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Μεγάλη κατάκτηση τού Προσωπικού.

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Ο ΝΟΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΜΑΣ
■ Τερματίζεται ό καταστρεπτικός διαχωρισμός.
■ Χαλυβδώνεται σε ισχυρότερα Θεμέλια ή συνδικαλιστική 

ενότητα των εργαζομένων στήν Τράπεζα.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ

Μελετημένα καί μεθοδικά αναπτύσσεται ή επίθεση κατά 
τοϋ συνδικαλιστικού κινήματος. ΟΙ έκτελεστές τών σχεδίων 
γιά τη διάσπαση, την υποταγή τών συνδικαλιστικών όργανώ- 
σεων ή τήν εκτροπή άπό τήν αποστολή τους, ενεργούν μέ 
βάση προκαθορισμένες οδηγίες, όπως άποκαλύπτει καί ή πιό 
πρόχειρη άπαρίθμηση συγκεκριμένων περιστατικών τοϋ τε
λευταίου διμήνου.

Στον κλάδο μας καί ειδικότερα στό χώρο τών έργαζομέ- 
νων στήν Τράπεζά μας, οι άντανακλάσεις αυτής τής ευρύτε
ρης επιχείρησης, είναι έντονα αισθητές. Συνειδητοποιούνται 
καί άπό τόν τελευταίο συνάδελφο, άλλά δέν προκαλοϋν έκ
πληξη. Ούτε αίφνιδιάζουν, βέβαια τή συλλογική μας ήγεσία, 
πού παρακολουθεί μέ προσοχή κάθε άντισυνδικαλιστική ε
νέργεια, έπισημαίνει τήν πηγή της καί άνάλογα τήν αντιμετω
πίζει.

"Όσο 6 Σύλλογος προχωρεί σταθερά πρός τή λύση τών 
μεγάλων θεμάτων τού Προσωπικού, οσο ρυθμίζονται ειδικά 
προβλήματα διαφόρων κατηγοριών καί δσο ή ένότητα όλων 
τών έργαζομένων στήν "Εθνική Τράπεζα χαλυβδώνεται, τό
σο οΐ άπόπειρες τών γνωστών φορέων τής διάσπασης θά έν- 
τείνονται, ή άνεύθυνη σπερμολογία, ή έντυπη κατασυκοφάν
τηση, θά όργιάζει. Θά γίνεται έπικίνδυνη, μέ τή μορφή τού 
«απονενοημένου διαβήματος» πού θά περιβάλλεται.

Μάταιες οι προσπάθειες καί καταδικασμένες, θά πέσουν 
καί πάλι στό κενό. Τό προσωπικό, συσπειρωμένο γύρω άπό 
τή Εκπροσώπησή του μέ έπίγνωση τού συλλογικού έργου, 
πού έπιτελεϊται μέσα στά άσφυκτικά πλαίσια τών κυβερνητι
κών άπαγορεύσεων, τού κλίματος τής μονόπλευρης λιτότη
τας καί τής εΰθυνοφοβίας τών αρμοδίων τής Διοικήσεως, τίς 
απορρίπτει κατηγορηματικά. ‘Αγνοεί καί παραδίδει στήν κοι
νή περιφρόνηση όλους όσους άπεργάζονται, μέ πράξεις δο
λιοφθοράς, τήν άποδυνάμωση τοϋ συλλογικού μας οργάνου. 
Καί γίνεται, μέ τήν ένότητά του, φράγμα άδιαπέραστο, όπου 
θά συντρίβει κάθε έπίθεση...

Η ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 
ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 

ΑΠΕΡΓΙΑΣ
ή πώς καταργεϊται τό 
δικαίωμα τής απεργίας

Ή παρακράτηση τών άποδοχών 
τών Τραπεζικών Υπαλλήλων γιά τίς 
ήμερες άπεργίας έχει π'ς ρίζες της 
σέ άνώμαλες περιόδους.

Γιά πρώτη φορά, περικοπή άπο
δοχών ήμερών άπεργίας έγινε τό 
1950 μετά άπό τήν 1191/ 6.12. 
1950 πράξη τοϋ Υπουργικού Συμ
βουλίου κατά τήν όποία «Υπάλλη
λοι 'Οργανισμών, Νομικών Προσώ
πων Δημοσίου Δικαίου, 'Επιχειρή
σεων Κοινής Ώφελείας καί Τραπε
ζών άπέχοντες τών καθηκόντων 
των, θά άποστερώνται τών άποδο
χών τοϋ χρόνου τής εκ τών καθη
κόντων αυτών αποχής των».

Τό σκεπτικό τής παραπάνω άπο- 
φάσεως στηριζόταν στήν άνωμαλία 
πού δημιουργούν οι άπεργίες τών 
κλάδων αυτών τών έργαζομένων 
«εις τήν εύρυθμον ζωήν τής Χώ
ρας, ήτις σήμερον (τό 1950 δηλ.) 
διανύει δυσχερή περίοδον άνασυγ- 
κροτήσεως».

Τήν πράξη αύτή τού Υπουργικού

Συμβουλίου καί στό σημείο πού 
άφορούσε τούς Τραπεζικούς "Υπαλ
λήλους, ακύρωσε τό Συμβούλιο 
'Επικράτειας (Άποφ. Όλομελ. 
425/1951) μέ τό αίτιολογικό δτι 
«οΐ Τράπεζες είναι Νομικά Πρόσω
πα "Ιδιωτικού Δικαίου καί συνεπώς 
δικαιούνται κατά τήν κρίσιν των νά 
ρυθμίζουν τά τών άποδοχών τών 
άπεργούντων ΰπαλλήλων των, τού 
Υπουργικού Συμβουλίου μή δι- 
καιουμένου διά πράξεώς του καί ό- 
νευ νόμου νά άποφασίση περικο
πήν τών άποδοχών αύτών».

Χρειαζόταν λοιπόν ένας νόμος 
γιά νά μποΰν οΐ Τραπεζιτικοί σέ 
«τάξη».

” Ετσι προσφεύγοντας στό πολύ 
γνωστό μας «άποφασίζομεν καί 
διατάσσομεν» ή τότε Κυβέρνηση 
Σοφοκλή Βενιζέλου κατασκεύασε 
τόν 'Αναγκαστικό Νόμο 1933/51 
«περί άποδοχών τών άπεργούντων

(Συνέχεια στή σελ. 4)

Ψηφίστηκε άπό τό τμήμα διακοπών τής Βουλής κατά τή συ
νεδρίαση τής Παρασκευής 28 Ιουλίου, τό νομοσχέδιο γιά τή συγ
χώνευση τοϋ Ταμείου Συντάξεων καί τού κλάδου Προνοίας τού 
Προσωπικού τής τέως Τραπέζης ’Αθηνών, στά άντίστοιχα Ταμεία 
Συντάξεων καί Αύτασφαλείσς τού Προσωπικού τής ‘Εθνικής Τρα- 
πέζης.

Μέ τό νέο νόμο, πού ψηφίστηκε 
όμόφωνα άπό δλες τίς πτέρυγες 
τής Βουλής, πραγματοποιείται ή 
ένοποίηση τών άσφαλιστικών Τα
μείων δλωντών έργαζομένων στήν 
'Εθνική Τράπεζα καί δημιουργεΤται 
ένιαϊος άσφαλιστικός φορέας γιά ό
λο τό Προσωπικό.

Ή ενοποίηση αύτή θέτει δριστι- 
κό τέρμα στόν καταστρεπτικό δια
χωρισμό μιας είκοσιπενταετίας καί 
έπισφραγίζει τούς άγώνες τών έρ
γαζομένων στήν 'Εθνική Τράπεζα. 
Γι' αύτό χαιρετίστηκε άπό όλους 
τούς Συλλόγους τού Προσωπικού, 
σάν μεγάλη κατάκτηση καί σάν ση
μαντικός σταθμός στήν πορεία γιά 
τήν έπίλυσητών μεγάλων θεμάτων 
πού άπασχολούν τό Προσωπικό.

Ή ένοποίηση τών άσφαλιστικών

ταμείων καί οΐ άπαραίτητες ρυθμί
σεις πού θά άπαιτηθοΰν κατά τήν 
έφαρμογή τοϋ νέου νόμου, θά κα
τοχυρώνουν τούς πόρους τού 
ένιαίου ασφαλιστικού φορέα καί θά 
διασφαλίζουν τά δικαιώματα τών 
ασφαλισμένων καί τών συνταξιού
χων. ‘Όπως διευκρίνησε στή Βουλή 
ό άρμόδιος ύφυπουργός Κοινωνι
κών Υπηρεσιών, κανένα δικαίωμα 
τών συνταξιούχων τής "Εθνικής 
Τραπέζης δέν πρόκειται νά θιγεί, μέ 
τό νέο νόμο.

Επακόλουθο άμεσο τής 
ένοποίησης τών άσφαλιστικών 
ταμείων, θά είναι ή ένοποίηση τών 
άντίστοιχων συλλόγων τού 
Προσωπικού. Έτσι, ή μόνιμη

(Συνέχεια στή σελ. 3)

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ
Πρός τόν Υπουργό τών Οικονομικών

Δημοσιεύουμε τό πλήρες κείμενο τού υπομνήματος πού υπέ
βαλε ή διοίκηση τής ΟΤΟΕ πρός τόν κ. Υπουργό τών Οίκονομικών 
στις 12.6.78.

Στό ΰπόμνημα πού συνοδεύεται άπό αναλυτικούς συγκριτι
κούς πίνακες τής φορολογικής έπιβαρύνσεως τών μισθωτών καί 
τοϋ διαθεσίμου εϊσοδήματός του μεταξύ τών έτών 1972 - 1978, 
άναπτύσσονται οί θέσεις τής ΟΤΟΕ γιά τό φορολογικό θέμα καί 
τεκμηριώνεται ή ανάγκη γιά φορολογικές διαρρυθμίσεις, προκειμέ- 
νου νά άποφευχθεϊ ή περαιτέρω μείωση τοϋ διαθεσίμου εισοδή
ματος τών τραπεζοϋπαλλήλων.

Τό νέο φορολογικό νομοσχέδιο, πρόκειται σύντομα νά κατα
τεθεί στή Βουλή.
Κύριε 'Υπουργέ,

Ή 'Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλ
ληλικών 'Οργανώσεων ' Ελλάδος 
θέτει ύπόψη σας τίς παρατηρήσεις 
της καί τίς γνώμες της γιά τό φορο
λογικό θέμα καί έλπίζει δτι στό φο
ρολογικό νομοσχέδιο πού θά κατα
θέσετε στή Βουλή, θά περιλη- 
φθοΰν καί μέτρα φορολογικών

έλαφρύνσεων τών μισθωτών.
Αύτό έπιβάλλεται νά γίνει, τόσο 

γιά τό λόγο δτι οί μισθωτοί έτπβα- 
ρύνονται άνέκαθεν ύπέρμετρα, δσο 
καί διότι ή αύξηση τού φορολογι
κού βάρους όδηγεί ήδη σέ περιορι-

(Συνέχεια στή σελ. 7)

Ή μερική 
τροποποίηση 

τού οργανισμού
Γιά τό θέμα τής μερικής τροπο- 

ποιήσεως τοϋ "Οργανισμού, πού 
περιλαμβάνει τήν τακτοποίηση έκ-

ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
Μ€θόδ€υση διασπάσεως καί άντισύλλογοι.

Ή συσπείρωση τών Ελλήνων 
έργατούπαλλήλων στίς έπαγγελμα- 
τικές τους όργανώσεις καί ή βαθ
μιαία άνάδειξη τών ένώσεων αυ
τών πού στήν άρχή δέν ήταν παρά 
«αδελφότητες», μέ χαλαρό άλληλο- 
βοηθητικό χαρακτήρα, σέ άγωνι- 
στικά «συνδικάτα» άντιμετωπίσθη- 
κε - όπως ήταν φυσικό - μέ άπρα
κάλυπτη έχθρότητα άπό τήν πλευ
ρά τής εργοδοσίας.

Όμως οΐ "Έλληνες έργαζόμενοι 
πέτυχαν μέ τούς άγώνες τους καί 
πριν άπό τόν Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο νά έπιβάλουν μιά νομοθε
σία άρκετά «προοδευτική» γιά τήν 
εποχή της, άπό τήν άποψη τής προ
στασίας τών δικαιωμάτων τους. 
Βέβαια, οΐ έργοδότες, άπό τήν 
πλευρά τους, προσπαθούσαν μέ 
κάθε τρόπο νά μείνει ή προστασία 
αύτή «στά χαρτιά» γιά νά μπορούν 
νά άπομυζοϋν δσο ήταν δυνατό πε
ρισσότερο, τούς υποτακτικούς 
τους. Αλλά οΐ προσπάθειές τους 
αυτές έξουδετερώνονται άπό τήν 
όλοένα αυξανόμενη δύναμη τών 
έργατο ϋπαλληλι κών συνδικάτων 
πού άπέβαιναν βαθμιαία οί κύριοι 
συντελεστές στήν άνοδο τοϋ βιοτι
κού καί πολιτιστικού έπιπέδου τών 
έργαζομένων τής Χώρας μας. Ακό
μα, στά χρόνια τής έχθρικής κατο
χής, τά συνδικάτα άποτέλεσαν τούς 
βασικούς πυρήνες τών άντιστασια- 
κών όργανώσεων καί βρέθηκαν 
στήν πρωτοπορεία τών άγώνων γιά 
τήν άποτροπή τής έξουθενώσεως 
τοϋ λαού μας άπό τήν πείνα, τήν 
αποστολή σέ στατόπεδα έργασίας 
τήν έπιστράτευση άπό τούς κατα- 
κτητές κλπ.

Δυστυχώς, τό «κλίμα» πού δη- 
μιουργήθηκε μετά τήν άπελευθέ- 
ρωση τής χώρας έξ αιτίας τής πολι
τικής διαμάχης δέν ήταν εύνοΐκό 
γιά τούς εργαζόμενους καί τίς όρ-

γανώσεις τους. ‘Η έργοδοτική 
πλευρά έκμεταλλεύθηκε μέ πολλή 
μαεστρία, τή διαμάχη τής περιόδου 
1945 - 1950 καί κατώρθωσε μέ τή 
βοήθεια καί τών παρακρατικών 
«μηχανισμών», νά επιβάλει στά πιό 
πολλά συνδικάτα «διοικήσεις» πού 
ύπηρετοΰσαν κρυφά ή φανερά τά 
συμφέροντα τής έργοδοσίας. 
Έτσι, ή άποκατάσταση τών έρει- 
πίων πού άφησε ό Πόλεμος καί ή 
ξένη βοήθεια πού δόθηκε γιά τήν . 
«άνασυγκρότηση» τής έλληνικής 
οικονομίας άποτέλεσαν πηγές 
πλουτισμού μιας μειοψηφίας σέ βά
ρος τών έργαζομένων τής Χώρας.

Ή κατάσταση άρχισε νά άλλάζει 
μέ τήν άποκατάσταση τής «όμαλό- 
τητας» στά πρώτα χρόνια τής δε
καετίας τοϋ 1950. Οΐ νέοι πού πέ
ρασαν άπό τό καμίνι τής κατοχής 
καί τής 'Εθνικής διαμάχης, ώριμοι 
πιά άναμείχτηκαν ενεργά στό συν-

ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ 
ΔΑΝΕΙΑ

Καταρτίστηκαν καί κυρώθηκαν 
οΐ πίνακες σειράς προτεραιότητας 
τών συναδέλφων πού δικαιούνται 
πλήρη ή συμπληρωματικά στεγα
στικά δάνεια, γιά τό 1978.

Στή σχετική έγκύκλιο πού κυκλο
φόρησε περιλαμβάνονται άναλυτι- 
κά τά ονόματα τών δικαιούχων κα
τά κατηγορία.

‘Αντίτυπα τών πινάκων, έχουν 
σταλεί σέ όλες τίς μονάδες τής 
Τραπέζης γιά τήν ένημέρωση τού 
Προσωπικού.

Διευκρινίζεται δτι, σέ περίπτωση 
ύποβολής ενστάσεων καί άποδοχής 
τους άπό τήν άρμόδια ύπηρεσία τής 
Διοικήσεως, έπέρχεται άλλαγή τής 
σειράς προτεραιότητας.

δικαλιστικό κίνημα τών χώρων 
τους καί σιγά - σιγά οί κυριώτερες 
έργατοϋπαλληλικές ένώσεις περ
νούσαν στά χέρια γνήσιων συνδι
καλιστών πού ήξςραν νά άγωνίζον- 
ται γιά τά συμφέροντα τών συνα
δέλφων τους καί νά προωθούν τίς

(Συνέχεια στή σελ. 4)

κρεμών θεμάτων διαφόρων κατη
γοριών τοϋ Προσωπικού, όπως ό 
καθορισμός τών τυπικών προσόν
των προσλήψεως, ό καθορισμός 
τών όργανικών θέσεων τοϋ τεχνι
κού κλάδου, ή δημιουργία κλάδων 
άσφαλείας, ή διεύρυνση τοϋ όρίου 
ήλικίας τών γυναικών, καθώς καί ή 
ένταξη καί μετάταξη άλλων, οί σύλ
λογοι ζήτησαν άκρόαση άπό τόν 
άρμόδια "Υπουργό 'Εμπορίου. Ή 
συνάντηση πραγματοποιήθηκε στίς 
3 Αύγούστου. Ό κ. "Υπουργός πα
ραδέχτηκε δτι οί τροποποιήσεις, 
αυτές δέν πρέπει νά έμπίπτουν στίς 
κυβερνητικές άπαγορεύσεις τής ΰπ' 
άριθ. 77/1978 πράξεως Υ.Σ. καί 
γιατί οΐ τροποποιήσεις αυτές άφο- 
ροϋν μικρό μέρος ύπαλλήλων, είναι 
καθαρά ρυθμιστικού χαρακτήρα καί 
δέν συνεπάγονται άξιόλογες οικο
νομικές έπιβαρύνσεις. Στά σημεία 
αυτά ύπάρχει καί ή σύμφωνη άπο
ψη τής Διοικήσεως.

Οί σύλλογοι τού Προσωπικού 
πιστεύουν, δτι θά παρακαμφθούν 
τά τυπικά έμπόδια καί σύντομα θά 
έγκριθοΰν οΐ προτεινόμενες τροπο
ποιήσεις.

Απο μήνα σε μήνα

ΤΗΣ ΖΕΣΤΗΣ
Μέ 37 βαθμούς«ύπό σκιάν», 

μέσα στό καταμεσήμερο, χάλα
σε πάλι τό μηχάνημα κλιματι
σμού στό γραφείο.

Ά ναστάτωση! Ανάκληση 
στήν ένέργεια τών ανεμιστή
ρων πού βρέθηκαν πρόχειροι, 
έντατική χρησιμοποίηση χαρτο- 
νιών γιά βεντάλιες, έπιφωνήμα- 
τα δυσαρέσκειας άπό παντού. 
Πώς νά συνεχιστεί ή δουλειά σέ 
τέτοια άτμόσφαιρα;

Βροχή οί διαμαρτυρίες στόν 
Προϊστάμενο. Τί νά κάνει ό δύ
στυχος; Μήπως είναι ή πρώτη 
φορά; Καί προχτές καί τήν πρώ
τη βδομάδα τά ίδια. Σκέπτεται 
νά διηγηθεϊ ξανά, τί γινόταν λίγα 
μόλις χρόνια πρίντήν έποχή τής 
Ήλιασκικής κατοχής. Τότε πού 
δέν υπήρχαν «αίρ κοντίσιονινγ» 
καί που Οχι μόνο ή γραβάτα, άλ
λά καί τό σακάκι, ήταν υπο
χρεωτικά γιά τό Προσωπικό.

Άναλογίζεται Ομως, τήν άν- 
τεπίθεση τού νεαρού συναδέλ
φου, πού κάθεται άπέναντί του 
μέ τό ρόζ «λσκόστ» πουκαμισά-

κι καί τό, έλαφρά, «κουλτουριά
ρικο ύφος». «Πριν άπό λίγα χρό-' 
via κ. Προϊστάμενε, ή Αθήνα 
πνιγόταν στή σκόνη, δέν ύπήρ- 
χαν ψυγεία καί κλιμαπσμοί, 
απαγορεύονταν τά μπαίν-μίξτ κι 
ό κόσμος πάσχιζε νά δροσιστεί 
άπ’ τό αίγινήτικο κανάτι. 'Όμως 
ή κοινωνία προχωρεί. Σήμερα, 
οί έργαζόμενοι έχουν απαρά
γραπτα δικαιώματα Οχι μόνο 
στή δουλειά, άλλά καί στόν πο
λιτισμό, τή μόρφωση. Καί... στή 
δροσιά»; Τρομάζει τό χείμαρο 
τών έπιχειρημάτων καί τή θεω
ρητική ύποθεμελίωσή τους καί 
περιορίζεται κι αύτός, νά λασκά
ρει λίγο άκόμα τή γραβάτα του.

Ύστερα, μέ βαρυεστημένες 
κινήσεις, άποτολμάει ένα νέο 
τηλεφώνημα στήν Τεχνική ύπη
ρεσία.

Νά στείλουν νά έπισκευά- 
σουν τή βλάβη, αν καί είναι σί
γουρος πώς καί αύριο ή τό πο
λύ, μεθαύριο, θάχουμε πάλι τά 
ίδια...

Ό συνάδελφος



ΣΚΙΤΣΟ

Παρουσία δυναμική καί θυελώ- 
6πς.

Γεμίζει τόν χώρο καί τόν χρό
νο.

Τής άρέσουν τά χρώματα, τά 
άρώματα, τά μπιζού καί ή κουβεν- 
τούλα.

"Ετοιμη νά βάλει τά κλάμματα 
σε κάθε άκουσμα δυστυχίας. Καί 
έτοιμη νά σε γρατζουνίσει άν νο
μίσει πώς τής σκούντησες την ά
κρη τού μολυβιού της.

Σημειώνει πιστά κάθε καινούρ
για δίαιτα άδυνατίσματος. Καί με 
τήν ίδια εύσυνειδησία, καταγρά
φει κάθε νέα συνταγή φαγητού 
πού θά ύποπέσει στην άντίληψή 
της.

Γνωρίζει όλο τόν κόσμο. Καί ό
λος ό κόσμος είναι φίλος της.

Μεγάλη της άδυναμία τό τηλέ
φωνο. Μόλις έμφανισθεϊ ένας 
καινούργιος, τόν καθίζει πλάι της 
καί άρχιζει κανονική άνάκριση, — 
«Πού γεννήθηκες, πού κατοικείς;
— Τό τηλέφωνο τού γραφείου 
σας, τού σπιτιού σας, τού έξοχικοΰ 
σας; Τό τηλέφωνο τού άδελφοΰ 
σας, τής πεθεράς σας; Μή σάς ζη
τήσουμε καμμιά φορά, ξέρετε...

Πώς κατορθώνει νά χρησιμο
ποιεί 4 άκουστικά σέ 2 αυτιά — 
καί μάλιστα μέ σκουλαρίκια — εί
ναι άκατανόητο.
— Ντρίν! τό τηλέφωνο: — Γρα
φείο ν Διοικητοΰ.
— Ντρίν! τό άλλο τηλέφωνο: Δυό 
λεπτά παρακαλώ (στόν πρώτο). 
Λέγετε...
— Όχι, Μόνα μου, δέν μπορώ νά 
διακόψω τώρα. Πάρε μας άργότε- 
ρα.
— Βασίλη κλείσε τήν πόρτα.
— Ντρίν, τό τρίτο τηλέφωνο: Δυό 
λεπτά παρακαλώ (στόν πρώτο). 
Λέγετε...
— Τί νά σάς κάνω Κύριε Τάδε μου, 
δέν έδωσε rendez-vous ό Διοικη
τής, είναι πνιγμένος ό άνθρωπος... 
Μάλιστα, τό ξανασημειώνω.
— Βασίλη, ’Αριστείδη, κλείστε τίς 
πόρτες, θά μέ πουντιάσετε έδώ 
μέσα.
— Ντρίν, τό άλλο τηλέφωνο: Δυό 
λεπτά παρακαλώ (στόν πρώτο). 
Λέγετε.
— Μάλιστα Κύριε Διοικητά, άμέ- 
σως.
— Δυό λεπτά παρακαλώ (στόν 
πρώτο)
— "Ιων, έλα στόν Διοικητή.

"Ετσι δυό λεπτά, δυό λεπτά, πέ
ρασαν είκοσι λεπτά.
— Ορίστε, λέγετε, ... "Αχ! Κυρία 
Άγγελοπούλου μου, έσεϊς εϊσα- 
στε! Καί σάς έχω καί περιμένετε 
τόσην ώρα...

Πιστεύω νά καταλαβαίνετε πώς 
σάς μιλώ γιά τήν Ελένη Χριστο- 
φή, αύτό τό Monstre Sacre τής 
Εθνικής.

Εκπληκτικό παράδειγμα ζων
τάνιας, έργατικότητας, άφοσιώ- 
σεως στό καθήκον, άποτελεΐ 
σκληρό μέτρο κρίσεως γιά μάς 
τούς άλλους.

Τό «σκίτσο» αύτό τής άφιερώ- 
νεται μέ πολή άγάπη καί πολλές 
ευχές γιά τό καινούργιο της πέ
ταγμα πρός τήν ελευθερία.

Έδώ μέσα όμως, έγώ θ’ άκούω 
τήν ήχώ: - Δυό λεπτά, δυό λεπτά, 
δυό λεπτά παρακαλώ...

Ρ.Κ.

ΝΕΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΟ 

«ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ»

ΑΦΙΣΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

TOY EOT
πού κυκλοφόρησε μέ τή συμπλήρωση 4 χρόνων άπό 
τήν τουρκική εισβολή στή Μεγαλόνησο.

ΙΟΥΛΙΟΣ '74 - ΙΟΥΛΙΟΣ '78

Στή μαύρη έπέτειο άπό τό έγκληματικό πραξικόπημα 
κατά τής Κυπριακής Δημοκρατίας πού έπιχείρησε τό τυραννι
κό καθεστώς τής έπταετίας καί τήν κατάλυση τής άνεξαρτη- 
σίας τού 40% τής Μεγαλονήσου άπό τή δολοφονική εισβολή 
τού ’Αττίλα, οι έργαζόμενοι στήν ΕΤΕ μαζί μέ όλους τούς Έλ
ληνες έργαζομένους, όλες τίς πατριωτικές - δημοκρατικές 
δυνάμεις τού Έθνους, άνανεώνουν τήν υπόσχεσή τους γιά 
άμέριστη συμπαράσταση στόν άγώνα τού Κυπριακού Λαού 
μέχρι τήν Τελική δικαίωσή του.

Στήν πρώτη έπέτειο άπό τό θάνατο τού έθνομάρτυρα 
ήγέτη τής Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου Μακα
ρίου, άποτίουν φόρο τιμής στήν ιερά μνήμη του καί 
διατρανώνουν τή θέλησή τους νά παραμείνουν ένωμένοι καί 
άποφασισπκοί στήν υπεράσπιση τής ’Ελευθερίας καί τής Δη
μοκρατίας τής Πατρίδας μας καί τής έλληνικής Κύπρου.

1. ΑΘΗΝΑ: Συν€χίζονται οί εκδη
λώσεις «ΘΕΑΜΑ ΗΧΟΣ ΚΑΙ 
ΦΩΣ» στήν 'Ακρόπολη - Πνύκα.

2. ΡΟΔΟΣ: Συνεχίζονται οϊ έκδη- 
, λώσεις «ΘΕΑΜΑ ΗΧΟΣ ΚΑΙ

ΦΩΣ» στό Μέγαρο Ιπποτών 
Ρόδου.

3. ΚΕΡΚΥΡΑ: Συνεχίζονται οΙ 
εκδηλώσεις «ΘΕΑΜΑ ΗΧΟΣ 
ΚΑΙ ΦΩΣ» στό Παλαιό Φρούριο 
Κερκύρας.
Τιμές εισιτηρίων δρχ. 60, φοιτ. 
30.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ 
(ΘΕΑΤΡΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ)

1. Τό ΛΑΪΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΧΟΡΝ, στίς 10, 11, 12 καί 13 
Αύγούστου θά παρουσιάσει τό 
έργο «ΤΙΜΩΝ 0 ΑΘΗΝΑΙΟΣ» 
τοϋ ΣΑΙΞΠΗΡ.

