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πρητηρχικο
ΧΡΕΟΣ

Τό νέο Προεδρείο της 'Ομοσπονδίας 
μας έχει τήν δικαιοδοσία στό διάστημα τής 
Θητείας του, νά ασκήσει πλήρεις αρμοδιότη
τες ενός υπεύθυνου οργάνου καί νά καλύψει 
δλο τό φάσμα μιας πολυδιάστατης δραστη
ριότητας πού άπαιτοΰν τά μεγάλα θέματα 
τού Κλάδου καί ή κρισιμότητα των στιγμών. 
Διαφορετική άντίληψη τής αποστολής του 
καί περιορισμένη έρμηνεία τής έκλογής του, 
στό πλαίσιο ειδικής «ύπηρεσιακής» εντολής, 
θά είχε σάν άμεσο επακόλουθο τήν άποτελ- 
αάτωση των προβλημάτων μας καί τήν οπισ
θοδρόμηση του τραπεζοϋπαλληλικού συνδι
καλιστικού κινήματος.

Στηρίζεται, τό νέο Προεδρείο, γιά τήν 
άσκηση καί τήν άνάπτυξη αύτής τής δραστη
ριότητας, στή συντριπτική πλειοψηφία των 
Συλλόγων - μελών τής ΟΤΟΕ καί Ιδιαίτερα 
των μεγάλων. Αντλεί άπεριόριστη δύναμη 
από τό δίκαιο των αιτημάτων μας. Καί βασί
ζεται στά πανίσχυρα θεμέλια πού έχουν 
Θέσει οί παλαιότεροι καί οί πρόσφατοι άγώ- 
νες μας.

Τό μόνο πού χρειάζεται σήμερα τό νέο 
Προεδρείο, είναι ή άκλόνητη ενότητα καί ή 
συσπείρωση όλων τών δυνάμεων τών τραπε- 
ζοϋπαλλήλων, μέ στόχο τή δικαίωση αύτών 
τών αγώνων. Τό φαινόμενο τής άδιάκοπης
εσωτερικής πολεμικής πού αντιμετώπισε τό
προηγούμενο Προεδρείο, άς γίνει «παράδει
γμα, πρός άποφυγήν». Γιατί δέν οδήγησε 
παρά μόνο στήν άνάσχεση καί τή στασιμότη
τα τής πορείας τού Κλάδου. Τό πρόγραμμα 
τού προηγούμενου Προεδρείου Μαυρουλίδη, 
μολονότι καταψηφίστηκε καί προκάλεσε τήν 
παραίτησή του, δέν άνατράπηκε ούσιαστικά. 
Αντίθετα, άποτέλεσε τόν άξονα πού γύρω 
του συνέκλιναν καί σχεδόν, ταυτίστηκαν, ά
λες οί τάσεις πού εκδηλώθηκαν στό τελευ
ταίο πολυήμερο Γ. Συμβούλιο. Τί άπέμεινε 
λοιπόν από τήν αχαλίνωτη πολεμική, τίς ύ- 
στερικές ύπερεπαναστατικές κραυγές χω
ρίς άντίκρυσμα, τήν καταστροφική δράση 
τών εμπρηστών τής ενότητας; Ή άνακοπή 
τής πορείας πρός μιά αποτελεσματική αντι
μετώπιση τής επίθεσης πού δέχεται ό Κλά
δος καί ό θανάσιμος κίνδυνος νά διαλυθεί 
τό πρωτοπόρο καί πιό πλούσιο σέ τίτλους 
καί περγαμηνές, συνδικαλιστικό κίνημα τής 
χώρας μας.

"Ας γίνει σήμερα, ένας ψύχραιμος απο
λογισμός καί μιά άνάλυση τών αιτίων πού 
οδήγησαν στήν τελευταία κρίση, απ’ αυτούς 
Ιδιαίτερα, πού τήν προκάλεσαν. Κι’ άς στα
ματήσουν, έστω καί τήν ύστατη αύτή γιά τήν 
ίδια τήν ύπαρξη τής 'Ομοσπονδίας στιγμή, 
τήν ολέθρια τακτική τους, οί εμπρηστές τής 
ενότητας καί οί έκφραστές ξένων καί συ
χνά, αντίθετων πρός τά ζωτικά συμφέροντα 
τού Κλάδου υπαγορεύσεων. Αΰτό είναι τό 
πρωταρχικό καί κύριο χρέος όλων μας με
τά τήν άνάδειξη τού νέου Προεδρείου.

Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 
ΣΤΟ ΔIΕΘΝΕΣ ΓΡΑΦΕ ί Ο ΕΡΓΑΣI ΑΣ

Ή προσφυγή τής ΟΤΟΕ στό 
Διεθνές Γραφείο ’Εργασίας θά 
έκδικααθεί στις 6—7 Νοεμβρίου.

"Οπως είναι γνωστό, άπό τό 
πλήρες κείμενο πού έχουμε δη
μοσιεύσει, ή προσφυγή γίνεται 
κατά τής άπό φάσης γιά πολιτική 
έπιστράτευση των άπέργων Τρα- 
πεζοϋπαλλήλων, κατά τής προ
τροπής πρός τίς Διοικήσεις τών 
Τραπεζών γιά σύσταση άπεργο-

σπαοτικών μηχανισμών καί κα
τά τής,έντολής του ύπουργοΰ 
Συντονισμού γιά διακοπή τής 
παρακράτησης άπό τή μισθοδο
σία, τών συνδρομών τών Συλλό
γων.

Μέ τήν προσφυγή, ζητείται νά 
έλεγχθοΰν οί καταγγελλόμενες 
παραβιάσεις καί νά γίνουν έπει- 
γόντως οί άπαραίτητες ένέρ- 
γειες γιά τήν άνάκληοη τών 
άντεργατικών μέτρων.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε. 

ΕΚΑΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ
Στό ’Εκτελεστικό Συμβού

λιο τής 'Ομοσπονδίας, πού 
συνήλθε στίς 9 καί 10.10.1979 
γιά τή στάθμιση τών νέων 
συνθηκών καί τή χάραξη τής 
παραπέρα πορείας του κλά
δου, τό προηγούμενο Προ
εδρείο τής ΟΤΟΕ, έπικεφα- 
λής τού όποιου ήταν ό Πρό
εδρος τού Συλλόγου μας 
συν. Έπ. Μαυρουλίδης, ύπέ- 
βαλε τήν παραίτησή του. 'Η 
παραίτηση τού Προεδρείου,

έγινε μετά τό άποτέλεσμα 
τής ψηφοφορίας πού άπέρρι- 
ψε μέ ψήφους 39 έναντι 32, 
τήν πρότασή του γιά άπερ- 
γιακή άνάπαυλα μέχρι τήν 
6η Νοεμβρίου (συμβολική η
μερομηνία εκδίκασης τής 
προσφυγής τής ΟΤΟΕ στό 
Διεθνές Γραφείο ’Εργασίας) 
καί γιά τήν άξιοποίηση τού 
ενδιάμεσου χρόνου, γιά δια- 
βουλεύσεις καί παραστάσεις

πρός κάθε άρμόδιο, οίκονομι 
κή ξεκούραση τών συναδέλ
φων, προετοιμασία τής νέας 
φάσης τού άγώνα μέ διαφώ
τιση τής Κοινής Γνώμης, 
πρές - κόνφερανς, σύσταση 
διακομματικής έπιτροπής καί 
γενικές συνελεύσεις ή συγ
κεντρώσεις τών Συλλόγων 
γιά έπικοινωνία καί άλληλο- 
ενημέρωση ηγεσίας καί βά
σης.

— Απόψεις, επιλογές, θέσεις τών διαφόρων τάσε
ων γιά τό χειρισμό τών θεμάτων μας ΣΤΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 15 - 19)10)79. 
Σύγκληση καταστατικού συνεδρίου μέχρι τό 

τέλος του χρόνου.

Τό Προεδρείο, είχε ουνδέσει 
τήν τύχη τής παραπάνω πρότα
σης μέ τήν παραμονή του στίς 
θέσεις τής ήγεσίας τού κλάδου 
καί, όπως ήταν επόμενο μετά 
τήν καταψήφισή της, δέν ήταν 
ούτε δυνατό, ούτε έπιτρεπτό 
νά άναλάθει τήν εύθύνη μιας 
πορείας πού έζέφραζε τή θέλη
ση τής πλειοψηφίας, άλλά έκεΐ- 
νο δέν πίστευε. "Επρεπε, κατ’ 
άνάγκη νά άναδειχτεί νέο Προ
εδρείο καί γιά τό σκοπό αύτό 
συγκλήθηκε τό Γενικό Συμβού
λιο γιά τίς 15 καί 16.10.1979.

"Επειτα άπό μαραθώνια συνε
δρίαση 5 ήμερων, 15—19.10.79, 
τό Γενικό Συμβούλιο τής 'Ο
μοσπονδίας μας έζέλεξε νέο 
Προεδρείο.

Ή σύνθεση τού νέου Προε
δρείου είναι ή άκόλουθη:

Πρόεδρος: Δ. Χολέβας, Α’ 
’Αντιπρόεδρος! Π. Πολύδωρος, 
Β’ ’Αντιπρόεδρος: Ν. Κουλιε
ρής, Γενικός Γραμματέας: Α. 
Λιουδάκης, Άναπλ. Γεν. Γραμ
ματέας: Π. Μανωλάκος, Ταμί
ας: Α. Αθανασίου.

Ή έκλογή τού νέου Προε
δρείου, καθώς καί ή πορεία τού 
Κλάδου στό πλαίσιο των συνθη
κών πού έχουν δημιουργηθεί σή
μερα, άποτέλεσαν άντικείμενο 
διεξοδ'κών συζητήσεων καί δ'α- 
βουλεύσεων, στό Γενικό Συμβού
λιο.

Οί διαφορετικές απόψεις, οί 
επιλογές πού προτάθηκαν καί 
οί δ'άφορες αντιλήψεις γιά τό 
χειρισμό τών θεμάτων πού έκτέ- 
θηκαν, σέ συνδυασμό μέ τήν 
προβολή ύποψηφιοτήτων γ·ά τό 
νέο Προεδρείο όδήγησαν τό 
Γενικό Συμβούλιο σέ πολυήμε
ρες συνεδριάσεςι.

Σέ άλλη στήλη, δημοσιεύου
με ένα συνοπτικό άλλά πλήρες, 
χρονκό. όλων τών συνεδριάσε. 
ων τού πενθημέρου, γ'ά τήν άν- 
τικεμενική ένημέρωοη τών συ
ναδέλφων.

Τό νέο Προεδρείο, πού όπως 
αναφέρει στήν πρώτη μετά τήν 
έκλονή του, άνακοίνωση, έχει 
«ά'ποκλε'στικά καί μόνο εΐσηγη 
τική καί ύπηρεσ'ακή άρμοδ'ότη 
τα» άνέλαβε μέ ρητή δήλωσή 
του στό Γ.Σ. δέσμευση, νά συγ 
καλέσει μέχρι τό τέλος τού 
χρόνου καταστατικό συνέδριο, 
γιά νά «θεραηευθοΰν άμεσα οί 
σοβαρές άδυναμίες τού σημερι
νού».

Στήν ΐδ'α άνακοίνωαη τονίζε
ται ότι, τήν τιμή, τήν εύθύνη 
καί τό βάοος νά τήν καθοδή
γηση τού Κλάδου έχει ή πλει
οψηφία τού Ε.Σ. (33 Πρόεδροι 
τών άντίστο'χων Τραπ^ζοϋπαλ- 
ληλ'κών Συλλόνων) καί αύτή 
σέ λίγες μέρ^ς θά χαράδει τήν 
πορεία τού Κλάδου, τήν όποια 
ό Κλάδος ολόκληρος μέ τή 
γνωστή μονρλ'θ'κή του ένήτη- 
τα στήν έκτέλεση τών άποΌά- 
ο^ων, σάν ένας άνθρωπος θά έ- 
φαρμόσει.

’Από τή συνεδοίαση τού Γ.Σ. 
φά'οτκε ζεκόθαοα, πώς τό ΣΥ
ΝΟΛΟ τών συνδκσλ'στών τού 
Κλάδου προσανατολίζεται σέ 
πολυήμερη άπερνσκή κινητο
ποίηση, ή όποια κατά τή ΣΥΝ
ΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, άπαι-

τεΐ μεθοδική προετοιμασία καί 
ύποδομή, ώστε νά έχουμε τά 
καλλίτερα δυνατά άηοτελέομα- 
τα. "Ετσι, μ' αύτή τήν πρώτη 
άνακοίνωση, προειδοποιούνται οί

"Οπως είναι ήδη γνωστό ή 
κρίση ξέσπασε όταν στό ’Εκτε
λεστικό Συμβούλιο τής 9) 10 ά- 
πορρίφθπκε πρόταση τού Προε
δρείου (Μαυρουλίδη) γιά τόν 
καθορισμό τής πορείας τού κλά
δου (άπό 15)10 καί μετά) καί 
τό προεδρείο παραιτήθηκε γιά 
λόγους άρχής καί συνέπειας, ά- 
φοϋ τά άντιπροταθέντα προ
γράμματα δράσης (ομάδας Πα- 
παμάργαρη καί ομάδας ’Αντω
νίου) πού δέν συγκέντρωνε τό 
καθένα τήν πλειοψηφία τού Ε. 
Σ., δέν ήταν κατά τήν κρίση 
τού προεδρείου συμφέροντα 
στόν κλάδο καί κατά συνέπεια 
δέν μπορούσε αύτό ν’ άναλάβει 
τήν εύθύνη τής έκτελέαεώς 
τους.

Τό πρόγραμμα δράσης τού 
παραιτηθέντος προεδρείου άνα- 
φερόταν άναλυτικά καί μέ σαφή
νεια στήν ύπ’ άριθ. 89) 10.10.79 
άνακοίνωση τής ΟΤΟΕ καί συνο
πτικά είχε ώς έξής:

1. — Άπεργιακή άνάπαυλα μέ
χρι τίς 6)11)79 (χρονολογία 
έκδίκοσης τής προσφυγής ατά 
Διεθνές Γραφείο ’Εργασίας).

2. — Χρησιμοποίηση τού μέχρι 
τότε, χρόνου γιά:

α) Καταγγελία στήν κοινή 
γνώμη τής άποτυχίας τού νέου 
ώραρίου καί τών ζημιογόνων 
συνεπειών του καί διαφώτιση

άρμόδ'οι καί δ'αβεβα'ώνονται οί 
συνάδελφοι, πώς ή άγωνιστική 
πορεία τού Κλάδου θά συνεχι- 
σθεϊ μέχρι τή δ-καίωση, καί ό
τι, όπλα τού Κλάδου ήταν, εΤ-

γιά τίς νέες εκδηλώσεις. Συνέν
τευξη τύπου στήν όποια θά ώκ- 
θέταμε καί τή συμπαράσταση 
τών διεθνών καί ξένων συνδικα
λιστικών οργανώσεων καί προ
σωπικοτήτων.

6) Οικονομική άνακούφιοη τής 
βάσης άλλά καί διατήρηση σ’ 
επιφυλακή, άνανέωση καί άνα- 
σύνταζή της, ώστε νά είναι σέ 
θέση ν’ άντιμετωπίσει τυχόν νέ
ες επιυεσεις (π.χ. ασφοΛίστικο 
ταμείο) καθώς καί νά έχει νέ
ες δυνάμεις γιά επανάληψη τών 
αγώνων.

γ) "Εκτακτες Γεν. Συνελεύ
σεις ή συγκεντρώσεις κατά Σύλ
λογο γιά νά πραγματοποιηθεί ό 
προηγούμενος στόχος σέ άμεση 
επαφή μέ τή βάση καί μέ τή 
σωστή σφυγμομέτρησή της νά 
διαγράψει ή ήγεσία τίς συγκε
κριμένες μορφές τών παραπέρα 
αγωνιστικών εκδηλώσεων.

δ) Σύσταση διακομματικής 
κοινοβουλευτικής έπιτροπής γιά 
προβολή τών θεμάτων μας στή 
Βουλή.

ε) ’Επαφές μέ παράγοντες 
γιά έπανεξέταση τού ώραρίου 
καί προώθηση τών λοιπών θε
μάτων μας.

στ) Χειρισμός τής προσφυγής 
μας ατό Δ.Γ.Ε. καί

► ΒΛΕΠΕ 4Η ΣΕΛΙΔΑ

ναι καί θά είναι, π ενότητα καί. 
ό άγώνας καί ή συμπαράταξη 
ιμέ τους άλλους Κλάδους rtov 
αγωνίζονται γιά τά κοινά προ
βλήματα των εργαζομένων.

ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΜΗΝΑ 
ΟΙ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Προχωρούν μέ κανονικό ρυ
θμό οί προαγωγές - προσαυξή
σεις τής περιόδου ’Ιουλίου 79.. 
"Ηδη ολοκληρώθηκαν οί προα

γωγές άπό τούς βαθμούς Ύπο- 
λογιστού Α1 μέχρι καί Τμημα- 
τάρχη Β1 καί οί προσαυξήσεις 
ατούς βαθμούς ’Υπολογιστή Α’ 
μέχρι καί τμηματάρχη Α’.

Σημειώνεται ότι στήν περίοδο- 
αύτή κρίνονται και οί μή πτυ- 
χιοϋχοι πού προωθούνται άπό 
τήν Σ.Ε.Ε. τού 79. Τό ποσοστό 
προαχθέντων στό βαθμό τού Ύ- 
ποτμηματάρχη είναι 100% ένώ 
στό βαθμό τού Τμηματάρχη Β' 
τό 62% τών κριθέντων.

Οί προαγωγές θά ολοκληρω
θούν μέσα στό μήνα Νοέμβριο..

’Αθώοι όλοι οι 
Συνδικαλιστές 

ΟΛΜΕ καί Α.Ε.Ι.
® Είχαν κατηγορηθεΐ 
γιά παράβαση τού νό
μου 643) 77.

Οί κατηγορούμενοι γιά πα
ράνομη άπεργία συνδικαλιστές 
της ΟΛΜΕ, τών Παρασκευαστών 
καί τής 'Ομοσπονδίας Διοικ. Υ
παλλήλων ΑΕΙ κηρύχτηκαν ά- 
θώοι, έπειτα άπό δίκη πού έγι
νε στίς 23 ’Οκτωβρίου στό Α’ 
Μονομελές Πλημμελειοδικείο 
’Αθηνών.

Τήν άθώωση τών κατηγορου
μένων έκπα'δευτικών ζήτησε 
καί ό εισαγγελέας κ. Ζησιμό- 
πουλος, ό όποίος στήν άγόρευσή 
του είπε ότι οί συνδικαλιστές δέν 
είχαν πρόθεση νά παραβιάσουν 
τό νόμιο, δέν ενέργησαν δόλια 
καί ότι δέν προέκυψαν στοιχεία 
πού νά στηρίζουν τήν κατηγο
ρία.

"Οπως είναι γνωστό, οί 6 συν
δικαλιστές έκπαιδευτικοί, είχαν 
παραπεμψθεί μέ τήν κατηγο
ρία ότι δέν τήρησαν τίς διαδι
κασίες τού νόμου 643)77 κατά 
τήν άπεργία πού κήρυξαν στίς 
4 Μαΐου 1979.

ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

0! ΣΥ!ΝΕΔΙΡΙΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΓΕΝ.,ΣΥΙΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ onΛΟΣ!10ΝΔΙΑΣ
Συνοπτικό χρονικό τού δμέρου 15 - 19.10.1979

Γιά νά ένημερωθούν οί συνάδελφοι καί νά σταματή
σει ή μονόπλευρη πληροφόρηση καί εκμετάλλευση άπό 
μερίδες πού θέλουν νά κρατούν τό κλαδικό όργανό σέ 
ανωμαλία που εξυπηρετεί όποιονδήποτε ξένο πρός τά συμ
φέροντα του κλάδου, δίνουμε παρακάτω τό ιστορικό τής 
τελευταίας «κρίσης» στήν ήγεσία τοΰ κλάδου, αντικειμε
νικά, μέ μία συνοπτική αφήγηση τών εργασιών τοΰ Γενι
κού Συμβουλίου τής ΟΤΟΕ άπό 15 - 19.10.79.



ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Στις 24.9.79 άρχισε ή δεύτε

ρη περίοδος σπουδών τού Κέν
τρου. Μέ τά δέματα πού θ’ ά· 
ναπτυχθοΟν στήν περίοδο αύτή 
καί πού άναφέρονται κυρίως 
στίς χρηματοδοτήσεις, επιδιώ
κεται: Ή ουνειδητοποίηση τού 
ρόλου τής πιστωτικής λειτουρ
γίας στήν ανάπτυξη τής οικο
νομίας, ή πληροφόρηση πάνω 
οτίς διάφορες μορφές χρημα
τοδοτήσεων, ή έμπέδωοη μιας 
ολοκληρωμένης καί συστηματι
κής μεθόδου άναλύσεως καί 
τεκμηριώοεως αιτήσεων χρημαΓ 
τσδοτήσεως, ή άτομική καί ομα
δική έζάσκηση των σπουδαστών 
στήν μελέτη κι έπεξεργαοία 
μιας αίτήσεως χρηματοδοτήσε- 
ως, ή έκμάθηση τοΰ τρόπου λει
τουργίας καί τής άπεικονίσεως 
τών αποτελεσμάτων μιας έπιχει- 
ρήσεως καί ή εύαισθητσποίηση 
τών σπουδαστών στίς σχέσεις 
τής Τράπεζας μέ τήν πελατεία 
καί τό περιβάλλον, καθώς καί 
μέ τις έννοιες καί τις μεθόδους 
τοΰ MARKETING. Παράλληλα έ- 
πιδιώκεται ή διεύρυνση τών 
πνευματικών καί γενικών έν- 
διαφερόντων τών σπουδαστών 
μέ τήν οργάνωση ενός κύκλου 
διαλέξεων.

Ειδικότερα, δίνεται έμφαση, 
στις ένεργητικές συμμετοχικές 
μεθόδους έργασίας π. χ. έπισή-

μανση κυρίων σημείων, παροχή 
διευκρινίσεων σχετικά μέ τή με- 
λετηθείσα, Ολη, έργασία κατά ο
μάδας, ασκήσεις καί πρακτικές 
εφαρμογές πού καλύπτουν τά
3) 5 τής διάρκειας κι άναφέρον- 
ται ατά θέματα Χορηγήσεων.

Ή δεύτερη αύτή περίοδος 
πρσβλέπεται νά τελειώσει μέσα 
ατό πρώτο δεκαήμερο τού Δε
κεμβρίου, οπότε, σύμφωνα μέ τό 
πρόγραμμα, οί σπουδαστές θά 
έπιστρέψουν στίς μονάδες τους 
γιά νά έπανέλθουν γιά τήν τρί
τη περίοδο, στό πρώτο τρίμη
νο τού καινούργιου χρόνου.

Γενική είναι ή διαπίστωση 
ότι, τόσο οί Εισηγητές όσο καί 
τά θέματα πού αναπτύσσονται 
στό Κέντρο, έχουν τό χαρα
κτηριστικό τής υψηλής ποιότη
τας άπό άπόψεως θεωρητικής 
καλύψεως καί κυρίως πρακτικής 
άντιμετωπίσεως τών προβλημά
των, πράγμα πού θά έχει σάν 
αποτέλεσμα ν’ αποφοιτήσουν 
άπ' αυτό καταρτισμένα στελέ
χη, ικανά ν' άνταποκριθοϋν 
στίς αύζημένες άνάγκες τής 
Τράπεζας.

Φτάνει, βέβαια, ή Διοίκηση 
τής Τράπεζας νά δώσει ατά και
νούρια αύτά στελέχη τόσο τά 
άποραίτητα κίνητρα, όσο καί 
τίς εύκαιρίες ν’ άξιοποιήσουν 
τίς γνώσεις τους.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Οι συνάδελφοι της έπαρ)ζίας πού ζητούν προ
σωπική τηλεφωνική έπικοινωνια μέ μέλη τού Προ
εδρείου καί συμβούλους τού Δ.Σ. άπεσπασμένους 
στό Γραφείο τοΰ Συλλόγου, παρακαλοϋνται, γιά 
τήν ταχύτερη εξυπηρέτησή τους καί γιά νά άπο- 
φεύγονται άσκοπα τηλεφωνήματα καί άπώλεια χρό
νου νά απευθύνονται σ’ αύτούς, στό διάστημα μετα
ξύ 11.30 καί 3.30 ώρας

Πρέπει νά γνωρίζουν oi συνάδελφοι της επαρχί
ας δτι τίς υπόλοιπες εργάσιμες ώρες, τά άρμόδια 
όργανα τού Γραφείου είναι άπασχολημένα μέ τήν 
διεκπεραίωση τής τρέχουσας έργασίας, τήν πρα
γματοποίηση τών άναγκαίων επαφών καί τή συμ
μετοχή στά διάφορα υπηρεσιακά συμβούλια. Στό 
διάστημα αυτό, αν δέν συντρέχει σοβαρός λόγος 
γιά άμεση συνεννόηση μέ υπεύθυνο τής Συλλογικής 
Εκπροσώπησης, τό προσωπικό τού Γραφείου είναι 
σέ θέση καί παρέχει πρόθυμα κάθε πληροφορία.

Άπό τό Γραφείο τοΰ Συλλόγου

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΜΙΛΗΣΕΙΣ
Συγγενής συναδέλφου που

λάει σκάφος μήκους 4.65 μ. μέ 
μηχανή 60 ίππων (Μοντέλλο 
PLAY BOY τής ΑΛΦΑ ΕΛΛΑΣ) 
σε τιμή πολύ μεγάλης ευκαιρί
ας. Πληροφορίες: Τηλ. 92.39. 
168 - 92.39.169 κ. Αθανασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΛΥΚΕΙΟΥ
— ’Αριστούχος Φοιτητής , τοϋ 

Πολυτεχνείου αναλαμβάνει υπεύ
θυνα τήν -προετοιμασία μαθητών 
Λυκείου (περιοχής Ν. Λιοσίων, 
Άγιων Αναργύρων κ.λ.π.) στά 
Μαθηματικά, Φυσική καί Χημεία 
-μέ ειδικές τιμές γιά παιδιά συ
ναδέλφων. Φωκίωνας Τοσούλας. 
Τηλ. 26.33.151.

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»
Μηνιαίο δργανο 

τοϋ Συλλόγου Υπαλλήλων 
τής Εθνικής ΤραπέΖης 
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Υπεύθυνος
Εκδότης

ΕΠΑΜ. ΜΑΥΡΟΥ ΑΙΔΗΣ »
ι

Δημητρακοπούλου 50 |

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 
ΕΣΤ1ΑΣΕΩΣ

Υπενθυμίζουμε σχετικά -μέ τό 
παραπάνω -θέμα -καί μέ τά δεδο
μένα τού νέου ώραρίου, ότι ή 
παράγραφος 16 τής έγκυκλί-ου 
τού Συλλόγου ύπ’ άριθ. 4534) 28. 
10.1978 πού ρυθμίζει τό θέμα 
τών δικαιούχων έπιδόματος έ- 
στιάοεως διαμορφώνεται ώς -έ
ξης:

16. «Μένουν μαζί μέ τήν πα
τρική τους οικογένεια- σέ πόλη 
ή χωριό πού απέχει ά-πό τόν 
τόπο έργασίας περισσότερο άπό 
πέντε καί μέχρι 1-5 χιλ. έφ’ ό
σον δέν ύπάρχει άστι-κ-ό η ύπε
ραστικό συγκοινωνιακό μέσο ά
πό τόν τόπο έργασίας -πρός τόν 
τόπο διαμονής τους στό χρόνο 
άπό 16.20 έως 16.45».

Μέ τήν εύκαιρία θεωρούμε 
σκόπιμο νά έπιστήοουμε τήν 
προσοχή όλων τών -συναδέλφων 
(ειδικότερα τών έκπροσώπων 
τού Συλλόγου) στην αύστηρή 
τήρηση τών προβλεπομένων ά
πό τήν παραπάνω εγκύκλιο. 
Είναι εύνόητο ότι ή διαφοροποι
ημένη ώς πρός τίς ώρες παρά
γραφος, θά ισχύει όοο Ισχύει 
τό νέο ώράριο.

Κουκάκι

Υπεύθυνος Τυπογραφείου 

Α. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΑΧΤΟΥΡΗ 10 
ΤΗΗΛ. 3219546

ΔΩΡΕΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟ ΕΥΓΗΡΙΑΣ

*Η Διοίκηση τής Τραπέζης 
μας πρόσφερε ατό Σύλλογο 
Συνταξιούχων ΕΤΕ γιά τήν ά 
νέγερση του «Οϊκου Ευγηρίας» 
τό ποσό τών 5 άκατο μ. δραχμών 
σάν πρώτη δόση.

Τό Δ. Σ. τοϋ Συλλόγου Συν
ταξιούχων εύχαριστεΐ μέ έηι 
στολή του τή Διοίκηση τής Τρα
πέζης γιά τήν προσφορά καί δι
ερμηνεύοντας τά αισθήματα ό
λων των συνταξιούχων, έκφρά 
ζει τήν ευγνωμοσύνη του προ 
σωπικά πρός τόν κ. Διοικητή.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ
Είμαστε νέοι άδούλωτοι 
κΓ αύτή είναι ή ζωή μας.
Δουλεύουμε ένάντια στόν άνεμο, 
νύχτες καί μέρες ποτέ δέν ξεχωρίζουμε.
Φώς μας ή νίκη, όδηγός γιά μιά ξάστερη ζωή 
καί πάντα μπροστά βαδίζουμε.
Χτυπάμε τυράννους, κερδίζουμε μάχες 
δουλειά, σκοτάδια μπροστά μας λυγδνε.
Στό τέλος τ’ αγώνα υπάρχουν οι δάφνες.
Στής νύχτας τήν πίκρα, στό μαΰρο σκοτάδι 
παλέψαμε άτέλειώτες μέρες 
μέχρι πού ν’ άντικρύσουμε 
τοΰ λυτρωμοΟ τό φωτεινό σημάδι.
Δουλεύουμε γιά λευτεριά 
γιά τήν άνάστασή μας.
Είμαστε νέοι άδούλωτοι 
κΓ αύτή είναι ή ζωή μας!

Ποίημα αφιερωμένο «σέ όλους τούς άγωνιστές συνα
δέλφους» άπό τό συνάδελφο ΛΑΚΗ ΓI ANN IΔΑΚΗ. Περι
λαμβάνεται στή συλλογή του: «Τό γλυκοχάραμα τής μεγά
λης άνά-οτάσης», πού κυκλοφόρησε σέ γ' έκδοση.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 
ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1979

ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΕΦΟΡΙΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

ΠΑΡ. - ΚΥΡΙΑΚΗ 2-4.11.79: 
ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΑ - Λ. ΥΠΑΤΗΣ - 
Μ. ΑΓΑΘΩΝΟΣ — Μ. ΜΕΤΑΜΟΡ- 
ΦΩΣΕΩΣ.

ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ. 1.450 — 1.600 
(πούλμαν - 2 δίαν) σεις-2 γεύ
ματα — 2 πρωινά).

ΚΥΡΙΑΚΗ 4.11.79: ΚΑΣΤΑΝΙΑ
ΓΚΟΥΡΑ.
ΕΞΟΔΑ: 150-200 δρχ.
2) ΛΕΙΒΑΔΙΑ - ΑΡΑΧΟΒΑ - Ε- 

ΠΤΑΛΟΦΟΣ - ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ
ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ. 150-200.
ΠΑΡ.-ΚΥΡ. 9—11.11.79: 1)ΝΑΥ 

ΠΛΙΟ - Μ. ΑΡΕΙ ΑΣ - ΛΕΩΝ Ι
ΔΙΟ - Μ. ΕΛΩΝΗΣ - ΤΥΡΟΣ - 
ΑΣΤΡΟΣ — Μ. ΛΟΥΚΟΥΣ.

ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ. 1.100—1.250
2) ΑΡΓΟΣ - ΝΑΥΠΛΙΟ - ΓΑ

ΛΑΤΑΣ - ΠΟΡΟΣ - Π. καί Ν. 
ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΛΟΥΤΡΑΚΙ - Α
ΘΗΝΑ.

ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ. 1.100-1.250
(πούλμαν — 2 διαν)ισεις — 2

πρωινά).
ΚΥΡΙΑΚΗ 11.11.79: 1) ΑΝΩ 

ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ.
-ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ. 150-200 
2) ΧΑΛΚΙΔΑ - ΣΤΕΝΗ - ΜΟΝΗ 

ΜΑΚΡΥΜΑΔΛΗΣ
ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ. 130-180. 
ΠΑΡ.-ΚΥΡ. 16-18.11.79: ΤΡΙ

ΠΟΛΗ - ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ - ΑΝΔΡΙ- 
ΤΣΑΙΝΑ - ΝΑΟΣ ΕΠΙΚ. ΑΠΟΛ
ΛΩΝΟΣ - ΑΓ. ΠΕΤΡΟ - ΜΟΝΗ 
ΜΑΛΕΒΗΣ.

ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ. 1.100-1.250
(πούλμαν—2 δίαν) σεις—2 πρω
ινά) .

ΠΑΡ.-ΚΥΡ. 16-18.11.79: ΛΕΙ
ΒΑΔΙΑ - ΑΡΑΧΩΒΑ — ΔΕΛΦΟ Ι- 
ΙΤΕΑ - ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ.

ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ. 950-1.100
(πούλμαν—2 δίαν) σεις—2 πρω
ινά) .

ΚΥΡΙΑΚΗ: (18.11.79: 1) ΠΑΥ- 
ΛIΑΝΗ.

ΕΞΟΔΑ: ΛΡΧ. 150-200.
2) ΑΡΧ. ΣΥΚΙΩΝ - ΑΓ. ΙΩΑΝ

ΝΗΣ - ΜΟΝΗ ΓΕΡΟΥΤΣΙ.
ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ. 150-200 
ΠΑΡ.-ΚΥΡ. 23-25.11.79: ΚΑΜ. 

ΒΟΥΡΛΑ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΜΕΓ. 
ΧΩΡΙΟ - ΜΟΝΗ ΔΑΜΑΣΤΑΣ.

ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ. 1.450- 1.600
(πούλμαν—2 διαν)αεις-2 γεύ

ματα—2 πρωινά).
ΚΥΡΙΑΚΗ 25.11.79: ΘΗΒΑ - 

ΛΕΙΒΑΔΙΑ - ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ - ΑΛΙ-

ΑΡΤΟΣ - ΜΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙ
ΑΣ.

ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ. 150-200

ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Ή ΕΦΕΤ προγραμμάτισε γιά 
τίς γιορτές τών Χριστουγέννων 
τίς πιό κάτω εκδρομές έξωτερι- 
κού.

1) ΑΙΓΥΠΤΟΣ (,ΚΑΊ’ΡΟ - ΛΟΥ- 
ΞΟΡ - ΑΣΟΥΑΝ) 22-29.12.79 
ΔΡΧ. 19.500—20.000 ΑΤΟΜΑ 20
(ΑΕΡ)ΚΟ ΕΙΣ IT. — ΚΛΙΝΑΜΑ

ΞΑ ΚΑ-Ι-ΡΟ - ΛΟΥΞΟΡ - Α- 
ΣΟΥΑΝ - ΚΑΙ ΡΟ, 7 ΔΙΑΝ) ΣΕΙΣ 
μέ ήμιδ'ΐατροφή σέ ξενοδοχεία 
Α’ κατηγ. ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΞΕΝΑ
ΓΗΣΕΙΣ).

2) ΚΥΠΡΟΣ α) 22—29.12.79, 
θ) 29.12.80 ΔΡΧ. 10.900—11.200, 
άπό 20 ΑΤΟΜΑ (ΑΕΡ)ΚΟ ΕΙ- 
ΣΙΤ., 7 ΔΙΑΝ)ΣΕΙΣ μέ ήμιδια- 
τροφή σέ Β' κατηγ. Ξενοδοχ. 
(ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΚΔΡΟΜΕΣ, ΠΕ
ΡΙΗΓΗΣΕΙΣ).

3) ΠΟΛΩΝΙΑ - ΑΝ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ
- ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ - ΟΥΓΓΑΡΙΑ
- ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ (πούλμαν) 
22.12-7.1.80 ΕΞΟΔΑ ΔΡΧ. 17. 
000 καί ΔΟΛ. 100 (ΔΡΧ. 20.700) 
(ΠΟΥΛΜΑΝ — 16 ΔΙΑΝ, σέ Ξενοδ. 
Α' κατηγ. — 15 γεύματα — 16 
πρωινά — ΕΚΔΡΟΜΕΣ — ΞΕΝΑ
ΓΗΣΕΙΣ).

4) ΛΟΝΔΙΝΟ 29.12 - 7.1.80 
ΔΡΧ. 17.900—18.300 (ΑΕ)ΚΟ ΕΙ
Σ IT. - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - 9 ΔΙ
ΑΝ) ΣΕΙΣ σέ Ξενοδ. Α' κατηγ. 
ιμέ πρωινό —1 ΜΙΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗ του 
ΛΟΝΔΙΝΟΥ) .

5) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
21-28.12.79: ΔΡΧ. 7.950-8.250 
(πούλμαν — 7 δίαν) σεις σέ Ξε
νοδ. LUX μέ πλήρη διατροφή 
στό έξ)κό καί Β' κατηγ. στό έ- 
σωτ. μέ πρωινό — ξεναγήσεις - 
περιηγήσεις καί ΒΙΖΕΣ).

6) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 21-
27.12.79 ΔΡΧ. 5.650-6.050 (πούλ 
μα,ν — 6 δίαν) σεις μέ πρωινό - 
ε’ισιτ. καραβιού γιά Πριγκιπόνη- 
σα — περιηγήσις — ξεναγήσεις)

Τό αναλυτικό πρόγραμμα τών 
πιό πάνω έκδρομών έζωτερι- 
κοΰ θά κυκλοφορήσει σέ λίγες 
μέρες μέ τό πρόγραμμα έκδρο
μών μηνάς Δεκεμβρίου 1979.
Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στά τηλέφω
να: 32.10.411 (έσ. 624) ή 
32.40.373.

Τό εργαστήριο Γλωσσων

«INTERNATIONAL LANGUAGE 
LABORATORY»

(Βασ. Σοφίας 60 & Παπαδιαμαντοπούλου 1, Ιλίσια, Τηλ. 740380)

γνωστοποιεί ότι:

άπό 1ης Σ)6ρίου 1979 θά λειτουργήσουν, πλήν τών 10μελών 
τμημάτων ’Αγγλικής - Γαλλικής - Γερμανικής, όλων των^ επιπέ
δων, βάσει τών μεθόδων διδασκαλίας τοΰ Βρεττ. Συμβ., του Γαλλ. 
Ίνστ. καί τοΰ Ίνστ. Γκαίτε, μέ συνδυασμένη χρησι τοΰ ήλεκτρο- 
νικοϋ μας κέντρου καί ειδικά έντατικά τμήματα G.C.E. Ά γ - 
γλικής Φιλολογίας Έμπορικο - οικονο
μικού κύκλου, Αγγλικής όρολογίας καί 
Γαλλικής Νομικο - οίκονομικής ορολο
γίας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΏΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ 
ΓΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ &
ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

’Εγγραφές άπό Δευτέρα έως καί Παρασκευή 6 — 8 μ.μ.

ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ «ΤΥΠΕΤ»
• Οί οδηγοί τής Εθνικής Τρα

πέζης κατέθεσαν εις μνήμην τοϋ 
συναδέλφου των Γεωργίου Άνα- 
γνωστοπούλου δρχ. 1.600.

• Κατάθεση παρά του κ. Γεωρ
γίου Καιτεχάκη Παιδιάτρου, εις 
μνήμην Χρήστου Ζή, άντϊ στε
φάνου δρχ. 2.000.
ΔΩΡΕΕΣ

Στή μνήμη Θάνου Καρυτάκη, ή 
Εθνική Τράπεζα τής ’ Ελλάδος 

δρχ .25.000 στό Μορφωτικό της 
ίδρυμα (γιά τούς σκοπούς του)

β Η Δ)ΝΣΗ Μελετών Επιχει
ρηματικών Δραστηριοτήτων κα
τέθεσε τό ποσό τών δρχ. 4.300 
εις μνήμην Εύφροσύνης Πετρή, 
μητέρας τού συναδέλφου ,κ. Ή- 
λία Πετρή.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

• Εύχαρισιτοϋμε θερμά όλους

τούς συναδέλφους πού συμμετεί
χαν στό πένθος μας γιά τό θά
νατο τής πολυαγαπημένης μη
τέρας μας.

Ήλίας καί Μαρία Πετρή 
• Γιά τή συμπαράσταση καί συμ

μετοχή σας στό βαρύ μας πέν
θος γιά τήν άπώλεια τοΰ άΕέ- 
χαστου καί λατρευτού μας

ΓΙΑΝΝΗ:

Σάς εύχαριστοΰμε θερμά.
Ή σύζυγος 

Μαίρη Δροσοπούλου
Τά τέκνα 

Γιώργος—Λίτσα

ΓΑΜΟ!
Ό συν) φος ΒενιΖέλος Γιαννε- 

τόπουλος Προϊστάμενος τής θυ
ρίδας Φωκ. Νέγρη, έτέλεσε τούς 
γόμους του μέ τή δίδα Ευαγγε
λία Ρήγα, καθηγήτρια τής Φιλο
λογίας.

«ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ»
Μέ Ιδιαίτερη χαρά χαιρετί

ζουμε τήν έκδοση τοΰ πρώτου 
τεύχους τοΰ ένη,μερωτικοΰ δελ
τίου, πού κυκλοφόρησε μέ τόν 
παραπάνω τίτλο, αύτό τό μή
να, τό Ταμείο Υγείας.

Τό νέο έντυπο τοΰ χώρου 
μας, άποτέλεσε, άπ’ δ,τι γνω
ρίζουμε, έπιδίωζη καί στόχο καί 
προηγούμενων διοικητικών ορ
γάνων τοΰ ΤΥΠΕΤ. Ή πραγμά
τωσή του άπό τό σημερινό Δι- 
οικ. Συμβούλιο έρχεται νά καλύ
ψει ένα κενό: Τήν άνάγκη τής 
ένημέρωσης όλων τών έργαζο- 
μένων σήμερα στήν ’Εθνική Τρά 
πεζά, άλλά καί τών Απόμαχων 
συναδέλφων μας, πάνω ατά 
προβλήματα πού άπασχολοΰν 
τό Ταμε'ο Υγείας. Σέ έναν το
μέα, δηλαδή, πού όλοι οφεί
λουμε νά συνεισφέρουμε γιά 
τήν ανάπτυξή του άλλά καί 
νά έπαγρυπνοϋμε γιά τήν πε
ριφρούρησή του.

Είμαστε σίγουροι, πώς τό σύ
νολο τών ασφαλισμένων, έπι- 
κροτεΐ τίς κατευθυντήριες άρ- 
χές τού δελτίου πού εκφράζον
ται ιμέ τό ξεκίνημά του, ότι 
«σέ ένα χώρο ιερό δέν ύπάρ- 
χουν περιθώρια γιά αύτοπρο- 
θολή, διαφήμιση καί προπαγάν
δα καί δέν έπιτρέπεται νά ύ- 
πεισέρχονται προσωπικές φιλο
δοξίες καί Ιδιοτέλειες».

’Απευθύνουμε ειλικρινή συγ
χαρητήρια στό Δ.Σ. τού ΤΥΠΕΤ 
καί τούς ύπεύθυνους τής έκδο
σης, θερμές συνοδελφικές εύ- 
χές γιά μακροημέρευση καί 
βελτίωση καί τή διαβεβαίωση 
τής άμέριστης συμπαράστασής 
μας.

0 «ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΓΩΝ» I
ΣΤΟ 270 ΕΤΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ

Ό «Τραπεζικός ’Αγών», ή 
γνωστή κλαδική έφημερίδα πού 
έκδίδεται έπί σειρά έτών συνε
χώς, μπήκε στό 27ο έτος τής 
κυκλοφορίας του.

Μέ τήν αντικειμενική παρου
σίαση τών θεμάτων τού κλά
δου, τήν κατατοπιστική πλη
ροφόρηση καί τήν άρθρογρα- 
φία του, ό «Τραπεζικός ’Αγών», 
συμβάλλει ατούς άγώνες γιά τή 
βελτίωση τής θέσης τών Τρα- 
πεζοΰπαλλήλων.

Ή διεύθυνση τής έφημερίδας 
είναι: Μαυροκορδάτου 1 — ’Α
θήνα.

ΤΟ «ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΒΗΜΑ»
Ή άλλη κλαδική ιέφημερίδα 

«Τραπεζικό βήμα», μέ τό τε
λευταίο φύλλο του — Σεπτέμ
βρης 1979 — συμπλήρωσε πέντε 
χρόνια άπό τήν έπανέκδοσή του 
μετά τήν πτώση της δικτατο
ρίας.

Τό «Τραπεζικό Βήμα», πού ό
πως είναι γνωστό, έπαψε νά έκ- 
δίδεται στό διάστημα τής έπτα- 
ετίας, συμπληρώνει συνολικά 10 
χρόνια παρουσίας καί αγώνων 
γιά τά αιτήματα τού κλάδου καί 
τόν έκδημοκρατισμό τών συν
δικαλιστικών οργανώσεων.

BOUTIQUE BIJOUTERIE
δώρα - διακοσμητικα 

μικροεπιπλα - φωτιστικά

Στό κατάστημά μας θά βρήτε τά καλλίτερα αμετάβλητα άμερι· 
κάνικα μπιΖοΰ στίς καλλίτερες δυνατές τιμές.

