
ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΝ
’Από τή θυσία των πρωτοπόρων αγωνιστών 

τοΰ Σικάγου τό 1886 και την πρώτη εργατική 
κατάκτηση, μάς χωρίζει διάστημα μικρότερο α
πό εναν αιώνα. Με τα μέτρα τής Ιστορίας τοΰ 
άνθρώπου, ελάχιστο, μέσα στην αδιάκοπη πο
ρεία πρός τό φώς και την πρόοδο. Τεράστιο ό
μως σε πραγματοποιήσεις και κοσμογονικές αλ
λαγές τοΰ κόσμου μας, πού ούτε ή πιο τολμηρή 
φαντασία και οί πιο υψηλοί όραματισμοι τής ε
ποχής εκείνης, μπορούσαν να συλλάβουν.

’Ανάπτυξη τής επιστήμης και τής τεχνικής 
σέ επίπεδα, πού αγγίζουν τα όρια τοΰ «θαύμα
τος», πόλεμοι εναντίον των δυνάμεων τοΰ σκό
τους, μέ τρομακτικές καταστροφές άλλα καί α
νακατατάξεις, επαναστάσεις πού μετατρέπουν 
τήν ιστορική ροή, απελευθέρωση άπό τήν κοινω
νική καταπίεση καί τήν εκμετάλλευση εκατον
τάδων εκατομμυρίων άνθρώπων, συνθέτουν, σέ 
αδρές γραμμές, τό πολύπτυχο τής μεταβολής 
πού συντελέσθηκε στα χρόνια αύτά.

Ό εργαζόμενος τής εποχής μας, τόσο στή 
γενική του θεώρηση, όσο καί στα όρια τής χώ
ρας μας, πολύ απέχει άπό τό συνάδελφο τοΰ Σι
κάγου πού αγωνιζόταν γιά τήν καθιέρωση τοΰ 
όκτάωρου.

Ή τάξη των εργαζομένων, έχοντας αποκτή
σει συνείδηση τής ιστορικής άποστολής καί τοΰ 
ρόλου της, μέσα άπό αιματοβαμένους αγώνες 
καί άπειρες θυσίες, έχει πραγματοποιήσει κα
τακτήσεις σημαντικές καί έχει γίνει ή μόνη κινη
τήρια δύναμη τής προόδου καί τής κοινωνικής 
εξέλιξης. Ό άδάμαστος ύπερασπιστής τής ειρή
νης καί τής δημοκρατίας, στήν πλατύτερη έν
νοια. Ό εκφραστής τής αλληλεγγύης καί κατα
νόησης ανάμεσα σέ όλους τούς λαούς καί ό α
δυσώπητος εχθρός κάθε μορφής καταπίεσης.

’Αλλά οι εχθροί τών εργαζομένων, οί πολέ
μιοι τής ανάπτυξης τοΰ άνθρώπου, τής απελευ
θέρωσής του άπό τον καταναγκασμό, οί έκμε- 
ταλλευτές καί οί αρπαγές, δέν έχουν καταθέσει 
τά όπλα. Στήν επιθανάτια άγωνία τους καί μπρο
στά στή βέβαιη έξαφάνισή τους, συνασπίζονται 
καί άποτολμοΰν εγχειρήματα ολέθρια για τήν 
ίδια τήν ανθρώπινη επιβίωση, αδιαφορώντας ώ- 
μά για τις συνέπειες της. Στή διεθνιστική αλ
ληλεγγύη τών λαών καί τών εργαζομένων, άν- 
τιπαραθέτουν τή «διεθνή τών ολιγοπωλίων», τών 
κερδοσκόπων τοΰ τίμιου μόχθου, τών σφετερι
στών τοΰ κοινωνικού πλούτου. Συνασπίζονται 
καί συνωμοτούν για νά άνακόψουν τήν πορεία 
τών εργαζομένων πρός νέες, ανώτερες μορφές 
ζωής. Μάταιη καί καταδικασμένη ή προσπάθεια.

Ή Πρωτομαγιά, παγκόσμια γιορτή τών ερ
γαζομένων, δέν είναι μόνον μέρα τιμής για τούς 
πρώτους αγωνιστές. Είναι ή μέρα πού σφυρη- 
λατεΐται ή ενότητα άνάμεσα ατούς έργατοϋπαλ- 
ληλους όλου τοΰ κόσμου, διαδηλώνεται ή θέλη
σή τους, για τήν περιφρούρηση τών καταχτή
σεων τους, τών συνδικαλιστικών καί δημοκρα
τικών ελευθεριών. Καί διατρανώνεται ή πίστη 
τους στήν ελευθερία, τήν ειρήνη, τήν προκοπή. 
Σ’ ένα μέλλον φωτεινότερο πού σίγουρα θ’ άνα- 
τείλει....

Ύπογράφηκε στις 17

Η ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΣΘΟΑΟΓΙΚΟ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ - ΤΡΑΠΕΖΩΝ

■ Το ποσοστά τών αυξήσεων σέ δύο δόσεις
Οί έκπρόσωποι τής 'Ομοσπον

δίας μας, μετά τήν ομόφωνη ά- 
πόφαση τοΰ ’Εκτελεστικού Συμ 
βουλίου, υπέγραφαν μέ τον εκ
πρόσωπο των Τραπεζών ύποδιοι 
κητή τής Τραπέζης Ελλάδος κ.

Δευτεροβάθμιο Διαιτητικό Δι
καστήριο.

Ουσιαστικά, μετά τήν συμ
φωνία αυτή, εξαφανίζεται ή 
Πρωτοβάθμια διαιτητική άπόφα 
ση καί ανοίγει ό δρόμος γιά τήν

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εύχεται σέ δλους τους συναδέλφους 

καί τις οικογένειες τους
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Ειρήνη - Χαρά - Ευτυχία

,Ν. Χαρισσόπουλο συλλογική 
σύμβαση γιά τό μισθολογικό. 
Σύμφωνα μέ αύτή αυξάνονται:
«1. Οί οργανικοί ή βασικοί ή 

τών μέχρι δραχ. 8.500 — 
άπο 1ης Φεβρουάριου 1978 
κατά ποσοστό 10% καί άπό 
1ης ’Ιουλίου 1978 περαιτέ
ρω κατά 5%. "Ητοι απ' 
τής τελευταίας ταύτης ή- 
μερομηνίας κατά ποσοστόν 
15%, έν συνόλω καί κατά 
το υπόλοιπον τμήμα άπό 8. 
501 μέχρι 12.000 δραχμών 
άπό 1ης Φεβρουάριου 1978 
κατά ποσοστόν 9% καί περαι 
τέρω κατά 4% άπό 1ης ’Ιου
λίου 1978, ήτοι άπο τής 
συμβατικοί μηνιαίοι μισθοί 
μέχρι ποσού δραχμών 12. 
000 — κατά το τμήμα αύ- 
τελευταίας ταύτης ημερο
μηνίας κατά ποσοστόν 13% 
έν συνόλω.

»2. Οί οργανικοί ή βασικοί ή 
συμβατικοί μηνιαίοι μισθοί 
άπό δραχ. 12.001 καί ανω, 
γενικώς, άπό 1ης Φεβρουά
ριου 1978 κατά δραχ. 1080 
καί κατά δραχ. 480 άπό 1ης 
’Ιουλίου 1978, ήτοι άπο 
τής τελευταίας ταύτης ήμε- 
ρομηνίας κατά δρ. 1.560 έν 
συνόλω. (Διευκρινίζεται ό
τι οί ως ανω μηνιαίοι μι
σθοί — άπο δραχ. 12,001 
καί ανω θά αυξηθούν συνο- 
λικώς κατά δραχ. 1.560 μό
νον, ήτοι δνευ συνυπολογι- 
αμού τών άνωτέρω ποσο
στών αυξήσεων μέχρι τού 
ποσού τών 12.000)».

Ή παραπάνω συμφωνία πρα
γματοποιήθηκε μετά τήν άρνη
ση τής ΟΤΟΕ νά δεχθεί συνέ
χιση τού έμπαιγμοϋ τών τραπε- 
ζοϋπαλλήλων μέ προσφυγή στό

Ή αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή 
βασικό συνδικαλιστικό 
αίτημα τής εποχής μας

Ή συνεχής άνοδος τοΰ κόστους ζωής, ή οποία έμφανίζει 
διαρθρωτικό χαρακτήρα, έξανεμίζει τήν εισοδηματική - άγομα
στική δύναμη καί ικανότητα τών μισθωτών, μέ αποτέλεσμα τό 
βιοτικό τους επίπεδο νά άποσταθεροποιεΐται διαρκώς καί οί αύ- 
ξήσεις τών μισθών τους νά μην -κατοχυρώνουν μιά αποτελεσματική 
βελτίωση τής οικονομικής καί1 κοινωνικής τους κατάστασης. Σ’ 
αυτήν τήν δυσμενή κοινωνική λειτουργία τών μισθολογικών παρο
χών, οί εργαζόμενοι προτάσσουν μιά νέα μέθοδο, σύμφωνα μέ 
τήν όποια οί μισθοί αποκτούν μιά τιμαριθμική προσαρμοστικό
τητα στον ανοδικό ρυθμό τοΰ κόστους ζωής. Ή μισθολογική αΰτή 
καινοτομία εκφράζεται μέ τό γνωστό συνδικαλιστικό αίτημα γιά 
τήν αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή τών μισθών.

Τό τί είναι αύτόματη τιμαρι
θμική αναπροσαρμογή είναι γε
νικά γνωστά καί αποτελεί ήδη 
πείρα σέ πολλές Ευρωπαϊκές 
χώρες δπως τό Βέλγιο, -Λου

ξεμβούργο, Δανία, ’Ιταλία, ε
νώ στήν 'Ολλανδία, Γαλλία, 
’Ιρλανδία καί ’Ηνωμένο Βασί
λειο έφαρμόζονται διάφορα συ
στήματα γιά τήν συσχέτιση τών

μισθών — τιμών. ’Επειδή καί 
στήν 'Ελλάδα ή αύτόματη , τι
μαριθμική άναπροσαρμογή άπο- 
τελεϊ ένα κεντρικά συνδικαλι
στικά αίτημα σ’ δλους τούς διεκ- 
δικητικούς χώρους καί προωθεί 

ται χωρίς καμιά αμφισβήτηση 
καί κριτική πρός μιάν έπιθυμητή 
τελική εφαρμογή, θά άξιζε ν’ 
άσχοληθοΰμε μ’ αύτά μέσα άπό 
μιά κριτική διάθεση, καί προο
πτική.

Οι θετικές πλευρές τής αύτό- 
ματης τιμαριθμικής άναπροσαρ- 
μογής είναι γνωστές καί συνί- 
στανται.

1. Στήν κατοχύρωση τοΰ βιο
τικού έπιπέδου τών μισθωτών.

2. Στήν εξάλειψη τοΰ ετερο
χρονισμού μισθών — τιμών, ό 
όποιος ετεροχρονισμός έπιφέρει 
οικονομικές απώλειες ατούς ε
ργαζομένους κατά το διάστημα 
τό όποιο παρεμβάλλεται άπό τήν 
άνοδο τού κόστους ζωής μέχρι

ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελ. 6

ικανοποίηση σοβαρών θεσμικών 
αιτημάτων. Σύμφωνα μέ όο:ί 
δήλωσε ό ύπου-ργός Συντονι
σμού κ. Γ. Ράλλης στο προε
δρείο τής ΟΤΟΕ στις 13 ’Α
πριλίου, παρουσία καί τού κ. Ν. 
Χαριοσόπουλου, οί διοικήσεις 
τών Τραπεζών έχουν τήν έγκρι
ση του γιά νά αρχίσουν συζητή
σεις πάνω στά θεσμικά θέματα

πού άπασχολούν τούς εργαζόμε
νους στις Τράπεζες.

Ή συμφωνία γιά τό μιοθολο- 
γικό, παρ’ άλα πού πολύ λίγο 
άνταποκρίνεται στή σημερινή αυ 
ξηση τοΰ κόστους τής ζωής καί 
τήν άνοδο τού τιμαρίθμου, ά- 
ποτελεϊ, μέσα στις σημερινές 
συνθήκες, δτι ήταν δυνατόν νά 
επιτευχθεί. Καί θά περιείχε, δ
πως τονίζεται στή σχετική άνα- 
κοίνωση τής ΟΤΟΕ, περισσότε
ρα θετικά στοιχεία, εάν δέν προ 
σέκρουε στήν πεισματική άρνη
ση τοΰ 'Υπουργείου Εργασίας 
νά εγκρίνει βελτιώσεις στις ο
ποίες είχαν συμφωνήσει οί διοι
κήσεις τών Τραπεζών (αύξηση 
1.730 δραχ. γιά δσους έχουν βα 
οίκο μισθό άνω τών 12.000 δρχ. 
ελάχιστο δριο αύξήσεως γιά 
τούς χαμηλόμισθους συναδέλ
φους).

’Ανεξάρτητα φυσικά άπά τή 
σύμβαση γιά τά μισθολογικό, ό 
αγώνας γιά τή βελτίωση τού 
βιοτικού έπιπέδου, τήν περκρροό 
ρηοη τών κεκτημένων δικαίωμά 
των τών τραπεζοϋπαλλήλων καί 
τή διεκδίκηση τών θεσμικών αι
τημάτων θά συνεχισθεί τόσο οέ 
έπίπεδο 'Ομοσπονδίας, όσο καί 
οέ κάθε Τράπεζα ιδιαίτερα.

Ή ακρόαση 
προσωπικών 
θεμάτων 
καί παραπόνων 
άπό τον κ. Διοικητή

Ό κ. Διοικητής δέχεται άπ’ 
εύθείας το προσωπικό τήν πρώ
τη Τετάρτη τού μηνάς, ώρα 1 
μ.μ.

Αύτά μας δήλωσε τά Γρα
φείο Διοικήσεως, έπειτα άπά 
τήν επιστολή τών Συλλόγων 
τοΰ Προσωπικού τής 10.4.78, μέ 
τήν οποία ή συλλογική έκπρο- 
σώπηση ζήτησε τή διατήρηση 
καί συνέχιση τού εθίμου τής 
τακτικής, κατά μήνα, άκροά- 
σεως παραπόνων καί προσωπι
κών θεμάτων άπο τόν κ. Διοι
κητή.

Οΐ ένδιαφερόμενοι συνάδελ
φοι, πού γιά εντελώς έξαιρετι- 
,κούς λόγους δέν είναι δυνατά 
νά Ακολουθήσουν τή συνήθη ύ- 
πηρεσιακή διαδικασία, ή έχουν 
ειδικά θέματα πού δέν μπόρε
σαν νά λυθούν άπό τις αρμό
διες ύπηρεσίες, θά γίνονται δε
κτοί άπο τόν κ. Διοικητή, έπει- 
κτοί άπο τον κ. Διοικητή, (έπει
τα σειρά πρστεραιότητος), γιά 
τήν εξέταση τής περιπτώσεως 
τους.

Οί διαγωνισμοί γιά Τά 
παιδιά τών συναδέλφων

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ,,
Στον «Οικονομικά Ταχυδρόμο» τής 6.4.78 δημοσιεύ

τηκε ερευνά τοΰ συνεργάτη του κ. Δημ. Στεργίου, ή οποία 
άναφέρεται στά θέμα τών διαγωνισμών μεταξύ τών παι
διών υπαλλήλων στις Τράπεζες 'Ελλάδος καί Εθνική.

Τό δημοσίευμα, χαρακτηρίζει τά θέμα προκλητικά 
καί αντισυνταγματικό καί στηρίζεται, δπως σημειώνει ό 
συντάκτης του, σέ φήμες, διαδόσεις καί καταγγελίες.

Επειδή τά σημεία τής έρευνας, πού αφορούν ειδικά 
τήν εφαρμογή τοΰ θεσμού στήν Εθνική Τράπεζα, δημιουρ
γούν εσφαλμένες έντυπώσεις στήν κοινή γνώμη, ό Σύλλο
γός μας έστειλε τήν παρακάτω επιστολή στή διεύθυνση 
τοΰ «Οικονομικού Ταχυδρόμου», μέ τήν παράκληση νά δη- 
μοσιενθεΐ σέ προσεχές φύλλο του:

Κύριε Διευθυντά,
Στό φύλλο τοΰ «Ο.Τ.» τής 

6—4—1978 ό συνεργάτης σας 
κ. Δημ. Στεργίου κριτικάρον
τας φήμες, διαδόσεις καί καταγ
γελίες σε βάρος τών Τραπεζι
κών ιδρυμάτων, δίδει τήν με
ρίδα τοΰ λέοντος στήν ’Εθνική 
Τράπεζα καί τό προσωπικό της.

θελημένα ή αθέλητα, ή άρ- 
θρογραφία τοΰ κ. Στεργίου 
μπαίνει σάν ένας κρίκος στήν 
άλυσίδα τής πολεμικής, πού μή
νες τώρα, γίνεται κατά τών 
τραπεζικών ύπαλλήλων καί τών 
βασικών Τραπεζικών ιδρυμάτων 
μέ πρωτοπορεία τους τήν ’Ε
θνική.

Κατ’ άρχή δέν θά πρέπει έ
να σοβαρό δημοσίευμα νά έχει 
σάν αφετηρία φήμες, διαδόσεις 
καί καταγγελίες δπως παραδέχε
ται ό κ. Δημ. Στεργίου. θά 
σταθούμε όμως σ’ αύτά, άπό 
καθήκον, μιά καί οί έντυπώσεις 
δυστυχώς δημιουργούνται.

Καί έχει ή ’Εθνική Τράπεζα 
τήν μερίδα τοΰ λέοντος στό 
δημοσίευμα άφοΰ καί στόν χώ
ρο πού διαθέτετε γι’ άλλες τρά
πεζες τήν άναφέρετε σάν υπαί
τια γιά τις διατάξεις υπέρ τών 
ύπαλλήλων, πού έχει στόν ’Ορ
γανισμό της (καί όχι λεγάμενο 
’Οργανισμό) μιά καί είναι Προ
εδρικά Διάταγμα σ’ έκτέλεση 
,Νόμου) διατάξεις πού ελκύουν 
γιά (εφαρμογή καί τις άλλες 
Τράπεζες, καθώς επίσης γίνε

ται λόγος καί γιά «ξυνιμμένα» 
χαρτιά ενώ είναι δεδομένη ή 
στασιμότητα, άν οχι πτώση, τής 
κεφαλαιαγοράς. Αύτά άπλώς τό

σημειώνουμε καί τήν έξήγηση 
άν θέλει τήν δίνει ό άρθρογρά- 
φος.

Το επίμαχο θέμα τής προσλή- 
ψεως τέκνων τών συναδέλφων 
βάσει ειδικού διαγωνισμού, εί
ναι δικαίωμα πού πολύ πριν τήν 
χουντική περίοδο ή Διοίκηση 
Χέλμη (1958'—1962) είχε πα
ραχωρήσει στους ύπαλλήλους, 

έκδίδοντας κάθε φορά ειδική 
Πράξη Διοικητοΰ. Τό 1973 ή 
Διοίκηση Άχή, τό περιέλαβε 
στον ’Οργανισμό Υπηρεσίας σέ 

μερική τροποποίησή του μαζί 
μέ άλλες διατάξεις. Ή διάταξη 
είναι δυνητική καί μόνο γιά 
15% τών προσλήψεων τοΰ προη
γούμενου ή τοΰ τελευταίου 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελ.
έ-

4)

Απο μήνα σε μιχχα
ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ...

, Λαμπρή καί Πρωτομαγιά.
Πάσχα τών Ελλήνων καί 

μαζί γιορτή τών ’Εργαζομέ
νων. Μέρες, πού σημα
δεύουν τό δρόμο τού άνθρώ
που, πού φωτίζουν τή μεγά
λη περιπέτεια τοΰ κατοίκου
αυτής της μικρής χωράς

Μετά τή Σταύρωση ή ’Α
νάσταση. ’Έπειτα άπ’ τή δο
κιμασία, τή στέρηση, τά δε
σμό, ή απολύτρωση. Καί 
πάντοτε, πάνω άπ’ τό άπα- 
ραίτητο Τίμημα, τή θυσία καί 
το αίμα, ή σίγουρη ενατένι
ση πρός τό μέλλον...

