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κά, συνεχίζεται άπό τή Διοίκηση 
του Συλλόγου μας, ή προσπά
θεια για νά βρεθούμε πανέτοιμοι 
να άντιμετωπίσουμε τις επιπτώ

σεις άπό την έ'νταξή μας στήν 
Κοινή ’Αγορά.

Άπό τον άγω να αυτό μιά νέα 
Τράπεζα θά γεννηθή και το μέλ
λον το δικό μας και των παιδιών

μας θά κατοχυρωθή άλλα και ή 
θέση μας σάν έργαζομένων θά 
βελτιωθή.

Αυτόν τόν αγώνα καλούνται νά 
ένισχύσουν όλα τά μέλη τού Συλ

λόγου μας, όλοι ot έργαζόμενοι 
στήν Εθνική Τράπεζα.

01 άδυναμίες και οί άντιδρά- 
σεις πού έπισημαίνονται στο άρ
θρο τού Προέδρου τού Συλλό
γου μας πρέπει όπωσδήποτε νά

έξουδετερωθοΰν.
Παράλληλα, όπως προκύπτει 

άπό τό δημοσιευόμενο έπίσης 
στο σημερινό φύλλο μας, σημεί
ωμα τού Δελτίου τής Τραπέζης 
μας, προβάλλεται και άπό την

ίδια τήν Τράπεζα ή άνάγκη, πού 
έγκαιρα έπεσήμανε ό Σύλλογός 
μας, νά διαδραματίση και πάλ, 
ή Εθνική Τράπεζα τό ρόλο που 

"ς άρμόζει και νά ξαναγίνη ή 
θνική Τράπεζα.
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’ Εκπληρώνοντας τύ υπέρ
τατο χρέος μου Απέναντι 
σας, σάν Πρόεδρος του 
Χυλλόγου μας καί σάν συν
άδελφος, Επικοινωνώ σήμε
ρα μαζί σας, άπό τίς στή
λες του δημοσιογραφικού 
μας όργάνου, γιά νά σάς Ε
νημερώσω, μέ σαφήνεια 
καί λιτότατα, καί νά Επι- 
στήσω τήν προσοχή σας σε 
όσα συμβαίνουν τελευταία 
γύρω μας καί μέσα στο χώ
ρο τής εργασίας μας.

©ά εκπληρώσω τό χρέος 
μου αύτό ανεπηρέαστος ά
πό προσωπικές πικρίες ή 
προκαταλήψεις, μέ ήρεμη 
τή σκέψη, χωρίς φανατι
σμούς, μέ συναίσθηση τού 
βάρους τής Αποστολής μου 
καί τής εύθύνης μου. Εϊμε- 
θα ήγεαία υπεύθυνη καί όχι 
όμάδα διαμαρτυρίας. ’Άλ
λωστε, οί ιδιαίτερες στιγ
μές πού διερχόμεθα δέν Ε
πιτρέπουν τήν πολυτέλεια 
νά ά ντμετωπίζουμε τά γε
γονότα μέ ύποκειμενικά 
κριτήρια ή νά τά άντιπα- 
ρερχόμεθα μέ Αδιαφορία.

Άπό σάς ζητώ, τό ίδιο 
άνεπηρέαστοι, νά συναγά- 
γετε τά συμπεράσματά σας, 
νά καθορίσετε τήν πορεία 
σας καί νά συνειδητοποιήσε
τε ότι δέν έχετε μόνο δικαι
ώματα άλλά καί ύποχρεώ- 
σεις. 'Γποχρεώσεις Απέναν 
τι στον Εαυτό σας, στύ σύ
νολο, στήν Τράπεζα. Τό 
πρόβλημα μάς Αφορά ό
λους. Δέν είνα προσωπικό 
μου. Δική μου είναι ή εύ- 
θύνη τής Ενημερώσεώς σας 
καί σάς καλώ σέ μιά συν* 
υπευθυνότητα πού μετουσι- 
ώνεται σέ ένα συγκεριμέ- 
νο σκοπό. Χτήν προάσπιση 
τών συμφερόντων μας, σάν 
Ελλήνων πολιτών καί σάν 
έργαζομένων, άλλά καί στή 
προστασία αυτής τής Τρα
πέζης —άπό τήν όποια ζθύ
με εμείς καί οί οίκογένειές 
μας, είτε σάν έργαζόμενοι 
είτε σάν Απόμαχοι τής Ερ« 
γασίας— πού δέχεται παν
τοειδείς Επιθέσεις άπό πολ
λές πλευρές.

Εθνική Τράπεζα καί 
Προσωπικό δέν είναι μιά ά- 
φηρημένη ενότητα ούτε μιά 
άπλή σχέση έργοδότη — 
έργαζομένου. Είναι κάτι 
βαθύτερο, στενώτερο, ού- 
σιαστικώτερο. Είναι ή 6α- 
θειά πεποίθηση, πού μάς 
έχουν κληροδοτήσει γενε
ές πριν άπό μάς. Είναι ή 
δική μας Τράπεζα.

Α
Άπό τήν πρώτη μέρα 

πού άναλάβαμε τά καθήκον- 
τά μας σάν συνδικαλιστική 
ήγεσία, έξη μήνες πρίν, 
δώσαμε στό συλλογικό μας 
όργανο μιά πιο πλατεία Α
ποστολή καί Απευθύναμε 
προς όλους έσάς ένα προσ
κλητήριο κάλεσμα, Ανεξάρ
τητα άπό τή συγκεκριμένη 
ιδεολογική ή κοινωνική πε
ποίθηση ή ένταξη τού καθε- 
νός.
• Γιά ένα συνδικαλιστικό 

όργανο δημοκρατικό, ι
σχυρό, Ανεξάρτητο καί ά- 
δέσμευτο άπό Κυβερνή

σεις, Κόμματα, Εργοδο
σία.
9 Γιά ένα συνδικαλιστικό 
όργανο πού θά έκφράζει δί- 
χως πλαστογραφία όλο τό 
εύρος τών ά νησοχιών τής 
συντριπτικής πλειοψηφίας 
τών συναδέλφων πού έχουν 
πιά ώριμη καί φανερή τήν 
αίσθηση τού άφυπνιβμένου 
πολίτη, μέ έμπειρίες φιλ

τραρισμένες άπό τή δοκιμα
σία τής έφτάχρονης δικτα
τορίας.
9 Γιά ένα συνδικαλιστικό 
όργανο πού θά εκπροσωπεί 
τό σύνολο τών συναδέλφων 
χωρίς τεχνητές καί κοντόφ
θαλμες διακρίσεις, θά διεκ- 
δική μέ Ανυποχώρητη συνέ
πεια τά δίκαια αιτήματα ό
λων τών κατηγοριών τού

προσωπικού μέσα ατά όρια 
τού Εφικτού καί τών δυνατο
τήτων τής Τραπέζης, χω
ρίς χαμαιλεοντισμούς καί 
δημοκοπικά βεγγαλικά. 
φ Γιά ένα συνδικαλιστικό 
όργανο πού, πάνω σέ όρθο- 
λογικές καί Επιστημονικά 
όργανωτικές μεθόδους, θά 
είναι σέ Θέση νά αντιμετώ
πιση όχι μόνο τή σημερινή

άλλά καί τήν αύριανή διά
σταση τής Τραπέζης κάτω 
άπό τή νέα πραγματικότητα 
πού διαμορφώνεται μέ τήν 
ένταξή μας στον Εύρωπαϊ- 
κό χώρο τής Κοινής Αγο
ράς καί τίς επιπτώσεις πού 
—μοιραία— θά άντιμετωπί 
σουμε.

Αυτό τό συνδικαλιστικό 
όργανο μπορεί καί πρέπει
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Μέ τήν ιδιαίτερη σύσταση νά δια- 
βαστή οπτό ολα τά μέλη του Συλλό
γου μας, άναδημοσιεύουμε άττό τό 
«ΔΕΛΤΙΟΝ — ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 
ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΝ» μηνάς Ιουνί
ου 1976 τή ς Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος, το άκάλουθο σημείωμα μέ 
τον τίτλο «Τό θεσμολογικό πλαίσιο 
του Πιστωτικού τομέως και ό ρόλος 
τής Εθνικής Τραπέζης».

Ή κεντρική ιδέα τού σημειώματος 
είναι πολύ άπλή. Άναφέρεται στήν 
πλήρη αξιολόγηση τού θεσιμικοΰ μας 
πλαισίου καί τήν εκμετάλλευση ό
λων τών δυνατοτήτων πού προσφέ
ρει καί προβαίνει σέ εκτίμηση τού 
ρόλου τής φύσεως καί τών Ιδιομορ
φιών τής ’Εθνικής Τραπέζης.

Οί διατυπούμενες άπόψεις ένισχύ
ουν τήν θέση πού ύπεστήριξε ό Πρό
εδρος τού Συλλόγου μας κατά τήν 
ομιλία του στή Γενική Συνέλευση 
τών Μετόχων τής Τραπέζης τής 17. 
5.76, στήν οποία έτάνισε:

Κύριοι Μέτοχοι, τελειώνοντας, ο
φείλω νά διακηρύξω, γιά μιά άκόμη 
φορά οτι τό Προσωπικό πιστεύει Α
κράδαντα δτι ή Τράπεζά μας ήταν, 
είναι καί πρέπει νά παραμείνη ή 
’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος. Καί 
όλοι οί αρμόδιοι παράγοντες οφεί
λουν νά συμβάλλουν προς τόν σκο
πόν ο.ύτόν, γιά τό καλό τού έθνους, 
τών έργαζομένων καί τών μετόχων.

Επιβεβαιώνουν άκόμη, αυτά πού 
τονίσαμε στό άρθρο τής «Τραπεζι
τικής» μηνός Μαρτίου 1976 ύπό τόν 
τίτλον «Τόν δάκτυλον έπί τόν τύ
πον τών ΐλων».

«Άνασύραμε εις τήν επιφάνεια 
καί προβάλαμε προβλήματα ΰπάρξέ
ως τής ’ίδιας τής Τραπέζης καί τών 
έργαζομένων σ’ αυτή.

Προβλήματα προωθημένα πέρα 
άπό τήν καθημερινή δραχμικ,ή αύξη
ση καί τήν ικανοποίηση αιτημάτων 
συνήθους μορφής. Προβλήματα, πού 
έν ισχύουν τό οικονομικό υπόβαθρο 
τού Εθνικού μας Ιδρύματος καί κα
τοχυρώνουν τή θέση μας μέσα σ’ 
αύτό, τήν άξιοπρέπειά μας σάν έ- 
λευθέρων έργαζομένων άτόμων, τήν 
ομαλή καί απρόσκοπτη έξέλιξή μας, 
τή δυνατότητα άξιολογήσεως μέ Α
ξιοκρατικά κριτήρια καί τήν έξαφά- 
νιση κατεστημένων καταστάσεων 
πού χωρίς αυτή είναι άδιανόητη ή 
προετοιμασία μας γιά τή νέα πρα
γματικότητα πού διαμορφώνεται μέ 
τήν ένταξή μας στον Εύρωπαϊκό 
χώρο τής Κοινής ’Αγοράς. Γιατί, 
ας μήν κρυβόμαστε, οί έπιπτώσεις 
άπό τήν ένταξη αυτή, άν δέν ΕΙΜΑ
ΣΤΕ ΠΑΝΕΤΟΙΜΟΙ θά είναι πιθα
νόν όλέθριες, ιδιαίτερα γιά τό έργα-

ζόμενο τμήμα τού Ελληνικού Λαού.
Αυτές τίς έπιπτώσεις άγωνιζό- 

μαστε, μέ σκληρή δουλειά, νά τίς 
άπομακρύνουμε άπό τόν κλάδο μας.

’Από τόν άγώνα μας αύτό, μιά 
ΝΕΑ ΤΡΑΠΕΖΑ θά γεννηθή καί τό 
μέλλον τό δικό μας καί τών παιδιών

μας θά κατοχυρωθή άλλά και ή θέ- 
σις μας ώς έργαζομένων θά βελτιω- 
Θη».

Διερχόμαστε σήμερα περίοδο 
έπανεξετάσεως πολλών πλευρών 
τού θεσμικού πλαισίου πού διέ-

’Ανάγλυφη προβάλλει, άπό τό σημερινό άρθρο τού Προέδρου 
τού Συλλόγου μας, ή κατάσταση πού έπικρατεΐ στό χώρο τής 
Εργασίας μας.

Γνωστές καί άγνωστες πτυχές μιας προσπάθειας, πού κατα
βάλλεται γιά νά έδραιώσουμε τή θέση μας σάν έργαζομένων, 
παράλληλα μέ τή διεύρυνση τού ρόλου τής Τραπέζης μας, προ
σαρμοσμένου στή νέα πραγματικότητα, περισσότερο σημαντικού, 
περισσότερο δυναμικού, ενός ρόλου πού νά άνταποκρίνέται στις 
έμπειρίες, τίς δυνατότητες καί τήν προσφορά τής ΈΘΙνικής Τρα
πέζης, άπσκαλύπτονται.

’Ανάγλυφη έπίσης προκύπτει, άπό τό άναδη μοσι ευόμενο σέ 
παράπλευρες στήλες σημείωμα τού Οικονομικού καί στατιστικού 
δελτίου τής Τραπέζης μας, ή θέση τής Διοικήσεώς της.

’Αποδεικνύεται έτσι, ότι Διοίκηση καί Προσωπικό έχουν πο
λύ ευρύτερους στόχους, δτι καί ή μιά καί ή άλλη πλευρά έγκα- 
ταλείπουν τά στενά πλαίσια τών δραστηριοτήτων καί έπιδιώ- 
ξεών τους καί κινούνται παράλληλα γιά νά δημιουργήσουν τίς 
προϋποθέσεις πού θά τοποθετήσουν τήν ’Εθνική Τράπεζα στή θέση 

* πού τής άρμόζει, μιά θέση άντίστοιχη προς τήν ευρύτατη πίστη 
ο τού Ιδρύματος στό έσωτερικό καί έξωτερικό καί σύμφωνη μέ τή 
▼ μεγάλη παράδοση στήν άσκηση τής λειτουργίας του μέ ευρύτερα 

κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Ή παράδοση αυτή δέν είναι ούτε 
άπλό ούτε τυχαίο δημιούργημα άλλά τό προϊόν τού μόχθου, τής 
πείρας, τών προσπαθειών, τής πολιτικής, άκόμη καί τών σφαλμά
των μακράς σειράς δεκαετιών

"Ενα άπό τά πιο σημαντικά γνωρίσματα τής ’Εθνικής Τρα
πέζης είναι ό χαρακτήρας της ώς μικτής Τραπέζης μέ τή συνεχή 
καί πολυμερή έπαφή μέ τούς κυριώτερους παραγωγικούς τομείς 
καί ιδιαίτερα μέ τή βιομηχανία Άπό τήν ’Εθνική προήλθε ή πρώ
τη έξόρμηση γιά τή βιομηχανική άνάπτυξη. ’Ακολουθώντας τό πα· 
ράδειγμα τών μεγάλων Τραπεζών τής. ’Ηπειρωτικής Ευρώπης, ά- 
πέβη βασική πηγή κεφαλαίων τόσο γιά τή χρηματοδότηση τών 
έπενδύσεων δσο καί γιά τήν κάλυψη τών άναγκών σέ κεφάλαια 
κινήσεως.

Κύριο χαρακτηριστικό της είναι τό μέγεθος της σέ άπόλυ- 
τους καί συγκριτικούς άριθμούς. Ή ’Εθνική είναι μιά άπό τίς 
μεγαλύτερες Τράπεζες τού κόσμου. Δικαιούται λοιπόν καί έπι- 
βάλλεται νά διαδραματίση ρόλον πολύ ο ύσιωδ έσπερον εκείνου 
στον όποιον τήν περιόρισαν οί μεταβολές πού έγιναν παλαιότε- 
ρα στό θεσμολογικό πλαίσιο τού πιστωτικού τομέως καί πού δυ
στυχώς δέν ήσαν αποτέλεσμα σοβαρής, βαθειάς καί πλήρους με
λέτης τής καταστάσεως καί τών προβλημάτων τής χώρας μας.