2. Τό ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στίς 18, 
19 καί 20 Αύγούστου θά πα
ρουσιάσει τό έργο τοϋ ΣΟΦΟ
ΚΛΗ «ΗΛΕΚΤΡΑ» καί στίς 25, 
26 καί 27 Αύγούστου τό έργο 
τοϋ Καζαντζάκη «Ο ΒΟΥΔΑΣ». 
Τιμές εισιτηρίων δρχ. 150, 100, 
70, 50 Φοιτ. 75, 50, 35.

3. Στίς 21 καί 29 Αύγούστου ΡΕ
ΣΙΤΑΛ ΠΙΑΝΟΥ ΣΒΙΑΤΟΣΛΑΒ 
ΡΙΧΤΕΡ.
Τιμές εισιτηρίων δρχ. 500, 350, 
250, 100. Φοιτ. 30.

4. Στίς 22 καί 23 Αύγούστου συ
ναυλίες άπό τούς ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ 
ΩΔΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΣ καί ΣΒΙΑΤΟ- 
ΣΛΑΒ ΡΙΧΤΕΡ.
Τιμές εισιτηρίων δρχ.: 400, 
300, 200, 100, Φοιτ. 40.

5. Στίς 30 καί 31 Αύγούστου καί 1, 
2, 3 καί 4 Σεπτεμβρίου τό - 
ΜΠΑΛΛΕΤΟ 20ου ΑΙΩΝΑ 
(ΜΩΡΙΣ ΜΠΕΖΑΡ).
Τιμές εισιτηρίων, δρχ.: 500, 
350, 200, 100, Φοιτ. 50.

Σημείωση: Τό Πρόγραμμα πιθανόν 
νά ύποστεϊ άλλαγές. Όποιαδήποτε 
άλλαγή γνωστοποιείται έγκαίρως 
άπό τά μέσα δημοσιότητας. 
Πληροφορίες - εισιτήρια: Στό Τα
μείο τοϋ Φεστιβάλ 'Αθηνών (όδός 
Σταδίου 4 έντός στοάς) τηλεφ. 
3221.459 καί 3223.11 1/240.

ΘΕΑΤΡΟ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ

1. Στίς 17, 18, 19 καί 20 Αύγού
στου ό ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙ
ΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ θά παρουσιά
σει τό έργο τοϋ Κων. Βάρναλη 
«ΑΤΣΑΛΟΣ Ο Γ».
Τιμές εισιτηρίων δρχ.: 150, 
1 00, 60, Φοιτ. 30.

2. Στίς 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 
καί 31 Αύγούστου ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ 
«ΣΤΑΥΡΟΥ ΞΑΡΧΑΚΟΥ».
Τιμές εισιτηρίων δρχ.: 200, 
150, 100, Φοιτ. 50.

Άνέλαβε τά καθήκοντά του ό νέος 
Διοικητικός Διευθυντής τής Κλινι
κής ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ συναδ. 
Χρήστος Κ.Μπίνας.

ΤΟ 3ο ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

«Τό 3ο Χορωδιακό Φεστιβάλ 
‘Αθηνών πού θά γίνει στήψ ‘Αθήνα

ΣΤΙΧΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

ΑΥΡΙΟ

Τά σύννεφα είναι βαρειά
όταν γλιστρούν συμπαγή τό πρωί στά γραφεία.
Ή κοντέσσα πεθαίνει τό βράδυ χωρίς φωνές 
καθώς βλέπει τά πλαστικά έσώρουχα στήν τηλεόραση.
Καί τό τελευταίο πλοίο Ν. Ύόρκης Πειραιά 
άκινητεΐ μαζί μέ τούς Ινδιάνους καί τούς χρυσοθήρες.
Αύριο ό κόσμος θά κόβει εισιτήρια 
γιά νά δει τόν Ρέμπραντ στά μουσεία.
Αύριο τά παιδιά, όπως κάθε Τετάρτη 
θά διαβάζουν Βερλαίν στό σχολείο.
Αύριο όλοι θά μιλούν
γιά τή στειρότητα τής θάλασσας καί τής κοντέσσας.
Αύριο θ’ άφήσω τό παιδί μου 
νά μέ, φιλήσει στό στήθος.

«Αρσινόη»

ΑΝΑΜΟΝΗ

Τό παληό κανόνι τοϋ λιμανιού 
στουπωμένο μέ σκουπίδια 
περιμένει τούς νέους καιρούς 
σάν τότε πού βρόντησε 
χαιρετώντας
τό βουλιαγμένο πλοίο τής γραμμής.

Κ.Α.

— ξενοδ. «Χίλτον» — άπό 16-22 
Οκτωβρίου 1978, καί πού τό ορ
γανώνει ή ΧΟΡΩΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗ
ΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, έτέθη υπό τήν αι
γίδα τοϋ Υπουργού Πολιτισμού και 
‘Επιστημών κ. Γεωργίου Π λυτά καί 
τοϋ Γενικού Γραμματέως τοϋ EOT 
κ. Παναγιώτη Λαμπρία. Έτσι, δ και
νούργιος γιά τήν Ελλάδα θεσμός 
αύτός, παίρνει νέες διαστάσεις έγ- 
κυρότητας, άπό τήν πλευρά τής 
κρατικής συμπαραστάσεως. Έχει 
γίνει γνωστό δτι στίς έκδηλώσεις 
τοϋ 3ου Χ.φ.Α. θά πάρουν μέρος 
50 περίπου χορωδιακά συγκροτή
ματα πού προέρχονται άπ’ δλα, 
σχεδόν, τά διαμερίσματα τής Χώ
ρας, καθώς καί 10 διαλεχτές εύρω- 
παϊκές χορωδίες άπό τίς,χώρες: Δ. 
Γερμανία, 'Ιταλία, Ελβετία, Ούγγα- 
ρία, Τσεχοσλοβακία, Ισπανία καί 
Σοβ. Ένωση. ‘Ακόμη στό Φεστιβάλ 
θά πάρουν μέρος καί οΙ χορωδίες 
ποΰ πήραν 1ο βραβείο στό 2ο 
Χ.Φ.Α. τόν περασμένο Όκτώβρη. 
ΟΙ χορωδίες αυτές, μαζί μέ όλες τίς 
ξένες, θά έμφανισθοΰν σέ Ιδιαίτε
ρες συναυλίες έκτος Διαγωνισμού. 
Όλα αύτά, προμηνύουν μιά σειρά 
καλλιτεχνικών έκδηλώσεων πρώ
του μεγέθους, στό πλαίσιο τοϋ και
νούργιου αύτοΰ θεσμοϋ, πού κατα
ξιώνει τή χορωδιακή μουσική στή 
Χώρα μας καί πού ήδη άπλώνεται 
σέ διεθνή έπίπεδα».

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Στά πλαίσια τών Έπιδαυρίων κατά
τό μήνα Αύγουστο θά δοθούν έπί-
σης οί άκόλουθες παραστάσεις:
1. Στίς 12 καί 13 Αύγούστου τό 

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ θά παρου
σιάσει τό έργο «ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥ
ΡΑΝΝΟΣ» τοϋ ΣΟΦΟΚΛΗ.

2. Στίς 19 καί 20 Αύγούστου τό 
ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ θά παρου
σιάσει τό έργο «ΕΙΡΗΝΗ» τοϋ 
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ.

3. Στίς 26 καί 27 Αύγούστου τό 
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ καί τό ΘΕΑ
ΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ θά 
παρουσιάσουν τό έργο «ΝΕΦΕ
ΛΕΣ» τοϋ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ.

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ.
1. Στίς 12 καί 13 Αύγούστου τό 

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ θά παρου
σιάσει τό έργο «ΕΙΡΗΝΗ» τοϋ 
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ.

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΘΑΣΟΥ

1. Στίς 12 Αύγούστου τό «ΘΕΑ
ΤΡΟ ΘΡΑΚΗΣ» θά παρουσιάσει 
τό έργο τοϋ Πλούτου «Η ΤΣΟΥ
ΚΑΛΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΥΣΑΦΙ» καί 
στίς 15 Αύγούστου τό έργο 
«ΠΕΡΣΑΙ» τοϋ ΑΙΣΧΥΛΟΥ.

2. Στίς 26 Αύγούστου τό ΛΑΪΚΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ θά 
παρουσιάσει τό έργο «ΘΕΣΜΟ- 
ΦΟΡΙΑΖΟΥΣΑΙ» τοϋ ΑΡΙΣΤΟ
ΦΑΝΗ.

ΘΕΑΤΡΟ ΔΩΔΩΝΗΣ
Στίς 12 καί 13 Αύγούστου τό ΚΡΑ-

(Συνέχεια στή σελ. 4!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

'Επιθυμώ νά εύχαριστήσω 
θερμά, καί άπό τή στήλη αύτή, ό
λους τούς συναδέλφους πού μέ κά
θε τρόπο συμμερίστηκαν τό πέν
θος μας γιά τήν άπώλεια τοϋ άγα- 
πημένου μου πατέρα.

Φράνση Σταθάτου - Κυταριόλου 
Διοίκηση

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

κοϋ φιλοπτώχου Ταμείου Ν.'Ιωνίας 
«ΕΣΤΙΑ ΑΓΑΠΗΣ» γιά τά συσσίτια 
γερόντων, στή μνήμη τοϋ συναδέλ
φου τους Ιωάννη Κεχριμάνη.

Στή μνήμη τοϋ τ. συναδ. Σπύρου 
ΙΩ. Ζακυνθινάκη ή οικογένεια τοϋ 
συναδ. 'Αντωνίου Κατάκη, άπέστει- 
λε άντί στεφάνου, σέ οικογένεια 
άναξιοπαθούντων τό ποσό τών 
δρχ. 1.500.

Στούς συν/φους Γαρυφαλιά - Εύθύ- 
μιο Θεοδωρακόπουλο καί Μάκη 
Πατρικουνάκο, οϊ συν/φοι τοϋ 
κατ/τος Καμινίων εύχονται νά τούς 
ζήσουν τά κοριτσάκια πού πρόσφα
τα άπέκτησαν.

ΘΑΝΑΤΟΙ

Στή μνήμη τοϋ πατέρα τής συν. 
Φράνσης Σταθάτου, οϊ συνάδελφοι 
τής Ύποδιευθύνσεως Δημοσίων 
Σχέσεων κατέθεσαν δρχ. 2.000 
ύπέρ τών σεισμοπαθών Θεσσαλο
νίκης.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Χάθηκε πρόωρα σέ ατύχημα 
στήν ΑΥΣΤΡΙΑ, στίς 17.7.78 ό 
τέως συναδ. ΣΠΥΡΟΣ Ι.ΖΑΚΥΝ- 
ΘΙΝΑΚΗΣ
Θερμά συλλυπητήρια εττήν 
οίκογένειά του.

ΔΩΡΕΕΣ

Στή μνήμη τής μητέρας τοϋ συνα
δέλφου κ. Γ. Στάγκα ή Διεύθυνσις 
τοϋ Κεντρικού Καταστήματος κατέ
θεσε άπ' εύθείας δρχ. 5.000 ύπέρ 
τών σεισμοπαθών συναδέλφων 
τής περιοχής Θεσσαλονίκης.

ΟΙ ύπάλληλοι τού Τμήματος Κι- 
νήσεως Προσωπικού τής Διευθύν- 
σεως Προσωπικού, κατέθεσαν 
7.000 δραχμές ύπέρ τοϋ Ένορια-

Τό Διοικ. Συμβούλιο τής Ένώσεως 
Φιλάθλων Εθνικής Τραπέζης πού συ
νήλθε σέ έκτακτη συνεδρίαση μετά τήν 
αναγγελία τού θανάτου τοϋ ΛΕΩΝΙΔΑ 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ιδρυτικού μέλους 
τής Ένώσεως, έπί σειρά έτών κατά τό 
διάστημα άπό 11.3.30 μέχρι 30.6.78. 
εφόρου τοϋ Γυμναστηρίου καί διευθυν- 
τοΰ τοϋ ’Ινστιτούτου Φυσικής αγωγής 
μέ πολύπλευρη αθλητική δραστηριότη
τα πού έτίμησε καί ή Πολιτεία μέ τιμητι
κές διακρίσεις

άπεφάσισε

1) Νά κατατεθεί στεφάνι στή σωρό του 
21 Νά έκφρασθοϋν τά συλλυπητήρια 
στήν οίκογένειά του.
3) Ν' όναρτηθεΐή φωτογραφία του. στά 
γραφεία τής ΕΦΕΤ.
4) Νά κατατεθεί τό ποσόν τών Δρχ. 
5.000 γιά τό «ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΣΤΟΡΓΗΣ» 
όδός Στοργής 1 "Ανω Γλυφάδα, γιά τους 
σκοπούς του

Αθήνα 29.6.78 
Τό.Δ.Σ. τής ΕΦΕΤ

ΚΥΚΛΑΔΙΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 81 ΑΘΗΝΑΙ 104

Τά πολυτελή καί πλήρως κλιματιζόμενα κρουαζιερόπλοιά μας 
«CITY OF HYDRA» καί «CITY OF PIRAEUS» σάς προσφέρουν μιά 
ήμερήσια κρουαζιέρα στά όμορφα νησιά τοϋ Σαρωνικοΰ (Ύδρα - 
Πόρο - Αίγινα) στή τιμή μιας εκδρομής ξηρός, στήν όποια περιλαμ
βάνονται ένα έκλεκτό μεσημεριανό φαγητό καί ή μεταφορά μέ 
πούλμαν άπό τήν ‘Αθήνα ('Αμαλίας 4) στή Μαρίνα Τροκαντερό 
(Παλ.Φάληρον) μέ επιστροφή.

'Αναχώρηση άπό Μαρίνα Τροκαντερό κάθε μέρα στίς 8.30 
π.μ. καί επιστροφή στίς 7.30 μ.μ.

Χαρήτε τή δροσιά τής θάλασσας καί τό μαύρισμα τοϋ ήλιου.

ΟΛΗ ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
Πληροφορίες - Κρατήσεις

ΚΥΚΛΑΔΙΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Α.Ε.

Πατησίων 81 καί Χέϋδεν 
Τηλ. 8229468 - 8833475 - 8832112 

άπό 7.30 π.μ. μέχρι 9.00 μ.μ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ 
Χειρ, οδοντίατρος 

Όδός Κάνιγγος 7, β' όροφος 
Δέχεται μέ τιμές ΤΥΠΕΤ

ΣΠΥΡΟΣ Γ.ΚΕΦΑΛΑΣ 
Ιατρός

Παθολογικής Κλινικής Δημοτικού Νοσοκομείου 
«ΕΛΠΙΣ»

Ίππο κράτους 1 02 - Σμολένσκη 5 τηλ.: 3624949 
Οίκία: Τραπεζουντίου 3 ΤΗΛ.: 3623277

THE NEW CENTRE
for English Language Studies

ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ

Επίπεδα: αρχαρίων μέχρι προχωρημένων 
Τάξις: 8-14 άτομα
Καθηγηταί: ’Αγγλόφωνοι ειδικά εκπαιδευμένοι

{
English in the Business World 
English for Secretaries 
Contemporary Issues: A film course 
TOEFL/CAMBRIDGE 

«άπό 4 Σεπτεμδρίου»
όδός Φιλελλήνων & Ν. Νικοδήμου 2 
Τηλ.: 3228742 απογευματινές ώρες



Στή μετασεισμική Θεσσαλονίκη

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ 
ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

HI ΤΗΝ ΕΠΑΛΞΗ ΜΑΣ

Η συμπαράσταση τής Τραπέζης
Μετά τή δοκιμασία καί τις υλικές καταστροφές πού 

προκάλεσε ό σεισμός τής 20.6.78, ή ζωή στή Θεσσαλονίκη, 
αρχίζει, σιγά - σιγά, νά ξαναβρίσκει τόν όμαλό ρυθμό της. Οΐ 
συνάδελφοι τής συμπρωτεύουσας, παρά τά σοβαρά μετασει
σμικά προβλήματα πού άντιμετωπίζουν, πρωτοστατούν, στήν 
άποκατάσταση καί τή δραστηριοποίηση τής οικονομικής 
ζωής τής περιοχής. Όλα τά καταστήματα τής Τραπέζης λει
τουργούν κανονικά καί οΐ ζημιές πού είχαν ΰποστεί τά ΰποκα- 
ταστήματά μας 25ης Μαρτίου, Έπταλόφου, Π λ. Μ έταξα, 
Τούμπας έχουν ήδη έπιδιορθωθει.

Τά καταστήματα τής Τραπέζης μας 
λειτουργούν μέ έλαφρά μειωμένο ωρά
ριο, πού όμως δέν έχει ευεργετικά άπο- 
τελέσματα σέ ένα υψηλό ποσοστό συ
ναδέλφων, άναγκασμένων μετά τήν πα
ράταση τής συναλλαγής μέχρι τή 1.30', 
νά παραμένουν γιά τό κλείσιμο του Τα
μείου καί μετά τή λήξη τής κανονικής 
έργασίας.

Ή οίκονομική ένίσχυση πού όπως 
γράψαμε στό προηγούμενο φύλλο μας, 
άποφασίστηκε νά δοθεί στούς σεισμο
πλήκτους άπό τό Σύλλογο, τό ΤΥΠΕΤ 
καί τήν Τράπεζα, χορηγήθηκε σέ όλους 
τούς δικαιούχους.

Σέ ιδιόκτητο οίκόπεδο τής Τραπέζης 
στή Ν.Κρήνη, δημιουργήθηκε καταυλι
σμός γιά τίς άνάγκες των συναδέλφων. 
Τή δαπάνη γιά τήν άγορά 45 σκηνών 
πού διατέθηκαν σέ ισάριθμες οίκογέ- 
νειες σεισμοπαθών καί τά άλλα έξοδα 
έγκαταστάσεως του καταυλισμού, κά
λυψε ό Σύλλογος. Ή διάθεση τών σκη
νών, έγινε μέ βάση σχετικό έρωτηματο- 
λόγιο τού γραφείου του Συλλόγου 
Β.Ελλάδος, πού συμπλήρωσαν όσοι 
συνάδελφοι έπιθυμοΰσαν τήν έγκατά-

στασή τους στόν καταυλισμό καί τήν 
κατάσταση τής μόνιμης κατοικίας τους, 
μετά τούς σεισμούς.

Τά προβλήματα τής λειτουργίας αϋ- 
τοΰ τού καταυλισμού, έξέτασαν σέ έπι- 
τόπια έπίσκεψή τους σύμβουλοι τού 
Δ.Σ. τού Κέντρου καί μαζί μέ τούς συμ
βούλους τής συμπρωτεύουσας έδωσαν

λύσεις σέ διάφορα ζητήματα πρακτικής 
μορφής.

Μετά τήν έξέταση άπό τίς άρμόδιες 
τεχνικές Επιτροπές, 29 κατοικίες συνα
δέλφων χαρακτηρίστηκαν άκατάλληλες 
γιά κατοίκηση καί 1 1 5 ότι μπορούν νά 
κατοικηθοΰν, άφοΰ πραγματοποιηθούν 
όρισμένες άπαραίτητες έπιδιορθώσεις.

Ό Υποδιοικητής τής Τραπέζης κ. 
Τζαννετάκης κατά τήν έπίσκεψή του 
στή Θεσσαλονίκη καί τήν έξέταση τών 
θεμάτων πού προκάλεσαν οΐ σεισμοί, έ
δωσε έντολή στό κλιμάκιο τής Τεχνικής 
ύπηρεσίας τής Τραπέζης νά έξακριβώ- 
σει τίς καταστροφές πού ύπέστησαν οΐ 
κατοικίες τών συναδέλφων καί νά 
έφαρμοστοΰν τά μέτρα άποκαταστά- 
σεώς τους.

Ιο Δ.Σ. τού Συλλόγου μέσω τού 
Γραφείου Βορείου 'Ελλάδος παρακο
λουθεί τό έργο τής βοήθειας πρός τούς 
σεισμοπαθείς συναδέλφους.

Ή παρουσία τής Τραπέζης 
στή σεισμόπληκτη περιοχή

Η Τράπεζα, άμέσως μετά τόν πρώτο 
μεγάλο σεισμό, άπέστειλε στή Θεσσα
λονίκη κλιμάκιό τεχνικών μέ έπικεφαλής 
τόν διευθυντή τών Τεχνικών Υπηρε
σιών της, μέ τή συμμετοχή καί καθηγη- 
τοΰ του Πολυτεχνείου, προκειμένου νά 
διαπιστώσει τίς ζημιές τών Κατ/των τής 
Τραπέζης καί νά προσφέρει γενικώς τίς 
ύπηρεσίες του. Ή Τράπεζα συνέχισε τή 
διαδοχική άποστολή κλιμακίων άπό 
άνώτατα στελέχη γιά νά έξετάσουν άνά- 
λογα μέ τίς άρμοδιότητές τους, τά γενι-

προέκυψανκώτερα προβλήματα πού 
άπό τούς σεισμούς.

Οί Διευθυντές πού έπήγαν στή Θεσ
σαλονίκη, έκτος άπό τήν έπίλυση τών 
προβλημάτων πού προέκυψαν στήν 
όμαλή λειτουργία τών Κατ/των τής Τρα
πέζης, είχαν άρμοδιότητα νά έπιλη- 
φθοΰν καί όλων τών χρηματοδοτικών 
καί άλλων συναφών θεμάτων τών πα
ραγωγικών τάξεων, ώστε νά συμβάλ
λουν μέ κάθε μέσο καί μέ βάση τίςάπο- 
φάσεις τής Κυβερνήσεως στή ταχύτερη

Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΜΑΣ

(Συνέχεια άπό τή σελ. 1)
επιδίωξη όλων τών συνεπών συν
δικαλιστικών δυνάμεων τού χώρου 
μας, πραγματώνεται καί ό τυπικός 
διαχωρισμός τοΰ Προσωπικού 
άνάλογα μέ τήν προέλευσή του 
(Εθνικής Αθηνών) τερματίζεται. 
Ό νέος αυτός Σύλλογος θά είναι 
σίγουρα, τό πρώτο μαζικό 
σωματείο τής Χώρας, πού μέ τίς 
άγωνιστικές παραδόσεις καί τήν 
ένότητά του, θά διαδραματίζει 
πρωταγωνιστικό ρόλο στή συν
δικαλιστική δραστηριότητα.

Δημοσιεύουμε τό κείμενο τοΰ 
νομοσχεδίου, πού μετά τή 
δημοσίευσή του στήν "Εφημερίδα 
τής Κυβερνήσεως, γίνεται νόμος 
τοΰ Κράτους:

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί συγχωνεύσεως τοΰ Ταμείου 
Συντάξεως Προσωπικού Τραπέζης 
(πρώην) "Αθηνών καί ρυθμίσεως 
συναφών θεμάτων.

‘Άρθρο ν 1

Τό Ταμείον Συντάξεων Προσω
πικού Τραπέζης (πρώην) "Αθηνών 
συγχωνεύεται, ώς πρός μέν τόν 
Κλάδον Συντάξεων εις τό Ταμείον 
Συντάξεων τοΰ Προσωπικού τής 
Τραπέζης (πρώην) "Εθνικής, τό 
οποίον μετονομάζεται εις «Ταμείον 
Συντάξεως τοΰ Προσωπικού τής 
"Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος», ώς 
πρός δέ τόν Κλάδον Προνοίας εις 
τό Ταμείον Αύτασφαλείας τοΰ Προ
σωπικού τής Τραπέζης (πρώην) 
"Εθνικής, τό όποίον μετονομάζεται 
εις «Ταμείον Αύτασφαλείας τοΰ 
Προσωπικού τής "Εθνικής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος»

Άρθρον 2

1. Οί ήσφαλισμένοι καί συντα
ξιούχοι τοΰ έν άρθρω 1 συγχω- 
νευομένου Ταμείου, ώς πρός μέν 
τόν Κλάδον Συντάξεων καθίστανται 
ήσφαλισμένοι καί συνταξιούχοι τοΰ 
είς δ συγχωνεύεται τούτο, κατά τόν 
Κλάδον Συντάξεων, Ταμείου Συντά
ξεων τοΰ Προσωπικού τής "Εθνικής 
Τραπέζης τής ‘Ελλάδος, ώς πρός δέ 
τόν Κλάδον Προνοίας, καθίστανται 
ήσφαλισμένοι τοΰ έίς δ, συγχω
νεύεται τούτο, κατά,τόν Κλάδον 
Προνοίας, Ταμείου Αύτασφαλείας 
τοΰ Προσωπικού τής "Εθνικής Τρα
πέζης τής "Ελλάδος.

2. Ή άσφαλιστική σχέσις τών 
ήσφαλισμένων καί συνταξιούχων

τοΰ συγχωνευομένου Ταμείου διέ- 
πεται άπό τής συγχωνεύσεως, καθ' 
δσον μέν άφορά είς τόν κλάδον 
Συντάξεων, ύπό τοΰ Κανονισμού 
τοΰ είς δ συγχωνεύεται, κατά τόν 
Κλάδον τούτον, Ταμείου Συντά
ξεων τοΰ Προσωπικού τής "Εθνικής 
Τραπέζης τής 'Ελλάδος, καθ’ δσον 
άφορά είς τόν Κλάδον Προνοίας 
ύπό τοΰ Κανονισμού τοΰ είς δ συγ
χωνεύεται, κατά τόν Κλάδον τού
τον, Ταμείου Αύτασφαλείας τοΰ 
Προσωπικού τής "Εθνικής Τραπέ
ζης τής "Ελλάδος.

3. Τά ύπό συνταξιούχων τοΰ 
συγχωνευομένου, ώς άνω Ταμείου 
κεκτημένα δικαιώματα έπί τήν σύν
ταξιν, ώς καί τών ήσφαλισμένων, οί 
όποίοι μέχρι τής ήμερομηνίας ένάρ- 
ξεως ισχύος τοΰ παρόντος θεμε- 
λιοΰν δικαίωμα συντάξεως βάσει 
εύνοίκωτέρων διατάξεων τοΰ Κα
νονισμού τοΰ Ταμείου τούτου δια
τηρούνται.

4. Ό χρόνος άσφαλίσεως παρά 
τώ συγχωνευομένω Ταμείω συμ
περιλαμβανομένου καί τοΰ βάσει 
τών διατάξεων τοΰ Κανονισμού αυ
τού τυχόν ήδη άναγνωρισθέντος ή 
προσμετρηθέντος χρόνου έκ 
προϋπηρεσίας ή έτέρας αιτίας, 
θεωρείται ώς χρόνος άσφαλίσεως 
παρά τοΐς είς 6 συγχωνεύεται τού
το Ταμείόις, άντιστοίχως διά τόν 
Κλάδον Συντάξεων καί Κλάδον 
Προνοίας.

Άρθρον 3

1. Τό σύνολον τών ένεργητι κών 
καί παθητικών στοιχείων τής πε
ριουσίας (πόσης φύσεως δικαιώμα
τα, ύποχρεώσεις κλπ.) έκατέρου 
τών Κλάδων τοΰ συγχωνευομένου 
Ταμείου περιέρχονται αυτοδικαίως 
είς τό Ταμείο, είς δ κατά Κλάδον 
άντιστοίχως συγχωνεύεται τούτο, 
ώς είς οίονεί καθολικόν διάδοχον 
εκείνου, μή άπαιτουμένων είδικών 
μεταβιβαστικών πράξεων.

2. ΔΓ άποφάσεως τοΰ "Υπουρ
γού Κοινωνικών "Υπηρεσιών, έκδι- 
δομένης μετά γνώμην τών Διοικητι
κών Συμβουλίων τών ταμείων, είς 
τά όποια ένεργείται ή συγχώνευσις, 
θέλουν όρισθή τά μεταβιβαζόμενα 
περιουσιακά στοιχεία τοΰ συγχω
νευομένου Ταμείου, τά τής μετα
γραφής έπί άκινήτων ώς καί πάσα 
άναγκαία λεπτομέρεια διά τήν 
εφαρμογήν τής παραγράφου 1 τοΰ 
παρόντος.

