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Ηαρηλθεν ^δη έννεάμηνον άπό τάς αύξησεις
■των
άποδοχών
όλων
των εργαζομένων της
Χώρας,
πλην
μόνον
των Επαλλήλων των τρι
ών ΊΜεγάλων Τραπε
ζών.
rII αύξησες αύτη προ
τριμήνου επιεξετάθη και
εις
τους Επαλλήλους
των δύο Τραπεζών Έλ
λάδος και Αγροτικής
(επιχορηγούμενης άπό
το Κράτος) έξαιρεθείαης μόνον τής Τραπέζης μας, άνευ ούδεμιας
δικαιολογίας.
Ή Κυβέρνησες τής
Χώρας,
άποφασίσασα
τάς αύξήσεες,άνεγνώρεσε την μετά την Αναπρο
σαρμογήν αύξησεν τού
τιμαρίθμου και γενικώς
τού κόστους τής ζωής,
ήθέληοε δε διά τών χο«
ρηγηθεεσών
αύξήσεων
νά κάλυψη μερικώς τάς
άνάΥκας τών εργαζομένων—ιδία δε τών οίκονο
μικώς ασθενέστερων διό
τι αύτήν τήν έννοιαν έχει
ή κλιμακωτή
αύξησες
καί μέχρι τού ποσού τών
3.000δρχ.—εντός πάν
τότε τών όρεων τής άν=
τιπληθωρικής πολιτικής
της.
Αεερωτώμεθα κατά
πληκτοι πώς έσκέφθη ή
Κ,υβερνησις καί έξήρεσε μόνον ήμάς τούς ερ
γαζομένους εις τήν Ε
θνικήν .Τράπεζαν Ελ
λάδος καί Αθηνών εξ
όλων τών άλλων εργα
ζομένων, τήν στιγμήν
κατά τήν όποιαν είναι
εις όλους γνωστόν ότι οι
μισθοί μας, κατόπιν τών
προ έτους καί πλέον ληφ
θέντων παντοιοτρόπως
ύπό τής Αιοικήσεως τής
Τραπέζης καί εγκριθέν
των ύπό τής Κυβερνήσεως καταθλιπτικών δι’
όλόκληρον το Προσωπι
κόν μέτρων, έχουν μειωθή κατά πολύ. Χύτάς
άκρεβώς τάς άπάψεις εκ
θέτομεν λεπτομερώς δι’
ύπομνήματός μας έπιδοθέντος εις τον κ. Ί*πουργόν επί τής ’Εργα
σίας, εις τον κ. "Τπουργόν τής Προεδρείας τής Κυβερνήσεως
καί εις τον Χεοεκ. τής
Τραπέζης. (Χ.Χ. Το
πλήρες κείμενον τού ύποβληθέντος ύπομνήματος παραθέτομεν εις άλ
λην στήλην) .
Είναι επίσης εις πάντας γνωστόν καί προ πάν
των εις τούς εν τή Τραπέζη άρμοδίους ότι οί
Χυνάδελφοι έχουν περι-

αχθή εις
οικονομικήν
άθλιότητα τοιαύτην ώ
στε δεν δύνανται πλέον
με τό σημερινόν ισχνόν
μισθολόγιό ν των νά άνταπεξέλθουν ούτε εις
τάς στοιχειώδεις άνάγκας τής ζωής.
’ Εκφράζομεν τό παρά
πονον καί τήν πικρίαν
μας διά τήν διαφορετι
κήν μεταχείρησιν ήμών
εκ μέρους τής Κυβερνή
σεως εις τό ζήτημα τών
αύξήσεων αε όποιαι εχο
ρηγήθησαν εις άπαντας
τούς εργαζομένους τής
Χώρας.
Πάντως ή μη χορήγησις τής αύξήσεως εις
τούς Επαλλήλους
τής
Τραπέζης μας ήτις μι
κρά αύξησις θ’ άπετέλη
σταγόνα, ή όποια δεν θά
ή το ικανή νά δροσίση τά
ξηρά στόματα τών συν
αδέλφων,
δημιουργεί
τό αίσθημα τής άγανακτήσεως καί τού πόνου.
Τό δράμια τής ζωής
τών άποζώντων έκ τού
μισθού συναδέλφων, συ
νεχίζεται καί τείνει νά
κάλυψη μέ τήν βαρεεαν
σκιάν του όλην τήν φιλό
τιμο ν προσπάθειαν ή ό
ποια είναι καί τίθεται
ώς βασική άρχή διά μί
αν δημιουργικήν εργα
σίαν.
Καί παρ’ όλα αύτά
μένομεν όλοι μας, παρά
τήν μεγάλην άδικίαν ή
όποια μάς γίνεται έκ
μέρους τής Κυβερνήσε
ως, προσκεκολλημένοι
μέ χαρακτηριστικήν αύτοθυσίαν εις τό καθήκον
μας.
Λϊάς είναι άδύνατον
νά περιγράψωμεν τήν άπόγνωσιν ήτις συνέχει
τούς Χοναδέλφους μας,
πολύ περισσότερον τούς
έχοντας οίίκογενειακάς
ύποχρεώσεις, ό έξευτελισμός τών όποιων άναμολογείται καί Αναγνω
ρίζεται παρά πάντων.
Ή Λιοίκησις άπό τής
πλευράς της θά πρέπει
νά λάβη ύπό σοβαράν έποψιν τήν άπό καιρού ύπάρχουσαν τραγικήν οι
κονομικήν
κατά στάσιν
τού προσωπικού μέ τούς
σημερινούς μισθούς οίτινες μόνον, μισθοί άστοργίας καί πείνης πρέ
πει νά θεωρώνται πολύ
άπέχοντες άπό τού νά
δύνανται νά θεωρηθούν
ύποφερτοί.
’Έχομεν τήν γνώμην
ότι ή Χεοίκησες καί οί
παράγοντες τής Τραπέ
ζης μας δέν πρέπει νά
θεωρούν, τά έκάστοτε
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ΥΠΕΒΑΗΘΗ ΝΑΙ Ell TON ΑΪΙ0ΤΙΗ0Ν ΥΠΟΥΡΓΟΝ TNI NPOEAPIAI TNI ΝΪΒΕΡΝΝΣΕΟΣ κ. T. PAAANN
mi THU ΠΡΟΟΔΟΝ TOY ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, ΤΗΝ ΣΥΜΠΝΟΙΑΝ Km ΤΗΝ ΗΡΕΜΙΑΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΟΠΙΚΟΥ
Π ρ ο ς
Τήν Αύτοΰ ’Εξοχότητα τον
"Υπουργόν τής ’Εργασίας κ.
’Ελευθέριον Γονήν
Έ ν τ α ΰ 8 a
Κύριε "Υπουργέ,
Λαμβάνομεν τήν τιμήν νά
Θέσωμεν ύπ’ όψιν 'Υμών τά;
κάτωθι καί νά έπικαλεοθώμεν
τήν έπ’ αύτών ύικαίαν κρίσιν
Σας καί παρέμβασιν.
1. ΑΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Α
ΠΟΔΟΧΩΝ
Δίκαιον τυγχάνει, Κύριε
"Υπουργέ, όπως τό ληφδέν Κυ
βερνητκόν μέτρον της κατα
βολής τών αυξήσεων άναδρομικώς άπό 1.3.54 εις όλους
τούς εργαζομένους τής Χώρας
μας, επεκταθέν άργότερον.
και εις τούς συναδέλφους τών
Τραπεζών "Ελλάδος καί ’Α
γροτικής, έπεκταθή καί εις
τούς ύπαλλήλους της Τραπέ
ζης μας.
’Επί τούτου έχετε άμεσον
άντίληψιν, Κύριε "Υπουργέ,
καί ελπίζομε ν ότι θά δώσητε
τήν εΰκταίαν λύσιν.
2. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΔΟΜΑ
ΤΟΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΗ
ΡΕΣΙΑΣ
’Από πολλοΰ' εις τήν μισθο
δοσίαν τού προσωπικού προσε
μετράτο καί & χρόνος προϋ
πηρεσίας τών υπαλλήλων, έκατέρας τών Τραπεζών, παρ’
όμοδειδέσιν Όργανισμοΐς καί
παρά τώ Δημοσίω. ’Ήδη ή Διοίκησις τής Τραπέζης έπαυσε;
καταβάλλουσα τό επίδομα
τούτο συνεπείφ τής προϋπηρε
σίας, κατά συνέπειαν μειώνει
τάς άποδοχάς τών υπαλλήλων

τών άνηκόντων εις τήν κατη
γορίαν ταύτην.
Φρονούμε ν, Κύριε "Υπουρ
γέ, ότι ό μέχρι τούδε ισχύων
υπολογισμός διά τήν χορήγησιν τού άνω επιδόματος (λαμβάνων χώραν άλλωστε εις όλας τάς άλλας Τρ-απέζας καί,
Επιχειρήσεις) _ έξεπλήρουν
κοινωνικόν σκοπόν διά της α
μοιβής ^μακροχρονίου ύπηρεσίας τού υπαλλήλου.
Τούτο μάς δημιουργεί τήν
πεποίθησιν ότιι θά εύαρεστηθήτε νά έκτιμήσητε καί θά.
παρέμιβητε παρά τή Διοικήσει
τής Τραπέζης εις τήν ίκανοποίησιν τού αιτήματος τούτου.
3.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Έπανασύνδεσις τών
’Ασφαλιστικών μας
Ταμείων.
Μέ βαθείαν ίκανοποίησιν
άκούομεν ότι αναγνωρίζετε
πλήρωξ τάς δυσμενείς, _ ουνε
πείας άτινας έχει διά τούς συν
ταξιούχους τής ’Εθνικής Τρα
πέζης ό διά τού ΝΑ, 2626),
1953 γενόμε-νος χωρισμός τών
κοινών μετά της Τραπέζης
της Ελλάδος Ταμείων εις
ειδικά Ταμεία. _ Δέν διέ
φυγαν ούτε διαφεύγουν τήν
προσοχήν μας, Κύριε "Υπουρ
γέ, αί όλως ίδιάζουσαι "Υμέτε
ραι προσπάθειαι καί το ιδιαί
τερον "Υμών ένδιαφέρον διά
τήν έπανόρθωσιν τής αδικίας
ήτις έπανόρθωσις έγένετο κτή
μα καί συνείδηοις τής Σεβα
στής Κυβερνήσεως καί ίδια
τοΰ Σεβαστού μας Προέδρου
αυτής Στρατάρχου Παπάγου.
Έλπιζομεν δέ ότι πολύ συντόμως θά ίδωμεν άποκαθισταμένην τήν άδικίαν τούθ’ όπερ

λαμβανόμενα οικονομι
κά ύπέρ τού Προσωπι
κού μέτρα, διά τήν βελτί
ωσιν τών άποδοχών του,
ώς μέτρα κατά τής Τρα
πέζης άλλά μόνον ύπέρ
αύτής.
"II αύξησις τών δαπα
νών διά τήν βελτίωσιν
τών άποδοχών τού Προ
σωπικού άποδεικνύεται
έκ τών πραγμάτων ότι
είναι ύπέρ τής Τρα
πέζης, διότι Επάλλη
λοι έξαθλιωμένοι , οίκονομικώς καί πεινώντες, δέν είναι δυνα
τόν νά άποδώσουν καί
ή Τράπεζα χρειάζεται
έργασίαν καί έργασίαν
δημιουργικήν.
Τό άντίθετον ύποστηριζόμενον, ότι μόνον ό
ταν ό Επάλληλος ύποφέρει
οίκονομικώς έχει
τον νούν του εις τήν έρ-