Σ’αυτή τήν προσπάθεια έχει άποδυθεΐ τό Συλλογικό μας 
όργανό. Άπό τήν έπιτυχία της θά προκύψη καί ή ουσιαστική βελ
τίωση τής θέσεως μας.

Οί αντιδράσεις, ηθελημένες ή άθέλητες, πού επισημαίνει στό 
άρθρο του ό Πρόεδρος τού Συλλόγου μας καί πού καλύπτονται 
υπό τόν μανδύα συνδικαλιστικών έπιδιώξεων, είναι βέβαιο δτι 
θά έξουδετερωθοΰν άπό τή συντριπτική πλειοψηφία τών μελών 
τού Συλλόγου μας πού γνωρίζει τώρα, γιατί βάλλεται ό Σύλ
λογός μας καί έπιδιώκεται άντί πάσης θυσίας ή κατάληψή του 
άπό δυνάμεις πού έχουν κάθε λόγο νά έμποδίσουν τήν έπιτυχία 
αυτών τών στόχων.
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ττει την οικονομική δραστηριότη
τα. Τούτο είναι φυσική συνέπεια 
τής έπαναλειτουργίας τών δημο
κρατικών διαδικασιών μετά τήν 
έπτάχρονη άνασιτολή καί τής α
ναμενόμενης έντάξεώς μας στήν 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ή κριτι
κή αυτή θεώρηση έπεκτείνεται 
μεταξύ τών άλλων και στον τρα
πεζικό και γενικότερα τό χρημα
τοδοτικό τομέα.

Δέν είναι βέβαια ή πρώτη φο
ρά πού συμβαίνει αύτό σέ σχέση 
μάλιστα μέ τόν τελευταίο τομέα. 
’Αντίθετα, σέ δλη σχεδόν τή με
ταπολεμική περίοδο οί μεταβο
λές στούς χρηματοδοτικούς θε
σμούς ήσαν συχνές καί πολλές 
φορές ουσιώδεις. Ή επιδίωξη τής 
ταχύρρυθμης οικονομικής άνα- 
πτύξεως δημιουργούσε κλίμα 
πρόσφορο γιά θεσμολογικές με
ταρρυθμίσεις πού θεωρούντο κα
τάλληλες γιά νά μάς βοηθήσουν 
νά καλύψουμε γρήγορα τήν από
σταση πού μάς χώριζε άπό τις 
αναπτυγμένες χώρες.

Σήμερα, κάτω άπό τό πρίσμα 
τής ιστορικής προοπτικής καί μέ 
τήν πείρα πού κερδήθηκε στό με
ταξύ, έχει άρχίσει νά αναγνωρί
ζεται καί νά όμολογείται δτι 
πολλές άπό τις θεσμολογικές με
ταβολές πού πραγματοποιήθηκαν 
δέν ήσαν οί ένδεικνυόμενες· καί 
δτι άκόμη τά άποτελέσματά τους 
ήσαν ούδέτερα ή καί αρνητικά. 
Οί διαπιστώσεις αύτές δέν θά 
πρέπει νά ξενίζουν. Δέν αποτε
λεί μυστικό δτι άρκετές άπό τις 
μεταβολές πού έγιναν στό θε
σμολογ ικό πλαίσιο τού πιστωτι
κού τομέως δέν ήσαν άποτέλε- 
σμα σοβαρής, βαθειάς καί πλή
ρους μελέτης τής καταστάσεως 
καί τών προβλημάτων. 'Ορισμέ
νες άποφάσεις πάρθηκαν κάτω 
άπό τήν επίδραση τυποποιημέ
νων ιδεών καί σλόγκαν πού εί- 
σαγάγαμε χωρίς πολλή κρίση ά
πό τό έξωτερικό. Σέ άλλες περι
πτώσεις τά κριτήρια πού τελικά 
βάρυναν ήσαν πολιτικά, ένώ άκό- 
μα καί προσωπικές επιδιώξεις έ
παιξαν τό ρόλο τους.

Εΐναι περίεργο, άλλά άληθινό, 
δτι γιά τήν άναζήτηση ξένων 
προτύπων στό χρηματοδοτικό το
μέα στραφήκαμε σέ χώρες πολύ 
πιο άναπτυγμένες άπό μάς καί 
ταυτόχρονα σέ άλλες πολύ πιο 
καθυστερημένες. Άπό τίς τελευ- 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 3η ΣΕΛ.)

νά, Αντιμετωπίσει μέ κάθε 
μορφή Αγώνες s 
9 Τούς Εξωτερικούς Εχ
θρούς, φανερούς ή κρυ
φούς, της Τρα«έξης καί 
τού Προσωπικού της, τά 
κρατικά τραπεζιτικά μονο
πώλια, τις στραγγαλιστι- 
κές νομισματικές διαδικα
σίες, τά πολυεθνικά τρα
πεζιτικά συγκροτήματα πού 
βρίσκονται ή σχεδιάζουν νά 
Εγκατασταθούν στη χώρα 
μ*ας.
θ Τό εσωτερικό κατεστη
μένο τής Τραπέζης μας καί 
τά υποκατάστατα του, πού, 
με τήν πολιτική τού Εναγκα
λισμού καί τής ύποτέλειας 
πού άκολουθοΰν Απέναντι 
στον Εκάστοτε ισχυρό τής η
μέρας, έχουν δήμιου ργήση 
κατάσταση μαρασμού στήν 
παραγωγική ζωογύνο δύνα
μη τής Τραπέζης.
• Τά καυτά Επαγγελματι
κά μας προβλήματα πού εί
χαν συσσωρευτεί άπύ τύ πα- 
ρελθύν καί Αναζητούσαν Εν- 
αγωνίως τή λύση τους.
9 Τήν έφοδο τών κομμά
των πού Επιδιώκουν νά κα
θυποτάξουν τύ συνδικαλι- 
στικύ κίνημα σέ Επιδιώξεις 
καί σκοπιμότητες Εξωσυν- 
δικαλιστικές, δηλαδή στήν 
χωρίς όρια ύποδούλωση στύ 
κόμμα.

"Ας μήν Απαντήσουμε Ε
μείς στύ πόσοι άνταποκρί- 
θηκαν σ’ αύτύ τύ προσκλη
τήριο κάλεσμα. Ό καθένας 
άπύ σάς άς δώσει μόνος του 
τήν Απάντηση στύν Εαυτό 
του. Άς γίνουμε κριτές 
καί κρινόμενοι.

*%
Άπύ πλευράς μας δέν 

διστάσαμε ούτε στγμή. Δο
θήκαμε γιά τήν Επιτυχία 
αύτών τών στόχων όλόψυ- 
χα, χωρίς νά ύπολογ ί σουμε· 
συνέπειες, Αντιδράσεις, Ε
πιθέσεις. Χωρίς νά ύπολο
γ ίσουμε κάν τίς Εγγενείς 
δυσχέρειες πού Αντιμετωπί
ζει τύ Δοικητικύ Χυμβού- 
λιο λόγω τής αυνθέσεώς του 
πού προέκυψε Απύ τύ Ανα- 
λογικύ Εκλογικύ σύστημα 
καί τύ Αποτέλεσμα τών τε
λευταίων Αρχαιρεσιών τού 
Χυλλόγου μας. Διακηρύ
ξαμε πρύς κάθε κατεύθυνση 
τήν Ανυποχώρητη θέλησή 
μας νά μήν συμβιβαστούμε. 
Χά κρατήσουμε τύ Χύλλο- 
γό μας στήν Αποστολή του, 
νά μήν τύν παραδώσουμε 
βορά στή βουλιμία Εκεί
νων πού Αποστολή τους αύ- 
τή τή στιγμή είναι νά Αλώ- 
σουν μέ κάθε θυσία τύ όχυ- 
ρύ. Δεχτήκαμε καί δεχόμα
στε γι’ αύτή μας τήν άρνη
ση τά πυρά όλων καί άπύ ό
λες τίς κατευθύνσεις. ’Εν
τός καί Εκτός τής Τραπέζης 
καί άπύ μέσα Απύ τύ Χύλ- 
λογό μας. Ή Εντολή δίνε
ται. «Χά πέση ό Οεοφανό- 
πουλος». ’ Εκοφίτες, ύπη- 
ρέτες τής δικτατορίας, και- 
ροσκόποι, «Αντιστασιακοί», 
μωροφιλόδοξοι, κομματι
κοί πράκτορες. Αμφιβόλου 
προελεύσεως καί μειωμέ
νης ήθικής Αντιστάσεως πρό- 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 4η ΣΕΛ)



ΚΛΙΜΑΚίΟΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΑΑΑΔΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ε.Τ.Ε.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ — ΝΙΣ — ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ — ΣΟΜΠΟΤΙΣΤΑ — ΧΟΡΓ- 
ΚΟΣ — ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ — ΛΙΜΝΗ ΜΠΑΛΑΤΟΝ — ΒΙΕΝΝΗ — ΧΙΟ
ΝΟΔΡΟΜΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΣΕΜΕΡΙΝΚ — ΜΑΡΙΜΠΟΡ — ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
— ΝΙΣ —ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.9.76: ’Αναχώρηση ώρα 4 μ.μ. οπτό τό Κεντρικόν 
Οεσ)νίκης 210 'Ίωνος Δραγούμη — Μη- 
τροπόλεως. Διέλευσις συνόρων. "Αφιξις 
εις ΝΙΣ διανυκτέρευσις εις ξενοδοχείον 
«AMBASSADOR» Β' κατηγορίας. Φαγη
τό ατομικό

ΣΑΒΒΑΤΟ 18.9.76

ΚΥΡΙΑΚΗ 19.9.76

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.9.76

ΤΡΙΤΗ 21.9.76

ΤΕΤΑΡΤΗ 22.9.76

"Ωρα 8 π.μ. πρόγευμα, ώρα 8.30 άναχ. 
διά Βελιγράδι (διέλευσις) ΣΟΜΠΟΤΙ- 
ΣΤΑ (διέλευσις) ΧΟΡΓΚΟΣ — διέλευ- 
σις συνόρων, ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ. Διανυ- 
κτέρευσις εις ξενοδοχείον1 AERO Α' κα

τηγορίας. Δεΐπνον.
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ: 'Ωρα 8 π.μ. περιήγησις 
πάλεως μέ έπίσημο ξεναγό Γεύμα στη 
ΒΟΥΔΑ η στην ΠΕΣΤΗ. Απόγευμα έπί- 
σκεψη Ζωολογικού Κήπου, Λούνα Πάρκ ή 
σέ Τσίρκο αν έξασφαλισθούν εισιτήρια.

Βράδυ έλεύθερο. Δείπνο άτομικό. 
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ. Ωρα 8.30 πρόγευμα. 
Πρωινό έλεύθερο στην όμορφη άγορά τής 
Βουδαπέστης. Γεύμα ομαδικό στο ξενο
δοχείο AERO Α' κατηγ. ’Απόγευμα πα- 
ρακολούθησις παραστάσεως όπερας ή 
μπαλλέτου λαϊκών χορών καί τραγουδι- 
ών. Τά βράδυ δείπνο σέ τσιγγάνικα βιο
λιά δοκιμάζοντας τά κρασιά τής Ουγγα
ρίας καί αποχαιρετώντας μέ τά πατρο
παράδοτο γκοΰλας τήν όμορφη Βουδα
πέστη. (προαιρετικώς) Διαν)σις. 
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 'Ωρα 8 πρόγευμα. 8.30 
άναχώρησις γιά τήν μαγευτική λίμνη 
ΜΠΑΛΑΤΟΝ όπου θά τήν διασχίσουμε 
μέ ΦΕΡΥ—ΜΠΩΤ. Μεσημέρι φαγητό ά
τομικό. Διέλευσις συνόρων, αφιξις εις 
Βιέννη. Διανυκτέρευσις εις ξενοδοχείον 
«AKADEMIA» Α' κατηγορίας. Δείπνο 
άτομικόν.
ΒΙΕΝΝΗ. Πρόγευμα. "Ωρα 9 ξενάγησις 
πόλεως μέ έπίσημο ξεναγό. Απόγευμα 
επίσκεψη Δουνάβεως καί Πύργον — 
Πράττερ καί άνάβασις εις Κάλεμπεργκ 
πανοραμική θέα τής Βιέννης καί κατά- 
ληξ.ς εις ΓΚΡΙΝΤΖΙΓΚ (Πλάκα τής 
Βιέννης) γιά κρασί καί πολύ κέφι. Δια- 
νυκτέρευσις. (Τό γλέντι στό Γκράντζιγκ 
προαιρετικώς).

ΠΕΜΠΤΗ 23.9.76 ΒΙΕΝΝΗ. Πρόγευμα. Πρωινό έλεύθερο δΓ
άγορά. "Ωρα 1 μ.μ. έπίσκεψη ΣΕΜ
ΠΡΟΥΝ, άνάκτορα καί Κήπους. Τό βρά
δυ προαιρετικώς σέ νυκτερινό κέντρο. 
Διανυκτέρευσις.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.9.76 : ΒΙΕΝΝΗ. Πρόγευμα 8.30 άναχώρησις 
διά τό χιονοδρομικό κέντρον ΣΕΜΕ
ΡΙΝΚ, άνάβαση προαιρετικώς μέ τε
λεφερίκ. Γεύμα. Χρόνος έλεύθερος στό 
ΓΚΡΑΤΣ. Διανυκτέρευσις εις Μάριμπορ 
ξενοδοχείον SLAVIA,

ΣΑΒΒΑΤΟ 25.9 76 ΜΑΡΙΜΠΟΡ. Πρόγευμα 8.30. Αναχώ
ρηση καί περιήγηση εις ΖΑΓΚΡΕΜΠ. 
Γεύμα άτομικό. ’Άψιξις εις Βελιγράδι. 
Διανυκτέρευσις εις ξενοδοχείον SLA
VIA.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26.9.76 ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ: Πρόγευμα 8.30. Περιήγη-
σις πόλεως καί έν συνεχεία έάν ό χρόνος 
μάς έπιτρέπει έπίσκεψη εις AULA. Γεύ
μα καθ’ όδόν. ’Επιστροφή εις Θεσ)νίκη.

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ δραχ. 7 800 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Μεταφορά μέ πολυτελή πούλμαν τής Εταιρίας ΑΡΙΩΝ. Μεταφορά 
άποσκευών (μία βαλίτσα).

Τις διανυκτερεύσεις εις ξενοδοχεία Β' κατηγορίας εις Γιουγκοσλα
βία καί Α' κατηγορίας εις Βουδαπέστη καί Βιέννη. Δίκλινα δωμάτια με
τά λουτρού ή ντούζ καί WC. "Ολα τά προγεύματα. Μόνον εις Βουδαπέ
στη έκτος άπό τά προγεύματα καί ένα γεύμα ή δείπνο (DEMI PENSION) 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ.

Τις περιηγήσεις καί εκδρομές πού άναφέρονται στό πρόγραμα.
Τις ξεναγήσεις εις Βουδαπέστην καί Βιέννη μέ έπισήμους ξεναγούς. 

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ:
1) Δηλώσεις συμμετοχής τό άργότερον μέχρι 30 Ιουλίου 1976 ή 

καί πρό τής ήμερομηνίας ταύτης έφ" όσον συμπληρωθή ό περιορισμένος 
άριθμός τών έκδρομέωι (ένα πούλμαν 40 άτόμων). Μόνον συνάδελφοι κα
τά προτίμησιν.

2) Τά διαβατήρια είναι ύποχρεωτικώς άτομικά μέθεώρησιν 6Γ ά- 
νατολικάς χώρας.

3) Διά τήν εκδοσιν βίζας άπαιτούνται 2 φωτογραφίες καί 300 δρχ.
4) Δηλώσεις συμμετοχής εις τον συνάδελφον κ. Γεώργιον Σαλα- 

τζογλου Θεσσαλονίκη Κεντρικόν Κατάστημα (210) τη.λ 526-077.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Ευχαριστώ θερμά όλους τούς 
συναδέλφους πού συμπαραστάθηκαν 
μέ αγάπη στό πένθος μου γιά τον 
θάνατο τού αγαπημένου μου πατέρα.

Β. Κατσαούνη 
Ε.Τ.Ε.

Σταδίου 38

«Ευχαριστώ θερμώς όλους τούς 
συναδέλφους τούς συμμεταο χόντας 
εις τό πένθος μου έπί τφ Bovartp 
τοΰ αγαπημένου μου πατρός».

