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ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ
Ή οργή καί ή κατάπληξη που προκάλεσε στους 

συναδέλφους πτυχιούχους καί μη, ή 
τελευταία ανακοίνωση τής έξτρεμιστικής ομάδας 
των οργανωμένων πτυχιούχων, δεν έχει ακόμα κο
πάσει.

Κείμενο τέτοιας άπερίγραπτης ασυναρτησίας, 
ολοκληρωτικής νοοτροπίας, έξαλλης διασπαστι
κής προκλητικότητας, σπάνια έχουμε έπισημάνει 
καί στις πιο ζοφερές, για τό συνδικαλιστικό κίνη
μα, εποχές.

Έγκαταλείποντας καί τα τελευταία προσχή
ματα, διακηρύσσουν αύβαδέστατα, δτι δεν θέλουν 
τήν ενότητα του Προσωπικού καί ενιαίος είναι μό
νον ό «Σύλλογός» τους. Εκφράζονται με ανεπίτρε
πτη ειρωνεία για τό «υπόλοιπο προσωπικό» τής Ε
θνικής Τραπέζης καί υποβιβάζουν έμπαικτικά τό 
ρόλο των Συλλόγων μας καί των Συνδικαλιστι
κών κινήσεων τού χώρου μας. Παράλληλα πέφτουν 
σε γκάφα ολκής, διαχωρίζοντας καί τούς ’ίδιους 
τούς πτυχιούχους σ’ έκείνους μέ τό ένα, στούς άλ
λους με τά δύο καί περισσότερα διπλώματα, σέ 
τρίτους μέ τά «Μάστερς» καί μέ ιδιαίτερες για τήν 
κάθε μερίδα διεκδικήσεις.

’ Αν έχουν καμμιά σχέση μέ τον τιμητικό τίτλο 
τού επιστήμονα ή τις στοιχειώδεις ιδιότητες τού 
απλού συνδικαλιστή, οι συντάκτες τέτοιας ανακοί
νωσης, άς τό κρίνουν οί συνάδελφοι. Ειδικότερα 
οί τίμιοι καί άξιοι πτυχιοΰχοι, πού μέ καλή πίστη 
καί πρόθεση έγιναν μέλη τού άντισυλλόγου καί άς 
σταθμίσουν, από δώ καί μπρος, τή στάση τους, ά- 
νάλογα μέ τις επιταγές τής συνείδησής τους.

Ή «δραστηριότητα» αύτή τροφοδοτεί τήν έξαλ
λη πτέρυγα, τούς «σκληρούς» τών μή πτυχιούχων 
νά σηκώσουν καί αυτοί τή διαχωριστική τους ση
μαία.

Μέ προσωπικά ταχυδρομημένες ανακοινώσεις 
τους, καλούν τούς συναδέλφους μή πτυχιούχους, νά 
«συσπηρωθοΰν» (ορθογραφία δική τους) νά άλώ- 
σουν τό Σύλλογο καί νά κηρύξουν ιερό πόλεμο, 
γιατί οί πτυχιοΰχοι «θά τούς εξοντώσουν»! ! ! Καί 
κανείς τους δεν άναλογίζεται, πού μπορούν νά ο
δηγήσουν αύτά τά έξτρεμιστικά κηρύγματα' άν θά 
μπορεί ή κάθε πλευρά νά προωθήσει τις θέσεις 
της, άν θά μπορεί νά κάνει «δυναμικούς αγώνες», 
όταν περιχαρακωμένη στόν αποκλειστικό σωβινι- 
στικό στόχο της, έχει αντίπαλο ή αδιάφορο τό άλ
λο τουλάχιστον μισό προσωπικό. "Ας άφίσουμε ό
τι τά θεμελιώδη καί ούσιαστικά θέματα πού μάς 
αφορούν σάν εργαζόμενους — ασφαλιστικό - μι- 
σθολογικό - βασικές σχέσεις εργασίας — έγκατα- 
λείπονται καί καταβαραθρώνονται.

Εμείς καλούμε τούς σκεπτόμενους σοβαρά, 
ψύχραιμα καί προσγειωμένους στήν πραγματικό
τητα συναδέλφους, πτυχιούχους καί μή, νά εκτιμή
σουν τό έργο τού Συλλόγου, πού μέ σύνεση καί 
μέ νομικά καί λογικά θεμελιωμένη εργασία, βα
δίζει γιά νά έξαλειφθεΐ τό χάσμα μεταξύ πτυχιού
χων καί μή. Κυρίως όμως αποβλέποντας στήν ύψη- 
λότερη αποστολή του καί τούς εύρύτερους τομείς 
δραστηριότητάς του, νά σταθούν ισάξια καί αντά
ξια μέλη του.

Τέλος, εκφράζοντας τήν καθολική αγανάκτη
ση κατά κάθε διαλυτικής γιά τή δύναμη τού Συλ
λόγου ενέργειας, προειδοποιούμε καί διαβεβαιώ- 
νουμε: Τά χέρια πού μέ τον ψυχρό ύπολογισμό τού 
σαμποτέρ, τοποθετούν τις νάρκες στά θεμέλια, τό
σο τής οργανωτικής καί ψυχικής ενότητας ΟΛΟ- 
ΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, όσο καί τής προκο- 
πής τής ίδιας τής Τραπέζης, θά τσακιστούν άπό 
τή συνδικαλιστικά συνειδητοποιημένη πλειοψηφία 
τού προσωπικού, πριν προχωρήσουν στό όλέθριο 
εγχείρημά τους.

Μέ ουοτιιματικπ έπεξεργαοία καί μεΒοδικότπτα άπό τό Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΗΘΟΥΝΤΗΙ 01 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ 
ΑΙΑΑΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΝ 
ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

■ Υποβολή υπομνημάτων στη Διοίκηση 
μέ πλήρη τεκμηρίωση καί άνππτυξη 
τών θεμάτων

Οί άπαραίχητες διαδικασίες 
γιά τή μεθοδική θεμελίωοη των 
αιτημάτων μας, καθώς καί γιά 
τον τρόπο διεκδικήσεώς τους έ
χουν προωθηθεί σημαντικά κατά 
τή διάρκεια τοΰ μήνα πού πέρα
σε. ’Αναμένεται δτι, μετά τή Γε
νική Συνέλευση τών Μετόχων, 
θά εκδηλωθούν οΐ άπόψεις τής 
Διοικήσεως.

Τό Διοικητικό Συμβούλιο, κα
τανοώντας τό φόρτο εργασίας 
τής Διοικήσεως γιά τήν προετοι
μασία τής Γενικής Συνελεόσε- 
ως, έτήρησε τον Μάϊο «στάση 
αναμονής», ή οποία εξάλλου εί
χε ζητηθεί άπό τον κ. Διοικητή 
κατά τήν παρουσίασή του τής 26 
’Απριλίου. Μέ τον τρόπο αύτό, 
άποδετκνύεται, γιά μιά άκόίμη 
φορά, τό ύψηλό αϊοθημα εύθύ- 
νης τά όποιο χαρακτηρίζει τις 
ενέργειες τοΰ Συλλόγου και 
πιστεύεται ο π ή στάση του δεν 
θά παρερμηνευθεί άπό τούς άρ- 
μόδιους παράγοντες τής Διοική- 
σεως καί δτι άντιθέτως θά έκτι- 
μηθεί ανάλογα.

II εντολή τοΰ Προσωπικού 
γιά τήν τακτοποίηση τών εκκρε
μών θεμάτων μας είναι σαφής 
καί κατηγορηματική καί τό Δι- 
οικ. Συμβούλιο έχει λάβει τήν 
άπόφαση νά μή διαψεόσει άπό 
τήν πλευρά του τις προσδοκίες 
του.

Σέ συνέχεια τοΰ γενικού ύ- 
πομνήματος, πού είχε υποβληθεί 
οτή Διοίκηση τής Τραπέζης κα
τά τήν πρώτη επίσημη επαφή 
τοΰ Διοικ. Συμβουλίου, πού πε
ριλαμβάνει, δ πως είναι γνωστό, 
τά βασικά καί θεμελιώδη Θέμα-

Ή εφαρμογή 
τήςπενθήμερης 
βδομάδας

Ή ’Επιτροπή πού συγκροτή
θηκε άπό εκπροσώπους τών Τρα
πεζών καί τής Ο.Τ.Ο.Ε. γιά τήν 
πενθήμερη βδομάδα εργασίας τερ
ματίζει τό έργο της σέ λίγες μέ
ρες. Οΐ εργασίες τής ’Επιτροπής 
έχουν προχωρήσει κανονικά καί 
τά διάφορα προβλήματα συζητή
θηκαν καί άντιμετωπίστηκαν Α
μοιβαία μέ καλή θέληση.

Ή εφαρμογή τής πενθήμερης 
βδομάδας προβλέπεται νά άρχί
σε ι άπό τήν 1η ’ Ιουλίου μέ πιθα
νότατο ώράριο 7.45' έως 3.30'.

τά μας, ύποβλήθηκαν τήν τελευ
ταία εβδομάδα άναλυτικά καί τε
κμηριωμένα υπομνήματα γιά τά 
παρακάτω αιτήματα:
— Τροποποίηση τοΰ κανονισμού 

χορηγήσεως στεγ. επιδομά
των..

—■’Επέκταση τοΰ τουριστικού ε
πιδόματος καί μή συμψηφισμό 
του μέ τό επίδομα Παραμεθο
ρίων Περιοχών.

—Έπαναχορήγηση, τών επιδομά
των ευθύνης στά στελέχη τής 
Δ)σεως.

—’Αποκατάσταση τών αδικιών 
πού έγιναν κατά τήν εφαρ
μογή τής Σ.Σ.Ε. τής Έξο- 
μειώσεως (χάμένες τριετίες).

---Χορήγηση τοΰ επιδόματος συ
ζύγου στις γυναίκες μέ βαθμό 
τμηματάρχη Β καί πάνω, κα- 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελ. 6)

1917 - 1977
Συμπληρώθηκαν στις 23 Μαίου, 60 χρό

νια άπό τήν ίδρυση τού Συλλόγου τών Υ
παλλήλων Εθνικής Τραπέζης.

Τό ιστορικό αύτό γεγονός, πού έλάχι- 
οτα ανάλογα ύπάρχουν στή συνδικαλιστι
κή ιστορία τής χώρας, γεμίζει μέ υπερη
φάνεια τά μέλη μας καί όλους τούς έργα- 
ζομένους σήμερα στήν Εθνική Τράπεζα.

Ή επέτειος τών 60 χρόνων θά γιορτα- 
σθεϊ μέ έπιβλητική εκδήλωση, μέσα στόν 
’Ιούνιο, σέ ή μερομην ία καί χώρο πού θά 
γνωστοποιηθούν μέ ειδική ανακοίνωση.

Στό γιορτασμό θά κληθούν εκπρόσω
ποι τής Πολιτείας, ή Διοίκηση τής Τραπέ
ζης καί συνδικαλιστικοί ηγέτες.

θά τιμηθ'ούν ιδιαίτερα οί παλαίμαχοι 
συνδικαλιστές μας πού πρωτοστάτησαν 
στούς διεκδικητικούς αγώνες για τήν πρα
γματοποίηση των κατακτήσεών μας καί συ
νέβαλαν μέ τό έ'ργο τους στήν άνάπτυξη 
τού Συλλόγου,

Οί συνάδελφοι, μέ τήν παρουσία τους 
θά δώσουν έ'μπρακτη διαβεβαίωση γιά τη 
συνέχιση τών παραδόσεων του Ιστορικού 
Συλλόγου Υπαλλήλων τής ΕΤΕ.

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΑΡΟΥ ΜΑΣ

Αντιπροσωπεία τής Ο.Τ.Ο.Ε. 
οτή Φραγκφοόρτη
Αντιπροσωπεία τής ‘Ομοσπον

δίας μας πήρε μέρος στήν Πανευ
ρωπαϊκή σύσκεψη ’Αντιπροσώπων 
τών εργαζομένων στήν«Άμέρικαν 
Εξπρές» Ευρώπης, πού πραγμα
τοποιήθηκε στή Φρανκφούρτη 
στις 15-16 Μαίου.

Τήν αντιπροσωπεία, άπετέλε- 
σαν ό Πρόεδρος τής Ο.Τ.Ο.Ε. 
κ. Ο. Παπαμάργαρης, 6 Πρόε
δρος τού Συλλόγου μας κ. Ε. 
Μαυρουλίδης καί ό Πρόεδρος τών 
Υπαλλήλων τής Άμέρικαν Εξ
πρές κ. Λ. Λιουδάκης.

Στή σύσκεψη έγινε εκτεταμέ
νη επισκόπηση καί ανταλλαγή α
πόψεων γύρω άπό τις άντισυνδι- 
‘Καλιστικές ενέργειες τής Άμέρι- 
■καν Εξπρές σέ διάφορες χώρες 
μεταξύ τών οποίων καί ή Ελλά
δα καί άποφασίστηκε ή συγκρό
τηση μόνιμης επιτροπής πού σκο
πό θά έχει τήν παρακολούθηση 
τών προβλημάτων πού δημιουρ
γεί ή τακτική αυτή καί θά εΐση- 
γεΐται τά μέτρα που πρέπει νά 
,ληφθοΰν.

Επίσης καυτηριάστηκε ή στά
ση τής Διοικήσεως τής Άμέρικαν 
Εξπρές καί έκφράστηκε ή πλή
ρης συμπαράσταση τής συσκέψε-

ως προς τούς "Ελληνες έργαζο- 
«μένους στήν Τράπεζα αυτή.

Στις συζητήσεις, πού έγιναν 
στήν έδρα τής Τραπέζης τών 
Γερμανικών Συνδικάτων, οί Γερ
μανοί έκπρόσωποι έξέφρασαν τό 
θαυμασμό τους γιά τό βαθμό όρ- 
γανώσεως καί μαχητικότητας τών

Ελλήνων τραπεζικών, πού σέ 
πολλά σημεία, όπως δήλωσαν, Α
ποτελούν παράδειγμα γιά τούς 
Γερμανούς συναδέλφους τους.

Τονίστηκε έξ άλλου τό έντονο 
,ένδιαφέρον τάΰ Γερμανικού Συν
δικαλιστικού Κινήματος γιά τά 
συμβαίνοντα στήν Ελλάδα, από 
τον Πρόεδρο τής Γερμανικής Συ
νομοσπονδίας Εργασίας κ. Φέ- 
τερ καί ή άνάγκη συσφίξεως τών 
σχέσεων μεταξύ τοΰ Γερμανικού 
καί τοΰ Ελληνικού Συνδικαλι
σμού.

Αηο μιχ να σε μήνα

Μιά θέση στόν ηΑιο...
— Δημόσιος Διαγωνισμός προσλήψεως Προσωπι

κού ΕΤΕ, 1958:
4.500 υποψήφιοι γιά 60 θέσεις.

— Δημόσιος Διαγωνισμός προσλήψεως Προσωπι
κού ΕΤΕ, 1974:
14.500 υποψήφιοι γιά 300 θέσεις.

— Δημόσιος Διαγωνισμός προσλήψεως Προσωπι
κού ΕΤΕ, 1977:
9.500 υποψήφιοι γιά 150 θέσεις.

Σημείο τών καιρών μας ά
ραγε κι αύτό; Σίγουρα όχι. 
Ή ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ πρό- 
σφερε πάντα μιαν ιδεώδη 
σταδιοδρομία. Στούς άνδρες. 
Λένε, πώς παληότερα, κυ
κλοφορούσε καί LIBiRO D’ 
ORO . .. γαμπρών, οπού, ύ
στερα άπό τούς διπλωμάτες, 
— πού ήταν στήν κορφή τής 
λίστας —, άκολουθοϋσαν οί 
. . .Τμηματάρχες τής ’Εθνι

κής Τραπέζης. ..
Αύτά τά ώραία, τότε. Σή

μερα, τά μέν νούμερα των 
ύποψηφίων πάντα ψηλώνουν, 
ή συμμετοχή τών άνδρών Ο
μως χαμηλώνει. Δεν ξέρω 
που στρέφουν οί εύλογημέ- 
νοι τις φιλοδοξίες τους! Ε
κείνο όμως πού είναι βέβαιο 
είναι διι οί γυναίκες, τά τε
λευταία 25 χρόνια, άνακάλυ- 
ψαν τά καλά τής Τραπέζης:

επιδόματα, προικοδοτήσεις, 
άδειες, μειωμένα ώράρια, δά 
νεια. ..

Βέβαια, οί γυναίκες δεν 
παν εύκολα ψηλά. Καί τό 
ξέρουν. Τροχοπέδη τό φύλο 
τους, καί, — σχήμα οξύμω
ρο —, τά προνόμια πού τούς 
παρέχει ό έργοδότης τους. 
'Υπάρχουν όμως κι οί πεισμα
τάρες. Οί φιλόδοξες. ’Εκεί
νες πού πάνω άπ’ δλα, — 
οσα ή νοοτροπία καί οί συν
θήκες τούς φόρτωσαν, — 
βάζουν τήν καρτέρα τους. 
Καί πάντα βρίσκουν ένα τρό
πο νά διακριθοΰν, ν’ άνέ
θουν. ’Εξαιρέσεις 
βέβαια, πού δμως σέ μας δί
νουν ικανοποίηση. «'"Αν θέ
λουμε, μπορούμε!». Κι έτσι 
άρχίζει ή Αγωνία νά κερδί
σουμε μιά θέση στό μεγαλύ
τερο οικονομικό ’Οργανισμό

του τοπσυ.
"Οσες βαστάν τά κότσια 

σας, κοπιάστε! 'Υπάρχει γιά 
σας μιά άρένα δπου μπορείτε 
νά δοκιμάσετε τήν ένταση 
τοΰ άγώνα μ’ άντίπαλο άξιο, 
καί νά νοιώθετε τή χαρά τής 
δικαίωσης.

«Κυρία Διευθύντρια!». 
Σάς φαίνεται λίγος ό τίτλος; 
Δεν άξίζει νά τόν κυνηγή:· 
□ετε; ’Εμπρός λοιπόν! Κά
θε χρόνο καί περισσότερες, 
κάθε χρόνο κα καλλίτερες ύ- 
ποψήφιες! Όμορφήνετε, μέ 
τή δροοερή σας παρουσία τά 
θλιβερά νούμερα.

Καλώς ώρίσατε στόν Τρα
πεζικό μας Κόσμο. ’Αγαπή
στε τον. Καί νάστε σίγουρες 
πώς τό κέρδος δέ θδναι μι
κρό. "Εχετε μπροστά σας 25 
χρόνια. ..

Ή συνάδελφος

ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ, HAIM...
Μέ τήν ευκαιρία τής απεργίας τών νο

σοκομειακών γιατρών, διάφοροι πολιτικοί 
παράγοντες επανέρχονται στό θέμα τού έ- 
νιαίου ’Εθνικού φορέα υγείας «για νά ύ- 
πάρξει πληρέστερη ύγειονομική κάλυψη ό
λων τών Ελλήνων, νά άπαλλαγεΐ ό τόπος 
άπό τούς πολυδαίδαλους γραφειοκρατικούς 
οργανισμούς, οί γιατροί άπό τούς μισθούς 
πείνας κλπ.».

Συμφωνούμε άπόλυτα στή δημιουργία 
εθνικού φορέα υγείας. Είμαστε δμως υπο
χρεωμένοι νά διακηρύξουμε προς κάθε κα
τεύθυνση καί δέν θά πάψουμε νά έπανα- 
λαμβάνουμε όσες φορές χρειαστεί:

Ό κλάδος μας δέν φέρει καμμιά άπο- 
λύτως ευθύνη άν ύπάρχουν γραφειοκρατι
κοί οργανισμοί ύγείας καί μισθοί πείνας 
τών νοσοκομειακών γιατρών.

Πριν καλυφθεί ό χώρος όπου σήμερα υ
πάρχει πλημμελής — γιά νά μήν πούμε ά- 
νύπαρκτη — άσφάλιση υγείας, δέν πρόκει
ται νά δεχθούμε καμμιά, ούτε καί τήν έλά- 
χιστη μεταβολή, πού θά μείωνε τό δικό μας 
σύστημα περιθάλψεως, υπόδειγμα γιά κά
θε οργανισμό ύγείας.

