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Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ 
ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

Τό νόημα του αποτελέσματος των πρόσφατων 
αρχαιρεσιών στο Σύλλογό μας, 3ά μπορούσε να 
συνοψιστεί σέ τρεις βασικές διαπιστώσεις:

1. Στη βαθύτατη καί άξια κάθε έπαίνου κατα
νόηση από τό Προσωπικό τής κρίσιμης περιόδου 
πού περνάει τό Τραπεζοϋπαλληλικό συνδικαλιστι
κό κίνημα σήμερα, σέ συνδυασμό μέ τά πελώρια 
θέματα πού απασχολούν ιδιαίτερα τούς έργαζόμε- 
νους στην Εθνική Τράπεζα καί πού τη στιγμή αυ
τή βρίσκονται σέ φάση αποφασιστική. Κατανόηση 
πού οδήγησε τούς συναδέλφους στην έπιλογή τής 
5 καί 6)2)78.

2. Στήν έπιδοκιμασία τού τρόπου μέ τον όποιο 
τά θέματά του αΰτά, θεμελιώθηκαν, μελετήθηκαν 
καί μεθοδεύτηκαν άπό τό Διοικ. Συμβούλιο, στη 
σύντομη προηγούμενη συλλογική περίοδο, έτσι πού 
νά δικαιολογείται τώρα ή αισιοδοξία για την έ- 
πίλυσή τους, έφ’ δσον φυσικά οί συνθήκες δέν έκ- 
τραχυνθούν.

3. Στήν έπιβράβευση τής συνδικαλιστικής δρα
στηριότητας τού Δ.Σ., τής συνετής καί μαχητικής, 
τής ένωτικής καί άδέσμευης άπό κάθε έξωσυνδι- 
καλιστική έξάρτηση. Έπιβράβευση, πού σημαίνει 
ταυτόχρονα καί καταδίκη, οριστική ίσως καί άμε- 
τάκλητη, κάθε μορφής διασπαστικών ένεργειών.

Κάτω άπό τό πρίσμα των έκτιμήσεων αυτών, 
ή ανανέωση τής εντολής των συναδέλφων, δημιουρ
γεί στό Δ.Σ. πρόσθετες υποχρεώσεις.

"Εχουμε άπόλυτη συναίσθηση τού τεράστιου 
έργου πού άναλαμβάνουμε κατά τή νέα συλλογι
κή περίοδο., Γι’ αύτό δέν θά παραθέσουμε μεγαλό
στομες έπαγγελίες ούτε θά καθορίσουμε στόχους 
άνεδαφικούς καί ανέφικτους.

Θά περιοριστούμε, σήμερα, πού βρισκόμαστε 
στήν αφετηρία τής νέας θητείας, σέ μιά υπόσχεση 
τιμής προς τούς συναδέλφους, πού εκφράζεται μέ 
τό παρακάτω τρίπτυχο:

& Θεωρούμε τά κεκτημένα δικαιώματα τού 
Προσωπικού ιερά καί απαραβίαστα καί δέν θά ε
πιτρέψουμε σέ καμμιά ύποπτη απόπειρα των «σκο
τεινών κύκλων» νά τά θίξει.

*** Δέν πρόκειται ποτέ, νά συνδέσουμε τά πραγ
ματικά συμφέροντα όλων των έργαζομένων στήν 
Εθνική Τράπεζα μέ όποιαδήποτε σκοπιμότητα ή 
άλλη έξωσυνδικαλιστική επιδίωξη.

*** Θά διαφυλάξουμε τήν ένότητα καί τού χώ
ρου μας καί τοΰ κλάδου, μέ άνυποχώρητη συνέ
πεια καί επιμονή καί θά αγωνιστούμε γιά τή συν
τριβή κάθε προσπάθειας πού θά έπιχειρήσει νά 
τήν τορπιλλίσει.

Πάνω σ’ αότές τις απλές καί ξεκάθαρες άρχές 
θά στηριχτεί τό έργο μας πού άναλαμβάνουμε, έ
πειτα άπό τήν επανεκλογή μας.

Τά αποτελέσματα 
ιών αρχαιρεσιών 

5 καί 6 Φεβρουάριον
Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τά τελικά αποτελέσματα των σύμφωνα μέ τήν ανακοίνωση 
Αρχαιρεσιών τής 5 και 6 Φε- τής Κεντρικής Εφορευτικής Έ- 
βρουαρίου, είναι τά άκόλουθα, πιτροπής τής 16.2.1978:
Έψήφισαν στά εκλογικά κέντρα ’Αθηνών καί Πειραιώς 3.063
Έψήφισαν στά έπαρχιακά Εκλογικά κέντρα 2.251

ΣΥΝΟΔΟΝ: 5.314

Εύρέθησαν : ’Έγκυρα ψηφοδέλτια 5.235
"Ακυρα ψηφοδέλτια 25
Λευκά ψηφοδέλτια 54

"Ελα6αν:
1. ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ύπό τον συν. Έπαμ. Μαυρουλίδη 2.312
2. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΝΙΚ. ΠΙΣΚΟΠΟΥ 1.881
3. ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΓΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΝΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗ 813
4. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ

ύπό τούς συν. Μυλωνά & Χατζημηνδ 229
Μετά άπό τό παραπάνω άπο- 

τέλεσμα ή ’Εφορευτική ’Επιτρο
πή άνακήρυξε γτά τό Διοικητι
κό Συμβούλιο καί τά λοιπά όρ
γανα τού Συλλόγου τούς ύπο- 
ψήφιους τοΰ πλειοψηφήσαντος 
συνδυασμού «ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝ
ΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ».

"Έπειτα άπό τήν ανακήρυ
ξη, συνήλθε τό νέο Διοικη
τικό συμβούλιο, οέ πρώτη ο
λομέλεια τή Δευτέρα 27.2.78, 
μέ τήν παρουσία όλων τών ouu- 
βούλων, τακτικών και άναπλη- 
ρωματικών, κέντρου καί επαρ
χιών.

Τό Δ.Σ. συγκροτήθηκε σέ 
σώμα μέ τήν ακόλουθη μορφή: 
Πρόεδρος: Επαμεινώνδας Μαύ

ρου λίδης
Α' 'Αντιπρόεδρος: ’Ιωάννης

Σιαυρακόπουλος 
Β' ’Αντιπρόεδρος: Άνδρέας

Καρυωτάκης
Γενικός Γραμματέας: Θεόδωρος 

Σαλίμπας
’Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέ

ας: ’Εμμανουήλ Σετάκης 
Ταμίας: ’Ιγνάτιος Ηλιακός 
Σύμβουλοι Κέντρου: ’Ιωάννα 

Ζερβάκη - Φώτης Δεληβοριάς 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελ. 8)

Αδιάλλακτη ή πλευρά της έργοδοσίας

ΣΤΗΝ ΥΠ0ΧΡΕ8ΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΝ ΑΥΞΗΣΕ8Ν

■ Επιβλητική επιτυχία της 24ωρης απεργίας τής 27 Μαρτίου 1978
■ Παντραπεζική συγκέντρωση ■ Σύγκληση τοΰ Γενικού Συμβουλίου τής ΟΤΟΕ

Μετά τήν αποτυχία τής τριμερούς συνάντησής, πού 
πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας τή Δευτέ
ρα 27 Μαρτίου, το αίτημα τών αυξήσεων παραπέμφθηκε 
στήν υποχρεωτική διαιτησία.

Τήν ίδια μέρα πού σύσσωμος ά κλάδος, μέ τήν επι
βλητική 24ωρη απεργία του στο λεκανοπέδιο ’Αττικής, Ε
δινε τήν αγωνιστική απάντηση στον προκλητικό έμπαιγμό 
τής έργοδοσίας, πραγματοποιήθηκε ή τριμερής συνάντη
ση, στήν οποία οί Τράπεζες πρόβαλαν άπόλυτη άρνηση.

Τόσο στά μετριοπαθή ποσοστά αύξήσεως πού πρό- 
τεινε ή "Ομοσπονδία μας, δσο και στά λογικά Θεσμικά αι
τήματα, οί Τράπεζες παρέμειναν αδιάλλακτες. ’Από τή 
στάση τους αυτή, πού Ερχεται σαν έπισφράγιση τής αιφνί
διας καί Απροειδοποίητης παραπομπής στή διαιτησία, 
τήν ώρα πού συνέχιζαν τις διαπραγματεύσεις μέ τήν ήγε- 
σία τής "Ομοσπονδίας, άποδεικνύεται δτι ή πορεία προς 
αΰτή τήν κατεύθυνση ήταν μεθοδευμένη.

Ή Απεργία 
τής 27 Μαρτίου

Ή 24ωρη απεργία τής 27 
Μαρτίου απέδειξε τή μεγάλη ά- 
ποψαοιοι ικόιητα τών Ί’ραπεζο- 
ϋπαλλήλων νά άν ιίδράοει στις 
πιέσεις και τον Εκβιασμό. Τό 
Προσωπικό τής Τραπέζης μας 
βρέθηκε, όπως πάντα, στην 
πρώτη γραμμή τής μάχης, γιατί 
γνωρίζει νά Αγωνίζεται γιά τά 
δίκαια αιτήματα του και νά υπε
ρασπίζεται τήν τιμή και τήν ά- 
ξιοπρέπειά του. Ή πρωτοφα
νής άπεργοσπαΟπκή τακτική 
πού ακολούθησαν ορισμένα στε
λέχη τής Τραπέζης και ό δια
σπαστικός ρόλος τών διοικήσεων 
τών «Συλλόγων Επιστημονικού 
Προσωπικού», όχι μόνο δέν έ
καμψαν τό φρόνημα τών συνα
δέλφων, αλλά είχαν άντίΡετπ 
αποτελέσματα άπ’ αΰτά πού πέ- 
ρίμεναν οΐ έμπνευστές τους, Τό 
Δ.Σ., μέ ανακοινώσεις του, ο
μιλίες καί επιτόπια επέμβαση, 
καυτηρίασε τήν απαράδεκτη τα
κτική τών πιέσεων καί τών Α
προκάλυπτων απειλών.

Παντραπεζική
συγκέντρωση

Τήν Τετάρτη 29 Μαρτίου 
πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη 
τοΰ Συλλόγου Υπαλλήλων Τρ. 
"Ελλάδος παναθηναϊκή παντρα- 
πεζική συγκέντρωση, όπου ό 
Πρόεδρος τής ΟΤΟΕ συν. Ο. 
Παπαμάργαρης άνέφερε τά αι
τήματα τού κλάδου καί εξιστόρη
σε τήν πορεία τών διαπραγμα
τεύσεων καί τον έμπαιγμό τής 
έργοδοσίας.

Τον λόγο έλαβαν συνάδελ
φοι διαφόρων Τραπεζών, οί ο

ποίοι τόνισαν τήν ανάγκη δια- 
τηρήσεως τής ενότητας τού κλά
δου γιά τή ν απόκρουση τού διω
γμού πού έχει έξαποληθεϊ Εναν
τίον μας καί συνέχισης τοΰ δί
καιου αγώνα γιά αύξήοεις καί 
θεσμικές βελτιώσεις. Ή συγ
κέντρωση έκλεισε μέ τήν έγ-

Τόν τελευταίο καιρό, διά
φορα κυκλώματα χρηματεμπό- 
ρων, μέ «μοντέρνο πρόσωπο» 
Εχουν έπιδοθεΐ σέ μιά εκστρα
τεία κατά τοΰ δήθεν «όλιγο- 
πωλιακοΰ χαρακτήρα τών "Ελ
ληνικών Τραπεζών». Στήν ου
σία, πρόκειται γιά τό ίδιο 
«σενάριο», πού είχε φιλοτε- 
χνη,θεΐ, μέ τήν πρόθυμα προσ- 
φερόμενη βοήθεια μιάς μερί
δας τών «παρανομιαματικών» 
αρχών, πριν είκοσι πέντε χρό 
νια, μέ σκοπό νά εκτρέφει 
τήν Εθνική Τράπεζα άπό τον 
παραδοσιακό έθ'νικοοικονομι- 
κό ρόλο της, νά τήν ύποβιβά-

κριση ανάλογου προς τά παρα
πάνω ψηφίσματος.

Τό Γενικό Συμβούλιο 
τής Ο.Τ.Ο.Ε.

Τή Δευτέρα 3 'Απριλίου ουγ- 
καλείται τό Γενικό Συμβούλιο 
τής "Ομοσπονδίας γιά νά γίνει

σει στό Επίπεδο Τραπέζης 
προσωπικού έμπορικίστικου 
χαρακτήρα, νά τήν συρρικνώ
σει, γιά νά δημιουργηθεϊ τό 
κατάλληλο «κενό», πού στή 
συνέχεια κάλυψε ή δραστηρι
ότητα τοΰ Καθηγητή - Τρα
πεζίτη τής οδού Σοφοχλέους, 
ή ύφη τής οποίας είχε σαν α
ποτέλεσμα νά τον οδηγήσει 
παραλίγο στής «φυλακής τά 
σίδερα».

Τώρα βέβαια, Εχουν Αλλά
ξει τά συνθήματα γιά νά 
μπορούν νά συμβιβάζονται, 
κάπως, μέ τό δημοκρατικό 
κλίμα τής έποχής. Τότε, μι-

ό προγραμματισμός τών συγκε
κριμένων ένεργειών μετά Τις 
τελευταίες εξελίξεις. Γιά τό λό
γο αύτό τό Εκτελεστικό Συμ
βούλιο Αποφάσισε τήν άναστο- 
λή τής 48ης πανελλαδικής απερ
γίας πού είχε προκηρυχθεί γιά 
τις 3 καί 4 ’Απριλίου.

λοΰσαν, μέ έπιστημονικοφα- 
νή Επιχειρήματα, γιά τήν Α
νάγκη τής συγχωνεύσεως τών

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελ. 7)

Τό Προεδρείο 
τού 'Εκτελεστικού 
Συμβουλίου 
τής ΟΤΟΕ

Τό νέο Γενικό Συμβούλιο τής 
"Ομοσπονδίας μας, πού έκλέχτη- 
κε άπό τό 8ο Πανελλαδικό Συ
νέδριο, συνήλθε καί έξέλεξε τό 
Προεδρείο τοΰ Εκτελεστικού 
Συμβουλίου.

Τό Προεδρείο έχει τήν άκό
λουθη σύνθεση:
Πρόεδρος: Παπαμάργαρης θεο

χάρης
Λ' ’Αντιπρόεδρος: ’Αντωνίου

Σωτήριος
Β’ Αντιπρόεδρος: Μπαρμπαρέ- 

σος Νικόλαος
Γεν. Γραμματέας: Πουλαρίκας 

’Αλέξανδρος
Άναπλ. Γεν. Γραμματέας: Χο- 

λέβας Δημήτριος 
Ταμίας: Σκουλάκης Γρηγόριος.

Τό ’Εκτελεστικό Συμβούλιο, 
γιά τον προγραμματισμό τής δρα 
στηριότητάς του, σύμφωνα μέ 
τις άποφάσετς τού 8ου Συνεδρί
ου, συνέρχεται αυτές τις μέρες. 

(’Αναλυτικό ρεπορτάζ άπό τό 
8ο Συνέδριο τής ΟΤΟΕ, 
στή σελ. 5).

Πρόσληψη
νέων
Υπαλλήλων

Οί έπιτυχόντες ατούς τελευ
ταίους διαγωνισμούς προσλήψε- 
ως στήν ’Αθήνα, Θεσσαλονίκη 
καί Κρήτη έφθασαν τούς 318 
άνδρες καί 316 γυναίκες.

Οί νέοι υπάλληλοι, μετά το 
τέλος τών μαθημάτων στή Σχο
λή Προπαιδεύσεως Προσωπικού, 
τοποθετήθηκαν στά διάφορα Κα
ταστήματα καί Ύπακ)ματα τής 
Τραπέζης καί άνέλαβάν κανονι
κή ύ'πηρ'εσία άπό 1.4.78.

Αηο μήνα σε μήνα

ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
(2 Μαρτίου 1968)

Στά σκοτεινά εκείνα χρό
νια, δέν ήταν μιά συνηθισμέ- 
νη μέρα ρουτίνας. Φήμες 
φαρμακερές, άΙπό καιρό, μι
λούσαν γιά τις προγραφές. 
Ό μηχανισμός είχε στηθεί 
μέ κάθε Επιμέλεια. "Εφτανε 
καί γιά τούς Τραπεζοϋπάλ- 
ληλους ή ώρα τής Εκκαθάρι
σης τών λογαριασμών.

Καθώς άρχίζει ή δουλειά, 
ή ατμόσφαιρα γίνεται άσή- 
κωτη. Στά γραφεία, στά 
γκισέ, στούς διαδρόμους πρό
σωπα τραβηγμένα άπ’ τήν 
αγωνία, αναρωτιούνται: Πό
σοι καί ποιοι θάναι τά θύματα 
τής «έξυγιάνσεως», πού οί 
«ιέθνοσώτήρες» ήρθαν νά Ε
πιβάλλουν μέ τό μαστίγιο τής 
βίας;

’Αλλά, δέν άργούν νά 
κληθούν οί πρώτοι καί νά 
ξεκινήσει ή σύντομη διαδι
κασία τοΰ αίσχους. "Ενα 
χαρτί, Επίδοση μέ δλους τούς 
τύπους. Άπό τή μιαν ώρα 
στην άλλη, μόχθος δεκαετι
ών, ιδρώτας, θυσίες, καρριέ-

ρα, ποδοπατημένα βάναυσα 
άπό τά φοβερά, άνομα δια
τάγματα τών παρανόμων.

Δέν μετράει, σ’ αύτούς 
τούς δίσεχτους καιρούς, άν 
είσαι αρίστος στή δουλειά, 
άν έχεις προσφέρει τά κα
λύτερα χρόνια τής ζωής σου 
Οτήν ύπηρεΙσία. ’Αρκεί, πώς 
έχεις διαπράξει άσυγχώρητο 
«έγκλημα» κατά τή νέα τάξη 
τοΰ κράτους. Υπήρξες ά- 
συμβίβακίτος άγωνιοιής, ά- 
πρσακύνητος Εχθρός τής τυ
ραννίας. Ποινή, ή Επαγγελ
ματική καί ήθική Εξόντωση, 
ή καταστροφή τής σταδιοδρο
μίας. Ακόμα καί ό βιολογι
κός, γιά πολλούς, άφανι- 
σμός, Αφού μέ τήν απόλυση 
θ’ αντιμετωπίσουν ώμά, πρό
βλημα έΠιβίω'σης.

Ή άνίάχυρη άγανάκτηση 
γιά τό κακούργημα πού συν- 
τελείται, καθώς οί προσκλή
σεις στά γραφεία τών άπο- 
λύΟεων διαδέχονται ή μιά 
τήν άλλη, γίνεσαι διαμαρτυ
ρία, ξέσπασμα πού ζητάει νά

φανερωθεί μέ κάθε τρόπο. 
Μέ τό ζεστό χ'ειροοφίξτμο 
τού αποχαιρετισμού, μέ τά 
μάτια πού πασχίζουν νά Εν
θαρρύνουν καί νά Εμψυχώ
σουν, μέ λόγια πού θέλουν 
νά κρατήσουν τήν Ελπίδα μέ
χρι τή μέρα τής αποκατάστα
σης, δίσσ κι’ άν ή νύχτα θα- 
ν.αι μεγάλη καί νέοι Αγώ
νες θά χρειαστούν.

Πηγή αισιοδοξίας: — «... 
Πάλι μέ χρόνους. . .» — καί 
στήριγμα: «Συνάδελφοι, κα
λή Αντάμωση» — αύλοί πού 
φεύγουν. 'Μέ τή σεμνή πε- 
ρηφάνεια καί μέ τά μέ'τωπο 
ψηλά, διπως ταιριάζει σ’ αύ
τούς πού κάνουν τό χρέος 
τους στήν ανθρώπινη Αξιο
πρέπεια, μέχρι τό τέλος.

Δέκα χρόνια άπ’ τό «Σάβ
βατο τών απολύσεων». Πυ
κνά σέ γεγονότα δραμα’πκά, 
σαν νά πέρασαν διπλά καί 
τριπλά. "Αν σημειώνουμε 
σήμερα τήν μαύρη Επέτειο 
είναι γιά νά μην ξεχύσουμε. 
Είναι γιά νά μαθαίνουν οί 
νεότεροι συνάδελφοι. Γιά 
νά> Ανανεώνουμε τήν υπό
σχεση τής τιμής: Νά μήν 
Επιτρέψουμε σ’ ένα καινούρ 
γιο «Μαύρο Σάββατο» νά 
ξημερώσει. ..

Ό Συνάδελφος

Ό χαρακτήρας τού ελληνικού 
τραπεζικού σνοτήματος 
καί 6 ’Εθνική Τρήπεζα

Η ΜΟΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ



Νέα του Συνδέσμου 
Φιλοτελιστών - 
Νομιοματοιρίλων 
υπαλλήλων Ε.Τ.Ε.

Στις 26.1.1978, 9.2.78 και
23:2.78 έγιναν στις αίθουσες 
τού Συλλόγου τής Τραπέζης (ο
δός ’Ακαδημίας) οί τακτικές 
συγκεντρώσεις τών μελών τοΰ 
συνδέσμου μας, στις όποιες έ
γιναν ωραίες συζητήσεις καί έ- 
πεδείχθησαν αξιόλογες συλλο
γές τών μελών.
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

'Όπως ανακοινώθηκε άπό τά 
ΕΛΤΑ, τό πρόγραμμα έκδόσεων 
γραμματοσήμων για τό 1978, πε
ριλαμβάνει τις ακόλουθες σεα- 
ρές:
α. ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
1. 150 χρόνια τών Ελληνικών 

Ταχυδρομείων
2. Ελληνική χλωρίδα
3. BUROPA CEPT 1978
4. 80ή Σύνοδος Διεθνούς ’Ολυ

μπιακής ’Επιτροπής
5. Ελληνικό παραμύθι
6. 2300 χρόνια άπό τον θάνατο 

τοΰ ’Αριστοτέλη
7. Χριστούγεννα 1978
8. ’Επέτειοι. Γεγονότα, 
β. ΚΟΙΝΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

Αιγαίο 
γ. ΦΕΓΙΕ

Πληροφορούμε τά μέλη τοΰ 
Συλλόγου μας πού μαζεύουν 
Κυπριακά γραμματόσημα, ότι τό 
γραμματόσημο τών 120Μ γιά τό 
Άργυρό ’Ιωβηλαίο τής Βασ. ’Ε
λισάβετ, ύπάρχει και μέ ύδατό- 
σημο όρθιο, άντί τού κανονικού 
οριζοντίου ανεστραμμένου. Έξ 
άλλου παρακαλοΰμε τά μέλη ε
άν έχουν νά άνακοινώσουν κά
τι τό όποιο νομίζουν δτι ενδια
φέρει τούς συλλέκτες γραμμα
τοσήμων ή νομισμάτων, άς επι
κοινωνήσουν μέ τον κ. Καχρί- 
λα τηλ. 538.

Ή ’Επιτροπή 
Γυναικών 
τοϋ Συλλόγου

Κύριο μέλημα τού Δ.Σ. είναι 
ή ούσιασπκή συμμετοχή τής γυ
ναίκας στις λειτουργίες τού 
συλλόγου. Μέσα άπό τήν προσ
πάθεια τής ενεργοποίησης τών 
γυναικών συναδέλφων γύρω ά
πό τά σοβαρά προβλήματα πού 
αντιμετωπίζουμε στο χώρο μας, 
δημιουργήθηκε, μέ τήν πρωτο
βουλία τού Συλλόγου μας, ’Ε
πιτροπή Γυναικών. Ή λειτουρ
γία αυτής τής έππροπής σκοπό 
έχει νά άξτολογεϊ, νά επεξεργά
ζεται και νά προωθεί, μέσα ά
πό τις διαδικασίες τοΰ συλλογι
κού μας οργάνου, κάθε ιδιαίτε
ρο θέμα μας. Ή συμμετοχή και 
ή συμβολή στο έργο τής έπιτρο- 
πής, όσο τό δυνατόν περισσοτέ
ρων γυναικών συναδέλφων, θά 

1 έχει σάν άποτέλεσμα τήν καλύ
τερη καί πιο ολοκληρωμένη με
λέτη τών θεμάτων μας.

’Επειδή πιστεύουμε οτι ή δη
μιουργική συμμετοχή όλων μας 
θά συμβάλει στή δυναμικότερη 
διεκδίκηση καί τό χειρισμό τών 
προβλημάτων μας, θά γνωστο
ποιούμε έγκαιρα τις διάφορες 
συναντήσεις καί (εκδηλώσεις, 
πού θά προγραμματίζουμε άπό 
τή στήλη τής «Τραπεζιτικής».

Παρακαλοΰμε όσους θέλουν 
νά επικοινωνήσουν μέ τήν ’Επι
τροπή, ν’ άπευθύνοντατ στά έ
ξης τηλέφωνα: Τσαγκα Κατε
ρίνα, Τηλ. 25.20.7Α3 καί Μπα- 
κανάκη Σοφία, τηλ. 32.12.502.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΡΔΩΝ ΛΑΧΕΙΟΥ
Ή ’Ερανική ’Επιτροπή I. Ν. Ύψώσεως Τίμιου Σταυρού 

ο. Μουριών Κιλκίς μας έστειλε τον παρακάτω πίνακα κερδών 
τών Λαχείων πού είχαν διατεθεί σέ διάφορα Ύποκ)ματά μας, 
γιά να πληροφορηθοΰν οΐ κάτοχοί τους τά άποτελέσματα τής 
κληρώσεως:

1) Ό ’Αριθμός 129131 κερδίζει Αύτ)το"' SEAT.
2) Ό ’Αριθμός 15974 κερδίζει Ψυγείο' INIDESIT.
3) Ό ’Αριθμός 65637 κερδίζει Ψυγείο ν INOESIT.
4) Ό ’Αριθμός 96073 κερδίζει Πλυντήριο- ■ ΠΙΤΣΟΣ
5) Ό άριθμός 123722 κερδίζει Πλυντήριο ΠΙΤΣΟΣ
6) Ό άριθμός 49482 κερδίζει Τηλεόραση IZOLA.
7) Ό άριθμός 64471 κερδίζει Τηλεόραση IZOLA.
8) Ό άριθμός 65521 κερδίζει Κουζίνα Ρεύματος & Ύγραερ.
9) Ό άριθμός 111720 κερδίζει Κουζίνα Ρεύματος & 'Υγραερ.

10) Ό άριθμός 82583 κερδίζει Ήλεκτρ. Σκούπα SANYO
11) Ό άριθμός 84678 κερδίζει Ήλεκτρ. Σκούπα SANYO
12) Οί αριθμοί (10) : 100318, 32688, 14845, 671, 112620,

81730, 141375, 95916, 85969 καί 137629 κερδίζουν άπό έ
να μαγνητόφωνο SANYO.

13) Οί άριθμοί (10) : 91551, 101866, 86468. 82059, 110350, 
99642·, 52993, 120730, 94511 καί 118917 κερδίζουν άπό 
ένα Ραδιόφωνο SANYO.

14) Οί άριθμοί (5) : 106089, 129661, 112500, 132243 καί
74229 κερδίζουν άπό ένα ’Ηλεκτρικό ΣΙΔΕΡΟ.

ΕΡΑΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ 
ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 

Σ. ΜΟΥΡΙΩΝ ΚΙΛΚΙΣ

άλλα θεά, δεν ή μπορώ ν’ ακούσω τή φωνή σου 
κ’ ευθύς έγώ τ’ έλληνικού κόσμου νά τή χαρίσω;
Δόξά ’χ’ ή μαύρη πέτρα του καί τό ξερό χορτάρι.

Δ ΙΟΝ. ΣΟΛΩΜΟΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ
Δεν γνωρίζουμε πραγματικά τούς λόγους πού οδή

γησαν τήν αρμόδια υπηρεσία τής Τραπέζης στή ματαίωση 
τοΰ εορτασμού τών εθνικών επετείων κατά τά δύο τελευ
ταία χρόνια.

Σάν παράλειψη όμως, έπισημάνθηκε ιδιαίτερα φέτος, 
μέ τήν ευκαιρία τής 25 Μαρτίου, όχι μόνο άπό τό Προ
σωπικό, άλλα καί άπό ανώτατα στελέχη τής Τραπέζης.

Ή εξήγηση δεν είναι δύσκολη. Στούς σημερινούς και
ρούς, μέ τή μόνιμη απειλή κατά τών δικαιωμάτων τοΰ Ελ
ληνισμού, τή συνέχιση τής Κυπριακής τραγωδίας καί τήν 
υπονόμευση τών δημοκρατικών θεσμών, έπιβάλλεται πε
ρισσότερο άπό κάθε άλλη φορά, ή εθνική εγρήγορση.

Ό εορτασμός τής επετείου τοΰ μεγάλου ξεσηκωμοΰ 
τοΰ 1821, αφετηρία τής πορείας τής νεώτερης Ελλάδας, 
είναι μοναδική ευκαιρία γιά τή συντήρηση τής εθνικής 
μνήμης. Γιά τήν άντληση θάρρους καί περήφανειας άπό 
τούς επικούς άγώνες τών ηρωικών εκείνων προγόνων μας, 
πανίσχυρων όπλων γιά τή θωράκιση τοΰ Ελληνισμού. Καί 
γιά τή διατράνωση τής πίστης στά μεγάλα ιδανικά τής 
Ελευθερίας, τής Εθνικής ’Ανεξαρτησίας, τής Δημοκρα
τίας.

Ό Σύλλογος άπό τήν προσεχή επέτειο τής 28 ’Ο
κτωβρίου, σκοπεύει νά άναλάβει υπεύθυνα καί έγκαιρα 
τή διοργάνωση τοΰ εορτασμού τών δύο μεγάλων επετείων. 
’Έτσι θά δώσει τήν ευκαιρία στό Προσωπικό γιά ένα 
βροντερό «παρών» σ’ ένα προσκλητήριο έθνικοΰ καί δη
μοκρατικού φρονηματισμοΰ, όπως καί στό παρελθόν καί 
θά κάνει τό χρέος του προς μια εθνική αναγκαιότητα.

Εκδρομές τής Ε.Φ.Ε.Τ. 
γιά τόν ’Απρίλιο

Ή "Ενωση Φιλάθλων ΕΤΕ
προγραμμάτισε γιά τόν ’Απρίλιο
τις άκόλουθες εκδρομές:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΚΥΡΙΑΚΗ, 7— 

9.4.78: Τρίπολη — Καρυται- 
να — Άνδρίτσαινα — Ναό 
’Επικούρειου ’Απόλλωνος — 
"Αγ. Πέτρο — Μονή Μολυ
βής. ’Έξοδα : δρχ. 8GO1—900 
(πούλμαν, 2 δίαν)σεις, 2 πρω
ινά.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 9.4.78: Παύλιανη. 
’Έξοδα δρχ. 120—150.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14.4.78: Κέν- 
τρον «ΔΕΙΛΙΝΑ» (5η στάση 
'Ελληνικού).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΚΥΡΙΑΚΗ, 14 
—16.4.78: _ Πόρτο Χέλι — 
Σπέτσες — Έρμιόνη. ’Έξοδα: 
δρχ. 1.100—4.300 (πούλμαν, 
2 δίαν)σεις, 2 γεύματα, 2 
πρωινά).

ΚΥΡΙΑΚΗ, 16.4.78: Χιλιομόδι 
— Μονή Φανερωμένης — 
Νεμέα — Παναγία τοΰ Βρά
χου — Λουτράκι. ’Έξοδα: 
δρχ. 100—150.

ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ, 22— 
23.4.78: Ένα ευχάριστο Σαβ 
βατοκύριακσ στά Καμ. Βούρ
λα. ’Έξοδα: δρχ. 550—650 
(πούλμαν, 6ιαν)ση, 1 γεύμα, 
1 πρωινό).

ΚΥΡΙΑΚΗ: 23.4.78: Στενή
Χαλκίδας. Έξοδα: δρχ. 100 
—150.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΑΣΧΑ ΕΣΩΤΕ
ΡΙΚΟΥ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Άπό 27.4 
έως 2.5.78:

1) ΓΥΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ.Έ

ξοδα: δρχ. 3.950'—4.250 
(πούλμαν, πορθ'μεϊα, 5 δια- 
νυκτερεύσεις, 5 γεύματα, 5 
πρωϊνά).

2) ΡΟΔΟΣ (αεροπορικώς). Έ
ξοδα: δρχ. 5.600—6.000 (ά- 
εροπορ, εισιτήριο, 5 δίαν) 
σεις, 5 γεύματα, 5 πρωινά,
4 ξεναγήσεις - εκδρομές 
κλπ.).

3) ΚΕΡΚΥΡΑ. "Εξοδα: Ξενοδ. 
ΚΟΡΦΟΥ ΚΑΝΟΝΙ ή ΑΡΙ- 
ΤΗ, δρχ. 4.200—4.600 καί 
ξενοδ. ΑΙΟΛΟΣ (Πέραμα) 
δρχ. 3.900—4.300 (Περι
λαμβάνονται : μεταφορά μέ 
πούλμαν, έξοδα φέρρυ Ρίου 
- Άντιρρίου - Ήγουμενίτσης,
5 δίαν)σεις σέ δίκλινα δω
μάτια, 5 γεύματα καί 5 προ
γεύματα, ξεναγήσεις καί (εκ
δρομές).

4) ΓΙΑΝΝΕΝΑ — ΤΖΟΥΜΕΡ
ΚΑ — ΖΑΓΟΡΟΧΩΡ ΙΑ — 
ΧΑΡΑΔΡΑ ΒΙΚΟΥ — ΚΑΛ- 
ΠΑΚΙ — ΔΩΔΩΝΗ — ΜΕ
ΤΣΟΒΟ. "Εξοδα δρχ. 3.000 
—3.400 (πούλμαν - Φέρρυ 
μπόουτ, 5 δίαν)σεις, 5 γεύ
ματα, 5 πρωινά).

5) ΕΡΑΤΕΙΝΗ — ΔΕΛΦΟΙ — 
ΝΑΥΠΑΚΤΟ — ΜΕΛΟΛΟ 1 
ΓΙ — ΧΙΟΝ)ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
— ΑΓΟΡΙΑΝΗ. ’Έξοδα: 
δρχ. 31.00—3.400 (πούλμαν 
4 διανξσεις, 4 γεύματα, 4 
πρωινά).

6) ΣΤΥΛΙΣ — ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑ
ΤΗΣ — Μ. ΑΓΑΘΩΝΟΣ 
— ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ — ΜΟΝΗ 
ΞΕΝΙΑΣ. ’Έξοδα: δρχ. 2. 
500 — 2.800 (πούλμαν, 4 
δίαν) σεις, 4 γεύματα, 4 πρω
ινά) .

Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ:
1) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ — ΡΟΥΜΑ

ΝΙΑ άπό 28)4)78 έως 7)5) 
78 (ημέρες 10). ΕΞΟΔΑ 
δρχ. 5.200 & $ 100. μή μέ
λη 5.500 & $ 100 (πούλμαν, 
9 δίαν)σεις σέ δίκλινα δω
μάτια Α' κατηγ, Ξενοδ. 15 
γεύματα, 9 πρωινά, ξεναγή
σεις - περιηγήσεις καί μία 
βραδυά οέ φολκλορική ρου
μανική ταβέρνα).

2) ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ - ΟΥΓ
ΓΑΡΙΑ - ΑΥΣΤΡΙΑ άπό 24. 
4.78 έως 7.5.78, ήμέρες 14. 
ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 10.500—12. 
000 & $ 100 (πούλμαν, 15 
δίαν)σεις, 14 γεύματα, 13 
πρωινά, Ξενοδ. Α' & Β’ 
κατηγ. ξεναγήσεις - Περιη
γήσεις).

3) ΓΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ 
ΣΤΟΥΣ ΑΓΊΟΥ ΤΟΠΟΥΣ - 
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ άπό 20)4) 
78 έως 3)5)78. ΕΞΟΔΑ 16. 
500 - 17.000 (αεροπορικό 
είσιτ. ΑΘΗΝΑ - TEA ΑΒΙΒ 
- ΑΘΗΝΑ πούλμαν έκδρομές 
περιηγήσεις - ξεναγήσεις 
στους Αγίους Τόπους, 13

διανυκτερεύσεις σέ δίκλινα 
δωμάτια Ξενοδ. Β' κατηγ. 
26 γεύματα, 13 πρωϊνά)

4) ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΥΡΟΣ ΤΥΝΗ
ΣΙΑΣ καί ΟΑΣΕΩΝ άπό 
25)4)78 έως 2)5)78 ήμέρες 
8. ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 16.000 
- 16.500 (αεροπορικό εί’σιτ. 
Αθήνα - Τύνιδα - Αθήνα 7 
διανυκτερεύσεις σέ δίκλινα 
δωμάτια Ξενσδ. Α' κατηγ. 
13 γεύματα, 7 πρωϊνά, πε
ριηγήσεις ξεναγήσεις).

5) ΜΑΡΟΚΟ - ΚΑΖΑΜΠΛΑΝ- 
ΚΑ άπό 26)4)78 έως 3)5) 
78 ήμέρες 8. ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 
21.500 - 22.000 (αεροπορικό 
είσιτ. Αθήνα - Καζαμπλάν- 
κα - Αθήνα 7 διανυκτερεύ- 
σεις οέ ξενοδ. Α' κατηγ. 
12 γεύματα 7 πρωϊνά περιη
γήσεις ξεναγήσεις).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τή
δήλωση συμμετοχής στις πολυ
ήμερες έκδρομές παρακαλεϊσθε 
όπως προκαταβάλετε δρχ. 500: 
2) Άκυρώάεις θέσεων δέν θά 
γίνονται δεκτές τις τελευταίες 
3 ήμέρες πριν άπό τήν άναχώ- 
ρηΟη τής κάθε εκδρομής. 3) 
Στις πολυήμερες έκδρομές άλ- 
λαγή θέσεων υποχρεωτική.

Γιά τις έκδρομές εξωτερικού 
πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα 
μπορούν να ζητήσουν οί ένδια- 
τρερόμενοι άπό τό Γραφείο τής 
Ε.Φ.Ε.Τ.

Σέ λίγες ήμέρες θά κυκλο
φορήσει καί τό πρόγραμμα εκ
δρομών εξωτερικού γτά τούς μή
νες ΜΑ Ι Ο έως ΣΕΠΤΕΜ
ΒΡΙΟ 1978.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ — ΔΗΛΩ
ΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στά 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 32.10.411 (έσ.
624) ή 32.40.373.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
— Ό κ. Κων. Ίω. Τσαμπού- 

,ρης Ύπάλ. Β' Υποκαταστήμα
τος Αλμυρού καί ή δ. Τέ'τη 
Παν. ΤσιτΟιρίκη, έδωσαν άμοι- 
βαία υπόσχεση γάμου.

— Ό κ. Μιχαήλ Άθ. Τρικου- 
ράκης καί ή δ. Έφη Καστρι- 
νάίκη Ύποκ)τος Πλατ. Μητρο
πόλε ως, έδωσαν άμοιβαίαν ύ- 
πόσχεΟη γάμου.

ΕΥΧΕΣ
Στις συναδέλφους:
Βασιλική Σούλα,
Ειρήνη Τσόλα,
Βαρβάρα Καρατζά, 

πού έτέλεσαν πρόσφατα τούς 
γόμους τους εύχομαι κάθε ευ
τυχία.

Φρόοω Άσημιάδου 
Κέντρο Μηχανογραφίας

— Τόν άγαπητό μας φίλο κ. 
Πέτρο Φιλιππάκο Δ)ντή ΕΤΕ 
Αγίου Δημητρίου Αθηνών, πού 
.έδωσε αμοιβαία υπόσχεση γά
μου μέ τήν Δίδα Σταυρούλα 
Όρφανοπούλου, καθηγήιρια 
Γαλλικής Φιλολογίας, θερμά 
συγχαίρουμε. Εύχόμεθα ταχεία 
στέψη καί κάθε ευτυχία. 

Οικογένεια Βασ. Ξαγα 
Δ)ν’τοΰ ΕΤΕ Δημητσάνης

— Οί συνάδελφοι τού Ύπ)τος 
Τ ρικάλων εύχονται κάθε εύτυ- 
χία στον εξαίρετο συνάδελφο 
Στέφανο Δανιηλίδη πού διάλε
ξε γιά σύντροφο στή ζωή του 
τήν δίδα Ελένη Χρ. Οίκονόμου.

— Στους αγαπητούς μου συ
ναδέλφους ΧΡΗΣΤΟΝ ΑΠ. Α
ΓΡΑΦΙΩΤΗΝ τής Δξνσεως Έ- 
πιθεωρήσεως καί ΜΑΡΙΑΝ Ν. 
ΦΙΛΟΘΟΔΩΡΟΥ. υπολογιστή 
Β', 'Υποκ)τος 'Αλμυρού, πού 
έδωσαν αμοιβαία ύπόσχεοη γά
μου, εύχομαι ολόψυχα καλά στέ* 
φανα καί κάθε εύ’τυχία,

Κων. Ίω. Τσαμπούρης

ΠΕΝΘΗ

Π έ θ α ν α ν:
Στις 21.1.78 ό Ευάγγελος Α. 

Μπογδάνος - Τμημ'ατάρχης Α' 
Διευθυντής Ύποκ)τος Αγίου 
Λουκά.

— Στις 24.1.78 ή Σοφία 
Ε. Παπαδσπούλου - Κοννίδα Ύ- 
ποΐμηματάρχης Δ)νσεως Γραμ
ματείας.

—■ Στις 24)1)78 μας άφησε 
γιά πάντα ή ιέκλεκτή συνάδελ
φος Σοφία Κοννίδα πρόωρα κι 
αναπάντεχα.

Ή εύθύτητα, ή ευγένεια, ή 
έργάτικότητα καί ή συμπαράστα
ση πρός τούς συναδέλφους πού 
βρέθηκαν σέ δύσκολη θέση, θα 
είναι πάντοτε στή μνήμη όλων 
έκείνων, πού τήν γνώρισαν άπό 
κοντά.

Δυστυχώς, δ,τι νά πούμε, δ,τι 
νά γράψουμε κι 6,τι νά κάνου
με, δέν θά μπορέσει νά συμπλη
ρώσει τό μεγάλο κενό πού 
άφησε στή συναδελφική μας οι
κογένεια.

Γ. Β.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

— Στον συνάδελφον Διευ
θυντήν μας κ. Γεώργιον Νικολό- 
πουλον διά τόν άδόκητον θά
νατον τής συζύγου του, έκφρά- 
ζομεν τά πλέον ειλικρινή συλ
λυπητήρια.

Οί συνάδελφοι
τοΰ Ύποκ)τος Αλεξάνδρειάς

— Συμμετέχουμε ολόψυχα 
Οτό βαρύ πένθος τής συν. Μα
ρίας Βεΐζη, γιά τόν ξαφνικό 
χαμό τού πατέρα της συν. Χρή
στου Βεΐζη.

Οί συνάδελφοι
τοΰ 'Υποκ)'τος Γλυφάδας

— Συμμετέχοντας άτό βαρύ 
πένθος τού άγαπητοΰ μου φίλου 
καί συναδέλφου Μιχάλη Κυριλ- 
λόπουλου γιά τά θάνατο τοΰ 
πατέρα του, κατέθεσα, άντί στε
φάνου, στό ΤΥΠΕΤ δρχ. 1.000.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΜΑΡΗΣ 
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

— Στούς άγαπητούς μου συ
ναδέλφους καί συνεργάτες πού 
συμμερίστηκαν τό βαρύ πένθος 
γιά τό θάνατο τής μητέρας μου 
ΚΟΥΛΑΣ ΖΕΜΠΗ, εκφράζω 
τις θερμές ευχαριστίες μου.

Κώστας Ζέμπης
—· Εύχαριστώ θερμά όλους, 

δσους μοιράστηκαν τή λύπη μου 
για τόν ξαφνικό χαμό τού πα
τέρα μου.

Χαράλαμπος Γ. Κούζας

Εκείνοι πού φεύγουν

ΙΩΑΝ. Μ. ΠΑΠΑΛΕΤΣΟΣ
(1903 - 1978)

"Ενας άκάμα, απ’ τούς πα
λμούς λειτουργούς τής Τραπέ
ζης καί τούς απόμαχους συνδι
καλιστές έφυγε άπ’ τή ζωή.

Ό Ίω. Παπαλέτσος υπηρέ
τησε μέ πίστη καί άφοσίωση τό 
"Ιδρυμα για χρονικό διάστημα 
πού ξεπερνά τις 4 δεκαετηρίδες. 
Στό συνδικαλισμό ή παρουσία 
του υπήρξε σημαντική καί κατα
γράφεται στήν ιστορία τοΰ Συλ
λόγου μας.

Μέ τήν εργατικότητα του καί 
τήν άπόδοσή του, πέρασε μέ έ- 
πιτυχία όλες τις βαθμίδες τής υ
πηρεσιακής έξελίξεως καί έφθα- 
σε στήν άνώτατη θέση τοΰ Διευ- 
θυντού Προσωπικού. Μέ τήν (έ- 
νεργή συμμετοχή του Οτή συν
δικαλιστική ζωή, άναδείχτηκε 
Πρόεδρος τού Συλλόγου, τό 
1945. Καί στούς δυο τομείς, τή 
δράση του τή χαρακτήριζε τό ή
θος, ή μετριοπάθεια, ή καιανό- 
ηαη προς τούς συναδέλφους.

"Ηρεμος καί προσηνής σαν 
Προσωπάρχης, άνεξίκακος καί 
χωρίς εμπάθειες σάν συνδικαλι
στής, καί επικεφαλής τού σω
ματείου μας.

Σέ πρόσφατη, λίγο πριν άπ’ 
τό θάνατό του, έτπκοινωνία μας, 
δήλωσε, σάν συμμέτοχή στήν 
προετοιμασία τού εορτασμού τών 
60 χρόνων τού Συλλόγου, πώς 
θεωρούσε σάν σημαντικότερο γε
γονός τής Προεδρίας του τήν 
επέκταση τοΰ δικαιώματος ψη
φοφορίας γιά τήν άνάδειξη τής 
συλλογικής ηγεσίας καί στους 
συναδέλφους τών επαρχιών. 
Αυτό τό θεωρούσε σαν προσω
πική συνδικαλιστική επιτυχία.

Τά σημερινά μέλη τοΰ Συλ
λόγου, αποχαιρετούν έναν άξιο 
συνάδελφο τής γενιάς πού μό
χθησε γιά τήν άνάπτυξη τής 
Τραπέζης καί τήν άνοδο τοΰ 
συνδικαλιστικού κινήματος.

ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ ΤΥΠΕΤ

— Κατέθεσαν ύπέρ τού ΤΥ 
ΓΓΕ Τ :

— Οί ύπάλληλοι τών Τμημά
των Διεκπεραιώοεως καί Πρω- 
τοσκόλλου 1.650 δρχ. στή μνή
μη τής συναδέλφου Σοφίας Κό
νιδα.

— Οί συνάδελφοι τών Ταμεί
ων Χρεωγράφων ΕΤΕ 2.550 
δρχ, στή μνήμη τού Γεωργ. 
Καμπύλη, αδελφού τοΰ συνα
δέλφου μας κ. Ματθαίου Καμ
πύλη.

— Ό Σύλλογος ’Υπαλλήλων 
ΕΤΕ 3.000 δρχ. στή μνήμη τού 
Ίωάννου Παπαλέτσσυ.

— ,Ο Σύλλογος Υπαλλήλων 
ΕΤΕ 1.500 δρχ στή μνήμη τοΰ 
συναδέλφου Εύαγγέλου ’Ελευ
θερίου

— Ό Κος καί Κα Νικ. Ί. 
Νικολαίδου 1.000 δρχ. στή μνή
μη τοΰ Ίωάννου Παπαλέτσου.

— ,Η Δ)νθη τοΰ Κεντρικού 
Καταστήματος ΕΤΕ 5.000 δρχ. 
στή μνήμη Στεφάνου Γκορίτσα 
(μέσω εφημερίδας «ΕΣΤΙΑ»).

— Οί κ.κ. Έλ. Γεωργίου, 
Αγνή Άσλανίδου καί Κική Κο- 
ραχάη 1.000 δρχ. στή^ μνήμη 
τής ά'γαπητής φίλης καί συνα
δέλφου των Μαίρης Γαλανοπού 
λου

— Ή Υπηρεσία Κινήοεως 
Κεφαλαίων Κεντρικού Κ'αταστή 
ματος ΕΤΕ 2.500 δρχ. στή μνή
μη Χαρίκλειας Βλαστάρη, συ
ζύγου τού συναδέλφου Εύ'στρ. 
Βλαστάρη.

ΔΩΡΕΑ ΥΠΕΡ
ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

Οΐ Υπάλληλοι τοΰ Κέντρου 
Μηχανογραφίας ’Υπηρεσίας Συ
ναλλάγματος 12-Α-13 κατέθεσαν 
οτό λογαριασμό 480011, Ασύ
λου Ανιάτων 1.350 δρχ. στή 
μνήμη Αντωνίας Πατρικίου 
μητέρας τής συναδέλφου Πόπης.

ΜΙΑ ΖΩΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ 
ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

’Έπειτα άπό συνεχή ύπηρεσία 
47 ετών στό εστιατόριο τής Λέ
σχης μας, άποχώρησε άπό τήν 
ύπηρεσία ό Mix. Αθανασίου ό 
γραφικός καί συμπαθέστατος 
«Μπάρμπα-Μιχάλης».

Τό Δ.Σ., σαν άνταμοιβή γιά 
τήν πολύχρονη προσφορά τοϋ 
Μπάρμπα-Μιχάλη, σιή λειτουρ
γία τού εστιατορίου καί τήν ε
ξυπηρέτηση τών συναδέλφων 
πού σιτίζονται σ’ αύτό, ένέκρινε 
ομόφωνα, πέρα άπό τις νόμιμες 
άποζημιώσεις, τήν καταβολή χρη 
ματικοΰ δώρου δρχ. 50.000.



Οί προαγωγές Άνωτάτων ’Ιανουάριου 1978

ΜΙΓΜΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ 
ΕΥΝΟΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ 
ΣΤΗΝ ΟΞΥΤΑΤΗ ΚΑΤΑΚΡΙΣΗ
■ Χαρακτηριστική εικόνα 

αστάθειας κριτηρίων

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΛΞΗ ΜΑΣ

Ή αντιμετώπιση τής έπιβουλής
Γ ιά τή συντονισμένη έτη θέση διαφόρων υπόπτων κύ

κλων, κατά τής Τραπέζης μας, γράφουμε αναλυτικά σέ 
άλλη σελίδα. Εκείνο πού θέλουμε νά υπογραμμίσουμε Ι
διαίτερα καί άπό τή στήλη μας, είναι δύο, κυρίως, ση
μεία.

Ή συλλογική έκπροσώπηση παρακολουθεί άγρυπνα, 
μέ τήν άπαιτούμενη σοβαρότητα, τήν εξέλιξη τής έπιβου
λής καί σέ καμμιά περίπτωση δέν θά καταληφθεί «έξ άπί- 
νης», δπως στήν έπιδρομή τού 1953.

Ή αφοσίωση τοΰ Προσωπικού προς τό "Ιδρυμα καί 
ό ζήλος καί ή έργατικότητά του γιά τή διατήρηση τοΰ 
πρωταρχικού ρόλου τής Εθνικής Τ ραπέζης στον ελληνι
κό τραπεζικό χώρο καί ή παραπέρα ανάπτυξή της, δέν 
είναι δυνατόν νά αμφισβητηθούν άπό κανένα.

"Επειτα άπό τή σαφή αυτή τοποθέτηση, ή έπίκληση 
των κινδύνων πού άπειλούν τήν Τράπεζα καί el έκκλησεις 
προς τό Σύλλογο, γιά αύξηση τής άποδοτικότητας των 
εργαζομένων γιά τήν άντιμετώπιση αυτών τών κινδύνων, 
μάς βρίσκει ηδη προβληματιζόμενους καί προετοιμασμέ
νους.

Πολύ πιο πρόσφορες — κατά τήν άποψή μας — ε
νέργειες, θά ήταν ή άπό μέρους τής Διοικήσεως τής Τρα- 
πέζης καί τών ισχυρών παραγόντων πού πιστεύουν στήν 
ιδέα τής άνάπτυξη τής, κατά κυριολεξία Εθνικής, οι
κονομίας, άδιάκοπη πίεση προς τούς αρμόδιους φο
ρείς τής Πολιτείας πού σχεδιάζουν καί είσηγοΰνται μέ
τρα άποδυνάμωσης καί υποβιβασμού τής Εθνικής Τρα- 
πέζης. Παράλληλα νά γίνεται καί συνεχής ένημέρωση τοΰ 
Συλλόγου γιά τήν έξέλιξη τής μεθοδευμένης έπιβουλής. 
Γι’ αυτές, προπάντων, τις έξελίξεις πού βρίσκονται άκόμα 
στο στάδιο τής «κυοφορίας» καί δέν έχουν δει τό φώς 
τής δημοσιότητας. Ή συντονισμένη καί εύστοχη άντίδρα- 
ση Διοικήσεως καί Προσωπικού είναι δπλο συντριπτικό 
γιά νά παταχθούν, στή γένεσή τους, τά σκοτεινά σχέδια.

Καί κάτι άλλο, γιά νά διαλυθεί κάθε παρερμηνεία. 
Στή διατύπωση τών παραπάνω θέσεων μας μάς οδηγεί ή 
ευαισθησία μας και ή έπιφυλακτικότητα στους πειραμα
τισμούς, πού καταλήγουν, μέ μαθηματική άκρίβεια, σέ βά
ρος τών εργαζομένων καί τό ένδιαφέρον γιά τή διατήρηση 
τής άνοδικής πορείας τής Τραπέζης καί τή συνέχιση τής 
έθνικοκοινωνικής άποστολής της.

Μετεκλογικές φλυαρίες
Ή μειοψηφία τής μειοψηφίας (ή αλλιώτικα ψηφοδέλτιο Κας 

"Αννας Τσαγκάρη) έχει κάθε δικαίωμα νά αιτιολογήσει τήν ήττα 
της (άφάνειά της «λίγον» τής οξύτητας μεταξύ τών δύο πρώτων 
σχημάτων», Απροετοίμαστη οργανωτικά κλτι. κλπ.).