ΔΕΧΟΜΕΘΑ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ, ΤΡΑΠ. ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΓΡΟΤ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ & 

ΕΛ. ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Σοφοκλεους 4 (στοά αθηνων) 
τηλ. 3213971 - αθηναι

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΝ
Μιά πρωτότυπη καί μεθοδική έγκυκλοπαίδεια

■ πού θά άποτελέσει τό καύχημα της βιβλιοθήκης σας
• ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΠΑΜΙΣΟΣ»

Πανεπιστημίου 44 ΑΘΗΝΑ
■ Αντιπρόσωπος κ. 'Ιωάννης ΤσοΟλος Τηλ. 36.34.151

Γιά τούς ύπάλλήλους της 'Εθνικής Τραπέζης 
είδική τιμή — εόκολίες
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ART & DECORATION
Χάρητος 42 Κολωνάκι, τηλ. 730725

Σαλόνια κλασικά - μοντέρνα 
έπιπλα οτύλ διακοσμήσεως 
έτοιμα καί έπί παραγγελία

τούς ύπάλλήλους της Εθνικής Τραπέ
ζης ειδικές τιμές



Τιμαριθμική προσαρμογή Η ΑΣΦΥΚΤΙΚΗ ΣΤΕΝΟΤΗΤΑ

Ή αυτόματη τιμαριθμική αναπρο
σαρμογή των αποδοχών των εργαζο
μένων είναι τό κεντρικό καί τό κύριο 
αϊτημα ολόκληρου τοΰ ελληνικού έρ- 
γατοϋπαλληλικοϋ κινήματος. "Ολες 
οι συνδικαλιστικές τάσεις, άπό τή ΓΣ 
ΕΕ μέχρι τήν τελευταία πρωτοβάθμια 
όργάνωση, ζητούν τήν έφαρμογή τού 
θεσμού καί στή χώρα μας, δπως άπό 
χρόνια ισχύει στις περισσότερες ευ
ρωπαϊκές χώρες. Είναι βέβαιο, πώς 
αργά ή γρήγορα, μέ τή μαχητική καί 
συντονισμένη διεκδίκηση άπό όλες 
τίς συνδικαλιστικές δυνάμεις, καί ό 
δίκαιος αύτός αγώνας τών εργαζομέ
νων θά δικαιωθεί.

Ή σημερινή κυβερνητική άρνηση 
πού έρχεται σέ άντίθεση μέ εισηγή
σεις άρμοδίων έπιτροπών δέν μπορεί 
νά δικαιολογηθεί μέ τό επιχείρημα δτι 
τυχόν εφαρμογή τοΰ θεσμού, θά προ- 
καλούσε πληθωριστικές πιέσεις στήν 
οικονομία μας καί μέ τή μόνιμη άνα- 
φορά στή διεθνή οικονομική κρίση. 
Καί άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχουν 
πληγεί άπό τίς έπιπτώσεις αύτης τής 
κρίσης καί δμως οϊ άμοιβές τών έργα- 
ζομένων, άναπροσαομόίονται αυτό
ματα, σύμφωνα μέ τήν άνοδο τού τι

μαρίθμου, χωρίς νά άνατρέπεται ή 
οικονομία τους. Ούτε μπορεί νά θε
ωρηθεί σοβαρή, ή δήλωση κυβερνητι
κού εκπροσώπου δτι δέν ύπάρχει θέμα 
άποδοχής τοΰ αιτήματος, άφοΰ οι αυ
ξήσεις τών τελευταίων έτών έχουν ύ- 
περκαλύψει τήν άνοδο τού τιμαρίθμου 
στό άντίστοίχο διάστημα!

Οί εργαζόμενοι, δπως δέν άνέ- 
χονται τά βάρη τής πολιτικής, τής λι
τότητας νά πέφτουν μονόπλευρα στούς 
ώμους τους, δέν άπαιτοΰν παρά εκείνο 
πού δικαιωματικά τούς άνήκει: Τό πο- 
σόν πού άφαιρεΐ καθημερινά άπ’ τό 
εισόδημά τους ό άνεξέλεγκτος τιμά
ριθμος.

"Αν ή κυβέρνηση έπιθυμεΐ νά έξα- 
λειφθεΐ μιά αιτία διαμάχης καί νά 
προληφθεΐ μιά κατάσταση έντονης κοι 
νωνικής άνατραχής μέ έπιβλαβεΐς γιά 
τήν οίκονομία συνέπειες, όφείλει νά 
καθιερώσει άπό τώρα, τό σύστημα τής 
αύτόματης τιμαριθμικής άναπροσαρ- 
μογής τών άποδοχών. Καί νά έναρμο- 
νίσει, άπό τώρα, τήν εισοδηματική πο
λιτική της, στό σημείο αυτό, μέ τίς 
υπόλοιπες χώρες τής Ευρωπαϊκής Κοι
νότητας στήν όποια ή Ελλάδα έχει 
ήδη ένταχθεΐ σάν ισότιμο μέλος.

ϊΝΟονροτ: ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ

Έχουμε μι’ άλλη φορά κα
ταγγείλει, τό απαράδεκτο φαι
νόμενο τοΰ κομματικού πα
ρεμβατισμού στις εργασίες τής 
Τράπέζης.

"Αν επανερχόμαστε σήμε
ρα, είναι γιατί τό τελευταίο 
διάστημα, ορισμένα περιστα
τικά, δέν μπορούν νά χαρα
κτηριστούν πλέον, σάν απλή 
εξυπηρέτηση «ημετέρων», αλ
λά σάν όργιο ρουσφετολογίας, 
πού εκδηλώνεται κυνικά καί α
προσχημάτιστα. Μέ αποτέλε
σμα, σοβαρό τραυματισμό τοΰ 
Γ/.ΰρους τής Τράπέζης, τών 
συμφεοόντων της καί τής ηθι
κής τάξης.

Μέσα στό κλίμα αυτό, πού 
καλλιεργείται άπό μεγαλόσχη
μους κυβερνητικούς μανδαρί
νους καί πού άν δέν καταπο
λεμηθεί έγκαιρα, θά αναπτυ
χθεί καί θά μεταδοθεί σάν μο
λυσματική ασθένεια, έπισημαί- 
νονται συμπτώματα πρωτο
φανή στήν Ιστορία τής ’Εθνι
κής Τράπέζης. Περιφρόνηση 
καί παραβίαση εντολών τής 
Διοικήσεως, προκειμένου νά ι
κανοποιηθεί ή κομματική α
παίτηση, αδιαφορία γιά τίς 
καταφανείς επιζήμιες συνέ
πειες, αναισθησία γιά τόν δυ
σμενή σχολιασμό τής Κοινής 
Γνώμης καί αναισχυντία απέ
ναντι στή μενάλυ πλειοψηφία

τών έντιμων στελεχών καί υ
παλλήλων τοΰ Ιδρύματος, πού 
δέν υποκύπτουν σε έξωτρα- 
πεζικές προσταγές καί έπι- 
τελοΰν ευσυνείδητα τά καθή- 
κοντά τους.

"Ας μή βαυκαλίζονται οί 
πρόθυμοι εκτελεστές τών επι
θυμιών τοΰ κάθε κομματικού 
παράγοντα, μέ τή σκέψη πώς 
ή Διοίκηση τελικά, θά άναγκα- 
στεΐι γιά λόγους σκοπιμότη
τας, νά συγκαλύψει τά παρα- 
πτώματά τους, θέλοντας καί 
μή. Ή μέ τόν πονηρό υπο
λογισμό, πώς ή Συλλογική εκ
προσώπηση, δοσμένη ολοκλη
ρωτικά στούς αγώνες γιά τήν 
έξουδετέρωση τής βόμβας τοΰ 
ωραρίου καί τά άλλα καυτά 
προβλήματα τοΰ Π ροσωπι- 
κοΰ, αγνοεί τήν παράνομη, 
φ αυλοκρατ ική δραστηριότητά 
τους.

Ή πλάνη τους είναι πολύ 
μεγάλη:

Ό Σύλλογός μας, δέν αγω
νίζεται μόνο γιά τά δίκαια αι
τήματα τών συναδέλφων. Εί
ναι, συνάμα, ό φρουρός τών 
συμφερόντων τής Τράπέζης, 
καί τής τήρησης τών ηθικών 
αρχών καί ό υπερασπιστής τής 
τιμής καί τής υπόληψης τών 
μελών του. Αυτές τίς αξίες, 
είναι αποφασισμένος νά τίς 
προασπίσει.

άστε ι ft;

ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ

«Ή σύζυγος άνωτέρου στε
λέχους τής Τράπέζης δέν πρέ
πει ν’ άπεργεΐ».

Αυτό λεγόταν κατά κόρο 
στις τελευταίες απεργίες σέ 
συναδέλφους - συζύγους άνω- 
τέρων καί άνωτάτων στελε
χών. Λές καί ή συνάδελφος, 
μαζί μέ τό σύζυγο, παντρεύτη
κε τίς υπηρεσιακές «δεσμεύ
σεις» τοΰ συζύγου της. Τό πιό 
ωραίο όμως είναι ότι ή οικογε
νειακή πιά αγανάκτηση πού 
προκαλείται άπό τή «σύστα
ση» είχε σάν αποτέλεσμα τήν 
απεργία καί τοΰ συζύγου, έ
στω καί μέ τή μορφή τοΰ 
«SLOW DOWN» (βραδυ- 
πορεία εργασίας) ή απουσίας 
«λόγω περιοδείας» ή «επισκέ- 
ψεως πελατείας» χώρια πού υ
πήρξαν καί «παλληκάρια», 
πού άπεργήσανε κανονικότατα.

Ή ασφυκτική στενότητα 
Προσωπικού στήν Τ ράπεζά 
μας έχει φτάσει στά πιό α
κραία καί επικίνδυνα γιά τή 
λειτουργία της, όρια.

Ή έλλειψη 1000—κατά 
τούς μετριότερους υπολογι
σμούς — υπαλλήλων, προκα- 
λεΐ όχι μόνο αγανάκτηση, έρ- 
γαζομένων καί συναλλασσόμε
νου κοινού, άλλά κύματα δυ
σάρεστων εντυπώσεων γιά τό 
πρώτο πιστωτικό ίδρυμα τής 
Χώρας, αυξανόμενη διαρροή 
εργασιών καί κάθετη πτώση 
τής παραγωγικότητας. "Ολα 
αυτά, μαζί μέ τούς σοβαρούς 
- καί άναπόφευκτους άν συνεχι 
στεΐ ή κατάσταση - κινδύνους 
ζημιών, πού πολλαπλάσιάζον- 
ται μέ τή διατήρηση τοΰ άντιοι 
κονομικοΰ καί άντιπαραγωγι- 
κού ωραρίου τήν κρισιμότητα 
τής κατάστασης καί τύν επι
τακτική ανάγκη νά δοθεί λύ
ση τό ταχύτερο.

Τό Προσωπικό, μέσα στά 
πλαίσ'α σ^τού τοΰ άπάνθοω- 
που καί εξοντωτικού ώοαοίου

καταβάλλει προσπάθειες υπε
ράνθρωπες.

Ή Συλλογική εκπροσώ
πηση, μέ πλήρη συναίσθηση 
τών ευθυνών της, έχει θέση 
στή Διοίκηση καί τούς αρμό
διους κρατικούς παράγοντες, 
άπό καιρό τώρα καί προτού 
φτάσει ή κατάσταση στό «μή 
περαιτέρω», σάν βασικό αίτη
μά της τήν πρόσληψη Προσω
πικού. Τήν κάλυψη τών άναγ- 
κών τής Τράπέζης σέ υπαλ
λήλους, μέ τό μόνο άδιάβλη- 
το τρόπο: Τό δημόσιο, σέ 
πανελλαδική κλίμακα, διαγω
νισμό.

Τί κάνει ή Διοίκηση πρός 
αυτή τήν κατεύθυνση; Πού 
είναι ή επίμονη, αδιάκοπη πί
εση πρός όλους τούς φορείς, 
μέχρι τήν υψηλότερη βαθμίδα 
τής Πολιτείας;

Περιθώρια γιά συζητήσεις 
καί ύπεκψυγές δέν υπάρχουν 
πλέον. Ή μόνη απάντηση εί
ναι ή διάσπαση τής κυβεονη- 
τικής απαγόρευσης καί ή ά
μεση άντιιιετώπιση τού δξύτα- 
του προβλήματος.

ΑΛΛΗ

ΣΥΝΕΠΕΙΑ
Μιά άλλη συνέπεια τής 

στενότητας τοΰ Προσωπικού, 
ενΐαι ή χρησιμοποίηση άκα- 
τάλληλων καί άσχετων προσώ
πων, γιά τή διεκπεραίωση ερ
γασιών, γιά τίς όποιες απαι
τείται υπευθυνότητα, άλλά 
καί κάποια στοιχειώδης προ- 
παίδευση.

Ή πρόχειρη αυτή αντιμε
τώπιση τών πιεστικών αναγ
κών, γιά τήν οποία έχει δι- 
αμαρτυρηθεΐ ό Σύλλογος τού 
Βοηθητικού Προσωπικού, εγ
κυμονεί τρομερούς κινδύνους 
καί μάλιστα σέ εποχή, πού, ό
πως επίσημα έχει δμολογηθεΐ, 
σημειώνεται έξαρση τής εγ
κληματικότητας καί πολλαπλα- 
σιάζονται οί άπόπειρες τών κα
κοποιών στοιχεάον, εντοπίων 
καί άλλοδαπών.

’Ανεξάρτητα άπό τό πότε 
θά λυθεί συνολικά τό πρό
βλημα τής πρόσληψης νέου 
Προσωπικού, ή άνάθεση ειδι
κών καθηκόντων, πρέπει νά γί
νεται στά κατάλληλα πρόσω
πα μέ τίς άπαραίτητες ικανό
τητες, ώστε νά εξασφαλίζεται 
ή σωστή διεξαγωγή τής υπη
ρεσίας.

ΜΑΡΙΑ Κ. ΣΤ ΑΣ IΝΟΠΟΥΛΟΥ | 
ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
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ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ’Ή

ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΟΙ

ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ;

"Εχει διαπιστωθεί ότι κάθε 
παροχή καί Ικανοποίηση, έ
στω καί μέσα στά πλαίσια τής 
«λιτότητας» — γιά τούς ερ
γαζόμενους φυσικά — καί τού 
«εμπάργκο», αιτημάτων τού 
προσωπικού, άπό τή διοίκηση 
τής Τράπέζης, μεταφέρεται α
μέσως σέ κυβερνητικούς παρά
γοντες αρμόδιους καί μή. Μέ 
αποτέλεσμα, παρεμβάσεις γιά 
ματαίωσή τους. Καί τούτο γι
ατί τίς περισσότερες φορές 
μεταφέρεται, κακόβουλα βέ
βαια, αλλοιωμένα. ’Ανεξάρτη
τα άπό τό άν πετυχαίνει ή ό
χι ή εκδούλευσή τους, τήν κα
ταγγέλλουμε στό προσωπικό 
σάν τήν πιό βρώμικη περίπτω 
ση προδοσίας.

Οί γλοιώδεις αυτοί τύποι, 
φορείς χυδαίας δουλικότητας, 
άς ξέρουν ότι τίποτα δέν πε
τυχαίνουν προσωπικά καί άλ
λο ίμονό τους, σάν τούς εν
τοπίσει τό προσωπικό τής 
Τράπέζης. "Ας θυμηθούν τό 
άδοξο τέλος τών πρακτόρων 
καί τών προδοτών όλων τών 
τόπων καί εποχών.

ΟΙ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ

ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
Τό αποτέλεσμα μιας μή 

προσεγμένης καί άντικειμενι- 
κής σύνταξης τοΰ Φύλλου Ποι
ότητας φαίνεται στις προα
γωγές. Ή επιτροπή βρίσκε
ται μπροστά σέ γενικούς χα
ρακτηρισμούς πού είναι άσυμ- 
βίβαστη μέ τά κριτήρια ικανοί 
τήτων. "Ετσι, συνάδελφοι, στε
λέχη ΰποκ) των, πέρα άπό τή 
θέση ευθύνης πού κατέχουν 
(όσοι κατέχουν) ή είναι άξι- 
όλογοι υπάλληλοι σέ ζωτικές 
υπηρεσίες, παρουσιάζουν χα
μηλό ή μέτριο γενικά χαρα
κτηρισμό, ενώ στά κριτήρια 
Ικανοτήτων (δυνατότητα ανά
λυσης μεγαλύτερης όμως άπό 
εκείνη πού κατέχουν) παρου
σιάζουν θετικότατα στοιχεία. 
Αυτό, βέβαια, είναι μιά ακό
μα ένδειξη τής ατέλειας τού 
συστήματος τών Φ.Π. "Ομως, 
θά πρέπει νά προσέχουν όλοι 
οϊ συντάκτες τών Φ.Π., Ιδιαί
τερα οϊ διευθυντές καταστη
μάτων καί άκάιιη περισσότε
ρο οί Πεοιωερειακοί καί σΐ 
Επιθεωρητές. "Αν πραγματι
κά δ υπάλληλος είναι τόσο α
ξιόλογος, ώστε στά κριτήρια 
ικανοτήτων ν’ άνεβαίνει, πρέ
πει νά υπάρχει άντιστοιχία 
στούς ειδικούς χαρακτηρι
σμούς τών Φ.Π. Είναι άδιανό- 
ητο τό καταστάλαγμα νά μήν 
έχει τήν αιτία του στήν κατάρ
τιση; στή διοικητική ικανότη
τα, στό χαρακτήρα κλπ. στοι
χεία τού Φ.Π. Προσοχή, λοι
πόν, γιατί άδικούνται κυριολε
κτικά εκείνοι πού έχουν δυνα
τότητες έξελίξεως καί ποέπει 
νά βοηθηθούν. Έκτης άν δέν 
αληθεύουν οϊ διαβσθιιίσε'σ στά 
κοιτήοια ικανοτήτων, οπότε 
ποέπει. νά κριθοϋν κατάλληλα 
οϊ κριτές...

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Είναι συχνά καί δίκαια τά. 
παράπονα τών συναδέλφων τής 
επαρχίας, γιά καθυστερημένη 
λήψη τών άνακοινώσεων τοΰ1 
Συλλόγου. Είναι ένα γεγονός, 
πού οφείλεται σέ καθαρά τε
χνικούς λόγους, άνεξάρτητους 
άπ’ τή θέληση καί τίς προ
σπάθειες τού γραφείου τού 
Συλλόγου καί δέν παύει νά 
απασχολεί σοβαρά τό Δ.Σ.

Παρόλη τήν προτεραιότητα 
πού δίνεται στή διεκπεραίωση 
τού έντυπου υλικού πρός τήν 
επαρχία, ή αδυναμία δέν έχει 
ξεπεοαστεΐ άν καί έχουν ση
μειωθεί βελτιώσεις.

^*3*3»3«3«^«P*3«3«3t3«3«3«3«3«3*3«3«3«3*9«3*3*3*3*3«3«3«3«3«3«3«3«3«3«3«3*3«3«3«3*3«3«3«;
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ζ) Νομική κάλυψη των μελ
λοντικών άπεργιακών έκδηλώσε- 
ων έάν μέχρι τό διάστημα αυ
τό (μέχρι 6)11)79) δέν σημει
ωνόταν ικανοποιητικό άποτέλε- 
ομα, σύγκληση των όργάνων 
τής ΟΤΟΕ γιά λήψη αποφάσεων 
γιά πολυήμερες απεργίες σέ 
χρόνο πού Εντοπιζόταν όχι πέ
ρα άπό τά μέσα Νοεμβρίου.

Οί άντίθετες άπόψεις άξίωναν

Θέματα: Παραίτηση Προε
δρείου

— ’Εκλογή νέου Προεδρείου 
— Χάραξη πορείας κλάδου.

Στίς Εργασίες τοϋ Γενικοί) 
Συμβουλίου παρευρίσκεται σύμ
φωνα μέ τό Καταστατικό τής Ο 
ΤΟΕ, ό εκπρόσωπος καί μέλος 
τής διοίκησης τής Γ.Σ.Ε.Ε. συντ. 
Ίωάν. Μποσκαΐνος.

Μέ τήν έναρξη των έργασιών 
ό προεδρεύων Ε. Μαυρουλίδης 
δηλώνει ότι ή παραίτηση τού 
ύπ’ αύτόν προεδρείου είναι ο
ριστική καί καλεϊ τό Γενικό 
Συμβούλιο νά περάσει στό 6'

Οΐ Γενικοί Σύμβουλοι ττού υπο
γράφουμε παρακάτω υποβάλλουμε 
στό Γενικό Συμβούλιο γιά έγκρι
ση σχεοιο Διακήρυξής - Απόφα
σης. Σε περίπτωση πού τό Γ. Σ· 
μέ φανερή ονομαστική ψηφοφορία 
εγκρίνει το σχεοιο ba υπάρξει υ
ποψηφιότητα άπό τούς ΰπογραφον- 
τες Συμοούλους γιά νέο Προε
δρείο.

«Τό Γ.Σ. τής ΟΤΟΕ πού συν
ήλθε σήμερα 15.10.79 γιά νά εκ
λέξει νέα ήγεσία καί νά χαράξει 
τήν παραπέρα πορεία τοΰ κλάοου 
ύστερα άπο τήν παραίτηση τοΰ 
προεορείου στό Ε.Σ. της 9)10 ’Ο
κτωβρίου 1979, μετά άπο συζήτη
ση κατέληξε στις παρακάτω δια
πιστώσεις καί αποφάσεις:

1. —■ Ό κλάδος των τραπεζοϋ- 
παλλήλων βρίσκεται σήμερα σέ 
τρα/ικό άόιέξοόο πού προκλήβηκε 
άπο τά σοβαρά λάθη τής ήγεσίας 
του, όπως αυτή εκφράστηκε μέχρι 
σήμερα απο τήν πλειοψηφία πού 
διαμορφώθηκε στό Εκτελεστικό 
Συμοούλιο μετά τις 19 Δεκεμβρί
ου 19/8.

2. — Τά λάθη αυτά πού υπήρ
ξαν καθοριστικά γιά τή δημιουρ
γία τοΰ σημερινού αδιέξοδου, συν- 
ίστανται στη μή έγκαιρη διασφά
λιση τοΰ ώράριου στή Συλκογική 
Σύμβαση της 9 Μαίου 1979 καί 
μετά τίς 4 Ιουλίου 1979 στήν α
ναστολή των άπεργιακών κινητο
ποιήσεων τοΰ κλάδου στίς 11.7.79 
καί 14.8.79 δηλαδή στίς πιό κρί
σιμες κι αποφασιστικές γιά τήν 
έκβαση τοΰ αγώνα στιγμές.

3. —· Οί παραπάνω διαπιστώσεις 
όπως καί ή σύνθεση τής έτερό- 
κλητης πλειοψηφιας τοΰ Ε.Σ. έ- 
ξηγοΰν καί τίς αλλεπάλληλες δι
οικητικές κρίσεις τοΰ τελευταίου 
πεντάμηνου πού εκδηλώθηκαν όλες 
άπό την ίδια ακριβώς πλευρά, δη
λαδή άπό «άρση εμπιστοσύνης» 
προς τό προεδρείο οπτό τήν ’ίδια 
πάντοτε μερίδα τής πλειοψηφιας 
πού διαμορφώθηκε στό Ε.Σ. μετά 
τίς 19.12.78.

4. — ‘Η έξοδος άπό τή σημερι
νή τραγική κατάσταση τοΰ κλά
δου μπορεί νά προελθεί μόνο μέ
σα άπό τήν τήρηση ορισμένων 
προϋ ιτοθέσεων πού θά επιτρέψουν 
στήν όποια ήγεσία εκλέξει τό Γ.Σ. 
νά κινηθεί δραστήρια σέ μιά αγω
νιστική προοπτική χωρίς άναστο- 
λές σέ περίπτωση επιβολής νέων 
κατασταλτικών μέτρων (έπιστρά- 
τευση, άσφαλιστικά μέτρα).

5. — Τέτοιες προϋποθέσεις εί
ναι ή διαρκής λειτουργία τοΰ Γ.Σ. 
μέχρι τό ξεπέρασμα τής κρίσης, ή 
οικονομική στήριξη κατά Σύλλογο 
τών άπεργών συναδέλφων πού έ
χουν άπόλυτη άνάγκη καί ή λήψη 
όλων εκείνων τών μέτρων άπό τούς 
Συλλόγους μέλη τής ΟΤΟΕ πού 
ύστερα άπό έγκριση τοΰ κορυφαί
ου οργάνου τοΰ Κλάδου θά είση- 
γεΐται τό Προεδρείο. Τ ό Γ. Σ. 
θά καλείται γιά συ
νέχιση τών έργασι
ών του άπό τό π ρ ο - 
ε δρεϊο οποτεδήπο
τε κρίνεται άπαραίτητο, 
ένώ ή υλοποίηση τοΰ άγωνιστικοΰ 
προγράμματος δέν θά ύπόκειται σέ 
καμιά τροποποίηση άπό τό Ε. Σ.

"Ολες οί αποφάσεις τοΰ Γ.Σ Ο
πως καί ή σημερινή θά λαμβάνον- 
ται μέ φανερή ψηφοφορία.

6. — Τό νέο προεδρείο τής ΟΤΟ 
Ε άφοΰ ένημερωθεΐ γιά τήν όλη 
κατάσταση καί πραγματοποιήσει 
όλες τίς απαραίτητες έπαφές μέ 
κυβερνητικούς παράγοντες καί δι
οικήσεις τραπεζών θά προχωρήσει 
άμέσως στήν πραγματοποίηση μα
κροχρόνιων άπεργιακών κινητοποι
ήσεων μέ κεντρικό αίτημα τήν 
αποκατάσταση τοΰ ώράριου καί

μακροήμερες κατά βάση άπερ- 
γιακές κινητοποιήσεις μέοα 
στόν ’Οκτώβριο (καί άμέσως με
τά τίς 15)10 κατά μία άποψη).

Γιά τήν «λύση» τής κρίσης 
τό ιστορικό τών έργασιών τοΰ 
Γενικού Συμβουλίου είχε τήν 
ακόλουθη έξέλιξη, -πού τήν δί
νουμε συνοπτικότατα άλλά μέ 
τήν άπαραίτητη έστω καί περι
ορισμένη έκταση ατά ούσιαστι- 
κώτερα σημεία:

θάμα τής εκλογής -προεδρείου.
"Υστερα άπό όλιγόλεπτη δια

κοπή γιά τήν ύποβολή ύποψη- 
φιοτήτων καί σέ σχετική στό 
θέμα αύτό πρόσκληση τοΰ προ
έδρου, ό συνάδ. Θ. Παπαμάρ- 
γαρης, άντί ύποβολής ύποψηφι- 
ότητας ζητεί ά,πό τό Γενικό 
Συμβούλιο τήν ψήφιση μέ φανε
ρή ψηφοφορία, τού έξής σχε
δίου διακήρυξης - άπόφασης τού 
Γ.Σ. Ή άποδοχή τοϋ όποιου ά- 
ποτελεί καθοριστική προϋπόθε
ση γιά τήν ύποβολή υποψηφιό
τητάς του, έπί κεφαλής συνδυ
ασμού :

τήν προώθηση τών υπολοίπων θε
μάτων τοΰ κλάδου. Τό διάστημα 
τής ενημέρωσης καί τών επαφών 
δέν πρέπει νά ξεπεράσει τό δεκα
πενθήμερο ένώ άντίστόιχα θά πρέ
πει νά υπάρξει έντονη προετοιμα
σία τών συναδέλφων καί τής κοι
νής γνώμης γιά τήν αναγκαιότη
τα τών σκληρών άγωνιστ ι κών μέ
τρων πού θά εξαγγελθούν χωρίς 
μακρόχρονη προειδοποίηση».

’Αθήνα, 15 ’Οκτωβρίου 1979 
Τό σχέδιο ύπογράφουν οί: Θ. 

Παπαμάργαρης (Τ.Ε), Α. Άδα- 
μσπουλος (Τραπέζης Επενδύ
σεων), Δημ. Πόντιος (CHICA
GO) , Ήλ. Πορτοκαλλάκης (CO
NTINENTAL), Α. Σλιώμη (BO- 
FA), Στ. Παπαϊωάννου (Ι.Λ.Τ. 
Ε), Μ. Άποστολίδης (ALGEME- 
ΝΕ), Άνδ. Διακάτος (Έηαγ- 
γελμ. Πίστεως), Α. Πουλαρίκας 
(Τ. Π.), Ν. Κορδώνης (Τ.Π.), 
Β. Μπαλάσκας (Βοηθητ. Τρ. Ελ
λάδος), Α. Καβουρίδης (WIL
LIAMS GLYNN’S), Α. Χαρϊτος 
(’Αττικής), Π. Χούντα (Τ. Ε.), 
Α. Χρηστίδης (ΕΤΕΒΑ), I. Χρυ- 
αικός (ΙΛΤΕ), Ν. Φορτούνας 
(Τ. Π.). Τόσο ά-πό τόν προε- 
δρεύοντα Ε. Μαυρουλίδη, 6α ο 
καί άπό άλλους ομιλητές ή 
πρόταση θεωρείται ότι μετατο
πίζει τό θέμα τής ήμερησίας 
διατάξεως σέ κριτική τών πρά
ξεων τοϋ παραιτηθέντος Προε
δρείου άλλά καί τής διοικήσεως 
τής ΟΤΟΕ γιά τήν όποια άλλω
στε έχουν δοθεί απαντήσεις έ- 
ξαντλητικά.

'Ιδιαίτερα άπαράδεκτη θεω
ρείται ή ρήτρα τής φανερής 
ψηφοφορίας πού παραβιάζει πά
για αρχές τής μυστικής ψηφο
φορίας στό Γ.Σ. πού διασφαλίζει 
τό άβίαστο τής συνειδήσεως 
καί τήν ελευθερία τής γνώμης. 
'Επίσης μέ τήν πρόταξη τής δι
ακήρυξης τίθεται καί θέμα ά- 
ναατροφής τών θεμάτων τής ή
μερησίας διάταξης.

Ό συν. ’Αντωνίου (’Εμπορι
κής) είσηγεϊται τήν σύμπηξη έ- 
νωτικοϋ προεδρείου άπό 
τούς προέδρους τών ισχυρών 
Συλλόγων, γιά νά υλοποιηθεί ή 
θέληση τής πλειοψηφιας πού 
έκφράοτηκε στό ’Εκτελεστικό 
Συμβούλιο τής 9) 10. Καλεϊ νά 
ουμμετάσχει καί ό πρόεδρος τής 
Ε.Τ.Ε. παρά τήν άντίθετη άπο
ψή του οτό Ε. Σ. Θεωρεί τήν 
πρόταση Παπαμάργαρη σάν ά- 
καιρη γιατί αύτή τή στιγμή «ο
ποιοσδήποτε μορφής άντιπαρα- 
θέσεις δέν Εξυπηρετούν τόν έ- 
πιδιωκόμενο στόχο».

Ό προεδρεύων Μαυρουλίδης, 
δηλώνει ότι ύποστηρίζει τήν ι
δέα τού έ ν ω τ ι κ ο Ο προ
εδρείου, δέν μπορεί όμως νά 
ουμμετάσχει, έφόσον ισχύουν 
οί συνθήκες καί οί λόγοι πού 
παραιτήθηκε τό ύπ’ αύτόν προ
εδρείο. Ή σχετική Επιχείρημα- 
τολογία λόγω έννοιολογικής ο
μοιότητας έκτίθεται στήν περι
γραφή τής συνεδρίασης τής 
16) 10.

Ό συνάδ. Τσόπελας στήν συ
νέχεια άναπτύσσει νέο σχέδιο 
- πρόταση προγράμματος πού 
καταθέτει στό προεδρείο περί 
τό τέλος τής συνεδρίασης μέ 
τό έξής περιεχόμενο:

Πρός τό Γ.Σ. ΟΤΟΕ τής 15.10. 
1979.
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στό Γ.Σ. τής 17.8.79 είχαμε Ιέ- 
πισημάνει τά λάθη πού έγιναν ά
πό τό Μάρτη μέχρι τίς 13.8.79, 
σήμερα θά σταθούμε λίγο στά λά
θη πού Εγιναν άπό τίς 13.8.79 
μέχρι σήμερα. Θά έπισημάνουμε

τά λάθη τής ήγεσίας, Εκείνα πού 
ήταν καθοριστικά γιά τήν πορεία 
τοΰ κλάδου μας, πορεία πού οδή
γησε ύστερα άπό ένα τρίμηνο η
ρωικά αγώνα στήν σημερινή κατά
σταση δηλαδή χωρίς κανένα ουσι
αστικό αποτέλεσμα καί χωρίς ή
γεσία. Δύο είναι τά βασικά λάθη:

Τό πρώτο ή αναστολή τής ά- 
περγίας στίς 13 Αύγουστου όταν 
πλέον είχαμε πάει κόντρα στά ά- 
σφαλιστικά μέτρα, όταν όλοι οί 
συνάδελφοι μάς είχαν ακολουθήσει 
στό δρόμο πού διαλέξαμε, δταν ή 
Κυβέρνηση δέν τόλμησε νά πειρά
ξει, ούτε ένα, ένώ τόλμησε καί ά- 
πόλυσε καί μετάθεσε καί έδιωξε 
δταν έμεΐς άναστείλαμε.

Τό δεύτερο λάθος είναι οί συνε
χείς παλινδρομήσεις καί παραιτή
σεις τοΰ προεδρείου. ’Αποδείχτηκε 
δτι ή πορεία πρέπει νά είναι στα
θερή. Σταθμίζεις καλά καί Επιλέ
γεις. Ποτέ δμως δέν κάνεις μιά 
μπρος καί μιά πίσω.

Συνάδελφοι,

Στεκόμαστε καί κοιτάμε ίσια 
μπροστά, μέ μοναδικό σκοπό μας 
νά βοηθήσουμε νά βγει ή ‘Ομο
σπονδία μας ισχυρότερη παρά πο
τέ άπό τήν σημερινή κρίση.

Είναι γνωστό καί έχει ειπωθεί 
πολλές φορές δτι ή ιστορική συγ
κυρία μάς έταξε στήν αιχμή τοΰ 
έργατοϋπαλληλικοΰ κινήματος. Αυ
τή ή πραγματικότητα πρέπει νά 
ιμάς κάνει νά συναισθανθούμε τίς 
τεράστιες ευθύνες πού έχουμε ά- 
πέναντι στούς Εργαζόμενους όλης 
τής χώρας. Αν Εμείς που αποτε
λούμε σήμερα τό πιό δυναμικό κομ 
μάτι δέν μπορέσουμε νά καταφέ
ρουμε, μέσα άπό τήν κρίση αυτή, 
νά ανανεώσουμε τήν 'Ομοσπονδία 
μας καί τήν βγάλουμε ένισχυμένη, 
τότε δλοι νά ξέρουμε δτι ή οπι
σθοδρόμηση τοϋ συνδικαλιστικού 
κινήματος θά μάς βαρύνει καί θά 
είμαστε υπεύθυνοι καί υπόλογοι α
πέναντι σ’ δλους τούς Εργαζόμε
νους.

Ή κυβέρνηση έχει πετύχει, μέ 
τό νομικό πλαίσιο, μέ τούς άντι- 
συλλογους - σφραγίδες, μέ τήν 
καλλιέργεια διαιρέσεων στούς χώ
ρους τοΰ συνδικαλιστικού κινήμα
τος νά τό Ελέγχει σέ μεγάλη κλί
μακα. ’Αλλά καί Εκεί πού δέν τό 
Ελέγχει τό έχει αποδυναμώσει. Μό
νο ό χώρος μας σχεδόν έίχει μείνει 
άπόρθητος. Είναι φυσικό νά θέλει 
νά τον διαλύσει, άφοΰ έχει σάν 
στόχο τόν Ελεγχόμενο συνδικαλι
σμό. Σέ καμμιά περίπτωση δέν θά 
πρέπει νά τής δώσουμε τήν ευκαι
ρία, γιατί τότε θά έχουμε πρσδώ- 
σει τούς 35.000 συναδέλφους μας, 
θά έχουμε προδώσει ολόκληρο τό 
συνδικαλιστικό κίνημα. Καί άς μή 
ξεχνάμε δτι στό κόστος δέν με
τρά ή πρόθεση άλλά τό άποτέλε- 
σμα.

Συνάδελφοι,

Πρέπει δλοι μέ άπόλυτη συναί
σθηση τών ευθυνών πού έχουμε ά- 
ναΑάοει, μέ άποκυτη αίσθηση τής 
κρισιμότητας τών στιγμών πού 
περνάμε, νά ξεκινήσουμε γιά ανα
νέωση τοΰ κινήματος μας καί γιά 
‘περιφρούρηση καί διεύρυνση τών 
κατακτημένων δικαιωμάτων μας.

Είναι άλήθεια οτι σοβαρές δια
φωνίες συνδικαλιστικής τακτικής 
έχουν Επιφέρει διασπαστικές άνη- 
συχίες. Είναι άλήθεια δτι ή δποια 
διάσπαση είναι συνέπεια τής κρί
σης στό νά βρεθούν οί πιό κατάλ
ληλες άπαντήσεις στά άλλεπάλλη- 
λα άντισυνταγματικά χτυπήματα. 
Είναι άπαραίτητο, δμως σήμερα Ο
λα αυτά νά μείνουν έξω άπό τήν 
αίθουσα αυτή. Σήμερα ένας μόνο 
σκοπός υπάρχει: ‘Η σωτηρία 
καί Ενίσχυση τής Ο. 
Τ. Ο. Ε. Αυτό καί μόνο πρέπει νά 
είναι τό κριτήριο γιά δλους μας.

Οί καλές προθέσεις καί τά ευ
χολόγια δέν άρκοϋν γιά τό ξεπέ
ρασμα αυτής τής κρίσης. Ό κλά
δος έχει άνάγκη άπό μιά ήγεσία 
ικανή όργανωτικά καί συνδικαλι
στικά γιά νά οδηγήσει τόν άγώνα 
του. Αύτή ή συσπειρωτική διαδι
κασία Επιβάλλεται νά γίνει σήμε
ρα πραγματικότητα. "Ας άγωνι- 
στοΰμε δλοι πρός αύτή τήν κα
τεύθυνση.

Γ ι’ ολα αυτά οί παρακάτω συν
άδελφοι - μέλη τοΰ Γ.Σ., πιστεύ
οντας άκράδαντα στόν ανεξάρτητο 
- άδέσμευτο - άγωνιστικό καί δι- 
εκδικητικό συνδικαλισμό, πιστεύ
οντας σ’ ένα συνδικαλιστικό κίνη
μα πού οί άποψάσεις πάνω στά 
διάφορα Εργατικά προβλήματα 
παίρνονται άπό τούς Εργαζόμε
νους καί μόνον, καί διατηρώντας 
ό καθένας τίς άπόψεις του, γιά 
τά Επί μέρους θέματα, προτείνου
με στό Γ.Σ. τά πάρα κάτω:

α) Καλοΰμε δλους, έξω βέβαια 
άπό Εκείνους πού στό παρελθόν μέ 
τίς πράξεις τους υπηρέτησαν τόν 
Κυβερνητικό συνδικαλισμό νά ξε- 
περάσουν τίς όποιες άντιθέσεις 
πού έχουν δημιουργηθεΐ καί παρα
μερίζοντας κάθε προσωπική καί 
συλλογική φιλοδοξία νά Εργαστού
με μαζί γιά νά βροΰμε τήν ιδανική 
λύση.

6) Δ η λ ώ ν ο υ μ ε δτι 
θά υποστηρίξουμε 
κάθε προεδρείο πού 
θά προέλθει άπό μιά

τέτοια δημοκρατική 
συνεργασία. Καί σάν τέ
τοιο προτείνουμε: Πρόεδρος Παπα
μάργαρης, μέ συμμετοχή Μαυρου- 
λίοη, ΧοΛίβα, Μανωλάκου, Πουλα- 
ρίκα, Χαρίτου.

γ) Οί κατευθύνσεις πού δίνον
ται άπό τό Γ.Σ. σέ μιά περίπτω
ση δέν θά άνατρέπωνται άπό τό 
Ε.Σ,

δ) "Αμεσος στόχος μας: Τρο
ποποίηση τοΰ άπαράδεκτου καί άν- 
τιδημοκρατικού καταστατικού πού 
Ενισχύει τήν κακοδαιμονία τοΰ κλά
δου, Επιτείνει τήν σύγχυση καί 
κάνει προβληματική τήν λύση τών 
άοιεξοδων.

Προγραμματισμός
δράσης:

Α. Διεκδικήσεις
Αποδείχθηκε καί άπό τούς μέ

χρι σήμερα άγώνες μας δτι ή ά- 
μυντικη τακτική πού άκολουθήθηκε 
είχε σάν άποτέλεσμα τήν συνεχή 
άφαίρεση τών κατακτημένων μας. 
Γιά μιά άκόμη φορά άποδεήχτηκε 
ή καλύτερη άμυνα είναι ή Επίθεση. 
Σ’ αύτή τήν φάση πού κυβέρνηση 
καί κεφάλαιο έχουν Εξαπολύσει ά
γριο κυνηγητό Εναντίον μας μέ 
τήν μονόπλευρη λιτότητα καί τό 
φόρτωμα καί νέων βαρών, είναι ά
νάγκη νά βγοΰμε άπό τά χαρακώ
ματα καί νά κάνουμε άντεπίθεση.

Γιά νά πετύχουμε: Πρέπει νά 
πρωτοστατήσουμε, 
καί δ χ ι ν ά είμαστε 
ο ύ ρ α γ ο ί στήν προσπάθεια 
γιά συμπαράταξη δλων τών Εργα
ζομένων. ’Εμείς πού άποτελοΰμε τό 
δυναμικότερο κύτταρο πρεπει νά 
δώσουμε τό παράδειγμα. Καί μέ
σα άπό μιά τέτοια συμπαράταξη 
διεκδικοΰμε:

1. — ‘Υπεράσπιση τοΰ εισοδήμα
τος τών Εργαζομένων μέ άναπρο- 
σαρμογή μισθών - ημερομισθίων - 
συντάξεων σέ συνάρτηση μέ τήν ά
νοδο τοΰ κόστους ζωής καί σέ συν
δυασμό μέ τήν αύξηση τοΰ Εθνικού 
εισοδήματος καί τής παραγωγικό
τητας.

2. ’Αναπροσαρμογή καί Εξυγίαν
ση τοΰ φορολογικού συστήματος. 
’Αναπροσαρμογή φορολογικών κλι
μάκων, τιμαριθμική άναπροσαρμο- 
γή μειώσεων καί Εκπτώσεων στό 
εισόδημα τών Εργαζομένων. Καθι
έρωση άφορολόγητου δριου ’ίσου μέ 
τό Ετήσιο εισόδημα τοΰ άνειδίκευ- 
του Εργάτη.

3. —· Υπεράσπιση τών κατακτη
μένων δικαιωμάτων μας στήν άμοι- 
βή, στίς συνθήκες Εργασίας στήν 
άσφάλιση, στό ώράριο, κλπ.

4. —■ Υπεράσπιση τών συντα
γματικά κατοχυρωμένων δικαιωμά
των μας γιά Εργασία, γιά απερ
γία (άσφαλιστικά μέτρα. Επιστρά
τευση), γιά δημόσιες συγκεντρώ
σεις κλπ. Υπεράσπιση τών συνδι- 
καΛίστικών Ελευθεριών καί τών δι
καιωμάτων μας.

"Ολα αύτά Εντάσσονται στήν ά- 
γωνιστική προοπτική πού περνά 
μέσα άπό τίς συνεργαζόμενες ‘Ο
μοσπονδίες.

Μαζί μέ τά παραπάνω διεκδι- 
κοΰμε σάν κλάδος:

1) Τό ώράριο πού είναι ή αιχμή 
τών διεκδικήσεών μας.

2) "Αρση τών Εκδικητικών μέ
τρων καί Επίλυση τών Επί μέρους 
συλλογικών προβλημάτων...

3) ’Εφαρμογή τής Σ.Σ.Ε. πού 
ύπογράφτηκε τόν περασμένο ’Α
πρίλιο.

4) "Αρση τοΰ «έμπάρκο», πού 
έχει δημιουργήσει άθλια κατάστα
ση στίς Τράπεζες καί πού έχει ά- 
νοίξει τό δρόμο στίς ρουσφετολο- 
γικές προσλήψεις.

5) Διεκδίκηση τών παράνομα 
παρακρατουμέν ω ν ημερομισθίων 
πού άντιπροσωπεύουν τό 1/22 τοΰ 
μισθού.

Β. Ύ π ο δ ο μ ή

Είναι άναμφισβήτητο δτι ή όλη 
τακτική πού άκολουθήθηκε μέχρι 
σήμερα, σέ συνδυασμό μέ τήν οι
κονομική άφαίμαξη, έχουν κουράσει 
τούς συνάδελφους ήθικά καί οικο
νομικά. Γι’ αύτό άπαιτεϊται ή δη
μιουργία υποδομής γιά νά άναχαιτη 
θεϊ ή πίστη στήν ήγεσία καί νά ά- 
ναπτερωθεΐ τό φρόνημα.

α) Γενικές Συνελεύσεις ή συγ
κεντρώσεις τών Επί μέρους Συλλό
γων. Αποφάσεις Γ.Σ. γιά έπί μέ
ρους κινητοποιήσεις.

β) Παντραπεζικές συγκεντρώ
σεις.

