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Συνέντευξη τύπου της Όμοσπονδίας μος καί 'Οργανισμών Κοινής ’Πφελείας

ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΖΗΤΕΙ
ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ

Ή διαδικασία για τή ρύθμιση τού ’Ασφαλι
στικού, επειτα άπο τή διακοπή των εργασιών τής 
Βουλής, αναπόφευκτα αναστέλλεται για ένα ο
ρισμένο χρονικό διάστημα.

’Αναβάλλεται, πρός τό παρόν, η τυπική νο
μοθετική επικύρωση τοϋ σχεδίου νόμου, πού α
πό κοινού είχαν υποβάλει στα αρμόδια όργανα 
τής Πολιτείας Διοίκηση καί Συλλογική εκπρο
σώπηση. Σχεδίου, πού εκφράζει απόλυτη σύμ
πτωση απόψεων των δύο πλευρών καί πού ύπήρ- 
ξε αποτέλεσμα έπίμονων καί επίμοχθων δια
πραγματεύσεων, του τελευταίου διμήνου.

Στη φάση αύτή τής αναγκαστικής αναμο
νής, θεωρούμε χρέος μας να απευθυνθούμε:

ΠΡΩΤΟ: Στούς παράγοντες εκείνους τής
Διοικήσεως, πού μέ τήν αδικαιολόγητη παρελ
κυστική τακτική τους προκάλεσαν σοβαρή απώ
λεια πολύτιμου καί κρίσιμου χρόνου, για τήν 
προώθηση τού νομοσχεδίου. Νά έκφράσουμε τήν 
πικρία τού Προσωπικού για τή στάση τους, πού 
πρέπει νά άποτελέσει παράδειγμα πρός αποφυ
γήν σέ κάθε μελλοντική αντίστοιχη περίπτωση.

ΔΕΥΤΕΡΟ: Προς εκείνους πού καπηλεύον
ται άσύστολα τό μέγιστο αύτό Θέμα. Στο ασφα
λιστικό, δέν ύπάρχουν ούτε τά ελάχιστα περι
θώρια για δημαγωγία — καί μάλιστα φτηνή 
συκοφαντικές καί κακόβουλες επιθέσεις, μέ μο
ναδικό στόχο παραταξιακά όφέλη.

ΤΡΙΤΟ: Πρός τή συντριπτική πλειοψηφία
των συναδέλφων, πού προσβλέπει μέ όρθοφρο- 
σύνη καί ελπίδα στή λύση τού ’Ασφαλιστικού 
καί στόν τερματισμό μιας εκκρεμότητας είκοσι 
πέντε χρόνων. Αυτούς όλους, μέ μιά αδιάσπα
στη ενότητα, καλούμε νά κρατηθούν σέ μαχητι
κή επιφυλακή, μέχρι τήν τελική δικαίωση πού, 
σέ πείσμα όλων των εχθρών μας, είναι σίγουρη 
καί σύμφωνη μέ τά συμφέροντα τού Προσω
πικού.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ 
Τέως ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Η Ο.Τ.Ο.Ε.
■ Προτάσεις γιά άπαραίιηιες φορολογικές 

διαρυθμίσεις πού θά προστατέψουν τό ει
σόδημα των έργαζομένων στις Τράπεζες

■ Σημειώθηκε αύξηση των φορολογικών βα
ρών πάνω άπό 50ο)ο

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΛΙΑΦΟΡΑΣ
ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΝ ΚΑΙ
nraioni ςμεμ
'Υποβλήθηκε στή Διοίκηση 

σχέδιο ρυθρίσεως
Μετά τήν αναστολή τής διαδικασίας γιά τήν οριστική 

ρύθμιση τού ’Ασφαλιστικού, έξ αιτίας τής διακοπής των 
εργασιών τής Βουλής, τό δέμα που απασχολεί κατά κύριο 
λόγο τή συλλογική ήγεσία, εΐναι το πρόβλημα τής διαφο
ράς πού εξακολουθεί νά υπάρχει ανάμεσα στους μή πτυ- 
χιούχους καί τους πτυχιούχους συναδέλφους.

’Άρχισε ή προδλεπόμενη από 
τό καταστατικό, διαδικασία των 
αρχαιρεσιών νιά τήν ανάπτυξη 
νέου Διοίκ. Συμβουλίου τοϋ 
Συλλόγου ’Υπαλλήλων τ, Τρα
πέζης Αθηνών.

Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 1976
«Ή συνδιοίκηση, ύπονομεύει 

τό κοινωνικό καθεστώς. Γιατί 
τό καθεστώς στηρίζεται στην 
ιδιοκτησία και ή συνδιοίκηση εμ
ποδίζει τήν άσκηση τοϋ δικαιώ
ματος τής ιδιοκτησίας».

Είναι ό εκπρόσωπος των γερ
μανιών βτομηχάνων πού έκφρά- 
ζει μ’ αύτά τά οργισμένα λόγια 
τήν αντίδραση τής τάξεώς του, 
στούς νέους θεσμούς γενικώτε- 
ρα καί στις απαιτήσεις τών συν
δικάτων γιά μεγαλύτερη συμμε
τοχή, είδικώτερα.

’Αντίδραση, πού μέ τήν πάρο
δο τοϋ χρόνου γίνεται Ισχυρό
τερη, άλλα πού άργησε λίγο νά 
εκδηλωθεί, τόσο δσο χρειαζότα
νε γιά νά περάσουν τά δύο νο- 
μοθετήματα. Πώς αύτό;

"Ας μήν ξεχνάμε όα σιά πρώ
τα μεταπολεμικά χρόνια, στή 
Γερμανία, οΐ βιομήχανοι δέν έ
χουν άκόμα «σηκώσει κεφάλι». 
Ή χώρα έχει διχοτομηθεί(1949) 
«αϊ είναι κάτω άπο κατοχή. Τό 
άμερικανικό κεφάλαιο έχει κά-

Οί αρχαιρεσίες θά διενεργη- 
θούν μέσα στο μήνα Δεκέμβριο.

Στις σελίδες 5 καί 6 δημοσι
εύεται η έκθεση πεπραγμένων 
καί ό άπολογισμός τοϋ απερχό
μενου Διοίκ. Συμβουλίου.

νει έγκαιρα τήν «απόβασή» του 
κι οχι μονάχα δέν έχει άνάγκη 
τό εγχώριο κεφάλαιο άλλά απε
ναντίας προσπαθεί νά τό ύποτά- 
ξει. Αύτό όμως πού έχουν άνά
γκη τά νέα αφεντικά είναι τά 
εργατικά χέρια. Ή άνοικοδόμη- 
ση τής χώρας θά 6’ασιστεϊ στην 
εργατική τάξη καί στο Γερμα
νικά λαό. ’Έτσι στήν κατάσταση 
πού διαμορφώνεται τά πρώτα 
μετά τον πόλεμο χρόνια, τό χαϊ
δεμένο παιδί τοϋ πρυτανείου εί
ναι ή εργατική τάξη και οί ορ
γανώσεις της, άφοϋ μάλιστα — 
μήν τό ξεχνάμε —- ύπάρχει πάν
τα καί τό «άντίπαλο δέος», τό 
νεοσύστατο κράτος τής Άν.Γερ
μανίας. Γιά νά άποφύγουν τήν 
κοινωνική άναταραχή πού συνε
πάγεται ή ήττα καί ή καταστρο
φή τής χώρας, οΐ ’Αμερικανοί 
πλημμυρίζουν τή χώρα μέ χρή
μα γιά γρήγορη άνασυγκρότηση 
μέ τήν οποία δημιουργούν άφθο
νη άπασχόληση καί τ.αυτοχρόνως 
προσεταιρίζονται τά συνδικάτα, 
τά ένισχύουν καί τά υποβοηθούν 
σέ μέτρα κοινωνικής πολιτικής

Τή Δευτέρα 2.6)9)77 τά συ- 
νεργαζόμενα σωματεία Κοινής 
Ώφελείας καίΤραπεζών έδωσαν 
συνέντευξη τύπου στα γραφεία 
τής 'Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλ
ληλικών ’Οργανώσεων Ελλάδος 
(Σίνα 16) μέ κύριο θέμα τήν 
αύξηση τής φορολογικής έπιβα- 
ρύνσεως τών μισθωτών στα τε
λευταία χρόνια.

Στή συνέντευξη τύπου παρα
βρέθηκαν εκπρόσωποι των έργα
ζομένων τού ΟΤΕ, ΝΕΗ, Τρα
πεζικών ’Ασφαλιστικών Εται
ρειών, Εταιρείας Ύδάτων, Ό
μοσπονδίας ’Ολυμπιακής ’Αερο
πορίας, 'Ομοσπονδίας Λογιστών, 
'Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλι
κών ’Οργανώσεων 'Ελλάδος καί 
άλλοι.

Τις θέσετς τών 100.000 εργα
ζομένων στήν Κοινή Ωφέλεια 
καί τίς Τράπεζες διατύπωσαν οΐ 
κ.κ. θεοχάρης Παπαμάργαρης 
Πρόεδρος ΟΤΟΕ καί οί βασικοί 
εκπρόσωποι τών λοιπών ’Οργα
νώσεων.

Προσδιορίζοντας ό κ. Παπα- 
μάργαρης τό κλίμα «λιτότητας» 
σάν τό γενικό πλαίσιο μέσα στο 
όποιο τοποθετείται τό αίτημα τών 
μισθωτών νιά έλάφρυνση τού 
φορολογικού βάρους, τόνισε δτι 
οί (εργαζόμενοι έχουν μέχρι 
στιγμής ύποστεΐ σημαντική μείω
ση τού πραγματικού τους εισοδή
ματος καί άπό τήν αύξηση τού 
φορολογικού βάρους, γι’ αύτό τό 
αίτημα νιά έλάφρυνση τοΰ βά
ρους τής άμεσου φορολογίας- α
ποκτά τεράστια σημασία στις ση
μερινές συνθήκες.

’Αναλύοντας διέξοδικώτερα τό 
θέμα τών φορολογικών έπιβα- 
ρύνσεων τών μισθωτών, ό κ. Πα- 
παμάργαρης είπε:
—Α' ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙ

ΒΑΡΥΝΣΗ
Στά τελευταία χρόνια, ή φο

ρολογική επιβάρυνση τών μι
σθωτών αύξήθηκε λόγω τού πλη
θωρισμού, g όποιος αποτελεί 
«μηχανισμό» άπΌθέσεως μεγαλύ
τερου φορολογικού βάρους στούς 
ώμους τών μισθοσυντηρήτων.

— πάντοτε μέσα στά πλαίσια 
τής σοσιαλδημοκρατίας. Είναι έ
να τμήμα άπό τό σενάριο αύτό 
πού ονομάστηκε «γερμανικό 
θαύμα».

’Έτσι τά συνδικάτα οργανώ
νονται γρήγορα, γίνονται πανί
σχυρα ,βγάζουν άντιπροσώπους 
οτό κοινοβούλιο, κι έτσι περνάν 
τά δύο νομοθετήματα γιά τή 
συμμετοχή. Τυπικό δείγμα ιστο
ρικής νομοτέλειας καί τέλος τής 
πρώτης πράξεως.

Στή δεύτερη δμως πράξη τού 
έργου, εισέρχονται πλέον καί οί 
αύτόχθονες κεφαλαιούχοι. "Ο
που, άφοϋ γίνονται οί σχετικές 
τακτοποιήσεις, συνεργασίες, μεί
γματα καί κράμματα, ό καθένας 
αναλαμβάνει το ρόλο του, σύμ
φωνα πάντοτε μέ τό σενάριο. 
Καί τότε πλέον άκούγονται τά 
οργισμένα λόγια τών βιομηχά- 
νων γιά τή «συμμετοχή». Ωστό
σο τά πανίσχυρα συνδικάτα, ε
πιμένουν άνυποχώρητα.

Χρειάστηκαν λοιπόν 25 χρό- 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στην 4η σελ.)

Πρόκειται, γιά τήν ύπαγωγή 
τών ονομαστικά αυξημένων ει
σοδημάτων σέ ύφηλότερους φο
ρολογικούς συντελεστές. Συγκε

κριμένα, ή φορολογική έπιβά- 
ρυνση γιά δηλούμενο π.χ. εισό
δημα μισθωτού, μέ σύζυγο καί 
δύο παιδιά, 100.000 δραχμών, ή
ταν το 1972 5,2%, Άν τό εισό
δημα αύτό άναπροσαρμοσθεϊ, μέ 
βάση τήν μεταβολή τού δείκτη 
τιμών καταναλωτή, (1972:100), 
θά γίνει τό 1978 περίπου 230.000, 
δρχ. καί ή φορολογική του επι
βάρυνση (μέ τά ίσχύσντα σή
μερα) θά φθάση τό 8,2%. Ή σύγ
κριση τών δύο π'οσοστών, δείχνει 
αύξηση τής φορολογικής έπιβα- 
ρύνσεως κατά 57,7%. Τό ίδιο 
καί χειρότερο Ισχύει καί γιά τά 
άλλα κλιμάκια εισοδήματος, ό- 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή 4μ σελ.)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΤΗΤΕΣ
Μετά τήν ολοκλήρωση άπό τό 

Κέντρο Μηχανογραφίας τής έ- 
πεξεργασίας τών Φύλλων Προ
σωρινότητας καί τή συγκέντρω
ση τών σχετικών στοιχείων στο 
γραφείο τοΰ Συλλόγου, τό Δι- 
οικ. Συμβούλιο, μέ γράμμα του 
πρός τή Διοίκηση τής Τραπέ- 
ζης, ζητεί νά όριοθεί τό γρηγο
ρότερο ή ήμιερομηνί'α ουγκλήσε- 
ως τής έπιτροπής γιά τή μ'εθό- 
δευση τής λύσεως τού θέματος 
τών προσωρινοτήτων, πού έκ- 
κρειμεί άπο πολύ καιρό καί ά- 
πασχολεϊ μεγάλη μερίδα τοΰ 
ΠροΌωπτκ'οϋ.

Όπως έχει ήδη άνακοινωθεϊ, 
ή αντιμετώπιση βασίζεται στην 
κατάταξη τών περιπτώσεων κα
τά κατηγορίες (ογκώδης έργα- 
σία πού επιτεύχθηκε άπό τό 
Δ.Σ. μέ μηχανογραφικά μέσα) 
καί ή λύση κατά Κατηγορία.

Ή Επιτροπή, στην οποία με
τέχουν οί Πρόεδροι τών Συλ
λόγων τοΰ κυρίου προσωπικού 
τής Τραπέζης, έχει ήδη αποτα
θεί μέ τήν ύπ’ άριθ .352)18.8. 
76 Πράξη τής Διοικήσεως.

"Οπως είναι γνωστό, τό Διοίκ. 
Συμβούλιο θεώρησε τό θέμα, 
άπό τήν πρώτη στιγμή πού άνέ- 
λαβε τή διοίκηση τού Συλλόγου 
σάν βασικό γιά τήν άποκατάστα-

ση τής ψυχικής ένότητας τού 
Προσωπικού, τήν ομαλή ύπηρε- 
σιακή έξέλιξή του και τήν άπο- 
τροπή μόνιμης διαίρεσής του.

Γιά τούς λόγους αύτούς μελέ-

Ό τίτλος δέν αποτελεί αί- 
φνιδιασμό, ούτε ή στήλη 
σου ρ ρ ε αλιστικολ ογεϊ.

Αντίθετα, πρόκειται γιά 
τετράγωνη λογικά περίπτωση 
πού τήν κάνει παράλογη ό 
τρόπος πού τήν άντιμετωπί- 
ζουν αύτοί πού έχουν . . καί 
τά χτένια. ’Ιδού λοιπόν πε
ρί τίνος πρόκειται:

Ποιός λόγο - ποιος πολύ, 
όλοι .μέσα στήν Τράπεζα: έ
χουμε παραδεχτεί τή χρησι
μότητα τοΰ εκσυγχρονισμού. 
Καί τούτο, γιατί μέσα στο έρ
γο αύτό, μαζί μέ τήν έπιβίω- 
ση τής Τράπεζας, βλέπουμε 
τήν κατασφάλιση καί τού δι
κού μας τού ψωμίου. Ή άλ- 
λ,αγή καί ή συμπόρευση μέ 
τίς καινούριες άντιλήψεις 
στόν τρόπο τής δουλείας εί
ναι ζωτικά αύτονόητες. 'Έ
τσι, λοιπόν, καλόδεχτα. καί 
αγία όλα αύτά τά νέα συστή
ματα κι ανάμεσα ο’ αύτά καί

τησε καί μεθόδευσε τρόπους έπί- 
λυσής του. Συγικεκριμ,μένα:

’Έπειτα άπό τήν πρόσκληση 
τής Διοικήσεως πού διατυπώθηκε 
κατά τήν εύρεία σύσκεψη όλομιε- 
λείας Διοικήσεως καί ’Εκπροσώ
πων τών Συλλόγων, υπέβαλε ά
πό κοινού μέ τον Σύλλογο 'Υ
παλλήλων τέως Τρ. 'Αθηνών, 
πρός τή Διοίκηση, σχέδιο ρυθμί- 
σεως μέ επιστολή άπό 22)9)77.

Τό σχέδιο αύτό καί ή προτει- 
νόμενη .ρύθμιση είναι τό μίνι
μουμ πού αποδέχεται ή συνδικα
λιστική ήγεσία γιά τήν αποκα
τάσταση τής αναταραχής πού 
προκλήθηκε ,μέ τήν έφαρμογή 
τών διαιτητικών αποφάσεων 36) 
71 καί 15)72 καί τή διάκριση τοϋ 
Προσωπικού σέ «Πτυχιούχους» 
καί «μή Πτυχιούχους».’Αποτελεί 
συγκερασμό τής μετριοπάθειας 
πού έπιδεικνύσυν οί «μή Πτυ- 
χιοΰχοι» συνάδελφοι και πού υ
παγορεύεται άπό τήν σωστή σκέ
ψη δτι ρύθμιση συ,μφωνημένη μέ 
τήν Τράπεζα είναι ό καλύτερος 
τρόπος γιά τήν επιτυχία τοΰ έτη- 
διωκομένου σκοπού καί τής κα- 
τανοήαεως πού εκφράζεται άπο 
τήν συνετή πλειοψηφία τών 
«Πτυχιούχων» πού επιθυμεί τήν 
ειρήνευση τού Προσωπικού, όσο 
τό δυνατόν, συντομώτερα.

Στή Διοίκηση τής Τραπέζης α
φήνεται ή δυνατότητα έπιλογής 
τοΰ τύπου νιά νά θεσπιοθεϊ ή 
προτεινόμενη ρύθμιση, είτε μέ 
άπόφαση τοΰ Διοίκ. Συμβουλίου 
της καί έκδοση Προεδρικού Δια
τάγματος (διαδικασία Ν. 2510) 
1953 καί άρθρο 32 έδάφ. 5 τού 
’Οργανισμού) η μέ συλλογική 
σύμβαση.

Το Δ. Συμβούλιο τοΰ Συλλό
γου ελπίζει βάσιμα, άτι τό πρ'ο- 
τεινόμενο σχέδιο θά γίνει δεκτό, 
άφοϋ ήδη έχει εκδηλωθεί σαφής 
ή επιθυμία τής Διοικήσεως γιά 
τή ρύθμιση τού θέματος.
Σέ περίπτωση άπορρίψεώς του, 

ή συλλογική ήγεσία θά έπιδτώ- 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή 2η σελ.)

τό λόγο στο . . . συνάδελφο.
ό π-ολυκουβεντιασμένος καί 
πολυσχαλιασμένος θεσμός 

τού TEILILBR. Αύτός ό νέος, 
όπως τόν λένε, τύπος ύπαλ- 
λήλου πού δλα πρέπει νά τά 
ξέρει καί δλα νά μπορεί νά 
τά κάνει, μέ τή βοήθεια τών 
μαγικών μηχανών πού τόν ε
φοδιάζουν, ή, πιο οωστά: 
πού τόν συμπληρώνουν. Αυ
τός είναι, μαζί, χειριστής, 
διαχειριστής καί λογιστής (ή 
ομοιοκαταληξία εϊτανε άπρο- 
σδόκηϊιη),, πού σηκώνει τό 
συντριπτικό ποσοστό τών συ
ναλλαγών μέσα στά 'Υποκα
ταστήματα. Είναι γιά νά τά 
λέμε τώρα; Ή εικόνα εί
ναι σέ όλους γνωστή:

Στή μιά πλευρά τής αίθου
σας συναλλαγής τού Υποκα
ταστήματος είναι οί άριστο- 
κραπκοφανεϊς υπηρεσίες του. 
Δηλαδή, πές κάτι χορηγή-
(ΣΥΝΕΧΕΊΑ, στήν 4μ σελ.)

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ

Ή ουμμετοχή τών έργαζομένων 
στή Διοίκηση τών έπιχειρήσεων®

ΠΡΟΩΡΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ
Συνάδελφοι ή ομάδες συναδέλφων εκφράζουν, τόν 

τελευταίο καιρό, τήν άποψη δτι πρέπει νά γίνει έκ
τακτη συνέλευση γιά τροποποίηση τοΰ Καταστατι
κό- τοΰ Συλλόγου. Λέγεται, μάλιστα, δτι κυκλοφο
ρούν καί σχετικό υπόμνημα γιά συγκέντρωση υπο
γραφών.

Θεωρούμε τήν ένέργεια βεβιασμένη.
Ή τροποποίηση τού Καταστατικού εΐναι άνα- 

γκαία, άλλά δέν μπορεί νά πραγματοποιηθεί άπ’ τή 
μιά μέρα στήν άλλη.

Ούτε μπορεί νό τροποποιηθεί σέ ένα σημείο 
καί μόνο, γιά νά ικανοποιήσει, ίσως, ορισμένες προ
σωπικές φιλοδοξίες, άλλά νά βλάψει γενικότερα τήν 
υπόθεση.

Τό Καταστατικό είναι τό σύνολο τών κανόνων, 
πού θά ρυθμίζουν τή ζωή τού Συλλόγου γιά τά προ
σεχή, είκοσι, τουλάχιστον, χρόνια. Θά πρέπει, λοι
πόν, στήν πρασεχή Τακτική Γενική Συνέλευση — 
πού θά γίνει οπωσδήποτε μέσα στις κανονικές προ
θεσμίες — νά ληφθεΐ απόφαση καί νά άναλάβει τό 
Διοίκ. Συμβούλιο τή ρητή υποχρέωση, νά συστήσει 
ειδική επιτροπή τροποποίησης τού Καταστατικού. 
Ή έπιτροπή αύτή θά άποτελεΐται άπό συναδέλφους 
πού 3ά έχουν καί τίς απαραίτητες γνώσεις καί τήν 
άνεση τού χρόνου καί σέ συνεργασία μέ τούς νομι
κούς μας συμβούλους, 8ά άναλάβει νά ολοκληρώσει 
τή σοβαρότατη αύτή εργασία.

Ή σημερινή κίνηση γιά τροποποίηση τού Κα
ταστατικού είναι καί πρόωρη καί επικίνδυνη.

Απο μήνα σε μήνα

Τό δικαίωμα της...τυρόπιτας
Τό χρονογράφημα πού ακολουθεί, όπως θά διαπιστώ

σουν οί αναγνώστες μας, έχει έκταση, πού υπερβαίνει αρ
κετά τά καθ.ερωμένα δρ:α τής στήλης.

Τό δημοσιεύουμε δμως, χωρίς τόν παραμικρό δι
σταγμό, γιατί τό 6έ.μα του εΐναι έξοαρετικά ενδιαφέρον, 
πάντα επίκαιρο ,κουτό 6ά λέγαμε.

Μας έχει απασχολήσει σάν Σύλλογος καί Θά μάς 
απασχολήσει, πέρα άπό τή χρονογραφ ική τοποθέτησή του 
και πάλι, στά προσεχή φύλλα. Έχει, Θά παραθέσουμε τίς 
απόψεις μας γιά τή σωστή αντιμετώπισή σου, μέ οργα
νική κατοχύρωση;.

"Ας δώσουμε, λοιπόν,
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Τό 2ο ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙ
ΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ, ττομ τελεί ύπό 
τήν προστασίαν τού ’Υπουργεί
ου Πολιτισμού καί Επιστημών, 
προβλέττεται νά έχει έφέιος τε
ράστια επιτυχία, μέ τή συμμετο
χή 40 περίπου χορωδιών άπ’ ό
λα σχεδόν τά διαμερίσματα τής 
Χώρας.

Οί διαγωνιοτιικές εκδηλώσεις 
του θά γίνουν ατά τριήμερο 20 
- 22 ’Οκτωβρίου 1977, στην αί
θουσα (-Τερψιχόρη» τοϋ ξενοδο
χείου «Χίλτον». Την Κριτική ’Ε
πιτροπή τοϋ Διαγωνισμού θά ά- 
ποτεΔέσουν τρεις ξένοι (άπό 
τρεις διαφορετικές εθνικότητες) 
καί δύο’Έλληνες μουσουργοί μέ 
παγκόσμια αναγνώριση, θά πά
ρουν μέρος ακόμη καί χορωδίες 
Βυζαντινής μουσικής, πού θά 
τις αξιολογήσει ειδική κριτική 
επιτροπή.

Στο 2ο Χορωδιακό Φεστιβάλ 
’Αθηνών, πού οργανωτής του 
είναι ή τιμημένη μέ πολλές δια
κρίσεις, ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΙΙΣ ΕΜ
ΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ, θά πάρουν μέρος 
μέ χορωδίες τους οί πόλεις: ’Α
θήνα, Βόλος, Γιαννιτσά, Γουμέ
νισσα, ’Ελασσόνα, Θεσσαλονίκη, 
Καλαμάτα, Καρδίτσα, Κατερίνη, 
Κερατσίνι (Πειρ.), Κέρκυρα,

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Συνάδελφος πεπειραμένη κα- 

θηγήτρια Γαλλικής γλώασης πα- 
ραδίδει μαθήματα σέ άρχαρίους 
μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου καί 
υποψηφίους άνωτάτων σχολών 
κατ’ οίκον. Τηλ. 52.26.929 (ά- 
πογ. ώρες).

Λάβαμε καί δημοσιεύουμε 
τήν παρακάτω επιστολή συ
ναδέλφων μελών τοϋ Συλ
λόγου Βοηθητικού Προσωπι
κού :

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σέ ανακοίνωση πού κυκλο

φόρησε αύτές τις μέρες στο χώ
ρο μας άπό τήν αύτοαποκαλού- 
μενη «ΝΕΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙ
ΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» μέ ήμερομηνία 
28.9.77 καί μέ τον τίτλο «’Α
ΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΛ
ΛΟΓΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟ
ΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕ», μέ έκπληξή 
μας είδαμε νά χρησιμοποιείται 
καί τό όνομά μας.

’Επειδή αύτό έγινε παντελώς 
έν άγνοια μας καί γιά τον ηρόσ-

Κηφιαιά, Κιλκίς, Λάρισα, Λευ
κάδα, Μυτιλήνη, Νάουσα, Ναύ
πλιο, Πάτρα, Πειραιάς, Πρέβε
ζα, Ρέθυμνο καί Φλώρινα. ’Α
κόμη θά συμμετάσχουν (έκτος 
Διαγωνισμού), τρεις πολυβρα
βευμένες εύρωπαϊκές χορωδίες 
άπό ’Ιταλία, ’Ισπανία καί Σουη
δία.

Πρόκειται δηλαδή για ένα 
καλλιτεχνικό γεγονός πρώτου 
μεγέθους, άλλα παράλληλα, καί 
γιά τήν άριστική πλέον καθιέ
ρωση ένός καινούργιου θεσμού 
στήν Ελλάδα, πού μέχρι σήμε
ρα έλειπε.

Η ΧΟΡΩΔΙΑ ΜΑΣ
Οί πρόβες τής χορωδίας άρχι

σαν. θά γίνονται κάθε Τρίτη καί 
Πέμπτη 7.30—9.30 οιή Λέσχη 
τού Συλλόγου μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ό συνάδελφος κ. Βασίλειος 

ΙΙαράσχης, Τμηματάρχης Α', Ε
πιθεωρητής, μέ άπόσπαση στήν 
’Ακαδημία ’Αθηνών, πτυχιοΰχος 
Οικονομικών ’Επιστημών, Νομι
κής καί Φιλοσοφικής Σχολής 
ιτοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, ει
δικευμένος σέ θέματα ’Εκθέσε
ων καί ανάλυση ιδεών, άναλαμ- 
βάνει παιδιά συναδέλφων (οέ 
περιωριομένο αριθμό) γιά τή δι
δασκαλία τής τεχνικής τών ’Εκ
θέσεων καί τής αύξήσεως τών 
εγκυκλοπαιδικών γνώσεων, πού 
είναι άπαραίτητη προϋπόθεση 
γιά επιτυχία καί προκοπή. Τηλ. 
36.07.336.

άλλο παρα ταυτίζεται μέ τις θέ
σεις πού αναπτύσσονται σ’ αύ- 
τήν καί μή έχοντας τή δυνατό
τητα νά κυκλοφορήσουμε προ
σωπική ανακοίνωση, παρακαλού- 
με νά δημοσιεύσετε τήν παρού
σα μας στήν «Τραπεζιτική». 
Ευχαριστούμε ιέκ τών προτέρων 

Νικόλαος Στουρνάρας 
Λεωνίδας Γεωργιόπουλος

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
’Ελισάβετ Καριανάχη,
Ύποκ)μα Παγκρατίου 

Λάβαμε τό κείμενό σας καί σάς 
εύχαριστοΰμε. Οά δημοστευθεϊ 
ατό προσεχές φύλλο μας.

