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Καί κατά το παρελθόν έτος παρά τάς καταβληθείσας προσ
πάθειας ούδεμία έσημειώθη θετική πρόοδος εις τό Εθνικόν θέμα 
τής Κύπρου. 'Η έν προκειμένη έκρηκτική στασιμότης — πλεί- 
στους δσους κινδύνους εγκυμονούσα — οφείλεται αποκλειστι
κός εις την αδιαλλαξίαν καί την πλεονεξίαν τής γείτονας Τουρ
κίας σαφώς ύποστηριζομένης ύπό τών κυριωτέρων έκ των φίλων 
καί συμμάχων κυβερνήσεων. Παρά ταΰτα, κατά τό διαρρεΰσαν 
έτος ή ηθική καί υλική θέσις τού Κυπριακού Ελληνισμού ένι- 
σχύθη έτι περαιτέρω εις τρόπον ώστε νά θεωρήται έστω καί ά- 
πωτέρα, βεβαία ή έπίλυσις τού θέματος συμφωνως προς τούς 
πόθους μας.

Έξ άλλου, κατά τό άπολογιζόμενον έτος συνεχίσθη με ά- 
μείωτον έντασιν ή άπό τού ’Ιουλίου τού 1965 έκσπάσασα πο
λιτική αναταραχή μέ προδήλους δυσμενείς συνέπειας επί τής 
οικονομικής ζωής τής Χώρας καί τών προσπαθειών διά τήν άνο
δον τού βιοτικού καί πολιτιστικού επιπέδου τού λαού της. Εί- 
δικώτερον, έκ τής δλης περιπετείας έπλήγησαν α! έργαζόμεναι 
τάξεις λόγφ τής εντόνου ανόδου τού τιμαρίθμου διά τής οποίας 
άφαιρεΐται τμήμα τής αγοραστικής δυνάμεως τών αποδοχών των. 
Ευτυχώς περί τά τέλη τού μηνός Δεκεμβρίου ή τρικυμία έκόπα- 
σεν αίφνιδίως καί τό ταλανιζόμενον Ελληνικόν σκάφος έλαβε τήν 
κατεύθυνσιν τών εκλογών αί όποιαι, ως έλπίζεται, θά δώσουν 
λύσιν γενικώς παραδεκτήν — απαραίτητον προϋπόθεσιν διά τήν 
επάνοδον ομαλού ρυθμού οικονομικής προόδου.

Συμφώνως πρός τήν λαϊκήν παροιμίαν «ό λύκος στήν αντά
ρα χαίρεται», ή γνωστή ύπό τον κ. Φώτην Μακρήν άντεργατική 
κλίκα ήδυνήθη νά άξιοποιήση είς τό έπακρον τό έπικρατήσαν, 
λόγίμ τής πολιτικής άναταραχής, ευνοϊκόν δι’ αυτήν κλίμα, διά 
νά καταλάβη καί μάλιστα «νομοτύπως» τάς προτέρας καίριας 
θέσεις της είς τον Ελληνικόν Συνδικαλισμόν, άπό τάς οποίας 
εΐχεν έκβληθή κατόπιν σκληρών αγώνων τών Ελλήνων έργαζομέ- 
νων. Οί εκπρόσωποι τού Συλλόγου μας ήγωνίσθησαν μετά πεί
σματος μετά τών λοιπών εκπροσώπων τών υγιών συνδικαλιστι
κών οργανώσεων διά νά άποτρέψουν τήν καταστροφικήν, διά τήν 
έργατοϋπαλληλικήν τάξιν, έξέλιξιν ταύτην, πλήν όμως αΐ σκο
τεινοί δυνάμεις τού παρασκηνίου, προσωρινώς τουλάχιστον, ΰ- 
περίσχυσαν αφού έχρησιμοποίησαν διά τον σκοπόν αυτόν παν 
θεμιτόν καί αθέμιτον μέσον. Παρά ταΰτα ή ένότης τών άντιμα- 
κρικών οργανώσεων αί όποια ι άλλωστε περιλαμβάνουν είς τούς 
κόλπους των τον κύριον δγκον τών συνδικαλισμένων εργατοϋπαλ
λήλων καθίσταται όσημέραι ίσχυροτέρα καί άθορύβως δημιουρ- 
γοΰνται αί προϋποθέσεις διά μίαν έπιβεβλημένην άντεπίθεσιν 
έναντίον τών έργατοκαπήλων. Καί ή άντεπίθεσις αυτή, είναι δυ
νατόν, ύπό ώρισμένας προϋποθέσεις, νά άποβή νικηφόρος καί νά 
θέση οριστικόν τέρμα είς τήν δραστηριότητα τών εχθρών τής έρ- 
γατοϋπαλληλικής τάξεως.

Περαιτέρω, ή εσωτερική κατάστασις είς τον κλαδικόν μας 
τομέα δεν ένεφάνισεν ουσιώδεις άλλαγάς κατά τό διαρρεΰσαν έ
τος. Είδικώτερον, αί κρατήσασαι είς τό συγκρότημα Άνδρεάδη 
συνθήκαι κατόπιν τής δημιουργίας τού γνωστού άντισυνδέσμου, 
είς τήν Εμπορικήν Τράπεζαν, έξακολουθοΰν νά άποτελοΰν τήν 
άχίλλειον πτέρναν τού Τραπεζοϋπαλληλικού συνδικαλισμού, 
παρά τά γεγονός δτι τά όργανα τού στυγνού έργοδότου - κα- 
θηγητοΰ δεν ήδυνήθησαν νά θέσουν εκποδών τήν νόμιμον έκπρο- 
σώπησιν τών συναδέλφων τής Εμπορικής. ’Αλλά καί μέ αυτήν 
άκόμη τήν βασικήν αδυναμίαν ή "Ομοσπονδία μας ήδυνήθη νά 
άποκρούση καί κατά τό άπολογιζόμενον έτος τάς επιθέσεις κατά 
τών άσφαλιστικών μας οργανισμών καί τής αύτοτελείας τών 
Τραπεζών άκόμη δέ καί νά έπιτύχη τήν χορήγησιν τών γνωστών 
αυξήσεων διά τών οποίων δμως δεν έκαλύφθη, εί μή μερικώς, τό 
άπό μακροΰ επικρατούν χάσμα μεταξύ τών κατά καιρούς πρα- 
γματοποιουμένων βελτιώσεων τών άποδοχών μας καί τής πα
ραλλήλου άθορύβου άλλά συνεχούς άνόδου τού κόστους ζωής.

Είς ολους τούς διεξαχθέντας διά τούς ανωτέρω σκοπούς υπό 
τού κλαδικού μας οργάνου άπεργιακούς καί λοιπούς άγώνας οί 
έργαζόμενοι είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν υπήρξαν πρωτοπόροι 
καί έβάστασαν, λόγω τής φύσεως τού 'Ιδρύματος, τό κύριον βά
ρος αυτών. Ή Διοίκησις τής "Ομοσπονδίας μας έξέψρασε δι’ 
αυτό τάς ευχαριστίας της καί τήν ευγνωμοσύνην δλων τών τρα- 
πεζοϋπαλλήλων.

Πρός τούτοις σημαντικοί υπήρξαν κατά τό παρελθόν έτος 
αί σημειωθεΐσαι είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν έξελίξεις. "Ως γνω
στόν τό 1966 έπρόκειτο νά άποτελέση έτος εορτών καί ποικί
λων εκδηλώσεων τής Τραπέζης έξ άφορμής τής συμπληρώσεως 
125 έτών άπό τής ίδρόσεώς της. "Η έν λόγιρ άπόφασις τής τότε 
Διοικήσεως ύπήρξεν άναμφισβητήτως ορθή, άνεξαρτήτως τών 
δικαιολογημένων έπιφυλάξεων ώς πρός τον καταρτισμόν καί τήν 
έκτέλεσιν τού σχετικού προγράμματος. Σημειωτέον δτι ποικίλα 
αίτια συνετέλεσαν είς τήν παρεμπόδισιν τής όμοθύμου καί έ- 
νεργοΰ συμμετοχής είς τάς έορτάς τής μεγάλης πλειοψηφίας 
τών έργαζομένων είς τό 'Ίδρυμα.

Έξ άλλου, δεινόν ύπήρξεν τό πλήγμα τό όποιον έδέχθη ό 
Σύλλογός μας διά τού θανάτου τού άειμνήστου Προέδρου Γεωρ
γίου Καραπάνου. "Η φυσιογνωμία τού έκλιπόντος είχε δεσπό
σει έπί οκτώ συνεχή έτη είς τον Έθνοτραπεζικόν συνδικαλιστι
κόν στίβον καί άπετέλει ύπολογίσιμον μονάδα τού κλαδικού 
άλλά καί τού γενικωτέρου έργατοϋπαλληλικοΰ κινήματος. "Η 
συμβολή τού Γεωργίου Καραπάνου είς τήν πραγματοποίησιν 
τών σκοπών τής ΝΕΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ υπήρξε πρωταρχικής ση
μασίας, ή άκριβής δμως έκτασις τούτης δέν έχει εΐσέτι κατα-

(Συνέχεια στήν 3η σελίδα)
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01 ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΤΑΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ
Χρονική ά ξ ιοποίησ η 
τής έ ξ ε λίξ εώς τους

Τήν παρελθοϋσαν Πέμπτην, 23ην θέντα.
Φεβρουάριου έπραγματοποιήθη είς 6) Χορήγησιν 12ημέρου άδειας
τήν έπί τής οδού "Ακαδημίας Λέ- είς τούς σπουδάζοντας πέραν τής
σχην του Συλλόγου μας συγκέντρω- κανονικής τοιαύτης (ή ’Εμπορική
σις τών νέων συναδέλφων τού Κεν- Τράπεζα έχορήγησεν ήδη εν 8ήμερον
τρικοΰ Καταστήματος, καθώς καί είς όλους έν γένει τούς φοιτώντας
τών 1 Υποκαταστημάτων "Αθηνών - είς σχολάς υπαλλήλους της).

« Σ.Ο.Σ. Σκάφος ’Ακυβέρνητο». τος Διοικητοΰ είναι πλήρης καί ά- Πειραιώς. Υ) "Άμεσον αυξησιν τού έπιδόμα-
Αϋτό τό σήμα είχαμε έκπέμψει σέ φοΰ τό ίδιο δέν συμβαίνει μέ τις λοι- Κατ’ αυτήν άντηλλάγησαν άπό- τος έστιάσεως είς τούς μικρούς 6α-
παλαιότερη Διοίκηση τής Τ ραπέζης πες έργασίες τής Τ ραπέζης (τις ψεις έπί τών ζητημάτων τά όποια θμούς έως καί τον βαθμόν τοΰ Λο-
όταν αυτή «περί άλλα τυρβάζουσα» τρέχουσες φυσικά, αν όχι καί τις απασχολούν τούς νέους υπαλλήλους γιστοϋ Β .,
είχε έγκαταλείψει τά φλέγοντα ζη- πιό σπουδαίες άπό αυτές) καί άφοΰ τόσον τού Κέντρου, όσον καί τών έ- δ) Δίκαιον ρύθμισιν τού επιδο-
τήματα τοΰ Προσωπικού στήν τα- τά περισσότερα άπό τά ζητήματα παρχιών προεβλήθη δέ ύφ’ δλων τών ματος στεγάσεως διά τούς νέους υ-
κτική τής αναβολής καί τής έγκα-r πού περιμένουν τήν λύση τους δέν παραστάντων πρώτον καί έπιτακτι- παλλήλους τούς ύπηρετοΰντας μα-
ταλείψεως. "Αλλά καί τήν διοικητική είναι έξετάσιμα σέ ύψος Διοικητοΰ κόν αίτημα ή οικονομική ενίσχυσις κράν τοΰ τοπου τής κατοικίας των.

άκόμη δέ περισσότερο, δέν είναι τών κατωτέρων βαθμών καθ’ όσον ε) Μονιμοποίησιν τών αποτυχον-
συνδεδεμένα μέ τό πρόσωπο τοΰ ά- ουτοι σήμερον δέν δύναται ν" άντε- των εις έν μάθημά εις τό οποίον νά
πόντος Διοικητοΰ. Άλλά χαρακτη- πεξέλθουν καί είς τάς πλέον στοι- έπαναεξετασθοϋν κατά τον πρώτον
ριστικό τής μεταχειρίσεως τών ζη- χειώδεις άνάγκας των, λόγψ τοΰ συ- προαγωγικόν διαγωνισμόν (ύπολ.
τημάτων τοΰ Προσωπικού είναι ή νεχώς άνερχομένου τιμαρίθμου καί
«έπ’ αόριστον» έξέτασίς τους άπό τών άπαραδέκτων σημερινών άποδο-
τό Δικαστικό Τμήμα τής Τραπέζης χών των.
γιά εξεύρεση τής νομιμότητας. Καί Σχετικώς άνεφέρθη κοπά τήν συγ- 
σαφής απάντηση στις περιπτώσεις κέντρωσιν δτι διά προσωπικής πα- 
αΰτές, πού άφοροΰσαν ειδικά κυρίως ρεμβάσεως τοΰ Διοικητοΰ τής 
θέματα, έδόθη μόνον δταν αυτά έ- Ε.Τ.Ε. κ. Παρακσευοπούλου ύπό τήν

ιδιότητά του ώς Προέδρου τής Κυ·

μηχανή τής Τ ραπέζης στό έλεος τής 
φοράς τών πραγμάτων. Ή αλλαγή 
τότε τής Διοικήσεως έφερε μιά τά
ξη καί άναμόρφωση στά θέματα τοΰ 
Προσωπικού καί τήν λειτουργία τής 
Τ ραπέζης διεφύλαξε ή φιλοτιμία καί 
ή φροντίδα τοΰ Προσωπικού της.

’Επιθυμία μας δέν είναι νά έκπέμ- 
ψουμε τό ίδιο σήμα καί στήν παρού
σα Διοίκηση. ’Αλλά τά όσα συμβαί
νουν στήν Τράπεζα, σήμερα, τόσο 
στά θέματα τοΰ προσωπικού, όσο κρίθησαν άπορριπτέα.
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ΤΗΣ ΔΙΕΤΙΑΣ ΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Προωθηθέντες λόγω άρσεως προσωρινότητας 
(διορισθεντες πρό το Ο 1953) περίπου 500
"Ως άνω (διορισθεντες μετά τό 1953) »
Προωθηθέντες πτυχιοΰχοι Άνωτ. Σχολών » 
Προωθηθέντες νεοπολεμισταί Ν. 751 καί 1836 » 
Προωθηθέντες ταμιακοί έκ μετατάξεως » 
Μερική άναμόρφωσις τοΰ ’Οργανισμού μέ 
αποτέλεσμα τήν οικονομικήν προώθησιν 
υπαλλήλων άνερχομένων περίπου είς

800
400
800
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2.000

βερνήσεως, έπετεύχθη ή αΰξησις 
τών κατωτάτων ορίων τών ανειδικεύ
των εργατών άνδρών καί γυναικών 
καί μαθητευομένων. Οΰτω άπό 1ης 
’Ιουλίου 1967 οΐ άνειδίκευτοι έργά- 
ται θά λαμβάνουν ήμερομίσθιαν 90 
δρχ., πράγμα τό όποιον σημαίνει 
ότι ή μηνιαία αμοιβή των (26X90) 
θά άνέρχεται είς 2.340 έναντι 
2.576 δρχ. τοΰ Δοκίμου καί 2.967 
δρχ. τοΰ Ύπολ. Β'.

Έν συνεχείςι έγένετο μνεία πα- 
λαιοτέρας είσηγήσεως τοΰ αειμνή
στου Προέδρου Γεωργίου Καραπά
νου δη μοσιευθεΤσας εις τήν Τραπε
ζιτικήν τής 25)8)65 κατά τήν ό
ποιαν οΰτος έζήτει άπό τήν Διοίκη-

Κατά την συγκέντρωση 
τών νέων συναδέλφων τήν 
23ην Φεβρουάριου άπεφα- 
σίσθη ύπ’ αυτών όπως συμ- 
βολικώς κατατεθούν είς 
μνήμην τού αειμνήστου 
προέδρου τού Συλλόγου, 
Γεωργίου Καραπάνου, δρχ. 
300 είς σχετικόν λογαρια
σμόν τής Τραπέζης μας, διά 
τάς οικογένειας τών θυμά
των τού ναυαγίου τού όχη
ματαγωγού «ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ».

πρός Α').
στ) Άρσιν τής προσωρινότητας,

σιν τής Τ ραπέζης τήν καλλ πέραν, τουλάχιστον ένός εξαμήνου, είς τούς 
από οικονομικής πλευράς, χρονικήν άνευ διαγωνισμού προσληφθέντας. 
άξιοποίησιν τής έξελίξεως τών ύπαλ- ζ) Νά καταβληθούν τά άναδρομι- 
λήλων μέχρι τοΰ βαθμού τοΰ Λογι- κά τά όποια αδίκως παρεκρατήθη- 
στοΰ Β' διά τής χορηγήσεως καί έ- σαν είς ώρισμένην σειράν πρό διε- 
τέρας προσαυξήσεως έκ 10% μετά τίας μονι μοποιηθέντων συναδέλφων, 
τήν πάροδον διετίας άπό τήν χορη- Αρμόδιος έκπρόσωπος τοΰ Συλ- 
γουμένην βάσει τών ίσχυόντων σή- λόγου έδήλωσεν είς τήν έπισκεφθεΐ- 
μερον. σαν αυτόν επιτροπήν τών νέων συν-

I Είδικώτερον κατά τήν προαναφερ- αδέλφων, μετά τήν συγκέντρωσιν, 
θ:.ΐσαν συγκέντρωσιν οί νέοι ΰπάλ- ότι ή έκπροσώπησις προέβαλεν ήδη
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ληλοι έζητησαν: τά πλεΐστα τών προαναφερθέντων
| α) Τήν χορήγησιν έτέρας προσ- αιτημάτων, υιοθετεί δέ πλήρως καί 

, , „ „ , I αυξήσεως έκ 10% υπολογιζόμενης τά υπόλοιπα, άτινα θεωρεί μετριο-
και στα γενικωτεροι, μας όδηγουν ,Ρ^α αυτα και έπειδή ολα τά υ- TOQ βασικού μισθοΰ καί τών έπι- πάθη, λογικά καί έπιτεύξιμα, θά κα- 
το χέρι στο χειριστήριο. __ | πευθυνα στελεχη της Τραπέζης, η- δομάτων έως καί τοΰ βαθμού τοΰ ταβόίλη δε πάσαν προσπάθειαν διά

Εχουν κενωθη θεσεις στελεχών γετικα και ανώτερα, είναι ικανωτατα Λογιστού Β' κατά τά προαναφερ- τήν έπίλυσίν των. 
τής Τραπέζης άπό τις αποχωρήσεις στό νά χειρίζωνται τις υποθέσεις | 
τών έξελθόντων καί μέ τήν δημιουρ- της, οδηγούν στό βέβαιο συμπέρα- 
γία νέων μονάδων. Οί μεταβολές σμα, ότι κόπτοια θέληση υπάρχει 
γιά τήν κάλυψη αυτών τών θέσεων πού άφίνει τά ζητήματα άνεξέταστα 
είναι απαραίτητες. Έχει συκοφαν- καί σέ έκκρεμότητα. ‘Η στρατηγική 
τηθη ή Τράπεζα γιά ύπερπληθώρα δμως αυτή είναι απαράδεκτη άπό τό 
προσωπικού καί συγχρόνως δέν ΰ- Προσωπικά τής Τραπέζης καί τις 
πάρχει προσωπικό γιά νά συμπλη- ’Οργανώσεις του. Τό υποτιμά καί 
ρώση κενά σέ νευραλγικές ΰπηρεσί- τό κατεξευτελίζει. Τό Προσωπικό 
ες. ’Ατυχείς τοποθετήσεις ικανών ΐ- πού στήν σημερινή ιδιόμορφη περίο- 
σως στελεχών άλλά μέ τρόπο καί δο που διέρχεται ή Τράπεζα δίνει, 
σέ θέσεις πού πλήττονται άρχαιό- με τήν φιλοτιμία του, τήν φιλοπονία 
τέρα καί έξ ίσου άξια στελέχη, προ- τ°υ/ συναίσθηση τής ευθύνης καί 
καλούν εξάρθρωση σέ καίριες μονά- τήζ αποστολής του, άλλη μία μάχη 
δες τής Τραπέζης. ‘Αποφάσεις λαμ- Υ(ά νά βγή ή Τράπεζα άτρωτη άπό 
βάνονται καί δέν έκτελοΰνται ένώ κάθε έπιβουλή, άξιώνει τήν μεταχεί- 
διάφοροι πολιτικοί παράγοντες πού, ΡισΠ ΤΤΟύ τοΰ αρμόζει, 
μέ τήν σημερινή πτώση τών πολιτι
κών ηθών, θεωροΰν καί τήν Τράπε
ζα τσιφλίκι τους, τήν πολιορκούν μέ Παρά τήν δυσχερή κατάσταση
ν,ΙΑ I V 1 ψνXI lx I I υυν,, l I IV I 1 ν/\ lULrix WV uC   \ A t > χ ) X -

κάθε παράλογη άξίωση υπέρ δ,αφό- ™ 
ρων εΰνοουμένων τους. Καί τά ζητή
ματα τοΰ Προσωπικού; Αυτά, παρά 
τήν Συλλογική δραστηριοποίηση καί

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΥΡΥΝΕΣ

0 ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΙΣ00Α0ΓΙΚ0
’Αξιέπαινη ή πρωτοβουλία τής κοδόμων, Μεταφοράς, Τύπου, ’Αερο

Ομοσπονδίας μας νά καλέση σέ πορικών Συγκοινωνιών, Θεάματος - 
ράς Τραπέζης αντιμετώπιση τών ζη-' συνεργασία τις λοιπές Όμοσπον- ’Ακροάματος, ΑΛετάλλου, Χημικής 
τημάτων πού έχουν ύποβληθή καί δίες^ καί ’Εργατικά Κέντρα. πού Βιομηχανίας, ’Αρτεργατών, Μυλερ- 
έκκρεμοΰν, ή Συλλογική Ηγεσία ά- κινούνται σ’ ολόκληρο τον άντι - Μα- γατών, Έμπορο υπαλλήλων, Ο.Τ.Ε., 
ναπτύσσει τήν δραστηριότητα πού κρικό χώρο. Καί αυτό ήταν άπόλυτη Καπνοβιομηχανίας κ.λ.π.). Καί άν 

Ταί ά™τεΐ ή κατάσταση αυτή, μετέρ- ανάγκη. Γιατί ή ψευδής εικόνα, ότι υπήρχε έλευθερία είς τούς έργαζομέ-
w χ<—~ ..—' , ,, -θ'- , „ ' .. Δ—n c rvV πττηί γτττυ λ λ ηλ ι υ Λ ττυΡπ ^ι·τταλγγτ\_ υηιιο χ,ι Α. ι.Α. Λ , Λ.. „ .  ίστό cm- χεται κα· προετοιμάζει τά μέσα ή έργοσοϋπαλληλική τάξη έκπροσω- νους, γιά νά όργανωθοΰν όλοι καί 

-_αΤ, πού θά χρησιμοποίηση άμεσώτατα ττεΐται άπό τά προϊόντα τών νόθων νά έκλέξουν εκείνους πού πραγμα-
υ η«ΓΛΐ· χτ»·/χι/ι··.λ.ι «Λ.· . . X   . _Λ.. m IUE-RnizATl ΤΙ-ιΓι ITCfVY/Ti inifti . vcvlnv/vi _ -τ·»Ά. ΟΛΔ ,  Λ. . 3 ΕΓ________' 

