ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΘΗΝΑ
(ΠΕσμοζόγλου 1)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΣΥΣΣΩΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΕΤΡΕΨΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ
Η ΣΚΥΤΑΛΗ ΤΟΥ 77 TW ΣΥΝΟΙΚΑΑΙΣΜΟΥ
ό
ΣΤΟ ΝΕΟ ΧΡΟΝΟ
Ό χρόνος πού πέρασε, υπήρξε πλούσιος σε γε
γονότα γιά το συνδικαλιστικό κίνημα του χώρου
μας, μέ Ιδιαίτερη πυκνότητα κατά τούς τελευταί
ους μήνες.
Ή ανωμαλία πού είχε κληροδοτηθεί από τό
1976, μέ τη διάσπαση του τότε Διοικ, Συμβουλίου,
την μετά άπό την πρόταση μορφής πτώση του καί
τόν συνακόλουθο διορισμό προσωρινής Διοικ. Επι
τροπής, έληξε βέβαια μετά τις αρχαιρεσίες του
Μαρτίου καί τήν ανάδειξη του νέου αιρετού Συμ
βουλίου. Παρέμεινε δμως τό πλήθος των συσσωρευμένων, άπό τήν παράταση τής εκκρεμότητας εκεί
νης προβλημάτων, καί ή εκρηκτική πάντοτε ανά
γκη γιά τελική αντιμετώπιση των βασικών αιτη
μάτων τού Προσωπικού πού ή αφετηρία τους ανά
γεται στις παλαιότερες ανώμαλες εξελίξεις.
Στό πλαίσιο αυτό καί κάτω άπό τις ασφυκτι
κά περιορισμένες χρονικές δυνατότητες δέν έγινε
δυνατή ή ολοκλήρωση τής λύσης των μεγάλων αυ
τών θεμάτων μέσα στό χρόνο πού λήγει. Αλλά,
μπορούμε νά πούμε, πώς ή υποδομή γιά τήν προσε
χή επίλυσή τους, σύμφωνα μέ τά συμφέροντα των
έργαζομένων στην Τράπεζα, έχει δημιουργηθεΐ καί
κατά τρόπο απόλυτα σίγουρο καί στέρεο.
Στον απολογισμό τής δραστηριότητας τού 1977,
πού δημοσιεύεται σέ άλλες στήλες, οί συνάδελφοι
θά βροΰν μιά τεκμηριωμένη, σαφή καί αντικειμε
νική εικόνα γιά τό χειρισμό άπό τό Δ. Συμβούλιο
όλων των θεμάτων πού μάς απασχολούν.
Καί θά καταλήξουν στις σωστές εκτιμήσεις,
γιά τόν υπεύθυνο τρόπο, τη μεθοδικότητα, τη σύ
νεση καί τή μαχητικότητα πού έπέδειξε τό Δ. Συμ
βούλιο, στην αντιμετώπισή τους.
Εκείνο πού οφείλουν νά μη λησμονήσουν εί
ναι ή πολύμορφη επίθεση πού δέχτηκε τό Δ.Σ, άπό
διάφορες πλευρές, μέ αποκορύφωμα τις προσφυγές
στη δικαιοσύνη κατά τής νομιμότητας του. 'Όσο
καί άν οί έμπνευστές καί υποκινητές τής επαίσχυν
της αυτής άντισυνδικαλιστικής ενέργειας, έλαβαν
ένα ηχηρό καί διδακτικό μάθημα άπό τή δικαστι
κή έδρα στις 21)12)77, τό Προσωπικό δέν πρέπει
νά χαλαρώσει τήν άγωνιστική επιφυλακή του.
Πρέπει νά γίνει κατανοητό μέ απόλυτη ακρί
βεια, άπό όλους τούς παράγοντες πού επιδρούν στη
συνδικαλιστική μας ζωή, ότι τό Προσωπικό τής Ε
θνικής Τραπέζης, πρωτοπόρο καί μεγαλύτερο τμή
μα τής τραπεζοϋπαλληλικής οικογένειας, ενωμένο
κάτω άπό τή νόμιμη συλλογική ηγεσία του, 9ά α
γωνιστεί ανυποχώρητα, γιά τήν πλήρη ικανοποίη
ση των δίκαιων αιτημάτων του.
Στό κατώφλι τού αποφασιστικού γιά τήν εξέ
λιξη των αιτημάτων αύτών, νέου χρόνου, όσοι όνειρεύοναι τόν υποβιβασμό τής συνδικαλιστικής πα
ρουσίας, τήν πτώση τής μαχητικότητας μας, τή διά
σπασή μας, θά άπογοητευθοΰν σύντομα γιά άλλη
μιά φορά.
"Οσοι επιχειρήσουν νά σπείρουν ανέμους, άπό
όποιο σημείο καί άν ξεκινούν, άς είναι σίγουροι
πώς θά θερίσουν τή θύελλα τής οργής, όχι μόνο
των συναδέλφων, άλλα καί όλων των έργαζομέ
νων. οί όποιοι είναι αποφασισμένοι νά αγωνι
στούν για τή βελτίωση τής ζωής τους, τή δημο
κρατική συνδικαλιστική όμαλότητα καί τήν προ
κοπή.

■ Ακλόνητο τό προσωπικό στην αντιμετώπιση τών
προκλήσεων ■ 'Ολόκληρος κλάδος ατό πλευρό του
Συλλόγου 'Υπαλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης

Ή επίθεση πού έπιχειρήθηκε
κατά
τών έργαζομένων στην
Τράπεζα, τό τελευταίο διάστη
μα, έκδηλώθηκε μέ διάφορους
τρόπους καί ιέντάσσειαι σέ ένα
γενικότερο σχέδιο. "Οπως άποδεικνύεται, τό σχέδιο αύιό,
σκοπεύει οτήν άνακοπή τής προ
ώθησης τών αιτημάτων μας πρός
τήν οριστική έπίλυσή τους, στη

'Από τά τέλη τής δεκαετίας τού
’50 μέ αρχές τής δεκαετίας τού
’60, ά στρατηγός Ντε Γκώλ ξε
καθαρίζει μέ σιδερένια πυγμή
τήν — λεγάμενη — Άλγερινή
χούντα, προωθεί Αποφασιστικά
τήν ίδρυση τής Εύρωπαϊκής Οι

κονομικής Κοινότητας, έρχεται
σέ σύγκρουση μέ τό ΝΑΤΟ, τις
ΙίΠΑ καί τήν ’Αγγλία, εφαρμό
ζει μιαν εξωτερική πολιτική α
δέσμευτη πού δημιουργεί ένα
«νιού λούκ» καί ενισχύει τή διε
θνή θέση τής χώρας. Φυσική
συνέπεια τής πολιτικής αυτής,
είναι ή τόνωση τής οικονομίας
πού αρχίζει να παρουσιάζει μιάν
άνθηση έλπτδοφόρα. Τότε ήταν

ΠΑΝΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
Στις 12 Δεκεμβρίου έγινε
οιή Λέσχη τής ΟΤΟΕ ογκώδης
παντραπεζική συγκέντρωση.
Ή συγκέντρωση, στην οποία
έπεκράτησε υψηλότατο πνεύμα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Εύχεται σέ δλους
τού; εργαζόμενους
στήν Εθνική Τράπεζα

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
Εύτυχισμένο καί χαρούμενο
τόν καινούργιο χρόνο 1978
μείωση τού μόλου τής ουλλογι:
κής εκπροσώπησης καί τόν άποπροσανατολισμό καί τή διάσπα
ση τοΰ Προσωπικού.
"Ολοι οί εργαζόμενοι στην Ε
θνική Τράπεζα, συσπειρωμένοτ
γύρω άπό τούς συλλόγους τους
καί μέ τήν απόλυτη κάλυψη καί
συμπαράσταση τοΰ ομοσπονδια
κού οργάνου, άντέδρασαν μαχη
τικό στήν έπτβουλή καί έδωσαν
τήν πρέπουσα απάντηση στις
προκλήσεις.

Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 8-12-77
II τρίωρη άπεργία τής 8.12.
77 σημείωσε καθολτκή έπιτυχία.
Τό σύνολο
τών συναδέλφων
τών Κατ)των τής περιφερείας
’Αττικής, έδωσε ένα άγωντστικό
«παρών» στό προσκλητήριο τής
Συλλογικής
Έκπροσωπήσεως
καί έδειξε δ τι παραμένει άμετα-

ΣΤΙΙ ΣΕΛΙΔΕΣ
3, 4, 5 ΚΑΙ 6
— ’Έκθεση πεπραγμένων
τοΰ Διοικ. Συμβουλίου
— ’Απολογισμός τής συλ
λογικής δραστηριότητας
κίνητα αποφασισμένο να άποτρέφει κάθε κίνδυνο πού άπειλεϊ τα κεκτημένα δικατώματά
του καί να δτεκδικήσει τή λύση
ιών εκκρεμών
προβλημάτων
του.
’Ανάλογης μαχητικότητας ή
ταν τα μηνύματα πού κατέκλυ-

Ή συμμετοχή τών έργαζομένων
στή Διοίκηση τών επιχειρήσεων6*
ΓΑΛΛΙΑ: Παιχνίδι μέ τις
λέξεις καί λίγη ουσία

ζαν τούς συλλόγους άπό δλα τα
σημεία τής έπαρχίας.

άκριβώς- ό καιρός πού χρειαζό
τανε μια ανάλογη εσωτερική πο
λιτική έξ ίσου τολμηρών κοινω
νικών μεταρρυθμίσεων, πού θα
έδιναν τήν μεγάλη ώθηση ατό
γαλλικό έθνος. Άλλα ό στρα
τηγός δέν ήταν παρά ένας συν
τηρητικός έθνπαστής καί — δ
πως δλοι οί στρατηγοί — οτήν
έσιάτερική πολιτική ήταν ένας
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στήν 7η σελ.)

έ-νότητας καί αγωνιστικού ενθου
σιασμού, έδειξε τήν αποφασιστι
κότητα δλου τοΰ κλάδου νά Α
ποκρούσει κάθε απόπειρα κατά
τού Συλλόγου μας, όπως ιέκφράσθηκε μέ τήν κατάθεση τών
γνωστών προσφυγών πού αμφι
σβητούσαν τή νομιμότητά του.

Η συγκέντρωση χαρακτηρί
στηκε σαν προειδοποίηση πρός
τούς άρμόδιους καί καταδίκη
τών σκοτεινών κύκλων πού κί
νησαν
τήν άνπσυνδτκαλισπκή
αύτή διαδικασία.

01 ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Οί προσφυγές για τό διορισμό
προσωρινής Δτοίκησης κατατέ
θηκαν στις 28.11.77 καί 3.12.77
άπό τούς κ.κ. Χρ. Καραβίτη καί
I. Σέββο άντίστοιχα, καί έπρόκειτο νά έκδτκασθοΰν στις 7)12)
77. Ή υπόθεση, τήν ημερομηνία
αύτή, δέν συζητήθηκε, επειδή
έγινε δεκτό άπό τό Δικαστήριο,
δπως εξάλλου άναγνώριζαν καί
οί προσφεύγοντες, δτι ή θητεία
τοΰ παρόντος Διοικ. Συμβουλί
ου έληγε μετά τήν 20)12)77.
Ή νέα δικάσιμος όρίσχηκε για
τ ίς 21)12)77, οπότε καί άναβλήθηκε καί πάλι για τις 18)1)
78, προκειμένου να συζητηθεί
μαζί μέ τις παρεμβάσεις πού έ
χουν καταθέσει ύπέρ τοΰ Διοικ.
Συμβουλίου, Αδελφοί σύλλογοι,
ή ΟΤΟΕ, ή ΓΣΕΕ, τό ΕΚΑ
καί μεμονωμένα ένδιαφερόμενοι
συνάδελφοι.
Ταυτόχρονα, τό Δικαστήριο έδέχθη, πώς σύμφωνα μέ τό άρ(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στήν 8η σελ.)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΙΗΣ ΠΡΟ Ϋ ΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΈρρίΙρ απόφαση τού Ταμείου
τού άρθρου 10 ιού Κανονισμού
Τό Διοικ. Συμβούλιο τής
Τραπέζης, ένέκρινε τήν άπόφαση τοΰ Δ.Σ. τοΰ Ταμείου Αύτασςταλείας Προσωπικού τής Τρα
πέζης (πρώην) 'Εθνικής, γιά
τροποποίηση τοΰ άρθρου 10' τοΰ
Κανονισμού τού Ταμείου, σχε
τικά μέ τό χρόνο υποβολής αϊτήσεως επιστροφής όσων έλαβαν
άποζηριώσεις, ή επιστροφές εισ
φορών καί οί όποιοι έπειτα άπό
μεταγενέστερη πρόσληψή τους,
πού τούς κατέστησε, έκ νέου,
μέλη τού Ταμείου, δικαιούνται
νά αναγνωρίσουν τό χρόνο αύιό
τής προϋπηρεσίας.
Μετά τήν τροποποίηση αύτή,
τά μέλη τού Ταμείου πού έπτθυμοϋν
τήν προσμέτρηση τής
προϋπηρεσίας αυτής, στον άσφαλιστέο χρόνο, μπορούν νά τήν
ζητήσουν
μέσα σέ ανατρε
πτική προθεσμία 1 έτους, ή ο
ποία λήγει στις 15.9.1978.
Παραθέτουμε παρακάτω τό
τροποποιούμενο άρθρο 10 τοΰ
Κανονισμού:
ΑΡΘΡΟΝ 10
Ώ ς ε I χ ε ν :
3. Μέλη τοΰ Ταμείου μή
προσμετρήσαντα μέχρι σήμερον
τήν προϋπηρεσίαν των ταύτην,
δικαιούνται
νά ζητήσουν τήν
προσμέτρησιν έντος Ανατρεπτι
κής προθεσμίας 3 μηνών άπό
τής ισχύος τής νέας ταύτης διατάξεως καί ύπό τάς λοιπός τής
προηγουμένης διατάξεως τοΰ
αυτού άρθρου προϋποθέσεις κα
ταβολής τοΰ ποσού εξαγοράς.
Ώ ς έτροποποιήθη :
3. Μέλη τού Ταμείου μή

προσμετρήσαντα μέχρι σήμερον
τήν προϋπηρεσίαν των ταύτην,
δικαιούνται
νά ζητήσουν τήν
προσμέτρησιν εντός Ανατρεπτι
κής προθεσμίας 1 έτους άπό τής
ισχύος τής νέας ταύτης διατάξεως καί ύπό τάς λοιπός τής προ
ηγουμένης διατάξεως τοΰ αύτοΰ
άρθρου προϋποθέσεις καταβολής
τού ποσού εξαγοράς.
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ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΧ. 1

Οί Γενικές
Συνελεύσεις
Οί Γενικές συνελεύσεις πού,
σύμφωνα μέ τό Νόμο καί τό Κα
ταστατικό, είχαν προκηρυχθεί μέ
ανακοινώσεις μας γιά τις 21 Νο
εμβρίου, τις 28 Νοεμβρίου καί
5 Δεκεμρίου 1977, δέν πραγμα
τοποιήθηκαν άπό έλλειψη τής άπαιτούμενης άπαρτίας.
’Έπειτα άπ’ αυτό, τό Δ. Συμ
βούλιο, συγκάλεσε νέα Γενική
Συνέλευση γιά τήν 5η ’Ιανου
άριου μέ τά ίδια θέματα ήμερησίας διατάξεως.
’Άν καί πάλι δέν επιτευχθεί
άπαρτία, ή συνέλευση θά πραγ
ματοποιηθεί στις 9 ’Ια
νουάριου, μέ δσους παρόντες ,δπως προβ'Χέπετατ άπό
τό Καταστατικό.
(Βλέπε σχετική Ανακοίνωση
σελ. 5).

ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ
ΤΟΪ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΤΟΕ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟ
ΓΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΑΟΣ
Αθωωτική απόφαση έξέδωσε
τό Δικαστήριο
καί άπήλλαξε
τόν Πρόεδρο τής ΟΤΟΕ καί
Πρόεδρο τοΰ Συλλόγου Υπαλ
λήλων Τραπέζης Ελλάδος συν.
θεοχ. Παπαμάργαρη, καθώς καί
τό σύμβοολο τού Συλλόγου
συνδ. Κων. Άργυρόπουλο, που
είχαν παραπεμφθεί σέ δίκη στις
30.11.77.
Τό κατηγορητήριο άνέφερε δτι οί δύο συνδικαλιστές «διέ
νεμαν προκηρύξεις
τοΰ Συλλόγου Υ
παλλήλων Τραπέ
ζης Ελλάδος μέ πε
ριεχόμενο θεσμικά
καί βαθμολογικά
θέματα». Τό Δικαστήριο
στήν άπόφαοή του λέγει δη α
παλλάσσει τούς θεοχ. Παπαμάργαρη καί Κων) νο Άργυρόπουλο «διότι διά τήν
διανομήν Ανακοινώ
σεων τού Συλλόγου
εις τά μέλη αύτοΰ
δέν απαιτείται ά
δεια τής Αστυνομι
κής Αρχής».
Μέ τήν άπόφαση, πού έγινε
δεκτή μέ θύελλα χειροκροτημά
των άπό τό πυκνό Ακροατήριο,
δικαιώθηκαν οί έντονες διαμαρ
τυρίες τοΰ κλάδου, ή δίωρη ά
περγία πού έγινε σέ δλες τις
Τράπεζες και ή αντίδραση τών
αδελφών Οργανώσεων στήν Ελ
λάδα, δπως επίσης καί τής Διε
θνούς τών Τραπθζικών.

Αηο μήνα σε μι\να

Αύριο...
Χριστούγεννα,
Πρωτο
χρονιά. Μέρες γιορτών, άλ
λα καί περισυλλογής. Προ
ετοιμασία γιά τον απολογι
σμό μπροστά στό νέο χρό
νο. "Ολοι μας, μονάδες μέ
τις ιδιαίτερες άνησυχίες
καί τά προβλήματα μας,
μόρια τοΰ συνόλου, κυτάζουμε πίσω γιά νά προχω
ρήσουμε. Ό δρόμος κοινός.
Καινούργια χρονιά, και
νούργιες προσπάθειες γιά
νά κρατηθούμε, νά σπρώ
ξουμε τά πράγματα πρός

τό μέλλον. Βρισκόμαστε σέ
θέση άγώνα. Τό πενθήμε
ρο, οί γενικές αυξήσεις, οί
φοροαπαλλαγές. Χέρι - χέ
ρι, δλοι μας, έμψυχωμένοι
άπό τήν ΘΟχρονη ιστορία
τοΰ Συλλόγου μας, μέ άνανεωμένες κάθε φορά δυνά
μεις, πάλι θά ξεπεράσουμε
τά εμπόδια. Κι αυτοί πού
θάρθουν δέν ξεχνούν. Αύ
ριο, δταν 'θά κάνουν τό
προσκλητήριό τους, θά μάς
δώσουν «παρόντες».
Ό συνάδελφος
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Τά κάλαντα
Πώς ζήλευε τά πιτσιρίκια
πουρχονταν την παραμονή, μέ
κείνο τό τρίγωνο σιδερικό και
τή μεγάλη πρόκα.
Στα μάγουλά τους άναβε φω
τιά!
’Ίσως γιά νά τά προφυλάξει
άπό την παγωνιά πού έφτιαχνε
κρυστάλλινα
χατζάρια ατούς
γείσους.
’Ίσως γιατί ό ύμνος ξεκίνα
γε άπ.’ την καρδιά σ’ αύτή την
ηλικία καί μπορεί νατανε γιατί
έτρεξαν πολύ γιά ναχουν την
πρωτιά στο κάθε σπίτι.
Τή νύχτα έκείνη δεν κοιμό
ταν όπως όλα τά 6ράδυα. Ξύ
πναγε κάθε τόσο κι άφουγκραζόταν την Αυγή. Πότε πότε έριχνε καί μιά ματιά στο ρολόϊ.
Μά πιο πολύ άφουγκραζόταν.
“Ηξερε άπό πέρυσι κι άκόμα
άπό πρόπερσι, πώς ή Αυγή θαρχόταν όταν ή μεγάλη Πρόκα θαστηνε τρελλό χορό μέσα στήν
τρίγωνη άπέραντη περιοχή της.
Δεν αγαπούσε τόσο τις φωνές.
Τις πιο πολλές φορές ήτανε
φάλτσες.
’Αγαπούσε
τούς σκούφους,
κατεβασμένους βαθειά στ’ αυτιά,
τό ποδοβολητό πάνω στο χιόνι
ποΰτριζε χαρακτηριστικά καί
τόν καυγά γιά την καινούργια
μοιρασιά μπροστά σέ κάθε πόρ
τα.
Μισούσε τον αλύγιστο υπηρέ
τη ποΰδιωχνε τά παιδιά καί τή
μητέρα πού μάλωνε τόν ΰπηρέτη γιατί έδεσε τά σκυλιά τόσο
πρωϊ.
Μετά, στο πρόγευμα όλοι
ντυμένοι έπίσημα άκούγανε τά
κάλαντα άπό τις πιο όνομαστές
χορωδίες, στο πίκ-απ.
ΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
Διοίκηση

!; ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥ-:
!;
ΛΟΥ
π Χειρουργός - ’Οδοντίατρος !
Ί
’Αριστοτέλη 27
ξ
!Δέχεται σέ τιμές ΤΥΠΕΤ !|

I
>

ΟΥΡΑΝΙΑ X. ΠΥΡΡΟΥ
Χειρ. Οδοντίατρος
Πατρ. Ιωακείμ 25
Τηλ. 711.616
Δέχεται 5—8 μ.μ.
μέ τιμές ΤΥΠΕΤ

Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΤΩΝ
ΚΑΙ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΦΙΛΩΝ

Ε.Τ.Ε.

“Ο

ΕΡΜΗΣ,,

Επιτυχία έσημείωσε ή έκθεση
γραμματοσήμων Ελλάδος - Κύπρου
ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Κάνοντας μιά παρένθεση στις
δημοσιεύσεις μας, τό άρθρο τού
μηνός Δεκεμβρίου άφιερώνεται
στήν έκθεση γραμματοσήμων
Ελλάδος καί Κύπρου πού έγινε
οτό Ζάππειο Μέγαρο άπό 15.11.
77 έως 24.11.77 μέ την όνομα-

οία «ΕΦΙΛΑ 77» καί πού διοργανώθηκε άπό τό Σύλλογο «Οί
Φιλοτελτοταί των ’Αθηνών» μέ
τή σύμπραξη τής Ένώσεως ’ Εμ
πόρων Γραμματοσήμων.
Έπ’ ευκαιρία τής έκθέσεως έκυκλοφόρησαν
2 άναμνηστικά

ο ΣΙΙΧΟΣ

Ό άνθρωπός μου
τΗταν ά άνθρωπος τών ναυαγίων
Συχνά κολυμπούσε κόντρα οτά ρέματα,
τό επάγγελμά του βουτηχτής, άφισσαδόρος,
ύπαίθριος παλαιστής, ξάρτι άνοξείδωτο,
χορδή τ’ άνεμου.
Οί καμακάδες τού Τσιρίγου
τόν βλέπανε συχνά νά καπνίζει τήν πίπα του
στή ράχη τοΰ ροφού,
νά παίζει τή φλογέρα του
όξω άπ’ τό θαλάμι τής σμέρνας.
Τό γυμνό κορμί του
είναι ή αλήθεια πού έπέστρεφε,
είναι ή ποίηση πού δέν μεταφράζεται.
Γελούσε σαν νά βγήκε μόλις
άπ’ τά σπήλαια τοΰ Δυροϋ
ή μάλλον άπ’ τό υπόγειο κυλικείο τής ’Εθνικής Τραπέζης.
Κάποτε παρατούσε τά σιδερένια του σπάραχνα
στό βυθό γιά νά προσχωρήσει στά λειβάδια
τής Θεσσαλίας, στά καταφύγια τών Βαρδουσιών.
Τις πιο πολλές φορές
έπέμενε νά παραμείνει δέντρο ή τουλάχιστον
εθελοντής έφημεριδοπώλης,
όξω άπ’ τις φάμπρικες.
Πάντα, όμως, δίπλα άπ’ τό ποτάμι.
ΜΑΝΟΛΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Ιέ ίιεθνέζ έίΐΕϋο iiipvni
ιό 3ο Ιορωϋιοκό $εοϊ#Ι Ιρ
ΟΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΗ ΤΟΥ 1978
Έ όργανώτρια τού Χορωδια
κού Φεσττβάλ ’Αθηνών, Χορω
δία
Υπαλλήλων
’Εμπορικής
Τραπέζης τής Ελλάδος, μετά
την έφετεινή έπιτυχία πού είχε

Beauty Key
γιά τόν άνδρα
άπό τό 1970

Beauty Key
ειδικό γιά κυρίους
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΝ
Κούρεμα - Χτένισμα
Βαφή Μαλλιού
Θεραπεία τριχοπτώοεως
'Ίσιωμα διάρκειας

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ
Γιά τούς άνδρες
'Επιστημονικός καδαρισμός
καταπολέμηση ρυτίδων κ.λ.π.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
άπό 1-11-77 έως 1-11-78

ΕΚΠΤΩΣΙΣ 30%
Γιά τούς κ.κ. Συναδέλφους

Πατησίων 154 1ος δρ.
τηλ. 843.375

μικρά φύλλα (ΦΕΓΙΕ), πού διετέθησαν μέσα στό χώρο τής έκ
θέσεως. ’Επίσης λειτούργησε ύπηρεσία τών ΕΛΤΑ πού σφράγι
ζε φάκελλα
μέ άναμνησπκή
σφραγίδα, διαφορετκή γιά κάθε
ήμέρα.
Ό Σύνδεσμός μας προσέφερε, ώς βραβείο, δύο έκδόσεις
τής Τραπέζης μας (Λεύκωμα ΕΛ
ΓΚΡΕΚΟ καί Κύπρος), γιά συλ
λογές οτ όποιες βραβεύθηκαν
κατά τήν κρίση τής επιτροπής.
Ή έκθεση κατελάμβανε τό πισό κτίριο τού Ζαππείου συμπε
ριλαμβανομένων καί τών χώρων
όπου
ήταν έγκατεστημένα τά
γραφεία τών έμπορων γραμμα
τοσήμων καί εκείνων όπου έστεγάζοντο οί Ταχυδρομικές Υπη
ρεσίες.
Τόν κύριο κορμό τών έκθεμάτων άποτελοΰσαν οί συλλογές
τών κλασσικών καί πολυβραβευ
μένων διεθνώς 'Ελλήνων συλ
λεκτών μέ κλσασικά γραμματό
σημα τών Μεγάλων καί Μικρών
Κεφαλών Έρμου σέ μεγάλη
ποικιλία καί όγκο.
’Έντονη έπίσης ήταν ή πα
ρουσία τών Κυπριακών Ταχυ
δρομείων καί τών έκθετών μέ
πλήρεις Κυπριακές συλλογές
καί Κυπριακές σπανιότητες.
"Αν καί τό θέμα τής έκθέσεως
ήταν 'Ελλάς — Κύπρος, τήν
παρουσία τους έκαναν καί θεμα
τικές συλλογές
μέ έκθέματα
EUROPA.
'Ηνωμένα ’Έθνη,
Σκάκι, κλπ.
Κάνοντας μιά κριτική είς τήν
ΕΦΙΛΑ ’77, πού άνήκετ πια στήν
ιστορία, βλέπουμε ότι ήταν σω
στά οργανωμένη μέ μεγάλη τά
ξη καί σωστή αλληλουχία τών
εκθεμάτων. 'Υπήρχαν άνετοι χώ
ροι προσπελάσεως τού κοινού,
σωστός φωτισμός ό οποίος βοή
θησε πολύ τά έκθέματα. Βέβαια
δέν έλειψαν καί οί μικροπαραλείψεις.
ΟΙ ΤΑΚΤΙΚΕΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

ΠΕΝΘΗ

Ό συνάδ. Γεώργιος Κονετάς
(κεντρικό κατ)μα)
άπέκτησε
κοριτσάκι.