Δέν έχει δμως κανένα δικαίωμα νά θεωρεί τήν πλειοψηφία 
τοΰ Προσωπικού που μάς άνάδειξε διοίκηση τού Συλλόγου, σάν 
καθοδηγημένη άπό κόΙμματα, Προεδρεία ’Ομοσπονδίας, Συλλό 
γους καί άλλα παρόμοια πού καταλήγουν στο ευτράπελο, γιατί 
έτσι μόνο, στήν περίπτωση αύ'τή, καλύπτεται ή εξύβριση.

Το τάχα ακομμάτιστο αυτό 'υπόλειμμα συνδικαλιστικού χώρου 
σκόπιμα παρασιωπά στην τελευταία ανακοίνωσή του τήν πραγ
ματικότητα πού έπέδειξε ή εκπροσώπηση τοΰ Συλλόγου 
μας στο 8ο Πανελλαδικό Συνέδριο τής Ο.Τ.Ο.Ε. (ό ένας άπό 
τούς δύο μεγαλύτερους Σύλλογους πού μπήκαν μέ τον καθορι
σμένο άριθμό ύποψηφίων καί δέν έγιναν βορά τής διαμάχης).

Ή παρουσία τοΰ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. μέ τις σωστές θέσεις, όχι μόνο 
συγκέντρωσε τήν εκτίμηση καί τό σεβασμό τών συνέδρων, πού 
ύλσποιήθηκε σέ καθολική πρόταση τοΰ Γενικού Συμβουλίου προς 
τον Πρόεδρό μας ν’ άναλάβει τήν Προεδρεία τής Ο.Τ.Ο.Ε., άλλά 
συνετέλεσε τελικά σ>τό νά είναι σέ θέση ή OJT.O.E. 
σήμερα νά προχωρήσει στο δρόμο πού χάραξε μέ τις πρόσφατες 
αγωνιστικές εκδηλώσεις.

Ό Πρόεδρος του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., σάν πρώτη ύποθήκη έχει τή 
λύση τών προβλημάτων τής Ε.Τ.Ε. Τούς τίτλους πρέπει νά τούς 
θεμελιώνει ή ουσία.

Ή αποκατάσταση του κύρους του Συλλόγου μας, πού είχε- 
κλονιοθεί άπό τό Μότο τοΰ 1976 καί μέ τις γνωστές άγωγές τής 
Κας "Αννας κατά τής Ο.Τ.Ο.Ε., έχει συνιελεσθεϊ πριν άπό ένα 
χρόνο μέ τήν άνάδειξη τοΰ παρόντος Δ.Σ. καί άποκορυφώθηκε 
Ρτό 8ο Πανελλαδικό Συνέδριο.

Δυστυχώς, ή τύφλωση άπό τό φανα'τισμό είναι κακός σύμβου
λος. Ευχόμαστε νά σταματήσει στο περιεχόμενο τής άνακοίνω'σης 
τϊής 17.3.78. Γιά μάς τελεία καί παύλα. "Εχουμε άλλους στόχους 
πολύ διάφορους πού άπορροφοΰν τή δραστηριότητά μας.

"Αμεση διαγραφή

Κάθε τί πού άργεϊ, θά βγάλει 
θαΰμα ή τέρας. Καί επειδή τά 
θαύματα δύσκολα βγαίνουν, κατα
λήγουμε στο τέρας. ’Ιδιαίτερα 
τούτο συμβαίνει μέ τις προαγωγές 
στον βαθμό τοΰ Συμπράττοντα Ύ 

ποδιευθυντή 1977-78.Είχαμε έκ- 
φράσει τούς φόβους μας γιά τήν 
καθυστέρησή τους. Καί δυστυχώς 
δέν δταψευσθήκαμε, Γιατί καί τις 
πτό κτυπητές περιπτώσεις εύνοίας 
παρουσιάζουν άλλά καί τήν παρα
βίαση τής αρχής τής κανονικότη
τας τών προαγωγών μέ τό νά 
παυσουν τις προαγωγές σ’ ένα 
βαθμό (στο Συμπράττοντα) γιά δ 

ναν ολόκληρο χρόνο. (Δύο VA
LE UR 1)1 καί 1)7)77 κρίθηκαν 
μαζί μέ τήν 1)1)78,

’Ανάμικτα αισθήματα θλίψεως, 
ανησυχίας καί άγανακτήσεως κα
τέχουν τό προσωπικό, ύστερα ά
πό τέτοια γεγονότα, θλίψεως, για 

τέ ενώ φαίνεται δ τι οί ενέργειες 
ξεκινούν άπό βασικές άρχές δι

καιοσύνης καί αξιοκρατίας μέ με
ρικό τό αποτέλεσμα τής δικαίω

σης μερίδας άπ’ εκείνους πού τό 
αξίζουν, μέ τήν παρεμβολή «Αλε
ξιπτωτιστών» καταστρέφει! αι ο
λόκληρη ή εικόνα. ’Ανησυχία, 
γιατί μ’ αυτές τις ενέργειες δέν 
πάει ή Τράπεζα μπροστά. Σταμα
τάει καί ή έφεση τών νέων δίαν 
βλέπουν τήν κακομεταχείριση πού 
γίνεται στούς παλμούς. Καί αγα
νάκτηση γιά τούς γνωστούς λό
γους.

Κύριοι πού ενεργήσατε τις προ
αγωγές :

Γνωρίζετε πολύ καλά ποιά ή
ταν τά σημεία τά τρωτά. Καί δ
μως προχωρήσατε. Γνωρίζατε ά

κόμα ότι ύπέρτατος κριτής εί
ναι ή κοινή γνώμη. Αύτή είναι ά 

λάθητη. Τήν άγνοήσατε. ’Αποτέ
λεσμα, δτι ένώ θά σάς χειροκρο
τούσε γιά τά θετικά σημεία τών 
ενεργειών σας μέ καθολικά θετι
κή υποδοχή τοΰ έργου σας άν εί
χατε περιορισθεί στις αξιοκρατικές 
άρχές μέ τις όποιες ξεκινήσατε, 
τώρα σάς καταδικάζει γιατί δίνετε 
το δικαίωμα ν’ αμφισβητηθεί ολό
κληρη ή ήθική βάση τοΰ έργου 
σας. ’Εμείς θά κάνουμε τό πάν 
ώστε ή πίστη στις άρχές αυτές νά 
γίνει μόνιμη πράξη στήν Τράπεζα, 
Μπορεί νά φαινόμαστε δτι «βοώ- 
μεν έν έρήμω». θά επιμένουμε!..

’Εκτός άπό τις προσφυγές στήν 
δικαιοσύνη τών προσβαλλόμενων 
συναδέλφων — τις οποίες έχουμε 
πρόθεση νά στηρίξουμε, θά χρησι
μοποιήσουμε κάθε μέσο τοΰ δη
μοσίου βίου τής χώρας γιά νά dm 
ματήσει ή έκτροπη, ώς εδώ του
λάχιστον.

Μέσα στα επιτρεπόμενα όρια έκ 
φράσης θά προσπαθήσουμε νά 
δώσουμε λεπτομερέστερη εικό
να τοΰ όλου θέματος.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 
ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Διακρίνονιται γιά μιά σχετική τή 
ρηση τής άρχαιότητας μέ κύριο 
κριτήριο τήν άσκηση καθηκόντων 
Προϊσταμένου Διευθύνσεως Διοι- 
κήσεως. ’Έτσι άποκαταστάθηκαν 
παραμερισθεϊσες, σέ προηγούμε
νες κρίσεις, κορυφές τής ιεραρ
χίας άλλά δημιουργήθηκαν σιό 
σημείο αύτό καί νέοι παραμερι
σμοί (άριθ. 2 πίνακα καί έπετη- 
ρίδας). Κάποτε πρέπει νά σταμα
τήσει ό λόγος τοΰ παραμερισμού. 
Τό κριτήριο δμως αύτό, έγινε αι
τία ν’ άποκλεισθοΰν ’Αναπληρω
τές Διευθυντές Διευθύνσεων Διοι 
κήσεως καί Κεντρικών Καταστη
μάτων. Εξαίρεση ύπήρξε γιά δύο 
πού δημιουργεί θέμα γιατί καί κά 
τω άπό αύίιή τήν έννοια παραμε
ρίστηκαν ισάξιοι καί άρχαιότεροι 
(ενδεικτικά άναφέονται οί αρι
θμοί 5, 7 καί 8 τοΰ πίνακα). Ή 
σέ ευρύτερο φάσμα, κρίση ήταν ά 
ναγκαία, γιά νά άμείβονται έτσι 
καί άνώτατα στελέχη τής Τραπέ
ζης μέ πλούσια πείρα στο Siriruo 
(ενδεικτικά άναφέρονται οί αρι
θμοί πίνακος 5, 7, 8, 16, 19, καί 
20 μέ έτη υπηρεσίας άπό 361—42 
στήν Τράπεζα) πράγμα πού περι
μένουμε οπωσδήποτε στην επόμε
νη κρίση. ,

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 

ΣΕ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

’Έγιναν 15 προαγωγές γιά 16 
κενές θέσεις. (8 ύπάρχουσες + 8 
κενωθεϊοες άπό προαγωγή σέ Δι
ευθυντή).

Σέ γενικές γραμμές δ λ ο ι 
οί προαχθέντες είναι άξιοι συνά
δελφοι μέ λαμπρή καρριέρα. ’Αλ
λά υπάρχουν ώρισμένοι παραμε

ρισμοί συναδέλφων πού δέν ύ- 
πολείπονται καί πού γιά χάρη 
τους οί νεώτεροι άπό αύτούς πού 
προαχθήκαν θά μπορούσαν νά πε
ριμένουν γιά τήν επόμενη κρίση.

Συγκεκριμένα: Διευθυντής Ύ- 
ποκ):ος μέ α)α 3 στόν πίνακα 
κρινομένων μέ 36 χρόνια υπηρε
σίας στην Τράπεζα 6,5 χρόνια 
στόν βαθμό, μέ πενταετίες διευ
θυντής Ύποκ)των. Υποδιευθυν
τής Διοικήσεως μέ άριθμό 15 
στόν πίνακα μέ 4 χρόνια στόν 
βαθμό μέ 30 χρόνια στήν Τράπε
ζα «Διακεκριμένος» σιοΰς χαρα
κτηρισμούς επί σειράν ετών. Δέν 
προαχθήκαν. Ένώ οί προαχθέν
τες έφθασαν μέχρι τον άριθ
μό 2 9 τοΰ πίνακα κρίσεως 
καί τ ό ν 4 0 τής επετηρίδας. 
Έρωτάται: Γιατί; Είναι άνάξιοι; 
’Άν ναι γιατί κρατιούνται στις 
καίριες θέσεις πού κατέχουν καί 
γιατί τά φύλλα ποιότητάς τους 
είναι σέ ύψηλά επίπεδα;
Ή άντίθεση γίνεται πιο κτυπη- 

τή όταν προήχθη καί ό αριθμός 
37 τοΰ πίνακα (ή προσθήκη έγινε 
τελευταία - χειρόγραφη μάλιστα). 
Εξαίρετος βέβαια καθ’ δλα ύπάλ- 
ληλος άλλά όχι ό μόνος καί έκτος 
πόσης σειράς κρίσεως (θέση στήν 
επετηρίδα μετά τον άριθμό 80). 
Δέν είχε συμπληρώσει τον άπαι- 
τοάμενο χρόνο κρίσεως. Αίπολο- 
γικό ή έξοδός του άπό τήν Τρά
πεζα. Πράξεις δηλ. καί γεγονότα 
πού δέν ουνιστοΟν μία Διοίκηση 
χρηστών ηθών δπως πρέπει νά εί
ναι ή διοίκηση τοΰ πρώτου πιστω
τικού ιδρύματος, ιδιαίτερα μάλι
στα ή Διοίκηση Άγγελοπούλου.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΕΣ Α' 
ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Κατ’ αρχήν ή Τράπεζα δέν α
κολούθησε τις διατάξεις τοΰ ’Ορ
γανισμού Υπηρεσίας καί διεξα
γωγής προαγωγών, διό’ττ δέν προ- 
ήγαγε μέ τις VALEUR 1)1)77 

καί 1)7)77, ειδικά μόνο στο βαθ
μό αυτό. Δέν στηρίζεται ή αιτιο
λογία αναστολής τών προαγω
γών γιά τό έτος 1977 καί ειδικά 
σ’ ένα. βαθμό.
— Αλλοίωση τής επετηρίδας 

δέν έγινε στο βαθμό αύτό. Ένώ 
υπήρχαν 24 θέσεις, έγιναν 25, 
μέ αίτιολογικό δτι ένας άπό τούς 
προαχθέντες έχει ύποβάλει πα
ραίτηση προθεσμιακή^ !!) Είναι 
πρωτοφανές! Τόσοι τοΰ βαθμού 
πού παραιτήθηκαν ήδη, δέν είχαν 
δικαίωμα παρόμοιας μεταχειρί- 
σεως;

Άλλ’ δπως κι αν έχει τό πράγ
μα τήν 1)1)78 ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΑ
ΡΑΙΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕ
ΝΩΣ Η ΘΕΣΗ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΚΕ
ΝΗ.

Άς άποτελέσει τοΰτο π ρ ο- 
ηγο ύμενο γιά παρόμοιες 
διευκολύνσεις στό άμεσο μάλι

στα μέλλον.
— Τά περιστατικά πού συνθέ

τουν τήν εικόνα τής μή άντικει- 
μενικής κρίσεως καί τής έπικρα- 
τήσεως σέ πλείστα σημεία, όχι 
αντικειμενικού πνεύματος καί 
πλήρους άγνοήσεως τοΰ παράγον
τα «αρχαιότητα» είναι εμφανέστα
τα άπό τά ακόλουθα άνππαραθε- 
τικά στοιχεία, (Λαμβάνεται σάν 
βασικά κριτήριο προαγωγής ή θέ
ση εύθύνης καί ή αρχαιότητα στον 
βαθμό καί αιήν Τράπεζα. Τά λοι
πά στοιχεία δηλ. χαρακτηρισμοί 
άπό τά Φ.Π., επιτυχία στις θέσεις 
αυτές, πειθαρχικές ποινές δέν 
μάς έδόθηκαν (ίσως σάν άντίποι- 
να γιά τήν κυκλοφορία άνακοι- 
νώσεως διαμαρτυρίας). Ή σύγ

κριση γίνεται μέ τήν παραδοχή 
πού έχουν οί μή προαχθέντες ά
πό τό κοινά αίσθημα σάν έπιτυ- 
χόντες υπάλληλοι.

Σάν θέσεις εύθύνης πού άπο- 
τέλεσαν προϋπόθεση κρίσεως γιά 
τον βαθμό τοΰ Συμπράττοντα Υ
ποδιευθυντή ήταν ή κατοχή θέσε 

ως ύποδιευθυντοΰ Διοικήσεως, Δι- 
ευθυντοΰ Ύποκ)τος, Έπιθεωρη- 
τοΰ καί Προϊσταμένου Τμήματος 

Διοικήσεως ή γιά μιά μόνη περί
πτωση εντεταλμένου Κεντρικού 

Καταστήματος. Αγνοήθηκε τελεί
ως ή θέση Ύποδιευθυντοΰ ύποκ)- 
τος (καί τών μεγάλων άκόμη δ
πως Μητροπόλεως, Πειραιά. Συν
τάγματος) μέ αποτέλεσμα αξιόλο
γα στελέχη μέ 30—42 έτη υπη
ρεσίας στήν Τράπεζα καί μέχρι 8 
έτη στον βαθμό, νά παραμερι- 
σθοΟν, ίένώ προήχθηοαν διευθυν 

τές μικρών σχετικά καταστημά
των ή προϊστάμενοι τμημάτων Δι- 
οικήσεως μέ 23, 26 καί 27 έτη 
υπηρεσίας στήν Τράπεζα καί μό
λις 4, 5, 4 καί 39)12 έτη στόν 
βαθμό. Μέ τις ίδιες συνέπειες 
δέν έλήφθη ύπόψη ή θέση εντε
ταλμένου μεγάλου καΐταστήματος 
καθώς καί ευδόκιμα ύπηρετοΰν- 
τες προϊστάμενοι Υπηρεσιών Κεν
τρικών καί μεγάλων Καταστημά
των.

Ειδικότερα καί καλώς προήχθη- 
σαν οί 4 υποδιευθυντές Διοικήσε- 
ως. Περιλαμβάνεται εδώ καί ό 
Διευθυντής Ταμείου Συντάξεων 
γιατί όρθάταΐτα οί θέσεις στούς ά- 
σφαλτσακούς οργανισμούς τοΰ 
προσωπικού πρέπει νά έχουν αν
τιστοιχία μέ θέσεις διοικητικών υ
πηρεσιών τής Τραπέζης γιά νά ύ- 
πάρχει κίνητρο προσελκύσεως 
ικανών υπαλλήλων στον μη
χανισμό τών άσφαλισπκών μας 
Ταμείων. Νά παραμένουν μάλι
στα έκτος οργανικών θέσεων γίά 
νά προάγονται έλεύθερα οί ασχο
λούμενοι στην οργανική λειτουρ
γία τής Τραπέζης.

Δέν μπορούμε δμως δυστυχώς 
νά είπουμε τό ίδιο καί γιά τις άλ
λες θέσεις καί συγκεκριμένα:

Τοΰ Διευθυντοΰ "Υποκαταστή
ματος. Προήχθηοαν 13. Τό 90% 
άξιολογώτατοι καί δικαίως. Άλλά 
γιά νά φθάσωμε στον άριθμό 134 
τοΰ πίνακα παραμερίσθηκαν όχι 
λιγώτερο αξιόλογοι περιλαμβανό
μενοι μεταξύ τών άριθμών 27 καί 
132. Ανάμεσα σ’ αύιτούς ΔΥΟ Ε
ΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ (ίάριθμοί 119 καί 

125 του πίνακα) πού άπό τήν θέ 
ση τους είναι καί οί πιο ειδήμο
νες ελεγκτές τών κριτηρίων άξιο- 
λογήσεως αύτών πού προτιμήθη
καν.

Τό δράμα, μέ κωμικές ρωγμές, 
είναι στήν θέση τοΰ Προϊσταμέ
νου Τμήματος Διοικήσεως. Προά- 
γονται 6. Οί άριθμοί πίνακος 50, 
66, 84, 117, 135 καί 140. Ώρι- 
σμένοι σωστά, άνταποκρινόμενοι 
σιό κοινό αίσθημα. Απέναντι ό
μως στό 50 προηγούντο οί 9, 11, 
35, 42 τής ίδιας άκριβώς ιδιότη
τας καί ύπερου γκε ν - 
τρώνον τες τά κριτήρια 

προαγωγής τοΰ 50. Προήχθη ό 
117 μέ 26 έτη υπηρεσίας στήν 
Τράπεζα καί 4, 5 στόν βαθμό καί 
αγνοήθηκαν πέρα άπό τούς παρα
πάνω, μαζί μ έ πολ
λούς άλλους καί οί 62, 
63 (καθηγητής Πανεπιστημίου - 

υπάλληλος καρριέρας μέ 30 έτη 
ύπηρεσίας στήν Τράπεζα) 76, 80, 
88, 99, 105, 115, μέ 28 μέχρι 36 
χρόνια στήν Τράπεζα καί 5 — 7 
χρόνια στόν βαθμό. Ή θέση τοΰ 
Εντεταλμένου Κεν. Κατ)τος (πε- 
ριλαμβανομένης καί τής παρό
μοιας στό Κ)μα Σταδίου 38) έλή
φθη γιά μία μόνο περίπτωση, τήν 
ύπ’ άριθ. 140 ένώ άγνοήθηκαν ι
σάξιες περιπτώσεις π.χ. τών άριθ. 
10, 25, 29, 41, 73 πού διέθεταν 
καί πρόσθετο κριτήριο τόν χρόνο 
ύπηρεσίας 28 — 36 χρόνια στην 
Τράπεζα καί 6,5 — 9,5 χρόνια 
στόν βαθμό άπένανπ στά 28 μέν 
έτη Τραπέζης άλλά 39)12 τής ει
δικής αύτής περιπτώΟεως. Πίνα
κες αναλυτικούς έχουμε στήν διά
θεση όποιου θά ήθελε νά έξετά- 
σει τό θέμα βαθύτερα. Μέ τό ση
μείωμά μας αύτό θελήσαμε νά δώ
σουμε μιαν αντικειμενική εικόνα 
τών τελευταίων προαγωγών καί 
νά διερμηνεύσουμε τά αισθήματα 
πού προκάλεσαν στό Προσωπικό.

Τό Διοικητικό Συμβούλιο 
τού αύτοκαλούμενου «Συλλό
γου Επιστημονικού Προσω
πικού ’Εθνικής Τραπέζης»,τήν 
ωρα πού ή συντριπτική πλειο 
ψηφία τοΰ Προσωπικού — 
καί ανάμεσα σ’ αύτό, οί τί
μιοι πτυχιούχοι - συνάδελφοι 
στήν πρώτη γραμμή — έ
παιρνε μέρος στήν άπεργια- 
κή κινητοποίηση τής 27 Μαρ
τίου, άρπαξε τήν ευκαιρία 
γιά νά πλήξει τήν ενότητα 
τών Τραπεζοϋπαλλήλων. Μέ 
τήν γνωστή καί άξια έσχα
της περιφρόνησης άνακοίνω- 
σή του, κάλεσε τούς πτυχιού- 
χους, νά μή λάβουν μέρος 
στόν παντραπεζικό άγώνα, 
πού οί νόμιμες οργανώσεις 
τοΰ κλάδου είχαν εξαγγείλει.

Γ ιά άλλη μιά φορά, κεί
μενο άνακοίνωσης τής διοίκη
σης τών «έπιστη μόνων» πε
ριέχει τέτοια διαστρέβλωση 
τών έννοιών «προστασία τών

συμφερόντων τών έργαζομέ- 
νων» ή «περιφρούρηση τής έ- 
νότητας τοΰ κλάδου». Καί, σέ 
τόση έκταση, άσύστολα ψεύ
δη όπως ή «άσνμφωνία» τά
χα τής ΟΤΟΕ στήν άποδοχή 
άπό τις Διοικήσεις τών Τρα
πεζών, τού υπολογισμού τού 
επιστημονικού επιδόματος 
στις προσαυξήσεις, ή «μή έ
νημέρωση» τοΰ Προσωπικού 
γιά τήν κήρυξη τής άπεργίας 
καί άλλα.

’Άν σέ ορισμένους άφελεΐς 
πτυχιούχους, παρέμενε καί ή 
ελάχιστη άμψιβολία γιά τόν 
ειδικό ρόλο τού 
«ΣΕΠΕΤΕ» στό συνδικαλι
στικό μας κίνημα, έπειτα ά
πό τήν άνακοίνωση τής 27.3. 
78, έχουν απόλυτα πεισθεΐ. 
Καί πρέπει, σταθμίζοντας 
τις ευθύνες τους άπέναντι σέ 
ολους τούς συναδέλφους, νά 
άπαντήσουν μέ τή μόνη σω
στή ενέργεια: Τήν άμεση δια

γραφή άπό τό άνόσιο καί ξέ
νο προς τά πραγματικά τους 
συμφέροντα, κατασκεύασμα.

’Αχάριστοι ρόλοι
Πόσο άχάριστος καί γιά τούς 

ίδιους, είναι ό ρόλος τών στε
λεχών εκείνων, πού προσπαθούν 
μέ πιέσεις, απειλές καί εκβια
σμούς νά άποτρέψουν τούς συ
ναδέλφους άπό τή συμμετοχή 
στις άπεργιακές έ’ιίδηλώσεις, ά- 
ποδεικνύεται άπο τήν άρνησή 
τους νά άναλάβουν τήν ευθύνη 
τών λόγων κάί τών πράξεών 
τους. Σέ όλες τις περιπτώσεις 
πού χρειάστηκε επέμβαση τοΰ 
Συλλόγου, έπειτα άπό διασταυ
ρωμένες καταγγελίες, κανένας 
άπό τούς κυρίους αστούς δέν 
παραδέχτηκε τις άπεργοσπαστι- 
κές του άπό'πειρες, ούΐε τις 
«παραινέσεις» του, πού άκού- 
οίτηκαν όιμως άπό δεκάδες άκρο- 
ατές ταυτόχρονα. Τί σημαίνει 
αστό; Ντρέπονται γιά τή συμ
περιφορά τους πού εκδηλώνεται 
παρά τή θέλησή τους ή πιστεύ
ουν στό δίκαιο τών διεκδικητι- 
χών άγώνων τοΰ κλάδου καί 
θέλουν νά μεταθέσουν, 8στω καί 
(εκ τών ύστερων, τις ευθύνες 
προς ύψηλότερες βαθμίδες;

"Οπως καί νάχει τό πράγμα 
ενα είναι βέβαιο. Τό κύρος τους 
ώς προϊσταμένων τών διαφόρων 
μονάδων παραμένει διάτρητο καί 
ή ικανότητα νά διοικήσουν τούς 
ύφισταρένους τους, τραυματισμέ 
νη άνεπανόρθωτα.

Γί’ αύτό ένας είναι ό δρό
μος τής τιμής καί τής εύθύνης 
πού πρέπει νά χαρακτηρίζει τούς 
ανώτερους λειτουργούς τής Τρα
πέζης. Ή απόλυτη αποφυγή κά
θε κατασταλτικής παρέμβασης, 
μέ λόγια καί έργα, στήν έπι- 
τυχή διεξαγωγή τών άγώνων 
τού Προσωπικού γιά τή βελτίω
ση τής θέσης του.

«Τριμηνίτες» 
καί ανωμαλίες

Τό μέτρο τής προσλήψεως εκ
τάκτου Προσωπικού, γιά τήν κά
λυψη υπηρεσιακών αναγκών τής 
Τ ραπέζης σέ περιόδους αιχμής, 
παρουσιάζει σοβαρά μειονεκτή
ματα. Δέν έννοοΰίμε μόνα τήν 
απαρχή ίμιας τακτικής πού φέρ
νει ατό νοΰ μας τούς έκτακτους 
έμποροϋπάλληλους ή τούς έπι- 
κουρικούς σερβιτόρους. Άλλά 
τις συγκεκριμμένες άνωμαλίες, 
πού είναι φυσικό νά προκύπτουν 
έξαιτίας τής άνευθυνό'τη'τας πού 
έχει ό εργαζόμενος όταν γνωρί
ζει ότι έχει προΟληφθεϊ γιά έ
να πολύ περιορισμένο διάστημα 
και χαρακτηρίζεται μέ τόν κα
θόλου κολακευτικό τίτλο τοΰ 
«τριμηνίτη».

Ή ορθή άντιμετώπιση τοΰ θέ
ματος — ανάλογη μέ αύτή πού 
έφαρμόζεται στήν Τράπεζα 'Ελ
λάδος — πρέπει νά είναι ή χρη
σιμοποίηση γιά τις άνάγκες αύ- 
τές τής ύπηρεσίας άπό τόν πί
νακα τών έπιλαχόντων στούς 
διαγωνισμούς καί τήν προτεραιό
τητα τών τέκνων τών συναδέλ
φων. Τά νέα αύ τά παιδιά, έ
χουν ήδη «έκ καταγωγής» ένα 
ισχυρό δεσμό μέ τήν Τράπεζα, 
στήν όποια οί γονείς τους έξ α
κολουθούν νά εργάζονται. Καί 
αύτό είναι μεγάλη εγγύηση ότι 
καί ή άπόδοσή τους θά είναι ι
κανοποιητική καί τά συμφέροντα 
τής Τ ραπέζης θά διαφυλαχτοΰν 
άπό παραλείψεις, ελλείμματα, 
άπροειδοποίητες άποχωρήσεις 
καί άλλα.

