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ΕΠΙΛΟΓΗ
Ή αμετακίνητη προσήλωσή μας στις αρχές του 

ελεύθερου, αδέσμευτου, ακομμάτιστου συνδικαλι
σμού, δέν μάς επιτρέπει να έμπλακοΰμε στη μάχη 
των επικείμενων βουλευτικών εκλογών. Δέν μάς 
επιτρέπει άκόμα, νά αναφέρουμε, άξιους συναδέλ
φους, πού διεκδικοΰν την τιμή νά εκλεγούν μέλη 
τού νέου Κοινοβουλίου, κάτω άπό τα εμβλήματα 
διαφόρων κομμάτων.

Ή βαθύτατη όμως δημοκρατική πίστη μας, ε
πιβάλλει νά τοποθετηθούμε μέ τα κόμματα εκεί
να, πού σέβονται τούς δημοκρατικούς θεσμούς, τις 
άτομικές και συνδικαλιστικές ελευθερίες. Γιατί 
τις θεωρούμε βασικές καί άπαραίτητες προϋποθέ
σεις, γιά τήν οικονομική καί κοινωνική άνάπτυξη 
τού τόπου, τήν άνοδο τού συνδικαλιστικού κινήμα
τος καί τή βελτίωση τής θέσης τών εργαζομένων.

’Ανάμεσα σ’ αύτά τά κόμματα, καλούμε τούς 
συναδέλφους νά κάνουν σωστή καί εύστοχη επι
λογή τών αυριανών βουλευτών, Νά στείλουν στή 
Βουλή, μέ τήν ψήφο τους, συνεπείς μαχητές τής 
Δημοκρατίας, υπερασπιστές τών δίκαιων αιτημά
των τών εργαζομένων, τίμιους καί ικανούς άγω
ν ιστές τής προόδου καί τής προκοπής τής Ελλά
δας.

Ξένες Τράπεζες - Φορολογικό - 'Επιστη
μονικό επίδομα - θέμα πολεμιστών - 
Συνδικαλιστικές ελευθερίες, ήταν τά 
κυριώτερα ζητήματα πού έθεσε ή 
ΟΤΟΕ στήν πολιτική ήγεσία τής χώρας

Άπό τίς 7—10.11.77, πραγ
ματοποιήθηκαν στήν αίθουσα τοϋ 
Συλλόγου 'Υπαλλήλων Τραπέ- 
ζης Ελλάδος, έπαφές τοϋ Γε
νικού Συμβουλίου τής ΟΤΟΕ 
μέ εκπροσώπους όλων τών κομ
μάτων τής τελευταίας Βουλής 
01 εκδηλώσεις αύτές, στις όποι
ες έλαβαν μέρος και πολλοί συ
νάδελφοι - μέλη Διοικ. Συμβου
λίων των Συλλόγων, σημείωσαν 
πλήρη επιτυχία. Κοινή ύπηρξε 
ή διαπίστωση, δτι τόσο οί εκπρό
σωποι τής Κυβερνήοεως δσο και 
τών κομμάτων τής Άντιπολιτευ- 
σεως, βρήκαν τά αιτήματα τοϋ 
κλάδου δίκαια και λογικά, σέ 
γενικές γραμμές, άνεξάρτηια 
απ' τις έπι μέρους απόψεις ώς 
πρός τήν άντιμετώπισή τους πού 
έξέφρασε ό εκπρόσωπος κάθε 
κόμματος.

Στήν 'Ομοσπονδία προσήλθαν

ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ

κατά σειρά και σύμφωνα μέ τό 
πρόγραμμα τής ΟΤΟΕ: Ό κ. 
Γιάννης ’Αλευράς, βουλευτής 
τοϋ ΠΑΣΟΚ καί ’Επίτιμος Πρό
εδρος τής 'Ομοσπονδίας πού τό
νισε δτι ή συμπαράσταση τοϋ 
κόμματός του και ή δική του 
προσωπικά, είναι δεδομένη καί 
βλέπει δτι ή ΟΤΟΕ συνεχίζει νά 
διαδραματίζει τό μεγάλο ρόλο 
της στήν προστασία τών δικαιω
μάτων τών Τραπεζικών καί στήν 
πρωτοπορία τοϋ ελεύθερου έλ- 
ληνικοΰ συνδικαλισμού.

Ή κ. Μίνα Γιάννου, βουλευ
τής τοϋ ΚΚΕ, ύπογράμμισε δτι 
τό κόμμα πού άντιπροσωπεύει θά 
βοηθήσει μέ δλες τις δυνάμεις 
του τά αιτήματα τοϋ κλάδου τών 
Τραπεζικών, δπως καί όλων τών 
Ελλήνων εργαζομένων.

Ό κ. Σταύρος Ήλιόπουλος, 
εκπρόσωπος τής «ΣΥΜΜΑΧΙ- 
ΑΣ» συμφώνησε για τήν ικανο
ποίηση τών ειδικών αιτημάτων 
μας καί τόνισε πώς είναι θεμε
λιώδες ζήτημα ή διασφάλιση 
τών συνδικαλιστικών ελευθερι
ών.

Δέν πραγματοποιήθηκε ή ’Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση τοϋ Συλλόγου

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ή έκτακτη γενική συνέλευση 
γιά τήν τροποποίηση του κατα
στατικοί) πού, έπειτα άπό αίτηση 
371 συναδέλφων, εΐχε όρισθεΐ 
γιά τις 3.11.77 δέν πραγματο
ποιήθηκε άπό έλλειψη τής νόμι
μης απαρτίας.

Στον κινηματογράφο «ΑΕΛΩ» 
προσήλθαν τήν ορισμένη ώρα 58 
συνολικά μέλη τού συλλόγου ενώ 
γιά τήν πραγματοποίηση τής ει
δικής καταστατικής συνελεύσεως 
απαιτείται, σύμφωνα μέ τό Νόμο, 
συμμετοχή τού Vi τών μελών τού 
Συλλόγου.

Σύμφωνα μέ τΙς γνωματεύσεις 
τριών νομικών συμβούλων τοΰ 
Συλλόγου, γιά τήν πραγματοποί
ηση νέας συνέλευσης απαιτείται 
καί πάλι ή ίδια άπαρτία, πράγ
μα πού καθιστά προβληματική, 
αν δχι αδύνατη, τήν τροποποίηση 
τοΰ Καταστατικού τοΰ Συλλόγου 
κάτω άπό τΙς ίσχύουσες σήμε
ρα νομοθετικές συνθήκες. Θά πρέ
πει, δπως άναφέρει τό Δ. Συμ
βούλιο στις σχετικές άνακοινώ- 
σεις του, πέρα άπό ,μιά σωστή, 
υπεύθυνη καί μεθοδευμένη εργα
σία τροποποίησης Τοΰ Καταστα
τικού, νά αναπτυχθεί παράλληλα, 
έντονη συνδικαλιστική κινητοποί
ηση γιά τήν προσαρμογή τής 
σχετικής νομοθεσίας στις ανά
γκες τών σωματείων μέ πανελλή
νια έκταση, δπως ό Σύλλογός
μας.

Πρός αΰτή τήν κατεύθυνση, θά 
κινητοποιηθεί τό Διοικ. Συμβού
λιο, θέτοντας το καί σάν ο
μοσπονδιακό θέμα, χωρίς νά κα- 
τατρίβεται σε ένέργειες που δέν 
φέρνουν Αποτελέσματα καί δημι
ουργούν άσκοπες καί Αδικαιολό
γητες δαπάνες.

01 συνάδελφοι, άκόμα καί ό
σοι καλοπροαίρετα υπόγραψαν 
τήν αίτηση γιά σύγκληση, έκτα
κτης καταστατικής συνέλευσης, θά 
πρέπει νά όδηγηθοΰν σέ σωστά 
συμπεράσματα καί νά μήν ενι
σχύουν προσπάθειες που αποβλέ
πουν πιθανότατα σέ άλλους σκο
πούς καί δχι σ’ αυτόν πού προ
βάλλεται επίσημα.

'Η τροποποίηση τοΰ Καταστα

τικού καί ό εκσυγχρονισμός του 
σέ όλη τήν κλίμακα τών διατά
ξεων του σύμφωνα μέ τις απαι
τήσεις τής εποχής μας θά γίνει 
ιμέ σύστημα καί σωστή εργασία 
καί μέ προοπτική νά Αποτελέσει 
τον «καταστατικό χάρτη» τοΰ 
σωματείου μας γιά τήν προσεχή 
εικοσαετία καί δχι μέ τήν κον

τόφθαλμη επιδίωξη τής Ικανοποί
ησης προσωπικών φιλοδοξιών.

Ενδεικτική τής άδιαφορίας τών 
συναδέλφων καί ειδικότερα όσων 
υπέγραψαν τήν αίτηση γιά έκτα
κτη γενική συνέλευση που εκδη
λώθηκε μέ τήν απουσία τους Απ’ 
αυτήν, είναι καί ή παρακάτω έ- 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στη σελ. 4)

Ό κ. ’Ιωάννης Πεσμαζόγλου, 
βουλευτής τής ΕΔΗΚ, άναφέρ- 
θηκε στήν ύπορτήριξη τοΰ κόμ
ματός του κατά τή διάρκεια τής 
τελευταίας τριετίας ατά δίκαια 
αίτήματά μας καί έκρινε άπαραί- 
τητη τή συμμετοχή τών εργα
ζομένων στις Διοικήσεις τών 
Τραπεζών καί τήν άντίθεσή του 
σέ κάθε απόπειρα νά θίγουν κε- 
κτημένα δικαιώματα Τραπεζοϋ- 
παλλήλων.
^ Ο Υπουργός ’Εργασίας κ. 

Κων. Λάσκαρης, έξέφρασε άπό- 
ψεις πού δέν είναι δυνατόν νά 
δεσμεύουν τήν Κυβέρνηση, ούτε 
τον μέλλοντα 'Υπουργό ’Εργα
σίας. Χαρακτήρισε άστοχη τήν έ- 
νέργεια τοϋ οργάνου πού κίνησε 
τή δίωξη εναντίον τών συν. 
Παπαμάργαρη καί Άργυροποό- 
λου καί εξιστόρησε τά σχετικά 
μέ το Ν. 751, έκφράζοντας τήν 
άποψη δτι μπορεί νά συζητηθεί 
ή κατάργηση τοϋ Ν. 199)67 πού 
αφορά τούς τραπεζικούς.

Ό 'Υπουργός Οίκονομικών κ.
(Συνέχεια στή σελ. 4)

Τό Δ. Συμβούλιο 
τοϋ Συλλόγου 
Βοηθητικού 
Προσωπικού

Τό νέο Διοικ. Συμβούλιο τού 
Συλλόγου Βοηθητικού Προσωπι
κού τής ’Εθνικής Τραπέζης πού 
εκλέχτηκε κατά τις Αρχαιρεσίες 
τής 16 καί 17 ’Οκτωβρίου, συ
γκροτήθηκε σέ σώμα μέ τήν Α
κόλουθη σύνθεση:
Πρόεδρος Νίκος Κουλιέρης. 
’Αντιπρόεδρος Παναγ. Κωύσταν- 

τινέας.
Γενικός Γραμματέας Παναγ. Μαν- 

τζουράτος.
Ταμίας Άλκιβ. Μαύρος. I
"Εφορος Γεώργ. Μουργέλας 
Σύμβουλοι: Βασίλειος Παπαβα- 

σιλείου, Γεώργιος Λουκάς, Πέ
τρος Κονταρίνης, Γεώργιος 
Σούμας.
",Οπως είναι γνωστό, στις τε

λευταίες αρχαιρεσίες τό ύπό τον 
συν. Ν. Κουλιέρη ψηφοδέλτιο τής 
’Ανανεωτικής Συνδικαλιστικής Κί- 
νήσεως έλαβε 371 ψήφους έναντι 
196 τής Νέας Συνδικαλιστικής 
Κινήσεως.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΥΛΛΟ:

ΕΕΜ
’Απάντηση στήν άνευθυνότητα, τή λασπο
λογία καί τή διαστρέβλωση.

σελίδα 3

Γ.ΙΕΙ.:

ιί Hi*
Μέ υπόμνημά τους πρός τά πο

λιτικά κόμματα πού παίρνουν μέ
ρος στις βουλευτικές έκλογές τής 
20ης Νοεμβρίου, ή ΓΣΕΕ, έθε
σε τά αιτήματα τών εργαζομένων 
καί ζητά νά μελετηθούν Από τήν 
κυβέρνηση, που θά προκόψει άπό 
τις έκλογές.

"Οπως έπισημαίνεται στο έγ
γραφο, τά αιτήματα αύτά είναι 
δίκαια, λογικά και ζωτικής ση
μασίας γιά τούς έργαζομένους 
καί θά έπρεπε ήδη νά έχουν ικα
νοποιηθεί, δπως συμβαίνει στίς 
προηγμένες Ευρωπαϊκές χώρες ό
που Αποτελούν ισχυρούς καί ακα
τάλυτους θεσμούς.

Ειδικότερα ή ΓΣΕΕ ζητά:
—Τ ιμαριθμική αναπροσαρμογή, 

ημερομισθίων καί συντάξεων. §ι 
—Δίκαιη, άναλογική συμμετοχή **

τών εργαζομένων στήν αύξηση 
τοΰ έθνικοΰ εισοδήματος.