ΛΟΥΚΑΣ Ε. ΖΑΜΑΝΟΣ

ΕΥΧΕΣ

—■ Στο Ζάχο Ζαχαρόπουλο ( Υ- 
ποκ)μα ’Αγοράς) καί τήν Καίτη 
Τσιριμπή, πού έτέλεσαν τούς γάμονς 
τους στις 30.6.76, οι συνάδελφοι 
Ύπακ. ’Αγοράς, εύχονται κάθε χα
ρά καί εύτυχία.

— Στό συν. Κούμπουλα Άνδρέα, 
υποκαταστήματος Κιάτου, εύχομαι 
νά χαίρεται τό γυιό πού άπέτκησε.

Στάθης Λαντζώνης

— Τις πιο θερμές ευχές μας στό 
συν. Βασ. Σκοτεινιώτη, υποκατα
στήματος Λαρίσης, γιά τό νεογέννη
το αγόρι του.

ΣΤ. ΛΑΝΤΖΩΝΗΣ 
Αθ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠ ΟΥΔΟΣ

ΔΩΡΕΑΙ

ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ

• Υπάλληλοι Ναυτιλιακού Κατα
στήματος ΕΤΕ, εις μνήμην τού πα
τρός τοΰ συναδέλφου των Παν. Κα- 
ζαδέλη δραχ, 1.620.
• Υπάλληλοι Καταστήματος Εύ- 
ριπίδου εις μνήμην τής συναδέλφου 
των Μαρίας συζ. Σπ. Ταμπάκη δρχ. 
1.200.

• Ένιοι ύπάλληλοι Κέντρου Μηχα
νογραφίας είς μνήμην Άλοϊσίου Ρε- 
μούνδου συζύγου τής συναδέλφου των 
Άργυρώς Ρεμούνδου δραχ. 2.750.

• Ή Διεύθυνση καί τό Προσω
πικό τής Διευθύνσεως 'Απαιτήσεων 
έν Καθυστερήσει είς μνήμην τού 
πατρός τοΰ συναδέλφου των Ίωάν- 
νου Κοπανάρη δρχ. 3.700.

Τά σύκα - συκα ^^Α I Δ Ω I
Τόν τελευταίο καιρό έπτχειρεΐ- 

ται άπό ολιγάριθμους ευτυχώς καί 
πολύ γνωστούς σέ όλους μας «συν
δικαλιστές» ή καλλιέργεια κλίματος 
συνδικαλιστικών τάχα διώξεων στήν 
Τράπεζά μας. Οί «συνδικαλιστές» 
αυτοί θά πρέπει νά συνειδητοποιή
σουν ότι δέν πρέπει νά συγχέουν 
τη συνδικαλιστική τους δράση μέ 
καθαρά υπηρεσιακά πειθαρχικά πα
ραπτώματα. "Αν στην Τάπεζά μας 
υπάρχει μιά συνδικαλιστική παρά
δοση 60 χιρόνων καί ένας καθολικός 
σεβασμός καί εκτίμηση προς τήν 
έΐκάστοτε συνδικαλιστική ήγέσίοο

τούτο οφείλεται στό γεγονός ότι ό
σοι συνδικαλίζονται, είναι πρώτα 
πρώτοι στις υπηρεσιακές τους υ
ποχρεώσεις καί υστέρα πάλι πρώ
τοι, διεκδικούν τά δικαιώματα τού 
συνόλου. Οί απλές αυτές άλήθειες 
άς μή λησμονούνται άπό κανένα, αν 
δέν θέλουμε νά γκρεμίσουμε όσα μέ 
κόπους καί θυσίες δημιούργησαν 
οί παλιότεροι γιά μάς.

"Οσον άφορά τούς έπιχειρούντας 
θόρυβον, δημοσιότητα καί ήρωποίη- 
σιν τού άτόμου των, ας έπίλέξουν 
άλλη όδό συνδικαλιστικής προβολής.

Οί καδα
Ούτε πολλά, ούτε σοβαρά είναι 

τά θέματα τών καθαριστριών τής 
Τραπέζης μας καί δέν αμφιβάλλου
με ,δτι ή Διεύθυνση Προσωπικού θά 
τά αντιμετώπιση μέ. ιδιαίτερη στορ
γή-

Πλήρους ή μερικής άπασχολήσε- 
ως οί έργαζόμενες καθαρίστριες α
νήκουν στην μεγάλη οικογένεια τού 
Προσωπικού τής Εθνικής Τραπέζης 
καί ή έν γένει συμπεριφορά όλων 
απέναντι τους έπιβάλλεται νά είναι

ρίστριες
ή άρμόζουσα σέ ύπαλλήλους τής ’Ε
θνικής Τραπέζης έναντι τών άλλων 
έργαζομένων γενικώς καί ειδικότερα 
έργαζομένων στήν ’Εθνική Τράπεζα, 
άσχετα μέ τήν εργασία πού προσ
φέρει έκαστος.

Έπί τό άπλούστερον: ’Ανθρω
πιά στή συμπεριφορά μας έναντι ό
λων τών έργαζομένων καί προπαν
τός στούς ΰπηρεσιακώς κατωτέρους 
μας.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Ωρας τόν Κύριον 
Παναγιώτην Θεοφανόπσυλον 
Πρόεδρον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
Υπεύθυνον ’Εφημερίδας

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»
(Γραφεία Συλλόγου ‘Υπαλλήλων Ε

θνικής Τροατέζης)
Είς ’Αθήνας 
Κύριε Πρόεδρε,

Είς τήν 6ην σελίδα (1 ην στήλην) 
τής έφημερίδας τού Συλλόγου μας 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» ύπ’ αΰξ. άρ. φύλ
λου 367 μηνό ς Ιουνίου 76, ήν έ-
λάβομεν σήμερον, ύπό τόν γενικόν 
τίτλον τά ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΛΟ
ΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΣ, καταχωρεΐται 
ή άμιλία τού συν. Κου 1. Φριζή έν 
τη οποία αναγράφονται έπί λέξει 
τά έξης άφορώντά εις την ΓΕΝΙΚΗΝ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣIΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΜΑΣ τής 8ης ‘Απριλίου 76 είς Θεσ
σαλονίκην: «Κατόπιν δέ μεγάλης
πιέσεως φέρανε ανθρώπους ακό
μη καί άπό τήν Κέρκυρα, προσπα
θήσανε νά μάς πείσουν ότι πρέπει 
νά γίνουν έκλογές» (ή ύπογράμμισις 
τού γράφοντος).

Κατόπιν τούτου Κε Πρόεδρε έπι- 
θυμώ νά ενημερώσω τόσον υμάς όσον 
καί τούς συνδέλψους μεταξύ τών ο
ποίων καί τόν αγαπητόν συνάδελφον 
Κον I. Φριζήν, δστις ώψε.ιλε νά γνω- 
ρίζη τά γεγονότα, ότι κατά τήν έν 
προκειμένω ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥ
Σ IN ό μόνος πού παρ-ευρ ίσκετο έκ 
Κερκύρας ήτο ό υπογραφών δστις 
μετέβη δΓ ιδίων εξόδων του ύπό τήν 
ιδιότητα τού λογοδοτοΰντος μέλους 
τού άπελθόντος Δ.Σ. καί κατά συνέ
πειαν ΟΥΔΕ 1 Σ ΕΦΕΡΕ,Ν ΟΥΔΕΝΑ 
έκ Κερκύρας καί μάλιστα ΚΑΤΟ
ΠΙΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ.

Ώς έκ τούτου, δύναμαι καλοπί- 
στως νά ύποθέσω ότι ό αγαπητός 
συν. Κος Φριζής έστερεΐτο έπιχειρη- 
μάτων καί προς στήριξιν τού ισχυ
ρισμού του άνέφερεν τήν Κέρκυραν 
έπί τη έλπίδι ότι έκ τού Καταστή
ματος εκείνου τοΰ οποίου οί συνά
δελφοι, κατά τάς τελευταίας αρχαι
ρεσίας, έψήφισαν" κατά 98% τό ψη- 
φοδέλτιον τού συν. Νικ. Πισκόπου, 
κάποιος πλήν έμοΰ θά ήρχετο ή θά 
«έψέρετο» είς Θεσσαλονίκην, γεγονός 
τό οποίον δέν συνέβη λόγω καθαρώς 
υπηρεσιακών αναγκών τού ύποκ)τος 
καί άνεξαρτήτως τής έπιθυμίας ή ό
χι τών έν Κέρκυρα συναδέλφων οί ο
ποίοι μέχρι σήμερον Εχουν αποδεί
ξει πλειστάκις τό ενδιαφέρον των διά 
τά συλλογικά μας θέματα, φροντί
ζουν νά ένημεροΰνται πλήρως κατά

! τό δυνατόν καί έκ διαφόρων πηγών, 
διαθέτουν λογικήν καί ευθυκρισίαν 
καί ΔΕΝ ΑΓΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΦΕ
ΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡ’ ΟIΟΥΔΗΠΟΤΕ.

"Οσον άφορά είς τό δίκαιον ή ό
χι τοΰ τότε αιτήματος περί έκλογών 
έχει ήδη τεθεί είς τήν κρίσιν τών 
συναδέλφων διά τών επικειμένων 
προσεχών άρχαιρεσιών δΓ δ καί δέν 
νομίζω ότι είναι σωστόν νά σχολιά
σω ή νά έπεκταθώ έπ’ αύτοΰ.

Πιστεύω ότι Εκαστος δικαιούται 
νά έχη τήν γνώμην του έπΐτών άφο- 
ψώντων είς ημάς συλλογικών θεμά- 

I των καί ή οποία πρέπει νά είναι 
σεβαστή ασχέτως διαφωνίας ή όχι, 
δέν δικαιούται όμως έκαστος προς 
δημιουργίαν έντυπώσεων ή ύποστή- 
ριξιν τής γνώμης του νά χρησιμοποι
εί Εσφαλμένους ισχυρισμούς καί γε
γονότα πού δέν συνέβησαν, πολύ δέ 
περισσότερον νά μέμψεται εμμέσως 
τούς συναδέλφους ή τόν οίονδήποτε 
συνάδελφον ώς άγόμενον καί φερόμε- 
νον δΓ οίονδήποτε σκοπόν.

’Ελπίζω κατόπιν τών ανωτέρω Κε 
Πρόεδρε ότι ό μέν συν. Κος Φριζής 
θά έπανορθώση έστω καί έκ τών ύ
στερων τά ύπ’ αυτού ακριβώς λεχθέν- 
τα έν προκειμένω, υμείς δέ ότι θά 
θελήσητε νά δημοσιεύσητε την πα
ρούσαν μου άπό τών στηλών τής έ- 
φημερίδος μας, διά τήν άποκατάστα- 
σιν τής άληθείας καί μόνον.

Τέλος, παρακαλώ νά σημειώσητε 
Κε Πρόεδρε ότι άφ’ ένός μέν δέν 
προτίθεμαι νά συνεχίσω διάλογον έ
πί τού ίδιου θέματος καί ότι ή πα
ρούσα μου αποτελεί τήν τελευταίαν 
διά τόν ίδιον σκοπόν άφ’ έτέρου δέ 
ότι θεωρώ έντελώς περιττήν έν προ- 
χειμέ/νω καί άντισυναδελφικήν τήν 
έπίκλησιν τού περί Τύπου Νόμου.

Μετά Συν)κών Χαιρετισμών 
ΝΙΚ. Λ. ΦΟΥΣΕΚΗΣ

Φοιτητικές άδειες 
Αργία Μ. Σαββάτου

"Οσοι συναντούν όποιοδήποτε έ- 
μπόδιο γιά νά κάνουν .χρήση τής 
φοιτητικής τους άδειας ή τής τα- 
κτοποιήσεως, κατά τήν έκλογή τους 
τής άργίσς τής ήμέρας τού Μ. Σαβ
βάτου νά άπευθύνωνται αμέσως στά 
γραφεία τοΰ Συλλόγου μας.

Καί τά δύο αύτά θέματα έχουν 
ρυθμισθή καί καμιά δικαιολογία 
γιά καθυστέρηση δέν εΰσταθεϊ.

Εκδρομή της Λέσχης 
Τραπεζικών Οεσ)νίκης

Ή Λέσχη Τραπεζικών υπαλλήλων 
Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε τη διορ
γάνωση τών ακολούθων εκδρομών:

α) ΓΥΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ: ά) 15-29. 
8.76 μέ πολυτελές πούλμαν μέσω 
Ήγουμενίτσης. Τιμή συμμετοχής 
δραχ. 13.850, Ξενοδοχεία Β' κατη
γορίας μέ πρωινό καί 1 γεύμα ή δεϊ- 
πνον.

β) ΙΣΠΑΝΙΑ — ΜΑΡΟΚΟ: ά) 
5-16.9.76 άεροπορικώς Τιμή συμ
μετοχής δραχ. 15.350, Ξενοδοχεία 
Α' κατηγορίας μέ πρωινό καί 1 
γεύμα ή δεΐπνον.

Dr I. Α. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΜΕΤ)ΘΕ!Σ ΕΙΣ BROOK GENE
RAL HOSPITAL LONDON ΚΑΙ 
DEWSBURY GENERAL HOSPI
TAL — YORKS

Δέχεται μέ τό τιμολόγιον τού 
ΤΥΠΕΤ.
ΙΑΤΡΕ I ΟΝ:
Σ ΠΕΥΣ ΙΠΠΟΥ 44 — ΚΟΛΩΝΑΚ I 
ΤΗΛΕΦ. 727.798 
ΩΡΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 
6-8 Μ.Μ. — ΔΕΥΤΕΡΑ — ΤΕ
ΤΑΡΤΗ — ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ*

Μηνιαϊον δργσνον τοΰ Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων τής 'Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος, 
ο

Δ)νσεις συμφώνως τψ Νόμψ: 
Υπεύθυνος:

ΠΑΝ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Κεφαλληνίας 48—50
Διευθυντής Συντάξεως: 

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 
ΚαμεΧιών 42 — Π. Ψυχικόν

β
Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ρήγα Παλαμήδη 5 -—Άθήναι 
Τηλ. 3219306

Έφη I. Γεωργοπούλου 
Χειρουργός — ’Οδοντίατρος 

"Ηβης 37 καί ’Αφροδίτης 
Παλαιόν Φάληρον

τηλ. 9825017 Τιμολ. Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Δέχεται τούς ήσφαλισμένους τών 
Ταμείων Υγείας ’Εθνικής καί τέως 

’Αθηνών

Δέν Θά άναφέρουμε τό περιστατι
κό, μέ τήν έλπίδα, δτι δσοι έπεχεί- 
ρησαν, ανώτεροι καί κατώτεροι, νά 
έφαρμόσουν στό χώρο μας μεθόδους 
βίας καί έξανδραποδισμού, άντελή- 
φθησαν, δτι παρόμοιες Ενέργειες δέν 
ευδοκιμούν στην Εθνική Τράπεζα 
καί ότι ή Διοίκηση τού Συλλόγου 
μας είναι πάντοτε Ετοιμη νά πλή
ξη, όπως επραξε καί στή συγκεκρι
μένη περίπτωση, οποίον τολμήση

καί νά διανοηθή ακόμη τήν έφαρμο- 
γή τέτοιων μεθόδων.

Υπενθυμίζουμε απλώς, γιά μιά 
άκόμα φορά, μέ αφορμή τό περιστα
τικό πού δέν άναφέρουμε, γιά νά 
μην μολύνουμε την ατμόσφαιρα, δτι 
στήν ’Εθνική Τράπεζα καί μέ τη ση
μερινή Διοίκηση στό Σύλλογό μας 
ή βία καί τό δίκαιο τού ισχυρού δέν 
θά βροΰν δρόμο νά περάσουν. Οί 
φύλακες αγρυπνούν.