3. "Εκκρεμείς δίκαι συγχωνευο
μένου Ταμείου συνεχίζονται ύπό

τών Ταμείων, είς τά όποία ένεργεϊ- 
ται ή συγχώνευσις, νομιμοποιουμέ- 
νων προς τούτο ένεργητικώς καί 
παθητικώς.

Άρθρον 4

1. Είς τήν άσφάλισιν τοΰ Τα
μείου Συντάξεων τοΰ Προσωπικού 
τής "Εθνικής Τραπέζης τής ‘Ελλά
δος, ώς καί τοΰ Ταμείου Αύτασφα
λείας τοΰ Προσωπικού τής "Εθνικής 
Τραπέζης τής "Ελλάδος ύπάγονται 
ύποχρεωτικώς τά έν τοίς κανονι- 
σμοΐς αυτών άναφερόμενα πρόσω
πα, άνεξαρτήτως έάν προσελήφθη- 
σαν ύπό τής Τραπέζης, ύπό τήν 
έπωνυμίαν άρχικώς «'Εθνική Τρά
πεζα "Ελλάδος καί Αθηνών» καί 
άκολούθως «"Εθνική Τράπεζα τής 
"Ελλάδος» τής παρελθούσης έκ τής 
κατά τάς διατάξεις τοΰ Ν. 
2292/1953 «περί συγχωνεύσεως 
"Ανωνύμων Τραπεζικών "Εται
ρειών» συγχωνεύσεως τών τέως 
Τραπεζών "Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος καί Τραπέζης "Αθηνών, ή 

ύπό τίνος τών συγχωνευ θεισών 
Τραπεζών πρό τής συγχωνεύσεώς 
των.

2. Κυροϋται άναδρομικώς άφ" 
ής έγένετο ή παρά τώ συγχωνευο
μένω Ταμείω καί τοΐς πρό δ ή συγ- 
χώνευσις τούτων Ταμείόις άσφάλι- 
σις τοΰ Προσωπικού τής έν παρ. 1 
Τραπέζης, ύπό τήν έπωνυμίαν άρχι
κώς «'Εθνική Τράπεζα τής "Ελλάδος 
καί Αθηνών» καί άκολούθως 
«"Εθνική Τράπεζα τής "Ελλάδος» 
καί θεωρείται ώς νομίμως γενομέ- 
νη πάσα μέχρις ένάρξεως ισχύος 
τοΰ παρόντος Νόμου είσπραξις τών 
καταβληθεισών εισφορών καί κα
ταβολή τών άπονεμηθεισών παρο
χών.

Άρθρον 5

1. "0 καθορισμός τής κατά τό 
άρθρον 1 τοΰ Ν. 3662/1957 «περί 
οικονομικής ένισχύσεως τοΰ Τα
μείου Συντάξεως Προσωπικού τών 
Τραπεζών (πρώην) Εθνικής» ει
σφοράς τής "Εθνικής Τραπέζης τής 
"Ελλάδος ένεργείται άπό τής ένάρ
ξεως τής ισχύος τοΰ παρόντος δι" 
άποφάσεως τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου τής "Εθνικής Τραπέζης τής 
"Ελλάδος, καταργουμένης πάσης 
άντιθέτου διατάξεως.

2. Αϊ κατά παρέκκλισιν τών δια
τάξεων τοΰ άρθρου 2 τοΰ Ν. 
3662/1957 καταβληθείσαι ύπό τής 
"Εθνικής Τραπέζης τής "Ελλάδος είς 
τό Ταμείον Συντάξεων Προσωπικού

αποκατάσταση όμαλής οικονομικής 
ζωής στήν πληγεϊσα περιοχή

Στίς 12.7.78, πήγε στή Θεσυ ιλονίκη 
ό V το διοικητής κ. Π.Τζαννετάκης συ- 
νοδευόμενος άπό άρμόδιους Διευθυν
τές.

Σκοπός τής έπισκέψεως τοΰ κ. Ύπο- 
διοικητοΰ καί τών άνωτάτων στελεχών 
του "Ιδρύματος ήταν ή έπιτόπιο ε· έταση 
τών διαφόρων προβλημάτων τή. 7 ;ο 
πέζης πού άνέκυψαν άπό τούς σεισμούς 
στή συμπρωτεύουσα καί πού είχαν σχέ
ση μέ τή χρηματοδότηση τών παραγω
γικών κλάδων τής περιοχής, καθώς καί 
ή τόνωση τής οικονομικής ζωής τής 
Θεσσαλονίκης ώστε νά έπανεύρει τόν 
κανονικό ρυθμό της.

"Ο "Υποδιοικητής κατά τή διήμερη 
παραμονή του στή Θεσσαλονίκη, έπι- 
σκέφτηκε τόν "Υπουργό Βορείου "Ελλά
δος κ. Ν. Μάρτη καί τοΰ άνήγγειλε δτι ή 
"Εθνική Τράπεζα διέθεσε 5 έκατ. δρχ. 
γιά τήν άποκατάσταση τών ζημιών πού 
προκλήθηκαν άπό τούς τελευταίους 
σεισμούς στά "Ιδρύματα τής Θεσσαλο
νίκης.

Στή συμπρωτεύουσα ό κ. Τζαννετά
κης εξέτασε, έξάλλου, διάφορα θέματα 
σχετικά μέ τήν όμαλή λειτουργία τοΰ δι
κτύου τών Καταστημάτων τής Τραπέ
ζης. τή χρηματοδότηση τών παραγωγι
κών κλάδων τής περιοχής καί τή . άνω
ση .. οικονομικής ζωής τής Θεα τό to-

τής "Εθνικής Τραπέζης τής "Ελλά
δος είσφοραί θεωρούνται ώς νομί
μως καταβληθείσαι.

Άρθρον 6.

Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται 
άπό τής πρώτης τοΰ έπομένου τής 
δημοσιεύσεως αυτού διά τής "Εφη
μερίδας τής Κυβερνήσεως μηνός.

Έν Άθήναις τή 23 Μαίου 1978

ΟΙ "Υπουργοί 
Οικονομικών 
ΑΘ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Κοινων.Ύπη ρεσιών 
ΣΠ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ

Στή Θεσσαλονίκη

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ 
ΑΠΟ ΤΗ
ΦΗΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝ Η
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Αίσθηση κάί άπογοήτευση προκαλεΐ 
στούς συναδέλφους τής Θεσσαλονίκης 
ή Φήμη δτι τά χρήματα τής ένισχύσεως 
θά άρχίσουν νά έπιστρέφονται παρα^ 
κρατούμενα άπό τήν μισθοδοσία.

Τό ποσόν αύτό χαρακτηρίσθηκε άπό 
τήν άρχή σάν οίκονομική ένίσχυση, ή 
όποία σαφώς διαφορίζεται άπό αύτήν 
τοΰ Δανείου, καί σάν τέτοια δέν πρέπει 
νά είναι έπιστρεπτέα.

‘Ύστερα, οί συνθήκες έκείνες πού έ
καναν έπιβεβλημένη τήν παροχή 
ένισχύσεως δέν έξαλείφθηκαν. Ακόμη 
κι άν δεχτούμε ότι έχουν πάψει νά 
ισχύουν τά μέτρα άμέσου άνάγκης, οΐ 
Θεσσαλονικεΐς είναι στό σύνολό τους 
βαρυμένοι μέ πλήθος υποχρεώσεις 
(χρέη άπό τήν προηγούμενη σεισμική 
περίοδο άλλά κυρίως δαπάνες γιά τήν 
έπισκευή τών σπίτιών τους καί τήν έπά- 
νοδο στόν όμαλό ρυθμό).

Νομίζουμε ότι τό θέμα (άν ύπάρχει) 
πρέπει νά έπανεξεταστεϊ, ώστε νά μήν 
προστεθεί καί νέα άστοχη ένέργεια 
κοντά στίς τόσες πού γίνονται τελευ
ταία.

ΟΙ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

"Άρχισαν οί προαγωγές τών συ
ναδέλφων μέ Valeur 1.7.78.

"Η "Επιτροπή συνεχίζει κανονικά 
τίς έργασίες της καί προβλέπεται ή 
όλοκλήρωση τών προαγωγών ό
λων τών βαθμών, μέχρι τό τέλος 
Αύγούστου.

Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

Είναι σημαντικός σταθμός στήν πορεία τών αγώνων καί τών κατα- 
κτήσεων τού Προσωπικού ή ένοποίηση τών άσφαλιστικών μας ταμείων, 
πού μετά τήν ψήφιση τού σχετικού νόμου θεωρείται πλέον γεγονός. Γιατί 
είναι ή δικαίωση καί τό έπιστέγασμα σκληρών προσπαθειών, άύιάκοπης 
καί σέ πολλά έπίπεύα, μάχης τής συνδικαλιστικής εκπροσώπησης, μέχρι νά 
έξαφανιστούν τά έμπόδια, νά διαλυθούν στείρες καί έξωπραγματικές προ
καταλήψεις πού συντηρούσαν έναν τεχνητό, καταστρεπτικό γιά τά αυμφέ- 
ροντά του, διαχωρισμό τού Προσωπικού, γιά μιά όλόκληρη είκοσιπενταε- 
τία!

Ή ζωντανή πραγματικότητα καί ή κοινωνική έξέλιξη, είναι δυνάμεις 
ακαταμάχητες καί δέν επιτρέπεται σέ κανέναν νά τίς αγνοεί Πολύ περισ
σότερο ύπεύθυνοι άνθρωποι πού ασκούν τό λειτούργημα τού σωστού 
συνδικαλισμού. Άπό τήν έπομένη τής συγχώνευσης τών Τραπεζών, δταν 
ακόμα κυριαρχούσε τό έξαλλο κλίμα τών πρώτων έντυπώσεων, οί συνε
πείς συνδικαλιστικές δυνάμεις τού χώρου μας, έθεσαν σάν στόχο τους τήν 
ένότητα τού Προσωπικού. Όσο κι άν αύτό ήχούσε παράφωνα στά αυτιά 
όρισμένων, πίστευαν πώς θά αποτελούσε τή θεμελιακή προϋπόθεση γιά 
τή διατήρηση τών δικαιωμάτων ϋλων τών έργαζομένων στήν Εθνική Τρά
πεζα, τήν προάσπιση τών συμφερόντων τους, τούς νέους διεκδικητικούς 
άγώνες. Μέ τό πέρασμα τού χρόνου, μόνον άθεράπευτα αφελείς, έθελό- 
τυφλοι, δέν κατανοούσαν τήν νέα άναγκαιότητα καί μαζί μέ ένσυνείδητα 
όργανα τής διαιρέσεως παρέμεναν πολέμιοι τής ένοποίησης. Ή όρμή όμως 
τής συντριπτικής πλειοψηφίας τών συναδέλφων κατά τή μακρά πορεία τού 
θέματος, τούς άπομόνωσε καί τούς έξουδετέρωσε. ~Ετσι, φτάσαμε στό 
σημερινό τέρμα.

Πολλά απομένουν νά γίνουν γιά νά άποδώσει τό μεγάλο έπίτευγμα, 
τούς καρπούς πού θά άντσποκρίνονται στίς προσδοκίες μας. Δέν έχουμε 
τήν παραμικρή άμφιβολία ότι καί σ’ αύτό τό στάδιο, τής τυπικής έπικύρω- 
σΠέ τΠξ ένοποίησης, θά πετύχουμε τίς καλύτερες δυνατές λύσεις Αύτές 
πού έναρμονίζονται μέχρι τήν τελευταία λεπτομέρεια πρός τά κεκτημένα 
δικαιώματα, τήν έξασφάλιση τών μόνιμων συμφερόντων, τή βελτίωση τής 
θέσης όλων, χωρίς έξαίρεση τών έργαζομένων στήν ’Εθνική Τράπεζα.

ΟΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ

Άπό συνεχείς διαμαρτυρίες συ
ναδέλφων πού φθάνουν στά γρα
φεία μας καί άπό τίς πρόσφατες πε
ριοδείες κλιμακίων τοΰ Δ.Σ. στό δί
κτυο, έχει άποδειχτεΐ πώς ή ύπε- 
ρεργασία τοΰ Προσωπικού δέν 
άμείβεται άνάλογα. Άν καταβάλλε
ται, στήν εύνοϊκότερη περίπτωση, 
κάποιο ποσόν, αύτό μόνον ένα 
άσ ή μα ντο μέρος τών ϋπη ρεσιών 
καλύπτει.

Τό πρόβλημα είναι σοβαρότατο 
γιατί ή ύπερεργασία επιβάλλεται 
άπό τίς άνάγκες τής ύπηρεσίας καί 
βρίσκεται σέ όξύτατη φάση, κατά 
τήν περίοδο τών άδειών πού δια
νύουμε.

Ή μέχρι τώρα άντιμετώπισή 
του, ύπήρξε άντιϋπαλληλική καί πα
ράνομη. Οί άπορρίψειςτών εισηγή
σεων τών διευθύνσεων τών 
Κατ/των, πού, όπως γνωρίζουμε, 
συντάσσονται μέ τίς πλέον μετριο
παθείς καί συντηρητικές σταθμί
σεις, άστοχες καί άνεδαφικές. "Η 
παροχή δωρεάν έργασίας άπό τούς 
συναδέλφους, έπειτα άπό ένα έξαν- 
τλητικό, πολλές φορές κανονικό 
ώράριο, πρέπει νά σταματήσει δρι- 
στικά:

Ό Σύλλογος παρακολουθεί στε
νά τό*)θέμα τών ΰπερωριών καί 
εξαντλεί όλες τίς δυνατότητες πίε
σης πρός κάθε κατεύθυνση, γιά νά 
άποτραπεϊ συνέχιση τοΰ άντισυνδι
καλιστικού καί άντισυναδελφικοΰ 
φαινομένου.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Πολλές φορές", διαταγές τής διοι- 
κήσεως άνατρέπονται καί άποφά- 
σεις τής ύπηρεσίας άνακαλούνται, 
έπειτα άπό παρεμβάσεις έξωύπηρε- 
σιακών παραγόντων, πολιτικών 
προσώπων καί βουλευτών πού 
άπαιτοΰν τήν Ικανοποίηση άτομι- 
κών αιτημάτων τών ύπαλλήλων - 
ψηφοφόρων τους.

Τό φαινόμενο αυτό, έκτος άπό 
τήν άναστάτωση, καί τήν άνωμαλία 
πού προκαλεϊ στήν ύπηρεσία δη
μιουργεί άπροκάλυπτο αίσθημα δυ
σφορίας στό Προσωπικό, πού στή 
μεγάλη του πλειοψηφία, συμπερι- 
φέρεται σύμφωνα μέ τίς διατάξεις 
τοΰ "Οργανισμού καί τών έγκυ- 
κλίων.

Όπως είναι γνωστό, ή χρησιμο
ποίηση πλαγίων μέσων άπό τόν 
ΰπάλληλο, άπαγορεύεται ρητά. Τό 
«ρουσφέτι», έχει χαρακτηριστεί 
άπό τά πλέον ύπεύθυνα καί έπίση- 
μα χείλη σάν «κατάρα τής νεοελλη
νικής ζωής». Καί, δημόσια τουλάχι
στον, καταδικάζεται άπό κάθε 
πλευρά.

Πώς, λοιπόν, μέ τόσο ισχυρή κά
λυψη, ή Διοίκηση ένδίδει σέ πιέσεις 
ρουσφετολογικοΰ, καθαρά, τύπου 
καί δέν άπο κρούει κατηγορηματικά 
τίς άναχρονιστικές καί άπαράδεκτες 
αύτές ένέργειες;

Η ΕΙΣΦΟΡΑ

Ή κάταβολή έφάπαξ εισφοράς 
άπό τή μισθοδοσία Αύγούστου, 
πού άποφάσισε τό Δ.Σ. μετά τή 
συμφορά πού έπληξε τή Θεσσαλο
νίκη, δέν είχε σάν μοναδικό στόχο 
τή δημιουργία άποθεματικοΰ γιά 
τήν άντιμετώπισή τών άμέσων

αναγκών τών σεισμοπλήκτων συ
ναδέλφων. Πολύ περισσότερο, δέν 
ήταν πράξη «έπαιτείας», όπως μερι
κοί όλιγόμυαλοι, έσπευσαν νά τή 
χαρακτηρίσουν. Συμβολίζει τή συμ
μετοχή όλης τής συναδελφικής οι
κογένειας άκόμα καί τών ίδιων τών 
πληγέντων στή δοκιμασία πού ύπέ- 
στη ένα μεγάλο τμήμα τής καί εκ
φράζει τά άλληλέγγυα αισθήματα 
όλων τών μελών τών συλλόγων 
τοΰ Προσωπικού.

Είναι χαρακτηριστικό καί άξιο 
ιδιαίτερης ύπογράμμισης, ότι πολ
λοί συνάδελφοι ζήτησαν νά συνει
σφέρουν μεγαλύτερα ποσά καί γιά 
τό λόγο αύτό άνοιξε ειδικός λογα
ριασμός στό Κεντρικό Κατάστημα.

Ή συμπαράταξη καί ή άκατάλυτη 
ένότητα τοΰ Προσωπικού τής Τρα
πέζης, στούς άγώνες, στίς δοκιμα
σίες, στίς κατακτήσεις, είναι παρά
δοση στό χώρο μας, καί δέν πρό
κειται νά διακοπεί άπό τήν κακό
βουλη κριτική άπόλυτα εύστοχων 
καί όρθών ένεργειών τοΰ Δ.Σ. ούτε 
άπό τίς άνεύθυνες φλυαρίες τών 
τριόδων.

ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ...

Σέ λιβελοόόχο έντυπο πού 
κυκλοφορεί συνήθως δωρεάν 
στόν κλάδο μας - μεταξύ άλ
λων ανακριβείων - άναγράφη- 
κε σάν ... απορία (!) «συνδικα
λιστικού στελέχους τής ’Εθνι
κής» τό άν ό τωρινός Πρόε
δρος τοΰ Συλλόγου μας κατά- 
θεσε σάν μάρτυρας κατηγο
ρίας ή ύπερασπίσεως στήν τα
κτική ανάκριση γιά τήν υπόθε
ση τής αυτοκτονίας τού συ 
ναδ. Μιχαήλ (ύποκ. Κολωνα- 
κίου).

Ανάξιο κάθε διάψευσης 
άφοΰ τήν εποχή πού συνέβη 
τό τραγικό γεγονός ό συνάδ. 
Μαυρουλίόης δέν είχε καμμιά 
υπηρεσιακή σχέση μέ τό υπο
κατάστημα Κολωνακίου ούτε 
τήν συνδικαλιστική του ιδιότη
τα, δυο δηλαδή στοιχεία τά 
όποία θά δικαιολογούσαν κλή, 
ση άπό τόν ανακριτή.

Έν πόση περιπτώσει ό συ- 
ναδ. Μαυρουλίόης δέν κλήθη
κε άπό τόν ανακριτή καί δέν 
υπάρχει συνεπώς όποιαόήπο- 
τε κατάθεσή του.

Υπάρχει όμως αποδεδειγ
μένα ή κακοήθης ψιθυρολογία 
σέ βάρος του άπό τόν έπιστο- 
λογράφο τού «συνδικαλιστι
κού» έντυπου γιά τήν όποία 
πρόθεση τόσο ό τελευταίος ό
σο καί ό φιλοξενών εκδότης 
πιθανώτατα ν' αντιμετωπί
σουν ποινική δίωξη.

Η ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Καταδικάζουμε άπερίφραστα 
τήν άνάρμοστη, όπως μάς κα
ταγγέλλουν, συμπεριφορά, όρισμέ- 
νων προϊσταμένων πρός τούς ύφι- 
σταμένους τους.

Βίαιες καί άπρεπεΐς έκφράσεις, 
βάναυσο ύφος καί γενικά, συντήρη
ση μιας έπίπλαστης καί έπιφανεια-

IΣυνέχεια στή σελ. 4)



ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΛΞΗ ΜΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Άπορρίφθηκε άπό τό 
Δευτεροβάθμιο Διαιτητικό 

ή προσφυγή τών συλλόγων 
γιά τό Θέμα τών μ ή πτυχιούχων

■ Τό αίτημα παραμένει ανοικτό.
■ Είναι θέμα ειρήνης στό Προσωπικό τής Τραπέζης.
■ Οΐ Σύλλογοι προσφεύγουν στό Συμβούλιο

τής Επικράτειας

(Συνέχεια άπό τή σελ. 31

κής ετπουδαιοφάνειας, είναι τά 
στοιχεία πού συνθέτουν τήν εΙκόνα 
τής συμπεριφοράς αυτής πού οΐ 
έπιπτώσεις της στήν υπηρεσιακή 
άπόόοση καί τήν επαγγελματική 
εξέλιξη τών νέων ιδιαίτερα συνά
δελφων, είναι καταφανείς καί δέν 
χρειάζεται άλλη άνάπττυξη.

Οφείλουμε νά πούμε, ότι Θεω
ρούμε τούς προϊσταμένους τής πα
ραπάνω κατηγορίας, ανεπαρκείς γιά 
τό έργο πού τούς έχει ανατεθεί ή ό
τι παρανοοϋν τήν αποστολή τους. 
Γι' αύτό, είμαστε υποχρεωμένοι νά 
τούς ϋπενθυμίσουμε ότι ένα άπό τά 
βασικά προσόντα τού ικανού στε
λέχους, πού κατευθύνει καί καθο
δηγεί έργαζομένους, είναι ή δη
μιουργία καί διατήρηση συναδελφι- 
κοΰ κλίματος καί σωστών καί ισορ
ροπημένων σχέσεων ανάμεσα σέ 
άνώτερους καί κατώτερους.

Αύτών, ακριβώς τών σχέσεων, 
άπ" τίς όποιες πηγάζει ό άλληλοσε- 
βασμός, χωρίς καταναγκασμούς καί 
δουλικότητες καί αναπτύσσεται ή 
άδιατάρακτη συνεργασία. Καί μέ 
άλλα λόγια. "Οταν ό κατώτερος έν- 
συνείδητα παραδεχτεί τήν άξια τού 
άνωτέρου τότε ό δεύτερος είναι 
πραγματικά ανώτερος.

Η ΠΟΛΥΘΕΣΙΑ

Τά πρόσφατα κυβερνητικά μέ
τρα γιά τήν κατάργηση τής πολυθε
σίας, μάς βρίσκουν, όπως καί όλους 
τούς τίμιους έργαζόμενους, απόλυ
τα σύμφωνους. Αίσιοδοξοΰμε ότι 
θά έφαρμοστοΰν σωστά καί δέν θά 
έφευρεθοΰν «παράθυρα» γιά τή 
σωτηρία «ήμετέρων» καί εΰνοου- 
μένων.

"Ελπίζουμε πώς καί ή Διοίκηση 
τής Τραπέζης μας θά άντιμετωπίσει 
μέ όλη τή σοβαρότητα καί μέ τήν 
άντικειμενική έρευνα τό θέμα τής 
πολυθεσίας, πού άπό καιρό έχει

έπισημανθεί, έκτείνεται σέ όρισμέ- 
νο αριθμό άνωτάτων στελεχών καί 
δίνει λαβή σέ ποικίλες έπιθέσεις 
τού τύπου καί άλλων παραγόντων 
τής δημόσιας ζωής.

Άπό τήν σκοπιά της, ή συλλογι
κή έκπροσώπηση, έχει έκφράσει 
τίς άπόψεις της καί είναι γνωστή ή 
θέση μας. Θά έπαναλάβουμε τήν 
άντίθεσή μας σέ κάθε μορφή πολυ
θεσίας πού παρεμποδίζει τήν άνά- 
δειξη νέων καί ικανών άνθρώπων 
σέ ηγετικές θέσεις τού Ιδρύματος. 
Καί τήν άπό φάσή μας νά άνατρέ- 
ψουμε τίς ψεύτικες έντυπώσεις πού 
καλλιεργούνται στή Κοινή Γνώμη 
καί χαρακτηρίζουν τό σύνολο τού 
Προσωπικού σάν «προνομιού
χους», «πρίγκηπες τών εργαζομέ
νων» καί άλλα...

ΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

'Επειδή πιστεύουμε πώς ό άγώ- 
νας γιά τήν προστασία τού περιβάλ
λοντος έχει τήν ίδια σημασία γιά 
τούς έργαζομένους, όση καί οί 
διεκδικήσεις γιά τή βελτίωση τών 
άποδοχών τους, ύψώνουμε φωνή 
διαμαρτυρίας γιά τήν καταστροφή 
τών δασών μας πού προκαλεϊται 
άπό τίς φωτιές.

Ό Σύλλογός μας, στοιχίζεται 
στήν πρωτοπόρε ία τής μεγάλης πα
νεθνικής σταυροφορίας γιά τή σω
τηρία τού έλάχιστου πράσινου πού 
άπέμεινε στόν τόπο μας. 'Απευθύ
νεται πρός κάθε άρμόδιο καί άπαι- 
τεϊ:

"Επέκταση καί συμπλήρωση τών 
προληπτικών καί κατασταλτικών 
μέτρων, αποτελεσματική καί άμεση 
έπέμβαση προτού ή καταστροφή 
έπεκταθεϊ άνεπανόρθωτα καί, τό 
σπουδαιότερο, αυστηρότατη τιμω
ρία τών έμπρηστών τών δασών, 
τών οίκοπεδοφάγων καί τών κερ- 
δοσκόπων, άνάλογη μέ τό ειδεχθές 
έγκλημα κατά τής Πατρίδας μας καί 
τού κοινωνικού συνόλου πού 
διαπράττουν.

Τό Δευτεροβάθμιο Διοικητικό 
Διαιτητικό Δικαστήριο 'Αθηνών μέ 
τήν ύπ' άριθ. 39/78 άπόφασ του 
άπόρριψε τήν προσφυγή τών 1 υλ- 
λόγων ('Υπαλλήλων "Εθνικής καί τ. 
Αθηνών) κατά τής έπίσης άπορρι- 
πτικής άπόφασης άριθ. 19/78 τού 
Πρωτοβαθμίου Δ.Διαιτητικοΰ Δικα
στηρίου έπάνω στό ίδιο θέμα.

Ή άπόφαση έλήφθη μέ πλειο- 
ψηφία 3 κατά 2 (τών έκπροσώπων 
Γ.Σ.Ε.Ε. καί Συλλόγων Εθνικής) μέ 
βασικό αίτιολογικό όπως άκριβώς 
λέγει ή άπόφαση, «ότι παρέχεται 
καί ύφίσταται έκ λόγων ύπάρξεως 
κινήτρων μισθολογικής καί βαθμο
λογικής φύσεως διά τήν προσέλκυ- 
σιν καί διατήρησιν έν τή ύπηρεσία 
τής Τραπέζης, πτυχιούχων άνωτά- 
της Σχολής, έπί τώ τέλει τής πλαι- 
σιώσεως τού Προσωπικού της δι* 
υπαλλήλων κατά τεκμήριον άνωτά- 
του μορφωτικού επιπέδου καί ώς 
έκ τούτου, έπίσης, κατά τεκμήριον

(Συνέχεια άπό τή σελ. 1)

«θέσεις» τών έργαζομένων μεθο
δικά χωρίς νά δίνουν «πατήματα» 
στήν έργοδοσία καί τούς μηχανι
σμούς γιά άνοιχτή έπέμβαση, στά 
συνδικάτα πού ήταν πάντα δυνατή 
έξ αιτίας τής διατηρήσεως, μέ διά
φορους τρόπους, τού «κλίματος» 
τού διχασμού καί τής μισαλλοδο
ξίας.

