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Ή Ικανοποίηση των ειδικών θεμάτων τού Προσω
πικού, πού βρίσκεται σέ αδικαιολόγητη εκκρεμότητα, 
δεν έχει καμμία, άπολύτως, σχέση με τούς φραγμούς 
τής κυνερνητικής «πολιτικής λιτότητας», πίσω απ’ την 
οποία οχυρώνει την άρνησή της ή Διοίκηση.

Ή στοιχειώδης ρύθμιση - ή επανόρθωση, γιά νά 
κυριολεκτούμε - τών έπιζήμιων, γιά τούς έργαζόμενους 
στήν Εθνική Τράπεζα, έπιπτώσεων, άπό άστοχες ένέρ- 
γειες Πολιτείας καί Διοικήσεων, δέν μπορεί νά προσ
κρούσει σέ κανένα τυπικό έμπόδιο, ή απαγόρευση.

Κατά συνέπεια, ή συνεχιζόμενη άναβλητικότητα, ή 
διαιώνιση τής παρελκυστικής τακτικής, ή εΰθυνόφοβη 
συμπεριφορά τών υπευθύνων γιά τήν έπίλυση τών θε
μάτων αύτών τού Προσωπικού, πρέπει, τό ταχύτερο, νά 
έγκαταληφθεΐ.

Τήν εξωφρενική, άλλωστε, έρμηνεία τής «επεκτατι
κής λιτότητας», ήρθε νά διαψεύσει ό ίδιος ό Πρωθυ
πουργός τής χώρας, μιλώντας στήν έναρκτήρια συνε
δρίαση τού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής. «Λέγον
τας λιτότητα, είπε, δέν εννοούμε στέρηση. Εννοούμε 
περιορισμό τών περιτών δαπανών». Καί ρωτάμε κι έμεϊς 
μέ τή σειρά μας: «Τό ενοίκιο, τό έπίδομα ευθύνης, τά 
άναδρομικά τών υπερωριών καί τά άλλα παρόμοια θέ
ματα πού έχουν άναγνωρισθεϊ ότι είναι δίκαια καί πρέ
πει νά ικανοποιηθούν, δέν σημαίνουν στέρηση όταν αΰ- 
τή ή άναγνώριση δέν υλοποιείται; Όταν στερείται ό 
υπάλληλος, τήν ήθική ικανοποίηση καί άποκατάσταση 
σέ αιτήματα πού έχουν έλάχιστο μηδαμινό υλικό αντί
κρυ σμα;»

Είναι καιρός νά τεθεί τέρμα στήν κατάσταση αυτή, 
πού δέν συμβιβάζεται ούτε μέ τίς παραδόσεις, ούτε μέ 
τήν ισχύ καί τό κύρος πού πρέπει νά διαθέτουν οι Διοι
κήσεις τού πρώτου πιστωτικού ιδρύματος.

Ή συλλογική έκπροσώπηση μέ σύνεση, υπομονή, 
μετριοπάθεια καί αίσθηση εΰθύνης, έθεσε καί άνέπτυξε 
τά παραπάνω θέματα τού Προσωπικού. Καί πρέπει, ή 
στάση της αΰτή, νά έχει έκτιμηθεϊ σωστά, άπό όλους. 
Τά περιθώρια έχουν πιά έξαντληθεϊ. Άρνεΐται νά υποβι
βάσει τήν άποστολή της, στό ρόλο ένός άπλοϋ άποδέ- 
κτη άπορρίψεων χωρίς ούσιαστική αιτιολογία, στείρων 
καί άδικαιολόγητων αρνήσεων.

Θά προχωρήσει μέ τήν ίδια σοβαρότητα καί συνέ
πεια, στή μαχητική, τήν αγωνιστική διεκδίκηση τών έκ- 
κρεμών θεμάτων. Αυτός είναι ό δρόμος πού τής υπαγο
ρεύει ή έντολή τών έργαζομένων στήν Εθνική Τράπε
ζα. Καί έχει τήν άκλόνητη βεβαιότητα, ότι μέ τήν καθο
λική συμπαράστασή των, θά νικήσει...

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΟΤΟΕ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΔΙΑΣΠΑΣΤΙΚΕΣ 
ΚΙΝΗΣΕΙΣ
Στους Συλλόγους καί στήν κορυφή 
τοΰ έργατοϋπαλληλικοΰ κινήματος

Τό ’Εκτελεστικό Συμβούλιο τής 
Ομοσπονδίας καταγγέλει τήν έξαρ

ση τών διασπαστικών κινήσεων, 
πού παρουσιάζεται κατά τό τελευ
ταίο διάστημα καί τίς έπιδιώξεις 
τών γνωστών παραγόντων γιά τή 
διάλυση τοΰ τραπεζοϋπαλληλικού 
κινήματος.

Ιδιαίτερα έπισημαίνεται, στό 
χώρο τής "Εθνικής Τραπέζης, ή 
προσπάθεια μετατροπής τής κινή- 
σεως τών μή πτυχιούχων σέ άντι- 
σύλλογο.

Τό 'Εκτελεστικό Συμβούλιο, 
διατυπώνει, σαφή προειδοποίηση 
πρός κάθε καθοδηγητική πηγή τών 
κινήσεων αύτών καί πρός τίς διοι

κήσεις τών Τραπεζών, δτι θά θεω
ρήσει πράξη έχθρική πρός τήν 
"Ομοσπονδία καί τίς όργανώσεις 
τών δυνάμεων της πού άνιπροσω- 
πεύουν τό σύνολο τών Τραπε- 
ζοϋπαλλήλων καί τήν έλάχιστη έ
στω άνταπόκριση, στίς διασπαστι
κές αύτές άπόπειρες.

"Η διοίκηση τοΰ κλάδου, καλεί 
όλους τούς συναδέλφους, άνεξάρ- 
τητα σέ ποιά κατηγορία άνήκουν, 
νά περιφρουρήσουν τήν ένότητα 
μέ τήν ένεργό άρνηση στίς κατα
στροφικές προσπάθειες τών πρα
κτόρων τής διάλυσης.

(Συνέχεια στή σελ. 8)

Παράλληλος ό αγώνας τοΰ Προ
σωπικού γιά τή διατήρηση τών κε- 
κτημένων δικαιωμάτων του. τήν έ
πίλυση τών ζητημάτων πού έκκρε- 
μοΰν αδικαιολόγητα καί τήν από
κρουση κάθε έπιθουλής κατά τής 
άκεραιότητος καί τοΰ κύρους τής 
Εθνικής Τραπέζης.

Πραγματοποιήθηκε τό Σάββατο 27 Μαΐου ή ετήσια τακτική γενική συ
νέλευση τού Μετόχων τής Τραπέζης μας.

Στή συνέλευση ήταν παρόντες: "Ο υπουργός τών Οικονομικών κ. 
Λ.Κανελλόπουλος, οι υφυπουργοί οικονομικών κ.κ. Π.Μποκοβός καί Κ.Πα- 
παρηγόπουλος, ό κ. Α.Καλκάνης, Γενικός Γραμματέας τού "Υπουργείου Οι
κονομικών, οί Διοικηταί τών Τραπεζών "Ελλάδος Καθηγητής κ. Ξ.Ζολώτας, 
Κτηματικής κ. Στεφανάκης καί ΕΤΒΑ κ. Γ. Σπέντσας, ό Πρόεδρος τοΰ Δ.Σ. 
τής Εμπορικής Τραπέζης κ. Ε.Ήλιάδης, ό Διευθύνων Σύμβουλος τής Τρα
πέζης Πίστεως κ. Ι.Κωστόπουλος, ό Πρόεδρος τοΰ Δ.Σ. τής Γενικής Τραπέ
ζης κ. Π.Παπαθανασίου, ο'ι Ύποδιοικηταί τών Τραπεζών "Ελλάδος κ. Ν.Χα- 
ρισσόπουλος. Αγροτικής κ. Κ.Δουσης, ά Πρόεδρος τοΰ Συνδέσμου "Ελλή
νων Βιομηχάνων κ. Δ.Κυριαζής, ό Δήμαρχος 'Αθηναίων κ. Ι.Παπαθεοδώ- 
ρου, ό Πρόεδρος τοΰ Βιοτεχνικού "Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Κ.Βογιατζής, 
ό Πρόεδρος τοΰ Χρηματηστηρίου Αθηνών κ. Χ.Θεοδωρίδης κ.α.

Παρουσιάζοντας στους μετό
χους τήν έκθεση γιά τό 1977 ό κ.
Διοικητής άναφέρθηκε στό πιστο- 
δοτικό έργο τής Εθνικής Τραπέζης, 
τό όποιο, όπως είπε, ή Τράπεζα ά
σκησε μέ αίσθημα ευθύνης καί εΰ- 
ρύτητα άντιλήψεως, ώστε νά 
προωθηθούν άποτελεσματικά δρα
στηριότητες μέ ευρύτερη οικονομι
κή σπουδαιότητα, καθώς καί στίς 
πρόσφατες έξελίξεις καί τίς προο
πτικές τής έλληνικής οικονομίας.

Στή συνέχεια, ό κ. Διοικητής, 
έπισήμανε τή συμβολή τού εξωτε
ρικού τομέα στήν αναπτυξιακή δια
δικασία στό πλαίσιο μιας εΰρύτερης 
διεθνούς συνεργασίας καί υπο
γράμμισε τήν άνάγκη τονώσεως

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΜΕΧΡΙ 31.12.1978
Καμμιά μεταβολή τών ωρών 

προσελεύσεως καί άποχωρήσεως.

Ό "Υπουργός Συντονισμού κ. 
Κ. Μητσοτάκης άνακοίνωσε στόν 
Πρόεδρο τής ΟΤΟΕ συνδ. Θ. Παπα- 
μάργαρη κατά τή συνάντηση τής 
29.6.78, τήν άπόφαση γιά έξάμηνη 
παράταση τοΰ πενθημέρου χωρίς 
καμμιά μεταβολή τών ώρών προ- 
σελεύσεως καί άποχωρήσεως. 
Εξαίρεση γίνεται γιά τίς ώρες συ
ναλλαγής πού προσδιορίζονται άπό 
8-11/2 γιά όλες τίς έργάσιμες μέρες 
τής πενθήμερης έβδομάδας.

"Ο κ. ‘Υπουργός άνακοίνωσε 
άκόμα, ότι δέν θά υπάρξει άλλη πα
ράταση καί πρίν άπό τίς 31.12.78 
θά άνακοινωθεΤ ή όριστική ρύθμι
ση τής πενθήμερης έβδομάδας έρ~ 
γασίας.

" Οπως προκύπτει άπ" τίς παρα-

(Συνέχεια στή σελ. 3)

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
'Ολοκληρώθηκε τό σχέδιο τού νέου 'Οργανισμού Υπηρεσίας 

πού. Οπως είναι γνωστό, έπεξεργάστηκε ή κοινή επιτροπή έκπρο- 
σώπων τής Διοικήσεως καί Συλλόγων τού Προσωπικού.

Τό σχέδιο αυτό, μέ σχολιασμένη αντιπαράθεση τών διατάξεων 
πού τροποποιούνται ή τών νέων πού δημιουργήθηκαν, θά δημο
σιευτεί σέ ειδικό φυλλάδιο τής «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ» καί θά κυκλοφο
ρήσει σέ λίγες μέρες, σέ όλόκληρο τά δίκτυο. "Ετσι, θά δοθεί ή δυ
νατότητα σέ όλους τούς έργαζουένους στήν Τράπεζα νά ένημερω 
θούν καί νά μελετήσουν τό σχέδιο τού νέου ‘Οργανισμού.

"Οσοι συνάδελφοι έπιθυμούν νά έκφράσουν προτάσεις ή παρα
τηρήσεις, παρακαλούνται νά τίς διατυπώσουν μέ σαφήνεια καί κάθε 
δυνατή συντομία καί νά τίς στείλουν στό γραφείο τού συλλόγου τό 
άργότερο μέχρι 15 Σεπτεμβρίου.

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέτρα γιά την ανακούφιση 
τών σεισμοπλήκτων συναδέλφων

Μέ άμεσες ένέργειες καί άποτελεσματικά μέτρα άντιμετωπίσθηκε άπό 
τό Δ. Συμβούλιο, ή φοβερή καταστροφή πού έπληξε τή συμπρωτεύουσα.

Τήν έπομένη τοΰ μεγάλου σει
σμού τής Τρίτης 20/6/78, κλιμάκιο 
τοΰ Διοικ. Συμβουλίου (καί τών 
άδελφών συλλόγων) έφθασε στή 
Θεσ/νίκη, γιά τή διαπίστωση καί 
άπογραφή τών άναγκών τών συνα
δέλφων καθώς καί γιά νά έκφράσει 
τήν άμέριστη συμπαράσταση όλου 
τοΰ Προσωπικού στή δοκιμασία 
τους. Μέ άλλο κλιμάκιο, όμοσπον- 
διακοΰ επιπέδου, έπισκέφθηκε τή 
Θεσ/νίκη καί ό Πρόεδρος τοΰ Συλ
λόγου μας στίς 24/6/78, ένώ τό 
γραφείο τοΰ Συλλόγου ζήτησε άπό 
όλα τά καταστήματα τής περιοχής 
τηλεγραφική ενημέρωση γιά τά 
προβλήματά τους, καί τούς διαβίβα
σε τήν έτοιμότητά του γιά κάθε εί
δους συνδρομή.

Άπό τήν περιοδεία τοΰ κλιμα-

ΤΗΛΕΓΡΑ ΦΗΜΑ 
ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ

Τά Προεδρεία τών Συλλόγων 
τοΰ Προσωπικού, άπέστειλαν στίς 
8.5.78 τηλ/μα στόν Πρωθυπουργό 
καί τόν "Υπουργό Συντονισμού στό 
όποίο εκφραζόταν ή άνησυχία τών 
έργαζομένων στήν "Εθνική Τράπε
ζα άπό τά δημοσιεύματα τής Τρα
πέζης.

Στό ίδιο τηλ/μα, διαδηλωνόταν 
ή άπόφαση τοΰ Προσωπικού νά 
άμυνθεϊ μέ κάθε τρόπο, γιά τή δια
σφάλιση τής δομής καί τής δυνά- 
μεως τοΰ ‘Ιδρύματος πού ταυτίζε
ται μέ τά δικαιώματα τών έργαζο
μένων σ’ αυτό.

κίου μας διαπιστώθηκε ότι τό ύ- 
ποκ/μα 25ης Μαρτίου κρίθηκε τε
λείως άκατάλληλο γιά τή συνέχιση 
τής λειτουργίας του, σημαντικές ζη
μιές ειταλόφου, Τούμπας καί ρωγ
μές παρουσιάζουν όλα σχεδόν τά 
ύπόλοιπα, καθώς καί τοΰ Λαγκαδά 
καί τής Νιγρίτας.

Τό πρώτο μέτρο, ήταν ή άγορά 
καί άποστολή σκηνών πού έγκατα- 
στάθηκαν σέ ιδιόκτητο χώρο τής 
Τραπέζης γιά όργανωμένη κοινή 
έγκατά στάση τών ένδιαφερομέ- 
νων. Άποφασίστηκε άκόμη, σέ συ
νεργασία μέ τό ΤΥΠΕΤ πού ήδη 
ένίσχυσε οικονομικά τούς συνα
δέλφους τής Θεσ/νίκης μέ τήν κα
ταβολή ποσοΰ 3.000 κατά οικογέ
νεια, ή μεταφορά παιδιών στίς κα
τασκηνώσεις Διονύσου πέρα άπό 
τό τακτικό κατασκηνωτικό πρό
γραμμα.

Τό Δ. Συμβούλιο, σέ έκτακτη 
συνεδρίασή του, άποφάσισε όμό- 
φωνα καί έπειτα άπό συνενόηση 
καί μέ τούς άλλους συλλόγους τοΰ 
Προσωπικού καί τό ΤΥΠΕΤ,τήν 
πρόσθετη έφάπαξ εισφορά 0,50% 
άπό τή μισθοδοσία τοΰ Αύγούστου, 
γιά τή δημιουργία, μέ τή συμμετοχή 
τών Συλλόγων, άποθεματικοΰ πρός 
άντιμετώπιση τών άναγκών. Πολ
λοί συνάδελφοι μετά τήν άνακοί- 
νωση τής άποφάσεως αυτής τοΰ 
Δ.Σ., έξέφρασαν τήν επιθυμία νά 
συνεισφέρουν περισσότερα άπό 
τήν κράτηση πού καθορίστηκε, γι' 
αύτό άνοιξε ειδικός λογ/σμός στό 
Κ/κό Κ/μα, στόν όποιο μπορούν οΙ 
ενδιαφερόμενοι νά καταθέσουν

όποιοδήποτε ποσό. "Επίσης άπεφά
σισε, νά ένισχυθοΰν οι συνάδελφοι 
τής σεισμόπληκτης περιοχής μέ 
χρηματικό βοήθημα, 3.000δρχ. αυ
ξανόμενο κατά 1.000 δρχ. γιά τή 
σύζυγο ή τόν σύζυγο καί κατά 500 
δρχ. γιά κάθε παιδί.

Άπό τή Διοίκηση τής Τραπέ
ζης, όπως καί τίς διοικήσεις τών άλ
λων Τραπεζών, ζητήθηκε, μέσω 
τής ‘Ομοσπονδίας, ή συνεργασία 
γιά συντονισμένη βοήθεια πρός 
τούς σεισμοπαθείς.

πάνω άνακοινώσεις τοΰ κ. Ύπουρ- 
γόΰ, τό πενθήμερο θεωρείται κε- 
κτημένο πλέον δικαίωμα τοΰ κλά
δου, θεσμός πού δοκιμάστηκε καί 
πέτυχε άπόλυτα καί ή παράτασή 
του ώς τίς 31/12/78, προδικάζει 
τήν όριστική καθιέρωσή του.

Ή "Ομοσπονδία μέ άνακοίνω- 
σή της, γνωρίζει στούς Τραπε- 
ζοϋπαλλήλους άτι πρότεινε τήν ά
μεση οριστικοποίηση τοΰ θεσμοΰ, 
άτι δέν θά δεχθεί παράταση τοΰ 
χρόνου άναχωρήσεως μετά τίς 
3.30 μ.μ. σέ καμμιά περίπτωση, καί 
τούς καλεΤ σέ έτοιμότητά μέχρι νά 
έξαφανισθεΐ, τό συντομώτερο, ή 
τελική εκκρεμότητα τής προσωρι
νότητας.

Έπίσκ€ψη 
τών Προέδρων 
τών Συλλόγων 
στό Ύποκ/μα 
τής Ρόδου

Στίς 15-16 "Ιουνίου, ό Πρόε
δρος τοΰ Συλλόγου συν. Ε. Μαυ- 
ρουλίδης καί ό πρόεδρος τοΰ 
Σ.Υ.Τ.Α συν Ν. Μπαρπαρέσσος 
πραγματοποίησαν επίσκεψη στό Ύ
ποκ/μα Ρόδου γιά επιτόπια έξέταση 
τών ζητημάτων πού άπασχολούν τό 
Προσωπικό.

Κατά τήν επίσκεψη, έπισημάν- 
θηκαν τά γενικά προβλήματα (άνε- 
πάρκεια προσωπικού καί χώρου, 
τοΰ Κεντρικού ιδιαίτερα Ύποκ/τος) 
καί ύποβλήθηκαν ειδικά θέματα 
τών συναδέλφων τής Ρόδου, γιά τά 
όποϊα έγιναν σχετικά διαβήματα 
στίς άρμόδιες ύπηρεσίες τής Διοι- 
κήσεως.

Στό προσωπικό τής Ρόδου μί
λησε ό πρόεδρος τοΰ Συλλόγου μας 
έπάνω στή δραστηριότητα τής Ο
ΤΟΕ καί τών Συλλόγων καί τονίστη
κε ή άνάγκη τής άπομόνωσης τών 
διασπαστικών κινήσεων τών δια
φόρων άντισυλλόγων στήν όποια 
συμφώνησαν δλοι οϊ συνάδελφοι

Τό Δ. Συμβούλιο βρίσκεται kc 

θημερινά σέ άδιάκοπη επαφή μέ τ 
γραφείο Β.Έλλάδος καί παρακε 
λουθεί τό έργο τής περίθαλψης σ 
όλους τούς τομείς. Ή έτοιμότητ 
αΰτή θά συνεχιστεί μέχρι τήν άπο 
κατάσταση τών ζημιών, τήν πάρο 
δο κάθε κινδύνου καί τήν έπαναφο 
ρά τοΰ κανονικού ρυθμού τή 
ζωής.

Απο μήνα σε μι\να

ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ
Θεσσαλονίκη - Τετάρτη 
άπόγευμα μετά τό μεγάλο 
σεισμό. Θλίψη, ερημιά, 
κρυφά καί φανερά έρείπια. 
Δοκιμασμένοι άνθρωποι 
φεύγουν. Ίσως κι έμεϊς 
άκόμα οΐ αΰτόπτες — έκ 
τών υστέρων — δέν μπο
ρούμε νά μή καταλάβουμε. 
Τό βράδυ, κάθε δυό ή τρία 
τετράγωνα κάποιο μοναχι
κό φώς στίς μεγάλες πολυ
κατοικίες. "Οσοι έμειναν, 
προσπαθούν νά κοιμη
θούν, δπως - όπως, σέ 
άνοιχτό χώρο... Κι δμως, τό 
πρωί κι δλας τής Πέμπτης, 
οΙ συνάδελφοι έρχονται 
στή δουλειά. Παρόντες στό 
πόστο τους! "Ανάμεσα σέ

ρωγμές, πεσμένους σοβά
δες, σπασμένα τζάμια, κα- 
τανικώντας τόν άνθρώπινο 
φόβο μπροστά στήν άνεξέ- 
λεγκτη άπειλή. Γιά νά προ
σφέρουν πολύτιμη, στίς 
στιγμές αύτές, υπηρεσία. 
Ή οίκογενειά τους, κάτω 
άπό δένδρα ή κάποιο πρό
χειρο άντίσκηνο, τούς περι
μένει. Ή άνάγκη τής προ
στασίας, τής περίθαλψης, 
μεγαλώνει ώρα τήν ώρα... 
Συνάδελφοι τής Θεσσαλο
νίκης, πολίτες τής συμπρω
τεύουσας, είμαστε κοντά 
σας. Καί θά μείνουμε μέχρι 
νά κλείσει τό χάσμα, καί 
έπουλωθοϋν ο'ι πληγές...

Ο ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ



Εκδήλωση
τού Πολιτιστικού
Τμήματος.

Έγινε με μεγάλη επιτυχία 
στις 21 Ιουνίου στή Λέσχη τής 
ΟΤΟΕ, ή ειδική έκδήλωση πού 
όργάνωσε τό Πολιτιστικό Τμήμα 
τού Συλλόγου γιά νά τιμήσει τό έ
τος τοϋ παιδιού.

Τό παιδιά τών συναδέλφων 
διασκέδασαν μέ τό έργο «Ό Κα
ραγκιόζης ατό πανηγύρι» πού πα
ρουσίασε ό Σπαθάρης.

Παράλληλα οί γονείς - συνά
δελφοι είχαν τήν εύκαιρία νά πα
ρακολουθήσουν διάλεξη τής παι- 
δοψυχολόγου κ. Σούλας Πανα- 
γιωτοπούλου σχετικά μέ τά προ
βλήματα διαπαιδαγωγήσεως τών 
παιδιών τους.

Στά πλαίσια τής εκδήλωσης 
περιλαμβάνονταν καί έκθεση βι
βλίου μέ θέμα τό παιδί.

Ή έκδήλωση άφησε τίς κα
λύτερες έντυπώσεις σέ δσους 
τήν παρακολούθησαν.

Έκθεση
φωτογραφίας.

Τό Πολιτιστικό Τμήμα τοϋ 
Συλλόγου θά διοργανώσει έκθε
ση ασπρόμαυρης καί έγχρωμης 
φωτογραφίας, σέ χώρο πού θά 
γνωστοποιηθεί μέ νεώτερη άνα- 
κοίνωσή μας.

Καλούνται οι συνάδελφοι 
πού άσχολοΰνται μέ τή φωτογρα
φία νά στείλουν τά έργα τους στά 
γραφεία τοϋ Συλλόγου ή στή 
Λέσχη ("Ακαδημίας 60) τά άπα
γε ύ μ ατα τής Δευτέρας 7.30'-9.

Τό θέμα τής φωτογραφίας εί

ναι ελεύθερο. Σκοπός τής έκθε
σης είναι νά παρουσιαστούν άπο- 
κλειστικά έργα συναδέλφων καί 
νά συμβάλουμε στή συμμετοχή 
δλων δσων ασχολούνται μέ τή 
φωτογραφία.

Βραβείο 
σέ συνάδελφο.

Ό συν. Εύρυσθένης Πανα- 
γιωτίδης, Δ/ντής ύποκ/τος Κα- 
λούτσιανης Ίωαννίνων, τιμήθηκε 
μέ τό 2ο Πανελλήνιο βραβείο 
άσπρόμαυρης φωτογραφίας πού 
διοργάνωσε ή "Ηπειρωτική ‘Εστία 
Θεσ/νίκης.
— Ή «Τραπεζιτική» συγχαίρει 
θερμά καί περιμένει έργα του 
στήν προσεχή έκθεση φωτογρα
φίας πού όργανώνει τό Πολιτιστι
κό Τμήμα τοϋ Συλλόγου.

Εύχαριστήριο 
στοάς συναδέλφους.

Ευχαριστώ έγκάρδια δλους 
τούς συναδέλφους μου γιά τή 
συμπαράστασή τους στήν έκδοση 
τών δύο βιβλίων μου. "Επίσης ευ
χαριστώ γιά τά καλά τους λόγια 
γιά τή δουλειά μου. Τούς υπόσχο
μαι πώς μακρυά άπό φιλοχρηματι-

κές προθέσεις, θά εργάζομαι πάν
τοτε ύπεύθυνα καί εύσυνείδητα 
στό χώρο τής τέχνης καί τής λο-

Τό βράδυ τής 30/5/78, στό 
«Αύγέρειο» εντευκτήριο τής Εται
ρείας "Ελλήνων Λογοτεχνών, πραγ
ματοποιήθηκε φιλολογική έκδήλω
ση γιά τόν συν. τού Κ/τος Πειραιώς 
λογοτέχνη Δημήτρη Λιάτσο.

Γιά τό έργο καί τήν προσφορά 
τού Δημήτρη Λιάτσου μίλησε ή λο- 
γοτέχνιδα κ. Λούλα Κοτσέτσου καί 
στή συνέχεια ό ίδιος, διάβασε δύο 
χαρακτηριστικά διηγήματά του άπό

Στή διεθνή ναυτιλιακή έκθεση «Πο- 
σειδώνια" 78» πού λειτούργησε τό 
πρώτο δεκαπενθήμερο τού "Ιου
νίου, μετέσχε μέ δικό της έντυπω- 
σιακό περίπτερο ή Τράπεζα καθώς 
καί μέ άνταλλακτήριο γιά τήν τρα
πεζική έξυπηρέτηση τοϋ κοινού.

Στό περίπτερο παρουσιάστηκε 
τό πολυθέαμα «Πίσω άπό τήν 
τρίαινα τοϋ Ποσειδώνα» οπού μέ

γοτεχνίας πού ύπηρετώ.
Λάκης Γιαννιδάκης. 

Ύποκ/μα Λουτρακιού.

τή τελευταία του συλλογή διηγημά
των «Οί Πολιορκημένοι».

Από μέρους τού πολιτιστικού 
τμήματος τού συλλόγου χαιρέτισε 
τόν λογοτέχνη ό συν. Διονύσης 
Βίτσος, πού υπογράμμισε δτι ή πα
ρουσία τού συν. Λιάτσου στό χώρο 
τών υπαλλήλων τής "Εθνικής Τρα- 
πέζης ένθαρρύνει τίς προσπάθειες 
τού Συλλόγου γιά τήν πολιτιστική 
ανάπτυξη τών μελών του.

φωτεινές έγχρωμες διαφάνειες δό
θηκαν τοπία άπό τή χώρα μας, κα
ράβια, βιομηχανίες, ναυπηγεία κλπ.

Σκοπός τής παρουσιάσεως ή
ταν νά πληροφορήσει, νά ένημερώ- 
σει καί νά δημιουργήσει στό κοινό 
ένα αίσθημα έμπιστοσύνης στό έρ
γο πού έπιτελεί τό πρώτο πιστωτι
κό "Ίδρυμα τής χώρας, ιδιαίτερα 
στό ναυτιλιακό τομέα.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ «Α ΥΓΕΡΕ/Ο» 
ΓΙΑ ΤΟΝ συν. ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΙΑΤΣΟ

ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΑΡΟΜΟΜ ΤΗΣ Ε.Φ.Ε.Τ. 
ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

Γ) ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΗΝΟΣ

1) ΝΙΚΟΛΕΙΚΑ ΑΙΓΙΟΥ - POS- 
SIDON BEACE
ΠΑΡΑΣ.- ΚΥΡΙΑΚΗ 30-6 Ζ2-7-78:

Α) ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΜΠΑΝΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 1978

10-7-78: ΓΛΥΦΑΔΑ (ΑΣΤΕΡΙΑ)
1 1-7-78: ΣΧΟΙΝΙΑ!
2-7-78: ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ (ΑΣΤ.)