ΜΝΗΜΗ
ΝΙΚΟΥ ΠΑΠΑΑΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Τήν 1.12.77 συμπληρώθηκε έ
νας χρόνος άπό τότε (1.12.78),
πού έφυγε γιά πάντα άπό κον
τά μας ό Νίκος Δ. Παπαδόπουλος, συνάδελφος οτή Διεύθυνση
Μελετών Έπιχειρ. Δρ)των καί
ο τήν ΕΤΕ Μον)κίου.
Μία σκληρή μοίρα τού έπεφύ
λαξε στις πιο καλές στιγμές τής
ζωής του έναν ανισο αγώνα,
οτόν όποιο όμως πάλαιφε μέ πί
στη καί άνεξάντλητη υπομονή.
"Οσο καί αν ή ζωή συνεχίζε
ται, όσο καί αν ό θάνατος καί ή
ζωή είναι τόσο άλληλένδετα καί
συνυφασμένα, όσο καί αν ή ίδια
ή ζωή ξέρει νά έπουλώνει τις
πληγές, δέν μπορεί κανείς παρά
νά πεϊ πώς τό ήρεμο, χαμογελα
στό, τίμιο καί ξεκάθαρο πρόσω
πο τοΰ Νίκου Δ. Παπαδόπουλου, λείπει άπό άνάμεσά μας
καί άπό τήν οίκογένειά του. Καί
αύτή ή έλλειψη είναι άπόλυτα
αισθητή καί τραγική. . .
"Οσο καί αν ή ζωή συνεχίζε
ται, τα δάκρυα, ό πόνος καί ή
ιδέα μιας αδιόρθωτης τραγωδίας
ταιριάζουν στή μνήμη τού Νίκου
Δ. Παπαδόπουλου . ..
Σ. Π.

— Ό ύπογράφων ύπάλληλος
τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελ
λάδος Ιωάννης Γουλάκος, θεω
ρώ καθήκον καί ύποχρέωσιν νά
εύχαριστήσω δημοσία τόσον τό
Διοικητικό Συμβούλιο και το
Προσωπικό τοΰ ΤΥΠΕΤ, όοο καί
τούς θεράποντος ιατρούς καί το
έν γένει επιστημονικό έπιτελεϊο,
διά τό στοργικό ενδιαφέρον τό
όποιο απέδειξαν καί επιδεικνύ
ουν έπί μακράν διά τήν άποκατάστασιν τής έπικινδύνως κλονισθείσης ύγειας μου.
Ιωάννης Γουλάκος

— Ευχαριστούμε θερμά τούς
συναδέλφους μας τής Διευθύνσεως Όργανώσεως πού μάς
συμπαραστάθηκαν
στό θάνατο
τής μητέρας μας.
Παναγιώτης & Ιωάννα Χαϊκάλη

— ’Εκφράζω τις άπειρες εύχαρτστίες μου προς τους συνα
δέλφους μου τού ύποκαταστήματος Πλατείας Κάνιγγος, για τή
συμπαράστασή τους σέ σοβαρό
προσωπικό μου πρόβλημα.
Γιώργος Ραυτόπουλος
ΕΤΕ Πλ. Κάνιγγος

— Ή συνάδελφος ’Ασπασία
Πουλικάκου εύχαριστεϊ θερμώς
τήν Διεύθυνση τοΰ Κεντρικού
Καταστήματος
καί όσους άπό
τούς συναδέλφους τής συμπα
ραστάθηκαν ηθικά στή δοκιμασία
της άπό τήν καταστροφή πού ύπέστη κατά τις πρόσφατες πλημ
μύρες.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
— Στή μνήμη ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ
ΒΑΛΙΑΚΑ, τό Εμπορικόν Τμή
μα τής ,Εθνικής Τραπέζης, Στα
δίου 38,
διέθεσε ποσό 3.Θ00
δραχμών, ύπέρ τοΰ Γηροκομεί
ου - Πτωχοκομείου ’Αθηνών.

— Συνάδελφοι τοΰ Τμήματος
Μελετών (κλάδου βιομηχανίας)
διέθεσαν στον άναξιοπαθοΰντα
Δημήτρτο Παπαδοπούλα δρχ.
1.600 στή μνήμη Έλλης Τριανταφυλλοπούλου,
μητέρας τής
συναδέλφου μας Κατερίνας Τριανταφυλοπούλου.

ή 2η διοργάνωση τού νέου θε
σμού, άποφάσισε νά έπεκτείνει
τή διοργάνωση
τού επόμενου
Γνωρίζουμε στά μέλη μας ότι
χρόνου,
σέ δεθνές επίπεδο.
κάθε δεύτερη Πέμπτη έκάστου
Συγκεκρηιένα,
τό 3ο ΧΟΡΩ μηνός, άρχίζοντας άπό 8)12)77,
ΔΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ θά συγκεντρωνόμαστε στά Γρα
πού θά γίνει στο 7ήμερο άπό φεία τού Συλλόγου τής οδού
Τό προσωπικό τής Δ)νσε- Ζ
16—22 ’Οκτωβρίου 1978, θά πε ’Ακαδημίας στις 6.30 τό άπόγευ- ||
ριλαμβάνει δύο μέρη: α) Πα μα γιά τις τακτικές πλέον συγ υ ως ’Απαιτήσεων έν Καθυστε- ?
νελλήνιο Διαγωνισμό Χορωδιών κεντρώσεις μας.
]| ρήσει, κατέθεσεν στό «Έρ- z
καί β) Διεθνή Παρουσίαση Χο
γαστήρι
Ειδικής ’Αγωγής» J
Αύτή
τή
φορά
θά
φροντίσουμε
ρωδιών. Στο Διαγωνισμό θά πά νά μ ή βρεθούν οί συνάδελφοι * άναπροσαρμόστων παίδων 8. >
ρουν μέρος μικτές, άνδρικές, μπροστά σέ κλειστή πόρτα, όπως h 000 δραχμές στή μνήμη τοΰ?
γυναικείες, παιδικές καί βυζαν συνέβη τήν 17.11.77,. πού ό αρ ;; άπσβιώσαντος Παναγιώτη θ. |
τινές χορωδίες άπ’ όλη την Ελ μόδιος ΰπάλληλος είχε ξεχύσει !; θωμοπούλου, πατέρα τοΰ Δι- J
λάδα καί θά έκτελέσουν δύο ύ- τό κλειδί. Γιά τό παραπάνω ά- !; ευθυντοΰ κ. θωμά Π. θωμο-ι
ποχρεωτικά έργα, καί δύο τής
j
γεγονός ζητούμε συγ !| πούλου.
ελεύθερης έπιλογής τους. Γιά πρόβλεπτο
γνώμη
άπό
τούς
συναδέλφους.
τις τρεις πρώτες χορωδίες κάθε Μιά παροιμία λέει: «Κάθε άρχή
Κατηγορίας, προβλέπονται χρη
Στή μνήμη τού Σωκράτη Άνματικά έπαθλα, άργυρό κύπελ καί δύσκολη».
θρακόπουλου, πατέρα τού ύπολα καί διπλώματα. Σέ όλες τις
διευθυντοΰ τής Δ)νσεως Οικο
χορωδίες πού θά συμμετάσχουν ΕΚΥ ΚΛΟΦΟΡΗΣΕ :
νομικών Μελετών Βασίλη Άνστο Δαγωνισμό, θά δοθεί ειδικό
θρακόπουλου, οί συνάδελφοι τής
δίπλωμα συμμετοχής. Ή Κριτι
“ΡΥΘΜ1ΣΙΣ ΤΟΥ
Δ)νσεως κατέθεσαν ποσόν στό
κή ’Επιτροπή θά είναι διεθνής
ΕΞΩΤ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ,,
καί θά συγκροτηθεί άπό μεγά
“Ασυλο ’Ανιάτων.
λου κύρους προσωπικότητες τού
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΑ!
ΚΛΠ.
μουσικού κόσμου (ό Πρόεδρος ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ
θά είναι "Ελληνας καί όλα τά ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΑΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ ΤΥΠΕΤ* •
μέλη της ξένοι). Στό δεύτερο ΕΙΣΑΓΩΓΉΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΉΝ
μέρος, στή Διεθνή Παρουσίαση
Κατέθεσαν ύπέρ
'Υπό κ.κ. Κων. Κονιστή, ΔιΧορωδιών θά συμμετάσχουν έευθυντοϋ Ύπ. Οικονομικών,
τού ΤΥΠΕΤ:
κλεκτά εύρωπαϊκά συγκροτήμα
καί Σπυρίδ. Μαρνιέρου, Έπιτα, καθώς καί οί χορωδίες πού
• Ή Διεύθυνση τού Κεντρικού
θεωρητού Τελωνείων,
πήραν πρώτο βραβείο στό 2ο
Καταστήματος ΕΤΕ, δραχμές
ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α
(ΤΟΜΟΙ 2 σελίδες 418 & 543)
3.000 στή μνήμη τού Δημ.
ΘΗΝΩΝ. Οί ελληνικές αυτές
Στό έργο αυτό άναλύεται με
χορωδίες, δεν θά συμμετάσχουν
Σπέγγου.
θοδικά, ύπεύθυνα καί μέ περιε
στό Διαγωνισμό χορωδιών.
• Οί συνάδελφοι τού Καταστή
Μέ τή νέα μορφή πού παίρνει κτικό τρόπο τό ίσχύον καθεστώς
(νομοθεσία, πίνακες εισαγω
ματος ΕΤΕ Νεαπολεως δραχ
τό ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΑΘΗΝΩΝ, τό καλλιτεχνικό εν γών, διαδικασία κλπ.) ρυθμίσεμές 1.700 στή μνήμη τών πα
ως τών εισαγωγών καί έξαγωδιαφέρον
του
κορυφώνεται.
τέρων τών συναδέλφων κ.κ.
γών
εμπορευμάτων
κλπ.
άπό
συ
Στήν εβδομάδα τού Φεστιβάλ
Φ.
Καλλιπολίτη καί Ν. Γκουζναλλαγματικής,
τραπεζιτικής
καί
(16—22 ’Οκτωβρίου 1978) θά
συγκεντρωθούν στήν ’Αθήνα οΐ τελωνειακής άπόψεως.
καύνη.
καλύτερες χορωδίες τής Ευρώ
Τό έργον διατίθεται είς τα
πης, καθώς καί οί πιο πολλές ·—· Κεντρικά Οικονομικά ή Νομικά
β Οτ συνάδελφοι τής θυρίδας
καί καλές — άπ’ όλη τήν 'Ελ Βιβλιοπωλεία καί άπό τούς έκ
ΕΤΕ Καστέλλας,
δραχμές
λάδα. Δηλαδή πάνω άπό 1500 δοτες.
500
στή
μνήμη
τοΰ
πατέρα
χορωδοί θά δώσουν τόν καλύτε
— Πληροφορίες: κ. Κων. Κο•τής συναδέλφου κ. Αίκατ.
ρο εαυτό τους, τραγουδώντας
νιστής,
Λαζαρίμου 7, ’Α
χορωδιακά έργα μεγάλης άξίας,
συζ. Παναγ. Ταλιαντζή.
μπελόκηποι, ΑΘΗΝΑI ■—
γραμμένα άπό τόν Μεσαίωνα ώς
Τηλέφ.
32.37.940
—
Τηλ.
τις μέρες μας. Χαρακτηριστικό
• Οί συνάδελφοι τής Υπηρεσί
οικίας 69.17.461.
είναι ότι πολλές ξένες χορωδί
ας Εκκρεμών Λ)σμών καί
— Τιμή δρχ. 400 καί 450 άνες έχουν δηλώσει άπό τώρα
τιστοίχως οί τόμοι A' & Β'.
’Αξιών τού Καταστήματος Ε
συμμετοχή.
— Γιά περισσότερα αντίτυπα
Αιτήσεις έγγραφης τών ελλη
ΤΕ Πειραιώς, δραχμές 1.500,
άπό ύπηρεσίες, γιά Σεμινά
νικών χορωδιών,
στέλλονται
στή μνήμη τοΰ θωμά Πρόρια εκπαιδευτικά κλπ., γί
στήν ’Οργανωτική ’Επιτροπή
κου,
πατέρα τοΰ συναδέλφου
νεται ειδική κατώτερη τιμή,
τού Φεστιβάλ, όδ. Σοφοκλέους
κ. Βασιλείου Πρόκου.
κατόπιν συνεννοήσεως.
11, ’Αθήνα 112.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΙ ΗΛ. ΡΙΤΣΟΣ
Πλήρης ήμερων άπεβίωσεν ό
παλαιός διακεκριμένος λειτουρ
γός τής Εθνικής Τραπέζης, έπί
πολλά έτη δικηγόρος καί προϊ
στάμενος τοΰ τμήματος τοΰ Δι
καστικού, Γρηγόριος Ή. Ρίτσος.
Είς ή μάς τούς μεταγενεστέ
ρους, οί όποιοι ηύτυχήσαμεν να
συνεργαοθώμεν μαζύ του είς τό
Δικαστικόν, έχει μείνει καί θα
μείνη όσο ύπάρχωμεν, ή άνάμνησίς του, όχι μόνον ώς Επιστή
μονας καί άιφοσιωμένου λειτουρ
γού τής Τραπέζης μέ βαθύτατον
αϊοθημα ευθύνης τής αποστολής
του, άλλα καί έξατρέτου άνθρώπου μέ άγνήν έλληνικήν ψυχήν
καί φρόνημα, μέ άπέραντον καλωσύνην προς πάντας, ιδία δέ
προς ή μας τούς νεωτέρους συ
νεργάτης του τού Δικαστικού
καί τούς τών άλλων Υπηρεσιών
τής Τραπέζης, προς τούς οποί
ους παρείχεν άνυποκρίτως τήν
πλουσίαν εμπειρίαν καί κατά πάν
τα συμπαράστασίν του. ’Ακέραι
ος τόν χαρακτήρα, άψογος τήν
συμπεριφοράν, δίκαιος, ειλικρι
νής, προσηνής προς πάντας καί
εύγενέστατος τούς τρόπους, κατέκτα τήν βαθεϊαν προς αυτόν
έκτίμησιν, τόν σεβασμόν καί τήν
άγάπην όλων.
’Ατυχής σύμπτωσις (ασθένεια)
δέν μοΰ έπέτρεψε νά εκπληρώ
σω κατά τήν έκδημίαν του έπιβεβλημένον δΓ έμέ καί τούς έν
τώ Δικασπκώ τής ’Εθνικής Τρα
πέζης παλαιούς συνεργάτης του
χρέος τιμής, δΓ δ καί είς μνή
μην του καί ύπόμνησιν τής τί
μιας προσωπικότητάς του προρφέρονται αί ελάχιστοι αύτατ λέ
ξεις.
Άθήναι, Νοέμβριος 1977
Κωνστ. Κουτσοΰκος
τ. Διευθυντής τού Δικαστικού
τής Εθνικής Τραπέζης

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
— Οΐ συνάδελφοι τού Ύποκ)
τος Πειραιώς Α. συλλυπούνται
θερμά τόν συν. Βασ. Πρόκο,
γιά τό θάνατο τοΰ πατέρα του.

"ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,.
Μηνιαίο όργανο τοΰ Συλλό
γου Υπαλλήλων τής Εθνι
κής Τραπέζης Ελλάδος
•

Διευθύνσεις
σύμφωνα μέ τό Νόμο:
Υπεύθυνος:
ΕΠ. ΜΑΥΡΟΥΑΙΔΗΣ
Δημητρακοπούλου 50
Κουκάκι
•

‘Υπεύθυνος Τυπογραφείου
ΜΕΛΕΤΗΣ ΖΩΡΖΟΣ
Μεσολογγίου 16, ’Αθήνα
Τηλ. 36.11.372

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΊ-ΝΤΑΝΗ
Κυψέλης καί Τήνου 59 ]>

Ι

Τηλ. 88.11.691
;
Συμβεβλημένο μέ τό ΤΥΠΕΤ
ώς καί μέ τό Ταμ. Υγείας |;
τ. Τραπέζης Αθηνών

Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟ 28)3)77
'Απολογισμός τής Συλλογικής Δραστηριότητας
τών λοιπών Συλλόγων καί ιδι
αίτερα μέ τοΰ Σ.Υ.Τ.Α. πού εί
χε άνακινήσει τό θέμα, συναπο
φάσισαν κοινή θέση: Ενοποίη
ση τών ’Ασφαλιστικών ’Οργανι
σμών μέ ιδιαίτερο νόμο, νά έξασφαλίζονται δμως ταυτόχρονα
καί πού στάθηκε, δπως άποδεί- καί οι άπαιτούμενοι γιά τον ένιΕίναι σπάνιο ’ίσως τό γεγονός,
Δ.Σ. Σωματείου νά προβαίνει χιηκε, άδύνατο νά γεφυρωθοΰν.
αϊο ’Οργανισμό πόροι.
Κατάληξη τών δυσκολιών αύ
οέ απολογισμό τής δράσεώς του
Τή θέση αύτή πρόδαλαν καί
τών,
ήταν
πρώτα
ή
διάλυση
τοΰ
πριν άκόμα συμπληρώσει ένα
στήν Τράπεζα καί στο Υπουρ
Δ.Σ. καί ύστερα ή πτώση του,
χρόνο θητείας.
γείο. Στο τελευταίο έγινε ιδι
μετά άπό πρόταση μομφής γιά
Είναι δμως γνωστό δπ στην
αίτερο διάβημα γιά νά άποφευμή
συμμετοχή
τοΰ
Συλλόγου
κατάσταση αύτή οδήγησε, ή όχι
μας στήν τρίτη μέρα τής παν χθεϊ ή κίνηση άπ’ αύτό μιας δια
ομαλή εξέλιξη των συνδικαλι τραπεζοϋπαλληλικής
άπεργίας δικασίας πού κρίθηκε άσύμφορη
στικών πραγμάτων σιόν χώρο τής 25, 26 καί 27 Μαΐου 1976 άπό τά Δ.Σ. τών Συλλόγων,
μας.
έναντίον τοΰ Νόμου 330. Κατό γιατί συνδεόταν μέ τήν παρό
Σάς υπενθυμίζουμε, για την πιν ακολούθησε ό διορισμός προ μοια τής συγχωνεύσεως άσφαλιστο Ι.Κ.Α..
ιστορία, ότι ύστερα άπό τή με σωρινής Διοικήσεως καί τελικά στικών Ταμείων
(Τό θέμα είναι γνωστό άπό τις
ταπολίτευση καί άφοΰ έγιναν φθάσαμε στις άρχαιρεσίες τοΰ
έκλογές στα σωματεία, μέ τό Μαρτίου ’77, άφοΰ χάθηκε τό άνακοινώσεις πού τότε κυκλο
Νόμο θ τοΰ 1975, που είχε σάν σος πολύτιμος χρόνος σέ βάρος φορήσαμε) .
κύριο στοιχείο του την άναλο- τών επαγγελματικών μας συμ
Ή θέση αύτή ήταν καί ή πιο
γική εκπροσώπηση, ό Σύλλογός φερόντων.
πρόσφορη, ή μόνη μπορούμε νά
μας άπόκτησε Δ.Σ. μέ μέλη πού
"Ετσι, όταν πιά τό παρόν Δ.
ποΰμε πού ένδείκνυται.
προέρχονταν άπό διάφορες συν Σ. συγκροτήθηκε σέ σώμα τήν
Είναι γνωστό, δτι πριν άπό
δικαλιστικές παρατάξεις.
Άπό 1.4.77 βρέθηκε μπροστά σέ μιά
την άρχή τής θητείας του τό πραγματικά δύσκολη κατάσταση. δύο χρόνια ή Διοίκηση τής Τρα
Δ.Σ. αύτό, αντιμετώπισε δυσχέ
θέματα καίρια, θέματα πού πέζης, ύστερα άπό σχετική με
έχουν τεράστια λέτη, είχε άποφασίσει νά προ
ρειες πού άργότερα (επιδεινώθη κυριολεκτικά
σημασία γιά όλους μας, είχαν χωρήσει στήν άπορρόφηση δλων
καν εξ αιτίας τής διαφοράς τών
απόψεων μεταξύ τών παρατάξε μείνει πίσω χωρίς καμιά θετική τών οργανισμών κυρίας καί επι
κουρικής άοφαλίσεως (πλήν ’Υ
αντιμετώπιση.
ων πού άποτελοΰσαν τό Δ.Σ.
γείας) άπό τήν Τράπεζα. "Ε
τσι, κατά ιό πρότυπο τής ΔΕΗ,
τά Ταμεία Συντάξεων Εθνικής
καί ’Αθηνών, τό Ταμείο Αύτα
σφαλείας Εθνικής καί ό κοι
νός Λογαριασμός Έπικουρήσεως θά καταργουνταν, ή περι
ουσία τους θά περιερχόταν στήν
Ή χρονική δμως διάρκεια τής κατάτμηση τοΰ συνδικαλιστικού
Τράπεζα, ή οποία πλέον θά ή
θητείας τοϋ Δ.Σ. ήταν άντίστρο- μας χώρου, άνακοινώσεις άντι- ταν καί έργοδότης καί άσφαλιφα ανάλογη προς τή σοβαρότητα πολιτευομένων παρατάξεων πού στικός φορέας, πού θά άναλάμτών θεμάτων. "Αν μάλιστα λη~ άποπροοανατόλιζαν τό Προσωπι βανε νά πληρώνει, μέ χρέωση
φθεϊ ύπόψη καί ή κατάσταση κό, αψυχολόγητες ενέργειες τών παραγωγικών της δαπανών,
πού δημιουργήθηκε άπό τήν πρό άλλων ομάδων κ.α.
δλες τις ασφαλιστικές παροχές
Κοπάζοντας λοιπόν πίσω μπο
ωρη προκήρυξη τών βουλευτι
(συντάξεις, έπικούρηση, έφ’ ακών εκλογών, τότε δέν άπόμει- ρούμε νά ποΰμε δτι, χάρη στήν
παξ).
Σχετική άπόφαση είχε
ναν παρά έλάχιστοι μόνο μήνες άδιαιάρακτη άπό (εσωτερικές ά- κατ’ άρχήν λάβει καί τό Δ.Σ.
μέσα στούς οποίους έπρεπε νά δυναμίες ομοιογένεια τοΰ Δ.Σ., τής Τραπέζης καί ό κ. Διοικητής
«χωρέσουν» καί νά πάρουν τό στάθηκε δυνατό νά οργανώσου είχε κάνει δημόσια άνακοίνωση.
δρόμο τής λύσης τους τά θέμα με τή δουλειά μας άρκετά γρή Ή άπόφαση αύτή, αν καί είχε
τα αύτά. Πέρα δμως κι άπ' αύ γορα καί νά προχωρήσουμε πά τήν συναίνεση δλων τών τότε
τό, γιά τήν όρθή κρίση τής δρά νω σ’ δλη τή δέσμη τών θεμά εκπροσώπων
τοΰ προσωπικού
σης καί τών άποτελεσμάτων τοΰ των δπως αύτά τέθηκαν στή Δι καί τών συνταξιούχων, άτόνησε
Δ.Σ. πρέπει έπίσης νά ληφθοΰν οίκηση τής Τραπέζης μέ τό άπό γιά τον βασικό καί κύριο λόγο
ύπόψη, τά στοιχεία έκεΐνα πού 26)4)77 ύπόμνημά μας. Μέ σα δτι άντιστρατευόταν τις θεμελι
λειτούργησαν ανασταλτικά, δπως φή καθορισμό άρμοδιοτήτων γιά ώδεις άρχές τής άσφαλισπκής
ή έπιμσνή
τής κυθερνήίσεως τά επαγγελματικά θέματα,
τά νομοθεσίας πού ιέπιδάλλουν τήν
στήν πολιτική τής λιτότητας, ή τρέχοντα καί τά γενικότερα, τον άσκηση τοΰ άσφαλιστικοΰ λει
άνοικτή επίθεση μερίδας τοΰ κα Τύπο, τήν οργάνωση τών γρα τουργήματος (τής κυρίας ι
θημερινού καί τοΰ οικονομικού φείων, μπόρεσε τό Δ.Σ. παρά
διαίτερα ασφάλισης) άπό άνεπεριοδικού Τύπου — καί μάλι τά παραπάνω, νά μελετήσει, νά ξαρτήτους άσφαλισπκούς οργα
στα καί τοΰ άποκαλούμενου δη μεθοδεύσει καί νά διεκδικήσει νισμούς Ν. Π. Δημοσ. Δικαίου.
μοκρατικού — εναντίον τών τή λύση τών προβλημάτων πού Τούτο επιβεβαιώθηκε, έστω καί
Τραπεζοϋπαλλήλων, ή τάση γπά άπασχολοΰν τούς συναδέλφους. μετά διετία, μέ μήνυμα τοΰ Γεν.
Δ)ντοΰ τοΰ Υπουργείου Συν
τονισμού προς τήν Τράπεζα, άλ
λά καί άπό τον κ. 'Υπουργό
Κοινών. 'Υπηρεσιών προς τούς
Προέδρους τών Συλλόγων ΕΤΕ
καί τ. ’Αθηνών, κατά τήν πρώ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
τη τους συνάντηση τον περασμέ
νομικής ισορροπίας τών Ταμείων νο ’Ιούνιο.
Γενικά
Συντάξεων (καί Αύτασφαλείας
Κατά τήν αύτή συνάντηση, ό
άρχικά καί γιά μακρό χρονικό κ. 'Υπουργός άπέκλεισε καί κά
Τά Γενικά έπαγγελμαιικά ζη διάστημα), έτσι ώστε τό προσω θε, μέ τύπο νομοθετήματος, ε
τήματα περιλαμβάνουν, ιδιαίτε πικό τής Τραπέζης — σέ ένέρ- ναλλακτική λύση πού θά μετέ
ρα γιά τή λήγουσα συλλογική γεια καί συνταξιούχοι — νά ζεΐ βαλε τό τωρινό καθεστώς κατά
περίοδο, κολοσσιαία θέματα, δ κάτω άπό τή δαμόκλεια σπάθη τό λειτουργικό του μέρος και
πως τό τρίπτυχο: ’Ασφαλιστικό, μιας άβεβαιότητας. Καί ναι μέν πού θά έκάλυπτε μία μετάθεση
'Οργανισμός, «μή πτυχιοΰχοι».
υπάρχουν τά ηθικά και νομικά τών ασφαλιστικών υποχρεώσεων
Τό Διοικ. Συμβούλιο, παρά στηρίγματα ώστε ή Τράπεζα, κυ τών Ταμείων
στήν Τράπεζα.
τήν προοπτική τής σύντομης θη ρίως, άλλά καί ή Πολιτεία νά Δέν απέκλεισε δμως τήν περί
τείας του, δέν δίστασε νά έπι- διασφαλίζουν
ύποχρεωτικά τό πτωση ένισχύσεως τοΰ (Ενιαί
ληφθεϊ καί τών τριών αύτών γι- συνταξιοδοτικό καθεστώς τοΰ ου) ’Ασφαλιστικού ’Οργανισμού
γαντιαίων θεμάτων, πιστεύοντας Προσωπικού τής Τραπέζης μας, τής Τραπέζης μέ νέες ή πρόσθε
ότι ,μία όρθή θεμελίωοη καί ένα πρέπει δμως νά ληφθοΰν καί τά τες εισφορές.
ξεκίνημα μέσα στα όρια τοΰ έ- πρακτικά ιέκεινα μέτρα ώστε καί
Καί έτσι ή εικόνα τοΰ άσφαλιφικτοΰ θά είχαν άποτέλεσμα τέ ή λογιστική καί ταμειακή εικόνα
τοιο, ώστε καί αν τά θέματα τών Συνταξιοδοπκών μας ’Ορ στικοΰ διαμορφώνεται (Ιούνιος
1977) ώς έξής:
αύτά (δλα ή μερικά) δέν θά εί γανισμών νά άνταποκρίνεται σ’
χαν ολοκληρωμένη λύση, θά αύτή τήν υποχρέωση.
1. Ενοποίηση
’Ασφαλιστικών
είχαν είσέλθει δμως σιό σωστό
’Οργανισμών καί
Τό παρόν Διοικ. Συμβούλιο
τους δρόμο, έτσι ώστε κατά τήν
2. Ρύθμιση οίκον, θέματος μέ
έπόμενη περίοδο,
ή διοίκηση άκριβώς μέ τήν άνάληψη τών
σα στά πλαίσια τής ύπάρκαθηκόντων
του,
βρέθηκε
μπρο
τοΰ Συλλόγου νά άναπτύζει τή
χουσας
νομοθεσίας.
στά
στο
έπιτακτικό
έρώτημα
τοΰ
δραστηριότητά της μέ άφετηρίες
Ή ένοποίηση τών άσφαλιστιπλέον, τά ήδη άρκετά προχωρη Υπουργείου Κοινωνικών ’Υπη
μένα σημεία, πού ή εργασία ε ρεσιών γιά συγχώνευση τών Α κών οργανισμών ’Εθνικής καί
’Αθηνών είναι πλέον άπόλυτα
πάνω στα θέματα αύτά θά είχε σφαλιστικών ’Οργανισμών τοΰ
προσωπικού τής Τραπέζης καί
αναγκαία γιατί:
πετύχει.
συγκεκριμένα
τών
Ταμείων
Καί δπως θά δούμε άπό τήν
α) άποτελεϊ προϋπόθεση γιά
άνάπτυξη τών θεμάτων, όχι ά- Συντάξεων (τ. Εθνικής καί τ.
τήν συνδικαλιστική
ένοποίηση
πλώς προχωρημένα σημεία έχουν ’Αθηνών). Τό ερώτημα δπως εί τοΰ προσωπικού.
ναι
γνωστό
άνέκυψε,
άπό
προσ
επιτευχθεί έπάνω σ’ αύτά, άλβ) Ή διατήρηση τοΰ διαχω
λά, μπορούμε νά ποΰμε, δτι εί φυγή —* κατά Νοέμβριο 1976 —
ρισμού δίνει εύκαιρίες γιά δια
μαστε πιά στήν οριστική, τελει τοΰ Δ.Σ. τοΰ άδελφοΰ Συλλό
φορετική μεταχείριση συνταξιού
γου τ. Τραπέζης ’Αθηνών.
ωτική τους φάση.
χων ή άσφαλισμένων τής ϊδιαε
I
Μέσα στο γενικό πλαίσιο καί
Τραπέζης. Έπίσης δημιουργεί
τήν άρχή τής συνεργασίας τών
1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ
Συλλόγων καί τής κοινής προ νομικά προβλήματα γιά τήν α
"Οπως είναι γνωστό, τό πρό βολής τών κοινών θεμάτων — σφάλιση τοΰ προσωπικού πού είσήλθε στήν Τράπεζα μετά τήν
βλημα αύτό έκκρεμεί 24 ολό άρχή πού άπό τήν πρώτη ημέ
συγχώνευση.
κληρα χρόνια. Τά άπό τοΰ 1953 ρα τής θητείας μας καθιερώθηκε
γ) Ή προβολή του άντεπιχειάντιϋπαλληλικά καί άντιασφαλι- στον συνδικαλιστικό χώρο τής
ρήματος τών οικονομικών άνισοστικά μέτρα τής Πολιτείας, έπέ- Τραπέζης — τό Διοικ. μας Συμ
τήτων μεταξύ τών δύο Ταμείων
φεραν τήν άνατροπή τής οίκο- βούλιο, άπό κοινού μέ τά Δ.Σ.