Ή άντίδραση τής έργοδοσίας καί 
τών συμμαχικών της «μηχανισμών» 
σ' ολόκληρη τήν περίοδο 1950 - 
1960 καί στά πρώτα χρόνια τής 

έπόμενης δεκαετίας ήταν άδέξια καί 
στερεότυπη. Προσπαθούσαν νά ξα- 
ναπάρουν στά χέρια τους τά συνδι
κάτα χρησιμοποιώντας σχεδόν 
πάντα τά ίδια δακτυλοδεικτούμενα 
πρόσωπα καί τά σλόγκαν πού έπια
ναν στήν έποχή τής έθνικής διαμά
χης. Καί φυσικά άποτύγχαναν γιατί 
οϊ έργαζόμενοι δέν έπεφταν στίς 
χοντροφκιασμένες πα\ ίδες τών άν- 
τιπάλων τους. Τό έργατουπαλληλι- 
κό κίνημα δυνάμωνε όλο καί πιό 
πολύ, οΐ μεγάλες άργανώσεις τών 
έργαζομένων άρχισαν νά συντονί
ζουν τή δραστηριότητά τους καί ό
σο καί άν ή έργοδοσία καί οί μηχα
νισμοί της είχαν στά χέρια τους τυ
πικά τό άνώτατο συνδικαλιστικό 
όργανο τής Χώρας τή «ΓΣΕΕ» ή 
γνώμη τών έργατούπαλλήλων άρ
χισε άπό τά πρώτα χρόνια τής δε
καετίας τού 1 960 νά γίνεται σεβα
στή.

Ό κίνδυνος ήταν πιά χειροπια
στός γιά τούς έργοδότες, ένώ ή πι
θανότητα γιά τή χρησιμοποίηση τής 
μεθόδου τής άνοικτής έπεμβάσεως 
στά συνδικάτα όλο καί λιγόστευε έξ 
αιτίας τής γενικώτερης άνόδου τών 
δημοκρατικών πολιτικών δυνά
μεων. Γι' αύτό μπήκε σέ έφαρμογή 
μιά νέα μέθοδος πού είχε μελετη
θεί προσεκτικά στά άντρα τών 
συμμαχικών τής έργοδοσίας, έπί- 
σημων «μηχανισμών» : Χωρίς νά 
έγκαταληφθεί ή προσπάθεια άλώ- 
σεως τών συνδικάτων «άπό τά μέ
σα» μέ τή χρησιμοποίηση τών συν
δικαλιστών - άνδρεικέλων, προβλή
θηκαν μέ διάφορους τρόπους τά 
χωριστά ζητήματα πού άφοροΰσαν 
μία μεγαλύτερη ή μικρότερη κατη
γορία έργαζομένων τού ίδιου συν
δικάτο!) καί δημιουργήθηκαν 
άθώοι, έπιφανειακά, «σύνδεσμοι», 
μέ σκοπό, δήθεν τήν έπίλυσή τών 
ζητημάτων αύτών. Στήν ουσία ό
μως γιά νά διασπάσουν καί νά άπο- 
σαθρώσουν τά μαζικώτερα καί μα-

τήν άνωτάτην άπόδοσιν εις τούς 
πολλούς καί διαφόρους τομείς τής 
Τραπεζικής δραοτηριότητος.. » 

Σημειώνουμε ότι ή ύστατη προ
σπάθεια τών Συλλόγων γιά μετριο
παθή λύση παραδεκτή άπ' όλες τίς 
πλευρές (Πτυχιούχων καί μή) γιά 
μείωση τού άνοίγματος μέ μιά 
προώθηση στούς παλαιούς μή Πτυ- 
χιούχους (μέχρι τό 1971) καί στούς 
νεώτερους μέ ρύθμιση τού θέμα
τος μέσω τής μετεκπαίδευσης δέν 
έλήφθη ύπ' όψη άν καί σχετικά 
στοιχεία ζητήθηκαν άπό τό Δικα
στήριο κατά τήν συζήτηση καί τήν 
έντονη άναφορά σ' αύτή τού Προέ
δρου τού Συλλόγου μας. Υπενθυμί
ζεται ότι ό Πρόεδρος τού Δικαστη
ρίου είχε ζητήσει έστω καί ύπαινιγ- 
μό τής Τραπέζης ότι δέν θά άντι- 
δροΰσε σέ τέτοια λύση, πράγμα 
πού έγινε, μέ άναγνώριση τής Τρα
πέζης στήν έκθεσή της πρός τό Δι
καστήριο, ότι πράγματι ύπιιρχει 
πρόβ/ ομσ καί έπιθυμία της είνι νά

χητικώτερα έ ργατούπαλληλι κά 
συνδι κάτα.

Καί ή νέα «περίτεχνη» τεχνική 
τής έργοδοσίας καί τών συμμάχων 
της γιά τήν άντιμετώτπση τού συν
δικαλιστικού κινήματος δέν θά μπor 
ροΰσε νά εύδοκιμήσει γιατί τό κλί
μα στίς τάξεις τών έργαζομένων 
δέν ήταν κατάλληλο. Μεσολάβησε 
όμως τό «θερμοκήπιο» -γιά τήν έρ
γοδοσία - τής δικτατορίας. Οί γνή
σιοι συνδικαλιστές διώχτηκαν άπό 
τίς δουλιές τους ή έξουδετερώθη- 
καν μέ δυναμικά μέσα. Τά συνδικά
τα, μέ τόν ένα ή τόν άλλο τρόπο πέ
ρασαν στά χέρια τών φανερών ή 
κρυφών ύπηρετών τής έργοδοσίας 
καί τών έπίσημων άντισυνδικαλι
στικών μηχανισμών ^ " Ετσι, μιά καί 
δέν ύπήρχε πιά όργανωμένη συνδι
καλιστική άντίσταση καλλιεργήθη
κε μέ τήν χρονική άνεση μιάς όλό- 
κληρης έφταετίας τό σπέρμα τού 
διαχωρισμού τών διαφόρων κατη
γοριών τών έργαζομένων.

Μέ τήν άποκατάστάση τών δη
μοκρατικών θεσμών οΐ μεγάλες 
έργατοϋπαλληλικές οργανώσεις 
βρήκαν σιγά - σιγά τόν φυσικό τους 
δρόμο. Νέα συνδικαλιστικά στελέ
χη — άλλά πολλές φορές καί βετε
ράνοι τού συνδικαλισμού — πού 
δέν είχαν συμβιβασθεί μέ τήν έρ
γοδοσία καί τά όργανά της πήραν 
στά. χέρια τους τίς διοικήσεις τών 
έργατούπαλληλικών σωματείων καί 
ρίχτηκαν στόν άγώνα γιά τήν 
προώθηση τών ζητημάτων τών έρ
γαζομένων πού είχαν άποτελματω- 
θεΐ στήν έφταετία.

Άπό τήν πλευρά τους ή έργοδο
σία καί οϊ «μηχανισμοί» της της συ
νέχισαν, μέ περισσότερη ένταση 
τήν προσπάθεια τους γιά τό σπάσι
μο τών μεγάλων έργατοϋπαλληλι- 
κών οργανώσεων «πατώντας» σέ 
ώρισμένα αιτήματα — άναμφισβή- 
τητα σωστά — προσπάθησαν καί 
προσπαθούν μέ κάθε τρόπο νά πα 
ρασύρουν τούς έργαζομένους στή 
παγίδα τής δημιουργίας «άντισυλ- 
λόγων», κάθε μορφής πού θά λύ
σουν τάχα τό ιδιαίτερο αίτημα τής 
κατηγορίας τους. "Ομως, ο! άντι- 
σύνδεσμοι αύτοί, στούς όποιους έ
χουν παρασυρθεϊ καί πολλοί κα
λοπροαίρετοι έργαζόμενοι κάθε άλ
λο παρά τέτοιο σκοπό έχουν. Γιατί 
ή «έπίλυση» τού αιτήματος θά σή- 
μαινε, καί τήν αΰτονόητη διάλυσή 
τους, ένώ προορισμός τους είναι νά 
άποτελοΰν μόνιμες νάρκες στό 
στρατόπεδο τών έργαζομένων.
Αλλά καί όταν γιά τά «μάτια» καί μέ

έξευρεθή νομική κάλυψη γιά λύση 
πού σύμφωνα μέ πρότασή της δέν 
άπέχει άπό τήν παραπάνω πρόταση 
τών Συλλόγων.

Όμως τό Δικαστήριο έξέτασε τό 
θέμα στήν βάση τής πλήρους έπέ- 
κτάσης τών μέτρων ύπέρ τών Πτυ
χιούχων καί στούς μή Πτυχιούχους 
καί κά ω άπ' αύτή τήν έννοια τό 
άπέρριψε κατά πλειοψηφία.

Σάν πρώτη άντίδραση οί Σύλλο
γοι προσφεύγουν στό Συμβούλιο 
τής 'Επικράτειας γιά άκύρωση τής 
άποφάσεως ένώ σταθμίζουν τίς 
δυνατότητες γιά άλλα μέσα προβο
λής γιά τήν ρύθμισή του πάνω στήν 
βάση: Νά έξαλειφθοΰν οί αιτίες 
διαιρέσεως τού Προσωπικού τής 
Τραπέζης στίς δύο αύτές έστίες κα 
τπστρεπτικής διαμάχης.

Πιθανώτατα, στό επόμενο φϋλ 
λο θά κάνουμε γιά μιά ακόμη π,ορά 
άνασκόπηση όλου τού θέι τος, 
ενημερώνοντας καί γιά τίς νεώτε- 
ρες έξελίξεις του.

σκοπό νά βαθύνουν τό τεχνητό 
«χάσμα» άνάμεσα στούς έργαζομέ
νους οί έργοδότες έπιτρέψουν μιά 
«έπιτυχία» σέ κάποιο αίτημα πού 
άποτελεϊ τή δικαιολογία γιά τήν ύ
παρξη τού άντισυνδέσμου έχει με
θοδευτεί ή ουσιαστική αφαίρεση 
τού «πλεονεκτήματος» μέ άλλο λι- 
γώτερο έμφανή τρόπο. "Ετσι δ,τι 
δίνεται σέ μιά κατηγορία άφαιρεΐται 
άπό όλους — καί φυσικά καί άπό 
τήν κατηγορία τών έργαζομένων 
πού «ικανοποιήθηκε» — σέ έκταση 
πού τελικά άφίνει καί «κέρδος» 
στόν γενναιόδωρο έργοδότη.

Δέν χρειάζεται ιδιαίτερη προ
σπάθεια γιά νά καταλάβωμε τήν έ
κταση τής άπειλής. Είναι όμως βέ
βαιο ότι καί ή νέα τεχνική τών ερ
γοδοτών καί τών «μηχανισμών» τε
λικά Θά άποτύχει. Οϊ έργαζόμενοι 
σύντομα θά άντιληφθοΰν τό βά
ραθρο στό όποϊο οδηγούν — θελη
ματικά ή άθέλητα - οί άνπσύνδε- 
σμοι τού «ένός αίτήματος» καί θά 
συσπειρωθούν στό κύριο συλλογι
κό τους όργανο μέσα άπό τίς γραμ
μές τού όποιου μπορούν νά προω
θηθούν πιό ούσιαστικά όχι μόνο τά 
γενικά άλλά καί τά ειδικά αιτήματα 
τών έργαζομένων. Καί πρός τήν κα
τεύθυνση αύτή καλούνται νά έργα- 
στοΰν μέ συνέπεια καί έπιμονή όλοι 
οί γνήσιοι συνδικαλιστές όλοι οί 
έργαζόμενοι πού ξέρουν τά μα
κροπρόθεσμα καί βασικά συμφέ- 
ροντά τους καί δέν πέφτουν στή 
παγίδα τών έργοδοτών καί τών συ
νειδητών ή όχι όργάνων τους, πού 
τούς καλούν νά κάψουν τό δέντρο 
γιά νά φάνε δήθεν τόν καρπό.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

TOY EOT
(Συνέχεια άπό τή σελ. 2}

«ΒΕΑΚΕΙΟ» ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

1. Άπό 15 μέχρι 20 Αύγούστου τά 
ΜΠΑΛΛΕΤΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ πα
ρουσιάζουν φολκλορικούς χο
ρούς καί τραγούδια τού Δνείπε
ρου.
Τιμές εισιτηρίων δρχ. 200, 1 50, 
100.

2. Άπό 22 μέχρι 27 Αύγούστου 
δίνουν παραστάσεις τά ΕΘΝΙΚΑ 
ΦΟΛΚΛΟΡΙΚΑ ΜΠΑΛΕΤΤΑ 
ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ.
Τιμές εισιτηρίων δρχ. 200, 1 50, 
100.

Γενικές Πληροφορίες: "Ωρα ένάρ- 
ξεως τών παραστάσεων 9.30 μ.μ. 
Κάθε Δευτέρα τό Θέατρο άργεί.

ΠΟΡΤΕΣ ΚΡΑΣΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ: Θά συνεχισθεϊ όλο τόν 
Αύγουστο ή γιορτή κρασιού στό 
Δαφνί καθημερινά άπό 7 μ.μ. μέχρι 
1 π.μ. (πρωί).
Γενική Είσοδος: δρχ. 60.
Εισιτήρια πωλοΰνται στήν είσοδο 
τής γιορτής.
ΡΟΔΟΣ: Θά συνεχισθεϊ όλο τόν 
Αύγουστο ή γιορτή τού κρασιού 
στό Ροδίνι καθημερινά άπό 7 μ.μ. 
μέχρι 1 π.μ. (πρωί).
Γενική Είσοδος: δρχ. 60.
Εισιτήρια πωλοΰνται στήν είσοδο 
τή γιορτής.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 
ΔΩΡΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 
ΑΘΗΝΑ: ΘΕΑΤΡΟ ΔΩΡΑΣ ΣΤΡΑ
ΤΟΥ (ΦΙΛΟ ΠΑΠΠΟΥ).
Τό μπαλέττο τής Δώρας Στράτου 
θά δίνει παραστάσεις Ελληνικών 
Χορών στοΰ Φιλοπάππου όλο τόν 
Αύγουστο.
Τιμές εισιτηρίων: δρχ. 140, 120, 
.90, Φοετ. 70.
ΟΙ παραστάσεις άρχίζουν καθημε 
ρινά στίς 1 0.1 5 μ.μ.
Τετάρτη - Κυριακή: 8 15 καί 10.15 
μ.μ.
Πληροφορίες: Τηλ. 3224.861
(πρωί). Εισιτήρια, Τηλ. 914660 (ά- 
πόγευμα).

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΝΕΛ- 
ΛΗΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ
ΡΟΔΟΣ: ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΛΑΙ ΑΣ ΠΟ- 
ΛΕΩΣ
Τό μπαλέττο τής Νέλλης Δήμογλου 
θά δίνει παραστάσεις 'Ελληνικών 
Χορών στή Ρόδο όλο τόν Αϋγου 
στο.
Παραστάσεις καθημερινά άπό τίς 
9.15 μ.μ. (έκτος άπό Σάββατο). 
Πληροφορίες - εισιτήρια: τηλ. 
(0241) 20157 - 27524.

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΟ- 
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Στίς 15 μέχρι 31 Αύγούστου στήν 
Κεφαλληνία γίνεται τό 4ο φεστιβάλ

ατηου.

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαίο όργανο 
τού Συλλόγου ‘Υπαλλήλων 

τής Έθνικής Τραπέζης 
'Ελλάδος

★
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

(Σύμφωνα μέ τό Νόμο) 
"Υπεύθυνος

ΕΠΑΜ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ
Δημητρακοπούλου 50 

Κουκάκι

*

Υπεύθυνος Τυπογραφείου 
Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ 
«ΜΕΜΦΙΣ»
ΜΟΝΤΑΖ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ

Η ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 
ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 

ΑΠΕΡΓΙΑΣ

(Συνέχεια άπό τή σελ. II

ύπαλλήλων Τραπεζών κλπ.», όπου 
απαγόρευε τήν καταβολή άποδο
χών στούς ΰπαλλήλους πού άπεΐ- 
χαν άπό τήν έργασία τους «λόγω 
οίουδήποτε χαρακτήρας άπεργίας».

Ό νόμος αύτός δέν πέτυχε τό 
στόχο του, ΟΙ Τραπεζουπάλληλοι 
καί ιδιαίτερα οΐ ύπάλληλοι τής 
'Εθνικής, τόν άγνόησαν περιφρονη
τικά. "Οταν κλήθηκαν άπό τίς συνδι
καλιστικές τους οργανώσεις νά 
ύπερασπίσουν τά κεκτημένα 
δικαιώματά τους έδωσαν τά παρόν 
σάν ένας άνθρωπος. ’Αποκορύφω
μα ύπήρξε ή μεγάλη άπεργία γιά 
τήν άποτροπή τής συγχωνεύσεως 
'Εθνικής - 'Αθηνών διαρκείας 1 6 ή- 
μερών.

Άλλά καί οϊ μετέπειτα Διοική
σεις τής Έθνικής (Κυριακοπούλου, 
Χέλμη, Μαύρου) άγνόησαν τό νόμο 
αύτό, μέ άποτέλεσμα νά γίνει διά
τρητος καί νά μπει στή ναφθαλίνη, 
άπ' όπου τό άνέσυρε - μέ λύπη μας 
τό γράφουμε - ή σημερινή Διοίκη
ση «έν σωτηρίω έτει»Δημοκρατίας 
1976.

Δυστυχώς ή πείρα τού παρελ
θόντος καί ή σωφροσύνη τών προ- 
κατόχων δέν άποτελοΰν σέ κάθε 
περίπτωση τό σωστό όδηγό. Καί 
στή συγκεκριμένη περίπτωση 
άγνοήθηκαν καί τά δύο.

Ούτε μπορούμε νά δεχθούμε ότι 
ή σημερινή Διοίκηση φοβήθηκε τή 
σκιά ένός νομικού άπολιθώματος 
πού έχει άτονήσει έδώ καί είκοσι 
χρόνια.

Άλλωστε, ύπό τό κράτος τής 
ισχύος τού άρθρου 23 τού Συντάγ
ματος τού 1975, έχει δημιουργηθεϊ 
μιά νέα νομοθετική κατάσταση, 
πού επιβάλλει τήν μερική άναθεώ- 
ρηση τής γνώμης πού μέχρι σήμε
ρα έπικρατοΰσε.

Πρα/ματι - κατά τήν άποψη τού 
νομικού συμβούλου τού Συλλόγου 
μας - «σύμφωνα μέ τή παραπάνω 
συνταγματική έπιταγή, ή άπεργία ό
χι μόνο άποτελεϊ συνταγματικά κα
τοχυρωμένο δικαίωμα γιά τούς έρ
γαζομένους, άλλά οί νομοθετικοί

περιορισμοί του δέν μπορούν νά 
φτάσουν μέχρι τήν κατάργησή του 
ή τή παρακώλυση τής νόμιμης 
άσκησής του. "Ένας τέτοιος περιο
ρισμός θά ήταν καί ή νομοθετική ή 
νομολογιακή καθιέρωση τής άρχής, 
ότι ό έργαζόμενος δέν έχει δικαίω
μα νά ζητήσει τίς άποδοχές του γιά 
τίς ήμέρες τής άπεργίας. Ό μισθός 
ή τό ήμερομίσθιο άποτελεϊ τό μο
ναδικό πόρο ζωής τού έργαζομέ- 
νου καί τής οικογένειας του. 'Εάν 
λοιπόν δεχτούμε ότι δέν έχει δι
καίωμα νά άμειφθεϊ γιά τίς ήμέρες 
πού έξ αιτίας τής άπεργίας δέν έρ- 
γάστηκε, τότε δημιουργεϊται γι' αύ- 
τόν αδυναμία νά διαθρέψει τόν 
έαυτό του καί τήν οίκογένειά του. 
‘Ετσι όμως έμμεσα άλλά κατά τρό
πο βέβαιο, όχι άπλώς παρακωλύε
ται ή νόμιμη άσκηση τού δικαιώμα- 
τός τής άπεργίας, άλλά στήν ούσία 
καταργεϊται αύτό τό ίδιο τό δικαίω
μα».

Τόσο λοιπόν άπό τήν πρακτική 
πού έχει έπικρατήσει μέσα στήν ί
δια τήν τράπεζα άπό τίς παλιότερες 
Διοικήσεις, όσο καί άπό τήν εύρύ- 
τερη έρμηνεία τού άρθρου 23 τού 
Συντάγματος, ή Διοίκηση δέν 
υποχρεώνεται νά παρακρατεί τίς 
άποδοχές τών ήμερών άπεργίας.

Τί νά πούμε τότε; Ότι έπιδίωξη 
τής Διοικήσεως είναι ή κατάργηση 
τού δικαιώματος τής άπεργίας; Πάει 
πολύ.

"Ακόμη κι άν τό καθημερΊνό ό
νειρο τής έργοδοσίας καί τών κύ
κλων πού τήν συντρέχουν είναι ή 
κατάργηση τής πάλης τών τάξεων 
καί συνεπώς τού δικαιώματος τής 
άπεργίας, έρχεται τό άρθρο 23 τού 
Συντάγματος καί ...«γίνεται τ' όνει
ρο καπνός».

Τό Σύνταγμα είναι ό ΰπέρτα- 
τος νόμος τού Κράτους. "Η τήρησή 
του άφιεροΰται στόν πατριωτισμό 
τών "Ελλήνων.

ΟΙ " Ελληνες έργαζόμενοι έ
δειξαν σέ κάθε περίπτωση - τηρών
τας τό Σύνταγμα ή έπι βάλλοντας 
τήν τήρησή του - τόν πατριωτισμό 
τους.

"Ας τόν δείξει καί ή άλλη 
πλευρά...

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ 1978

MIDLAND INTERNATIONAL SUMMER SCHOOLS

COVENTRY 9 Αύγούστου έως 30 Αύγούστου.
ΛΟΝΔΙΝΟ 30 Αύγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου.

Αγγλος καθηγηιής. με Ελληνιδο σύζυγο επίσης κσθηγηιρκι Αγνλι 
κής. μονίμως έγκατεστημε νοι είς τήν Ελλάδα οργανώνουν τίς ως άνω 
εκπαιδευτικές ε κόρου τ ς για παιδιά σχολικής ηλικίας 11 4 18 καθώς και 

γιά φοιτητές
Γά παιόιπ επιτηρούνται συνεχώς καθ όλη την διάρκεια τής εκδρομής.

Γιά περισσότερες πληροφορίες, 
τηλεφωνήσατε στόν άριθμόν: 3600.455.

δυναμένων νά έχωσι τήν έπ ΐι.μη-

ΚΑ ΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Δ ΥΣΧΕΡΕΙΕΣ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ



ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ Ε.φ.Ε.Τ. 
ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Α) ΑΠΟΓΕ'ΛΥΙΑΤΙΝΑ ΜΠΑΝΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1978

1/8/78: Π. ΡΑΦΤΗ (ΑΥΛΑΚΙ) ΜΕΛΗ
2/8/78: ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ (ΑΣΤ.) »
3/8/78: ΣΧΟΙΝΙΑΣ »
7/8/78: ΓΛΥΦΑΔΑ (ΑΣΤΕΡΙΑ) . »
8/8/78: ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ (ΑΣΤ.) »
9/8/78: Π. ΓΕΡΜΕΝΟ »

10/8/78: ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ (ΑΣΤ.) »
14/8/78: ΟΡΩΠΟΣ »
16/8/78: ΚΟΚ. ΛΙΜΑΝΑΚΙ »
17/8/78: ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ (ΑΣΤ.) »
21/8/78: ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ (ΑΣΤ., »
22/8/78: ΚΙΝETTA »
23/8/78: ΣΑΡΩΝΙΣ »
24/8/78: ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ (ΑΣΤ.) »
28/8/78: ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ »
29/8/78 ΤΥΜΒΟΣ »
30/8/78: ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ (ΑΣΤ.) »
31/8/78: Π. ΓΕΡΜΕΝΟ >ι

ΔΡΧ. 40 ΜΗ ΜΕΛΗ ΔΡΧ. 80
» 80 » » 100
» 40 » » 80
» 70 » » 90
» 80 » » 100
» 50 » » 80
» · 80 » » 100
» 50 » » 90
» 40 » » 80
» 80 » » 100
» 80 » » 100
» 50 » » 80
» 30 » » 60
» 80 » » 100
» 50 » » 80
» 50 » » 80
» 80 » » 100
» · 50 » » 80

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Στήν τιμή τών απογευματινών μπάνιων ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
καί ΓΛΥΦΑΔΑΣ περιλαμβάνει καί τό κόστος τής εισόδου. 2) Ό περίπατος 
ατό Π. ΓΕΡΜΕΝΟ περιλαμβάνει στήν επιστροφή παραμονή σιά-ΒΙΛΛΙΑ 
30' 3) Ώρα άναχ. 4.00 μ.μ. όπό ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤ/ΜΑ καί άπο παραλία 
7.30' ή 8.00 μ,μ.

Β) ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΠΙΔΑΥΡΙΩΝ

1) ΣΑΒΒΑΤΟ 12.8.78: ΛΟΥΤΡΑ 
ΩΡ.ΕΛΕΝΗΣ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥ
ΡΟΥ (ΣΟΦΟΚΛΗ «ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥ
ΡΑΝΝΟΣ»)
Αναχ. 2 μ.μ. γιά Λουτρά Ώρ.Έλε- 
νης (μπάνιο) - Θέατρο Έπιδαΰρου. 
ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 120 - 160 (ΠΟΥΛ
ΜΑΝ)
2) α) ΠΑΡΑΣΚ. - ΚΥΡΙΑΚΗ 18-
20.8.78: ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ (ΞΕΝ. 
HINITSA) ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 
(ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ «ΕΙΡΗΝΗ»)
Παρασκ. Άναχ. 4 μ.μ. γιά Πόρτο 
Χέλι. Σαββ. "Ημέρα ελεύθερη καί τό 
άπόγ. 7 μ.μ. μετάβαση στό θέατρο 
Έπιδαύρου. Κυριακή πρωινό ελεύ
θερο καί τό άπογ. 5.30 μ.μ. άναχ. 
γιά ‘Αθήνα. ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 1.300 - 
1.450 (πούλμαν - 2 διαν/σεις - 2 
γεύματα - 2 πρωινά), 
β) ΣΑΒΒΑΤΟ 19.8.78: ΣΟΦΙΚΟ 
ΚΟΡΦΟ - ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 
(ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ «ΕΙΡΗΝΗ») Άναχ. 
2 μ.μ. ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 120 - 160 
(ΠΟΥΛΜΑΝ)
3) α) ΠΑΡΑΣΚ. ΚΥΡΙΑΚΗ 25-
27.8.78: ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ
(EEN.«VERVERONDA») ΘΕΑΤΡΟ 
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ (ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ «ΝΕ
ΦΕΛΕΣ») Παρασκ. Άναχ. 4 μ.μ. γιά 
Πόρτο Χέλι. Σάββατο ήμερα έλεύ- 
θερη καί τό άπόγ. μετάβαση στό 
θέατρο Έπιδαύρου. Κυριακή άπόγ. 
ώρα 5.30 μ.μ. άναχ. γιά Αθήνα. 
ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 1.450 (πούλμαν - 2 
διαν/σεις - 2 γεύματα - 2 πρωινά), 
β) ΣΑΒΒΑΤΟ 26.8.78: ΛΟΥΤΡΑΚΙ - 
ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ (ΑΡΙΣΤΟ
ΦΑΝΗ «ΝΕΦΕΛΕΣ») Άναχ. 2 μ.μ. 
ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 120- 160 (πούλμαν)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: — "Ωρα ένάρξεως πα
ραστάσεων 9 μ.μ.

— Επιστροφή γιά Αθήνα άμέ- 
σως μετά τό τέλος τής παραστά- 
σεως

— Τιμές εισιτηρίων θεάτρου 
δρχ. 150, 100, 60, 40

Γ) ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΗΝΟΣ 
ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥ- 
ΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚ. - ΤΡΙΤΗ 11.8 - 15.8.78:
1) ΛΙΤΟΧΩΡΟ - ΚΑΒΑΛΑ - ΞΑΝΘΗ
- ΓΥΡΟΣ ΘΑΣΟΥ Παρασκ. 1 1.8.78: 
Άναχ. 3 μ.μ. γιά Κ.Βούρλα (στάση 
20' ) - Λαμία - Τέμπη, Λιτόχωρο. 
Τακτοπ. στό Ξενοδ. «ΛΗΤΩ» Δεί
πνο - διαν/ση. Σαβ. 12.8.78: Μετά 
τό πρωινό άναχ. γιά Καβάλα. Τα
κτοπ. στό Ξενοδ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ». 
Απόγευμα έλεύθερο Δείπνο - 
διαν/ση. Κυριακή 13.8.78: Τό 
πρωινό έλεύθερο καί τό άπόγ. με
τάβαση εττήν Ξάνθη, έπισκ. πόλης 
καί έπιστροφή εττήν Καβάλα. Δευ
τέρα 14.8.78: Μετά τό πρωινό με
τάβαση μέ τό F/BOAT στήν Θάσο. 
ΠΡΙΝΟΣ - ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ (παραμονή) 
ΠΟΤΟΣ ΚΟΙΝΥΡΑ (στάση) ΠΟΤΑ
ΜΙΑ (μπάνιο καί μεσημ. φαγητό) 
ΠΑΝΑΓΙΑ - ΛΙΜΕΝΑ (έπισκ. άρχ. 
θεάτρου, άρχ. ‘Αγοράς καί Μου
σείου). Τό άπόγ. έπιστρ. στήν Κα
βάλα. Δείπνο - διαν/ση. Τρίτη 
1 6.8.78: Μετά τό πρωινό άναχ. γιά 
Αθήνα μέ ένδιάμεσες στάσεις γιά 
μπάνιο, μεσημ. φαγητό καί ξεκού
ραση. ΑΤΟΜΑ 50 ΕΞΟΔΑ: 
Δρχ. 1.950 - 2.100 (πούλμαν είσιτ. 
F/B - 4 διαν/σεις - 4 πρωινά).

2) ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ (ΞΕΝ.HINITSA) - 
ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ - ΣΠΕΤΣΕΣ
Παρασκ. 1 1.8.78: Άναχ. 4 μ.μ. γιά 
Ισθμό - Λουτρά "Ωρ.Έλένης (στά- 
ση 1 5' ) Λιγουριό - Πόρτο Χέλι. Τα
κτοπ. εττό Ξενοδ. HINITSA. Δείπνο
- διαν/ση. Σαβ. 12.8.78: Πρωινό

έλεύθερο καί τό άπόγευμα μετάβα
ση στό Θέατρο Έπιδαύρου. Κυρ. 
13.8.78: Ημέρα έλεύθερη. Δευτ. 
14.8.78: Μετά τό πρωινό προαιρε
τική έκδρομή στις Σπέτσες. Τρίτη 
15.8.78: Πρωινό έλεύθερο καί τό 
άπόγ. άναχ. γιά Αθήνα μέ ένδιάμε- 
ση στάση. ΑΤΟΜΑ 50. ΕΞΟΔΑ 
Δρχ. 2.500 - 2.700 (πούλμαν - 4 
διαν/σεις - 4 πρωινά).

3) ΡΙΟ (AVEROF GRAND HOTEL) - 
ΠΑΤΡΑ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΜΕΣΟ
ΛΟΓΓΙ Παρ. 11.8.78: Άναχ. 4 μ.μ. 
γιά "Ισθμό (στάση 15' ) - Αίγιο - 
Ρίο. Τακτοπ. στό Ξενοδ. 
«AVEROF». Δείπνο - διαν/ση. Σάβ. 
12.8.78: Μετά τό πρωινό άναχ. γιά 
Ναύπακτο Μεσολόγγι. Τό άπόγ. 
έπιστροφή στό Ξενοδ. Δείπνο - 
διαν/ση. Κυριακή 13.8.78: "Ημέρα 
έλεύθερη. Δευτέρα 14.8.78: Πρωι
νό έλεύθερο καί τό άπόγ. μετάβαση 
στήν Πάτρα.
Τρίτη: 15.8.78: Πρωινό έλεύθερο 
καί τό άπόγ. άναχ. γιά Αθήνα μέ 
ένδιάμεσο στάση. ΑΤΟΜΑ 50 
ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 2.700 - 2.850 (πούλ
μαν - είσιτ. FBOAT - 4 δίαν. 4 γεύ
ματα - 4 πρωινά).

4) ΠΑΡΑΣΚ. - ΤΕΤΑΡΤΗ 11.8.78 - 
16.8.78: ΡΟΔΟΣ (ΑΕΡ/ΚΩΣ)
Παρασκ. 11.8.78: Άναχ. 7.30 π.μ. 
γιά άεροδρόμιο καί μέ τήν πτήση 
τής ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ (702-Α) ώρα
9.30 π.μ. γιά Ρόδο. Άφιξη καί μετα
φορά στό Ξενοδ. «OLYMPIC» (στό 
κέντρο τής πόλης). "Υπόλοιπη ήμε
ρα έλεύθερη. Σαβ.-Τετάρτη: Ήμε
ρες έλεύθερες γιά μπάνιο, έπίσκ. 
πόλης, περιπάτους, έκδρομές στήν 
ΚΟΙΛΑΔΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ, ΚΑΜΕΙ- 
ΡΟ, φΙΛΕΡΕΙΜΟ ΛΙΝΔΟ και φθη
νές άγορές. Τετάρτη ώρα 8.30 μ.μ. 
άναχ. γιά άεροδρόμιο καί μέ τήν 
πτήση (713) ώρα 10.15 μ.μ γιά 
Αθήνα. ΑΤΟΜΑ 25 ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 
4.950 - 5.200 (πούλμαν - άερ/κό 
είσιτ. Αθήνα - Ρόδο - Αθήνα 5 
διαν/σεις - 5 πρωινά - έκδρομές). 
ΚΥΡΙΑΚΗ 13.8.78: ΘΗΒΑ - ΔΟΜ- 
ΒΡΑΙΝΑ - ΠΑΡ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 
Άναχ. 8 π.μ. γιά Θήβα (στάση 20' )
- Έλλοπία - Ξηρονομή - Δόμβραινα
- Παρ.Προδρόμου. Παραμονή στό 
ήσυχο καί γραφικό λιμανάκι γιά 
μπάνιο, μεσημ. φαγητό καί άνάπαυ- 
ση. Τό άπόγ. άναχ. γιά Αθήνα μέ 
ένδιάμεση εττάση. ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 
110 - 150
ΠΑΡΑΣΚ. - ΚΥΡΙΑΚΗ 18.8.78 - 
20.8.78: ΔΙΑΚΟΠΤΟ - ENGALI - Ζ
- PLAGE (ΧΟΡΤΟΚΑΛΥΒΕΣ) Παρ. 
Άναχ. 4 μ.μ. γιά Άκράτα - Διακο- 
πτό - ENGALI - Ζ - PLAGE. Τακτοπ. 
στις δίκλινες χορτοκαλύβες. Παρα 
μονή μέχρι τήν Κυριακή τό βράδυ 
στό καταπράσινο παραθαλάσσιο 
κατασκηνωτικό κέντρο γιά μπάνιο, 
φαγητό (6Γ αύτοσερβιρίσματος) καί 
περιπάτους. Κυριακή άπόγευμα ά
ναχ. γιά Αθήνα. ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 840
- 870 (πούλμαν - 2 διαν/σεις - 4 
γεύματα - 2 πρωινά).
ΣΑΒ. - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 - 20.8.78: ΡΑ- 
ΦΗΝΑ - ΜΑΡΜΑΡΙ Σαβ. Άναχ.
6.30 π.μ. γιά Ραφήνα καί μέ τό F/B, 
γιά ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ. Τακτο
ποίηση στό Ξενοδ. «ΜΑΡΜΑΡΙ» 
καί κατόπιν έλεύθεροι γιά μπάνιο 
καί ανάπαυση. Κυριακή. "Ημέρα 
έλεύθερη καί άργά τό άπόγ. άναχ. 
γιά Ραφήνα - Αθήνα. ΕΞΟΔΑ: 
Δρχ. 520 - 600 (πούλμαν, είσιτ. 
F/B, διαν/ση, πρωινό).
ΚΥΡΙΑΚΗ 20.8.78: ΧΑΛΚΙΔΑ - 
ΛΕΥΚΑΝΤΙ Άναχ. 8. π.μ. γιά Χαλκί
δα (στάση 30' ) - Λευκαντί. Παρα
μονή στήν ώραία παραλία γιά μπά-

(Συνέχεια στή σελ. 8)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Ή απήχηση τής ββΕυνάς μας

Ή μεγάλη Ερευνα τής «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ», πού όλοκληρώθηκε μέ τήν 
7η συνέχεια τού προηγούμενου φύλλου μας, είχε μεγάλη απήχηση στό 
συναόελφικό χώρο. Ή Ικανοποιητική αύτή διαπίστωση, έπιβεβαιώνει τήν 
εύστοχη έπιλογή μας.

Τό μεγάλο αίτημα τής έποχής μας, ή συμμετοχή τών εργαζομένων 
στήν διοίκηση τών επιχειρήσεων, άπασχολεΐ καί προβληματίζει τούς έργα- 
ζομένους στήν Τράπεζα. Καί άρχίζει νά γίνεται άντικείμενο σοβαρός μελέ
της, μέσα στά πλαίσια τής σημερινής έλληνικής κοινωνικής καί οικονομικής 
πραγματικότητας.

Δημοσιεύουμε παρακάτω, κείμενο τής συν.Κατερίνας Χεκίμογλου, 
μέ προσωπικές άπόψεις πάνω στό θέμα τής συμμετοχής:

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ή ιδέα τής συνδιοίκησης άποτελεί ένα στοιχείο πού ένσωματώθηκε εξελικτι
κά στήν όργανωτική διάρθρωση τών εργασιακών σχέσεων. Ή έμπειρία τής μέχρι 
τώρα συνδικαλιστικής πάλης τών εργαζομένων περιοριζόταν στό πλαίσιο τών 
διεκδικήσεων, στό επίπεδο τής διανομής τοΰ κοινωνικού εισοδήματος. Οι άγώνες 
αυτοί, έφ’ όσον παρέμεναν στό οικονομικό πεδίο συνιστοΰσαν άμφισβήτηση στόν 
τρόπο διανομής καί συμμετοχής στήν παραγόμενη κοινωνική άξια.

Ή ιδέα τής συνδιαχείρησης άπό τήν στιγμή πού υιοθετήθηκε άπό τούς συνδι 
καλιστικούς φορείς μετατόπισε τό κέντρο βάρους τών κοινωνικών άγώνων άπό τό 
πεδίο τής διανομής στό πεδίο τής όργάνωσης τής έργασίας καί τής παραγωγής. Τί 
μπορεί όμως νά σημαίνει μιά τέτοια συμμετοχή τών έργαζομένων στή διοίκηση καί 
τήν οργάνωση τών επιχειρήσεων; Πρόκειται γιά μιά αμφισβήτηση τοΰ άπόλυτου δι
καιώματος τοΰ εργοδότη νά παίρνει τίς θεμελιώδεις άποφάσεις σέ θέματα οργάνω
σης καί λειτουργίας τής παραγωγής καί γενικώτερα τής οικονομίας; Πρόκειται γιά 
μιά αφύπνιση καί χειραφέτιση τών έργαζομένων στά προβλήματα πού άφοροΰντήν 
οργάνωση τής οικονομίας καί τής κοινωνίας; Ή άπλώς σημαίνει συμμετοχή στίς δια
δικασίες έξορθολογισμοΰ τών έπιχειρήσεων καί βαθύτερη ένταξη στόν επιχειρησια
κό άνταγωνισμό;

Ή διεκδίκηση τής συνδιαχείρησης περικλείει πολλούς κινδύνους γιά τούς έρ 
γαζομένους.
1. Ό έξορθολογισμός τής έπιχείρησης συνεπάγεται συχνά αΰξηση τοΰ ρυθμού έρ
γασίας εις βάρος τών έργαζομένων.
2. Ή αΰξηση τής άποδοτικότητας άπαιτεϊ πολλές φορές άντικατάσταση τοΰ ανθρώ
πινου άπό τόν τεχνολογικό παράγοντα, πού σημαίνει έλάττωση τοΰ άπασχολουμε 
νου δυναμικού, άπολύσεις κλπ.
3. Ή λογική τοΰ άνταγωνισμοΰ έπιβάλλει τήν μείωση τοΰ κόστους παραγωγής συμ 
περιλαμβανομένων καί τών μισθώγ σάν στοιχείων κόστους.

Τό γεγονός ότι τό αΓτημα τής συνδιοίκησης σάν συνδικαλιστική έπιδίωξη γίνε
ται όλο καί περισσότερο άποδεκτό άπό τούς εργοδότες καί κύρια στίς πιό προηγμέ 
νες τεχνολογικά χώρες, άποτελεί μιά ένδειξη ότι πρόκειται γιά διεκδίκηση πού έν- 
σωματώνεται μέσα στό ίδιο τό σύστημα, άφομοιώνεται σάν ένα άναγκαϊο πιά στοι
χείο μέσα στήν λειτουργική του λογική, όμογενοποιεΐται μέσα στήν όργανωτική του 
διάρθρωση καί άναπαραγωγή.

Παρ’ όλα αύτά ένέχει πολλά μειονεκτήματα γιά τούς έργαζομένους:
1. Οδηγεί στήν θεσμοποιημένη άποξένωση ένός στρώματος έργαζομένων άπό τό 
ύπόλοιπο σώμα τών έργαζομένων, στήν δημιουργία ένός γραφειοκρατικού όργάνου 
πού άναγκαστικά μέσα άπό τήν συνεργασία μέ τόν έργοδότη σέ θέματα τής έπιχει- 
ρησιακής πρακτικής καταλήγει στόν έκφυλισμό του σέ όργανο συμφιλίωσης μέ τόν 
έργοδότη, ένώ τό βασικό σώμα τών έργαζομένων μένει στήν ουσία μακρυά άπό κά
θε διαδικασία λήψης σχετικών άποφάσεων εϊτε άπό έλλειψη γνώσεων είτε άπό 
άδυναμία καθολικής σύλληψης τοΰ τρόπου λειτουργίας τής έπιχείρησης πού είναι 
άποτέλεσμα τής οριακής έξειδίκευσης, τής ύπερβολικής τμηματοποίησης τής έργα
σίας καί τοΰ κατατεμαχισμού πού γεννά ό καταμερισμός τών έργων καί ή σύγχρονη 
όρθολογική όργάνωση τής παραγωγής.
2. Δημιουργεΐται κίνδυνος τής διάβρωσης τών συνδικαλιστικών όργάνων καί τής 
συνειδητής ή μή έκτροπής τών αιτημάτων τών έργαζομένων σέ στόχους πού στήν 
ούσία μποροΰν νά όδηγήσουν στήν καταστρατήγηση τών πραγματικών τους συμ
φερόντων.
3. "Ενα άπ' αυτά τά συμφέροντα πού άποτελεί καί τήν θεμελιακή ύποδομή γιά τίς 
καθημερινές συνδικαλιστικές τους διεκδικήσεις εϊναι ή κοινωνική τους άλληλεγγύη. 
Μέ τήν έφαρμογή τοΰ συστήματος τής συνδιαχείρησης άφ’ένός μέν οί έργαζόμενοι 
θά ένταχθοΰν στό πεδίο τοΰ έπιχειρησιακοΰ άνταγωνισμοΰ, άφ’ έτέρου θά χάσουν 
τήν άπαραίτητη κοινωνική τους συνοχή. Κι αύτό διότι οί έργαζόμενοι μέσω τής συμ
μετοχής τους στήν διοίκηση τής έπιχείρησης Α' θά συναγωνίζονται τούς έργαζόμε 
νους πού μετέχουν στήν διοίκηση τής έπιχείρησης Β. μέ σκοπό τήν μεγιστοποίηση 
τοΰ κέρδους καί τήν ύπεροχή τοΰ ένός άπό τούς δύο έπιχειρηματικούς φορείς στήν 
άγορά. Υποθετικά θά μπορούσαμε νά πούμε ότι οί συνάδελφοι τής ’Εθνικής Τράπε
ζας στήν προσπάθειά τους νά αυξήσουν τόν κύκλο έργασιών τής Τράπεζας θά άντα- 
γωνίζονται τούς «συναδέλφους» τής ’Εμπορικής π.χ. οί όποίοι μέ τήν σειρά τους 
σκοπεύουν στόν ίδιο στόχο. Πράγμα πού άναγκαΐα όδηγεΐ στήν διάσπαση τοΰ κλά
δου, στήν άποσύνθεση τής συνείδησης τής κοινής κοινωνικής τους θέσης καί τοΰ 
κοινού τους ρόλου.

Κάτι τέτοιο όμως υποσκάπτει καί αναιρεί τούς στοιχειώδεις όρους, τίς πρω
ταρχικές προϋποθέσεις μέ βάση τίς όποίες μποροΰν νά διεκδικήσουν καί νά ικανό 
ποιήσουν τά άναρίθμητα κοινά καθημερινά τους προβλήματα.

Τό θέμα τής συνδιοίκησης παρ’ όλα τά μειονεκτήματά του έμφανίζεται πλέον 
σάν μιά άναγκαία τροπή πού παίρνουν σταδιακά οί έργασιακές σχέσεις σέ γενικό 
έπίπεδο, άποκτά έναν ιστορικό όρθολογισμό, έναν έξελικτικό χαρακτήρα πού πηγά 
ζει μέσα άπό τήν έμπειρία καί τήν πρακτική τών κοινωνικών σχέσεων μέσα στόν κα 
πιταλισμό.

Εναπόκειται στήν συνδικαλιστική ήγεσία τών έργαζομένων νά συνειδητό 
ποιήσει τούς κινδύνους καί τά μειονεκτήματα τής συνδιοίκησης καί νά έκμεταλλευ- 
τεΐ τίς δυνατότητες πού προσφέρει, όπως ή δυνατότητα έκδημοκρατισμοΰ τής έπι
χείρησης, τής συμμετοχής καί τοΰ έλέγχου άπό τή βάση σέ συνδυασμό μέ τήν άνα- 
κλησιμότητα τών συνδικαλιστικών όργάνων τό δικαίωμα τών έργαζομένων ν’ άπο- 
φασίζουν οί ίδιοι σέ μιά σειρά άπό θέματα πού άφοροΰν τίς συνθήκες καί τούς ό
ρους έργασίας, τήν ποιότητα τής ζωής μέσα στόν χώρο δουλειάς κλπ.

Κατερίνα Χεκίμογλου

Χιροσίμα
Αύτές τίς μέρες μάς Ξαναέρχεται στή μνήμη μιά τρομερή στιγμή τής 

ανθρώπινης ιστορίας. Ή ρίψη τής πρώτης άτομικής βόμβας στή Χιροσίμα 
τής Ιαπωνίας.

’Ηταν ή 6 Αύγουστου του 1945 ώρα 8.15 τό πρωί, ΰταν ένα 'Αμερι
κάνικο βομβαρδιστικό μέ πιλότο τόν Συν/ρχη Τίμπετς, έρριξε τό θανατηφό
ρο φορτίο του, άνοίγοντας έτσι ένα νέο φοβερό κεφάλαιο στήν πορεία τής 

‘Ανθρωπότητας. ’Αμέσως ένα τεράστιο μανιτάρι έκανε τήν έμφάνισή του, 
μιά τρομακτική άστραπή κατάπιε τήν άτυχη πόλη, ζώντας την όλόκληρη 
στίς φλόγες, καί ένας άνεμος ταχύτητας 1200χιλ. σηκώθηκε γκρεμίζοντας 
τοίχους σέ άκτίνα 2 χιλ. περίπου άπό τήν έκρηξη.

"Ανθρωποι άπανθρακώθηκαν καί πολλοί έξαϋλώθηκαν αμέσως, ένώ 
οί έπιζώντες δέν άπέφυγαν τίς άρώσπες καί τά συμπτώματα τής αίμορα- 
γίας, διάρροιας, έμμετών κλπ. Μελλοντικά τά παιδιά τους θά γεννιώνταν 
παραμορφωμένα καί άρρωστα. Τό ήθικό πλήγμα κατά τής άνθρωπότητας 
ήταν άνεπανόρθωτο.

Τά άποτελέσματα - πού χαρακτηρίστηκαν άπό τούς όργανωτές τού 
σχεδίου έξόντωσης, «έπιτυχή άπό κάθε άποψη» - ήταν 78.150 νεκροί, 
9284 βαριά τραυματισμένοι, 13938 έξαφανισθέντες, χωρίς νά ύπολογι- 
στοϋν οί 40000 στρατιωτικοί.

Ή καταστροφικότητα τής βόμβας τάραξε όλο τόν κόσμο, άλλά δέν ή
ταν άπροσδόκητη στούς όργανωτές του. Ήδη, ή δοκιμαστική έκρηξη τής 
16 Ιουλίου 45 στό Ν. Μεξικό τούς είχε πείσει γιά τήν άποτελεσματικότητά 
της.

Μετά 3 μέρες — στις 9 Αύγούστου — μία δεύτερη βόμβα έπεφτε στό 
Ναγκασάκι, συπμληρώνοντας τό κτύπημα στόν γονατισμένη ήδη Ιαπωνία.

Άπό τότε συνέχεια πλανιέται στή γή άπειλητικά τό φάντασμα τού

πυρηνικού πολέμου καί ή ύλοκληρωτική καταστροφή τής ζωής στόν πλα
νήτη μας.

Τό όνειρο τοΰ κόσμου γιά μιά παγκόσμια Ειρήνη καί πρόοδο απειλεί
ται σοβαρά.

Άπό τό 1945 μέχρι σήμερα έγιναν τεράστιοι «πρόοδοι» στοάς έξο- 
πλισμούς. Νέα όπλα κατασκευάζονται, μέ δυνατότητες καταστροφής άκο 
μη μεγαλύτερες, μέ τελευταίο έπίτευγμα τήν «άνθρωπιστική» βόμβα Νε- 
τρωνίου, πού καταστρέφει έκλεκτικά μόνο τούς ζωικούς όργανισμούς καί 
αφήνει άνέπαφα τά κτίρια καί τίς οικοδομές.

"Ομως αύτά τά καταχθόνια όπλα μαζικής έξόντωσης δέν πρέπει νά 
άφήσουμε νά χρησιμοποιηθούν. Πρέπει όλοι μας στό πλάι τών Φιλειρηνι
κών δυνάμεων όλου τού κόσμου νά έργαστούμε γιά τόν Αφοπλισμό καί 
τήν Ειρήνη.

Τότε μόνο τά χιλιάδες θύματα τής Χιροσίμα καί τού Ναγκασάκι θά 
βροϋν δικαίωση.

Ποτέ πιά Χιροσίμα καί Ναγκασάκι.

ΕΛ. ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ
ΕΤΕ ΚΕΡΑΜΕ ΙΚΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ν. 3239/55 
Ή ΠΩΣ ΒΑΖΟΥΜΕ ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Γράφοντας αυτό τό άρθρο πιστεύω νά συμβάλλω μέ τήν μικρή μου 
γνώση καί έμπειρία στήν ένημέρωσή σας πάνω στό θέμα, συλλογικές 
συμβάσεις έργασίας καί νόμος 3239.

Λαμβάνοντας ϋπ' όψη τήν ύπογραφή τής τελευταίας συλλογικής συμ- 
βάσεως έργασίας στό κλάδο μας καί τίς διαδικασίες πού ακολουθήθηκαν 
όσο καί τό άποτέλεσμα δέ θά σταθώ σ’ αύτά άλλά στήν ούσία, πού είναι ό 
νόμος 3239, δηλ. ό σκοπός δημιουργίας του, οίσυνέπειές του γιά τούς έρ
γαζομένους.

Στή σημερινή ταξική κοινωνία, γιά τήχώρα μας, ό νόμος πού καθορί
ζει τά θέματα συλλογικών συμβάσεων εϊναι ό 3239155 πού λέγεται άλ- 
λοιώς νόμος τής ύποχρεωπκής διαιτησίας. Πριν άπ' αυτόν ό κάθε κλάδος 
καθώριζε τά έπίπεδα τών διεκδικήσεών του άνάλογα μέ τή δύναμη πού 
διέθετε, κι άν αύτή ήταν ισχυρή μπορούσε νά έλπίζει σέ έπιτυχία. Αν ό
μως ή δύναμη τού συγκεκριμένου κλάδου εϊναι πάνω άπό ένα σημείο κι ό 
αγώνας πού ξεκινά περνά τά όρια τά τηθέμενα κατά έναν τρόπο άπό τόν 
έργοδότη τότε τό κράτος έπεμβαίνει καί παραπέμπει τό ζήτημα στή Διαιτη
σία. Έτσι άναστέλλεται ή άπεργία, ανασαίνει ή έργοδοσία κι όλοι μαζί 
ΚΡΑΤΟΣ-ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ-ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ προσπαθούν νά φέρουν 
έκτόνωση καί άποδυνάμωση τοΰ άγώνα τών έργαζομένων. Ακόμη «ιια
τρεύεται ό συσχετισμός τών δυνάμεων που είχαν μέ τόν άγώνα τους πετύ- 
χει οί έργαζόμενοι γιατί τό κράτος πού κανονικά θάπρεπε νάναι ούδέτερο 
μιά καί οί έργαζόμενοι αποτελούν καί αυτοί μέλη του, ρίχνει μέ τρόπο μο
νομερή τό βάρος του πρός τήν πλευρά τών έργοδοτών. Έτσι γιά 40 μέρες 
δέν έπιτρέπονται άγώνες. Άν περάσει τό 40ήμερο καί οί έργαζόμενοι αρ
χίσουν πάλι τόν άπεργιακό τους άγώνα τότε βλέπουμε ύπάρχει καί ό 
Ν.330176. “Ολα στήν έξυπηρέτηση τής έργοδοσίας. Καί άς μή ξεχνάμε καί 
τήν έπιστράτευση, αν ό κλάδος έχει ίδιάζουσα σημασία. "Ολα αυτά τά έμ- 
πόδια καί τά φρένα στήν άνέλιξη τών διεκδηκητικών αγώνων τών έργαζο
μένων τά βάζει ή κυβέρνηση μέ τήν αιτιολογία τού άγώνα κατά τού πλη
θωρισμού καί ύπέρ τού έθνικού νομίσματος, γιά νά μήν άνέβουν οί τιμές, 
άπό τήν αύξηση κατά 20-30 ή 40% πού ζητούν οί έργαζόμενοι. Αύτό θά 
φέρει λένε αύξηση τής ζήτησης, αύξηση τών τιμών ένταση τού πληθωρι
σμού.

"Ομως δέν ύπάρχει τίποτα πιό ψεύτικο άπ’ αύτό τόν ισχυρισμό. Η 
αύξηση στίς αμοιβές τών έργαζομένων δέν όδηγεΐ σέ κατ’ ευθεία αύξηση 
τών τιμών παρά μόνον άν οί βιομήχανοι καί λοιποί παραγωγοί αγαθών ή 
μεταποιητές θελήσουν νά ρίξουν όλη τήν έπιβάρυνση σέ βάρος τής κατα
νάλωσης πραγματοποιώντας μέ τήν εύκαιρία καί άπίθανου ύψους υπερ
κέρδη.

Παράδειγμα: “Ενα προϊόν κοστίζει στό έργοστάσιο 100 Δρχ. και 
πουλιέται 130 Δρχ. Στίς 100 δρχ. τού κόστους οί 20 Δρχ. πάνε γιά έργατι 
κά. Οί έργαζόμενοι τού αντίστοιχου κλάδου διεκδικούν καί πετυχένουν αύ 
ξηση 30%. Άν οί τιμές τών άλλων συντελεστών τής παραγωγής μείνουν 
σταθερές τό κόστος τών έργατικών ανεβαίνει άπό 20 Δρχ. σέ 26 Δρχ. (20 
30% X 20) καί τό συνολικό κόστος άπό 100 Δρχ. σέ 106 Δρχ. Κανονικά ή 
χονδρική τιμή πωλήσεως πρέπει νά μείνει σταθερή στίς 130 Δρχ. καί απλά 
νά μειωθή τό κέρδος άπό 30% σέ 24%. Αύτό άλλωστε ζητούν οί έργαζό- 
μενοι: Οί αυξήσεις στίς αποδοχές τους νά όωθούν άπ’ τή μείωση τού πο
σοστού κέρδους τών έργοδοτών καί άχι νά όδηγήσουν σέ αύξηση τών τι
μών. Ό συγκεκριμένος όμως έργοδότης στό παράδειγμα σέ καμμιά περί
πτωση δέ δέχεται μείωση τού κέρδους του άλλά αντίθετα έπιδιώκει νά 
πουλήσει 169 Δρχ. τό κομάτι. Θέλει δηλ νά αρπάξει τήν εύκαιρία γιά νά 
άνεβάσει τίς τιμές κατά τό ποσόν τής αύξησης τών έργατικών δηλ. κατά 
30% σάν νά είχαν αυξηθεί οί τιμές όλων τών άλλων συντελεστών τής πα
ραγωγής (πρώτων καί βοηθητικών υλών, ένεργείας κλπ.) κατά τό ίδιο πο 
σοστύ...