’Ανακοίνωση
Διοικ. Συμβουλίου

Τό Διοικητικό Συμβούλιο τού 
Συλλόγου μας κυκλοφόρησε την α
κόλουθη ύπ’ άριθ. . 19)9)7)76 άνα- 
κοίνωση:
Συνάδελφοι,

Σάς ανακοινώνουμε, γιά ένημέρω- 
σή σας τά ακόλουθα:

1. Πενθήμερη έβδομάδα έργασίας
Οί συνεχείς ένέργειες καί πιέ

σεις τού Συλλόγου μας, γιά την έ- 
φαρμογή στις Τράπεζες τού θεσμού 
τής πενθήμερης έβδομάδας έργασί
ας, είχαν σάν άποτέλεσμα τήν ένερ- 
γοποίηση τής μικτής έπιτροπής, 
πού ή σύστασή της είχε άποψασι- 
σθεΐ άπό τόν περασμένο Μάιο, άλλά 
δέν συνήρχετο γιά λόγους πού δέν 
είναι τού παρόντος νά άναφερθοΰν, 
προκειμένου νά μελετήση τό θέμα 
καί νά είσηγηθή σχετικά.

Ή "Ενωση Τραπεζών μέ χθεσινή 
απόφασή της 1) ανανέωσε τήν από
φαση τής συστάσεως τής Έπιτρο
πής καί 2) άνέθεσε στήν Επιτροπή 
νά συνέλθη αμέσως καί νά σύνταξη 
σχετικό πόρισμα.

Τό πόρισμα αυτό μόλις συνταχθή, 
θά δημοσιευθή στην «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙ
ΚΗ».

"Ετσι, ένα άκόμα μεγάλο θέμα 
τού Προσωπικού μπήκε στό στάδιο 
τής τελικής άντιμετωπίσεώς του.

2. Κανονισμός συντάξεως φύλλων 
ποιότητας

Ή Διοίκηση τής Τραπέζης μας ά- 
πεδέχθη τις προφορικές καί έγγρα
φες εισηγήσεις τού Συλλόγου μας 
καί συνέστησε έπιτροπή γιά τη ρι
ζική τροποποίηση τοΰ κανονισμού 
συντάξεως φύλλων ποιότητος. Μ’ 
αύτή τή τροποποίηση καί μιά σει

ρά παραλλήλων μέτρων πού έχουν 
προγραμματισθή, επιδιώκεται ή έ- 
ξάλειψη τής αυθαιρεσίας, ή άξιολό- 
γηση τών στελεχών τής Τραπέζης 
μέ άντικειμενικά καί μόνο κριτήρια 
καί ή ένημέρωση τών υπαλλήλων έ
πί τού φύλλου ποιότητάς των. Στό
χος, ή καθιέρωση τής αξιοκρατίας 
καί ό σεβασμός στήν προσωπικότη
τα τού έργαζομένου.

3. Προαγωγές 1976 
Μέ ιδιαίτερη ικανοποίηση σημει

ώνουμε Ενα καινούργιο ρεκόρ. Γιά 
πρώτη φορά στή Τράπεζα, οί προ
αγωγές καί οί προσαυξήσεις Εγι
ναν, τοΰ μέν πρώτου 6,μήνου, σέ συν
τομότατο χρονικό διάστημα τοΰ δέ 
δευτέρου, άρχισαν ά κ ρ ι 6 ώ ς 
στην 1η ’Ιουλίου. Έτσι, 
μέχρι σήμερα, έχουν διενεργηθή ή'- 
δη, άπό τό δεύτερο 6μηνσ οί προ
αγωγές καί προσαυξήσεις τών Δο
κίμων, τών Υπολογιστών Β', τών 
Υπολογιστών Α' καί τών Λογι
στών Β' τάξεως. ’Απομένουν στή 
συνέχεια γιά τήν ολοκλήρωσή τους, 
οί τών Λογιστών Α', τών Ύποτμη- 
ματαρχών καί τών Τμηματαρχών Β'. 
Αύτό, δπως άντιλαμβάνεσθε δλοι, 
είναι ενα ακόμη έπίτευγμα τού Συλ
λόγου μας, άλλά καί μιά έπιτυχία 
τών αρμοδίων υπηρεσιών τής Δ) 
νσεως Προσωπικού, πού πραγματικά 
έργάστηκαν σκληρά γιά νά ικανο
ποιήσουν τό αίτημά μας.

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Ό Πρόεδρος 

Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Ό Γεν. Γραμματεύς 

Ο. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΓΚΥΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠ18ΕΠΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ

Προσωπικό και Μέτοχοι 
τής Εθνικής Τραπέζης

’Από τήν Οικονομοτεχνική ’Επι
θεώρηση «Τραπεζιτική» άναδημοσι- 
εύουμε τό κατωτέρω σχόλιό της πού 
καυτηριάζει τή στάση ώρισμένων με
τόχων τής Τραπέζης έναντι τοΰ Προ
σωπικού, δπως αυτή Εκδηλώθηκε στή 
Γενική Συνέλευση τής 17.5.76.

«Στήν τελευταία γενική συνέλευ
ση τών μετόχων τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης, άκούσθηκαν πάλι οί φωνές τών 
λίγων, πού κάθε χρόνο δέν αφήνουν 
τήν ευκαιρία γιά νά τονίσουν μέ τις 
διαμαρτυρίες τους δτι δέν έχουν άν- 
τιληφθή πώς βρισκόμαστε σέ μιά 
άλλη έποχή πολύ άλλσιώτικη άπό αυ
τή πού ζοΰσε ό Γ. Σταύρος, ό Ζαΐ- 
μης, ό Βαλαωρίτης ή άκόμα καί ό 
Δροσόπουλος.

Τό αίτημά τους είναι ένα: μεγάλο 
μέρισμα. Καί ή επιχειρηματολογία 
τους άπλή: δέν είναι δυνατό νά δια
τίθενται μέσα στή χρήση γιά τούς 
υπαλλήλους, μεγαλύτερα ποσά άπ’ 
άύτά πού δίδονται στούς μετόχους 
σάν μέρισμα. Δέν είναι δυνατόν οί 
μέτοχοι πού είναι οί. . . κύριοι τής 
Τραπέζης νά λαμβάνουν ποσοστά 
αυτών πού παίρνουν οί ύπάλληλο! 
της!

"Ασχετα προς τό γεγονός δτι οί 
αύξήσεις τών μισθών τών ύπαλλήλων 
είναι υποχρεωτικές γιά τήν Τράπε
ζα δπως άλλωστε γιά όλους τούς 
εργοδότες τής χώρας, καί πέρα άπό 
τό περίφημο θέμα τής άποδόσεως 
τών μετοχών πού δέν πρέπει νά με
τριέται μέ τό μέρισμα τής χρήσεως, 
άλλά μέ δλα τά ώφελήματα πού έ
χει ό μέτοχος μακρσχρονίως (δωρε
άν μετοχές, αύξηση χρηματιστηρια
κής αξίας, ασφάλεια κλπ.) θά πρέπει 
αυτοί οΐ λίγοι, ,εύτ-υχώς, μέτοχοι, νά 
γνωρίζουν δτι οργανισμοί σάν τήν 
Εθνική Τράπεζα δέν ανήκουν σέ ι
διώτες δχι γιατί οί τελευταίοι ελέγ
χουν ελάχιστο —σχεδόν τίποτε— 
τοΰ συνόλου τοΰ κεφαλαίου (2,3 έ- 
κατ. μετοχές) πού κατά τό παρελθόν 
έπανειλημμένα έχει άποσβεσθή, άλ
λά γιατί ό κοινωνικός σκοπός Φυτών 
τών οργανισμών τις καθιστά κτήμα 
τοΰ συνόλου, γιά τις ανάγκες τού ο
ποίου πρέπει νά λειτουργούν. Καί 
ή λειτουργία τους βασίζεται στό 
προσωπικό πού ολόκληρη τή ζωή του 
τήν αφιερώνει γιά τήν επιβίωση καί 
πρόοδο αύτών τών έθνικών ιδρυμά
των, δπως είναι ή ’Εθνική Τράπεζα.»

^XXXXXXXXXXXSXXSXXSSSXSXXSSXXSXXSXXXXXSSXXXXXXX^,

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ 

ΖΟΩΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 24 Τηλ. 627278 
ΕΓΚΥΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ —ΛΕΞΙΚΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ καί ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΑ-Σ 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ 

Ή Δημοσία Οικονομική 1 τόμ. 110 δραχ.
Οικονομικά τόμοι A. Β. 420 δραχ.

SAMNELSON Ρ.
Οικονομική τομ. A. Β. 1.020 δραχ.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΦΩΤΙΑΔΗ. Ελληνική Έπανόκπαση τομ. 4 δραχ. 2.000 
ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΡΔΑΤΟΥ. Ιστορία Έληνικοΰ ’Αγροτικού κινήματος

τομ. 1 δραχ. 250
ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΡΔΑΤΟΥ. Ιστορία Ελληνικού Εργατικού κινήματος

τομ. 1 δραχ. 250
ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΡΔΑΤΟΥ. Ιησούς Χριστός καί Χριστιανισμός τόμοι

2 δραχ. 700
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΦΟΣΤΕΡ, Ιστορία Συνδ)κού Κινήματος τομ, 2 δραχ. 350 
ΛΕΝΙΝ. Γιά τά Συνδικάτα τομ. 1 δραχ. 150 

ΓΕΡΜΙΔΗ ΔΗΜ. Πληθωρισμός καί Συνδικάτα τομ. 1 δραχ. 220
ΔΙΑΦΟΡΑ

ΜΑΡΞ. Τό Κεφάλαιον Μετάφρασις Σκουργιώτη τομ. 3 δρχ. 1600 
Γράψετε — Τηλεφωνήσετε 
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(Συνέχεια άπό την 1η σελ.) 
ταΐες άντιγράψαμε σχήματα πού 
ήσαν φτωχά υποκατάστατα άλ
λων, τα όποια διαθέταμε ήδη σέ 
τελειότερη καί πολύ πιο εξελι
γμένη μορφή. ’Από τις πρώτες 
προσπαθήσαμε να μεταφυτεύ- 
σουμε, σέ σύντομα χρονικά δια
στήματα, θεσμούς πού εΐναι ά- 
πόρροια συνεχούς άναπτύξεως 
μακράς σειράς δεκαετιών, καί σέ 
τελευταία ανάλυση άποτέλεσμα 
τής έκβιομηχανίσεως παρά προϋ
πόθεσή της. ’Εκείνο πού αγνοή
θηκε συστηματικά ήταν ή βαθύ
τερη άξιολόγηση τού δικού μας 
θεσμολογικού πλαισίου μέ τά ι
διαίτερα χαρακτηριστικά γνωρί
σματα καί τις ιδιομορφίες, καί ή 
προσπάθεια νά θεραπεύσομε τις 
πραγματικές του αδυναμίες καί 
κυρίως νά άξιοποιήσομε στο έπα
κρο τις πολλές καί μεγάλες του 
δυνατότητες.

Οί πιστωτικοί δμως θεσμοί καί 
τά ιδρύματα άντανακλοΰν τις 
συνθήκες τοΰ περιβάλλοντος καί 
τών αναγκών τής χώρας δπου α
ναπτύσσονται, μεταβάλλονται 
μαζί μέ τή γενικότερη οικονομι
κή της έξέλιξη καί δέν εΐναι εύ
κολο νά μεταφυτευθοΰν πάντοτε 
δπως έχουν σέ όποιοδήποτε πε
ριβάλλον, γιατί συνδέονται μέ 
θέματα εύρείας λαϊκής έμπιστο- 
,σύνης. Τό κυριώτερο ίσως δίδα
γμα άπό τή μελέτη τής οικονο
μικής άναπτύξεως καί έκβιομη- 
χανίσεως τών σημερινών βιομη
χανικών χωρών εΐναι πώς οΐ δια
δικασίες αυτές δέν στηρίχθηκαν 
στήν αντιγραφή μεθόδων, ή στήν 
ύπαρξη ,τών ίδιων πάντοτε προϋ
ποθέσεων. ’Αντίθετα έγινε ευρύ
τατη χρησιμοποίηση μεθόδων καί 
φορέων πού προσιδίαζαν στή δι
άρθρωση καί τό θεσμολογικό 
πλαίσιο κάθε οικονομίας χωρι
στά.

Κατά συνέπεια, πριν έπιχει- 
ρήσομε όποιαδήποτε νέα σημαν
τική μεταβολή στον πιστωτικό 
τομέα, θά πρέπει νά ασχοληθού
με περισσότερο μέ τή σωστή α
ξιολόγηση τού θεσμολογικού μας 
πλαισίου καί τών ειδικών συνθη
κών τής Χώρας μας. Στήν προ
κειμένη περίπτωση προέχει ή ορ
θή εκτίμηση τοΰ ρόλου, τής φύ- 
σεως καί τών ιδιομορφιών τοΰ 
βασικού πιστωτικού ιδρύματος 
τής Χώρας, τής ’Εθνικής Τραπέ- 
ζης καί τής σημασίας τους.

Τό κύριο χαρακτηριστικό τής 
Τραπέζης εΐναι ίσως τό μέγεθος 
της, τόσο σέ άπολύτους δσο καί 
κυρίως σέ συγκριτικούς άριθ- 
μούς. Ή ’Εθνική εΐναι μία άπό 
τις μεγαλύτερες τράπεζες τοΰ 
κόσμου. Υπάρχουν βέβαια χώρες 
στήν Ευρώπη καί την Κοινή ’Α
γορά, άνάλογες σέ πληθυσμό 
καί έκταση μέ τή δική μας, πού 
έχουν πολλές τράπεζες· μεγαλύ
τερες άπό τήν Εθνική. Δύσκολα 
δμως μπορεί νά βρεθή άλλο τρα
πεζικό σύστημα, στο όποιο ένας 
οργανισμός νά καταλαμβάνη τό
σο καίρια θέση καί νά άντιπρο- 
σωπεύη τόσο υψηλό ποσοστό τοΰ 
συνόλου τών έργασιών.

Τό δεύτερο βασικό χαρακτηρι
στικό τής Τραπέζης εΐναι ή σύν
θεση τοΰ μετοχικού της κεφα
λαίου καί ό βαθμός τοΰ κρατικού 
έλέγχου τον όποιον έπιτρέπει 
αυτή. Ή Εθνική εΐναι βέβαια ορ
γανισμός ιδιωτικού δικαίου, άλλά 
έλέγχεται άπό τό Κράτος γιατί 
ή πλειοψηφία τών μετοχών άνή- 
κει σέ Νομικά Πρόσωπα Δημοσί
ου Δικαίου, ένώ σημαντική άνα- 
λογία τους άνήκει στο ευρύ κοι
νό. ’Αξίζει μάλιστα νά ύπομνη- 
σθή δτι στο Χρηματιστήριο ή 
μρτοχή τής ’Εθνικής ήταν καί ε
ξακολουθεί νά εΐναι τό βαθύτερα 
έκτιμώμενο «χαρτί» μαζί μέ τή 
μετοχή τής Τραπέζης τής Ελ
λάδος.

Υπάρχουν δμως καί άλλα έξ 
ίσου ουσιώδη χαρακτηριστικά. 
Ή ’Εθνική Τράπεζα δέν άποτε- 
λεΐ τεχνητό περιστατικό δημι
ούργημα δπως ορισμένοι μεγά
λοι οργανισμοί σέ ευρωπαϊκέ#; 
χώρες. Ή Εθνική άναπτύχθηκε 
μέσα στά πλαίσια τής έλληνι- 
κής πραγματικότητας, παράλλη
λα καί σέ στενή άλληλεξάρτηση 
μέ τή γενικότερη άνάπτυξη τής 
οικονομίας μας, καί άποτελεΐ 
ένα άπό τούς πιο παλαιούς καί 
σταθερούς θεσμούς τής νεότερης 
Ελλάδος. Άπό τά πρώτα κιό
λας χρόνια τοΰ αιώνα, άρχισε νά 
παρακολουθή τήν Ελληνική πα
ρουσία καί έξω άπό τά σύνορα 
τής Χώρας στήν ’Εγγύς καί Μέ
ση ’Ανατολή, στήν Κύπρο, στήν 
Ευρώπη καί στο Νέο Κόσμο. "Ε
τσι έγινε στήν κυριολεξία ή Τρά
πεζα τοΰ ’Έθνους μέ τήν οποία 
εΐναι έξοικειωμένο τό σύνολο τοΰ 
ελληνισμού.