Α-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙΣΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Β-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ
ΓΕΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑ

Γ-ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

τό μόνο πού άπέδωσε επί δεκα
ετίες ήταν νά διευρύνει τό χάομα, νά καθιστά τό πρόβλημα
δυσκολότερο, ενώ, στήν πρα
γματικότητα, ή καταδίκη
καί
τών Ταμείων είναι κοινή άν άφεθ’οΰν νά λειτουργήσουν κάτω
άπό τό σημερινό καθεστώς πό
ρων.
δ) "Η ένιαία οργάνωση καί
διοίκηση επιβάλλεται γιά λό
γους οικονομίας καί άποδοτικότητας ένώ ή κοινότητα προβλη
μάτων καί άσφαλιστικών συμφε
ρόντων τοΰ προσωπικοΰ θά άποτελέσουν έναν ισχυρό θώρακα
προστασίας καί πηγή συμπαγούς
άγωνιστικής δύναμης γιά τή λύ
ση τών, οργανικά πλέον, κοινών
άσφαλιστικών προβλημάτων.
Ή ρύθμιση τοϋ οικονομικοί)
θέματος έχει δύο πόλους:
α. Τήν αύξηση τών πόρων
τοΰ "Ενιαίου Ταμείου κατά τό
πρότυπο τής Τραπέζης τής "Ελ
λάδος, όπου, σέ έκτέλεση πα
λαιών νόμων, παρέχονται αξιό
λογοι πόροι ατούς οικείους της
ασφαλιστικούς οργανισμούς, πέ
ρα άπό τις τακτικές έργοδοτικές
εισφορές.
β. Τή ρύθμιση τοϋ λογιστικού
άτοπήματος τής εμφάνισης ώς
«χρεών» τών παροχών τής Τρα
πέζης προς τά Ταμεία.
Ειδική Μικτή ’Επιτροπή
(Πρόεδρος ό Σύμβουλος Τραπέ
ζης κ. Σαράτσογλους, Μέλη ό
τ. Διοικητής τοϋ Ι.Κ.Α. κ.
Τσουκάτος ώς ίέμπειρογνώμων,
ό Νομ. Σύμβουλος τής Τραπέ
ζης Καθηγητής κ. Άλ. Καρακατοάνης, ό κ. Διευθυντής Προσω
πικού, ό κ. Διευθυντής Ταμείου
Συντάξεων Ε.Τ.Ε. καί οί Πρόε
δροι τών Συλλόγων "Υπαλλή
λων Ε.Τ.Ε. καί τ. Τραπ. ’Αθη
νών), πού συσιήθηκε τέλη Μαΐ
ου 1977 άπό τον κ. Διοικητή,
σέ αποδοχή τοΰ Συλλογικού αι
τήματος, περάτωσε τις έργασίες
της στά μέσα Αύγούστου, μέ τήν
κατάρτιση σχεδίου νόμου, πού
περιλαμβάνει:
1. "Ενοποίηση τών Ταμείων
μέ:
’Απορρόφηση τών κλάδων
Συντάξεων καί Προνοίας τοΰ ύφισιαμένου Ταμείου Συντάξεων
Προσωπικού τ. Τραπέζης ’Αθη
νών άπό τό Ταμείο Συντάξεων
Προσωπικού ’Εθνικής ώς προς
τον πρώτο1 κλάδο καί τό Τα
μείο Αύτασφαλείας Προσωπικού
’Εθνικής γιά τον δεύτερο κλάδο.
’Έτσι, θά ύπάρχουν δύο φο
ρείς άοφαλίσεως (άντί 4 στήν
ουσία πού ύπάρχουν τώρα), δια
τηρείται ή ομοιομορφία προς τό
καθεστώς άσφαλίσεως πού ισχύ
ει στήν Τράπεζα τής "Ελλάδος,
καθώς καί ή αύτονομία πού μέ
ειδικούς νόμους έχουν τά Τα
μεία τής Ε.Τ.Ε., ένώ Θέμα οι
κονομικό παραμένει μόνο γιά τό
Ταμείο Συντάξεων.
2. Ούσιαστική εύχέρεια στήν
ενίσχυση τοΰ Ταμείου Συντάξε
ων άπό τήν Τράπεζα μέσψ τοΰ
Ν. 3682)57. Πέρα άπό τήν προβλεπόμενη γιά τό μέλλον ώφέλεια τοΰ Ταμείου, άποσβέννυται
καί ένα σημαντικότατο κονδύλι
άπό τά φερόμενα σάν «χρέη»
τοΰ παρελθόντος.
Τό σχέδιο νόμου ύποβλήθηκε
στις 7.9.77 στο "Υπουργείο Κοι
νών. "λΤιηρεσιών, οπού μέ ταχύ
τατο ρυθμό διήλθε άπ’ όλες τις
νομοπαρασκευαστικές διαδικασί
ες, τόσο τοΰ "Υπουργείου αύτοΰ, δσο καί τοΰ "Υπουργείου
Οικονομικών, άλλά, δπως είναι
γνωστό ύψώθηκε ό φραγμός ά
πό τήν Πρωθυπουργική άπαγόρευση τής 20.9.77 έξ αιτίας τής
αιφνιδιαστικής προκηρόξεως τών
εκλογών. ’Ανακόπηκε έτσι μία
ταχύτατη προσπάθεια πού ή ο
λοκλήρωσή της θά έβαζε τέλος
στήν ασφαλιστική άρυθμία δυόμιση δεκαετιών, πού, δπως έ
χει άποδειχθεί, ή διατήρησή της
εκτρέφει καί διογκώνει τό τέ
ρας τής άνωμαλίας.
Λυπούμαστε πού σιό σημείο
αύτό, αισθανόμαστε ύποχρεωμένοι νά σημειώσουμε σάν συντε
λεστή άνάσχεσης τής προσπά
θειας τήν, στά μέσα Αύγούστου,
ύπαναχώρηση ώρισμένων παρα
γόντων τής Τραπέζης πού είχε
σάν συνέπεια τήν έμπλοκή τοΰ
θέματος, τήν άπεργιακή εκδή
λωση τής 25.8.77 καί τήν συνέ

χιση τής πορείας του κατά τις
Συλλογικές απόψεις, πού είχαν
καί πριν άπό τήν έμπλοκή συμφωνηθεϊ μέ τήν Διοίκηση τής
Τραπέζης καί πού χωρίς τήν
παραμικρή άντίρρηση έγκρίθηκαν άπό τό "Υπουργείο Κοινών.
"Υπηρεσιών. Χάθηκε έτσι ένα
πολύτιμο δεκαπενθήμερο.
’Ήδη, άπόκειται στή νέα Κυ
βέρνηση νά ολοκληρώσει τήν
διαδικασία τής είσηγήσεως στήν
Βουλή, καί επιβάλλεται ή άπαραίτητη δραστηριότητα πρός τό
Νομοθετικό Σώμα γιά νά γίνει
τό σχέδιο τής ΕΝΟΤΗΤΑΣ Νό
μος τοΰ Κράτους. Καί είναι πε
ριττό νά λεχθεί δτι, στήν περί
οδο αύτή, ή Συλλογική ηγεσία
(τουλάχιστον στον χρόνο πού
τής απομένει) θά κάνει στο άκέραιο τό καθήκον της, ιέκφράζοντας τήν όμόθυμη θέληση τοϋ
προσωπικοΰ τής Τραπέζης, στηριζόμενη στήν δύναμή του, άλ
λά καί σιήν συμπαράσταση τής
"Ομοσπονδίας, ή οποία ήταν τό
σο πολύτιμη γιά νά φθάσει τό
θέμα στο σημερινό σημείο.
Τό σημαντικότατο μέρος τοΰ
οικονομικού, ή Επιτροπή — μέ
σύμφωνη γνώμη καί τοΰ Νομ.
Συμβούλου τοΰ Συλλόγου — έ
κρινε δτι ύπάγεται στήν άρμοδιότητα τής Τραπέζης.
"Υστερα άπό Συλλογικό διά
βημα, ό κ. Διοικητής δέχθηκε
νά γίνουν, άπό τήν έποπτεία ε
νός τών δύο "Υποδιοικητών, καί
σέ συνεργασία μέ τήν συλλογι
κή πλευρά, οί άπαιτούμενες δι
εργασίες τόσο γιά τήν ρύθμιση
τοΰ λογιστικού άτόπου τών πα
λαιών δήθεν «χρεών» δσο καί
κυρίως γιά τήν διασφάλιση στό
έξής πόρων γιά τά Ταμεία στήν
βάση πού παραπάνω (στοιχ. α)
άναφέρεται.

2. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΙΑΣ

ΥΠΗΡΕ

Ή, Διοίκηση τής Τραπέζης άνιαποκρινόμενη ατό Συλλογικό
αίτημα, συνέστησε ειδική Μικτή
’Επιτροπή (Εκπροσώπων Διοικήσεως καί τών Προέδρων τών
4 Συλλόγων) γιά τήν σύνταξη
ένός σχεδίου
άναμορφωμένου
’Οργανισμού, πού ύστερα άπό
έγκριση τοΰ συνόλου τοΰ Προ
σωπικού καί τής Διοικήσεως τοΰ
Τραπέζης, θά ισχύει σάν νέος
’Οργανισμός. Οί έργασίες τής
Επιτροπής άρχισαν άπό τά μέ
σα Μαΐου μέ έντατικό ρυθμό.
Διακόπηκαν γιά ένα μήνα τό
καλοκαίρι καί άνακόπηκαν άπό
τήν στροφή τών συλλογικών ε
νεργειών πρός τό άσφαλισπκό,
προσωρινά δμως. Ή εργασία ή
ταν έπίπονη καί έπίμονη. Προ
σεκτική καί έξαντλητική έπάνω
οέ κάθε θέμα. "Όλες οΐ πλευ
ρές είχαν τήν συναίσθηση τής
εύθύνης καί έστεκαν στό ύψος
τής κοινής άποσιολής. ’Ήδη ή
Επιτροπή επεξεργάζεται τό τ ελ ε υ τ α ϊ ο κεφάλαιο (Με
ταβατικές διατάξεις) καί πιστεύ
εται δπ μέ τήν άρχή τοΰ 1978
τό ολοκληρωμένο σχέδιο θά τε
θεί ύπ’ δψη καί τών δύο πλευ
ρών
(Διοικητοΰ καί Προσωπι
κού) γιά κρίση καί έγκριση.
Δέν -έχουν φυσικά συμπέσει
οί άπόψεις τών εκπροσώπων τής
Τραπέζης καί τών Συλλόγων
σέ δλα τά σημεία. "Υπάρχουν
δύο σοβαρότατες διαφωνίες: α)
Στή δημιουργία κλάδου δακτυλογράφων, χειριστών
καί β)
οτήν εφαρμογή τοΰ συστήματος
τής καταργήσεως τών βαθμών
καί ή έξέλιξη τοΰ Προσωπικού
μόνο μισθολογικά, μέ άνάθεση
ύπεύθυνων καθηκόντων σέ ορ
γανικές θέσεις, εκείνων πού κά
θε φορά θά διαλέγονται, άνεξάρτητα άπό τήν άρχαιότητα. θέ
σεις πού ύποστηρίζει ή Διοίκηση,
άλλ’ άπορρίπτουν κατηγορημα
τικά οί Σύλλογοι. Πιστεύουμε
δτι στήν τελική φάση, τήν έγκριτική. θά έπικρατήσουν άπόψεις σύμφωνες πρός τό σύγχρο
νο πνεύμα, σχετικά μέ τήν θέ
ση καί έργασία άνδρα καί γυ
ναίκας, καθώς καί μέ τήν έλληνική τραπεζοϋπαλληλική πραγ
ματικότητα καί θά βρεθεί ή σω
στή λύση, μιά καί ύπάρχουν ε
ναλλακτικές καί ρεαλιστικότερες
προτάσεις γιά λύσεις τών προ
βλημάτων.

3. ΘΕΜΑ ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
Συνεπές στήν προγραμματική
του διακήρυξη δτι τό θέμα τού
το θά ήταν πρωταρχικό, τό Δι
οικητικό Συμβούλιο πήρε τις
πρέπουσες θέσεις καί μεθόδευσε
τις άπαιτούμενες ένέργειες. Οί
θέσεις αύτές είναι:
α) Τό θέμα είναι γενικό και άφορά τήν ένότητα τοΰ προ
σωπικού μέ τήν άρση τοϋ έπαγγελματικοϋ καί ψυχικού
χάσματος μεταξύ πτυχιούχων
καί μή πτυχιούχων συναδέλ
φων.
β) Δέν θά πλήττονται τά δικαι
ώματα τών πτυχιούχων. Ή
διεκδίκηση τών μή πτυχιού
χων στηριζόμενη στήν βάση
τής βλαπτικής μεταβολής τών
δρων τής σχέσεως έργασίας
θά βρίσκεται μέσα στά δί
καια, λογικά καί κυρίως χρο
νικά δρια.
Τό Δ.Σ. στό θέμα αύτό, δέν
παρέλαβε άπό τήν προκάτοχη
προσωρινή Διοίκηση κανένα έγ
γραφο στοιχείο, ούτε βρήκε στά
άρχεία τοϋ Συλλόγου τίποτε τό
αξιόλογο. Καί έπιασε τό θέμα
κυριολεκτικά άπό τήν άρχή, έ
χοντας
προφορική ένημέρωση
τόσο άπό τό Προεδρείο τοϋ ά
δελφοΰ Συλλόγου "Υπαλλ. Τρα
πέζης ’Αθηνών, δσο καί άπό τόν
τότε -έπί κεφαλής τοϋ όργανωμένου Τμήματος τών μή πτυχι
ούχων συναδέλφων, συνάδ. θ.
Δημητρόπουλο.
Διότι τά πάντα συνέκλιναν
στό δτι τίποτα τό συγκεκριμένο
δέν είχε γίνει, μέ άποκορύφωση τόν έμπαιγμό τών ένδιαφερομένων κατά τόν Αύγουστο τοΰ
1976 καί τήν έκάστοτε Εκμετάλ
λευση .τοΰ θέματος γιά σκοπούς
πού κάθε άλλο παρά τήν λύση
του διευκόλυναν.
Άλλά καί δταν τό Δ.Σ. ιέζήτησε άπό τήν Διοίκηση τής Τρα
πέζης νά τής δοθεί ή έργασία
καί τό πόρισμα έπάνω στό αίτη
μα, πού συγκλίνουσες πληροφο
ρίες έφεραν δτι υπάρχει καί πού
έπρεπε νά υπάρχει, έλαβε τήν
άπάντηση δτι δέν έγινε άπό μέ
ρους της έργασία ούτε φυσικά
πόρισμα ή σχέδιο λύσεως είχε
καταρτίσει.
Τό σχέδιο νόμου, γιά τό ό
ποιο τόσος θόρυβος έγινε τόν
Αύγουστο 1976, πού άνέλαβε
νά προωθήσει στήν Βουλή ή
Τράπεζα καί πού ποτέ δέν
κατατέθηκε οτήν Βουλή, ήταν
τόσο άόριστο πού θά άμφέβαλλε κανείς άν στήν εφαρμογή
του θ’ Αφορούσε τούς μή πτυχιούχους συναδέλφους. "Ας ση
μειωθεί δτι Αντίγραφα τόσο αύτοϋ — πού σέ κανένα του ση
μείο δέν Αναφέρει τήν φράση
«υπάλληλος |μή πτυχιοΰχος» ή
κάτι τό σχετικό — δσο καί τοϋ
άρχικοΰ υπομνήματος τών μή
πτυχιούχων καί άλλο συμπλη
ρωματικό ύλικό, συγκεντρώθηκε
άπό τήν, οτήν συνέχεια άναφερόμενη ομάδα έργασίας, σέ κοι
νή προσπάθεια μέ τούς ένδιαφερομένους.
Οί ένέργειες τις όποιες τό
Δ.Σ., σέ στενή συνεργασία μέ
ιό Δ.Σ. τοΰ άδελφοΰ Συλλόγου
Υ.Τ.Α. έκρινε άναγκαΐες ήταν:
α) Νομική θεμεΜωση τοΰ θέ
ματος έξ ύπαρχής ώστε ή
προβολή του νά είναι άκλόνητη.
β) Σύσταση τριμελούς όμάδας
γιά μελέτη, επεξεργασία καί
προετοιμασία τής προβολής
τοΰ θέματος. ’Έτσι:
Μέ βάση νέα γνωμάτευση δια
κεκριμένου νομικού θεμελιώθη
κε καί ύποβλήθηκε κοινό συνο
πτικό ύπόμνημά τών δύο Συλλό
γων στήν Διοίκηση τής Τραπέ
ζης άπό 6.7.77 έπάνω στό όποιο
έγινε
εύρύτατη συζήτηση μέ
συμμετοχή νομικών καί τής Τρα
πέζης καί τοΰ Συλλόγου. Καί
τοΰτο, παράλληλα μέ τήν έργα
σία τών Επιτροπών τών άλλων
ογκωδών θεμάτων (Ασφαλιστι
κού καί ’Οργανισμού).
Οί θέσεις τής Διοικήσεως ήσαν οί γνωστές, (πρόβλημα νο
μικού τύπου, κατοχυρωτικοΰ τής
οποίας παροχής, πού καί γι’ αύτήν δέν δινόταν κάτι τό συγκε(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελ. 4)

'Απολογισμός τής Συλλογικής Δραστηριότητας
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άηό τη σελ. 3)
κριμένο). Γύρω ατά τέλη Αύ
γουστου, για νά μην πέσουμε
στην άκαρπη περιδίνηση τού
1976, ή Συλλογική ηγεσία (και
των δύο Συλλόγων) έκρινε σαν
πιο πρόσφορο μέσο για νά άποφύγει τό θέμα την άποτελμάτωση, την προσφυγή στήν Διαιτη
σία. "Ετσι:
α) Τό θέμα θά άποκτοΰσε πλέον
μιά επίσημη μορφή μέ τό κύ
ρος τού αντικειμένου μιας
συγκεκριμένης διαδικασίας...
β) θά εξαφανιζόταν κάθε περί
πτωση παραμέλησης, μιά και
θά λειτουργούσε ό μηχανι
σμός των ώρισμένων προθε
σμιών.
γ) Μέσα άπό τό έπίσημο διοικη
τικά - δικαστικό όργανο, θά
διαφαίνονταν οι πραγματικές
θέσεις τής Πολιτείας, τής Δι
καστικής ’Εξουσίας καί τής
Τραπέζης, άλλά καί τής άνωτάτης συνδικαλιστικής άρχής.
"Αλλος τρόπος γιά νά 6γεϊ
τό θέμα άπό τους ύποπτους πέ
πλους των έπικίνδυνων καί σκό
πιμα τροφοδοτούμενων φρούδων
έλπίδων δέν υπήρχε, μιά καί
δυναμική αγωνιστική εκδήλωση
θά ήταν επικίνδυνη γιά τήν ε
νότητα τού προσωπικού.
"Εχοντας τό σύμφωνο των
ενδιαφερομένων, ή Συλλογική
ηγεσία προχώρησε προς τήν κα
τεύθυνση αύτή καί στις 22)9)77
έκάλεσε έγγράφως τή Διοίκηση
στήν ύπογραφή κειμένου συμ
φωνίας μέ προθεσμία_ λήξεως
15)10)77. Τό κείμενο ήταν με
τριοπαθέστατο μέ στόχο τήν προ
ώθηση στά μισό τοϋ χρόνου πού
κέρδισαν άντίστοίχο οί πτυχιοϋχοι, άλλά έμπατνε ό όρος ότι σέ
περίπτωση άρνήσεως ή παραπο
μπή στήν Διαιτησία πού θά ακο
λουθούσε θά περιέκλειε ολόκλη
ρη τήν αξίωση των ένδιαφερόμενων. Τούτο σέ συνέπεια προς
τήν νομική θεμελίωση ("Αρση
των συνεπειών άπό τήν ανατρο
πή τής σχέσεως έργασίας - Ε
φαρμογής τής συνταγματικής ε
πιταγής ίσης άμοιβής γιά ίση ερ
γασία ), άλλά καί σάν τήν επι
βαλλόμενη τακτική προβολής
πράς τό Διαιτητικό "Οργανο.
Ή άπάντηση τής Τραπέζης
στήν πρόσκληση αύτή (24.10.77)
ήταν πάλι, μέ προσχήματα φυσι
κά, άρνηπκή, καί οΐ Σύλλογοι
ετοίμασαν, ύστερα άπό σχετική
(χρονοβόρο πάντοτε) νομική ε
πεξεργασία, τήν υποβολή τής
προσφυγής γιά τήν 11.11.77.
’Αλλά έξ αιτίας τών έκλογών
καί τού όχι κατάλληλου κλίμα
τος (ειδικά γιά τά Δ.Δ., πού τις
μέρες αυτές βρισκόταν σέ άνασύνθεση)
κατατέθηκε άμέσως
ΰστερ’ άπ’ αύτές στις 21—23)
11)77 μέ σύγχρονη άνακοίνωση
στήν Τράπεζα καί ιά 'Υπουργεία
Έργασίας καί Εμπορίου.
Δέν πρέπει νά λησμονείται ό
τι, ή μάχη θά είναι σκληρή για-

τί πρωτοπορούμε οιήν ρύθμιση
τοϋ θέματος, θά χρειασθεί ίσως
νά αντιμετωπίσουμε καί επόμε
να στάδια τής διαδικασίας, άλλά
είναι εύοίωνο ότι ή ίδια ή Κυ
βέρνηση (Υπουργείο Έργασίας)
άντιμετωπίζει σοβαρώτατο πρό
βλημα άπό τήν άσκηση άπό τούς
ενδιαφερομένους,
πού ύπηρετοΰν σ’ όλους τούς ’Οργανι
σμούς, τοϋ δικαιώματος τους βά
σει τού άρθρου 22 τού Συν)τος
(ίση αμοιβή γιά ίση εργασία) ώ
στε ή πρότασή μας στήν Διαιτη
σία εύμενώς άντιμετωπιζόμενη,
ν’ άποτελέσει μιά βάση γιά γενι
κότερη νομοθετική ρύθμιση.

4. ΦΥΛΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
Ή εργασία άναθεωρήσεως
τοϋ τρόπου συντάξεως τών φύλ
λων ποιότητας τού Προσωπικοΰ
άκολοόθησε τις παρακάτω άνα
ψε ρόμενες φάσεις:
1. Μέ πράξη Διοικητοΰ έγινε
επιτροπή άπό εκπροσώπους τής
Τραπέζης καί τής Συλλογικής
έκπροσωπήσεως.
Ή έπιτροπή αύτή ύστερα άπο
23 συνεδριάσεις κατέληξε στά
παρακάτω περιληπτικά άναφερόμενα συμπεράσματα:
α. Ό κρινόμενος θά πρέπει
νά μετέχει στή συμπλήρωση τοϋ
φύλλου ποιότητας.
6. Το έντυπο μέρος τοϋ Δελ
τίου θά πρέπει νά είναι διατυ
πωμένο μέ τέτοιο τρόπο πού νά
ύποβοηθά τον κριτή γιά μιά πιο
άντικειμενική κρίση.
γ. Τό φύλλο ποιότητας θά πρέ
πει νά άνταποκρίνεται προς τή
φύση τής παρεχομένης έργασίας
καί τής θέοεως πού κατέχει ό
κρινόμενος.
δ. Ή ξένη γλώσσα νά μην
παίζει ρόλο στή γενική βαθμο
λογία καί
ε. Ό κρινόμενος καί άλλοι
υπάλληλοι πού θά έχουν έννομο
συμφέρον νά μπορούν νά λά
βουν γνώση τοϋ περιεχομένου
τού φύλλου ποιότητας.
2. Οί απόψεις τής Επιτροπής
υποβλήθηκαν γιά έγκριση στή
Διοίκηση. "Υστερα άπό συζήτη
ση οί άπόψεις τής Επιτροπής
έγιναν κατά βάση δεκτές καί
ανατέθηκε σέ ομάδα έργασίας
ή σύνταξη τοϋ νέου κανονισμού
καί τών σχετικών τύπων δελ
τίων. Τή δραστηριότητα τής έν
λόγιο ομάδας παρακολουθούν
εκπρόσωποι τών Συλλόγων, καί
διατυπώνουν έποικοδομητικές άπόψεις. ’Αναμένεται ή εκτύπω
ση μικροΰ άριθμοΰ άπο τά σχε
τικά πρότυπα γιά νά τεθεί το
νέο σύστημα σέ πειραματική έφαρμογή. Οί Σύλλογοι θά παρα
κολουθήσουν άπο κοντά τά σχε
τικά άποτελέσμαια καί τότε θά
διατυπώσουν τις οριστικές άπόψεις τους πάνω σέ όλο τό σύ
στημα.

Δ-ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ
ΔΟΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΔΟΜΑ
ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Το αίτημα χωρίζεται σέ δύο
μέρη:
Τό πρώτο είναι ή έπαναχορήγηση τών επιδομάτων πού κα
ι αργήθηκαν μέ τήν ΣΣΕ τής
έξομοιώσεως γιά τά στελέχη τής
Διοικήοεως καί τό δεύτερο ή άναπροσαρμογή τών χορηγουμέ
νων έπιδομάτων οιαθεροΰ πο
σού πού βρίσκονται οτά ίδια
επίπεδα άπό τό 1973 καί έδώ
καί ορισμένα άπό αύτά καί πριν
άπό τό 1973.
Γιά τά πρώτο μέρος συναν
τούσαμε συνεχώς τήν άρνηση
τής Διοικήοεως μέ συνέπεια νά
είναι αδύνατη καί ή προβολή
τού δευτέρου.
Σήμερα
μετά τήν άπόφαοη
πού πάρθηκε γιά μελέτη τοϋ
τρόπου έπαναχορήγησης τών ε
πιδομάτων εύθύνης στά στελέχη
τής Διοικήοεως άνοίγει ό δρό
μος γιά τή ρύθμιση μέ βάση κα
νόνες, όλων τών άλλων ειδι
κών έπιδομάτων.