-—Συγκράτηση τιμών καί έλεγ
χο τών υπερκερδών.

—Καθιέρωση τού θεσμού τής 35 
ετίας, ανεξάρτητα άπό τό ό
ριο ήλικίας.

—Νομοθετικά μέτρα για την ε
ξασφάλιση τής ελεύθερης ά
σκησης τής συνδικαλιστικής 
δραστηριότητας.

■—’Αναπροσαρμογή τών φορολο
γικών συντελεστών γιά δικαιό
τερη φορολογία.

—Γενίκευση τού θεσμού τής πεν
θήμερης εβδομάδας 

Τέλος ζητείται στό υπόμνημα ή 
πιστή τήρηση, τής εργατικής νο
μοθεσίας και ειδικά μέτρα γιά 
τούς εργαζόμενους νέους καί τίς 
γυναίκες.

ΤΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
(EUR0-FIET) ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
• ’Αντιπροσωπεία τής ΟΤΟΕ μέ τον Γεν. Γραμ

ματέα τοϋ Συλλόγου μας.
Ο Τά θέματα πού συζητήθηκαν.
• Συμπεράσματα καί αποφάσεις.
9 ’Επαφές στό Παρίσι ΟΤΟΕ καί Γαλλικής ’Ε

θνικής 'Ομοσπονδίας Υπαλλήλων καί Στελε
χών.

Σιό τέλος τοΰ περασμένου Σεπτέμβρη, πραγματοποιήθηκε 
στή Στοκχόλμη συνδιάσκεψη τοΰ εύρωπα-κοΰ τμήματος τής Διε
θνούς 'Ομοσπονδίας Τραπεζικών ύπαλλήλων (EURO - FIET). 
Στή συνδιάσκεψη πήραν μέρος 25 άντιπροσωπείες άπό 21 Δυτι
κοευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ τών οποίων καί ή χώρα μας, πού 
αντιπροσωπεύτηκε άπό 5)μελή άντιπροσωπεία τής ΟΤΟΕ, στήν 
οποία μετείχε καί ό Γεν. Γραμματέας τοΰ Συλλόγου μας.

οπονδίας (κ. Μάγιερ) άπολογι- 
σμός δράσεως καί στή συνέχεια 
εισηγητές άπό διάφορες χώρες 
παρουσίασαν θέματα γιά συζήτη
ση καί λήψη αποφάσεων. Μετα
ξύ τών ομιλητών ήταν καί ό 
πρόεδρος τής 'Ομοσπονδίας μας 
συνάδ. κ. θεοχ. Μαπαμάργαρης, 
πού μίλησε γιά τήν τακτική τών 
’Αμερικανικών πολυεθνικών 
Τραπεζών στήν 'Ελλάδα καί ι
διαίτερα γιά τίς Τράπεζες AME
RICAN EXPRESS καί ΟΗΑζΕ 
MANHATTAN.

Δέν είναι ίσως πολύ γνωστό, 
δτι οί πολυεθνικές Τράπεζες Αν
τιμετωπίζουν κατά σύστημα δυ
ναμικά τούς υπαλλήλους τους, 
δχι μόνο στήν 'Ελλάδα, άλλά 
καί στίς άλλες χώρες τής Ευρώ
πης καί προσπαθούν νά μεταφυ
τέψουν συστήματα πού δέν εί
ναι άποδεκτά άπό τήν κοινωνική 
παράδοση πολλών ευρωπαϊκών 
χωρών, στις όποιες είναι έγκα- 
τεοτημένες. Ό εισηγητής άνα- 
φέρθηκε στήν κατάσταση πού έ- 
πικρατεϊ στή χώρα μας καί στά
θηκε ιδιαίτερα στήν προσπάθεια 
πού καταβάλλουν οί πολυεθνι
κές γιά τήν άποδυνάμωση τοϋ 
συνδικαλισμού καί τόν περιορι
σμό τών δικαιωμάτων τών ερ
γαζομένων σ’ αύτές καί ζήτησε 
νά αντιμετωπιστεί τό πρόβλημα 
at πανευρωπαϊκή βάση καί μέ 
συντονισμένες ενέργειες.

Ή συνδιάσκεψη άσχολήθηκε 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελ. 2)

Κατά τή διάρκεια τών έργα- 
σιών, πού κράτησαν άπό τίς 28 
όΐς τίς 30 Σεπτεμβρίου, έγινε 
άπό τή γραμματεία τής Όμο-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Τό Διοικ. Συμβούλιο, σύμφω
να μέ τό Νόμο καί τό Καταστα
τικό, άρχισε τή διαδικασία προσ
κλήσεων Γεν. Συνελεύσεως 
ι(πρώτα: 21 Νοεμβρίου 1977 μέ 
θέματα ήμερησίας διατάξεως:
,’Εκλογή Κεντρικής ’Εφορευτι
κής Επιτροπής γιά τή διεξαγω
γή αρχαιρεσιών, Πεπραγμένα 
τοΰ Διοικ. Συμβουλίου, Οίκον, 
απολογισμό 1)1—31)10)77 καί 
άλλα.
ι Σέ περίπτωση πού δέν πραγ
ματοποιηθεί άπαρτία ή συνέλευ
ση θά έπαναληφθεϊ στίς 28.11. 
77 καί ή τρίτη σύγκληση, στήν 
οποία άπαιτεϊται άπαρτία τοϋ 1)5 
-τών μελών πού έχουν δικαίωμα 
ψήφου καί ύπηρετοϋν στήν πε
ριοχή ’Αθηνών, θά πραγματο
ποιηθεί στίς 5.12.77, σέ τόπο 
πού θά γνωστοποιηθεί μέ ανακοί
νωση.

Απο μήνα σε μήνα

Σφυγμομέτρηση, όχι σαμποτόρισμα
Επισύρουμε τήν προσοχή 

των στελεχών τής Τραπέζης, 
άλλα καί όλων τών συναδέλ
φων πάνω στό θέμα τοΰ έρω- 
τηματολογίου πού κυκλοφο
ρεί ή Διοίκηση, σχετικά μέ 
τά αποτελέσματα τής εφαρ
μογής τής πενθήμερης έβδο
μάδας.

Τό ερωτηματολόγιο, πρέ
πει κατ’ αρχήν νά συμπληρω
θεί ανεπηρέαστα, υπεύθυνα 
καί μέ προσοχή.

Κανένας δέν έχει τό δικαί
ωμα νά παραποιήσει τήν 
πραγματικότητα μέ σκοπό 
τον τορπιλλισμό τής μεγάλης 
αυτής κατάκτησης τοΰ κλά
δου.

Ή σωστή
Οί συνάδελφοι πού έχουν 

ειδικά ατομικά προβλήματα, 
πρέπει, δπως έχουμε ξανα
γράψει, νά τά έκθέτουν και νά 
τά ΰποβόιλλουν στά γραφεία 
μας, μέ ένα σαφές, κατατοπι
στικό σημείωμα. "Ετσι, τά 
άρμόδια όργανα τοΰ Συλλό
γου, θά μπορούν νά τά προω
θήσουν καί νά έπιδιώξουν τήν 
ικανοποίησή τους.

Ή ευκαιριακή καί τυχαία 
έκθεση τοΰ αιτήματος, στον 
πρώτο παράγοντα τοΰ Δ.Σ., 
δείχνει καί προχειρότητα καί

Ή ικανοποίηση, άπό τή 
μέχρι τώρα έφαρμογή τής 
πενθήμερης έβδομάδας, είναι 
καθολική καί οί έλάχιστες 
αντιρρήσεις δέν πρέπει νά έ- 
πιδράσουν αρνητικά.

Ή εγκύκλιος άλλωστε, έ
χει τήν πρόθεση τής απλής 
σφυγμομέτρησης καί τής 
συγκέντρωσης ορισμένων 

στοιχείων. Σέ καμμιά περί
πτωση δεν πρέπει νά άποτε- 
λέσει πρόφαση γιά τό σα- 
μποτάρισμα τοΰ θεσμού. Κά
θε τέτοια προσπάθεια ανοι
χτή ή καλυμένη, πρέπει αμέ
σως νά καταγγέλλεται στό 
Σύλλογο.

ένέργεια
έλλειψη ορθής συμπεριφοράς 

πρός τό συνδικαλιστικό όρ
γανο.

Ό Σύλλογος οργάνωσε 
τήν εσωτερική υπηρεσία τών 
γραφείων του, ώστε κάθε έγ
γραφο αίτημα νά άντιμετω- 
πίζεται υπεύθυνα καί νά δι- 
εκπεραιώνεται σύντομα. "Ε
τσι, αν καί οί συνάδελφοι τη
ρήσουν όσα σημειώνουμε πα
ραπάνω, θά λείψουν αδικαιο
λόγητα παράπονα πού οφεί
λονται σέ αμέλεια τών ίδιων 
τών ένδιαφερομένων.



Ή γιορτή τής 28" 'Οκτωβρίου 
στή λέσχη τοϋ Συλλόγου μας
Ή επέτειος της 28ης ’Οκτω

βρίου γιορτάστηκε εφέτος, μέ 
εκδήλωση πού έγινε στή λέσχη 
τοΰ Συλλόγου τό απόγευμα τής 
26ης ’Οκτωβρίου.

Ή γιορτή άρχισε μέ συνθήμα

τα καί μεστή ομιλία τοϋ Προέ
δρου μας, συν. Έπ. Μαυρουλί- 
δη, πού ζεφεύγοντας άπό τούς 
■τυποποιημένους πανηγυρικούς 
τής ημέρας, ανάλυσε τό βαθύ
τερο νόημα τής ένότητας τοΰ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΪ 2“ ΜΙΜΟΙ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΜ

Μέ έντυποχτιακή προσέλευση1 
κοινού καί μέ μεγάλη καλλιτεχνι-1 
κή επιτυχία πραγματοποιήθηκε^ 
στις 20, 21 καί 22 ’Οκτωβρίους 
στο «Χίλτον» τό δεύτερο «Χορω-1 
διάκο Φεστιβάλ ’Αθηνών», που δι-8 
οργάνωσε ή Χορωδία Υπάλληλων"; 
τής Εμπορικής Τραπέζης (6ιευ-| 
θυντής Θρασ. Κάββουρας). Στο 1 
Φεστιβάλ, που είχε τεθεί ΰπό τήν| 
προστασία τοϋ υπουργείου Π.ο-1 
λιτισμοΰ καί ’Επιστημών. διαγω-1 
νίστηκαν 33 χορωδίες άπό ολη! 
τήν Ελλάδα. Τιμιητικώς καί έ-Γ 
κτός διαγωνισμού1 πήραν μέρος! 
τρεις διεθνούς φήμης εύρωπαϊκέςΐ 
χορωδίες («Άιμέτσα», άπό τήν| 
Ισπανία, «Κόρο ντέλλε Νόβε»Λ 
άπό τήν ’ I ταλία καί «Μικαέλι 
Κάμμαρκορ» άπό τή Σουηδία).

Τα βραβεία τοΰ διαγωνισμού 
τού δεύτερου «Χορωδιακού Φεστι
βάλ ’Αθηνών» κέρδισαν οί έξης 
χορωδίες:

1. Κατηγορία χορωδιών βυζαντι
νής μουσικής. Α' βραβείο: 
Βυζαντινή: Χορωδία 'Ιεροψαλ
τών Θεσσαλονίκης «Ιωάννης 
ό Δαμασκηνός» (διευθυντής 
Χρύσ. Θεοδσσόπουλος). Β' 
βραβείο: Βυζαντινή Χορωδία 
"I. Ναού 'Αγίας Βαρβάρας 
"Ανω Πατησίων (διευθυντής Γ. 
Κακουλίδης). Γ' βραβείο: Χο
ρωδία Βυζαντινής Μουσικής 
Συλλόγου Υπαλλήλων Ίονι-

Η ΕΚΘΕΣΗ 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ
'Υπενθυμίζεται οτι ή προ

θεσμία άποοτολής πινάκων 
καί βιβλίων για τήν έκθεση 
ζωγραφυ-ής καί βιβλίου πού 
θά γίνει σιή λέσχη μας, στα 
πλαίσια τοϋ γιορτασμοϋ των 
60 χρόνων τοϋ Συλλόγου 
μας, λήγει στο τέλος Νοεμ
βρίου.

Παρακαλοϋμε τούς συνα
δέλφους πού επιθυμούν να 
πάρουν μέρος στην έκθεση 
να επισπεύσουν τήν άποσιο- 
λή των έργων τους.

ΒΙΒΛΙΑ
Έ λ ά 6 α μ ε :
—’Αριστείδης Μανουήλ Μαρίας: 

«ΣΥΝΑΞΑΡΙ», Ποιήματα Έκ6. 
Διογένης, ’Αθήνα 1977.

—Τοΰ ‘ίδιου: «Ό μελλοθάνατος 
τής ποιήσεως», Ποιήματα, ’Α
θήνα 1977.

•—Τοΰ ίδιου: «Που λές, πατριώ
τη», Ποιήματα "Εκδ. Διογένης, 
’Αθήνα 1977.

κής καί Λαϊκής Τραπέζης (δι
ευθυντής Θ. Βασιλικός).