πεια τής διαρκούς άναβσλής 
δέν μπορεί να προβληθη, ο
μεΐο τούτο, τό δικαιολογητικό οτι ο . „„„ - - , Q,.- ,c, ,κ Διοικητής πού έχει τον τελευταίο στον ΧειΡ'σμον των ζητημάτων των συνέδριων του περασμένου καλοκαι- τικα θέλουν, ιδίως στην Επαρχία, 
λόνο σ’ σϋτά Γΐνσι Α Πποθυπουσνόο συναδέλφων. Ένα άπό τά τελευταία Ρ'°σ ποτέ δέν πρέπει νά γίνη άλη- ή σημερινή ψευδοηγεσία θά ήταν έ- 
τής Χώρας καί έξ αύτοίΓτοΰ λόγου εΤ.ναι ή εύρεΐα χριίσ1 το° δικαστικού θ°φανης· / _ ι νας έφιάλτης τοΰ παρελθόντος,
δέν ευκαιρεί νά δώση τις λύσεις Για- μεσον· Εχει διαπιστωθή, ότι οί πε- Οι Οργανώσεις που με κάθε τρο- Κατώτατα όρια αμοιβής έργασί- 
τί καί πριν Υ ; ν η Πρωθυ- Ρισσ°τεΡεζ αρνήσεις έπιλύσεως ζη- πο δεν έχουν καμμία, καί κυρίως ή- ας καί κατάπαυση τών διώξεων συν- 
πουργός είχε συζητήσει υέ τήν Τράτων άλλά καί ή φαλκιδευμένη θική, σχέση μέ τήν ψευδό - ηγεσία δικαλιστών ώς καί της προσπάθειας 
Συλλογικό Ηγεσία τά θέυατσ τοΰ έ9αΡμ0Υη έκείνων πού έχουν λυθή, τής όδοΰ Πατησίων 39, είτε διότι δημιουργίας κλίματος φοβίας είς 
Προσωπικού καί μάλιστα τά βασι- ®εν ^Πρίζοπα, σέ νόμιμη βάση άλ- δεν είναι εγγεγραμμένες, είτε διότι τούς εργαζομένους ήταν οί πρώτο! 
κότερα όπως είναι ή συγχώνευση λα στην άρχθ τιί9 αυθαιρεσίας και εΤναι διαγεγραμμενες, είτε διότι αν στοχοι της κινησεως. 
τών Ασφαλιστικών Όργπ-,σμών τής "Γτεποίθησης. δτι ό «υπάλληλος και οργανωμένες στην δυζαμη τής Κάθε ’Οργάνωση άπό τις συνερ-
καί τά είχε δεχθή όπότε ή στοιχειό- ρο6αται να ΦεΡη την Τραπεζα στο Γ.Σ.Ε.Ε., κρίνουν απαράδεκτη την γαζομενες είχε θεσει το ζητημα τής
δης λογική υπαγορεύει τήν σκέψη ΔικααΓΓήΡ|0>>· ’Αρχή πού ώρισμένοι ηγεσία της και to μέσα πού τήν αμοιβής τής εργασίας άπό τότε πού
~ ι ' - τγΓ άναθέσει σέ ά- σκυταλοδρόμοι τοΰ παρελθόντος έ- ανεδειξαν, ^πρεπει ωργανωμένα νά οί ανατιμήσεις εξανεμίζουν κάθε τε-
ναπληρωτάς του η στούς άρυοδίους ξσκοχουθοΰν νά διατηρούν μέσα συνεννοηθοΰν νά παρουσιάσουν ένα λευταία μισθολογική βελτίοχτη. Δηλ. 
ειδικούς τήν έονασία νιά τήν έΕέλι- στί1ν Διεύθυνση Προσωπικού. Άλλά συγκροτημένο σύνολο καί νά έκδη- άπό τό περασμένο καλοκαίρι καί 

„ 1 , , s τό τέρμα της πιά είναι «έν όψει». λωνουν τήν θέλησή τους έπάνω στά άρχές φθινοπώρου. Ή «ηγεσία» τής
ξη rav θεμάτων στη λύση τους. Το Κάθε σύμβουλος τοΰ Συλλόγου καί έρΥΟΠΌΰπαλληλικά προβλήματα. Καί Γ.Σ.Ε.Ε. άρχισε άπό τήν έναρξη 
αντίθετο σημαίνει εγκατάλειψη, για κάθε συνδικαλιστικό στέλεχος πού θά είναι ή πραγματική θέληση τής τοΰ τρέχοντος έτους. ’Έπρεπε κάτι 
να κυλήσουν και αυτα με την παρο- καλύπτει μιά αδικούμενη περίπτωση έρΥατοϋπαλληλικής τάξεως. 40 "Ο- νά κάνη, Κάτι νά δείξη. Κάποιοι νά 
οο tou χρονου. Αλλα και ή διελκυ- θά προσφέρεται στήν Συλλογική μοσπονδίες καί ’Εργατικά Κέντρα, τήν υποστηρίξουν. Νά «θεμελιώση» 
στινοα μεταξύ Πρωθυπουργικου τούτη προσπάθεια, ώστε νά δη μι- Ρε συνολική δύναμη Εργαζομένων καί νά δικαιολογήση τήν θέση της. 
Γραφειιου και^ Διοικήσεως της Τρα- ουργηθή «δεδικασμένον» καί νά στη- πεΡΐ τις 700 χιλ., κλάδοι άπό τούς Νά πάρη κάποιο κύρος. Πριν άπ’ 
ττεζης για τα ανακυπτοντα θέματα λιτευθή ή παρανομία πρός πάσα ττιό μαζικούς και δυναμικούς (Ήλεκ- τις Άπόκρηες έγέμισε χαρτοπόλεμο 
στην εξέλιξη της καταστασεως και κατεύθυνση. τρισμοΰ, Κοινής Ώφελείας, Τραπε- τούς δρόμους, μέ μύδρους κατά τής
τα, τιθέμενα νεα, είναι άδικαιολογη-, , , 0 ζοϋπαλλήλων, Τ σι μεντοβ ιομηχανίας, εργοδοσίας (ΣΙΚ) καί απείλησε
τη, αφού η αναπληρωση του άπον-1 (Δυνεχεία στην 3η σελίδα) έργαζομένων είς τά πετρέλαια, Οί- «ταξικούς»( !) αγώνες. Κατακεραύ-



ΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΝ ΕΑΛΑΑΙ

Αναδρομή imi μέλλον
Τοΰ συναδ. ΣΤΥΛ. Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

Η ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ Ε2ΕΛΙ2ΙΣ
Εις το Στατιστικόν Δελτίον τής 

Τραπέζης τής Ελλάδος Αναφέρεται 
δτι ή χρη ματοδότησι ς τής οικονο
μίας μας μεσφ των έμπορικών Τρα
πεζών άνήλθεν, κατά τό Α' έξάμη- 
νον του 1966, είς Δρχ. 28.664,1 έ- 
κατομ., έκ τούτων δε Δρχ. 26.377,0 
έκατομ., ήτοι ποσοστόν 92,02%, έ- 
καλύφθη έξ ιδίων διαθεσίμων των 
Τραπεζών. Σημειωτέον δτι το μεγα- 
λύτερον τμήμα τών ιδίων διαθεσίμων 
των Τραπεζών προέρχεται έικ τών 
παρ’ αύταΐς καταθέσεων.

Οΐ ανωτέρω αριθμοί ομιλούν 
μόνοι των και δέν έχουν τήν ανάγκην 
συνηγορίας διά ν’ άποδειχθή ή με
γάλη έπίδρασις τών καταθέσεων έπ! 
τής εθνικής μας οικονομίας, δεδο-

νωνε τούς πάντες οιμώζοντας καί 
δημοκοπώντας γιά τό μεροκάματο 
των 55 δρχ. πού έπρεπε να γίνη 
120. Ποιόν όμως μπορούσε νά κινη
τοποίηση; Ποιος την πίστευε; Είπε 
γιά άγωνες. Καί δλοι έκάγχασαν. 
Σέ τούτο το σημείο ή παρουσία τών 
συνεργαζομένων 40 “Ομοσπονδιών 
καί Εργατικών Κέντρων ήταν ου
σιαστική. Διεμήνυσαν στήν Κυβέρ
νηση μέ τηλεγράφημα στον Πρωθυ
πουργό καί παρουσίαση τών εκπρο
σώπων τους στόν Υπουργό ’Εργα
σίας την θέληση τών εργαζομένων 
γιά πραγματικές αυξήσεις καί τήν 
δυνατότητα που έχουν νά Αναλάβουν 
αγώνες γι’ αυτό. Έζήτησαν νά παυ
σουν οί διώξεις συνδικαλιστών καί 
έργαζομένων μέ τα ανελεύθερα «έκ
τακτα μέτρα» καί νά άποκαταστα- 
θοΰν οί διωχθέντες. Σέ ελάχιστες ή- 
μέρες τό μισθολογικό «κλείνει» μέ 
τήν «έπιτυχία» τού κ. Φ. Μακρή γιά 
τό ήμερομίσθιο τών δρχ. 65 στήν 
ούσία αντί τών 120 πού διετυμπά- 
νιζε, ένώ τό αίτημα γιά τά κατώτα- 
τα δρια μισθών έπήγε στ! καλένδες. 
Καί άπό τής πλευράς τής Γ.Σ.Ε.Ε. 
τις απειλές γιά κινητοποίηση διεδέ- 
χθη ή σιωπηρή συναίνεση καί οί μι
σαλλόδοξοι μακκαρθικοί μύδροι κα
τά τών 40 καί τών ηγετικών τους 
στελεχών.

‘Η πλευρά τών 40. ’Αφού έπέτυ- 
χε τήν αναστολή τού μέτρου τής 
διώξεως κατά τού ηγετικού στελέ
χους Όρ. Χατζηβασιλείου (ιδιαίτε
ρη παράσταση έγινε καί στόν ’Υ
πουργό ’Εσωτερικών γιά τό όλο θέ
μα) τελεί σέ έπιφυλακή γιά τήν αν
τιμετώπιση τής έπανεμφανίσεως τού 
μέτρου. Καί συμπαραστάτες σ’ αυτό 
έχει τήν συντριπτική πλειοψηφία 
τής κοινής γνώμης καί τις κυριώτε- 
ρες πνευματικές καί έπιστημονικές 
’Οργανώσεις. Στο θέμα τής αμοι
βής αφού ή νομότυπα χειριζομένη 
τό θέμα Γ.Σ.Ε.Ε. τό «έκλεισε» άπό 
πλευράς κατωτάτων ορίων βάζοντας 
τήν υπογραφή της στις εξευτελιστι
κές «αυξήσεις», ή κίνηση τών 40 
παίρνει αυτές τις ήμερες αποφάσεις 
γιά αναθεώρηση πλέον τών κλαδι
κών συμβάσεων μισθών καί ήμερο- 
μισθΐων.

Αυτά ώς προς τό ξεκίνημα τής 
κινήσεως τών 40. ΕΤναι πραγματι
κά δ,τι χρειάζεται γιά τήν χρονική 
αύτή στιγμή τό εργατικό κίνημα τής 
χώρας μας. Καί τήν σπουδαιότητά 
της πρέπει νά εννοήσουν δλες οί 
πραγματικές συνδικαλιστικές ’Ορ
γανώσεις τής Ελλάδος. Καί πρώτα 
άπ’ δλους, εκείνοι πού είχαν τήν πρω
τοβουλία τής σύγκλησης τών ’Ορ
γανώσεων καί τής δημιουργίας τής 
συνεργασίας. Ή κίνησή τους, πρέ
πει νά τό καταλάβουν, δέν είναι μία 
ευκαιριακή, ούτε στο ηθικό της 
ύψος έπιτρέπεται ή καιροσκσπία.

Τήν μεγάλη αλήθεια, πού οί 
έπρόσωποι δλων αυτών 
τών ’Οργανώσεων δ ιε κ ή- 
ρυξαν αμέσως μετά τά Συνέδρια, 
δτι δηλ. ή «νόμιμη» ήγεσία τής Γ. 
Σ.Ε.Ε. δέν εκπροσωπεί τήν ‘Ελληνι
κή Έργατοϋπαλληλική Τάξη, πρέπει 
νά τήν ολοκληρώσουν. Νά δημιουρ
γήσουν κατάσταση τέτοια πού νά 
δίνει απάντηση στο ερώτημα: «Ποι
ος σάν κεντρικό Συνδικα
λιστικό "Ο ργανο έκπρο- 
σ ω π εΐ τήν ’Εργατική τάξη τής 
Ελλάδος»; Διότι μιά ένέργεια δέν 
πρέπει νά σταθή στήν άρνηση. Πρέ
πει νά προχωρή καί στήν θέση. Καί 
άπό αυτή τήν πλευρά χάθηκε πολύ
τιμος χρόνος. "Αν άπό τον Νοέμ
βριό 1966 πού ξεκίνησε ή κίνηση 
εΤχε προχωρήση στήν συγκεκριμενο
ποίηση τού σχήματος, ή κατάσταση 
στα συνδικαλιστικό κίνημα τής χώ
ρας θά είχε άλλη μορφή καί, τολ
μούμε νά εΐπούμε, δτι καί τό θέμα 
τών κατωτάτων ορίων μισθών καί ή- 
μερομισθίων θά είχε καλλίτερη έκ
βαση. Δέν έπεκτεινόμεθα, προς τό 
παρόν.

Οί άποτελοΰντες τήν ήγεσία τών 
40 είναι ίκανώτατα έργατικά 
στελέχη, άμεμπτου ήθους καί μέ 
συναίσθηση τών ευθυνών τους. Ή 
αποστολή τους είναι μεγάλη. Καί ά- 
νάλογες οί ευθύνες εκείνων πού ά
μεσα ή έμμεσα θά εμποδίσουν ένα 
τέτοιο κίνημα νά έξελιχθή καί νά 
φθάση εκεί πού οί σημερινές στι
γμές τό απαιτούν. Καί έπ! τού ση
μείου αυτού οί Τραπεζικοί ύπάλλη- 
λοι θέλουν τήν ‘Ομοσπονδία τους νά 
δώση στήν αξιέπαινη πρωτοβουλία 
της γιά τό ξεκίνημα, ανάλογη άξιέ- 
παινη συνέχεια.

μενού μάλιστα δτι ή Ελλάς ουδέ
ποτε έφημίζετο διά τήν άφθονίαν 
τών κεφαλαίων της.

Διά νά φθάσουν όμως αί κοσαθέ- 
σεις εις τό σημεΐαν νά καλύπτουν 
τό 92,02% τών χρηματοδοτήσεων, 
διήλθον άπό τής άπελευθερώσαος 
καί εντεύθεν έκ διαφόρων φάσεων.

Ή πρώτη φάσις καλύπτει τήν πε
ρίοδον άπό τής άπελευθερώσεως 
(Όκώβριος 1944) μέχρι τά μέσα 
τού έτους 1956. Καθ’ δλσν αυτό τό 
χρονικόν διάστημα δχι μόνον δέν 
δυνάμεθα νά ομιλήσω μεν περί έξε- 
λίξεως τών καταθέσεων, άλλά ούδέ 
περί ύπάρξεως καν τοιούτων.

Οί λόγοι είναι γνωστοί:
Κατά τή,ν άπελευθέρωσιν τοΰ 

1944 ή ‘Ελλάς έξήλθεν έκ τού β' 
παγκοσμίου πολέμου καί τής εχθρι
κής κατοχής μέ τελείως κατεστραμ- 
μένην τήν οικονομίαν, άλλά καί 6α- 
ρέως τραυματισμένην τήν πίστιν 
προς τάς Τραπέζας. ’Ακολουθεί τό 
κίνημα τού Δεκεμβρίου 1944, ό Αν
ταρτοπόλεμος, ό οποίος διετηρήθη 
μέχρι τού τέλους τού 1949. Έν συ
νεχεία παρατείνεται ή αναστολή τής 
παραγωγικής δραστηριότητος λόγφ 
κυβερνητικής άσταθείας, τής έκρή- 
ξεως τοΰ Κορεατικού πολέμου καί 
τής περικοπής τής αμερικανικής βο
ήθειας. Συνέπεια τών Ανωτέρω ύ- 
πήρξεν ή αυξησις τής ανεργίας καί 
μείωσις έκ παραλλήλου τοΰ εισοδή
ματος μεγάλου μέρους τού πληθυ
σμού τής χώρας. Έπλήγη δηλαδή ή 
μεγάλη πηγή τής άποταμιεύσεως, ό 
λαός. ’Αλλά καί οί έκ τής Αν ί σου 
κατανομής τού ’Εθνικού εισοδήμα
τος επωφελήθέντες έστρέφοντο προς 
τήν χρυσήν λίραν.

Ή χρυσή λίρα έπί σειράν έ- 
τών άπετέλεσεν τή,ν αφανή εις χρυ
σόν άποταμίευσιν.

Κατά παλαιάς ανεπισήμους έρεύ- 
νας, αί είς χεΐρας Αποταμιευτών ευ
ρισκόμενα! χρυσαί λίρατ άνήρχοντο 
είς 15.000.000 τεμάχια καί άνω, 
δηλαδή 5 δισεκατομμ. δραχμάς. Ή 
χρυσή λίρα ύπήρξεν άνεπίσημος ρυ
θμιστής τών τιμών, άφ’ ένός μέν λό
γφ τών συνεχών υποτιμήσεων τής 
δραχμής άλλά καί λόγφ τής μονίμου 
ταμειακής ανεπάρκειας τών Τραπε
ζών, αϊτινες δέν ήδύναντο νά ικανο
ποιήσουν τάς νομίμους (βάσει Απο
φάσεων τής Νομισματικής Επιτρο
πής) περιπτώσεις χρηματοδοτή
σεων.

ί Διά τον άνωτέρω λόγον, τόσον οΐ 
βιομήχανοι όσον καί οΐ έμποροι κα- 
τέφυγον είς τον έξωτραπεζικόν δα
νεισμόν είς χρυσάς λίρας καί μέ έ
πιτόκιον λίαν επαχθές. Βεβαίως, τό 
ποσοστόν Απώλειας τών ύψήλοτόκων 
αυτών δανείων είς χρυσάς λίρας ΰ- 
περέβαινεν τό 25%. Είς 7-8 έκα- 
τομμ. χουσών λιρών έχει ύπολογι- 
σθή τά ύψος τών έξωτραπεζικών δα
νείων τής εποχής εκείνης. Κίνητρον, 
πάντοτε τό υψηλόν έπιτόκιον.

Είς τους άνωτέρω λόγους δυνά
μεθα νά άποδώσωμεν τήν τοσαύτην 
καθυστέρησιν είς τήν έξέλιξιν τών 
καταθέσεων έν *Ελλάδ ι.

! Θά ήτο δμως παράλπψις νά μήν 
Ανφέρωιμεν ενταύθα καί τήν παντελή

ΕΠΑΝΟΡΟΩΣΙΣ

Στό προηγούμενο φύλλο μας 
άνεγράφη έκ παραδρομής δτι 
στήν γιορτή τής βασιλόπιττας 
τοΰ Συλλόγου μας μίλησε έκ μέ
ρους τής Διοικήσεως ό ’Υποδιοι
κητής τής Τραπέζης μας κ. Δ. 
Καλαμαριώτης ένώ στήν πρα
γματικότητα μίλησε ό Διοικών 
‘Υποδιοικητής κ. Νικ. Γαζής. Γιά 
τήν αβλεψία μας αυτή ζητάμε 
συγγνώμη τόσο άπό τούς άνα- 
γνώστας μας δσο καί άπό τούς 
κ.κ. Ύποόιοικητάς.

έλλειψιν προγράμματος όλων τών 
πιστωτικών οργανισμών τής χώρας, 
διά τήν άνάπτυξιν τών καταθέσεων.

Παλλαί χώραι τής Ευρώπης (Γερ
μανία, Ιταλία, Αυστρία), αί όποΐαι 
έοοκιμάσθησαν σκληρώς άπό τάς 
καταστροφάς τοΰ πολέμου, ύποστά- 
σαι καί αΰται τέλειον έξευτελισμόν 
τοΰ νομίσματος, κατώρθωσαν, μέ 
τήν εφαρμογήν διαφόρων προγραμ
μάτων, μέ τήν προπαγάνδαν άλλά 
κυρίως μέ τήν κρατικήν συμπαρά- 
στασιν, νά Αναπτύξουν σταθερώς 
τάς καταθέσεις των.

Είς τήν Ελλάδα, αν μή τί άλλο, 
ή προσπάθεια θά έπρεπε νά στρα- 
φή είς τήν προσέλκυσιν τών είς χρυ
σόν άττοθησαυριστών, διότι σύν τφ 
χρόνφ, ή ίδιάζουσα αύτή έπένδυσις 
τών οικονομιών τών ‘Ελλήνων ε,χεν 
έπεκταθή είς όλα τά κοινωνικά 
στρώματα, μέ Αποτέλεσμα τήν συσ- 
σώρευσιν Αρκετών εκατομμυρίων 
χρυσών λιρών είς χεΐρας των.

Άναμόρφωσις τών έ π ι- 
τ ο κ ί ω ν. Φθάνομεν είς τό έτος 
1956, δηλαδή δώδεκα ολόκληρα έτη 
μετά τήν άπελευθέρωσιν τής χώρας 
καί ή καχεξία τής άποταμιεύσεως 
εξακολουθεί νά ύφίσταται.

Τό γενικόν σύνολον τών καταθέ
σεων είς τάς έμπορικάς Τραπέζας 
καί τούς ειδικούς πιστωτικούς οργα
νισμούς κατά τήν 31ην Δεκεμβρίου 
1955 άνήρχετο είς 4.069,2 έκατ., 
ένώ τό γενικόν σύνολον τών καταθέ
σεων κατά τήν 31ην Δεκεμβρίου 
1939 άνήρχετο είς 24.164 έκατ. Αί 
προπολεμικά! δηλαδή καταθέσεις, 
ήσαν έξαπλασίως άνώτεραι τών με
ταπολεμικών, πράγμα τό όποιον δει
κνύει πόσον δρόμον έπρεπε νά δια- 
νύσουν ακόμη διά νά φθάσουν τήν 
προπολεμικήν άποταμίευσιν.

Οί αρμόδιοι οικονομικοί κύκλοι 
τής Χώρας, οί επιφορτισμένοι μέ τήν 
ευθύνην διά τήν πραγμοποποίησιν 
τής οικονομικής άνασυγκ,ροτήσεως, 
άπεφάσισαν νά μελετήσουν σοβαρώ- 
τερο-ν τό θέμα τής έξευρέσεως κεφα
λαίων, τών οποίων εΐχεν Απόλυτον 
ανάγκην ή οικονομία μας.

Τό κόστος τού δανειζομένου χρή
ματος έξηκολούθει νά είναι πολύ Α
κριβόν, ή κυριωτέρα δέ πηγή έξευ- 
ρέσεώς του, ή «μαύρη άγορά», διό
τι ή μέσφ τών Τραπεζών δανειοδό- 
τησις ήτο Ανεπαρκής διά νά ικανο
ποίηση τάς άνάγκας τής άναγεννω- 
μένης οικονομίας μας.

’Εξ άλλου, ή κατά τήν εποχήν ε
κείνην εμφανιζόμενη σταθερότης 
(Κυβερνητική - Νομισματική) ένί- 
σχυεν τήν ιδέαν τής προσελκύσεως 
καταθέσεων.

Τό σοβαρώτερον κίνητρον διά νά 
βγή ή χρυσή λίρα Από τό «μπαού
λο» ή νά λυθή τό «κομπόδεμα» καί 
νά κατατεθή είς τήν Τράπεζαν ήτο 
τό υψηλόν έπιτόκιον μαζυ μέ τό αί
σθημα τής σιγουριάς τοΰ καταθέτου 
διά τήν Ασφάλειαν τών χρημάτων 
του.

Ή Νομισματική ’Επιτροπή λοι
πόν, κοτά τή,ν συνεδρίαν της τής 
2ας Μαΐου 1956 (Άπόφασις 
966)2.5.56), άπεφάσισε τον καθο
ρισμόν νέων έπιτοκίων διά τάς κα
ταθέσεις ώς κατωτέοω.

1) Διά τάς καταθέσεις Ταμιευτη
ρίου καί μέχρι ποσού δρχ. 200.000 
έπιτόκιον 10% έτησίως, 2) διά τάς 
καταθέσεις "Οψεως έταιριών καί ι
διωτών, Ασχέτως ποσού, έπιτόκιον 
7% έτησίως καί 3) διά τάς καταθέ
σεις έπί Προθεσμίςκ άπό έξ μήνας 
καί άνω έπιτόκιον 10% έτησίως.

Δέν γνωρίζομεν τό σκεπτικόν τής 
ιστορικής εκείνης συνεδριάσεος τής 
Νομισματικής ’Επιτροπής, τά Απο
τελέσματα δμως υπήρξαν έκπληκτι- 
κά, ή δέ άπόφασις αϋτη άδιστάκτως 
δυνάμεθα νά εΐπωμεν δτι άπετέλεσεν 
σταθμόν είς τήν έξέλιξιν τών κατα
θέσεων τής Χώρας. ’Εντός ένός έ
τους μόνον άπό τής εφαρμογής της, 
είς τό γενικόν σύνολον τών καταθέ
σεων τό ποσοστόν αΰξήσεως άνήλ
θεν είς 70,6%.