Μέ τήν ύπ’ όριθ. 920)1977 
απόφαση τοϋ Πολυμελούς Πρω
τοδικείου ’Αθηνών αναγνωρί
σθηκε τό Καταστατικό τού Συν
δέσμου Φιλοτελιστών καί Νομι- 
σμαιτοφίλων ’Εθνικής Τραπέζης 
μέ τήν επωνυμία «Ο ΕΡΜΗΣ», 
καί έδρα τήν ’Αθήνα. Ό Σύνδε
σμος αΰτός ιδρύθηκε υστέρα ά
πό προσπάθειες συναδέλφων πού 

■ ασχολούνται μέ τή συλλογή 
γραμματοσήμων καί νομισμάτων. 
"Η προαπάθειά τους αυτή βρή
κε έδαφος και ήδη άρκετοί συ
νάδελφοι έχουν γραφτεί οιό

Σύνδεσμο. Σκοπός του είναι 
ή διάδοση τού φιλοτελισμού 
μεταξύ τών συναδέλφων, ή ορ
γάνωση ομιλιών καί εκθέσεων 
καί ή άνταλλαγή απόψεων σχε
τικά μέ τό γραμματόσημο καί 
το νόμισμα.

'Όποιος συνάδελφος ένδιαφέ- 
ρεται γιά γραμματόσημα ή νομί
σματα ή καί τά δύο, νά τηλεφω
νήσει στο 32.13.558 ή έσωτ. 538 
κ. Καχρίλα Φ., ό όποιος θά τον 
ενημερώσει γιά τον τρόπο έγ
γραφης του.

’Έκθεση
βιβθίων
συναδέθφων

Τό Πολιτιστικό τμήμα, σιά 
πλαίσια τοΰ γιορτασμού τών 60 
χρόνων τοϋ Συλλόγου, θά ορ
γανώσει έκθεση βιβλίου μέ έργα 
αποκλειστικά συναδέλφων.

Γιά τό σκοπό αύτό παρακαλεϊ 
τούς ένδιαψερόμενους νά άιπο- 
στείλουν στά γραφεία μας άντί- 
τυπ,ο τών βιβλίων πού έχουν έ- 
κδόσει mo άργόιτερο μέχρι τό 
τέλος τοΰ Νοέμβρη, συνοδεύον
τας τήν αποστολή αύτή, μέ ένα 
κατατοπιστικ όσημείωμα καί μέ 
τά άτομικά τους στοιχεία.

Ή έκθεση θά περιλαμβάνει 
βιβλία κάθε είδους, πού έχουν 
γραφτεί άπό συναδέλφους (λο
γοτεχνικά, οικονομικά, ιστορικά 
ή άλλου περιεχομένου).

Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Συνεχίζεται ή άποστολή στά 

γραφεία μας, ζωγραφικών έρ
γων τών συναδέλφων, πού θά 
εκτεθούν στήν έκθεση ζωγραφι
κής τής Λέσχης μας.

Παρακαλοΰμε τούς συναδέλ
φους νά συνοδεύουν τούς πίνα
κες τους μέ ένα κατατοπιστικό 
σημείωμα καί μέ τά άτομικά 
τους στοιχεία.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ

Τό πολιτιστικό τμήμα τού Συλ
λόγου μας οργάνωσε τήν Τρίτη 
4 ’Οκτωβρίου στήν αίθουσα τής 
ΟΤΟΕ κινηματογραφική προβο
λή μέ τό κλασσικό έργο τού 
Τσάρλυ Τσάπλιν «Τό παιδί καί 
τό χαμίνι».

Μετά τήν προβολή, ό κριτι
κός τοΰ κινημ)φου κ. Μαν. Κού- 
κιος έκανε μιά σύντομη κατατο
πιστική άνάλυΟη τού έργου καί 
έπακσλούθησε συζήτηση.

Τήν έναρξη τών Πολιτιστικών 
συγκεντρώσεων χαιρέτησε ό πρό
εδρος τού Συλλόγου.

Ο ΣΤΙΧΟΣ

(Άπόοπαορα)
Κι ή ένδεκάτη έντολή ττοό δέν ειπώθηκε ποτέ 
ήρθε ή ώρα ν’ ακουστεί 
«Οϋ πιστεύσεις».
Στρατόπεδα έχπαιδεύσεως, στρατόπεδα συγκεντρώσεως 
καί τά φουγάρα σαν αναμμένα τσιμπούκια 
στο στόμα τής Γερμανίας.
«Οϋ πιστεύσεις».
Οί τρύπες άπό τις σφαίρες
στις λαϊκές πολυκατοικίες τής Καισαριανής
μοιάζουνε μέ χυμένα μάτια,
που δέν θά δούνε τή φρίκη πούρχεται.
«Οΰ πιστεύσεις».
Τά τάνκς αγκάθια που φυτευθήκανε 
μέ τό ζόρι στο χώμα τής Τσεχοσλοβακίας, 
γιά νά κλέψουνε τήν άνοιξη, 
πού άνθιζε στά σπλάχνα της.
«Ού πιστεύσεις».
Τά τραγούδια, τά χαμόγελα, οί φίλοι, 
κομμάτια νάϋλον σάρκας, χωρίς αίμα.
«Οϋ πιστεύσεις».
Βάζω τήν τρέλλα μου πρώτο λίθο 
γιά τό καινούργιο κτίσιμο.
Σου χαρίζω τήν παιδική καρδιά μου,
νά τή σφάξεις σαν κόκορα πάνω στά θεμέλια.
Σκοτώνω τά χέρια μου καί τά Θά6ω
μέσα στις τσέπες,
δέν κάνω· καμμιά περιττή κίνηση.
ΠΙΣΤΕΨΕ ΜΕ.
"Ελα νά μέ ξεκρεμάσεις άπό δώ πάνω, 
έλα νά γλυτώσουμε, δ,τι έχει άπομείνει.
Τίποτα δέν τελειώνει μέ μιά αυτοκτονία.

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑΣ

ΑΠ’ ΟΣΑ ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ
θετό λόγο πώς ή θέση ιμας κάθε

Επιστολή προς νεοδιορισθέντα διευθυντή
(Τό κείμενο πού άκολουθεΐ, δέν είναι πρόσφατο. Βρέ

θηκε στο αρχείο τοΰ Συλλόγου μας, μέ ήμερομηνία Μάιος 
1942, χωρίς καμιά ένδειξη γιά τήν ταυτότητα τοΰ συγ
γραφέα. Διαβάζοντας τό κείμενο αύτό, διαπιστώσαμε 
πώς, αν καί έχουν περάσει 35 ολόκληρα χρόνια άπό τήν 
ήμερομηνία πού γράφτηκε, καθόλου ή έλάχιστα απέχει 
άπό απόψεις πού Θά γράφονταν σήμερα γιά τό ’ίδιο θέμα).

Μάϊος 1942 
’Αγαπητέ μου φίλε,

Πρακειμένου ν’ άναλάδης τήν 
διεύθυνσιν ένός οϊ'κου, μοΰ ζη
τείς νά σοΰ δώσω μερικός σύμ
βουλός. Βασιζόμενος είς τήν 
μακροχρόνιον πείραν μου, σοΰ 
άποστέλλω ευχαρίστως τάς κά
τωθι σημειώσεις, εύτυχής έκ 
τών προτέρων έάν, είς δεδομέ- 
νην στιγμήν, ήδύναντο νά σου 
είναι χρήσιμοι.

Τό κύριον προσόν ένός Διευ- 
θυντοΰ δέν είναι ή εύφυΐα, άλλ’ 
ή κρίσις. Ή εύφυΐα, βέβαια, 
δέν βλάπτει. θά επρεπε νά 
προσθέσω -καί τον καλόν τρό
πον, τήν θέλησιν, τήν τάξιν, τό 
πν.εΰμα οικονομίας, κάποιαν 
τόλμην συγκεραομένην μέ πολ- 
Λήν σύνεσιν, τήν προσήνειαν, 
τήν δικαιοσύνην, τήν καλωσύ- 
νην ιέν συνδυασμψ μέ τήν σια- 
θερότητα, τήν εύγένειαν; τήν η
ρεμίαν, τήν όμαλότητα είς τήν 
ψυχικήν δτάθεσιν, τήν τιμιότη
τα, τήν δραστηριότητα ,τήν οα- 
φήνειαν, τάς γνώσεις, τήν άρ- 
μοδιότηιτα-, εί δυνατόν τήν πεί
ραν κλπ. κλπ. Παραλείπω καί 
άλλα προσόντα, τά όποια επίσης 
είναι σπουδαία.

Ό Διευθυντής, ό όποιος θά 
είχε δλα τά προσόντα, δέν έ- 
γεννήθη ακόμη. Δέν πρέπει, 
λοιπόν, νά άποθαρρύνεσαι, έάν 
άντιληφθής κατά τήν δράσιν σου 
on σοΰ λείπουν μερικά άπό τά 
προσόντα αύτό. "Υπάρχουν μά
λιστα Διευθυνταί, πού γνωρί
ζουν νά χρησιμοποιούν καί τά 
έλαττώματά των είς όφελος τής 
εργασίας, πού διευθύνουν. Αύ- 
τό βέβαια γίνεται δταν δέν ή- 
μπορεί κανείς νά κόμη διαφορε

τικά, διότι δέν ύπάρχει κανένας 
λόγος νά άποκτ§ έλαττώματα 
διά νά τά μετατρέψη κατόπιν είς 
προτερήματα. Προτιμώτερον νά 
περιοριοθή άπλώς είς τήν άνά- 
πτυξιν τών προσόντων του.

Πρέπει νά γνωρίζης ποιον 
πρέπει νά είναι τό περιβάλλον 
σου. "Υπάρχουν δύο διάφοροι 
τρόποι διεξαγωγής τής εργασί
ας. Κατά τον πρώτον, ολαι αί 
πρωτοβουλία!, δλαι αί άποφά- 
οεις, λαμβάνονται άπό ένα καί 
μόνον άνθρωπον, ό όποιος κα
ταλαμβάνει δλην τήν έξουσίαν, 
καί ό όποιος έχει, ώς έκ τού
του, καί δλας τάς εύθύνας. Αύ
τό βέβαια άποαελεϊ ενέργειαν 
λαμπρόν, άλλ’ είναι γενικώς έ- 
πικίνδυνον καί ασταθές. Κατά 
τόν δεύτερον τρόπον ένας καί 
μόνος λαμβάνει πάλιν τάς άπο- 
φάσεις, άλλ’ αί αποφάσεις αύ- 
ταί τού υποβάλλονται προς έγ- 
κριαιν, προετοιμασμένοι ιίκ τών 
προτέρων άπό άλλους. Αί ύπο- 
δείξεις, άλλα καί αύταί αί πρω- 
τοβουλΐαι, ήμποροΰν νά προέλ- 
θουν άπό οίανδήποτε βαθμίδα 
τής ιεραρχίας. Άναμφιβόλως, 
θά προτιμήσης τόν δεύτερον 
τρόπον. Καί τοιουτοτρόπως έκ 
τής έκλογής τών συνεργατών 
σου θά έξαρτηθή κατά μέγα μέ
ρος ή επιτυχία.

Νά συμπεριφέρεσαι πάντοτε 
προς τό περιβάλλον σου μέ πολ- 
λήν εύμένειαν, ή οποία έν τού- 
τοις πρέπει ν’ άποκλείη τήν οι
κειότητα. Μή θεωρής τούς ύ- 
παλλήλους σου, καί ιούς τών 
κατωτέρων βαθμών άκόμη, ώς 
οντα υποδεέστερα. ’Από πολλοΰ 
έπαυσε νά ρέη είς τάς φλέβας 
τών άνθρώπων τό κυανοΰν αί
μα ,καϊ έγνώρισα ταπεινούς ύ-

παλλήλους μέ άνωτέραν ψυχήν 
καί μέ διανοητικός καί ψυχικός 
άρετάς, πού θά έζήλευαν οί 
προϊστάμενοί των.

Ένθάρρυνε τούς συνεσιαλμέ- 
νους. Οί θησαυροί είναι πάντο
τε κρυμμένοι. Πρέπει νά θραυ- 
σθή τό περίβλημα διά ν’ άνακα- 
λυφθή ό άδάμας. Ή άνακάλυ- 
ψις κεκρυμμένων θησαυρών εί
ναι έκ τών πρωτίστων ρόλων 
παντός αρχηγού. Είίναι σπάνιοι, 
πολλοί σπάνιοι, αύτό άλλωστε 
αποτελεί «αί τήν αξίαν των.

Έχε πάντοτε τήν αύτήν ψυ
χικήν διάθεσιν, ιδίως δέ προς 
εκείνους, μέ τούς όποιους έχεις 
συχνήν συνεργασίαν. Αί φρον
τίδες σου δέν πρέπει νά σέ κά
μουν νευρικόν είς τάς σχέσεις 
οου μέ τούς πελότας ή τό προ
σωπικόν. Έάν νομίζης δπ, έξαι- 
ρετικώς, είς μίαν στιγμήν κακής 
διαθέσεως, έθιξες κανένα αδι- 
καιολογήτως, έπανόρθωσε άμέ- 
σως τό σφάλμα σου, είτε ζητών 
άπ’ εύθείας συγγνώμην,_ είτε δΓ 
ιδιαιτέρως εύμενοΰς προς αύτον 
συμπεριφοράς. Μή συμπεριφε- 
ρεσαι όμως ποτέ σκαιώς προς 
τούς ύφισταμένους σου, ύπο- 
βάλλοντας αύτούς είς ψυχικήν 
ψυχρολουσίαν. Ή ψυχρολουσία 
είναι ’ίσως ώφέλιμος διά τήν σω
ματικήν ύγείαν, άναμφιβόλως Ο
μως δέν ώφειλεί είς το ηθικόν. 
Ή ιέ-πί τής άποδόσεως τής ερ
γασίας έπίδρασις αύιής θά έγί- 
νετο άμέσως αισθητή.

Άπόφευγε τούς κόλακας ώς 
πανώλην. «Το άπαισιωτερον δώ- 
ρον, τό όποιον δυνανται νά κά
μουν είς τούς βασιλείς οί θυμω
μένοι θεοί». ’Έχε πάντοτε προ 
οφθαλμών τόν μύθον τοΰ κόρα
κας τοΰ Λά Φονταίν. ’Άλλωστε 
τόν Λά Φονταίν σέ συμβουλεύω 
νά έχης πάντοτε κάτω άπό το 
προσκέψαλόν σου καί θά δυνη- 
θής νά διακρίνης μετ’ ολίγον 
γύρω σου ποιοι οί λέοντες, ποιοι 
οί ποντικοί, ποιοι οί όνοι καί 
ποιοι οί παντός είδους άλώπε- 
κες καί λύκοι.

Δέν είναι βέβαια άπαραίτητον 
νά έχης γύρω σου άνθρώπους 
μέ αυστηρόν ύφος .Αυτοί γρή
γορα θά είχαν αποξηράνει τήν 
αισιοδοξίαν καί τήν καλήν διά- 
θεσιν, πού είναι απαραίτητα είς 
πάσαν εργασίαν, καί άποτελούν 
τά κύρια προσόντα παντός άρ- 
χηγοΰ καί παντός διαμορφωτοΰ 
άνθρώπων. Νά είσαι έπομένως 
εύθυμος καί μή νομίσης, δτι θά 
μειωθή ή άξιοπρέπειά σου έάν 
έλθη είς ιά χείλη σου ένας κα
λός άστεϊσμός, άλλ’ ό άστεϊσμός 
αυτός νά είναι σύντομος. Νά μή 
γίνουν όμως τά άσιεϊα συνήθειά 
σου, διότι τότε βέβαια θά έμειώ- 
νετο το κύρος τής θέοεώς σου.

Έάν σοΰ τύχη — καί σοΰ τό 
εύχομαι μέ δλην μου τήν ψυχήν 
— νά συναντήσης κατά τήν στα
διοδρομίαν σου ένα τέλειον ύ- 
παρχηγόν, (ένα BEiRTIIIER ή 
ένα WEYGAND) έκτίμησέ τον 
δοον τού πρέπει. Αύτό είναι ο
λίγον δύακολον, διότι, δυστυ
χώς, δέν γνωρίζομεν τήν άξίαν 
τών πραγμάτων, παρά δταν τά 
χάσωμεν. Πρέπει ν’ άρρωστήση 
κανείς, διά νά καταλάβη πόσον 
ή όγεία, ή οποία μάς φαίνεται 
κάτι τό τόσον φυσικόν, είναι πο
λύτιμος.

Ή ματαιοδοξία είναι τό με- 
γαλύτερον έλάττωμα ένός άρ- 
χηγοΰ. Ή ματαιοδοξία, τό τονί
ζω, καί δχι ή λίαν φυσική ύπε- 
ρηφάνεια, ή οποία, έντός λογι
κών ορίων, συνοδεύει, κατ’ ά- 
νάγκην τήν επιτυχίαν. Αλλά 
μή λησμονής δτι ή έπιτυχία αυ
τή δέν οφείλεται μόνον είς τήν 
ίδικήν σου άξίαν. δτι είναι το α
ποτέλεσμα τών ίδικών σου μό
νον δυνάμεων, άλλ’ δτι άπορ- 
ρέει άπό σειράν γεγονότων, 
συμπτώσεις, συρροήν περιπτώ
σεων, ανευ τών όποιων καί ή 
εύφυΐα οου καί δλη σου ή δρα- 
στηριότης θά έμεναν άγονοι,

Μή λησμονής έπίσης, δτι τό 
περιβάλλον σου συμβάλλει είς 
τήν εύτυχή πρόοδον τών εργα
σιών τού οϊκου σου κατά μέγα
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μέρος πάντοτε σχεδόν μεγαλύ- 
τερον έκείνου, τό όποιον σύ εί
σαι διατεθειμένος νά τού άπο- 
δώσης. Σκέψου δτι έάν άλη- 
θεύη δτι ένας στρατός, χωρίς 
στρατηγόν, δέν άποτελεϊ παρά 
συρφειτόν, ένας στρατηγός χω
ρίς στρατόν καταντά ένας άση
μος άνθρωπος.

’Έχε πάντοτε προ οφθαλμών, 
δτι έάν τίποτε δέν πρέπει νά γί
νεται χωρίς εσέ, ιδίως δταν 
πρόκειται περί καινοτομίας ή 
τροποποιήοεως, έν τούτοις, δέν 
ήμπορεΐς, ούτε νά ένεργής, ού
τε νά παρακολουθής τά πάντα. 
’Άφησε λοιπόν πρωτοβουλίαν 
είς τους συνεργάτας σου· άλλως 
θά τούς άποθαρρύνης· διά πά
σαν πράξιν των θά θελήοουν νά 
σέ συμβουλευθοΰν. Καί θά φθα- 
σης άσφαλώς είς αδιέξοδον καί 
θά καταστρέψης πάσαν καλήν 
θέλησιν γύρω σου.

Νά έμπιστεόεσαι τήν διεξαγω
γήν ύποθέσεων είς τούς άλλους 
καί νά ζητής τήν λογοδοσίαν 
των. Νά έπτδοκιμάζης δνον ή
μπορεΐς συχνόιερον, καί δταν 
άκόμη σημεία τινά, δευτερεύον- 
τα, δέν συμφωνούν τελείως 
προς τάς αντιλήψεις σου.

Δέν πρέπει νά διαχειρίζεσαι 
τάς ύποθέσεις μόνον άφ’ ύψη- 
λοΰ καί είς τάς γενικός των 
γραμμάς, αλλά νά εισέρχεσαι 
καί είς τάς λεπτομέρειας. , Ό 
Ναπολέων, ό όποιος άνεστάιω- 
νε τήν Εύρώπην καί έκέρδιζε 
μάχας, ένδιεφέρειτο διά τήν κα- 
τάοιασιν τών υποδημάτων τών 
στρατιωτών του καί έξήταζε μό
νος του τά. τιμολόγια τών προ
μηθευτών. Τό ενδιαφέρον σου 
αύτό, διά τάς μικράς λεπιομε- 
ρείας, θά συνδέση περισσότε
ρον τούς συνεργάτας σου μαζί 
σου. "Ενας Διευθυντής δέν εί
ναι θεότης απροσπέλαστος καί 
άπσμεμακρυσμένη. Πρέπει νά 
γνωρίζη πλήρως δλας τάς δυ
σκολίας τής καθημερινής έργα- 

(ΣΥΝΕΧΕΙ Α στή 10η σελ.)

ΓΑΜΟΙ

— Άνδρέας Πολίτης τήν Δίδα 
Ευτυχία Παππά.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

— Ή συνάδελφος Κατερίνα 
Κουλουρίδου — κοριτσάκι.

— Στο συνάδελφο καί άντι- 
πρόεδρο τού Δ.Σ. Άνδρέα Κα- 
ρυωτάκη ή συντακτική επιτροπή 
τής «Τραπεζετικής» εύχεται νά 
τοΰ ζήσει τό κοριτσάκι που άπέ- 
κτησε.

ΘΑΝΑΤΟΙ

— Άνδρέας Βανδώ-ρος, Σύμ
βουλος Διοικήσεως, άπεβίωσε 
καί κηδεύτηκε στις 10.10.77.

Τό Δ.Σ, τοΰ Συλλόγου συλ- 
λυπειται θερμά τούς οικείους 
του.

ΔΩΡΕΕΣ

— Συνάδελφοι καιάθε σαν 
δρχ. 1.000 ύπέρ ΤΥΠΕΤ στη 
μνήμη Ευαγγέλου Ρίζου, πατέρα 
τής συναδέλφου κ. Έλβίρας 
Καβουριάρη.

— Ό Συνάδελφος κ. Γρηγ. 
Φατούρος κατέθεσε ύπέρ ΤΥ
ΠΕΤ δρχ. 1.000 στή μνήμη τής 
μητέρας τού συναδέλφου κ. 
Κων)νου Σβύρου.

— Ή Δ)νση καί τό Προσω
πικό τού Ύποκ)τος Χαλανδρίου 
κατέθεσαν ύπέρ ΤΥΠΕΤ δρχ. 
800 στή μνήμη τής μητέρας τού 
Συναδέλφου κ, Γεωργίου Κων
σταντίνου.

— Ή Δ)νση καί τό Προσωπι
κό τής Δ)νσεως Κατ)των εσω
τερικού, κατέθεσαν δ'ρχ. 2.200 
ύπέρ ’Ασύλου Ανιάτων στή μνή
μη τοΰ πατέρα τοΰ συναδέλφου 
Παν. Κοτοπούλη.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Ή συνάδελφος Νίκη Μπρού- 
μη εύχιαριστεΐ θερμά τή Δ)νση 
καί τό Προσωπικό τής ύπηρεοίας 
Μηχανικών Μέσων γιά τή συμ
μετοχή τους στο πένθος της γιά 
τό θάνατο τής μητέρας της.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Στή μνήμη τής μητέρας τών 
συναδέλφων Γιάννας καί Πανα
γιώτη Χαϊκάλη. οί συνάδελφοί 
τους τής Διευθύνσεως Όργανώ- 
σεως, κατέθεσαν 3.700 Δρχ. γιά 
λογαριασμό τής μικρής Μαρίας 
Μουρίκη, πού εχει άνάγκη θε
ραπείας σιό εξωτερικό.

“ΓΡΛΚΕ ΖΙΤΙΚΗ,.
Μηνιαίο δργανο τού Συλλό
γου Υπαλλήλων τής Εθνι

κής Τραπέζης Ελλάδος
•

Διευθύνσεις 
σύμφωνα μέ τό Νόμο:

"Υπεύθυνος:
ΕΠ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ 
Δημητρακοπούλου 50 

Κονκάκι
•

"Υπεύθυνος Τυπογραφείου 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΖΩΡΖΟΣ 

Μεσολογγίου 16, 'Αθήνα 
Τηλ. 36.11.372

ΣΤΥΛ. Ε. ΚΑ-ΙΆΟΓΛΟΥ 
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΠΑ1ΆΣΚΕΥΑ 

— ΚΑΙΛΟΓΛΟΥ 
Χειρουργοί ’Οδοντίατροι 

Λεωφ. Κηφισίας 80, β' όροφος 
Δέχονται μέ τιμές ΤΥΠΕΤ

ΙΩΑΝ. θ. ΣΥΝΕΙΦΑΚΟΥΛΗΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 

’Επιμελητής Α' Παθολογικής 
Κλινικής Νοσοκομείου 

«ΠΕΝΤΕΛΗ» 
ΔΕΧΕΤΑΙ 5—8 μ.μ. 

Καισαρείας 80 - Νέα "Ελβετία 
(Παλαιό Τέρμα)

Τηλ.: Οικείας: 64.43.373 
Νοσοκ. : 80.20.123 

’Ιατρείου: 76.51.278



Συνδικαλισμός και έπαρχία =========

Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Τό κείμενο ττοΰ ακολουθεί, περιέχει ουσιαστικές καί γόνιμες 
ιδέες για τον τρόπο τής αποκέντρωσης του Συλλόγου καί τής "Ο
μοσπονδίας.

Είναι αί σωστές άστόψεις για τό Θέμα τοΰ συνειδητού καί με
λετημένου συνδικαλιστικού παράγοντα τής έπαρχίας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΛΞΗ ΜΑΣ

Δημοκρατία και δημαγωγία
Μαθήματα συνδικαλιστικής συνέπειας και 

δημοκρατικής συμπεριφοράς, άρνούμαστε νά δε- 
χθοϋμε — δπως τονίζει ό Πρόεδρος τοΰ Συλλό
γου μας στην απάντησή του προς τό σ. Ν. Πί- 
σκοπο — άπό όποιοδήποτε. Πολύ περισσότερο, 
άπό τά συνδικαλιστικά δημιουργήματα τής άντε- 
θνικής και αντιλαϊκής φασιστικής έπταετίας, 
πού συνεχίζουν νά προκαλοΰν, με τις ϊδιες γκαι- 
μπελικές μεθόδους, μέσα στ'ις όποιες άνατράφη- 
καν στήν περίοδο αύτή. Τό Προσωπικό, με την 
οδυνηρή πείρα του, είναι σέ θέση νά διακρίνει 
και νά τοποθετήσει τον καθένα στο έπίπεδο πού 
τοΰ αρμόζει, ανάλογα με τή δράση του, τό ήθος 
καί τήν αγωνιστικότητα.

Και γνωρίζει ακόμα τό Προσωπικό, πώς τό 
σημερινό Διοικ. Συμβούλιο προχωρεί στο έργο 
του, έπειτα άπ’ τήν ανοικοδόμηση των έρειπίων, 
Ιδιαίτερα συνδικαλιστικοϋ ήθους, πού κληρονό
μησε. Καί προχωρεί μέ ύψηλότατο αίσθημα εύ- 
θύνης, μέ σπάνια γιά τά χρονικά τοΰ συλλόγου 
όμογνωμία,ν συλλογικότητα καί ορθολογιστικό 
καταμερισμό έργασίας.

Ό ύπουλος πόλεμος ανάμεσα στά ίδια τά 
μέλη τοΰ Δ.Σ., ό οχετός των ύβρεων καί των άνε- 
πίτρεπτων χαρακτηρισμών, οί διασπάσεις καί οί 
έκπαραθυρώσεις είναι γνωρίσματα μιάς άλλης 
έποχής, πού πέρασε ανεπιστρεπτί, άλλων συμ
βουλίων μέ «περίεργη» σύνθεση καί ώμή καί ά- 
προσχημάτιστη έξωτραπεζική ύποστήριξη,

”Ας αφήσει, λοιπόν, τις κρίσεις του καί τις 
έκτιμήσεις του, γιά πρόσωπα καί πράγματα τοϋ 
συνδικαλιστικού χώρου μας, γιά άλλους άρμο- 
διότερους, μέ γνήσια προέλευση, ομαλή καί δη
μοκρατική άνοδο στήν ήγεσία τοΰ συλλόγου.

Καί ας περιμένει. "Οταν έπέλθει τό πλήρω
μα τοΰ χρόνου, θά λάβει τήν πρέπουσα απάντη
ση άπό τούς συναδέλφους, πού είναι πολύ λιγό
τερο αφελείς, έχουν πολύ μεγαλύτερη δημοκρα
τική εύαισθησία άπό δσο ό συν. Πίσκοπος νομί
ζει, είναι άντάξια μέλη τοΰ Συλλόγου, μέ τή με
γάλη αγωνιστική καί δημοκρατική παράδοση.

■ Ερώτημα
Αντί υπαλληλικό, καί υπηρεσιακά απάνθρωπο, θά 

μπορούσε νά χαρακτηρισθεϊ, ένα φαινόμενο, πού παρου
σιάζεται μέ συχνότητα, σέ μεγάλες κυρίως μονάδες, μέ 
τήν ακόλουθη μορφή:

Διαμορφωμένα ήδη στελέχη των μονάδων αυτών, μέ 
έπαρκή θητεία καί έπίδοση, δταν φθάσουν άπό πλευράς 
βαθμού, στο σημείο νά κρατήσουν ανάλογες ήγετικές θέ
σεις, συναντούν φραγμούς στην εξέλιξή τους προς αυτή 
τήν κατεύθυνση. Ό κυριότερος λόγος πού προβάλλεται εί
ναι ό κανόνας «περί ροής καί μετακινήσεως των στελεχών 
σ’ ολόκληρο τό δίκτυο τής Τραπέζης», πού συνοδεύεται 
άπό τήν πρόταση γιά νά χρυσωθεί τό χάπι: «Μπορείτε 
νά πάτε στο δίκτυο».

Σύμφωνοι. Ό καλός υπάλληλος εύδοκιμεί παντού. Καί 
6ά έπιτύχει καί στή νέα του θέση στήν οποία πηγαίνει, 
όχι τόσο άπό υπηρεσιακή ανάγκη καί δεοντολογία, αλλά 
άπό μιά σκοπιμότητα ασυμβίβαστη προς τον ήθικό κα
νόνα!·

Καί ή πικρία μένει βαθειά, όσο καί ό ηθικός άντί- 
κτυπος στο προσωπικό τής Τραπέζης.