13- 7-78: ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ
14- 7-78: ΣΟΥΝΙΟ
17- 7-78: ΓΛΥΦΑΔΑ (ΑΣΤΕΡΙΑ)
18- 7-78: ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ (ΑΣΤ.)
19- 7-78: ΚΙΝ ETTA
20- 7-78: ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ (ΑΣΤ.)
21- 7-78: GR. COAST-ΣΟΥΝΙΟ
24- 7-78: ΓΛΥΦΑΔΑ (ΑΣΤΕΡΙΑ)
25- 7-78: ΤΥΜΒΟΣ
26- 7-78: ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ (ΑΣΤ.)
27- 7-78: ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ
28- 7-78: ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ

ΕΛΗ ΔΡ.
»

70
50

ΜΗ ΜΕΛΗ ΔΡΧ. 90

» » 80 » » 100
» » 50 » » 80
» » 50 » » 80
» » 70 » » 90
» » 80 » » 100
» » 50 » » 80
» » 80 » » 100
» » 220 » » 300
» » 70 » » 90
» » 50 » » 80
» » 80 » » 100
» » 40 » » 60
» » 50 » » 80

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Στήν τιμή τών άπογευματινών μπάνιων ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
καί ΓΛΥΦΑΔΑΣ περιλαμβάνεται καί τό κόστος τής εισόδου. 2) "0 περίπα
τος στό Π. ΓΕΡΜΕΝΟ περιλαμβάνει στήν έπιστροφή παραμονή 30' στά 
ΒΙΛΛΙΑ. 3) Στή τιμή τοϋ άπογευματινοΰ μπάνιου στό GREEN COAST 
συμπεριλαμβάνεται πούλμαν καί δείπνο. 4) "Ωρα άναχ. 4 μ.μ. άπό ΚΕΝΤΡΙ
ΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ καί άπό παραλία 7.30 ή 8 μ.μ.

1300-1450 (ούλμαν, 2 διαν/σεις, 2 
γεύματα, 2 πρωινά).
β) ΣΑΒΒΑΤΟ 29/7/78: ΛΟΥΤΡΑ 
ΩΡ. ΕΛΕΝΗΣ - ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥ
ΡΟΥ (ΕΥΡΙΠΙΔΗ «ΦΟΙΝΙΣΣΕΣ»)
Άναχ. 2 μ.μ. ΕΞΟΔΑ ΔΡΧ. 120- 
160 (πούλμαν).
γ) ΚΥΡΙΑΚΗ 30/7/78: ΝΑΥΠΛΙΟ - 
ΤΟΛΟ - ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ (ΕΥ
ΡΙΠΙΔΗ «ΦΟΙΝΙΣΣΕΣ») Άναχ. 8 
π.μ. ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ. 140-180 (πούλ
μαν).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:—“Ωρα ένάρξεως πα
ραστάσεων 9 μ.μ.
— " Επιστροφή γιά Αθήνα άμέσως 
μετά τό τέλος τής παραστάσεως.
— Τιμές είσητηρίων Θεάτρου δρχ. 
150, 100, 60, 40.

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Παρασκ. Άναχ. 4 μ.μ.γιά Ίσία γιά 
μπάνιο περιπάτους, καί παρακολού
θηση τών έορταστικών έκδηλώ- 
σεων τού Αίγιου (ΕΛΙΚΕΙΑ). Κυρ. 
άπόγ. άναχ. γιά "Αθήνα.
ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ. 1100-1300 (πούλ

μαν 2 διαν/σεις, 2 γεύματα, 2 πρωι
νά).

21ΔΙΑΚΟΦΤΟ - ENGALI-Z - PLAGE 
(ΧΟΡΤΟΚΑΛΥΒΕΣ)
Παρασκ. Άναχ. 4 μ.μ. γιά Άκράτα- 
Διακοφτό-ENGALI-Z - PLAGE. 
Τακτοπ. στίς δίκλινες χορτοκαλύ
βες. Παραμονή μέχρι τήν Κυριακή 
τό βράδυ στό καταπράσινο παρα
θαλάσσιο κατασκηνωτικό κέντρο 
γιά μπάνιο, φαγητό (δΓ αύτοσερβι- 
ρίσματος) καί περιπάτους. Κυρ. 
άπόγ. άναχ. γιά "Αθήνα.

(Συνέχεια στή σελ. 7)

ΣΤΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΣΤ. ΚΙΜΠΑΡΗ

Β) ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΠΙΔΑΥΡΙΩΝ

1) α) ΣΑΒΒΑΤΟ 1/7/78: ΛΟΥΤΡΑ 
ΩΡ. ΕΛΕΝΗΣ - ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥ
ΡΟΥ (ΣΟΦΟΚΛΗ «ΗΛΕΚΤΡΑ») Ά
ναχ. 2 μ.μ. γιά Λουτρά Ώρ. ‘Ελένης 
(μπάνιο) - Θέατρον Έπιδαύρου. 
ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ. 120-160 (πούλμαν), 
β) ΚΥΡΙΑΚΗ 2/7/78: ΚΙΒΕΡΙ - 
ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ (ΣΟΦΟΚΛΗ 
«ΗΛΕΚΤΡΑ») Άναχ. 8 π.μ. καί άπό 
παραλία γιά θέατρο 6 μ.μ. ΕΞΟΔΑ: 
ΔΡΧ. 140-180 (πούλμαν)
2) α) ΠΑΡΑΣΚ. - ΚΥΡΙΑΚΗ 7- 
9/7/78: ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ (ΞΕΝ. 
VERVERONDA) - ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙ
ΔΑΥΡΟΥ (ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ «ΘΕ- 
ΣΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥΣΑΙ). Παρασκ. ά
ναχ. 4 μ.μ. γιά Πόρτο Χέλι. Σάβ. 
"Ημέρα έλεύθερη καί τό άπόγ. με
τάβαση στό θέατρο "Επιδαύρου. 
Κυριακή άπόγ. ώρα 5.30 μ.μ. άναχ. 
γιά "Αθήνα μέ ένδιάμεση στάση. 
ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ. 1300-1450 (πούλ
μαν, 2 διαν/σεις, 2 γεύματα, 2 
πρωινά).
β) ΣΑΒ. 8/7/78: ΠΑΡ. ΠΑΛΑΙΑΣ Ε
ΠΙΔΑΥΡΟΥ - ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥ
ΡΟΥ (ΑΡΙΣΤ. ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥ- 
ΣΑΙ). Άναχ. 2
μ.μ. ΕΞΟΔΑ δρχ. 120-160 (πούλ
μαν).
γ) ΚΥΡ. 9/7/78: ΝΑΥΠΛΙΟ - ΤΟΛΟ 

ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ (ΑΡΙΣΤΟ
ΦΑΝΗ «ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥΣΑΙ»)
Άναχ. 8. π.μ. ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ. 140- 
1 80 (πούλμαν).

3) α) ΠΑΡ. - ΚΥΡΙΑΚΗ 14- 
16/7/78: ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ (ΞΕΝ.

HINITSA) - ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 
(ΣΟΦΟΚΛΗ «ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΕΠΙ ΚΟ- 
ΛΩΝΩ»), Παρασκ. άναχ. 4 μ.μ. Σαβ. 
ήμέρα έλεύθερη καί τό άπόγ. μετά
βαση στό θέατρο Έπιδαύρου. Κυ
ριακή 5.30' ,άναχ. γιά "Αθήνα. 
ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ. 1300-1450 (πούλ
μαν, 2 διαν/σεις, 2 γεύματα, 2 
πρωινά).
β) ΣΑΒΒΑΤΟ 15/7/78: ΚΙΝΕΤΤΑ - 
ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ (ΣΟΦΟΚΛΗ 
«ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ») Άναχ. 
2 μ.μ. ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ. 120-160 
(πούλμαν).
γ) ΚΥΡΙΑΚΗ 16/7/78: ΞΥΛΟΚΑ
ΣΤΡΟ - ΑΡΧ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ (ΣΟΦΟ
ΚΛΗ «ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ»)
Άναχ. 8 π.μ. καί γιά θέατρο 5.30' 
μ.μ. ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ. 140-180 (πούλ
μαν).

4) α) ΣΑΒΒΑΤΟ 22/7/78: ΛΟΥ
ΤΡΑΚΙ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 
(ΕΥΡΙΠΙΔΗ «ΜΗΔΕΙΑ») Άναχ. 2 
μ.μ. ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ. 120-160 (πούλ
μαν).
β) ΚΥΡΙΑΚΗ 23/7/78: ΠΑΡ. ΠΑ- 
ΛΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ - ΘΕΑΤΡΟ Ε
ΠΙΔΑΥΡΟΥ (ΕΥΡΙΠΙΔΗ «ΜΗ
ΔΕΙΑ»). Άναχ. 8 π.μ. ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ. 
140-180 (πούλμαν).

5) α) ΠΑΡ. - ΚΥΡΙΑΚΗ 28- 
30/7/78: ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ (ΞΕΝ. 
HINITSA) ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 
(ΕΥΡΙΠΙΔΗ «ΦΟΙΝΙΣΣΕΣ»). Παρα
σκ. άναχ. 4 μ.μ. Σαβ. ήμέρα έλεύθε
ρη καί τό άπό γεύμα μετάβαση στό 
Θέατρο Έπιδαύρου. Κυριακή 5.30' 
άναχ. γιά "Αθήνα. ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ.

Τήν Παρασκευή 23.6.78 δύο 
μόλις ήμέρες μετά τόν σεισμό, 
γνωρίσαμε γιά πρώτη φορά, τόν 
συνάδελφο Στέφανο Κιμπάρη. Τόν 
βρήκαμε νά κάνει ταμείο άπό τό 
γραφείο τοϋ Διευθυντοϋ στό κατά
στημα "Αντιγονιδών Θεσσαλονίκης.

Στήν έρώτησή μας:
«"Εσείς κ. Διευθυντά κάνετε τα

μείο;»
Μάς κοίταξε γελαστά, καλωσυ- 

νάτα, σκούπισε τό ΐδρωμένο μέτω
πό του καί μάς άποκρίθηκε.

«Τί νά κάνω παιδιά, βλέπετε οΐ 
συνάδελφοι είχαν μεγαλύτερες 
άνάγκες άπό μένα καί τούς έδιωξα. 
Πήρα χρήματα καί προσπαθώ βό- 
νος μου νά έξυπηρετήσω τούς πε
λάτες.

"Ας οψεται ό έγκέλαδος...»
Δέν μπορέσαμε νά συζητήσου

με περισσότερο, ό άνθρωπος δού
λευε.

Σχολιάσαμε φεύγοντας πολύ τό 
γεγονός, γιατί προηγούμενα εΤχαμε 
γνωρίσει καί συζητήσει μέ όλους 
τούς Διευθυντές τών υποκαταστη
μάτων τής Θεσσαλονίκης γιά τήν 
άντιμετώπιση τοϋ ίδιου θέματος 
καί τέτοια άνθρώπινη, τόσο συνα- 
δελφική συμπεριφορά δέν είχαμε 
συναντήσει σέ κανένα. (Καί μή 
πρός κακοφανισμό τών υπολοίπων 
Διευθυντών υποκαταστημάτων 
Θεσσαλονίκης).

Στή συνέχεια, άκούσαμε, κι άλ
λα έγκωμιαστικά γιά τόν συνάδελ
φο Κιμπάρη άπό τούς έκπροσώ- 
πους μας στή Θεσσαλονίκη πού ή
ξεραν πάρα πολλά γι' αυτόν.

Τήν Παρασκευή τό βράδυ γυρί
σαμε στήν Αθήνα. Τή Δευτέρα 
πρωί άπό τηλεφώνημα τοϋ Γρα
φείου μας τής Θεσσαλονίκης μάθα
με τή θλιβερή είδηση:

«Ό συνάδελφος Κιμπάρης πέ- 
θανε!»

Σ’ αύτές τίς περιπτώσεις τά με
ταθανάτια δημοσιεύματα χαρακτη
ρίζονται νεκρολογίες. Συνήθως εί
ναι έγκωμιαστικά κατά τό«ό άποθα- 
νών δεδικσίωται», Δέν θά θέλαμε 
νά πάρει τό σημείωμά μας αύτό τό 
χαρακτηρισμό. Δέν έγινε άπό καθή
κον τυπικό, έγινε γιατί τό νοιώσαμε 
σάν χρέος μας καί γιατί είχε προη- 
γηθεϊ ή προηγούμενη σκηνή σέ τό
σο πρόσφατο χρόνο.
— Συνάδελφε Κιμπάρη! ‘Εμείς τοϋ 
συνδικαλιστικού κλιμακίου πού σέ 
γνωρίσαμε γιά πρώτη καί δυστυ
χώς καί τελευταία φορά, μόλις πριν 
λίγες ήμέρες, σέ τόσο καταλυτικές 
ωστόσο καί τραγικές στιγμές, δέ θά 
ξεχάσουμε ποτέ τό φωτεινό παρά
δειγμα τοϋ τέλειου άνθρώπου - 
συναδέλφου πού μάς έδωσες.

Οί λίγες αύτές γραμμές, άς εί
ναι ένα λουλούδι στόν νωπό τάφο 
σου...

Η ΔΙΑΣ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Τά λίγα λόγια πού θέλω νά σοΰ 
στείλω σάν ένα στερνό αντίο, δέν 
βγαίνουν μόνο άπό τή <δική μου 
καρδιά, τήν γεμάτη ευγνωμοσύνη 
γιά σένα, άλλά κι άπό τίς καρδιές δ
λων τών υφισταμένων σου, πού σέ 
γνώρισαν περισσότερο σάν φίλο, 
άδελφό καί πατέρα καί έζησαν μαζί

' Αρραβώνες

Τόν άγαπητό μας συνάδελφο 
ΚΩΣΤΑ ΤΣΑΜΠΟΥΡΗ πού άρρα- 
βωνιάστηκε τήν εκλεκτή δίδα ΤΕΤΗ 
ΤΣΙΤΣΙΡΙΚΗ συγχαίρομε καί τού ευ
χόμαστε καλά στέφανα.

ΟΙ συνάδελφοί του 
τού ‘Υποκ/τος Αλμυρού

* Συγχαίρουμε θερμά τόν συν. 
Χρ. Θεοχάρη γιά τόν άρραβώνα 
του μέ τήν Δίδα Σεκελλαρίόυ.

Στήν άγαπητή συνάδελφο Ελένη 
Κάππα πού άρραβωνιάστηκε μέ τόν 
κ. Ελευθέριο Μαστορίδη, εύχομαι 
ολόψυχα καλά στέφανα.

Κων/νος Τσαμπουρής 
Ύποκ/μα Αλμυρού

Γάροι

Οί συνάδελφοι τού Ύποκ/τος 
Ξάνθης εύχονται κάθε ευτυχία γιά 
τούς γόμους τού συναδέλφου κ. 
ΜΙΧΑΛΗ ΛΟΥΚΟΒΙΚΑ μετά τής 
δος ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑΣ ΔΑΡΓΕΝΙ- 
ΔΟΥ καί τού συναδέλφου κ. ΠΑ
ΝΑΓΙΩΤΗ ΜΗΤΚΙΔΗ μετά τής δος 
ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΤΣΑΒΔΑΡΗ.

Εύχαριστήριο

Μετά άπό τό βαρύτατο κτύπημα 
πού μοΰ έπέφερε ή άπώλεια τοϋ 
αγαπητού μου πατρός αισθάνομαι 
τήν βαθεία ύποχρέωση νά ευχαρι
στήσω δλους τούς συναδέλφους 
μου καί ιδίως τών υπηρεσιών 12- 
82, 12-83 τού Κ.Μ διά τήν καθ’ 
οίονδήποτε τρόπον πρόθυμον βοή- 
θειάν των καί συμπαράστασή των 
εις έμέ καί τήν οίκογένειά μου.

"Ενα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 
σ"δλους καί στόν καθένα χωριστά 
Παρασκευή Θ. Κουτσογιάννη Κ.Μ.

"Ο συνάδελφος τού Κεντρικού 
Κατ/τος ΕΜΜΑΝ. ΖΩΝΟΥΔΑΚΗΣ 
ευχαριστεί τούς καθηγητάς, ια
τρούς καί ύπόλοιπον προσωπικόν 
τού ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ διά τήν 
θεραπείαν τής άσθενείας του ώς 
καί τήν θερμήν συμπαράστασίν 
των.

"Ολόψυχα ευχαριστούμε τούς 
συναδέλφους πού συμμερίστηκαν 
τόν πόνο μας γιά τήν άπώλεια τής 
λατρευτής μας συζύγου καί μητρός.

Παναγ. Σιορβανές 
Νικολ. Σιορβανέ 

Βασιλική Σιορβανέ

Συλλυπητήρια

Τόν συν. Κώστα Πιτσεπλή συλ- 
λυπούμαστε θερμά γιά τόν άδόκη- 
το θάνατο τής μητέρας του.

ΟΙ συν. Ύποκ. Εδέσσης.

Τόν συν. Γεώργ. Κούρευτα καί 
τούς οικείους του συλλυπούμαστε 
θερμά γιά τόν θάνατο τού πατέρα 
του τ. συναδέλφου.

Συν. Ύποκ/τος Τρικάλων

σου τό δράμα σου, πρίν πέσει ή αυ
λαία τής ζωής σου.

"Έφυγες τήν στιγμή πού ό μό
χθος μιας όλόκληρης ζωής θά γινό
ταν γιά σένα ξεκούραση καί γαλήνη 
κοντά σέ δ,τι καί δσους άγαποΰσες.

Έφυγες πρίν προλάβουμε νά 
σοΰ σφίξουμε τό χέρι σάν συντα
ξιούχο καί νά σέ διαβεβαιώσουμε 
δτι ή έκτίμηση, ό σεβασμός καί ή 
άγάπη μας θά σέ συνοδεύουν πάν
τα.

"Έφυγες κι ή παρένθεση έκλεισε, 
χωρίς τή χαρά τής ώρας πού τόσο 
περίμενες.

Τό κρίμα πού βγαίνει άπ" τά χεί
λη μας, δέν είναι μόνο γιά δ,τι έσύ 
έχασες άπό τό πρόσκαιρο ταξίδι 
σου στή ζωή, άλλά καί γιά δλα δσα 
τόσο άπλόχερα μοίραζες γύρω σου 
καί τώρα θά μάς λείψουν:

Τήν συμπόνοια καί τήν κατανόη
ση, τό χιούμορ καί τήν άγάπη, τήν 
ύπομονή καί τήν καλωσύνη!

"Η θύμησή σου θά συνοδεύει 
πάντα τή ζωή μας στήν Τράπεζα καί 
ή πίκρα τοϋ χαμού σου θά γίνει πα
ράδειγμα γιά μίμηση τής ταπεινότη
τας καί τής άνθρωπιάς σου.

Άς είναι έλαφρό τό χώμα πού 
σέ σκεπάζει.

Β.ΚΑΤΣΑΡΑΣ

Γ εννήσ€ΐς

Στόν άγαπητό μας συνάδελφο Α
ΘΑΝΑΣΙΟ ΜΠΑΡΔΑ καί τή σύζηγό 
του, πού έφερε στόν κόσμο ένα χα
ριτωμένο άγοράκι, εύχόμαστε νά 
τούς ζήσει.

01 συνάδελφοι τού 
Ύποκ/τος "Αλμυρού.

— Στήν άγαπητή μας συνάδελφο 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΥ-ΑΡΙΔΗ, πού 
άπέκτησε ένα υγιέστατο άγοράκι 
εύχόμαστε νά τούς ζήσει.

Οί συνάδελφοί της 
τού Ύποκ/τος Αλμυρού

— "Η σύζυγος τοϋ συναδέλφου 
ΕΜΜΑΝ. ΖΩΝΟΥΔΑΚΗ τού Κεν
τρικού κατ/τος γέννησε άγοράκι.

Στούς συν. Γιώργο καί Ευανθία 
Κούρσυτα εύχόμαστε νά τούς ζή- 
σει τό άγοράκι πού άπέκτησαν.

01 συν. Ύποκ/τος Τρικάλων

Δωρεές 

Στή μνήμη τού πατέρα τής συνα
δέλφου Βασιλικής Σωτηρίου οί 
συνάδελφοί της στό Κ.Μ. κατέθε
σαν 5.800 δρχ. στό «Σπίτι τής 
στοργής».

Οί παλιοί συνάδελφοι τού Κ.Μ. 
πού δέν έπαψαν νά θυμούνται μέ 
άγάπη τόν άείμνηστο Διευθυντήν 
τους ΦΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΔΗ, κατέθεσαν 
διά τήν μνήμη του στό Άσυλο 
Ανιάτων τό ποσόν τών 3.100 δρχ.

01 συνάδελφοι τής Δ/σεως Κα
ταστημάτων εσωτερικού κατέθε
σαν εις μνήμην τής μητέρας τού 
συναδέλφου Κ. "Ιωσήφ Λιούγια 
2.800 δρχ. εις τό όρφανοτροφεϊον 
Θηλέων «Ή Άγάπη».

Στή μνήμη ΗΛΙΑ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
οί συνάδελφοί του τοϋ τμήματος ει
σαγωγών ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΣΤΑΔΙΟΥ 38 κα
τέθεσαν τό ποσόν 7.250 δραχμές 
ύπέρτοΰ Άντικαρκινικοΰ "Ινστιτού
του.

Στή μνήμη τού πατέρα τής συνα
δέλφου Μαίρης Οίκονομητσίου, οί 
συνάδελφοί της τής υπηρεσίας 
Έξ/κοΰ Συν/τος 16-Β-21 τής Διευ- 
θύνσεως Διεθνών Δραστηριοτή
των κατέθεσαν ύπέρ τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ 
τό ποσόν τών 1.000 δρχ.

Στή μνήμη τοϋ πατέρα τού συνα
δέλφου Παν. Χριστακοπούλου οί 
συνάδελφοί του τής υπηρεσίας 
Ταμ. Χρεωγράφων κατέθεσαν τό 
ποσόν 2.250 δρχ. στό τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Στή μνήμη τής μητέρας τού συ
ναδέλφου Ίωάννου Άλεξανδράκη 
οί συνάδελφοί του τοϋ καταστήμα
τος Δάφνης κατέθεσαν ποσόν 
2.650 δρχ. ύπέρ τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

"Ο Σύλλογος Είσπρακτόρων Εθνι
κής Τραπέζης κατέθεσε στή μνήμη 
Κων/νου Τσοτσάνη τό ποσόν τών 
1.000 δρχ. ύπέρ τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ άντί 
στεφάνου.

Στή μνήμη τής μητέρας τοϋ συ
ναδέλφου Κων/νου Ζέμπη ό συνά
δελφος Σπΰρος Αυγερινός κατέθε
σε τό ποσόν τών 1.000 δρχ. ύπέρ 
τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ άντί στεφάνου.

Οί ύπάλληλοι τοϋ Συντονισμού 
Οικονομικής Περιφερειακής Άνα- 
πτύξεως τής "Εθνικής Τραπέζης τής 
"Ελλάδος, κατέθεσαν ύπέρτοΰ Γη
ροκομείου Πατρών στήν μνήμη 
Άνδρέα Βουρνά τό ποσόν τών 
4.200 δρχ. μέ τήν συμπλήρωση 
τριμήνου άπό τού θανάτου του.

Ή Δ/νση καί τό Προσωπικό τοϋ 
κατ/τος Μοναστηριού Θεσ/νίκης 
κατέθεσαν ύπέρ Τ.Υ.Π.Ε.Τ δρχ. 
2.250 στή μνήμη τής μητέρας τού 
συν. Σπύρ. Κλήμη.
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Κύριοι “Σύμβουλοι,, καί “Τεχνοκρίτες,,: 
οιήκος οας ή ’Εθνική Τράπεζα;

Αναδημοσιεύουμε άπό τόν 
«Οικονομικό Ταχυδρόμο» τής 
1.6.78, πίνακα κατανομής των εμ
πορικών χορηγήσεων πρός τόν 
ιδιωτικό τομέα ατόν όποιο γίνεται 
σύγκριση κατά κατηγορία, τοΰ ύ
ψους καί τής κινήσεως των χορηγή

σεων τής 'Εθνικής -Τραπέζης καί 
τών λοιπών Τραπεζών.

' Ο πίνακας, πού έχει συνταχθεϊ 
άπό τά (ττοιχεϊα τοΰ Μηνιαίου Στα- 
τιστικοϋ Δελτίου τής Τραπέζης τής 
"Ελλάδος, είναι ό άκόλουθος:

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΟΡΗΓΙΙΣΕΟΝ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΤΡΑΠΕΖΟΝ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

(Σέ

Εισαγωγικό καί Εσωτερικό 
Εμπόριο

Έζαγωγικό 'Εμπόριο καί Κα- 
πνεμπόριο

Μεταποίηση (Μακροπρόθεσμες) 
^Μεταποίηση (Βραχυπρόθεσμες) 

Λοιποί κλάδοι

Πηγή; Μηνιαϊον Στατιστικόν 
δος. Εθνική Τράπεζα

Είναι καταφανέστατο ότι ή 
Εθνική Τράπεζα σέ συμμετοχή, αλ

λά ιδιαίτερα στίς σημειούμενες αυ
ξήσεις όπου έκδηλώνεται ή δυναμι
κή πορεία τών εργασιών, κρατάει 
τά σκήπτρα στούς νευραλγικούς γιά 
τήν "Ελληνική Οικονομία τομείς (με
ταποίηση, έξαγωγικό έμπόριο, κα- 
πνεμπόριο) άλλά μειωμένου ή σχε-

ποσοστά)

'Υπόλοιπα Αυζπσεις '77
31 Δεκ 1977

ΕΘΝΙΚΗ ΛΟΙΠΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΟΙΠ.
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Δελτίον Τραπέζης τής 'Ελλά-
και έκτιμήσεις.

δόν άνύπαρκτου έπιχειρηματικοϋ 
ενδιαφέροντος. Ένώ άντίθετα στίς 
έξαιρετικά κερδοφόρες χορηγήσεις 
Εισαγωγικού καί "Εσωτερικού "Εμ
πορίου (έκεϊ δηλ. πού στηρίζεται ή 
υπερκατανάλωση καί ό πληθωρι
σμός) τήν μερίδα τού λέοντας έ
χουν οι άλλες έμπορικές Τράπεζες. 
Καλό θά ήταν νά γίνει μιά έρευνα

στό ρυθμό κατακτήσεως τοΰ χώ
ρου τών κερδοφόρων έργασιών, 
άπό τίς Τράπεζες τών νεοκόπων 
τραπεζιτών καί τών παραρτημάτων 
τών πολυεθνικών μέ τούς διαφό
ρους έπιτελεϊς τους ντόπιους τε- 
χνοκράτες.

Αΰτούς τούς τελευταίους ρω
τάμε καθώς καί τούς «ειδικούς 
συμβούλους» τών άρμοδίων γιά 
τήν πορεία τής οικονομίας μας:
1) Πώς ένα άποδυναμωμένο πι
στωτικό "Ίδρυμα, δπως θέλετε τήν 
"Εθνική Τράπεζα, θά κρατήσει τά 
βάρη τών τομέων πού ύπαγορεύει 
τό συμφέρον τής χώρας καί μόνον 
καί όχι ό κερδοσκοπικός στόχος 
εκείνων πού μέ τά «πορίσματα τών 
μελετών σας» επιδιώκετε νά ωφε
λήσετε;

("Αν χρησιμοποιούσαμε τραχύ- 
τερη γλώσσα θά λέγαμε άπλά: 
«τών εργοδοτών σας» ντόπιων καί 
ξένων).
2) Θά άναλάμβαναν οί κερδοσκοπι
κές Τράπεζες πού υποστηρίζετε έμ
μεσα, τό ανάλογο μέρος τών ασύμ
φορων, μέ τη στενή επιχειρηματικά 
έννοια, έργασιών;

' Η πιστωτική συμπεριφορά καί 
γενικά ή πολιτεία τών Τραπεζών 
αύτών μάς δίνει κατηγορηματικά 
αρνητική άπάντηση.

' Αλλά είναι καιρός ή "Εθνική

Τράπεζα νά διεκδικήσει τήν ανάλο
γη θέση της στό χωο τών κερδο
φόρων έργασιών, καταγγέλοντας 
καί άντιδρώντας άποτελεσματικά 
ατόν άθέμιτο άνταγωνισμό πού γί
νεται σέ βάρος της. Δέν άρκοΰν οί 
καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις τοΰ 
κ. Διοικητοΰ, κατά τή δευτερολογία 
του στή γενική συνέλευση τών με
τόχων. Ούτε ο) τυπικές διαψεύσεις 
τών φημών πού κυκλοφορούν καί 
έντείνονται, τόν τελευταίο καιρό.

Πρέπει ή Κυβέρνηση - Κε 
"Υπουργέ Συντονισμού άναλάβετε 
τίς ευθύνες σας - νά πάρει μέτρα ά
μεσα γιά νά σταματήσει ή έπιχει- 
ρούμενη διάβρωση τής "Εθνικής 
Τράπεζας.

"Αν θέλει νά άσκεϊ οίκονομική 
πολιτική σύμφωνα μέ τά συμφέ
ροντα τοΰ τόπου καί τοΰ "Ελληνι
κού λαού.

"Αν πιστεύει πώς ή "Εθνική Τρά
πεζα πρέπει νά παραμείνει ό πρώ
τος ισχυρός φορέας τής έθνικής πι
στωτικής άναπτυξιακής πολιτικής 
της καί όχι ό άδύναμος μεταπρατι- 
κός οργανισμός στό περιθώριο τής 
ανεξέλεγκτης δραστηριότητας τών 
ξένων μονοπωλιακών μεγαθηρίων. 
Θωρακισμένη άπό κάθε έπιβουλή 
καί ύποπτα σχέδια τών διαφόρων 
«συμβούλων» καί «τεχνοκρατών»...

0 ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 
ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΝ ΜΕΤΟΧΟΝ

(Συνέχεια άπό τή σελ. 1) 
τής κεφαλαιαγοράς καί τής συμμε
τοχής τών Τραπεζών στην ανάπτυ
ξη τών έλληνικών επιχειρήσεων, 
ιδιαίτερα στον τομέα τών εξαγω
γών.

Τέλος ό κ. Διοικητής, άνέφερε 
οτι τά άκαθάριστα έσοδα τής Τρα
πέζης μας σημείωσαν αύξηση 
40,2% έναντι τού προηγουμένου έ
τους.