2. ΧΑΜΕΝΕΣ ΤΡΙΕΤΙΕΣ
Τό θέμα τούτο πού δημίου ργήθηκε μέ τήν εφαρμογή τής
ΣΣΕ καί πού είχε σάν άποτέ
λεσμα νά αδικήσει ένα σημαντι
κό άριθμο συναδέλφων πού τήν
έποχή τής εφαρμογής τής ΣΣΕ
(1.7.77) είχε κλάσματα προσαυξήσεων άπό προηγουμένους βαθ
μούς καί συγκεκριμένα:
Ύποτμηματάρχες πού είχαν
μείνει Λογιστές A' SVz μέχρι
8 χρόνια. Τμηματάρχες πού εί
χαν μείνει Ύποτμηματάρχες καί
Λογιστές Α' άπό SVz μέχρι 8
χρόνια σέ κάθε ένα άπό τούς
2 προηγούμενους βαθμούς κ.ο.κ.
Καί τά κλάσματα αύτά πού ήταν

πραγματικές προσαυξήσεις και
συγχωνεύτηκαν μέσα στά ΠΡΙΜ
πού καλύπτει μελλοντικές προ
σαυξήσεις, άποτέλεσαν βασικό
αίτημα τοϋ Δ.Σ. μόλις άνέλαβε
ιά καθήκοντά του.
Χάρη οτήν επιμονή καί άπόλυτα τεκμηριωμένη προβολή τά
αίτημα έγινε άποδεκτό άπό τή
Διοίκηση μέ άποτέλεσμα νά άρθεϊ ή αδικία αύτή,

3. ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΥΝΑΙ
ΚΩΝ
Ή αύξηση τοϋ ορίου ηλικίας
τών γυναικών γιά τή λύση τής
οχέσεώς τους έργασίας μέ τήν
Τράπεζα ύπήρξε άπό τά πρώτα
αιτήματα τοϋ Συλλόγου.
Ή Διοίκηση τής Τραπέζης,
οιό σημείο αύτά έκανε άποδε
κτό τό αίτημα άλλά τροποποιη
μένο, δηλαδή δέχθηκε νά μετα
βληθεί τό όριο ήλικίας έξόδου
τών γυναικών άπό τά 50 χρόνια
οιά 55 μόνο γιά τις γυναίκες
εκείνες πού έχουν βαθμό Τμηματάρχη Β' καί μεγαλύτερο.
Στο σημείο αύτό ή άνιίδραση
τοϋ Συλλόγου ύπήρξε έγκαιρη
καί έντονη μέ άποτέλεσμα νά
γενικευθεΐ τό μέτρο άνεξάρτητα
άπό βαθμό, τουλάχιστον γιά τό
1977.

4. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑ
ΣΤΑΣΗ
ΥΠΟΜΗΧΑΝΙ
ΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΟΗ
ΘΩΝ
Μέ ειδική τροποποίηση τοϋ
’Οργανισμού τής υπηρεσίας πού
άκόμα δέν έχει όριστικοποιηθεϊ
γιά διάφορους λόγους
(προε
κλογική περίοδος - εκλογές άλλαγές στά Υπουργεία) μεγά
λωσε ή κλίμακα τής βαθμολογι
κής έξελίξεως
—■ Τών υπομηχανικών άπό
το Λογ. Α' πού ήταν μέχρι τον
Τμηματάρχη Α’ καί

— Τών Τεχνικών Βοηθών ά
πό τά Λογ. Α' μέχρι τον Τμη
ματάρχη Β'.
Μέ τήν ίδια τροποποίηση
καί ή Μετάταξη
πραβλέιτεται
στο Λογιστικό Κλάδο καί τών
χειριστών Τεχνικών βοηθών στά
Κ.Μ.

5. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΤΗΤΕΣ
Ή δραστηριότητα τοϋ Συλλό
γου καί στο θέμα αύτό ύπήρξε
άποφασισπκής σημασίας.
"Ολα τά σχέδια πού συνθέ
τουν τά πολύπλοκο αυτά πρό
βλημα, έπεξεργάστηκαν άπό τό
Κ.Μ. γιά νά έντοπισθοΰν καί
νά όμαδοποιηθοΰν.
"Ετσι τό Δ.Σ. γνωρίζει όλες
τις περιπτώσεις
προσωρινοτή
των στήν τελευταία τους λεπτο
μέρεια.
Οί τελευταίες εξελίξεις αν
καί είναι γνωστές άπό τή σχετι
κή άνακοίνωση γιά μεγαλύτερο
κατατοπισμό τις επαναλαμβάνου
με :
Σάν βάση τών προτάσεων τής
Επιτροπής γιά τήν άπάλειψη
μεγάλου άριθμοΰ προσωρινοτή
των συμφωνήθηκε νά είναι τό
μέτρο πού ισχύει σήμερα στούς
διαγωνισμούς προσλήψεως, δηλ.
συμψηφισμός τού βαθμού τής
πρακτικής άριθμητικής καί τής
ξένης γλώσας. Σύμφωνα μ’ αύ
τό όσοι συνάδελφοι έχουν προσληφθεϊ μέ διαγωνισμό άπό τό
1965 μέχρι σήμερα καί έχουν
προσωρινότητα πού οφείλεται
σέ άποτυχία σ’ ένα άπό τά πα
ραπάνω μαθήματα, συγκεντρώ
νουν δμως — καί στά δύο μα
θήματα — άθροιστικά βαθμολο
γία άπο 20 καί πάνω, θά θεω
ρηθούν σάν έπιτυχόντες καί ή
προσωρινότητά τους θά έξαλειφθεϊ. Ή περίπτωση αύτή θά έξετααθεϊ πριν άπ’ άλες.
Στή συνέχεια καί πάντα μέσα
στο 3μηνο χρονικό διάστημα θά
έξετασθούν καί θά άντιμετωπισθοϋν οί άλες περιπτώσεις προ
σωρινοτήτων μέ βάση τό παρα
πάνω πνεϋμα. ’Ακόμα, έργο τής
επιτροπής θά είναι ή έρευνα
τών ορών πού ϊσχυσαν στις με
τατάξεις πού γίνανε κατά και
ρούς σέ δλους τούς κλάδους, μέ
σκοπό νά έντοπισθοΰν οί πιο
εύνοϊκοί καί μέ βάση αυτούς
τούς ορούς, νά γίνει ρύθμιση
τών διαφορών πού έχουν δημιουργηθεϊ σέ βάρος τών μετα
ταγμένων μέχρι σήμερα.

6. ΤΕΚΝΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
Ρυθμίστηκε τό θέμα πού είχε
προκόψει μέ τό διαγωνισμό τοΰ
Δεκεμβρίου 1976 μέ τρόπο πού
ικανοποίησε τούς ενδιαφερομέ
νους.

7. ΕΠΙΔΟΜΑ
ΑΝΘΥΓΙΕΙ
ΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.Μ.
’Ανεξάρτητα άπό τή γνωστή
καπηλεία πού έγινε άπό τούς
κακόπιστα άντιπολιτευόμενους,
το Θέμα έχει όπως παρακάτω άναφέρεται:
Στις 15.3.77 βγήκε μιά προδικασπκή απόφαση πού όριζε
νά γίνει έπιτροπή άπό ειδικούς
πού θά έκανε πραγματογνωμο
σύνη καί θά έκρινε δν έπρεπε
ή όχι νά χορηγηθεί τά έπίδομα
αύτό.
Στις 27.4.77 έγινε ή σύστα
ση τής επιτροπής πού πήγε στο
Κ.Μ. στις 7.5.77 καί στή συνέ
χεια στή Θεσσαλονίκη.
Στις 20.6.77 μας κοινοποιή
θηκε τό πόρισμα τής έπιτροπής.
Στις 4.7.77 έκδικάοθηκε ή ύπόθεση στο Π.Δ.Δ.Δ.
Στις 22,7.77 βγήκε άπορριπτική άπόφαση τοϋ Π.Δ.Δ.Δ.
Στις 25.8.77 έγινε προσφυγή
στο Δ.Δ.Δ.Δ., πού έκδικάζεται
στις 26.1.1978.
Αύτή είναι ή άλήθεια γύρω
άπο τήν υπόθεση τοΰ επιδόματος
αύτοΰ μέ τή σημείωση πώς τό
Δ.Σ. έκανε καί κάνει κάθε τι
τό δυνατό ώστε ή άπόφαση πού
θά βγάλει τό Δ.Δ.Δ.Δ. νά είναι
εύνοϊκή.

φερε τήν υπόθεση στον "Αρειο
Πάγο καί στο σημείο αύτό βρή
κε τό θέμα τό παρόν Δ.Σ.
Είναι γνωστή σέ όλους ή κα
θυστέρηση
πού παρουσιάζεται
στον "Αρειο Πάγο, γι’ αύτό ή
δραστηριότητα τοΰ Συλλόγου άπέβλεψε στο νά έπισπευσθεϊ ή
ημερομηνία έκδικάσεως πράγμα
πού έγινε καί έτσι ή υπόθεση θά
έκδακασθεί στις 21)3)1978. Ό
παραπέρα χειρισμός τοΰ θέματος
θά έξαρτηθεί άπά τήν άπόφαση
τοΰ Άρείου Πάγου.

9. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΥΠΕΡΩ
ΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1)1)
1972—31)12)1976
Τό θέμα είναι γνωστό σέ δ
λους, άπό τις διάφορες άνακοινώσεις τών Συλλόγων καί τά
σχετικά δημοσιεύματα τής Τρα
πεζιτικής, άκόμα καί άπό τήν
καπηλεία πού έγινε άπό διάφο
ρες πλευρές καί στο θέμα αύτό.
Οί διαφορές αύτές, πού προέρ
χονται άπό τή βάση πού βρίσκε
ται τοϋ ωρομισθίου, άποτέλεσαν
ένα άπό τά βασικά αιτήματα τοΰ
Συλλόγου καί τά άποτελέσματα
είναι γνωστά. Ή Διοίκηση δέ
χτηκε νά καταβάλει τις διαφο
ρές. γιά τό χρονικό διάστημα ά
πό 1)7)74 έως 31)12)1976. Γιά
τό προηγούμενο χρονικό διάστη
μα 1)1)72—31)6)74 τά μέλη
τοΰ Δ.Σ. πού έχουν νά λάβουν
διαφορές, έκαναν άγωγή πού έκδικάζεται στις 24.1.1978. ’Από
τή σχετική άπόφαση θά έξαρτηθεί ή παραπέρα άντιμετώπιση
τοϋ θέματος.

10. ΤΕΛΛΕΡΣ
Ρυθμίστηκαν διάφορα διοικη
τικά θέματα
πού αφορούσαν
τούς ΤΕΛΛΕΡΣ καί αυξήθηκε
άπό 1)1)1977 τό σχετικό επίδο
μα.
Παράλληλα,
αύξήθηκαν καί
τά έπιδόματα τών διαχειριστών
χρηματικού καί τών καταμετρητών.
Ή ιδιαίτερη προβολή γιά τή
ρύθμιση τών έπιδομάτων τών
ΤΕΛΛΕΡΣ
καί τών διαχειρι
στών κρίθηκε άπαραίτητη άπό το
Δ.Σ. γιατί τά έπιδόματα αύτά
καλύπτουν πραγματικούς κινδύ
νους (έλλείματα).

11. ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΜΕΘΟ
ΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Χορηγήθηκε έπίδομα παραμε
θορίων περιοχών καί στούς συ
ναδέλφους πού υπηρετούν στά
καταστήματα τών Νομών ΚΑ
ΒΑΛΑΣ - ΔΡΑΜΑΣ καί ΣΕΡ
ΡΩΝ.

12. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ
ΜΑ

ΕΠΙΔΟ

Τήν περίοδο αύτή, δέν έγινε
έπέκταση τοΰ τουριστικού έπιδόματος καί σέ άλλα καταστήμα
τα πού οί συνθήκες πού έπικρατοϋν τό επιβάλλουν. ’Ανεξάρτη
τα δμως αύτοΰ, πετύχαμε νά
σταματήσει ό συμψηφισμός πού
γινόταν μέ τό έπίδομα παραμε
θορίων περιοχών γιά τό Προσω
πικό τών Κατ)των εκείνων πού
οί συνθήκες επιβάλανε τήν κα
ταβολή καί τών 2 έπιδομάτων.

13. ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑ
ΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΟΙΚΙΩΝ
Τό αναμορφωμένο σχέδιο τοϋ
κανονισμού ένοικίων θά παραδο
θεί στούς Συλλόγους ώς τήν 31.
12.77 γιά νά διατυπώσουν πάνω
σ’ αύτό τις άπόψεις τους καί στή
συνέχεια θά υπογράφει άπό τή
Διοίκηση.
Στο σημείο αύτό άναιφέρουμε
πώς οί βασικές απόψεις τών
Συλλόγων άναφορικά μέ τό πα
ραπάνω έπίδομα είναι:
α) Νά παίρνονται ύπ’ δψη οί
πραγματικές συνθήκες πού
ύπάρχουν σέ κάθε περιοχή
άπό πλευράς πυκνότητας
συγκοινωνίας, άποστάσεως,
δαπάνης εισιτηρίου καί όχι
τά γεωγραφικά
δεδομένα,
καί

8. ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ Ε
ΠΙ ΔΟΜ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΣΤΑ ΔΩΡΑ ΠΑΣΧΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

β) Ή αύξηση τοΰ ποσοστού1 συμ
μετοχής τής Τραπέζης σέ
τρόπο πού νά καλύπτεται
μεγαλύτερο μέρος τής δια
φοράς.

Γιά τό θέμα αύτό ύπήρχε μιά
πρωτόδικη άπόφαση μέ ημερο
μηνία ,31.12.1975 πού δικαίωσε
τον συνάδελφο πού είχε προφύγει στή δικαιοσύνη.
Μέ ημερομηνία 27.7.1976 υ
πήρξε άπόφαση τοΰ πολυμελούς
Πρωτοδικείου πού έκρινε σέ
δεύτερο βαθμό καί πού δικαίωσε
πάλι τον συνάδελφο πού είχε
κάνει τήν προσφυγή.
Στή συνέχεια ή Τράπεζα έ

Μέχρι δμως νά γίνει ή άναμόρφωση καί νά ίσχύσει ό νέος
κανονισμός, δόθηκε εντολή άπό
τον κ. Διοικητή νά έφαρμοσθεϊ
άμέσως καί χωρίς καμιά παρέκ
κλιση ό κανονισμός πού ισχύει
σήμερα (έγκ. Διοικήοεως 12)
1976) στο σημείο έκείνο πού άφορά
τούς νεοπροσληφθέντες
πού τοποθετήθηκαν σέ καταστή
ματα πού είναι σέ διαφορετικό
νομό άπό έκείνο τής μόνιμης κα
τοικίας τους.

14. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΣΥΖΥΓΟΥ

ση - τοΰ παραπάνω έπιδόματος
γιά τή χειμερινή περίοδο 1978)
1979 σύμφωνα μέ σχετική εισή
γηση πού προβλέπει:

"Εγινε έπέκταση τής χορηγήσεως τοϋ έπιδόματος συζύγου:
— στούς άνδρες συναδέλφους
πού είναι οέ κατάσταση χη
ρείας ή διαζεύξεως καί έ
χουν άνήλικα παιδιά καί
— στις γυναίκες συναδέλφους
πού είναι σέ κατάσταση διαζεύξεως μέ τις ίδιες παραπά
νω προϋποθέσεις.
Έκκρεμεϊ άκόμα ή έπέκταση
τής χορηγήσεως τοΰ έπιδόματος
συζύγου στις γυναίκες συναδέλ
φους μέ βαθμό ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗ
Β' καί μεγαλύτερο. (Σχετικά
άναμένεται ή άποδοχή τοΰ αιτή
ματος άπό τήν Διοίκηση τής Τρα
πεζής τής Ελλάδος έπειτα άπό
εύνοϊκή πρωτόδικη άπόφαση).

1. Χορήγηση έπιδόματος καυσί
μων γιά πρώτη φορά στά Κα
ταστήματα ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΑΜ
ΦΙΣΣΑΣ,
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ,
ΒΟΝΙΤΣΑΣ,
ΕΡΥΘΡΩΝ,
ΘΗΒΩΝ, ΚΥΜΗΣ,
ΧΑΜ
ΝΕ
ΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ,
ΜΕΑΣ, ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ καί
ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

15. ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΥ
ΞΗΣΕΩΝ
'Ολοκληρώθηκε
ό υπολογι
σμός τους καί ή ένταξή τους
στήν μισθοδοσία γιά όσους ύπήρ
χε περίπτωση χορηγήσεως κλα
σμάτων Προσαυξήσεων.
Τά κλάσματα αύτά, πού όπως
είναι γνωστό καλύπτουν τον
χρόνο πού μεσολαβεί άπό τήν
τελευταία προοαύξηση μέχρι
τήν προαγωγή σέ άνώτερο βα
θμό1, παρουσιάζουν μιά διαφο
ρά στο ποσοστό γιά όμοιες πε
ριπτώσεις.
Ή διαφορά αύτή οφείλεται
στή μισθολογική κατάσταση πού
έπικρατοΰσε τήν έποχή τών προ
αγωγών καί τών ποσοστόσεων
τής διαφοράς τοϋ μισθού.
Τό Δ.Σ. ζήτησε άπό τή Δι
οίκηση στις περιπτώσεις αύτές,
νά ίσχύσει δ,τι ϊσχυσε στο πα
ρελθόν, δηλαδή γιά τον καθορι
σμό τών ποσοστών πού προέρ
χονται άπό κλάσματα προσαυξή
σεων (καί ολόκληρες προσαυξή
σεις) νά παίρνεται γιά μέτρο ή
πιο εύνοϊκή περίπτωση, μέ άπο
τέλεσμα νά σταματήσει ό διαφορισμός τών ιδίων περιπτώσεων.

16. ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

2. Τή μεταφορά
άπό τήν β'
στήν α' κατηγορία τών Κα
ταστημάτων : ΑΓΙΑΣ, ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ,
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ, ΑΡΤΑΣ, ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ, ΔΟΜΟΚΟΥ, ΕΛΑΣ
ΣΟΝΑΣ,
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ,
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ,
ΚΑΡΠΕ
ΝΗΣΙΟΥ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ, ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ,
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ, ΤΡΟΠΑΙΩΝ
καί ΦΑΡΣΑΛΩΝ.
Ειδικά γιά τή χειμερινή περί
οδο 1977)1978 θά υπαχθούν στις
παραπάνω διατάξεις τά νέα κα
ταστήματα πού συνορεύουν μέ
καταστήματα πού έχουν φέτος
τό δικαίωμα αύτό ή θά λειτουρ
γήσουν τό χειμώνα 1977)1978
στις προβλεπόμενες
περιοχές
π.χ. Άγ. Παρασκευή Μυτιλή
νης, Δίκαια "Εβρου, Καλλονή
Μυτιλήνης, Δελφοί, καθώς καί
ορισμένα παραμεθόρια πού δέν
έπαιρναν επίδομα μέχρι σήμερα.

19. ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΣΦΑΛΙ
ΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Τό Διοικητικό Συμβούλιο σάν
συλλογικά όργανό πού είναι καί
μέ τό δημοκρατικό πνεϋμα πού
τό χαρακτηρίζει, έπαψε νά εί
ναι τιμάριο ένός προσώπου πε
ριστοιχισμένου
άπό άδρανεϊς
συμβούλους. Γιά τό λόγο αύιό
δλα τά (|ιέλη τοϋ Διοικητικοϋ
Συμβουλίου πού είχαν χρόνο
διαθέσιμο, συμμετείχαν στά διά
φορα συμβούλια καί τις διάφο
ρες έπιτροπές δπως παρακάτω
άναλυτικά άναφέρεται:

1) Στο ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
'Ολοκληρώθηκαν οί προαγω 2) Στο ΤΑΜΕΙΟ ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
γές τών περιόδων κρίσεως 1)1)
77 καί 1)7)77 δλων τών βα 3) Στόν ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΠΙθμών, πλήν τών Τμημ)χών Α'
ΚΟΥΡΗΣΕΩΣ
σέ Συμπρ. Ύποδ)ντές, καθώς
ΠΡΟΑ
καί οί προσαυξήσεις δλων τών 4) Στήν ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΩΓΩΝ
βαθμών ί
Τό θέμα αύτό καί μάλιστα στο 5) Στο ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ
ΣΥΜ
σημείο πού αφορά τις προαγω
ΒΟΥΛΙΟ
γές τών Λογιστών Α’ σέ Ύποτμηματάρχες,
τών Ύποτμημα- 6) Στήν ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ταρχών σέ Τμηματάρχες Β ’ κ.
ο.κ. παρουσίαζε πολλές επιπλο 7) Στήν ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕ
κές. ’Ανεξάρτητα δμως άπό αύ
ΩΡΩ Σ ΕΩΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ
τό, ή άπαράδεκτη κατάσταση πού
ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
έπικρατοΰσε στο παρελθόν, 6ελα
8)
Στήν ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Α
ττώθηκε σέ σημαντικό βαθμό χά
ΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ
ρη στή στάση πού τήρησαν οί έκπρόσωποι τών Συλλόγων στά 9) -Στήν ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙ
Συμβούλια τών προαγωγών.
ΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡ0ΙΚΟΔΟΤΙ1ΣΕΩΣ
Καί σήμερα είμαστε στήν ευ
χάριστη θέση νά άναφέρομε πώς 10) Στήν ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩ
δλοι σχεδόν οί Λογιστές Α' καί
ΡΙΝΟΤΗΤΩΝ
οί Ύποτμηματάρχες πού κρίθηκαν γιά άνώτερο βαθμό, πήραν
Άπό τά παραπάνω βγαίνει το
τήν προαγωγή τους.
συμπέρασμα:
Στις προαγωγές τών άνωτάα) πώς τά μέλη τοΰ ΔΙΟΙ
των βαθμών ή Διοίκηση άκολούθησε τόσο στενόκαρδη τακτική ΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ πού
καί παρά τις υποσχέσεις της, τί ήταν άποσπασμένα στά Γραφεία
ποτα δέν έγινε γιά νά διορθω τοΰ Συλλόγου συμμετείχαν ε
θούν τά άτοπήματα στις προαγω νεργά στή Διοίκηση τοΰ Συλλό
γου χωρίς νά άναφέρονται καί
γές τών υποδιευθυντών. "Ετσι,
άγνωστο γιά ποιούς λόγους, δέν οί άλλοι τομείς δραστηριότητας
(ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ - ΑΝΑΚΟΙ
πήραν προαγωγή πολλοί αξιό
λογοι καί καθ’ δλα ικανοί συνά ΝΩΣΕΙΣ - ΓΡΑΦΕΙΑ - ΛΕΣΧΗ
δελφοι, πράγμα πού σημειώθη - ΟΤΟΕ - ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛ
κε καί στις προαγωγές τών συμ- ΛΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΩ
πραττόντων. Ή Συλλογική έκ- ΠΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
κλπ.),
πού
προσώπηση στηλίτευσε τά παρα ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
πάνω, δήλωσε πώς καλύπτει ά- συμμετείχαν ενεργά δλα τά μέ
πόλυτα κάθε συνάδελφο πού θά λη τοΰ Δ.Σ. άποσπασμένα ή Ο
προσφύγει στή δικαιοσύνη καί ά- ΧΙ καί
ξιώνει, άκόμα καί τώρα, τήν έβ) πώς δλη ή Συλλογική δου
πανόρθωση τών άδικιών.
λειά έγινε άπό τό Δ.Σ. καί όχι
Τέλος, στο θέμα τής εμπλο άπό μισθωμένα όργανα καί πλη
κής τών προαγωγών τών Τμη- ρωμένους κονδυλοφόρους.
ματαρχών Α', υστέρα άπό τήν
γνωστή άπόφαση τοΰ Συμβουλί
ου Επικρατεί ας γιά τήν κατάρ 20. ΩΡΑΡΙΟ
γηση τών έκτος οργανικών θέ
"Εγιναν πολλές, έντονες καί
σεων προαχθέντων, ξεπεράστηκε, καί, άναμένεται ή πραγμα Επιτυχείς παραστάσεις τοΰ Δ.Σ.
τοποίησή τους γιά νά τελειώσει γιά τήν άκριβή τήρηση τοΰ ώεπί τέλους ή άγωνία μιάς μεγά ραρίου συναλλαγών καί τοΰ ώραρίου άπασχολήσεως γιά νά
λης μερίδας συναδέλφων.
άντιμετωπισθεί άπό τή γέννησή
της ή τάση παραβιάσεώς τους,
17. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ METΑ- ,μετά τήν καθιέρωση τής 5θήμερης εβδομάδας.
ΤΑΞΕΩΣ
Ύπάρχουν, δυστυχώς, άκόμα
Έδώ, καί παρά τήν άρχική
μερικοί — ελάχιστοι — Διευ
πεισματική άρνηση, έγινε τελι θυντές Ύπ)των, πού νομίζουν,
κά δεκτός ό συμψηφισμός τών ότι προσφέρουν υπηρεσίες στήν
μαθηματικών μέ τήν ξένη γλώσ Τράπεζα μέ τήν συστημα
σα, μέ άποτέλεσμα νά βοηθηθεϊ τική προσπάθεια γιά κατασημαντικός άριθμός συναδέλφων στρατήγηση τοΰ ωραρίου και κυ
πού έλαβαν μέρος στο διαγωνι ρίως τών συναλλαγών καί μά
σμό.
λιστα χωρίς ύπερωριακή άμοιβή. Οί περιπτώσεις αύτές
έχουν καταγγελθεί καί 5ν
18. ΚΑΥΣΙΜΑ
τυχόν τελικά οί παραβάτες
’Αναμένεται ή πράξη Διοικη- δέν συμμορφωθούν, τότε έ(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελ. 5)
τοΰ πού θά εγκρίνει τή χορήγη

’Απολογισμός τής Συλλογικής Δραστηριότητας
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τη σελ. 4)
κείνοι θά είναι οί μοναδικοί ύπεύθυνοι για τις συνέπειες πού
θά προκόψουν.

21. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ
ΒΟΥΛΙΑ
Ή συμμετοχή

ΣΥΜ

εκπροσώπων

τοΰ Δ.Σ. στο πρωτοβάθμιο καί
τό δευτεροβάθμιο πειθαρχικά
συμβούλιο ύπήρξε άκόμα θετική
καί σέ πολλές περιπτώσεις ή
Συλλογική άποψη έπαιξε βαρύνοντα ρόλο στην ήπιώτερη δια
μόρφωση τής τελικής άποφάσεως.