(Συνέχεια στο επόμενο)

ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Εκδρομαί μηνάς Μαρτίου
ΔΕΑΦΟΙ - ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Κυριακή 5)3: Άναχώρ. 8 π.μ, διά Λεβάδειαν. Μικρή στάσις. Συνέχεια 
διά Άράχωβαν, Δελφούς. Έπίσκεψις τών Αρχαιολογικών χώρων καί Μου
σείου. Φαγητόν, τό Απόγευμα μετάβασις είς "Οσιον Λουκάν μέ τά θαυ
μάσια ψηφιδωτά. Άναχώρ. 6Γ Αθήνας 5.30 μ.μ.

"Εξοδα: Μέλη δρχ. 50, τρίτοι δρχ. 65.

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ (11, 12 καί 13—3)

ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ - ΥΠΑΤΗ - ΜΟΝΗ ΑΓΑΘΩΝΟΣ - ΑΡΚΙΤΣΑ - 
ΠΕΥΚI.

Σάββατον 11)3: Άναχώρ. 14.30' διά Καμ. Βούρλα. Τακτοποίη- 
σις είς τό πολυτελές Ξενοδοχεΐον ΡΑΔΙΟΝ. Τό βράδυ άποκρηάτικος χο
ρός είς τό Ξενοδοχεΐον Γαλήνη.

Κυριακή 12)3: ’Εκδρομή είς Υπάτην - Μονήν Άγάθωνος. 'Επι
στροφή είς Καμμ. Βούρλα.

Δευτέρα 13)3: Κούλουμα στήν θαυμάσια παραθαλάσσια τοποθε
σία τής Αιδηψού ΠΕΥΚΙ. Τό απόγευμα έπιστροφή μέ τό Φέρυ Μπώτ 
είς Άρκίτσαν καί διά τής εθνικής οδού είς Αθήνας.

Έξοδα: Μέλη δρχ. 280, τρίτοι δρχ. 325.

ΑΙΠΟΝ - ΡIΟ - ΑΝΤΙΡΙΟΝ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ.

Διήμερος 18 καί 19)3: Άναχώρ. 14.30' διά Ναύπακτον, μέ έν- 
διαμέσους στάσεις, τακτοποίησις είς Ξενοδοχεΐον. Τήν έπομένην έπί- 
σκεψις τών διαφόρων τοποθεσιών τής ιστορικής Ναυπάκτου. Άναχώρ. 
τό απόγευμα δΓ Αθήνας μέ ένδιαμέσους στάσεις.

Έξοδα: Μέλη δρχ. 130, τρίτοι δρχ. 160.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΝΑΟΥΣΑ - ΕΔΕΣΣΑ.

Τριήμερος 24, 25 καί 26)3: Παρασκευή άναχώρ. 14.30' διά Θεσ
σαλονίκην. Τακτοποίησις είς τό πολυτελές Ξενοδοχεΐον Α1ΓΑΙΟΝ. Σά- 
βστον άναχώρ. διά "Εδεσσαν, έπίσκεψις τού μοναδικού τοπίου μέ τούς 
θαυμάσιους καταρράκτες. Γεΰμα, τό Απόγευμα μετάβασις είς ΝΑΟΥ
ΣΑΝ όπου θά λάβη χώραν ό πανηγυρικός έορτασμός τής ’Εθνικής μας 
‘Εορτής πού οργανώνει κάθε χρόνο ή ‘Ομοσπονδία ’Εκδρομικών Σω
ματείων τής ‘Ελλάδος. Κυριακή άναχώρ. δΓ Αθήνας. Συμμετοχή ΜΟ
ΝΟΝ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Ε.Τ. δρχ. 295.

Πληροφορία! - Δηλώσεις: Κον Άθαν. Ραγάζον, Κεντρικόν Κατά
στημα - Τηλ. 339.
ΜΙΚΡΟΣ ΓΥΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (μέ πολυτελές Πούλμαν)

ΒΙΕΝΝΗ - ΜΟΝΑΧΟΝ - ΖΥΡΙΧΗ - ΜΙΛΑΝ ΟΝ - ΒΕΝΕΤΙΑ
Άπό 25)4 έως 12)5)67: Συμμετοχή (Διανυκτερεύσεις, Πρωινά 

Πορθμεία, είσοδος καί ποτόν είς νυκτερινόν κέντρον τής Βιέννης, ξενα
γήσεις καί Πούλμαν).

‘Η εκδρομή πραγματοποιείται μέ τήν συνεργασίαν τού Γραφείου 
Ταξιδίων «Ο ΠΕΡΙΗΓΗΤΗΣ» όδ. Τζώρτζ άρ. 6. - Πλατ. Κάνιγγος - 
τηλέφ. 626.058.

"Εξοδα: Μέλη δρχ. 4.500 τρίτοι δρχ. 4.700.

Γ. ΓΚΟΝΗ

ΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΕΙΙΑΓΩΜΕΝΠΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Έκυκλοφόρησε τό βιβλίο τοΰ συ
ναδ. Γιώργου Γκόνη «ΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙ- 
ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑ- 
ΓΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠ Ο Ρ ΕΥΜ AT Ω Ν ». 
Τό βιβλίο αύτό προσφέρει στόν Α
ναγνώστη πολύτιμη βοήθεια κατα- 
τοπίζοντάς τον μέ κάθε λεπτομέρεια 
— άλλά καί συντομία -— πάνω 
στήν όλη διαδικασία πού Απαιτείται 
γιά τήν εισαγωγή έμπορευμάτων 
άπό τό έξωτερικό. Τό συνιστοΰμε 
Ανεπιφύλακτα σέ όλους τούς συνα
δέλφους καί ιδιαίτερα ατούς άμέσως 
ένδιαφερομένους. Πωλείται στά βι
βλιοπωλεία καί στά γραφ-ΐα τοΰ 
Συλλόγου (ειδική τιμή γιά τούς συ
ναδέλφους δρχ. 80).

ΕΓΚΩΜΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ συναδ. ΑΗΜ, ΛΙΑΤΣΟΥ 
«01 ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑ

ΤΑ ΜΑΣ»

ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

ΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΝ ΤΑΚΤΙΚΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣIN

Συμφώνως προς τά άρθρα 5 καί 17 τού καταστατικού καλούνται 
τά Μέλη τής ΕΝΩΣΕΩΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ είς έτη- 
σίαν Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν, γενησομένην τήν 9ην Μαρτίου ε.ε. 
ήμέραν ΠΕΜΠΤΗΝ καί ώραν 18.00 έν τή αιθούση τοΰ ’Ινστιτούτου Φυ
σικής Αγωγής τής Τραπέζης (όδ. Αιόλου 86 - 4ος όροφος).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. "Εκθεσις πεπραγμένων διά τά έτη 1965 καί 1966.
2. "Εκθεσις Απολογισμού διαρρεύσαντος έτους 1966.
3. "Εκθεσις τής ’Εξελεγκτικής ’Επιτροπής έπί τής διαχειρίσεως 

1965 - 1966 καί άπαλλαγή τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Άρχαιρεσίαι.
Έν περιπτώσει μή έπιτεύξεως Απαρτίας κατά τήν ώς άνω ήμέραν 

καί ώραν, ή Γενική Συνέλευσις θέλει συνέλθη είς δευτέραν Συνεδρίασιν 
έντός 8 ήμερών καί δή τήν ΠΕΜΠΤΗΝ 16ην Μαρτίου 1967 καί ώραν 

I 8.00 είς τον αυτόν τόπον, οπότε όσαδήποτε Μέλη καί αν παρίστανται 
ή Γενική Συνέλευσις θεωρείται έν άπαρτία.-

Έν Άθήναις τή 21η Φεβρουάριου 1967 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

§

CONTINENTAL COLLEGE
(Hastings) Co, Ltd, SUSSEX ENGLAND

Άνεγνωρισμένον ύπό τοϋ Βρεταννικοϋ 
‘Υπουργείου Παιδείας

ΔΕΚΤΟΙ Σπουδασταί καθ’ δλην τήν διάρκειαν τοϋ 
έτους, καί τήν περίοδον τών θερινών διακοπών. 

ΣΠΟΥΔΑΙ δι’ έξετάσεις τών Πανεπιστημίων Λονδί
νου, Κέϊμπριτζ, καί τών Πολυτεχνικών Σχολών. 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ α) Γενικής Κολλεγιακής Έκπαιδεύσε- 
ως (συνήθους καί προκεχωρημένου έπιπέδου) 
β) Εις τήν ’Αγγλικήν είς δλα τά επίπεδα, 
γ) Οικονομικών — ’Εμπορικών σπουδών, Λογιστι

κής, Στενογραφίας καί Δακτυλογραφίας. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ είς 
τά Γραφεία τοϋ Συλλόγου Υπαλλήλων Ε.Τ Ε. καί 
τον έκπρόσωπον τοϋ Κολλεγίου, τηλ. 875.603.

"ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΠΡΟΑΣΤΕ1Δ,,
ΚΤΗΜΑΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο. Ε. 
ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 9 (Ισόγειον) 

Έναντι έστιατορίου «Παλλάδ ιον» 
ΤΗΛ. 6 2 3.286

ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
<· · Στήν παραλιακή Λεωφόρο Σουνίου. Δίπλα στόν 
5 οικισμό τών όπαλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 

Ελλάδος.
• Είναι κομμάτια άπό τούς πρώην άνθόκηπους Άφών 

Φλεριανοϋ. Μέ θαυμασία θέα προς τήν Θάλασσα.
• Μέ άφθονο τρεχούμενο νερό. Στό κάθε οικόπεδο ό- 

πάρχει έτοιμη ύδραυλική έγκατάστασι. ’Έτσι, κάθε 
οικόπεδο έχει καί άπό μιά δική του βρύση,άπό τώρα.

• Μέ ήλεκτρικό ρεϋμα. Μπροστά άπό κάθε οικόπεδο 
πέρνα ήλεκτρικό ρεϋμα. Κάθε οικόπεδο μπορεί νά 
ήλεκτροφωτισθή, άπό τώρα.

• Συρματοπλεγμένα.
• Πάνω σέ ήλεκτροφωτισμένους, φαρδεΐς ίσιους δρό

μους.
• Μέ τίτλους πού στηρίζονται σέ Κρατικά παραχω

ρητήρια.
§ » Μέ μεγάλες εύκολίες πληρωμής.
| Κάθε Κυριακήν ώρα 9.30 π. μ.

§ ίΙΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ : Κάθε Τετάρτγ)ν ώρα 3.30 μ. μ.
§

Ανάμεσα στους πνευματικούς αν
θρώπους πού εργάζονται στήν Ε
θνική Τράπεζα καί πού διακρίνονται 
στά Γ ράμματα, συγκαταλέγεται 
καί ό συνάδελφος Δημήτρης Λιά- 
τσος, ό όποιος υπηρετεί στό Κατά
στημα Πειραιώς.

1 ‘Ο έν λόγφ συνάδελφος είναι μέ
λος τής Εταιρίας Ελλήνων Λογο
τεχνών άπό τό 1962 καί έχει έκδό- 
σει πέντε βιβλία. (Διηγήματα καί 
μελέτες).

Ή σπουδαιότερη όμως συγγραφι
κή του έργασία είναι ή τελευταία 
πού κυκλοφόρησε καί πού έχει τον 
τίτλο «Οί Έλληνίδες στά Γ ράμμα
τά μας».

! Πρόκειται περί μοναδικής στό εΐ-
ί δος της μελέτης, πού άναφέρεται
I στήν παρουσία τών Έλληνίδων στή 
λογοτεχνία μας, άπό τό 1800 έως 
καί τών ήμερων μας. Σ’ ένα καλαί
σθητο τόμο, κωδικοποιοΰνται όλες οί 
γυναίκες, πού μόχθησαν πάνω στό 
μελάνι καί στό χαρτί, σάν ποιή- 
τριες, πεζογράφοι καί λαογράφοι.

Χαρακτηριστικές είναι οί κριτικές 
καί οί γνώμες έπιφανών πνευματι
κών ανθρώπων τοΰ τόπου μας άλλά 
καί ξένων, γιά τό αξιόλογο αύτό 
βιβλίο τοϋ Δημήτρη Λιάτσου. Μετα
φέρουμε έδώ μερικά αποσπάσματα:

Ό Βέλγος έλληνιστής Γκαστόν 
Ένρΰ Ώψρέρ Εγραψε: «. . ."Ενα τέ
τοιο ολοκληρωμένο μελέτημα έλλει- 
πε άπό τά γράμματα τής χώρας 
σας. Γιά μένα Ιδιαίτερα πού είμαι 
πολύ κοντά στήν Ελληνική φιλολο
γία, τό βιβλίο σας, τό θ ωρώ πολύ 
πολύτιμο...»® Ό γνωστός λογοτέ
χνης καί κριτικός I. Μ. Παναγιωτό- 
ποολος: «...Είναι καρπός πολλοΰ 
μόχθου καί πολλής αγάπης. ‘Ο με
λετητής τής Νεοελληνικής λογοτεχνί
ας, θά σκύψει συχνά στις σελίδες 
του, γιά νά πορισθεΐ πολύτιμα 
στοιχεία γιά τή συμβολή τών έλλη- 
νίδων στήν έξέλιξη, τών Γ ραμμάτων 
μας...». ‘Ο διανοητής καί κριτικός 
Μάρκος Αύγέρης: «. . .Είναι ένα ε
ξαίρετο βιβλίο. “Ηταν πολύ Αναγ
καία αύτή ή έργασία, γιατί έρχεται 
νά συμπληρώσει, ό,τι έχει γραφεί ώς 
τώρα στό θέμα. ‘Η προσφορά σας 
θ&ναι πάντα χρήσιμη κΓ Απαραίτη
το βοήθημα γιά όποιον άσχοληθεΐ 
στό μέλλον μέ τήν ιστορία τών έλ- 
ληνικών γραμμάτων. . .». Ή πασί
γνωστη λαογράφσς Άθηνά Ταρσού
λη: «... Έθαύμασα τήν ευσυνειδη
σία σας, τήν άμεροληψία καί τήν ά- 
γάπη μέ τήν οποία τό έγράψατε. 
Πόση δουλειά, πόση έρευνα, πόσο 
ένδιαφέρον, πόσο ζεστή καρδιά άπό 
μέρους σας πού κατατηαστήκατε τό 
δύσκολο θέμα σας γιά νά μάς χα
ρίσετε ένα τόσο σπάνιο στό είδος 
του βιβλίο...». Ή πεζογράφος 
"Ελλη Αλεξίου: «. . . Νομίζω πώς 
αποτελεί τήν πιο ολοκληρωμένη Ι
στορία τής γυναικείας ελληνικής λο
γοτεχνίας. ΕΤναι ένα δοκίμιο ολκής, 
δουλεμένο μέ σπάνια ευσυνειδη
σία. . .».

Επίσης γιά τό βιβλίο τούτο τοΰ 
Δημήτρη Λιάτσου, έχουν γοάψει ό 
καθηγητής καί λαογράφος Πολ. Πα- 
παχριστοδούλου, ό Χρ. Χαιρόπουλος 
καί πολλοί άλλοι.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΑΜΟ I

— Νέλλη Μαυρομιχάλη (Κατα
στήματος Μητροπόλεως) — Φραγ
κίσκος Λυκούδης (Μηχανολόγος - 
Ηλεκτρολόγος).

—· Κων)νος Καρτέρης (Μοΐραι 
Ηρακλείου) Καλλιόπη Μιζεράκη.

—■ Ιωάννης Καπετανάκης (Ρέθυ
μνου) Μαρία Άλεξάκη.

— Παναγιώτης Άγγουράκης (Η
ρακλείου) ‘Ελένη Γαργεράκη. 
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

— Ή κ. Άριστέα σύζ. Κων)νου 
Μιχαλοπούλου (Σάμου) έτεκεν άρ- 
ρεν.

— Ή κ. Γλυκερία σύζ. Δημη- 
τρίου Καροκίτσου (Βόλου) έτεκεν 
δίδυμα (άρρεν - θήλυ).

— Ή κ. Ελένη σύζ. Ίωόννου 
Ζωγραφοπούλου (Κομοτινής) έτεκεν 
άρρεν.



Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΡΛΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ
(Συνέχεια από την 1η σελίδα)

στη συνείδησις δλων μας. Είναι πλέον η βέβαιον δτι διά τής 
παρόδου του χρόνου θά καθίσταται όλονέν καί περισσότερον 
εμφανές τό μεγάλο κενόν πού προεκάλεσεν εις τάς τάξεις μας 
ό θάνατός του.

Παρά ταΰτα είναι γεγονός δτι τό Συνδικαλιστικόν Κίνη
μα τής ΝΕΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ προϋπήρξε τού Γεωργίου Καρα- 
πάνου, συνυπήρξε με αυτόν άρμονικώς καί γονίμως έπϊ οκτώ 
συνεχή έτη καί έπιβάλλεται ή έπιβίωσίς του διά την όλοκλή- 
ρωσιν τού άναληφθέντος ύπό των πρωτοπόρων συνδικαλιστικών 
στελεχών διττού έργου: τής ένοποιήσεως τών δυνάμεων δλων 
τών εργαζομένων εις τό "Ιδρυμα καί τής πλήρους εφαρμογής 
τής αρχής τού νά μη ύπολειπώμεθα ώς προς την αμοιβήν καί 
τούς λοιπούς δρους εργασίας άπό τούς συναδέλφους μας τών 
λοιπών μεγάλων Τραπεζών. Έν προκειμένη δέον νά έχω με πάν
τοτε ΰπ’ δψιν μας τά διαλαμβανόμενα είς τό μήνυμα τού αει
μνήστου Γεωργίου Καραπάνου προς την περυσινήν Γενικήν Συ
ν έλευσιν σχετικώς μέ τήν διαφΰλαξιν τής ένότητός μας, τής συν
δικαλιστικής μας ορθοδοξίας καί τής δημοκρατικής λειτουργίας 
τών οργανώσεων μας.

'Η ολομέλεια τού Διοικητικού μας Συμβουλίου τής 6)5)66 
έξέλεξεν όμοφώνως ώς Πρόεδρον τον τότε συνάδελφον Αντιπρό
εδρον κ. Ευστάθιον Μίχον καί προέβη έν συνεχείς! είς τήν συμ- 
πλήρωσι τών λοιπών, συνεπεία τής προωθήσεως ταΰτης, κενω- 
θεισών θέσεων. Καί τό συλλογικόν μας δργανον συνέχισε τήν 
δραστηριότητά του μέ τήν ίδιαν πάντοτε, ώς έπί Γεωργίου Κα- 
ραπανου, πνοήν καί προς τάς παγίας Νεοκινησιακάς κατευθύν
σεις.

’Ιδιαιτέρως μεγάλαι προσπάθειαι καί απειρία ελιγμών ά- 
πητήθησαν διά τήν προώθησιν, προάσπισιν καί έπιψήφισιν τών 
δύο βασικών νομοσχεδίων διά τών οποίων έπελύοντο τά άπό δε
καετιών χρονίζοντα θέματα τών προσωρινοτήτων τής τέως Ε
θνικής τής περιόδου 1943 - 1953, καί τής προωθήσεως τών πτυ- 
χιούχων καί τών νεοπολεμιστών προστατευομένων τών Ν. 751 ) 
48* καί 1836)51. Σχετικώς όφείλομεν άπαξ έτι νά ύπογραμμί- 
σωμεν τήν παρασχεθεΐσαν υπό τής τότε Διοικήσεως τού κ. Γε
ωργίου Μαύρου πολύτιμον βοήθειαν καί συμπαράστασιν, χω
ρίς μέ αυτό νά παραγνωρίζομε δτι αί δοθεΐσαι λύσεις, ιδίως ώς 
προς τάς προσωρινότητας τής τέως Εθνικής, ήδύναντο νά είναι 
πληρέστεροι καί πλέον έκτεταμέναι.

Σημειωτέον δτι ή έπελθοΰσα είς τήν Διοίκησιν τής Τραπέ
ζης αλλαγή, κατόπιν τής αιφνιδιαστικής άποχωρήσεως τοΰ κ. 
Γεωργίου Μαύρου άπετέλεσεν, ώς ήτο φυσικόν, ανασταλτικόν 
παράγοντα έν σχέσει μέ τήν προώθησιν τών λοιπών θεμάτων 
μας. Ό διαδεχθείς τον κ. Μαύρον, Υποδιοικητής έπί μακράν 
σειράν έτών, καθηγητής κ. ’Ιωάννης Παρασκευόπρυλος έζήτησεν 
ώς συμβαίνει είς τοιαύτας περιπτώσεις, «πίστωσιν χρόνου» 
προκειμενού νά μελετήση τόσον τό ΰποβληθέν τήν 5)8)66 ύπό 
τών οργανώσεων τοΰ Προσωπικού υπόμνημα έκ 35 σημείων, ό
σον καί τήν πραγματοποιηθεΐσαν μεταξύ τών 6 Συλλόγων τών 
έν ενεργείς: καί άπομαχίφ λειτουργών τού 'Ιδρύματος συμφω
νίαν άναψορικώς μέ τήν Ένσποίησιν τών Ταμείων Συντάξεως.

Άτυχώς διέρρευσεν ολόκληρον πεντάμηνον χωρίς νά δοθή έκ 
μέρους τής νέας Διοικήσεως θετική τις άπάντησις είς τά έκκρε- 
μούντα αιτήματα τού Προσωπικού. Είς τάς έπανειλημμένας 
κρούσεις τών έκπροσώπων τών έργαζομενων εδιδετο αμέσως η 
έμμέσως ή αύτή στερεότυπος έξήγησις: Ή Διοίκησις είναι ά- 
πησχολημένη μέ τά έπείγοντα θέματα τής ριζικής άναδιοργα- 
νώσεως τής Τραπέζης καί τής ορθολογικής κατανομής τών έμ- 
ψύχων καί αψύχων μέσων αυτής προς τον σκοπόν έκσυγχρονι- 
σμού τών μεθόδων λειτουργίαν τού Ιδρύματος καί αύξήσεως τής 
άποδοτικότητος αύτοΰ.

Έν τούτοις ή κατά τον προαναφερθέντα τρόπον παραμέλη- 
σις τών θεμάτων τών έργαζομένων είς τό "Ιδρυμα αλλά καί ώ- 
ρισμέναι άπόπειραι περικοπής κεκτημένων δικαιωμάτων άποδει- 
κνύουν άτυχώς έναργέστατα δτι οί αρμόδιοι παράγοντες τής 
Τραπέζης αγνοούν μίαν απλήν αλλά θεμελιώδη αλήθειαν: "Οτι 
απαραίτητος προϋπόθεσις διά τήν έπιτυχίαν τών οΐωνδήποτε σχε
δίων των έν σχέσει μέ τήν άναμόρφωσιν τού διοικητικού καί 
συναλλακτικού μηχανισμού τού Ιδρύματος είναι ή έξασφάλισις 
τής όλοθέρμου συμπαραστάσεως τού Προσωπικού του, άνευ δέ 
ταύτης αί οίαιδήποτε πρωτοβουλίαι είναι έκ τών προτέρων κα
ταδικασμένοι είς αποτυχίαν.

Περιττόν νά λεχθή δτι ή περί τά τέλη τού άπολογιζομένου 
έτους αιφνιδιαστική πρωθυπουργοποίησις τού κ. Διοικητού κα- 
τέστησεν έτι δυσχερεστέραν τήν προώθησιν τών ζητημάτων μας. 
Βεβαίως ουδόλως δέον νά παραγνωρίζηται ή προσγενομένη έν 
προκειμένη είς τό "Ιδρυμα τιμή καθώς καί ή σημασία τήν οποί
αν έχει διά τήν Χώραν γενικώτερον ή τοιούτου είδους προσφο
ρά υπηρεσιών έκ μέρους τού Διοικητού του. Πρέπει όμως νά κα- 
ταστή συνείδησις είς τούς λοιπούς υπευθύνους παράγοντας τής 
Τραπέζης δτι έπιβάλλεται καί είς τον τομέα τών έργαζομένων 
νά έπιδεικνύεται ή αύτή ώς καί διά τούς λοιπούς τομείς έπιμέ- 
λεια καί τό αύτό ένδιαφέρον. "Οπως π.χ. καταβάλλεται προσ
πάθεια νά συνεχισθή ή δραστηριότης τών διαφόρων μονάδων μέ 
τον προ τής άποχωρήσεως τού κ. Διοικητού ρυθμόν, καθ’ δμοιον 
τρόπον δέον νά έπιδιώκεται καί ή ίκανοποίησις τού πρωταρχι
κήν σημασίαν έχοντος έμψύχου δυναμικού τής Τραπέζης.