γκσίαν,
είναι
μέγ»
σφάλμα καί εγκληματι
κή έπινόηαις άνθρώπων
εύρισκομένων
μακράν
τής πραγματικότητος.
Εϊμεθα βέβαιοι λοι
πόν ότι ή Κυβέρνησις θά
θέληση έστω καί μετά
τόσους μήνας νά έπανορ
θώση τήν άδικίαν αύτήν
έκδίδουσα σχετικήν άπό
φασιν χορηγήσεως τής
αύξήσεως άναδρομικώς
άπό 1ης Μαρτίου ε.έ.
ή δέ Αιοίκησιφ τής Τρα
πέζης θά σπεύση καί αύτή νά ένισχύση τήν Κυβέρνησιν εις τήν τακτοποίησιν τού ζητήματος
τών αύξήσεων "ένα ήρεμήση τό προσωπικόν τής
Τραπέζης καί άφοσιωθή μετά μεγαλυτέρου
ζήλου εις τήν εργασίαν
του.
Η ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ

θά έπισΰρτι τάς ευχαριστίας
καί τήν ευγνωμοσύνην τών
συνταξούχων καί ήμών π,ρός
τε ‘Υμάς καί τήν Σεβαστήν
Κυβέρνηση'.
ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΗ Η ΑΝΑ
ΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩ
ΓΩΝ
Είναι έργον δικαιοσύνης
καί απαραίτητον διά τήν κα
λήν καί άμαλήν λειτουργείαν
τής Τραπέζης οί υπάλληλοι
νά λαμβάνουν τήν προαγω
γήν των εγκαίρως. Δι’ 6 αϊτού
μεν όπως ή Διοίκησις τής Τρα
πέζης επίσπευσή τήν πραγματοποιησΐν των.
ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΩ
ΠΙΚΟΥ
4. ΝΑ ΜΗ ΑΝΑΤΡΑιΠΗ Η
ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙ
ΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Διά τής ύπ’ άριθ. 401)54 ά«
ποφάσεως τού Συμβουλίου τής
’Επικράτειας διευκρινίζεται ό
τι ή Τράπεζα δέν δικαιούται
νά τοποθετη άνώτερον κατά
βαθμόν υπάλληλον ύπό κατσπ
τερον αύτού καί νά καταλύει
οΰτω τήν ύπαλληλικήν ιεραρ
χίαν. Περικοπή τής άποφάσέ
ως έχει ώς εξής:
«Δέον ή Διοίκησις της
«Τραπέζης νά κέκτηται ε
λευθερίαν
τοποθετήσεως
»έπί κεφαλής τών διαφό»ρων υπηρεσιών τών έκά»στοτε καταλλήλων ηροσώ»πων τών διατάξεων τού«των μή έχουσών τήν έν«νοιαν τής δυνατότητες το«ποθετήσεως άνωτέρου κα»τά βαθμόν ύπό κατώτερον,
«οπότε μόνον θά κατελύετο
«ή υπαλληλική ιεραρχία».
5. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕ
ΣΙΑΣ ΚΑΙ ENTASIS
Ν’ άποφευχθή ή άνισος καί
επί τά χείρω μεταχείρισις
τών υπαλλήλων τής τέως "Ε
θνικής Τραπέζης τής "Ελλά
δος έναντι τού Προσωπικού
τής τέως Τραπέζης ’Αθηνών.
Ή βαθμολογική ένταξις δέν
ήκολούθησε ώρισμένους κανό
νας παγιούντας ϊσην καί δι
κά ίαV μεταχείρισιν ώστε κατ’
αντικειμενικήν κρίσιν ούτε άδικίαι νά προσγίγνωνται ούτε
παράπονα νά υπάρχουν.
Διά τού ’Οργανισμού τής
νέας Τραπέζης δεν καθωρίσθή
σαν τοιούτου είδους κανόνες
άλλ’ έκλήθη τό προσωπικόν
τής τέως Εθνικής; Τραπέζης
νά ένταχθή εις τόν ’Οργανι
σμόν τον ΐσχύοντα παρά τή
τέωςΤραπέζης ’Αθηνών,καίτοι
διάφορος έντελώςύπήρξεν ή φύ
σις τοΰ ’Οργανισμού τής Τρα
πέζης ταύτης όπως καί διάφο
ρος ή αποστολή έκατέρας τών
Τραπεζών.
Άνάγλυφον εικόνα τής άΣυνέχεια είς τήν 3η,ν σελίδα

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
Έλάβομεν καί δημόσιεύομεν τήν ρηγή διά λ)σμόν τοΰ Εργοδό
του τοιούτου είδους πιστοποιη
κάτωθι επιστολήν:

’Ομιλία κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. κλήσεων, διάβημάτων καί α Κύριε ΔιευΘυντά,
Δ ΑΣΚΟ Π ΟΥΛΟΥ Συνταξιού γώνων. Δίκην έπαιτών άσχο'Προ ήμερών μόλις καί άπό
χου ’Εθνικής Τραπέζης 'Ελλά λούμεθα έκάστοτε μέ τό ζήτη τό κυκλσφορήσαν ψύλλον τής
δος είς την συγκέντρωσιν Συλ μα τούτο.
Τραπεζιτικής τής 6.9.54 έλαβα
λόγου Συνταξιούχων την Ιην Ό
2. Διατί ή Εθνική Τράπεζα γνώσιν τών έπισήμων πρακτι
κτώβρίου 1954 είς την αίθουσαν Ελλάδος καί ’Αθηνών κινη- κών τής διεξαχθείσ,ης ένώπιον
Πρατηρίου 'Υφασμάτων Προ
Επιτροπής Έξουσιοδοτήθεΐσα πολύ μετά άπό ήμάς τούς τής
σεως συζητή,σεως έπί τού καταμηθευτικού Συνεταιρισμού.
συνταξιούχους καί δι’ ύπόθεσιν τεθέντος νομοσχεδίου «περί συμ
Κύριε, Πρόεδρε,
κατά πολύ διαφέρουσαν τής ί- πληρώ σε ως καί τροποποιή,σεως
θλίβομαι είλικρινώς, διότι δικής μας επέτυχε νά ψηφι- τού Ν.ιΔ. 2510)53» καί νομίζω
τά γεγονότα έρχονται νά δι σθοΰν εύχερώς τά υπέρ αύτής δτι έκ τοΰ λόγου τούτου, δέν
καιώσουν τάς προβλέψεις μου νομοσχέδια άπό τήν Επιτρο ,παρεγράψει τό δικαίωμά μου
διατυπώσω μερικές παρατη
καί νά έπαληιθεύσουν, άτυχώς, πήν Έξουσιοδοτή,σεως, τής ό νά
ρήσεις μου, δπως προ έκυψαν
τούς φόβους μου, τούς όποιους ποιας αί έργασίαι, ώς γνω άπό
τήν άνάγνωσιν τών Πρακτι
έξέφρασα κατά τάς άπό μη στόν, έληίξαν, ένώ εσείς μέ τάς κών τούτων.
νών επανειλημμένας διαμαρτυ έπανειλημμένας υποσχέσεις πού
Άπό τά δσα έλέχθηραν κατά
ρίας μου, ίδιότι κατόπιν της ε είχατε έμείνατε στα κρύα τού τή,ν συζήτησιν αύτήν, καθώς
καί άπό τά άλλα πού προηγήπί πολλούς μήνας μή πραγμα- λουτρού' ;
3. Διατί σείς αφήσατε τήν θησαν καί θά ακολουθήσουν ί
τοποιή,σεως των υποσχέσεων
των άρμοδίων, σείς δέν μετε- Τράπεζα νά κάμη τήν δική της σως, φαίνεται δτι διά τόν ψιλβάλατε τή;ν τακτικήν, τήν ο τή δουλειά καί νά ρίξη στο α εργάτήν, δπως τόν χαρακτηρί
υπουργόν τής ’Εργασίας
ποίαν άκολουθεΐτε, άποκρού- τυχές αυτό Ταμεΐον Συντάξε- ζετε,
κ.
Ε.
Γονήν, κατήνπησε εξαιρε
σαντες πάντοτε τήν ύπό άλλων ; ων προτού κατοχυρωίθη καί άλ τικά προσφιλές τό θέμ,α, πού
καί έιμοΰ προτάθεΐσαν σθενα- λα βάρη; καί νά θιγούν συμ,φέ- ιάπό τήν ημέρα τής συγχωνεύί ροντα συνταξιουχών, μελών σεως τών δύο Τραπεζών αποτε
ρωτέραν τοιαύτην.
Σείς, κύριε Πρόεδρε, παλαί Ιτου Συλλόγου μας πιληρωνο- λούν οί υπάλληλοι τής ’Εθνι
μαχος συνδικαλιστής, γνωρίζε : μενών βάσει τοΰ Νόμου 759 ά- κής Τραπέζης. Δέν αφήνει πράγ
μάτι ευκαιρίαν ό κ. Γονής νά
τε κάλλιον έμοϋ δτι ή απονο ; πό τήν Τράπεζαν ;
μή του δικαίου έπιτυγχάνεται j 4. Διατί ή ιΚυβέρνησις σάς μή περιποιηθή καταλλήλως
υπαλλήλους τής Εθνικής
μόνον κατόπιν άγώνων, οί α φέρεται τόσον άστόργως άν μή, τούς
Τραπέζης, μέχρι τού σημείου
; έχθιρικώς ;
γώνες δε άπαιτοΰσι θυσίας.
πισ,τεύωιμεν δτι χωρίς άλλο
Μή ό ίδιος Υπουργός Ερ νά
Έιπανειλημμένως σας έξέψρα
θά λυπάται 6 κ. Υπουργός,
γασίας
κ.
Γονής
ύπό
χρονολο
σα είς δημοσίαν συζήτησιν του
διότι δέν έτυχε νά έχωμεν μίαν
επίμαχου θέματος έν τφ έντευ- γίαν 5.3-54 δέν σάς έγνώρισεν κεφαλή,ν διά νά τήν κόψπ διά μι
κτηρίω μας τήν δκπληξίν μου, ;6τι ή ιΚυΙβέρνη,σις μελετά τό αϊ- άς καί νά ήσυχάσωιμεν έπί τέ
διότι παρά τήν ιδιοσυγκρασίαν ! τηιμά μας, τό όποιον ευρίσκει λους καί ήμεΐς καίιέκεΐνος.Αλλά
σας καί τά μαχητικόν τοΰ χα κατ’ αρχήν δίκαιον καί ένθυ- έφθασε πλέον είς τό αποκορύ
ρακτήρας σας είς τό θέμα τού μεΐται τήν δήλωσίν της, περί φωμά της ή πικρία καί ή άγακαί ή άηΐδία άκόμη
το μετήρχεσθε άκρίως αντίθε άντιμετωπίσεως των έκ τοΰ χω νάκτησις
πού γεμίζει τήν ψυχήν μας. Καί
τον τακτικήν καί έδέχεσΒε α ρισμού κινδύνων καί έλπίζει νά θά πρέπει έπί τέλους νά πληροναρίθμητους άναβολάς πραγ- εΰρεθή είς τήν θέσιν νά έξαγ- φορηίθή ό κ. Υπουργός δτι, άν
ματοποιήισεως των διδόμενων γείλη εύχάριστα μέτρα ; Ό δέν ύπάρχουν δι’ εκείνον νομι
ύιμ,ΐν ύ,ποσχέάεων, ώς μας έλέ- Πρόεδρος τής Κυβερνήσεώς κά όρια, τά όποια νά μή δύναγοοτε, κακώς κάθη,συ,χάζοντες Στρατάρχης Παπάγος δέν έφέ- ται νά ΰπερβή, διότι τόν κατο
τριαχιλίους συνταξιούχους μέ ρετο χαρακ,τ,ηρίσας τόν Νόμον χυρώνει τό άρθρον 62 τοΰ Συν
τήν διαβεβαίωσιν δτι συντόμως τούτον ώς αίσχος διατάξας τήν τάγματος, άφίσταται άναμφισβητήτως ύποχρέωσίς του ήθιθά έλύετο ή δίκαια ύπόθεσίς έπανασυγχώνευσ ιν τών ανέκα κή;
νά έρευνά τήν αλήθειαν καί
των καί άρνοΰμενος δπως έπί θεν κοινών ’Ασφαλιστικών Τα νά δεικνύη τόν κατ’ αξίαν σε
τέλους μετέλθητε δυναυιικωτέ- μείων ;
βασμόν πρός τούς "Ελληνας πο
ιΜά έπί τέλους, ποιος είναι λίτας. Διότι άλλως καί τό κύ
ραν τακτικήν, δι’ ήν οδτοι ήσαν πρόθυμοι καί έτοιμο διά ό κακός αύτός δαίμων, δ ό ρος του εκθέτει καί τούς "Ελ
θυσίας έφ’ δσον έπρόκειτο πε ποιος αντιδρά είς πάσαν ενέρ ληνας πολίτας, δπως είναι καί
ρί έξασφαλίσεώς τοΰ επιούσιου γειαν σας καί εχθρεύεται μέ- οί τέως υπάλληλοι τής ’Εθνι
δωΐδε'κασχ ιλίω ν άτόιμων μετά χή τοιούτου σημείου τούς συν κής Τραπέζης, αδικεί, δυσφημεί
των μελών των οικογενειών ταξιούχους τής Εθνικής Τρα- καί ύ'βρίζει. Βεβαίως δέν απο
κλείεται είς τόν κ. Υπουργόν,
πέζης ;
των.
δπως καί είς οίοΧδήποτε άλλον,
5.
’Αφού
καί
κατά
τήγ
έντυπον
Γνωρζετε, κύριε Πρόεδοε, τά
τό δικαίωμα νά έχη οίονδήποτε
άνακοίνωσίν
σας,δι’ής
έθεωρεΐτε
φιλικά πρός υμάς αισθήματα τό ζήτημα περαιωμένον καί α γνώμην περί ώρισμένων προσώ
μου ώς καί τό δτι ύπήοξα ό ναφέρετε τά ανωτέρω, ερωτώ πων. "Ομως δέν επιτρέπεται είς
πρώτος θιασώτης τής έκλογής τόσον ισχυρός είναι ό έχθρευό- οΰδένα νά έξωτεριίκεύη καί νά
τού ύπό τήν Προεδρίαν σας πα μενος ήμάς, ώστε νά όρθωση διακηρύττη τήν περί τοΰ άλλου
του δταν αυτή προκαρόντος Συμβουλίου, εκ των τό ανάστημά του καί νά συν- γνώμην
λή οπωσδήποτε ζημίαν είς τόν
προσπάθειών τοΰ όποιου άνε- τελή ώστε νά μή λαμβάνη σάρ άλλον είτε ηθικήν είτε ύλικήν.
μένοιμεν τή,ν άπόδοσιν ήμΐν δι κα καί οστά ή Διαταγή τοΰ Καί άποτελεΐ πράγματι βαρυκαιοσύνης εντός εύλογου χρο Στρατάρχου Προέδρου τής Κυ- τάτην ζημίαν, δυσφήμηισιν καί·
υβριν διά τούς άπολυιθέντας πονικού διαστήματος.
βερνήσεως καί ή είσήγησις τοΰ λεμιστάς
υπαλλήλους τής Έθνι
Συνεπώς δέν πρόκειται είυή άρμοδίου Υπουργού ;
. κής_ Τραπέζης καί "Ελλη,νας
νά σας είπώ εύθαρσώς τήν ά6. Διατί τό ύπό τήν ποοε- πολίτας, ή άπό τοΰ επισήμου
λήθειαν.
δρείαν σας Διοικητικόν Συμ- βήματος τής Βουλής δήλωσις
(Δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε, βοΰλιον ήδράνησε ;
I τοΰ κ. Γονή δτι οί πολεμισταί
«πετύχατε. Φέρετε ευθύνην διά
7. Διατί δ Διοικητής κ. Κ. ! αύτοί ή,σαν κακοί ύπάλληλοι
τήν αή είσέτι κ,τοποίη,σιν τής Ήλιάσκος, άφοΰ είναι παγκοί- ; καί ώς τοιοΰτοι έπρεπε νά άπούποθέσεως, ήν λόγω τής κατα νως γνωστόν δτι καί τό άπαι- ; ιμακρυνθοΰν. Άλλά δυστυχώς
λόγους εύπρεπεΐας δέν δυφορού αδικίας, ή όποια μας τούμενον κύρος έχει καί χαί !! διά
ναμαι νά παραθέσω' ίμιαν τουρπροσεγένετο, Ιδει νά είχε τα- ρει τής έκτιμήισεως τόσον τοΰ ! κικήν παροιμίαν, ή οποία θά
κτοποιηιθή αύτεπαγγέλτως υπό κ. Προέδρου τής Κυβερνήσεώς, ; είχε τήν θέσιν της έδώ. Έν πάτής άρχής, ή όποια εΐσηγήθη, δσον καί αύτής ταύτης, δέν σάς : ση δμως περιππώσει δέν νομίζω
καί έψήψισε τον χωοιστικόν, έβοήιθησε διά τήν οριστικήν τα- | δτι 6 κ. Γονής ύφ’ οίανδήποτε
των ανέκαθεν κοινών ’Ασφαλι κτοποίησιν τοΰ ζη^μοπος τοΰ ιδιότητά του, δικαιούται νά χοστικών Ταμείων , Νόσον ούχί άφοιρώντος αυτήν ταύτην τήν
μόνον πρός άπόδοσιν δικαιοσύ ΰπαρξιν τοΰ' Ταμείου' Συντά ρακώση τήγ άξιοπιρέπειαν λει
νης άλλά καί πρός άποκατά- ξεων ;
στασιν τοΰ ίδιου αυτής γοή
'Μά ποιος, τέλος πάντων, ocv τουργών λευκανίθ'έντων έν τή
τρου, άφοΰ καί αυτός ό κ. μή ό Διουκηιτής τής Τραπέζης υπηρεσία τοΰ πρώτου 'Ιδρύμα
Πρόεδρος τής Κυβερνήσεώς Βδει νά ειχεν άναλάβει τήν σθε- τος τής Χώρας, τής ΕθίΝΙ'Κ,ΗΣ
φέρεται χαρακτηρίσας αύ-τόν ναράν ύποστήριξιν τών δικαίων ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,
ώς αίσχος καί διατάξας τήν ά- αιτημάτων μας ;
ήτις έ'ξυπηρέτηισε πολλαπλώς
κύρωσίν του. Έν τέλει νομίζω ! Νομίζω δτι ερμηνεύω τάς άδτι έχετε πλέον ύποχρέωσιν νά πάψεις καί τήν διακαή έπιθυ- καί αύτήν τήν Κοινωνίαν καί
μετέλθητε οίονδήποτε κατά τήν ιμίαν τής πλειοψηφίας άν δχι τό ’Έθνος είς τάς δυσκολωτέκρίσιν οας δραστικόν διάβηυα όλων άνέξαιρέτως τών παρι- ρας αύτοΰ στιγμάς, τών περισ
έπί τώ τέλει, δπως έπαν όρθω σταμένων κατά τήν συγκέντρω σοτέρων δέ έξ αύτών άριθμούνση,τε δ,τι εξ ύπαιτιότητός σας σιν, έπιδιώκων διά τών ανωτέ
έχάθιη, μέχρι σήμερον.
ρω τήν έξώθησιν καί μόνον τοΰ των ύπερτεσσαρακονταετή ΰΠαρακαλώ δπως έχετε ύπ’δ- Διοικητιικοΰ Συιμβουιλίου είς ε πηρεσίαν.
ψει καί άπαν,τήσηιτε καί έπί νέργειας δραστικός, τάς όποι
των έξής 7 ερωτημάτων μουι: ας, θά συμψωνήτε πλέον άσφα'Υπεύθυνος
έπί τής θλης:
1. Διατί ή Τράπεζα Εθνικής j λώς, κ.Πρόεΐδρε, έπ'βάλλουν τό/)· Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
—Αθηνών δέν θέτει είς τήν δι- ! σον αί δήμιου ργηΒεϊσαι ίσαι συν
'Αγ. Λαύρας 71
(Τέρμα | Πατησίων)
άθεσιν τής αρμόδιας άπηρεσίας ίθήκαι, δσον καί ή έξαιρετική
τό άπαιτούμενον χρηματικόν ! πλέον σοβαρότης τοΰ ζηιτήμα-.
ποσόν διά τήγ πληρώμήν των τος, έπί τοΰ όποιου αποφεύγω
'Υπεύθυνος Τυπογραφείου:
συντάξεων έκάστοτε, άλλά τμη ! νά έπεκταθώ, ΐνα μή βλάψω,
ΠΑΝ. ΦΡΑΓΚΙΔΑΚΗΣ
ματικώς καί κατόπιν παρα καί τό όποιον τείνει νά καταρΑγ. Φανουρίου 47

τικά προϋπηρεσίας είς ανθρώ
πους, οί όποιοι καί τήν άνάγκη,ν ικαί τή;ν ήλικίαν καί τήν ι
κανότητα διαθέτουν άκόμη, νά
έργασθοΰν ή καί απλώς νά κυ
κλοφορούν μέσα εις τήν κοινω
νίαν. Καί πολύ περισσότερον δ
ταν πρόκειται περί ανθρώπων
(δχι μόνον 5 άλλά πολύ περισ
σοτέρων τών 5), οί όποιοι καί
ώς στρατιώται διε,κρίθησαν καί
έτίμήίθησαν μέ πολεμικούς σταυ
ιρούς καί αριστεία ανδρείας καί
ώς ύπάλληλοι ελευκάνθησαν είς
τήν ύπηιρεσίαν τής Τραπέζης
ικαί έσταδιοδρόμησαν, άλλοι ώς
διευθυ,νταί καί άλλοι ώς προϊ
στάμενοι υπηρεσιών. Είναι δυ
νατόν, έφ’ δσον είναι Θέλησις
τών ισχυρών νά άπολύωνται καί
τοιοΰτοι υπάλληλοι, άλλ’ είναι
άπαράδεκτον νά άπολύωνται
μέ μόνη,ν τήν άφηρη μόνην καί
αόριστον δυκαιολογίαν δτι είναι
κακοί υπάλληλοι. Καί θά χειροικροτήσωμεν πρώτοι ήμεΐς
τόν κ. Γονήν καί τήν επιτροπήν
τού- Ν .Δ .2510)53 διά τήν ευσυ
νειδησίαν καί τήν ικανότητά
των νά ανακαλύπτουν τούς κα
κούς υπαλλήλους καί θά κακίσωμεν τούς άλλους εκείνους άρ
μοδίους, οί όποιοι μέ τόιση,ν άσυνειδη,σίαν καί άνικανότη,τα
τούς έτίμησαν ώς στρατιώτας
διά παρασήμων καί τούς προήγαγον ώς υπαλλήλους είς επι
καίρους θέσεις τής Τραπέζης
εάν θά είχε τήν καλοσύνην ό κ.
Υπουργός νά δημοσιεύση τά ο
νόματα τών κακών αύτών ΰπαλ
λήλων καί τούς λόγους διά
τούς όποιους έκρίθησαν κακοί
καί συνεπώς άπολυτέοι. "Αλ
λως εκείνος μέν ώς καί οίοσδήποτε άλλος αρμόδιος δέν δικαι
ούνται τουλάχιστον συγχαρητη
ρίων, ήμεΐς δέ θά διατελοΰμεν
μέ τήν εύλογον πικρίαν καί άγανάικτησιν άλλά καί μέ τήν α
πορίαν άκόμη, πώς συμβαίνει
ώστε ύπάλληλοι, κριθέντες άρχικώς ώς κακοί καί άπολυτέοι,
νά μετατραποΰν είς καλούς καί
διατηρητέους, διά τής έπεμβά-

σεως ισχυρών παραγόντων.