'Ένα σύστημα, πού μόνοι μας δημιουρ
γήσαμε, μόνοι μας συντηρούμε καί διοικού
με, έξασφαλίζοντας χωρίς προστριβές μέ 
τούς υγειονομικούς μας συνεργάτες — για
τρούς, νοσοκομειακούς οργανισμούς κλπ. 
— τήν περίθαλψη τή δική μας καί τών οι
κογενειών μας.

Νά δούμε πρώτα άντίστοιχη ύποδειγ- 
ματική άσφάλιση άπό τόν Εθνικό φορέα, 
νά τήν χειροκροτήσουμε καί στήν ιδανική 
εκείνη γιά τή Χώρα μας ιστορική στιγμή, 
πρόθυμα νά συμμετάσχουμε. Μέχρι τότε 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ.



ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΛΞΗ ΜΑΣ

Φοροδιαφυγή καί μισθωτοί
'Η μεγάλη έκταση τής φοροδιαφυγής καί ή άνιση κατα 

νομή των φορολογικών βαρών, μετά τά στοιχεία πού ανακοί
νωσε ή Στατιστική Υπηρεσία, προσλαμβάνει τις διαστά
σεις μεγάλου κοινωνικού σκανδάλου.

Σύμφωνα μέ τά στοιχεία αυτά, διαπιστώνεται δτι οί 
μισθωτοί είναι οί μόνοι ειλικρινείς φορολογούμενοι καί δτι 
το έπίπεδο τής ζωής τους είναι κατά 70% περίπου υψηλό 
τερο άπό τό έπίπεδο δλων τών άλλων παραγωγικών τάξεων. 
’Ακόμα καί τών έμπορων καί τών βι αμήχανων!

Οί έργαζόμενοι, πού τό εισόδημά τους, δπως είναι γνω
στό, φορολογείται στήν πηγή, άπό καιρού αγωνίζονται για 
τή δίκαιη, κατανομή τής φορολογίας. 'Η 'Ομοσπονδία μας καί 
πρόσφατα μέ υπόμνημά της προς τό Υπουργείο Οικονομι
κών, ανανέωσε τις θεμελιωμένες σέ έπιστημονικά δεδομένα 
προτάσεις της, γιά τήν αναθεώρηση τού απαράδεκτου φορο
λογικού καθεστώτος. 'Ο αγώνας δέν πρέπει νά σταματήσει 
έδώ. Επιβάλλεται ή συντονισμένη κινητοποίηση δλων τών 
μισθωτών καί ή πίεση προς τούς αρμόδιους φορείς, γιά τήν 
αποτελεσματική πάταξη τής φοροδιαφυγής. Μέ κάθε μέσο. 
Άπό τή δημοσίευση τών ονομαστικών φορολογικών καταλό
γων μέχρι τήν αύξηση τών κυρώσεων, οικονομικών, ποινικών 
καί ηθικών.

"Αν δέν θέλουμε νά καταλήξουμε στο τραγελαφικό επα
κόλουθο, οί μισθωτοί νά χρηματοδοτούμε μέ τις φορολογικές 
εισφορές μας τις παροχές τής Πολιτείας, απ’ τις όποιες,
πρώτοι και καλύτεροι, έ 
δες. . .

Σεβασμός 
στη μητρότητα

Ή προστασία της μητρότητας 
αποτελεί ηθική καί συνταγματι
κή υποχρέωση τής πολιτείας. Ή 
προστασία αύιή ιδιαίτερα επι
βάλλεται σήμερα, πού άποδε- 
δετγμένα ή χώρα μας άνττμε- 
τωπίζει «5ημογραφικό» πρόβλη
μα καί πρέπει νά εκδηλώνεται 
μέ ουσιαστικά μέτρα ι,έρα άπό 
τό γράμμα του νόμου καί 6χι 
μέ τήν πιστή εφαρμογή του ε
κεί οπού τυπικά στέκεται αντί
θετος.

Στό θέμα αυτό, δέν νομίζου
με πώς αποτελεί ουσιαστική προ 
σιααία τής μητρότητας ιό νά πε
ρικόπτει ή Τράπεζα τις άποδο- 
χές, όταν χρειάζεται οί ύποφή- 
ψιες μητέρες καί μέ βάση επί
σημες ιατρικές γνωματεύσεις, 
νά παραμείνουν έκτος ύπηρεσί- 
ας, χρόνο μεγαλύτερο άπό τον 
προβλεπόμενο. Μήπως τό θέμα 
αυτό θά έπρεπε οί άρμόδιοι νά 
τό δουν μέ τήν ευρύτητα που ή 
φύοη του επιβάλει;

Ή έπιλονή 
επιτηρητών

Πολλά σχόλια διατυπώθηκαν 
καί πάλι γιά τον τρόπο τής επι
λογής επιτηρητών στους τελευ
ταίους διαγωνισμούς προσλήψε- 
ως υπαλλήλων, σέ διάφορα ε
παρχιακά διαμερίσματα. Δέν 
γνωρίζουμε επακριβώς μέ ποιά 
κριτήρια γίνειαι ή επιλογή, άλ
λα διαπιστώνουμε οιι καθήκοντα 
επιτηρητών άσκοϋν, κατά κανό
να, συνάδελφοι διαφόρων ύ π η
ρεμιών τοΰ Κέντρου, άκόμα καί 
δναν πρόκειται γιά διαγωνισμούς 
πού διεξάγονται οέ απομακρυ
σμένες περιοχές. Κι’ έτσι επι
βαρύνονται άκόμα περισσότερο 
οί πολυδάπανοι γιά τήν Τράπεζα 
δημόσιοι διαγωνισμοί, μέ έξοδα 
μετακινήοεων,ν αποζημιώσεων έ
κτος έδρας κλπ.

Οί συνάδελφοι τών επαρχια
κών μονάδων δέν κρίνονται ά
ξιοι νά έπωμτσθοΰν τά απλά κα
θήκον ιαι τοΰ έπιτηρητοϋ, απαλ
λάσσοντας καί τήν Υπηρεσία ά
πό περιττά έξοδα καί τούς ίδιους

υνται οι ασύδοτοι φοροφυγα-

άπό μια ύποσυνείδητη, ’ίσως, άλ
λα άπόλυτα δικαιολογημένη 
πικρία;

Γλώσσα
καί έργαζόμενοι 
ατην Ε.Τ.Ε.

"Ενα ιστορικό, πραγματικά, ε
πίτευγμα τής μεταδικτατορικής 
Βουλής, υπήρξε ή καθιέρωση 
τής δημοτικής στήν Παιδεία καί 
ή άπλούστευση τής γλώσσας σέ 
όλες τις βαθμίδες τής δημόσιας 
ζωής.

ΤΙ απόφαση αύτή. πού τερμα
τίζει μια μακμά περίοδο γλωσ
σικής σύγχισης, δπως μάλιστα 
τήν είχε επιτείνει ή επέμβαση 
καί ο’ αυτόν τον τομέα, ιών «α
πριλιανών φωστήρων», μέχρι νά 
όρισπκοποιηθεϊ, περνάει σήμερα 
ένα άναπόφευκτο μεταβατικό 
σιάδια. "Οιαν ιό γλωσσικό αί
σθημα ιοϋ μέσου "Ελληνα έχει 
διαστρεβλωθεί άπό συνήθειες 
δεκαειιών, δέν είναι εύκολο νά 
άλλάξουν ιά πράγματα άπ’ τή 
μιά μέρα σιήν άλλη, Ό εργα
ζόμενος στήν Τράπεζα, πού θά 
θελήσει νά διατυπώσει καί τις 
πιο άπλές σκέψεις σέ κείμενα α
παραίτητα γιά τή διεξαγωγή τής 
υπηρεσίας του, συναντάει δυ
σκολίες πού δυσχεραίνουν τήν 
ομαλή καί άπρόσκοπτη άποδοτι- 
κόιητά του.

Χρειάζεται καί καθοδήγηση ά- 
νάλογη καί ύποβοήθηση.

Πρέπει νά τοΰ δοθεί ένας 
«σύντομος οδηγός» πού νά πε
ριλαμβάνει ιούς βασικούς κανό
νες τοΰ συντακτικού καί τής 
γραμματικής τής νεοελληνικής 
γλώσσας καί ορισμένα υποδείγ
ματα γιά τον τρόπο πού πρέπει 
νά έκφραζε ιαι πάνω στα θέματα 
πού συναντάει καθημερινά.

Μιά ολιγάριθμη ομάδα ειδικών 
θά μπορούσε νά άναλάβει καί 
νά περαιώσει τό έργο αυτό, σέ 
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. 
Ανάλογα προηγούμενα στις Δη
μόσιες ύπηρεσίες, τήν ’Αγροτική 
Τράπεζα καί άλλους οργανι
σμούς έχουν άποδώσει σημαντι
κά άποτελέσμαια.

Ή παρούσα Διοίκηση τής Τρα 
πεζής, πού πολλά δείγματα πο
λιτιστικών καί μορφωτικών πρα
γματοποιήσεων έχει νά παρου
σιάσει, δέν πρέπει νά ύστερή- 
οει στο θέμα αύτό.

Ιί ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ “ΕΣΤΙΑΣ,, j
I. Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΚΑΙ Σ'* Α.Ε. |

; Μόλις κυκλοφόρησαν: !

<; Π. ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ: ΚΔΖΔΝΤΖΑΚΗΣ
!; Ό Ποιητής καί τό ποίημα

τής ’Οδύσσειας.

ΠΑΝΟΥ ΚΑΡΑΒΙΑ: Ο ΣΟΛΩΜΟΣ ΚΑΙ 
;j Η ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΟΥΡΑΝΙΟ.

X _ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΙΤΣ IΚΗ : ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΞΕ- 
I ΝΟΙ (1919—1967)

Τά αρχεία τοΰ ελληνικού Ύπουρ- 
] γείου Εξωτερικών

TO X0PQ1IAK0 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΟΗΝΟΝ 
ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Οί συνάδελφοι πού έχουν ει
δικές γνώσεις μουσικής, κινημα
τογράφου, Οεάιρου, ποίησης, 
λογοτεχνίας καί πού προοφέρον- 
ιαι νά βοηθήσουν εθελοντικά 
γιά τή δημιουργία εκπολιτιστι
κών εκδηλώσεων νά τηλεφωνή
σουν οίή συνάδελφο κ. Ιωάν
να Ζερβάκη, Ύποκ)τος Περιστε
ριού, Τηλ. 57.36.622,

Λάβαμε
Α' Βιβλία

Παναγιώτου Καγιούλη: «ΕΓΚΟΛ- 
ΠΊ ΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕ
ΝΟΥ». ί" Ογδοη έκδοση συμ
πληρωμένη καί ενημερωμένη, 
’Αθήνα I 977.

Νικολάου Νέζη: (Τής Διευθύνσε- 
ως ’ Οργανώσεων) «Μ I Κ Ρ Η Ε
ΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ JUDO». 
'Αθήνα 1977.

Γενική ενημέρωση πάνω στο 
σχεδόν άγνωστο στή χώρα 
μας άθλημα πού περιέχει ό
λες τις βασικές γνώσεις συ
στηματικά, Τήν πολύ φροντι
σμένη έκδοση, συμπληρώνει 
γλωσσάριο καί σχετική βιβλιο
γραφία.

Δημητρίου Σέμπου (τ. Τμημ. Τρ. 
Ελλάδος) «Η ΜΠΟΡΑ», ’Αθή
να 1977, μυθιστόρημα.

Β' Περιοδικές εκδόσεις

ΠΡΟΒΟΛΕΥΣ: Μηνιαία εικονο
γραφημένη έκδοση, τεύχος 205 
—206. ’Απρίλιος 1977.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: 
Μηνιαία ’Επιθεώρηση. Τεύχος 
7. ’Απρίλιος ] 977.

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ: Μηνιαίο όρ
γανο τής Ένώσεως Τραπεζι
κά» Υπαλλήλων Κύπρου. ’Α
πρίλιος — Μάιος 1977.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ: 
Δεκαπενθήμερη έκδοση, άριθ. 
φύλλου 9, ’Απρίλης 1977.

ΕΠΙΛΟΓΗ: Μηνιαία οικονομική 
έπιθεώρησις. ’Απρίλιος 1977.

Γ' Εφημερίδες

ΓΝΩΜΗ: ίΜηνιαΐο όργανο τοΰ 
Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέ- 
ζης Ελλάδος. Φύλλο 4. ’Α
πρίλιος 1977.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙ ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 
Μηνιαία επιθεώρηση Συλλόγου 
Προσωπικού τής ’Εμπορικής 
Τ,ραπ'έζης. Έκτακτη έκδοση 
10 Μαΐου 1977. «

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΒΗΜΑ: Άρ. φύλ
λου 46, 3 Μαΐου 1977.

Τό ’Υπουργείο Πολιτισμού 
καί Επιστημών έθεσε ύπύ τήν 
προσιαοία του ιό 2ο ΧΟΡΩΔΙΑ
ΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ, 
πούέ μ πνευστής καί 
οργανωτής του εί
ναι ή ΧΟΡΩΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗ
ΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ- 
ΖΙΙΣ. Τό Φεστιβάλ, όπως είναι

γνωοτό, θά γίνει στήν ’Αθήνα 
(Ξενοδοχείο «ΧΙΛΤΟΝ») στις 
20—23 ’Οκτωβρίου 1977. ’Ακό
μη, τό Υπουργείο πήρε απόφα
ση νά άθλοθετήσει τά πρώτα 
βραβεία όλων τών κατηγοριών 
τών χορωδιών πού θά συμμετά- 
σχουν οτό Φεστιβάλ (μικτών, 
ανδρικών, γυναικείων, παιδι
κών, βυζαντινής μουσικής καί 
•φολκλόρ).

’Αξίζει νά σημειωθεί ότι στήν 
εφετινή δεύτερη διοργάνωση, 
πού θά είναι διαγωνιστική, σι 
δηλώσεις συμμετοχής τών χο- 
ρωδιοιν έχουν ξεπεράσει κάθε 
αισιόδοξη πρόβλεψη καί καλύ
πτουν όλα σχεδόν τά διαμέρι
σμα ια τής Χώρας.

'Π ’Οργανωτική ’Επιτροπή 
του Φεστιβάλ, γιά νά λαμπρύνει 
τις φετινές εκδηλώσεις, μετε- 
κάλεσε τρεις κορυφαίες εύρω- 
παϊκές χο|>ωδίες (μιά ιταλική, 
μιά ισπανική καί μιά σουηδική), 
πού θά συμμετάσχουν στό Φε
στιβάλ έκτος Διαγωνισμού, μέ 
•εμφανίσεις τους στό εναρκτήριο 
καί στό αποχαιρετιστήριο κον- 
τοέρτο.

’Εν τφ μεταξύ, μεγάλο εν
διαφέρον γιά νά έπισκεφθούν

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΧΟΡΩΔΙΑΣ

Συστήθηκε πυρήνας συναδέλ
φων γιά τή δημιουργία χορωδια
κού ουγκ|)οτήματος στήν Τράπε
ζα μας.

Οί ενδιαφερόμενοι νά έπικοι- 
νωνήσουν μέ τήν κ. ’Ιωάννα 
Ζερβάκη, Ύποκ)μα Περιστερι
ού, Τηλ. 57.36.622.

τήν Ελλάδα καί νά ουμμετά- 
σχουν σιό Φεστιβάλ, εκδήλωσαν 
καί πολλές άλλες ευρωπαϊκές 
χορωδίες, πού δέν στάθηκε δυ
νατό νά χωρέσουν, τουλάχιστον 
γιά φέτος, στό τριήμερο τών φε- 
στιβαλικών εκδηλώσεων.

"Ολες οί προβλέψεις πείθουν 
όπ ή δεύτερη διοργάνωση τοΰ

ΧΟΡΩΔΙΑΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α
ΘΗΝΩΝ θά γνωρίσει μεγάλη ε
πιτυχία.

Σημ. «Τραπεζιτικής»: "Οπως 
είναι γνωστό ή Χορωδία Υ
παλλήλων ’Εμπορικής Τρα- 
πέζης πού ιδρύθηκε τό 
1964 έχει τιμηθεί μέ τό 
βραβείο τοΰ Παγκοσμίου 
Φεστιβάλ Χορωδιών τοΰ Ά. 
ρέτσο ’ Ιταλίας 1971,

θέατρο
— θέατρον Δόρας Στράτου: 

(Λόφος Φιλοπάππου ) : Ελ
ληνικοί χοροί καί τραγούδια. 

—'Εταιρεία θεάτρου Κρήτης :
(Ώδεϊον Ήρώδου τοΰ ’Αττι
κού) : «Έρωτόκριτος» τού 
Βιτζ. Κορνάρου. Παραοτά- 
οεις 3, 4 καί 5 ’Ιουνίου.

-—Λουζιτάντα (Όδός Εύελπί
δων) : Γιώργου Διαλεγμένου 
«Χάσαμε τή θεία. . . Στόπ».

ΈκΒέπεις
—Αναδρομική ’Έκθεση Χαρα

κτικής, τού ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΥ II. ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΙΟΥ- 
ΛΟΥ, στή Γκαλερί «’Αργώ», 
Μέρλιν 8.
Διάρκεια ως τις 8 ’Ιουνίου. 

—’Έκθεση Ελληνικού Τύπου. 
Σπάνια χειρόγραφα καί άλλα 
εκθέματα άπό τό 1811 μέχρι 
τις μέρες μας, σιήν ΚΟΥΛ
ΤΟΥΡΑ, Σάλωνας 54 καί 
Μαντζάρου 4.
Διάρκεια ώς τις 30 ’Ιουνίου.

Βραβείο Mm 
στό Γιάννη Ρίτσο

Ό κορυφαίος μας ποιητής 
Γιάννης Ρίισος τιμήθηκε τήν 
Πρωτομαγιά μέ τό βραβείο Λέ- 
νιν γιά τήν Ειρήνη.

Ή υψηλή αύτή διάκριση μέ 
τήν παγκόσμια άπήχηση, είναι 
ή άναγνώριση καί έπιβράβευση 
τοΰ μεγαλόπνοου ποιητικού έρ
γου του καί τής στάσης ίου, ότή 
διάρκεια μιας ολόκληρης ζωής 
αφιερωμένης στό όραμα τής πα
νανθρώπινης ειρήνης.

Ή επιλογή μας
— ΛΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: 

«Συνοπτική ιστορία της νέας
Ελληνικής Λογοτεχνίας» 
Θεσσαλονίκη 1977 - Τρίτη 
έκδοση, σελ. 167

Άπό τις άρχές μέχρι τή γενιά 
τών 30 (1945) μέ βιβλιογρα
φία επίμετρο και ευρετήριο. 
— ’Απαραίτητο, πολύτιμο βο
ήθημα γιά κάθε ενδιαφερό
μενο.

— NT. Σ. ΜΙΡΣΚΥ:
«’Ιστορία τής Ρωσικής Λογο
τεχνίας»

’Εκδόσεις «Έρμης», σελ. 468 
Διεισδυτική άνάλυση μέ καί
ριες καί εύστοχες επισημάν
σεις.

— ΑΧΙΛ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ:
«Οί προστάτες»

Εκδόσεις «Παπαζήση» ’Αθήνα 
Ντοκουμέντα γιά τό ρόλο 
τών ξένων καί τις επεμβά
σεις τους στα εσωτερικά μας 
πράγματα στή διάρκεια τής 
πρόσφατης περιόδου.

ΣΤ. Δ. ΑΛΕΖΑΝΔΡΗ 
«Θέματα άπό τον 
Τραπεζικό χώρο»

’Ιδιαίτερη παρουσίαση οφείλε
ται στό τελευταίο βιβλίο τού ε
κλεκτού συναδέλφου, πού μόλις 
•κυκλοφόρησε.