Κατά τή γενική συνέλευση τής 
27.5.78 έπανεξελέγη Διοικητής τού 
"Ιδρύματος, γιά μιά άκόμη τετραε
τία, ό κ. "Άγγελος Άγγελόπουλος 
καί "Υποδιοικηταί οί κ.κ. Παναγιώ
της Τζαννετάκης καί Κυριάκος Που- 
λάκος.

" Εκ μέρους τών έργαζομένων 
στήν "Εθνική Τράπεζα μίλησε ό 
Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου μας συν, 
Ε.Μαυρουλίδης, ένώ ό Πρόεδρος 
τού Συλλόγου "Υπαλλήλων τέως 
Τρ.Άθηνών κατέθεσε τό κείμενο 
πού δημοσιεύουμε παρακάτω, γιά 
τά πρακτικά τής συνελεύσεως.

" Ο λόγος τοΰ Προέδρου μας, 
προξένησε εξαιρετική έντύπωση 
καί καταχειροκροτήθηκα άπό ολό
κληρη τή συνέλευση. Χαρακτηρι
στικό τής μεγάλης άπηχήσεως είναι 
ή δημοσίευσή του, χωρίς καμμιά 
περικοπή, άπό έγκυρο εβδομαδιαίο 
οικονομικό περιοδικό.

Τό πλήρες κείμενο είναι τό ά- 
κόλουθο:

Κύριοι "Υπουργοί 
Κύριε Διοικητά 
Κύριοι "Υποδιοικηταί 
Κύριοι Μέτοχοι

Αυτή τή φορά δέν θά άπασχολή- 
σω τή Συνέλευση μέ τά ζητήματα 
τοΰ προσωπικού. Αυτό βέβαια δέν 
σημαίνει δτι δέν ύπάρχουν ζητήμα
τα πού πρέπει νά λυθοΰν.

Δυστυχώς ύπάρχουν, καί μά
λιστα πολλά, καί τό χειρότερο είναι, 
ότι τά βασικότερα βρίσκονται σέ 
αδικαιολόγητη έκκρεμότητα.

' Αλλά, άπό μακρά παράδοση, τό 
Προσωπικό τής Τραπέζης, παράλ
ληλα, παρακολουθεί τήν ζωή καί 
τήν δραστηριότητα τοΰ "Ιδρύματος 
καί είναι ευαίσθητο σέ περιστατικά 
καί γεγονότα πού προδιαγράφουν 
τό μέλλον του. Καί τοΰτο, γιατί άπό 
αύτά έξαρτώνται, μακροπρόθεσμα 
τά συμφέροντα τών έργαζομένων 
σ' αυτό. "Αλλά καί γιατί όλόκληρη ή 
κοινωνικοοικονομική ζωή τής χώ
ρας μας επηρεάζεται βαθειά άπό 
τήν θέση τής "Εθνικής Τραπέζης.

Καί τό θέμα τής ομιλίας μου εί

ναι αυτό. Ότι δηλ. αύτή ή θέση σή
μερα τολμάται νά αμφισβητηθεί. 
Μέ διάφορους τρόπους άλλά μέ έ
να σκοπό:

Τήν άποδυνάμωση τής Έθνι
κής Τραπέζης γιά χάρη στενά ιδιω
τικών συμφερόντων, εγχωρίων καί 
ξένων.

Δέν κάνω κήρυγμα κινδυνολο
γίας, ούτε αύτά πού θά είπώ θά 
πρέπει νά δημιουργήσουν φόβο, 
Απαισιοδοξία ή ακόμα περισσότερο 
πανικό. Όχι. Δέν είναι ή πρώτη φο
ρά πού βάλλεται ή "Εθνική Τράπε
ζα. Ή ιστορία της όμως δείχνει ότι 
καμμιά επίθεση δέν πέτυχε τόν 
σκοπό της. Πανίσχυρη έβγαινε άπό 
κάθε δοκιμασία γιά νά συνεχίσει 
τήν άνοδική της πορεία.

"Αλλά πρέπει νά σταθούμε άντι- 
μέτωποι στίς βολές γιατί καί μιά 
ανάσχεση ακόμα τής πορείας τής 
Τραπέζης είναι έπικίνδυνη καί έπι- 
ζήμια γιά τήν Τράπεζα καί γιά τήν 
εθνική μας οικονομία.

"Απ' όσα γράφτηκαν στόν Τύπο 
τουλάχιστον, ή Τράπεζα βάλλεται 
άμεσα άπό τίς έξής κατευθύνσεις:
1. "Από τίς μεγάλες ξένες επιχειρή
σεις πού έχουν σάν εύρύτερο καί 
μακροπρόθεσμο στόχο τήν 
διείσδυση στόν έπενδυτικό τομέα, 
σάν μέσο γιά βαθμιαία έξασθένηση 
τών βασικών "Ελληνικών επιχειρη
ματικών μονάδων καί τήν έξουσία- 
ση τής άγοράς τής χώρας μας.
2. ‘Από "Έλληνες καί ξένου; επιχει
ρηματίες πού μεταβαπτίσθηκαν σέ 
τραπεζίτες καί έπιζητοΰν τόν περιο
ρισμό μέ όποιοδήποτε τρόπο τών 
έργασιών κυρίως τής "Εθνικής γιά 
νά προωθήσουν χωρίς κόπους καί 
θυσίες τά δικά τους συμφέροντα.

Σ' αύτήν τήν προσπάθεια παρέ
χουν θεωρητικό οπλισμό «τεχνο- 
κράτες» πού είχαν ή έχουν κάποια 
σχέση μέ τίς άρχές πού είναι ύπεύ- 
θυνες γιά τήν χάραξη καί τήν άσκη
ση τής νομισματικής καί πιστωτικής 
πολιτικής τής χώρας.

Τό αντιφατικά περίεργο είναι ό
τι οί τεχνοκράτες έκαμαν στροφή 
180 μοιρών σέ σχέση μέ τό 1953 
καί άντί νά διατυμπανίζουν - όπως 
τότε τά πλεονεκτήματα ένός «ισχυ
ρού τραπεζικού οργανισμού», μέμ- 
φονται τώρα τήν «όλιγοπωλιακή» 
μορφή τής "Ελληνικής Τραπεζικής 
άγοράς πού ...«εμποδίζει» δήθεν 
τήν άνάπτυξη τοΰ ανταγωνισμού 
μεταξύ τών Τραπεζών καί τή βελ
τίωση τών ύπηρεσιών πού παρέ
χονται άπό αύτές στό κοινό.

Δέν άρνιόμαεττε ότι τό "Ελληνι

κό Τραπεζικό σύστημα καί ή 'Εθνι
κή Τράπεζα φυσικά έχουν ανάγκη 
βελτίωσης τής λειτουργίας τους σέ 
πλεϊστα σημεία.

"Όμως, άν κάνουμε ώρισμένες 
συγκρίσεις θά δούμε πώς ή "Εθνική 
Τράπεζα, μέ όλα τά ενδεχόμενα 
μειονεκτήματα πού εμφανίζει. Τό 
αντίστοιχο επιχειρηματικό περιβάλ
λον στήν " Ελλάδα, βρίσκεται άπό 
τήν άποψη τής λειτουργικότητας (ό
πως αύτή μετριέται μέ ώρισμένους 
χαρακτηριστικούς δείκτες) σέ επί
πεδα άντίστοιχα μέ εκείνα τών πα
ρεμφερών Τραπεζών τών Εύρω- 
παϊκών χωρών (καί μακάρι νά συ- 
νέ βαίνε τό ίδιο καί σ' άλλους το
μείς).

Περιορίζομαι νά άναφερθώ σέ 
συγκριτικά στοιχεία τοΰ έτους 
19.76 μεταξύ "Εθνικής Τραπέζης 
τής "Ελλάδος καί μεγάλων Τραπεζι
τικών "Ιδρυμάτων χωρών μελών 
τής_ Ε.Ο.Κ (πού τά λάβαμε δειγμα
τοληπτικά καί όχι μέ επιλογή).
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1) Συνολικό κόστος 
(Σ) καταθέσεων
100 χιλ. δρχ.) 3.070

2) Κόστος προσωπικού 
κατά άπασχολούμενο 
(Σ) καταθέσεων
100 χιλ. δρχ.) 2.004

3) % άμοιβών προσ.
Σ) κόστους
(προστιθ. άζίας) 65%

4) % κερδών 
Σ) κόστους
(προστιθ. άζίας) 17,49%

Είναι φανερό πόσο ισάξια στέ
κει ή Ε.Τ.Ε πλάι στά πιστωτικά 
ιδρύματα τών χωρών τής Ε.Ο.Κ 
ένώ στά πλεϊστα τών σημείων υπε
ρέχει.

’ Αλλά καί άν άκόμη ύπήρχε 
ύψηλό κόστος, πουθενά δέν έχει 
άκουστεΐ ότι μέ τόν κατακερματι
σμό καί τήν άποδυνάμωση τών με
γάλων μονάδων θά μειωνόταν τό 
κόστος. "Αντίθετα, επιβάλλεται ή 
συγκέντρωσή τους.

Πέρα όμως άπό τό «επιχείρη
μα» τοΰ κόστους τών έργασιών τής 
Τραπέζης προβάλλονται καί άλλα 
δύο:

α) Τοΰ «ύψηλοΰ» ποσοστού συμμε
τοχής της στό σύνολο τών Τραπεζι
κών έργασιών καί 
β) οπή «διαρροή» τών χρηματοδο
τήσεων σέ άντιπαραγωγικές κατευ
θύνσεις, μέ συνέπεια, δήθεν, τήν 
ένίσχυση τοΰ πληθωρισμού.
"Ως πρός τό πρώτο συγκρίνοντας σέ 
διεθνή έκταση μή συγκρίσιμα μεγέ
θη.

Διότι έάν μιά γερμανική Τράπε
ζα α" μεγέθους έχει,(όπως λέγουν) 
τό 20-25% τοΰ συνόλου τών έργα
σιών τοΰ γερμανικού τραπεζικού 
κυκλώματος, δέν πρέπει νά λησμο- 
νεΐται ότι, τό κύκλωμα αυτό άντα- 
ποκρίνεται στήν διεθνή άκτινοβο- 
λία καί δραστηριότητα τής γερμανι
κής οικονομίας, σέ αντίθεση μέ τήν 
έλληνική πού στό σύνολό της σχε
δόν δέν έκτείνεται πέρα άπό τά 
στενά όρια τοΰ Έλλαδικοΰ χώρου, 
ένώ σέ ύψος άπολύτων μεγεθών 
είναι γνωστό ότι οί γερμανικές Τρά
πεζες βρίσκονται πολλαπλάσια ψη-

Ζ X Ο

3.192 2.776 3.415 5.965

2.422 1.775 2.379 5.138

2,23% 13,61% 4,95% 4,13%

λότερα άπό τήν Ε.Τ.Ε.
"Αλλά καί ή όλη δομή τής έλλη- 

νικής οικονομίας είναι τέτοια πού ή 
ύπαρξη μεγάλου πιστωτικού ιδρύ
ματος εθνικού ενδιαφέροντος είναι 
ταυτόσημη μέ τήν ύπαρξή της. Άλ
λωστε είναι άπόλυτα άναγκαία ή ύ
παρξη μονάδων έθνικοΰ ένδιαφέ- 
ροντος σέ μέγεθος δυνάμεων τέ
τοιο, πού νά μπορέσει ν' άντιμετω- 
πίσει τόν άνταγωνισμό τών μεγα
θηρίων τών Τραπεζών τών χωρών 
τής κοινότητας πού άσφαλώς δέν

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΛΞΗ ΜΑΣ
" ______:______________________

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Τό σχέδιο τοΰ νέου όργανισμοΰ, πού θά κυκλοφορήσει σύντομα σέ 
ιδιαίτερο τεύχος, πρέπει νά μελετηθεί σοβαρά άπό Ολους τούς έργαζόμε- 
νους στήν Εθνική Τράπεζα. Καί ή μελέτη αύτή πρέπει νά όδηγήσει τούς 
συναδέλφους στήν ύποβολή όρθών κρίσεων καί γονίμων προτάσεων, πού 
μέ μιά σωστή έπεξεργασία, μπορούν νά συμβάλουν σημαντικά στήν ου
σιαστική βελτίωση τοΰ έργου τής κοινής έπιτροπής εκπροσώπων Διοική- 
σεως καί Συλλόγων.

‘Η συλλογική πλευρά, έχει σοβαρές έπιφυλάξεις γιά όρισμένα σημεία 
τού σχεδίου, καί θά έπισημαίνονται ιδιαίτερα στό κείμενο πού θά δημο
σιευτεί. Πιστεύει πώς μέχρι τήν τελική φάση, θά πετύχει τήν τροποποίηση 
τών έπίμαχων διατάξεων, σύμφωνα μέ τά συμφέροντα τού Προσωπικού 
καί τό σύγχρονο πνεύμα πού πρέπει νά διέπει τίς σχέσεις έργασίας στό 
χώρο τής 'Εθνικής Τραπέζης.

Τονίζουμε δτι ό νέος όργανισμός βασικός καταστατικός χάρτης πού 
ρυθμίζει τούς κανόνες έπαγγελματικής ύπόστασης καί έξέλιξης τού Προ
σωπικού καί μάλιστα γιά ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, δέν είναι υπό
θεση τών σημερινών Διοικ. Συμβουλίων τών Συλλόγων ή τών μελών τής 
'Επιτροπής, πού άσχολήθηκαν μέ τή σύνταξή του.

'Η τελειοποίηση τού σχεδίου στόν άνώτατο δυνατό βαθμό, είναι χρέος 
όλων τών ύπαλλήλων τής Τραπέζης πού πρέπει νά έκφραστεϊ ύπεύθυνα 
μέ τήν άνάλογη συμμετοχή.

ΣΙΓΟΥΡΗ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΑ

'Ορισμένοι διευθυντές ύποκ/των, έφαρμόζοντας όδηγίες τής Διοική- 
σεως γιά τήν τόνωση τής άποταμιεύσεως καί τήν αύξηση τού ρυθμού τών 
καταθέσεων θεώρησαν σκόπιμο νά απευθύνουν προειδοποιητικά σημειώ
ματα στοάς ύφισταμένους τους στά όποια, ουσιαστικά διατυπώνεται άπει- 
λή μειώσεως τών χαρακτηρισμών στά φ.Ποιότητας άν δέν άνταποκριθούν 
στήν έξόρμηση αύτή.

Βέβαια, ή ήθική ύποχρέωση τού ύπαλλήλου τής 'Εθνικής Τραπέζης νά 
άνταποκριθεί σέ μιά σταυροφορία μέ εύρύτερο οικονομικό στόχο, πηγάζει 
άπό τήν ίδια τήν ιδιότητά του. Άλλά, στήν περίπτωση πού μάς άπασχολεϊ, 
ή δραστηριότητα πρέπει νά στηρίζεται στήν άμιλλα, όχι στήν άπειλή. Ή 
διάκριση καί ή άπόδοση, είναι δίκαιο νά βραβεύεται καί πρέπει νά θεσπι- 
σθούν καί άνάλογα κίνητρα. Άπό τό σημείο αύτό όμως, μέχρι τό ενδεχό
μενο ποιοτικής μειώσεως γιά παράλειψη πράξεων πέρα άπό τά κανονικά 
καθήκοντα τού ύπαλλήλου, ή άπόσταση είναι πολύ μεγάλη.

Σίγουρα, οί συντάκτες τών «προειδοποιητικών» σημειωμάτων παρερ
μηνεύουν όλοφάνερα τίς σχετικές έγκυκλίους. Γι' αύτό θά έπιστήσουμε 
τήν προσοχή τής Διευθύνσεως Προσωπικού στόν έλεγχο τών μεταβολών 
στ. Φ.Π., όσο καί τής Δ Ισε ως Καταθέσεων γιά τήν άνάγκη έκδόσεως 
διευκρινιστικής έγκυκλίου.

Ή συνειδητή άποδοχή μιας προσπάθειας καί ή άβίαστη θέληση άποδί- 
δει λαμπρά άποτελέσματα ένώ ό καταναγκασμός καί ή άπειλή έχουν τά 
γνωστά έπακόλουθα όλων τών άψυχολόγητων ένεργειών.

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ

' Η μεταπήδηση στελεχών τής 
Τραπέζης μας σέ άνταγωνιστικούς 
τραπεζικούς όργανισμούς, τήν 
έπαύριο τής συνταξιοδοτήσεώς 
τους, έχει προκαλέσει δυσφορία 
καί άγανάκτηση στό Προσωπικό. 
Είμαστε βέβαιοι, πώς ό άντίκτυπος 
άπό τά αισθήματα αυτά καί τά πι
κρόχολα σχόλια πού τά συνο
δεύουν, θά έχει φτάσει μέχρι τά 
γραφεία τής Διοικήσεως.

"Αν δέν έχει άπασχολήσει τούς 
άρμοδίους τό φαινόμενο, καιρός εί
ναι νά άντιμετωπιστεΐ δραστικά καί 
άμεσα. Γιατί δέν είναι άμελητέα ή 
ζημιά πού αναπόφευκτα προ καλεί
ται στ Τράπεζά μας, άπό τήν έντατι- 
κή έμετάλλευση τών γνώσεων, τής 
πείρας καί γενικά τών ικανοτήτων 
τών «τέως συναδέλφων μας» άπό 
τόν άνταγωνισμό.

“ Ενα πρώτο μέτρο, κατά τή 
γνώμη μας, θά ήταν ή διακοπή τής 
καταβολής τής έπικουρήσεως γιά 
όσο διάστημα οί δικαιούχοι προ
σφέρουν τίς ύπηρεσίες τους στήν 
άντίπαλη πλευρά. Άλλα μέτρα, πού 
μπορούν καί νά ένταχθοΰν στό 
πλαίσιο τής έκστρατείας κατά τής 
πολυθεσίας, είναι εύκολο νά μελε
τηθούν καί νά τεθούν σέ εφαρμο
γή-

Πρέπει όπωσδήποτε νά σταμα
τήσει τό κακό αύτό προηγούμενο 
καί νά τοποθετηθούν φραγμοί στή 
διαρροή διαμορφωμένων στελε
χών τής Τραπέζης πρός τόν άντα- 
γωνισμό.

ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ

Μέ.τήν έναρξη τής θερινής πε
ριόδου, έπισηραίνουμε καί φέτος, 
τήν άνάγκη τοΰ έγκαιρου προγραμ
ματισμού καί τής κανονικής χορη- 
γήσεως τών άδειών σέ όλο τό 
Προσωπικό.

ΟΙ συνάδελφοι, οφείλουν οί ί
διοι πρίν άπ" όλους, νά περιφρου- 
ρήσουν τό άπαράγραπτο καί ζωτικό 
δικαίωμά τους, καταγγέλοντας, χω
ρίς χρονοτριβή, κάθε άπόπειρα 
φαλκιδεύσεώς του, στό Σύλλογο. 
Παράλληλα, ύπενθυμίζουμε καί τίς 
ευθύνες τών προϊσταμένων καί δέν 
θά ήταν άσκοπο νά σημειώσουμε 
μέ τήν ευκαιρία αύτή, τήν καταδίκη 
άπό τό άρμόδιο δικαστήριο διευ- 
θυντοΰ ύποκ/τος άλλης Τραπέζης, 
γιά παρεμπόδιση χορηγήσεως 
άδειας σέ δικαιουμένους ΰπαλλή- 
λους, ή όποια έφτασε στήν εύρεία 
δημοσιότητα πρίν άπό λίγο καιρό.

ΑΠΟΡΙΑ

Γιατί, γιά τήν κάλυψη τών επο
χικών άναγκών τής Τραπέζης δέν 
προσλαμβάνονται ώς έκτακτοι 
ύπάλληλοι — «τριμηνίτες» — έπιλα- 
χόντες τοΰ τελευταίου δημοσίου 
διαγωνισμού;

Μέ τόν τρόπο αύτό, ό ρουσφε- 
τολογικός ζήλος διαφόρων παρα
γοντίσκων καί οί πιέσεις γιά πρό
σληψη «ήμετέρων» θά έξουδετε- 
ρωθεΐ καί θά πάψουν νά άκούγον- 
ται δικαιολογημένα παράπονα.

ΓΛΩΣΣΙΚΑ

" Η άρνηση όρισμένων — ευτυ
χώς πολύ λίγων — ύπηρεσιών τής 
Τραπέζης νά έφαρμόζουν τίς σχετι
κές εντολές τής Πολιτείας καί τής 
Διοικήσεως πού όρίζουν ότι έπίση- 
μη γλώσσα είναι ή άπλή νεοελληνι
κή μάς άναγκάζει νά λάβουμε μέτρα 
γιά τήν προάσπισή της.

Κάθε φορά πού θά έντοπίζεΤαι 
παραβίαση στό μέλλον, θά δημο
σιεύουμε στίς στήλες τής «Τραπεζι
τικής» τήν πηγή τών άσυγχρόνι- 
στων καί άπείθαρχων κειμένων καί 
τά ό νάματα αύτών πού άβασάνιστα 
καί «φαρδειά - πλατειά» ύπογρά- 
φουν...

ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΑ

' Ομολογούμε πώς άδυνατοΰμε 
νά εννοήσουμε τίς άρμοδιότητες 
ύπαλλήλου επί συμβάσει πού τοπο
θετήθηκε μέ πρόσφατη πράξη τοΰ 
κ. Διοικητοΰ, ώς διευθυντής στό 
Γραφείο "Αντιπροσωπείας μας στή 
Νέα Ύόρκη.

"Ο «διευθυντής» αυτός, δέν θά 
δεσμεύει μέ τήν ύπογραφή του τήν 
Τράπεζα σέ Τραπεζικές έργασίες, 
δέν θά μπορεί νά δέχεται καταθέ
σεις ή νά χορηγεί πιστώσεις ούτε 
νά ύπογράφει συμβάσεις πού θά 
ΰποχρεώνουν οικονομικά τήν Τρά
πεζα.

Μέ τί θά άσχολεϊται λοιπόν; 
Μέ τίς δημόσιες σχέσεις καί τίς 
γιορτές τών όμογενών;

Καί ένα δεύτερο έρώτημα:
— Γιά τή θέση αύτή, πού εμείς του
λάχιστον δέν ύποτιμοΰμε τή σημα
σία της, δέν βρέθηκε κατάλληλος 
ύπάλληλος άπό τό μόνιμο Προσω
πικό τής Τραπέζης;

Κάτι, μάς λέει ή διαίσθησή μας, 
δέν «πάει καλά» στήν ύπόθεση αύ
τή.
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θά εκφράζουν τό έλληνικό εθνικό 
συμφέρον.

' Ως πρός τό δεύτερο έπιχείρημα 
ή αναλογία των χορηγήσεων πρός 
την βιομηχανία σε σχέση μ' έκείνες 
πρός τό εμπόριο διαψεύδουν τούς

'Αλλά ποια λογική λέγει, δτι ό έ
λεγχος γιά τήν αποτροπή τής διοχε- 
τεύσεως τών πιστώσεων σέ άντι- 
παραγωγικούς τομείς μπορεί νά γί
νει καλλίτερα σέ πληθώρα κατα
κερματισμένων ιδιωτικών πιστωτι
κών μονάδων (πού τίς διέπει ή τά
ση καί ή μανία γιά επιχειρηματικό 
κέρδος) καί όχι σέ συγκεντρωτικής 
μορφής πιστωτικούς φορείς πού, 
ιδίως όταν δέν άντιμετωπίζουν 
αθέμιτο άνταγωνισμό, άποτελοϋν 
συγχρόνως καί μονάδες ελέγχου 
γιά διοχέτευση τών πιστώσεων 
στις όρθές κατευθύνσεις.

Κυκλοφορεί καί τό έπιχείρημα, 
ότι ή μείωση τής συμμετοχής τής 
Τραπέζης μας στό σύνολο τών Τρα- 
πεζικών εργασιών τής χώρας άπο- 
τελεΐ αίτημα τών αρμοδίων οργά
νων τής Ε.Ο.Κ.

Πρόκειται γιά άναληθέστατο 
πρόσχημα.

' Υπεύθυνα, τόσο ή διεθνής 'Ορ
γάνωση Τραπεζικών Υπαλλήλων 
(F.I.E.T) καί ιδιαίτερα τό Ευρωπαϊκό 
της τμήμα (EURO-FIET) στήν όποία

έπικριτές τής Ε.Τ.Ε. 
άνήκουμε καί πού διαθέτει πλήρη 
οργανωμένη ύπηρεσία παρακολου- 
θήσεως καί μελέτης τών τραπεζι
κών προβλημάτων στόν χώρο τής 
Ε.Ο.Κ , όσο καί τό απόλυτα ύπεύ- 
θυνο όργανο γιά τόν συντονισμό 
λειτουργίας τών Τραπεζών στό χώ

ρο τής Ε.Ο.Κ. καί ιδιαίτερα ό υπεύ
θυνος τού ελληνικού τμήματος 
[στήν έδρα τής Ε.Ο.Κ. στίς Βρυξέλ
λες] μας έχουν δηλώσει ότι σέ καμ- 
μιά περίπτωση δέν υπάρχει θέμα 
περιορισμού τής δραστηριότητας 
τών τραπεζικών ιδρυμάτων σέ κά
θε χώρα, κάτω άπό όρισμένες ανα
λογίες. Μόνο θέματα όργανώσεως 
τών Τραπεζών καί έλεύθερης λει
τουργίας τών τραπεζών τών χω
ρών τής Ε.Ο.Κ. μέσα στίς χώρες 
αυτές σέ εφαρμογή τών κανόνων 
τής Κοινότητας σύμφωνα μέ τήν 
άρχή τής άμοιβαιότητας. 'Ft δέ 
EUROFIET δηλώνει κατηγορηματι
κότατα δτι άντιτίθεται σέ κάθε έν
νοια κατακερματισμού μεγάλων 
Τραπεζών (πού φυσικά θά έχει αν
τίκτυπο καί στήν σχέση εργασίας 
τών ύπαλλήλων) καί θά άντιδράσει 
μέ τά μέσα πού διαθέτει.

Κύριοι Μέτοχοι,
Δέν σάς κουράζω μέ περισσό

τερους αριθμούς καί στοιχεία. Δέν

χρειάζονται. Καταδείχτηκε μέ αυτά 
καί μόνον ότι οι κάτω άπό (ορισμέ
νες τυπικότητες καί δήθεν εύρω- 
κοινοτική έπιστημονική δεοντολο
γία, βολές κατά τής 'Εθνικής Τραπέ- 
ζης δέν έχουν καμμιά βάση καί σο
βαρή υπόσταση. 'Αποτελούν ένα 
τεχνητό προπέτασμα γιά τήν συγ
κάλυψη καθαρά ιδιωτικών συμφε
ρόντων (ξένων καί έγχωρίων) πού 
στήν συντριπτική τους πλειονότητα 
είναι αντίθετα μέ τά πραγματικά 
συμφέροντα τού τόπου μας.

1 Ιδιαίτερα αύτές τίς στιγμές πού 
σέ μιά μεταβατική περίοδο τής οι
κονομίας πολλά κάτω άπό τό πλέγ
μα μιας συγχύσεως μπορούν νά 
έπιχειρηθοΰν, είναι χρέος όλων μας 
ώς μετόχων νά συνειδητοποιή
σουμε τήν ανάγκη τής ύπερασπί- 
σεως τής άκεραιότητας καί τού κύ
ρους τής 'Εθνικής Τραπέζης, χρέος 
πού έχουμε όχι, άπό τό στενό μας 
μετοχικό ένδιαφέρον άλλά καί σάν 
συντελεστές τής αύτοτέλειας τής 
οικονομίας.

' Η Κυβέρνηση καί ιδιαίτερα οι 
παριστάμενοι Κυβερνητικοί έκπρό- 
σωποι έχουν υποχρέωση πέρα άπό 
τίς δηλώσεις πού τίς περιμένουμε, 
νά προβοΰν καί μέ άλλα έργα στήν 
κατοχύρωση τών συμφερόντων 
τής "Εθνικής Τραπέζης πού είναι καί 
συμφέροντα τής Εθνικής μας Οικο
νομίας.

Είναι εγγύηση ή παραμονή 
στήν διοίκηση τής Τραπέζης τών 
σημερινών προσώπων πού είναι ά
καμπτοι μαχητές καί υπερασπιστές 
τής άκεραιότητας καί τής δύναμης 
τής Ε:Τ.Ε.

Τό προσωπικό τής Τραπέζης 
παράλληλα μέ τόν άγώνα γιά τήν 
διατήρηση τών κεκτημένων του δι
καιωμάτων καί τήν δίκαιη συμμετο
χή του στό προϊόν τής εργασίας 
του, έχοντας ταυτισμένη τήν ύπαρ
ξή του μέ τήν ζωή τού Ιδρύματος 
στά υψηλά επίπεδα πού αυτό βρί
σκεται, καί θεωρώντας τήν 'Εθνική 
Τράπεζα σάν πρωτοπόρα επιχείρη
ση εθνικού καί όχι ιδιωτικού ενδια
φέροντος, θεμέλιο γιά πορεία σέ 
δικαιότερα οικονομικά συστήματα, 
προτάσσει μέ τά κορμιά του καί τήν 
ψυχή του ένα ατσάλινο τείχος γιά 
τήν συντριβή κάθε επιβουλής.

Κύριε Διοικητά 
Κύριοι Ύποδιοικηταί 
Κύριοι Μέτοχοι

Ό 'Ισολογισμός τής Τραπέζης 
μας χ ρήσε ως 1977 πράγματι εί
ναι εντυπωσιακός, καί άποδει- 
κνύει γιά μιά φορά άκόμη, τίς ικα
νότητες τής Διοικήσεως τής 
Ε.Τ.Ε. ύπό τόν καθηγητή "Αγγελο 
Άγγελόπουλο, ή προσωπικότης 
τού όποιου είναι άναγνωρισμένη 
παγκοσμίως.