Τά ανωτέρω ουδόλως άποσκοπούν νά θίξουν ώρισμένους υ
πηρεσιακούς παράγοντας σχέσιν έχοντας μέ τήν άπό τεχνικής 
πλευράς προώθησιν τών τρεχόντων ζητημάτων καί τήν ύλοποί- 
ησιν τών δοθεισών λύσεων. Τό α’ίσθημα τοΰ δικαίου έπιβάλλει 
νά άναγνωρισθή είς τούτους δτι κατέβαλαν καί καταβάλλουν 
προς τάς κατευθύνσεις ταύτας ειλικρινείς προσπάθειας διά τήν 
ταχυτέραν περαίωσιν τής σχετικής έργασίας ανεξαρτήτως τής 
ένδημικής ένίοτε, έκ λόγων ίσως παραδόσεως, διαθέσεώς των 
προς φαλκίδευσιν τών έπιτευγμάτων.

Τέλος άξιαι ιδιαιτέρας μνείας τυγχάνουν ή σύμπνοια καί ή 
διάθεσις συνεργασίας αί όποιαι έπεκράτησαν καί κατά τό παρελ
θόν έτος μεταξύ τών διαφόρων συλλογικών οργανώσεων κατά τήν 
άντιμετώπισιν τών κοινών θεμάτων. 'Η τοιαύτη παγίωσις τοΰ 
πνεύματος τής πραγματικής συναδελφικότητας προοιωνίζεται τήν 
ουχί είς τό μακρυνόν μέλλον οριστικήν έπίτευξιν τού πρώτου έκ 
τών τεθέντων υπό τής ΝΕΑΣ Κ ΙΝΗΣΕΩΣ σκοπών: την οργα
νικήν ένοποίησιν δλων τών δυνάμεων τού Προσωπικού ή οποία 
καί θά έπιταχύνη τήν έπιβολήν τής άρχής τής ίσης μεταχειρί- 
σεώς μας μέ τούς συναδέλφους τών λοιπών μεγάλων Τραπεζών.

’Ανεξαρτήτως δμως τών κατά τά άνωτέρω δυσχερειών τό 
άπολογιζόμενον έτος υπήρξεν έτος ικανοποιητικής συγκομιδής 
καρπών έκ προσπαθειών καταβληθεισών έπί σειράν έτών. Δέν

δυνάμεθα δμως έκ τού λόγου τούτου νά μή άναμνησθώμεν ακόμη 
μίαν φοράν τής έπιδειχθείσης κατανοήσεως έκ μέρους τής τότε 
Διοικήσεως τής Τραπέζης ή οποία εΐχεν ώς συνέπειαν τήν έπί- 
λυσιν, καί δή νομοθετικώς, θεμάτων άπό μακρού χρονιζόντων 
καί μέ έκτεταμένον περιεχόμενον. Τό απερχόμενον Δ. Συμβού- 
λιον έδικαιοΰτο ’ίσως νά πανηγυρίση έκ τής συνεπείς: τών λύ
σεων τούτων μαζικής προωθήσεως άπό 6 μήνας μέχρι καί 5Vi 
έτη χιλιάδων συναδέλφων, έξέλιξις δυναμένη νά συγκριθή μόνον 
μέ τήν σημειωθεΐσαν βελτίωσιν τής ατομικής καταστάσεως τών 
έργαζομένων είς τό "Ιδρυμα κατά τήν περίοδον τής κατοχικής 
έντάξεως. Δέν τά έπραξεν δμως έχον συναίσθησιν τών όσων υπο
λείπονται άκόμη νά γίνουν.

Εΐδικώτερον τά κύρια έπιτεύγματα ώς καί τά παραμένοντα 
άλυτα θέματα τού παρελθόντος έτους έχουν ώς κατωτέρω:

’Επιτεύγματα:
1) Δημοσίευσις τοΰ περιέχοντας τάς τροποποιήσεις τοΰ 

’Οργανισμού Β.Δ. 290)66. ’Αναλυτική άπαρίθμησις τών έν λό- 
γφ τροποιήσεων διαλαμβάνεται είς τον απολογισμόν τού πα
ρελθόντος έτους.

2) Αυξησις τών βασικών μισθών άπό 1)2)66 διά μέν τό 
τμήμα αυτών μέχρι 2.500 κατά ποσοστόν 1 5%, διά δέ τό τμήμα 
αυτών άπό 2.500 μέχρι 4.000 κατά ποσοστόν 8%.

3) ’Άρσις τής προσωρινότητας τών συναδέλφων τής τ. Ε
θνικής τών προσληφθέντων άπό 1)1)1943 - 28)2)1953.

4) Διετής προώθησις τών πτυχιούχων Άνωτάτων Σχολών.
5) Διετής προώθησις τών έμπιπτόντων είς τάς διατάξεις 

τών Νόμων 751)48 καί 1836)51.
6) Προώθησις τών καθηλωμένων ταμιακών έκ μετατάξεως κα

τά πέντε μήνας δΓ έκαστον έτος καθηλώσεως διά τούς έχοντας 
προσόντα καί κατά τέσσαρας διά τούς άνευ προσόντων έπί συμ- 
ψηφισμφ τών χορηγηθεισών διά τον αυτόν σκοπόν μέχρι τοΰδε 
προωθήσεων.

Σημειωτέον δτι αί σχετικαί μέ τήν άρσιν τής προσωρινό
τητας καί τήν προώθησιν τοΰ μεγαλυτέρου τμήματος τών Πτυ
χιούχων ’Εγκύκλιοι έκυκλοφόρησαν, ένώ ή διά τήν προώθησιν τών 
πολεμιστών τοιαύτη θά έκδοθή άφοΰ γίνη έλεγχος τών ύποβλη- 
θέντων σχετικών δικαιολογητικών έκ μέρους τών έμπιπτόντων 
είς τάς διατάξεις τών προαναφερθέντων Νόμων καί μή προσλη
φθέντων είς τήν Τράπεζαν βάσει αυτών.

Περιττόν νά σημειωθή δτι καί έπί τών άνωτέρω έπιλυθέν- 
των θεμάτων έγένοντο πολλαΐ φαλκιδεύσεις, ώρισμέναι έκ τών 
οποίων παραμένουν ώς νέα άμεσα αιτήματα τοΰ Συλλογικού ’Ορ
γάνου. Είναι αί λεγόμεναι — ό δρος τείνει νά καθιερωθή — 
«ούραί».

Τά κυριώτερα έκ τών παραμενόντων άνεπίλυτα:
1) Τό σύνολον σχεδόν τών διαλαμβανομένων είς τό άπό 

5)8)66 ΰποβληθέν υπόμνημα ώς ταΰτα έκτίθενται είς άλλας στή- 
λας (Σημαντικώτερα μεταξύ τούτων: Άξιοποίησις χρόνου είς 
μικρούς βαθμούς, έπίδομα λογιστοΰ, έπανένταξις είς τούς άνω- 
τέρους βαθμούς, βαλέρ τριμήνων κ.λ.π.

2) Αί «ούραί»:
Προσωρινότητες 1942, Πτυχιούχοι τών οποίων συνεψηφίσθη 

τό εν έτος, μή ύπολογισθεΐς χρόνος καθηλώσεως έκ μετατάξεως 
ταμιακών είς τον βαθμόν τοΰ Είσπράκτορος. Άδικίαι κατά τήν 
άρσιν τής προσωρινότητας, έξίσωσις τής προωθήσεως τοΰ Ν. 
1799)42 (Ζώνη τών πρόσω) κ.λ.π.

3) Εικοσαετία γυναικών,
4) Επιδόματα τέκνου κ.λ.π. γυναικών - ώράριον μητέρων.
5) ’Επαναχορήγησις τοΰ βοηθήματος διά τά βιβλία τών 

σπουδαστών Άν. Σχολών.
6) Ένοποίησις τών άσφαλιστικών οργανισμών.
7) Αί προ τοΰ 1942 προσωρινότητες τής τ. ’Εθνικής.
Προοπτικά ί.
Ή έπιδειχθεΐσα σκλήρυνσις είς τήν στάσιν τής Διοικήσε- 

ως έναντι τών άφορώντων είς τό Προσωπικόν ζητημάτων θά έχη 
ώς άναπόφευκτον συνέπειαν τήν πρόκλησιν συγκρούσεων μετά 
τών συλλογικών οργανώσεων ή έντασις καί ή έκτασις τών οποί
ων είναι δύσκολον νά προβλεφθή άπό τοΰδε. Ιδιαιτέρα άπειλή 
σοβαράς διαμάχης διαφαίνεται είς τάς άνεπισήμως γνωσθείσας 
προθέσεις τών αρμοδίων νά φαλκιδεύσουν τάς διά τών προσφά
των Νομοθετημάτων ή Πράξεων τής Διοικήσεως χορηγηθείσας 
προωθήσεις.

Εΐμεθα βέβαιοι δτι τό μέλλον νά άναδειχθή έκ τών άρχαι- 
ρεσιών Δ. Συμβούλιον, έχον ύπ’ δψιν του τά διδάγματα τής μα- 
κροετοΰς πείρας (ήδη ό Σύλλογος συμπληρώνει 50 έτών ζωήν) 
καί τών άγώνων τοΰ ορθοδόξου συνδικαλισμού θά δυνηθή νά άν- 
τιμετωπίση τήν Διοίκησιν καί νά έπιλύση, ή προωθήση σημαν
τικά θέματα τοΰ Προσωπικού.

ΓΕΝΙΚΑ S ΣΥΝΘΗΚΑΙ

θολικώς παραδεκτήν λύσιν τοΰ δλου 
πολιτικού θέματος είς τρόπου ώστε 
νά καταστή δυνατή ή επάνοδος τοΰ 
ομαλού ρυθμού είς τήν οικονομικήν 
ζωήν τής Χώρας, δστις αποτελεί καί 
δασικήν προϋπόθεσιν διά τήν συνέ- 
χισιν τής αναπτυξιακής προσπά
θειας, διά μεθόδων μή συνεπαγομέ- 
νων νέα έμμεσα ή άμεσα βάρη διά 
τούς έργαζομένους. Έν τφ μεταξύ 
αποτελεί χρέος δλου τοΰ πολιτικού 
κόσμου τής Χώρας νά έξαλείψη διά 
τής χορηγήσεως τών αναγκαίων αυ
ξήσεων, τάς συνέπειας τής διαμά
χης του έπί τών μισθών τών έργατΰ-

ϋπαλλήλων, δοθέντος δτι έπί τοΰ 
παρόντος τουλάχιστον δεν θεωρείται 
έψικτή ή καθήλωσις τού συνεχώς άν- 
ερχομένου, συνεπείς τών ανατιμήσε
ων δασικών ειδών, κόστους διαβιώ- 
σεως τών ευρύτερων λαϊκών στρω
μάτων.

I Προς τήν κατεύθυνσιν τούτην (ήΓ 
τοι τήν άναγνώρισιν τών έν λόγιρ υ
ποχρεώσεων τοΰ πολιτικού κόσμου) 
ήρχισαν ήδη νά στρέφουν τάς προσ
παθεί ας των αΐ σημαντικώτεραι έκ 
τών ορθοδόξων συνδικαλιστικών όρ-

ι γανώσεων.

ΑΙ ΣΥΝΘΗΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜΑ

Μέ άμείωτον έντασιν, ή προσοχή 
τών απανταχού τής Γής 'Ελλήνων έ- 
ξηκολούθησε, καί κατά τό παρελ
θόν έτος, νά είναι έστραμμένη προς 
τήν Μεγαλόνησιν Κύπρον καί τήν ίε- 
ράν της ύπόθεσιν, ή οποία παρά τάς 
επιμόνους προσπάθειας τών υπευθύ
νων χειριστών της δέν ήδυνήθη νά έ- 
πιτύχη είσέτι τήν δικαίωσίν της.

Ή αδυναμία έξευρέσεως λύσεως 
τίνος είναι άπότοκος τής αρνητικής 
στάσεως τής γείτονας Τουρκίας ή ο
ποία έκμεταλλευομένη ποικιλλοτρό- 
πως τάς συμμαχίας της παρελκύει 
τό δλον θέμα μέ μοναδικόν σκοπόν 
νά αποσπά τήν προσοχήν τοΰ λαοΰ 
της άπό τήν έσωτερικήν κακοδαι μο
μίαν καί τήν παντοειδή καθυστέρη- 
σιν.

Ιδιαιτέρως άπογσητευτική εΐναι 
ή στάσις τών μεγάλων δυνάμεων καί 
δή τών συμμάχων τοιούτων αί ό- 
ποΐαι, παρά τήν είς κάθε ευκαιρίαν 
διατυμπανιζομένην προσήλωσίν των 
είς τάς ύψηλάς άρχάς τής Ελευθε
ρίας, τής Δημοκρατίας καί τής Δι
καιοσύνης ύποχρεοΰνται, ένεκα πρόσ
καιρων καί αμφιβόλων «συμφερόν
των» νά ένισχύουν τήν τουρκικήν ά- 
διαλαξίαν έμφανώς ή συγκεκαλυμμέ- 
νως, μέ πλήρη αδιαφορίαν διά τούς 
κινδύνους πού συνεπάγεται ή έν 
προκειμένη τακτική των.

Παρά τό κατά τά άνωτέρω δυσ
μενές Βιά τήν Ίεράν μας Ύπόθεσιν 
«κλΐμα» βέβαιον εΐναι δτι, κατά τό 
παρελθόν έτος, ή έν γένει θέσις τοΰ

’Αλλά ή ζημία τών έργαζομένων 
κατά τό άπολογιζόμενον έτος δεν 
περιωρίσθη είς τήν άπώλειαν τμή
ματος τής αγοραστικής δυνάμεως 
τών άποδοχών συνεπείς τής άνόδου 
τοΰ τιμαρίθμου. Τερσστίαν ζημίαν, 
μέ άνυπολογ ί στους συνέπειας, άπε- 
τέλεσε καί ή άλωσις τών καίριων 
θέσεων τών άνωτέρων συνδικαλιστι
κών οργάνων άπό τήν βαθύτατα άν- 
τεργατικήν κλίκα τοΰ κ. Φώτη Μα- 
κρή.

Εΐναι είς πάντας γνωστά τά μέ
σα μέ τά όποια ό κ. Φώτης Μακρής 
διετήρει έπϊ δύο δεκαετηρίδας τάς 
ήγετικάς θέσεις τοΰ Ελληνικού συν
δικαλισμού καί αί δολιοφθορά! του 
είς τούς άγώνας τών πρωτοβαθμίων 
οργανώσεων. Παρά ταΰτα δέν ήδυ
νήθη νά έπιτύχη πλήρως τοΰ σκοπού 
του νά έξουθενώση δηλονότι τάς μα- 
ζικωτέρας οργανώσεις τοΰ Κέντρου 
καί τών μεγάλων έπαρχισκών πό
λεων, αί όποΐαι διά του άγώνος των 
επέτυχαν κάποτε τήν άπαλλαγήν 
των άπό τό ειδεχθές καρκίνωμα.

Δυστυχώς ή νίκη τών γνησίων

συνδικαλιστικών οργανώσεων υπήρ
ξε προσωρινή. Ή άνυπαρξία γενι- 
κωτέρας οργανικής μεταξύ των συ
νοχής εΐχεν ώς άποτέλ,,σμα τήν ά- 
δυναμίαν ταχείας άναδείξεως μιας 
νέας αιρετής, άπολαμβανούσης κα
θολικής εμπιστοσύνης, ήγεσίας τοΰ 
Ελληνικού συνδικαλισμού. Καί τήν 
βραδύτητα αυτήν καθώς καί τήν |λ- 
λειψιν όργανώσεως τοΰ ορθοδόξου 
συνδικαλιστικού στρατοπέδου έξεμε- 
ταλλεύθη ή πάντοτε έλοχεύουσα κλί
κα τοΰ Φ. Μακρή διά νά καταλάβη, 
ευκαιρίας δοθείσης, «νομοτύπως» 
τάς καίριας θέσεις, τάς οποίας καί 
πρότερον κατείχε, είς τόν συνδικα
λισμόν.

ί Εύνόητον, δτι ή έν προκειμένω ευ
καιρία παρουσιάσθη κατά τήν διάρ
κειαν τής άπό τοΰ ’Ιουλίου τοΰ 
1965 καί εντεύθεν πολιτικής διαμά
χης δτε αί διαμορφωθεΐσαι συνθήκαι 
έπέτρεψαν είς τήν κλίκαν τοΰ κ. Φώ
τη Μακρή άνετον χρησιμοποίησιν ά- 
θεμίτων μέσων διά τήν έπικράτησίν

| (Συνέχεια είς τήν 5η σελίδα)

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

Κυπριακού Ελληνισμού ένισχύθη 
τόσον ήθικώς, διά τής καταλλήλου 
διαφωτίσεως τής διεθνούς κοινής 
γνώμης δσον καί ύλικώς διά τής αΰ- 
ξήσεως τών αμυντικών δυνατοτήτων 
τής Μεγαλονήσου, αί όποΐαι καί ά- 
ποτελοΰν τόν καλύτερον φραγμόν είς 
ένδεχομένας άνευθύνους τουρκικός έ- 
νεργείας. Οΰτω καίτοι ή πλήρης γε
ν ικωτέρων κινδύνων έκκρεμότης πα- 
ρατείνεται, μή διαφαινομένης προς 
τό παρόν δυνατότητας διά μίαν εύ- 
κταίαν λύσιν, έλπίζεται γενικώς δτι 
αυτή δέν θά βραδύνη έπί πόλυ.

Άντιθέτως είς τήν Χώραν μας έ- 
τερματίσθη περί τά τέλη τού λήγον
τας έτους ή άπό τών μέσων τοΰ ’ I - 
ουλίου 1965 πολιτική άναταραχή 
διά τοΰ σχηματισμού τής έν συνε
χείς τυχούσης πλειοψηφίας είς τήν 
Βουλήν, κυβερνήσεως ύπό τον Διοι
κητήν τής Τ ραπέζης μας κ. I. Πα- 
ρασκευόπουλον.

Σημειωτέον δτι έκ τής δημιουργη- 
θείσης συνεπείς! τού πολιτικού ζητή
ματος καταστάσεως έζημιώθησαν 
καί πάλιν πρωτίστως οί εργαζόμε
νοι, οί όποιοι, άντΐ τής προσδοκωμέ- 
νης σύν τφ χρόνφ βελτιώσεως τής 
θέσεώς των, ύπέστησαν, κατόπιν τής 
άκοττασχέτου άνόδου τού τιμαρίθμου 
και νέας άπωλείας είς τήν άγορα- 
στικήν δύναμιν τών άπολαυών των.

Έλπίζεται γενικώς δτι αί έκλο- 
γαΐ αί όποΐαι άποτελοΰν καί τόν 
σκοπόν της κυβερνήσεως Παρασκευ- 
οπούλου θά όδηγήσουν είς μίαν κα-

(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα)
ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

’Από τά θέματα τά όποια είχαν 
τεθη στήν Διοίκηση Παρασκευοπού- 
λου μέ βάση σχετικό υπόμνημα:

1. Ταμιακοί έ κ μετατά
ξεως: Ή Διοίκηση, παρά τίς υ
ποσχέσεις δτι θά συνέχιζε τήν εξέ
τασή του καί γιά τίς ελάχιστες ει
δικές περιπτώσεις στασιμότητας δέν 
ιτροχωρεΐ τήν εξέταση. "Ηδη ενδια
φερόμενος συνάδελφος έχει καταψύ
χει στο δικαστήριο καί άναμένεται 
άπόφασις.

2. Π ρ ο μ θ η-σ η υπαλλή
λων, πού όταν ήταν κλητή
ρες ή είσπράκ τορες έ κ τε
λούσαν έργ α σ ία ύ π α λ λ ή- 
λ ο υ. 'Ως προς τό πρώτο θέμα έγι
νε ή εξέταση πολλών περιπτώσεων 
προσψυγόντων συναδέλφων. Δυστυ
χώς τά ελλιπή στοιχεία άλ
λα κυρίως οί περιοριστι
κοί όροι τής σχετικής Εγκυκλίου 
Χέλμη, πού άντιμετώπιζε τό Θέμα, 
άρχικά, («άποκλειστικώς εργασίαν 
υπαλλήλου» άπαιτεΐ αύτή) ήταν αι
τία νά μή γίνουν δεκτές οί περισσό
τερες άπό τίς προσφυγές τών συνα
δέλφων. 'Ως πράς τό δεύτερο Θέμα ή 
Τράπεζα σύμφωνα μέ τις νομικές 
εισηγήσεις δέν θεωρεί δτι δικαιούν
ται τής προωθήσεως, οί διατελέσαν- 
τες είσπράκτορες - Ταμειακοί δια- 
χειρισταί, γιά τόν λόγον δτι ή δια
χείριση ήταν μέσα στα καθήκοντα 
τους.

3. Κανονισμός συντάξε
ως Φύλλων Ποιότητας. Συν
έρχεται εντός τών ήμερων σέ πρώ
τη συνεδρίαση ή συσταθεΐσα έπί- 
τροπή στήν οποία μετέχουν καί οί 
Πρόεδροι τών Συλλόγων, γιά νά κα- 
θορισθοΰν οί άρχές έπάνω στις ό
ποιες θά στηριχθή ή τροποποίηση 
τοΰ συστήματος.

4. Έπίδομα Λογιστοΰ: 
'Ως οικονομικό θέμα άψίνεται νά έ- 
ξετασθή μετά τήν εξαγωγή τών ά- 
ποτελεσμάτων τοΰ παρελθόντος έ
τους. Ή Συλλογική Ηγεσία άμφι- 
βάλλει γιά τούς λόγους τής άναβο- 
λής αυτής.

5. Valour κατά τρίμη
να; Διαπιστώθηκε δτι καμμιά προ
οπτική λύσεως δέν άντιμετωπίζει ή 
Διοίκηση τής Τραπέζης παρά τήν 
οξύτητα καί έκταση σέ άδικίες πού 
προκάλεσε τό ίσχΰον σύστημα στήν 
έφαρμογή τών διατάξεων περί άπο- 
δόσεως τοΰ χρόνου προσωρ ινότητος 
υπαλλήλων παλαιάς ’Εθνικής.

"Ηδη άντιμετωπίζεται δικαστική 
προσφυγή γιά άπόδοση τών πρα
γματικών Valour μέ βάση τήν 
πραγματική ήμερομηνία εισόδου τοΰ 
υπαλλήλου στήν Τράπεζα, δεδομέ
νου δτι τούτο συμβαίνει καί είς τήν 
Τ ράπεζα τής Ελλάδος.

6. Γιά τήν σύσταση ’Επιτροπής 
άναμορφώσεως τοΰ ’Οργανισμού Υ
πηρεσίας καί τήν εισδοχή τών Συλ
λογικών Έκπροσώπων στα Πειθαρ
χικά Συμβούλια άν καί τά μέτρα 
αυτά έκρίθησαν δίκαια καί άναγ- 
καΐα, ούδεμία άξιόλογη εξέλιξη εί
χαν.

Άπό τά λοιπά θέματα:
1. Εφαρμογή Ν. 4528)66 

ώς προς τίς προσωρινό
τητες προσωπικού τ. Ε.Τ.Ε.

Άπό τόν Σύλλογο εξετάσθηκε ά- 
ριθμός αιτήσεων συναδέλφων πού έ- 
θεωροΰντο άδικημένοι άπό τήν ε

φαρμογή τοΰ παραπάνω' Νόμου. Δυ
στυχώς καί άπό τον Σύλλογο διαπι
στώθηκε, δτι οί περισσότερες δέν 
έκαλύπτοντο άπό τό Νόμο. Ποινές, 
ποιοτικές καθυστερήσεις, άποτυχίες 
σέ διαγωνισμούς, άδειες άνευ άπο
δοχών κ.ά. ήσαν οί αιτίες πού έβά- 
ρυναν τούς συνάδελφους, καί οχι κα
θαρή προσωρινότητα. Οί ενδιαφερό
μενοι ειδοποιήθηκαν σχετικά. Πρα
γματικά δμως άδικοΰνται άπό ε
σφαλμένη αντίληψη τής Τ ραπέζης 
α) Οί προσληφθέντες ώς προσωρι
νοί ωρομίσθιοι υπάλληλοι καί 6) Οί 
άπολυθέντες κατά τήν διάρκειαν τής 
προσωρινότητός τους καί έπανα- 
προσληφθέντες καί γ) Οί προσλη- 
φθέντες σαν προσωρινοί στα υποκα
ταστήματα εξωτερικού (κυρίως οί 
Αίγυπτιώτες συνάδελφοι). Περίπτω
ση άπορρίψεώς τους θ’ άποτελέση 
κατάφωρη άδικία τήν οποία άπό 
τώρα ήδη ό Σύλλογος καταπολεμά 
μέ κάθε μέσο πού διαθέτει.