■ ’Αναδρομικά υπερωριών

Μετά τήν άποδιάρθρωση πού 
τό συνδικαλιστικό κίνημα γνώρι
σε στήν διάρκεια τής δικτατορί
ας, άποδιάρθρωση πού είχε σόν 
άποτέλεσμα τήν οργανωτική ε
ξόντωση τής προδικτατορικής χα
λαρής ύποδομής ταυ, τό πρό
βλημα τής άνασύνταζής του μπή
κε τά τελευταία χρόνια πολύ
μορφα. θέμαιτα, δπως ή μαζικο- 
ποίηση των σωματείων, ή στελέ- 
χωση των διοικήσεων τους, ό εμ
πλουτισμός τής λειτουργίας τους 
μέ στοιχεία δημοκρατικών διαδι
κασιών, συζητήθηκαν κατά κόρο 
καί αναπτύχθηκε γύρω τους μία 
ολόκληρη φιλολογία προβλημα
τισμού. ’Ανεξάρτητα όμως άπό 
τις απόψεις άτόμων ή ομάδων, 
το έλληνικό συνδικαλιστικό κίνη 
μα προχωρεί τά τρία τελευταία 
χρόνια δειλά, πειραματικό καί 
ψηλαφητά, μέσα άπό λάθη, πα
ραλείψεις άλλά καί διαμορφώ
νοντας μία εμπειρία λειτουργίας 
καί ανάπτυξης, ριζικά διαφορετι
κή άπό τήν προδικτατορακή,

Ή άνάπτυζη τοϋ συνδικαλι
σμού δέν ήταν — καί δέν ήταν 
δυνατό να ήταν — ομοιόμορφη 
σέ δλους τούς τομείς των έργα- 
ζαμένων. "Ορισμένοι κλάδοι εί
χαν μία παλιό παράδοση συνδι
καλιστικών άγώνων, ένώ άλλοι 
έκαναν τά πρώτα τους ούσιαστι- 
κά οργανωτικά βήματα. Ό τρα
πεζοϋπαλληλικός συνδικαλισμός 
άνήκει στήν πρώτη κατηγορία. 
Αύτό βέβαια δέν σημαίνει πώς 
δέν αντιμετωπίζει σοβαρότατα 
προβλήματα.

Καί δέν έννοοΰνται έδώ τά

ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Τηλέμαχο Γουρζή - Συρπράτ- 

τοντα "Υποδιευθυντή άπό τήν 
"Ένωση Τραπεζών, όπου βρί
σκεται μέ άπόσπαση, στή διά
θεση τής Διευθύνσεως Προ
σωπικού προς τοποθέτηση.

Θεόδωρο Γιαννόπουλσ - Λογι
στή Α’ τάξεως τής Διευθύν- 
σεως 'Απαιτήσεων έν Καθυ
στερήσει, στην ίδια Διεύθυν
ση ώς Προϊστάμενο "Υπηρεσί
ας Καθυστερήσεων (20-Β-11) 
άντί τού

Επαμεινώνδα Κοσμόπουλου - 
Τμηματάρχου Α' τάξεως, πού 
τοποθετείται ώς Προϊστάμενος 
τού Τμήματος Καθυστερήσεων 
(20-Β-1) στήν ίδια Διεύθυν
ση.

Χρήστο Λάιτπα - Ύποτιμηματάρ- 
χη τής Διευθύνσεως Όργα- 
νώσεως Ύποδιευθύνσεως Μη
χανογραφικών Έπαρμογών, 
σιήν ίδια Διεύθυνση ώς Προ
ϊστάμενο "Υπηρεσίας Έκκα- 
θαρίσεως ’Αξιόγραφων (12- 
82).

ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Υ
ΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ :

Νικόλαο Καβακλόγλου - Συμ- 
πράττοντα "Υποδιευθυντή, Δι
ευθυντή τού "Υποκαταστήμα
τος Πλ. Ίω. Μεταξα - θεσ) 
νίκης, στο "1'ποκατάστημα 
Θεσσαλονίκης Α', ώς "Υποδι
ευθυντή, άντί τού

Βασιλείου Μαυρομμάτη - Συμ- 
πράττοντος "Υποδιευθυντοΰ, 
πού τοποθετείται στο "Υποκα
τάστημα Πλ. Ίω. Μεταξα 
θεσ)νίκης, ώς Διευθυντής.

Δημήτριο Ζαιμπλιάνη - Τμημα
τάρχη Α' τάξεως ’Εντεταλμέ
νο τοΰ "Υποκαταστήματος θεσ 
σαλονίκης Α’, στο Υποκατά
στημα Πλ. Ίω. Μεταξα θεσ) 
νίκης ώς "Υποδιευθυντή, άντί 
τοΰ

Στέφανου Γουμπερίτση - Τμη
ματάρχου Α' τάξεως,, πού το
ποθετείται στο "Υποκατάστημα

στενά οικονομικά προβλήματα 
των τραπτζικών, τουλάχιστον 6- 
χι μόνον αύτά. Ό συνδικαλι
σμός, πέρα άπό τό οτι υπάρχει 
έξ άντικειμένου σάν φαινόμενο 
κοινωνικό, οφείλει νά κινείται 
σέ περιθώρια έκλογίκευσης, τέ
τοια πού νά καθιστούν εφικτή 
τήν αποδοτική λειτουργία του. 
Βασικό στοιχείο τής έκλογίκευ-

Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης ώς 
Διευθυντής, άντί τού 

Στυλιανού Γιακουμή - Τμηιμα- 
τάρχου Α' τάξεως, πού τοπο
θετείται σιό "Υποκατάστημα 
25ης Μαρτίου θεσ)νίκης ώς 
Διευθυντής, άνιί τού 

Πολύχρονη Παπαστεργίου - Τμη 
ματάρχου Α' τάξεως, πού το
ποθετείται στο ‘Υποκατάστημα 
Μοναστηριού ώς Διευθυντής, 
άντί τοϋ

Τριανταφύλλου Τοιιμπουκά 
Συμπράττοντος Ύποδιευθυν- 
τοϋ, πού τίθεται αιή διάθεση 
τής Διευθύνσεως Προσωπικού, 
προς τοποθέτηση.

’Αργύριο Άγγελίδη - Τμημα- 
τάριχη Α' τάξεως, Ένιειαλ- 
μένο καί Προϊστάμενο Λογι
στηρίου τοΰ "Υοπκαταστήμα- 
τος Θεσσαλονίκης Α’, στο Υ
ποκατάστημα Μοναστηριού ώς 
"Υποδιευθυντή, άντί τού 

’Απόστολου Καισέλη - Τμημα- 
ιάρχου Α' τάξεως, πού το
ποθετείται στο "Υποκατάστημα 
Λ. Σοφού θεσ) νίκης ώς "Υ
ποδιευθυντής, άντί τού 

Δημοσθένη Κωσιούλα - Τμημα- 
τάρχου Α’ τάξεως, πού τίθε
ται σιή διάθεση τής Διευθύν- 
σεως Προσωπικού, γιατί άπο- 
χωρεϊ άπό τήν ύπηρεσία, ώς 
καταλαμβανόμενος άπό τό ο 
ρισ ήλικίας τήν 31.12.77. 

Χρήστο Γρηγορίου - Τμηματάρ- 
χη Β' τάξεως, τού "Υποκατα
στήματος Λ. Σοφού θεσ) νί
κης, στο "Υποκατάστημα Σίν- 
δου ώς Διευθυντή, άντί τοΰ 

Πυθαγόρα Τρουλλινοΰ - Τμημα
τάρχου Β' τάξεως, πού τοπο
θετείται στά "Υποκατάστημα 
Καλαμαριάς, ώς Διευθυντής, 
άντί τού

Γεωργίου Γκιώση - Τμηματάρ- 
xou Β' τάξεως, πού τοποθε
τείται στο "Υποκατάστημα Χα
ριλάου, ώς Διευθυντής, άντί 
τοΰ

Κων)νου Σκλαβενίτη - Τμημα
τάρχου Α' τάξεως, πού τοπο
θετείται στο Υποκατάστημα Λ. 
Σοφού, ώς "Υποδιευθυντής. 

Παναγιώτη Σπανό - Τμηματάρ-

σης αΰτής είναι ή μαζικοποίησή 
του, ή δυνατότητά του μέ άλλες 
λέξεις νά λειτουργεί σάν κίνη
μα έργαζομένων, κι δχι σάν κα
λοπροαίρετες — ή καί κακοπρο
αίρετες — ένέργειες έπαγγελ- 
μαπών συνδικαλιστών.

"Όμως, ή μαζικοποίηση δέν έ
χει αποκλειστικά π ο σ ο τ ι- 
κ ό χαρακτήρα, δέν άρκεί μέ 
άλλα λόγια νά είναι ή πλειοψη- 
φία τού κλάδου γραμμένη ατούς 
καταλόγους των συνδικαλιστικών 
φορέων της. "Η μαζικοποίηση, 
είναι συνάμα καί έννοια π ο ι-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στήν 4η σελ.)

χη Α' τάξεως, ΙΙροϊσιάμενο 
"Υπηρεσίας τοΰ Καταστήματος 
όδ. Σταδίου 38, στο "Υποκα
τάστημα Καλαμάτας, ώς "Υπο
διευθυντή, άντί τοΰ

Σωτηρίου Χρυσόμαλλη - Τμημα
τάρχου Α' τάξεως, πού τοπο
θετείται στο "Υποκατάστημα 
Πλ. Συντάγματος ώς ‘Υποδι
ευθυντής.

Σταύρο Τοόντο - Τμηματάρχη 
Α" τάξεως, τής Διευθύνσεως 
Προσωπικού (διάθεση, μέ ά
πόσπαση στή Σ.ΕΘ.Α. μέχρι 
1.8.77), στο "Υποκατάστημα 
όδ. Πολυκλείτου ώς "Υποδι
ευθυντή.

’Εμμανουήλ Ψάθα - Τμηματάρ
χη ΑΖ τάξεως, οτο "Υποκατά
στημα όδ. Πραξιτέλους ώς ‘Υ
ποδιευθυντή.

Μιχαήλ Τοότ.ρα - Τμηματάρχη 
Β" τάξεως, τοΰ "Υποκαταστή
ματος Πλ. Βάθης, στο ‘Υπο
κατάστημα Άγγελοπούλου ώς 
Υποδιευθυντή.

Θεόδωρο Μπ'αλλέ - Τμηματάρ
χη Β’ τάξεως, τού ‘Υποκατα
στήματος όδ. Πολυκλείτου, 
στο "Υποκατάστημα Λαμίας ώς 
‘Υποδιευθυντή, άντί ιού

Κων)νου Κανταράκια - Τμημα
τάρχου Β’ τάξεως, πού τοπο
θετείται στο "Υποκατάστημα 
Χαλκίδας ώς "Υποδιευθυντής.

Γεώργιο Ζάβλαρη - Λογιστή Α’ 
τάξεως, στο "Υποκατάστημα 
Βέροιας ώς "Υποδιευθυντή, 
στή δημιουιργουμένη μέ τήν 
παρούσα Πράξη Β’ "Υποδιεύ
θυνση.

Κων)νο Βασιλειάδη - Λογιστή 
Β’ τάξεως, τού "Υποκαταστή
ματος Βέροιας, στο ίδιο "Υπο
κατάστημα ώς ’Εντεταλμένο 
καί Προϊστάμενο Λογιστηρίου, 
άντί τού

Δαμιανού Φιλιππίδη - Λογιστοϋ 
Α’ τάξεως, ό όποιος άπαλλάσ- 
σεται άπό τά καθήκοντά του 
καί μετατίθεται στην Περιφε
ρειακή Διεύθυνση Θεσσαλονί
κης, προς τοποθέτηση.

Βασίλειο Παντουλάρη - Λογιστή 
Β’ τάξεως, τοΰ 'Υποκαταστή
ματος Καστοριάς, στο ίδιο "Υ
ποκατάστημα ώς ’Εντεταλμέ
νο καί Προϊστάμενο Λογιστη
ρίου, άντί τού

Άνδρέα Μπαλιάκα - Ύποτμημα- 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στήν 4η σελ.)

Ποτέ δέν μιλήσαμε γιά οριστι
κό κλείσιμο -τού αιτήματος τών 
άναδρομικών από ύπερωρίες, ό
πως θέλει νά μας παρουσιάσει ή 
έρπουσα σπερμολογία καί ό κα
κόβουλος ψίθυρος.

Ή μερική ρύθμιση πού πέτυ
χε τό Δ.Σ. καί πού ικανοποιεί 
ενα τμήμα τοΰ αιτήματος, δέν 
αποκλείει τή μαχητική διεκδίκη
ση τοΰ ύπολοίπου, μέ κάθε τρό
πο πού θά κριθεϊ πρόσφορος καί 
αποτελεσματικός, ούτε, φυσικά, 
σημαίνει παραίτηση.

’’Αρνησή μας στήν προσφορά

■ Παραγνώριση τοϋ
’Επισημαίνουμε περιστατικά ά- 

παράδεκτα, πού προέρχονται ά
πό νεοπροσληφθέντα παιδιά συ
ναδέλφων καί πού συνίσιανται 
σιήν ύποβολή αιτήσεων γιά συ
νεχείς άδειες «άνευ άποδοχών», 
πριν συμπληρώσουν ένα έλάχι- 
στο χρόνο υπηρεσίας καί για 
διάφορους απίθανους λόγους.

Καί απευθυνόμαστε, κατ’ άρ- 
χήν, στούς γονείς - συναδέλ
φους τών παιδιών αυτών, κα- 
λώντας τους νά άναλογιοθοϋν, 
πόσα άλλα παιδιά συναδέλφων 
έμειναν εκτός τής Τραπέζης, αν 
εκτιμούν τό γεγονός αύτό καί

τής Διοικήσεως — πού πρότει- 
ναν καί υποστηρίζουν μερικοί έ- 
ρασκτέχνες τής συνδικαλιστικής 
τακτικής ή έξαλλοι δημαγωγοί 
—■ θά μάς έφερνε σέ πλήρη αν
τίθεση μέ το κοινό αίσθημα καί 
οέ διάσταση συλλογικής έκπρο- 
σώπησης καί μελών. Μιά τέτοια 
κατάσταση ούτε θά τήν δημιουρ
γήσουμε, ούτε θά τήν άνεχθού- 
με ποτέ.

Αύτά, γιά νά βάλουμε τά πρά
γματα στή; θέση τους καί γιά νά 
σταματήσει ή διαβολή καί ή συ- 
κοφάντηση.

σκοποϋ
πώς εγκρίνουν τις παράκαιρες 
ένέργειες τών παιδιών τους, 
πού στήν ούσία αλλοιώνουν τε
λείως το σκοπό γιά τον όποιο 
μπήκαν στήν Τράπεζα.

"Όσο γιά τούς νέους συνα
δέλφους, θά έπαναλάβουμε ό
σα περίπου γράφαμε σέ προη
γούμενο σχόλιό μας.

Πρέπει πρώτα μέ τήν άψογη 
συμπεριφορά καί τήν άριστη ε
πίδοση, νά άποδείξουν το αίσθη
μα τής ηύξημένης εύθύνης πού 
οφείλουν, σάν παιδιά ύπαλλή- 
λων τής Τραπέζης, νά έχουν 
γιά νά μπορούν μέ αύτό τό ή-

θικο υπόβαθρο, νά άσκοΰν καί 
νά επωφελούνται άπό «χεκτη- 
μένα δικαιώματα»,πού έχουν κα
τακτηθεί μέ μακρόχρονους καί 
πολύμορφους άγώνες.

■ «Επιδόματα 
εύθύνης»

Ή τελευταία δυσμενής έπί- 
πτωση πού απομένει μετά τήν 
έφαρμογή τής Σ.Σ.Ε. «περί έ- 
ξομοιώσεως», είναι ή μή χορή
γηση τού «έτηδόματος εύθύνης» 
στά στελέχη τής Διοικήσεως. 
Γιά νά άκριβολσγοΰμε, σέ ένα 
ποσοστό στελεχών καί μόνο, 
γιατί τά υπόλοιπα παίρνουν κά
ποιο ποικιλώνυμο έπίδορ'α.

Τό γεγονός, εκτός τού δτι ά- 
ποτελεί άπαράδεκτη διάκριση ά- 
νάμεσα σέ εργαζομένους στόιν 
ίδιο χώρο, δημιουργεί «κεν,τρό- 
φυγες» τάσεις, μέ άποτέλεσμα 
νά απογυμνώνονται οί επιτελι
κές ύπηρεσίες τής Διοικήσεως 
άπό άπαραίτητα δοκιμασμένα καί 
ικανά στελέχη. Ή κατάσταση 
θά έπιδεινώνεται οσο δέν κα- 
ταργεΐτ'αι ή διάκριση καί δέν Χο
ρηγείται τά «επίδομα εύθύνης» 
καί στούς προϊσταμένους τών υ
πηρεσιών τής Διοικήσεως.

Πιστεύουμε πώς είναι καιρός 
νά άναθεωρήσει καί νά ιίγχατα- 
λείψει τήν άκαμπτη άρνησή της 
στο θέμα αύτό, ή Διοίκηση (άρ
νηση πού δέν δικαιολογείται πα
ρά μόνο σάν πεισματική χωρίς 
άλλο λόγο) καί νά ικανοποιή
σει υπαλλήλους άπ’ τούς οποί
ους άπαιιτεϊ αύξημένη άποδοτι- 
κότηιτα καί ποιότητα έργασίας.

■ «Πόρτε τον 
άπό κεϊ»

Καί άλλοτε ασχοληθήκαμε μέ 
τις βίαιες μεταθέσεις, πού όφεί- 
λονται σέ παρεμβάσεις τρίτων. 
Δυστυχώς τό κακό συνεχίζεται. 
Καί τό χειρότερο. Νά γίνονται 
αύτές καί μέ άιπλές ύποψίες. 
ΙΊοιός είναι ό ζημιωμένος; Φυ
σικά πρώτος ό ύπάλληλος. "Ολό
κληρη μετοικεσία. Ξερίζωμα άπ’ 
τον τόπο του, προβλήματα μέ τή 
γυναίκα του, άν είναι έργαζό- 
μενη, μέ τις μετεγγραφές τών 
παιδιών του σέ προχωρημένο 
σχολικό έτος, δεύτερο σπίτι 
πολλές φορές μέ έξοντωπκές 
δαπάνες. Ή Τράπεζα στή συ
νέχεια. "Υπέρτατες προσπά
θειες τής άρμόδιας Υπηρε
σίας νά κρατήσει μιά ισορρο
πημένη στελέχωση στο δίκτυο, 
καταρρέουν άπό τό «βίτσιο» κά
ποιου χαϊδεμένου παράγοντα — 
κάποιου θηρίου πού δέν πρέπει 
ν’ αγριέψει. "Αν λοιπόν ό άν- 
θρωπισοκός λόγος πού διέπει 
τήν πρώτη περίπτωση δέν λαμ- 
βάνιεται ύπ’ 8ψη, άς ληφθεϊ του
λάχιστον ό δεύτερος. Ή άντί- 
δραση μέ τήν πολύ εύκολη δια
ταγή «πάρτε τον άπό κεϊ» μοιά
ζει μέ τό «πανάετ χέρι, κόψε 
χέρι», πού είναι ή rad ακατάλ
ληλη, ή πιό καταστρεπτική λύ
ση. Αύτά δλα, φυσικά, άν έχει 
λησμονηθεί ή στοιχειώδης καί 
βασιζόμενη στο δίκαιο καί τήν 
ήθική, δεοντολογία.

■ Κοντά ατά νοΰ 
κι’ ή γνώοπ

Γιά τούς έπτκεφαλής τών 
καταστημάτων, υπάρχει στά 
θέμα τών άδειών, ή γνωστή ά- 
πόφαση τού Άρείου Πάγου πού 
κρίνει δτι δέν ισχύουν γι’ αυ
τούς οι διατάξεις πού ισχύουν 
γιά τούς λοιπούς ύπαλλήλους.

Σάν απόφαση καί μάλιστα Ά- 
νωτάτου Δικαστηρίου, είναι σε
βαστή καί δέν σχολιάζεται. ’Άλ
λωστε είναι πολύ πιθανόν νά 
έκδοθεί νεώτερη άπόφαση μέ 
καιαργητικές γιά τήν προηγού
μενη συνέπειες.

Προς τό παρόν δέν πιστεύου
με οτι θά ύπάρξει καί άπλή σκέ
ψη νά άπορριφθεί αίτηση άδείας 
διευθυντού Ύπ)τος μέ αίπολο- 
γικά τή νομολογία.

Έκτος τοΰ δτι ή άπόφαση τού 
Α.Π. δέν είναι άπαγορευτική, 
καμμιά λογική καί ήθική δικαιο- 
λόγηση δέν μπορεί νά στηρίξει 
τήν άρνηση χορηγήσεως άδείας 
καί τό δικαίωμα γιά άνάπαυση 
τοΰ διευθυντού μονάδας τής 
Τραπέζης, μέ τό γνωστό δγκο 
τών εύθυνών, τού άχχους καί 
τής άγωνίας, πού συνοδεύουν 
τήν άσκηση τών καθηκόντων 
του.

"Οταν υπάρχει ή κατάλληλη 
καί επαρκής άναπλήρωση, πρέ
πει νά διευκολύνεται ό έπικε- 
φαλής τού Κατ)τος σιό νά ά- 
ναπαυθεϊ κι αύτός δπως δλοι οί 
έργαζόμενοι, γιά νά έπανέλθει 
ικανός καί μέ νέες δυνάμεις καί 
νά συνεχίσει το βαρύ έργο του.

«Κοντά στο νού κι ή γνώση, 
λοιπόν, δπως λέει ή σοφή λαϊ
κή παροιμία.

ΤΟ ΝΕΟ ΥΠ0Κ)ΜΑ ΠΑΛ. ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ

Στιγμιότυπο άπό τήν τελετή ενσρξεως τών εργασιών τού Υττοκ)τος 
Παλ. Κακκινιάς, πού έγινε στις, 22)8)77. Στή φωτογραφία τό Προ

σωπικά τοΰ νέου Ύποκ)τός μας.

Τοποθετηθείς καί μεταβολές 
οτή Αιοίκηοη - Καταστήματα

Ή Διοίκηση, μέ βάση τον ’Οργανισμό Υπηρεσίας, 
κα3ώς καί τις εισηγήσεις τοΰ Συμβουλίου Τοποδετήσεως 
Στελεχών τής Τραπέζης, τοποθέτησε τούς παρακάτω ύπαλ
λήλους στις αντίστοιχες θέσεις:



ΜΕΙ8ΣΗ ΤΒΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΝ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 
Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

άπό 150.000 μέχρι 500.000 δραχ-

Τοποθετήσεις καί μεταβολές 
ατά Διοίκηση - Καταοτήρατα

νο καί Προϊστάμενο Λογιστη
ρίου, θέση πού δημίου ρ- 
γεΐται μέ την παρούσα Πρά-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άιπό την 1η σελ.) 
πως φαίνεται στον σχετικό πί
νακα 1. Άλλα καί αν άκόμη δεχ
θούμε, είπε ό κ. Παπαμάργα- 
ρης, την κυβερνητική μέθοδο 
συγκρίσεως μεταξύ τής περιόδου 
τής μεταπολιτεύσεως καί σήμε
ρα, διαπιστώνουμε 8τι στην πε
ρίοδο 1974 καί 1978 Εχουμε ση
μαντική καί πάλι αύξηση τής φο
ρολογικής έπιβαρύνσεως των μι
σθωτών, ή οποία κυμαίνεται (ό
πως δείχνει ό πίνακας 2) άπό 
90,9 μέχρι 22,8%.
—Β' ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΙΣΟ

ΔΗΜΑ
Ή πρόσθετη φορολογική Επι

βάρυνση, τόνισε, έχει όπως εί
ναι φυσικό τις συνέπειές της. 
'Οδηγεί στην μείωση τού πραγ
ματικού διαθεσίμου εισοδήματος 
των μισθωτών καί αύτό είναι 
πολύ σοβαρό. "Ενα παράδειγμα. 
Μισθωτός μέ σύζυγο κ'αί δύο 
παιδιά καί εισόδημα 150.000 
δραχμές το 1972, υπολογίζεται 
ότι μεταξύ 1972 καί 1978 θά έ- 
χει μείωση (σέ σταθερές τιμές) 
τού διαθεσίμου είσοδήρατός Του 
κατά 5,1%, τήν στιγμή πού οτήν 
ίδια περίοδο τό έθνικό εισόδημα, 
σέ σταθερές τιμές ύπολογίζεται 
νά αύξηθεΐ κατά 28%. Δηλαδή ό 
μισθωτός αύτός, χάνει άπό τό 
διαθέσιμο εισόδημά του (λόγω 
προσθέτου φορολογικής έπιβα
ρύνσεως) ένα μέρος καί συγχρό
νως δέν παίρνει τίποτε άιπό τήν 
αύξηση κατά 28% τού Εθνικού 
εισοδήματος. Ό* 1 σχετικός πίνα
κας 3, δείχνει τήν μείωση τού 
διαθεσίμου εισοδήματος (σέ στα
θερές τιμές) στήν περίοδο 1972 

.— 1978 (συνεπεία τής πρόσθε
της φορολογικής έπιβαρύνσεως) 
ή οποία κυμαίνεται άπό 1,7%— 
-17,8% για εισοδήματα τού 1972,

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τήν 3η σελ.) 
ο τ ι κ ή. Διαφορετικά χρησι
μοποιούμε τήν λέξη μόνον μέ 
τήν τυπική πλευρά της καί μάς 
διαφεύγει ή ούσία της.

Ή ποιοτική -έννοια τής μαζι- 
κότητας κάποιου συνδικαλιστικού 
φορέα είναι ταυτισμένη μέ τήν 
συμμετοχή το-ϋ κλάδου στήν δια
μόρφωση καί τήν άσκηση τής 
συνδικαλιστικής πρακτικής. Είναι 
ταυτισμένη μέ τήν πραγματικό
τητα τής συνειδητοποίησης τής 
τακτικής το-ϋ συνδετικού φορέα 
άπό τήν πλειοψηφία ιών Εργα
ζομένων τού κλάδου. Καί πιο 
παραστατικά, μιλάμε γιά ποιοτι
κή μαζικοποίηση σέ κάποιο συνδι
καλιστικό φορέ'α, όταν τά μέλη 
του δέν μετρούν σάν άριθμός 
(σαν κουκιά είναι έκφραση μό
δας) άλλά σάν συνδικαλιστικές 
μονάδες. Κι δταν λέμε μετρούν, 
δέν Εννοούμε νά μετρούν γιά 
τήν διοίκηση τού συλλόγου, άλ
λά και νά είναι.

"Αμα θελήσει κανείς νά είναι 
συνεπής μέ τήν πραγματικότητα 
θά παραδεχτεί ότι ή παραπάνω 
συνθήκη δέν χαρακτηρίζει τό 
τραπεζοϋπαλληλικό συνδικαλιστι
κό κίνημα. Μπορεί νά είναι 
γραμμένο τό σύνολο των Εργα
ζομένων ατούς συνδικαλιστικούς 
φορείς, μπορεί ένα σοβαρό πο
σοστό νά μετέχει στήν Εκλογική 
διαδικασία, άλλά δέν είναι όρθά 
καί ούοι,αστικά συνδικαλισμένοι. 
Αύτή είναι πραγματικότητα. Δια- 
φαίνεται άπό τον προσωπικό καί 
έξατο-μικευμένο τρόπο πού κάθε 
συνάδελφος θέτει τά προβλήμα
τα ιού προσωπικού. Άλλά άτο- 
μική πλευρά Ενός συλλογικού 
ζητήματος σημαίνει άτελής άν-· 
τιμετώπιση τού ζητήματος, πράγ
μα πσύ μέ τήν σειρά του σημαί
νει Εσφαλμένη άντιμετώπιοή 
του.

’Οδηγούμαστε σέ μία κατά
σταση όπου μόνον ή διοίκηση τού 
συλλόγου θά είναι σέ θέση νά 
γνωρίζει τά προβλήματα τού 
-κλάδου, τόσο άριθμητικά δσο καί 
ουσιαστικά, καί δπου ή συντρι
πτική πλειοψηφία τού κλάδου θά 
καλείται περιοδικά νά Εκλέξει 
αύτήν τήν διοίκηση, τις περισσό
τερες φορές μέ κ-ριτήρια άτελή, 
υποσυνείδητα καί γιατί όχι λαν
θασμένα. "Ομως αύτό μοιάζει μέ 
συνδικαλισμό. Δέν είναι.

Ό άποκέντρωση πού Επιχείρη
σαν σέ χρόνο ταυτόσημο, σύλλο
γος και άμοστίονδία, μπορεί Εξ 
άνπκειμένου νά βοηθήσει προς 
αύτήν τήν κατεύθυνση. Τά τοπι
κά παραρτήματα έχουν τήν δυνα
τότητα νά άναζωογονήσουν τό

ιμές.
—Γ' ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Χρειάζονται οπωσδήποτε, είπε 
ό κ. Παπαμάργαρης, φορολογι
κές διαρρυθμίσεις, προκειμένου 
νά άποφευχθεΐ ή περαιτέρω μεί
ωση τού διαθεσίμου εισοδήματος 
-των μιαθωιών καί νά ύπάρξει 
δικαιότερη κατανομή τών βαρών. 
’Άν τά πράγματα μείνουν όπως 
-έχουν σήμερα, θά προκύψει κα
τά τό 1978 μείωση τού πραγμα
τικού διαθεσίμου εισοδήματος σέ 
σχέση -μέ τό 1977.