Θά πρέπει όμως ν' άναγνωρι- 
σθεϊ άπ' όλους μας ότι βασικός 
συντελεστής καί ουσιαστικός πα
ράγων αύτής τής επιτυχίας, είναι 
καί οί 11.000 έργαζόμενοι στήν 
'Εθνική Τράπεζα, οι όποιοι πολλές 
φορές δίνουν καί τήν υγεία τους 
άκόμη προκειμένου νά είναι συ
νεπείς στίς ύποχρεώσεις τους, 
γιατί γνωρίζουν καλλίτερα άπό 
τόν καθένα, ότι, όταν πηγαίνει κα
λά ή επιχείρηση στήν όποία έργά- 
ζονται θά έχουν κάθε δικαίωμα 
γιά άπαιτήσεις, άπαιτήσεις πού 
δέν έχουν άλλο σκοπό, παρά νά 
καλλιτερέψουν τή ζωή τους, όπως 
άλλωστε είναι φυσικό, καί πού 
κανείς δέν μπορεί νά τούς τό στε
ρήσει.

Δέν θά άναφερθώ ούτε θ' 
άπαριθμήσω τά προβλήματα πού 
άπασχολοΰν τό χώρο μας, άλλω
στε ' είναι γνωστά ατούς άρμο- 
δίους τής Τραπέζης μας, καί πού 
πιστεύουμε ότι μέ τόν διάλογο καί 
τήν καλή διάθεση τής Διοικήσεως 
θά ικανοποιηθούν.

Όταν άναφέρω τήν λέξη διά
λογο νά μήν έκληφθεΐ σάν άδυνα- 
μία, άπλούστατα πιστεύουμε σ' 
αυτόν, όπως άλλωστε τό έχουμε 
άποδείξει κατ' επανάληψη, άλλά 
είμαστε καί πάντοτε έτοιμοι μέ

κάθε νόμιμο άποφασιστικό άγώ- 
να νά διεκδικήσουμε αυτά πού 
μάς άνήκουν.

Θά μοΰ έπιτρέψετε όμως νά 
άναφερθώ σέ ένα πρόβλημα πού 
άπασχολεΐ καί συγκλονίζει σήμε
ρα τό προσωπικό, καί αύτό είναι 
τό Θέμα τών μή πτυχιούχων.

Είναι ένα θέμα σοβαρό καί 
δίκαιο, πού πρέπει όπωσδήποτε ή 
Διοίκησις νά δώσει λύση, άφοΰ 
καί ή ίδια έπανειλειμένα έχει πα
ραδεχτεί ότι πρόκειται περί ενός 
δικαίου αιτήματος.

Μάλιστα έχουμε προτείνει 
μιά μετριοπαθή λύση, πού πι
στεύω ότι πρέπει νά γίνει άποδε- 
κτή.

Θά ήθελα νά έπισημάνω τούς 
κινδύνους πού έγκυμονεΐ ή μή 
ικανοποίηση τού θέματος αύτοΰ, 
μέ σοβαρές επιπτώσεις στήν όμα- 
λή λειτουργία τού Ιδρύματος, πού 
ήδη έχει παρουσιασθεϊ σέ αρκετά 
καταστήματα, καί άπό έκτιμήσεις 
μας, σύντομα θά έπεκταθοϋν σέ 
όλο τό δίκτυο.

Καλούμε λοιπόν τήν Διοίκησή 
μας νά φανεί άποφασιστική, καί 
μέ τήν δύναμη πού διαθέτει νά 
δώσει ένα αίσιο τέλος προκειμέ
νου νά έπέλθει ήρεμία, καί ένω- 
μένοι όλοι μαζί νά εργαστούμε 
γιά τό καλό τής Τραπέζης.

Θά ήτανε παράληψή μου έάν 
δέν σάς εύχαριστούσα κ. Διοικη- 
τά γιά τά καλά σας λόγια πού άνα- 
φέρατε στήν άρχή τού λόγου σας 
γιά τό προσωπικό καί τήν άνα- 
γνώριση έκ μέρους σας τού ρό
λου πού διαδραμάτισε στήν εντυ
πωσιακή άνοδο τής Τραπέζης.

Τέλος κ. Διοικητά άς μού έπι
τρέψετε σάν εκπρόσωπος. τών 
έργαζομένων νά σάς συγχαρώ 
γιά τό έργο σας, καθώς καί τούς

κ.κ. Ύποόιοικητάς, καί σάς 
ύποσχόμεθα έφ' όσον βέβαια 
βρίσκουμε άνταπόκρίση στά προ- 
βλήματά μας, ότι θά έργαζόμεθα 
μέ συνέπεια, μέ βασικό σκοπό 
τήν συνεχή άνοδο τής Τραπέζης 
μας άλλά καί τήν συνεχή βελτίω
ση τής θέσεώς μας.

ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΕΣ 
ΕΞΟΧΕΣ 
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΥΓΕΙΑΣ

Όπως άνακοινώθηκε άπό τό 
ΤΥΠΕΤ, οΐ παιδικές εξοχές, θά λει
τουργήσουν φέτος στίς άκόλουθες 
δύο περιόδους:
Α' ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΗΛΕΩΝ άπό 7.7.78 (ήμέρα Πα
ρασκευή) έως καί 31.7.78.
(ήμέρ. 25). Επιστροφή πρωίας Τρί
της 1.8.78
Θήλεα άπό ήλικίας 7 ετών (συμ
πληρωμένων) μέχρι 1 6 ετών, ήτοι 
τά γενηθέντα άπό 30.6.62 μέχρι
30.6.71. -
Β' ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΑΡΡΕΝΩΝ άπό 4.8.78 (ήμέρα Πα
ρασκευή) ώς καί 28.8.78.
(ήμέρ. 25). Επιστροφή πρωίαν Τρί
της 29.8.78
"Αρρενα άπό ήλικίας 7 έτών (συμ
πληρωμένων) μέχρι 16 έτών, ήτοι 
γεννηθέντα άπό 31.7.62 μέχρι
31.7.71. -

1973 1974 1975 1976 1977

(σέ έκατ. δρχ.)

Βιομηχανία 42.128
(66%)

51.969
(66%)

70.130
(64%)

97.401
(68%)

118.648
(68%)

'Εμπόριο 21.807
(34%)

26.397
(34%)

34.793
(36%)

46.104
(32%)

56.420
(32%)

Σημ. Οϊ λοιπές Τράπεζες δέν διαστέλλουν στούς ισολογισμούς τίς χορηγή
σεις τους σέ Βιομ. καί Έμπορ. καί δέν ύπάρχει σύγκριση.

Δέν υποστηρίζουμε ότι οϊ χορηγήσεις πρός τό εμπόριο είναι άντιπαρα- 
γωγικές. "Αλλά μέσα σ' αύτές έντάσσονται οί έπίμαχες.

Ή συμμετοχή τών έργαζομένων 
στή διοίκηση τών έπιχειρήσεων

7 (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ)

Τί συμπεράσματα βγάζουμε 
άπό τή σύντομη έκθεση πού προη- 
γήθηκε γιά τή συμμετοχή τών έρ
γαζομένων στή διοίκηση τών επι
χειρήσεων;

Ποιά είναι ή σημασία τού φαι
νομένου, ποιές οϊ διαστάσεις του, 
ποιά ή δυναμική του, τί ρόλο παίζει 
εττήν έξέλιξη τού εργατικού κινήμα
τος καί γενικότερα τών κοινωνικών 
μετασχηματισμών;

' Ενεργοποιεί τήν έργατική τάξη 
πρός τήν τάση τής κοινωνικοποιή- 
σεως τών μέσων παραγωγής καί 
τών μηχανισμών τής οικονομίας ή, 
άντίθετα, λειτουργεί ώς «άμορτι- 
σέρ» άποσβεσεως τής τάσεως αύ
τής;

Μέ δυό λόγια: υπηρετεί καί 
ωφελεί - βραχυπρόθεσμα καί μα
κροπρόθεσμα -, τίς μεγάλες έπι- 
διώξεις καί τούς μεγάλους στόχους 
τών έργαζομένων ή τούς βραχυκυ
κλώνει σέ μιά καλοστημένη μηχανή 
αΰτοπεριορισμοΰ καί κατατριβής σέ 
περιφερειακές άρμοδιότητες καί ά- 
ρα τούς άποπροσανατολίζει;

Στά όρια μιας τόσο σύντομης έ
ρευνας πού περιορίστηκε άλλωστε 
μόνο στό περιγραφικό καί στό γενι
κό μέρος τής ϋποθέσεως, χωρίς νά 
καταπιαστεί μέ τήν άνάλυση, δέν 
είναι δυνατό νά δοθούν άπαντήσεις 
έπί τής ουσίας τού θέματός μας ού
τε νά φτάσουμε σέ θετικά συμπε
ράσματα.

Έτσι, σ' αυτό τό τελευταίο ση
μείωμα, θά έπιχειρήσουμε μιά μόνο 
γενική τοποθέτηση καί τήν υπαινι
κτική υπογράμμιση τών όρισμένων 
βασικών σημείων τής προβληματι
κής τού άντικειμένου. Μέ τήν έλπί- 
δα ότι, άν ένδεχομένως προκληθεΐ 
κάποιος διάλογος ή κάποιο ένδια
φέρον άπό οπουδήποτε καί μέ 
όποιονδήποτε τρόπο, (έννοοϋμε καί 
τήν πλευρά τής έργοδοσίας), αύτό 
θά μάς δώσει τήν ευκαιρία νά έπα- 
νέλθουμε γιά τήν όλοκλήρωση τής 
έρευνας, μέ μιά συστηματική κριτι
κή τού θεσμού καί τέλος μιά κατα
γραφή τών έκδηλώσεών του καί 
τών τάσεων πού σημειώνονται 
στόν έλληνικό χώρο.

Συμμετοχή, συνδιοίκηση, συν-
διαχείρηση...... 'Ακόμα καλά-καλά
δέν έχει καθιερωθεί ή διεθνής 
όρολογία τού θεσμού ό όποιος ό
πως είδαμε, άλλοτε προχωρεί ώς

τήν άμεση, ένεργό συμμετοχή τών 
έργαζομένων στή διοίκηση, άλλοτε 
έκδηλώνεται μέ έμμεσο τρόπο, ό
που ή έργατική πλευρά κρατάει τό 
ρόλο τού «παρατηρητή», μέ όχι ό
μως λιγότερη ουσιαστική έξουσία 
καί έπιρροή στή διοίκηση.

Έτσι ή άλλοιώς, λιγότερο ή πε
ρισσότερο, μέ τό ένα καί μέ τό άλ
λο ή καί χωρίς καθόλου όνομα, ό 
θεσμός στήν Εύρώπη υπάρχει' εί
ναι μιά πραγματικότητα.

Καθαροί είναι καί οϊ τίτλοι τού 
θεσμού πού καθορίζουν τήν κοινω- 
νικοπολιτική του ταυτότητα: Ή 
«συμμετοχή» είναι τέκνο γνήσιο, 
«φτυστό», τής σοσιαλδημοκρατίας. 
Ή χώρα καταγωγής του (Γερμανία), 
καί ή έποχή πού πρωτοεμφανίστη- 
κε ή ιδέα (1920), άποτελοϋν χαρα- 
κτηριετπκά καί άναμφισβήτητα 
στοιχεία ταυτότητας.

Στήν πατρίδα τού Μάρξ καί τοϋ 
Έγκελς είχε άναπτυχθεϊ, άπό τόν 
περασμένο αιώνα, τό ισχυρότερο 
στόν κόσμο έργατικό καί κοινωνικό 
κίνημα. Στίς άρχές τού 19ου αιώνα 
έκδηλώθηκε μιά διάσταση στούς 
κόλπους τού κινήματος, ή τάση γιά 
ρεβιζιονισμό, πού έφερε τήν πρώτη 
διάσπαση. 'Ακολουθούν μιά όλό- 
κληρη σειρά διασπάσεις πού δη
μιουργούν συνεχείς άποκλίσεις τού 
κινήματος, ώς τόν ρεφορμισμό. Τό 
Νοέμβρη τού 1918 συντρίβεται ή 
έπανάσταση τού Σπάρτακου, έγκα- 
θιδρύεται ή δημοκρατία τής Βαϊμά- 
ρης καί ή συντηρητική πλειοψηφία 
τού σ/δ κόμματος κάτω άπό τήν 
ήγεσία τού Χέρμαν Μύλλερ γίνεται 
Κυβέρνηση. Τότε άκριβώς ή γερμα
νική σ/δ ξεκαθαρίζει τίς τάξεις της 
καί παγιώνει τή φυσιογνωμία της 
καί τό πολιτικό της περιεχόμενο 
πού διατηρείται σχεδόν άναλλοίω- 
το ώς σήμερα μέ τήν ήγεσία τού 
Χέλμουτ Σμίτ. Καί τότε άκριβώς 
(1920), τά γερμανικά συνδικάτα, 
κάτω άπό ρεφορμιετπκή, σοσιαλδη
μοκρατική ήγεσία (τό άντίστοιχο 
στή χώρα μας ήταν ή παράταξη τού 
Φώτη Μακρή), συλλαμβάνουν,

κυοφορούν καί διατυπώνουν, όπως 
εϊδαμε-τό αίτημα γιά τή συμμετοχή.

"Ενώ στή Γερμανία τή σ/δ κυ
βέρνηση διαδέχεται ό φασισμός 
(γιά τήν άνοδο τού όποιου έχει σχε
δόν άκέραιη τήν εύθύνη), στήν Εύ
ρώπη, (Γαλλία, 'Ισπανία, Σκανδινα
βικές χώρες), ή σ/δ δοκιμάζεται στό 
μεσοπόλεμο μέ όχι μεγαλύτερη 
έπιτυχία, άφοΰ ή φυσιογνωμία της 
δέν παραλλάζει καί πολύ άπό τό 
γερμανικό πρότυπο. Άτολμία, άδυ- 
ναμία, ιδεολογική πλαδαρότητα καί 
σύγχυση, τά κύρια χαρακτηριστικά 
της.

Μεταπολεμικά ή σ/δ έπιβάλλε- 
ται σχεδόν σέ όλη τήν Δ. Εύρώπη, 
ώς τίς μέρες μας, καλύπτοντας ένα 
ευρύτατο ιδεολογικό φάσμα πού ή 
μιά του πτέρυγα ύπερακοντίζει τήν 
πιό συντηρητική δεξιά (Έργατικό 
Κόμμα 'Αγγλίας,- πού άνήκει στή 
Σοσιαλιστική Διεθνή) άπό Άττλυ 
καί Μπέβιν ώς τό σημερινό Κάλλα- 
χαν, Σμίτ εττή Γερμανία) καί ή άλλη, 
εφάπτεται στήν άριστερά, (Νένι καί 
Σαραγκάτ στήν 'Ιταλία, Μιττεράν 
στή Γαλλία, Γ κονζάλες στήν 
Ίσπανία-πού τελευταία έκανε μιά 
εττροφή) ένώ οϊ ένδιάμεσες ζώνες 
χρωματίζονται μέ τόν ιδιότυπο σο
σιαλισμό τών ούδετέρων έθνών 
(Κράϊτσκυ στήν Αύστρία, Πάλμερ, 
Κράγκε, Ούίλ στίς Σκανδιναβικές 
καί Κάτω Χώρες κ.λ.π.). "Ετσι ή άλ
λοιώς τά σ/δ αΰτά κόμματα διαφό
ρων καί ποικίλων άποκλίσεων έ
χουν μεταπολεμικά κυρίαρχο ρόλο 
στίς Εύρωπαϊκές ύποθεσεις-ώς Κυ
βέρνηση ή άντιπολίτευση. Καί ό 
θεσμός τής «συμμετοχής» καθιε
ρώνεται σέ όλη σχεδόν τήν Εύρώ
πη αύτήν άκριβώς τήν περίοδο.

Όσοι σπεύδουν ή θά ετπεύ- 
σουν νά καταδικάσουν τή «συμμε
τοχή» άπό αύτό καί μόνο τό 
γεγονός- δτι δηλ. είναι μέτρο πολι
τικής τής σοσιαλδημοκρατίας - μέ 
τό έπιχείρημα δτι ή μεγάλη αυτή 
πολιτική κίνηση ύπηρέτησε πολύ 
περισσότερο άποτελεσματικά τό 
κεφάλαιο παρά τό σοσιαλισμό -

πού έχει έμβλημα-, θά έχουν άδικο, 
άνεξάρτητα άπό τήν άντικειμενική 
άξια τού έπιχειρήματός τους. Γιατί, 
παραβλέπουν- ή υποτιμούν- τή 
δυναμική τής έξελίξεως τών κοινω
νικών φαινομένων πού εξελίσσον
ται όπως καί τά φυσικά φαινόμενα.

Είναι γεγονός δτι ό θεσμός ό
πως έχει σήμερα, δέ φτάνει ώς τά 
κέντρα τών ουσιαστικών άποφά- 
σεων. ’Εμφανίζει, εξάλλου, σοβαρά 
μειονεκτήματα, γιατί μετατοπίζει έ
να μέρος τής εύθύνης όρισμένων, 
(κατά προτίμηση τών πιό άντιδημο- 
κρατικών) άποφάσεων στούς εργα
ζόμενους, τούς έ μπλέκει στόν έμ- 
πορικό άνταγωνισμό τών έπιχειρή
σεων, τούς άποδυναμώνει τή διά
θεση άγωνιεπτκών διεκδικήσεων 
κ.λ.π. Γι αύτούς τούς λόγους, τά 
κουμουνιστικά κόμματα άρχικά πο
λέμησαν τό θεσμό, άργότερα δμως 
τόν υιοθέτησαν σιωπηρά, σά μέσο 
τακτικής καί όχι στρατηγικής, καί 
φέρθηκαν έξυπνα. Γιατί κατάλαβαν 
ότι ό θεσμός περιέχει αύτοδύναμη 
ύλη, άλλά άδρανή ένέργεια είναι 
δηλαδή σάν τή μηχανή τού αύτοκι- 
νήτου πού έχει τή δυνατότητα νά 
κινηθεί μόνη της άλλά χρειάζεται τό 
μηχανικό πού θά τής δώσει τήν κί
νηση καί τήν κατεύθυνση.

Ή σ/δ έφάρμοσε τό θεσμό μέ 
«μηχανικό»ένα συνδικαλισμό πού 
βγαίνει άπό τίς τάξεις της καί συν
τονίζεται μέ τίς έθνοκοινωνικές 
έπιδιώξεις τής χώρας ή τής ένότη- 
τας τών χωρών έκείνων όπου άπο- 
τελεϊ κυρίαρχη πολιτική δύναμη.

Τί θά συ μ βει όμως άν ή σημε
ρινή πολιτική ισορροπία στήν Εύ
ρώπη μεταβληθεϊ κάποτε πρός τή 
μιά ή τήν άλλη πλευρά; Τότε ή έρ
γατική έκπροσώπηση πού θά έχει 
στά χέρια της-δπως είδαμε- τά έρ- 
γοστασιακά συμβούλια καί τίς διά
φορες έπιτροπές τού έργοστασίου, 
τή συμμετοχή στά διάφορα όργανα 
κ.λ.π., είναι άποδυναμωμένη ή άντί
θετα πανίσχυρη, πεισσότερο συμ
παγής, μέ αύξημένο ειδικό βάρος;

Σέ νέους λοιπόν όρίζοντες, σέ

νέους συσχετισμούς τών στοιχείων 
πού συνθέτουν τό κοινωνικό - οι
κονομικό «γίγνεσθαι»- κατά τή δυ
ναμική δηλαδή τής Ιστορικής 
έξελίξεως- ή συμμετοχή έχει άλλον 
συντελεστή προβολής άπ' αύτόν 
πού έχει σήμερα.

Είναι γεγονός πού κανένας πιά 
δέν άμφισβητεΐ ότι ήδη διανύουμε 
μιάν τέτοια φάση έξελίξεως. Κιό
λας, στήν έποχή μας οϊ άλλαγές εί
ναι αισθητές, σέ όλο τό πλέγμα τών 
κοινωνικο-οικονομικών φαινομέ
νων. Θά άρκεστοΰμε νά έπισημά- 
νουμε σκόρπια λίγα σημεία άπό τίς 
άλλαγές πού συνδέονται μέ τό θέ
μα μας.

' Η κλασσική θεωρία θέλει τήν 
οργανωμένη έργατική δύναμη, 
«μιάν άνισταθμιστική ροπή πού έξι- 
σορροπεΐ τό στοιχείο τής έργοδο
σίας στή διαπραγμάτευση τών 
άμοιβών», δηλ. περιορίζει τό ρόλο 
τής έργατικής τάξεως μόνο στόν 
τομέα τής κατανομής τοϋ πλούτου. 
'Αλλά είναι σήμερα φανερό ότι ό 
παράγοντας έργασία έχει διευρύνει 
τό ρόλο του σ' όλο τό οικονομικό 
κύκλωμα - τής παραγωγής, τών τι
μών, τής άγοράς κ.λ.π.

Ή κοινωνικοποίηση αΰτή τών 
μηχανισμών τής οικονομίας δη
μιούργησε ένα «σύστημα» όπου οί 
σχέσεις μεταξύ τών δύο συντελε
στών παραγωγής προβάλλονται σέ 
πολλαπλά κάτοπτρα άλληλοεπιδρά- 
σεων, άντιδράσεων καί διαλλεκτι- 
κών συνδυασμών. Μέσα σ’ αύτό τό 
σύστημα, ό θεσμός τής «συμμετο
χής» άποτελεϊ ένα μεταλλάκτη θετι
κό ή άρνητικό, έπαφής ή άπωθή- 
σεως - δέν έχει σημασία - άφοΰ καί 
οϊ σχέσεις τών δύο αύτών συντελε
στών έγιναν περισσότερο περίπλο
κες καί περίτεχνες. Κάποτε, μοναδι
κό όπλο τών έργαζομένων ήταν ή 
άπεργία. Σήμερα είναι τό έσχατο, 
άλλά όχι τό μοναδικό. Ή άνάπτυξη 
καί διείσδυση τών έργατικών όργα- 
νώσεων μέσα στό χώρο τής διοική- 
σεως τών έπιχειρήσεων πλουτίζει 
τό όπλοστάσιό τους μέ ποικίλα καί 
σύγχρονα μέσα.

' Ο καπιταλισμός έχει υιοθετή
σει άπό άνάγκη πολλά συστήματα 
τού σοσιαλισμού - καί τό άντίθετο. 
“Ενα ύπό αυτά είναι ό οικονομικός 
προγραμματισμός. 01 οικονομολό
γοι συμφωνούν στήν πρόβλεψη ότι 
τελικά καμμιά χώρα τής Δύσεως δέ

θά τόν άποφύγει. Ή συζήτηση πε
ριορίζεται στήν τυπολογία ή καλλί
τερα στήν όνοματολογία τής ύπο- 
θέσεως. Κουβεντιάζουν λοιπόν οϊ 
οικονομολόγοι άν ό προγραμματι
σμός θά είναι ή πρέπει νά είναι έν- 
δεικτικός ή κανονιστικός κινήτρων 
κ.λ.π. Τελευταία έχει γίνει πολύ τής 
μόδας ό όρος PLANIFICATION 
ECLAIRANTE δηλ. «προγραμματι
σμός διά πειθοΰς. Εύσεβέεττατοι 
πόθοι: Ή άνάγκη πού βαστάει καί 
σφίγγει τήν τανάλια τής οικονομι
κής κρίσεως καί τοϋ άδιέξοδου άπό 
τόν στασιμοπληθωρισμό, μιά 
γλώσσα μιλάει μόνον, τήν 
έπιτακτική- καί θά τήν έπιβάλλει 
άργά ή γρήγορα μέ τήν συνεχή καί 
όλο καί περισσότερο άσφυκτική 
παρέμβαση τού Κράτους, σέ όλους 
τούς μηχανισμούς τής οικονομίας, 
ώς τήν άγορά- πράγμα πού έγινε 
αισθητό τώρα τελευταία, (π.χ. στήν 
ΕΟΚ, καθορισμός τιμών άγροτικών 
προϊόντων, έπιδοτήσεις, άντιμονο- 
πωλιακή νομοθεσία, προστασία κα
ταναλωτή κ.λ.π.).

Γιά νά γυρίσουμε στό θέμα 
μας: Λέμε ότι ή συμμετοχή μπλέκει 
τούς έργαζόμενους στόν άνταγωνι- 
σμό τών έπιχειρήσεων. Αύριο ό
μως ίσως δέ θά υπάρχει πιά άντα- 
γωνισμός κάτω άπό τήν άνάγκη 
ενός γιγαντιαίου προγραμματισμού 
καί σχεδιασμοΰ τής οικονομίας, πού 
-έπαναλαμβάνουμε -, καμμιά χώρα 
δέ θά άποφύγει.

Σοσιαλισμός λοιπόν; Όχι, - 
άπλώς... κοινωνικοποίηση καί έδώ.

Άπό τήν ίλιγγιώδη άνάπτυξη 
τής τεχνολογίας καί τό άνέβασμα 
τού βιοτικού έπιπέδου τών άνε- 
πτυγμένων κοινωνιών, ξεπηδά τό 
αίτημα τού σύγχρονου άνθρώπου 
γιά ποιότητα. Ποιότητα όχι μόνο 
προϊόντων άλλά γενικά ζωής, - έρ- 
γασίας, άναπαύσεως κ.λ.π. Είναι κι 
αύτό τό φαινόμενο μιά άνθρώπινη 
ιδιότητα πού ...κοινωνικοποιείται. 
Κι άποτελεϊ, χωρίς άμφιβολία, ένα 
άπό τά γενεσιουργό αίτια τής τά
σεως νά ένεργοποιηθεΐ ό άνθρώπι- 
νος παράγοντας άρμονικά, σέ όλες 
του τίς διαστάσεις τής ϋπάρξεως - 
σωματικές, ψυχικές, πνευματικές.

' Ο ΧόχβεΛντερ, στό θεατρικό 
του έργο «Τό Κράτος τού Θεού» 
(γιά αύτήν τήν Ιστορία μιλήσαμε σέ 
προηγούμενο σημείωμά μας) έχει 
σέ κάποιο σημείο, τόν έξής διάλο
γο:

' Ανακριτής, (στόν μάρτυρα έμ-
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Στή φωτογραφία, στιγμιότυπο άπό τήν επίσκεψη τού συνάδ. Μόιερ 
στον Διοικητή. Από αριστερά πρός τά δεξιά ό κ. Διοικητής, ό συνάδ. 
Μόιερ, ό συνεργάτης τής Ο.Τ.Ο.Ε κ. Δελαζάνος καί οί Πρόεδροι Σ.Υ.Ε.Τ.Ε 
καί Σ.Υ.Τ.Α συνάδ. Μαυρουλίδης καί Μπαρμπαρέσος.
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ψ Ενημερωτικές επαφές για τά προβλήματα 
το6 κλάδου

ψ Ιδιαίτερη συνομιλία μέ τον Διοικητή τής 
Τραπέζης κ. "Αγγ. Άγγελόπουλο.

Επέκταση
τοΰ συστήματος ON LINE

Πραγματοποιήθηκε ή ένταξη 
ατό σύστημα ON LINE - REAL TI
ME 1 1 νέων μονάδων τού δικτύου 
τής Τραπέζης στις όποιες περιλαμ
βάνονται καί τά καταστήματα Στα
δίου 38, 'Αμπελοκήπων, Μακρυ- 
γιάννη, Ίττποκράτους, Ν. Φαλήρου, 
Ταύρου, "Ανω Πατησίων κ.ά.

Συνολικά τά καταστήματα καί 
οΐ θυρίδες πού εφαρμόζουν σήμε
ρα στις καταθέσεις τους τό Σύστη
μα ON LINE ανέρχονται σέ 27 μέ 
146 θέσεις έξυπηρετήσεως.

Τό προηγμένο αύτό τεχνολογι
κό σύστημα άρχισε νά έφαρμόζεται 
καί σέ μονάδες τής Θεσσαλονίκης 
καί μέχρι τό τέλος Αύγούστου θά έ
χει έφαρμοστεΐ ατά έννέα μεγαλύ
τερα καταστήματα.

'Αξίζει νά σημειωθεί δτι πρώτη 
ή 'Εθνική Τράπεζα πραγματοποιεί 
υπεραστική έφαρμογή τού Συστή
ματος ON LINE.

(Συνέχεια άπό τή σελ. 4)

πορο): Λέτε πώς πληρώνετε στούς 
Ίσουίτες, μεγαλύτερη τιμή άπ' δση 
δίνετε στούς Ισπανούς, γιά τό ίδιο 
προϊόν, πού γίνεται στήν ίδια περιο
χή, στήν ίδια γή, μέ τό ίδιο κλίμα. 
Γ ιατί;

Έμπορος: Γιατί -παρ' δλ' αυτά - 
δέν είναι τό ίδιο. Γιατί, τό τσάι τών 
Ίσουϊτών φυτεύεται μέ άγάπη, καί 
τών "Ισπανών μέ μίσος. Κι αυτό τό 
νοιώθει στήν γεύση δλος ό κόσμος.

Σ' αυτή τήν ποιητική εικόνα, 
περιέχεται ή ουσία τής «δημιουργι
κής εργασίας» Γιατί, στήν παραγω
γή ένός προϊόντος ή στήν παροχή 
μιας υπηρεσίας, ποιότητα δέν είναι 
μόνον ή χρησιμοποίηση έκλεκτών 
πρώτων υλών ή ή άψογη έκτέλεση, 
αλλά καί ή «ψυχή» τού προϊόντος ή 
ή «ανθρώπινη θέρμη» στήν ύπηρε- 
σία. Ή λειτουργία παραγωγής τότε 
αγγίζει σχεδόν τά δρια τής καλλιτε
χνικής δημιουργίας γιατί λυτρώνει 
τό δημιουργό καί εΰφραίνει τό λή
πτη. φυσικά μιά τέτοια λειτουργία, 
προϋποθέτει άπόλυτη ικανοποίηση 
τοΰ εργαζόμενου ΰλική καί ήθική.