Ε - ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΩ
ΠΙΚΟΥ, ΟΤΟΕ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
αία οί μέθοδοι μέ τις οποίες οί
ξένοι εργοδότες άντιμετωπίζουν
Στον τομέα αύτό, τό παρόν τό Προσωπικό τους, άλλά δν αυ
Δ.Σ. έδωσε αμέσως προτεραιό τές καρποφορήσουν, τότε ούσιατητα, γιατί ό καθένας καταλα στικά θά άλωθεϊ άπό σκληρές
βαίνει πόσο είναι άποτελεσματι- μικρές καί εύέλικτες τραπεζικές
κή ή συνεργασία και ή κοινή μονάδες ό καθαρά επιχειρηματι
δράση όλων των συνδικαλιστι κός χώρος τών "Ελληνικών Τρα
’Εμείς, σάν "Έλληνες
κών σωματείων τού Προσωπικού πεζών.
τής Τραπέζης, άλλα καί των άλ εργαζόμενοι, θά τό εμποδίσουμε
λων ’Οργανισμών τού Προσωπι αύτό μέ κάθε τρόπο.
κού.
Γι’ αύτό τό Δ.Σ. πού θά προ
Μπορούμε, λοιπόν, νά πούμε κόψει άπό τις προσεχείς άρχαιρεσίες πρέπει νά δώσει ιδιαίτε
ο τι ή δλη δραστηριότητα τού Δ.
Σ. εντάσσεται στο πλαίσιο αυ ρη βαρύτητα στις σχέσεις μέ τήν
"Ομοσπονδία καί ιδιαίτερα σέ δ,
τής τής συνεργασίας καί δτι τ’
αποτελέσματα
ανήκουν σέ Ο τι άφορδ τήν ενότητα τοϋ κλά
λους. "Ισως γιά πρώτη φορά δου, άλλά καί τήν κοινή άντιμεστήν ιστορία τού Συλλόγου μας, τώπιση καί ενιαία μεταχείριση
τά Δ.Σ. τών άλλων Συλλόγων δλων τών εργαζομένων στις
πήραν μέρος στήν δεύτερη μέ Τράπεζες. Ή τελευταία αύτή
ρα τής ολομέλειας τού Δ.Σ. θέση μπορεί νά φαίνεται ίσως
τού Συλλόγου μας που έγινε πολύ προχωρημένη. Είναι δμως
στις 1 καί 2)7)77. Πρέπει νά εκείνη πού θά όδηγήσει στήν εύσημειωθεί δτι στήν ολομέλεια τυχή κατάληξη τής πλήρους και
αΰτή πήραν μέρος και δλοι οί αδιάσπαστης ενότητας πράγμα
αναπληρωματικοί σύμβουλοι. ’Ε πού εύκολα γίνεται άντιληπτό
κεί, άπό κοινού, άποφασίστηκε πώς θά καταστήσει τόν κλάδο ι
ή στάση μας απέναντι στή Διοί σχυρό καί τήν "Ομοσπονδία μιά
κηση τής Τραπέζης καί ή μέθο άληθινά πρωτοπορειακή δύναμη
δος χειρισμού των θεμάτων μας. πού θά συμβάλει άποτελεσματιΑύτό άποτελεϊ σημαντικό γεγο κά στήν κατοχύρωση τού γνή
νός, γιατί ή τάση γιά ενότητα σιου καί πραγματικά ύγιούς συν
καί συνεργασία σφυρηλατήθηκε δικαλισμού στήν "Ελλάδα, δπως
πάνω σέ καθαρά πρακτικά πλαί πολλές φορές μέχρι τώρα τό έ
σια, καί δεν Εξαντλήθηκε σέ θε χει άποδείζει.
ωρητικά «ευχολόγια» όπως κατά
"Η θέση πού δίνεται στον
καιρούς συν έβαινε στο παρελ Σύλλογό μας άπό τό σύνολο
θόν. Πρέπει λοιπόν, αυτή ή ε τού κλάδου μας φαίνεται άπό
νότητα στή δράση νά διατηρη τήν ομόφωνη άπόφαση τού Δ.Σ.
θεί γιατί τότε μόνο θά γίνει δυ τής ΟΤΟΕ νά συμμετόσχει στήν
νατό ν’ άντιμετωπισθοΰν καί νά άντιποοσωπεία τής ΟΤΟΕ ό
βροΰν τή λύση τους προβλήμα Πρόεδρος τού ΣΥΕΤΕ στήν Πα
τα πού δσο περνάει ό καιρός θά νευρωπαϊκή σύσκεψη τής FIET,
γίνονται όξύτερα καί πού ή ε
έγινε στήν Φσαγκψούρτη
ξέλιξη τής γενικής καταστάσεως πού
15 - 16 Μαΐου 1977. μέ θέ
είναι πιθανό νά τά κάνει δυσκο στις
μα τήν αντιμετώπιση τής άντιλότερα.
ϋπαλληλικής τακτικής τής AME
RICAN EXPRESS στόν Ευρω
2. Ο.Τ.Ο.Ε.
παϊκό χώρο. "Η παρουσία τού
Συλλόγου μας τόσο στή σύσκε
Στο χρονικό διάστημα τής θη ψη αύτή. δσο καί στις Επαφές
τείας τού Δ.Σ., σι σχέσεις μας πού ακολούθησαν, μέ τούς Εκ
μέ τήν "Ομοσπονδία ύπήρξαν ό- προσώπους τών
Γερμανικών
μολογουμένως άριστες.
Είναι Συνδικάτων ήταν έντονη
καί ή
γενική πεποίθηση δτι ή Ο.Τ.Ο. Διοίκηση
τού Συλλόγου μας έ
Ε. έπαιξε καί παίζει πολύ μεγά χει ήδη ένα
ιένισχυμένο ποοη
λο ρόλο στήν αντιμετώπιση τών
γιά τις παραπέρα επω
θεμάτων τού κλάδου καί δτι ή γούμενο
σχέσεις μέ τό Γερμανικό
παραπέρα άνάπτυξη μέχρι τόν φελείς
συνδικαλιστικό κίνημα και ιδι
τέλειο βαθμό ενότητας
δλων αίτερα
μέ τίς αντίστοιχες οργα
τών Τραπεζοϋπαλλήλων μέσα
νώσεις
πού
περιλαμβάνουν
άπό τήν "Ομοσπονδία, δεν είναι στούς
κόλπους τους τούς γερ-,
πολύ μακρυά. Είναι γεγονός, δτι ιδιομορφίες υπάρχουν στούς μανούς τραπεζοϋπαλλήλους.
διάφορους τραπεζικούς χώρους.
Ίδιαίτεοα Επίσης τιμητική
Καί οί Ιδιομορφίες αυτές είναι γιά τόν Σύλλογό μας, ήταν ή
χοντρικά διαιρεμένες σέ τρεις συμμετοχή
του διά τοϋ Προέ
κατηγορίες πού πηγάζουν άπό δρου του
στο 15ο Παγκύπριο
συνέδριο τής Ένώσεως Τραπε
τούς χώρους:
ζικών "Υπαλλήλων Κύπρου (Ε.
α. Τών μεγάλων Τραπεζών,
Τ.Υ.Κ.),
όπου γιά μιά άκόμη
β. Τών μικρών "Ελληνικών Τρα φοοά χαλυβδώθηκαν οί δεσμοί
τού Συλλόγου μέ τό αδελφό
πεζών
σωματείο
τών Κυπρίων συνα
γ. Τών ξένων Τραπεζών πού
δέλφων μας, άλλά καί πλουτί
λειτουργούν στήν "Ελλάδα.
σαμε καί τήν πείρα μας γιά διε
’Εδώ όμως πρέπει νά σταθού ξαγωγή άψογα οργανωμένων
με ιδιαίτερα καί νά πούμε σέ ό καί υποδειγματικά υψηλής πο
λους τούς συναδέλφους Τραπε- λιτιστικής στάθμης συνεδρίων.
ζοϋπαλλήλους δτι πρέπει νά γί
νει κοινή αντίληψη καί κοινή πε 3. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ποίθηση πώς καί τό πιο μικρά
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
δίκαιο αίτημα τής πιο μι
κρής Τράπεζας πού λειτουργεί
’Επίσης, ή συμμετοχή τού Γε
στή χώρα, είναι πρόβλημα δλων
νικού
Γραμματέα τού Συλλόγου
μας. Άς μή δίνουμε σημασία
στις εγγενείς δυσχέρειες πού μας στή συνδιάσκεψη τής EUROπαρουσιάζουν οί μεγάλες Τρά FI ΕΤ στή Στοκχόλμη, καθώς
πεζες καί πού κατά τή γνώμη καί στο Παρίσι που φιλοξενήθη
άπό τήν ’Εθνική Γαλλική "Ο
μας είναι δημιουργήματα τής ερ κε
μοσπονδία "Υπαλλήλων καί Στε
γοδοσίας.
λεχών, έδωσαν τήν εύκαιρία γιά
Τά Επιχειρήματα δπως «άν γνωριμία καί σύσφιξη σχέσεων
δώσω στο Προσωπικό τής Τρα μέ οργανώσεις διεθνούς κόρους
πέζης μας θά ξεσηκωθούν καί καθώς καί μέ συνδικαλιστικές
οί άλλες» είναι πολύ πρόχειρα προσωπικότητες τής Εύρώπης.
καί δεν έχουν καθόλου βάθος Κατά τίς προσεχείς Επισκέψεις
γιατί αν τό καλοσκεφθεϊ κανείς τών Βέλγων καί Γάλλων συν
στις πραγματικές του διαστάσεις, δικαλιστών στήν "Ελλάδα, θά γί
τότε θά διαπιστώσει δτι ίσα - ίσα νει παραπέρα ανταλλαγή άπόψετό επιχείρημα αύτό βλάπτει τήν ων, κυρίως πάνω στο θέμα τής
ίδια τήν Εργοδοσία, γιατί τελικά δημιουργίας τής Εύρώπης τών
παραχωρεί έδαφος στις πολυε ’Εργαζομένων καί τοϋ συντονι
θνικές. Καί μπορεί νά είναι θελ σμού τής δράσεως τών Εύρωπαίκτικές στήν "Ελληνική έργοδο- ων Τραπεζοϋπαλλήλων.

1. ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

ΣΤ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
1. ΛΕΣΧΗ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
Οί συνάδελφοι πού καθ’ οίονδήποτε τρόπο πριν άπό τόν ’Α
πρίλιο τού 1977 έρχονταν σ’ ε
παφή μέ τό χώρο τής λέσχης,
είτε σάν Εστιαζόμενοι είτε σάν
επισκέπτες, ασφαλώς θά έχουν
προσωπική άντίληψη τών τερα
στίων προβλημάτων καί άδυναμιών πού άνπμετώπιζε ό τομέ-

ας αύτός
τής δραστηριότητας
του' Συλλόγου. Προβλήματα πού
ξεκινούσαν άπά τήν άκαταλληλότητα τού χώρου, έπεκτείνονταν στήν οργάνωση καί τό προ
σωπικό που αναπόφευκτα καθι
στούσαν άνεπαρκή τήν ποιότητα
τών υπηρεσιών πού προσφέρονταν στούς συναδέλφους. "Ορι
σμένα άπό τά προβλήματα αύτά,
βραχυπρόθεσμα
τουλάχιστον,

δεν Επιδέχονται ούσιασπκή καί
μόνιμη άντιμετώπιση.
Ειδικότερα κατά τομείς:

α) Κτίριο
Τό ύπάρχον κτίριο, κατασκευ
ής προπολεμικής, πρέπει νά χαρακτηρισθεϊ ακατάλληλο. Πέρα
άπό τό δτι βρίσκεται, σχετικά
μακριά άπό τούς χώρους Εργα
σίας μας, πέρα άπ’ τό δτι οί χώ
ροι του κρίνονται άναμφισβήτητα άνεπαρκείς άπό πλευράς Εκτάσεως, δημιουργεί καί ιδιαίτε
ρα προβλήματα πού οφείλονται
στήν παλαιότητα τών συστημά
των ύδρευσης, άποχέτευσης, ήλεκτρισμοΰ. Τά προβλήματα αύ
τά Εμφανίσθηκαν μέ ιδιαίτερη ο
ξύτητα έπί τής θητείας μας γιά
τό λόγο πώς Επί τών ημερών
τουλάχιστον τής προκάτοχης Δ)

Σήμερα, ή δλη άλλαγή στο Ε
στιατόριο, δσο τουλάχιστον μπο
ρούμε νά κρίνουμε άπό τίς προ
σωπικές παρατηρήσεις μας καί
άπό γνώμες, άπόψεις καί συμπε
ράσματα τών Εστιαζομένων, κρίνεται άπόλυτα Επιτυχής. Τό ίδιο
συμπέρασμα βγαίνει καί άπό τό
γεγονός, πώς ό άριθμός τών έστιαζομένων αύξήθηκε σέ ποσο
στό 100% καί Εξακολουθεί μάλι
στα νά παρουσιάζει αύξητικές
τάσεις.

2. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Στό θέμα αύτό βρήκαμε μιά
κατάσταση άπογοητευτική.
'Ένας θησαυρός 5000 τόμων
βιβλίων, πολλά άπό τά όποια
χαρακτηρίζονται σπάνια, (Ενδει
κτικά άναφέρουμε στερεότυπες
Εκδόσεις, αρχαίων Έλλ. Συγ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

θειών μας θά τό κρίνουν σί συ
νάδελφοι. Εκείνο πού δικαιού
μαστε νά πούμε, είναι πώς έ
χουν τεθεί οί βάσεις γιά νά γί
νει ή «Τ» μία άπό τίς πιο άρτιες
Ελληνικές συνδικαλιστικές Εφη
μερίδες.

2. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Πέραν άπό τήν καθαρά τεχνι
κή Εργασία (Στοιχειοθεσία, Εκ
τύπωση, διόρθωση) τήν Επιμέ
λεια τής «Τ», έχει ή Συντακτι
κή ’Επιτροπή. Οί στήλες της εί
ναι ανοικτές γιά δλους τούς συ
ναδέλφους, άσχετα άπό τή στά
ση τους προς τό Δ.Σ. Τηρούνται
μέ σχολαστικότητα οί κανόνες
τής εύπρέπειας καί τής συνδικα
λιστικής δημοσιογραφικής δεον
τολογίας. Παρακολουθεΐται ή
ελληνική έπικαιρότητα στό χώ
ρο τοΰ συνδικαλισμού καί προ
βάλλονται τά θέματα τής Εποχής
μέ έρευνες καί άλλα δημοσιεύ
ματα. Δημοσιεύτηκαν στήν πε
ρίοδο αύτή οί Εκθέσεις τών ορ
κωτών λογιστών καί ό Κανονι

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
’Αθήνα, 19.12.1977

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Στή συνέχεια τής άπό 6.12.1977 προσκλήσεώς μας, σας υπενθυμίζουμε ότι γιά
τήν 5.1.78 ώρα 18.00' έχει σρισθεΐ ή τέταρ
τη σύγκληση Γενικής Συνελεΰσεως τοΰ Συλ
λόγου μας πού απαιτεί, σύμφωνα μέ τό κα
ταστατικό μας, τήν παρουσία του Μ τών
μελών τοΰ Συλλόγου μας. Ή Συνέλευση θά
γίνει στή λέσχη μας (’Ακαδημίας 60 - 5ος
όροφος).
Στήν περίπτωση πού ή παραπάνω συνέ
λευση δεν θά πραγματοποιηθεί άπό έλλει
ψη απαρτίας, αύτή θά γίνει πιά οπωσδήπο
τε — καί θά είναι ή τελευταία, σύμφωνα
μέ τό καταστατικό μας — μέ όσουσδήποτε
παρόντες, τήν 9.1.1978 ή μέρα Δευτέρα, ώρα
16.30' στό θέατρο Χατζηχρήστου, Πανεπι
στημίου 38, εντός τής στοάς.
Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

σεως δεν έγινε καμμιά σοβαρή
συντήρηση. Τίς άνάγκες αυτές
τίς άντιμετωπίσαμε στο μέτρο
τού Εφικτού. ’Αναφέρουμε χα
ρακτηριστικά τό γεγονός, χωρίς
νά έπεκτεινόμαστε σέ λεπτομέ
ρειες Επειδή καλύπτει ένα ση
μαντικό ποσό στούς άντίστοιχους
λογιστικούς λογαριασμούς.

β) ’Οργάνωση

γραφέων, σειρά Κούμα κλπ.)
είχε Εγκαταληφθεϊ κάτω άπό έ
να παχύ στρώμα σκόνης σ’ ένα
δωμάτιο, πού έκανε καί χρέη άποθήκης.
Στόν δεύτερο άμέσως μήνα
τής θητείας μας άρχίσαμε μέ τήν
Εθελοντική προσφορά Εργασίας
συναδέλφων,
τήν προσπάθεια
γιά τήν οργάνωση καί αποκατά
σταση τής βιβλιοθήκης. Σήμερα
τό δλο έργο έχει προχωρήσει
σημαντικά καί βρίσκεται πρός τό
τέλος του, Ελπίζουμε δέ πώς
πριν άπό τήν ημερομηνία τών
άρχαιρεσιών θά μπορέσουμε καί
πάλι νά λειτουργήσουμε, σάν
δανειστική, τήν βιβλιοθήκη μας.
’Εδώ θά πρέπει νά άναφέρου
με πώς, δπως άπό τόν έλεγχο
τής βτβλιοταξινόμησης διαπιστώ
θηκε, πολλά σημαντικά βιβλία
λείπουν άπό τήν βιβλιοθήκη, χω
ρίς δυστυχώς νά είναι δυνατό
νά Εξακριβωθεί τό πώς καί σέ
ποιά Εποχή χάθηκαν, άφού πρω
τόκολλα παράδοσης καί παραλα
βής άπό τόν ένα ύπεύθυνο στόν
άλλο είχαν παύσει νά ουντάσσονται Εδώ καί μιά ΙΟετία όχι
μόνο γιά τά βιβλία, άλλά καί
γιά τούς πίνακες καί γιά όλα α
νεξαιρέτως τά περιουσιακά στοισεϊα τής λέσχης.

Τό Εστιατόριο τό βρήκαμε νά
λειτουργεί μέ τό παραδοσιακό
σύστημα (σερβιτόρος - μαρκαδό
ρος, λογαριασμός στο συνάδελ
φο άπό τόν σερβιτόρο - άπόδοση λογ. άπό τό σερβιτόρο στο
μαρκαδόρο καί άπό μαρκαδόρο
στο διαχειριστή). Μετά άπό πα
ρατηρήσεις μας, διαπιστώσαμε μέ
έκπληξη πώς ήταν περισσότεροι
οί ξένοι πού έκαναν χρήση τού
Εστιατορίου μας άπό τούς συνα
δέλφους. Τά δύο αύτά γεγονό
τα, σύμφωνα μέ τίς άρχικές εκ
τιμήσεις μας, πού Εκ τών ύστέρων επαληθεύτηκαν, άποτελοΰσαν, καθοριστικά άνασταλτικούς
παράγοντες, κάθε προσπάθειας
γιά βελτίωση.
Γιά τό λόγο αύτό, πήραμε τήν
άπόφαση καί προχωρήσαμε σέ
ριζική αλλαγή τοΰ συστήματος
λειτουργίας. ’Έτσι, άπό τόν Σε 4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΕΣΧΗΣ
πτέμβρη, τό Εστιατόριο λειτούρ
Μέ στόχο πάντα τήν βελτίω
γησε πλέον σάν σέλφ σέρβις.
’Αποκλείσαμε τήν Εξυπηρέτηση ση τών παρεχομένων ύπηρεσιών,
τών μή συναδέλφων. Παράλλη προσπαθήσαμε νά κάνουμε καί
στό προσωπικό
λα, αναπόφευκτα πιά, προχωρή μιά άνανέωση
σαμε καί στήν άλλαγή τού συ τής λέσχης. Στό θέμα αύτό σκό
στήματος τής έκπτώσεως τών πιμο είναι νά μην άναψερθοΰμε
7,50 δρχ. κατά συνάδελφο, έν- σέ λεπτομέρειες, δεδομένου δτι
σωματώνοντάς την, στις τιμές δεν έχουμε ολοκληρώσει
καί
τίς σχετικές Ενέργειές μας.
τών προσφερομένων ειδών.

Ζ - Η «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»
1. ΥΛΗ
'Όπως είναι γνωστό, μέχρι
τόν ’Απρίλη ’77 πού άνάλαβε
τό παρόν Δ. Συμβούλιο τήν εύθόνη γιά τή σύνταξη, Εμφάνιση,
γραμμή καί έκδοση τοΰ μηνιαί
ου οργάνου τοΰ Συλλόγου, τήν
είχε έπαγγελματίας έμμισθος δη
μοσιογράφος,
ό όποιος είχε
προσληφθεΐ στήν περίοδο τής
δικτατορίας.
Τό γεγονός αύτό θεωρήθηκε
απαράδεκτο γιά ένα
κλαδικό έντυπο, δπως ή ΤΡΑ
ΠΕΖΙΤΙΚΗ, μέ ιστορία συνε
πούς συνδικαλιστικής παρουσίας

πολλών δεκαετιών. ’Από τίς
πρώτες Ενέργειες τού Συμβου
λίου μας, ύπήρξε ή απαλλαγή
άπό τά καθήκοντά του τού έπαγγελματία δημοσιογράφου ■—· στόν
όποιο δόθηκε ή νόμιμη άποζημίωση — καί ή συγκρότηση Συν
τακτικής ’Επιτροπής, πού άνά
λαβε τήν έκδοση τής «Τ». "Ετσι
συνδέθηκε πάλι μέ τήν παράδο
ση ή έκδοσή, της, δηλ. νά συντάσσεται Αποκλειστικά
άπό συναδέλφους γιά νά Εκφρά
ζει σωστά τόν παλμό, τά αιτήμα
τα καί τό πνεύμα τών Εργαζο
μένων στήν ’Εθνική Τράπεζα.
Τό άποτέλεσμα τών προσπα

σμός τοΰ Ταμείου Αύτασφαλείας.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ «ΤΡΑΠΕ
ΣΙΤΙΚΗΣ»
"Ο μέσος δρος τού κόστους
τής «Τ» κατά τό διάστημα τού
1976 ήταν άνά 4σέλιδο δρχ.
29.000 περίπου.
Τό σημερινό κόστος, παρά τήν
ραγδαία άνοδο τής τιμής τοΰ
χαρτιού καί τών Εκτυπωπκών,
κατήλθε στό ποσόν τών δρχ.
'20.000 περίπου άνά 4σέλιδο.
Ή οικονομία Επιτεύχθηκε μέ
τήν άπόλυση τοΰ έμμισθου δη
μοσιογράφου καί τήν Επιλογή
τοΰ τυπογραφείου πού προσέφερε έγγράφως τίς χαμηλότερες
τιμές άπό δσα άποταθήκαμε.
Τό Δ.Σ. κρίνει δτι ύπάρχσυν
άπεριόριστες δυνατότητες άνάπτυξης τής «Τ». Χρειάζεται Ε
πίμονη προσπάθεια γιά τήν συμ
μετοχή σιήν σύνταξή της, δσο
τό δυνατόν περισσότερων συνα
δέλφων, ιδιαίτερα νέων καί Ε
πιβάλλεται ή άπαρέγκλιτη τήρη
ση τής τακτής — κατά μήνα —
κυκλοφορίας της.

Η - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Μία άπό τίς βασικές λειτουρ
γίες τοΰ συλλόγου μας είναι καί
ή άνάπτυξη ιών πολιτιστικών Εκ
δηλώσεων.
Ή δημιουργία τέ
τοιων Εκδηλώσεων θά βοηθήσει
στό άνέβασμα τοΰ Επιπέδου μορ
φωτικής έπικοινώνίας δλων τών
συναδέλφων, στόν προβληματι
σμό καί τή σωστή άντιμετώπιση
τών κοινωνικών συνθηκών, στό
άνοιγμα τοΰ διαλόγου γύρω άπ'
δλα τά προβλήματα πού άντιμετωπίζουμε στή σύγχρονη κοινω
νία.
θά δώσει Επίσης τή δυνατό
τητα νά συμμετάσχουν δσο τό
δυνατό
περισσότεροι συνάδελ
φοι, που μέ τή δημιουργική τους
πρωτοβουλία θά βοηθήσουν στήν
προώθηση ούσιαστικών πολιτιστι
κών Εκδηλώσεων, πού θά φέ
ρουν σέ Επικοινωνία τους συνα
δέλφους μέ τήν πολιτιστική δη
μιουργία.
Ό Σύλλογός μας βλέποντας
τήν άναγκαιότητα τής άνάπτυξης πολιτιστικού κινήματος, δη
μιούργησε πολιτιστική Επιτροπή,
Επιτροπή γυναικών καί χορωδία.
Στις Επιτροπές αύτές συμμε
τείχαν άρκετοϊ συνάδελφοι που
μέ τή δημιουργική τους έμπνευ
ση,
τή δραστήρια συμμετοχή
τους καί πρωτοβουλία, συν έβα
λαν στήν καλύτερη προετοιμα
σία καί παρουσίαση τών πολιτι
στικών Εκδηλώσεων.
Σάν πρώτη Εκδήλωση προε
τοιμάστηκε καί πραγματοποιήθη
κε άπό τήν πολιτιστική Επιτρο
πή τού Συλλόγου μας, μία κι
νηματογραφική προβολή.
Σάν δεύτερη, πραγματοποιή
θηκε ό γιορτασμός τής ’Εθνικής
Επετείου τής 28ης ’Οκτωβρίου.
Στήν Εκδήλωση αύτή μίλησε
ό πρόεδρος τού Συλλόγου μας,
πού άνάπτυξε τό περιεχόμενο
καί τή σημασία τής συμβολής
τοΰ Ελληνικού λαού στόν αντι
φασιστικό άγώνα καί τή σύνδε

ση καί τοποθέτηση τών μηνυμά
των στή σημερινή κατάσταση
τής χώρας μας καί άκολούθησε
άπαγγελία ποιημάτων άπό ηθο
ποιούς.
"Ετοιμάστηκε Εκδήλωση γιά τά
60 χρόνια τής ιστορίας τοΰ Συλ
λόγου. Εκδήλωση πού τιμά καί
παρουσιάζει δλη τήν πορεία τού
συλλόγου μας άπό τήν ίδρυσή
του μέχρι σήμερα. Άλλά ή με
σολάβηση τών γνωστών γεγο
νότων πού οδήγησαν σέ άγώνιστικές Εκδηλώσεις καί τήν δι
καστική γύρω άπό τή λήξη τής
θητείας τού Δ.Σ. περιπέτεια, οί
Εργασίες άναβλήθηκαν γιά χρό
νο μετά τήν Εκκαθάριση τής Εκ
κρεμότητας.
’Οργανώνεται έκθεση ζωγρα
φικής καί βιβλίου,μέ τήν παρου
σίαση άποκλειστικά έργων τών
συναδέλφων,
σάν προσπάθεια
Επαφής καί γνωριμίας μεταξύ
τους καί μέσα άπό τήν καλλιτε
χνική τους δημιουργία.
Ή ’Επιτροπή γυναικών πρα
γματοποίησε συναντήσεις στή
Λέσχη τού Συλλόγου, δπου δό
θηκε ή δυνατότητα στις συνα
δέλφους νά άνταλλάξουν άπόψεις καί νά συζητήσουν γύρω
άπό τήν Εξέλιξη τής γυναίκας
στήν Τράπεζα καί τά προβλήμα
τα πού άντιμετωπίζουν μέσα στή
δουλειά, σέ σχέση μέ τόν άνδρα.
Ακόμα τά προβλήματα τής
μητρότητας καί τών παιδικών
σταθμών.
Ή Επιτροπή έστειλε τηλεγρά
φημα πρός τή Βουλή Εκφράζον
τας τή θέση της στό μεγάλο θέ
μα τής στράτευσης τών γυναι
κών.
"Η οργάνωση τέτοιων Εκδη
λώσεων σέ μόνιμη βάση, θά βο
ηθήσει στήν καλλιέργεια τής
σκέψης καί τής άνάπτυξης Ενός
δημιουργικού διαλόγου.

