άγνοια — χον
δροειδέστατη στό σημείο γιά 
τά άσφαλιστικά θέματα — στό 
άντικείμενο πού έπεξεργάζον- 
ται]. Δίνουν άκόμα τήν ταυ
τότητα τής άκαταλληλότητάς 
τους νά χειρισθούν θέματα ή 
έστω νά εΐσηγηθούν λύσεις σέ 
προβλήματα πού προϋποθέτουν 
τό ξεκόλλημα άπό παραδοσια
κούς άναχρονισμούς στήν άπο
στολή τής έκπροσώπησης τού 
παράγοντα «έργασία».

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
Αγγελλος Κιτσιοάλης - Υπ) 

Ελασσόνας. - Αλέκα Παπανικο- 
λάου Ύπ)τος Γρεβενών.

— Θερμά συγχαρητήρια.

ΓΑΜΟΙ
Μανώλης Κουκούλας - Μαρία 

Φλεβάρη - Ύπ)τος Ρόδου.
Θερμές εύχές γιά εύτυχιομένη 

καί άνέφελη Ζωή.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Στή Μαριλένα Γκόνη, κόρη 

τοΰ Υποδ)ντή κ. Γεωργίου Γκό
νη, πού πέτυχε μεταξύ τών πρώ
των στήν Ιατρική Σχολή Αθη
νών, θερμά συγχαρητήρια.

Θ. ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ 
Διεθνείς Δραστηριότητες

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Εύχαριστούμεν θερμώς όλους 

τούς συναδέλφους πού μέ κάθε 
τρόπο συμμερίστηκαν τό πένθος 
μας γιά τήν άπώλεια τοϋ άγαπη- 
μένου μας συΖύγου, πατέρα, ά- 
δελφοϋ καί θείου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΡΟ Ι ΔΗ

Τμηματάρχου Β', παρά τών Κεν
τρικών Καταστημάτων.

Ή σύΖυγος: Καλλιόπη. Τά 
τέκνα: Βασιλική - Αικατερίνη - 
Αρετή. Οί λοιποί συγγενείς.

★
Εύχαριστώ θερμά καί άπό τήν 

στήλη αύτή, όλους τούς συνα
δέλφους πού μέ κάθε τρόπο συμ
μερίστηκαν τό πένθος μου, γιά 
τήν άπώλεια τής άγαπημένης μου 
μητέρας.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΟΡΝΣΤΑΤΝ

Κατάστημα Άγγελοπούλου

ΔΩΡΕΕΣ
— Υπέρ τοϋ ΤΥΠΕΤ: Οί συ

νάδελφοι τοϋ Ταμείου Συντάξε
ων κατέθεσαν στή μνήμη τοϋ α
ειμνήστου συναδέλφου Γεωργίου 
Παπαδημητρίου δρχ. 1.800.

— Ή Υπηρεσία Έγγ. Έπι-
ολών τοϋ Καταστήματος Στα

δίου 38 δρχ. 1.300 στή μνήμη 
ιού άποβιώσαντος Στεφάνου 
ΓΊρινιό, πατέρα τοϋ συναδέλφου 
Ιωάννη Πρινιό.

— Οί συνάδελφοι τοϋ Κατα
στήματος Πατρών στή μνήμη τοϋ 
άποβιώσαντος Λεάνδρου Κληνα- 
νιώτη δρχ. 1.700.

— Οί συνάδελφοι τής Δ)ν- 
σεως Διεθνών Δραστηριοτήτων 
στή μνήμη τής Ανθής Λάλου μη
τέρας τής συναδέλφου Νίνας Λά
λου δρχ. 2.600.

- Υπέρ τοϋ Τ.Υ.Υ.Τ.Α.: Ή 
συνάδελφος Μαρία Δημητρακο- 
πούλου κατέθεσε δρχ. 5.000 στή

μνήμη τοϋ άποβιώσαντος πατέρα 
της Διονυσίου Θ. Τσουλουχοπού- 
λου.

Στή μνήμη τής μητέρας τοϋ 
συναδέλφου Εύαγγέλου Β. Όρν- 
στάϊν, οί συνάδελφοι τοϋ Τμήμα
τος Επιμελητείας τής Διευθύν- 
σεως Γενικού Λογιστηρίου κατέ
θεσαν τό ποοόν τών δρχ. 1.500 
— (χιλίων πεντακοσίων).

- ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟ
ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ

. — Άπό τούς συναδέλφους, 
Ταμίες καί Τέλλερς τοϋ Κ)κοϋ 
Κ)τος στή μνήμη τοϋ συναδέλφου 
Βασίλη Ροίδη δρχ. 7.050 — στό 
Σύλλογο Γονέων — Κηδεμόνων 
καί φίλων «S OS.» — γιά τό 
αύτιστικό — άπροσάρμοστο παι
δί.

ΘΑΝΑΤΟΙ
Άντώνης Άποστολάκης τέως 

Πρόεδρος Συλλόγου Είσπρακτό- 
ρων.

— Ή «ΤραπεΖιτική» άπευθύνει 
στούς οικείους του θερμά συλ
λυπητήρια.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ
Σάν τά δέντρα, πού πεθαίνουν 

όρθια, έφυγες καί σύ γιά πάν
τα, άλησμόνητε συνάδελφέ μου 
— αιφνίδια καί χωρίς καμμιά άρ- 
ρώστεια νά σέ ρίξει προηγούμε
να στό κρεβάτι. 'Ίσως ή καρδιά 
σου, πού ήταν τόσο πονετική γιά 
τούς συνανθρώπους σου, δέν 
άνθεξε στις σημερινές ψεύτικες 
μορφές τής Ζωής. Καί τήν παρά
τησες αύτή τή Ζωή, χωρίς νά 
σκεφθεϊς τή χρυσή γυναίκα σου, 
τίς κοροϋλες σου πού λάτρευες 
καί πού όμως δέν πρόλαβες νά 
άποκαταστήσεις. Ούτε άκόμη σκά
φθηκες καί μάς τούς συναδέλ
φους σου πού τόσο σέ καμαρώ
ναμε.

Δέν ήσουν άνθρωπος κλει
στός γιά τούς δικούς σου μονά
χα ήσουν πανανθρώπινος... "Αλ 
λά κι' αν έφυγες, ίσως άπό κά
ποια προσταγή τοϋ Θεοϋ, πού σ' 
ήθελε κοντά του, άφησες τίς ρί- 
Ζες, πού φύτεψες στή Ζωή σου 
καί πού είναι ριΖωμένες βαθειά, 
θά άναπηδήοουν αιωνόβια δένδρα 
πού θά μιλούν καί θά διηγούνται 
γιά σένα σέ μιά άκόμη ή σέ δύο 
γενιές ολόκληρες.

Τά δένδρα αύτά θά είναι τά 
παιδιά σου πού τά μεγάλωσες 
καί τά δίδασκες σάν καλός πατέ
ρας καί οικογενειάρχης.

Αύτά θά μεγαλώσουν μέ τά 
νάματα καί τίς ήθικές παραδό
σεις σου, πού πήραν άπό τίς δι
δασκαλίες σου καί τή Ζωή σου.

Κοινή ή μοίρα τών άνθρώπων. 
Θόρθη ή μέρα κΓ είναι άπό τή 
φύση κανονισμένο τό νά σ' άκο- 
λουθήσουμε καί έμείς οί συνά
δελφοί σου, πού άπομείναμε τώ
ρα έδώ στή Ζωή.

Μέχρι τότε, ή μνήμη σου θά 
μένει όλοΖώντανη στις καρδιές 
μας άλησμόνητε φίλε καί συνά
δελφε Βασίλη.

ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΟΥΝΤΕΛΑΣ

ΠΑΝΣΙΟΝ «Η ΓΑΛΗΝΗ» I
I

Σέ προνομιούχο θέση προσφέρεται γιά διαμονή ήλι- ι 
κιωμένων καί άνάρρωση άτόμων κάθε’ 
ηλικίας.

Στήν ίδια ΠΑΝΣΙΟΝ, ειδικός Γηρίατρος, δίνει ζωντά- ι 
νια ατά γηρατειά, άνανεώνοντας τόν όργανισμό των ήλι- J 
κιωμένων κατά τό σύστημα τής Γεροντολόγου Καθηγη- ι 
τρίας κ. Α. Άσλάν καί μέ νεώτερα άλλα έπιτυχημένα συ- * 
στήματα, τελευταίας έφευρέσεως. ι

ι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛ. 99.17.256 κ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΝ
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Διεύθυνση: {
θουκυδίδου 24

(Παράλληλος Βουλιαγμένης)
’Αργυρούπολη ’Αττικής

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ε. ΚΑ ΓΛΟΓΛΟΥ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 

Κ Α ΓΛΟΓΛΟΥ
ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

‘Οδός ’Αναστασάκη 2, Α' δροψος 
Ζωγράφου (6η στάσις)

Τηλέφ. 7708.206
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ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΩΡΟ
Τό «ψύλλο - φάνταομα», πού έκδίδεται άπό κάποιον 

μέοο υπάλληλο Τραπέζης - καταψηφισμένο συνδικαλιστή 
καί κυκλοφορεί δωρεάν άνάμεοα στούς Τραπεζοϋπαλλή- 
λους (άλήβεια, πολλά δέν θά άποκάλυπτε Λ έψαρμογή 
τού «πόθεν έοχες» οέ κάτι τέτοιες περιπτώσεις;), άνα- 
Φέρεται οτήν άμιλία τού Προέδρου του Συλλόγου μας 
ατά Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μέ τίς άκόλουθες 
φράσεις:

«...ό Ιδιος (δηλ. 6 Πρόεδρός μας) άναφέρθηκε στήν 
έπιχειρούμενη άποδυνάμωση τής Εθνικής Τραπέζης άπό 
τό ντόπιο καί ξένο κεφάλαιο. Ή θέση του (συνεχίζει) 
στό παραπάνω ζήτημα παρουσιάζει ένδιαφέρον καί ίσως 
νά είναι γιά τό Ιδρυμά του δικαιολογημέ
νη έχει δμως άρκετά σημεία πού θάπρεπε νά άπασχολή- 
σουν τούς συνδικαλιστές των άλλων Τραπεζών πού βλέ
πουν τ’ άποτελέσματα των έπιχειρήσεων στις όποιες έρ- 
γάγονται νά κοκκινίζουν λόγω των υφισταμένων π ρ ο
ν ο μ I ω ν τής «Εθνικής» πού δέν έπιτρέπουν 
άνταγωνισμό σέ πολλούς τομείς μεταξύ αύτών καί τών 
λοιπών πιστωτικών Ιδρυμάτων».

(υπογραμμίσεις δικές μας)
Τελειώνοντας τήν έπίθεσπ κατά τοΰ σδ. Προέδρου 

ό «άρθρογράψος» τονίζει Ιδιαίτερα δτι ή έπικείμενη έν
ταξη στήν ΕΟΚ θά δημιουργήσει προβλήματα στήν σχέση 
έργασίας στίς λοιπές Τράπεζες πού τήν λύση τους θά δι
ευκόλυνε ή... «άρση τών προνομίων τής Εθνι
κής». Καί ό άρθρογράφος βέβαια αύτοκατατάσσεται στήν 
χορεία τών έπιτιθεμένων κατά τής «Εθνικής» γιά τά... 
προνόμια (τών έπιδοτήσεών της άπό τό Κράτος μέ τήν 
άνάθεση λειτουργίας χρεωκοπημένων ύπερεπιχειρήσεων 
καί σωρεία άσυμφέρων τραπεζικά άλλά πρός τό συμφέ
ρον τής κρατικής πολιτικής, έργασιών.

Άλλά τό άξιοσημείωτο, πού πρέπει γά γνωρίζουν οί 
συνάδελφοι, είναι δτι τό Ιδιο αύτό φύλλο, έγινε τό βήμα 
προβολής γνωστών συνδικαλιστικών ύηοπροϊόντων τοΰ 
προσωπικού τής Τραπέζης μας, καθώς καί τοΰ κάθε έ- 
χθροΰ τών νόμιμων καί άντιπροσωπευτικών όργανώσεων 
τοΰ κλάδου μας: Συλλόγων καί 'Ομοσπονδίας.

Στόν Ιδιο χώρο, πού γράφονται τά παραπάνω καί 
στήν Ιδια στήλη, προηγείται «άνακοίνωση» ένός άπό αυ
τούς τούς «συναδέλφους» μας, ένώ στό προηγούμενο 
φύλλο φιγουράριζε ή «καταγγελία» κάποιου άλλου.

Σ’ αυτόν τό χώρο, λοιπόν, όχι μόνο τό δημοσιογραφι
κό, άλλά μέ τήν π ιό πλατειά έννοια, συντονίζεται ή δρα
στηριότητα καί καθορίζονται οί όλοφάνεροι πιά, στόχοι 
τών έτερόκλητων στοιχείων: Ή διάλυση τών βασισμένων 
στήν ένότητα καί τήν όργάνωση, συνδικαλιστικών δυνά
μεων τών Τραηεζοϋπαλλήλων. Ή προσβολή καί ή άνατρο- 
πή τοΰ τραπεζικοΰ συστήματος, στά σημεία άκριβώς έκεί- 
να, πού είναι σύμφωνο μέ τήν έλληνική πραγματικότητα, 
γιά νά ώφεληθοΰν οί δυνάμεις πού καραδοκούν.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΑΣ

ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΥΠΕΒΑΛΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
(’Ή πώς χάνει ή Τράπεζα ένα στέλεχος)

«Ή έργασία είναι ή άγάπη ή ίδια, πού γίνεται όρατή»
Galilh Gibran

Μεγάλη έπιτυχία σημείωσε ό 
θεσμός τών «λογαριασμών μηνι
αίου εισοδήματος- πού έφαρμό- 
στηκε άπό τίς άρχές Αύγούστου, 
στήν ΤράπεΖά μας.

'Επίσης σημαντική ήταν ή αύ
ξηση τών Ιδιωτικών άποταμιευτι- 
κών καταθέσεων στό δίμηνο Αύ
γουστου - Σεπτεμβρίου. Ειδικά, 
ή αύξηση τού Αύγούστου, ήταν 
ή μεγαλύτερη πού σημειώθηκε, 
σέ διάστημα μηνάς, στήν ιστο
ρία τής Εθνικής ΤραπέΖης.

Τό περίπτερο της Τραπέζης 
στήν ’Έκθεση Θεσσαλονίκης

Τό περίπτερο τής ΤραπέΖης 
μας στή Διεθνή "Εκθεση Θεσσα
λονίκης, άρτια όργανωμένο, μέ 
έφαρμογή τοΰ συστήματος ΟΝ 
LINE γιά τή γρήγορη καί άνετη 
έξυπηρέτηση τοΰ κοινού, παρου
σίασε έφέτος ένα πρωτότυπο 
«πολυθέαμα». Μέ έγχρωμες προ
βολές, σέ πολλαπλές οθόνες καί 
μουσική άφήγηση, έδωσε τήν ι
στορία τής συμπρωτεύουσας, έκ- 
λαϊκευμένη άπό τήν αρχαιότητα 
μέχρι σήμερα μέσα σέ 12 λεπτά.

Τό περίπτερο τής Εθνικής 
ΤραπέΖης, προσείλκυσε μεγάλο 
άριθμό έπισκεπτών.

"Η Εθνική Τράπεζα της Ελ
λάδος στίς 100 μεγαλύτερες 

Τράπεζες

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ή Εθνική Τρά- 
πεΖα τής Ελλάδος περιλαμβάνε
ται στόν κατάλογο τών 100 με- 
γαλυτέρων ΤραπεΖών τού κό
σμου, βάσει τών στοιχείων τοΰ 
ένεργητικοΰ τους, τής 31ης Δε
κεμβρίου 1977, πού δημοσιεύτη
κε στήν άμερικανική οικονομική 
έπιθεώρηση «AMERICAN BAN
KER-.

Στόν κατάλογο τών 100 με- 
γαλυτέρων ΤραπεΖών τοΰ κόσμου 
περιλαμβάνονται 48 εύρωπαϊκές 
ΤράπεΖες, άπό τίς όποιες 12 εί
ναι γερμανικές, 8 άγγλικές, 7 Ι
ταλικές, άπό 4 γαλλικές καί όλ- 
λανδικές, άπό 3 έλβετικές, βελ
γικές καί σουηδικές, 2 ισπανι
κές, 1 αύστριακή καί 1 έλληνι
κή, ή 'Εθνική ΤράπεΖα τής Ελ
λάδος.

Νέο Υποκατάστημα 
της Τραπέζης στή Βοστώνη

Στίς 2 'Οκτωβρίου, έγκαινιά- 
στηκε άπό τόν κ. Διοικητή τό νέο 
'Υποκατάστημα τής ΤρσπέΖης 
στή Βοστώνη. Μέ τό νέο Υποκα
τάστημα λειτουργούν ήδη στίς 
ΗΠΑ 7 μονάδες, συμπεριλσμβα- 
νομένης καί τής θυγατρικής «Α- 
TLANTIC BANK-.

Στά έγκαίνια, προσφωνώντας

τούς παρευρισκομένους ό κ. Διοι 
κητής, τόνισε τό ρόλο τής Τρα- 
πέΖης, ώς συνδέσμου μέ τόν 'Ελ 
ληνισμό τής διασποράς καί τή 
συμβολή στήν άνάπτυξη τών διε
θνών οικονομικών σχέσεων.

'Αξιοσημείωτο είναι, ότι κατά 
τούς δύο πρώτους μήνες τής λει 
τουργίας τοΰ νέου Υποκαταστή
ματος Βαστώνης οί καταθέσεις 
ύ,περέβησαν τά 15 έκατ. δολλά- 
ρια.

Κατά τή διάρκεια τοΰ ταξιδιού 
του στήν Αμερική ό κ. Άγγε- 
λόπουλος, πήρε μέρος στή Διά
σκεψη τοΰ Διεθνούς Νομισματι
κού Ταμείου.

Ή συμμετοχή της Τραπέζης 
στόν έορτασμό της Ημέρας 

της Άποταμιεύσεως

Ή Εθνική ΤράπεΖα, συμμετέ- 
νοντσς στις εκδηλώσεις για τόν 
Ημέρα τής Άποταμιεύσεως, πα

ρουσίασε, μετά άπό συνεννόησή 
μέ τό νηουργεϊο Παιδείας, στό 
άμφιθέατρο τής Φοιτητικής Ε
στίας Ζωγράφου, ένα πρωτότυ
πο θέαμα, μέ θέμα τήν άποτα- 
μίευση.

Από 31.10.78 μέχρι 3.11.78 
πρωί καί άπόγευμα λειτούργησε 
ένα «πολυθέαμα» σέ πολλαπλές 
οθόνες, μέ εικόνες, διάλογο, συ
νεντεύξεις. ιστορικά στοχεϊα καί 
άλλες χρήσιμες πληροφορίες σχε 
τικά μέ τήν άποτομίευση καί τό 
ρόλο της οτήν οικονομία μιας 
χώρας.

Ή είσοδος ήταν έλευθέρα, καί 
οί έπισκέπτες μπορούσαν νά πά
ρουν μέρος σ' ένα πρωτότυπο 
διαγωνισμό μέ έπαθλα βιβλιάρια 
καταθέσεων 3.000 δρχ.

"Ολλανδός τραπεζίτης 
στήν Εθνική Τράπεζα

Ο εύρισκόμενος στήν Ελλά
δα Ολλανδός τραπεΖίτης δό- 
κτωρ Π. Λαρντινουά, π. ύπουρ- 
γός, πρόεδρος τής CENTRALE 
RABOBANK τής Ούτρέχτης καί 
έπί κεφαλής τής όλλανδικής ά- 
γροτικο - βιομηχανικής άποστο- 
λής στήν Ελλάδα, συναντήθηκε 
στίς 23.10.78 μέ τόν ύποδιοικη- 
τή τής Τρσ,πέΖης κ. Κυρ. Πουλά- 
κο.

Ή συνάντηση είχε χαρακτήρα 
ένημερωτικό πριν ό κ. Λορντι- 
νουά άρχίσει τίς έπίσημες έπα- 
φές του στήν 'Ελλάδα. Κατά τή 
συνάντηση συΖητήθηκαν διάφορα 
οίκονομικοτραπεΖικά θέματα κοι
νού ένδιαφέροντος, καθώς καί 
οί δυνατότητες προωθήοεως τών 
οϊκονομικοτραπεΖικών σχέσεων 
μεταξύ Ελλάδος καί 'Ολλανδίας 
ένόψη τής έντάξεως τής 'Ελλά
δος στήν Κοινή Αγορά.

Αμοιβαίες
"μεταδεσεις

Στή νέα μος ατηλη, θά δημο
σιεύουμε άγγελίες συναδέλφων 
πού Ζητούν άμοιθαία μετάθεση. 
Πιστεύουμε, πώς μέ τόν τρόπο 
αύτό καί τούς ένδιαφερόμενους 
συναδέλφους έξυπηρετοΰμε καί 
τήν άρμόδια ύπηρεσία τής Δ)ν- 
σεως Προσωπικού, διευκολύνου
με.

— -Συνάδελφος κατ)των περιο
χής Αθηνών πού έπιθυμεί νά με
τατεθεί οτό Αίγιον ή σέ άλλο Ύ- 
ποκ)μα περιοχής Πελοποννήσου. 
παρακαλείται νά έλθει σέ έπι- 
κοινωνία μέ τό συνάδελφο Κων. 
Σιώτο Ύπ)τος Αίγιου τηλ: 0691 
- 28.125».

— Παχοΰ Εύθυμία ΥΠΟΛΟΓΙ
ΣΤΗΣ Β' Α.Μ. 15397 κατ)μα 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 175 επιθυ
μεί άμοιθαία μετάθεση μέ συνά
δελφο τοΰ Κέντρου Μηχανογρα
φίας.

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Ή 'Επιτροπή Γυναικών συνε
χίζει τήν έπεζεργασία τών ά- 
παντήσεων οτό 'Ερωτηματολό
γιο.

'Ενδιαφέροντα στοιχεία, προ
τάσεις καί άπόψεις ήλθαν στό 
φως. θά μελετηθούν όλα καί θά 
συζητηθούν μόλις όλοκληρωθεί 
ό έλεγχος των δελτίων. Όστό- 
οο, μέσα άπό τά έρωτηματολό- 
για που ήδη έζετάοθηκαν, δια
γράφεται καθαρά τό «προφίλ» 
τής γυναίκας τραπεζοϋπαλλή- 
λου σήμερα.

Σέ μεγάλο ποσοστό είναι ά- 
πόφοιτος Άνωτάτης Σχολής ή 
φοιτήτρια.

'Εργάζεται βέβαια καί γιά νά 
καλύψει τίς οικονομικές της ά- 
νάγκες άλλά καί δέν έπιθυμεί 
πιά νά είναι μόνον «νοικοκυ
ρά». Δέν θέλει προνομιακή με- 
ταχείρηση άλλά ούσιαστική βοή
θεια στό μεγάλωμα τών παιδιών 
της πού, οπωσδήποτε, δέν είναι 
μόνον δικά της παιδιά.

’Επιθυμεί νά έχει ύπηρεσιακή 
έζέλιζη άλλά συχνά άντιμετω- 
πίζει έχθρική στάση άπό τούς 
άνδρες συναδέλφους καί πε
ρισσότερο άπό τούς Προϊσταμέ
νους της καί αίσθάνεται μεγάλη 
πικρία γι’ αύτό.

Παλιές καί νέες συνάδελφοι 
δέν βλέπουν τήν έργασία τους 
σάν προσωρινό στάδιο πριν άπό 
τό γάμο καί τά παιδιά, θέλουν 
μέ τίς γνώσεις καί τήν δράστη- 
ριότητά τους νά προσφέρουν 
στό κοινωνικό σύνολο καί νά ο
λοκληρωθούν καί οί ίδιες, μέσα 
άπ' αύτήν τήν προσφορά, σάν 
άτομα.