•Πρόκειται γιά ένα κομψό τομί
διο 47 σελίδων μέ έξαιρετικά 
φροντισμένη εκτύπωση, που περι
λαμβάνει μελέτες πάνω σέ διάφο
ρα 8 ματα. Είμαστε βέβαιοι 
πώς θά άστοτελέσει ερέθισμα — 
όπως γράφει καί στα προλεγόμε- 
νά του ό συν. Σ. Άλεξανόρής -— 
γιά νά δοΰν τό φως καί άλλες 
παρόμοιες εργασίες γύρω άπό 
τήν Τραπεζική τεχνική καί τα
κτική σέ συσχετισμό μέ τήν έν
ταξη Τής χώρας στήν ΕΟΚ.

ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ
Μηνιαίο όργανό τού Συλλό
γου ’Υπαλλήλων τής ’Εθνι

κής Τραπέζης ’Ελλάδος
•

Διευθύνσεις 
σύμφωνα μέτό Νόμο:

’Υπεύθυνος:
ΕΠ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ 
ΔημητρακοΥτούλου 50 

Κουκάκι
•

’Υπεύθυνος Τυπογραφείου 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΖΩΡΖΟΣ 

Μεσολογγίου 16, ’Αθήνα 
Τηλ. 36.11.372

ΣΤΙΧΟΣ

'0 καβαλλάρης στή Σταδίου
Είναι μιά θλίψη νά πεθαίνεις δίχως τριγμούς 
καί αίματα ι
μέσ’ τό καινούργιο σου πουκάμισο 
Σέ πείθουν τά πέτρινα σκηνικά, 
οί διαβεβαιώσεις τών έρειπίων;
Τά δέντρα, ό άνεμος, τό τρεχούμενο νερό 
σέ ψάχνουν άκόμα.
Μή ζητάς στό πιάτο τό κεφάλι τοΰ δάσους 
τ’ αλόγα τού Ποσειόώνα
γιά νά λευτερώσεις τήν κραυγή πού σπαράζει 
μέσα σου
όπως ή οβίδα σέ τυφλό κανόνι.
Μακάρι νά ’φτάνε τ’ αγίνωτο ράμφισμα τών περιστεριών 
γιά νά γίνεις καβαλλάρης στήν όδό Σταδίου.
Γύρω σου καλπάζουν χιλιάδες λευκά πουλάρια 
μέ φωνές δοξαστικές καί γιούχα.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 
Μάης 77

iseaef*»’Από τήν εΰθυμη οκοπιπ

...ΚΑΙ ΠΕΛΑΓΩΣΑΜΕ...Δεν ύπάρχει σίγουρα άνθρω
πος πού νά μήν άγαπάει τή Δη- 
μαπκή. Πολλοί τήν λατρεύουν.^ 
4’ούς γοητεύει ή ζωντάνια της, 
ή άμεσότητά της. ή φυσικότητα, 
ό ρυθμός κι ή λαγαράδα της.

Βέβαια υπάρχουν κι οί έχθροί 
ιης. Ευτυχώς λίγοι. Λογαριάζω 
οπ αυτοί θά πρέπει νά είναι ό
λοι... φάλτσοι! θά πρέπει τ’ 
αύτί τους νά μή μπορεί νά ξε
χωρίσει τή μουσική μιας λέξης, 
ιή μελωδία μιας φράσης. ’Ίσως 
αυτοί οί έχθροί θά μπορούσαν 
ν' Ανατάξουν τή γνώμη πώς κι 
ή καθαρεύουσα έχει τή μουσική 
της. Σύμφωνοι! Κι είναι μιά 
μουσική πολύ άμορφη, θυμάμαι 
πάντα τό σιίχο, — άπό μετάφρα
ση γαλλικού ποιήματος ’— τοΰ 
"Αγγέλου Βλάχου:
Είδον τό βέλος τό θραυσθέν 
τοΰ ουρανού οπαράιιον... 

"Εχετε δει ωραιότερο κεραυνό; 
’Εγώ οχι. Άμ εκείνες οί τρα
γωδίες τοΰ Βερναρδάκη; Τρα
γουδάει ό λόγος.

"Ομως, πόσοι ύπήρξαν στον 
καιρό μας, μαέστροι τής καθα
ρεύουσας; ’Ελάχιστοι! "Ολοι οί 
άλλοι έϊμασταν απλώς . . . χασά
πηδες! Τό πόσο τή βασανίζαμε 
τήν καϋμενούλα, χρόνια τώρα, 
το πόοο τήν κατασπαράξαμε, τό 
πόσο τή γελοιοποιήσαμε, δε λέ
γεται! Κι έϊμασταν όλοι λίγο - 
πολύ γραμματιζούμενοι, λέει...

"Ε, πιά, καιρός ήταν νά τήν 
άφήσουμε νά ησυχάσει άπό μας 
τούς βάρβαρους, καί νά βρει ε

πί τέλους τή' θέση της οέ κάποιο 
μουσείο. Γιατί, —■ πώς νά τό 
κάνουμε; — ή γλώσσα δέν εί
ναι καμμιά κουρασμένη κι άργο- 
κίνητη μπαμπόγρια! Είναι κορι
τσάκι φρέσκο, σβέλτο, σχεδόν 
άπιαστο στό ξέφρενο, τρεχαλητό 
του, Ή γλώσσα ζεϊ, προβλημα
τίζεται, άλλάζει, ξεχνάει, άνα- 
καλύπτει, αυτοσχεδιάζει, συνδυ
άζει, δημιουργεί. Άλ- 
λοιώπκα θάπρεπε σήμερα ακό
μα νά μιλάμε τή γλώσσα τοΰ 
"Ομηρου!

Σήμερα όμως διαβάζουμε Σι- 
κελιανό, Σεφέρη, Ρίτσο, Μυρι- 
βήλη, Βενέζη, κι ή στιλπνή τους 
γλώσσα, καθώς ζωγραφίζει εικό
νες συναρπαστικής ζωντάνιας, 
άναβλύζει χοχλπκιστή θαρρείς ί
σια μέσα απ' τήν καρδιά τους 
καί σπαρταράει στα χείλια τού 
αναγνώστη οά πλάσμα ζωντανό, 
δημιουργώντας του μιαν ένταση 
μοναδική καί μιαν άνεπανάλη- 
πτη πνευματική διέγερση!

Αυτά γενικά. ·
’Όμως αύτά τά γενικά δημι

ούργησαν στούς Έθνοτραπεζίτες 
ένα μεγάλο πρόβλημα : τήν τρα
πεζική γλώσσα καί ορολογία· τή 
σύνταξη τών έγγραφων καί τήν 
ορθογραφία. Τί πονοκέφαλος 
πάλι καί τούτος! Γιατί στήν πε
ρίπτωση τήν «ύπηρεσιακή» δέν 
είμαστε εμείς, μόνοι μας πού 
συντάσσουμε ένα γράμμα. Τό

γραφτό πού φεύγει άπό τά δικά 
μας χέρια εκπροσωπεί έναν ο
λόκληρο ’Οργανισμό, εξυπηρε
τεί ένα θεσμό. Δέν μπορούμε 
λοιπόν νά γράφουμε πειραματι
κά, ή χρησιμοποιώντας ο,τι μας 
πάει καλλίτερα or’ αυτί. Κι άν 
τ’ αόιί μας. συμβαίνει νά μήν 
είναι ...μουσικό; Φρίκη!

"Ετοι, είναι άνάγκη νά πά
ρουμε άπό κάπου οδηγίες καί 
κατευθύνσεις. Είναι άνάγκη νά 
ξέρουμε πώς ύπάρχει κάποιος 
πού «γνωρίζει» γιά νά μπορούμε 
νά ζητάμε τήν όρμήνεια καί τήν 
κρίση του. Χρειάζεται πρώτ’ άπ’ 
όλα νά πάρουμε οτά χέρια μας 
ένα εγχειρίδιο πού νά μάς δίνει 
ύποδείγματα έγγραφων σιή δη
μοτική, νά μάς λέει, πώς αρχί
ζουν καί πώς τελειώνουν αύιά 
τά έγγραφα, πώς μεταφράζονται 
λέξεις καί φράσεις πού έγιναν 
ψωμοτύρι, τόσα χρόνια, σιήν άλ- 
ληλογραφία· μας. Τά «συνημμέ
να» θά μείνουν ή θά μεταφρα
στούν; Τά «μετά τιμής» τί Οά 
γίνουν; Τά ι και η πώς θά χρη
σιμοποιούνται; Τά ν πού θά ε
πιτρέπονται; Οί χρονικές κι οί 
συλλαβικές αυξήσεις τών ρημά
των θά καταργηθοΰν; Το «έπρό- 
κειτο» όμως πώς θά το λέμε; 
«Πρόκεινταν»; Και τό «συνέτα
ξε», «σύνταξε»; Καί τό «συνήψε 
δάνειον»; ’Άμ οί μετοχές; «Ό 
αϊτών, ό λαβών, οι άν ειλημμέ
νες υποχρεώσεις» πώς θά μετα

φραστούν; Κι ή Υποτακτική 
πώς θά γράφεται; Καί ιά σέ 
-ώτερος έπίθεια θά κρατούν τό 
ωμέγα; Κι ό τονισμός τί θά γί
νει; Ή γενική ιού πωληνη θά 
πάρει οξεία ή περισπωμένη; Ή 
γλωσσά; Καί τί θ’ Αποκάνουμε 
μέ τις καταλήξεις τών ονομά
των τής Α καί Γ κλίσης; θά λέ
με: τής ’Εθνικής Τραπέζης ή 
τής Τράπεζας; Τής Εύρωπαϊκής 
Κοινότητάς ή Κοινότητας; Καί 
πότε θ’ ανεβάζουμε τούς τό
νους; Τούς προιεινόμενους ή 
τούς προτεινομένους: Τούς βάρ
βαρους ή τούς βαρβάρους;
Αμάν! Βοήθεια!

Μάς είπαν ; «Χωρίς άκρότη- 
τες». Μάλιστα. Χωρίς! Όμως, 
μέσα σέ ιοΰτο τον κυκεώνα ποιά 
είναι ή ακρότητα; Σήμερα όλα 
είναι καί δέν είναι σωοτά, εί
ναι καί δέν είναι λάθος! Ποιος 
θά μάς βρει τήν άκρη;

Ή Τράπεζα πρέπει νά μάς... 
οπλαχνιαιεί και νά μάς συντρέ
ξει! Νά ορίσει .5-10 ανθρώπους 
πού «ξέρουν» καί νά τούς άφή- 
σει στο έλεος μας! "Η νά τούς 
ζητήσει νά ετοιμάσουν ένα φυλ
λάδιο μέ γενικές οδηγίες καί νά 
τούς αφήσει πάλι στό. . . έλεος 
μας. Γιά νά γλυτώσουμε τό ρεζι
λίκι πού παραφυλάει σιή. . . γω
νιά, καί γιά νά μή γίνουν όλοι 
οί προϊστάμενοι. . . καρδιακοί 
καί βουλιάξει τό Ταμείο ’Υγεί
ας. . .

"Αμποτες!



Μεταβολές και τοποθετήσεις 
στις υπηρεσίες τής Τραπέζης

Μέ πράξη τοΰ Διοικητοΰ, ώς τις 13)5)77 έ
γιναν οί ακόλουθες μεταβολές καί τοποθετήσεις 
στις υπηρεσίες τής Τραπέζης:

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Παντελής Καλογερόπουλος - 

Τμηματάρχης Α' τάξεως, στη 
Διεύθυνση Γ ραμματείας ώς 
Προϊστάμενος ‘Υπηρεσίας.

Άνδρέας Στίγκας - Τμηματάρ
χης Β' τάξεως, στη Διεύθυν
ση ’Απαιτήσεων έν Καθυστε
ρήσει ώς Προϊστάμενος ’Υπη
ρεσίας (20-Β-22).

Χριστόδουλος Οικονόμου - Τμη
ματάρχης Α' τάξεως, στη Δι
εύθυνση Γραμματείας ώς Προ
ϊστάμενος τής ‘Υπηρεσίας Δτ- 
εκπ)σεως Συστημένης ’Αλλη
λογραφίας (7-Γ-32).

’Αθανάσιος Νικολόπουλος - Τμη
ματάρχης Β' τάξεως, στην 
Περιφερειακή Διεύθυνση ’Ατ
τικής Γ', ώς Προϊστάμενος
τοΰ Γραφείου της.

Κλεάνθης Πάκης - Τμημαράρχης 
Β' τάξεως, στη Διεύθυνση 
Προσωπικού ώς Προϊστάμενος 
Τμήματος τής Δτευθύνσεως.

Εύάγγελος Οίκονομίδης - Συμ- 
πράττων ’Υποδιευθυντής, ’Εν
τεταλμένος τοΰ Κεντρικού 
Καταστήματος, στη διάθεση 
τής Δτευθύνσεως Προσωπικού 
προς τοποθέτηση.

Γρηγόριος Αύγουλέας - Τμημα

τάρχης Ταμείων Α' τάξεως, 
στο Κεντρικό Κατάστημα, ώς 
’Εντεταλμένος Ταμείων.

Μαρκησία Χατζηπαύλου - Λογι
στής Α' τάξεως, Προϊστάμενη 
Υπηρεσίας ’Εγγυητικών ’Επι
στολών τού Κεντρικού Κατα
στήματος, στο ‘Υποκατάστημα 
όδ. Σόλωνος ώς Λογιστής, 
κατόπιν αίτήσεώς της.

Γεώργιος Σακελλαρίου - Ταμί
ας Α' τάξεως, στο Κατάστη
μα όδ. Σταδίου 38 ώς Προϊ
στάμενος τής’Υπηρεσίας Διαχ) 
σε ως ’Ενσήμων Ι.Κ.Α. καί 
Νομικών Προσώπων.

Εύάγγελος Καραγιάννης - Τμη
ματάρχης Α' τάξεως, στήν 
Περιφερειακή Διεύθυνση ’Ατ
τικής Β', ώς Προϊστάμενος 
τοΰ Γραςιείου της.

Στυλιανός Κανακάκης - Τμημα
τάρχης Β' τάξεως, στο "Υπο
κατάστημα Μοσχάτου ώς Δι
ευθυντής.

Νικόλαος Φαρμάκης - Τμημα
τάρχης Α' τάξεως, στο ‘Υπο
κατάστημα Μοναστηρακίου ώς 
‘Υποδιευθυντής.

Κων) νος Νικολάου - Τμηματάρ
χης Α' τάξεως, στο Υποκατά
στημα Πλ. Βάθης ώς ‘Υποδι
ευθυντής.

Γεώργιος Χαραχούσης - Συμ
πράττω ν .Υποδιευθυντής, στο 
‘Υποκατάστημα Κεραμεικοΰ 
ώς Διευθυντής.

’Εμμανουήλ Σέλλας - Συμπράτ
τω ν ’Υποδιευθυντής, στο Υ
ποκατάστημα Πλ. Συντάγμα
τος ώς ‘Υποδιευθυντής.

Παναγιώτης Πατεράκης - Τμη
ματάρχης Α' τάξεως, στήν 
Περιφερειακή Διεύθυνση ’Ατ
τικής Α', ώς Προϊστάμενος 
τοΰ Γραφείου της.

Κων) νος Δενδρινός - Τμηματάρ
χης Α' τάξεως, στο ‘Υποκατά
στημα ’Αγοράς ώς Υποδιευ
θυντής.

Νικόλαος Ίωαννίδης - Λογιστής 
ιΒ' τάξεως, στο ‘Υποκατάστη
μα Ν. Κόσμου ώς ’Εντεταλ
μένος καί Προϊστάμενος Λο
γιστηρίου.

Παναγιώτης Λαμπρόπουλος - Λο 
γιστής Β' τάξεως, στο Υπο
κατάστημα ‘Αγ. Λουκά ώς 
’Εντεταλμένος καί Προϊστάμε
νος Λογιστηρίου.

Σταύρος Βατικιώτης - Τμημα
τάρχης Β' τάξεως, στή Μο
νάδα Καλλιφρονδ ώς Προϊ
στάμενος αυτής.

Δημήτριος Ταχίνης - Τμηματάρ

χης Β' τάξεως, στο ’Υποκα
τάστημα Γαλατσίου ώς Διευ
θυντής.

Σωτήριος Σαλαμούρης - Τμημα
τάρχης Β' τάξεως, στο ‘Υπο
κατάστημα ‘Αγ. ’Αναργύρων 
ώς Διευθυντής.

Διονύσιος Σταθακόπουλος - Τμη 
ματάρχης Α' τάξεως, στό Υ
ποκατάστημα ’Ελευσίνας ώς 
Διευθυντής.

Κων)νος Κουτμάνης - Λογιστής 
Β' τάξεως, στο Υποκατάστη
μα Άλιδερίου ώς ’Εντεταλ
μένος καί Προϊστάμενος Λο
γιστηρίου.

Νικόλαος Μολιώτης - Λογιστής 
Β ’ τάξεως, στο ‘Υποκατάστη
μα Σαλαμίνας ώς Διευθυντής.

Ευάγγελος Όρνστάϊν - Ύποτμη- 
ματάρχης, στο Υποκατάστημα 
Άγγελοπούλου ώς ’Εντεταλ
μένος καί Προϊστάμενος Λο
γιστηρίου.

Λεωνίδας Εύαγγελίου - Ύπο- 
τμηματάρχης, στο Ναυτιλιακό 
‘Υποκατάστημα ώς ’Εντεταλ
μένος καί Προϊστάμενος Λο
γιστηρίου.

Χαράλαμπος Έμμανουηλίδης - 
Λογιστής Α' τάξεως/ στο ‘Υ

ποκατάστημα Πλ. Όμονοίας 
ώς ’Εντεταλμένος καί Προϊ
στάμενος Λογιστηρίου.

Ηρακλής Τζϊνος - Τμηματάρχης 
Β' τάξεως, στο Υποκατάστη
μα Χαϊδαρίου ώς Διευθυντής.

Παναγιώτης Μπακόπουλος - Τμη 
ματάρχης Β' τάξεως, στή διά
θεση τής Διευθύνσεως Προσω
πικού, για λόγους ύγείας.

Κων)νος Μιλάνος - Ύποτμημα- 
τάρχης, στο ‘Υποκατάστημα 
όδ. Πολυκλείτου ώς ’Εντε
ταλμένος καί Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου

Σταύρος, Βϊγκος - Ύποτμημα- 
τάρχης, στο ‘Υποκατάστημα

Κορυδαλλού ώς ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρί
ου.

Γρηγόριος Σαμαράς - ‘Υποτμη- 
ματάρχης, σιό ‘λ'ποκατάστημα 
Καμινίων ώς ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρί
ου.

Κων)νος Σουσάνης Τμημα
τάρχης Β ' τάξεως, στο "Υπο
κατάστημα όδ. Καλαμιώτου ώς 
Ένιεταλμένος καί Προϊστά
μενος Λογιστηρίου.

Κων)νος ’Αναστασίου - Ύπο- 
τμηματάρχης, στο Υποκατά
στημα ΙΙετρουπόλεως ώς Δι
ευθυντής, μετά τήν προαγωγή 
τής θυρίδας σέ ’λ'ποκατάστη
μα.

Νικόλαος Συκός - Λογιστής Α' 
τάξεως, στο ‘λ'ποκατάστημα
Πετρουπόλεως ώς Εντεταλ
μένος καί Προϊστάμενος Λο
γιστηρίου.

Κων)νος Νικολός - ‘Υποτμημα- 
τάρχης, στο ’Υποκατάστημα
’’Αρτας ώς ’Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

Βασίλειος Κυριακόπουλος - Τμη 
ματάρχης Β' τάξεως, στο ‘Υ
ποκατάστημα Λευκάδας ώς Δι- 
εθυντής.

Κων) νος Πανάγος - Λογιστής 
Β ’ τάξεως, στο "Υποκατάστη
μα ‘Αλμυρού ώς ’Εντεταλμέ
νος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου.