θά έπιθυμοΰσα νά μή κάμω
κατάχρησιν της καλοσύνης,
άλλ’ επειδή τρώγοντας έρχεται
ή δρέξις, μοιραίος jioG έρχεται
μέ τήν εΰικαιιρίαν αύτήν είς τόν
νοΰν καί ή εισηγητική, εκθεσις
τοΰ Ν.Δ. 2510)53 καί δι’ αύτό
συνεχίζω. Έκεΐ, διότι αί άποίλαυαί τών υπαλλήλων τής Έθνι
κής Τραπέζης έξωμειώθηισαν
μέ τάς άπολαυάς τών υπαλλή
λων άλλίων μεγάλων Τραπε
ζών, τοΰτ,ο χαρακτηρίζεται ώς
προνόιμιον, τό όποιον δημιουρ
γεί «κοινωνικήν άδικίαν» καί
προκαλεΐ τήν δίκαιον» άγ,ανάικτησιν τών έργαζομένων άλλων
ip» ΐ3\·3α.τοο ΙΙτϊομ» ί»η

τήν δυσανάλογον έπιβάρυνσιν
τοΰ δανειζόμενου χρήματος»
καί συνεπώς «εις τήν αϋξησιν
τοΰ τόκου». Καί διερωτώμαι
διατί τάχα νά μή θεωρούνται ύ
πό τοΰ' συγγραφέως τής έν λό
γω εισηγητικής έκθέοεώς ώς
προνόιμιον αί άπολαυαί άλλων
έργαζομένων, μέ τάς όποιας
άπλώς έξωμο ιώθησαν αί ώς
προνόμιον χαρακτηριζόμενοι άπολαυ-αί τών ύπαλλήλων τής Ε
θνικής ; Καί άκόμη,, διατί έπί
τέλους νά μή προ,καλή τήν άγα
νάκτηισιν τών εργαζόμενων τό
γεγονός δτι υπάρχουν άνθρω
ποί, οί όποιοι χάριν ενός τυ
χαίου περιστατικού ή μιάς εύ
νοιας τής τύχης, απολαμβάνουν
σήμερον πολλαπλασίως περισ
σότερα εκείνων τά όποια, κα
τόπιν μακροχρονίου καί εξαν
τλητικής εργασίας κατώρθωσαν νά απολαμβάνουν αύτοί, οί
εργαζόμενοι; Καί άκόμη1 διατί
νά μή άποτελή προνόμιον τό γε
γονός δτι διά μι&ς νομικής δια,ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ΑΝΤΩΝ.
ΚΟΥΛΚΟΥΜΠΑΣΗΣ
Τμηματάρχης Β'.
Κ)τος Θεσσαλονίκης
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
τοΰ Συλλόγου
τών υπαλλήλων
της Ε. Τ. Ε.
Άπεβίωσεν τη 12.9.1 954
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΥ
Τμηματάρχης Β'.
Άπεβίωσεν τή 16.11.1954
ΧΑΡΑΑ. ΧΑ Ρ ΑΛΑΜΠ Ο Π Ο ΥΛΟ Σ
Λογιστής Α'.
Άπεβίωσεν τή 4.11.1954
'Ο θάνατος τών έκλεκτών συν
αδέλφων έλύπησε βαθύτατα ολό
κληρον το προσωπικόν τής Τραπέζης και έστέρησε τό "Ιδρυμα
έκλεκτών στελεχών άφιερωσάντων
ολόκληρον τήν ικμάδα τής ζωής
των εις τήν έξυπηρέτησιν τοΰ έρ
γου της.
Ή Διοικητική ’Επιτροπή τοΰ
Συλλόγου, έρμηνεύουσα τήν συμ
πάθειαν ολοκλήρου τοΰ Σώματος
τών
υπαλλήλων τής Τραπέζης
πρός τους έκλιπόντας συναδέλ
φους, απευθύνει πρός τάς άπορφανισθείσας οικογένειας των τά
■θερμά συλλυπητήρια.
ι
Τάς κηδείας των παρηκολούθη
σαν αντιπρόσωποι τοΰ Συλλόγου
καί πολλοί συνάδελφοι καί φίλοι
τών έκλιπόντων.
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τάξεως αί άπολαυαί ώρισμένης
κατηγορίας εργαζομένων ηϋξήθησαν άναδρομ,ικώς καί μέχρις
100%; Καί έπί τέλους διατί δέν
επιβαρύνεται δυσαναλόγως τό
χρήίμα καί δέν συντελούν είς
τήν αϋξησιν τοΰ τόκου αί άπολαυιαί τών έργαζομένων εις αυ
τήν ταύτην τήν πηγήν τοΰ χρή
ματος ; Άλλά τά ερωτήματα
αύτά δέν πρόκειται νά τΰχουν
άπαντή,σεως κατά τήγ αρχήν
τοΰ «πίστευε καί μή έρευνα.»
Επίσης είς τήν εν λόγω ει
σηγητικήν έκθεσιν άναφέρεται
δτι ύπάΜηλος τής ’Εθνικής
Τραπέζης εξερχόμενος τής ύπη,ρεσίας, «λαμβάνει εκτός τής
σημαντικής συντάξεως καί έφ’
άπαξ ποσόν άπό 235 έκατομμύ
,ρια δραχμών καί; κάτω». Έδώ
πρέπει νά όιμολογηθή δτι είς ε
ξαιρετικήν εύνοιαν τής τύχης
τών υπαλλήλων τής ’Εθνικής
Τραπέζης οφείλεται τό γεγονός
δτι ό συγγραψεύς δέν παρεσύρθηι άπό κεκτηιμένην ταχύτητα
νά πρόσθεση άντί τοΰ «καί κά
τω» «καί άνω». Έάν σοβαρώς
ύπο-στηρίζεται τοϋτο, τότε θά
πρέπη νά λεχθή δτι δ συγγραφεύς διοτειλεΐ ύπό, τό κράτος δει
νης πράγματι πλάνης.ΈΙκτόςεάν
δύνοται νά κ άτονο,μάση ύπαλλήλους τής συνήθους Ιεραρχίας
τής Τραπέζης οί όποιοι είσέπρα
ξαν 235 έκατομμύρια έφ’ άπαξ.
Διότι έγώ έξ ίδιας άντιλήψεως
γνωρίζω δτι ύπάλληίλος, μέ τόν
προτελευταΐον βάθμόν τής ιε
ραρχίας καί μέ τήν υπηρεσίαν
33 ετών, έξελθών τής Τραπέζης,
εισπράττει ,μη.νιαίως εκ τοΰ Τα
μείου Συντάξεων παλαιάς δραχ
μάς 2.143.000 καί έκ τοΰ ΈπιΣυνέχεια είς τήν 3ην σελίδα

EomKOi\
ΛΑΧΕΙΟΥ

ΠΡΑΚΊΌΡΕΙΟΝ
ΑΟΪ·ΚΙΑΧθν
ΓΙΑΧΧΑΚΗ

Συνταξιούχου Εθνικής
, Τραπέζης
ΜΕΓΑΡΟΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝ
ΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝ Ο Σ
(ΐέντός τής στοάς)
Διαθέ,τομεν καί
ΛΑΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

ΑΦΟ Ρ Ω, Σ A ME I ΩΣ IΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Τριετίας είς τόν βαθμόν τήν 1.1.54
15%
Περικοπεΐσα άναγνώρισιςπολυετίας άπό 1.1.54
10%
’Επίδομα Ιλογιστοΰ
Δρχ. 75.0001
Παιδική μέριμνα
» Ί,25.000
7%
Έπιβάρυνσις ύ)Ταμ. Συντάξεώς
5%
Μή χορήγηισις τελευταίως δοθείσης αύξή,σεως είς δλους
τούς έργαζομένους τής Χώρας
10%

Σύνολον 47%
’Ήτοι μείωσις μισθοδοσίας κατά μήνα δρχ. 1.500.
Παρόμοιοι περιπτώσεις ύπάρχουν καί είς άλΐλας κατηγορίας
Συναδέλφων

IIMU Hill III 11*11 !■■ ΙΟΙ 111111!!
νίσου ταύτης μεταχειρισεως
παρέχουν αί έν άρθρω 34 τον
’Οργανισμού μεταιβχτιικαί χύ
του διατάξεις καί ιδία τά έδάφια 1, 6, γ' καί ζ' αύτοϋ άτινκ καί πια,ραθέτομεν,
ΕΙΔΑΦΙΟΝ Β'. «Τό προσω
πικόν τό προερχόμενον παρ’
έκατέρας των Τραπεζών δια
τηρεί τον βαθμόν ον είχεν
εις την Τράπεζαν, έκ της ό
ποιας προήρχετ© καί μέ τον
βαθμόν τούτον εντάσσεται εις
Συνέχεια: έκ της 1ης σελίδος
τό προσωπικόν της Τραπέζης
της σειράς αρχαιότητας καθο
ριζόμενης άναλόγως των ε
τών παραμονής εις τον βα
θμόν' τόν οποίον κατέχει κατά
τήν ένταξιν».
ΕΔΑΦΙΟΝ Τ'. «’Εάν κατά
την εφαρμογήν τού παρόντος
’Οργανισμόν υπάλληλος προ

ερχόμενος εξ έκατέρας τών
συγχωνευθεισών Τραπεζών έ
χει συνολικά έτη ύπηρεσίας
όλιγώτερα τών όσων κατά
τόν παρόντα
’Οργανισμόν
προβλέπονται διά τόν βαθμόν
δν κέκτηται σήμερον, διατη
ρεί μόνον τάς άποδοχάς τον
βαθμού τον πλήν εντάσσεται
εις τόν αμέσως κατώτερον βα
θμόν διατηρεί όμως τό δικαίω
μα τής αύτομάτου προαγωγής
εύθνς άμα τή συμπληρώσει
τών διά τοΰ; παρόντος ’Οργα
νισμού προβλεπομένων ετών
ΰπηρεσίας. "Η όΐιάταξις αΰτη
ισχύει μόνον διά τούς μέχρι
τον βαθμού τού- λογιστού Α',
συμπεριλαμβανομένους
β αθμούς».
Πριν ή είσέλθωμεν εις την
έξέτασιν τού εδαφίου ζ' θά
ιέπιτραπή ήμΐν νά άναλύσω-