Δέν είναι κρίμα ένα μέρος 
τού δυναμικού τής Τραπέζης νά 
μήν άζιοποιεϊται άλλά, στήν ού- 
σία, νά άχρηστεύεται άπό προ
καταλήψεις καί άναχρονιστικές 
Ιδέες;

θέλουμε νά έλπίζουμε δτι οί 
νεώτερες τουλάχιστον συνάδελ
φοι θά βροΰν λιγότερο έμπόδια 
στόν δρόμο τους.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ON LINE

ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γιά τήν άρτιότερη έξυπηρέτη- 
ση τού συναλλασσόμενου κοινού 
τής Θεσσαλονίκης ή Εθνική Τρά 
πεΖα ολοκλήρωσε τήν έφαρμογή 
τοΰ συστήματος ON LINE στά 
έξής Καταστήματα τής συμπρω
τεύουσας: Φραγκλίνου Ροϋσβελτ, 
Παράρτημα οδού Τοιμισκή, Θυρί
δα Αγίας Τριάδος, Έρμου. Λέ
οντας Σοφού, Μοναστηριού, 25ης 
Μαρτίου, Έγνατίαο, Συντριβο" 
νίου, Παύλου Μελά, Άντιγονι- 
δών, Περίπτερο ΔΕΘ

θά πρέπει νά σημειωθεί ότι 
οί διαδικασίες γιά τήν εφαρμογή 
τού συστήματος ON LINE στά 
Καταστήματα τής Εθνικής Τρα- 
πέΖης πού καλύπτουν τά πιό έμ- 
πορικά ή βιομηχανικού ένδιαφέ
ροντος σημεία τής Θεσσαλονίκης 
πραγματοποιήθηκαν στήν περίο
δο τών σεισμών καί άμέσως με
τά. Μέ τόν τρόπο αύτό ή Εθνι
κή ΤράπεΖα συνέχισε χωρίς δια
κοπή τό πρόγραμμά της έκσυγ- 
χρονιομοϋ τών Καταστημάτων 
στή Θεσσαλονίκη, μέ σημαντικές 
έπενδύσεις σέ προηγμένο τεχνι
κά έξοπλισμό, πού ώς άπώτερο 
σκοπό έχουν τήν ποιοτική βελτί
ωση τής παρεχόμενης έξυπηρε- 
τήσεως στό κοινό.

— «Τήν πήραμε τήν έγκριση 
γιά τά νέα Υποκαταστήματα-;

Ποιος ρωτάει; Μήπως κανένα 
άνώτερο στέλεχος, τούς ύφιοτα- 
μένους του; Μήπως κανένας Δι
ευθυντής ή Υποδιευθυντής τούς 
κατωτέρους του; "Η μήπως κα
νένας άρμόδιος ύπάλληλος, πού 
έλειπε σέ άδεια, τόν άντικατα- 
στάτη του; Τίποτα πιό φυσικό 
άλλά καί τίποτ’ άπό όλα αύτό: 
Τήν έρώτηοη τήν κάνει ένας 
συνταξιούχος στήν πρώην ύπηρε
σία του. Τούς άνθρώπους μέ τούς 
όποιους συνεργαζόταν καί πού 
ήλθε ν' άποχαιρετίσει.

Μάλιστα, έτσι έγινε. 'Εμένα 
ρώτησε. Καί άφοΰ τόν κατατό
πισα, έφυγε. "Οχι γιά νά πάει 
στό σπίτι του, μετά τίς 3.30. 
Άλλά γιά νά πάει «σπίτι του», 
τελεία καί παύλα καί... δυστυχώς.

Εγώ δέν ξενίστηκα πολύ πού 
άκουσα αύτή τήν έρώτηοη, αύ- 
τή τήν έκδήλωση ένδιαφέροντος 
άπό τόν άνθρωπο πού είχε ύπο- 
βάλει τήν παραίτησή του. Είχα 
άκούσει τόσα άλλα κατά τόν 
χρόνο πού τόν είχα 'Υποδιευθυν
τή. Τάχω όλα σημειώσει, τάχω 
γράψει στό μυαλό μου καί στήν 
καρδιά μου. Θέλω όμως νά μ' 
άκούοουν κι' άλλοι. Καί νά μή 
ξενιστούν άλλά νά θαυμάσουν. 
Νά πώς όπως λέω κι" έγώ: «Μα
κάρι νά γίνω κι' έγώ σάν κΓ αύ
τό ν. "Ανθρωπος καί ύπάλληλος 
καί Προϊστάμενος καί ύφιστάμε- 
νος καί πάλι άνθρωπος».

Σημειώνω ά,π' αύτά πού μοΰ- 
λεγε:

«Δέν έχει σημασία πόση ώρα 
κάθεσαι στό Γραφείο σου κΓ όν 
έρχεσαι καί φεύγεις άκριβώς 
στήν ώρα σου, πράγματα, βεβαί
ως πού δείχνουν συνέπεια. 'Ιδιαί
τερα έδώ στήν Διοίκηση, αύτό 
πού έχει σημασία είναι ΤΙ ΚΑ-

Ή έπιθυμία τής σημερινής κυ
βέρνησης νά οτρατευθοΰν όπωσ- 
δήποτε οί Έλληνίδες, έγινε ήδη 
νόμος τοΰ κράτους καί ή έφαρ- 
μογή του θ' άγγίξει σύντομα τίς 
συναδέλφισσες. "Ομως ή κριτι
κή τής νέας κατάστασης πού δη- 
μιουργεϊται, δέν πρέπει νά στα
ματήσει έδώ. Γιατί οί νόμοι μπο
ρεί νά είναι — κι όταν δέν μάς 
άρέσουν — δεσμευτικοί, άλλά 
ταυτόχρονα δέν είναι ούτε ισόβι
ες, ούτε τελεσίδικες άποφάοεις.

Τό Ζήτημα «ή γυναίκα στό 
στρατό- δέν είναι ξεκομμένο ά
πό τό πρόβλημα «ή γυναίκα στή 
πατρίδα μας». Ανόμοιες καί πο
νηρές συγκρίσεις μέ όσα συμ
βαίνουν άλλού, δέν έ,πιτρέπονται. 
Βέβαια σέ άλλα μέρη ύπάρχει ό 
θεσμός αύτός, όπως έπίσης έχει 
καταργηθεί έντελώς ή στρατιωτι
κή θητεία σέ όρισμένες χώρες. 
Οί διαφορετικές συνθήκες πού ι
σχύουν έκεϊ, δέν μεταφυτεύον
ται άκρωτηριασμένες στό τόπο 
μας.

Έτσι έχουμε δύο δρόμους γιά 
νά πλησιάσουμε τό θέμα: είτε 
βλέποντας γιατί δέν έπρεπε νά 
οτρατευθοΰν οί γυναίκες, είτε 
προβλέποντας τί θά γίνει τώρα 
πού τελικά στρατεύονται. Δέν 
πρόκειται νά παρασυρθοϋμε σέ 
θρήνους ή προφητείες. "Οποια 
περίπτωση κι άν μάς άπασχολή- 
οει, θά καταλήξο,υμε στό ίδιο συμ 
πέρασμα. Θά έρθει ή ίδια ή Ζωή 
νά δείξει τήν άλήθεια. Άν ή α
λήθεια είναι δ,τι πιστεύουμε, τό
τε τό χάσμα μεταξύ Έλληνίδας 
καί κράτους θά μεγαλώσει άκό- 
μα περισσότερο.

Δέν είναι τυχαίο πώς διατυ
πώθηκαν άπό σοβαρά χείλη, άρ- 
κετές καί άξιόλογες έπιφυλάξεις 
γιά τό σχέδιο τής κυβέρνησης ό
ταν βγήκε ξαφνικά στήν έπιφά- 
νεια. Ένώ οί έμπνευστές του έν- 
διαφέρθηκαν πιό πολύ νά ψηφι
στεί, παρά νά τό συΖητήσουν μέ 
τή κοινή γνώμη. Έγινε δυστυχώς 
σύστημα νά μαγειρεύονται δει
νά πίσω άπό τίς πλάτες μος καί 
νά σερβίρονται ύστερα μέ τό ο
ρεκτικό «έτσι θέλω».

Οί άπολογητές τοΰ νόμου γιά 
τή στράτευση τών γυναικών, 
προβάλλουν σάν δικαιολογίες θέ
ματα ισότητας καί χειραφέτησης

ΝΕΙΣ, όσο είσαι στό γραφείο 
σου».

ΚΓ άλλοτε, όταν κρινόταν γιά 
Διευθυντής καί δέν... έγινε; Άν 
θά γινόμουνα Διευθυντής δέν 
θά είχα ΤΙΠΟΤΕ άλλο νά περιμέ
νω. Θά άρχιΖε πιά ό φυσιολογι
κός κατήφορος».

Τότε θυμήθηκα κάτι πού είχα 
διαβάσει σχετικά μέ τήν εύτυχία 
καί πού τήν βρίσκει κανείς; «Εύ
τυχία είναι νάχεις κάτι νά περι
μένεις». Καί σκέφτηκα πόσο 
σωστά άντιμετωπίΖει καί φιλο
σοφεί τά προβλήματα ό άνθρω
πος αύτός I Μέ τί όμορφο τρό
πο προσπαθεί ν' άποφύγει τό ά
γχος τών άπογοητεύσεων.

Καί άπό άπογοητεύοεις... άλ
λο τίποτα. Δέν παραπονιέται ό
μως. Λέει: «Θυμόμαστε συνεχώς 
τά δικαιώματά μας. Μήπως ξε
χνάμε κάτι; Μήπως ξεχνάμε τίς 
ύποχρεώοεις μας; Πρέπει νά έ- 
ξετάΖουμε πρώτα, άν είμαστε έν- 
τάξει μέ τίς ύποχρεώοεις κι' έ
πειτα νά προτάσσουμε τά δικαι- 
ώματά μας...».

ΚΓ έγώ πού τόσο άπογοητεύ- 
τηκα μέ τήν παραίτησή του, δέν 
παραπονιέμαι άλλά παρατηρώ. 
Λέω: τέτοιους ύπαλλήλους καί 
τέτοιους άνθρώπους δέν τούς ά- 
φήνουν νά παραιτηθούν. Τούς 
κρατούν πάση θυσία. Γιατί δέν 
είναι μόνο, όσα άμεσα προσφέ
ρουν στήν ΤράπεΖα, καθημερινά. 
Είναι καί ή άνεκτίμητη έμμεση 
προσφορά τους στό ΤραπεΖικό 
καί τό Κοινωνικό σύνολο. Είναι 
παραδείγματα γιά μιμήσεις. Εί
ναι δάσκαλοι, πού διδάσκουν χω
ρίς άμοιβή, άλλά μέ ένδιαφέρον. 
Καί διδάσκουν... «ένδιαφέρον», 
ένα δύσκολο μάθημα. Κάτι πού 
λείπει άπό πολλούς...

Όμως οί γραμμές αύτές έδώ 
δέν έχουν πρόθεση νά θίξουν κά
ποιον καί νά έκθειάσουν κάποιον 
άλλον. Σκοπό έχουν νά θγά-

τοΰ γυναικείου φύλου. "Οταν μά
λιστα ΖορίΖονται μιλούν καί γιά 
έθνικές άνάγκες, ένα θαυμάσια 
έκμεταλλεύσιμο είδος. Όμως δύ
σκολα νά μάς άποστομώσουν μέ 
τέτοιο σκεπτικό. Χειραφέτηση 
δέν είναι νά φορέσει ή γυναίκα 
τό χακί γιά νά κάνει τήν ύπηρέ- 
τρια στούς στρατώνες όπως — 
μέχρι ένα σημείο — τήν κάνει 
στό σπίτι της. Είναι σκληρή καί 
ύποτιμητική ή διαπίστωση πού κρύ 
βεται πίσω άπό τά ώραϊα λόγια 
γιά «βοηθητικές έργασίες». Αύτή 
τήν προαγωγή δέν τήν χρειάΖον- 
ται οί Έλληνίδες. Χειραφέτηση 
είναι ή σωστή θέση καί λειτουρ
γία τής γυναίκας μέσα στόν οι
κογενειακό καί κοινωνικό χώρο. 
Αφού κανένας έπίσημος, μέχρι 
σήμερα, δέν έκανε τό παραμι
κρό πρός αύτή τή κατεύθυνση, 
ποιος θά μάς πείσει ότι οί στρα
τιωτικοί θ' άντιμετωπίσουν σωστά 
τίς γυναίκες, κάτω άπό τίς ά- 
ναντίρρητες έντολές τους.

Νά άπαλλάξουμε πρώτα τή νε
αρή κοπέλλα άπό τή προκατάλη
ψη σέ βάρος της, νά ξεφορτώ
σουμε μερικά οικονομικά βάρη 
άπό τήν οίκογένειά της, νά τής 
δώσουμε εύκαιρία νιά μόρφωση 
γιά δουλειά, γιά άνεξαρτησία καί 
μετά τής Ζητάμε νά σιγυρίσει τό 
στράτευμα.

Νά μπορούμε νά τής έξασφαλί- 
σουμε τίς προϋποθέσεις γιά μιά 
άνετη Ζωή βασισμένη στό τίμιο 
κέρδος, πλάι στό μελλοντικό της 
σύντροφο. Νά φροντίσουμε γιά 
τό αύριο τών παιδιών πού θ’ ά- 
ποκτήσει, κι όχι νά τή τιμωρού
με μέ τήν ύποχρεωτική στράτευση 
έπειδή δέν πρόλοβε νά παντρευ
τεί ή νά τεκνοποιήσει μέχρι νά 
καλέοουν τή κλάση της. Οί γυ
ναίκες μας θέλουν κρατική μέ
ριμνα καί προγραμματισμό, όχι 
γαλόνια καί παράσημα χωρίς πε
ριεχόμενο.

Όσο γιά τήν έθνικόφρονη 
πλευρά τοΰ θέματος, δέν νομί
ζουμε ότι οί Έλληνοποΰλες χρει
άζονται μαθήματα πατριωτισμού, 
ούτε περίμεναν τή καθιέρωση τής 
θητείας γιά ν' άποδείξουν πώς 
θά ύπερασπίοουν — άν χρειαστεί 
— τά σύνορα τής χώρας. Θά 
πάνε μόνες τους νά άγωνιοτούν 
όπως τόκαναν άρκετές φορές

λουν συμπεράσματα γιά όλους. 
Έγώ τό έβγαλα τό συμπέρασμά 
μου μέ τήν βοήθεια τοΰ άνθρώ- 
που αύτού, τού πρώην Ύποδιευ- 
θυντοΰ μου. Καί τό συμπέρασμα 
— δίδαγμα τόβγαλα μέσα άπό 
τίς φιλοσοφημένες κουβέντες 
του καί άπ' όσο — μέ άφορμή 
αύτές τίς κουβέντες διάβασα:

«Όσο ψηλά κι" άν πας, οτό 
δρόμο πρός τά πάνω, άγάπα τούς 
άνθρώπους πού συναντάς καί βο
ήθα τους. Γιατί οί Ιδιοι οί άνθρω
ποι θά είναι πάλι έκεϊ, όταν θά 
πάρεις τόν δρόμο πρός τά κά
τω...».

Εκείνος τό έφάρμοσε. ΚΓ δχι 
άπό τόν φόβο, πού ίσως προ
κύπτει άπό τό δίδαγμα. Άλλά 
άπό άνθρωπισμό, άπά άγάπη.

Καί τώρα πού κι" ό φόβος, 
καί ή πιθανή ύστεροβουλία κι' 
άλλα συναφή συναισθήματα, πού 
ίσως φύτρωσαν κατά καιρούς 
στήν καρδιά μου κατά τήν διάρ
κεια τής συνεργασία μας, έχουν 
πιά, μέ τήν άποχώρησή του, «έκ 
τών πραγμάτων» έκλείψει, άς 
γνωρίΖει καί αύτός καί δλοι, δτι 
τά δύο συναισθήματα πού πάν
τα ύπήρχαν στά σίγουρα, τώρα 
θά ύπάρχουν άμιγή καί άγνά κι" 
Ισχυρότερα: Ό σεβασμός καί ή 
άγάπη. Καί πλαισιώνονται καί ά
πό άλλα: Τήν έκτίμηση, τήν ευ
γνωμοσύνη καί τήν αΙσιοδοξία.

Γιατί είμαι σίγουρος, πώς δν 
ή ΤράπεΖα τόν έχασε, αύτός κά
που άλλού θά προσφέρει τίς υπη
ρεσίες του. Κάπου άλλού θά ώ- 
φεληθεϊ τό κοινωνικό σύνολο.

Καί έκεϊνος γνωρίΖει πιό κα
λά άπό πολλούς, τίς ύποχρεώοεις 
του στή Ζωή. Πού δέν σταματούν 
ΠΟΤΕ...

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΑΝΗΣ 
Διοίκηση

μέχρι τώρα, χωρίς νόμους καί 
διαταγές. Καί θά πέσουν ήρωί- 
δες στό πόλεμο, όπως στέκον
ται ήρωίδες στή Ζωή. Όπως έ
καναν στήν Πίνδο, όπως έπεσαν 
περήφανες μπροστά στά έκτελε- 
στικά άποσπάσμοτα τού φασι
σμού, στό Χαϊδάρι, στή Καισορι- 
ανή. Όπως ύ,πέφεραν άμίλητες 
οί μαυροφορεμένες μανάδες τής 
δικτατορίας. Ποιός διαπαιδαγώ- 
γησε τόσο σωστά τίς άνώνυμες 
αύτές γυναίκες; Οί ήμερήσιες 
διαταγές τοΰ ύπουργοΰ, ή μή
πως ή αύταπάρνηοη, τό θάρρος 
καί ή παράδοση τού λαού μας;

Άλλά άς μή πλακώνουμε τή 
ψυχή μος μέ τέτοια λόγια καί 
μνήμες. Ονειρευόμαστε κόσμο 
ειρήνης, εύγενικής άμιλλας καί 
συμπαράταξης δλων τών προο
δευτικών γυναικών τής άνθρωπό- 
τητας. Ένα κόσμο όμορφο γιά 
νά χαροϋμε τόν έαυτό μας, τούς 
δικούς μας, τά παιδιά μας. Δέν 
μάς χρειάΖονται κράνη, στολές, 
όπλα καί ψυχικές δοκιμασίες.

Γιά νά άπαιτεϊς θυσίες άπό τό 
λαό πρέπει νά τού δίνεις προη
γούμενα ένότητα, άσφάλεια καί 
έμπιστοούνη. Απ' όσα γνωρί- 
Ζουμε τέτοια αίσθήματα δημιουρ
γούν οί κρατούντες μόνο στίς ύ- 
ψηλές οικονομικά στάθμες τής 
κοινωνίας μας. θά θέλαμε ώ- 
στόσο νά ξέραμε πόσες άπό τίς 
κυρίες μέ τά δύο αύτοκίνητα, 
καί τά τέσσερα σκυλάκια, θά πά
νε τελικά στό στρατό. Γιατί φο
βόμαστε πώς θά πόνε μόνο με
ρικά κορίτσια πού μόλις τέλειω- 
οαν τό σχολείο, έπιοσαν μιά ό- 
ποιαδήποτε δουλειά γιά νά στα
θούν οτά πόδια τους, ή νά βοη
θήσουν τούς γονιούς τους, ή νά 
μαΖέψουν τά απαραίτητα γιά τό 
δικό τους νοικοκυριό...

Άν μπορούσαν νά καταλάβουν 
αύτά τά άπλούστατα πραγματά- 
κια οί «άρμόδιοι» θά έβλεπαν κά
ποτε — έστω καί άργά — πώς ή 
σωστή οικοδόμηση μιας κοινωνί
ας άρχίΖει μέ τή λύση προβλη
μάτων, όχι μέ τή προσθήκη και
νούργιων στά άλυτα προβλήμα
τα.

ΠΑΝ. ΚΟΥΣΤΕΝΗ 

ΕΤΕ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ

Η ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
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► ΑΠΟ 1Η ΣΕΛΙΔΑ
πάψεις μας λαβαίναμε σέ υ
ποσημείωση (καί μέ τό σχετι
κό οργίλο ύφος — πώς αλήθεια 
τολμήσαμε νά τούς χαλάσου
με τόν μονόλογό τους!) άντα- 
παντήσεις γιά «ύφος συνδικα
λιστικού μικροφώνου» γιά «γε
λαστά πρόσωπα τών παιδιών 
τών συναδέλφων» καί έπιτιμή- 
σεις γιατί κάνουμε σύγκριση 
τών δαπανών γιά άμοιβές τών 
Τ. Υ. μέ τά καθαρά καί όχι μέ 
τά μικτά κέρδη (!) γιά τό ότι 
παρασιωπούμε τήν απόδοση τής 
μετοχής τής Εθνικής πού ήταό 
γιά τό 1976 2,2% καί μάς γνω
ρίζει τώρα ότι οί Ελληνικές 
Τράπεζες... άντιμετωπίζουν όρ- 
γανωτικό πρόβλημα σέ σημείο 
πού ό πελάτης μετατρέπεται 
σέ κλητήρα μεταφέροντας τά 
παραστατικά άπό «γραφείο σέ 
γραφείο γιά νά πάρει τις ύπο- 
γραφές».

Είναι φανερό ότι έπιχειρεί- 
ται μιά μετάθεση τού θέματος 
σέ άλλους χώρους καί ή δη
μιουργία πλέον ένός παιχνιδιού 
έντυπώσεων.

Γιατί, α) Ποτέ οί Συλλογι
κές 'Οργανώσεις δέν μίλησαν 
γιά «γελαστά πρόσωπα» βλα
στών της «ύψικόρμου δρυός», 
άλλά περιφρουρούν τήν έφαρ- 
μογή ένός μέτρου ύπέρ τού 
προσωπικού τών Τραπεζών, μέ
τρου πού ισχύει άνάλογα καί 
στό Δημόσιο καί σέ άλλους 
’Οργανισμούς, όπως τονίστηκε 
σέ άπάντηοή μας ατό περιοδι
κό παλαιότερα.

6) Δέν φταίνε οί ύπάλληλοι 
άν οί Τράπεζες καθυστερούν 
οτόν οργανωτικό τους τομέα. 
"Οσες βεβαίως καί ώς ποιό ση
μείο καθυστεοούν, γιατί στις 
μεγαλύτερες τουλάχιστον (Ιδι
αίτερα στις έμπορικές) ή πε

ριφορά γιά ύπογραφή αποτε
λεί παρελθόν.

γ) Αναφορικά μέ τήν άπό- 
δοση τής μετοχής δέν λαμβά- 
νεται μόνο τό ύψος τού μερί
σματος άλλά κυρίως ή άζία της 
οάν έπενδυτικού μέσου. Καί ά
πό τής πλευράς αύτής οί μέ
τοχοι αύξησαν τά κεφάλαιά 
τους παρά τήν χρηματιστηρια
κή στασιμότητα πού οφείλεται 
σέ άλλους, πέρα άπό τό μέρι
σμα λόγους, καί κυρίως στήν 
γενικώτερη πολιτική άπέναντι 
στήν κεφαλαιαγορά.

Άλλ’ άς μή ξεχνάμε ότι ή 
τιμή τών τραπεζικών καί άαφα- 
λιστικών άξιών παρουσίασε τό 
1977 αύξηση κατά 21,8% ένώ 
τών έμποροβιομηχανικών μόνο 
3,9% (ίδε απολογισμό Ε.Τ.Ε. 
1977 σελ. 36). Γιατί λοιπόν οί 
χαμηλώτερες (όπως λέγεται) 
αμοιβές προσωπικού τών έμπο- 
ροθιομηχανικών έπιχειρήσε ω ν 
δέν έπαιξαν τόν άναμενόμενο 
ρόλο τους; (Κατά τήν φιλοσο
φία τής συμπιέσεως τών άμοι- 
θών;) .

Όσον άφορά τήν μεγάλη 
μας παράλειψη ν’ άναφερθούμε 
στό ύψος τών μικτών κερδών 
οάν μέσο συγκρίσεως τών δα
πανών προσωπικού λυπούμεθα 
πού θά στενοχωρήσουμε τόν κ. 
Δημ. Στεργίου τού «Ο.Τ.» ά- 
φού τόν εύχαριστήσουμε πρώ
τα γιά τό μάθημα (γλαύκα εις 
Αθήνας) ότι δηλαδή οί ψηλό
τερες δαπάνες μειώνουν τό κα
θαρό αποτέλεσμα (!!!),

Παραθέτουμε πίνακα, όπου 
φαίνονται τά μικτά κέρδη, τό 
ύψος τών δαπανών γιά τό προ
σωπικό καί τό ύψος τών καθα
ρών κερδών στις Ελληνικές 
(έμπορικές) Τράπεζες καί σέ 
αντίστοιχες Ευρωπαϊκές, καθώς 
καί τήν έκατοστιαία σχέση τών 
δύο τελευταίων μεγεθών πρός 
τό πρώτο.

ΕΛΛΗΝ. ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
(δεδομ. 31.12.77) 
σέ έκατ. δρχ.