2. Κατηγορία ανδρικών χορωδι
ών. Α' βραβείο: Χορωδία Φι
λαρμονικής Δήμου Βόλου (δι
ευθυντής ’ 1. Καρκάλας). Β' 
βραβείο: Χορωδία Μουσικού 
Συλλόγου Λαρίσης (διευθυν
τής Θαν. Βαλακώστας). Γ' 
βραβείο: Χορωδία ’Ερασιτε
χνικού Μουσικού ‘Ομίλου 
«Όρφεός» Πατρών (διευθυν
τής Ντ. Λαγουμιτζής).

3. Κατηγορία παιδικών χορωδι
ών. Α' βραβείο: Παιδική Χο
ρωδία 'Αγίας Τριάδας Θεσσα
λονίκης (διευθυνττής Β. Πα
πακωνσταντίνου) . Β' βραβείο: 
Παιδική Χορωδία ’Ορχήστρα 
«Έπτάχορδη Λύρα» Κερατσι- 
νίου (διευθυντής Δ. Κανάρης) 
Γ' βραβείο: Παιδική Χορωδία 
Μορφωτικού καί Κοινωνικού 
Συλλόγου ’ Ελασσόνας «Ή 
Περραιβία» (διευθυντής Ί. 
Τσανακας). "Επαινος στην 
Παιδική Χορωδία Μουσικής 
Σχολής Βόλου "Ελλης Άδάμ 
(διευθυντής Α. Καρμπόνε).

4. Κατηγορία μικτών χορωδιών. 
Α' βραβείο: Χορωδία ΟΤΕ 
(διευθυντής Άλ. Παπαγιαννό- 
πουλος). Β ’ βραβείο: Χορω
δία Φιλαρμονικής Δήμου Βό
λου (διευθυντής Ί. Καρκά
λας). Γ' βραβείο: Μικτή Χο
ρωδία Εστίας Πιερίδων Μου
σών Κατερίνης (διευθυντής Ί. 
Άδαμίδης).

5. Κατηγορία χορωδιών φολκλόρ. 
Α' βραβείο: Χορωδία ΟΤΕ 
(διευθυντής Άλ. Παπαγιαννό- 
πούλος). Β' βραβείο: Χορω
δία Φιλαρμονικής Δήμου Βό
λου (διευθυντής ’ I. Καρκά
λας). Τρίτο βραβείο δεν δό
θηκε.

Τά πρώτα βραβεία είχαν άθλο- 
θετηθεΐ άπό τό Υπουργείο Πο
λιτισμού καί ’Επιστημών καί τά 
έπ έδωσε κατά τήν τελετή βρα- 
βεύσεως ό γενικός γραμματέας 
τού υπουργείου κ. Δ. Μένεγας. 
Τά δεύτερα βραβεία είχαν άθλο- 
θετηθεΐ άπό τήν ’Εμπορική Τρά
πεζα καί τά τρίτα άπό τήν Ίονι- 
κή καί Λαϊκή Τράπεζα.

Τις κριτικές επιτροπές είχαν 
άποτελέσει αί διακεκριμένοι "Ελ
ληνες καί ξένοι μουσουργοί καί 
καθηγητές μουσικής κ.κ. Σόλων 
Μιχαηλίδης, Θ. Καρυωτάκης, Έν- 
ρίκο Σουμμάντε, Κάρλο φλορίνια 
Σείμινι, Ί. Μαργαζιώτης, Άθ. 
Καραμάνης καί Θ. Χατζηθεοδώ- 
ρου.

Οικονομική ενίσχυση γιά τήν 
πραγματοποίηση τού δεύτερου 
«Χορωδιακού Φεστιβάλ ’Αθηνών» 
έδωσαν, έκτος άπό τήν ’Εμπορι
κή Τράπεζα, τό υπουργείο Πολι
τισμού καί ό Ε.Ο.Τ.

Ελληνισμού κατά τον πόλεμο 
,τού ’40 καί τήν έθνική άντίστα- 
ση καί τό χρέος όλων μας για 
τή διαφύλαξη τής εθνικής ομο
ψυχίας σήμερα.

’Επακολούθησε καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα μέ άπαγγελίες ποιη
μάτων, ανάγνωση κειμένων για 
τό έπος τοΰ ’40, άπ’ τούς ηθο
ποιούς Βασ, Άνδρεόπουλο Α
γνή Βλάχου καί Π. Ζαράδη καί 
τράγου διών ιής έποχής.

Οί συνάδελφοι πού παρακο
λούθησαν τή γιορτή, έκφράστη- 
καν μέ εύνοϊκότητα σχόλια για 
,τήν ποιότητα καί τήν επιτυχία 
ιτής σεμνής αύτής πατριωτικής 
ιέκδηλώσεως.

Άπό τά εγκαίνια τοϋ νέου Ύποκ)τος Ζίχνης που άρχισε τις 
ιέργασίες του οιίς 11.7.77. Σιή φωτογραφία μας τό Προσωπικό 
τοϋ Ύποκ)τος: Ί. Σπυρίδης, διευθυντής, οί συνάδελφοι Έλ. 
Βασιλειάδης, Α. Δαϊρετζής, Γ. Φιδάνης καί οί άρχές τοϋ τόπου.

ΣΤΙΧΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Γυναίκες σύγχρονες Εις μνήμην
Γαλάζια άσημόσκονη 
κάλυψε βιαστικό 
ιά τραβηγμένα τους μάτια.

"Ενα γοργό φιλί στην οικογένεια, 
ουμπιέστηκε στο στομάχι ή άγωνία 
κι ή πόρτα άνοιξε.

Τρόλλεϋ, αύτοκίνητα, άποστάσεις 
γραφεία, καταστήματα, εργοστάσια 
για τις άλλοπνές Πηνελόπες.

Όλονυχτίς είχαν φροντίσει τήν έστία 
τά παιδιά
καί τον Πατέρα των παιδιών τους. 
"Εκλεισαν λίγο ιό βλέφαρα 
σ’ όνειρα άπό «βίο ανθόσπαρτο» 
καί κίνησαν μέ κιτρινισμένη φρεσκάδα 
για τό χρέος σιή χειραφέτηση.

ΚΑΙΤΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 
Διοίκηση

Σηκώθηκαν χαρούμενα, 
όπως κάθε πρωί,
τα σκεπάσματα σαν φούχτα πού άνοιξε 
κραιάν ακόμα τή ζεστασιά τοϋ κορμιού τους.

"Ενας συνομήλικος καθρέφτης κοίτα 
άπ’ τον τοίχο
κλείνοντας συνωμοτικά τό μάτι.
Ή χνουδωτή πετσέτα μέ τό εκμαγείο 
τοϋ προσώπου τους, 
τό βλέμμα τής μάννας πού σαν κισσός 
τυλίχτηκε γύρω τους.

'Ύστερα ένα ποτήρι γάλα βιαστικά στο πόδι 
ένα πεταχτό φιλί, ένα «γειά σου» 
καί κεί στην τσέπη τοϋ παλτού βαθειά χωμένο 
τυλιγμένο πρόχειρα για κολλατσό.

Τό μικρό πακετάκι μέ τό θάνατό τους 
πού θα δειπνήσουν τό βράδυ τραγουδώντας 
αγκαλιασμένα όλα μαζί 
στα σκαλιά τοΰ Πολυτεχνείου.

30.11.73 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΗΣ

ΤΟΠΑΝΕΥΡίΗΙΑΤΚΟ ΙΪΝΕ ΑΡΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΑΜΗΪ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Ειδοποιούνται οί συνάδελφοι των επαρχιακών Κα

ταστημάτων, οτι στο Συνεταιρισμό μας γίνεται ΞΕΠΟΥ
ΛΗΜΑ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ καί παμακαλοϋνται ΝΑ ΣΠΕΥ- 
ΣΟί’Ν ΝΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΟΥΝ.

Σχετικά άπό τό Συνεταιρισμό έκδόθηκε ή άκόλουθη 
άνακοίνωση.:

Συνάδελφοι,
Τό Πρατήριό μας είναι έφοδιασμένο μέ τά Φθι

νοπωρινά καί Χειμερινά είδη:
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ 

ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ 
’Ενδεικτικά αναφέρουμε οτι, ατά ΠΕΤΣΙΝΑ καί 

στα ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ είμαστε 'φθηνότεροι κατά 1.500—· 
2ι.ΟΟΟ δραχμές τό κομμάτι.

Μεγάλες ποικιλίες, οέ άούγκριια χαμηλές τιμές 
καί στά έτοιμα: ΑΝΔΡΙΚΑ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΑ 

Κι’ άκόμα: ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ - ΦΛΟΚΑΤΕΣ - ΚΟΥ
ΒΕΡΤΕΣ - ΧΑΛΙΑ

Καί προ παν ιός: ΕΝΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ 
ΤΜΗΜΑ ΔΩΡΩΝ (’Ασημικά, όνυχες κλπ.), 
για τις γιορτές πού μάς έρχονται.

Επίσης, ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ, 
σέ προσιτές τιμές, χάρις στις ειδικές προσφορές τής 
Ν 1 V I C Ο καί τής A Κ A Ι·.

ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ 
Πριν κάνετε τα ψώνια σας, περάστε πρώτα άπό τό 

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΑΣ 
θά βρείτε πολλά καί φθηνά καί καλά πράγματα καί 

προ παντός : ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ 

Σημ. : Τό Πρατήριό μας είναι ανοικτό καί τό Σάββατο 
8.30—13.00.

(Συνέχεια άπό τή σελ. 1) 
μέ πολλά θέματα καί κατέληξε 
οέ συμπεράσματα καί άπσφάσεις 
πού σας παραΦέτουμε.
ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Διαπιστώθηκε πρώτα άπ’ δλα, 

ή γενική τάση στην Ευρώπη για 
περικοπή ιών εισοδημάτων των 
τμαπεζοϋπαλλήλων, μέ πρόσχη
μα τήν κακή οικονομική κατά
σταση (σ.σ. παντοΰ λιτότητα) 
καί άποφασίστηκε νά μή γίνεται 
δεκτή άπό τά συνδικάτα αυτή ή 
δικαιολογία των εργοδοτών. Ε
δώ πρέπει νά σημειώσω οτι, ό
πως τουλάχιστο άνάφερε καλά 
πληροφορημένος σύνεδρος, δ- 
λες οί Ευρωπαϊκές Τράπεζες τό 
1976 πραγματοποίησαν κέρδη ρε
κόρ καί τό πρόβλημα πού τις α
πασχόλησε σοβαρά ήταν πώς νά 
παρουσιάσουν τά τεράστια αύτό 
κέρδη, πού ήταν ασφαλώς πρό
κληση για τήν κοινή γνώμη σέ 
. . . ιέποχή λιτότητας!

’Επίσης, διαφάνηκε τάση για 
περιορισμό τών συνδικαλιστικών

Έκδόοεις
—Βάσου Κωνσταντινόπουλου:

«Γυρνώντας τήν Ελλάδα», ’Α
θήνα 1977.
"Ενα βιβλίο τού παλαιού συ

ναδέλφου, συνδικαλιοποΰ καί δη
μοσιογράφου, πού περιλαμβάνει 
δημοσιεύματα του άπό τον ήμε- 
ρήσιο καί περιοδικό Τύπο τής 
’Αθήνας, -καί τής Επαρχίας.

Ό συγγραφέας, αφιερώνει τό 
βιβλίο του στους φυσιολάτρες,πού 
μέ τή δράση τους έκαναν τους 
"Ελληνες νά γνωρίσουν και νά α
γαπήσουν τήν 'Ελλάδα καί απο
τελεί μικρά τμήμα άπό πνευμα
τική παραγωγή σαράντα χρόνων 
στον τομέα τής ταξιδιωτικής λο
γοτεχνίας καί τής δημοσιογραφι
κής δημιουργικής προσφοράς.

Τό «Γυρνώντας την 'Ελλάδα» 
έχει στοιχεία ■— ύφους, γλώσ
σας, λογοτεχνικής δομής — πού 
τό κατατάσσουν πολύ πιο πάνω 
άπό ένα απλό τουριστικό ή φυ
σιολατρικό οδοιπορικό.

δικαιωμάτων καί άποφασίστηκε 
να ένταθεί ή άντίδραση τών σω
ματείων εναντίον αύτής τής 
προσπάθειας πού καταβάλλει ή 
εργοδοσία.