...Άλλά άς δούμε Ομως πώς γίνεται ή διαδικασία τής διαιτησίας.
Ξεκινά άπ' τό συγκεκριμένο κλάδο. Συνήθως τή διεκδίκηση τήν ξεκι

νά ή 'Ομοσπονδία, ή όποια καθορίζει καί ποιό θά είναι τό ποσοστό γενικής 
αύξησης πού θά ζητηθή. Αύτό τίς ποιό πολλές φορές αποτελεί τό κύριο αί
τημα. Γιά νά τό καθορίσει ή όμοσπονδία καί νά είσηγηθεϊ στό κλάδο γιά 
λήψη άπόφασης πρέπει νά λαμβάνει ύπ’ όψη κυρίως: Πόσο αύξήθηκαν οί 
τιμές άπ' τή μέρα τής έφαρμογής τής προηγουμένης Σ.Σ. ώς τώρα. Τό πο
σοστό αύξησης τού έθνικού εισοδήματος. Κι άλλα σχετικά μεγέθη. Τά σχε
τικά στοιχεία τά βρίσκουμε στά μηνιάτικα δελτία τής ΕΣΥΕ πού είναι πλού
σια σέ πληροφορίες. 'Όμως τά στοιχεία τής ΕΣΥΕ δέν μπορεί νάχαρακτη- 
ρισθούν σάν άδιάβλητα μιά καί αλλάζουν τόσο συχνά συντελεστές καί κυ
ρίως τά έτη βάαεως, έτη πού σκέφτεσαι μήπως αύτό γίνεται μόνο καί μόνο 
γιά νάναι άκαταλαβίστικα...

«... Ή διαδικασία μετά τήν έξουσιοδότηση τής όμοσπονδίας άπό τόν 
άντίστοιχο κλάδο ξεκινά μέ τή καταγγελία τής ύφισταμένης Σ.Σ. πού άποτε
λεί καί τό νέο Σχέδιο ΣΣ όπου ενσωματώνονται μέ ειδική νομοτεχνική μορ
φή καί όλες οί δευτερεύουσες άποδοχές έπιδόματα κλπ. Μέ νεώτερο έγ
γραφο ή όμοσπονδία ζητά νά γίνει ή διάσκεψη συμφωνίας. Καλούνται τότε 
οί εκπρόσωποι τών έργαζομένων καί τών έργοδοτών νά συμφωνήσουν 

σέ κάποιες προτάσεις πού κάνουν οί άρμόδιοι υπάλληλοι τού Υπουργείου 
Έργασίας. Άν οί έκπρόσωποι συμφωνήσουν ύπογράφεται άμέσως ή σχε
τική άπόφαση πού είναι ύποχρεωτική γιά όλους. Τότε φυσικά τό θέμα στα
ματά έδώ καί δέ γίνεται προσφυγή στή Διαιτησία. Συνήθως όμως σ’ αύτές 
τίς διασκέψεις διαπιστώνεται άγεφύρωτο χάσμα καί τότε γίνεται τό έγγρα
φο διαφωνίας καί ή υπόθεση παραπέμπεται στό Πρωτοβάθμιο Διοικητικό 
Δικαστήριο ’Αθήνας. Ή σύνθεσή του είναι άπό ύπαλλήλους τού Ύπ.Έργα- 
σίας, ένα δικαστικό γιά πρόεδρο καί ένα έκπρόσωπο τής ΓΣΕΕ. Γιά σήμερα 
ό κ. Καρακίτσος. Σ’ όλα τά μέχρι τώρα στάδια διαδικασίας όπως καί σ’ όλα 
τά άλλα σέ συνέχεια βασικό ρόλο παίζει ή πίεση τών έργαζομένων στούς 
παράγοντες τού Πρωτοβάθμιου ΔΔΔ ώστε νά βγει ή άριστη δυνατή άπό
φαση. Αύτό όμως συνήθως δέν έτπτυγχάνεται καί έτσι τό επόμενο στάδιο 
είναι ή προσφυγή στό 2βάθμιο ΔΔΔ Αθήνας. Συντάσσεται ένα υπόμνημα 
πού περιλαμβάνει όλα τά αιτήματα τού κλάδου πλουτισμένο μ ’ όλα τά νεώ - 
τέρα στοιχεία.

Ή σύνθεση τού ΔΔΔΔ είναι ή άκόλουθη: Πρόεδρος Έφέτης, Μέλη: 
"Ενας ύπάλληλος τού Ύπ.Έργασίας, ένας ύπάλληλος του'Υπ.Συντονισμού 
(χωρίς ψήφο), δύο έκπρόσωποι τών Έργοδοτών, ένας έκπρόσωπος τής 
ΓΣΕΕ καί ό έκπρόσωπος τής Όμοσπονδίας. Ή σύνθεση τού ΔΔΔΔ δείχνει 
τίς δυσκολίες πούχει νά αντιμετωπίσει ό έκπρόσωπος του κλάδου, έπειδή

(Συνέχεια στή σελ. 6)



ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
(Συνέχεια από τή σε λ. 5)

καθορίζεται άπό τό νόμο δτι ό Πρόεδρος διαθέτει ψήφο μέ αυξημένη ισχύ, 
ή τακτική πού θά ακολουθήσει ό έκπρόσωπος του κλάδου στην αίθουσα 
πρέπει νά είναι μιά συνεχής προσπάθεια νά είναι στό έπακρο ένημερωμέ- 
νος στά έπιχειρήματα πού στηρίζουν καί συνηγορούν γιά κάθε αίτημα, ώ
στε νά μπορέσει νά πετύχει τήν ένταξη τού προέδρου στό πλευρό του. 
'Επίσης μπορεί νά έπανέρχεται σέ συζήτηση γιά θέμα γιά τό όποιο κατά έ
να τρόπο έλήφθη απόφαση αν μπορεί νά αναφέρει καί νεώτερα έπιχειρή
ματα.

Μετά τήν υπογραφή τής άπόφασης τού Δ.Δ.Δ.Δ. άπό τόν πρόεδρο 
ακολουθεί ένα νεκρό πενθήμερο καί άπό κεϊ καί πέρα μέσα σέ 20 μέρες 
πρέπει νά δημοσιευθεϊ στήν έφημερίδα τής Κυβερνήσεως, καί σ' άλλες 20 
μέρες κηρύσσεται ύποχρεωτική έφαρμόσιμη σ' όλη τή χώρα άπό τόν 
Υπουργό ’Εργασίας. Άπό κείνη τή μέρα άρχίζει ή προετοιμασία γιά τή νέα 
Σ.Σ. του κλάδου. Ή νέα καταγγελία μπορεί νά γίνει σέ ένα χρόνο ή σ' ένα 
έξάμηνο άν άλλάξουν ούσιωδώς οί οικονομικές συνθήκες.

Άνακεφαλαιώνοντας πιστεύω άτι οί άρχές γιά τή καταγγελία σύναψη 
Συλλογικής Συμβάσεως εργασίας είναι:

Ή μελέτη σέ βάθος των προβλημάτων πού θά περιλαμβάνει, καλή 
προετοιμασία τού κλάδου, άγωνιστική κινητοποίηση, καί τό κυριώτερο πού 
πολλές φορές λείπει πλήρη καί άμεση άλληλοενημέρωση έκπροαώπων καί 
έργαζομένων.

Σ. ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ 
Υπολογιστής θ' ΕΤΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ fteller)

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

— Στό συνάδελφο τής Κρήτης πού 
επιθυμεί νά διατηρήσει τήν ανωνυ
μία, καί πού, άνάμεσα στά άλλα μάς 
γράφει:

Δεν μπορεί κανείς νά προγραμ
ματίσει τίποτα γιά τήν άδειά του μιά 
καί δεν ξέρει πότε θά τήν πάρει, μιά 
καί δεν είναι βέβαιος δτι οί άνάγκες 
τής υπηρεσίας θά τοϋ τό έπιτρέ- 
ψουν.

Έτσι στό τέλος τοϋ χρόνου γίνε
ται ό άγώνας δρόμου νά δοθούν οϊ 
άδειες «νά ξεμπερδεύουμε» σάν νά 
είναι ένα βάρος τής ύπηρεσίας πού 
πρέπει νά τό ξεφορτωθεί κι όχι μιά 
άνάγκη ψυχική καί σωματική τοϋ 
υπαλλήλου γιά άνάπαυση καί γιά νά 
ξεφύγη άπό τό άγχος καί τή ρουτίνα 
τής καθημερινής δουλειάς, λές καί 
δέν είναι άνάγκη γιά τήν ΰπηρεσία 
ή άνάπαυση τοϋ προσωπικού, πρός 
όφελος της.

Εμείς έδώ φέτος δέν ξέρουμε 
άν καί πότε θά πάρουμε τίς άδειές 
μας. Μέχρι τώρα ένας συνάδελφος 
μόνο έχει πάρει 10 ήμέρες οϊ ίιπό- 
λοιποι καμμιά.

Τό καλοκαίρι πέρασε τά μέσα καί 
κανένας δέν άσχολεΐται άπό τούς 
ιθύνοντες μέ τίς άδειες, ούτε καί 
δείχνουν διάθεση γιά τή χορήγησή 
τους! Γιατί; Ποιος ξέρει;

"Αν κάνετε μιά βόλτα πρός τά 
έδώ ίσως μαθαίνατε καλύτερα καί 
άκούγατε καί τούς υπόλοιπους συ

νάδελφους. Δέν έχει καί τόση ση
μασία τό άποτέλεσμα άλλά βρί
σκοντας κάποιον νά τή πούνε άλα- 
φρώνουν, ψυχικά, είναι μιά έκτό- 
νωση...
"Απαντούμε:

Καί βέβαια συμφωνοΰμέ πώς ή 
άνάπαυση τού ϋπαλλήλου, είναι 
ζωτική άνάγκη καί όφελος τής ύπη
ρεσίας, όπως έχουμε γράψει πολ
λές φορές.

Καί βέβαια θά «κάνουμε μιά 
βόλτα» κατά τήν Κρήτη - καί πολύ 
σύντομα - καί θά άκούσουμε πολ
λούς συναδέλφους, όχι γιά νά τούς 
δώσουμε τήν εύκαιρία νά έκτονω- 
θοΰν, άλλά γιά νά μάς ένημερώ- 
σουν πάνω στά είδικά καί άτομικά 
τους θέματα» καί νά έπιδιώξουμε 
τήν τακτοποίησή τους.

— Οϊ συνάδελφοι υποψήφιοι γιά 
στράτευση, πού μάς έστειλαν άντί- 
γραφο άν.οικτής επιστολής στόν κ. 
Διοικητή γιά τήν παροχή βοηθήμα
τος κατά τό χρόνο τής θητείας τους, 
παρακαλοΰνται νά όρίσουν ένα 
ύπεύθυνο πού νά ζητάει 
ένυπόγραφα άπό τήν «Τραπεζιτική» 
τή δημοσίευση τής έπιστολής.

"Ανώνυμα κείμενα δέν λαμβά- 
νονται ύπόψη καί δέν έπιτρέπεται 
νά δημοσιευθοΰν.

ΕΝΑΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ...
Τί προσφέρουν 
oi Τραπ€ζοϋπάλληλοι 
καί ή μεταφυσική 
των οικονομικών στοιχείων

Σέ γνωστό έβδομαδιαίο οικονομικό περιοδικό δημοσιεύτηκε τήν 1 
"Ιουνίου 1978 άρθρο μέ τόν τίτλο «Τί προσφέρουν οί Τραπεζουπάλληλοι 
στίς Τράπεζες καί τούς μετόχους».

I ό άρθρο αυτό έπαιρνε τήν θέση του, (συμπτωματικά θέλουμε νά πι
στέψουμε) στήν σειρά τών επιθέσεων κατά τών Τραπεζούπαλλήλων πού 
κατέληγε στήν γνωστή έπωδό γιά «δυσανάλογες» δαπάνες προσωπικού 
πού κατά τήν άποψη αύτήν έχουν σάν συνέπεια τήν μειωμένη άπόδοση 
τών μετοχών ιδιαίτερα στίς παραδοσιακές έμπορικές τράπεζες μέ έξαίρεση 
τίς νεοσύστατες.

Ό σύλλογός μας άπάντησε μέ έπιστολή τής "Εφορίας Τύπου άντι- 
κρούοντας τήν άντιτραπεζοϋπαλληλική έπιχειρηματολογία καί τονίζοντας 
ιδιαίτερα ότι ό συντάκτης τού περιοδικού έσφαλε συγκρίνοντας τήν Τρά
πεζα "Ελλάδος καί τίς έξειδικευμένες Τράπεζες ("Επενδύσεων, Κτηματική) 
μέ τίς έμπορικές, όπου είναι πασίγνωστο δτι τά δεδομένα εργασιών είναι 
τελείως διαφορετικά.

Τό περιοδικό δημοσιεύοντας στό φύλλο του τής 1 3.7.78 τήν άπάντη- 
ση τού συνδικαλισμού (μέ περικομμένο μάλιστα τόν τίτλο γιατί στό «τί 
προσφέρουν οί Τραπεζοϋπάλληλοι στίς Τράπεζες καί τούς μετόχους» προ
σθέταμε καί «τί πρέπει νά προσφέρει ή ύπεύθυνη δημοσιογραφία στό 
άναγνωστικό κοινό» δημοσίευσε καί άνταπάντηση τοϋ συνεργάτη του πού 
δυστυχώς τό άργιλο ύφος καί ή προσωπική έπίθεση κατά τού ύπογράφον- 
τος τήν έπιστολή ύπεύθυνου "Εφόρου Τύπου καί πού στρεφόταν .κυρίως 
στά θέματα:
α) Τού προσωπικού καί τών έργασιών τής Τραπέζης "Ελλάδος σάν συγκρι
τικών στοιχείων πρός τήν δραστηριότητα τών έμπορικών Τραπεζών (Ση
μειώνεται άτι τόν περιορισμό τής πελατείας τής Τραπέζης στίς λοιπές τρά
πεζες καί τό Δημόσιο ό συνεργάτης τού περιοδικού τούς πολλαπλασίασε 
μέ τόν άριθμό τών ύποκαταστημάτων τών τραπεζών καί τίς μονάδες τών 
δημοσίων υπηρεσιών περιλαμβανομένων καί τών γυμναστηρίων), 
β) Τής Ιδιας περίπτωσης γιά τίς έξειδικευμένες Τράπεζες, 
γ) Τό ύψος τών δαπανών γιά τό προσωπικό τής "Εθνικής Τραπέζης καί 
ζ) Στήν άπόδοση τών μετοχών τής Τραπέζης "Εργασίας (Σι υ ν εντοπι
σμός στήν συγκεκριμένη αύτή Τράπεζα έγινε άπό τόν άντιλένοντα ένώ 
έμεϊς άναφερόμαστε γενικώτερα στίς νεοσυσταθεϊσες).

Παραβλέπουμε τό όργίλο ύφος σάν μή άνταποκρινόμενο στήν παρα
δεκτή αρχή ότι πρέπει νά ϋπάρχει διάλογος καί όχι μονόλογος, καθώς καί 
τήν απαράδεκτη δημοσιογρσφική~τσυλάχιστον προσωπική έπίθεση καί δί
νουμε όριστικά πιά (γιατί καί στά θέματα άκόμα ύπάρχει έκτροπη! κ ακό
λουθες άπαντήσεις:

Μέ βάση τόν 'Οργανισμό Ύπηρεσίας καί 
τίς εισηγήσεις τοϋ Συμβουλίου Τοποθετήσεως 
Στελεχών τής Τραπέζης, τοποθετήθηκαν άπό τή 
Διοίκηση οί παρακάτω υπάλληλοι στίς άντίστοι- 
χες θέσεις:

ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ:

"Ασπασία Κατζουροϋ - Τμημα- 
τάρχης Β' Προίσταμένη τής "Υπηρε
σίας Γενικών Θεμάτων (1 9-22) τής 
Ύποδιευθύνσεως Δημοσίων Σχέ
σεων. στήν Ιδια "Υποδιεύθυνση ώς 
Προίσταμένη τοϋ Τμήματος Λογι
στηρίου (19-3).
"Ιωάννα - Μαρία Ζώνα - "Υποτμη- 
ματάρχης τής "Υποδιευθύνσεως 
Δημοσίων Σχέσεων, στήν ίδια 
"Υποδιεύθυνση ώς Προίσταμένη 
τής "Υπηρεσίας Γραμματείας. 
"Ιωάννης Κοκ κολιός - Λογιστής Α" 
τής Διευθύνσεως Γενικού Λογιστη
ρίου, στήν ίδια Διεύθυνση ώς 
Προϊστάμενος τής "Υπηρεσίας Συγ- 
κεντρώσεως Λογιστικού (Α-1 1). 
"Ανδρέας Κατσελίδης - Λογιστής Α 
τής Διευθύνσεως Διεθνών Δρα
στηριοτήτων, στή Διεύθυνση Γενι
κού Λογιστηρίου ώς Προϊστάμενος 
τής "Υπηρεσίας "Ελέγχου καί Συμ
φωνίας Λογαριασμών εις Δολλάρια 
(ο6-12).
Παναγιώτης Κοτοπούλης - Τμημα- 
τάρχης Α", Προϊστάμενος "Υπηρε
σίας τής Διευθύνσεως Καταστημά
των "Εσωτερικού, στή Διεύθυνση 
Γραμματείας ώς Προϊστάμενος τού 
Τμήματος Γραμματείας (Α-1). 
Κων/νος Κωνσταντόπουλος 
Τμηματάρχης Β", Προϊστάμενος 
Ύπηρεσίας, τής "Υποδιευθύνσεως 
Γραφείων Διοικήσεως, στή Διεύ
θυνση Γραμματείας ώς Προϊστάμε
νος τής "Υπηρεσίας Ένημερώσεως 
'Αρχείου Πληροφοριών (Β-41), αν
τί τοϋ
Δημητρίου Λεβεντάκη - Τμημα
τάρχης Β" τοποθετείται στήν ίδια 
Διεύθυνση ώς Προϊστάμενος τού 
Τμήματος Καταρτίσεως Δελτίων 
Πληροφοριών "Αθηνών - Πειραιώς 
(Β-1).
Γεώργιος Σιαβελής - Λογιστής Α" 
τής Διευθύνσεως Γραμματείας, 
στήν ίδια Διεύθυνση ώς Προϊστά
μενος τής "Υπηρεσίας "Ελέγχου 
Δελτίων Πληροφοριών λοιπών Κα
ταστημάτων (Β-22).
"Αλέξανδρος Σταύρου - Λογιστής Α" 
τής Διευθύνσεως Γραμματείας, 
στήν ίδια Διεύθυνση ώς Προϊστά
μενος τής Ύπηρεσίας Συγκεντρώ- 
σεως Πληροφοριών Κέντρου "Αθη
νών (Β-1 1).
Νικόλαος Χανιωτάκης - Λογιστής 
Α' τής Διευθύνσεως Γραμματείας, 
στήν ίδια Διεύθυνση ώς Προϊστά
μενος τής Ύπηρεσίας Ειδικών 
'Ερευνών διά τό "Εξωτερικό (Β-31). 
"Αριστείδης Κουμεντάκος - Τμη
ματάρχης Β' τής Διευθύνσεως 
Γραμματείας, στήν ίδια Διεύθυνση 
ώς Προϊστάμενος τής Ύπηρεσίας 
Διεκπεραιώσεως Συστημένης "Αλ
ληλογραφίας (Γ-32).
Κων/νος Παπακωνσταντίνου - Τμη
ματάρχης Β' τής Διευθύνσεως 
Γραμματείας, στήν ίδια Διεύθυνση 
ώς Προϊστάμενος τοϋ Τμήματος 
Πληροφοριών "Εξωτερικού (Β-3), 
άντί τοϋ
Παναγιώτης Μακρόπουλος - Τμη
ματάρχης Α", πού τοποθετείται στή 
Διεύθυνση Έπιθεωρήσεως ώς Δό
κιμος "Επιθεωρητής.
Δημήτριος Μάρκου - Λογιστής Α,

Εντεταλμένος καί Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου τού "Υποκαταστήμα
τος Κερατσινίου, στή Διεύθυνση 
Επιθεωρήσεως ώς Βοηθός "Επι

θεωρητής.
Παναγιώτης Πουλημένος
Λογιστής Α', Εισηγητής τής Ύπο- 
διευθύνσεως Έκπαιδεύσεως Προ
σωπικού Τραπέζης, στή Διεύθυνση 
Έπιθεωρήσεως ώς Βοηθός "Επι

θεωρητής.

ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:

"Ηρακλής Σπηλιόπουλος
Συμπράττων "Υποδιευθυντής, Διευ
θυντής τοϋ Υποκαταστήματος Χα
νιών, στό "Υποκατάστημα "Αγοράς 
ώς "Υποδιευθυντής.
Σπυρίδων Κλήμης - Τμηματάρχης 
Α", "Υποδιευθυντής τοϋ "Υποκατα
στήματος όδ. Μοναστηριού - Θεσ
σαλονίκης, στό "Υποκατάστημα Πλ. 
Άντιγονιδών - Θεσσαλονίκης, ώς 
Διευθυντής.
Γρηγόριος Καρτάσης - Ύποτμη- 
ματάρχης, "Εντεταλμένος καί προϊ
στάμενος Λογιστηρίου τοϋ "Υποκα
ταστήματος Έπταλόφου - Θεσσα
λονίκης στό "Υποκατάστημα Λαχα
ναγοράς - Θεσσαλονίκης ώς Διευ
θυντής άντί τού 
Δημητρίου Τσαμαρδίνου 
Τμηματάρχης Α', πού τοποθετείται 
στό "Υποκατάστημα Έπταλόφου - 
Θεσσαλονίκης, ώς Διευθυντής, άντί 
τού
Ίωάννου Γ κοτζαμάνη Τμημα-
τάρχου Α", πού τοποθετείται ΐττό 
"Υποκατάστημα Λ.Σοφού - Θεσσα
λονίκης ώς Γ "Υποδιευθυντής. 
Γεώργιος Στυλιάδης - Τμηματάρχης 
Α' "Υποδιευθυντής τού "Υποκατα
στήματος όδ.Έρμοΰ - Θεσσαλονί
κης, στό "Υποκατάστημα Π.Μελά - 
Θεσσαλονίκης ώς Διευθυντής άντί 
τού
"Αποστόλου Οίκονομίδη Τμη- 
ματάρχου Α', πού άπαλλάσσεται 
άπό τά καθήκοντά του καί τίθεται 
στή διάθεση τής Διευθύνσεως 
Προσωπικού πρός τοποθέτηση. 
Θεόδωρος Διαμαντόπουλος 
Τμηματάρχης Β", Εντεταλμένος, καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου τού 
"Υποκαταστήματος όδ. Πατησίων 
στό "Υποκατάστημα Νέου Φαλή
ρου ώς Διευθυντής, άντί τοϋ 
Παναγιώτη Κόττου - Τμήματάρχου 
Α", πού τοποθετείται στό "Υποκατά
στημα κάτω Πατησίων ώς Διευ
θυντής, άντί τοϋ 
Δημητρίου Γ ρηγορόπουλου
Τμηματάρχου Α", πού τοποθετείται 
στό "Υποκατάστημα "Αγίου Δημη
τρίου - Μπραχαμίου ώς Διευθυν
τής. άντί τοϋ
Πέτρου φιλιππάκου - Τμηματάρχου 
Β", πού τοποθετείται στή Διεύθυν
ση Έπιθεωρήσεως ώς Δόκιμος "Ε
πιθεωρητής.
Δημήτριος Κοκοσούλης - Τμημα
τάρχης Β" τού "Υποκαταστήματος 
Πειραιώς Α", στό "Υποκατάστημα 
Μακρυγιάννη ώς "Υποδιευθυντής 
άντί τού
Ίωάννου Μπάστα - Τμηματάρχου 
Α", πού τοποθετείται στό "Υποκατά

στημα όδ. Πατησίων ώς Υποδιευ
θυντής.
Νικόλαος Νικολαίδης
Τμηματάρχης Α", Προϊστάμενος τής 
Ύπηρεσίας "Ελέγχου φερεγγυότη
τας "Αποδεκτών τοϋ Κεντρικού Κα
ταστήματος, στό "Υποκατάστημα 
Ν. Ιωνίας ώς "Υποδιευθυντής. 
Δημήτριος Σπανογιάννης
Τμηματάρχης Α" τοϋ "Υποκαταστή
ματος Πειραιώς Α", στό ίδιο "Υπο
κατάστημα ώς "Εντεταλμένος. 
Παναγιώτης Γ ριζιώτης - Τμημα
τάρχης Α" τού "Υποκαταστήματος 
Πειραιώς Α", στό ίδιο "Υποκατά
στημα ώς "Εντεταλμένος. 
"Απόστολος "Αποστόλου - Τμημα
τάρχης Α' τής Διευθύνσεως Προ
σωπικού (διάθεση πρός τοποθέτη
ση), στό "Υποκατάστημα Πλ.Μη- 
τροπόλεως ώς "Εντεταλμένος. 
Χριστίνα Καζούρη - Τμηματάρχης 
Β' τού Καταστήματος όδ.Σταδίου 
38, στό ίδιο Κατάστημα ώς Προϊ- 
σταμένη τής Ύπηρεσίας "Εμπορι
κών "Εξαγωγών.
Παναγιώτης Μπουμπής - Ύποτμη- 
ματάρχης τοϋ Καταστήματος όδ. 
Σταδίου 38, στό ίδιο Κατάστημα ώς 
Προϊστάμενος τής Ύπηρεσίας "Εμ
πορικών Χορηγήσεων.
Πέτρος Φραγκιαδάκης - Ύποτμη- 
ματάρχης Διευθυντής τοϋ "Υποκα
ταστήματος Σητείας, στό "Υποκατά
στημα Μοιρών - Κρήτης ώς Διευ
θυντής άντί τοϋ 
Ίωάννου Μπορμπαντωνάκη 
Λογιστοϋ Α', πού τοποθετείται στό 
"Υποκατάστημα Σητείας ώς Διευ
θυντής.
Αθανάσιος "Ορφανίδης - Λογιστής 
Α", "Εντεταλμένος καί Προϊστάμε
νος Λογιστηρίου τοϋ "Υποκαταστή
ματος Σκύδρας, στό "Υποκατάστημα 
Άρναίας ώς Διευθυντής άντί τοϋ 
"Απόστολου Γακίδη - Τμη
ματάρχου Β', πού τοποθετείται στό 
"Υποκατάστημα Πολυγύρου ώς 
Διευθυντής, άντί τοϋ 
Δημητρίου Χρυσάφη Τμη
ματάρχου Β", πού τοποθετείται στό 
"Υποκατάστημα Γ ιαννιτσών ώς 
Διευθυντής.
Βλάσιος Λογοθέτης - Λογιστής Β", 
"Εντεταλμένος καί Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου τού "Υποκαταστήμα
τος Καλαβρύτων, στό ίδιο "Υποκα
τάστημα ώς Διευθυντής άντί τού 
Γεράσιμου Κονταρά - Λογιστοϋ Α", 
πού τοποθετείται στήν Περιφερεια
κή Διεύθυνση Πελοποννήσου ώς 
Προϊστάμενος τοϋ Γραφείου της, 
άντί τού
"Ηρακλή Γεωργιάδη - Ύποτμη- 
ματάρχου, πού τοποθετείται στό 
"Υποκατάστημα Αργους ώς Διευ
θυντής.
Παναγιώτης Νικολάου - Λογιστής 
Β" τοϋ "Υποκαταστήματος Κόριν
θου, στό "Υποκατάστημα Μελιγαλά 
ώς Διευθυντής άντί τοϋ 
"Αριστομένη Γ ρηγορόπουλου 
Λογιστοϋ Β" πού τοποθετείται στό 
"Υποκατάστημα Κρανιδίου ώς Διευ
θυντής, άντί τοϋ 
Παναγιώτη Άδαμόπουλου 
Λογιστοϋ Α" πού τοποθετείται στό 
"Υποκατάστημα Βραχατίου ώς 
Διευθυντής.
Χρηστός Σταθιάς - Λογιστής Β", 
"Εντεταλμένος καί Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου τού "Υποκαταστήμα
τος Δημητσάνας, στό ίδιο "Υποκα
τάστημα ώς Διευθυντής, άντί τού 
Βασιλείου Ξαγά - Λογιστοϋ Β", πού 
τοποθετείται στό "Υποκατάστημα 
Άνόρίτσαινας ώς Διευθυντής, άντί 
τοϋ
Κυριάκου Σαμαρά πουλου

Λογιστοϋ Β", πού τοποθετείται στό 
‘Υποκατάστημα Τροπαίων ώς Διευ
θυντής, άντί τοϋ
Διονυσίου Καπάνταη - Λογιστοϋ Β", 
πού τοποθετείται στό ύπό "ίδρυση 
"Υποκατάστημα "Άστρους ώς Διευ
θυντής. Μέχρι τήν έναρξη τής λει
τουργίας τοϋ "Υποκαταστήματος τί
θεται στή διάθεση τής Περιφερεια
κής Διευθύνσεως Πελοποννήσου, 
προ κειμένου νά χρησιμοποιηθεί γιά 
τήν άναπλήρωση τών Διευθυντών 
Μονάδων τής Περιφέρειας της. 