Μικτά
Κέρδη

Δαπάνες
Προσωπ,

% Καθαρά
Κέρδη

%

ΕΘΝΙΚΗ 9.958 4.660 46,7 1.671 16,8
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 3.230 1.870 57,9 548 17
ΙΟΝ. ΛΑΪΚΗ 1.179 773 65,5 19 1,6
Π ΙΣΤΕΟΣ 1.144 705 61,6 118 10,4
ΓΕΝΙΚΗ 473 275 58 82 17,4
ΕΠΑΓ. ΠΙΣΤΕΟΣ 71 47 66,4 8 11,5
ΠΕΙΡΑΙΟΣ 93 49 52,8 13 14,2
ΑΤΤΙΚΗΣ 82 44 53,1 13 15,5
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 334 9! 27,2 148 44,4
ΚΡΗΤΗΣ 125 32 25,5 50 40,1

ΕΛΛΑΔΟΣ . 7.671 2.524 32,8 4.571 59,6

ΕΥΡΟΠ. ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
(σέ έκατ. ένθ. 
νομισμ. μονάδες)

—’Ακραίες Θέσεις,— 
αποκάλυψη σΐόχων 
καί οωσΐός δρόμος

(ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ - ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ)

Από τις τελευταίες Ανακοινώσεις τών παρα— καί άντι— συλλόγων τοΰ ένός αι
τήματος φαίνεται πόσο αυτοί πού κατευθύνουν τίς διαχωριστικές τάσεις στέκουν στήν αλή
θεια καί στήν πραγματικότητα, άλλά καί ό πραγματικός στόχος στόν όποιο σκοπεύουν.

Οί αύτόκλητοι ήγέτες τών μή πτυχιούχων βάλλουν κατά της Ο.Τ.Ο.Ε. 
καί τοΰ Συλλόγου γιατί στό νομοσχέδιο γιά τήν Παιδεία πήραν τήν γνωστή θέση κατά τών 
έξοντωτικών γιά τούς έργαζόμενοΰς σπουδαστές διατάξεών του καί τήν «καταδικάζουν» δη
μόσια. Καί ένώ οί κύριοι αύτοί τήν Απάντηση θά τήν πάρουν άπό τήν περιφρόνηση τών ίδιων 
τών παιδιών τους πού αύριο θά χρειασθεΐ νά έργαστοΰν, παράλληλα μέ τίς σπουδές (άσχε
τα άν βλέπουν ή δχι είσοδο στήν Τράπεζα), έρχονται οί σχισματικοί τών πτυχιούχων καί 
συνδυάζουν τά Ασύνδετα δηλ. τήν μάχη κατά τών φοιτητοκτόνων διατάξεων μέ τόν «Αγώνα

πτυχίου καί στίς Τράπεζες» (!) (Λές καί μέχρι τώραγιά τήν Αναγνώριση τοΰ 
δέν έχει γίνει τίποτα).

Στήν έκβαση τών προσφυγών 
στήν Διαιτησία οί πρώτοι πα
ρασιωπούν, τόσο τήν καταστρε
πτική πρωτοβουλία τους στό νά 
σπεύσουν, χώρια άπό τήν ένέρ- 
γεια τών Συλλόγων μας καί νά 
βγάλουν άπορριπτική άπόφαση 
στήν προσφυγή γιά τήν άποκα
τάσταση τών μή πτυχιού
χων (πού τάχα προβάλλον
ται οτι προστατεύουν) οσο καί 
τήν καταλυτικά αρνητική έπί- 
δραση πού άσκησε τό Υπουρ
γείο Εργασίας στήν λήψη τής 
άπορριπτικής άπόφασης. ’Αντί
θετα μέ πέπλα ψεύδους οτι ή 
Συλλογική ηγεσία τίποτα δέν έ
κανε γιά τούς μή πτυ
χίο ύ χ ο υ ς προσπαθούν νά 
μειώσουν τό γεγονός οτι πρώτη 
ή παρούσα ήγεσία τών Συλλό
γων Υπαλλήλων (Εθνικής καί 
Αθηνών) πού έκπροσωπούν 
ολόκληρο τό κύριο 
Προσωπικό τής Τραπέ- 
ζης χρησιμοποίησε καί χρησιμο
ποιεί τά υπάρχοντα στήν διάθε
σή της διοικητικά καί δικαστι
κά μέσα γιά νά δοθεί λύση.

Άπό τήν άλλη πλευρά οί σχι
σματικοί πτυχιοΰχοι (έκψραζό- 
μενοι άπό τόν ΣΤΥΠΑΣ πού μέ 
τήν άπό 14.9.78 άνακοίνωση 
κατηγορεί —ποιόν άλλον;— 
τήν Ο.Τ.Ο.Ε., σάν υπεύθυνη πού 
χάθηκε ό Διαιτητικός αγώνας 
γιά τόν υπολογισμό τού έπι- 
στημονικού έπιδόματος σέ ευρύ
τερη βάση, προσπαθώντας έτσι 
νά πάρει τήν ρεβάνς γιά τό οτι 
ή ΟΤΟΕ κρίθηκε άπό τό Δικα
στήριο σάν ή μόνη άντι- 
προσωπευτική οργάνωση όλων 
τών Τραπεζικών υπαλλήλων στόν

χειρισμό τών συνδικαλιστικών 
θεμάτων καί όχι οί ψευδοσύλλο- 
γοι τοΰ ΕΝΟΣ αιτήματος.

Αποκαλυπτικότατη είναι ό
μως ή κατακλείδα καί τών δύο 
μερών.

Ο «Σύνδεσμος» μή πτυχιού
χων καλεϊ τούς μή πτυχιούχους 
(άνακοίνωση 1 2)9.9.1978) σέ 
«συνεχή οργάνωση καί έγγραφή 
όλων τών μή πτυχιούχων» σ’ αύ- 
τόν, καί ό ΣΤΥΠΑΣ μέ τήν πα
ραπάνω άνακοίνωσή του (14.9. 
78) δείχνει τόν δρόμο πού (κατ’ 
αύτόν) πρέπει ν’ άκολουθήσουν 
...«όλοι οί πτυχιοΰχοι..· νά γί
νουν μέλη τοΰ ΣΤΥΠΑΣ καί τών 
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ γιά νά σταμα
τήσουν, όπως λέει, τήν πολιτική 
τής Κυβερνήσεως (slc), τών 
Τραπεζών καί τής Ο.Τ.Ο.Ε κα
τά τών πτυχιού
χων (!) (Λές καί ή Κυβερ
νητική πολιτική δέν πλήττει ό
λους τούς Τραπεζοϋπαλλήλους). 
Δηλ. μέ άλλα λόγια: Τραπεζοϋ- 
πάλληλοι φύγετε άπό τήν Ο.Τ. 
Ο.Ε. καί τούς Συλλόγους μέλη 
της, χωριστείτε σέ πτυχιούχους 
καί μή πτυχιούχους, πιάστε Αν
τίθετα μετερίζια καί άλληλοφα- 
γωθεΐτε·

Αύτή είναι ή γραμμή τών 
κρατούντων (Κυβερνήσεως καί 
μεγαλοεργοδοσίας) γιατί έτσι 
μόνο μπορούν νά σπάσουν τά 
δυνατά συνδι καθιστικά κινήμα
τα (μέ πρωτοπόρο τό Τραπεζοϋ
παλληλικό) καί νά περάσουν τά 
σχέδια σέ βάρος τών έργαζομέ- 
νων.

Οί Τ ραπεζοϋπάλληλο ι ΔΕΝ 
ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ,

θ’ άκολουθήσουν τόν σωστό δρό
μο. Συσπείρωση στίς ενιαίες 
οργανώσεις τους, όχι στά υπο
κατάστατα σωματεία τοΰ ένός 
αιτήματος. Πάλη δύσκολη άλλά 
μέ συμπαγή τήν δύναμή μας, εί
ναι ή μόνη έγγύηση γιά έπιτυ- 
χία όσο κΓ άν κουραστούμε γιά 
νά τό κατορθώσουμε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΕΟΥΣ 
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ

ΠαρακαΧοΰνται όοοι συνά
δελφοι έχουν υπόψη τους 
συγκεκριμένες περιπτώσεις 
προώθησης σέ θέσεις ευθύ
νης πτυχιούχων υπαλλήλων 
σέ βάρος άλλων μή πτυχιού
χων, μέ τά ίδια ή καί περισ
σότερα χρόνια υπηρεσίας καί 
τόν ϊδιο ή κα· μεγαλύτερο 
βαθμό υπηρεσιακής Απόδο
σης, νά μάς τό γνωρίσουν μέ 
ένυπόγραφο σημείωμα τους.

Τά στοιχεία πού θά συγ
κεντρωθούν μέ τόν τρόπο αΰ- 
τό, θά βοηθήσουν σημαντικά 
τό Διοικ. Συμβούλιο στόν Α
γώνα εου γιά τό αίτημα τής 
γεφύρωσης τοΰ χάσματος α
νάμεσα σέ πτυχιούχους καί 
μή, πού σήμερα, μετά τήν τε
λευταία άπόφαση τοΰ Δ. 
Δ.Δ.Δ. ’Αθηνών, Απαιτεί νέ
ους δικαστικούς χειρισμούς.

Περιττό νά τονιστεί πώς τά 
στοιχεία αύτά θά χρησιμο
ποιηθούν μέ τή μεγαλύτερη 
σύνεση καί διαβεβα.ώνουμε 
κατηγορηματικά τούς συνα
δέλφους ότι δέν πρ ίκειται 
νά δημιουργήσουν Ανεπιθύ
μητες υπηρεσιακές έπιπτώ- 
σεις γιά κανέναν.

Η «ΚΑΤΑΡΑ ΤΟΥ 
ΡΟΥΣΦΕΤΙΟΥ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Σέ τηλ)μά του πρός τή 
Διοίκηση, ό Σύλλογος "Υπαλ
λήλων της ’Αγροτικής Τραπέ- 
ζης καταγγέλλει σκανδαλώ
δεις πολιτικές καί κομματι
κές παρεμβάσεις καί στό χώ
ρο τής Α.Τ.Ε.

"Όπως τονίζεται στό τηλ) 
μα καί δπως έκθέτει σέ συνέν
τευξή του σέ πρωινή εφημε
ρίδα ό* Πρόεδρος τοΰ Συλλό
γου υπαλλήλων ΑΤΈ συνάδ. 
Άντ. Γ ρυπαρής, οί ρουσφετο- 
λογικές αύτές ένέργειες πού 
προέρχονται τόσο άπό τήν κυ
βερνητική παράταξη, δσο καί 
άπό τήν πλευρά τής Αντιπολί
τευσης, προκαλοΰν Αγανάκτη
ση στό Προσωπικό, παρεμπο
δίζουν τήν Απρόσκοπτη διε
ξαγωγή τών έργασιών καί 
διαταράσσουν τήν ψυχική ή- 
ρεμία τών υπαλλήλων σέ βά
ρος τής παραγωγικότητας.

Ό σύλλογος ζητεί άπό τή 
Διοίκηση τής ΑΤΕ «νά κλεί
σει έρμητικά τίς πόρτες στήν 
κατάρα πού λέγεται ρου- 
σφέτι».

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΠΡΟ Ϋ ΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ 
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ

Κυκλοφόρησε υπηρεσιακή έγ- 
κυκλιος που άφορά συναδέλ
φους μέ έμμισθη προϋπηρεσία 
καί ταυτόχρονη άσφάλιση σέ όρ- 
γανισμό κυρίας άσφαλίσεως 
πρίν άπό τήν πρόσληψή τους 
στήν Τράπεζα. Μέ τήν έγκϋκλιο, 
όρίζεται ό τρόπος υποβολής 
τών σχετικών στοιχείων, προκει- 
μένου νά συνυπολογισθεί ό χρό
νος τής προϋπηρεσίας, κατά 
τόν υπολογισμό τοΰ έπιδόματος 
πολυετίας.

Κατά τήν έφραμογή όμως τής 
παραπάνω έγκυκλίου, παρουσιά
στηκαν ορισμένα προβλήματα έ- 
πειδή τά Ύποκ) ματα τοΰ Ι.Κ.Α., 
σέ πολλές περιπτώσεις, άρνήθη- 
καν νά χορηγήσουν σχετικά δι- 
καιολογητικά.

Γιά τήν άντιμετώπιση τών 
προβλημάτων αυτών, οί Σύλλο
γοι τοΰ Προσωπικού, κινούνται 
συνδυασμένα πρός τήν πλευρά 
Υπουργείου Κοιν. Υπηρεσιών, 
Ι.Κ.Α. καί Διοικήσεως Τραπέζης 
καί πιστεύεται ότι τό θέμα θά 
τακτοποιηθεί σύντομα.

ΝΕΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

"Υστερα άπό σχετική αίτησή 
τους καί έρευνα τών στοιχείων 
άπό τίς άρμόδιες υπηρεσίες τής 
Διοικήσεως, άποφασίστηκε μέ 
Πράξη τοΰ κ. Διοικητοϋ ή άπόδο- 
ση τής προσωρινότητας ατούς 
παρακάτω συναδέλφους:

DRESDNER BANK
(1976—DM) 1.923

BAYERISCHE HYPOTHE
KEN V.W.B (1976—Dm) 1.002 

CREDIT LYONNAIS
(1977-FF)

STE GENERAL
7.100

(1976-FF)
CREDIT DU NORD

5.718

(1977-FF)
CRED1TO ITALIANO

1.523

(1977—L)
BANCA NAZIONALE 
DEL LAVORO

372.424

(1976—L)
UNION DE BANQYE 
SWISSE

512.630

(1977-F.S)
CREDIT ANSTALT

1.515

BANK VEREIN WIEN
(1977-OS) 3.687

1.010 52,5 218 1 1,3

587 58,6 40 4

3.934 ,55,4 301 4,2

2.618 45,8 463 8

995 65,3 11 0,7

265.244 65,8 7.829 2,1

294.977 57,5 9.398 1,8

627 41,4 267 17,6

1.440 39,1 180 4,9

Μέ δεδομένα λοιπόν τά μικτά 
κέρδη, βλέπουμε πάλι τίς Ελλη
νικές Τράπεζες οέ σύγκριση μέ 
τίς Ευρωπαϊκές καί ιδιαίτερα έ- 
κεΐνες τής Ε.Ο.Κ. νά στέκουν 
στά ’ίδια περίπου έπίπεδα ώς 
πρός τό ποσοστό τών δαπανών 
αμοιβών τού προσωπικού. Είδι- 
κώτερα ή ’Εθνική πού άποτελεΐ 
τόν συγκεκριμένο στόχο τών 
«άρθρογράφων» τοΰ «Ο.Τ.» πα
ρουσιάζει χαμηλότερα 
ποσοστά δαπάνης.

Καταφαίνεται ότι, στίς Τράπε
ζες, σέ διεθνές έπίπεδο οάν έ- 
πιχειρήοεις έντάοεως έργαοίας 
είναι φυσιολογικό ό τομέας «δα
πάνες προσωπικού» νά κατέχει 
τό οημαντικώτερο ποσοστό δα
πανών.

Καί άν ή σκοπιμότητα είναι 
«πώς θά πετύχουμε μεγαλύτερα 
κέρδη (...μειώνοντας τά λειτουρ 
γικά έξοδα) γιά νά πάρουν οί 
μέτοχοι μεγαλύτερα μερίσματα» 
(άπάντηοη τοΰ κ. Δ.Σ. σέ έπι- 
στολή αναγνώστη τοΰ «Ο.Τ.» άπό 
26.6.78) πάλι ό παραπάνω πίνα- 
κάς μας δείχνει ότι τό ποσοστό 
τών καθαρών κερδών (άπό τά ό
ποια γίνεται ή διανομή τοΰ μερί
σματος — άς άνταποδώοουμε τό

μάθημα) είναι υψηλό
τερο στίς ’Ελληνι
κές Τράπεζες ά π’ 
ότι στίς Ευρωπαϊ
κές. Δέν ολοκληρώσαμε μέ
χρι τήν στιγμή πού γράφεται τό 
παρόν τήν έρευνά μας γιά τό τί 
ποσοστό άπό τά καθαρά κέρδη 
διαθέτουν ατούς μετόχους τους 
οί ξένες Τράπεζες μολονότι άπό 
τίς πρώτες ένδείζεις φαίνεται 
ότι οί Ελληνικές διαθέτουν με
γαλύτερο,

Αύτή είναι ή αλήθεια, δοσμένη 
μέ αριθμούς σέ συγκριτικά καί 
όχι μονόπλευρα μεγέθη (γιά νά 
εντυπωσιάζουν τά υψηλότερα 
ποσοστά όταν συγκρίνονται μέ 
μή συγκρίσιμα στοιχεία) χωρίς 
νά έπικουρούμεθα άπό απίθα
νους έπιοτολογράφους (στάσι
μους υπαλλήλους θυγατρικής 
Εταιρείας Τραπέζης ή ανωνύ
μους —SIC— Τραπεζικούς) καί 
χωρίς νά αναμασάμε παλαιό έ- 
πιχειρήματα στά όποια έχουν 
δοθεί απαντήσεις άλλά ή έπανα- 
φορά τους δείχνει αδυναμία ά- 
πάντηοης ατό τρέχον θέμα.

Ε.Μ.

Άγωνιοιική άνιίδραοη
οτά ύποπτα οχέδια

ΑΠΟ Ι» ΣΕΛΙΔΑ
ειδικά, είναι μικρόψυχη, βλέπει 
μέ στενό ταμιευτικό πρίσμα τίς 
χρηματοδοτήσεις καί δέν έχει 
προχωρήσει τήν αποκέντρωση 
στή Β. Ελλάδα». Μέ τίς δηλώ
σεις αύτές, τονώθηκε ή πολύ
πλευρη έπίθεση πού έχει έΕαπολυ 
θεϊ τό τελευταίο διάστημα στόν 
ελληνικό τραπεζικό χώρο καί 
απασχολεί καθημερινά τόν Τύπο 
(Δηλώσεις γιά αφαίρεση αρμο
διοτήτων άπό τήν ΑΤΕ, επανεμ
φάνιση στό προσκήνιο Άνδρεάδη 
μέ θρασύτατες άΕιώσεις, άδιαλ" 
λαΕία τών αρμοδίων στήν αντι
μετώπιση καί τοΰ ελάχιστου δί
καιου αιτήματος τών ΤραπεΖοϋ- 
παλλήλων, άντισυνδικαλιστική τα 
κτική ορισμένων ΤραπεΖών).

Απάντηση στις υπουργικές 
δηλώσεις ήταν τά στοιχεία τού 
επενδυτικού προγράμματος τής 
ΤραπέΖης γιά τίς όκριτικές πε
ριοχές πού δημοσιεύθηκαν καί 
πού φθάνουν τό ύψος τών 3,3 
δια. δραχμών. Ή Συνδικαλιστική 
Εκπροσώπηση τών έργαΖομένων 

στήν ΤράπεΖά μας άπό τήν πλευ
ρά της, μέ ανακοινώσεις στό 
Προσωπικά καί δηλώσεις οτόν 
Τύπο, τονίΖει ότι οί Ελληνικές 
ΤράπεΖες μέ πρωτοπορεία τήν 
Εθνική κράτησαν τήν οικονομία 

τής Χώρας, σέ όλο τό διάστημα 
άπό τήν πτώση τής δικτατορίας, 
διάστημα πού οί διάφοροι επεν
δυτές άπέφυγαν νά τοποθετήσουν 
τά κεφάλαιά τους στήν παραγω
γή. Ακόμα ότι ή Εθνική Τράπε- 
Ζα, μέ τήν έργατικότητα τού Προ

σωπικοϋ της, καλύπτει τό μεγα
λύτερο μέρος του άναπτυΕιακοϋ 
προγράμματος τών παραμεθορίων 
περιοχών, στηρίΖει μεγάλες κλο
νιζόμενες έπιχειρήσεις όπως ε
πίσης ύποστήριΕε τό άνοιγμα τοΰ 
τεχνικού δυναμικού τής Χώρας 
πρός τόν Αραβικό κόσμο καί 
ότι κριτήριο τών χορηγήσεων 
της δέν είναι ή ίδιοφέλεια, αλ
λά ό κοινωφελής σκοπός, σέ 
συνδυασμό μέ τήν διασφάλιση 
τού άποταμιευτικοϋ κοινού. "Αν 
υπάρχει «γήραομα», καταλήγει ή 
συνδικαλιστική ήγεσία θά πρέπει 
νά άναΖητηθεϊ στίς αρχές καί 
τά αρμόδια όργανα πού προ
γραμματίζουν καί κατευθύνουν 
τήν ελληνική οικονομία, πού ύ- 
ατέρησαν οέ πρωτοβουλίες έναν 
τι τής Εθνικής ΤραπέΖης.

Οί έργαΖόμενοι στήν Εθνική 
ΤράπεΖα, όπως όλοι οί συνάδελ
φοι τού Κλάδου, διαβλέπουν 
τούς θανάσιμους κινδύνους άπό 
τίς πρόσφατες απόπειρες, πού 
γίνονται μέ τά πρόσχημα τοΰ 
«εκσυγχρονισμού» τού ελληνικού 
τραπεΖικοΰ συστήματος καί πού 
στήν ουσία αποβλέπουν στήν α
πώλεια κεκτημένων δικαιωμάτων 
των πού έχουν οάν στόχο τίς έ" 
λεγχόμενες απ’ τό Δημόσιο, Τρά 
πεΖες, πού άσκοϋν εθνική πιστω
τική πολιτική γιά νά ώφεληθεί τό 
κερδοσκοπικό ιδιωτικά κεφάλαιο.
Γ Γ αύτό, είναι άποφασισμένοι νά 
παραμείνουν σέ άγρυπνη αγωνι
στική επιφυλακή.

— Προώθηση 1 έτους 
Στούς Λογιστές Β ’ Τάξεως
1. Συντόση Λ. Σταύρο
2. Κωνσταντάκη Δ. Αλεξάνδρα

— Προώθηση 1 έτους
Στή Λογιστή A' Τάξεως 
Βλαχάκη Σ. ’Ελευθερία 
Στούς Λογιστές Β Τάξεως
1. Νιβολιανίτου Σ. Άθηνά
2. ΠεΛεκούδα Χρ. Ευανθία

3 Παπανικολάου Γ. Δημητροΰλα

Οί παραπάνω προωθήσεις χο
ρηγούνται στό βαθμό πού οί υ
πάλληλοι κατέχουν σήμερα, 
δέν άλλάξουν τή σειρά τής άρ- 
χαιότητάς τους, άλλά συντο
μεύουν μόνο τόν χρόνο κρίσεως 
γιά τήν έπόμενη προαγωγή 
τους ή χορήγηση προσαυξή- 
οεως.

0 «ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΓΩΝ» 
ΣΤΟ 260 ΕΤΟΣ ΤΗΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ

Ή μηνιαία τραπεζοϋπαλλη
λική έφημερίδα «Τραπεζικός 
’Αγών» εϊσήλθε στό 26ο έτος 
τής συνεχούς κυκλοφορίας 
της.

Μέ αποκλειστικές ειδήσεις, 
νευρώδη άρθρογραφία καί 
Αντικειμενική πάντα έξέταση 
τών θεμάτων πού απασχολούν 
τούς Τραπεζικούς. Γραφεία: 
Μαυροκορδάτου 1—3.

’Αναβολή 
j συνεργασιών
I
I
ι Ή πληθώρα επίκαιρης 
j ύλης, έπιβάλλει τήν άναβο- 
ι λή τής δημοσίευσης όρι-
* σμένων συνεργασιών καί 
ι άλλων κειμένων γιά τό έ-
* πόμενο φύλλο μας, πού θά 
Ι κυκλοφορήσει σύντομα.

Γ............................................................................................................................................. ...

ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ j

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

Δέχεται σύμφωνα μέ τούς ορούς τοΰ Τα- · 
μείου Υγείας

Δροσίνπ 16 Κηφισιά
Τηλ. 8084654 !



Γιά τό Σχέδιο τού Νέου
’Οργανισμού Υπηρεσίας

ΣΧΕΤΙΚΑ μέ τήν ειδική έκδοση της «Τρα
πεζιτικής» γιά τόν ’Οργανισμό 'Υπη

ρεσίας (Άρ. Φύλλου 391, Αϋ -,ουστος 1978) 
έχουμε νά κάνουμε τις παρακάτω άπαραι- 
τητες διευκρινήσεις:
Α. ΙΣΧΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕ

ΣΙΑΣ
Στόν Ισχύοντα 'Οργανισμό - όπως δημοσι

εύτηκε στό τεύχος— περιλαμβάνονται καί 
όρισμένες τροποποιήσεις πού έχουν έγκρι- 
θεΐ άπό τό Δ.Σ. της Τραπέζης καί άπό τήν 
Επιτροπή τιμών καί εισοδημάτων άλλά 
δέν έπικυρώθηκαν άκόμη με Προεδρικό 
Διάταγμα γιά νά περιοληθούν νομική 
ισχύ.
ΟΙ τροποποιήσεις αύτές άφοροΰν τά άρθρα

2, παρ. 1, 7 καί 9, 3, παρ. 1, 4, 10, παρ. 2 
καί 5βγ, 26 παρ. 2γ καί δ καί όλόκληρο 
τό άρθρο 37.