"Υπάλληλος 5 ετών τέως ’Αθηνών εντάσσεται
»
5 »
» ’Εθνικής
»
»
9 »
» Άθ πινών
»
»
9 »
» ’Εθνικής
»
»
12 »
» ’Αθηνών
»
»
12
»
» ’Εθνικής
»
Σημειοΰμεν ότι έπί τών δύο
πρώτων περιπτώσεων, ό τής Έ
νικής Υπάλληλος μετά έν έ
τος θά λάιβη τάς άποδοχάς τού
άμέσως άνωτέρου βαθμού, έπί
δέ τής τρίτης περιπώσεως ό
ύπάλληλος τής τέως, ’Εθνικής,
θά λάθη τάς άποδοχάς τοΰ ά
μέσως ανωτέρω βαθμού μετά
τήν τριετίαν.
Έν προκειμένω έπίσης θ,ά
έπιτραπή ήμΐν νά σήμειώσωμεν δτι ό ’Οργανισμός ύπηρε
σίας τής νέας Τραπέζης καθιεροί καί τρεις βαθμούς, τούς
όποιους περιείχε μέν ό ’Οργα
νισμός τής τέως ’Αθηνών ούχί
όμως καί ό τής τέως Εθνικής.
Οί βαθμοί ούτοι είναι ό τού
"Υποτμηματάρχου εις δν προάγονται οί Λογισταί Α' σύν
15ο)ο, τού συμπράττοντος Ύποδιευθυντού καί τού "Υποδιευθυντού εις ους προάγονται
οί Τμηιματάρχαι Α/.
Δεδομένου δτι αί θέσεις
τών βαθμών τούτων είναι όργάνικαί καί έπομένως περιωρισμένα εις άρθμόν κατέχουν
δέ βαθμούς τοιούτους υπάλλη
λοι τής Τραπέζης ’Αθηνών,
διά τού νέου ’Οργανισμού μό
νον τά κενά τών θέσεων τού
των καλούνται νά συμπληρώσωσι οί ύπάλληλοι τής1 τέως
’Εθνικής.
Οΰτω οί λογισταί Α/ σύν
15ο)ο τής τέως ’Εθνικής; καί
οί Τμηματάρχαι Α.' της «ύτής Τραπέζης, καίπείρ έχουσι
μακρότερον χρόνον εύδοκίμου
ΰπηρεσίας; παρά τή Τραπέζη,
παραμένουν άνεξέλικτοι άπό
άπόφεως βαθμολογικής προα
γωγής έκ τοΰ λόγου δτι δέν
άπέμειναν δι’ όλους τούτους
κεναί θέσεις εις τούς άνωτέρω
βαθμούς δεδομένου δτι αί θέ
σεις αύται είναι ήδη κατει
λημμένα! ύπό τών ύπαλλή
λων τής τέως ’Αθηνών.
Καί ήδη είσερχόμεθα εις τό
έδάφιον ζ.' τού άρθρου 34 τοΰ
άφορώντος κυρίως τάς προ
σαυξήσεις λόγω παραμονής
εις τόν αύτόν βαθμόν.
Τό έδάφιον τούτο έχει ώς
επεται:
«Εΐδικώς διά τό προσωπι«κόν τό προερχόμενον έκ
ητών συγχωνευθεισών Τραυπεζών αί διατάξεις τού άρ»θρου 7 «περί προσαυξήσεηων μισθού» εφαρμόζονται
»ώς ακολούθως:
»Έφ’ όσον ό αριθμός τών,
ήπαρ’ έκατέρφ τών Τραπε»ζών, ετών πραγματικής ύ«πηρεσίας τού ύπαλλήλου
«είναι κατά τήν Ιην Μαρητίου 1953 ανώτερος. τών
ηπροβλεπομένων κατά τόν
ηπαρόντα ’Οργανισμόν έητών προς άπόκτησιν τού
.«βαθμού ύφ’ δν καί ύπηρε»τεϊ ό υπάλληλος κατά τήν
ηηπρομνησθεΐσαν ήμερομηηνίαν ή -έπί πλέον διαφορά,
«χαρακτηρίζεται
εξκιρετι

μεν, πώς έκ τής εφαρμογής
τών ανωτέρω1 έδαφίων, προ
κύπτει έπί τά χείρω μεταχείρισις τού προσωπικού τής τέως
’Εθνικής.
’Εκ των έδαφίων τούτων
τό μέν Β'. άφορά τούς ύπαλλήλονς άμφοτέρων τών συγχωνενθεισών Τραπεζών, ένφ,
τό έδάφιον Γ'. άφορά μόνον
τό προσωπικόν τής τέως Άθη
νών οπερ είχεν ταχυτέραν)
βαθμολογικήν) έξέλιξιν βάσει
τού παρά τή Τραπέζη ’Αθη
νών ’Οργανισμού, προβλέποντος μικρότερον χρόνον ύπηρε
αίας έν έκάστώ βαθμώ.
Έφαρμοζομένων τών διατά
ξεων τών ανωτέρω έδαφίων
καθορίζεται ώς εξής ή ένταξις τού προσωπικού τής τέως,
Ένθικής έν'αντι τού τοιούτου
τής τέως ’Αθηνών.

ώς ύπολογ. Β/ μέ άποδοχάς ύπολογ. Α'
»
»
Β.' »
»
»
Β'1
»
»
Α/ »
»
Λογιστ Β'’'
»
»
Α.' »
»
"Υπολ. Α
» Λογιστ. Β/ »
»
Λογιστ Α'
»
»
Β.' »
»
»
Β'

»κώς ως χρονος παραμονής
«ειίς τόν αύτόν βαθμόν καί
«δίδει δικαίωμα εις τήν προ
«βλεπομένην συνχφώς προ«σαύξησιν. Πάν τυχόν άπο«μένον κλάσμα
λαμβάνε»ται ύπ’ οψιν προς συμπλή«ρωσιν τών έφεξής διανυθη«σομένων νέων τριετιών έν
»τώ αύτώ βαθμώ μέχρι τής
«συμπλήρωσε ως τών 6 τριε«τιών.
«’Ασχέτως πρός τ’ άνωτέ»ρω θά χορηγήται προοαύ«ξησις μισθού μόνον έφ’ δ«σον ό ύπάλληλος θά έχη
«συμπληρώσει άπό τής τε«λευταίας προαγωγής τριε«τίαν έν τώ αύτώ βαθμώ,
«έκτος έάν ή τυχόν παρ’ αΰ
«τού λαμβανομένη προσαύ«ξησις προέρχεται έξ ύπο«λοίπου τοιαύτης προσαυξή«σεως εις τόν προ τής τελευ
«ταίας προαγωγής βαθμόν.
«Εις τήν περίπτωσιν ταύ«την αί προσαυξήσεις ύπολο
«γίζονται άπό τού προηγου«μένου βαθμού, βάσει τού μι
- «θθολο γιου τού παρόντος
«’Οργανισμού. ΈΙν πάσμ πε«ριπτώσει ό άριθμός τών χο
«ρηγηθησομένων
προσαυ«ξήσεων δέν δύναται νά ύ«περβχίνη τάς ήδη λαμβα«ν'ομένας πλέον τής μιάς,
«μέ άνώτατον πάντοτε ό«ριον τά έξ».
Τό άνωτέρω έδάφιον ζ.'
άφορά τούς άπό τού Λογιστού,
Α.' καί άνω ύπαλλήλους; εις
οδς καί μόνον κατά τόν νέον
’Οργανισμόν
χορηγούνται
προσαυξήσεις.
Τό περίεργον έν προκειμέ
νω είναι δτι αί δύο τελευταί
οι παράγραφοι τού άνωτέρω
εδαφίου άνατρέπουσι τήν πρώ
τήν τοιχύτην.
'Έφαρμόζομένου τού έδαφίου τούτου, προκύπτουν τά κά
τωθι:
1) Οί ύπάλληλοι τής τέως’Αθη
νών ούδεμίαν προσαύξησιν χά
νουν διότι τάς έλαβον ήδη βά
σει τού παρά τή Τραπέζη Α
θηνών ίσχύοντος
’Οργανι
σμού.
2) Οί τής τέως Εθνικής έχοντες Τριετίας περισσοτέρας
τής μιάς λαμβάνουν μόνον μί
αν προσαύξησιν καί
3) Οί τής τέως ’Εθνικής έχον
τες πρός προσμέτρησιν πλεονάζοντα έτη, άλλά μή έχοντες τήν 1.3.53 συμπιεπληρωμένην τριετίαν άπό τής τελευ
ταίας προαγωγής ούδεμίαν.
προσαύξησιν λαμβάνουν.
Οΰτω ό Τμηματάρχης Α/
τής τέως "Εθνικής μέ 33 έτών εύδόκιμον υπηρεσίαν καί
Τμηματάρχης Β/ τής Εθνι
κής μέ 27 έτων εύδόκιμον υ
πηρεσίαν λαμβάνουν άποδο
χάς κατωτέρας τοΰ Ύποτμηματάρχου τής τέως ’Αθηνών
μέ 28 έ.τών ύπηρεσίαν δεδο
μένου ότι ό τελευταίος ούτος

έχει λάβει άπάσας τάς ύπό
τού ’Οργανισμού πραβλεπομένας προσαυξήσεις.
’Αλλά καί μεταξύ τών_ύπαλ
λήλων τής τέως Εθνικής έκ
τής έφαρμογής τού άνωτέρω έ
δαφίου ιδημιουργείται άνισος
μετκχείρισις έν σχέσει μέ
τήν ένταξιν.
Οΰτω δύο λογισταί Α." έχον'τες διαφοράν εις τήν σει
ράν άρχαιότητος 6 μηνών, με
τά τήν ένταξιν, θά έχουν άπόστασιν εις τήν σειράν άρχαιό
τητος τριών έτών καί 6 μη
νών.
Φρονούμεν, Κύριε ’Υπουρ
γέ, δτι τά άνωτέρω παρέχουσι
σαφή καί πειστικήν τήν εικό
να της άνίσου καί αδίκου μεταχειίρίσεως.
Είναι έκτος πάσης άμφισβη
τήσεως δτι τρεις είναι οί πα
ράγοντες τής δικαίας καί ίσης
μεταχειρίσεως τοΰ προσωπι
κού:
1) Τά έτη ΰπηρεσίας 2) Τά
προσόντα καί 3) "Η εύδόκιμος
ύπηρεσία.
Βάσει τών παραγόντων τού
των έχει παρακληθή ή Διοίκησις τής Τραπέζης όπως έντάξη τό προσωπικόν καί τών
δύο Τραπεζών, πλήν όμως ούδέν συνετελέσθη μέχρι σήμε
ρον.
’Ημείς πιστεύομεν δτι είναι
έξω τών προθέσεων καί ’Υ
μών καί τής Κυβείρνήσεως ή
δημιουργία αδικίας εις τό
προσωπικόν τής νέας Τραπέ
ζης διά τής άνίσου μεταχειρί
σεως αύτού.
Πίστις μας είναι δτι πρόθε
σις τής Κυβερνήσεως καί "Υ
μών είναι νά παγιώση τάξιν
έν τή Τραπέζη ήτις θά έγγυάτχι και τήν' γαλήνην τού
προσωπικού καί τήν εύημερίχν τού "Ιδρύματος.
Μέ τήν πίστιν αύτήν έπικαλούμεθα τήν έν προκειμέ
νω Ύμετέραν παρέμβασιν.
ENTASIS
ΝΑ ΓΙΝΗ ΔΈΚΤΗ Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ AYSIS ΔΙΑ
ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΑΝ ΡΥΟΜΙSIN ΤΟΥ 2ΗΤΗΜΑΤΟΕ
THS ΕΝΤΑΒΕΏΒ
’Από τά προγενέστερα Διοι
κητικά Συμβούλια τού Συλλό
γου τών ύπαλλήλων τής τέως
Εθνικής Τραπέζης τής Ελλά
δος έτέθη ύπ’ οφιν τού κ. Διοι
κητού καί τού ’Αρμοδίου Διευ
θυντοΰ τού προσωπικού το ζή
τημα τής έντάξεως τών υπαλ
λήλων διά τήν άκριβοδικαίαν λύσιν' του. ’Ήδη τονίζομεν
δτι ή ένταξις πρέπει νά γίνη
βάσει άντικειμενικών κριτηπ
ρίων καί τών αύτών γενικών
κανόνων οί όποιοι ί'σχυσαν
διά τούς ύπαλλήλους τής Τρα
πέζης Αθηνών, διότι πρός αύτό τούτο τό συμφέρον τού
"Ιδρύματος δέν πρέπει οί ύπάλληλοι τής ’Εθνικής νά μεί
νουν μέ τήν πικρίαν δτι ήδι-