Ξεχωριστό φέτος τό νόημα 
καί οί συμβολισμοί τής Λαμ
πρής καί τής Πρωτομαγιάς. 
Μπορεί, σύννεφα σκοτεινά, 
νά έχουν σκεπάσει τό πανάρ- 
χαιο λίκνο ιδεών καί πολι
τισμού. ’Απειλές νά ορθώ
νονται στον ορίζοντα καί 
σχέδια σκοτεινά νά μεθο
δεύονται γιά νά φράζουν τις 
πύλες γιά μιά νέα εξόρμη

ση.
, Νέοι Πόντιοι Πιλάτοι «νά 
νίπτουν τάς χείρας των» τήν 
ιδία στιγμή πού οπλίζουν λη
στές. ’Εγκληματικοί έγκέφα- 
λοι — άνθρώπινοι καί ηλε
κτρονικοί νά «έπεζεργάζον- 
ται» προγράμματα καταστρο
φής, εθνικής καί κοινωνικής 
ύποδοόλωσης. Τά όπλα τους 
είναι άνίσχυρα νά πολεμή
σουν τά δίκαιο. Νά συλλά- 
,βουν καί νά φυλακίσουν τό 
φώς. Τά βαριά σύννεφα θά 
διαλυθούν, θά σηκωθούν πά
νω άπ’ τή μαρτυρική Κύ
προ καί τό Αιγαίο μας. Ή 
λάμψη τής ’Ανάστασης, ό 
Θριαμβευτής ήλιος τής Ερ
γατικής Πρωτομαγιάς, θά 
στέκουν σταθερά στήν τρο
χιά τους. Καί θά οδηγούν τά 
βήματα πρός ένα φωτεινό, 
έλπιδοφόρο, λυτρωτικά μέλ
λον...

*0 συνάδελφος



6 ΜΙΜΟΣ ΦΜ0ΤΜΙΠ1 ■ 
ΜΜΙΙΜΟΤΟΦΙΜ ΪΜΜΙΙΜΝ ΕΪΕ 
ΕΝΗΜΕΡΟΒΕΙΙΟΚ ΣΪΙΜΕΑΦΟΠ
Για την ενημέρωση των με

λών τοΰ συνδέσμου μας σάς γνω 
ρίζουμε τά ακόλουθα:

Στον ελληνικό χώρο, όπως 
και στα περισσότερα μέρη ή ε
νημέρωση τοΰ συλλέκτου γίνε
ται είτε άπό τον ειδικευμένο τύ
πο, είτε ιέμπειρικώς κατά τις 
συγκεντρώσεις και συζητήσεις 
τών συλλεκτών.

Κάνοντας μια έρευνα στην Φι- 
λοτελιική Βιβλιοθήκη βλέπουμε 
δτι υπάρχουν σήμερα περιοδικά, 
τά οποία φιλότιμα προσπαθούν 
νά μεταδώσουν τά φώτα τους σε 
όλους εμάς.

Τά περιοδικά αυτά είναι:
1. Φιλοτέλεια : Έκ- 

δίδεται άπό την Φιλοτελική 
Εταιρία ’Αθηνών, ’Ακαδη
μίας 57, Άθήναι, κάθε 2 
μήνες και ,μέ ετήσια συνδρο
μή Δρχ. 200. Τό περιοδικό 
αυτό είναι καί τό αρχαιότε
ρο. Πρωτσεκδόθηκε προ 50 
έτών.

2. Φιλοτελική Ή χ ώ: 
Έκδίδεται άπό τήν Φιλοτε- 
λική Εταιρία Πειραιώς, Κο- 
λοκοτρώνη 50, Πειραιεύς, 
κάθε 2 μήνες με Δρχ, 120: 
τον χρόνο.

3. Σ υλλέκτης : Γενι
κού συλλεκτικού περιεχομέ
νου πού κυκλοφορεί κάθε 
μήνα μέ ετήσια συνδρομή 
Δρχ. 300 καί έκδίδεται άπό 
τόν Β. Γ. Χριστιανό, Φιλελ
λήνων 20, Τ.Τ. 118.

4. Φ ι λ ο τ ε λ ι κ ό Δ ε λ- 
τ ί ο: Μηνιαίο περιοδικό 
πού έκδίδεται άπό τόν Ν. 
Δομνηνό, Πύρρας 20, Τ.Τ. 
405 καί μέ ετήσια συνδρομή 
Δρχ. 300.

5. Δελτίο ν ’Ανα
κοινώσεων : ’Εκδό
της είναι ή Φιλοτελική Ε
ταιρία Λέσβου. Έκδίδεται 
κάθε μήνα στή Μυτιλήνη, μέ 
έτήσια συνδρομή Δρχ. 120 
καί μέ δικαίωμα έγγραφης 
Δρχ. 50.

6 . Φ ι λ ο τ ε λακ ό ς Τ α- 
χυδρόμος : ’Εκδότης 
είναι ό Παύλος Έμανουηλί- 
δης, Κερασοϋντος 31, Άθή
ναι Τ.Τ. 456. Τό περιοδικό 
αύτό κυκλοφορεί κάθε μήνα 
άπό τόν ’Ιανουάριο τοΰ 1978 
καί μέ έτήσια συνδρομή Δρχ. 
300.

Ή άλήθεια είναι φίλοι μας 
ότι ό φιλοτελικός τύπος στήν 
χώρα μας είναι πάρα πολύ πί

σω συγκριτικά μέ άλλες χώρες 
όπως ή ’Αγγλία, Γαλλία, Γερ
μανία, Η.Π.Α., Αύστραλία κλπ.

ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ 
ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΟΥΣ 
ΚΑΙ ΤΡΕΧΑΜΑΤΑ

Γιά τήν εξυπηρέτηση τών φι
λοτελιστών λειτουργεί ή Υπη
ρεσία μονίμων παραγγελιών 
γραμματοσήμων καί φακέλλων 
πρώτης ημέρας κυκλοφορίας τών 
ΕΛΤΑ.

Μέ μιά αίτησή, σας σέ ειδικό 
έντυπο, πού θά τό προμηθευ
τείτε άπό όποιοδήποτέ ταχυδρο
μικό γραφείο καί δπου θά ση
μειώσετε τις άνάγκες σας (σέ 
άριθμό σειρών) καί τις (επιθυ
μίες σας (τετράδες, ζεύγη, γω
νιές φύλλου, κλπ.) μπορείτε 
νά γίνετε άμέσως μόνιμος συν
δρομητής τών ΕΛΤΑ καί νά 
παίρνετε τις σειρές πού κυκλο
φορούν στο σπίτι σας.

Μαζί μέ τήν αίτησή σας θά 
καταθέσετε καί ένα ποσό άνά
λογα μέ τό ύφος τών παραγγε
λιών σας. ’Εδώ σημειώνουμε 
δτι στον συστημένο φάκελλο 
πού θά πάρετε περιλαμβάνεται 
καί τό πληροφοριακό δελτάριο 
κάθε σειράς, δηλ. τό σύντομο 
Ιστορικό κάθε έκδόσεως.

’Εδώ σημειώνουμε ότι γιά 
νά μπορέσουν τά ΕΛΤΑ νά σάς 
στείλουν τά γραμματόσημά σας 
θά πρέπει ένα μήνα πριν άπό 
κάθε έκδοση νά καταθέσετε χρή
ματα στον λογαριασμό σας, ά
ν άλογα μέ τήν παραγγελία οας.

Άπό τόν έπόμενο μήνα 
θά δημοσιεύσου τήν ιστο
ρία τών γραμματοσήμων τής 
Κύπρου (σέ συνέχειες) άπό τό 
1960 καί εδώ μέ όλες τις δια
κυμάνσεις της, τις σπανιότητές 
της, κλπ.

ΟΙ ΤΑΚΤΙΚΕΣ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Οί συγκεντρώσεις αυτές υ
πενθυμίζουμε ότι γίνονται κάθε 
δεύτερη Πέμπτη έκάστου μηνάς 
ατά Γραφεία τοΰ Συλλόγου μας 
(οδός ’Ακαδημίας) στις 6.30 
μ.μ.

θά έπιθυμούσαμε στις συγ
κεντρώσεις αύτές νά βρίσκονται 
όσο τό δυνατόν περισσότεροι 
συνάδελφοι.'

Τά θέματα 
τών γυναικών 
συναδέλφων

Πραγματοποιήθηκε στή Λέσχη 
τοΰ Συλλόγου μας συγκέντρωση 
γυναικών, όπου έγινε εποικοδο
μητική συζήτηση γιά τά ιδιαίτε
ρα προβλήματα πού άντιμετώπί- 
ζουν οΐ γυναίκες συνάδελφοι, 
στήν Τράπεζα.

Ή άνταπόκριση καί ή συμμε
τοχή τών συναδέλφων γυναικών 
στήν συγκέντρωση ήταν μεγάλη 
καί ουσιαστική. Αύτό δείχνει τό 
ενδιαφέρον καί τήν προθυμία 
τους νά βοηθήσουν στήν έπεζερ 
γασία καί τήν προώθηση τών 
ειδικών Θεμάτων τους.

Γιά τήν ολοκληρωμένη μελέ
τη τών προβλημάτων αυτών κρί- 
Θηκε σκόπιμο νά κυκλοφορήσει 
έρωτηματολόγιο καί μ’ αύτό τόν 
τρόπο νά έκφρασθοϋν όλες οί 
άπόψεις τών συναδέλφων γυ
ναικών.

Τό έρωτηματολόγιο, περιέχει 
είκοσι ερωτήσεις γύρω άπό τά 
προβλήματα πού άντιμετωπί- 
ζουν οί γυναίκες συνάδελφοι 
στήν Τράπεζα.

Πιστεύουμε ότι όλες οί γυναί
κες θά άπαντήσουν στά έρωτή- 
ματα αυτά άνεπηρέαστα καί ούμ 
φωνα μέ τήν γνώμη καί τήν 
(εμπειρία τους πού έχουν διαμορ 
φώσει κατά τή σταδιοδρομία 
τους στήν Τράπεζα. Οί άπαντή- 
σεις θά άποτελέσουν τήν άφε- 
τηρία γιά μιά σοβαρότερη μελέ
τη τών θεμάτων τών γυναικών 
- συναδέλφων.

Γιά τη συμβολή 
στήν επιτυχία 
τής ’Έκθεσης 
Ζωγραφικής 
καί Βιβλίου

Τό Διοικητικό Συμβούλιο 
μέ τό τέλος τής ’Εκθεσης 
Ζωγραφικής καί Βιβλίου καί 
τήν επιστροφή τών έργων στους 
κατόχους τους, έκφράζει θερμά 
συγχαρητήρια καί εύχαριστΐες 
σέ όλους όσους συνέβαλαν στήν 
επιτυχία τής εκδήλωσης.

Εκδρομές Τής Ε.Φ.Ε.Τ. 
οτό εξωτερικό

1η ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΥΡΟΣ Ι
ΣΠΑΝΙΑΣ άπό 12)5)78 έως 
26)5)78 ΗΜΕΡΕΣ 15. ΕΞΟ
ΔΑ : Δρχ. 16.000, μή μέλη δρχ. 
18.000 (1) Άερ)κό είσιτ. ’Α
θηνών — Βαρκελώνης — Πάλ- 
μας — Μάλαγας — Μαδρίτης
— Αθηνών. 2) Μεταφορές άπό 
άερ)μια στά Ξενοδ. καί άντι- 
στρόφως. 3) Μεταφορά μέ 
πούλμαν άπό Μάλαγ-α — Σε
βίλλη — Κόρδοβα — Γρανάδα
— Μάλαγα. 4) Ξενοδοχεία 3 
άστέρων μέ διαμονή σέ δίκλινα 
δωμάτια μέ πρωϊνό καί ένα 
γεύμα ήμερησίως (ήτοι 14 γεύ
ματα). 5) Ξεναγήσεις καί περιη 
γή.σεις πού άναφέρονται στο πρό 
γραμμα.

2η ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΥΡΟΣ ΙΤΑ
ΛΙΑΣ άπό.12)5)78 έως 28)5) 
78 ΗΜΕΡΕΣ 17. ΕΞΟΔΑ: δρχ. 
17.000 — ΤΡΙΤΟΙ δραχ. 18. 
000 (1). Τά έξοδα μεταφοράς

‘ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,.
Μηνιαίο όργανο τοΰ Συλλό
γου Υπαλλήλων τής ’Εθνι

κής Τραπέζης Ελλάδος

Διευθύνσεις 
σύμφωνα μέ τό Νόμο:

Υπεύθυνος:
ΕΠ. ΜΑΥΡΟΥΑΙΔΗΣ 
Δημητρακοπούλου 50 

Κουκάκι
•

Υπεύθυνος Τυπογραφείου 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΖΩΡΖΟΣ 

Μεσολογγίου 16, ’Αθήνα 
Τηλ. 36.11.372

μέ πούλμαν, 2) Ή άξία τού εί- 
σιτ. Φ.)Μ. μετ’ επιστροφής οέ 
6' θέση καί σέ τετράκλινες καμ
πίνες. 3) Οΐ δίαν) σεις σέ Ξε
νοδ. Β' κατηγ. σέ δίκλινα δω
μάτια μέ μπάνιο. 4) 14 πρωϊνά. 
5) Ξεναγήσεις καί οί άναφερό- 
μενες στο πρόγραμμα εκδρο
μές. 6) Είσιτ. γιά τή διαδρο
μή ΣΟΡΕΝΤΟ — ΚΑΠΡΙ — 
ΝΑΠΟΛΗ). Δέν περιλαμβάνον
ται : Τά φιλοδωρήματα, οί λιμέ 
νικοί φόροι καί οί είσοδοι τών 
Μουσείων.

3η ΕΚΔΡΟΜΗ: ΚΥΠΡΟΣ ά
πό 27)5)78 έως 4)6)78 ΗΜΕ
ΡΕΣ 9. ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 9.000
— ΤΡΙΤΟΙ 9.300. (2) Άερ)κό 
είσ. Άθ. — Λάρνακα — Αθή
να. 2) 8 δίαν)σεις μέ πρωϊνά. 
3) 9 γεύματα. 4) "Ολες οί με
ταφορές μέ πούλμαν καί ξενα
γήσεις. 5) 'Ολοήμερες έκδρομές 
στήν Πάφο καί Τρόοδο.

4η ΕΚΔΡΟΜΗ: ΠΟΛΩΝΙΑ
— ΑΝ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Βερολί
νο), Ανατολικό — Δυτικό) — 
ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΟΥΓΓΑ
ΡΙΑ — ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ ά
πό 21)6)78 έως 7)7)78 ΗΜΕ
ΡΕΣ 17. ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 13.900 
καί Δολλάρια 100 ΤΡΙΤΟΙ δρχ. 
14.200 καί δολ. 100 (πούλμαν
— 16 δίαν) σεις σέ Α' καί Β' 
κατηγ. Ξενοδ. — 12 γεύματα
— 18 πρωϊνά, ξεναγήσεις, πε
ριηγήσεις καί έκδρομές).

5η ΕΚΔΡΟΜΗ: ΒΟΥΛΓΑ
ΡΙΑ — ΡΟΥΜΑΝΙΑ άπό 6)7) 
78 έως 15)7)78 ΗΜΕΡΕΣ 10. 
ΕΞΟΔΑ: 1) Γιά Α1 κατ. Ξενο
δοχεία στή Βουλγαρία καί Α' 
στή Ρουμανία δραχ. 3.600 καί 
δολ. 100. 2) Γιά Α' (ΛΟΥΞ)) 
στη Βουλγαρία καί Ρουμανία 
δραχ. 5.200 καί δολ. 100. Συμ- 
περιλαμβάνονται: Πούλμαν, 9 
δίαν) σεις μέ πρωινά, 15 γεύ
ματα, ξεναγήσεις — περιηγή
σεις 1 βραδυά σέ φολκλορική

ΣΤΙΧΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Στης Ιουδαίος τά πλακόστρωτα
Στής ’Ιουδαίος τά πλακόστρωτα αν σέ φέρει 
τό καραβάνι, άφοΰ τήν έρημο διασχίσεις, 
γιά νάβρεις τής ’Ελπίδας σου τ’ αστέρι 
κι έκεΐ στά γόνατα σκυμένος προσκυνήσεις,

. Νά ευχηθείς, ίδιος νά μείνεις ως τό τέλος, 
γιατί ατούς δρόμους οΐ Ρωμαίοι τριγυρνούνε 
κι είναι φρ-ικτό σαν πέφτει επάνω σου το βέλος 
τήν τρίτη τους οΐ πετεινοί ώς θά λαλούνε. . .

ΗΛ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Ύποκ)μα Άγ. Μελετίου 168

Αϊοθηση σταθερότητας
Κάθησε σιό γραφείο 
όχι τόσο γιά νά γράψει 
όσο γιά τή διαδικασία:

τό χαρτί τό μολύβι 
τή βαθειά πολυθρόνα 
καί κάτω τά πόδια του 
νά πατάν μέ σιγουριά οτό πά

γωμα.

Αϊοθηση σταθερότητας 
τήν ίδια στιγμή 
τό σπίτι, ή γειτονιά 
ή πόλη ολόκληρη 
μετακινιόταν
«προς άγνωστον κατεύθυνσιν». 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΗΣ

ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Στή Λέσχη τοΰ συλλόγου μας 

πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση 
συναδέλφων μέ σκοπό τήν ορ
γάνωση καί άνάπτυξη πολιτι
στικών εκδηλώσεων. ’Έγινε γό
νιμη συζήτηση καί άνταλλαγή 
άπόψεων γύρω άπό τόν τρόπο 
τής λειτουργίας τού πολιτιστι
κού τμήματος γιά νά γίνει πό
λος έλξεως τών κάθε είδους πο
λιτιστικών ενδιαφερόντων όλων 
τών συναδέλφων, πού μέ τή δη
μιουργική συμμετοχή τους, θά 
συμβάλλουν στον προγραμματι
σμό πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Γιά τό σκοπό αύτό δημίου ρ- 
γήθηκαν επιτροπές πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος άνοιχτές σέ κά-

ΠΗΜΕΑΦΟΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ

«Οί Πολιορκημένοι»
ΤΟΥ ΔΗΜ. ΛΙΑΤΣΟΥ

ρουμανική ταβέρνα καί οί είσο
δοι στα Μουσεία.

6η ΕΚΔΡΟΜΗ: ΣΟΒΙΕΤΙ
ΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΜΟΣΧΑ — ΛΕ
Ν ΙΓΚΡΑΝΤ —ΒΙΑΝ ΙΟΥΣ) ά
πό 12)8)78 έως 21)8)78 ΙΙΜΕ 
ΡΕΣ 10. ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 23.000
— 23.500 (1) Άερ)κό είσιτ. 
Άθ — Μόσχα — Λέναν γκραντ
— ΒΙΑΝ ΙΟΥΣ — Μόσχα — 
Αθήνα. ’2) 9 δίαν)σείς σέ ξενο
δοχεία Α' κατηγ. — 18 γεύμα
τα, 9 πρωϊνά. 3) Έκδρομές μέ 
πούλμαν. 4) 2 θεατρικές παρα
στάσεις. 5) ’Έκδοση Βίζας γιά 
τήν Σοβιετική "Ενωση.

ΦΘΗΝΕΣ 11 ΗΜΕΡΕΣ ΚΑ
ΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 
ΣΤΗΝ ΒΑΡΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ. 
Αρχίζουν άπό 15)6)78 μέχρι 
30)9)78. ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 3.000 
καί Δολ. 80.

Συμπεριλαμβάνονται: πούλ
μαν, 10 δίαν) σεις μέ πρωϊνά σέ 
ξενοδ. Α' κατηγ 18 γεύματα 
καί ξενάγηση στή Σόφιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Παρακαλοΰνται οί κ.κ. συ

νάδελφοι νά δηλώνουν τή συμ
μετοχή τους· τουλάχιστον 20 
ημέρες πριν άπό τήν άναχώρη- 
ση τής κάθε εκδρομής.

— Κρατήσεις θέσεων θά γί
νονται δεκτές μόνον κατόπιν 
προκαταβολής δραχ. 2.000.

— Ακυρώσεις θέσεων δέν θά 
γίνωνται δεκτές τις τελευταίες 
10 ημέρες πριν άπό τήν άναχώ- 
ρηση τής κάθε εκδρομής,

— Εκτός άπό τις πιό πάνω 
έκδρομές θά προγραμματισθ οΰν 
τό καλοκαίρι καί άλλες έκδρο
μές εξωτερικού.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΑ — ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ — ΔΗ
ΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στα 
τηλέφωνα: 3210411 (έσωτ.
624) ή 3240373.

Κυκλοφόρησε τό τρίτο άφη- 
γηματικό βιβλίο τοΰ σ. Δημήτρη 
Λιάτσου «Οί Πολιορκημένοι καί 
άλλα διηγήματα». Είχαν προη- 
γηθεϊ οί συλλογές διηγημάτων: 
«Κοντά ατούς Ανθρώπους» 
(1958) καί «Ιστορίες τής Κατο
χής» (1953). "Οπως καί στά 
άλλα δυο, έτσι καί σ’ αύτό, 
στόχος τοΰ συγγραφέα είναι ό 
’Άνθρωπος.