Ή έκδοση τού σχετικού Πρ. Δ)τος καθυ
στερεί λογω τής προσπάθειας υπαγωγής 
του στήν 'Υπουργική ’Απόφαση γιά άνα- 
στολή μέχρι τέλους τού χρόνου κάθε μέ

τρου πού ά®ορά τό προσωπικό των Τραπε
ζών καί που ό Σύλλογος τήν άντιμαχεται. 
Μέχρι νά άρθεΐ καί τό τελευταίο αύτό κώ- 
λυμμα γιά τήν έπικύρωση τών τροποποιή
σεων, δημοσιεύουμε στό σημερινό φύλλο 
τής «Τ.» τά άρθρα 2, 3, 4, 10 καί 26 τού 
’Οργανισμού δπως Ισχύουν σήμερα (δηλ. 
χωρίς τίς τροποποιήσεις).

ΑΡΘΡΟ 2

Προσλήψεις Προσωπικοϋ

1. Προσλήψεις εις τήν υπη
ρεσία τής Τραπέζης γίνονται 
κατ' άρχήν έπί βαθμψ Δοκίμου. 
Λογιστικού ή Ταμειακού Κλάδου, 
Μηχανικού Γ', 'Υπομηχανικού 
Δ’, Δοκίμου Τεχνικού Βοηθού, 
Τεχνίτου Γ', καί Κλητήρας Γ', 
έπιφυλασσομένων τών κατωτέρω 
ύηό στοιχεία 2 καί 2 οριζομέ- 
νων.

2. Κατ' έζαίρεοιν τών άνωτέ- 
ρω δύναται ή Τράπεζα να προσ- 
λαμβάνη, κατ' άνωτατον όριον, 
έτησίως 30 πτυχιούχους 'Ανώτα
των Σχολών, ώς και ισοτίμων 
τοιούτων Σχολών τής άλλοδα 
πής, εις τόν δεύτερον βαθμόν 
τής κλίμακας τού Λογιστικού 
Κλάδου, μετά τών ύπηρεοιακών 
καί οικονομικών συνεπειών διε
τούς παραμονής έν τώ βαθμψ 
τούτω.

3. Όσαύτως, άύνανται, προ- 
τάσει τής Διοικήσεως καί άποφά- 
οει τού Διοικητικού Συμβο ;λιου, 
νά προολαμθάνωνται υπάλληλοι 
εις άνωτέρους τού πρώτου βα
θμούς, λόγω έζαιρετικών προ
σόντων ή πείρας, είτε τηρουμέ- 
νης τής κατωτέρω διαδικασίας, 
είτε καί άνευ τούτης. Ή τοιαύ- 
τη πρόσληψις νοείται νενομένη 
καθ’ ύπέρβαοιν τού διά τού πα
ρόντος 'Οργανισμού προβ/ιεπο 
μένου άριθμοΰ ύργα/κών θέ
σεων.

ΟΙ σϋτω προο\αμ6ανόμενοι, 
οίτινες, δέν δύναντα, νά ύπερ- 
βαίνωσι τούς πέντε έτηοίως, α
πολύονται δι' άποφάοεως τού 
Διοικητικού. Συμβουλίου, προτά- 
σει τής Διοικήσεως, κατ' άπό- 
λυτον κρίσιν.

3. Ή Διοίκηοις δύναται, πρός 
ουμπλήρωοιν ύπηρεοιακών κε
νών οίουδήποτε Κλάδου, μή δι- 
καιολογούντων, κατά τήν άπό- 
λυτον κρίοιν αύτής, τήν ηρόα- 
ληψιν μονίμου προσωπικού, νά 
προσλαμβάνρ προσωρινόν ή έπί 
συμβάσει ώρισμένου χρόνου προ 
σωπικόν, μή ύπερβαϊνον τόν ά- 
ριθμόν 10 έτησίως, μέ άηοδοχάς 
ύπ' αυτής καθοριζομένας.

Τό προσωπικόν τής κατηγο
ρίας ταύτης δύναται νά περιλη- 
φθή εις τό τακτικόν τοιούτον, 
έφ' δοον ύφίσταται ύπηρεοιακή 
άνάγκη, ύπό τήν προϋπόθεσιν 
ότι θά τηρηθώσι τά περί προσ- 
λήφεως ύπαλλήλων καθοριζό
μενα.

5. Διά νά προσληφθή τις παρά 
τρ Τραηέζρ, δέον νά είναι υ
γιής καί νά μή άγρ ήλικίαν ά- 
νωτέραν τών 30 έτών καί τών 
40 έτών προκειμένου περί Μη
χανικών.

6. Ούδείς υποκείμενος εις 
στρατιωτικήν ύποχρέωσιν διορί
ζεται μετά τήν ουμπλήρωοιν 
τού 19ου έτους τής ήλικίας του, 
άν μή πρότερον έκτελέση τήν 
έν τψ στρατψ θητείαν του ή ά- 
παλλαγή ή έζαιρεθρ ταύτης.

7. Διά τήν πρόσληψιν παρά τρ 
Τραπέζρ άπαιτεϊται:

ΆποΛυτήριον τουλάχιστον δη
μοτικού σχολείου, διά τούς κλη
τήρας.

Πτυχίον Σχολής 'Υπομηχανι
κών ή έτέρας Δημοσίας ή άνε- 
γνωρισμένης Άνωτέρας Τεχνι
κής Σχολής, διά τούς "Υπομηχα
νικούς.

Πτυχίον 'Εθνικού Μετσοβείου 
Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής 
Σχολής τού Πανεπιστημίου Θεσ
σαλονίκης ή Ισοτίμου άντιστοί- 
χου Σχολής τής άλλοδαηής, διά 
τούς Μηχανικούς.

‘Απολυτήριον Γυμνασίου Λ Ι
σοτίμου Σχολής, διά τούς ύπαλ- 
λήλους τού Λογιστικού καί Κυ
ρίου Ταμειακού Κλάδου καί τούς 
Τεχνικούς Βοηθούς.

Διά τάς περιπτώσεις τής παρ. 
2 τού παρόντος άρθρου, Πτυ
χίον Άνωτάτης Σχολής.

8. Ό ύποψήφιος δέον νά προ- 
σαγάγη τά κάτωθι πιστοποιη
τικά:

α) Πιστοποιητικόν σπουδών.
β) Πιστοποιητικόν Ποινικού 

Μητρώου.
γ) Πιστοποιητικόν στρατολο

γικής καταοτάοεως (προκειμέ
νου περί άρρένων έκπληρωσάν- 
των τάς στρατιωτικός των υπο
χρεώσεις Λ άπαλλαγέντων αύ- 
τών προσωρινώς ή όριστικώς).

δ) Ληξιαρχικήν πρδζιν γεν- 
νήσεως Λ πιστοποιητικόν Δήμου 
ή Κοινότητας.

ε) Συστατικός έπιστολάς δύο 
τουλάχιστον εύϋπολήπτων, κατά 
τήν κρίσιν τού Διευθυντοΰ Προ
σωπικού, προσώπων.

στ) ’Επίσης ύποχρεοΰται νά ύ- 
ποβληθή πρός διαπίστωσιν τής 
ύγείας του είς έζέτασιν (γενι
κήν ώς καί πάσαν ειδικήν) παρά 
τών ύπό τής Τραπέζης όριζομέ- 
νων ιατρών.

ζ) Προκειμένου περί Μηχανι
κών, πιστοποιητικόν έγγραψής 
των είς τό Τεχνικόν Επιμελητή- 
ριον 'Ελλάδος.

9. Προσλήψεις προσωπικού κα

τά τάς παραγράφους 1 καί 2 
τού παρόντος, έζαιρουμένης 
τής προσλήψεως Μηχανικών, γί
νονται κατόπιν έγγράφου καί 
προφορικής δοκιμασίας, ένώπιον 
'Εξεταστικής ’Επιτροπής, όριζο- 
μένης διά πράζεως τού Διοικη- 
τού, ήτις καί καθορίζει τόσον 
τήν ούνθεοιν τής 'Εξεταστικής 
’Επιτροπής, όσον καί τάς λοι
πός λεπτομέρειας τής δοκιμα
σίας. Ή Τράπεζα δύναται ν’ ά- 
ζιώσρ, κατά τήν κρίσιν της, τήν 
ύπαρζιν ειδικών προσόντων καί 
γνώσεων. Ό διαγωνισμός πρός 
πρόσληψιν τών έν τρ παρ. 2 ά- 
ναφερομένων διενεργεϊται άπο- 
κλειστικώς μεταζύ Πτυχιούχων 
Άνωτάτων Σχολών.

10. Διά πράζεως τού Διοικητοϋ 
όρίζεται ά άριθμός τών προσλη- 
ητέων έκ τών ύποστάντων δοκι
μασίαν καί έπιτυχόντων, άναλό- 
γως τών άναγκών τής υπηρε
σίας, κατά σειράν έπιτυχίας, 
προτιμωμένων, έν ίσότητι έπιτυ
χίας, τών τέκνων έν ένεργεία 
ύπαλλήλων τής Τραπέζης ή συν
ταξιούχων, ώς καί τών τέκνων 
θανόντων έν ένεργείςι ή έν κα- 
ταστάοει συνταζιοδοτήοεως ύ- 
πσλλήλων τής Τραπέζης.

Προσλήψεις Είσπρακτόρων 
κατ’ άρχήν δέν ένεργοΰνται, 
τών θέσεων τής κατηγορίας ταύ
της συμπληρουμένων διά μετα- 
τάζεως τών κεκτημένων τά ά- 
παιτούμενα προσόντα κλητή
ρων, κατά τά περί μετατάζεως 
προσωπικού καθοριζόμενα.

Ή πρόσληψις άνακοινοϋται δΓ 
έγγράφου τής Διευθύνσεως Προ 
σωπικοΰ τής Τραπέζης, καθορί
ζοντας καί τήν ήμερομηνίαν 
καθ' ήν ιό προσλαμβανόμενος 
δέον ν' άναλάβρ τά καθήκοντά 
του.

Μή έμφάνισις τού καλουμένου 
κατά τήν ταχθεΐσαν ήμερομη- 
νίαν Λ τό βραδύτερον έντός 
πενθημέρου άπό ταύτης, θεωρεί
ται ώς μή άποδοχή παρά τούτου 
τής προσλήψεώς του.

11. Καθ' ύπέρβαοιν τών έν 
ταίς προηγουμέναις παραγρά- 
φοις προσλήψεων καί κατά πα- 
ράκκλισιν τών έν αύταϊς όριζο- 
μένων, ή Διοίκηοις δύναται, 
πρός κάλυψιν έκτάκτων άναγ- 
κών εις προσωπικόν τού Λογι
στικού καί τού Ταμειακού Κλά
δου, νά προσλομβάνη άποφοί- 
τους Σχολών Μέσης Έκπαιδεύ- 
σεως, έπί έτησίρ συμβάσει δυ- 
ναμένη νά παραταθρ έπί έν, 
κατ' άνώτατον όριον, έζάμηνον 
καί έπί άποδοχαίς τού βαθμού 
Δοκίμου μέχρις άριθμοΰ, κατ’ 
έτος, μή δυναμένου νά ύπερβή 
τό 2% τής ύφίσταμένης κατά 
τήν 31ην Δεκεμβρίου τού προη
γουμένου έτους δυνάμεως τών 
ώς άνω Κλάδων.

Οί οΰτω προσλαμβανόμενοι 
δύναντα! νά ένταχθοΰν είς τό 
μόνιμον προσωπικόν έπί βαθμψ 
Δοκίμου, άναδρομικώς άπό τής 
άρχικής ώς άνω προσλήψεώς 
των, μετά πάροδον τουλάχιστον 
ένός έτους άπό ταύτης, έψ' ό
σον έχουν εύδόκιμον ύπηρε- 
σίαν καί μετ' έπιτυχίαν είς έ- 
σωτερικόν διαγωνισμόν, λυομέ- 
νης άλλως τής σχέσεως έργα- 
σίας έπί τρ λήξει τής συμβά- 
σεως.

12. Καθ’ ύπέρβαοιν τών έν 
ταίς προηγουμέναις παραγρά- 
φοις προσλήψεων καί κατά πα- 
ρέκκλιοιν τών έν αύταϊς όριζο- 
μένων, ή Διοίκηοις δύναται νά 
προσλαμβάνρ κατ' έτος τέκνα 
έν ένεργεία ύπαλλήλων τής Τρα 
πέζης ή συνταξιούχων, ώς καί 
έν καταοτάσει συνταζιοδοτή- 
τέκνα θανόντων έν ένεργεία ή 
σεως ύπαλλήλων τής Τραπέζης, 
είς Κλάδους καί βαθμούς άνα- 
λόγους τών προσόντων των, μέ
χρι ποσοστού 15% τών κατά τό 
ηροηγούμενον έτος πραγματο- 
ποιηθεισών πάσης φύσεως προσ
λήψεων. Ή έπιλογή ένεργεϊται 
κατά τήν κρίσιν τής Διοικήσεως, 
κατόπιν δέ έγγράφου καί προ
φορικής δοκιμασίας, δι’ άς πε
ριπτώσεις ηροβλέπεται τοιαύτη 
ύπό τού παρόντος καί κατά τά 
έν αύτψ είδικώτερον οριζόμενα.

ΑΡΘΡΟ 3

’Οργανικού θέσεις

1. Αί όργανικαί θέσεις άπό 
τού βαθμού τού Τμηματάρχου 
Α ’ καί άνο), προκειμένου περί 
τών Λογιστικού καί Ταμειακού 
Κλάδων καί τού Μηχανικού Γ' 
καί άνω, προκειμένου περί 
Κλάδου Μηχανικών τού Τεχνι
κού Κλάδου, καθορίζονται ου- 
ναλικώς κατά βαθμούς, ώς άκο· 
λούθως:

α. Λογιστικός Κλάδος:

Διευθυνταί 20
Ύποδιευθυνταί 60
Συμπράτ. Ύποδιευθυνταί 100
Τμηματάρχαι Α' 450

λ 630

β. Ταμειακός Κλάδος:

Διευθυνταί 1
Ύποδιευθυνταί 2
Συμπράτ. Ύποδιευθυνταί 4
Τηματάρχαι Α 30

37
γ. Κλάδος Μηχανικών:

Διευθυνταί 1
’Αρχιμηχανικοί 3
Έηιμηχανικοί 5
Μηχανικοί Α 10
Μηχανικοί Β' 10
Μηχανικοί Γ' 15
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2. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον, 
προτάσει του Λιοικητού, δυνα
τοί νά μεταβάλη, κατά τάς πα- 
ρουσιαζομένας έκάστοτε άνάγ- 
κας, τήν ώς άνω καθοριζομένην 
σύνθεσιν τού άνωτέρω προσω
πικού.

ΑΡΘΡΟ 4

Διαδάθμισις
Προσωπικοϋ

Τό προσωπικόν τής Τραπέζης 
κατανέμεται είς τούς άκολού-

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ
Μελών τής Επιτροπής
Άπό τά άνώτατα στελέχη τής 

Τραπέζης, πού συμμετείχαν 
στήν Επιτροπή συντάξεων του 
σχεδίου του νέου ’Οργανισμού 
κ.κ. Ε. Κούμπαρη (Δ)ντής), Στ. 
Χατζηκωνσταντή (Δ) ντής) καί 
τόν δικηγόρο Δ) σεως Δικαστι
κού κ. Α. Κυρίτση, δόθηκε στήν 
«Τραπεζιτική» ή άκόλουθη διευ- 
κρίνηση:

«Τά σχέδιο αύτό πρά
γματι υποβλήθηκε στή 
Διοίκηση πού έπιψυλάσ- 
σεται νά τό μελετήσει 
γιά νά καταΛ,ήξει στό ό- 
ριστικό σχέδιο. Μέ τήν 
εύκαιρία αυτή πρεπει νά 
διευκρινισθει ότι κανείς 
άπό τά μέλη τής Ομά
δας Εργασίας πού έπε- 
ξεργάσθηκε τό σχέδιο 
δέν έκπροσωπησε άπό- 
ψεις της Διοικήσεως τής 
Τραπέζης άλλά όλοι 
έκφράσανε προσωπικές 
τους αντιλήψεις, όπως 
άλλωστε προκύπτει άπό 
τήν πράξη συστάσεως 
καί άπό τή διατύπωση 
τών σχετικών πρακτι
κών τής Επιτροπής καί 
τοϋ σχεδίου πού ύποβλή- 
θηκε».

θους διακεκριμένους ύπηρεσια- 
κούς Κλάδους, ήτοι:

α) Λογιστικόν, β) Ταμειακόν, 
γ) Τεχνικόν καί δ) Κλάδον Υ
πηρετικού Προσωπικού.

Ή διαβάθμισις έν έκάστψ Κλά- 
δψ έχει ώς άκολούθως:

1. Λογιστικός Κλάδος.
Βαθμοί:
Δόκιμος 
Υπολογιστής Β 
Υπολογιστής Α'
Λογιστής Β 
Λογιστής Α'
Ύποτμηματάρχης 
Τμηματάρχης Β 
Τμηματάρχης Α'
Συμπράττων 'Υποδιευθυντής
'Υποδιευθυντής
Διευθυντής

2. Ταμειακός Κλάδος.
Βαθμοί:
Δόκιμος Ταμειακός 
Ύποταμίας Β'
'Υηοταμίας Α'
Ταμίας Β'
Ταμίας Α'
Ύποτμηματάρχης 
Τμηματάρχης Β'
Τμηματάρχης Α'
Συμπράττων Υποδιευθυντής

Ό Ταμειακός Κλάδος περι
λαμβάνει καί Βοηθητικόν Προ
σωπικόν Είσπρακτόρων μέ τήν 
άκόλουθον διαβάθμισιν:

Βαθμοί:
Είσπράκτωρ Γ'
Είσπράκτωρ Β'
Είσπράκτωρ Α ’

Άρχιεισπράκτωρ (Σ.Σ.Ε. οε- 
λίς 3 παρ. 2 II).

3. Τεχνικός Κλάδος.

Ό Τεχνικός Κλάδος ύποδιαι- 
ρείται είς δύο διακεκριμένους 
Κλάδους:

α) Κλάδος Μηχανικών.

Βαθμοί:
Μηχανικός Γ'
Μηχανικός Β'
Μηχανικός Α
Έπιμηχανικός
'Αρχιμηχανικός

β) Κλάδος 'Υπομηχανικών.

Βαθμοί:
'Υπομηχανικός Δ' 
'Υπομηχανικός Γ' 
'Υπομηχανικός Β ' 
'Υπομηχανικός Α

Ό Τεχνικός Κλάδος περιλαμ
βάνει καί ιδίαν κατηγορίαν Βο
ηθητικού Προσωπικού, διαβαθμι- 
ζομένην ώς άκολούθως:

Τεχνικοί Βοηθοί — Σχεδιασταί 
Βαθμοί:

Δόκιμος Τεχνικός Βοηθός 
Τεχνικός Βοηθός Δ’
Τεχνικός Βοηθός Γ'
Τεχνικός Βοηθός Β 
Τεχνικός Βοηθός Α'

Τεχνϊται.
Βαθμοί:
Τεχνίτης Γ'
Τεχνίτης Β 
Τεχνίτης Α'
’Εργοδηγός ·

4. Κλάδος Υπηρετικού Προσω
πικού.

Βαθμοί:
Κλητήρ Γ 
Κλητήρ Β 
Κλητήρ Α'

Άρχικλητήρ (Σ.Σ.Ε. σελίς 3 
παρ. 2 II).

Είς τούς άσκοϋντας ύπεύθυ- 
νον ταμειακήν διαχείρισιν (χρη
ματικού ή τίτλων) καί έψ' όσον 
άσκούσι τήν διαχείρισιν τούτην, 
χορηγείται έπίδομα καθοριζόμε- 
νον έκάστοτε ύπό τού Διοικη- 
τοΰ.
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Προαγωγαί

1. Αί προαγωγαί μέχρι καί 
τού βαθμού τοϋ Τμηματάρχου 
Α καί Μηχανικού Α , ένεργοΰν- 
ται ύπό τού Λιοικητού, δίς τοϋ 
έτους, κατά 'Ιανουάριον καί 
'Ιούλιον, άπό δέ τού βαθμού 
τού Συμπράττοντας Ύποδιευ- 
θυντοϋ καί Έπιμηχανικού, καί 
άνω, ύπό τού Διοικητικού Συμ
βουλίου, προτάσει τού Διοικη- 
τού.

2. Αί προαγωγαί μέχρι καί τού 
βαθμού τού Λογιστού Α', Τα- 
μίου Α , "Υπομηχανικού Α καί 
Τεχνικού Βοηθού Α , ένεργοΰν- 
ται μετά ουμπλήρωοιν τούλάχι- 
οτον τών κατωτέρω καθοριζομέ- 
νων έτών πραγματικής ύπηρε- 
οίας έν τώ ηροηγουμένψ θα- 
θμψ:

α) 2ετίας έν τψ βαθμψ τού 
Δοκίμου, Δοκίμου Ταμειακού καί 
Δοκίμου Τεχνικού Βοηθού.

β) 4ετίας έν τφ βαθμψ τού 
Ύπολογιστού Β', Ύποταμίου Β , 
Υπομηχανικού Δ' καί Τεχνικού 
Βοηθού Δ .

γ) 4ετίας έν τψ βαθμψ τού 
Ύπολογιστού Α', Ύποταμίου Α , 
Υπομηχανικού Γ καί Τεχνικού 
Βοηθού Γ'.

δ) Βετίας έν τψ βαθμψ τού 
Λογιστού Β , Ταμίου Β', Υπο
μηχανικού Β , καί Τεχνικού Βο
ηθού 8 .

Διά τό προσωπικόν τών λοι
πών κατηγοριών:

α) 4ετίας έν τψ βαθμψ τού 
Είοηράκτορος Γ', Τεχνίτου Γ' 
καί Κλητήρος Γ'.

β) 4ετίας έν τψ βαθμψ τού 
Είοηράκτορος Β', Τεχνίτου Β' 
καί Κλητήρος Β'.

3. Διά τόν καθορισμόν τής 
πραγματικής ύπηρεσίας έφαρμό- 
ζονται άναλόγως τά έν άρθρψ 
7, παρ. 5, καθοριζόμενα.

4. Προαγωγαί άπό τού βαθμού 
τού Ύπολογιστού Β είς τόν 
βαθμόν τοϋ Ύπολογιστού Α , έ- 
νεργοΰνται κατόπιν έγγράφου 
δοκιμασίας ένώπιον 'Εξεταστι
κής 'Επιτροπής, όριζομένης διά 
πράζεως τού Διοικητοϋ, ήτις κα
θορίζει τόσον τήν ούνθεοιν τής 
"Εξεταστικής 'Επιτροπής, δοον 
καί τάς λοιπός λεπτομέρειας τής 
δοκιμασίας.

Όσαύτως, ή προαγωγή άπό 
τού βαθμού τοϋ Ύπολογιστού 
Α , καί Ύποταμίου Α' καί άνω, 
έψ' όσον ό ύηάλλπλος δέν έχει 
άπολυτήριον Γυμνασίου Λ Ισοτί
μου Σχολής, γίνεται μόνον κατ’ 
άπόλυτον έκλογήν καί έφ' δοον 
ή δλη μόρφωσίς του, έν συνδυα- 
σμψ πρός τά άλλα προσόντα 
του, δικαιολογούσι τούτην.

5. α) Προαγωγαί είς τούς βα
θμούς Ύηοτμηματάρχου καί 
Τμηματάρχου Β τοϋ Λογιστικού 
καί Ταμειακού Κλάδου, γίνονται 
κατ’ έκλογήν καί έφ" δοον έχει 
σνμηληρωθή τούλάχιστον τριετία 
εύδοκίμου υπηρεσίας έν τψ κα- 
τεχομένψ βαθμψ.

ΕΙδικώς, προκειμένου περί 
προαγωγής είς τόν βαθμόν τού 
Ύηοτμηματάρχου, πέραν τών 
κατ' έκλογήν προαγωγών είς 
τόν βαθμόν τούτον, διενεργοΰν- 
ται καί προαγωγαί κατ' άρχαιό- 
τητα καί κατά ποσοστόν 20% 
έπί τον έκάστοτε άριθμοΰ τών 
κατ' έκλογήν προαγομένων καί 
έψ’ όσον ούτοι δέν έχουσι κριθή 
στάσιμοι.

β) Προαγωγαί είς τούς βα
θμούς Τμηματάρχου Α καί άνω 
τοϋ Λογιστικού καί Ταμειακού 
Κλάδου ώς καί είς τούς βαθμούς 
Μηχανικού Β καί άνω τοϋ κλά
δου Μηχανικών τού Τεχνικού 
κλάδου, γίνονται μόνον κατ' ά
πόλυτον έκλογήν καί έφ' δοον 
έχει ουμπληρωθρ τουλάχιστον 
τριετία εύδοκίμου ύπηρεσίας έν 
έκάστψ βαθμψ.