Κατά βέβαιες πληροφορίες μας 
σαν κατηγορία πτυχιούχων Α. 
Σ. πού δικαιούται προωθήσεως 2 έ
τών κατά τόν παραπάνω νόμο εΐναι 
καί οί άπόφοιτοι Παιδαγωγικών Ά- 
καδημιών διετούς τουλάχι
στον φοιτήσεως. Τούτο έγνώ- 
ρισε στήν Τράπεζα τό Υπουργείο 
Παιδείας μέ ειδικό έγγραφό· του.

2. Ή συνταξ ιοδότηση 
εγγάμων γυναικών συνα
δέλφων μετά 2 0 ε τ ή υπη
ρεσίαν.

Παρά τήν Συλλογική θεμελίωση, 
τό θέμα δέν έχει άκόμα έξετασθή. 
Έπιχειρεΐται κατά τίς πληροφορίες 
μας νά στροβιλισθή στον φαύλο κύ
κλο περί τήν αρμοδιότητα Ταμείου 
Συντάξεων ή Τραπέζης. ‘Ο Σύλλο
γος γνωρίζει κάλλιστα τούς αρμο
δίους καί προειδοποιεί, δτι παρό
μοια μέσα θά τά άντιμετωπίση μέ 
τήν έπιβαλλομένη σοβαρότητα.

3. Προσωρινότητα Προ- 
σ ωπ ι κ ο ΰ Ε.Τ.Ε. προτού 1943 
προσληφθέντος

Έρευνάται (μήνες τώρα) άπό τό 
Δικαστικό ή περίπτωση τών τοΰ 
1942. Γιά τούς παλαιότερους; «Μή 
θίγετε τό ΤΑΜΠΟΥ τής έντάξεως 
τού 1943»! Δόγμα τής Διευθύνσε- 
ως Προσωπικού, θεμελιωθέν ύπό τού 
κ. ’Ιωάν. Παπαλέτσου καί κληροδο- 
τηθέν είς τούς διαδόχους του.

4. ’Εφαρμογή Ν. 4547)66 
(Διετής προώθησις πολε
μιστών Ν. 751 καί 1836)

Κοινό διάβημα τών Συλλόγων γί
νεται εντός τών ήμερων προς τήν 
Διοίκησιν τής Τραπέζης, γιά τήν έ- 
πέκταση τού μέτρου καί στούς πριν 
άπό τίς 10)8)48 προσληφθέντες 
στήν Τράπεζα, άνεξάρτητα άν ή 
πρόσληψή τους έγινε μετά τήν άπο- 
στράτευσή τους ή ήσαν υπάλληλοι 
καί έστρατεύθησαν μετά. Τό διάβη
μα, έγγραφο, θεμελιώνεται νομικά 
άπό τούς νομικούς συμβούλους τών 
Συλλόγων άλλα καί άπό γνωμοδό
τηση τού Νομ. Συμβουλίου τής Α
γροτικής Τραπέζης σύμφωνα μέ τό 
όποιο τό μέτρο έχει γενική εφαρμο
γή, διότι άφορά τήν ιδιότητα τοΰ 
πολεμιστού (κατά τίς κατηγορίες 
πού προβλέπουν οί νόμοι 751 ή 
1836) καί δχι τόν τρόπο καί χρό
νο προσλήψεως.

Προς τήν άποψη αύτή άποκλίνει 
καί ή γνώμη τού 'Υπουργείου ’ Ερ
γασίας.



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΕΒΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1966

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
ΙΤΑΜΕ 1 ΟΝ

2. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΛΟΟΣΜΟΣ 480.005
3. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

α) 'Υπόλοιπον τής 31)12)66 
6) Έξ αναγωγής χρεωγράφων εις 
τήν τιμήν τής 31)12)66 Μεΐον

4. A Κ I Ν Η Τ A

11.506.054.-

616.024.-

α) "Οδός Ροΰζβελτ 60 (5ος καί 6ος δρ.) 
6) Έν Σπέτσαις έκ κληροδοτήματος 

Δ. Μπούμπουλη

5. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ

Υπόλοιπον έτους 1965 1.—
Άγοραί έτους 1966 14.710.—

Μεΐον αποσβέσεις 1966

6. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Υπόλοιπον έτους 1965 I.—
Άγοραί έτους 1966 4.850.—

1.—

18.506,20

14.711.—

14.710.—

18.802,70

170.340,05

10.890.030.—

18 507,20

Μεΐον αποσβέσεις 1966 

7. ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

4.851.—

4.850.— 1.—

α) Όψειλαί υπαλλήλων Συλλόγου 
6) Όψειλαί μελών Συλλόγου 

γ) Στυλιανός Μανέας (Παγία προκ/λή)

17.380.— 
36.937,20 
10.000.— 64.317,20 

11.161.999,15

Ό Πρόεδρος 
ΕΥΣΤ. ΜΙΧΟΣ

Ό Γεν. Γραμματεύς 
ΚΩΝ. Π ΟΥΛΗΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.581.179,20

Πιστωτικόν υπόλοιπον χρήσεως 1966 289.796,80 10.870.976.—

2. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΉΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΟΓ)ΣΜΟΣ 330.609 254.724,25

3. ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

α) Διάφοροι Πιστωτικοί λογ)σμοί 
6) Μήπω πληρωθεΐσαι Έπιταγαί

7.395,90
28.903.— 36.298,90

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ! ΠΙΝΑ: ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ 31 -12-1966
ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΤΙΤΛΩΝ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ

3.535 Μετοχαί Ε.Τ.Ε. 3.000.— 10.605.000.—
56 Εμπορικής Τραπέζης 730.— 40.880.—
40 » Ε.Κ.Τ.Ε. 560.— 22.400.—
25 » Τραπέζης Ελλάδος 4.830.— 120.750.—
25 » «ΕΘΝΙΚΉ» Α.Ε.Γ.Α. 4.000 — 100.000.—

1 Μερίς Προμηθ. Συνετ)σμοΰ Ε.Τ.Ε. 1.000.-

10.890.030.—

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

'Ενταύθα
Κύριοι Συνάδελφοι,

Συμφώνως πρός τήν δοθεΐσαν ήμΐν έκ τών άρχαιρεσιών τής 18ης 
καί 19ης ’Απριλίου 1965 έντολήν, προέβηιμεν εις τόν έλεγχον τής δια- 
χειρίσεως τού Συλλόγου κατά τήν χρήσιν 1966.

Έκ τού έλέγχου διεπιστώθη ή άκρίβεια τών έγγραφων εις τά βι
βλία τού Συλλόγου, τά υπόλοιπα τών όποιων συμφωνούν πρός τά έν 
τφ ίσολογισμφ άναγραφόμενα ποσά.

Έν Άθήναις τή 27η ’locvouapiou 1967 

ΟΙ Έλεγκταί 
ΧΡ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ 
Σ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1967

Α' ΕΣΟΔΑ 
Σύνδρομα! καί δικαιώματα μελών 
Τόκοι - τοκομερίδια - μερίσματα

1.500.000.- 
450.000.-

Σύνολον δρχ. 1.950.000.

ΟΙ Έλεγκταί
ΧΡ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ — ΣΩΤ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ

1 1.161.999,15

.Ο Λογιστής 
Ε. ΠΕΤΡΙΔΗ

Β' ΕΞΟΔΑ
Μισθοδοσία Προσωπικού 
Έκτακτα προσωπικού 
Καταβολαί εις Ι.Κ.Α.
Καταβολαί είς Ταμεΐον Έπικουρ. Άσφ. Μισθ.

230.000.- 
35.000.- 
75.000.- 

Έστιοττορίου 10.000.-

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ - ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1966
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΑΟΓ)ΣΜΩΝΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΑΟΓ)ΣΜΩΝ 

1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
Μισθοδοσία προσωπικού 196.796,50
'Έκτακτα προσωπικού 17.950,50
Σύνδρομα! τηλεφώνου 38.931,45
Σύνδρομα! είς εφημερίδας καί περιοδικά 4.600.---
Εφημερίδες - Περιοδικά (ημερήσιος τύπος) 2.201.—
Έκδοσις έφημερίδος «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» 40.787.—
"Εξοδα αντιπροσώπων υποκαταστημάτων 34.525,05
"Εξοδα δικών καί άμοιβαί δικηγόρων 65.535.—
Έξοδα έορτών καί ψυχαγωγίας 199.048,50
’Έξοδα συνελεύσεων καί αρχαιρεσιών 47.144,5ο1
"Εξοδα συνδικαλιστικών άγώνων 19.070,45
Έπιβάρυνσις Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. δΓ έκπτωσιν 3 δρ. 90.237.— (Κέντρου)
Έπιβάρυνσις Σ.Υ.Ε.Τ.Ε δΓ έκπτωσιν 3 δρ. 817.401,10 (’Επαρχίας)
Εισφορά είς συνδ)κούς ’Οργανισμούς 52.947,20
Καταβολαί είς Ι.Κ.Α. 66.966,50
Βοηθήματα - Φιλοδωρήματα 47.348.—
Υλικόν γραφείου 8.997,80
Θέρμανσις Καταστήματος 4.668.—
Ταχυδρομικά - Τηλεγραφικά 10.248,50
Διάφορα έξοδα 62.857,80
’Απρόβλεπτα έξοδα 36.501.—
"Υδρευσις - Φωτισμός - Καθαριότης 23.545,20
Συντήρησις ακινήτου 12.115.—-
Συντήρησις έπίπλων καί σκευών 8.161.—
Ταμεΐον Επικουρικόν 5.354.—
Έργοδοτική εισφορά υπέρ Έργ. Εστίας 1.611.—
Φόροι Δημοσίου 1 5.494.-

2. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
3. ΑΟΓ)ΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 

Εισφορά Συλλόγου διά τήν χρήσιν 1966
4. ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Έκ τής αναγωγής χρεωγράφων 
είς τήν τιμήν τής 31)12)1966

5. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΝ υπόλοιπον χρήσεως 1966

1.931.043,05 

19.560.—

82.632,20

616.024.—
289.796,80

2.939.056,05

1. Σύνδρομα! καί δικαιώματα έγγραφής μελών Συλλόγου 1.494.410,05
2. Καταβολή Τραπέζης δΓ έπίδομα έστιάσεως κ.λ.π. 1.000.000.—
3. Τόκοι - Τοκομερίδια - Μερίσματα 444.646.—

$
%
$

2.939.056,05 §

1 § § § §

Εισφορά Έργοδοτική υπέρ Εργατικής Εστίας 3.000.-
Είσφορά είς συνδικαλιστικούς όργανισμούς 20.000.-
Έξοδα ’Αντιπροσώπων ύποκαταστημάτων 40.000.-
Έξοδα δικών καί άμοιβαί δικηγόρων 30.000.-
"Εξοδα έορτών καί ψυχαγωγίας 200.000.-
Έξοδα Συνελεύσεων καί αρχαιρεσιών 150.000.-
"Εξοδα συνδικαλιστικών άγώνων 50.000.-
Έξοδα διάφορα 120.000.-
Βοηθήματα - Φιλοδωρήματα 50.000.-
"Εκδοσις έφημερίδος «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» 60.000.-
Συνδρομαί είς συνδικαλιστικός εφημερίδας καί περιοδικά 10.000.-
Άγορά ήμερησίου τύπου 3.000.-

Συνδρομαί τηλεφώνου 44.000.-
Ταχυδρομικά - Τηλεγραφικά 20.000.-
"Υδρευσις - Φωτισμός - Καθαριότης 30.000.-
Ύλικόν γραφείου 40.000.-
Θέρμανσις καταστήματος Λέσχης 10.000.-
Συντήρησις άκινήτου οδού ’Ακαδημίας 50.000.-
Συντήρησις έπίπλων καί σκευών 20.000.-
Έπιβάρυνσις Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. έκ 3 δρ. έκπτώσ. έστιαιζ. Κέντρ. 100.000.-

Σύνολον δρχ. 1.400.000.- 

Πλεόνασμα δρχ. 550.000.-

ll^l<^l^)t^Kl^II^M^II^)lf71l^l^>ll^<^l^)|£’||^)l^)|^)|^||^V^K^||^>«

Ό Πρόεδρος
ΕΥΣΤ. ΜΙΧΟΣ

Ό Λογιστής
ΕΛ. ΠΕΤΡΙΔΗ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 1966
X ρ έ ω σ ι ς Δ ρ α χ μ d ί Π ί σ τ ω σ ι ς Δ ρ α χ μ α ί
Χρεωστικόν Υπόλοιπον έτους 1965
Μισθοδοσία Προσωπικού 
'Έκτακτα Προσωπικού
Συνδρομαί Τηλεφώνου (613-959)
Διάφορα έξοδα

31.011,05 
150.700,50 

• 28.895,50
3.322,85 
2.034,50

Ώφέλειαι έκ τής διαχειρίσεως έτους 1966 
Συμμετοχή Συλλόγου

133.332,20 
82.632,20 |

215.964,40

215.964,40

Ό Πρόεδρος
Ε. ΜΙΧΟΣ

Ό Λογιστής
Ε. ΠΕΤΡΙΔΗ

Έν Άθήναις τή 27 Ίανουαρίου 1967
Ό Διαχειριστής 

ΣΤ. ΜΑΝΕΑΣ

Π ρόσκλησις είς έτη αίαν 
τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν
Καλούνται τά μέλη τοΰ Συλλόγου Υπαλλήλων 

Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος είς έτησίαν Τακτι
κήν Γενικήν Συνέλευσιν, τήν 7ην Μαρτίου 1967, ήμέ- 
ραν Τρίτην καί ώραν 6ην μ.μ. είς τήν αίθουσαν τίτλων 
τοΰ Κεντρικού Καταστήματος μέ θέματα :

1) Έκθεσις πεπραγμένων διά τό λήξαν έτος 1966.
2) Έγκρισις άπολογισμοϋ 1966 και προϋπολογι

σμού 1967.
3) Έκθεσις έλεγκτών καί άπαλλαγή Διοικητικού 

Συμβουλίου, καί
4) Εκλογή πενταμελούς εφορευτικής έπιτροπής 

διά τήν διεξαγωγήν τών άρχαιρεσιών.

§
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ΜΕΡΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ - ΕΞΟΔΑ

'ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,, 31-12-66

’Αξία δημοσιογραφικού χάρτου 
Στοιχειοθεσία - Έκτύπωσις 
Κλισσέ 
Διορθωτικά

12.120.— 

25.002.— 
775 — 

4.400.—

Σύνολον 42.297.—

Εισπράξεις έκ διαφημίσεων 
Εισφορά Συλλόγου

ΕΣΟΔΑ

1.510.—
40.787.—

Σύνολον 42.297.—

Έν Άθήναις τή 27 ’Ιανουάριου 1967

ΤΕΧΝΟΜΕΝΤΙΚΔΛ
ΑΡ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΑΑΟΥ - Π. ΠΗΛΕΙΔΗΣ Ε.Π.Ε.

ΑΙΟΛΟΥ 102 - ΧΑΥΤΕΙΑ «Εντός Στοάς»
ΤΗΛ. 3 19.52 0

ΟΠΤΙΚΑ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Η ΤΕΧΝΟΜΕΝΤΙΚΑΛ άντιπροσωπεύει ξένα έργο- 
στάσια καί εισάγει δλα τά οπτικά εϊδη καί έπιστημο- 
νικά όργανα άκριβείας.

Επιστημονική καί άκριβής έκτέλεσις συνταγών.
Κρύσταλλα καί σκελετοί δλων τών άνεγνωρισμέ- 

νων εργοστασίων.
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0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1966
(Συνέχεια από την 3η σελίδα) 

της.
Οΐ εκπρόσωποι τού Συλλόγου 

μας ήγωνίσθησαν σθεναρώς, τόσον 
κατά τό «Συνέδριον» τοΰ Ε.Κ.Α., ό
σον καί κατά τό τοιοΰτον τής 
ΓΣΕΕ, όμοΰ μετά των συναδέλφων 
των των τραπεζοϋπαλληλικών και 
λοιπών υγιών συνδικαλιστικών οργα
νώσεων διά νά εμποδίσουν την ανα
κατάληψην ύπό της προδοτικής κλί
κας των ηγετικών θέσεων τοΰ Ελ
ληνικού συνδικαλισμού. Ύπήρξεν ό
μως τόσον θετική ή πάσης φύσεως 
βοήθεια kccttoiou «αοράτου μηχανι
σμού» ώστε καίτοι ασήμαντος μειο
ψηφία ή κλίκα τού κ. Μακρή ήδυνή- 
θη νά «έκλεγή». Καί περί τής «γνη
σιότητας» τής έν λόγψ «εκλογής» 
είναι αψευδείς μάρτυρες πάντες οΐ 
μετασχόντες εις τά ανεκδιήγητα δύο 
συνέδρια εκπρόσωπο! μας, μέχρι 
τουλάχιστον τής στιγμής κατά τήν 
όποιαν έξεδιώχθησαν ύπό των κυ- 
ριολεκτι-κώς μαινομένων «οπαδών» 
τοΰ κ. Φ. Μακρή, άγνωστον πώς καί 
πόθεν στρατευθέντων. Εις τήν «Τρα
πεζιτικήν» μας αλλά καί εις μεγά- 
λην μερίδα τού ημερησίου τύπου έ- 
δημοσιεύθησαν λεπτομερείς περι- 
γραφαί τών διαδραματισθέντων είς 
τά δύο νόθα συνέδρια, ώστε νά μην 
άμφιβάλη πάς στοιχειωδώς καλόπι

στος άνθρωπος, ούτε περί τής ποιό
τητας των μέσων, με τά όποια ή 
προδοτική όμάς άν^ρριχήθη είς τήν 
ήγεσίαν τοΰ Ελληνικού συνδικαλι
σμού, ούτε καί διά τούς σκοπούς 
τούς όποιους αΰτη επιδιώκει.

Έν τούτοις γενική είναι ή πεποί- 
θησις μεταξύ των εργαζομένων ότι 
πρόσκαιρος θά είναι ή νέα παρα
μονή τοΰ κ. Φ. Μακρή καί τών φί
λων του είς τήν ήγεσίαν. Κυριωτέρα 
έγγύησις διά μίαν τοιαύτην έξέλιξιν 
αποτελεί ή σφυρηλατσυμένη, μέ 
πρωτοβουλίαν τής 'Ομοσπονδίας 
μας, οργανική ένότης τών κυριωτέ- 
ρων άντιμακρικών οργανώσεων, αΐ 
όποιαι, άλλωστε περιλαμβάνουν καί 
τον κύριον όγκον τών συνδικαλισμέ
νων εργατοϋπαλλήλων. Σημειωτέον 
ότι είς τήν πραγματοποι ηθάσαν τήν 
27)10)66 είς τήν Λέσχην μας σχε
τικήν σΰσκεψιν έλαβαν μέρος εκπρό
σωποι 820 συνολικώς σωματείων 
άντιπροσωπευόντων 300 χιλ. εργα
τοϋπαλλήλους. ’Ήδη διαμορφοΰται 
τό σχήμα τό όποιον, βοηθοΰντος καί 
τοΰ γενικωτέρου κλίματος έκτονώσε- 
ως τών πολιτικών παθών θά δυνηθή 
νά έκδιώξη έκ τών ηγετικών θέσεων 
τού συνδικαλισμού τήν απεχθή κλί
κα, ή ΰπαρξις τής οποίας συνεπάγε
ται τήν καταβαράθρωσ ιν τών συμφε
ρόντων μας καί τήν διακωμώδησιν 
τού ελευθέρου συνδικαλισμού.

ΚΛΑΔΙΚΟΣ ΤΟΜΕ Υ Σ
Έξ άλλου, ούδεμία σημαντική έ- 

ξέλιξις έσημειώθη κατά τό διαρ- 
ρεΰσαν έτος είς τόν κλαδικόν τομέα. 
Ή 'Ομοσπονδία μας αποτελεί πάν
τοτε μίαν έκ τών πλέον άξιολόγων 
δευτεροβαθμίων συνδικαλιστικών ορ
γανώσεων καί ασκεί γενικωτέραν ευ
εργετικήν επιρροήν είς τό ορθόδο
ξον συνδικαλιστικόν κίνημα. Άτυ- 
χώς τό συμπαγές τραπεζοϋπαλλη
λικόν στρατόπεδον εξακολουθεί νά 
ύποφέρη άπό τό άναπτυχθέν είς τό 
συγκρότημα Άνδρεάδη γνωστόν 
καρκίνωμα τού έργοδοτικοΰ άντισυν- 
δέσμου. Διότι ναι μεν τά όργανα 
τοΰ κ. Άνδρεάδη, παρά τά άπιθά- 
νως αθέμιτα μέσα, άτινα έχρησιμο- 
ποίησαν, κατά πιστήν άπομίμησιν 
τού κ. Φ. Μακρή τοΰ όποιου ε.ναι 
ένθερμοι οπαδοί, δέν ήδυνήθησαν, 
λόγψ τής παθητικής αλλά λίαν απο
τελεσματικής άντιστάσεως τών συν
αδέλφων τής Εμπορικής Τραπέζης, 
νά καταργήσουν τήν νόμιμον Έκ- 
προσώπησιν, έμείωσαν όμως σημαν- 
τικώς τήν δυνατότητά της νά συμ- 
μετέχη είς τούς γενικωτέρους κλαδι
κούς αγώνας.

Έν τούτο ις, παρά τήν αδυναμίαν 
τούτην, ή 'Ομοσπονδία μας έδικα,ί- 
ωσε καί κατά τό άπολογ ι ζόμενον έ
τος τάς προσδοκίας τών τραπεζοϋ- 
παλλήλων. Διά τών κινητοποιήσεων 
της καί τών αγώνων της, άφ’ ενός 
μέν άπετράπησαν λίαν σοβαροί κίν
δυνοι διά τούς ασφαλιστικούς μας 
οργανισμούς καί τήν αυτοτέλειαν 
τών Τραπεζών, άφ’ ετέρου δέ έπε- 
τεύχθη ή τροποποίησις τής έμπαι- 
κτικής άποφάσεως τοΰ Πρωτοβαθ
μίου Διαιτητικού Δικαστηρίου σχε
τικώς μέ τάς αυξήσεις.

Είδικώτερον, διά τό μισθολογικόν 
έκηρύχβησαν αΐ άπεργίαι : 24ωρος

τήν 3)3)66 καί 48ωρος τής 8)3)66, 
περιορτσθεΐσα είς 24ωρον κατόπιν 
τής μεσολαβητικής πρωτοβουλίας 
τοΰ τότε Πρωθυπουργού. Κατά τήν 
κινητοποίησιν ταύτην ή ηγεσία τής 
'Ομοσπονδίας μας έπέδειξεν άξιόλο- 
γον ικανότητα διαπραγματεύσεων 
καί ελιγμών έπιτυχοΰσα τελικώς τάς 
είς άλλας στήλας άναγραφομένας 
αυξήσεις τών αποδοχών μας.

Έξ άλλου, άμεσος καί κεραυνο
βόλος ύπήρξεν ή άντίδρασις τής 'Ο
μοσπονδίας μας κατόπιν τής αιφνι
διαστικής προσθήκης την 14)6)66 
είς τό νομοσχέδιον «περί άπαγορεύ- 
σεως προσλήψεως μή τακτικού προ
σωπικού κ.λ.π.» διατάξεων θίγουσών 
τήν οργανικήν σύνθεσιν, τήν έξέλιξιν 
άλλά καί τάς άποδοχάς τού Προ
σωπικού τών Τραπεζών.

Έν προκειμένψ έκηρύχθησαν αΐ 
άπεργ ίαι: 24ωρος τήν 16)6)66, 
48ωρος τήν 17)6)66, 48ωρος τήν 
20)6)66 πραγ ματοπο ιηθεΐσα κατά 
τό ήμισυ, συνεπείφ τής άπαλείψεως 
τών θίγουσών τήν αυτοτέλειαν τών 
Τ ραπεζών άρθρων τοΰ προαναφερ- 
θέντος νομοσχεδίου.

Τέλος, διά τής άναλόγου άντιδρά- 
σεως τής ‘Ομοσπονδίας μας (άπερ
γ ιακαί έκδηλώσεως τής 9 καί 10 
Νοεμβρίου) άπεφεύχθη ή παρεμβο
λή είς τό νομοσχέδιον περί «ΤΣΑΥ» 
διατάξεων έπιβαλλουσών νέα βάρη 
είς τά Ταμεία Υγείας.

Είς τούς κατά τά ανωτέρω αγώ
νας πρωτοπόροι καί φορείς τοΰ κυ
ρίου βάρους ύπήρξαν καί πάλιν οΐ 
εργαζόμενοι είς τήν Εθνικήν Τρά
πεζαν άποσπάσαντες 6Γ αυτόν τόν 
λόγον τάς ευχαριστίας καί τήν ευ
γνωμοσύνην τής ηγεσίας τού κλά
δου μας.