’Ερωτήματα
Τί νά σημαίνει, άραγε, ή ά- 

πόλυοη συναδέλφου άπό τή γαλ
λική τράπεζα Β1ΑΟ γιά καθαρά 
συνδικαλιστικούς λόγους; Εισ
βολή στή χώρα μας ένός «νεο- 
εΰρωπαϊκοΟ» πνεύματος στις σχέ 
σεις ξένης εργοδοσίας — μισθω
τών, ή νεκρανάσταση αποικια
κών μεθόδων, πού δέν έχουν 
πέραση πιά, ούτε σέ χώρες τής 
Αφρικής καί τής Μέσης Ανα
τολής, πρώην γαλλικές άποι- 
κιίες;

Kai πώς σκοπεύει νά άντιδρά- 
σει τό αρμόδιο "Ελληνικό "Υ
πουργείο Εργασίας στή συμπε
ριφορά αύ'τή τών ξένων;

’Άς έχουν υπόψη τους πάν
τως, όσοι επιχειρούν καί όσοι 
άνέχονται τήν καλλιέργεια τοΰ 
τρομοκρατικού αύτοΰ κλίματος 
πώς οί Τραπεζοϋπάλληλοι είναι 
άποφασισμένοι νά προασπίσουν 
ένωμένοι σάν ένας άνθρωΠος, 
τά δικαιώματα πού κατάκτησαν 
μέ πολύχρονους άγώνες καί θυ
σίες.



ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ

’Αριστερά: Ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου μας όιμιλεϊ προς τούς συναδέλφους. Κέντρο: Ό κ. Διοικητής κόβει την πίττα τοΰ Συλ,λογου. Δεξιά: Ο κ. Διοικητής εύχεται στο Προσωπικό.

Ή γιορτή τής πίττας στη Λέσχη τοϋ Συλλόγου ρας

κήσεως.
"Αλλα θέματα πού πρέπει σή

μερα νά άντιμετωπισθοϋν, όπως 
είπε ό κ. Διοικητής, είναι τό 
θέιμα τής άποκεντρώσεως για 
μια πιο ορθολογική καί άποτε- 
λεσμαπκή λειτουργία τής Τρα
πέζης, καί πιο αποτελεσματική 
περιφερειακή ανάπτυξη. Τό θέ
μα επίσης τής συγχωνεύΟεως 
’Ασφαλιστικών Ταμείων καί 

Συλλόγων πού πρέπει νά φθά- 
σει σέ μιά γρήγορη ρύθμιση.

Ένα τρίτο θέμα συνδέεται μέ 
τή στενώτερη έπαφή τών ύπαλ- 
λήλων, μέ τό "Ιδρυμα στο ό
ποιο ύπηρετοϋν. Αύτό θά μπο
ρούσε νά γίνει μέ τή δυνατό
τητα άποκτήσεως άπο κάθε ύπάλ 
ληλο, μιας τουλάχιστον μετοχής 
τής Τραπέζης. Ή απόκτηση αυ
τής τής μετοχής ή τών μετοχών 
δέν επιβάλλεται μόνον άπό συ
ναισθηματικούς λόγους άλλά 
καί άπό καθρρά οικονομικούς, 
αρκεί νά σας πώ, συνέχισε ό κ. 
Διοικητής, ο τι ή μετοχή τής ’Ε
θνικής Τραπέζης μεταξύ τοΰ ’ Ι

ανουάριου τοϋ 1977 καί τοΰ ’Ια
νουάριου τοΰ 1978, δηλαδή μέ
σα σέ ένα χρόνο, συνυπολογιζο- 
μένων καί τών μετοχών πού δό
θηκαν δωρεάν, αύξήθηκε κατά 
22%. 'Υπηρετούμε ακριβώς ένα 
σύστημα παροχής διευκολύνσε- 
ως στο Προσωπικό για νά μπο
ρεί νά αποκτήσει τουλάχιστον 
άπό μιά μετοχή καί θά δοΰμε 
εν συνεχεία τί άλλο μπορεί νά 
γίνει.

Τελειώνοντας ό κ. Διοικητής, 
έτόνισε δ τι μέσα στις σημερινές 
συνθήκες πού περνάει ή χώρα 
μας, δύσκολες συνθήκες, μόνο 
ή σύνεση, ή υπευθυνότητα καί 
ό ειλικρινής διάλογος μεταξύ 
τής Διοικήσεως καί τών εκπρο
σώπων τών Συλλόγων, ήμπο- 
ροΰν νά βοηθήσουν στήν ορθή 
αντιμετώπιση τών προβλημάτων 
τοΰ προσωπικού. Νά συντελέ- 
σουν στήν πρόοδο τής Τραπέ
ζης καθώς καί στήν άνάπτυξη 
τής "Ελληνικής Οικονομίας, άπο 
τήν οποία σέ τελευταία άνάλυ- 
,ση έξαρτάται καί ή πρόοδος

τών εργαζομένων γενικά.

Στήν προσφώνησή του, ό 
Πρόεδρος τοϋ Συλλόγου μας 
συν. Έπ. Μαυρουλίδης, εύχα- 
ρίστησε τον κ. Διοικητή γιά τήν 
παρουσία τού πού τιμά τήν πα
τροπαράδοτη γιορτή τής κοπής 
τής πίττας τοΰ Συλλόγου. Ευ
χήθηκε γιά τον καινούργιο χρό
νο σ’ δλους τούς παριοταμένους 
καί παρόλο πού — δπως παρα
τήρησε — ή γιορτή δέν είναι 
ό κατάλληλος χρόνος γιά νά ά- 
ναπτυχθοΰν θέματα τοΰ Προσω
πικού, παρέχει τήν εύκαιρία 
μιας σύντομης διατύπωσης καί 
άνταλλαγής απόψεων.

’Έτσι συνέχισε ό συν. Πρόε
δρος, μέ χαρά μας είμαστε σέ 
θέση νά γνωρίζουμε, ότι ή έρ- 
γατικόιητα καί ό ζήλος τοΰ προ
σωπικού οτό χρόνο πού πέρασε, 
είχε σάν καρπό του, τήν πρόο
δο καί άνάπτυξη τών έργ.ασιών 
τής Τραπέζης, μέ φυσικό επακό
λουθο τήν άνοδο τών άποτελε- 
σμάτων.

Μέ τήν παρουσία εκπροσώ
πων συναδ)κών οργανώσεων κι 
άλλων παραγόντων καί μέ με
γάλη συμμετοχή συναδέλφων, 
πού είχαν κατακλύσει δλους 
τούς χώρους καί τών δύο ορό
φων τής Λέσχης μας, πραγμα
τοποιήθηκε ή γιορτή τής πίττας 
τήν 25)1)78.

Τήν πίττα έκοψε ό Διοικητής 
τής Τραπέζης Ελλάδος κ. "Αγ. 
Άγγελόπουλος πού έξέφρασε 
τήν ιδιαίτερη χαρά του γιά τήν 
παρουσία του στήν έΐήισια γιορ 
τή ευχήθηκε ό καινούργιος χρό 
νος νά είναι χρόνος προόδου κι 
άναπτύξεως καί γιά τή χώρα 
μας καί γιά τήν Τράπεζα. Ά- 
ΐκόμα ευχήθηκε νά συνεχισθεϊ 
στο 1978, όγ όνιμος διάλογος με 
ταξύ Διοικήσεως καί Συλλογι
κής ΈκπροΙσωπήσεως.

Ό κ. Διοικητής έξέθεσε τό 
πρόβλημα τοΰ πλήρους εκσυγ
χρονισμού τής Τραπέζης καί τής 
άνόδου τής άνταγωνιστικότητάς 
της στά πλαίσια τής Ε.Ο.Κ. Καί 
απαρίθμησε τά αξιόλογα επιτεύ
γματα τής τελευταίας τριετίας 
πού, δπως έτόνισε, ήταν άδύ- 
νατο νά επιτευχθούν, δίχως τή 
στενή, ειλικρινή καί δημιουργι
κή συνεργασία Διοικήσεως καί 
Προσωπικού, γιά τήν πολύτιμη 
συμβολή τοΰ οποίου, έξέφρασε 
τις θερμές ευχαριστίες τής Διοι-

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΚΑΙ 
Η ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΑΣ

Τά θέματα τοΰ προσωπτκοΰ 
τοποθετήθηκαν σωστά άπο τή 
συλλογική πλευρά, ένας αριθ
μός ικανοποιήθηκε, άλλά τά σο- 
,βαρώτερ'α μέ πρωτοπόρα τό ’Α
σφαλιστικό καί τον ’Οργανισμό 
Υπηρεσίας, βρίσκονται μόνο οέ 
αξιόλογο βαθμό προωθήσεως.

'Απειλητικά νέφη, είδαμε νά 
ύψώνονται πάνω άπό τό "Ιδρυ
μα τής Τραπέζης μας, άλλά καί 
νά ρίχνονται βολές κατά τής 
θέσεως τών Τραπεζικών Υπαλ
λήλων. Οί προεκτάσεις τών βα
σικών αύτών γεγονότων τοΰ 
1977, άποτελοΰν τις προοπτικές 
γιά τό 1978. Μέσα σέ μιά "Ελ
ληνική Οικονομία, πού προβλέ- 
πειαι νά διατηρεί αξιόλογα τά 
χαρακτηριστικά ένός σταθεροΰ 
ρυθμού άνόδου, έστω καί οέ 
πλαίσια μιας διεθνούς στασιμότη
τας, πρέπει νά διαφυλάξουμε 
τήν ’Εθνική Τράπεζα άπό κάθε 
μορφής άποδυνάμωση καί άντί- 
θετα νά κατανοήσουν δλοι, δ τι 
μόνο ή περιφρούρηση καί ή ι
σχυροποίησή της θά άποτελεΐ 
παράγοντα ρυθμιστικό μιας δί
καιης πιστωτικής πολιτικής, πού 
πρέπει νά έπιβληθεί γιά τήν α
νακούφιση τών πραγματικά πα
ραγωγικών τάξεων καί τήν ά- 
ξιοποίηση τοΰ Ελληνικού παρα
γωγικού δυναμικού.

Δέν θά πρέπει νά υπάρξουν 
πλέον τά εμπόδια, γιά τήν ενο
ποίηση τών ’Ασφαλιστικών Όρ 
γανιισμούς τοΰ Προσωπικού καί 
τή διασφάλιση τής οικονομικής 
ύτιοοτάσεώς τους.

Ή πίστη, δτι ή ασφαλιστική 
προστασία τοΰ προσωπικοΰ απο
τελεί ιπά έννύποη τιιά ποοσωο-

ρά άρισιης ποιοτικά εργασίας, 
καί προσελκύσεως στήν Τράπε
ζα ανθρώπινου παράγοντα ύψη
λής ποιότητας, πρέπει νά άπο- 
δειχθεϊ έμπρακτα μέ τήν ανοι
κοδόμηση ενωμένων καί ισχυ
ρών οικονομικά ’Ασφαλιστικών 
’Οργανισμών γιά ολόκληρο τό 
Προσωπικό.

Νέος ’Οργανισμός, καί ρύθμι
ση τής διαφοράς πτυχιούχων καί 
μ ή πτυχιούχων, πού άποτελεΐ το 
οπέρμα μιας νέας καταστρεπτι
κής διχόνοιας, άναμένονται νά 
είναι τά χαρακτηριστικά στοιχεία 
οιή σχέση εργασίας μέσα στο 
1978. Στούς βασικούς αυτούς 
στόχους, δηλαδή τήν προστασία 
τής δύναμης καί τής φυσιογνω
μίας τής Τραπέζης καί τής σμα- 
λότητας καί ειρήνης μέσα σ’ αυ
τή, καθώς καί εύρύτερα στο χώ
ρο τών Τραπεζικών Υπαλλή
λων, μέ τή διατήρηση τών άν- 
Ορώπινων επιπέδων αμοιβής τοϋ 
μόχθου μας, δηλώνουμε ότι τό 
προσωπικό σάν ένας άνθρωπος, 
θά ρίξει όλες του τις δυνάμεις

Τέλος, ό Πρόεδρος ευχήθηκε 
εύόδωση τών έργασιών καί τών 
σκοπών τής Τραπέζης, επιτυχία 
τοΰ έργου τοΰ κ. Διοικητοϋ, ει
ρήνη στον κόσμο, εθνική άποκα- 
τάσταση καί δικαιοσύνη στη μαρ
τυρική Κύπρο, άνοδο τής χώρας 
μας καί ευημερία τοΰ Λαοΰ μας.

Στη διάρκεια τής γιορτής έγι
ναν καί τά εγκαίνια τής έκθε
σης ζωγραφικής καί βιβλίου μέ 
έργα συναδέλφων, στά πλαίσια 
τής επετείου τών 60 χρόνων ά
πό τήν ίδρυση τοΰ Συλλόγου 
μας.

Μετά τις ομιλίες και τό κόψι
μο τής πίττας, δόθηκε δεξίωση 
άκολούθησε γλέντι, πού κράτη- 
ίσε μέχρι τις μεταμεσονύκτιες ώ
ρες.

Στιγμιότυπο άπο τό κόψιμο τής πίττας στο Ύπ)μα Δράμας

Η ΠΙΤΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Ή Διοίκηση τής Τραπέζης συγχαίρει 

τούς διοικοϋντες το Συνεταιρισμό γιά τό έργο τους
Στις 7 το απόγευμα, τής 30. 

1.78, παρουσία τοΰ Ύποδιοικη- 
τοΰ κ. Κυρ. Πουλάκου, ώς εκ
προσώπου τής Διοικήσεως καί 
τοΰ Διευθυντοΰ Προσωπικού 
κ. Σ. Χατζηκωνσταντή, κόπηκε 
ή πίττα τοΰ Συνεταιρισμού μας, 
στο Πρατήριο "Υφασμάτων, Πεσ- 
μαζόγλου 1.

Στη γιορτή παραβρέθηκαν οί 
Πρόεδροι τών Συλλόγων : ΕΤΕ 
κ, Μαυρουλίδης, τ. ’Αθηνών κ. 
Μπαρμπαρέσος, Συνταξιούχων 
κ. Μελισσαρόπουλος, οί Διευ
θυντές Τραπέζης κ.κ. I. Πρό- 
φης καί Π. Σταματόπουλος, ό 
Δ) ντής τής ΕΤΕ κ. Μαυρίδης, 
οί ιέλεγκτές τοΰ "Υπουργείου Έ 
μπορίου κ.κ, Καραμήτρος καί 
Βαφιόπουλος καί πολλοί συνά
δελφοι.

"Ο Πρόεδρος τοΰ Δ.Σ. κ. 
Στρούλιας, οέ σύντομη ομιλία, 
άναφέρθηκε άρχικά στά εντυπω
σιακά, δπως τά χαρακτήρισε, α
ποτελέσματα τοΰ Συνεταιρισμού 

το 1977: αύξηση κατά 60% τοΰ 
άριθίμοΰ τών Συνεταίρων (άπό 5 
500 οέ 8.500) καθώς καί τοΰ τζί 
ρου (άπο 53 σέ 80 έκατ.), στήν 
εξυγίανση τοΰ κυκλώματος τών 
προμηθειών (αγορές κατ’ εύθεΐ- 
αν άπό τις πηγές παραγωγής 
ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ, στις κα
λύτερες τιμές καί ποιότητες) 
στήν πλήρη εξυγίανση τών οικο
νομικών τοΰ Συνεταιρισμού καί 
πρόοθεσε:

«’Εμείς πού σήμερα διοικού
με τό Συν)σμο αισθανόμαστε
βαθειά ικανοποίηση γιατί τά

παραπάνω επιτεύγματα μαζί μέ 
τή ριζική ανακαίνιση τοΰ 
Πρατηρίου μας, είχαν σάν απο
τέλεσμα τήν άπό κάθε πλευρά 
καλύτερη εξυπηρέτηση τών συ
νεταίρων πού είναι ό διαρκής

στά Συν)σμό, άπο τούς Συνε
ταίρους πού τον επισκέπτονται 
καθημερινά καί έξυπηρετοΰν- 
ται».
Ό κ. Στρούλιας, έξήρε κατό

πιν τήν πολλαπλή συμπαράσταση

Ό "Υποδιοικητής κ. Πουλάικος κόβει τήν πίττα τοΰ Συνεταιρισμού.

καί μονοσήμαντος στοχος μας 
καί μεταφράζεται σέ προσφορά 
προϊόντων άρίστης ποιότητας 
σέ χαμηλές τιμές, ώστε οί συ
νεταίροι νά έχουν τώρα κέρ
δος 200—300 δρχ. στο χιλιά
ρικο, στά ψώνια τους άπο τό 
Πρατήριό μας. Στο έργο μας, 
μάς ένθαρρύνουν τά ευνοϊκά 
σχόλια, γιά τό έργο πού έγινε

ΑΝΤΏΝΙΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ — ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 
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τής Τραπέζης χάρις στήν οποία 
δπως είπε, ύφίσταται καί λει
τουργεί ό Συν)σμός μας έδώ καί 
60 χρόνια (χαμηλότοκες πιστώ
σεις, στέγη κλπ.) καί εύχαρίστη- 
οε άπο μέρους τών Συμβουλίων 
καί τών Συνεταίρων τή σημερι
νή Διοίκηση τής Τραπέζης γιά 
το ιδιαίτερο ένδιαφέρον καί τή 
στοργή της γιά τό Συν)σμό, πού 
εκδηλώθηκαν σέ πολλές περι
πτώσεις καί ιδιαίτερα στήν αύ
ξηση τής πιστώοεως σέ 4, 5 μι
σθούς ή συντάξεις καί τις δόσεις 
σέ 30, δεδομένα πού δέν ισχύ
ουν σέ καμμιά άλλη Τράπεζα.

Μετά είπε, δτι τά Συμβούλια 
τοΰ Συν)σμοΰ στήν προσπάθεια 
πού καταβάλλουν άπό πέρυσι 
γιά τήν ενίσχυση

απο
τής κατανα

λωτικής μορφής τοΰ Συν)σμοΰ, 
αποφάσισαν ήδη καί τήν αύξηση 
τής έκπτώσεως πού παρέχεται 
στις αγορές τοΐς μετρητοϊς άπό 

5 σέ 10%. Τελειώοντας ά- 
ναφέρθηκε μέ έμφαση στους έ- 

,κάότοτε διοικοϋντες τό Συν) 
ομό πού σάν κύριο ρόλο καί κα
θήκον πρέπει νά έχουν, πάνω 
άπ’ όλα, τήν. άρσιώτερη έξυπη- 
ρέτη'ση τών συνεταίρων καί τή 
μέγιστη αξιοποίηση, ύπέρ αύ
τών, τόσον τών θυσιών στις ό
ποιες ύποβάλλεται ή Τράπεζα 
γιά τή λειτουργία τοΰ Συν)- 
σμοΰ, δσο καί τών πιστωτικών 
διευκολύνσεων πού μέσω αύτοΰ 

παρέχει στούς συναδέλφους 
μας.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Στή συνέχεια πήρε το λόγο ό 
"Υποδιοικητής κ. Κυρ. Πουλά- 
κος ό οποίος άφοΰ μετέφερε τό 
χαιρετισμό και τις εύχές τοΰ κ. 
Διοικητοϋ, (πού λόγω πολλα
πλών ασχολιών δέν ήταν δυνατό 
νά παραστεϊ στήν εκδήλωση) 
πρόοθεσε δτι ή Διοίκηση τής 
Τραπέζης παρακολουθεί μέ ιδιαί
τερη ικανοποίηση τήν πρόοδο 
πού σημειώθηκε στο Συν)σμό 
τον τελευταίο καιρό καί συγχαί

ρει θερμά τούς διοικοϋντες γιά 
τό δημιουργικό έργο τους.

Εύχήθηκε τή συνέχιση τών 
προσπαθειών τών Συμβουλίων 
γιά τήν παραπέρα βελτίωση τών 
προσφρρομένων ύπηρεσιών καί 
κατέληξε μέ τή δήλωση δτι ή 
Διοίκηση τής Τραπέζης θά πα
ράσχει κάθε δυνατή βοήθεια στο 
Συν)σμό, τοΰ οποίου δπως είπε 
είναι μέλος καί ό ίδιος, γιά τήν 
καλύτερη λειτουργία του καί γιά 
τήν επίλυση τών προβλημάτων 
πού αντιμετωπίζει αύτό τόν και
ρό, δπως είναι τό πιστοδοτικό, ή 

στέγη κ.ά.

ΣΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΜΑΣ 
ΤΩΡΑ ΕΚΠΤΩΣΗ 

101 ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΡΗΤΟΪΣ
"Η Διοίκηση τοΰ Συν)σμου, πληροφορεί μέ ευχαρί

στηση τούς συναδέλφους, συνεταίρους, καί μή, δτι στά 
Πρατήριο υφασμάτων χορηγείται τώρ-α έκπτωση 10% στις 
αγορές ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΪΣ.

Παρακαλοΰνται οι συνάδελφοι να επισκέπτονται^ σέ 
κάθε εύκαιρία, τά Πρατήριό μας και νά κάνουν τα ψώνια 
τους στο Συνεταιρισμό μας πού τώρα έγινε ένα εντελώς 
καινούργιο, δικό τους μαγαζί, μέ πολλές ποικιλίες άπο 
έκλεκτά είδη πού προσφέρονται σέ τιμές καλύτερες άπο 
έκεΐνες τής αγοράς κατά 20—30%.



ΤΟ 8° ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΤΟΕ

■ Μελέτη τών προβλημάτων πού απασχολούν τον κλάδο
■ Σημαντικές αποφάσεις γιά την επίλυσή τους
■ Μεγάλη ή συμμετοχή νέων ουναδέλφων

Μέ έππυχία Εληξαν oi εργα
σίες τοΰ 8ου Πανελλαδικού Συ
νεδρίου τής ΟΤΟΕ, πού συνήλ
θε άπό 5—7 Μαρτίου 1978 σιή 
λέσχη των υπαλλήλων τής Τρ. 
Ελλάδος.

Τό 8ο Συνέδριο, προκάλεοε 
ρεγάλο 6νδ|ι·αφέρον, τόσο στΙό 
σύνολο τών τραπεζικών υπαλ
λήλων, δσο και όλων τών Εργα
ζομένων τής Χώρας. ΤΙ άγωνι- 
στική κινητοποίηση τού κλάδου, 
γιά αύξήσεις, τιμαριθμική προ
σαρμογή τών αποδοχών, φορο
λογικές ρυθμίσεις και άλλα θε
σμικά αιτήματα, μαζί μέ τούς Ερ
γαζόμενους τής Κοινής ’Ωφέ
λειας, προσέδιδε στο Συνέδριο 
ιδιαίτερη σημασία.

Έξ άλλου, οί διάφορες έπι-

j Η ταυτότητα [ 
I τοϋ luvedpiou
;; · Oi έργασίες τοϋ 8ου Συ- !|
; ; νεδρίου τής ΟΤΟΕ κράτησαν!;
; ι τρεις μέρες 5, 6 καί 7 Μαρ-!;
; τίου. (Στις 8 Μαρτίου ουνήλ- 
υθε τό νέο Γενικό Συμβούλιο 
οπού εκλέχτηκε άπό τό Συνέ-ξ 
αδριο καί ©ψήφισε τό Προε-;■ 
ξδρείο τής ΟΤΟΕ). ;!
* · Στό 8η Συνέδριο πήραν * 
Ίμερος 239 σύνεδροι, έκπρόσω-'! 
Ί ποι 30.343 τραπεζικών ύπαλλή!; 
!; λων, εγγεγραμμένων στούς!| 
!;33 Συλλόγους που αποτελούν!; 
!; τή δύναμη τής "Ομοσπονδίας !; 
!; μας, σήμερα. !;
ί! (Στό 7ο Συνέδριο τού 1976 1; 
Ί είχαν πάρει μέρος 154 σύ-!; 
Ίνεδροι, εκπρόσωποι 24.983 τρα!; 
ί! πεζοϋπαλλήλων έγγεγραμμέ-!; 
!;νων σέ 20 Συλλόγους που ά-!; 
![νήκαν τότε, σιήν ΟΤΟΕ. !; 
;! · Τό 8 Συνέδριο χαιρέτι-!; 
Ιΐσαν: !;
!; Πέντε εκπρόσωποι τών πολι;!

Ι
τικών κομμάτων. Ί

’Εκπρόσωπος τής F.I.E.T. ]; 
’Οκτώ Εκπρόσωποι όμοαπον-!; 

διών τής Κοινής Ωφέλειας. !;

Άναγνώσθηκε μήνυμα τής ;! 
ύφ. Κοινωνικών "Υπηρεσιών <! 
κ. "Αννας Συνοδινοϋ. Ί

(Άπό τό συνέδριο άπου- j; 
σίαοαν οί Εκπρόσωποι τής Γ. ]' 
Σ.Ε.Ε.). Ί
• "Εγιναν 5 εισηγήσεις πά- ]; 
νω σέ διάφορα θέματα που ά- !; 
φορούν τόν κλάδο. j;
• Συνολικά μίλησαν: !i

α) Έπί τοϋ άπολογισμοϋ: 6 <ι 
συνάδελφοι διαφόρων Τραπε- '! 
ζών (1 από πλευράς ’Εθνικής;! 
Τραπέζης). ί!

6) ’Επί τών εισηγήσεων: j; 
22 συνάδελφοι (6 άπό τους !; 

οποίους ήταν σύνεδροι τής Έ-!; 
θνικής Τραπέζης). !;

θέσεις πού δέχεται τό τελευταίο 
διάστημα ό κλάδος, σέ συνδυα
σμό μέ τή θεωρία «περί ύψηλο- 
μίοθων καί προνομιούχων μισθω
τών», δημιούργησε έναν ύψηλό 
βαθμό συσπείρωσης καί μαχητι
κότητας τών 30.000 τραπεζοϋ- 
παλλήλων, γιά περιφρούρηση 
τών κατακτήσεών τους καί άπό- 
κρουση τών προσπαθειών γιά τή 
διάβρωση τού τραπεζοϋπαλληλι
κού συνδικαλιστικού κινήματος.

Χαρακτηριστικό τής άπήχησης 
πού είχε τό 8ο Συνέδριο στήν 
Κοινή Γνώμη, είναι ή εΰρύτα- 
τη δημοσιότητα καί προβολή πού 
δόθηκε άπό δλον τόν ημερήσιο 
Τύπο.