’Αντίστοιχη προς τήν εύρύτα- 
τη πίστη τοΰ Ιδρύματος στο έ-

ΝΙΚΗ Τ
σωτερικό καί έξωτερικό εΐναι ή 
μεγάλη παράδοσή του στήν ά
σκηση τής λειτουργίας του μέ 
εύρύτερα κοινωνικό - οικονομικά 
κριτήρια. Ή παράδοση αύτή δέν 
εΐναι οΰτε άπλό οΰτε τυχαίο δη
μιούργημα άλλά τό προϊόν τοΰ 
μόχθου, τής πείρας, τών προσ
παθειών, Τής πολιτικής, άκόμα 
καί τών σφαλμάτων, μακράς σει
ράς δεκαετιών.

Τέλος, ένα άπό τά πιο σημαν
τικά γνωρίσματα τής ’Εθνικής 
είναι ό χαρακτήρας τής μικτής 
τραπέζης μέ τήν συνεχή καί πο
λυμερή επαφή μέ τούς κυριωτέ- 
ρους παραγωγικούς τομείς καί 
ιδιαίτερα μέ τή βιομηχανία. ’Α
πό τήν ’Εθνική προήλθε ή πρώ
τη έξόρμηση γιά τή βιομηχανική 
άνάπτυξη. Άπό τότε ή Τράπεζα 
έχει συνδέσει τό όνομά της μέ 
τήν υποστήριξη κάθε ύγιοΰς έπι- 
χειρηματικής προσπάθειας. Α
κολουθώντας τό παράδειγμα τών 
μεγάλων τραπεζών τής ήπειρω-

Μιά σειρά άπό γενικά καί ειδι
κά θέματα πού απασχολούν τό σύ
νολο ή (ορισμένες κατηγορίες μελών 
τού Συλλόγου μας βρίσκονται αύτή 
τή ότιγμή στο στάδιο τής έξελίξε- 
ως τους.

Κάθε θέμα Αντιμετωπίζεται άνά· 
λογά μέ τήν ιδιομορφία πού παρου
σιάζει καί τή συνάρτησή του άπό 
άλλα παρεμφερή πρός αύτό θέματα.

Ή διευκρίνηση αύτή γίνεται, γιά 
νά γνωρίζουν οί ένδιαφερόμενοι, ό
τι ή Αναβολή ίκανοποιήσεως ένός αι
τήματος ή ή διάρκεια πού άπαιτεΐ- 
ται γιά τήν έπίλυση του έξαρτάται 
άπό πολλούς παράγοντες καί διά
φορα έμπόδια πού είναι δυνατό νά 
προκόψουν κατά τον χρόνο τής άν- 
τιμετωπίσεώς του.

Στο προηγούμενο φύλλο τής Τρα
πεζιτικής είχαμε δημοσιεύσει σχε
τικά έγγραφα πού έχουν υποβληθεί 
στή Διοίκηση άπό τό Σύλλογό μας 
γιά διάφορα θέματά μας.

Προβαίνουμε σήμερα στήν ολο
κλήρωση τής ένημερώσεως τών με
λών τού Συλλόγου μας γιά τήν έ
ξέλιξη ώρισμένων άπό τά θέματα 
μας αΰτά καί τών ενεργειών στις ό
ποιες έχει προβεΐ ή Διοίκηση τοΰ 
Συλλόγου μας.

ΟΡΓΑΝίΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ή άπ’ άρχής σύνταξη ’Οργανι
σμού Εσωτερικής υπηρεσίας, έπί 
ορθολογικών καί επιστημονικών 
οργανωτικών μεθόδων ώστε νά αντι
μετωπίζεται όχι μόνον τό παρόν άλ
λά καί ή αυριανή διάσταση τής 
Τραπέζης, είναι τό άμετακίνητον 
αίτημα τοΰ Συλλόγου .μας. ‘Ο νέος 
οργανισμός υπηρεσίας πρέπει νά 
κατοχυρώνη Αποτελεσματικά τό σε
βασμό στή προσωπικότητα τοΰ έρ- 
γαζομένου καί τήν Απρόσκοπτη έ- 
ξμ,λιξή του, μέ Αποκλειστική προϋ
πόθεση τήν Ατομική “ικανότητα τ,ήν 
υπηρεσιακή άπόδοση καί τή γενική 
κατάρτιση. ’Ακόμη, πρέπει νά έξα- 
σφαλίζη τήν πραγματική ισότητα 
τών δύο φύλων καί νά λαμβάνη μέ
ριμνα γιά τήν έν γένει υπηρεσιακή 
κατάσταση ειδικών κατηγοριών τοΰ 
προσωπικού. 'Η αυστηρή περιγραφή 
τών δικαιωμάτων καί τών υποχρε
ώσεων τών Εργαζομένων πρέπει νά 
εΐνοι κρυστάλλινης διαύγειας.

’Ήδη, ή άπό υπηρεσιακά όργανα 
τής Τραπέζης ομάδα έργασίας έ- 
περάτωσε τό έργο της καί υπέβαλ
λε πρός τή Διοίκηση σχετική εισή
γηση μέ βασικές άπόψεις. Ή Διοί
κηση ζήτησε μέ έγγραφό της άπό τό 
Σύλλογο μας τήν υποβολή καί τών 
δικών του έπί τοΰ προκειμένου θέσε
ων ώστε τό όλο θέμα, πραγματικά 
πολύ μεγάλο, νά προχωρήση ταχύ
τερα. Τό Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου μας, 
κατά τήν τελευταία συνεδρίασή του, 
άποφάσισε ομόφωνα τήν υποβολή ει
δικού υπομνήματος πού θά Εκφράζει 
τις άπόψεις τοΰ Συλλογικού μας 
οργάνου.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΦΥΑΛΠΝ Π0Ι0ΤΗΤ0Σ

Εγινε άπρδεκτό τό αίτημα τοΰ 
Συλλόγου μας καί συνεστήθη έπι- 
τροπή, μέ συμμετοχή τοΰ Προέδρου 
μας, τροποποιήσεως τοΰ ίσχύοντος 
κανονισμού συντάξεως φύλλων ποιό- 
τητος. Ηδη, ό Σύλλογός μας είχε 
υποβάλλει έμπεριστατωμένο υπό
μνημα μέ τό όποιο, άφ’ ένός, ένε- 
τώπιζε περιτπώσεις αύθαιρέτου καί 
περιπτωσιολογικής Εφαρμογής τοΰ 
κανονισμού μέ άποτέλεσμα τήν άδι
κον καί άνισον μεταχείρισιν τοΰ έμ- 
ψύχου δυναμικού τής Τραπέζης καί 
άφ’ Ετέρου, ύπεδείκνυε σειρά μέ
τρων πρός βελτίωση.

τικής Εύρώττης, άπέβη ή βασική 
πηγή κεφαλαίων τόσο γιά τή 
χρηματοδότηση τών έπενδύσεων, 
δσο καί γιά τήν κάλυψη τών ά- 
ναγκών σέ κεφάλαια κινήσεως. 
Καί αυτό άνεξάρτητα άπό δο
γματικές διακρίσεις τών πιστώ
σεων σέ βραχυχρόνιες καί μακρυ- 
χρόνιες μέ βάση τά τυπικά γνω
ρίσματα κάθε δανείου χωριστά, 
κατά τό χρόνο τής χορηγήσεώς 
του.

Τά χαρακτηριστικά αΰτά γνω
ρίσματα τής Εθνικής Τραπέζης 
δέν εΐναι βέβαια άγνωστα. Ή 
πρακτική τους έξ άλλου σημασία 
καί οί δυνατότητες πού προσφέ
ρουν εΐναι πολύ μεγάλες. ‘Ωστό
σο δέν είναι ύπερβολή νά λεχθή 
δτι άγνοήθηκαν καί δτι οί λύσεις 
πού δόθηκαν σέ πολλά θέματα 
δέν στηρίχθηκαν στήν πλήρη·άξι- 
οποίησή τους.

Ή γενικώτερη φιλοσοφία μας 
στο θέμα αύτό, κατά τή μετα-

ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εντός τών ήμερων θά συνέλθη 

στή πρώτη της συνεδρίαση ή μικτή 
έπιτροπή πού είχε συσταθή, άπό Εκ
προσώπους τής ΟΤΟΕ καί τής Έ- 
νώσεως Τραπεζών, γιά τή μελέτη 
τοΰ όλου προβλήματος. 'Υπενθυμί
ζεται σχετικά δτι ή έπιτροπή αύτή 
—πού είχιε άτονίσει— έπαναλει- 
τουργεΐ ϋστερα άπό συνεχείς πιέσεις 
τοΰ Συλλόγου μας πρός τούς αρμο
δίους παράγοντας καί τήν "Ενωση 
Τραπεζών, ή προεδρία τής όποιας 
κατέχεται Εφέτος άπό τήν ’Εθνική 
Τράπεζα. Τέλος, μέ ομόφωνη άπό- 
ψαση τοΰ Εκτελεστικού συμβουλίου 
τής ΟΤΟΕ, μέλος αυτής τής έπι- 
τροπής είναι καί ό Πρόεδρος τοΰ 
Συλλόγου μας. Τό πόρισμα, τής ’Ε
πιτροπής θά δοθή στή δημοσιότη
τα άπό τις στήλες τής Τραπεζιτι
κής.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΤΗΤΕΣ
’Εντός τών ήμερων θά άνακοινω- 

θή ή σύσταση τής έπιτροπής πού 
θά έπιληψθή τοΰ όλου θέματος τών 
προσωρινοτήτων καί τής άναγνωρί- 
σεως μέρους υπηρεσίας, ύπό όρους 
καί προϋποθέσεις, τών έκ μετατάξε- 
ως πρσερχσμένων. Ή σχετική προ
εργασία άπό πλευράς Συλλόγου μας 
είναι Ετοιμη, μέ τήν ομαδοποίηση 
τών διαφόρων περιπτώσεων, σύμ
φωνα μέ τά στοιχεία πού μάς άπέ- 
στειλαν, μετά άπό δημόσια πρόσ
κλησή μας, οί ’ίδιοι οί ένδιαψερό- 
μενοι.

Η ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ή Διοίκηση ένέκρινε τό αίτημα 
τοΰ Συλλόγου μας γιά τή δημοσί
ευση κάθε χρόνο τής έπετηρίδος τοΰ 
Προσωπικού.

Ή έφαρμογή τής άποφάσεως θά 
γίνη άπό τό τρέχον έτος καί μόλις 
τελείωση ή σχετική Επεξεργασία 
τών στοιχείων. Τό σχετικό αίτημα 
υπεβλήθη μέ τό ΰπ’ άριθ. 2843)76 
Εγγραφό μας.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟΔΟΥ

Λόγω τών ιδιαιτέρων συνθηκών 
έργασίας καί τοΰ κόστους ζωής στή 
Ρόδο, έζητήθη μέ τό ύπ’ άριθ. 2870) 
76 Εγγραφο, νά μή συμψηφισθή τό 
Επίδομα παραμεθωρίου περιοχής μέ 
τό Τουριστικόν1 τοιοΰτον.

Τό αίτημα αύτό Εγινε έν μέρει Α
ποδεκτό καί ή άπόφαση θά άνακοι- 
νωθή έντός τών ήμερων.

ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

Μέ τό ΰπ’ άριθ. 2874)76 Εγγρα
φο έζητήθη ή καθιέρωση είδικοΰ Αν
θυγιεινού Επιδόματος γιά τις χειρί- 
στριες λογιστικών μηχανών καί τούς 
Εργαζομένους στούς ηλεκτρονικούς 
ύπολογιστάς.

Η Διοίκηση τοΰ Συλλόγου έκίνη- 
σε ήδη τή διαδικασία υπογραφής 
τής ειδικής Συλλογικής Συμβάσεως 
Έργασίας καί τήν προσφυγή στήν 
Διαιτησία αν ή Διοίκηση τής Τρα
πέζης δέν προχωρήση εις τήν ΰπο- 
γραφή τής Συμβάσεως εντός τών Α
μέσως προσεχών ήμερών.

ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΟΙ 
ΒΟΗΘΟΙ

Μέ τό ύπ’ άριθ. 2669)76 Εγγρα
φο έζητήθη ή κατάργηση τοΰ φραγ- 
μοΰ έξελίξεως τών υπομηχανικών 
καί Τεχνικών βοηθών, πού σήμερα 
Εξελίσσονται μέχρι τόν Αντίστοιχο

πολεμική κυρίως περίοδο, στηρι
ζόταν στο χαρακτηρισμό όλων 
των μή έξειδικευμένων πιστωτι
κών οργανισμών μας σάν «Εμπο
ρικών τραπεζών». Εΐναι δμως δυ
νατό νά ΰποστηριχθή σοβαρά δτι 
ή ’Εθνική εΐναι μιά άπλή Εμπο
ρική τράπεζα καί ένας άκόμη ορ
γανισμός πού λειτουργεί μέ κερ
δοσκοπικά μόνο κριτήρια; Πρέ
πει οπωσδήποτε τά ιδρύματα καί 
οί οργανισμοί κάθε χώρας νά 
συμφωνουν μέ ορισμένα άφηρη- 
μένα πρότυπα πού, σέ τελευταία 
άνάλυση κατασκευάζονται γιά 
νά μάς βοηθήσουν νά κατανοή
σομε τήν πολύπλοκη πραγματι
κότητα καί όχι γιά νά τή συσκο
τίσουν; Δέν προσφέρει ή διε
θνής Εμπειρία σειρά ολόκληρη ά
πό οργανισμούς πού εΐναι δύσ
κολο νά καταταχθοΰν σέ καλού- 
πια;

Θά μπορούσε βέβαια νά άντι- 
ταχθή δτι ναι μέν ή ’Εθνική δέν 
εΐναι μιά άπλή Εμπορική τράπε-

βοθμό τοΰ Λογιστοΰ Α' καί τή δη
μιουργία νέου Εξελικτικού βαθμολο
γίου.

Ζητείται Επίσης, ή κατάργηση τοΰ 
συμψηφισμού τοΰ καταβαλλομένου 
στούς Τεχνικούς βοηθούς Α' ’Επι
δόματος βαθμού μέ τό τεχνικό τοι- 
οΰτο καί ή χορήγηση τεχνικού Επι
δόματος στούς τεχνικούς βοηθούς.

TELLERS
Στο προηγούμεν φύλλο τής Τρα

πεζιτικής δημοσιεύθηκε ολόκληρο τό 
υπόμνημα πού υπεβλήθη στήν Δι
οίκηση σέ συνέχεια προφορικών 
διαβημάτων.

Η Διοίκηση τής Τραπέζης Εδωσε 
Εντολές στις αρμόδιες Διευθύνσεις 
γιά τήν άμεση αντιμετώπιση τών 
προβλημάτων πού εύστοχα έπεσήμα- 
νε καί πρόβαλλε ό Σύλλογός μας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΣΕΟΣ

Μέ τό ύπ’ άριθ. 2704)76 Εγγρα
φο έζητήθη σειρά τροποποιήσεων 
τοΰ ίσχύοντος κανονισμού στεγάσε- 
ως, ώστε νά προσαρμοσθή οϋτος εις 
τάς συγχρόνους άνάγκας καί Αντι
λήψεις.

ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
Μέ τό ΰπ’ άριθ. 2838)76 Εγγρα

φο έζητήθη ή αύξηση τοΰ ορίου χορη- 
γήσεως άτσμικών δανείων πρός τό 
Προσωπικό, ώστε νά μπορή νά κα- 
λύπτη Εκτακτες καί Επείγουσες Ανά
γκες του,

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ
Μέ τό ΰπ’ άριθ. 2844)76 Εγγρα^- 

φο έζηιτήθη ή έπαναχορήγηση τών 
περικοπέντων, βάσει τοΰ άπό τοΰ 
μηνός ’Οκτωβρίου 1975 νέου κανο
νισμού, Επιδομάτων Ενοικίου, γιατί 
αύτή ή περικοπή συνιστά προσβολή 
κεκτημένου δικαιώματος. Ταυτόχρο
να, ζητήσαμε τήν Επανεξέταση τοΰ 
όλου θεσμού μιά καί έπισημάνθη- 
καν άδικίες στήν έφαρμογή τής νο
μαρχιακής περιφέρειας.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 
ΤΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ

Ζητήσαμε μέ τό ύπ’ άριθ. 2845) 
1976 Εγγραφο τόν ορθό υπολογι
σμό τής ωριαίας ύπερωριακής άπο- 
ζημιώσεως, μέ βάση τις 61)2 ώρες 
ήμερησίως καί τήν καταβολή τών 
νομίμων ποσών στούς δικαιούχους. 
Επίσης, τήν καθιέρωση κατ’ έλάχι
στόν τής ώριαίας άποζημιώσεως στο 
ϋψος τών δραχ. 80.