Εισόδημα π.χ. τυπικής οικο
γένειας υπαλλήλου Τραπέζης 
μέ σύζυγο καί δύο παιδιά καί 
,μέ προοπτική αύξήσεως τών μι
σθών τών τραπεζικών τό 1978 
όσο καί φέτος (15%—4%) αύξη
ση δέ τιμαρίθμου κατά 12%, θά 
ύποστεΐ μείωση. Ό πίνακας 4 
δείχνει δτι ή μείωση θά είναι 
3.041 δραχμές γιά εισόδημα 
339.000 δραχμών καί διπλάσια 
περίπου γιά εισόδημα 452.000 
δρχ.. Στον ίδιο πίνακα φαίνεται 
ότι τά εισοδήματα αύτά θά Επι
βαρυνθούν τών μέν 339.000 
δ.ρχ. μέ φόιρο 13% (έναντι 11,2% 
σό 1977), τών δέ 452,000' δρχ. 
μέ φόρο 17,5% έναντι 15,5% τό 
1977. Μόνο στα χαμηλότερα κλι
μάκια εισοδήματος 115.000— 
330.000 δραχμές, θά σημειωθεί 
μιά μικρή αύξηση τού διαθέσι
μου είοοδήματος.

Καί ό Πρόεδρος τής ΟΤΟΕ 
συνέχισε:

Επειδή μιά μείωση τών φορο
λογικών συντελεστών (πού κα
θορίστηκαν τό 1975) θά οδηγού
σε — δ-πως τονίζει ή κυβέρνηση 
r— στο νά έπωφεληθοΰν άπ’ αύ
τή καί τά ισχυρά εισοδήματα καί

Ενδιαφέρον τών συναδέλφων στά 
κλαδικά τους συμφέροντα, μέσα 
στά πλαίσια τής συλλογικής ορ
γάνωσης. Έξ άλλου, κάτω άπό 
ορισμένες συνθήκες, ή διοίκηση 
τού συλλόγου μπορεί νά συλλαμ
βάνει τά μηνύματα τής βάσης 
σης.

Γιά νά προ'κύφουν όμως τά 
εύνοϊκά αύτά άποττλέαμαιτα, θά 
πρέπει ή σύσταση τών τοπικών 
παραρτημάτων, νά πάψει νά εί
ναι ένα καλό μέτρο και νά γίνει 
μία ουσιαστική πραγματικότητα. 
Δέν άρκεΐ νά κάνουμε παραρτή
ματα στά χαρτιά. ’Αλλιώς, ποιά 
ή σκοπιμότητα;

Πρωταρχικά πρέπει νά δοθούν 
στά -παραρτήματα ούσιαστικές καί 
πλατειές άρ,μοδιότητες. Μακρο
πρόθεσμα αύτό πρέπει νά έκφρα- 
σθεϊ — καί αύτό άποτελεί προ
εκλογική Εξαγγελία τού παρόν
τος Δ.Σ. μέ τήν δυνατότητα τών 
αντιπροσώπων — -πού στήν πε
ρίπτωση τού συλλόγου είναι αι
ρετοί, Ενώ στήν Περίπτωση τής 
'Ομοσπονδίας ακόμη κι αν δέν 
είναι, χαίρουν τής εμπιστοσύνης 
τών συλλόγων τους — νά καθο
ρίζουν, σέ κάποιο βαθμό, τις Επι
λογές τού συνδικαλιστικού φο
ρέα.

Στις κεντρικές διοικήσεις τών 
δύο φορέων πρέπει νά σχημα- 
τισθούν γραφεία πληροφόρησης 
καί Επικοινωνίας μέ τούς άντι- 
προσώπους, πσύ θά διοχετεύουν 
τις πληροφορίες τής διοίκησης 
καί θά δέχονται τις πληροφορίες 
άπό τήν βάση.

Τά παραρτήματα πρέπει νά ύ- 
ποχιρεωθοΰν νά πραγματοποιούν 
κατά καιρούς τοπικές συγκεν
τρώσεις δπου θά άναλύεται καί 
θά συζητείται ή τακτική τών δι
οικητικών οργάνων καί οί στόχοι 
τσϋ συνδικαλιστικού μας κινή
ματος.

Στούς τοπικούς Εκπροσώπους 
πρέπει νά δοθεί δυνατότητα Επι
κοινωνίας καί νά άσκηθεί κάθε 
δυνατή πίεση άπό τήν ΟΤΟΕ ώ
στε οί Επαρχιακοί γραμματείς 
της, τουλάχιστον αυτοί τών με
γάλων πόλεων, νά μπορούν πε
ριοδικά νά χαίρουν τοΰ πλεονε
κτήματος τής συνδικαλιστικής ά
δειας.

Κι άκόμα οί συνδικαλιστικοί 
Εκπρόσωποι δέν πρέπει νά θεω
ρούνται σάν «οί άνθρωποι μας ε
κεί» άλλά τό ίδιο τό θεμέλιο τής 
οργανωτικής άνάπτοξης τοΰ συν
δικαλιστικού φορέα.

Ό συνδικαλισμός πρέπει μέ 
δυο λόγια νά πάει στούς χώρους 
Εργασίας. Ή πείρα άπάδειξε 
πώς σέ γραφεία δέν ευδοκιμεί. 
«Παρά φύσιν» γραφειοκρατικο- 
ποιεϊται.

ΖΗΤΕΙ
ΜΔΣ

-οι ανειλικρινείς φορολογούμε
νοι, κρίνεται σκόπιμη ή λήψη 
μέτρου πού θά άφορά τούς μι
σθωτούς μόνο, οί όποιοι καί Επι
βαρύνονται φορολογικώς υπέρ
μετρα. Δηλαδή:

Κατάργηση τοΰ ορίου τών 40. 
000 δρχ. -πού ίσχυει σήμερα γιά 
τήν έκπτωση 30% προκειμένου 
περί εισοδημάτων μισθωτών, δι
πλασιασμός τών Εκπτώσεων γιά 
οικογενειακά βάρη καί έν πάση 
περιπτώσει, καθιέρωση τοΰ Ετη
σίου εισοδήματος τοΰ άνειδίκε,υ- 
του Εργάτη σάν Ελάχιστου ορίου 
μειώσεων τού εισοδήματος (110. 
000 δρχ.) σέ συνδυασμό μέ τήν 
τιμαριθμική προσαρμογή (κάθε 
-χρόνο) τών χορηγουμένων ά- 
παλλαγών.

Ό κ. Παπαμάργαρης τόνισε 
ότι θεωρεί περιττό νά άναφερθεϊ 
καί πάλι στο σύνολο τού φορο
λογικού προβλήματος (σχέση α
μέσων καί έμμεσων φόρων, φο
ροδιαφυγή, φ-ορολογία κατοικίας 
κλπ.) γιατί, είναι αυτονόητο δτι 
προς τις κατευθύνσεις αυτές 
πρέπει νά υπάρξουν μέτρα ώστε 
νά γίνει δικαιότερη ή κατανομή 
τού φορολογικού βάρους τό ο
ποίο Επιπίπτει Κατά τρόπο άνισο 
στούς μισθωτούς καί συνταξιού
χους.

Τέλος, παρατήρησε, δτι τό έ- 
έξαγγελθέν, γιά νά ίσχύσει άπό 
τό 1978 μέτρο τής αύξήσεως τού 
ορίου τού φορολογητέου οικογε

νειακού εισοδήματος (προκειμένου 
περί ύποχρεώσεως ύποβολής φο- , 
-ρολογικής δηλώσεως) άπό 30.000 
σέ 60.000 δρχ., δέν πρόκειται 
νά άνακό-ψει τήν μείωση τοΰ δια
θεσίμου είοοδήματος γιά τά πε
ρισσότερα κλιμάκια εισοδήματος 
καί έχει συνεπώς άνάγκη συμ- 
πληρώσεως μέ τό προτεινόμενο 
μέτρο. Ούτε έξ άλλου καί ή έκ
πτωση τοΰ 10% στο φόρο καί Ο- 
ιΓΑ, πού Εφαρμόσθηκε άπό τό 
-οικονομικό έτος 1976, μπορεί νά 
θεωρηθεί δτι άποτελεί σοβαρή 
Παραχώρηση προς τούς μισθω
τούς, πρώτο διότι ισχύει γιά ό
λους καί δεύτερον διότι δέν 
πρόκειται πράγματι γιά 10% άν 
ληφθεί υπόψη δτι ό φόρ'ος πα- 
ρα-κρατεϊται κάθε μήνα, Ενώ ή 
έκπτωση χορηγείται μετά 12μη- 
νο. Στήν ούσία δηλαδή, τό 10% 
μ'έ τον τρόπο αύτό μειώνεται κα
τά τον σχετικό τόκο τών χρη
μάτων. Δέν είναι συνεπώς δυνα
τό νά άρκεσθοΰν, κατέληξε ό κ. 
Παπαμάργαρης, οί μισθωτοί στά 
μέτρα αύτά, ούτε άποτελεί λύ
ση ή συζητ-ούμενη εισαγωγή συ
στήματος έκπτώσεως ποσών φό
ρων άντί έκπτώσεων άπό τό ει
σόδημα γιατί, Εκτός τών άλλων, 
τό μέτρο, πού δέν άφορά μόνο 
τούς μισθωτούς, οδηγεί στο νά έ- 
πωφεληθ'οΰν καί τά όχι ειλικρι
νή εισοδήματα».

Γιά τήν τεκμηρίωση τών επι
χειρημάτων του, ό Πρόεδρος 
τής ΟΤΟΕ, έδωσε σειρά πινά
κων πού άποδεικνύουν τή μετα
βολή τής φορολογικής έπιβα
ρύνσεως τών μισθωτών καί τήν 
άνάγκη γενναίων φορολογικών 
ίπαλλαγών.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ 
Η ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΗ 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΞΕΝΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Και νέες απεργίες

Οι άντεργατικές Ενέργειες 
-τών διοικήσεων τών ξένων Τρα
πεζών στην Ελλάδα δέν απο
τελούν μεμονωμένα περιστατι
κά, άλλά Εντάσσονται στά πλαί
σια ευρύτερης πολιτικής σέ βά
ρος ιών Εργαζομένων σιόν ευ
ρωπαϊκό χώρο.

Στήν καταγγελία αύτή προέ- 
βη ό πρόεδρος τής ΟΤΟΕ, πού 
πήρε μέρος, Επικεφαλής τής Ελ
ληνικής αντιπροσωπείας, σιό 
Πανευρωπαϊκό Τ ρα-πεζοϋπαλλη- 
Χικό Συνέδριο, αιή Στοκχόλμη.

Εκτός άιπό τή δράση τών πο
λυεθνικών Τραπεζών, τό συνέ
δριο απασχόλησε καί τό θέμα 
τής προστασίας τών Τραπεζών 
άπό τις -ένοπλες ληστείες.

Στο μεταξύ σημειώθηκαν ά- 
περγιακές κινητοποιήσεις ά-πό 
τό προσωπικό τών Τραπεζών 
«Τσέϊζ Μανχάτταν» καί «Ούίλ- 
λιαμς ένα Γκλάϊνς». Οί ύπάλ- 
ληλοι ζητούν ίση -μεταχείριση 
μέ τούς ύπαλλήλους τών άλλων 
Τραπεζών.

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τήν 3η σελ.) 
τάρχοο, πού τοποθετείται στο 
'Υποκατάστημα "Αργους Ό- 
ρεστικοϋ ώς Διευθυντής, άντί 
τού

θωμά Λιάνη - Λυγιστού Β’ τά- 
ξεως, -πού τοποθετείται στο 
'Υποκατάστημα Άξιουπόλεως 
ώς Διευθυντής, άντί τοΰ

’Ιωάννη Κοτίδη - Λογιοτοϋ Α' 
τάξεως, πού τοποθετείται στό 
'Υποκατάστημα Διδυμοτείχου 
ώς Διευθυντής.

Σταύρο Καλδάνη - Λογιστή Β' 
τάξεως τού Υποκαταστήματος 
Αγίου Δη,μητριού Μπραχα- 
μίου, στό1^ ΎποκατάστημΙα Πό
ρου ώς ’Εντεταλμένο καί 
Προϊστάμενο Λογιστηρίου, άν
τί τοΰ

’Εμμανουήλ Λαντζανάκη - Λογι- 
στοΰ Α’ τάξεως, πού τοποθε
τείται στό Υποκατάστημα 
Βασ. Σοφίας - Πειραιώς, ώς 
’Εντεταλμένος καί Προϊστάμε
νος Λογιστηρίου.

Παναγιώτη Ζάρρα - Λογιστή Β' 
τάξεως, τού Ύποκαταατήμα-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τήσειλ. 1) 
σεις, κάτι Εξωτερικό Εμπό
ριο, κάτι Εγγυητικές — μέ 
καταλαβαίνετε, έ; Στήν άλ
λη πλευρά βρίσκονται φυτε
μένοι στά συνήθως σκουρό
χρωμα γυάλινα κουτιά τους, 
στριμωγμένοι ένεκα ή έλλει
ψη χώρου, οί θρυλικοί, πιά, 
TELLERS, κατά κανόνα ά-πο- 
δεκατιαμένοι, μέ άτέΧειωτες 
ούρές πελατών μπροστά 
τους, άπό τό πρωί μέιχρι άρ- 
γά τό μεσημέρι. Μετράνε λε
φτά, πιέζουν πλήκτρα, πα
σκίζουν νά εξηγήσουν (δηλ. 
νά σ-υνεννοηθοΰνε) μέ τον 
αιωνίως έχοντα δίκιο πελά
τη, ξαναμετράνε λεφτά, πα
τάνε πάλι πλήχτρ,α καί πάει 
έτσι κορδόνι καί μάλιστα τις 
περισσότερες φορές όρθιοι.

Μέχρι Εδώ ή εικόνα δέν 
έχει τίποτα τό άφύσικο. Δου
λειά ύπάρχει καί πρέπει νά 
δουλέψουμε. Άλλου είναι 
πού βλέπεις, άνοίγεις σά χα
ζός τό στόμα καί δέν κατα
λαβαίνεις τίποτα. Είναι έκεϊ 
κατά τις έντεκα τό π,ρωΐ, δ
ταν μετράς κεφάλια στήν ά- 
πέναντι τών TELLERS πλευ
ρά, καί τά βρίσκεις πιο λίγα 
άπό δ,τι στήν πρωϊνή προσέ
λευση. κι άμα σοΰ ιή δώσει 
νά δεις ποΰ είναι, τ’ άντα-μώ- 
ν-εις σιό κυλικείο, νά κατε
βάζουν άπολαυστικα τήν τυ
ροπιτά τους. Άλλά κι δταν 
δέν υπάρχει κυλικείο, μετα
τρέπουν (μέ τό δίκηο τους) 
τό γραφείο τους σέ κυλικείο

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τήν 1η σελ.)
νια καί Επίμονες διαπραγματεύ
σεις γιά νά φτάσουμε στις 19 
Μαρτίου ) 4 Μαΐου 1976 καί νά 
περάσει, επί τέλους, άπό τήν 
Μπούντεσταγ-κ μέ τήν συντρι
πτική μάλιστα «πλειοψηφία τών 
391 ψήφων ύπέρ, 22 κατά καί
1 άποχής, ό νόμος πού καθιερώ
νει τή συνδιοίκηση μέ τον τίτλο 
«Νόμος περί συμμετοχής τών 
-Εργαζομένων σιή διαχείριση», 
πού καθιέρωνε τή συνδιοίκηση 
(Εποπτικό συμβούλιο κλπ., δ- 
πως άκριβώς ό «καταστατικός 
νόμος») σέ ίσομερή Εκπροσώπη
ση, σύμφωνα μέ τό Επίμονο αί
τημα τών συνδικάτων — άλλά 
γιά δλες τις Επιχειρήσεις πού 
άπασχολοϋν άπό 2.000 καί πά
νω Εργαζόμενους.

Είδικώτερα, ή σύνθεση τοΰ 
’Εποπτικού Συμβουλίου τών ’Ε
πιχειρήσεων, κλιμακώνεται, ώς 
έξης, άνάλογα μέ τό Εργατικό 
δυναμικό:

— Ε.Δ.: 2.000—10.000 —
’Εποπτικό Συμβ. 12μελές — 6 
άνιιπρόσωποι τών μετόχων, β 
Εργατικοί.

— Ε.Δ. : 10.000—20.000 — 
Ε.Σ. Ιβμελές — 8 καί 8 άντι- 
στοίχως.

— Ε.Δ. : πάνω άπό 20.000 — 
20μελές — 10 καί 10 άνπστοί- 
χως.

Ή Εκλογή τών εργατικών αν
τιπροσώπων, είναι άμεση γιά ό
σες Επιχειρήσεις άπασχολοϋν ώς 
8.000 Εργαζόμενους, καί έμμε-

τος Άμιαλαιάδας, στήν ύπό ί
δρυση Μονάδα Βάρδας, ώς 
Διευθυντή.

Ήλία Γεωργίου - Λογιστή Α' 
τάξεως, τοΰ Καταστήματος όδ. 
Σταδίου 38, στό ίδιο Κατά
στημα ώς Προϊστάμενο Υπη
ρεσίας Προσωπικών Δανείων 
Καταναλωτικής Πίστεως καί 
’Εθνοκάρτας.

Διονύσιο Γκιόκα - Λογιστή Α' 
τάξεως τοΰ Υποκαταστήματος 
Καλογρέζας, σιό ίδιο Υποκα
τάστημα ώς ’Εντεταλμένο καί 
Προϊστάμενο Λογιστηρίου, θέ
ση πού δημιουργεΐται μέ τήν 
παρούσα Πράξη.

Δημήτιριο Βενάκη - Λογιστή Β' 
τάξεως, τού Υποκαταστήμα
τος .Άσπροπύργου, στό ίδιο 
Υποκατάστημα ώς’Ενιεταλμέ- 
νο καί Προϊστάμενο Λογιστη
ρίου, θέση πού δημιουργεΐται 
μέ τήν παρούσα Πράξη.

Βασίλειο Σαργέντη - Λογιστή 
Β' τάξεως, τοΰ 'Υποκαταστή
ματος Κρεστενών, στό ίδιο Υ
ποκατάστημα ώς Έντεταλμέ-

καί καταναλώνουν Εκεί, μέ 
άξιοζήλευτη (μέ τό δίκηο 
τους) άνεση καί βουλιμία τήν 
■τυρόπιτα, στις δώδεκα το 
δεύτερο καφεδάκι καί στη 
ιμία (στις μεγάλες ζέστες) 
τό λαχταριστό κυπελλάκι μέ 
τό παγωτό.

Μέ τό δίκηιο τους, είπαμε! 
Δικαίωμά τους, ξανα-λέμε! 
Είναι σάν τό «κοινοτικό κα
ταχτημένο», πού θά λέμε αύ
ριο, άμα μπούμε στήν ΕΟΚ. 
Άλλά Εκείνοι οί άλλοι, οί α
πέναντι, τά τελλεράκια ντέ, 
πότε θά τό άποχτήσουν αύτό 
τό ίδιο δικαίωμα τής . . .τυ
ρόπιτας, μέ τά συνακολσυ- 
θήματά του;

Σίγουρα, τρόποι μπορούν 
νά Εφευρεθούν πολλοί. ’Ε
γώ, δμ-ως, προσωπικά πι
στεύω πώς ένας μόνο είναι ό 
θαυμαστά άποτελεσματικός: 
Αυτοί — δλοι — πού κατοι
κούν στήν πρωτεύουσα τής 
άνετης τυρόπιτας, τού άνε
του νεσφ-ραπέ ή τοΰ καϊμάκι 
μέ φράουλα, νά μεταφέρον- 
ται — όλοι, είπαμε, -μέ τή 
σειρά τους — στήν Επαρχία 
τών γυάλινων κλουβιών.

"Οχι, προς θεού!, άπό Εκ
δίκηση, άλλά μόνο καί μόνο 
γιά νά κάνουν καί οί TEL
LERS κάποτε χρήση τού συν
ταγματικά κατοχυρωμένου δι 
καιώματός τους, τής τυρό
πιτας.

□η — διά μέσου Εκλεκτόρων γιά 
τις ύπόλοιπες. Ή Εκπροσώπηση 
τών διαφόρων κατηγοριών Ερ
γαζομένων — υπαλλήλων, Ερ
γατών, στελεχών — είναι άνα- 
λογτκή. Πρόεδρος Εκλέγεται ά
πό τό ’Εποπτικό Συμβούλιο, μέ 
πλειοψηφία 2)3. ’Εάν δέν Επι
τευχθεί ή άπαιτούμενη πλειοψη- 
φία, οι άνιιπρόσωποι τών μετό
χων διορίζουν τον πρόεδρο- — 
άπαραιτήτως τρίτο πρόσωπο — 
καί οι Εργατικοί άνιιπρόσωποι, 
τον άναπληρωτή του — Επίσης 
ούδέτερο πρόσωπο.

Στήν κατηγορία Εφαρμογής 
τού νέου νόμου, ύπάρχουν 650 
Επιχειρήσεις πού άπασχολοϋν 
γύρω στά 2 Εκατομμύρια Εργα
ζόμενους. Κατά συνέπειαν, γιά 
τις Επιχειρήσεις μέ 500—2.000 
Εργαζόμενους, ισχύει πάντα ό 
«καταστατικός νόμος» τοΰ 1952 
,μέ Εργατική Εκπροσώπηση κατά 
τό 1)3. "Ετσι, τό σύνολο τών 
Εργαζομένων πού μέ τόν ένα ή 
μέ τόν άλλο τρόπο μετέχουν 
στη διοίκηση, ύπερβαίνει τά 6 
Εκατομμύρια.

'Υπάρχει μιά προθεσμία Εφαρ
μογής τοΰ τελευταίου νόμου ώς 
τό 1978, άλλά σέ μερικές βιο
μηχανίες άρχισε κι δλας νά ε
φαρμόζεται. Μιά άπ’ αύτές εί
ναι ή VOLKSWAGEN.

Ό νόμος αύτός χαιρετίστηκε 
άπό τόν παγκόσμιο Τόμου, ώς τό 
μεγαλύτερο βήμα π-ρός τή βιο
μηχανική δημοκρατία. Ωστόσο, 
πριν άκόμα λήξει ή προθεσμία 
Εφαρμογής του, κινδυνεύει νά

ξη·
Γεώργιο Άποσιολόπουλο - Λο- 

γτστή Β’ τάξεως, τού Ύπο- 
-κατασιήιματος Τασιούνης, στό 
ίδιο 'Υποκατάστημα ώς ’Εν
τεταλμένο Προϊστάμενο Λογι
στηρίου, θέση ατού δημίου ρ- 
γεϊται μέ τήν παρούσα Πρά- 
ξη.

Ανακαλούνται οιπα-
ρ α κ ά τ ω τοποθετή
σεις:
’Εμμανουήλ Ψάθα - Τμημ-ατάρ- 

χου Α' τάξεως, ώς Προϊστα
μένου τοΰ Γραφείου τής Πε
ριφερειακής Διευθύνσεως Άτ 
τικής Δ’, πού έγινε μέ τήν 
Π. Δ. 148)6.5.77.

Γρηγορίου Κουρίδη - Ύποτ-μη- 
ματάρχου, ώς Δοκίμου Έπι- 
θεω-ρητού τής Διευθύνσεως 
Έπιθ-εωρήσεως, πού έγινε μέ 
τήν Πράξη 148)6.5.77.

Γεωργίου Ζάβλαρη - Λογιοτοϋ 
Α' τάξεως, ώς Προϊσταμένου 
Υπηρεσίας τοΰ Υποκαταστή
ματος Θεσσαλονίκης Λ’, πού 
έγινε μέ τήν Πράξη μας 286) 
76.

Κων)νο Χρυσαΐτη - Ύποτμημα- 
τάρχη, Προϊστάμενο "Υπηρε
σίας τής Δ)νσεως Μελετών 
’Επιχειρηματικών Δραστηριο
τήτων, στό Ύπακ)μα Φρανκ
φούρτης, ώς Διευθυντή,, ανιι 
τοΰ

Δημοσθένους Καρυωτάκη - Τμη- 
ματάρχου Α', πού τίθεται στή 
διάθεση τής Διευθύνσεως 
Προσωπικού, προς τοποθέτη
ση-Κίμωνα Βλαχακη - Αρχιμηχανι
κό, Αναπληρωτή Διευθυντή 
τής Διευθύνσεως Τεχνικών 
Υπηρεσιών, στήν ίδια Διεύ
θυνση, ώς Διευθυντή, άντί 
τού

’Ιωάννη Αρβανίτη, ό ό-ποίος πα
ραμένει ώς Τεχνικός Σύμ
βουλος τού κ. Διοικητοΰ.

’Επίσης τοποθέτησε
τόν:
Ήλία Χαλαμανδάρη - Ύποτμη- 

ματάρχη τής Διευθύνσεως 
Προσωπικού, ώς Προϊστάμενο 
τοΰ Τμήματος Προγραμματι 
σμοϋ καί ’Ελέγχου Άποδο-α- 
κότητος τών ’Εργασιών τής 
Τραπέζης.

Τ έλος,
Απαλλάσσει άπό 

τά καθήκοντα Διευθυντοΰ τού 
‘Υποκαταστήματος Πετρουπό- 
λεως, τόν:

Κων)νο Αναστασίου - Ύποτμη- 
ματάρχη, καί τόν θέτουμε στή 
διάθεση τής Διευθύνσεως Προ 
σωπικοΰ.

Ά π α λ λ ά σ σ ε ι άπό 
τά -κιαθήκοντά του καί θέτει 
στή διάθεση τής Διευθύν- 
σεως Προσωπικού προς τοπο
θέτηση, τόν :

Έλπιδοφόρο Σκορδίλη - Τμηιμα- 
τάρχη Α' τάξεως τής Διευ- 
θύνσεως Όργανώσεως, Προϊ
στάμενο Υπηρεσίας Λογιστι
κής Κοτασιάσεως καί Ημερο
λογίου τής Ύποδιευθύνσεως 
Μηχανογραφικών ’Εφαρμο
γών.

άικυρωθεί. "Ενα τμήμα τής έρ- 
γοδοοίας τόν προσέβαλε τόν 
περασμένο μήνα σιό 'Ομοσπον
διακό Δικαστήριο μέ άποτέλε- 
σμα-νά προμηνύεται σάλος: Τά 
συνδικάτα άπειλοΰν σέ περίπτω
ση άκυρώσεως νά φτάσουν στά 
άκρα καί νά άποχωρήσουν άπό 
τή συνέλευση τής KONZER- 
TIE-RTE ΑΚΤΙΟ,Ν (^Εναρ
μονισμένη δράση). Ή Κ.Α. εί
ναι ένα Εθνικό — ας πούμε — 
συμβούλιο πού άποτελείται άπό 
Εκπροσώπους τών Εργοδοτών, 
έργατών, κυβερνήσεως καί τής 
κρατικής τραπέζης, πού ουγκα- 
λεϊτατ κατά καιρούς καί Εναρ
μονίζει μέ κοινή συμφωνία τις 
άντίστοιχες θέσεις, ώσιε νά 
διατηρείται τό Επιθυμητό Επίπε
δο σιό ρυθμό άναπτύξεως, στον 
τιμάριθμο, στήν άπασχόληση καί 
στο ισοζύγιο πληρωμών.

Αύτά, ώς προς τή «συμμετο
χή» σιή Δ. Γερμανία. Σ’ αύτά, 
θά έπρεπε άκόμα νά προσθέσου
με καί τό νόμο τοΰ 1970 πού 
χορηγεί κρατικό πρίμ 30—40% 
σιούς μισθωτούς πού θέλουν νά 
Επενδύσουν ένα ποσό (όχι βμως 
μεγαλύτερο άπό 624 μάρκα κα
τά Εργαζόμενο έτησίως) σέ με
τοχές τών Επιχειρήσεων δπου 
Εργάζονται. Τό μέτρο βρήκε 
άνταπόκριση σέ μεγάλες μάζες 
Εργαζομένων, έτσι, στό σύνολο 
τής οικονομίας καί μέ τό χρό
νο, ή Εκπροσώπηση Εμφανίζεται 
αυξημένη καί στή γενική συνέ
λευση τών Επιχειρήσεων.

(Συνεχίζεται)

Ή άποκέντρωση τοΰ Συλλόγου 
καί της 'Ομοσπονδίας

Αώο μήνα σε μήνα

Τό δικαίωμα τής...τυρόπιτας

Ο Συνάδελφος

Ή συμμετοχή τών εργαζομένων 
οτή Διοίκηση τών έπιχειρήσεων



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑΝ ΤΟΥ ΒΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

’Αθήνα, 21.9.1977

Συνάδελφοι,

Πριν επιχειρήσουμε απολογισμό σέ δποιοδήποτε τομέα 
πού κάλυψε ή δραστηριότητα μας μέσα στό 1977, κρίνου
με απαραίτητο να προβοϋμε στις ακόλουθες, ουσιαστικής 
σημασίας, διευκρινίσεις:

1) "Οσα πετύχαμε μέσα στό 1977, αλλά καί στην ό
λη θητεία μας γενικά (λίγα ή πολλά είναι, αυτό θά τό 
κρίνετε εσείς) , τά θεωρούμε, έμεΐς τό Διοικητικό Συμβού
λιο πού λογοδοτεί σήμερα, σάν επιτεύγματα δ λ ω ν των 
έργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα.

2) 'Όλα, σχεδόν, τά 'θέματα πού άντιμετωπίσαμε, ή
ταν κοινοί στόχοι καί των 4 Συλλόγων, μέ τούς όποιους 
βρισκόμαστε σέ στενή συνεργασία, επόμενα είναι ανάγκη 
νά τονίσουμε πώς μέ τή σημερινή μας Εκθεση δ έ ν επι
διώκουμε νά αποσιωπήσουμε ή νά μειώσουμε τήν αξία τής 
τόσο σημαντικής συμμετοχής τους στη Συνδικαλιστική δρα
στηριότητα.