Στήν πανηγυρική έναρξη τοΰ 
Συνεδρίου — Κυριακή 5 Μαρ
τίου — παρέστησαν καί χαιρέ
τισαν οί βουλευτές: Γιάν. ’Α
λευράς, κοινοβουλευτικός Εκ
πρόσωπος τού ΠΑΣΟΚ καί επί
τιμος Πρόεδρος τής ΟΤΟΕ, Μί

να Γιάννου, Εκπρόσωπος τοϋ 
ΚΚΕ, Γ. Παπαχρήστος τής Ε. 
ΔΗ.Κ. καί Λεωνίδας Κύρκος 
τοϋ ΚΚΕ (Έσωτ.) καί διαβά
στηκε χαιρετιστήριο μήνυμα τής 
"Υφυπουργού Κοιν. "Υπηρεσιών 
κ. "Αννας Συνοδινοϋ.

ΈπίΟης χαιρέτισαν τό Συνέ
δριο καί διαδήλωσαν τήν άγωνι-

στική τους συμπαράσταση, οί Εκ
πρόσωποι ιών ομοσπονδιών τής 
Κοινής ’Ωφέλειας : Γ. Μπρέ- 
γιαννης (ΟΤΕ), Φυσάκης (Ί- 
διωτ. Εκπαιδευτικών), Μαρα- 
γκουδάκης (Λογιστών), Κοντο- 
νόσιος (ΕΛΤΑ), Μυλωνόπου- 
λος (Έταιρ. "Υδάτων), Σαββά- 
κης (’Ολυμπιακής), "Αμαλος 
(ΔΕΗ)’ καθώς καί ό Εκπρόσω
πος τοΰ συν)κοΰ τμήματος τοΰ 
ΙΙΑΣΟΚ Γ. Δασκαλάκης.

Τις εργασίες τού Συνεδρίου 
παρακολούθησε καί ό συν. Μά- 
γκνους Νόϋμπεργκ, Εκπρόσωπος 
τής FIET, ό όποιος μετέφερε 
τό χαιρετισμό τής διεθνούς όρ- 
γανώσεως καί τις ευχές γιά τήν 
Επιτυχία του.

Τό Συνέδριο ένέκρινε τή λο
γοδοσία τοΰ Προεδρείου, τούς 
ισολογισμούς καί άποτελέσματα 
χρήσεως 1976 καί 1977, τόν προ 
υπολογισμό χρήσεως 1978 καί 
τήν απαλλαγή τών μελών τοΰ 
’Εκτελεστικού Συμβουλίου καί

’Ελεγκτών άπό κάθε εύθύνη.
Έκτος άπό τήν έκθεση πε

πραγμένων τήν όποια έκαμε ό 
Πρόεδρος συν. θεοχ. Παπαμάρ- 
γαρης καί ή οποία περιέλαβε σέ 
γενικές γραμμές τή δραστηριό
τητα τής "Ομοσπονδίας στή διάρ
κεια τής διετίας άπ’ τό προηγού
μενο συνέδριο ώς τό φετεινό,

ΖΗΤΏ ΤΟ 8° ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
της ΟΤΟΕ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

-ουσιαστικές αυξήσεις 
-ενιαίες οργανικές διατάξεις 
-φορολογικές ελαφρύνσεις 
-ασφαλιστική κάλυψη όλων 
των τραπεζουπάλληλων

Άπό τήν Επίσημη έναρξη τών Εργασιών τού 8ου Συνεδρίου τής Ο.Τ.Ο.Ε. Οί , σύνεδροι παρακο
λουθούν τόν χαιρετισμόν Εκπροσώπων τών "Ομοσπονδιών τής Κοινής Ωφελείας.

έγιναν καί οί Εξής εισηγήσεις ά
πό μέρος τής απερχόμενης Διοι- 
κήσεως:
1. θεοχ. ΙΙαπαμάργαρης: Γενι

κές κατευθύνσεις.
2. Άλέξ. Πουλαρίκας: Ενιαίες 

διατάξεις ’Οργανισμού στις 
Τράπεζες.

3. Σωτήρ. ’Αντωνίου: Συνδι
καλιστικές Ελευθερίες καί 
άντεργατικοί νόμοι.

4. Έλευθ. Μαρίνης: Προτάσεις 
πάνω στό ’Ασφαλιστικό θέμα.

5. Άθαν. Έφεντάκη: Οί γυναι
κείες διεκδικήσεις στις Τρά
πεζες.

6. Λαμπρ. Μακρόγλου - Σλιώ- 
μη: Ξένες Τράπεζες.
Άπό πλευράς Συλλόγου Ε

θνικής Τραπέζης, πού Εκπροσω
πήθηκε στό 8ο Συνέδριο μέ 53 
συνέδρους, μίλησαν ό Πρόεδρος 
συν. Μαυρουλίδης έπί τού άπο- 
λογισμού καί τών εισηγήσεων, 
καί οί συν. Ε. Καριανάκη γιά 
τήν παγκόσμια γιορτή τής γυ
ναίκας, Κατ. Χεκίμογλου γιά τά 
οργανωτικά προβλήματα τής 
ΟΤΟΕ, Παν. Κουστένη γιάι τήν 
Ενότητα τοΰ έργατ. κινήματος, 
Έλ. Άναγνωστοπούλου γιά τά 
προβλήματα τών νέων συναδέλ 
φων. Ακόμα, ό συν. Μαν. Σε- 
τάκης πού έπεσήμανε τήν άνά- 
γκη τής μελέτης γιά τή δημιουρ
γία Άπεργιακού Ταμείου σέ 
διατραπεζικό πλαίσιο.

Μέ τό κλείσιμο τών Εργασιών 
τοΰ Συνεδρίου, έγινε ή άνά- 
γνωση τού ψηφίσματος στό ό
ποιο τονίζεται ότι οί τραπεζού- 
πάλληλοι δλης τής Χώρας είναι 
άποφασισμένοι νά αγωνιστούν 
γιά:
— τήν μαχητική άνττμετώπιση 

τής πολιτικής τής μονόπλευ
ρης λιτότητας,

— τις άπαραίτητες θεσμικές άλ- 
λαγές γιά τήν κατοχύρωση 
τών κατακτήσεών τους.

— Τήν οριστική καθιέρωση τής 
όθήμερης Εβδομάδας.

— Τήν κατάργηση τοΰ άποικιο- 
κρατικοΰ καθεστώτος, πού ο
ρισμένες ξένες Τράπεζες Ε
φαρμόζουν στό Προσωπικό

τους.
Τέλος, έγκρίθηκε ειδικό ψή

φισμα ολόπλευρης συμπαράστα
σης προς τόν αδελφό Κυπριακό 
λαό, μέχρι τή δικαίωση τών ά- 
γώνων του

ΤΟ 8° ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΚΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ

Τό 8ο Συνέδριο τής ΟΤΟΕ ύπήρξε σημαντικός σταθμός 
στήν πορεία τοΰ τραπεζοϋπαλληλικού συνδικαλιστικού κινη- 
ματος.

Τό Συνέδριο, πού συνήλθε σέ περίοδο αγωνιστικής κι
νητοποίησης τού κλάδου. Επιβεβαίωσε τόν πρωτοπόρο ρόλο 
τής "Ομοσπονδίας μας στον ελληνικό συνδικαλισμό καί Επι
σφράγισε τήν απόφαση όλων τών Εργαζομένων στις Τράπε
ζες γιά ένότητα δράσης στους κοινούς διεκδικητικούς αγώνες.

Γιά τήν ολοκλήρωση τών αγώνων αύτών, γιά τή διαφύ
λαξη τής συνοχής καί τής άποτελεσματικότητας τών Ενερ
γειών, τό νέο Γενικό Συμβούλιο Εκρινε καί άποψάσισε, η σύν
θεση τού Προεδρείου τής ΟΤΟΕ, νά παραμείνει, προς τό πα
ρόν, αμετάβλητη.

Γι’ αυτό καί μόνον τό λόγο, δέν ύλοποιήθηκε ή τιμητική 
πρόταση τού Γ. Συμβουλίου, γιά τήν ανάληψη τής Προεδρίας 
τής "Ομοσπονδίας άπό τόν Πρόεδρο τού Συλλόγου μας. Πρό
ταση πού άνταποκρινόταν στήν ιστορία, τό κύρος καί τήν 
έκταση πού καλύπτει ό Σύλλογος "Υπαλλήλων ΕΤΕ στό χώρο 
τής ΟΤΟΕ.

Κάτω άπό τις σημερινές συνθήκες, μέ τά πιεστικά καί 
Επείγοντα προβλήματα τού Προσωπικού τής ’Εθνικής, δέν ε
πιτρέπεται, γιά μιά ορισμένη περίοδο, ούτε ή Ελάχιστη χα
λάρωση τής συλλογικής προσπάθειας. "Η Επιλογή αύτή δέν 
είναι πράξη φυγομαχίας ή αποφυγή ευθυνών. Είναι ή κατά
ληξη προσεκτικής στάθμισης τών συγκεκριμένων δυνατοτή
των καί αίσθημα υπεύθυνης στάσης, προς τά μέλη μας, πού 
προσδιορίζει όλες τις ένέργειές μας.

Θά πρέπει νά σημειώσουμε άκόμα, σχετικά μέ τό 8ο 
Συνέδριο καί νά τό πούμε χωρίς περιστροφές: "Η παρουσία 
τών συνέδρων μας υπήρξε ύπόδειγμα σωστής καί υπεύθυνης 
συνδικαλιστικής συμπεριφοράς καί πόλος ένότητας γιά ό
λους τούς εκπροσώπους.

”Αν δέν μετέχουμε τυπικά καί μόνον στό 
Προεδρείο τής ΟΤΟΕ, ή συμμετοχή μας στήν Επεξεργασία 
τής τακτικής καί στρατηγικής πού κάθε φορά απαιτούν οί 
αγώνες τού κλάδου, θά είναι πρωταρχική καί δεσπόζουσα. 
Κι αυτό, γιατί έχει γίνει κοινή παραδοχή, ότι οΐ απόψεις 
μας είναι πάντοτε σύμφωνες προς τά συμφέροντα τών Τρα- 
πεζοϋπαλλήλων καί σκοπεύουν στήν ανάπτυξη τού κινήματος 
καί τή σύσφιξη τής Ενότητάς τους.

Ό γενικός έπαινος πού άπέσπασε ή Εκπροσώπησή μας 
ατό 8ο Συνέδριο τής ΟΤΟΕ καί ή ανεπιφύλακτη προσφορά 
τού ανώτατου αξιώματος στό Σύλλογό μας, είναι ένας νέος 
τίτλος πού Επιβραβεύει τή συνεπή καί αδέσμευτη άπό κάθε 
Εξάρτηση, συνδικαλιστική δραστηριότητα.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
(Γράφει νέα συνάδελφος - σύνεδρος τοϋ Συλλόγου μας) Ή αναθεώρηση τών Δελτίων 

Ποιότητας τοϋ ΠροοωπικοΰΜέ λύπη μου παρατήρησα ό
τι ή γυναικεία Εκπροσώπηση ή
ταν μικρή. Σέ 239 συνέδρους οί 
γυναίκες - σύνεδροι δέν ξεπερ- 
νουσαν τις 20. Αντίθετα, ή πα
ρουσία νέων συναδέλφων ήταν 
ικανοποιητικά μεγάλη.

Έκτος άπό τά θέματα πού ά- 
φοροΰν άποκλειστικά τις γυναί
κες, οι συναδέλφισες πού έλα
βαν τό λόγο, άοχολήθηκαν καί 
μέ τά προβλήματα πού άπασχο- 
λοϋν όλους τούς έργαζόμενους 
οιίς Τράπεζες.

Άξιολογότατη ή ομιλία τοΰ 
Προέδρου μας, πού χειροκροτή
θηκε θερμά άπό τό Συνέδριο, 
ειδικά στό θέμα τής προστασίας 
τής μητρότητας. Άναφέρθηκε 
στή μεταχείριση τής μητέρας - 
συναδέλφου, τά μειωτικά γιά τό 
ϋψιστο λειτούργημά της δίωρα 
άπαλλαγής και έκανε συγκεκρι
μένες προτάσεις γιά τή σύσταση 
διατραπεζικών παιδικών στα
θμών, μέ σύμπραξη τών Διοική
σεων τών Ταμείων "Υγείας καί 
τών Συλλόγων, σέ άκτινωιή

διάταξη πού νά καλύπτει όλη τή 
Χώρα.

Κατάγγειλε τό καθεστώς πού 
έπικρατεϊ στήν Εθνική Τράπεζα 
καί σέ άλλες, γιά τις γυναίκες 
πού παρουσιάζουν ανώμαλη κύ
ηση καί πού έχει σάν συνέπεια 
τή διακοπή τής μισθοδοσίας των.

Ή συνάδελφος τής Τ. "Ελλά
δος Άθ. Έφεντάκη, άνέπτυξε 
σωστά τά θέματα τών γυναικών 
καί τά παρουσίασε ταξινομημέ
να σέ τυπικά (Κατάργηση τοϋ 
κλάδου δακτ)φων, έπέκταση τοΰ 
έπιδόματος γάμου σέ ολους τούς 
βαθμούς, μεταβίβαση τής συντά
ξεως τής γυναίκας) καί ούσια- 
σπκά (Ανισότητα τών όρων έ- 
ξέλιξης τών γυναικών, διευκο
λύνσεις μητέρων, αύξηση τοΰ 
χρόνου άδειας τοκετού).

Παρακολουθώντας τις έργασί- 
ες τοΰ Συνεδρίου, διαπίστωσα 
πώς οί γυναίκες δέν πρέπει > ά 
είμαστε οί μεγάλες άποΰσες 
στις διαδικασίες γιά τή λήψη α
ποφάσεων πού καθορίζουν τήν 
έπαγγελματική μας ύπόσταση καί

έξέλιξη. Γι’ αύτό χρειάζεται ε
νημέρωση καί γνώση τών θεμά
των μας καί συντονισμένες έ- 
νέργειες.

Ή Εργαζόμενη σήμερα γυναί
κα κάνει ούσιαστικά δυο βάρ
διες: μία στή δουλειά της καί 
δεύτερη στό σπίτι. Κάτω άπ’ αύ- 
τές τις συνθήκες καί μέ διαφο
ρετικές, ώς προς τήν έξέλιξή 
της προοπτικές άπ’ τούς άνδρες, 
βρίσκει χίλιους τρόπους νά άπο- 
φεύγουν τις ύπεύθυνες θέσεις 
μέ συχνές άδειες άπουσίας, κα
θυστερήσεις κλπ. Ετσι, Επιτεί
νεται ό φαύλος κύκλος.

Πρέπει νά δούμε διαφορετικά 
τήν αποστολή μας. Νά κάνουμε 
μέ μεγαλύτερη συνέπεια τή δου
λειά μας. -Νά απαιτήσουμε τά 
συνδικαλιστικά μας δικαιώματα 
θέσα στά σωματεία. Πρέπει", τέ
λος, νά άποδείξουμε ατούς άν
δρες συναδέλφους ότι ό διαχω
ρισμός τών έργαζομένων, ούτε 
τά δικά τους συμφέροντα ώφε- 
λεϊ.

"Υπενθυμίζεται στούς συνα
δέλφους ότι μέ βάση τόν ϊσχύ- 
σντα Κανονισμό Συντάξεως 
Δελτίων Ποιότητας Προσωπικού, 
έλλείψεις, έλαττώματα ή μειο
νεκτήματα τού ύπαλλήλου πρέ
πει νά γνωστοποιούνται έγκαιρα 
σ’ αύτόν, άπό τούς Προϊσταμέ
νους του.

"Η γνωστοποίηση αύτή θά γί
νεται στην άρχή σάν προφορική 
σύσταση καί σέ περίπτωση μή 
συμμορφώσεως ή πρσκειμένου 
γιά σοβαρό ελάττωμα, παράλει
ψη ή μειονέκτημα, έ γ γ ρ ά- 
φ ω ς μέ κοινοποίηση στή Δ) 
νση Προσωπικού.

Έάν δέν τηρηθούν οί παρα
πάνω προϋποθέσεις καί προκει- 
μένου γιά Δελτία Ποιότητας πού 
έχουν σάν συνέπεια τήν στα
σιμότητα γιά τόν κρινό- 
μενο, τά Δελτία αύτά δέν λαμ-

βάνονται ΰπ’ όψη μέ συνέπεια 
τήν άναβολή τής πρίσεως τοΰ 
ύπαλλήλου καί τόν έλεγχο τών 
υπαιτίων γιά τήν παράλειψη.

Έφ’ όσον τηρηθούν οί παρα
πάνω προϋποθέσεις καί ειδικά 
γιά Δελτία Ποιότητος πού Επι
φέρουν τή σ τ α σ ί U ό τ η- 
τ α τών κρινομένων, επιλαμβά
νεται ή Αναθεωρητική ’Επιτρο
πή πού άποτελεΐτατ άπό άνώια- 
τα στελέχη τής Τραπέζης καί 
εκπρόσωπο τού Συλλόγου στον 
όποιο άνήκει ό κρτνάμενος.

Προ τής παραπομπής τών πα
ραπάνω περιπτώσεων δηλ. 
γιά Δελτία ποιότητος πού επι
φέρουν στασιμότητα — στήν Α
ναθεωρητική Επιτροπή, ή Διεύ
θυνση Προσωπικού είναι ΰ π ο- 
χρεωμένη μέ έτπστολή 
της προς τόν Ενδιαφερόμενο υ
πάλληλο νά γνωστοποιήσει σ’

αύτόν τήν δυσμενή κρίση τών 
Προϊσταμένων του καί νά τόν 
καλέσει νά υποβάλει Εντός 10η- 
μέρου στήν Αναθεωρητική Ε
πιτροπή, μέ αίτησή του, κάθε 
στοιχείο πού είναι δυνατόν νά 
άνατρέψη τήν δυσμενή κρίση 
πού άναφέρεται στό Δελτίο ποι
ότητάς του.

Κατά τήν συζήτηση τής ύπο- 
θέσεως άπό τήν Αναθεωρητική 
Επιτροπή δικαιούται νά παρα- 
στεϊ καί προσωπικά ό κρινόμενος 
υπάλληλος.

Τέλος, σέ περίπτωση πού ό 
κρινόμενος ύπάλληλος δέν σπεύ 
σει, Εντός τής προθεσμίας τών 
10 ημερών, νά ύποβάλει τήν αί
τηση καί τά σχετικά στοιχεία, ή 
Αναθεωρητική ’Επιτροπή Επι
λαμβάνεται αύτοδτκαίως τής Ε- 
ξετάσεως τοϋ Δελτίου Ποιότη
τος.



Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΦΟΡΟΝ 
OEM ATQN ΤΟΥ ΠΡΟΣΒΠΙΚΟΥ
Δίνουμε τήν παρακάτω ένη- 

μερωτική περιγραφή πάνω στις 
εξελίξεις πού σημειώθηκαν ότά 
διάφορα Θέματα τοΰ Προσωπι- 
κοΰ, κατά τό τελευταίο δίμηνο. 
ΕΙδικρτερα, αναφέρουμε τά θέ
ματα στά όποια σημειώθηκε προ
ώθηση ή έχουν περάσει σέ άλ
λη φάση τής διαδικασίας πού ά- 
παιτείται, γιά τήν επίλυσή τους:

ΘΕΜΑ ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Τό Πρωτοβάθμιο Διαιτητικό 
Δικαστήριο άπέρριψε τήν προσ
φυγή τοΰ Συλλόγου γιά τή μεί
ωση τής 'διαφοράς ανάμεσα 
στούς πτυχτούχους καί μή συνα
δέλφους. Τό Δ.Σ. έδωσε έντο- 
λή στούς νομικούς συμβούλους 
του γιά προσφυγή στο Δευτε
ροβάθμιο Διαιτητικό Δικαστήριο.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ 1.1.78
Συνεχίστηκαν οί προαγωγές 

συν)φων μέ VALEUR 1.1.78.
"Ηδη, έχουν ολοκληρωθεί οί 

προαγωγές και προσαυξήσεις 
Δοκίμων, Ύπολ)στών Βζ καί 
Α' και Λογιστών Β'.

’Από τό βαθμό τοΰ Λογιστή 
Α' καί άνω χορηγήθηκαν οί προ
σαυξήσεις καί οί διαφορές συιμ- 
περιλαμβάνονται στή μισθοδοσία 
’Απριλίου.

Παράλληλα έγιναν καί οί προ
αγωγές των Είσπρακτόρων Τε
χνιτών καί Κλητήρων Γζ τάξ. 
σέ Β' καί Βζ τάξ. σέ Αζ.

Οί προαγωγές τών ύπολοίπων 
βαθμών θά πραγματοποιηθοΰν 
μέσα στον ’Απρίλιο.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΤΗΤΕΣ
Ή όρρόδια επιτροπή τής Διευ- 

θύνσεως Προσωπικού έχει εν
τοπίσει τις περιπτώσεις τής Αζ 
ομάδας καί αναμένεται ή ειση
γητική έκθε'ση καί οί συγκεκρι
μένες προτάσεις γιά τήν απά
λειψη τής προσωρινότητας.

Συγκεκριμένα, τήν ομάδα αύ- 
τή άποτελοΰν 250 ύπάλληλοι,

πού έλαβαν μέρος σέ δημόσιους 
διαγωνισμούς προσλήψεως καί 
εσωτερικούς μσνιμοποιήσεως καί 
άπέΤυχαν στήν ξένη γλώσσα 
παρόλο πού ό μέσος ορος βαθμο
λογίας τους, ξένης γλώσσας καί 
’Αριθμητικής, ήταν άνω τοΰ 201.

’Επίσης εντοπίστηκαν 33 πε
ριπτώσεις πού άφορούν ύηαλλή- 
λους πού άπέτυχαν στή ξένη 
γλώσσα καί προσελήφθηάαν ώς 
είσπράκτορες καί 78 άλλες πού 
περιλαμβάνουν τούς άνευ δια
γωνισμού πρσσληφθέντες, άρι- 
στούχους αποφοίτους Γυμνα
σίου.

Ή ΈΙπιτροπή μετά τήν έκθε
σή της γιά τήν παραπάνω κατη
γορία προσωρινοτήτων, θά προ
χωρήσει στήν εξέταση τών άλ
λων περιπτώσεων καταλογισμού 
προσωρινότητας, καθώς καί αύ- 
τών πού προέρχονται άπό τις 
μετατάξεις.

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Άποφαοίστηκε ή παράταση 
τοΰ ορίου ήλικίας τών γυναι
κών συναδέλφων πού έχουν τό 
βαθμό τοΰ Ύποτμηματάρχη μέ
χρι τών 54 ετών. Μέ τήν πε- 
ράτωση τήν διαδικασίας ειδικής 
τροποποίησης τοΰ Όργανιομοΰ, 
θά έκδοθεί τό σχετικά Προεδρι
κό Διάταγμα.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ

Στις 8 ’Απριλίου, έκδικάζον- 
ται άτό άρμόδιο Δικαστήριο, οί 
προσφυγές μελών τοΰ Διοικη- 
πκοΰ Συμβουλίου πού διεκδτ- 
κοΰν άναδρομικά ύπερωριών 
τής περιόδου άπό 1)1)1972 μέ
χρι 30)6)74.

ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 
ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
’Επιτροπή συγκροτημένη μέ

πρωτοβουλία τοΰ Δ.Σ. άπό για
τρούς τοΰ ΤΥΠΕΤ, έπισκέφθη- 
κε τό Κ.Μ. διεπίοτωσε ομόφω
να τις άνθυγιεινές συνθήκες 
εργασίας καί συνέταξε ειδική 
έκθεση πού ύποβλήθηκε μαζί 
μέ αναλυτικά ύπόμνημα στά 
Δευτεροβάθμιο Διαιτητικό Δικα
στήριο μετά τήν * εκδίκαση τής 
προσφυγής πού έγινε στις 21) 
3)78. ’Αναμένεται ή έκδοση ά- 
ποφάσεως.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙ 
ΣΥΜΒΑΣΕΙ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΚΑΙ ΧΕΙΡ I ΣΤΡ ΙΩΝ Κ. Μ.

Γιά τά διάφορα θέματα πού 
απασχολούν τήν κατηγορία τών 
συναδέλφων αύτών, ζητήθηκαν 
ή άποψη τών νομικών συμβού
λων τοΰ Συλλόγου καί διευκρι- 
νήσετς άπά τή Λ)νοη Προσωπι
κού. Μετά τή συγκέντρωση τών 
στοιχείων αύτών θά τεθούν τά 
θέματα αύτά στή Διοίκηση προς 
έπίλυση.

ΦΥΛΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ

Τά Προεδρεία τών 4 Συλλό
γων τοΰ Προσωπικού ζήΤησαν 
νά έπισπευθεί ή έναρξη τής 
πειραματικής εφαρμογής τών 
Φ.-Π. καί νά καθορισθοΰν σα
φώς, τά άναγκαία σιάδια γιά 
τήν ολοκλήρωσή ης.

ΕΠΙΔΟΜΑ
ΣΥΖΥΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ή Τράπεζα τής Ελλάδος 
δέν έχει ασκήσει έφεση στήν α
πόφαση τοΰ Πρωτοβαθμίου Δι
καστηρίου πού δικαίωσε συνά
δελφο τής Τρ'ατιέζης αύτής, χω
ρίς όμως καί νά τήν εφαρμόσει.

Επιδιώκεται ρύθμιση σέ 
συλλογικό επίπεδο γιά νά άπο- 
φευχθοΰν καθυστερήσεις σέ πε
ρίπτωση έφέσεως.

8 ΜΑΡΤΗ: Παγκόσμια
ήμερα τής γυναίκας

ΜΕΡΑ ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΝΑ
Συμμετέχοντας στο γιορτασμό τής παγκόσμιας μέρας τής 

γυναίκας — 8 Μάρτη — ή «Τραπεζιτική» δημοσιεύει τό παρα
κάτω άρθρο συνεργάτιδας - συναδέλφου.

Τό κείμενο άναφέρεται στο ιστορικό τής γιορτής, στά προ
βλήματα καί τούς άγώνες τών γυναικών σιόν τόπο μας καί σέ 
δλο τον κόσμο, σήμερα:

Πριν 121 χρόνια (8 Μάρτη 
1857), οί ύφάντρες καί ράφτρες 
τής Ν. Ύόρκης βγήκαν καιά χι
λιάδες, γιά πρώτη φορά στούς 
δρόμους, απαιτώντας μαχητικά 
μικρότερο ωράριο, ψηλότερο με
ροκάματο καί ανθρώπινες συν
θήκες δουλειάς.

Ή διαδήλωση αύιή, βάφτηκε 
σιό αίμα κτυπημένη βίαια άπό 
ιήν άοιυνομία.

Τά χρόνια πού πέρασαν άπο 
τότε κράτησαν ζωντανή τή μνή
μη τής ήμέρας ιέκείνης, σάν τό 
γεγονός πού σημάδεψε τήν άφύ- 
πνιση τών γυναικών, πού συνει
δητοποιούσαν τή διπλή τους εκ
μετάλλευση σάν εργαζόμενες 
καί οάν γυναίκες.

"Ετσι, ιό 1910, στο Συνέδριο 
τών σοσιαλιστριών γυναικών 
στήν Κοπεγχάγη, έγινε δεκτή 
μέ μεγάλο ενθουσιασμό ή πρό
ταση τής Κλάρας Τσέτκιν, μιας 
άπο τις πιο αγωνιστικές φυσιο
γνωμίες τοΰ γυναικείου κινήμα
τος τής εποχής της, γιά νά κα
θιερωθεί ή 8 τού Μάρτη παγ
κόσμια μέρα άλληλεγγόης καί 
αγώνα γιά τά δικαιώματα τών 
γυναικών σ’ ολη τή γή.