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ

Ζητήσαμε μέ τό 2917)76 Εγ
γραφό μας τήν ίδρυση βρεφονηπια-

ζα, άλλά λόγοι ίσότητος έπιβάλ- 
λουν κοινή μεταχείριση δλων τών 
έμπορικών τραπεζών. Ή Επίκλη
ση τής άρχής τής ίσότητος δέν 
λύνει βέβαια αύτόματα τό θέμα. 
Οί έννοιες τής δικαιοσύνης καί 
τής ίσότητος δέν άποκλείουν δι
καιολογημένες παρεκκλίσεις άπό 
τήν ϊση μεταχείριση. Σ’ αυτόν 
τόν ίδιο τόν πιστωτικό τομέα έ
χουν έφαρμοσθή πολλά μέτρα 
πού άποτελοΰν άποκλίσεις άπό 
τήν άρχή, τής ί'σης μεταχειρίσε- 
ως. Το ζήτημα δμως δέν εΐναι 
μόνον έκεΐ. Καί έάν άκόμη γίνη 
άποδεκτή στήν προκειμένη περί
πτωση ή άρχή αύΐη, τό Ερώτημα 
παραμένει ποιά έπρεπε νά εΐναι 
ή κοινή μεταχείριση; Αΰτή πού 
θά δικαιολογείτο στήν περίπτω
ση τής ’Εθνικής καί μέ τήν οποία 
θά έπρεπε νά εύθυγραμμισθή ή 
μεταχείριση τών άλλων τραπε
ζών, ή μήπως θά έπρεπε καί ή 
μεταχείριση τής Εθνικής νά εύ- 
θυγραμμισθή μέ Εκείνη πού ένδει- 
κνυόταν γιά τις άλλες τράπεζες,

κοΰ σταθμού στήν ’Αθήνα, κατ’ άρ- 
χήν, ένώ μέ τό 2849)1976, ζητήσα
με τήν Επέκταση τοΰ Επιδόματος σέ 
όλους τούς δικαιουμένους, πού δέν 
ύπάρχει στόν τόπο τους σταθμός.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Ζητήσαμε μέ τά ύπ’ άριθ. 2898) 

1976 — 2875)1976 Εγγραφά μας 
τήν Επέκταση τοΰ καταβαλλομένου 
επιδόματος γάμου γυναικών α) στις 
άνω τοΰ βαθμού τοΰ Ύποτμηματάρ- 
χου 6) στις έν χηρεία τελούσες γ) 
στις διαζευγμένες συναδέλφους.

ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ 

ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΟΥ
Ζητήσαμε μέ τό ύπ’ άριθ. 2628) 

1976 Εγγραφό μας τήν έπαναχο
ρήγηση αυτής τής παροχής πού κα- 
ταργήθηκε άπό τής 1.7.74 βάσει τής 
Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας 
περί έξσμοιώσεως.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΕΩΣ
Ζητήσανε τήν έπαναχορήγηση αυ

τής τής παροχής πού καταργήθηκε 
άπό 1.7.74 βάσει τής Συλλογικής 

| Συμβάσεως Έργασίας περί έξομοι- 
ώσεως.

ΚΥΠΡΟΣ
Παρακολουθούμε άπό κοντά τά 

προβλήματα τών συναδέλφων μας 
πού Εργάζονται στήν Κύπρο σέ 
στενή συνεργασία μέ τήν "Ενωση 
Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου 
(ΕΤΥΚ).

Ικανοποιήθηκε αίτημα τοΰ Συλ
λόγου μας γιά τό διπλασιασμό φι
λοξενίας Κυπριωτόπουλων στις παι
δικές κατασκηνώσεις τοΰ ΤΥΠΕΤ 
(άπό 40 σέ 80) τέκνων Εργαζομέ
νων στά Ύπ)τα τής ΕΤΕ στήν Κύ
προ καί παιδιά άπό καταυλισμούς 
προσφύγων.

Έπαναλειτούργησε τό Ύπ)μα 
μας Λήδρας πού βρίσκεται άκριβώς 
στή μεθοριακή ζώνη, κάτω άπό τις 
Τούρκικες σκοπιές.

Ένισχύσαμε οικονομικά τήν Ε.Τ. 
Υ.Κ. γιά νά Ανταπεξέλθη στις σο
βαρές άνάγκες πού τής δημιούργη
σε ή Τουρκική εισβολή κλπ.

Τό Δ.Σ. δέν άρκεΐται δπως άπο- 
δεικνύεται στήν υποβολή τών αιτη
μάτων άλλά παρακολουθεί συνεχώς 
τήν πορεία τους.

Τά μέλη τοΰ Συλλόγου πρέπει νά 
γνωρίζουν ότι παράλληλα μέ τήν έ- 

! πιδίωξη τής έπιτεύξεως τών ύψη- 
λών στόχων γιά μιά νέα Τράπεζα, 
θά έπιδιωχθή καί θά πραγματοποι- 
ηθή μέσα στά συντομώτερο χρονι- 

| κό διάστημα ή ικανοποίηση τών έκ- 
1 κρεμών θεμάτων μας.

πράγμα πού καί τελικά έγινε;
Γιά νά γίνη τό θέμα σαφέστε

ρο: Εΐναι γνωστό δτι ή νομι
σματική καί πιστωτική πολιτική 
στή μεταπολεμική περίοδο στη
ρίχθηκαν σέ ένα λεπτομερειακό, 
πολύπλοκο καί γραφειοκρατικό 
σύστημα πιστωτικών Ελέγχων 
χωρίς προηγούμενο τοΰ οποίου 
τό κόστος γιά τις τράπεζες καί 
την οικονομία ήταν υπέρογκο, Ε
νώ ή γενικώτερη άποτελεσματι- 
κότης άναγωρίζεται πλέον σάν 
πενιχρή. τΗταν αύτή ή άριστη 
λύση στά δικά μας πλαίσια καί 

! δεδομένα; Ήσαν όλες αυτές οί 
γραφειοκρατικές διατυπώσεις ά- 
ναγκαΐές ή άπέβαιναν τελικά καί 
κατά τό μεγαλύτερο μέρος ένας 
πολυέξοδος καί περιττός μηχανι
σμός έλέγχου τής δραστηριότη
τας μιας σχεδόν κρατικής έπιχει- 
ρήσεως άπό μία άλλη έξ ίσου 
κρατική; Γ ιά Εκείνους πού μπο
ρεί νά άμφιβάλλουν γιά τήν όρθή 
άπάντηση στο Ερώτημα αύτό, εΐ
ναι άρκετό νά άναφερθή τό έ- 
ξής: Στις Ηνωμένες Πολιτείες ή 
κεντρική τράπεζα Ελέγχει άπ’ ευ
θείας τμήμα μόνο τών έμπορικών 
τραπεζών, πού τό μερίδιό τους 
στήν τραπεζική άγορά δέν άπέ- 
χει καί πολύ άπό τό άντίστοιχο 
μερίδιο τής ’Εθνικής στή δική 
μας άγορά. Οί άλλες τράπεζες 
παραμένουν έκτος τών άμέσων Ε
λέγχων τής Federal Reserve.

Οί πιστωτικοί έλεγχοι άποτε
λοΰν μία μόνο πλευρά τοΰ θέμα
τος· θά μπορούσαν νά άναφερ- 
θούν καί άλλες γιά νά έπιτρέ 
ψουν τό σχηματισμό πιο ολοκλη
ρωμένης εικόνας. Στις πολύχρο
νες συζητήσεις γιά τούς φορείς 
τής βιομηχανικής πίστεως έγινε 
συχνά προσφυγή σέ Επιχειρήμα
τα άπό τή διεθνή θεωρία καί 
πρακτική τών έμπορικών τραπε
ζών πού έκ προοιμίου δέν ϊσχυαν 
γιά τήν ’Εθνική Τράπεζα, δηλα
δή γιά τό 70% περίπου τοΰ συ
στήματος κατά τήν Εποχή Εκείνη. 
Ύποστηριζότοο/ π.χ. δτι οί Εμ
πορικές τράπεζες δέν έχουν τήν 
έφεση ή τόν κατάλληλο μηχανι
σμό γιά νά άσκήσουν τή μακρο
πρόθεσμη πίστη, δτι οί συνθή
κες ρευστότητας τους δέν εΐναι 
οί ένδεικνυόμενες, κλπ. Άλλά ή 
μέν θέση τής Εθνικής στή χρη
ματοδότηση τής βιομηχανικής ά
ναπτύξεως ήταν δεδομένη, τά δε 
ζητήματα Υής ρευστότητας τών 
μακροπρόθεσμων χορηγήσεων 

καί τών κινδύνων Εμφανίζονται ύ
πό τελείως διαφορετικό πρίσμα 
γιά τήν τράπεζα πού εΐναι μέ
λος ένός πολυπληθούς συστή
ματος, γιά τό ίδιο τό σύστημα 
σάν σύνολο, καί κατ’ άκολουθία 
γιά μιά τράπεζα πού άντιπροσώ- 
πευε τό 70% αύτοΰ.

"Ενα άλλο παράδειγμα προσ- 
φέρβται άπό τή συζήτηση γιά 
τήν όλιγοπωλιακή διάρθρωση τοΰ 
τραπεζικού μας συστήματος, πού 
κατά καιρούς Επανέρχεται στο 
προσκήνιο. "Οταν ληφθή ύπ’ οψη 
ή ΐδιάζουσα φυσιογνωμία τής ’Ε
θνικής καί ό κρατικός έλεγχος 
σ’ αύτή, τό δλο θέμα δέν φαίνε
ται νά έχη μεγαλύτερη σημασία 
άπό μιά συζήτηση γιά τή μονο
πωλιακή διάρθρωση τής άγροσι- 
κής πίστεως ή τοΰ τομέως τής 
ήλεκτρικής ένεργείας.

‘Ορισμένες άπό τις άπόψεις 
πού έθίγησαν στο σημείωμα αύ
τό ίσως νά θεωρηθούν σάν και
νοφανείς. Ή κεντρική του δμως 
ιδέα εΐναι πολύ άπλή καί άναφέ- 
ρεται στήν πλήρη άξιολόγηση 
τοΰ θεσμολογικού μας πλαισίου, 
καί τήν Εκμετάλλευση δλων τών 
δυνατοτήτων πού προσφέρει. Μιά 
τέτοια άποψη κάθε άλλο παρά 
καινοφανής θά μπορούσε νά χα- 
ρακτηρισθή. Στή διεθνή ιστορία 
τών τραπεζικών ιδρυμάτων ή ξε
χωριστή θέση πού καταλαμβά
νει ή Τράπεζα τής Αγγλίας εΐ
ναι εύρύτερα γνωστή. "Οταν ό 
Sir Robert Peel είσηγεΐτο τόν 
περίφημο νόμο τοΰ 1844, ό ό
ποιος άνέθετε τά καθήκοντα τής 
Εκδοτικής Τραπέζης στήν Τρά
πεζα τής Αγγλίας πού λειτουρ
γούσε ήδη άπό ένάμισυ αιώνα, 
άνέφερε, μεταξύ άλλων, καί τά 
άκόλουθα πού άξίζει νά ύπομνη- 
σθοΰν:

«Ή πραγματική πολιτική τής 
χώρας αύτής εΐναι νά χρησιμο
ποιούμε δσο εΐναι δυνατό, οργα
νισμούς πού εΐναι ήδη έτοιμοι, 
καί νά άξιοποιοΰμε τά πλεονε
κτήματα τά όποια παρουσιάζουν 
άπό τή μακρά λειτουργία τους, 
άπό τήν Εξοικείωση πού άνοσττύ- 
χθηκε μέ αύτή καί άπό τό γεγο
νός δτι άποτελοΰν ήδη μέρος τών 
συναλλακτικών συνηθειών τής 
κοινωνίας· κατά πάσα πιθανότη
τα, θά λειτουργήσουν κατά τρό
πο όμαλώτερο καί τελειότερο πα
ρά νέοι οργανισμοί μεγαλύτε
ρης θεωρητικής τελειότητας».
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μή έπιτευχθείσης Απαρτίας καί κατά τήν τρίτη Επαναληπτι
κή έκτακτη Γενική Συνέλευση τής 7ης Ιουλίου 1976 καί σύμφω- 
άν μέ τό άρθρο 12 τοΰ ίσχύοντος Καταστατικού τοΰ Συλλόγου

ΚΑΛΟΥΜΕΝ
Τά μέλη τοΰ Συλλόγου τήν 5ην Αύγούστου 1976 ήμέραν 

Πέμπτην καί ώραν 6 μ.ιμ, είς τήν αίθουσα Ταμείων Τίτλων τοΰ Κ. 
Καταστήματος τής Ε.Τ.Ε. Αιόλου 86, σέ έκτακτη Γενική Συνέ
λευση μέ θέματα τά άναψερόμενα στήν άπό 4 Ιουνίου 1976 
πρόσκλησή μας.

Σέ περίπτωση μή Απαρτίας ή Γενική Συνέλευση θά έπα- 
ναληφθή καί θά πραγματοποιηθή μέ οσους παρόντος τήν 12ην 
Αύγούστου 1976, ήμέραν Πέμπτην τήν αύτή ώρα στόν αύτό χώ
ρο καί μέ τά αύτά θέματα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΕ
Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Σύντομη ένημέρωοη γιά τήν πορεία 
διαφόρων έν εξελίξει θεμάτων μας



ΝΑ ΠΕΣΗ Ο ΟΕΟΦΑΝΟΠΟΪΑΟΙ 24 ’Ιουλίου 1976

ΘΑ ΣΥΝΤΡΙΨΟΥΜΕ 
ΚΑΘΕ ΕΠΙΒΟΥΛΗ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
S ’Ανακοίνωση τοϋ Δ.Σ.

Ή πρόταση μομφής
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ) 

βω«χ εϊναι οί «μ»χόμ.ενες 
5υνάμ.ε6ς» jj-έσ* στο χώρο 
μ-κς. Τούς γνωρίζετε. ΤΓύ 
ψεμ^μ-αί είναι ή σημαία τους 
καί ή συκοφαντία τα ύπλτ 
τους. ΧυνεργάζονταΕ με 
άρμοντκη σύμπνοια μεταξύ 
τους χωρίς να ενοχλούνται 
άπϊ> τη διαφορετικοί προέ
λευσή τους. Τύ σύνθεμα 
«Λία πέσο} ό Οεοφανόπου- 
λος» είναι ό συνδετικές κρί
κος. Λάβπη, ύβρεις, μηδε
νισμός τού ήθους καί τής 
εύπρεπειάς τους είναι ή 
ταυτότητά τους. Μέ- άπο- 
καλούν εκπρόσωπο τού κυ
βερνητικού συνδικα λι σ μου , 
άνθρωπο τού 'Υπουρ
γού Εργασίας, δεν δι
στάζουν καί να άρνηθούν 
την — τόσο τιμητική ανε
ξαρτήτως προσώπου — 
εκλογή μου σαν άναπλη- 
ρωματικού μέλους τού δι
οικητικού Συμβουλίου τού 
Αιεθνούς Γραφείου Εργα
σίας. Χρέος μου είναι — 
το έχω κάνει πράξη— να 
μην τούς άκολουθήσω στον 
βρώμικο πόλεμο. Χά μην 
άποπροσανατολιστή το προ
σωπικέ άπέ τούς βασικούς 
του στόχους σέ —τάχα— 
προσωπικές διαμάχες.