Ό τίτλος «Πολιορκημένοι» 
ξέχωρα άπ’ τό ομώνυμο διήγη
μα έχει και συμβολικό χαρακτή
ρα. Έδώ καί 40 χρόνια δέν ά
λειψαν οί διάφορες πολιορκίες 
σέ βάρος τοΰ λαού μας.

Ό σ. Δημήτρης Λιάτσος είναι 
μέλος τής Εταιρίας Ελλήνων 
Λογοτεχνών. ’Εκδίδει τό Πολι
τιστικό περιοδικό «Χρονικά τής 
Νίκαιας».

ΔΗΜ. Γ. ΚΥΡΙΤΣΗ 
Δ.Ν. Δικηγόρου

“0 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ 
ΩΣ ΝΟΜΙΜΟΥ 

Η ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ,,
Μέ τόν παραπάνω τίτλο κυ

κλοφόρησε άπό τις εκδόσεις Α. 
Σάκκουλα ένα εξαιρετικά έμ- 
περιστατωμένο βιβλίο τοΰ νομι
κού συμβούλου τής Τ ραπέζης 
μας κ. Δ. Κυρίτση γιά τό χα
ρακτηρισμό τής νομιμότητας ή 
οχι τής άπεργίας.

Στις 3001 περίπου σελίδες 
τοΰ τόμου, γίνεται συστηματική 
άνάπτυξη τής ιστορικής εξέλι
ξης στήν Ελλάδα καί οέ χώρες 
τοΰ Εξωτερικού, παράθεση τών 
χαρακτηριστικών τοΰ δικαίου 
τής άπεργίας, τών μορφών τών 
άπεργιακών 'έκδηλώσεων και ά- 
ναλύειαι τό δικαίωμα τής άπερ
γίας.

Σιό δεύτερο μέρος, μελετά- 
ται ή νομιμότητα τής άπεργίας, 
καί τά κριτήρια τής νομιμότη
τας σέ συνδυασμό μέ τις ίσχύ- 
ουσες συνταγματικές διατάξεις 
καί τούς σχετικούς νόμους.

Στο τέλος τοΰ βιβλίου παρα
τίθεται πλούσια βιβλιογραφία 
καί άλφαβητικό εύρετήριο.

θε συνάδελφο πού θέλει νά 
βοηθήσει στήν άνάπτυξη τοΰ πο 
λιτιστικοΰ επιπέδου στήν Τρά
πεζα.

Οί παρακάτω επιτροπές θά 
συγκεντρώνονται στήν Λέσχη 
τοΰ Συλλόγου μας Ακαδημίας 
60, τις άκόλουθες μέρες και ώ
ρες:

— "Οσοι συνάδελφοι ένδια- 
φέρονται γιά τή Μουσική, τόν 
Κινηματογράφο καί το θέατρο 
συγκέντρωση κάθε Δευτέρα 7. 
30 μ.μ.

—■ "Οσοι συνάδελφοι ένδια- 
φέρονται γιά τις Εικαστικές Τέ
χνες συγκέντρωση κάθε Πέμπτη 
7.30 μ.μ.

— "Οσοι συνάδελφοι ένδια- 
φέρονιαι γιά τή Λογοτεχνία, 
συγκέντρωση κάθε Τρίτη 7.30.

Ή Λέσχη τοΰ συλλόγου μας 
θά είναι άνοιχτή γιά τις συγκεν
τρώσεις αύτές άπό τις 3 τοΰ 
Μάη.

ΒΙΒΛΙΑ
ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
Άναστ. Μ. Γεωργαντόπουλου: 

«ΑΚΡΑΤΙΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 
ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΑΣ».
—: Σπϋρος Περεσιάδης.
— Γιώργος ’Ασημακόπουλος. 
Αθήνα, 1978, σελ. 118 καί 

επίμετρο.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Αφιέρωμα στή μνήμη δύο ά
κρα τινών πού άναδείχτηκαν σέ 
συμπαθητικές μορφές τοΰ θεά
τρου μας καί τίμησαν τή μικρή 
πατρίδα τους.

"Οπως άναφέρει ό συγγρα
φέας :

Ό εργάτης τοΰ παρόντος δο
κιμίου έχει παραιτηθεί άπό κά
θε άπαίτηση γιά συγγραφικά δι
καιώματα.

Επιθυμία του είναι: Τό ποσό 
πού θά συγκεντρωθεί άπό τήν 
πώληση τοΰ βιβλίου — μετά τήν 
άφαίρεση τής δαπάνης έκτυπώ- 
σεως — νά διατεθεί γιά τήν ά- 
νέγερση, σέ πρώτη φάση, προ
τομής, τοΰ Σ.Περ ε σ ι ά δ η 
στο μέρος που γράφτηκαν καί 
παίχτηκαν τά πρώτα του θεα
τρικά έργα.

θ’ άκολουθήσουν ευθύς αμέ
σως άλλες ένέργειες γιά νά 
τιμηθεί καί ό Γ. Ά σ η μ α κ ύ
πουλος.

Τό Δ.Σ. εύχεται στό συνά
δελφο καί μέλος του Σάκη Κά
παρη νά τοΰ ζήσει ό γυιός πού 
άπέκτησε.

ΔΩΡΕΕΣ
ΥΠΕΡ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Οί μικρόβαθμοι υπάλληλοι 
τής Διευθύνοεως Κ)των Εσω
τερικού κατέθεσαν δρχ. 500.— 
στή μνήμη τοΰ πατέρα τοΰ φί
λου καί συναδέλφου Ήλία Τσα
ρουχά, τοΰ υποκαταστήματος 
Πλ. Πλυτα, τοΰ οποίου τόν πό
νο καί τά πικρά συναισθήματα 
συμμερίζονται καί συμπάσχουν.

— Κατέθεσε ή κ. Λίνα 
Βακελλαρίόη, ύπέρ τοΰ "Υ
γείας Μέλαθρον είς μνήμην τοΰ 
έξαδέλφου της Ίωάννου ψιλια- 
ν-οΰ άντί στεφάνου δραχ. 2.000.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Μετά άπό τό βαρύτατον κτύ
πημα πού μοΰ έφερε ή άπώλεια 
τής έξαιρέτου καθ’ ολα συζύ
γου μου, αισθάνομαι τήν ύπο- 
χρέωσιν νά ευχαριστήσω τούς 
ιατρούς τοΰ θεραπευτηρίου "Υ
γείας Μέλαθρον, καθηγητήν κ. 
Άγγελόπουλον, κ. Τραχανήν 
καί ολους τούς βοηθούς των, 
τόν χειρουργόν κ. Τόμπλερη, 
ώς καί τις άδελφές νοσοκόμους 
διά τήν άμέριστον καί πρόθυμον 
βοήθειαν τους προς τήν άσθενή 
λατρευμένη σύζυγόν μου καί 
τήν συμπαράσταοίν τους είς ε
μέ διά νά απαλύνουν τήν στε
νοχώρια καί τόν πόνο έκ τοΰ 
σπαραγμού τής καρδιάς μου.

θά ή το μεγάλη παράλειψις ε
άν δέν άνέφερα τό ένδιαφέρον 
τό όποιον έδειξε ό Πρόεδρος 
κ. Γεώργιος Τζορτζινάκης, ό 
διευθυντής τής κλινικής κ. Α. 
Μποράντης, ή διευθύνουσα τήν 
κλινικήν, τούς όποιους καί ευ
χαριστώ θερμώς.

Τέλος, ένα μεγάλο -ευχαρι
στώ θά πρέπει νά άπευθόνω είς 
τόν κ. Κων. Κατσούλην, ό ό
ποιος σαν άνθρωπος, άλλά καί 
ύπό τήν ιδιότητα τοΰ γραμμα- 
τέως τοΰ συλλόγου μέ βοήθησε 
πολλαπλώς.

Γιά ολους τούς ανωτέρω καί 
πάντας τούς συναδέλφους μου 
οί όποιοι τόσο συμμετείχαν είς 
τήν θλϊψιν μου καί προσέφε,ραν 
τήν βοήθειαν τους στις δύσκο
λες στιγμές μου, τών οποίων τά 
ονόματα λόγω στενότητας χώ
ρου είναι αδύνατον ν’ άναφέρω 
αισθάνομαι τήν ύποχρέωσιν νά 
τούς ευχαριστήσω διά τήν κα- 
θοιονδήποτε τρόπο συμπαράστα- 
σίν των.

Τούς εύχαριστώ ολους μαζί 
καί τόν καθέναν χωριστά.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ 

"Υπάλληλος Ε.Τ.Ε.
Κεντρικού Καταστήματος

Εύχαριστοΰμεν ολους τούς 
συναδέλφους καθώς καί τήν ε
φημερίδα «Τραπεζιτική» διά την 
συμμετοχήν των είς τό πένθος 
μας διά τόν θάνατον τής συζύ
γου καί άδελφής.

ΣΟΦΙΑΣ ΚΟΝΙΔΑ
"Ο σύζυγος: Ευθύμιος Κονι- 

δάς, δικηγόρος.
Ό άδελφός: Σπυρίδων Πα

παδοπούλας, ύπάλ, ΕΤΕ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΕΙΦΑΚΟΥΛΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΠΕΝΤΕΛΗ»

ΙΑΤΡΕ ΙΟΝ:
Μαγνησίας 75 Τηλ. Οικίας: 64.43.373
Νέα Ελβετία 
Τηλ 76.52.278

Νοσ.: 80.20.123



Συμβολή 
οτήν ανάπτυξη 
άγονων 
περιοχών

Μέ πρωτοβουλία των Διοική
σεων των Τραπεζών ’Εθνικής 
καί ’Αγροτικής συστήθηκε εται
ρία κοινωφελούς σκοπού μέ την 
έπωνυμία «Εταιρία Άναπτύ- 
ξεως ’Αγόνων Περιοχών».

Ή έταιρία δέν έχει κερδοσκο
πικό χαρακτήρα καί αποβλέπει 
στην εξεύρεση λύσεων στο πρό 
βλήμα ορισμένων περιοχών τής 
χώρας πού έγκαταλείπονται ά- 
πό τούς κατοίκους τους.

Στόχοι τής Εταιρίας δπως 
άναφέρονται στο καταστατικό 
της είναι:

— Ή ίδρυση στις παραπάνω 
περιοχές Κέντρων Ελληνικής 

Λαϊκής Τέχνης καί Σχολών.
— Ή παροχή οικονομικής 

καί τεχνικής βοήθειας στις ι
δρυόμενες Σχολές,

— Ή ύποβοήθηση τής διάθε
σης τών παραγαμένων άπό τις 
Σχολές προϊόντων στις άγορές 
τοΰ έσωτερικοΰ καί τοΰ έζω- 
τερικοΰ.

Ή ’Εθνική Τράπεζα θά πα
ρέχει οτήν Έταιρία τεχνική 
βοήθεια γιά θέματα νομικής, ορ
γανωτικής, διαχειριστικής καί 
διοικητικής φύσεως.

Τό Δ.Σ. τής Εταιρίας οτήν 
πρώτη του συνεδρίαση ήδη, Α
σχολήθηκε μέ θέματα πού άφο- 
ροΰν τά Ψαρά, τό ΚαΟτελλό- 
ριζο καί τά Ζαγοροχώρια,

Τροποποίηση 
τού Καταστατικού 
τού Ταμείου 
Συντάξεων

Μετά άπό πρόσφατη τροπο
ποίηση τοΰ Καταστατικού τοΰ 
Ταμείου Συντάξεων, δικαιούν
ται συνταξιοδοτήσεως καί οί 
διαζευγμένες θυγατέρες θανόν- 
των συνταξιούχων.

Οί ένδιαφερόμενες καλούν
ται νά επικοινωνήσουν μέ τή 

διεύθυνση τοΰ Ταμείου γιά νά 
ενημερωθούν σχετικά μέ τις ά- 
παιτούμενες διαδικασίες.

Καί άλλη ξένη 
Τράπεζα 
οτήν Ελλάδα
Μιά ακόμη ξένη τράπεζα εγ

καθίσταται οτήν Ελλάδα.
Ή μεγάλη βρεταννική τράπε

ζα BARCLAYS BANK άνοιξε τό 
πρώτο ύποκατάστημά της οτήν 
’Αθήνα τό όποιο άρχισε ήδη νά 
λειτουργεί.

Στά προηγούμενα σημειώμα- 
τά μας, κάναμε μιά σύντομη πε
ριγραφή τών πραγματώσεων 
οτήν Γερμανία καί τήν Γαλλία. 
Τά συστήματα πού διαμορφώθη
καν στις δυο αύτές χώρες, ά- 
ποτελοΰν χαρακτηριστικά Αν
τιπροσωπευτικές περιπτώσεις Α
νάμεσα στις όποιες τοποθετούν
ται μέ παραλλαγές, οί διάφοροι 
τύποι πού συναντάμε στις άλ

λες εύρωπαϊκές χώρες.
Στο σημερινό σημείωμα, θά 

άναφερθοΰμε στις ύπόλοιπες 
εύρωπαϊκές χώρες γιά νά κλεί- 
οουμε στό έπόμενο μέ κρίσεις, 
συμπεράσματα καί βιβλιογραφία 
γιά δσους ένδιαφέρονται γιά 
περισσότερα στοιχεία.

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΥΡΩΠΗ
Στις Σκανδιναυικές 

χώρες ιδρύθηκαν έργατικά 
συμβούλια γιά συνεργασία τών 
εργατών μέ τή διοίκηση τών έπι 
χειρήσεων γιά πρώτη φορά στη 

Νορβηγία τό 1Θ45, οτήν Σουη
δία τό 194Θ, οτήν Δανία τό 
1947. ’Από τότε, ή λειτουργία 
τους Ανανεώνεται καί τελειο
ποιείται μέ συχνές Αναθεωρή
σεις τών σχετικών συμφωνιών, 
πού γίνονται ή διά νόμου ή κυ
ρίως μέσω τών συλλογικών 

συμβάσεων.
Μιά άπό τις πιό σημαντικές 

Αναθεωρήσεις αύτοΰ τοΰ είδους, 
έγινε μέ νόμο, τό 1973 οτήν 
Δανία. Σ’ δλες τις επιχειρή

σεις πού Απασχολούν πάνω άπό 
50 μισθωτούς, σχηματίζονται υ
ποχρεωτικά, — άν τό ζητήσει ή 
πλειοψηφία τών έργαζομένων— 
μικτές επιτροπές μέ ίση έκπρο- 
σώπηση έργασίας — έργοδο- 
σίας, πού επεξεργάζονται δλα 
τά θέματα πού έπηρρεάζουν μέ
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ

ΚΟΙΝΗ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΣΥΑΑΟΓΟΥ ΜΑΣ
Στη φετινή Πρωτομαγιά, οί ύπάλληλοι

τής ’Εθνικής Τραπέζης, έκφράζουν τήν άπά-
φασή τους νά αγωνιστούν:

■ Μαζί μέ δλους τούς εργαζομέ
νους της Χώρας μαζ;

— Γιά τήν προάσπιση τής εθνικής ανεξαρ
τησίας καί τής έδαφικής ακεραιότητας 
τής Πατρίδας μας.

— Γιά τή δίκαιη λύση τοΰ Κυπριακόν, σύμ
φωνα μέ τις άρχές καί τις αποφάσεις τοϋ 
ΟΗΕ. ,

— Γιά τήν κατοχύρωση και ανάπτυξη τών 
δημοκρατικών έλευθεριών, τήν κατάργηση 
τών άντεργατικών νόμων, τήν άνεμπόδι- 
στη άσκηση τής συνδικαλιστικής δραστη
ριότητας.

■ Στά πλαίσια τής ομοσπονδίας 
Τραπεζοϋπαλλήλων μέ άκατά- 
λυτη την ενότητα του κλάδου:

— Γιά τιμαριθμική άναπροσαρμογή μισθών 
καί δίκαιο μερίδιο στήν αύξηση τοΰ εθνι
κού εισοδήματος.

— Γιά τήν οριστική καθιέρωση τοΰ θεσμού 
τής πενθήμερης βδομάδας.

— Γιά τήν απόκρουση τής επίθεσης που δέ
χεται ό κλάδος μέ σκοπό τήν άποδννά- 
μωση τών συνδικαλιστικών οργανώσεων 
του, τή διάσπαση τοΰ τραπεζοϋπαλληλι
κού κινήματος καί τήν άλωση τών δικαιω
μάτων τών τραπεζοϋπαλλήλων πού μέ 
σκληρούς άγώνες έχουν κατακτήσει.

■ Σιό χώρο τής Τραπέζης μας:
— Γιά τήν Ενοποίηση τών ασφαλιστικών ορ

γανισμών καί τών συλλόγων τοΰ Προσω
πικού.

— Γιά τή λύση τοΰ θέματος τών μή πτυχι- 
ούχων καί τή γεφύρωση τοΰ χάσματος α
νάμεσα στις δύο κατηγορίες τών υπαλλή
λων.

— Γιά τήν αναμόρφωση καί τον έκσυγχρονι- 
σμό τοΰ ’Οργανισμού καί τή βελτίωση 
τών δρων έργασίας καί έξέλιξης τοΰ Προ
σωπικού.

— Γιά τήν κάμψη κάθε αρνητικής καί στεί
ρας αντίδρασης στά ειδικά θέματα τοΰ 
Προσωπικού.

Ή ουμμετοχή τών έργαζομένων(6> 
οτή διοίκηση τών έηιιειρήοεων

εύρύταιη έννοια, το προσωπι
κό τής έπιχειρήσεως, π.χ. την 
πολιτική κοστολογήσεως, τόν 
προγραμματισμό παραγωγής, 
τήν ανανέωση τοΰ έξοπλισμού, 
τήν πολιτική Αποθεμάτων κ.λ.π. 
"Εχουμε δηλαδή, μιά πλήρη, συ 

νεχή καί -ούσιασσπκή παρου
σία τοϋ έργαπκοϋ παράγοντα 
άκριβώς στο επίκεντρο τής λή- 
ψεως αποφάσεων. "Η εφαρμογή 
τού νόμου αύτοΰ στην Δανία κα
τά τήν πρώτη τριετία, έσηρείω- 
σε άπόλυτη έπιτυχία, γεγονός 
πού ένισχυει τήν τόση διευρύν- 
σεως τοΰ θεσμοΰ.

Τά, ίδια περίπου, ρέ σχετικά 
μικρές αποκλίσεις, ισχύουν καί 
στή Σουηδία, - Νορβηγία. 01 έρ 

γαπκές οργανώσεις, ώς μειοψη
φία στά (όλιγοπρόσωπα άλλω
στε κατά τό σκανδιναυικό σύστη

μα) διοικητικά ή εποπτικά συμ
βούλια τών έταιρειών, έχουν 
ούσιαστική γνώμη καί έπίδραση 
στή λήψη τών άποφάσεων.

τις σκανδιναυικές χώρες, τό 
φαινόμενο έξελίσσεται σταθερά, 
ομαλά καί διαμορφώνεται σύμ 
φωνα μέ τήν ιδιοσυστασία τής 
κοινωνίας, τήν ψυχοσύνθεση 
καί τόν χαρακτήρα τών λαών 
αύτών.

Δέν θάπρεπε νά κλείσουμε τό 
κεφάλαιο γιά τις σκανδιναυικές 

χώρες, χωρίς νά ύπογραμμί- 
σουμε ένα γεγονός σχετικό μέ 
τήν «συμμετοχή» πού ένδιαφέ- 
ρει ιδιαίτερα τούς τραπεζικούς 
ύπαλλήλους: ’Εντελώς πρόσφα- 
σφατα ή γνωστή SKAND1NA- 
VI SKA ENSKILDA, άποφά- 
σισε νά μοιράζει ένα ποσοστό ά
πό τά κέρδη της στο προσωπικό 
της σέ μετοχές, πού όμως οί 
κάτοχοι δέν έχουν δικαίωμα νά 
ρευστοποιήσουν πριν άπό μιάν 
ορισμένη προθεσμία.

ΣΤΗΝ ΜΠΕιΝΕΛΟΥΞ, ό θε
σμός Εχει επίσης, καθιερωθεί 
καί δοκιμασιεί μέ έπιτυχία, άρ- 
κετά χρόνια.

Στήν "Ολλανδία τά έργα 
τικά συμβούλια ιδρύθηκαν άπό 
τό ’50, μέ νόμο, σέ κάθε επιχεί
ρηση πού Απασχολεί, πάνω άπό 
100 εργάτες. Στο Συμβοούλιο, 
προεδρεύει ένα μέλος τής διευ- 
θύνσεως, άλλά δλα τά μέλη έ- 
κλέγονται άπό τούς έργαζρμέ- 
νους.