γ) 'Εξέταση τών οικονομικών 
προβλημάτων πού δημιουργοΰνται 
άπο τίς άπεργίες.

δ) Ενημέρωση σωστή καί πλα- 
τειά τής κοινής γνώμης μέ Εκτύ
πωση Επιστολών πού θά μοιρα- 
σθοΰν παντού, πρές - κόνφερανς 
καί διαρκής προβολή άπό τόν τύ
πο.

ε) Συνέχιση τής προβολής τοΰ 
προβλήματος στό Εξωτερικό.

Γ. ’Αγωνιστική προ
οπτική

α) Άφοΰ δημιουργηθεΐ ή κατάλ
ληλη υποδομή σέ πρώτη φάση Ε
παναφέρουμε τό ώράριο μέ άποχώ- 
ρηση στίς 3.30’.

6) Βάζουμε προοπτική γιά πο
λυήμερες άγωνιστικές κινητοποιή
σεις, ή έναρξη καί διάρκεια τών 
οποίων θά έξαρτηθεϊ άπό τίς άν-

τικειμενικές συνθήκες πραγματο- 
ποιήσεώς των.

'Υπογράφουν: Δ. Τοόπελας
(Κτηματική), I. Μαρκάκης (ΙΑ 
ΤΕ), Η. Παναγιωταράπουλος 
(’Εμπορική), Α. Σαρρής, I. Ζερ- 
βάκη, Σ. Σπυρόπουλος (Ε.Τ.Ε.), 
Π. Παυλόπουλος, Θ. Κασάπης, 
X. Κυριαζής, Δ. Κοντρίδης, Π. 
Περάκης, Μ. Κώτοης, Ε. Κλοπής 
(Εμπορικής), Α. Παπαγιάννης 
(Πίστεως), καί Γ. Ραφτόπουλος 
(Γ. Γ./ΠΑΣΚΕ), Κ. Άργυρόπου- 
λος, Ν. Παπαγιάννης, Μ. Γράμ
ματος (Τρ. Ελλάδος).

(Σ. Σ.: Βλέπουμε οτι καί τά 
3 προγράμματα -καί τού Σ. 
’Αντωνίου τής επομένης συνε- 
δριάσεως— χρονικά καί κατά 
περιεχόμενο, δέν διαφέρουν ά
πό τό πρόγραμμα τοϋ παραιτη- 
θέντος προεδρείου πού οί ίδιοι 
οί φορείς τους καταψήφισαν στό 
Ε.Σ. Μέ τήν χρονοτριβή τοϋ Γ. 
Σ., καί τήν προετοιμασία οί ά- 
περγιακοί άγώνες εντοπίζονται 
στά μέσα Νοεμβρίου όπως κατ’ 
άπώτατο όριο είχε θέσει τό 
προεδρείο. ’Ιδιαίτερα τό πρό
γραμμα Ραφτοπούλου - Τσόπε- 
λα πού μέ τήν ύποδομή δίνει 
εύρύτατα χρονικά περιθώρια Ε
φαρμογής. Άφίνουμε τόν άνα- 
γνώστη νά κρίνει).

Παρατηρείται ότι ή πορεία 
τών έργασιών τοϋ Συμβουλίου

, IfvU ι uwiUelTal Tu γ του β θέ
ματος.

V ιιροεορεύων Μαυρουλίδης 
σημειώνει στυ ι ενικό 
ΧνμυΟυΛίο χωρίς παρα
πέρα αχ ο λ ι α, ότι τά 
κατατευεντα οχεοια σεν Οιαφέ- 
ρουν απο τό πρόγραμμα τοϋ 
προεορείου, τούΛαχιστο στόν 
χρονικο προγραμματισμό τών ά- 
περγιακών εκοηΛωαεων, (ιδιαί
τερα του σ. Τοοπελα είναι άκό
μη πιό ακαθόριστο).

Ό συναδ. ’Αντωνίου καταθέ
τει (3ο) σχέδιο ιάγωνιστικής 
δραστηριότητας καί τό ύποθά- 
λει πρός ψήφιση μαζί μέ τά ή
δη (2) κατατεθέντα. Κατά τό 
σχέδιο ’Αντωνίου: (συνοπτικά) :

Μέ δεδομένα ότι:
1. Ή άπολυτοποίηση στήν α' 

ή 6’ μορφή άγώνα αυνιοτά βα
σική αδυναμία μέ προβληματι
σμούς πού κάθε φορά συντε
λούν ή οδηγούν τήν ‘Ομοσπον
δία σέ διοικητική κρίση.

2. Ή θέληση τών συναδέλφων 
νά ουνεχίσουν τίς κινητοποιή
σεις στίς κατευθύνσεις πού έ
χει χαράξει ή ΟΤΟΕ, δηλαδή 
συνολική διεκδίκηση τών αιτη
μάτων, άγωνιστική συμπαράταξη

Ό συν. Παπαμάργαρης δίνει 
διευκρινίσεις πάνω στό πρό
γραμμά του πού συνοπτικά έ
χει ώς έξής:

α) Πρέπει νά ξεκαθαρίσουμε 
άν θά έχουμε πόλεμο ή ειρήνη. 
Ειρήνη μέ τήν έννοια ότι ή λύ
νουμε τό ώράριο διπλωματικά ή 
δέν λύνεται καθόλου καί πρέ
πει νά τό κλείσουμε. “Αλλως έ
χουμε πόλεμο. Καί έπειδή ή άλ
λη πλευρά (Κυβέρνηση - ’Εργο
δότες) θεωρούν τήν ειρήνη σάν 
εύκαιρία γιά άποφασιστικό κτύ
πημα τού κλάδου μας, δέν έ
χουμε άλλη λύση παρά τόν πό
λεμο.

6) Ή οικονομική ένίσχυαη 
τών συναδέλφων, ή φανερή ψη
φοφορία στό Γεν. Συμβούλιο, ή 
δέσμευση οτίς άποψάσεις του, ή 
άδιαφορία στά κατασταλτικά 
μέτρα, άποτελοϋν τίς προϋπο
θέσεις γιά τήν καλή διεξαγωγή 
αύτοϋ τού πολέμου.

γ) Ή κριτική τής δράσης τού 
παραιτηθέντος προεδρείου είναι 
γιά νά μή έπαναλάβουμε τά λά
θη του, δημιουργώντας μιά πο- 
λεμοφανή καί όχι πραγματικά 
πολεμική κατάσταση.

Στήν πρόταση τοΰ «ένωτικοΰ» 
(οικουμενικού) προεδρείου δέν 
άνταποκρίνεται. Οί θέσεις του 
προεδρείου δέν είναι θέμα κα
ρέκλας, άλλά άπόψεων ώς πρός 
τίς γραμμές καί τήν τακτική, 
πού διαφέρουν μεταξύ τους.

Σέ στήριξη τών θέσεων τοϋ 
προεδρείου πού παραιτήθηκε 
καί τήν θέση απέναντι στά σχέ
δια δράσης μίλησαν κατά σειρά 
οί συνάδ. Δ. Παφίλης καί Ε. 
Μαυρουλίδης μέ τίς έξής κεν
τρικές έννοιες:

Δ. ΠΑΦΙΛΗΣ: Δέν μπορούμε 
νά μιλάμε γιά πόλεμο ή ειρή
νη. Ό άγώνας τών έργαζσμέ- 
νων είναι μακροχρόνιος πόλε
μος μέ μορφές μαχών, διαρκείς 
ή βραχείες καί μέ άνάπαυλες. 
’Αποτελεί άποπροσανατολισμό 
πρός όφελος τής Κυβέρνησης ή

ώθείται στήν πρόταξη τών προ
γραμμάτων άπό τήν ψηφοφορία 
γιά άνάδειξη προεδρείου. Ό 
προεδρεύων άντιτείνει τήν σει
ρά ύποψηφιοτήτων μέ βάση τά 
συγκεκριμένα προγράμματα 
κατ’ άντιοτοιχία καί σύμφωνα 
μέ τήν ήμερησία διάταξη, ένώ 
οί φορείς τών 2 παραπάνω προ
γραμμάτων έπιμένουν, ιδιαίτε
ρα δέ ό συν. Παπαμάργαρης 
τήν ψήφιση τοϋ προγράμματος
- διακήρυξής του τήν θεωρεί 
σάν καθοριστική προϋπόθεση 
γιά νά υποβάλει ύποψηφιότητα.

Τό Συμβούλιο προχωρεί στήν 
έκλογή Εφορευτικής Επιτροπής 
πού άποτελοϋν οί: Γ. Μαρκό- 
πουλος, Γ. Καλέκης καί Ε. Κλο
πής.

Κατά τήν διάρκεια τής άνα- 
μονής γιά τήν κατάθεση ψηφο
δελτίων (ώρα 12.40) κατατί
θενται στό προεδρείο αιτήσεις 
τών δύο ομάδων (Ραφτοπούλου
— Τσόπελα) καί Παπαμάργαρη, 
χωριστά μέν άλλά τοϋ ίδιου ά- 
κριθώς περιεχομένου πού ζη
τούν τήν άναμετάθεση τών θε
μάτων τής ήμερησίας διάταξης, 
δηλαδή νά προταχθεί ή συζή
τηση καί ψηφοφορία έπί τοϋ γ’ 
θέματος: Πορεία κλάδου καί νά 
άκολουθήσει τό 6’ θέμα: ’Εκλο
γή προεδρείου.

Ό πρόεδρος διακόπτει γιά 
τήν Επόμενη, 16)10)79.

μέ ΣΑΔΕΟ, μακροχρόνιος άγώ- 
νας, είναι καθολική.

Συμφωνεί μέ τρία θετικά ση
μεία τής πρότασης Τσόπελα καί 
προτείνει:

1. Συνέχιση τής άγωνιστικής 
πορείας τοϋ κλάδου γιά λύση 
τών άμεσων κλαδικών προβλη
μάτων. Κατάρτιση προγράμμα
τος κινητοποιήσεων μέ εύέλι- 
κτες μορφές καί δυνατότητα έ
ναρξης μέ τριήμερη άπεργία 
στό τέλος ’Οκτωβρίου.

2. Διεκδίκηση τών γενικότε
ρων προβλημάτων (τιμάριθμος, 
άναπροσαρμογή μισθών, φορο
λογικά κλπ.) μέσα άπό τήν ά- 
γωνιστική συμπαράταξη τών ΣΑ 
ΔΕΟ, στίς όποιες ή ΟΤΟΕ νά 
ένταχθεί οργανικά. Κινητοποίη
ση στό α' δεκαήμερο Νοεμ
βρίου.

3. Τροποποίηση καταστατικού 
ΟΤΟΕ γιά νά ξεπεραοτοϋν οί 
οργανωτικές δυσκολίες (καθιέ
ρωση άπλής άναλογικής) σύμ
φωνα άλλωστε μέ τίς άποφά-' 
σεις τοϋ 9 Συνεδρίου καί Γενι
κού Συμβουλίου.

Μέσο γιά τήν Επιτυχία αύ- 
τών τών στόχων, Εκλογή προε
δρείου, ένωτικοΰ δημοκρατικού 
χαρακτήρα άπό τούς: Αντωνί
ου, Μαυρουλίδη, Παπαμάργαρη, 
Παφίλη καί Πουλαρίκα μέ πρόε
δρο Παφίλη ή Πουλαρίκα.

έπίρριψη τών εύθυνών της οτό 
προεδρείο τής ΟΤΟΕ καθώς καί 
ή χρησιμοποίηση τοϋ έργοδοτι- 
κοϋ Επιχειρήματος (ότι δέν δι
ασφαλίσαμε τό ώράριο). Ή έν
νοια «σύστημα πενθήμερης Ε
βδομάδας» περιλαμβάνει καί 
τίς Βρες άπαοχολήσεως καί 
τήν κατανομή αύτών τών ώρών. 
Ή τακτική τοϋ προεδρείου κα
τόρθωσε νά άνταπεξέλθει σέ 
μιά τρίμηνη μάχη μέ άκέραιες 
τίς δυνάμεις τοϋ κλάδου, νά 
συγκεντρώσει σ’ αύτό τήν Εμπι
στοσύνη τής συντριπτικής πλει- 
οψηφίας τής βάσης καί άκμαϊο 
τό ήθικό του, παρά τήν Εσωτε
ρική συνεχή πολεμική πού ά- 
σκήθηκε στό προεδρείο άμέσως 
μετά τήν αρχική άνάληψη τών 
εύθυνών του.

Ό μέσος τραπεζοϋπάλληλος 
έπείσθη ότι ή ήγεσία τόν προ- 
φυλάσσει άπό άκρότητες πού 
θά τόν οδηγούσαν σέ άπόλυση 
ή σέ φυλάκιση. "Ολοι γνωρίζουν 
ότι ό πόλεμος μέ μιά Κυβέρνη
ση, πού πάνω άπό τό συμφέρον 
τοϋ κοινωνικοϋ συνόλου βάζει 
τό γόητρο Βρισμένων Υπουρ
γών, δέν είναι βραχύς.

’Αρνητική είναι ή θέση, Πα- 
παμάργαρη νά κτυπά τό Προε
δρείο καί τούς «ύποστηρικτές» 
του. Στήν περίπτωση αύτή κτυ
πά όλες τίς άλλες τάσεις καί 
προβάλλει μόνο τή δική του μέ 
τήν μορφή τοϋ «φωτισμένου ή- 
γέτη». Σέ τέτοια οχήματα ήγε
σίας ό κλάδος δέν θά ύπακού- 
σει4

Στήν άγωνιστική τακτική εί
ναι άπαραίτητη, ή Επιλογή τών 
μορφών τοϋ άγώνα άνάλογα μέ 
τίς συνθήκες. Τώρα ό άγώνας 
δέν πρέπει νά προσδιορισθεΐ ή- 
μερολογιακά. "Οταν ολοκληρω
θεί ή ύποδομή μπορεί νά γίνει 
πενθήμερη άπεργία μέ Εναλλα
κτικές 48ωρες στή συνέχεια. Υί-

-------------->

Δευτέρα 15)10)79 ώρα 10,5' π.μ.

Σχέδιο Διακήρυξης — Άπόφασης τοΰ 

Γενικοϋ Συμβουλίου τής Ο.Τ.Ο.Ε. Τρίτη 16)10)79 ώρα 10 π.μ.
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οθετεί τό σχέδιο δράσης Τσό- 
πελα σέ συνδυασμό μέ τό σχέ
διο ’Αντωνίου. Δίδει σημασία 
τεράστια στήν συμπαράταξη μέ 
ΣΑΔΕΟ, μέ πρωτσπορεία τήν Ο 
ΤΟΕ. Προτείνει οικουμενικό 
προεδρείο άπό: 'Αντωνίου, Γρυ- 
πάρη, Μαυρουλίδη, Παπαμάργα- 
ρη μέ πρόεδρο τόν Δ. Τσόπελα, 
τόν όποιο μολονότι άνήκει σέ 
π ολ ι τ ι κο συ νδ ικαλ ι σ τ ική παράτα
ξη τόν θεωρεί ότι δέν βάζει τά 
συμφέροντα τής παράταξης έ- 
πάνω άπό τά συμφέροντα τοϋ 
κλάδου.

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ: Ό όρος 
στό σχέδιο Παπαμάργαρη γιά 
άπεργιακό ταμείο είναι άτυχής. 
"Οπως τίθεται «κατά Σύλλογο 
ένίσχυση» δέν έχει κανένα νό
ημα γιατί άπόκειται ατά κυρι
αρχικά δικαιώματα τοϋ Συλλό
γου νά διαθέσει τά οικονομικά 
του μέσα. Παράλληλα φέρει ά- 
νισότητα ατούς Συλλόγους για
τί οί ισχυρές θά «ικανοποιούν» 
τά μέλη της ένώ οί οικονομικά 
άδύνατοι όχι. Τό νά μεταφερ- 
θοϋν οικονομικά μέσα άπό ένα 
Σύλλογο σέ άλλο είναι νομικά 
άνεπίτρεπτο. 'Επομένως τό ά- 
περγιακό ταμείο είναι μακρο
χρόνια θεσμός πραγματοποιήσι
μος στή βάση ασφαλιστικών ά- 
ίιοθεματικών, διαφορετικά είναι 
βραχυχρόνια συνθηματολογία.

Ή άποψη πόλεμος ft ειρήνη 
άποτελεϊ ιδεολογική πόλωση. 
Ή έργατική τάξη νομοτελειακά 
βρίσκεται σέ μιά διαρκή πάλη. 
"Ολα τά μέσα άπό τά βίαια μέ
χρι τά ομαλά, άπό τήν διαπρα
γμάτευση μέχρι καί τήν δυνα
μικότερη άπεργία είναι μέσα 
πάλης γιά διεκδίκηση ft άμυνα.

Τό ώράριο δέν άποκαταστά- 
θηκε μέχρι τίς 31)7 παρά τήν 
συνεχή πάλη, περνάει σέ μα
κροχρόνιο άγώνα. Ό πόλεμος 
ύπάρχει. Οί μάχες δίνονται. "Ο
ταν άλλάζουν οί μορφές τής 
)ΐάχης δέν σημαίνει ότι έγκατα- 
λείπεται ό πόλεμος. Τό ώράριο 
δέν έπρεπε νά άποτελέσει ά- 
ποπροσανατολιστικό παράγοντα 
όπως τό ήθελε ή Κυβέρνηση. 
Ό άγώνας διευρύνθηκε σέ στό
χους καί συνεχίζεται. Οί οικο
νομικές ζημιές των απεργών 
είναι άνάλογες μέ τήν έκταση 
τών άπεργιών. Ή άνάπαυλα 
στόν άπεργιακό άγώνα άντικα- 
θιστά τίς εφεδρείες τής στρα
τιωτικής ορολογίας. Πόλεμος 
ναί! 'Αλλά όχι δογματικά, μιας 
μορφής καί μέ ανελαστικά πλαί
σια. Πολύμορφος μέ εύελεξία 
καί προσαρμοστικότητα. Στήν 
έννοια αύτή είναι άπορριπτέο 
τό άντιπραγματικό καί ζημιογό
νο «άγνοείστε τά κατασταλτι
κά μέτρα». Άντ' αύτοΰ «άμεση 
άντιδραση μέ τό κατοχυρωμέ
νο άντίόοτο τοϋ κατασταλτικού 
μέτρου». Καί πρό παντός εσω
τερική ένότητα άντί τής διαλυ- 
τικής πολεμικής κατά τής διοι- 
κήσεως τού κλάδου. Ή φανερή 
ψηφοφορία, ή κατάργηση τού 
'Εκτελεστικού Συμβουλίου καί 
ή άντικατάστασή του άπό ένα 
διευθυντήριο είναι τά λοιπά ά- 
παράδεκτα στοιχεία τής πρότα
σης Παπαμάργαρη. Ή προετοι
μασία γιά άγώνα πού ό χρονι
κός καθορισμός του μετατίθε
ται Αδη σέ πλαίσια πού ταυτί
ζονται μέ τό καταψηφιαθέν στό 
Ε. Σ. πρόγραμμα τού παραιτη- 
θέντος προεδρείου, πλησιάζει 
στό πρόγραμμα Τσόπελα καθώς 
καί στό πρόγραμμα 'Αντωνίου 
άν άπό τό τελευταίο άφαιρεθεί 
ή τριήμερη άπεργία τού 'Οκτω
βρίου. Σ’ αύτό τό σημείο τά 
τρία προγράμματα δέν έχουν 
ούσιαστικές διαφορές. Τό οι
κουμενικό προεδρείο είναι δε
κτό σάν άρχή, άλλά ό ίδιος εί
ναι άποφασισμένος νά μή μετά- 
σχει σέ όποιοδήποτε προεδρείο. 
Τό θεωρεί όμως (Σ. Σ.: ύστερα 
καί άπό τήν θέση Παπαμάργα- 
ρη στό θέμα αύτό) πραγματοποι 
ήσιμο κάτω άπό άλλες συνθή
κες. Στό οικουμενικό προεδρείο 
δέν πρέπει ν' άποκλείονται έκ- 
λεγμένοι πρόεδροι ισχυρών 
Συλλόγων.

— Παρά τίς μικρές διαφορές 
μεταξύ τών σχεδίων ώς πρός 
τό χρόνο δραστηριοποιήσεως 
(δχι τίς «προϋποθέσεις») — θε
ωρεί τό πρόγραμμα Τσόπελα 
σάν προτιμητέο. Συγκεκριμέ
να διαμόρφωση τού σχεδίου 
πού πρόβλεπε άτι θά είχε άν- 
ταπόκριση άπό πλευράς Συλλό
γου ’Εθνικής, διατυπώνει στό Γ. 
Σ. ύστερα άπό διακοπή τής συ- 
νεδριάσεως.

Ή διατύπωση είναι ή έξής:
«Θά πρωτοστατήσουμε στήν 

προσπάθεια, γιά συμπαράταξη ό
λων τών έργαζομένων. Εμείς πού 
όποτελοΰμε τό δυναμικότερο κύτ
ταρο, πρέπει νά δώσουμε τό πα
ράδειγμα. Μέσα άπό μιά τέτοια 
συμπαράταξη, διεκδικοΰμε: 1) Υ
περάσπιση τοϋ εισοδήματος τών 
έργαζομένων, μέ άναπροσαρμογή 
μισθών ήμερομισθίων, συντάξεων 
σέ συνάρτηση μέ τήν άνοδο του 
κόστους ζωής καί σέ συνδυασμό 
μέ τήν αύξηση τοΰ έθνικοΰ εισο

δήματος καί τής παραγωγικότη
τας.

2) ’Αναπροσαρμογή καί έξυ- 
ανση τοϋ μισθολογικοΰ συστήμα
τος.

'Αναπροσαρμογή φορολογικών 
κλιμακίων.

Τιμαριθμική άναπροσαρμογή μει 
ώσεων καί εκπτώσεων στό εισόδη
μα τών εργαζομένων.

Καθιέρωση αφορολογήτου ορίου 
ίσου μέ τό έτήσιο εισόδημα τοΰ 
ανειδίκευτου εργάτη.

3) Υπεράσπιση τών κατακτη- 
μένων δικαιωμάτων μας στήν α
μοιβή, στις συνθήκες έργασίας, 
στήν άσφάλιση στό ώράριο κλπ.

4) Υπεράσπιση τών συνταγμα
τικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων 
μας, γιά τήν εργασία, άπεργία, 
ασφαλιστικά μέτρα, έπιστράτευ- 
ση, γιά δημόσιες συγκεντρώσεις 
κλπ. Υπεράσπιση συνδικαλιστικών 
έλευθεριών καί τών δικαιωμάτων 
μας.

"Ολα αυτά έντάσσονται καί 
στήν αγωνιστική προοπτική πού 
περνά μέσα άπό τίς συνεργαζό- 
μενες 'Ομοσπονδίες.

Μαζί μέ τά παραπάνω καί μαζί 
μέ τά έπί μέρους λοιπά κλαδικά 
Θέματα, ώς έχουν άξιωθεΐ, άπό 
τήν κυβέρνηση, διεκδικοΰμε:

α) τήν άποκατάσταση τοΰ Ω
ραρίου πού είναι ή αιχμή τών δι- 
εκδικήσεών μας.

6) τήν άρση τών Εκδικητικών 
μέτρων, καί επίλυση τών έπί μέ
ρους προβλημάτων.

γ) εφαρμογή τής συλλογικής 
συμδάσεως έργασίας, πού ύπογρά- 
φηκε τόν περασμένο ’Απρίλιο, καί 
τά συμφωνηθέντα παράλληλα μέ 
αυτήν.

δ) άρση τοΰ εμπάργκο, πού έ
χει δημιουργήσει άθλια κατάστα

ση στίς Τράπεζες καί πού έχει 
ανοίξει τόν δρόμο στίς ρουσφετο
λογίες προσλήψεις.

ε) διεκδίκηση τών παρακρατου
μένων ημερομισθίων, πού άντιπρο- 
σωπεύουν τό 1 )22 τοΰ μισθοΰ.

Β. Υποδομή. Είναι αναμφισβή
τητο ο τι οί συνάδελφοι έχουν κου- 
ρασΒεΐ ήθικά καί οικονομικά. Γι’ 
αύτό άπαιτεΐται ή δημιουργία υ
ποδομής, γιά τίς παραπέρα άχω- 
νιστική μας πορεία, πού εκφράζε
ται,, σε

α) γενικές συνελεύσεις ή συγ
κεντρώσεις τών έπί μέρους Συλ
λόγων. ’Αποφάσεις τών Γενικών 
Συνελεύσεων γιά έπί μέρους κινη
τοποιήσεις.

6) Παντραπεζικός συγκεντρώ
σεις,

γ) έξέταση τών οικονομικών προ
βλημάτων πού δημιουργοΰνται άπό 
τίς άπεργίες,

6) ενημέρωση σωστή καί πλα- 
τειά τής κοινής γνώμης, μέ πρέςς 
κομφερανς, διαρκή προβολή άπό 
τόν τύπο, καί μέ κάθε δυνατό, 
πρόσφορο μέσο.

ε) συνέχιση τής προβολής τοΰ 
αιτήματος στό εξωτερικό.

Γ. ’Αγωνιστική προοπτική.
α) Άφοΰ δημιουργηθεϊ ή κατάλ

ληλη υποδομή σέ πρώτη φάση, καί 
εφόσον ενίαι δυνατόν, Επαναφέρου
με τό ώράριο μέ άποχώρηση στίς 
3.30'

6) Βάζουμε προοπτική γιά πο
λυήμερες κατά βάση άγωνιστικές 
κινητοποιήσεις ή έναρξη καί ή δι
άρκεια τών οποίων θά έξαρτηθεΐ ά
πό τίς αντικειμενικές συνθήκες 
πραγματοποιήσεώς τους.

Δ. Τροποποίηση τοΰ Καταστα
τικού πού Ενισχύει τήν κακοδαιμο
νία τοΰ κλάδου Επιτείνει τήν σύγ- 
χιση καί κάνει προβληματική τήν 
λύση τών άδιεξόδων.

Ό συνάδ. Τσόπελας συνεπι- 
κουρούμενος άπό τούς κορυ
φαίους τής όμάδας του, ζητεί 
τήν προσθήκη τής φράσης «τίς 
άποφάοεις γιά τήν έναρξη, κο
ρύφωση, άναστολή Λ λήξη δια
φόρων άπεργιακών κινητοποιή

σεων παίρνει τό Γενικό Συμ
βούλιο καί σέ καμμιά περίπτω
ση δέν μπορεί νά τίς άνατρέ- 
ψει τό Εκτελεστικό».

Ή φράση αύτή θεωρείται άπό 
τόν συν. Μαυρουλίδη καί πλει
άδα Γεν. Συμβούλων σάν άλλοί- 
ωση τής έννοιας, κάτω άπό τήν 
όποια έγινε δεκτή ή πρόταση 
Τσόπελα, άφοΰ καταργεΐται τό 
Ε. Σ. σ’ ένα άπό τά βασικότερα 
καθήκοντά του καί άποσύρει 
τή στήριξή του πρός τήν πρό
ταση.

"Ερχονται σέ ψηφοφορία οί 
τρεις προτάσεις όπως ά ρ χ ι κ ά 
ύποβλήθηκαν έκτος τήν πρότα
ση ’Αντωνίου οπού άντικαθί- 
στανται τά περί «τριημέρου ά- 
περγίας τόν Όκτώβιο», σέ «ά- 
γωνιστικές έκδηλώσεις άπό τήν 
άρχή Νοεμβρίου».

Σέ πρώτη ψηφοφορία λαμβά
νουν:

Αντωνίου 27
Παπαμάργαρης 18
Τσόπελας 21
Λευκά 8
’Άκυρο 1

Δέν άναδεικνύεται καμμιά 
πρόταση γιατί ύστερα καί άπό 
προηγηθείσα διευκρίνιση - δή
λωση τής ’Εφορευτικής ’Επιτρο
πής άπαιτεΐται πλειοψηφία 51%.

Σέ έπαναληπτική ψηφοφορία 
μεταξύ τών δύο πρώτων λαβαί
νουν:

’Αντωνίου 23, Τσόπελας 21, 
Λευκά 29.

Απορρίπτονται άλες οί προ
τάσεις άπό τό Γ.Σ.

"Υστερα άπό διακοπή 20’ ό 
προεδρεύων Ε. Μαυρουλίδης ά- 
φοϋ συνεννοήθηκε μέ τά μέλη 
τού παραιτηθέντος προεδρείου

δηλώνει στό Γ.Σ. άτι: Τό παραι- 
τηθέν προεδρείο πιστεύοντας, 
όπως διαπιστώθηκε καί άπό τίς 
εργασίες τού Γ.Σ. ότι ή γραμμή 
πού έθεσε στό τελευταίο Ε.Σ. 
καί καταψηφίστηκε ήταν σωστή 
καί γιά νά μήν ύπάρξει κενό έ- 
ξουσίας, πού θά καλυφθεί μέ 
διορισμένη προσωρινή Διοίκηση 
ένώ έκκρεμεί ή έκδίκαση τής 
προσφυγής στό Δ.Γ.Σ. στίς 6.
11.79 καί πολλοί κίνδυνοι απει
λούν, έπανυποβάλλει ύποψηφιό- 
τητα μέ τήν ταυτόσημη έννοια 
ότι έγκρίνεται καί τό πρόγραμ
μα πού διατύπωσε στήν άνακοί- 
νωση 89) 1974.

Συμπληρωματικά δηλώνεται 
ότι τό πρόγραμμα άπεργιακών 
έκδηλώσεων, άπό τήν έπελθοΰ- 
σα γενικότερη καθυστέρηση με
τατίθεται γιά μέσα στό Νοέμ
βριο, καθώς καί ότι οί υποψήφιοι 
είναι άλληλέγγυοι γιά καθολική 
ψήφιση.

Κατά τήν ψηφοφορία πού ά- 
κολούθησε τό ύποψήφιο προε
δρείο καταψηφίστηκε μέ 31 ΚΑ
ΤΑ έναντι 30 ΥΠΕΡ καί 8 λευ
κών. Ό προεδρεύων δηλώνει ό
τι τό τελευταίο προεδρείο τής 
’Ομοσπονδίας έκανε τό ύστατο 
καθήκον του, έξαντλώντας ό
λες τίς δυνατότητες πού είχε 
γιά νά άποκτήσει ή ’Ομοσπονδία 
εκλεγμένη διοίκηση.

Μέχρι τό τέλος τής συνεδρι- 
άσεως τής ήμέρας αύτής γίνον
ται συζητήσεις έπί διαφόρων 
σχετικών μέ τήν έξεύρεση λύ
σης, άπόψεων οί σπουδαιότερες 
άπό τίς όποιες είναι:

α) Τσόπελα — Ραυτοπούλου: 
Νά γίνει προσπάθεια γιά δημι
ουργία προεδρείου άπό προέ
δρους «μικρών» Συλλόγων. Ό 
συν. Τσόπελας δηλώνει ότι ά- 
ναλαμβάνει τέτοια πρωτοβου
λία.

6) Κατσούλη — Μαρκύπουλου 
— Παφίλη: Νά συγκληθεϊ "Ε
κτακτο Συνέδρειο γιά άνάδειξη 
νέου Γεν. Συμβουλίου. Ό Ν. 
Σύμβουλος κ. όιλιππόπουλος έ·

ηισήμαίνει τήν έλλειψη προε
δρείου, άπαραίτητου γιά τίς τυ
πικές διαδικασίες συγκλήσεως.

γ) Λιουδάκη: Νά γίνει προσ
πάθεια ύπηρεσιοκοϋ προεδρείου 
άπό τούς προέδρους τών «με
γάλων» Συλλόγων.

’Επίσης άπεύθύνθηκαν έντο
νες κατηγορίες κατά τών ήγε- 
τών τών διαφόρων τάσεων (πο
λίτικο - συνδικαλιστικών κυρίως)

Οί έργασίες αρχίζουν μέ δή
λωση τού προεδρεύοντας Έπ. 
Μαυρουλίδη ότι όπως καί χθές 
διαπιστώθηκε τά θέματα πρό
γραμμα δράσης καί υποβολή ύ- 
ποψηφιοτήτων έχουν ταυτισθεί. 
Κατατίθεται ψηφοδέλτιο άπό 
τήν ομάδα Παπαμάργαρη τής 
άκόλουθησης σύνθεσης: Πάπα- 
μάργαρης πρόεδρος, Σ. Παπαϊ- 
ωάννου καί ’Αχ. Χαρίτος άντι- 
πρόεδρος, Α. Πουλαρίκας γεν. 
γραμματέας, Mix. Άπσστολίδης 
(ALGEMENE) αναπληρωτής γεν. 
γραμ., Ήλ. Πορτοκαλλάκης τα
μίας.

Ό συν. Τσόπελας (Πρόεδρος 
Συλλόγου Κτηματικής) δηλώνει 
ότι ή ομάδα τών 19 τής όποιας 
ήγεϊται θά δώσει ψήφο άνοχής 
ατούς ύποψήφιους έπιφυλαοσό- 
μενοι νά ψηφίσει ft όχι τό πρό
γραμμά τους, άν θά έχει τρο
ποποιήσεις μέ τάσεις συγκερα
σμού.

Γίνεται εύρύτατη καί έντονη 
συζήτηση γιατί διαβλέπεται μιά 
τάση άναατροφής τής διαδικα
σίας άντίθετα πρός τήν πορεία 
τών εργασιών τοϋ Γεν. Συμβου
λίου πού όπως τονίστηκε τόσο 
στήν λήξη τής προηγούμενης 
συνεδρίασης, όσο καί στήν έ
ναρξη τής σημερινής τά θάμα
τα ΰποψηφιό'τητες καί πρόγραμ
μα ταυτίστηκαν. Ε
πομένως δέν μπορεί νά υποβλη
θεί ύποψηφιότητα χωρίς πρό
γραμμα. Στήν δήλωση τού προ
εδρεύοντας ότι έάν δέν υπο
βληθεί πρόγραμμα άπό τήν ο
μάδα Παπαμάργαρη θά θεωρη
θεί σάν τέτοιο αύτό πού ύ- 
ποόλήθηκε στήν προηγούμενη 
συνεδρίαση (καί καταψηφίστη
κε) οί υποψήφιοι άρνοϋνται έν- 
τονότατα.

Τελικά ό κ. Παπαμάργαρης 
καταθέτει σάν πρόγραμμα, τό 
περιοχόμενο τής «διακήρυξης» 
τής άμάοας του τών 17 Γενικών 
Συμοουλων πού είχε κατατεθεί 
στίς 15) 10, μέ υιοθέτηση στόν 
κατάλογο τών διεκδικήσεων τά 
όσα άνέφερε τό πρόγραμμα 
Τσόπελα τής 15)10)79.

Τό πρόγραμμα αύτό έπεκρί- 
θηκε δριμύτατα κυρίως άπό 
τούς έκπροσώπους ΕΤΒΑ, ’Εμ
πορικής, Εθνικής, ’Αγροτικής 
σάν κήρυγμα διαίρεσης, μισαλ
λοδοξίας καί προσπάθεια έπίρ- 
ριψης τών εύθυνών τής κυβέρ
νησης ατούς ώμους τής ήγεσίας 
τοΰ κλάδου. Παραπέρα καταρ
γεί τό Ε. Σ. καί τά κυριαρχιακά 
δικαιώματα τών Συλλόγων πε
ριορίζοντας τήν διοίκηση τής 
ΟΤΟΕ σ’ ένα ολιγομελές διευ
θυντήριο, άντίθετο πρός τήν 
πραγματικότητα καί επικίνδυνο 
γιά τούς άπλούς συναδέλφους, 
μέ τήν θέσπιση άρχών σάν τήν 
άγνόηση καταστατικών μέτρων, 
καί τήν άνελαστικότητά του. 
’ Ιδιαίτερα οί έκπρόσωποι τής 
’Εθνικής (Μαυρουλίδης καί Κα
τσούλας) διατύπωσαν σαφέστα
τα καί κατηγορηματικά τίς επι
φυλάξεις τους μέ τήν δυνατό
τητα τής έφαρμογής τοϋ προ
γράμματος στόν χώρο τής Ε. 
Τ.Ε.

Ή ψηφοφορία έπί τού προ
γράμματος καί τής εκλογής 
προεδρείου ύπό τόν συν. Παπα- 
μάργαρη ήταν άπορριπτική μέ 
40 ψήφους κατά, 33 ύπέρ καί 1 
άκυρο. (Καταψήφιση, ύστερα ά
πό σαφείς, πριν τήν ψηφοφορία

Μετά άπό τήν ανάγνωση δύο 
διακηρύξεων - δηλώσεων πρός 
τό Γενικό Συμβούλιο τής μιας 
άπό συναδέλφους τού χώρου τής 
Τράπεζας ’Ελλάδος μού έκφρά- 
ζουν τήν άγανάκτησή τους γιά 
τήν δυστοκία τού Γ.Σ. στό V 
άνακηρύζει ηγεσία καί τής άλ
λης άπό 27 Γενικούς Συμβού
λους πού καταγγέλουν τούη έ- 
πικεφαλής τών κομματικών - 
συνδικαλιστικών παρατάξεων, 
σάν ύπεύθυνους τής κρίσης, ό 
Προεδρεύων ζητεί, σέ συνέχεια 
τής συνεδρίασης τής προηγού
μενης ήμέρας τήν ύποβολή ύ- 
ποψηφιοτήτων «γιά τή δημιουρ
γία Προεδρείου γιά τήν κάλυψη 
τών τρεχουσών άναγκών τής 
’Ομοσπονδίας καί τή διαχείριση 
τών έπειγόντων θεμάτων γιά

άπό τούς συν. Παφίλη, Κουλιέ- 
ρη, Μαρκόπουλο καί Πλιάκο.

Τέλος τό Γ.Σ. ομόφωνα έξου- 
σιοδότησε τόν συν. Μαυρουλίδη 
μέ αναπληρωτή του τόν συνάδ. 
Λιουδάκη νά χειριοθοϋν μέχρις 
ότου ή ’Ομοσπονδία άποκτήσει 
διοίκηση, τά θέματά της, στό 
Δ.Γ.Ε. καί τίς διεθνείς ’Οργα
νώσεις.

Διακόπτεται ή συνεδρίαση γιά 
τήν επόμενη στίς 10 π.μ.

όδηγίες τής Εφορευτικής ’Επι
τροπής, ήταν τά λευκά 23 ούν 
17 μέ ολικές διαγραφές).

Στήν συνέχεια άπό τόν προ- 
έδρεύοντα Ε. Μαυρουλίδη τέθη
καν δύο προτάσεις: α) Ή υπο
βολή υποψηφιότητας προεδρεί
ου πλήρης αύτοδυναμίας, όπως 
τά συνήθη, μέ πρόγραμμα τό 
περιεχόμενο τής ύπ’ άριθ. 89) 
79 άνακοίνωσης τής ΟΤΟΕ. 6) 
Προεδρείο άνάγκης ανεξάρτη
τα άπό τό σέ ποιό Σύλλογο 
(μεγάλο ft μικρό), άνήκουν τά 
μέλη του, πού θά έχει τήν ύπο- 
στήριξη όλων ιδιαίτερα τών με
γάλων Συλλόγων καί μέ σκοπό 
τόν χειρισμό τών θεμάτων τού 
κλάδου γενικά χωρίς νά ύπάρ- 
χουν άπό αύτό τό προεδρείο 
άξιώόεις πού θά υπήρχαν γιά έ
να αύτοδύναμο προεδρείο. Βα
σικό επίτευγμα θά ήταν ή απο
τροπή έγκατάστασης διορισμέ
νης διοίκησης καί ή οργανωτι
κή σύνδεση καί έτοιμότητα τού 
Κλάδου γιά προάσπιση τών συμ
φερόντων του. Ό συν. Τσόπε
λας δέχθηκε νά τεθεί επικεφα
λής ένός προεδρείου τής μορ
φής αύτής ύπό τόν όρο ότι θά 
τύχαινε ομόφωνης έγκρισης ά
πό τό Γεν. Συμβούλιο. "Υστερα 
άπό διαβουλεύαεις καί όνομα
στ ική πρόσκληση πρός τούς 
προέδρους όλων τού μικρού ά- 
ριθμοϋ μελών Συλλόγων δέν δι- 
απισώθηκε προθυμία συμετοχής. 
Σ’ αύτό έπέδρασε τό γεγονός ότι 
ό συνάδ. Τσόπελας δέν δέχθηκε 
τελικά συμμετοχή, γιατί διαπί
στωσε μή ύποστήριξη άπό τήν 
ομάδα Παπαμάργαρη καί έπομέ- 
νως μή πλήρωση τού όρου τής 
ομοφωνίας πού είχε θέσει.

Σ’ αύτή τή συνεδρίαση τού 
'Γεν. Συμβουλίου καί πρίν άπό 
τήν ψηφοφορία γΓ άνάδειξη 
προεδρείου τέθηκε ϋ,πό αμφι
σβήτηση άπό πλευράς συναδ. 
’Αντωνίου τό έάν ή λήψη άπο- 
φάσεως έπί τού 6' θέματος 
(έμμεσα προγράμματος) μέ α
πόλυτη ηλε ιο ψηφία (%+1) ή
ταν σύμφωνα μέ τό καταστα
τικό πού προβλέπει έπί τών λοι 
πών θεμάτων (πλήν τής έκλο- 
γής Προεδρείου) σχετική πλει
οψηφία. "Αν καί ή πρόταση ’Αν
τωνίου υιοθετήθηκε καί άπό τήν 
’Εφορευτική Επιτροπή, τό Γε
νικό Συμβούλιο τελικά καί ύστε
ρα άπό μακρές καί έντονες συ
ζητήσεις, δέχθηκε τήν μέχρι 
τώρα τηρούμενη πρακτική, ότι 
σέ θέματα έξόχως ούσιαστικού 
περιεχομένου όπως καί ή περί
πτωση χάραξης άγωνιστικής 
γραμμής, ή άπόφαση νά παίρ- 
νεται μέ άπόλυτη πλειοψηφία. 
Τούτο όμως, όπως έτόνισε καί 
ό No μ. Σύμβουλος δέν γεννά 
δέσμευση γιά τό μέλλον.

’Επίσης στήν ίδια συνεδρίαση 
είχε προταθεΐ έγγράφως άπό 7 
Γεν. Συμβούλους ή συμμετοχή 
στό Πρόεδρε ο όλων τών Προέ
δρων τών «μεγάλων» Συλλό
γων. Ό συνάδ. Παπαμάργαρης έ- 
θεώρησε τήν πρόταση αύτή σάν 
εύχή, γιατί κανείς δέν μπορεί 
νά έξαναγκάσει καί μάλιστα μέ 
όρους ένα πρόεδρο Συλλόγου νά 
θέσει ύποψηφιότητα καί έπομέ- 
νως δέν θά δεχόταν αύτή τή λύ
ση. ’Επίσης ό συναδ. Μαυρουλί
δης έδήλωσε ότι ύστερα άπό τίς 
διαμορφωθεΤσες συνθήκες δέν 
βλέπει βιώσιμο ένα τέτοιο προε
δρείο. Ή πρόταση δέν προχώρη

τήν κάλυψη καί προάσπιση τών 
συμεφρόντων τού κλάδου μέ τή 
στήριξη τών (λεγομένων) με
γάλων Συλλόγων».

Μέ βασικές όμιλίες τών συνα
δέλφων ’Αντωνίου, Μαρκοπού- 
λου, Λαζαρίδου καί Παπαμάργα- 
ρη οί έργασίες καταλήγουν σέ 
πρόταση μέσω τοϋ προεδρεύον
τας πρός τό Γεν. Συμβούλιο, 
συμπληρωμένη ώς έξής:

«Προεδρείο μέ ειδική έντολή 
όπως, παράλληλα μέ τή διαχεί
ριση τών ύποθέσεων τής 'Ομο
σπονδίας καί τήν κάλυψη καί 
προάσπιση τών συμφερόντων 
τού κλάδου ,συγκαλέσει έκτακτο 
καταστατικό Συνέδριο μέσα στό 
1979».

φιοτήτων καί ή συνεδρίαση δι
ακόπηκε γιά τίς 9.30 τό πρωί 
τής έπόμενης 19.10.79.

Παρασκευή 19)10 
79 — "ξ?ρα 10.50 π.μ.

’Υποβάλλεται, μέ στόχο τήν 
ειδική έντολή πού διατυπώθη
κε στή συνεδρίαση τής προη- 
γουμένης, ψηφοδέλτιο μέ ύπο- 
ψηφίους Δημ. Χολέβα Πρόεδρο, 
Παναγ. Πολύδωρο Α’ άντιπρόε- 
δρο, Νικ. Κουλιέρη Β’ ’Αντι
πρόεδρο, Α. Λιουδάκη Γεν. Γραμ
ματέα, Π. Μανωλάκο Άνα- 
πληρωμ. Γεν. Γραμμ. καί Α. ’Α
θανασίου Ταμία. ’Ανακαλεί τήν 
ύποφηψιότητά του ό Ν. Κουλιέ- 
ρης καί άντικαθίσταται άπό τόν 
Κ. Σουχορούκη τού Συλλόγου 
•Υπαλλήλων CHASE MANHATTAN..