γ) Προαγωγαί είς τόν βαθμόν 
τού έργοδηγοΰ γίνονται μόνον 
κατ’ άπόλυτον έκλογήν έψ’ όσον 
έχει ουμπληρωθρ τουλάχιστον 
έζαετία εύδοκίμου ύπηρεσίας 
έν τψ βαθμψ τού τεχνίτου Α ».

6. Μετ’ άπόφασιν τού Διοικη- 
τού, δύνανται νά γίνωνται κατ’ 
έκλογήν προαγωγαί άπαξ τοϋ 
έτους κατά παρέκκλισιν τών ά
νωτέρω προθεσμιών, ύπό τήν 
προϋπόθεσιν, ότι ό άριθμός τών 
κατ' έκλογήν προακτέων, δέν 
δύναται νά ϋπερβαίνρ τό ποσο
στόν 10% τών δικαιουμένων νά 
κριθώοι καί έφ' δοον ούτοι έ
χουν συμπληρώσει τουλάχιστον 
τό ήμιαυ τών άνωτέρω καθορι- 
ζομένων διαστημάτων παραμο
νής έν τψ ηροηγουμένψ 6α- 
θμψ.

7. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον, 
προτάσει τού Διοικητοϋ, δύνα- 
ται ν' άναστέλλρ, είς άλως έ- 
ζαιρετικάς περιπτώσεις, τήν έ- 
νέργειαν προαγωγών.

8. Προαγωγαί είς τούς βα
θμούς Άρχιεισπράκτορος καί 
‘Αρχικλητήρας γίνονται μόνον 
κατ' άπόλυτον έκλογήν έφ" ό
σον έχει ουμπληρωθρ τουλάχι
στον έζαετία εύδοκίμου ύπηρε
σίας έν τψ βαθμψ τού Είσπρά- 
κτορος Α' ή τού Κλητήρος Α' 
άντιστοίχως.
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Λύσις
υπαλληλικής σχέσεως

Ή μετά τού Προσωπικού τής 
Τραπέζης σύμβασις έργασίας 
λύεται:

1) Διά τοϋ θανάτου τοϋ ύπαλ- 
λήλου.

2) Διά καταγγελίας τής ουμ- 
βάσεως έργασίας, κατά τά ύπό 
τής 'Εργατικής Νομοθεσίας βρι
ζόμενα, έν πάσρ δέ περιπτώσει 
έπέρχεται αύτοδικαίως λύσις 
τής συμβάοεως έργασίας έπί τρ 
συμπληρώσει τών κάτωθι όριζο- 
μένων όρίων ήλικίας:

α) τού 62ου έτους διά τούς 
Διευθυντάς, Ύποδιευθυντάς, Συμ 
πράττοντας Ύποδιευθυντάς καί 
Τμηματάρχας,

β) τού 61ου έτους διά τά λοι
πόν Προσωπικόν τοϋ Λογιστι
κού, Ταμειακού καί Βοηθητικού 
—Τεχνικού κλάδου.

γ) τού 50ού έτους διά τό θή
λυ Προσωπικόν καί

δ) τοϋ 58ου έτους διά τά 
Προσωπικόν τού Υπηρετικού 
κλάδου.

01 πρό τής συμπληρώσεως τοϋ 
ώς άνω όρίου ήλικίας άπολυόμε- 
νοι διά καταγγελίας τής ουμ- 
θάοεως έργασίας δικαιούνται 
καί τής κατά νόμον άποζημιώ- 
σεως.

ΟΙ κατά τήν διάρκειαν τοϋ έ
τους συμηληρώοαντες τό ώς 
άνω δριον ήλικίας άποχωρούσιν 
αύτοδικαίως, άπό 1ης 'Ιανουά
ριου τοϋ έπομένου έτους, μή δι
καιούμενοι ούδεμιάς άποζημιώ- 
οεως.

Διά πράζεως ούχ ήττον τού 
Διοικητοϋ δύναται νά ηαραταθή 
ή έν τρ ένεργψ ύπηρεσίρ πα
ραμονή ύπαλλήλων καταλαμβα- 
νομένων ύπό τοϋ ώς άνω όρίου 
ήλικίας έψ' άπαξ Λ κατ' έπανά- 
ληψιν, άλλά διά χρόνον, έν συ- 
νόλψ ούχί μεγαλύτερον τών 
δύο έτών.

Διά παραμονήν πέραν τής διε
τίας άποφααίζει τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον τής Τραπέζης, προ- 
τάοει τού Διοικητοϋ, καθόριζαν 
καί τόν χρόνον δι' δν θά Ιαχύρ 
ή παράτασις.

ΟΙ οΰτω διατηρούμενοι έν ύ- 
πηρεοίμ παραμένουν έκτός τού 
διά τού παρόντος 'Οργανισμού 
προβλεπομένου άριθμοΰ όργανι- 
κών θέσεων.

Ή ουμπλήρωσις τού όρίου ήλι- 
κίας θεθαιοϋται έκ τού άτομι- 
κοϋ φακέλλου τών ύπαλλήλων 
καί δή έπί τρ βάσει τής έν αύ
τψ άναγραφομένης χρονολογίας 
γεννήσεως αύτών.

3) Διά άδικαιολογήτου Λ αύ- 
θσιρέτου άπουσίας ύπαλλήλου 
πέραν τοϋ μηνός.

4) Δι' άποχής τοϋ ύπαλλήλου 
έκ τής ύπηρεσίας του έζ οίουδή- 
ποτε λόγου έστω καί άσθενείας, 
ύπερβαινούσης τά κατά τόν Νό
μον περί καταγγελίας τής συμ- 
θάσεως όριζόμενα όρια άπου
σίας.

5) Λόγψ καταδίκης κατά τά 
ύπό τού άρθρου 5 τού Ν. 2112) 
1920, ώς ούτος έτροποποιήθη, ό
ριζόμενα, ώς καί λόγψ τής κατά 
τό άρθρον 28 τού παρόντος 'Ορ
γανισμού έπιβληθησομένης ποι
νής όριστικής παύσεως.

ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΝΟΗΜΑ

Προφανώς ή ένθετη διευ- 
κρίνηση προήλθε άπό τό άτι στό 
σχέδιο 'Οργανισμού άναψέρουμε 
τούς διευκρινίζοντες σάν έκ- 
προσώπους τής Διοικήσεως. 
‘Αλλά τούτο προήλθε άπό τό εύ
λογο έρώτημα; Σέ μιά μικτή 
’Επιτροπή πού τή μιά πλευρά 
του καλύπτει ή συνδικαλιστική 
έκπροσώηηση μέ τούς Προέ
δρους τών Συλλόγων, ποιός κα
λύπτει τήν άλλη;

Πρόκειται, καθαρά, γιά τυπι
κή φραστική διατύπωση, πού άν 
στηριχτούμε σ' αύτήν, θά άπο- 
μακρυνθοϋμε άπό τήν ούοία τού 
θέματος. Ή συνδικαλιστική πλευ 
ρά πιστεύει πώς άλα τά μέλη 
τής 'Επιτροπής έργάστηκαν μέ 
ύπευθυνότητα καί αύτοτέλεια έ- 
ηιστρατεύοντας τίς γνώσεις τους 
—ειδικές καί γενικές— καί τήν 
πείρα τους, σύμφωνα μέ τό γνω
στό σέ δλα τά μέλη, 
γράμμα άλλά καί τό πνεύμα 
τής πράζεως τοϋ κ. Διοικητοϋ 
άρ. 83)9.3.77.

01 άπόψεις τών μελών τής 'Ε
πιτροπής δέν δεσμεύουν φυσι
κά, στή φάση αύτή, ούτε τή Διοί
κηση ούτε τή Συλλογική έκπρο
σώηηση. Οί σύλλογοι θά έπανέλ- 
θουν μέ ό ρ ι ο τ ι κ ές θέ
σεις ύστερα άπό τήν έπε- 
ζεργασία τών άπόψεων καί τών 
προτάσεων των συναδέλφων. 
Αύτό τό σκοπό άκριβώς έζυηη- 
ρετεϊ Α δημοσίευση τοϋ σχε
δίου.

Ή Διοίκηση όμως τής Τραπέ
ζης είναι δεσμευμένη, τού
λάχιστον ήθικά, ώς 
πρός τά σημεία έκεΐνα τού σχε
δίου πού όμόφωνα έχουν συμ- 
φωνηθεΐ στήν 'Επιτροπή. Γιά τόν 
όπλό λόγο, άτι τά άνώτατα στε
λέχη της — μέλη τής 'Επιτρο
πής, όρίστηκαν άπό τήν Ιδια καί 
έπειτα άπό μιά άπαραίτητη έπι- 
λογή. Καί Λ έηιλογή αύτή, έκ- 
φράζει τήν έμπιστοσύνη της, γιά 
τήν καταλληλότητά τους καί τόν 
σωστό χειρισμό τού μεγάλου 
θέματος.

Διαφορετικά ποιό νόημα —κα
ταλήγουμε μέ ένα άλλο αύθόρ- 
μητο έρώτημα— θά είχε ή σύ
σταση καί τό έπίμοχβο έργο τής 
Επιτροπής;



Τό δέμα ιών μή πιυχιούχων οτήν πρώτη 
γραμμή των διεκδικήαεων ιοΰ Συλλόγου μας
► ΑΠΟ 1Η ΣΕΛΙΔΑ
οΐττχια καθηλωμένο καί άκινη- 
τοποιημένο ατό κατώτατο ση
μείο.

Τρανή άπόδειζη γιά τά άπο- 
τελέοματα των «χωριστικών» 
κινημάτων έστω καί άν όργα- 
νώνονται Σύνδεσμοι κλπ.» γιά 
τήν υπεράσπιση ένός μοναδικού 
αιτήματος. Οί καταστρεπτικοί 
γιά τήν υπόθεση, χειρισμοί των 
ύπευθύνων τού «Συνδέσμου» έ
χουν συνειδητοποιηθεί άπό ό
λους τούς ένδιαφερόμενους συ
ναδέλφους, έπειτα μάλιστα άπό 
τή συνέχιση τής τακτικής τους 
μέ αυξανόμενη άνευθυνότητα, 
πού άποκαλύπτεται άπό τήν ά- 
κόλουθη σύντομη άνασκόπηση.

ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

ΟΙ σοβαρότερες ζημιογόνες 
πρωτοβουλίες τής ήγεσίας τού 
«Συνδέσμου κλπ.» ξεκίνησαν 
άπό τήν προσφυγή στό Συμβού
λιο τής ‘Επικράτειας καί τήν 
άκύρωση των προαγωγών στό 
βαθμό τού Συμπρ. Ύποδ) ντή, 
μέ άποτέλεσμα νά άνασταλεΐ ή 
άπρόσκοπτη ύπη,ρεσιακή έζέλιζη 
δεκάδων άξιων συναδέλφων, 
πτυχιούχων καί μή. Στή συνέ
χεια, .όταν ή σημερινή Συλλογι
κή έκπροσώπηση, άφού έζάν- 
τλησε όλα τά περιθώρια τών 
διαπραγματεύσεων μέ τή Αιοί- 
κηση, άρχισε νά παίρνει τά έν- 
δυκνειόμενα δικαστικά μέτρα, 
ή ήγετική όμάδα τού «Σ. κλπ.» 
έπιδόθηκε σέ «άγώνα δρόμου» 
στόν ίδιο διάδρομο, μέ σκοπό 
νά ύποσκελίσει τούς Συλλόγους 
τού Προσωπικού. "Ετσι, χωρίς 
μεθόδευση, μέ άτελή νομική θε
μελίωσα, έπέσπευσαν τήν έκδί- 
καση τής δικής τους προσφυγής, 
προκαλώντας ούσιαστικά μέ τή 
σπουδή τους, τήν άπόρριψή της. 
Δέν είχαν ούτε τήν ύπομονή νά 
περιμένουν τήν όλοκλήρωση 
τών προσπαθειών τών Συλλό
γων πού άγωνίζονταν νά πεί
θουν Διοίκηση καί παράγοντες 
τής Πολιτείας γιά τό δίκαιο τού 
αιτήματος, ούτε τή στοιχειώδη 
διορατικότητα καί τή διάθεση 
γιά νά καταπολεμήσουν τήν άρ- 
νητική στάση τού 'Υπουργείου 
Εργασίας στήν όποια όφείλεται 
κυρίως, ή άπορριπτική άπόφαση 
τής Διαιτησίας. Αύτή ήταν ή 
στάση καί τά άποτελέοματα τής 
ήγετικής ομάδας τού «Συνδέ
σμου κλπ.» πού έχει έκτεθεΐ λε
πτομερέστερα στις σχετικές ά- 
νακοινώσεις μας.

ΚΑΤΡΑΚΥΛΙΣΜΑ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΩΜΙΚΟΥ

Δυστυχώς όμως, άντί νά συνε- 
τισθοΟν, συνεχίζουν τήν άνίερη 
έκμετάλΛευση του θέματος καί 
μέσα στή σύγχιση καί τήν παρα
ζάλη στήν όποια κινούνται, 
παίρνουν άποφάσεις γιά κινητο
ποιήσεις που στρέφονται καί 
κατά τής Συλλογικής Συμβά- 
σεως έζομοιώοεως. 'Επιδιώκουν, 
στήν ουσία, παρέμβαση καί άνά- 
μιζη τής Πολιτείας, άνακοπή 
τής έφορμογής τής συμβάσεως, 
πού έχει διαρκή ισχύ γιά τό 
Προσωπικό τής Τραπέζης μας, 
σέ κάθε περίπτωση πού ή οχέ- 
σχη έργοσίας καί άμοιβής βελ
τιώνεται στήν Τράπεζα τής 'Ελ
λάδος. "Οπως είναι φυσικό, κά
θε τέτοια άπόπειρα άπορρίπτε- 
ται κατηγορηματικά άπό τήν υ
πεύθυνη Συλλογική ’Εκπροσώ
πηση καί άπό τό σύνολο του 
Προσωπικού. Καί καταδικάζει ά- 
περίφραστα τήν άντισυναδελφι- 
κή πρακτική πού άμφισβητεί καί 
προσβάλλει κατακτήσεις όποιασ- 
δήηοτε κατηγορίας έργαζομέ- 
νων.

Ή κωμική πλευρά τού πρά
γματος, έμφανίοτηκε μέ τήν έ- 
ζαγγελία 24ωρης προειδοποιητι
κής άπεργίας στά Καταστήματα 
του θεσσαλικοϋ χώρου. Πέρα 
άπό τήν καταστατική άδυναμία 
τού «Συνδέσμου κλπ.» γιά κή
ρυξη καί διεξαγωγή άπεργια- 
κών άγώνων, ή πράξη αύτή ή
ταν καταδικασμένη σέ παταγώ
δη άποτυχία, μπροστά στήν κα
θολική άντίθεση τών συναδέλ
φων τής Θεσσαλίας, όπως καί 
τών άλλων διαμερισμάτων τής 
Χώρας, καί τήν άρνησή τους νά 
συνταχθοΰν μέ τούς έξαλλους 
αύτούς φευτοεπαναστατισμούς 
τής ήγετικής όμάδας τού «Σ. 
κλπ.» ούσιαστικά 3—4 άτόμων.

Τό μόνο πού άπέμεινε άπό

τόν προγραμματισμό τής «άπερ
γίας — φιάσκο» ήταν ή πρόθεση 
διακωμώδησης τού ιερού όπλου 
τών έργαζομένων κι αύτό δέν 
άποκλείεται νά ήταν έξω άπό 
τις προθέσεις τής ήγεσίας τού 
άντισυνδέσμου. Καί τό κατρακύ- 
λισμά της οτήν περιοχή τού κω
μικού, μετά τήν άπώλεια καί 
τού τελευταίου Ιχνους σοβαρό
τητας.

ΤΟ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΜΑ

‘Επιστέγασμα τής σειράς αύ- 
τής τής διασπαστικής καί άντι- 
συνδικαλιστικής τακτικής πού 
έκθέσαμε, ήταν ή προσφυγή 
στήν παραπλανητική πληροφό
ρηση καί τό άσύστολο ψεύδος. 
Σέ άνακοίνωσή του, ό «Σύνδε
σμος κλπ.» διακηρύσσει ότι συ
ναντήθηκε μέ τόν Υπουργό 
Συντονισμού κ. Κ. Μητσοτάκη, 
στόν όποιο άνέπτυζε, όπως λέει, 
τό θέμα τών μή πτυχιούχων καί 
τις άπόψεις του γιά τήν έπίλυ- 
σή του.

Ή δήλωση αύτή, καταγγέλε- 
ται άπό τούς Συλλόγους πέρα 
γιά πέρα ψευδής. Ούδέποτε οί 
έκπρόσωποι τού άντισυνδέσμου 
είχαν συνάντηση μέ τόν κ. 'Υ
πουργό Συντονισμού, όπως βε
βαίωσε καί τό ιδιαίτερο γρα
φείο του. Ή ήγετική όμάδα τού 
«Σ. κλπ.» έγκαινιάζει μέ τήν ά
νακοίνωσή του αύτή, τή νέα μέ
θοδο τής συνειδητής καί Απρο
κάλυπτης ψευδολογίας, στό συν
δικαλιστικό μας χώρο.

Η ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ

Όπως ήταν έπόμενο, δέν ά
φησε Ανεκμετάλλευτη τήν εύ- 
καιρία, ή άλλη πλευρά. Ό «πα- 
ρασύλλογος» τού έπιστημονικού 
προσωπικού έσπευσε μέ άνακοί
νωσή του νά χαρακτηρίσει «πό
λεμο έναντίον τών πτυχιούχων» 
τό μετριασμό τού χάσματος με
ταξύ τών δύο κατηγοριών τού 
Προσωπικού καί τήν έζουδετέ- 
ρωση τού θανάσιμου κινδύνου 
μιάς άνεπανόρθρωτης διάσπα
σης. ‘Ακόμα, στήν ίδια Ανακοί
νωση έπιχειρούν νά δώσουν 
μαθήματα συνδικαλιστικής τα
κτικής στούς ένιαίους Συλλό
γους καί τήν 'Ομοσπονδία, γιά 
τό χειρισμό θεμάτων τά όποια 
δέν έχουν καμμιά άπολύτως 
σχέση μέ τούς σκοπούς τού άν- 
τισυλλόγου τους! Κάνουν κριτι
κή καί μιλάνε γιά μονόπλευρη 
λιτότητα, φορολογικές έπιβα- 
ρύνσεις, 'Υπουργό Εργασίας 
κλπ. «γιά τά μάτια τού κόσμου» 
καί γιά νά καλύψουν τό διασπα
στικό ρόλο τους πού ξεκινάει 
άπό άλλη Αφετηρία, έχει άλλη 
καθοδήγηση καί διαφορετικό 
συντονισμό, όπως έχουμε άπο- 
καλύψει πολλές φορές.

01 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Ή Συλλογική Έκπροσώπηση, 
έκτός άπό τίς θεμελιωμένες 
στίς Αντικειμενικές δυνατότη
τες, μέχρι σήμερα, ένέργειές 
της, στό θέμα τών μή πτυχιού
χων, συνεχίζει τή συστηματική 
Ανάπτυξη τής προσπάθειάς της 
γιά τήν προώθησή του. Έκτε- 
λώντας άπόφαση τών ολομε
λειών τών Δ.Σ. τών Συλλόγων 
τού κυρίου Προσωπικού, φέρ
νουν τό θέμα Απ' εύθείας στούς 
άρμόδιους 'Υπουργούς Συντονι
σμού καί ’Εργασίας. Μέ τόν 
τρόπο αύτό, ή ύπάρχουσα άζίω- 
ση πρός τή Διοίκηση μπορεί νά 
προχωρήσει στήν ικανοποιητική 
ρύθμιση μέ τήν πολιτειακή κά- 
>υψη. Σέ τεκμηριωμένο, άπό κά
θε άποψη, υπόμνημα πρός τούς 
δύο 'Υπουργούς, Αναπτύσσον
ται οί θέσεις καί οί προτάσεις 
τών Συλλόγων πού έχουν γίνει 
Αποδεκτές άπό τίς δυό πλευρές 
καί πού είναι οί μόνες έφικτές 
στή σημερινή πραγματικότητα 
γιά τήν έζάλειψη τής Αναταρα
χής. Τό ύπόμνημα υποβλήθηκε 
μέσψ τής ΟΤΟΕ μέ εισηγητικά 
έγγραφα πού δημοσιεύουμε 
παρακάτω.

Παράλληλα, πραγματοποιήθη
κε έπαφή μέ τόν Δ) ντή τού ι
διαιτέρου γραφείου τού κ. 'Υ
πουργού Συντονισμού μέ σκοπό 
τήν ένημώρωσή του ειδικά στό 
θέμα τών μή πτυχιούχων όπου 
διαπιστώθηκε έφεση γιά εύνοΐκή

Αντιμετώπιση καί Αναμένεται 
συνάντηση μέ τόν 'Υπουργό 
Συντονισμού γιά τό ίδιο θέμα.

ΤΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
ΤΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε.

Πρός τόν κ. 'Υπουργό Συντο
νισμού:

«Κύριε 'Υπουργέ,

Στήν συνέχεια τού άπό 28.8. 
78)313 ύπομνήματος καί σέ έ- 
φαρμογή τού ΰπ' άριθ. 8 έδα- 
φίου του Σάς διαβιβάζουμε συ
νημμένο ύπόμνημα τών Συλλό
γων 'Υπαλλήλων τής Τραπέζης 
(Συλλόγου 'Υπαλλήλων Εθνι
κής Τραπέζης καί Συλλόγου 'Υ
παλλήλων Τραπέζης ’Αθηνών) 
πού καλύπτουν τό σύνολον τού 
κυρίου προσωπικού της (Ταμια
κών καί Λογιστικών Υπαλλή
λων) Αναφορικά μέ τό παραπά
νω θέμα καί Σάς γνωρίζουμε 
ότι συμφωνούμε μέ τίς θέσεις 
καί άπόψεις τών Συλλόγων.

"Εχουμε νά προσθέσουμε ότι 
ή έπίλυση τού θέματος ένδιαφέ- 
ρει άμεσα τήν 'Ομοσπονδία για
τί έκτός άπό τό έπαγγελματικό 
του περιεχόμενο, έξομαλύνει 
τίς σχέσεις τών 'Υπαλλήλων 
οτήν μεγαλύτερη Τράπεζα τής 
Χώρας καί άποτρέπει τήν πρώτη 
σέ χαμηλά έπίπεδα τού εργα
ζόμενου, σάν Ανθρώπινου πα
ράγοντα, Αντίθετα μέ τούς γε- 
νικώτερους σκοπούς τού Συνδι
καλισμού.

‘Επίσης ή Ο.Τ.Ο.Ε. συνηγο
ρώντας καί προβάλλοντας τό 
αίτημα τών Συλλόγων τής Ε
θνικής δέν έρχεται σέ άντίθεση 
μέ τά συμφέροντα τών πτυχιού
χων 'Υπαλλήλων τά όποια 
στήν λογική καί 
μόνο μορφή καί έ
κταση έχει στηρίξει καί 
στηρίζει, σάν ή άπόλυτα Αντι
προσωπευτική όργάνωση όλων 
τών Τραπεζικών 'Υπαλλήλων.

Ύπ* αύτή τήν ιδιότητα έρχε
ται άρωγός στό αίτημα τών Συλ
λόγων, διότι όπως Ακριβώς προ
βάλλεται γεφνρώνει τό χάσμα 
μεταξύ πτυχιούχων καί μή πτυ
χιούχων 'Υπαλλήλων τής Τραπέ
ζης πού έντεχνα προφανώς δη- 
μιουργήθηκε.

Παίρνουμε τήν εύκαιρία μέ 
τήν υποβολή τού παρόντος νά 
Σάς υπενθυμίσουμε ότι Αναμέ
νουμε πρόσκλησή Σας γιά συ
ζήτηση τών θεμάτων τού κλά
δου πού έχουμε Αποβάλλει μέ 
τό στήν Αρχή τού παρόντος ά- 
ναφερόμενο ύπόμνημ».

— Πρός τόν κ. 'Υπουργό Εργα
σίας :

«Κύριε 'Υπουργέ,

Σάς Αποστέλλουμε έσώκλει- 
στα άντίγραφο έγγράφου μας 
πρός τόν κ. 'Υπουργό Συντονι
σμού μέ τό όποιο διαβιβάσαμε 
ιό, έπίσης έσώκλειστο, σχετικά 
μέ τό θέμα ύπόμνημα τών Συλ
λόγων τών 'Υπαλλήλων τής Τρα
πέζης καί παρακαλοΰμε νά έπι- 
ληφθεϊτε γιά τήν λύση του μέ 
τήν άνταποκρινόμενη πρός το 
σοβαρώτατο αύτό θέμα προσοχή 
καί φροντίδα.