Τό συμβούλιο, δπως καί στις 
προηγούμενες περιπτώσεις, έ
χει τό δικαίωμα νά ένημερώνε- 
ται γιά τήν πορεία τών Εργα
σιών τής έπιχειρήσεως, γιά ώ-

ρισμένα δέ θέματα, ή γ ν ώ μ η 
τ ο υ ε ϊ ν α ι ύ π ο χ ρ ε ω τ ι- 
ικ ή. Τέτοια θέματα είναι δσα ά- 
φοροΰν τή δομή έπιχειρήσεως δ
πως π.χ. ή μεταβίβαση δλου ή 
μέρους, ή διάκοπή εργασιών, 
καθώς καή ζητήματα κοινωνικού 
χαρακτήρα.

Μεγάλη μάχη, έγινε τελευ
ταία στήν "Ολλανδία, γιά τήν 
συμμετοχή τών έργαζομένων 
στά κέρδη. Σέ κάποια φάση 
τής μάχης, τόν ’Ιούλιο τοΰ 77, 
έπεσε θύμα... ή (σοσιαλιστική) 
κυβέρνηση τοΰ Ντε Ούίλ, καί 
χρειάστηκαν επίπονες διαπρα
γματεύσεις δύο μηνών γιά νά 
ψηφιστεί καί άπό τούς χριστια
νοδημοκράτες, ό νόμος πού ά- 
ποκλήθηκε VAD καί Επιβάλλει 
ίσο μερίδιο τών εργατών μέ 
τούς μετόχους, στά καθαρά κέρ
δη τών έπιχειρήσεων. Τά σχε
τικά ποσά, κατατίθενται κάθε 
χρόνο σέ λογαριασμό καί χρη
σιμοποιούνται γιά 1) βελτίω
ση τών συντάξεων, 2) οικονομι
κή ένίσχυση τών έργαζομένων 
καί 3) χορήγηση ΠΡΙΜ παρα
γωγικότητας σέ ορισμένους ερ
γάτες.

Στο Β έ λ γ ι ο, υπάρχουν δύο 
θεσμοί: α) συμβούλια έπιχει-

ΙΟΙ Hllllllil ΤΟΪ ΙΥλλΙΓΟΥ Μ!
Του συμβούλου Β. ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ

1. Είναι νομίζουμε εύρύτερα 
αποδεκτό στις μέρες μας δτι ή 
προβολή καί ή έπίλυση όποιου- 
δήποτε προβλήματος τοΰ κλάδου 
διέρχεται Αναπόφευκτα άπό τόν 
χειρισμό τόν όποιον θά τύχει ά
πό τόν Σύλλογο. Ό τρόπος συ
νεπώς πού ό Σύλλογος λειτουρ
γεί, έχοντας άμεση έπίπτωση 
στήν πορεία τών επαγγελματι
κών μας προβλημάτων, Αφορά 
δχι μόνον τούς συνδικαλισμέ
νους άλλά δλον τόν κλάδο καί 
πρέπει, κατά συνέπεια, νά άν- 
τιμετωπισθει μέ τήν Ανάλογη 
προσοχή.

’Επιταγή τών καιρών μας εί
ναι ό έκδημοκρατισμός τών δη
μοσίων δραστηριοτήτων καί ά
ρα τής συνδικαλιστικής ζωής. 
Αύτό σημαίνει, μέ άλλες λέξεις, 
θεσμοποίηση τής συμμετοχής με
γαλύτερου Αριθμού συναδέλφων 
στήν άσκηση τής διοικήσεως τοΰ 
συλλόγου. Κι αύτό δχι βέβαια 
σάν δόγμα άλλά σαν Ανάγκη ζω
ής. Γιατί μόνον έτσι, ό συνδικα
λισμός βρίσκεται κοντά στά κα
θημερινό προβλήματα καί άνα- 
τρέπει τούς κινδύνους γραφειο- 
κρατικοποίησής του. Γίνεται δη
λαδή περισσότερο Αποτελεσμα
τικός.

Τό καταστατικό τοΰ Συλλό
γου μας έχει ανάγκη άπό τρο
ποποίηση : ή διαπίστωση αύτή 
είχε έκφρασθεΐ τήν επαυριο κι 
δλας τής μεταπολίτευσης καί Α
πό τότε δέν έπαψε νά επανα
λαμβάνεται. Δύο είναι κυρίως 
οί λόγοι πού κάνουν Απαραίτη
τη αύτή τήν τροποποίηση:

α. Ό βασικός κορμός τοΰ κα
ταστατικού ισχύει άπό τήν επο
χή πού ό Αριθμός τών μελών 
τοΰ συλλόγου ήταν ύποπολλα- 
πλάσιος τοΰ σημερινού — άρα 
στις οργανωτικές του πλευρές 
τό καταστατικό είναι ξεπε
ρασμένο.

β. Μέ κατευθυνόμενες καί 
διαβλητές τροποποιήσεις τής 7ε- 
τίας, βρίθει άπό διατάξεις χουν
τικής έμπνευσης, είτε άναφερό- 
μενο Απ’ ευθείας σέ χουντικούς 
(καί καταργημένους σήμερα) νό 
μους, είτε Αναπαράγοντας τό 
δηλητηριώδες πνεΰμα τους —1 
άρα σέ πολλά σημεία του, δυ
στυχώς, ζωτικά, τό καταστατικό 
είναι καί ξεπερασμένο άλλά καί 
Απαράδεκτο.

Τό γιατί μέχρι τώρα, άν καί 
δλοι συμφωνούσαμε, ή τροπο
ποίηση δέν έγινε, δέν είναι τοϋ 
παρόντος νά έξετασθεϊ. "Υπήρ
ξαν λόγοι ύποκειμενικοί πού 
τούς παρακάμπτουμε καί λόγοι 
Αντικειμενικοί πού σχετίζονται 
μέ τήν πολύπλοκη διαδικασία 
τροποποίησης. Καί τώρα ιδιαί
τερα μετά τήν εφαρμογή τοΰ 
ν. 330 ή τροποποίηση είναι, άπό 
τεχνική πλευρά, δυσκολώτερη, 
πράγμα πού σημαίνει δτι πρέπει

ρήσεων καί β) έπιτροπές Ασφα
λείας καί ύγιεινής,

Τά Σ.Ε. λειτουργούν άπό τό 
1948, Αλλά μέ νόμο τοΰ 1975, 
έγιναν υποχρεωτικά σέ δ λ ε ς 
τις έπιχειρήσεις, έστω κι’ άν 
χρησιμοποιούν λίγους έργάτες. 
Είναι μικτά, μέ — πάντοτε .—, 
εργατική πλειοψηφία καί προε
δρεύονται άπό τόν διευθυντή ή 
τόν γενικό διευθυντή τής έπι
χειρήσεως. "Υποχρέωση καί έ- 
δώ πληροφορήσεως, ή φύση καί 
ή έκταση τής οποίας διευρύνθή- 
κε, μέ διάταγμα τοΰ 1973, ση
μαντικά καί δικαίωμα γνώμης 
πάνω σέ όποιαν Απόφαση συ
νεπάγεται μεταβολή τών δρων 
έργασίας ή θέματα προσωπικού, 
καί τέλος δικαίωμα άποφάσεως 
στά ζητήματα κανονισμού έργα
σίας καί κοινωνικής πολιτικής.

Στό Λ ο υ ξ ε μ β ο ΰ ρ γ ο, 
ίσχύου περίπου τά ίδια δηλαδή, 
μικτές επιτροπές καί συμβούλια 
προσωπικού πού έχουν παρεμ
φερείς μέ τά προηγούμενα, Αρ
μοδιότητες.

Στήν Ί τ α λ ί α ή συμμετοχή 
προβλέπεται Από τό Σύνταγμα, 
τό όποιο μέ ρητή διάταξη, Ανα
γνωρίζει στούς εργαζόμενους 
τ ό δ ι κ α ί ω μ α νά συνεργά
ζονται στή διαχείριση έπιχειρή
σεων. Τό περίεργο είναι δτι καί 
σ’ αύτή τήν περίπτωση — δπως 
καί στήν περίπτωση τής Γαλλίας 
δπου έπίσης υπάρχει συνταγμα
τική πρόβλεψη — δέν έχει έ- 
φαρμοστεϊ τίποτα Απολύτως 
πρός τήν κατεύθυνση τής συν- 
διαχειρίσεως, δηλαδή τής έπί- 
σημης συμμετοχής τών έργαζο
μένων στά διευθυντικά όργανα 
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νά γίνει μετά άπό προσεκτική 
μελέτη καί οτάθμιση. ΟΙ Αντιρ
ρήσεις Απέναντι στήν ομάδα τών 
συναδέλφων πού ζήτησαν πρό
σφατα νά κινηθεί ή διαδικασία 
τροποποίησης μπορούν νά έν- 
τοπισθοΰν σέ συνάρτηση μέ τά 
παραπάνω στά εξής:

α. ’Αντιμετωπίζουν έ ν α μ ό- 
ν ο σημείο, αύτό τής διοίκη
σης τοΰ συλλόγου, Αγνοώντας 
δλα τά άλλα — σημαίνει αύτό 
άραγε δτι έχουν καλώς;

β. ’Ακόμη καί αύτό τό μονα
δικό σημείο πού θέτουν ύπό συ
ζήτηση τό Αντιμετωπίζουν μό
νον στήν έπκράνειά του. Πρα
γματικά δέν έχει σημασία μό
νον ό τρόπος Εκλογής τής διοί
κησης άλλά ό τρόπος άσκησης 
τής διοίκησης, μέ βάση τό κρι
τήριο τής συλλογικότητας στήν 
λήψη τών άποφάσεων καί τής 
άποτελεαματικτόητας στήν έκτέ 
λεσή τους. Αύτό τό σημείο θά 
εξετάσουμε στήν συνέχεια.

II. Τά σημερινά όργανα διοι- 
κήσεως τοΰ συλλόγου μας εί
ναι, κατά βάση, δύο:

Α. "Η Γενική Συνλευση. Ή 
οποία:

Αα. ’Ασκεί τήν «άνωτέρα διοί
κηση» τοϋ συλλόγου (άρ. 8).

Αβ. Άπστελείται άπό δλα τά 
μέλη τοΰ σωματείου. Στήν πρα
γματικότητα δμως Αποκλείονται, 
λόγω τών Αποστάσεων, οί συ
νάδελφοι τών έπαρχιακών κατα
στημάτων, δηλαδή τό 45% περί
που τών μελών τοϋ συλλόγου.

Αγ, Τακτικώς συνέρχεται μία 
φορά τόν χρόνο, μέ ήμερήσια 
διάταξη ρυθμισμένη έκ τών προ- 
τέρων, μέ βάση άπάφαση τοΰ 
Δ.Σ. Γιά νά προστεθεί άλλο 
θέμα στήν ήμερήσια διάταξη ά- 
παιτεϊται έγγραφη πρόταση τοϋ
1)20 τών μελών, πράγμα του
λάχιστον δύσκολο.

Αδ. ’Εκτάκτως συνέρχεται, 
είτε μέ αίτηση τοΰ 1)20 τών 
μελών, δηλαδή 380 περίπου, ή 
μέ Απόφαση τοΰ Δ.Σ.

Αε. Στήν πραγματικότητα συ
νέρχεται 2—3 μήνες μετά άπό 
τήν στιγμή πού προκηρύσσεται, 
λόγω τών υψηλών άπαρτιών 
πού Απαιτούνται και πού είναι 
δύσκολο νά πραγματοποιηθούν. 
Κατά συνέπεια δέν είναι σέ θέ
ση νά Αντιμετωπίσει ζητήματα έ- 
πειγούσης φύσεως ("Ολα ώστό- 
σο τά σοβαρά ζητήματα έχουν 
συνήθως επείγοντα χαρακτή
ρα)·

Β. Τό Διοικητικό Συμβούλιο 
τό όποιο:

Βα. ’Εκλέγεται κατά πλειοψη 
φικό σύστημα, άποτελούμενο ά
πό 14 μέλη, προερχόμενα άπό 
τήν Διοίκηση καί τά καταστήμα
τα τοϋ Λεκανοπεδίου καί άπό 7 
έπαρχιακά. (’Αναπαράγοντας έ
τσι τόν συνδικαλιστικό παραμε
ρισμό τών επαρχιακών καταστη
μάτων).

Βγ. Συνέρχεται τακτικώς κα
τά μήνα. ’Εκτάκτως μπορεί νά 
συνελθεί οποτεδήποτε.

Βδ. Λόγω τής λειτουργικής 
εύκαμψίας του, καί σέ συνδυα
σμό μέ τήν δυσκινησία τής Γ. 
Συνελεόσεως έπιλαμβάνεται μό
νον του όλων τών θεμάτων, στά 
όποια καί δίνει κατά τήν κρίση 
του λύσεις, χωρίς κανέναν συν
δικαλιστικό έλεγχο. ("Ας έτα- 
τραπεϊ νά παρατηρηθεί έδώ δτι 
τό τελευταίο δέν άνατρέπεται, 
άκόμη καί στήν περίπτωση πού 
τό Δ.Σ. έκλέγεται μέ άπλή Α
ναλογική, δπου ή πλειοψηφία 
συγκεντρώνει στά χέρια της δ
λες τις Αρμοδιότητες ένώ ή μειο 
ψηφία περιορίζεται στό δικαίω
μα τής — δικαιολογημένης ή 
Αδικαιολόγητης — διαμαρτυ
ρίας, συνήθως έκ τών ύστέρων 
— πράγμα πού μπορεί νά κά
νει άλλωστε καί δταν δέν Εκ
προσωπείται στό συμβούλιο.

’Έχουμε λοιπόν σάν άνώτερο 
όργανο τήν Γενική Συνέλευση 
πού ώστόσο δέν -είναι σέ θέση 
νά Ασκήσει μέ πληρότητα τις άρ- 
μοδιότητές της σέ δλο τό εύρος 
τους, λόγω τής λειτουργικής 
δυσκινησίας της. (θά μπορούσε 
άπό άποψη ούσιαστική νά Αμ
φισβητηθεί έδώ καί ή άντιπρο- 
σωπευτικότητα γενικών συνελεό 
σεων μέ 209—300 παρόντες). 
Άπό τήν άλλη πλευρά έχουμε 
ένα Δ.Σ. πού γίνεται παντοδύ
ναμο έξ αιτίας άκριβώς τής πα
ραπάνω Αδυναμίας τής Γ.Σ. καί 
γιατί κάνει δτι ή πρώτη δέν εί
ναι σέ θέση νά κάνει. Τό καθε
στώς αύτό, οΰτε Αποτελεσματι
κό μπορεί νά είναι, οΰτε καί 
δημοκρατικό.

Άς μάς έπιτραπεϊ: είναι ά
ξιο άπορίας πώς άπό τά παρα- 
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Μέ βάση τον ’Οργανισμό Υπηρεσίας, καθώς 

και τις εισηγήσεις τοϋ Συμβουλίου Τοποθετή- 
σεως Στελεχών τής Τραπέζης, τοποθετήθηκαν 
από τή Διοίκηση οΐ παρακάτω υπάλληλοι στις 
αντίστοιχες θέσεις:

ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χατζηκωνσταντής, Στάμος, Δ) 

ντής πού είχε τοποθετηθεί 
προσωρινά με την ύπ’ άριθμ. 
295)17.8.77 ως Προϊστάμε
νος τής Διευθύνσεως Προ
σωπικού, οριστικά στην ίδια 
Διεύθυνση.

Πρόφης ’Ιωάννης Δ)ντής ’Α
ναπληρωτής Δ)ντής τής Δ) 
νσεως Όργανώσεως, ώς Προ
ϊστάμενος αύτής.
Νικολέσης Άθαν. Ύποδ)ντής 
’Αναπληρωτής Δ) ντής τής 
Διευθύνσεως Καταστημάτων 
Εσωτερικού, στή Διεύθυνση 
Καταθέσεων καί Νέων ’Ερ
γασιών ώς ’Αναπληρωτής Δ) 
ντής αυτής.

Καλατζόπουλος ’Αριστομένης, 
Συμπρ. Ύποδ)ντής, Ύποδ) 
ντής ’Εμπορικών χορηγήσεων 
στή Δ)νση Κατ)των Εσωτε
ρικού, ώς Υποδιευθυντής 
τής δημιουργουμένης 3ης Ύ- 
ποδιευθύνσεως.

Δρακόπουλος Δημήτριος, Ύποδ) 
ντής ’Αναπληρωτής Δ)ντής 
Ύποκ)τος Μητροπόλεως, στή 
Δ)νση Καταστημάτων ’Εσω
τερικού, ώς ’Αναπληρωτής 
Διευθυντής.

Φέτσης Θεοδόσιος Ύποδ)ντής 
Διευθυντής Ύποκ)τήματος Ά 
γορας, στή Δ)νση ’Εμπορικών 
Χορηγήσεων ώς "Υποδιευθυν
τής,

’Ηρακλής Χορταριάς, Λογιστής 
Α' τής Διευθύνσεως Περιου
σίας καί ’Επενδύσεων Τραπέ
ζης στήν ίδια Διεύθυνση ώς 
Προϊστάμενος τής "Υπηρεσίας 
Πολιτικής καί Παρακολουθή- 
σεως "Εταιριών Μετοχικού 
’Ενδιαφέροντος αντί τού

Παναγιώτου Τίντου - Ύποτμη- 
ματάρχη πού τοποθετείται στή 
Διεύθυνση Γραμματείας ώς 
Προϊστάμενος τής ‘Υπηρεσίας 
Προσωρινού ’Αρχείου Κεντρι
κών "Υπηρεσιών, άντί τού

’Απόστολου Άργυρόπουλου 
Τμηματάρχη Β' πού τοποθε
τείται στήν ίδια Διεύθυνση ώς 
Προϊστάμενος τής ‘Υπηρεσίας 
Μεταδόσεως Πληροφοριών άν
τί τοϋ

Περικλή Γκούμα - Τμηματάρχη 
Α' πού τοποθετείται στήν ίδια 
Διεύθυνση ώς Προϊστάμενος 
τής "Υπηρεσίας ’Ελέγχου Δελ 
τίων Πληροφοριών Καταστη
μάτων ’Αθηνών - Πειραιώς.

"Ελένη Βάρφη - Ύποτμηματάρ- 
χης Προϊσταμένη τής "Υπηρε
σίας Γραμμτείας τής Ύποδιευ 
θύνσεως Δημοσίων Σχέσεων, 
στήν ίδια "Υποδιεύθυνση ώς 
Προϊστάμενη τής "Υπηρεσίας 
’Εκδόσεων.

Δημήτριος Τσαπατσάρης - Λογι
στής Α' τού "Υποκαταστήματος 
Καμινίων, στή Διεύθυνση Έ- 
πιθεωρήοεως ώς Βοηθός Ε
πιθεωρητής.

Χρυσόστομος Τσαντούλας - Λο
γιστής Α' τής Διευθύνσεως 
Προσωπικού, στήν ίδια Δι
εύθυνση ώς Προϊστάμενος 
τής "Υπηρεσίας Γενικών Ζη
τημάτων Προσωπικού Κατα
στημάτων ’Εξωτερικού.

Εόμορφία - Έλίζα Άσίκη - Λο
γιστής Α' τής Διευθύνσεως 
Προσωπικού, στήν ίδια Διεύ
θυνση ώς Προϊσταμένη τής 
"Υπηρεσίας ’Επεξεργασίας 
Δελτίων Ποιόττητος.

’Αλεξάνδρα Γιαγκάκη - Λογι
στής Α' τής Διευθύνσεως 
Προσωπικού στήν ίδια Διεύ
θυνση ώς Προϊσταμένη τής 
‘Υπηρεσίας Προσλήψεων.

Παναγιώτης Βασιλαδιώτης - -Λο
γιστής Α' τής Διευθύνσεως 
Βιομηχανικών Χορηγήσεων, 
στήν ίδια Διεύθυνση ώς Προϊ
στάμενο τής "Υπηρεσίας Χορη
γήσεων πρός Βιομηχανίας 
Μηχανολογικών, Ήλεκτρ. 
Συσκευών κλπ.

Φραγκίσκη Ψαλλίδα - Ύποτμη- 
ματάρχης τής Διευθύνσεως 
Περιουσίας καί ’Επενδύσεων 
Τραπέζης, στήν ίδια Διεύθυν
ση ώς Προϊστάμενη τής "Υ
πηρεσίας Παρακολουθήσεως 
Στοιχείων ’Εγκαταστάσεων 
Κατ)των Λοιπής "Ελλάδος 
καί ’Εξωτερικού.

Μιχαήλ Καλλιμανώλης - Λογι
στής Α' τής Διευθύνσεως Πε
ριουσίας καί ’Επενδύσεων 
Τραπέζης, στήν ίδια Διεύ
θυνση ώς Προϊστάμενος τής 
"Υπηρεσίας Λογ)ρίου Διαφό
ρων ’Ακινήτων καί Κινητών 
Πραγμάτων καί Παρακολου
θήσεως Φορ)κών θεμάτων 
’Ακινήτων έν γένει τής Τρα
πέζης.