Γίνεται ψηφοφορία καί σέ 72 
ψηφίσαντες, τό ύποψήφιο ψηφο
δέλτιο παίρνει 36 ύπέρ, 35 κα
τά καί 1 άκυρο. Δέν άναδεί- 
χθηκε Προεδρείο έπειδή δέν 
συγκέντρωσε τό 51% τουλάχι
στον τών ψήφων. Μέ έγκριση: 
τού Γενικού Συμβουλίου έπανα- 
λαμβάνεται ή ψηφοφορία μέ τά 
ίδιο άποτέλεσμα. Σέ 74 ψηφίσαν
τες. Ύπέρ 37 κατά 35 καί 2 ά
κυρα. Γίνεται διακοπή γιά τίς 6 
μ.μ. Ό συναδ. Τσόπελας νομί
ζει ότι μία συννενόηση κατά 
τή διάρκεια τής διακοπής μετα
ξύ Παπαμάργαρη καί Μαυρουλί
δη θά δώσει λύση.

(Σ.Σ. Τό γεγονός είναι ότι ή 
κρίση στόν κλάδο δέν είναι ή 
κατά καιρούς, όχι διάρκειας 
διαφορά άντιλήψεων μεταξύ Πα- 
παμάργαρη — Μαυρουλίδη έπάνω 
σέ θέματα τακτικής. Ή άποψη 
αύτή μόνο ά.ποπροσανατολιστι- 
κή μπορεί νά θεωρηθεί απέναν
τι στίς πραγματικές αιτίες τής 
κρίσης).

Παρασκευή 19)10)79. 
Απόγευμα ώρα 18.30

Ό συναδ. Παπαμάργαρης έ- 
πανυποβάλλεΓ ύποψηφιότητα έπί 
κεφαλής τού έξής συνδυασμού: 
Θ. Παπαμάργαρης Πρόεδρος, 
Στ. Παπαϊωάννου (1ΛΤΕ) καί Ά. 
Χαρίτος (’Αττικής) ’Αντιπρόε
δρος, Άλ. Πουλαρίκας Γ. Γραμ- 
ματεύς, Ήλ. Πορτοκαλλάκης 
(CONTINENTAL), Άναπλ. Γεν. 
Γραμματέας καί Δημ. Πόντιος 
(CHICAGO) Ταμίας.

Ός πρόγραμμα προβάλλει τό 
ίδιο τής 17.10.79, μέ άπάλειψη 
τής είσαγωγής-μομφής κατά τού 
άπελθόντος προεδρείου, πού δέν 
θά αποτελόσουν κατά τόν ειση
γητή κείμενο απόφασης τού Γεν. 
Συμβουλίου. Τό ύποψήφιο Προε
δρείο όμως «εμμένει σ, αύτές 
τίς διαπιστώσεςι τους» χωρίς ά- 
πλώς νά τίς θέτει ύπό τήν κρίση 
τού Γενικού Συμβουλίου.

Τό πρόγραμμα κατακρίνετα? 
άπό τούς Σ. 'Αντωνίου (’Εμπο
ρικής) , X. Δεμίρη (Ε.Τ.Ε.), Α. 
Γρυπάρη καί Γ. Μαρκόπουλο (Α. 
Τ.Ε.), 1ί. Κατσούλη καί I. Σταύ- 
ρακόηουλο (Ε.Τ.Ε.), Δ. Παφί
λη (ΕΤΒΑ) καθώς καί άπό τόν 
προεδρεύοντα Ε. Μαυρουλίδη. 
Ύποστηρίχθηκε άπό τόν Γ. Ραυ- 
τόπουλο (Τ. 'Ελλάδος καί Γραμ
ματέα τής ΠΑΣΚΕ) πού άπηύθυ- 
νε παραίνεση πρός τόν Ε. Μαυ
ρουλίδη νά μήν άντιταχθεί στό 
πρόγραμμα Παπαμάργαρη.

’Από τούς έπικριτές τό περι- 
κομμένο κατά τό πρώτο μέρος 
(μομφή κατά τού άπελθόντος 
Προεδρείου) σχέδιο άπόφασης 
Παπαμάργαρη δέν διαφέρει ά
πό τό παλα’ό, αφού: 1) Διατη
ρεί, έστω καί χωρίς ν’ άποτελέ- 
σει κείμενο άπόφασης Γ. Σ., τό1 
σκεπτικό τής μομφής κατά τής 
μέχρι τίς 15)10 διοίκησης τής 
ΟΤΟΕ, πού άποτελεϊ πηγή μισαλ
λοδοξίας καί διχασμού.

2) Παραμένουν τά άπαράδε- 
κτα στοιχεία τού δευτέρου μέ
ρους δηλ. α) ή ούσ'αστκ'ή κα
τάργηση τοΰ ’Εκτελεστικού Συμ
βουλίου τής ΟΤΟΕ καί ή περιέ- 
λευση τής έξουσίας στό Προε- 
δρεΐο-Δ'ευθυντήριο β) Ή κατά
λυση τών κυρ'αρχικών δ'κα·ωμά- 
των τών Συλλόγων μελών, πού 
δεσμεύονται οί διοικήσεις τους 
τόσο σέ θέματα δραστηριότη
τας όσο καί σέ οικονομικές δι
αχειρίσεις, μέ πάγιες καί άνε- 
λαστικές άποφάοεις τοϋ Γ. Συμ
βουλίου.

γ) Ό απαράδεκτος «νεωτερι- 
σμόσ» τής φανερής ψηφοφορίας 
σ’ όλα πλήν τών άρχα'ρεσ'ών θέ 
μα,τα τοΰ Γενικού Συμβουλίου, 
πού χαρακτηρίστηκε β'ασμός 
συνειδήσεων, δ) Ή άνελαστ'κό- 
τητα κινήσεων σέ περίοδο άγώ- 
νων όταν οί άποφάοεις, πρέπει 
νά παίρνονται καί νά μεταβάλ
λονται άπό τό δυσκίνητο Γεν. 
Συμβούλιο, στο'χεΐο πού μαζί μέ 
τή «δεδηλωμένη» άπό πρίν, άγνό 
non τυχόν κατασταλτικών μέ-

Στή συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της ΟΤΟΕ 
τής Πέμπτης 18.10.79, κατατέθηκε καί διαβάστηκε ή πα
ρακάτω δήλωση - καταγγελία μέ τίς ύπογραφές 27 Γεν. 
Συμβούλων.

Ή πρωτοβυλία τής κατάθεσης τής δήλωσης καταγ
γελίας, ξεκίνησε άπό τήν ομάδα τών Γεν. Συμβούλων τού 
Χώρου τής ’Εθνικής Τραπέζης καί τήν ύπογράφουν εκτός 
άπό Γεν. Συμβούλων άλλων Τραπεζών οί συνάδελφοι τής 
Τραπέζης μας:

Πλιάκος Ίγν. — Κατσούλης Κων. — Καλέκης Γεωργ. — 
Κοτζαμάνογλου Ριχ. — Κουλιέρης Νικ. — Σταυρακόπουλος 
’ Ιωάν. - Καρυωτάκης Άνδρ. — Π ουλής Κων. — Σαλίμπας 
θεοδ. — Δεμίρης Χαρ.

ΔΗΛΩΣΗ — ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΟΙ παρακάτω Γενικοί Σύμβουλοι πού δέν Ανή
κουμε σέ όργανωμένες κομματικές παρατάξεις βλέ
πουμε μέ θλίψη καί άγανάκτηση νά βουλιάζουν μέ
σα στήν ΟΤΟΕ δλες οί έλπίδες καί οί προσδοκίες 
πού μάς εμπιστεύτηκε ή συντριπτική πλειοψηφία τών 
συναδέλφων μας.

Καταγγέλουμε τούς επικεφαλής τών κομμα
τικών παρατάξεων σάν υπεύθυνους τής κρίσης καί 
ζητούμε τή δημοσίευση καί σέ συνέχεια διανομή 
τών πρακτικών τών 3 τελευταίων Γενικών Συμβου
λίων σέ δλο τό δίκτυο τών Τραπεζών της Χώρας 
μας, σέ αντίθετη περίπτωση δηλώνουμε δτι θά έκδώ- 
σουμε άνακοίνωση — καταγγελία μέ τά συμβάντα 
στήν Ο.Τ.Ο.Ε.

Τετάρτη 17)10)79

σε.

Πέμπτη 18)10)79 ώρα 5.30 μ.μ.



BEN ΒΠΟΒΙΒΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΟΡΒΡΙΟ 
ΕΙΝΑΙ ΒΝΕΦΒΡΜΟΣΤΟ-ΒΝΕΒΒΦΙΚΟ
Τύπος, παραγωγικές ^τάξεις, συναλλασόμενο 
Κοινό, εργαζόμενοι ζητούν νά καταργηθεϊ

Κάθε μέρα πού περνάει, 
γίνεται ολοένα καί πιό φανερό, 
οτι τό νέο ώράριο πού εντελώς 
αυθαίρετα καί αιφνιδιαστικά επέ
βαλε στίς Τράπεζες 6 'Υπουργός 
Συντονισμού, δέν άποδίδει. Δέν 
είναι μόνο εξοντωτικό καί απάν
θρωπο γιά τούς τραπεζοϋπαλλή- 
λους. Ξένο πρός τίς συνθήκες καί 
τίς συνήθειες της ελληνικής ζω
ής. Είναι άντιοικονομικό καί άντι- 
παραγωγικό γιά τις ίδιες τίς Τρά
πεζες, τήν ελληνική οικονομία γε
νικότερα. Πλήττει τό συναλλασσό
μενο κοινό. Ανατρέπει τόν τρόπο 
εργασίας τοΰ έμπορου, του βιοτέ-

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ

χνη, τοΰ τεχνίτη. Προκαλεί άνω- 
μαλίες στήν έξυπηρέτηση τοΰ κοι
νού, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων 
στρωμάτων των αγροτών, των 
συνταξιούχων των καταθετών.

Κι’ αυτά δέν τά λέμε εμείς 
γιά νά έλθουν καί νά μας κατηγο

ρήσουν ο. αρμόδιοι δτι «προκαλοΰ- 
με αναταραχή γιά μιά μετάθεση, 
μισής ώρας.)). Τά δημοσιεύουν σο
βαρά όργανα τοΰ τύπου κι’ ανάμε
σα τους ή έγκυρη «Καθημερινή» 

’Εμείς περιοριζόμαστε σ’ ένα 
μικρό, πρώτο απάνθισμα, όλων αυ

τών των άδιάφευστων στοιχείων.
πού δέν μπορεί νά κατηγορηθεί 
γιά άντιπολιτευτική διάθεση καί 
άντικυβερνητική πολεμική.

Τήν αποτυχία τοΰ νέου ωρα
ρίου διακυρήσσουν ©ί χιλιάδες υ
πογραφές των πελατών πού συγ
κεντρώνουμε καί πού, στήν παμ
ψηφία τους, υποστηρίζουν τήν ε
παναφορά τοΰ παλιοΰ ωραρίου. 
Τήν αποκαλύπτει ό φωτογραφικός 
φακός, δείχνοντας τίς μακρές αύ
ρες πού σχηματίζονται μπροστά 
στίς κλειστές Τράπεζες άπ’ τίς 8 
τά πρωί.

eH αναγνώριση τού 
δίκαιου αγώνα μας
Πενηντατρεϊς οτούς 100 "Ελληνες πιστεύουν ότι σωστά ©I 
Τραπεζοΰπάλληλοι αγωνίζονται γιά τή διατήρηση τοΰ παλιού 
ωραρίου. Σ’ αυτό τό αποτέλεσμα κατάληξε μιά σφυγμομέτρη
ση πού έκανε ή I CAP HELLAS ΑΕ„ γιά λογαριασμό τοΰ εβδομα
διαίου περιοδικού «Ταχυδρόμος» στήν Αθήνα καί τόν Πειραιά.

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ
"Εχουν δίκιο ©ί τραπεζικοί 

υπάλληλοι στήν αξίωσή τους νά 
διατηρηθεί τό παλιό ώράριο ή 
όχι;

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΙΟ............................ 53
ΕΧΟΥΝ ΑΔΙΚΟ....................  27
ΔΕΝ ΞΕΡΟ................................. 20

Σύνολο......................................... 100

Στό ρεπορτάζ τοϋ «Ταχυδρόμου» που 
συνοδεύει τό αποτέλεσμα της σφυγομέτρη- 
σης, έπισημαίνονται χαρακτηριστικές πλευ
ρές τοϋ θέματος τοΰ ωραρίου πού τίς Αναδη
μοσιεύουμε, εκφράζοντας ταυτόχρονα τίς ευ
χαριστίες μας πρός τή διεύθυνση του περιο

δικού καί τή συντάκτρια κ. Σόνια Τζαννετη.
Νά σημειωθεί δτι τό 20% των «δέν ξέρω» 

άφορά νέους άπό 20 ετών καί κάτω πού δέν 
είναι δυνατό νά θεωρηθεί έχθρικό στίς θέσεις 
των τραπεζικών.

I ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Παρ’ όλο πού άκούγονταν 

διάφορα «τώρα, τί θέλουν καί 
οί τραπεζικοί, κάνουν ολόκλη
ρη φαοαρία γιά μιας ώρας με
τάθεση τοΰ ωραρίου», «έχουν 
τόσα προνόμια καί μιλάνε» και 
άλλα παρόμοια, φαίνεται ότι 
τό μεγαλύτερο μέρος τού κό
σμου είναι μέ τούς τραπεζικούς.

Αύτό άποδείχτηκε άπό τήν έ
ρευνα τής ICAP HELLAS Α.Ε.

Στην έρευνα ρωτήθηκαν, δει
γματοληπτικά 600 άτομα, στήν 
’Αθήνα καί τόν Πειραιά, άντρες 
καί γυναίκες, άπό 15 ώς πάνω 
άπό 50 χρόνων, όλων των κοι
νωνικών τάξεων.

Παραπάνω άπό τούς μισούς— 
53%—λένε ότι οί τραπεζικοί έ
χουν δίκιο.

Σχεδόν τρεις οτούς δ·έκα, νο
μίζουν πώς έχουν άδικο οί τρα
πεζικοί καί δύο οτούς δέκα ά- 
ηάντησαν πώς «δέν ξέρουν». ’

Διαφορές ούσιαστικές, ανά
μεσα ατά δύο φύλα, δέν υπάρ
χουν. Στούς άντρες, οί 52 
οτούς 100 λένε «έχουν δίκιο» 
καί στίς γυναίκες οί 55 στίς 100

Αύξημένο είναι τό ποσοστό 
αύτών, πού «δέν ξέρουν», στίς 
μικρές ηλικίες, 15—19 χρόνων. 
«Δέν ξέρω» απάντησαν 30 ατά 
100 νέα πα'δ'ά. Φυσικό βέβαια, 
μιά καί ή έποχή, πού φούντωσε 
τό θέμα, ήταν έποχή διαγωνι
σμών καί διαβασμάτων, πού δέν 
άφηνε 'ίσως περιθώρια γιά άλλη 
ένημέρωση.

’Ανεβαίνει σημαντικά τό πο
σοστό αύτών, πού είναι ύπέρ 
τών τραπεζικών, στίς ηλικίες 
20—29 χρόνων. Φτάνει τό 65%.

Τό μικρότερο ποσοστό τών«ύ- 
πέρ» παρουσιάζει στίς ηλικίες

ΓΚΑΛΛΟΠ
πάνω άπό 50 χρόνων.

Διαφορά ύπάρχει στίς κοινω
νικοοικονομικές τάξεις.

Τά «ύπέρ» στήν ανώτατη, ά- 
νώτερη καί μέοη κοινωνική τά
ξη είναι 53% καί στήν κατώτε
ρη καί κατώτατη 50%.

01 ΑΝΤΙΜΑΧΟ»! ΠΛΕΥΡΕΣ 
ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ 01 ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ
Οί λόγοι, πού έπικολέοτηκε 

ή κυβέρνηση γιά τήν άλλαγή 
αύτή τοϋ ώράριου στίς Τράπε
ζες, ήταν τό ένεργειακό καί ή 
εναρμόνιση μέ τίς χώρες τής 
ΕΟΚ.

Οί τραπεζικοί τούς άντικρού- 
σανε μέ τό επιχείρημα ότι, ά 
κλάδος τους, έδώ καί πολλά 
χρόνια, έχει διαφορετικό ώρά
ριο, ή ώρα προσέλευσης καί α
ποχώρησή τους άπό τή δουλειά 
δέν είναι 'ίδια μέ κανενός άλ
λου κλάδου έργαζομένων καί 
έτσι, λόγοι «άνακούφίσης» τοΰ 

κυκλοφοριακοΰ δέν εύσταθοΰ- 
οαν, οϋτε καί οικονομίας στήν 
ενέργεια, μιά καί τά φώτα, τά 
καλοριφέρ, τά μηχανήματα ψύ
ξης, όπου ύιπάρχουν, θά δου
λεύουν περισσότερο.

"Οσο γιά τήν έναρμόνιση μέ 
τήν ΕΟΚ, άντικρούστηκε καί 
αύτή: Οί χώρες τής ΕΟΚ δέν έ
χουν εναρμονισμένο ώράριο 
μεταξύ τους καί ή 'ίδια ή ’Εκτε
λεστική Κοινότητα δέ ζητάει τέ
τοια έναρμόνιση. Τό θέμα τοΰ 
ώράριου είναι καθαρά εσωτερι
κό καί κανονίζεται ανάλογα μέ

τίς τοπικές καί κλιματολογικές 
συνθήκες κάθε χώρας.

ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ

Οί τραπεζικοί ζητούσαν ξεκά
θαρα διατήρηση τοΰ παλιοΰ ώ
ράριου, γιατί εξυπηρετεί, όχι 
μονάχα τούς ύπαλλήλους άλλά 
καί τό συναλλασόμενο κοινό.

Μέ τό παλιό ώράριο, άρχί- 
ζοντας άπό τίς 7.45' τό πρωί 
στίς 3.30 τό μεσημέρι, έζαν- 
τλοΰσαν τό ακραίο όριο βιολο
γικής αντοχής καί απόδοσής 
τους.

" Οσο γιά τίς έργαζόμενες μη
τέρες, τίς εξυπηρετούσε περισ
σότερο, γιατί καθώς μπορού
σαν νά φεύγουν δυό ώρες πιό 
νωρίς, άν είχαν μικρά παιδιά, 
προλάβαιναν νά τά φροντί
σουν. Μέ τόν τρόπο λειτουργί
ας τών παιδικών σταθμών καί 
τών σχολείων, προλάβαιναν νά 
πάρουν τό μεσημέρι τά παιδιά 
τους καί νά τακτοποιήσουν τό 
σπίτι τους.

Τό νέο ώράριο, λοιπόν, άπό 
τή μιά εξαντλεί βιολογικά τόν 
ύπάλληλο, άπό τήν άλλη δημι
ουργεί σοβαρά προβλήματα στίς 
έργαζόμενες μάνες καί, άντα
νακλαστικά στήν οικογένεια.

«Τό παλιό ώράριο βόλευε, ό
χι μονάχα τούς τραπεζοϋπαλλή- 
λους, άλλά καί τό συναλλασσό
μενο κοινό», μάς είπε ό κ. Θ. 
Παιπαμάργαρης, πρόεδρος τής 
ΟΤΟΕ, ώς τό Μάρτη τοΰ ’79, 
καί τώρα πρόεδρος τοΰ Συλλό
γου 'Υπαλλήλων τής Τράπεζας 
τής 'Ελλάδας.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ

"Ωρα 8 πρωινή: Στήν είσοδο τοΰ Ύποκ)τος Σκόδρας

Άπό τή μηνιαία πολιτική 
καί κοινωνική επιθεώρηση 
«Πολιτικό Κριτήριο» τεύχος 
Σεπτεμβρίου, αναδημοσιεύ
ουμε τό ακόλουθο άρθρο πού 
μέ τόν παραπότνω τίτλο άνα- 
ψέρεται στήν αναταραχή πού 
προεκλήθηκε στό χώρο μας 
μέ άψορμή τό ώράριο.

Στό δημοσίευμα αύτό, γί
νονται καίριες έπισημάνσεις 
γιά τά Βαθύτερα αίτια τής ε
πίθεσης κατά τών τραπεζρ- 
ϋπαλλήλων, πού έχει σάν 
στόχο «τήν έξουδετέρωση τοΰ 
κινδύνου παραδειγματισμού 
τών άλλων έργαζομένων ά
πό τήν άγωνιστική διεκδίκη
ση τών αιτημάτων καί τήν ι
κανότητα τών τραπεζικών νά 
πετυχαίνουν τήν έπίλυσή 
τους» καί τό ξεδόντιασμα έ- 
νός συνεποΰς συνδικαλιστι
κού κινήματος.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ
Ή άναμέτρηση τραπεζικών 

καί κυβέρνησης βρίσκεται, τήν 
ώρα πού τυπώνονται οί γραμ
μές αύτές, σ' έζέλιξη. 'Ανε
ξάρτητα δέ άπ’ τήν τελική της 
έκβαση, είναι δυνατό νά έζα- 
χθοϋν συμπεράσματα άπό όσα 
έγιναν ή δέν έγιναν ώς σήμε
ρα. Τό βασικότερο συμπέρασμα 
νομίζουμε ότι είναι ή πανηγυ
ρική ,έπιβεβαίωση τής αυταρχι
κής νοοτροπίας τής κυβέρνη
σης. Μιά ώραίο εσπέρα, λοιπόν, 
οί κυβερνητικοί αρμόδιοι χωρίς 
προειδοποίηση — ό ισχυρισμός, 
άν θεωρηθεί αληθινός, ότι σέ 
κάποια προηγούμενη φάση έγι
νε μιά νύξη τοΰ θέματος είναι 
πολύ άσθενής — καί φυσικά χω
ρίς συζήτηση, άηοφάσισαν καί 
διέταξαν τή ριζική άλλαγή τοΰ 
ώραρίου έργαοίας τών τραπεζι
κών. Ή ακαριαία άπεργιακή κι
νητοποίηση τών πληττομιένων 
πραγματικά δημιούργησε προ
βλήματα στήν οικονομική ζωή 
τής χώρας. 'Αντί π κυβέρνηση 
ν’ άναγνωρίσει τό λαθεμένο 
χειρισμό της — τό λανθάνειν 
άνθρώπινον — διάλεξε τό δρό
μο τόσο τής επιστράτευσης τών 
άπεργών, παρόλο πού ό υπουρ
γός Συντονισμού τόν είχε απο
κλείσει, όσο καί τής οικονομι
κής έξασθένηοης τών συλλό
γων τών έργαζομένων καταρ
γώντας τήν παρακράτηση τών 
συνδρομών τους άπ’ τό μισθό.

Ό σάλος πού δημιουργήθηκε 
άπ’ τίς άτυχεΐς αύτές άηοφά- 
σεις, έξανάγκασε τόν πρωθυ
πουργό νά παρέμβει «προσω
πικά» ο’ εκτέλεση τοΰ ρόλου 
τοΰ διαιτητή καί ύπέρτατου 
κριτή τών διαφορών μεταξύ τής 
κυβέρνησής ΤΟΥ καί τών ερ
γαζόμενων (sic), «μοιράζον
τας» τή διαφορά μεταξύ παλιοΰ 
καί νέου ώραρίου. Ή πρωθυ- 
ηουργική λύση δέν ,κρίθηκε ι
κανοποιητική άπ’ τούς ένδ'α- 
φερόμενους, όχι κυρίως διότι 
παραβίαζε τό παλ'ό ώράριο κα 
τά 45' (άλλωστε αύτή καθεαυτή 
ή διαφορά τών 45' δέν μπορού

σε ν’ άποτελέσει αποκλειστικό 
λόγο τόσο μεγάλης άπεργιακής 
κινητοποίησης), άλλά διότι κι 
ό πρωθυπουργός μέ τήν παρέμ
βασή του — άσχετα άν άφηνε 
έκθετο τόν αρμόδιο υπουργό — 
επικύρωνε τήν τακτική τής μο
νομερούς, αύταρχικής κι αύ- 
θαίρετης κατάργησης κεκτημέ- 
νων δικαιωμάτων τών εργαζομέ
νων 'Αξίζει πάντως νά σημει
ωθεί ότι σ’ όλες τίς εξελίξεις 
τοΰ θέματος, ή κυβέρνηση δέν 
αίσθάνθηκε τήν άνάγκη νά πεί
σει τήν κοινή γνώμη άλλά καί 
τούς 'ίδιους τούς ένδιαφερόμε- 
νους, ότι μέ τό νέο ώράριο γι
νόταν έζοικονόμηση ενέργειας. 
’Επικαλέστηκε βέβαια αύτή τήν 
έζοικονόμηση, άλλά δέν άνέφε- 
ρε στοιχεία, οϋτε άνέπτυζε 
κάποια συλλογιστική. Αύτό πέ
ρα άπ’ οτιδήποτε άλλο άπο- 
τελεί ένδειξη — πού αγγίζει τά 
όρια τής απόδειξης — ότι τό 
ενεργειακό άποτέλεσε πρόφαση 
κι ότι τό νέο ώράριο άπέβλεηε 
τόσο στήν άλλαγή τρόπου ζω
ής μιάς κατηγορίας εργαζομέ
νων πού έπιλέχθηκε πειραματι
κά, όσο καί στήν προσπάθεια 
συνδικαλιστικής άποδυνάμωσης 
ενός συνδικάτου όπως ή ΟΤΟΕ, 
πού έχ ει αποδείξει ότι είναι 
μαζικό κι ότι πετυχαίνει τούς 
στόχους του χάρη στήν αύζη- 
μένη συνδικαλιστική συνείδηση 
τών μελών του.

Σ’ αύτό τό σημείο θαπρεπε 
ν’ άνοίζουμε μιά παρένθεση 
πού έχει σχέση μέ τά παραπά
νω. Κατηγοροΰνται άπ’ τήν κυ
βέρνηση, καί οί κατηγορίες αύ
τές υιοθετούνται άπό ένα μέ
ρος τής κοινής γνώμης, ότι οί 
τραπεζικοί είναι άπ’ τούς προ
νομιούχους έργαζάμενους καί 
στίς άμοιβές τους καί στίς ά- 
σφαλιστικές τους καλύψεις. Αύ
τό τό ζήτημα δέν έρχεται γιά 
πρώτη φορά ,στή δημοσιότητα·

καί παλιότερα είχαν άνακοινω- 
θεί διάφοροι συγκριτικοί πίνα
κες μισθοδοσίας δημοσίων ύ- 
παλλήλων διαφόρων οργανισμών 
καί τραπεζικών. Νομίζουμε πάν
τως ότι μέ τό ενιαίο μισθολόγιο 
τοΰ Δημοσίου οί διαφορές είναι 
μικρές' άλλά δέν βρίσκεται έκεί 
τό θέμα. ”Αν μιά κατηγορία έρ
γαζομένων έχει πετύχει μέ 
τούς άγώνες της, τήν οργάνω
σή της καί τήν ένότητά της 
καλύτερους όρους έργαοίας κι 
αμοιβής, καί άν μέ τίς εισφο
ρές της στό Ταμεία της καί τή 
σωστή διαχείριση έχει εύπρεπέ- 
στερη άσφαλιστική κάλυψη, 
αύτή ή κατηγορία τών εργαζο
μένων πρέπει νά θεωρηθεί προ
νομιούχος, καί οί άλλοι εργαζό
μενοι πρέπει νά τής άντιπαρα- 
ταχθοΰν καί νά αισθάνονται ι
κανοποιημένοι όταν μεταβάλλε
ται στό δυσμενέστερο ή θέση 
της; Φυσικά, όχι. Ή συνδικαλι
στική ιστορία τών τραπεζικών 
καί ή ικανότητά τους νά πετυ
χαίνουν έηίλυση τών αιτημά
των τους, πρέπει νά παραδει
γματίσουν τούς άλλους έργαζό- 
μενους κι όχι νά τούς προκα- 
λοΰν φθόνο. Ό «κίνδυνος» λοι
πόν τοΰ παραδειγματισμού προ
βληματίζει καί τρομοκρατεί τήν 
κυβέρνηση, γι’ αύτό καί προ
σπάθησε νά πλήζει συνδικαλι
στικά τούς τραπεζικούς, γιά νά 
δημιουργήσει τήν έντάπωση ότι 
κανένα συνδικάτο δέν μπορεί 
νά οταθεΐ στήν άντεργατική 
της πολιτική,.

Ή άναταραχή λοιπόν έχει μό
νο ώς αφορμή της τό ώράριο’ 
τά αίτια είναι βαθύτερα. Είναι 
ή απόπειρα «ξεδοντιάσματος» 
τοΰ συνεποΰς συνδικαλιστικού 
κινήματος. Γι’ αύτό καί τό κυ
βερνητικό μένος, γΓ αύτό καί 
ή αδίστακτη έπίθεση κατά τής
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QPAPIO ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

«ΕΝ MIA NYKTI...»
Καί εΐπεν ό Θεός: «Γενηθήτω ψώς, καί έγένετο φως», έν μιά
ήμερα. Καί εΐπεν ό κ. Μητσοτάκης: «Λυθήτωσαν, τό ένεργεια-
κό, τό κυκλοφοριακό καί τό συγκοινωνιακό καί έλύθησαν», εν 

μιά νυκτί, μέ την άλλαγή του ωραρίου των... Τραιτεζικών! ! !..
(Τώρα θά μοΰ πεΐτε, τί σχέση έχει ό Θεός μέ τόν ύπουργό 

Συντονισμού, καί τό κυκλοφοριακό καί τό ενεργειακό μέ τούς Τρα- 
πεζοϋπάλληλους! Νά σάς πώ τήν άλήθεια, δεν ξέρω!...).

Κι έτσι ή καταραμένη τριάδα των -προβλημάτων, λύθηκε σέ... 
θεϊκό χρόνο! (Δεν έχει σημασία αν ό Θεός έκανε τό φως μέσα σέ 
μιά μέρα καί ό κ. ‘Υττουργός έδωσε τη σκοτεινή λύση μέσα σέ μιά 

νύχτα), πάντως τό γεγονός είναι δτι δλα τακτοττοιήθηκαν σέ 24 
ώρες! "Οχι, τί; Θά τρώμε τζάμπα τίς ώρες μας γιά... άηδίες; 
Αύτά κάνουμε στό ρωμέΐκο καί χρονοτριβούμε, δίχως λόγο! Γι’ 
αυτό γιγαντώθηκε ή., γραφειοκρατία!... "Αλλος υπουργός ίσως καί 
νά ρωτούσε τό υπουργείο Βιομηχανίας (γιά τό ένεργειακό), τό υ
πουργείο Συγκοινωνιών (γιά τό κυκλοφοριακό), τό υπουργείο Ερ
γασίας (γιά τό ώράριο), θά έκανε κι έναν άκόμα κόπο νά ρωτήσει 
ίτί γίνεται στήν EDK, καί μετά θά άποφάσιζε καί θά διάταζε. Φυ
σικά δεν τολμώ νά πω δτι θά ρωτούσε καί τούς έργαζομένους, για
τί αυτά εΐναι... άναρχικές άντιλήψεις πού δέν έφαρμόζει ή Δημο
κρατία. ‘Ο διάλογος είναι φρούτο., δικτατορικό, κι άν δέν τό ξέ
ρατε νά τό μάθετε! "Ομως δλα αυτά θά μάς έτρωγαν χρόνο πολύ. 
Κι εδώ τό πρόβλημά μας είναι ή ...ταχύτητα καί ή...σβελτοσύνη! 
Ενέργεια δέν έχουμε, λεωφορεία δέν έχουμε, λεφτά δέν έχουμε, άς 
έχουμε τουλάχιστο ταχύτητα! Γιά νά αίφνιδιάζουμε!

"Ετσι εμείς δώσαμε λύση - άστραπή σέ μιά πλειάδα τρομερών 
προβλημάτων, τή στιγμή πού σ’ δλον τόν κόσμο οι αρμόδιοι σπά
νε, επί μήνες, τά κεφάλια τους νά κατεβάσουν λύσεις, γιά τά "δια 
προβλή μοίτα κι δμως δέ βρίσκουν!

Σκέφτομαι πώς μαζί μέ τά ροδάκινα καί τή σουλτανίνα πρέ
πει νά άρχ ίσου με νά κάνουμε καί έξαγωγή... «λύσεων» γιά νά διευ
κολύνουμε κι εκείνους τούς φουκαράδες τούς «εννέα», πού δέν εί
ναι οσο έμείς ξύπνιοι! "Οχι τίποτε άλλο, άλλά νά δούνε οί άνθρω
ποι τί σαΐνια - συνεταίρους άποκτούν! ! !...

"Ως εδώ καλά. Τήν άπόφαση τήν πήραμε καί τήν εφαρμόσαμε 
«έν μιά νυκτί»! δίχως νά ρωτήσουμε, δίχως νά συζη|τήσουμε. Γιά 
νά δούμε δμως καί στήν πράξη τί ωραία πού περνάμε κάθε πρωινό 
τώρα πιά πού δέν έχουμε πρόβλημα κυκλοφοριακό, ένεργειακό, συγ- 
κοινωνκχκό! !...

Κάθε πρωΐ, μεταξύ 7.45' καί 8.45' (προσέξτε τά παοοσιανί
σια τέταρτα! παίζουν σοβαρό ρόλο στήν τραγωδία!), 3'5.000 «ευ
τυχισμένοι» τραπεζοϋπάλληλοι ξεκινούν «χαμογελαστοί» γιά τίς 
δουλειές τους. Στη σκέψη δτι στό γραφείο τους θά μείνουν μέχρι 
τίς 4.15' νηστικοί καί κουρασμένοι, καί μέ τήν έννοια των παι
διών πού είναι μονάχα στό σπίτι τους, ή των γέρων κι άρρωστων 
γονιών πού θά τούς περιμένουν γιά νά φαν ένα πιάΐτο ζεστό φαΐ, 
νοιώθουν μιάν... άνεξήγητη ευεξία!

Ειδικά τώρα, τό χειμώνα, που νυχτώνει άπό τίς 4.30', κι ε
κείνοι θά φτάνουν σπίτι τους νύχτα, νοιώθουν διπλά «εύτυχισυένοι»! 
Είναι μεγάλο έπίτευγμα ξέρετε, άπό άνθρωποι νά μεταμορφωθούμε 
σέ τυφλοπόντικες, καί μάλιστα «έν μιά νυκτί»!.. Δέν τό ξέρατε 
ούτε κι αυτό; Δέν πειράζει. Τώρα πιά τό μάθατε, καί φροντίστε 
νά μή τό ξεχάσετε!

Στή στάση φτάνουμε «χαμογελαστοί», μιά καί τώρα πιά δέν 
έχουμε πρόβλημα κυκλοψοριακό, ένεργειακό, συγκοινωνιακό. «Χαμο
γελαστοί» περιμένουμε τό λεωφορείο πού δέν έμφανίζεται! «Χαμο
γελαστοί» κοιτάμε τό ρολόι πού τρέχει σάν νά τού βάλαν νέφτι. 
«Χαμογελαστοί» βλέπουμε τά σπάνια σαράβαλα πού περνούν άπό 
μπροστά μας βογγώντας, δίχως νά σταμοττοΰν, μιά κι ό όδηγός 
τους δέν έχει ποτέ δουλέψει 6 άνθρωπος σέ πορτογαλέζικο έργσστά- 
σιο κονσερβοποιΐας σαρδελλών! Καί «χαμογελαστοί» δλοι μας βρί
ζουμε καί καταριόμαστε! Τί όμορφη πού έγινε ή ζωή μας τώρα 
πού άλλαξε τό ώράριο καί «λύθηκε» τό κυκλοφοριακό, τό συγκοι
νωνιακό καί τό ένεργειακό...

‘Η ώρα φεύγει «χαμογελαστή» κι αυτή, κι έμείς άπό «χαμογελα
στοί» άρχίζουμε νά νοιώθουμε «έως ευτυχισμένοι», γιατί άκόμα εί
μαστε παρφουμαρισμένοι, κι Ατσαλάκωτοι. ‘Η ώρα τής μεγάλης... 
σφαγής δέ σήμανε, άλλά πού θά πάει; Θά σημάνει.

Καί ώ τού θαύματος, σημαίνει. Κάποιος φιλάνθρωπος όδηγός, 
πού μανουβράρει ένα Δούρειο ίππο, σταματάει «χαμογελαστός» καί 
μάς επιτρέπει νά επιτεθούμε ενθουσιασμένοι στό τενεκεδοκούτι του, 
πού μάς είπαν πώς, άκόμα, λέγεται.. λεωφορείο!

Σέ κάτι τέτοιες στιγμές καί καταστάσεις, ξαφνιάζεται κανείς 
νά βλέπει τόν, ως τήν ώρα έκείνη, συγκροτημένο καί ευγενικό έαυ- 
τό του νά μετατρέπεται σέ... βάνδαλο. Κάνει πράματα πού ποτέ δέ 
φαντάζονταν πώς θά έκανε. Κλωτσάει, βρίζει, ξεφωνίζει, σχίζει 
κάλτσες καί τσάντες δίχως νά τόν νοιάζει, ξενυχιάζει τούς τριγυ- 
ρινούς τους καί άδιαφορεΐ, δίνει άγκωνιές καί ηδονίζεται... Μέ 
δυό λόγια, μεταβάλλεται σέ κτήνος, προκειμένου νά έξασφαλίσει 40 
πόντους πάτωμα λεωφορείου, δπου θά πατήσει τό ένα του ποδάρι. 
Γιά τό άλλο ποδάρι δέ γίνεται λόγος. Διάβολε, κάτι πρέπει νά 
διδασκόμαστε άπό τή φύση καί τό ζωικό βασίλειο! Πώς μποοούν 
καί στέκονται σ’ ένα πόδι οί πελαργοί; Νά μπορέσουμε κι έμείο!.. 
Έν τώ μεταξύ, έξω άπό τήν πόρτα κρέμονται άνθρωποι, κινδυνεύουν 
νά σκοτωθούν, δμως επιμένουν ν’ άνέβουν! 'Η... «ευτυχισμένη άγω
ν ία» τους, νά φτάσουν έγκαιρα στό γραφείο τους, τούς κάνει... 
κασκαντέρ· σχεδόν αυτόχειρες!

*0 όδηγός ξεκινάει. "Εχουμε τήν έντύπωση δτι μάς στιβάξανε 
σέ βοίγόνι μεταφοράς ζώων σέ καιρό πολέμου. «"Ανδρες 8, ίπποι 
12»!...

Τέλος πάντων, έξασφαλίσαμε, τούς πολυπόθητους 40 πόντους 
λεωφορείου. Δόξα τώ Θεώ καλά «πολεμήσαμε». Μπορεί νά μάς δώ
σουν καί παράσημο, πού ξέρεις!

‘Η «ευτυχία» μας είναι άπερίγραπτή. Βρισκόμαστε πατικωμένοι 
κλωτσημένοι, τσαλαπατημένοι, ίδρωμένοι, άσθμαίνοντες καί έκνευ- 
οισμένοι, άλλά πάντα.. «χαμογελαστοί», μέσα σέ μιά κιβωτό, ο
πού δέν ξέρουμε πιά άν είμαστε άνθρωποι ή ζώα. "Ετσι μάς έρ
χεται νά μήν πληρώσουμε εισιτήριο. Σέ τέτοιο είδος «χαοούμενης» 
μεταφοοάς, μάλλον τά υπουργεία Συντονισμού, Συγκοινωνιών, καί 
Εργασίας θά πρέπει νά μάς πληρώνουν ψυχική όδύνη γιά τήν τα
λαιπωρία καί τίς ζημιές πού παθαίνουμε.

Είμαστε άκόμα κάμποσο μακρυά άπό τό κέντρο, κι έτσι τό 
«χαρούμενο» σαράβαλο κουτρουβαλάει άκόμα. Κι έκεΐ, 5 ή 6 στά
σεις άπό τό τέρμα, άρχίζει ή «ευτυχισμένη» άναμονή. Πάντα στό 
ένα ποδάρι, νά πηγαινοερχόμαστε, σά κούκλες παραγεμισμένες μέ 
ροκανίδι μπρος - πίσω, άπό τό Οταμάτα ξεκίνα, τού λεωφοοείου 
«τής χαράς», άσφυκτιώντας δίχως άέοα, άπολαμβάνουμε τρισόλβιοι 
τήν ευτυχία τής «λύσεως» τού κυκλοφορία* οΰ... Κι εκείνο τό ρη
μάδι τό ρολόι, δέ λέει νά σιγανέψει τό τρεχαλητό του, καί νά 
χαρεΐ μαζί μας τήν ωραία διαδρομή! Τρέχει σά παλαβό καί μαζί 
του, οί καρτέλλες παρουσίασης στή δουλειά μας, τρέχουν κατά τό 
τσάδα πού θά πάρουμε καί τούτο τό «ευτυχισμένο» πρωϊνό! Μόνη 
γραφείο τού Προϊσταμένου μας. Νά δεις μιάν «ευτυχισμένη» κα- 
μας παρηγοριά, ή σκέψη δτι κι αυτός, αυτήν τήν ώρα, βολοδέρνει 
σέ κάποιο λεωφορείο ή τρόλλεϋ, τρελλός άπό «ευτυχία»!..

"Εχουμε πιά γίνει ξύλα άπό τήν άκινησία, τήν ορθοστασία, 
τό πατίκωμα, κι δμως άπέχουμε άκόμα 4 στάσεις άπό τό τέρμα. 
Κι άν συμβαίνει νά άνηφορίζουμε τά έλληνικά «’ Ιλίσια πεδία», ή' 
άλλως τή «λεωφόρο χωνί», πού τή λέμε καί Συγγροΰ, τότε, μετά 
τή ΦΙΞ είμαστε Αποκλεισμένοι...

Προσωπικά, γιά μιά διαδρομή πού πρίν ΙΟ χρόνια τήν έκανα 
σέ 13 λεπτά, πρίν άπό τό «ευτυχισμένο ώράριο», σέ 30 λεπτά, σή
μερα τήν κάνω σέ 45 λεπτά, καθυστερώ καί βασανίζομαι ,καί χρη
σιμοποιώ τελικά δυό συγκοινωνίες γιά νά τή βγάλω πέρα. Γιατί 
παίρνω δποιο λεωφορείο ευδοκήσει νά μέ πάρει, κατεβαίνω δπου 
λάχει νάχει τέρμα, ξανασκοτώνομαι νά μπώ σέ κάποιο άλλο λεω
φορείο ή τρόλλεϋ στό Σύνταγμα, καί φτάνω, ίδρωμένη, βρώμικη, 
στραπατσαρισμένη καί εκνευρισμένη στή δουλειά μου, έχοντας κιό
λας ξοδέψει 20 δρχ. άντί 10. Καί μοΰ άρνιοΰνται κι άπό πάνω 
τήν τιμαριθμική προσαρμογή καί τή φορολογική μείωση. Καί 
μοΰ πετάν στό κεφάλι κι ένα άκαταλαβίστικο ώράριο πού μ’ έχει 
έξοντώσει.

Κι εγώ ή κουτή κι άχατατόπιστη «ευτυχισμένη^ ψηφοφόοος καί 
φορολογούμενη Έλληνίδα, άναρωτιέμαι: «Γιατί μάς άναστάτωσαν έ
τσι; Σέ τί μάς εξυπηρέτησαν; Σέ τί έξυπηρέτησαν τό σύνολο τού 
κοσμάκη; Ποιό πρόβλημα μάς έλυσαν; Μήπως κάποιος αρμόδιος, 
—οποίος κι άν είναι αυτός—, μπορεί νά μάς λύσει τίς άπορίες; 
Επιτέλους έχουμε τό δικαίωμα νά μάθουμε γιά ποιό λόγο μάς 
ταλαιπωρούν, στά καλά καθούμενα...».

"Οσο γιά τήν ευτυχισμένη παραμονή μας στίς Τράπεζες μέχρι 
τή νύχτα τού Θεού, γιά νά λυθούν, δπως λύθηκαν, τό κυκλοφορια- 
κό, τό ενεργειακό, καί τό συγκοινωνιακό, δέ θά πώ τίποτα. "Ο
ποιος έχει 2 γραμμάρια, —κι δχι παραπάνω— μυαλό, μπορεί νά 
τό καταλάβει. ’Εκτός κι άν πρέπει κι αυτό νά τό έξηγήσουμε κα
ταλεπτώς, γιά νά μή μάς σέρνουν οι άδαεΐς καί κοίκόπιστοι τά έξ
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TO «ΕΜΠΡΟΣ»
ΓΙΑ TO ΩΡΑΡΙΟ

«Τό νέον ώράριον των Τραπε
ζών, δέν είναι ένα θέμα πού 
άψορά μόνον τούς τραπεζικούς 
υπαλλήλους, πού διαμαρτύρον- 
ται, διότι οί νέες Βρες έργα· 
οίας παραβιάζουν κεκτημένα δι
καιώματα καί παράλληλα εΐναι 
κατ’ αύτούς «απάνθρωπες καί 
έξοντωτίικές». Είναι καί θέμα 
καθαρά συνα-λλαοομένων, όλων 
των κατηγοριών. Μέ τήν έφαρ- 
μογή τού νέου ωραρίου άπε- 
δείχθη δτι όχι μόνον δέν εξυ
πηρετείται τό κοινόν κατά τίς 
συναλλαγές του, άλλά άντιθέ- 
τως ταλαιπωρείται άφάνταστα, 
διότι οί νέες ώρες, είναι άντί- 
θετες μέ τό γενικώτερο σύστη
μα εργασίας. Τό νέο όμως ώρά
ριο, άπεδείχθη ότι άηέβη καί 
έπί ζημία τής ’Εθνικής Οικονο
μίας. ’Εκτός άπό τίς ούρές πού 
κάθε πρωί δημιουργοϋνται έξω 
άπό τίς τράπεζες, άπό τούς συ- 
ναλλασομένους πού θέλουν νά 
τελειώσουν, μιά ώρα γρηγορώ- 
τερα, άπό τήν έφαρμογή τοί5 
νέου ώραρίου, τουλάχιστον 
33.000 ώρες πηγαίνουν χα
μένες ήμερησίως, γιατί έχουν 
γίνει άντιπαραγωγικές. Καί αύ- 
τές οί 33.000 ώρες σημαίνουν
σέ ώριμίσθιο ποσόν περίπου Κεντρικό Κατάστημα. Είσοδος Αιόλου 86. Πυ κνές ούρές ττολύ πρίν άπό τήν ώρα πού τό νέο ώρά-
6.000.000 δρχ. ήμερήσια ζημία». ριο ορίζει γιά τήν έναρξη τής συναλλαγής.