Καί οι 4 Σύλλογοι, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ε
ΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ (ιδιαίτερα μετά τήν ανάδειξη τού 
νέου Δ.Σ. του, από τις αρχαιρεσίες τού Μαρτίου ’77) , ΣΙ Α
ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΕΤΕ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΗΘΗ
ΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕ καί ό ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛ
ΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, συνεργάστηκαν στενά, 
έχοντας κοινό στόχο τήν προώθηση των συμφερόν
των δ λ ω ν των ’Εργαζομένων στήν Εθνική Τράπεζα. 
Τό πόσο μέτρησε ή συμβολή τού Διοικητικού Συμβουλίου 
μας στ ή συνεργασία αυτή, τό αφήνουμε στήν κρίση τόσο 
των ’Αδελφών Σωματείων, δσο καί δλων των Συναδέλφων 
μας, αφού δέν επιδιώκουμε νά μονοπωλήσουμε τήν πρωτο- 
πορεία στή συνδικαλιστική δράση μέσα στό χώρο τής ’Ε
θνικής Τραπέζης.

Άπο τήν άποψη αυτή, ή σημερινή Εκθεση πεπραγμέ
νων, παίρνει καί τή μορφή συνοπτικής έπισκοπήσεως τών 
συνδικαλιστικών εξελίξεων, πού προκύψανε στό χώρο μας, 
μέσα στό 1977.

3) Στον απολογισμό μας θά βρείτε καί θέματα, πού 
τά αντιμετώπισε ή ’Ομοσπονδία μας (ΟΤΟΕ) . Τά αναφέ
ρουμε ,γιατί ό Σύλλογός μας, μέσα στό δίχρονο τής θητείας 
του, μέ καθαρά ομοσπονδιακό πνεύμα, προσπάθησε καί πέ
τυχε νά γίνει ουσιαστικό κομμάτι μιας ΕΝΩΜΕΝΗΣ καί 
ΔΥΝΑΤΗΣ ΟΤΟΕ, γι’ αυτό καί νιώθουμε περηφάνεια ό
ταν μέ τούς κοινούς αγώνες επιτυγχάνει τούς στόχους της.

4) Θεωρούμε σκόπιμο νά υπενθυμίσουμε πώς ή πολι
τική τής «λιτότητας», πού αποφάσισε νά Εφαρμόζει ή Πο
λιτεία, είχε άμεση καί σημαντική επίδραση στις εξελίξεις 
τών οικονομικών — κυρίως — αιτημάτων μας καί δυσκό
λεψε αφάνταστα τό Εργο μας, δπως καί κάθε άλλου Σωμα
τείου πού δούλεψε μέ συνέπεια.

’Έχοντας δεδομένα δλα τά παραπάνω, θά προχωρή
σουμε στόν άπολογισμό μας, πού μπορεί νά διακριθεΐ στις 
ακόλουθες ενότητες: Λ) ’Ασφαλιστικό, Β) Οικονομικά θέ
ματα, Γ) Γενικά επαγγελματικά αιτήματα, Δ) Θέματα α
τομικά ή ομάδων Συναδέλφων, Ε) Σχέσεις μας μέ τις άλ
λες Συνδικαλιστικές ’Οργανώσεις καί ΣΤ) Τελικές παρα
τηρήσεις.

Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

’Από τήν αρχή τής θητείας μας, δέν σταματήσαμε ού
τε στιγμή νά ύποστηρίζουμε, προς κάθε κατεύθυνση, πώς 
ή λύση τού ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ αποτελούσε τή «λυδία λίθο» 
γιά τις εξελίξεις γύρω από τις Επαγγελματικές διεκδική
σεις δλων τών ’Εργαζομένων στό χώρο μας.

Χωρίς νά γίνουμε «Σύλλογος Ενός μόνο αιτήματος», 
πιστεύαμε ακράδαντα πώς ή ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ τών ’Ασφαλι
στικών μας Ταμείων οδηγούσε στήν άμεση ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 
τών Συλλόγων, στόν ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕ
ΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.

Μέσα στό 1976, δέν μπορέσαμε νά συντονίσουμε τις 
προσπάθειές μας μέ τό ΣΥΈΤΕ, γιά λόγους άσχετους πρός 
τή δική μας θέληση.

Στις αρχές τού 1977, πού αντικειμενικά ήταν αδύνατη 
κάθε θετική συνεργασία μέ τό ΣΥ-ΕΤΕ, εξαιτίας τών τε
ράστιον/ εσωτερικών προβλημάτων πού άντιμετώπιζε στή 
φάση αύτή (διορισμένη Προσωρινή Διοίκηση κλπ.), είμα
στε Αναγκασμένοι νά στραφούμε πρός τήν κατεύθυνση πού 
καί μόνοι μας μπορούσαμε νά προωθήσουμε τό θέμα, από 
πλευράς προεργασίας.

Ή τακτική μας αυτή δικαιώθηκε, αφού κερδίσαμε πο
λύτιμο χρόνο. Στό μεταξύ, στό ΣΥΛΛΟΓΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ, πού Αντικειμενικά είναι ή πρώ
τη δύναμη στό χώρο μας, μέ τις Αρχαιρεσίες τού Μαρτίου 
77, Αναβε ίχτηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

’Από κεΐ καί πέρα, ή κατάσταση άλλαξε ριζικά καί τό 
διάστημα πού Εχει περάσει σφραγίζεται καί Από τή δρα
στηριότητα γύρω Από τό πρωταρχικό αυτό 'θέμα. Ή διαφο
ρά, πού είναι καί ποιοτική καί ποσοτική, Εγκειται στό γε
γονός πώς ή δραστηριότητα καί στόν τομέα αυτόν γίνεται 
κ ο ι ν ή καί γιά τά 4 Διοικητικά Συμβούλια.

Καί οί 4 Σύλλογοι τού Προσωπικού, σέ κοινή πιά προσ
πάθεια, Εριξαν μεγάλο μέρος τής δράσης τους καί γιά τήν 
Επίλυση τού προβλήματος αυτού, πού κρατά χωρισμένους 
τούς εργαζόμενους στήν ’Εθνική Τράπεζα, είκοσι πεντε ο
λόκληρα χρόνια.

Ό συντονισμός αύτός, πού δέν περιορίστηκε μόνο στό 
’Ασφαλιστικό, είχε τά Αποτελέσματα πού περιμέναμε δ λ ο ι 
μας, Αφού Εκφράζει καθολικό αίτημα τών Συναδέλφων μας, 
άσχετα Από κάθε λογής τεχνητούς διαχωρισμούς.

Έτσι, μέσα στό Μάιο τού 77, συγκροτήθηκε κοινή 
Επιτροπή (Από ’Εκπροσώπους τών Συλλόγων, Εκπροσώ
πους τής Τραπέζης καί τούς Νομικούς Συμβούλους καί τών 
δυο πλευρών) , μέ Εντολή νά προχωρήσει στήν κατάρτιση 
τού θεσμικού κειμένου γιά τήν ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ τών ΑΣΦΑ
ΛΙΣΤΙΚΩΝ μας ΤΑΜΕΙΩΝ καί τήν ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ τών 
πόρων τους.

Στά μέσα Αύγούστου 1977, Ενώ ή Επιτροπή είχε κα- 
ταλήξει στά οριστικά συμπεράσματά της γιά τό ’Ασφαλιστι
κό, πού περιλάμβανε δσα οί Σύλλογοι θεωρούσαν απαραί
τητα, παρουσιάστηκε ή γνωστή Εμπλοκή στήν Εξέλιξή του.

Συγκεκριμένα: ’Ενώ ή Διοίκηση τής Τραπέζης είχε 
ταυτίσει τις Απόψεις της μέ τις θέσεις τής Συλλογικής Εκ- 
προσωπήσεως, ορισμένοι παράγοντες, τελείως Ανεξήγητα, 
ύπαναχωρούσαν σέ δσα είχαν τελικά συμφωνηθεΐ μεταξύ κ. 
Διοικητοϋ καί Συνδικαλιστικών Εκπροσώπων.

Χρειάστηκε ή άπεργιακή κινητοποίηση τής
25.8.77, πού είχε σάν αιτήματα τόσο τό ’Ασφαλιστικό, δσο 
καί άλλες δίκαιες διεκδικήσεις μας, γιά νά προχωρήσει καί 
πάλι ή διαδικασία.

Τελικά, στις 7.9.77, ή Τράπεζα Εστειλε τό σχέδιο 
Νόμου στό Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών, Ενώ, πα
ράλληλα καί ταυτόχρονα, υποβάλλεται καί Από τούς 4 Συλ
λόγους τό ίδιο σχέδιο πρός τό 'Υπουργείο, Εκφράζον
τας Ετσι τή συμφωνία πού είχαν επιτύχει μέ τήν Τράπεζα.

’Από τή στιγμή αύτή καί πέρα, Αρχίζει ένας μαρα
θώνιος δρόμος ταχύτητας, προκείμένου νά προλάβουμε τις 
διαδικασίες καί τό Νομοσχέδιο νά ψηφιστεί μέσα στό Σε
πτέμβριο, Από τό Τμήμα Θερινών Διακοπών τής Βουλής.

Τά Προεδρεία τών Συλλόγων, σέ μιά συντονισμένη καί 
προγραμματισμένη Εξόρμησή τους, Αρχίζουν ενα κύκλο συ
σκέψεων καί επαφών μέ κάθε Αρμόδιο παράγοντα, γιά τήν 
προώθηση τού Νομοσχεδίου καί τή συντόμευση τής Απαιτού- 
μενης διαδικασίας.

Μέχρι καί σήμερα (21.9.77) Εχουμε εξασφαλίσει τήν 
πλήρη συγκατάθεση τών Υπουργών Κοινωνικών 'Υπηρε
σιών καί Προεδρίας τής Κυβερνήσεως καί κινούμαστε πρός 
τήν πλευρά τού Υπουργείου Οικονομικών, Αφού πρώτα κα
ταφέραμε νά συντομεύσουμε τή διαδικασία επεξεργασίας τού 
Νομοσχεδίου Από δλες τις Κρατικές Υπηρεσίες, σέ Απίστευ
το βαθμό.

Στις προσπάθειές μας αυτές, στάθηκε πολύτιμη ή συμ
παράσταση τής 'Ομοσπονδίας μας.

"Ομως, ή προκήρυξη τών Βουλευτικών ’Εκλογών καί 
ή Αναμενόμενη διακοπή τών Εργασιών τής Βουλής στις 30.
9.77, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις προσπάθειές μας, 
καθώς δ χρόνος πού μένει στή διάθεσή μας περιορίζεται 
μέχρι τήν παραπάνω ήμερομηνία.

’Ίσως, τό χρονικό διάστημα πού χάθηκε μέ τήν υπα
ναχώρηση τών παραγόντων τής Τραπέζης (17.8.77— 
7.9.77) Αποβεΐ Αποφασιστικό γεγονός γιά τήν εξέλιξη τού 
’Ασφαλιστικού, στή φάση αύτή.

Φυσικά, ή παραπάνω πρόβλεψη δέν πρόκειται νά άνα- 
κόψει τό ρυθμό τών προσπαθειών μας μέχρι καί τήν τελευ
ταία στιγμή πού Εχουμε στή διάθεσή μας, ούτε μάς Απο
γοητεύει.

Τό Νομοσχέδιο, πού προβλέπει τήν ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ τών 
’Ασφαλιστικών μας Ταμείων, καθώς καί τήν εύχερέστερη 
εφαρμογή τού Νόμου 3662) 1957, θά γίνει ΝΟΜΟΣ, είτε 
Από τήν παρούσα Βουλή, είτε Από τή νέα, πού θά Αναδει- 
χτεΐ Από τις Επικείμενες Εκλογές.

Ή πίστη καί τών 4 Διοικητικών Συμβουλίων, στήν 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ τών ’Ασφαλιστικών μας Ταμείιον, στήν Ε
ΞΑΣΦΑΛΙΣΗ τών πόρων τους καί τήν άμεση ΕΝΟΠΟΙΗ
ΣΗ τών ΣΥΛΛΟΓΩΝ, ή σίγουρη βοήθεια τής ΟΤΟΕ, Αλλά 
κυρίως, ή ΔΥΝΑΜΗ πού μάς δίνει ή συμπαράσταση 
δλων τών Έργαζομένων στήν Εθνική Τράπεζα, μάς 
όδηγοΰν στο βέβαιο συμπέρασμα πώς ό καταστρεπτικός δια
χωρισμός Εσπασε.

— Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
ΦΤΑΝΕΙ, Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΡΑ
ΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στόν τομέα αύτόν, περιοριζόμαστε σέ μιά συνοπτική 
παράθεση ,πού Εχει τή μορφή τής Απλής Απαριθμήσεως.

Προτιμήσαμε τον τρόπο αύτόν, γιατί δέν θέλουμε νά 
δώσουμε Αφορμές σέ ’όλους εκείνους, πού προσπαθούν Επί
μονα νά παρουσιάσουν τούς Τραπεζοϋπάλληλους σάν «προ
νομιούχα τάξη» ή «Εργατική Αριστοκρατία», γιά νά στρέ

ψουν τούς άλλους Εργαζόμενους Ενάντιον μας, σπάζοντας Ε
τσι τήν ενότητά μας μέ τούς άλλους Εργαζόμενους, μέ τους 
οποίους είμαστε Αναπόσπαστα δεμένοι.

Στή Γενική Συνέλευση βέβαια, θά δώσουμε δλες τις 
διευκρινήσεις, πού παραλείπουμε στή σημερινή μας έκθεση.

’Έτσι Εχουμε τήν Ακόλουθη εικόνα:
1. Γενικές αύξήσεις 15% (7,5% καί 7,5% Από 1.3.77 καί 

1.7.77).
2. Χορηγήθηκε τό κλάσμα προσαυξήσεως (Αξιοποίηση τού 

χαμένου χρόνου Από τήν τελευταία προσαύξηση μέχρι 
τήν προαγωγή),

3. Ρυθμίστηκε τό θέμα τού συμψηφισμού, πού γινόταν στά 
Επιδόματα τουριστικών καί παραμεθόριων περιοχών,

4-,Έπεκτάθηκε σέ ορισμένους Νομούς τό Επίδομα παραμε
θορίων περιοχών,

5. Χορηγήθηκε τό Επίδομα γάμου σέ δσους είναι χωρισμέ
νοι ή σέ χηρεία καί Εχουν παιδιά,

6. ’Αναπροσαρμόστηκαν τά Επιδόματα καταμετρητών, δια
χειριστών καί TELLER,

7. Αύξήθηκε τό συνολικό κεφάλαιο γιά στεγαστικα δάνειά,
8. Ρυθμίστηκε τό θέμα τών παλαιών Αρχιεισπρακτόρων και 

Αρχικλητήρων, μέ τή χορήγηση κλάσματος προσαυξή
σεως,

9. Έγκρίθηκε ή ρύθμιση τού θέματος τών χαμένων τριε
τιών (ύποτμηματαρχών κλπ.) , πού είχε προκύψει στήν 
πρώτη Εφαρμογή τής Σ.Σ. γιά τή μισθολογική έξομοιω- 
σή μας μέ τήν Τράπεζα τής Ελλάδος,

ΙΟ.Ίκανοποιήθηκε, μερικά, τό αίτημά μας γιά τήν 
καταβολή τών όφειλομένων Αναδρομικών διαφορών Από 
ύπερωρίες (Από 1.7.74, μέ βάση τή Σ.Σ. περί Εξομοιώ- 
σεως).

'Όλα τά παραπάνω Αποτελούν Ενα μέρος μόνο τών οικονο
μικών διεκδικήσεών μας, πολλές Από τις όποιες είναι κλη
ρονομιά τής δικτατορίας. Έξυπακούεται, βέβαια, πώς ο'ι 
παραπάνω ρυθμίσεις δέν ικανοποιούν τή Συνδικαλιστι
κή Εκπροσώπηση, πού θά συνεχίσει τις Επίμονες καί μεθο
δικές προσπάθειές της, χωρίς νά παραμελεί ή νά Εγκατα
λείπει ούδέ τό μικρότερο Απ’ αύτά.

Γ. ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

1. ’Οργανισμός Υπηρεσίας

’Από τον περασμένο Μάιο Εχει Αρχίσει τις Εργασίες της 
ή μικτή Επιτροπή (Εκπροσώπων τών Συλλόγων καί τής 
Τραπέζης) γιά τή σύνταξη νέου, σύγχρονου, ’Οργανισμού 
'Υπηρεσίας.

Παράλληλα μέ αύτήν, λειτουργεί καί δεύτερη διασυλ- 
λογική Επιτροπή (μόνο Από ’Εκπροσώπους τών Συλλόγων) , 
γιά τήν πληρέστερη Αντιμετώπιση τού βασικού αύτοΰ προ
βλήματος.

Τό Αποτέλεσμα τών Εργασιών αύτών, μόλις ολοκληρω
θεί, θά τεθεί στήν κρίση τών Συναδέλφων, πού Αποτελεί 
τήν απαραίτητη προϋπόθεση καί τόν Αποφασιστικό παρά
γοντα κάθε ρυθμίσεως.

2. Προσωρινότητες
Καί στόν τομέα αύτόν ή συμμετοχή καί ή δραστηριό

τητα τού ’Αδελφού Συλλόγου υπήρξε Αποφασιστικής σημα
σίας.

'Όλα τά στοιχεία πού συνθέτουν τό πολύπλοκο πρό
βλημα προσωρινότητες, Επεξεργάστηκαν Από 
τό Κ.Μ. καί τώρα δμαδοποιημένα καί συγκεκριμένα πιά, 
θά Αποτελέσουν τή βάση γιά τήν οριστική Αντιμετώπιση 
τού δλου θέματος Από τήν Επιτροπή πού Εχει συσταθεί γι’ 
αύτόν ειδικά τό λόγο.

Μέ τήν προεργασία πού Εχει γίνει, μπορούμε νά εί
μαστε αισιόδοξοι γιά τό τελικό Αποτέλεσμα, Εστω κι άν 
χρειασθεΐ Ακόμη κι άλλη πιο Επίμονη προσπάθεια γιά τήν 
ικανοποίηση τού δίκαιου αύτοΰ αίτήματός μας.

3. Προαγωγές
Ό τομέας αύτός, που τόν κληρονομήσαμε βαρυμένο μέ 

τόσα πολλά καί όξυμένα προβλήματα, Εχει παρουσιάσει ση
μαντική βελτίωση.

Ή Απαράδεκτη κατάσταση, πού Επικρατούσε παλαιό- 
τερα, γνωστή σέ δλους μας, Αποτελεί σήμερα μακρυνό πα
ρελθόν, χάρη στήν κοινή καί προγραμματισμένη Αντιμετώ
πισή της καί Από τούς 4 Συλλόγους.

'Όμως, παρά τις προσπάθειες καί τά θετικά Αποτελέ
σματα πού Εχουν προκύψει, Εξακολουθούν νά υπάρχουν προ
βλήματα.

Στή φάση αύτή, πέρα Από τή ριζική Αντιμετώπιση τών 
αιτίων πού δημιουργούν τά προβλήματα αύτά, βάζουμε — 
καί οί 4 Σύλλογοι — στόχους Ακόμη πιο ψηλά.

4. Συμμετοχή στά ’Αναθεωρητικά Συμβού
λια Άξιολογήσεως και Πειθαρχικής δια
δικασίας

Μέ στόχο τή συμμετοχή μας σέ δλα τά Συμβούλια 
καί τις Επιτροπές, πού κρίνουν καί Αποφασίζουν γιά τήν

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελ 6)



ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΚΓΜΕΝΟΝ ΤΟΥ Α.Σ. ΤΟΥ ΣΥΑΑΟΓΟΥ ΥΠΑΑΑΗΑΟΗ ΤΡΠΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΑΝ
έξέλιξή μας, κάναμε ένα ακόμη βήμα, μέ χήν καθιέρωση 
της συμμετοχής Εκπροσώπων μας στα ’Αναθεωρητικά Συμ
βούλια Άξιολογήσεως καί Πειθαρχικής διαδικασίας.

Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ "Η 
ΑΤΟΜΙΚΑ

1. ’Έγινε συμπληρωματικός διαγωνισμός γιά τα παιδιά των
Συναδέλφων,

2. Οί μετατάξεις από τό Βοηθητικό Προσωπικό στούς Εισ- 
πράκτορες, αντιμετωπίστηκαν μέ επιτυχία,

3. Στο διαγωνισμό μετατάξεως τής 3.7.77, ύστερα από δια
βήματα των Συλλόγων, ί'σχυσε b συμψηφισμός στη βα
θμολογία αριθμητικής καί ξένης γλώσσας, μέ αποτέλε
σμα νά μεταταγοΰν άλλοι 40 Συνάδελφοι.

Πέρα από τά παραπάνω, αντιμετωπίσαμε μέ τό ενδιαφέρον 
πού επιβάλλει ή αποστολή μας, κάθε ατομικό πρόβλημα 
πού μάς έθεσαν οί Συνάδελφοι καί είχε σχέση μέ την Υπη
ρεσία του, φροντίζοντας κάθε φορά νά αναζητούμε καί νά 
δίνουμε τις πιο δίκαιες καί δυνατές λύσεις.

Ε.ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑ
ΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

1. Μέ τούς Συλλόγους Προσωπικού ΕΤΕ
Έχοντας βασικό στόχο την ΕΝΟΤΗΤΑ όλων των ερ

γαζομένων στό χώρο μας σ’ ένα ΕΝΙΑΙΟ ΣΓΛΛΟΓΟ ΕΡ
ΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, πού πιστεύα
με καί εξακολουθούμε νά πιστεύουμε, πώς μπορεί νά γίνει 
πραγματικότητα αμέσως μετά τήν ΕΝΟ
ΠΟΙΗΣΗ των ’Ασφαλιστικών μας Ταμείων (έφ’ δσον τό 
θελήσουν καί τά άλλα Δ.Σ.) , επιδιώξαμε άπό τήν αρχή τής 
θητείας μας στενή αδελφική συνεργασία μέ δλους τούς άλ
λους Συλλόγους τής ΕΤΕ, ξεπερνώντας τήν κατάσταση πού 
είχαμε κληρονομήσει άπό τό προηγούμενο Δ.Σ.

Ή συνεργασία αύτή, πού στηριζόταν πάνω στις διεκ
δικήσεις δλων των Συναδέλφων μας καί σέ συγκεκριμένες 
θέσεις μας γιά τή μεθόδευσή τους, είχε στόχο τήν Ικανο
ποίηση των αιτημάτων των Συναδέλφων μας καί ταυτόχρο
να τό παραπέρα άνέβασμα τής Συνδικαλιστικής συνειδητό- 
τητας όλων μας. "Ολα αυτά μέ απαράβατη αρχή τό 
σεβασμό τής αυτονομίας τού κάθε έπιμέρους Συλλόγου.

Στή διάρκεια τού 197G προκύψανε ορισμένα προβλή
ματα στή συνεργασία μας μέ τό Δ.Σ. τού ΣΓ-ΕΤΕ, πού φυ
σικά δέν ήταν προσωπικές διαφορές, αλλά διαφορά αρχών.

Δέν έχουμε σκοπό στή σημερινή μας έκθεση νά κρί
νουμε ποιοι είχαν δίκηο ή δχι. Εξάλλου ή δικαίωση ή ή α
ποδοκιμασία ανήκει στήν κυρίαρχη κρίση σας.

Πιό πολύ θά χρειαζόταν νά σταματήσουμε στή σημε
ρινή πραγματικότητα, πού είναι άπό τις σπάνιες περιπτώ
σεις στά συνδικαλιστικά χρονικά τού χώρου μας, πραγμα
τικά άξιοζήλευτη!

"Οπως έχετε παρατηρήσει, δλη ή έκθεση πεπραγμέ
νων δέν έχει αναφέρει ούτε μιά μεμονωμένη ένέργεια τού 
Δ.Σ. μας, πού θά έδειχνε τή διάθεσή μας νά μονοποίλήσου- 
με τήν πρωτοπορεία στό συνδικαλιστικό χώρο τής ΕΤΕ.

Κινούμενοι στά παραπάνω πλαίσια, δέν διστάσαμε ού
τε στιγμή γιά νά παρέμβουμε υπέρ τού ΣΓ-ΕΤΕ καί κατά 
τής γνωστής α’ιτήσεως τού Νικ. Ζέρβα, πού ζητούσε νά πα- 
ραταθεΐ ή θητεία τής διορισμένης Προσωρινής Διοικήσεως 
στό ΣΓ-ΕΤΕ.

2. Σχέσεις μας μέ τήν ΟΤΟΕ
Σάν εργαζόμενοι, ξέρουμε καλά τή δύναμη πού απο

κτούμε δταν είμαστε ενωμένοι σέ ευρύτερες μορφές ’Οργα
νώσεων, γι’ αυτό καί τό Δ.Σ. μας,, σέ δλη τή θητεία του έμ- 
πνεόμενο άπό καθαρά 'Ομοσπονδιακό πνεύμα, κατέβαλε 
κάθε δυνατή προσπάθεια, μαζί μέ δλες τις άλλες συνεπείς 
συνάμεις τού Τραπεζοϋπαλληλικού χώρου, γιά μιά ΕΝΩ
ΜΕΝΗ καί ΔΓΝΑΤΗ ΟΤΟΕ. Μέ τή στάση μας αύτή, πε
τύχαμε νά γίνουμε ένα σημαντικό κομμάτι τής ΟΤΟΕ, μιά 
καί ή 'Ομοσπονδία δέν είναι παρά ή συνισταμένη τών δυ
νάμεων δλων τών έπί μέρους Συλλόγων - Μελών της.

Δέν επιχειρούμε απολογισμό τού έργου τής ΟΤΟΕ.
Είναι σέ δλους μας γνωστή ή πολύπλευρη δρα- 

στηριότητά της, ή δύναμη πού έδειξε καί μάλιστα σέ κρί
σιμες στιγμές (Ν. 330)76), τό κύρος καί οί άποφασιστι- 
κές ένέργειές της, τόσο στόν Τραπεζοϋπαλληλικό χώρο, 5- 
σο καί στόν ευρύτερο Συνδικαλιστικό χώρο, καθώς καί οί 
άγώνες καί τά έπιτεύγματά της, ώστε νά πιστεύουμε πώς οί 
προσπάθειές μας στόν τομέα αυτόν, δικαιώθηκαν.

Μέσα στά πλαίσιά της συνεργαστήκαμε στενά μέ τούς 
άλλους Συλλόγους Τραπεζοϋπαλλήλων καί συνδεθήκαμε μέ 
τό γενικότερο Συνδικαλιστικό Κίνημα, μιά καί πιστεύουμε 
πώς τά συμφέροντα δλων τών ’Εργαζομένων είναι κ ο ι ν ά.

3. Συνδικαλιστική διάσπαση
Στό πρόβλημα πού έχει προκόψει άπό τή διασπαστική 

δραστηριότητα τού Συλλόγου Πτυχιούχων καί τόν κίνδυνο

ΕΚΘΕΣΗ

ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕ
ΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑ- 
ΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΑΠΟ 1.1.1377—21.9.1977

Κ όριο ι,
Σύμφωνα μέ τήν εντολή που μάς έχει ανατεθεί, κά

ναμε έλεγχο τών βιβλίων καί όλης γενικά τής οικονομικής 
διαχείρισης τού Συλλόγου.

Άπό τόν έλεγχο αυτά διαπιστώσαμε πώς: 
α) Οί εγγραφές στά βιβλία είναι σέ άπόλυτη τάξη, 

ακρίβεια καί ενημερότητα.
β) Τά ποσά πού άναφέρονται στόν απολογισμό — 

άπό 1.1.77—21.9.77 —- καί στόν ισολογισμό 
τής 21.9.1977, είναι σύμφωνα προς τά άντίστοι- 
χα που εξάγονται άπό τά βιβλία τού Συλλόγου.

’Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 1977

Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΘΑΝΑΣ ΙΟΣ ΓΚΑΡΑΜΕΤΣΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΑΞΙΩΤΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ

πού συνεπάγεται αυτή, γιά τά επαγγελματικά συμφέροντα 
δλων μας, δέν θά δώσουμε ξεχωριστή έκταση, στή σημερινή 
μας έκθεση.

Οί θέσεις καί οί ένέργειές μας γιά τό πρόβλημα αυτό 
είναι γ ν ω σ τ έ ς.

Είμαστε άπόλυτα βέβαιοι, πώς δλα τά αιτήματα, γενι
κά ή ομάδων Συναδέλφων μας, μπορούν νά έκφρασθοΰν καί 
νά βροΰν ικανοποίηση μέσα άπό τή δραστηριότητα τού Ε
νιαίου Συλλόγου.

4. Επικοινωνία μέ τά Μέλη μας - Διοίκηση 
του Συλλόγου

Στό θέμα τής άμεσης επικοινωνίας μέ τά Μέλη μας, 
δώσαμε ιδιαίτερη σημασία, μιά καί τή θεωρούμε βασικό 
παράγοντα κάθε Συνδικαλιστικής δραστηριότητας.

Προηγήθηκε ή άμεση έπαφή μέ τούς ξεχασμένους Συ
ναδέλφους μας τής ’Επαρχίας. Έτσι, κλιμάκια τού Δ.Σ. 
φρόντισαν νά έπισκεφθοΰν δ λ α, σχεδόν, τά ’Επαρχιακά 
Ύποκ) τα καί νά έπικοινωνήσουν μέ τούς Συναδέλφους μας 
εκεί πού πρέπει, δηλ. στούς τόπους δουλειάς καί νά έχουν 
άμεση γνώση τών συνθηκών καί τών ιδιαιτέρων προβλη
μάτων τους.

"Ομως, παρά τις προσπάθειες καί τήν επιθυμία μας, 
στόν τομέα αότόν έμειναν ορισμένα κενά, πού οφείλονται 
πιό πολύ σέ λόγους αντικειμενικών δυσκολιών, παρά σέ α
δυναμίες τού Δ.Σ.

Κλείνοντας τό κεφάλαιο αυτό, είμαστε αναγκασμένοι 
νά άναφερθοΰμε καί πάλι στήν δλη στάση τής ομάδας τών 
Συμβούλων μας πού έχουν εκλεγεί μέ τό ψηφοδέλτιο τού κ. 
Στυλιανού Γκιτάκου.