’Αλέξανδρος Ζάρρος - Μηχανι
κός Γ' τής Διευθύνσεως Τε
χνικών "Υπηρεσιών, στήν ί
δια Διεύθυνση ώς Προϊστάμε
νος τής "Υπηρεσίας Τεχνικών 
’Έργων Βορείου "Ελλάδος. 

ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Εύάγγελος Τζώρτζης - "Υπολο

γιστής Α' τού "Υποκαταστή
ματος Πάρου, στο ίδιο "Υπο
κατάστημα ώς ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρί
ου.

Δημήτριος Χρυσός - Λογιστής 
Β’ τού "Υποκαταστήματος Θή
ρας, στο ίδιο Υποκατάστημα 
ώς ’Εντεταλμένος καί Προϊ
στάμενος Λογιστηρίου.

Δημήτριος Μαυρομμάτης - Τμη- 
ματάρχης Β' τού Καταστήμα-

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή σελ. 1) |
τους. "Αλλοι ’Οργανισμοί πε-1 
ριλαμβάνουν τήν διάταξη μέσαΒ 
σέ αύξημένο ποσοστό πού πε-Η 
ριέχει καί άλλες μαζί μέ τά τέ-8 
κνα ύπαλλήλων κατηγορίες® 
«προνομιούχων» (αναπήρων, Βο$ 
ρειοηπειρωτών κ.λ.π.) στή δέ| 
Σχολή Εύελπίδων τό ποσοστό! 
αύτό είναι 35% γιά τήν προτίμη-Ι 
ση, μαζί μέ τις κατηγορίες αύ-| 
τές, καί τών τέκνων στρατιωτι-|| 
κών σέ κάθε εισαγωγικό δια-"Ι 
γωνισμό. Τό «έθιμο» είναι γενι-ι 
κώτερο, "Εχει τήν σκοπιμότητά j 
του. Μέ τήν πιθανότητα (γιατί 

περί πιθανότητας πρόκειται ά- 
φοΰ τά περισσότερα άπό τά δια- 
γωνιζόμενα τέκνα μένουν έξω) 
τής έξασφαλίσεως τού παιδιού 
του ό ύπάλληλος δένεται περισ
σότερο μέ τό "Ιδρυμα. Περίπου 
αύτό θά ίδεϊ κανείς καί σέ με
γάλες ή μικρές έπιχειρήσεις χω 
ρίς νά τό γράφουν οΐ Κανονι
σμοί τους (γιατί δέν ύπάρχουν) 
δπου τό «αφεντικό» εύνοώντας 
τούς πιο έμπιστους υπαλλήλους 
του παίρνει καί τά παιδιά τους. 
Στήν ’Εθνική Τράπεζα μέ δια
γωνισμό αύστηρό καί άδιάβλη- 
το Ελέγχεται αύτή ή πρόσληψη 
γιά τήν ποιότητα τού εισερχόμε
νου ένώ άποκλείεται ή εύνοια. 
"Υπάρχουν περιπτώσεις πού παι
διά συναδέλφων άπέτυχαν στον 
ειδικό αύτό διαγωνισμό ένώ πέ- 
τυχαν στον γενικό δημόσιο ει
σαγωγικό διαγωνισμό,

Ή ’Εθνική Τράπεζα είναι 
’Οργανισμός πού διαρκώς έπε- 
κτείνεται. "Ιδρύει συνεχώς ύ- 
ποκαταστήματα. Συγκεντρώνει 
εργασίες έξυπηρετήσεως τού 
πλατεϊοΰ κοινού άνεξάρτητα ά

πό τήν έμπορικότητά τους. "Ε
χει συνεπώς άνάγκη άπό προ
σωπικό. ’Ιδιαίτερα τό 1975 δ
που το στράγγιαμα τού έμψυχου 
ύλικοΰ της άπό τήν δικτατορία 
επέβαλε τήν πρόσληψη σημαν
τικού άριθμοΰ ύπαλλήλων ελε
γμένης ποιότητας. Δέν μπορεί 
λοιπόν νά κατακριθεϊ ή συνδικα
λιστική έκπροσώπηση. πού επι
δίωξε τότε καί τήν πλήρη έ- 
φαρμογή τής διατάξεως τού 
’Οργανισμού γιά τά τέκνα συ
ναδέλφων άλλά καί τήν, στά 
πλαίσια αυτά, πρόσληψη τότε 
ένός άριθμοΰ ώς εκτάκτων. Ού
τε ή Τράπεζα, δταν ένα χρόνο 
μετά (’Οκτώβριος 1976) καλών 
τας σέ διαγωνισμό μονιμοποιή- 
σεως δλους δσους είχε προπλά
θει σάν εκτάκτους (1974—75) 
περιλάμβανε καί αύτά τά τέκνα 
τών ύπαλλήλων.

Οί ανακοινώσεις τού Συλλό
γου έκφράζουν τήν προσπά- 
Θειά τους στήν εφαρμογή αυτής 

τής διατάξεως, πού κάθε φορά 
ή εφαρμογή της άντιρετωπίζει 
μιά τάση περιορισμού, ενώ κεί
μενα γιά «γελαστά νεανικά προ- 
σωπάκια» δέν βρήκαμε στο άρ- 
χεϊο μας, ούτε διαβάσαμε στά 
συνδικαλιστικά έντυπα τής ά- 
ναφερόμενης περιόδου.

Πιστεύουμε δτι μιά καλόπι
στη έξέταση δέν θά εύρισκε τά 
στοιχεία τού θέματος ούτε ίλα- 
ρστραγικά ούτε προκλητικά.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

'ΓΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Ό Πρόεδρος 

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ 
Ό Γεν. Γραμματεύς 

Ο. ΣΑΛΙΜΠΑΣ

τος όδ. Σταδίου 38, στο ίδιο 
Κατάστημα ώς Προϊστάμενος 
τής "Υπηρεσίας ’Ελέγχου Φε- 
ρεγγυότητος ’Αποδεκτών, άν
τί τού

’Επαμεινώνδα Καραβία - Τμη- 
ματάρχου Β', πού άπαλλάσ- 
σεται άπό τά καθήκοντά του 
καί παραμένει στο ίδιο Κατά
στημα ώς λογιστικός ύπάλλη
λος.

Νικόλαος Γιάγκος - Λογιστής 
Β' τού Υποκαταστήματος Λά- 
ρισσας, στο ’Υποκατάστημα 
Φαρσάλων ώς Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρί
ου, άντί τού

Χρήστου Γιαννούλη - Λογιστού 
Α', πού άπαλλάσσεται άπό τά 
καθήκοντά του, τή αιτήσει του 
καί τίθεται στή διάθεση τής 
Διευθύνσεως Προσωπικού, 
πρός τοποθέτηση.

Κων)νος Δημόνικας - Λογιστής 
Α' τού Υποκαταστήματος ’Α
λεξάνδρειας Ήμαθείας, στο 
"Υποκατάστημα Πολυγύρου ώς 
’Εντεταλμένος καί Προϊστά
μενος Λογιστηρίου, άντί τού

’Αναστασίου Συνάπαλου - Ύπο- 
τμηματάρχου, πού άπαλλάσσε- 
ται άπό τά καθήκοντά του καί 
τίθεται στή διάθεση τής Περι
φερειακής Διευθύνσεως Κεν
τρικής καί Δυτικής Μακεδονί
ας.

Κοσμίδης Κων)νος - Τμηματάρ- 
χης Α' ’Επιθεωρητής στο 
Ύποκ)μα οδού Πατησίων, ώς 
Διευθυντής.

Άλιβιζάτος ’Ιωάννης - Συμπρ. 
Υποδ)ντής, Διευθυντής Ύ

ποκ) τος οδού Πατησίων, στο 
Υποκ)μα Μοναστηρακίου ώς 

Διευθυντής,

Ρορποτής Διονύσιος - "Υπ)ντής, 
Διευθυντής "Υποκ)τος Μονα
στηρακίου στο Ύποκ) μα Πλ. 
Βάθης ώς Διευθυντής.

Βακάς Παντελής - Συμπρ, Ύ
ποδ) ντής, Διευθυντής Ύποκ) 
τος Πλ. Βάθης, στή Διεύθυν
ση καταστημάτων ’Εσωτερι
κού, ώς Περιφερειακός Διευ
θυντής μέ έδρα τήν ’Αθήνα. 

Ζαμάνος Λουκάς - Τμηματάρχης 
Α', ’Εντεταλμένος καί Προϊ
στάμενος Λογιστηρίου τού 
κατ)τος Μητροπόλεως, στό ί
διο Κατάστημα ώς "Υποδιευ
θυντής.

Μαούνης Δημήτριος Ύποδ)ντής 
’Αναπληρωτής Δ)ντής Ύποκ) 
τος Πειραιώς Α', ώς Διευθυν
τής στό ίδιο Κατάστημα, 

θεοδωρίδης Γεώργιος, Ύποδ) 
ντής, Διευθυντής Ύποκ)τος 
Γερανιού στό Ύποκ) μα. ’Αγο
ράς, ώς Διευθυντής.

’Αντώνιος Τασούλης - Τμημα
τάρχης Α’, Προϊστάμενος τής 
Υπηρεσίας Καθυστερήσεων 
τού Καταστήματος οδού Στα
δίου 38, στό ίδιο Κατάστημα 

ώς ’Εντεταλμένος.
’Ελευθέριος Μυλωνάκης - Τμη

ματάρχης Α', Προϊστάμενος 
τής "Υπηρεσίας ’Εξαγωγών 
τού καταστήματος οδού Στα
δίου 38, στό ίδιο Κατάστημα 
ώς ’Εντεταλμένος.

Εύάγγελος Άνδρικόπουλος 
Τμηματάρχης Α', Προϊστάμε
νος τής "Υπηρεσίας Τοποθετή
σεων ιού Καταστήματος όδοΰ 
Σταδίου 38, στό ίδιο Κατά
στημα ώς έντεταλμένος. 

Γρηγόριος Χατζηγεωργίου, τμη
ματάρχης Β’, τοϋ Ύποκ)

τος Θεσσαλονίκης Α', στό ί
διο "Υποκατάστημα ώς ’Εντε
ταλμένος.

Σοφία Γρηγορίου - Ύποτμημα- 
τάρχης τοΰ Κεντρικού Κατα
στήματος, στό ίδιο Κατάστημα 
ώς Προϊσταμένη τής "Υπηρε
σίας ’Αλληλογραφίας ’Εντο
λών πού δημιουργεϊται ά
πό τό διαχωρισμό τής Υπη
ρεσίας του ’Εντολών ’Εξωτε
ρικού Υποκαταστημάτων.

Πέτρος Μποτσαράκος - Τμημα
τάρχης Α', Διευθυντής τού 
στό Ύποκ)μα Κεντρικής Λα
χαναγοράς ώς Διευθυντής.

Νικόλαος Ξουραφιάς - Τμημα
τάρχης Α', Διευθυντής τού 
"Υποκαταστήματος ’Αμαρουσί
ου, στό Ύποκ)μα Ζωγράφου 
ώς Διευθυντής.

Χαρίλαος θεοδωράκης - Τμημα
τάρχης Α’, Διευθυντής "Υπο
καταστήματος Πλ. Βικτωρίας 
στό "Υποκατάστημα όδοΰ Γε
ρανιού ώς "Υποδιευθυντής.

Γεώργιος Άγάθος - Ύποτμημα- 
τάρχης τού "Υποκαταστήματος 
Πανεπιστημίου, στό ίδιο Υπο
κατάστημα ώς ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστη
ρίου.

’Ιωάννης Μπάδας - Λογιστής 
Α', ’Εντεταλμένος καί Προ- 
στάμενος Λογιστηρίου τού "Υ
ποκαταστήματος Αίγιου, στό 
ύπό ίδρυση "Υποκατάστημα ό
δοΰ Έρμοΰ - Πατρών ώς

Διευθυντής.
Γεώργιος θεοδωρόπουλος - Ύ- 

ποτμηματάρχης τοΰ "Υποκατα
στήματος Λ. Γούναρη - Πα-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΕΤΒΑ 
ΠΕΣ ΜΑΖΟΓ ΛΟΥ 1

’Αθήνα, ’Απρίλιος 1978
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑ
ΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ, ΠΑΡΑΘΕΤΟΜΕ ΑΠΟ
ΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 1977.
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΑ- 
ΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΨΗ
ΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 
18 ΜΑ Ι ΟΥ 1978.

Κύριοι Συνεταίροι,
Τό 1977, ήταν μιά καλή χρονιά γιά 

τον Συνεταιρισμό μας, άφοΰ τά δύο βα
σικά μεγέθη του, ό τζίρος καί ό αριθμός 
τών Συνεταίρων, αύξήθηκαν πάνω άπό 
50%, πράγμα πού, άπό δ,τι είμαστε σέ 
θέση νά γνωρίζουμε, συμβαίνει γιά πρώ
τη φορά στά Συνεταιριστικά μας χρονι
κά. -#! . |

Τά θεαματικά αΰτά αποτελέσματα συ
νοδεύτηκαν μέ τήν πλήρη έξυγίανση τών 
Οικονομικών τού Συνεταιρισμού καί προ 
παντός τοΰ Κυκλώματος τών Προμηθει
ών, μέ συνέπεια οί αγορές μας νά γίνον
ται τώρα TOI Σ ΜΕΤΡΗΤΟΙ Σ κατ’ ευ
θείαν άπό τις πηγές παραγωγής, μέ ό
λες τις ευεργετικές έπιπτώσεις στις τι
μές κλπ. (Στό 1977 οί έκπτώσεις μας ε- 
φθασαν τά 2 έκατομ. περίπου). "Αλλη, 
παρεπόμενη συνέπεια ήταν ή οριστική 
κατάργηση τών «,Γραμματίων Πληρωτέ
ων» σάν μέσο πληρωμής, γεγονός πού, 
πέρα άπό τ’ άλλα, έπιβάλλεται κατά τή 
γνώμη μας, καί γιά τό γόητρο τοΰ ΣΥ- 
ΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑ
ΠΕΖΗΣ — ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΕΤΒΑ.

’Εδώ θέλουμε νά έπαναλάβουμε παλαι- 
ότερη δήλωσή μας, πού αποτελεί καί τό 
Συνεταιριστικό μας Πιστεύω, δτι δηλα
δή ό Συνεταιρισμός τότε μόνο έκπληρώ- 
νει σωστά τον προορισμό του καί δικαι
ώνει τήν ύπαρξή του δταν μέσα στό Κα
τάστημά του, φέρει σ’ έπαφή τόν ’Αρχι
κό Παραγωγό μέ τόν Τελικό Καταναλωτή 
εξαφανίζοντας τις αποστάσεις καί τις υ
πέρογκες έπιβαρύνσεις τών μεσαζόντων. 
Κι αυτό μπορούμε νά πούμε δτι τό πετύ
χαμε στό μέγιστο βαθμό στό χρόνο πού 
μάς πέρασε, άφοΰ, έξακρίβωμένα, ό Συ
νεταίρος πού ψωνίζει, καί μάλιστα έπί 
πιστώσει, άπό τό Πρατήριό μας 'Υφα
σμάτων έ'χει τώρα κέρδος 200—300 δρχ. 
στό χιλιάρικο κι αύτό χωρίς νά ύπολογί- 
σουμε τήν πρόσθετη έκπτωση τού 10%, 
πού καθιερώσαμε, άπό 1)1)78, γιά δ
σους κάνουν τις αγορές τους τοΐς μετρη-

τοϊς, είτε γιατί έχουν καλύψει τό σριό 
τους είτε γιά άλλους λόγους. Πιστεύου
με πώς ή πρόσθετη αυτή έκπτωση θά φέ
ρει κοντά μας κι έκείνους τούς συναδέλ
φους, πού, έν πάσει περιπτώσει, προτι
μούν νά κάνουν τά ψώνια τους μέ με
τρητά.

Άναλυτικώτερα, μερικά άπό τά μεγέ
θη τής χρήσεως 1977, παρουσιάζουν τήν 
παρακάτω εικόνα:
α) "Ο τζίρος τοΰ πρατηρίου "Υφασμάτων 

σημείωσε, κατά τό 1977, αύξηση κα
τά δρχ. 27.000.000, δηλαδή ποσο
στό 53%.

β) Τά έξοδα διαχειρίσεως παρουσιάζουν 
αύξηση άπό τά αντίστοιχα τής χρή
σεως 1976 σέ ποσοστό 31%, πού ο
φείλεται κυρίως στήν αύξηση τής μι
σθοδοσίας τού Προσωπικού κατά 20 
—25% καί σέ συνάρτηση μέ τή μι
σθοδοσία, αύξηση τής έπιβαρύνσεως 
τοΰ Συνεταιρισμού γιά τήν ασφάλι
ση τοΰ Προσωπικού (κύρια καί έπι- 
κουρική).

γ) Ή δύναμη τού Συνεταιρισμού, τήν 
31)12)77, έφθασε τούς 8.167 Συνε
ταίρους, ένώ τήν 31)12)76 ήταν 
6.523. (Τήν 31)3)78, ή δύναμη τοΰ 
Συνεταιρισμού είχε ξεπεράσει τούς 
8.300 Συνεταίρους, ένώ έκκρεμοΰν 
500 αιτήσεις συνεταίρων πρός έγ
γραφή).

δ) Οί έκπτώσεις άπό προμηθευτές μας 
έφθασαν τό 1977 στό ποσό τών δρχ.
1.903.304, ένώ τό 1 976 ήταν 925.000 
(Τό 1975: 347.000).

Καί τελειώνοντας ή έκθεση, άφοΰ έπι- 
σημαίνει τά προβλήματα πού έχει ν’ άν- 
τιμετωπίσει ή Διοίκηση τοΰ Συνεταιρι
σμού πού θά προκύψει στις προσεχείς έκ- 
λογές, καταλήγει:

Μέ τήν πεποίθηση δτι πράξαμε τό κα
θήκον μας μέ ευσυνειδησία άλλά καί μέ 
πίστη καί αφοσίωση στήν Συνεταιριστι
κή ’Ιδέα, σέ μιά κρίσιμη καμπή τής "ι
στορίας τοΰ Συνεταιρισμού μας, πετυ
χαίνοντας τήν έκ βάθρων αλλαγή καί τήν 
αναζωογόνησή του, μαζί μέ τά Μοναδικά 
’Αποτελέσματα που προαναφέραμε, πα
ραδίνουμε στήν αυστηρή σας κρίση τήν 
παρούσα μας έκθεση καί τά πεπραγμένα 
πού ακολουθούν.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,
ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕ

ΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΑΣ — ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ 
ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΕΜΠΤΗ 18 ΜΑ

ΓΟΥ 1978.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ

Ό Προϊστάμενος τού Έίποπ. Συμβουλίου 
Κ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ

Ό Πρόεδρος τοΰ Δ. Συμβουλίου 
ΑΝΤ. ΣΤΡΟΥΛΙΑΣ

τρων, στό "Υποκατάστημα 
Ναύπακτού ώς Διευθυντής 
άντί τοΰ

Παναγιώτου Γκρίλλα Ύποτμη- 
ματάοχου πού τοποθετείται 
στό Υποκατάστημα Δράμας 
ώς "Υποδιευθυντής.

Νικόλαος Πσντίφηκας - Ύπο- 
τμηματάρχης τόΰ "Υποκατα
στήματος Αίγιου, στό Υπο
κατάστημα "Αργους ώς Υ
ποδιευθυντής, άντί τοΰ

Κωνσταντίνου Ντόκου - Τμημα- 
ιάρχου Β’ πού τοποθετείται 
στό Υποκατάστημα Νεμέας 
ώς Διευθυντής^ άντί τοϋ

Χρήστου Άργυρόπουλου - Τμη- 
ματάρχου Α' πού τίθεται στή 
διάθεση τής Διευθύνσεως 
Προσωπικού πρός τοποθέτη
ση.

Νικόλαος ’Ανδρόνικος - Λογι
στής Α' ’Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρί ο υ 
τού Υποκαταστήματος Άγ. 
’Αρτεμίου, στό Υποκατάστη
μα Παπάδου ώς Διευθυντής, 
άντί τού

Γεωργίου Ταμβακέρα - Τμη- 
ματάρχσυ Β' πού τοποθετεί
ται στό Υποκατάστημα Πλ. 
Κάνιγγος ώς ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστη
ρίου.

Βασίλειος ’Αργυρίου - Λογι- 
στήςΑ’ τοΰ Υποκαταστήμα
τος Μυτιλήνης, στό Υποκα
τάστημα Πλωμαρίου ώς Διευ
θυντής, άντί τοΰ

Θεμιστοκλή Μεταξά - Ύποτμη- 
ματάρχου πού τοποθετείται 
στό ύπό "ίδρυση "Υποκατάστη
μα Μαρκόπουλου ώς Διευ
θυντής.