"Η «συμμετοχή» είναι ένα μέσο 
έκδηλώσεως καί συγχρόνως άπο- 
τέλεσμα αύτής τής τάσεως γιά 
ποιότητα ζωής καί δημιουργική έρ- 
γασία. "Ένας έγκυρος σχολιαστής 
τών TIMES, ό MACBEATH, άποκα- 
λεϊ τό θεσμό «βελονισμό τής βιο
μηχανικής κοινωνίας μας».

Εύστοχα νομίζουμε.

Αυτές είναι μερικές άπό τίς γε
νικές γραμμές τού θέματος πού 
άπλώς ύπαινικτικά έθίξαμε, αφή
νοντας πάντα τά σχετικά περιθώρια 
άνοχής -μιας καί πρόκειται μόνο γιά 
προβλέψεις καί έλπίδες. 'Ελπίδες ό
μως βάσιμες γιά ένα καλύτερο μέλ
λον τών έργαζομένων. Μέ καλύτε
ρες ακόμα συνθήκες εργασίας, μέ 
ελάττωση ή έξάλειψη τής άνισοκα- 
τανομής, μέ πειθαρχία τής οικονο
μίας στίς επιταγές τού κοινωνικού 
συνόλου, μέ βελτίωση τής ποιόη- 
τας ζωής, μέ πραγματική δηλαδή 
δημοκρατία.

Ίσως ό θεσμός τής «συμμετο
χής» νά άποδειχθεΐ μιά ισχυρή 
ώστική δύναμη πρός αΰτήν τήν κα
τεύθυνση. "Αν άνδρωθεΐ ίσως άπο- 
δειχθεϊ τότε ότι τό τέκνο θά έξαγνί- 
σει τήν «έν πολλαΐς άμαρτίαις περι- 
πεσοϋσα μητέρα του». Κι έξακο- 
λουθητικώς «περιπίπτουσα». Δια
βάζουμε π.χ. ότι δταν ρώτησαν τε
λευταία τόν Σμίτ, ήγέτη τής σοσιαλ
δημοκρατίας, τί σημαίνει ό όρος 
πού είναι τίτλος τού κόμματός του 
(δηλαδή κοινωνική δημοκρατία) 
απάντησε ξερά:
— «Είναι ένα άμορφο σλόγκαν. Τό 
χρησιμοποιούμε κι έμεϊς πότε πό
τε» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ31.5.78). Κι ό
μως στή χώρα πού κυβερνά ό Σμίτ, 
καί στό όνομα τής σ/δ τής όποιας 
είναι ήγέτης, ή «συμμετοχή» έχει 
τήν ευρύτερη βάση έφαρμογής.
Τί σημαίνει αύτό;

Άπλούστατα, ότι ό κ. Σμίτ καί 
τό κόμμα του άπόκτησαν ένα παιδί 
«κατά λάθος» πού δέν τό ήθελαν.

Βελτίωση
τοΰ συστήματος
θυρίδων καταθέσεων.

Άποφασίστηκε ή έπέμβαση 
τοΰ συστήματος θυρίδων καταθέ
σεων 24ωρης λειτουργίας πού έχει 
έφαρμοστεΐ ήδη στό Κ/κό Κατ/μα.

01 θυρίδες θά έξυπηρετοΰν 
τούς πελάτες όλες τίς ώρες καί μέ
ρες τής έβδομάδας (άκόμη καί τό 
Σάββατο πού οι Τράπεζες είναι 
κλειστές), χωρίς νά είναι άνάγκη νά 
προσέρχονται στίς υπηρεσίες τής 
Τραπέζης.

Τό σύστημα τών θυρίδων άρχι
σε νά λειτουργεί ήδη στά Καταστή
ματα τής 'Εθνικής Τραπέζης Πλα
τείας Συντάγματος Κολωνακίου, 
Παγκρατίου, Σόλωνος, Πραξιτέ- 
λους, Κάνιγγος, Ναυαρίνου καί Λα- 
ρίσης. "Εντός τών ήμερων θά λει
τουργήσει καί στά Καταστήματα 
'Αγοράς (’Αθηνών) καί Θεσσαλονί
κης Α', ένώ προβλέπεται δτι μέχρι 
τέλους Ιουλίου θά έφαρμοστεΐ σέ 
20 Κατ/ματα άκόμη.

Δέν τό αγαπάνε, τό θεωρούν έμπό- 
διο καί εΰχαρίστως θά τό στραγγά
λιζαν άν μπορούσαν. ‘Αλλά τό παιδί 
έχει κιόλας μεγαλώσει, δυναμώσει 
κι όσες φορές δοκίμασαν νά τό 
βλάψουν-δπως είδαμε- τό παιδί 
αμύνεται, τρίζει τά δόντια καί έξα- 
κολοθεΐ νά ύπάρχει, νά ζεϊ καί νά α
ναπτύσσεται.

Κι αύτό νομίζουμε είναι μιά πο
λύ καλή σύσταση γιά τό θεσμό. 
Γιατί άποδεικνύει ότι άποτελεϊ μιά 
ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ τών έργαζομένων.

Γιά όσους συναδέλφους έπιθυ- 
μοΰν νά διαβάσουν περισσότερα 
γιά τό θέμα αύτό παραθέτουμε 
στοιχεία βιβλιογραφίας καί δημο
σιευμάτων.
COMMISSION DES COMMUNA- 
NTES EUROPEENNES?

«Participations des travailleurs 
et structure dew Societew» 5.8.75 
GUNDER DODING: 
«Co-detetminatioh -The German 
Model» FRIEDRICH-EBERT-
STISFTUNG, 1976 
EUROPEAN DOCUMENTATION: 
«Workep particiration in the Euro
pean Community», 1977 
INNIS MACBEATH:
«The European Approach to 
Worker-Management 
Relationship» BRITISH NORTH- 
AMERICAN COMMITTEE, 1973 
LA DOCUMENTATION 
FRANCAISE:
«La refotme de Γ enterprise- 
Rapport Sudreau» 1975 
FR. BLANQUET:
«Considerations relative a la place 
du salarie dans les organes de la 
S.A.»
«LA SEMAINE JURIDIQUE» No 
25, 1973 
G. LYON-CAEN:
«Contribution έ Γ etude des modes 
de representation des intetets des 
travailleurs dans le cadre des S.A. 
europeennes» Etudew. Setie Con
currence, No 10, 1970 
«Employee representation on Com
pany boards and participation in 
Corporate plannihg» THE MO
DERN LAW REVIEW No 
4841/1973 
Λ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ:
«Ή συμμετοχή τών Γερμανών έρ
γαζομένων στή διοίκηση τών έπι- 
χειρήσεων».

1 Εφημ. «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 20 - 
23.5.1976
«Ή συνεργασία μεταξύ κεφαλαίου 
καί έργασίας στίς χώρες τής ΕΟΚ» 

Έφημ. «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 5- 
1 1.5.1976 
F. GUNDELACH:

Συνεργασία μισθωτών καί Κε
φαλαίου «Συνέντευξη στό περιοδ. 
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» Τεύ
χος 53,Ιανουάριος 1976 
ΓΚ. ΧΑΚ, Φ. ΣΜΙΘ, Ζ. ΤΖΩΡΤΖΕ- 
ΒΙΚ, Γ. ΣΕΝ:

«Ό θεσμός τής συμμετοχής 
τών έργαζομένων στή διοίκηση 
τών έπιχειρήσεων στήν Ευρώπη». 
4 διαλέξεις στό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών -δημοσ. στήν Έφημ. «Η 
ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΓΣΕΕ», τεύχη 49-52, 
1978.

Στίς 12 Μαΐου έφτασε στήν 
"Αθήνα γιά τετραήμερη επίσκεψη ό 
Γεν. Γραμματέας τής F.I.E.T. 
αΰστριακός συν. X. Μάγερ. Κύριος 
σκοπός τού ταξιδιού του στήν "Ελ
λάδα, ήταν ή έπιτόπια έξέταση τών 
συνδικαλιστικών μας πραγμάτων 
καί τά προβλήματα πού ύπάρχουν 
στίς μεγάλες συνδικαλιστικές οργα
νώσεις καί στίς μεταξύ τους σχέ
σεις. "Επίσης, ένημερώθηκε γιά τήν 
κατάσταση στήν ΟΤΟΕ, δπως είχε 
διαμορφωθεί μετά τό 18ο Πανελ
λαδικό συνέδριο καί τό Γεν. Συμ
βούλιο τής 12/5/78 καί έξεδήλωσε 
έντονο ένδιαφέρον γιά τίς συνθή
κες πού έπικρατοΰν στό τραπε
ζοϋπαλληλικό κίνημα.

Ό συν. Μάγερ, στό πλαίσιο 
τοΰ προγράμματος του, είχε συναν
τήσεις μέ τή διοίκηση τής Γ.Σ.Ε.Ε.,

τούς Διοικητές τών Τραπεζών "Ελ
λάδος καί Εθνικής καί τόν "Υπουρ
γό Έργασίας.

Ιδιαίτερες συνομιλίες γιά τά 
θέματα τής ΟΤΟΕ είχε μέ τόν 
Προεδρεύοντα τότε τής "Ομοσπον
δίας, Πρόεδρο τοΰ Συλλόγου μας 
συν. Σ. Μαυρουλίδη, τόν Πρόεδρο 
τοΰ Σ.Υ.Τ.Ε. καί τωρινό Πρόεδρο 
τής ΟΤΟΕ συν. 0. Παπαμάργαρη 
καί τούς Προέδρους τών Συλλόγων 
Αγροτικής καί Εμπορικής συν. Α. 
Γρυπάρη καί Σ. "Αντωνίου.

Σέ ειδική σύγκλιση τοΰ Εκτε
λεστικού συμβουλίου τής ΟΤΟΕ, ό
που παρακλήθηκε νά προεδρεύσει 
τιμητικά, συζητήθηκαν τά θέματα 
πού άπασχολοϋν τόν κλάδο (άπο- 
δοχές, φορολογικό, άσφάλιση, ξέ
νες Τράπεζες καί άπειλή κατά τοΰ 
"Ελλην. τραπεζικού συστήματος καί

τής θέσης τών τραπεζικών ύπαλλή- 
λων) μέσα στό άσφυκτικό κλίμα τής 
αρχής τής μονόπλευρης λιτότητας.

Σύμφωνα μέ πληροφορίες μας, 
ή κατοχύρωση τής θέσης τών τρα
πεζοϋπαλληλικών οργανώσεων καί 
τών διεκδικήσεών τους, ήταν τό 
κύριο θέμα τής συνομιλίας τοΰ συν. 
Μάγερ μέ τόν "Υπουργό Έργασίας.

Κατά τή συνάντησή του μέ τόν 
Διοικητή τής Τραπέζης μας κ. Α. 
Αγγελόπουλο, τονίστηκε ιδιαίτερα, 
ή αρχή τής έλεύθερης λειτουργίας 
τών Τραπεζών στίς χώρες τής Κοι
νής Αγοράς καί καταδείχτηκε ότι 
κάθε άπειλή κατά τής αύτοδυναμίας 
τών μεγάλων Τραπεζικών Ιδρυμά
των τών χωρών πού έντάσσονται 
στήν Ε.Ο.Κ. είναι άνεπίτρεπτη.

ΝΕΑ ΑΠΟ 
ΤΗ F./.E.T.
Νέα μέλη τής F.I.E.T.

Ή "Εκτελεστική Επιτροπή κατά τή 
σύνοδό της στή Γενεύη άπό 5-6 
Απριλίου ένέκρινε αιτήσεις 17 
'Οργανώσεων άπό 1 3 χώρες γιά νά 
γίνουν μέλη. 01 χώρες αύτές είναι: 
Βολιβία, Κολομβία, Δανία, Γριλαν- 
δία, Σουηδία, 'Ινδία, "Ολλανδία, 
Νορβηγία, Πακιστάν, Σεϋχέλλες, 
Ισπανία, Σουρικάμ καί 'Ονδούρα. 
Ό Γεν. Γραμματέας συνδ. Χερ. Μά- 
γιερ στήν έκθεσή του άνέφερε ότι 
βρισκόταν σ' επαφή άκόμη μέ 12 
οργανώσεις σέ 1 1 χώρες, πού έ
χουν υποβάλει αιτήσεις μέλους. Τό 
σύνολον τών μελών τών 17 οργα
νώσεων ξεπερνά τίς 1 86.000. Σή
μερα τά μέλη τής F.I.E.T. ανέρχεται 
σέ 6.440.000 κατανεμόμενα σέ 
171 οργανώσεις σέ 77 διαφορετι
κές χώρες.

Τό 19ο Παγκόσμιο Συνέ
δριο τής F.I.E.T.

Τό 19ο Παγκόσμιο Συνέδριο τής 
ΦΙΕΤ θά γίνει στό Καράκας τής Βε
νεζουέλας άπό 26 μέχρι 30 Νοεμ
βρίου 1979. Επίσης ή Ε.Ε. άπεφά- 
σισε νά συνέλθει τήν επομένη φο
ρά στήν Σιγκαπούρη στίς 19 'Απρι
λίου 1979.

Τό μεγαλύτερο μέρος τής Συνε
δρίασης τής Ε.Ε. καταναλώθηκε 
στήν συζήτηση επάνω στή δραστη
ριότητα τών περιφερειακών οργα
νώσεων τής ΦΙΕΤ. "Αλλα θέματα ή
ταν ό ετήσιος προϋπολογισμός τής 
Όργανώσεως ή κατάσταση 
άπασχόλησης τών ύπαλλήλων, τά 
ειδικά προβλήματα τών γυναικών 
καί τών νέων έργαζομένων, ή κα
τάσταση σ' ένα άριθμό πολυεθνι
κών εταιριών κλπ.

Ασφάλεια στίς Τράπεζες - 
Συνεργασία ΦΙΕΤ καί ΙΝ- 

ΤΕΡΠΟΛ
Στίς 12 Απριλίου πραγματοποιή

θηκε στό Παρίσι στήν έδρα τής Ίν- 
τερπόλ σύσκεψη μεταξύ τών συν. 
Χέρμπερτ Μάγιερ Γεν. Γραμματέα 
τής ΦΙΕΤ, Μάγκνους Νόυμπεργκ 
Γραμ. τοΰ Τμήματος Τραπεζοϋπαλ- 
λήλων τής ΦΙΕΤ, τού Λέιφ Μίλς 
Γεν. Γραμματέα τής "Ομοσπονδίας 
Τραπεζοϋπαλλήλων Μεγ. Βρεταν- 
νίας, καί τών εκπροσώπων τής Ίν- 
τερπόλ. Άντηλάγησαν απόψεις σ' 
εύρεϊα κλίμακα επάνω στό θέμα 
τής ασφάλειας τών Τραπεζών καί 
άποφασίσθηκε συγκρότηση ομά
δας έργασίας γιά νά μελετήσει τό 
όλο πρόβλημα κατ’ αρχή στήν Ευ
ρώπη. Ή ανωτέρω όμάδα θά συ
νελθεί έκ νέου στήν έδρα τής Ίν- 
τερπόλ στό Παρίσι πρό τοΰ τέλους 
τοΰ έτους θά άποτελείται δέ άπό 
εκπροσώπους Τραπεζών καί τής Ίν- 
τερπόλ.

ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΑΙΓΟΠΗΛΙΑ 
ΚΑΙ 0 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Τά κείμενα πού ακολουθούν, προέρχονται άπό τή μηνιαία οικονομοτε
χνική έπιθεώρηση «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ» (φύλ. 215, Μάρτιος 1978).

Θεωρούμε τήν άναδημοσίευσή τους, χρήσιμη γιά τήν πληροφόρηση 
τών συναδέλφων καί επίκαιρη, έπειτα άπό τίς άπόψεις πού έκφράστηκαν 
στήν τελευταία Γενική Συνέλευση τών μετόχων τής Τραπέζης μας.

ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑ

1 Εκμεταλλευόμενα τό πραγματικό κυβερνητικό ένδιαφέρον γιά τήν 
αναδιοργάνωση τού τραπεζικού συστήματος τής χώρας μας, τρία διαφορε
τικά «κυκλώματα» αναπτύσσονται γιά τήν άλωση τών μεγάλων Τραπεζών 
μας.

Στό πρώτο μετέχουν ιδιώτες έπιχειρηματίες " Ελληνες καί ξένοι πού πι
στεύουν ότι μιά συμπίεση στή δραστηριότητα τών μεγάλων Τραπεζών θά 
άφηνε πεδίο γιά δραστηριότητα στίς μικρές Τράπεζες, σέ μερικές άπό τίς 
όποιες έχουν έπενδεδυμένα συμφέροντα. "Αν μάλιστα, στήν άναταραχή 
τής «άναδιοργανώσεως», ήταν δυνατή καί ή προώθηση φιλικών προσώ
πων στίς Διοικήσεις τών Τραπεζών, τότε ή άλωση θά ήταν εύκολώτερη καί 
καλύτερη.

Στό δεύτερο κύκλωμα μετέχουν κυρίως ξένοι επιχειρηματίες πού εν- 
διαφέρονται γιά τή διείσδυση τοΰ ξένου κεφαλαίου στόν έπενδυτικό το
μέα. Ή εξασφάλιση ένός άποκλειστικοϋ τραπεζικού καναλιού θά άποτε- 
λοϋσε τήν καλύτερη γι' αυτούς λύση.

Τό τρίτο κύκλωμα τό αποτελούν οί άνευθυνοϋπεύθυνοι τεχνοκράτες, 
πού μέ τή πολιτική κοντοφθαλμία τους δέν βλέπουν, παρά τίς αδυναμίες 
τοΰ τραπεζικού συστήματος μας πού ή έξάλειψή τους τίθεται σάν μοναδι
κός σκοπός, άδιαφορώντας γιά τή μεθοδολογία καί τίς συνέπειες τής — 
λανθασμένης γιά μάς — άγωγής τους. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι πού πρίν άπό 
25 άκριβώς χρόνια ύποστήριξαν τή «μονοπωλιακή» οργάνωση τοΰ τραπε
ζικού συστήματος καί αναστάτωσαν τά πάντα, ένώ σήμερα άνακαλύπτουν 
τήν «όλιγοπωλιακή δομή» καί ζητούν άκριβώς τά αντίθετα αυτών πού ζη
τούσαν στό παρελθόν.

Κι αύτό, τό τελευταίο κύκλωμα, είναι τό χειρότερο. "Αναπτυγμένο σέ 
θέσεις εύαίσθητες πλαισιώνει τίς κυβερνήσεις καί μέ τίς άπόψεις του είναι 
φυσικό νά τίς έπηρεάζει.

Τά άλλα δύο κυκλώματα, ενεργούν πίσω άπό τό τρίτο γιατί ποτέ δέν 
θά τολμούσαν νά έμφανιστοΰν μέ επιχειρηματολογία πού θά άποκάλυπτε

τούς πραγματικούς σκοπούς τους. Επιχειρηματίες έμπειροι, ξέρουν νά έλι- 
χθοϋν καί νά περιμένουν τήν κατάλληλη στιγμή, πού προετοιμάζουν οί 
«θεωρητικοί» τεχνοκράτες μέ τούς «δείκτες» καί τά άλλα στατιστικά «δε
δομένα» πού εξάγουν άπό τή «μελέτη» τών ξένων οικονομιών. Μέ τήν 
άπειρία τους, δέν άντιλαμβάνονται τόν ρόλο τους...

'Αλλά πέρα άπ" όλα αυτά, θά πρέπει νά έπισημανθοΰν ορισμένες άλή: 
θϊιες πού κανένας, όπως πιστεύουμε, δέν μπορεί νά άμφισβητήσει.

Πρώτο. Τό Τραπεζικό μας σύστημα έχει πολλές άδυναμίες πού αρχί
ζουν άπό τήν Κεντρική μας Τράπεζα καί καταλήγουν στήν τελευταία μικρή 
Τράπεζα. Ποιές είναι οί άδυναμίες; Είναι πολύ εύκολο νά έπισημανθοΰν κι 
έλπίζουμε ότι ή συσταθείσα στό υπουργείο Συντονισμού επιτροπή θά τίς 
έπισημάνει.

Δεύτερο. Έάν όρισμένες Τράπεζες — καί μάλιστα μεγάλες — δέν λει
τουργούν σωστά, τό μέλλον τους είναι προκαθορισμένο ή τουλάχιστον 
δέν πρόκειται νά διατηρήσουν τήν ιδιαίτερη στήν οικονομία μας θέση. Σέ 
λίγο θά άναγκασθοΰν νά συναγωνισθοΰν μέ τραπεζικά μεγαθήρια καί τότε 
οι άδυναμίες τους θά γίνουν αιτία κάμψεώς τους. Κατά συνέπεια, δέν 
χρειάζεται άπό σήμερα «έξωθεν» ένέργεια γιά συμπίεσή τους. Από τά 
πράγματα θά έχουμε τό ίδιο άποτέλεσμα, έκτος άν οί τελευταίες άναδιορ- 
γανωθοΰν, γεγονός έπιθυμητό άπό όλους.

Τρίτο. Βρισκόμαστε στά πρόθυρα τής Κοινής "Αγοράς καί σέ όλους 
τούς τομείς καταβάλλονται προσπάθειες γιά δημιουργία μεγαλύτερων καί 
ισχυρότερων μονάδων. Δέν υπάρχει, νομίζουμε, λόγος πού νά έπιβάλλει 
τήν άποδυνάμωση στόν Τραπεζικό τομέα τών έπιτυχημένων μεγάλων 
Τραπεζικών μονάδων.

Τέταρτο. Τό Κράτος έχει στά «χέρια» του τίς μεγαλύτερες Τράπεζες 
καί μέσω αυτών μπορεί νά έπηρεάσει τήν οικονομία. Σήμερα, μέ τά προ
βλήματα τής άναπτύξεως καί τής άποκεντρώσεως της δέν είναι δυνατό νά 
δικαιολογηθεί ή συμπίεση τής δραστηριότητας τών οίονεί εθνικοποιημέ
νων Τραπεζών, πρός όφελος τών μικρών ιδιωτικών, πού έχουν σάν σκοπό 
τό ιδιωτικό κέρδος.

"Ας μήν άπατώμεθα. Τό έπιχείρημα «τοΰ όλιγοπωλίου» είναι ή — συνει
δητή ή άσυνείδητη — κάλυψη γιά τήν προώθηση συμφερόντων τρίτων 
στόν πιό εύαίσθητο τομέα τής οικονομίας μας. 'Αλλά — καί τό πιστεύουμε 
άπόλυτα αύτό — όλοι εργάζονται χωρίς νά υπολογίζουν τήν κυβερνητική 
αντίδραση. Μιά κυβέρνηση, πού έχει στό ενεργητικό της τήν κρατικοποίη-

(Συνέχεια στή σελ. 6)



Me βάση τόν Οργανισμό Υπηρεσίας καί 
τίς εισηγήσεις του Συμβουλίου Τοποθετήσεως 
Στελεχών τής Τραπέζης, τοποθετήθηκαν άπό τή 
Διοίκηση οί παρακάτω υπάλληλοι στίς αντίστοι
χες θέσεις:

ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Παπαϊωάννου Γεώργιος - Υπο
διευθυντής, Περιφερειακός Διευ
θυντής ‘Αττικής Β'., στό Κεντρικό 
Κατάστημα ώς Υποδιευθυντής αντί 
τοϋ κ, Πέτρου Καλογερέση - Ύπο- 
διευθυντοΰ (Α.Μ. 1914), πού τέ
θηκε στή Διάθεση τής Διευθύν- 
σεως Προσωπικού πρός τοποθέτη
ση.
ΠαπαγιαννόπουΑος Θεόδωρος
Συμπρ. Ύποδ/ντής, Περιφερειακό 
Διευθυντή Νήσων Αιγαίου, ώς Πε
ριφερειακό Διευθυντή ‘Αττικής Β". 
Παλαιός Άνδρέας - Συμπρ. 
Ύποδ/ντής, ‘Επιθεωρητής, ώς Πε
ριφερειακός Διευθυντής Νήσων 
Αιγαίου.
Ρήγανης Δημήτριος - Συμπρ. 
Ύποδ/ντής, ‘Επιθεωρητής, ώς 
Υποδιευθυντής Καταστήματος 
Πειραιώς Α'.
Γεωργοΰλιας ‘Αναστάσιος - Συμπρ. 
Ύποδ/ντής, Προϊστάμενος Τμήμα
τος στή Διεύθυνση Γραμματείας, 
στήν ϊδια Διεύθυνση ώς Υποδιευ
θυντής, άντί τοϋ κ. Αντωνίου 
Μπρέσκα - Συμπρ. Ύποδ/ντοϋ, πού 
παραιτήθηκε.
Βϊγγος Άνδρέας - Συμπρ. Ύποδ/ν
τής, Επιθεωρητής, στή Διεύθυνση 
Περιουσίας καί Επενδύσεων Τρα
πέζης ώς Υποδιευθυντής, άντί τοϋ 
κ. Νικ. Τσιρίβα - Ύποδιευθυντοΰ, 
πού τοποθετείται ώς Αναπληρωτής 
Β'.
Γεωργόπουλος Ιωάννης - Υπο
διευθυντής Β'. 'Αναπληρωτής στή 
Διεύθυνση* Περιουσίας καί Επεν
δύσεων Τραπέζης, στήν ϊδια Διεύ
θυνση ώς Α', Αναπληρωτής, άντί 
τοϋ κ. ‘Αδαμάντιου Όθωναίου, πού 
άποχώρησε μέ όριο ήλικίας. 
Τσιρίβας Νικόλαος - Ύποδιευ, 
Υποδιευθυντής τής άνω Διευθύν- 
σεως, στήν ϊδια Διεύθυνση ώς Β'. 
Αναπληρωτής, άντί τοϋ κ. Ίωάννου 
Γεωργοπούλου, πού τοποθετείται 
ώς Α'. ‘Αναπληρωτής.

Αλέξανδρος Άρμαγανίδης - Λογι
στής Α'. τής Διευθύνσεως ‘Απαιτή
σεων έν Καθυστερήσει, στήν ϊδια 
Διεύθυνση ώς Προϊστάμενος τής 
Υπηρεσίας Καθυστερήσεων. 
Πέτρος φρονίστας - Λογιστής Α'.

τής Διευθύνσεως Απαιτήσεων έν 
Καθυστερήσει, στήν ϊδια Διεύθυν
ση ώς Προϊστάμενος τής Υπηρε
σίας Καθυστερήσεων.
Παναγιώτης φουτοϋχος - Λογιστής 
Α". τής Διευθύνσεως ‘Απαιτήσεων 
έν Καθυστερήσει, στήν ίδια Διεύ
θυνση ώς Προϊστάμενος τής Υπη
ρεσίας Καθυστερήσεων.
Σαμουήλ Καμόντος - Λογιστής Α'. 
τής Διευθύνσεως Απαιτήσεων έν 
Καθυστερήσει, στήν ϊδια Διεύθυν
ση ώς Προϊστάμενος τής Υπηρε
σίας Καθυστερήσεων.
Σταμάτιος Κουλουρίδης - Λογιστής 
Α'. τής Διευθύνσεως Καταθέσεων 
καί Νέων Εργασιών, στήν ϊδια 
Διεύθυνση ώς Προϊστάμενος τής 
Υπηρεσίας Διαχ/σεως Περιουσιών 
καί Έκκαθαρίσεως Κληρονομικών 
Υποθέσεων.
Άνδρέας Φωτόπουλος - Τμημα- 
τάρχης Α'. Προϊστάμενος τής Υπη
ρεσίας Πολιτικής καί Παρακολου- 
θήσεως Εταιρειών μετοχικού εν
διαφέροντος, τής Διευθύνσεως Πε
ριουσίας καί Επενδύσεων Τραπέ
ζης, στή Διεύθυνση Γραμματείας 
ώς Προϊστάμενος τού Τμήματος 
Αρχείου ‘Αλληλογραφίας. 
Παναγιώτης Κλήτσης - Τμημα- 
τάρχης Α'. ‘Εντεταλμένος τοϋ Υπο
καταστήματος Π λ. Μητροπόλεως, 
στό Υποκατάστημα όδ. Πραξιτέ- 
λους ώς Υποδιευθυντής, άντί τού 
Δημητρίου Μαυροειδή - Τμημα- 
τάρχου Α'. πού τοποθετείται στό 
Υποκατάστημα Περιστεριού ώς 
Διευθυντής, άντί τού 
Χρήστου Κούτρα - Τμηματάρχου 
Α'. πού τοποθετείται στό Υποκατά
στημα όδ. Ίπποκράτους ώς Διευ
θυντής, άντί τού
Σπυρίδωνα Κουτσογιάννη - Συμ
πράττοντας Ύποδιευθυντοΰ πού 
τοποθετείται στό Υποκατάστημα 
όδ. Γερανιού ώς Διευθυντής. 
Στέφανος Μυτιληναϊος - Τμημα- 
τάρχης Α'. "Υποδιευθυντής τού 
Υποκαταστήματος Πανεπιστημίου, 
στό Υποκατάστημα όδ. Άχαρνών 
ώς Διευθυντής, άντί τού 
Κων/νου Μελά - Τμηματάρχου Α'. 
πού τοποθετείται στό Υποκατά
στημα όδ. Κυψέλης ώς Διευθυντής, 
άντί τού

Βασιλείου Φρυδά - Τμηματάρχου 
Α' πού τοποθετείται στό Υποκατά
στημα Πλ. Κάνιγγος ώς Υποδιευ
θυντής, άντί τού
Σωτήρη Πατρικίου - Συμπράτ
τοντας Ύποδιευθυντοΰ πού τοπο
θετείται στό "Υποκατάστημα Άγγε- 
λοπούλου ώς Διευθυντής, άντί τού 
Σπυρίδωνα Χρυσάνθη - Τμημα
τάρχου Α' πού τοποθετείται στό 
"Υποκατάστημα Πανεπιστημίου ώς 
"Υποδιευθυντής.
Άντρέας Κουρούκλης - Λογιστής 
Β". τού "Υποκαταστήματος Καλλι
θέας, στό "Υποκατάστημα Εθνικής 
Πινακοθήκης ώς Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου, άντί 
τού
Νικολάου Λεβέντη - Ύποτμημα- 
τάρχου πού τοποθετείται στό "Υπο
κατάστημα Κάτω Πετραλώνων ώς 
Διευθυντής, άντί τού 
Νικολάου Δρακούλη - Ύποτμημα- 
τάρχου που τοποθετείται στό "Υπο
κατάστημα όδ. Παπαδιαμαντοπού- 
λου ώς Διευθυν
τής, άντί τού
Σπυρίδωνα Παπαγιάννη - Τμημα
τάρχου Β". πού τοποθετείται στό 
"Υποκατάστημα Π. Ψυχικού ώς 
Διευθυντής.
Κων/νος Μπεκατώρος - Τμημα- 
τάρχης Α". ‘Εντεταλμένος τοϋ "Υπο
καταστήματος Πλ. Μητροπόλεως, 
στό ίδιο "Υποκατάστημα ώς "Εντε
ταλμένος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου.
Ροΰσσος Σκορδίλης - Ύποτμημα- 
τάρχης Εντεταλμένος καί Προϊστά
μενος Λογιστηρίου τού "Υποκατα
στήματος Περιστεριού, στό "Υπο
κατάστημα "Αγίου Μελετίου ώς "Υ
ποδιευθυντής.
Λουκάς Μπόγρης - Ύποτμημα- 
τάρχης τοϋ "Υποκαταστήματος Θη- 
βών, στό "Υποκατάστημα Χαλκίδας 
ώς Εντεταλμένος καί Προϊστάμε
νος Λογιστηρίου.
Άνδρέας Τσέκος - Λογιστής Α'. τοϋ 
"Υποκαταστήματος Γαλατσίου, στό 
"Υποκατάστημα Π. Ψυχικού ώς ’Εν
τεταλμένος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου, άντί τού 
Δαμιανού Πλάτη - Ύποτμημα- 
τάρχου (Α.Μ. 6458) πού τοποθε
τείται στό "Υποκατάστημα Ν, Σμύρ
νης ώς Εντεταλμένος καί Προϊστά
μενος Λογιστηρίου, άντί τού 
Αντωνίου Κονταράκη - Λογιστοΰ 

A". (Α.Μ. 9709) πού άπαλλάσσεται 
άπό τά καθήκοντά του, τίθεται στή 
διάθεση τής Διευθύνσεως Προσω
πικού καί άποσπάται στό Ταμείο 
"Υγείας Προσωπικού Ε.Τ.Ε.