Χρηστός ’Αγραφιώτης - Λογι
στής Β' τάξεως, στή Διεύθυν
ση Έπιθεωρήσεως ώς Βοηθός 
’Επιθεωρητής.

’Ιορδάνης Σπυρίδης - Λογιστής 
Β' τάξεως, στο ύπό ίδρυση 
‘λ'ποκατάστημα Ν. Ζίχνης ώς 
Διευθυντής.

Δημήτριος Κοντόζογλου - Τμη
ματάρχης Α' τάξεως, στο ‘Υ
ποκατάστημα Καλαμάτας ώς

Διευθυντής.
Κυριάκος Κυριάκού - Τμηματάρ

χης Α' τάξεως, στό ‘Υποκα
τάστημα Καβάλας ώς Διευθυν
τής.

Γεώργιος Λαμπάκης - Λογιστής 
Β' τάξεως, στό "Υποκατάστη
μα Κυπαρισσίας ώς ’Εντεταλ
μένος καί Προϊστάμενος Λο
γιστηρίου.

Παναγιώτης Κροκιδας - Λογι
στής Β' τάξεως, στό "λ'ποκα- 
στάμημα Κορώνης ώς Διευ
θυντής.

Χρηστός Σαβράμης - Λογιστής 
Α’ τάξεως, στό ‘λ'ποκατάστη
μα ’Αστακού ώς Διευθυντής.

Γεράσιμος Κονταράς - Λογιστής 
Β' τάξεως, στό ‘Υποκατάστη
μα Καλαβρύτων ώς Διευθυν
τής. ,

Σπυρίδων Δέμης - Λογιστής Α 
τάξεως, στό ‘Υποκατάστημα 
Ξυλοκάστρου ώς Διευθυντής.

Γεώργιος Τρυφωνόπουλος - Ύ- 
ποτμηματάρχης, στή Διεύθυν
ση Έπιθεωρήσεως ώς Δόκιμος 
’Επιθεωρητής.

Ήλίας Ξανθόπουλος - Λογιστής 
Β' τάξεως, στό "Υποκατάστη
μα Σουφλίου ώς ’Εντεταλμέ
νος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου.

Χρηστός Τασιούλης - Λογισιής 
Β' τάξεως, στό ’Υποκατάστη
μα Γιαννιτσών ώς ’Εντεταλμέ
νος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου.

Δημήτριος Κωοτόπουλος - Λογι
στής Β' τάξεως, στό ‘Υποκα
τάστημα Διδυμοτείχου ώς ’Εν
τεταλμένος καί Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου.

Παναγιώτης Καραμπάτσος - Ύ- 
ποτμηματάρχης, Βοηθός ’Επι
θεωρητής, στό Κεντρικό Κα
τάστημα, ώς Λογιστής.

’Απόστολος ’Αποστόλου - Τμη
ματάρχης Α' τάξεως, ’Επιθε
ωρητής, στή Διεύθυνση Βιο
μηχανικών Χορηγήσεων (από
σπαση στήν Α.Ε. «ΚΑΡΟΛΟΣ 
ΦΙΞ»).

’Εμμανουήλ Μηλολιδάκης - Τμη
ματάρχης Α’ τάξεως, Δόκιμος 
’Επιθεωρητής, στή Διεύθυνση 
Βιομηχανικών Χορηγήσεων 
(άπόσπαση στήν Α.Ε. «ΚΑ
ΡΟΛΟΣ ΦΙΞ»),

’Αθανάσιος Λουάρης - Τμημα
τάρχης Α’ τάξεως, Διευθυν
τής τοΰ Υποκαταστήματος 
Καρδίτσας, στό Υποκατάστη
μα Χαλκίδας ώς Διευθυντής, 
άντί τοΰ

’Εμμανουήλ Ψάθα - Τμηματάρ- 
χου Α' τάξεως, πού μετατί
θεται στήν Περιφερειακή Δι
εύθυνση 'Αττικής Δ', ώς Προ
ϊστάμενος τοΰ Γραφείου της, 
άντί τού

Γρηγορίου Κουρίδη - Ύποτμη- 
ματάρχου, πού μετατίθεται 
σιή Διεύθυνση Έπιθεωρήσε- 
ως, ώς Δόκιμος Έπιθεωρηιής.

Δημήτριος Τσιωτάκης - "Υπολο
γιστής Β' τάξεως τοΰ ‘Υπο
καταστήματος Κρανιδίου, στήν 
ύπό ίδρυση Μονάδα Πόρτο - 
Χέλι, ώς Προϊσιάμενος αυ
τής.

Κωνσταντίνος Γατσόπουλος - 
Τμηματάρχης Α' τάξεως στό 
‘λ'ποκατάστημα πλατείας Βά
θης ώς ‘Υποδιευθυντής.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ
ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Επίσης άνακλήθησαν οί παρα
κάτω μεταθέσεις:
1. Ευαγγέλου Όρνστάϊν, Ύπο- 

τμηματάρχου, στή Μονάδα 
Φρεαττύος, ώς Προϊσταμένου 
αυτής (ΙΊ.Δ. 505)76).

2. Γερασίμου Κονταρά, Λογι- 
στού Β' τάξεως, στό Υποκα
τάστημα ’Αστακού, ώς Διευ- 
θυντού (II.Δ. 491)76).

3. Γεωργίου Άρμακόλα, Ύπο- 
τμηματάρχου, ώς Προϊσταμέ
νου "Υπηρεσίας Γενικού ’Αρ
χείου τής Διευθύνσεως Γραμ
ματείας, ό όποιος παραμένει 
ώς Προϊστάμενος τής Μονά
δας Φρεαττύος (Π.ΙΔ. 506) 
76).

Η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 1977 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ε.Τ.Ε.

Στις 10' Μαΐου, πραγματοποι
ήθηκε στήν αίθουσα τοΰ θεάτρου 
«Διονύσια», ή ετήσια γενική συ
νέλευση τού έτους 1977 τού 
Συλλόγου Συνταξιούχων ΕΤΕ.

Ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου 
κ. Κωσιής Μελισσαρόπουλος έ
κανε απολογισμό τών πεπραγμέ
νων τού έτους 1976 καί ενημέ
ρωσε τά μέλη τού Συλλόγου 
σχετικά μέ τήν πορεία τών δια
φόρων θεμάτων πού άφοροΰν 
τούς άπομάχους τής Τραπέζης 
μας.

Άρχαιρεοίες 
οτό Σύνδεσμο 
Λογιστικών - 
Ταμειακών κλα. 
Υπαλλήλων Ε.Τ.Ε.
Τήν Παρασκευή 6 Μαΐου 1977 

πραγματοποιήθηκε ή Γεν. Συνέ
λευση τού Συνδέσμου Λογιστι
κών - Ταμιακών Υπαλλήλων 
τής ΕΤΕ.

Μετά τή λογοδοσία τοΰ Δ.Σ., 
τήν έγκριση τού απολογισμού 
καί ισολογισμού, έγινε ή ανα
κήρυξη τών υποψηφίων γιά τό 
Διοικ. Συμβούλιο καί ορίστηκε 
ή 3)6)73 ώς ημερομηνία διεξα
γωγής τών άρχαιρεσιών.

Γενικά στή συνέλευση έπικρά- 
τησε άτμόσφαιρα εποικοδομητι
κής κριτικής καί σαφής άντίθε- 
ση προς κάθε κίνηση πού άπο- 
βλέπει στή διάσπαση τού Προ
σωπικού.

Οί διαγωνισμοί 
μετατάξεως 
στις 3 Ιουλίου

05 διαγωνισμοί μετατάξεως 
που είχαν προκηρυνθέΐ μέ τήν ΰπ’ 
άριθ. 56)29.4.77 Ύπηρεσ. Ε
γκύκλιο για τήν 12 ’Ιουνίου 
1977, θά γίνουν τήν 3η ’ Ιουλίου 
1977.

Μετά τήν μετάθεση τής ημερο
μηνίας διεξαγωγής τών διαγωνι
σμών, μπορούν νά δηλώσουν συμ
μετοχή καί όσοι συνάδελφοι απο
κτήσουν απολυτήριο Γ υμνασίου 
στις εξετάσεις τοΰ Ιουνίου καί έ- 
φόσον συγκεντρώνουν τίς άλλες 
προϋποθέσεις τής ’Εγκυκλίου.

05 αιτήσεις συμμετοχής πρέ
πει νά υποβληθούν στό Τμήμα 
Υπηρεσιακών ’Εξελίξεων Προσω
πικού (Υπηρεσία Προαγωγών) 
τό αργότερο ώς τις 15.6.77.

Γιά τό διαγωνισμό αυτό θά γί
νουν σεμινάρια τών ύποψηφίων 
πού υπηρετούν στά υποκαταστή
ματα ’Αθηνών - Ππραιώς καί Πε
ρίχωρων. Τά σεμινάρια θά λει
τουργήσουν κάθε Δευτέρα, Τε
τάρτη καί Παρασκευή, 6 — 9 
μ.μ., στό κτίριο Έκπαιδευσεως 
τής Τραπέζης (Νεοφύτου Βόμ
βα 9, πλατ. Κολώνακίου). Τά 
μαθήματα πού θά διδαχθούν εί
ναι: ’Έκθεση Ιδεών καί Πρα
κτική ’Αριθμητική.

Σέ όσους ύπηρετοΰν σέ έπαρ- 
χιακά καταστήματα, ό Σύλλογος 
θά στείλει σχετικά έντυπα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάδελφοι,

Με τήν είσοδο τοΰ καλοκαιριού τδ Πρατήριό μας 
Εχει πλουτισθεϊ μέ τά πιο εκλεκτά είδη τής SAISON 
σέ τιμές ΙΙΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ από τήν Εξω αγορά.

Στά ΑΝΔΡΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ τοΰ ισογείου καί 
στά ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ τοΰ 1ου δρόφου θά βρείτε τώρα ο,τι 
εκλεκτό διαθέτει ή ντόπια καί ή ξένη παραγωγή.

ΓΓ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΓΟΡΑ 
ΣΑΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ 
ΜΑΣ. — ΤΩΡΑ ΑΞΙΖΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 
ΤΟΝ ΚΟΙΙΟ.

Μέ συναδελφικούς
ό Πρόεδρος 

Άντ. Στρούλιας

χαιρετισμούς
ό Γεν. Γραμματέας 

Στ. Τρίγκας

Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

— Οί συνάδελφοι πού συμπληρώνουν καί στέλνουν 
στά γραφεία τού Συλλόγου ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΤΗ
ΤΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ, πρέπει νά προσέχουν γιά τή σωστή 
συμπλήρωση, ιδιαίτερα:

α. τής ημερομηνίας προσκλήψεως, 
β. τής VALEUR Δοκίμου καί 
γ. τής VALEUR ‘Υπολογιστή Β',

χωρίς αύτό νά 'σημαίνει ο τι καί ιά ύπόλοιπα στοιχεία δεν 
πρέπει νά συμπληρωθούν μέ ανάλογη ακρίβεια.

— Κάνουμε υπόμνηση στους ενδιαφερομένους συνα
δέλφους νά φροντίσουν γιά τήν αποστολή τοΰ Δελτίου 
Προσωρινότητας ιό αργότερο ώς τις 20 Ιουνί
ου, γιά νά άρχίοει ό έλεγχός τους καί ή μηχανογραφική 
επεξεργασία.

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
’Επιστολή συναδέλφων 
τοΰ ύποκατ)τος Κορίνθου

ΙΙρός τήν 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»
ΑΘΗΝΑ

Συνάδελφοι,
Μέ χαρά διαβάσαμε στήν πρώτη μετά τήν άνάδειξη τού 

νέου Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου μας «ΤΡΑΙΊΕΖΙΤΙΚ Η άρθρο άγνωστου 
συναδέλφου, μέ τίτλο «Πρωινός διάλογος», όπου θίγεται το θέ
μα τοΰ Καταστατικού τοΰ Συλλόγου μας.
''"ΗΤομίζουμε, ότι τό'θ'έμα τοΰ Καταστατικού είναι καίριο, μας 
αφορά όλους άμεσα, κυρίως έμάς τους συναδέλφους τής έπαρ- 
χίας, άποδέκτες μέχρι σήμερα τών μηνυμάτων τών συνδικαλι- 
οιών τοΰ Κέντρου, χωρίς δυνατότητα διαμορφώσεως τής έκά- 
στοτε συνδικαλιστικής τακτικής.

Σημειώνουμε τό άνοιγμα τών στηρών τής «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» 
σέ έλεύθερες δημοσιεύσεις καί τήν άπόδοσή της σέ συντακτική 
επιτροπή γιά ένα ποιοτικό άνέβασμα τής ύλης της, σάν άπαρχή 
δημοκρατικοποιήσεως καί σάν επίτευγμα τοΰ νέου Δ.Σ.

Τέλος, σημειώνουμε μέ ικανοποίηση τό άρθρο τοΰ συν. 
Άντώνη Σαρρή γιά τήν ενότητα όλων τών Συλλόγων καί γιά 
τήν άλλαγή στόχων σέ σχέση μέ τίς μέχρι σήμερα «οϊκονομί- 
σπκες» διεκδικήσεις καί τό θεωρούμε ερέθισμα γιά μιά πλα
τύτερη συζήτηση μέ συμμετοχή όλων τών συναδέλφων άπό τίς 
στήλες τής «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ».

Οί συνάδελφοι 
τοΰ κατ)τος Κορίνθου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΣ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΊ ΡΑΚΤΑΡΗΣ

Καμίνι... τά Καμίνια
Καί το άνομα αυτού Καμίνια, πού σημαίνει κατάστημα, αλ

λά καί ...Καμίνι. Δέν είναι τυχαία ή ονομασία Καμίνια. Ά- 
νάδοχός τους είναι ή λάβα, ή σκόνη, ό δαιμονισμένος θόρυ
βος, ιδίως όταν τύχει νά περάσει κανένα μεγάλο φορτηγό - ψυ
γείο, τότε ό σεισμός είναι πιο έντονος, τά τζάμια τρίζουν, οί 
καρέκλες καί ιά γραφεία κουνιούνται καί ένα σύννεφο σκόνης 
άπό τήν άνοικτή πόρτα, μαζί μέ μιά στρώση καυσαερίων, εισ
βάλουν στό κατάστημα καί περιπολούν μέσα ατούς ελεύθερους 
χώρους καί πάνω άπό τά κεφάλια μας, μέχρις δτου βρουν α
σφαλές καταφύγιο στά πνευμόνια 3Ο1 συναδέλφων, γιά νά ξα- 
ναβγοΰν πάλι ύπό μορφή φταρνίσματος καί πάει λέγοντας.

Φωνάζει ό κ. Δ)ντής «κλεϊστε τήν πόρτα», κλείνει ή πόρ
τα. Σέ λίγο: «άνθίξτε τήν πόρτα, λυώσαμε, δέν τό νοιώθε
τε;». Είναι, βλέπετε, άνθρωπος των τύπων, μέ τό σακάκι, τή 
γραβάτα, πιστός στό καθήκον καί τίς επιταγές τής ‘Υπηρεσίας. 
Λυώνετ, άλλά πώς νά βγάλει τό σακάκι; Σηκώνει τό εσωτερικό 
τηλέφωνο καί σχηματίζει έναν άριθμό" ό προϊστάμενος λογι
στηρίου σιήν άλλη άκρη, κάθιδρως λες καί εργάζεται στις οικο
δομές, μέ δυσκολία άπαντα ένα ξερό «ορίστε». «Τον κλιματι
σμό, δέν δουλεύει ό κλιματισμός; Γιατί δέν τηλεφωνείς νά μας 
τον φτιάξουν, δέν καταλαβαίνεις ότι θά λυποθυμήοουμε;». Δέν 
καταλαβαίνει, άφοΰ ήδη είναι έτοιμος νά λιποθυμήσει.

Τηλεφωνεί μιά, δυό, τρεις φορές, εις μάτην. Τελικώς έρ
χεται μιά ομάδα τεχνικών, αποστολή τής οποίας είναι νά δια- 
πτοιώοει αν λειτουργεί ή όχι ό κλιματισμός. ’Ακολουθεί δεύ
τερο κλιμάκιο γιά νά διαπιστωθεί αν το πρώτο γνωματέυσε σω
στά καί τελικώς έρχεται τό ουνεργείον έπιοκευής, τό όποιο 
άφοΰ τελειώσει θά πρέπει άπαραιτήτως σέ δυό - τρεις ήμερες, 
τό πολύ μιά εβδομάδα, . . .νά ξανάρθει, διότι τά προβλήματα 
είναι τώρα πιο πολλά.

Τί συμβαίνει λοιπόν; ’Ανεπαρκής ή άκατάλληλος ό κλιμα
τισμός ; ’Ή μήπως οι τεχνικοί «μας δουλεύουν»;

"Ας γίνει λοιπόν μιά σοβαρότερη προσπάθεια έφέτος, ώστε 
νά λυθεί τό πρόβλημα, νά άνακουφισθούν 30 συνάδελφοι καί 
νά γίνει άνεκτή καί ευχάριστη ή παραμονή τών πελατών μέσα 
οιό χώρο τού κατ)τος, προς τό συμφέρον τής ίδιας τής ύπη- 
ρεοίας.

ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΞΑΡΧΑΚΟΣ 
Καμίνια

Τό θέρα μή πτυχιούχων
’Αγαπητή «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΕ», τό τελευταίο φύλλο σου έ

δειξε πώς κάτι άλλαξε έπί τέλους στον ΣΥΕΊΈ καί σύ έγινες 
ή εφημερίδα' ΜΑΣ, όργανο όλου τοΰ προσωπικού. ’Αφού λοι
πόν αέ συγχαρούμε, παίρνουμε τό θάρρος νά σοΰ στείλουμε δυο 
λόγια σχετικά μέ τον προβληματισμό μας πάνω στό καυτό θέμα 
- διαμάχη, πιυχιοΰχοι - μή πτυχιοΰχοι, μέ τήν παράκληση νά 
«έλεύθερο βήμα».

‘Η τελευταία Γενική Συνέλευση τού Συνδέσμου τών μή 
πτυχιούχων μάς έβαλε σέ άνηουχία μετά τά 6οα δημαγωγικά α
κούσαμε άπό στόματος κ. Φριζή. ’Αφού κατήγγειλε τήν άπερ- 
χόμενη Διοίκηση τού Συνδέσμου γιά ανικανότητα, έδήλωσε ότι 
αν ό ΣΥΕΤΕ δέν λύσει τό θέμα μέχρι 31.8.1977, στις ερχόμε
νες εκλογές θά διεκδικήσει τό Δ.Σ. τού ΣΥΕΤΕ μαζί μέ τούς 
ύπόλοιπους 9 πού ύπογράφουν τήν γνωστή άνακοίνωση, μέ σκο
πό τή λύση τοΰ προβλήματος.

Φαίνεται πώς ή άνικανόιητα πού καταλογίζει οτόν κ. Δη- 
μητρόπουλο έγκειται σιό ότι όέν συνέχισε μέχρι τήν όλοκλη- 
ρωιική διάσπαση τοΰ ΣΥΕΤΕ, έργο πού καθώς φαίνεται φιλο
δοξεί νά άποπεραιώσει ή «ομάδα τών 10».

θά ήιαν προτιμώτερο, άντί νά δημαγωγούν γιά τά «δί
καιά μας πού καιαπατοϋνιαι», γιά «ϊση αμοιβή, γιά ίση έργα- 
σία» καί άλλα ηχηρά παρόμοια, ό κ. Φριζής καί οί περί αυτόν, 
νά βροΰν τήν αιτία ή τις αίιίες τού κακού.