-Κωνσταντίνος Μιχαλόπουλος 
Ύποτμηματάρχης τοϋ "Υποκατα
στήματος Μοναστή ρακίου, στό 
"Υποκατάστημα Περιστεριού ώς 
"Εντεταλμένος καί Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου.
Δημήτριος Μ πούρας Ύποτμη
ματάρχης τοϋ "Υποκαταστήματος 
Πλ.Κάνιγγος, στό "Υποκατάστημα 
Κυψέλης ώς "Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου. 
Παναγιώτης Κοράκης
Ύποτμηματάρχης τοϋ "Υποκατα
στήματος Χαλανδρίου, στό "Υποκα
τάστημα "Αγίας Παρασκευής ώς 
"Εντεταλμένος καί Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου, άντί τοϋ 
Γεωργίου Λεβεντόπουλου 
Λογιστοϋ Β", πού τοποθετείται στό 
"Υποκατάστημα Σιβιτανίδου ώς "Εν
τεταλμένος καί Προϊστάμενος Λογι 
στηρίου.
Κων/νος Κανελλόπουλος
Λογιστής Α' τοϋ "Υποκαταστήματος 
Κάτω Πετραλώνων, στό ίδιο "Υπο
κατάστημα ώς "Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου. 
"Αθανάσιος Πετρομελίδης 
Λογιστής Α' τοϋ "Υποκαταστήματος 
Ψυχικοϋ, στό "Υποκατάστημα Νέας 
"Ερυθραίας ώς Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου. 
"Αναστάσιος Παχός - Λογιστής Β 
τού "Υποκαταστήματος Παλ.φαλή- 
ρου, στό "Υποκατάστημα Τζιτζιφιών 
ώς "Εντεταλμένος καί Προϊστάμε
νος Λογιστηρίου.
Ιωάννα Δρίτσα - Λογιστής Β' τοϋ 
"Υποκαταστήματος Λαμπρινής, στό 
ίδιο "Υποκατάστημα ώς "Εντεταλμέ
νη καί Προίσταμένη Λογιστηρίου. 
Κων/νος Χατζόπουλος - Λογιστής 
Β' τοϋ "Υποκαταστήματος "Αγίας 
Βαρβάρας, στό ίδιο Υποκατάστημα 
ώς "Εντεταλμένος καί Προϊστάμε
νος Λογιστηρίου.
Ηλίας Αγγελόπουλος - Λογιστής 

Β" τοϋ "Υποκαταστήματος "Αγίου 
"Αρτεμίου, ατό ίδιο "Υποκατάστημα 
ώς "Εντεταλμένος καί Προϊστάμε
νος Λογιστηρίου
Κων/νος Βεϊζαδές - Λογιστής Β" 
τού "Υποκαταστήματος Σίνδου, στό 
ίδιο "Υποκατάστημα ώς "Εντεταλμέ
νος καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου, 
"φίλίας Σπύρου - Λογιστής Β τοϋ 
"Υποκαταστήματος Πρεβέζης στό 
"Υποκατάστημα "Ηγουμενίτσας ώς 
"Εντεταλμένος καί Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου.
Βασίλειος Ζάχος - "Υπολογιστής Α 
τοϋ "Υποκαταστήματος Σπετσών, 
στό "ίδιο "Υποκατάστημα ώς "Εντε
ταλμένος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου.
Γρηγόριος Δρίμτζιας - "Υπολογιστής 
Α' τοϋ "Υποκαταστήματος Παραμυ- 
θιάς, στό ίδιο Υποκατάστημα ώς 
Εντεταλμένος καί Προϊστάμενος 

Λογιστηρίου.
Νικόλαος Μαθιουδάκης
"Υπολογιστής Α' τοϋ "Υποκαταστή
ματος Νεαπόλεως - Κρήτης, στό ϊ 
διο Ύποκατάεττημα ώς "Εντεταλμέ
νος καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

Τό θέμα δέν είναι άν ή Κεντρική Τράπεζα έχει πελάτες 11 ή ζ.' Τρά
πεζες (αλήθεια άλα τά Καταστήματα τών ξένων τραπεζών πού λειτουρ
γούν στήν "Ελλάδα είναι σάν πελάτες ισοδύναμα μέ τίς έλληνικές τράπε
ζες) άλλά δτι ή φύση τών έργασιών τών κεντρικών τραπεζών είναι τελείως 
διαφορετική άπό έκείνων τών έργασιών τών άλλων τραπεζών.

Σύγκριση σάν καί αύτή πού έπιχειρήθηκε στό άρθρο τοϋ περιοδικού 
δέν θά γινόταν άπό κανένα έξεταστή τοϋ θέματος σέ σοβαρή βάση, 
β) Καί στήν περίπτωση αύτή τό θέμα είναι δτι δέν ύπάρχει συγκρισιμότητα 
άνάμεσα σέ ειδικούς πιστωτικούς όργανισμούς καί τίς έμπορικές τράπεζες 
όσον άφορά στή δύναμη τοϋ προσωπικού τους, λόγω τής φύσεως τών έρ
γασιών τους. "Αλήθεια σέ τί στοιχεία στηρίχθηκε ό συντάκτης γιά νά κάνει 
τίς συγκρίσεις του καί νά καταλήξει στή διαπίστωση άτι οί ύπάλληλοι είναι 
λίγοι ή πολλοί. Συγκρίσεις όμως σέ άνομοιογενή πράγματα δέν είναι σοβα
ρές γιατί είναι σάν νά συσχετίζεται τό προσωπικό πού άπαιτεϊται γιά νά 
λειτουργήσει ένα κολοσσιαίο έργοστάσιο μέ τό προσωπικό πού χρειάζεται 
γιά νά κινηθεί ένα αυτοκίνητο. "Αντίθετα, ή άξια ομοιογενών συγκρίσεων 
άποδεικνύεται άπό τή σχετικότητα τών στοιχείων πού άναφέρονται στόν 
πίνακα πού συνόδευε τήν έπιστολή μας, ό όποιος δημοσιεύθηκε οτό φύλ
λο τοϋ περιοδικού στίς 13.7.78.

γ) "Ασφαλώς οί δαπάνες προσωπικού στήν Εθνική Τράπεζα άντιπροσω- 
πεύουν τό 1/3 περίπου τών τόκων, είναι 3,7 φορές μεγαλύτερες άπό τά 
καθαρά κέρδη, 5,4 φορές μεγαλύτερες άπό τά γενικά έξοδα, 26,3 άπό 
τούς φόρους καί 66,2 μεγαλύτερες άπό τίς άποσβέσεις άκινήτων. Μά τέ
λος πάντων ή απομάκρυνση άπό τήν καλή πίστη δέν έχει άρια. Έν πόση 
περιπτώσει οί παραπάνω άριθμοί (στήν "Εθνική Τράπεζα) είναι άπό τούς 
χαμηλότερους σέ σύγκριση μέ τούς άντίστοιχους άλλων Ελληνικών καί ξέ

νων τραπεζών. "Αλλωστε θά γνωρίζει ασφαλώς ό συντάκτης, άτι οί ιραπε 
ζες είναι έπιχειρήσεις έντάσεως έργασίας.
ό) Σχετικά μέ τήν άπόδοση τής μετοχής τής Τραπέζης Έργασίας τό ποσο
στό 10% άντιστοιχεΐ στήν ονομαστική τιμή τής μετοχής, δηλαδή στό κατα 
βεβλημένο κεφάλαιο. Τό άντίστοιχο ποσοστό γιά τήν "Εθνική Τράπεζα, 
πρός μεγάλη λύπη τοϋ συντάκτου τοϋ περιοδικού, πού φαίνεται ότι δέν τά 
καταφέρνει καί πολύ καλά στά τραπεζικά, είναι 52%.

" Ετσι, μ" αύτή τή λογική, ό «δύσμοιρος» μέτοχος τής "Εθνικής παίρ
νει πίσω τά χρήματά του σέ 2 χρόνια!!! Φυσικά οί συγκρίσεις αύτές είναι 
στήν ούσία άστεΐες, γιατί σέ καμμιά περίπτωση δέν λαμβάνεται ύπόψη τό 
κεφάλαιο πού πραγματικά διάθεσε ό μέτοχος γιά νά άγοράσει τή μετοχή 
του. "Όσον άφορά τά 1 2 χρόνια πού σύμφωνα μέ τούς ύπολογισμούς τοϋ 
συντάκτου θά άπαιτηθοΰν γιά νά πάρει πίσω τά λεφτά του ό μέτοχος τής 
Τραπέζης "Εργασίας, πληροφορούμε κάθε ένδιαφερόμενο ότι μέσα στά τε
λευταία 12 χρόνια ό μέτοχος τής "Εθνικής Τραπέζης δέν πήρε απλώς πίσω 
όσα χρήματα διάθεσε άρχικά γιά τήν άπόκτηση τής μετοχής του, άλλά αϋ 
ξησε τό κεφάλαιό του κατά 27 (είκοσι έπτά) περίπου φορές. Συγκεκριμένα 
ένας μέτοχος τής Εθνικής Τραπέζης πού είχε αγοράσει τόν Δεκέμβριο τοϋ 
1 965 μία μετοχή άντί 2.833 δραχμών, έχει ήδη συγκεντρώσει άπό αύξηση 
τής τιμής τής μετοχής, δωρεάν διανομή μετοχών καί μερίσματα 78.30 ! 
δραχμές.

Πλήρη εικόνα καί γνώση τοϋ όλου θέματος θά σχηματίσουν 
οϊ αναγνώστες μας, ά'ν μελετήσουν όλη τή σειρά τών κ< ιμένων τοϋ 
in nr·δικού.

Γιά μιά πρώτη κατατόπισή τους, προσπαθήσαμε ν προτά
ξου, ιε ενημερωτική περίληψη.



ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ
(Συνέχεια άπό τή σε λ.

σμό τοϋ πραγματικού διαθεσίμου 
εισοδήματος τών μισθοσυντηρή- 
των, ήτοι σέ μιά έξέλ~ . πού δεν 
πρέπει νά διαφύ^Ιι τ,μ ροσοχή 
σας.

Άναλυτικώτερα, τό πρόβλημα 
έμφανίζεται ώς έξης, όπως είχε τήν 
ευκαιρία νά έξηγήσει σέ προηγού

μενο (12.10.77) ύπόμνημά της ή 
‘Ομοσπονδία.

Α' ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

Στά τελευταία χρόνια, ή φορολο
γική επιβάρυνση τών μισθωτών 
αυξήθηκε λόγω τοϋ πληθωρισμού, 
ό όποιος άποτελεί «μηχανισμό» 
άποθέσεως μεγαλυτέρου φορολο-

Πίνακας 1
Μεταβολή φορολογικής έπιβαρύνσεως τών μισθωτών

μεταξύ τών έτών 1972 καί 1978 (α)
Δηλούμενο είσό- Φορολογική ’ Αντίστοιχο δηλδϊΡ Φορολογική Μεταβολή φο-
δημα, άποκτηθέν έπιβάρυνση μενο εισόδημα. έπιβάρυνση ρολογικής έπι-
τό 1972 τό 1972 άποκτηθησόμενο τό 1978 (γ) βαρύνσεως

τό 1978 (β) μεταξύ
1972-1978

(1) (2) (3) (4) (5)=(4):(2)
75.000 2,8 178.050 5,4 - 92,9

100.000 5,2 237.400 8,2 57,7
1 50.000 8,1 356.100 13,7 69,1
200.000 10,0 474.800 18,5 85,0
300.000 14,6 712.200 27,2 86,3
400.000 18,6 949.600 33,2 78,4
500.000 22,7 1.187.000 37,6 65,6

Παρατηρήσεις:

α) Έλήφθη ύπ' όψη τυπική οικογένεια πού άποτελείται άπό τούς συζύ-
γους καί 2 παιδιά.

β) Υπολογίσθηκε μέ βάση τήν μεταβολή τού δείκτου τιμών Καταναλωτοΰ
(1 9,72 = 100 1 978 = 237,8. Ή αύξηση τοϋ τιμαρίθμου ύπολογίζεται
σέ 12% κατά τό 1978.

γ) Υπολογίσθηκε έκπτωση 10% έπί τοϋ παρακρατουμένου φόρου καί 0-
ΓΑ πού έφαρμόσθηκε άπό τού οίκον, έτους 1976.

ΠΗΓΗ: 'Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Όονανώσεων 'Ελλάδος.

Πίνακας 2
Μεταβολή φορολογικής έπιβαρύνσεως τών μισθωτών 

μεταξύ τών έτών 1974-1978 (α)

Δηλούμενο 
ΕΙσόδημα, 
άποκτηθέν 
τό 1974

Φορολογική 
έπιβάρυνση 
τό 1974

Αντίστοιχο 
δηλούμενο εισό
δημα άποκτηθη
σόμενο τό
1978 (β)

Φορολογική 
έπιβάρυνση 
τό 1978 (γ)

Μεταβολή 
φορολ. έπιβα
ρύνσεως με
ταξύ 1974- 
1978

Ψο % %
(1) (2) (3) (4) . (5) = (4):(2)

75.000 - 121.425 - -
100.000 - 161.900 -(δ) -
150.000 4,4 242.850 8,4 90,9
200.000 7,2 323.800 12,3 70,8
300.000 12,4 485.700 19,0 53,2
400.000 17,2 647.600 25,2 46,5
500.000 21,8 809.500 30,0 37,6
600.000 26,2 971.400 33,6 28,2
700.000 29,8 1.133.300 36,6 22,8

Παρατηρήσεις:

α) Έλήφθη ύπ' όψη τυπική οικογένεια, πού άποτελεΐται άπό τούς συζύ
γους καί δύο παιδιά.

β) Υπολογίστηκε με βάση τήν μεταβολή τού δείκτου τιμών καταναλωτοΰ 
(1974= 100, 1978=161, 9).

γ) Υπολογίστηκε έκπτωση 10% έπί τού παρακρατουμένου φόρου καί 
Ο.Γ.Α., πού έφαρμόσθηκε άπό τού οίκον, έτους 1976. 

δ) Μέ τήν ύπόθεση ότι άπό τού οίκον, έτους 1978 θά αυξηθεί, όπως 
έξαγγέλθηκε, τό όριο τού φορολογητέου οικογενειακού εισοδήματος 
γιά τήν ύποχρέωση ύποβολής φορολ. δηλώσεως, άπό 30.000 δρχ. σέ 
60.000 δρχ.

Γ
Ή αύξηση τού τιμαρίθμου ύπολογίζεται σέ 12% κατά τό 1978. 
ΠΗΓΗ: ‘Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών ‘Οργανώσεων ‘Ελλάδος.

γικοΰ βάρους στούς ώμους τών μι- 
σθοσυντηρήτων. Πρόκειται γιά τήν 
ύπαγωγή τών όνομαστικά αΰξημέ-

νων εισοδημάτων σέ ύψηλότερους 
Φορολογικούς συντελεστές. Συγκε
κριμένα, ή φορολογική επιβάρυνση

γιά δηλούμενο π.χ. εισόδημα μι
σθωτού, μέ σύζυγο καί δυό παιδιά 
100.000 δραχμών, ήταν τό 1972

5,2%. "Αν τό εισόδημα αυτό 
άναπροσαρμοσθεί, μέ βάση τήν με-

(Συνέχεια στή σελ. 8)

Πίνακας 3
Σύγκριση διαθεσίμου εισοδήματος τών μισθωτών 

μεταξύ 1972 - 1978 σέ σταθερές τιμές (α)

Δηλούμενο φόρος Διαθέσιμο Δηλούμενο φόρος Διαθέσιμο Διαθέσιμο Μεταβολή Αϋξηση τοϋ
εισόδημα τού 1973 είσόδημα είσόδημα τό τοϋ 1979 εισόδημα είσόδημα διαθεσίμου έθνικοϋ εί-
τό 1973 καταβληθείς τοϋ 1972 τό 1979 καταβληθείς τοϋ 1978 τοϋ 1978 εισοδήματος σοδήματος
(άποκτηθέν τό 1972 άποκτηθησό- τό 1978 σέ τιμές μεταξύ 1972- σέ σταθ. τι-
τό 1972) (μέ εισφορά μενο τό (μέ εισφορά 1972(6) 78 σέ σταθ. μές μεταξύ

Ο.Γ.Α) 1978 (β) Ο.Γ.Α.)(γ) τιμές (%) 1972 1978
(%)

(1) (2) (3)=(1)—(2) (4) (5) (6)—(4)—(5) (7) (8)=(7):<3) (9)

50.000 — 50.000 1 1 8.700 — 118.700 50.000 —

75.000 275 74.725 178.050 3.688 174.362 73.447 - 1.7
100.000 1.815 98.185 237.400 10.431 226.969 95.606 - 2,6
1 50.000 6.875 143.125 356.100 33.663 322.437 135.820 - 5,1
200.000 13.475 186.525 474.800 67.610 407.190 171.521 - 8,0 28,0

300.000 34.210 265.790 712.200 163.844 548.356 230.984 - 13,1

400.000 62.370 337.630 949.600 278.509 671.091 282.684 - 16,3

500.000 98.947 401.053 1.187.000 404.552 782.448 329.591 - 17,8

Παρατηρήσεις:

α) Έλήφθη ύπ' όψη τυπική οικογένεια πού άποτελείται άπό τούς συζύγους καί δύο παιδιά.
β) Τό εισόδημα τοϋ 1978 άναπροσαρμόσθηκε τιμαριθμικώς μέ βάση τόν δείκτη καταναλωτοΰ κατά 237,4% (1972=100. Ή αύξηση

τού τιμαρίθμου ύπολογίζεται σέ 12% κατά τό 1978).
γ) 'Υπολογίσθηκε έκπτωση 10% έπί τοϋ παρακρατουμένου φόρου καί Ο.Γ.Α. πού έφαρμόσθηκε άπό τοϋ οίκ. έτους 1976.
δ) Ό άποπληθωρισμός έγινε μέ βάση τόν δείκτη τιμών καταναλωτοΰ (1972=100, 1978 =237,4).

ΠΗΓΗ: ‘Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών 'Οργανώσεων 'Ελλάδος.
-

Πίνακας 4

Σύγκριση φορολογικής έπιβαρύνσεως καί διαθέσιμου εισοδήματος τών μισθωτών κατά τά έτη 1977 καί 1978
βάσει τοϋ σημερινού φορολογικού συστήματος (α)

C3. £ ta. £

ο 5 £" οι 3. οι
Φ -οΦ ■ο

ο
° 3· οι<0-3

< -Ο

(3)=(1)—(2) (9)—(7)—(3) (10) (δ)

100.000 100.000 11 5.00011 5.000 1 5.000 12.000 + 3.000
1 50.000 1 50.000 173.000 3.237 169.763 19.763 1 8.000 + 1.763
200.000 5.841 194.159 230.000 9.405 220.595 26.436 23.299 + 3.137
300.000 21.186 278.814 29.769339.000 309.231 30.417 33.458 3.041
400.000 44.847 355.153 59.918452.000 392.082 36.929 42.618 5.689

115.394 484.606600.000 642.000 133.237 508.763 24.157 58.153 -33.996
800.000 594.358205.646 832.000 220.881 611.119 16.761 71.323 - 54.562

1.000.000 304.592 695.408 1.040.000 325.592 714.708 19.300 83.449 - 64.149

Παρατηρήσεις:

α) Γιά τόν ΰπολογισμό τού φορολογητέου εισοδήματος έλήφθη ύπ’ όψη τυπική οικογένεια πού άποτελείται άπό τούς συζύγους καί δύο (2) πο 1 ά. 
β) "Υπολογίσθηκε έκπτωση 10% έπί τού παρακρατουμένου φόρου καί Ο.Γ.Α., πού έφαρμόσθηκε άπό τοϋ οίκον, έτους 1976. 
γ) Υπολογίσθηκε αύξηση τοϋ εισοδήματος γιά τό 1 978, μέχρι ποσού 200.000 δρχ.: 1 5%, άπό 300.000-400.000: 13%, άπό 400.000-600.ί’ )· 7% 

καί άπό 600.000 δρχ. καί άνω 4%.
δ) Ή διαφορά προκύπτει κατόπιν άναπροσαρμογής τοϋ διαθέσιμου εισοδήματος τού 1977 βάσει αύξήσεως τού δείκτου καταναλωτοΰ κγ 2%. 
ε) Μέ τήν ύπόθεση ότι άπό τού έτους 1978 θά αύξηεθΐ. όπως εξαγγέλθηκε τό όριο τού φορολογητέου οικογεν. εισοδήματος γιά τήν ur χρεωση 

ύποβολής φορολογικής δηλώσεως άπό 30.000 δρχ. σέ 60.000 δρχ.

ΠΗΓΗ: Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών 'Οργανώσεων ‘Ελλάδος

Πίνακας_5 »
Ή διαμόρφωση τής φορολογικής έπιβαρύνσεως έπειτα άπό τίς προτεινόμενες φορολογικές διαρρυθμίσεις

στό φόρο μισθωτών υπηρεσιών (α)

Βάσει τοϋ σημερινού φορολογικού συστήματος
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Αϋξηση διαθέσιμου εισοδήματος 
έπειτα άπό τίς φορολογ. μεταρρυ
θμίσεις σέ τιμές 1977

Ποσά %

.................. ■— .1
(1) (2) (3) (4) (1 )-(3) (5Μ3>:<2) (6) (7) (8) (9) (10)=(9):(8) (11)=(10):(5) (12) (13) (14) (15)=(12)-(13) (16) (17)=(16)-(4) (18)=( 1 6)—(4)

100.000 — — 100.000 — 100.000 30.000 — — — — 11 5.000 — - 115.000 102.678 + 2.678 2,7
1 50.000 40.000 — (στ) 1 50.000 - 150.000 45.000 35.000 — (στ) - - 173.000 —(στ) - 173.000 154.464 + 4.464 3,0
200.000 90.000 5.841 194.159 6,5 200.000 60.000 70.000 3.861 5,5 -1.5,4 230.000 6,277 6,7 223.723 199.753 <- 5.594 2,9
300.000 1 90.000 21.186 278.814 11,2 300.000 80 000 150.000 13.860 9,2 - 17,9 339.000 19.444 10,7 319.556 285.318 +- 6.504 2,3
400.000 290.000 44.847 355.153 15,5 400.000 100.000 230.000 29.997 13,0 - 16,1 452.000 40.111 14,8 41 1.889 367.758 + 12.605 3,5
600.000 490.000 115.394 484.606 23,5 600.000 140.000 390.000 76.478 19,6 - 16,6 642.000 89.278 21,1 552.722 493.502 + 8.896 1,8
800.000 690.000 205.646 594.354 29,8 800.000 180.000 550.000 141.062 25,6 - 14,1 832.000 152.190 26,4 679.810 606.973 .+ 12.619 2,1

1.000.000 890.000 304.592 695.408 34,2 1.000.000 220.000 710.000 215.168 30,3 - 1 1,4 1.040.000 230.403 31,1 809.597 722.854 + 27.446 3,9

Παρατηρήσεις:

α) Γιά τόν ΰπολογισμό τού φορολογητέου εισοδήματος έλήφθη ύπ' όψη τυπική οικογένεια, πού άποτελείται άπό τούς συζύγους καί δύο (2) παιδιά. 
Γιά τήν μείωση τής φορολογικής έπιβαρύνσεως προτείνεται ή αύξηση τής έκπτώσεως άπό εισοδήματα γιά μισθωτές ύπηρεσίες ώς έξής: γιά δη- 
λούμενα εισοδήματα μέχρι 200.000 δρχ. γίνεται έκπτωση 30% καί γιά τά μεγαλύτερα εισοδήματα τό άντίστοιχο ποσοστό μειώνεται σέ 20%. 

β) Υπολογίσθηκε έκπτωση 10% έπί τοϋ παρακρατουμένου φόρου καί Ο.Γ.Α., πού έφαρμόσθηκε άπό τού οίκον, έτους 1976. 
γ) 'Υπολογίσθηκαν καί ο'ι έκτττώσεις λόγω οικογενειακών βαρών βάσει τοϋ σημερινού φορολογικού συστήματος.
δ) "Υπολογίσθηκε αύξηση τοϋ δηλωμένου εισοδήματος γιά τό 1978: μέχρι ποσού 200 χιλ. 1 5%, άπό 300 χιλ. - 400 χιλ. 1 3%, άπό 400 χιλ. - 600 χιλ. 

7% καί άπό 600 χιλ. καί άνω 4%.
ε) Ό άποπληθωρισμός έγινε μέ τήν ύπόθεση ότι ό δείκτης τιμών καταναλωτοΰ θά αύξηθεΐ έντός τού 1978 κατά 12%.
στ) Μέ τήν ύπόθεση ότι άπό τοϋ έτους 1978 θά αυξηθεί, όπως έξαγγέλθηκε, τό όριο τοϋ φορολογητέου οικογενειακού εισοδήματος γιά τήν ύπο

χρέωση ύποβολής φορολογικής δηλώσεως άπό 30.000 σέ 60.000 δρχ.
;

ΠΗΓΗ: 'Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος



ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Κανονικές άδειες Προσωπικού

Σύμφωνα μέ την "Εργατική Νο- 
,ιοθεσία πού ισχύει σήμερα:
1. "Εργαζόμενος πού έχει συμπλη
ρώσει 12 μηνών συνεχή απασχό
ληση δικαιούται νά πάρει έτήσια

κανονική άδεια μέ αποδοχές.
Ή χρονική διάρκεια τής κανονι

κής άδειας δρίζεται άπό τόν νόμο 
(Ν. 539/45 άρθρο 2) καί έχει ώς έ
ξης:

Μετά τή συμπλήρωση 1 χρόνου έργασίας άδεια 12 ήμερων
» » » 1,5 » » » 13 »
» » » 2 » » » 14 »
» » » 2,5 » » » 15 »
» » » 3 » » » 16 »
» » » 3,5 » » » 17 »
» » » 4 » » » 18 »
» » » 4,5 » » » 19 »
» » » 5 » » » 20 »
» » » 5,5 » » » 21 »
» » » 6 » » » 22 »
» » » 6,5 » » » 23 »
» » » 7 » » » 24 »
» » » 7,5 » » » 25 »
» » » 8 » » » 26 »

ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

Οί συνάδ€λφοι τού Κατ/τος Θεσσαλονίκης Α' πού πραγματοποίησαν στίς 23 
Ιουλίου ανάβαση στην ψηλότερη κορυφή τού Όλυμπου (Μύτικας 2917 μ.).

’Όρθιος 6σ. Γιάννης Ξανθόπουλος, άριστερά 6 σ. Γιάν.Μουστάκας καί δεξιά ό 
σ. Γιώργος Μίγγας.

ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ 
ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Στίς έπιχειρήσεις πού ισχύει τό 
πενθήμερο ή ήμέρα τού Σαββάτου, 
είδικά γιά τή χορήγηση άδειων, 
θεωρείται έργάσιμη.