θ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προδικτατορικό άκόμη, συνέ
δριο τής ΟΤΟΕ πήρε τήν από
φαση τής σύστασης τοπικών Ε
πιτροπών τής "Ομοσπονδίας στίς
πρωτεύουσες νομών. "Η συμβο
λή τοΰ ΓΒΕ στή σύσταση Τοπι
κών Παραρτημάτων, γενικά, καί
οτήν ίδρυση Παραρτήματος Θεσ
σαλονίκης, είδικώτερα, ήταν κα
θοριστική. Μέ πρωτοβουλία μας
ιδρύθηκε τό Παράρτημα Θεσσα
λονίκης δύο μήνες πριν άπό τήν
έκδοση τής σχετικής άνακοίνωσης τού ’Εκτελεστικού Συμβου
λίου τής "Ομοσπονδίας, έκδοση
τήν οποίαν Εξ άντικειμένου Επι
τάχυνε ή προγενέστερη λειτουρ
γία τού Παρ. Θεσσαλονίκης, τοΰ
οποίου πρώτος αιρετός γραμμα
τέας διατέλεσε ό Εκπρόσωπός
μας — συμβάλλοντας στήν ορ
γάνωσή του. Μία άπό τίς συνέ
πειες τών Εξελίξεων αυτών ή
ταν καί ή συμμετοχή, ύστερα ά
πό πολλά χρόνια, τών τραπεζι
κών στίς Εκδηλώσεις τού Ε.Κ.Θ.
γιά τήν Πρωτομαγιά.
Άκόμη τό ΓΒΕ παρακολούθη
σε άπό κοντά καί στό μέτρο τών
δυνατοτήτων, του συνέβαλλε
στή σύσταση παραρτημάτων τής
ΟΤΟΕ στίς πόλεις Μακεδονίας
καί Θράκης. Συνεχίζει άλλωστε
νά άποτελεϊ τόν βασικό παρά
γοντα λειτουργίας τοΰ Παραρ
τήματος Θεσσαλονίκης.
Σέ σχέση μέ τήν Εσωτερική
του οργάνωση, τό Γραφείο άπό
τήν αρχή έβαλε σάν στόχο τή
διεκπεραίωση τών Εργασιών του
μέσα άπό μία διαδικασία ύπευθυνοποίησης τών Ενεργοποιημέ
νων συνδικαλιστικά συναδέλφων
τής πόλης, μέ σκοπό τήν κα

τάρτιση μελλοντικά
Εμπείρων
συνδικαλιστικών στελεχών.
Τά προβλήματα τών καταστη
μάτων τής Θεσσαλονίκης,
σέ
σχέση μέ τή λειτουργία καί τίς
συνθήκες Εργασίας, έγινε προ
σπάθεια νά Εντοπισθοΰν άρχιχά
μέ αύτοπρόσωπες
Επισκέψεις
στή διάρκεια τού ωραρίου Εργα
σίας καί μέ τήν αύτοπρόσωπη
διανομή τής Τραπεζιτικής ή άλ
λων άνακοινώσεων τοΰ Συλλό
γου καί στή συνέχεια μέ τή συ
νεργασία τών αιρετών άντιπροσώπων. Αρκετά άπό τά προβλή
ματα άντιμετωπίσθηκαν μέ Επι
τυχία
ύστερα άπό διαβήματα
στούς άρμοδίους.^,
Στά τοπικά ωστόσο προβλήμα
τα Εντάσσεται καί ή πολιτιστική
καλλιέργεια
τών συναδέλφων
στό βαθμό που ξεπερνά τίς υπη
ρεσιακές μεταξύ τους σχέσεις
καί άνάγει σέ ένα ποιοτικά ύψηλότερο Επίπεδο. Παρά τόν περι
ορισμένο χρόνο έγιναν πολλές
Εκδηλώσεις, δπως άγώνες σκακιοΰ, έκθεση ζωγραφικής συνα
δέλφων, διαλέξεις κλπ.
Τό ζήτημα τής δημιουργίας
παιδικών κατασκηνώσεων στή
Βορ. "Ελλάδα άπασχόλησε έν
τονα τό Ι’ΣΕ, άφού άποτέλεσε
μόνιμο αίτημα τών μακεδόνων
συναδέλφων πού Επισφραγίστη
κε άπό άπόφαση τής Γεν. Συνελεόσεως γιά τή διάθεση κονδυ
λίου μέ τό όποια θά άγορασθεϊ οίκοπεδική έκταση γιά
τό σκοπό αύτό. Σέ πρώτη
φάση έμπαινε τό ζήτημα τής
διαδικασίας πού έπρεπε νά
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελ. 6)

’Απολογισμός τής Συλλογικής Δραστηριότητας
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή σελ. 5)
Ακολουθηθεί ώοτε νά διασφαλισθεϊ το άριστα τής άγοράς καί
ΐό άδιάβλητό της. ΈξεΧέγη έ
τσι άπό τούς συναδέλφους τής
Θεσσαλονίκης 5μελής έππροπή
άξιολογήσεως προσφορών — οί
εκλογές έγιναν μέ εύθύνη καί
διοργάνωση τού ΓΒΕ μέ τον πιο
αδιάβλητο τρόπο. Ή επιτροπή,
ύπό την παρακολούθηση τοΰ Γ.
ολοκλήρωσε σέ σύντομο χρονικό
διάστημα την επεξεργασία ιών
40 περίπου προσφορών πού υ
ποβλήθηκαν άπό άνακοινώσεις
στον Τύπο καί άποστολή έπισιολών ατούς Κοινοτάρχες τής
Χαλκιδικής. Στην επεξεργασία
περιλαμβάνεται καί ή Ιέπίοκεφη
τών προσφοροτέρων οικοπέδων.
Ή επιτροπή ύπέβαλε προ μηνός
ήδη τις έπιλεγείσες 4. προσφο
ρές σια Προεδρεία τοΰ ΤΥΠΕΤ
καί τοΰ ΣΥΕ'ΓΕ, ώστε νά διαπραγματευθοΰν καί νά ολοκλη
ρώσουν την. άγορά τοΰ οικοπέ
δου, για την ολοκλήρωση τής ο
ποίας ή επιτροπή παραμένει
στή διάθεση τών άρμοδίων.
"Ας σημειωθεί δτι μέχρι τώρα
ή διαδικασία έπιδοκιμάσθηκε ά
πό τούς συναδέλφους τής πό
λης, πράγμα ιδιαίτερα σημαντι
κό μετά τήν δυσαρέσκεια πού
προκάλεσε ύ χειρισμός τοΰ ζη
τήματος άπό προηγούμενα Δ.Σ.
Γιά τό ζήτημα τής πρωινής,
άλλά καί άλλων ωρών, άπασχόλησης τών παιδιών τών συναδέλ
φων - μητέρων ή τών εργαζομέ
νων συζύγων τών άρρένων συ
ναδέλφων ουνελέγησαν άπό τό
ΓΒΕ στοιχεία καί διοργανώθηκαν συγκεντρώσεις τών ενδια
φερομένων, ή προβληματική τών
οποίων στράφηκε γύρω άπό τις
δυνατότητες ίδρυσης καί λει
τουργίας παιδικού σταθμοΰ άπό
τούς ίδιους τούς γονείς - συνα
δέλφους, προβληματική πού δι
έρχεται ήδη τά πρώτα στάδια ύλοποίησής της.
’ Ιδιαίτερη προσπάθεια κατα
βλήθηκε άπό τό ΓΒΕ για τήν
ενημέρωση
τών συναδέλφων,
πέρα άπό τήν οργανωμένη δια

κίνηση τών έντύπων τοΰ Συλ
λόγου, έφ’ δσον έκτιμήθηκε ό
τι ιό δεοντολογικό ζητούμενο
είναι ή ένεργοποίηοη τοΰ προ
σωπικού γύρω άπό τά προβλήματά του. Ή ένημέρωση κινή
θηκε σέ δύο επίπεδα:
α. Τακτικές
συγκεντρώσεις
τών αιρετών Αντιπροσώπων, ό
που τό Γραφείο ενημέρωνε για
τις τρέχουσες έξελίξεις τών
προβλημάτων τοΰ κλάδου συζητοΰσε μέ τούς άντιπροσώπους
γύρω άπό αύτές καί τοποθετού
σε πρόγραμμα δραστηριοτήτων
γιά τή συνέχεια.
β. Μέ συγκεντρώσεις τοΰ προοωπικοΰ γιά ένημέρωση γύρω
άπό όξυμένα ήδη ζητήματα, ό
πως οί συγκεντρώσεις γιά τό
Ασφαλιστικό, πού παρακολούθη
σαν γύρω ατούς 150 συνάδελ
φοι καί όπου έγινε άναλυτική
παρουσίαση τών στοιχείων, πού
συνθέτουν τό πρόβλημα, καί τής
εξέλιξής του.
Γιά τούς διαγωνισμούς μετατάξεως συναδέλφων τό Γραφείο
διοργάνωσε σειρά μαθημάτων
γιά τήν προετοιμασία τών διαγωνιζομένων. Συνάδελφοι δίδα
ξαν Αφιλοκερδώς μέ ικανοποιη
τικά Αποτελέσματα.
Γιά τά προβλήματα τών συνα
δέλφων τής Μακεδονίας - Θρά
κης, έγιναν έπισκέψεις τοΰ εκ
προσώπου
τοΰ Γραφείου στα
καταστήματα: Βέροια, Αλεξάν
δρεια. Λαγκαδά, Κατερίνη,Δρά
μα, Καβάλα, Νιγρίτα, καί Σέρ
ρες, όπου έκτος άπό τήν επαφή
μέ τούς συναδέλφους άντιμετωπίσθησαν τοπικά προβλήματα.
Γιά τον ίδιο λόγο ύπήρξε τακτι
κή τηλεφωνική έπικοινωνία μέ
τούς Αντιπροσώπους τών κατα
στημάτων αύτών.
Διομγανώθηκαν
μεταβάσεις,
μέ Εξοδα του Συλλόγου καί
διοργάνωση τοΰ ΓΒΕ βορειοελ
λαδιτών γονέων - συναδέλφων
γιά Επίσκεψη τών παιδιών τους
στις κατασκηνώσεις τοΰ Διονύ
σου. Τό πρόγραμμα αυτό περιέ
λαβε 150 συναδέλφους.

κρίση τών συναδέλφων πάνω
ατό σχέδιο τροποποιήσεων τοΰ
Όργανισμοΰ
καί στήν τελική
έγκρισή του άπό τή Διοίκηση τής
Τραπέζης, μέ Εξαφάνιση τών εμ
πνεύσεων μεταφυτεύοεως ξέ
νων συστημάτων πού ένώ φέ
ρονται σάν Αξιοκρατικά, καταλή
γουν στήν πράξη εύνοιοκρατικά.
Σέ πλήρη ετοιμότητα πρέπει
άκόμα νά εύρίσκεται ό Σύλλο
γος γιά στήριξη σέ κάθε επίπεδο
τών άγώνων τοΰ κλάδου στον
προσεχή χρόνο. Ό χρόνος αυ
τός προβλέπεται άρκετά έπώδυνος, γιατί τά θέματα πού οί ορ
γανώσεις μας,
ταγμένες στήν
οργανωμένη δύναμη τής ΟΤΟΕ
θ’ Αντιμετωπίσουν, είναι τερά
στια, ένώ ή άντίστοιχη πολιτική

κοπίας καί προεξοφλημένης ψη
φοθηρικής Εκστρατείας, νά Εξα
πολύει πόλεμο λάσπης, μέ Α
ποτέλεσμα τήν πιώοη τοΰ Επι
πέδου τών συνδικαλιστικών η
θών στον χώρο μας στήν έσχα
τη βαθμίδα.
Τό Δ.Σ. οταθμίζονιας τή βλά
βη πού θά γινόταν στήν κύρια
δουλειά του, αν Εδώ καί 4 μή
νες άκολουθοΰσε τήν άνππερισπαστική αυτή τακτική, δέν πέ
φτει σ’ αύτήν τήν παγίδα, μολο
νότι υπάρχει ό κίνδυνος τής διαβρώσεώς του άπό έναν αντίθετο
προς κάθε ηθική έννοια μονόλο
γο σέ βάρος του. Προτιμώντας
όμως τον κίνδυον αύτό άπό τον
κίνδυνο νά Αμελήσει, έστω καί
προς στιγμή, τήν κύρια φροντί
δα του γύρω στά θέματα τοΰ
προσωπικού, ιό Δ.Σ. στηρίζεται
στή νοημοσύνη τών συναδέλ
φων καί παραδίδει τούς φορείς
τής άήθους καί Αηδιαστικής αυ
τής τακτικής στήν κρίση τοΰ συ
νόλου τών μελών καί σάν
παράδειγμα προς
άπ ο φ υ γ ή σ’ Εκείνους πού
πρόκειται νά συνδικαλιστούν.
Ή Εργασία υποδομής τών βα
σικών θεμάτων πού τό Διοικ.
Συμβούλιο παραδίνει στή νέα
συνδικαλιστική περίοδο, Αποτε
λεί τήν προοπτική τοΰ άμέσου
μέλλοντος, στό χώρο τοΰ Σ.Υ.
Ε.Τ.Ε.
Τό νέο Δ.Σ. έχει καθήκον νά
Εντείνει τή δραστηριόιητά του
γιά τήν ψήφιση τοΰ Νομοσχεδί
ου γιά τήν Ασφαλιστική μας Ε
νότητα καί Εξασφάλιση τών πό
ρων τών Ταμείων.
Παρά τις σημειούμενες στεί
ρες Αντιδράσεις, πρέπει νά στα
θούμε σιό πνεΰμα τοΰ 1978,
στήν πραγματικότητα ότι ό κύ
ριος κορμός τοΰ σημερινού προ
σωπικού τής Τραπέζης είναι οί
προσληφθέντες άπό τό 1956 καί
Εδώ. 'Ότι ή Αναμφισβήτητη τρα
γωδία τοΰ 1953—54,
μιά καί
δέν έλυσαν τά προβλήματά τους
οι διοικήσεις τής Τραπέζης πού
άμεσα άκολούθησαν, δέν μπορεί
σήμερα νά τρέφει τήν συνδικα
λιστική διαίρεση τοΰ προσωπικού
γιά νά προσφερθεϊ αύτό μιά μέ
ρα σάν θύμα νέας τραγωδίας.
Πρέπει τό σύνολο Εκείνων πού
έχουν συνδέσει τή ζωή τους μέ
τό "Ιδρυμα τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης, συνταξιούχοι καί σέ -Ενεργό
υπηρεσία υπάλληλοι, νά χωνέ
ψουν δτι ΜΑΖΙ ΟΛΟΙ θά στεριώσουν τον Ενιαίο Ασφαλιστικό
τους ’Οργανισμό καί μέ τήν Α
κλόνητη δύναμή τους, θά Εξα
σφαλίσουν τό μέλλον τών οικο
γενειών τους.
Τό νέο Διοικητικό Συμβούλιο
ας βάλει στόχο τιμής νά είναι τό
Συμβούλιο τής ΕΝΩΣΗΣ τοΰ
Προσωπικού τής Τραπέζης.
Μέ τήν ίδια, ένταση πρέπει νά
συνεχισθοΰν οί Εργασίες γιά τήν

πρέπει νά δελεάσουν καί νά πα
ρασύρουν τούς συνάδελφους, σέ
σχισματικές,
άποδυναμωτικές
γιά τον κλάδο Ενέργειες. ’Ήδη,
οί παραπλανητικά Επηρεασμένοι
συνάδελφοι έχουν καταλάβει τις
συνέπειες τών κινήσεων αύτών
καί δέν δέχονται νά στηρίξουν
Ακραίες καί ολέθριες, γιά τά
τραπεζοϋπαλληλικά συμφέροντα,
τάσεις.
’Αγαπητοί συνάδελφοι,
Μέ γνώμονα τις ήθικές Αρχές
τοΰ συνδικαλισμού καί τό πρό
γραμμα Επιδιώξεων, ή Διοίκηση
τοΰ Συλλόγου, μέσα στή μικροσκοπική θητεία της, προχώρησε
στο έργο της, πού μέ Αντικειμε
νικότητα Εξέθεσε παραπάνω.
Παρά τις Αντιξοότητες κάθε μορ

φής σταθήκαμε άκαμπτοι στήν
Εκτέλεση τοΰ καθήκοντος μας
καί συνεπείς στή γραμμή μας.
"Ισως κατά τήν πραγματοποί
ηση τής πορείας μας νά σημει
ώθηκαν παραλείψεις ή Αδυνα
μίες.
Μέ τήν καλόπιστη ιέπάνω στο
έργο μας συζήτηση στήν προσε
χή Γενική Συνέλευση, ας συμ
βάλουμε όλοι στή συνέχιση τής
πορείας προς τούς στόχους μας,
καί αυτούς πού Αναμένουν καί
τούς νέους, γιά νά μπορέσουμε
οτή νέα πλήρη θητεία νά περιουλλέξουμε περισσότερους καί
πλουσιότερους καρπούς τής συλ
λογικής προσπάθειας.
Δεκέμβρης 1977
ΤΟ ΔΙΟΓΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ 31-10-77
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
1. ΑΚΙΝΗΤΑ
2. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
α. "Επιπλα
β. Βιβλιοθήκη

18.507,20
331.326—
20.301—

3. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
4. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
5. A' TAMEIQN
Β' ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

16.701,40
7.949.885,65

351.627—

1.
2.
3.
4.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΑΙ
ΛΟΓ)ΣΜΟΙ ΥΠΟ ΕΚ)ΡΙΣΙΝ
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΙΣΤΩΤ. ΛΟΓ) ΣΜΟΙ
2,500.000—
Τράπεζα Ε.Τ.Ε.
β. Ο.Δ.Ε.Π.Ε.Σ.
211.045—
6.834.173—
γ. Συνδρομαί μελών
2.947.848,95
δ. Μερίσματα
108.135—
ε.’Έσοδα Εκ πωλήσ. αύτ)του
- 235.231,50
ζ."Εσοδα Διαχειρ. Λέσχης

368.000—
22.138.806,50
7.966.582,05

6. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΡΕΩΣΤ. ΛΟΓ) ΣΜΟΙ
α. Όφειλαί Σωματείων
17.000.—
β. Πάγιοι ΙΙροκ)λαί
46.630—
γ. Δαπάναι ’Ελέγχου Σ.Ο.Λ.
395.000—
119.320—
δ. Συνδ)καί ’Ενισχύσεις
ε. "Εξοδα Λειτ. Λέσχης
4.670.212.10
4.753.106.10
ζ. "Εξοδα Διαχειρίσεως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΙΙΣ

12,836.433,45

’Αθήνα,
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
θ. ΣΑΛΙΜΠΑΣ

40.844.790,95
16.11.1977

Ο ΤΑΜΙΑΣ
I. ΗΛΙΑΚΟΣ

II ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Ε. ΠΕΤΡΙΔΗ

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

ΔΑΠΑΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

ΑΠΟ 1.1.1977 ΕΩΣ 31.10.1977

ΑΠΟ 1.1.77 ΕΩΣ 31.10.77

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ
ΚΑΤΑΒΟΛΑΙ Ι.Κ.Α.
ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΕΩΣ
ΧΑΡΤΟΣΙΙΜΟΝ & Ο.Γ.Α.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ (Άπολυθ.)

962.647—
36.000—
136.741 —
12.945—
4.588 —
100.000—

1.252.921.

181. 017,90
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ - ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ
40. 237—
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
242. 188—
ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΥΠΟΚ)ΤΩΝ
852. 292—
»
ΕΟΡΤΩΝ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ (1976)
202., 800—
» ΔΙΚΩΝ & ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
50, 457—
»
ΔΙΑΦΟΡΑ (Διανομαί - Καθαριότης κλπ.)
ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΧΩΡΙΟΥ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ 50 ΟΟΟ.—
764 952—
»
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ & ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
140 404,70
»
ΓΡΑΦΕΙΟΥ BOP. Ε ΑΛΑΛΟΣ
411 782—
ΕΚΊΔΟΣΙΣ ΕΦΗΜΕΡ. «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»
166 444,50
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
153 ,840—
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ
63 856—
ΚΟΙΝΩΝΓΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
97 ,369—
ΦΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
24 .127—
ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ.
1 .683—
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Πολύγραφος 12,593—
Φωτοτυπικό)
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΕΙΣ ΣΥΝΔ)ΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
22 ,542—
(Ε.Κ,Α.)
21 .600—
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
4.753.106,10
’Αθήνα
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Ο ΤΑΜΙΑΣ
I. ΗΛΙΑΚΟΣ

II ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Ε. ΠΕΤΡΙΔΙΙ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΑΞΙΑ
392 Μέτοχοί Ε.Τ.Ε.
κτήσεως μέση 19.116.524—
408
»
455.117,50
ΕΜΓΙΟΡ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ
»
»
»
316.220—
400
»
Ε.Κ.Τ.Ε.
315
»
80.275.ΕΘΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ »
»
629
»
382.489—
Μ.Ε.Τ.Κ.Α.
4
»
2.143—
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ »
360.038 —
»
»
76
»
Ε.Τ.Ε.Β.Α.
10
»
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
»
50.000—
1.000.000—
200Όμόλογα Ε.Τ.Ε.Β.Α.
800
»
150.000—
Ο.Λ.Δ.Ο.Α. 6,5% 1970
25.000—
50
»
Ο.Λ.Δ.Ο. Α. 6,5% 1971
400
»
Ο.Λ.Δ.Ο.Α. 6.5% 1972
200.000—
1.000—
1 Μερίς συνεταιρισμού
22.138.806,50
Έν Άθήναις 31)10)1977
I

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
27.678.896.70
74.122—
255.338,80

10.001.268,20
40.844.790,95

Ι-ΕΠΙΛΟΓΟΣ
’Από όλη τήν παραπάνω έκθε
ση, δύο είναι τά έκδηλα χαρα
κτηριστικά στοιχεία τής δραστη
ριότητας τοΰ Διοικ. Συμβουλίου
κατά τήν περίοδο άπό
:
Πρώτο, ή στενότητα χρόνου
καί δεύτερο ή μέσα σ’ αυτή τή
στενότητα, διεξαγωγή Εργασίας
έργων, Εκτάσεως καί όγκου μέ
διαμετρικά δυσανάλογα γι’ αυ
τά τά Αντίστοιχα χρονικά πλαί
σια.
Τρία θεμελιώδη θέματα (Α
σφαλιστικό - ’Οργανισμός - δια
φορά πτυχιούχων καί μή) άπαιτοΰν υποδομή πού ή ολοκλήρω
σή της καί προς τό ένα άπό τά
θέματα αυτά είναι προβληματική
γιά τό χρόνο πού διέθετε τό Δι
οικητικό Συμβούλιο. ’Ενδεικτι
κά άναψέρεται ότι, στό παρελ
θόν τό Εξ ’ίσου θεμελιώδες θέ
μα τής «έξομοίωσης» χρειάστη
κε ένάμιου χρόνο άπό τήν Ε
ξαγγελία
τοΰ τότε Διοικητοΰ
(’Ιανουάριος 1973) μέχρι τήν ε
πικύρωσή του (Ιούλιος 1974)
χώρια άπό τον χρόνο τής προ
ετοιμασίας του. Καί στό χρόνο
αύτό τό τότε Δ.Σ. δέν καταπιά
στηκε μέ άλλο κεφαλαιώδες θέ
μα.
’Αντίθετα, ιό Δ.Σ. είχε στή
διάθεσή του διετία μέν δικαιω
ματικά, άλλά στήν ούσία, έξ αι
τίας τών γνωστών Αμφισβητή
σεων, άλλά και τής
ευθιξίας του, ό χρόνος
δραοτηριότητάς του περιορίστη
κε στούς 9 μήνες καί ουσιαστι
κά οτούς 7, έξ αιτίας τών δυο
μηνών Αδρανεί ας λόγω τών βου
λευτικών Εκλογών.
Ποτέ στήν ιστορία τοΰ Συλλό
γου δέν κλείστηκαν τόσο μεγά
λα θέματα σέ τόσο μικρό χρόνο.
Τό Διοικ. Συμβούλιο όμως
απτόητο καί παρά τις Αντιδρά
σεις καί τις πρόσθετες δυσχέ
ρειες άπό κάθε πλευρά, προχώ
ρησε στήν εύστοχη καί Επιτυχή
Αντιμετώπιση τόσο τών μεγάλων
όσο καί τών μικροτέρων ειδικών
θεμάτων.
Πρέπει μέ πικρία μας Εδώ νά
καταγγείλουμε τό ρόλο τής με
ρίδας Εκείνης τής άνππολιτεύσεως πού παρέμεινε σέ συνδικα
λιστική δραστηριότητα καί μετά
τις Αρχαιρεσίες. ’Αντί, σάν ύπεύθυνος παράγοντας προόδου,
πού είναι ή σωστή Αποστολή τής
Αντιπολίτευσης, νά προσφερθεϊ
γιά ένημέρωση, Ανταλλαγή α
πόψεων καί διατύπωση τής θέ
σης της Επάνω στα θέματα πού
Αφορούσαν τό προσωπικό καί νά
άσκήσει καλόπιοτη κριτική τών
πράξεών μας, μέ άπ’ ευθείας
σ’ Εμάς Αναφορά της, έπαιξε καί
παίζει τό μόλο «Ενεδρεύοντας έχθροΰ», διογκώνοντας τυχόν πα
ραλείψεις τοΰ Δ.Σ., δημιουρ
γώντας τις περισσότερες φορές
τέτοιες Εκεί πού δέν υπάρχουν
.καί, γιά λόγους καθαρής δημο-

άντιμετωπίοεως άπό τήν ύπευθυνη πλευρά τής πολιτείας εί
ναι προδιαγραμμένη
σέ πολύ
στενά πλαίσια. Δέν πρέπει πο
τέ νά ξεχνάμε ότι, άνεξάρτητα
άπό τά πρόσωπα πού κατέχουν
τις θέσεις τών διοικήσεων στις
Τράπεζες, ή πολιτική έναντι τοΰ
προσωπικού είναι σκληρά άρνητική, άκαμπτα περιοριστική σέ
λύσεις. Γιά τό λόγο αυτό, κάθε
ενέργεια άποδυνάμωσης τών ορ
γανώσεων τοΰ κλάδου μας πρέ
πει νά Εξουδετερωθεί άπό τούς
ίδιους τούς συνάδελφους, πειθαρχημένους συνειδητά στις πα
ραδοσιακές τους ’Οργανώσεις,
συλλόγους - μέλη τής ΟΤΟΕ.
Χωριστικά κινήματα πού άνθη
σαν στήν τελευταία διετία, δέν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Β. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΙΙΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
θ. ΣΑΛΙΜΠΑΣ

1. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ:
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ
ΚΑΤΑΒΟΛΑΙ 1ΚΑ
ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ
ΧΑΡ)ΜΟΝ & Ο.Γ.Α.

1.137.599—
69.500—
211.919—
27.923—
6.485—

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ Ο.Τ.Ε.
ΥΔΡΕΥΣΙΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΞΟΔΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΕΝ
ΤΡΟΥ
193.068—
θ. ΕΞΟΔΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ Ε
ΠΑΡΧΙΑΣ
2.657.451.
7.
8.
9.
10.

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ
ΔΑΠΑΝΑΙ ΚΙΝΙΙΣΕΩΣ ΑΥΤ)ΤΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ ΣΚΕΥΩΝ

1.453.426—
21.755,20
41.923,90
29.117—

2.850.519—
31.188 —
57.134—
141.935—
43.214—
4.670.212,10
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Β. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΙΙΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΣΑΛΙΜΠΑΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ
I. ΗΛΙΑΚΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Ε. ΠΕΤΡΙΔΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»
1.
2.
3.
4.
5.

Δημοσιογραφικός χάρτης
’Επιμέλεια
Στοιχειοθεσία - δίπλωμα - εκτύπωση
Διορθωτικά
Κλισέ

81.7,54—
119.500—
191.530—
15.500—
3.498 —
411.782—
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Β. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΙΙΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
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Ο ΤΑΜΙΑΣ
I. ΠΛΙΑΚΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Ε. ΠΕΤΡΙΔΗ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΤΑΥΘΑ
Κύριοι Συνάδελφοι,
Συμφώνως προς τήν δοθεϊσαν ύμΐν έκ τών Αρχαιρεσιών τής
6ης καί 7ης Δεκεμβρίου 1975 εντολήν, προέβημεν είς τόν έλεγχον
τής διαχειρίσεως τοΰ Συλλόγου διά τήν περίοδον άπό 1)1—31)10)
1977.
Έκ τοΰ ελέγχου διεπιστώθη ή άκρίβεια τών εγγραφών είς τά
βιβλία τοΰ Συλλόγου, τά υπόλοιπα τών οποίων συμφωνούν πρός
τά Αναγραφόμενα ποσά έν τή συνοπτική Λογιστική καταστάσει τής
31.10.1977.
Έν Άθήναις τή 16.11.1977
Οί Έλεγκταί
ΑΛ. ΒΟΥΤΣΓΝΟΥ
Δ. ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ
Σ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Τό «Γυναικείο ζήτημα»
σαν κοινωνικό πρόβλημα
Ζοΰμε σέ μια έποχή πού μια μεγάλη κοινωνική έξέλιξη παίρ
νει, μέρα μέ τή μέρα, τεράστιες διαστάσεις. "Ενας άναβρασμός,
μια αναταραχή των πνευμάτων εκδηλώνεται σ’ δλες τις κοινωνικές
τάξεις. Γεννήθηκαν ένα σωρό προβλήματα, πού γιά τή λύση τους
ανάβουν συζητήσεις άνάμεσα στα δυο φύλα. "Ενα άπό τά σπου
δαιότερα προβλήματα είναι και τό γυναικείο ζήτημα. Ποιά θέση
πρέπει νά πάρει ή γυναίκα μέσα στήν κοινωνία; Πώς μπορεί ν’ Α
ναπτύξει δλες τις δυνάμεις της καί δλες τις ίκανόιητές της για νά
γίνει ένα ολοκληρωμένο μέλος τής άνθρώπινης κοινωνίας, πού νά
έχει τά ίδια δικαιώματα καί νά μπορεί νά προσφέρει δλη τήν ένεργητικότητά της; Σύμφωνα μέ τή γνώμη μου, αύτό τό πρόβλημα
συνδέεται στενά μέ τό ζήτημα τής μελλοντικής οργάνωσης πού θά
πρέπει νά έχει ή κοινωνία γιά νά έξαλείψει τήν καταπίεση, τήν
έκμετάλλευση, τή φτώχειο καί τις χίλιες δυο μορφές τής άθλιότητας. Τό ζήτημα λοιπόν τής γυναίκας αποτελεί ένα μέρος ολό
κληρου του κοινωνικού προβλήματος, πού αύιή τή στιγμή άπασχολεϊ δλους μας.
Είναι κοινωνικό δέ πρόβλημα τό γυναικείο ζήτημα, επειδή ή
γυναίκα έχει στήν κοινωνία οάν άνθρωπος καί σάν πολίτης μειονε
κτική θέση ΰποτέλετας.
Ή πρώτη οικογένεια είχε μητριαρχικά χαρακτήρα. ’Αργότερα
δμως, μεγαλώνοντας ό οικονομικός καί παραγωγικός ρόλος των άνδρών μέσα σ’ αύτή τήν πρωτόγονη κοινωνία, καταργήθηκε ή μη
τριαρχική δομή καί μαζί της δλα σχεδόν τά δικαιώματα τής γυναί
κας. ’Έτσι, μέ τήν ανατροπή τής μητριαρχίας, έχομε καί τήν κοσμοϊστορική ήττα τοϋ γυναικείου φύλου.
Ή ταπεινωμένη θέση τής γυναίκας έξωραΐστηκε καί συγκαλύ
φτηκε λίγο - λίγο, άνάλογα πάντοτε μέ τήν οικονομική έξέλιξη καί
τις μορφές που έπαιρνε κάθε φορά ή κοινωνία, σιήν ούσία δμως
δέν άλλαξε τίποτα, καθ’ δτι δέν άλλαξε καί ή οργάνωση τής κοι
νωνίας πού είχε σάν βάση τό συμφέρον δχι όλου τοΰ λαού, άλλά
των όλιγοτέρων καί φυσικά ισχυρότερων.
"Υπήρχαν καί ύπάρχουν φυσικά πολλοί πού ύποστηρίζουν εν
τελώς άπερίσκεπτα, δτι δήθεν λόγω τής διανοητικής, σωματικής
καί βιολογικής κατωτερότητάς τους, οι γυναίκες άνετράπηααν άπό
τή γυναικεία εξουσία ατά πρώτα βήματα τής άνθρώπινης ιστορίας.
’Έτσι, προσπάθησαν νά μειαθέσουν τό πρόβλημα άπό κοινωνικό
σέ βιολογικό. ΤΙ άντίληψηι δμως αύτή, μπροστά στις άποδείξεις πού
φέρνει ή επιστημονική έρευνα καί μελέτη των κοινωνικών φαινο
μένων, χάνει καθημερινά έδαφος.