Εμείς πιστεύουμε πώς τό θέμα έχει τή ρίζα του σέ γενικώ- 
τερα κοινωνικά μας προβλήματα. "Ενα άπ’ αύτά, ίσως τό κυριώ- 
τερο, είναι τό έκιταιδευτικό μας σύστημα. Χάρη σ’ αύτό, πλα- 
τειές ιτερίδες κατώτερων μικροαστών, ακόμα καί έργατών, φτά
νουν στις πόρτες τοΰ Πανεπιστημίου ζητώντας μιά διέξοδο στό 
αδιέξοδο τής Ελληνικής κοινωνίας. Όλοι αύτοί βγαίνοντας ά
πό τίς ’Ανώτατες Σχολές μέ «ένα χαρτί» στό χέρι πρέπει νά 
άπορροφηθούν και νά άμοιφθούν ικανοποιητικά. Σέ άντίθετη 
περίπτωση ό κίνδυνος εκρηκτικών δυναμικών καταστάσεων εί
ναι προφανής (βλέπε ’Ιταλία όπου τό 50% τών ανέργων είναι 
απόφοιτοι Άνωτάτων Σχολών).

"Ετσι, μπροστά σ’ αυτή τήν κατάσταση, πετούν μερικά «κοκ- 
καλάκια» στούς πτυχιούχους, κλείνοντάς τους τό στόμα, μιά 
καί δέν είναι δυνατόν νά άξιοποιηθοΰν πραγματικά άφοΰ χρη
σιμοποιούνται, τουλάχιστον στον χώρο τής Τράπεζας, σέ έργα-ι 
σίες πού δέν θέλουν ιδιαίτερες έπιστημονικές γνώσεις.

Τώρα, εκείνο πού πρέπει νά προσέξουμε είναι, πώς Κρά
τος καί εργοδοσία εκμεταλλεύονται αυτή τήν άντίθεση.

Πρώια πρώτα τό κράτος έσπευσε νά νομιμοποιήσει αυτή 
ιήν κατάσταση μέ τό νά χωρίσει τούς δημοσίους ύπαλλήλους 
σέ Α' καί Β' κατηγορία. Ή Τράπεζα, άπ’ τήν άλλη, ενώ πρα
γματικά έχει ανάγκη άπό «στελέχη», άπό «τεχνοκράτες», γιά νά 
λειτουργήσει σάν σύγχρονη έπιχείρηση, δέν άξιοποιεϊ τούς ύ- 
πάρχοντες πτυχιούχους, άλλά προκηρύσσει ξεχωριστούς διαγω
νισμούς γιά τήν πρόσληψη άποφοίτων Άνωτάτων Σχολών. Μ’ 
αύτό τον τρόπο λοιπόν συντηρείται καί υποδαυλίζεται ή ύπάρ- 
χουσα άντίθεση, καί όπως είναι φανερό, (θά τό δούμε παρα-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελ. 4)



Ή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τής Εθνικής 
Τραπέζής θά πραγματοποιηθεί έφέτος στις 2 ’Ιουνίου.

Το Δ.Σ. τής Τραπέζής άπεφάσισε νά προτείνει στή συ
νέλευση τή διανομή μερίσματος 375 δρχ. κατά μετοχή (έναντι 
276 δρχ. τοΰ 1975).

Επίσης το Δ.Σ. άπεφάσισε νά ε'ίσηγηθεΐ τήν κεφαλαιο
ποίηση τής ύπεραξίας των άκινήτιον τής Τραπέζής, σύμφωνα 
μέ τις διατάξεις τοΰ Ν. 542) 1977. "Οπως ορίζει δ νόμος αυτός, 
τδ 75% τής ύπεραξίας θά διατεθεί γιά τήν αύξηση τής ονομα
στικής αξίας των υφισταμένων μετοχών τής Τραπέζής άπδ 725 
σέ 1.600 δρχ. καί τδ ύπόλοιπο 25% γιά τή διανομή στούς με
τόχους δωρεάν μετοχών ονομαστικής αξίας, έπίσης, 1.600 δρχ., 
σέ άναλογία μιας νέας μετοχής έναντι 5 παλαιών.

Δημοσιεύουμε παρακάτω, συνοπτική ανάλυση τοΰ ’Ισολο
γισμού τής Τραπέζής τής 31.12.76.

Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.76
Συνοππκά τά στοιχεία τοϋ 

δημοσιευθέντος 1·35ου ’Ισολογι
σμοί) τής Τραπέζής τής 31.12. 
7Θ και τοΰ σχετικού Λ)σμοϋ 
«Αποτελέσματα Χρήσεως», σέ

σύγκριση μέ τά αντίστοιχα στοι
χεία τοΰ ’Ισολογισμού τής 31. 
12.75, έχουν ώς έξης: (σέ έ- 
κατ., χωρίς λ)σμούς τάξεως).

ιών μετόχων
τίΒ ΕΒνίΚΠΒ

Τραπέζηο
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1976 1975
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

1976 1975

Διαθέσιμα 60.763
Χορηγήσεις 143.505
Χρεώγραφα 13.614
’Ακίνητα - ’Έπιπλα (μεϊον άπο-

σβέσεις) 6.080
Διάφ. χρεωστικοί λ)σμοί 16.807

Σύνολο

ΧΡΕΩΣΗ
1976

Άποδοχές Προσωπικού 
(καί εισφορές)

3.880

Εισφορά Ν. 3662 50
Διάφ. έξοδα διαχ., φόροι κλπ. 982
Αποσβέσεις - Προβλέψεις 791
Άποθεματικό Ν. 148 38
Καθαρά Κέρδη 1.078

• Σύνολο 6.818

Μετοχ. Κεφάλαιο
Διαφ. άναπρ. Ν. 542)77
’Αποδεικτικά διάφ.
Προβλέψεις
Καταθέσεις
Διάφ. πιστ. λ)σμο!

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

1975

2.801 Μικτά Κέρδη
Διάφορα ’Έσοδα 

50 
793 
502 

3 
848

4.997

45.568
104.923
11.674

4.143
15.120

181.428

1.690
2.780
6.116
4.905

200.719
24.559

240.769

1.690

7.045
4.267

150.774
17.652

181.428

ΠΙΣΤΩΣΗ 
1976 1975

5.968 4.212
850 785

6.818 4.997

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΑΩΝ
Ή διανομή τών κερδών των 

ώς άκολούθως:

Μέρισμα Χρήσεως 
Άποθεματικό 
Πρόβλεψη φόρου 
Διάφορα

’Από τά πιο πάνω στοιχεία 
προκύπτει δτι, μέ βάση τά ύπό-

ΙΩΑΝ. θ. ΣΥΝΕΙΦΑΚΟΥΛΗΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 

’Επιμελητής Α' Παθολογικής 
Κλινικής Νοσοκομείου 

«ΠΕΝΤΕΛΗ»
ΔΕΧΕΤΑΙ 5—8 μ.μ. 

Καισαρείας 80 - Νέα Ελβετία 
(Παλαιό Τέρμα)

Τηλ. : Ο,ίκίας 64.43.373 
Νοσοκ. : 80.20.123 
Ίτρείου: 76.51.278

χρήσεων 1976 καί 1975 έγινε

1976 1975

874 643
140 150
50 50
14 5

1.078 848

λοιπά τής 31.12.76, οΐ καταθέ
σεις τής Τραπέζής αύξήθηκαν, 
σέ σχέση μέ τό 1975, κατά 33% 
(άντίστοιχη αύξηση τοΰ 1975 σέ 
σχέση μέ τό ’74 34%)· άντίστοι- 
χα στις χορηγήσεις ή αύξηση ή
ταν 37% (34%). ■

Τά μικτά κέρδη κατά τή χρή
ση 1976 αύξήθηκαν κατά 42%' 
(21%). Τά καθαρά κέρδη τοΰ 
1976 αύξήθηκαν κατά 27% (14%). 
Τό διανεμόμενο μέρισμα αύξή- 
θηκε κατά 36% (30%), ένώ ή 
Τράπεζα θά δώσει δωρεάν μιά 
μετοχή γιά κάθε 5 μετοχές, α
πό τήν κεφαλαιοποίηση τής δια

φοράς πού τίροέκυψε άπό τήν ά- 
ναπροσαρμογή τών κτιρίων και 
γηπέδων της.

Οί άποδοχές τοΰ Προσωπικού, 
μαζί μέ τις εισφορές στά ασφα
λιστικά Ταμεία αυξήθηκαν τό 
1976 κατά 38%, Ίση δέ ήταν και 
ή άντίστοιχη ποσοστιαία αύξηση 
τοΰ 75 σέ σχέση μέ τό ’74.

Πρέπει νά σημειωθεί δτι, γε
νικά τά άποτελέσματα τής Τρα- 
πέζης γιά τή χρήση τοΰ 1976 
κρίθηκαν άπ’ δλους σαν ικανο
ποιητικά. ’Ασφαλώς, ή ικανο
ποίηση τών ενδιαφερομένων, 
γιά τήν άποτελεσματικότητα τοΰ 
Ιδρύματος, θά πρέπει νάναι πο
λύ μεγαλύτερη, αν ληφθεϊ ύπ’ 
όψη οτι κατά τό 1976 έγιναν 
έντονώτεροι οΐ κάθε είδους πε
ριορισμοί γιά τή χρηματοδότηση 
τής οικονομίας, καθώς καί οΐ έ
λεγχοι τής ρευστότητας τών έμ- 
πορικών Τραπεζών. Δηλαδή, 
μειώθηκαν σημαντικά τά μέσα 
γιά τήν άνάπτυξη τής δραστη
ριότητας τών Τραπεζών στον 
κυριώτερο τομέα τών έργασιών 
τους.

Πέρα δμως άπό αύτό, τά πε
ριθώρια τών κερδών τής Τρα- 
πέζης (ή διαφορά έπιτοκίων χο
ρηγήσεων - καταθέσεων), οί διά
φορες προμήθειες κλπ., ρυθμί
ζονται ουσιαστικά, άπό τις Νο
μισματικές άρχές καί διατηρούν
ται (αν ληφθεϊ ύπ’ όψη καί ή 
δέσμευση μεγάλου μέρους τών 
καταθέσεων άτόκως ή μέ χαμη
λό έπιτόκιο άπό τήν Κεντρική 
Τράπεζα) σέ πολύ χαμηλά έπί- 
πεδα έξ αιτίας τών άσκουμένων

άπό τις παραγωγικές τάξεις (6ιο- 
μηχάνων κλπ.) πιέσεων.

"Ετσι ή Τράπεζα πρέπει νά 
καταβάλει μεγάλες προσπάθειες 
σιήν πορεία τών διαμεσολαβη- 
τικών έργασιών, ή απόδοση τών 
οποίων δμως δεν είναι ικανο
ποιητική τις περισσότερες φορές 
έξ αιτίας τοΰ. ύψηλοΰ κόστους 
πού συνεπάγεται ή διενέργειά 
τους. Τέλος δέν πρέπει νά λη
σμονούμε δτι ή ’Εθνική Τράπε
ζα καλείται πάντοτε νά στηρί
ζει και μή άποδοτικές επιχειρή
σεις, πού έχουν γενικώτερη κοι
νωνικό - οικονομική σημασία, 
πράγμα πού συνεπάγεται είτε 
τήν άπώλεια κέρδους ή και πολ
λές φορές τήν πραγματοποίηση 
ζημίας.

"Ετσι, γιά νά άντιμετωπι- 
σθοΰν οΐ δυσχέρειες αΰτές καί 
νά διατηρηθούν τά ισχνά περι
θώρια κέρδους, ή Διοίκηση πρα
γματοποιεί οικονομίες άπό τήν 
πλευρά τοΰ Προσωπικού, είτε 
άποφεύγοντας νά προσλάβει τό 
απαραίτητο γιά τή διεξαγωγή 
τών συναλλαγών καί τών άλλων 
έργασιών προσωπικό — μέ ά- 
ποτέλεσμα τήν ύπαρξη συνεχούς 
στενότητας- — είτε περιορίζον
τας μέ διάφορους τρόπους τό ύ
ψος τών πραγματικών άποδοχών 
τών έργαζομένων στήν Τράπε
ζα (μή ικανοποίηση δικαίων αι
τημάτων κλπ.).

"Ομως ή τακτική αύτή έχει 
καί τά όριά της καί νομίζουμε 
δτι κάποτε πρέπει νά μεταβλη
θεί. Καί ή άλλαγή αύτή θά εί
ναι καί προς δφελος τής ίδιας 
τής Τραπέζής.

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
1

(Συνέχεια άπό τή σελ. 3)

Επιστολή τού συν. Ν. Πίακοπου 
γιά τό οχέόιο τοΰ Όργανιομοϋ 
καί ή απάντηση τοϋ Συλλόγου

Άπό τό συνάδ. Νικ. Πίσκο- 
πο έλάβαμε τήν παρακάτω 
επιστολή:

Κύριε Πρόεδρε,
Σάς ευχαριστώ γιά τήν έμπι- 

στευτική επιστολή σας, μέ ήμε- 
ρομηνία 5.5.77 καί τήν άποστο- 
λή τοΰ σχεδίου τοΰ νέου ’Ορ
γανισμού ‘Υπηρεσίας.

Πιστεύω δτι τό σχέδιο τοΰ 
’Οργανισμού δέν πρέπει νά ά- 
ποτελέσει έμπιστευτική ύπόθε- 
οη ώρισμένων προσώπων, άλλα 
τού συνόλου τών μελών τού 
Συλλόγου καί γιά τό λόγο αύ
τό έχω νά παρατηρήσω τά ακό
λουθα :

α) Τό σχέδιο τού νέου ’Οργανι
σμού πρέπει νά δημοσιευθεϊ 
ολόκληρο σέ ειδική έκδοση 
τής «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ» μέ 
τις άπόψεις τού Διοικ. Συμ
βουλίου έπι δλων τών ση
μείων του.

β) Νά κληθούν δλα τά μέλη τοΰ 
Συλλόγου μέσα σέ τακτή
προθεσμία νά ύποβάλλουν 
προς τό Δ.Σ. τις παρατηρή
σεις τους.

Στήν άπό 16.5.77 άνακοίνιυ- 
σή σας γράφετε δτι ή έπιτροπή 
γιά τον ’Οργανισμό (άνακοίνω- 
ση 26.4.77) προχωρεί στο έργο 
της καί καταβάλλονται προσπά
θειες γιά έπιτάχυνση τών έργα
σιών της.

Αύτό σημαίνει δτι τό Δ.Σ. έ
χει μελετήσει τό σχέδιο και, έ
χει καταλήξει οέ άποφάσεις έπΐ 
τών άναγκαίων τροποποιήσεων 
ή τήν άποδοχή τοΰ σχεδίου, ώ
στε ό εκπρόσωπός του στήν έ
πιτροπή νά έχη τή δυνατότητα 
τής συμφωνίας ή διαφωνίας έπί 
τών συζητουμένων ή οί συζητή
σεις μεταφέρονται στο Δ.Σ. καί 
αύτό άποφασίζει μετά τή συζή
τηση πού γίνεται στήν επιτρο
πή;

Φρονώ δτι ό νέος 'Οργανι
σμός πού θά άποτελεί γιά πολ
λά χρόνια τον Καταστατικό Χάρ
τη σιίς σχέσεις ’Εργοδότου - 
Έργαζομένων πρέπει νά συζη
τηθεί δημόσια καί δχι μεταξύ ο
λίγων προσώπων. Αύτό άλλω
στε έπιβάλλουν καί οί δημοκρα
τικές διαδικασίες.

Σημειώνω, τέλος, δτι ένώ 
μοΰ ζητάτε τις άπόψεις μου μέ
χρι τέλους Μαΐου εσείς έχετε 
αρχίσει καί προχωρήσατε στις 
συζητήσεις έπί τοΰ σχεδίου πριν 
μοΰ απευθύνετε καί τή σχετική 
έπιστολή.

Ή έπιστολή μου αύτή εκφρά
ζει τις άπόψεις μου έπί τοΰ τρό
που τροποποιήσεως τοΰ ’Οργανι
σμού Υπηρεσίας καί παρακαλώ 
γιά τή δημοσίευσή της οτό φύλ
λο τής «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ» μη
νάς Μαΐου 1977.
Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 

ΝΙΚΟΣ ΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ή άπάνΐηση τοϋ ΣυΆλόγου
Ή απάντηση τού Συλλό
γου στήν έπιστολή τοΰ συν. 
Ν. Πίσκοπου είναι ή άκό- 
λουθη:

Κύριε Συνάδελφε,
Ευχαριστούμε γιά τήν έπιστο

λή .σας άπό 19.5.77, σχετικά μέ 
τήν διαδικασία πού πρέπει νά 
τηρηθεί γιά τήν τροποποίηση τοΰ 
’Οργανισμού ’Υπηρεσίας.

Λυπούμεθα πού σάς γνωρίζου
με δτι δέν μπορούμε νά συμφω
νήσουμε μέ τον τρόπο πού μάς 
προτείνετε γιά λόγους καθαρά 
πρακτικούς.

Είναι εύκολο νά καταλάβει 
κανείς τ άτέρμονο τής χρονοτρι
βής δταν σιό σύνολο τών μελών 
δέν έμφανισθούν συγκεκριμένες 
οί άπόψεις τής Συλλογικής η
γεσίας.

Γιά τή διαμόρφωση άκριβώς 
αύτών τών άπόψεων ζητούμε 
τις άπόψεις τών συναδέλφων 
πού έχουν διαδραματίσει ένεργό 
συνδικαλιστικό ρόλο.

Αύτή τήν έννοια έχει ή άπό 
5.5.77 έπιστολή μας καί ίταρα- 
καλοΰμε ν’ άνταποκριθεϊτε συμ
βάλλοντας έτσι θετικά στο Συλ
λογικό έργο.

Φυσικά, τό τελικό κείμενο θά 
τεθεί ύπόψη τοΰ συνόλου 
τών συναδέλφων. 
Γιατί τό σχέδιο τής επιτροπής 
πριν άπό τήν κύρωσή του θά 
πρέπει νά τύχει τής άποδοχής 
τόσο τής Διοικήσεως δσο καί 
τοΰ Σώματος τών Υπαλλήλων.

"Ενα συστηματικό δμως Συλ
λογικό έργο θά παρουσιάσει πο
λύ λιγώτερες δυσκολίες, τόσο 
στις έργασίες τής ’Επιτροπής, δ
σο καί οτή συζήτηση ένώπιον 
τοΰ συνόλου τών συναδέλφων 
καί θά ουντομεόσει άσφαλώς τό

χρόνο πού άπαιτεϊται γιά τήν 
ολοκλήρωση τής άναμορφώσεως 
τοΰ ’Οργανισμού.
Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ
Ό Πρόεδρος 

ΕΠ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ 
Ό Γεν. Γραμματέας 

θ. ΣΑΛΙΜΠΑΣ

Νέο Δ.Σ. 
στήν Α.Τ.Ε.

Στο Σύλλογο Υπαλλήλων 
’Αγροτικής Τραπέζής, κατά τις 
πρόσφατες αρχαιρεσίες, πλειο- 
ψήφισε ιό ψηφοδέλτιο τοΰ συ
ναδέλφου Άντ. Γρυπάρη.

Το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε 
σέ σώμα μέ την άκόλουθη σύν
θεση ;

Πρόεδρος: Γρυπάρης Άντ.,
άντιπρόεδρος: Καφετζόπουλος
Δ., γεν. γραμματέας: Μαρκό- 
πουλος Γ., ταμίας: Παρασχίδης 
Άλ., σύμβουλοι: Άγγελίδης 
Κων., Παπαζάχος ’Ιωάν., Δα- 
λεζίου - Κυριάκού Έλ., ’Αλε
ξίου Κυρ., Ζώτος Περ., Βρής 
Κων., Κύρκος Βασ., Δημητρί- 
ου Γ., ’Αλατζάς Παν., Μαστο- 
ράκης I.

Στο νέο Διοικ. Συμβούλιο ή 
Συντακτική Έπιτροπή τής Ε
φημερίδας μας εύχεται «κάθε 
έτπτυχία».

κάτω) οί μόνοι πού έχουν νά χάσουν είναι οί ίδιοι οί έργαζό- 
μενοι.