^iiriiuiwiiianvuiMirii.

Ύποκ)μα Πλ. Συντάγματος: Συνωστισμός, άπώ- 

λεια χρόνου, εκνευρισμός, σχόλια...
Ύποκ)μα Γλυφάδας: Ντόπιοι καί αλλοδαποί μπροστά στίς κλειστές πόρτες.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ 
Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ

■ΗΗΒΙΙΗΡ^ΗΜ··
Άπό άρθρο τής έφημερίδας 

«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», τής 30.9.79:
«Συχνότατα άκούγονται ύ- 

ηουρΥοί νά έπιτιμούν τόν επι
χειρηματικό κόσμο, καταλογί- 
ζοντάς του εΰθϋνες γιά τήν κα
κή πορεία τής οικονομίας. Τήν 
ίδια στιγμή, καί μέ ισοδύ
ναμη έπιτιμητική 
διάθεση, στρέφονται 
έ ν α ν τ ί ο ν έργαζο- 
μ έ ν ω ν πού άπεργούν. 
Τούς λένε ότι κ ι - 
νοΟντοι στήν ά π ε ρ - 
γία άπό πολίτικά 
καί όχι ο υ ν δ ι κ α λ ι - 
κ ά έ λ α τ ή ρ ι α , καί γι’ αύ- 
τό δέν συζητούν μαζί τους. Τά 
αίτήματά τους δέν είναι δικαιο
λογημένα καί όν ικανοποιηθούν, 
θά ύπονομευθεί ή οικονομική 
σταθερότητα...

Τίποτε άπ’ όλια τούτα τά άνε- 
πιθύμητο, όσο καί άντιφατικά, 
δέν θά συνέβαίνε αν οί άρμό- 
διοι συμφωνούσαν ότι είναι δι
καίωμα τών συνομιλιτών τους 
νά τούς πείσουν ότι έχουν δί
κιο γιά κάτι πού ζητούν, καί υ
ποχρέωση δική τους νά πείθουν 
τούς πολίτες γιά τήν ορθότητα 
τών κυβερνητικών αποφάσεων 
καί πράξεων. "Αν είχαν, δηλα
δή, άποδεχθεί ότι σέ κά
θε περίπτωση πρέ
πει ν ά ύ π ά ρ χ ε ι διά
λογος. "Οτι, ή άποψη τής 
’Αρχής, τής κάθε ’Αρχής, δέν 
είναι καί ή μόνη ορθή. "Οχι 
μόνο γιατί παρόμοιες πρακτι
κές δέν έχουν καμιά σχέοη μέ 
τή Δημοκρατία. Άλλά, καί κυ
ρίως, γιατί έμποδίζουν τή συμ
φωνία, τή συνεργασία......».

(Σημείωση «Τ» : Οί ύπογραμ- 
μίσεις δικές μας).

Άπό άλλο άρθρο τής ίδιας έ
φημερίδας τής 10.10.79, μέ τί
τλο: «Κράτος - ’Εργαζόμενοι»:

«Ή κυβερνητική σκέψη γιά 
τήν άντιμετώπιση των οικονο
μικών προβλημάτων τής χώρας, 
καί οί σκέψεις τών συνδικαλι
στικών έκπρσσώπων τών έργα- 
ζομένων γιά άντιμετώπιση τών 
ιδίων προβλημάτων, άλλά όπως 
αύτά φτάνουν ώς τό εισόδημα 
τού μισθωτού, δέν φαίνε
ται πώς θά ά η ο <ρ ύ - 
γουν τήν σύγκρου
ση στό πεδίο τής 
π ρ α κ τι κ ή έ φ α ρ μ ο - 
γής τους. Ή δυσάρεστη 
τούτη προοπτική είναι ή μόνη, 
ώς τή στιγμή, πού διανοίγεται 
άπό τήν είδησεογραφική συγκο-

Ύποκ/μα Σταθμού Θεσσαλονίκης:
τικά κι

μιδή, πού θέλει τήν κυβέρνηση 
έπίμονα προσκολλημένη στήν 
πολιτική τού περιο
ρισμού τής κατανα
λωτικής ικανότη
τας τών μισθωτών γιά νά κα
ταπολεμηθεί ό πληθωρισμός καί 
τούς μισθωτούς αποφασισμένους 
νά προχωρήσουν οέ άγωνιοτι- 
κές κινητοποιήσεις γιά ν ά έ μ
ποδίσουν μείωση 
τού είοοδήματός τους.

Τό περίφημο ώράριο λειτουρ
γίας των Τραπεζών έχει δ ι α- 
μορφώσει δ ι ά θ ε ση «ά- 
χ ι ν ο ύ » ατούς Τ ρ α π ε- 
ζούπαλλήλους. Πρω- 
ταοτούν πιά, σέ κάθε κινητο
ποίηση, άκόμα καί τρίτων, άρ- 
κεί νά τούς παρασταθοΰν καί 
κείνοι στήν άνάκληση τής από
φασης πού τούς άνο
στα τ ώ ν ε ι . Άλλά γιατί 
σί άρμόδιοι δέν επανεξετάζουν 
τό θέμα; Γιατί έπιμένουν στή 
χρησιμότητα — ποιά; — αύτού 
τού ώραρίου; Μέτρησαν τόν 
κυκλοφοριακό φόρτο στό κέν
τρο τής πρωτεύουσας τίς ώρες

Τουρίστες περιμένουν ΰπομονε- 
αύτοί!

πού πρέπει νά πηγαίνουν καί 
νά φεύγουν οί τραπεζικοί καί 
βρήκαν ότι είναι καλύτερα τώ
ρα άπό πρίν; Στά έπαρχιακά 
κέντρα, καί Ιδιαίτερα στίς μι
κρές* πόλεις διαπίστωσαν δτι 
αύτά τό... Αονδίνιο ώράριο εξυ
πηρετεί τούς αγρότες πού συ
ναλλάσσονται μέ τά Υποκατα
στήματα τής ’Αγροτικής ή των 
άλλων Τραπεζών, ένώ πρώτα 
δέν εξυπηρετούντο;

Παρόμοιες «τριβές» μεταξύ 
εργαζομένων καί κυβερνήσεως, 
πού οδηγούν σέ ένταση τών 
οχέσεών τους χωρίς κανένα 
λόγο, είναι πολλές. Θά μπορού
σαν νά εξαφανιστούν μέ κυ
βερνητική πρωτοβουλία. Γιατί 
δέν τό κάνουν οί κατά περίπτω
ση άρμόδιοι; Φοβούνται μήπως 
τούς κατηγορήσουν γιά επιπο
λαιότητα στή λήψη αποφά
σεων; Άλλά αιύτό είναι τό ζη
τούμενο ; "Η τό ζητούμενο άπό 
τήν κυβέρνηση είναι ή καλύ
τερη οργάνωση τού μηχανισμού, 
πού λέγεται έλληνική κοινω
νία;, καί πού μόνο άπό κεί θά 
περάσει ή αποτελεσματικότερη 
συνεργασία γιά τήν έπιτυχία

λ η τ η ρ ι ά ζ ο υ ν. Στίς δυ
σκολίες, άς μή προσθέτουμε 
τής κοινής, έθνικής εηιόιωςης;

"Αν πρόκειται νά έλπισουμε 
οέ ήρεμη άναζήτηση λύσεων 
γιά τά κρισιμότερα οικονομικά 
μας προβλήματα, ε ί ν αι ι 
απαραίτητο ν ά ά- 
η α λ λ α γ ο 0 ν ο ί ο χ έ- 
σεις κράτους καί 
εργαζομένων άπό 
τά μικροζητήματα 
πού άδικα τίς δ η- 
κ α ί σφάλματα.

Σχόλιο τής «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ» 
τής 13.10.79.

ΤΡΑΠΕΖΩΡΑΡΙΑ 
Πολλές ένόείςεις άπό τά με

γάλα έπαρχιακά κέντρα πεί
θουν δτι τό άκληρό σημερινό 
ώράριο τών τραπεζών δέν εξυ
πηρετεί, τουλάχιστον έκεί, τό 
συναλλασσόμενο μέ τίς τράπε
ζες κοινό. Γιά τόν άπλό λόγο 
οτι ό αγρότης συνηθισμένος νά 
ξυπνάει νωρίς, φθάνει στις πό
λεις πρίν ανοίξουν οί τράπεζες 
γιά νά τελειώσει όοο γίνεται 
γρηγορότερα τίς εργασίες του 
καί νά επιστρέφει στις εργα
σίες του στή γή. Τώρα περιμέ
νει οτά καφενεία τό άνοιγμα 
των τραπεζών ή σχηματίζει ού
ρές άπ’ έξω. Είναι έπομένως 
λογικό — ύπό τά δεδομένα αύ
τά— νά έξεταοθεί ή τροποποίη
ση τού ώραρίου γιά τά έηαρ- 
χιακά κέντρα —άνοιγμα π ιό νω
ρίς, κλείσιμο πιά νωρίς— άφοϋ 
μάλιστα σέ άρκετά διαμερίσμα
τα τής χώρας, δέν Οπάρχει ά- 
κόμη θέμα κυκλοφορίας. Και 
μέ τήν εύκαιρία; καλό θά ήταν 
νά άποφάσιζε ή κυβέρνηση νά 
ύποχωρήοει καί γιά τίς μεγά
λες πολιτείες κατά ένα τέταρ
το άκόμη (άνοιγμα — κλείσι
μο) ά φ ο ύ όμως τό 
συζητήσει πρώτα 
μ έ τούς τραπεζι
κούς γιά ν ά τ ε ρ μ ά
τι σ θ ε ϊ ή επιζήμια 
διαμάχη.

Σημείωση «Τ»: Οί ύπο- 
γραμμίσεις δικές μας. Οί θέ
σεις αύτές έχουν άκόμα με
γαλύτερη σημασία άπό τό 
γεγονός ότι παίρνονται σέ 
περιόδους ήρεμίας —πολύ 
μετά τήν άπεργιακή όξύτη- 
τα τού καλοκαιριού— καί 
τότε ακριβώς πού οί «καρ
ποί» τού ώραρίου δίνουν τήν 
πίκρα τους στήν οικονομία 
τής χώρας.



Στό αγωνιστικό τρίμηνο πού πέρασε

Η ΟΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΑΜΕΣ ΜΑΣ

Ή αναγνώριση 
τού δίκαιου 
άγώνα μας

Γιάτό ωράριο. Τίς συνδικαλιστικές 
έλευθερίες. Τήν περιφρούρηση των 
κατακτημένων δικαιωμάτων μας.

Τηλ)μα 5.9.79 πρός κ. ΚΑΡΑ-Παραθέτουμε τά ντοκουμέντα 
της δραστηριότητας των Εύ- 
ρωπαϊκών ’Οργανώσεων καί των 
προσωπικοτήτων πρός τούς ο
ποίους προσέφυγε ή OTOE ή κι
νητοποιήθηκαν άπό τίς συνδεό
μενες μέ τήν ΟΤΟΕ ξένες αυν- 
δικαλιστικάς οργανώσεις καί 
συμπαραστάθηκαν στους άγώ- 
νες τοϋ κλάδου μας γιά τό ώρά
ριο, τίς συνδικαλιστικές έλευ
θερίες καί τήν περιφρούρηση 
των καταχτημένων δικαιωμά
των μας. Πρέπει νά σημειωθεί 
ότι τό σημαντικότερο σημείο 
τής δραστηρότητας τής F.I.E. 
Τ. δέν περιλαμβάνεται στά πα
ρακάτω ντοκουμέντα, άφοΰ δέ 
περιορίζεται σ’ αύτά. Ή άμεση 
έλευση τοϋ άπεσταλμένου τοϋ 
Γεν. Γραμματέα Η. MAIER, μέ
λους τής δοικήσεως τής FIET 
συνδ. MAGNUS NEUBERG κατά 
τή διάρκεια τής απεργίας διάρ
κειας, ή παράστασή του στόν 
'Υπουργό Συντονισμοϋ, ή συνέν 
τευξη - καταπέλτης τής 10.7.79 
μέ τή χαρακτηριστική διαπί
στωση ότι «ό συνδικαλισμός 
στήν 'Ελλάδα επιτρέπεται μόνο 
στά όρια άνοχής τής Κυθερνή- 
σεως» πού συγκλόνισε τήν Κυ
βέρνηση, ή προσφυγή τής FIET 
μαζί μέ τήν ΟΤΟΕ στό Διεθνές 
Γραφείο ’Εργασίας, ή έλευση 
στήν ’Αθήνα τοϋ Γενικοϋ Γραμ
ματέα Η. MAIER στις 16)18.7 
79, τό διάβημά του οτόν Υ
πουργό ’Εργασίας καί ή δριμύ- 
τητα μέ τήν όποια άντιμετώπι- 
σε τήν Κυβερνητική ασυνέπεια, 
είναι τά μέχρι τώρα ούσιαστι- 
,κότερα στοιχεία τής δ1 έθνους 
όργανώσεως πού άνήκει ή 
ΟΤΟΕ καί μέ τήν όποια βρισκό
μαστε σέ δ'αρκή έπαφή.

Ή χαρακτηρ'στική θέση των 
Εύρωπαΐκών ’Οργανώσεων καί 
προσωπικοτήτων είναι ή πλήρης 
άντίθεσή τους καί ή καταδίκη 
της νοοτροπίας τής "Ελληνικής 
Κυβερνήσεως στό νά παίρνει 
αύταρχικά καί μονόπλευρα άπο- 
φάσεις στά θέματα των έργαζο- 
μένων άγνοώντας τελείως τή 
νόμ'μη συνδικαλιστική έκπρο- 
σώπηση (παρά τίς άντίθετες δι
ακηρύξεις της πού τίς αφήνει 
τό νεκρό νομικό γράμμα). ’Ε
πίσης ή καταδίκη των βίαιων 
μέσων κατάργησης τοϋ συνδικα
λιστικού λειτουργήματος.

Τά ντοκουμέντα έχουν κατά 
φορέα καί χρονολογική σειρά 
ώς έζής:

F.I.E.T
Τηλ) μα 23)7 πρός Δ.Σ.Ε.Ε.Σ. 

καί Σ.Ε.Σ.
('Υπογραφή HELGA KAMEL 

μέ έντολή Η. ΜΑ IER) .
’Ενημέρωση γιά λόγους ά

περγίας 'Ελλήνων Τ.Υ. "Αρνη
ση διαπραγματεύσεως καί έπι- 
στράτευση. Καταγγελία ένερ- 
γε'ών άντιθέτων πρός συνδικα
λιστικά δικα'ώματα. Ζητείται 
παρέμβαση καί δημοσιοποίηση 
γεγονότων.

Τηλ)ματα 25.7.79 πρός κ.κ. 
Καραμανλή καί Λάσκαρη (άπό 
Η. MAIER).

Διαμαρτυρία άπό 6,5 έκατ. μέ
λη γή αύθαίρετη καί μονομερή 
μεταβολή τοϋ ώραρίου των 'Ελ
λήνων τραπεζοϋπαλλήλων. 'Υ
πόμνηση άτι τοϋτο άντ'βαίνει 
απόφαση EUROFIET Μαρτίου 
1979 γιά μή αύξηση των ώρων 
συναλλαγής. Προσβολή των δι
εθνώς καθιερωμένων ή άλλαγή 
ώρων χωρίς διαπραγμάτευση μέ 
ΟΤΟΕ καθώς καί ή κηρυχθεϊσα 
πολιτική έπιστράτευση, όδη- 
γοϋν FIET νά προσφύγει στό 
Δ.Γ.Ε.

GUNDER STEPHAN 
(Πρόεδρος FIET)

Επιστολή (άπό DUSSELDORF)
17.8.79 πρός "Ελληνα Πρέσβυ 
στή Βόννη κ. Άριστ. I. Φρυδά.

.Υπό τήν Ιδιότητά του σάν 
μέλους τοϋ Γερμανοελληνικοϋ 
κύκλου συνομιλ'ών καί Προέ
δρου FIET έκφράζει κατάπληξη 
καί διαμαρτύρεται γιά μέτρα 
πού πήρε ή 'Ελληνική Κυβέρ
νηση κατά τών 'Ελλήνων Τρα
πεζοϋπαλλήλων καί ύπαστη- 
ρίζει άπόλυτα τά αιτήματα τής 
'Ελληνικής Όργανώσεως μέ
λους τής FIET.

Η. MAIER
(Γεν. Γραμματέας F.I.E.T.)

Τηλεγράφημα πρός κ. Λάσκα
ρη στις 21.8.79.

Εύχαρ'στεί γιά τή συνάντηση 
στήν ’Αθήνα καί έλπίζει γιά 
τή λύση στά θέματα τών Τ.Υ., 
πού θά δώσει ή συνάντηση τοϋ 
Ύπουργοϋ μέ τήν ΟΤΟΕ πού 
άναμένεται γιά τίς 22)8.

ΜΑΝΛΗ
"Εντονη διαμαρτυρία γιατί 

δέν προσήλθε ή Κυβέρνηση σέ 
διαπραγματεύσεις μέ τήν ΟΤΟΕ 
γιά τή λύση θεμάτων μεταξύ 
τών όποιων καί ή μονόπλευρη 
μεταβολή τοϋ ώραρίου. Τήν κα
τηγορεί ότι άγνοεΐ τίς διεθνείς, 
παραδεδεγμένες άπό τό Δ.Γ.Ε., 
άρχές γιά τή συνδ καλιστική έ- 
λευθερία καί τό δικαίωμα τών 
συλλογικών διαπραγματεύσεων. 
Δηλώνει ότι θά ξεσηκώσει τούς 
Τραπεζούπαλλήλους τής Εύρώ- 
πης, τό Δ.Γ.Ε., τήν Δ.Σ.Ε.Ε.Σ., 
τήν Σ.ιΕ.Σ., τήν Ε.Ο.Κ. καί τά 
μέλη τοϋ Εύρωπαϊκοϋ κοινοβου
λίου γιά προστασία τών δικαίων 
τών 'Ελλήνων Τ.Υ. καί τοϋ έλ- 
ληνικοϋ συνδικαλιστικού κινήμα
τος.

’Εγκύκλιος No 45) 5.9.79 Υ
πογραφή Χέρ Μάγιερ.

Πρός όλες τίς οργανώσεις - 
μ*\η της πού ιάνήκουν στήν Ε- 
UR0FIET.

Καλεΐ νά στείλουν τηλ) τα δι
αμαρτυρίας στήν 'Ελληνική Κυ
βέρνηση γιά τήν άρνητική απάν
τηση τής Κυβερνήσεως στά αι
τήματα τής ΟΤΟΕ καί τήν άρνη
σή της νά σεβαστεί τά συνδικα
λιστικά δικα'ώματα, νά άνακοι- 
νώσουν στόν "Ελληνα πρεσβευ
τή καί νά δώσουν δημοσιότητα.

(Τούτο ύστερα άπό σύντομη έ- 
ξιστόρηση τοϋ άγώνα τής ΟΤΟΕ 
άπό τόν ’ Ιούλιο, τήν παρέμβα
ση Μάγερ 16) 17 Αύγούστου καί 
τίς δηλώσεις τοϋ Λάσκαρη ότι 
θ’ άρχίσει διαπραγματεύσεις μέ 
ΟΤΟΕ καί ύπαναχώρηαε).

LEIF MILLS
Γ. Γραμματεύς τής Βρεταννι- 

κής 'Ομοσπονδίας Ίδωτικών 
καί Τραπεζικών ύπαλλήλων (ΒΙ 
FU) Πρόεδρος τής ’Επιτροπής 
Τραπεζικών τής EUROFIET πρός 
Πρόεδρος ΟΤΟΕ

Τηλ)μα 20)9.79: Συμπαρα- 
στάσεως γιά λογ) σμό 127.000 
μελών τής BIFU στή διένεξή 
μας μέ τήν Κυβέρνηση γιά τήν 
έπιβολή μονόπλευρων καί ά- 
σΰμφορων μεταβολών τών συν
θηκών έργασίας. Τό δικαίωμα 
τών έργαζομένων νά διαπραγμα
τεύονται τούς όρους καί συνθή
κες τής έργασίας τους πρέπει 
νά προστατευθεί.

Συνομοσπονδία Εύρωπαΐκών 
Συνδικάτων (ETUC) - ΣΕ..Σ.

’Επιστολή πρός Καραμανλή 
('Υπογραφή Γραμμ. Μ. HINDER- 
SELT) .

Διαμαρτύρεται στό όνομα 40 
έκατ. μελώνΐβ Εύρωπ. Χωρών 
ότι οί Κυβερνητικές ένέργε'ες 
(μονομερής βλαπτική μεταβο
λή ώραρίου καί έπιστράτευση εί
ναι άντίθετες πρός τά θεμελιώ
δη συνδικαλιστικά δικαιώματα 
καί ζητά άπό τήν Κυβέρνηση ά- 
ναθεώρηση τού ώραρίου τών 
Τραπεζικών σέ συνεργασία μέ 
τίς συνδικαλιστικές οργανώσεις 
(Τοϋτο άναφέρει καί τό δελτίο 
τύπου στίς 16.7.79).

Συνομοσπονδία Εύρωπαΐκών 
Συνδ'κάτων (γραμ. PETER COL
OR ICK)

Γράμμα πρός: Γενικό Γραμμα
τέα τοϋ Συμβουλίου τής Εύρώ- 
πης άπό 31.7.79, Στρασβούργο 
καί 2) Η. VREDELIG (Φρήν- 
τλινγκ).

’Αντιπρόεδρο ’Επιτροπής Εύ- 
ρωπαϊκών Κοινοτήτων, Βρυ
ξέλλες.

Θεωρεί άναγκαίο νά πληρο
φορήσει τίς καταγγελίες πού ή 
ΟΤΟΕ σάν μέλος τής Γ.Σ.Ε.Ε. 
καί τής EUROFIET τής διαβίβα
σε μέσω αύτών τών ’Οργανώσε
ων. Δέν μπορεί νά δεχθεί ή Σ. 
Ε.Σ. ότι ο! Ελληνικές Άοχές 
μπορούν ν’ άλλάζουν τίς ώρες 
εργασίας σέ βάρος τών έργα
ζομένων χωρίς νά συμβουλεύ
ονται τίς όργανώσεις τους. Ού
τε νά δεχθεί ότι ή Κυβέρνηση 
μπορεί νά άναγκάζει τούς ύπαλ- 
λήλους νά γυρίζουν στή δου- 
λε'ά τους μέ πολιτική έπ’στρά- 
τευση. Ζητεί άπό τήν 'Ελληνι
κή Κυβέρνηση νά αναθεωρή
σει τίς άποφάσεις της καί νά 
βρει λύση μέ τίς ένδιαφερόμε- 
νες συνδικαλιστικές όργανώ- 
σεςι.

Κατά τή σύνοδο τής ’Εκτελε
στικής της ’Επιτροπής στίς 27.
9.79 άνήγγειλε τόν άγώνα τών 
'Ελλήνων τραπεζικών ύπαλλή
λων άπό τίς 4 ’Ιουλίου 1979, 
τήν άντίδραση τής Κυβερνήσε
ως, τίς παράλληλες δραστηριό
τητες τής ΟΤΟΕ (προσφυγή στό 
Διεθνές Γραφείο ’Εργασίας καί 
τις Διεθνείς ’Οργανώσεις) τήν

συμπαράσταση τών τελευταίων 
καί τοϋ βουλευτοϋ Γκλύν. Τοϋ
το άνακοινώνει καί μέ έγκύκλιο 
στίς ’Οργανώσεις - μέλη της, 
τήν Δ.Σ.Ε.Ε.Σ. καί τίς συνεργα- 
ζόμενες μ’ αύτήν όργανώσεις.

Δ.Σ.Ε.Ε.Σ. (Διεθνής Συνομο
σπονδία ’Ελευθέρων ’Εργατι
κών Συνδικάτων) OTTO KER- 
STEN Γενικός Γραμματεύς

Γράμμα πρός Γ.Σ.Ε.Ε. άπό 13.
7.79 πού άνακοινώνει τηλεγρά
φημα πρός Καραμανλή ότι έν- 
διαφέρονται γιά τή μονόπλευρη 
άπόφαση άλλαγής συνθηκών έρ
γασίας τραπεζοϋπαλλήλων καί 
τήν πρόθεση γιά κήρυξη πολι
τικής έπιστράτευσης γιά νά γυ
ρίσουν οί ύπάλληλοι στις έργα- 
σίες τους. Κάνει έκκληση νά 
διασφαλιστούν κανονικές δια
πραγματεύσεις γιά ικανοποιητι
κή καί δημοκρατική άποκατά- 
σταση προβλήματος μέ πλήρη 
σεβασμό συνδικαλιστικών έλευ- 
θεριών.

Δ.Σ.Ε.Ε.Σ. (OTTO KERSTEN)
Τηλ)μα 26.7.79 πρός Καρα

μανλή.
’Αφού ενημερώθηκε άπό άντι- 

προσωπεία ΟΤΟΕ (μέ σύσταση 
τής Γ.Σ.Ε.Ε.) γιά τήν κατάστα
ση στήν 'Ελλάδα, σχετικά μέ 
τήν άλλαγή ώραρίου τραπεζι
κών, άπεργία καί σταμάτημά 
της μέ πολιτική επιστράτευση 
ζητεί κανονικές διαπραγματεύ- 
οεις γιά δημοκρατικό διακανονι
σμό το'ΰ προβλήματος κατά πλή 
ρη σεβασμό τών συνδικαλιστι
κών δικά ωμάτων. Δηλώνει πλή
ρη ύποστήρ-ζη στήν FIET πού 
στέκεται άλληλέγγυη ατούς έλ- 
ληνες τραπεζοϋπαλλήλους. Θά 
παρακολουθεί τό θέμα σέ συνερ
γασία μέ τή FIET καί τήν ΓΣΕΕ 
στά κατάλληλα έπίηεδα πού πε
ριλαμβάνεται καί ή Διεθνής 'Ορ
γάνωση ’Εργασίας.

HEINS OSKAR VETTER (Πρό
εδρος Συνομοσπονδίας Γερμα
νικών Συνδικάτων D.G.B.)

Πληροφοριακό Δελτίο τής D.
G.B. 30.7.79

Καταδίκασε τά μέτρα τής έλ- 
ληνικής Κυβέρνησης (αυθαίρε
τη άλλαγή όρων έργασίας — έ- 
πιστράτευση) γιά τά όποια διε
ξάγει ερευνά τό Δ.Γ.Ε. Ή ύπο- 
χρέωση στήν έζαναγκαστική έρ- 
γασία, μέ ποινή φυλάκισης 5— 
20 ετών, σέ περίπτωση μή συμ
μόρφωσης σημαίνει καταπάτηση 
τοϋ θεμελιώδου δικαιώματος 
τής άπεργίας καί τής συνδικα
λιστικής δραστηριότητας καί 
ταυτόχρονα παραβίαση τοϋ Εύ- 
ρωπαϊκοϋ Κοινωνικοϋ χάρτη.

Ό Πρόεδρος τής DGB περιμέ
νει άπό τήν Ε.Κ. νά μή λαμ
βάνει ύπόψη της μόνο τά οικο
νομικά συμφέροντα άλλά νά 
προσέχει μέ αύστηρότητα τά α
παραβίαστα δικα'ώματα τών έρ
γαζομένων. (Τά παραπάνω δόθη
καν σέ συνέντευξη τύπου σύμ
φωνα μέ TELEX 15.8 τής DGB 
πρός τόν "Ελληνα πρέσβυ στή 
Βόννη) καί τήν παρόμοια, πα
ραπάνω επιστολή τοϋ G. STEP
HAN καθώς καί ή άπό 31.7.79 έ- 
Π'στολή TELEX πρός τόν Εύρω- 
θουλευτή κ. MANFRED WAGNER

Προεδρείο τής DGB (Συνομο
σπονδία Γερμανικών Συνδικά
των) δ·ι’ άντιηροέδρους της 
GERD MUHR

TELEX (άπό DUSSELDORF)
15.8.79 πρός "ΕλΧηνα Πο-Ί-πβ,, 
στή Βόννη κ. Άριστ. I. Φρυδά 
(Κοινοποιημένη καί στόν τύ
πο) .

‘Εκφράζει τή διαμαρτυρία τής 
ΣυνομοσποΥδίας γιά τό μέτρο 
τής πολιτικής έπιστράτευσης πού 
λήφθηκε μέ σκοπό τήν κατάχτη
ση τού έλεύθερου δικα'ώματος 
τής άπεργίας τών έλλήνων 
Τρα,πεζοϋπαλλήλων πού άγωνί- 
ζονται γ·ά τό ώράριό τους. 
Τήν πράξη αύτή χαρακτηρίζει 
προσβολή τοϋ Εύρωπαϊκοϋ Κοι
νωνικού Χάρτη ιδιαίτερα γιά 
ένα Κράτος πού θέλει νά γί
νει μέλος τής Ε.Ο.Κ.

Έπ'σημαίνει Ιδιαίτερα τή σο
βαρότητα τής καταστάσεως πού 
οδηγεί στήν άνάγκη έπ'σκέφε- 
ως τοϋ Γ. Γραμματέα τής F. I. 
Ε.Τ. Μάγερ στήν 'Ελλάδα, δίνει 
ιδιαίτερη σημασία στήν άποστο- 
λή αύτή καί παρακολουθεί μέ 
ενδιαφέρον τήν ύποβληθεϊσα: 
προσφυγή στό Δ.Γ.Ε.

H.B.V. (Γερμανική 'Ομοσπον
δία Ίδ'ωτνκών 'Υπαλλήλων καί 
Έογαζομένων στίς Τράπεζες, 
Άσφαλ'στικές ‘Εταιρίες καί 
Τεχνικών)

Τηλ) μα 20.7.79 πρός ΟΤΟΕ
Οί οργανωμένοι στήν H.B.V. 

Γερμανοί Τραπεζούπάλληλοι έκ- 
φράζουν άμέρ'οτη συμπαράστα
ση ατούς έλληνες άπεργούς 
συναδέλφους τους καί τά αίτή- 
ματά τους.

Καταδικάζουν μέ όζύτητα τήν 
πολιτική έπ’στράτευση καί δή
λωσαν στήν 'Ελληνική Πρε
σβεία τής Όμοσπον. Γερμανίας

ότι περιμένουν άπό τήν 'Ελλη
νική Κυβέρνηση νά σεβαστεί τό 
δικαίωμα τής άπεργίας καί τή 
σ υ νδ ιικαλι σ τ ική δρ α σ τη ρ ι ό τητ α 
σάν άπαράβατο θεμέλιο τοϋ 
δημοκρατικού καθεστώτος.

H. B.V. ('Ομοσπονδία Ιδιωτι
κών Τραπεζικών Άσφαλ. κλπ. 
’Υπαλλήλων Δυτικής Γερμανίας)

I. ’Επιστολή προεδρείου (ύ- 
πογρσφή STRITTER) πρός DGB) 
SAAR Βουλευτή Εύρωκοινοβου- 
λίου Μ. WAGNER (άπό 31.7.79)

Καταγγέλλει τά συμβαίνοντα 
στήν "Ελλάδα καί τού ζητεί ν’ 
άναλάβει πρωτοβουλία γιά νά συ
ζητηθεί ή ύπόθεση στά ύπεύ- 
θυνα όργανα τού Εύρωπαϊκοϋ 
Κοινοβουλίου.

2. Τηλεγράφημα πρός 'Ελλη
νική Πρεσβεία Βόννης (πρίν 
τήν 31.7.79 ('Υπογραφή G. 
VOLKMAR) .

Ζητεί νά γνωρίσει στήν Κυ
βέρνηση νά τηρήσει ούδέτερη 
στάση στόν άγώνα τών τραπε- 
ζοϋπαλλήλων καί νά παραιτη
θεί άπό τή διοικητική καταπο
λέμηση τού δικαιώματος τής ά
περγίας.

3) 'Εγκύκλιοι πρός τίς όργα- 
νώσειςιμέλη της (DUSSEL
DORF) No 31)79)3.8.79

Άφοϋ έζιστορεϊ τά περιστα
τικά (άλλαγή ώραρίου — έπι
στράτευση) ζητεί τή συμπαρά
σταση πρός τούς "Ελληνες τρα
πεζοϋπαλλήλους μέ συλλογή ύ- 
πογραφών διαμαρτυρίας τών 
Γερμ. Τραπεζοϋπαλλήλων καί νά 
τίς στείλουν στήν 'Ελληνική 
Πρεσβεία Βόννης καί ΟΤΟΕ.

ΛΟΙΠΕΣ ΟΡΓΑΝΏΣΕΙΣ
C.G.T. Παρίσι — Γενικός Γραμ

ματέας
Μ. BLONDEL Γεν. Γραμματέ

ας
A. M0NTAGNE 'Ομοσπονδια

κός Γραμματέας Πίστεως
Γράμμα 17.9.79 πρός Πρωθυ

πουργό Καραμανλή
Γιά λογαριασμό τής άντιπρο- 

σωπευτικής τους όργανώσεως 
τών τραηεζ. υπαλλήλων τής 
Γαλλίας άπευθύνουν τήν έντο
νη διαμαρτυρία τους κατά τών 
σ υνδ ι καλ ι σ τ ικών δ ικα ι ωμάτων 
στίς Τράπεζες. Τόν έγκαλοϋν 
ότι ή έκφραση τής συνδικαλι
στικής θέλησης τό δικαίωμα τής 
δ'απραγματεύσεως καί τής ά
περγίας είναι άπαράβατοι όροι 
σεβασμού τής δημοκρατίας.

Τρία πορτογαλικά Τραπεζοϋ
παλληλικά συνδικάτα: Κέντρου 
Νότου, Βορρά καί Νήσων

Μέσω τής Γενικής Συνομο
σπονδίας ’Εργατών Πορτογαλί
ας.

Διαμαρτύρονται γιά συμπερι
φορά ΈΧληνκής Κυβερνήσεως 
πρός "Ελληνες Τραπεζοϋπαλλή
λους καί έκφράζουν τήν άλλη- 
λεγγύη τους πρός αύτούς. Αύ
τήν μεταφέρει στήν ΟΤΟΕ ή U. 
G.T. (Γενκή Συνομοσπονδία Έρ 
γασίας τής Πορτογαλίας)

Τό Προεδρείο Περιφερεια
κής ’Οργάνωσης Νέων Σοσιαλι
στών τοϋ σοσιαλδηιμοκρατικοϋ 
κόμματος Βερολίνου.

Πρός ΟΤΟΕ
Τηλ)μα συμπαράστασης άπό 

14.8.79.
Καταδικάζει όζύτατα σάν ά- 

συμβίβαστη μέ τίς θεμελιώδεις 
δημοκρατικές άρχές, τήν προ
σπάθεια τής Ελληνικής Κυβέρ
νησης νά πνίξει μέ τό μέσο τής 
πολιτικής έπ-στράτευσης τήν ά
περγία 35.000 συναδέλφων.

ΙΣΡΑΗΛ
Ή "Ενωση τών 'Υπαλλήλων 

Γραφείων. Δ'Ο'κήσεως καί Δημο
σίων 'Υπηρεσιών (περιλαμβάνει 
καί τούς Τραπεζικούς) τοϋ ’Ισ
ραήλ, μέλος τής F.I.E.T. άντα- 
ποχρινόμενη στήν καταγγελία 
τής τελευταίας έστειλε τηλε
γράφημα διαμαρτυρίας στόν 
Πρωθυπουργό τής 'Ελλάδος καί 
έκφρά7”^' τήν άλληλεγγύη της 
στήν ΟΤΟΕ.

ERNEST GLINE Βέλγος σοσι- 
αλ'στής Βουλευτής, Πρόεδρος 
τής σοσιαλιστικής όμάδας τοϋ 
Εύρωπαϊκοϋ Κοινοβουλίου.

"Εγγραφη έπερώτηση στήν ’Ε
πιτροπή Εύρωπαΐκών Κοινοτή
των καί στό συμβούλιο τής Κοι
νής Αγοράς (28.7.79)

Γ'ά τήν παραβίαση τής άρχής 
τής τριμερούς συνεργασίας 
(στήν περίπτωση τής αύθαίρε 
της μεταβολής τού ώραρίου) 
καί τής καταναγκαστικής έργα
σίας μέ τήν έπιστράτευση καί 
τής έπέκτασης τής προβολής 
τών συνδ'καλιστ'κών δ'κα·ωμά- 
των μέ τό σταμάτημα τής παρα
κράτησης τών συνδρομών.

Έρωτά άν ή Ε. Κοινότητα θε- 
ωοεϊ ότι αύτή Λ συμπεριφορά 
τής 'Ελληνικής Κυβέρνησης εί
ναι σύμφωνη μέ τά άντίστο'χα 
άρθρα τής «συνθήκης τής Ρώ
μης».

ΑΠΟ 6» ΣΕΛΙΔΑ
«Απόδειξη ότι, σήμερα, πού 

ισχύει τό νέο ώράριο καί ή ώ
ρα συναλλαγών μέ τό κοινό πή
γε στίς 2.30', άπό τίς 1.30' 
πού ήταν, μετά τή μιάμιση— 
δύο, δέν πατάει κανείς γιά συ
ναλλαγή στήν Τράπεζα.

Αντίθετα, είχαμε διαμαρτυ
ρίες άπό τό κοινό — καταστημα
τάρχες, έμπόρους — ότι τό και
νούργιο ώράριο δέν τούς βο
λεύει.

ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ
Οί μικροί καταστηματάρχες 

είχαν συνηθίσει νά έρχονται 
στήν Τράπεζα πρωί, στις 8, νά 
κάνουν τή δαυλιά τους καί με
τά νά πηγαίνουν νά άνοίγουν 
τά μαγαζιά τους. Πράγμα, πού 
δέν μπορούν νά κάνουν σήμε
ρα, μιά καί οί συναλλαγές άρ- 
χίζουν στίς έννιά παρά τέταρ
το. "Υστερα, μετά τή μιάμιση, 
πού κλείνουν τά καταστήματα, 
κανείς δέν πάει στήν Τράπεζα. 
Ή άγορά νεκρώνει. Στήν έ- 
παρχία τό ΐδ'Ο, μέ τούς άγρό- 
τες, πού ξεκίναγαν γ·ά τά χω
ράφια τους, άφοϋ τέλειωναν, 
πρωί-πρωί, τή δουλιά τους στήν 
Τράπεζα.

Ή ζωή μας είναι μονταρ’σμέ- 
νη νά ξεκινάει τό πρωί νωρίς, 
νά χαλαρώνει λίγο τό μεσημέ
ρι καί νά ξαναρχίζει τό άπό- 
γευμα.

Τό νέο, λοιπόν, ώράριο, άλλά 
ζει καί άνατρέπει τό ρυθμό τής 
ζωής μας.

Ή ούσία αύτής τής άλλαγής 
είναι αύτό πού δήλωσε ό ύ- 
πουργός Συντονισμού κ. Κ. Μη- 
τσοτάκης, στήν έφημερ'δα «τά- 
ϊμς τής Ν. Ύόρκης». "Οτι, δη
λαδή, ή κυβέρνηση θέλ^ι νά 
φτιάξει ένα νέο τύπο "Ελληνα, 
πού δέ θά καταναλώνει, πού θά 
σηκώνεται τό πρωί νά πηγαίνει 
στή δουλιά του, θά γυρίζει τό 
6ροδάκι κατάκοπος σπίτι του 
καί θά βλέπει μόνο τηλεόραση.

Κι άκόμα, πιστεύω, πώς ένας 
άπό τούς βαθύτερους στόχους 
τής κυβέρνησης είναι νά άγα- 
νακτήσει μ'ά μερίδα τραπεζι
κών καί νά πούνε: «Τότε νά 
έπιστρέφουμε στό έΕαήμερο». 
Γιατί ή κυβέρνηση βλέπει τό 
πενθήμερο τών τραπεζ κών σάν 
παροχή, ένώ 39 ώρες δο”λεύα- 
με πρίν, 39 καί τώρα. Τό πεν
θήμερο είναι μ'ά σημαντική έ- 
πιτυχία μας, πού πετύχαμε μέ

^ ΑΠΟ 6Η ΣΕΛΙΔΑ
ΟΤΟΕ. Βγαίνουν όμως κι άλλα 
διδάγματα άπ’ τήν ιστορία. "Ας 
παραβλάψουμε σ’ αύτό τό σχό
λιο τήν άστυνομοκρατία καί τή 
βίαιη έπέμθαση τών ΜΑΤ στή 
συγκνέτρωση — αύτό τό φαινό
μενο είναι πιά συνηθισμένο, 
χωρίς νά χάνει βέβαια τή ση
μασία του — άς μείνουμε στό 
δικαστικό μέρος τής ιστορίας. 
Ή κυβέρνηση, διά των διοικη
τών τών Τραπεζών, ύπέβαλε αί
τηση άσφαλιστικών μέτρων μ’ 
αίτημα τήν κήρυξη τής άπερ
γίας ώς καταχρηστικής. Σ’ αύ
τή τή διαδικασία δικάζει συνή
θως ένας πρωτοβάθμιος δικα
στής, δηλαδή ένας πρωτόδικης 
καί σπάνια ένας Πρόεδρος πρω
τοδικών’ γιά νά έκδοθεϊ άπόφα
ση δέν χρειάζεται ν’ άποδει- 
χθεί τό δίκαιο τού αίτοϋντος άλ
λά άρκεΐ ή πιθανολάγηση' δεύ
τερος βαθμός κρίσης δέν ύπάρ- 
χει διότι δέν έπιτρέπεται ή ά
σκηση έφεσης" ή δέ άπόφαση 
είναι άμεσα έκτελεστή. Αύτά 
είναι τά βασικά γενικά χαρακτη
ριστικά τής διαδ'κασίας τών ά- 
σφαλιστικών μέτρων. Ακόμα δέ 
στή συγκεκριμένη περίπτωση ό 
δικαστής πού δίκασε τήν αίτη
ση τών Τραπεζών ορίστηκε άπ’ 
τόν προϊστάμενο τού Πρωτοδι
κείου ΕΙΔΙΚΑ γι’ αΰτή τήν ύ
πόθεση κι αύτό προκύπτει άπ’ 
τό γεγονός ότι ή αίτηση δέν πε- 
ριλήφθηκε στό έκθεμα τών ύπο- 
θέσεων τής μέοας έκείνης, άλ
λά όρίστηκε ΕΙΔΙΚΗ δικάσιμος 
στίς 12 τό μεσημέρι, ένώ οί άλ
λες ύποθέσεις δ'κάζονται στίς 
9 π.μ. Ή άπόφαση ήταν δυσμε
νής γιά τούς έργαζόμενους. 
Κριτική δικαστικής άπόφασης 
έπιτρέπετο1 ύπό όρους. ’Εμείς 
δέν προχωράμε σέ κρ'Τ'κή.

Ασκούμε όμως δριμύτατη κρι-

άγώνες καί πού άνοίγει τό δρό
μο καί γιά άλλους κλάδους έρ
γαζομένων.

’Εκείνο, πού θέλουμε νά κα
ταλάβει ό κόσμος, είναι ότι, ό 
άγώνας μας δέν είναι άγώνας 
διατήρησης «προνομίων» (γιά 
ποιά προνόμια ή εύνοημένη τά
ξη μιλάμε, όταν τό 75—81% τών 
μισθών είναι κάτω άπό 20.000;) 
είναι ένας άγώνας πού, σέ τε
λευταία άνάλυση, ξεπερνάει τά 
όρια τοϋ κλάδου καί βοηθάει ό
λους τούς έργαζόμενους γιά 
μιά καλύτερη ζωή».

ΚΑΙ 0 ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ
Άπό τήν πλευρά τών διοική

σεων τών Τραπεζών δέ στάθη
κε δυνατό νά έχουμε μιά γνώ
μη, γιατί, όπως μάς δήλωσαν, 
ήταν άπασχολημένοι μέ τήν έ- 
πικείμενη άπεργία. Καί. άλλω
στε, ή διαμάχη δέν ήταν άνάμε- 
σα στίς διοικήσε’ς καί τούς έρ
γαζόμενους, άλλά άνάμεσα στή 
κυβέρνηση καί τούς έργοζό- 
μένους, μιά πού αύτή δέ ρώτη
σε τίς διοικήσεις, γά τήν έφαρ- 
μογή τοϋ νέου ώράριου.

Ή κυβέρνηση προχώρησε στή 
μονομερή καί χωρίς καμιά προ
ειδοποίηση έφαρμογή τού νέου 
ώράριου, άν καί, άπό τόν ’Ιού
νιο τοϋ 1978, ό κ. Μητσοτάκης 
είχε προε'δοπο'ηθεί, ότι κάτι τέ- 
τιο θά δημιουργούσε σάλο στόν 
κλάδο.