’Αντίθετα, διαπιστώθηκε μέ 
εύχαρίστηση, ή σταθερή άντιμε- 
τώπιση τής μειώσεως τών ώρών 
εργασίας, μολονότι ό στόχος τής 
FIET για καθιέρωση τών 35 ώ
ρών τή βδομάδα δέν έχει εκ
πληρωθεί καί θά πρέπει να γί
νει προσπάθεια αποδοχής τοϋ ω
ραρίου αύτοϋ σέ πανευρωπαϊκή 
βάση.
ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Στο θέμα αυτό τό συμπέρα
σμα τοϋ συνεδρίου ήταν οτι κα
μία σχεδόν πρόοδος δεν έγινε 
οιό αίτημα για χορήγηση άδειας 
5 καί 6 εβδομάδων, άνάλογα μέ 
ιά χρόνια ύπηρεοίας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΑΔΕΙΑ

Τονίστηκε ή άνάγκη γενίκευ
σης ιής πληρωμένης εκπαιδευτι
κής άδειας καί ή καθιέρωση τοΰ

πιτροπών καί υποεπιτροπών τής 
iFIET για τή βαθύτερη μελέτη 
επιλεγμένων περιπτώσεων (κα
τά πολυεθνική ή χώρα).. Πέρα 
άπ’ αύτό ύποσιηρίχθηκε ή σημα
σία όργανώσεως μηχανισμού ύ- 
ποστηρίξεως συνδικάτου, μέλους 
τής iFIET, δταν αύτό βρίσκεται 
σέ σύγκρουση μέ μια πολυεθνι
κή σιήν έδρα του καί για τό 
σκοπό αύτό ένέκρινε μια διαδι
κασία πού θά εφαρμόζεται άπό 
τή γραμματεία τής FIET καί 
τις τοπικές συνδικαλιστικές ^ όο- 

ανώσεις. Ειδικά γιά τήν Έλ 
λάδα, δηλώθηκε ή συμπαράστα
ση 400.000 εύρωπαίων τραπε- 
ζοϋπαλλήλων στον αγώνα πού 
διεξάγεται άπό τούς συνάδελ
φους τών ξένων Τραπεζών στην 
Ελλάδα καί ιδιαίτερα σιήν 
CHACE MANHATTAN. 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Παίρνοντας ύπ’ όψη τήν τε

χνολογική πρόοδο, ή συνδιάσκε
ψη, άφοΰ σημείωσε τήν άνα- 
γκαιόιητα τής άνόδου τοΰ μορ
φωτικού επιπέδου τών τραπεζο

μέτρου αύτοϋ οέ όλες τις εύρω- υπαλλήλων, διατύπωσε τήν άπο
ο/-> χ- ncp I η η τί^η Τ η ____ ,, A A-m μΛγλπλι.χπΑ τηιισ ττηρ.παϊκές χώρες (ο.σ. ήδη εδώ τό 

σύστημα εφαρμόζεται αρκετά ι
κανοποιητικά).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
’Εδώ διαπιστώθηκε μέ ικανο

ποίηση δ τι δλα τά εύρωπαϊκα 
Συνδικάτα διεξάγουν συνέχεια

ψη οτι ή επιμόρφωση τους πρέ
πει νά καθιερωθεί οέ μόνιμη 
δάση, χωρίς διακρίσεις, καί μέ 
τή συμμετοχή τών συνδικάτων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Εγινε εισήγηση για τή λήψη
αγώνα γιά τήν εφαρμογή τών μέτρων για θετικότερη άντιμε-

τικτΤιχ/ αηχίΤνν ΟΤΙΓ Ρ.Π1- τ ,ίττ-.,/-τη ι^ηϊ πληηρπτρηη pFnnrnri-δημοκραπκών αρχών στις επί- 
χειρήσεις, πιέζοντας γιά συμμε
τοχή τους σ’ αύτές, ή δπου ύ- 
πάρχει, τή διεύρυνσή της.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ
ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Γιά τις παραπάνω καί ιόν έλεγ
χό τους, έκφράστηκε ή άπορία, 
γιατί οί σχετικές άπσφάσεις διε
θνών οργανισμών, όπως ό ΟΠΕ 
καί ό Ο.Ο.Σ.Α., δέν έχουν γί
νει δεσμευτικές για τις κυβερ
νήσεις τών ευρωπαϊκών χωρών. 
'Η συνδιάσκεψη ιόνισε τήν ά
ξια ιής δραστηριότητας τών συν
δικαλιστικών οργανώσεων για 
τή δημιουργία αντισταθμιστικής 
δυνάμεως κατά τών πολυεθνι
κών καί είσηγήθηκε τήν ένδυ- 
νάμωση τών προσπαθειών τών έ-

β "ΠΟΛΙΤΗ!,, ΤΟΪ I. ΧΑΤΖΗΑΚΑΓΝΦΙΤΟΪ
Σέ τρίτη έκδοση

Εύχαρίστως πληροφορούμαστε ότι τό βιβλίο τοϋ συ
ναδέλφου Τάκη Χατζηαναγνώστου «ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 
ΕΛΕΕΙΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ», πού πέρυσι τιμήθηκε μέ τό Κρα
τικό Βραβείο Μυθιστορήματος, άφοΰ έξάντλησε τις δυο 
προηγούμενες έκδόσεις του, ετοιμάζεται να κυκλοφορή
σει στις γιορτές, σέ τρίτη έκδοση, άπ’ τον έκδοιικό οίκο 
Γ. Κ. Έλευθερουδάκη.

'Υπενθυμίζοντας ότι ή κριτική χαρακτήρισε τό παρα
πάνω βιβλίο σάν ένα άπ’ τα καλύτερα τής νεοελληνικής 
λογοτεχνίας τά τελευταία δέκα χρόνια, πιστεύουμε καί 
εύχόμαστε καί ή καινούργια του έκδοση νά έχει τήν ίδια 
έπιτυχία μέ τις προηγούμενες.

τώπιση καί πληρέστερη έξασφά- 
λιση τοΰ προσωπικού τών .Τρα
πεζών άπό τά αύξανόμένα κρού
σματα ληστείας (σ.σ. Στή Γαλ
λία τό 1976 τα κρούσματα ανέ
βηκαν σέ 760 περίπου, δηλ. πά
νω· άπό 2 τήν ήμερα!).

Τέλος, ή συνδιάσκεψη άσχο- 
λήθηκε μέ τό θέμα τής συμμε
τοχής — όπου δέν ύπάρχει — 
οτή FIET καί τών Κεντρικών 
Τραπεζών τών ευρωπαϊκών χω
ρών, καί άποφάσιοε να με
λετήσει μέτρα καί μέσα, γιά 
τήν προστασία τών εργαζομένων 
άπό τις αρνητικές Επιπτώσεις 
(π.χ. προοπτικές έξελίξεως - 
ψυχικός φορεύς κλπ.), πού προ
έρχονται άπό τήν ολοένα αύξα- 
νόμενη αυτοματοποίηση τής δου
λειάς στις Τράπεζες.

Μετά άπό τήν Στοκχόλμη, 
3μελής άντιπροσωπεία τής Ο. 
Τ.Ο.Ε. πήγε pro Παρίσι, προσ
κεκλημένη τής Εθνικής^ 'Ομο
σπονδίας Υπαλλήλων καί Στε
λεχών (F.N.E.iC.) -

Μεταξύ τών μελών τής άντι- 
προσωπείας τής ΟΤΟΕ καί τής 
iFNEC, άναπτύχθηκαν καί συζη
τήθηκαν διάφορες απόψεις γύ
ρω άπό τό τραπεζοϋπαλληλικό 
συνδικαλιστικό κίνημα καί τις 
μεθόδους πού ακολουθούνται ά
πό τις δυο πλευρές. ’Επίσης δό
θηκε ή ευκαιρία για άλληλο- 
γνωριμία καί σύσφίξη σχέσεων 
μεταξύ τών δύο επαγγελματικών 
οργανώσεων, πράγμα πού ίσως 
να άποδειχθεϊ πολύ χρήσιμο για 
τό μέλλον.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
— Στο συνάδελφο Ήλία Χρο- 

νόπουλο καί τή σύζυγο του Μα
ρία εύχόμεθα να τούς ζήσει τό 
άγοράκι πού άπόκτησαν.^

Μπάμπης Χήναρης 
Ύποκ. Κυπαρισσίας

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
— Ή Ειρήνη Άθαν. Κου

λού ρη (Διοίκηση - Τεχνική Υ
πηρεσία) καί ό Νικόλαος Σπυρ. 
Παναγιωτόπουλος, ’Εμπορικός 
’Αντιπρόσωπος, άρραβωνιάστη-

ΓΑΜΟΙ
Τά μέλη τοΰ Δ.Σ. τοΰ ΣΥΕ- 

ΤΕ εύχονται στον άναπλ. Γεν. 
-Γραμματέα Μανώλη Σετάκη καί 
στή συν. Χαρίκλεια Φελέσκου- 
ρα πού παντρεύτηκαν στις 30. 
40.77 «ζωή εύτυχισμένη».

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Εύχαριστοϋμεν θερμά δλους 

όσους μοιράστηκαν τήν λύπη 
μας γιά τό χαμό τοΰ άκριβοΰ 
μας Συζύγου, Πατέρα, ’Αδελ
φού καί Πάππου 
ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝ. ΜΑΤΟΥΚΑ 

Ή οίκογένειά του

ΑΩΡΕΕΣ
— Στή μνήμη ιής μητέρας 

τοΰ Διευθυντοϋ τοϋ Κ)τος ΕΤΕ 
Σάλωνας κ. Δη μ. θεοδοσιάδη, 
τό προσωπικό τοΰ Κ)τος κατέ
θεσε ύπέρ ΤΥΠΕΤ δρχ. 1000._

— Στή, μνήμη τοΰ πατέρα τοϋ 
συν. κ. Ίωάννου Ματουκά, οί 
συνάδελφοι τής υπηρεσίας TE
LEX καί Κλειδών κατέθεσαν ύ- 
ηέρ ΤΥΠΕΤ δρχ. 3.550.

Ή Διεύθυνση καί τό Προσω
πικό τής Δ)νσεως Καταστημάτων 
’Εσωτερικού, στή -μνήμη τής 
Λουΐζας Άντωνοπούλου, μητέρας 
τής συναδ1. κ, Φέψης Κοτοματα 
-κατέθεσε υπέρ τού Καλέριου 
’Ορφανοτροφείου «Παναγιά ή ’Ε
λεούσα», δρχ· 2.000.

Γιά τή μνήμη τοΰ Δημήτρη 
Κασιδόκωστα αδελφού τοϋ συ
ναδέλφου μας Γιώργου Κασιδό- 
κωστα, οί συνάδελφοί του τοΰ 
Τμήματος Μηχανικού ’Εξοπλι
σμού, κατέθεσαν στον Ξενώνα 
τής Άντικαρκινικής Εταιρείας, 
3.150 δρχ.

Σύνδεσμος 
Φιλοτελιστών 
καί Νομισματοφίλων 
«'0 ‘Ερμής»
’Αγαπητοί Συνάδελφος

‘Η στήλη, αύτή γράφεται άπό 
τά μέλη τού Συνδέσμου και έχει 
σκοπό τήν διάδοση, τοΰ φιλοτελι
σμού καί τής νρμ ισ,ματοφιλιας 
μεταξύ τών έργαζσμένων στην 
’Εθνική Τράπεζα,

Άπό σήμερα αρχίζουμε την 
τακτική μέσω τής «Τραπεζιτικής» 
επικοινωνία μέ τά μέλη τού Συν
δέσμου καί τούς συναδέλφους γε
ν ικώτερα και θά επιδιώξουμε την 
καλύτερη, κατά τό δυνατόν, ένη- 
μέρωσή σας σέ θέματα σχετικά 
μέ τό γραμματόσημο καί τό νό
μισμα.

’Επ’ ευκαιρία θά θέλαμε νά ε
νημερώσουμε τά μέλη, τοΰ Συν
δέσμου μας οτι συνεννοηθήκαμε 
μέ τό Σύλλογο 'Υπαλλήλων -Ε. 
Τ.Ε., ό όποιος εύχαρίστως θά 
παραχωρεί στον Σύνδεσμό μας 
αίθουσα τοΰ Συλλόγου γιά νά 
πραγματοποιούμε συγκεντρώσεις 
τών μελών μας γιά ανταλλαγή 
άπόψεων, κλπ.

Κατόπιν τούτου και άφοΰ συ- 
νεννοηίθοΰμε μέ τον υπεύθυνο τοΰ 
Συλλόγου θά καθιερώσουμε κατ’ 
αρχήν ιδύο συναντήσεις κάθε μή
να.

'Υπενθυμίζουμε δτι, τήν 15.11. 
77, θά γίνουν στό ΖΑΠΙΠΕΙΟ τά 
εγκαίνια τής έκθέσεως ΕΦΙΛΑ 
77_ στην οποία μετέχουν "Ελλη
νες και ξένοι μέ συλλογές απο
κλειστικά ελληνικών καί κυπρια
κών γραμματοσήμων.

“ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ..
Μηνιαίο όργανο τού Συλλό
γου 'Υπαλλήλων τής Εθνι

κής Τ ραπέζης Ελλάδος
•

Διευθύνσεις 
σύμφωνα μέ τό Νόμο:

'Υπεύθυνος:
ΕΠ. MAYΡΟΥΑΙΔΗΣ 
Δη μ η τ ρακοπούλου 50 

Κουκάκι
•

'Υπεύθυνος Τυπογραφείου 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΖΩΡΖΟΣ 

Μεσολογγίου 16, ’Αθήνα 
Τηλ. 36.11.372
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Παληές καί πρόσφατες 
επιδόσεις τοϋ κ. Ν. Πίσκοπου

«Λάσπη. . . Λάσπη . . . Λάσπη . . .».

Μ αυτά τά λόγια, σέ μια άγανακτησμένη εισήγησή του 
στο Διοικ. Συμβούλιο, χαρακτήρισε τή δραστηριότητα τοϋ 
τότε Γεν. Γραμματέα Νίκου Πίσκοπου, ό Πρόεδρος τοϋ Συλ
λόγου συν. Θανάσης Γιαννακόπουλος. Βρισκόμαστε στο Σε
πτέμβριο τοϋ 1972.