Άν λάδουμε ύπ’ οψη μας δέ, τά δσα λέει ό άντεργατικός 
νόμος 330)76 γιά τή δυναιόιηια δημιουργίας νέας ‘Ομοσπον
δίας, δσα συμβαίνουν σέ άλλες Τράπεζες άπ’ τήν εκμετάλλευση 
τού διαχωρισμού μεταξύ πτυχιούχων καί μή πτυχιούχων καί τήν 
προσπάθεια δημιουργίας ξεχωριστών συλλόγων, μά κύρια δσα 
συμβαίνουν στον άδελφό Σύλλογο τής Τραπέζής ’Αθηνών, έν 
δψει τής ένοποίησής μας μέ αύτόν, δέν είναι δύσκολο νά κα
ταλάβουμε άπό πού μεθοδεύεται δλη αύτή ή διαμάχη καί πού ά- 
ποβλέπει ιό τελεσίγραφο τής «ομάδας τών 10».

Ή κατάληψη τοΰ Δ.Σ. τοΰ ΣΥΕΤΕ άπό την «ομάδα τών 
10», πού δέν θά εκπροσωπεί παρά μόνο ένα μέρος τοΰ προσω
πικού, ή ή δημιουργία ξεχωριστού συλλόγου θά είναι δυνα
μίτης στην ενότητά μας.

Δέν θά είναι δυνατό νά άσκηθεϊ άποτελεσματική πίεση στήν 
έργοδοσία γιά τή λύση τών ζητημάτων μας, δταν κάθε έπι μέ
ρους κατηγορία ζητά τήν ικανοποίηση τών αιτημάτων της σέ 
βάρος άλλων κατηγοριών.

Χωρίς ένιαϊο καί συντονισμένο άγώνα δλου τού προσωπι
κού, θά υπάρξουν άγώνες αποσπασματικοί πού εύκολα θά μπο
ρεί ή έργοδοσία νά χειραγωγήσει, άντιπαραθέτονιας τον ένα 
στον άλλο, έξουδετερώνοντας στο τέλος δλους.

Ή κατάργηση, πραγματικά, δσο τό δυνατόν περισσοτέρων 
οργανικών θέσεων, ή ομαλή βαθμολογική έξέλιξη χωρίς «φρα- 
καρίσματα» στούς άνώτερους βαθμούς, οί ί'σες αύξήσεις γιά δ
λους θά σφυρηλατήσουν τήν ένότητά μας.

ΟΜΑΔΑ ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
Β. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ 
Α. ΙΓΓΛΕΣΗΣ 
Ν. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Κ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ

ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtm

Ό γιατρός
(Διήγημα άφιερωμένο στούς αρμόδιους)

Ό Α. είχε άπό κείνες τις φο
βερές γρίππες πού άρχίζουν σάν 
συνάχι τον Δεκέμβριο, σού φέρ
νουν ζαλάδες καί ρίγη τον ’Ια
νουάριο, καί τον Φεβρουάριο σέ 
ξαπλώνουν γιά τά καλά σιό 
κρεβάτι.

Κι ήταν ή τέταρτη μέρα στο 
κρεβάτι αύτή.

Ό πυρετός είχε έπι τέλους 
άρχίσει νά υποχωρεί. Στις δώ
δεκα θερμομετρήθηκε κι είχε 
γύρω στο 37 καί μισό. Άν δέν 
τον ενοχλούσε έκείνη ή κατα
ραμένη τραγχειοβρογχίπδα, τού- 
χε πει ό γιατρός «του», σέ καμ- 
μιά βδομάδα θά μπορούσε νά ξα
ναπάει στήν Τράπεζα.

Ή Τράπεζα... σκεφτόταν, δ
λα έκεΐνα τά χαρτιά πού θάβρι- 
σκε στο συρτάρι του νά τον πε
ριμένουν, δουλειά τόσων ήμε- 
ρών μαζεμένη . . . καί χωνόταν 
κι άλλο στο κρεβάτι του.

Ή γυναίκα του Α. τοΰφτια- 
χνε μιά πορτοκαλάδα στήν κου
ζίνα δταν χτύπησε ή πόρτα.

Πήγε νά άνοίξει.
Στήν πόρτα ήταν ένας άν

τρας, μέ σκούρο μπλέ κοστούμι, 
γύρω στά σαράντα. Βαστούσε 
μία τσάντα στο χέρι κι ένα ύπε- 
ροπτικο ύφος σιό πρόσωπο, ο
ι αν τής είπε:

— «Μένει ό Α, εδώ;».
•—- «Ναί», είπε αύτή.
Δίχως άλλη κουβέντα, «αύ- 

τός» μπήκε μέσα στο σπίτι κι άρ
χισε νά κυττάζει στά δωμάτια.

— «Μά τί'θέλετε», είπε αύτή.
—■ «Είμαι ό γιατρός τής Τρα-

πέζης», είπε αύτός καί κούμπω
σε άλλο ένα κουμπί άπό τό σακ- 
κάκι του.

Αύτή κατάλαβε. Είχε ξανα
κούσει νά μιλούνε γι’ αύτόν τον 
«άλλοιώτικο» γιατρό.

— «Δεξιά», τουπέ ξερά.
(Ή γυναίκα τού Α. φημίζον

ταν γιά τούς καυγάδες της, άλ- 
λά δέν ήθελε τώρα νά κάνει 
καυγά).

‘Ο «γιατρός» μπήκε στο δωμά
τιο πού πλάγιαζε ό Α. Αύτός 
άνα'Οηκώθηκε στο κρεβάτι του.

— «Καλημέρα», είπε.
(θυμόταν τή μάννα του, πού

τοΰλεγε πώς μέ καλό τρόπο κερ
δίζει κανείς καί τούς έχθρούς 
του).

‘Ο γιατρός κάθησε στήν άκρη 
τού κρεβατιού καί ζήτησε τά 
βιβλιάριο ύγείας. Ή γυναίκα 
τοΰ Α. τού τόδωσε καί στάθηκε 
όρθια μπροστά του.

Ό γιατρός άρχισε νά γράφει.
— «Τί πυρετό έχεις σήμερα;» 

ρώτησε.
— «Τριάντα έφτά μισό», ά- 

πάνιησε ό Α.
— «Αύριο θά πας στή δου

λειά», είπε αύτός.
— «Μά δέν είναι δυνατόν», 

είπε ό Α.
‘Ο γιατρός σηκώθηκε.

— «Καλά, δέν θά μέ έξετά- 
σεις;», είπε ό Α.

(Ό πληθυντικός χώθηκε κά
τω άπό τήν κουβέρντα).

— «Δέν ύπάρχει λόγος», είπε 
ά γιατρός «Είσαι καλά. Αύριο νά 
πας».

’Έδωσε οτά χέρια τής γυναί
κας τού Α. τά χαρτί καί βγήκε 
δίχως νά χαιρετίσει.

’Εδώ τό διήγημα τελειώνει ά
δοξα. "Αλλωστε δέν είναι άκρι
βώς διήγημα.

Ό Α. είμαι γώ, έσύ, αύτός. 
Ό Α. κάποτε εϊμασταν δλοι.

Ό Α. αλλάζει. Ό «γιατρός» 
μένει πάντοτε ό ίδιος.

(Στο ιατρείο του προπληρώ
νεις τήν επίσκεψη).

Μερικοί Αμετανόητοι Α, με
λετούν αύτές τις μέρες ΠΩΣ 
κάνει κανείς άν α
φορά στόν ιατρικό σύλλογο.

"Οχι γιά τίποτε άλλο, άλλά 
γιατί συνήθισαν νά βλέπουν μέ 
σεβασμό τήν άνθρώπινη άξιοπρέ- 
πεια καί τό ιατρικό λειτούργη
μα.



ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΤΥΠΟ 
ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ 
ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
‘Ολόκληρος ό αθηναϊκός Τύπος 

τής 14)5)77 δημοσίευσε μακρές 
ανακοινώσεις τοΰ Προϊσταμένου 
τής Υπηρεσίας Προστασίας Ε
θνικού Νομίσματος, σύμφωνα μέ 
τις όποιες πρακλήθηκε στό Δημό
σιο και τήν Τράπεζα ευρύτατη 
ζημία από ύπόθεση χρημοτο- 
δοτήσεως πλοίου μέσω τής Ε
θνικής Τραπέζης κατά τή διάρ
κεια τής δικτατορίας.

Στά δημοσιεύματα τών εφημε
ρίδων, πού έγιναν κάτω άπό εν
τυπωσιακούς. τίτλους άναφερόταν 
ότι για τήν υπόθεση αυτή κατη- 
γορούνται, ανάμεσα σέ άλλους, 
καί έξη ανώτεροι υπάλληλοι τής 
Εθνικής Τραπέζης και ένας νο
μικός σύμβουλός της, στους

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
— Στούς συναδέλφους μας 

Άνδρέα καί Κική ΜΕΛΙΤΑ πού 
άπόκτησαν ενα χαριτωμένο ά- 
γοράκι, τούς εύχάμαστε νά τούς 
ζήσει.
Οί συνάδεληιοι τής Ύπηρ. Συν) 
τος τοΰ Κ.Μ.

— Στην συνάδελφό μας Φρό
σω ΑΣΗΜΙΑΔΟΥ,πα ύ άπόκτη- 
σε ένα χαριτωμένο κοριτσάκι, 
τής εύχόμαστε νά τής ζήσει.
Οί συνάδελφοι τής Ύπηρ. δια- 
τρήοεως τοΰ Κ.Μ.

— Στούς συναδέλφους μας 
Γιώργο καί Χριστίνα ΚΟΥΖΙΩ- 
ΚΑ, πού άπόκτησαν ένα χαρι
τωμένο άγοράκι, τούς εύχόμα
στε νά τούς ζήσει.
Οί συνάδελφοι τής Ύπηρ. ’Α
ξιόγραφων τοϋ Κ.Μ.

ΘΑΝΑΤΟΙ
— ΜΑΡΚΟΣ ΙΩ. ΣΤΑΓΚΑΣ 

Συνι)χος Ε.Τ.Ε.
Διετέλεσε έπί μακράν σειράν 

ετών Διαχειριστής τής Λέσχης 
τοΰ Συλλόγου μας.

Τά τέκνα του, συναδ. Γεώρ
γιο καί Κων)νο, συλλυπουμε- 
θα θερμά.

όποιους ό Εισαγγελέας Πλημμε- 
λειοδικών ’Αθηνών απαγόρευσε 
τήν έξοδό τους άπ’ τή χώρα.

"Οπως ήταν έπόμενο, ή ένέρ- 
γεια αυτή προκάλεσε τεράστια έν- 
τυπωση στό προσωπικό τής Τρα
πέζης μας τόσο για τον τρόπο 
τής προβολής τής είδήσεως στον 
.Τύπο, δσο καί για το ότι χαρα
κτηρίζονταν ώς κατηγορούμενοι 
καί ύποπτοι φυγής συνάδελφοι 
μέ ανεπίληπτο ήθος καί άψογη 
καί μακρόχρονη ύπηρεσιακή διά
κριση.

Ή συλλογική εκπροσώπηση, 
μόλις έλαβε γνώση τών δημοσιευ
μάτων έπισή.μανε τήν ιδιαίτερη 
σπουδή τής Υ.Π.Ε.Ν. πού, έξω 
άπό τή συνήθη νομική δεοντο-

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
— Ή κ. Μαρία Χα ’Ιωσήφ 

Λίτινα εύχαριστεί θερμότατα τό 
Δ.Σ. τοϋ Συλλόγου, τόν πρόε
δρο τοΰ ΤΥΠΕΤ κ. Καρλή καί 
τούς συνεργάιας του, καθώς καί 
τούς ιατρούς κ.κ. Μυλωνά, Νο- 
ταρά καί Παπαδόπουλο για τήν 
πέρα άπό τά στενά τυπικά καί 
επαγγελματικά όρια ουμπαρά- 
οταοή τους, στην οικογένεια 
της, κατά τήν αντιμετώπιση τού 
μοιραίου γιά τόν αείμνηστο συ
νάδελφο σύζυγό της συμβάντος, 
βάντος.

— Οί συνάδελφοι Άλέκος 
Κώστας καί Νίκος Χατζής ευχα
ριστούν θερμά ολους δοους πα- 
μασιάθηκαν στό πένθος τους για 
τό θάνατο τοΰ πατέρα τους.

ΑΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ
— Οί ύπάλληλοι τής Υπηρε

σίας Καταθέσεων σέ συνάλλαγ
μα τοϋ Κεντρικού Καταστήματος 
τής ΕΤΕ, κατέθεσαν 1750 δρα
χμές ύπέρ τοΰ ΤΥΠΕΤ, στη 
μνήμη τοϋ συνταξιούχου Μάρ
κου Στάγκα, πατέρα τοΰ Προϊ
σταμένου τής υπηρεσίας κ. Γε
ωργίου Στάγκα.

λογία καί ίνώ ή ύπόθεση βρισκό
ταν στό προανακριτικο στάδιο, 
έσπευσε νέ; προβεΐ σέ ανακοινώ
σεις στούς αντιπροσώπους τού 
Τύπου καί νά έμφανίσει πράξεις 
ώς διαπιστωμένες πριν ολοκλη
ρωθεί ή σχετική διαδικασία. ‘Ο 
Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου επικοι
νώνησε μέ αρμόδιους παράγοντες 
τής Διοικήσεως, ένημερώθηκε γιά 
τήν ύπόθεση, ζήτησε πληροφορί
ες γιά τή θέση τής Τραπέζης καί 
μετέφερε προς τή Διοίκηση τήν 
εύλογη συγκίνηση τού προσωπι
κού.

Ή Διοίκηση τής Τραπέζης άν- 
τέδρασε έντονα στην ένέργεια 
τής Υπηρεσίας Προστασίας ’Ε
θνικού Νομίσματος. Μέ άνακοίνω-

Μικρές ’Αγγελίες
Ή «Τραπεζιτική» εγκαινιά

ζει άπό αύτό τό φύλλο στήλη 
μικρών άγγελιών, άποκλειστικά 
γιά τούς συναδέλφους.

Στη στήλη αύιή θά καταχω- 
ροΰνται αγγελίες γιά ενοικιά
σεις, πωλήοεις, μαθήμαια καί 
ο,τι άλλο άφορα τούς εργαζο
μένους στην Ε.Τ.Ε.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
’Ενοικιάζονται διαμερίσματα 

65 τ.μ. πλήρως επιπλωμένα στη 
Νάξο γιά 6λη τή θερινή περίο
δο ή καί κατά μήνα, πέντε λε
πτά άπό τή θάλασσα. Τηλεφω
νήσατε ατό συνάδελφο Πλιάτσι
κα Γεώργ. Τηλ. 876.245.

•ΚΩΝ) ΝΟΣ Α. ΠΑΠΑΔΙΑΣ 
ΜΑΙΕΥΤΗΡ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Δέχεται μέ το τιμολόγιο τοΰ 
ΤΥΠΕΤ

Ίατρεΐον:
Χατζηκώστα 11 - Άθήναι 

(Πλατεία Μαβίλη)
Τηλ.: Ίατρ. 64.35.162 

Νοσοκ. 738.511 
Οικίας 77.92.329

σή της πού έξέδωσε αύθημερόν 
καί δημοσιεΰθηκε σ’ δλες τίς α
θηναϊκές έφημερίδες τής επομένης 
:αί τί;ς μεθεπόμενης, παρέθεσε 
τό ιστορικό τής ύποθέσεως, άνέ- 
φερε τήν παράβαση τής άρχής 
τής μυστικότητας ή οποία πρέ
πει νά διέπει τήν ανάκριση άπό 
τήν ΥΠΕΝ καί διαμαρτυ^ήθηκε 
έντονα γιά τή διαπόμπευση υπαλ
λήλων της άπό κρατικά όργανα 
κατά τήν άσκηση προανακριτικών 
καθηκόντων. Τέλος δήλωσε δτι 
άπό τά στο.χεΐα που έχει υπόψη 
της δέν φαίνεται νά θεμελιώνον
ται οί διαπιστώσεις τής ΥΙΊΕΝ.

‘Ο Σύλλογος, παρ’ δλον δτι 
βλέπει ολοφάνερο τό άσυμβίβα- 
στο τών κατηγοριών προς την 
προσωπικότητα έν γένει τών βαλ
λόμενων έκλεκτών συναδέλφων, 
περιμένει τήν έκβαση τοΰ έργου 
τής τακτικής άνακρίσεως, τής μό
νης ορθής οδού, γιά τήν εκκαθά
ριση τής ύποθέσεως. Πιστεύει ό
τι τό πόρισμα θά έκδοθεί στό 
συντομότερο δυνατό χρόνο ώστε 
νά σταματήσει ή ήθική περιπέ
τεια τών συναδέλφων, ή όποια έ
χει τόν αντίκτυπο της σ’ ολό
κληρο τό προσωπικό.

Χαρακτηριστικό τών αντιδρά
σεων πού προκάλεσαν τά δημο
σιεύματα αυτά, είναι καί τό πα
ρακάτω τηλεγράφημα ποΰ μάς έ
στειλαν 42 συνάδελφοι τοΰ Ναυ
τιλιακού Καταστήματος:

’Αντιδράσεις
συναδέλφων

Προς τόν
Σύλλογο Προσωπικού Ε.Τ.Ε.

Οί παρακάτω συνάδελφοι τοΰ 
Ναυτιλιακού Καταστήματος τής 
’Εθνικής Τραπέζης άποκρούομε 
μέ άγανάκιηση τά άναγραηιόμε- 
να στον Τύπο τής 14)5)77 γιά 
παράνομες πράξεις άπό μέρους 

. τών έκλεκτών μας συναδέλφων 
πού είχαμε τήν τύχη νά συνυ
πηρετήσουμε οτό ’ίδιο καιάστημα 
ΣΤΟΠ.

Εκφράζουμε τήν συμπαράστα
ση καί τήν συμπάθειά μας προς 
τούς συναδέλφους μας γιά τήν 
αδικαιολόγητη καί προσβλητική 
μεταχείριση καί τούς δηλώνουμε 
δτι τό πέρασμά τους άπό τό ναυ
τιλιακό κατάοιημα αποτελεί γιά 
μας φωτεινό παράδειγμα προς 
μίμηση. ΣΤΟΠ.

Διαμαρτυρόμαστε γιά δλες έ- 
κεϊνες τίς έφημερίδες πού έ- 
οπευσαν μέ εντυπωσιακούς τί
τλους νά ρίξουν λάσπη στούς 
άξιους καί ηθικούς συναδέλφους 
μας προτού ξεκαθαριαιεί ή ύπό
θεση άπό τήν Δικαιοσύνη ΣΤΟΠ

’Απαιτούμε τήν άμεση καί πα
ραδειγματική τιμωρία δλων ε
κείνων (οποίοι καί αν είναι), 
πού έγιναν αιτία νά διαπομπευ- 
θοΰν οί συνάδελφοί μας ΣΤΟΠ.

Ευχαριστούμε τήν Διοίκηση 
τής Τραπέζης μας γιά τήν άμε
ση επέμβασή της προκειμένου 
νά άποκατασταθή ή τόσο βάναυ- 
οα τρωθεϊσα ύπόληφη τών συ
ναδέλφων μας, πού φημίζονται 
γιά τό ήθος, τήν τιμιότητα καί 
τήν άξιοπρέπειά τους. ΣΤΟΠ».

’Εκδρομές 
τού Συλλόγου 
Βοηθητικού 
Προσωπικού

Χάρη στήν έκτακτη οικονομι
κή ενίσχυση τοϋ κ. Διοικητή, ό 
Σύλλογος Βοηθητικού Προσω
πικού ΕΤΕ, διοργανώνει δωρε
άν εκδρομή γιά τά μέλη του, 
σιόν "Αγιο ’Ιωάννη τό Ρώοσο, 
τήν Κυριακή 5.6.77.

Ή εκδρομή γίνεται στά πλαί
σια ιών προσπαθειών τοΰ Συλ
λόγου γιά τήν άνάπτυξη τής φι
λίας καί τής συναδελφωσύνης 
μεταξύ τών μελών του.

ΕΛΗΞΕ ΜΕΤΑ 107 ΗΜΕΡΕΣ 
Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΛΑΡΚΟ

Μετά άπό 107 ήμέρες άπερ- 
γιαοκού αγώνα, έληξε στις 1 6 Μα- 
του, ή άπεργία τών έργαζομένων 
στό εργοστάσιο νικελίου τής 
/\ΑΡΚΟ.

Οί απεργοί, χάρις στήν ένό- 
τητα καί τήν άποφασιστικότητά 
τους, που προκάλεσε το θαυμα
σμό καί τή συμπαράσταση ολό
κληρης τής έργατοϋπαλληλικής 
τάξεως, πέτυχαν τήν ικανοποίηση 
πολλών δικαίων αιτημάτων τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Γιά τούς Συνεταίρους μας πού ύπηρετοΰν στα καταστήματα 
Βόλου, Λαρίσης, Τρικάλων, Καρδίτσης καί γύρω περιοχών

σύστημα τών Διατακτικών 
ΣΑ καί ΒΟΛΟ:

’Αφοί I. ΝΤΟΝΤΟΥ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΛΕΞ. 
ΠΑΠΑΝIΚΟΛΑΟΥ Α. ΔΙΪΜ. 
ΣΥΝ)ΣΜΟΣ ΡΑΠΤΩΝ 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΒΔΕΛΑΣ Α.
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚίΙΣ Ν. & ΣΙΑ 
ΠΡΟΦΑΝΤΗΣ θ. — 

ΘΕΟΚΛΙITIΔΙΙΣ Ο.
ΣΤ. Β. ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΧΡΙΣΊΌΦΙΔΗΣ X.

ι ος έχει τώρα συμβληθεϊ, μέ τό 
μέ' τά παρακάτω ’Εμπορικά Καταοιήμαια οιίς πόλεις ΛΑΡΙ-

Μέ εύχαρίστηση σάς πληροφορούμε, δτι ο Συνεταιρισμί

; ΒΟΛΟΣ
Δημητριάδος 8&61 Τηλ.25.577 
Έρμού 160 » 28.903
Έρμού 129 » 43.07

Έρμοΰ-Ίωλκού(γων.) 55.38

Έρμού 112 
Κ. Καρτάλη 13

23.208
20.722

Δημητριάδος 100&162 24.247 
Έρμου 150
Έρμου 185 » 43.26

ΛΑΡΙΣΑ

Ραο. Σοφίας 36
ΔΑΦΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. —

ΝΙΔΕΛΚΟΣ I.
ΠΕΠΠΑΣ ΧΡ. —

ΔΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Δ. Βασ. Σοφίας 31 Τηλ.220.740
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛ. & ΣΙΑ Κοΰμα 3 » 254.216
ΝΤΙΝΑΣ Μ. & ΝΤΩΝ11Σ Κ.Ροϋζβελτ & Κύπρου
’Αφοί Δ. ΦΑ Ι Σ & ΣΙΑ 
ΣΔΡΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜ. -- 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ X. 
ΓΟΥΝΑΡ11Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΟΚΟΒΑΣ ΧΡ. — 

ΓΕ7ΡΓΙΟΣ ΑΡ.

ΚΑΡΑ Ι ΣΚΟΣ ΕΠ.

Έλ. Βενιζέλου 81 »

Βασ. Σοφίας 16 »
Βενιζέλου 61 »

Κύπρου 84 »
»

Έρμού 12 »
')

Κύπρου 94

61.97

2,54.616
77.28

I
228.635
228.217
222.107

I

ΗΛΕΚΤΡ. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ 
ΣΤΡΩΜΑΤΑ - ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ 

Κ.Λ.Π.
ΚΑΣΜΗΡΙΑ - ΕΤΟΙΜΑ ΕΝ

ΔΥΜΑΤΑ 
ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΑΛΙΚΩΝ

ΟΠΤΙΚΑ
ΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ 
ΥΠΟΔΤΙΜΑΤΛ

LAFAYETTE

ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ SIEMENS 
ΚΑΣΜΗΡΙΑ 
ΥΦΑΣΜΑΤΑ

ΑΝΔΡΙΚΟΙ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ 
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

)
ΑΝΔΡΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΣΤΕΦΑΝΑ - ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ 
- ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΔΙΙ 

ΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΟΣΜΗΜΑΤΑΣΚΥΛΑΣ ΝΙΚΟΣ 
«ΑΘΗΝΑΙ Α» ΧΑΤΖΑΡΑΣ 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Βασ. Σοφίας 18
Παρακαλούνται οί ουνεταΐροι μας πού, θά χρειαστεί νά 

παραπάνω καταστήμπ α, νά ζητούν τήν έκδοση, τής σχετικ 
πο τό συνάδελφο ΗΛΙΑ ΜΩ'Υ'ΣΙΑΔΗ καί στο Βολο άπο 
οτά Καταστήματα ιής Τραπέζης μας στη Λάρισα καί στό Β 
δειξη μισθοδοσίας.

Μέ τήν ευκαιρία αύιή. καλούμε ολους τούς συναδέλφ 
ιόμα δεν γράφτηκαν μέλη στό Συνεταιρισμό μας, να το κ 
φελσΰνται κι’ αύτοί άπό τά πλεονεκτήματα καί τήν πίστωση 
χει στά μέλη του.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Τό Πρατήριο τοΰ Συνεταιρισμού μας στήν Ά8ήνα εχει τώρα πλουτισθεΐ 

μέ πόσης φΰσεως εμπορεύματα, άρίστης πο οτητος σέ τιμές πολύ καλύτερες άπό

τήν έξω αγορά. ^ ) ,
Συμφέρον σας είναι, σέ κάθε ευκαιρία πού βρίσκεσθε στήν Αθήνα, να το

επισκέπτεστε γιά τά ψώνια σας. Τό όφελος σας θά είναι μεγάλο.

76.15 ΥΦΑΣΜΑΤΑ
ψωνίσουν έπί πιστώσει άπύ τά 
ής διατακτικής στή Λάρισα ά- 
τό συνάδελφο ΑΘΑΝ. ΖΑΧΟ. 

όλο, προσκομίζοντες μια άπό-

ους μας τής επαρχίας πού ά- 
άνουν ΑΜΕΣΩΣ, για νά έπω- 

πού ό Συνεταιρισμός παρέ-

Ό Πρόεδρος 
ΑΝΤ. ΣΤΡΟΥΛΙΑΣ

Γιά τό Διοικητικό Συμβούλιο:
Ό Γεν. Γραμματεύς 
ΣΤΥΛ. ΤΡΙΓΚΛΣ

..I....Ill ιιϊιιί .........

II ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΙΥΝΑΑΕΛΦΟΝ ΣΤΟ 

ΙΥΝΛΙΚΑΛ1ΪΤΙΚΘ AIWA
Ή θέση τής γυναίκας στή ση

μερινή κοινωνία δηλαδή στό κοι
νωνικό, οικονομικό, οικογενειακό 
καί ηθικό πεδίο, άποτελεΐ ένα κρί
σιμο θέμα. Τό ειδικό βάρος τής 
παρουσίας τής γυναίκας στήν κοι
νωνική καί οικονομική ζωή τής 
χώρας συνεχώς αυξάνεται.

Ή πλατεία καί πολύμορφη συμ
μετοχή της σ’ δλες τις εκδηλώ
σεις τής ζωής γιά τήν κστάκτη- 
ση τών καταπιεσμένων δικαιωμά
των της θά δώσει τήν δυνατότη
τα νά κατακτήσει μέσα στήν Ελ
ληνική κοινωνία αντάξια θέση μέ 
τήν προσφορά της, θά δώσει διέ
ξοδο στά συσσωρευμένα άπό χρό
νια προβλήματα πού σέρνουν δ
λες οί γενιές πίσω τους.

Παρά τήν προσφορά τής γυ
ναίκας όμως, σ’ όλους τούς το
μείς, δεν τής άναγνωρίζοντσι ίσα 
δικαιώματα μέ τόν ά'νδρα. Ή 
ανισότητα αυτή εκδηλώνεται 
σ’ ολους τούς κρίκους τής κοινω
νικής ζωής, στήν οικογένεια, στήν 
εργασία, στις σχέσεις τών δύο 
φύλων, στήν κοινωνική συμπερι
φορά. Πολλές νέες έργαζόμενες 
στή Τράπεζα ξεκινούν μέ όνειρα, 
,μέ θέληση, μέ φιλοδοξίες στήν

Γνωρίζετε οτι:
ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ οί ανδρες' έ

χουν άκριβώς τό ίδιο δικαίω
μα άδειας τοκετού πού έχουν 
οί γυναίκες τους γιά νά μπο
ρούν, άν θέλουν, νά είναι στά 
δυο πρώτα χρόνια κοντά στό 
παιδί τους;

ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ τό δικαίωμα 
αύτοΰ τοΰ νέου είδους πατρό
τητας έχει δοθεΐ ακόμα καί 
στους εργένηδες, άφοΰ μπο
ρούν καί αύτοί νά υιοθετούν 
ένα ή περισσότερα παιδιά;

ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ τών έργαζομέ
νων γυναικών στό σύνολο 
τού ένεργού πληθυσμού φθά
νει τό 34,5% στή Γαλλία καί 
τή Δυτ. Γερμανία, το 37% στή 
Μεγ. Βρεταννία, τό 27,8% 
στήν ’Ιταλία, μέ μάξιμουμ τό 
41,2% στή Δανία;

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ υπάρχουν σχο
λές γονέων; (Μιά άπ αύτές 
είναι ή Εταιρεία Σπουδών 
Γονέων πού έχει τά γραφεία 
της στήν άδό ’Ασκληπιού 43 
Τηλ. 36.17.639 καί 98.17. 
418).

ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ άπαγορεύε- 
ιαι νά προσδιορίζεις τό φύλο 
στις αγγελίες προσφοράς έρ- 
γασίας;

ΤΟ ΕΛΛΗΝΟ - ΣΟΒΙΕΤΙΚΟ 
ΚΛΙΙΡ1ΓΚ καταργεϊται άπό 
1.1.78; Άπο τήν ημερομηνία 
αύιή δλες οί πληρωμές μετα
ξύ τών δύο χωρών θά γίνον
ται οέ έλεύθερο συνάλλαγμα.

Π Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ έχει τό πυ
κνότερο δίκτυο τραπεζικών 
θυρίδων άπό δλα τά μεγάλα 
βιομηχανικά κράτη; Συγκε
κριμένα στή χώρα αύτή αντι
στοιχεί μιά θυρίδα γιά κάθε 
1400 κατοίκους. Στή Γαλλία 
ή ’ίδια σχέση είναι μιά θυρί
δα γιά 2842 κατοίκους, στή 
Βρεταννία. μία γιά 3057 καί 
οτίς ΗΠΑ καί ’Ιαπωνία μία 
γιά κάθε 4.000 ατομα.

ικαρριέρα τους. "Ολα αυτά δ- 
μως έρχονται νά συγκρουσθσΰν μέ 
τους ’Οργανισμούς υπηρεσίας πού 
εμποδίζουν τήν ανέλιξη τής γυ
ναίκας στις διοικητικές ή ανώτε
ρες θέσεις, Τά όρια -καί οί φραγ
μοί τής εξέλιξης τής γυναίκας έ
χουν καλλιεργηθεί άπό τήν νοο
τροπία πού έπικρατεΐ σ’ ολους 
τούς τομείς τής κοινωνικής ζωής 
καί τή διαπαιδαγώγηση πού δέ
χεται .ή γυναίκα άπό τήν οικο
γένεια, τό σχολείο, τήν έκκλησία 
μέ αποτέλεσμα νά τήν τοποθετούν 
σέ μειονεκτική θέση σέ σχέση μέ 
τον άνδρα. *Η ιδεολογία αυτή που 
καλλιεργείται σ’ ολους τούς το
μείς τών δραστηριοτήτων τής γυ
ναίκας, εμποδίζει τήν Ισόρροπη 
•καί ολόπλευρη ανάπτυξη τής προ
σωπικότητάς της καί διατηρεί χα- 
χηλο τό μορφωτικό καί πολιτιστι
κό της έπίπεδο.

’Ακόμη καί ή συμμετοχή τών 
έργαζομένων γυναικών στή συνδι
καλιστική ζωή χαρακτηρίζεται ά
πό ορισμένους «δημοκράτες» συ
ναδέλφους σάν «εκδήλωση έξαλ
λων δεσποινίδων». Γίνεται προσ
πάθεια διαστρέβλωσης τής ση
μασίας πού έχει ή συμμετοχή τής 
γυναίκας στά συλλογικά μας 
πράγματα προσδίδοντας χαρα
κτηρισμούς καί ορούς ανεπίτρε
πτους. Ή παρουσία καί ή ουσια
στική ένεργοποίηση τής γυναίκας 
στή ζωή τοΰ συνόλου ένισχύει 
καί βοηθάει τήν διεκδίκηση τών 
συνολικών μας αιτημάτων. Πα
ράλληλα θ’ άποτελέσει τόν όρο 
γιά το βαθμιαίο ξεπέρασμα τών 
διακρίσεων σέ βάρος της, θέ
τοντας μέ τόλμη τό πρόβλημα 
τής θέσης τής γυναίκας στή ση
μερινή κοινωνία.

Ή αξιοποίηση τών Ικανοτήτων 
καί τής δυναμικότητας τών ερ
γαζομένων γυναικών θά συμβά- 
λει στήν επεξεργασία τών κοι
νών αιτημάτων μας καί τών ειδι
κότερων προβλημάτων πού αντι
μετωπίζουν οί έργαζόμενες γυναί
κες καί τών όρων έργασίας κατά 
τή διάρκεια τής έπαγγελματικής 
τους σταδιοδρομίας.

Ή συμμετοχή τών συναδέλ
φων γυναικών σ’ δλες τίς λειτουρ
γίες τού συλλόγου δηλαδή στή 
συνδικαλιστική ζωή, στις πολιτι
στικές έκδη-λώσεις θά συμβάλει 
καί στήν ανάπτυξη, σέ σωστή 
βάση, τών ανθρωπιστικών σχέσε
ων, πού έχουν σέ πολλά σημεία 
παραμορφωθεί άπό τή σύγχρο
νη κοινωνία.

Πιστεύουμε δτι πρέπει νά συ
νειδητοποιηθεί τό βάρος καί ή σο
βαρότητα τοΰ γυναικείου προβλή
ματος άπό τό σύνολο τής κοι
νωνίας καί άπό τίς ίδιες τις γυ- 
γυναΐκες πού μέ τήν ενεργό συμ
μετοχή τους στις πολιτικές καί 
κοινωνικές διαδικασίες θά συμ
βάλουν στό ξεπέρασμα τών αν
τιθέσεων αυτών.

Είναι καθήκον και ηθική υπο
χρέωση όλων τών γυναικών συ
ναδέλφων καί είδικώτερα των νέ
ων νά ένδιαφέρονται γιά τήν πο
ρεία τών συνδικαλιστικών μας 
πραγμάτων. Ή επέμβασή μας 
αυτή θά έττηρεάσει τούς ορούς, 
τίς σχέσεις έργασίας μας, τήν 
μελλοντική μας εξέλιξη μέσα στήν 
Τράπεζα. Ή ένεργός συμμετοχή 
στις λειτουργίες τοΰ συλλόγου θά 
επηρεάσει προς τήν σωστότερη 
κατεύθυνση τήν πορεία τών συλ
λογικών μας πραγμάτων καί θά 
συντελέσει στή γενικώτερη άνοδο 
τού συνδικαλιστικού κινήματος.

‘Όπως μ«ς γνώρισε τό Ξενοδοχείο «PARA
DISE» τής Ρόδου, Τηλ. 29220-28 γιά τούς 
συναδέλφους πού επιθυμούν νά κάνουν δια
κοπές στή Ρόδο και γιά δλη τή διάρκεια 
τής Τουριστικής περιόδου, προσφέρει έκ
πτωση 40%. Γίνεται δεκτή καί ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ



ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΟΣ 0 ΕΝΙΑΙΟΣ 
ΓΙΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΟΓΙΑΣ
"Υποπτα
στοιχεία
δημιούργησαν

έκτροπα 
μετά το τέλος

της εκδήλωσης 
στην’Αθήνα

Στιγμιότυπα άπό τον γιορτασμό τής εργατικής Πρωτομαγιάς στήν ’Αθήνα, στον όποιο ό Σύλλογός
μας έδωσε εντυπωσιακό παρών.

ριρρρίΐρ Ά. : 111ρΜΒΜΡ II’■ν»' B*. j

Μέ συμμετοχή όλων των συνδικαλιστικών 
παρατάξεων, μέ πνεύμα ενότητας και μέ ενθου
σιασμό γιορτάσθηκε φέτος ή εργατική Πρωτο
μαγιά.

‘Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζό
μενοι σέ όλη τή Χώρα έλαβαν μέ
ρος στις ένιαΐες Πρωτομαγιάτι
κες συγκεντρώσεις και διακήρυ
ξαν την απόφασή τους νά αγωνι
στούν για την κατοχύρωση; των 
συνδικαλιστικών ελευθεριών, τή 
βελτίωση τών ορών δουλειάς, την 
αυτόματη τιμαριθμική προσαρμο
γή μισθών καί ήμερομισθίων, τή 
λήψη τών αναγκαίων μέτρων γιά 
τή συγκράτηση τού πληθωρισμού 
κα'ι τή φορολογική ανισότητα. 
Διατράνωσαν ακόμα την πίστη 
τους στον αγώνα γιά την πλήρη 
εθνική ανεξαρτησία καί αξιοπρέ
πεια, τή διεύρυνση τών δημοκρα
τικών θεσμών καί γιά μια Κύπρο 
αδέσμευτη καί ελεύθερη.

Στήν ’Αθήνα, χιλιάδες εργαζό
μενοι κατέκλυσαν το χώρο μπρο
στά στά γραφεία τής ΓΣΕΕ. Οί 
συγκεντρωμένοι κρατούσαν έκα- 
τοντάδες πλακάτ, όπου αναγρά
φονταν οι οικονομικές καί κοινω
νικές διεκδικήσεις τών εργαζο
μένων καί τά συνθήματα γιά τον 
εκδημοκρατισμό, τήν κάθαρση 
τής δημόσιας ζωής άπό τά φασι
στικά κατάλοιπα καί τήν τιμω
ρία τών πρωταιτίων τής Κυπρια
κής τραγωδίας.

Στή συγκέντρωση μίλησαν εκ
πρόσωποι τού ΕΚΑ, έγκρίθηκε 
σχετικό ψήφισμα καί τηρήθηκε έ- 
νάς λεπτού σιγή γιά τά θύματα 
τών αγώνων τής εργατικής τά
ξης-

Τό πρωΐ τής Πρωτομαγιάς, οί 
διοικήσεις τών ’Εργατικών Κέν
τρων τής ’Αθήνας καί τού Πει
ραιά κατάθεσαν στεφάνια στο 
Σκοπευτήριο τής Καισαριανής 
καί στο Πολυτεχνείο, τούς χώρους 
πού έχουν καθαγ ιασθεΐ μέ τό αί
μα τών αγωνιστών τής εθνικής 
ανεξαρτησίας καί τής δημοκρα
τίας.

Εντυπωσιακή υπήρξε ή συμμε
τοχή τών τραπεζοϋπαλλήλων σέ 
όλες τις εκδηλώσεις τής Πρωτο
μαγιάς. Στήν ’Αθήνα, πλήθος συ
ναδέλφων μέ επικεφαλής τά Διοικ. 
Συμβούλια τών Συλλόγων καί τή 
Διοίκηση τής ΟΤΟΕ, προσήλθε 
στή συγκέντρωση τού πεδίου τού 
Άρεως καί ένωσαν τή φωνή τους

Ό κ. Ί. Σπυριδάκης 
αποχώρησε 
άπό την υπηρεσία 
τοΰ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

‘Ο δημοσιογράφος κ. Ίω. Σπυ- 
ριδάκης, συνεργάτης τοΰ Συλλό
γου άπό τό 1 969, άπεχώρησε ά
πό τήν εργασία του, άπό 1 Ιου
νίου 1977.

Σέ έπιστολή του προς τον 
Πρόεδρο τού Συλλόγου, ό κ. 
Σπυριδάκης αναφέρει ότι κατέλη
ξε στήν απόφαση τής άποχωρή- 
σεώς του, έπειτα άπό τή διαπί- 
στώση, ότι τό σημερινό Διοικ. 
Συμβούλιο καλύπτει πλήρως τις 
υπηρεσίες τις όποιες, έπί μία ό- 
κταετία, προσέφερε στά προκά- 
τοχα Διοικητικά Συμβούλια.

μέ όλη την έργατοϋπαλληλική 
τάξη τής πρωτεύουσας.

Τήν έπιβλητικότητα τής συ-

Ή φετεινή γενική Συνέλευ
ση τόΰ Συνεταιρισμού μας πού 
έγινε στις 6 Μαΐου, σημείωσε 
ΜΟΝΑΔΙΚΗ επιτυχία καί κατά 
κοινή ομολογία ήταν μία άπό τις 
πιο πολιτισμένες καί εποικοδο
μητικές πού έγιναν τήν τελευ
ταία 20ετία.

Σ’ αύτή ό Πρόεδρος τοΰ Δ.Σ. 
Άντ. Στρούλιας έκανε τον ά- 
πολογιομό τής χρήσεως 1976, 
πού είναι καί τό πρώτο έτος τοΰ 
νέου Δ.Σ. καί χάραξε τούς στό
χους τοΰ Συνεταιρισμού γιά το 
1977. ’Ιδιαίτερα τονίστηκε άπό 
ιόν ομιλητή ή ριζική άλλαγή τής 
πορείας τοΰ Συνεταιρισμού, το 
ξύπνημά του άπό τον λήθαργο 
καί τήν στασιμότητα, πού ήταν 
χαρακτηριστικό τών τελευταίων 
ΙΟετιών, καί προπαντός ό νέος 
σύγχρονος τρόπος άντιμετώπι- 
σης τών συνεταιριστικών μας 
πραγμάτων, σ’ όλους τούς το
μείς. ’Εντύπωση προκάλεσαν 
ατούς παρευρεθέντες ή νέα μον
τέρνα εμφάνιση τοΰ Πρατηρίου 
Υφασμάτων, ή θεαματική αύξη
ση τού τζίρου τούς τελευταίους 
μήνες τού 1976, πού σόνεχίζε- . 
ται καί τό 1977, καί ή αύξηση 
τής δύναμης τοΰ Συνεταιρισμού, 
πού άπό 5000 περίπου Συνεταί
ρους πού είχε κατά τήν τελευ
ταία 30ετία, πλησιάζει τώρα τούς 
8.000.

Άναφέρθηκε ακόμα, ότι διαρ
κείς καί επίμονες προσπάθειες 
γίνονται άπό τήν τωρινή Διοίκη
ση γιά τή μείωση τών τιμών στο 
Πρατήριο τοΰ Συνεταιρισμού 
καί τονίστηκε μέ έμφαση ότι ό
λα τά είδη πωλοϋνται τώρα πο
λύ φθηνότερα εκεί άπό τήν έξω 
άγορά καί κατά συνέπεια, οί συ
νάδελφοι έχουν κάθε συμφέρον 
νά προμηθεύονται άπό τό Συνε
ταιρισμό τά εμπορεύματα πού έ
χουν άνάγκη.

ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑ
ΘΕ ΑΓΟΡΑ, ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΙ 
ΣΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΕΙΝΑΙ 
ΤΩΡΑ ΠΟΛΥ ΩΦΕΛΙΜΗ ΓΙΑ 
ΚΑΘΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟ.

"Ολοι οί ύπόλοιποι ομιλητές 
. έξήραν τή δραστηριοποίηση τοΰ 
Συνεταιρισμού στις ημέρες 
τής νέας Διοίκησης και τής ίεύ- 
χήθηκαν νά συνεχίσει τά έργο 
της καί στο μέλλον μέ τήν ίδια 
επιτυχία. Μέ τό ίδιο πνεύμα μί
λησε καί ό έκ τών άντιπάλων 
τοΰ Δ.Σ. στις προηγούμενες, εκ
λογές κ, Άπ. Μπαμίχας, πού 
εψχήθηκε μέ τή σειρά του τή συ
νέχιση τοΰ επιτυχημένου έργου 
τής νέας Διοίκησης ύπό τήν προ
ϋπόθεση ότι «θά υπάρξει ανα
νέωση στή σύνθεσή του στις ε
πόμενες έκλογές τοΰ 1978».

συγκέντρωσης, τήν απόλυτη τά
ξη μέ τήν οποία έληξε ή εκδήλω
ση, τάραξαν καί άμαόρωσαν τά 
θλιβερά καί απαράδεκτα έπεισό- 
δε,ια πού δημιούργησαν ύποπτα 
άναρχοφασιστικά στοιχεία. Οί Α
νεύθυνοι αυτοί εχθροί τής έργστι- 
κής τάξης, επιχείρησαν γιά μια 
ακόμα φορά νά πλήξουν τή δη

Σιό τέλος έγκρίθηκε μέ άπό- 
λυτη πλειοψηφία ή δραστηριό
τητα καί ό άπολογισμός τοΰ 
Δ.Σ. γιά τό 1976 και έγινε μέ 
συντριπτική πλειοψηφία δεκτή ή 
αύξηση τής συνεταιρισπκής με
ρίδας άπό 1000 σέ 2000 δρχ.

Πάνω σ’ αυτό τό θέμα, ό Πρό
εδρος κ. Άντ. Στρούλιας δή
λωσε ότι στους νέους Συνεταί
ρους τό δεύτερο χιλιάρικο θά 
χρεωθεί μετά τήν είσπραξη τών 
πρώτων χιλίων δραχμών, ώστε 
νά μην υπάρξει γι’ αυτούς πρόσ
θετη επιβάρυνση όσο μικρή και 
ασήμαντη καί αν είναι αύτή. Ό 
κ. Στρούλιας πρόσθεσε άκάμα ό
τι μέ τή νέα ρευστότητα πού θά 
άποκτήσει ό Συνεταιρισμός θά 
υπάρξει εύχέρεια γιά τον εφο
διασμό τοΰ Πρατηρίου μέ νέα 
εμπορεύματα σέ αριστες τιμές 
καί ποιότητες, ώστε οί συνεταί
ροι, κάνοντας χρήση τής πίστω
σης πού τούς παρέχεται, ν ά

"Εγινε γνωστό ότι στήν τε
λευταία συνεδρίαση τής Νομι
σματικής ’Επιτροπής, έγκρίθη- 
καν αιτήσεις τής Τραπέζης μας 
πού άναφέρονταν:
1) Στήν ίδρυση ύποκ)τος μέ 

πλήρη τραπεζική δραστηριό
τητα οτή Ν. Ύόρκη, μέ σκο
πό καί προοπτική βασικά τήν 
εξυπηρέτηση τών ομογενών.

2) Στήν ίδρυση στή Βοστώνη 
γραφείου αντιπρόσωπε ί α ς 
τής Τράπεζας πού δέν θά έ- 
πεκταθεί σέ τραπεζικές ερ
γασίες, αλλά θά έξυπηρετεϊ 
μέ πληροφορίες τόσο τήν Ι
θαγενή πελατεία της, όσο

μοκρατική νομιμότητα μέ βίαιες 
ενέργειες καί άλλες αθλιότητες.

Οί έργατοστταλληλι κές οργανώ
σεις καταδίκασαν αμέσως τά έκ
τροπα, πού δέν είχαν καμμιά 
σχέση μέ τή δράση τών νόμιμων 
συνδικαλιστικών έκπροσωπήσεων 
πού οργάνωσαν τόν κοινό έφετει- 
νο γιορτασμό τής Πρωτομαγιάς.

έπωφεληθοΰν στο 
πολλαπλάσιο άπο τή 
μικρή θυσία πού τούς ζητήθηκε.

Στο τέλος, ό Πρόεδρος τοΰ 1 
Δ.Σ. συν. Άντ. Στρούλιας, ά- 
φοΰ εύχαρίστησε τή Διοίκηση 
τής Τραπέζης γιά τήν πολλαπλή 
συμπαράσταση πού παρέχει στο 
Συνεταιρισμό, καθώς καί τό προ
σωπικά τοΰ Συνεταιρισμού, γιά 
τις προσπάθειες πού καταβάλλει 
γιά ν’ άνταποκριθεί στο συνεχώς 
αύξανόμενο τζίρο, (πού άπό 53 
έκ. τά 1976, άναμένεται ότι θά 
ξεπεράσει τά 80 έκ. τό 1977), 
ύποσχέθηκε ότι ή Διοίκηση τοΰ 
Συνεταιρισμού έχει τή δύναμη 
κι είναι στέρεα άποφασισμένη 
νά συνεχίσει τό έργο της μέ τόν 
ίδιο ζήλο γιά νά κάνει τό Συ
νεταιρισμό μας μοναδικό στο εί
δος του, ώστε ν’ άποβαίνει κα- ' 
θημερινά όλο καί πιο πολύ σέ 
όφελος τής μεγάλης μάζας των 
συνεταίρων του.

καί τούς συμπατριώτες μας 
επιχειρηματίες.

3) Στή μετατροπή σε πλήρες 
ύποκ)μα μέ κανονική τρα
πεζική δραστηριότητα τοΰ 
γραφείου αντιπροσωπείας, 
πού διατηρεί ή Τράπεζα άπό 
καιρό στά Κάιρο.

Προβλέπεται ότι τά ‘Υποκ)τα 
καί τά Γραφεία αυτά θά αρχί
σουν νά λειτουργούν πολύ σύν
τομα.

"Οπως είναι γνωστό, ή Τρά
πεζα διατηρεί ήδη γραφεία άνπ- 
προσωπείας στή Βηρυττό καί τήν 
Τζέντα.

Στο επόμενο φύλλο 
τής ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ

Ειδικό αφιέρωμα γιά τά 60 χρόνια 
τοΰ Συλλόγου μας
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ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΣΥΝΗΛΘΕ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Παγκύπριο Συνέδριο 
της Ένώσεως Τραπεζικών 

Υπαλλήλων Κύπρου
Στις 22 Μαΐου συνήλθε τό 

15ο Παγκύπριο Συνέδριο τής Ε. 
Τ.Υ.Κ. στή Λευκωσία. Στό Συ
νέδριο παρέστησαν ώς προσκε
κλημένοι αντιπρόσωποι τής Ο.Τ. 
Ο.Ε., τής Γ.Σ.Ε.Ε. καθώς καί εκ
πρόσωποι τής Αιγυπτιακής ‘Ομο
σπονδίας Τραπεζικών καί ’ Ιδιωτι
κών Υπαλλήλων.

Στήν άντιπροσωπεία τής Ο. 
Τ.Ο.Ε, μετείχαν ό Πρόεδρος τής 
‘Ομοσπονδίας Θ. Παπαμάργα- 
ρης,, ό Πρόεδρος τού Συλλόγου 
μας Ε. Μαυρουλίδης, ό συν. Πρό
εδρος τής Εμπορικής Σωτ. ’Αν
τωνίου καί ό συν. Γρ. Σκουλάκης 
Πρόεδρος τού Συλ. Εϊσπρακτό- 
ρων ΕΤΕ.

Ή οργάνωση τοΰ συνεδρίου υ
πήρξε άριστη καί σημείωσε ε
ξαιρετική επιτυχία.

Μέσα σέ μια πολιτισμένη ατ
μόσφαιρα, τηρήθηκε επακριβώς τό 
πρόγραμμα τών εργασιών, πού 
διεξήχθησαν άμεμπτα άπό πλευ
ράς πειθαρχίας, αλληλοσεβασμού 
καί κατανοήσεως.

Ιδιαίτερη εντύπωση προξένη
σε ή σωστή τοποθέτηση τών θε
μάτων άπό τους διάφορους ομι
λητές, ή ευστοχία καί ή σεμνό
τητα τών λόγων, πού τούς διέ- 
κρινε αυστηρός περιορισμός στά

όρια τού θέματος πού άνέπτυσ- 
,σαν.

Ό Πρόεδρος τής Ο.Τ.Ο.Ε. ά
ναφέρθηκε στον χαιρετισμό του, 
στον μονόπλευρο κοινό χαρακτή
ρα τής πολιτικής λιτότητος στήν 
Ελλάδα καί Κύπρο (στους Κύ
πριους εργαζόμενους πέφτουν όλα 
τά βάρη τής εισβολής), τόνισε ό
τι αποτελεί μόνιμο χρέος τής 
Ο.Τ.Ο.Ε. ή προβολή τοΰ Κυ
πριακού σέ κάθε διεθνές βήμα 
καί ύπεγράμμισε ότι οί "Ελληνες 
Τραπεζικοί συμπαραστέκονται 
καί θά συμπαραστέκονται στούς 
αδελφούς Κυπρίους καί όλο τόν 
Κυπριακό λαό.

Οί αρχαιρεσίες γιά τήν εκλο
γή Διοικητικού Συμβουλίου ανέ
βει ξαν τά βασικά στελέχη τοΰ 
συνδυασμού τού συν. Γ. Μιχαη- 
λίδη, ανανεωμένου καί μέ νέους 
συναδέλφους συνδικαλιστές.

Ή αντιπροσωπεία τής Ο.Τ.Ο. 
Ε., έπισκέφθηκε τόν υπουργό 
’Εργασίας τής Κύπρου κ. Μ. 
Σπανό καί τόν διαβεβαίωσε ότι 
πέραν τών 3 έκατομ., πού έδω
σαν οί Τραπεζικοί γιά τό Κοινο
τικό Κέντρο Πολιτισμού1 τής Λάρ
νακας, θά φροντίσουν καί γιά την 
παράλληλη ενίσχυση τοΰ Κέντρου 
άπό τις Τράπεζες. Ό κ. Σπανός 
εύχαρίστησε θερμά τούς εκπρο
σώπους τής Ο.Τ.Ο.Ε.

ΙΜΝΕΥΡΠΠΠΤΚΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΝ

Θά πραγματοποιηθεί στή Στοκχόλμη 
στις 29 καί 30 Σεπτεμβρίου 1977

Ή Κεντρική ’Εκτελεστική Επι
τροπή τών Τραπεζικών καί ’Α
σφαλιστικών ‘Υπαλλήλων τής EU- 
jROFIET (Ευρωπαϊκού τμήματος 
τής FIET), πού άποτελεΐται άπό 
εκπροσώπους 400.000 Τραπεζι
κών Υπαλλήλων 21 ευρωπαϊκών 
χωρών, άπεψάσισε τή σύγκληση 
τού Πανευρωπαϊκού* 1 2 Συνεδρίου 
Τραπεζικών στη Στοκχόλμη, στις 
29 καί 30 Σεπτεμβρίου 1971.

Μεταξύ τών άλλων θεμάτων, τό 
Συνέδριο θά μελετήσει τρόπους 
γιά τήν βελτίωση τών όρων ερ

γασίας τών Τραπεζικών κα'ι α
σφαλιστικών υπαλλήλων και θά 
κάνει ειδική έρευνα καί με
λέτη γιά τό ρόλο τών πολυεθνι
κών τραπεζικών συγκροτημάτων 
καί τή στάση τους έναντι τών 
εργαζομένων σ’ αύτά.

’Άλλα θέματα πού θά απα
σχολήσουν τό Συνέδριο είναι: 
Τραπεζική ασφάλεια, χρησιμο
ποίηση νέων μεθόδων γιά τήν αύ
ξηση τής παραγωγικότητας, συν
θήκες εργασίας, πλήρης απασχό
ληση.

Προωθούνται οί 
ίκανοποίησο τών

ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τήν 1η σελίδα) 
θώς καί στις διαζευγμένες.

— Ρύθμιση τών θεμάτων τών Τα- 
μιολογιστών (TEULBRS).

Γιά τά τρία βασικά θέματά 
μας — Ασφαλιστικό, ’Οργανι
σμός, Μή πτυχιοΰχοι — οί εξε
λίξεις είναι, σέ γενικές γραμ
μές, οί άκόλουθες:

’Ασφαλιστικό
Στά πλαίσια τής ’Επιτροπής 

πού συστήθηκε άπό τή Διοίκηση 
τής Τραπέζης, μέ πρόεδρο τον 
σύμβουλο κ. Α. Σαράτσογλου 
και μέ συμμετοχή τής Συλλογι
κής Έκπροσωπήσεως, προχωρεί 
ή 'εργασία πάνω στό άσφαλιστι- 
κό. Μετά τήν επιχείρηση τών 
μελών τής ‘Επιτροπής καί στά- 
θμιση τής σημερινής κατάστασης 
στήν οποία βρίσκεται τό θέμα, 
θά προχωρήσει στή μεθόδευση 
γιά τήν υιοθέτηση και προβολή 
τής πιο ορθής λύσεως ή οποία 
πιστεύουμε ότι δέν άπέχει άπό 
τις Συλλογικές άπόψεις.

’Οργανισμός
Οί εργασίες τής αρμόδιας ’Ε

πιτροπής γιά τήν εκπόνηση τοΰ 
σχεδίου ’Οργανισμού Υπηρεσί
ας συνεχίζονται κανονικά. Πι
στεύεται ότι θά επιταχυνθεί ό 
ρυθμός καί θά συντομευθεϊ ό 
χρόνος πού απαιτείται γιά τήν ο
λοκλήρωση τοΰ σχεδίου.

Φυσικά, τό σχέδιο αυτό, πριν 
άπό τήν επικύρωσή του θά γίνει 
γνωστό σ’ ολόκληρο τό Προσω
πικό.

Μή πτυχιοΰχοι
Οι νομικοί Σύμβουλοι τοΰ 

συλλόγου επεξεργάζονται τις 
θέσεις μας, προκειμένου νά συ
ναντηθούν μέ τούς νομικούς τής 
Τραπέζης γιά τή λεπτομερή έξέ-

kkm ρ
αιτημάτων m

τάση τοΰ θέματος. Άπό τά πο
ρίσματα τής συζήτησης πού θά 
γίνει, παρουσία τής Συλλογικής 
ηγεσίας καί έκπροσώπων τής 
Τραπέζης, θά καθοριστεί ή τα
κτική γιά τή διεκδίκηση τοΰ θέ
ματος.

Υπόμνημα 
τής ΟΤΟΕ γιά 
ιό Φορολογικό

Μέ υπόμνημά τους, τής 1 3 Μα
ΐου 1977, προς τόν ‘Υπουργό Οι
κονομικών κ, Εΰάγ. Δεβλέτογλου, 
ή ‘Ομοσπονδία μας επανέρχεται 
στό θέμα τής δικαιότερης αντιμε
τώπισης τής φορολογίας τών 
Τραπεζοϋπαλλήλων. Μετά τά 
προηγούμενα υπομνήματα τού 
1975 - 76, μέ τό νέο διάβημά 
της, ή ΟΤΟΕ άναφέρεται στις 
πρόσθετες επιβαρύνσεις τών μι
σθωτών έξ αιτίας τών πληθωρι
στικών πιέσεων καί ζητά τήν ά
πο κατάσταση; τής άδνκίας πού 
γίνεται σέ βάρος τους μέ τήν υ
παγωγή τους σέ υψηλότερους φο
ρολογικούς συντελεστές. ’Επίσης 
ζητά την αύξηση τοΰ αφορολό
γητου όρίου καί τών εκπτώσεων 
γιά οικογενειακά βάρη.

Έπισημαίνεται, τέλος, ότι οί 
φορολογικές έλαψρύνσεις τών μι
σθωτών μπορούν νά άντιμετωπι- 
σθσΰν δικαιότερα έφέτος χωρίς 
νά δημιουργηθοΰν προβλήματα 
στόν προϋπολογισμό, άφοΰ σύμ
φωνα μέ ανακοίνωση τοΰ Υπουρ
γείου τό δηλωθέν φέτος εισόδημα 
άπό τις διάφορες ομάδες έκτος 
τών μισθωτών, είναι κατά 50% 
ανώτερο τοΰ περσυνοΰ.