Ή γυναικεία ύποδούλωση, μέ τό πέρασμα τοΰ χρόνου καί τήν
πρόοδο τής κοινωνίας, άλλαξε μέν μορφή, δηλ. άπό τή θηλυκοκτονία καί τό μεσαιωνικό γυναικωνίτη πέρασε στή σκεπασμένη καί
ραφτναρισμένη σημερινή ύποδούλωση, άλλά ή γυναίκα έξακολουθεί νά είναι παραμερισμένη άπό τή ζωή καί τήν κοινωνική παρα
γωγή. Αύτό δέ τό βλέπουμε στήν καθημερινή μας ζωή. Οι μισθοί
καί οί συνθήκες δουλειάς των εργαζομένων γυναικών βρίσκονται
σέ κατώτερη μοίρα άπό τών άνδρών. Ή συμμετοχή των γυναικών
στήν πολιτική καί συνδικαλιστική ζωή είναι πολύ περιορισμένη. Τό
ίδιο συμβαίνει καί στήν εκπαίδευση, όπου ό άριθμός τών γυναικών
πού σπουδάζουν ή διδάσκουν στά άνώιερα καί άνώτατα έκπαιδευτικά ιδρύματα, είναι άρκετά μικρότερος άπό τών άνδρών. ’Ακόμα
καί στον χώρο μας, στήν ΕΊΈ, θά έχομε προσέξει δτι οί γυναίκες
πού έχουν άνώτατους βαθμούς καί ύψηλές οργανικές θέσεις, είναι
έλάχιστες.
Καταλήγω λοιπόν στο συμπέρασμα δτι, έφ’ δσον στά πρώτα
βήματα τής άνθρώπινης κοινωνίας τό κοινοβιακό σπίτι ήταν καί
βασική μορφή τής τότε κοινωνικής παραγωγής καί ή γυναίκα πού
τό διηύθυνε, ήταν βασικός μοχλός τής κοινωνικής παραγωγής καί
συνεπώς οικονομική οντότητα μέ άνάλογα δικαιώματα εξουσίας,
δταν ή έξέλιξη τής τεχνικής άλλαξε καί μαζί μ’ αύτή ό κοινωνι
κός καταμερισμός τής δουλειάς έξω άπό τό σπίτι, ή γυναίκα στα
μάτησε νά παίζει ιόν βασικό ρόλο στην κοινωνική παραγωγή καί
έτσι έγινε υποτακτική σ’ εκείνον ηού κρατούσε τά παραγωγικά
σκήπτρα δηλ. τον άνδρα.
Ή σημερινή δμως πάλι προσέλευση τής γυναίκας στήν οικο
νομική ζωή δημιουργεί τή βάση γιά νά βρει τήν ελευθερία καί άνεξαρτησία της. Ή οικονομική άνεξαρτησία φέρνει καί τήν πολιτική
καί κοινωνική ελευθερία καί χειραφέτηση. ’Έτσι βλέπουμε άπό τό
1789 καί μετά σέ διάφορες χώρες τής Εύρώπης καί στήν ’Αμερική,
ν’ άναπτύσαεται ένα μεταρρυθμισπκό κίνημα γιά τήν διεκδίκηση
τών γυναικείων δικαιωμάτων πού μάς είναι γνωστό σάν φεμι
νισμός. ’Απόβλεπε δμως σέ μερικές πολιτικές καί κοινωνικές
μεταρρυθμίσεις καί γι’ αύτό δέν μπόρεσε νά κατοχυρωθεί, νά στε
ρεωθεί καί νά εκπληρώσει τον άρχικό σκοπό του, δηλ. νά έξυψώσει τή γυναίκα πολιτικά, επαγγελματικά, πνευματικά καί νά στα
θεί μέ ’ίσους δρους πλάϊ στον άνδρα, σέ δλους τούς τομείς καί τις
εκδηλώσεις τής κοινωνικής ζωής. "Οπως ή θέση τού άνδρα, έτσι
καί ή θέση τής γυναίκας βρίσκεται παντού, δπου μπορεί καί θέλει
ν’ άναπτύξει τή δραστηριότητά της καί τις ίκανότητές της. Καί ό
άνδρας είναι σύζυγος καί πατέρας, άλλά τίποτα δέν τον εμποδίζει
νά γίνει γιατρός, καλλιτέχνης, δικηγόρος καί νά δουλέψει μέ τά
χέρια ή τό μυαλό. Γιατί λοιπόν, καί κατά ποιά λογική ή γυναίκα,
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στήν 8η σελ.)

ΗΠΗΝΕΙΟΝ ΙΟΝ 1Ρ11Ζ0ΗΜΙΙ IN ΙΙΟΙΜΙΙΗ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τήν 1η σελ.)
άφελής μεταρρυθμιστής. ’Έτσι,
τού είχε κολλήσει ή έμμονη ι
δέα δτι θά εξομαλύνει τις ταξι
κές διαφορές καί θά πετύχει τή
συνεργασία τού κεφαλαίου καί
έργασίας, μέ ένα απλοϊκό μέ
τρο. Είναι τό λεγόμενο ΙΝΤΕ-RESSEMENT. Ή λέξη άποτελεί ένα νεολογισμό τής γαλλι
κής γλώσσας, καί σημαίνει κα
τά λέξη
«ένδιαφεροποίηση»,
«πρόκληση (Ενδιαφέροντος», μέ
άλλα λόγια, θά τό μεταφράζα
με «κίνητρο».
(Καί μιάς καί μιλάμε γιά λέ
ξεις, χαρακτηριστική είναι μιά
άλλη λέξη μέ τήν οποία ό στρα
τηγός επιχείρησε . . .νά λύσει
τό κοινωνικό πρόβλημα: Οί συν
τελεστές παραγωγής — κεφά
λαιο - εργασία — ονομάστηκαν
«κοινωνικοί συνεταίροι» κατ’ έπιθυμίαν τού στρατηγού).
Τό μέτρο, λοιπόν, τών κινή
τρων, πού καθιερώθηκε τό 1959
στήν πρώτη του μορφή, ώς προ
αιρετικά καί περιοριζότανε σέ
ώριομένες φορολογικές έκπτώσεις ή μειώσεις τών δαπανών
κοινωνικής πολιτικής τών έπιχειρήσεων πού υιοθετούσαν τά
κίνητρα, Αναμορφώθηκε τον Αύ
γουστο τοΰ 1967 στήν οριστική
του μορφή: Καθορίζει υποχρεω
τική τή συμμετοχή τών έργαζομνέων στά κέρδη κάθε έπιχειρήσεως πού άπασχολεί πάνω ά
πό 100 μισθωτούς, άλλά άφίνει
δυο εναλλακτικά πεδία έφαρμογής:
1) Χρησιμοποίηση τού σχετι
κού ποσού μέσα στήν έπιχείρηση: (α) χορήγηση σέ μετοχές
τής Επιχειρήσεως, ή (β) μέ τόν
τόπο πιστώσεως
τών δικαιού
χων, πού θεωρούνται δηλαδή έ
τσι δτι δανείζουν τήν έπιχείρηση. Καί στις δύο περιπτώσεις,
ή άπαίτηση δέν είναι δυνατόν
νά ρευσιοποιηθεϊ πριν άπό μιά
πενταετία.
2) Τοποθέτηση στήν έλεύθερη χρηματαγορά, δηλαδή έπένδυση π.χ. σέ άμοιβαίο κεφά
λαιο, σέ άσφάλεια ζωής, σέ άξι
ες εταιρειών άκινήτων, ή συμ
μετοχή μαζί μέ τήν Εταιρεία σέ
στεγασπκά προγράμματα ή δη
μιουργίας οικισμών παραθερισμοΰ κλπ. (τό λεγόμενο «πρό
γραμμα ταμιευτηρίου τής έπι
χειρήσεως»).
Τό ποσοστό άπό τά κέρδη πού
περιέρχεται ατούς έργαζόμενους,
καθορίζεται μέ μιά πολύπλοκη

λογιστική καί φορολογική διαδι
κασία καί μέ διαπραγματεύσεις
μέ τά συνδικάτα.
Τί άπέδωσε αύτό τό σύστημα
γενικά καί είδικώτερα άπό τή
σκοπιά μας, δηλαδή ώς ούσιαστική συμμετοχή τών έργαζομένων καί στο μηχανισμό λήψεως
τών άποφάσεων;
’Ελάχιστα πράγματα καί στις
δύο περιπτώσεις. Παρ’ δλον δτι
τό 1974,
10.000 έπιχειρήσεις
εφαρμόζουν τό σύστημα καί 4
έκατομμύρια έργαζόμενοι ήσαν
«μέτοχοι», ή πλειοψηφία προτί
μησε τή μορφή πιστώσεως ή καταθέσεως στο «Ταμιευτήριο τής
Έπιχειρήσεως». ’Έτσι, τό μέ
τρο ωφέλησε περισσότερο τις έπιχειρήσεως παρά τούς εργαζό
μενους. Δηλαδή ελαφρώς φιά
σκο πού έγινε πιο αισθητό επει
δή είχε σερβιριστεί μέ μεγάλη
τυμπανοκρουσία, πολλές έλπίδες
τοϋ στρατηγού καί — φυσικά —
πολλές άνησυχίες τοΰ πρώτου
έκ τών «κοινωνικών συνεταί
ρων», πού κατηγορούσε τότε τό
στρατηγό Ντέ Γκώλ γιά . . .σοσιαλμανία. Ό δρος λοιπόν δέν
είναι πρωτότυπος.
Τέλος, στή Γαλλία, δ,τι ση
μαντικό υπάρχει, ώς προς τή
συμμετοχή τών εργαζομένων . . .
ύπήρχε, άπό τό 1945. ’Εκείνη
τήν έποχή έπικρατούοε ένα προ
οδευτικό πνεύμα
καί διάθεση
άλλαγής πού άνάκοψε σέ λίγο
ό ψυχρός πόλεμος καί οί Επι
πτώσεις του. Πρόκειται γιά τό
θεσμό τών λεγομένων «Έργασιαακών ’Επιτροπών».
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Ή Ε.Ε. έχει άρμοδιότητες:
1) ’Αποφασιστικές καί κυρί
αρχες, στο κοινωνικό έργο τής
έπιχειρήσεως, δηλ. συνθήκες έρ
γασίας, ύγείας, μορφώσεως, ψυ
χαγωγίας, παιδικών σταθμών, Ε
στιατορίου κλπ. ’Επίσης στή λε
γάμενη
«συνεχή έπιμόρφωση»
(FORMATION
CONTINUE»,
πού στή Γαλλία είναι ύποχρεωτική άπό τό νόμο. Στά θέματα
τής έπιμορφώσεως, ό Γ. Δ)τής
τής έταιρείας, καί πρόεδρος Ο
πως είπαμε τής Ε.Ε., μπορεί νά
προβάλλει βέτο — άλλά μόνο
σέ θέματα ΰλης ή διαδικαστικά
— καί νά άντιπροτείνει. 'Υπο
γραμμίζουμε τήν ενδιαφέρουσα
αύτή γιά μας, άποψη — δτι δη
λαδή στήν έπιμόρφωση τού προ
σωπικού, σ’ ένα ζήτημα πού ά-

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΥΧΗ
Συνάδελφοι τοΰ Κεντρικού
Κ)τος Θεσσαλονίκης διαβιβά
ζουν μέσω τοΰ Γραφείου μας
Β. Ελλάδος τό παρακάτω
κείμενο:
ΜΙΑ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙ1
Είναι γενικώτερα γνωστό, πό
σο άχαρος καί δύσκολος είναι ό
ρόλος τού Προϊσταμένου Λογι
στηρίου καί πόσο προβληματικό
είναι νά άποδώσει ένας συνά
δελφος θετικό έργο στή θέση
αύτή, πιεζόμενος άπό τις συμπληγάδες τής Διευθύνσεως καί
τοΰ Προσωπικού — λειτουργών
τας, μέ άλλες λέξεις, σάν ση-

Συνάδελφοι
ί;
1:

Ή Ε.Ε. δέν είναι τό συνδι
καλιστικό όργανό, παρ’ δλο πού
τά πρόσωπα μπορεί νά είναι τά
ίδια καί στά δυο αύτά όργανα.
Σέ κάθε επιχείρηση πού άπασχολεί πάνω άπό 50 έργαζόμε
νους,
εκλέγεται μέ καθολική
ψηφοφορία καί μέ τήν έπίβ'λεψη
τοΰ ’Επόπτη ’Εργασίας (όργανό
στή Γαλλία, τοΰ κλάδου Δικαιο
σύνης), μιά επιτροπή άπό 6—20
Αντιπροσώπους — άναλόγως
τής δυνάμεως προσωπικού —
στήν οποία προστίθεται ό Γεν.
Διευθυντής τής 'Εταιρείας, ώς
Πρόεδρος. Οί εκλεγόμενοι άντιπροσωπεόουν
άναλογικά
τις
τρεις κατηγορίες τών έργαζόμενων — εργάτες - ύπαλλήλους στελέχη.

Στο Συνεταιρισμό Τροφίμων θά 6ρητε
τά εκλεκτά προϊόντα ΚΑΜΠΑ (Κρασιά,
BRANDY, ΟΥΖΟ). Μέ ένα τηλεφώνημά σας
στο 32.17.731 μπορείτε νά τά έχετε στο σπίτι σας.
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μείο ισορροπίας μέσα στο Κατά
στημα. Είναι επόμενο νά δημί
ου ργούνται δυσαρέσκειες καί
κυρίως δταν ή πλάστιγγα γέρνει
προς τήν πλευρά τής Διευθύνοεως. Σπάνιο πράγμα είναι ένας
συνάδελφος, αποχωρώντας άπό
τή θέση τού προϊσταμένου Λογι
στηρίου νά συνοδεύεται μέ τήν
επιδοκιμασία τοΰ Προσωπικού.
Σπάνιο, άλλά γίνεται. Ή α
ποχώρηση τού προϊσταμένου Λό
για ιηρίου τοϋ Κεντρικού Θεσσα
λονίκης, συναδ. κ. Άργύρη Άγγελίδη, γιά νά άναλάβει άνώτερες εύθόνες,
μάς δημιουργεί
τήν ύποχρέωση νά τόν συγχα
ρούμε γιά τήν άψογη στάση του
άπέναντι στο Προσωπικό καί γιά
τήν επιτυχή συνεργασία του μέ
τό Σύλλογο, άκόμη καί σέ συν
θήκες αντίξοες.
Τοϋ εύχόμαστε ολόψυχα νά
έπιτόχει στή νέα του θέση. Πα
ράλληλα προσδοκούμε άπό τό
συνάδελφο πού θά τόν αντικα
ταστήσει νά γεμίσει τό κενό καί
νά παραμείνει μία τιμητική ε
ξαίρεση', ή θέση τού προϊσταμέ
νου Λογιστηρίου τού καταστήμα
τος.

ι
φορά
τήν έπαγγελματική του
κατάρτιση καί έξέλιξη, ή έκπροσώπηση έχει άποφασισπκό ρόλο
καί βαρύνουσα γνώμη.

2) Συμβουλευτικές, στις έργασιακές διαφορές, δηλαδή άπολύσεις, προαγωγές, μεταθέσεις,
θέματα γιά τά όποια πρέπει ν ά
έν η μερώνεται έκ
ιών προ τερών.
3) Δικαίωμα νά ένημερώνεται
γιά δλη τήν πορεία τής έπιχει
ρήσεως καί γιά όποιοδήποτε σο
βαρό μέτρο ή ένέργεια πού άφορά τό μέλλον τής έπιχειρήσεως.
Ή «ενημέρωση αύτή τής Ε.Ε. εί
ναι γιά τόν έργοδότη ύ π οχρεωτική.
4) 'Δικαίωμα, τέλος, έχει νά
κάνει έλεγχο τών βιβλίων καί
νά λαβαίνει γνώση δλων τών έμπιστευπκών
οικονομικών στοι
χείων. άλλά δεσμεύεται νά μην
κοινολογήσει πουθενά ούτε στά
συνδικάτα οτά όποια άνήκουν τά
μέλη της.
Οί Ε.Ε. άντλοΰν τούς πόρους
τους άπό παρακράτημα κατά' έ
να ποσοστό άπό τόν έργοδότη
καί ένα άλλο άπό τή μισθοδοσία
τοϋ Προσωπικού, πού κυμαίνε
ται άπό 1—5%. Τά μέλη τής
Ε.Ε. έχουν δικαίωμα άπουσίας
άπό τήν εργασία τους ορισμένες
ώρες τήν Εβδομάδα καί προστα
τεύονται άπό άπόλυση ή κατα
χρηστική μεταχείριση άπό τόν
έργοδότη.
Πόσο ούσιαστική είναι ή συμ
μετοχή τών εργαζομένων μέ τό
σύστημα αύτό τών Ε.Ε; "Οπως
εύκολα καταλαβαίνει κανείς, ή
συμμετοχή, περιορίζεται στις πε
ριφερειακές ζώνες τοϋ μηχανι
σμού λήψεως άποφάσεων ένώ
τά κέντρα διατηρούνται πάντοτε
στεγανά. Οί εργαζόμενοι άφήνονται νά έχουν άποφασιστική
γνώμη γιά έστιατόρια καί κου
κλοθέατρα, ένημερώνονται καί
κατατοπίζονται γιά τήν πορεία
τών Εργασιών τής έπιχειρήσεως,
άλλά ποιος παίρνει τις αποφά
σεις γιά τήν πολιτική τών τι
μών, γιά τις επενδύσεις, γιά
τήν διάθεση τών κερδών κτλ.;
Όστόσο, οί Ε.Ε. αποτελούν
μιά μεγάλη δύναμη. Είναι πα
νίσχυρες γιατί είναι όργανα κοι
νωνικής πολιτικής
κι έτσι άοκούν σημαντική Επιρροή σιίς
εργατικές μάζες. ΓΓ αύτό καί
οί. συνδικαλιστές τών συνδικά
των προσπαθούν νά έκλέγονται
παράλληλα καί μέλη τών Ε.Ε.
(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΝ ΜΙΣΚΟΝ - Ύπ)μα
Εδέσσης: Λάβαμε τό μακροσκε
λές γράμμα σας. Λόγψ πληθώ
ρας επίκαιρης ΰλης, δέν μπο
ρούμε νά τό δημοσιεύουσε στο
φύλλο μας αύτό.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΔΞΗ ΜΑΣ

’Εκλογές γϋρ....
Πάμε γιά εκλογές. Κι αν υπάρχει έστω καί ένας πού
δέν έχει ακόμα πειστεί, δέν έ’χει παρά νά διαβάσει τις Ανα
κοινώσεις πού κυκλοφορούν τούτες τις μέρες άπό τις διάφο
ρες συνδικαλιστικές κινήσεις. Αύτά τά κείμενα — κριτικά
φύλλα 0ά λέγαμε — προσπαθώντας νά φανερώσουν τις και
νούργιες ή νά έμφανίσουν τις παληές δυνάμεις, γκρινιάζονν,
γκρινιάζουν, γκρινιάζουν. . .
Πώς τίποτα δέν έγινε. Πώς τό Δ.Σ. κοιμήθηκε. Πώς δέν
ακολούθησε τις δημοκρατικές διαδκασίες (δχ, αύτή ή Δημο
κρατία, τί τραβάει...). Τό τί Εγινε καί τό τί δέν Εγινε,
μπορούν νά τό διαβάσουν οί συνάδελφοι σέ άλλες στήλες.
Εκείνο δμως πού οπωσδήποτε πρέπει νά γίνει, είναι ή άποκατάσταση τής καλοπιστίας. Τό άνέβασμα τής ποιότητας.
Ή αντιπολίτευση δέν πρέπει νά είναι αύτοσκοπός ούτε νά
μεταχειρίζεται τόσο εύκολα έπιχειρήματα πού ή προέλευσή
τους είναι εξωπραγματική. Πάνω άπ’ ολα δμως πρέπει ν’ άποκατασταθεΐ ή σοβαρότητα καί ή ευθύνη, γιατί ύποσχέσεις
εύκολα δίνονται, καθώς καί προγράμματα - παράδεισοι άντιπαρατάσσονται. Δύσκολη είναι μόνο ή τήρηση τών μέν καί
ή πραγματοποίηση τών δέ.

Παρατάσεις καί
έπαναπροοληψεις

συμπαράταξη·, γιά πρώτη φο
ρά, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, όπότε καί τά ιμή έπιλυθέντα θέ
ματα εύκολώτειρα καί ασφα
λέστερα θά Επιλύσουμε καί
τήν ΕΝΟΤΗΤΑ τοΰ Συλλόγου
ιμας αποτελεσματικά θά δια
σφαλίσουμε, άπό τις κατά
σύστημα Επιθέσεις πού έπί
δεκαετίες συνεχώς ΰφίσταται.
Καί θέλουμε νά γίνει σ’ δ
λους σαφές, δτι θά θεωρήσου
με δτι πετύχαμε δχι αν
Εκλεγούμε μ έ κά
θε μέσον καί με
θά 6 ε υ σ η, ΑΛΛΑ αν
κατορθώσουμε νά δημιουργή
σουμε ΤΩΡΑ, σάν ’Αντιπολί
τευση,
τήν τόσο αναγκαία
γιά τά κοινά ΠΑΡΑΔΟΣΗ:
ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΓ1ΑΡΑΤΑΞΕΩΣ ΟΛΩΝ, γύρω ά
πό τό κάθε φορά Εκλεγόμενο
Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου μας. . .».

Μέ κίνδυνο
νά χαρακτηρι
στούμε μονότονοι καί σχολαστι
κοί, θά έπανέλθουμε σέ ένα θέ
μα πού καί σέ προηγούμενο
φύλλο μας έπιοημάναμε. Τό ε
πιχειρούμε δμως, επειδή καί ε
πίκαιρο είναι αύτή τή στιγμή καί
γιά νά προλάβουμε άποφάσεις
πού Αναπόφευκτα θά προκαλέσουν τή γενική άντίδραση.
Πρόκειται γιά τό θέμα τής εν
δεχόμενης παράτασης τού ορίου
ηλικίας όνωτάτων στελεχών τής
Τραπέζης πού Εξέρχονται μέ δριον ηλικίας ή τής έπαναπρόοληψής τους καί τής τοποθέτησής
τους σέ διάφορες υπεύθυνες θέ
σεις.
θά έπαναλάβουμε, λοιπόν, τήν
κατηγορηματική άντίθεσή μας
σέ κάθε παρόμοια ένέργεια, που
«έκτος άπο τή συναδελφική άντίθεση, θά προκαλέοει άσφαλώς
καί τό δημόσιο αίσθημα, οέ μιά
έποχή πού ή γενική καθιέρωση
τής 35ετίας αποτελεί μόνιμο αί
τημα δλων ανεξαιρέτως τών έργαζομένων.

Αύτή είναι ή σωστή θέση μιας
πραγματικά υπεύθυνης καί γό
νιμης, γιά τήν προώθηση τών
ζητημάτων μας, άναπολτίευσης.
’Άς τή μελετήσουν όσοι θεω
ρούν δτι ό ρόλος τής αντιπολί
τευσης, συνίσταται στήν άνατίναξη κάθε προσπάθειας τού Δ.
Συμβουλίου,
στή λασπολογία,
στήν ολέθρια διάσπαση τών δυ
νάμεων τού Προσωπικού.

Υπεύθυνη

Άντισυνδικαλιοτικό

άντιποΑίτεαοη
Παραθέτουμε άποσπάσματα άνακοίνωσης τοΰ Συνδέσμου Συναδελφικής Ένότητος τής ’Εμ
πορικής Τραπέζης, πού κυκλο
φόρησε στις παραμονές τών πρό
σφατων άρχαιρεσιών ο ιό Σύλλο
γο 'Υπαλλήλων τής Εμπορικής
Τραπέζης:
«"Επειτα άπό τήν ομόθυμη
αναγνώριση τών θέσεων τής
16.11)77 Διακηρόξεώς μας,
άπό δλες τις πλευρές τών Συ
ναδέλφων καί τόν εύμενέστατο
σχολιασμό τους άπό δλους
τούς τόσο ταλαιπωρημένους
άπό άδελφοκτόνους σπαραγ
μούς, Συλλόγους τής Τραπε
ζοϋπαλληλικής μας οικογένει
ας, ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ, _ά ν εξά,ρτητα άπό τό
ποιό Συνδυασμό
θά ψηφίσει ό κα
θένας σας, νά δείξε
τε τήν ίδια ωριμότητα καί
τώρα, στή δεύτερη αύτή καί
τελική προεκλογική φάση, καί
νά μάς βοηθήσετε νά πετύχει
τό δύσκολο αύτό ΓΙΕ I Ρ ΑΜΑ
πού γιά πρώτη φορά έπιχειιρεΐται Ετσι υπεύθυνα καί κα
θαρά, δχι μόνο στο χώρο μας,
άλλά καί γενικώτερα.
Συνάδελφοι, θεωρείστε σάν
πρωτάρχικό καθήκον αύτή τή
συμβολή σας, ώστε οϊ Εκλο
γές μας ν’ αποτελόσουν πρό
τυπο, άσχετο μέ κάθε προη
γούμενο, εντός και έκτος τοΰ
χώρου μας, δπου ή λάσπη, ή
συκοφαντία καί ή σύγχυση ά
φηναν τά περιθώρια γιά τούς
γνωστούς κύκλους τής ανωμα
λίας, πού σάν μοναδικό ΣΤΟ
ΧΟ τους ΕΙΧΑΝ ΚΑΙ Ε
ΧΟΥΝ πάγια τήν ΟΠΟΙΑ
ΔΗΠΟΤΕ συνεπή Εκπροσώ
πηση τών ’Εργαζομένων.
Καί γι’ αυτόν ακριβώς το
λόγο, ζητάμε τή βοήθεια δ
λων τών πλευρών, ώστε νά
γίνρι ή συνδικαλιστική μας
διαπάλη, έπί άνωτέρου Επιπέ
δου, μέ τελικό ΣΚΟΠΟ τή
συνάντηση και ΜΕΤΑ, ΤI Σ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΜΑΖI, έκλεγέντων καί μή έκλεγέντων,
σέ μιά γιγαντιαία

Σχετική μέ τή συνδικαλιστική
μεθοδολογία τοϋ κ. Ν. Πίσχοπου καί τήν Επιλογή τών συνεργαιών του, είναι τά παρακάτω
περιστατικά πού μάς καταγγέλεται άπό τή Θεσσαλονίκη:
Στήν άπεργιακή κινητοποίηση
τής 30.11.77, συνάδελφος - μέ
λος τοΰ Διοικ. Συμβουλίου δ
ταν ό κ. Πίσκοπος βρισκόταν έπικεφαλής τοϋ Συλλόγου καί
βαοικό στέλεχος τοΰ ψυφοδελτίου του, δέν αντεξε τό 2ωρο
τής άπεργιακής εκδήλωσης(7.45
—10) καί χτύπησε. . ,κάρια στις
8.54.
Αύτοί οί άνθρωποι διεκδικούν
τήν τιμή νά ήγηθούν σιούς διεκδικητικούς αγώνες πού διεξάγει
το Προσωπικό!
Τί νά πούμε. Κάθε σχόλιο πε
ριττεύει . . .