καλύτεραι εγγυήσεις διά μίαν χρη
στήν καί καρποφόρον διακυβέρνη
σή τής Τ ραπέςης.

Βεβαίως ή όλιγάμηνος άσκησις 
τών καθηκόντων τοΰ Διοικητοΰ ύπό 
τοΰ κ. Παρασκευοπούλου δέν έδι- 
καίωσε τάς προσδοκίας αύτάς. Ι
διαιτέρως οΐ εργαζόμενοι είς τό "Ι
δρυμα άνέμενον να εΰρουν όλως ί- 
διάζουσαν κατανόησιν άπό τόν τέως 
συνάδελφόν των. Δυστυχώς αΐ πρώ
τα ι έπαψαί τής ’ Εκπροσωπήσεως 
μετά τής Διοικήσεως δέν ένέπνευσαν 
αισιοδοξίαν προς τήν κατεύθυνσιν 
ταύτη,ν. Παρά ταϋτα τό Προσωπικόν 
πιστεύει είσετι ότι τελικώς ό κ. Πα- 
ρασκευόπουλος θά έκπληρώση κατά 
τόν καλύτερον τρόπον το έργον τό 
όποιον άνέλαβε καί θά άποδειχθή 
άξιος τής εμπιστοσύνης όλων τών 
ένδιαφερομένων διά τό "Ιδρυμα.

Ή προσωρινή άπομάκρυνσίς του 
έκ τού Ιδρύματος, κατόπιν τής αι
φνιδιαστικής εντολής σχηματισμού 
κυβερνήσεως μεταβατικού χαρακτή
ρας περί τά τέλη τοΰ διαρρεύσαντος 
έτους, τιμή διά την όποίαν τό Προ
σωπικόν τής Τραπέζης αισθάνεται 
ύπερηφάνειαν, θά άποτελέση, θέλο- 
μεν νά έλπίζωμεν, άφορμήν έπανεκ- 
τιμήσεως τής τακτικής του ένοηιτι 
προσώπων καί πραγμάτων τής Τρα
πέζης μέ αποτέλεσμα τήν μετ’ ολί
γον γοργήν άνάληψιν τών ένδεικνυο- 
μένων πρωτοβουλιών διά τήν έξου- 
δετέρωσιν τών συνεπειών έκ τοΰ ά- 
πολεσθέντος κατά διαφόρους τρό
πους χρόνου.

Ιδιαιτέρως έλπίζομεν ότι είς τό 
μέλλον θά άποφευχθή ή κατά τρόπον 
κατάφωρον παραβίασις τής ιεραρ
χίας κατά τήν πλήρωσιν ζωτικών διά 
τό 'Ίδρυμα θέσεων καί ότι τό ήθος 
καί ό ανεπίληπτος βίος θά αποτε
λούν τά μοναδικά προσόντα κατά 
τάς πάσης φύσεως προωθήσεις καί

προαγωγας.
Ή προσβολή, καθ’ οίονδήποτε 

τρόπον, της ευαισθησίας του I Ιρο- 
σωπικοΰ άνεξαρτήτως τής γενικωτέ- 
ρας ηθικής καταοικης την όποιαν ε
πισύρει, αποτελεί χειριστήν υπηρε
σίαν προς τό "Ιδρυμα διότι παρα
λύει τήν ενεργητικότητα καί τήν διά- 
θεσιν συνεισφοράς θετικών υπηρεσι
ών ύπό τής μεγάλης μάζης τών λει
τουργών του.

Τά ανωτέρω ουδόλως σημαίνουν 
ότι πρέπει νά παρεμποδισθή ή κα
τάλληλος χρησιμοποίησις προσώπων 
έχόντων την «σφραγίδα τής δωρεάς». 
Ή άνεύρεσίς των όμως απαιτεί ί- 
διάζουσαν προσοχήν διότι ύπό τάς 
γνωστάς είς όλους συνθήκας επιλο
γής στελεχών ή εύνοια ή ή προχει- 
ρότης εγκυμονούν σοβαρούς κινδύ
νους.

Έξ άλλου ουδόλως δέον νά παρα- 
γνωρίζηται τό γεγονός ότι τά χρο
νικά περιθώρια διά τήν λήψιν ριζι
κών μέτρων προς άναδ ιοργάνωσιν 
καί εκσυγχρονισμόν τής λειτουργίας 
τού 'Ιδρύματος διά τήν επιτυχή άν- 
τιμετώπισιν τοΰ συνεχώς έντεινομέ- 
νου ανταγωνισμού καθίστανται όλο- 
νέν στενώτερα. Ή έν προκημένω ευ
θύνη: όλων ήμών άλλά ιδιαιτέρως τών 
κατεχόντων ύπευθύνους θέσεις είναι 
βαρυτάτη, έκ τοΰ βαθμού δέ τής 
συνειδοποιήσεως ταύτης καί τής ε
νεργού άνταποκρίσεως προς τά ε
πιβαλλόμενα έκ τών περιστάσεων 
νέα καθήκοντα θά έξαρτηθή ή δια- 
τήρησις ή μή ύπό τής Τραπέζης τής 
θέσεως τήν όποιαν κατείχε είς τήν 
οικονομίαν τοΰ τόπου καί ή έν τψ 
μέλλοντι προσήκοντος αποδοτική 
λειτουργία της μετά τής όποιας συ- 
νυφαίνονται κατ’ άναπόδ ραστον α
νάγκην ή βελτίωσις τών άπολαυών 
τών εργαζομένων είς τό "Ιδρυμα καί 
τών απομάχων των.

απολογισμόν τοΰ παρελθόντος έ
τους ώστε νά καθίσταται περιττή ή 
έπανάληψίς των.

Δέον όμως νά παρατηρήσωμεν έν 
προκειμένψ τά εξής: Βεβαίως αΐ γε- 
νόμεναι τροποποιήσεις τοΰ ’Οργανι
σμού δέν είχον τήν επιθυμητήν καί 
έπιβαλλομένην έκτασιν. Καί παρα
μένει θεμελιώδες αίτημά μας ή ριζι
κή άναμόρφωσις καί ή κατάρτια ις 
ένός πλήρους καί συγχρονισμένου 
’Οργανισμού Υπηρεσίας — πρα
γματικού καταστατικού χάρτου τών 
ύποχρεώσεων άλλά καί τών δικαιω
μάτων μας.

Έν τούτοι ς ουδόλως δέον νά πα- 
ρορώμεν τήν σημασίαν τού επιτεύ
γματος, τάς άμέσους ευεργετικός 
αυτού επιπτώσεις καί τάς διανοιγο- 
μένας εντεύθεν περαιτέρω δυνατότη
τας βελτιώσεως, είς πλεΐστα σηιμεΐα, 
τής θέσεώς μας.

I Είδικώτερον ή άναδιάρθρωσις τών 
προσαυξήσεων εΐχεν ώς αποτέλεσμα 
τήν αϋξησιν κατά 5% τού άνωτάτου 
ποσοστού τών προσαυξήσεων καί 
τήν κατά έν έτος οικονομικήν προώ- 
θησιν, συλλήβδην, δύο χιλιάδων 
(2.000) συναδέλφων άπό τού βαθ

μού τοΰ Λογιστού Α' καί άνω, ό- 
στις προστιθέμενος είς τούς κατά 
έν έτος προωθηθέντας παραλλήλως 
λόγψ καταργήσεως τής προσωρινό
τητας διά τούς συναδέλφους τούς 
προσληφθέντας μετά τό 1953 έκά- 
λυπτε τό ήμισυ σχεδόν τού τότε ύ- 
πηρετούντος Προσωπικού.

Έξ άλλου ή χορήγησις τού κλά
σματος τής προσαυξήσεως έκτος τής 
σημαντικωτάτης ύλικής ώφελείας διά 
τούς κατ’ άνισα διαστήματα προα- 
γομένους είς τούς οργανικούς βαθ
μούς καθιστά ήδη ευχερή τήν περαι
τέρω διεύρυνσιν τών σχετικών θέσεων 
διότι κατέστησεν άνευ σχεδόν ση
μασίας, διά τήν Τράπεζαν άπό οι
κονομικής πλευράς τήν συμπίεσιν 
τοΰ αριθμού των.

Τέλος δέν είναι άνευ σημασίας ή 
οριστική διά τών τροποποιήσεων τού 
’Οργανισμού νομιμοποίησις τών κα
τά καιρούς επιτεύξεων ώς πρός τάς 
προσαυξήσεις είς τούς άπό τού Αο- 
γιστού Α’ καί κάτω βαθμούς, ή δι
εύρυνα ις τών ορίων τοΰ άναγνωριζο- 
μένου χρόνου ασθενεί ας ώς τοιούτου 
πραγματικής ύπηρεσίας κ.λ.π.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΤΗΣ- ΠΤΥΧΙΛ-ΝΟΜΟΙ

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

ΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙ! ΕΙΣ ΤΗΝ 
ΕΘΝΙΚΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ

Αίαν σημαντικοί ύπήρξοα/ αΐ ση- 
μειωθείσαι, κατά τό παρελθόν έτος, 
εξελίξεις είς τήν Εθνικήν Τράπε
ζαν.

Συμφώνως πρός σχετικήν άπόφα- 
σιν τής Διοικήσεως, τό "Ιδρυμα έ- 
πρόκειτο νά έορτάση έπισήμως τήν 
συμπλήρωσιν τών 1 25 ετών άπό τής 
δημιουργίας του. Κατηρτίσθησαν ε
πίτροποί καί ύποεπιτροπαί καί έ- 
προγρα μ ματ ί σθη σειρά εκδηλώσεων 
δι’ ολόκληρον τό έτος.

Πράγματι, ό εορτασμός τών 125 
χρόνων ήρχισε τήν 30)3)66 μέ ε
ξαιρετικήν λαμπρότητα, είς τό πα- 
ρατεθέν δέ πρόγευμα παρεκάθησαν 
οΐ Βασιλείς καί οΐ κύριοι παράγον
τες τής πολιτικής καί οικονομικής 
ζωής τής Χώρας. Κατά τάς προσ
φωνήσεις καί αντιφωνήσεις άνελύθη 
διά μακρών ή πολύπλευρος καί ση
μαντική προσφορά τής ’Εθνικής 
Τραπέζης είς τήν άνάπτυξιν τής 
Ελληνικής οικονομίας καί τούς αγώ
νας διά τήν άπελευθέρωσιν τών ύ- 
ποδούλων αδελφών μας.

Αΐ ποικίλαι έορταστικαί εκδηλώ
σεις (έκδοσις γραμματοσήμων, δια
νομή ειδικών εντύπων, έκθεσις Ζαπ- 
πείου, απονομή μεταλλίων) συνεχί- 
σθησαν καθ’ όλον Το διαρρεΰσαν έ
τος χωρίς όμως, κατά τούς πλέον 
άντικειμενικούς παρατηρητάς, νά 
σημειώσουν τήν δέουσαν επιτυχίαν. 
Ή έξέλιξις αυτή ουδόλως σημαίνει 
ότι ή άπόφασις τής Διοικήσεως πε
ρί έορτασμού τής επετείου τών 125 
χρόνων ύπήρξεν εσφαλμένη, ή δέ ά- 
σκηθεΐσα έν προκειμένη» κριτική εί
χε προφοίνώς ώρισμένα βαθύτερα ε
λατήρια. Σφάλματα όμως διεπρά- 
χθησαν πάμπαλλα είς τήν όργάνω- 
σιν καί τήν διεξαγωγήν τοΰ εορτα
σμού, αϊτινες άπετέλεσαν άποκλει- 
στικότητα ώρισμένων ερασιτεχνών 
άγνωστον πώς χρισθέντων είς ειδή
μονας και ύπευθύνους. Έν προκει- 
μένω συστηματικώς ήγνοήθησαν τό 
Προσωπικόν τής Τραπέζης καί αΐ 
οργανώσεις του αΐ όποΐαι διά τής

κινητοποιήσεως τών εργαζομένων είς 
τό "Ιδρυμα θά ήδύναντο νά συμβά
λουν τά μέγιστα είς τήν επιτυχίαν 
τοΰ εορτασμού. Θέλομεν νά έλπίζω
μεν ότι οΐ άρμόδιοι θά έδιδάχθησαν 
ότι τοιαΰται ή ότναλόγου φύσεως 
πρωτοβουλία! πίπτουν είς τό κενόν 
άνευ τής πολυτίμου — καί άδαπά- 
νου άλλωστε — συμμετοχής τής 6ά- 
σεως.

Έξ άλλου, δέον νά άναγνωρισθή 
ότι θετική προσφορά τής Διοικήσεως 
τής Τραπέζης άπετέλεσεν ή επ’ εΰ- 
καιρίρ τού εορτασμού εξαγγελία 
τής δημιουργίας τοΰ «Ιδρύματος 
τής ’Εθνικής Τραπέζης» μέ σκοπόν 
τήν άνάπτυξιν τών γραμμάτων, τών 
επιστημών καί τών τεχνών είς τήν 
Ελλάδα.

Αίφνιδίως, είς τάς άρχάς τοΰ 6’
15θημέρου τοΰ ’Ιουνίου ό μέχρι τό
τε Διοικητής τής Τραπέζης κ. Γ. 
Μαύρος άπεχώρησε τοΰ Ιδρύματος. 
Τό Προσωπικόν, τό όποιον σημειω- 
τέον εύρίσκετο τάς ήμέρας έκείνας 
είς άπεργιακόν αγώνα διά τήν προσ
τασίαν τής αύτοτελείας τών Τραπε
ζικών Ιδρυμάτων, άπεχαιρέτησεν 
τόν κ. ιΓ. Μαΰρον διά τών εκπρο
σώπων του καί τόν ηύχαριστησε διά 
τό έπιδειχθέν ενδιαφέρον σχετικώς 
μέ τά θέματα τών έργαζομένων είς 
τό " I δρυμα.

Τόν άποχωρήσαντα διεδέχθη ό 
επί μακράν σειράν έτών Υποδιοικη
τής τοΰ Ιδρύματος, καθηηγτής κ. 
I. Παρασκευόπουλος. Τόσον οΐ Μέ
τοχοι τής Τραπέζης — ώς κατεδεί- 
χθη διά τής έπιτευχθείσης είς τήν 
Γενικήν Συνέλευσιν παμψηφίας — 
όσον καί τό Προσωπικόν έχαιρέτη- 
σαν τήν άνάληψιν τής Διοικήσεως 
τής Τραπέζης ύπό τού κ. I. Παρα
σκευοπούλου ώς σημαντικόν σταθμόν 
είς τήν νεωτέραν ιστορίαν τού Ιδρύ
ματος. Είδικώτερον ή μακροχρόνιος 
ύπηρεσία του είς τήν Τράπεζαν, αΐ 
ικανότητες του καί ή έν γένει θέσις 
του μεταξύ τών ταγών τής Ελληνι
κής κοινωνίας έθεωρήθησαν ώς αΐ

Ο ΕΚΛΙΠΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κατά τό άπολογιζόμενον έτος τό 

Συλλογικόν μας όργανον έδέχθη, διά 
τού θανάτου τοΰ άειμνήστου Προέ
δρου μας Γεωργίου Καραπάνου, δει
νόν πλήγμα. 'Ο μεταστάς, επί οκτώ 
συνεχή έτη έστάθη άκαμπτος έπί 
τών συνδικαλιστικών επάλξεων τό
σον έντός τής Τραπέζης, όσον καί 
είς τόν εύρύτερον, κλαδικόν ή μή, 
έργατοϋπαλληλ ι καν στίβον καί ύπό 
συνθήκας άψορήτους διά τούς πρα
γματικούς καί άνυποχωρήτους συν- 
δικαλιστός. Νέος καί σφριγηλός είς 
τήν σκέψιν, ακάματος είς τήν δρά- 
σιν, επίμονος καί οσάκις έχρειάζετο 
τραχύς είς τούς συνδικαλιστικούς α
γώνας ένεκολπώθη καί άφωμοίωσε 
πλήρως τά συνθήματα τής Νέας 
Κινήσεως, τά όποια μετέβαλεν είς 
σημαίαν καί βίωμά του.

Πολλάκις είς τά πρώτα κοπιαστι
κά συνδικαλιστικά του βήματα με
γάλοι (είς τόν βαθμόν) συνάδελφοι 
τόν είρωνεύοντο: Άπό τούς μικρούς 
(είς τόν βαθμόν) θά άγεσαι καί θά 
φέρεσαι; Ατάραχος άπήντα κατά 
τροπον δογματικόν; «Κύριοι, πρέπει 
νά τό παραδεχθόΰμε πώς πολλοί 
άπό τους μικρούς (είς τόν βαθμόν) 
είναι πολύ καλύτεροι άπό ημάς τούς 
μεγάλους. Καί προπαντός αρκετοί 
άπό αυτούς είναι — πρέπει νά τό 
ομολογούμε — περισσότερο, άπό 
πάσης πλευράς, κατηρτισμένοι. 
Πρέπει νά τούς άνακαλύπτομεν, νά 
τούς έμπιστευόμεθα καί νά τούς βο
ηθούμε νά προχωρήσουν. Είναι συμ
φέρον όλων μας». j

Καί συνεχώς προσεπάθει νά με- 
ταβάλη είς πράξιν τό δόγμα αυτό. 
ΊΗτο ό πλέον πρόθυμος συνήγορος 
οσάκις έπρόκειτο περί τής προωθή- 
σεως είς ύπευθύνους θέσεις νέων ύ- 
παλλήλων, έφ’ όσον ούτοι άναντιρ- 
ρήτως διέθετον τά 6Γ αύτάς άπαι- 
τούμενα προσόντα. Τοϋτ’ αύτό έ
πραττε καί κατά τήν κατάρτισιν τών 
συνδυασμών του ή κατά τάς προ
τάσεις του είς τό Συμβούλιον διά 
τήν1 άπονομήν τών διαφόρων άξιω- 
μάτων.

"Ομως οΐ καιροί ήσαν χαλεποί. 
Μέ δυσκολίαν πολλήν κατώρβωνε νά 
συμπληρώνη τούς συνδυασμούς του 
έξ αιτίας τής άσκουμένης, έκ μέρους 
τής παραδιοικήσεως, είς βάρος τών 
θεωρούμενων ώς φίλων του, άπρο- 
καλύπτου ψυχολογικής βίας. Καί τό
τε ήναγκάζετο νά καταφεύγη είς τήν 
έπιστράτευσιν. Πολλά έκ τών παλαι- 
οτέρων συνδ ι καλ ι στ ικών στελεχών ύ- 
πεχρεώθησαν κατ’ αυτόν τόν τρόπον 
νά προσφέρουν κατ’ έπανάληψιν τάς 
ύπηρεσίας των. Είναι μία άγνωστος, 
πτυχή τής συνδικαλιστικής μας ι
στορίας ή όποια πρέπει νά έλθη 
πλέον είς τό φώς τής δημοσιότητος.

"Ηδη πλεΐστοι έκ τών τέως αντι
πάλων του άναγνωρίζουν τήν σημα
σίαν τής συνεισφοράς τού Γ. Καρα
πάνου είς τό Έθνοτραπεζικόν καί είς 
τό κλαδικόν συνδικαλιστικόν κίνη
μα. Οΐ συμπαραστάται του όμως 
γνωρίζουν έν προκειμένω πολύ πε
ρισσότερα χωρίς όμως καί αυτοί νά 
είναι ακόμη είς θέσιν νά αξιολογή
σουν μέ άκρίβεια τήν έκτασιν αυτής 
τής συνεισφοράς.

"Ομως ό σεβασμός καί ό θαυμα
σμός διά τό έργον τού έκλιπόντος 
Προέδρου μας δέν πρέπει νά εξάλει
ψη έκ τής μνήμης μας τό γεγονός 
ότι τό συνδικαλιστικόν κίνημα άρχών 
τής ΝΕΑΣ Κ ΙΝΗΣΕΩΣ εΐχεν ήδη 
άνδρωθή προ τής καθόδου είς τόν 
συνδικαλιστικόν στίβον τοΰ Γεωρ

γίου Καραπάνου, συνειργάσθη μέ 
αυτόν άρμονικώς έ.πΐ οκτώ συναπτά 
έτη χωρίς νά άλλοιωθή ό χαρακτήρ 
του καί έπιβάλλεται ή έπιβίωσίς του 
διά τήν όλοκλήρωσιν τού διττού έρ
γου: τής Ένοποιήσεως όλων τών 
Έθνοτραπεζικών Συλλόγων είς μίαν 
κραταιάν συλλογικήν όργάνωσιν καί 
τής πλήρους καί έν παντί έφαρμο- 
γής τής αρχής τού νά μή ύπολειπώ- 
μεθα ώς πρός τάς άπολαυάς καί 
τούς άλλους όρους έργασίας τών 
συναδέλφων μας τών λοιπών μεγά
λων Τ ραπεζών.

Σχετικώς ουδέποτε πρέπει νά έ-
ξαλειφθοΰν έκ τής μνήμης όλων τών 
έργαζομένων είς τό 'Ίδρυμα αΐ ύπο- 
θήκαι τού Γεωργίου Καραπάνου αΐ 
διαλαμβανόμενοι είς τό μήνυμά του 
πρός τήν πέρυσινήν Γενικήν μας 
Συνέλευσιν:

ΕΝΑΝ (Σύλλογο) ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΤΟΝ ΑΛΛΗ
ΛΟΣΕΒΑΣΜΟ, ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΤΗ ΔΗΜΟ
ΚΡΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

ΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ 
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Ή άσθένεια καί έν συνεχείφ ό θά
νατος τοΰ Γεωργίου Καραπάνου έ- 
πήλθον είς μίαν αληθώς κρίσιμον ώ
ραν διά τήν συλλογικήν μας όργά- 
νωσιν: Αΐ συζητήσεις διά τήν έπί- 
λυσιν σοβαρωτάτων θεμάτων άφο- 
ρώντων είς μεγάλας κατηγορίας τών 
έργαζομένων είς τό 'Ίδρυμα καί άπό 
μακρού χρονιζόντων είχον φθάσει είς 
τό πλέον άποφασιστικόν στάδιον. 
Άλλά ταυτοχρόνως καί αΐ ποικίλαι 
άντιδράσεις έκ διαφόρων κατευθύν
σεων είχον κορυφωθή. Ή ύλοποίη- 
σις καί αυτών ακόμη τών γενομένων 
αποδεκτών διά τών τροποποιήσεων 
τοΰ ’Οργανισμού Ύπηρεσίας αιτη
μάτων δέν έπραγματοπο ιεΐτο καθό
σον ή διαδικασία τής σχετικής κυ- 
ρώσεως συνεχώς έπεμηκύνετο. Καί 
αΐ πάντοτε ελκυστικά! σειρήνες τής 
λιποψυχίας καί τής άρνήσεως έρρι- 
τττον τόν όλέθριον σπόρον τοΰ διχα
σμού ή μάλλον τοΰ τεμαχισμού τών 
δυνάμεων τού Προσωπικού διά τής 
προσπάθειας πρός δημιουργίαν αν
τιθέσεων μεταξύ τών διαφόρων κα
τηγοριών, διά τής έκμεταλλεύσεως 
τής δικαιολογημένης αγωνίας τούτων 
διά τήν τύχην τών αιτημάτων των. 
Ευτυχώς, χάρις άφ’ ένός είς τήν αυ
τοπειθαρχίαν τών συναδέλφων καί 
είς τήν ψυχραιμίαν τής έκπροσωπή- 
σεως άφ’ ετέρου, δέν έσημειώθη ου
δέ ό παραμικρός κλονισμός είς τήν 
συνοχήν μας, έξέλιξις ήτις ήδύνατο 
νά έπιψέρη άνυπολογίστους ζημίας. 
Ή έν παντί ένότης μας άπετέλεσε 
τό άποφασιστικώτερον έπιχείρημα 
διά τόν παραμερισμόν τών εντός καί 
έκτος τής Τραπέζης εμποδίων καί 
τήν προώθησιν τών θεμάτων μας 
πρός τάς έπιθυμητάς λύσεις.