Ελευθέριος Μπαρμπαγιαννίδης -
Ύποτμηματάρχης τού Υποκατα
στήματος Θεσσαλονίκης Α'., στό 
"Υποκατάστημα Τού μπας, Θεσσα
λονίκης ώς ‘Εντεταλμένος καί Προϊ
στάμενος Λογιστηρίου.
Εύθύμιος Κρίβας - "Υπολογιστής Β". 
τού "Υποκαταστήματος Άνδρίτσαι- 
νας, στό ίδιο "Υποκατάστημα ώς 
Εντεταλμένος καί προϊστάμενος 
Λογιστηρίου.

ΧΑΡΗΣ Μ. ΧΑΤΖΗΜΑΝΑΣΣΗΣ 

ΙΑΤΡΟΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ

ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 28 - 3ος όροφος 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ. Ιατρείου: 231.312 - Οικίας: 300.732

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

"0 συνάδελφος Λιντοβόης Σπύ- 
ρος θά ένοικιάσει άπό άρχάς Σε
πτεμβρίου είς περιοχήν «πέντε κα
μάρες» Μελισσίων ένα δυάρι, 
τριάρι,τεσσάρι μέ ϋπερπολυτελή 
εσωτερική διακόσμηση (ιταλική 
κουζίνα, ιταλικά μπάνια, ταπετσα
ρίες κ.λ.π) καί μεγάλο κήπο, πάρκιν, 
σέ τιμές οπωσδήποτε συναδελφι- 
κές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΝ 
ΛΙΝΤΟΒΟΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

Κ/κόν Κ/μα - Καταθέσεις 
Τηλ. 3218911, 913 ή έσωτ. 502 

καί 7016119, 7016203

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

Συνάδελφος πουλάει οίκόπεδο 
ενός στρέμματος εντός σχεδίου 
στή θέση Νέος Βουτζάς Κοινότη
τας Ραφήνας, τρίτο τετράγωνο άρι- 
στερά άπό δημοσία όδό πρός Ά
γιον Άνδρέα.

Πληροφ: γράψετε «Τραπεζιτική» 
(μικρές άγγελίες) Πεσματζόγλου 1.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΗΤΕΣ
Σχετική με τό σοβαρότατο αύτό θέμα, πού άπασχολεΤ τό

σους συναδέλφους, εγκύκλιος πού κυκλοφόρησε αποδίδει 
προσωρινότητα σέ 260 συν. σέ πρώτη εφαρμογή των απο
φάσεων τής Επιτροπής Προσωρινοτήτων. Επειδή ή εγκύ
κλιος ενδέχεται νά καθυστερήσει, νά φθάσει στό κατ/τα πα
ραθέτουμε αυτούσιο τό κείμενο.

Σύντομα έπίσης αναμένεται ή κυκλοφορία συμπληρωματι
κής εγκυκλίου στήν όποια θά συμπεριλαμβάνονται καί άλλοι 
συνάδελφοι πού κερδίζουν προσωρινότητα.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΣΤΟΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΟ
" Η Διοίκηση, σύμφωνα μέ τούς όρους καί τίς προϋποθέσεις τής άπό 

1 5.5.78 Έγκρίσεώς της καί σέ πρώτη έφαρμογή, άποφάσισε τή χο
ρήγηση προωθήσεως στούς εξής ύπαλλήλους, γιά άπόδοση ισόχρο
νης καθυστερήσεως πού τούς επιβλήθηκε λόγω μερικής άποτυχίας τους 
σέ διαγωνισμούς προσλήψεως ή μονιμοποιήσεως:

Προώθηση 4 έτών 
Στον Λογιστή Β' Τάξεως
1) Οικονόμου I. Ήλία

Προώθηση 3 έτών 

Στούς Λογιστές Β' Τάξεως
1) Τούμπη Π. Κων/νο, 2) Νεοφώτιστο I. Γεώργιο, 3) Νίτη Π. Αθανάσιο, 4) 
Μπαρμπάκο Κ. Βασίλειο.

Προώθηση 2 έτών 

Στούς Λογιστές Α' Τάξεως
1) Καλδάνη Β. Σταύρο, 2) Καραμπάση Α. Παναγιώτη, 3) Όρφανίδη Γ. 
‘Αθανάσιο, 4) Σαλτίδη Σ. Κυριάκο.

Στούς Λογιστές Β' Τάξεως
1) Νικολόπουλο Α. "Αναστάσιο, 2) Σώχο Δ. Άνδρέα, 3) Πίσκοπο Α. Νικό
λαο, 4) Νικολόπουλο Α. Βασίλειο, 5) Ποΰλο Δ. Ιωάννη, 6) Άνδρουλάκη Κ. 
Βασίλειο, 7) Παπουρίδη Θ. Νικηφόρο, 8) Άγγελόπουλο Α. Χρήστο, 9) 
Άθανασέλη Ε. Δημήτριο, 10) Άνδρϊτσο Γ. Δημήτριο, 1 1) Βουτσινά Γ. 
Χρήστο, 12) Δημητριάδη X. Σπΰρο, 13) Ίωάννου Γ. Φίλιππο, 14) Καβαλ- 
λάρη Γ. Γεώργιο, 15) Κανελλόπουλο Π. Ιωάννη, 16) Καπαντάη Α. Διονύ
σιο, 17) Καρυδάκη Γ. ‘Εμμανουήλ, 18) Δαλκαφούκη I. "Ελένη, 19) Κοτίνη 
Κ. Περικλή, 20) Κουρμούλη Γ. Μιχαήλ, 21) Κουρτέλλη Δ. Χριστόφορο, 
22) Κούτσια Δ. Βαρβάρα, 23) Μαλεβίτη Π. Κων/νο, 24) Ματαράγκα Μ. 
Γεώργιο, 25) Μαυριγιαννάκη Σ. Ευστράτιο, 26) Μπέρο Α. Ζαφείριο, 27) 
Ντούρμα Α. ‘Αναστάσιο, 28) Ντούση 0. Παντελή, 29) ‘Όλιακλη Β. Μάρκο, 
30) Παντελή X. Χριστόφορο, 31) Παπούτσογλου Δ. Ιωάννη, 32) Πουρνά- 
ρα Δ. Θωμά, 33) Πρωτοψάλτη Π. Αντώνιο, 34) Σεργουνιώτη Α. Χρήστο, 
35) Τασιούλη I. Χρήστο, 39) Τσεσμελή Δ. Χριστόδουλο, 40) Τσιρώνη Γ. 
Χαράλαμπο, 41) Χρυσό Β. Δημήτριο, 42) Παπαμιχαήλ Π. Δωροθέα, 43) 
Παπαζλιώτη X. Δέσποινα, 44) Ροδίτου I. Πολυξένη, 45) Πολίτη ΧΡ. Γεώρ
γιο, 46) Σακελλαρίδη Α. Άθηνδ, 47) Σακελλαρίδου X. Σταυρούλα, 48) Κυ- 
παρισσοπούλου Ε. Δέσποινα, 49) Άβραμίδη Γ. ‘Αβραάμ, 50) Άκράτος Μ. 
Χρήστος, 51) Άλμπανίδης I. Δημήτριος, 52) Βουλγαράκη Γ. Ιωάννη, 53) 
Γιανναδάκη Ν. Ιωάννη, 54) Γρηγορίου Π. Γεώργιος, 55) Γώγο Β. Γεώργιο, 
56) Δασκαλάκη Β. Αλέξανδρο, 57) Διαμάντη Β. Ιωάννη, 58) Δουράτσο Α. 
Μάρκο, 59) ΔρούγκαΙ. Χρήστο, 60) Έξαρχο Γ. Ιωάννη, 61) Ευαγγελίου Ν. 
Δημήτριο, 62) Ζαγκώτση Γ. Νικόλαο, 63) Ζεκάκο Ν. Ευάγγελο, 64) Θωμαϊ- 
δη Μ. Αθανάσιο, 65) Κανέλλη Κ. Παναγιώτη, 66) Κανελλόπουλο Ν. Δη- 
μήτριο, 67 ) Καπασσά Ν. Ιωάννη, 68) Καραγιάννη Κ. Αθανάσιο, 69) Κα-

(Συνέχεια στή σελ. 8)

ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΛΙΓΟΠΏΛΙΑ 
ΚΑΙ 0 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

(Συνέχεια άπό τή σελ. 5)

ση μεγάλων ιδιωτικών Τραπεζών, ποτέ δέν θά άφήσει νά περάσει ή γραμ
μή τής διαλύσεως ή άκόμα καί τής άποδυναμώσεως εθνικοποιημένων πι
στωτικών μονάδων γιά νά ωφεληθούν ξένα μονοπωλιακά συγκροτήματα ή 
ντόπιοι μεσολαβητές καί επιχειρηματίες. Καί οί τελευταίοι ας μή ξεχνούν ο 
τι οί σημερινές μεγάλες Τράπεζες άνήκουν στό "Εθνος, βασίζονται κυρίως 
στό εργατικό δυναμικό τους καί προστατεύονται άπό Κυβέρνηση πού ξέρει 
τί άκριβώς συμβαίνει.

Τουλάχιστον δύο φορές, τόν τελευταίο καιρό, ό Πρόεδρος τού Δ.Σ. τής 
Τραπέζης Εργασίας κ. Κ.Καψάσκης άσκησε δημόσια κριτική κατά τού ελ
ληνικού τραπεζικού συστήματος. Τήν πρώτη φορά (ήμερήσιος Τύπος 
21.10.77), στό «Προπέλλερ Κλάμπ», μίλησε πολύ αυστηρά γιά τόν τραπε
ζικό μηχανισμό τής χώρας μας καί κατέληξε ότι «ή χώρα μας χρειάζεται 
περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα, άνεξάρτητα τό ένα άπό τό άλλο καί 
συναγωνιζόμενα άνάμεσά τους».

Τελευταία ό κ. Καψάσκης, σέ συζήτηση πού είχε μέ τούς οικονομικούς 
συντάκτες τών άθηναϊκών εφημερίδων, υποστήριξε ότι «ή άνελαστικότητα 
καί ομοιομορφία τών έπιτοκίων καταθέσεων καί χορηγήσεων καί ό ύπο- 
χρεωτικός χαρακτήρας τους γιά όλες τίς Τράπεζες καί τούς συναλλασσομέ- 
νους άποτελεΐ άντικίνητρο στήν εξελικτική πορεία τής οικονομίας καί τήν 
εκλογίκευση καί εξυγίανση τής πιστωτικής άγοράς». Στή συζήτηση αυτή 
άναφέρθηκε ότι σέ καμιά χώρα δέν υπάρχει περιορισμός στά άνώτατα επι
τόκια χορηγήσεων γιά όλες τίς Τράπεζες, οί όποιες άναπτύσουν μεταξύ 
τους άνταγωνιστική δράση στή προσέλκυση καταθετών καί πελατείας μέ 
κυμαινόμενο, άνάλογα μέ τήν περίπτωση, επιτόκιο χρηματοδοτήσεων. 
Έπίσης ύποστηρίχθηκε ότι ή δυσκαμψία καί ή ύποχρεωτικότητα τών έπι 
τοκίων συντηρεί τή σημερινή όλιγοπωλιακή κατανομή τών πιστώσεων 
στούς κατά παράδοση μεγάλους πιστούχους, πράγμα πού δέν διευκολύνει 
τή διεύρυνση τής χρηματοδοτικής άρδεύσεως σέ μεγαλύτερο κύκλο μι
κρότερου μεγέθους, άλλά δραστήριων επιχειρηματικών ή άλλων φορέων. 
Προτάθηκε μάλιστα νά καθιερωθή ένα περιθώριο 2 - 3% πάνω καί κάτω 
άπό τά σημερινά επιτόκια καταθέσεων καί χορηγήσεων μέσα στά όποια νά 
μπορούν νά κινηθούν ελεύθερα οί Τράπεζες (‘Εξπρές 21.2.78).

Συμφωνούμε μέ τόν κ. Καψάσκη στή βασική θέση του, ότι δηλ. ύπάρ- 
χει πρόβλημα — καί μάλιστα σοβαρό πρόβλημα — μέ τό τραπεζικό καί πι
στωτικό σύστημα τής χώρας . Δεκαεννέα χρόνια έκδίδεται ή επιθεώρησή 
μας καί δέν υπάρχει τόμος της πού νά μήν άναφέρεται στό πρόβλημα αύτό. 
Φθάσαμε — όπως υπεύθυνα έκτιμάται — στίς παραμονές τής εισόδου μας

στήν Κοινή Αγορά καί ή κατάσταση δέν έχει άλλάξει πολύ άπό αυτή τής 
άρχής τής περιόδου τής συνδέσεως.

Τό πρόβλημα όμως δέν είναι ή άπλή διαπίστωση ότι τό σύστημα 
«άσθενεΐ». Χρειάζεται σωστή «διάγνωση» καί χρειάζονται φυσικά, άνάλο 
γα - σωστά — μέτρα «θεραπείας». Ό κ. Καψάσκης καί διάγνωση κάνει καί 
μέτρα θεραπείας προτείνει.

Άλλ' είναι όλα αύτά σωστά ή, τέλος πάντων, μπορούν μόνα τους νά 
άποδώσουν; ΚΓ εδώ είναι ή διαφορά μας.

Σήμερα υπάρχει καθιερωμένο ένα πολύπλοκο τραπεζικό πιστωτικό 
σύστημα πού κινείται δύσκολα κάτω άπό τό βάρος πολλών άντιφάσεων 
καί ουσιαστικών δεσμεύσεων πού βασικά τήν ευθύνη φέρουν οι άμφιρρέ- 
πουσες νομισματικές άρχές. Άν ρίξουμε μιά ματιά στή μεταπολεμική τρα 
πεζική καί πιστωτική ιστορία μας θά ι'δοΰμε νά λαμβάνονται κατά διαστή
ματα π.χ. μέτρα γιά τή διεύρυνση τών τραπεζικών δικτύων ή τόν περιορι 
σμό τους πάντοτε στό όνομα τοϋ συναγωνισμού. Γιαυτόν τόν συναγων: 
σμό ολόκληροι κλάδοι πίστεως κόπηκαν — σωστά — άπό τόν κορμό τής 
'Εθνικής Τραπέζης γιά νά μετασχηματισθοΰν σέ λίγο μέσα στό δυσκίνητο 
καί άντιφατικό σύστημα σέ ιδιότυπα Τραπεζικά ιδρύματα λειτουργοΰντο, 
τουλάχιστον μερικώς, σάν ... εμπορικές Τράπεζες. Μόνιμο παράδειγμα αυ 
τή ή ϊδια ή 'Εκδοτική Τράπεζα πού πολλές φορές δραστηριοποιήθηκε σάν 
εμπορική Τράπεζα στό όνομα τών άνικανοποίητων, φυσικά, άναγκών τής 
άγοράς! Πρόσφατο παράδειγμα ή βιοτεχνική πίστη. Δημιουργήθηκε ένας 
μηχανισμός (άποφ. Ν.Ε. 1421/66) υπόδειγμα γραφειοκρατικού μοντέλλου, 
μέ συνέπεια νά μήν είναι ευχερής ή άσκηση τής βιοτεχνικής πίστεως. Για 
όλα αύτά, τή βοή τής εύθύνης τήν πήραν οί εμπορικές Τράπεζες ή, όπως 
συνηθίζεται τελευταία νά λέγονται, τά τραπεζικά μονοπώλια ή ολιγοπώλια 
Αύτό βέβαια δέν σημαίνει ότι τά τελευταία δέν έχουν μερίδιο στήν εύθυ 
νη, άλλά τέλος πάντων δέν είναι ό βασικός υπεύθυνος αύτής τής άνωμα- 
λίας.

"Ας πάρουμε μιά άπό τίς μεγάλες εμπορικές Τράπεζές μας κι άς έπιση 
μάνουμε τίς τόσες δεσμεύσεις καί τά τόσα βάρη πού έχει άναλάβει στό ό 
νομα τής ρευστότητας, τοϋ πληθωρισμού, τής βιομηχανικής άναπτύξεως, 
τής βιοτεχνικής άναπτύξεως, τής άκριτικής άναπτύξεως, άκόμα καί τής κοι 
νωνικής ισορροπίας κ.λ.π. Μόνο ή δέσμευσή τους σέ δραχμές καί συν.·μα 
καταθέσεων γιά λόγους ρευστότητας φθάνει στό 52%.

’ Αγκομαχώντας αυτή ή Τράπεζα άν ζητήση επέκταση τού δικτυου της 
δέν πιστεύουμε ότι θά βρή άνταπόκριση. Αντίθετα μιά ξένη Τράπεζα μέ 
μερικές χιλιάδες καταστήματα (π.χ. τό Credit Lyonnais έχει ένα περιορι
σμένο δίκτυο... 2.000 κατ/των σέ χώρα τετραπλάσιας έκτάσεως άπό τήν 
Ελλάδα) άν ζητήση τήν εγκατάστασή της εύκολα θά τήν έπιτύχη λόγω τής 

γνωστής θέσε ως (εισροή συν/τος, συναγωνισμοί κλπ.) χωρίς νά άναλάβπ 
τίς υποχρεώσεις τής μεγάλης ελληνικής, μιά καί τό εδώ κατ/μά της θά χα 
ρακτηρισθή «μικρή Τράπεζα».

Τα περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα είναι μιά σωστή θέση άλ
λά ύπό ένα βασικό όρο. "Όλα θά έχουν τά ϊδια δικαιώματα άλλά 
καί τίς ίδιες υποχρεώσεις. Κι άν κάποια πρέπει νά έχουν πε 
ρισσότερα δικαιώματα αύτά είναι τά μεγάλα ιδρύματα γιατί α) είναι οι'ο 
νεί — κρατικά καί κατά συνέπεια μπορούν νά άσκοΰν καί κοινωνική καί 
εθνική πολιτική καί β) γιατί αύτά φέρουν τό βάρος τής εφαρμογής τών

κρατικών προγραμμάτων καί δεν ρυθμίζουν τή πολιτική τους μόνον άπό τις 
συνθήκες τής ελεύθερα λειτουργούσης άγοράς.

Καί ό συναγωνισμός μεταξύ τών Ιδρυμάτων θά πρέπει νά 
ένισχυθή, άλλά καί εδώ θά πρέπει νά ξεκαθαρισθή πρώτα τό γενικό πλαί
σιο. Ή χρηματαγορά θά πρέπει νά λειτουργήση ομαλά καί 
ορθόδοξα γιά όλα τά ιδρύματα καί μετά νά άφεθοϋν ελεύ
θερες οί Τράπεζες, όπως ορθά επισημαίνει ό κ. Καψάσκης. "0 συναγωνι
σμός δέν μπορεί νά λειτουργήση μέ τίς τόσες τεράστιες γιά τίς μεγάλες 
Τράπεζες δεσμεύσεις. Καί ό διαφορισμός τών έπιτοκίων δέν μπορεί νά 
συμβαδίσει μέ άναλήψεις κινδύνων γιά λόγους κοινωνικούς ή εθνικούς. 
"Όλα θέλουν μιά γενικώτερη ρύθμιση ώστε οί μηχανισμοί τής χρηματαγο
ράς νά λειτουργήσουν στό σύνολό τους όπως καί στό εξωτερικό 
όπου πράγματι ύπάρχει — όπως ορθά επισημαίνει ό κ. Καψάσκης — διαφο- 
ρισμός έπιτοκίων.

Καί κάτι άλλο, άρκετά σημαντικό γιά μάς. Γιά όλα αύτά χρειάζεται με- 
θόδευση, ώστε νά μή συσσωρευθοϋν οί δυσχέρειες καί κλονισθή τό σύ
στημα. Καί άς μή ξεχνάμε ότι αύτό τό σύστημα — μέ τά πολλά, πάρα πολλά 
μειονεκτήματα — έδημιούργησε τήν οικονομική "Ελλάδα. Αύτό όμως τό 
επιχείρημα άς μήν άποτελεΐ δόγμα γιά τήν άναχρονιστική δομή τών ελληνι
κών Τραπεζών.

Αύτό πού ισχυρίζεται ό κ. Καψάσκης μπορεί νά μήν έχουν εφαρμογή 
σάν μεμονωμένα μέτρα, άλλ’ έντεταγμένα σέ ένα σωστό πλαίσιο μέτρων 
άναμφισβήτητα έφαρμόζονται. Κι άφοϋ βρέθηκαν οί άνθρωποι — 
άκούγονται τελευταία άπό πολλές πλευρές — πού θά βρεθούν οί άρμόδιοι 
— πού φαίνεται ότι βρέθηκαν — γιά νά τά μελετήσουν, νά τά έναρμονίσουν 
καί νά τά επιβάλουν. Αύτό σημαίνει ότι οί μεγάλες ελληνικές Τράπεζες έ
χουν άμεση ύποχρέωση νά οργανωθούν στίς νέες ύποχρεώσεις 
πού θά άνακύψουν άπό τήν αύριανή, εύρύτερη, άλλά μέ πιό πολύπλοκους 
μηχανισμούς, άγορά.

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ 1978

MIDLAND INTERNA TIONAL SUMMER SCHOOLS

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

Άγγλος καθηγητής, μέ Έλληνίδα σύζυγο, έπίσης καθηγήτρια 'Αγγλι
κής, μονίμως εγκατεστημένοι είς τήν "Ελλάδα, όργανώνουν τίς ώς άνω 
έκπαιδευτικές έκδρομές γιά παιδιά σχολικής ήλικίας (14-18) καθώς καί 

γιά φοιτητές:
Τά παιδιά επιτηρούνται συνεχώς καθ' όλη τήν διάρκεια τής έκδρομής.

Γιά περισσότερες πληροφορίες, 
τηλεφωνήσατε στόν άριθμόν: 3600.455.



ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΣΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΜΑΣ
Στίς 11/5/78 πραγματοποιήθη

κε ή Γενική Συνέλευση τού Συνε
ταιρισμού μας καί στίς 1 8/5/78 έγι
ναν οι έκλογές γιά τήν άνάόειξη 
νέας Διοικήσεως.

Στή Γενική Συνέλευση στήν 
οποία παραβρέθηκαν πολλοί Συνά
δελφοι καθώς καί οι Σύλλογοι τού 
Προσωπικού, ό Πρόεδρος κ. 
Στρούλιας, άνασκοπώντας τό ση
μαντικό έργο πού συντελέστηκε 
στήν διετία πού μάς πέρασε, τόνισε 
μεταξύ άλλων, ότι οϊ στόχοι πού εί
χαν τεθεί άπό τά Συμβούλια γιά τήν 
ριζική αλλαγή, τήν άνακαίνιση τού 
Πρατηρίου καί τήν αύξηση τού τζί
ρου καί τού αριθμού τών Συνεταί
ρων, πραγματοποιήθηκαν στό ακέ
ραιο. Καί συγκεκριμένα, ό τζίρος 
πού στήν τελευταία πρό τής διετίας 
πενταετία κυμάνθηκε μεταξύ 20- 
35 έκ., έφτασε στά 53έκ. τό 1976 
καί στά 80 έκ. τό 1977. Άπό τήν 
άλλη μεριά, ό άριθμός τών Συνεταί
ρων πού μεταπολεμικά κυμαίνον
ταν στούς 5.000, ξεπέρασε τούς 
8.000- Συνεταίρους στό 1977. Γιά 
τήν προσεχή διετία οϊ στόχοι τού 
Δ.Σ. είναι 10.000 οϊ Συνεταίροι καί 
100 έκ. ό τζίρος. Κοντά στίς αισιό
δοξες αύτές προοπτικές ό όμιλητής 
έπισήμανε καί τά'μιλητής έπισήμα- 
νε καί τά σοβαρά προβλήματα πού 
αντιμετωπίζει ό Συνεταιρισμός μας, 
όπως είναι ή Στέγη, τό Πιστοδοτικό 
καί πάνω άπό όλα ή διόγκωση τών 
Γενικών Εξόδων πού οφείλεται καί 
στίς Συλλογικές συμβάσεις Προσω
πικού κλπ καί πού απειλεί νά έξου- 
δετερώσει τήν προσπάθεια πού κα- 
ταβάλεται τόν τελευταίο καιρό γιά 
τήν βελτίωση τών όρων λειτουρ
γίας τού Συνεταιρισμού, πού κατά 
κύριο λόγο αποβλέπει στήν προ
σφορά προϊόντων στούς Συνεταί
ρους στίς κατά τό δυνατό άριστες 
ποιότητες καί τιμές.

Στή συνέχεια τονίστηκε ότι οϊ 
στόχοι τών καλών ποιοτήτων καί 
χαμηλών τιμών, έπιτεύχθηκαν σέ 
μεγάλο βαθμό στήν τελευταία διε
τία μέ άποτέλεσμα ό Συνεταίρος

πού ψωνίζει σήμερα άπό τό Πρατή
ριό μας νά έχει κέρδος 200- 
300δρχ. στό χιλιάρικο. Φυσικά αυ
τό δέν μπορεί νά λεχθεί γιά τό 
Πρατήριο τροφίμων όπου ό Συν/- 
σμός δέν μπορεί νά συναγωνισθεϊ 
τά μεγάλα super markets μέ τήν τε
ράστια οργάνωση καί τόν πολλα
πλάσιο τζίρο. Γι' αυτό καί τό μπακά- 
λικό μας λειτουργεί μέ παθητικό 
άλλά τό κρατά με γιά λόγους ιστορι
κούς καί γιά ώρα άνάγκης. Καί τε
λειώνοντας ό κ. Στρούλιας άφοΰ 
έκδήλωσε τήν ικανοποίηση τών 
Συμβουλίων γιά τά κολακευτικά λό
για τόσο τών Συνεταίρων όσο καί 
τής Διοίκησης τής Τραπέζης γιά τό 
έργο τους, διαβεβαίωσε ότι ή πα
ρούσα Διοίκηση θά καταβάλει κάθε 
προσπάθεια καί στό μέλλον νά κρα
τηθεί ό Συν/σμός στό σημερινό ζη
λευτό έπίπεδο.

Στή συνέχεια πήραν τό λόγο 
πολλοί Συνάδελφοι καθώς καί ό 
Πρόεδρος τού Συλλόγου κ. Μαυ- 
ρουλίδης, οϊ όποιοι σέ γενικές 
γραμμές έξήραν τό έργο πού συν- 
τελέστηκε στό Συν/σμό τήν τελευ
ταία διετία.

" Η Συνέλευση άσχολήθηκε 
ιδιαίτερα μέ τά προβλήματα τού 
Συνεταιρισμοΰ-Στέγη, Πιστοδοτικό, 
Γενικά έξοδα, πάνω στά όποια ένη- 
μερώθηκαν καί οϊ Συλλογικές μας 
ήγεσίες.