Άπό τότε μέχρι σήμερα, έκα- 
τομμύοια γυναίκες σ’ δλο τον 
κόσμο, διαδηλώνουν μέ τήν πα- 
ρουοία τους, τή συνειδητοποιη
μένη άπ’ αύτές ανάγκη δημιουρ-

Υπόμνημα τοΟ Συλλόγου τοϋ Βοηθητικού 
Προσωπικού προς τή Διοίκηση

ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Δημοσιεύουμε παρακάτω ύ

πόμνημα τοΰ Συλλόγου Βοη
θητικού Προσωπικού γιά τά 
προβλήματα πού άπασχολοΰν 
τό Βοηθητικό Προσωπικό καί 
πού ύποβλήθηκε στή Διοίκη
ση στις 16)1)78:

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Κύριε Διοικητά,

Τό Διοικητικό Συμβούλιο τοΰ 
Συλλόγου μας θέτει ύπόψη σας, 
μιά σειρά άπό τά πιο σοβαρά 
προβλήματα πού άπασχολοΰν το 
Βοηθητικό Προσωπικό τής Τρα- 
πέζης μας.

‘Ορισμένα άπό τά προβλήματα 
αύτά, δπως είναι ή ένταξη τών 
οδηγών καί συνοδηγών αότοκι- 
νητοθύρων, δέν συμπεριλαμβά- 
νονται στο ύπόμνημα, γιατί ή 
αντιμετώπισή τους έπιβάλλεται 
— έκ τών πραγμάτων — νά γί
νει άμεσα, έξαιτίας τών 
εξελίξεων πού έχουν προκόψει 
στήν προώθησή τους.

Βέβαιοι, δτι, μέ τήν εύθικρι- 
οία πού σάς διακρίνει, θά τό αν
τιμετωπίσετε θετικά, παραθέτου
με συνοπτικά τά αιτήματα μας 
καί έπιφυλασσόμαστε, αν χρεια
στεί νά τά αναπτύξουμε καί προ
φορικά.

I. ΠΡΟΣΛΗΨΗ - ΥΠΗΡΕΣΙ
ΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 

α) Πρόσληψη
Μέ δοσμένες τις δυσκολίες 

πού παρουσιάζονται γιά προσλή
ψεις ύστερα άπό διαγωνισμό, 
δυσκολίες πού φτάνουν στά δ- 
ρια τής πραγματικής άδυναμίας, 
προτείνουμε νά καθοριστεί — 
πάγια —· ό χρόνος καί ή συχνό
τητα πού θά γίνονται οι προσλή
ψεις γιά τήν επάνδρωση τοΰ Βο
ηθητικού Προσωπικού.

"Ετσι, αν καθοριστεί πώς «τό 
πρώτο δίμηνο κάθε χρόνου διε· 
νεργοΰνται οί προσλήψεις γιά 
τις ανάγκες τής Τραπέζης σέ 
Βοηθητικό Προσωπικό», διευκο
λύνεται καί ή εφαρμογή τής προ 
τάσεώς μας γιά το πέρασμα δ- 
λων τών νεοπροσλαμβανομένων 
άπό σεμινάριο βασικής έκπαι- 
δεύσεως.

Τά σεμινάριο αύτό, θά τούς 
βοήθα καί στή σωστή Επαγγελ
ματική διαπαιδαγώγησή τους, ά- 
φοΰ θά τούς κατατοπίζει γιά τήν 
αποστολή πού αναλαμβάνουν, 
τις συνθήκες πού θά άντιμετω- 
πίσουν, καθώς καί τά καθήκον
τα άλλά καί τά δικαιώματα πού 
έχουν.

θεωρούμε βέβαια πώς ό προ- 
τεινόμενος τρόπος προσλήψεως, 
δέν θά μεταβάλει τήν πρακτική 
πού έχει καθιερωθεί, ώς προς

τήν προτίμηση στις προσλήψεις 
γιά Βοηθητικό Προσωπικό, τών 
παιδιών Συναδέλφων Συνταξι
ούχων ή έν ένεργεία. 
β) Υπηρεσιακή ’Εξέ

λιξη
βα) Μετατάξεις

Ή ανομοιόμορφη κατάσταση 
πού ϊσχυσε μέχρι τώρα στον το
μέα αύτάν, έχει δημιουργήσει 
μόνο προβλήματα.

Είναι λοιπόν άναγκαία ή ά
μεση σύνταξη ενός είδικοΰ Κα
νονισμού μετατάξεων, πού θά 
καθορίζει, πάγια, δλα δσα άφο- 
ροΰν τή διαδικασία τών μετατά
ξεων (συχνότητα, κριτήρια, δια
δικασία έπιλογής, συμμετοχή 
Εκπροσώπων τών ’Εργαζομέ
νων, "Οργανο πού θά έχει τήν 
εύθύνη γιά τις μεταιάξεις κλπ.)

Ειδικότερα στο ζήτημα τής έ- 
πανδρώσεως τοΰ Κλάδου Είσ
πρακτόρων (μέ τό νέο σχέδιο 
’Οργανισμού: Ταμιακών Βοη
θών) έπαναλαμβάνουμε τή θέση 
μας πώς πρέπει νά γίνεται 
ποκλειστικά άπό ιό 
Προσωπικό τής Κατηγορίας 
Φροντιστών, μέ βάση, πάντοτε, 
τον ειδικό κανονισμό μετατάξε
ων πού άναφέρθηκε παραπάνω.

Ώς προς τή συχνότητα τών 
μετατάξεων αύτών, προτείνουμε 
νά καθοριστεί τό πρώτο τρίμηνο 
κάθε χρόνου.

ββ Προαγωγές
"Εχοντας δοσμένη τήν πλήρη 

άναμόρφωση τοΰ κανονισμού 
συντάξεως Φ.Π., έπαναλαμβά
νουμε τή θέση τοΰ Συλλόγου 
μας ώς προς τις προαγωγές στο 
βαθμό τοΰ άρχικλητήρα.

Συγκεκριμένα, ιέκτός τών 
«κατ’ εκλογήν» προαγωγών, 
προτείνουμε τήν καθιέρωση καί 
«κατ’ άρχαιότητα» προαγωγών.
II. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

α) Ωράριο
Οί περιπτώσεις τής καταστρα- 

τηγήσεως τοΰ ωραρίου έργασίας 
έχουν βέβαια περιοριστεί σημαν
τικά, δμως δέν παύουν νά άπο
τελοΰν ένα πρόβλημα γιά μάς.

Στις έκτακτες καί άπρόβλε- 
πτες περιπτώσεις, πού οί ανά
γκες τής ‘Υπηρεσίας επιβάλλουν 
τήν άπασχόληση τών Συναδέλ
φων μας πέραν τοΰ νομίμου ώ- 
ραρίου, πρέπει ό π ω σ δ ή- 
π ο τ ε νά καταβάλλεται ή νό
μιμη αποζημίωση γιά ύπερεργα- 
σία.

Αύτό βέβαια άφορα γιά τις 
πραγματικά -έκτακτες καί απρό
βλεπτες περιπτώσεις, γιατί δπου 
καί δταν διαπιστώνεται συστημα
τική παραβίαση τοΰ ωραρίου έρ
γασίας, ή αντιμετώπιση θά είναι

Εντελώς διαφορετική, γιατί εϊ-J 
μαστέ άποφασισμένοι νά μήν ά-| 
νεχθοΰμε τέτοιες καταστάσεις.* 
"Ολα τά μέσα πού διαθέτουμε,| 
θά τά Εξαντλήσουμε, ώστε νά . 
πάψει νά εμφανίζεται αύτό τό 
φαινόμενο. |

Στον τομέα τοΰ ωραρίου έρ-2 
γασίας έχουμε νά παρατηρήσου-^

’Εδώ έχουμε νά έπισημάνου- 
με μιά συγκεκριμένη περίπτωση 
πού τό επίδομα έξαρτάται άν ό 
Συνάδελφος άνήκει ή δχι σιό 
Βοηθητικό Προσωπικό, χωρίς οί 
πραγματικές άνάγκες νά Επιτρέ
πουν αύτή τή διάκριση.

Πρόκειται γιά τό επίδομα στε- 
γάοεως (ένοικιού), πού χορη-

με καί μιά έπιμέρους κατάστα-J γείται στούς Συναδέλφους τοΰ
nn ττπιΝ 11 rrnnnfi 11 p vn τπλ/ ’ T71 ~^r-. ,,Αση, πού δέν μπορούμε vd την 
καταλάβουμε καί νά τή δικαιο
λογήσουμε : I

Συγκεκριμένα: Σέ άρκετά ‘Υ
ποπτα τοΰ Έπαρχιακοΰ Δικτύ
ου, οι κλητήρες νά βρίσκονται 
σέ άναγκαστική έπιφυλακή δ- 
λ α τά βράδυα τών αργιών 
(δηλ. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυ 
ριακή καί γιορτές), γιά νά. ..1 Πραγματικές 
άναβοσβήνουν τις φωτεινές έπι- - ■ -
γραφές > ^ ‘

"Ομως, δλη αύτή ή χωρίς λό
γο άπασχόληση μπορεί νά ξεπε- 
ραοτεϊ βάζοντας ένα χρονοδια
κόπτη στή φωτεινή επιγραφή, 
πού δέν νομίζουμε πώς στοιχί
ζει καί πολύ.
β) ’Ασφάλεια όσων! 

μεταφέρουν χρ η-j 
ματικά ποσά 

θά πρέπει νά προβληματίσει 
τήν Τράπεζα μας, ή άσφάλεια 
τών Συναδέλφων μας, πού εί
ναι έπιφορτισμένοι γιά τή μετα
φορά χρηματικών ποσών.

Ή ανάγκη γιά τήν άσφάλειά 
τους προκύπτει, γιατί παρά τήν 
εύσυνειδησία πού τούς διακρίνει 
στήν έκτέλεση τής άποστολής 
τους, είναι εκτεθειμένοι σέ σο
βαρούς κινδύνους κλοπής, πέ
ρα άπό τις περιπτώσεις πού έμ- 
φανίζονται Ελλείμματα, τά οποία 
καταλογίζονται στο σύνδεσμο 
πού μετέφερε τό χρηματόδεμα, 
γ) Μ ή υπηρεσιακές 

απασχολήσεις 
Ή έποχή πού οί κλητήρες λο

γαριάζονταν άπό Συναδέλφους 
— έστω ελάχιστους — σάν προ
σωπικοί υπηρέτες τους, έχει πε
ράσει χωρίς επιστροφή.

Τά κρούσματα άναβιώσεως 
τής ξεπερασμένης αύτής άντιλή- 
ψεως, θά πρέπει νά αντιμετωπί
ζονται μέ τήν αυστηρότητα πού 
τούς ταιριάζει, μιά καί εκθέτουν 
κι αύτή τήν Τράπεζά μας.
III. ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙ

ΤΙΚΉ

Επαρχιακού Δικτύου, μέ βάση 
ένα ειδικό κανονισμό, πού στήν 
έρμηνεία του ή ‘Υπηρεσία Ε
ξαιρεί τό Βοηθητικό Προ
σωπικό.

Ή διάκριση αύτή, πού δέν 
στηρίζεται σέ κανένα λογικό ε
πιχείρημα — άφοΰ οί άνάγκες 
γιά στέγαση είναι δοσμένες καί 

μόνο πικρίες 
γέννα, ένω η ικανοποίηση τοΰ 
αίτήματός μας γιά ϊση μεταχεί
ριση συνεπάγεται έ λ ά χ ί
ο τ η επιβάρυνση στήν Τράπε- 
ζα.

Ζητούμε λοιπόν, ατό νέο — 
ύπό κατάρτιση — κανονισμό ε
νοικίων, ή αντιμετώπιση νά εί
ναι ενιαία.

Άλλά καί στις περιπτώσεις 
πού Συνάδελφοι άπό τό Βοηθη
τικά Προσωπικοό έκτελοΰν κα
θήκοντα άνώτερα άπ’ αύτά πού 
επιβάλλει ή κατηγορία τους, π. 
χ. Ταμία, Διαχειριστή, τεχνίτη, 
τέλλερ κλπ., πρέπει οπωσδήπο
τε νά παίρνουν τά ίδια έπιδόμα- 
τα πού έχουν οί Συνάδελφοί 
τους τοΰ άντίστοιχου κλάδου.

Τέλος, θά πρέπει νά διευκρι
νιστεί οριστικά τό ζήτημα τοΰ ε
πιδόματος «Εξωτερικού συνδέ
σμου», γιατί ή άνομοιόμορφη έ- 
φαρμογή του άπό τις διάφορες 
Μονάδες, δημιουργεί προβλήμα
τα χωρίς νά ύπάρχει λόγος.
ΙΥ. ΣΠΟΥΔΑΣΤIΚΕΣ 

ΑΔΕΙΕΣ

Ή άκολουθοόμενη έπιδομαπ- 
κή πολιτική απέναντι στο Βοη
θητικό Προσωπικό, δέν πρέπει 
ούτε μπορεί, νά διαχωρίζεται σέ 
σχέση μέ τούς άλλους ’Εργαζό
μενους στήν Τράπεζά μας (π.χ. 
τοΰ Κυρίου Προσωπικού).

Είναι γνωστά στήν ‘Υπηρεσία 
πώς ένας άριθμός άπό τά Μέ
λη μας αφιερώνει τον έλάχιστο 
ελεύθερο χρόνο του, φοιτώντας 
σέ νυκτερινά Γυμνάσια ή άλλες 
Σχολές Μέσης Έκπαιδεύσεως.

Πιστεύοντας πώς οί Συνάδελ
φοί μας αύτοί θά πρέπει νά 6οη- 
θηθ'οΰν στήν άξιέπαινη προσπά
θεια τους, προτείνουμε νά κα
θιερωθεί ό θεσμός τής «ΣΠΟΥ- 
ΔΑΣΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ» σέ α
ναλογία τών όσων ισχύουν γιά 
τή «φοιτητική άδεια».

Προβλήματα ιδιαίτερα δέν 
πρόκειται νά δημιουργηθοΰν, 
άλλά κυρίως ό σκοπό 
ά ξ ίζ ε ι.

Διατελοΰμε μέ τιμή 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΙΙΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

γίας συνθηκών ειρήνης, έθνικής 
ανεξαρτησίας καί κοινωνικής 
προόδου καί άπελευθέρωσης. 
Στή χώρα μας, τό πρόβλημα τής 
άνισοτιμίας τής γυναίκας έμφα- 
νίζεται όξύτερο, μιά καί άκο- 
λουθήσαμε μέ τήν κοινωνικοπο- 
λιτική εξέλιξη τής άνθρωπότη- 
τας, άλλά μέσα άπό μιά διαφο
ρετική πορεία, πού χαρακτηρί
στηκε άνεξίτηλα άπό τήν έντονη 
καταπίεση καί τήν οικονομική, 
πολιτιτική καί στρατιωτική εξάρ
τηση άπό τούς ξένους.

Στον τόπο μας, οί γυναίκες 
άποτελοΰν τό μισό πληθυσμό καί 
συμμετέχουν :έ σημαντικά βα
θμό στήν άνάπτυξη τής οικονο
μικής ζωής καί στην πρόοδο, άλ- 
λά παρ' δλα αύτά, έξακολουθεϊ 
καί οήμερα, παρά τήν τυπική κα- 
ιοχι ρωση ισότητας άπό το Σύν
ταγμα, ν' άνπμετωπίζει διακρί
σεις πού τουλάχιστον προσβάλ
λουν τήν κοινή περί δικαίου άν- 
ιίληψιι.

Πουθενά οί έργαζό'ΐενες γυ
ναίκες (καί άνάμεσα σ’ αύτές 
καί έμεϊς οί Γραπεζοίίπάλληλοι; 
δέν παίρνουμε ανάλογες θέσεις 
καί προαγωγές, ακόμα καί όταν 
έχουμε τά προσόνια, άλλά κα
θηλωνόμαστε σέ κατώτεοες βα
θμίδες τής ύπαλληλικής ιεραρ
χίας. Σ’ αύτό το πρόβλημα προ- 
οθέτονται καί ένα σωρό άλλα 
προβλήματα, δπως προστασία τής 
μητρότητας, έλλειψη παιδικών 
σταθμών πού ή δημιουργία τους 
θά άμβλυνε τό βάρος τής έργα- 
ζόμενης γυναίκας, ή έλλειψη ί
σων εύκαιριών γιά σωστή μόρ
φωση, ή άποπροσανατολισακή 
προβολή τής θέσης καί τού ρό
λου μας στην κοινωνία άπό μέ
σα μαζικής ένημέρωσης καί ένα 
σωρό άλλα προβλήματα.

θά πρέπει οί γυναίκες, ν’ ά- 
γωνιστοΰμε γιά ν’ άλλάξουμε ό
χι μόνο τις σχέσεις παραγωγής, 
άλλά καί τις άνθρώπινες σχέ
σεις. Ξέρουμε δμως, δτι ό δρό
μος γιά τήν προώθηση τής ισο
τιμίας καί χειραφέτησης τής γυ
ναίκας περνά μέσα άπό τούς ά
γώνες δλων τών πολιτών, άν- 
δρών καί γυναικών, γιά δημο
κρατία καί κοινωνική πρόοδο.

Μελετώντας τά προβλήματα 
τών γυναικών οτή χώρα μας άς 
άγωνιστοΰμε γιά νά παοθοΰν Ο
ρισμένα μέτρα πού θά βοηθή
σουν στή λύση μερικών άπο αύ
τά, δπως
—< Δημιουργία βρεφονηπιακών 

σταθμών, πού θά χρηματοδο
τούνται καί θά έλέγχονται 
άπό ένα κρατικό φορέα, μαζί 
μέ τή συμμετοχή τών γονέ
ων, τών δήμων καί κοινωνή- 
των στή Διοίκηση, σάν ένα 
δίκαιο προνόμιο, δχι μόνο 
τών εργαζομένων μητέρων, 
άλλά καί τών γυναικών πού 
ζοΰν αποκλεισμένες άπό τή

φροντίδα τοΰ σπιτιοΰ καί τών 
παιδιών, -ένώ θά μπορούσαν 
νά συμμετέχουν στή δημόσια 
ζωή.

—’Άρση τοϋ νόμου γιά τή στρά
τευση τών γυναικών, πού έ- 
πιτείνει τήν άνισότητα, αντί 
νά τήν εξαλείφει, δημιουρ
γώντας πρόσθετα προβλήμα
τα καί εξυπηρετώντας συμ
φέροντα αντίθετα ιμέ έκείνα 
τοΰ ‘Ελληνικού λαού.

— Παροχή κρατικής κοινωνικής 
κάλυψης καί νομικής προστα
σίας στο θέμα υγείας τής γυ
ναίκας κατά τήν περίοδο έγ- 
κυμοσόνης, λοχείας, θηλα
σμού .

— ’Επίσης δημιουργία κέντρων 
συμβουλευτικών, πού άπό 
ειδικευμένο προσωπικό θά δί
νονται συμβουλές κατάλλη
λες γιά τήν προληπτική υγι
εινή τοΰ παιδιοΰ καί τοΰ ζευ
γαριού.

— Πλήρης ενημέρωση καί άν- 
τικειμενική πληροφόρηση πά
νω στά θέματα πού άναφέ- 
ρονται στήν ισοτιμία τών γυ
ναικών. Στά πλαίσια αύτά 
πρέπει:

α) νά άνακοινώνονται πλα 
τιά οί άποφάσεις τοϋ Ο.Η.Ε. 
καί οί προτάσεις δλων τών 
Διεθνών Συνεδρίων.

β) νά προβάλλεται ή γυ
ναίκα μέ σωστό τρόπο, χωρίς 
ύηοβιβασμούς σέ ρόλους - ά- 
ποκλειστικότητες, δπως τής 
μαγείρισσας, τού σεξουαλι
κού συμβόλου καί τής δια
φήμισης τής καλλονής,

γ) νά έκλείψει άπό τά βι
βλία καί τις κινηματογραφι
κές ταινίες ή προσπάθεια δι
αιώνισης τοΰ άνδρα σάν τό 
ένερνό στοιχείο καί τής γυ
ναίκας σάν τό παθητικό στοι
χείο μέσα στο πλαίσιο τής 
κοινωνικής καί τής δημόσιας 
δραστηριοποίησης.

Ή 8 τοΰ Μάρτη δέν είναι μό
νο μέρα γιορτής. Σύγχρονα εί
ναι καί μέρα απολογισμού και 
μεθόδευσης τού αγώνα γιά τή 
χειραφέτηση τών γυναικών, γιά 
τήν ελευθερία τών λαών, γιά 

. άγώνα ενάντια στον ιμπεριαλι
σμό, άγώνα γιά τον τερματισμό 
τών έξοπλισμών, γιά τήν κοινω
νική άλλαγή πού θά θέσει στήν 
υπηρεσία τοΰ άνθρώπου τήν έπι- 
στήμη καί τήν τεχνολογική πρό
οδο.

Μέ εύκαιρία τήν παγκόσμια ή- 
μέρα τής γυναίκας, πού σημά
δεψε τήν άπαρχή τοΰ άγώνα ό
λων τών γυναικών σ’ δλα τά 
μήκη καί τά πλάτη τής γής, 3ς 
χαιρετίσουμε καί 3ς συμπαρα
σταθούμε στις γυναίκες δλου 
τοΰ κόσμου πού αγωνίζονται γιά 
τά δικαιώματα τοΰ λαοΰ τους 
καί τις άνθρώπινες άξίες.

Στις γυναίκες τής Χιλής, στις 
γυναίκες τής Κύπρου, στις γυ
ναίκες τής Παλαιστίνης, στις γυ
ναίκες τής Αφρικής καί τής Α
σίας καί δλου τοΰ κόσμου, πού 
είναι θύματα τής ιμπεριαλιστι
κής έκμετάλλευσης καί ζοΰν μέ 
το άγχος τοΰ πολέμου, 3ς στεί- 
λουμε μήνυμα αγάπης καί άγω- 
νιστικής συμπαράστασης.

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

Τό Σάββατο, 1 Απριλίου, ’έ
γιναν στήν Τρίπολη τά έγκαίντα 
τής Λέσχης Τραπεζικών παρου
σία τών άρχών τής πόλεως καί 
ά’άντιπρσσωπείας τής ΟΦΟΕ μέ 
επικεφαλής τον Πρόεδρο συν. 
θ. Παπαμάργαρη. Στήν άντιπρο- 
σωπεία ό Σύλλογός μας εκπρο
σωπήθηκε άπό τούς συμβούλους 
συν. Μαν. Σετάκη καί Γ. Κου- 
ζιώκα.

Ή νέα Λέσχη Τραπεζικών 
Τριπόλεως πού περιλάμβανε 
148 μέλη, έκόοποε 352.000 
δρχ., πασόν τό όποιο κάλυψαν 
έΐξ ‘ολοκλήρου οί Τραπεζοϋπάλ- 
ληλοι τής πόλεως άπο συνδρο
μές, εισφορές καί άλλους πό
ρους.

‘Η ίδρυση τής Λέσχης, έδωσε 
νέα ώθηση στήν κοινωνική καί 
πολιτιστική ζωή τής πόλεως και 
έχει προκαλέσει εξαιρετικές έν- 
τυπώσεις μέ τις έκδηλώσεις πού 
πραγματοποίησε ή έχει προγραμ
ματίσει.

Στά εγκαίνια, άπηύθυνε χαι
ρετισμό ό Πρόεδρος τής ΟΤΟΕ

συν. Παπαμάργαρης ό όποιος 
τόίνι'σε ιδιαίτερα τό ρόλο πού 
μποροΰν νά διαδραματίσουν οί 
Τραπεζοϋπάλληλοτ στήν άνά
πτυξη τής περιοχής τους, ένώ 

τήν επομένη 'σέ συγκέντρωση τών 
συναδέλφων τής Τριπόλεως έ
γινε ένημέρωση πάνω στά κλα
δικά θέματα καί στά ειδικότερα 
τής κάθε Τραπέζης άπό τούς 
Εκπροσώπους τών Συλλόγων. .

Τό Σάββατο βράδυ έξ άλλου, 
μέ τήν εύκαιρία τών έγκαινίων, 
έγινε συνεστίαση δλων τών συ
ναδέλφων στή Μεγαλόπολη καί 
επακολούθησε γλέντι τρικού
βερτο, μέχρι τις πρωινές ώρες.

Οί συνάδελφοι τής περιοχής, 
ιέξέφρασαν τις εύχαρι'στίες τους 
γιά τή συμμετοχή τής αντιπρο
σωπείας τής ΟΤΟΕ καί τών 
Συλλόγων, στά εγκαίνια τής 
Λέσχης Τριπόλεως καί ύπογράμ 
μιζαν χαρακτηριστικά, πώς εί
ναι ή πρώτη φορά πού πραγμα- 
τοποι'εΐτα μιά τόσο θερμή ε
παφή κέντρου καί επαρχίας.



Τοποθετήσεις καί μεταβολές 
στη Διοίκηση - Καταστήματα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ

Μέ βάση τον Οργανισμό Υπηρεσίας, καθώς 
και τις εισηγήσεις τοϋ Συμβουλίου Τοποθετήσεως 
Στελεχών τής Τραπέζης, τοποθετήθηκαν άπό τή 
Διοίκηση οΐ παρακάτω ύπάλληλοι στις αντίστοι
χες θέσεις:

Γιά τή δημιουργία 
Οικονομικού ’Επιμελητηρίου

’Από τό Δ.Σ. τού Συνδέσμου Δημιουργίας Οικονο
μικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, λάβαμε τό παρακάτω κεί
μενο γιά την ένημέρωση τών συναδέλφων στο θέμα τού 
Οίκον. Επιμελητηρίου.

Ή τοποθέτηση τού Συνδέσμου καί ειδικά ή θέση του 
γιά τά κλαδικά σωματεία «πού έκφράζουν ένιαΐα τά αιτή
ματα όλων τών έργαζομένων τού κλάδου καί σ’ αυτό τό 
πλαίσιο προωθούν καί τις ειδικές διεκδικήσεις τών έπι- 
στημόνων» μάς βρίσκει άπόλυτα σύμφωνους:

’Αγαπητοί φίλοι καί συνάδελφοι,
Άπό τις φιλόξενες σιήλες της εφημερίδας σας, θά επιχειρή

σουμε μία συνοπτική ενημέρωση γιά τούς σκοπούς καί τον χαρα
κτήρα τού Οικονομικού ’Επιμελητηρίου πού ό Σύνδεσμός μας ε
πιδιώκει τήν ίδρυσή, του.

Πιστεύουμε πώς τούτη ή ένημέρωση καί σϊ παρατηρήσεις καί 
απόψεις πού ενδεχόμενα έκφρασθοΰν Οτό θέμα αύιό, θά βοηθή
σουν στην άρση ορισμένων παρεξηγήσεων άναφορικά μέ τον ρόλο 

'-τού θεσμού καί θά δημιουργήσουν τούς ορούς γιά τήν ενεργό καί 
καθολική συμπαράσταση τού Τραπεζικού κλάδου στις προσπάθειες 
τοΰ Συνδέσμου μας γιά τήν δημιουργία τού Οικονομικού Είτιμε- 
λητηρίου τής Ελλάδας.