Συγκεκριμένα, μάς είπε ό κ. 
Ποπαμάργαρης:

«Τόν ’Ιούνιο τοϋ 1978. συζη
τώντας μέ τόν κ. Μητσοτάκη τό 
θέμα τής όρ'στοκοποίησης τής 
πενθήμερης βδομάδας, μάς ζή
τησε αύξηση τών ώρών συναλ
λαγής μέ τό κοινό. Άπό τή μία 
τό μεσημέρι, πού σταματούσε ή 
συναλλαγή, μάς ζήτησε νά πάει 
στή μ'άμ'ση. Τό δεχτήκαμε. Τό
τε έγινε καί άναφορά στό ώρά
ριο καί σάν πρόεδρος τοϋ 
C'TOE, τού είπα ότι ή παραμι
κρή άλλαγή τού ώραρίου θά έ
φερνε σάλο. Αύτά στίς 29 ’Ιου
νίου 1978, μέ παρόντα τόν ύφυ- 
ηουρνός κ. Δήμο».

"Ετσι, λοιπόν, έχουν τά πρά
γματα. Ή κυβέρνηση έμμένει 
στά έπιχειρήματά της. Ό κό-μ-ς 
φαίνεται νά είναι μέ τό μέρος 
τών τραπεζικών. Καί οί τραπεζι
κοί συνεχίζουν τόν άγώνα τους.

Καί ό δ άλογος, πού θά έφερ
νε — όπως πάντα — έ-α πό δί
καιο άποτέλεσμα, δέν έγινε ά-

τική στήν κυβέρνηση πού ά
φοϋ άπέτυχε ώς έκτελεστική έ- 
ξουσία μέ τίς έπιστρατεύσεις 
καί τίς άπειλές νά κάμψει τό 
φρόνιμα τών άπεργών, «φόρτω
σε» τό θάμα στή δικαιοσύνη. 
Ό δικαστής αύτός διατύπωσε 
τή γνώμη ότι ύπάρχει άρμοδιό- 
τητα τοϋ Μονομελούς Πρωτο
δικείου νά κρίνει μ’ άπλή πιθα- 
νολόγηση τήν κ αταχρηστικότη- 
τα τής άπεργίας, ένας άλλος 
δικαστής σέ παρόμοια περί
πτωση μπορεί νάκ ρίνει διαφορε
τικά, όμως ή κυβέρνηση άποκά- 
λυφε τίς προθέσεις της γιά τόν 
έμπλουτισμό τού άντεργατικοΰ 
της όπλοστάσιου: Τ’ άσφαλιστι- 
κά μέτρα. Πλέον ή πορεία κάθε 
άπεργίας θά έπαφίεται στήν τε
λεσίδικη κρίση ένός πρωτοβά
θμιου δικαστή; Πού όδηγεί αύ
τή ή ιστορία; Δέν φορτίζει έ- 
πικίνδυνα τίς σχέσεις έργαζό- 
μενων κι έργοδοσίας καί δέν 
είναι ένα άηοφασιστικό βήμα 
γιά τήν ούσιαστική κατάργηση 
τής άπεργίας;

"Ολα αύτά είναι ταπεινές με
θοδεύσεις τής κυβέρνησης. "Ας 
έχει τό πολιτικό θάορος ή Νέα 
Δημοκρατία νά ζητήσει τήν 
τροποποίηση τού Συντάγματος 
έτσι ώστε νά πάφει ή άπεργία 
νάναι ένα συνταγματικά κατο
χυρωμένο δικαίωμα τών έργαζο
μένων. Γιά νά ξέρουμε π'ά μέ 
πο'ούς έχουμε νά κάνουμε, γ'ά 
νά ξέρουν καί οί χώρες τής ΕΟΚ 
μέ ποιά δημοκρατία έχουν νά 
κάνουν. (Αύτό τό τελευταίο 
δέν τό σκέφτεται ό κ. Καρα
μανλής πού έθεσε ώς σκοπό 
τής ζωής του τήν ένταξη; Μή
πως άγνοεΐ τήν εύαΌθησία τών 
εύρωπαίων γιά τά δικα'ώματα 
τών έργαζομένων; Φοβόμαστε 
ότι αύτή ή κυβερνητική τακτική 
θά κοστίσει άκριβά...).

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ



Ή ομιλία τοϋ ο. Α. Παφι'λη
(Προέδρου του Συλλόγου Υπαλλήλων τής ΕΤΒΑ)

ατό Γενικό Συμβούλιο ifiq OTOE
(15 - 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1979)

Δημοσιεύουμε τήν όμιλία του συν. Δημ. 
Παφίλη, Προέδρου του Συλλόγου υπαλλήλων 
ΕΤΒΑ πρός τό Τελευταίο Γεν. Συμβούλιο 
της "Ομοσπονδίας.

"Ο συν. Παφίλης, πού στό προηγούμενο 
προεδρείο της ΟΤΟΕ, είχε τή θέση τοϋ Γεν. 
γραμματέα, κάνει μία συστηματική άνασκό- 
πηση των άγώνων τοϋ κλάδου στό τελευταίο 
τετράμηνο καί διαγράφει τίς προοπτικές πού 
— κατά τήν άποψή του καί μέ τήν πείρα της

έπτάμηνης θητείας του στήν γραμματεία της 
"Ομοσπονδίας — θά συ μ βάλουν στή δικαίωση 
των άγώνων αυτών στή διατήρηση τής ένό- 
τητας των τραπεζοϋπαλλήλων καί τήν Ισχυ
ροποίηση της ΟΤΟΕ.

Πιστεύοντας πώς ο*ι θέσεις αύτές άπη- 
χοϋν σήμερα άπόψεις μεγάλου μέρους έργα- 
ζομένων καί στήν Τράπεζα μας, ευχαρίστως 
"ικανοποιούμε τή συναδελφική παράκληση 
τοϋ συν. Παφίλη καί δημοσιεύουμε όλόκληρο 
τό κείμενο της όμιλίας του:

Κύριοι Συνάδελφοι, πολλές 
φορές μίλησα άπό τό βήμα αυ
τό σέ παλαιότερα Γενικά Συμ
βούλια καί στό Εκτελεστικό. 
Δέν θά έπαναλάβω τά ίδια πρά-

,Τό ένα σημείο είναι, ποιός εί
ναι ή ηγεσία τοϋ Κλάδου. Καί 
τί έννοοΰμε όταν λέμε Προε
δρείο.

Συνάδελφοι, ήγεσία τοϋ Κλά
δου, σύμφωνα μέ τό Καταστα
τικό, Διοίκηση δηλαδή, είναι τό 
Εκτελεστικό Συμβούλιο, πού 
άπαρτίζεται άπό τούς 33 Προέ
δρους, των ισάριθμων τραπεζι
κών Συλλόγων. Αύτοί, έχουν 
τήν εύθύνη τής λήψης των άπο- 
ψάσεων καί τήν εύθύνη τής κα
θοδήγησης τοϋ Κλάδου. Τό ’Ε
κτελεστικό Συμβούλιο καί μάλι
στα ή πλειοψηφία του, σύμφωνα 
μέ τόν Νόμο, είναι υπεύθυνη 
νιά τήν λήψη των άποφάοεων. 
Τά μέλη τά όποια μειοψηφούν, 
άπαλλάσσονται άκόμα καί άπό 
ποινική εύθύνη, άν ύπάρχει τέ
τοια.

Τί είναι τό Προεδρείο; Τό 
Προεδρείο, κ. Συνάδελφοι, εί
ναι ένα όργανο ύπηρεσιακό, 
είναι ένας τυπικός διεκπεραιω- 
τής, των θεμάτων, τΐού αποφάσι
σε ή πλειοψηφία τοϋ ’Εκτελε
στικού Συμβουλίου, καί επειδή 
άκριβώς έχει τήν γνώση λόγφ 
τής υπηρεσιακής άοχαλίας, μέ 
τά προβλήματα, έχει τό έργο 
νά κάνει τίς εισηγήσεις.

Συνεπώς είναι όργανο υπηρε
σιακό καί εισηγητικού1 χαρακτή
ρα. Πολλοί Συνάδελφοι, δια- 
πράττουν τό λάθος, νά θεωρούν 
ότι τό Προδερείο αποτελεί έ- 
ξουσία. Καί όταν άποστερήθη- 
καν τήν θέση τού Προέδρου, 
μίλησαν γιά κενό εξουσίας. Μά, 
Συνάδελοφι, εύτυχώς, στήν Ό-

μέα τής θέσης τών έργαζομέ- 
νων αναφορικά μέ τήν σχέση 
έργαζομένων — έργοδοσίας, σέ 
μιά κοινωνία όπως ή έλληνική, 
μέ τήν «κατ’ εύφημισμόν» έλεύ- 
θερη οικονομία.

Οί θέσεις τους δέν μπορεί νά 
είναι, καί δέν πρέπει νά είναι 
θέσεις ειρήνευσης. Καί άλλη φο
ρά, άνολύθηκε άπ’ αύτό τό βή
μα, άπό τόν όμιλοϋντα, ότι ύ- 
πάρχει ένας μόνιμος πόλεμος 
μεταξύ τής έργοδοσίας καί τών 
έργαζομένων. ’Αλλοίμονο, κύ
ριοι Συνάδελφοι, άν πιστεύαμε 
στό δόγμα τής ειρήνευσης, καί 
άν πιστεύαμε ότι δέν ύπάρχει 
πάλη τάξεων, σέ μιά τέτοια 
κοινωνία σάν τήν δική μας. Υ
πάρχει ένας διαρκής πόλεμος, 
ύπάρχει ένας καθημερινός άγώ- 
νας, γιά έπιβίωση, γιά κοινωνι
κή βελτίωση.

Κύριοι Συνάδελφοι, στόν πό
λεμο αύτό άποφασιστικό ρόλο- 
παίζουν τά συνδικάτα καί οί ε
πιλογές τους. "Οταν τά συνδι
κάτα κυνηγάνε στόχους μέ γε
ρές βάσεις καί γερά θεμέλια, 
προσφέρουν πάρα πολλά στήν 
όλη ύπόθεση.

Ό Λόρδος "Ατλη, στό βιβλίο 
του «.0 δρόμος πρός τόν Σο
σιαλισμό», γράφει: «Ή κοινω
νία είναι ένας κήπος" σ’ αύτόν 
τόν κήπο όριο μένα φυτά άνα-

γματα. 'Απλά καί μόνο θά κά
νω μία άνάλυση βασικών ση
μείων, πού θεωρώ, ότι είναι κα
θοριστικά, γιά τήν παραπέρα 
πορεία τοϋ Κλάδου.

μοσπονδία τήν δίκιά μας, οί 
προοδευτικές δυνάμεις, έχουν 
συντριπτική πλειοψηφία, καί 
όλες είναι ταγμένες κατά τού 
Πατερναλιστικού συνδικαλι
σμού.

’Αλλοίμονο, άν ή 'Ομοσπον
δία ή δίκιά μας, είχε ανάγκη 
άπό φωτισμένο ήγέτη, ή άπό 
φωτισμένους ηγέτες. Οί θέσεις 
τοϋ Προεδρείου, είναι τυπικές, 
Συνάδελφοι. Δέν υπάρχουν πε
ριθώρια καί δυνατότητες, στήν 
'Ελλάδα τοϋ 1979, νά έπηρεά- 
σουν πρόσωπα, καταστάσεις οί 
πολιτικοί. Οί καταστάσεις καί τά 
γεγονότα έπηρεάζονται άπο- 
κλειστικά καί μόνο μέ συγκεκρι
μένα προγράμματα, τά όποια 
προγράμματα άπορρέουν άπό 
μιά φιλοσοφία, γιά τόν τρόπο 
άντιμετώπισης τής ζωής, γιά 
τόν τρόπο δόμησης τής κοινω
νίας. Μέ άλλα λόγια δηλαδή, ά
πό θέσεις πού πατ/ανε σέ κοι- 
νωνικοπολιτικό υπόβαθρο. Προ
σωπικά, πιστεύω ότι ή συντρι
πτική πλειοψηφία τών μελών 
τοϋ Γενικοϋ Συμβουλίου, έχει 
τήν ίδια άποψη μέ μένα. Ότι 
πέρασε ό καιρός τών φωτισμέ
νων ήγετών, καί πέρασε ό και
ρός, πού ρωτάγαμε ποιός είναι 
πρόεδρος σ’ αύτό τό Σωματείο. 
Μέ άλλα λόγια, πέρασε ό καιρός 
τών εργατοπατέρων, fo ερώ
τημα πλέον είναι ποιά είναι ή 
πλειοψηφία τών οργάνων τών 
Σωματείων. Ποιοι είναι έκείνοι, 
οί όποιοι μέ τήν ψήφο τους, 
παίρνουν τίς αποφάσεις.

πτύσσονται υπερτροφικά, μέ ά- 
ποτέλεσμα νά κλείνουν τόν βέ
ρα άπό τά άλλα, τά οποία, ό
πως είναι φυσικό, άηισχαίνουν 
καί μαραίνονται Γι’ αύτό έπιτα- 
κτική είναι ή άνάγκη τού κη
πουρού πού θά κλαδεύει. Κη
πουρός είναι αύτό τοϋτο τό 
Κράτος». ’Εμείς διαπιστώνουμε 
ότι, στή χώρα πού ζοϋμε, τό 
Κράτος, πού διατείνεται καί 
πού πιστεύει γιά τόν έαυτό του 
τόν ρόλο τοϋ κοινωνικού διαι
τητή, δέν είναι κοινωνικός δι
αιτητής, γιατί δέν άντιμετωπί- 
ζει ϊσόβαρα όλες τίς τάξεις, έ
χει κάνει τήν επιλογή του καί 
έχει γείρει άποφασιστικά τήν 
πλάστιγγα, ύπέρ τής έργοδοτι- 
κής τάξης καί άσκεϊ μέ τήν πο
λιτική τής μονόπλευρης λιτό
τητας, μία καταπίεση σέ βάρος 
τών έργαζομένων.

Γι’ αύτό είναι ιδιαίτερα ση
μαντική καί καθοριστική, ή δί
κιά μας εύθύνη. Ό πόλεμος 
λοιπόν αύτός, ό διαρκής, έχει 
ορισμένες φάσεις καί έχει ορι
σμένες μάχες. 'Υπάρχουν μά
χες, οί όποιες πρός στιγμήν, 
είναι μετωπικές, ύπάρχει και
ρός άνάπαυλας, ύπάρχει ό άν- 
ταρτοπόλεμος, υπάρχουν πάρα 
πολλές φάσεις τοϋ άγώνα. Οί 
φάσεις όλες αύτές έντάσσονται 
μέσα στόν πόλεμο. ’Αναπτύχθη
κε προηγούμενα ή θεωρία τών 
χαμένων μεροκάματων. Δέν ύ-

στο'ύς σωστούς άγώνες, συνά- 
δέλφοι. Τά μεροκάματα αύτά 
είναι καταθέσεις καί σύντομα, 
άν κάνουμε άγώνα μέ συνέ
πεια, θά έχουμε τό δικαίωμα 
νά πάμε νά κάνουμε άναλήψεις 
τών καταθέσεων αύτών.

Δέν έγινε σπατάλη τών δυ
νάμεων, συνάδελφοι. Διαλέξα
με μία μορφή άγώνα δύσκολη. 
Καί διαλέξαμε τί,ν μορφή τοϋ 
άγώνα δύσκολη, γιατί έχομε συ
νειδητοποιήσει, ότι έχθρός δέν 
είναι τό Προεδρείο τής 'Ομο
σπονδίας, έχθρός στήν προκει
μένη περίπτωση, είναι ή Κυβέρ
νηση μέ τό άδυσώπητα σκληρό 
πρόσωπό της. Μάς διαβάστηκε 
μιά διακήρυξη προηγούμενα, ή 
μάλλον όχι προηγούμενα, χθές, 
ή όποια διακήρυξη διαπίστωνε 
άδιέξοδο καί εύθύνη τοϋ Προε
δρείου τής 'Ομοσπονδίας. "Ένας 
πλήρης άποπροσανατολισμός δη
λαδή τών συναδέλφων. Γράφει 
ή ίδια ή διακήρυξη, ότι εύθύ- 
νεται τό Προεδρείο, διότι δέν 
συμπεριέλαβε, δέν κατοχύρωσε 
μέ τήν συλλογική σύμβαση τό 
ωράριο. Τό έπιχείρημα αύτό, συ 
νάδελφοι, τό πρόταξε καί ό κ. 
Χαρισόπουλος, 'Υποδιοικητής τής 
Τράπεζας 'Ελλάδας, όταν θέλη
σε νά σπάσει τήν άπεργία μας 
λέγοντας, ότι ή 'Ομοσπονδία 
σας δέν κατοχύρωσε τό συμβα
τικό ωράριο. Ή 'Ομοσπονδία, 
κ. Συνάδελφοι, τό κατοχύρωσε 
τό συμβατικό ώράριο. Μέσα στή 
Σύμβαση διατυπώνεται, σέ ειδι
κή παράγραφο: «' Ο ρ ι στ ικο π ο ιεΐ- 
ται τό σύστημα τής πενθήμερης 
έβδομάδος». Καί τό σύστημα αύ
τό περιέχει καί τό σύνολο τών 
ώρών άπασχολήσεως καί τήν η
μερήσια κατανομή τών ώρών αύ
τών καί τήν όργια τοϋ Σαββά
του. Σέ καμμιά περίπτωση δέν 
έπιτρέπεται νά ένισχύουμε τήν 
εργοδοσία·, τούς άντιουλλόγους 
τών πτυχιούχων καί νά ένισχύ
ουμε παράλληλα καί τόν Κυβερ
νητικό Τύπο πού άμφισβητεί τό 
δικό μας έπιχείρημα, τήν κα
τάργηση τοϋ συμβατικού ώραρί- 
ου. Καί σέ καμμιά περίπτωση 
δέν έπιτρέπεται νά έντοπίζου- 
με σάν έχθρό καί νά έπιρρί- 
π του με τήν εύθύνη στό Προε
δρείο τής 'Ομοσπονδίας. ’Εχθρός 
είναι ή συγκεκριμένη Κυβέρνη
ση, πού έκανε τήν συγκεκριμέ
νη έπιλογή. Κατάργησε αύθαίρε 
τα τό ώράριό μας. Κατάλυοε 
τόν διάλογο πού άποτελεί τήν 
πεμπτουσία τής Δημοκρατίας 
καί παράλληλα στήν άντιμετώ- 
πιση τής άνωμαλίας έδειξε ένα 
άδυσώπητα σκληρό πρόσωπο. 
Χρησιμοποίησε διαδοχικά μέσα 
καταστολής. Καί σ’ αύτά τά μέ
σα καταστολής ή 'Ομοσπονδία

μας μέ ομόθυμη ένότητα άπάν- 
τησε μέ άγώνα, άποδεικνύ όντας 
ότι δέν ύπάρχει άδιέξοδο γιά 
τόν σωστό συνδικαλισμό. Καί 
ότι ύπάρχει πλήρης διέξοδος. 
Καί ή διέξοδος αύτή είναι ό 
δρόμος τοϋ άγώνα. Καί ήρθε ή 
έπιστράτευση καί ήρθαν τά ά- 
σφαλιστικά μέτρα, πού τά άνα- 
χοιτίσαμε. Καί άκριβώς έδώ εί
ναι τό μεγαλείο τοϋ κλάδου. 
"Ότι ό κλάδος κατάφερε νά βγά 
λει πέρα έναν άγώνα πού κρά
τησε τρεις άλόκληρους μήνες, 
μέ άκέραιες τίς δυνάμεις του. 
Μέ άκέραιο τό ήθικό του. Σέ 
καμμιά περίπτωση, βέβαια, ή ή
γεσία, ή συντριπτική πλειοψη
φία καί τοϋ ’Εκτελεστικού καί 
τοϋ Γενικοϋ Συμβουλίου πίστευε 
ότι θά έχουμε άμεσα άποτελέ
ρματα. Καί δέν ήταν δυνατόν 
νά έχουμε άμεσα άποτελέσμα- 
τα άπό μιά Κυβέρνηση, ή όποια 
βάζει τό κύρος ορισμένων ύ- 
πουργών της πάνω άπό τό συμ
φέρον τοϋ κοινωνικού συνόλου. 
Ξέραμε ότι τά αποτελέσματα' 
θ’ άργήσουν νάρθουν. Γι’ αύτό

τοϋ τοϋ κλιμακωτού άγώνα, εί
παμε ότι χρειάζεται μιά ένδυ- 
νάμωση. Καί χρειαζόταν ή έν- 
δννάμωση άκριβώς επειδή δια
πιστώνομε, γιά πολλούς λόγους, 
πού άνέλνσα χθές στήν όμιλία 
μου, συνοψίζω: όχι έθισμός τών 
συναδέλφων σέ τέτοιας μορφής

"Οτι ή βάση, σέ περίπτωση 
κατά τήν όποια, τελικά έγκρί- 
νετε τήν ύποψηφιότητα αύτή καί 
δώσετε τήν πλειοψηφία, δέν θά 
άκολουθήσει σέ άγώνες. Καί δέν 
θά άκολουθήσει σέ άγώνες για
τί ή βάση θέλει νά ξέρει ότι 
άγωνίζεται γιά στόχους, γιά ι
δέες, γιά προγράμματα καί δέν 
αγωνίζεται γιά «φωτισμένους» 
ήγέτες.

Δεύτερο σημείο: Ή βάση θέ
λει νά ξέρει ότι ή ήγεσία φρόν
τισε καί εξασφάλισε όλες τίς ά- 
σφαλιστικές δικλείδες. Ειπώθη
κε κΓ άλλη φορά άπό τό βήμα 
αύτό, ότι ό συνάδελφος τραπε- 
ζοϋπάλληλος πιστεύει στήν δι- 
καιότητα τοϋ άγώνα μας καί εί- 
πρόθυμος νά χάσει μεροκάματα. 
Γιατί ξέρει ότι αύτό άποτελεί 
έπένδυση. Είναι πρόθυμος νά 
δυσχεράνει τήν ύπηρεσιακή του 
θέση, νά στερηθεί προαγωγή, 
νά χάσει θέση εύθύνης. Σέ καμ- 
μιά περίπτωση όμως δέν θά ή
ταν πρόθυμος νά διακινδυνεύ
σει τήν άπόλυσή του, ένδεχό- 
μενα καί τήν φυλάκισή του. ’Α
ποτελεί φαρισσαΐσμό, συνάδελ
φοι, νά λέμε ότι «ή 'Ομοσπον
δία μας, συνάδελφε, σέ καλύ
πτει», τήν στιγμή κατά τήν ό
ποια ξέρουμε τί λέει ό νόμος 
γιά τήν έπιστράτευση. Τήν στι
γμή πού ξέρουμε τί κάλυψη 
μπορεί νά κάνει ή 'Ομοσπονδία.

Είτε τά θέλουμε λοιπόν, είτε 
δέν τό θέλουμε, άπ’ τή φύση 
τών πραγμάτων, ό άγώνας είναι 
άγώνας μακροχρόνιος. Ό άγώ- 
νας ό μακροχρόνιος είναι άγώ- 
νας φθοράς. Θά πρέπει νά τό 
συνειδητοποιήσουμε. "Αν αύτό 
τό συνειδητοποιήσουμε, όπωσδή 
ποτέ θά τόν κερδίσουμε. ’Εάν 
έμφυσήσουμε ατούς συναδέλ
φους τήν ψυχολογία ότι πάμε

άγώνα, όχι ύποστήριξη τοϋ ά- 
γώνα αύτοϋ άπό όλους τούς 
αυλλόγόυς, ότι δέν άσκήθηκε 
ή όση έπρεπε πίεση. Καί είπαμε 
νά ένδυναμώοουμε καταφεύγον- 
τας σε απεργία πολυήμερη. Ή 
διαφορά ήταν ώς πρός τίς μέ
ρες πού θα γινόταν ή άπεργία 
αύτή Ξεκάθαρα πλέον βγαίνει 
άπ" όλους τούς ομιλητές στό Γ. 
Σ. ότι πρέπει νά ϋπάρξει ένας 
καιρός γιά προετοιμασία, ένα 
δάστημα γιά δημιουργία ύπο- 
δομής.

'C συνάδελφος Τσόπελας έκα
νε μία πρόταση, ή όποια πρα
γματικά είναι έποικοδομητική. 
Ή πρόταση αύτή δέν έχει σκο
πό νά διχάσει. Δέν είναι σάν 
τήν πρόταση πού κατάθεσην συ
νάδελφοι, πού φιλοδοξούν νά 
άποτελέσουν τήν ήγεσία τής 
'Ομοσπονδίας, οί οποίοι είπαν : 
φταίει τό Προεδρείο, φταίνε οί 
ύποοτηρικτές του, τί άπομένει; 
’Απομένει μία φάση μόνο. Μο
νολιθικό Προεδρείο λοιπόν. Ό 
συνάδελφος Τσόπελας, πέρα άπ’ 
τό μέρος τής κριτικής, κατά 
τήν άποψή του σωστό, κατά τήν 
άποψή μας λαθεμένο, έχει σο
βαρά καί πρ αγματοηο ιήσ ιυα 
στοιχεία στήν πρότασή του. Τά 
στοιχεία αύτά είναι ότι πρέπει 
νά γίνει ύπσδομή γιά τον αγώ
να, νά χαραχτεί ό άγώνας άπό 
'δώ μέσα καί παράλληλα στό 
Προεδρείο, πού θά βγει νά έκ- 
προσωποδνται όλες οί τάσεις. 
Μόνον έτσι, συνάδελφοί μου, θά 
μπορέσει ό κλάδος νά «τραβή
ξει». "Οταν έκπροσωποΰνται ό
λες οί τάσεις, καί όταν οί συνά
δελφοί μας δ’οΰν ότι ό όλος ά- 
νώνας έδώ μέσα δέν γίνεται 
γιά τήν πλήρωση τοϋ κενού τής 
έξουσίας. Ό άγώνας γίνεται ά
κριβώς γιά νά μπορέσει ό κλά
δος νά βγει άπό αύτή τήν δύ
σκολη καμπή. Ό κλάδος θά βγει 
άπό τήν δύσκολη καμπή, όταν 
όλοι οί πρόεδροι τών μεγάλων 
συλλόγων βάλουν χέρι κι’ όταν 
όλες οί τάσεις βάλουν χέρι γιά 
νά πάμε μπροστά. Δέν είναι δυ
νατόν μέ μόνον ένα πρόεδρο 
νά τραβήξει υπροστά ό κλάδος 
τήν στιγμή μάλιστα, κατά τήν 
οποία ό πρόεδρος αύτός, συν
δέει τήν όλη του άντιπολιτευ- 
τική κίνηση σέ βάρος τοϋ Προε
δρείου τής 'Ομοσπονδίας μέ τήν 
δίκιά του ιστορία μέσα στήν 'Ο
μοσπονδία.

Συνάδελφοι, πιστεύω ότι ή βά
ση δέν θά άνταποκριθεί σέ ένα 
τέτοιο σχήμα. "Εχω τήν άπόλυ- 
τη βεβαιότητα καί γι' αύτό τό 
λέω έδώ μέ παρρησία.

Τ·’ κάλυψη έκανε ή 'Ομοσπονδία 
στόν συνάδελφο Νικολαίδη; 
Χαλκεύτηκε ένα κατηγορητή
ριο, ότι έδειρε δύο αστυφύλα
κες τών ΜΑΤ. Ή 'Ομοσπονδία 
τοϋ έδωσε 4 δικηγόρους. Τ°ύς 
καλύτερους τής ’Αθήνας, μετα
ξύ τών όποιων τόν πρόεδρο τοϋ 
Δικηγορικού Συλλόγου. Βγήκε 
μιά άπόφαση πού λέει: 18 μή
νες φυλακή. ’Ασκήθηκε έφεση. 
Δέν ξέρουμε ποιά θά είναι ή 
παραπέρα έκβαση. Τό άποτέλε- 
σμα ήταν αύτό. Τί κάλυψη θά 
κάνει ή 'Ομοσπονδία, συνάδελ
φοι, όταν ή Κυβέρνηση ατό πρό
σωπο τών Τραπεζοϋπαλλήλων 
αποφασίζει νά χτυπήσει τούς έο 
γαζόμενους "Ελληνες, οί όποι
οι τώρα συσπειρώνονται γύρω 
άπό τήν Σ.Α.Δ.Ε.Ο. καί κάνου
νε έναν -άγώνα ύπάρξεως. Καμ- 
μιά κάλυψη.

Συνάδελφοι, κρίνεται ή μορ
φή άγώνα πού έπιλέγουμε οί 
περισσότερες τάσεις έδώ μέσα, 
γιατί μόνο άπό ορισμένες συνα
δέλφους μεμονωμένους ειπώ
θηκε στό παρελθόν γιά άπερ
γία διάρκειας. ’Απεργία διάρ
κειας έγινε μόνο μιά φορά, για
τί τήν έπέβαλε ένα βίαιο γε
γονός. "Ολοι μας έπιλέγουμε 
άπεργίες συγκεκριμένης λέξης, 
γιατί άκριβώς ξέρουμε ότι οί 
μετωπικές συγκρούσεις οδηγούν 
σέ ϋποπτα άδιέξοδο.

γιά τό τελικό παιγνίδι καί «δί
νουμε ρέστα», είναι λάθος με
γάλο. Γιατί τό παιχνίδι αύτό 
μπορεί νά τό χάσουμε. Καί δέν 
δικαιούμαστε νά οδηγήσουμε τήν 
ΟΤΟΕ στή συντριβή καί νά στε
ρήσουμε άπό τίς δημοκρατικές 
δυνάμεις τής χώρας τήν συνεισ
φορά ατούς κοινούς άγώνες τής 
'Ομοσπονδίας των Τραπεζοϋ
παλλήλων.

Ή ήγεσία τοϋ κλάδου καί 
οι αρμοδιότητες του προεδρείου

Ποιά είναι ή θέση τών εργαζομένων

Ένα δεύτερο σημείο. Τό ση
μείο αύτό άναφέρεται στόν το

καί είσηγηθήκαμε αύτόν τον
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Γνωστοποιούμε στά Δ.Σ. των αδελφών Συλλό
γων τών άλλων τροητεζών, δτι οί στήλες τοϋ «’Ελεύ
θερου βήματος» ψιλοξενοϋν ανακοινώσεις τους καί 
αλλα δημοσιεύματα, πού έπιθυμοϋν νά γίνουν εύρύ- 
τερα γνωστά καί στό χώρο μας. ’Ανεξάρτητα άπ’ 
τό περιεχόμενό τους πού μπορεί νά είναι αντίθετο 
πρός τίς άπόψεις μας, πάντως καλόπιστο. ’Αρκεί νά 
μάς τό ζητήσουν καί νά στειλουν τό πρός δημοσίευ
ση κείμενο, κανονικά στά γραφεία μας όπως επι
βάλλεται άπ’ τή συνδικαλιστική δεοντολογία καί 
τήν πρακτική τών συ ναδελφικών σχέσεων ανάμεσα 
στά συνδικαλιστικά όργανα τοϋ κλάδου μας.

Κάθε άλλη μορφή κυκλοφορίας έντύπων στό 
χώρο μας είναι ύποπτο. “Οταν μάλιστα παρακάμ
πτει προκλητικά τήν υποχρέωση τής ένημέρωσης της 
ύπεύθυνης συλλογικής ήγεσίας, είναι δείγμα έλλει
ψης ήθους καί γενναιότητας, πρακτορικού τύπου 
διείσδυση στά έσωτερικά άλλου Συλλόγου, γιά νά 
μήν ποϋμε λαθρεμπόριο παραταξιακής ή προσωπι
κής συνδικαλιστικής γραμμής γιά έξαπάτηση 
άφελών...
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πάρχουν χαμένα μεροκάματα κλιμακωτό άγώνα. 
Συνάδελφοι, στά πλαίσια αύ-

Μέ ποιές προϋποθέσεις 
αγωνίζεται ή βάση

Ή μορφή τοϋ αγώνα

Αύτή είναι, συνάδελφοι, ή 
πραγματική κατάσταση. Θά πρέ
πει λοιπόν νά έπιλέξουμε μορ
φές άγώνα τέτοιες, πού νά κα
ταφέρουν καίριο πλήγμα στήν 
Κυβέρνηση. Νά προσδοκούμε τό 
όφελος, άλλά παράλληλα νά 
δίνουν τήν δυνατότητα τής ά- 
ναδίπλωσης, ώστε νά μήν υπάρ
ξει ήττα άπ’ τήν πλευρά μας.

Προσωπικά, στό 'Εκτελεστικό 
Συμβούλιο, σάν πρόεδρος ύπαλ 
λήλων τής ΕΤΒΑ, πρότεινα ά
περγία 5 ή μερών, μέ τίς προϋ
ποθέσεις φυσικά πού ειπώθη
καν, προετοιμασίας τής κοινής 
γνώμης, όλων τών έργων ύπο- 
δομής καί στήν συνέχεια, όταν 
ή άπεργία αύτή πετύχαινε, νά 
τήν ένισχύσουμε καί μέ μιά 
48ωρη. ΚΓ όταν πετύχαινε ξα
νά νά έλέγχαμε έμείς τήν κα
τάσταση καί νά μήν φθάναμε σέ 
σημείο νά σπάγαμε τήν άπερ
γία καί νά λέγανε «ήττήθηκαν 
ο'· τραπεζοϋπάλληλοι». ’Επανα
φέρω καί πάλι τήν πρόταση αύ
τή. Δέν θά πρέπει, κατά τήν 
άποψή μου, νά τήν προσδιορί
σουμε άπό τώρα ήμερολογιακά, 
γιατί θά είναι λάθος. Κι* αύτό 
γιατί τό συναλλασσόμενο κοι
νό θά κάνει τούς προγραμματι
σμούς του. ’Αναπτύξαμε στό 
’Εκτελεστικό ότι οί Τράπεζες έ- 
σουν μπει βαθειά στήν οικονο
μική ζωή τοϋ τόπου, ή έλληνι
κή έπιχειρηση πάσχει σοβαρά 
σέ κεφάλαιο κινήσεως καί μιά 
ξαφνική άπεργία μας, παραλύει 
τήν άγορά. "Αν θέλουμε λοι
πόν νά άκινητοποιήσουμε καί 
πάλι τίς συναλλαγές, πενθήμε
ρη αιφνιδιαστική άπεργία, καί 
βλέποντας καί κάνοντας. ’Ενί
σχυσή της μέ άπεργία μικρότε
ρης διάρκειας. Σέ περίπτωση, 
κατά τήν όποια καί πάλι κατα
φύγουνε σέ μέσα καταστολής, 
θά γίνει έκτίμηση καί θά αρά
ξουμε άνάλογα.

’Εγγυήσεις ότι δέν θά άνα- 
στείλουμε τόν άγώνα δέν είναι 
φρόνιμο νά δοθούν. Δέν είναι 
φρόνιμο ποτέ στρατηγοί νά λέ
νε στό στρατό «ό στόχος είναι 
αύτός καί άν άκόμα ύπάρξει 
ναρκοπέδιο έσείς πρέπει νά πά
τε στόν στόχο».

Συνάδελφοι, έμείς θά άποναρ- 
κοθετήσουμε τό έδαφος, Αύτά 
είναι τό χρέος τής ήγεσίας. 
ΓΓ αύτό πιστεύουμε ότι τίς ά
περγίες τής 'Ομοσπονδίας τίς 
κολούθησε ή συντριπτική πλειο
ψηφία τής βάσης. ’Επειδή άκρι
βώς πίστεψε ότι δέν γίνεται τυ
χοδιωκτικός συνδικαλισμός. ’Ε
πειδή άκριβώς πίστεψε ότι μέ- 
λημά μας είναι ή διατήρηση ά- 
κέραιων καί τών δυνάμεων καί 
τών δυνατοτήτων τής 'Ομοσπον
δίας.

Ή αγωνιστική 
συμπαράταξη

Δέν άκουσα λέξη γιά τίς συ- 
νεργαζόμενες άγωνιστικές Όμο 
σπονδίες τίς ΣΑ.Δ.Ε.Ο. Ό συνά
δελφος Τσόπελας τοποθετήθη
κε σαφώς καί υιοθετεί άπόλυτα 
τό πρόγραμμά τους. Τά ίδιο καί 
ό συνάδελφος 'Αντωνίου. ’Απ' 
άλλες πλευρές δέν έγινε τέ
τοιος προσανατολισμός. Γιατί ; 
Πιστεύουμε ότι ή δίκιά μας 'Ο
μοσπονδία, χάρη στήν φωτισμέ
νη ήγεσία της, μπορεί νά άνα- 
λάβει τό βάρος καί τήν εύθύνη 
νά λύσει όλα τά προβλήματα 
τοϋ έργατοϋπαλληλικοϋ κινήμα
τος; ’Επειδή τάχα τσακώνονται 
γιά τό ποιός θά διευθύνει τά 
πράγματα στόν συνδικαλισμό, οί 
«χαρτογιακάδες ή οί προλετά
ριοι»; "Οχι συνάδελφοι.. Δέν εί
ναι έκεί τό πρόβλημα. Τό πρό
βλημα είναι ξεκάθαρο. Τά γενι
κότερα θέματα τοϋ έργατοϋ- 
παλληλικοϋ κινήματος, όπως εί
ναι ή τιμαριθμική άναπροσαρ- 
μογή, όπως είναι τό «τιμαριθμι
κό», μπορούν νά λυθοϋν άηο- 
κλειστικά καί μόνο άπό συντο
νισμένες πανεργατικές κινητο
ποιήσεις. ’Εάν τίς κινητοποιή
σεις αύτές τίς κάνει ή ΓΣΕΕ, 
τό διακηρύξαμε, είμαστε μέσα 
καί μεΐς καί πάμε κάτω άπό τήν 
σημαία της. "Αν δέν τίς κάνει 
είμαστε ύποχρεωμένοι νά τρα
βήξουμε. Καί θά τραβήξουμε 
μπροστά, μαζί μέ τίς άλλες 'Ο
μοσπονδίες.

"χουμε στό Προεδρείο καί 
μιά πρόταση άπό τόν συνάδελ
φο Οικονόμου. Πιστεύω ότι ή 
πρόταση αύτή, είναι πάρα πολύ 
χρήσιμη καί άπόλυτα σωστή καί 
έξυπηρετεί λειτουργική άνάγκη 
τοϋ Τραπεζικού κινήματος. Ει-



Επαρχία και νεο ωράριο
Δίνουμε στή δημοσιότητα τήν άκόλουθη 

επιστολή συναδέλφου, πού περιγράφει ζων
τανά και παραστατικά τίς συνθήκες έργα- 
σίας πού έπικρατοϋν τό Ύποκ) μά του. Συν
θήκες, άνάλογες, όπως Εχουμε καταγγείλει, 
έπικρατοϋν καί σέ άλλα επαρχιακά Ύπο)τα, 
πού Εχουν Επιδεινωθεί σέ πολύ μεγάλο βα

θμό, μετά τήν Εφαρμογή τοΰ νέου, έξοντωτι- 
κοϋ ωραρίου.

Επειδή ή Επιστολή άπευθύνεται στόν 
Πρόεδρο τοϋ Συλλόγου καί χαρακτηρίζεται 
έμπιστευτική καί προσωπική, τηρούμε τήν 
άνωνυμία τοΰ Επιστολογράφου.

> ΑΠΟ 9Η ΣΕΛΙΔΑ
ναι παρεμφερής μέ τήν πρότα
ση τοϋ συναδέλφου Τσόπελα. 
"Εχει διαφοροποιήσεις ώς πρός 
τά προτεινόμενα πρόσωπα. Προ 
σωπικά υιοθετώ τήν πρόταση 
καί χθές μάλιστα τοποθετήθη
κα ότι είμαι ΰπέρ ένός οικου
μενικού προεδρείου. Προεδρείο 
στό όποιο θά άποτυπώνονται ό
λες οΐ τάσεις ώστε νά είναι 
συνυπεύθυνες καί νά διαχειρί
ζονται τά ζητήματα τής 'Ομο
σπονδίας. Προσωπικά μάλιστα 
δέν έχω ταμπού ούτε δογματί
ζω. Δέν κάνω αύτό πού κάνει 
τό κατεστημένο τής δεξιάς χρό 
νια ολόκληρα στήν 'Ελλάδα 
καλλιεργώντας τεχνητά τόν 
κομμουνιστικό κίνδυνο. Δέν κά
νω άντιγρυπαριομό. Ό συνά
δελφος Γρυπάρης Επιδοκιμάστη
κε τρεις φορές άπό τήν δάση 
τής Αγροτικής Τράπεζας καί 
μάλιστα μέ ένα σημαντικό πο
σοστό στίς έικλογές. Δέν έχου
με δικαίωμα εμείς νά έπιλέξου· 
με τόν έκπρόσωπο τής Αγρο
τικής Τράπεζας. Τόν επιλέγουν 
οί συνάδελφοί του. Βρίσκω λοι
πόν ότι ένα προεδρείο πρέπει 
νά έχει μέσα "Εθνική Τράπεζα, 
Τράπεζα Ελλάδος, "Αγροτική 
καί "Εμπορική Τράπεζα. Γεννιέ
ται τό Θέμα ποιάς θά είναι πρό
εδρος. "Επειδή Επικράτησε ή 
άποψη ότι οί πρόεδροι τών με
γάλων τραπεζών είναι καί φο
ρείς τάσεων, κρίνω καί έγώ ότι 
δέν θά πρέπει ένας πρόεδρος 
μεγάλης τράπεζας1 νά άναλάβει 
στήν φάση αύτή τήν δύσκολη, 
τήν ήγεσία τής "Ομοσπονδίας, 
γιατί ή δάση Ενδεχόμενοι νά τό 
(Ερμηνεύσει ότι μία τάοη έπικρά 
τησε στις άλλες. Προσωπικά δέν 
άποδέχομαι τήν πρόταση γιά 
πρόεδρος τής "Ομοσπονδίας. 
Καί δέν άποδέχομαι γιά δυό 
δασικούς λόγους. "Ο ένας λό
γος είναι ότι υπήρξα έπί 7 μή
νες γενικός γραμματέας τής 
"Ομοσπονδίας καί στενός συνερ 
γάτης τού προέδρου συναδέλ
φου Μαυρουλίδη. Σέ περίπτωση 
κατά τήν όποιαν Εμφανιζόταν, 
ύηό τήν προεδρία μου, διαφο
ροποίηση τακτικής είς τήν τα
κτικήν τήν όποια μαζί μέ τόν 
συνάδελφο Μαυρουλίδη έχαρά- 
ζαμε, θά Ερμηνευόταν άπό τήν 
δάση ότι έφταιγε ό Μαυρουλί- 
δης γιά τήν προηγούμενη τα
κτική. Καί σάν έντιμος άνθρω
πος σέ καμμιά περίπτωση δέν 
μπορώ νά δεχτώ ότι έφταιγε ό 
συνάδελφος Μαυρουλίδης. Ή 
συνεργασία τών 7 μηνών υέ έ
πεισε ότι ό συνάδελφος Μαυ
ρουλίδης είναι ένας άπόλυτα 
έντιμος άνθρωπος, ένας ύπεύ- 
θυνος συνδικαλιστικός ήγέτης, 
ό όποιος σκέπτεται όχι μόνο

«Κύριε Διευθυντά,

Στό τεύχος τοΰ Αύγούστου τής 
Εφημερίδας σας δημοσιεύτηκε 
τό πλήρες κείμενο Επιστολής 
τοΰ έκ Θεσσαλονίκης Τραπεζι
κού ΰπαλλήλου κ. Κώστα Άνα- 
στασόπουλου πού προορίζονταν 
καί είχε άποσταλεϊ καί στόν 
«Οικονομικό Ταχυδρόμο» σέ ά
πάντηση ένός σχολίου τοΰ συ
νεργάτη μας Κριτόδουλου. Συ
νοδεύονταν άπό διαβιβαστική 
πρός Εσάς σύντομη Επιστολή, 
στήν όποία καί μόνο όφείλω νά 
δώσω μιάν άπάντηση πού Ελπίζω 
ότι θά θελήσετε νά τή δημοσι
εύσετε.

Ό κ. Άναστασόπουλος στή δι
αβιβαστική αύτή Επιστολή ισχυ
ρίζεται μέ ύφος σχεδόν θριαμβι
κό ότι: α) οί ύπεύθυνοι τοΰ 
Ο.Τ. άρνήθηκαν νά δημοσιεύ
σουν τήν Επιστολή του, 6) ή 
άρνησή τους ήταν άποτέλεσμα 
τοΰ ότι «κατήγγελε — μέ συγ
κεκριμένη Επιχειρηματολογία — 
τόν προβοκατορικό ρόλο τοΰ 0. 
Τ. στούς Εργατικούς άγώνες καί 
συγκεκριμένα στούς άγώνες τών 
τραπεζοϋπαλλήλων». γ) «Οί κύ
ριοι αύτοί—δηλαδή οί ύπεύθυνοι 
τοΰ «Οικονομικού» — Ενώ σείου
με Επιδεικτικά τή σημαία τής 
«δημοκρατίας» μας καί τής «ά- 
δΕσμευτης» δημοσιογραφίας μας, 
άνεχόμαστε τίς άντίθετες άπό- 
ψεις μόνο μέχρι τού σημείου, 
πού δέν γίνονται ιδιαίτερα Ενο
χλητικές. "Αλλά αύτή άκριβώς ή 
τακτική μας μάς άφήνει έκθε
τους άπέναντι στούς Εργαζόμε
νους καί στούς τραπεζοϋπαλλή-

βλέποντας μπροστά τήν σημε
ρινή ήμέρα, άλλά άκόμα μήνες 
καί χρόνια μπροστά.