Την ίδια μέθοδο, ό κατηγορούμενος τής εποχής εκείνης, 
ακολουθεί και τόρα. Δεν την λησμόνησε, αν καί ανέβηκε άπό 
τότε στη σκάλα τοϋ συνδικαλισμού, έπεσε πάλι, κάτω άπό 
την αποδοκιμασία του Προσωπικού, και, προετοιμάζοντας 
νέα εξόρμηση, σπεύδει νά υποδηλώσει δτι παραμένει ό αδιαμ
φισβήτητος κάτοχος τοϋ τίτλου τοϋ έκτοξευτή λάσπης.

Στόχος του, ή φθορά τοϋ σημερινού Διοικητικού Συμ
βουλίου καί μέθοδός του ή έπίμονη λασπολογία, σύμφωνα μέ 
τή γνωστή γκαιμπελική άρχή: «Συκοφαντείτε, συκοφαντείτε 
καί παρουσιάστε την διαστρεβλωμένη αλήθεια σάν πειστική. 
Παίξτε πάνω στην τελευταία έντύπωση, έστω κι αν έπανα- 
λαμβάνετε τά ίδια πράγματα μέ άλλο τρόπο. Στο τέλος, κά
τι θά μείνει. . .».

Θά έχει βέβαια καί τούς συμβούλους του, που έζησαν 
την εποχή τοϋ Γκαΐμπελς κι όσο κι άν τότε πολέμησαν ίσως 
τις μεθόδους του, δέν διστάζουν σήμερα νά τις χρησιμοποιή
σουν.

"Ετσι, στις τελευταίες, καθαρά αντιπολιτευτικές καί χει
ριστής ποιότητας άνακοινώσεις τοϋ συν. Ν. Πίσκοπου, έπα- 
ναλαμβάνεται μονότονα τό ίδιο «κατηγορητήριο», βασισμένο 
στήν πιο σαθρή έπιχειρηματολογία. Ό συντάκτης του, προ
σπαθεί μ’ αύτόν τον τρόπο, νά έκμεταλλευθεΐ τήν ειδική θέ
ση τοϋ υπευθυνου συλλογικού οργάνου, που δέν είναι δυνατόν 
νά εγκαταλείπει τήν κύρια έργασία του καί νά παρακολου
θεί τήν κάθε μορφής λιβελλογραφία. ’Αποβλέπει στον έντυ- 
πωσιασμό, θεωρώντας τον συναδελφικό κόσμο απλοϊκά εύπι
στο στήν πρώτη ρηχή κριτική, τή διαστρέβλωση καί τή συ
κοφαντία.

Τά στοιχεία πού συνθέτουν αύτοΰ τοϋ είδους τήν έπί- 
θεση, είναι:

1. Υπαινιγμοί γιά σφετερισμό έξουσιών καί σύγκρου
ση αρμοδιοτήτων ανάμεσα στά μέλη τοϋ Προεδρείου καί τοϋ 
Διοικ. Συμβουλίου μας.

Δέν μπορεί ό «περί» καί «υπό» τον συν. Πίσκοπον κύ
κλος, μέ τήν διαμορφωμένη νοοτροπία του, νά ένοήσει ότι 
υπάρχει διοίκηση συλλογικού οργάνου, χωρίς ήγεμονισμούς, 
έμφύλιες έριδες, Εκπαραθυρώσεις, άποσπασμένους τ υ π ι- 
κ ά συμβούλους καί τήν έργασία τοϋ Συλλόγου έκτελούμε- 
νη — όσο μπορεί μέ τον τρόπο αύτό νά έκτελεσθεί — άπό 
ξένο προς τό συνδικαλισμό άτομο έναντι παχυλής μηνιαίας 
άμοιβής.

Δέν εννοεί πώς μέ τον ορθολογιστικό καταμερισμό έρ- 
γασίας, μέ αλληλοσεβασμό καί αλληλοκατανόηση, μπορεί νά 
λειτουργήσει ένα Διοικ. Συμβούλιο. Τήν πειθαρχία στήν κοι
νή γραμμή, τή σεμνότητα καί τήν αίσθηση ευθύνης απέναντι 
στους συναδέλφους πού τούς άνέδειξαν στήν ήγεσία, τή θεω
ρεί αύταρχισμό καί τήν Εργατικότητα, προσωπική έπιβολή 
καί προβολή.

Οι αιχμές του, όπως «τό ΰπό τον κ. Κέη συμβούλιο» ή 
«παραμερίζεται ό ’Αντιπρόεδρος κ. Σταυρακόπουλος», γνω
ρίζει καλά, πώς δέν έχουν πέραση σέ συμβούλια μέ παρά
δοση συνέπειας, ήθους καί βαθειάς πίστης στήν ένότητα δρά
σης καί τις δημοκρατικές διαδικασίες.

2. Προσωπική λασπολογία κατά τοϋ Προέδρου τοϋ Συλ
λόγου καί — μέχρι στιγμής — κατά τοϋ Γ. Γραμματέως καί 
τοϋ Άναπληρωτού Γεν. Γραμματέως.

Μέ μιά, πέρα άπό κάθε έννοια ήθους, καί ιταμή άπόπει- 
ρα διαστρέβλωσης τής άλήθειας, έπιχειρεΐ νά παρουσιάσει 
τον Πρόεδρο συν. Μαυρουλίδη, σάν Εκπρόσωπο τής 
έργοδοσίας στις επιτροπές πού είχε συγκροτήσει 
ή Διοίκηση τό 1975 γιά τή μελέτη τοϋ ’Ασφαλιστικού καί 
τον ’Οργανισμό. Οί έπιτροπές αυτές, όπως όλοι γνωρίζουν, 
ήταν ύπηρεσ ιακές. Είχαν συσταθεΐ άπό υπαλλή
λους των άρμοδίων υπηρεσιών, γιά νά λειτουργήσουν σάν 
γνωμοδοτικά όργανα πρός τον Διοικητή, στά παραπάνω θέ
ματα. Δέν ήταν ούτε καν μικτές μέ εκπροσωπήσεις 
έργοδοσίας καί έργαζομένων. Ό σημερινός Πρόεδρος τοϋ 
Δ.Σ., χωρίς καμμιά συνδικαλιστική ιδιότητα τότε, είχε τό 
θάρρος νά προβάλει καί νά υποστηρίξει, στις επιτροπές αύ- 
τές, τις πραγματικά συμφέρουσες, κατά τή γνώμη του, λύ
σεις γιά τό Προσωπικό καί τά άσφαλιστικά μας Ταμεία, ά- 
νεξάρτητα άπό τις τελικές εισηγήσεις.

Τό γεγονός, τό γνωρίζει πολύ καλά ό συν. Ν.Π., άλλά 
ή δυσφημιστική του πρόθεση τοϋ υπαγορεύει τή διαστρέ
βλωση.

Τά κακόβουλα κείμενα συνεχίζουν, άναφέροντας ότι ό 
συν. Μαυρουλίδης Επανήλθε έπί δικτατορίας καί τοποθετήθη
κε σέ διευθυντική θέση, ένώ οί συντάκτες τους ξέρουν πώς 
ή τότε χουντική διοίκηση τής Τραπέζης τον κρατούσε μέ τό 
βαθμό πού είχε όταν άπολύθηκε, δηλ. τοϋ Λογιστοϋ Α', καί 
τού είχε άναθέσει έργασία διανομής τής άλληλογραφίας τοϋ 
συναλλάγματος. Μέ άνάλογο τρόπο είχε φερθεί σέ όλα τά 
συνδικαλιστικά στελέχη πού είχαν άπολυθεϊ (Πουλή, Διλην- 
τό, Κέη, Μπονάνο κλπ.), άναγκασμένη μέ μεγάλη δυσαρέ
σκεια, νά έφαρμόσει τις σχετικές άποφάσεις τοϋ Συμβουλίου 
τής Επικράτειας, πού δικαίωσαν τούς άπολυθέντες. Τις πα
ραμονές τής αποπομπής της (27.6.74), ή χουντική διοίκη
ση, έπειδή δέν μπορούσε νά κάνει άλ
λο ι ώ ς, άπέδωσε τούς βαθμούς στούς παραπάνω συνα
δέλφους, άλλά καί αύτούς ψαλκιδευμένους, χωρίς όμως νά 
τούς τοποθετήσει σέ άνάλογες θέσεις, ούτε νά τούς άναθέ- 
σει έργασία μέ ουσιαστικό περιεχόμενο. Δηλ. ή ύπηρεσιακή 
ταπείνωση καί ό έξευτελιστικός παραμερισμός έξακολούθη- 
σε, ένώ ό συν. Ν. Πίσκοπος, πρόεδρος τοϋ Συλλόγου τήν έ-

ποχή έκείνη, παρακολουθούσε άπαθής καί σιωπηλός, αν δέν 
συγκατένευε στήν τακτική αυτή...

Ό συν. Μαυρουλίδης, όχι μόνο δέν υποσκέλισε όμοιο- 
βάθμους του, όπως γράφει ή λϊβελλογραφική πέννα τοϋ Ν.Π., 
άλλά όταν μέ τά μέτρα τοϋ Νοεμβρίου 1974 — πού ΐσχυ- 
σαν γιά όλους τούς άπολυθέντες άπό τή δικτατορία — «ο
λοκληρώθηκε» ή άποκατάστασή του καί καθυστέρηση έξάμη- 
νη ΰπέστη καί τοποθετήθηκε στήν έπετηρίδα σέ κατώτερη σει
ρά άπό νεωτέρους του.

"Ολα αυτά, ό συν. Ν.Π., στον δυσφημιστικό του κατή
φορο, τά παρουσιάζει «σάν έξαργύρωση τοϋ εύσή- 
μου τής προσωρινής άπόλυσης», λές καί ή δικτατορία είχε 
χωρίσει τις όριστικοποιημένες άπό τον ’Οκτώβριο τοϋ 1968 
άπολύσεις, σέ προσωρινές καί μόνιμες, ή προδίκαζε τήν πτώ
ση της καί ήθελε νά έξασφαλίσει τις άμοιβές των θυμάτων 
της! ! !

"Αλλο δημοκοπικό τέχνασμα, είναι νά έμφανισθεΐ ή δι
καστική νίκη τής διωγμένης συνδικαλιστικής ομάδας, σάν 
άγώνας προστασίας τής καρριέρας τού Προέδρου τοϋ Συλ
λόγου καί των άλλων διωχθέντων συνδικαλιστικών στελεχών.

Δέν μπορεί ό συν. Ν.Π. καί τό περιβάλλον του νά κατα
λάβει ορισμένες βασικές άρχές, γιατί ούτε τις εζησε, ούτε 
είναι σέ θέση νά τις σκεφθεΐ. Μιά άπ’ αυτές, είναι νά άγω- 
νίζεσαι καί όταν ό άντίπαλος σοΰ έχει στερήσει κάθε μέσο 
άμυνας καί νά αντιμετωπίζεις τή θωράκιση τών Συντακτικών 
Πράξεων, πού έπέβαλαν τις άπολύσεις, μέ τό «άπρόσβλητο» 
άπό τό Συμβούλιο Επικράτειας.

Στόχος δύσκολος, μέσα στο φοβερό κλίμα τής έποχής, 
ήταν νά κουρελιαστούν οί άπολύσεις, σάν Επαίσχυντο έργο 
τής χούντας. Καί κουρελιάστηκαν μέ έπίμονο, μακροχρόνιο 
άγώνα, μέχρι νά έπιτευχθεΐ ή δικαστική νίκη καί νά έπϊβλη- 
θεί στο χουντικό υπουργείο καί τή χουντοκρατούμενη διοίκη
ση τής Τραπέζης, πού άντιδροϋσαν καί κωλυσιεργούσαν συ
στηματικά.

Θά ήταν πολύ εύκολο νά προστατεύσουν, ό συν. Μαυ
ρουλίδης καί ή διωγμένη συνδικαλιστική ομάδα τής Τραπέ
ζης, τήν καρριέρα τους, μέ μιά άπλή «δήλωση άναγνωρίσεως 
τοϋ Εθνοσωτήριου έργου τής έπαναστάσεως», όπως συνέβαινε 
σέ σωρεία περιπτώσεων καί όπως είχαν τήν άφέλεια νά ζη
τήσουν καί απ’ αύτούς, άλλά φυσικά χωρίς άποτέλεσμα.