Σέ ολόκληρη τή διάρκεια τής θητείας μας, ή στάση 
τής ομάδας αυτής, μέ έπικεφαλής τόν κ. Στυλιανό Γκιτάκο, 
ύπήρξε στείρα άντιπολίτευση καί μόνο.

Δέν έφτανε πού δέν παρέδωσε δλα τά αρχεία τού Συλ
λόγου στό σημερινό Δ.Σ., δέν έφταναν οί απουσίες καί οί ά- 
ποχωρήσεις άπό τις συνεδριάσεις τού Δ.Σ., δέν έφταναν οί 
ατέλειωτοι νομικισμοί- καί οί δικαστικοί άγώνες του εναν
τίον τού Συλλόγου μας, αλλά σάν άποκορύφωμα αυτής τής 
τακτικής, έπιδίωξε τήν άντικατάσταση τού εκλεγμένου Δ.Σ. 
καί τό διορισμό Προσωρινής Διοικήσεως, καί μάλιστα σέ 
κρίσιμη καμπή τής Συλλογικής πορείας.

Δέν χρειάζεται νά έπεκταθοΰμε στό θέμα αυτό, ούτε 
στή στάση τού Δ.Σ. τού Ταμείου Υγείας τών Μελών τού 
ΣΓΛΛΟΓΟΓ ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΘΗΝΩΝ (πρό
εδρος κ. Τζωρτζινάκης, καί γενικός γραμματέας κ. Στυ
λιανός Γκιτάκος) , πού άφού ανάγκασαν μέ τή στάση τους 
τό Δ.Σ. τού Συλλόγου μας νά τούς ελέγξει δημόσια γιά συγ
κεκριμένες παραβάσεις τού Καταστατικού, δέν απάν
τησαν καν, τηρώντας ανεξήγητη σιωπή, δείχνοντας 
μέ τόν τρόπο αυτόν πόσο υπολογίζουν τό δημόσιο έλεγχο 
καί τήν κριτική.

ΣΤ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συνάδελφοι,

Πριν κλείσουμε τή σημερινή μας έκθεση, θά πρέπει 
νά άναφερθοΰμε καί στά αιτήματα μας, πού παρά τις προσ
πάθειες τών Συλλόγων, έμειναν σέ εκκρεμότητα, δπως εί
ναι: Ή άποκατάσταση τών μή πτυχιούχων Συναδέλφων, 
ή χορήγηση επιδομάτων στούς Προϊσταμένους τής Διοική- 
σεως, ή άναμόρφωση τού κανονισμού ενοικίων, ή άναπρο- 
σαρμογή τών διαφόρων επιδομάτων πού δίδονται σήμερα, 
ή καταβολή τών αναδρομικών διαφορών άπό τό επίδομα ι
σολογισμού (4%) , τά υπόλοιπα τών αναδρομικών διαφορών 
άπό υπερωρίες (γιά τό διάστημα 1.1.72—30.6.74) , τό έ
πί δομα γάμου στις γυναίκες Συναδέλφους σέ δλους τούς βα
θμούς, καθώς καί μιά σειρά άλλων γενικών καί ειδικών αι
τημάτων μας, πού άποτελοΰν στόχο μας στή μελλοντική 
δραστηριότητα.
Συνάδελφοι,

Κρίνοντας δλη γενικά τή δράση μας, είναι απαραίτη
το νά λάβετε ύπ’ όψη σας: τήν κληρονομιά πού παραλάβαμε 
σάν πρώτο εκλεγμένο μεταδικτατορικά Διοικητικό Συμβού
λιο, τά γεγονότα πού διαδραματίστηκαν καί τις καταστά
σεις πού διαμορφώθηκαν, τόσο στό χώρο μας όσο καί στόν 
ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο, ώστε μέ σωστά διαμορφωμέ
να κριτήρια νά μάς κρίνετε δ ί κ α ι α.

Σέ σάς απομένει τώρα νά κρίνετε αν σταθήκαμε άξιοι 
’Εκπρόσωποι τών συμφερόντων σας.

Μέ Συναδελφικούς χαιρετισμούς
Γιά τήν πλειοψηφία τού Διοικητικού Συμβουλίου:

ΝΙΚ. ΜΠΑΡΜΙΙΑΡΕΣΟΣ, Πρόεδρος, ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΟΓ- 
ΛΗΣ ’Αντιπρόεδρος, ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΑΓΡΟΦΟΡΟΣ Γενικός 
Γραμματέας, ΧΑΡΑΛ. ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ Ταμίας, ΕΓΗ Φί- 
ΤΣΑΝΑΚΗ Έφορος, ΑΠΟΣΤ. ΠΛΑΓΙΑΝΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ 
ΑΜΒΡΑΖΗΣ, ΣΤΕΦ. ΝΑΣΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΑΤΖΟ- 

ΓΛΟΓ Σύμβουλοι

ΣΗΜΕΙΩΣΗ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»:
Τό παραπάνω κείμενο τοΟ Απολογισμού δημοσιεύεται χω
ρίς καμιμιά περικοπή, μέ τήν άπόλυτη ευθύνη, τού Διοικη
τικού Συμβουλίου τού Συλλόγου τών Ύπαλλή|λων τέως Τρα- 
πέζης Άθήνών.

ΣΓΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΘΙΙΝΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (άπό 1,1.77—21,9,77)

ΕΝΕΡ.ΓΗΤΙ Κ ΟΝ ΠΑΘΗΤΙ Κ Ο Ν
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ 21.9.1977 3.470.594,20 ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ
Καταθέσεις "Οψεως λ)σμός 

No 480024 
Προσωρινοί αποδείξεις 
Μετρητά

3.440.565,10 
19.400.— 
10.629.10

1 1.489.354,20

Εις Λογ)σμόν 870.000-1

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ: (Τιμή κλεισίματος
Χρημ. τής 21.9.1977) 

Μέτοχοί ’Εθνικής Τραπέζης 
275 & 2)4 X 19.050 

Μετοχαί Τ ραπέζης 'Ελλάδος 
61 X 22.500.—

1.285.—

5.248.275.— 

1.372.500.—

'Ομολογίαι Δ.Ο.Α. έτους 
» Δ.Ο.Α. »
» Δ.Ο.Α. »
» Δ.Ο.Α. »
» Δ.Ο.Α. »
» Δ.Ο.Α. »
» Δανείου ΔΕΗ
» » ΔΕΗ

’Έπιπλα καί Σκεύη

1 967—40X500
1968— 40X500
1969— 100X500
1970— 1300X500
1971— 300X505
1972— 800X500 
έτους 1968—20X360

» 1971—200X360

20.000.— 
20.000.— 
50.000.— 

650.000.— 
151.500.— 
400.000.— 

7.200.— 
72.000.— 
26.000.—

1 1.489.354 20 I 1 1.489.354,20

ΣΓΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΓΠΑΛΛΕΛΩΝ 
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (άπό 1.1.77—21.9.77)
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
Υπόλοιπον Ταμείου 31)12)76 
Εισφορά! Μελών 
Μερίσματα Μετοχών 
Τόκοι - Τοκομερίδια 
Ένίσχυσις Ο.Δ.Ε.Π.Ε.Σ. 
Διάφοροι εισπράξεις

2.441.981,25
1.681.996.—

82.058,25
169.090.—

9.000.—

Π Λ Η Ρ Ω Μ A I
Άμοιβαί(τακτικοί & έκτακτοι)

Προσωπικού, πσροχαΐ δΓ α
μοιβήν προσφοράς εργασίας, 
υπηρεσιών κλπ. πρός τόν 
Σύλλογον υπό διαφόρων & 
εισφορά! εις Άσφαλιστι-
κούς ’Οργανισμούς 292.086,50

Δωρεαί-Γ αμήλια,Δώρα-Φιλοδ. 
"Εξοδα Εορτών - διανομή Δώ-

14.975.—

ρων 1976 14.975.—
’Αγαθοεργοί κλπ. Κοιν. Σκοποί 18.620.—
"Εξοδα κινήσεως 13.430.—
Γραφική ύλη 15.947.—
Βιβλία-Έφημερίδες-Περιοδ. 12.052.—
"Εξοδα ’Αρχαιρεσιών & Γένι-

κών Σ υνελεύσεων 1977 15.193.—
Δημοσιεύσεις & έξοδα άνακοι-

νώσεων 109.330.—
"Επιπλα & Σκεύη 1.378.—
Τ ηλεγραψ ικά-Τ αχ) κά-Τηλεφ. 99.930,30
Διάφορα μικροέξοδα 16.674,50
Είσφοραί εις Συνδ. ’Οργάνωσε ς

καί ένίσχνσιςΛέσχηςΘεσ) κης 35.978.—
"Εξοδα Συνδ. κινήσεως Έπαρ-

χιών & μετακινήσεως κλπ.
μελών Δ.Σ. έξ ’Επαρχιών 1 12.598.—

’Επισκέψεις Ύποκ)των Έπαρ-
χιών 19.979.—

’Απρόβλεπτα έξοδα 24.824.—
"Εξοδα τμήματος Ψυχαγωγ. 
Άμοιβαί Δικηγόρων & Δικά-

45.311.—

στικά έξοδα 50.250.—

913.531,30
Υπόλοιπον εις ν έ ο ν 3.470.594,20

4.384.125,50 4.384.125,50

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ν. ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ 
ΧΑΡ. ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ν. ΜΠ ΑΡΜΠ ΑΡ Ε Σ Ο Σ

Ο ΤΑΜΙΑΣ 
X. ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ



ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΝ ΚΑΙ ΕΣΟΑΟΝ - ΕΞΟΑΟΝ 
(ΚΕΝΤΡΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ “ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ,,) ETON 1967 ΕΟΣ1975

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΙΗΑΞ YW ΑΡ. 2
ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΕΣΟΔΑ
Σύνδρομα! και δικαιώματα έγγραφης μελών 
Τόκοι - Τοκομερίδια - Μερίσματα 
Καταβολα! Τραττέζης (δΓ έτπδομα έστιάσεως) 
Οικονομικά! ’Ενισχύσεις Ο.Δ.Ε.Π. Ε.Σ.

Σύνολον Εσόδων

ΕΞΟΔΑ 
Άμοιβαί προσωπικού 
Έργοδοτικα! Εισφορά!
Έκτττώσεις ύπέρ εστιαζόμενων Κ έντρου 
Εκπτώσεις ύπέρ έστιαζομένων Επαρχιών 
"Εξοδα έορτών κα! ψυχαγωγίας 
"Εξοδα συνελεύσεων κα! άρχαιρεσ ιών 
"Εξοδα αντιπροσώπων υποκαταστημάτων 
Τηλεφωνικά - Ταχυδρομικά - Τηλεγραφικά 
Γραφική ύλη
Βοηθήματα - Φιλοδωρήματα 
Ημερήσιος κα! περιοδικός τύπος 
Κοινωνικά! υποχρεώσεις 
"Εξοδα Διάφορα
"Εξοδα δικών κα! αμοιβών δικηγόρων
Σύνδρομα! είς συνδικαλ. ’Οργανισμούς
Άποζημηώσεις άπολυομένων
"Εξοδα κινήσεως αϋτ)του
Πρακτικά Δ. Συμβουλίου
"Εξοδα αθλητικών αγώνων
Δαπάναι ασφαλιστικού
Δαπάνα! κοινωνικής αλληλεγγύης
"Εξοδα λειτουργίας λέσχης
"Εξοδα συνδικαλιστικών αγώνων
"Εξοδα υϊοθετηθέντος χωρίου «ΜΟ ΑΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΟΝ»
Πεντηκονταετηρίς συλλόγου
’Αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων
’Αποσβέσεις παγίου ενεργητικού
Ο.Γ.Α. έπί Φόρου Εισοδήματος

Σύνολον ’Εξόδων
Πλεόνασμα

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

1.448.992 1.450.170 1.443.445 1.695.321 1.792.846 2.245.749 2.518.737 3.491.935 4.784.464
482.248 642.794 858.1 18 1.068.713 1.444.520 3.073.259 1.829.017 2.018.849 2.206.167

1.000.000 1.000.000 1.750.000 1.000.000 1.750.000 3.500.000 2.500.000 4.500.000 3.500.000
— — — 86.931 — 247.722 122.683

2.931.240 3.092.964 4.051.563 3.764.034 4.987.366 8.905.939 6.847.754 10.258.506 10.613.314

210.377 194.247 193.082 186.896 250.609 251.393 421.409 512.861 533.229
57.790 70.332 36.646 37.288 46.898 40.655 69.803 83.895 82.010
75.531 66.990 59.222 139.130 1 13.503 352.053 484.225 368.022 365.176

828.165 725.742 656.586 1.053.416 1.249.753 1.771.809 1.637.466 1.905.704 2.637.411
233.175 203.836 291.992 452.238 641.628 778.41 1 886.185 1.038.432 1.122.121
172.830 18.232 195.249 21.972 203.589 114.214 563.407 87.832 1.080.193
45.095 29.388 30.216 38.041 56.857 43.1 16 1 17.238 131.315 157.389
37.937 21.617 45.694 62.177 60.764 59.088 1 1 0.058 97.273 92.305

6.685 2.590 13.259 20.917 41.361 34.397 74.893 153.266 158.122
38.474 70.233 33.706 53.779 110.196 66.376 56.500 84.1 14 102.650

6.730 1 1.172 12.983 8.796 14.762 16.629 19.699 33.755 21.998
13.737 4.225 2.791 . 22.628 66.913 62.315 64.172 39.350 29.903
57.200 24.731 90.603 95.518 205.254 187.993 249.021 168.999 172.388

4.800 21.000 28.200 180.307 32.693 1 85.000 46.62/
23.173 16.777 23.420 42.553 41.124 8.928 17.856 — ·.

69.609 3.500 — •------- — 12.366
27.656 46.659 90.012 79.959

2.671 14.392 14.470 1 1.047
_ 20.577 15.229 5.000

65.608 40.000 28.000 25.000
------- - 1.265.356 500.000

1 3.251 83.416 59.586 26.384 13.799 55.099 23.720 45.252 27.103
45.883 39.552 104.556 46.853 183.079 212.178 128.000
18.309 1 1.300 140.450 109.960 34.251 75.000 25.000

— 369.295 — ---- — ------- -

9.035 1 1.900 7.600 5.000 32.038 5.000 .. -- -- -

15.317 5.783 1 19.600 79.575 37.427 59.478 149.185 63.500 150.902
20.175 17.262 25.246 34.996 40.213 57.990 67.220 64.692 64.260

1.841.504 1.589.669 2.024.639 2.434.023 3.842.080 4.457.133 5.379.780 6.781.363 7.630.159
1.089.736 1.503.295 2'.026.924 1.330.01 1 1.145.286 4.448.806 1.467.974 3.477.143 2.983.155

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΙΝΑΞ ΥΠ’ API© Μ. 3
ΕΣΟΔΩΝ · ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

ΕΣΟΔΑ
Εισπράξεις άπό εστιαζόμενους(*)
’Εκπτώσεις ληφθεΐσαι άπό Διαχ) σιν Κέντρου (*)

728.847
75.531

686.239
66.990

544.042
59.222

547.325
139.130

515.129
1 13.503

785.684
352.053

1.150.881
484.225

1.179.730
368.022

1.522.862
365.176

Σύνολον 804.378 753.229 603.264 686.455 628.632 1.137.737 1.635.106 1.547.752 1.888.038

ΕΞΟΔΑ
Δαπάναι αγοράς τροφίμων(*)
’Αμοιβα! προσωπικού
Έργοδοτικα! Εισφορά!
Σύνδρομα! Τηλεφώνου
"Υδρευσις - Φωτισμός - Καθαριότ ης
Συντήρησις ακινήτου καί σκευών
Διάφορα έξοδα
’Αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων

651.536
192.888
47.031

2.222
16.686
48.181

3.309
3.919

642.675
181.009
71.015

3.016
16.964
28.1 10 
20.555 

7.423

523.196 
210.172 

63.200 
5.958 

26.760 
192.934 

16.011 
1.100

538.592
274.309

75.601
5.863

39.069
45.135
37.227

1.617

526.106
322.054

83.341
4.127

40.837
54.715
31.312

850.024
358.070

81.575
2.41 1 

43.048 
82.484 
40.152

1.249.402
508.198
107.729

3.347
37.136
83.109
55.701

3.200

1.308.324
679.386
142.985

2.981
62.326
44.000
31.732

1.651.208
871.507
166.160

3.931
62.678

148.281
34.039

Σ 6 ν ο λ ο ν 965.772 970.767 1.039.331 1.017.313 1.062.572 1.457.764 2.047.822 2.271.734 2.937.804

ΠΡΟΚΥΨΑΣΑ ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΝ (Έξοδα-Έσοδα) 161.394 217.538 436.067 330.958 433.940 320.027 412.716 723.982 1.049.766

ΣΗΜΕΙΩΣIΣ: ΟΙ λογαριασμοί οί σημειούμενοι διά τού αστερίσκου (*) δέν έτηροΰντο ύπά τού λο
γιστηρίου, καθ’ δσον τούτο ένεφάνιζε μόνον τήν τελικήν διαφοράν αυτών ύπά τον λο
γαριασμόν «Ώφέλειαι έκ τής λειτουργίας εστιατορίου». Ή δημιουργία των έγένετο 
ύπό τού ελέγχου έκ στοιχείων ληφθέντων άπό τό βιβλίον εστιατορίου (έξωλογιστι- 
κόν) πρός πληρεστέραν εικόνα τής Διαχειρίσεως τού εστιατορίου.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΙΝΑΞ ΥΠ* ΑΡΙΘ. 4
ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

ΕΣΟΔΑ
Εισπράξεις έκ διαφημίσεων 500 200 250

ΕΞΟΔΑ
Δημοσιογραφικός χάρτης
Στοιχειοθεσία - Έκτύπωσις
Κλισσέ
Διορθωτικά
Διάφορα

ΠΡΟΚΥΨΑΣΑ ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΝ (Έξοδα—"Εσοδα)

6.044
15.302

120
2.500

6.795
15.217

765
3.000

10.242
37.273

1.173
5.400

16.712
61.954

1.759
9.950

21.480
73.669

2.671
10.000

27.178
122.279

1.457
14.080

24.718
139.557

2.492
17.400
2.500

46.493

4.590
20.600

80.831

8.480
32.400

23.966 25.777 54.088 90.375 107.820 164.994 186.667 245.603 371.148

23.466 25.577 53.838 90.375 107.820 164.994 186.667 245.603 371.143



ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 5
Μεταξύ ύπολογισθέντων και πραγματοποιηθέν των πλεονασμάτων εκ τής έκμεταλλεύσεως 

τού Εστιατορίου κατά την χρήσιν άπό 1970 έως 1975

Χρήσις
Ύπολογισθέντα

"Εσοδα
Πραγματικόν Κόστος 

άγορασθέντων και πω- 
ληθέντων Κ ρεόπτων

Ύπολογισθέν
Πλεόνασμα

Πραγ ματοπο ιη- 
θέντα "Εσοδα

Συνολικόν 
Πραγματικόν 

Κόστος ’Αγοράς 
Τροφίμων

Πραγματοποιηθέν
πλεόνασμα

Διαφυγόν Πλεόνασμα 
έκ πωλήσεως Κρεά 

των εις Δρχ.

Μετατροπή διαφυγόν- 
τος πνεονάσματος 

είς Κιλά

1 970 392.160 175.326 ■216.841 663.639 530.670 132.969 83.872 1.191
1971 363.603 200.208 163.395 672.654 557.739 1 14.915 48.480 665
1 97? 864.050 385.81 1 478.239 1.170.090 864.217 305.873 172.366 1.901
1 973 882 442 458.413 424.029 1.520.668 1.167.360 353.308 70.721 757
1 974 1 060.910 533.057 527.853 1.547.752 1.343.362 204.390 323.463 2.845
1 975 1.401.126 704.670 696.456 1.888.038 1.671.207 216.831 479.625 4.1 69

(1) (2) (1) (3) (3) (3) (4) (5)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: , „ , , „ ,, „
(1) Βάσει μετατροπής είς μερίδας τής άγορασθείσης ποσότητας κρέατος και δραχμοποιησεως αυτής, βάσει της τιμής διαθεσεως της εις έτοιμα φαγητα 

Βάσει τιμολογίων αγοράς Κρεάτων 
Βάσει βιβλίου εστιατορίου Λ έσχης

ιλόν κρέοαος.
μεταφορά 

ϋπ δψιν δτι
δυνατόν να ύφίσταντο άποβέ ματα έξ αυτών είς τό τέλος έκά στης χρήσεως.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΝ ΚΑΙ ΕΣΟΑΟΝ - ΕΞΟΑΟΝ 
(ΚΕΝΤΡΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ “ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ,,) 

ΑΠΟ 1-1-1976 ΕΟΣ 31-12-1976
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΈΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΙΝΑΞ ΥΠ* ΑΡΙΘ. 1
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΤΗΣ 31.12.1976

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

I.

31.12'76

II.

Δρχ.
ΠΑΓΙΟΝ

’Ακίνητα 18.507
’Έπιπλα κα! Σκεύη 1
Βιβλιοθήκη 1
Μεταφορικά μέσα 36.865
Πάγιαι προκαιαθολα! 26.630

Χρεόγραφα 21.015.138

21.097.142
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
Οφειλα! υπαλλήλων 

Όφειλα! ’Αθλητικών
Συλλόγου 8.169
Σωματείων (Ε.Φ.Ε.Τ.,ι 17.000

Προκαταβολα! μισθών 62.000
Προεγρραφαι δι’ άγοράν μετοχών 112.382

199.551

III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΝ 
Ταμεΐον
Καταθέσεις παρά Τραπέζαις

ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (α)

Π Α θ Η Τ I Κ Ο Ν 
ΙΥ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Κρατήσεις και εισφορά! πληρωτέοι 
Διάφοροι πιστωτικό! λογαριασμοί

18.607
7.713.456

7.732.063

29.028.759

130.119
1.220.120

ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (β) 1.350.239

ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΣΙΣ (α—β)
Περιουσία

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΙΝΑΞ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2
ΕΣΟΔΩΝ —ΕΞΟΔΩΝ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΕΣΟΔΑ

Σύνδρομα! κα! δικαιώματα έγγραφης μελών 
Τόκοι - Τοκομερίδια - Μερίσματα 
Καταβολα! Τραπέζης (οικονομικά! ενισχύσεις! 
Οικονομικά! Ενισχύσεις Ο.Δ Ε.Π.Ε.Σ.

Σύνολον Εσόδων

619 7 
Δρχ.

7.914.243
2.926.290
5.020.000

404.343

16.264.879

Ε Ξ Ο Δ Α
Άμοιβα! Προσωπικού 1
Έργοδοτικα! Εισφορά!
’Εκπτώσεις υπέρ εστιαζόμενων Κέντρου (*)
’Εκπτώσεις ύπέρ εστιαζόμενων Επαρχιών ί
Έξοδα εορτών κα! ψυχαγωγίας -
’Έξοδα συνελεύσεων κα! άρχαιρεσιών 
’Έξοδα άντιπροσώπων υποκαταστημάτων 
Τηλεφωνικά - Ταχυδρομικά - Τηλεγραφικά 
Γραφική ύλη
Βοηθήματα - Φιλοδωρήματα 
'Ημερήσιος κα! περιοδικός τύπος 
Κοινωνικά! υποχρεώσεις 
’Έξοδα Διάφορα

’Έξοδα δικών κα! αμοιβών δικηγόρων 
Σύνδρομα! είς συνδτκαλ. ’Οργανισμούς 
’Αποζημιώσεις άπολυσμένων 
’Έξοδα κινήσεως αυτοκινήτου (°)
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου 
Δαπάναι κοινωνικής αλληλεγγύης 
’Έξοδα λειτουργάας λέσχης (4)
’Έξοδα συνδικαλιστικών αγώνων
’Έξοδα υίοθετηθέντος χωρίου «ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΟΝ
’Έ.κδοσις Κανονισμού Ταμείου Συντάξεων
Γραφεΐον Βορείου Ελλάδος
’Αποσβέσεις παγίου ένεργητικοϋ
Ο.Γ.Α. έπ! Φόρου Εισοδήματος

085.110
147.388
299.072
,449.856
,451.925
460.745
275.138
219.751
142.514
143.346
39.990

130.075
115.473
194.113
54.719
22.530
80.225
32.827
69.400
23.652

26.445
74.901

106.520
109.914
74.453

Σ1ΙΜΕΙΩΣΙΣ : Οί λογαριασμοί Παγίου Ενεργητικού 
ται μέ τήν άναπόοβεστον άξίαν των.

27.678.517

έμψανίζον-

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σύνολον ’Εξόδων

Πλεόνασμα

9.830.082

6.434.797

ΠΙΝΑΞ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3
ΕΣΟΔΩΝ — ΕΞΟΔΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Α! δι’ αστερίσκου (*) σημειούμεναι δαπάναι όρ- 
θώς κατά τήν χρήσιν 1976 έπεβάρυνον τήν «Δια- 
χείρτσιν Εστιατορίου», πλήν όμως ύπό τού ελέγ
χου μετεφέρθησαν άνωτέρω, προς τον σκοπόν ό
πως τό αποτέλεσμα τής χρήσεως, είναι συγκρίσι- 
μον προς ιός προηγουμένας χρήσεις, κατά τάς ο
ποίας αυται έπεβάρυνον τήν «Διαχείρισιν Κέντρου»

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο πρατήριό μας τώρα όλα τά φθινοπωρινά καί χει
μερινά είδη:

ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ: Κασμήρια, κοστούμια «FELLINI» 
καί «ΗΕΕΒΓ», πέτσινα σακάκια, τζάκετ γιά τό κρύο, 
πουλόβερ, μάλλινες ζακέτες καί όλα τά άλλα ανδρι
κά είδη.

ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ: Δύο μοναδικά σέ τιμή καί α
πόδοση στερεοφωνικά συγκροτήματα. Ειδική προσφο
ρά τής NIVIC0.

ΣΤΟΝ Ιον ΟΡΟΦΟ: "Ολα τά έτοιμα γυναικεία γιά 
τό χειμώνα, καί ακόμα πέτσινα παλτά καί μιά πλού
σια συλλογή γουναρικών, καί όπως πάντα όλα τά λευ
κά είδη, κεντήματα, τραπεζομάνδηλα, κουρτίνες κλπ. 
Καί μήν ξεχνάτε, ό Συνεταιρισμός μας είναι τό πιό 
φθηνό μαγαζί.

Συνάδελφοι των επαρχιών, έπωφεληθεΐτε άπό τήν αρ
γία τοϋ Σαββάτου καί ελάτε γιά τά ψώνια σας στο 
πρατήριό μας.

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ 

Τηλέφωνο 32.15.235 (έσωτ. 543)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΚΜΑΘΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

CAMBRIGE ENGLISH
- Ό πιό σωστός τρόπος γιά νά μάθετε σωστά ’Αγ

γλικά.

-Ή σειρά CAMBRIDGE ENGLISH είναι γραμ
μένη ειδικά γιά παιδιά πού φοιτούν οτό Δημοτικό 
καί στο Γυμνάσιο καί περιλαμβάνει 3 βιβλία, 4 τε
τράδια εργασίας καί 8 κασέτες.

- Ή δμάδα έκφωνητών άποτελείται άπό επιλεγμέ
νους ’Άγγλους καθηγητές.

Πληροφορίες κ. Γιώργο Κουτσόπουλο 

Τηλέφ. 93.30.510 (απόγευμα)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
ΕΣΟΔΑ ΧΙΤΙΣΙΣ 1976

Δρχ.
Εισπράξεις άπό έσπαζομένους(4) 1.636.828
Εκπτώσεις ληφθείσαι άπό Διαχ) σιν Κέντρου (4) 299.073

Σύνολον 1.935.901

ΕΞΟΔΑ
Δαπάναι αγοράς τροφίμων (4) 1.601.634
Άμοιβα! προσωπικού 1.137.299
Έργοδοτικα! Εισφορά! 242.046
Σύνδρομα! Τηλεφώνου 23.953
"Υδρευσις - Φωτισμός - Καθαριότης 63.459
Συντήρησις ακινήτου κα! σκευών 50.005
Διάφορα έξοδα 63.988

Σύνολον 3.182.384

ΠΡΟΚΥΨΑΣΑ ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (’Έξοδα—Έσοδα) 1.246.483

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Οί λογαριασμοί ο! σημειουμενοι διά του άαυερί- 
σκου (4) δέν έτηροϋντο ύπό τού λογιστηρίου, καθ’ 
δσον τούτο ένεφάνιζε μόνον τήν τελικήν διαφο
ράν αύτών ύπό τον λογαριασμόν «Ώφέλειαι έκ 
τής λειτουργίας εστιατορίου». 'Η δημιουργία των 
έγένετο ύπό τού έλέγχου έκ στοιχείων ληφθέν- 
των άπό τό βιβλίον εστιατορίου (έξωλογισπκόν) 
προς πληρεστέραν εικόνα τής Διαχειρίσεως τοϋ 
έσπατορίου.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΙΝΑΞ ΥΠ* ΑΡΙΘ. 4

ΕΣΟΔΩΝ — ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

ΕΣΟΔΑ

Εισπράξεις έκ διαφημίσεων

ΧΡΗΣΙΣ 1976 
Δρχ.