κήδησαν διά τής έντάξεως έ
ναντι τών συναδέλφων των,
τής Τραπέζης ’Αθηνών.
Έάν ή τοιαύτη δίκαια καί
άντικειμενιική ένταξις τών ΰπαλλήλων τής Εθνικής Τρα
πέζης τής "Ελλάδος; προσκό
πτει εις διατάξεις τοΰ ’Οργα
νισμού ή Διοίκησις τής Τρα
πέζης έχει τήν εύχέρειαν καί)
δύναται νά άναθέση εις Επι
τροπήν έξ άνωτάτων ύπαλλή
λων τών
συγχωνευθεισών
Τραπεζών μέ συμμετοχήν καί
άντιπροσώπων τών Συλλό
γων Εθνικής καί ’Αθηνών', ή
οποία άφοΰ μελετήση τάς μεταβατικάς διατάξεις τού ’Ορ
γανισμού τάς δ-ημιουργούσας
τάς αδικίας νά είσηγηθή τήν
λήφιν μέτρων ίσοδικαίας έντά
ξεως τού Προσωπικού άμφοτέ
ρων τών Τραπεζών, μετά δέ
τήν έγκρισιν τών τοιούτων
τροποποιήσεων τού Όργανι
σμού ν'ά άνατεθή εις τήν Ε
πιτροπήν ή ένταξις τών ύπαλλήλων καί τών δύο Τραπε
ζών.
Ή άνωτέρω λύσις είναι κα
τά τήν γνώμην μας ή μόνη άποδίδουσχ δικαιοσήνην. Πάσα
άλλη λύσις τού ζητήματος θά
προκαλέση δικαίας δυσαρέ
σκειας μεταξύ τών ύπαλλή
λων
τών
συγχωνευθεισών
Τραπεζών πρός μεγίστην ζη
μίαν τοΰ νέου "Ιδρύματος.
"Η Διοικητική Επιτροπή
τού Συλλόγου δέν θά παύση
παρακολουθούσα τό ζήτημα
τούτο διότι πιστεύει οτι μό
νον δίκαιαι καί άντικειμενικαί λύσεις τών προκυπτόντων έκ τής συγχωνεύσεως ζη
τημάτων τού Προσωπικού θά:
δημιουργήσουν τήν παρά πάν
των ποθουμένην σύμπνοιαν
καί συναδελφικήν άλληλεγγύ
ην ή όποια καί θά έδηγήση τό
νέον "Ίδρυμα εις τήν εύημερίαν.
ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΟΥΝ ΠΛΗ
ΡΩΣ ΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ 1799)42,
751 ΚΑΙ 1836 ΤΩΝ ΠΟΛΕ
ΜΙΣΤΩΝ ΜΑΣ
Νά άποδοθη τό δίκαιον εις
όλους τούς άνήκοντας εις τάς
κατηγόρίας ταύτας.

Αί άπαντήσεις τού κ.
Διοικητού έπί τού ύποβληι
θέντος υπομνήματος καί,
αί ένέργειαι τής Διοικη
τικής Έίπιτροιπής
τού
Συλλόγου, θά δημοσιευθούν εις έκτακτον έκδο
ση' τής «Τραπεζιτικής»
ή δι’ άνακοινώσεώς της

"επΪςτολδι
Συνέχεια έκ της 2ας σελύδος

ικουρυκοΰ Ταμείου διραχιμάς παιλαιάς ι643.00ι0ι, ήτοι έν συνόλω
δρχ. 2.786.000. Καί άφαιρουμενων τών νοιμίιμίων ίκροοτή.σεων
Βραχμάς 2.400.000. Είναι αη;μαντική αυτή, ή σύνταξις, δταν
μάλιστα ληιφίθη ό,π’ οψιν δτι ή
έκ τοΰ Έπυκουριικοΰ Ταμείου
χορήγησις είναι προσωιρινή άλ
λά καί προϊόν ίδιας τοΰ ,ΰπαλΙλή,λου εισφοράς; Επίσης ό αύτός έξελΟώχ ύπάίλληλος εΐσέπραξεν έφ’ άπαξ άντί τοΰ καταπληικτιικοΟ ποσού τών 235 έ'Κατομ. «ικαί κάτω» μόνον δραχμάς
85.000.000 καί μετά τήν άφαίρεσιν τών πρός τήν Τράπεζαν
οφειλών του έκ δανείου, δροιχμάς 70.000.000 περίπου, ήτοι
ποσόν, τά όποιον, ώς είναι -φα
νερόν κατά παρασάγικας άπέχει τών 235 έικατομιμυρίων «καί
κάτω». Έκ τούτου άγεται κα
νείς μοιραΐως ε’ις τό συ'μπέρασιμα ή δτι ό συγγραφεύς τής
έκθέσεως είναι ,πο(λύ άφελής νά
βασίζεται εις τάς παρασχεθείσας εις αύτόν κακοβούλους καί
ψευδείς πληροφορίας ή έν έπιγνώισει του ύποστηρίζει άναλη:θείας, όπότε εις άμφοτέρας τάς
περιπτώσεις δέν δικαιούται του
λάχιστον νά δι&κδικη συγχαρη
τήρια.
Άιλλ’ έν πάση περιπτώσει όσονδήποτε ποσόν -καί άν εισ
πράττουν οί έξερχόμενοι τής ύ
πηρεσίας υπάλληλοι τής Τρα
πέζης, θά πρέπει νά 7Τωρίζθ
ό συγγραφεύς δτι πλέον τοΰ ήμίσείως τοΰ ποσοΰ αύτοΰ είναι
προϊόν ’ιδίας τοΰ· υπαλλήλου
εισφοράς. Καί τούτου δοθέντος,
έάν θά ένΙδιεφέρετο οίοσδήποτε
νά ΰποΙθέση δτι αί είσφοραί αΰταί τοΰ ύπαλλήλου θά κατεβάλλοντο μηνιαίως είς οίανδήποτε
άσφάλιιστικήν έταιρίαν ζωής
μόνον έπί μίαν είικο,σιπενταετίαν
θά εϋρισικεν δτι αΰται θά άπέδιδον πολύ περισσότερα τοΰ πο
σοΰ, τό όποιον ό έξερχόμενος
ύπάλληλος λαμβάνει έιφ’ άπαξ,
δη,λ. _ τών 235 έικατομμυρων
δραχμών «καί κάπω». Καί κλείΟΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΑΙ ΤΟΥ ν· * ων τήν έικθεσίν του ό συγγρα1799)42 (ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΩ)' φεύς έξηγεϊ δτι ή καθυστέρησις
Διά τοΰ A. Ν. 1799)42 ή 1 τίΐζ υποβολής του έφ’ οΒ ή ε,κΤράπεζχ ύπεχρεώθη είς τήν ] θεσις νομοσχεδίου (τοΰ 2510ΐΓτροώθησνν κατά ένα βαθμόν:; 53) , προήλθε, διότι δέν έτελε
απάντων τών άνηκόντων είς, σφόρησαν «αί ειλικρινείς προστήν κατηγοΐρίαν ταύτην συνα πάθειαί του» δπως «διά τήν έδέλφων, πλήν όμως αΰτη έ- πίτευξιν οΐκονοιμιώιν» έξεύρη λύ
φήρμοσεν τούτο είς
μερί σιν, είς τήν όποιαν θά συνεφώδα
συναδέλφων,
φυσικόν νουν καί οί άδιάλλοοκτοι» ένδιείναι νά διατυπώνωνται παρά: αφερόιμενοι. Καί ιέκ τούτου προηονα παρ’ έκείνων οΐτινες *1™ τό άναμφισβήτητον συμδέν ώφελήθησαν τού μέτρου Iι **?<«&<*._
οτι και ηκαί
συγχωνευσις τ^ν γρα^,ςζ,^,ν
τό Ν.Δ.
τούτου.
12510)53, μέ δλας τάς ολέθριας
ΟΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΑΙ ΤΩΝ Ν. συνέπειας του, δέν ΰπηγορεύθησαν άπό αλληιν τινά άνάγκην,
751 καί 1836.
έΐίΰή μόνον άπό αίσθημα έκ'διΉ Τράπεζα είς τούτους έ ικήσεως κατά τών «άδιαλλάδωσε τό προβάδισμα, μονιμο κτωιν» ένδιαφεροίμενών,δηλ. τών
ποιούσα αύτούς μετά ένα χρό, «προνοιμιούχων» ύπαλλήλων τής
Έθνιΐκής Τραπέζης. Ένισχύεται
νον άπό τής προσλήφεώς των 6έ
τό συμπέρασμα τοΰτο άκόείς τόν βαθμόν' τού Δοκίμου,
περισσότερον καί έκ τοΰ
άνευ εξετάσεων. Τής προστα μη
συλλογνσμοΰ, διαπί τάχτ δέν
σίας ταύτης δέν έτυχον καί ήτο δυνατόν οί «άδι.άλλακτοι»
οί έν συνεχεία προσληφ9έντες αύτοί ένδιαφερόιμενοι νά ύποδμνάμει τών ώς άνω προστα στοΰν τά δσα ύπέσπησαν καί ΰτευτικών Νόμων συνάδελφοι, φίστανται κατόπιν τοΰ Ν. Δ.
ό άριθμός τών όποιων, είναι, 2510) 53 άνευ τή ς συιγχωνεύσεπολύ μικρός. "Οθεν λογικόν ως καί τής κα-κοποιήσεως ενός
καί δίκαιον τυγχάνει όπως ’Εθνικού· "Ιδρύματος τής περιω
καί ούτοι τύχωσιν τής αυτής πής τής Έίθνιΐκής Τραπέζης τής
ώς άνω μεταχειρίσεως δεδο "Ελλάδος ;
μένου μάλιστα ότι ούτοι καί
θά ήτο ·κατάχρη;σις τής καηλικίαν καί ύποχρεώσεις με~ λω,σύνης σας, κ. ΔιευΙθυντά, νά
γαλυτέρας έχουσι.
έπεικταθώ περισσότερον καί πε
Ε’ίμεθα βέβαιοι, Κύριε "Υ ρ ιοριζόιμενος είς τά άνωτέρω·
πουργέ, όπως έπ’ άμφοτέρων Θεωρώ άναγικαίαν τήν έξήγησιν
τούτων' τών ζητημάτων θά θε- δτι ούδενός τών έργαζουένων
λήσητε νά δώσητε τήν δέου τήν τύχην φθονώ καί ούδενός
τάς άπολαυάς θεωρώ σήιμερον
σαν λύσιν.
ύπερβολικάς.’Άν άναφέρθην εις
Εντολή Διοικητικής Έπιτρρ ώρισιμένα γεγονότα, τοΰτο δέν
πης
έγένετο άπό άΧλη,ν τινά πρόθεΔιατελοΰμεν μετά σεβασμού σιν ε’υμή. μόνον διά νά στη,ρίξω
τάς διατυιπουιμένας ώς άνω παΌ Πρόεδρος
ρατηιρήισεις μου.
ΜΕΛΧΙΣΕΔ. ΤΣΟΥΔΕίΡΟΣ
Άιθήναι 17 ’Οκτωβρίου 1954
"C Έντ. Σύμβουλος
Μετά τιμής
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ
Μ.

ΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣ^
ΕΠΑΦΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Η Διοικητική ’Επιτροπή εΰθύς Άς άν ελαβε τά κοίθήκοντά της ένηργησε τάς ώς κά
τωθι επ-αφάς τη ς.
1) ’Απουσιάζοντας τού κ.
Διοικητοΰ είς τό εξωτερικόν
έφρόντισε καί ήλθεν εις έπαφην μετ,ά τού Ύποδιοικητοΰ
κ. ΓΊαραοικευοπούλου είς τον
όποιον ύπέβαλεν τά σέβη της
δηλώσασα αύτώ όπως είς εύθετότερον χρόνον έπισκεφθή

ικαί πάλιν τούτον ΐνα εν πλά-

τει έκθεση άπαντα τά έκκρεμοϋντα ζητήματα τά όποια
απασχολούν τό προσωπικόν;
διά την πραγ ματοποίη.σιν των
οποίων έζήτησεν την συμπαρά
σπαισίν του.
ΟΟτος έδέχθη εόχαρίστως,
δηλώσα'ς δτι έντός "ών δυνα
τοτήτων της Τροπέζης θά κά
νη ότι είναι δυνατόν.
2) Μετά ταΰτα ή Δ.Ε. έπεακέφθη τόν Δ)ντήν Διοικητι
κού κ. Γεωργιάδην άπό τόν ό
ποιον έζήτησε τήν έπανεξέτασιν «ορισμένων αδικιών αϊτινες προσεγένοντό είς τό προ
σωπικόν τής τέως Εθνικής
ζητήσασα ταυτοχρόνως και
τήν χορήνηίσιν των αυξήσεων
τάς όποιας μέχρι σήμερον μό
νον ή Τράπεζα μας δέν έδωσεν. Έπί πάντων τούτων ό κ.
Δ)ντής ότπήντησεν ότι άμα τη
άφίξει τού κ. Διοικητοΰ θά
κάμη καλήν είσήιγησιν άν καί
ή Διοίκηρις έδήλωσεν, πρωτο
βουλία της, λαμβάνει τά ένδεικνυόιμενα μέτρα διά τους
υπαλλήλους. Συγχρόνως έδή
λωσεν ότι 'θά είναι πάντοτε είς
τήν διάθεσιν τού Συλλόγου
διά πάν ζήτημα.
3) Καί έν συνεχεία έπεσκέφθη τόν Δ)ντήν κ. Καπάνταην ϊνα τοϋ ζητήση πληρο
φορίαν τινα σχετικώς ιμέ τά
ασφαλιστικά μας Ταμεία.
Ό ικ. Καπάνταης έβέβαίωσεν
τήν πληροφορίαν δτι πράγμα
τι ύπάρχει ενδιαφέρον τού κ.
Διοικητοΰ 'διά τήν ένωσιν ό
λων των ’Ασφαλιστικών Τα
μείων είς ένα κοινόν Ταμεϊον
καί άτι πόλλαί άλλαι συζητή
σεις γίνονται διά τήν έξασφά
λισιν τής Συντάξεως τών έν
άπομαχία Συναδέλφων. Πάν
τως ή έπιθαμΐα είναι όπως τά
Ασφαλιστικά Ταμεία ενωθούν
είς ένα κοινόν Ταμεϊον συμπε
ριλαμβανομένων καί τών τής
’Αγροτικής Τροπέζης και της
Τραπέζης ’Αθηνών.
Ττήν αυτήν ή μέραν έζητήσαμεν άκρόασιν παρά τώ κ.
‘Υπουργώ τής Εργασίας' δστις μετ’ όλίγας ημέρας μάς
έδέχθη δηλώσας ότι διά μέν

τήν ένωσιν τών ’Ασφαλιστικών
μας Ταμείων ένδιαφέρεται τό
σον αυτός όσον και ή Δ)σις
τής Τραπέζης ιμας καί έλπι
ζε ι είς τό αίσιον αποτέλεσμα,
διά δέ τάς αΰξήσεις τάς όποι
ας έλαοβεν όλος ό έργαζόμενος
κόσμος θά ιάναμείνη τήν άφιξιν τού κ. Διοικητοΰ καί μετά
ισυνεννόηισιν θ’ άποφανθή σχε
τικά) ς. Διά τό ζήτημα τής
έντάξεως μάς είπεν ότι αΟτη,
γίνεται έκφράσας τήν αίσιοδο
ξον πρόβλεψιν ότι θά είναι
/καλή. Κατά τήν άποχώρησίν
μας τώ ύπεβάλαμεν ύπόμνημά
τό όποιον δημοσιεύαμεν είς
άλλην στήλην.
Έζητήσαμεν ικαί έτύχομεν
αμέσως άκροάσεως παρά τού
κ. Υπουργού τής Προεδρίας
τής Κυερνήσεως άξιοτίμου κ.
Γεωργίου Ράλλη δστις έδέχθη
πολυμελή επιτροπήν μας με
τά πλήρους έγκαρδιότητος.
Κατόπιν μακράς συζητήισεως άναπτύξαμεν δλα τά ζηιτή
μάτά μας, τά όποια απασχο
λούν όλάκληρον τό προσωπι
κόν καί πρώτον τό ζήτηιμα τών

τελευταίως

1)

II

»)

Η ΧΟΡΗΓΗΧΙΧ TOP ΙΤΙΙΑΟMATOS ΠΟΑΡΕΤΟΡΧ
ΡΠΗ·
I»ESIAS
ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ,
II ΕΗΑΐνΑΧΙίΊνΑΕΧΙΧ ΤίίΊΧΓ ΑΪΦΑΑΙΑΤΙΚΩΑ ΤΑΜΕΙίϊΑ.
II THPHSIS HIS I'AXOIAS
HIS IEPAPXIAS TOP ΠΡΟ·
SiilllROP.

3)
4)
:»)

6)

T)

ΧΟΡΗΓΗΧΙΧ

Τίϊ\

ΛΙ'ΞΙΙ

H ΑΠΟΙΟΧΗ THS ΠΡΟΤΕΙΑΌ.
MEIHS APSE«S ΛΙΑ TIIX AIKAIAX PPOMISIA THS EX·
TASEffiS.
AA XIII ΘΕΠΡΗΘΟΡΧ ΚΑΤΑΡ·
THOEXTES OI DPOSTATEP·
I IliOI ΧΌΜΟΙ ΤΩΑ ΠΟΑΕΜΙST«X MAS (1799/481, TSSl/
48KAII836).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

χορηγηίθιεισών ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΆΛΛΗΛΟΝ Ε ■ροισεως διατάξεων τινών τοϋ Ν.

διά Κυβερνητικού μέτριου, αυ
ξήσεων. Ούτος άνεγνώρισε τό
δίκαιον καί μάς έδήλωσεν δτι
θά προσπαθήση παντί τρόπω
νά ίκανοποιή ση τό αίτημά
μας.
2) Διά τό ζήτηιμα τής έντά
ξεως τού Πρόσωπικοϋ.
3) Επίδομα πολυετούς ΰπηρεσίας.
4) .Ασφαλιστικά Ταμεία
(διά τά όποια είδικώς μας έτόνισε ότι γνωρίζει τήν ύπόθεσιν)
5) Διά τάς ποοαγωγάς.
6) Τήν προστασίαν τών πο
λεμιστών μιας κλπ.
Έπί πάντων τών άνωτέρω
μάς έβεβαίωσεν δτι θά άσκήση ,όλόικληρόν τήν επιρροήν
του (έντός τοϋ πλαισίου τής
δικαιοδοσίας του).
Μετά ταΰτα άποχωροϋντες
ύπεβάλαμεν έν περιλήψει καί
τό 'είς άλλην στήλην δημοσιευόμενον υπόμνημά μας.
Ή Διοικητική ’Επιτροπή θά
συνέχιση τάς έπαιφάς της και
μετ’ άλλων Κυβερνητικών πα
ραγόντων, αϊτινες δέν κατέ
στησαν δυναταί μέχρι στιγμής
Μετά τήν συμπλήρωσιν
τών έπαφών μας θέλομεν έκθέσει έν λεπτομέρεια «cl έλέχθη κατ’ αΰτάς καθώς έπίσης
καί συμπεράσματα έξ αυτών.
Τό ύποβληθέν ύπόμνημά μας
είς τόν Υπουργόν ’Εργασίας
ύπεβάλαμεν ικαί είς τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης.

η ταμειακή
Διά τής ύπ’ άριιθ. 2) 17.11.54
άνακοινώσεως τού Σ.Υ.Ε.Τ. άπο
δοκιμάζεται τό ΔιοιικηιτυκόνΣυιμ
βούλιον τοΰ Προμηθευτικού Συ
νεταιρισμοΰ διότι συνδικαλιστι
κός Όργοτνισιμιός ΙδΓ όπιοφάσεώς του καταργεί έίθ'ιμον δι*
ο5 άπηλλάσοντο οί Συνεταίροι
τών κρατήισέων τοΰ μηνός Δε
κεμβρίου έπί ταΐς έορταΐς τών
Χριστουγέννων -κλπ. ικαί /καλεί
ται τό Δ.Σ. τοΰ Συν)ισμοΰ νά
άναθεωρή-ση τήν άπόφασιν του.
"Η Δ.!Ε. του Συλλόγου εύθός ώς έπίληραφορήίθη, τήν έπιβληιθεϊσαν κράτησιν ιέπεδίωξε
συνάντησιν μετά τού Συμβου
λίου τοΰ Συν)ίσμοΟ ήτις καί
έπραγματοποιή|θη εις τό γρα
φείου τοΰ 'Προέδρου κ. Τσουδερού προσελθόντος τού αντι
προέδρου τού Συν)σμοϋ κ.
Πινδ. Μαρίνου.
Κατά τήν 'δοθεΐσαν άπάντηη
σιν ό Σ όλΙΧογος άνεγνώρισε
τήν ύφισταμένην τεμιειακήν δυ
σχέρειαν τού Συν)σμοϋ, δέν
συνεφώνησεν δμως είς τήν, διά
τής έπυδοιλής κράτήισεως, θερα
πείαν, διότι πιστεύει δτι ΰπό
τήν παρούσαν κατάστασιν δπου·
όλόικληιρον τό προσωπικόν χει
μάζεται οίκονομυκώς δεν έπιτρέ

ΤΑ Elia ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΪ ΠΡΠΚΙΪ Eli Mill I0Y

ΘΝΙΚΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
Έν Άθηναις τή 8 Νοεμβρίου 1954
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣΝοΙ
Συνάδελφοι,
Διά της ύπ’ άριύ. 13249)54 άποφάσεως τοϋ έν Άύ-ηναις Προέ
δρου Πρωτοδικών κατόπιν αιτή
σεων συναδέλφων μελών τοϋ Συλ
λόγου μας διωρίσθησαν είς άντικαί
τάστασιν τών άπολεσάντων τήν
ιδιότητα τοΰ μέλους τοϋ Συλλόγου
μας καί τοΰ Διοικητικοϋ Συμβου
λίου κατόπιν τοΰ ψηφισβέντος Ν.
Δ. ύπ’ άριύ. 3072 «περί συμπληΠρόεδρος
Αντιπρόεδρος Λ.’
’Αντιπρόεδρος Β.’

•'Μελχισεδέκ Τσουδερός
Έμμανουΐιλ Μπαρούμης
’Αρχέλαος "Ωρολογάς Κ)τος Θεσ
σαλονίκης

Έντετ. Σύμβουλος
Άνδρέας Μπόγδανος
Έπιμεληταί παραμένουν )ί ίδιοι ήτοι:
’Επιμελητεία Έπαγ. Συμφερόντων. Γεώργιος ΛαμπρινόΙπσυλος
»
Έξ)κών Σχέσεων
Άνδρέας Προκοπίου
»
’Επαρχιακών Κ)των
’Ιωάννης Τσάκωνας
»
Μορφώσεως
’Αναστάσιος Κλειδής
»
Κ)τος καί ψυχαγωγίας Αναστάσιος Καραγιάννης
>
Γραφείου
Φιλομήλα Κυριακόγκωνα καί
ναστ. Καραγιάννης
Μετά συναδελφικώθ χαιρετισμών
Η

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 2
Συνάδελφοι,
Ή νέα Διουκηιχυκή Έπιτροπή| τού Συλλόγου1 μας, άμα τή
άναλήψει τών καθηκόντων της,
άιπό τής πρώτης στιγμής ήλθεν
είς έπάφήν μέ τούς αρμόδιους
τής Τραπέζης μας ώς καί μέ
Κυβερνητικούς παράγοντας καί
άνέπτυξιεν είς αυτούς τά φλέ
γοντα καί χρήζοντα άμεσου Χύ
σεως ζηφήματα τοΰ προσωπι
κού. Εύίθύς ώς όλοκληιρώοη τόν
κύκλον τών έπαφών θέλει φέ
ρει είς γνώσιν σας τά άποτελέαματα τών ένεργειών της.
Πάντως ή Διουκητυκή: ’Επι
τροπή τοΰ Συλλόγου/ μας θέ
λει νά πιστεύτ), δτι βά συναντήιση πλήρηι κατανόηισιν έκ μέ
ρους δλων τών αρμοδίων διά
τήν έπίλυσιν τών δυκαίών καί
λογικών αιτημάτων τοΰ προσω
πικού, τά όποια άπό μακρού
έκικρεμουν.

πεται νά παρουσιαζώμεθα -έμεΐς
οί ίδιοι καί νά κτυιπώμεν τούς
εαυτούς μας.
Τό Συμδούλιον τοϋ Συνε
ταιρισμού έπρεπε νά είχε λάβη
τά ένδευκνυόιμενα μέτρα οδτως
ώστε νά ιμή; έξαναγκασΙθήι νά πα
ραβιάση το έθιιμον διά τής έπιιδολής τών κρατήσεων.
“Οσον άψορά τά γρα
φόμενα είς τήγ ύπ’ άρι,θ1. 6 άνακοίνωίσίν του περί Ιδηιμαγωγίας
καί περί ιάναρριχήισεως είς
τά αξιώματα τών όργανώσεών
μας διά προεδρικών άποΐφάσεων
άκάμη! δέ καί περί λείας τοΰ
Συν)σμοΰ, είναι μικρότητες μή
*
**
έχουσαι θέσιν είς τήν προκειΔιά τήν κράτηισιν έπί τών α
ιμένην περίπιτωισιν 6Γ δ καί ά- ποδοχών μας 1% ύπέρ τού ’Ορ
πο-φεύγαμεν νά δώσωμεν τή,ν
γανισμού Άπασχολήσεως καί
πρέπουσαν άπάντησιν.
Άσφαλίσεως τής άνεργιίας έζηιτήσαμεν καί έλάβομεν γνωΣΗΜ. ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ. Ή μάτευσιν τού Νόμ ιικοΰ μας Συμ
κατ’ έθιμο ν απαλλαγή τής βούλου, έκ τής οποίας έμφαίκρατήσεως ϋπέρ τού Προμη νεται δτι δέν ύπαχρεούμείθα είς
θευτικού Συν·)σμόϋ έκ τής τήν καταβολήν τής έν λόγω
μισθοδοσίας τού προσωπικού
τοϋ μηνάς ,Ηε-^εμβρίου 1954,
κατά δήλωσιν τού Προμ. Συν)
σιμού, θά ένεργηθή, λόγφ τα
μειακής δισχερείας του. Δέν
θά ένεργηθή όμως κράτη-

Δ. 2510)53 κλπ» αρύρον 7 οί κά
τωθι:
1) Μελχισεδέκ Τσουδερός, 2)
Χρηστός Κάρμας, 3) Μιλτιάδης
Δρεπανόπουλος, 4) Άνδρέας Μπό
γδα\ος, 5) Γεώργιος Θεοδώρου,
6) Γεώργιος Καρακώστας, 7) Άν
τώνιος Κοτρώτσος Κ)τος ’Αθη
νών, 8) ’Αρχέλαος ’Ωρολογάς Κ)
τος Θεσσαλονίκης καί 9) Μιχαήλ
Ιίοόμπας Κ)τος Μυτιλήνης.
Ή ουτω συμπληρωθεΐσα
Δ.Ε.
συνελθοϋσα τήν Την Νοεμβρίου έ.
έ. είς πρώτην συνεδρίασιν συνεκροτήθη είς Σώμα συμφώνως τφ
άρθρφ 17 τοΰ Καταστατικού ώς
έξης:

σις είς έναν έκ τών τριών πρώ
των μηνών τοΰ έτους 1955, ή
τοι κατά ’Ιανουάριον, Φε
βρουάριον ή. Μάρτιον, ήτις

κρατήσεως. Τήν γνωμάτευσιν
τούτην ύπεβάλαμεν είς τόν Δι
ευθυντήν Διοικητικού κ. Γεωργιάδηγ καί άναμένομεν τήν άπάφασιν τής Διοικήσεώς τής
Τραπέζης.
A
Τήν ληκρθεΐσαν άπόφασιν ύπό
τού Διοικητικού Συμβουλίου
τοΰ Προμηίθευτικοΰ Συνεταιρι
σμού, δπως ένεργηιθή κράτησις
καί κατά τόν μήνα Δεκέμβριον
άπόδακιμάζαμεν, διότι Συνδι
καλιστικός ’Οργανισμός κα
ταργεί παλαιότατον έθυμον καί
μάλιστα είς τόσον δυσχερείς
στιγμάς διά τό προσωπικόν.
ίΚαλούμεν τό Διοικητικόν
Συμβούλων τοΰ Προμηθευτικού
Συνεταιρισμού ν’ άναθεωρήση
μίαν άπόφασιν, ή,τις θίγει τούς
συνεταίρους.
A
Ό -κ. ΔιευΙθυντής τού Διοι
κητικού κατά τήν τελίευταίαν
μετ’ αύτοΰ έπαφήν μας, μάς
άνεκοίνωσεν δτι ικαταναών τάς
οϊκοναμικάς δυσχερείας τοΰ
προσωπικού έδωσεν εντολήν δ
πως μή γίνη κράτησις τών ένοποιημένων δανείων έκ τής μι
σθοδοσίας μηνός Δεκεμβρίου.
Μετά συνδικαλιστικών
χαιρετισμών
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τήν 6 Νοεμβρίου 1954 έγένοντο έν Πόρω τά άτοκχλυπτήρια τήξ προτομής τοΰ αει
μνήστου ’Αλεξάνδρου Κορυζη.
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ϋπηρξεν τό ύποδειγμα τής έργατιζότητος ζαί άφοσιώσεως είς τό ζαβήζον, άνελθών τάς βα8μίδ)ας τής Ιε
ραρχίας μέ γοργόν ρυθμόν
χάρις είς τά έξαιρ-ετιζά προτερήματά του.
Μέγας πατριώτης ζαί ηρως
άνέλαβεν είς τάς πλέον ζρισίμους στιγμάς τήν διαζυέέρνμσιν τής Χώρας ούχί άιπό πολιτιζήν φιλοδοξίαν άλλ’ ύπείζων είς τήν φωνήν τής πατρί
δος.
Τόν ’Αλέξανδρον
Κορυξήν 8ά ενθυμείται ζαί θά εύγνωμονή όλόζληρον τό προσωπιζόν τής Έθνιζής Τραπέ
ζης ίδιο: έζεΐνοι οϊτινες έζησαν ζοντά του.

AT ΠΡ0ΑΤ8Τ
Είναι έργον δικαιοσύνης καί α
παραίτητον διά τήν καλήν καί όμαι
λήν λειτουργίαν της Τραπέζης οί
υπάλληλοι νά λαμβάνουν τήν προ
αγωγήν των εγκαίρως. Διά τοΰτο
έλπίζομεν δτι ή Διοίκησις τής Τρά
πεζής θά έπισπεύση τήν πραγματοποίησιν τοΰ λεπτοΰ καί δίκαιον
τούτου ζητήματος.
’Επίσης πιστεύομεν δτι θά έχη
έτοιμασθή ΰπό τής Διενθύνσεως
Διοικητικού ή αναγκαία
προπα
ρασκευαστική εργασία.
Ούδεν έμποδίζει τήν ενέργειαν
τών προαγωγών.
Άς έλπίσωμεν λοιπόν δτι θά
συντελεσθή καί τοΰτο.

ΕΙΙΦ0Ρ1Ι
ill ΙΟΪ ΣΪΜΟΓΟΪ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
"Ο Σύλλογός μας κατά τήν πρό
σφατον Ιστορίαν του διεξήγαγε με!
γάλους αγώνας, βασιζόμενους ε’ΐ£
τήν δύναμιν τής θελήσεως τών με
λών του άλλα καί είς τήν υλι
κήν δύναμίν του, τήν οποίαν τά
μέλη διά τής μηνιαίας εισφοράς
των, έδιδον είς αύτόν.
Είναι νομίζομεν, περιτόν νά τονίσωμεν ποιαν σημασίαν έχει διά
τόν Σύλλογόν μας ή οικονομική
του επάρκεια.
Σκοπός τής παρούσης είναι νά
καταστήσωμεν ήδη γνωστόν είς τά
μέλη δτι, άφ’ ής εϊσπραξις τών
συνδρομών δέν ένεργεΐται ύπό τής
υπηρεσίας τής Τραπέζης ώς αλλα
τε, ό Σύλλογός μας έατερήθη ί κ d
ν ο ΰ ποσοστού εισοδημάτων τον
δυσχαιρενομένης ουτω τής άπρα
σκόπτου λειτουργίας του.
Έπιθυμοΰμεν δθεν νά έπιστήσω
μεν τήν προσοχήν τών μελών έπί
τοΰ ουσιώδους τούτου ζητήματος
καί νά παρακαλέσωμεν δπως μή
παραλείπωσι νά καταβάλωσι τήν
μηνιαίαν εισφοράν των.
Εΰελπιστοΰντες δτι απαντα
μέλη θά δείξουν κατανόησιν.

τά

Διατελοΰμεν
Μετά συναδελφικών
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

χαιρετισμών
ΕΠΙΤΓΟΠΕ

Ή Τρκπεζιζή εύρίσζετο
είς τό πιεστήριον όταν μάς άνεζοινώθη ότι άφίχθη ό ζ. Διοιζητης έκ τοϋ ιέξωτεριζοΰ. ’Α
μέσως έσπεύσαμεν ζαί έζητήοαμεν άζρόασιν παρ’ αύτώ ϊνα τώ άναπτόξωμεν τά έν τφ.
κράτησις ούδεμίαν σχέσιν θά ύποβληθέντι ύπομνήματι ανα
έχη μέ τήν άπαλλαγήν τών γραφόμενα αιτήματα μας, ό
έτέρων δύο κρατήσεων κατά σης μόίς ώρισεν διιά την 29ην
τό αΰτό έτος 1955.
τρέχοντος ήμέραν Δευτέραν..