Ήλίας Καρακατσάνης - Λογι
στής Β’ τού "Υποκαταστήμα
τος Καλύμνου, στό "Υποκατά
στημα Τήνου ώς Διευθυντής 
άντί τοΰ

Παναγιώτου Μπίλλη - Λογιστή 
Α’ που τοποθετείται στό "Υ
ποκατάστημα Χίου ώς Υπο
διευθυντής.

’Ιωάννης Ψυχιας - Ύποτμημα- 
τάρχης, τού "Υποκαταστήμα
τος Χίου, στό ύπό ίδρυση "Υ
ποκατάστημα ’Ικαρίας (Άγ. 
Κυρήκου) ώς Διευθυντής.

’Ιάκωβος Γεραιουδάκης - Λογι
στής Α' τού Υποκαταστήμα
τος Ίεράπετρας, στό ίδιο Υ
ποκατάστημα ώς Έντεταλμέ
νος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου, άντί τοΰ

Εμμανουήλ Τζαβλάκη — Λογι- 
στού Α' πού τίθεται στή διά
θεση τής Περιφερειακής Δι- 
ευθύνσεως Κρήτης, προκει- 
μένου νά τοποθετηθεί σέ "Υ
ποκατάστημα τής ηόλεως "Η
ρακλείου .

Γεώργιος Κοόρεντας - Λογιστής 
Β' τοΰ Υποκαταστήματος Κα
λαμπάκας, στό ίδιο Υποκατά
στημα ώς Έντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

Νικόλαος Καλαμπάκας - Λογι
στής Β τού Υποκαταστήματος 
Άγιας, στό ίδιο "Υποκατάστη
μα ώς ’Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμεν ος Λογιστή ρίου.

Αγησίλαος Παπαδόπουλος - Λο 
γιστής Β' τού Υποκαταστήμα
τος Γρεβενών, στό ίδιο "Υπο
κατάστημα ώς ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστη
ρίου, άντί τοϋ

Μιχαήλ Σαπουντζάκη - Λογι- 
στού Β' πού τίθεται στή διά
θεση τής Περιφερειακής Δι- 
ευθύνσεως Κρήτης, προκειμέ- 
νου νά τοποθετηθεί σέ Υπο
κατάστημα τής πόλεως "Ηρα
κλείου.

Άργυρώ Παριανοϋ - "Υπολογι
στής Α’ τού "Υποκαταστήμα
τος Κρανιδίου, στό ίδιο "Υπο
κατάστημα ώς Εντεταλμένη 
καί Προϊσταμένη Λογιστη
ρίου.

Εύστράτιος Σιμιτζής - "Υπολο
γιστής Α' τού "Υποκαταστή
ματος Ν. ’Ιωνίας — Βόλου, 
στό ίδιο "Υποκατάστημα ώς 
Έντεταλμένος και Προϊστά- 
μενονς Λογιστηρίου.

Αντώνιος Καπλαντζής - "Υπο
λογιστής Β' τοΰ Ύποκ)τος 
Μύκονου στό ίδιο "Υποκατά
στημα ώς Έντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

Κοσμάς Μπουγιούρης - Ύποτμη- 
ματάρχης στό Κατάστημα όδ. 
Σταδίου 38.

ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Στό Υποκατάστημα Κάιρου ώς 

Προϊστάμενος Λογιστηρίου ό 
κ, Δημήτριος Καραβίας - Λο
γιστής Α', ύπάλληλος τοΰ 
"Υποκαταστήματος Σόλωνος.

Ήλίας Γ. Μαργετίδης - Συμπρ. 
"Υποδιευθυντής, "Υποδιευθυν
τής Διευθύνσεως Ναυτιλιακών 
’Εργασιών, στό Κεντρικό Κα
τάστημα Λονδίνου (BEVIS 
MARKS) ώς Διευθυντή, άντί 
τοϋ

Αριστομένη θεοδωρόπουλου - 
Συμπρ. "Υποδιευθυντή, που 
τοποθετείται σάν Γενικός Δι
ευθυντής τής Ασφαλιστικής 
"Εταιρείας «ΕΘΝΙΚΙΙ».



ΆνάΑυση αποτελεσμάτων

0 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΑΣ 
ΤΗΣ 31-12-1977

’Από τά στοιχεία τοΰ 136ου
’Ισολογισμού τής Τραπέζης μας 
τής 31.12.77 και τοΰ σχετικού 
λογαριασμού «Άπατελέσμα τ α 
χρήσε ως» πού παραθέτομε κατά

(Σέ έκατ. δραχμές χωρίς τούς Λογαριασμούς Τάξεως)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαθέσιμα
Χορηγήσεις
Χρεόγραφα
Άκίνητα-έπιπλα (μεΐον όστοσβέσεις) 
Διάφ. Χρεωστ. λογαριασμοί

Σύνολο

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Διαφορά άναττρ)μογής Ν. 542)77
Άποθεματικά διάφορα
Προβλέψεις
Καταθέσεις
Διάφ. πιστ. Λογ)σμοί 

Σύνολο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΧΡΕΟΣΗ
’Αποδοχές Προσωπικού 

(καί εισφορές)
Εισφορά Νόμον 3662 
Διάφορα έξοδα διαχ., φόροι κλπ. 
’Αποσβέσεις - προβλέψεις 
Άποθεματικά Ν. 148)67 
Κ αθαρά κέρδη

Σύνολο

ΠΙΣΤΩΣΗ
Μικτά κέρδη·
Διάφορα έσοδα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΔΞΗ ΜΑΣ

Μια άλλη ανισότητα
Φαίνεται πώς ή κρίση, ή Αξιολόγηση τοΰ 

Προσωπικού και ό καταλογισμός ευθυνών για 
λάθη και παραλείψεις, γίνεται με δυο μέτρα και 
δύο σταθμά. ’Αλλιώτικα δέν έρμηνευεται τό φαι
νόμενο της συντριπτικής αναλογίας ύψηλών ποι
οτικών χαρακτηρισμών τών υπαλλήλων τής Δι
ό ικήσεως σέ σχέση με δσους ύπηρετοϋν στό δί
κτυο και τής αποκλειστικής, σχεδόν, κάλυψης 
τών περιπτώσεων πού φθάνουν στά Πειθαρχικά 
Συμβούλια άπό τούς τελευταίους.

Και δέν είναι καθόλου ανεξήγητα τά αίσθή- 
ματα πικρίας καί Απογοήτευσης τών συναδέλ
φων τών Καταστημάτων, Από τη μεταχείριση 
αύτή, πού δέν εκτιμά τή φύση τής εργασίας τους 
— εκτεθειμένης σέ διαρκείς κινδύνους — ούτε τό 
®ΥΧ°ζ γιά την εξυπηρέτηση τής πελατείας καί 
την Αντιμετώπιση τοΰ όξύτατου Ανταγωνισμού.

Χωρίς την παραμικρή πρόθεση διαχωρισμού 
του Προσωπικού σέ κατηγορίες, είμαστε ύπο- 
χρεωμένοι να έπισημάνουμε τό γεγονός. Καί να 
έπιστήσουμε τήν προσοχή τών αρμοδίων, προτού 
λάβει διαστάσεις, ακρως επιζήμιες καί για τήν 
Τράπεζα καί για τό Προσωπικό.

Στη διαμόρφωση τής τελικής κρίσης καί τήν 
Αξιολόγηση του υπαλλήλου, πρέπει, πέρα Από 
τήν υπηρεσιακή επίδοση καί τά Αλλα έπαγγελ- 
ματικά προσόντα, νά υπολογίζονται καί Αλλα, 
ήθικά, λογικά καί Ανθρώπινα κριτήρια καί οί 
ειδικές συνθήκες εργασίας.

’Έτσι, θά σταματήσει ή σημερινή Απαρά
δεκτη καί εξοργιστική Ανισότητα, στό χαρακτη
ρισμό τών υπαλλήλων Διοικήσεως καί Καταστη
μάτων.

Οί αιώνιοι «πληροφοριοδότες»
Ή εφημερίδα «Βραδυνή», σέ ρεπορτάζ γύρω στά συνδικα

λιστικά θέματα, τοποθετούσε τόν πρόεδρο τού Συλλόγου μας σέ 
συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα, με τό νόημα δτι μέ αύτή τήν «ιδιό
τητά» του, συντέλεσε στή διαμόρφωση τής ηγεσίας τής Ο.Τ.Ο.Ε. 
στό 8ο Συνέδριο.

'Ύστερα άπό αντίδραση τοΰ Προέδρου μας, ή 'ίδια Εφημερίδα 
επανόρθωσε τήν ανακρίβεια (ψ. 10.4.78), γράφοντας:

«Ό κ. Βάσος Βασιλείου, συμπληρωματικά μέ δσα 
έγραψε στην έπιψυλλίδα του γιά τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις στις Τράπεζες, διευκρινίζει δτι, δπως του 
έδήλωσε ό κ. Μ αυρουλ ίδης τής ’Εθνικής Τ ραπέζης, δέν 
είναι οργανωμένος σέ κανένα Κόμμα και δέν έκφράζει 
τήν γραμμή καμμιάς πολιτικοσυνδικαλιστικής παρα- 
τάξεως, επειδή έχει ταχθή υπέρ τον σαψοΟς διαχωρι
σμού τής πολιτικής άπό τόν συνδικαλισμό καί τής μή 
άναμίξεως οποιοσδήποτε κομματικής πολιτικής σέ συν
δικαλιστικές κινήσεις».

Καί ή ανεξαρτησία τών συνδικαλιστικών οργανώσεων άπό 
τις κομματικές επιρροές είναι πίστη του Προέδρου καί τής τω
ρινής διοίκησης τού Συλλόγου, χωρίς αυτό νά σημαίνει αιχμή κα
τά τού α' ή β' κόμματος. Καί ή πίστη μας αύτή είναι σταθερή 
καί κατευθύνει τις πράξεις μας. "Οπως όμως δήλωσε ό κ. Βασ. 
Βασ. στον Πρόεδρό μας, τις πληροφορίες του τίς άντλησε άπό 
πηγές μέσα άπό τήν Τράπεζα. Βέβαια έπιστήθηκε ή προσοχή 
τού καθ’ δλα άξιου δημοσιογράφου καί πολιτευτοΰ κ. Β. Βασι
λείου, γιά τή σαθρότητα αυτών τών πηγών.

Άν ουτές οί πηγές δέν είναι σί ’ίδιες, άκολουθοΰν όμως τό 
δρόμο εκείνων πού μάς φούσκωναν προδικτατορικά τούς «φσ- 
κέλλονς» μας μέ κάθε είδους Ανοησίες καί ψεύδη, γιά νά μάς 
διώξει μετά ή δικτατορία. Τώρα δίνουν τροφή, πρός τό παρόν, 
σέ ώρισμένα συνδικαλιστικά περιτρίμματα νά κυκλοφορούν Αη
διαστικές ανακοινώσεις. Δέν μάς ένδιαφέρει άν μάς ξαναφουσκώ- 
νουν «φακέλλους». Αυτό αφορά τή σοβαρότητα τών Υπηρεσιών 
πού τυχόν τούς δέχονται. Άλλα δύο λυπηρές διαπιστώσεις γί
νονται. Πρώτη δτι μεταξύ μας, κάτω άπό τήν τίμια ιδιότητα τού 
συναδέλφου, κυκλοφορούν ώρισμένα ερπετά καί δεύτερη δτι αύτά 
παρασύρουν καί αναγνωρισμένες προσωπικότητες σέ τέτοιες α
προσεξίες ώστε νά εκδίδουν καί... κομματικές ταυτότητες!

Μέρισμα χρήσεως 
Άποθεματικά 
Πρόβλεψη φόρου 
Διαφορά

Σύνολο

Άπό τά παραπάνω στοιχεία 
προκύπτει δτι οί καταθέσεις τής 
Ί’ραπέζης αυξήθηκαν, μέσα στό 
1977, κατά 42.396 έκατ. δρχ. ή 
21% περίπου, έναντι αύξήσεως

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή σελ. 3) 
τής έπιχειρήσεως. Ωστόσο, αυ
τό δέν σημαίνει δτι οί ’Ιταλοί 
εργαζόμενοι δέν έχουν βρει τρό 
πο νά επιδρούν στις άποφάσεις 
τών άντιπροσιοπευτικών οργά
νων πού ύπάρχουν σέ κάθε ερ
γοστάσιο ή επιχείρηση, δηλαδή 
(α) τών εσωτερικών έπιτρ-οπών, 
στις επιχειρήσεις 5—40 εργα
τών καί

(β) τοΰ συνδικαλιστιικοΰ τμή
ματος, πού υπάρχει σέ δλες τίς 
επιχειρήσεις καί τό όποιον άσκεϊ 
ιδιαίτερη επιρροή πού τήν άν- 
τλεί οχι άπό κάποια θεσμική ρύ
θμιση, άλλά άπό τίς συλλογικές 
συμβάσεις.

Στην ’Ιταλία οί συλλογικές 
συμβάσεις ιέχουν ένα πολύ εύ- 
ρύτερο περιεχόμενο άπό τό συ
νηθισμένο άλλοΰ, (μτσθολογικό, 
ωράριο κ.λ.π.) καί περιλαμβά
νουν ρυθμίσεις πού — κατά πε
ρίσταση — ενισχύουν καί διευ- 
ρύνοουν στην πράξη τόν ρόλο 
τών Εργαζομένων (δικαίωμα 
πληροφορήσε'ως, διαβουλεύ- 
σεων μέ τήν εργοδοσία κλπ.).

Στην ’Αγγλία, μόνο στά δι
οικητικά όργανα τών κρατικο
ποιημένων επιχειρήσεων μετέ
χουν οί εργαζόμενοι.

Στον ΐδτωτικό τομέα, ή τέως 
Βρεταννική Αυτοκρατορία ύπήρ- 
ξε πρωτοπόρα. Εφάρμοσε τίς 
νέες ιδέες γιά συνδιαχείριση 
καί βιομηχανική δημοκρατία, ά- 
άπό τό ’45, στη Γερμανία. (Βλέ 
πε ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ φύλλο 
Αύγουστου 1977). Μέσα στό έ
δαφος τής μητροπόλεως, οί βιο- 
μήχανοι διατηρούν μέ εύλάβεια 
τήν... βικτωριανή παράδοση. 
'Ως πότε δμως; 'Η έγγλέζικη 
βιομηχανία ξεπερνάει ώς τώρα 
κάπως τίς κρίσεις γιατί είχε τε
ράστια περιθώρια καί αποθέμα
τα, καί τήν στηρίζει μια ιέξαι
ρετή υποδειγματική κρατική μη
χανή και οργάνωση, Τά περιθώ
ρια δμως, εξαντλούνται πλέον 
καί ή κρατική οργάνωση σύντο
μα δέν θά είναι σέ θέση νά στη
ρίξει περισσότερο τό οίκοδόμη-

τρόπο συνοπτικό, μπορεί νά σχη- 
ματισθεϊ μια πρώτη — άρκετά 
ευνοϊκή εικόνα γιά τήν δραστη
ριότητα τοΰ 'Ιδρύματος τό ’77.

1977 1976

77.169 60.763
175.068 143.505
16.403 13.614

6.169 6.078
21.049 16.809

295.858 240.769

4.475 1.690
-- - 2.780
7.645 6.1 16
5.502 4.905

243.1 15 200.719
35.121 24.559

295.858 240.769

ΧΡΗΣΕΩΣ

4.609 3.880
50 50

1.167 982
1.631 791

430 38
1.671 1.077

9.558 6.818

8.236 5.968
1.322 850

9.558 6.818

1.671 1.028

κατά 49.945 έκατ. δραχ, ή 33% 
τό 1976. ’Εξ άλλου, οί χορηγή

σεις τής Τραπέζης στό τέλος 
τοΰ 1977 αυξήθηκαν κατά 31. 
563 έκατ. δραχ. ή 22% περίπου

μα. Ή πίεση, άπό τίς νέες δυ
νάμεις τίς νέες συνθήκες καί 
τούς νέους συσχετισμούς, έχει 
γίνει πολύ αισθητή, κι’ όταν πέ- 
ρισυ τόν χειμώνα ό Λόρδος Μπά 
λοκ, καθηγητής τής Ιστορίας 
στην ’Οξφόρδη, υπέβαλε μιάν 
Ιέκθεση πού παρουσίασε στό 
Κοινοβούλιο ό ύπουργός τοΰ 
’Εμπορίου μέ τίτλο «Βιομηχανι
κή Δημοκρατία» καί αντικείμενο 
τήν «συμμετοχή», ξεσηκώθηκε 
θύελλα ενθουσιασμού στην κοι
νή γνώμη, πού προμηνύει δτι 
σύντομα καί στην τέως Μεγάλη 
Βρεταννία καί ήδη Ενωμένο 
Βασίλειο, τά πράγματα θά άλλά- 
ξουν,

Σ’ αυτό συντείνει άλλωστε 
καί ή τάση πού επικρατεί στις 
ΕύρωπαϊκέςΚοινό- 
τ η τ ε ς τών οποίων μέλος εί
ναι άπό τό 1973 καί τό 'Ενωμέ
νο Βασίλειο.

Πριν άπό 2 περίπου χρόνια 
ή «Έπιτροοπή» τών Ε.Κ. δημο
σίευσε μία εργασία εμπειρογνω
μόνων της γιά τήν καθιέρωση ε
νός ενιαίου τύπου «ευρωπαϊκής 
εταιρείας» καί τήν συμμετοχή 
τών εργαζομένων στην διοίκηση 
τών επιχειρήσεων, πάνω σέ ε
νιαία επίσης βάση. Τά πορίσμα
τα τής εργασίας, άποτέλεσαν ει
σήγηση τής ’Επιτροπής προς τό 
Συμβούλιο Υπουργών καί ή ερ
γασία έκδόθηκε τό 1975 σέ ενα 
τεύχος γνωστό ώς «πράσινο βι
βλίο». Περιλαμβάνει μια περι
γραφή τών δσων ισχύουν στό 
πεδίο τής συμμετοχής τών έργα 
ζομένων ora όργανα λήψεως ά- 
ποφάσεων τής Α.Ε. καθώς καί 
τών τάσεων πού σημειώνονται 
προς αύτή τήν κατεύθυνση μέ
σα στά άρια τής Κοινότητας. ’Ε
πισημαίνει άκόμα ενδεικτικά τά 
προβλήματα πού προϋποθέτει 
ή καθιέρωση ένός θεσμικοοΰ κοι 
νοτικοΰ πλαισίου, πού θά άπο- 
τελέσει κανόνα παραγώγου δι
καίου γιά τά κράτη — μέλη. Τέ
λος, διατυπώνει σχετικές προ
τάσεις καί ύποδείξεις πρός αύ
τή τήν κατεύθυνση.

έναντι αύξήσεως κατά 38.577 
έκατ. δραχ. ή 37% τοΰ 1976.

’Επίσης, τά μικτά κέρδη, ά
πό τίς εργασίες τής Τραπέζης, 
αυξήθηκαν, τό 1977 κατά 2.267 
έκατ. δραχ. ή 38% περίπου, έ
ναντι αύξήσεως κατά 42% τό 
1976, ενώ τά καθαρά κέρδη αυ
ξήθηκαν κατά 55% έναντι αύξή
σεως κατά 27% τό 1976.

Τό διανεμόμενο μέρισμα αυ
ξήθηκε κατά 44% έναντι αύξή
σεως κατά 36% τό 1976.

Οί άποδοχές τοΰ προσωπικού, 
μαζί μέ τίς εισφορές στά άσφα- 
λιστικά ταμεία αύξήθηκαν κατά 
18,5%, έναντι αύξήσεως κατά 
38% τό 1976.

Πρέπει νά ληφθεϊ ύπ’ άψη ά
τι τά ικανοποιητικά άποιελέομα- 
τα τής Τραπέζης γιά τή χρήση 
τοΰ 1977 έδωσαν άφορμή σέ 
ώρισμένα σχόλια άπό μέρους 
τών κύκλων εκείνων πού θεω
ρούνται σάν αυτόκλητοι συνήγο
ροι τοΰ «έπιχειρηματικοΰ» κό
σμου τών «μετόχων» της.

Συγκεκριμένα, άναφέρεται ή 
μείωση τοΰ επιτοκίου τών κατα
θέσεων κατά μίση μονάδα καί ή 
αύξηση τών επιτοκίων τών χο
ρηγήσεων επίσης κατά μίση μο 
νάδα. ’’Ακόμη ζητούνται άναλύ 
σεις τών προμηθειών καί τών 
λοιπών άμοιβών τών Τραπεζών 
γιά τίς ύπηρεσίες τους.