Οΰτω μετά μακράν διαδρομήν 
άπό τού ένός Γραφείου είς τό άλλο 
καί αφού ήπειλήθη πρός στιγμήν ό 
καταποντισμός του είς κάποιοι ύψη- 
λόν έρμάριον, έδημοσιεύθη έπί τέ
λους είς τό ύπ’ άριθ. 82)Α φύλλον 
τής Εφημερίδας τής Κυβερνήσεως 
τό ύπ’ άριθ. 290)21-3-66 Βασιλι
κόν Διάταγμα διά τού όποιου έκυ- 
ρούντο αΐ έπελθόΰσαι μετά 15μη- 
νους σκληράς διαπραγματεύσεις 
τροποποιήσεις είς τόν ’Οργανισμόν 
τής Ύπηρεσίας. Άνάλυσις καί λε
πτομερής άπαρίθμησις τών τροπο
πο ιηβέντων άρθρων έγένετο κατά τόν

Άλλά αΐ κύριαι προσπάθεια ι κα- | 
τά τό παρελθόν έτος αφεωρων είς 
τήν έπίλυσιν τριών βασικών θεμά
των άφορωντων είς ισάριθμους πο
λυπληθείς κατηγορίας συναδέλφων. 
Είδικώτερον το θέμα τής καταργή
σεως του χρόνου τής προσωρινότη
τας διά τους συνάδελφους τής τέως 
’Εθνικής Ί ραπέςης άίτετελεσε πρώ
τιστον χρέος τιμής διά τήν Έκπρο- 
σωπησιν. Ώς γνωστόν, διά τής κα- 
ταργησεως, κατόπιν τών σχετικών 
δικαστικών αποφάσεων καί τής έπι- 
δειχθείσης έκ μέρους τής τότες Διοι- 
κήσεως τής Τ ραπέςης κατανοήσεως, 
τής παρατύπως έπιοληθεισης, καθυ- 
στερήσεως είς τούς έκ τής τέως 
Τ ραπέςης Αθηνώ ν, προερχό μενους
συναοελφους ε’ίχομεν έπανέλθει έν τή 
ουσία είς τήν αυθαίρετον καί άδικον 
ένταξιν τού Ήλιάσκου βάσει τής ό
ποιας ύπάλληλοι όμοχρονοι διέφερον 
είς τήν έξέλιξιν τους άπό 1Ά -2 έτη 
κατά τόν χρόνον δηλαδή τής βαρυ- 
νούσης, τούς έκ τής τέως Εθνικής 
προερχομένους συναδέλφους, προσω- 
ρινότητος.

Πρόδηλος καθίστατο ή ανάγκη 
τής προωθήσεως κατά τόν χρόνον 
τής προσωρινότητός των καί τών έκ 
τής τέως Εθνικής προερχόμενων συ
ναδέλφων ϊνα έπΆθη ή χρονική άπό 
άπόψεως έξελίξεως ευθυγράμμισις 
τών δύο πτερύγων τοΰ Προσωπικού 
τοΰ Ιδρύματος. Ή Διοίκηοις όμως 
τής Τραπέζης άφοΰ όλως άδικαιολο- 
γήτως έδέχθη νά προωθήση μόνον 
τούς μετά τήν 1)1)1943 προσλη
φθέντας, ήρνεΐτο τήν δι’ απλής πρά- 
ξεως πραγμάτωσιν τής προωθήσ-ως 
καί προέκρινε τήν νομοθετικήν οδόν. 
Θά ήτο λίαν κοπιαστικόν, αν καί ί
σως πολύ χρήσιμον καί διδακτικόν, 
νά έπεκταθώμεν είς τάς λεπτομέ
ρειας τών βασανιστικών καί άτελει- 
ώτων διοστραγματεύσεων μετά τής 
Διοικήσεως αΐ όποΐαι άπητήθησαν 
διά τήν διατύπωσιν τοΰ σχετικού άρ
θρου τοΰ Νομοσχεδίου. Τοϋτ’ αυτό 
συνέβη βεβαίως καί διά τάς διατά
ξεις αϊτινες άφεώρων είς τά δύο έ- 
τερα θέματα, τοΰ πτυχίου καί τών 
Νόμων 751 καί 1836.

Περιοριζόμεθα νά ε’ίπωμεν ότι 
πολλάκις εντός τής αυτής ήμέρας 
δύο ή καί τρεις φοράς συνεφωνήσα- 
μεν έπί μιάς ώρισμένης διατυπώ- 
σεως διά νά άποδειχθή έν συνεχείς( 
ότι κατά τήν ύπό τών αρμοδίων σύν
ταξιν τής οικείας διατάξεως πρσσε- 
τέθησαν ή παρελείφθησαν φράσεις 
άλλοιοΰσαι σημαντικώς τήν ουσίαν 
ταύτης.

Καί δυστυχώς όφείλομεν νά όμο- 
λογήσωμεν σχετικώς μέ τήν προσω
ρινότητα ότι δεν ήδυνήθημεν νά έμ- 
ποδίσωμεν, καθ’ όσον έγένετο έν 
κρυπτψ, τήν τροποπο ίησιν τοΰ ση
μείου διά τού όποιου ή οικονομική 
ισχύς τής προωθήσεως τών προσω
ρινών τής τέως Εθνικής ήρχιζαν 
άπό 1.) 1 ) 1 966 ώς έγένετο καί είς 
τήν περίπτωσιν τών συναδέλφων τής 
τ. Αθηνών. Κάποιος δήθεν Ηρα
κλής τών συμφερόντων τής Τραπέ
ζης διέπραξεν τήν έν προκειμένψ ά- 
πρέπειαν, τάς συνέπειας τής όποιας 
έχει χρέος νά άρη ή παρούσα Διοί- 
κησις.

Τελικώς κατηρτίσθησαν δύο σχέ
δια Νόμων έκ τών όποιων τό μέν έν 
περιέλαβε τάς σχετικάς μέ τήν προ
σωρινότητα καί τό πτυχίον διατά
ξεις, τό δέ έτερον τά άφορώντα είς 
τούς προστατευομένους τών Νόμων 
751 καί 1836 άρθρα. Τό τελευταΐον 
τούτο άπετέλεσε διάταξιν εύρυτέρου 
έργατικοΰ προσχεδίου.

Καί πάλιν θεωροΰμεν περιττόν νά 
έκταθώμεν είς τήν έξιστόρησιν τών 
περιπετειών τών σχετιζομένων μέ 
τήν ύπό τής Μικρός Βουλής ψήφισιν 
τών δύο τούτων νομοσχεδίων. Πόσαι 
αντιδράσεις ύπερενικήθησαν διά νά 
καταλήξωιμεν είς τήν ψήφισίν των 
τάς γνωρίζουν πολύ καλώς πλεΐστοι 
έκ τών ένδιαφερομένων οΐ όποιοι πα- 
ρηκολούθησαν έκ τού σύνεγγυς τάς 
φάσεις τών συζητήσεων. Τό μόνον 
όπερ δυνάμεθά νά ε’ιπωμεν είναι ότι 
οΐ έκπρόσωποί μας πολλάκις ήναγ- 
κάσθησαν μεταξύ τών άλλων νά δια- 
νυκτερεύσουν είς τήν Βουλήν παρα- 
κολουθοϋντες τάς σχετικάς συζητή-

( Συνέχεια στην 6η σελίδα)

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Ό Φ. Μαιιρής

Ό δυνάστης τ<δν έργαζομέ
νων και προδότης τών συμ
φερόντων τους, Φώτης Μα- 
κρής, έ/,ει τό θράσος νά ύβρί- 
ζη και νά άπειλή τούς Τρα- 
πεζοΰπαλλήλους δτι καρπώ
νονται οφέλη άπό τους αγώ
νες τής Εργατικής Τάξεως 
και δτι κάποτε θά «εξοφλή
σουν τούς λογαριασμυύς πού 
έχουν ανοίξει». Ή προσπά
θεια αυτή — ούτε πρώτη, ού
τε καί τε/ευταία — είναι χα
ρακτηριστική τοΰ ανθρώπου 
ό όποιος μέ τήν προκλητικό- 
τητά του καί τήν βοήθειαν 
τοΰ κεφαλαίου προσπαθεί συ
νεχώς νά φέρη σέ άντίθεση 
καί νά διασπάση τούς έργα- 
ζομένους.Όμιος, αύτό τό πρά
γμα οχι μόνο δέν πρόκειται 
νά τό καταφέρη, άλλά έ» ε δή 
καταλαβαίνει δτι ΠΟΛΥ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΚΑΤΑΠΟΝ- 
ΤΙΣΘΗ Ο ΙΛΙΟΣ μέσα στις 
αμαρτίες του, άποδύεται σ’ 
έναν αγώνα απελπισίας προ- 
κειμένου νά διατηρηθή στήν 
έξουσία. Οι καιροί όμως άλ- 
λάζουν. Γρήγορα έρχεται ό 
καιρός πού ό άνθρωπος αύτός 
θά κληθή άπό τό σώμα τών 
έργαζομένων νά λογοόοτήση 
γιά τ’ άνομήματά του. Καί 
τότε θά όοϊμε ποιος θά έξο- 
φλήση τούς λογαριασμούς 
πού έχει ανοίξει.

Νά τό έχουν 
ύπ’ δι|η τους

'Ολόκληρη ή Έργατοΰπαλ- 
ληλική τάξη έχει ξεσηκωθή 
άπό τήν παραπομπή τοΰ 
συναδ. Όρέστη Χατζηβασι- 
λείού στο συμβούλιο Νομιμο
φροσύνης γιά ν’ άπολυθή «ώς 
μή νομιμόφρων» βάσει τοΰ 
Ν. 516/1948. Νά τό έχουν ύπ’ 
δψη τους δλοι αυτοί οί κύρι
οι πού πρωταγωνιστούν σ’ 
αυτήν τήν υπόθεση, δτι οί 
’Έλληνες έργαζόμενοι θ’ άν- 
τιτάξουν τή δύναμή τους καί 
θά παλαίψουν άλύγιστοι δχι 
μόνο γιά τόν συνάδελφο ’Ο- 
ρέστη Χατζηβασιλείου — πού 
είναι ήδη πολύ γνωστός γιά 
τούς ώραίους καί τίμιους ά- 
γώνες του — άλλά καί γιά 
τήν οριστική κάθαρση τοΰ 
Ελληνικού Συνδικαλιστικού 
Κινήματος καί τήν αποκατά
σταση τής έλευθερίας καί τής 
κοινωνικής δικαιοσύνης 
στον τόπο πού γεννήθηκαν. 
’Ιδιαίτερα οί έργαζόμενοι 
στήν ’Εθνική Τράπεζα πού 
δέχτηκαν τό πρώτο πλήγμα 
— άπόλυση νέου συναδέλφου 
γιά τήν ίδια αίτια — θά πα
λαίψουν μέ ιδιαίτερη ένταση 
γιά τήν κατάργηση δλων τών 
άνελεύθερων καί αντικοινω
νικών, νόμων οί όποιοι πλήτ
τουν δχι μόνο τούς έργαζο- 
μένους άλλά καί τήν άνάπτυ- 
ξη τής Ελληνικής Πατρίδας·



Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ
(Συνέχεια άπό την 5η σελίδα) | προωθούνται κατά δύο έτη οι έκ των 

σεις καί τάς βροχηδόν κοπατιθεμέ- ύποΛληλα/ν εχοντες η αποκτωντες μελ 
νας παντοεισεΐς τροπολογίας. Εις λοντικως πτυχιον ανώτατης σχοΛης 
τό σημειον αότό επιβάλλεται νά το- της ημεναπης η ισοτίμου της αΑΛο- 
νίσωμεν ιδιαιτέρως τόν ρόλον καί δαπης, εφ οσον κατα τα δυο προη- 
τήν αναπΓτυχΟείσαν ΰπό τού συναδελ- 1 γούμενα ετη ή υπηρεσία των έκριϋη 
φου κ. Ίατρίοη — προέδρου του ως ευοοκιμος, άλΛως έφ'όσον αυτή 
Συνδέσμου των πολεμιστών του No- θα είναι ευοοκιμος κατά τα επόμενα 
μου /5 I καί 1 836 — δραστήριο- ι δυο ετη. 
τητα διά την προάσπισιν καί ψηφι- Ώς προς την λΰσιν ταύτην σημει- 
σιν τού σχετικού Νομοσχεδίου. | ούται μεΟ' ίκανοποιησεως οτι η έ- 

Κατόπιν μακράς ταλαιπωρίας έ- ' γκαταλειψις ύπο της Διοικήσεως τής 
πτεύχθη πρώτον τό 3ον δεκαήμερον περιοριστικής απαριΟμισ-ως των ά- 
Ίουνιου 1966 ή ψήφισις τού άφο- νωτατων σχολών, ως έγένετο εις τά 
ρώντος εις τάς μετά τό 1943 προ- πρώτα ΰπ αυτής καταρτισθεντα 
σωρινότητας τής τ. Εθνικής καί σχε-δια διηΰρυνε τον αριθμόν των δι- 
τούς πτυχιούχους καί μετά δύο μη- καιουμένων της προωθήσεως ταυτης 
νας ή ψηψισις τού άφορώντος εις ασχέτως τής παρατηρηΟεισης ποιας

ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

τους νεοπολεμιστάς νομοσχεδίου.
Ή δημοσίευσις έγένετο κατά την 

αυτήν σειράν:
Οΰτω: Α) είς τό ϋπ’ άριθ. 146)

τίνος εν προκειμενψ συγχυσεως.
‘Η άρμοοια Υπηρεσία τής Δέσε

ως Προσωπικού ήΟυνηθη παρα τόν 
Φορτον των παραλλήλως διενεργουμέ-

1-8-66 Φύλλον τής ’Εφημερίδας τής νων συσσωρευτικως προαγωγών νά 
Κυβερνήσεως έδημοσιεύθη τό ΰπ’ ά- έκδώση μέχρι τέλους τού λήξαντός 
ριθ. 4528 Νομοθ-τικόν Διάταγμα έτους τάς αφορωσας είς πάσας τάς 
«Περί ρυθμίσεως ζητημάτων τινών ά- κατά τά ανωτέρω προωθήσεις όνομα- 
φορώντων είς τό προσωπικόν τής Έ- στικάς έγκυκλιους. ϋί κατά την πρω- 
θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος Α.Ε.» την φασιν προωθηθέντες πτυχιοΰχοι 

Διά τού άρθρου 1 τού έν λόγφ άνήλθον είς 4υ0.
Διατάγματος προωθούνται κατά τόν β) Διά παραγράφου τού άρθου 
«καθαρόν» χρόνον τής ύπολειπομέ- 3 τού Νομοθετικού Διοαάγματος 
νης προσωρινότητός των οΐ μετά τήν 4547 «Περί τροποποιήσεως καί συμ- 
1-1-1943 προσληφθέντες ως Λογι- πληρώσεως διατάξεων τι νων τής Έρ- 
στικοί Υπάλληλοι ώς καί εκείνοι έκ γατικής νομοθεσίας καί περί έτέρων 
των προσωρινών Είσπρακτόρων οί διατάξεων» δημοσιευθέντος είς τό 
όποιοι άρχήθεν ήσχολοΰντο είς κα- ΰπ’ άριθ. 192)24—2—66 φύλλον 
θήκοντα Λογιστικού Υπαλλήλου με- τής ’Εφημερίδας τής Κυβερνήσεως 
ταταγέντες βραδύτερον κατόπιν χορηγείται διετής προώθησις είς 
σχετικής δοκιμασίας. τούς ύπηρετοΰντας είς τάς Τροστέ-

Αί άδυναμίαι τής δοθείσης έν ζας καί τήν ΔΕΗ προστατευομενους 
προκειμένφ λύσεως (άρχικαί καί με- των Νόμων 751 καί 1836. 
ταγενέστεραι) έπατημάνθησαν κατ’ ’Επαινετή έν προκειμένορ ύπήρξεν 
έπανάληψιν ΰπό τής Έκπροσωπήσε- ή πρωτοβουλία τής Διοικήσεως τής 
ως, αΐ πλεΐσται δέ έξ αυτών άπαρ- ήμετέρας Τ ραπέζης νά έκδώση πρώ- 
τίζουν αιτήματα τεθέντα προς άμε- τη μεταξύ δλων των παρεμφερών όρ- 
σον έπίλυσιν κατά τά κατωτέρω ά- γανισμών τήν άφορώσαν είς τήν προ- 
ναφερόμενα. Παραμένει δμως μετά- ώθησιν βάσει τού ανωτέρω Νομοθε- 
ξύ τών άλλων καί μία αισθητή άδι- τικοΰ Διατάγματος έγκύκλιον μέ 
κία ήτοι ή μή κατάργησις τής πα- πνεύμα γενικώς ευρύ, δοθέντος ότι 
ραταθείσης προσωρινότητος συνε- ώρισμέναι άσάφειαι είς τήν φρασεο-
πείςο αποτυχίας είς διαγωνισμόν μο- 
νιμοποιήσεως.

Έφ’ όσον ή κατάργησις τής προ- 
σωρινότητος είς τούς τής τέως ’Ε

λογ ίαν τής σχετικής παραγράφου 
ήδύναντο νά δώσουν λαβήν είς ηθε
λημένος λίαν περιοριστικός παρερ
μηνείας. Πάντως καί είς τό σημειον

θνικής (έστω καί διά τούς άπό τό τούτο δεν άπεφεύχθη ό πειρασμός 
1943 καί έντεϋθεν προσληφθέντας) τού καθορισμού ώς δικαιούμενων τής 
έγένετο προς τόν σκοπόν έξισώσεώς προωθήσεως τών προσληφθέντων 
των μέ τούς όμοχρόνους των τούς έκ άπό τής 10 - 8 - 1948 (ή μερομην ία 
τής τ. ’Αθηνών προερχομένους, έδει ένάρξεως ισχύος τού Ν. 751) καί 
νά μή ληφθοΰν ύπ’ όψιν αί συνέπειαι έντεϋθεν. 'Ο έν λόγφ περιορισμός έ- 
τής αποτυχίας είς διαγωνισμόν μο- δημιούργησε καταφανείς αδικίας, τήν 
νιμοποιήσεως έφ’ όσον τοιοϋτος δεν άρσιν τών όποιων ή Έκπροσώπησις 
έλάμβανε χώραν είς τήν έτερον έκ έπιδιώκει συντόνως μέ τήν βεβαιό-
τών συγχωνευθεισών Τραπεζών.

Σημειωτέον ότι οΐ τυχόντες προω 
θήσεως λόγφ προσωρινότητας άνήλ 
θον είς 500 (πρόσ. προ τού 1953)

τητα ότι τελικώς οί άρμόδιοι παρά
γοντες δεν θά άρνηθούν καί έν προ- 
κειμένφ τήν απονομήν τού Δικαίου. 
Κατά τάς πληροφορίας μας οί δι-

καί είς 800 (προσ.. μετά τό 1953). καιούμενοι προώθησιν βάσει τών ά- 
Διά τού άοθρου 2 τού προαναφε- πάψεων τής Διοικήσεως ανέρχονται 

ρθέντος Νομοθετικού Διατάγματος, είς 800.

ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΓΕΜΑΤΑ
"Η ένασχόλησις μέ τούς ογκολί

θους τών θεμάτων τού ’Οργανισμού, 
τών προσωρινοτήτων τών πτυχιούχων 
καί τών Πολεμιστών τού Νόμου 75 ϊ 
καί 1836 άπερρόφησε τό μεγαλύ- 
τερον μέρος τής προσπάθειας συλ
λογικής Έκπροσωπήσεως κοττά τό 
άπολογιζόμενον έτος.

’Εν τούτοις ουδόλως παρημελήθη- 
οτχν έτερα διαφόρου ύφής ή μικρο- 
τέρας έκτάσεως ζητήματα έκ τών ά- 
πασχολούντων τούς συναδέλφους.

Ούτως ώς καί ανωτέρω άνεφέρθη 
ή Έκπροσώπησις μας όμοϋ μετά 
τών ’ Εκπροσωπήσεων τών λοιπών 
Έθνοτραπεζικών Συλλόγων, άπετέ- 
λεσε τόν κύριον προωθητικόν παρά
γοντα είς τάς έξορμήσεις τής “Ο-

κίας τού παρελθόντος διά τής προ
αγωγής ώρισμένων παλαιοτέρων 
συνάδελφων συστηματικώς έπί έτη 
παραγκωνιζομένων. Τά διαπραχθέν- 
τα λάθη καταλογίζομεν κυρίως είς 
βάρος του συστήματος διενεργείας 
τών έν λόγφ προαγωγών κατά τά 
όποιον είς τό Συμβούλιον προαγω
γών άποτελούμενον, όρθώς ‘ίσως, έκ 
τών Δ)ντών τής Διοικήσεως, διενερ- 
γεΐται ψηφοφορία δι’ ένα έκαστον 
τών κρινομένων μέ αποφασιστικόν 
αποτέλεσμα. Τό έκ πρώτης δψεως 
όρθολογικώτατον καί δημοκρατ ικώ- 
τατον αυτό σύστημα καταλήγει δυσ
τυχώς είς πλεΐστας περιπτώσεις 
είς ΰποστήριξιν τών συμπαθειών τών 
δυναμικωτέρων Διευθυντών. Φρονοΰ-

μοσπονδίας μας διά τών όποιων έ- ^εν οτι εΤΠ Έί ευκαιριψ της πραγμα- 
πετεύχθησαν μεταξύ τών άλλων καί τοποιουμένης άναθεωρήσεως τού 
αί γνωσταί αυξήσεις τών άπό 1-2- συστήματος καταρτισεως φύλλων
1966 άποδοχών μας 
α) κατά 15% διά τό μέχρι δραχμ.
2.500 τμήμα αυτών, β) κατά 8% 
διά τό μέχρι δρχ. 4.000 τμήμα αυ
τών.

Περιττόν νά λεχθή ότι αί ένπρο- ώτ ^ατόψεως αριθμού έν-
κειμενω αυξήσεις εξηνεμ,σθησαν λ πετά πηλ-

ποιότητος θά ληφθή μέριμνα έξουδε- 
τεροΰσα είς τήν μεγαλυτέραν δυνα
τήν έκτασιν τά μειονεκτήιματα τού 
προεκτεθέντος τρόπου διενεργείας 
τών προαγωγών.

Έκ τών λοιπών έπιτευγμάτων κυ-

, „ - , 1, , διαφερομένων ύπήρξεν ή μετά πολ-εκ της σημε,ωθε,ση,ς όπτο λοΰ κόπ0υ γενοί]ένη Αποδεκτή με-σχεδόν
τής έποχής τής χορηγήσεώς των καί 
εντεύθεν ανόδου τού κόστους ζωής.

Έξ άλλου, σημαντικόν έμπόδιον 
διά τήν προώθησιν μερικωτέρων ί- 
6iqt ζητημάτων τών 
άπετέλεσε κατά τό παρελθόν έτος ό 
όγκος τών συσσωρευθεισών προαγω
γών.

ρική άποκαθήλωσις τών έπί σειράν 
έτών είς μισθολογικήν στασιμό
τητα καταδικασμένων ταμιακών έκ 

ικωιεμων ι- μετσγάξεως. Έκ τών έν λόγφ συνα- 
συναδ φων β£Χψων 0· μ£ν έχοντες τά τυπικά 

προσόντα προωθήθησοοι κατά πέντε 
μήνας δι’ έκαστον έτος μισθολογι- 
κής καθηλώσεως, οί δέ στερούμενοι

Ως γνωστόν παρέστη ή ανάγκη προσόντων κατά τέσσαρας έπί συμ- 
κατά^ τό δεύτερον κυρίως έξάμη,νον ψηψ,σμφ τών χορηγηθεισών διά τόν 
Τ°Η! ^ν„ λόγφ έτους νά διενεργηθοΰν αυτόν σκοπόν μέχρι τοΰδε προωθή- 
υπο τής αρμοδίας Διευθύνσεως, εις σεων. Διά τού μέτρου τούτου προω- 
τήν όποιαν μάλιστα έσημειώθησαν θήθησαν άπό 6 μήνας μέχρι καί 3 
άλλαγαΐ εις τα πρόσωπα τού Διευ- εΤη περίπου 140 συνάδελφοι ταμια- 
α ν κ.„. ,ο — κ0; χκ μετατάξεως.

Έν προκειμένφ ή Έκπροσώπησις 
έκφράζει τήν πικρίαν της διά τόν ά- 

προαγωγαί όλων ανεξαιρέτως τών ποκλεισμόν ολίγων δεκάδων συνα- 
βαθμών ^ καί τών δύο εξαμήνων τού δέλφων τής έν λόγφ κατηγορίας 
1966. Επιπροσθέτως έδει νά ανα- ,’κ τού νενονότοο ότι η νενουένη ού-

θυντοΰ καί τού Ύποδιευθυντού, αί 
προαγωγαί τών Τμηματαρχών Β' 
πρός Α' τού ’Ιουλίου 1965 καί αί

προσαρμοσθοΰν, βάσει τών διατά-
έκ τού γεγονότος ότι ή γενομένη ρύ- 
θμισις άφεώρα μόνον είς τούς μι-

ξεων τοΰ νέου Οργανισμού, η ισχύς σθολογικώς καθηλωθέντας οΰχί δέ 
τού οποίου ηρχετο άπό τής 1)1)66, κα; ε[ς τούς βαθμολογικώς άδικη- 
αι προσαυξήσεις^ όλων τών από τού θέντας, παρά τήν αντίθετον ρητήν ύ-
Αογιστού Α' καί άνω βαθμών. 