ΕΞΟΔΑ
Δημοσιογραφικός χάρτης 100.800
Στοιχειοθεσία - Επιμέλεια - Έκτύπωσις 398.223
Κλισσέ 8.109
Διορθωτικά 47.000

554.132

ΠΡΟΚΥΨΑΣΑ ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (’Έξοδα—’Έσοδα) 554.132
554.132

LEYTOURS
ΓΕΝΙΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ! & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γ. ΛΕΒΕΝΤΗΣ Α.Ε.
ΣΤΑΔΙΟΥ 3 — Τηλέφ. 32.23.205 - 32.23.216

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ - ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ 
ΑΠΟ 29.10—9.11.77

Μέ τήν ευκαιρία τής συμπληρώσεως 60 χρόνων άπό 
τήν ’Οκτωβριανή ’Επανάσταση, ή LEYTOURS δρ- 
γανώνει δωδεκαήμερη εκδρομή στ ή Μόσχα - Λένιν- 
γκραντ άπό 29.10 μέχρι 9.11.77.
Τιμή συμμετοχής: Δρχ. 15.900 κατ’ άτομον, πού πε
ριλαμβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχείο, πλήρη 
ημερήσια διατροφή, εκδρομές καί ξεναγήσεις, δύο θεα
τρικές παραστάσεις, μεταφορικά κλπ.
Λεπτομερές πρόγραμμα στά γραφεία τής Εταιρίας, 
Σταδίου 3.



ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Ή Ληοτεία ΐης Θήβας και ή «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Έλάβαμε έπιστολή τοΰ αντιπροσώπου 
μάς, τοΰ 'Ύπ)τος Θήβας, συν. Γ. Πικά- 
ση, σχετική μέ τή γνωστή ληστρική επι
δρομή πού Εγινε στις αρχές τοΰ Αύγου
στου, στήν όποια απαντούμε απευθείας.

’Εκείνο πού θέλουμε από τή στήλη αυ
τή νά υπενθυμίσουμε στούς συναδέλφους 
τής Θήβας, είναι πώς ό Πρόεδρος τοΰ 
Σΐ'λλόγου μας, τήν ίδια μέρα πού έγινε 
γνωστή ή ληστεία, έστειλε, έξ ονόματος 
τοΰ Δ.Σ., τό ακόλουθο τηλεφωνικό τηλε

γράφημα στο Διευθυντή τοΰ 'Τποκ)τος:
«Συγχαρητήρια σέ σάς προσωπικά καί 

στούς συναδέλφους τοΰ Κατ)τος δι’ επι
τυχή αντιμετώπιση απόπειρας ληστείας. 
Επάξια, αποτελείτε υποδείγματα διά σύλ
λογον ύπαλλήλων».

"Αν δέν καταχωρήσαμε τήν είδηση ή 
ανάλογο σχόλιο στο φύλλο μας τοΰ Σε
πτεμβρίου, αυτό οφείλεται στο δτι Εκτιμή
σαμε, έσφαλμένως ίσως, ότι ή υπόθεση

είχε ξεφύγει από τήν έπικαιρότητα πού 
απαιτούν τά δημοσιεύματά μας.

Δέν διστάζουμε, κάτω· άπ’ αυτήν τήν 
έννοια, νά ομολογήσουμε τήν παράλειψη 
τής εφημερίδας μας και νά έκφράσουμε 
τή λύπη μας γιά τήν πικρία καί τήν απο
γοήτευση πού προκάλεσε στούς συναδέλ
φους μας τής Θήβας, στούς όποιους ανή
κει ό πιο μεγάλος έπαινος γιά τήν τόλ
μη, τήν αποφασιστικότητα καί τήν αυτο
θυσία τους.

Τό Δ.Σ. τοΰ Συνεταιρισμού 
άπαντά στόν συν. Κων. Ριζιώτη
’Αγαπητή «Τραπεζιτική»,

Στο γράμμα τού1 συναδ. κ. Ριζιώτη, στο όποΤο δώσαμε ή5η 
προφορική απάντηση, έχομε νά παρατηρήσομε τά έξης:

1. Είλικρινά λυπούμαστε, γ:ατΐ στά άπειρα συγχαρητήρια πού 
σέ κάθε ευκαιρία δεχόμαστε άπο τούς συναδέλφους, γιά τον όγκο 
τής δουλειάς πού κάναμε ατό Συνεταιρισμό τον τελευταίο χρόνο καί 
γιά τά λαμπρά αποτελέσματα πού είχαμε, ό κ. Ριζιώτης αποτελεί 
τή μοναδική παραφωνία. Καί μάς θλίβει ακόμα τό γεγονός "ότι ό κ. 
Ριζιώτης, πού φαίνεται νά είναι μέσα στά πράγμάτα, ζητώντας τή 
διαγραφή του, παραιτεΐται άπό ένα πλεονέκτημα - προνόμιο, γιά τό 
όποΤο άλλοι μάς ζηλεύουν.

2. Γιά τό θέμα των διατακτικών ή «κουπόνια», δπως τά θέλει 
ό κ. Ριζιώτης, πρέπει νά πούμε ότι ό Συνεταιρισμός δέν έκπληρώ- 
νει σωστά τό σκοπό του, ούτε ή Συνεταιριστική ίδέά πραγματώνε
ται, όταν μοιράζει διατακτικές ή κουπόνια, οπότε γίνεται «Πιστω
τικός» — πράγμα ανεπιθύμητο — άλλά όταν φέρνει φτηνά προϊόν
τα γιά τούς συνεταίρους - καταναλωτές κατ’ ευθείαν άπό τήν πα
ραγωγή, 6ηλ. όταν είναι «Καταναλωτικός». ’Αμετακίνητος στόχος 
μας είναι — όπως Επανειλημμένα τόχουμε τονίσει ■— νά ένισχύσον- 
με τήν καταναλωτική πλευρά τοΰ Συνεταιρισμού μας. Αύτή εΤναι 
άλλωστε καί ή επιθυμία τής σημερινής Διοίκησης τής Τραπέζης 
μας, στή συμπαράσταση τής οποίας οφείλεται καί ή ύπαρξη τοΰ 
Συνεταρισμοΰ μας. Κι αυτό ό Συνεταιρισμός μας; μπορεί νά τό πε- 
τύχει, ώς ένα βαθμό, γιατί διαθέτει μεγάλα Πρατήρια, πράγμα πού 
δέν συμβαίνει μέ άλλους συνεταιρισμούς:

3. Ταυτότητες στά μέλη,: Είναι κάτι πού 
μπορεί νά γίνει, παρόλο πού όλα τά μέλη έχουν ή θά πρέπει νά 
έχουν τή βεβαίωση τής Συνεταιριστικής του μερίδας, γιά αναγνώ
ριση.

4. Μηχανογράφηση Αογιστηρίου: Μάς 
απασχόλησε άπό τήν πρώτη στιγμή. Οί σχετικές διαπραγματεύσεις 
γιά τή(ν αγορά MINI-COMPUTERS βρίσκονται στό τέλος τους καί 
ή εφαρμογή θ’ αρχίσει όσιό τήν 1η Ίανουαρίου 1978.

5. Μέρισμα: Μέ τή μηχανογράφησηι τοΰ Λογιστηρίου 
μας θά μελετήσουμε τή δυνατότητα νά πιστώνεται τό μέρισμα στις 
μερίδες των συνεταίρων, άν καί άπ’ όσο γνωρίζομε, οΐ συνάδελφοι 
προτιμούν νά τό εισπράττουν τοίς μετρητοΐς, πέραν τού ότι τούς 
δίνεται έτσι άλλη μιά ακόμα ευκαιρία νά έπισκέπτονται τά Πρατή
ριά μας, γιό τό συμφέρον τους.

6. Τά «συμβεβλημένα!» ιμέ τό Συνεταιρισμό Καταστήματα ανα
γράφονται σέ ειδικό κατάλογο πού είναι στή διάθεση των Συνεταί
ρων μας.

7. Καί τά Καταστατικό θά ανανεωθεί, μέ τή 
σειρά του, όπως ανανεώθηκε έκ βάθρων όλος ό Συνεταιρισμός μας. 
"Ας μήν αμφιβάλλει γι’ αυτό ά κ. Ριζιώτης.

8. Έχομε έπαφή καί μέ τούς άλλους Συνεταιρισμούς, άλλ’ ό 
τρόπος λειτουργίας τους δέν συμπίπτει απόλυτα μέ τό δικό μας. 
’Εν πάσει περιπτώσει ό Συνεταιρισμός μας, άν δέν είναι ήδη, έλπί- 
ζομε νά γίνει σύντομα υπόδειγμα στό είδος του, πράγμα πού έγινε 
αντιληπτό άπό τις Διοικήσεις άλλων Συνεταιρισμών, γι’ αυτό κι έ
χομε προτάσεις γιά τή συγχώνευσή τους στό δικό μας.

Τελειώνοντας, παρακαλοΟμε καί πάλι τό συνάδελφο κ. Ριζιώτη 
νά μήν πραγματοποιήσει τήν «απειλή» τής διαγραφής, πού είναι 
καί ή μοναδική, άλλά νά παραμείνει μέλος τού αρχαιότερου Συνε
ταιρισμού τής χώρας μας καί νά είναι βέβαιος ότι τό χιλιάρικο τής 
αύξησης τής συνεταιριστικής μερίδας θ’ άποδοθεΐ στό πολλαπλάσιο 
σ’ αυτούς πού ψωνίζουν άπό τά Πρατήριά μας καί μάλιστα έπί πι
στώσει, σέ πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όπως τό είπαμε πολ
λές φορές.

Ευχαριστούμε γιά τή φιλοξενία 
Γιά τό Διοικητικό Συμβούλιο

Ό Πρόεδρος ‘Ο Γεν. Γραμματεύς
ΑΝΤ. ΣΤΡΟΥΛΙΑΣ ΣΤΥΛ. ΤΡΙΓΚΑΣ

Δημοκρατικός συνδικαλισμός 
και άντισύλλογοι

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
Πεσμαζόγλο-υ 1 — ΑΘΗΝΑ

’Αθήνα, 25 ’Ιουλίου 1977

Συνάδελφε Πρόεδρε,
Τον τελευταίο καιρό, στό χώρο μας, παρατηρείται μιά έξαρση 

«συνδικαλιστικής» δραστηριότητας, άπό μιά σειρά ποικιλώνυμους 
«συνδέσμους» καί «συλλόγους», τοΰ ΕΝΟΣ αιτήματος, ή τής ΜΙΑΣ 
ομάδας Συναδέλφων.

Καί ή δραστηριότητα αύτή, θάχει -πέσει καί σιήν άντίληφη 
όλων τών Συναδέλφων μας, είτε γιατί προσπάθησαν (άμεσα 
ή έμμεσα) νά τούς στρατολογήσουν στις «γραμμές» τους, είτε γιατί 
πρόσεξαν μιά «μικρή» παρακράτηση στήν κατάσταση μισθοδοσίας 
τους (μέ αιτιολογία «συνδρομή συνδέσμου τάδε»), είτε γιατί Πή
ραν ...διορισμοί!!!) σάν αντιπρόσωποί τους στό Κατ)μα πού ύ- 
πηρετοΰν (μαζί μέ τά καθήκοντα πού συνεπάγεται ό διορισμός αύ- 
τός), είτε άιπό τις «άνοικτές επιστολές», πού δημοσιεύτηκαν Πρό
σφατα σέ όλες τις εφημερίδες (μέ μεγάλα στοιχεία καί σέ περίο
πτη θέση), είτε άπό τις επικείμενες έκτακτες Συνελεύσεις τους, 
γιά τή δημιουργία νέας, δικιάς τους 'Ομοσπονδίας, ή τέλος άπό 
τις «άνακοινώσετς» τ,ους (πού κυκλοφορούν άπό χέρι σέ χέρι, Εντός 
φακέλλου) καί ύπόσχονται λαγούς μέ πετραχήλια.

’Έτσι έχουμε τά παρακάτω, γνωστά, σχήματα:
1. «Σύλλογο επιστημονικού προσωπικού ΕΤΕ» (μιας μειοψηφίας 

τκυχιούχων),
2. «Σύνδεσμο τραπεζικών υπαλλήλων πτυχιούχων άνωτάιτων σχο

λών ή ΣΤΥΠΑΣ (μέ μέλη άπο δλες τις Τράπεζες, ή αύριανή 
«ομοσπονδία πτυχιούχων»,

3. «Σύνδεσμο Λογιστικών - Ταμειακών κλιπ.» (γνωστό σάν σύν
δεσμο μή πτυχιούχων).

"Η γνώμη μου είναι, πιστεύω καί άλλων Συναδέλφων, ότι ή 
κατάσταση αύτή δέν πρέπει ν’ αφήσει αδιάφορους τούς Ενιαίους 
Συλλόγους, ’Εθνικής καί ’Αθηνών (ιδιαίτερα στή φάση αύτή, πού 
μεθοδεύεται ή ένοποίηση σ’ ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ Σύλλογο).

Ξέρω ότι στό παρελθόν (Σεπτέμβριο - Νοέμβριο 76 άπό τό 
ΣΥ-ΤΑ), άλλά καί πρόσφατα έγιναν ορισμένες προσπάθειες προς 
τήν κατεύθυνση αύτιή.

"Ομως, -είτε άπό έλλειψη συντονισμού, είτε άπό άλλες δυσκο
λίες, νομίζω ότι τό πρόβλημα δέν αντιμετωπίστηκε σφαιρικά καί 
προγραμματισμένα, καί τά αποτελέσματα ήσαν περιορισμένης ση
μασίας.

Προτείνω λοιπόν νά μελετηθεί έγκαιρα καί στό σύνολό του 
το πρόβλημα άπό τήν ύπαρξη καί δράση τών «συλλόγων» καί «συν
δέσμων» αύτών.

Συγκεκριμένα νά -μελετηθεί καί νά άναλυθεΐ:
1. Ποιά είναι ή αντικειμενική βάση, πάνω στήν οποία οίκοδο- 

μσΰνται,
2. Ποιά είναι τά έτηχειρήμαιά τους καί γενικά ή μεθοδολογία τους,
3. ΓΙοιοί είναι οί φορείς -τους καί ποιά είναι ή σημερινή δύνα

μή ιτους,
4. Σέ ποιούς άλλους χώρους ή κλάδους παρατηρούνται άνάλο- 

γες καταστάσεις,
15. Τήν ενδεχόμενη ύπαρξη ενιαίου συντονιστικού κέντρου-, 
β. Ποιος είναι ό ρόλος τους οτίς κινητοποιήσεις μας,
7. Ποιά είναι, γενικά, ή στάση τους άπένανπ στά προβλήματα 

τών εργαζομένων,
8. ’Ενδεχόμενες σχέσεις τους μέ έιργοδοπ-κούς ή άλλους μηχα

νισμούς, π.χ. μέ τή χούντα,
9. Κατά πόσο είναι γεννήματα τού γνωστού νόμου 330,

10. Ποιά είναι ή δράση τους στό γενικότερο συνδικαλιστικό κίνημα,
11. Ποιοί είναι οι σκοποί τους καί ποιές προοπτικές διαγράφονται 

άπό τή δράοη τους,
12. Μπορεί ένας Συνάδελφος νά είναι μέλος σέ δυο όμοιοεπαγ- 

γελμ-ατικά σωματεία;
13. Συμπεράσματα άπο τή μέχρι σήμερα δράση τους, καί
14. Ποιά θά είναι ή θέση τών ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ άπέναντί 

τους, δηλ .τήν άντιμετώπισή τους.
Ή άνάλυση αύτή, μέ το κύρος τών ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

καί μέ -πλατεία δημοσιότητα, πιστεύω ότι θά βοηθήσει, ώστε οί Συ
νάδελφοι ν’ άποκτήσουν μιά ολοκληρωμένη -εικόνα καί ν’ αποφα
σίσουν ύπεύθυνα τί πρέπει νά πράξουν.

"Ετσι, ό κάθε Συνάδελφος πού ύπογράφει γιά τήν έγγραφή 
του στόν όποιοδήποτε σύνδεσμο ή σύλλογο, θά ΞΕΡΕΙ τή σημασία 
καί τις συνέπειες τής ένέρ-γειάς του θύτης, θά ΞΕΡΕΙ ποιούς καί 
γιατί εξουσιοδοτεί νά τον αντιπροσωπεύουν, θά ΞΕΡΕΙ ποιά είναι 
ή άξία τής μικρής τάχα συνδρομής πού τοΰ ζητούν, καθώς καί πού 
θά πηγαίνει ή συνδρομή αύτή. θά μπορέσει νά εκτιμήσει — αν γρα
φτεί σ’ ένα άττά τούς Συλλόγους αύτούς — κατά πόσο ά-ρκοΰν οί 
καλές προθέσεις που γιά νά άλιλάξουν τήν κατάσταση, όταν τό 
πλαίσιο καθορίζει αντικειμενικά τις έζελίξεις (πέρα καί κόντρα 
σέ όλες τις καλοπροαίρετες διαθέσεις).

’Ενημερωμένος, πλήρως, ό κάθε Συνάδελφος, μπορεί 
καί πρέπει ν’ άπο φασίσει ελεύθερα δηλ. 
ύπεύθυνα, πού είναι χρέος του νά ένταχθεϊ.

"Ο λ α αύτά βέβαια, μέ έλεύθερο διάλογο, μέ Επιχειρήματα 
καί όχι μέ δογματικούς άφορισμοός, μιά καί μιλούμε γιά τή μεγά
λη, τή συντριπτική πλειοψηφία τών Συναδέλφων μας (πού, άσχε
τα αν έχουν ή όχι πτυχίο, νιώθουν στι όλοι μ-ας βράζουμε 
στό ίδιο καζάνι).

("Οσο γιά τις άσήμαντες, οργανωμένες ομάδες, τούς σκληρούς 
πυρήνες, δέν χρειάζεται νά ποΛυνοιαζόμαστε, γιατί χωρίς τήν ύ- 
π ο γ ρι α γ ή γιά έγγραφή καί τ ή συνδρομή 
τού ανυποψίαστου καί άπληροφόρητου Συνδέλφου, είναι καταδι
κασμένες στην άφάνεια).

Άπό μέρους μου, έχω νά θέσω ορισμένα έρωτήιματ-α, πού ίσως 
νά βοηθήσουν λίγο στό ξεκαθάρι-σμα:
α) Είναι άλήθεια ή όχι ότι ή Τράπεζα έχει άναλάβει τό ρόλο τού 

«είσπράκτορα» όλων αύτών τών «συνδεσμο-συλλόγων», παρα
κρατώντας τις άπό τή μισθοδοσία τών Συναδέλφων; "Αν, ναί. 
ύπάρχει ή άπαιτουμενη ειδική καί ρητή εξουσιοδότηση προς τήν 
Τράπεζα, άπό κάθε ένα μέλος τών «συνδέσμων»;
Μήπως ή παρακράτηση βασίζεται στήν άρχή «μή θίγεις τά κα
κώς κείμενα, άφοΰ μάλιστα δέν αντιδρά κανένας»;
Ποιά είναι ή θέση τών Συλλόγων έπί τοΰ προκειμένου;

β) Είναι γνωστά στους Συναδέλφους μας στι στό Διοικητικό Συμ
βούλιο τοΰ «Συνδέσμου μή πτυχιούχων» συμμετέχει σάν εκλεγ
μένος Σύμβουλος καί ό κ. Άλέκος Ρωσσέτης;

γ) Είναι άλήθεια ή όχι ότι ό ΣΤΥΠΑΣ, σάν σύγχρονος Οβίδιος, 
θά μεταμορφωθεί σύντομα, πολύ σύντομα, σέ 'Ομοσπονδία Πτυ
χιούχων; δηλ. σέ ΑΝΤΙ-ΟΤΟΕ;

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΠΑΣ — ΕΤΕ ΒΑΘΗΣ

(Σ.Σ.): 'Η Θέση τοΰ Συλλόγου κατά τής καταστρε
πτικής γιά τά συμφέροντα ολοκλήρου τοΰ προσωπικού, 
διάσπασης καί διασποράς τών συνδικαλιστικών μας δυ
νάμεων είναι γνωστή. Άρθρογραφία, ανακοινώσεις, ένέρ- 
γειες γιά ένδυνάμωση τής ένιαίας συνδικαλιστικής οργά
νωσης κατά Τράπεζα είναι ή ζωντανή δραστηριότητα τών 
ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ, πού βρίσκει άινταπόκριση στή 
συντριπτική πλειοψηφία τοΰ προσωπικού.

Μέ τις γενικές αρχές τοΰ συναδέλφου καμμία διαφο
ρά. Απομένει, τόσο ά ’ίδιος, δσο καί οί Ενθερμοι πιστοί 
τής ένότητας συνάδελφοι νά γίνουν Εμπρακτοι φρουροί της, 
κήρυκές της καί πείθοντας τούς λίγους απληροφόρητους

καί άνυποψίαστούς, νά τούς έμποδίζουν νά πέφτουν στά 
δίχτυα τής διάσπασης.

’Αναφορικά μέ τά έρωτήματα πού θέτει ό συνάδελ
φος, κλείνοντας τήν έπιστολή του, άπευθύνονται προς κά
θε αρμόδιο καί οποίον καταλαβαίνει δτι τον άφοροΰν καί 
πού είναι σέ θέση νά απαντήσει υπεύθυνα. Καί φυσικά μέ
σα άπό τις στήλες μας, έφ’ όσον τηρήσει τις προϋποθέ
σεις γι’ αύτό (σαφήνεια, ευπρέπεια κλπ.).

’Απόψεις γιά Τήν πενθήμερη 
βδομάδα και τό ώράριο

Προς τήν «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»
Πεσμαιζόγλου 1 - ’Αθήνα 29 Σεπτεμβρίου 1977

Πέρασαν τρεις μήνες άπό τότε πού έψσρμόστηκε ή πενθήμερη 
έβδομάδα, καί αντί νά είμαστε εύχαριστημένοι πού Επιτέλους έχουμε 
κι έμείς δυόμισυ μέρες Αποκλειστικά δικές μας, μέ λύπη μας βλέ
πουμε ότι μερικοί συνάδελφοι δέν βλέπουν τά πράγματα μέ τό ίδιο 
μάτι.

Λοιπόν, έμείς σ’ αύτούς τους τρεϊς μήνες, δχι μόνο δέν δυσκο
λευτήκαμε στά ψώνια μας, δχι μόνο βρήκαμε γάλα στά γαλακτοπω
λεία πού κλείνουν τά περισσότερα στις 1 1 τό βράδυ καί ψωμί στούς 
φούρνους πού ανοίγουν στις 7 τό πρωί, άλλά μπορέσαμε νά άνταπο- 
κριθοΰμε στις έξωτραπεζικές μας καί οίκογενακές μας ύποχρεώσεις 
πιο άνετα, τις όποιες δέν ήταν δυνατόν νά Αντιμετωπίσουμε στήν 
Επίμαχη- Επιπλέον ώρα άπό 2.30 έως 3.30. Τό πώς χρησιμοποιεί 
κανείς τό έλεύθερο πρωινό τού Σαββάτου είναι θέμα καλής όργανώ- 
σεως καί προγραμματισμού, δπως άλλωστε -καί τό πώς διαθέτει τις 
ώρες τών υπολοίπων ήμερων τής Εβδομάδας. Μπορεί νά κάνει τις 
προμήθειές του γιά ολη τήν έβδομάδα!, νά πάει Εκδρομή νά κάνει 
τό νοικοκυριό, νά Ετοιμαστεί γιά νά δεχθεί φίλους το βράδυ καί νά 
μήν τόν νοιάζει άν θά ξενυχτίσει, καί δ,τι άλλο θέλει κανείς άναλό- 
γως τών άναγκών του.

-Πάντως, δπως καί νά τό διαθέσει, είναι θαυμάσιο συναίσθημα 
νά αφήνεις τό γραφείο σου τό μεσημέρι τής Παρασκευής καί νά 
έχεις στή διάθεσή σου τόσο χρόνο γιά ανάπαυση καί ψυχαγωγία

’Αφορμή γιά νά γράψουμε δλα αύτά, στάθηκαν οί διαμαρτυρίες 
πού δημοσιεύτηκαν στό τελευταίο φύλλο τής «Τραπεζιτικής». Καί 
Επειδή οί περισσότερες Αντιρρήσεις άκο-ύγονται άπό γυναίκες, γυ
ναίκες έπρεπε νά Απαντήσουν καί νά πουν τό πόσο προς τό καλύ
τερο άλλαξε ή ζωή μάς μέ τήν πενθήμερη έβδομάδα.

Είναι άπαρίας άξιο πώς, ένώ οΐ Εργαζόμενοι τού Εξωτερικού 
θεωρούν Επίτευγμα και απολαμβάνουν τήν πενθήμερη Εβδομάδα, τό
σο πού στή Δ. Γερμανία συζητεΐται τό θέμα τής τετραήμερης Εβδο
μάδας, έμείς Εδώ παραβλέπουμε δλα τά ευεργετήματα καί Απαιτού
με νά προσαρμοσθοΰν ο! πολλοί στά προσωπικά μας μικροπρσβλή- 
ματα, τά όποια, σέ τελευταία άνάλυση, θά μπορούσαν νά λυθούν αν 
παραμερίζαμε τόν Ελληνικό Εγωκεντρισμό μας —. πού μάς θέλει 
νά θυσιάζονται οΐ άλλοι γιά μάς — και όργανώναμε καλύτερα τή 
ζωή μας.

Πρέπει δηλαδή έμείς νά άρνηθοΟμε νά απολαύσουμε τά άγαθά 
τής προόδου και νά Επιμένουμε μαζοχιστι-κά νά ταλαιπωρούμε τούς 
Εαυτούς μας, άπορρίπτοντας τό καλό γιά τό χειρότερο;. . . 
(’Ακολουθούν 17 υπογραφές γυναικών - συναδέλφων τής Διοικήσεως)

Σ.Σ.: Ιδού καί ή Ενθερμη υποστήριξη τοΰ νέου ώραρίου 
άπό γυναίκες - συναδέλφους. ’Αντίλογος στό γράμμα αν
αδέλφου πού δημοσιεύσαμε στό προηγούμεο φύλλο μας 
καί απάντηση στά μικροπροβλήματα πού θέτει ή δοκιμα
στική έψαρμογή του.

Καί ό διάλογος ...συνεχίζεται.

Συνέχεια περί νέου ώραρίου
α) Διευκρίνιση τής συναδ. Ε. Κιούση

Δίνοντας άπάνιτηοη σέ προφορικές ή τυχόν γραπτές διαμαρ
τυρίες συναδέλφων, έχω νά πω ότι δέν τάσσομαι κατά τοΰ δοκι
μαστικού ώραρίου. Απλώς εξέθεσα τις άπόψεις μου μέ βάση τό 
συνεχές ωράριο τών καταστημάτων, τό οποίο καί διασαφηνίζω στήν 
έπιστολή μου προς τήν εφημερίδα, ή οποία χρονολογείται άπό τις 
4.8.77, τό δέ νομοσχέδιο γιά τό μικτό ώράριο τών καταστημάτων 
δημοσιεύτηκε στις 15.9.77, δηλαδή μία μέρα μετά άπό τήν κυκλο
φορία τής «Τραπεζιτικής».

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Ε. ΚΙΟΥΣΗ — Διοίκηση

β) Νέα έπιστολή 12 συναδέλφων - μητέρων 
τοΰ καταστήματος Μητροπόλεως

Κύριοι,
Άνιαφερόιμαοτε οτήν έπιστολή - διαμαρτυρία πού έδημοσιεύ- 

σατε οτήν «Τραπεζιτική» τού Σεπτεμβρίου σχετικά μέ τό νέο 
ώράριο, καί δηλώνουμε γιά μιά ακόμη φορά τήν άπόφασή μας νά 
άγωνιστοΰμε σχετικά μέ τό ώράριο τών εργαζομένων μητέρων.

θεωρούμε τήν απάντηση - σχόλιο στήν πρώτη Επιστολή μας, 
τής «Τραπεζιτικής» τοΰ Αύγουστου, τουλάχτοτον άπογοητευτική καί 
τονίζουμε ότι τέτοιου είδους σχόλιο- στό δίκαιο αίτημά μας, μόνο 
άπό ιόν άντίδικο εργοδότη θά -περιμέν-αμε καί όχι άπό τόν νόμιμα 
Εκλεγμένο σύλλογό μας. ’Αναρωτιόμαστε γιατί άποσιωπήθηκε τε
λείως τό τεράστιο όφελος τής Εργοδοσίας μ'έ ιίς -έτά πλέον δύο 
ώρες τήν έβδομάδα άπό κάθε εργαζόμενη μητέρα καί καλούμε τά 
Σύλλογο νά πάρει υπεύθυνη θέση: πάνω σ’ αύτό τό θέμα πού ά- 
πασχολεΐ όχι μόνο εμάς, άλλά σαφώς βέβαια δλες τις Εργαζόμενες 
μητέρες τής Εθνικής Τραπέζης καί νά μας Ενημερώσει, τέλος πάν
των, γιά τις ένέργειες πού έγιναν ή πρόκειται νά γίνουν πάνω 
σ’ αύτά το θέμα.

(’Ακολουθούν 12 ύπογραφές)

(Σ.Σ.): Τό σχόλιό μας, άπλώς άνάφερε, πώς τό 
προνόμιο τών μητέρων διατηρείται στό βαθμό πού τό πνεύ
μα καί τό γράμμα τοΰ νόμου καθορίζει. Καί δτι, ανεξάρ
τητα άπό τό γεγονός αύτό, ό Σύλλογος, στά πλαίσια τής 
ΟΤΟΕ, στην προσπάθεια τής λύσης τών παρουσιαζομέ- 
νων μέ τήν έψαρμογή τοΰ νέου ώραρίου προβλημάτων, θά 
διεκδικήσει βελτίωση τής θέσης τής έργαζόμενης μητέρας. 
Εχοντας πλήρη Επίγνωση τής υψηλής Αποστολής τής μη
τρότητας.

Αυτές οί άπόψεις μας, οΰτε άπογοητευτικές μπο
ρούν νά χαρακτηρισθοΰν, ούτε παύουν νά τοποθετούν τό 
α’ίτημα στή σωστή . . . άντιδημαγωγική καί ύπεύθυνη βάση.



ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΙΜΕΖ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΗΣ Σ.Σ.Ε. 25)15.1.74

Χαμένες τριετίες

ΣΥΝΗΛΘΕ ΣΤΗ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ

Πανευρωπαϊκό Συνέδριο 
Τραπεζικών 'Οργανώσεων

Μέχρι τό έτος 1975 ή προα
γωγή σιό βαθμό τοΰ Ύποτμηιμα- 
τάρχη και τοΰ Τμηματάρχη Β' 
γινόταν μέ ηεριοριαμούς. Τούτο 
είχε σάν άποτέλεομα, πολλοί ύ- 
πάλληλοι πού είχαν όλα τά 
προσόντα νά προαχθοΰν 
από τό βαθμό τοΰ Λογιστή Α' 
στο βαθμό τοΰ Ύποτμηματάρχη 
καί άπό τό βαθμό τοΰ Ύποτμιη- 
ματάρχη ατό βαθμό τοΰ Τμημα
τάρχη Β' καί πάνω, νά παρα
μείνουν στους βαθμούς αύτούς 
άπό 4 μέχρι 8 χρόνια μέ μόνο 
λόγο τον περιορισμένο άριθμό 
θέσεων.

Ή βαθμολογική αυτή στασιμό
τητα καλυπτόταν άπό τις χορη
γούμενες προσαυξήσεις. Καί ε
πειδή οί προσαυξήσεις αυτές ή
ταν οικονομική προάγω- 
γ ή, ό ’Οργανισμός προέβλεπε 
τή διατήρησή τους καί μετά την 
προαγωγή τοΰ ύπαλλήλου μέ τό 
μηχανισμό τοΰ άρθρου 13 παρά
γραφος 1.

Μέ τον τρόπο αύτό τήν έτιο- 
χή τής έφαρμογής τής Συλλογι
κής Συμβάσεως ένας μεγάλος ά-

Ύπάλληλοι 
πτυχιοΟχοι 
Παιδαγωγικών 
Ά καδιρών

Γιά τούς συναδέλφους, πτυ- 
χίούχους των παιδαγωγικών ά- 
καδημιών, οί σύλλογοι τοΰ κυ
ρίου Προσωπικού τής Τραπέζης, 
ζήτησαν, μέ γράμμα τους, άπό 
τή Δτοίκηση, τήν εφαρμογή ό
σων ισχύουν στήν Τράπεζα τής 
Ελλάδος γιά τήν κατηγορία των 
υπαλλήλων αύτών.

Ή Τράπεζα τής Ελλάδος, μέ 
άπόφαση τοΰ Διοικ. Συμβουλί
ου της, προωθεί τούς κατόχους 
πτυχίου παιδαγωγικής ακαδημί
ας κατά δύο έτη καί τούς πα
ρέχει τό */2 τοΰ επιστημονικού ε
πιδόματος (7,5% έπί τού βασι
κού μισθού).

Τό αίτημα είναι άπόλυτα σύμ
φωνο μέ τούς όρους τής Σ.Σ.Ε. 
«περί έξομοιώσεως» καί αναμέ
νεται θετική ανταπόκριση άπό 
τήν πλευρά τής Διοικήσεως.

Ό «Τραπεζικός ’Αγών», μη
νιαία ώφημερίδα των τραπεζοϋ- 
παλλήλων τής χώρας, συμπλή
ρωσε 25 χρόνια κυκλοφορίας, 
γεγονός πολύ σημαντικό γιά τά 
χρονικά τοΰ ελληνικού συνδικα
λιστικού Τύπου.

Τιμώντας τήν έπέιειο αυτή 
τοΰ «Τραπεζικού Αγώνας», τό 
Διοικητικό Συμβούλιο τοΰ Συλ
λόγου μας έξέφρασε τις θερμές 
καί έγκάρδιες ευχές μέ την πα- 
ρακάτω επιστολή :
<)Κύριε Διευθυντή,

Μέ τήν ευκαιρία τής εισόδου 
τής εφημερίδας σας στο 25.0 έ
τος τής άδιάκοπτης έκδόσεώς 
της, παρακαλουμε νά δεχθείτε 
τις θερμές καί εγκάρδιες εύχές 
μας.

Είναι γνωστή στο σύνολο των 
Τραπεζοϋπαλλήλων ή δραστηρι
ότητα τοΰ «Τραπεζικού «’Αγώ
ν ος», γιά τήν προβολή καί διεκ
δίκηση των αιτημάτων τους. ’Έ
χουμε τή βεβαιότητα πώς καί 
στό μέλλον ή εφημερίδα σας θά

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Μέ γοργό ρυθμό συνέχισε τις 

εργασίες της ή επιτροπή προα
γωγών το τελευταίο δεκαπενθή,- 
μερο. Οί κρίσεις μέχρι καί το 
βαθμό τοΰ Τμηματάρχη Β' έ
χουν ολοκληρωθεί.

Μέσα στην τρέχουσα εβδομά
δα (έκτος απροόπτου) πραγμα
τοποιούνται καί οί κρίσεις Τμή
μα ι,αρχών Β' ηρός Α',

ριθμός Υπαλλήλων πού είχε μεί
νει ατούς βαθμούς τοΰ Ύποιιμη- 
μ'ατάρχη καί πάνω, περισσότερα 
άπό 3 χρόνια, βρέθηκε νά έχει 
σύμφωνα μέ τό άρθρο 13)1 ένα 
ποσοστό προσαυξήσεως, ανάλογο 
μέ τά χρόνια πού παρέμεινε 
ατούς προηγούμενους βαθμούς. 
Τό ποσοστό αύτό ήταν κανο
νική οικονομική 
προαγωγή.

Μέ τήν έφαρμογή τής ΣΣΕ 
25)15.1.74 πού προβλέπει γιά 
κάθε βαθμό τήν χορήγηση ενός 
ποσοστού προσαυξήσεως σάν 
πρόκαιαβολή των προσαυξήοεων 
τοΰ νέου βαθμού (πλασματικός 
κατά συνέπεια) έγινε άπό τήν 
Τράπεζα συμψηφισμός τών πραγ
ματικών (δεδουλευμένων) προσ- 
αυξήσεων τοΰ άρθρου 13)1 μέ 
τά προβλεπάμενο άπό τήν ΣΣΕ 
(ποσοσιο προσαυξήσεως - πρίμ).

Μέ τον τρόπο αύτό υπάλλη
λοι (π.χ. "Υποτμηματάρχες) πού 
είχαν παραμείνει στο βαθμό τοΰ 
Λογιστή Α’ οχτώ ή περισσότερα 
χρόνια καί ποσοστό πραγματικών 
προσαυξήοεων 45% καί πού σύμ
φωνα μέ ιό άρθρο 13) 1 τοΰ ’Ορ
γανισμού ήταν Ύποτμηματάρχες, 
μέ 38% περίπου έγιναν μέ τήν έ- 
ξομοίωση 'Υποτμηματάρχες μέ 
40%(ΠΡΙΜ) καί βρέθηκαν στήν 
ϊδι-α μοίρα μέ τον Ύποτμηματάρ- 
χη πού έμεινε μόνο τρία χρόνια 
στό βαθμό τοΰ Λογιστή Α' μετά 
τό άνοιγμα τοΰ β’αθμοΰ καί σέ 
πολύ χειρότερη μοίρα άπό τούς 
Λογιστές Α' πού δεν προήχθη- 
οαν.

Κλασσικό είναι τό παράδειγμα 
τοΰ Λογιστή Α’ μέ 3 προσαυξή
σεις — δηλαδή ποσοστό 45% — 
τήν έποχή τής εφαρμογής τής 
συλλογικής συμβάσεως καί πού 
μέ βάση αύτή. έγινε Λογισιής Α' 
μέ ΠΡΙΜ 40% καί μέ ποσοστό 
πραγματικών προσαυξήσεων υ
στέρα άπό τήν αναπροσαρμογή 

, τους 28% (Σύνολο 68%).
Ή Α'προσσύξηση άττόΐ 5% έγινε 6% 
Ή Β' » » 15% » 11%
Ή Γ' » » 15% ». 1 1%

ΣΥΝΟΛΟ » 45% » 28%
χωιρίς στήν περίπτωση αυτή να 
γίνει συμψηφισμός. ΤΙ αδικία εί
ναι καταφανής γι’ αύτό, τό θέμα 
έγινε πρόσφατα άποδιεκτό άπό τή 
διοίκηση καί πολύ σύντομα οί 
παραπάνω διαφορές θά περα
στούν στη μισθοδοσία ιών ενδια
φερομένων συναδέλφων.

σταθεί στό πλευρό όλων των έρ- 
γαζομένων στις Τράπεζες, σιούς 
νέους αγώνες για ιήν άνάτντυξη 
τοΰ κλάδου».

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

"Υστερα άπό έγκριση τής Δχοι- 
κήσεως καί μέ τήν φροντίδα τής 
Ύποδιευθύνσεως Προσωπικού 
τής Τραπέζης άρχισε καί συνε
χίζεται μέ γοργό ρυθμό ή εκπαί
δευση τοΰ προσωπικού άσφαλεί- 
ας τής Τραπέζης μας (ήμεροφυ- 
λάκων,νυκτοφυλάκων καί προοθ. 
άστυφυλύκων) καθώς καί όλου 
τοΰ έντεταγμένου Προσωπικού 
’Ασφαλείας.

Ή έκπαίδευση περιλαμβάνει 
μαθήματα ιαπωνικής πάλης, σκο
ποβολής, καθώς καί σεμινάριο 
Δημοσίων Σχέσεων καί Κοινω
νικής ’Αγωγής, θα Ακολουθήσει 
έκπαίδευση ιών άνδρών άσφα- 
λείας τών Καταστημάτων Μακε
δονίας καί τών λοιπών Περιφε
ρειακών Διευθύνσεων.

’Ελπίζουμε ότι τό επόμενο βή
μα τής Διοικήσεως θα είναι ό έ- 
φοόιασμός τής Τραπέζης μέ τά 
ειδικά θωρακισμένα αύτοκίνητα 
χρηματαποστολών πού διαθέτουν 
όλες οί Εύρωπαϊκές Τράπεζες, 
για να προστατεύονται άποτελε- 
σματικά οί χρηματαποστολές καί 
τό προσωπικό ασφαλείας.

Τό έπίδομα 
διαχειριστών 
καί καταμετρητών 
ταμείου
Για τή μή περικοπή τού παραπά 

νω επιδόματος, σέ ορισμένες πε
ριπτώσεις κανονικής άδειας τών 
διαχειριστών καί καταμετρητών, 
ιτό Δ.Σ. των Συλλόγων τοΰ 
Προσωπικού άπηυθυναν επιστο
λή στη Διοίκηση.

Μέ τήν επιστολή, ζητούν να 
έφαρμοσθεϊ ιό ίδιο μέτρο πού 
ισχύει γιά πάρα πολλά οπό τα 
χορηγούμενα στις διάφορες κα
τηγορίες τοΰ Προσωπικού επιδό
ματα, πού δέν περικόπτονται ό
ταν ό ενδιαφερόμενος όπου σι ό
ζει μέ κανονική άδεια.

Σύντομα
Τραπεζοϋπαλληλικά

— Οί άπεργιακές κινητοποιή
σεις τοΰ Προσωπικού τών δύο 
ξένων τραπεζών τής Τσαίηζ 
Μανχάτταν καί τής Γουΐλλιαμς 
έντ Γκλάϊνς, μέ βασικό αίτημα 
τήν ϊση μεταχείριση, πού οί Δι
οικήσεις τους άρνοΰνται νά τήν 
αναγνωρίσουν, συνεχίζονται μέ 
άπόλυτη έπττυχία.

Ή ΟΤΟΕ κατήγγειλε ήδη αύ- 
τή τήν άντεργατική συμπεριφο
ρά τών δύο ξένων Τραπεζών σιό 
Πανευρωπαϊκό Συνέδριο τής 
F.I.E.T. καί τις έπιμέρους Τρα
πεζικές ’Οργανώσεις τής Μεγ. 
Βρεταννίας κλπ. καί προειδοποί
ησε τίς εδώ Διοικήσεις, ότι αί- | 
τήματα δικαιότατα όπως αύτό τής 
ίσης μεταχειρίσεως, είναι ά δ ί
α ν ό η τ ο νά δεχθεί ό κλά-ι 
δος νά παραμείνουν άνικανο- 
ποίητα.

’Αντίθετα, θα συνδράμει άπο- 
φιασιστικά τούς συναδέλφους πιού 
δοκιμάζουν τήν ώμή άντεργατί-, 
κή τακτική τών ξένων τραπε
ζών.

— Ύπογράψηκε1 καί έκτελέ- 
στηικε άπόλυτα, ή συμφωνία σχε
τικά μέ τό άσφαλιστικό θέμα 
τών εργαζομένων στήν ΕΤΒΑ.

Τό Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου υπαλ
λήλων ΕΤΒΑ, ευχαριστεί τήν 
'Ομοσπονδία γιά τήν ενεργό συμ
βολή της καί τό ’Εργατικό κέν
τρο γιά τό ενδιαφέρον του.

ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΙΑΦΟΡΑΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τήν 1η σελ.) 

ξει τή ρύθμιση μέ τή διαδικασία 
ιών Συλλογικών Διαφορών ’Ερ
γασίας στήν όποια είναι ανα
γκασμένη να καταφύγει για να 
διεκδικήσει τήν τακτοποίηση ε
νός θέματος πού κραιτάει σέ ανα
ταραχή τό σύνολο τοΰ Προσωπι
κού.

'Οπωσδήποτε μέσα στον ’ Οκτώ
βριο θα υπάρξουν εξελίξεις στό 
έπίμαχο θέμα, πού θά καθορί
σουν τή στάση τής συ λ. εκπρο- 
σωπή,Ρεως άποφασμένης μέ κάθε 
τρόπο νά επιδιώξει τή λύση του.

Στις 28-29 Σεπτεμβρίου, πραγ
ματοποιήθηκε στή Στοκχόλμη τό 
Πανευρωπαϊκό Συνέδριο τών 
Τραπεζικών ’Οργανώσεων. Κύ
ρια θέματα τοΰ συνεδρίου ήταν 
οί οί επιπτώσεις τής αύτοματο- 
ποίησης στην τραπεζική λειτουρ
γία, ά ρόλος τών πολυεθνικών 
τραπεζών στις παραβιάσεις τών 
δικαιωμάτων τών εργαζομένων

ΕΚΛΟΓΕΣ 
ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τήν ημέρα πού συμπληρωνό
ταν ή όλη τής «Τραπεζιτικής» 
(17.10.77), διεξήγονιο εκλογές 
γιά την ανάδειξη Δ.Σ. στό 
ΣΥΛΛΟΓΟ Β ΟΗΟΗΤIΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Λεπτομερή α
ποτελέσματα θα σάς δώσουμε 
σιό επόμενο φύλλο τής εφημε
ρίδας μας.

Ευχαριστήριο 
πρός τδ Σύλλογο
Ό Σύλλογος ’Άνω1 Καρπω

τών, μέ επιστολή του, μάς ευ
χαριστεί θερμά για τή διάθεση 
χρηματικού ποσού, πού χρησιμο
ποιήθηκε στήν άθλοθέτηση κυ
πέλλων, κατά τούς άγώνες ΛΥ- 
ΚΑΙΑ 1977.

Οί πολιτιστικές έκδηλώσεις 
πού έγιναν έφέτος στό γραφικό 
χωριό τής Αρκαδίας ’Άνω Κα- 
ρυές, σημείωσαν, όπως π,ληρο- 
φορηθήκαμε, εξαιρετική επιτυ
χία.

ΔΙΚΑΙΗ
ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ
Ή Διοίκηση τής Τραπέζης έ- 

ξέφρασε τήν εύορέσκειά της σιό 
συνάδ. τοΰ Τεχνικού Μανώλη 
Τσακίρη γιατί μέ τήν παράτολμη 
καί αποφασιστική ενέργεια του, 
κατορθώθηκε ή σύλληψη ξένων 
άρχαιοκαπήλων, στή θαλάσσια 
περιοχή τής ' "Υδρας, πράξη πού 
δείχνει τό υψηλό αίσθημα ευ
θύνης τοΰ ουν)φου, σαν άτό
ρου καί υπαλλήλου τής ’Εθνι
κής Τραπέζης.

Ή δίκαιη ιέπιβράβευση τοΰ 
συν)φου, τιμά τή Διοίκηση τής 
Τραπέζης πού σκοπεύει, σύμφω
να μέ πληροφορίες, να υλοποιή
σει την παραπάνω εύφημο μνεία.

καί ή ασφάλεια τών τραπεζικών 
έργασιών έπειτα άπό τήν έξαρ
ση τής εγκληματικής βίας σιήν 
Εύρώπη.

Στό συνέδριο έλαβαν μέρος 
25 τραπεζοϋπαλληλικές οργανώ
σεις άπό 21 εύρωπαϊκές χώρες 
πού εκπροσωπούν 400 χιλ. τρα- 
πεζοϋπαλλήλους.

Πολυμελής άντιπρ'οσωπεία τής 
Ο.Τ.Ο.Ε. μέ έπί κεφαλής τον 
Πρόεδρο θ. Παπαμάργαρη και 
στήν όπΡία μετείχε ό γεν. γραμ
ματέας τοΰ συλλόγου μας συν. 
θ. Σαλίμπας, παρακολούθησε 
τίς εργασίες τοΰ συνεδρίου καί 
ανέπτυξε τα τραπεζικά θέματα

Κατ’ επανάληψη μας έγιναν 
καταγγελίες, ότι οί διευθύνσεις 
διαφόρων ύποικ) των, σέ περί
πτωση ασυμφωνίας τοΰ Ταμεί
ου, κρατούν ολόκληρο τό Προ
σωπικό πέρα άπό τίς ώρες έργα- 
σ'ας, μέχρι να πραγματοποιηθεί 
ή συμφωνία.

Τό γεγονός αύτό, Ανάγκασε 
ιό Διοικ. Συμβούλιο να απευθύ
νει σχετική επιστολή πρός τή 
Διεύθυνση Προσωπικού, μέ τήν 
όποία ζητεί τήν έκδοση αΰ στιγ
μής διαταγής για νά σταματήσει 
ιό φαινόμενο τής «γενικής, προ
σωπικής κρατήσεως» στις περι
πτώσεις αύτές.

"Οπως άναιρέρεται στην επι
στολή, «τό μέτρο πού δέν στη
ρίζεται σέ καμμια λογική, θυμί-

Άναδημοσιεύουμε, έξ αιτίας 
τής έπικαιρόιητας πού έχει τό 
θέμα, δημοσίευμα τής εφημε
ρίδας «Τραπεζικό Βήμα».
Ό κ. Νέστωρ Παπαχρίσιου - 

Πλαπούτας (Βαθέως 14-16) σ’ 
ανακοίνωσή του άπανιηηκή 
στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» 
τονίζει:

Τό πιο σοβαρό είναι ότι όσο 
βαθαίνουν οί διαφορές μεταξύ 
εργατών καί έργάδοτων, τόσα 
άνιεργαπκή γίνεται ή άρθρο- 
γραφία τοΰ Οίκον. Ταχυδρό
μου. Προσέξατε τό άρθρο τοΰ 
κ. Μαρίνου στό φύλλο 9.Θ.77. 
Γράφει λοιπόν για τούς Απερ
γούς τοΰ Μεταλλείου Μάδειι 
Λάρκο, on ένώ παίρνουν 15.003 
δρχ. το μήνα, άπεργοΰν γιά τό 
ψωμί τών παιδιών τους. Το γε
γονός είναι ότι παίρνουν δρχ. 
370 καί έλάχιστοι 450 ή 500 έ
ξη μέρες τή βδομάδα, οκτώ ώ
ρες, κάτω άπό τή γή, πραγμα
τικοί σκλάβοι τοΰ Μποδοσάκη. 
Κατηγορεί τούς γιατρούς δπ 
γυρεύουν τό άπόγευμα ελεύθε
ρο, ένώ οί γιατροί γυρεύουν ύ- 
περωρίες. Φανιαόθεΐτε οδοκα
θαριστής 10.000 πρώτος μισθός,

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή 2η σελ.) 
σίας.

Να εργάζεσαι μέ ηρεμίαν. 
Μή καταλαμβάνεσαι άπό την ά- 
σθένειαν τής. εποχής, συγχέων, 
ώς πλείσιοι τών συγχρόνων μας 
τήν δραστηριόιηια μέ τήν νευ
ρικότητα. Μή λαμβάνης αποφά
σεις πριν ή σκεφθής έπ’ αύτών, 
Αλλά καί μή παρατείνης έπί πο
λύ τήν σκέψιν σου, διότι δέν 
πρέπει νά κόμης τούς άλλους 
να περιμένουν έπί πολύ τάς Α
ποφάσεις σου. θά έδιδες εϊς τό 
περιβάλλον σου τήν έντύπωσιν 
άνθρώπου αναποφάσιστου. Μ ή 
συγχέης τήν σταθερότητα πρός 
τό πείσμα, καί είς πρώτην ευ
καιρίαν άναθεώρησε ένα μέτρο 
πού έλαβες καί τοΰ οποίου ή 
πείρα καί ή λογική ήθελαν Από
δειξη τα άτυχή Αποτελέσματα. 
Δέν Απαγορεύεται, είς τοιαύτας 
περιπτώσεις, σπανίας άλλωστε, 
να σώση ιτις τα προσχήματα, εΰ- 
ρίσκων εύκόλως δικαιολογίαν 
ιών νέων διαταγών.

ιΝό ΐέπιμελήσαι τήν αλληλο
γραφίαν σου· λ έξις κακώς τεθει
μένη, διατύπωσις ύπεράγαν βρα

σιάση τών πολύ εθνικών τραπε
ζών στήν Ελλάδα πού παραβιά
ζουν τό δικαιώματα τών εργα
ζομένων καί τούς όρους εργα
σίας καί ασφαλείας τών τραπε
ζοϋπαλλήλων.

Μετά τή Στοκχόλμη, ή Αντι
προσωπεία τής ΟΤΟΕ πήγε στό 
Παρίσι καί είχε σειρά διμερών 
έΠαφών μέ τήν εθνική ομοσπον
δία τραπεζικών καί ιδιωτικών υ
παλλήλων Γαλλίας.

Στό επόμενο φύλλο μας, θά 
δημοσιεύσουμε Αποφάσεις τοΰ 
συνεδρίου τής Στοκχόλμης καί Α
ποτελέσματα τών έπαφών τής 
ελληνικής αντιπροσωπείας στό 
Παρίσι.

ζει τίς χιτλερικές θεωρίες περί 
συλλογικής ευθύνης, παραβιάζει 
τό νόμιμο ωράριο εργασίας, δη
μιουργεί, ύστερα μάλιστα άπό ε
ξαντλητική εργασία, αισθήματα 
ψυχικής καταπίεσης καί βλάπτει 
τίς σχέσεις διευθύνσεως καί 
προσωπικό καί γενικότερα τήν 
ομαλή καί αποδοτική διεξαγωγή 
τής υπηρεσίας»..

Ό Σύλλογος ζητεί άπό τά 
μέλη του καί ειδικά τούς άντι- 
προσώπους τών ύπσκ) των, να 
καταγγέλλουν αμέσως κάθε πα
ραβίαση τού ωραρίου ή παράτα
ση τών ώρών συναλλαγής πού 
μπορεί νά έχει σαν άποτέλεομα 
να μην συμφωνεί τό Ταμείο 2!/ί 
ολόκληρες ώρες μετά τό κανο
νικό κλείσιμο τής Τραπέζης.

γιατρός 8500 πρώτος μιοθός«πρ!ν 
τήν απεργία». Οί εσωτερικοί νέ
οι γιατροί στις ΠΠΑ παίρνουν 
άπό 700 έως ίΟΟΟ δοιλλάρια τό 
μήνα καί σέ μικρές πόλεις φθά
νουν τίς 2.000 δολλ., φαϊ άρτ- 
στο, δωμάτιο κλιματισμένο καί 
πολλά άλλα. Κατηγόρησε τούς 
τραπεζιτικούς. Γιατροί καί τρα
πεζικοί ιόν διέψέυσαν. Γράφει 
ότι οί χωροφύλακες παίρνουν 4 
—5.COO δρχ. τό μήνα. Οί χω
ροφύλακες παίρνουν 7.500 πρώ
το μισθό καί φθάνουν 16.000 καί 
πλέον, σιολή καί ύπνο δωρεάν 
καί πολλά αλλ,α. Ή δουλειά 
τοΰ χωροφύλακα δέν μπορεί νό 
συγκριθεϊ μέ τή δουλειά τών 
μεταλλορύχων. Ό χωροφύλα
κας παίρνει 80% τοΰ μισθού του 
σύνταξη, ό μεταλλορύχος πολύ 
μικρότερη.

Οί μεταλλορύχοι σιό Βέλγιο 
παίρνουν 2.500 δρχ. τήν ήμερα 
πέντε μέρες τή βδομάδα. Στις 
ΙΙΠΑ 400 δολλάρια γιά πέντε 
μέρες, 301 ώρες. Καί Ανάλογα 
στή Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία.

Υ.Γ. Οί πληροφορίες γιά με- 
ταλορόχους καί γιατρούς είναι 
επίσημες άπό τις Ενώσεις τους.

χεΐα, αρνηοτς απότομος, δόναν- 
ται νά είναι έξ ίσου βλαβερά ό
σον ή ύπέρμετρος έμφασίς ή ή 
άοριστία. Πρέπει, είς τό επάγ
γελμά μας . να λέγωμεν συχνό 
«όχι », άλλα πρέπει νά γνω- 
ρίζωμεν πώς νά τό λέγωμεν τό 
«όχι». ’Ενίοτε πρέπει νά λέγω
μεν καί « ν α ί » καί νά τό 
λέγωμεν εύμενώς. Ό τρόπος 
πού δίδομεν αξίζει συχνά πε
ρισσότερον άπό 6,τι δίδομεν.

Βλέπεις, αγαπητέ μου φίλε, 
ότι πρέπει νό διατηρήσης μέσα 
σου άθπκτον καί να άναπτύξης 
ιήν κρίσιν,. διά τήν οποίαν σοΰ 
ώμίλουν είς τήν άρχήν τής επι
στολής μου. Διότι ή κρίσις είναι 
εκείνη, ή οποία θα έμποδίση τό 
προτερήματά ocu γινόμενα ύ
περβολικά νά έξελιχθοΰν είς έ- 
λαττώιματα, εκείνη ή όποία θα 
συγκράτηση τήν ύπερηφάνειάν 
σου έντεΰθεν τών ορίων τής ά- 
λαζονείας, εκείνη ήτις θά σέ 
προφυλάξη άπό τήν ιέπίφοβον έ- 
παγγειλματικήν στρέβλωσιν καί 
θά σοΰ δώση τό άκριβές μέτρον 
είς κάθε ζήτημα».

Ό «Τραπεζικός ’Αγών» 
συμπλήρωσε 

25 χρόνια κυκλοφορίας

ΡΕΚΟΡ ΠΤΩΣΗΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΗΘΩΝ

Ή προσωπική επιστολή (καί όχι λίβελλος πού 
σημαίνει κυρίως έντυπη διάδοση δυσφημιστικών πλη
ροφοριών, άλλ’ αύτό εΐναι 6έμα γνώσης τής έλληνι- 
κής γλώσσας), πού έστειλε ό Πρόεδρος τοΰ Συλλό
γου στον κ. Πίσκοπο, σέ απάντηση έγγραφης πρό
κλησης τοΰ τελευταίου πρός τό Διοικητικό Συμβού
λιο, προκάλεσε τήν έντονη δραστηριοποίηση τοΰ κον
δυλοφόρου του, εκφρασμένη σέ (πραγματικό αυτή 
τή φορά) λίβελλο - ανακοίνωση κατά τοΰ Προέδρου 
καί βασικών στελεχών τού Διοικητ. Συμβουλίου.

'Ομολογούμε οτι σέ τέτοια πτώση συνδικαλι
στικών ηθών δέν μπορούμε νά κατέλθουμε. ’Αφήνουμε 
τήν απρόσιτη αυτή έπί δόση στον κ. Ν. Πίσκοπο.

Άλλα στις ψευδείς πέρα γιά 
πέρα καί συκοφαντικές σ τ ε ρ μο
λογ ί £ ς του, Θά έχει απάντηση. Δέν ξέρουμε 
αν θά είναι ώφέλιμο νά δοδεΐ ένώπιον τοΰ ποινικού 
δικαστηρίου. Άλλα έπειδή ξέρουμε ότι δέν Θά πά- 
ψουμε νά είμαστε ό στόχος μιας δημοκοπικής εκ
στρατείας καί έπειδή δέν σκοπεύουμε ν’ ακολουθού
με τον κάδε κακόβουλο στά μονοπάτια τής δολιοφθο
ράς πού ανοίγει, οί απαντήσεις θά δίδονται στό έ
ξης συγκεντρωμένες σέ ειδική στήλη τής ΤΡΑΠΕΖΙ
ΤΙΚΗΣ. "Οσοι πέφτουν Θύματα καί έντυπωσιόζον
τα ι άπό τά ψευδή καί συσκοτιστικά συνΘήματα, άς 
έχουν υπομονή. Θά βρουν τήν απάντηση στήν έπόμε- 
νη κάθε φορά «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» καί στή στήλη 
«ΑΝΤΙ-ΔΗΜΟΚΟΠ ΙΚΑ».

τοΰ ελληνικού χώρου, όπως τή

ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΚΑΙ H THRUM ΤΟΥ ΟΡΑΡΙΟΥ

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΥΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ “ΗΓΕΜΟΝΙΚΕΣ,, 
ΑΠΟΛΑΥΕΙ ΙΟΝ ΪΡΑΠΕΖΘΫΠΑΑΑΗΛΘΝ 

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ Μ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ 
ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ


