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"Ολοε δβοι, στΑ πλαίσια «ειδικών καθηκόντων», 
έχουν σαν στόχο τους τόν κατακερμ,ατισμ,ό των δυνάμε
ων του Προσωπικού, την πρόκληση σκόπιμης συγχύσε- 
ως, Αναφορικά με τα εέδικώτερα αιτήματα ορισμένων 
κατηγοριών και την άποδυνάμωση του συνδικαλιστικού 
μας όργάνου. σίγουρα θά δοκίμασαν ζωηρή έκπληξη 
άπό την εκλογική επιτυχία μας.

ΙΙίστευαν, πώς οι προσπάθειες πού κατέβαλαν γιά 
νά παρεμποδίσουν τήν υπερψήφιση ενός πραγματικά Α
δέσμευτου, δημοκρατικού, ενωτικού ψηφοδελτίου, θά 
έφερναν τό επιθυμητό, γι' αυτούς, αποτέλεσμα. Προσ
πάθειες, μάλιστα, έντεχνες, πού σάν βασικά τους γνωρί
σματα είχαν τήν παραπλανητική διαστρέβλωση τής Α
λήθειας, τή συκοφαντία, τήν άποκρουστική προβοκάτσια. 
ΪΙίστευαν Ακόμα πώς θά τούς ύποβοηθούσε στο έργο 
τους, τό γεγονός πώς μεγάλο μέρος Από τούς νέους 
συναδέλφους,, δεν είχε άμεση καί σωστή Αντίληψη γιά 
τήν πορεία τού προδικτατορικού συνδικαλιστικού κινή
ματος στο χώρο μας.

Εντελώς φυσιολογικό θεώρησαν τό Αποτέλεσμα 
των εκλογών τής 21 — 22 Μαρτίου, όσοι πραγμα
τικά ζούν κοντά στούς συναδέλφους. "Οσοι νιώθουν 
τούς πόθους τους καί τις όρθές εκτιμήσεις τους, σχετι
κά μέ τον πιο Αποτελεσματικό τρόπο έςυπηρετήσεως 
τών κοινών συμφερόντων μας, όσοι ύποτιμούν τή νοη
μοσύνη καί τήν εύθυκρισία του. Γατί αύτοί, συνειδητό- ’ 
ποίησαν Αμέσως, τή σπουδαιότητα τής προγραμματι
κής μας Ανακοινώσεως, πού καλούσε τούς εργαζομέ
νους στήν ’ Εθνική Τράπεζα, νά πραγματοποιήσουν στ ή 
βάση τήν ενότητα τών συνδικαλιστικών μας δυνά
μεων καί νά Αναδείξουν μια. συνεπή καί ύπεύθυνη συλλο
γική εκπροσώπηση.

’Ήδη τό νέο διοικητικό Συμβούλιο μέ θεμέλιο 
τήν ενότητα όλου τού Ιΐροσωπκού, Αγνοώντας τήν ύπο
πτη καλλιέργεια τών «διαφορών», επιδίδεται με μεθο- 
δικότητα καί Αποφασιστικότητα στήν επίλυση τών θε
μάτων μας πού έχουν Απρ,τελματωθεΐ* καί τήν ενίσχυση 
τού ομοσπονδιακού μας όργάνου γιά νά Αντιμετωπίσει 
μέ επιτυχία τήν επίθεση πού δέχετα αύτή τήν περίοδο 
ό κλάδος μας.

Οι εργαζόμενοι στήν ΕΤΕ έχουν επίγνωση τού όγ
κου καί τής έκτάσεως τών προβλημάτων πού ή λύση 
τους ή Αναβάλλεται συνεχώς ή δεν Αντιμετωπίζεται Από 
τις Αρμόδιες υπηρεσίες μέ τή διάθεση καί τήν ενεργητι
κότητα πού Απαιτεί ή σημασία τους. Γνωρίζουν έξ άλ
λου, πώς τό έργο τής συλλογικής μας έκπροαωπήσεως, 
τό σχετικό μέ τήν προώθηση πολλών ζητημάτων, Ανα- 
κόπτεται ή δοσχεραίνεται Από* τις γενικώτερες συνθή
κες πού δημιουργεί ή πολιτική τής «λιτότητας». "Εχου
με τήν πεποίθηση, πώς θά βρεθεί ό τρόπος νά ύπερνι- 
κηθούν τέτοιου είδους δυσχέρειες καί τά τεχνητά εμ
πόδια πού θά θελήσουν νά παρεμβάλουν, όσοι έχουν 
λόγους νά. εκμεταλλεύονται τή δυσφορία τού Προσω
πικού.

Πολλά Από τά θέματά μας Αφορούν ούσιαστικά Α
νειλημμένες ύποχρεώσεις τής Τραπέζης καί δέν μπο
ρεί νά προβληθούν σάν δικαιολογία γιά τή μή εκπλήρω
σή τους, τά μέτρα λιτότητας. ’Άλλα έχουν μακροχρό
νιο χαρακτήρα καί οί επιπτώσεις τους καί όταν Ακόμη 
είναι οικονομικές, δέν θά εκδηλωθούν στΑ όρια τού «έ
τους λιτότητας». Καμμιά δικαιολόγηση δέν μπορεί νά 
υπάρξει γιά τήν καθυστέρηση στή λύση αιτημάτων ή- 
θικής καθαρά τάξεως.

Ή προτεραιότητα τών θεμάτων, όπως περιλαμβά
νεται στίς προγραμματικές μας Ανακοινώσεις καί ατό 
υπόμνημα τού XX προς τή διοίκηση τής Τραπέζης, 
Αποτελεί τήν κατευθυντήρια γραμμή στή δραστηριότη
τα τού συλλογικού μας όργάνου. Ό βαθμός τής επιτυ
χίας στήν επίλυσή τους θά έξαρτηθεί όχι μόνον Από τις 
προσπάθειες τής Έκπροσωπήσεως, πού Ασφαλώς δέν 
πρόκειται νά διαψεύσει τις ελπίδες τού Προσωπικού. 
Αλλά καί Από τή συμπαράσταση όλων μας, Ακόμα καί 
Από εκείνους πού γιά διαφόρους λόγους δέν τήν έτί- 
μησαν μέ τήν ψήφο τους. -Ή συμπαράσταση αύτή είναι 
Απαραίτητη καί πρέπει νά είναι Αμέριστη. Οί ύποδεί- 
ξεις καί ή ύπεύθυνη κριτική τής ήγεσίας τών μέχρι 
χθές, εκλογικών Αντιπάλων τού διοικ. Χυμβουλίου εί
ναι όχι μόνον επιβεβλημένες Αλλά καί επιθυμητές.

Μέ τή βάσιμη ελπίδα ότι θά σταθούμε όλοι μας 
στο ύψος πού Απαιτούν οί σημερινές δύσκολες γιά τούς 
υπαλλήλους τής ’Εθνικής Τραπέζης καί όλους τούς 
εργαζόμενους "Ελληνες, περιστάσεις καλούμε τούς ύ- 
πεύθυνους παράγοντες τής διοικήσεως νά συμβάλουν 
θετικά στήν έπίλυση τών ζητημάτων τού Προσωπικού, 
πράγμα πού Απαιτεί καί τό ίδιο τό συμφέρον τού ’Ι
δρύματος.

Τό νέο Διοικητικό Συμβούλιο 

κατά τήν συνάντησή του μέ τον κ. Διοικητή υπέβαλε:

mini me ni iiim m
Τήν περασμένη Τρίτη 26 ’Απρι
λίου στις 1 τό μεσημέρι, ή ολο
μέλεια τον Διοικ. Συμβουλίου 

έγινε δεκτή άπό τον Διοικητή κ. 
"Άγγ. Αγγελόπουλο. Ή συνάντη
ση, στήν όποια έκτος τοΰ κ. Διοι- 
κητοΰ μετείχε δ 'Τποδ I τής κ. 
Τζανετάκης, έγινε στήν αίθουσα 
τών συνεδριάσεων τον Γεν. Συμ
βουλίου και μέσα σέ ατμόσφαιρα

εγκαρδιότητας καί αμοιβαίας κα- 
τανοήσεως.

Ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου 
μας, στήν προσφώνησή του στον 
κ. Διοικητή έτόνισε δτι. ή παρού
σα Συλλογική εκπροσώπηση Da 
χειρισθεϊ μέ τήν επιβαλλόμενη 
αίσθηση ευθύνης τά εκκρεμή 
θέματα τοΰ Προσωπικού καί Απο
βλέπει στήν κατανόηση καί τήν

επίδειξη πνεύματος καλής θέλη
σε ως καί άπό πλευράς Διοική- 
σεως. ’Ανέφερε τά θεμελιώδη θέ
ματα — ’Οργανισμός, ’Ασφαλι
στικό — πού ή λύση τους πρέπει 
νά άποτελέσει πρωταρχικό στό
χο Διοικήσεως καί Συλλογικής 
ήγεσίας.

Ό κ. Διοικητής συνέχαρη τό 
Δ.Σ. γιά τήν εκλογή του, Ιξέ-

Τό άαατ&λέσμηια των εκλογών
Συγκρότηση τοΰ Δ.Σ. σέ σώμα

Μετά τήίν παραπάνω άνακήρυ-Τά τελικά αποτελέσματα τών 
πρόσφατων αρχαιρεσιών, σύμφω
να μέ τήν άπό 29.3.77 ανακοίνω
ση τής Κεντρικής Εφορευτικής 
Επιτροπής Εχουν ώς έξης:
Ε ψήφισαν στά εκλογικά κέντρα 

Αθηνών καί Πειραιώς 3009 
Εψήφισαν στά Επαρχιακά εκλογι

κά κέντρα 2106
Σύνολον 5115

Εύρέθησαν:
’Έγκυρα ψηφοδέλτια 5062 
’Άκυρα ψηφοδέλτια 53
Έλαβον:
1. Ένωτική Συνδικαλιστική Κί

νηση ύπό τον συν. Έπαμ. Μαυ- 
ρουλίδη 2021

2. Συνδυασμός Νικολάου Π (σκο
πού 1668

3. Δημοκρατικός Συνδικαλισμός
ίόπό τον συν. Παν. Θεοφαινύ
πουλο 1373
Κατόπιν τοΰ ανωτέρω Αποτελέ

σματος ή Εφορευτική Επιτροπή 
άνακήρυξε γιά τό Διοικητικό 
Συμβούλιο; τοΰ Συλλόγου τούς υ
ποψηφίους τοΰ πλειοψηφήσαντος 
συνδυασμοΰ «Ένωτική Συνδικαλι
στική Κίνηση».

ξη. τήν 1.4.77 συνήλθε τό Δ.Σ. 
στήν πρώτη του ολομέλεια καί 
υστέρα άπό μυστική ψηφοφορία 
συγκροτήθηκε σέ σώμα μέ τήν 
ακόλουθη μορφή:
Πρόεδρος: Επαμεινώνδας Μιαυ- 

ρουλίδης
Αντιπρόεδροι: Ιωάννης Σταυρα- 

κόπουλας - Ανδρέας Καρυωτά- 
κης

Γενικός Γραμματέας: Θεόδωρος 
Σ αλί μπας

Αναπληρ. Γεν. Γρχμματ.: Εμ
μανουήλ Σετάκης.

Ταμίας: ’Ιγνάτιος Π λιακός.
Σύμβουλοι Κέντρου: Ιωάννα Ζερ 

βάκη - Παν. θεσδωράκης - Ι
ωάννης Καμάρης - Γεώργιος 
Κέης - Γώργιος Κουζιώκας - 
Ιωάννης Μαρκόζης - Αίκ. 

-Τσαγκά - Γερ. Φερδινάλης.
Σύμβουλοι ^Επαρχιών: Άποστ. 

Αναγνωστούλης - ’Άρης Άπο- 
στολίδης - Ζαχ. Δραμουντάνης 
- Στυλ. Εύτυχίδης - Δημ. Κων- 
σταντινίδης - Εύαγ.. Χεκίμο 
γλου - Άναργ. Χρονόπουλος.
Ή συνεδρίαση άρχισε στίς 5 

μ;μ. καί Εληξε στίς 7 μ.μ.

Όλοι ιπν Κυριακή 
οιίν κοινό νιορτοσρό

Χέρι - χέρι μέ δλο τον 'Ελληνικό 

λαό θά παλαίψομμε δλοι μας στόν 

άγώνα του γιά τήν ανεξαρ

τησία τοΰ τόπου, τή δίκαιη 
λύση τοΰ Κυπριακού, τή δη

μ ο κ ρ α τ ί α, τήν πρόοδο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
σ’ αυτό τό φύλλο
— 'Αφιέρωμα στήν Εργατική

Πρωτομαγιά σελ. 3

— Μνήμη Σήψη Λίτινα σελ. 5

— Άττο τήν έπαλξή μας σελ 5

— Ελεύθερο βήμα σελ. 7

— Περιοδεύοντας τήν επαρ

χία στίς παραμονές τών εκλο

γών σελ. 4

φραοε τήν Ικανοποίησή του γιά 
τον τερματισμό τής αναταραχής 
στό σύλλογό μας, καί τήν ανά

δειξη αιρετής έκπροσωπήσεως 
τών υπαλλήλων.

'Τπεγράμμισε τήν άνάγκη τής 
συνεργασίας δλων τών παραγόν
των γιά τήν εκπλήρωση τής έθνι- 
κής Αναπτυξιακής άποστολής τής 
’Εθνικής Τραπέζης καί χαρακτή
ρισε ώς τό όπ’ άριθ. 1 θέμα πού 
ή οριστική τακτοποίησή του έπεί- 
γει, τό ’Ασφαλιστικό.

Μετά τήν ανταλλαγή απόψεων 
έπί τής μεθοδεύσεως τής προω- 
θήσεως τών θεμάτων τοΰ Προ
σωπικού έληξε ή πρώτη αύτή έ- 
πίσημη έπαφή Διοικήσεως καί 
Συλλόγου.

Ό ’Τποδ) τής κ. Πουλάκος 
αδυνατώντας νά παραστεϊ λόγω 
υπηρεσιακής άπασχολήσεώς του 
διεβίβασε τά συγχαρητήριά του 
πρός τό Δ.Σ. καί τις ευχές του 
γιά τήν εύόδωση τοΰ έργου του.

Τό Διοικ. Συμβούλιο έπέδωσε 
στον κ. Διοικητή υπόμνημα στό

(ΣΤΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 8η ΣΕΛΙΔΑ)

ΑΠΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΜΗΝΑ

ΣΙΙΡΤΒΟΒΙΒ...
Μόλις μια βδομάδα πριν άπό 

τήν Πρωτομαγιά τοΰ 1967 ήρθε 
τό ’Απριλιανό πραξικόπημα.

Φέτο συμπληρώνονται δέκα 
κιόλας χρόνια άπό τή φριχτή 
καί αλησμόνητη έκείνη μέρα. 
Στήν ουσία της πρόκειται γιά 
έπέτειο. Μιά αρνητική επέτειο, 
πού πρέπει νά γιορτάζεται «άρ- 
νητικά». Δηλαδή, μέσα άπό τις 
αρνήσεις πρέπει νά βγαίνει ή 
θετική απόφαση τού λαού: 
Νά μην αφήσει ποτέ ξανά νά τον 
πιάσουν στον ΰπνο. Νά μην πα- 
γιδευ&εΐ ποτέ ξανά άπό κατα
στάσεις πού Θά τον οδηγήσουν 
πάλι οΰτανδρο ατό φασιστικά 
βυθό.

’Άλλωστε, λίγες μέρες άργό- 
τερα Θά έρχεται πάντοτε 
ή μεγάλη γιορτή τών εργαζομέ
νων, έτσι πού ή υπόμνηση τής 
μαύρης έπετείου, νά δίνει πΤο 
μεγάλο καταυγασμό ιμέ τήν αν
τίθεσή της στην εργατική Πρώ
το μαγ ιά.

Ή χρονολογική συγγένεια 
αυτών τών δύο ήμερων είναι α
σφαλώς μιά σύμπτωση, πού Ο
μως, γίνεται μιά (μοναδικής χρη
σιμότητας σύμπτωση. Ή σύγ
κριση κοντά - κοντά τής φίμω
σης της λαϊκής φωνής άπό τή 
μιά μεριά, μέ τή γιορτή τοΰ πιο 
ζωντανού κομματιού κάθε λαού: 
τών εργαζομένων άπό τήν άλλη, 
δηιμιουργεί ένα ανεπανάληπτης 
άξίας διαλεκτικά μάθημα ζων
τανής ιστορικής διαδικασίας.

’Αλλά κάπου κοντά σ’ αυτές 
τις μέρες —λίγο πιό μπρος, ή 
πιο πίσω— γιορτάζεται καί ή 
’Ανάσταση, πού προϋποθέτει τό 
πέρασμα άπό τον έπιτάφιο Θρή
νο.

’Άλλη μιά σύμπτωση! 21 Α
πριλίου, έβδομάδα τών παθών. 
1 Μαΐου ή Ανάσταση!

Αύτή είναι ή λογική καί ή έ
ξαρση τής ιστορίας καί τοΰ λαϊ
κό ΰ πάθους.

Κάθε χρόνο τό ’ίδιο. Μέ τήν 
ίδια ένταση. Σάν νά πρόκειται 
γιά τήν πρώτη φορά.

*0 συνάδελφος
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Πολιτιστική ζωή
Στίχοι

ΤΥΨΕΙΣ

Πού ήσουν τή νύχτα εκείνη 
πού έκτελοΰσαν τ’ αγάλματα 
χι 6 Φοίβος τρομαγμένος 
χτυπούσε τήν πόρτα μας.

ΙΙοϋ ήσουν όταν ή Μάντις πνιγόταν 
σέ χαπνούς από μύρτον χαί Λίβανον 
καί τά μεγάφωνα ούρλιαζαν, παραγγέλματα 

καί βιεννέζικες όπερέττες.

ΠοΟ ήσουν όταν οί στρατιώτες
φώναζαν χλευαστικά τ’ όνομά σου
καί γώ’ ένοιωσα τότε ακριβώς πώς υπάρχεις
καί είδα τά παιδιά νά μέ κοιτούν με τά μάτια σου.

Ιΐοΰ ήσουν όταν ή σιωπή
άνοιγε τρύπες βαθειές στη νύχτα
καί μέσα άκούγαμε νά πέφτουν τά λόγια μας
όπως ή πέτρα στο πηγάδι.

Καί νά τώρα σέ βρίσκουμε 
σέ κείνο τό άγονο χωράφι 
νά φυλάς σκοπιά μέσ τήν κάψα 
με τά διακριτικά τού βαίθμοΰ σου 
καρφωμένα στο μέτωπο.

Ποιος μπορεί νά σέ πλησιάση.
Τό χέρι πού θά μάς Ετεινες κρατά τό τουφέκι 
ή ματιά σου πού θά κοίταζε μέσα μας 
κοιτά τήν ακοή τού στοχάστρου.

Μονάχα αργά όταν νύχτωνε
κάτι Εκλεισες βιαστικά στήν παλάμη μας
καί τότε είδαμε τά δυο νεκρά ματια τού Οιδιποδα
νά κοιτούν αύστηρά τά δικά μας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΗΣ
Απρίλης 1973

Ή Όμοσμονδία αντιδρά 
στις διώξεις συνδικαλιστών

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ί
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Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΣ

ΒΙΒΛΙΑ

— ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟ'ΠΟΥΑΟΥ 
«Κρίσιμα προβλήματα τής Διεθνούς 
Οικονομίας καί Οικονομική ’Επιστή
μη». ’Εκδόσεις «Παπαζήση», ’Αθήνα 
σελ. 33.

— "Ο λόγος τού Διοικητοΰ μας, 
ακαδημαϊκού Α. Άγγελόπουλου, 
κατά τήν υποδοχή του στήν ’Ακα
δημία ’Αθηνών (8 Δεκεμβρίου 76).

— Γ. Α. ΜΑΓΚΑΚΗΣ: «Λόγος 
— Πράξη 1965 - 1975». ’Εκδόσεις 
«Παπαζήση». Σελ. 208.

— "Αρθρα, δοκίμια, δηλώσεις, 
ποιήματα πού ό αγωνιστής τής Δη
μοκρατίας βουλευτής και καθηγητής, 
έγραψε στή διάρκεια τής δεκαετίας.

— ΚΩΝΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΑ: «’Ε
ξάρτηση καί άναπροσαρμογή». 
’Εκδόσεις «Θεμέλιο» 1977.

— Τεκμηριωμένη Επιστημονική 
έρευνα των ταξικών δομών καί τοΰ 
κοινωνικού ρόλου τών εκπαιδευτικών 
μηχανισμών στήν Ελλάδα κατά 
τήν περίοδο 1 830 - 1 922.

— ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ: 
«Τό Ήμερολόγισν 1918 - 1922». 
Έκδ. «Άποστ. Άποστολόπουλου. 
Σελ. 364.

— Συναρπαστικό άνάγνωσμα 
γ ραμένο άπό έναν αΰτοδίδακτο τσο
πάνη τής Βοιωτίας, μέ ένα χυμώ- 
δες καί πυκνό λαϊκό ύφος.

— ΜΑΝΩΛΗ ΓΛΕΖΟΥ: «Τό φαι
νόμενο τής άλοτρίωσης στή γλώσσα» 
Έκδ. «Βέγας».

— ’Αποτέλεσμα πολύμοχθης Ερ
γασίας πάνω σέ ένα μεγάλο θέμα 
μέ Επιστημονικές άρετές άλλά καί 
εκλαϊκευτική σαφήνεια.

ΘΕΑΤΡΟ

— Τέλος τής θεατρικής σαιζόν 
καί τά άθηναϊκά θέατρα Ετοιμάζουν 
τή θερινή τους Εξόρμηση. Πολλοί 
θίασοι τής πρωτεύουσας καί τής 
Θεσσαλονίκης θά έμφανισθοΰν σέ 
Επαρχιακά κέντρα. Συνιστούμε όσα 
έργα έπεσημάναμε τό τελευταίο δί- 
μηνο:

— Γ. Σουρή: «Τά Ιδια καί τά 
Ιδια» — ’Από τό Κρατικό Θέατρο 
Βορείου Ελλάδος. Μιά λαμπερή 
παράσταση γεμάτη ευρήματα καί 
ρυθμούς.

— Γ. Σκούρτη: «Κομμάτια καί 
θρύψαλα». Άπό τό θέατρο Τέχνης 
τοΰ Κ. Κούν. Μιά άπ’ τις καλύτε
ρες δημιουργίες τής σύγχρονης 
δραματουργίας μας.

—— Γ. Σταύρου: «Καληνύχτα Μαρ
γαρίτα». Άπό τό σύγχρονο 'Ελλη
νικό θέατρο, Ληναίου - Φωτίου. Τό 
πολυπαιγμένο καί σημαντικό άντι- 
στασιακό έργο τοΰ άλησμόνητου καί 
τόσο πρόωρα χαμένου Γεράσιμου 
Σταύρου.
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Προβάλλονται αυτές τις μέρες:
— Τό Τσίρκο: Βουβή ταινία τοΰ 

μεγάλου Τσάπλιν μέ μουσική Επέν
δυση τοΰ Ιδιου. Άπό τά άριστουρ- 
γήματα τής 7ης τέχνης.

— Ή Γή τής ’Επαγγελίας: Κοι
νωνική ταινία τοΰ μεγάλου Πολωνού 
σκηνοθέτη Άντρέϊ Βάϊντα.

— Ήλέκτρα: Τελετουργική άπό- 
δοση τοΰ άρχαίου μύθου άπό τον 
πρωτοποριακό Ούγγρο σκηνοθέτη 
Μίκλους Γιαντσό.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ:

Ή άναδρομική έκθεση τοΰ ζωγρά
φου Γ ιώργου Γ ουναρόπουλου, Ενός 
άπ’ τους τελευταίους μεγάλους τής 
Ελληνικής ζωγραφικής, στό ΑΣΤΟΡ 
(Καραγιώργη τής Σερβίας 16).

Διάρκεια μέχρι 10 Μαΐου.

Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

4— 'Ο Διοικητής τής Αγροτικής 
Τραπέζης, καθηγητής κ. Άδ. Πε-

ΤΖΕΝΗ Γ. ΚΑΡΔΑΡΑ 

Χειροΰργος ’Οδοντίατρος 

Β. Γεωργίου Π, Ζωγράφου 

τηλ. 7702598

Δέχεται καθ’ έκάστην, 9 — 13 π.μ. 

5 — 8 μ,μ. (πλήν Σαββάτου)

Τ ιμολόγ ι ον ΤΥ ΠΕΤ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ε. ΚΑΙΛΟΓΛΟΥ 

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΠΑΡΑΣΚιΕΥΑ 

— ΚΑΙΛΟΓΛΟΥ 

Χειροΰργος ’Οδοντίατρος 

Λεωφ. Κηφισίας 80, 6' όροφος 

Δέχονται μέ τιμές ΤΎΠΕΤ

ψ
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πελάσης έδωσε στήν Εταιρία Σπου
δών Νεοελληνικού Πολιτισμού καί 
Γενικής Παιδείας μία άκρως Ενδια
φέρουσα διάλεξη μέ θέμα: «Οικονο
μία καί γλώσσα». Πρόκειται γιά 
μιά σπουδαιότατη μελέτη πού σπο
δέ ικνύει τή κυριαρχία τής δημοτικής 
στό χώρο τών κοινωνικών Επιστη
μών.

Έλορομε
— Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΓΣΕΕ. Όργα

νο τής Γεν. Συνομοσπονδίας ’Εργα
τών Ελλάδος. Άριθ. φύλλου 23, 15 
Απριλίου 1977.

— ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΒΗΜΑ. Παν
τραπεζοϋπαλληλικό δργανον Επαγ
γελματικών συμφερόντων. 21 Μαρ
τίου 1 977.

— ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΓΩΝ. Μηνι
αία Εφημερίς τών Συνταξιούχων καί 
Εν ένεργεία Τραπεζικών όλων τών 
Εν Έλλάδι Τραπεζών. 1 Απριλίου 
1977.

— ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. 
Μηνιαία Επιθεώρηση Συλλόγου Προ
σωπικού τής ’Εμπορικής Τ ραπέζης 
τής Ελλάδος. Μάρτιος 1977. 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

— Οικονομοτεχνική έπιθεώρησις.

— Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ. Μηνιαίον 
περιοδικόν τής Ένώσεως Τροστεζι- 
κών υπαλλήλων Κύπρου. ’Ιανουά
ριος - Μάρτιος 1977.

— ΕΠΙΛΟΓΗ. Μηνιαία οικονομι
κή έπιθεώρησις. Μάρτιος 1 977.

Ή λέσχη pofi
Ειδική ομάδα Εργασίας, έχει, άρ- 

χίσει τή μελέτη γιά τήν καλίτερη 
λειτουργία τοΰ Εστιατορίου τής λέ
σχης, καθώς Επίσης καί τοΰ Εντευ
κτηρίου καί τής βιβλιοθήκης.

Ή όλη Εργασία γίνεται σέ συν
δυασμό μέ τήν Εξέταση τών δυνατο
τήτων γιά μελλοντική μεταστέγαση 
τής λέσχης καί τήν Εγκατάστασή 
της σέ χώρους πού νά καλύπτουν 
ικανοποιητικά τις σύγχρονες άνά- 
γκες.

Τά πρώτα μέτρα, Ελπίζουμε νά 
ανακοινωθούν μέχρι τό τέλος Μαΐου.

Ό Σύλλογος
Είσπρακτόρων
Ευχαριστεί

Μέ άνακοίνωσί του τό νεοεκλε- 
γέν Συμβούλιο τού Συλλόγου Είσ- 
πρακτόρων Εθ νικής Τ ραπέζης 
εόχαριστεί Βερμά τά μέλη του γιά 
τή έκδηλωθεΐσα σ' αύτό Εμπιστο
σύνη καί διαβεβαιώνει ότι θά πα- 
ραιμείνει πιστός φρουρός τών συμ 
φερόντων τού κλάδου μ,ας.

Προσωρινή Διοίκηση 
στό Σύλλογο της Α.Τ.Ε.

Προσωρινή διοίκηση διορίστηκε 
στό Σύλλογο Υπαλλήλων τής Αγρο
τικής Τραπέζης, μέ άπόφαση τοΰ 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 
Ή προσωρινή διοίκηση θά διενεργή
σει Εκλογές στις 12 Μαΐου.

Ή άπόφαση έκδόθηκε ύστερα άπό 
προσφυγή στό δικαστήριο τής «Έ- 
νωτικής Συνδικαλιστικής Κίνησης 
Υπαλλήλων ΑΤΕ».

Συμμετοχή της Τραπέζης 
μας σέ νέα έταιρεία 
«ΕΑΙΝΤΑ» ΑΒΕ

Αναγγέλθηκε πριν λίγες ή μέρες 
ή συγχώνευση τής ΙΖΟΛΑ μέ τήν 
ESKIMO. Στον καινούργιο φορέα 
,μέ τό όνρμα «ΕΛΙ-ΝΤΑ», ΑΒΕ με
τέχει κατά τό ένα τρίτο καί ή 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Ή Εντυπωσια
κή συνεργασία τών δύο βιομηχανιών 
άφ’ Ενός καί τής ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑ
ΠΕΖΑΣ άφ’ Ετέρου είναι ένα γεγο
νός βαρυσήμαντο οπωσδήποτε γιά 
τήν ’Ελληνική Οικονομική Ζωή καί 
μιά πολύ σωστή Ενέργεια — άπάν- 
τηση ατούς οικονομικούς γίγαντες 
τής Ευρώπης έν’ δψει μάλιστα τής 
προετοι μαζομένης εισόδου μας στήν j 
Ε.Ο.Κ.

Μπροστά στον κίνδυνο πού δη- 
μιουργήθηκε άπό τήν Επέκταση τής 
διώξεως συνδικαλιστών καί στό χώ
ρο μας, ή 'Ομοσπονδία άντέδρασε 
μαχητικά καί προειδοποίησε γιά 
πανελλαδικές κινητοποιήσεις τοΰ 
κλάδου καί συμπαράσταση διεθνών 
οργανώσεων γιά τήν άντιμετώπιση 
τοΰ προβλήματος. Ή ΟΤΟΕ καταδί
κασε Ιδιαίτερα τήν πολιτική πού ά- 
κολουθοΰν στον τομέα αύτό οί έγκα- 
ταστημένες στή χώρα μας ξένες 
Τράπεζες, γιά τήν οποία πολιτική 
έχει ήδη Ενημερώσει αρμόδιους Κυ
βερνητικούς παράγοντες. Τό θέμα 
αύτό έθιξε ό πρόεδρος τής ΟΤΟΕ 
σέ σύσκεψη πού έγινε στις 19.4.77 
στό Υπουργείο Εργασίας, μέ συμ
μετοχή τοΰ κ. ‘Υπουργού καί έκπρο-

Τό μήνα πού πέρασε, γίναμε μάρ
τυρες μιας τρομοκρατίας πρωτοφα
νούς έντάσεως στήν Τράπεζα Π !- 
στεως, πού κορύφωμά της υπήρξε 
ή προσωρινή απόλυση τοΰ συνάδελ
φου - συνδικαλιστή Σμυρλόγλου τοΰ 
κατ)τος Καβάλας. Ή γρήγορη, άγω- 
νιστική αντίδραση τών συναδέλφων 
τοΰ φέουδου τοΰ κ. Κωστόπουλου έ
φερε τά άποτελέσματά της: έπανα- 
πρόσληψη τοΰ συν. Σμυρλόγλου, υ
παναχώρηση τής Εργοδοσίας άπό 
τις άδιάλλακτες θέσεις της περί μή 
αποδοχής τοΰ αιτήματος τής έξο- 
μοιώσεώς τους, αντικατάσταση τοΰ 
’Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουρ
γίας.

Γιά μιά άκόμα φορά υποδεικνύε
ται δτι ή συνεπής συνδικαλιστική 
άγων ιστ ι κότη,τα, είναι τό μόνο δπλο 
γιά τή διασφάλιση καί διεύρυνση 
τών συμφερόντων τών Εργαζομένων. 
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στούς 
συναδέλφους τών καταστημάτων Ο
λων τών Τροστεζών Καβάλας γιά 
τήν ύψηλής στάθμης συναδελφική 
συνείδηση καί άλληλεγγύη πού έ
δειξαν κατά τήν 24ωρη απεργία, 
πού κηρύχτηκε έπειτα άπό άπόφα-

• ’Αποφασιστικά μέτρα γιά τήν 
προστασία τοΰ περιβάλλοντος θά 
άρχίση νά έφαρμόζγ; ή Ελληνική 
Τράπεζα Βιομηχανικής Άναπτύ- 
ξεως (ΕΤΒΑ).

Συγκεκριμένα ή ΕΤΒΑ θά θέ
τει ειδικούς όρους στά δανειστικά 
συμβόλαια βάσει των οποίων οί 
βιομηχανικές καί ξενοδοχειακές 
μονάδες, πού θά χρηματοδοτούν-

σώπων ξένων Τραπεζών. Αποτέλε
σμα αυτής τής συσκέψεως ήταν νά 
δοθοΰν λύσεις σέ θέματα πού αφο
ρούν τις σχέσεις μεταξύ τής Άμέ- 
ρικαν ’Εξπρές καί τού Συλλόγου τών 
Υπαλλήλων της. Ακολουθεί Επίσης 
σύσκεψη γιά τή ρύθμιση τών θεμά
των πού άφοροΰν τό προσωπικό τής 
Μπάνκ δφ Άμέρικα.

Τέλος σέ διεθνείς συσκέψεις ό- 
μοειδών οργανώσεων πού θά γίνουν 
σέ χώρες τής Ευρώπης άπό τον 
Μάιο μέχρι καί τόν Σεπτέμβριο 77, 
ή 'Ομοσπονδία θά ζητήσει τήν πλα
τιά συζήτηση τού ρόλου τών ξένων 
Τραπεζών στήν Ελλάδα καί Ιδιαί
τερα τής μεθοδολογίας πού άκολου- 
θούν στήν άντιμετώπιση τών συνδι
καλιστικών Εκπροσωπήσεων.

ση τής ΟΤΟΕ καί πού σημείωσε 
1 00% Επιτυχία. Αυτή ή κινητοποίηση 
έγινε ή «πυξίδα» τοΰ 5θημέρου ά- 
περγιακοΰ άγώνα τοΰ συνόλου τών 
συναδέλφων μας τής Πίστεως, πού 
είχε άνάλογη Επιτυχία.
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Στην Τράπεζα τής Ελλάδος καί 
μετά άπό τις πρόσφατες άρχαιρεσί- 
ες, τό Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου συγκρο- 
τήθηιχε ώς κατωτέρω:

Πρόεδρος: Ποοταμάργαρης Θεο
χάρης, Α’ ’Αντιπρόεδρος: Πατταλά- 
κης Γεώργιος, Β' ’Αντιπρόεδρος: 
Γραμιμάτος Μαρίνος, Γεν. Γροομμα- 
τεύς: Μαρίνης ’Ελευθέριος, Ταμίας: 
Έφεντάχη ’Αθανασία, "Εφορος: 
Πρόκα Αικατερίνη, Σύμβουλοι: Άρ- 
γιρίπουλος Κων)νος, Δεληπέτρος 
Δτμητριός, Μανωλοπούλου — Μυλω
νά Μαρία, Παπαγιάννης Νικόλαος, 
Ρσυτόπουλος Γεώργιος.

ται άπό τήν Τράπεζα θά αναλαμ
βάνουν τήν ύποχρέωση τής προ
στασίας τού περιβάλλοντος άπό τά 
βιομηχανικά άπόβλητα κλπ. κα
θώς καί τής προσαρμογής τών 
κτισμάτων καί ιδιαίτερα τών ξε
νοδοχείων· τήν αισθητική τού το
πίου. σύμφωνα μέ τούς ισχύ όντας 
π ίου, σύμφωνα μέ τούς ίσχύοντες 
σχετικούς κανονισμούς.

ΑΛΙΚΟΣ
ΛΟνΠΛΙΑΙΙΧ

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ

’Αδελφέ μας, συνάδελφε καί φίλε 
άγαπημένε,

Σέ μάς πού σέ γνωρίσαμε καί σ’ 
άγοπήσαμε —κΓ δσοι σέ γνώρισαν 
σ’ αγάπησαν— πού περπατήσαμε 
κοντά -κοντά στή ζωή μας καί μέ
σα κΓ έξω άπ’ τή δουλειά μας, ήρ
θε τόσο πρόωρα καί τόσο ξαφνικά 
ή στιγμή νά σέ κατευοδώσουμε στό 
μεγάλο σου ταξίδι. Αύτό τό άνελέ- 
ητο, το τελεσίδικο χτύπημα τοΰ θα
νάτου πού σαρκάζει μέσα μας πώς 
δέν θά σέ ξσναδοΰμε, δέν θά χαροΰ- 
με τή συντροφιά σου, δέν θά καμα
ρώνουμε τή στέρεη καί πλατειά σκέ
ψη σου, μάς τσακίζει, μάς γονατί
ζει. Ό χαμός σου μετριέται μέ τήν 
οδύνη μας κι είναι ή όδύνη μας α
βάσταχτη.

Δέν θά μιλήσουμε γιά τό κενό 
πού άφησες —είναι τό τραγικό 
προνόμιο τής τραγικής σου οικογέ
νειας— Εμείς πιά δέν τό δικαιού
μαστε. Τό μόνο πού μένει σέ μάς 
είναι λίγα δάκρυα μέσα άπ’ τά κα- 
τάβαθά μας γιά τό χαμό τοΰ πα- 
ληκαριοΰ. Γιά τις τόσες χαρές τής 
ζωής ποΰμεναν άκόμα νά γνωρίσεις 
καί ποΰμεναν άκόμα νά μάς χαρί
σεις.

Κ αλή αντάμωση 
αδερφέ μας Άλέκο

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Εύχαριστοΰμεν θερμώς πάντας 
τούς καθ’ οΐονδήποτε τρόπον συμμε- 
τασχόντας εις τό βαρύ πένθος έπί 
τή άπωλείςι τοΰ πολυαγαπημένοJ 
μας συζύγου, πατρός, υιού αδελφού, 
άνεψιοΰ καί θείου, Αλεξάνδρου Δου- 
βλίδη, Δ)ντοΰ τοΰ Ύπ)τος Κάνιγ- 
γος τής ’Εθνικής Τραπέζης.

Ή σύζυγος Ελένη, τά τέκνα Ζί- 
να καί Άντώνης, ή μήτηρ Άγάθη, 
ή άδελφή Αμαλία, οΐ λοιποί συγγε
νείς. ,.

ΓΑΜΟΙ

Τέλεσαν τούς γόμους τους οί:

—Νίκος Ήλ. Περγαντής (Ύπο- 
κατ)τος Άγ. Μελετίου) καί Σοφία 
Λ. Γουρνά (Ύπ)τος Κορυδαλλού).
,Γ —Καΐρης Κων)νος Γεράρδη Σέρ- 
τζια (Ύπ)τος Ναυτιλιακού).

— Σάββας Διημήτριος — Δ)ντής 
Ξενοδοχείου «ΠΑΡΚ», Τσιώνη Α
γλαΐα Συν. Ύπ)τος Μοσχάτου.

—Αθανάσιος Ν. Πα,παθεοδώρου, 
Γεωπόνος καί Ευγενία Ίω. Καλέν- 
τζου (Δ)νσεως Διεθνών Δραστηριο
τήτων).

—Αλέξανδρος Ε. Καρράς (Κεν
τρικού Καταστήματος) καί Μαρία 
Γ. Μαυροειδή (Κεντρ. Καταστήμα
τος).

—Βαγέλης Ζωγόπουλος καί Νέλ- 
λη Νικολάου (Κατ. Καλαμιώτου).

— Ευστάθιος Π. Καμπάσης (Κ. 
Κ.) καί Καίτη Χριστοδούλου (Κ.Κ.)

Κύριε Διευθυντά,

Παρακαλώ δπως δημοσιεύσητε 
τήν κατωτέρω Επιστολήν μου:

Αισθάνομαι τήν ϋποχρέωσιν, άλλα 
καί τό καθήκον, νά έκφράσω καί 
δημοσίως, τάς άπειρους ε'ϋχαριστί- 
ας μου, διά τάς παρασχεθείσας υ
πηρεσίας εις τήν σύζυγόν μου, τό
σον άπό τό Επιστημονικόν προσω
πικόν τοΰ «Υγείας Μέλαθρον», ό
σον καί άπό τό βοηθητικόν.

Αΐ τακτικοί ιατρικοί Επισκέψεις 
καί Εξετάσεις υπό ομάδων Ιατρών, 
έν αΐς καί καθηγητής, ή ένδεδειγμέ- 
νη θεραπευτική άγωγή, ή άρίστη 
τροφή καί ή άψογος συμπεριφορά 
καί έξυπηρέτησις ΰφ’ δλων υπήρξαν 
άκρως άψογοι καί υποδειγματικοί.

Ανεπιφύλακτα, Εκφράζω τάς ευ
χαριστίας μου πρός τόν Πρόεδρον 
τοΰ Ταμείου Υγείας κ Π. Καρλήν, 
καθ’ 6 τοΰ αξίζει κάθε έπαινος.

Μετά τιμής
Θ. ΧΟΝΔΡΟΜΜΑΤΙΔΗΣ 

Συμπράττων Υποδιευθυντής
παρά τφ Κεντρική» Κατ) μάτι

ΕΥΧΕΣ

—Ή συνάδελφος Ρίτα Κουτσουμ
πά καί ό κ. Κων)νος Κουχουλλής, 
Δικηγόρος, έδωσαν άμοιβσ.'αν ύπό- 
σχεσιν γάμου. Εύχόμεθα ταχεΐαν 
στέψιν.

Ρ.Τ.
—Ή Δ)νση καί τό προσωπικό 

τοΰ Ύποκ)τος Μοσχάτου εύχονται 
ζωή ευτυχισμένη στή συν. Τσιώνη 
Αγλαΐα γιά τους γόμους της μέ 
τόν κ. Σάββα Δημήτριο.

—Ή Δ)νση καί τό προσωπικό 
τοΰ Ύπ)τος Ναυτιλιακού εύχονται 
κάθε ευτυχία στή συνάδελφο Γεράρ- 
• δη Σέρτζια γιά τούς γόμους της 
μέ τόν κ. Καΐρη Κων)νο.

ΔΩΡΕΕΣ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ

—Προσωπικό Κατ)τος ΕΤΕ Μα- 
κρυγιάννη, στή μνήμη ’Αναστασίας 
Διαμαντίδου, μητέρας τού υποδιευ
θυντή τοΰ Καταστήματος συν. Κ. 
Διαμαντίδη Δρχ. 700.

—Προσωπικό Διευθ'ύνσεως καί 
Νέων ’Εργασιών στή μνήμη Αιλής 
Κουσαρά, μητέρας τής συν Λίτσας 
Δρόσου. Δρχ. 2.250

—Προσωπικό Ταμείων Χρεωγρά- 
φων τοΰ Κ.Κ. στή μνήμη τού πατέ
ρα τοΰ συν. Νικ. Χατζή. Δρχ. 1.400

-—Υπάλληλοι Υπηρεσίας Κινήσε- 
ως Κεφαλαίων Κ.Κ. στή μνήμη τοΰ 
πατέρα τοΰ συν. Άλέκου Χατζή

Δρχ. 1.500
—‘Κ. Γκώρος, Δ)ντής Καταστή

ματος Πλατείας Συντάγματος στή 
μνήμη Άλ. Δουβλίδη. Δρχ. 1.500

— Σύνδεσμος Λογιστικών — Τα
μιακών κλπ. Υπαλλήλων ΕΤΕ στήν 
μνήμη Σήψη Λίτινα Δρχ. 3.000

—Κων)νος Παπαγεωργίου στή 
μνήμη Σήψη Λίτινα Δρχ. 1.000

—Κος καί Κα Μάρκου Δρακο
πούλου στή μνήμη Σήψη Λίτινα

Δρχ. 1 000
—Ό Σύλλογος Συνταξιούχων 

στη μνήμη τοΰ τ. Δ)ντοΰ ΕΤΕ Εύ- 
ρυκλή Παπανικολάου Δρχ. 2.000

ΥΠΕΡ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
«ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

Εις μνήμην Ιωσήφ Νικ. Λίτινα, 
Τμηματάρχου Έθν. Τραπέζης κατε- 
τέθησαν υπέρ τοΰ Φιλανθρωπικού Ι
δρύματος ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ (ΟΤ- 
κος Απόρου Κ ρητός Σπουδαστοΰ), 
τά κάτωθι ποσά:

—Υπάλληλοι τής Διευθύνσεως 
Όργανώσεως ΕΤΕ · δρχ. 5.600

—Γεώργιος Β. Τσοκάπουλος
Δρχ. 500

—Παναγής Στ. Θεοδωράκης
Δρχ. 500

—-Οικογένεια Αντωνίου Κατάκη 
Δρχ. 1.000

ΥΠΕΡ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Οί συνάδελφοι τοΰ Ναυτιλιακού 
Καταστήματος κατέθεσαν γιά τήν 
μνήμη τοΰ συνταξιούχου συναδέλφου 
Στέφανου Κωνσταντινίδη καί πατέ
ρα τοΰ συναδέλφου Δημοσθένη, τά 
ποσό των Δρχ. 2.750 στό Γηροκο
μείο Πειραιώς,

ΘΑΝΑΤΟ I

—’ Ιωάννης Λεοντίδης, συντ)χος 
ΕΤΕ, πατέρας τοΰ συναδέλφου Βα
σιλείου Λεοντίδη, τοΰ ΰποκατ )τος 
Ίωανίννων.

ΣΥΛΛΗΠΗΤΗΡΙΑ

Συμμετέχω ολόψυχα στό βαρύ 
πένθος τών άδελφικών μου φίλων 
Αλέκα, Κώστα καί Νίκο Χατζή γιά 
τόν άδόκητο θάνατο τοΰ πατέρα 
τους.

Γιάννης Καμάρης

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

ΜηνιαΙον δργανον τοΰ Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων τής ‘Εθνικής 

Τραπέζης τής 'Ελλάδος.
•

Δ) νσιις συμφώνως τψ Νόμφ: 
Υπεύθυνος:

ΕΠ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ
Δημητρακοπούλου 50 - Κουκάκι

Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 
Αθ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ρήγα Παλαμήδη 5 —Άθήναι 
Τηλ. 3219306

Ή ’Οδοντίατρος — Ίαττοός 
ΧΡΥΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ, θυγά- 
τηρ. τοΰ τ. Διευθυντοΰ τής ΕΤΕ 
κ. ‘Αντωνίου Άθαναχπάϋου, με
τέφερε τό όδοντιατρείον της έπί 
τής όδοϋ 'Αγίου Μελετίου 82 — 
τηλ. 741.472 καί δέχεται 9.30 
— 1 καί 5.30 — 8.

Δρ ΒΑΣ. ΓΑΒΡΕΣΕΑΣ, Χει
ρουργός ’Ορθοπεδικός, τ. Επιμε
λητής Νοσοκομείου ’Ατυχημάτων 
(ΚΑΤ) Ασκληπιού κα! ΠΙΚΠΑ 
Βούλας καί Δ) ντής τού ’Ασκλη
πιείου. Ε.Ε.Σ· Λέρου, Assistant 
Πανεπιστημίου Παρισίων.

Γέλωνος 11, (δπισθεν ’Αμερ. 
Πρεσβείας, Τηλ. 636.022 - ’Αθή- 
ναΓ (Τ.Τ. 601).

Δέχεται 7—9 μ.μ. π)ήν Τε
τάρτης καί Σαββάτου. Έκάστην 
Πέμπτην 6—8 μ.μ. (Μόνον έπί 
συνεντεύςει).

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ 
Χειρ. ’Οδοντίατρος 

άδός Κάνιγγος 7, 6' οροφος 
Δέχεται μέ τιμές ΤΤΠΕΤ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ



Μέρα ένότητας και αγώνα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ 
0 ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ

Πανεργατικές συγκεντρώσεις σέ 
ανοικτούς χώρους —θά διατρανω
θεί ή θέληση τών εργαζομένων γιά 
Ενότητα— ’Ακλόνητοι στην από
φαση γιά την ικανοποίηση τών δί
καιων αιτημάτων τους.

Ή παγκόσμια γιορτή τών εργα
ζομένων γιορτάζεται εφέτος σ’ ολό
κληρη τη χώρα ένωτικά καί Αγωνι
στικά μέ κοινές συγκεντρώσεις σέ 
Ανοικτούς χώρους, μέ ευθύνη καί 
πρωτοβουλία τών τοπικών έργατοϋ- 
παλληλικών Κέντρων.

Σέ εποχή, πού τά εθνικά θέμα
τα, έξ αιτίας τής άμερικανοκίνητης 
τουρκικής επιθετικότητας διέρχον
ται άπό μιά φάση ιδιαιτέρας όξυν- 
σης καί τά πολιτικά καί κοινωνικά 
προβλήματα περιπλέκονται άπό τόν 
τρόπο Αντιμετώπισής τους άπό τήν 
Κυβέρνηση καί τήν οικονομική ολι
γαρχία, ό κοινός φετινός γιορτασμός 
προσλαμβάνει ίδιάζουσα σημασία.

’Επίσημη opyio 
ή Δευτέρα
2 Μ ι ί ι υ

Επίσημη άργία θά είναι ή Δευτέ
ρα 2 Μαί'ου, σύμφωνα μέ Απόφαση 
πού υπέγραψε ό υπουργός ’Εργα
σίας κ. Κ. Λάσκαρης. Ή άργία με- 
ταφέρεται γιά τή Δευτέρα, επειδή 
εφέτος πέφτει Κυριακή ή Πρωτο
μαγιά.

AioiiopiDjrie 
νιά κατακράτηση 
ήρεροριιΒίου

Οί τέσσερις Σύλλογοι Π ροσω- 
πιχ,οΰ τγ|ς Τρχπέζης μας., μόλις 
πληροφορήθηκαν δτι άπό τή μι
σθοδοσία Μαΐου παρακρατεΐται τό 
ημερομίσθιο τής απεργίας τής 
18ης Δεκεμβρίου 1976’ Εστειλαν 
το παρακάτω τηλεγράφημα δια
μαρτυρίας:

«Κύριον
’"Αγγελον Άγγελόπουλον 

Διοικητήν 
Εθνοτραπέζης 
Αιόλου 86 

ΕΝΤΑΓΘΑ
Πληροφορηθέντες δτι άπό μι

σθοδοσίαν Προσεχούς Μαΐου πα- 
ρακρατεϊται ημερομίσθιον απερ
γίας 18ης Δεκεμβρίου 1978 δια- 
μαρυρόμενοι ζητοϋμεν άνάκλησιν 
εντολής.

Είναι εκδήλωση τής ένότητας τού 
συνδικαλιστικού μας κινήματος καί 
συντριπτική Απάντηση στούς δια
σπαστές. Μπορεί καί πρέπει νά άπο- 
τελέσει τήν Αφετηρία κοινών Αγώνων 
γιά τήν κατάργηση τών άντεργατι- 
κών νόμων, τή διεύρυνση τών συνδι- 
ση τής δημοκρατίας, που στο πλαί- 
καλιστικών ελευθεριών καί τή στερέω- 
σιό της καί μόνο μπορούν νά βρουν 
τή λύση τους τά προβλήματα τών 
εργαζομένων.

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ή Πανεργατοϋπαλληλική συγκέν
τρωση στήν ’Αθήνα θά γίνει τό 
πρωί τής Κυριακής 1 Μαΐου στό χώ
ρο μπροστά στά γραφεία τής ΓΣ 
ΕΕ, στίς 10 τό πρωί.

To ΕΚΑ μέ διακήρυξή του Απευ
θύνει προς τούς χειρόνακτες καί τούς 
εργάτες τού πνεύματος καί τής τέ
χνης, τούς δουλευτές τής προκοπής 
καί τής ειρήνης, θερμό, Αγωνιστικό, 
Πρωτομαγιάτικο χαιρετισμό».

Καλεΐ δλα τά Σωματεία τών εργα
ζομένων τής ’Αθήνας στήν πνεργατι- 
κή συγκέντρωση τής 1 ης τού Μάη 
«γιά νά προτάξουμε τή δύναμή μας 
μοχλό στήν καθολική μας Απαίτηση 
γιά Κοινωνική Δικαιοσύνη ! ».

Καί καταλήγει ή διακήρυξη:
Χέρι μέ χέρι σφιχτοδεμένοι, Απαλ

λαγμένοι άπό διαφορές, πάθη καί 
διακρίσεις, λυτρωμένοι άπό τά δε- 
σμά τής οποιοσδήποτε σκοπιμότητ 
ι ας, εμπρός, όλοι μαζί, ν Ανοίξουμε 
μέ τόν όγκο μας νέους έλπιδοφόρους 
ορίζοντες γιά μάς, γιά τά παιδιά 
μας, γιά τά παιδιά όλου τού κό
σμου, όλης τής γης, Ανεξάρτητα άπό 
φυλή, χρώμα καί Ιδεολογία.

’Εργάτες, ’Εργάτριες καί Υπάλ
ληλοι,

Τό Έργατοϋπαληλικό Κέντρο τής 
’Αθήνας σάς καλεΐ σέ συναγερμό 
ψυχικής καί οργανωτικής ενότητας, 
γιά νά γιορτάσουμε, τήν καθαυτό 
ταξική μας γιορτή τήν ’Εργατική 
Πρωτομαγιά.

—· Γιά νά τιμήσουμε τή μνήμη 
τών νεκρών καί τών θυμάτων τών 
ταξικών μας Αγώνων.

__ Γιά νά στεφανώσουμε τους
διακόσιους τής Καισαριανής καί τά 
νεκρά παιδιά τού Πολυτεχνείου.

— Γιά νά Ανανεώσουμε τόν όρκο 
μας ότι θά συνεχίσουμε μέ συνέπεια 
τούς άγώνες μας γιά δικαιοσύνη, ι
σότητα, πανανθρώπινη Αλληλεγγύη 
καί ειρήνη.

— Γιά νά Επιβεβαιώσουμε τήν 
Ακατάβλητη θέλησή μας, νά θωρα
κιστεί μέ τόν Αδιαπέραστο χαλύβδι
νο όγκο μας, τό μέτωπο τής Δημο
κρατίας, τής ’Εθνικής ’Ανεξαρτησίας 
καί τής Λαϊκής Κυριαρχίας, άτρωτο 
Από κάθε σκοτεινή επιβουλή. Καί νά 
φθάσουμε έτσι στήν άμεση επιδίωξη 
τής οικονομικής Δημοκρατίας καί 
τής κοινωνικής Δικαιοσύνης πού θ’ 
Αγκαλιάσουν τόν Ανθρώπινο μόχθο 
καί θά τού δώσει τή δικαίωση πού 
Αδιαφιλονίκητα του Αξίζει.

— Γ ιά νά προτάξουμε τήν εθνι
κή μας ομοψυχία μπροστά στον κά
θε κίνδυνο πού στρέφεται κατά τής 
Εδαφικής μας Ακεραιότητας καί τής 
Εθνικής μας κυριαρχίας.

— Γ ιά νά διατρανώσουμε τή συμ
παράστασή μας πρός τά Αδέλφια 
μας τής μαρτυρικής Κύπρου.

Συνάδελφοι καί Συναδελφισσες 
τής ’Αθήνας,

’Εμπρός, νά δώσουμε τό Αποφα

σιστικό μας «παρών» στό προσκλη
τήριο τής Εργατικής Πρωτομαγιάς, 
σ’ ένα νέο ξεκίνημα γιά Αποφασι
στικές κατακτήσεις:

S Γιά καλλίτερους όρους καί
• Γιά Ανθρώπινες συντάξεις.
• Γιά έλεγχο στά κέρδη καί τίς 

τιμές.
• Γ ιά τήν Αναγνώριση τού κοινω

νικού χαρακτήρα τής μητρότητας.

• Γιά μεγαλύτερη προστασία τών 
Εργαζομένων γυναικών καί τών 
νέων.

® Γιά τό σταμάτημα τών Εκφοβι
στικών Απολύσεων.

’Ανάλογες διακηρύξεις έξέδωκαν 
όλες οΐ συνδικαλιστικές παρατάξεις 
μέ τίς όποιες καλούνται οΐ Εργατοϋ
πάλληλοι σέ μαζική συμμετοχή στόν 
Πρωτομαγιάτικο γιορτασμό.

Ιστορική ανασκόπηση

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΕΣ

ι ι

Ή Πρωτομαγιά καθιερώθηκε σάν 
παγκόσμια ή μέρα Αγωνιστικής Αλ
ληλεγγύης, ένότητας καί πάλης τών 
Εργαζομένων, λίγα χρόνια μετά τήν 
1 ΜΑΗ 1886. Τή μέρα αυτή οΐ η
ρωικοί Εργάτες τού Σικάγου έγρα
ψαν μέ τό αίμα τους μιά άπ’ τίς 
πιο λαμπρές σελίδες στήν ιστορία 
τού παγκόσμιου Εργατικού κινήμα
τος.

Ή πρώτη Ερ> ατική πρωτομαγιά 
όμως, στήν ουσία, γιορτάστηκε στά 
1890 κατά -.ό ιδρυτικό συνέδριο τής 
2ης Διεθνούς, γιά νά τιμήσει τή 
μνήμη τών Εκπροσώπων τών Εργα
τών πού δολοφονήθηκαν λίγο κοιρό 
πριν, 1 ! ΝΟΕΜΒΡΗ 1887.

Στή χώρα μας ό γιορτασμός τής 
Πρωτομαγιάς σημαδεύει τήν πορεία 
τών Αγώνων τού λαού στή διεκδί
κηση τών οικονομικών καί πολιτι
κών του αιτημάτων. ’Έτσι ή Αναφο
ρά μας στήν 1 Ιστορία τής ’Εργατι
κής Πρωτομαγιάς στήν Ελλάδα 
συμπεριλαμβάνει Αναπόφευκτα και 
τήν Ανασκόπηση τών σημαντικότε
ρων σταθμών τού Εργατικού προο

Άπό τό 1 894 ως τό 1919 ή Ερ
γατική Πρωτομαγιά γιορτάζεται μέ 
Απεργίες καί κινητοποιήσεις βασικά 
στήν ’Αθήνα καί τή Θεσσαλονίκη. 
01 πολλές συλλήψεις καί διώξεις 
συνδικαλιστών δέν μπόρεσαν νά ά- 
ποτρέψουν τούς Εργάτες άπό τό νά 
γιορτάζουν τήν καθιερωμένη πιά 
παγκόσμια Εργατική γιορτή.

1919. Ή πρωτομαγιά τού 1919 
γιορτάστηκε σέ ολόκληρη τή χώρα 
στίς μεγάλες πόλεις, παρ’ όλες τίς 
Αντιδράσεις τών άρχών πού δέν έ
βλεπαν μέ καλό μάτι τήν διαρκώς 
αυξανόμενη δύναμη τού ΣΕΚΕ καί 
τής ΓΣΕΕ, πού είχαν ήδη Ιδρυθεί. 
Στήν ’Αθήνα καί τόν Πειραιά Απα
γορεύτηκε Από τήν Αστυνομία κάθε 
συγκέντρωση καί παρέλαση μέσα 
στήν πόλη. "Ετσι ή Πρωτομαγιά δέν 
μπόρεσε νά γιορταστεί όπως έπρε
πε. Μέ τήν εύκαιρία τού γιορτασμού, 
τό ΣΕΚΕ Εκδίδει μιά προκήρυξη 
πρός τήν Εργατική τάξη τής Ελλά
δας ή οποία τελειώνει μέ τήν παρα
κάτω παράγραφο.

«...” Αν όλο τό έτος έργαζομεθα

Ολοι BUS CVI01CB 
ΠρωτομονιότίΗΕΟ BupeifTpMneiE
— ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

ΜΙΣΘΩΝ

ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙ

ΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΥΠΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΑΙ ΑΔΕ

ΣΜΕΥΤΗ

δευτικοΰ κινήματος.
1894. Ή πρώτη Πρωτομαγιά 

γιορτάζεται στό Στάδιο μέ κύριους ‘ 
ομιλητές τόν Πλάτωνα Δρακούλη 
καί τόν Σταύρο Καλλέργη. Στή | 
συγκέντρωση αυτή μαζεύτηκε Αρκε
τός κόσμος, κάτω βέβαια άπ’ τήν 
αυστηρή Επίβλεψη τής άστυνομίας. 
’Εκεί 6 Καλλέργης Ανάπτυξε γιά 
πρώτη φορά σέ δημόσια συγκέντρω
ση τό σοσιαλιστικό πρόγραμμα. 
’Αναφέρει ό Γιάννης Κορδάτος τό 
ακόλουθο Απόσπασμα άπό τό λόγο:

«. . . Ποιοι εΐμεθα καί τί θέλου
με; Εΐμεθσ σοσιαλισταί καί θέλου
με Επί τού παρόντος τήν βελτίωσιν 
τής θέσεως τών Εργατών καί τήν 
διάδοσιν τής ιδέας τής Εντελούς χει- 
ραψετήσεως αυτών Εν τώ μέλλοντι. 
Διά τήν Επιτυχίαν δΕ τού σκοπού 
μας θά ζητήσωμεν κατ’ άρχάς ει
ρηνικά μέσα, Εάν δέν τό καταρθώ- 
σωμεν, διά πάσης θυσίας θά φρον- 
τίσωμεν νά πραγματοποιήσωμεν 
τούς σκοπούς μας...». Στό τέλος τής 
συγκέντρωσης έγινε δεκτό τό ψήφι
σμα πού περιέχει αιτήματα γιά τήν 
καθιέρωσι τής Αργίας τής Κυρια
κής, τό άκτάωρο, τήν κατάργηση 
τής προσωπικής κράτησης γιά χρέη, 
τήν προστασία τών Ανηλίκων καί 
τών παθόντων Από τήν Εργασία 
τους καί τήν κατάργηση τών θανο:- 
τικών Εκτελέσεων.

Μετά τή συγκέντρωση καί δημο
σίευση τού ψηφίσματος ό Στ. Καλ
λέργης φυλακίστηκε καί βασανίστη
κε. 01 κυρίαρχες τάξεις διέβλεψαν 
τή δυναμική πού περικλείει μέσα της 
ή σοσιαλιστική ιδέα καί Απάντησαν 
μέ συκοφάντηση τών σοσιαλιστών 
καί διαστρέβλωση τών έπιδιώξεών 
τους. ’Ωστόσο ή Πρωτομαγιά τού 
1 894 στάθηκε Ιστορική γιά τό Ελ
ληνικό ’Εργατικό Κίνημα άνοίγον- 
τας μιά νέα σελίδα στήν ιστορία 
τών Αγώνων τού Εργαζόμενου λαού.

Από πρωίας μέχρι νυκτός διά νά 
θρέψωμεν καί νά πλουτίσωμεν άλ
λους, άν Επί όλας τάς ή μέρας τού 
έτους ε’ίμεθα τά όργανα τής σκλα
βιάς τών πατρώνων καί τών Εκμε
ταλλευτών, χωρίς νά έχουμε ούτε τό 
δικαίωμα τής Αναπνοής, χωρίς τήν 
άδειάν των, μία ήμέρα όμως υπάρ
χει καί δΓ ήμάς. Εΐναι ή μέρα τής 
διεθνούς μας Εορτής ή οποία εΐναι 
κερδισμένη μέτήν θέλησιν καί τήν 
δύναμιν τών Εργατών όλου τού κό
σμου διά νά εΐναι δΓ όλους τούς 
καταπιεζόμενους, δΓ όλους τούς 
προλετάριους τού κόσμου ήμέρα 
κοινής χαράς καί κοινών ελπίδων, 
ήμέρα μεγάλη καί ιερά, όσον καμ- 
μιά άλλη ήμέρα. Αύτή εΐναι ή πρώ
τη Μαΐου αύτή είναι ή ήμέρα μας...»

’Από τό 1919 έως τό 1936 οι 
γιορτασμοί άύξάνουν σέ όγκο, με
γαλοπρέπεια καί ωριμότητα, φυσι
κό Επακόλουθο τής καλύτερης ορ
γάνωσης καί καθοδήγησης τών Εκ
δηλώσεων τών Εργαζομένων άπό τή 
νεαρή τότε ΓΣΕΕ. Τό 1924 πέ
φτει νεκρός άπό σφαίρα τών σωμά
των Ασφαλείας μπροστά στό ’Εργα
τικό Κέντρο ’Αθήνας ό τσαγκάρης 
Παρασκευαΐδης.

Τό 1929 ή Αστυνομία γιά νά 
προλάβη τίς κινητοποιήσεις συλλαμ
βάνει πάνω άπό 2.000 Εργαζόμε
νους στήν ’Αθήνα.

1936. Στίς 25 ’Απρίλη κηρύχτη
κε ή καπνεργατική Απεργία σ’ όλη 
τήν ’ Ελλάδα. Τήν Πρωτομαγιά κη
ρύσσεται Γενική Πανελλαδική ’Α
περγία. Στήν ’Αθήνα συγκεντρώνον
ται 20.000 Εργαζόμενοι τών Ενω
τικών Συνδικάτων, στήν Αγία Ε
λεούσα στήν Καλλιθέα, κανένα άπό 
τά αϊτήματά τους δέν εισακούεται. 
Στίς 9 τού Μάη στή Θεσσαλονίκη 
ή μεγάλη Απεργία παίρνει τεράστιες 
διαστάσεις. Ή χωροφυλακή δέν φτά
νει νά Αντιμετωπίσει τίς χιλιάδες 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 4η ΣΕΛ.)

Ή Πρωτομαγιά τοΰ 1977 σάλπισμα 

για τήν αποκατάσταση τής ένότη

τας τοΰ προσωπικού τής Έ9νίκης 

Τραπέζης.

Ή εφετινή Πρωτομαγιά άφετηρία 

γιά τήν επίλυση τών δεμελιωδών

ζητημάτων τοΰ προσωπικού.
" ★

... ΜΑ έγώ το λαό να τόν σηκώσω θέλω. Απάνω 

κι άπό τούς πλούσιους κι απάνω άπ' τούς άρχόντους,

έτοιμο πάντα γιά τή δεύτερην ανάσα^ 

γιά τόν παλμό γιά τό ρυθμό, γιά τ Ανηφόρι, 

γιά τή ζωίή καί γιά τό θάνατο. . .

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ

£ίΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ%ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΧΘ<ΧΧΧ*Γ

Πρωτομαγιά 977
Σχεδόν ένας αιώνας πέρασε άπό τήν Πρωτομαγιά τού Σι

κάγου τοΰ 1886 — ήμέρα Ιστορικά οριακή γιά τά Εργατικό κί
νημα, σημαδεμένη άπό τήν πρώτη σημαντική Εργατική κατάκτη- 
ση: τό άκτάωρο. Μέσα στίς Ιστορικές συνθήκες τής Εποχής Εκεί
νης ή κατάχτηση αύτή, πολλαπλασίασε τήν συνειδητοποίηση τών 
εργαζομένων γιά τήν άποτελεσματικότητα τής αγωνιστικότητας 
οτίς διεκδικήσεις τους.

Στόν αιώνα μας οί Εργαζόμενοι με τα τεράστια μέσα που 
τούς παραχώρησε ή άνεηχσμενη τάξη τών κεφαλαιοκρατών, επλα-

ρεύμα. Αύτή ή ιδιότητα οδηγεί τούς κεφαλαιοκράτες στήν ανα
ζήτηση αγορών, όπου το «Εμπόρευμα» εΐναι φθηνό. ‘Οδηγεί όμως 
καί τούς άπο ικιοκρατούμενους καί υπανάπτυκτους λοούς στήν 
Αφύπνιση, στόν αγώνα γιά Εθνική απελευθέρωση καί ο-ικονοιμιΐ- 
κή ανάπτυξη.

ΟΙ άγώνες είχαν αναμφισβήτητα θετικές επιπτώσεις στή 
ζωή τών Εργαζομένων. Ενώ ό Εργατικός μισίθός ήταν επί αιώ
νες τό πιο «σταθερό» στοιχείο κόστους, δίνοντας έτσι με τήν 
παραμονή του σέ χαμηλά Επίπεδα, άνοδο στά όρια κέρδους, τον 
τελευταίο αιώνα σχεδόν δεκαπλασιάστηκε. Καί οί βελτιώσεις δέν 
σταμόιτησαν στους μισθούς. Οί ώρες έργοοσίας λιγόστεψαν, οι 
όροι Εργασίας, κατοικίας, διαβίωσης καλλιτέρεψαν. Παρ’ όλες 
ούτές τίς κατακτήσεις οΐ Εργαζόμενοι σ’ όλο τό κόσμο, κατα
νοούν σήμερα πώς δέν μπορούν νά Επαναπαύονται. Οί βελτιώσεις 
Αποτελούσαν μιά ιστορική Εξέλιξη, που Επέβαλαν οΐ συνεχείς Α
γώνες τών Εργαζομένων, Ενώ άπό τήν άλλη μεριά οί Εργοδότες 
προσπαθούσαν νά υπονομεύσουν τίς κατακτήσεις τους, Εμποδί
ζοντας τήν Ελεύθερη συνδικαλιστική δράση, πολλές φορές μέ τή 
συνδρομή τοΰ κρατικού μηχανισμού, διασπώντας τήν Ενότητά 
τους. ’Αρχικά τά κατάφεραν. Ή καταναλωτική κοινωνία —απο
τέλεσμα καί αύτή τών κοινωνικών αγώνων— ήλθε σά σανίδα σω
τηρίας. "Ομως ά. κεφαλαιοκράτης ζεί μέσα στήν κραυγαλέα αν
τίφαση: νά θέλει άπό τή μιά τήν άνοδο τοΰ καταναλωτικού Επι
πέδου τών Εργαζομένων καί οπτό τήν άλλη νά προσπαθεί συνε
χώς μέσα άπό πολύπλοκους μηχανισμούς νά περιορίζει τούς μι
σθούς κΓ έτσι άθελά του τήν κατανάλωση. Αύτή ή αντίφαση έ
χει οδηγήσει στή σύγχρονη μορφή Εκμετάλλευσης, όπου τά μονο
πώλια Ελέγχουν τήν παραγωγή, Επεξεργασία, διανομή τών προϊ
όντων, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Επίσημες στατιστικές 
τής ΟΥΝΕΣΚΟ αναφέρουν πώς μέχρι τό 1980, διακόσια μονο
πώλια θά κυριαρχούν στήν παγκόσμια αγορά.

Κάτω άπ’ αυτές τίς συνθήκες καί ζώντας σέ μιά κοινωνία 
πού θέλει νά καταναλώνει όσο γίνεται περισσότερο, αδιαφορών
τας γιά τις μελλοντικές παραγωγικές της δυνατότητες, αφού 
υπέρτατος νόμος παραμένει ή μεγιστοποίηση τού κέρδους σι 
εργαζόμενοι σήμερα βρισκόμαστε σέ μιά κατάσταση Ανησυχίας 
γιά τό πού πάμε Κάθε οικονομική βελτίωση τής θέσης μιας Ε
ξατμίζεται άπό τήν άνοδο τών τιμών, τόν καλπάζοντα πληθωρι
σμό καί τήν άντεργοτική φορολογική πολιτική. Κάθε προσπά
θεια γιά τήν Επέκταση τών συνδικαλιστικών Ελευθεριών σκοντά
φτει σέ άνΤΓργατικούς νόμους, ξεπούλημα Αγώνων άπό ύποπτες 
συνδικαλιστικές ηγεσίιες,, σέ κηρύγματα γιά «κοινωνικές αταξί
ες». Ταυτόχρονα οί πραγματικοί κοινωνικοί ταραξίες, οί δολιο- 
φθορεϊς τής οικονομικής προόδου τών Εργαζομένων, καταφέρνουν 
νά δρουν Ασύδοτα, καταπατώντας κάθε έννοια Εργατικού δικαίου.

Μπροστά σ’ αύτή ιή κατάσταση οί ’Έλληνες Εργαζόμενοι 
έχουμε υποχρέωση σήμερα νά δούμε τήν πραγματικότητα μέ άλ
λα μάτιο. "Ηδη περάσαμε μιά δεκαετία, πού χαρακτηριστικό 
γνώρισμά της ήταν ή παθητική στάση καί ή οπισθοδρόμηση. Δε
χθήκαμε ό,τι μάς έδωσαν Αβασάνιστα, άδιαφορώντας άν αΰτό 
πού μάς δίναν ήταν τό χάπι πού μάς κοίμιζε. Έτσι, έκτος άπό 
τήν Αναστολή κάθε συνδικαλιστικής δράσης, φθάσαμε στή τρα
γωδία τής Κύπρου, στή συνεχιζόμενη Αμφισβήτηση τής εθνικής 
μας κυριαρχίας στό Αιγαίο. ’Έστω κι’ άν οί όπισ)3οδρομήσεις 
εΐναι φαινόμιεναπού δικαιολογούνται άπό τήν Ιστορία, Εμείς, οί 
εργαζόμενοι στήν ’Εθνική Τράπεζα, συσπειρωμένοι γύρω άπό τήν 
Ομοσπονδία μας. μαζί μέ όλους τούς Εργαζόμενους τής χώρας 

πρέπει καί μπορούμε νά σταθούμε Εμπόδιο σε κάθε είδους άντερ- 
γαττκές Επιβουλές τών μονοπωλίων καί τών πολυεθνικών Εταιρι
ών. "Ας δυναμώσουμε τήν Ενότητά μας γιά νά Επιδιώξουμε ά- 
πε.τελεσματικώτερα, καλύτερους μισθούς —δ ι ο σφαλ ισμένους 
άπό κάθτ είδους τιμαριθμικές Ανατιμήσεις καί φαλκιδεύσεις μέ 
φορολογίες— κυρίως καλύτερους όρους καί χώρους Εργασίας, 
υπεράσπιση καί διεύρυνση τών δημοκρατικών συνδικαλιστικών 
ελευθεριών. Αδέσμευτο άπό κάθε είδους εξάρτηση συνδικαλισμό, 
έξουδιτέρωση τών δυνάμεων τής διάσπασης και έκτροπης. Σ’ 
αυτό τό τελευταίο στεκόμαστε ιδιαίτερα σάν τόν πιο ύπουλο Ε
χθρό τής αγωνιστικής μας δύναμης.

Εχθρό πού παίρνει σάν απάντηση τήν μεγαλύτερη συσπεί
ρωση στούς αντιπροσωπευτικούς εύρεΐς Συλλόγους μας καί μά
λιστα κατευθύνοντας πρός τήν ενοποίησή τους, αντίθετα πρός 
τήν θανατηφόρα γιά τά συμφέροντά μας διασπορά.
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ho lie Ελληνικές Εργατικές Hpiinopopc Περιοδεία οτάν επαρχία 
στις παραμονές ιών εκλογών

Προβλήματα καί προσδοκίες

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 3η ΣΕΛ.)

τών απεργών, καλείται ό στρατός 
πού θά δυσκολευτεί νά συγκροτήσει 
τούς έργαζόμενους άφοΰ μάλιστα έ- 
νώνονται μαζί τους ολόκληρα στρα
τιωτικά τμήματα. Τελικός απολογι
σμός: 30 νεκροί έργάτες καί 70 
τραυματίες. Τό ίδιο βράδυ ό κορυ
φαίος μας ποιητής Γιάννης Ρίτσος 
μέ αφορμή τά αιματηρά γεγονότα 
τής Θεσσαλονίκης, γράφει τό πασί
γνωστο ποιητικό του έργο «Επιτά
φιος», πού μελοποίησε ό συνθέτης 
Μίκης Θεοδωράκης τό 1958.

«Μέρα Μαγιού .μοΰ μίσεψες,
μέρα Μαγιού σέ χάνω...»

Ή τελική πράξη γιά νά φιμωθεί 
ή φωνή τών έργαζομένων καί τού 
λαού παίζεται λίγους μήνες αργό
τερα στις 4 Αύγουστου τού ’36. "Ο
ταν ή δικτατορία τού Μεταξά φυ
λακίζει, έξορίζει καί Εξαφανίζει χι
λιάδες συνδικαλιστικά στελέχη.

Ό Μεταξάς δέν κατάργησε τήν 
εργατική πρωτομαγιά. Τή μετέτρεψε 
σέ «έθνικήν ήμέρα έργασίας». "Ετσι 
γιορταζόταν μέ συγκεντρώσεις «κα
τά διαταγήν» καί έκδηλώσεις νομι
μοφροσύνης καί ευγνωμοσύνης πρός 
τόν δικτάτορα πού είχε άνακηρύξει 
τόν έαυτό του... πρώτο έργάτη τής 
Χώρας! ! !

ΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΕΣ 
(1941 — 1944)

Στή διάρκεια τής κατοχής, ή 
πρωτομαγιά γίνεται μέρα 'Αντιφα
σιστικής ένότητας καί πάλης τού 
λαού μας. 01 απαγορεύσεις κι οΐ 
απειλές, ή φοβερή τρομοκρατία, 
δέν κατάφεραν νά εμποδίσουν τό 
γιορτασμό της. Σέ έφημερίδα, πα
ράνομη, 21.5.42 διαβάζουμε: «Πα
ρά τήν απαγορευτική διαταγή τών 
Γερμανοϊταλών πού άπειλεΐ μέ θά- 
verro κάθε άπόπειρα άπεργίας, τήν 
Πρωτομαγιά κατέβηκαν σέ απεργία 
πάνω άπό 1.500 έργάτες τεσσάρων 
μηχανουργείων τού Πειραιά. Τήν ί
δια μέρα σταμάτησε ή δουλειά 
στούς σιδηροδρομικούς καί στό κα
πνεργοστάσιο Πατταστράτου. Στήν 
Ελευσίνα άπεργήσανε 120 έργάτες 
κι Εργάτριες τής Έλαιουργίας...».

Μετά ένα χρόνο 10.5.43 διαβά
ζουμε:

«...Στήν ’Αθήνα μαζικές έκδηλώ- 
σεις στή γιορτή τής Πρωτομαγιάς. 
Στά Ποσήσια (’Αλυσίδα), στο Παγ- 
κράτι, στό Κουκάκι, στήν Καισα- 
ριανή, καί σ’ άλλες συνοικίες δε
κάδες χιλιάδες εργαζόμενοι διαδή
λωσαν γιά τό ψωμί τους, τούς μι
σθούς καί τά μεροκάματα, γιά τή 
Λευτεριά. Μίλησαν ομιλητές πού ε
ξήγησαν τή σημασία τής Πρωτομα
γιάς μέσα σέ άτμόσφαιρα ενθουσια
σμού καί άντιφασιστικών εκδηλώσε
ων. Υψώθηκαν Ελληνικές σημαίες 
καί πανώ. Οί Γερ,μανοτσολιάδες κι 
ή καραμπινερία χτύπησαν καί τραυ
μάτισαν μερικούς σοβαρά. Παρό
μοιες έκδηλώσεις είχαμε καί στον 
Πειραιά...». Ή τελευταία δμως κα
τοχική Πρωτομαγιά στάθηκε ή κο
ρύφωση τών άγώνων καί τών θυσιών 
τών Ελλήνων έργαζομένων. Τή μέρα 
έκείνη άποφάσισαν οί Γερμανοί κα
ταχτητές νά εκδικηθούν τις έπιτυχί- 
ες τών αντιστασιακών οργανώσεων. 
Γιά αντίποινα διάλεξαν ανάμεσα 
στούς κρατούμενους στό στρατόπε
δο ΧΑΊ ΔΑΡΙΟΥ 200 πατριώτες, 
καί τούς έκτέλεσαν τήν ίδια μέρα 
στό Σκοπευτήριο τής Καισαριανής. 
"Ολοι τους έπεσαν μέ τό χαμόγελο 
στά χείλη, έσειραν τόν τελευταίο 
χορό λεβέντικα, δπως ήρωϊκά παλέ
ψανε γιά τή Λευτεριά. Τό αίμα τους 
νωπό στό χώμα τού ΘΥΣΙΑΣΤΗ
ΡΙΟΥ σκεπάστηκε μέ τά λουλούδια 
τών συναγωνιστών τους καί τού λα
ού τής ’Αθήνας πού ορκίστηκε εκ
δίκηση.

Στά χρόνια μετά τήν ‘Απελευθέ
ρωση, άκόμη καί τό 1945, άπαγο- 
ρεύτηκε κάθε γιορτασμός τής Πρω
τομαγιάς. Ό λαός όμως δέν ξεχνά 
τις ήρωϊκές παραδόσεις τών πρω
τοπόρων τού έργατικού κινήματος 
καί τόν πόνο του τόν κάνει τραγού
δι, πίστη καί έλπίδα γιά τό μέλ
λον. «..."Ας φωνάξουμε λεβέντες 
πώς δέ θέλουμε άφέντες μά ψωμί, 
δουλειά, τψή καί λευτεριά...».

.1 950—1 966. Κατά τήν ψυχροπο
λεμική περίοδο πού επακολουθεί με
τά τό τέλος τού έμψυλίου πολέμου, 
οΐ έργαζόμενοι παίρνουν τό βάρος 
καί αντιπαλεύουν τήν άντεργατική - 
άντιλαϊκή πολιτική καί τούς έγκά- 
θετους τής ΓΣΕΕ. Ή Πρωτομαγιά 
γιορτάζεται κάτω άπό συνθήκες ά
στοχο μακροπί ας, συχνές απαγορεύ
σεις καί έπιθέσεις. Οΐ «καθοδηγού
μενοι» εργατοπατέρες προσπαθούν 
νά χρησιμοποιήσουν άποπροσανατο- 
λιστικές θέσεις γιά νά παγιδέψουν 
τούς έργαζόμενους. Τήν εύθύνη τής 
άντιπροσώπευσης τών έργαζομένων, 
τή γνήσια συνδικαλιστική έκπροσώ- 
πηση αναλαμβάνουν οί 115 ΣΕΟ, 
συνεργαζόμενες οργανώσεις, πού ζη
τούν τό 1964 τήν άποφασιστικο- 
ποίηση τού συνδικαλισμού μέ και
νούργια διοίκηση στή ΓΣΕΕ. Είναι 
ή έποχή πού δεκάδες μαζικά σωμα
τεία μένουν αποκλεισμένα άπό τά 
έργατικά κέντρα καί τή ΓΣΕΕ. ’Α
ξιοσημείωτο είναι ή ψήφιση νόμου, 
έκείνη τή χρονιά, πού καθιερώνει 
τήν 1 τού Μάη σάν άργία. Στήν 
τελευταία προδικτατορική πρωτομα

γιά, όταν οΐ 115 ΣΕΟ έγιναν 760! 
τό 1 966, οΐ στόχοι τών εργαζομένων 
είναι: Αύξηση μισθών ημερομισθίων 
συντάξεων 30%, 7ωρη έργασία γιά 
τά ανθυγιεινά επαγγέλματα, 6ωρη 
γιά βάρδιες καί νέους, ίση άμοιβή 
γιά ίση έργασία στις γυναίκες, κα
τάργηση τών άντεργατικών νόμων 
καί ψηφισμάτων...

«21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ» ΚΑΙ 

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΕΣ

Αντίθετα μέ τήν 4η Αύγούστου ή 
πρόσφατη «Εθνοσωτήριος» είδε απ’ 
τήν άρχή τό πόσο μάταιο θάταν νά 
υπολογίζει στή δημιουργία, μαζικού 
λαϊκού στηρίγματος της. "Ετσι άπ’ 
τήν πρώτη στιγμή, πέρα άπ’ τό αρ
χικό χτύπημα τών συνδικαλιστικών 
στελεχών, τήν ούσιαστική διάλυση 
τών σωματείων καί τις άπολύσεις, 
στράφηκε στή διαρκή αστυνόμευση 
καί καταστολή άκόμη καί τής υπο
ψίας έργατικών κινητοποιήσεων. Μ’ 
αυτή τήν τακτική της ή ΧΟΥΝΤΑ 
όχι μόνο δέ δίνει καμμιά έπισημότη 
τα στό γιορτασμό τής Πρωτομα
γιάς, παρά προσπαθεί νά τόν κάνει 
ένα περιθωριακό γεγονός στή ζωή 
τών έργαζομένων. Τό μόνο πού έ- 
πιτρέπει είναι άνακοινώσεις τής Γ. 
Σ.Ε.Ε. καί συγκεντρώσεις σέ κλει
στό χώρο μέ κύριο θέμα τήν «...φι
λεργατική πολιτική τής ’Εθνικής Κυ- 
βερνήσεως...»! ! Παράλληλα έξαπο- 
λύει κύματα προληπτικών συλλήψε
ων στις έργατικές συνοικίες τής ’Α
θήνας καί τής Θεσσαλονίκης τις 
παραμονές τού γιορτασμού, γιά νά 
έμποδίσει πιθανή κινητοποίηση. Τά 
τελευταία χρόνια ή τρομοκρατία τις 
μέρες τής Πρωτομαγιάς έντείνεται 
καθώς τό μαζικό Άντδικτατορικό 
Κίνημα ογκώνεται. Τήν παραμονή 
τής 1ης τού Μάη τού 1972 συλλαμ- 
βάνονται φοιτητές στήν ’Αθήνα καί 
στή Θεσσαλονίκη γιατί προσπάθη
σαν νά συγκροτήσουν άντιχουντική 
διαδήλωση.

Ή τελευταία δικτατορική πρωτο- 
μαγιά, τό 1974, βρήκε τούς έργα
ζόμενους τής χώρας μας σέ δεινή 
θέση. Ή αντεθνική καί άντεργατική 
πολιτική τής δικτατορίας οδηγούσε 
σέ διαρκή άνοδο τών τιμών καί κα
θήλωση τών ήμερομισθίων. Ή ύποτι- 
θέμενη έκπρόσωπος τών έργατικών 
συμφερόντων ΓΣΕΕ στό πρωτομα
γιάτικο μήνυμά της τά βρίσκει όλα 
ρόδινα. Διατυπώνει μόνο ορισμένες 
άνησυχίες, όμως τονίζει ότι: «...έχει 
απόλυτον εμπιστοσύνη πρός τήν 
πολιτείαν καί τά έναντι τών έργα
ζομένων αισθήματα τής 'Εθνικής Κυ- 
βερνήσεως»! !

Εφέτος, δυόμιση χρόνια μετά τήν 
κατάρρευση τής τυραννίας ό γιορτα- 
τασμός τής έργατικής Πρωτομαγιάς 
άποκτάει ένα πλατύτερο χαρακτήρα.
Γιορτάζεται μέ ενιαίο τρόπο, άπό 

όλες τις έργατικές, συνδικαλιστικές 
παρατάξεις. Οί εργαζόμενοι πάνω 
άπό κάθε διάκριση καί διαφορά, μέ 
μιάν άδιάσπαστη ενότητα, θά προ
βάλουν τά οικονομικά καί ταξικά αί- 
τήματά τους καί θά διακηρύξουν 
τήν άκλόνητη απόφαση γιά έθνική 
ανεξαρτησία, πραγματική δημοκρα
τία καί κοινωνική πρόοδο.

Ιιέϋιο τού ι. Αιοικρί
|!ί Ι|1 ΗίΐΙΙΐίΐ 
ιοί 3θϋ *001100

Σημαντική προβολή δόθηκε άπό 
τόν Ελληνικό τύπο στό άρθρο τού 
Διοικητοΰ κ. Άγγ. Άγγελόπουλου 
πού δημοσιεύτηκε στήν έγκυρη πα
ρισινή έφημερίδα «ΜΟΝΤ». Μέ τό 
άρθρο του αύτό ό κ. Διοικητής πρό- 
τεινε μιά οικονομική στρατηγική, 
σέ διεθνή κλίμακα, βασισμένη στήν 
«άνάκκληση» τής χρηματοδοτήσεως 
μεταξύ τών άναπτυγμένων χωρών 
καί εκείνων πού βρίσκονται στήν α
νάπτυξη. Συγκεκριμένα, ή χρησιμο
ποίηση ένός έλάχιστου ποσοστού 
(0,5%) άπό τό εισόδημα τών άνα- 
πτυμγένων βιομηχανικών χωρών γιά 
τήν χρηματοδότηση παραγωγικών έ- 
πενδύσεων σέ χώρες «ύπό ανάπτυ
ξη» θά μπορούσε νά θεραπεύσει τά 
προβλήματα καί τών δύο πλευρών. 
Δηλαδή, άπό τή μιά θά άποτελοΰ- 
σε ουσιαστικό βοήθημα στήν ανά
καμψη τών οικονομικών τών «πλου
σίων» χωρών, ένώ άπό τήν άλλη θά 
ικανοποιούσε τις βασικές σέ κεφα
λαιουχικά αγαθά ανάγκες τών 
«φτωχών».

Οΐ πιστώσεις αύτές, κατά τόν κ. 
Άγγελόπουλο, θά πρέπει νά παρέ
χονται άτοκες γιά τά πρώτα 7 χρό
νια καί έντοκες πρός 5% γιά τά υπό
λοιπα 8.

Σάν έναλλακτική λύση, στήν περί
πτωση πού τό σχέδιο αύτό δέν γι
νόταν δεκτό άπό τις περισσότερες 
βιομηχανικές χώρες, ό κ. Διοικητής 
πρατείνε τήν ανάληψη τών έπενδύ- 
σεων μόνο άπό τις Η.Π.Α., πού θά 
πρέπει νά διαθέσουν 15 δισ. δολ- 
λάρια τό χρόνο έπί πέντε χρόνια.

Στις παραπάνω προτάσεις άντέ- 
δρασαν θετικά άρμόδια όργανα τών 
Ηνωμένων 'Εθνών πού πληροφορή- 
θηκαν τις γενικές γραμμές τού 
σχεδίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
TDN 4 ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Μέ τήν εύκαιρία τής συμπληρώ- 
σεως δέκα χρόνων άπό τό πραξικό
πημα τής 21 ’Απριλίου, οΐ Σύλλογοι 
τού Προσωπικού τής ΕΤΕ έκυκλο- 
φόρησαν τήν ακόλουθη ανακοίνωση:

«Πέρασαν ήδη δέκα .χρόνια άπό 
τήν 21η ’Απριλίου 1967.

Μιά ήμερομηνία πού σημάδεψε 
καίρια τή ζωή τού "Εθνους, τραυ
ματίζοντας ήθικά καί ύλικά ολόκλη
ρο τό οικοδόμημα τής χώρας μας, 
πού μέ τόσες θυσίες είχε στηθεί μέ
σα άπό σκληρές δοκιμασίες.

Σήμερα, άναατολούμε μέ συγκίνη
ση όλους όσους σήκωσαν τό ανά
στημά τους στήν καταιγίδα. "Ολους 
έκείνους πού χάθηκαν, άλλους πού 
έχασαν τή σωματική τους ακεραιό
τητα ή στερήθηκαν τήν προσωπική 
τους ελευθερία.

’Ιδιαίτερα όμως στεκόμαστε μέ 
εύλάβεια στό δράμα τών Κύπριων 
άδελφών μας, πού υπήρξαν άπό τά 
πιό τραγικά θύματα τής έπταετίας 
καί πλήρωσαν μέ τό αίμα τους καί 
τήν άπώλεια τής Εδαφικής ακεραιό
τητας τής πατρίδας τους, βαρύτατο 
φόρο στήν αλόγιστη πολιτική τών 
στρατοκρατών.

"Υστερα άπό τις πικρές αύτές 
εμπειρίες, άς έντείνουμε όλοι μαζί 
τις δυνάμεις μας καί τις καθημε
ρινές μας προσπάθειες, γιά τήν έ- 
δραίωση τών άξιών πού πηγάζουν 
άπό τό δημοκροττικό μας πολίτευμα.

Ό κάθε ένας ας ΰποσχεθεϊ στόν 
έαυτό του ότι δέν θά Επιτρέψουμε 
επανάληψη τέτοιου είδους έκτρσπών 
καί ότι μέ δύναμη καί συνέπεια θά 
βοηθήσουμε ν' ανεβούν άκόμα ψηλό
τερα οΐ δημοκρατικές αρετές τού 
Λαού μας. "Οτι θά σταθούμε άξιοι 
καί άγρυπνοι φρουροί τής ακεραιό
τητας τής χώρας μας άλλά καί ά
καμπτοι προασπιστές τού δικαιώμα
τος γιά εύημέρια καί πρόοδο τών 
ανθρώπων πού κατοικούν σ’ αύτή.

Μέ συν)κούς χαιρετισμούς, 
ΤΑ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ»

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΤΡΑΠΙΖΗΣ ABHNDN

Ο άδελφός Σύλλογος Υπαλ
λήλων τής Τρ. ’Αθηνών Εστειλε 
στό Δ.Σ. τού Συλλόγου μας τήν 
παρακάτω επιστολή:

Αθήνα, 20 Απριλίου 1977 
Συνάδελφε Πράεδρε,

Ελάβαμε τήν άπό 16 τρέχον
τος επιστολή σας καί σπεύδομε νά 
σάς ευχαριστήσουμε γιά τήν προ
σφορά σας. πού τόσο έντονα τήν! 
χρωματίζει τό πνεύμα τής Συνα- 
δελφοσύνης.

Κρατούμε καλή σημείωση τής 
τόσο σημαντικής προσφοράς σας 
πρός τόν Σύλλογό μας. πού Ερχε
ται νά καλύψει τό βασικό τομέα 
τής Επικοινωνίας μας μέ τούς Συ
ναδέλφους.

Πρός τό παρόν, κάνοντας χρή
ση τού δικαιώματος πού μάς δώ
σατε, περιοριζόμαστε στήν πρόσ
φατη ανακοίνωσή μας πού σάς ε
πισυνάπτουμε.

Απόλυτα πεισμένοι πώς ή πο
ρεία μας θάναι κοινή, μιά καί εί
μαστε —τόσον εσείς, δσον καί 
μεΐς—- ταγμένοι άπό τούς Συνα
δέλφους μας τζοΆ ίδιο σκοπό, δέν 
θά λυπηθούμε κόπους ή προσιοπι- 
κές θυσίες προκειμένου ό κοινός 
δρόμος μας νά όδηγήσει —-δσο 
γίνεται πιό γρήγορα— καί στήν 
ΕΝΟΤΗΤΑ ασφαλιστικών Τα
μείων καί Συλλόγων μας. στόχος 
πού Επιβάλλουν οί άνάγκες τής 
έποχής καί έκφράζει καθολικό 
αίτημα τών Συναδέλφων μας.

Μέ τήν εύκαιρία τής σημερι
νής έπιστολής μας. σάς ευχόμαστε 
πλήρη Επιτυχία στό Εργο σας καί 
σάς διαβεβαιώνουμε άλλη μιά φο
ρά ότι θά κράξουμε δ,τι είναι μπο
ρετό γιά τήν επιτυχία σας, γιατί 
ξέρουμε καλά δτι είναι ταυτόση
μη μέ τήν προώθηση τών συμφε
ρόντων τών Συναδέλφων μας καί 
τή βελτίωση τής θέσεώς τους.

Περιμένοντας τήν πρόσκλησή 
σας. γιά νά χαράξουμε μαζί τήν 
παραπέρα κοινή πορεία μας. σάς 
άπευθύνουμε θερμό Συναδελφικό 
χαιρετισμό.

Διά τό Διοικητικό Συμβούλιο 
Ό Πρόεδρος

Ν. ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΌΣ 
Ό Γεν. Γραμματεύς 

MAN. ΜΑΥΡΟΦΟΡΟΣ

Ξεκινώντας γιά μιά έπαφή μέ 
τήν έπαρχία —άκόμη κΓ αν αύτή γί
νεται στά πλαίσια μιας προεκλογι
κής περιοδείας— έχεις τή γνώμη 
πώς θά συναντήσεις τυποποιημένα 
πράγματα. ’Εκείνα τά στενά «επαρ
χιώτικα καλούπια», όπως έμεΐς τά 
φανταζόμαστε στήν ’Αθήνα.

Περιμένεις νά συναντήσεις ανθρώ
πους συντηρητικούς, προσηλωμένους 
σχολαστικά στό καθήκον —μέ τή 
στενή, παθητική έννοια τού όρου— 
χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιά τά 
κοινά, συλλογικά μας πράγματα. 
Μοιρολάτρες πού περιμένουν τά 
πάντα άπό τό Κέντρο.

Καί όμως ή έπαφή μέ τήν πρα
γματικότητα σέ ξαφνιάζει... Συ
ναντάς μιά έπαρχία διαφορετική, αλ
λαγμένη, προοδευτική. "Ενα κόσμο 
πού πάλλεται άπό ένδιαφέρον γιά 
τά κοινά.

Πού δέν έχει καμμιά διάθεση νά 
έκχωρήσει τά δικαιώματα του σέ κα
νένα κέντρο. Πού ζεΐ μέ ένταση τόν 
παλμό τής ’Αθήνας καί πού πολλές 
φορές προηγείται άπ’ αυτόν.

"Ενα κόσμο πού σκέππεται καί 
σιωπηρά κρίνει καί δικάζει ανάλογα.

Εκεί δέν έχει εισχωρήσει τό μι
κρόβιο τής διάσπασης. "Ολοι μαζί 
πτυχιοΰχοι καί μή, λογιστικοί καί 
ταμειακοί, tellers, παλιοί καί νέοι 
συνάδελφοι, Ενωμένοι, αντιμετωπί
ζουν τά προβλήματα πού οπωσδή
ποτε είναι όξύτερα άπ’ ότι στό 
Κέντρο.

Οί συνθήκες έργασίας σκληρές, 
στενοί χώροι, φόρτος έργασίας, πα
ραβιάσεις ωραρίου, κόψιμο υπερ
ωριών, έλλειψη προσωπικού, έπιδό- 
ματος στεγάσεως, άδειες.

Αύτά είναι τά είδικώτερα προβλή
ματα πού έχει νά άντιμετωπίση ό 
συνάδελφος τής επαρχίας.

Καί όλα αύτά μέσα σ’ ένα κλίμα 
απομόνωσης, εγκατάλειψης καί πα- 
ραγοντισμοΰ

"Ωρα οκτώ τό πρωί σ’ ένα κατά
στημα κάπου στή Μακεδονία. Οί υ
πάλληλοι στοιβάζονται κυριολεκτικά 
ό ένας πάνω στον άλλο. Ή δουλειά 
έχει αρχίσει. Τά γκισέ έχουν κατα- 
κλυσθεΐ άπό πελάτες πού περιμέ
νουν νά έξυπηρετηθοΰν.

Τό ένδιαφέρον τών συναδέλφων 
γιά τά συλλογικά έκδηλο. ’Ανάμεσα 
ατό κτύπημα μιάς αράδας στή γρα
φομηχανή καί στό κόψιμο ένός 
γραμματίου εϊσπράξεως, οΐ συν
άδελφοι βρίσκουν τήν εύκαιρία νά 
ανταλλάξουν απόψεις μαζί μας. 
Μάς λένε τή γνώμη τους, τούς λέμε· 
τή δική μας. Συμφωνούμε ή διαφω 
νοΰμε δέν Εχει σημασία. Σημασία 
έχει ό διάλογος καί ό πολιτισμένος 
τρόπος πού γίνεται.

«'Η πόλη μας είναι τόπος έξορί- 
ας», μάς λέει ένας νέος συνάδελφος. 
«Τό χειμώνα άποκοβόμαστε άπό τόν 
υπόλοιπο κόσμο. Κλεινόμαστε άπό 
τις 6 στά σπίτια μας γιατί δέν έ
χουμε πού νά πάμε. Δυνατότητες 
διασκεδάσεως ανύπαρκτες. Μόνη 
μας έλπίδα ή μετάθεση».

"Ενας άσπρομάλλης, προϊστά
μενος λογιστηρίου παίρνει τό λό
γο: «''Ενα άπό τά πιό καυτά προ
βλήματα έδώ είναι τό στεγαστικό. 
Τά ενοίκια πανάκριβα. Τά σπίτια 
παλιά, υγρά καί κρύα. Τά λίγα 
καινούργια πού υπάρχουν είναι α
πλησίαστα γιά ένα υπάλληλο».

«Είμαστε ένα άπό τά πρώτα κα
ταστήματα εισαγωγής συναλλάγμα
τος», λέει ό Διευθυντής..

«Ζούμε στήν τελευταία άκρη τής 
‘Ελλάδος, δίπλα στά σύνορα. ’Εν 
τούτοις δέν υπάρχει κανένα κίνητρο 
π.χ. τουριστικό έπίδομα ή έπίδομα 
παραμεθορίου περιοχής γιά νά προ- 
σελκύσει τούς συναδέλφους σ’ αύ- 
τόν τόν τόπο.

Λ
Κάθε λιμάνι καί καημός! . . .
Σέ κάθε κατάστημα ύπάρχει καί 

κάποιο πρόβλημα πού ζητά τή λύ
ση του.

Έδώ ό χώρος στενός. Πιό πέρα 
έλλειψη προσωπικού. Παντού πολλή 
δουλειά που αναγκάζει τούς συν
αδέλφους νά εργάζονται ύπερωρια- 
κά χωρίς άμοιβή. Γιατί οί υπερ
ωρίες έχουν περιορισθή καί ή έντο- 
λή είναι νά κοπούν τελείως.

Κάθε κατηγορία συναδέλφων έχει 
καί τά δικά της αιτήματα.

Κάποιος ταμίας μάς λέει: «Στά 
τελευταία χρόνια ή δεσμίδα έχει δε- 
καπλασιασθεΐ. Τά 100 χιλιάρικα τού 
1 965 έχουν γίνει έκατομμύριο σήμε
ρα. Τό έπίδομα όμως μένει τό ίδιο. 
"Αν προσθέσετε καί τά μικρόβια, 
πού περνούν άπ’ τά χέρια μας κάθε 
μέρα, δέν θάχαμε άδικο νά ζητήσου
με καί έπίδομα ανθυγιεινής έργασί
ας.»

Μιά νέα μητέρα ζητά νά έπεκταθή 
ή άδεια τοκετού άπό 3 σέ 4 μή
νες, δπως γίνεται στό Δημόσιο. Οί

οδηγοί τών αύτοκινητοθυρίδων Ε
χουν κΓ αύτοί τά δικά τους. "Ενα 
επίδομα άπλοφορίας —πού δίνεται 
ήδη ατούς οδηγούς χρηματαποστο
λών τού Κέντρου— δέν Εχει φθάσει 
άκόμη στήν έπαρχία.

Πλήθος καί τά προσωπικά αιτή
ματα. Μεταθέσεις πού έκκρεμοϋν 
γιατί δέν βρίσκονται αντικαταστά
τες. Παράπονα γιά αδικίες σέ υπη
ρεσιακά θέματα (προαγωγές — το
ποθετήσεις ).

«Είμαι σαράντα χρόνια στήν Τρά^ 
πεζά καί θεωρώ τιμή μου ότι δεν 
γνωρίζω πώς είναι οΐ διάδρομοι τής 
Διοικήσεως», μάς λέει Ενας διευθυν
τής κάποιου καταστήματος.

«Τόχω όμως παράπονο, ότι δέν 
ήρθε ποτέ έδώ Ενας διευθυντής προ
σωπικού νά δεί τά πράγματα άπό 
κοντά, νά αποκτήσει άμεση αντίλη
ψη γιά τήν κατάσταση στήν έπαρ
χία σέ άπ’ εύθείας έπαφή μαζί μας 
καί όχι μέσω τρίτων.»

"Ολοι έπικρίνουν τόν παραγοντι- 
σμό πού είναι ιδιαίτερα ριζωμένος 
σ·ήν έπαρχία.

«Γιατί νά αναγκαζόμαστε νά 
προσφεύγουμε στό μέσον γιά κάθε 
υπηρεσιακό μας αίτημα;

— Ποτέ έπιτέλους θά κλείσει ή 
πληγή τού ρουσφετιοΰ;

— Πότε θά λειτουργήσει ή άξιο
ι'.>>ατ ία;

Τά αΐτηυατα είναι πολλά. Τά πε
ρισσότερα δίκαια. ’Απομένει ή μελέ
τη, ή αξιολόγηση καί... ή μεθό- 
δευση γιά τήν επίλυσή τους.

Βασική προϋπόθεση ένα ισχυρό,· 
ανεξάρτητο καί δραστήριο συλλογι
κό όργανο, πού νά άντλεΐ κύρος καί 
δύναμη άπό τήν συμπαράσταση ό
λων τών συναδέλφων, πού Βά αγ
καλιάζει μέ στοργή καί _ίσότιμα ό
λα του τά μέλη.

Έτσι ώστε νά μ'ή ξανακουστούν 
παράπονα τών συναδέλφων μας τής 
επαρχίας σάν τά παρακάτω:

— Νοιώθουμε αποκομμένοι άπό 
τό σύλλογο. Ή μόνη μας έπαφή μα
ζί του γίνεται μιά φορά στά δυό 
χρόνια καί πάντα πριν τις εκλογές.

— Συχνά καλούμαστε νά άπερ- 
γήσουμε, χωρίς νά ξέρουμε τό για
τί. Συνδικαλιστική ενημέρωση συνή
θως δέν υπάρχει, κΓ όταν υπάρχει 
είναι κατά κανόνα καθυστερημένη.

Ή περιοδεία μας τελειώνει. Παίρ
νουμε τό δρόμο τού γυρισμού φορ
τωμένοι μέ τό βάρος τών προβλημά
των τής επαρχίας. Μάς άλαφρώνουν 
όμως ή σύμπνοια πού συναντήσα
με έκεΐ. Ή ζεστή ανθρώπινη έπαφή. 
Τό αγωνιστικό φρόνημα. ·Τό υψηλό 
επίπεδο συνδικαλιστικής συνείδησης. 
Καί πρό πάντων ή θέληση τών συν- 
α5έλφων μας έκεΐ νά αγωνιστούμε 
όλοι μαζί γιά τό άνέβασμα τού ι
στορικού Συλλόγου μας, στό Επί
πεδο πού απαιτεί ή έποχή μας.

1 Kipa ιοί ίιοί$οο 
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Τό Διοικητικό Συμβούλιο στό 
ζήτημα τής προσωρινοτήτων κλη
ρονόμησε άπό τά προκότοχα συμ
βούλια μιά συμφωνημένη μέ τήν 
Διεύθυνση τού Προσωπικού μεθό- 
θό'δευση. Ανάλαβε δηλ. τήν υπο
χρέωση γιά συγκέντρωση τών αι- 
τήισεων τών Ενδιαφερομένων καί 
τόν χωρισμό σέ ομάδες. άνάλογα 
μέ τήν ομοιότητα τών περιπτώσε
ων καί ύπαβολή ειδικών προτάσε
ων γιά κάθε όμάδα, στήν Διεύ
θυνση Προσωπικού.

Εργασία δηλ. πού μόνο μιά 
καλά οργανωμένη 'Υπηρεσία τής 
Τραπέζης θά μπορούσε νά κάνει.

Παρ δλα αύτά τό Δ.Σ. άρχισε 
ήδη νά Εξετάζει τόν άρκετά ογ
κώδη φάκελλο τών αιτήσεων.

Δυστυχώς οί αιτήσεις πολλές 
φορές, είναι άσαφεΐς καί εκτείνον
ται σέ άσχετη απεραντολογία. 
Φταίει μιά κάποια σύγχιση τών 
συναδέλφων ή οί τυχόν άτελεΐς 
οδηγίες;

Τό Δ.Σ. πάντως θά έπαναλάβει 
τήν έργασία. Σύντομα θά σταλούν 
στούς Ενδιαφερομένους ειδικά δελ
τία γιά συμπλήρωση καί μέ βάση 
αύτά θά προχονρήση ή ομαδοποί
ηση μ:έ μηχανογραφικά μέσα. 
Έτσι δέν θά καθυστερήσει πλέον 
ή προώθηση τού θέματος αύτοΰ.

Πρωινός
διάλογος
— Συνάδελφοι, καλημέρα. Είμα

στε άπό τόν Ενωτικό Δημοκρατικό 
Συνδικαλισμό τού κ. . .
— Καλημέρα.. . . Εκλογές ε; . . . 

Μάς θυμηθήκατε πάλι;
Καί χαμογελάει εύγενικά - ειρω

νικά ό συνάδελφος.
Κοιτάζω τό συνάδελφο πού μέ 

συνοδεύει. Τόν βλέπω πού δαγκώνε
ται έλαφρά. ’Ασφαλώς θά κάνει τήν 
ίδια σκέψη μέ μένα. «Τέτοια ψυχρο
λουσία καί πρωί - πρωί, ήταν ανάγ
κη;». 'Προσπαθώ νά μήν άφήσω τό 
νήμα.
—- Συνάδελφε δέν σάς είχαμε ξε- 

χάσει, δέν σάς ξεχνάμε ποτέ. Ξέρε
τε άπό τις τελευταίες έκλογές μέχρι 
σήμερα, έμεΐς δέν είμασταν συμ
βούλιο. Αύτό σημαίνει πώς δέν εί
χαμε δυνατότητες νά σάς θυμόμα
στε . . . παρά μόνο μέ ανακοινώ
σεις . . . καί τέτοιες σάς Εχουμε στεί
λει.
— Καλά. . . καλά —στό ίδιο ύφος 

ό συνάδελφος— καί τώρα θέλετε νά 
σάς ψηφίσουμε νά γίνετε καί σείς 
συμβούλιο γιά νά μάς ξεχάσετε μέ 
τή σειρά σας Μόλις άνεβαίνετε στις 
καρέκλες αύτό συμβαίνει.

— Συνάδελφε ξέρεις, έμεΐς πάμε 
νά κάνουμε συνδικαλισμό αρχών 
καί. . . Χαμογελάει καί πιό απότο
μα αύτή τή φορά, σχεδόν θυμωμέ
νος μάς κόβει.
— Μή συνεχίζετε,. . . όλοι τά ίδια 

λέτε. Πέστε αν θέλετε σέ ποιά κατα
στήματα υπηρετείτε, γιά νά σάς κά
νω κΓ έγώ μερικές έρωτήσεις. "Αν 
θέλετε βέβαια. . .
— Διοίκηση Δ)νση. . .
— Διοίκηση Δ)νση. . .
— 'Ωραία άπαντά θριαμβευτικά. 

Ξεκινάμε λοιπόν:
Πέστε μου κύριοι, μόνο στήν Α

θήνα υπάρχουν συνάδελφοι ικανοί 
καί πρόθυμοι νά προσφέρουν στόν 
συνδικαλισμό; . . . Καί συνέχισε μή 
αφήνοντας περιθώρια απάντησης:
— Μή μοΰ πείτε όχι γιατί τότε θά 

σάς ζητήσω νά μοΰ έξηγήσετε πώς 
συνέβηκε καί πάντα, μά πάντα, στό 
Προεδρείο — δηλαδή στούς άπο- 
σπασμένους ήταν συνάδελφοι άπο- 
κλειστικά τής ‘Αθήνας;

Μή μοΰ πείτε άκόμη πώς έγώ, ό 
συνάδελφος τής έπαρχίας, Εχω ίδι
ες δυνατότητες Ενημέρωσης μέ σάς.

Γ ιατί συνάδελφοι, συνελεύσεις, 
έκδηλώσεις, εκδρομές τής ΕΦΕΤ μό
νο στήν ’Αθήνα καί άπό τήν 'Αθήνα 
καί σχεδόν όπως κατήντησε μόνο 
γιά τήν ’Αθήνα;

Γιατί συνάδελφοι, 14 σύμβουλοι 
στο κέντρο καί στή πόλη μου 
—πρωτεύουσα Νομού— Εδρα Πε- 
ριφ. Διεύθυνσης κανένας;

Σταμάτησε μιά στιγμή φαίνεται 
γιά νά πάρει ανάσα καί βρήκα τήν 
εύκαιρία.
— Συνάδελφε ξέρεις τό καταστα

τικό . . .
Ξαναπετιέται;

— "Αμ εκεί θά κατέληγα. . . ’Αλ
λάξτε το,. . . αλλάξτε το τό ρημά
δι, αλλάξτε το ν’ άναπνεύσουμε καί 
μεΐς. Εσείς οί συνδικαλιστές λέτε 
πώς τό θέλετε. Έμεΐς σίγουρα τό 
θέλουμε. Τί μάς Εμποδίζει όλους νά 
τό κάνουμε;

Καί εσπευσε στό γκισέ, γιατί εί
χε αρχίσει νά σχηματίζεται μιά ού- 
ρά άπό θορυβώδεις καί ανυπόμονους 
πελάτες. . . καί έμεΰτ άνασάναμε μέ 
ανακούφιση.

Έπιτοχίο τηο ΕΤΥΧ
Μόνο συγχαρητήρια Εχουμε νά ά

πευθύνουμε στήν "Ενωση Τραπεζι
κών Υπαλλήλων Κύπρου γιά τή Δι
εθνή Επιτυχία της στό πρόσφατο 
(1—3 Μαρτίου) Ποοναραβικό Συνέ
δριο Τραπεζών. Συγκεκριμένα παρά 
τήν συμμετοχή στό συνέδριο τών πε
ρισσοτέρων Ίσλαμικών χωρών, στήν 
τελική Εγκριση τών αποφάσεων καί 
ψηφισμάτων, ή ΕΤΥΚ κατόρθωσε 
νά περιληφθεΐ σ’ αύτά ειδική παρά
γραφος υπέρ τής διατήρησης τής α
κεραιότητας τής Κύπρου καί κατά 
τής διχοτόμησης μέ όποιαδήποτε 
μορφή.

ι winy
ΙΟΥ ίϊΜΟΥ ΕΙίΡΙΜ

Χαιρετίζουμε τή «Συνσδελφική 
Ένότητο», τή δημοσιοραφική προσ
πάθεια τών συναδέλφων τής Εμπο
ρικής. Γ ιά ξεκίνημα Εκπλήσσει μέ 
τή ποιότητα τής ύλης της καί τή 
Φροντισμένη γενικά Εμφότνισή της.

'Ολόθερμα καλή προκοπή καί Ε
πιτυχία στούς άγώνες της.



ΜΝΗΜΗ ΣΗΦΗ ΑΙΓΙΝΑ

Ό Αλησμόνητος συνάδελφος σέ μιά ευτυχισμένη στιγμή. Ό πρόωρος 
θάνατός του, άνέκοψε μιά ζωή άφοσιωμένη μέ ανιδιοτέλεια καί πίστη 

στή συνδικαλιστική δράση.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΛ

Γεννήθηκε τό έτος 1922 στο χω
ριό Πλατάνια Άμαρίου Ρεθύμνης. 
Προσελήφθ'η τον Ιούλιο τού 1952 
στήν 'Υπηρεσία τής Τραπέζης.

■Ήταν τελειόφοιτος τής Παντείου 
’Ανώτατης Σχολής.

Έγγαμος, πατέρας δύο παιδιών.
Κατά την διάρκεια τής υπηρεσίας 

του στήν Τράπεζα υπηρέτησε στό 
Κατάστημα Πειραιώς Α' Από 8.7. 
52 μέχρι 27.4.1960 στον Σύλλογο 
Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης στό 
ΤΥΠΕΤ ώς Εντεταλμένος Σύμβου
λος, Υπεύθυνος τών Παιδικών Κα
τασκηνώσεων Διονύσου καί Διοικητι
κός Διευθυντής τής Κλινικής ΥΓΕΙ
ΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ.

Στήν Διεύθυνση Όργανώσεως υ
πηρετούσε άπό 6 6.1973.

★
Τό ότι ό Σήψης Λίτινας έπεσε 

στις έπάλξεις τής συνδικαλιστικής 
πάλης, δέν είναι σχήμα λόγου. Εί
ναι πραγματικό γεγονός. Γιατί αν 
έλειπε ή υπερένταση, στήν όποια ό 
αείμνηστος συνάδελφός μας, υπέβα
λε τις δυνάμεις του, κατά τή δια- 
φωτιστική προεκλογική Εξόρμηση 
τού κλιμακίου τής Ε.Σ.Κ. στή Κρή
τη, είναι βέβαιο πώς τό έγκεφαλι- 
κό έπεισόδιο ή δέν θά συνέβαινε ή 
ό έρχομός του δέν θάταν θανατηφό
ρος.

Ό Σήψης Λίτινας, όπως τού άρε
σε νά λέει, μπλέχτηκε στό συνδι
καλιστικό τής Τράπεζας τό 1957, 
άφού αρχικά δοκιμάστηκε στό έστι- 
ατόριο τής Λέσχης μας και στή δια
χείρισή του έδωσε πετυχημένες έξε- 
τάσεις «νοικοκύρη» μ’ όλη τή σημα
σία τής λέξης (τάξη — οικονομία 
— μέγιστη άπόδοση). Οϊ συνδικα
λιστικοί πυρήνες (ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ — 
ΕΝΣΥΕΤΕ) τής έποχής εκείνης, στή 
προσπάθειά τους νά άναδείξουν καί 
στό ΤΥΠΕΤ ένα νέο Συμβούλιο, πού 
δέν θά διασπάθιζε τις εισφορές μας 
καί θά βελτίωνε τήν ιατροφαρμακευ
τική μας περίθαλψη, έκριναν απ’ τά 
στελέχη τους σάν πιό κατάλληλο γιά 
τή δύσκολη αΰτή δουλειά τό Σήψη. 
Αυτοί πού τόν προωθούσαν ήξεραν 
πώς τού άρεσε ή τάξη, τό νοικοκυριό 
ό προγραμματισμός. Γιά τήν πρα
γματοποίηση αυτών τών στόχων ό 
Λίτινας υπολόγιζε πάντοτε στήν 
προσωπική του δουλειά. Δέν διηύθυ- 
νε άπό καθέδρας. Ήταν επιτελής μά 
καί στρατιώτης στήν πρώτη γραμμή. 
Θάλεγε κανείς πώς τό έστιατόριο 
τής Λέσχης καί τής κατασκήνωσης 
ήταν Ατομικές του έπιχειρήσεις καί 
πώς τά κέρδη Από τό φτηνό εκλεκτό 
ψώνιο καί τό καλομαγειρεμένο φαγη
τό θά τά καρπωνόταν ό ίδιος. Τό
σο πολύ εύλαβεΐτο τό ξένο χρήμα. 
Ό Τδιος πρωί - πρωί στήν κρεατα
γορά, στήν λαχαναγορά καί στις 
άλλες βασικές χονδραγορές τών τρο
φίμων. Δέν θάταν υπερβολή άν λέ
γαμε πώς οΐ κατασκηνώσεις μας 
τού Διονύσου, μέ τή σημερινή τους 
έμφάνιση καί λειτουργία (ξήλωμα 
τών σκηνών καί χτίσιμο τών οικι
ακών) εΤναι δημιούργημα τού Σή
ψη. Κατόρθωσε «ό χαλκέντερος» 
—έτσι σέ μιά προσλαλιά τόν ονόμα
σε ό Αείμνηστος Μελ. Τσουδερός,— 
νά σηκώσει πάνω Από 50 «σπιτά
κια» χωρίς ή πολεοδρμία νά πάρει 
χαμπάρι καί χωρίς τό Ταμείο Υγεί
ας νά πληρώσει σέ μηχανικούς ή 
στό Δημόσιο ούτε μιά δεκάρα. Ή 
σπατάλη καί ή Αλόγιστη δαπάνη τόν 
είχαν πάντα έχθρό. «Τά παράπονα» 
τής Αδελφής τής Κλινικής μας, πώς 
δέν άφηνε στά φάρμακα περιθώριο 
ούτε μιά Ασπιρίνη ή ένα γραμμάριο 
οινόπνευμα, ή τής καθαρίστριας πώς 
δέν τής άφηνε περιθώρια άναπαύσε- 
ως είναι πρός τιμή τού μακαρίτη, 
πού έδωσε όλη του τήν ζωντάνια γιά 
νά Αποκτηθεί καί νά λειτουργεί σω
στά, σάν πρότυπο κλινικής, ·τό Υ
γείας Μέλαθρο, τού οποίου ήταν Δι
ευθυντής επί χρόνια. Ή ευσυνειδησία I

του, ή έργατικότητά του, ή ζωτικό
τητά του, τό θάρρος του νά λέει ε
λεύθερα τή γνώμη του καί νά ανα
πτύσσει δημιουργική πρωτοβουλία, 
ή μαχητικότητα του καί ή πίστη του 
σ' άύτό πού προγραμμάτιζε τόν το
ποθετούσαν στήν πρώτη γραμμή, ό
ποιο έργο κΓ άν άνελάμβανε.

"Ετσι, καί τόν περασμένο Μάρ
τη, Αφού συνειδητοποίησε μαζί μέ 
τήν υπόλοιπη παλιά συνδικαλιστική 
φρουρά τήν αναγκαιότητα πώς, στό 
συνδικαλιστικό χώρο τής ’Εθνικής 
Τράπεζας, τήν Διοίκηση τού Συλλό
γου πρέπει, γιά ένα τουλάχιστο 
χρονικό διάστημα, νά τήν πάρουν 
δοκιμασμένες, συνεπείς δημοκρατι
κές δυνάμεις, ήταν άπό τούς πρώ
τους πού αύτοεπιστρατεύθηκαν γι’ 
αύτό τό σκοπό. ΚΓ Απάνω σ’ αΰτή 
τή προσπάθεια έπεσε! ! "Επεσε χα
μογελώντας καί ήθελε νά διαβεβαιώ- 
σει τούς συνεργάτες του Δραμουν- 
τάνη καί Σετάκη τούς συναδέλφους, 
πού Ακόυαν τήν ομιλία του στά Χα
νιά, πώς «δέν είναι τίποτα, κούρνια
σε (πιάστηκε) ή χέρα μου καί θά 
περάσει, μήν Ανησυχείτε». Πέρασε 
όμως ό Χάρος καί τόν πέρασε στις 
ιστορικές συνδικαλιστικές μορφές 
τής Έθνοτραπεζιτικής οΐκογένειάς 
μας, Αφήνοντας ένα κενό πού σίγου
ρα, τουλάχιστο στά πρώτα του βή
ματα θά τό νοιώση τό νέο Δ.Σ. τού 
Συλλόγου μας.

Αιώνια του ή μνήμη.

*

Τό Σήφη Λίτινα άποχαιρέτησε 
έκ μέρους τού Συλλόγου καί ό 
Πρόεδρος τής Προσωρινής Διοικήσε- 
ως συν. Κων)νος Ίατρίδης μέ τά 
παρακάτω λόγια:

«Ού γάρ άθλα Αρετής κεΐνται μέ
γιστα τοΤς καί άνδρας άριστοι πο- 
λιτεύουσι».

Συνάδελφε Σήφη,
Άπό μέρους τών συναδέλφων σου 

τής ’Εθνικής Τραπέζης σοΰ Απευθύ
νω τόν τελευταίο χαιρετισμό.

Ήταν φυσικό νά σέ βρει τό τέ ■ 
λος, πάνω σέ μιά Από τις πολλές 
προσπάθειές σου στό συνδικαλιστι
κό μας κίνημα, Αφού ήσουν συνεχώς 
στις έπάλξεις.

Πλούσια ή προσφορά σου στον 
τομέα αύτό. Μακρυά ή θητεία σου 
καί οι Αγώνες σου γιά τό καλό τών 
συναδέλφων σου, όπως έσύ τό έκτι- 
μοΰσες στή συγκεκριμένη στιγμή.

Μέλος τού Διοικητικού Συμβου
λίου τού Συλλόγου μας έπί σειρά 
ετών προσέφερες ότι σοΰ ήταν δυ
νατόν.

Πολύτιμη παραμένει ή προσφορά 
σου όπου σάν διευθυντής στό ΤΥ
ΠΕΤ, Φρόντισες γιά τήν υγεία τών 
συναδέλφων σου, γιά τις κατασκη
νώσεις τών παιδιών μας.

"Εφυγες τήν ώρα πού Αποφάσι
σες καί πάλι νά προσφέρεις τις 
καλές ύπηρεσίες σου σέ όλους, ύ
στερα άπό μιά μικρή ανάπαυλα στή 
συνδικαλιστική σου δράση.

Δέν ήσουν όμως μόνο ό καλός συν
άδελφος, ό συνδικαλιστής. "Ησουνα 
πάνω Απ’ όλα ό Αγωνιστής. Γι’ αύ
τό καί ή συμμετοχή σου στήν Ε
θνική ’Αντίσταση κατά τήν κατοχή 
ήταν έντονη καί ή δράση σου πολύ 
σημαντική.

Δυστυχώς δέν ,μπορέσαμε νά σοΰ 
προσφέρουμε καμμιά βοήθεια άγα- 
ττητέ Σήφη. Ήταν τόσο ξαφνική, 
τόσο Αναπάντεχη ή φυγή σου. Σέ 
Αποχαιρετώ μαζί μέ όλους τούς συν
αδέλφους σου καί εκφράζω τά συλ
λυπητήρια όλων μας στήν οίκογέ- 
νειά σου πού ξέρουμε πόσο Αγαπού
σες. Αϊωνία ας είναι ή μνήμη σου.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ HOY* ΕΥΧΑ
ΡΙΣΤΕΙ

Ή οικογένεια τού έκλιπόντος συν
αδέλφου Σήφη Λίτινα καί οί συνά
δελφοι τής Ένωτικής Συνδικαλιστι
κής Κινήσεως ευχαριστούν ιδιαίτερα 
τούς συναδέλφους τού Ύποκ)τος 
Χανίων γιά τή βοήθεια καί τή συμ
παράστασή τους κατά τήν αντιμε
τώπιση τού μοιραίου, γιά τόν αεί
μνηστο συνάδελφο συμβάντος.

’Από τόέπόιίΕϊο φύΜο ροο

ΤΡΕΙΪ ΕΙΕ ΙΡΙΜΙ 11 IPHlIt
1. — ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. Τά μέγχ αίτημα, τής εποχής μας.

Συμμετοχή τών έργαζομένω-ν σέ άλα τά κέντρα πού λαμβά- 
νονται. οί καίθοριστικές γιά τά μέλλον, τήν Εξέλιξή τους, τήν άσφά- 
λισή τους. Αποφάσεις.

Πώς τίθεται τά θέμα γιά τούς έργαζομίνους στήν Εθνική 
Τράπεζ.α;

2. — Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Νά τερματισθεΐ ένα νόθο καθεστώς πού συνεχίζεται έπί 25 
χρόνια.

ΙΙώς πρέπει νά μεθοδευτεί τά' ζήτημα γιά - νά ύπερνικηθούν 
καί τά τελευταία τυπικά εμπόδια.

3. — Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Είναι δσο απαιτείται σύμμετρη ή κατανομή τού Προσωπικού 
τής Τραπέζης. ανάμεσα στις ύπηρεσίες τής «πρώτης γραμμής» καί 
τις άλλες «τών μετόπισθεν» τις λεγάμενες επιτελικές;

Πώς θά άντιμετωπισθεΐ τό πρόβλημα τής εντατικής ύπιερα- 
πασχόλησης πού έπισημαίνεται καθημερινά σέ διάφορες μονάδες 
καί πού φθάνει τά δρια τού άγχους;

—Τρία θέματα, πού θά διερευνηίθοϋν άπό δλες τις πλευρές 
καί στά όποια ή συμβολή, ή άποψη, ή γνώμη τοΰ κάθε συναδέλ
φου, θά είναι πολύτιμη.

ΚΓ ακόμα μιά προσπάθεια τής «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ» γιά νά 
Ενημερωθούν σί νέοι συνάδελφοι.

ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛ
ΛΟΓΟΥ ΜΑΣ.

>***********************************************^

ί ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΑΞΗ ΜΑΣ \* ϊ»****************^ *****************- ■

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΡΧΩΝ

Άπό τό σημερινό φύλλο τής «Τραπεζιτικής» καθιερώνονται καί 
πάλι, οί βασικές, προδικτατορικές αρχές πού καθόριζαν τήν έκδοσή 
της. Μέ απόφαση τού νέου Δ.Σ. συγκροτήθηκε Συντακτική Έπίίτροπή 
τού έχει σάν πρωταρχικούς σκοπούς νά αναπτύξει τήν ποιότητα τού 
μηνιαίου έντυπου μας, κινητό ποιώντας γιά τή σύνταξή του όσο τό δυ
νατόν μεγαλύτερον αριθμό συνδέλφων. Νά σταθεροποιήσει, τήν τακτική 
κυκλοφορία της, κάθε μήνα. Νά προικαλέσει τό μέγιστο Ενδιαφέρον, σέ 
όλους τούς εργαζομένους στήν ΕΤΕ, ανεξάρτητα άπό πεποιθήσεις Επαγ
γελματικές κατηγορίες, θέσεις ή άλλες «διαφορές». Νά διαβάζεται τέ
λος, άπό όλους, πράγμα πού θά δικαιολογεί τό χαρακτήρα της καί τις 
δαπάνες γιά τήν έκδοσή της.

Ξεκινώντας άπό τις αρχές αύτές, απευθυνθήκαμε σέ όλους τούς α
δελφούς Συλλόγους καί τούς ’Οργανισμούς τού Προσωπικού καί είχαμε 
τήν πιό θερμή ανταπόκριση, όπως θά διαπιστώσει ό αναγνώστης τού 
παρόντος φύλλου.

Απευθυνόμαστε σήμερα καί πρός όλους τους συναδέλφους γιά 
νά τονίσουμε πώς οί στήλες μας είναι Ανοικτές σέ όλους.

Ή Επαγγελματική μας Εφημερίδα, είναι όργανο πού πρέπει νά 
εκφράζει τον παλμό όλων τών έργαζομένων τής Τραπέζης. Πρέπει 
να προβάλει, νά αναλύει τα προβλή,ματά μας, νά υπερασπίζεται μάχην 
τι·<ά τά συμφέροντα καί τά κεκτηιμένα δικαιώματά ιμας. Είναι τό βή
μα, άπό όπου πρέπει νά άκούγονται πρός κάθε κατεύθυνση, ορθές καί 
τεκμηριωμένες υποδείξεις γιά τή βελτίωση τής θέσης μας, διαμαρτυ
ρίες σέ περιπτώσεις παρανομιών καί αδικιών, Ενημέρωση, σέ βάθος 
καί μέ άντικειμενικότητα γιο κάθε θέμα πού άφορά τή δουλειά καί 
τήν προκοπή μας.

"Επειτα άπό αυτά, νομίζουμε ότι κάθε παρασυλλογική, έντονη δρα
στηριότητα —'κύριο χαρακτηριστικό τής τελευταίας περιόδου— θά 
είναι άσκοπη καί σάν Αποτέλεσμα ΘΑ έχει στείρες Αντεγκλήσεις καί 
παρεμβολή προσκομμάτων στό έργο τής συλλογικής μας ηγεσίας.

"Εχουμε πλήρη έπίγνωση τών δυσχερείων πού θα συναντήσουμε στό 
δρόμο μας γιά τήν άρτια έμφάνιση καί τήν ποιοτική βελτίωση τής 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ».

Μάς έμπνέει ή πίστη μας στις δυνάμεις τοΰ Προσωπικού καί ή 
σίγουρη συμπαράστασή του στήν προσπάθειά μας.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ

Από τήν ί'ιδρυσή του. μέχρι σήμερα.
Σύντομα δημοσιεύματα πού Εξιστορούν τήν εξέλιξη τοΰ συνδι

κάτου μας.
Αγώνες. έπιτ3ύγματα. παρουσία, στό συνδικαλιστικό κίνημα 

τής Χώρας.

Δέν θά έπαναλάβουμε καί άπό τή στήλη αυτή, όσα, μέ τήν ευκαι
ρία τής μαύρης Επετείου, διακήρυξαν τα κόμματα οί διάφορες άργα- 
νώσεις καί Αντιστασιακοί παράγοντες γιά τά ολέθρια Αποτελέσματα 
τής 21 ’Απριλίου στό Εθνικό πολιτικό έπίπεδο.

Θά σταθούμε ιδιαίτερα, στίς μεγάλες, έπίσης, έπιπτώσεις τής 
Απριλιανής Επιδρομής στην οικονομική, τή συνδικαλιστική καί τήν πο
λιτιστική ζωή τού τόπου.

Κάθε στοιχείο ή άλλο υλικό πού κατέχουν οί συνάδελοι πα- 
ρακαλοΰνται νά τό θέσουν στή διάθεση τής Συντακτικής 'Επιτροπής.

ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΤΗΣ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
1 Για τούς συνοδ. Β. Ελλάδος 

’Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σάς υπενθυμίζουμε ότι στην 
Θεσσαλονίκη λειτουργεί γρα
φείο τού Συλλόγου μας, στην ο
δό Ί. Δραγούμη άριθ. 4 (Απέ
ναντι άπό τό Κατάστημα Α ).

Μετά τήν Ανάληψη τών καθη
κόντων τοΰ παρόντος διοικηικοΰ 
συμβουλίου, τό γραφείο οργανώ
νεται μέ ταχύ ρυθμό, ώστε νά 
είναι σέ θέση καί τά προβλή
ματα τών συναδέλφων τής περι
οχής νά καταγράψει καί νά προ
ωθήσει κσί τά ειδικά τους αιτή
ματα νά έπεξεργασθεϊ. 
Συνάδελφοι,

Γ ιά κάθε πρόβλημά σας Επι
κοινωνήστε μαζί μας. Τό τηλέ
φωνο τοΰ γραφείου είναι (031) 
229027 καί λειτουργεί καί τις 
πρωινές Αλλά καί τις απογευμα
τινές ώρες (7 — 9.30).

’Ελπίζουμε ότι σύντομα οί 
συνάδελφοι τού Γραφείου θά εί
ναι σέ θέση νά σάς έπισκεφθοΰν 
στον τόπο τής Εργασίας σας.

Ηανκύπριο Συνέόριο
iij$ ΕΤΥΚ

Ή Διοίκηση τής Ε.Τ.Υ.Κ. έ

στειλε στό Δ.Σ. τού Συλλόγου μας 

την παρακάτω έπιστολή:

«Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής 

Οργανώσεως μας άπεφάσισεν ό

πως τά προσεχές 1 δον Παγκύπριον 

Συνέδριον τής Όργανώσεως, λάβη 

χώραν τήν 22αν Μαίου 1977, ημέ

ραν Κυριακήν καί ώραν ΙΟην π.μ. 

εις την Ξενοδοχειακήν Λέσχην Λευ

κωσίας.

Παρακαλοΰμεν όθεν όπως έάν έ- 

πιθυμήτε, μάς Αποστείλητε σχετι

κόν χαιρετισμόν, ό όποιος θά ά- 

ναγνωσθή εις τό Συνέδριον τής 

Όργανώσεως.

Συναδελφ ι κώς,
Γ. Σ. ΜΙΧΑΗΛ ΙΔΗΣ»

Αξιέπαινη ενέργεια της Τραπέζης

ιι inn in m mi
Τό τμήμα τού Αρχαίου τείχους τής ’Αθήνας,, πού άποκαλύφθηκε 

κοίτα την εκσκαφή τών θεμιελίων για τήν έπέκταση τού κεντρικού κτι

ρίου τής Τραπέζης μας, θά διατηρηθεί.

Ή Διοίκηση τής Τραπέζης,, μετά τήν έγκριση σχετικής μελέτης 

Από τήν ’Αρχαιολογική Υπηρεσία προχώρησε στήν κοττοίσκευή Ανεξάρ

τητης ϋποθε,μελιώσεως καί άντιστηρίξεως τού τείχους, σέ βότθος 25 μ. 

ώστε Ανεμπόδιστα καί Ανεπηρέαστα γιά τό τείχος νά έκτεΧεσθούν οί 

εργασίες τού νέου κτιρίου.

Τό τείχος θά έναωιματωθή στό Κατάστημα τής Τραπέζης καί θά 

έχει μονοδική προβολή μέ φωτογραφίες, σλάϊντς καί ειδικό φωτισμό, 

ώστε νά είναι δυνατή καί εύκολη ή έπίσκεψή του.

Γιά τήν έκτέλεση τοΰ έργου αυτού ή Τράπεζα δαπάνησε περισ

σότερα άπό 5.000.000 δραχμές.

Ή σπείρα τών σφετεριστών τής εξουσίας, ταγμένη ευθύς έξ αρ
χής στή διασφάλιση καί τήν έξυπηρέτηση τών συμφερόντων μιάς Ελά
χιστης οικονομικής ολιγαρχίας έπέπεσε μέ πρωτοφανή βουλιμία κατά 
τοΰ Εθνικού πλούτου. Ή παράδοση βασικών τομέων τής έθνικής οι
κονομίας στό πολυεθνικό κεφάλαιο καί ή λεηλασία πλουτοπαραγωγι- 
κών πηγών, έλαβε πρωτοφανείς διαστάσεις. Ή διόγκωση τοΰ έξωτερι- 
κοΰ χρέους τής Χώρας έφθασε σέ απίστευτα όρια. Ή νομισματική στα
θερότητα άνατινάχθηκε καί ό πληθωρισμός άρχισε Εναν αχαλίνωτο καλ
πασμό πρός τα ύψη κσί Εξακολουθεί μέχρι σήμερα, νά είναι βραχνάς 
για τούς "Ελληνες έργαζόιμενους. Αύτοΰς Ακριβώς, πού στό συνδικαλι
στικό χώρο, έπληξαν οί «έθνοσωτήρες» μέ ξεχωριστή αγριότητα. Ή 
βίαιη διάλυση σωματείων καί ενώσεων, ά διωγμός τών αιρετών Εκπρο
σώπων, οί συλλήψεις έ,ργατικών στελεχών καί οί απολύσεις Εκατοντά
δων άλλων υπήρξαν καθημερινά καί συνήθη φαινόμενα σέ όλη τή διάρκεια 
τής έπταετίσς.

Αλλά καί στον πολιτιστικό χώρο δέν υστέρησαν σέ καταστροφικές 
Ενέργειες. Μέ τήν κατάπνιξη κάθε Ελεύθερης, δημιουργικής πνοής, τήν 
δημαγωγική άσυναρτησία καΐ τό βιασμό τής Εθνικής γλώσσας/ τήν 
απαγόρευση τής προβολής καί διάδοσης, όλων εκείνων τών στοιχείων 
πού συνθέτουν τις προοδευτικές — δημοκρατικές παραδόσεις τοΰ λαού 
μας, κστάφεραν καίρια πλήγματα στην Εκπολιτιστική άνάπυξη τού 
Έθνους.

Οί έργαζόμενοι δέν πρέπει ποτέ νά λησμονήσουν καμμιά άπό 
τί’ς διαστάσεις τής σμμφοράς πού έπληξε τήν Ελλάδα καί Ενωμένοι ας 

αγρυπνούν γιά την αντιμετώπιση κάθε νέας Επιβουλής.

ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ

Σκοτεινές δυνάμεις πού δέν αν
τέχουν στό φώς τής δημοκρατικής 
νομιμότητας, έδρασαν καί πάλι κα
τά τήν προεκλογική περίοδο.

Μέ μιαν ανακοίνωση τής «τελευ
ταίας ώρας» Επώνυμων άλλα αν
ύπαρκτων συναδέλφων καί μέ φρα
σεολογία πού έπρόδινε τήν προέλευ
σή τους, Επιχείρησαν νά Ενσπείρουν 
τή σύγχυση καί τόν αποπροσανατο
λισμό.

Ή μέθοδος δέν είναι πρωτότυπη. 
Καί στό παρελθόν είχαν έπιχειρηθεΐ 
παρόμοιες, Αθλιότητες. Καί τότε χω
ρίς άποτέλεσμα, μέ μόνο κέρδος 
τών έμπνευστών τους, τή γελοιοποίη
ση στά μάτια τοΰ Προσωπικού.

"Ας μήν λησμονούν οϊ ύποπτοι κύ
κλοι πού απεργάζονται άδιάκοπα τό 
διχασμό, πόσο στοίχισε στήν πα
τρίδα μας, ιδιαίτερα τά τελευταία 
χρόνια, ή άντιδημοκρατική καί άν- 
τεργατική τακτική τους. ΚΓ ας Απο
κομίσουν, όσοι άμετανόητο.1 υπάρ
χουν άκόμα, ειδικά στό χώρο μας, 
ένα χρήσιμο μάθημα άπ’ τήν απάν
τηση τών συναδέλφων.

«ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΣΚΟΙ»

'Εμφάνιση διαφόρων «παραγοντί
σκων» έπισημάνθηκε καί κατά τις 
τελευταίες αρχαιρεσίες τοΰ Συλλό
γου.

Τό φαινόμενο, σύμφωνα μέ τις 
σχετικές καταγγελίες, προσέλαβε 
διπλή μορφή. Ή πρώτη, είναι ή με
ροληπτική παρέμβασή τους υπέρ ό- 
ρισμένου συνδυασμού τής άρεσκείας 
τους, ή δεύτερη ή παρεμπάδιση τής 
ελεύθερης διακίνησης υποψηφίων καί 
συνδικαλιστικών στελεχών.

Καί στις δυο περιπτώσεις, τό μό
νο πού Επέτυχαν οΐ Ελάχιστοι —ευ

τυχώς— συνάδελφοι, μέ τήν άντισυν- 
δικαλιστική συμπεριφορά τους, ήταν 
ή περιφρόνηση καί ή οργή πού προ- 
κάλεσαν στή συντριπτική πλειοψηφία 
τοΰ Προσωπικού.

Δέν διαθέτουν τή στοιχειώδη νοη
μοσύνη, ώστε νά πεισθοΰν ότι, ούτε 
αλλοίωση τού φρονήματος, ούτε κα
ταναγκασμός, είναι δυνατόν νά έχουν 
καί τήν Ελάχιστη πιθανότητα έπι- 
τυχίας, στήν έποχή μας, σέ Ελεύθε
ρους καί υπερήφανους πολίτες, όπως 
είναι οί Εργαζόμενοι στήν Τράπεζα;

35ΕΤΙΑ «ΑΠΟΣΤΡΑ- 
ΤΕΥΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ» 

ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΧΟΙ
"Εχουμε υπόψη μας πολλά δημο

σιεύματα τοΰ Τύπου καί έπιστολές 
αναγνωστών, σχετικές μέ τήν πιθα
νότητα έπέκτασης τής 35ετίας στήν 
Τράπεζα καΐ τή χορήγηση «άπο- 
στρατευτικοΰ» δηλαδή τού Επομένου 
βαθμού, σέ όσους συνταξιοδοτοΰν- 
ται λόγω ορίου ηλικίας.

Τό θέμα είναι, σημαντικό καί θά 
μάς απασχολήσει μέ τήν σοβαρό
τητα καί ευθύνη πού απαιτεί, στό 
αμέσως προσεχές μέλλον.

Περιοριζόμαστε μέ τήν εάκαιρία 
αΰτή, οήμερα σέ μιά υπόμνηση 
πρός τή Διοίκηση καί τά στελέχη 
τής Τραπέζης πού άφορά τόν τρόπο 
συμπεριφοράς πρός τούς έξερχομέ- 
νους συνεδέλφους. Δέν θά πρέπει, 
σέ καμμιά περίπτωση νά αποχω
ρούν άπό τήν Τράπεζα υπάλληλοι 
πού άναλώθηκαν στήν ανάπτυξή 
της, έπί 35 ή 40 χρόνια, μέ ένα 
αίσθημα πικρίας καί απογοήτευσης. 
Ούτε καί νά νιώθουν λησμονημένοι 
μόλις διαβοΰν τό κατώφλι τής έξο
δον. Μιά τιμητική τελετή κατά τήν 
αποχώρηση καί συμπεριφορά ανά
λογη πρός τό μόχθο μιάς ολόκληρης 
ζωής είναι Επιβεβλημένη άπό όλους 
τους «έν ενεργείς!» σέ κάθε Επικοι
νωνία μέ τούς συνταξιούχους μας.



Τοποθετήσεις - Μεταβολές
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Χριστόφορος Παντελής — Λογι
στής Β' τάξεως στο Ύποκατάστη- 
μα "Υδρας, ώς Διευθυντής.

Έμανουήλ Καρ δούλης — Τμημα- 
τάρχης Α' τάξεως, στο Ύποκατά- 
στημα Κολωνακίου ώς Ύττοδιευθυν- 
τής.

‘Αντώνιος Σταθόπουλος — Τμηα- 
τάρχης Α' τάξεως, στην Διεύθυνση 
Έττιθεωρήσεως, ώς Δόκιμος Έπιθε- 
ωρητής.

Σπυρίδων Τσουττάκης —- Τμημα- 
τάρχης Β' τάξεως, στην Διεύθυνση 
Έττιθεωρήσεως ώς Δόκιμος ’Επιθεω
ρητής.

Βασίλειος Ψαρράς — Λογιστής 
Α' τάξεως, στην Διεύθυνση Έπιθε- 
ωρήσεως ώς Βοηθός Έττιθεωρητού.

’Αθανάσιος Σκαρμέας — Λογι
στής Α' τάξεως στήν Διεύθυνση Έ- 
ττιθεωρήσεως ώς Βοηθός Έπιθεωρη- 
τοΰ.

Ίωάννης Βάγγος — Λογιστής 
Β' τάξεως στήν Διεύθυνση Έπιθε- 
ωρήσεως, ώς Βοηθός Έττιθεωρητού.

’Ιωάννης Μούκας — Ύποδ)ντής, 
στήν Διεύθυνση Καταθέσεων καί Νέ
ων ’Εργασιών, ώς Προϊστάμενος.

Σττυρίδων Κουτσογιάννης — Συμ- 
ττράττων Υποδιευθυντής, στό Υπο
κατάστημα όδ. ‘ I πποκράτους, ώς Δι- | 
ευθυντής, προσωρινά.

Σωτήριος Φιακάς — Τμηματάρ- 
χης Α' τάξεως, στό Υποκατάστημα 
Κολωνακίου, ώς Διευθυντής.

’Αλβέρτος Ριβέλης — Συμπράτ- 
των Υποδιευθυντής, στήν Διεύθυνση 
Καταστημάτων ’Εσωτερικού, ώς Πε
ριφερειακός Διευθυντής μέ έδρα τήν 
’Αθήνα.

Διονύσιος Καλλιγάς — Συμπράτ- 
των ‘Υποδιευθυντής, στό Υποκατά
στημα Πλ. Συντάγματος, ώς Υποδι
ευθυντής.

Μιχαήλ Άθανασιάδης — Συμ- 
Γτράττων Υποδιευθυντής στό Υπο
κατάστημα όδ. Ναυαρίνου, ώς Διευ
θυντής .

’Ιωάννης Βαδραχάνης — Συμ- 
πράττων Υποδιευθυντής, στό ‘Υπο
κατάστημα όδ. Πραξιτέλους, ώς Δι
ευθυντής.

’Ιωάννης Τσάγκας — Τμηματάρ- 
χης Α' τάξεως, άποσπ&ται στήν 
Τράπεζα ’Επαγγελματικής Πίσπε- 
ως, ώς Διευθυντής ‘Υποκαταστήμα
τος της Θεσσαλονίκης.

Χαράλαμπος Άποστολόπουλος —- 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, άποσπά- 
ται στήν Τράπεζα ’Επαγγελματικής 
Πίστεως, ώς Διευθυντής Υποκατα
στήματος της Πάτρας.

Πανταζής Παπαστεργίου — Λο
γιστής Β' τάξεως, άποσπάται στήν 
Τράπεζα ’Επαγγελματικής Πίστεως, 
ώς Διευθυντής Υποκαταστήματος 
της Βόλου.

Περικλής Γκούμας — Τ μηματάρ
χης Β' τάξεως στη Δ)νση Γραμμα
τείας, ώς Προϊστάμενος τής Υπη
ρεσίας Μεταδόσεως Πληροφοριών 
στήν Δ)νση Γραμματείας.

Λεωνίδας Βλάχος — Τ μηματάρ
χης Β' τάξεως, ώς Προϊστάμενος 
Υπηρεσίας ’Ελέγχου Δελτίων Πλη
ροφοριών λοιπών Καταστημάτων.

’Ιωάννης Παγανόπουλος — Τ μη
ματάρχης Β' τάξεως, στήν Δ)νση 
Γραμματείας, ώς Προϊστάμενος Υ

πηρεσίας Συγκεντρώσεως Πληροφο
ριών Πειραιώς καί λοιπής περιοχής 
Άθτνών.

Χρήστος Μπίνας — Λογιστής Α' 
τάξεως, στήν Δ)νση Γραμματείας, 
ώς Προϊστάμενος ‘Υπηρεσίας Με
τοχών.

Ελένη Κοκλάδη — Τμηματάρχης 
Β' τάξεως, στήν Δ)νση Γενικού Λο
γιστηρίου, ώς Προίσταμένη Υπηρε
σίας ’Ελέγχου καί Συμφωνίας Λο
γαριασμών εις Νομίσματα Εύρώπης
Α. (6 — 21 ).

Λουκάς Ζαμάνος — Τ μηματάρχης 
Α' τάξεως, στή Δ) νση Διεθνών Δρα
στηριοτήτων, ώς Προϊστάμενος τού 
Τμήματος Συνδρομής Δικτύου ’Εσω
τερικού καί παρακολουθήσεως Δι
εθνών Κανόνων.

Κυριακή Γκέϊδελη — Τ μηματάρ
χης Β' τάξεως, ώς ’Εντεταλμένη 
Κεν)κοΰ Κατ)τος.

Χρυσαφούλα Κραδδαρίτου, Τ μη
ματάρχης Α' τάξεως ώς Εντεταλμέ
νη Κεντρικού Καταστήματος.

Γεώργιος Ζαβός, Τμηματάρχης 
Α' ταμείων, ώς ’Εντεταλμένος Κεν
τρικού Καταστήματος.

Βασίλειος Μοσχονάς, Ταμίας Β' 
τάξεως, στό Ύποκ)μα Σταδίου 38, 
ώς Προϊστάμενος Υπηρεσίας Δια- 
χειρίσεως τίτλων.

Σπυρίδων Έξαρχόπουλος, Τ μη
ματάρχης Β ' τάξεως, στό Ύποκ) μα 
Μεταμορφώσεως, ώς Διευθυντής.

Περικλής Ματσούκας, Τ μηματάρ
χης Β ’ τάξεως, στό Ύποκ) μα Ν. 
‘Ηρακλείου ’Αττικής, ώς Διευθυντής.

Γρηγόριος Τσεκούρας Τμηματάρ
χης Α' τάξεως στό Υποκατάστημα 
"Ανω Πατησίων, ώς Διευθυντής.

Γεώργιος Φρουζάκης, Τ μηματάρ
χης Β' τάξεως στό ΰπό ίδρυση Υ
ποκατάστημα Πλ. Πλυτά, ώς Διευ
θυντής.

Γεώργιος Λεδεντόπουλος, Λογι
στής Β' τάξεως, στό Ύποκ) μα ‘Αγ. 
Παρασκευής, ώς Εντεταλμένος καί

Προϊστάμενος Λογιστηρίου.
’Ελευθέριος Μιχαηλίδης, Τμημα

τάρχης Β' τάξεως, στό Ύποκ) μα 
Ακτής Κονδύλη, ώς ’Εντεταλμένος 
■καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

Χρήστος Τομαράς, Λογιστής Β ’ 
τάξεως, στό Ύποκ)μα Βραχατίου, 
ώς Εντεταλμένος καί Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου.

Χρήστος Π αυλής, Λογιστής Β' 
τάξεως, στό Ύποκ)μα Μεσσήνης, 
ώς 'Εντεταλμένος καί Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου.

Χρήστος Άθανασόπουλος, Λογι
στής Α' τάξεως, στό Υποκατάστη
μα Μολάων, ώς Διευθυντής.

’Εμμανουήλ Λαντζανάκης, Λογι
στής Β' τάξεως, στό Ύποκ) μα Πό
ρου, ώς ’Εντεταλμένος καί Προϊστά
μενος Λογιστηρίου.

Ευστάθιος Παπασταμάτης, Λογι
στής Β' τάξεως, στό Υποκατάστη
μα Λίμνης Εύβοιας, ώς Διευθυντής,

Κων)νος Ντόκος, Τμηματάρχης 
Β' τάξεως, στό Ύποκ) μα "Αργους, 
ώς Υποδιευθυντής.

’Ιωάννης Κλωνάρης, Λογιστής Β' 
τάξεως, στό Υποκατάστημα Κάλυ
μνου, ώς ’Εντεταλμένος καί Προϊ
στάμενος Λογιστηρίου.

’Εμμανουήλ Άτσάς, Ύποτμημα- 
τάρχης, στό Υποκατάστημα Λέρου, 
ώς Διευθυντής.

Παντελής Σαγρές, Λογιστής Β' 
τάξεως, στό Ύποκ)μα Κώ, ώς Δι
ευθυντής.

Ηρακλής Σπηλιόπουλος, Τμημα
τάρχης Α' τάξεως, στό Ύποκ) μα 
"Αργους, ώς Διευθυντής.

Βασίλειος Σακελλαρίου, Τμημα
τάρχης Α' τάξεως, στό Ύποκ)μα 
Πατρών, ώς Υποδιευθυντής.

Ευστάθιος Χριστέλλης, Υπολογι
στής Α' τάξεως, στό υπό ίδρυση 
Ύποκ)μα ‘Αγ. Παρασκευής Μυτιλή
νης, ώς Διευθυντής.

’Εμμανουήλ Χριστέλλης, Λογι
στής Β' τάξεως, στό ΰπό ίδρυση I 
Ύποκ) μα Καλλονής Μυτιλήνης, ώς 
Διευθυντής.

Έμανουήλ Κουκούλάς, Λογιστής 
Α' τάξεως, στό Ύποκ) μα Ρόδου, 
ώς Εντεταλμένος καί Προϊστάμε
νος Λογιστηρίου.

Χρήστος Χαμακιώτης, Τ μηματάρ
χης Β' τάξεως, στό Ύποκ) μα Λε
ωφόρου Γούναρη -—- Πατρών, ώς Υ
ποδιευθυντής.

Χριστόδουλος Τσεσμελής — Λο
γιστής Β' τάξεως, στό Ύπ) μα Νε- 
απόλεως Βοιιών (ΰπό ίδρυση), ώς 
Διευθυντής.

’Αλέξανδρος Εύταξίας — Τ μημα
τάρχης Α' τάξεως, στό Υποκατά
στημα Ζακύνθου, ώς Διευθυντής.

’Απόστολος Πούγγουρας — Συμ- 
πράττων Ύπ)ντής στό Υποκατά
στημα Θεσσαλονίκης Α', ώς Υπο
διευθυντής.

Δημήτριος Άγγελόπουλος — Λο
γιστής Α' τάξεως, στό Υποκατά
στημα Στυλίδος, ώς Διευθυντής.

‘Αναστάσιος Μπαχτσεδανίδης —· 
Ύποτμηματάρχης, στό Υποκατά
στημα Γρεβενών, ώς Διευθυντής.

Μιχαήλ Στεργιόπουλος — Ύπο
τμηματάρχης, στό Υποκατάστημα 
φλωρίνης, ώς Διευθυντής,

Γεώργιος Χατζής — Ύποτμημα
τάρχης, στό Υποκατάστημα Πτο- 
λεμαΐδος, ώς Διευθυντής.

Κων)νος Πιτένης, Τμηματάρχης 
Α' τάξεως, στό Ύποκ) μα Πλ. ’ I. 
Μεταξά, ώς Υποδιευθυντής.

Θωμάς Λιάνης, Λογιστής Β' τά
ξεως, στό Ύποκ)μα "Αργους Ό- 
ρεστικοΰ, ώς Διευθυντής.

Χρήστος Μαλικιώσης, Υπολογι
στής Α' τάξεως, στό Ύποκ)μα Τυρ 
νάδου, ώς Εντεταλμένος καί Προϊ
στάμενος Λογιστηρίου.

Θεαγένους Καραβοκύρης, Τμημα
τάρχης Α' τάξεως, στό Γραφείο τής 
Περιφερειακής Διευθύνσεως Κεντρι
κής καί Δυτικής Μακεδονίας, ώς β' 
Προϊστάμενος τού Γ ραφείου της, μέ 
άρμοδιότητα τά θέματα Εισαγωγών 
— Εξαγωγών.

Επίσης άνακαλεϊται ή τοποθέτη
ση τού κ. Ήλία Ζιώγα Λογιστού Β' 
τάξεως, στό Ύποκ)μα "Αργους Ό- 
ρεστικού.

Χρήστος Ζώης Λογιστής Α' τά
ξεως, στό Ύποκ)μα Λεμεσού, ώς 
Υποδιευθυντής.

ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Παντελής Καλογερόπουλος, Τμη
ματάρχης Α' τάξεως, τής Δ)νσεως 
Προσωπικού (διάθεση), στή Δ) νση 
Γραμματείας, ώς Προϊστάμενος Υ
πηρεσίας.

Άνδρέας Στίγκας, Τμηματάρχης 
Β' τάξεως, τού Ύπ)τος Πλ. Συντά
γματος, στή Δ)νση ’Απαιτήσεων έν 
Καθυστερήσει, ώς Προϊστάμενος Υ
πηρεσίας (20—Β—22) άντί τού 
Χριστόδουλου Οικονόμου, Τμημα- 
τάρχου Α' τάξεως, πού τοποθετεί

ται στή Διεύθυνση Γραμματείας, ώς 
Προϊστάμενος Διεκπ)σεως Συστημέ
νης ’Αλληλογραφίας (7—Γ—32)

Νικόλαος Κουτσός, Ύποτμημα
τάρχης, Προϊστάμενος Υπηρεσίας 
Έξυπηρετήσεως Πιστωτικών Ευχε
ρειών (16—Α—31) τής Δ)νσεως 
Διεθνών Δραστηριοτήτων, στήν “δια 
Δ)νση ώς Προϊστάμενος τού Τμή
ματος Πιστωτικών Ευχερειών έκ τού 
Εξωτερικού (1 6—Α—3 )

Εμμανουήλ Ζερδάκης, Λογιστής 
Α' τάξεως τού Ύποκ)τος Πλ. Κά- 
νιγγος, στή Διεύθυνση Διεθνών Δρα 
στηριοτήτων ώς ξΐροϊστάμενος τής 
Υπηρεσίας Εισαγωγών (16—Δ— 
11).

Άνδρέας Θερμός, Τ μηματάρχης 
Α' τάξεως, Προϊστάμενος Τμήμα
τος τής Διευθύνσεως Γενικού Λογι
στηρίου, στήν ίδια Διεύθυνση, ώς 
Προϊστάμενος τού Τμήματος Άγο- 
ραζομένων Επιταγών εις Συνάλλα
γμα (6—4).

Σάδδας Πατρικιάδης, Τμηματάρ
χης Β' τάξεως, Προϊστάμενος τής 
Υπηρεσίας Συγκεντρώσεως Λογι
στικού (6—Α—1 1 ) τής Διευθύνσε- 
ως Γ εν. Λογιστηρίου, στήν ίδια Δι
εύθυνση, ώς Προϊστάμενος τού Τμή
ματος Χρηματοοικονομικών Στοιχεί
ων (6— 1 ).

Μάριος Κιουλχατζής, Λογιστής 
Α' τάξεως, τής Δ)νσεως Όργανώ- 
σεως, στήν ίδια Διεύθυνση, Ύποδ) 
νση Μηχ)κών Εφαρμογών, ώς Προ
ϊστάμενος τής Υπηρεσίας Νέων Δι
αδικασιών καί ’Αρχείου Χρηματοδο- 
τουμένης Πελατείας (12—66).

Δημήτριος Κληρονόμος, Ύποτμη
ματάρχης Προγραμμαναλυτής, τής 
Δ)νσεως Όργανώσεως, στό ΰπό ί
δρυση Υποκατάστημα όδ. Κορνά- 
ρου Ηρακλείου Κρήτης, ώς Διευ
θυντής.

Γεώργιος ’Αρβανίτης, Τμηματάρ
χης Β' τάξεως τής Δ)νσεως Προσω
πικού (διάθεση, προς τοποθέτηση), 
στή. Δ)νση Εμπορικών Χορηγήσεων 
ώς. Προϊστάμενος Υπηρεσίας.

Θεόδωρος Άλεξόπουλος, Τμημα
τάρχης Α’ τάξεως, Προϊστάμενος 
τής Υπηρεσίας Διαφόρων Ζητημά
των (Β—21) τής Διευθύνσεως Εμ
πορικών Χορηγήσεων, στήν "δια Δι
εύθυνση ώς Προϊστάμενος τού Τμή- 
ματος Διαφόρων Ζητημάτων (Β— 
2), άντί τού Ίωάννου Γεωργακοπού 
λου, Τμηματάρχου Α' τάξεως που 
τοποθετείται στήν ίδια Διεύθυνση, 
ώς Προϊστάμενος τού Τμήματος 
Χρηματοδ. Τεχν. Έπιχ)σεων (Γ—

1 ), άντί τού κ. ’Αθανασίου Νικο- 
λοπούλου, Τ μηματάρχου Β' τάξεως 
πού τοποθετείται στή Περιφερειακή 
Διεύθυνση ’Αττικής Γ', ώς Προϊστά
μενος Γραφείου, άντί τού Κλεάνθη 
Πάκη, Τ μηματάρχου Β' τάξεως πού 
τοποθετείται στή Διεύθυνση Προσω
πικού, ώς Προϊστάμενος Τμήματος 
τής Διευθύνσεως.

ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Γ ρηγόριος Αΰγουλέας, Τ μηματάρ
χης Ταμείων Α' τάξεως, Προϊστά
μενος Υπηρεσίας τού Κεντρικού 
Καταστήματος στό ίδιο Κατάστημα 
ώς Εντεταλμένος Ταμείων στή δη- 
μιουργουμένη, μέ. τήν παρούσα Πρά 
ξη, νέα θέση.

Μαρκησία Χατζηπαύλου, Λογι
στής Α' τάξεως, προίσταμένη τής 
Υπηρεσίας Εγγυητικών Επιστο
λών τού Κεντρικού Καταστήματος, 
στό Ύποκ) μα όδ. Σόλωνος ώς Λο
γιστής, κατόπιν αίτήσεώς τής.

Γεώργιος Σακελλαρίου, Ταμίας 
Α' τάξεως τού Καταστήματος όδ. 
Σταδίου 38 στό ίδιο Κατάστημα, ώς 
Προϊστάμενος τής Υπηρεσίας Δια- 
χειρίσεως Ενσήμων IΚΑ καί Νομι
κών Προσώπων.

ΣΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Ευάγγελος Καραγιάννης, Τ μη
ματάρχης Α' τάξεως τής Δι-ευθύνσε- 
ως Προσωπικού (διάθεση, προς το
ποθέτηση), στήν εριφερειακή Διεύ
θυνση ’Αττικής Β', ώς Προϊστάμε
νος Γραφείου, άντί τού Στυλιανού 
Κανακάκη, Τ μηματάρχου Β' τάξε
ως πού τοποθετείται στό Υποκα
τάστημα Μοσχάτου ώς Διευθυντής, 
άντί τού Νικολάου Φαρμάκη, Τ μη
ματάρχου Α' τάξε.ώς, πού τοποθε
τείται στό Ύπ) μά ήΑ^ναστηρακίου 
ώς Υποδιευθυντής, άντί τού Κωνστ) 
νου Νικολάου, Τ μηματάρχου Α' τά
ξεως πού τοποθετείται στό Υποκα
τάστημα Πλ. Βάθης, ώς Ύποδ)ντής 
άντί τού Γ εωργίου Χαραχούση, 
Συμπρ. Ύποδιευθυντοΰ πού τοποθε
τείται στό Υποκατάστημα Κεραμει- 
κοΰ ώς Διευθυντής, άντί τού Εμμα
νουήλ Σελλά Συμπή. Ύποδιευθυν- 
τοϋ πού τοποθετείται στό Ύποκ) 
μα Πλ. Συντάγματος, ώς Υποδιευ
θυντής.

Παναγιώτης Πατεράκης, Τμημα
τάρχης Α' τάξεως τής Δ) νσεως 
Προσωπικού (διάθεση), στήν Περι-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 7η ΣΕΛ.)
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S Γράφει ό Πρόεδρος τού Δ.Σ. συν. Άντ. Στρούλιας
ή τή διάρκεια γιά τήν έξάφλη-Ή τωρινή Διοίκηση τού Συν) 

σμοΰ, πού άνέλαδε τά καθήκοντά 
της τόν περασμένο ’Ιούνιο, έθεσε 
αμέσως σ’ εφαρμογή —σύμφωνα μέ 
τίς προγραμματικές διακηρύξεις 
της— μακρόπνοο πρόγραμμα μέ 
σκοπό ό Συν)σμός μας, πού είναι 
ένας άπό τούς σημαντικώτερους ορ
γανισμούς τού Προσωπικού τής Τρα- 
πέζης μας, νά εκπληρώνει σωστά τήν 
κοινωνικοοικονομική αποστολή του 
πού αποβλέπει στήν προστασία τών 
συνεταίρων καί όλων τών συναδέλ
φων, άπό τήν ακρίβεια, τήν αισχρο
κέρδεια τών μεσαζόντων καί τίς 
πληθωριστικές τάσεις πού έγιναν 
μόνιμα πιά φαινόμενα στις σημερι
νές οικονομίες.

Τό πρόγραμμά μας περιλαμβά
νει :

— Έργα έξωραϊσμοΰ καί άνα- 
καινίσεων στό Πρατήριό μας πρύ 
άρχισαν τόν Σπετέμβριο τού 1976 
κα ολοκληρώθηκαν τό Γενάρη τού 
1977 καί έτυχαν τής καθολικής επι
δοκιμασίας όλων τών συνεταίρων.

— Εκστρατεία στήν άγορά γιά 
τήν εξεύρεση νέων πηγών γιά τήν 
προμήθεια πιο εκλεκτών προϊόντων 
στις καλύτερες τιμές. Κι’ έδώ οι 
προσπάθει,ς μας στέφθηκαν οπτό ε
πιτυχία μέ πολύ ευεργετικά αποτε
λέσματα υπέρ τών συναδέλφων — 
συνεταίρων, καί

— Εξόρμηση προς τούς συναδέλ
φους τών Καταστημάτων τής Τρα- 
πέζης μας κέντρου καί επαρχιών, μέ 
διπλό σκοπό, νά έγγραφοΰν μέλη 
τού Συν)σμού οί νεώτεροι καί όλοι 
οΐ συνάδελφοι, άνεξάρτητα άπό τό 
Κατάστημα πού υπηρετούν καί άπό 
τό Σύλλογο πού ανήκουν νά κάνουν 
χρήση καί νά επωφελούνται άπό τά 
πολλαπλά πλεονεκτήματα πού τούς 
παρέχει ό Συν)σμός μας, Δηλ. ε
κλεκτά προϊόντα ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ, 
σε τιμές πολύ καλύτερες άπό τήν 
έξω άγορά.

Έδώ πρέπει νά σημειωθεί ότι 
ή σημερινή Διοίκηση τής Τραπέζης 
μας αύξησε τήν παρε
χόμενη στους συνε
ταίρους μας πίστωση 
σέ 41/2 μισθούς κΓ έκανε τ ρ ι ε-

σή της.
Οΐ Βασικοί κανόνες πού ή σημε

ρινή Δ'οίκηση τού Συνεταιρισμού 
εφαρμόζει στήν όλη διαχείριση τών 
Συνεταιριστικών μας πραγμάτων 
είναι:

1 ) ’Εφοδιασμός τών Πρατηρίων 
μας μέ προϊόντα εξαιρετικής ποιό
τητας, κατ’ ευθείαν άπό 
τήν παραγωγή στις κα
λύτερες δυνατές τιμές. Άταλάντευ- 
τος στόχος μας στάθηκε ή πραγμά
τωση, χωρίς κ α μ μ ι ά π α-

*

Επιστολή στό Α. Σ. 
του Συλλόγου μας

Κύριε Πρόεδρε,
Σάς ευχαριστούμε γιά τήν άπό 

16.4.76 επιστολή σας γιά συνεργα
σία μας στην «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ».

Μέ τήν ευκαιρία, θέλομε νά συγ
χαρούμε, άπό καρδιάς, όλους σας 
γιά τήν εκλογή σας στό Σύλλογο 
μας ■ καί νά δηλώσουμε τήν πίστη 
μας σέ μιά γόνιμη συνεργασία μα
ζί σας, γιά τήν προκοπή τού Συν
εταιρισμού μας σέ όφελος τών Συν
εταίρων καί όλων τών συναδέλφων.

Σάς πσρακαλοΰμε, άκόμα, νά 
παρευρεβήτε στήν προσεχή Γενική 
μας Συνέλευση, πού θά γίνει στίς 
6 Μσΐου ώρα 6 μ.μ. στό Συνεταιρι
σμό μας.

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς?;
Ό Πρόεδρος

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΡΟΥΛΙΑΣ 
‘Ο Γεν. Γραμιματεύς 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ

ρ έ κ λ ι σ η, τής θεμελιακής άρ- 
χής λειτουργίας κάθε Συν)σμοΰ πού 
είναι: Νά φέρνει σ’ επαφή χωρίς 
καμμιά μεσολάβηση τήν αρχική πα
ραγωγή μέ τήν τελική κατανάλωση 
— τόν αρχικό παραγωγό μέ τόν τε
λικό καταναλωτή.

2) Άλεπάλληλες μειώσεις τιμών 
στό πρατήριό μας, άνάλογα μέ τήν 
αύξηση τού τζίρου καί

3) ’Αγορές τοΐς μετρητοίς, μέ 
I σκληρές διαπραγματεύσεις καί μέ

έκπτώσεις υπέρ τού Συν)σμου. Οί 
προσπάθειές μας έδώ σημείωσαν με
γάλη επιτυχία αφού τώρα —κΓ ί
σως γιά πρώτη φορά— όλες οΐ άγο- 
ρές μας γίνονται τ ο ΐ ς μ ε- 
τ ρ η τ ο ΐ ς, μέ ευνοϊκές επιπτώ
σεις στίς τιμές άγοράς, ενώ οΐ λογ) 
σμοί «Γραμμάτια πληρωτέα» καί 
«Πιστωτές» δέν παρουσιάζουν πιά 
υπόλοιπα στά βιβλία μας-

Μέ βάση τά παραπάνω καί μέ 
τή βοήθεια σειράς άλλων μέτρων 
πού πήραμε, Διοικητικών, ’Οργανω
τικών, Έξωραϊσμοΰ κλπ., βλέπουμε 
τώρα μέ χαρά τό Συν)σμό μας νά 
μπαίνει στό 61ο έτος τής λειτουρ
γίας του γεμάτος σφρίγος καί ζων
τάνια, ικανό ν’ άνταποκριθεΐ άπόλυ- 
τα στίς πολλαπλές απαιτήσεις τών 
συνεταίρων του πού τελευταία αυ
ξάνονται άλματωδώς. Ή ραγδαία 
αυτή αύξηση τών συνεταίρων μας 
καί ή άνάγκη γιά τόν εφοδιασμό 
τών Πρατηρίων μας μέ όλο καί με
γαλύτερες ποσότητες προϊόντων 
(διόγκωση τού στοκ) μέ άγορές 
τοΐς ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ άλλά καί τά πο
λύ καλά άποτελέσματα τού 1976, 
μάς δίνουν τό θάρρος νά προτείνου
με στήν προσεχή Γεν. Συνέλευσή 
μας τήν αύξηση τής Συν. Μερίδας 
άπό 1.000 σέ 2.000 δρχ. (Πρέπει 
νά σημειωθεί ότι ή μερίδα μας παρα
μένει άμετάβλητη έδώ καί 27 χρό
νια καί ότι τής μέν ’Αγροτικής Τρα- 
πέζης είναι 6.400 δρχ. τής δέ Τ ρ. 
Ελλάδος 2.000 δρχ.).

Τελειώνοντας, θέλομε νά διαδηλώ- 
σομε τήν πίστη μας ότι, τώρα όσο 
ποτέ, ό Συν)σμός μας θά δικαιώσει 
άκόμα πιή πολύ τήν ύπαρξή του για
τί έμεΐς πού άναλάβαμε τήν εύθύνη 
γιά τή διοίκησή του —παλαιοί ύ- 
πέρμαχοι τής Συνεταιριστικής ’Ιδέ
ας— είμαστε άποφασισμένοι νά 
δώσομε στήν υπόθεσή του τίς καλύ
τερες ιδέες μας κι’ ένα μεγάλο κομά- 
τι άπό τίς μέρες καί ώρες τής ζω- 

ί ής μας.

ν-**********************************************<. Ϊ
* *

*llplpc ϊϋκιικίκ hi ΙυνΒλεύιεως
Συμφώνως προς τά άρθρα 24 έως 29 τού Καταστατικού κα*· 

λούμεν τούς κ.κ. Συνεταίρους εις Α' συνεδρίαστν Τακτικής Γενι
κής Συνελεσύεως έν τή αιθούση τού Πρατηρίου Υφασμάτων τού 
Συνεταιρισμού (αίθουσαν Παλαιού Χρηματιστηρίου) οδός Πεσ|μ>α- 
ζόγλου άριθ. 1 τήν 29ην ’Απριλίου έ. έτους ήμέ,ραν Παρασκευήν 
καί ώραν 6ην μ,ιμ. καί έν περιπτώσει μή άπαρτίας τήν 6ην Μάίου 
έ. έτους ημέραν Παρασκευήν έν τώ αϋτώ χώρω καί τήν αυτήν ώραν 
μέ τά έξής θέματα:

1. Έικθεσις τού Διοικητικού Συμβουλίου επί τών πεπραγμε
νών τού έτους 1976.

2. Υποβολή ισολογισμού καί ’Απολογισμού διαχειρίσεως τού 
έτους 1976.

3. Έκθεσις τού Εποπτικού Συμβουλίου
4. ’Έκθεσις τού Έλεγκτοΰ.
5. "Εγκρισις ’Ισολογισμού καί ’Απολογισμού δταιχειρίσεως 

τού έτους 1976.
6. Απαλλαγή έκ τών ευθυνών τού Διοικητικού καί Επο

πτικού Συμβουλίου ώς καί τού Έλεγκτοΰ.
7. Υποβολή καί Εγκρισις Προϋπολογισμού εσόδων καί έ§ό- 

δων διαχειρίσεως τού έτους 1977.
8. Λήψις άποφάσεως περί αύξήσεως τού ποσού τής συνεταιρι

στικής μ-ρίδος.
Έν Άθήναις τή 7η ’Απριλίου 1977 

‘Ο Προϊστάμενος τού Εποπτικού Συ|μβουλίου 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ
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ΠΑΝΑ ΑΠΟ 2000 ΝΕΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ 
ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 6 ΜΗΝΕΣ 

ΣΤΗ ΑΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΑΣ
Άπό μιά ματιά πού ρίξαμε ατούς 

’Ισολογισμούς τών ετών 1975 — 
1976, άλλά καί άπό τά στοιχεία πού 
μάς δόθηκαν άπό τό Λογιστήριο 
τού Συνεταιρισμού μας, γιά τό πρώ
το τρίμηνο 1977, πληροφορηθήκα- 
με ότι:

1. ‘Ο τζίρος τού Πρατηρίου Υφα
σμάτων, άπό 37,6 έκ. τό 1975 έ
φτασε τά 53,2 έκ. τό 1976 (ποσο
στό αύξήσεως 42%).

("Ηδη τό ποσοστό αύξήσεως τού 
τζίρου, στό πρώτο τρίμηνο τό 1977, 
φτάνει τό 80%).

2. Τά άκαθάριστα κέρδη τού 1976 
είναι όπλάσια άπό τά τού 1975 (4. 
160.000, έναντι 735.000).

3. Οί εκπτώσεις πού ή Διοίκηση 
τού Συνεταιρισμού πέτυχε μέσα στό

I ί 976 έφτασαν τις 925.000, άντί 
ί 347.000 τό 1975.

4. Ή δύναμη τού Συνεταιρισμού 
ήταν στις 31.12.1975 5449 μέλη. 
Στίς 31.12.1976 ήταν 6523 μέλη. 
Στις 20.4.1977 .ήταν 7500 μέλη 
καί άναμένεται σύντομα νά φθάση 
τίς 8000 μέλη, όσο καί ό στόχος 
τού Διοικητικού Συμβουλίου γιά τό 
1977.

5. Τό καθαρό μέρισμα τής χρή- 
σεως 1976 είναι δρ. 65 κατά με
τοχή (δρχ. 20 τό 1975) καί ή 
«RISTOURNE» 2,2%, πού σημαίνει 
ότι Συνεταίρος μέ ψώνια ύψους 45. 
000 δραχμών μέσα στό 1976, θά 
είσπράξει δρ. 1.000 άπό τά έπι- 
στρεφόμενα κέρδη μας, έστω κΓ αν 
γράφτηκε πρόσφατα στό Συνεταιρι
σμό καί δέν ξόφλησε άκόμα τή συν
εταιριστική του μερίδα!

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
★

Γιά τούς Συνεταίρους μας πού υπη
ρετούν στά Καταστήματα Πατρών, 
Δ. Πελοπονήσου, Δ. Στερεάς καί 
Νήσων Ίονίου.

★
Μέ ευχαρίστηση σάς πληροφορού

με, ότι ό Συνεταιρισμός μας έχει τώ
ρα συμβληθεΐ μέ τό σύστημα τών 
Διατακτικών μέ τά παρακάτω Εμ
πορικά. Καταστήματα στήν πόλη 
τών Πατρών.

1. Σωτηρόπουλος —■ Γ κολφινό- 
πουλος, Μαιζώνος 58 Πάτραι τηλέφ. 
279.251, γιά τά ήλεκτρικά — στε
ρεοφωνικά κλπ. είδη.

2. Τοξαβίδης Υιοί Μαιζώνος 76 
Πάτρα τηλ. 274.734. Καταστήματα 
υφασμάτων καί Νεωτερισμών.

3. ΝΤΟΝΑ — Βιοτεχνία έτοιμων 
ενδυμάτων Άγ. Νικολάου 67 Πά
τρα, γιά έτοιμα κλπ. ενδύματα.

4. Κατάστημα Διαμαντή — Παι
δικά είδη, Άγ. Νικολάου 3’, Πά
τρα τηλ. 274.597.

5. ΣΙΤΙΖΕΝ — Κ. Νικολόπουλος 
Άγ. Νικολάου 30 Πάτρα, τηλ. 77. 
854. Γιά κοσμήματα — ρολόγια καί 
είδη χρυσοχοΐας.

6. ΜΟΡΑΝΟ — Νικ. Κασσάς, 
Άγ. Νικολάου 22, Πάτρα. Γυαλικά, 
Φωτιστικά κλπ. είδη δώρων.

7. Μουστάκης Α Ε. Μαιζώνος 72, 
Πάτρα τηλ. 274.388. Υφάσματα, 
έτοιμα ενδύματα κλπ. είδη γεν. 
εμπορίου.

8. Δ. Σεβαστάκης Α.Ε. Άγ. Νι
κολάου 49, Πάτρα. Παπούτσια — 
τσάντες.

Παρακαλούνται οί συνεταίροι μας 
πού θά χρειαστεί νά ψωνίσουν έπί 
πιστώσει άπό τά παραπάνω Κατα
στήματα, νά ζητούν τήν έκδοση τής 
σχετικής διατακτικής άπό τή συν- 
άελφο Δίδα ΜΙΝΑ ΡΕΚΟΥΡΤΗ τηλ. 
272.819, στό Κεντρικό Κατάστημα 
τής Τ ραπέζης μας στήν Πάτρα, 
προσκομίζοντες μιά απόδειξη μισθο
δοσίας.

Μέ τήν ευκαιρία αυτή, καλούμε 
όλους τούς συναδέλφους μας τής ε
παρχίας, πού άκόμα δέν γράφτηκαν 
μέλη στό Συνεταιρ.σμό μας, νά τό 
κάνουν τώρα γιά νά επωφελούνται κι 
αυτοί άπό τά πλεονεκτήματα καί τήν 
πίστωση πού ό Συνεταιρισμός μας 
παρέχει ατά μέλη του.

Γιά τό Διοικητικό Συμβούλιο 
Ό Πρόεδρος

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΡΟΥΛΙΑΣ 
Ό Γεν. Γραμματεΰς 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ



Σύλλογος Υπαλλήλων 
Τραπέζης Άδηνών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Επειδή δέν πραγματοποιήθηκε 

απαρτία ούτε κατά τήν τρίτη επανα
ληπτική Γενική Συνέλευσή μας τής 
17 Μαρτίου 1977, το Διοικητικό 
Συμβούλιο τοΰ Συλλόγου μας — 
σύμφωνα μέ τό Νόμο καί τό Κατα
στατικό— καλεί τά μέλη τοΰ Συλ
λόγου Τραπέζης ’Αθηνών, σέ νέα, 
Τακτική Γενική Συνέλευση, τήν 27 
’Απριλίου 1977 (ήμέρα Τετάρτη 
καί ώρα 14.30') στήν Αίθουσα Χρε
ογράφων τοΰ Κεντρικού Καταστήμα
τος ΕΤΕ (Αιόλου 86) μέ τά αυτά 
θέματα ήμερησίας διατάξεως που 
αναγράφονται καί στήν άπό 15.2.77 
σχετική πρόσκληση. Συγκεκριμένα:

1. ’Έκθεση τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου έπί τών πεπραγμένων 1976, 
’Απολογισμός χρήσεως 1976, Ισο
λογισμός έτους 1976 καί Προϋπο
λογισμός έτους 1977.

2. "Εκθεση τών ’Ελεγκτών έπί 
τής διαχειρίσεως χρήσεως 1976.

3. "Εγκριση απολογισμού χρήσε
ως 1976.

4. "Εγκριση ΐσολογισμοΰ έτους 
1976.

5. "Εγκριση προϋπολογισμού έ
τους 1977.

6. "Εγκριση πεπραγμένων 1976 
καί άπαλλαγή Διοικητικού Συμβου
λίου καί Ελεγκτών.

7. Κάθε άλλο θέμα πού θά υποβλη
θεί εις τήν κρίση τής Συνελεύσεως.

Γιά νά έχουμε απαρτία στή Συν
έλευση αύτή, πρέπει νά είναι πα
ρόντα τό 1)4 —-τουλάχιστο— τών 
μελών πού έχουν δικαίωμα ψήφου (ό
πως προβλέπει τό άρθρο 1 3 τοΰ Κα
ταστατικού).

Σέ περίπτωση μή άπαρτίας, ή 
Γενική Συνέλευση θά έπαναληψθεί 
τήν Πέμπτη, 5 Μαΐου 1977, τήν αυ
τήν ώρα, εις τόν αυτόν τόπον καί 
μέ τά αύτά θέματα, ή όποια θά εί
ναι καί ή τελευταία μέ όσους παρόν
τος·

Ή παρούσα θεωρείται πρόσκληση 
καί γιά τή Συνέλευση τής 5.5.1977, 
πληρούσα τήν προθεσμία τού πλή
ρους 8ημέρου πριν άπό τήν πραγμα
τοποίησή της.

ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤοποΒετίοΕίϋ -ΜΕτοροΐΒΒ

λΝΙΙΙΜΙ! ιοί Τ ϊ Π ΕI

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 6η ΣΕΛ.) 
φερειακή Δ)νση 'Αττικής Α' ώς 
Προϊστάμενος Γραφείου, αντί τοΰ 
Κων)νου Δενδρινοΰ, Τμηματάρχου 
Α' τάξεως πού τοποθετείται στό Ύ 
ποκατάστημα ’Αγοράς, ώς Ύποδιευ 
θυντής στή δημιουργουμένη μέ τήν 
παρούσα πράξη Γ' Ύποδ)νση.

Νικόλαος Ίωαννίδης, Λογιστής 
Β' τάξεως του Ύποκ)τος Ν. Κό
σμου, στό "5ιο ‘Υποκατάστημα, ώς 
Εντεταλμένος καί Προϊστάμενος Λο 
γιστηρίου, αντί τοΰ κ· Παναγιώτου 
Λαμπροπούλου, Λογιστοΰ Β' τάξε
ως, πού τοποθετείται στό Ύποκατά 
στημα Άγ. Λουκά ώς Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου, αν
τί τοΰ Σταύρου Βατικιώτη, Τμημα
τάρχου Β' τάξεως, πού τοποθετεί
ται στή μονάδα Καλλιφρονά 
ώς Προϊστάμενος αυτής, άντί τοΰ 
Δημητρίου Ταχιίνη — Τμηματάρ
χου Β' τάξεως ό όποιος τοποθετεί
ται στό Υποκατάστημα Γαλατσίου 
ώς Διευθυντής, άντί τοΰ Σωτηρίου 
Σαλαμούρη — Τμηματάρχου Β' τά
ξεως πού τοποθετείται στό Υποκα
τάστημα Άγ. ’Αναργύρων ώς Διευ
θυντής άντί τού Διονυσίου Σταθα- 
κοπούλου — Τμηματάρχου Α' τά
ξεως πού τοποθετείται στό Υποκα
τάστημα Ελευσίνας ώς Διευθυντής.

Κων)νος Κουτυάνης — Λογιστής 
Β' τάξεως τοΰ Υποκαταστήματος 
Άλιβερίου στό ίδιο Υποκατάστημα 
ώς Εντεταλμένος καί Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου άντί τοΰ Νικολάου Μο- 
λιώτη. — Λογιστοΰ Β' τάξεως πού 
τοποθετείται στό Υποκατάστημα 
Σαλαμίνας ώς Διευθυντής, άντί τοΰ 
Ευαγγέλου Όρνστάϊν — Ύποτμη- 
ματάρχου πού τοποθετείται στό Υ
ποκατάστημα Άγγελοπούλου ώς 
’Εντεταλμένος καί Προϊστάμενρς 
Λογιστηρίου, άνακαλουμένης τής 
τοποθετήσεώς του στή Μονάδα 
Φρεαττύος, ώς Προϊσταμένου αυτής

Λεωνίδας Ευαγγελίου — Ύπο- 
τμηματάρχης τοΰ Ναυτιλιακού Υπο
καταστήματος, στό ίδιο Υποκατά
στημα ώς ’Εντεταλμένος καί Προϊ- 
ταλμένος καί προϊστάμενος Λογι
στηρίου.

Χαράλαμπος Έμμανουηλίδης — 
Λογιστής Α' τάξεως τοΰ Γραφείου 
τής Περιφερειακής Δ)νσεως Πειραι
ώς, στό Υποκατάστημα πλατ. ‘Ο
μόνοιας, ώς ’Εντεταλμένος καί Προϊ
στάμενος Λογιστηρίου, άντί τοΰ Η
ρακλή Τζίνου — Τμηματάρχου Β' 
τάξεως πού τοποθετείται στό Υπο
κατάστημα Χαϊδαρίου, ώς Διευθυν
τής άντί τοΰ Παναγιώτου Μπακοπού- 
λου — Τμηματάρχου Β' τάξεως πού 
τίθεται στή διάθεση τής Δ)νσεως 
Προσωπικού, γιά λόγους υγείας.

Κων)νος Μιλάνος — Ύποτμημα- 
τάρχης τοΰ Υποκαταστήματος όδ. 
Πολυκλείτου, στό ίδιο Υποκατάστη
μα ώς Εντεταλμένος καί Προϊστά
μενος Λογιστηρίου.

Σταύρος Βΐγκος — Ύποτμημα- 
τάρχης τού Ύπ)τος Καμινίων, στό 
Ύπ)μα Κορυδαλλού, ώς Έντε- [ 
στηρίου.

Γρηγόριος Σαμαράς — Ύποτμη- 
ματάρχης τοΰ Υποκαταστήματος 
Καμινίων, στό ίδιο Ύπ)μα ώς ’Εντε
ταλμένος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου άντί τοΰ Κων)νου Σουσάνη 
— Τμηματάρχου Β' τάξεως πού 
τοποθετείται στό Υποκατάστημα 
όδ. Καλαμιώτου ώς ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

Κων)νος ‘Αναστασίου — Ύπο- 
τμηματάρχης Προϊστάμενος Θυρίδας 
Πετρουπόλεως, στό ίδιο Υποκατά
στημα ώς Διευθυντής, μετά τήν προ- 
αγωγή τήι^ θυρίδας σέ Ύπ)μα.

Νικόλαος Συκάς -— Λογιστής Α' 
τάξεως τοΰ Υποκαταστήματος Άγ. 
'Αναργύρων, στό Υποκατάστημα 
Πετρουπόλεως ώς Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

Κων)νος Νικολός — Ύποτμημα- 
τάρχης τοΰ Υποκαταστήματος Άρ- 
τας, στό ίδιο Υποκατάστημα ώς 
Εντεταλμένος καί Προϊστάμενος 

Λογιστηρίου, άντί τοΰ Βασιλείου 
Κυριακοπούλου — Τμηματάρχου Β' 
τάξεως πού τοποθετείται στό Υπο
κατάστημα Λευκάδας ώς Διευθυντής.

Κων )νος Πανάγος — Λογιστής 
Β τάξεως τοΰ Υποκαταστήματος 
Καρδίτσας, στό Υποκατάστημα Αλ
μυρού ώς Εντεταλμένος καί Προϊ
στάμενος Λογιστηρίου, άντί τοΰ 
Χρήστου Αγραφιώτη — Λογιστοΰ 
Β' τάξεως πού τοποθετείται στή 
Διεύθυνση Έπιθεωρήσεως ώς Βο
ηθός Έπιθεωρητοΰ.

Ιορδάνης Σπυρίδης — Λογιστής 
Β ' τάξεως τοΰ Υποκαταστήματος 
Προσοτσάνης, ατό υπό ίδρυση Υπο
κατάστημα Ν. Ζίχνης ώς Διευθυντής. 

Δημήτριος Κοντόζογλου — Τμη-
ματάρχης Α' τάξεως Διευθυντής 
τοΰ Υποκαταστήματος Σύρου, στό 
Υποκατάστημα Καλαμάτας ώς Δι

ευθυντής, άντί τοΰ Κυριάκου Κυριά
κού — Τμηματάρχου Α' τάξεως 
πού τοποθετείται στό Υποκατάστη
μα Καβάλας, ώς Διευθυντής
Γεώργιος Λαμπάκης — Λογιστής 
Β τάξεως τού Υποκαταστήματος 
Πύργου, στό Υποκατάστημα Κυ
παρισσίας ώς 'Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου, άντί τοΰ 
Παναγιώτου Κροκιδά — Λογιστοΰ 
Β' τάξεως πού τοποθετείται στό 
Υποκατάστημα Κορώννης ώς Διευ

θυντής; άντί τοΰ Χρήστου Σαβράμη 
- Λογιστοΰ Α τάξεως πού τοπο

θετείται στό Υποκατάστημα ’Αστα
κού, ώς Διευθυντής.

Γεράσιμος Κονταράς — Λογιστής 
Β' τάξεως ’Εντεταλμένος καί_Προϊ- 
στάμενος Λογιστηρίου τοΰ Υποκα
ταστήματος ’Αργοστολιού, στό Υ
ποκατάστημα Καλαβρύτων, ώς Δι
ευθυντής άνακαλουμένης τής τοπο- 
θετήσεώς του στό ‘Υποκατάστημα 
’Αστακού ώς Διευθυντοΰ Π.Δ. 491) 
76), άντί τοΰ Σπυρίδωνα Δέμη — 
Λογιστοΰ Α' τάξεως πού τοποθετεί- 
στρου ώς Διευθυντής, άντί τοΰ Γε
ωργίου Τρυφωνοπούλου — Ύπο- 
τμηματάρχου πού τοποθετείται στή 
Διεύθυνση Έπιθεωρήσεως ώς Δόκι
μος Επιθεωρητής,

Ηλίας -ανθοπουλος — Λογιστής 
Β τάξεως τοΰ Υποκαταστήματος 
Νιγρίτας, στό Υποκατάστημα Σου- 
φλίου ώς Εντεταλμένος καί Προϊ
στάμενος Λογιστηρίου, άντί τοΰ 
Χρήστου Τασιούλη — Λογιστοΰ 
Β τάξεως πού τοποθετείται ατό Υ
ποκατάστημα Γιαννιτσών ώς Εντε
ταλμένος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου.

Δημήτριος Κωστόπουλος — Λογι- 
στής Β τάξεως τοΰ Υποκαταστή
ματος Ορεστιάδος, ατό Ύποκατά- 
στημα Διδυμοτείχου ώς Εντεταλμέ
νος καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

Παναγιώτης Καραμπάτσος — Ύ- 
ποτμηματάρχης Βοηθάς Έπιθεωρη
τοΰ άπό τή Διεύθυνση Έπιθεωρή
σεως στό Κεντρικό Κατάστημα, ώς 
Λογιστής.

Άνσκλήθηκε ή τοποθέτηση τοΰ: 
Γεωργίου Άρμακόλα — ‘Υποτμη- 

ματάρχου, ώς Προϊσταμένου Υπηρε
σίας Γενικού Αρχείου (7—Α—32) 
τής Διευθύνσεως Γραμματείας (Π.Δ. 
505)76) καί παραμένει οΰτος ώς 
Προϊστάμενος τής Μονάδος Φρεοττ- 
τύος.

-—Κλεάνθης Πάκης, Τμηματάρχης 
Β' τάξεως. Προϊστάμενος τοΰ Γρα
φείου τής Περιφερειακής ΔιευίΗίν- 
οεως ’Αττικής Γ', προσωρινά Διεύ
θυνσής 'Τποκ)τος Ψυχικού, άντί τοΰ 
κ. Σπυρίδωνα Στέλλα, Τμηματάρχου 
Α ’ τάξεως.

Μηχανογραφικόν 
σύστημα στό ΤΥΠΕΤ 

άπό 1.4.1977
Σέ γενικές γραμμές τό νέο σύστη

μα προβλέπει τις παρακάτω μετα
βολές.

Καθιερώνεται νέος άριθμός μητρώ
ου τών ήσφαλισμένων ό όποιος άπο- 
τελεΐται βασικά άπό τον άριθμό μι
σθοδοσίας ή συντάξεως τοΰ αμέσου 
μέλους στον όποιο προστίθενται ψη
φία γιά τήν διάκριση έν ένεργεία — 
συνταξιούχου καί τόν καθορισμό τής 
συγγενικής σχέσεως τών εμμέσων 
μελών.

Ή συναλλαγή μέ τό ΤΥΠΕΤ γί
νεται μέ παραστατικό μέ τό όποιο 
έφοδιάζεται κάθε άμεσο μέλος καί τό 
όποιο συμπληρώνεται ιδιόχειρα. Στό 
παραστατικό τοΰτο ό άσφαλισμένος 
αναγράφει τά ποσά τά όποια δαπά
νησε γιά ιατροφαρμακευτική περί
θαλψη καί τό ποσό πού δικαιούται 
νά πάρη άπό τό ΤΥΠΕΤ καί προσ- 
αρτά σ’ αύτό καί τά σχετικά δικαι- 
ολογητικά — αποδείξεις ιατρού, 
φαρμακείων κλπ.

’Αντικαθίσταται τό βιβλιάριο α
σθένειας μέ μιά κάρτα —δελτίο ά- 
ναγνωρίσεως— ή όποια έκτος τών 
στοιχείων ταυτότητας άναγράφει καί 
τήν ομάδα αίματος υποχρεωτικά καί 
άλλες χρήσιμες πληροφορίες σχετι
κές μέ τήν ύγεία τοΰ ασφαλισμένου 
(προαιρετικά).

Τό υφιστάμενο βιβλιάριο ισχύει 
μέχρι τής χρονολογίας παραλαβής 
τής νέας κάρτας — δελτίο άναγνω- 
ρίσεως.

Νέο συνταγολόγιο άπλούστερης 
μορφής καί χρήσεως θά παραδοθή σέ 
κάθε άμεσο μέλος καί θά καλύπτει 
τις ανάγκες ολόκληρης τής οικογέ
νειας.

Κατά τήν συναλλαγή γίνεται πρό- 
I χειρος καί σύντομος έλεγχος πού ά- 
; φορά στήν πληρότητα τοΰ ιδιοχεί
ρου παραστατικού καί τών δικαιολο- 
γητικών τά όποια προσαρτώνται σ’ 
αυτό. Στή συνέχεια καί μετά τήν 
συναλλαγή γίνεται αυτόματος μη
χανογραφικός έλεγχος κατά τήν ει
σαγωγή καί έπεξεργασ:α τών στοι
χείων γιά τόν απόλυτο έλεγχο τής 
έφαρμογής τοΰ κανονισμού καί τοΰ 
ύψους τών παργματοποιηθέισών πα
ροχών καί άφορά:

Τόν άριθμόν τών Επισκέψεων πού 
πραγματοποίησε τό μέλος κατά ει
δικότητα καί κατηγορία ιατρού.

Τό ΰψος τής παροχής.

Τήν παρέλευση τοΰ προβλεπομέ- 
νου χρόνου μεταξύ δύο περιοδικών 
παροχών.

Καθιερώνεται παραδεκτό ΰψος δα
πάνης κατά μήνα καί χρόνο γιά τήν 
χορήγηση φαρμάκων γιά κάθε μέ
λος. Υπέρβαση τοΰ ορίου τούτου 
συνεπάγεται ιδιαίτερο καί λεπτομε
ρή έλεγχο κάθε περιπτώσεως.

Προβλέπεται κωδικοποίηση τών 
κυκλοφορούντων φαρμάκων σέ τρόπο 
πού νά έπιτρέπη τόν αυτόματο έ
λεγχο τής καταλληλότητας τών χο
ρηγουμένων φαρμάκων σέ συνάρτηση 
μέ τήν ήλικία καί τό φύλλο τοΰ ά- 
σφαλιζομένου γιά τόν οποίο χορη
γούνται.

Κάθε χρόνο ό ασφαλισμένος θά 
παίρνει άπό τό ΤΥΠΕΤ α) πλήρες 
αντίγραφο τής μερίδος του καί β) 
τήν βεβαίωση γιά τήν εφορία (χωρίς 
αίτηση).

Πέρα τοΰ άρχικοΰ ελέγχου τό Τα
μείο θά δύναται καί έκ τοΰ αντι
γράφου τής μερίδος τοΰ μέλους νά 
κάνη έκ νέου έλεγχον γιά τήν διαπί
στωση τής καταστρατηγήσεως ή μή 
τοΰ κανονισμού.

Τέλος φέρεται εις γνώσιν τών με
λών ότι γιά τήν ομάδα αΐμα- 
τος, τήν άποστολή κατα- 
στάσεως μέ τά ονοματε
πώνυμα, διευθύνσεις καί τηλέ
φωνα τών μελών τής αυτής κατηγο
ρίας αίματος καί τις άλλες χρήσι
μες πληροφορίες τοΰ άσφαλισμένου 
θά δοθούν ιδιαίτερες οδηγίες.

2. Φέρεται είς γνώσιν τών ήσφα- 
λισμένων παρά τφ ΤΥΠΕΤ συναδέλ
φων ότι πέρα τών συνεργαζομένων 
μετά τοΰ Ταμείου οδοντιάτρων, ό 
Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής 
μάς άπέστειλε κατάστασιν μέ τά ο
νοματεπώνυμα 457 μελών του άτινα 
επιθυμούν τήν μετά τοΰ Ταμείου μας 
συνεργασίαν, αποδεχόμενα τό έκά- 
στοτε ΐσχΰον τιμολόγιον οδοντιατρι
κών αμοιβών.

Αί σχετικά! καταστάσεις μέ τά 
ονοματεπώνυμα καί τις διευθύνσεις 
τούτων εΰρίσκονται εις χεΐρας μας. 

Έκ τής Δ)νσεως τοΰ Τ.Υ.ΠΈ.Τ.

3. Υπενθυμίζομεν είς τούς ήσψα- 
λισμένους παρά τφ ΤΥΠΕΤ συναδέλ
φους δτι τά έπί τής όδοΰ Σοφοκλέ- 
ους 2 ιατρεία μας ένεπλουτίσθησαν 
πέρα τών ήδη υφισταμένων τμημάτων 
(Παθολογικού, _ ‘Οδοντιατρικού, Α
κτινολογικού, Μικροβιολογικού) καί 
μέ τά ακόλουθα τοιαΰτα:

1 ) Καρδιολογικόν πλήρες.
Ώραι λειτουργίας τοΰ ώς άνω 

τμήματος:
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή:

1 0 π.μ. — 2 μ.μ.
Τρίση, Πέμπτη, Σάββατον: 1 1

π.μ. — 1 μ.μ.
Υπεύθυνος ιατρός ό 'Υφηγητής 

κ. Σπυρ. Παναγιωτόπουλος.
2) Όφθαλμολογικόν:
τΩραι λειτουργίας: Καθ’ έκά-

στην 10 π.μ. — 2 μ.μ.
Υπεύθυνος ιατρός ό οφθαλμίατρος 

κ. Άνδρ. Καραγιαννόπουλος.
3) Χειρουργικόν:
'Ωραι λειτουργίας: Τρίτη, Πέμ

πτη, Σάββατον 12 — 2 μ.μ.
Υπεύθυνος ιατρός ό χειρουργός κ. 

Γεώργ. Έξαρχάκος.

^**★★*★**★*************************************9^.

jΕλεύθερο βήραϊ
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Ή «Τραπεζτική» στήν προσπάθεια της γιά τήν πλή,ρη καί άπό κά
θε πλευρά Ενημέρωση τών αναγνωστών της, δημοσιεύει στις στήλες 
αύτές, ανακοινώσεις, επιστολές συναδέλφων ή αλλα Ενυπόγραφα κεί|μιε- 
να, πού εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις τών συνταΐκτών Τους

Ή δημοσίευση γίνεται μέ κριτήρια το διαθέσιμο, κάθε φορά χώ
ρο, τήν έπικαιρότητα καί άπήχηση στοΰς συναδέλφους τοΰ θέματος πού 
c ναπτύσσεται καί τήν τήρηση τών κανόνων πού καθορίζουν τάν ευπρε
πή καί πολιτισμένο διάλογο.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΙΪΝΑΪΚΑΑΙΙΜΟΙ · 1 ΟίΟΦΑΙΟΙΟΥΑΟΙ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αισθανόμαστε τήν υποχρέωση, 
μέ τήν έκδοση τών άποτελεσμάτων 
τών τελευταίων αρχαιρεσιών τοΰ 
Σ υλλόγου μας:

Νά ευχαριστήσουμε τούς 1373 
συναδέλφους, πού μάς τίμησαν μέ 
τήν ψήφο τους.

Τά έκτος τοΰ ψηφοδελτίου στελέ
χη μας, πού άγωνίστηκαν μέ όλες 
τις δυνάμεις τους γιά τήν έπιτυχία 
τών κοινών σκοπών.

Τά άντίπαλα ψηφοδέλτια, πού 
κράτησαν —βασικά-— ψηλά καί μέ
σα στά όρια τής εύπρεπείας τό προ
εκλογικό αγώνα.

Νά συγχαρούμε τό Προσωπικό 
τής Τραπέζης, πού προσήλθε άθρόα 
στις κάλπες καί άσκησε τό έκλογι- 
κό του δικαίωμα μέ τάξη καί συναί
σθηση τοΰ χρέους του.

Τόν ύπό τόν κ. Έπ. Μαυρουλίδη 
συνδυασμό, πού πλειοψήφησε καί 
θάναι μέχρι τέλος τού χρόνου ή και
νούργια διοίκηση τοΰ Συλλόγου μας.

Νά στιγματίσουμε τις άνορθόδο- 
ξες μεθόδους ώρισμένων άμετανοή- 
των «συνδικαλιστικών κύκλων», πού

έπιχειρήσανε μέ διάφορες, υπόπτου 
περιεχομένου, ανακοινώσεις νά μολύ
νουν τό προεκλογικό αγώνα καί νά 
αποπροσανατολίσουν τούς ψηφοφό
ρους.

'Νά καταγγείλουμε έκείνους τούς 
«παραγοντίσκους» τής Διοικήσεως 
πού Εκμεταλλευόμενοι τήν υπηρεσια
κή θέση πού τούς έχει έμπιστευθεΐ ή 
Τράπεζα, άσκήσανε ώμή παρέμβα
ση στις έκλογές, θυμίζοντας κάποι
ες άλλες έποχές καταπιέσεως τοΰ 
ελευθέρου Φρονήματος τών υπαλλή
λων.

Νά καλέσουμε τά σύνολο τοΰ 
Προσωπικού τής Τραπέζης νά συμ
παρασταθεί, όπως έχουμε όλοι συν
δικαλιστική υποχρέωση, στή νέα 
διοίκησή μας, ασκώντας καλόπιστη 
κριτική γιά τις πράξεις ή τις τυχόν 
παραλείψεις της, μέ στόχο τήν Ε
νότητα τών έργαζομένων στήν Ε
θνική Τράπεζα καί τή καταξίωση 
τών δίκαιων αιτημάτων μας.

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ 

Π. ©ΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΐϊκιιΐϋΐ κιιομιτ mum
Συνάδελφοι,

Μέ τή συγκρότηση σέ σώμα τοΰ Διοικ. Συμβουλίου πού άναδεί- 
νθηκε άπό τις αρχαιρεσίες τής 20ης καί 21ης Μαρτίου, Εληξε 
ή πρώτη φάση τής αναταραχής καί ά Σύλ- 
,.ογύς μας ξαναβρίσκει τόν δρόμο του γιά τήν άποικατάσταση τής ηρε
μίας καί τής γαλήνης.

Οί αρχαιρεσίες πού θά γίνουν μετά Ενα χρόνο περίπου, άφοΰ ή 
θητεία τού σημερινού Διοικ. Συμβουλίου Καί τών αντιπροσώπων τοΰ 
Συλλόγου μας στό Ε.Κ.Α. καί τήν Ο.Τ.Ο.Ε. λήγει τήν 31.12.77, θά 
θέσουν, οριστικά, τέρμα καί στήν Διοικητική ανωμαλία πού ήταν μοι
ραία συνέπεια τών όσων διαδραματίστηκαν μέσξχ σέ ενα χρόνο.

‘Η άναψορά σήμερα στά γεγονότα, δέν κρίνεται σκόπιμος.
Άπό τής πλευράς μας θά καταβληθεί κάθε προσπάθεια γιά νά 

διευκολύνουμε τήν κατασίγαση τών προεκλογικών παθών, π'ού δυστυ
χώς ήταν βίαια καί πού τυχόν συνέχισή τους θά μάς οδηγήσει σέ νέες, 
μεγαλύτερες ίσως περιπέτειες. Πιστεύουμε δτι δλοι καί ιδίως έκείνοι 
που πρωτοστάτησαν στή λασπολογία θά βοηθήσουν στην εκτόνωση.

Θά παρακολουθήσουμε τήν δραστηριότητα τού νέου Διοικ. Συμ
βουλίου άπό τή σκοπιά τής έξυπηρετήσεως τών συμφερόντων τοΰ συνό
λου τών μελών τοΰ Συλλόγου μας καί θά άσκήσοιήμε Εποικοδομητικό 
Ελεγχο.

©ά επικροτήσουμε τό καλό καί θά κοπάγγείλουμε,1 δ,τι κατά τήν 
κρίση μας είναι βλαπτικό.

’Εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας σέ κείνους πού μάς τί
μησαν ιμέ τή ψήφο τους κσί υποσχόμαστε σέ δλους τούς εργαζομένους 
στήν Εθνική Τράπεζα δτι θά μάς βρουν πάντοτε στό πλευρό τους γιά 
τήν διεκδίκηση τών1 αιτημάτων τους.

Μέ συναδελφιικούς χαιριεισμούς 
Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΙ ΣΚΟΠΟΥ

ZoHoyos
Βοηθητικοί
Προσωπικοί

δΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
1. 'Ολοκληρώθηκαν οί προαγωγές 

Αρχιεισπρακτόρων, Εργοδηγών καί 
’Αρχικλητήρων.

2. Κατόπιν ένεργειών τού Συλ
λόγου ή Διοίκηση τής Τράπεζας έ- 
νέκρινε αύξηση: τού ποσού γιά τή 
δαπάνη τών «ραπτικών» άπό 1.300 
σέ 1.700 δρχ., τού ποσού γιά τά 
«υποκάμισα» άπό 250 σέ 350 δρχ. 
καί τοϋ ποσού γιά τά «υποδήματα» 
άπό 450 σέ 600 δρχ.

3. Έγκρίθηκΐ καί γιά τούς αν
ειδίκευτους εργάτες μεταφορείς ή 
χορήγηση στολής.

4. Οί μετατάξεις κλητήρων σέ 
άρχιεισπράκτορες θά γίνουν έντός 
τών προσεχών ημερών.

5. Ό μεταταξιαχός διαγωνισμός 
γιά ταμιακό καί λογιστικό κλάδο 
£ά γίνει τέλη ’Ιουνίου.

AHIDNH ΪΑΡΡΗ: Μέ oopipinint m’ εΰΒύνιι

Δρ ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΚΑΡΑΛΗΣ 
ΧΕΙΡ. ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου BOLO
GNA Τ. Επιμελητής ’Οφθαλμολογι- 
κής Κλινικής Πανεπιστημίου Πί- 
ζης (’Ιταλίας),

Δέχεται τά πρωϊνά: έπί συνεντευ- 
ξει. Τό άπόγευμα: 7—9 μ.μ. έπί 
συνεντεύξει.

Πατησίων καί Πολυτεχνείου 1 
Τηλ. Ιατρείου 52.24.437, Τηλ. 

οικίας 875.701 - 88.12.022.

Εΐναι μιά άναμφισβήτητη άλήθεια 
δτι τά τελευταία χρόνια ζήσαμε έν
τονες συνδικαλιστικές στιγμές για
τί Ετσι τδφεραν τά πράγματα. Εΐναι 
ακόμα άλήθεια, δτι οί άντίπαλες, 
οποίες κΓ άν ήταν, συνδικαλιστικές 
παρατάξεις χρησιμοποίησαν πολλές 
φορές, μέσα ανεπίτρεπτα γιά τήν Ε
πιβολή τής γνώμης τους. "Ολοι θυ
μόμαστε τή λασπολογία τών τελευ
ταίων χρόνων.

Οί συνάδελφοι όμως, πάντα Εχουν 
τήν τελευταία λέξη. Καί τήν είπαν... 
“Ολοι μας πρέπει νά τή σεβαστού
νε. ΚΓ όχι μόνο πρέπει νά τή σε
βαστούμε, άλλα πρέπει νά βοηθή
σουμε στή προσπάθεια πού ξεκίνησε 
τό Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου μας. Πρέπει 
μέ άγνές καί δχι υστερόβουλες σκέ
ψεις νά σταθούμε κοντά στον σύλ
λογό μας, πρέπει νά λείψουν οί ψυ
χροπολεμικές διαθέσεις δλων καί 
νά ατενίσουν τό μέλλον μέ σοβαρό
τητα κΓ ευθύνη.

Αύτό δέν σημαίνει ότι θά πρέπει 
νά παραβλέπουμε τά στραβά καί 
τά άσχημα. Αντίθετα θά πρέπει νά 
τά Επισημαίνουμε γιά νά μπορεί ή 
συλλογική μας Εκπροσώπηση νά 
παίρνει γνώμες καί νά καταλήγει 
σέ σωστές αποφάσεις.

Τό Δ.Σ. προεκλογικά Εθιξε έπα- 
νειλημένα τό θέμα τής κλονισμένης 
Ενότητας τού Προσωπικού καί ύπο- 
σχέθηκε νά γεφυρώσει τό χάσμα α
νάμεσα στις διάφορες κατηγορίες 
έργαζομένων μέσα στό χώρο τής 
δουλειάς μας.

"Ομως, ή ΕΝΟΤΗΤΑ δέν στέκε
ται καί δέν περιορίζεται μόνον έδώ. 
Ή Ενότητα τού προσωπικού της ’Ε
θνικής Τράπεζας θά πάρει τήν αλη
θινή έννοια τής λέξης, όταν Ενωθούν 
δλοι οί σύλλογοι σ’ έναν.

Πάνω σ’ αύτό τό θέμα δέν είδαμε 
ούτε μιά σειρά στις προεκλογικές δη
λώσεις τού συναδέλφου Προέδρου 
αυρουλίδη. Παράλειψη, σκοπιμότητα

ή ε.λημένη άπουσία μιας τέτοιας α
ναφοράς στό συγκεκριμένο θέμα; 
Αύτό μόνο τό Δ.Σ. μπορεί νά μάς 
τό πει. Εμείς τό μόνο πού Εχουμε 
νά πούμε είναι δτι τό θέμα ήταν καί 
παραμένει άκόμα σοβαρό. "Αλλωστε 
ον θυμόμαστε καλά οί σχετικές δι
εργασίες γιά τό θέμα αύτό άρχισαν, 
χωρίς όμως ποτέ νά τελειώσουν, έδώ 
καί μερικά χρόνια (Πίσκοπος — 
Γκιτάκος καί Θεοφανόπουλος — 
Μπαρμπαρέσος).

Αν όμως δέν Εχουμε ή καλύτερα 
ϊέν θέλουμε νά πούμε τίποτα άλλο, 
επισημαίνουμε γιά τό Δ.Σ. ενα χα
ρακτηριστικό γεγονός, όμοιο καί 
στις δυο παραπάνω περιπτώσεις 
πού άναφέραμε. Ή προσπάθεια τών 
Π.σκοπού — Γκιτάκου καί Θεοφα- 
νοπουλου - Μπαρ μπορέσου, Κατσού- 
λη ένώ ξεκίνησε μέ πολλή διάθεση, 
περναγε στό στάδιο τής αποτελμά
τωσης καί μετά τό στάδιο τής άλ- 
ληλοεπίθεσης μεταξύ Προέδρων καί 
συλλόγων.

Εμείς οί τρίτοι, οί συνάδελφοι, 
άφοΰ παρακολουθούσαμε μέ λύπη 
την διαμάχη τους, μέναμε τελικά μέ 
τήν πίκρα πού άφηνε ή οριστική ρή
ξη τών αδελφών συλλόγων. Τά «πα
θήματα γίνονται μαθήματα» γνωστό 
σε δλους μας, μά πιο πολύ πρέπει 
νά κατανοηθεΐ άπό τούς σημερινούς 
Εκπροσώπους μας.

ΐΕαϊ κάτι ακόμα, γιά μάς σημαν
τικό. Πιστεύουμε ότι έκτος άπό μάς, 
τούς συναδέλφους .Εθνικής καί ’Αθη
νών, κανείς άλλος, μά κανείς, δέν 
βλέπει μέ καλό μάτι, αυτή τή προ
σπάθεια. Γιατί γνωρίζουν καλά ότι 
μόλις πετύχουμε τήν ένωση αύτή, 
θά άκολουθήσουν οί σύλλογοι εί- 
σπρακτόρων, οί σύλλογοι κλήτήρων, 
οί σύλλογοι πτυχιούχων, οί σύνδε
σμοι καί κάθε τι άλλο πού «στήνε
ται» έντεχνα γιά νά χτυπά τό συν

δικαλιστικό κίνημα, κάθε τι πού 
«Εξυπνα» προωθείται γιά νά τορπι
λίζει τήν Ενότητα τοΰ προσωπικού.

Συνάδελφε Πρόεδρε Εχουμε Εμ
πιστοσύνη καί σέ σένα καί στό συμ
βούλιό σου, γι’ αύτό παίρνουμε τό 
θάρρος νά σοΰ πούμε ότι αύτό τό 
Είμα είναι σοβαρό καί περιμένουμε 
νά τού δώσεις λύση.

Μιά λύση πού θά άποτελέσει τόν 
ακρογωνιαίο λίθο τής Ενότητας γιά 
τήν οποία πασχίζει, μιά λύση «κλει
δί» κατά τήν άποψή μας, γιά τό ξε
κίνημα καί τή προώθηση θεμάτων 
σοβαρών (οργανισμός — άσφαλι- 
στικό — μή πτυχιοΰχοι — κατα
στατικόν), θέματα που ξεφεύγουν 
πιά άπό τις καθαρά οίκονομίστικες 
διεκδικήσεις πού άποκλειστικά έβα
ζε σάν στόχο μέχρι σήμερα ό σύλ
λογος. Γ ιατί είναι πιά καιρός νά 
καταλάβουμε ότι ό συνδικαλισμός 
δέν αρχίζει καί τελειώνει σέ μιά δε- 
τάρα αύξηση, παρόλο πού περνάμε 
μιά περίοδο οικονομικής κρίσης, μιά 
περίοδο πού ή σύμπτωση πληθωρι
σμού καί ύφεσης χειροτερεύει τά 
πράγματα καί δυσκολεύει τις προ
βλέψεις γιά τό ξεπέρασμά της, μιά 
περίοδο πού καθημερινά άντιμετωπί- 
ζουμε τήν υποτίμηση τής άξίας τών 
χρημάτων μας.

Είναι πιά καιρός συνάδελφε Πρό
εδρε, νά δείξεις όπως καί στό πα
ρελθόν μέ τή «πολιτεία» σου ότι ό 
ρόλος τοΰ συνδικαλισμού είναι ιστο
ρικός, όταν είναι άπαλλαγμένος άπό 
ξένο έλεγχο ή Επεμβάσεις άπό όπου 
κΓ αν προέρχονται, όταν βγαίνει 
άπό τούς Εργαζόμενους καί αποβλέ
πει στήν Εξυπηρέτησή τους, όταν 
μέ τόν πλατύ διεκδικητικό του ρόλο 
αποτελεί μιά άπό τις βασικές κολώ- 
νες πού στηρίζουν τήν προσπάθεια 
καί τόν αγώνα πού γίνεται γιά τήν 
έδραίωση τής Δημοκρατίας.

Άντώνης Σαρρή;



(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΣΕΛ.)

όποιο παρουσιάζεται ανακεφαλαιω
τικά καί συνοπτικά τά 6 α σ ι- 
κ ά καί θεμελιώδη 
θέματα που απασχολούν το Προ
σωπικό τής Τραπέζης καί έκ- 
κρεμσϋν από καιρό.

Ή συλλογική εκπροσώπηση 
θεωρεί 6τι μεγαλύτερη καί λε
πτομερέστερη ανάπτυξη τών θε
μάτων αυτών, θά γίνεται κατά 
τή διαδικασία τής έπιλύσεώς 
τους.

Τά θέματα άναφέρονται κατά 
κατηγορίες καί διαχωρίζονται σέ 
Γενικά θεμελιώδη 
καί Ειδικά θέματα.

Το πλήρες κείμενο τοϋ υπομνή
ματος είναι, τό άκόλοιπίο:

★
Κύριε Διοικητά,

Τό Διοικητικό Συμβούλιο τού 
Συλλόγου "Υπαλλήλων ΕΤΕ πού 
προήλθε από τις άρχαιρεσίες τής 
20 — 21.3.1977 σάς παρουσιάζει 
ανακεφαλαιωτικά τά βασικά καί Θε
μελιώδη Θέματα πού απασχολούν τό 
προσωπικό τής Τραπέζης καί πού 
από καιρό έκκρεμοΰν μέ αποτέλεσμα 
την δημιουργία στούς έργαζομένους 
στην Τράπεζα συναισθημάτων, πού 
δέν βοηθούν καθόλου γιά μιά άφο- 
σιωμένη ικα! απερίσπαστη προσφο
ρά εργασίας.

Είναι βέβαιο δτι πολλές φορές 
έκδηλώθηκε ή θέλησή σας γιά την 
προώθηση τών ζητημάτων ' αΰτών 
στην λύση τους, άνασχετικοϊ όμως 
παράγοντες όπως καί ή πρόσφατη 
αστάθεια στήν συνδικαλιστική πλευ
ρά έφεραν εμπόδια στήν πορεία πού 
είχε χαραχτή.

Σάν εκλεγμένη υπεύθυνη διοίκηση 
τής πολυπληθέστερης Όργανώσεως 
τού Προσωπικού τής Τραπέζης, πού 
μέ σύμπνοια καί σέ συνεργασία μέ 
τούς αδελφούς Συλλόγους "Υπαλλή
λων τ. Τραπέζης ’Αθηνών, Είσπρα- 
κτόρων και Βοηθητικού Προσωπικού 
καλύπτουμε δλη τήν έκταση τού πα
ράγοντα «εργασία» στο χώρο τής 
Τραπέζης, φιλοδοξούμε νά συμβά
λουμε αποφασιστικά στήν επιθυμη
τή λύση τών ζητημάτων αυτών.

Τό υπόμνημα τούτο τό χαρακτη
ρίζουμε ανακεφαλαιωτικό — συνο
πτικό γιατί μνημονεύουμε άπλώς τά 
θέματα πού έκκρεμοΰν, προσθέτον- 
τες παράλληλα ώρισμένα νέα πού 
παρουσιάστηκαν κατά τό χρόνο πού 
πέρασε καί πού γιά αύτά γίνεται 
μιά σύντομη διατύπωσή τους καί 
κρατάμε επιφύλαξη γιά "μιά μεγαλύ
τερη ανάπτυξή τους γραπτή ή προ
φορική κατά τις (απαραίτητα σύν
τομες) διεργασίες τής έπιλύσεώς 
τους.

Τά θέματα αυτά άναφέρονται στις 
κατηγορίες πού άκολουΘούν;

I. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ
1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Ή κατοχύρωση τής κλαδικής καί 

μέ αυτοτέλεια άσφαλίσεως τού προ
σωπικού (συντάξεως, έπικουρήσεως, 
αύτασφαλείας) καί ή ρύθμιση τών 
εκκρεμοτήτων πού βάζουν σέ κίνδυνο 
τήν άσφάλιση αύτή απασχολεί σέ 
τεράστιο βαθμό τόσο τούς έργαζο
μένους όσο καί τούς συνταξιούχους 
τής Τραπέζης.

Ή εκπροσώπηση ζητά τή συνέ
χιση τών έργασιών πού σταμάτησαν 
πριν άπό δύο χρόνια περίπου καί 
τήν αναμόρφωση τής σχετικής είση- 
γήσεως σέ βάση πού θά διατηρεί 
τήν αυτοτέλεια τών ενοποιού
μενων ασφαλιστικών 'Οργανι
σμών (συντάξεως, αύτασφαλείας) 
γιά ολόκληρο τό Προσωπικό τής 
Τραπέζης.

2. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Ζητείται ή συστηματική καί βρα

χύχρονη κατά τό δυνατό έπεξερ- 
γασία άπό τήν έπιτροπή πού έχει 
συσταθεΐ τού σχεδίου νέου 'Οργανι
σμού μέ σκοπό τή σύντομη επικύρω
ση καί έφαρμογή του σάν νέου 
συγχρονισμένου καταστατικού χάρ
τη τής σχέσεως έργασίας στήν 
Τ ράπεζα.

3. ΜΕΤΡ IΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΙ
ΨΗ ΑΝΤΙΘΕΣΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΝ 
ΚΑΙ ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΝ

Τό ζήτημα τούτο συμπεριλαμβά
νετε στά γενικά θέματα γιατί ά- 
ναψέρεται άμεσα στήν ψυχική καί ή- 
θική ενότητα τού προσωπικού τής 
Τραπέζης, πού άποτελεΐ τόν βασικό 
παράγοντα γιά τή σύμπνοια καί τήν 
αποδοτική έργασία μέσα στό "Ιδρυ
μα.

Τό αίτημα έκφράζεται: 
α) ’Αναφορικά γιά τούς μή πτυ- 

χιούχους: Στήν χωρίς καθυστέρηση 
ύλοποίηση, τού σχεδίου πού υπάρχει 
στήν Διεύθυνση Προσωπικού γιά άή 
ρύθμιση τού ζητήματος, έπί λογικής

καί νόμιμα κατοχυρωμένης βάσεως 
νά βελτιωθή ή θέση έκείνων πού ά- 
δικήθηκαν άπό τήν άνατροπή τών άρ- 
χικών δρων έργασίας.

β) ’Αναφορικά γιά τούς πτυχιου- 
χους: Επανεξέταση τής εφαρμο
γής τής σχετικής Άποφάσεως Δ.Δ. 
Δ.Δ. γιά όσους έχουν υποβάλει ή 
θά υποβάλουν αναφορές παραπόνων 
σχετικά μέ τήν έφαρμογή της.

4. ΑΝΑΘΕΩΡΣΗ ΤΡΟΠΟΥ 
Σ Υ ΝΤΑΞΕΩ Σ ΦΥΛΛΩΝ Π ΟIΟ Τ Η - 
ΤΟΣ

Ζητείται ή υλοποίηση τών δσων 
άποφασίστηκαν στή" μικτή έπιτροπή 
(Τραπέζης — Συλλόγων) μέ τήν 
χωρίς καθυστέρηση διατύπωση και 
έφαρμογή τους (πειραματική καί ο
ριστική).

5. ΚΑΘΑΡΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑ
ΣΤΑΣΗ ΑΔΙΚΙΩΝ ΕΠΤΑΕΤΙΑΣ

"Οπως καί στο άπό 29.11.76 υ
πόμνημα τής προηγουμένης διοική- 
σεως τού Συλλόγου άναφέρεται πώς 
τά χρονικά όρια τής έγκυκλίου 42) 
74, γιά τήν έρευνα καί τήν εξακρί
βωση τών άδικιών πού έγιναν σέ 
βάρος συναδέλφων κατά τήν διάρκεια 
τής 7ετίας, ήταν πολύ στενά, μέ συ
νέπεια, μεγάλος ‘αριθμός συναδέλ
φων πού δεινοπάθησαν τήν περίοδο 
έκείνη μέ βασικό κριτήριο δτι δέν ή- 
σαν φίλοι τών κρατουντών, νά πα- 
ραμένη μέ τά δυσμενή άπο-τελέσμα- 
τα τής υπηρεσιακής τους καθυστε- 
ρήσεως.

’Απόδειξη τής ανεπάρκειας τού 
μέτρου τούτου είναι καί ή μετά τή 
λήξη τής σχετικής προθεσμίας εύνοί- 
χή αντιμετώπιση ώρισμένων αιτή
σεων. Επιβάλλεται κατά συνέπεια 
ή μέσα σέ νέα προθεσμία υποβολή 
αιτήσεων τών ένδιαφερομένων καί 
σέ συνέχεια έξέταση, μέ άντικειμενι- 
κά κριτήρια γύρω άπό πραγματικά 
περιστατικά πού θά άποδεικνύουν 
καί θά σταθμίζουν τήν έκταση τής 
βλάβης σέ βάρος τών ένδιαφερομέ
νων.

6. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ
Πρόκειται γιά τις διαφορές άπό

υπερωρίες (τελευταίας δετίας) πού 
προέρχονται άπό τον υπολογισμό 
τού ώρομισθίου μέ βάση τις 7 άντί 
τις 6.30 ώρες ήμερησίας έργασίας.

Ή άποψή μας είναι δτι θά έπρεπε 
νά προγραμματισθή ή έστω καί κλι
μακωτή καταβολή τους.

7. ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙ
ΔΟΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΑ 
ΔΩΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ — ΠΑ
ΣΧΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙ
ΑΣ.

Είναι άναμφισβήτητο τό δίκαιο 
περιεχόμενο τού αιτήματος πού έχει 
επικυρωθεί καί μέ Έφετειακή ’Από
φαση. Κατά συνέπεια είναι περιττή 
κάθε ταλαιπωρία άπό τήν αναμονή 
τής έκβάσεως τής διαδικασίας στον 
Άρειο Πάγο.

Ή κίνηση τής διαδικασίας αύτής 
άπό τήν Τράπεζα άποτελεΐ παραφω
νία στήν ευρύτητα άντιλήψεως καί 
στήν εύθυκρισία πού δείχνει ή Διοί
κηση όταν άντιμετωπίζει τά σοβαρά 
θέματα τής Τραπέζης πού μέσα σέ 
αύτά περιλαμβάνονται καί τά ζητή
ματα τού Προσωπικού.

Σέ τελική άνάλυση ή άνάκληση 
τής σχετικής προσφυγής καί ή άπο- 
δοχή άπό τήν Τράπεζα τού αιτήμα
τος αυτού πού, άπό οικονομική 
πλευρά, είναι ασήμαντο θά άποτε- 
λοΰσε τουλάχιστον μία λογική καί 
αξιοπρεπή χειρονομία.

8. ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παρά τις οδηγίες γιά άδειες καί 
τήν προσπάθεια δημιουργίας νέων υ
γιεινών χώρων έργασίας, πού έχουν 
κατά καιρούς δοθή, έξακολουθοΰν νά 
παρατηρούνται παραβιάσεις στο 
πρώτο θέμα καί περιπτώσεις δυσμε
νών συνθηκών στό δεύτερο. Παρακα- 
λοϋμε καπά συνέπεια γιά τήν έπα- 
γρύπνηση καί τόν έλεγχο τής έφαρ- 
μογής τών έντολών γιά τό πρώτο 
θέμα καί τήν συστηματική ρύθμιση, 
γιά τό δεύτερο. "Ο Σύλλογος δηλώ
νει δτι θά σημειώνει καί θά αναφέ
ρει τά σχετικά περιστατικά καί κα
ταστάσεις μέ ειδικά σέ κάθε περί
πτωση διαβήματα.

9. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙ
ΚΑΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΛΗΨΕ- 
ΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Σύντομα θά πρέπει ή Συλλογική 
έκπροσώπηση νά συμμετέχει καί στά 
υπόλοιπα όργανα λήψεωο άποφάσε- 
ων σχετικών μέ τήν έργασία τού 
Προσωπικού και εΐδικώτερα στό 'Α
ναθεωρητικό Συμβούλιο Προαγωγών 
καί τό Συμβούλιο Τοποθετήσεως 
στελεχών.

II. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
‘Αφορούν κατηγορίες προσωπικού.
Στήν παρούσα φάση προβάλλον

ται τά ακόλουθα:
1. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΤΗΤΕΣ 
Ή Συλλογική πλευρά θά συγκεν

τρώσει τις αιτήσεις τών ενδιαφερο
μένων γιά νά έπεξεργασθεΐ μέ βάση 
τήν κατάταξή του σέ ομάδες καί μέ 
συγκεκριμένη γιά κάθε όμάδα πρό
ταση.

2. ΑΡΣΗ ΑΔΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟ- 
ΚΛΗΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟ
ΓΗ ΤΗΣ 25)15.1.74 ΣΣΕ (περί 
έξομοιώσεως)

α) Μετά τήν έπαναχορήγηση τού 
κλάσματος τού διανυθέντος χρόνου 
στούς βαθμούς Λογιστοΰ Α' καί ά- 
νωτέρους είναι κατά φυσική σειρά 
αναγκαίο ν’ άκολουθήση ή αποδοχή 
τού αιτήματος τών προαχθέντων 
στούς βαθμούς ύποπμηματαρχών 
καί άνω πριν άπό τήν έφαρμογή τής 
25)74 ΣΣΕ καί ειδικά πριν άπό τήν 
1.1.75. Δηλαδή νά άναθεωρηθή ή 
βάση πού έγινε ή ένταξή τους στό 
ιμισθολόγιο τής συμβάσεως καί νά 
ληφθοΰν ύπ’ όψη τά κεκτημένα δι
καιώματα τους άπό τό άρθρο 1 3 
παρ. 1 του ’Οργανισμού "Υπηρεσί
ας, τό οποίο κατά γενική νομική πα
ραδοχή δέν καταργήθηκε αναδρομικά.

Ή βάση τού αιτήματος άναγνωρί- 
στηκε άπό τήν Τράπεζα καί ισχύει 
άπό 1.1.75.

β) Έπαναχορήγηση επιδομάτων 
ευθύνης στά στελέχη τών μονάδων 
Διοικήσεως τής Τραπέζης. Μέ βά
ση τήν άρχή νά μήν χάνονται τά κε
κτημένα δικαιώματα άλλά καί τήν 
φύση τής Τραπέζης σάν έμπορικής 
- ανταγωνιστικής πού απαιτεί κίνη
τρα γιά τούς έργαζομένους υποβάλ
λεται τό παραπάνω αίτημα, γιά α
νάλογη έφαρμογή εκείνης πού έγινε 
γιά τά στελέχη τού δικτύου.

3. ΤΑΜ I ΟΛΟ ΓΙ ΣΤΑ I (ΤΕΛ- 
ΛΕΡΣ)

Ζητούμε τήν πλήρη έφαρμογή τών 
σχετικών εγκυκλίων (Α 64)75 καί 
19)76) γιά προσωρινή θητεία στήν 
ειδικότητα αυτή καί ανάλογη αξιο
λόγησή της σάν στοχεΐο «υπευθύνου 
θέσεως» πού θά είναι προϋπόθεση έ- 
ξελίξεως τού ΤΕΛΛΕΡ σέ στέλεχος 
τής Τραπέζης.

Επίσης τήν άναπροσαρμογή τού 
έπιδόματος. καί τήν κάλυψη τής θέ
σεως τού Προϊσταμένου Ταμιολογι- 
κοΰ CHIEF TELLER) άπό ΤΕΛ- 
ΛΕΡΣ πού έχουν υπηρετήσει εύδόκι- 
μα. «Καί τέλος τήν άσφάλιση καί τόν 
κίνδυνο κλοπών καί έλλειμάτων, όπως 
σέ έπόμενη παράγραφο άναφέρεται.

4. ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΟΙ 
ΒΟΗΘΟ I

Θά πρέπει νά έξετασθή μέ εύμέ- 
νεια (άνεξάρτητα άπό τό δτι θά 
προβλεφθή στήν τροποποίηση τού 
’Οργανισμού) τά άπό έτους αίτη
μα γιά εξελικτικό μισθολόγιο με
τά τήν έξάντληση τής προβλεπομέ- 
νης 15ετίας ανάλογα μέ τήν κλίμα
κα τού λογιστικού κλάδου.

5. ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑ
ΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

"Ο Σύλλογος προτείνει γιά λό
γους άναγνωρίσεως τής εθνικής 
προσφοράς τών υπαλλήλων τής κα
τηγορίας αύτής άλλά καί σάν κίνη
τρο γιά τήν προσέλκυση υπαλλή
λων στις κρίσιμες και άπειλούμε- 
νες παραμεθόριες περιοχές, πέρα άπό 
τό έπίδομα καί μία τιμητική προώ
θηση άνάλογη μέ τά έτη υπηρεσίας 
τους στις περιοχές αύτές.

6. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Τό έπίδομα χορηγείται σάν άμοι- 
6ή εντατικής έργασίας έξ αιτίας 
τής αύξημένης κινήσεως στά ύποκα- 
ταστήμοπα τών τουριστικών περιο
χών. Κατά συνέπεια:

α) Θά πρέπει νά χορηγείται σ’ 
δλες τις περιοχές πού μέ διάταγμα 
χαρακτηρίζονται τουριστικές. Δεκτή 
ή κλιμάκωσή του άνάλογα πρός τήν 
σημειούμενη κίνηση.

β) Δέν θά πρέπει νά συμψηφίζε
ται μέ άλλα έπιδόματα καί ιδιαίτερα 
μέ τό έπίδομα «παραμεθορίων πε
ριοχών» άφοΰ ό λόγος χορηγήσεως 
είναι τελείως διαφορετικός γιά τό 
καθένα.

7. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ

Κρίνεται άναγκαία ή άναμόρφωση:
α) Τού κανονισμού χορηγήσεως 

τών επιδομάτων ένοικίου, ώστε νά 
περιλαμβάνει όλους τούς συναδέλ
φους καί ιδιαίτερα τούς μικρομίσθους 
πού υπηρετούν μακρυά άπό τόν τό
πο μόνιμης κατοικίας τους. Τό κρι
τήριο τής μεταθέσεως, τής ύπαγωγής 
προκήρυξη διαγωνισμού κλπ πού δέν 
στον ίδιο Νόμο, τής άναγραφής στήν 
άν,ταποκρίνονται στήν στυγνή πρα
γματικότητα θά πρέπει γιά άνθρω- 
πιστικούς τουλάχιστον λόγους νά 
άπαλειφθοΰν.

β) Τού ύψους τών καταβαλλόμε
νων ποσών. Νά γίνεται τακτική ά
ναπροσαρμογή σύμφωνα μέ τό κα
ταβαλλόμενο ενοίκιο.

8. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Κ.Μ.

Τό θέμα έκκρεμεΐ στό Δευτερο
βάθμιο Δ. Δικαστήριο. ’Ανεξάρτητα 
όμως άπό αύτό έπαναλαμβάνεται, 
γιά λόγους παρόμοιους, ή έκκλησή 
μας όπως στό προηγούμενο αίτημα 
μέ στοιχεία 1 - 7.

9. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΗΛΕΩΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

α) ’Επίδομα βρεφονηπιακού σταθ
μού.

’Ενδιαφέρει βασικά συναδέλφους 
— μητέρες έπαρχιακών ύποκ)των 
όπου, δέν υπάρχουν βρεφονηπιακοί 
σταθμοί καί άλλα ικανά μέλη τής 
οικογένειας τους, μέ αποτέλεσμα 
νά χρησιμοποιούν οικιακές βοηθούς.

’Ορθό είναι, έφ’ όσον αποδεδει
γμένα συντρέχουν οί παραπάνω έλ- 
λείψεις καί προϋποθέσεις, νά έπεκτα- 
θεΐ καί στις άναφερόμενες τό χορη
γούμενο κατά μήνα στήν περιοχή 
Πρωτευούσης καί Θεσ)νίκης έπίδο
μα.

β) ’Επέκταση τού έπιδόματος 
γάμου καί στις μέ βαθμό μεγαλύ
τερο τού ΰποτμηματάρχη.

Οί λόγοι άναφέρονται στό άπό 
7.6.76 συλλογικό διάβημα.

γ) Έξομοίωση πρός τήν κατά
σταση χηρείας τών σέ κατάσταση 
δίαζεύξεως, μητέρων ανηλίκων τέ
κνων.

Είναι παραδεκτό, ότι οί συνθήκες 
καί γιά τις δυά περιπτώσεις είναι 
παρόμοιες καί έπομένως πρέπει νά 
τύχουν τής ίδιας μεταχειρίσεως μέ 
επέκταση καί στήν δεύτερη κατηγο
ρία τής ειδικής οικονομικής ένισχύ- 
σεως πού απολαμβάνει ή πρώτη.

δ) Τέλος είναι αναγκαίο νά έξε
τασθή, άνεξάρτητα άπό τήν πα
ράλληλη έργασία πού θά γίνη γιά 
τήν τροποποίηση τού 'Οργανισμού 
τό αίτημα γιά άλλαγή τού ορίου 
ήλικίας γιά παραμονή στήν υπη
ρεσία.

10. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 
573 καί 575)29.12.76 ΠΡΑΞΕΙΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Είναι γνωστό ότι μέ τις πράξεις 
αύτές αντιμετωπίστηκε θετικά μέ 
βαθμολογική καί οικονομική αποκα
τάσταση ειδικά ή περίπτωση μιας 
συναδέλφου.

Ή χειρονομία αύτή θά έχει τό 
σωστό της άπό κάθε πλευρά νόη
μα άλλά καί τόν εύμενή άντίκτυπο 
έφ’ όσον άποδειχθή ότι είναι άπαρ- 
χήν γιά τήν έξέταση καί όμοια αν
τιμετώπιση όλων τών παρομοίων 
περιπτώσεων γιά τις οποίες υπο
βλήθηκαν αιτήσεις.

Βέβαια πολλές περιπτώσεις πι
θανόν νά συμπίπτουν μέ ώρισμένα 
άπό τά λοιπά θέματα τόύ υπομνή
ματος, τούτο όμως έντείνει τήν υ
ποχρέωση γιά έξέταση καί άποδο- 
χή σέ γενικώτερη έ'κταση.

11. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΛΟΠΩΝ 
ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΠΟΣΩΝ

Ή αύξηση τών τραπεζικών έργα
σιών, ό πολλαπλασιασμός τών ύπο- 
καταστημάτων καί ή άνοδος τής 
έγκληματικότητος κάνουν έπιτακτι- 
κή τήν άνάγκη εφαρμογής αύτοΰ 
τού μέτρου. Ή έφαρμογή του άλλω
στε συμφέρει τήν Τράπεζα όπως έχει 
ήδη σταθμισθεΐ.

• Π,ροέχει ή συννενόηση μέ 'Ασφα
λιστικές "Εταιρείες γιά τόν καθορι
σμό τών προϋποθέσεων, τών όρων 
τής άσφαλίσεως αύτής καί ή πρό
κριση τού προσφερομένου άπό 
κάθε άποψη σχεδίου. Σχε
τικό σχέδιο έχει συντάξει ύστερα 
άπό αίτηση τής ΟΤΟΕ ή ΑΕ 
«ΑΣΤΗΡ».

Βέβαιοι ότι γιά όλα τά παραπά
νω θέματα θά συναντήσουμε άμείω- 
το τό ένδιαφέρον σας καί τήν θε
τική άνταπόκρισή σας, σάς παρακα- 
λοϋμε νά δεχθήτε τά ειλικρινή μας 
αισθήματα σεβασμού καί βαθειάς 
έκτιμήσεως.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Ό Πρόεδρος 

ΒΠ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ 
Ό Γεν. Γραμματεύς 

Θ. ΣΑΛΙΜΠΑΣ

Άκριτικές
01 δύσκολες γιά τό "Εθνος στι

γμές πού περνούμε καθιστούν τόν 
έποικισμό τών άκριτικών περιο
χών έπιβεβλημένο. Τόσο άπό τήν 
ποσοτική του άποψη, όσο καί ά
πό τήν ούσιαστική. Τό ένα ση
μαίνει μεγάλο πληθυσμό. Τό άλ
λο σημαίνει πληθυσμό πού νά εί
ναι ικανοποιημένος άπό τις συν
θήκες ζωής τους.

Πολλές ύπηρεσίες, Δημόσιες ή 
ΝΠΔΔ, στά πλαίσια τών άντιλή- 
ψεων αύτών, χορηγούν στούς υ
παλλήλους πού στέλνουν στις πε
ριοχές αύτές, καί πού βεβαίως 
ζούν καθημερινά κάτω άπό τό ψυ-

περιοχές
χολογικό βάρος συγκεκριμένων α
πειλών, ορισμένες προνομιακές υ
πηρεσιακές παροχές, λ.χ. καλύτε
ρη έξέλιξη καί άλλες διευκολύν
σεις.

Οί παροχές αύτές είναι άπολύ- 
τως δικαιολογημένες. (Μή ξεχνά
με ότι γιά νά πάει κανείς άπό 
τήν ‘Αλεξανδρούπολη στήν Όρε- 
στιάδα περνά λίγα μέτρα άπό τά 
τουρκικά σύνορα).

Ό ούσιαστικός ρόλος τών ύ- 
παλλήλων πού υπηρετούν στις εύ- 
αίσθητες περιοχές τής χώρας, ε
πιβάλλει καί τήν άνάλογη κατα
νόηση στά είδικά αΐτήματά τους.

Υπόγειο τοϋΚίν)κοΰθ)νίκης:
Στό κατ)μα τής Θεσ. Α' καί στό 

χώρο τού ύπογείου ειδικά, οί συν
θήκες έργασίας είναι τραγικές. Ά
πό τά παράθυρα, άν είναι άνοικτά, 
εισβάλλουν κάθε στιγμή τά καυσαέ
ρια καί ή σκόνη τής οδού I. Δρα- 
γούμη. Κι όταν άνάβει αύτό τό περί
φημο μηχάνημα κλιματισμού... "Ο
ταν άνάβει... Δηλαλή όταν μπορεί 
νά άνάψει, ή κατάσταση δέν βελτιώ
νεται.

Οί σωλήνες τών δικτύων άποχε- 
τεύσεως έπικοινωνοΰν μέ τό δίκτυο 
κλιματισμού. Κι όταν ένα άπό τά 
δύο χαλάσει, οί μυρωδιές κατακλύ
ζουν τόν τόπο. Ποιος μπορεί νά

δουλέψει εύχάριστα μέ αύτήν τήν 
κατάσταση;

Καί καλά βέβαια έμάς δέν μάς ά- 
ρέσει νά δουλεύουμε μέ τέτοιες συν
θήκες. Τήν Τράπεζα δέν τήν ενδια
φέρει ή άποδοτικότητα τών ύπαλλή- 
λων της; Δέν τήν αφορά άν οί πε
λάτες φεύγουν μέ ένα «οϋφ έπί τέ
λους»;

Τό καλοκαίρι πλησιάζει. Καί φέ
τος ή κατάσταση πρέπει νά βελτιω. 
θεί. Οί συνάδελφοι τού ύπογείου 
δέν μπορούν νά ξαναπεράσουν ένα 
μαρτυρικό καλοκαίρι. Οί αιτήσεις, 
τά διαβήματα καί τά παράπονα τών 
τελευταίων έτών, πρέπει νά φέρουν 
κάτιοιο άποτέλεσμα.

Τό Κυλικείο τής Θεσσαλονίκης
Χαμηλή ποιότητα καί υψηλές τι

μές τά κύρια χαρακτηριστικά τού 
κυλικείου στό Θεσ)κης Α.

Άν λάβομε ύπ’ όψη μας πώς λει
τουργεί σάν ιδιωτική καί μάλιστα 
«μονοπωλιακή» έπιχείρηση είναι εύ
κολο νά έξηγήσουμε τό γιατί. "Ω

στόσο κάτι πρέπει νά γίνει καί γιά 
τόν πρόσθετο λόγο πώς έν όψει τής 
πενθημέρου έβδομάδος καί τής αύ
ξησης τών ώρών έργασίας, οί άνάγ- 
κες τών συναδέλφων πού καλύπτον
ται άπό τό κυλικείο, θά είναι οπωσ
δήποτε έντ ανώτερες.

Στεγαστικά έπιδόματα
Ή Τράπεζα, όπως είναι γνωστό, 

καταβάλλει ένα ορισμένο έπίδομα 
γιά τήν κάλυψη τών δαπανών στε- 
γάσεως στούς συναδέλφους εκείνους 
πού τοποθετούνται ή μετατίθενται 
σέ πόλη διαφορετική άπό αύτήν τής 
μόνιμης κατοικίας τους.

Συνάδελφοι άπό τήν έπαρχία, έ
χουν ώστόσο παράπονα, τόσο γιά 
τό ύψος τού έπιδόματος όσο καί γιά 
τόν τρόπο χορηγήσεώς του:

Συγκεκριμένα:
'Αντίθετα μέ τήν άποψη πού έπι- 

κρατεΐ σέ όσους υπηρετούν σέ με
γάλες πόλεις, τά ένοίκια τής έπαρ- 
χίας δέν είναι καθόλου φθηνά. Πα
ράδειγμα: στό Σιδηρόκαστρο δυάρι 
έχει νοίκι 3.500 δρχ. Αύτό δέν 
είναι έξαίρεση. Είναι 
κανόνας. Κιάς ληφθεΐ υπό
ψη ότι στις περιοχές αύτές τοπο
θετούνται ιδίως συνάδελφοι μικρό- 
βαθμοι καί συνεπώς μικρόμισθοι. 
’Αντιμετωπίζουν τό πρόβλημα τής 
άπομονώσεως στήν έπαρχία, τής έλ- 
λείψεως πνευματικής ζωής καί κίνη
σης, δίχως κινηματογράφο, μακριά 
άπό φίλους, σέ ένα περιβάλλον λί
γο πολύ κλειστό καί αφημένο στις 
δικές του παραδόσεις καί τόν δι
κό του τρόπο ζωής. Πρέπει έπί πλέ

ον νά άντιμετωπίζουν καί οικονομι
κό πρόβλημα έπιβιώσεως; Μπορούν 
νά άνταπεξέλθουν στις συνθήκες 
στεγάσεως μέ το χιλιάρικο πού δί
νει ή Τράπεζα;

Καί ύπάρχει καί κάτι άκόμα.
Σέ όσους συναδέλφους τής παρα

πάνω κατηγορίας ύπηρετοΰν σέ κα
ταστήματα πού είναι στον ίδιο νομό 
μέ τή μόνιμη κατοικία τους δέν 
χορηγείται έπίδομα στεγάσεως!

"Υποχρεώνονται λοιπόν οί συνά
δελφοι νά διαλέξουν μία άπό τις 
δύο λύσεις:

— ή νά πληρώνουν άπό τήν τσέ
πη τους ένοίκια σάν κι αύτά πού 
λέμε παραπάνω,

— ή νά ταξιδεύουν 100 χιλιόμε
τρα κάθε μέρα γιά νά πάνε καί νάρ- 
θουν στήν υπηρεσία τους!

"Η μία λύση είναι χειρότερη άπό 
τήν άλλη.

‘Υπάρχει καί μία λύση ανάγκης: 
νά στοιβάζονται σέ χώρους πού δέν 
έκπληρώνουν ούτε κατά διάνοιαν τις 
συνθήκες ύγιεινής καί αξιοπρεπούς 
στεγάσεως.

Τό πρόβλημα τής χορηγήσεως 
στεγαστικοΰ έπιδόματος πρέπει έ
πί τέλους νά άναθεωρηθεί άπό τήν 
πλευρά τής Τραπέζης.

Μιά προσπάθεια
Τό Γραφείο Βορ. "Ελλάδος κατα

βάλλει προσπάθεια νά άνταποκριθεΐ 
στήν αίτηση μερικών νέων μελών 
τού Συλλόγου γιά νά πλαισιωθεί τό 
γραφείο άπό μία έπιτροπή καλλιτε
χνικών δραστηριοτήτων.

Τό γραφείο έκανε άποδεκτή αύτή 
τήν άποψη καί θά συντονίσει τήν 
προσπάθεια γιατί πιστεύει ότι μέ
σα στά πλαίσια τού συνδικαλιστι

κού έργου δέν είναι μόνον οί οικο
νομικές διεκδικήσεις άλλά καί κάθε 
προσπάθεια πού βελτιώνει τήν ποιό
τητα τής ζωής τών έργαζομένων. 
Καί βέβαια έκτος άπό τήν ύλική 
ύπάρχει καί ή πνευματική τροφή.

«Ούκ έπ’ άρτψ μόνον ζήσεται άν
θρωπος».

Μή διστάσετε νά έπικοινωνήσετε 
τε γιά τό θέμα αύτό μέ τό Γ ραφείο 
Β. "Ελλάδος.

ΚΡΗΤΗ
Τουριστικό Έπίδομα

Ό χρόνος χορήγησης τού τουρι
στικού έπιδόματος στά κατ)ματα 
Κρήτης νά έπιμηκυνθεΐ γιά νά κα
λυφθεί τουλάχιστο ή περίοδος άπό 
1)3 έως 30)11 όπως ήδη έχει γίνε; 
σέ άλλα κατ)ματα.

Σ’ αύτό συνηγορεί ότι τό κόστος 
ζωής είναι άμείωτο όλο τό χρόνο 
έξ αιτίας καί τού καθημερινά αύξα- 
νομένου στήν Κρήτη χειμερινού του
ρισμού.

Ό χώρος του κ)τος Ηρακλείου
Ό χώρος έξυπηρέτησης τού κοι

νού στό κατ)μα Ηρακλείου, ειδικά 
τό καλοκαίρι, μέτό πλήθος τών του
ριστών, καθίσταται έντελώς άνεπαρ- 
κής. ‘Η εύρεση άλλου χώρου γιά τήν 
εξυπηρέτηση τών ξένων άψ’ ένός μέν

θά προσέφερε πολλαπλά στήν ποι
ότητα καί στήν ταχύτητα τών ύπηρε- 
σιών πρός τούς ξένους άψ’ έτέρου 
δέ θά άνακούφιζε τά μέγιστα τούς 
συναδέλφους.

Οί θερινές άδειες
Συνάδελφοι έπαρχιακών "Υποκα

ταστημάτων, ιδίως σέ πόλεις πού 
παρουσιάζουν τουριστική κίνηση, 
προβάλλουν τό αίτημα τής ένίσχυ- 
σης τών καταστημάτων τους σέ προ

σωπικό κατά τούς μήνες τής αι
χμής (Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος) 
γιά νά γίνει κατορθωτό καί γι’ αύ- 
τούς, ένα τουλάχιστον μέρος τής ά
δειας τους νά καλύπτεται μέσα 
στούς θερινούς μήνες.