Στους κάτω τών 1 8 ετών έργα- 
ζομένους, χορηγείται σέ κάθε περί
πτωση άδεια 1 8 έργασίμων ή με
ρών.
2. Ό εργοδότης είναι ύποχρεωμέ- 
νος νά χορηγήσει τήν κανονική ά
δεια πριν άπό τή λήξη τού ήμερολο- 
γιακοϋ έτους - έστω καί άν δέν τήν 
ζήτησε ό εργαζόμενος - καί 
οπωσδήποτε μέσα σέ ένα δίμηνο 
άπό τή στιγμή πού θά ύπάρξει σχε
τική αίτηση.

Γιά τήν Τράπεζα - έκτος άπό τό 
νόμο - υπάρχει πρόσθετη υπο
χρέωση γιά τήν χορήγηση τής κα
νονικής άδειας καί άπό τόν "Οργανι
σμό ‘Υπηρεσίας (άρθρ. 23).

"Εδώ κρίνουμε άπαραίτητο νά 
τονίσουμε στους συναδέλφους δτι 
γιά τήν καλύτερη διασφάλιση τού 
δικαιώματος τής άδειας θά πρέπει 
νά υποβάλουν γραπτή αίτηση γιο τή 
χορήγησή της.
3. Ό έργοδότής πού θά άρνηθεϊ νά 
χορηγήσει κανονική άδεια είναι 
υποχρεωμένος στό τέλος τού έ
τους νά καταβάλλει στόν έργαζόμε- 
νο τίς άποδοχές τού χρόνου άδειας" 
προσαυξημένες κατά 1 00%.
4. ‘Ο έργοδότής είναι υποχρεωμέ
νος μέσα στό διάστημα άπό 1 ης 
Μαίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου νά 
δώσει τίς άδειες στό μισό τουλάχι

στον προσωπικό του. Αυτό βέβαια 
δέν έμποδίζει τόν έργοδότη νά δώ
σει μέσα στούς καλοκαιρινούς μή
νες άδεια σέ όλο τό προσωπικό του 
άνάλογα πάντα μέ τίς άνάγκες λει
τουργίας τής έπιχειρήσεως

Στίς Τράπεζες κατά ιταγία τακτι
κή, χορηγείται τό πλεΐστο τών 
άδειών - άνάλογα μέ τήν εύχέρεια 
σέ προσωπικό - κατά τούς θερι
νούς μήνες.

5. Ή άδεια πρέπει νά δίνεται ολό
κληρη σέ μιά συνεχή περίοδο. 
Μπορεί όμως εξαιρετικά λόγω σο
βαρής ή επείγουσας άνάγκης τής 
έπιχειρήσεως ή άν τό ζητήσει ό έρ
γα ζό μ ενός νά χωρισθεί ό χρόνος 
άδειας μέσα στό ήμερολογιακό έ
τος σέ δύο περιόδους πού ή πρώτη 
νά μήν είναι μικρότερη τών 6 ήμε- 
ρών. "Αλλά καί σ" αυτή τήν περί
πτωση, έπειδή ή κατά γράμμα 
έφαρμογή τού Νόμου δέν είναι 
πάντοτε επιθυμητή καί άπό τούς ί
διους τούς έργαζόμενους επικρά
τησε στήν πράξη νά χορηγείται ή ά
δεια άνάλογα μέ τίς άνάγκες τόσο 
τού εργαζομένου όσο καί τού έργο
δότη μέ βάση τή μεταξύ τους συμ
φωνία πού θά στηρίζεται στίς άρ- 
χές τής καλής πίστεως.
6. Κάθε δικαίωμα άπό τήν άδεια 
παραγράφεται (κατά τήν άποψη τού 
Ν.Σ. τού Συλλόγου, πού στηρίζεται 
στήν νομολογία) ύσιερα άπό 5 
χρόνια.

Συνεχίστηκε καί τόν Ιούλιο ή 
έπίσκεψη κλιμακίων τού Συλλόγου, 
μέ τούς Προέδρους συν. Ε.Μαυ- 
ρουλίόη, καί Ν. Μπαρμπαρέσσο, 
στό υποκαταστήματα του δικτύου, 
τόσο στό λεκανοπέδιο 'Αττικής, ό
σο καί στήν έπαρχία.

Κατά τίς επισκέψεις αυτές, έξε- 
τάστηκαν έπί τόπου, τά θέματα πού 
αντιμετωπίζουν ο! συνάδελφοι, ό
πως ή στενότητα τού χώρου, ή ανε
πάρκεια τοϋ Προσωπικού καί οί 
σχέσεις του μέ τή Διεύθυνση τοϋ 
υποκαταστήματος. ’Ακόμα τό πρό
βλημα τών ύπερωριών καί τών 
αδειών, τού μηχανικού έξοπλισμοϋ,

τής όργανωτικής διάρθρωσης καί 
άλλα ατομικά αιτήματα.

Πλήρης ανάπτυξη τών θεμάτων 
πού έπισημάνθηκαν υποβλήθηκε 
στή Διεύθυνση Προσωπικού καί τίς 
άλλες αρμόδιες Διευθύνσεις τής 
Διοικήσεως, καθώς καί συγκεκρι
μένες προτάσεις γιά τήν προώθησή 
τους.

Οί έπισκέψεις, περί έλαβαν τρ 
ακόλουθα υποκαταστήματα: Άγ. 
Βαρβάρας, Αιγάλεω, Περιστεριού, 
Χαϊόαρίου, Άγ. 'Αναργύρων, Πε- 
τρουπόλεως, Κολοκυνθοΰς, Μενι- 
δίου καί Λοφ. 'Αξιωματικών, γιά τό 
λεκανοπέδιο _ Αττικής, Μυτιλή
νης καί Χίου.

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

Ολοι οί συνάδελφοι πού έχουν άτακτοποίητα ύπόλοιπα κανονι
κών αδειών γιά προηγούμενα έτη, καλούνται να υποβάλουν στό Σύλλο
γο, ένυπόγραφο σημείωμα μέ όλα τά σχετικά στοιχεία.

Τό αρμόδιο γραφείο τού Συλλόγου, θά συγκεντρώσει τά σημειώ 
ματα αύτά καί θά παρακολουθήσει τή χορήγηση τών όφειλομένων 
άδειών οπωσδήποτε μέχρι τό τέλος τοϋ τρέχοντος έτους ή τήν καταβο 
λή τών άντιστοίχων αποδοχών προσαυξημένων κατά 100%, σύμφωνα 
μέ τήν ίσχύουσα εργατική νομοθεσία.

Παράλειψη υποβολής σημειώματος τού δικαιούχου κανονικής 
άδειας παρελθόντων ετών, θά σημαίνει, γιά τή Συλλογική ε 1 ι :>σώπη 
ση παραίτησή του άπό τό δικαίωμα τής άδειας ή τής άπ< τα ως

Τό Δ.Σ. τού Συλλόγου πιστεύει πώς μέχρι τό τέλος τ θά
έχουν τακτοποιηθεί όλα τά υπόλοιπα κανονικών άδειών nt , "jv
ετών και πώς δέν θά προκόψει στό μέλλον παρόμοιο θέ,ν.

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ
(Συνέχεια άπό τή σε λ. 7.)

τα βολή τοϋ δείκτη τιμών κατανα
λωτή, 1972 : 100, θά γίνει τό 
1978 περίπου 230,000 δραχμές 
καί ή φορολογική του επιβάρυνση 
(μέ τά ίσχύοντα σήμερα) θά φθάσει 
τό 8,2%. Ή σύγκριση τών δύο 
άριθμών, μαρτυρεί αύξηση τής φο
ρολογικής έπιβαρύνσεως κατά 
57,7%. Τό ίδιο καί χειρότερα ισχύει 
καί γιά τό άλλα κλιμάκια εισοδήμα
τος, όπως φαίνεται στόν συνημμέ
νο πίνακα 1. "Αλλά καί άν άκόμη δε
χθούμε, τήν όχι όρθή μέθοδο τής 
κυβερνήσεως νά κάνει συγκρίσεις 
μεταξύ τής περιόδου τής μεταπολι- 
τεύσεως καί σήμερα, πάλι διαπι 
στώνουμε ότι στήν περίοδο 1974 
καί 1978 έχουμε σημαντική αύξη
ση τής φορολογικής έπιβαρύνσεως 
τών μισθωτών, όπως δείχνει ό πί
νακας 2.

Β" ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Ή πρόσθετη φορολογική έπιβά- 
ρυνση, έχει όπως είναι φυσικό τίς 
συνέπειές της. "Οδηγεί στήν μείω
ση τοϋ πραγματικού διαθεσίμου ει
σοδήματος τών μισθωτών καί αυτό 
είναι πολύ σοβαρό. "Ενα παράδειγ
μα. Μισθωτός μέ σύζυγο καί δύο 
παιδιά καί εισόδημα π.χ. 150.000 
δραχ. τό 1972, ΰπολογίζεται ότι 
μεταξύ 1972 καί 1978 θά έχει 
μείωση (σέ σταθερές τιμές) τοϋ 
διαθεσίμου εισοδήματος του κατά 
5,1%, τήν στιγμή πού στήν ίδια πε
ρίοδο τό έθνικό εισόδημα, σέ στα
θερές τιμές, υπολογίζεται νά αύξη- 
θεί κατά 28%. Δηλαδή ό μισθωτός

αυτός χάνει άπό τό διαθέσιμο εισό
δημά του (λόγω προσθέτομ φορο
λογικής έπιβαρύνσεως) ένα μέρος 
καί συγχρόνως δέν παίρνει τίποτε 
άπό τήν αύξηση κατά 28% τοϋ 
έθνικοϋ εισοδήματος. Ό σχετικός 
πίνακας 3, δείχνει τήν μείωση τοϋ 
διαθεσίμου εισοδήματος (σέ στα
θερές τιμές) στήν περίοδο 1972 - 
1978 (συνεπεία τής πρόσθετης 
φορολογικής έπιβαρύνσεως) ή 
όποια κυμαίνεται άπό 1.7%- 17,8% 
γιά εισοδήματα τοϋ 1972, 
150.000 μέχρι 500.000 δραχμές.

Γ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Χρειάζονται συνεπώς φορολογι
κές διαρρυθμίσεις, προκειμένου νά 
άποφευχθεϊ ή περαιτέρω μείωση 
τού διαθεσίμου εισοδήματος τών 
μισθωτών καί νά υπάρξει δικαιότε
ρη κατανομή τών βαρών. “Αν τά 
πράγματα μείνουν όπως έχουν σή
μερα, θά προκύψει κατά τό 1978 
μείωση τοϋ πραγματικού διαθεσί
μου εισοδήματος σέ σχέση μέ τό 
1977, άκόμη καί μέ τήν εφαρμογή 
τού έξαγγελθέντος ήδη μέτρου αύ- 
ξήσεως τού άφορολογήτου ορίου 
οικογενειακού εισοδήματος άπό 
30.000 σέ 60.000 δραχμές. Εισό
δημα π.χ. τυπικής οικογένειας 
υπαλλήλου Τραπέζης μέ σύζυγο καί 
δυό παιδιά καί αύξηση τών μισθών 
τών τραπεζικών τό 1978 όσο ήταν 
περίπου καί πέρυσι (1 5% - 4%) αύ
ξηση δέ τιμαρίθμου κατά 12% 
(στήν πραγματικότητα θά είναι μέ
να λύτερη) θά ΰποστεί μείωση. "0 
πίνακας 4 δείχνει ότι ή μείωση θά 
εϊναι 3.041 δραχμές γιά εισόδημα 
339.000 δραχμών καί διπλάσια πε

ρίπου γιά εισόδημα 452.000 δραχ
μών. στόν ίδιο πίνακα φαίνεται ότι 
τά εισοδήματα αύτά θά έπιβαρυν 
θοΰν τών μέ 339.000 δρχ. με Φό
ρο 13% (έναντι 11,2% τό 7), 
τών δέ 452.000 δρχ. μέ . ορο 
1 7,5% έναντι 1 5,5% τό 197/. Μό
νο στά χαμηλότερα κλιμάκια εισο
δήματος 11 5.000 - 230.000 δραχ. 
θά σημειωθεί μιά μικρή αύξηση τού 
διαθέσιμου εισοδήματος.

Επιβάλλονται συνεπώς φορολο- 
ι - · μέτρα τά οποία θά όδηγήσουν 
σέ ελάφρυνση τού σημερινού βά
ρους.

"Αντί π.χ. γιά τήν έκπτωση τού 
30%, πού σήμερα ίσχύει γιά τούς 
μισθωτούς καί ή όποια φθάνει, κατ' 
άνώτατο όριο τίς 40.000 δραχμές, 
μπορεί νά καθοριστεί ποσοστό 
άπαλλαγής 30% γιά τό τμήμα εισο
δήματος μέχρι 200.000 δραχμές 
καί ένδεχομένως μικρότερο π.χ. 
20% πάνω άπό 200.000. Αυτό θά 
όδηγήσει στόν περιορισμό τής πρό
σθετης φορολογικής έπιβαρύν
σεως πού σωρεύεται τά τελευταία 
χρόνια στούς ώμους τών μισθω
τών. "Ετσι εισόδημα π.χ. 300.000 
δραχμών πού βαρύνεται φέτος μέ 
φόρο 1 1,2%, τό ισοδύναμό του (μέ 
ύπολογισμό τής αύξήσεως του) θά 
βαρύνεται (μέ τό προτεινόμενο μέ
τρο) τό 1978 μέ 10,7%φόρο. Αυτό 
θά έχει σάν άποτέλεσμα νά μένει 
διαθέσιμο πραγματικό εισόδημα 
αυξημένο κατά 2,3% τό 1978.

Στόν πίνακα 5 φαίνονται αΰτές ο1 
μεταβολές πού θά προκύψουν γιά 
όλα τά κλιμάκια εισοδήματος, άν 
έφαρμοσθεί τό προτεινόμενο μέ
τρο, τό όποιο ός σημειωθεί, διακρί- 
νεται άπό μετριοπάθεια καί ουσια
στικά άποβλέπει στήν άνακοπή τής 
πρόσθετης φορολογικής έπιβαρύν
σεως. Γιά τό λόγο αυτό, θά μπο
ρούσε νά συνδυασθεί τό μέτρο μέ 
αύξηση τών έκπτώσεων γιά οικογε
νειακά βάρη καί έν πάση περιτττώ-

σει μέ τήν καθιέρωση τού έτησίου 
εισοδήματος τοϋ άνειδίκευτου έρ- 
γάτη σάν έλαχίστου όρίου μειώ
σεων τοϋ εισοδήματος (1 10.000 
δραχμές). Έξυπακούεται ότι γιά όλα 
αύτά πρέπει νά γίνεται τιμαριθμική 
άναπροσαρμογή κάθε χρόνο.
Κύριε Υπουργέ,

Θεωρούμε περιττό νά άναφερ- 
θοϋμε καί πάλι στό σύνολο τοϋ φο
ρολογικού προβλήματος (σχέση 
άμέσων καί έ μ μέσων φόρων, φο
ροδιαφυγή, κλπ.) γιατί, έλπίζουμε 
ότι πρός τίς κατευθύνσεις αυτές θά 
ύπάρξουν μέτρα ώστε νά γίνει δι
καιότερη ή κατανομή τοϋ φορολο
γικού βάρους τό οποίο έπιπίπτει κα
τά τρόπο άνισο στούς μισθωτούς 
καί συνταξιούχους. Βεβαίως εϊναι 
καί οί άνάγκες τοϋ Προϋπολογι
σμού ό όποιος είναι ύποχρεωμένος, 
γιά τούς γνωστούς λόγους, νά δα
πανά μέγα μέρος τών έσόδων του 
γιά τήν άμυνα τής χώρας.

Έν τούτοις, είμαστε ύποχρεω- 
μένοι νά τονίσουμε ότι έπείγει ή 
λήψη μέτρων στό φορολογικό το
μέα προκειμένου νά άνακοπεί ή 
άπό θέση πρόσθετου φορολογικού 
βάρους στούς ώμους τών μισθο- 
συντηρήτων καί τό όποιο πρόσθε
το βάρος όδηγεί (όπως άναλύθηκε 
παραπάνω) στή μείωση τού διαθε
σίμου εισοδήματος τους καί συνε
πώς στήν περαιτέρω συμπίεση τού 
βιοτικού τους έπιπέδου.

Τό έξαγγελθέν, γιά νά ίσχύει άπό 
τό 1978 μέτρο τής αύξήσεως τού 
όρίου τού φορολογητέου οικογε
νειακού εισοδήματος (προκειμένου 
περί ύποχρεώσεως υποβολής φο
ρολογικής δηλώσεως άπό 30.000 
σέ 60.000 δραχ. δέν πρόκειται (ό
πως άναλύθηκε) νά άνακόψει τήν 
μείωση τού διαθεσίμου εισοδήμα
τος γιά τά περισσότερα κλιμάκια ει
σοδήματος καί έχει συνεπώς άνάγ- 
κη συμπληρώσεως μέ τά προτεινό- 
μενα παραπάνω μέτρα. Ούτε έξάλ-

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΗΤΕΣ
Κυκλοφόρησε έγκύκλιος στήν όποια περιέχεται απόφαση τής Διοική- 

σεως γιά χορήγηση προωθήσεως σέ 66 ύπαλλήλους, σύμφωνα μέ τούς ό
ρους καί τίς προϋποθέσεις τής Έγκρίσεώς τους άπό 15.5.78 καί σέ έφαρ- 
μογή τών άποφάσεων τής "Επιτροπής προσωρινοτήτων.

Ή σειρά αύτή είναι ή δεύτερη καί περιλαμβάνει τούς παρακάτω συνα
δέλφους:

α) γιά άπόδοση ισόχρονης καθυστερήσεως πού τούς επιβλήθηκε λόγω με
ρικής άποτυχίας τους σέ διαγωνισμούς προσλήψεως ή μονιμοποιήσεως:

Προώθηση 4 έτών καί 6 μηνών 
Στόν Υπολογιστή Α" τάξεως
Τσόλκα Ν.ΧρήσΤο

Προώθηση 1 έτους καί 6 μηνών 
Στόν Λογιστή Α' τάξεως
Κωστάκη Ι.Σπυρίδωνα

Προώθηση 1 έτους 
Στούς λογιστές Α' τάξεως
1) Μακεδονόπουλο Γ.Στέφανο, 2) Νιάρχο Δ.Γεώργιο, 3) Κουλουρίδη Α- 
Σταμάτιο, 4) Βάγγο Α.Ίωάννη.

Στούς Λογιστές Β' τάξεως
1) Τσίγκο Η.Νικόλαο, 2) Κόκκορη Π.Δημήτριο, 3) Σκουτέρη Δ.Δημήτριο, 4) 
Τζίμα Ν.Γεώργιο, 5) Παπακωστοπούλου X.Καλλιόπη, 
β) γιά άρση προσωρινότητας τών παρακάτω ύπαλλήλων πού είχαν, προ- 
σληφθή κατά τά έτη 1964, 1965 σάν άριστοΰχοι άπόφοιτοι Γυμνασίων:

Προώθηση 1 έτους 
Στούς Λογιστές Α' τάξεως
1) Τσαγκαράκη I.Κωνσταντίνο, 2) Τριβουρέα Κ.Νικόλαο, 3) Σιαβελή Δ."Α
λίκη, 4) Γιουρούκου Δ."Αθανασία, 5) Μπουμπουχεροπούλου Σ. Τριαντα
φυλλιά, 6) Μπατσή X." Ελλη, 7) Μπατζιά Φ.ΑίΚατερίνη, 8) Καλοχαιρέτη 
Ι.’Ολυμπία, 9) Γιαννακέα X,Μαρία, 10) Κόντου Χ.Χριστίνα, 11) Τουμπακά- 
ρη Ε. Αικατερίνη, 12) Γιαγκάκη Γ."Αλεξάνδρα, 13) Μουρτζίλα Δ.Εύριδίκη, 
14) Μητσάκη Ν."Ελένη, 15) Κατσαροΰ Γ.Ειρήνη, 16) Ντάλη Γ.Βασιλική, 
17) Θωμά Σ. Βασιλική.

Στούς Λογιστές Β' τάξεως
1) Μπαντούνα Δ.Βασίλειο, 2) Στιβακτά Κ.Χαρίκλεια, 3) Κούβαρά Η.Ζωή 4) 
Βενιζέλου Θ.Σοφία, 5) Φιλιππίδου Γ.Ραΐσσα, 6) Ψωμά Τ.Γεωργία, 7) Τσα 
λίκη I.Μαρία, 8) Σπάγου Ν.Εύαγγελία, 9) Μάνη Α.Μαρία, 10) Χατζηχριστό- 
φα Α.Κων/να, 1 1) Πάπα Χρ.Είρήνη, 12) Βουτσίνου Μ."Αλεξάνδρα, 13) Κα- 
λαμά Δ.Δέσποινα, 14) Γεωργαντά Σ.Δήμητρα, 15) Ίρση Ε.Χριστίνα. 16) 
Πετροπούλου Β.Στυλιανή, 17) Μαλαχία Γ.Βασιλική, 18) Παπαγιαννοπού 
λου - Σωμαράκη Α.Μαρία - Έλισσάβετ, 19) Σκιαδοπούλου Σ.Μαρία, 20) 
Μήτσια Π.Αικατερίνη, 21) Πατριαρχέα Μ."Ελένη, 22) Χατζή Θ.Πολυξένη 
23) Καρκαντζιά Α.Έλένη, 24) Παπαδούλη Σ.Ευδοξία, 25) Σωτηροπούλου 
I."Ελένη, 26) Πολίτου Π.Καλλιόπη Γιολάντα, 27) Μανιάτη X."Αγγελική, 28) 
Μαυρούδη Π.Φωτούλα, 29) Κολλεροΰ X.Έλισσάβετ, 30) Άντωνοπούλου 
Α.Βασιλική, 31) Σερδερίδη Χ.Άρτεμι, 32) Άργυροπούλου Κ.Μαρία, 33) 
Ταλιαντζή Π.Αικατερίνη, 34) Ευθυμίου Ν.Μαρία, 35) Καραπαναγιωτίδου 
Β.Βασιλική, 36) Σάββα Α.Άργυρώ, 37) Βερβερίδου Ν. Αναστασία, 38! 
Σταθάκη Ν.Κυράννα.

Ο ΝΕΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 
ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ

Τό Δ.Σ. τοϋ Συλλόγου, κατά τή 
μελέτη τοϋ νέου κανονισμού συν
τάξεως τών Δελτίων άξιολογήσεως, 
διαπίστωσε καταρχήν άξιόλογα ση
μεία βελτίωσης τοϋ συστήματος.

λου καί ή έκπτωση τού 10% στό 
φόρο καί ΟΓΑ πού έφαρμόσθηκε 
άπό τό οικονομικό έτος 1976, μπο
ρεί νά θεωρηθεί ότι αποτελεί σο
βαρή παραχώρηση πρός τούς μι
σθωτούς πρώτον διότι ίσχύει γιά ό
λους καί δεύτερον διότι δέν πρόκει
ται πράγματι γιά 10% άν ληφθεΐ 
ύπόψη ότι ό φόρος παρακρατεΐται 
κάθε μήνα, ένώ ή έκπτωση χορη
γείται μετά 1 2μηνο. Στήν ούσία δη
λαδή τό 10% μέ τόν τρόπο αυτό, 
μειώνεται κατά τόν σχετικό τόκο 
τών χρημάτων.

Δέν είναι συνεπώς δυνατόν νά 
άρκεσθοΰν οί μισθωτοί στά μέτρα 
αύτά.

Θέλουμε νά πιστεύουμε κ. 
"Υπουργέ ότι οί παρατηρήσεις μας 
καί οί προτάσεις μας θά τύχουν τής 
άναλόγου προσοχής καί έκτιρή
σεως άπό μέρους σας καί ότι θά 
ληφθοΰν μέτρα άνακουφίσεως τών 
μισθωτών άπό τό υπέρμετρο φο
ρολογικό βάρος τοϋ όποιου οί συ
νέπειες έπισημάνθηκαν πολλές φο
ρές άπό τήν ΟΤΟΕ.

Μιά άλλη πλευρά τού προβλήμα
τος εϊναι, ή σχετική μέ τόν φόρο 
ίδιοκατοικήσεως. ΟΙ μισθωτοί πρέ
πει νά άπαλλαγοΰν άπ τή φορολο
γία αύτή, ή όποια έπιβάλλεται σέ 
άνύπαρκτο εισόδημα ή νά αύξηθεϊ 
άναλογα (στό τριπλάσιο) τό έκπι- 
πτόμενο τεκμαρτό (36..000 δρχ) τό 
όποιο δέν έχει σχέση μέ τά σημερι
νά πραγματικά δεδομένα. "Επίσης 
καί στό μισθωτό πού δέν έχει Ιδιό
κτητο στέγη, θά πρέπει νά άναγνω- 
ρισθεΐ ή έκπτωση, άπό τό δηλούμε- 
νο εισόδημα του, τού ένοικίου πού 
καταβάλλει.

Ή "Ομοσπονδία, πιστεύει κ. 
Υπουργέ, ότι οί προτάσεις της θά 
μελετηθούν καί ότι στό ϋπό κατά
θεση φορολογικό νομοσχέδιο, θά 
περιληφθοΰν οϊ έπι βαλλόμενες άπό 
τά πράγματα διαρρυθμίσεις καί έ- 
λαφρύνσεις.

"Ορισμένες παρατηρήσεις, διατυ
πώθηκαν σέ κοινό έγγραφο καί τών 
4 συλλόγων τοϋ Προσωπικού, 
πρός τή Διεύθυνση Προσωπικού ό
που έπισημαίνεται ότι ό υποκειμενι
κός παράγοντας στόν τρόπο συντά
ξεως τών δελτίων άξιολογήσεως 
έξακολουθεί νά είναι πρωταρχικός 
καί μέ τό νέο σύστημα.

Ανεξάρτητα άπό τίς πρώτες αΰ
τές γενικές έπισημάνσεις, οί σύλλο
γοι έπιφυλάσσονται νά έκθέσουν 
αναλυτικά τίς άπάψεις τους, μετά τό 
στάδιο τής πειραματικής έφαρμο- 
γής τοϋ συστήματος.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ 
ΤΗΣ Ε.φ.Ε.Τ.
(Συνέχεια άπό τή σελ. 5)

νιο καί μεσημ. φαγητό. Τό άπόγ. ά- 
ναχ. γιά "Αθήνα μέ ένδ. στάση. 
ΕΕΟΔΑ: Δρχ. 110-150 
ΠΑΡΑΣΚ. - ΚΥΡΙΑΚΗ 25.8.78 - 
27.8.78: 1) στυρα ευβοιασ - 
VENUS BEACH Παρ. 25.8.78: Ά- 
ναχ. 3.30 μ.μ. γιά Άγ. Μαρίνα Μα
ραθώνας, άπ’ όπου θά πάρουμε τό 
F/B γιά Νέα Στύρα. Άφιξη καί τα- 
κτοπ. στό συγκρότημα «VENUS 
BEACH». ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 1.200 - 
1.300

5) ΠΑΤΡΑ - Κ.ΑΧΑΙΑ - ΚΑΛΟΓΡΗΑ 
ΜΠΗΤΣ Παρασκ. 25.8.78: Άναχ. 
3.45 μ.μ. γιά "Ισθμό (στάση 15')- 
Αίγιο - Πάτρα - Κάτω Άχαΐα - «ΚΑ
ΛΟΓΡΗΑ ΜΠΗΤΣ». "

ΚΥΡΙΑΚΗ 27.8.78: ΑΓΓΕΛΟΚΑ
ΣΤΡΟ - ΣΟΦΙΚΟ - ΚΟΡΦΟΣ Άναχ. 
8 π.μ. για "Ισθμό - Λουτρά Ώρ. 
"Ελένης - Σοφικό - Κόρφο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικές τιμές προσφέ
ρει στά μέλη τής ΕφΕΤ τό 
CAMRING CANDIA BEACH Άρ- 
γολίδος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στά τηλεφ. 
3210411 (έσ. 624) ή 3240373

Ε.Φ.Ε.Τ.