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ 
ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Στίς 18/5/78 έγιναν οϊ έκλογές 
γιά τήν άνάόειξη τής νέας Διοίκη
σης τού Συν/σμοΰ μας κατά τίς 
όποιες έκλέχθηκε τό ύπό τούς κ.κ. 
Στρούλια-Ιθακήσιου ψηφοδέλτιο, 
μέ συντριπτική πλειοψηφία έναντι 
τού μεμονομένου υποψηφίου κ.Κ 
Ζωγράφου. Στήν ψηφοφορία πήραν 
μέρος 1.074 Συνάδελφοι- 
Συνεταϊροι.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ Ε.Φ.Ε.Τ.
(Συνέχεια άπό τή σελ. 2)

ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ. 850-900 (πούλμαν, 
2 διαν/σεις, 4 γεύματα, 2 πρωινά). 
ΚΥΡΙΑΚΗ 2/7/78: ΑΙΓΙΟ - ΛΟΓΓΟΣ
Άναχ. 7.30' γιά Ισθμό (στάση 15), 
Αίγιο, Παρ. Λόγγου. Παραμονή 
στήν ώραία παραλία γιά μπάνιο καί 
μεσημ. φαγητό. Άναχ. τό άπόγ. γιά 
Αίγιο, παρακολούθηση τών έορτα- 
στικών εκδηλώσεων (ΕΛΙΚΕΙΑ) - 
Αθήνα.
ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ. 120-170 (πούλμαν). 
ΠΑΡΑΣΚ. - ΚΥΡΙΑΚΗ 7-9/7/78: 
ΧΑΛΚΙΔΑ HOLIDAYS IN EVIA
Παρασκ. Άναχ. 4 μ.μ. γιά Χαλκίδα - 
Ερέτρια - HOLIDAYS IN EVIA. 
Σαβ. - Κυριακή: Ημέρες ελεύθερες 
γιά μπάνιο, περιπάτους καί ξεκού
ραση. Κυρ. άναχ. 7 μ.μ. γιά Αθήνα 
μέ ενδιάμεση στάση στήν Χαλκίδα. 
ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ. 850-1000 (πούλ
μαν, 2 διαν/σεις, 2 πρωινά). 
ΚΥΡΙΑΚΗ 9/7/78: ΧΑΛΚΙΔΑ - 
HOLIDAYS IN EVIA 
Άναχ. 8 π.μ. γιά Χαλκίδα - Ερέτρια 
- HOLIDAYS IN EVIA. Παραμονή 
όλη τήν ήμέρα στό σύγχρονο του
ριστικό συγκρότημα γιά μπάνιο, με
σημ. φαγητό καί ανάπαυση. Τό 
απόγευμα 6 μ.μ. άναχ. γιά Χαλκίδα 
(στάση 45) - Αθήνα.
ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ. 120-170 (πούλμαν). 
ΠΑΡΑΣΚ. - ΚΥΡΙΑΚΗ 14-16/7/78: 
ΚΕΑ (ΤΖΙΑ) - ΚΕΑ BEACH 
Παρασκ. Άναχ. 4 μ.μ. γιά Λαύριο 
καί μέ τό πλοίο γιά ΚΕΑ BEACH. 
Σαβ. - Κυριακή παραμονή δυό ολό
κληρες ήμέρες γιά μπάνιο, περιπά
τους καί ξεκούραση. Άναχ. γιά τήν 
Αθήνα τήν Κυριακή τό άπόγευμα. 
ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ. 1200-1350 (Πούλ
μαν, είσητ. πλοίου, 2 διαν/σεις, 2 
γεύματα, 2 πρωινά).
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/7/78: 1) ΚΕΑ (ΤΖΙΑ) - 
ΚΕΑ BEACH
Άναχ. 7 π.μ. γιά Λαύριο καί μέ τό 
πλοίο (διάρκεια πλοΰ 1 ώρα) γιά 
ΚΕΑ BEACH. Παραμονή όλη τήν 
ήμέρα στήν μαγευτική τοποθεσία 
τού Ξενοδ. γιά μπάνιο μεσημ. φα
γητό καί ξεκούραση. Τό άπόγ. άναχ. 
γιά Λαύριο - Αθήνα.
ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ. 500-550 (πούλμαν, 
είσητ. πλοίου καί γεύμα στό ξε
νοδ.).

2) ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΚΡΑΤΑΣ
Άναχ. 7.30' π.μ. γιά Ισθμό (στάση 
15) παραλία Άκράτας. Παραμονή 
όλη τήν ήμέρα στήν ώραία παραλία 
γιά μπάνιο καί μεσημ. φαγητό. Τό 
άπόγ. άναχ. γιά τήν Αθήνα μέ έν- 
διάμεση στάση.
ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ. 120-170 (πούλμαν).
ΠΑΡΑΣΚ. 21/7/78: ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙ
ΝΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΟ GREEN 
COAST-ΣΟΥΝΙΟ
Άναχ. 4μ.μ. γιά Σούνιο. Άπογ. μπά
νιο στήν ώραία πλάζ τού GREEN 
COAST, δείπνο καί διασκέδαση 
στήν αίθουσα τού Ξενοδοχείου. 
Αργά τό βράδυ άναχ. γιά Αθήνα. 
ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ. 220-300 (πούλμαν 
καί δείπνο).
ΠΑΡΑΣΚ. - ΚΥΡΙΑΚΗ 21-23/7/78: 
GREEN COAST-ΣΟΥΝΙΟ 
Παρασκ. Άναχ. 4 μ.μ. γιά Σούνιο. 
Τακτοπ. στό Ξενοδ. άπογ. μπάνιο 
καί δείπνο στό Ξενοδ. Διαν/ση. 
Σαβ. - Κυριακή: Ήμέρες ελεύθε
ρες. Κυρ. άναχ. 7.30 μ.μ. γιά "Αθή
να.
ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ. 850-1000 (πούλ
μαν, 2 διαν/σεις, 1 δείπνο τής Πα
ρασκ. 2 πρωινά).
ΣΑΒ. - ΚΥΡΙΑΚΗ 22-23/7/78: 
ΡΙΟΝ - AVEROF GRAND HOTEL 
Σαβ. 22/7/78: Άναχ. 7.30 π.μ. γιά 
Ισθμό (στάση 15) - Αίγιο Ρίο. Τα
κτοπ. στό ύπέροχο ξενοδοχιακό 
συγκρότημα «AVEROF GRAND 
HOTEL». Παραμονή μέχρι τήν Κυ
ριακή τό άπόγ. γιά μπάνιο, περιπά
τους καί άνάπαυση. Κυρ. άπόγευμα 
6 μ.μ. άναχ. γιά Αθήνα μέ ενδιάμε
ση στάση.
ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ. 800-900 (πούλμαν, 
1 διαν/ση, 1 γεύμα, 1 πρωινό). 
ΚΥΡΙΑΚΗ 23/7/78: ΝΕΡΑΤΖΑ 
ΜΕΓ. ΒΑΛΤΑ - ΘΡΟΦΑΡΙ
Άναχ. 8 π.μ. γιά Ίσθ. Κορίνθου 
(στάση 20) - Βραχάτι - Παρ. Νε- 
ράτζας. Παραμονή στήν γραφική 
παραλία γιά μπάνιο καί μεσημ. φα
γητό. Τό άπόγ. 4.30 μ.μ. άναχ. γιά 
Κιάτο - Διμηνιό - Μικρή καί Μεγ. 
Βάλτα - Θροφαρί (υςψ. 670 μ.) 
στάση στήν κατάφυτη περιοχή μέ 
τρεχούμενα νερά καί συνέχεια γιά 
Βραχάτι - Αθήνα,
ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ. 120-170 (πούλμαν) 
ΑΤΟΜΑ 40

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ

Τό πενθήμερο

Τίς μέρες αύτές μπαίνει πάλι στήν έπικαιρότητα καί στό ένδιαφέρον ό
λων τών Τραπεζοϋπαλλήλων ένα ζήτημα πού τούς αφορά άμεσα. "Ενα ζή
τημα πού ήδη θά έπρεπε νά είχε λήξει. Καί αύτό δέν είναι άλλο άπό τό 5ν- 
θήμερο.

Αλλά άς θυμηθούμε πώς έχει τό Ιστορικό καθιέρωσης τού δνθήμερου 
έργασίας.

Από 1.7.77 καθιερώθηκε δοκιμαστικό καί γιά ένα εξάμηνο - μέχρι 
31.12.77 - ή εβδομάδα τών 5 εργασίμων ή μερών στίς Τράπεζες, μέ τήν 
προοπτική τής οριστικοποίησης - έφ' όσον όποδειχθεϊ συμφέρουσα γιά 
τούς εργαζόμενους καί τό κοινωνικό σύνολο γενικότερα.

"Ετσι φθάσαμε στό τέλος τού 1977 καί ένώ όλοι ο! συνάδελφοι περί- 
μεναν τήν οριστικοποίησή του, άποφασίζεται ή έκ νέου παράτασή του γιά 
ένα ακόμη έξάμηνο -μέχρι 30.6.78.

'Αλλά γιατί αυτή ή παράταση, γιατί αναβάλλεται ή οριστική λύση τού 
προβλήματος;

Μήπως τό δνθήμερο είναι ενάντια στά συμφέροντα τών εργαζομένων 
στίς Τράπεζες, μήπως οϊ ίδιοι οϊ Τραπεζοϋπάλληλοι τό απορρίπτουν ή μή
πως έρχεται σέ αντίθεση μέ τά συμφέροντα τών εργαζομένων γενικότερα;

Ασφαλώς τίποτα άπό τά παραπάνω δέν συμβαίνει. Καί δέν μπορούσε 
νά συμβαίνει, αφού αύτό τό μέτρο βελτιώνει τίς συνθήκες δουλειάς, κάνει 
πιό άνετη τή ζωή τών έργαζομένων, πράγμα πού αποτελεί πάγιο αίτημά 
τους.

Πέρα άπό αύτό όμως θά πρέπει νά έχουμε ύπ' όψη μας οτι όλοι οϊ συ
νάδελφοι είναι υπέρ τής καθιέρωσης τής 5ης έβδομάδας, πράγμα πού εύ
κολα διαπιστώνεται άπό τίς συζητήσεις τούς άλλους χώρους.

’Αλλά τότε γιατί αύτή ή παράταση τής αβεβαιότητας, ποιοι είναι αύτοί 
πού άντιτίθενται στήν οριστικοποίησή του;

Πρό καιρού διαβάσαμε στίς εφημερίδες άρθρα πού έκφραζαν τίς από
ψεις τών μεγάλων Κεφαλαιούχων καί εμπόρων πού καταφέρονταν κατά 
τού δνθημέρου μέ διάφορα έπιχειρήματα πού όμως καταρίφτηκαν άπό τήν 
ίδια τήν πράξη (π.χ. τό δνθήμερο δημιουργεί ανωμαλία στήν κίνησπού άν- 
τιτίθενται στήν οριστικοποίησή του;

Πρό καιρού διαβάσαμε στίς εφημερίδες άρθρα πού έκφραζαν τίς από
ψεις τών μεγάλων Κεφαλαιούχων καί εμπόρων πού καταφέρονταν κατά 
τού δνθημέρου μέ διάφορα έπιχειρήματα πού όμως καταρίφτηκαν άπό τήν 
ίδια τήν πράξη (π.χ. τό δνθήμερο δημιουργεί ανωμαλία στήν κίνηση τής 
αγοράς, δημιουργεί προβλήματα στούς καταθέτες καί άλλα).

Στίς πιέσεις καί αξιώσεις αύτών τών κύκλων ή Κυβέρνηση υποχώρησε 
καί δέν όριστικοποίησε μιά κατάκτηση τών έργαζομένων. 'Εδώ ή Κυβέρ
νηση έχει μεγάλες ευθύνες πέρα δέ άπό αύτό ή μή οριστικοποίηση τής 
έβδομάδας τών 5 ημερών, χρησιμοποιείται άπό τήν Κυβέρνηση καί τήν ερ
γοδοσία γιά αποπροσανατολισμό άπό τά άλλα προβλήματα τών έργαζομέ
νων άφ' ένός καί άφ’ ετέρου σάν διαπραγματευτικό ατού στά διάφορα 
αϊτήματά τους.

Σέ αυτούς ακριβώς τούς λόγους οφείλεται καί ή παράταση τής αβε
βαιότητας, ή μεθοδευμένη άρθρογραφία τού Τύπου, γι' αύτό οϊ έργαζόμε- 
νοι στίς Τράπεζες πρέπει νά παλαίψουν ενωμένοι γιά νά όριστ/κοποιήσουν 
μιά κατάκτησή τους, ώστε νά μή μπορεί πιά ή εργοδοσία νά χρησιμοποιεί 
τό θέμα αύτό σάν φόβητρο ή διαπραγματευτικό μέσο σέ βάρος άλλων 
διεκδικήσεων τών έργαζομένων, γιά νά έπεκταθεί τό μέτρο αύτό καί 
στούς άλλους χώρους τής Κοινής Ώφελείας καί σέ όλους τούς έργαζόμε- 
νους.

Πρέπει νά δείξουμε πρός όλες τίς κατευθύνσεις — Κυβέρνηση, εργο
δοσία — ότι δέν είμαστε διατεθειμένοι νά πισωγυρίσουμε καί νά άπαρνη- 
θοΰμε τό δικαίωμα γιά μιά καλύτερη ζωή.

Έλ.Μονοκροϋσος
ΕΤΕ-ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ

Τί συμβαίνει στή ΓΣΕΕ

Τίς μέρες αύτές οί δημοκρατικοί άνθρωποι στό τόπο μας παρακολου
θούν μέ ανησυχία μιά νέα έπίθεση πού γίνεται ενάντια στούς εργαζόμε
νους. Ή έπίθεση έκδηλώνεται συντονισμένα από δύο φορείς. Πρώτα άπό 
τή μεριά τής έργοδοσίας σέ βάρος άπεργών μέ δίκαια αιτήματα, καί κατά 
δεύτερο λόγο, άπό τή μεριά τού κυβερνητικού συνδικαλισμού μέ στόχο ό
λες τίς προοδευτικές δυνάμεις πού έκπροσωπούν τά συμφέροντα μας. Δέν 
μπορούμε λοιπόν νά μένουμε αδιάφοροι, ούτε κάν αμέτοχοι σ' ο,τι συμβαί
νει. Είναι άπαραίτητο νά ένημερωθούμε καί στή συνέχεια νά πληροφορή
σουμε κι άλλους, ώστε νά βρισκόμαστε σέ διαρκή έπαγρύπνηση.

Μαθαίνουμε γιά μαζικές άπολύσεις, γιά διωγμούς συνδικαλιστών, γιά 
αύθαίρετες διαγραφές σωματείων άπό τά Εργατικά Κέντρα. Κι ένώ θά 
έπρεπε φυσιολογικά νά έχουμε μιά ΓΣΕΕ πού νά άγωνίζεται γιά τή προά
σπιση όσων μοχθούν γιά τή καθημερινή ζωή, μιά ΓΣΕΕ πού νά φροντίζει 
γιά τή προστασία τών έκλεγμένων αντιπροσώπων τους, βλέπουμε τήν 
ήγετική μερίδα τής Συνομοσπονδίας νά υπονομεύει τό ίδια τά σωματεία - 
μέλη της.

"Εχει μείνει νωπή στή μνήμη μας ή περίοδος τού έργατοπατερισμού 
πού άνθιζε πριν τή δικτατορία. Καί πιό νωπή ακόμα είναι ή ύποκρισία τών 
χουντικών καιροσκόπων καί δημαγωγών πού μιλούσαν γιά λογαριασμό τά
χα τών έργαζομένων. Τά σκοτεινά έκείνα χρόνια άφησαν γιά κληρονομιά 
στή νεώτερη διοίκηση τής ΓΣΕΕ ένα άντιδημοκρατικό καταστατικό. Μέ βά
ση τό καταστατικό αύτό, πού φρόντισαν νά μή τροποποιηθεί, θεωρήθηκαν 
άνύπαρκτες πολλές μαζικές οργανώσεις πού είχαν βέβαια διαλυθεί τό 
1967 άλλά συγκροτήθηκαν ξανά άμέσως μετά τή μεταπολίτευση. Μέ τέ
τοιες άλχημίες κυριάρχησε αριθμητικό ή ομάδα πού διοικεί σήμερα.

'Η ομάδα αύτή νοιάζεται πολύ περισσότερο γιά τή διατήρησή της στήν 
έξουσία παρά γιά τή προώθηση τών αιτημάτων μας κατά κλάδους ή συλλο
γικά. Ένδιαφέρεται νά κρατήσει μέ κάθε τρόπο τό σημερινό συσχετισμό 
δυνάμεων ή όπου μπορεί νά τόν άλλοιώσει άνορθόδοξα σέ όφελος της. 
Δέν έχει διάθεση νά λογοδοτήσει άφοβα μπροστά στά μάτια μας γιά τίς 
σωστές ίσως ή λαθεμένες ένέργειες της. Προσπαθεί νά συκοφαντήσει τίς 
αντιπολιτευόμενες παρατάξεις καί νά προβληθεί σάν μερίδα ανεξάρτητων

«εύρωσυνδικαλιστών».
‘Όμως τά λόγια τους δέν πείθουν κανένα. Οί πράξεις τους έρχονται σέ 

κατάφωρη αντίθεση μ' ό,τι διακηρύχνουν. Μιλάνε γιά δημοκρατία καί βα
σίζονται στίς φασιστικές διατάξεις τού καταστατικού. Προσεύχονται γιά 
ένότητα καί διώχνουν άπό κοντά τους όσους δέν συμφωνούν μ’ αυτούς. 
Καυχώνται γιά συνέπεια άλλά ταυτίζονται μέ τίς ορέξεις τών ισχυρών ερ
γοδοτών. Είναι ευαίσθητοι στίς εκκλήσεις τών Υπουργείων γιά μονόπλευ
ρη λιτότητα, άλλά είναι ψυχροί μπροστά στό πρόβλημα τής καλπάζουσας 
άνεργίας ή μπροστά στό φαινόμενο τών άδικων καί παράνομων απολύ
σεων.

Οί έργαζόμενοι τής πατρίδας μας δέν έχουν νά περιμένουν τίποτα άπό 
τέτοιους άνθρώπους.

Οϊ γνήσιοι εκπρόσωποι τών έργαζομένων δέν αισθάνονται ένοχοι πού 
δέν πειθάρχησαν στό πνίξιμο μιάς απεργίας ή στον έκφυλισμό κάποιας 
παγκόσμιας γιορτής. Καί δέν άπολογούνται παρά μονάχα στά μέλη τους. 
Έκείνα τά μέλη πού μέ τή ζωντανή τους συμμετοχή σέ αγωνιστικές κινη
τοποιήσεις καί αληθινές έργατικές γιορτές, δικαίωσαν τή στάση τών καθο- 
δηγητικών τους οργάνων. Τέτοια έμπέιρία έχουν καί οί Τραπεζικοί. Όπως 
είναι γνωστό τό προηγούμενο Προεδρείο τής ΟΤΟΕ καλέστηκε σέ απολο
γία άπό τή ΓΣΕΕ, γιατί έλαβε μέρος στή μεγάλη απεργία τής 1ης Μάρτη, 
πού άφοροϋσε τή καταγγελία τών συλλογικών συμβάσεων καί τήν απαίτη
ση γιά μισθολογικές αύξήσεις. Ή ένέργεια αύτή θίγει άμεσα όλους μας καί 
ή συνέχεια πού μπορεί νάχει, μάς είναι άγνωστη γιά τήν ώρα.

Οί συνεπείς συνδικαλιστές είναι συνηθισμένοι σέ τέτοιες επιθέσεις 
καί ξέρουν καλά πώς τά δικαιώματα τών έργαζομένων δέν χαρίζονται άπό 
κανένα. Τό δικαίωμα γιά καλύτερη ζωή περνά μέσα άπό τήν απαίτηση γιά 
λογικούς μισθούς καί μέσα άπό τήν έλεύθερη έκλογή τών άντιπροσώπων 
μας. Ή προσπάθεια τής ΓΣΕΕ νά ψηφίσει ένα πιό άνελεύθερο στήν ουσία 
καταστατικό άπ' αύτό πού ισχύει σήμερα, δέν θά πρέπει νά περάσει. Ξέ
ρουμε πώς κατασκεύασαν τήν πολυπόθητη «πλειοψηφία» τους. Δέν θά 
πρέπει νά τούς άφήσουμε νά καθιερώσουν τό πλειοψηφικό σύστημα στίς 
επόμενες έκλογές. Δέν θά νομιμοποιήσουμε ισόβια τήν ψεύτικη αύτή 
πλειοψηφία.

1Η διμέτωπη έπίθεση άς φροντίσουμε νά βρειάπέναντί της τόν αδιαπέ
ραστο τοίχο τής ενότητας, τής άλληλεγγύης καί τής αδερφοσύνης τών έρ
γαζομένων. Είτε ύπάλληλοι είμαστε, είτε δάσκαλοι, είτε γιατροί, είτε δικη
γόροι, είτε άπλοι έργάτες καί έργαζόμενοι, γνωρίζουμε πόσα κοινά σημεία 
μάς ενώνουν. Είναι τόσα πολλά, όσα περίπου είναι αύτό πού μάς χωρίζουν 
άπό τά οργανωμένα συμφέροντα τού εύκολου, σέ βάρος μας, κέρδους.

"Ας υψώσουμε φωνή διαμαρτυρίας γιά τά σχέδια τής έργοδοσίας καί 
τής έπίσημης ΓΣΕΕ, πού επιδιώκουν νά μάς διασπάσουν, νά μάς άπομονώ- 
σουν. Νά άπαιτήσουμε:
— τήν έγγραφή μαζικών σωματείων στά 'Εργατικά Κέντρα
— τήν αποκατάσταση διωγμένων συνδικαλιστών κι έργαζομένων
— τήν ψήφιση δημοκρατικού καταστατικού στή ΓΣΕΕ
— τήν καθιέρωση τής απλής αναλογικής στίς έκλογές.

Η υπόθεση τών έργαζομένων είναι υπόθεσή μας
Νά μάθουμε όλοι τί συμβαίνει στή ΓΣΕΕ
Νά μεθοδέψουμε τίς ένωτικές μας αγωνιστικές πράξεις άπό δώ καί πέ

ρα.
Γεράσιμος Βλασσόπουλος 

Υπολογιστής Α'.
ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Άγονες δυνατότητες

Ξεκινώντας άπό τήν καθημερινά καί πολύπλευρα οδυνηρή διαπίστωση 
πώς ή χώρα μας έχει ανάγκη δημιουργικής καί ενθουσιώδους έργασίας, 
έρχομαι νά θυμήσω τήν άρνηση έ κείνων πού έπωφελήθηκαν ή πού έπα- 
ξίως άνέβηκαν στήν Ιεραρχία, στήν προσφορά έργασίας έκ μέρους τοΰ 
νέου μας σέ ήλικία δυναμικού.

Κι έκείνος πού δέν έχει μάθει νά κ/Κείνη τ’ αυτιά του στίς φωνές τών 
νέων γιά ζωή, θά είναι εύτυχής νά διαπιστώση πώς τό μέλλον ανήκει σ’ 
αυτούς όχι μέ τήν έννοια πώς μεγαλώνοντας θά άντικαταστήσουν τούς πα
λιούς, άλλά πώς καί τώρα άκόμη είναι σέ θέση, άν τούς επιτροπή, νά τό 
διαμορφώσουν έπ’ ώφελεία όλων. Βεβαίως άπό τούς κακόπιστους θά όρ- 
θωθή τό πολυακουσμένο έρώτημα! καί τί ξέρουν αύτοί γιά τή ζωή, πού 
ακόμα δέν βγήκαν άπ' τ’ αύγό; Διότι γιά κείνους άπ' τ' αύγό βγαίνει κανείς 
όταν άρχίσουν ν' ασπρίζουν τά μαλλιά του καί ξεχνούν πώς αύτή ακριβώς ή 
νοοτροπία είναι πού κάνει τά μαλλιά ν’ άσπρίζουν. Ούσιαστικά τούτο εκ
φράζει τό υπέρμετρο βάρος πού δίνουμε στήν άξια «εμπειρία» σέ σχέση 
μέ τήν άξια «γνώση» ή τήν ένταξη τής έννοιας τής δεύτερης στήν έννοια 
τής πρώτης. Μά αυτό, πιστεύω, πώς δέν είναι τίποτε άλλο παρά λιποταξία 
άπέναντί στό πρόβλημα τής παλαιώσεως τών γνώσεων πού καθίστανται 
«εμπειρία» καί πού όρνούνται νά παραχωρήσουν τήν θέση τους στίς και
νούργιες τών οποίων είναι, κατά τεκμήριο, φορείς οί νέοι καί πολύ περισ
σότερο οί νέοι έπιστήμονες.

Καί άς μή βιαστούμε νά καταδικάσουμε τήν διάσπασή τους σέ τόσες 
πολιτικοκοινωνικές όμάδες, μιάς καί τούτο άντανακλά τήν διάσπαση εκεί
νων πού τούς γέννησαν. Αλλά καί αύτή ή διάσπαση προκαλεί κοινωνικές 
ζυμώσεις πού παράγουν χρήσιμα συμπεράσματα (όχι όμως μέ τήν έννοια 
«ούδέν κακόν άμιγές καλού») γιά κείνους πού θέλουν νά τά χρησιμοποιή
σουν.

Βεβαίως, ή άθρόα συμμετοχή τών νέων στήν παραγωγική μηχανή κα
τά τό σχήμα «ό καθένας στον τομέα του» θά προκαλοϋσε μισθολογικό 
πρόβλημα σ’ έκείνους πού ήδη κατέχουν θέσεις. Σάν άντίβαρο όμως θά εί
χα νά άντιπαραθέσω τήν σημαντική βελτίωση τής ποιότητας έργασίας πού 
θά προέκυπτε. Καί κανείς έργαζόμενος δέν πρέπει νά ξεχνάει πώς οφείλει, 
έναντι τοΰ έαυτοΰ του, άγάπη καί σεβασμό στόνχρόνο πού τού άπορροφά 
ή έργασία του, ό όποιος τίς περισσότερες φορές καλύπτει τό σημαντικότε
ρο τμήμα τής ζωής του.

Διον. Φωτόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 
Δόκιμος στό Κεντ/κό Κατ/μα

ΣΑΒ. - ΚΥΡΙΑΚΗ 29-30/7/78: ΡΑ- 
ΦΗΝΑ - ΜΑΡΜΑΡΙ
Σαβ. Άναχ. 6.30 π.μ. γιά Ραφήνα 
καί μέ τό F/B γιά ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΥ
ΒΟΙΑΣ. Τακτοποίηση στό Ξενοδ. 
«ΜΑΡΜΑΡΙ» καί κατόπιν ελεύθε
ροι γιά μπάνιο καί άνάπαυση 
Κυριακή. Ήμέρα ελεύθερη καί άρ- 
γά τό άπόγ. άναχ. γιά Ραφήνα - Α
θήνα.
ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ. 520-600 (πούλμαν, 
είσητ. F/B, διαν/ση, πρωινό). 
ΚΥΡΙΑΚΗ 30/7/78: ΚΥΜΗ 
Άναχ. 7.30 π.μ. γιά Σκάλα Ώρω- 
ποΰ καί μέ τό πορθμείο γιά Ερέ
τρια καί συνέχεια μέ τό πούλμαν 
γιά Αλιβέρι - Λέπουρα - Κύμη. Πα

ραμονή στήν ώραία παραλία γιά 
μπάνιο, μεσημ. φαγητό καί περιπά
τους. Τό άπογ. μετάβαση στήν το
ποθεσία «ΧΩΝΕΥΤΙΚΟ» δπου καί 
τό γνωστό ιαματικό νερό. Άναχ. 
γιά Χαλκίδα (στάση 30) - "Αθήνα. 
ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ. 150-200 (πούλμαν 
καί είσητ. F/B).

Δ) ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

1 (ΓΥΡΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΕΡ/ΚΩΣ) Η
ΜΕΡΕΣ 8
ΧΑΝΙΑ-ΡΕΘΥΜΝ0-ΗΡΑΚΛΕΙ0- 
ΦΑΙΣΤΟΣ-ΜΑΤΑΛΑ-ΚΝΩΣΟΣ 
Άναχ. 9/7, 1 6/7, 30/7, 1 3/8, 20/8, 
10/9, 17/9/78.

ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ. 7400 (Άερ/κό είσητ. 
- εκδρομές μέ πούλμαν - 7
διαν/σεις στό Ξενοδ. CAPS IS A" 
κατηγ. (στό Ηράκλειο) - 7 γεύματα
7 πρωινά).

2ΙΜΑΛΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
6 διαν/σεις μέ ήμιδιατροφή στό Ξε
νοδ. «SIRENS BEACH» έξοδα κατ’ 
άτομο ΔΡΧ. 2600.
31ΡΟΔΟΣ (ΑΕΡ/ΚΩΣ) - ΗΜΕΡΕΣ 9 
άπό 8/7-16/7/78
ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ. 8.600 (Άερ. είσητ. - 
μεταφορά άερ/μιο - Ξενοδ. - 
άερ/μιο, 8 διαν/σεις στό Ξενοδ. 
BELVEDERE (Α" Κατηγ., 8 γεύματα,
8 πρωινά καί εκδρομές στήν

ΛΙΝΔΟ-ΚΑΜΕΙΡΟ-ΦΙΛΕΡΗΜΟ-
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ).
41ΛΕΣΒΟΣ (ΑΕΡ/ΚΩΣ)ΉΜΕΡΕΣ 7
Άναχ. κάθε Δευτέρα έως Κυριακή. 
ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ. 5600 (Άερ/κό είσητ. 
μεταφ. άερ/μιο - Ξενοδ. - άερ/μιο, 6 
δίαν, στό Ξενοδ. «ΛΕΣΒΟΣ Μ- 
ΠΗΤΣ» (Β" κατηγορ.) 6 γεύματα, 6 
πρωινά).
5) ΚΕΡΚΥΡΑ (ΑΕΡ/ΚΩΣ) ΗΜΕΡΕΣ 
9 άπό α) 15/7-23/7/78 καί β) άπό 
19/8-27/8/78
ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ. 5600 (Άερ/κό είσητ. 
μεταφ. άερ/μιο - Ξενοδ. - άερ/μιο, 8 
διαν/σεις στό Ξενοδ. «ΠΟΝΤΙΚΟ
Ν ΗΣΙ» (Γ' κατηγ.) καί 8 πρωινά).