Τέ άν θά πέση ή όχι, τέ 
άν πρέπει ή όχι να πέση ό 
Οεοφανόπουλος άπέ τη δι
οίκηση τού Συλλόγου θά το 
άποφασίσετε εσείς καί δεν 
είναι, άσφαλώς, αύτέ πού 
έχει ιδιαίτερη σημασία, 
Σημασία έχει άν ό Σύλλο
γός μας, ό Σύλλογος τών 
'Υπαλλήλων τής Εθνικής 
Τραπέζης τής- 'Ελλάδος, 
θά παραμείνη προασπιστής 
τών συμφερόντων τών με
λών του καί τής Τραπέζης 
ή άν θά μεταβληθή σέ άβου
λο όργανο έξυπηρετήσεως 
ξένων συμφερόντων, κομ
ματικών επιδιώξεων ή πε- 
δίον δράσεως κάθε μορφής 
ετερόφωτων πρακτόρων. 
"Οπως έπιδιώκουν νά τέν 
μεταβάλλουν. Συνεπώς, τέ 
άντομον Οεοφανόπουλος , 
βάλλεται άπλώς καί μόνον 
έπειδή στέκεται έμπόδιο 
στήν επιτυχία αύτών τών 
σχεδίων, όπως θά βληθή 
καί ό όποιοσδήποτε άλλος 
πού θά άκολουθήση τήν ί
δια πορεία.

Στήν άποκαλυπτική άνα- 
κοίνωσή μου τής 31.8. 
Τ6, γιά τήν όποία άκόμη 
περιμένω άπάντηση πού δέν 
πρόκειται νά έρθη άπέ που
θενά, γιά τον άπλούστατο 
λόγο, ότι τώρα πού ή θύελ
λα κόπασε, άναγνωρίζουν 
όλοι ότι άν κάποιος έσφαλε 
στή συγκεκριμένη στιγμή 
αύτές δέν είμαι έγώ, ση
μείωνα ότι, «ή καταβαρά
θρωση καί τών έπαγγελμα- 
τικών μας συμφερόντων ή
ταν μέρος ένές καλά ώργα- 
νωμένου σχεδίου».

Σ’ αύτέ έντάσσεται καί ή 
πρόσφατη δημαγωγία καί 
προσπάθεια έκμεταλλεύσε- 
ως δύο άπέ τά καυτά 
προβλήματά μας. Τού Α
σφαλιστικού καί τών μή πτυ. 
χιούχων. Καί όσον άφορά 
τέ πρώτο, δόθηκε άποστο- 
μωτική άπάντηση «τέ προη
γούμενο φύλλο τής Τραπε
ζιτικής. Γιά τέ δεύτερο, 
εκδηλώθηκε όψιμο καί ύ
ποπτο ενδιαφέρον κατά ά- 
νώμαλο τρόπο άπέ ένα και
νούργιο συνδικαλιστικέ πα
ρακλάδι.

Οί συνάδελφοι μή πτυχι- 
οΰχοι γνωρίζουν καλλίτερα 
άπέ όλους, ότι άπέ τή στιγ
μή πού τέ θέμα τους γίνει 
άντικείμενο κομματικής έκ- 
μεταλλεύσεως δέν έχουν νά 
περιμένουν τίποτα. Σηλώ- 
νω μέ τέν πιέ κατηγορημα
τικέ τρόπο ότι άρνήθηκα 
καί άρνοΰμαι τήν τοποθέτη

ση τού θέματος τών συνα
δέλφων μας μή πτυχιού- 
χων. παρά τίς άπειλές καί 
τις πιέσεις πού δέχομαι, έ
ξω άπέ τίς πραγματικές του 
διαστάσεις. Τέ άντιμετω- 
πίζουμε σά θέμα μιας μερί- 
δος συναδέλφων μας καί 
προβαίνουμε σέ συνεχείς ε
νέργειες πού θά διευκολύ
νουν τή λύση του.

'Υποσχέθηκα νά άγωνι- 
στώ γιά τήν ικανοποίηση 
τών συναδέλφων μου τής 
κατηγορίας αύτής, σάν εκ
πρόσωπος όλων τών μελών 
τού Συλλόγου μας.

Κρατώ τήν ύπόσχεσή μου 
καί δέν θά έπιτρέψω σέ κα
νένα νά βλάψη τά συμφέρον
τα ούδενός. Εΐλικρινά δέν 
επιθυμώ νά ύπ ο χρεωθώ νά 
καταγγείλω βεβιασμένες 
καί πολύ ύποπτες ενέργειες 
ώρισμένων κύκλων γιά νά 
μήν προκαλέσω όπισθοδρό- 
μηση στήν πορεία τού θέμα
τος. ’Έστω καί άν προσωρι
νά οί δημοκοποΰντες επιτύ
χουν νά μέ καταστήσουν άν- 
τιπαθή σέ μιά μερίδα συν
αδέλφων, θά παραμείνω α
μετακίνητος, διότι σκοπός 
μου είναι ή εξυπηρέτηση 
τών συναδέλφων μου καί 
όχι ή εξαπάτησή τους μέ 
θεαματικές ενέργειες πού 
μέ μαθηματική άκρίβεια, 
καί αύτέ τέ ξέρουν καλά οί 
δημοκόποι πολιτικάντηδες , 
θά οδηγήσουν στήν καταβα
ράθρωση ένές δίκαιου αιτή
ματος.

"Αλλωστε, ό μέχρι τώρα 
διοικητικές άπ ο λογισμός 
μας, μεστές άπέ συνδικα
λιστικά επιτεύγματα γιά τέ 
σύνολο τών συναδέλφων άλ- 
λά καί μεγάλες κατηγορίες 
αύτών, είναι ή καλύτερη 
έγγύηση μιας έντιμης καί 
χωρίς ψηφοθηρικούς άκρο- 
βατισμούς αύτοδεσμεύσε- 
ώς μας.

Μιλήσαμε γιά μιά άμοι- 
βαία συνυπευθυνότητα, γιά 
σύγχρονο προβληματισμό, 
γιά μεγάλα προβλήματα 
πέρα άπέ τή δραχμική αύ
ξηση, γιά δικαιώματα άλλά 
καί ύποχρεώσεις. Αύτέ εί
ναι τέ μήνυμα πού θέλουμε 
νά σάς μεταδώσουμε. "Ο
σοι πιστοί προσέλθετε: Γιά 
νά άντιμετωπίσουμε τούς ε
ξωτερικούς έχθρούς, φανε
ρούς καί κρυφούς, τά Κρα
τικά Τραπεζιτικά μονοπώ
λια, τίς στραγγαλιατικές 
νομισματικές διαδικασίες, 
τά πολυεθνικά τραπεζιτικά 
συγκροτήματα.

"Οσοι πιστοί προσέλθετε: 
Γιά νά φράξουμε τέ δρόμο 
στούς επιδρομείς πού επι
διώκουν νά καθυποτάξουν 
τέ συνδικαλιστικό μας κίνη
μα σέ επιδιώξεις καί σκο
πιμότητες έξωσυνδικαλι- 
στικές.

Οί χαμαιλεοντισμοί καί 
τά δημοκοπικά βεγγαλικά 
δέν έχουν Θέση ατέ Σύλλο
γό μας.

Π. ΘΕΟΦΑ ΝΟΠ ΟΥ ΑΟΣ

/ Γιά τήν καλύτερη παραικολού-/ 
$6ηση τών Θεμάτων και τήν1 έξυ-> 
Υπηρέτηση τών μελών τού Συλλό-> 
ηγου πού υπηρετούν στα ύποκα-£ 
/ΓΟίστήματα Βορείου Ελλάδος συ-/ 
/στήθηκε Γραφείο τού Συλλόγου/ 
$μο;ς στή Θεσσαλονίκη. >

/ Οΐ συνάδελφοι Βορείου Ελλά-/ 
85ος, γιά κάθε θέμα πού τους ά-/ 
/πασχολεϊ μπορούν νά απευθύνων-8 
δται στο γραφείο πού έχει έγ-/ 
/(ατασταθεΐ στήν άδο ’Ίωνος Δρα-> 
/γούμη άριθ. 4, (3ος δροφος άρ. 8 
/γραφείου 307) Τηλέφωνο 229.3

«Συνάδελφοι,
Πριν λίγες μέρες συμπληρώθηκαν 

δύο χρόνια άπό τό εγκληματικό πρα
ξικόπημα, πού είχε σάν αποτέλε
σμα τήν Εθνική τραγωδία τής Κύ
πρου μας.

’Επί δύο χρόνια οΐ δυνάμεις της 
βίας συνεχίζουν άνενόχλητες νά κα
τέχουν τό 40% του Κυπριακού εδά
φους, νά σταθεροποιούν τις θέσεις 
τους και νά απομυζούν τήν Κυπρια
κή Οικονομία.

Οί Κύπριοι ’Αδελφοί μας στενά
ζουν κάτω άπό τή μπότα τού πιο 
βάρβαρου κατακτητή, πού περιφρό- 
νησε και περιφρονεΐ τούς διεθνείς 
νόμους και τις αποφάσεις τών διε
θνών ‘Οργανισμών.

Ξεθαρρεμένος, άπό τήν άνοχή πού 
έπιδεικνύουν οί μεγάλοι τής γής καί 
άπό τήν κρυφή καί φανερή προστα
σία πού τού παρέχουν, ό τύραννος 
τής Κύπρου προβάλλει τώρα αξιώ
σεις καί έπί έλληνικών εδαφών.

Αυτός καί οί προστάται του πι
στεύουν ’ίσως, δτι θά τούς δοθή ή 
ευκαιρία νά επιτύχουν στά σχέδιά 
τους μέ ένα νέο πραξικόπημα.

Δέν θέλουν νά άντιληφθοΰν, δτι ή 
άλλαγή πού έγινε έδώ καί δυο χρό
νια τώρα στή χώρα μας είναι άνυ- 
πέρβλητο έμπόδιο στήν έφαρμογή 
αύτών τών σχεδίων.

Δέν θέλουν νά άντιληφθοΰν, δτι ό 
‘Ελληνικός Λαός αντιμετωπίζει έ- 
νωμένος τίς άπειλές τους καί είναι

Προς τήν Διεύθυνση τού περιοδι
κού «Οικονομικός Ταχυδρόμος» ά- 
πεστάλη ή ακόλουθη έπιστολή, σέ 
άπάντηση σχετικού δημοσιεύματος. 
«ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ» 
Κύριε Διευθυντά,

Στο τεύχος 1155 τής 24)6)76 
τού εγκύρου περιοδικού σας δημο
σιεύτηκε έρευνα τού συνεργάτου σας 
κ. Δη μ. Στεργίου μέ τίτλο «’Άν έ- 
πιτρεπόταν άξιοποίηση τής τεράστι
ος περιουσίας τών ’Ασφαλιστικών 
’Οργανισμών», στήν οποία περιλαμ
βάνονται στοιχεία καί γιά τό Τα
μείο Συντάξεων Υπαλλήλων ’Εθνι
κής Τραπέζης.

Τά στοιχεία αυτά δέν άνταποκρί- 
νονται στήν πραγματικότητα καί 
έμψανίζουν εντελώς διαφορετικήν 
τήν εικόνα τής ύφισταμένης κατα- 
στάσεως στο Ταμείο Συντάξεων τών 
Υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης.

Εϊμεθα βέβαιοι, δτι τούτο δέν 
έγινε άπό πρόθεση, δπως άλλωστε 
μάς διαβεβαίωσε καί ό συνεργάτης 
σας κ. Στεργίου κατά τήν συζήτηση 
πού είχαμε μαζί του, καί σπεύδουμε 
νά παραθέσουμε τίς άπαραίτητες 
διορθώσεις προς άποκατάσταση τής 
αλήθειας σέ δση έκταση είναι τοΰ-

Νομοσχέδιο
τιμών
εισοδημάτων

Η Κυβέρνηση έπανέλαβε τήν υ
πόσχεση, δτι τό νομοσχέδιο περί τι
μών καί εισοδημάτων, δεν θά συζη- 
τηθή στή Βουλή προτού διατυπω
θούν οί άπόψεις τής Γ.Σ.Ε.Ε. καί 
υποβληθούν οί τροποποιήσεις πού 
θά υπόδειξη.

Ή Διοίκηση τής Γ.Σ.Ε.Ε. άπό 
τήν πλευρά της ζήτησε άπό τίς Δι
οικήσεις τών ’Εργατικών Κέντρων 
καί τών ‘Ομοσπονδιών1 δλης τής χώ
ρας νά υποβάλλουν τίς άπόψεις 
τους έπί τού νομοσχεδίου, ένώ πα
ράλληλα πραγματοποιεί συσκέψεις 
γιά ανταλλαγή απόψεων.

Στά πλαίσια αύτών τών συσκέ
ψεων πραγματοποιήθηκε στά γρα
φεία τής Γ.Σ.Ε.Ε. εύρεία σύσκεψη 
στήν όποίια πήραν μέρος τό Προ
εδρείο τής Γ.Σ.Ε.Ε. καί τά Προε
δρεία τών 'Ομοσπονδιών καί Συλ
λόγων τών Συνταξιούχων' Τραπε- 
ζούπαλλήλων, Δ.Ε.Η, Ο.Τ.Ε. κλπ.

άποφασισμένος νά υπερασπιστή τά 
δάφη του.

Κάτω άπ’ αυτές τις συνθήκες, ή 
δεύτερη επέτειος τής άποκαταστά- 
σεως τής Δημοκρατίας στή χώρα 
μας παίρνει εντελώς ιδιαίτερο νόη
μα. Δέν είναι άπλώς μιά ημέρα πα
νηγυρισμού.

Γίνεται ή μέρα έπαναλήψεως τού 
δρκου πού έδωσε ό 'Ελληνικός Λαός 
στις 24 ’Ιουλίου 1974 νά άντ ι με
τωπίση ένωμένος δλες τίς δυσκολίες 
καί ένωμένος νά περιφρούρηση τή 
δημοκρατία, τήν ειρήνη καί τήν έ- 
θνική του άκεραιότητα.

Ή δύναμη πού πηγάζει άπό τήν 
ενότητα αυτή τού Λαού μας θά συν- 
τρίψη καί κάθε έπιβουλή κατά τών 
δημοκρατικών μας ελευθεριών.

Μέ τό νόημα αυτό χαιρετίζουμε 
τή δεύτερη επέτειο τής άποκατα- 
στάσεως τών δημοκρατικών μας ε
λευθεριών καί καλούμε τά μέλη τού 
Συλλόγου μας νά συμβάλουν μέ δ
λες τους τίς δυνάμεις στήν έδραίω- 
σή τους.

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς
Διά τό Διοικητικό Συμβούλιο 

Ό Πρόεδρος 
Π. ΟΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

‘Ο Γεν. Γραμματεύς 
Θ. ΔΗ ΜΗ ΤΡΟΠΟΥ ΑΟΣ

το δυνατό, μέ μία άπαντητική επι
στολή.

1. ‘Η εισφορά τών εργαζομένων 
υπέρ τού Ταμείου Συντάξεων άνέρ- 
χεται σέ ποσοστό 6% έπί τών πάσης 
φύσεως μηνιαίων αποδοχών καί ό
χι είς 1% δπως έσφαλμένα άναφέρε- 
τε στήν έρευνα.

2. Τό ποσόν τών 2,1 δισ. δρχ. 
πού έμφανίζεται στον ’Ισολογισμό 
έτους 1975 τής ’Εθνικής Τραπέζης, 
ώς οφειλή τού Ταμείου μας προς 
τήν Τράπεζα, δέν είναι οπωσδήποτε 
οφειλή τού Ταμείου προς τήν Τρά
πεζα.

‘Η αναγραφή τού κονδυλίου αύτοΰ 
στον ’Ισολογισμό τής Τραπέζης κα
θώς καί ή μέ όποιαδήποτε μορφή 
εμφάνισή του ώς όφειλή τού Ταμεί
ου, έστω καί γιά καθαρά τυπική λο
γιστική τακτοποίηση, είναι ώ;μή πα- 
ραποίηση τής πραγματικότητας.

Ώς έκ τούτου δέν άναγνωρίζεται 
άπό τούς ήσφαλισμένους — υπαλ
λήλους τής Ε.Τ.Ε. καί έχει καταγ
γελθεί άπό τής πρώτης ημέρας τής 
τοιαύτης έμφανίσεως τού κονδυλί
ου, τό όποιον καταβάλλει κάθε χρόνο 
ή Τράπεζα προς τό Ταμείο σέ έκ- 
πλήρωση ΰποχρεώσεως, πού μέ άπ ά
λυτη σαφήνεια καθορίζει ό Νόμος 
3662)57.