Φυσικά παραβλέπεται ή δέ
σμευση μεγάλου μέρους τών κα 
ταθέσεων τής Τραπέζης σέ άτο
κο ή μέ χαμηλό επιτόκιο λογα
ριασμούς στην Τράπεζα τής Έλ 
λάδος, ή ποικίλη υποστήριξη 
πού παρέχει — όχι χωρίς ου
σιαστικές θυσίες — ή ’Εθνική 
Τράπεζα σέ (επιχειρήσεις μέ γε
νικότερο έθνικοοικονομικό εν
διαφέρον κ.λ.π.

Καί βέβαια δέν γίνεται κα
θόλου λόγος, άπό τούς ανωτέ
ρω «κύκλους» γιά τήν συγκρα
τημένη, τό όλιγώτερο αύξηση 
τών αποδοχών τοΰ Προσωπικού 
κατά τό 1977, πού κατέλιπε ση
μαντικά «περιθώρια» γιά τήν εμ
φάνιση ένός τέτοιου άποτελέ- 
σματος. Ή Διοίκηση, δμως τής 
Τραπέζης πού γνωρίζει καλύ
τερα άπό όλους δτι ή άνοδος 
τής άποτελεσματικότητας τοΰ 
'Ιδρύματος οφείλεται κατά τό 
μεγαλύτερο μέρος της στην ερ
γασία τοΰ προσωπικού του, έ
χει τήν υποχρέωση νά προχω- 
ρήση, στην άμεση έπίλυση του
λάχιστον τών αιτημάτων εκεί
νων πού λιμνάζουν άπό πολύ 
καιρό καί έχουν προκαλέσει 
ατούς εργαζομένους στην Τρά
πεζα αισθήματα πικρίας καί άπο- 
γοητεύσεως.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Άπό τήν σύντομη περιγραφή 

πού προηγήθηκε, βλέπουμε:
1) "Οτι ή εφαρμογή τοΰ θε

σμού, μεθοδεύεται κατά τρεις 
τρόπους.

α) Μέ τήν εκπροσώπηση τών 
εργαζομένων κατ’ εύθεϊαν μέσα 
στά όργανα λήψεως τών άπο- 
φάσεων. Αύτά, έφαρμόζεται 
στην Γερμανία, Δανία, 'Ολλαν
δία.

β) Μέ τήν υποχρέωση τών 
εργοδοτών νά πληροφορούν καί 
νά συμβουλεύονται τους εκπρο
σώπους τών εργαζομένων. Οί 
τελευταίοι, έγκρίνοντας ή άπορ- 
ρίπτοντας άποφάσείς τής διοική- 
σεως, συμμετέχουν στην διαμόρ
φωση τών αποφάσεων. Ή μέ
θοδος αύτή, εφαρμόζεται σέ δ
λα ανεξαιρέτως τά εύρωπαϊκά 
κράτη, Εκτός τής Αγγλίας.

γ) Μέ τήν άπόκτηση μετο
χών, πού δίνει ατούς (εργαζόμε
νους Εκπροσώπηση στή γενική 
συνέλευση τής εταιρείας, δπως 
στή Γαλλία, Γερμανία και 'Ολ
λανδία.

2) Ή στοιχειοθέτηση τοΰ μέ
τρου, γίνεται εϊτε μέ συλλογι
κές συμβάσεις, ώς άποτέλεσμα 
άπ’ ευθείας διαπραγματεύσεων 
τών Ενδιαφερομένων μερών, εί
τε μέ θεσμικές πράξεις τής πο
λιτείας.

3) Ή τάση, τέλος, τουλάχι
στον σέ όλη τήν Εύρώπη, δια
γράφεται σαφής, πρός τήν διεύ
ρυνση τοΰ θεσμοΰ. Τό «πράσι
νο βιβλίο» τής ΕΟΚ, ή έκθεση 
Μπάλλοκ στην Αγγλία, πού προ 
αναφέραμε καί ή έκθεση Σιν- 
τρώ στην Γαλλία — μιά βαρυ
σήμαντη καί πολύκροτη εργα
σία πού είσηγεϊται στον Πρόε
δρο τής Δημοκρατίας τολμηρές 
θέσεις γιά τήν ριζική άναμόρ- 
φωση τοΰ καθεστώτος τών Α. 
Ε. καί υποστηρίζει τήν παραχώ
ρηση Ενεργοΰ ούσιαστικοΰ ρό
λου στούς έργαζόμενους — ά- 
ποτελοΰν, τά τρία αύτά κείμενα, 
σημάδια άναμφισβήτητα τοΰ 
πνεύματος τής εποχής μας.

(Τό τέλος στό έπάμενο)

ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή σελ. 3) 
πάνω, τό μόνο πού πείραξε τήν 
ομάδα τών συναδέλφων είναι ό 
τρόπος έκλογής τοΰ Δ.Σ. : Συμ- 
φωνονΰν άραγε μέ τίς λοιπές 
διατάξεις τοΰ καταστατικού;

III. Σάν συμβολή στην συ
ζήτηση πού θά γίνει άν αμφίβο
λα γιά τήν βελτίωση τοΰ κατα
στατικού — ύστερα ωστόσο άπό 
προσεκτική μελέτη καί στάθμι- 
ση — παρατίθεται στην συνέχεια 
ένας τρόπος σύνθεσης καί λει
τουργίας τών οργάνων Διοική- 
σεως τοΰ Συλλόγου, πού κατά 
τήν γνώμη τοΰ γράφοντας εί
ναι σύμφωνος τόσο μέ τήν πρα
γματικότητα, δσο καί μέ τίς γε
νικές άρχές τής όημοκρατικότη- 
τας καί τής άποτελεσματικότη
τας. Περιοριζόμαστε εδώ στά 
βασικά σημεία. Οί προτάσεις μας 
γιά τίς λοιπές άλλαγές προ
σδιορίζονται κατά μέγα μέρος 
άπό τήν υιοθέτηση ή άπόρριψη 
τών προτάσεων πού άκολουθοΰν 
καί μποροΰν νά έκτεθοΰν σέ άλ 
λο σημείωμα.

1. Ή Γενική Συνέλευση: θά 
παραμείνει κατά βάση δπως έ
χει, γιατί οί διατάξεις της ό- 
ριοθετοΰνται άπό ρυθμίσεις νό
μων πού δέν μποροΰν νά παρα- 
βλεφθοΰν. Προσπάθεια ωστό
σο μπορεί νά καταβληθεί γιά τήν 
διευκόλυνοη, τής σύγκλησής 
της. Άλλαγές μποροΰν νά γί
νουν στό ζήτημα τής ημερήσιας 
διάταξης καί στό ύποκείμενο 
τής πρωτοβουλίας γιά τήν σύγ
κλησή της.

2. Μέρος τών αρμοδιοτήτων 
τής Γ. Σ. καί συγκεκριμένα τό 
σύνολο των μή θεμελιωδών (δη
λαδή : εκλογή διοικήσεως, έκ
φραση Εμπιστοσύνης, τροποποίη 
ση καταστατικού καί διάλυση 
τοΰ σωματείου) θά έκχωρηθεί 
γιά τό χρονικό διάστημα μεταξύ 
δυο γενικών συνελεύσεων σέ 
άλλο όργανο, γιά τό όποιο προ
τείνουμε τήν ονομασία «Γενικό 
Συμβούλιο». (Κατά τό πρότυπο 
τής ΟΤΟΕ.

Αυτό θά συνέρχεται κάθε μή
να ή δίμηνο καί θά άποτελεϊται 
άπό ευρύτερο άριθμό άντιπρο- 
σώπων — λ.χ. ένας άνηπρόσω- 
πος πρός 250 ή 300 μέλη. ΟΙ 
άνππρόσωποι θά εκλέγονται ά- 
νά πρκρέρεια, άπό ένιαΐο ψηφο
δέλτιο, κατά σειρά Επιτυχίας 
καί σέ άριθμό ανάλογο πρός τόν 
άριθμό τών συναλέφων τής πε
ριφέρειας.

Μέ τον τρόπο αύτόν θά έχου
με μία μικρή γενική συνέλευση 
πού θά μπορεί νά συγκαλεϊται 
σχετικά εύκολα καί νά άντιμε- 
τωπίζει τά σοβαρά τρέχοντα προ 
βλήματα, ύπό τήν έννοια τής 
χάραξης τής βασικής γ,ραμμής, 
τήν οποία θά ακολουθεί τό Διοι
κητικό Συμβούλιο.

3. Τό Διοικητικό Συμβούλιο 
θά είναι 9μελές (μέ 2 ή 3 ε
παρχιακούς), θά άσκεϊ διοίκηση 
κατά τίς γενικές διατάξεις τοΰ 
καταστατικού, τών άποφάσεων 
τών γενικών συνελεύσεων καί 
μέσα στά άρια πού θά θέτει τό 
Γενικό Συμβούλιο. Σκοπός, έ- 
δώ, είναι τό Δ.Σ. νά καταστεί 
όργανο απολύτως εύέλικτο γι’ 
αυτό καί ολιγομελές — ώστε νά 
μπορεί νά άξιοποιήσει, μέσα 
στά άρια πού άναφέρ,αμε παρα
πάνω, δλες τίς δυνατότητες τοΰ 
έθνοτραπεζικοΰ συνδικαλισμού. 
Παράλληλα, ή δραστηριότητα 
του, δσο πλατεία κι άν είναι δέν 
θά είναι άναξέλεγκτη, επειδή ά- 
κριβώς θά λογοδοτεί έπί τής 
ουσίας στό Γενικό Συμβούλιο. 
Τα μέλη τοΰ Δ.Σ. θά είναι καί 
μέλη τοΰ Γενικού.

Μέ δύο λέξεις: τό Δ.Σ., θά 
έκφράζει τήν άποτελεσματικό- 
τητα, ένώ τό Γενικό τήν δημο
κρατική λειτουργία τής διοίκη
σης τοΰ συλλόγου.

4. 'Η άποτελεσματικότητα αύ
τή θά άποκτήσει βάθος άπό τήν 
άποκέντρωση τοΰ συλλόγου στά 
επαρχιακά υποκαταστήματα. Τά 
μέλη τοΰ Γενικοΰ Συμβουλίου 
θά πλαισιώνουν τά μέλη τοΰ Δ. 
Σ. τής Επαρχίας καί θά αποτε
λούν περιφερειακά όργανα τοΰ 
συλλόγου μέ άποφασισπκές σέ 
τοπικό επίπεδο άρμοδιότητες.

5. Αυτό είναι σέ γενικές 
γραμμές ένα σχέδιο πρότασης 
γιά την άλλαγή τοΰ καταστατι
κού σέ ζητήματα διοίκησης. Πι
στεύουμε πώς άντιμετωπίζει 
ρεαλιστικά τά βασικά σημεία τής 
λειτουργίας τοΰ συλλόγου στά 
όποια παρατηρήθηκαν άδυνα- 
μίες. Και είναΐι φυσικά τό σχέ
διο άνοιχτό c' όποιαδήποτε κρι
τική, διόρθωση ή συμπλήρωση. 
"Ας κοινότυπη σουρε επαναλαμ
βάνοντας δτι ό διάλογος είναι ή 
βάση τής δημοκρατίας. Χρειά
ζεται καμμιά φορά νά κοινοτυ- 
ποΰιμε.

Β. ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ

ΈξωαυΑλογικές
ενέργειες

Τό πόσο βλαπτικές γιά τό γε
νικότερο συμφέρον είναι οί με
μονωμένες ενέργειες συναδέλ
φων, πού γίνονται έξω άπό τά 
συλλογικά πλαίσια, άποδεικνύ- 
εται και πάλι μέ τήν πρόσφατη 
αναβολή συζητήσεως τής άναιρέ 
σεως στον ’Άρειο Πάγο, γιά τό 
θέμα τοΰ συνυπολογισμοΰ τοΰ 
Επιδόματος ισολογισμού στά δώ
ρα Χριστουγέννων καί Πάσχα. 
Κι’ αύτό μέ τό αίτιολογικό τής 
προσφυγής δύο συναδέλφων γιά 
τήν διεκδίκηση καί τήν άνάγκη 
συνεκδικάσεως τόν προσεχή 
Νοέμβριο.

Είναι πασίγνωστη ή «χρονο- 
βόρα» διαδικαστική διαδρομή 
τών αιτημάτων γιά τά όποια έχει 
γίνει προσφυγή στή Δικαιοσύ
νη.

Δέν θά πρέπει νά Επιτείνου
με τήν κατάσταση αύτή μέ ά
στοχους καί έξω άπό τόν προ
γραμματισμό τής συλλογικής Εκ- 
προσωπήσεως χειρισμούς.

Ό Σύλλογος, δπως γνωρί

ζουν πολύ καλά οί συνάδελφοι, 
καλύπτει άπό κάθε πλευρά κά
θε δίκαιη και νόμιμη διεκδίκηση 
τών μελών του πού άπαιτεί 
προσφυγή στή Δικαιοσύνη.

Πότε
θ’ άποκαταοταθοϋν;

Υπάρχουν στελέχη πού τούς 
άφαιρέθηκαν άδικαιολόγητα δι
ευθύνσεις ύποκαταστημάτων. 
Καί λέμε άδικαιολόγητα, γιατί 
δέν τούς άναικοινώθηκον μέ τό 
επιβαλλόμενο θάρρος καί ευθύ
τητα οΐ λόγοι τής άφαίρεσης 
τής διευθύνσεως. Τό άνεξήγη- 
το (ούτε κατηγορία ούτε πει
θαρχική δίωξη) τής πράξης δη
μιουργεί τήν πίστη στον κόσμο 
τής Τραπέζης μας άτι ή καθιέ
ρωση πλαγίων μέσων γιά τοπο
θετήσεις μεταθέσεις καί άπο- 
μακρύνσεις στελεχών είναι τό 
σόνηθες καί οΐ διατάξεις τοΰ 
’Οργανισμού καί τών θεσμών 
τής Τραπέζης, ή Εξαίρεση. Ή 
άποκατάσταση τών διωγμένων 
αυτών συναδέλφων είναι ήθική 
άναγκαιότητα.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
Ή διανομή τών κερδών τών χρήσεων 1977 και 1976 έγινε ώς έξης:

1977 1976
1.259 874

360 140
50

2
50
14

Ή συμμετοχή τών εργαζομένων 
στή Διοίκηση τών επιχειρήσεων



ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΓΙΟΡΤΗΣ
1886. Ξεσπάει στό Σικάγο ή 

απεργία που κήρυξε ή ’Αμερι
κάνικη 'Ομοσπονδία Εργασίας 
μέ αϊτημα τό οχτάωρο. 350 χι
λιάδες απεργοί ρίχνουν τό σύν
θημα των «τριών 8» (8 ώρες 
δουλειά, 8 ώρες ανάπαυση, 8 ώ- 
,ψυχαγωγία - μόρφωση) και ζη
τούν άμεση καθιέρωσή του άπό 
την 1η τού Μάη.
1887. ’Απαγχονισμός των συν
δικαλιστών ηγετών Πάρσους, 
Σπάϊς, Ένγκελ καϊ Φίσερ, έ
πειτα άπό δίκη - παρωδία, πού 
ακολουθεί την βίαιη και αιματη
ρή επέμβαση τής άστυνομίας στό 
Σικάγο μέ 6 νεκρούς καί δεκά
δες τραυματίες.

ΘΕΜΑΤΑ

ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΝ
1889. Συνέρχεται στό Παρί

σι τό Διεθνές ’Εργατικό Συνέ
δριο πού εξελίσσεται σέ ιδρυτι
κό συνέδριο τής 2ης Διεθνούς. 
Μετά άπό πρόταση τής Άμερι-

’ Αθήνας, χτυπημένος άπό σφαί
ρα των σωμάτων άσφαλείας, κα
τά τό γιορτασμό τής Πρωτομα
γιάς.

1936. Κηρύσσεται, γενική

1894: Ή πρώτη ελληνική 
Εργατική Πρωτομαγιά

"Οπως ανακοινώθηκε άπό τή 
ΓΣΕΕ, ό γιορτασμός τής Πρω
τομαγιάς, θά πραγματοποιηθεί ε
φέτος τήν 1η Μαίου, Δευτέρα 
τού Πάσχα, μέ συγκεντρώσεις 
πού έχουν άναλάβει νά οργανώ
σουν τά κατά τόπους έργατοϋ- 
παλληλικά κέντρα.

Ό γιορτασμός καθορίστηκε 
γιά τή Δευτέρα τού Πάσχα, ε
πειδή, δπως τονίζει ή ΓΣΕΕ 
στή σχετική εγκύκλιό της, δέν 
έγινε δεκτή ή μετάθεση τής αρ
γίας σέ άλλη μέρα εξ αιτίας τοΰ 
νόμου.

Ή απόφαση αυτή έχει σαν 
συνέπεια νά μήν γίνει φέτος, ε
νιαίος και μαζικός ό γιορτασμός 
τής Πρωτομαγιάς, δπως τον 
προηγούμενο χρόνο, παρόλο 
πού οι σημερινές συνθήκες ά- 
παιτοΰν τήν απόλυτη ενότητα 
και συμπαράταξη δλων των δυ
νάμεων τής έργατοϋπαλληλικής 
ίτάξης.

Πιστεύεται ότι ή Διοίκηση τής 
ΓΣΕΕ δέν άσκησε άνάλογη πίε
ση προς τούς άρμοδίους παρά
γοντες για τήν μετάθεση τής 
Πρωτομαγιάς.

Μέ τό κύρος της και τήν ο
μόθυμη ύποστήριξη δλων των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, 
θά μπορούσε νά πετύχει έξου- 
δετέρωση τών τυπικών δυσχε
ρείων, μετάθεση τοΰ γιορτα
σμού μετά τό Πάσχα καί ένιαία 
εμφάνιση δλων τών εργαζομέ
νων τής Χώρας, στή γιορτή τής 
Πρωτομαγιάς.

ικάνικης 'Ομοσπονδίας "Εργα
σίας, τό συνέδριο αποφάσισε νά 
οργανώσει μια διεθνή διαδήλω
ση σ’ όλες τις χώρες, σέ μία 
καθορισμένη μέρα, γιά τή διεκ
δίκηση τοΰ οχτάωρου.

1 890. Γιά πρώτη φορά ή ερ
γατική τάξη, άπεργεϊ οργανω
μένα σέ πολλές χώρες τού κό
σμου.

’Ιδιαίτερη ένταση έχει ή εκ
δήλωση τής πρώτης άπεργίας 
τής Πρωτομαγιάς, στις χώρες 
τής Εύρώπης μέ άναπτυγμένα 
κινήματα δπως ή Γαλλία, ή Πο
λωνία, ή Αύύτρουγγαρία και ή 
Γερμανία.

Ετσι γεννήθηκε ή παγκόσμια 
γιορτή τής εργατικής τάξης.

Άπό τότε, κάθε χρόνο, ή 
Πρωτομαγιά γιορτάζεται άγωνι- 
στικά σέ δλες τις χώρες τού 
κόσμου, μέ προβολή τών δί
καιων αιτημάτων τών εργαζο
μένων, ανάλυση τού διεθνιστι- 
κοΰ — φιλειρηνικού χαρακτή
ρα τής γιορτής, διαδήλωση τής 
πίστης γιά Ενα καλύτερο αύ
ριο.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
1893. Πρώτη άπόπειρα νά 

γιορτασθεί στήν ’Αθήνα ή Πρω
τομαγιά άπό μεμονωμένους ερ
γάτες καί άμάδα διανοουμένων.

1 894. Γιορτάζεται ή πρώτη έλ 
ληνική εργατική Πρωτομαγιά 
στήν ’Αθήνα. Συγκέντρωση στό 
Στάδιο καί ομιλίες εκπροσώπων 
διαφόρων σοσιαλιστικών ομίλων 
τής εποχής. Ψήφισμα τής συγ
κέντρωσης μέ τά συνδικαλιστι
κά αιτήματα τής εποχής.

1918. Μέ τήν ίδρυση τής Γ. 
Σ.Ε.Ε., ό γιορτασμός τής Πρω
τομαγιάς γίνεται μαζικός καί 
συντονισμένος.

1924. 'Ο τσαγκάρης Παρα- 
σκευαϊδης, πέφτει νεκρός μπρο
στά στό ’Εργατικό Κέντρο τής

πανελλαδική άπεργία. Είναι ή 
αρχή τών δραματικών γεγονό
των τής Θεσσαλονίκης πού κο- 
ρυφώνονται στις 9 τοΰ Μάη. Ώ 
μή επίθεση τής άστυνομίας κα
τά τών άπεργών μέ άποτέλεσμα 
30 νεκρούς καί 70 τραυμα
τίες.