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Σύμφωνα μέ τό ιδρυτικό Νομοσχέδιο πού επεξεργάστηκε ό 
Σ.Δ.Ο.Ε., σκοποί τοΰ Ο.Ε. είναι:
1) Ή συνεχής συμβολή του σιήν «οινωνικο-σικονομική πρόοδο τού 

Ελληνικού λαού.
2. Ή προαγωγή τής Οικονομικής ’Επιστήμης.
3) Ή προστασία καί προαγωγή τών επιστημονικών καί επαγγελμα

τικών συμφερόντων τών μελών του, Ελλήνων Οικονομικών
’Επιστημόνων.
Οί καταστατικοί αύτοί σκοποί προσδιορίζουν τόν χαρακτήρα 

καί τόν ρόλο τοΰ Οικονομικού ’Επιμελητηρίου.
Τό Ο.Ε. δέν μπορεί νά είναι ό συνδικαλιστικός φορέας τοΰ 

κλάδου τών Οικονομικών ’Επιστημόνων. Είναι δυνατά νά βοηθά 
μέ τό κύρος του τά αιτήματα τών Πτυχιούχων, βμως, είναι άντι- 
κειμενικά αδύνατο νά εκφράζει κεντρικά τις διεκδικήσεις τών χι
λιάδων έργαζομένων οικονομικών επιστημόνων πού μόνο κοινό ση
μείο έχουν τά συγγενή πιυχία.

Κατά συνέπεια, κύριοι συνδικαλιστικοί φορείς τών οικονομικών 
επιστημόνων είναι τά κλαδικά τους σωματεία πού έκφράζουν ένιαΐα 
τά αιτήματα δλων τών έργαζομένων τοϋ κλάδου καί στό πλαίσιο 
αύιό, προωθούν καί τις ειδικές διεκδικήσεις τών οικονομικών επι
στημόνων.

Τό Οί'κονσμικό ’Επιμελητήριο, σάν φορέας δλων τών οικο
νομικών επιστημόνων έχει κυρίους στόχους:
Πρώτο: Τήν οργάνωση τού έπιοτημονικού κλάδου, ώστε νά μπορούν 

οί πιυχιούχΌΐ Οίκον. Σχολών νά συμβάλλουν συστηματικά, ε
νιαία καί μέσα άπό ενα υπεύθυνο φορέα, στον προβληματισμό 
γιά τά θέματα τής "Ελληνικής Οικονομίας, σ’ όλα τά επίπεδα. 

Δεύτερο: Τήν Ανύψωση τής ποιότητας τής παρεχόμενης Οικονομι
κής Παιδείας, ti’ όλες τις βαθμίδες καί την συμβολή σιόν προ
γραμματισμό τών άναγκών τής Οικονομίας σέ έπίστημονικό δυ
ναμικό.

Τρίτο: Τήν συμπαράσταση ατούς επαγγελματικούς άγώνες πού τά 
μέλη του δίνουν, μαζί μέ τούς άλλους εργαζομένους, στις κλα
δικές τους συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Ή Κυβέρνηση, ένώ ύποσχέθηκε σιήν Διοίκηση τού Σ.Δ.Ο.Ε. 

άλλά καί επίσημα σιήν Βουλή μετά άπό σχετικές έπερωτήσεις τήν 
κατάθεση τού ιδρυτικού Νομοσχεδίου, έχει υπαναχωρήσει κάτω άπά 
τήν πίεση καί τών έργοδοτικών ’Εμπορικών Επιμελητηρίων καί 
άρνειιαι τήν δημιουργία τού θεσμού.

θεωρούμε άπαράδεκιη τήν στάση τής Κυβερνήσεως άπέναντι 
σ’ ενα έπίστημονικό κλάδο πού ή συμβολή του στην Οικονομική 
καί Κοινωνική πρόοδο τής χώρας είναι γενικά αναγνωρισμένη καί 
καλούμε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις τών Τραπεζικών καθώς 
καί τούς συναδέλφους Τραπεζικούς νά ένιοχύδουν τόν Σ.Δ.Ο.Ε. 
σιίς προσπάθειές του γιά τήν δημιουργία τοΰ Οικονομικού ’Επι
μελητηρίου τής "Ελλάδας.

Μέ φιλικούς καί συναδελφικούς χαιρετισμούς
Τό Διοικητικό Συμβούλιο 

τού Σ.Δ.Ο.Ε.

Γιά ΐό Ταμείο Συντάξεων 
τής πρώην Τραπέζης ’Αθηνών
Κύριε Διευθυντά,

Σιό Ταμείο Συντάξεων τής πρώην Τραπέζης ’Αθηνών, έχουν 
■υποβληθεί δεκάδες αιτήσεις ύπαλλήλων, οί όποιοι σύμφωνα μέ τε
λευταίο κυβερνητικό διάταγμα, ζητούν νά έξαγοράσουν τόν χρόνο 
τής στρατιωτικής θητείας, προκειμένου νά υπολογιστή ατά συντά
ξιμα χρόνια.

Είναι δμως άδύνατο νά εξυπηρετηθούν οί ένδιαφερόμενοι λό
γω φόρτου εργασίας τοΰ προσωπικού τοϋ πάρα πάνω Ταμείου. Ό 
διευθυντής τού Ταμείου, καθώς καί τό Δ)κό Συμβούλιο καταβά
λουν ύπεράνθρωπες προσπάθειες, προκειμένου νά φέρουν είς πέ
ρας ιόν δγκο τών αιτήσεων πού έχουν συσσωρευτεί.

’Επειδή ύπάρχουν ύπάλληλοι οί όποιοι θ’ αποχωρήσουν άπό 
τήν υπηρεσία τόν τρέχοντα χρόνο, κάνουμε έκκληση στη Διοίκηση 
τής Εθνικής Τραπέζης, δπως ένδιαφερθεϊ καί επανδρώσει μέ το 
άπαιτούμενο προσωπικό, τό Ταμείο Συντάξεων τής πρώην Τραπέ
ζης ’Αθηνών.

’Αθήνα 7)2)78
Μέ τήν ελπίδα ο'τι ή έκκλησή μας θά είσακουσθεϊ, 

Εύχαριστοΰμε γιά τήν φιλοξενία, 
’Ενδιαφερόμενοι "Υπάλληλοι

ΜΙΑ ΛΙΕΥΚΡΙΝΗΧΗ
Άπό τόν συν. ΧΑΡΑΛ. ΔΕΜΙΡΗ

ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Παυλίδης Δημήτριος, Ύποδ) 

ντής, Ύποδ)ντής Διευθύνσε- 
ως Γραμματείας, στή Διεύθυν
ση Ναυτιλιακών ’Εργασιών, 
ώς "Υποδιευθυντής.

Βιγγόπουλος Φώτιος,Ύποδ)ντής 
"Υποδ)ντής Κατ)τος Σταδίου 
38, στή Διεύθυνση Γραμμα
τείας, ώς "Υποδιευθυντής.

Βελλόπουλος ’Αντώνιος, Ύποδ) 
ντής, *Υποδ)ντής Δ)νσεως 
Κατ)των ’Εσωτερικού, στο 
Κατ)μα Σταδίου 38, ώς "Υπο
διευθυντής.

Παπαδημητρίου ’Αναστάσιος, 
Συμπράτιων "Υποδ)ντής, Προ 
ϊστάμενος Τμήματος οτή Διεύ
θυνση Κατ)των ’Εσωτερικού 
στήν ίδια Διεύθυνση, ώς "Υπο
διευθυντής.

Ριβέλλης 'Αλβέρτος, Συμπρ. 
Ύποδ)ντής, Περ)κός Διευ
θυντής οτή Διεύθυνση Κατ) 
των ’Εσωτερικού μέ έδρα τήν 
’Αθήνα, ώς Περιφερειακός Δι 
ευθυντής Δυτικής "Ελλάδος.

Γεώργιος Πετρουνάκος μέχρι 
τώρα ’Αναπληρωτής Διευθυν
τής, ώς Προϊστάμενος τής Δι- 
ευθύνσεως Δικαστικού.

Μιχαήλ Κυριλλόπουλος, "Υποδι
ευθυντής, παρά τή Διευθύν- 
σει Δικαστικού ώς ’Αναπλη
ρωτής Διευθυντής.

Μαρία Χωμενίδου - Τμηματάρ- 
χης Β ’ τάξεως, στήν Υποδι
εύθυνση Έκπαιδεύοεως Προ
σωπικού, ώς Είσηγήτρια.

Στυλιανός - Παναγιώτης Άντω- 
νακόπουλος - Λογιστής ΑΖ τά
ξεως τής ίδιας Ύποδιευθύν- 
σεως, ώς Δόκιμος Εισηγητής.

Κων)νος Τουρλής - Λογιστής 
Α' τής Διευθύνσεως Περιου
σίας καί Επενδύσεων Τρα
πέζης, σιήν ίδια Διεύθυνση 
ώς Προϊστάμενος τής "Υπηρε
σίας Διαφόρων ’Ακινήτων (Ιο 
-Β-11).

Ήλίας Παπαηλιάδης - Ύποτμη- 
ματάρχης τής Διευθύνσεως 
Περιουσίας καί Επενδύσεων 
Τραπέζης, στήν ίδια Διεύθυν
ση ώς Προϊσιάμενος τής "Υ
πηρεσίας Έκμισθώσεως ’Ακι
νήτων καί Παρακολουθήσεως

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή σελ. 1)
Τραπεζών Εθνικής — ’Αθη
νών, μέ σκοπό τή δημιουργία 
ένός ισχυρού οργανισμού, μέ 
μικρότερο κόστος λειτουργί
ας και μεγαλύτερες δυνατό
τητες γιά τή χρηματοδότηση 
τής αναπτυσσόμενης έλληνι- 
κής βιομηχανίας. Τώρα προ
βάλλουν τήν ανάγκη δημιουρ
γίας έναλλακτικών πηγών, 
γιά τή χρηματοδότηση τών 
νέων έπιχειρήσεων. ’Αλλά 
και πάλι ό στόχος είναι ό ’ί
διος: Ή απόσπαση, όχι μέ 
τόν έλεύθερο ανταγωνισμό, 
άλλά μέ τή συνδρομή τοΰ 
Κράτους, εδάφους άπό τήν 
Εθνική Τράπεζα, μέ σκοπό 
νά έπαναληφθεΐ τό «τρόπαιο» 
Άνδρεάδη είτε μέ τήν άνεξαρ- 
τοποίηση (διάβαζε ίδιοποίη- 
ση) τής Ίονικής - Λαϊκής 
Τραπέζης, είτε μέ τήν προώ
θηση ένός άπό τά μοντέρνα 
σαράφικα.

Είδαμε, μέ λύπη μας άλλά 
χωρίς νά έκπλαγοΰμε ότι 
στήν έκστρατεία κατά τοΰ 
«όλι γοπωλ ιακοΰ» χαρακτήρα 
τών "Ελληνικών Τραπεζών, μέ 
τούς πολύ διαφανείς σκο
πούς, είσέφερε τό «κατά δύ
ναμη» καί ό «Τραπεζικός Ά
γων» (φύλλο τής 1.2.78). Φυ
σικά, μή έχοντας βέλη στή 
δική του φαρέτρα χρησιμο
ποίησε έπιλεγμένα αποσπά
σματα άπό μελέτη πού, έκτος 
τών άλλων, καλύπτει τήν με
ταπολεμική περίοδο μ έ- 
χρι τό 1965!!Φυ- 
σικά αυτό τό λέει στήν πρώ
τη σειρά τοΰ προλόγου του ό 
μελετητής, άλλά δέν τό πα
ραθέτει ό «Τραπεζικός Α

κίνητων Πραγμάτων (10-Β-
12).

Δημήτριος Ματσαγκάνης - Λογι
στής Α' τής Διευθύνσεως Πε
ριουσίας καί ’Επενδύσεων 
Τραπέζης, στήν ίδια Διεύθυν
ση ώς Προϊστάμενος τής "Υ
πηρεσίας Χρεογράφων (10-Γ-
Π).

Παναγιώτης Άνασταοόπουλος - 
Τμηματάρχης Β' Προϊστάμε
νος τής "Υπηρεσίας ’Ελέγχου 
Δελτίων Πληροφοριών Κατα
στημάτων ’Αθηνών - Πειραι
ώς τής Διευθύνσεως Γραμμα
τείας, στή Διεύθυνση Έπιθε- 
ωρήσεως ώς Δόκιμος ’Επιθεω
ρητής.

Χρήοτος Τριανταφύλλου - Ύπο- 
τμηματάρχης τής Διευθύνσε- 
ως Γενικού Λογιστηρίου, στήν 

’ίδια Διεύθυνση ώς Προϊστά
μενος τής "Υπηρεσίας Προμη
θειών (6-Β-41).

Γ. Κατσιμπούρης - Συμπρ. "Υ
ποδ) ντής. "Υποδιευθυντής Κ. 
Μ., ώς "Υποδιευθυντής Μηχ) 
κών ’Εφαρμογών ( Δ)ντής 
Κ.Μ.) αντί τοΰ I. Πρόφη - 
Άναπλ. Διευθυντοΰ Όργανώ- 
σεως.

Κ. Καραγεώργος - Τμη,μ. Α', 
Προϊστ. Τμήματος τοΰ ΚΜ ώς 
"Υποδιευθυντής Λογιστικού 
καί Άξιογράφων άντί τού κ. 
Γ. Κατσιμπούρη.

Α. Βαρβιτοιώτης - Τμημ. Α', 
ΙΊροϊστ. Τμήματος τού Κ.Μ., 
ώς "Υποδιευθυντής Γενικών 
Ζητημάτων αντί τοΰ I. Γεωρ- 
γόπουλου.

Ν. Κωσιόπουλος - Τμημ. Β', 
Προϊστ. Ύπηρ. τοΰ Κ.Μ., ώς 
Προϊστάμενος τοΰ Τμήματος 
Άξιογράφων (12-Α2) άντί 
τού κ. Καραγεώργου.

Μ. Άδριανός - Τμημ. Β’ Προ- 
ϊστάμ. Ύπηρ. τοΰ Κ.Μ., ώς 
Προϊστάμενος τοΰ Τμήματος 
Χορηγήσεων καί Καταθέσεων 
(12-Α3).

Γ. Φίλιππος - Τμημ. Β’ Προϊστ. 
Ύπηρ. τού Κ.Μ., ώς Προϊ
στάμενος τοΰ Τμήματος Μι
σθοδοσίας καί Νομικών Προ
σώπων (12-Β1) άντί τοΰ Α. 
Βαρβιτσιώτη.

Μ. Καραμπάγιας - Τμημ. Β ’,

γών». Και ό λόγος εΐναι ευ
νόητος. Στή μιάμισυ δεκαε
τία πού διέρρευσε άπό τότε 
και μόνη ή έγκατάσταση ξέ
νων Τραπεζών στήν Ελλάδα 
σέ αριθμό ΰπετριπλάσιο άπό 
τις "Ελληνικές Εμπορικές 
Τράπεζες, έ'χει μεταβάλει ού- 
σιαστικά τό σκηνικό τών τρα
πεζικών συναλλαγών στή Χώ
ρα μας.

Άλλά καί κάτι άλλο, μέ 
κάποια ιδιαίτερη σημασία. 
"Όπως βλέπουμε καθημερινά 
στήν πράξη, τόσο οί ξένες 
Τράπεζες, πού έγκαταστάθη- 
καν στή Χώρα μας, όσο καί 
οί Τραπεζίτες «πού αναμι
γνύονται έντονα στήν αγορά» 
έ'χουν δείξει κάθε άλλο παρά 
«μοντέρνα» συμπεριφορά ά- 
πέναντι στο «ιθαγενές» Προ
σωπικό τους, πού αγωνίζεται 
σκληρά, μέ τή συμπαράστα
ση όλου τού Κλάδου γιά νά 
επιτύχει άπό τούς εργοδότες 
του μια καλύτερη μεταχείρι
ση. Αύτό καί μόνο δείχνει κα
θαρά ότι ή δήθεν ένίσχυση 
«τού ανταγωνισμού μεταξύ 
τών Τραπεζών» είναι ένα α
ραχνοΰφαντο κάλυμμα πίσω 
από τό όποιο διαγράφεται ή 
σίγουρη «πηγή» άπό τήν ο
ποία θα αντλήσουν οί τοιού- 
του εϊ'δους «Τραπεζίτες» τά 
μέσα γιά τήν ανάπτυξη τής 
«εκσυγχρονισμένης» δραστη- 
ριότητάς τους: Τό στίψιμο 
τοΰ προσωπικού μέ τήν έψαρ- 
μογή τοΰ δήθεν «μέριντ σύ- 
στεμ», πού θά άμοίβει ήγε- 
μονικά μια μερίδα «στελε
χών» καί θά εξαθλιώνει τό σύ
νολο τών Τραπεζοϋπαλλήλων.

Οί υπάλληλοι τής Εθνικής

ΙΙροϊοτ. Ύπηρ. τοΰ Κ.Μ., ώς 
Προϊστάμενος τού Τμήματος 
Διεκπεραιώσεως καί ’Αρχείου 

"Ελένη Κόκκο - Ύποτμημ. ώς 
Προϊστάμενη της "Υπηρεσίας 
Γραμματείας (12-11) άντί τοϋ 
!Ν. Κωσιοπούλου.

X. Βασιλόπουλος Λογ. Α', ώς 
Προϊστάμενος τής "Υπηρεσίας 
Καταθέσεων καί Παροχής 
Στοιχείων (12-Α31) άντί τού 
Μ. Άδριανοΰ.

Άντ. Ψάλτης - Λογ. Α’, ώς 
Προϊστάμενος τής "Υπηρεσίας 
Διεκπεραιώσεως (12-Β32) άν
τί τού Μ. Καραμπάγια.

Κων. Λιακόπουλος - Λογ. Α', 
Προϊστάμενος τής "Υπηρεσίας 
Συντάξεων Νομικών Προσώ
πων (12-Β12) άνιί τής δίδος 
Άρ. Άντωνάδου.

Άλ. Τζούλης - Λογ. Α', ώς 
Προϊστάμενος τής Ύπηρ. Έ- 
ξυπηρετήοεως Λογαριασμών 
Νομικών Προσώπων (12-Β13). 

Τέλος ονομάστηκαν ΔΟΚΙΜΟΙ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ, οί Βοηθοί Ε
πιθεωρητές οί
Νικόλαος I. Καλλίτσης, Ύπο- 

τμηματάρχης.
’Ιωάννης Α. Σαλγκάμης, Ύπο- 

τμηματάρχης
Γεώργιος I. Παρταλίδης, Ύπο- 

τμηματάρχης.
ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:
Τριαντάφυλλος Τσιμπουκάς - 

Συμπράττων "Υποδιευθυντής 
τής Διευθύνσεως Προσωπικού 
(διάθεση προς τοποθέτηση), 
στά "Υποκατάστημα όδ. "Ερ
μου - Θεσσαλονίκης ώς Διευ
θυντής, άντί τοΰ 

Βασιλείου Χριστόπουλου - Συμ
πράττοντας "Υποδιευθυντοΰ, 
πού τοποθετείται στο "Υποκα
τάστημα όδ. Λ. Σοφού - Θεσ
σαλονίκης ώς Διευθυντής, άν
τί τοΰ

Δημητρίου Ζαμπόπουλου - Συμ- 
πράιτοντος "Υποδιευθυντοΰ, 
πού τοποθετείται στο "Υποκα
τάστημα Θεσσαλονίκης Α’ ώς 
Υποδιευθυντής.

’Ιωάννης Ίωαννίδης - Τμημα
τάρχης Β', τοΰ Υποκαταστή
ματος όδ. Σόλωνος, στο Υπο
κατάστημα όδ. Ναυαρίνου, ώς 
’Εντεταλμένος καί Προϊστάμε
νος Λογιστηρίου, ά·ντί τοΰ 

’Αλέξανδρου Μαλανδράκη - Τμη 
ματάρχου Β', πού τοποθετεί
ται σιό Υποκατάστημα Νίκαι
ας ώς "Υποδιευθυντής, άντί 
τοΰ

Δημήτριου Χριστόπουλου - Τμη-

Τραπέζης, έ'χοντας πλήρη έ- 
πίγνωση τών έπιδιώξεων τών 
ζηλωτών τοϋ κ. Άνδρεάδη, 
καθώς καί τών μέσων πού 
χρησιμοποιούν γιά τήν έπί- 
τευξη τών σκοπών τους, θά ε
ξακολουθήσουν νά άγωνίζον- 
ται μέ συνέπεια, δπως καί 
στο παρελθόν, καί στους δύο 
τομείς:

α) Στήν άδιάκοπη προ
σαρμογή τών μεθόδων δράσε- 
ως τού "Ιδρύματος καί τή 
βελτίωση τών προσφερομέ- 
νων άπό αυτό έθνικοοικονομι- 
κών υπηρεσιών — αλάνθαστη 
τακτική πού εξασφάλισε τήν 
επιβίωση καί τήν κραταίωση 
τής ’Εθνικής Τραπέζης, παρ’ 
όλες τις επιβουλές πού αντι
μετώπισε στήν ύπεραιωνόβια 
πορεία της.

β) Στήν υποστήριξη, μέσα 
στά πλαίσια τής "Ομοσπον
δίας μας, τών συναδέλφων 
τών άλλων Τραπεζών νά έπι- 
τύχουν τήν ούσιαστική ίση 
μεταχείριση μέ τούς λοιπούς 
έργαζομένους τού Κλάδου μας 
γιά νά μή αποτελεί ό ίδρω
τας τους πηγή υπερκερδών 
τών Τραπεζιτών μέ τις αύτο- 
διαφημιζόμενες «σύγχρονες 
άντιλήψεις», οί όποιες φαί
νεται επιτρέπουν τή μιά μέ
ρα νά ύπογράφουν ’Οργανι
σμούς καί τήν έπομένη νά 
παραβιάζουν τις διατάξεις 
τους.

Καί ό διπλός αύτός αγώ
νας τοΰ Προσωπικού τής ΕΤΕ 
θά άποτελεΐ τήν αποστομωτι
κή απάντηση καί τό πανίσχυ
ρο φράγμα σέ κάθε απειλή 
καί γιά όλους τούς έπίδοξους 
νέους Άνδρεάδηδες.

ματάρχου Α', πού τοποθετεί
ται στο "Υποκατάστημα Κορυ
δαλλού ώς Διευθυντής, άντί 
τοΰ

ΊΙλία Κουκούτοη - Τμηματάρ- 
χου Α', πού τοποθετείται στο 
"Υποκατάστημα όδ. Εύριπίδου 
ώς Υποδιευθυντής, άντί τού 

’Αντωνίου Άνιωνιάδη - Τμημα- 
τάρχου Α', πού τοποθετείται 
στο "Υποκατάστημα Άγ. Με
λετίου ώς Διευθυντής, άντί 
τού

Διονυσίου Βαρδακαστάνη - Συμ- 
πράτιοντος "Υποδιευθυντοΰ, 
πού τοποθετείται στο Ύποκ) 
οιημα Μακρυγιάννη ώς Διευ
θυντής άντί τού 

Κων)νου Φωιόπουλου - Συμ
πράττοντας "Υποδιευθυντοΰ, 
πού τοποθετείται οτό Υποκα
τάστημα όδ. Πμαξιτοέλους ώς 
Διευθυντής.

Δημήτριος Λεβεντόπουλος - Τμη 
ματάρχης Α’, Δόκιμος ’Επι
θεωρητής τής Διευθύνσεως Έ 
πιθεωρήσεως, στο Υποκατά
στημα ΔΙοναστηρακίου ώς "Υ
ποδιευθυντής, άντί τού 

Νικολάου Φαρμάκη - Τμηματάρ- 
χου Α', πού τοποθετείται στο 
"Υποκατάστημα Πλ. Βικτωρί
ας ώς Διευθυντής, άντί τοΰ 

Χαρίλαου θεοδωράκη - Τμημα- 
τάρχου Α’, πού ιοποθετεϊται 
σιό "Υποκατάστημα Ζωγράφου 
ώς Διευθυντής.

Γεώργιος Βαπκιώτης - Τμημα
τάρχης Α', Διευθυντής Υπο
καταστήματος Κεντρικής Λα
χαναγοράς, σιό Υποκατάστη
μα Άγ. Λουκά ώς Διευθυντής 

Γεώργιος Κουκουλομμάτης-Τμη- 
ματάρχης Α' τοΰ Υποκατα
στήματος Πειραιώς ΑΖ, ατό 
Υποκατάστημα Χαλανδρίου ώς 
Υποδιευθυντής άνιί τοΰ 

Έλευθ'ερίίου Ρεμπαισουλέα-Τμη 
ματάρχου Αζ, πού τοποθετεί
ται οιό Υποκατάστημα Αμα
ρουσίου ώς Διευθυντής, άντί 
τοΰ

Νικολάου Ξουραφά - Τμηματάρ- 
χου Αζ, πού τοποθετείται οτό 
"Υποκατάστημα Γερανιού ώς 
"Υποδιευθυντής.

Κυριάκος Σαλτίδης - Λογιστής 
Αζ τοΰ "Υποκαταστήματος Νευ 
ροκοπίου, στο ’ίδιο "Υποκατά
στημα ώς Διευθυντής, άντί 
τού

Νικολάου Μπότσα - Λογιστοΰ 
Βζ, πού τοποθετείται στο "Υ
ποκατάστημά Χρυσουπόλεως 
ώς Διευθυντής, άντί τοΰ 

Βύρωνα Αίκατερινιάδη - Τμημα- 
τάρχου Αζ, πού τοποθετείται 
στο "Υποκατάστημα Ξάνθης ώς 
Διευθυντής

Αλέξανδρος Χατζόπουλος - Ύ- 
ποιμηματάρχης τού Υποκατα
στήματος Αμπελοκήπων, στο 

’ίδιο Υποκατάστημα ώς ’Εντε
ταλμένος καί Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου, άντί τοΰ 

Νικολάου Δρουλίσκου - Τμημα- 
τάρχου ΒΖ, πού τοποθετείται 
οτό ίδιο "Υποκατάστημα ιός "Υ
ποδιευθυντής στή Βζ "Υποδι
εύθυνση.

Βασίλειος Μπαμπούκας - "Υπο
λογιστής Αζ, τού "Υποκατα
στήματος Αιδηψού, στο "Υπο
κατάστημα Ίσπαίας ώς ’Εν
τεταλμένος καί Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου, άντί τοΰ 

Αθανασίου Τσίντζηρα - Λογι- 
στοΰ Β', πού τοποθετείται στο 
ύπό "ίδρυση "Υποκατάστημα 
Μαντσυδίου ώς Διευθυντής, 

Γεώργιος Νεοφώτιστος - Λογι
στής ΒΖ ’Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου τοΰ 
Υποκαταστήματος Άμφίκλει- 
ας, στο ύπό ίδρυση "Υποκατά
στημα Σπερχειάδας ώς Διευ
θυντής.

Στέφανος Μελιανός - Λογιστής 
Αζ, τού "Υποκαταστήματος Κυ 
ψέλης, στο ίδιο "Υποκατάστη
μα ιός ’Εντεταλμένος καί Προ 
ϊστάμενος Λογιστηρίου, άντί 
τού

Νικολάου Τσαρνά - Τμηματάρ- 
χου Βζ, πού απαλλάσσεται ά
πό τά καθήκοντά του, τή αι
τήσει του.