’Αντί ό συν. Ν.Π. νά σκεφθεΐ καί νά συμπεριφερθεΐ, γύ
ρω άπό τό θέμα αύτό, μέ ήθος υψηλότερο, παρασύρει στή δί
νη τής δυσφημιστικής Εκστρατείας του καί τούς δικαστές πού 
δικαίωσαν τούς άπολυθέντες. Προσπαθεί μέ φτηνές, δικολα- 
βίστικες σοφιστείες νά τούς παρουσιάσει σάν «χουντικούς», 
άφοΰ ασκούσαν τό λειτούργημά τους στήν περίοδο τής δι
κτατορίας. Καί νά δικαιώσει έτσι τή θέση του, τήν ίδια έ- 
ποχή, σάν Πρόεδρος τοϋ Συλλόγου μας, μέ τό άπλοϊκό Επι
χείρημα ότι όλοι όσοι υπηρετούσαν σέ μιά άποιαδήποτε θέ
ση έπί δικτατορίας, υπήρξαν χουντικοί. Παραλείπει όμως 
σκόπιμα, ό κονδυλοφόρος τοϋ συν. Ν.Π., μιά σημαντική λε
πτομέρεια, νομίζοντας ότι θά παραπλανήσει τούς άναγνώ- 
στες τών άνακσινώσεών του. "Οτι οί δικαστές αυτοί, όπως 
καί ή συντριπτική πλειοψηφία τών Ελλήνων λειτουργών καί 
υπαλλήλων, ούτε επίλεκτα μέλη «κομμάτων καί λεσχών» τής 
δικτατορίας υπήρξαν ποτέ, ούτε φιγουράριζαν δίπλα στούς 
φαιδρούς Παττακούς στις διάφορες άηδιαστικές φιέστες τής 
δικτατορίας. ΤΗταν μαθητές, συνεργάτες, συνεχιστές τής 
στάσης τοϋ έκπαραθυρωμένου Προέδρου τοϋ Συμβουλίου τής 
’Επικράτειας. ’Ανήκαν στη γενιά πού έβγαλε τούς Ντεγιάν- 
νηδες, τούς Κανίνηδες καί τούς Ζούβελους.

3. Ή λασπολογία κατά τοϋ Προέδρου τοϋ Δ.Σ. συνεχί
ζεται μέ τον ισχυρισμό ότι δέν ένδιαφέρθηκε γιά τά θέματα 
τοϋ Προσωπικού μετά τήν Επάνοδό του στήν ύπηρεσία τής 
Τραπέζης, ότι άπουσίασε άπό τις συνδικαλιστικές εκδηλώ
σεις κλπ. ’Αλλά γιά τον πλέον αφελή, άλλο σημαίνει τό δέν 
ένδιαφέρθηκε καί άλλο τό δέν άναμίχθηκε ένεργά στά συνδι
καλιστικά μας πράγματα.

Ναί! Δέν άναμίχθηκε, είναι άλήθεια, γιατί έπιθυμία 
του, όπως καί τών περισσότερων άπό τή διωγμένη συνδικα
λιστική ομάδα, ήταν νά μήν άναμιχθοΰν. Πίστευαν καί Επι
ζητούσαν, ό συνδικαλισμός νά περάσει σέ χέρια νεωτέρων 
μέ σωστή συνδικαλιστική συνείδηση, μέ ήθος καί πίστη στις 
δημοκρατικές καί κοινωνικές έπιταγές τής έποχής μας. Ε
πειδή όμως παρακολουθούσε τή συνδικαλιστική ζωή τοϋ κλά
δου καί ένδιαφερόταν ζωηρότατα, δέν ήταν δυνατόν ούτε άντά- 
ξιο μέ τό συνδικαλιστικό παρελθόν του, τόσον ά ίδιος προ
σωπικά, όσο καί οί συνάδελφοι τής «παληάς φρουράς», νά 
μείνουν άπαθεΐς μπροστά στο γνωστό έπικίνδυνο κατήφορο 
τής τελευταίας διετίας.

Καί άφήνοντας Επίζηλες θέσεις στήν Τράπεζα, άψηφών- 
τας κάθε δυσκολία πού ή «έπιστράτευσή» τους αυτή, θά δη

μιουργούσε στήν υπηρεσιακή, κοινωνική καί οικογενειακή 
τους ζωή, συνενώθηκαν μέ άξιους νέους συναδέλφους, διεκδί- 
κησαν τήν ήγεσία τοϋ Συλλόγου καί τιμήθηκαν άπό τό Προ
σωπικό.

"Αν τή στάση τους αυτή, ό συν. Ν.Π. τή θεωρεί άξια 
κακόβουλης έπίθεσης, τό σώμα τών συναδέλφων, είναι βέβαιο, 
ότι τήν έκτιμά διαφορετικά.

4. ’Ανακοινώσεις ντροπής μόνον ό συν. Ν.Π. «έκ- 
δίδει» καί υπογράφει. Προπονείται στήν άναισχυντία γιά 
νά διατηρεί τό άδιαμφισβήτητο ρεκόρ του.

’Απόδειξη, ή έκμετάλλευση — γιά μιά άκόμη φορά —— 
τοϋ θέματος τών μή πτυχιούχων. Παίροντας μιά ίσχύουσα 
άπό παληά, στήν Εμπορική Τράπεζα, διάταξη, τήν έμψανί- 
ζει σάν δική του ιδέα! Αυτός ό ίδιος, πού, έπιχειρώντας νά 
άνατινάξει τήν ένότητα τοϋ Προσωπικού, διακήρυξε στή συγ
κέντρωση τής 31.8.77, τό διαχωρισμό τών έργαζομένων στήν 
Τράπεζα, σέ υπαλλήλους Α' κατηγορίας (Πτυχιούχους) καί 
Β' κατηγορίας (μή πτυχιούχους) σάν ...λύση τού μεγάλου 
θέματος τών μ ή πτυχιούχων.

***
Οί μύδροι τής ρυπαρογραφίας τοϋ συν. Ν.Π. έκσφενδο- 

νίζονται καί πρός τον Γ. Γραμματέα τοϋ Δ.Σ. συν. Θ. Σα-

λίμπα, γιατί «άνέλαβε έπί δικτατορίας υπεύθυνη θέση στήν 
Κύπρο». Καί Εκτοξεύει τή φράση αυτή, σάν συνέχεια τής 
σοφιστείας του γιά τούς «χουντικούς» δικαστές πού άναφέ- 
ραμε παραπάνω.

Άλλά καί έδώ ό κονδυλοφόρος του, στάθηκε άτυχος, πα- 
ραλείποντας μιά λεπτομέρεια (σοβαρή ή άσήμοντη, άς τό 
εκτιμήσουν οί συνάδελφοι).

'Ότι ό συν. Θ. Σαλίμπας, τοποθετήθηκε στήν Κύπρο 
λίγους μήνες πριν άπ’ τό έγκληματικό πραξικόπημα κατά 
τοϋ Μακαρίου, όταν ή άτμόσφαιρα πάνω άπό τό μαρτυρικό 
νησί ήταν ήλεκτρισμένη καί ή θέση αυτή κάθε άλλο παρά άπό 
ζηλευτή ήταν. Αποσιωπά ότι ή τουρκική εισβολή καί ή έπέ- 
λαση τοϋ Άτίλα 1 καί 2, τον βρήκε μέ τις ευθύνες τοϋ Γεν. 
Δ)ντοϋ Καταστημάτων Κύπρου. Καί ότι κάτω άπό τις τουρ
κικές ρουκέττες καί τούς πολυβολισμούς, άγωνίσθηκε γιά τήν 
προστασία τοϋ έ'μψυχου καί άψυχου υλικού τής Τραπέζης έ- 
πάνω στις τουρκοκρατούμενες περιοχές, εζησε όλη τήν έ'κτα- 
ση τής τραγωδίας καί τοϋ άφανισμοϋ μέ άποτέλεσμα σοβα
ρό κλονισμό τής ύγείας του.

Άλλά καί τον νέο συνάδελφο Μαν. Σετάκη, άναπληρω- 
τή Γεν. Γραμματέα τοϋ Δ.Σ. δέν άφήνει άθικτο ό Ν.Π. άπό 
τή συκοφαντική του μανία.

Μιά άπλή καί χωρίς κανένα σ χ ό- 
λ ι ο, δημοσίευσή του στήν τότε περιοδική έκδοση, τής Τρα
πέζης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», πού άφοροϋσε τύπους έμπορικών έ- 
πιστολών τοϋ περασμένου αιώνα άπό τήν ιδιωτική συλλογή 
του, τήν Εμφανίζει ψευδέστατα καί άδιάντροπα σάν άρθρο- 
γραφία «προσαρμοσμένη στο πνεύμα τής έποχής» δηλ. τής 
δικτατορίας.

Είναι κι αύτό μιά «δικαιολογημένη» άπόπειρά του νά 
βρει Εκτεθειμένους στή δικτατορία κι άλλους συναδέλφους 
του, όσους πιό πολλούς μπορεί, σάν τήν άλεποϋ τοϋ γνωστού 
μύθου τοϋ Αισώπου . . .

’Άλλωστε ό συν. Μαν. Σετάκης, άπαντά λεπτομερέστε
ρα στο θέμα; αύτό μέ έπιστολή του πού δημοσιεύεται σέ άλ
λη στήλη.

Καί είναι ό Ν.Π. Εκτεθειμένος στή δικτατορία, όχι για
τί έκλέκτηκε Πρόεδρος, όπως ό ίδιος διατείνεται γιά νά ά- 
ποσείσει τήν κατηγορία, άλλά γιατί:

α'. Τον άποκαλύπτει τό περιοδικό τού δικτατορικοΰ κόμ
ματος «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ» σάν ένα άπό τά έπίλεκτα μέ
λη του.

β'. Στις αρχαιρεσίες τοϋ 1973, ό συνδυασμός του ά- 
φηνόταν άνεμπόδιστος στο προεκλογικό έργο του, ένώ ό άν
τίπαλος συνδυασμός πιεζόταν άπό τις άρχές άσφαλείας καί 
διαγράφονταν άπ’ αύτόν άνεπιθύμητοι υποψήφιοι. Στις ίδιες 
άρχαιρεσίες είχε τήν άνοικτή ύποστήριξη συμβούλου τής 

Τραπέζης.
γ'. Δέν παρέλειπε νά παρίσταται σέ φιλοκυβερνητικές 

έκδηλώσεις κατά τήν περίοδο τής δικτατορίας, τή στιγμή πού 
οί άλλοι Σύλλογοι τής Τραπέζης τις άπέφευγαν συστηματικά.

δ'. Ακόμα καί μετά τήν πτώση τής χούντας, στις άρ- 
χαιρεσίες τοϋ Εργατικού Κέντρου τής Αθήνας, δέχτηκε νά 
συμπεριληφθεϊ στο ψηφοδέλτιο τών χουντικών συνδικαλιστών.

Μήπως όμως μέ τον ίδιο τρόπο συμπεριφέρθηκε όλό- 
κληρο τό Προσωπικό πού ύπηρετοϋσε στήν Τράπεζα τήν έ- 
ποχή τής δικτατορίας;

Στο έρώτημα άπαντά καταφατικά ό συν. Ν.Π., όταν χα
ρακτηρίζει υβριστές του, όσους στηλιτεύουν τή στάση του έ
κείνη, τήν κραυγαλέα άντίθετη πρός τή στάση τοϋ συνόλου 
σχεδόν τών υπαλλήλων. Είναι κι αύτό μιά έκδήλωση πού δεί
χνει πόσο λίγο σέβεται καί τιμά τό Προσωπικό. . .

Άλλά υπάρχουν καί ορισμένα σημεία άπ’ τά γραφόμε- 
νά του, όπου πραγματικά συγχέεται τό θράσος μέ τή φαιδρό- 
τητα. Ειίναι τό θέμα τής άπειλής κατά τών ασφαλιστικών μας 
Ταμείων, στά χρόνια τής δικτατορίας.

Ό άγώνας έκεΐνος γιά τή σωτηρία τών άσφαλιστικών 
μας ’Οργανισμών καί ή άντιμετώπιση τών κινδύνων, ήταν 
καθολική έπιταγή τοϋ συνόλου τών Τραπεζοϋπαλλήλων, τήν 
όποια ό συν. Ν.Π. είχε υποχρέωση νά άκολουθή- 
σει κι αν άκόμα ήταν ένα απλό μέλος τοϋ Συλλόγου.

Ό «σεισμός» τοϋ Παπαδοπούλαν άποτράπηκε έπειτα ά
πό τή γρανιτένια άποψασιστικότητα τοϋ κλάδου νά άγωνι- 
στεϊ μαζί μέ όλους τούς Εργαζόμενους, σάν Ενα ένιαΐο σύνολο, 
πού είναι άποφασ σμένο, άψηφώντας θυσίες νά προστατεύ
σει τό ιερότερο τών δικαιωμάτων του. Ή θέση τοϋ συνδικαλι
στή ήγέτη, στις περιπτώσεις αυτές, είναι θέση πρωτοπόρου 
σέ όλο τό. φάσμα τής άναμέτρησης: Στο έρημο γραφείο, στο 
πεζοδρόμιο, στήν ασφάλεια καί όχι στις δεξιώσεις τής χούν
τας όπου Εμφανίσθηκε νά τσουγκρίζει τό ποτήρι του μέ τον 
Λαδά καί νά δικαιολογείται πώς αύτό ήταν άπαραίτητο γιά 
νά τον συναντήσει, έπειδή ό τελευταίος δέν τον δεχόταν στο 
γραφείο του! ! !

Καί γιά νά τελειώνουμε: ό

"Αν ό συν. Ν. Πίσκοπος, ένδιαφερόταν πραγματικά σή
μερα γιά τά θέματα τοϋ Προσωπικού καί τήν εξέλιξή τους, 
θά έπρεπε — όπως θά έκανε ό κάθε σοβαρός καί υπεύθυνος 
συνδικαλιστής — νά έλθει σέ άμεση έπαφή μέ τή διοίκηση 
τοϋ Συλλόγου, νά πληροφορηθεΐ, νά συζητήσει καί νά έλέγ- 
ξει τις Ενέργειες τού Δ.Σ. ’Αντί γιά τήν τακτική αυτή, τήν 
έντιμη καί παλληκαρίσια, κυκλοφορεί άνακοινώσεις όπου ά- 
νεύθυνα καί μέ Ελαφρότητα, άναφέρεται σέ θέματα μόνο καί 
μόνο γιά Εντυπωσιασμό καί δημοκοπία, χρησιμοποιώντας τό 
ψεΰδος καί άδιαφορώντας γιά τή ζημιά πού μπορεί νά προκα- 
λέσει ή άνευθυνολογία του.