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΠΝ 
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Θέμα: «Προβλήματα ύπαλλήλων 
Εθνικής Τραπέζης, μή πτυ
χιούχων Άνωτάτων Σχολών».

Μέσα στά πλαίσια τών θεμά
των πού Απασχολούν τόν κλάδο 
τών Τραπεζοϋπαλλήλων καί εί- 
δικώτερα σύμφωνα μέ τήν παρά
γραφο 8 τού γενικού 'Υπομνή
ματος τής 'Ομοσπονδίας μας, έ
χουμε τήν τιμή νά σάς θέσου
με ύπόψη τό παραπάνω θέμα 
πού προβληματίζει όξύτατα τίς 
όργανώσεις μας άλλά καί τήν 
Διοίκηση τής Τραπέζης.

Πρόκειται γιά τούς μή πτυ-

χιούχους άνωτάτων σχολών ύ- 
παλλήλους (τού κυρίου — λογι
στικού καί ταμειακού — κλάδου) 
τής ’Εθνικής Τραπέζης πού τά 
μέτρα ύπέρ τών πτυχούχων ύ
παλλήλων άνέτρεψαν τήν ισορ
ροπία στήν σχέση έργασίας τους 
μέ τήν Τράπεζα, τόσο στόν το
μέα τής άμοιβής όσο καί στόν 
τομέα τής έξελίξεως.

Συγκεκριμένα στήν Τράπεζα 
δύο μέτρα έλήφθησαν ύπέρ ιών 
πτυχιούχων. Τό Ν.Δ. 4528) 1966 
(άρθρ. 2) καί ή Διαιτητική 'Α
πόφαση 36) 1971. Καί τό μέν 
πρώτο δέν προκάλεσε Αντιδρά
σεις έπειδή:

α) "Εδινε μόνο διετή (καθα
ρά χρονική καί όχι βαθμολογι
κή) προώθηση στούς πτυχιού 
χους Α.Σ. σύμφωνα μέ όσα ΐ- 
σχυαν στίς Τράπεζες Ελλάδος, 
‘Αγροτική, ‘Εμπορική καί Ίονι- 
κή — Λαϊκή.

6) ‘Αποτελούσε στήν ούσία 
μία μεταβατική διάταξη πού τα
κτοποιούσε τούς ήδη υπηρετούν 
τες άπέναντι στούς μέλλοντες 
νά προσληφθούν πτυχιούχους 
γιά τούς όποιους προβλέποταν 
ειδική μεταχείριση μέ τήν πρόσ
ληψή τους στόν έπόμενο τού 
Δοκίμου βαθμό μέ κέρδος δύο 
έτών τουλάχιστον.

γ) Δέν είχε ούσιαστικές συ
νέπειες γιά τούς βαθμούς άνω 
τού Λογιστού Α' πού οί θέσεις 
ήταν περιορισμένες καί τά αύ· 
στηρά κριτήρια τής προαγωγής 
έμείωναν τό άποτέλεσμα τής 
διετούς προωθήσεως.

Τό δεύτερο όμως μέτρο έδη- 
μιούργησε άνοιγμα τεσσά
ρων ολοκλήρων έ
τών πλέον μιάς αύτόματης 
προαγωγής στόν Αμέσως Ανώ
τερο βαθμό μέ πρόσθετο έπίδο- 
μα πτυχίου άνερχόμενο στό 15% 
τού βασικού μισθού.

Παρά τό γεγονός ότι συμψη
φίστηκε ή διετία τού Ν.Δ. 4528) 
66 σέ όσους τήν είχαν πάρει 
καί, στήν έφαρμογή τής άποφά- 
σεως, φαλκιδεύτηκε ή τετραε
τής προώθηση σέ πολλές περι
πτώσεις δικαιούχων, τό μέτρο 
στήν γενικότητά του έχει δη
μιουργήσει γιά τούς ΜΗ ΠΤΥ- 
ΧΙΟΥΧΟΥΣ Α.Σ. ύπαλλήλους τής 
Τραπέζης καθεστώς βαρειάς 
μειώσεώς . τους μέ έπακόλουθο 
τήν εισβολή πλέον στήν Τρά
πεζα πνεύματος Αντιθέσεως με
ταξύ πτυχιούχων καί μή πτυχιού
χων ύπαλλήλων, πού παίρνει σέ 
πολλούς τομείς διαστάσεις έμ- 
φύλιας διαμάχης μέ καταστροφι
κές, όπως είναι φυσικό, συνέ
πειες, στήν διεξαγωγή τής υπη
ρεσίας καί στό όλο έργο τής 
Τραπέζης.

Οί διοικήσεις τών Συλλόγων 
μας στήν προσπάθειά τους νά 
άποτρέψουν αύτές τίς καταστρε
πτικές συνέπειες καί νά άπο- 
καταστήσουν τήν σύμπνοια Ανά
μεσα στό προσωπικό τής Τραπέ
ζης, τοποθέτησαν τό όλο θέμα 
στίς έζής βάσεις:

αα) "Οτι ή θέσπιση τής Διαι
τητικής Άπόφ. 36)71 Αποτελού
σε ένα μέτρο τελείως Αψυχολό
γητο καί αμελέτητο έφ’ όσον 
δέν έλήφθη συγχρόνως ένα Αν
τίμετρο γιά τήν Αντιμετώπιση 
μιάς μεταβατικής καταστάσεως 
πού θά ήταν ή σύμμετρη μετα
χείριση καί τών συγχρό
νων μέ τούς εύεργετούμε- 
νους πτυχιούχους, άξιων ύπη- 
ρεσιακά, μή πτυχιούχων ύπαλ
λήλων.

Σάν παράδειγμα Αντίμετρου 
γιά τήν Αντιμετώπιση παρόμοιας 
μεταβατικής περιόδου Αναφέ
ρουμε τήν, κατά τήν πρώτη έ- 
ψαρμογή τού Κώδικα περί Δ.Υ., 
ταυτόχρονη ύπαγωγή στήν Α' 
Κατηγορία (Διοικητ. & Οικονομι
κού κλάδου) καί μέ τήν ίδια 
βαθμολογική ένταξη τόσο τών 
πτυχιούχων Α.Σ. δημ. ύπαλλή
λων, όσο καί τών συγχρόνων 
τους μή πτυχιούχων πού είχαν 
ικανοποιητική ύπηρεσιακή Αξιο
λόγηση.

ββ) Ότι, μέ αύτή τήν Απόλυ
τα μονομερή ένέργεια είχε προ- 
κλπθεί βλαπτική μεταβολή τών

όρων τής έργασίας γιά τούς μή 
πτυχιούχους ύπαλλήλους, πρά
γμα πού, σύμφωνα μέ τίς στοι
χειώδεις άρχές τού ’Εργατικού 
Δικαίου καί τής έννοιας τής κα
λής πίστεως, Αποτελεί ένέργεια 
παράνομη καί Αγώγιμη στά τα
κτικά δικαστήρια άλλά συγχρό
νως καί Αντισυνταγματική (Αντί
θετη στό άρθρο 22 τού Συν)τος 
πού προβλέπει ίση Αμοιβή γιά 
ίση έργασία) .

γγ) ‘Αντίθετα όμως είχε δη- 
μιουργηθεί ένα κεκτημένο δι
καίωμα ύπέρ τών πτυχιούχων ύ
παλλήλων πού κατοχυρώθηκε μέ 
έηταετή συνεχή έφαρμογή καί 
πού, στήν ‘Εθνική Τράπεζα τού- 
λάχιστον, κανείς δέν τό είχε 
προσβάλει δικαστικά. ‘Απεναν
τίας έκφραζε καί τήν θέληση 
τής Πολιτείας νά Αναγνωρίσει 
ένα προβάδισμα στούς τιτλού
χους ‘Ανωτάτων Σπουδών ύπαλ
λήλους, δίδοντας ίσως, έτσι καί 
ένα κίνητρο γιά έπιμόρφωση 
τών ύπαλλήλων η προσέλκυση 
στίς Τράπεζες προσωπικού ά- 
νωτέρας καί άνωτάτης μορφώ- 
σεως.

δδ) Κατά συνέπεια ή θέση 
τών Συλλόγων θά έπρεπε νά εί
ναι όχι ή προσβολή τού κεκτη- 
μένου δικαιώματος τών πτυχιού
χων ύπαλλήλων ούτε ή άπώλεια 
ένός προβαδίσματος αύτών άλ
λά τό κλείσιμο σέ λογικά πλαί
σια τού προκλητικώτατα μεγά
λου χάσματος μεταξύ τών δύο 
κατηγοριών.

Κάτω άπό αύτές τίς προϋπο
θέσεις, οί Σύλλογοί μας διατύ
πωσαν καί πρόβολον στήν Διοί
κηση τής Τραπέζης τό έζής με
τριοπαθέστατο αίτημα πού κα
λύπτει άκριβώς τήν μεταβατική 
διάταξη πού έγκληματικά έλ- 
λειψε κατά τήν θέσπιση τής Δι
αιτητικής Άποφάσεως 36)71 καί 
πού ύπολείπεται κατά πολύ άπό 
τήν άνάλογη μεταβατική διάτα
ξη πού ϊσχυσαν στό Δημόσιο καί 
Δ. ‘Οργανισμούς.

Συγκεκριμένα ζητούσαμε:

1. Διετή προώθηση τών μή 
πτυχιούχων ύπαλλήλων τής Τρα
πέζης πού είχαν προσληφθεί μέ
χρι τίς 11.8.66 χρονολογία ι
σχύος τού Ν.Σ. 4528)66.

2. Προώθηση 1 έτους γιά τούς 
ύπηρετούντες άπό 12.8.66 μέχρι 
3.8.71.

3. Γιά τούς Από 3.8.71 καί ύ
στερα προσληφθέντες θά δίνε
ται προώθηση άνάλογη μέ εύδό- 
κιμη ύπηρεσία καί έπιτυχή με
τεκπαίδευση, καί μέ άνώτατο 
όριο 2 έτών.

Σημ.: Οί χρονολογίες 1966
καί 1971 Αποτελούν τά σημεία 
στά όποια έπήλθε ή βλαπτική 
μεταβολή τής σχέσεως έργα
σίας δηλ. ό μή πτυχιούχος πού 
προσελήφθη μέχρι τό 1966 ύπέ- 
στη βλάβη 4 έτών (μέ τό νά δε
χθεί τίς συνέπειες καί τών δύο 
νομοθετημάτων) ένώ έκείνος 
πού προσελήφθη άπό τό 1966 
μέχρι τό 1971 ύπέστη βλάβη 2 
έτών, διότι εΐσήλθε κάτω άπό 
τό γνωστό σ’ αύτόν καθεστώς 
τού Ν. 4528)66 πού καθιέρωσε 
ήδη διετή προώθηση στούς πτυ
χιούχους.

4. Ζητούσαμε δηλ. (μέ τήν 
συναίνεση βέβαια τών ένδιαφε- 
ρομένων) νά δοθεί στούς μή 
πτυχιούχους ύπαλλήλους τής 
Τραπέζης καί μάλιστα τούς εύ- 
δόκιμα ύπηρετούντες τ ό μ ι- 
σ ό τού χρόνου πού κέρδισαν 
οί σύγχρονοί τους πτυχιούχοι, 
άπό τήν μεταβολή τού νομικού 
καθεστώτος τής σχέσεως έργα
σίας πού ΐσχυε κατά τήν είσοδό 
τους στήν Τράπεζα. Καμμιά Αξί
ωση γιά τήν αύτόματη βαθμολο
γική προώθηση ούτε γιά τό έπί- 
δομα.

Δυστυχώς, τήν μετριοπαθέ
στατη αύτή διεκδίκηση πού θά 
άποκαθιστούσε τήν ήρεμία καί 
τήν σύμπνοια στό προσωπικό 
τής Τραπέζης καί πού έδέχοντο 
οί πτυχιούχοι άφού δέν θά έχα
ναν τό προβάδισμα, άπέρριψε ή 
Διοίκησή της προβάλλοντας νο
μικά έπιχειρήματα Ασύστατα κα
τά τήν άποψή μας καί άπορρί- 
πτοντας τήν νομική κάλυψη μέ 
συλλογική σύμβαση, όπως τής 
προτείναμε.

Κατ’ άνάγκη προσφύγαμε 
στήν Διαιτησία όπου πλέον σύμ
φωνα μέ τήν νομική δεοντολο
γία τοποθετήσαμε τό θέμα στίς 
καθαρά νομικές βάσεις πού Α
ναφέρουμε στά προηγούμενα 
(έδαφ. θβ), διεκδικώντας τήν 
πλήρη Αποκατάσταση τών μή 
πτυχιούχων ύπαλλήλων τής Τρα
πέζης καί κατά τόν χρόνο τής

προωθήσεως καί κατά τόν βα
θμό καί κατά τίς οικονομικές 
συνέπειες, παραιτούμενοι μόνο 
άπό τήν Αναδρομική τους ισχύ.

Δυστυχώς τό Διαιτητικό Δικα
στήριο καί σέ πρώτο καί σέ 
δετύερο βαθμό άπέρριψε τήν 
προσφυγή.

Δέν έντάσσεται στόν σκοπό 
τού παρόντος ύπομνήματος ή 
Αναφορά τών λόγων άπορρί- 
ψεως. Αύτοί Αποτελούν άντικεί-, 
μενο τής προσφυγής μας στό 
Συμβούλιο τής ’Επικράτειας γιά 
τήν άκύρωση τής Απορριπτικής 
άποφάσεως τού Δ.Δ.Δ.Δ. Ούτε 
άλλωστε τό προβαλλόμενο μέ 
τό παρόν ύπόμνημα αίτημα στη
ρίζεται στήν βάση ούτε έχει τήν 
έκταση τής προσφυγής στό Δι
αιτητικό Δικαστήριο άλλά άφο- 
ρά τίς Αρχικές μας θέσεις ό
πως αύτές άναφέρονται στά 
προαναφερθέντα έδάφια 1, 2, 3 
καί 4 μέ ένδεχόμενη φυσική 
βελτίωση, ιδιαίτερα ώς πρός τό 
στοιχ. 3.

Σημάσία έχει ν’ Αναφέρουμε 
ότι καί ή Διοίκηση τής Τραπέ
ζης παρά τήν, άπό στενή έργο- 
δοτική Αντίληψη, Απόρριψη τών 
θέσεών μας, όταν συνειδητοποί
ησε τίς δυσάρεστες συνέπειες 
πού είχε ή άρνησή της στήν δ: 
εύρυνση τού χάσματος άπό τήν 
κλονισμένη ψυχική ένότητα τού 
προσωπικού, έδωσε έπίσημη έκ
φραση στόν προβληματισμό της 
έπί τού θέματος, μέ είδική Α
ναφορά στήν έκθεσή της πρός 
τή Διαιτησία, μέ τήν όποια έ- 
δήλωσε τήν έπιθυμία της γιά ρύ
θμιση τής διαφοράς μέ άνάλογη 
προώθηση στούς μή πτυχιού
χους, είτε ύστερα Από φοίτηση 
σέ σχολή ή μέ άλλο τρόπο.

Είναι καιρός, κύριε 'Υπουργέ, 
νά ρυθμιστεί τό έπίμαχο αύτό 
θάμα καί σάν μέσο λύσεως προ
τείνουμε τίς παραπάνω θέσεις 
μας πού τίς διακρίνει ό ρεαλι
σμός καί ή δυνατότητα πραγμα- 
τοποιήσεως.

Στήν Εθνική Τράπεζα άπό 
τήν αιτία αύτή καί άπό ώρισμέ- 
νους ύπόπτους κύκλους πού 
τήν έκμεταλλεύονται μέ τήν 
αύταπάτη ότι θά κλονίσουν τούς 
συνδικαλισμούς θεσμούς δη- 
μιουργείται ταχύτατα καθεστώς 
οοθαράς διαταραχής τών συνα- 
δελφικών δεσμών, καταρράκω
σης τού σεβασμού στούς ύπηρε- 
σιακούς κανόνες καί τήν έννοια 
τής πειθαρχίας, καί πλήρης χα
λάρωση τού μηχανισμού λει
τουργίας τής Τραπέζης.

Άν πραγματικά ή Κυβέρνηση 
θέλει νά έχει μιά ισχυρή Εθνι
κή Τράπεζα γιά τήν πιστή έφαρ- 
μογή τής Πιστωτικής της Πολι
τικής καί τήν φυσιολογική λει
τουργία τής ’Εθνικής Οικονο
μίας πρέπει νά άνταποκριθεί ά
πόλυτα πρός τό παρόν αίτημα 
καί νά δώσει τήν λύση πού πρέ
πει (καί τήν περοτείνουμε) χω
ρίς παραπέρα καθυστέρηση.

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ

Νέα έλληνική Τράπεζα δη- 
μιουργείται στό Βορειοελλαδικό 
χώρο, μέ τήν έπωνυμία «Τράπε
ζα Μακεδονίας — Θράκης». Τό 
πρώτο κατάστημα τής νέας Τρα
πέζης, θά λειτουργήσει στίς άρ
χές τού 1979.

Άπό τίς 16 ‘Οκτωβρίου, άρχι
σε ή συγκέντρωση τού μετοχι
κού κεφαλαίου, πού ή σύνθεσή 
του, σύμφωνα μέ τήν ιδρυτική 
πράξη, θά είναι ή Ακόλουθη: 
10% συμμετοχή τής ΕΤΕΒΑ. 10% 
τού Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 
καί 80% συμμετοχή, τού εύρύτε- 
ρου κοινού, βιομηχανικών έται- 
ριών, έμπορικών έπιχειρήσεων 
κλπ.

ΤΕΧΝΗΤΗ ΕΛΛΕΙΨΗ 
ΚΑΙ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ 
ΤΠΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Μαζί μέ άλλους συνδικαλιστι
κούς έκπροσώπους Τραπεζών 
καί ‘Οργανισμών κοινής ώφε- 
λείας, ό Σύλλογος, ύπέγραψε 
έντονη διαμαρτυρία γιά τήν Α
παράδεκτη Ανατίμηση τών φαρ
μάκων πού έπιτυγχάνεται μέ 
τήν τεχνητή έλλειψή τους καί 
μέ τό πρόσχημα τών συναλλα
γματικών διαφορών.

Στήν κοινή αύτή διαμαρτυρία 
άξιώνεται ή όρθολογιστική Ανα
κοστολόγηση τών φαρμάκων, ό
πως προτάθηκε άπό τούς φαρ
μακευτικούς συλλόγους καί ό 
πραγματικός κρατικός έλεγχος 
σέ όλο τό κύκλωμα τού φαρμά-
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Μέ απόφαση τής Διοικήσεως 

τής Τραπέζης τέθηκαν στή διά
θεση τής Διοικήσεως, οί παρα
κάτω Διευθυντές πού καταλαμ
βάνονται άπό τό όριο ηλικίας 
τήν 31.12.78.

- ΚΟΥΜΠΑΣ MIX., Προστάμε- 
νος Δ) νσεως Βιομ) κών Χορη
γήσεων

- ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ., Προϊ
στάμενος Δ) νσεως Διεθνών 
Δραστηριοτήτων

- ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ ΧΡ., Προϊστά
μενος Δ) νσεως Έπιθεωρήσεως 
- Γενικόν ‘Επιθεωρητήν

- ΜΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝ., Προϊστά
μενος Δ) νσεως Κατ) σεων καί 
Νέων ’Εργασιών

- ΤΑΛIΑΔΟΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤ., 
Προϊστάμενος Δ) νσεως Γραμ
ματείας.

Στους άνωτέρω έκψράζεται ή 
ευαρέσκεια τής Διοικήσεως γιά 
τίς προσφερθείσες μέχρι σήμε
ρα υπηρεσίες των στή Τράπεζα.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Εξάλλου, τοποθετήθηκαν ά
πό 1ης Σεπτεμβρίου τρέχοντος 
έτους Οί:

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΣΤΑΜ.: 
Διευθυντής, Προϊστάμενος τής 
Διευθύνσεως Προσωπικού, ώς 
Προϊστάμενος τής Διευθύνσεως 
Έπιθεωρήσεως.

ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ.: Διευ
θυντής, ’Αναπληρωτής Διευθυν
τής Κεντρικού Κατ) τος, ώς 
Προϊστάμενος τής Διευθύνσεως 
Προσωπικού.

ΣΤ AM ΑΤΟ Π ΟΥΔΟΣ ΠΑΝ.: Διευ
θυντής, ‘Αναπληρωτής Διευθυν
τής Βιομηχανικών Χορηγήσεων, 
ώς Προϊστάμενος τής Ιδιας Δι- 
ευθύνσεως.

ΖΟΥΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: 'Υποδιευ
θυντής, 'Αναπληρωτής Διευθυν
τής Διεθνών Δραστηριοτήτων, 
ώς Προϊστάμενος τής Ιδιας Δ) - 
νσεως, προσωρινά.

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.. 'Υποδι
ευθυντής, 'Αναπληρωτής Διευ
θυντής Καταστημάτων Εσωτε
ρικού, ώς 'Αναπληρωτής Διευ
θυντής Κεντρικού Καταστήμα
τος.

'Επίσης έγιναν οί παρακάτω 
τοποθετήσεις:

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 'Υ
ποδιευθυντής, Διευθυντής Ύ- 
ποκ/τος Πανεπιστημίου, στή 
Διεύθυνση Έπιθεωρήσεως, ώς 
'Υποδιευθυντής.

ΚΑΤΕΒΑIΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Υ
ποδιευθυντής, Διευθυντής Ναυ
τιλιακού Κατ/τος στή Διεύθυν
ση Έπιθεωρήσεως, ώς Υποδιευ
θυντής.

ΘΩΜΑ Ι ΔΗΣ ΣΤΕΦ.: Συμπρ. 
Ύποδ/ντής, Ύποδ/ντή Διευθύν- 
αεως Διεθνών Δραστηριοτήτων, 
στό Ναυτιλιακό Κατ) μα, ώς Δι
ευθυντής.

ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: 
Συμπρ. Ύποδ) ντής, Ύποδ) ντής 
Δ) νσεως Καταθέσεων καί Νέων 
Εργασιών ατό Κατάστημα Στα
δίου 38, ώς 'Υποδιευθυντής.

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡ. Συμπρ. 
Ύποδ) ντής, Προϊστάμενος Τμή
ματος στή Διεύθυνση 'Απαιτή
σεων έν Καθυστερήσει, στήν 
Ιδια Διεύθυνση, ώς 'Υποδιευθυν
τής.

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡ.: Συμπρ. 
Ύποδ) ντής, Υποδιευθυντής Δι· 
ευθύνσεως Καταστημάτων 'Ε
σωτερικού, στή Διεύθυνση Διε
θνών Δραστηριοτήτων, ώς Υ
ποδιευθυντής.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ: Τμη- 
μ) ρχης Α Ταμείων τού Υπο
καταστήματος όδ. Καλαμιώτου, 
"στή Διεύθυνση Γενικού Λογι
στηρίου, ώς Προϊστάμενος τού 
Τμήματος Διοικητικής Μέρι
μνας, πού έγινε μέ τήν Πράξη 
Διοικ. 354)29.8.1978.

ΔΟΚΙΜΟΙ

ΕΠΙΘΕΠΡΗΤΕΣ

'Ονομάστηκαν Δόκιμοι Επι
θεωρητές οί παρακάτω πού υ
πηρετούν οτή Διεύθυνση Έπι
θεωρήσεως, ώς Βοηθοί 'Επιθε
ωρητές:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΡΕΠΑΝΟΠΟΥ 
ΛΟΣ, Ύηοτμηματάρχης.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΪΑΚΟΥΜΕΛΟΣ, 
Λογιστής Λ'.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΑΜΑΝΙΔΗΣ, Λο
γιστής A' .

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΛΑ ΪΝΗΣ, Λογι-

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΒΟΥΡΕΑΣ, Λογι
στής A .

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΣΗΓΟΝΗΣ, Λογι
στής A ’ .

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Α. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:

■ Συμπράττων Ύποδιευθυντ ή ς 
τής Διευθύνσεως Προσωπικού, 
(διάθεση πρός τοποθέτηση) 
στή Διεύθυνση Τεχνικών ‘Υπη
ρεσιών ώς Προϊστάμενος τού 
Τμήματος Γραμματείας.

ΒΑΣ IΔΕ ΙΟΣ ΛIΒIΕΡΑΤΟΣ: 
Τμηματάρχης Α ‘Υποδιευθυν
τής τού 'Υποκαταστήματος όδ. 
Σόλωνος, στή Διεύθυνση Γραμ
ματείας ώς Προϊστάμενος τού 
Τμήματος ’Ελέγχου Πληροφο
ριών.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΟΙΛΟΓIΑΝΝΑ- 
ΚΟΣ: Τμηματάρχης Α τής Δι- 
ευθύνσεως Προσωπικού, (διάθε
ση πρός τοποθέτηση) στή Διεύ
θυνση Καταστημάτων ‘Εσωτερι
κού ώς Προϊστάμενος τού Τμή
ματος Γενικών Ζητημάτων.

IΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓ ΙΟΥ: 
Τμηματάρχης Α', Προϊστάμενος 
τού Τμήματος Γενικών καί Ει
δικών Οικονομικών Θεμάτων 
(4Λ—1) τής Διευθύνσεως Προ
σωπικού στήν ίδια Διεύθυνση 
ώς Προϊστάμενος τού Τμήματος 
Συλλογικών Σχέσεων, Στεγαστι- 
κών καί ‘Ατομικών Δανείων.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ: Ύ- 
ποτμηματάρχης Προϊστάμενος 
τού Τμήματος Πειθαρχικής Δι
αδικασίας καί Γενικών Ζητημά
των Προσωπικού, Καταστημάτων 
’Εξωτερικού στήν 'Υποδιεύθυν
ση Γραφείων Διοικήσεως ώς 
Προϊστάμενος τού Τμήματος 
Γραφείων Διοικήσεως.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΡΡΑΣ: Ύπο- 
τμηματάρχης τού Υποκαταστή
ματος Άμαλιάδας, στή Διεύ
θυνση Έπιθεωρήσεως ώς Βοη
θός Επιθεωρητής.

ΕΥΣΤΡΑΤIΟΣ ΑΝΔΡΟΝ ΪΚΟΥ: 
Ύποτμηματάρχης ’Αναλυτής Β 
τής Διευθύνσεως Όργανώσεως 
στή Διεύθυνση Έπιθεωρήσεως 
ώς Βοηθός Επιθεωρητής.

ΚΩΝ)ΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓ IΑΝΝΗΣ: 
Λογιστής Β τού Γραφείου τής 
Περιφερειακής Διευθύνσεως Άτ 
τικής Γ', στή Διεύθυνση Έπι
θεωρήσεως ώς Βοηθός Επιθεω
ρητής.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΜIΧΑΛΗΣ: 
Τμηματάρχης Α', Προϊστάμε

νος 'Υπηρεσίας τής Διευθυνσε- 
ως ’Απαιτήσεων έν Καθυστερή
σει, στήν ίδια Διεύθυνση, ώς 
Προϊστάμενος Τμήματος.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΛΑ Ι ΔΗΣ: Τμη
ματάρχης Β' τής Διευθύνσεως 
Γενικού Λογιστηρίου, στήν ίδια 
Διεύθυνση, ώς Προϊστάμενος 
τής 'Υπηρεσίας Επιταγών έπί 
τού Εξωτερικού, άντί τού

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΚΟΡΔΟΥΛΗ: Τμη- 
ματάρχου Α ’, πού τοποθετεί
ται στήν ίδια Διεύθυνση, ώς 
Προϊστάμενος τού Τμήματος 
Άγοραξομένων Επιταγών εις 
Συνάλλαγμα.

ΚΩΝ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Λογιστής 
Α τής Διευθύνσεως Όργανώ- 
σεως στήν Τδια Διεύθυνση, ώς 
Προϊστάμενος τής ‘Υπηρεσίας 
Παραγγελιών καί Λογιστηρίου 
Μηχανικού Εξοπλισμού.

ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ: Λογι
στής Α' τής Ύποδιευθύνσεως 
Μηχανογραφικών Εφαρμογών, 
στήν ίδια ‘Υποδιεύθυνση, ώς 
Προϊστάμενος τής ‘Υπηρεσίας 
Προμηθειών καί Παρακολουθή- 
σεως ‘Υλικού καί Εξοπλισμού.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΛΙΑΣ: Λογιστής 
Α' τής Ύποδιευθύνσεως Μηχα
νογραφικών Εφαρμογών, στήν 
Ιδια ‘Υποδιεύθυνση, ώς Προϊστά
μενος τής Υπηρεσίας Εισαγω
γής Άξιογράφων.

Β. ΣΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΧΟΥΣΗΣ: 

Συμπράττων 'Υποδιευθυντής, Δι
ευθυντής τού ‘Υποκαταστήμα
τος όδ. Κεραμεικού, στό 'Υπο
κατάστημα όδ. Εύριπίδου ώς 
Διευθυντής.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΗΣ: Τμηματάρχης 
Α' Προϊστάμενος τού Τμήμα
τος Γραμματείας τής Διευθύν- 
σεως Τεχνικών Υπηρεσιών, στό 
Υποκατάστημα Πλ. Συντάγμα
τος ώς Εντεταλμένος.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΙΜΟΣ: Τμη 
ματάρχης Β' Εντεταλμένος 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου τού 
‘Υποκαταστήματος ’Αμαρουσίου, 
στό Υποκατάστημα ‘Αγίας Βαρ
βάρας ώς Διευθυντής, άντί τού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΟ ΥΤΣΟΠΟΥ- 
ΛΟΥ: Τμηματάρχου Α πού το
ποθετείται οτό Υποκατάστημα 
Πετραλώνων ώς Διευθυντής, 
άντί τού

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΣΑΚΑΛΗ: Τμη
ματάρχου Α' πού τοποθετείται 
στό Υποκατάστημα Εθνικής 
Πινακοθήκης ώς Διευθυντής, 
άντί τού

ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ: Τμημα
τάρχου Α πού τοποθετείται 
στό ‘Υποκατάστημα Χαλανδρίου 
ώς Διευθυντής, άντί τού

ΑΝΔΡΕΑ ΝΑΤΣΗ: Τμηματάρχη 
Α' πού τοποθετείται στό 'Υπο
κατάστημα Αμπελοκήπων ώς 
Δευθυντής.

Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗΣ» 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΘΕΣ)Ν1ΚΗΣ

άν Λπροσωπευτ:κή άμχΐχ τών καταστημάτων ττ,τ

, ,·· - 'κληρό, και επίπονο; ήταν ό συνα
γωνισμο;, αφού καί οί υπόλοιπε; όμάδε; πού πήραν μερο; στό 
καθιερωμένο πιά πρωτάθλημα Τραπεζών, ήταν προετοιμάσα
νε;. r

Στή φωτογραφία μα; τά ,.έλη τή; όμάδα;: (Άγγουραε. 
Μελετιάδη;, Σκαφίδχ;. Πανιελιδη; Λ.. Τσακιρούδη;, Πορφ·> 
ράκη;, Τριανταφυλλίδη;, Παπαδόπουλο;, Ραπτόπουλοε. Γκαν- 
τόγλου, Μπέλη;, Δκμιχνίδη;, Παντελίδηε Γ„ Σοφολογήε. Πχτ- 
μανίδη;, μαζί μέ τόν εκπρόσωπο τή; ΟΤΟΈ καί υπεύθυνο τή; 
Εθνική; στό πρωτάθλημα Τραπεζών κ. Σπατσόγλου) .

θά ήταν ευχή; Ιργο, ή ώραία αύτή προσπάθεια, πού έγι
νε μέ πρωτοβουλία — τή; 'Ομοσπονδία; Τραπεζικών Υπαλλή
λων — νά συνεχιστεί σέ πιό πλατειά βάση καί μέ μεγαλύτερο 
ένδιαφέρον. ’Αξίζει τόν κόπο νά ένισχυθεΐ άπό τήν Τράπεζα 
ήθικά καί υλικά τό πρωτάθλημα έργαζομένων στήν Εθνική, δ- 
πως γίνεται καί στι; άλλε; Τράπεζε;.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΤΟΜΑΤΑ: Συμ 
πράττοντος Ύποδιευθυντού πού 
τοποθετείται ατά Υποκατάστη
μα όδ. Πολυκλείτου ώς Διευ
θυντής, άντί τού

ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ: Ύ- 
ποδιευθυντοΰ πού τοποθετείται 
οτό Υποκατάστημα Πανεπιστη
μίου ώς Διευθυντής.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΖΑΣ: Τμημα
τάρχης Α' Εντεταλμένος τού 
Ναυτιλιακού Υποκαταστήματος, 
οτό Υποκατάστημα όδ. Γερα
νιού ώς Υποδιευθυντής.

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΦΑΣΣΟΣ: Τμήμα 
τάρχης Α Δόκιμος Επιθεωρη
τής τής Διευθύνσεως Έπιθεω- 
ρήοεως, στό Ναυτιλιακό Υπο
κατάστημα ώς Υποδιευθυντής.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ: Τμη
ματάρχης Α Δόκιμος Επιθεω
ρητής τής Διευθύνσεως Έπιθε- 
ωρήοεως, οτό Ναυτιλιακό Υπο
κατάστημα ώς Υποδιευθυντής.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΥΒΑΣ: Τμηματάρ
χης Α τής Διευθύνσεως Προ
σωπικού (διάθεση πρός τοποθέ
τηση) ατό Ύποκατάοτημα Πει
ραιώς Α , ώς ’Εντεταλμένος, 
άντί τού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: 
Τμηματάρχου Α' πού τοποθε
τείται οτό Υποκατάστημα όδ. 
Πατησίων ώς Διευθυντής.

ΔΡΟΣΟΣ ΛΑΜΠΡΟ ΠΟΥΛΟΣ: 
Τμηματάρχης Α' τού Καταστή
ματος όδ. Σταδίου 38, στό Ιδιο 
Κατάστημα ώς Εντεταλμένος.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΑΚΙΩΛΑΣ: Τμη
ματάρχης Α τής Διευθύνσεως 
Προσωπικού (διάθεση πρός το
ποθέτηση) οτό Υποκατάστημα 
Πλ, Μητροπόλεως ώς ’Εντεταλ
μένος,

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΦΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: 
Τμηματάρχης Α' Δόκιμος 'Επι
θεωρητής τής Διευθύνσεως Έ
πιθεωρήσεως, οτό Υποκατάστη
μα Καλλιθέας ώς Υποδιευθυν
τής.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ: Τμημα
τάρχης Β' τού Υποκαταστήμα
τος όδ. Εύριπίδου, οτό Υποκα
τάστημα όδ. Πατησίων ώς Εν
τεταλμένος καί Προϊστάμενος
Λογιστηρίου.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Τμη
ματάρχης Β τού Υποκαταστή
ματος όδ. Άχαρνών, στό Ιδιο 
Υποκατάστημα ώς Εντεταλμέ
νος καί Προϊστάμενος Λογιστη
ρίου.

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: 
Τμηματάρχης Β τού Καταστή
ματος όδ. Σταδίου 38, οτό Ιδιο 
Κατάστημα ώς Προίοταμένη 
τής Ύπηρεσίρς Άξιογράφων.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 
Ύηοτμηματάρχης τής Διευθύν- 
σεως Μελετών Επιχειρηματι
κών Δραστηριοτήτων, οτή Μο
νάδα Γκύζη ώς Προϊστάμενος 
αυτής, άντί τού

ΚΩΝ)ΝΟΥ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ: Τμημα
τάρχου Β' πού άπαλλάσσεταί 
άπό τά καθήκοντά του καί τί
θεται στή διάθεση τής Διευθύν- 
οεως Προσωπικού πρός τοπο
θέτηση.

ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΚΑΥΚΑΣ: Ύπο- 
τμηματάρχης Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου 
τού Υποκαταστήματος Βύρωνα, 
οτή Μονάδα Αγίου θωμά ώς 
Προϊστάμενος αυτής.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΣΙΟΣ: Ύποτμη- 
ματάρχης τού Υποκαταστήμα
τος Χαλανδρίου, οτό Ιδιο Υπο
κατάστημα ώς Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου, 
άντί τού

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ύ- 
ποτμηματάρχου πού τοποθετεί
ται οτό Υποκατάστημα Χολαρ- 
γοΰ (Οπό ίδρυση) ώς Διευθυν
τής.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ: Λογι
στής Α τού Κεντρικού Κατα
στήματος, στό Υποκατάστημα 
"Ανω Κυψέλης ώς Εντεταλμέ
νος καί Προϊστάμενος Λογιστη
ρίου.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΤ ΙΔΗΣ: Λογι
στής Α' τού Υποκαταστήματος 
Νέας ' Ιωνίας, στό Υποκατά
στημα Μεταμορψώοεως ώς 'Εν
τεταλμένος καί Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΝΟΣ: Λογι
στής Α τού Κεντρικού Κατα
στήματος, οτό Ύποκατάοτημα 
όδ. Σεβαστουπόλεως ώς 'Εντε
ταλμένος καί Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΖΑΤΖΗΣ: Λογι
στής Α' τού 'Υποκαταστήμα
τος Κερατοινίου, οτό ίδιο 'Υ
ποκατάστημα ώς 'Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ: Λογιστής Β' τού Κεντρι
κού Καταστήματος, οτό Ύποκα
τάοτημα Άμφιάλης ώς Εντε
ταλμένος καί Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑ ΠATP IΑΝΤΑ
ΦΥΛΛΟΥ : Τμηματάρχης Α Δι
ευθυντής τού Υποκαταστήμα
τος Σερρών, οτό Υποκατάστη
μα Μοναοτηρίου — Θεσσαλονί
κης ώς Διευθυντής, άντί τού

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: 
Συμπράττοντας Ύποδιευθυντού 
πού τοποθετείται οτό Υποκα
τάστημα Θεσσαλονίκης Α ώς 
Υποδιευθυντής.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: 
Τμηματάρχης Α τής Διευθύν- 
σεως Προσωπικού (διάθεση 
πρός τοποθέτηση) οτό Υποκα
τάστημα Θεσσαλονίκης Α' ώς 
Εντεταλμένος καί Προϊστάμε
νος Λογιστηρίου, άντί τού

ΑΧΙΛΛΕΑ ΤΣΙΡΟΥΛΗ: Τμημα
τάρχου Α' πού τοποθετείται 
ατό Υποκατάστημα όδ. Έρμοΰ 
— Θεσσαλονίκης ώς Υποδιευ
θυντής.

ΕΦΡΑΙΜ ΕΦΡΑΙΜ: Τμηματάρ
χης Α τού Υποκαταστήματος 
όδ. Λ. Σοφού—θεοοαλονίκης, στό 
Ύποκατάοτημα όδ. Μοναστη
ριού — Θεσσαλονίκης ώς Υπο
διευθυντής.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΧΤΑΡΙΔΗΣ: 
Τμηματάρχης Β' τού Υποκα
ταστήματος θεοοαλονίκης Α', 
στή Μονάδα Άγ. Τριάδας ώς 
Προϊστάμενος αύτής.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΣΕΟΓΛΟΥ: Τμη
ματάρχης Β' Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου 
τού Υποκαταστήματος Καλα
μαριάς — Θεσσαλονίκης, στό Ο
πό Ιδρυση Υποκατάστημα Δια
βατών ώς Διευθυντής.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: 
Τμηματάρχης Β' τού Υποκα
ταστήματος όδ. Έγνατίας — 
Θεσσαλονίκης στό Ύπ) μα Έπτα- 
λόψου Θεσσαλονίκης ώς 'Εντε
ταλμένος καί Προϊστάμενος Λο
γιστηρίου.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΟΣΚΑΚΗΣ: Λο
γιστής Β' τού Υποκαταστήμα
τος όδ. Μοναστηριού — Θεσσα
λονίκης, στό Υποκατάστημα 
Σκόδρας ώς ’Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗ' IΏAN
NOY : Υπολογιστής Β' τού Υ
ποκαταστήματος Ν. Μηχανιώ- 
νας, στό Ιδιο Υποκατάστημα 
ώς ’Εντεταλμένος καί Προϊ
στάμενος Λογιστηρίου.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΑΝΟΣ: Τμη 
ματάρχης Α' Υποδιευθυντής

του Υποκαταστήματος Καλαμά
τας, οτό Ύποκατάοτημα Πα- 
τρών Α' ώς Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου, άν
τί τού

ΚΩΝ)ΝΟΥ ΜΕΝΟΥΝΟΥ: Τμημα
τάρχου Α' πού τοποθετείται 
οτό ίδιο Υποκατάστημα ώς Υ
ποδιευθυντής, άντί τού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡIΟΥ : 
Τμηματάρχου Α' πού τοποθε
τείται οτό Ύποκατάοτημα Αί
γιου ώς Διευθυντής.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΡΚΑΣ: Τμημα
τάρχης Α' 'Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου τού 
Υποκαταστήματος Καβάλας, 
στό Υποκατάστημα Σερρών ώς 
Υποδιευθυντής.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η ΑΛΑΣΟ ΠΟΥΛΟΣ: 
Λογιστής Α' τού Υποκαταστή
ματος Αίγιου, ατό Ύποκατάοτη
μα Ξυλοκάστρου ώς 'Εντεταλ
μένος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΙΤΣΑΣ: Λογι
στής Α' τού Υποκαταστήματος 
Καρδίτσας, οτό ύπό Ιδρυση Ύ
ποκατάοτημα Παλαμά ώς Διευ
θυντής.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡ ΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 
Λογιστής Β τού Υποκαταστή
ματος Πύργου, στό Υποκατά
στημα Κορώνης ώς Διευθυντής, 
άντί τού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΡΟΚΙΔΑ: Λογι- 
οτού Β' πού μετατίθεται στό 
Ύποκατάοτημα Πατρών Α'.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΔΙΑΜΑΝ 
ΤΗΣ: Λογιστής Β' τού Υποκα
ταστήματος Άλεξανδρουπόλε- 
ως. στό Υποκατάστημα Σουφλί- 
ου ώς ’Εντεταλμένος καί Προ
ϊστάμενες Λογ) ρίου.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ: 
Λογιστής Β ’ τού Υποκαταστή
ματος Πλ. Κορνάρου — Ηρα
κλείου Κρήτης, στό Ιδιο Υπο
κατάστημα ώς Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

ΚΩΝ)ΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υ
πολογιστής Α τού Υποκατα
στήματος Δερβενιού, στό Ιδιο 
Υποκατάστημα ώς Εντεταλμέ
νος καί Προϊστάμενος Λογιστη
ρίου.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΕΤΣΟΣ: Υπο
λογιστής Α' τού υποκαταστή
ματος Βόλου, ατό ύπό Τδριτση 
Υποκατάστημα Σκιάθου ώς Δι
ευθυντής.

ΚΩΝ)ΝΟΣ ΝΤΕΝΤΕΣ: Υπολο
γιστής Α’ τού Υποκαταστήμα
τος Καλαβρύτων, στό Ιδιο Υ
ποκατάστημα ώς Εντεταλμέ
νος καί Προϊστάμενος Λογιστη
ρίου.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 
ΛΟΥΊΣ

Τοσίτσα & Ζαίμη 15 (ΤΤ 147)
(’Όπισθεν Πολυτεχνείου)

Τηλ. 8238.173

ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ
Γιά τό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών «Λοόϊς», φέραμε 

άπό τή Βέρνη Ελβετίας, τή μέθοδο inlingua. Ή μέθοδος 
inlingua, διδάσκεται σέ 9 γλώσσες, σέ περισσότερες άπό 
200 Σχολές στήν Ευρώπη, 'Ασία, 'Αμερική καί Αυστραλία 

Τώρα καί στήν ’Αθήνα, γιά πρώτη φορά, οάς προσφέ 
ρεται ή δυνατότητα νά γνωρίσετε τήν inlingua καί νά 
διδαχτείτε εύκολα κι' άποτελεσματικά μιά ξένη γλώσσα 

Ή μέθοδος inlingua, κάτι περισσότερο άπό ένα άπλό 
βιβλίο, είναι ένα πολύ προσεκτικά συγκροτημένο σύστη 
μα, πού δίνει μεγάλη έμφαση στήν ομιλητική ικανότητα 
τού μαθητή. Ή όμιλία καί ή έξάσκηοη πάνω στή γλώσσα 
άρχίζει άπό τήν πρώτη κιόλας οτιγμή. Τά μαθήματα γί 
νονται τήν περισσότερη ώρα μέ τό βιβλίο κλειστό, γεγο
νός βασισμένο στό ότι όταν μιλάει κανε,ίς μιά ζένη γλώσ
σα, δέν έχει τό χρόνο νά συμβουλευτεί ένα βιβλίο γιά 
τό πώς πρέπει νά μιλήσει.

ΤΜΗΜΑΤΑ 8-12 ΑΤΟΜΩΝ
• Γιά τούς υπαλλήλους 'Εθνικής Τραπέζης: 
ι 3 ώρες σέ δυό μαθήματα, δρχ. 550 τήν έβδομάδα.
1 6 ώρες σέ τρία μαθήματα, δρχ. 1.100 τήν έβδομάδα. 
J Γιά τούς τρίτους δρχ. 650 καί 1.300 άντίοτοιχα.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Σ. ΒΑΣΙΝΙΩΤΗ 
ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΈΧ. ΒενιζέΧου 145- ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙ Σ 
Τηλ. Ίατρ. 9923576 Οίκ. 9236211

Δέχεται μέ τιμές ΤΥΠΕΤ 
Κάθε μέρα πΧήν Σαββάτου



Ή πορεία των θεμάτων τοϋ προοωπικοϋ
• ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ’Εκτός άπό τό θέμα των μή πτυχιούχων, 

γιά τό όποιο γράφουμε σέ άλλες στήλες, 
ή πορεία τών άλλων θεμάτων τοϋ Προσω
πικού, παρουσιάζει τίς παρακάτω έζελίζεις.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Ή Συλλογική ήγεσία περιμένει νά συγ
κληθεί σύσκεψη άνωτάτου έπιπέδου (Μέλη 
Διοικήσεως - άρμόδιοι Διευθυνταί - Προ
εδρεία συλλόγων Προσωπικού) γιά νά λη- 
φθούν όριστικές άποφάσεις Ολοποιήσεως 
τού Ν. 810)78 (ένοποίηση τού κλάδου τής 
κυρίας άσφαλίσεως) μέ βάση τήν οικονομι
κή σταθερότητα τού ένιαίου Ταμείου. Οί 
συνεχείς — άναγκαίες βέβαια άπουσίες στό 
'Εξωτερικά τού κ. Διοικητοΰ, καθυστέρησαν 
τή σύγκληση μέχρι σήμερα, άλλά δέν είναι 
δυνατόν νά άφεθεί νά χρονίσει τό θέμα. 
Τό Προσωπικό δέχτηκε τήν ένοποίηση μέ 
τήν προϋπόθεση τής οικονομικής σταθερό
τητας καί χρειάζεται ή συνέπεια τής Διοι- 
κήοεως τής Τραπέζης μας γιά νά σταθεί τό 
Ταμείο στό ύψος των άντίστοιχων Ταμείων 
Τρ. 'Ελλάδος καί Α.Τ.Ε., όπου οί Διοικήσεις 
τους έχουν έκπληρώσει τίς άνειλημμένες 
ύποχρεώσεις.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κατόπιν έπιθυμίας πολλών συναδέλφων 
παρατείνεται ή προθεσμία γιά τήν ύποβολή 
στό Σύλλογο προτάσεων καί άπόψεων πά
νω στό σχέδιο τού 'Οργανισμού 'Υπηρεσίας 
μέχρι 31.12.78.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΤΗΤΕΣ

'Ολοκληρώνεται άπό τήν άρμόδια 'Υπηρε
σία τού Προσωπικού ή έζέταση των προσω
ρινοτήτων άπό άποτυχία σέ διαγωνισμούς 
μετατάζεως είσπρακτόρων καί κλητήρων γιά 
τόν ταμιακό ή Λογιστικό κλάδο, μέ κριτήριο 
πάντοτε τόν συμψηφισμό Μαθηματικών — Ξέ
νης γλώσσας.

Ή κατηγορία αύτή περιλαμβάνει περίπου 
150 συναδέλφους άπό τούς διαγωνισμούς 
τών έτών 1967 - 1969 - 1972 - 1975 καί 1977.

Μέσα στίς προσεχείς ήμέρες κυκλοφορεί 
ή έγκύκλιος μέ όνόματα προαχθέντων λό
γω άποδόσεως χρόνου προσωρινότητας άπό

άποτυχία σέ έζωτερικό διαγωνισμό. 

ΤΕΛΛΕΡΣ
Μέ ύπόμνημά τους πρός τόν κ. Διοικητή 

ά) 29.9.78 οί Σύλλογοι, άφοΰ έπισήμαναν τά 
άδύνατα σημεία τού θεσμού, είσηγήθηκαν 
τά παρακάτω:

1. Βελτίωση τών έπιδομάτων καί πρόβλε
ψη γιά τιμαριθμική άναπροσαρμογή τους.

2. Αύστηρή τήρηση τών έγκυκλίων καί έ
λεγχος γιά τήν έφαρμογή τους.

3. Χορήγηση ατούς Τέλλερς έζάμηνης 
προώθησης γιά κάθε τριετία ευδόκιμης ύ- 
πηρεσίας στόν θεσμό.