" Ενας δεύτερος λόγος, πάρα 
πολύ σημαντικός, είναι ότι σάν 
Τράπεζα μέ 602 μέλη στόν σύλ
λογό μας, έχουμε μόνο μία ψή
φο. Σάν άτομο δέν άνήκω σέ 
οργανωμένο χώρο ούτε σέ τά
ση, μέ άποτέλεσμα καί πάλι νά 
είμαι μία ψήφος. Βρίσκω λοιπόν 
ότι δέν είναι κατάλληλη ή Ε
κλογή σ' αύτές τίς κρίσιμες 
στιγμές, γι' αύτό καί αποποιού
μαι τήν πρότασή σας, εύχαρι- 
στώντας βεβαίως τούς συναδέλ 
ψους πού μοΰ κάνουν τήν τιμή 
νά μέ προτείνουν. "Αντιπροτεί
νω γιά τήν θέση αύτή ένα νέο 
συνάδελφο, ό όποιος μέχρι σή
μερα δέν ταυτίστηκε στις δια-

Τελειώνοντας, κύριοι συνά
δελφοι, θά ήθελα νά σάς ηώ 
ότι σέ καμμιά περίπτωση, πέρα 
άπό όποιαδήποτε σκοπιμότητα, 
δέν έχουμε τό δικαίωμα νά χα
ρακτηρίσουμε «άαφαιρο» τόν ά- 
γώνα τής "Ομοσπονδίας καί νά 
πούμε ότι δέν ήταν άγώνας 
σωστός. "Εγινε ένας άγώνας 
τριών μηνών, ένας άγώνας πού 
συγκλόνισε τό πανελλήνιο. "Έ
νας άγώνας πού βοήθησε νά 
συνειδητοποιήσουν πολλά πρά
γματα οί συνάδελφοί μας, γιατί 
τό Προεδρείο τής "Ομοσπονδίας 
δέν άρκέστηκε σέ άνακοινώσεις 
στό στύλ τό χρονογραφικό. Τό

Κλείνοντας, συνάδελφοι, θά- 
θελα νά πώ ότι, όποιο Προε
δρείο κι" άν βγει θά πρέπει 
νά βοηθηθεί. Νά βοηθηθεί μέ 
άπόλυτη ειλικρίνεια καί θά Εκ
τιμούσα ότι θά συμβεί κάτι τέ
τοιο άν έβγαιναν συνάδελφοι 
καί τουλάχιστον τό σημείο τής 
βοήθειας πρός τό δικό μας 
προεδρείο τό άποσιωποΰσαν. 
"Οτι, μολονότι διαφωνούσαν, 
μάς στήριξαν. Γιατί ύπάρχουν 
γραπτά κείμενα, στά όποία λέ
γανε οί συνάδελφοι, ότι «δέν 
πιστεύουμε στήν άποτελεσματι- 
κότητα τής τακτικής τής "Ομο
σπονδίας καί έχουμε άμφιβολί- 
ες γΓ αύτή» Δέν είναι δυνα
τόν νά σέ άκολουθήσει ή βάση 
όταν άπό τήν πρώτη κιόλας μέ

λους πιό συγκεκριμένα».
Αύτά όλα τά φοβερά κατα

μαρτυρεί ό Επιστολογράφος σας 
σέ βάρος τού «Οικονομικού». Ε1 
λικρινά μένομε κατάπληκτοι. 
Γιατί γιά νά διατυπώσει ό κ. Ά
ναστασόπουλος όλο αύτόν τό λί- 
βελο στηριεζται μέ άνεση Γκαίμ- 
πελς σ’ ένα ψεύδος.

Μ ά καί είμαι ύπεύθυνος τής 
Εφημερίδας καί είμαι ό μόνος 
πού άποφοσίζω τί θά δημοσιευ- 
θεί καί τί όχι σ' αύτήν, πλη
ροφορώ καί σάς καί τούς άνα- 
γνώστες τής «Τραπεζικής», ότι 
ούτε Επικοινώνησε ποτέ ό κ. Ά
ναστασόπουλος μέ Εμένα ή ό- 
ποινδήποτε άναπληρωτή μου, 
ούτε φυσικά τοΰ άρνηθήκαμε τή 
δημοσίευση τής Επιστολής του. 
"Οπως άντιλαμβάνεσθε, άψοΰ 
δέν ύπήρξε άρνηση είναι κομβο- 
λόϊ ψευδών καί οί λόγοι πού μέ 
τόση άνεση ισχυρίζεται ότι ήταν 
ή αιτία τής άρνήσεώς μας.

Επειδή όμως Ενδέχεται νά 
θεωρεί άρνηση τήν μή άμεση 
δημοσίευσή της πράγμα πού βε
βαίως δέν τού δίνει τό δικαί
ωμα σ' όλες αύτές τίς ύβριστι- 
κές εικασίες (θά μπορούσε λ.χ. 
νά μήν είχε φθάσει στά χέρια 
μας) , σάς πληροφορούμε ότι α) 
ή Επιστολή του φέρει ήμερομη- 
νία 23.8.79, 6) ταχυδρομήθηκε 
στίς 24.8.79 καί γ) έλήφθη στις 
27.8.79. Συνεπώς, κι άν άκό
μα δίνονταν άπόλυτη προτεραι
ότητα γιά δημοσίευση πάλι θά 
ήταν τεχνικά άδύνατον γιά ένα 
Εβδομαδιαίο περιοδικό όπως ό 
«Οικονομικός» νά τήν φιλοξενή
σει πριν άπό τά μέσα Σεπτεμ
βρίου. "Ομως ή Επιστολή του εί
δε τό φώς τής δημοσιότητας

μάχες τών διαφόρων τάσεων 
τής 'Ομοσπονδίας. Καί Εν πάαει 
περιπτώσει τόν λίγο καιρό πού 
μιλάει ύπεύθυνα στό Γενικό 
Συμβούλιο καί στό 'Εκτελεστι
κό, σάν πρόεδρος συλλόγων, έ
πεισε ότι έχει καθαρό μυαλό, 
δέν είναι φανατισμένος καί μο
λονότι άνήκει σέ τάση καί συγ
κεκριμένο χώρο, δέν βάζει τά 
συμφέροντα τής τάσης καί τού 
χώρου, πάνω άπό τά συμφέρον
τα τού κλάδου. Προτείνω τόν 
συνάδελφο Τσόπελα σάν πρόε
δρο, άφοΰ. βεβαίως, διευκρίνη- 
σα στήν άρχή ποιές, κατά τήν 
άποψή μαυ, είναι οί δικαιοδο
σίες ένός προεδρείου, μιας δη
μοκρατικά διαρθρωμένης οργά
νωσης. Καί όλους τούς προέ
δρους τών μεγάλων Τραπεζών 
ώς μέλη τοΰ Προεδρείου.

πάντα τοποθέτησε τά πράγμα
τα όπως έπρεπε καί νά τά το
ποθετήσει καί συνειδητοποίησε 
καί ό πιό συντηρητικός συνά
δελφος ποιος είναι ό Εχθρός, 
πού σκαλώνουμε, γιατί σκαλώ
νουμε. Πιστεύουμε, λοιπόν, ότι 
αύτή ή σωστή διαφωτιστική 
δουλειά πού κάναμε, ήταν δου
λειά υποδομής καί τό γεγονός 
ότι όποιο προεδρείο καί άν ά- 
ναλάβει, θά ποραλάβει άκέραι- 
ες καί Ετοιμοπόλεμες τίς δυνά
μεις τοΰ κλάδου, άπστελεϊ ένα 
πολύ μεγάλο κεφάλαιο τής Ώ

ρα, πού Εφαρμόζεται ή τακτική 
Επιχειρείς νά Ενσπείρεις τίς άμ- 
φιβολίες σου σ’ αύτή. Κι" όταν 
ξέρεις ότι θεοί καί δαίμονες 
πολεμάνε τήν "Ομοσπονδία τών 
Τραπεζοϋπαλλήλων.

Χρειαζόμαστε βοήθεια άνυ- 
πόκριτη τής "Ομοσπονδίας. Καί 
τήν βοήθεια αύτή θά τήν δώ
σουμε μέ όλες μας τίς δυνά
μεις. Μιά έκκληση σ' όλους τούς 
κυρίους Γενικούς Συμβούλους: 
Ξεκαθαρείστε άγωνιστικό πρό
γραμμα. Ψηφίστε προεδρείο πού 
νά Εκφράζει όλες τίς τάσεις. 
Απομονώστε Εκείνους πού παί
ζουν τό προσωπικό τους παιγνί
δι καί βοηθείστε ό δημοκρατι
κός συνδικαλισμός νά πάει 
μπροστά.

στό φύλλο σας τού Αύγούστου. 
Συνεπώς, λογικό είναι νά συμ- 
περάνω ότι τήν έστειλε καί σέ 
σάς σχεδόν ταυτόχρονα.

Θά πρέπει νά σημειωθεί πώς 
ό Ο.Τ. έχει σάν άπαράβατη άρ
χή νά δημοσιεύει όλες τίς Επι
στολές πού σοΰ στέλνονται καί 
μάλιστα χωρίς περικοπές. Συ
νεπώς καί ή Επιστολή τοΰ κ. 
Άναστασόπουλου θά δημοσιεύ
ονταν μέ τή σειρά της καί μά
λιστα κατά προτεραιότητα λόγω 
έπικαιρότητας γιατί άλλο ώς θά 
έπρεπε νά άναμένει έπί ένα πε 
ρίπου δίμηνο, άφοΰ προηγούν
ται χρονολογικά πολλές άλλες.

Μετά άπό αύτά καί άν ύποθέ- 
σουμε πώς ύπάρχει θέμα άσκή- 
σεως άπό κάποιον προβοκατορι- 
κοΟ ρόλου δικαιούμαι νά συμπε- 
ράνω πώς ή προβοκάτσια άσκεΐ- 
ται σέ βάρος τοΰ «Οικονομικού 
Ταχυδρόμου» άπό τόν ίδιο τόν 
κατήγορό του. Καί ή Εφημερί
δα σας γίνεται άκούσ'ος βέ
βαια, συνεργός τής προβοκάτσι
ας αύτής.

"Οσον αφορά τό περιεχόμενο 
τής Επιστολής του πρός τόν «Οί- 
κονομ'κό» πού αύτονόητο είναι 
πώς δέν πρόκειται πιά νά δη- 
μοσιευθεΐ στίς στήλες του, άς 
τό κρίνουν οί άναγνώστες σας. 
Είναι τοΰ ίδιου άκρβώς ήθους 
καί άκρίθειας μά τό περιεχόμε
νο τής δ'αβ βαστικής πρός σάς 
Επιστολής του».

3.10.1979 

Μέ τιμή
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 

Διευθυντής
«Οικονομικού Ταχυδρόμου»

«Κύριε Πρόεδρε,
"Αναγνωρίζω καί γνωρίζω τίς 

ειλικρινείς καί ύπεράνθρωπες 
προσπάθειές σας γιά βελτίωση 
στοιχειωδών δικαιωμάτων τών 
συναδέλφων πού Επάξια Εκπρο
σωπείτε. Ούτε άμφισβητώ τίς 
θυσίες σας καί τούς θαρραλέ
ους άγώνες σας γιά τά προβλή- 
ματά μας. ΓΓ αύτό έπιτρεφτε 
μου νά σάς άπευθύνω καί νά σάς 
Ενοχλήσω μέ μερικά παράπονα, 
πού δέν είναι άπλά, άλλά ζωής 
καί θανάτου, παράπονα, πού 
ίσως νά έχουν πολλά Ύποκ) τα 
τής Τραπέζης σήμερα.

"Εχω παραπάνω άπό δύο χρό
νια τώρα στό Ύποκ) μα πού ύ- 
■πηρετώ σέ θέση υπεύθυνη, τού 
όποιου οί Εργασίες σήμερα έ
χουν ξεπεράσει τό ποσοστό τής 
αύξήσεως τού 10066 άλλά καί 
μερικές άπ" αύτές τό ποσοστό 
τού 500% έναντι Εκείνων πού ύ- 
ηήρχον πρό διετίας. Καί τότε 
τό Προσωπικό καί σήμερα ίδιο, 
μέ σοβαρές όμως τώρα άπουσί- 
ες λόγω τοκετών θηλέων Ύπαλ-

ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΔΙΚΙΑ 

ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ 
ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Κύριε Διευθυντά,
Μέ τό γράμμα αύτό θά προσ

παθήσω ν’ αποδείξω μέ παραδεί
γματα ότι ό Ετεροχρονισμός τής 
καταβολής τού φόρου εισοδήμα
τος είναι πηγή άδικίας γιά τούς 
μισθωτούς.

“Ας ύποθέσουμε ότι, ένας μι
σθωτός, ένα Ελεύθερος έπαγ- 
γελματίας (γιατρός, έμπορος 
κλπ.) καί ένας βισμήχανος Α.Ε., 
έχουν τό 1979 τό ίδιο φορολο
γητέο εισόδημα καί ότι ό άνα- 
λογών φορος καί γιά τούς τρεις 
είναι ό ίδιος.

Έρευνώντες όμως τίς συνέ
πειες τοϋ Ετεροχρονισμού τής 
καταβολής τοΰ φόρου εισοδήμα
τος, άπό τούς φορολογουμένους 
τών παραπάνω κατηγοριών, δια- 
π.οτο'ινει κανείς τό μέγεθος τής 
άδικίας σέ βάρος, έξ όλων τών 
"Ελλήνων φορολογουμένων, τών 
μισθωτών (Εργαζομένων καί 
συνταξιούχων).

Γιατί: 1) Ό μισθωτός θά κα
ταβάλει τό φόρο μέσα στό 1979, 
παρακρατώντας του άπό τό μι
σθό του ή τή σύνταξή του τήν 
πρώτη κάθε μήνα τό 1)12, μέ 
έκπτωση 10%. "Αν καί καταβά
λει ολόκληρο τό φόρο του άπό 
24—12 μήνες άνωρίτερα άπό τίς 
άλλες κατηγορίες τών φορολο- 
νουμένων, ώφελείται μόνο 10% 
καί πληρώνει τό 90% τοϋ άνα- 
λογοϋντος φόρου.

2) Ό Ελεύθερος άπαγγελμα- 
τίας θά άρχίσει νά καταβάλει 
τό φόρο του, πάντα γιά τό εισό
δημα τοϋ 1979, τόν "Ιούνιο τού 
1980 καί θά τόν Εξοφλήσει τό 
Δεκέμβριο τού ίδιου χρόνου. 
Έτσι άρχίζει νά καταβάλει τό 
φόρο του 17 μήνες άργότερα 
άπό τό μισθωτό (1.1.79—1.6.80)’ 
καί τελειώνει 12 μήνες άργότε
ρα. Πάρα ταϋτα ώφελείται α) 
άπό τήν Εκμετάλλευση τού φό
ρου του έπί 12 μήνες, μπο
ρούσε νά τόν έκμεταλλευθεΐ Ε
πί 18 μήνες, άλλά γιά τόν πάρα 
κάτω λόγο β) περιορίζεται σέ 
12 μήνες, γιατί βάζοντας κάθε 
μήνα στήν Τράπεζα τή δόση του, 
μέ προθεσμία τριών μηνών, θά 
έχει τόκο 14,5% γ) καταβάλλον
τας Εφάπαξ τόν "Ιούνιο τού 
1980, τό φόρο, (έξη μόνον μή
νες ένωρίτερα) θά τύχει καί αύ- 
τός έκπτώσεως 10% καί δ) άπό 
τόν πληθωρισμό (17% τό 1979), 
σύνολο ώφΕλειας 41,566 καί πλη 
ρώνει σύσιαστικά τό 48,5% τού

λήλων, λόγω έλλείψεως ύπευθύ- 
νου Κλητήρας κ.λ.π., κ.λ.π.

Ό προγραμματισμός τών άδει- 
ών, τί είρωνια, στό περιθώριο. 
Ή χορήγησή τους μέ τόν πιό ά- 
παράδεκτο τρόπο καί στόν άκα- 
τάλληλο χρόνο. Καί τούτο όχι 
γιατί φταίει κάποιος, άλλά γιατί 
ύπάρχει στενότητα προσωπικού.

Ό χώρος τοϋ Καταστήματος 
πανάθλιος καί ακατάλληλος γιά 
Εργαζομένους όλημερίς. Γράμ
ματα στίς άρμόδιες "Υπηρεσίες 
γιά Εξεύρεση λύσεως, γιά έλε
ος. πολλά! άπάντηση όμως κα

μιά, άπό πουθενά. Φοβερή, σιωπή 
άλήθεια, γιά νά πλανάται ή ά- 
πειλή «μή ζητάτε πολλά, μή 
ψάχνετε τή δικαιοσύνη, κόψτε 
τό λαιμό σας, ή δουλειά νά βγει 

οπως-όπως καί τά πλημμελήμα
τα στήν καμπούρα σας» Ειλικρι
νή άρχίζω νά ζώ καί νά θυ
μάμαι μέρες παλιές καί σκοτει
νές. "Εχω δυό χρόνια νά πάρω 
άδεια. Οί συνθήκες Εργασίας μέ- 
σα στό Κατάστημα αφόρητες, σ" 
όλα «ρομπότ», δακτυλογράφος,

φόρου.
3) Ό βιομήχανος Α.Ε., θά άρ- 

χίσει νά καταβάλει τό φόρο του 
(πάντα γιά τό εισόδημα τοΰ
1979) τόν "Ιούνιο τοΰ 1981, γι
ατί ή γενική συνέλευση τών με
τόχων θά όριστικοποιήσει τά έ
σοδά του άπό έξοδα παροστά- 
σεως κλπ., τό Μάρτιο έως "Ι
ούλιο τού 1980, καί όλοκληρώ- 
νει τό Δεκέμβριο τοϋ 1981, δη
λαδή άρχίζει 29 μήνες άργό
τερα άπό τό μισθωτό, νά κατα
βάλει τό φόρο του καί τελειώ
νει τήν καταβολή 24 μήνες άρ
γότερα.

"Ετσι ώφελείται: α) τόν τόκο 
24 μηνών (6λ. ηαρ. 2) πού ί- 
σοϋται χωρίς άνατοκισμό μέ 
29% 6) λόγω Εφάπαξ καταβολής 
τού φόρου του τόν "Ιούνιο 1981, 
10% καί γ) άπό τόν πληθωρι
σμό 31% (17% τό "79 καί 1466 τό
1980) , σύνολο ώφέλειας70% καί 

πληρώνει ούσιαστικά τό 30% τού 
φόρου.

"Από τούς παραπάνω άριθμούς, 
πού δέν είναι άπόρροια στατιστι
κών τρύκς, είναι ολοφάνερο ότι, 
ή μελετωμένη μείωση τών συν
τελεστών τής φορολογ'κής κλί
μακας, εύπρόσδεκτη βέβαιο, έ- 
λάχ'στα θά εύνοήσει τούς μισθω
τούς καί ή άδικία σέ βάρος τους 
θά Εξακολουθήσει «λόγω τοϋ Ε
τεροχρονισμού τής καταβολής 
τοΰ φόρου εισοδήματος άπό τίς 
διάφορες κατηγορίες (πηγές) 
φοροΧογουμένων» άλλά καί τοϋ 
πληθωρισμού. "Αν πραγματικά Ε
πιθυμείται Ελάφρυνση τού «φο
ρολογικού βάρους» τών μισθω
τών καί άπόδοση δ'κα.'οσύνης, 
(δέ θίγω τό θέμα τής φοροδ α- 
φυγής). θά πρέπει νά ληφθεί 
καί είδ'κή μέριμνα γΓ αύτούς. 
Καί αύτή είναι μ'ά καί μόνη:

Αύξηση τής έκπτώσεως τοΰ 
παρακραιτονμένου φόρου εισο
δήματος Επί τών μισθών καί 
συντάξεων άπό 10% πού ισχύει 
σήμερα, τουλάχιστον σέ 3066 
(10% γ'ά τήν καταβολή τοΰ φό
ρου Εντός τής χρήσης πού ά- 
ποκτήθηκε τό εισόδημα, όπως 
χορηγείται καί στούς είσοδημα- 
τίες άπό τίς άλλες πηγές σύν 
τόκος 14,5% σύν πληθωρισμός) 
ή νά μή γίνεται καμμιά παρακρά
τηση φόρου έπί τών μισθών καί 
συντάξεων καί νά ίσχύσει καί 
γιά τούς μυθωτούς ότι ισχύει ή 
θά Ισχύσει καί γιά τίς άλλες κα
τηγορίες τών φορολογουμένων.

ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
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Παράδειγμα: "Εστω ότι ό άνα- 
λογών φόρος έπί τού είσοδήμα-

διαχειριστής, πληροφοριοδότης, 
φίλος τοϋ πελάτη, τά πάντα!

Σάν νά μήν έφταναν τά πα
ραπάνω, έρχεται καί τό καινούρ 
γιο ώράριο Εργασίας νά δώσει 
τήν «χαριστική» στόν άπεγνω- 
σμένο "Υπάλληλο. Στήν πόλη 
μας κανένα Εστιατόριο ούτε τυ- 
ροπιττάδικο, τίποτα άπ’ αύτά, 
άλλά καί νά ύπήρχαν πώς θά 
τά πλησιάζαμε, άφοΰ δέν μπο
ρούμε νά σηκώσουμε τό κεφάλι 
μας άπό δουλειά; Μόνο τό ψω
μοτύρι κι" αύτό χωρίς διακο
πή καί μπροστά στούς συναλ
λασσόμενους, σάν θηρία ν' ά- 
νοίγουμε τά στόματά μας μέ- 
φουσκωμένα τά μάγουλά μας ά- 
παίσια, φοβερά άντιαισθητικό. 
Πάει ή άξιοπρέπεια, τώρα ά- 
γώνας έπιβιώσεως. "Αρχισαν κι
όλας πολλοί συνάδελφοι νά πι
άνουν τό στομάχι τους τρομα
γμένοι, πάει πιά, τά σίδερα λυ
γίζουν καί μιά σκέψη μόνο τούς 
ένώνει, πο'ός θά δώσει τά δί
καιό τους πού Εξόφθαλμα κραυ
γάζει! ! !»

τός μου τοϋ 1979, είναι 60.000 
δρχ. καί σάν μισθωτός μοϋ πα
ρακρατούν άπό τήν 1η Ιανουά
ριου 1979 καί κάθε πρώτη (1) 
τών Επόμενων μηνών τοϋ 1979, 
δρχ. 5.000 μεΐον έκπτωση 10% 
δηλαδή τήν 1η ’Ιανουάριου 1979 
μοΰ κρατούσαν φόρο 4.500 δρχ., 
τό αύτό ποσό μοΰ κρατούν καί 
γιά τούς έπόμενυος μήνες τοϋ 
1979, Εάν όμως δέν ήμουνα μι
σθωτός θά πλήρωνα τό φόρο 
μου τόν Ιούνιο τού 1980 Εφά
παξ καί θά τύχαινα τής έκπτώ- 
σεως 1066 όπως όλοι οί φορολο
γούμενοι, θά είχα όμως όφελος 
τόν τόκο, διότι βάζοντας τήν 
παρακράτηση τής 1ης "Ιανουά
ριου 1979 στήν Τράπεζα, θά εί
χα όφελος τόν τόκο 18 μηνών 
(1η "Ιανουάριου 1979 έως "Ιού
νιο 1980) ήτοι:

4.500X14,5X18 μήνες

1.200

μέ τήν αύτή σκέψη άπό τήν πα
ρακράτηση τού φόρου τό Φε
βρουάριο 1979 θά είχα όφελος 
τόν τόκο 17 μηνών, άπό τήν 
παρακράτηση τού φόρου τό Μάρ 
τιο 1979, τόν τόκο 16 μηνών, 
τόν "Απρίλιο 15, τό Μάιο 14, ‘Ι
ούνιο 12, Αύγουστο 11, Σε
πτέμβριο 10, "Οκτώβριο 9, Νο
έμβριο 8 καί Δεκέμβριο 1979, 7 
μηνών. Μέσος όρος

τόκοι: 5.400X14,5X12 μήνες
7.830= (------------------ ) τό

1.200

ποσόν τών 54.000 δρχ. είναι ό 
φόρος τού παραδείγματος μει
ωμένος κατά τήν έκπτωση 10% 
(60.000-6.000) .

"Ητοι 1) όφελος άπό τόκους 
δρχ. 7.830.

2) άπό έκπτωση λόγω Εφά
παξ καταβολής τόν "Ιούνιο 
1980 τού φόρου, δεδομένου ότι 
ή μηνιαία παρακράτηση κατα
τίθεται στήν Τράπεζα άρα έχω 
τό σύνολο τού φόρου, καί τή δι
καιούμαι όπως όλοι οί φορολο
γούμενοι:

60.000X10%=6.000

Σύνολο θετικής ώφέ- 
λειας δρχ. 13.830=

3) "Αποθετική ώφέλεια λόγω 
πληθωρισμού τό 1979 
κατά 17%Χ60.000= 10.200

Συνολική θετική καί 
άποθεματική ώφέλεια 
δρχ. 24.030=
σέ άναλογοϋντα φόρο εισοδή
ματος δρχ. 60.000
καί σέ ποσοστιαία άναλογία

60.000

Συμπέρασμα: Σάν μισθωτός
άπό τήν παρακράτηση τού φό
ρου έχω ώφέλε'α 10% καί σέ ά- 
ηόλυτους άρ'θμούς, στό παρά
δειγμα δρχ. 6.000, άντίθετα οί 
φορολογούμενοι τών άλλων πη
γών θά έχουν ώφέλεια θετική 
2366 καί σέ άπόλυτους άριθμούς 
στό παράδειγμα δρχ. 13.830 
θετική δέ καί άποθετική ώφέ- 
λεια 40% καί σέ άπόλυτους άρι
θμούς παράδειγμα 24.030 δρχ. 
Οί θιομήχανοι έχουν ώφέλεια 
70%. Οί άριθμοί πού δέν είναι 
άπόρραα στατιστικών τρύκ, δέν 
διαψεύδονται.

Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ή έπιστολή τοΰ κ. Μαρίνου
Άπό τόν Διευθυντή τοϋ «Οίκονομικοΰ 

Ταχυδρόμου» κ. Γιάννη Μαρίνο, λάβαμε καί 
δημοσιεύουμε τήν παρακάτω έπιστολή, πού 
αποτελεί άπάντηση στά δσα ό συν)φος Κ. Ά
ναστασόπουλος έγραφε στίς δυό έπιστολές 
του — μία διαβιβαστική πρός τήν «Τ.» καί 
άλλη πρός τόν «Ο.Τ.» — τίς ήδη δημοσιευμέ
νες στό προηγούμενο φύλλο μας.

Στίς έπιστολές αύτές, διατυπώνονταν 
προσωπικές απόψεις τοϋ έπιστολογράφου,

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

γιά τή στάση τοϋ «Ο.Τ.» έναντι τών προβλη
μάτων καί τών άγώνων τοϋ Κλάδου καί κρι
τική γιά τήν άρνηση τοϋ περιοδικοϋ νά δη
μοσιεύσει έπιστολή πού άπηύθυνε στίς 23.7. 
1979. Στό μεταξύ καί μέ άφορμή σημείωμα 
τοϋ «Ο.Τ.» πού δημοσιεύτηκε στό τεύχος τής 
4.10.79, ό συν. Κ. Άναστασόπουλος μας Ε
στειλε καί νεώτερη έπιστολή μέ τήν όποία 
Επιμένει στίς άπόψεις του καί τήν όποία με
λετούμε γιά Ενδεχόμενη μελλοντική δημο
σίευση.

Ή απήχηση τοϋ αγώνα μας

Προεδρείο τής 'Ομοσπονδίας,

μοσπονδίας^

’Έκκληση γιά συνεργασία 
στήν ΟΤΟΕ

Φορολογικά
παράδοξα

Αναδημοσιεύουμε τήν παρακάτω έπιστολή τοϋ κ. Γε
ωργίου Παπαγεωργίου πρός τόν «Οικονομικό Ταχυδρό
μο» άπό τό φύλλο του άρ. 40)1326 τής 4.10.79, σχετική μέ 
τόν τρόπο τής καταβολής τοϋ φόρου άπό τίς διάφορες κα
τηγορίες φορολογουμένων.

Άπό τό περιεχόμενο τής Εξαιρετικά Ενδιαφέρουσας 
αύτής Επιστολής, γίνεται φανερή καί άποδεικνύεται μέ 
τήν άμείλικτη γλώσσα τών αριθμών, μιά άκόμα φορολο
γική άδικία σέ βάρος τών μισθωτών. Καί πόσο Επιτακτική 
είναι ή ικανοποίηση τοϋ αιτήματος γιά δίκαιες ρυθμίσεις 
καί φορολογικές Ελαφρύνσεις τών Εργαζομένων:



Διευθυντές Τραπέζης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ- 
ΔΗΣ στό Κεντρικό Κατάστημα, 
ώς Διευθυντής, άντί τού ΙΩΑΝ- 
ΝΟΥ ΚΑΛΔΙΜΑΣΙΩΤΗ πού άποχω- 
ρεϊ λόγψ ορίου Λλικίας.

ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ στό Κα
τάστημα Πλ. Μητροπόλεως ώς 
Διευθυντής, άντί τοΰ ΣΑΒΒΑ ΡΗ
ΓΑ πού άποχωρεί λόγψ ορίου 
ήλικίας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
οτό Κατάστημα Θεσσαλονίκης 
Α' ώς Διευθυντής, άντί τοΰ 
ΚΩΝ) ΝΟΥ ΓΚΩΡΟΥ πού άποχωρεί 
λόγψ ορίου ήλικίας.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 
στή Διεύθυνση Ναυτιλιακών Ερ
γασιών ώς Προϊστάμενος αύτής, 
άντί τοΰ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΟΥΛ- 
ΓΑΒΑΚΗ πού άποχωρεί λόγψ ό-

ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΓΛΛΟΠΟΥΛΟΣ στή 
Διεύθυνση Δικαστικού ώς Προϊ
στάμενο αύτής, άντί τοΰ ΓΕΩΡ
ΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΝΑΚΟΥ Διευθυν- 
τοϋ, πού άποχωρεί λόγψ ορίου 
ήλικίας.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΛΙΑΚΑΚΟΣ στή 
Διεύθυνση Απαιτήσεων έν Κα
θυστερήσει ώς Προϊστάμενος 
αύτής.

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ στό 
Κατάστημα Πειραιώς Α' ώς Δι
ευθυντής.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ στή Διεύ
θυνση Μελετών Επιχειρηματι
κών Δραστηριοτήτων, ώς Προϊ
στάμενος αύτής.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ στό 
Κατάστημα Πλ. Συντάγματος ώς 
Διευθυντής.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ στό 
Κατάστημα όδ. Καλαμιώτου ώς 
Διευθυντής.

’Επίσης, ώς ’Αναπληρωτές Δι
ευθυντών τοποθετούνται οϊ:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΛΕΒΕΝΤΗΣ ατό 
Κατάστημα Πειραιώς Α'.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΙΡΑΓΙΑΣ στή 
Δ)νση ’Απαιτήσεων έν Καθυστε
ρήσει.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ στό 
Κατάστημα όδ. Σταδίου 38.

ΦΩΤΙΟΣ ΒΙΓΓΟΠΟΥ ΛΟΣ στό 
Κατάστημα Πειραιώς Α'.

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ στή 
Διεύθυνση Προσωπικού.

ΚΩΝ)ΝΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ στό 
Κεντρικό Κατάστημα.

ΚΩΝ) ΝΟΣ ΣΒΥΡΟΣ στή Διεύ
θυνση Γραμματείας.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ στή Διεύ
θυνση Όργανώσεως.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ στή 
Διεύθυνση Ναυτιλιακών ’Εργα
σιών.

■ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΚΟΥΜΕΛΟΣ, 
Τμηματάρχης Β', Προϊστάμενος 
τής 'Υπηρεσίας (4—Δ—21) τής 
Διευθύνσεως Προσωπικού, ατήν 
ίδια Διεύθυνση ώς Προϊστάμενος 
τού Τμήματος Γενικών καί Ειδι
κών Οικονομικών Θεμάτων (4— 
Δ-1).

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ, Τμη- 
ρατάρχης Β ’, τής Διευθύνσεως 
Προσωπικού, στήν ίδια Διεύθυν
ση ώς Προϊσταμένη τής 'Υπηρε
σίας Τηρήσεως ’Ατομικών Στοι
χείων Προσωπικού καί παροχής 
Πληροφοριών.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ, Λογιστής Α' τής Διευθύν- 
σεως Προσωπικού, στήν ίδια Διεύ 
θυνση ώς Προϊστάμενος τής ’Υ
πηρεσίας Μηχανογραφικής Δια
δικασίας καί 'Αξιοποιήσεις τών 
Μηχανογραφικών Στοιχείων.

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΚΚΙΝΟΣ, Ύποτμη
ματάρχης, Προϊστάμενος 'Υπηρε
σίας στή Διεύθυνση Καταστημά
των ’Εσωτερικού, στήν ίδια Δι
εύθυνση ώς Προϊστάμενος τού 
Τμήματος Προγραμματισμού ’Ερ
γασιών καί Λειτουργίας Δικτύου 
(Α—2).

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗΣ, Ύ
ποτμηματάρχης, Προϊστάμμενος 
Γραφείου τής Περιφερειακής Δι- 
ευθύνσεως Πειραιώς, στή Διεύ
θυνση Καταστημάτων ’Εσωτερι
κού ώς Προϊστάμενος τού Τμή
ματος Ειδικών Λειτουργικών Θε
μάτων Δικτύου (Β—2).

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΡΙΤΣΟΤΑΚΗΣ - 
Ύποτμηματάρχης τής Διευθύν- 
αεως Καταστημάτων ’Εσωτερι
κού, στήν ίδια Διεύθυνση ώς 
Προϊστάμενος "Υπηρεσίας.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΑΟΥ 
— Λογιστής Α’ της Διευθύνσεως 
Καταστημάτων ’Εσωτερικού, 
στήν ίδια Διεύθυνση ώς Προϊ
στάμενος 'Υπηρεσίας.

ρίου Λλικίας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΓΚΟΣ στή Διεύ

θυνση Διεθνών Δραστηριοτήτων, 
ώς Προϊστάμενος αύτής, ορι
στικά.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ στή 
Διεύθυνση Γραμματείας ώς Προ
ϊστάμενος αύτής, οριστικά.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
στή Διεύθυνση Προσωπικού ώς 
Προϊστάμενος αύτής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓI ANN I- 
ΤΗΣ στό Κατάστημα όδ. Στα
δίου 38 ώς Διευθυντής, άντί τού 
ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΙΤΣΑ πού άποχω- 
ρεΐ λόγψ ορίου ήλικίας.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΟΥΝΗΣ στή 
Διεύθυνση Περιουσίας καί ’Ε
πενδύσεων Τραπέζης, ώς Προϊ
στάμενος αύτής.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
στή Διεύθυνση Δ) νών Δραστ) των

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ατό 
Κεντρικό Κατάστημα.

ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΡΑΜΒ'ΕΛΙΟΤΑΚΗΣ 
στό Κατάστημα Πλατ. Μητροπό
λεως.

ΚΩΝ)ΝΟΣ ΠΟΤΑΡΗΣ στό Κατά
στημα Πλ. Συντάγματος.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΓΙΑ- ΓΩANNOY στό 
Κατάστημα όδ. Σταδίου 38.

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΦΕΤΣΗΣ στή Διεύ
θυνση Εμπορικών Χορηγήσεων.

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΝ IN I ΑΣ στή Διεύ
θυνση Βιομηχ)κών Χορηγήσεων.

ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΟΧΑΤΖ ΙΔΗΣ στό 
Κατάστημα Θεσσαλονίκης Α'.

Τέλος τοποθετούνται οί:
ΕΡΜΟΦΙΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, 'Υ

ποδιευθυντής στή Διεύθυνση 
Γενικού Λογιστηρίου ώς Ύποδι-

Π-ΖΤΡΟΣ ΚΑΛΟιΓΕΡΕΣΗΣ, 'Υπο
διευθυντής, στή Διεύθυνση ’Α
παιτήσεων ώς "Υποδιευθυντής.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ, Συμ- 
πράττων Υποδιευθυντής, στό Κα
τάστημα Πειραιώς Α' ώς 'Υπο
διευθυντής.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟ ΥΛΟΣ, 
Συμπράττων 'Υποδιευθυντής στό 
Κατάστημα όδ. Σταδίου 38, ώς 
'Υποδιευθυντής.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΛΑΙΟΣ, Συμπράτ
των 'Υποδιευθυντής, στή Διεύ
θυνση Γραμματείας ώς 'Υποδιευ
θυντής.

ΕΡΡΙΚΟΣ ΓΚΟΛΦΗΣ, Συμπράα- 
των 'Υποδιευθυντής, στή Διεύ
θυνση Όργανώσεως, ώς 'Υποδι
ευθυντής.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΓΚΑΝΙΑΣ, Συμ
πράττων 'Υποδιευθυντής, στή Δι
εύθυνση Προσωπικού ώς 'Υποδι

ευθυντής.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑΣ - 
Τμηματάρχης Β' Διευθυντής 
τοΰ 'Υποκαταστήματος Κολοκυν- 
θοΰς, στήν Περιφερειακή Διεύ
θυνση Πειραιώς ώς Προϊστάμε
νος Γραφείου της.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι
ΔΗΣ — Ύποτμηματάρχης, ’Εντε
ταλμένος καί Προϊστάμενος Λο
γιστηρίου τού 'Υποκαταστήμα
τος Πλ. Όμονοίας, στήν Περι
φερειακή Διεύθυνση Πειραιώς 
ώς Προϊστάμενος Γραφείου της.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΝΤΟΠΑΝΝΗΣ
— Ύποτμηματάρχης τής Διευ- 
θύνσεως Καταστημάτων ’Εσω
τερικού, στήν Περιφερειακή Δι
εύθυνση ’Αττικής Γ', ώς Προϊ
στάμενος Γραφείου της.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΝIΑΤΣΟΣ - Ύ
ποτμηματάρχης Ταμείων τής 
Διευθύνσεως Γραμματείας, στήν 
ίδια Διεύθυνση ώς Προϊστάμε
νος τής Υπηρεσίας Κλειδών ’Ε
σωτερικού <.Γ—12).

ΜΑΡΙΝΑ ΚΙΤΡΟΚΑ - Λογιστής 
Α" τής Διευθύνσεως Οικονομι
κών Μελετών, ατήν ϊδια Διεύ
θυνση ώς Προϊσταμένη τής Υ
πηρεσίας Βιβλιοθήκης.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
— Τμηματάρχης Α' στή Διεύθυν
ση ‘Απαιτήσεων έν Καθυστερή
σει, ώς Προϊστάμενος Υπηρε
σίας.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΝΤΖΗΡΑΣ - 
Τμηματάρχης Α', στή Διεύθυν
ση ’Απαιτήσεων έν Καθυστερή
σει, ώς Προϊστάμενος Υπηρε
σίας.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΙΝΗΣ - Τμη
ματάρχης Β’, στή Διεύθυνση 
,Αναπτύξεως Νέων ’Εργασιών

καί Καταθέσεων, ώς Προϊστά
μενος Υπηρεσίας.

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ— 
Λογιστής Α , Προϊστάμενος τής 
Υπηρεσίας Γενικών Ζητημάτων

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ - Τμη
ματάρχης Α', Προϊστάμενος τής 
"Υπηρεσίας ’Εξαγωγών τού Κεν- 
τριοκΰ Καταστήματος, στό ϊδιο 
Κατάστημα ώς ’Εντεταλμένος.

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ — Τμηματάρχης Α' τής 
Διευθύνσεως Προσωπικού (διά
θεση πρός τοποθέτηση), στό Κα
τάστημα οδού Σταδίου 38 ώς 
’Εντεταλμένος.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ - Τμη
ματάρχης Α', ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου 
τού Υποκαταστήματος οδού Πα- 
τησίωγ, στό Υποκατάστημα Πει
ραιώς Α' ώς Εντεταλμένος.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ - 
Τμηματάρχης Α’, Υποδιευθυν
τής τού Υποκαταστήματος όδ. 
Λ. Σοφού — Θεσσαλονίκης, στό 
’Υποκατάστημα όδ. Έρμού — 
Θεσσαλονίκης ώς Υποδιευθυν
τής.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΠΑΚΗΣ - Τμημα
τάρχης Α', Προϊστάμενος τοΰ 
Τμήματος Ειδικών Λειτουργι
κών Θεμάτων Δικτύου (Β—2) 
τής Διευθύνσεως Καταστημάτων 
’Εσωτερικού, στό Υποκατάστη
μα Μοναστηρακίου ώς Υποδιευ
θυντής.

ΚΩΝ) ΝΟΣ ΚΑΡΑΚΙΖΑΣ - Τμη
ματάρχης Α', Υποδιευθυντής 
τού Υποκαταστήματος Ρόδου, 
στό Υποκατάστημα Ιτέας ώς 
Διευθυντής άντί τού

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΚΡΙΝΙΑΤΣΟΥ - 
Τμηματάρχου Α', πού τοποθε
τείται στό Υποκατάστημα Λάρι
σας ώς Υποδιευθυντής.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
— Τμηματάρχης Α', Διευθυντής 
τοΰ Υποκαταστήματος Λευκά
δας, στό Υποκατάστημα Ίωαν- 
νίνων ώς Υποδιευθυντής, άντί 
τού

ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΣΤΗ - Τμηματάρ
χου Α1, πού τοποθετείται στό ί
διο Υποκατάστημα ώς Διευθυν
τής.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - 
Τμηματάρχης Α , Διευθυντής 
τοΰ Υποκαταστήματος ’Αλε
ξάνδρειας — Ήμαθείας, στό Υ
ποκατάστημα Κιάτου ώς Διευ
θυντής, άντί τού

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΝΑΚΛΗ - Λο- 
γιστοΰ Α' πού τοποθετείται οτό 
Υποκατάστημα Γιαννιτσών ώς 
Διευθυντής.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΓΑΤΣΙΚΑΣ - 
Τμηματάρχης Β', ’Εντεταλμέ
νος καί Προϊστάμενος Λογιστη
ρίου τού Υποκαταστήματος Κο
ζάνης, στό ίδιο Υποκατάστημα 
ώς Υποδιευθυντής στή Θέση πού 
δημιουργεΐται μέ τήν παρούσα 
Πράξη.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΕΙΜΑΡΙΩΤΗΣ - 
Λογιστής Α', Διευθυντής τού 
Ύποκαστήματος Θάσου, στό Υ
ποκατάστημα Ξάνθης ώς Υπο
διευθυντής, στή θέση πού δη- 
μιουργεϊται μέ τήν παρούσα 
Πράξη.

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ - 
Τμηματάρχης Α', Διευθυντής 
τοΰ Υποκαταστήματος Καλαμα
ριάς, στό Υποκατάστημα Νεα- 
πόλεως — Θεσσαλονίκης ώς Δι
ευθυντής.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΟΥΓΙΑΣ - Ύπο
τμηματάρχης, Διευθυντής τοΰ 
Ύ ποκατ αστήματο ς ’ 0 ρχο μενοϋ, 
οτό Υποκατάστημα Θηβών ώς 
Διευθυντής, άντί τοΰ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ
— Τμηματάρχου Α', πού τοπο
θετείται στό Υποκατάστημα Τρι
κάλων ώς Διευθυντής, άντί του

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΙΩΛΟΥ - Τμημα
τάρχου Α', πού τοποθετείται 
στό Υποκατάστημα όδ. Πραξιτέ- 
λους ώς Υποδιευθυντής.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΝΟΣ - Ύποτμη
ματάρχης, Διευθυντής τού Υπο
καταστήματος Μύρινας — Λή
μνου, στό Υποκατάστημα Κα
στοριάς ώς Υποδιευθυντής, άντί 
τοΰ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ - 
Ύποτμηματάρχου, πού τοποθε
τείται στό ϊδιο Υποκατάστημα 
ώς Διευθυντής.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ - 
Τμηματάρχης Β', Διευθυντής 
τοΰ Υποκαταστήματος Μεσσή
νης, στό Υποκατάστημα1 Λειβα
διάς ώς Υποδιευθυντής.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ - Ύ
ποτμηματάρχης, Προϊστάμενος 
τής Υπηρεσίας Άξιοποιήοεως 
Προσωπικού (Β—21) τής Διευ- 
βύνσεως Προσωπικού, στό Υπο
κατάστημα Ν. ’Ερυθραίας ώς 
Διευθυντής.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ - Ύπο-

Προσωπικοϋ Καταστημάτων ’Ε
ξωτερικού τής Διευθύνσεως 
Προσωπικού, στή Διεύθυνση Διε
θνών Δραστηριοτήτων, ώς Προϊ
στάμενος Ύπηερσίας.

τμηματάρχης, Διευθυντής τοΰ 
Υποκαταστήματος Προσοτσάνης, 
στό Υποκατάστημα Δράμας ώς 
Υποδιευθυντής.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - Τμη
ματάρχης Α', ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου 
τού Υποκαταστήματος όδ. Σο
φού — Θεσσαλονίκης, στό Υπο
κατάστημα Πλ. Ί. Μεταξά Θεσ
σαλονίκης ώς Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου, άντί 
τοΰ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΣΟΥΛΗ - Τμη
ματάρχου Β', πού τοποθετείται 
οτό Υποκατάστημα όδ. Έρμού
— Θεααλονίκης ώς ’Εντεταλμέ
νος καί Προϊστάμενος Λογιστη
ρίου, άντί τού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ - 
Τμηματάρχου Β', πού τοποθε
τείται στό Υποκατάστημα όδ. 
Λ. Σοφού — Θεσσαλονίκης ώς 
’Εντεταλμένος καί Προϊστάμε
νος Λογιστηρίου.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΡΙΛΛΑΣ - Ύ
ποτμηματάρχης, Υποδιευθυν
τής τού Υποκαταστήματος Δρά
μας, στό Υποκατάστημα ’Αλε
ξάνδρειάς Ήμαθείας ώς Διευ
θυντής.