Ό ίδιος νόμος ορίζει τούς ύπο- 
χρέους προς καταβολήν τού κονδυλί
ου αύτοΰ προς τό Ταμείο καί στον 
ίδιο νόμο άναφέρονται οί λόγοι πού 
έπέβαλαν τήν καταβολή του (Συγ- 
χώνευσις Τραπεζών ’ Εθνική ς-Άθη- 
νών, διαχωρισμός υπαλλήλων Έλλά- 
δος-Κτηματικής, όμαδικαί άπολύ- 
σεις κ.λ.π.).

Τά γεγονός, δτι οί υπόχρεοι προς 
καταβολήν δέν έκπληρώνουν τήν υ
ποχρέωσή τους καί ή ’Εθνική Τρά
πεζα υποχρεώνεται τελικώς, νά κα- 
λύπτη τό σύνολο τών έκ τού νόμου 
υποχρεώσεων προς τό Ταμείον μας, 
ουδόλως σημαίνει τούτο δτι ή Τρά
πεζα δικαιούται νά άπαιτή άπό τό 
Ταμείο μας τήν έξόφληση τών πρός 
αυτήν οφειλών τρίτων (Τράπεζα 
'Ελλάδος, Κτηματική Τράπεζα).

Τό θέμα είναι μεγάλο καί δέν εί
ναι δυνοιτό νά άναπτυχθή σέ δλη 
του τήν έκταση.

Τό κατωτέρω άπόσπασμα τής ο
μιλίας τού Προέδρου τού Συλλόγου 
μας κ. Παν. Θεοφανοπούλου ένώπισν 
τής Γενικής Συνελεύσεως τών Μετό
χων τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελ
λάδος, ή οποία έπραγματοποιήθη 
τήν 17ην Μαί'ου 1976, δέν άφήνει 

■οπωσδήποτε περιθώρια παρερμηνει-

Στίς 12 Αύγούστου θά πραγμα- 
τοποιηθή όπωσδήποτε ή "Εκτακτη 
Γενική Συνέλευση τού Συλλόγου 
μας, έφ’ δσον γιά τήν πραγματο
ποίησή της δέν απαιτείται ή πα
ρουσία ώρισμένου άριθμοΰ μελών.

Ή έκτακτη αυτή Γενική Συνέλευ
ση γίνεται ύστερα άπό αίτηση 578 
μελών τού Συλλόγου μας καί θέμα
τά της, σύμφωνα πάντοτε μέ τήν 
αίτηση, είναι τά άκόλουθα:

1 ) Μομφή καί άνάκλησις τού Δι
οικητικού Συμβουλίου διά τήν δια
σπαστικήν άπόψασίν του δπως δια- 
χωρήση τήν θέσιν τού Συλλόγου 
μας άπό έκείνην τής Ο.Τ.Ο.Ε. κα
τά τήν πρόσφατον άπεργιακήν κι- 
νητοποίησιν διά τό άντεργατικόν 
νομοσχέδιον.

2) ’Εκλογή ’Εφορευτικής ’Επι
τροπής.

3) Διενέργεια αρχαιρεσιών πρός 
έκλογήν νέου Διοικ. Συμβουλίου.

Γιά ένημέρωση όλων τών μελών 
τού Συλλόγου παρέχουμε τίς ακό
λουθες πληροφορίες:

1 ) Ή πρόταση μομφής στρέφε
ται έναντίον δλων τών μελών τού 
Διοικητικού Συμβουλίου καί δχι έ
ναντίον συγκεκριμένων προσώπων ή 
ομάδων, πού τό άπαρτίζουν.

2) Τυχόν υπερψήφιση τής προ- 
τάσεως μομφής, έφ’ δσον έπαναλαμ- 
βάνουμε ή πρόταση στρέφεται έ
ναντίον τού συνόλου τών μελών τού 
Διοικ. Συμβουλίου, θά έχη σάν ά- 
ποτέλεσμα τήν άπομάκρυνση τού 
Διοικ. Συμβουλίου καί τό διορισμό 
άπό τόν Πρόεδρο τών Πρωτοδικών 
Προσωρινής Διοικούσης ’Επιτροπής 
μέ δλες τίς έντεΰθεν συνέπειες γιά 
τά έκκρεμή θέματά μας.

3) Ό κ. Διλιντάς καί οί σύν αύ- 
τφ, οί όποιοι έσπευσαν νά έκμεταλ- 
λευθοΰν τή σύγχυση πού είχε προ- 
κληθή τις ή μέρες τού άπεργιακοΰ 
μας άγώνα καί νά συγκεντρώσουν 
τίς υπογραφές πού ύπεβλήθησαν, έ- 
γνώριζαν τίς συνέπειες τής πράξε- 
ως, αδιαφόρησαν άμως διότι από
βλεπαν, δχι στήν πρόταση μομφής 
πού σέ τελευταία ανάλυση στρέφε
ται καί έναντίον τους, άλλά στή μα
ταίωση τών άρχαιρεσιών γιά άνά- 
δειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
καί τήν παράταση τής συγχύσεως,

ών, καί έμφανίζει τήν πραγματικό
τητα καί τή θέση μας έπί τής άνω- 
μαλίας πού έχει δημιουργηθεί ούχί 
έξ ΰπαιτιότητός μας.

«... ’Εάν δμως, έκ παραδόσεως, 
δέν άναφερθώ είς αιτήματα, είμαι υ
ποχρεωμένος νά σταθώ σέ ένα ση
μείο. Είς τήν αναγραφήν κονδυλίου 
είς τόν ’Ισολογισμόν τής Τραπέζης 
έφετεινής χρήσεως, ώς οφειλής τών 
’Ασφαλιστικών Ταμείων τού Προσω
πικού πρός τήν Τράπεζαν,

’Απευθύνομαι πρός τήν Γ.Σ. ιών 
Μετόχων καί δηλώ κατηγορηματικώς 
δτι τό Προσωπικόν τής Τραπέζης 
δέν όφείλει σέ κανένα έξ οίασδήπο- 
τε αιτίας. ’Απευθύνομαι πρός έσάς 
κύριε Διοικητά καί σάς καλώ νά ά- 
ναζητήσετε τήν οφειλήν άπό τούς 
πραγματικούς ύποχρέους. ’Απευθύ
νομαι πρός έσάς κύριε Υφυπουργέ 
έπί τών Οικονομικών καί έσάς κύ
ριε Διοικητά τής Τραπέζης τής 'Ελ
λάδος έστω καί έάν άπουσιάζετε 
καί σάς καλώ νά έκπληρώσετε τάς 
ύποχρεώσεις σας πού έκπηγάζουν 
άπό νόμους τής 'Ελληνικής Πολιτεί
ας. Ή ένοποίηση τών ’Ασφαλιστι
κών μας Ταμείων καί ή πλήρης κ-χ- 
τοχύρωσις τών ’Ασφαλιστικών μας 
δικαιωμάτων είναι άνυποχώρητη άξί- 
ωσις τών έργαζομένων είς τήν Τρά
πεζα».

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Τό ΔΣ μέ άνακοίνωσή του κ άλε

σε τούς συναδέλφους πού έπιθυμοΰν 
νά χρησιμοποιήσουν τή Λέσχη τού 
Συλλόγου μας γιά συνδικαλιστικές 
συγκεντρώσεις νά ένημερώνουν τό 
Γ ενικό Γραμματέα γιά νά κρατούν 
σειρά προτεραιάτητος. "Ολοι, άτο
μα καί ομάδες, έτήρησαν μέχρι τώ
ρα τή διαδικασία καί έπειθάρχησαν 
στήν ομόφωνη άπόψαση τού Δ.Σ. 
Ό μόνος πού δέν έννοεί νά σεβαστή 
τίς άποφάσεις, τούς συναδέλφους 
του καί τίς δημοκρατικές διαδικα
σίες είναι ό κ. Σπ. Διλιντάς καί 
ή κίνησή του, πού κοντά τό κέφι 
τους άξιώνουν τήν κατάληψη τής λέ
σχης δποτε τούς αρέσει περιορίζον
τας έτσι τό δικαίωμα άλλων συν
αδέλφων. "Ας σταματήση δμως ό 
κ. Σπ. Διλιντάς τίς έτσιθελτκές έ- 
νέργειές του, πού δέν τόν τιμούν, έ
άν θέλη νά τόν σέβονται. Καί αν 
δέν τό γνωρίζει τόν πληροφορούμε, 
δτι οί εκφοβισμοί καί τά νταηλίκια 
δέν έχουν θέση στο χώρο μας.

γιά νά έχουν τήν εύχέρεια προβο
λής κομματικών θέσεων καί νά «ψα
ρεύουν στά θολά νερά».

4) 'Όπως είναι γνωστό γιά τό 
άπόγευμα τής Δευτέρας 31)5)1976 
είχε όρισθή έκτακτη συνεδρίαση τής 
όλομελείας τού Διοικ. Συμβουλίου 
προκει μενού, δπως άναφέρεται στήν 
ΰπ’ άριθ. 15 τής 28)5)1976 άνα- 
κοίνωση τού Συλλόγου, νά άποφα- 
σίση "Εκτακτη σύγκληση Γενικής 
Συνελεύσεως γιά τή διενέργεια έ- 
κλογών, ώστε νά δοθή ή δυνατότης 
στά μέλη τού Συλλόγου νά καθορί
σουν μέ τήν ψήφο τους τήν πορεία 
του καί νά έπέλθη ή έκκαθάριση 
τής καταστάσεως. Ή απόφαση αυ
τή τού Δ.Σ. ήτοιν σύμφωνη καί μέ 
τή διαβεβαίωση πού είχε δώσει στή 
Γενική Συνέλευση τής Θεσσαλονί
κης. ’Ενώ λοιπόν τό άπόγευμα τής 
Δευτέρας 31)5)1976 συνήρχετο ε
κτάκτως ή όλομέλεια τού Διοικητι
κού Συμβουλίου γιά νά άποψασίση 
τ ήσύγκληση τής εκτάκτου Γ ενικής 
Συνελεύσεως γιά τίς άρχαιρεσίες 
καί παρά τό γεγονός δτι ή άπόφα- 
ση αύτή ήταν γνωστή καί είς τούς 
ήγουμένους τής κινήσεως γιά τή 
συγκέντρωση υπογραφών καί δτι ι
κανοποιείτο ή έπιθυμία τών αίτούν- 
των γιά έκλογές, έσπευσαν καί κα
τέθεσαν τήν αίτηση στις 1.30 μ.μ. 
τής ίδιας ή μέρας καί έτσι έμπόδι- 
σαν τό Δ.Σ. νά πάρη απόφαση, δε
δομένου δτι σύμφωνα μέ τό νόμο έ
πρεπε νά προηγηθή ή έξέταση τής 
αίτήσεως τών μελών.

"Ετσι ματαιώθηκε ή όμ(χλή πο
ρεία πρός έκκαθάριση τής καταστά
σεως καί νέες έκλογές, άφοΰ, δπως 
άλλωστε υποστηρίζουν καί οί πρω- 
τεργάται τής ανωμαλίας είναι γνω
στό, δτι ή πρόταση μομφής θά κα- 
ταψηφισθή, διότι ή συντριπτική 
πλειοψηφία τών μελών τού Συλλό
γου μας δέν δέχεται τήν υποταγή 
του στά κόμματα καί πολύ περισ
σότερο είναι αποφασισμένη νά μήν 
έπιτρέψη. τήν δημιουργία άνωμάλων 
καταστάσεων μέ τά διορισμό προ
σωρινής Διοικήσεως στό Σύλλογο, 
πράγμα πού σημαίνε-ι όπισθοδρόμη- 
ση στήν ικανοποίηση τών αιτημά
των μας.

5) Ό νόμος καί τό Καταστατι
κό τού Συλλόγου μας δίνουν τό δι
καίωμα στό 1)20 τών μελών του 
νά ζητήσουν τή σύγκληση έκτάκτου 
Γεν. Συνελεύσεως δταν κρίνουν δτι 
αυτό έπι βάλλεται νά γίνη γιά σο
βαρό λόγο.

Ξέρουμε δλοι δτι δέν είναι καί 
πολύ δύσκολο σέ μιά όμάδα καί 
μάλιστα οργανωμένη κομματικά ή 
συνδικαλιστικά, νά συγκέντρωση 
τόν άριθμό τών υπογραφών πού ά- 
παιτονυται γιά σύγκληση έκτάκτου 
Γεν. Συνελεύσεως.

Στή συγκεκριμένη περίπτωση 
άπό σεβασμό στούς συναδέλφους 
πού ύπέγραψαν τήν αίτηση δέν θά 
άναφερθοΰμε σέ περισσότερες λε
πτομέρειες πού χρησιμοποιήθηκαν 
γιά τή συγκέντρωση τών υπογρα
φών.

Θεωρούμε δμως υποχρέωση νά ά- 
πευθυνθοΰμε ιδιαίτερα στούς συνα
δέλφους πού έχουν υπογράψει καί 
νά τούς πληροφορήσουμε δτι ή υ
πογραφή τους χρησιμοποιήθηκε ποι 
κιλότροπα πριν κατατεθή στά γρα
φεία τοϋ Συλλόγου μας καί άκόμη 
δτι υπογραφές συναδέλφων παρα- 
κρατήθηκαν άπό μιά όμάδα πού 
συγκέντρωνε έπίσης υπογραφές γιά 
νά χρησιμοποιηθούν άργότερα καί 
γιά νά ξαναγίνη ή "Εκτακτη Γενική 
Συνέλευση, μόλις πραγματοποιηθή 
ή πρώτη. Νά βρισκόμαστε δηλ. συ
νεχώς σέ κλίμα Γενικών Συνελεύ
σεων πού όπωσδήποτε εμποδίζει 
τήν έπίλυση θεμάτων μας.

Οί συνάδελφοι πού έχουν υπο
γράψει, ας ένδιαφεροθοΰν γιά τήν 
τύχη τών ύπογραφών τους. 'Υπο
χρέωσή μας είναι νά κάνουμε χρή
ση αυτού δικαιώματος μας γιά νά 
προστατέψουμε τά συμφέροντά μας 
καί δχι γιά νά τά βλάψουμε δπως 
συνέβη στήν προκειμένη περίπτωση.

Μέ τή μέθοδο τής συγκεντρώσεως 
τών ύπογραφών είναι εύκολο νά πα
ρεμποδίζεται συνεχώς τό έργο ό
πο ιουδήποτε Διοικ. Συμβουλίου καί 
νά μήν άσχολούμεθα μέ άλλο θέμα 
παρά μέ Γενικές Συνελεύσεις. Είναι 
λοιπόν αυτονόητο ποιοι έχουν συμ
φέρον καί ποιοι σκοποί έξυπηρε- 
τοΰνται μέ τήν τακτική αυτή.

6) Ή "Εκτακτη Γενική Συνέλευ
ση πού θά πραγματοποιηθή, μέ ό
σους παρόντας στήν Αθήνα, δέν έ
χει δικαίωμα άπό τό νόμο καί το 
Καταστατικό τού Συλλόγου μας νά 
άποφασίση έπί τής προτάσεως μομ
φής-

Σύμφωνα μέ τό άρθρο 12 τού Κα
ταστατικού μας ή πρόταση θά τεθή 
σέ ψηφοφορία σέ ολόκληρο τό δί
κτυο. Τά μέλη τού Συλλόγου σέ 
δλη τή χώρα θά ψηφίσουν καί θά 
εγκρίνουν ή θά άπορρίφουν τήν πρό
ταση.

"Αν ή πρόταση μομφής ψηφισθή 
τότε θά προκύψη θέμα Διορισμού 
Προσωρινής Διοικούσης ’Επιτρο
πής. ”Αν άπορριψθή, δπως θεωρεί - 
ται βέβαιο, τότε θά προχωρήσουμε 
σέ ομαλές εξελίξεις καί θά έπανέλ- 
θη ή ήρεμία στό Σύλλογο.

Ή "Εκτακτη Γεν. Συνέλευση θα 
συζητήση άπλώς έπί τής προτά
σεως καί θά έκλέξη τήν ’Εφορευτι
κή ’Επιτροπή πού θά διενεργήση 
τήν ψηφοφορία γιά τήν έγκριση ή 
άπόρριψή της.

Πρός άποκατάσταση της αλήθειας

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΚΠΛΗΡΩΝΕΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΣ
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