ΚΑΤΟΧΗ — ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
Μέ μαζικές κινητοποιήσεις 

γιορτάζεται ή Πρωτομαγιά καί 
συνδέεται μέ τον άπελευθερωτι- 
κό άγώνα.

Τήν 1η τοΰ Μάη τού 1944, οί 
Γερμανοί καταχτητές, έκτελοΰν 
στό Σκοπευτήριο τής Καισαρια- 
νής 200 πατριώτες, άπό τούς 
κρατούμενους στό στρατόπεδο 
Χαϊδαριοΰ. Είναι μιά μεγάλη 
στιγμή άπο τούς άγώνες τού 
Λαού μας γιά τή λευτεριά.

Άπό τήν απελευθέρωση μέ
χρι σήμερα, οί εργαζόμενοι τής 
χώρας μας, ακόμα καί ατά μαύ
ρα χρόνια τής εφτάχρονης δι
κτατορίας, καί στις πιο δύσκο
λες στιγμές πού πέρασε τό ερ
γατικό κίνημα, γιορτάζουν τήν 
Πρωτομαγιά σάν μέρα ενότητας 
καί πάλης γιά τήν ικανοποίηση 
τών αιτημάτων τους.

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟ ΘΕΑΜΑ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Αΰτή τήν εικόνα παρουσιάζει συνήθως τό υποκατάστημα 
Έπταλόψου Θεσ)νίκης. "Ολος αύτός ό κόσμος^ περιμένει νά εξυ
πηρετηθεί άπό έναν ταμία. "Εναν ταμία πού ή ’Οργάνωση θεω
ρεί δτι πρέπει νά διεκπεραιώνει 200 παραστατικά τήν ήμερα. 
Καί διεκπεραιώνει κατά μέσον δρο 750. "Εφτασε καί τά 1747! !

Καί πίσω άπό τό γκισσέ, σ’ ένα χώρο λίγων τετραγωνικών 
μέτρων, συνωστίζονται 15 άτομα, μαζί μέ τά μεταλλικά συρτά
ρια τών κσρτελλών γιά νά εξυπηρετήσουν το ασφυκτικό πλήθος 
τής πελατείας.

'Υπάρχουν πολλά ύποκ) τα σάν της Επταλοφου Θεσ) νίκης. 
Τά κτίρια γίνονται όταν οί άνθρωποι έχουν φθαρεί. Δέν είναι εικό
να; αώτή τού α' πιστωτικού Ιδρύματος. Κατά τά άλλα, είμαστε 
οί «ΰψηλόμισθοι» καί οί «πρίγκηπες» τών εργαζομένων!!!

ΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ

Τό νέο φορολογικό 
νομοσχέδιο

Είναι φυσικό, λογικό, άλλα καί ανα
γκαίο νά υπάρχει διαφορά γνώμης προς 
τή γραμμή καί τις πράξεις ή παραλεί
ψεις τού Δ. Συμβουλίου. Αύτό είναι τό 
θεμέλιο τής Δημοκρατίας. Άλλα οί θέ
σεις καί ή κριτική άπό τους άντιτιθέμε- 
νους, πρέπει νά είναι μέσα στα όρια 
τής καλοπιστίας, τού σεβασμού τής αλή
θειας, τής ευπρέπειας καί πρό παντός 
τής προστασίας τών θεσμών.

Δυστυχώς, καί πριν άπό τήν περίοδο 
τών αρχαιρεσιών, άλλα Ιδιαίτερα κατά 
τή διάρκεια της, ή εικόνα ήταν τελείως 
διαφορετική. ’Ανεπίτρεπτη προσπάθεια 
γιά σύγχυση γύρω στήν άληθινή θέση 
καί πορεία τών θεμάτων έγινε καί καλ
λιεργήθηκε μέ σύστημα. Ό πρόεδρος καί 
πολλά μέλη τού Διοικ. Συμβουλίου δέ
χτηκαν άνοικτά προσβλητική έπίθεση. 

Τό ύφος, οί εκφράσεις καί οί χαρακτη
ρισμοί ήταν σέ επίπεδο άπαράδεκτα χα
μηλό.

Παρόμοια κρούσματα άρχισαν νά ση
μειώνονται καί μετά τήν επανεκλογή τού 
Δ.Σ., πράγμα πού σημαίνει δτι ή προσ
βολή προς τά μέλη τού Δ.Σ. έπεκτείνε- 
ται καί στό εκλογικό σώμα, στό θεσμό 
τής εκλογής καί στήν άποστολή τοΰ συν
δικαλισμού γενικότερα.

"Ως εδώ όμως...

Εμείς, θέλοντας νά βάλουμε τελεία 
καί παύλα στον κατήφορο αυτό καί νά 
κάνουμε τήν άρχή γιά ν’ άποκαταστα- 
θοΰν τά συνδικαλιστικά ήθη στό έπίπε- 
δο πού αρμόζει στον κλάδο μας καί Ιδι
αίτερα στό χώρο τής Εθνικής, σ βύ
νου μ ε τά δσα άκούσαμε καί διαβά
σαμε ώς αυτή τή στιγμή.

Αυτό γίνεται γιά τελευταία φορά. ’Άν 
τυχόν, ϋστερ’ άπ’ αυτή τή στιγμή, γί
νουμε στόχος έπίθεσης, τής γενικά κατα
δικασμένης μορφής πού άναφέραμε, χω
ρίς άλλη άπάντηση, θά παραπέμψουμε 
ά μ έ σ ω ς τήν υπόθεση σέ δικηγόρο 
τοΰ Συλλόγου καί τό λόγο θά τον εχει 
ά μ έ σ ω ς ή Ποινική Δικαιοσύνη.

Αυτή τή φορά δέν θά φανούμε έπιει- 
κεΐς. Γιατί δέν έχουμε τό δικαίωμα. Δέν 
είναι μόνο τό δτι μάς προσβάλλουν σάν 
δίτομα πού έχουν τήν υποχρέωση νά προ
στατέψουν τήν προσωπικότητά τους. 
Άλλ’ δτι μέ τις ενέργειες αΰτές προσ
βάλλεται ό θεσμός τού συνδικαλισμού.

Καί ό θεσμός αυτός μέ τήν γνήσια του 
έννοια τοΰ πραγματικά ελεύθερου, πραγ
ματικά δημοκρατικού καί άδέσμευτου, 
πρέπει νά ζήσει. Καί σέ πείσμα τών 
εχθρών του — δποιοι καί άν είναι καί 
δσο ψηλά καί αν βρίσκονται — θ ά 
θ ή σ ε ι ! ! !

ΣΤΙΣ 27 ΜΑΙΟΥ 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Κατά τήν τελευταία συνε
δρίαση τού Διοικητικού Συμ
βουλίου τής Εθνικής Τραπέ- 
ζης, τής Ελλάδος άποφασίστη- 
κε δπως ή τακτική γενική συνέ
λευση τών μετόχων τοΰ Ιδρύ
ματος πραγματοποιηθεί στις 27 
Μαΐου, ήμερα Σάββατο.

ΤΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚ0 
ΤΑΜΕΙΟ

Ή δημιουργία ΆπεργΤακοΰ 
Ταμείου άπαΟχόλησε τήν τελευ
ταία Γενική Συνέλευση τοΰ 
Συλλόγου τής 20 Μαρτίου καί, 
σέ διατραπεζικά πλαίσιο, τά 8ο 
Συνέδριο τής ΟΤΟΕ.

"Οπως είχε προκόψει άπό τή 
σχετική άνάπτυξη τοΰ θέματος, 
ή ίδρυση Άπεργιακοΰ Ταμείου, 
επιβάλλεται γιά νά μπορούν οί 
σύλλογοι νά αντιμετωπίζουν τίς 
ειδικές καταστάσεις κατά τήν έ- 
ξέλιξη τών διεκδικητικών άγώ- 
νων.

Γιά τό λόγο αυτό, τό Δ.Σ. 
τού Συλλόγου μας, ζήτησε τήν 
γνωμάτευση τοΰ νομικού του 
συμβούλου, γιά νά έπεξεργαστεΐ 
ένα σχέδιο λειτουργίας τού Ά- 
περγιακού Ταμείου, μέ βάση υ
πεύθυνες καί νομικά άποδεκτές 
άρχές.

Δόθηκε στή Δημοσιότητα τό 
κείμενο τοΰ νέου φορολογικού 
νομοσχεδίου, τό όποιο εντός 
τών ήμερων θά συζητηθεί στήν 
Οικονομική ’Επιτροπή καί στή 
συνέχεια θά κατατεθεί στή Βου 
λή γιά ψήφιση.

Οί σημαντικότερες μεταβο
λές πού περιέχονται στό Νομο
σχέδιο άναφορικά μέ τούς μι
σθωτούς είναι οί παρακάτω:

— ’Απαλλάσσονται άπο τήν 
υποχρέωση νά ύποβάλουν δή
λωση :

Ή αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή 
βασικό συνδικαλιστικό αϊτημα τής εποχής μας

σ) "Οσοι έχουν εισόδημα μόνο άπό μισθωτές υπηρεσίες καί 
τό εισόδημα αυτό, μετά τήν αφαίρεση τών κρατήσεων γιά 
Ταμεία καί άσφαλ. οργανισμούς, δέν ξεπερνά τις 300.000 
δρχ. το χρόνο.
Ό φόρος πού αναλογεί στό εισόδημα αυτό παρακρατεΐται 
κατά τήν καταβολή τών μισθών ή συντάξεων.

β) "Οσοι έχουν εισόδημα άπό διάφορες πηγές και τό εισόδημά 
τους αυτό μαζί μέ τό εισόδημα τής συζύγου, μετά άπό τίς 
νόμιμες μειώσεις καί εκπτώσεις, δέν ξεπερνά τό ποσό τών 
60.000 δρχ.

Τά παραπάνω θά αρχίσουν νά 
εφαρμόζονται άπό τό Οικονομι
κό έτος 1979.
— ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗ

ΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Τό εισόδημα άπό μισθωτές ύ- 

πηρεσίες καί συντάξεις μειώνε
ται κατά 40%.

Ή μείωση αύτή δέν μπορεί 
νά ξεπερνά τό ποσό τών 60.000 
δραχ.
—ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ

Τό ποσό τού φόρου πού εί
ναι ύποχρεωμένος νά πληρώση 
ό φορολογούμενος βάσει τής φο 
ρολογικής κλίμακας έχει τίς πα 
ρακάτω μειώσεις.

1. Γιά τόν ίδιο τον φορολογούμενο
2. Γιά τή σύζυγό .του
3. Γιά τό πρώτο παιδί του
4. Γιά το δεύτερο παιδί του
5. Γιά τό τρίτο παιδί του
6. Γιά κάθε παιιδι άπό τό τέταρτο καί μετά
7. Γιά κάθε ένα άπό τά υπόλοιπα πρόσωπα πού 

ζοΰν μαζ! κα! βαρύνουν τόν φορολογούμενο

δρχ. 1.500
1.500
1.500
1.500
2.000
2.500

1.000

’Εάν τό συνολικά ποσά τών 
παραπάνω μειώσεων είναι μεγα
λύτερο άπό τόν φόρο πού πρέ
πει νά πληρώση ό φορολογούμε
νος, τότε ή διαφορά μειώνει τόν 
φόρο τής συζύγου.

Στήν περίπτωση πού το συ
νολικό ποσό τών μειώσεων εί
ναι μεγαλύτερο άπό τό άθροι
σμα ιών φόρων καί τών δύο συ
ζύγων, ή διαφορά δέν έπιστρέ- 
φεται ούτε συμψηφίζεται.

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή σελ^ 1) 
τήν προσαρμογή τών μισθών στό 
επίπεδο αύτής τής ανόδου.

3. Στήν διατήρηση τής ^ στα
θερότητας στήν αγοραστική δύ
ναμη τών μισθών.

Παρ’ δλα τά θετικά της 
σημεία ή -αυτόματη ^ τιμα
ριθμική αναπροσαρμογή πα

ρουσιάζει πολλές άδύνατες πλευ 
ρές, οί όποιες κατανέμονται σέ 
τεχνικές καί συνδικαλιστικές. 
Στις τεχνικές άδυναμίες συμ- 
περιλαμβάνονται τό ζήτημα τού 
τιμαρίθμου καί ό αύτόματος χα
ρακτήρας τής άναπροοαρμογής. 
Κατ’ αρχήν, ό επίσημος τιμάρι
θμος Επιδέχεται άπό πολλές 
πλευρές αμφισβήτηση ώς προς 
τήν αντικειμενικότητα του καί 
■τήν ειλικρινή άπεικόνιση τού 
κόστους ζωής. Αλλοιώσεις στον 
τιμάριθμο προέρχονται άπο πολ
λές πλευρές, έπειδή δμως τό 
θέμα τών ελληνικών τιμαρί

θμων είναι πολύ μεγάλο θά ά- 
ναφερθοΰμε ενδεικτικά σιό έ
ξης παράδειγμα. Ή τιμή κάθε 
άγαθσΰ πολλαπλασιάζεται μ’ έ
να δείκτη χρησιμότητας. ’Ενώ 
δμως, οί παράγοντες πού δια
μορφώνουν αύτόν τον δείκτη έ
χουν άλλάξει, ό δείκτης παρα
μένει αμετάβλητος εδώ καί χρό
νια, μέ άποτέλεσμα νά διαμορ
φώνουν τόν τιμάριθμο άγαθά μέ 
μεγάλο δείκτη χρησιμότητας διό
τι ήταν άλλοτε άγαθά πρώτης ά- 
νάγκης, ένώ σήμερα έχουν μι
κρή καταναλωτική σημασία καί 
τ’ Αντίστροφο. Μέ τόν τρόπο αύ 

τό ή εικόνα πού προκύπτει μέ
σα άπό τόν τιμάριθμο καί αφο
ρά τό κόστος ζωής είναι πλα
σματική. Σέ μιά έρευνα πού έ
κανε γιά τόν τιμάριθμο ή Ο 
ΤΟΕ παρουσίασε τά έξης στοι

χεία, γιά τήν διάσταση πού δη
μίου ργεΐται ανάμεσα ατούς τι
μαρίθμους καί τήν πραγματικό
τητα. Ένώ μεταξύ τού 1968— 
74 ό έπίσημος τιμάριθμος ανέ
βηκε κατά 80%, στήν πραγματι
κότητα, δπως προκύπτει άπο τίς 

έπίσημες τιμές αγοράς στήν πε
ρίοδο έκείνη, ή άνοδος τού κό
στους ζωής ήταν πολύ μεγαλύ
τερη, έφτασε δέ γιά μερικά εί
δη διατροφής στά 110—120%, 
γιά τά καύσιμα 170—190% κλπ. 
Ακόμη κι άν οί εργαζόμενοι εί
χαν πετύχει μιά αύξηση τών 
μισθών στό επίπεδο τοΰ επίση
μου τιμαρίθμου δέν θά είχαν 
καλύψει τήν πραγματική άνοδο 
τοΰ κόστους ζωής.

Γιά τόν λόγο αύτό τό αίτη
μα τής αυτόματης τιμαριθμικής 
άναπροοαρμογής θά πρέπει νά 
συνδεθεί μέ τρία ειδικότερα αι
τήματα.

1. Τήν ειλικρινή άπεικόνιση 
τοΰ κόστους ζωής στους τιμα
ρίθμους.

2. Τήν συμμετοχή τών εκ
προσώπων τών έργαζομένων 
στήν κατάρτιση τού τιμαρίθμου.

3. Τήν κατάρτιση περισσοτέ
ρων τού ένος τιμαρίθμου, άνά- 
λογα μέ τά ιδιαίτερα καταναλω
τικά χαρακτηριστικά κάθε κοι
νωνικής ομάδας.

Τέλος, ή τιμαριθμική Αναπρο
σαρμογή τών μισθών δέν μπο
ρεί ποτέ νά γίνει κατά τρόπο α
πόλυτα αυτόματο μέ άποτέλεσμα 
νά σμικρύνεται βέβαια ό έτερο- 
χρονιομός μισθών — τιμών, νά 
διατηρούνται δμως, πάντα τά 
«υπόλοιπα», κατά τά όποια οί 
έργάζομενοι θά έχουν ήδη χάσει 
ένα μέρος άπό τήν άγοραστική 
τους δύναμη καί τά όποια θά λη- 
αμονούνται μέ τά πέρασμα τού

χρονου.
Οί συνδικαλιστικές αδυνα

μίες τού αίτήματος γιά τήν αυ
τόματη άναπροσαρμογή τών μι
σθών συνοψίζονται στά εξής ση
μεία :

1. Το αίτημα αύτό είναι άμυν- 
τικοΰ συνδικαλιστικού χαρακτή
ρα. Αυτός ό χαρακτήρας του α
πορρέει άπο το γεγονός δτι ή 
αυτόματη άναπροσαρμογή δέν α
ποβλέπει στήν θεραπεία καί 
οιήν κατάργηση τού πληθωρι
σμού άλλα άπλά καί μόνο στήν 
πρόληψη τών μιοθολογικών του 
επιπτώσεων. "Ετσι γίνεται άπό 
τούς εργαζόμενους έμμεσα ά- 
ποδεκτό τό καθεστώς τοΰ διαρ
κούς πληθωρισμού καί τής Ανε
ξέλεγκτης ανόδου τών τιμών 
τών αγαθών κι άντί νά γίνει τό 
συνδικαλιστικά κίνημα δύναμη 
πίεσης ατούς κοινωνικούς εκεί
νους παράγοντες πού γεννούν 
τι νά προσανατολιστεί σέ άγώ- 
τό πληθωριστικό φαινόμενο, άνϊ 
νες πού θά δώσουν μιαν ορι
στική λύση στο πρόβλημα τής 
συνεχούς άνόδου τοΰ κόστους 
ζωής, εντάσσεται κι αύτό στήν 
λογική τής πληθωριστικής οικο
νομίας, στή λογική μιας ζωής 
γεμάτης άπό το άγχος τής α
κρίβειας.

2. .11 άναπροσαρμογή τών μι
σθών σιό έπίπεδο τού τιμαρί
θμου δέν συνεπάγεται Αναγ
καία τήν αύξηση καί τήν βελ
τίωση τής οικονομικής στάθμης 
τών μισθωτών, άλλα άπλά καί 
μόνο διατήρηση τής άγοραστι- 
κής τους δύναμης σέ ανεκτό ε
πίπεδο προς τό κόστος ζωής. 
Μέ τον τρόπο αύτό δμως, οί 
κοινωνικές αναλογίες τής δια
νομής τοΰ κοινωνικού εισόδημα 
τος παραμένουν οί ίδιες.

Οί εργαζόμενοι θά διατηρούν 
τό εισόδημά τους σέ στάθερή 
και πάγια σχέση ,μέ τήν άνοδο 
τών τιμών, δίχως ν’ αυξάνουν 
στήν πραγματικότητα τήν άγ-ορα 
στική τους δύναμη, -μέ άποτέλε
σμα ν’ άναπαράγεται ή διαδικα
σία τής άνιοόμερης κατανομής 
τοΰ κοινωνικού εισοδήματος ά
νάμεσα στις κοινωνικές ομά
δες.

3. Δημίου ργεΐται ό κίνδυνος, 
οί προκατασκευαομένες καί αυ
τόματες τιμαριθμικές -αύξήσεις 
τών μισθών, πού θά επεξεργά
ζονται οί επίσημοι εκπρόσωποι 
μας μέ στενή παρακολούθηση 
τοΰ τιμαρίθμου, νά μήν ά ψή
νουν αρκετά περιθώρια γιά 
συνδικαλιστική δραστηριοποίη- 
αη μέ άποτέλεσμα ό συνδικαλι
σμός νά χάσει, τουλάχιστον 
στον τομέα τών μιοθολογικών 
διεκδικήσεων, βασικούς άξονες 
συσπείρωσης τών έργαζομένων, 
δπως οί άπεργιακές κινητοποιή
σεις κ.λ.π.

Γιά όλους αυτούς τούς λό
γους είναι άπαραίτητο τό αίτη
μα τής αυτόματης τιμαριθμικής 

άναπροοαρμογής νά συνδέεται 
μέ: ,

1. Τήν συμμετοχή τών εργα
ζομένων στήν αύξηση τοΰ ’Ε
θνικού Εισοδήματος.

2. Τήν αύτόματη επίσης, τι
μαριθμική άναπροσσαρμογή τών 
κατωτάτων αφορολογήτων ο
ρίων τών εισοδημάτων.

3. Τόν άγώνα για τή συγκρά
τηση τοΰ πληθωρισμού καί τόν 
έλεγχο τών κερδών καί συνε
πώς τών τιμών.

4. Τήν μεγαλύτερη συμμετο
χή τών εργαζομένων στή δια
νομή τοΰ κοινωνικού προϊόν

τος.