4 Καθορισμός άνωτάτου όρίου έργασίας 
μέ βάση τόν άριθμό παραστατικών. Ή ύπέρ- 
θαση τού όρίου αυτού νά πληρώνεται σάν 
ύπερεργασία.

5. 'Απαλλαγή τών Τέλλερς άπό τά_καθή- 
κοντα Κεντρικού Ταμία ή Καταμετρητή. "Αν 
γιαυτά δέν υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό νά 
δίνονται τά άντίστοιχα έπιδόματα.

6. Μελέτη καί έφαρμογή ένιαίου τύπου 
ταμείου μέ χώρους πού νά άνταποκρίνονται 
στίς πραγματικές άνάγκες τοΰ τέλλερ μέ 
πρόβλεψη γιά τήν άσφάλειά του.

7. Πρόβλεψη ήμερήσιου διαλείμματος 15' 
γιά πλήρωση τών στοιχειωδών άναγκών τού 
Τέλλερ.

Μέ βάση τό ύπόμνημά αύτό έγινε σύσκε
ψη άνωτάτων στελεχών τής Τραπέζης καί 
έλήφθησαν άποφάσεις πού θά άνακοινω- 
θοΰν σύντομα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Κλιμάκια τών Συλλόγων πραγματοποιούν 
έπισκέψεις σέ Υποκαταστήματα γιά τήν ά
μεση άντίληψη τών συνθηκών έργασίας πού 
έπικρατούν σ’ αύτά ('Ωράριο - χώρος - ά
δειες - ύπερωρίες).

"Οπου έπισημαίνονται έλλείψεις, παρα
λείψεις ή παραβιάσεις τής έργατικής νομο
θεσίας καταγγέλονται άμέσως τόσο στή Δι
οίκηση όσο καί στό 'Υπουργείο 'Εργασίας 
μέ κοινοποίηση στά κατά τόπους γραφεία 
"Εργασίας.

Ή δραστηριότητά μας γύρω άπ' τήν αύ
στηρή τήρηση τής έργατικής νομοθεσίας 
—πού είχε άτονίσει κατά τήν διάρκεια τής 
δικτατορίας καί τά πρώτα χρόνια τής μετα
πολίτευσης— άρχισε νά άποδίδει καρπούς.

"Ηδη έχουν ύποθληθεί μηνύσεις άπό 'Ε

πιθεωρητές 'Εργασίας κατά Διευθυντών 
Ύποκ) των γιά όφειλόμενες άδειες τού 
1977 καί γίνονται παρατηρήσεις καί ύποδεί- 
ζεις έπάνω στή χορήγηση τών άδειών τοΰ 
1978.

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Δόθηκε προθεσμία μέχρι 15.11.78 στίς 
ένδιαφερόμενες νά δηλώσουν άν προτίθεν- 
ται νά άποχωρήσουν στό τέλος τού έτους 
άπό τήν 'Υπηρεσία. Θά ύπάρζει προσωρινή 
ρύθμιση τού θέματος μέχρι τήν έπικύρωση 
τών τροποποιήσεων τοϋ 'Οργανισμού Υπη
ρεσίας πού έκκρεμοϋν στό 'Υπουργείο ’Εμ
πορίου.

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

" Οπως είναι γνωστό τά έπιδόματα εύθύ- 
νης στελεχών Δικτύου έπαναχορηγήθηκαν 
άπό τήν Τράπεζα άπό τό 1976 μέ τή ρήτρα 
ότι θά άναπροσαρμόζονται μετά άπό κάθε 
συλλογική αύξηση τών μισθών άρχής γενο- 
μένης άπό τής μεθεπομένης αύξήσεως δηλ. 
τού 1978. 01 Σύλλογοι έζήτησαν άπό τήν 
Διοίκηση τήν έκπλήρωση τής ρήτρας αύτής, 
ή όποία ύποσχέθηκε νά ικανοποιήσει τό αί
τημα.

Παράλληλα τέθηκε έκ νέου τό θέμα της 
χορηγήσεως έπιδομάτων εύθύνης στά στε
λέχη τής Διοικήσεως.

'Εδώ καί πάλι ή Διοίκηση έπιφυλάχθηκε νά 
άπαντήσει έπικαλούμενη λόγους κυβερνη
τικών άπαγορεύσεων.

Τέλος έπισημάνθηκε ή άνάγκη μετατά
ζεως όρισμένων καταστημάτων πού πληρούν 
τίς προϋποθέσεις (αύξηση έργασιών — προ
σωπικού κ.λπ.) σέ άνώτερη κατηγορία άπό 
αύτή πού βρίσκονται σήμερα. Καί αύτό τό 
θέμα άντιμετωπίζεται εύνοϊκά.

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ

Ζητήθηκε άπό τή Διοίκηση ή, μετά άπό 
κάθε συλλογική αύξηση τών μισθών άνα- 
προσαρμογή τών κλασμάτων προσαυξήσεων

τών προηγουμένων βαθμών, όπως συνέβαι- 
νε πριν άπό τό 1974.

Μέ αύτό τόν τρόπο θά έκλείψει ή άνομοιο- 
μορφία στά κλάσματα προσαυξήσεων μετα
ξύ όμοιοβάθμων πού έχουν διαφορετική 
Βάλεουρς στό βαθμό.

Τό αίτημα άντιμετωπίζεται εύνοϊκά άπό 
τή Διοίκηση.

ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ ΧΕΙΡΙΣΤΡΙΕΣ Κ.Μ.

Μέ ύπόμνημά τους πρός τόν κ. Διοικητή 
οί Σύλλογοι έπισημαίνουν τήν άνισπ καί ά
δικη μεταχείριση τών συναδέλφων πού ύπά- 
γονται στήν κατηγορία αύτή, πού έχει σάν 
άποτέλεσμα νά ύπολείπονται μισθολογικά 
καί άπό τούς κλητήρες έπί συμθάσει, καί 
ζήτησαν τήν άμεση ένταξή τους στό κύριο 
προσωπικό σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τού 
'Οργανισμού 'Υπηρεσίας μέ άλες τίς προ- 
βλεπόμενες συνέπειες.

ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Κ.Μ.

Μέ τήν ύπ’ άριθ. 20) 1978 άπόφασή του τό 
Δευτεροβάθμιο Δ Δ ’Αθηνών άνέθαλε τήν 
έκδοση όριστικής άποφάσεως προκειμένου 
νά έμφανιστοΰν καί νά έξετασθοΰν κατ’ 
άντιπαράσταση δύο γιατροί έκπρόσωποι άν- 
τίστοιχα τού Υπουργείου καί τών "Υπαλλή
λων. Λόγω κενώσεως τής έδρας τού Προ
έδρου τών ΔΔΔΑ καί μέχρι διορισμού νέου 
δέν όρίστηκε άκόμη νέα δικάσιμος.

Οί Σύλλογοι παρακολουθούν τό θέμα καί 
θά κάνουν ένημέρωση μόλις σημειωθεί έξέ- 
λιξη.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Οί Σύλλογοι ζητούν άπό τή Διοίκηση τήν 
διεύρυνση τών κριτηρίων στίς προαγωγές 
μέχρι καί τό βαθμό τού Τμ. Β', όπου δέν 
ύπάρχει περιωρισμένος άριθμός όργανικών 
θέσεων, μέ συνυπολογισμό καί τού στοι
χείου τής ’Αρχαιότητας.

"Οσο γιά τίς προαγωγές άπό Τμ. Α' καί 
άνω πού μπλοκαρίστηκαν λόγω περιωρισμέ- 
νου άριθμοϋ κενών όργανικών θέσεων, οί 
Σύλλογοι ζητούν βάσει στοιχείων τήν αύ
ξηση τοΰ άριθμοϋ τών όργανικών θέσεων, 
σ’ αύτόν τό βαθμό.
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Δικαίωση
συναδέΑφων

Μετά άπό προσφυγή τους γιά 
βαθμολογική αποκατάσταση

Οί άγωγές τών συν)φων Τμημ. Α' Κων. Κοσμίδη καί Γ. 
Κέη κατά τής Τραπέζης -πού όπως γράφαμε στό φύλλο τής 
((Τραπεζικής» άρ. 389— κατατέθηκαν γιά τή μή προαγωγή 
τους στόν έπόμενο βαθμό τού Συμπρ. Ύηοδ) ντοΰ, έκδικά- 
στηκαν άπό τό άρμόδιο δικαστήριο.

Απεργιακές κινητοποιηθείς 
στίς άλλες τράπεζες

Τά στελέχη τών 
’Ασφαλιστικών 
’Οργανισμών 

του Προσωπικού
Υποβλήθηκε πρός τή Διοί

κηση, όμόψωνη πρόταση τών 
Διοικ. Συμβουλίων τών άσφα- 
λιστικών όργανισμών γιά τήν 
έξομοίωση τών στελεχών πού 
υπηρετούν σ’ αυτούς, πρός τά 
στελέχη της Διοικήσεως.

Συγκεκριμένα, μέ τήν πρό
ταση ζητείται ή έξομοίωση 
τοΰ Προϊσταμένου του Τα
μείου Συντάξεων μέ τή θέση 
Προϊσταμένου Τμήματος της 
Διοικήσεως, καί τών Προϊ
σταμένων τοΰ Ταμείου Αύτα- 
σφαλείας καί Έπικουρήσεως 
μέ τή θέση Προϊσταμένου υ
πηρεσίας τής Διοικήσεως.

Γιά τούς Προϊσταμένους 
τών Ταμείων Αύτασφαλείας 
καί Έπικουρήσεως, οί Πρόε
δροι τών Συλλόγων τοΰ Προ
σωπικού, ζήτησαν συμπληρω
ματικά νά έξομοιωθοΰν μέ 
Προϊσταμένους Τμήματος τής 
Διοικήσεως γιά νά ένισχύον- 
ται οί άσψαλιστικοί μας όρ- 
γανισμοί μέ ικανά καί έμπει
ρα στελέχη πού είναι απαραί
τητα γιά τήν εύρυθμη . λει
τουργία τους, άλλά νά μήν 
έμποδίζεται καί ή έξέλιξή 
τους.

Συμπαράσταση 
τών Τραπεζικών 

τής ΕΟΚ
Τόν προσεχή Δεκέμβριο, 

συνέρχεται στήν Αθήνα, ειδι
κή σύσκεψη τής Διεθνούς ‘Ο
μοσπονδίας Ιδιωτικών καί 
Τραπεζικών Υπαλλήλων (Φ. 
Ι.Ε.Τ.) μέ θέμα τήν ανάλυση 
τής συμπεριφοράς καί τής 
στρατηγικής τών πολυεθνικών 
τραπεζικών όργανισμών.

Στή διεθνή αύτή σύσκεψη 
θά δοθεΐ όλοκληρωμένη εικό
να τών παράνομων καί εθνικά 
επιζήμιων δραστηριοτήτων 
τών ξένων τραπεζών καί θά 
άναψερθουν τά νομοθετικά 
μέτρα έλέγχου έναντι τών ξέ
νων τραπεζών πού ισχύουν 
στίς διάφορες χώρες.

Ή ΟΤΟΕ πού ζητάει τήν έ* 
πιβολή δημοσίου έλέγχου στή 
δραστηριότητα τών ξένων 
τραπεζών, έχει τήν άπόλυτη 
συμπαράσταση τών άδελφών 
τραπεζικών όργανώσεων τής 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Μέ τίς αποφάσεις που έκδό- 
θπκαν καί που είναι ταυτόσημες 
καί γιά τίς δυό περιπτώσεις, ε
πιδικάζεται ή προαγωγή τών 
συν) φων Κοσμίδη καί Κέη, στό 
θαθμό, του Συμπρ. Ύποδ) ντοΰ 
κανονικά άπό 1.1.78, έπειδή 
σύμφωνα μέ τά στοιχεία πού υ
ποβλήθηκαν στό δικαστήριο, κα
κώς είχαν παραληφθεί, ένώ 
δέν υστερούσαν σέ ούσιαστικά 
καί τυπικά προσόντα έναντι άλ
λων όμοιοβάθμων τους πού προ- 
ήχθησαν.

Θά πρέπει νά σημειωθεί ότι οί 
παραπάνω άποφάσεις, άποτε- 
λοΰν όχι μόνο δικαίωση τών δύο 
συναδέλφων, άλλά καί πανηγυ
ρική έπιβεβαίωση τών άπόψεων

τοΰ Συλλόγου, σχετικά μέ τά 
κριτήρια πού πρέπει νά ισχύουν 
κατά τίς* προαγωγές τών άνωτέ- 
ρων καί άνωτάτων βαθμών καί 
πού βασίζονται στήν άζιοκρατι- 
κή έπιλογή καί τόν άποκλεισμό 
κάθε παραχώρησης, άντίθετης 
στήν άντικειμενικότητα καί τή 
δεοντολογία.

Ή παραβίαση αύτής τής άρ
χής, προκαλεΐ τό κύμα τών 
νέων προσφυγών στή Δικαιοσύ
νη πού, σύμφωνα μέ τίς πληρο
φορίες μας, έτοιμάζονται νά 
καταθέσουν άπερχόμενοι συνά
δελφοι, ζητώντας τήν άποκα- 
τάσταση άδικιών πού έγιναν κα
τά τή βαθμολογική τους έζέ- 
λιζη.

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Τό Ταμείο Συντάξεων τοϋ 
Προσωπικού τής Τραπέζης 
δέχεται τούς συναδέλφους 
πού ζητοΰν πληροφορίες ή δι
εκπεραίωση ύποθέσεών τους 
κάθε Δευτέρα, Τετάρτη καί 
Παρασκευή άπό 9 μέχρι 
12.00.

Ή Διεύθυνση τοΰ Ταμείου 
έλαβε τήν άπόφαση αύτή, γιά 
νά άντιμετωπιστεΐ ό φόρτος 
έργασίας πού έχει συσσωρευ
τεί μετά τή συγχώνευση τών 
άσφαλιστικών όργανισμών.

Ή ενίσχυση τοΰ Ταμείου με 
τό άπαιτούμενο Προσωπικό 
είναι κ ατεπείγουσα καί άπα- 
ραίτητη γιά τήν εύρυθμη λει
τουργία του καί γιά τό σκο
πό αύτό έγινε ήδη σχετικό 
διάβημα τοΰ Συλλόγου στά 
άρμόδια όργανα τής Διοική- 
σεως.

Ή παρακράτηση 
τής έκτακτης 
παροχής

Ή άμεση κινητοποίηση καί 
ή συσπείρωση γύρω άπό τήν 
"Ομοσπονδία δλων τών Τρα- 
πεζοϋπαλλήλων τής Θεσσαλο
νίκης, άπέτρεψε τήν άπόπει- 
ρα νά παρακρατηθεί, μέ μη
νιαίες δόσεις, ή έκτακτη οικο
νομική ένίσχυση, πού είχε δο
θεί γιά τήν άντιμετώπιση των 
άναγκών, έπειτα άπό τούς 
σεισμούς.

Μετά τή ματαίωση τής κρα- 
τήσεως καί τίς διαβεβαιώσεις 
τών αρμοδίων δτι τό θέμα θά 
ρυθμισθεΐ, άνεστάλη ή επίσχε
ση έργασίας πού είχε κηρυ
χθεί γιά τήν περιοχή Θεσσα
λονίκης στίς 2 καί 3 'Οκτω
βρίου.

Ή ΟΤΟΕ θά παρακολουθή
σει τήν εξέλιξη τοΰ ζητήμα- 
τος υέ> ρι τήν οριστική διευθέ
τησή του, σύμφωνα μέ τίς 
γνωστές θέσεις της.

Τό Γεν. Συμβούλιο 
τής ΟΤΟΕ

Συγκαλεΐται σέ τακτική 
συνεδρίαση τό Γεν. Συμβού
λιο τής 'Ομοσπονδίας μας; 
στίς 6 καί 7 Νοεμβρίου, μέ 
θέματα τόν έλεγχο τών πε
πραγμένων άπό τό χρονικό 
διάστημα 31 Μαΐου 1978 μέ
χρι σήμερα, έγκριση δαπα
νών, οργανωτικά, ένημέρωση 
έπί τής πορείας τών κλαδικών 
καί συλλογικών προβλημάτων 
καί λήψη άποψάσεων.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Συνεχίζεται γιά πέμπτη βδο
μάδα ή απεργία τών συναδέλφων 
τής Τ.Ε. πού εργάζονται ατό I. 
Ε.Τ.Α. Χολαργοϋ, έπειτα άπό τήν 
άποτυχία τών διαπραγματεύσεων 
καί τήν άπόριψη έναλλακτικών 
λύσεων πού πρότεινε ή ήγεσία 
τού Συλλόγου Υπαλλήλων Ελλά
δος. Ο άγώνας τών άπεργών 
βελτίωση τών άπαράδεκτων όρων 
τοΰ Νομισματοκοπείου γιά τή 
πού έπικρατούν (άνεπάρκεια προ 
σωπικοϋ, συνθήκες δουλειάς) 
δέν θά σταματήσει πριν ικανοποι
ηθούν τά δίκαια αίτήματά τους.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Μέ τήν καθολική συμμετοχή 
του στίς άπεργιακές κινητοποιή
σεις άπάντησε τό Προσωπικό 
τής Αγροτικής Τραπέζης, στά 
σχέδια τοΰ ύπουργείου Γεωργίας 
γιά άφαίρεση άρμοδιοτήτων καί 
ύποβιβασμό τής Τραπέζης. Τό 
Προσωπικό έΕακολουθεϊ νά πα
ραμένει σέ άγωνιστική έπιφυλα- 
κή μέχρι νά έγκαταληφθεί κάθε 
σκέψη άποδυναμώσεως τής ΑΤΕ 
καί έχει άμέριστη τή συμπαρά-

Στά σχολή, πού σύμφωνα μέ 
τίς εισηγήσεις πού έγιναν στήν 
προκαταρτική αύτή σύσκεψη καί 
τήν προεργασία πού έχει γίνει, 
ή φοίτηση θά είναι μονοετής, 
θά μπορούν νά συμμετάσχουν 
υπάλληλοι ήλικίας 30—40 ετών 
μέ 10 χρόνια πείρα στίς τραπε
ζικές εργασίες, πτυχιούχοι καί 
μή, κάτοχοι, οπωσδήποτε μιας 
ξένης γλώσσας. Ή έπιλογή τών 
υποψηφίων θά γίνεται έπειτα 
άπό γραπτές έζετάσεις καί συ
νεντεύξεις μπροστά σέ ειδική 
έπιτροπή. Ή διδασκαλία θά πε
ριλαμβάνει θεωρητικό κύκλο 
καί πρακτική έξάοκηοη καί τό 
πτυχίο πού θά άπονέμεται στούς 
άποψοίτους, δέν θά έχει σχέση 
μέ προαγωγή ή προώθηση.

Οί Σύλλογοι τού Προσωπικού 
μέ γράμμα πρός τόν κ. Διοικη
τή, έκφράζουν τίς απόψεις τους 
στό θέμα τής ίδρύσεως τής σχο
λής, πού άν περιοριστεί στίς

στάση τής Ομοσπονδίας ατό δί" 
καιο άγώνα του.

ΞΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ή θέση τής Ομοσπονδίας πα
ραμένει άνυποχώρητη στό αίτη
μά της γιά τήν έπιβολή δημοσίου 
έλέγχου στή δραστηριότητα τών 
Εένων πολυεθνικών Τραπεζών. 
Ακόμα, ζητεί τόν άπόλυτο σε

βασμό τους, στήν ύφιστάμενη έρ 
γατική νομοθεσία τής Χώρας μας 
καί τήν τήρηση τών όρων έργα- 
οίας, άμοιβής καί συνδικαλιστι
κών έλευθεριών, γιά τούς έργα- 
ζόμενους σ' αύτές όπως άκρι- 
θώς ισχύουν καί στίς έλληνικές 
Τράπεζες.

Τό Προεδρείο τής ΟΤΟΕ μέ 
διαβήματά του πρός τήν Κυβέρ
νηση καί όλη τήν πολιτική ήγε
σία, έπιδιώκει τήν πολιτικοποίη
ση τοΰ θέματος, γιά νά άποκρου- 
αθεϊ άποτελεσματικά ή τακτική 
τών Εένων Τραπεζών. Παράλλη
λα, σέ ειδικές συνεντεύζεις τύ
που, άποκαλύπτει άδιάσειστα 
στοιχεία τής παράνομης δραστη
ριότητας τών Εένων Τραπεζών 
γιά τήν ένημέρωση τής κοινής 
γνώμης.

θετικές πλευρές καί δέν δημι
ουργήσει άφετηρία εύνοιας 
πρός περιορισμένο άριθμό ύπαλ- 
λήλων παρουσιάζει, αναμφισβή
τητα, μεγάλες πιθανότητες ω
φέλειας γιά τήν Τράπεζα καί 
τήν άξιοκρατική έπάνδρωση τών 
μονάδων. Γιά τό σκοπό αύτό, ή 
Συλλογική ’Εκπροσώπηση, προ
τείνει οί διερχόμενοι άπό τήν 
έκπαίδευοη τής σχολής νά το
ποθετούνται ώς στελέχη τού δι
κτύου ή στίς υπηρεσίες τής Δι- 
οικήσεως, πού άσκούν έποπτεία 
καί κατευθύνουν τίς καθ’ αύτό 
τραπεζικές εργασίες, άλλά καί 
πάλι μετά άπό προϋπηρεσία στό 
δίκτυο πέντε ετών,· τουλάχι
στον.

Αν οί σχετικές προκαταρτι- 
κές έργασίες ολοκληρωθούν, εί
ναι πολύ πιθανό, ή σχολή νά 
λειτουργήσει άπό τίς άρχές τού 
έπομένου χρόνου.

Γιά τίς οικογένειες των υπαλλήλων 
θυμάτων Πολέμου καί Κατοχής
Οί Σύλλογοι τοΰ Προσωπι

κού μέ κοινή έπιοτολή τους 
πρός τόν κ. Διοικητή άνάφε- 
ραν δτι οί οικογένειες έκεί- 
νων πού έπεσαν στόν πόλεμο 
τής ’Αλβανίας ή έκτελέστη- 
καν άπό τά στρατεύματα κα
τοχής, καί πού είχαν μικρό 
(κάτω τοΰ Λογιστοΰ) βαθμό 
στήν Τράπεζα, συντηρούνται 
μέ πενιχρές συντάξεις τής τά- 
ξεως τών 7.000 δρχ. κατά μέ
σον δρο.

Σύμφωνα μέ τίς ενδείξεις 
ή Συλλογική ’Εκπροσώπηση 
πιστεύει δτι ισότιμοι πρός τήν 
Εθνική Τράπεζα ’Οργανι
σμοί στίς παρόμοιες περιπτώ
σεις έχουν θεωρήσει τούς νε
κρούς σάν πρόωρα έξελθόν- 
τες, καί έχουν άναγνωρίσει 
δλο τόν χρόνο μέχρι τό δριο 
ήλικίας έξόδου άπό τήν Τρά
πεζα σάν συντάξιμο καί μέ 
αύτή τήν βάση έχουν καθορί
σει τήν σύνταξη στούς δικαι

ούχους — μέλη τών οικογε
νειών τους τήν όποία καί κα
λύπτουν.

Καί τοΰτο κατά ήθική επι
ταγή, χωρίς νά τούς τό έπι- 
βάλει νόμος, άσχετα άν πιθα
νόν έχουν ερμηνευτικά υπα
γάγει τίς παροχές αύτές σέ 
ισχύοντες νόμους.

Αύτή άκριβώς ή ήθική καί 
εθνική πλευρά τοΰ θέματος, 
πού εκφράζεται σέ 22 καί μό
νο οικογένειες (χήρες κυρίως 
καί όλιγάριθμες μητέρες καί 
άδελφές φονευθέντων), επι
βάλλει τήν εύνοϊκή άντιμετώ- 
πισή του άπό τήν Τράπεζα. 
Μέ τήν αύξηση τοΰ παρεχομέ- 
νου πενιχροΰ βοηθήματος μέ
χρι τήν κάλυψη τής διαφο
ράς, ώστε νά υπάρξει ή ίδια 
μεταχείριση μέ τίς ομοιοπα
θείς τους, πού συνταξιοδο- 
τοΰνται άπό άντίστοιχους ’Ορ
γανισμούς.

Η ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προκαταρτική σύσκεψη γιά πειραματική λειτουργία

Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη ύπό τήν ^προεδρία τοϋ κ. 
Διοικητοΰ, μέ συμμετοχή τοϋ Ύποδιοικητοϋ κ. Τζαννετάκη, 
στελεχών καί συμβούλων τής Διοικήσεως καή εκπροσώπου 
τοϋ Συλλόγου μας μέ σκοπό τήν ίδρυση σχολής γιά τή δη
μιουργία τραπεζικών στελεχών, ευρωπαϊκού έπιπέδου.