Κων)νος Καλοσίδης - Λογιστής 
Αζ τού "Υποκαταστήματος Πλ. 
I. Μεταξα-θεσσαλονίκης, στό 
"Υποκατάστημα Σταθμού Θεσ
σαλονίκης ώς ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρί
ου, άντί τού

Νικηφόρου Ζάπρη - Λογιστοΰ Αζ 
πού τοποθετείται στό "Υποκα
τάστημα Χαριλάου - Θεσσαλο
νίκης ώς Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου. 

Χρήστος Σταυρίδης - Λογιστής 
Βζ τού "Υποκαταστήματος Ζω
γράφου, στό "Υποκατάστημα 
θυμαρακίων ώς ’Εντεταλμέ
νος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου.

Γεώργιος Τούμπανος - Υπολο
γιστής Αζ τού "Υποκαταστήμα
τος Ναυπάκτου, στό ίδιο "Υπο
κατάστημα ώς Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρί
ου.

Βάϊος Αλεξίου - "Υπολογιστής 
Βζ τού "Υποκαταστήματος ’Ε
λασσόνας, στό ίδιο "Υποκατά
στημα ώς ’Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

Σ’ 'ένα σημείο τής ομιλίας 
μου, στή Γενική Συνέλευση τής 
9)1)78 καί άναφερόμενος σιήν 
ψηφοφορία πού έγινε στό Δ.Σ. 
τού Συλλόγου τό 1975 γιά τή 
συνέχιση ή όχι τής άπεργίας 
πού κάναμε γιά τόν άντεργαιι- 
κό νόμο 330, δπου ό συνάδελ
φος Πετρίδης άλλαξε τήν ψήφο 
του άπό θειική σέ άρνητική, έ
θετα ιό παρακάτω έρώτημα: 
«Μήπως ή ςτράση αότή — «μοΰ 
βάλανε τό μαχαίρι σιό λαιμό» — 
μεταφράζεται σέ ύπόσχεση τοΰ 
τότε Προέδρου συναδέλφου θε- 
οφανοπούλου δτι θά τού παρα
χωρούσε μελλοντικά τήν ήγεσία 
τού συνδυασμού του άν ψήφιζε

κατά τής συνεχίσεως τής άπερ
γίας;

’Επειδή σέ προφορική του ά- 
πάντηση, ό συνάδελφος Πετρί
δης, μοΰ έξήγησε δτι ή παρα
πάνω φράση του άναφερόταν σέ 
ψυχολογικούς λόγους καί μό
νον, έξαιτίας τής τεταμένης ά- 
τμόοφαιρας πού έττικρατοΰσε τό
τε σιό κένιρο τής Αθήνας, θε
ωρώ ύποχρέωσή μου νά δώσω 
στή δημοσιότητα τήν παραπάνω 
εξήγησή του, γιά νά κλείσει τό 
κενό πού δημιούργησε τό έρώ- 
τημά μου.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕΜΙΡΗΣ 
Κ. Κ)μα

0 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ! ΤΟΥ ΕΛΑΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ H ΕΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ



Δημοοιεύτηκε 
ό Ισολογισμός 
τής Τραπέζης

Δημοσιεύτηκε στον Τύπο ό ι
σολογισμός της Τραπέζης για το 
1977. Τά αποτελέσματα ιών έρ- 
γοσιών τής Τραπέζης μας, κρί- 
νονται ευνοϊκά και τά κέρδη υ
ψηλότερα σέ σχέση με τό 1976.

Ουσιαστικά αύξάνεται καί τό 
μέρισμα τής ’Εθνικής πού θά ά- 
νέλθει σέ 450 δρχ. έναντι 375 
του 1976.

Λεπτομερή άνάλυση των στοι
χείων τοϋ ισολογισμού θά δη
μοσιεύσουμε στο επόμενο φύλ
λο μας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΤ

Πανευρωπαϊκή 
άγωνιστική 
εκδήλωση 
των εργαζομένων

’Έπειτα άπό πρόσκληση τής 
Γ.Σ.Ε.Ε., οί εργαζόμενοι τής 
’Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλο
νίκης πραγματοποιούν τρίωρη 
στάση έργαΟίας, άπό τις 10 τό 
πρωί μέχρι τή 1 τό μεσημέρι, 
την Τετάρτη 5 ’Απριλίου, άντα- 
ποκρινάμενοι σέ άηόφαση τής 
Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών 
Συνδικάτων.

Βασικό αίτημα τής τρίωρης 
στάσης είναι ή λήψη μέτρων για 
την άντιμετώπιοη τής ανεργίας, 
παρόμοιες δέ εκδηλώσεις θά γί
νουν σέ 18 εύρωπαϊκές χώρες 
τήν ϊδια μέρια, πού κηρύχθηκε 
σαν «Ήμερα Πανευρωπαϊκής 
Δράσης».

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΑΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ

(’Αριστερά) : Ό Πρόεδρος τοϋ Συλλόγου συν. Έίπαμ. Μαυρουλίδής παραλαμβάνει άπό τή συν. Πόπη Μανία, τό άναμνηστικό δώρο 
Πού πρόσφεραν οτό Σύλλογο οί νέοι συνάδελφοι. (Δεξιά) : Κέφι και χορός σιήν κατάμεστη άπό νιάτα αίθουσα.

Ή είσοδος τών νέων υπαλλήλων 
οτη ονναδελφική οικογένεια

ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΙ ΣΤΗ ΑΕΞΙΩΣΗ ΤΟΥ Α.Σ.
μ-εχωριστη επιτυχία σημείωσε 

ή δεξίωση τοϋ Δ.Σ. τοϋ Συλ
λόγου προς τιμήν τών νέων συ
ναδέλφων, πού άν έλαβαν υπη
ρεσία στην Τράπεζα, έπειτα άπ’ 
την επιτυχία τους στούς τελευ
ταίους διαγωνισμούς προσλήψε- 
ως.

Ή έκδήλωση πραγματοποιή
θηκε τήν Παρασκευή 3.1 Μαρ
τίου, μέ τό τέλος των μαθημά
των τής Σχολής Προπαϊύεύσεως

τής Τραπέζης, στην κατάμεστη 
άπό νιάτα αίθουσα τοϋ κέντρου 
«ΜΟΝ SEINE U R».

Τή συγκέντρωση άνοιξε ό Α' 
Άνππρόεδρος τοϋ Συλλόγου, 
συν. Ί. Σ ιαυραικόπουλος πού 
άπηύθυνε θερμό χαιρετισμό προς 
τούς συγκεντρωμένους, εκφρά
ζοντας ταυτόχρονα τή χαρά καί 
τή συγκίνηση τοϋ ίδιου καί Ο
λου τοϋ Διοικ. Συμβουλίου, για 
τήν πρώτη επαφή συλλογικής

εκπροσώπησης καί νέων μελών.
Στη συνέχεια, μίλησε ό Πρό

εδρος τοϋ Συλλόγου συν. Έπ. 
Μαυρουλίδής, ό όποιος, άφοϋ 
στην άρχή καλωσώρισε τούς νέ
ους μας συναδέλφους, εύχήθηκε 
ή σταδιοδρομία τους ώς ύπαλλήΓ

πίσης εύχαρίστησε τον παρϊοτά- 
μενο Προϊστάμενο ΈκπαιδευΟε- 
ως συν. I. Περαντώνη καί τό 
Προσωπικό τής Ύποδ) νσεως γιά 
τή συμβολή στήν προπαίδευσή 
τους. Αυτό έδωσε τήν άφορμή 
σιόν συν. Περαντώνη, νά άπευ-

Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31-12-77 
ΚΑΙ ΠΡΟ Ϋ ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1978

Πραγματοποιήθηκε τή Δευτέ
ρα 20 Μαρτίου, στη Λέσχη τοϋ 
Συλλόγου Υπαλλήλων τής Α
γροτικής Τραπέζης ή τακτική 
γενική Συνέλευση για τήν έγ
κριση τοϋ ’Ισολογισμού 1977 
καί τοϋ Προϋπολογισμού δαπα
νών τοϋ Συλλόγου γιά τό 1978.

Ή συνέλευση, σύμφωνα μέ 
τό καταστατικό τοϋ Συλλόγου 
καί τό νόμο, ήταν ή τελευταία 
και είχε άπαρτία ανεξάρτητα ά
πό τή συμμετοχή τών μελών, 
πού, παρά τις συνεχείς προσ-

Έξώδικη 
πρόσκληση 
γιά παράλειψη 
προαγωγής

Μέ ιέξώδικη δήλωση διαμαρ
τυρίας καί πρόσκληση προς τήν 
Τράπεζα, ό συνάδελφος Γεώρ
γιος Κέης, Τμηματάρχης Α', μέ
λος τοϋ Δ.Σ. τού Συλλόγου 
μας:

— Διαμαρτύρεται γιά τον τρό
πο πού έγιναν οί πρόσφατες 
προαγωγές άπό τό βαθήό τοϋ 
Τμηματάρχη Α' σέ Συμπράττον- 
τα Υποδιευθυντή, κατά παράβα
ση τής επετηρίδας καί τοϋ ’Ορ
γανισμού τής Τραπέζης καί

— Ζητώντας τή βαθμολογική 
του αποκατάσταση, σύμφωνα μέ 
τά τυπικά καί ουσιαστικά του 
προσόντα, σιά όποια δέν ύστε
ρε!, άλλα αντίθετα πλεονεκτεί 
σέ ώρισμένες περιπτώσεις, έναν
τι συναδέλφων πού προήχθησαν 
εκφράζει τή θέληση όλων τών 
συναδέλφων του πού αδικήθη
καν κατά τις τελευταίες προα
γωγές.

κλήσεις τοϋ Δ.Σ., υπήρξε, όμά
λογου μένως, πάρα πολύ μικρή.

Μετά άπό σύντομη εισήγηση 
τοϋ Προέδρου, μίλησαν γιά :ήν 
οικονομική διαχείριση τής προ- 
ηγουμένης χρήσεως, οί συν. Πί- 
σκοπος, Ρουσάκης, Κωστάκης, 
Μυλωνάς, Λαγός καί Λιαργκό- 
βας. Οί ομιλητές ζήτησαν διευ
κρινίσεις γιά ορισμένα κονδύλια 
πού άναγράφονται στον ’Ισολο
γισμό καί τον Προϋπολογισμό 
καί έκαναν διάφορες παρατηρή
σεις.

Στούς συναδέλφους πού έλα
βαν τό λόγο, απάντησαν ό Πρό
εδρος συν. Μαυρουλίδής, ό Γ. 
Γραμματέας συν. Σαλίμπας και 
τά μέλη τοϋ Διοικ. Συμβουλίου 
συν. Πλιάκος καί Σετάκης.

ΑΝΛΙΪΝθΕΪΗ ΠΡ0Ε4ΡΕΙ0Ϊ 
ΙΓΟ ΠΜ, ΗΙΜΙΙΜΝ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ AdHNQN

Τό Διοικ. Συμβούλιο τοϋ 
Συλλόγου "Υπαλλήλων Τρ. ’Α
θηνών κατά τή συνεδρίασή του 
τής 27.2.78, αποφάσισε, κατά 
πλειοψηφία, τήν ανασύνθεσή 
του.

ΤΙ νέα σύνθεση τοϋ Δ.Σ. εί
ναι ή ακόλουθη:
Πρόεδρος: Ν. Μπαρμπαρέσος 
’Αντιπρόεδρος: Κ. Άμβράζης 
Γενικός Γραμματέας: Κ. Κα-

τσούλης
Ταμίας: X. Κοτρωνάκης 
’Έφορος: Ε. Φιισανάκη 
Σύμβουλοι: Λ. Βιδωρής, Α,

Πλαγιανός, Μοσχ. Γιαννέλης, 
Σ. Νάοκος, Α. Πουλακόπου- 
λος, Γ. Σαατζόγλοο, θ. Λύ
τρα, Μ. Μαυροφόρος, Α. 
Παππάς, Ν. Βασιλάκης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Επειδή είναι αδύνατο νά απαντήσουμε 

Ιδιαίτερα προς τούς συναδέλφους, τις διοι
κήσεις σωματείων, τούς συνδικαλιστικούς 
παράγοντες και γενικά σέ δσους μάς έστει
λαν τΙς ευχές του καί τά συγχαρητήρια μη
νύματα, μέ τήν ευκαιρία τής επανεκλογής 
μας,

ΤΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ 
όλους, άπό τις στήλες τής «Τραπεζιτικής» 
και τούς δισ6ε<Βαιώνουμε πώς θά καταβάλ
λουμε κάθε προσπάθεια γιά νά άνταποκρι- 
6 ου με στις προσδοκίες τους.

ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά τό τέλος τής συζητήσε- 
ως, έγινε μυστική ψηφοφορία, 
μέ άποιέλεομα νά άπαλλαγεΐ τά 
Δ.Σ. τής εύθύνης γιά τήν οικο
νομική διαχείριση τοϋ 1977 καί 
νά έγκριθεϊ ό Προϋπολογισμός 
δαπανών τοϋ 1978.

"Ορισμένοι άπό τούς ομιλητές 
ζήτησαν νά άναπτυχθεϊ ευρύτε
ρη συζήτηση γιά τή συλλογική 
δραστηριότητα, πράγμα πού ά- 
ποκρούστηκε άπό τό Προεδρείο 
τής Συνελεύσεως ,γιατί δέν ή
ταν θέμα τής ήμερηοίας διατάξε- 
ως καί γιατί παρόμοια εξαντλη
τική συζήτηση έγινε κατά τή 
Γεν. Συνέλευση τής 9)1)78.

’Επειδή όμως υπήρξε σχετική 
ευχέρεια χρόνου, μετά τό κλεί
σιμο τής συνελεύσεως καί έκτος 
ήμερησίας διατάξεως, ό Πρόε
δρος ενημέρωσε τούς συναδέλ
φους γιά τις τελευταίες έξελί- 
ξεις στο θέμα τής αύξήσεως τών 
αποδοχών μας καί άκολούθησε 
γόνιμη ανταλλαγή άπόψεων.

Ό κ. Διοικητής 
της Τραπέζης 
ατίς Η.Π. Αμερικής

Ό Διοικητής κ. ’Άγγ. Άγ- 
γελάπουλος βρίσκεται στις Η.Π. 
’Αμερικής, οπού προήδρευσε ή
δη στήν ετήσια γενική Συνέ
λευση τής «Άτλάνιικ Μπάνκ».

Μέ τήν ευκαιρία τοϋ ταξιδιού 
του, ό κ. Διοικητής, ανέπτυξε 
τις γενικές κατευθύνσεις τοϋ βι
βλίου του «Γιά μια νέα πολιτική 
διεθνούς άναπιύξεως», πού έικ- 
δόθηκε σέ αγγλική μετάφραση 
πρόσφατα. ’Επίσης θά δώσει 
διαλέξεις μέ θέμα τά ένδεικνυό- 
μενα μέτρα γιά τήν άνπμετώπι- 
οη τής διεθνούς οικονομικής κρί- 
σεως σέ πανεπιστήμια τής ’Αμε
ρικής.

ΝΕΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, ΠΡΟΣΟΧΗ!
"Ο Σύλλογος "Υπαλλήλων ’Εθνικής Τραπέζης 

είναι τό νόμιμο σωματείο πού καλύπτει όλες τις κα
τηγορίες τοϋ κύριου Προσωπικού τής Τραπέζης μας.

"Η έγγαιρφή σας σ’ αυτόν είναι ή άπαραίτητη 
καί νομικά κατοχυρωμένη προϋπόθεση,, γιά τήν έγ
γραφή σας καί στο Ταμείο Υγείας.

Μην δίνετε πίστη, ιδιαίτερα οί πτυχιοΰχοι Α.Σ., 
στις ύποπτες προτάσεις γιά έγγραφή σας στούς άν- 
τισυλλόγους, πού αποβλέπουν στη διάσπαση τής ε
νότητας τών εργαζομένων στήν Εθνική Τράπεζα.

"Ολοι στο Σύλλογο Υπαλλήλων ΕΤΕ, πού 60 
χρόνια πρωτοπορεί στον έλληνικό συνδικαλισμό καί 
αγωνίζεται μέ συνέπεια γιά τά συμφέροντα όλων 
τών μελών τον.

λων καί ώς μελών τοϋ Συλλό
γου νά είναι εύτυχής, γόνιμη 
καί αποδοτική. Υπογράμμισε Ο
τι, κατά κοινή διαπίστωση, ή νέα 
αυτή σειρά τών ύπαλλήλων, δια- 
κρΐνετ,αι γιά τήν υψηλή ποιοτι
κή στάθμη καί έζήτησε νά άντα- 
ποκριθούν μέ έπιτυχία στις ύ- 
ποχρεώσεις τους σαν έργαζόμε- 
νοι σιό πρώτο πιστωτικό "Ιδρυ
μα τής Χώρ;ας καί σάν μέλη τού 
ιστορικού Συλλόγου "λπαλλή- 
λων τής ’Εθνικής Τραπέζης.

"Επειτα, ό συν, Έπ. Μαυ- 
ρουλίδης, έκανε σύντομη έξιστό- 
ρηοη τών αγώνων τοϋ Συλλό
γου σιά 60 χρόνια τής ζωής του, 
επισκόπηση τών σημερινών συν
θηκών πού επικρατούν στο ελ
ληνικό συνδικαλιστικό κίνημα 
καί άνάλυση τών άρχών πού κα
θορίζουν τή συνδικαλιστική δρα
στηριότητα τοϋ Διοικητικού Συμ
βουλίου τοϋ Συλλόγου μας.

’Αναφέρθηκε άκόμα, στή συμ
περιφορά πού πρέπει νά ακο
λουθούν οί νέοι υπάλληλοι στις 
σχέσεις τους μέ τό συναλλασ
σόμενο κοτνό καί στήν ανάγκη 
ουσιαστικής συμμετοχής στη 
συλλογική ζωή.

Καί ό Πρόεδρος έκλεισε τήν 
ομιλία του μέ τή δήλωση δτι ό 
Σύλλογός μας είναι τό μόνο νό
μιμο καί υπεύθυνο όργανο προ
στασίας τών συμφερόντφν όλων 
τών εργαζομένων στήν Τράσε- 
ζα, καί τής ανάπτυξης καί βελ
τίωσης τής θέσης τους. Γι’ αύτό, 
έπέσιησε τήν προσοχή τους, 
στις ύποβολιμαίες καί διασπαστι
κές Απόπειρες γιά έγγραφή 
τους οέ άνπσυλλόγους.

’Από μέρους τών νέων συνα
δέλφων, απάντησε μέ θερμή 
προσφώνηση στον Πρόεδρό μας, 
ή συν. Πόπη Μανία καί τοϋ 
πρόοΙφιερε άναμνηστικό δώρο. Έ-

θύνει σύντομο χαιρετισμό καί 
ευχές.

Επακολούθησε, μέσα σέ ατ
μόσφαιρα Ενθουσιασμού καί άδιά 
πτωτου κεφιού χορός.

’Ανάλογη έΙκΙδήλωΟη γνωρι
μίας έγινε άπό τό γραφείο τοϋ 
Συλλόγου Β. "Ελλάδος τήν 
Πέμπτη 30 Μαρτίου στή Λέσχη 
Τ ραττεζικών ύπαλλήλων Θεσ
σαλονίκης μέ καθολική συμμετο
χή τών νέων συναδέλφων τής 
περιοχής.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΟΡΑ

Ή απόφαση 
τοϋ Πρωτοβάθμιου 
Διαιτητικού 
Δικαστηρίου

Μέ απόφαση τοϋ Πρωτοβάθμι
ου Διαιτητικού Δικαστηρίου κα
θορίζονται γιά τούς Τραπεζιτι
κούς οί παρακάτω αύξήσεις:
— Τμήμα μϊοθοϋ μέχρι 8.500: 

15% (10% άπό 1.4.78 καί 5% 
άπό 1.7.78).

— Τμήμα μσθοϋ άπό 8501—12. 
000: 13% (9% άπό 1.4.78 καί 
4% άπό 1.7.78).

— Για μισθό άπό 12.001 καί ά
νω: γενική αύξηση 1.560
δρχ. (1.000 δρχ. άπό 1.4.78 
καί 560 δρχ. άπό 1.7.78).

Οί αυξήσεις υπολογίζονται έ- 
πί τοϋ βασικού μισθού.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 
ΣΤΙΣ 5 ΚΑΙ 6 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

■ Τό νέο Διοικ. 
Συμβούλιο

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή σελ. 1)
- Παναγής θεοδωράκης - ’Ι
ωάννης Καμάρης - Γεώργιος 
Κέης - Γεώργιος Κουζιώκας - 
Δημήτριος Παππας - Αικατε
ρίνη Τοαγκά.

Σύμβουλοι ’Επαρχιών: ’Από
στολος ΆναγνωοΓούλης - Ζα
χαρίας Δραμουνιάνης - Διο
νύσιος Κάπαρης - Ριχάρδος 
Κοτζαμάναγλου - Δημήτριος 
Κωνσταντινίδης - Αύγουστϊνος 
Μαστροσαββάκης - Ευάγγελος 
Χεκίμογλου.
Τό Προεδρείο τοϋ Δ.Σ. πα- 

ρέμεινε τό ’ίδιο, όπως καί στήν 
προηγούμενη συλλογική περίο
δο, επειδή θεωρήθηκε ομόφωνα 
ή νέα θητεία, σάν συνέχεια γιά 
τήν προώθηση καί ολοκλήρωση 
τού έργου πού έχει άναληφθεί 
άπό τό Μάρτιο τοϋ 1977.

Στις συζητήσεις τής ολομέλει
ας τοϋ νέου Δ.Σ., ιδιαίτερο βά
ρος δόθηκε σιά προβλήματα τών 
συναδέλφων τής επαρχίας καί 
άποφασίστηκε ή τακτική καί συ
νεχής έπικοινωνία κλιμακίου 
τοϋ Συλλόγου μέ τό περιφερει
ακό καί έπαρχιακό δίκτυο γιά 
επιτόπια μελέτη καί μεθόδευοη 
γιά τήν έπίλυσή τους.

Ή πληθώρα επίκαιρης ύ
λης μας υποχρεώνει νά ανα
βάλλουμε τή δημοσίευση ορι
σμένων συνεργασιών, καί έ- 
πιστολών συναδέλφων γιά τό 
επόμενο φύλλο.

Κύριε Διοικητά 
Κύριοι Ύποδιοικηταί.
Κύριε Διευθυντά Δ)νσεως Προσωπικού
Τά ’Ασφαλιστικό μας Ταμεία δέν διατρέχουν κινδύ

νους, μόνον άπό τις γνωστές αιτίες καί τά αμαρτήματα 
τοϋ παρελθόντος.

’Αντιμετωπίζουν τήν απειλή διοικητικής καί λειτουρ
γικής άιιο,σύνθεσης άπό τήν έλλειψη κατάλληλου προσω
πικού γιά τήν εκπλήρωση τοϋ προορισμού τους.

"Αν συνεχίσεις νά περτφρονεϊτε τις ανάγκες τους, 
στο ζωτικότατο αύτό θέμα, θά είστε οί μόνοι ύπεόθυνοι 
γιά τήν Αναπόφευκτη αποδιοργάνωσή τους.

ΠΡΟΕΚΗΟΓΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
ςε επαρχιακό υποκιμο

Δημοσιεύουμε τό παρακάτω περιστατικό πού έ'γινε στ 
επαρχιακό Ύποκ)μα, κατά τήν τελευταία προεκλογική πε
ρίοδο Τό αφηγούνται δύο συνάδελφοι, υποψήφιοι σύμβουλοι 
καί τό αποδίδουν μέ φωτογραφική πιστότητα.

Παραλείπουμε, προς τό παρόν, τήν παράθεση ονομά
των — τά όποια, φυσικά, έχουμε στή διάθεση τών αρμοδίων 
— γιατί πιστεύουμε πώς μέ τις κατάλληλες συλλογικές έ- 
νέργειες καί τήν επιτόπια εξακρίβωση, 6ά σταματήσει ή Α
παράδεκτη κατάσταση, πού, όπως φαίνεται, έπικρατεί στο 
Ύποκ) μα αύτό.

Μέ τήν ευκαιρία τού συγκεκριμένου περιστατικού, είμα
στε υποχρεωμένοι νά προειδοποιήσουμε ορισμένους επικεφα
λής μονάδων, πού ακολουθούν, πιθανόν, ανάλογη τακτική, δτι 
ό Σύλλογος θά προασπίσει τήν έλεύθερη άσκηση τής συνδι
καλιστικής δραστηριότητας καί καταγγέλλει δριμύτατα κά
θε τρομοκρατική πα;ρέμβαση,:

«... "Όταν φθάσαμε σιό Ύ
ποκ) μα (ώρα 12.45), ζητήσαμε 
τήν άδεια άπό τον Διευθυντή 
νά πούμε δυο λόγια στούς συ
ναδέλφους και νά τούς μοιρά
σουμε τό σχετικό έντυπο ύλικό.
Μάς τό απαγόρεψε μέ σκαιό καί 
δικτα’τορικό ύφος, λέγοντας πώς 
ήταν ώρα συναλλαγής καί τό 
Προσωπικό δέν μπορούσε νά ά- 
πασχοληθεί έκτος υπηρεσίας.
Εξηγήσαμε πώς θά κάνουμε τή 
δουλειά μας διακριτικά, χωρίς 
νά διακοπούν οί εργασίες τού 
Ύποκ)τος. Μέ το ίδιο ύφος, α
πάντησε : «Νά έλθετε μετά τις 
13.30».

— «Μά κ. Διευθυντά, αν κά
νουμε αυτό πού μάς λέτε, πώς 
θά καλύψουμε τά Ύποκ) ματ α 
πού έχουμε προγραμματίσει νά 
έπισκεφθούμε σήμερα:», παρα
τηρήσαμε.

— «Αύτό είναι δική σας δου

λειά». ’Έκλεισε τή συζήτηση ό 
κ. Διευθυντής.

’Έπειτα άπ’ αύτό, περιοριστή
καμε νά μοιράσουμε τά έντυπα, 
εξηγώντας στο Προσωπικό τούς 
λόγους πού μάς ανάγκασαν νά 
μ ή μιλήσουμε.

Οί συνάδελφοι, κάτω άπ’ τό 
άγριο καί βλοσυρό βλέμμα τοϋ 
Διευθυν'τοΰ του, πού παρακο
λουθούσε άγρυπνα τις κινήσεις 
μας, δίσταζαν νά μας απευθύ
νουν τό λόγο. Δυό-τρείς τολ
μηροί, μας πλησίασαν «στα κλε
φτά» κυριολεκτικά καί μάς ψι
θύρισαν πώς στο Ύποκ)μα «επι
κρατούν συνθήκες καθεστώτος 
Πινοσέτ»,

Φύγαμε άπ’ τό Ύποκ)μα ά
φωνοι από τήν κατάπληξη, πώς 
είναι δυνατόν νά συμπεριφέρε- 
ται μέ ιόν τρόπο αύτό Δ)ντής 
Ύποκ) τος τής Εθνικής Τραπέ
ζης στή σημερινή εποχή».