Γιατί ψεύδεται, όταν μιλάει γιά «χάρισμα» τών άνα- 
δρομικών τών υπερωριών στή Διοίκηση, όταν τό Vi τών ανα
δρομικών αύτών κερδήθηκε ήδη υπέρ τών δικαιούχων καί γνω
ρίζει ότι, γιά τό υπόλοιπο, τό Δ. Συμβούλιο κινεί δικαστικό 
άγώνα. (Οί άγωγές μελών τοϋ Δ.Σ. κατατέθηκαν, ένώ ό συν. 
Ν.Π. δέν έδωσε στοιχεία γιά τήν τύχη τής άγωγής του πού 
κατάθεσε, ύστερα μάλιστα άπό τή δήλωση τής συλλογικής 
ήγεσίας ότι θά άναλάβει τή σχετική δαπάνη).

Γιά τή μεγάλη ζημιά πού μπορεί νά προκαλέσει στο α
σφαλιστικό μας θέμα, ή συνεχής άναφορά του σέ έλλείμμα-

(Συνέχεια στή σέλ. 4)



ΑπόΑυτί) επιτυχία ιών επαφών 
Γενικού Ιυρ|ουΙίου τ| Ο.Ϊ.Ο.Ε.
με εκπροοωπουί

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άττό τή σελ. 1) 
Εύάγ. Δεβλέτογλου είπε δ τι γιά 
τις ξένες Τράπεζες πρέπει νά 
ισχύουν δσα επιτάσσει ή ελληνι
κή νομοθεσία. Γιά τις συνδικα
λιστικές ελευθερίες, 6τι πρέπει 
νά ασκούνται μέ υπεύθυνο τρό
πο, πράγμα πού κάνει ή ΟΤΟΕ 
και ότι στόχος τής Κυβερνήσεως 
είναι ό άνεξάρτητος και άδέ- 
σμευτος συνδικαλισμός.

Άναφερόμενος στο φορολογι
κά θέμα, είπε δτι ή Κυβέρνηση 
αποβλέπει σέ φορολογική δικαι
οσύνη καί παραδέχτηκε τήν ορ
θότητα των θέσεων τής ΟΤΟΕ 
γιά τή φορολογική επιβάρυνση 
μέσω τής διαδικασίας τού πλη
θωρισμού. Κατέληξε μέ τήν δια
βεβαίωση ότι ή Κυβέρνηση θά ε
λαφρύνει τις ασθενέστερες ει
σοδηματικά τάξεις, εξαντλώντας 
όλα τά δυνατά όρια.

των κομμάτων
Χαρακτηριστικά των εκδηλώ

σεων αυτών, ήταν πώς όλοι οί 
εκπρόσωποι των κομμάτων έκτος 
τού κ. 'Υπουργού ’Εργασίας, 
προέρχονται άπό τον Τραπεζικά 
κλάδο. Το γεγονός αύτό, έδωσε 
τήν αφορμή νά έκφράσουν τήν 
βαθειά συγκίνηση και χαρά τους, 
πού βρέθηκαν άνάμεσα στά μέ
λη τής μεγάλης τραπεζοϋπαλλη
λικής οικογένειας. Άποδεικνύ- 
ει, εξάλλου, τάν δυναμισμό πού 
χαρακτηρίζει τήν τάξη μας και 
πού επιτρέπει τήν κατάκτηση ά
πό τούς τραπεζικούς, υψηλών ά- 
ξιωμάτων τής Πολιτείας.

Οί έκδηλώσεις αυτές τής Ο
ΤΟΕ, έθεσαν τά προβλήματά 
μας στήν πολιτική ηγεσία τής 
Χώρας προς όφελος όλων μας 
καί γενικώτερα τών 'Ελλήνων 
έργαζομένων.

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή σελ. 3)
τα — εντός ή έκτος εισαγωγικών — αδιαφορεί, ένώ γνωρί
ζει ότι ή όλη δραστηριότητα τσΰ Δ. Συμβουλίου δέν τταρε- 
ξέκλινε οπτό τήν αμετακίνητη αρχή: Τής αποκατάστασης τών 
ζημιών πού προκάλεσαν στά Ταμεία μας ,κατά καιρούς Κρά
τος καί Τράπεζα, προς όφελος τής τελευταίας.

Ή τύφλωση καί ή μανιακή επιδίωξη γιά τήν ανακατάλη
ψη τής ηγεσίας τού Συλλόγου, δέν αφήνει περιθώρια γιά σκέ
ψεις συνετές καί υπεύθυνες. Ούτε έπιτρέπουν στον συν. Ν. 
Πίσκοπο νά διακρίνει τί ωφελεί καί τί βλάπτει τό σύνολο τών 
συναδέλφων, είτε είναι Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου είτε άπλό 
μέλος του.

’Αφού επιμένουν, όρίσΐε...
Οί έπιστήμονες τής διάσπασης, έπιμένουν νά λάβουν 

απάντηση, στά πέντε έρωτήματα πού θέτουν μέ τήν ανακοί
νωσή τους τής 3)10)77, πού τήν κρίνουμε ανάξια γιά κάθε 
απάντηση, έπειδή σεβόμαστε τή νοημοσύνη τών συναδέλφων.

Άφοΰ έπιμένουν όμως, ορίστε:
— Γράφουν στήν άνακοίνωσή τους: «Ποιος κ άλεσε τούς 

συναδέλφους σέ απεργία έναντίον τών πτυχιούχων;». ’Ιδού 
ή αλήθεια: Τήν απεργία τής 18)12)76 κήρυξε ή ΟΤΟΕ καί 
δέν στρεφόταν κατά τών πτυχιούχων, 
άλλά κατά τών Διοικήσεων τών Τραπεζών, γιά τήν άπόπειρά 
τους νά αναγνωρίσουν άντισυλλόγους καί νά έφαρμόσουν τό 
γνωστό «διαιρεί καί βασίλευε».

’Αμυνόταν δηλαδή ή ΟΤΟΕ καί οί Σύλλογοι πού άνήκουν 
στή δύναμή τους, γιά τήν τήρηση τής γενικά παραδεκτής τό
τε, τώρα καί πάντα αρχής: Πτυχιοΰχοι καί μ ή πτυχιοΰχοι 
μέσα ατούς ένιαίους συλλόγους.

— Λένε: «Ποιός έπιδιώκει δικαστικώς τή στέρηση προ
αγωγών άπό πτυχιούχους συναδέλφους;».

Ή αλήθεια εΐναι γνωστή. Ούτε ή OTOlE, ούτε ό Σύλ
λογός μας έπιδιώκει κάτι παρόμοιο. ’Αντίθετα, κατά τής 
γνωστής καταστρεπτικής καί γιά τούς πτυχιούχους καί τούς 
μή πτυχιούχους, δικαστικής ένέργειας (έκεϊ οδηγεί ό έμψύ- 
λιος πόλεμος!) παραγόντων τών μή πτυχιούχων, τότε ή 
ΟΤΟΕ, έπειτα άπό πρόταση τοΰ Συλλόγου μας, άσκησε τρι
τανακοπή.

— Λένε ακόμα: «Ποιός τορπιλλίζει, δικαστικώς καί έ- 
ξωδίκως τήν αύξηση τοΰ έπιστημονικοΰ έπιδόματος καί τή 
βελτίωση τών όρων σταδιοδρομίας τών πτυχιούχων;».

Ή απάντησή μας είναι: Ούδείς, ούτε ό Σύλλογός μας, 
ούτε ή ΟΤΟΕ1. Ή τελευταία εΐναι έκείνη πού νομιμο
ποιήθηκε στήν άσκηση τής δικαστικής προσφυγής, ά- 
κριβώς γιά τή διεκδίκηση αυτών τών αιτημάτων.

Προκαλοΰμε, λοιπόν, τούς σχισματίες νά προσκομίσουν 
έστω καί ένα δικαστικό ή έξώδικο αποδει
κτικό, μιας αντίθετης πράς τά συμφέροντα τών πτυχιούχων, 
ένέργειας τοΰ Συλλόγου μας ή τής 'Ομοσπονδίας μας.

— Έρωτοΰν: «Ποιός άρνεΐται τή συνεργασία μέ τούς 
συλλόγους τών πτυχιούχων καί ματαιώνει τήν εισδοχή τους 
στήν ΟΤΟΕ;» καί «ποιός χαρακτηρίζει αναιτιολόγητα δια
σπαστή τό σύλλογό του, τή στιγμή πού στήν Τράπεζα υπάρ
χουν 5 σύλλογοι τοΰ Προσωπικού;».

Ή απάντηση είναι άπλή καί ξεκάθαρη. "Οταν άποκρού- 
εται κατηγορηματικά κάθε λογής απόσχιση καί κατακερματι
σμός τών συνδικαλιστικών δυνάμεων, δέν είναι δυνατόν νά 
άναγνωρισθοΰν οί δημιουργοί καί πρωτεργάτες μιας νέας διά
σπασης. Σέ μιά έποχή, μάλιστα, πού οί, 4 καί όχι 5, 
σύλλογοι τοΰ Προσωπικού τείνουν νά ένοποιηθοΰν, κάθε ενέρ
γεια πού έπιχειρεΐ νά άποσπάσει δυνάμεις άπ’ αυτούς τούς 
συλλόγους ονομάζεται ΔΙΑΣΠΑΣΗ κι αυτοί πού τήν επιχει
ρούν ΔΙΑΣΠΑΣΤΕΣ.

Αυτές είναι οί παραπλανητικές έρωτήσεις, άπ’ τις ό
ποιες απουσιάζουν τά έπιχειρήματα καί στή θέση τους υ
πάρχει τό ψεύδος καί ή συκοφαντία. Γιατί παρακάτω, ή ίδια 
άνακοίνωσή τους αναφέρει, ότι ή ΟΤΟΕ καί ό Σύλλογός μας 
«έξαντλοΰν» (υπογραμμίζουμε) τή δραστηριότητά 
τους σέ πόλεμο κατά τών πτυχιούχων, ένώ έγκαταλείπουν στο 
έλεος τών Διοικήσεων τά προβλήματα τοΰ κλάδου καί « έ μ-

Ό κ. Διοικητής έδάλωαε 
6ιι θ’ άντιμετωπιοβοϋν θετικά 

τά θέματα τον προοωηικοϋ
μετά τις εκλογές

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
ΜΕΛΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ

Τό Διοικ. Συμβούλιο πού προ
ήλθε απτά τις άρχαιρεσίες τής 
12ης ’Οκτωβρίου, συγκροτήθηκε 
σέ σώμα, μέ τήν άκόλουθη σύν
θεση:

1) ’ I ωσήψ Καμπάνης, Πρόε
δρος,

2) Παναγιώτης Καρακώστας, 
’Αντιπρόεδρος.

3) Άνδρον ίκη Στυλιανουδάκη, 
Γενικός Γραμματεύς.

4) Στυλιανός Κλειδής, ’Ανα
πληρωτής Γενικός Γ ραμματεύς.

5) "Ελένη Πετρίδου, Ταμίας.
6) Δήμητρα Γαλανού, Σύμβου

λος.
7) Δήμητρα Δαρδούγια, Σύμ

βουλος.

Τήν 11.11.77 πραγματοποιή
θηκε συνάντηση τών προεδριών 
τών 4 Συλλόγων τοΰ Προσωπι
κού μέ τον κ. Διοικητή.

Κατά τή συνάντηση αυτή ικα
νοποιήθηκε τό αίτημα τής Συλ
λογικής έκπροσωπήσεως γιά τήν 
καταβολή τών άναδρομικών τών 
υπερωριών σέ δύο δόσεις. Ή 
πρώτη άπό δρχ. 3.0001 θά κατα
βληθεί τον Δεκέμβριο και τό υ
πόλοιπο στις άρχές τού έπόμετ 
νου χρόνου. Ή καταβολή θά γί
νει σέ δλους όσους δικαιούνται 
διαφορές, ανεξάρτητα άπό βαθ
μό, παρά τις αντίθετες φημολο
γίες.

’Αμέσως μετά τις εκλογές θά 
άντιμετωπισθούν τά θέματα τής 
έπεκτάσεως τών καυσίμων σέ ο

ρισμένα καταστήματα καθώς καί 
τής άναδιαρθρώσεως τοΰ επιδό
ματος ‘ένοικίου.

Επίσης μετά τις έκλογές θά 
εξεταστεί καί τό θέμα τοΰ άσφο

λιστικού στο μέρος πού άφορά 
τις σχέσεις Τραπέζης καί Ταμεί
ων, όπως είχε άποφασιστεί άπό 
τήν επιτροπή πού είχε έξετάσει 
τό θέμα στήν πρώτη του φάση.

ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 
Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ 

ΣΥΝ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟ ΓΟ Υ

παίζουν συστηματικά» (υπογραμμίζουμε και 
πάλι) δλους τούς συναδέλφους»;

Αυτά, όταν ή ΟΤΟΕ πετυχαίνει γενικές αυξήσεις, πεν
θήμερη έβδομάδα έργασίας, μάχεται γιά ευνοϊκές φορολογι
κές διαρυθμίσεις, πολεμάει τά ξένα τραπεζικά μεγαθήρια 
καί τά αναγκάζει νά σεβαστούν τήν έλληνική νομοθεσία προς 
όφελος τών έργαζομένων σ’ αυτά συναδέλφων μας, γιά νά 
περιοριστούμε στά κυριώτερα έπιτεύγματα. Καί όταν ή ση
μερινή συλλογική έκπροσώπηση, σέ κλάσμα κανονικής θη
τείας, προωθεί ασφαλιστικό, οργανισμό, προσωρινότητες και 
πλήθος μεγάλων καί μικρών θεμάτων. Είναι αυτά όλα, «πό
λεμος κατά τών πτυχιούχων; θά ρωτήσουμε μέ τή σειρά μας. 
Καί . . . μή χειρότερα!

*%
Τόσο αυτοί πού άνεμίζουν τάν τίτλο τού επιστήμονα, ό

σο καί κάθε μανιακός τών ανακοινώσεων, τοΰ χαρτοπόλεμου 
καί τής αύτοπροβολής καλό θά είναι, άντί νά έπιδίδονται στή 
συνδικαλιστική πειρατεία (γιατί κάθε άλλο παρά συνδικα
λισμός εΐναι αυτός πού θέλουν νά ασκήσουν), άς διαβάσουν 
καί λίγη συνδικαλιστική ιστορία τοΰ χώρου μας. ’Ιδιαίτερα 
τούς συν ιστού με νά μελετήσουν τά προδικτατορικά έντυπα 
τοΰ Συλλόγου. ’Ίσως, έτσι αποκτήσουν μιά ιδέα τών έννοιών, 
συνδικαλιστικό ήθος, σεμνότητα καί συνέπεια. . .

Παρακαλοϋμε τους συναδέλφους νά κρατή
σουν καλά στή μνήμη τους, όλα όσα έκτέθηκαν 
παραπάνω,

θά έχουν πάντα, μιά διαρκή και άμεση α
πάντηση, σ’ αυτούς πού θέλοντας νά δημαγωγή
σουν, προσβλητικά γιά τή νοημοσύνη τους, καί 
νά λασπολογήσουν ανενδοίαστα σέ βάρος τρϋ 
Διοικ. Συμβουλίου μας, θά χρησιμοποιούν τά 
’ίδια διάτρητα καί κενά έπιχειρήματα.

’Επιστολή τοΰ συν. Μαν. Σετάκπ 
αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα 
τού Διοικητικού Συμβουλίου

’Αγαπητή Τραπεζιτική,
Στή στήλη «Άντιδημοκοπικά» παρακαλώ ιδιαίτερα νά δημο

σιεύσετε τό κείμενο πού άκολουθεϊ καί πού είναι απάντηση στήν 
παράγραφο έκείνη άπό τήν ανακοίνωση μέ ημερομηνία 10.10.1977 
τού συν. Ν. Πίσκοπού πού άναφέρεται στά άτομό μου.

Κατ’ άρχήν πρέπει νά δηλώσω πώς λυπάμαι ιδιαίτερα γιατί 
πρώτη φορά βρίσκομαι στή δυσάρεστη θένη ν’ άπευθύνομαι σάν ά
τομο άπό τις στήλες σου, στο ευρύτερο σώμα τών συναδέλφων καί 
γιά θέμα πού μέ άφορα προσωπικά.

'Όμως νοιώθω πώς έχω τήν ύποχρέωση νά τό κάνω, άφοΰ ό 
συν. Πίσκοπος, στήν άγωνιώδη πιά προσπάθειά του γιά έπιβίωση. 
μεταφέρει καί μετατρέπει'τις συνδικαλιστικές διαφορές του μέ τό 
Δ.Σ. τού Συλλόγου μας σέ διαφορές προσωπικού επιπέδου μέ τά 
πρόσωπα πού τό άποτελοΰν. Πολύ περισσότερο πού στήν προσπά
θεια του αυτή καί μέ τή γνωστή μέθοδο προπαγάνδας τής «μισής 
άλήθειας», δέν διστάζει νά διαστρεβλώνει γεγονότα κακοποιώντας 
όφθαλμσφανέοτατα τήν άλήθεια.

Γράφει στήν άνακοίνωσή του έκείνη ό συν. Πίσκοπος πώς είχα 
τήν επιμέλεια άρθρων τού περιοδικού «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» καί 
πώς τά προσήρμοζα στις απαιτήσεις τής έποχής εκείνης. Ξέρει ωσ
τόσο καλά ό συν. Πίσκοπος (γιατί ασφαλώς θά έχει τήν πλήρη 
σειρά τοΰ περιοδικού αύτοΰ τών ετών εκείνων, άπό τις σελίδες τοΰ 
οποίου παρελαύνει στις ποικίλες δραστηριότητές του τής έποχής 
εκείνης μέ γνωστότατα πρόσωπα τής «εθνοσωτήριου», οχι λίγες 
φορές) πώς ιστορικό ύλικό άπό άνέκδοτες πηγές ηλικίας 150 έτών, 
πού δημοσιεύεται χωρίς κάν σχόλια, μόνο άρθρο δημοσιο
γραφικό δέν είναι. Ξέρει ακόμη πώς τά ιστορικό αύτό ύλικό δέν 
ήταν προσαρμοσμένο στις άπαιτήσεις οποιοσδήποτε ή οποιοσδήποτε 
έποχής, εί μή μόνο στις άπαιτήσεις τής σωστής επιστημονικής έ
ρευνας, άφοΰ δημοσιεύθηκε αυτούσιο καί χωρίς ν’ αλλάξει ούτε 
κεραία άπό τό πρωτότυπο κείμενο τοΰ 1819.

Τά ξέρει αύτό, όμως συνειδητά τά διαστρεβλώνει, δηλώνον
τας μέ τήν πράξη του αύτήι καί τό επίπεδο συνδικαλισμού πού ύπη- 
ρετεϊ.

Πιστεύοντας πώς τέτοιες προσπάθειες, άπ’ οπουδήποτε κι άν 
προέρχονται, πρέπει νά πληρώνονται ανάλογα, γνωρίζω ατούς συ
ναδέλφους πώς έντός τών ημερών καταθέτω μήνυση γιά τά παρα
πάνω κατά τού συν. Ν. Πί σκοπού.

’Ελπίζω πώς μιά καταδίκη γιά «συκοφαντική δυσφήμηση» στον 
ίδιο, κάτι θά προσφέρει καί στούς τυχόν προτιθεμένους γιά τήν ε
φαρμογή παρόμοιας τακτικής στά μέτρο τοΰ εφικτού, θά συνετίσει.

Ευχαριστώ γιά τή φιλοξενία 
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΕΤΑΚΗΣ

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή σελ. 1) 
πιστολή τοΰ συν. Μιχ. Δοίκτυλί- 
δη, Προέδρου τών Γεν. Συνελεύ
σεων τοΰ Συλλόγου:

ΛΥΠΗΡΟ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Ή μακρόχρονη θητεία μου 
ώς Προέδρου τών Γενικών 
Συνελεύσεων τοΰ Συλλόγου 
μας μοΰ έδωσε τήν ευκαιρία 
νά παρατηρήσω καί νά δια
πιστώσω επανειλημμένα τήν 
άδιαφορία μέ τήν οποία οί 
συνάδελφοι αντιμετωπίζουν 
τά κοινά.

Τό γεγονός αύτό εΐναι τρο
μερά λυπηρό, γιατί παρουσι
άζει τούς συναδέλφους, πού 
κατά τεκμήριο είναι άτομα 
μορφωμένα καί πολιτισμένα, 
νά άδι αφορούν γιά κάθε πρό
βλημα πού αφορά τό σύνολο.

Στήν πρόσκληση τοΰ Διοι
κητικού Συμβουλίου γιά έκ
τακτη Γενική Συνέλευση, πού 
έγινε ύστερα άπό αίτηση 
377 συναδέλφων, διαπιστώ
θηκε όχι μόνο ή αδιαφορία 
τοΰ μεγαλύτερου ποσοστού 
τών συναδέλφων, άλλά καί ή 
πλήρης άνευθυνότητα αυτών 
πού έγγράφως εΐίχαν ζητήσει 
τή σύγκλησή της. Γιατΐ παρ’ 
όλο πού ενυπόγραφα δώσανε 
έντολή στο Διοικητικό Συμ
βούλιο τοΰ Συλλόγου νά κα- 
λέσει αυτή τή Συνέλευση γιά 
ένα συγκεκριμένο θέμα, θεώ
ρησαν ίσως περιττό νά παρα- 
βρεθοΰν σ’ αυτήν. Τό άποτέ- 
λεσμα ήταν νά υποβληθεί ό 
Σύλλογος σέ δαπάνες καί κό
πους έντελώς άσκοπα.

Τό μέγεθος τής έλλείψεως 
ενδιαφέροντος καί υπευθυνό
τητας γίνεται φανερό οστό τά 
ίδια τά πράγματα. ’Από τούς 
377 συναδέλφους πού υπέ
γραψαν τήν αίτηση γιά τή 
σύγκληση τής έκτακτης Γ ενι
κής Συνελεύσεως ήταν παρόν- 
τες μόνο 1 2(! ! ! ).

’Επιθυμώ νά παρακαλέσω 
όλους άνεξαίρετα τούς συνα
δέλφους νά έκδηλώνουν τό έν- 
διαφέρον τους γιά τά κοινά

Επίδομα
Εοπάοεος
'Υπενθυμίζεται στούς συναδέλ

φους άντιπροσώπους τοΰ Συλ
λόγου πώς οί καταστάσεις τών 
συναδέλφων πού κατά μήνα 
παίρνουν τό επίδομα έσπάσεως 
πρέπει απαραίτητα νά περιλαμ
βάνουν τά παρακάτω στοιχεία:

1. ’Ονοματεπώνυμο
2. Βαθμός
3. VALEUR βαθμού
4. Σύλλογος στον όποιο άνήκει
5. Τόπος διαμονής
6. Οικογενειακή κατάσταση (έγ

γαμος ή άγαμος)
7. "Ημέρες έσπάσεως
8. Ποσά
9. Υπογραφή δικαιούχου 

10. Υπογραφή αντιπροσώπου.

μέ τήν παρουσία τους στις 
Γενικές Συνελεύσεις.

Ιδιαίτερα όμως παρακα
λώ τούς συναδέλφους πού ε
νυπόγραφα ζητούν σύγκληση 
έκτακτης Γενικής Συνελεύσε
ως νά ενεργούν υπεύθυνα καί 
νά παραβρίσκονται στή Συ
νέλευση πού έγινε ύστερα ά
πό δική τους αίτηση γιά νά 
υποστηρίξουν τις απόψεις 
τους πάνω στο θέμα πού τούς 
ενδιαφέρει.

’Αθήνα 7.11.1977 

MIX. Η. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ 
Πρόεδρος Γεν. Συνελεύσεων 

τσΰ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

Διαγωνισμός
προσλήψεως
υπαλλήλων

Ή Τράπεζα προκήρυξε δημό
σιο διαγωνισμό γιά τήν πρόσλη- 
ψηι άρμενων καί θηλέων υπάλλη
λων πού θά καλύψουν τις άνάγκες 
τών μονάδων στοάς νομούς Αττι
κής, Θεσσαλονίκης καί Κρήτης.

Ο! διαγωνισμοί θά γίνουν στις 
11.12.77 ημέρα Κυριακή σύμφω
να μέ τούς όρους τής προκηρύ- 
ξεως.

Οί αιτήσεις συμμετοχής πού υ
ποβλήθηκαν 'μέχρι τής 10.11.77 
φθάνουν περίπου στις 18.000.

ΤΑΜΕΙ0Ν ΥΓΕΙΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ 

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. συνελιθάν εκτάκτως 
σήμερον 22.10.77 ή μέραν Σάβ- 
βατον έπί Τφ θλιβερφ άγγέλιματι 
τοΰ θανάτου τοΰ τέως αειμνήστου 
Προέδρου του Γρηγορίου Ρίτσου, 
αποφασίζει:

1) Νά παρακολουθήσει τήν 
κηδείαν αύτοΰ.

2) Νά κατατεθεί στέφανος έπΐ 
τής σοροΰ του.

3) Νά έκφρασθώσιν τά συλλη- 
πητήριά του εις τήν οικογένειαν 
τοΰ ιμεταστάντος.

4) Νά δημσσιευθεΐ το παρόν 
ψήφισμα εις τήν εφημερίδα «ΤΡΑτ 
ΠΕΖ1ΤΙΚΗ».

Έν Άθήναις τή 22.10.77 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΑ ΜΕΛΗ

Ό πρωτοφανής φόρτος, πού ή 
προεκλογική περίοδος δημιούρ
γησε στά τυπογραφεία καί πιε
στήρια τής ’Αθήνας, μας άνα- 
γκάζεχ νά άφήσουμε πληθώρα 
ύλης γιά τά επόμενο φύλλο μας.