ΚΩΝ) ΝΟΣ ΔΙΑΚΟΓIΑΝΝΗΣ - 
Λογιστής Α', Διευθυντής τού 
Υποκαταστήματος Βόνιτσας, στό 
Υποκατάστημα Λευκάδας ώς 
Διευθυντής.

ΑΝΘΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ - Τμημα
τάρχης Α", Υποδιευθυντής τού 
’Υποκαταστήματος Λειβαδιάς, 
στό Υποκατάστημα Καρπενη
σιού ώς Διευθυντής, άντί τού

ΘΕΟΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ— 
Λογιστοΰ Α" πού τοποθετείται 
οτό Υποκατάστημα Αλμυρού ώς 
Διευθυντής, άντί τού

ΚΩΝ)ΝΟΥ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗ - 
Τμηματάρχου Α" πού άπαλλάσ- 
οεται άπό τά καθήκοντά του καί 
τίθεται στή διάθεση τής Περι
φερειακής Διευθύνσεως Θεσσα
λίας, λόγψ έπικειμένης άποχω- 
ρήσεώς του άπό τήν Υπηρεσία 
τής Τραπέζης.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ - Ύ
ποτμηματάρχης Διευθυντής τού 
Υποκαταστήματος Άρναίας, στό 
Υποκατάστημα ’Αριδαίας ώς Δι
ευθυντής άντί τού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΥΜΑ,ΤΖΙΔΗ - 
Τμηματάρχου Α" πού άπαλλάσ- 
σεται άπό τά καθήκοντά του καί 
τίθεται στή διάθεση τής Περι- 
φεεριακής Διευθύνσεως Κεντρι
κής καί Δυτ. Μακεδονίας, λό
γψ έπικειμένης άποχωρήσεώς 
του άπό τήν Υπηρεσία τής Τρα- 
πέζης, μέ όριο ήλικίας.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ιΠ ΑΠΑΤΑΞI ΑΡΧΗΣ
— Τμηματάρχης Β', τής Διευ- 
θύνσεως Προσωπικού (διάθεση) 
στό Υποκατάστημα όδ. Κεραμει- 
κοΰ ώς ’Εντεταλμένος καί Προϊ
στάμενος Λογιστηρίου, άντί τού

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΑΟΥΔΗ - Τμη- 
ματάρχη Β' πού τοποθετείται 
στό Υποκατάστημα Κολοκυν- 
θοΰς ώς Διευθυντής.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΥΝΤΖΗΣ - Τμη
ματάρχης Α', ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου 
τού Υποκαταστήματος όδ. Έ- 
γνατίας — Θεσσαλονίκης, στό 
Υποκατάστημα Σίνδου ώς Διευ
θυντής.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΛΛΙΑΝΗΣ - 
Ύποτμηματάρχης, Προϊστάμενος 
Θυρίδας Πανόρμου, στό Υποκα
τάστημα Παλ. Κοκκινιδς ώς Δι
ευθυντής άντί τού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΛΜΗΤΣΑΝΗ - 
Τμηματάρχου Β', πού τοποθε
τείται στό Υποκατάστημα όδ. 
Σεβαστουπόλεως ώς Διευθυν
τής.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΡΑΤΣΟΣ - Ύ
ποτμηματάρχης, ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου 
τοΰ Υποκαταστήματος Μεσολογ
γίου στό Υποκατάστημα Λιδωρι- 
κίου ώς Διευθυντής άντί τοΰ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ - 
Ύποτμηματάρχου, πού τοποθε
τείται στό Υποκατάστημα Όρχο- 
μενοΰ ώς Διευθυντής.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΤΣΑΣ - Ύπο
τμηματάρχης, Υποδιευθυντής 
τοϋ Υποκαταστήματος Βέροιας, 
στό Υποκατάστημα όδ. Κων) 
πόλεως — Θεσ) νίκης ώς Διευ
θυντής, άντί τού

ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ - Τμημα
τάρχου Α', πού τοποθετείται οτό 
Υποκατάστημα Καλαμαριάς ώς 
Διευθυντής.

ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΜΙΑΝ ΙΔΗΣ - Ύπο
τμηματάρχης τοΰ Υποκαταστή
ματος Δράμας, στό ίδιο Υποκα
τάστημα ώς ’Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου, άντί 
τοΰ

ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - 
Ύποτμηματάρχου, πού τοποθε
τείται στό Υποκατάστημα Προ- 
τμπματάρχπς, ’Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου τού 
Υποκαταστήματος Κολοκυνθοΰς, 
στό Υποκατάστημα Αίγινας ώς 
Διευθυντής.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΑΜΠΟΣ - Ύπο
τμηματάρχης τού Υποκαταστή
ματος Κολωνοΰ, στό Υποκατά
στημα Πετραλώνων ώς ’Εντε
ταλμένος καί Προϊστάμενος: Λο
γιστηρίου, άντί τοΰ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΡΡΑΚΗ - Τμη
ματάρχου Β1, πού τοποθετείται 
στό Υποκατάστημα Νέας Μάκρης 
ώς Διευθυντής, άντί τού

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΠΟΊ-ΛΕ -Τμη
ματάρχου Α' πού τίθεται στή 
διάθεση τής Διευθύνσεως Κατα
στημάτων ’Εσωτερικού, γιά άνα- 
πληρώσεις Διευθυντών.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΑΣ - Ύπο
τμηματάρχης τοΰ Υποκαταστή
ματος Βόλου, στό Υποκατάστη
μα Καστοριάς ώς ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου, 
άντί τού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΟΥΛΑΡΗ ι- 
Λογιστοΰ Α' πού τοποθετείται 
οτό Υποκατάστημα Κοζάνης ώς 
’Εντεταλμένος καί Προϊστάμε
νος Λογιστηρίου.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΜΠΗΣ - 
Λογιστής Α' τοΰ Υποκαταστή
ματος Καλαμάτας, στό Υποκα
τάστημα Κορώνης ώς Διευθυν
τής, άντί τοΰ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ - 
Λογιστοΰ Β' πού τοποθετείται 
στό Υποκατάστημα ’Αρχαίας ’Ο
λυμπίας ώς Διευθυντής, άντί 
τού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟ ΥΛΟΥ
— Λογιστοΰ Α' πού τοποθετείται 
στό Υποκατάστημα Λεωνιδίου 
ώς Διευθυντής.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
— Λογιστής Α’, ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου 
τοΰ Υποκαταστήματος Φιλια
τρών, στό Υποκατάστημα Κυ
παρισσίας ώς Διευθυντής, άντί 
τού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΣΧΟΒΟΥ - Λογι- 
στοΰ Α' ,πού τοποθετείται στό 
Υποκατάστημα ’Αργοστολιού ώς 
Διευθυντής.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ - Λο
γιστής Α', Διευθυντής τοΰ Υπο
καταστήματος Πάρου, στό Υπο
κατάστημα Θήρας ώς Διευθυντής 
άντί τοϋ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΩΡΙΟΥ - Λογι- 
στού Α' πού τοποθετείται οτό 
Υποκατάστημα Μύρινας — Λή
μνου ώς Διευθυντής.

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΤΑΝΟΣ - Λογι
στής Β' τού Υποκαταστήματος 
Πλ. Μητροπόλεως, στό Υποκατά
στημα Μαρασλείου ώς ’Εντεταλ
μένος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου.

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΙΔΗΣ— 
Λογιστής Β' τού Υποκαταστή
ματος Ξάνθης, στό Ύποκατάστη 
Νιγρίτας ώς Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου, άν
τί τού

ΛΕΩΝΙΔΑ ΣΟΦΙΑΝΟΥ - Ύπο
τμηματάρχου, πού τοποθετείται 
στό Υποκατάστημα Θάσου ώς Δι
ευθυντής.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΚΙΝΟΣ - Λο
γιστής Β', ’Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου τού 
Υποκαταστήματος Λέρου, στό 'ί
διο Υποκατάστημα ώς Διευθυντή, 
άντί τού

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΤΣΑ - Τμημα
τάρχου Β', πού τοποθετείται 
οτό Υποκατάστημα Μολάων ώς 
Διευθυντής, άντί τοΰ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ - 
Λογιστοΰ Α’, πού τοποθετείται 
ται στό Υποκατάστημα Μεσσή
νης ώς Διευθυντής.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ - Ύ-

λογιστής Α' τού Υποκαταστήμα
τος Ποταμού Κυθήρων, στό Υ
ποκατάστημα Κυθήρων ώς ’Εν
τεταλμένος καί Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΥΤΟΣ - Υπολογι
στής Α' τού Υποκαταστήματος 
Μουζακίου, στό ϊδιο Υποκατά
στημα ώς ’Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηροίυ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ - Λο
γιστής Β', ’Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου τού 
Υποκαταστήματος Πάρου, στό 
Υποκατάστημα Μύκονού ώς ’Εν
τεταλμένος καί Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου, άντί τοΰ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΠΛΑΝΤΖΗ - Ύ- 
πολογιστοΰ Α πού τοποθετεί
ται στό "Υποκατάστημα Πάρου 
ώς Έντεταλμέονς καί Προϊστά
μενος Λογιστηρίου.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ BATIK ΙΩΤΟΥ - 
Τμηματάρχης Β' τού Υποκατα
στήματος όδ. Πατησίων, στό ϊδιο 
Υποκατάστημα ώς ’Εντεταλμέ
νη καί προϊστάμενη λογιστη
ρίου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ — Ύποτμηματάρχης τού Ύ- 
οοτσάνης ώς Διευθυντής.

ΚΩΝ) ΝΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ - Ύπο- 
ποκαταστήματος ’Αμπελοκήπων, 
στή Θυρίδα 'Αγίου Θωμά ώς Προ 
ϊστάμενος αύτής.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΔΗΣ - 
Λογιστής Α' τού Υποκαταστή
ματος Άγ. Δημητρίου, στό ϊδιο 
Υποκατάστημα ώς ’Εντεταλμέ
νος καί Προϊστάμενος Λογιστη
ρίου.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ - 
Λογιστής Α’ τοϋ Υποκαταστή
ματος όδ. Λ. Σοφού — Θεσσαλο
νίκης, στό Υποκατάστημα Λα
χαναγοράς Θεσσαλονίκης ώς 
’Εντεταλμένος καί Προϊστάμε
νος Λογιστηρίου.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΩΝΗΣ - Λογι
στής Β', ’Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου τού 
Υποκαταστήματος Κυθήρων, στό 
Υποκατάστημα Ποταμού Κυθή
ρων ώς Διευθυντής.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ — Λογιστής Β' τοϋ Υποκα
ταστήματος Καρλοβασίου — Σά
μου, στό Υποκατάστημα Ζαχά- 
ρως ώς ’Εντεταλμένος καί Προ
ϊστάμενος Λογιστηρίου, άντί τοΰ

ΑΝΑΡΓΎΡΟΥ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ - 
Ύπολογιστοΰ Α" πού τοποθετεί
ται στό Υποκατάστημα "Α- 
οτρους — Κυνουρίας ώς ’Εντε
ταλμένος καί Προϊστάμενος Λο
γιστηρίου.

ΚΩΝ) ΝΟΣ ΠΕΡΡΗΣ - Λογι
στής Α' τοΰ Υποκαταστήματος 
Καρλοβασίου — Σάμου, στό ίδιο 
Υποκατάστημα ώς ’Εντεταλμέ
νος καί Προϊστάμενος Λογιστη
ρίου.

ΙΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ - Λογι
στής Β', ’Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου τοϋ 
Υποκαταστήματος Νεμέας, στό 
Υποκατάστημα ’Ηγουμενίτσας 
ώς Εντεταλμένος καί Προϊστά
μενος Λογιστηρίου.

ΙΑΚΩΒΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ - Λο
γιστής Β τοΰ Υποκαταστήμα
τος Πειραιώς Α', στό Υποκατά
στημα Λαυρίου ώς ’Εντεταλμέ
νος καί Προϊστάμενος Λογιστη
ρίου.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΤΣΟβΟΛΗΣ -Λο
γιστής Α" τοΰ Υποκαταστήματος 
όδ. Άχαρνών, στό Υποκατάστη
μα Έξαρχείων ώς ‘Εντεταλμέ
νος καί Προϊστάμενος Λογιστη
ρίου.

ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ - Λο
γιστής Α ’ τού Υποκαταστήμα
τος Γλυφάδας στό υποκατάστη
μα Βύρωνα ώς Εντεταλμέ
νος καί Προϊστάμενος Λογιστη
ρίου.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛΗΣ - Ύποτμη
ματάρχης τοΰ Υποκαταστήματος 
όδ. Πολυκλείτου, στό Υποκατά
στημα ’Εθνικής Πινακοθήκης ώς 
’Εντεταλμένος καί Προϊστάμε
νος Λογιστηρίου.

ΦΩΤΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ - Τμη
ματάρχης Α', Υποδιευθυντής 
τού Υποκαταστήματος Μονα
στηρακίου, στό Υποκατάστημα 
Μεταξουργείου ώς Διευθυντής.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΜΠΕΛΗΣ - 
Τμηματάρχης Α' Διευθυντής τού 
Υποκαταστήματος Σεβαστουπό
λεως, ατό Υποκατάστημα Παια- 
νίας ώς Διευθυντής, άντί τοΰ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ή 
■Παυλάκη — Ύποτμηματάρχου 
πού τοποθετείται στό Υποκατά
στημα Λ. ’Αξιωματικών ώς Διευ
θυντής.

Υποδιευθυντές Τραπέζης

"Αλλες τοποθετήσεις στή Διοίκηση

Τοποθετήσεις στό Δίκτυο



Η ή' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ 

ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ 
ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΝ

— Διαπιστώσεις γιά τήν έξαρση των προβλη
μάτων.

— Καταγγελία γιά τήν πολιτική επιστράτευση 
άπεργών.

— Ή Θώση τοΰ εκπροσώπου τής ΟΤΟΕ.

Ή Δ' Περιφερειακή Συνδιάσκεψη των Εκπροσώπων 
των 19 Έργατοϋπαλληλικών Κέντρων Αττικής καί Νήσων 
καί των 43 κλαδικών 'Ομοσπονδιών τής δυνάμεως τής 
ΓΣ ΕΕ, πραγματοποιήθηκε στήν ’Αθήνα στις 6 καί 7 
’Οκτωβρίου.

Ή Συνδιάσκεψη μετά τό τέ
λος των εργασιών της, έξέδω- 
σε ψήφισμα στό όποιο άναφέρε- 
ται ότι τά μεγάλα προβλήματα 
τής έργατοϋπαλληλικής τάξης 
βρίσκονται σέ έξαρση καί ότι 
παρόλη τήν Αναγνώριση των 
βάσιμων καί εϋλογων αιτημάτων 
των εργαζομένων, δέν δόθη
καν άπό τήν Κυβέρνηση λύσεις 
μέ έπακόλουθο τήν παραπέρα 
άπομείωση τοΰ εργατικού εισο
δήματος τόσο άπό τή συνεχζό- 
μενη άνοδο τού τιμάριθμου ό
σο καί άπό τήν άμεση καί έμ
μεση φορολογία.

’Επίσης, στό ίδιο ψήφισμα δι
απιστώνεται ότι τά έξαγγελθέν- 
τα προσφάτως άπό τήν Κυβέρ
νηση μέτρα γιά τή συγκράτηση 
τού τιμάριθμου καί ειδικότερα 
ή απόφαση γιά τήν καθήλωση 
των μισθών καί ήμερομισθίων 
στά ήδη ίσχύοντα έπίπεδα, μέ
χρι τού τέλους τοΰ 1979, έρ
χονται σέ άντίθεση μέ τή Νο
μοθεσία πού καθορίζει σαφώς 
τή διαδικασία γιά τήν άναπρο- 
σαρμογή τών άποδοχών τών έρ- 
γαζομένων καί οδηγούν, έφ’ ό
σον τελ'κά έφαρμοσθοΰν, στήν 
ιέπ'δείνωση τής οίκονομκής κα
τάστασης τών μισθωτών καί ή- 
μερομ'σθίων.

Τέλος, καταγγέλλεται ή πο
λιτική έπιστράτευση τών άπερ- 
γών, ή ένταση τής δίωξης συν
δικαλιστικών στελεχών άπό τήν 
ιέργοδοσία, ή προσφυγή στή Δι
καιοσύνη γ·ά τή λήψη Ασφαλι
στικών μέτρων ή αύθαίρετη με

ταβολή έργαισιακών σχέσεων έ- 
ρήμην τών έργαζομένων κλπ., 
ένέργειες πού καταδικάζει ή 
Έργτική Τάξη, γιατί δέν δί
νουν λύσεις , άλλά, Αντίθετα, 
περιπλέκουν, έπιδεινώνουν καί 
προσδίνουν νέες διαστάσεις στά 
οίκονομ'κά, κοινωνικά, άσφολι
στικά καί συνδι'καλιστικά θέμα
τα τών έργαζομένων, μέ Απρό
βλεπτες συνέπειες καί προε
κτάσεις.

Ή Δ' Περιφερειακή Συνδιά
σκεψη τής Αθήνας, έξουσιοδό- 
τησε τή Διοίκηση τής ΓΣΕΕ νά 
εντείνει τίς ένέργεέις της πρός 
κάθε κατεύθυνση καί νά προ
γραμματίσει κάθε μορφής δ'εκ- 
δ'κητικούς άγώνες γιά νά δο
θούν λύσεις στίς άμεσες διεκ
δικήσεις τών έργαζομένων, πού 
οί κυρ'ότερες είναι: Ή κάλυψη 
τής διαφοράς μισθών, ήμερο μι
σθίων καί τιμαρίθμου, ή καθ'έ- 
ρωση τού συστήματος τής τι
μαριθμικής Αναπροσαρμογής, ή 
άποκατάσταση φορολογκής δι
καιοσύνης, τά προβλήματα τής 
ύγείας, έργατικής κατοικίας καί 
έπ'θεωοήσ^ων Εργασίας.

Ό έκπρόσωπος τής 'Ομοσπον
δίας μας δέν καταψήφισε τό 
παραπάνω ψήφισμα τής Συνδι
άσκεψης, όπως άλλες κλαδ'κές 
όμοσπονδίες, άλλά έχοντας έ- 
πιψυλάξεις γιά τήν τελική δια
τύπωση σύμφωνα μέ τήν όποια 
ή Διοίκηση τής ΓΣΕΕ χειρίζετα· 
όρθά τά έργατοϋπαλληλικά προ 
βλήματα, άπέσχε άπό τήν ψη
φοφορία.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ 
ΤΩΝ ΣΥΝΔ) ΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΣΤΗ 

ΧΩΡΑ ΜΑΣ
Άπό Βέλγο βουλευτή στήν ’Εκτελεστική 

’Επιτροπή της ΕΟΚ
Σύμφωνα μέ πληροφορίες πού 

δπμοσ εύτηκαν στόν ήμερήσιο 
τύπο, ό Βέλγος βουλευτής κ. 
Μισέλ, μέλος τού Εύρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, κατέθεσε έρώ- 
τηση πρός τήν Εκτελεστική ’Ε
πιτροπή τής ΕΟΚ, σχετικά μέ 
τήν κατάπνιξη τού δικαιώμα
τος τής άπεργίας στήν 'Ελλά
δα καί τή θεσμοθετημένη κατα
πάτηση τών συνδικαλιστικών έ- 
λευθεριών (Νόμοι 330/76 καί 643/ 
77).

Ό Βέλγος κοινοβουλευτικός 
έκπρόσωπος ζητάει άπό τήν ’Ε
πιτροπή νά άηαντήσει άν άπο- 
δέχεται τήν ύπαρξη μιας άντερ- 
γατικής νομοθεσίας σ’ ένα μελ
λοντικό κράτος-μέλος τής Κοι
νότητας, άν γνωρίζει πώς δέχον
ται οί έλληνικές συνδικαλιστι

κές όργανώσεις τή νομοθεσία 
πού έχει επιβάλει ή κυβέρνηση 
καί άν ή ’Επιτροπή σκοπεύει 
νά πάρει κάποια πρωτοβουλία 
ύπέρ τών συνδικαλιστικών έλευ 
θεριών στήν ‘Ελλάδα.

Ή νέα έρώτηση τού Βέλγου 
βουλευτή, πού έρχεται σάν συ
νέχεια άλλη άνάλογης έρώτη- 
σης, πού είχε θέσει πριν άπό 
ένα χρόνο ό Γάλλος βουλευ
τής κ. Ζάν-Πιέρ Κότ, πιστεύεται 
ότι θά προκαλέσει μιά πλατύτε
ρη συζήτηση στό Εύρωπαϊκό Κοι
νοβούλιο καί θά έχει σάν άπο- 
τέλεσμα τήν ένημέρωση τής εύ 
ρωπαϊκής κοινής γνώμης γιά τήν 
καταστρατήγηση βοσκών συνδι
καλιστικών έλευθεριών στήν Έλ 
λάδα, σέ άντίθεση μέ ό,τι Ι
σχύει στά άλλα εύρωπαϊκά κρά 
τη - μέλη τής Ε.Ο.Κ.

ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΜΕΛΩΝ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ
Μέλη τοΰ Διοικ. Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου πρα

γματοποίησαν περιοδείες σέ επαρχιακά Ύποκ) ματα γιά 
ιέπιτό-πια εξέταση τών προβλημάτων καί τών συνθηκών 
έργασίας.

Ό συναδ. Ίγν. Πλιάκος έπι- 
σκέφθηκε στίς 27—28 Σεπτεμ
βρίου τά Ύποκ) μαατα Λαγκα
δά, Νιγρίτας, Σερρών, ’Αλεξάν
δρειας, Ηράκλειας καί Σιδηρο- 
κάστρου.

’Επίσης ό συνάδ. Γ. Καλέκης, 
έπ'οκέφθηκε στίς 15—17 ’Οκτω
βρίου τά Ύποκ) ματα Λαγκα- 
Α'τωλκοΟ. Άμφ λοχιας, Λευκά
δας, Βόνιτσας, Πρέβεζας, ’Αγρί
νιου, Ναυπάκτου καί ’Ιτέας. Σέ 
όλα τά Ύποκ) ματα τό σύνολο 
τοΰ ποοσωπ'κοΰ ένα καί μόνο 
πρόβλημα έθετε πρίν καί πάνω 
άπό κάθε άλλο αίτημα. Τήν κα
τάργηση τοΰ ώραρίου, πού 
στήν έπαρχία Ιδιαίτερα, μέ τίς

γνωστές συνθήκες τής ζωής, εί
ναι κυριολεκτικά, Αφόρητο. "Αλ
λη διαπίστωση είναι ό μεγάλος 
άρ'θμός ήμερών άδειας πού ό- 
φείλεται σέ συν) φους, ένώ δια
νύουμε τούς τελευταίους μήνες 
τού έτους. Υπάρχουν, έπίσης ο
ρισμένα ύπόλοιπα άδειών, προη
γούμενων έτών. Τέλος, έπιση- 
μάνθηκαν περιπτώσεις ύπερωρι- 
ακής Απασχόλησης χωρίς Αμοι
βή καί μή τήρησης τών ώρών 
συναλλαγής.

Γιά όλα αύτά, καθώς καί γιά 
διάφορα άτομικά θέματα συνα
δέλφων, γίνονται οί άπαιτούμε- 
νες ένέργειες στίς άρμόδιες ύ· 
πηρεσίες τής Διοικήσεως.

Σημαντική απόφαση του Δ' Τριμελούς Έφετείου ’Αθηνών

ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΓΙΟ ΤΗ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Μείωση τής Πρωτόδικης ποινής συναδέλφου
Τό Δ’ Τριμελές Έφετεΐο ’Αθηνών, εκρινε παράνομη Είναι, δπως έπεσήμαναν νομικοί κύκλοι, ή δεύτερη δικα- 

τήν άπαγόρευση τής συγκέντρωσης που όργανώθηκε στά στική άπόφαση, μετά άπό ανάλογη προηγούμενη τοΰ ’Α- 
Προπύλαια τοΰ Πανεπιστημίου στίς 9.8.79 γιά συμπαρά- ρείου Πάγου, πού έλέγχει σάν παράνομη άστυνομική ά- 
σταση στόν άπεργιακό άγώνα τών Τραπεζοϋπαλλήλων. παγόρεύση νόμιμης συγκέντρωσης

Τό Έφετεΐο, δίκασε στίς 
23.10.79 σέ δεύτερο βαθμό, 9 
άτομα πού είχαν συλλπφθεί κα
τά τά έπεισόδια πού έγιναν 
μετά τή συγκέντρωση στά προ
πύλαια καί είχαν καταδικαστεί 
πρωτοδίκως σέ ποινές φυλάκισης 
άπό 4—22 μήνες. Τό δικαστήριο, 
άθώωσε τούς 4 κατηγορουμέ
νους, πού είχαν κατηρ, ορηθεϊ 
γιά θρασύτητα κατά τής αρχής

καί παράβαση τού νόμου 4000 
καί μείωσε αισθητά τίς πρωτό
δικες ποινές τών ύπολοίπων
πέντε. Μεταξύ αύτών, μείωσε
καί τήν ποινή τοΰ συναδέλφου 
Ν. Νικολιδάκη, πού είχε κατα
δικαστεί γιά Αντίσταση, άπό 22 
μήνες οέ 8 μήνες φυλάκιση, μέ 
τριετή άναστολή.

Ή κατηγορία γιά άντίσταοη
κατά τής άρχής τού συναδ. Ν. 
Νικολιδάκη, προκάλεσε νομικό

θέμα. Ό Πρόεδρος τού Δικη
γορικού Συλλόγου ’Αθηνών καί 
συνήγορος ύπεράσπισης κ. Εύάγ. 
Γιαννόπουλος, ύποστήριξε ότι 
έφόσον τό δικαστήριο δέχτηκε 
τή νομιμότητα τής συγκέντρω
σης δέν στοιχειοθετείται ή υπό
σταση τοΰ άδικήματος, γιατί ό
σοι συγκεντρώθηκαν προάσπι
σαν συνταγματικά κατοχυρω
μένο δικαίωμα. Τό Ακροατήριο

τού δικαστηρίου δέχτηκε τήν 
απόφαση μέ χειροκροτήματα.

Πρόκειται, μαζί μέ τήν άθώ- 
ωση τών κατηγορουμένων έκ- 
παιδευτικών - συνδικαλιστών τήν 
Ιδια μέρα, άπό άλλο δικαστή
ριο, γιά σημαντικές γιά τήν ά- 
νάπτυξη τοΰ συνδικαλιστικού κι
νήματος, Αποφάσεις — όπως πα
ρατηρούσαν ύπεύθυνοι συνδικα
λιστικοί κύκλοι.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η ΣΑΔΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΙ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τό Προεδρείο τοΰ Συλλόγου 
Βοηθητικού Προσωπικού έπισκέ- 
φθηκε τόν Ύποδ) τή τής Τραπέ- 
ζης κ. Τζαννετάκη καί άνέπτυ- 
ξε τίς Απόψεις τού Συλλόγου 
γιά τά εκκρεμή θέματα τού 
Βοηθητικού Προσωπικού. Κυ
ρίως, συζητήθηκε τό θέμα τής 
μονιμοποίησης τών συν) φων 
πού έχουν συμπληρώσει 1 έτος 
ύπηρεσίας.

Ό κ. Υποδιοικητής δέχτηκε 
τό δίκαιο τών απόψεων τού 
Συλλόγου καί οί αρμόδιοι τής 
Δ) νσεως Προσωπικού μέ τούς 
όποιους συζητήθηκαν οί λεπτο
μέρειες γιά τήν έπίλυση τού 
θέματος, δήλωσαν ότι θά τακτο
ποιηθεί οπωσδήποτε, μέχρι 15. 
11.1979.

Κατά τήν ίδια παρουσίαση τού 
Προεδρείου, δόθηκαν στήν ύ- 
πηρεσία οδηγίες γιά τήν ταχύ
τερη έφαρμογή τής πρόσφατης 
τροποποίησης τού οργανισμού· 
πού προβλέπει τή μονιμοποίηση 
—ένταξη τών οδηγών αύτοκινη- 
τοθυρίδων, ήμεροφυλάκων καί 
νυκτοφυλάκων.

ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 
ΈΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Ό Διοικητής τής Τραπέζης κ. 
Άγ. Άγγελόπουλος, έπιστρέ- 
φοντας άπό τήν Κοπεγχάχη έπι- 
σκέφθηκε τό Παρίσι.

Στή γαλλική πρωτεύουσα, ό 
κ. Άγγελόπουλος προήδρευσε 
τής πρώτης συνεδρ'άσεως τού 
Διοικητικού Συμβουλίου τής ι
δρυόμενης έκεί θυγατρικής Τρα
πέζης τής ’Εθνικής Τραπέζης 
τής 'Ελλάδος, στήν οποία έκτός 
άπό τήν τελευταία μετέχουν 
καί οί γαλλικές Τράπεζες 
«ΚΡΕΝΤΙ ΛΥΟΝΑΙ» καί «ΜΠΑΝΚ 
NT’ ΙΝΤΟΣΙΝ Ε ΝΤΕ ΣΟΥΕΖ». 
Στή Συνεδρίαση τού Δ.Σ. όλο- 
κληρώθηκαν οί διαδικασίες γιά 
τήν όργάνωση τής νέας Τραπέ
ζης, τής όποιας οί έργασίες θά 
Αρχίσουν τόν ’Ιανουάριο 1980.

01 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
> ΑΠΟ 5» ΣΕΛΙΔΑ
τρων δείχνει τήν άντίθεση πρός 
τήν πραγματικότητα, τόσο τοΰ 
σχεδίου προγράμματος - Απόφα
σης όσο καί τής νοοτροπίας 
τών έμπνευστών του.

Έπαναλήφθηκε γιά μιά άκόμα 
φορά άπό τούς έκπροσώπους τής 
’Εθνικής ή έπ'φύλαξη γιά τή δυ
νατότητα έφαρμογής του στό χώ 
ρο τους, πού άιποτελεΐ τό μ'σό 
περίπου τού Τραπεζοϋπαλληλι
κού δυναμικού, ένώ οι συνάδελ
φοι ’Αντωνίου, Μαρκόπουλος καί 
Σταυρακόπουλος έπανέλαβαν 
τήν πρόταση-σύσταση γιά ένω- 
τικό προεδρείο άπό τούς ή- 
γέτες τών ισχυρών Συλλόγων.

Στήν ψηφοφορία πού άκολούθη 
σε μεταξύ τών ψηφοδελτίων θ. 
Παπαμάργαρη καί Δημ. Χολέβα 
(στό όποιο έπανήλθε ό συναδ. 
Ν. Κουλιέρης στή θέση Β’ ’Αν
τιπροέδρου) ύπερψηφίστηκε τό 
δεύτερο ψηφοδέλτιο καί τό 
πρόγραμμά του (όπως τέθηκε 
στήν πρωινή συνεδρίαση) μέ ψή
φους 38 ύπέρ, 34 κατά (ύπέρ 
Παπαμάργαρη) καί 2 άκυρα. 
Σύνολο 74 (δηλ. μέ 51,36%).

Μέ τίς εύχαριστίες τού νέου 
προέδρου συναδ. Δ. Χολέβα έ
ληξε μιά Ακόμη κρίσιμη καί πρω
τοφανής οέ δ'άρκεια συνεδρίαση 
τού Γενικού Συμβουλίου τής 'Ο
μοσπονδίας, πού είναι τό μεγα
λύτερο μετά τό Συνέδριο κατευ 
θυντήριο όργανο τοΰ κλάδου.

Οί ΣυνεργαΖόμενες ’Αγωνι
στικές ’Οργανώσεις (ΣΑΔΕΟ) 
μέ άνοκοίνωσή τους, καλούν 
τούς εργαζόμενους σέ έντονη 
κινητοποίηση μέ στόχο τήν αν
τιμετώπιση τής εισοδηματικής 
κυβερνητικής πολιτικής γιά τό 
1980. Ή πολιτική αύτή, σπως 
προκύπτει άπό όλα τά μέχρι 
σήμερα γνωστά στοιχεία καί τίς 
δηλώσεις τών άρμοδίων φορέ
ων δέν αντιμετωπίζει θετικά ού
τε τή μείωση τοΰ πραγματικού 
εισοδήματος τών μισθωτών, 
πού προκλήθηκε άπό τήν άνο
δο τοΰ τιμαρίθμου μέσα στό

Μέ 48ωρη άπεργία, τήν Πέμ
πτη καί ι.αραοκευή 2ύ καί 21 
Σεπτεμβρίου, άπαντησε ό Κλά
δος στήν κυβερνητική άρνηση 
κάθε διαλόγου καί τήν άπόρρι- 
ψη θετικής άντιμετωπισης τών 
προβΛημάτων μας, πού διατυπώ
θηκε στή γνωστή έπιστοΑή τού 
κ. Υπουργού Εργασίας.

Ή αηεργιακή έκδήΛωση πού, 
παρά τίς έντονότερες από κάθε 
άΛΛη φορά πιέσεις καί τήν πα
ραποίησα τής άλήθειας άπό τά 
κατευθυνόμενα μέσα ένημερώ- 
οεως, σημείωσε καί πάλι κα»ο- 
λική έπιτυχία, ήταν ταυτόχρο
να καί έκφραση άγωνιστικής 
διαμαρτυρίας γιά τήν τακτική 
τών άντιποίνων πού θεσπίστη
καν καί συνεχίζονται γιά \ά έ- 
ξαναγκασθοΰν οί εργαζόμενοι 
στις Τράπεζες νά δεχθούν τό 
έξουθενωτικό ωράριο.

Τήν Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου, 
πρώτη μέρα τής 48ωρης άπερ
γίας πραγματοποιήθηκε παντρα- 
πεζιτική, μαχητική συγκέντρω
ση στά γραφεία τής Όμουπον- 
δίας, στήν όποια μίλησαν ό 
Πρόεδρος καί Γ. Γραμματέας 
καί διαβάστηκαν χαιρετιστήρια 
μηνύματα πολλών συνδικαλιστι
κών οργανώσεων.

Τήν Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 
έγινε στό θέατρο «Άκροπόλ», 
παναθηναϊκή, πανεργατική συγ
κέντρωση άπό τίς συνεργαζό- 
μενες οργανώσεις (ΣΑΔΕΟ) 
τήν όποια χαιρέτισε άπό μέρους 
τών 35.000 τραπεζοϋπαλλήλων 
ό Πρόεδρός μας συν. Επ’. Μαυ- 
ρσυλίδης, ό όποιος, άνάμεσα 
στά άλλα τόνισε:

«Οί 35.000 οικογένειες τραπεζ. 
ύπαλλήλων πού δέχτηκαν σ’ 
όλη του τήν μεγαλοπρέπεια τό 
βάρος τής πίεσης καί τή μανία 
τής πολιτικής τής βίας (τής ά- 
νοικτής καί τής καλυμένης) τής 
πολιτικής τών άντιποίνων γιατί 
έκαναν τό τρομερό άμάρτημα 
νά προστατέψουν τό ώράριό 
τους σ’ άνθρώπινα όρια, μένουν 
άκλόνητοι στίς έηάλξεις τού 
αμυντικού τους... άγώνα.

Οί "Ελληνες Τραπεζικοί δέν 
λύγισαν γιατί ύπερασπίστηκαν 
καί ύπερασπίζονται μιά δίκαιη 
ύπόθεοη γιατί μάχονται έναν- 
τίον τής τακτικής τοΰ «άποφα- 
αίζομεν καί διατάσσομεν» γιατί 
άρνοΰνται τήν μέθοδο τών τε
τελεσμένων γεγονότων γιατί 
ξέρουν ότι περιφρουρώντας τό 
ώράριό τους τής δθήμερης έ- 
θδομάδας σ’ άνθρώπινα όρια 
τό θεμελιώνουν σάν κατάκτησα 
καί έπέκτασή του ο’ όλους τούς

1979 κατά 2,5 τυολάχιστον φο
ρές πάνω άπό τίς κυβερνητικές 
προβλέψεις.

Μέ τήν ίδια άνακοίνωση οί 
ΣΑΔΕΟ καλούν τήν κυβέρνηση 
σέ ούσιαστικό διάλογο γιά τό 
αίτημα τής τιμαριθμικής άνα- 
προσαμμογής, τών φορολογι
κών έλαφρύνσεων, τών συνδικά- 
λιστικών έλευθεριών κ.λ.π. καί 
αναφέρουν ότι προσανατολίζον
ται σέ ένα άγωνιστικό συντονι
σμό όλων τών οργανώσεων πού 
μετέχουν ή συνεργάζονται μέ 
τήν κίνηση, μέσα στό Νοέμβριο.

έλληνες εργαζόμενους. Δέν 
λύγισαν γιατί έχουν δρομολο
γήσει τόν άγώνα τους έπάνω 
στά θεμελιώδη συνταγματικά 
δικαιώματα καί στήν ύπέρτατη 
ύποχρέωσή τους σάν έλεύθεροι 
έλληνες πολίτες νά τά περι- 
φρουροΰν...».

Ή συγκέντρωση ήταν έντυ- 
πωσιακή σέ όγκο καί ένθουσια- 
σμό καί είχε άπλωθεί σέ όλους 
τούς χώρους έξω άπ’ τό θέα
τρο, στίς οδούς ’Ακαδημίας, Πα
νεπιστημίου μέχρι τήν Κοραή 
καί τήν Πεσμαζόγλου.

Ο Οί συνεργαζόμενες οργανώ
σεις 1. ΣΑΔΕΟ) κήρυξαν προει
δοποιητική 24ωρη άπεργία τήν 
Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου μέ 
αιτήματα τήν τιμαριθμική ανα
προσαρμογή μισ6ών, δίκαιο φο
ρολογικό σύστημα, ύπεράοπιση 
συνδικαλιστικών έλευθεριών, 
κατάργηση άντεργατικών νό
μων, διατήρηση καταχτημένων 
δικαιωμάτων καί άλλα ειδικό
τερα κατά κλάδους, αιτήματα. 
Στήν μεγάλη αύτή πανεργατι- 
κή κινητοποίηση οί τραπεζοϋ- 
πάλληλοι έδωσαν καί πάλι τό 
άγωνιστικό παρών μαζί μέ τούς 
εργαζόμενους ατούς βασικότε
ρους καί δυναμικότερους κλά
δους.

Παρά τίς πιέσεις πού άσκή- 
θηκαν καί τίς συγκεκριμένες ά- 
πειλές καί ή έπιτυχία τής 24ω- 
ρης άπεργίας στίς τράπεζες 
ήταν πολύ μεγάλη.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 
ΤΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ

Στά -πλαίσια τών εκδηλώσεων 
γιά τήν «Ημέρα τής Άποταμι- 
εύσεως» (31 ’Οκτωβρίου) ή ’Ε
θνική Τράπεζα όργάνωσε γιά 
τούς μαθητές τών γυμνασίων καί 
τών λυκείων σειρά προβολών 
τού πολυθεάματος «ΑΠΟΤΑΜΙΕΥ
ΣΗ» μέ -μιά πρωτότυπη παρου
σίαση σέ τέσσ=·ρε'ς οθόνες. Οί 
Προβολές έγιναν μέχρι τό 
Σάββατο 3 Νοεμβρίου (8—1 π.μ. 
καί 4—7 μ.μ.) στίς αίθουσες τής 
Φοιτητικής Εστίας Ζωγράφου 
καί τοΰ Έργατούπαλληλικού 
Κέντρου Πειρα'ώς.

Οί μαθητές πού παρακολού
θησαν τίς προβολές μπόρε
σαν νά πάρουν μέρος σέ δια
γωνισμό άπαντώντας μέ λίγα 
λόγια στό έρώτημα «τί είναι Α
ποταμίευση».

0 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΑΣ
ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΥΡΟΠΑΎΚΗΣ
Κ0ΙΝ0ΤΗΤ0Σ

Ή Τραπεζική 'Ομοσπονδία Εύ- 
ρωπαϊκήςΚοινότητος προσκάλεσε 
τόν πρόεδρο τής Ένώσεως 'Ελ
ληνικών Τραπεζών καί Διοικητή 
τής Τραπέζης μας κ. "Αγγ. Άγ- 
γελόπουλο σέ ειδική συνεδρία
ση στήν Κοπεγχάγη στίς 23 ’Ο
κτωβρίου.

Ή πρόσκληση της 'Ομοσπον
δίας, άπέβλεπε στήν ένημέρωση 
τοΰ κ. Άγγελόπουλου σέ θέμα
τα πού έχουν σχέση μέ τίς Έλ 
ληνικές Τράπεζες καί τά ίσχύον
τα στό χώρο τών Τραπεζών 
στήν Εύρωπαϊκή Οικονομική- Κοι
νότητα έν όψει τής έντάξεως 
τής Ελλάδος στήν ΕΟΚ.

Ό κ. Άγγελόπουλος άποδέ
χθηκε τήν πρόσκληση καί έφθα- 
σε στήν Κοπεγχάγη, συνοδευό- 
μενος άπό τόν καθηγητή κ. Χλω 
ρό.

Ή 'Ομοσπονδία έπεφύλαιξε 
στις 24.10.79 σέ είδ-κή συνεδρί
αση, θερμή ύποδοχή στόν Διοι
κητή τής Τραπέζης μας κ. " Ανγ. 
Θ. Άγγελόπουλο, καθώς καί στό 
Σύμβουλο τής Ένώσεως Καθη
γητή κ. Χλωρό. Ό Πρόεδρος τής 
'Ομοσπονδίας κ. A. ΗΟΤΤΙΝ- 
GUER, άφού έξέφρασε τή χαρά 
του ύποδεχόμενος τήν άντι- 
προσωπεία τής Ελλάδος, ή ό
ποια, όπως δήλωσε, θά γίνει 
τήν 1η 'Ιανουάριου 1981 τό δέ
κατο μέλος τής Κοινότητας, 
τούς ένημέρωσε γιά τά μέτρα 
πού έχουν ληφθεϊ άπό τήν 'Ο
μοσπονδία στά πλαίσια τών κα
τευθύνσεων τής Κοινότητας καί 
γιά τόν τρόπο πού θά άντιμε- 
τωπισθούν τά ύφ'στάμενα προ
βλήματα γιά τήν όλοκλήοωση 
τής έναρμονίσεως τών τραπεζι
κών συστημάτων όλων τών χω
ρών τής Κοινότητας.

Άπαντώντας ό Καθηγητής κ. 
Άγγελόπουλος, άφού εύχαρί- 
στησε τήν "Ομοσπονδία γ'ά τήν 
άπόφασή της νά δεχθεί άπό τώ 
ρα τήν "Ενωση τών Ελληνικών 
Τραπεζών μέ τήν ίδ ότητα τού 
μέλους - παρατηρητού. έξέθε- 
σε τά ϊδ'αίτερα προβλήματα, 
πού παρουσιάζει τό έλληνικό 
τραπεζικό σύστημα, καθώς καί 
τά μέτρα, πού λαμβάνει ή Κυ
βέρνηση γιά τήν έπ'σπευση τής 
προετο'μασί-ας τής έντάξεως, ώ
στε αύτή νά έπιτευχθεΐ μέ τούς 
καλύτερους δυνατούς όρους.

’Ακολούθως ό κ. Άννελόπου- 
λος άπάντησε σέ σειρά έ ρώτη
μά των, πού υπέβαλαν άρκετά 
άπό τά μέλη τής είκοσαμελοΰς 
έπιτροπής σχετικώς μέ ζητήματα, 
που άφοροϋν τήν πιστωτική, νο
μισματική καί οικονομική πολι
τική τής Ελλάδος. Τόσο ό Πρό
εδρος τής 'Ομοσπονδίας όσο 
καί οί Αντιπρόεδροι, μεταξύ 
τών όποιων καί ό πρώην Διοι
κητής τής Τραπέζης τής ’Αγ
γλίας Λόρδος Ο’ Μπράϊεν, έξέ- 
φρασαν τήν ικανοποίησή τους ά
πό τίς άπαντήσεις τής έλληνι- 
κής άντιπροσωπείας καί προσκά- 
λεσαν τήν "Ενωση Ελληνικών 
Τραπεζών νά μετέχει άπό τώ
ρα στίς έργασίες τής Τραπεζι
κής 'Ομοσπονδίας τής Εύρωπαϊ- 
κής Κο-ινότητος καί νά συνερ- 
γασθεΐ μαζί της στήν άπό κοι
νού άντιμετώπ'σπ τών σχετι
κών προβλημάτων.

ΜΚΑΙΠΑ^ΚΕ 0 ΣΥΛΛΟΓΟΣ
RnwAUT'KOY
πρητππικηγ

Στίς 11.10.1979 έκδικάσθηκε 
ή γνωστή ύπόθεση τών άτασθα’- 
λιών πού είχαν σημειωθεί στό 
παρελθόν στό Σύλλογο τού 
Βοηθητικού Προσωπικού.

Μέ τήν άπόφαση, δικαιώθη
καν άπόλυτα οί άπόψεις τού 
Συλλόγου.

Οί αγωνιστικές 
κινητοποιήσεις 

τού Σεπτεμβρίου