(Συνέχεια στή σελ. 8)



Η ΠΟΡΕΙΑ TON 0EMATSV
τον προςοπικου

Στό διάστημα πού μεσολαβεί άπό τή λεπτομερή ενημερωτική ανακοί
νωσή μας τής 3.6.78 μέχρι σήμερα σημειώθηκαν σέ διάφορα θέματα τού 
Προσωπικού, οι παρακάτω έξελίξεις.

Μετά τό 9ο έκτακτο Συνέδριο

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ 
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Γ. Γραμματέας ό Πρόεδρος τού 
Συλλόγου μας συν. Ε. Μαυρουλίδπς

Μέσα στόν Ιούλιο θά κυκλο
φορήσει Πράξη Διοικήσεως μέ δλα 
τά ονόματα των υπαλλήλων στους 
όποιους αποδίδεται ό χρόνος προ
σωρινότητας, καί οί όποιοι περιλαμ
βάνονται στίς περιπτώσεις πού 
άναφέρουμε μέ τήν παραπάνω 
ανακοίνωσή μας.

" Η ’Επιτροπή προσωρινοτήτων 
συνεχίζει τό έργο της, έξετάζοντας 
άλλες κατηγορίες προσωρινότητας.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ

Ζητήθηκε άπό τή Διεύθυνση 
Προσωπικού νά έφαρμοστεΐ ή άρ- 
χή τής έξομοιώσεως μέ τήν Τράπε
ζα ‘Ελλάδος καί στόν τρόπο ύπολο- 
γισμοΰ τού επιδόματος πολυετίας. 
Ήδη στήν Τράπεζα "Ελλάδος γιά τή 
χορήγηση τού έπιδόματος πολυε
τίας λαμβάνεται σάν χρόνος ΰπηρε- 
σίας στήν Τράπεζα καί ό χρόνος 
προϋπηρεσίας σέ όποιονδήποτε

εργοδότη στήν 'Ελλάδα.
Βασική προϋπόθεση γιά τήν 

προσμέτρηση είναι ή άσφάλιση τού 
ύπαλλήλου κατά τό χρόνο τής 
προϋπηρεσίας του σέ 'Οργανισμό 
Κοινωνικής Άσφαλίσεως γιά τόν 
Κλάδο Συντάξεως.

Κανονισμός ένοικίων

' Η τροποποιητική εγκύκλιος μέ 
τήν όποια άναμορφώνονται οί δροι 
καί προϋποθέσεις καλύψεως τών 
δαπανών ενοικίου βρίσκεται στό 
γραφείο τοϋ κ. Διοικητοΰ, γιά ύπο- 
ΥΡαφή.

Μή πτυχιοΰχοι

’ Αναμένεται ή έκδοση άποφά- 
σεως τοϋ Δευτεροβαθμίου Δ.Δ. έπί 
τής προσφυγής τών συλλόγων τοϋ 
Προσωπικού.

Σύμφωνα μέ πληροφορίες τών 
νομικών μας συμβούλων τό Δικα
στήριο θά συνεδριάσει μετά τίς 10 
'Ιουλίου.

'Αναδρομικά υπερωριών
'Αναμένεται, μέσα στίς προσεχείς 
μέρες ή άπόφαση έπί τών προσφυ
γών τών μελών τοΰΔιοικ.Συμβου- 
λίου.
Μερική τροποποίηση 
τοϋ Οργανισμού υπηρεσίας

Τό προεδρικό διάταγμα γιά τήν 
τροποποίηση μέ τήν όποια παρατεί- 
νεται τό όριο ήλικίας γυναικών τελι
κά καί γιά τό βαθμό τοϋ Ύποτμημα- 
τάρχη, διευρύνεται ή βαθμολογική 
έξέλιξη τοϋ τεχνικού κλάδου, έν- 
τάσσονται οι όδηγοί αύτοκινητοθυ- 
ρίδων καί οί ήμεροφύλακες- 
νυκτοφύλακες, κλπ. θά δημοσιευ- 
θεϊ στήν 'Εφημερίδα τής Κυβερνή- 
σεως στό τέλος Αύγούστου.
Αύξηση έπιστημονικοϋ 
έπιδόματος

' Η προσφυγή τής Ο.Τ.Ο.Ε. γιά 
έπέκταση τοϋ καταβαλλόμενου έπι- 
στημονικοΰ έπιδόματος στό σύνο
λο τών αποδοχών καί όχι μόνο στό 
βασικό μισθό, συζητήθηκε στό 
Δευτεροβάθμιο Δ.Δ.Δ.Α. καί δόθη- | 
κε προθεσμία ύποβολής προτά-

ΔΙΑΓΩΜΣΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

σεων μέχρι 15 'Ιουλίου.

Πτυχιοΰχοι Παιδαγωγικών 
Άκαδημιών

'Από τήν Διεύθυνση Προσωπι
κού, έγινε εισήγηση στόν κ. Διοικη
τή μέ τήν όποια ζητείται ή προώθη
ση τών πτυχιούχων τών παιδαγωγι
κών άκαδημιών κατά δύο χρόνια 
καί ή χορήγηση έπιστημονικοϋ έπι
δόματος 7,5%. Σύμφωνα μέ τά 
ίσχύοντα στήν Τράπεζα 'Ελλάδος. 
Άναμένται ή ύπογραφή.

Μετατάξεις

' Ολοκληρώθηκε τό σχέδιο τοϋ 
νέου κανονισμού πού ρυθμίζει τό 
θέμα καί βάσει τοϋ όποιου θά 
πραγματοποιηθούν οί μετατάξεις 
τοϋ 1978. Τό σχέδιο θά δοθεί τήν 
προσεχή έβδομάδα στούς συλλό
γους γιά νά διατυπώσουν τίς άπό- 
ψεις τους.

φύλλα άξιολογήσεως 
Προσωπικού

Άπό τόν έπόμενο μήνα άρχίζει 
ή πειραματική έφαρμογή άξιολογή- 
σεων τοϋ Προσωπικού μέ βάσει 
τόν νέο τρόπο συντάξεως. Σχέδιο 
τοϋ νέου Κανονισμού ήδη παραδό
θηκε στούς Συλλόγους, πού θά τό 
μελετήσουν καί θά έκφέρουν τίς 
άπόψεις τους μέχρι 31.7.78.

ΙΔΡΥΕΤΑΙ
ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ

Τό 9ο (Έκτακτο) Πανελλαδικό 
Συνέδριο τής ΟΤΟΕ, συγκλήθηκε 
ύστερα άπό αίτηση τού νόμιμου 
άριθμοΰ συνέδρων στίς 28 καί 29 
ΜαΤου, μέ θέμα τήν άνάλυση τών 
αιτίων τής κρίσεως πού ξέσπασε 
στήν "Ομοσπονδία μετά τό Μάρτιο 
1978, τήν άνάκληση τού Γενικού 
Συμβουλίου καί τήν έκλογή νέου.

Μετά τίς όμιλίες διαφόρων συ
νέδρων πάνω στά αίτια τής κρί
σεως ψηφίστηκε ή άνάκληση τού 
προηγούμενου Γεν. Συμβουλίου καί 
έγινε ψηφοφορία γιά τήν άνάδειξη 
νέου Γεν. Συμβουλίου.

ΟΙ νέοι Γεν. Σύμβουλοί σέ νέα 
ψηφοφορία έξέλεξαν τό Προεδρείο

τής 'Ομοσπονδίας μέ τήν άκόλουθη 
σύνθεση:

Πρόεδρος Θεοχ. Παπαμάργα- 
ρης, Α' Αντιπρόεδρος ’Αλ. Πουλα- 
ρίκας, Β' ’Αντιπρόεδρος Στ. 
Παπαϊωάννου, Γεν. Γραμματέας 
Έπ. Μαυρουλίδης, Άναπλ. Γεν. 
Γραμματέας Δημ. Χολέβας καί Τα
μίας Γρ. Σκουλάκης.

Μετά τή λήξη τών εργασιών 
τού 9ου (Έκτακτου) Πανελλαδικού 
Συνεδρίου καί τήν άνάδειξη τής 
νέας διοικήσεως, ή 'Ομοσπονδία 
προχωρεί στήν υλοποίηση τών 
άποφάσεων πού χαράχτηκαν στό 
8ο Πανελλαδικό Συνέδριο τού 
Μαρτίου 1978.-

Υπόμνημα 
τής ΟΤΟΕ 

γιά τό φορολογικό
Τό νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
του Συλλόγου Συνταξιούχων

Τό νέο Διοικ. Συμβούλιο τού 
Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής 
Τραπέζης πού άναδείχτηκε άπ" τίς 
άρχαιρεσίες τής 11.4.78, συγκρο
τήθηκε σέ σώμα ώς εξής:

Πρόεδρος: Κωστής Ν. Μελισ- 
σαρόπουλος

Α' ’Αντιπρόεδρος: Νικ. Θ, Βά- 
ραγκας

Β' ’Αντιπρόεδρος: Δημ. Ί. Πα- 
παϊωάννου

Γενικός Γ ραμματεύς: Γεώργ.

Α. Καρακώστας
’ Αναπληρωτής Γεν. Γ ραμμα

τεύς: Ίω. X. Άργυρόπουλος
Ταμίας: Άχιλ. Δ. Βασιλόπουλος 
Σύμβουλοι: Ίω. Ε. Βιρβιδάκης, 

Κων. Δ. Ιθακήσιος, Όρ. Τ. Παπα
δοπούλας, Νικ. Σ. Σαρλής, Άναστ. 
Ί. Τούντας.

Η «Τραπεζιτική» συγχαίρει 
θερμά τό Διοικ. Συμβούλιο γιά τήν 
έπανεκλογή του.

Προκηρύχτηκε γιά τίς 16 Ιου
λίου ό διαγωνισμός μονιμοποιή- 
σεως τοϋ «έπί συμβάσει» Προσω
πικού.

Στό διαγωνισμό αυτό, είναι 
ύποχρεωμένοι νά λάβουν μέρος, ό
σοι ύπάλληλοι «έπί συμβάσει έπι- 
θυμοΰν τήν ένταξή τους στό κύριο 
Προσωπικό τοϋ λογιστικού κλάδου 
καί εκείνοι πού δέν έλαβαν μέρος 
στό διαγωνισμό μονιμοποιήσεως 
τής 10.10.76 ή άπέτυχαν σέ ένα ή 
περισσότερα μαθήματα.

ΟΙ λεπτομέρειες τού διαγωνι
σμού περιλαμβάνονται στήν άρ. 
82/5.6.78 Ύπηρ. Εγκύκλιο.

Μέ τήν άρχική συμμετοχή οι
κονομικών συγκροτημάτων καί 
τραπεζών τών αραβικών χωρών 
καί τής Εθνικής Τραπέζης, Ιδρύεται 
’Αραβο-έλληνική Τράπεζα, οί έργα- 
σίες τής οποίας θά άρχίσουν μέσα 
στό 1978.

Η νέα Τράπεζα θά προσανατο
λιστεί πρός επενδύσεις καί έργα- 
σίες συναλλάγματος έξωτερικοΰ 
καί προβλέπεται ότι θά συγκεντρώ
σει σημαντικές άραβικές καί ξένες 
καταθέσεις σέ συνάλλαγμα καί θά 
διευκολύνει άραβικές επενδύσεις 
στήν Ελλάδα.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΗΤΕΣ
ραγιάννη Α. Κων/νο, 70) Καρακούτα Γ. Δημήτριο, 71) Καρύδη Α. Πέτρο, 
72) Κασμιρλή Δ. ’Απόστολο, 73) Κακολύρη - Κέκο Μ. Σπυρίδωνα, 74) 
Κοντογιάννη Η. Κων/νο, 75) Κόπανο Π. Άντώνη, 76) Κουζιόκα Δ. ’Αρι
στείδη, 77) Κοψαύτη Θ. Κων/νο, 78) Κωνσταντινίδη Κ. Εμμανουήλ, 79) 
Κωνσταντίνου I. Νικόλαο, 80) Κωστάκη Δ. Γεώργιο, 81) Λαμπρόπουλο Κ. 
Παναγιώτη, 82) Λέκκα Α. ’Αντώνιο, 83) Λιάπη Π. Κων/νο, 84) Μαρινάκη 
Ν. Κων/νο, 85) Μάρκου Σ. ’Ιωάννη, 86) Μελισσηνό Μ. Μάριο, 87) Μιχα- 
λόπουλο Κ. Αύγουστίνο, 88) Μπουζούκη Α. Σταύρο, 89) Όπριανό Α. Δη- 
μήτριο, 90) Παναγιωτόπουλο Α. Κων/νο, 91) Παναγουλόπουλο Ε. Χαρά
λαμπο, 92) Παπαγεωργίου Ν. Δημήτριο, 93) Παπαδάκη I. Σάββα, 94) Πα- 
παζαφειρόπουλο Ν. Γεώργιο, 95) Παπαδάκη I. Σταύρο, 96) Πρωτονοτάριο 
Μ. Δημήτριο, 97) Ρωμανό Γ. Παναγιώτη, 98) Σάμιο Θ. Παναγιώτη, 99) Σα- 
ρακηνό Σ. Σπΰρο, 100) Σετάκη Ν. Εμμανουήλ, 101) Σεφερλή X. Σωτήριο, 
102) Σκουνάκη Α. Εμμανουήλ, 103) Σπανό Κ. Ιωάννη, 104) Σταματόπου- 
λο Α. Βασίλειο, 105) Στεργίου Κ. Ελευθέριο, 106) Καμπάση Π. Ευστάθιο, 
107) Συμεωνίδη Α. Στυλιανό, 108) Τζουτζάκη X. ’Αντώνιο, 109) Τριάδη I. 
Γεώργιο, 110) Τσαλίκογλου Ν. Δημήτριο, 111) Τσατσούλη Π. Νικόλαο, 
1 12) Τσιατάλα Θ. Πέτρο, 1 13) Τσίρκο Στ. Κων/νο, 1 14) Τσίρκο Α. Πανα
γιώτη, 115) Τσουμάκη Ν. ‘Ιωάννη, 116) Φουσέκη Λ. Νικόλαο, 1 17) Χαρί- 
το I. ’Αλέξανδρο, 1 18) Χαρκοφτάκη Γ. Χρήστο, 1 19) Χατζηπαναγιώτου Ν. 
Γεώργιο, 120) Χατζηπαύλου Μ. Νικόλαο, 121) Χατζηδάκη Γ. Γεώργιο, 
122) Χατζηδάκη Μ. ’Ιωάννη, 123) Χουζούρη I. Νικόλαο, 124) Ψαρίδη Δ. 
Ήλία, 125) Χριστοδουλόπουλο Θ. ’Ιωάννη, 126) Χρυσικό Α. Διονύσιο, 
127) Χρυσικό Ν. Σωτήριο, 128) Χύμη Α. ’Ιωάννη, 129) Χύτα Θ. Σπυρίδω
να.

Στούς "Υπολογιστές Α' Τάξεως
1) Μοναχολάκο Μ. Παντελή, 2) Γεωργακόπουλο Α. Βασίλειο, 3) Έξαρχάκο 
Γ. Εύστράτιο, 4) Καρπαθόπουλο Λ. Γεώργιο, 5) Παπανδρέου Στ. ‘Αθανά
σιο, 6) Πολίτη Σ. Πέτρο, 7) Σπανό Γ. Δημήτριο, 8) Σταμούλη Β. Κων/νο, 9) 
Στόγια I. Δημήτριο, 10) Χριστοδουλίδη Γ. Χριστόδουλο, 1 1) Μάκρα Π. ’Α
πόστολο.

Στόν "Υπολογιστή Β' Τάξεως
1) Τσάκο Ν. ’Αναστάσιο

Προώθηση 1 έτους καί 6 μηνών 

Στούς Λογιστές Α' Τάξεως
1) Κεσίση Α. Σταύρο, 2) Λιανό I. Παναγιώτη, 3) Παπασταματάτο Δ. Διονύ
σιο, 4) Βατίδης Δ. Νικόλαο, 5) Ίωαννίδη Σ. Θεόδωρο, 6) Παπαϊωάννου Π. 
Γεώργιο, 7) Κοτσιάνη Η. Σπυρίδωνα, 8) Παναγόπουλο Λ. ’Αναστάσιο, 9) 
’Αλεξανδρόπουλο Δ. ’Αλέξανδρο, 10) Τσιμπερίδη I. Κοσμά, 1 1) Άρχατζι- 
κάκη Ε. Νικόλαο, 12) Παπαρούνη Σ. Νικόλαο, 13) ’Ασβεστά φ. Δημήτριο, 
14) Κώτσα Σ. Άντοώνιο.

Στούς Λογιστές Β' Τάξεως
1) Σταυρακάκη Γ. Ιωάννη, 2) Σταθιά Ν. Χρήστο, 3) Μπιτσάκο X. Ξενο- 
φώντα, 4) Λαζούρα I. Κων/νο, 5) Κρεκούκια Δ. ’Ορέστη, 6) Τασσόπουλο 
Δ. Θεόδωρο, 7) Γιαννακόπουλο Η. Στυλιανό, 8) Τσιντζήρα Δ. ’Αθανάσιο, 
9) Ποθουλάκη Π. Δημήτριο, 10) Μαλικιώση X. Χρήστο, 11) Καβάζη Κ. 
Ιωάννη, 12) Σπΰρο Σ. Ήλία, 13) ’Ανεμογιάννη Σ. ‘Αναστάσιο, 14) Εύτυχί- 
δη Β. Στυλιανό, 15) Σουτάβη Α. Ιωάννη, 16) Στρογγυλόπουλος Γ. Βασί
λειος, 17) Φλέγκα Κ. Νικόλαο, 18) Πατεράκη Ε. Νικόλαο, 19) Γιαμόπουλο 
Γ. Δημήτριο, 20) Αυλώνα Ν. Δημήτριο, 21) Δήμο Δ. Γεώργιο

Προώθηση 1 έτους

Στόν Ύποτμηματάρχη
1) Τσιλιγκρό Π. Γεώργιο

Στούς Λογιστές Α' Τάξεως
1) Σανίδά Κ. Γεώργιο, 2) Άλογογιάννη Β. Άνδρέα, 3) Παπαχλιμΐτσο Ε. Δη- 
μήτριο, 4) Παπαϊωάννου X. Δημήτριο, 5) Γκόβα Λ. Ιωάννη, 6) Σιαφά Θ. 
Δημήτριο, 7) Σκοπελίτη Γ. Νικόλαο, 8) Γεωργίου Ε. Νικόλαο, 9) Μπαροΰνο 
Γ. Παναγιώτη, 10) Παπανικολάου Π. Παναγιώτη, 11) Κακαβογιάννη Ν. 
Ευάγγελο, 12) Βαλάκο Π. Σπυρίδωνα, 13) Κανόνη I. Γεώργιο, 14) Κυπα- 
ρισσόπυυλο Ν. Εμμανουήλ, 15) Πεντεδέκα Δ. Γεώργιο, 16) Δρούκα Π. 
Γεώργιο, 17) Χασαπογιάννη Π. Κων/νο, 18) Ίωαννίδη Α. Στυλιανό, 19) 
Κοσμά X. Γεώργιο, 20) Μονάχου Π. Εύετταθία, 21) Ριζόπουλο Γ. Ρίζο, 22) 
Νικολόπουλο Α. Δημήτριο, 23) Παπακωστοπούλου Γ. Δήμητρα.

Στούς Λογιστές Β' Τάξεως
1) Άθανασούλια I. ’Αθανάσιο, 2) Βοσκάκη Β. Εμμανουήλ, 3) Δημόπουλο 
Γ. Ιάκωβο, 4) Μητρογιάννη Ε. Νικόλαο, 5) Κουτσοσίμο Θ. Δημήτριο, 6) 
Γαλάτο I. Δημήτριο, 7) Μπιτσάνη Β. Χρήστο, 8) Παπαδάτο Σ. Κων/νο, 9) 
Έλευθεριάδη Α. Γεώργιο, 10) Μουνταφάρη X. ’Ιωάννη, 1 1) Χατζόπουλο 
Σ. Κων/νο, 12) Δημόπουλο Γ. Γεώργιο, 13) Γαλαζούλα Ν. Άνδρέα, 14) 
Χατζησαββίδη I. Στυλιανό, 15) Καρατσίκη ή Καρατζίκη Χρ. Νικόλαο, 16) 
Κρανά Δ. Κων/νο, 17) Άναστασόπουλο Α. Παντελή, 18) Γεωργιάδη φ. 
Εμμανουήλ, 19) Κοντόπουλο Ν. Παναγιώτη, 20) Χουλιαρέα Δ. Βασίλειο, 
21) Τυρέα Σ. Παναγιώτη, 22) Παππά I. Εύάγγελο, 23) Μακρή Α. ’Απόστο
λο, 24) Σκιαδαράση Ν. Μαρία, 25) Φασούλα Α. Ελευθερία, 26) Συνειφα- 
κούλη I. Τασία, 27) Βουδούρη Α. Βασιλική, 28) Μπελιμπασάκη Μ. Αλίκη, 
29) Σκυφτού Ε. Στέλλα, 30) Σουρπιώτη Κ. Εϋσταθία, 31) Γαλάτου Ν. Χρυ
σή, 32) Πολονύφη X. Τασία, 33) Καμπριγιάννη Στ. Πηνελόπη, 34) Καρνά- 
βου Ν. Εύγενία, 35) Καζανά Μ. Μαρία, 36) Γιαννούλη X. Μαρία, 37) 
Κλείτσα Β. Γεώργιο, 38) Λόλα X. Ειρήνη, 39) Μπουλουγούρα Π. Γεώργιο, 
40) ΓΙατρινιό Δ. Γεώργιο, 41) Ρούσση I. ‘Αναστάσιο, 42) Μαρκαριάν Ν. 
‘Αγγελική, 43) Γρηγορίου Γ. Εύριδίκη, 44) Κολεροΰ X. Έλισσάβετ, 45) 
Σταμπουλοπούλου 0. ’Αντιόπη, 46) Ίωακειμίδου Στ. Στέλλα, 47) Τζίμα Ν. 
Γεώργιο.

Στούς Υπολογιστές Α' Τάξεως
1) Βαμβακούλα Σ. Μαρία, 2) Μάλλιου Δ. Αλεξάνδρα.

Προώθηση 2 έτών

Στόν Ταμία Β' Τάξεως
1) Μοσχονά Δ. Βασίλειο

Προώθηση 1 έτους καί 6 μηνών 

Στόν Ταμία Β' Τάξεως
Δρακόπουλο Γ. Πέτρο

ΟΙ παραπάνω προωθήσεις χορηγούνται στό βαθμό πού οί υπάλληλοι 
κατέχουν σήμερα, δέν άλλάζουν τή σειρά τής άρχαιότητάς τους, άλλά συν
τομεύουν μόνο τόν χρόνο κρίσεως γιά τήν επομένη προαγωγή τους ή χο
ρήγηση προσαυξήσεως.

ΟΙ οικονομικές συνέπειες δέν θά άνατρέξουν πρίν άπό τήν 1 Ιουλίου 
1978.

‘ Η Εγκύκλιος αυτή άποτελεΐ καί άτομική γνωστοποίηση στούς ύπαλλή- 
λους πού τούς χορηγείται ή προώθηση.

Πρός τόν Υπουργό Οικονομικών

Ή διοίκηση τής ΟΤΟΕ υπέβαλε 
στίς 12/6/7 8ϋπόμνήμα πρός τόν κ. 
Υπουργό τών Οικονομικών στό 
όποιο άναπτύσσει τίς απόψεις της 
γιά τό φορολογικό θέμα, ελπίζον
τας ότι οί προτεινόμενες διαρρυθ
μίσεις θά περιληφθοΰν στό προσε
χές φορολογικό νομοσχέδιο.

Τό ύπόμνημα συνοδεύεται άπό 
άναλυτικούς συγκριτικούς πίνακες, 
πού άποδεικνύουν τά υπέρμετρα

Μεσολάβηση 
τής ΕΤΕ 
γιά δανειακή 
ενίσχυση 
Βιομηχανιών

Μέ τή μεσολάβηση τής Τραπέ
ζης μας, συνήφθηκαν άπό τίς άρχές 
τοϋ τρέχοντος έτους συμβάσεις μέ 
μεγάλες Τράπεζες τού εξωτερικού 
γιά τήν εισαγωγή στήν Ελλάδα 50 
περίπου έκατ. δολλαρίων.

Τό ποσόν αυτό, πού χορηγείται 
σέ ξένο συνάλλαγμα, χρησιμοποιεί
ται γιά τήν εισαγωγή κεφαλαιουχι
κού έξοπλισμοΰ καί θά διευκολύνει 
μιά σειρά βιομηχανικών μονάδων 
γιά τήν έκτέλεση κυρίως έπενδυτι- 
κών έργων.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Ε.Φ.Ε.Τ.
(Συνέχεια άπό τή σε λ. 7)

6) ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ) - 
ΗΜΕΡΕΣ 9
Άναχ. κάθε Σάββατο μέχρι Κυρια
κή. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ: α) ATHOS PA
LACE (Α' κατηγ.) ΔΡΧ. 6000. β) 
SANI BEACH (Α- κατηγ. μπαγκα- 
λόους) ΔΡΧ. 5500. γ) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ 
(Β' κατηγ.) ΔΡΧ. 4600.

7) ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ (ΞΕΝΟΔ. «OLY
MPIAN BAY»)
6 διαν/σεις μέ ήμιδιατροφή έξοδα 
κατ’ άτομο ΔΡΧ. 2300.

Ε) ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1) ΠΑΡΙΣΙ-ΝΙΚΑΙΑ (ΗΜΕΡΕΣ 9)
άπό 12/8-20/8/78 ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ. 
18500-19000 (άερ/κό ει'σητ. 8 
διαν/σεις στά Ξενοδ. Α' κατηγ. 8 
πρωινά, μεταφορές καί έκδρομές.
2) ΛΟΝΔΙΝΟ-ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (Η
ΜΕΡΕΣ 9) άπό 2/9-10/9/78 
ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ. 18800-19500
(άερ/κό είσητ. 8 διαν/σεις στά ξε
νοδ. CLIFTON FORD καί V0NDEL,
8 πρωινά, μεταφορές καί ξεναγή
σεις).
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜ
ΜΕΤΟΧΗΣ στά τηλέφωνα:
3210-411 (έσωτ. 624) ή 3240- 
373

φορολογικά βάρη καί τίς μειώσεις 
πού έχουν ΰποστεί οι Τραπε- 
ζοϋπάλληλοι στό πραγματικό δια
θέσιμο εισόδημά τους.

"Ολόκληρο τό κείμενο τού ΰπο- 
μνήματος καί ο! σχετικοί πίνακες θά 
δημοσιευτούν στό έπόμενο φύλλο 
μας..-

ΑΓΩΓΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ 

ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ 

ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

01 συνάδελφοι Τμημ. Α". Γιώρ
γος Κέης καί Κων. Κοσμίδης, μετά 
τή μή προαγωγή τους στό βαθμό 
τού Συμπρ. Ύποδ/ντοΰ κατά τίς 
προαγωγές τής 1.1.78, κατέθεσαν 
άγωγές κατά τής Τραπέζης στό άρ- 
μόδιο δικαστήριο.

Μέ τήν προσφυγή τους αυτή, 
διεκδικοΰν τή βαθμολογική άποκα
τάστασή τους σύμφωνα μέ τά ου
σιαστικά καί τυπικά προσόντα τους, 
στά όποια όχι μόνον δέν ύστερούν, 
άλλά σέ πολλές περιπτώσεις πλεο
νεκτούν έναντι άλλων όμοιοβάθ- 
μων τους, πού περιλαμβάνονται 
στίς τελευταίες προαγωγές.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΟΤΟΕ
(Συνέχεια άπό τή σελ. 1)

Παράλληλα, τό Έκτ. Συμβούλιο 
άπορρίπτει τίς αιτιάσεις τής ΓΣΕΕ 
πού ζήτησε εξηγήσεις γιά τή σύμ
πραξη τής ΟΤΟΕ μέ τίς όργανώσεις 
τών έργαζομένων εττίς έπιχειρήσεις 
Κοινής Ωφέλειας, πού είχε σάν 
άποκορύφωμά της τή μεγαλειώδη 
άπεργιακή κινητοποίηση τής 
1.3.78. ‘Υπογραμμίζει δτι ή δράση 
της εΐναι μέσα στά νόμιμα, ήθικά 
καί καταστατικά πλαίσια καί δέν έ
χει πρόθεση νά άντιπολιτευθεΐ τήν 
ήγεσία τής ΓΣΕΕ άπό τήν όποια 
άναμένει νά θυμηθεί καί νά τιμήσει 
τόν πρίν άπ’ τή δικτατορία έαυτό 
της.

Ή διοίκηση τής ΟΤΟΕ συνεχί
ζει τήν παράδοση τού κλάδου ένώ- 
νοντας τή δύναμή της μέ τίς άλλες 
κλαδικές όργανώσεις καί μέ τόν 
άγωνιστικό προγραμματισμό, τών 
διεκδικήσεων τών Τραπεζοϋπαλλή- 
λων.

Αυτή ή θέση της άποτελεΐ καί 
τήν άπάντηση πρός τούς παράγον
τες εκείνους πού άποβλέπουν στή 
διάσπαση τού κινήματος καί στήν 
κορυφή, μέ τή δημιουργία άλλης 
μιάς ΓΣΕΕ.

Ή πρόθεση αυτή, καταδικάζε
ται έξ άλλου όμόθυμα άπό όλους 
τούς "Ελληνες έργαζόμενους, όπως 
άποδεικνύει ή πληθώρα τών δημο
σιευμάτων στόν τύπο τό τελευταίο 
διάστημα, τά ψηφίσματα τών όργα- 
νώσεων καί ο! δηλώσεις συνδικαλι
στικών καί πολιτικών έκπροσώ- 
πων.