Τά θύματα
τού νόμου 516)48
Ελάχιστος
είναι ό άριθμός
τών άπολυθέντων, μέ βάθη τόν
Α.Ν. 516)48, όπως κυρώθηκε
μέ τό Μθ ψήφισμα, ύπαλλήλων,
πού δέν συνταξτοδοτούνται, ού
τε έχουν καμμία περίθαλψη άπ’
τό Ταμείο ‘Υγείας. Καί ό άρι
θμός αυτός μειώνεται συνεχώς,
άπο τό άμείλικτο πέρασμα τοϋ
χρόνου.
Δέν πρέπει κάποτε ή Τράπεζα
νά έκπληρώσει το ήθικό κυρίως
χρέος προς τά θύματα αύτά τής
μισαλλοδοξίας, πού το μοναδικό
«αδίκημά» τους ΰπήρξε ή συμμε
τοχή οτήν ’Εθνική Αντίοιαση
καί ή έμμονή στις πεποιθήσεις
τους;
Γιατί θά ήταν αφέλεια νά μι
λάμε γιά οικονομική έπιβάρυνση τής Τραπέζης ή τού Ταμείου
Συνιάξεων άπό τήν άποκατάσιαση δέκα ιό πολύ αδικημέ
νων, πού άνήκουν μάλιστα, στις
κατώτερες βαθμίδες τοϋ Προσω
πικού.
Περιμένουμε μία έμπρακτη άπάντηση.

ΦΙ^ΙΙΜ 1
Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
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Επειδή κατά καιρούς ύπήρξαν άμφισβητήσεις γύρω άπό
τήν εφαρμογή τής 36)71 άποφ.
ΔΔΔΔ ’Αθηνών, σχετικά μέ τήν
προώθηση πτυχιούχων ’Ανώτα
των Σχολών, δεν θά ήταν άσκο
πο νά ασχοληθούμε μέ τό θέμα
αύτό, πού άφορα τόσο τούς πτυχιούχους συναδέλφους, όσο καί
αυτούς πού πρόκειται νά άποκτήσουν τό πτυχίο τους.
01 πρώτοι θά Έχουν τή δυνα
τότητα νά διαπιστώσουν αν πρά
γματι — στήν περίπτωσή τους
•— εφαρμόστηκε σωστά ή παρα
πάνω άπόφαση.
Οί δεύτεροι θά μπορέσουν, —
ενεργώντας σωστά — νά άποφύγουν απώλεια γιά προαγωγή,
δ πως έχει συμβεΐ σέ πολλές μέχρτ σήμερα περιπτώσεις, δηλ.
νά μή γίνεται πλήρης βαθμολο
γική αξιοποίηση τής 4ετοΰς προωθήσεως.
Σύμφωνα μέ τήν 36)71, ατούς
ύπαλλήλους Τραπεζών πτυχιούχους Άνωιάτων Σχολών ανα
γνωρίζεται πρόσθετος χρόνος ύπηρεσίας 4 ετών, ό όποιος προσίμετράται στον κατεχόμενο βα
θμό κατά τό χρόνο κ τ ή σ ε ω ς τού πτυχίου.
’Εδώ θά ανοίξουμε μιά παρένθεση
γιά νά διευκρινήσουμε
ποιος θεωρεϊιαι χρόνος κτήσεως
τοϋ πτυχίου.

Βασικά χρόνος κτήσεως του
πτυχίου είναι ή ημερομηνία πού
αναγράφεται στο πτυχίο και ή
οποία σέ ώρισμένες σχολές εί
ναι ή ημερομηνία ορκωμοσίας
τοϋ πτυχιούχου, ένώ σέ άλλες
ή ημερομηνία έκδόσεως τών άποτελεσμάτων τοΰ τελευταίου
μαθήματος.
’Επίσης
δέν θά πρέπει νά
ουγχέεται
ό χρόνος κτήσεως
τοΰ πτυχίου μέ τό χρόνο προσκομίσεώς του στήν Τράπεζα.
Ό χρόνος κτήσεως τοΰ πτυ
χίου έχει μεγάλη σημασία γτά
τήν προαγωγή — δπως θά δού
με παρακάτω —- καί άπό αύτόν
δημιουργήθηκαν οί περισσότερες
διαφορές κατά τήν εφαρμογή
τής 36)71.

Πώς γίνεται ή προσμέτρηση
Ό ύπάλληλος πού παίρνει τό
πτυχίο του, προάγεται στον άμέσως άνώτερο βαθμό άπό αύτόν
πού κατέχει
κατά .τον χρόνο
κτήσεως τοΰ πτυχίου, άφοϋ προ
στεθούν τά 4 χρόνια τής προωθήσεως στον πραγματικό χρόνο
υπηρεσίας του στον κατεχόμενο
βαθμό.
Βέβαια,
γιά τήν προαγωγή
πρέπει νά συντρέχουν καί δλες
οϊ άλλες προϋποθέσεις πού άπαιτεΐ ό ’ Οργανισμός τής Τρα-

πέζης, έκτος εκείνης πού προ
βλέπει τήν ύπαρξη κενής οργα
νικής θέσεως στον άμέσως άνώ
τερο βαθμό.
Αύτό τό τελευταίο ισχύει γιά
τις προαγωγές μέχρι καί τον βα
θμό τοΰ Τμηματάρχη Α'.
Γιά τις προαγωγές λόγω πτυ
χίου άπό τον βαθμό τοϋ Τμημα
τάρχη Α' προς Συμπράττοντα
Ύπ)ντή καί πάνω, πρέπει οπωσ
δήποτε νά ύπάρχει καί κενή ορ
γανική θέση στον άνώτερο βα
θμό.
’Εάν μετά τήν προαγωγή πε
ρισσεύει ένα μέρος άπό τον
προομετρηθέντα χρόνο, ό χρό
νος αύτός υπολογίζεται στο νέο
βαθμό γιά τή χορήγηση προσαυξήοεων τού μισθού ή περαιτέ
ρω προαγωγή, έφ’ δσον προβλέπονται άπό τον οργανισμό καί
πάντως δχι πέρα άπό τό βαθττό
τού Τμηματάρχη Α'.
Τέλος ή 36)71 ορίζει ρητά 'ό
τι αναδρομική προαγωγή ή άναδρομική αύξηση άποδοχών άπό
τον συνυπολογισμό τοΰ προσμετρουμένου χρόνου «έν ούδεμιμ
περιπτώοει χωρεϊ».
Γιά τήν πλήρη κατανόηση τών
παραπάνω, θά δούμε μέ δύο πα
ραδείγματα, πώς γίνεται στήν
πράξη ή προσμέτρηση τής τετρα
ετίας λόγω πτυχίου.

Παράδειγμα Ιο:
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Β' ME V. 1.1.71

’Απόκτησε πτυχίο τήν 29.12.73 ήμέρες
—Πραγματικός χρόνος υπηρεσί
ας οτόν κατεχόμενο βαθμό κα
τά τον χρόνο κτήσεως τού
πτυχίου (29.12.73)
-Σύν τετραετής προώθηση
Σύνολο πραγματικού καί πλα
σματικού χρόνου
-Μεϊον άπαιτούμενος γιά τήν
προαγωγή άπό Λογ. Β' σέ
Λογ. Α' χρόνος
Υπόλοιπο μεταφερόμενο ατό
νέο βαθμό (α)

μήνες

έτη

’Εάν ό ίδιος άποκτοΰσε
πτυχίο τήν 29.12.1975
θά είχαμε άντίστοιχα:
ημέρες
μήνες
έτη
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0

11
0

2
4

28
0

11
0

4
4

28

11

6

28

11

8

0

0

5

0

0

5

28

11

1

28

11

3

29
θεωρείται Λογ. Α' μέ V.
(Χρόνος κτήσεως πτυχίου)
θά έπρεπε νά κριθεϊ γιά Ύπ)χης
μετά 3 χρόνια δηλ. τήν
29
28
Μεϊον ύπόλοιπο ώς άνω (α)

—

12

— 73

29

—

12

— 75

—

12
11

— 76
1

29
28

—

12
11

— 78
3

Πρέπει νά κριθεϊ γιά Ύπ)χης τήν
ίν 1

—

1

— 75

1

—

1

— 75

Αλλά στή δεύτερη περίπτω
ση, επειδή ό χρόνος κτήσεως
τοϋ πτυχίου (29.12.75) είναι με
ταγενέστερος άπό τό χρόνο πού
θά έπρεπε νά κριθεϊ γιά Ύ)χης
(1.1.75) βάσει τής 36)71 (δχι
άναδρομική προαγωγή),
άλλά
καί τοΰ όργανισμοΰ (προαγωγές
άνά θμηνο) θά κριθεϊ γιά Ύπ)
χης στις άμέσως επόμενες κρί
σεις τής 1.1.76. Δηλ. ό
χ ρ όνος άπό 1. 1.75
έως 2 9. 1 2, 7 5 μένει
άναξιοποίητος γιά

X ή V π ρ cγ α ·Υ ω γ η, π Ρ α
Υ μ α τ ό ό π Ο ΐ 0 δ έ ν
θ ά σ υ ν έ: 6 1α ι ν ε, α ν ή
ή μ ε ρ ο μ η ν ί α κ τ η σ ε
ω ς τ ο ϋ π τ υ :χιού τ 0 υ
ή τ α ν π Ρ ό τ ή ς >3 1.
1 2. 7 4 ή μ iΒ I ά τ ή ν 1.
1. 7 6, Υ ι α ι ί στή ν π εΡ ί π τ ω σ η α υ τ ή θ ά
κ Ρ 1 V’ ό ι α ν π ρ ω τ α γ ι ά
Α 0 γ. Α' μ έ V. 1 . 1. 7 6
κ α i ]ΐ ε τ ά θ ά
(κανονικά)
Υ 1 νότα ν η π ρ -ο σ μ έτ Ρ η σ η τ ή ς 4 ε τ ί α ς
λ ό Υ ω π τ -υ X ι ο υ.

Παράδειγμα 2ο:
.1 .72>
(Χρόνος κτήσεως πτυχίου ή 20.1.76 )
μήνες
ήμερες

-Πραγματικός χρόνος υπηρεσί
ας στον κατεχόμενο βαθμό
κατά τον χρόνο κτήσεως τοΰ
πτυχίου (20.1.76)
-Σύν τετραετής προώθηση
Σύνολο πραγματικού καί πλα
σματικού χρόνου
-Μεϊον άπαιτούμενος γιά τήν
ποραγωγή άπό Λογ. Β' σέ
Λογ. Α' χρόνος
Υπόλοιπο μεταφερόμενο στο
νέο βαθμό (α)

19
0

0
0

4
4

19

0

8

0

0

5

19

0

3

—

1

-- 76

—

1
0

-- 79
3

__

ι

-- 76

20
θεωρείται Λογ. Α' μέ V.
(Χρόνος κτήσεως πτυχίου)
θά έπρεπε νά κριθεϊ γιά Ύπ)χ ις
20
μετά 3 χρόνια, δηλ. τήν
19
Μεϊον ύπόλοιπο (α)
θά έπρεπε νά κριθεϊ γιά
Ύπ)χης τήν

ετη

1

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ Τθ ΠΡΘΣΟΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΟΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
'Ύστερα άπό τήν επιτυχία πού
έσημείωσε τό σεμινάριο γιά τήν
επαγγελματική εκπαίδευση καί
ενημέρωση τών άνδρών άσφαλείας τής Τραπέζης μας στά
Καταστήματα τής ΙΙερτφερείας
’Αθηνών, ή Διοίκηση άποφάσισε
τή συνέχισή του καί στά Υποκα
ταστήματα Περιφερείας Θεσσα
λονίκης.
"Ετσι, μέ κοινή άπόφαση τής
Διευθύνσεως Προσωπικού
καί
Ύποδ)νσεως Έκπαιδεύσεως κλι
μάκιο στελεχών τής Διοικήσεως

στις 9 του μηνάς πήγε στή Θεσ
σαλονίκη καί πραγματοποίησε
κύκλο μαθημάτων πού μεταξύ
τών άλλων περιελάμβανε; Δη
μόσιες Σχέσεις, Κοινωνική ’Α
γωγή, γνώσεις κανονισμών Α
σφαλείας - Πυρασφαλείας καί
Χρηματαποστολών τής Τραπέ
ζης, ’Ιαπωνική πάλη καί άλλα.
Ή επιτυχία ύπήρξε άπόλυτη ή
δέ συμμετοχή τοΰ Προσωπικού
’Ασφαλείας, άλλά καί άλλων ύπαλλήλων στά σεμινάρια ήταν
θερμή καί ενθουσιώδης.

Επειδή δμως άπέκτησε πτυ
χίο σέ χρόνο μεταγενέστερο(20.
1.76) θά κριθεϊ γιά Ύπ)χης,
σύμφωνα μέ τον οργανισμό, στις
άμέσως επόμενες κρίσεις μέ V.
1.1.76. (χάνει έναέξάμ η ν ο στή VALEUR).
Έάν άποκτοΰσε πτυχίο προ
τής 1.1.76 θά κρίνο ταν κανονι
κά.
’Από τήν παραπάνω άνάλυοη
προκύπτει δτι, ένώ σέ δλες τις
περιπτώσεις
ή έκρ αρμογή τής
36)71 γίνεται μέ τον ίδιο τρόπο,
ύπάρχουν διαφορές στά άποτελέσματα, πού οφείλονται στήν
ημερομηνία κτήσεως τού πτυχί
ου.
Ή φροντίδα τοΰ ίδιου τοϋ εν
διαφερομένου, νά αποκτήσει τό
πτυχίο του στήν πιό πρόσφορη
γι’ αύτόν περίοδο, είναι καί ό
μόνος τρόπος γιά τήν εύνοϊκώτερη εφαρμογή τού 36)71 στήν
περίπτωσή του.

Ή εξίσωση
τών παροχών
διαφόρων
ασφαλιστικών
ταμείων
"Οπως διευκρίνησε
ό υφυ
πουργός Κοινωνικών Υπηρεσι
ών κ. Γερ. Άποστολάτος, στό
χος τοΰ υπουργείου είναι νά ε
ξισωθούν οί παροχές τών δια
φόρων ταμείων ή τουλάχιστον
νά σμικρυνθοΰν οί διαφορές πού
ύπάρχουν σήμερα, χωρίς νά θί
γουν βέβαια κεκτημένα δικαιώ
ματα.
Ή δήλωση αύτή έγινε στο
πλαίσιο τής προσπάθειας γιά νά
βρεθεί λύση στο θέμα πού ύφίσταται σήμερα, δσον άφορα τις
παροχές διαφόρων άσφαλιστικών
ταμείων σέ όμοειδεϊς κοινωνικές
ομάδες άσφαλισμένων.

Σοβαρό προβλήματα άντιμετωπίζουν
οί συνάδελφοι τοϋ κεντρικού
Καταστήματος Πατρών
■ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΔΙΑΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥΣ
Οί συνάδελφοι τοϋ κατ) τος
Πατρών
(Πλ. 3 Συμμάχων)
διατύπωσαν ατούς έκπροσώπους
τοΰ Συλλόγου μας, κατά τή δι
άρκεια τής έκεϊ επίσκεψής τους,
σοβαρά προβλήματα πού άντιμετωπίζουν, μερικά άπό τά όποια
είναι τά παρακάτω:
1. Πολλοί συνάδελφοι έχουν νά
πάρουν άδεια άπό τό 1976.
’Ελάχιστες άδειες έχουν χο
ρηγηθεί κατά τό 1977.
2. Δέν πληρώνονται δλες οί ώ
ρες ύπερωριακής άπασχολήοεως τών συναδέλφων, πα
ρά μόνο μέρος αύτών.
3. Παραβιάζεται τό πενθήμερο.
Συγκεκριμένα οί συνάδελφοι
πού εργάζονται Σάββατο δέν
άργοϋν μιά άλλη μέρα τής
εβδομάδας, άλλά ούτε καί
πληρώνονται τό πρόσθετο
75% τής άπασχολήσεως τού
Σαββάτου, δπως καθορίζεται
άπό τή συμφωνία γιά τήν
πενθήμερη έθδομάδα.
4. Υπάρχει αίτημα γιά χορήγη
ση τουριστικού επιδόματος,
δεδομένου 6π τό πλήθος τών
διερχομένων τουριστών άπό
καί προς τήν ’Ιταλία περνά
κατά τό μεγαλύτερο μέρος

Ό διαγωνισμός
προσΑήψεως
υπαλλήλων
Στο διαγωνισμό τής 11.12.77
γιά τήν πρόσληψη 480 ύπαλλήλων, έλαβαν τελικά μέρος 13.
217 υποψήφιοι.
Ό διαγωνισμός έγινε μέ συν
θήκες έφάμιλλες τών εισαγωγι
κών έξετάσεων στά άνώτατα ι
δρύματα, ώστε τά αποτελέσματα
νά είναι άπολύτως άδιάβ’λητα.
Ή βαθμολογία τών γραπτών
γίνεται άπό καθηγητές πού όρι
σε τό ύπουργείο Παιδείας καί τά
άποτελέσματα θά εξαχθούν άπό
τό Κέντρο Μηχανογραφίας τής
Τραπέζης, μέ τή βοήθεια ηλε
κτρονικών υπολογιστών.
"Ολοι όσοι έλαβαν μέρος, θά
μπορούν, μετά τή δημοσίευση
τών πινάκων τών έπιτυχόντων,
νά λάβουν γνώση τής βαθμολο
γίας τους.

του άπό τις θυρίδες τοϋ Κα
ταστήματος αύτοΰ. Τό πρό
βλημα γίνεται ιδιαίτερα όξύ
τό καλοκαίρι, δπου κατά τά
προηγούμενα χρόνια ή Τρά-

πεζά προσελάμβανε φοιτητές
— επί συμβάσει — γιά τήν
επαρχιακή άνττμετώπισή του.
Οί προσλήψεις αύτές, δμως,
διακόπηκαν άπό τό τελευταίο
καλοκαίρι μέ άποτέλεσμα ή
κατάσταση νά επιδεινώνεται
κατά τούς μήνες αυτούς.
Ό Σύλλογος βρίσκει τά αιτή
ματα δίκαια καί θά προβεί —άπό τήν πλευρά του — σέ δλα
τά αναγκαία διαβήματα, καθώς
καί στή λήψη συγκεκριμένων
μέτρων
γιά τήν άντιμετώπισή
τους.

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή σελ. 7)
έκτος άπό σύζυγος καί μητέρα, δέν θά πρέπει νά έχει τό δικαίωμα
νά δράσει καί αυτή μέσα στήν κοινωνία στο βαθμό πού μπορεί; Σέ
άρκετούς τομείς τής σημερινής κοινωνικής ζωής, οί γυναίκες διαπρέπαυν. "Ετσι έχομε γυναίκες βουλευτές, διευθυντές επιχειρή
σεων, καθηγήτριες πανεπιστημίων, άεροπόρους, αστροναύτες, μη
χανικούς άτμομηχανών, εργάτριες, άγρότισσες. Αύτό άποδεικνύει
δτι ό ρόλος τής γυναίκας σιήν κοινωνία μπορεί νά αύξηθεϊ σέ θαυ
μαστό επίπεδο, αν δημίου ργηθοΰν οί κατάλληλες συνθήκες.
Ό περιορισμός τής γυναίκας στο σπίτι προϋποθέτει πώς οί διά
φορες δουλειές τοϋ νοικοκυριού θά άπορροφοϋν δλη τους τήν ε
νεργητικότητα. "Ομως οί πιο βαριές καί οί ιτιά σημαντικές δουλειές
τοϋ σπιτιού σήμερα γίνονται άπό τή βιομηχανία.
Δέν μπορεί νά εξασφαλιστεί ή πραγματική ελευθερία, δέν
μπορεί νά στερεωθεί ή δημοκρατία, αν δέν άποτραβήξουμε τις γυ
ναίκες άπό τό χώρο τοΰ νοικοκυριού καί τής κουζίνας.
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΡΙΑΝΑΚΗ
Κατ)μα Παγκρατίου

Τό περιοδικό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
’Αγαπητή «Τραπεζιτική»,
Τελευταία, σέ διάφορες άνακοινώσεις (Συλλόγου, καί κ. Πίοκοπου), γίνεται λόγος γιά τό περιοδικό «Συνεργασία», πού κυ
κλοφορούσε ή υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων, στή δάρκεια τής δι
κτατορίας.
’Επειδή συνεργάστηκα στο περιοδικό τούτο, είναι άπαράδεκτυ
νά ρίχνεται ή «ρετσινιά» σ’ δσους έγραφαν, δτι ήταν χουντικοί.
"Οποιος ξεφυλλίσει τά τεύχη τής «Συνεργασίας», θά δει πολ
λά κείμενα, πού κάθε άλλο μπορούν νά χαρακτηρισθοΰν, παρά φιλοχουντικά. Συγκεκριμένα, άναφέρω τό τεύχος 46 (Όκτώβρης
’73), τό άφιερωμένο στον πόλεμο τοΰ ’40, πού περιείχε άντιφασιστικά ποιήματα καί πεζά. (Άγγ. Σικελιανοΰ, Κ. Παλαμά, Σ. Σκίπη κ.ά.). Μέ χαρά είδα στο ίδιο τεύχος, νά δημοσιεύεται τό αντι
στασιακό διήγημά μου «Ό φίλος μου ό Άσημάκης», άπό τό βιβλίο
μου «Ιστορίες τής Κατοχής», πράγμα πού τιμά τούς συναδέλφους
εκείνους τής «Συνεργασίας», πού μέ τέτοια «κομμάτια» πού περ
νούσαν, έκφράζανε τήν άντίθεοή τους στο Ανελεύθερο καθεστώς.
’Ακόμη, θά πρέπει νά τονίσω δτι στο διαγωνισμό διηγήματος,
πού είχε προκηρύξει ή σύνταξη τοΰ περιοδικού, εμείς άποκαλύψαμε μέ στοιχεία δτι δόθηκε βραβείο, σέ διήγημα πού περιείχε, κοι
νά σημεία καί άτόφιες φράσεις άπό μυθιστόρημα τοΰ Καραγάτση.
Ή επιστολή πού στείλαμε στή «Συνεργασία», άλλά καί στήν «Τρα
πεζική», δπου έπισημαίναμε τις «συμπτώσεις», δέν δημοσιεύτηκε
ποτέ. ΓΙοιοί τήν «έπνιξαν» καί ποιοι Αποσιώπησαν ένα τόσο σοβαρό
ζήτημα;
, ,
, .
"Εχω τή γνώμη, δτι την έποχη εκείνη, υπηρετούσαν στις Δη
μόσιες Σχέσεις συνάδελφοι μέ Αξιόλογη παρουσία στά Ελληνικά
Γράμματα (Τ. Χατζηαναγνώστου, Φρ. Σταθάτου), άλλά καί άλλοι
πού ήταν άσχετοι άπό έντυπα, ένώ υπήρχαν πνευματικοί άνθρωποι,
παραγκωνισμένοι καί ξεχασμένοι σέ υποκαταστήματα.
Κοντολογής επιμένω σιήν άποψη, δτι θά πρέπει νά γίνεται
διαχωρισμός γιά τούς συναδέλφους εκείνους πού έγραφαν στή «Συ
νεργασία» καί πού μέ τά κείμενά τους, πρόβαλλαν δημοκρατικές
καί προοδευτικές ιδέες.
Εύχαριστώ γιά τή φιλοξενία
ΔΗΜΗΤΡΕΣ ΛΙΑΤΣΟΣ
Μέλος τής Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών

II ΣΪΣΣΗΜΗ ΑΓΟΝΙΣΤΙΚΗ ’Έκκληση συναδέλφου
Δημοσιεύουμε τό παρακάτω γράμμα τού συναδέλφου
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΤΡΕΦΕ Λ. Γιαννιδάκη,
πού απευθύνεται σέ όλους τούς συναδέλ
φους καί συνηγορούμε γιά κάθε συμπαράσταση στήν πνευ
ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ
ματική καί καλλιτεχνική προσπάθειά του.
Λουτράκι 1.12.77
ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΝ
’Αγαπητέ μου συνάδελφε καί φίλε,
Μέ τό θάρρος τής συναδελφικής ενότητας, θά ήθελα νά έπιΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ κοινωνήσω
μαζί σου καί μέ δυο άπλά λόγια νά σού εκθέσω τις πιό
κάτω σκέψεις μου :
’Ασχολούμαι μέ τό θέατρο, τή λογοτεχνία καί τήν ποίηση. "Εχω
ΤΟΪ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ
γράψει άρκετά άνέκδοτα έργα καί έχω έκδόσει μιά ποιητική μου
συλλογή μέ τον τίτλο «ΤΟ ΓΛΥΚΟΧΑΡΑΜΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ Α
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή σελ. 1)
ΝΑΣΤΑΣΗΣ», ή οποία ήδη έχει κυκλοφορήσει σέ 2 έκδόσεις. Σκέ
θρο 27 τοΰ Καταστατικού, τό πτομαι λοιπόν νά κάνω καί τρίτη έκδοση τής συλλογής αύτής πού
παρόν Διοικητικό Συμβούλιο ά- θά προλογίζει ό ΔΗΜΗΤΡΕΣ ΜΥΡΑΤ καί θά απευθύνει χαιρετι
σκει νόμιμα τά καθήκοντά του σμό ό άείμνηστος ΕΘΝΑΡΧΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ. Ταυτόχρονα θά έκ(Σ.Σ., μέχρι 30.4.78, τουλάχι δώσω κι ένα θεατρικό έργο μέ τύλο «ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥ
ΤΥΧΙΑ», βασισμένο σέ ομώνυμο βραβευμένο ποίημά μου άπό τήν
στον ).
ΕΡΤ. Καί τά 2 μαζί αύτά έργα μου θά διατεθούν γιά τούς συνα
Είναι άξιοσημείωτο δτι ό συ δέλφους μου στή συμβολική τιμή τών 100 δρχ. Πιστεύοντας, στή
νήγορος τών συναδέλφων πού συναδελφική μας Αλληλεγγύη καί δτι δέν θά γίνω αφορμή γιά οι
καιάθεσαν τήν προσφυγή, μπρο κονομική επιβάρυνση τών συναδέλφων μου — γιατί είναι τόσο α
στά στο ένδεχόμενο νά άναβλη- σήμαντο τό ποσόν — θά ήθελα άπό σένα μιά ειλικρινή συμπαράθεϊ ή συζήτηση ή νά άπορριφθεϊ σιαση στήν προσπάθειά μου αύτή πού σκοπό καί μόνο έχει τήν ενί
ή προσφυγή, δήλωσε δτι ζητεί τό σχυσή μου γιά τήν έκδοση μερικών άπό τά έργα μου. ’Αφού λοιπόν
διορισμό τοΰ παρόντος Δ.Σ. ο γνωρίσεις τις σκέψεις μου αύτές καί ατούς άλλους συναδέλφους
λοκλήρου καί δχι άλλων έκτος μας, νά φτιάξεις μιά κατάσταση μέ τά ονόματα αυτών ιτού θά,ήθε
συμβουλίου συναδέλφων, δπως λαν νά συμπαρασταθούν στήν προσπάθειά μου αύτή. Μέ καινούργιο
ζητούσε άρχικά.
μου γράμμα θά σοΰ γνωρίσω πότε καί πώς νά συγκεντρώσεις, τά
χρήματα, καθώς καί τον τρόπο πού θά μού, τα στείλεις. Πιστεύον
Δόθηκε έτσι ένα συντριπτικό
αύτή θα^ έχει ,άπήχηση
μάθημα στούς κατασκευαστές τας άκράδαντα πώς ή προσπάθειά μου
τών δήθεν «παρανομιών», τών ατούς συναδέλφους μου, σ’ εύχαριστώ θερμά έκ, τών προτέρων κα,ί
περιμένω δσο τό δυνατόν συντομώτερα τήν απάντησή σου — στο
ψιθύρων, τής συκοφαντίας.
πιό κάτω άπόκομμα — γιά νά προχωρήσω στη μεγάλη δουλεία τής
Τό Δ.Σ. γιά νά μήν ύπάρχει έκδοσης.
Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς
καί ή ελάχιστη αμφισβήτηση γύ
ΑΛΚΗΣ ΓΙΑΝΝΙΔΑΚΗΣ
ρω άπό τό θέμα τών άρχαιρεσιΎπολ)στής Β' — Λουτράκι
ών καί παρά τις άπόψεις διακε
κριμένων νομικών δτι ή θητεία
ΑΠΟΚΟΜΜΑ
του είναι διετής, προχωρεί προς
Κον ΑΛΚΗ ΓΙΑΝΝΙΔΑΚΗ
τις άρχαιρεσίες, γιά νά εδραιω ΥΠΟΚ) ΜΑ..........................
θεί ή όμαλότητα καί νά διασφαΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ... .
λιοθεϊ ή ενότητα στο Σύλλογό
ΕΤΕ ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΑΡΙΘ. ΕΠΙΘΥΜΟΥΝΤΩΝ
μας.