Παρά ταΰτα οί αρμόδιοι παρά-
πόσχεσιν τών αρμοδίων. Σημειωτέ
ου δέ ότι ακριβώς διά νά περιλη·

γοντες έτήρησαν τάς δοθείσας ύπο- φθοϋν καί οί βαθμολογικώς καθηλω- 
σχέσεις δυνηθέντες νά τελειώσουν θέντες παρειλκύσθη έπί μήνας ή έ- 
τάς προαγωγάς έντός τού λήξαντος πίλυσις τοΰ όλου θέματος. Εύνόη-
έτσυς. Βεβαίως δέν έλειψαν καί ώ- 
ρισμένα «λάθη» κατά τάς προαγω
γάς είς τούς οργανικούς βαθμούς.

τον τυγχάνει ότι αποτελεί χρέος τής 
έκ τών έκλογών άναδειχθησομένης 
Έκπροσωπήσεως νά έπιδιώξη τήν ό-

Διά νά ε’ίμεθα δίκαιοι, τούτα δέν κα* λοκλήρωσιν τού μέτρου. 1
ταλογίζομεν έξ ολοκλήρου είς βάρος Θετικόν επίσης επίτευγμα δυνα
τής Διευθύνσεως Προσωπικού, ή ό- ται νά θεωρηθή ό καταρτισμός έπι- 
ποία όμολογουμένως προσεπάθησε τροπής δι’ άναθεώρησιν τοΰ συστή- 
νά άποκοτταστήση ώρισμένας όδι- ματος συντάξεως φύλλων ποιότητας.

’Από τοΰ παρελθόντος Αϋγούστου 
αί Εκπροσωπήσεις των 2. υλΛογων 
τής Ί ραπεςης ύπεβαλον είς την Δι- 
οικησιν υπόμνημα έκ 35 σημείων 
διαΛαμβάνον τα σπουδαιότερα έκ 
των εκκρεμών θεμάτων των έργαςο- 
μένων είς τό " I ορυμα.

Τό ύπόμνημα συνεζητήθη κατ’ έ
πανάληψιν μετά των αρμοοίων ύπη- 
ρεσιακων παραγόντων καί έγενοντο 
πλεΐσται όσαι Ιεραρχήσεις καί τα
ξινομήσεις τών έπι μέρους αιτημά
των προς διευκόλυνσιν τής έπιλυσι- 
ως των. Πρόθυμος ή Έκπροσώπησις 
καί λαμβάνουσα πάντοτε ύπ' όψιν 
τάς εκ των προαναφερθε ι σών μαςι- 
κών προωθήσεων οίκονομικάς έπι- 
πτώσεις έόεχετο όπως κλιμακωθή ή 
έπίλυσις τών αιτημάτων τοΰ Υπο
μνήματος κατά τροπον άνώδυνον, εί 
δυνατόν, διά τά 'Ίδρυμα.

Άτυχώς μέχρι τέλους τοΰ παρελ
θόντος έτους ή νέα Διοίκησις τής 
Γραπέζης, προς τήν όποιαν δεν άμ- 
φιβάλλομεν ότι έγένοντο αί δέουσαι 
υπηρεσιακοί εισηγήσεις, δέν εΰρε 
τόν χρόνον νά άσχοληθή καί μέ τά 
είδικώτερα θέματα τού Προσωπικού. 
Κατά τάς έπανειλημμενας παρα
στάσεις μας ό κ. Διοικητής δέν ήρ- 
νεΐτο μέν ότι έπιβάλλεται ή λύσις 
έκκρεμών θεμάτων, εϋρισκεν όμως 
πάντοτε τρόπον νά άποφεύγη συγ
κεκριμένος δεσμεύσεις προβάλλων 
πολλαπλός ασχολίας του διά τήν 
άντιμετώπισιν τών οργανωτικών κλπ 
θεμάτων τής Τ ραπέζης.

Καί ναι μέν, είναι πράγματι δυ
νατόν, τά προβλήματα τής Τ ραπέ
ζης νά απορροφούν τάς σκέψεις καί 
τόν χρόνον τής Διοικήσεως, δέν είναι 
όμως ανέφικτος καί ή έξεύρεσις ο
λίγων ωρών διά τήν συζήτησιν τών 
προβλημάτων τών εργαζομένων οί 
όποιοι έν τελευταία αναλύσει απο
τελούν καί τόν άποφασιστικώτερον 
παράγοντα διά τήν έπιτυχίοιν ή μή 
τών σχεδίων τής Διοικήσεως διά τόν 
έκσυγχρονισμόν τού Ιδρύματος.

Ώς έκ τούτου, διάχυτος είναι ή 
ύποψία ότι ή νέα Διοίκησις, καίτοι 
έκ τών κόλπων μας προερχομένη, 
δέν έχει τήν διάθ.σιν, έπί τοΰ πα
ρόντος, τουλάχιστον, νά προβή είς 
περαιτέρω παραχωρήσεις πρός τό 
Προσωπικόν όσονδήποτε καί αν αΰ- 
ταί θεωρούνται έπιβεβλημέναι. Καί 
ή ύποψία ένισχύεται έκ τής άτυχούς 
απόπειρας περί καταργήσεως πα
ροχών άποτελουσών κεκτημένον δι
καίωμα (επίδομα σπουδών). Εν
τεύθεν δέ καί ή μεγάλη ανησυχία 
πάντων τών ύγιώς σκεπτομένων λει
τουργών τοΰ 11 δρύματος ώς πρός ! 
τάς συνεπείας τής έν προκειμένω τα
κτικής ή όποια είναι δυνατόν νά ά- 
πολήξη είς τήν άπευκταίαν σύγ- 
κρουσιν, |

Ώς είκός ή άπομάκρυνσις τού κ. 
Διοικητοΰ έκ τής Τροστέζης κατόπιν 
τής ύπ’ αυτού άναλήψεως τής πρω
θυπουργίας κατά τό τρίτον δεκαή
μερον τοΰ Δεκεμβρίου 1966 ηυξησε 
τάς ύφισταμένας έκ τών προεκτεθέν- 
των δυσχερείας διά τήν έπίλυσιν τών 
ζητημάτων τού Προσωπικού. j

Βεβαίως πάντες οί ύπηρετοΰντες 
είς τό "Ιδρυμα άντιλαμβάνονται 
πλήρως τήν έκτασιν τής προσγενο- 
μένης είς αυτό τιμής διά τής διά 
δεύτερον φοράν πρωθυπουργοποιή- 
σεως τοΰ Διοικητοΰ του καί δή είς 
στιγμάς δυσχερείς διά τήν χώραν 
μας. _ '

ι υγχάνει όμως άδιανόητον νά ά- 
ποτελέση ή έκ τοΰ * I δρύμοαος όπου- : 
σία τού κ. Διοικητοΰ αφορμήν διά 
τήν περαιτέρω παρέλκυσιν τών έκ- 
κρεμούντων ζητημάτων τών έργαζο- 
μένων.

‘Ο μηχανισμός τής Τ ραπέζης κι
νείται, κατά τάς δυνατότητάς του, 
άρτίως είς όλους τούς άλλους το
μείς. Δέον νά γίνη άντιληπτόν ότι 
θά είναι όλως αδικαιολόγητος άλλα 
καί απαράδεκτος άπό πλευράς τής 
Έκπροσωπήσεως ή άκινητοποίησίς 
του μόνον είς μίαν Διεύθυνσιν.

Έν τέλει δέον νά σημενώσωμεν 
ότι κατόπιν τών αλλεπαλλήλων δια
βημάτων μας τόσον είς τήν Διεύθυν- 
σιν τοΰ Προσωπικού, όσον καί είς 
τόν άντικαθιστώντα τόν κ. Διοικη
τήν, Υποδιοικητήν κ. Γαζήν έγένον
το κατ’ αρχήν αποδεκτά ώρισμένα 
μικροτέρας έκτάσεως θέματα, ήτοι:

1. 'Η κατάργησις τής προσωρι
νότητας διά τούς κατά τό 1942 
προσληφθέντας συνοοδέλφους.

2. Ή άναθεώρησις τών χορηγη
θεισών προωθήσεων είς τούς συνα
δέλφους οί όποιοι ώς κλητήρες έξε- 
τέλουν έργασίαν υπαλλήλου.

3. Ή άπόδοσις τών έπί έλαττον 
καταβληθέντων ποσών έξ ασφαλί
στρων είς τούς μή λαμβάνοντας κα
τά μήνα έπίδομα έξ αυτών.

4. Ή άπόδοσις είς τό Προσωπι
κόν τών ποσών μέ τά όποια έπεβα- 
ρύνθη τούτο διά τό τμήμα τοΰ φό
ρου μισθωτών ύπηρεσιών έτους 
1965 τό άντιστοιχοΰν είς γενομένας 
κατά τό 1965 καταβολάς διαφορών 
άφορωσών είς άναδρομικάς άποδο- 
χάς προηγουμένων έτών.

5) Ή συνέχισις τοΰ έπιδόματος 
τέκνων, διά τά σπουδάζοντα έξ αυ
τών μέχρι τοΰ 25ου έτους.

Οΰτω παραμένει σχεδόν τό σύνο- 
λον (άπό άπόψεως βαρύτητας) τών 
αιτημάτων τοΰ Υπομνήματος άνεπί- 
λυτον. Ταΰτα είναι:

1) Τακτοποίησις τών έκ μετατά- 
ξεως Ταμιακών.

(έπί τοΰ προκειμένου είχεν όλο- 
κληρωθή ή μελέτη καί είχεν ύποβλη- 
θή ή σχετική είσήγησις έκ μέρους

τής Διευθύνσεως Προσωπικοΰ πρός 
την Διοικησιν τής I ραπέζης).

2) Τακτοποίησις προωθήσεως 
α') Κλητήρων, οιτινες ότε έφεροντο 
ώς έργαται διεξήγαγον έργασίαν 
Κλητήρας, 6') Είσπρακτόρων, οιτι- 
νες οτε ησαν Κλητήρες διεξήγαγον 
υπηρεσίαν Είσπρακτορος.

(έπί τοΰ έν λογφ θέματος έχει 
δοθή μέχρι τοΰδε μερική λύσις, κα- 
λύψασα μέρος μόνον έκ τοΰ όλου ά- 
ριθμοΰ τών πραγματικών περιπτώ
σεων καί δημιουργήσασα ώς έκ τού
του, άνισοτητα μεταχειρίσεως καί 
άΰικίαν είς βάρος των μή τακτοποι- 
ηθέντων έκ τών άνηκόντων είς τάς 
προειρημένας περιπτώσεις).

3) Άπόσβασις συλλογικών - ήνο- 
ποιημένων δανείων.

4) Καταβολή, έφεξής, κατά μή
να τών άσφαλίστρων καί είς τούς 
μή λαμβάνοντας μηνιαίως έπίδομα 
έξ αυτών, δι’ ίσης κατά μήνα κατα
νομής τοΰ έφ’ άπαξ ποσού, όπερ έ- 
τησίως δικαιούται έκαστος τών μή 
λαμβανόντων μηνιαϊον έπίδομα έξ ά
σφαλίστρων. 'Ομοίως καθορισμός 
τοΰ ποσοστού δι’ ασφάλιστρα, άπό 
τού τρέχοντος έτους, είς 60% τών 
μηνιαίων αποδοχών.

5) Άπόδοσις είς τό Προσωπικόν 
τής ώφελείας τής Τραπέζης έκ τής 
καθυστερήσεως μέρους τών άποδο
χών αΰτοΰ.

6) Άναθεώρησις, έπί τό ορθόν, 
τοΰ έσφαλμένου τρόπου, καθ’ δν ύ- 
πελογίσθησαν καί καθωρίσθησαν τά 
ποσά διά φόρον μισθωτών ύπηρε
σιών έτους 1964, άτινα ένεσωματώ- 
θησαν, άπό 1 — 1 —1965 είς τούς 
βασικούς μισθούς τοΰ Προσωπικού.

7) Άπόδοσις τής κακώς έπιβλη- 
θείσης καθυστερήσεως (στασιμότη
τας) είς όσους ύπέστησαν ταύτην 
έπί τφ λόγφ ότι είς τά φύλλα ποι
ότητάς των έχαρακτη ρί ζοντο «κα
λοί».

8) ΛΑείωσις τοΰ χρόνου έξελίξε- 
ως μέχρι τοΰ βαθμού τοΰ Λογιστού 
Α' είς 14 έτη.

9) Καθιερωσις έπιδόματος 6α- 
θμοΰ άπό τού Λογιστοΰ Α' καί άνω 
κατά τά έν τή Τραπέζη τής Ελλά
δος ίσχύοντα.

10) Ρύθμισις τής άρχαιότητος 
τών κατ’ άνισα διαστήματα προα- 
χθέντων είς τούς άπό τού βαθμού 
τού Λογιστοΰ Α' καί άνω βαθμούς, 
έφ’ όσον ή άνισότης προέκυψεν, πρά
γματι, έκ τής στενότητος τών οργα
νικών θέσεων.

1 1 ) Άρσις ώρισμένων εμφανών 
άδικιών.

12) Καθιερωσις voleurs 1) 1 καί 
1)7 διά τούς προσληφθέντας ή 
προσλαμβανομένους άπό 1) 1 μέχρι 
31)3 καί άπό 1)7 μέχρι 30)9 άν- 
τιστοίχως, ώς ϊσχυε διά τής έντάξε- 
ως 1944 (έγκύκλιος 22)6-6-44) 
καί άνετράπη, αύθαιρέτως, διά τής 
έντάξεως 1953.

13) Καθορισμός τού έπιδόματος 
πολυετούς υπηρεσίας είς ποσοστόν 
5% δι’ έκάστην πενταετίαν μέ άνώ- 
τατον 30% διά τήν τριακονταετίαν.

14) Χορήγησις προσαυξήσεων 
καί είς τούς κάτω τοΰ Λογιστοΰ Α' 
βαθμούς, δι’ όσους υπηρετούν εΰδο- 
κίμως άλλά δέν προάγονται έλλεί- 
ψει τυπικών προσόντων.

15) Κατάργησις τής εΰχερείας 
άναστολής διενεργείας τών προαγω
γών.

16) Κατοχύρωσις αντικειμενικού 
τρόπου συντάξεως τών δελτίων ποι
ότητας, γνωστοποίησις αΰτών είς 
τούς ένδιαφερσμένους καί καθορι
σμός αρμοδίου ’Οργάνου καί σχετι
κής διαδικασίας διά προσφυγήν, είς 
περίπτωσιν παραπόνων ή άντιρρή- 
σεων, τών ένδιαφερομένων. ("Ηδη 
κατηρτίσθη σχετική έπιτροπή, είς 
τήν όποιαν μετέσχον οί Σύλλογοι).

17) Ώράριον έργασίας τών συνα
δέλφων Κέντρου καί Επαρχιών έκ 
τριάκοντα έννέα ώρών έβδομαδιαίως 
κατ’ άνώτατον όριον καί συναπτή 
έργασία κατά τήν διάρκειαν αΰτοΰ 
καθ’ έκάστην έργάσιμον ήμέραν τής 
έβδομάδος.

18) Καταβολή είς τά Ταμεία Υ
γείας ύπό τής Τραπέζης τοΰ συνό
λου εισφοράς καί συνεισφοράς έπί 
τών άποδοχών είς περίπτωσιν ποι
νής προσωρινής παύσεως μετά στε- 
ρήσεως τών άποδοχών (ίνα μή διά 
τής τοιαύτης ποινής καί κατά τήν 
διάρκειαν αυτής αποστερείται τής 
περιθάλψεως τοΰ Ταμείου Υγείας 
ό οΰτω τιμωρούμενος καί τά τυχόν 
προστατευόμενα μέλη τής οικογέ
νειας του).

19) Συμμετοχή έκπροσώπων τοΰ 
Προσωπικού είς τά Πειθαρχικά Συμ
βούλια, ώς έπίσης καί είς άπαντα 
τά Συμβούλια καί Έπιτροπάς, τών 
όποιων τό έργον έχει σχέσιν μέ ζη
τήματα τοΰ Προσωπικού.

20) Άξιοποίησις τοΰ χρόνου είς 
τούς μικρούς βαθμούς.

21) Παΰσις ύπολογισμοΰ τόκων 
έπί τών χορηγουμένων ύπό τής Τρα
πέζης είς τό Προσωπικόν της ατο
μικών δανείων.

22) Άναγνώρισις, τής προϋπηρε
σίας είς Ανωνύμους Εταιρείας Ε
σωτερικού ή Εξωτερικού, άσχέτως 
ποσού μετοχικού κεφαλαίου αυτών, 
διά τόν καθορισμόν τοΰ έπιδόματος 
πολυετούς υπηρεσίας.

Καθιερωσις τοΰ 55ου έτους ηλι
κίας, διά τήν άποχώρησιν τών γυ
ναικών.

23) Ριζική άναμόρφωσις τοΰ ’Ορ
γανισμού Εσωτερικής ’Υπηρεσίας 
τής Τραπέζης.

24) Άναγνώρισις υπηρεσίας είς

τήν ζώνην τών πρόσω καί έξίσωσις 
σχετικής προωθήσεως.
ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟΙΣ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:
1) Αμοιβή ύπερεργασίας είς 

τούς συναδέλφους τών έπαρχιακών 
υποκαταστημάτων διά τάς έπί πλέον 
3 ώρας.

2) Ή μετά 20ετή ύπηρεσίαν έ
ξοδος έκ τής ύπηρεσίας τών ύπάν- 
δρων θηλέων συναδέλφων. (Έν προ
κειμένφ υπεβλήθη ύπό τής Έκπρο
σωπήσεως πλήρως θεμελιωμένοι ύ
πόμνημα).

Έπίσης τό αυτό νά ίσχύση καί 
διά τούς άναπήρους πολέμου, τούς 
ύπηρετούντας είς τήν Τράπεζαν.

3) Ή χορήγησις έπιδομάτων τέ
κνου κ.λ.π. είς τάς θήλεις συναδέλ
φους τών όποιων οί σύζυγοι δέν 
λαμβάνουν τοιαΰτα κατά τά έν τή 
Τραπέζη τής Ελλάδος ίσχύοντα.

4) Ή έφαρμογή πρωθυπουργικής 
άποφάσεως διά τήν καθιέρωσιν ανα
κουφιστικού ώραρίου διά τάς έργα- 
ζομένας μητέρας.

5) Έφαρμογή τοΰ Νόμου περί 
προωθήσεως τών προσωρινών είς 
τούς ώρομισθίους καί τούς έπί τι 
διάστημα πλασματικώς άπολυθέν- 
τας.

6) Άρσις τής προσωρινότητος 
καί τών προ τοΰ 1942 προσληφθέν
των.

ΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Καί κατά τό άπολογιζόμενον έ

τος δέν έπετεύχθη ή έπίλυσις τοΰ 
θέματος τοΰ διαφορετικού ώραρίου 
τών έπαρχιακών Υποκαταστημάτων. 
Αί έν προκειμένφ δυσχέρειαι, γνω
σταί βεβαίως είς όλους μας, δέν ά- 
ποτελοΰν, τουλάχιστον διά τό ήμέ- 
τερον "Ιδρυμα, έπαρκή δικαιολογίαν 
διά τήν έπί πολλά έτη διάφορον έν 
προκειμένφ μεταχείρισιν τών συνα
δέλφων τής Επαρχίας οί όποιοι σύν 
τοΐς άλλοις, έξακολουθοΰν, κατά τό 
μεγαλύτερον μέρος των, νά έργά- 
ζωνται ύπό ένα συνεχές άγχος.

Έξ άλλου, ή πρωτοβουλία τήν ο
ποίαν άνέλαβεν ή ‘Ομοσπονδία μας 
διά τήν δημιουργίαν τοπικών παραρ
τημάτων της είς τάς Έπαρχιακάς 
πόλεις, ορθή βεβαίως καί έπιβεβλη- 
μένη καθ’ έ αυτήν, δέν θά καταστή- 
ση δυνατήν είς τό άμεσον τουλάχι
στον μέλλον, τήν διά κοινής έπί ο
μοσπονδιακού έπιπέδου δράσεως έ
πι βολήν καί είς τάς Επαρχίας τοΰ . 
ώραρίου τών 39 ώρών τοΰ Κέντρου, 
λόγφ τής σημειωθείσης άπό διετίας

γνωστής άδυναμίας είς τό συγκρό
τημα Άνδρεάδη, έκ τής δημιουργίας 
τού έργοδοτικοΰ άντισυνδέσμου, συ
νεπείς: τής οποίας παρη,μποδίσθη ή 
έφαρμογή τοΰ μετά τών Έκπροσο>- 
πήσεων τής Εμπορικής καί τής Ίο- 
νικής - Λαϊκής Τραπέζης καταρτι- 
σθέντος σχεδίου κατά τά 1965 περί 
βαθμιαίας διά τών ιδίων δυνάμεων 
τών έργαζομένων τών τριών Τραπε
ζών έπιβολήν τοΰ ώραρίου τοΰ Κέν
τρου.

Κατόπιν τούτου ή Διοίκησις τής 
Τραπέζης μας οφείλει έφ’ όσον ό 
κύριος λόγος τόν όποιον προβάλλει 
διά τήν μή έξίσωσιν τοΰ ώραρίου 
τών Επαρχιών πρός τά τοιοΰτον τοΰ 
Κέντρου είναι ή συμπεριφορά τοΰ 
άνπχγωνισμοΰ, νά θεωρήση τάς έπί 
πλέον ώρας ώς ύπερεργασίαν καί 
νά καταβάλη είς τούς συναδέλφους 
τών έπαρχιακών Καταστημάτων ώς 
καί ανωτέρω άναφέρεται, τήν προσή- 
κουσαν αμοιβήν. Τούτο δέ ώς είκός 
προσωρινώς καί μέχρι τής ορθής 
έπιλύσεως τοΰ θέματος.
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Δύο σημαντικά! έξελίξεις έσημει

ώθησαν κατά τό άπολογιζόμενον έ
τος είς τόν τομέα τών ασφαλιστι
κών μας ’Οργανισμών. Είδικώτερον 
όσον αφορά τό Ταμεΐον Συντάξεων 
έπετεύχθη, κατόπιν μακροχρονίων 
διαπραγματεύσεων, συμφωνία, μεθ’ 
όλων τών ένδιαφερομένων Συλλόγων 
τοΰ έν ένεργεία καί έν άπομαχία 
Προσωπικού τής Τραπέζης, διά τήν 
ένοποίησίν του μετά τοΰ Ταμείου 
Συντάξεων τών συναδέλφων της τ. 
Τραπέζης Αθηνών. Ή έν λόγφ συμ
φωνία έχει είς γενικός γραμμάς ώς 
έξης: ‘Η περιουσία τοΰ Ταμείου 
Συντάξεων τής τ. ’Εθνικής θά εί
ναι ύπέγγυος διά τήν άπρόσκοπτον 
καταβολήν τών συντάξεων είς τούς 
ήσφοώισμένους τοΰ Ταμείου.

Έξ άλλου είς ώρισμένας κα
τηγορίας συνταξιούχων τής Εθνι
κής θά καταβληθή ένα πριμ έπί τών 
ήδη άπολαμβανομένων συντάξεων.

Σημειωτέον ότι παρά τάς μέχρι 
τοΰδε έντονους παραστάσεις μας 
πρός τήν Διοίκησιν, ύπ’ όψιν τής ό
ποιας ή συναφθεΐσα συμφωνία έτέτ- 
θη άπό τά τέλη τοΰ παρελθόντος 
Μαρτίου, αΰτη δέν έδέχθη είσέτι νά 
πράξη τά καθ' έαυτήν διά τήν έν τή 
πράξει έφαρμογήν τών συμπεφωνη- 
μένων.

Έξ άλλου είς τόν τομέα τών Τα
μείων Υγείας κατέστη δυνατή ή 
ύπό τών Ταμείων καί τών δύο πτε
ρύγων τοΰ Προσωπικού άγορά μιάς 
έκ τών καλυτέρων ιδιωτικών κλινικών 
γνωστής ύπό τήν όνουασίοη/ «Πανα
γία ή Σπηλιανή» μέ τήν προοπτικήν 
δημιουργίας ίδιου προτύπου νοση
λευτικού ‘Ιδρύματος.

Ώς γνωστόν ή αρχική σκέψις ήτο 
νά δημισυργηθή έν τοιοΰτον "Ιδρυμα 
άπό κοινού μετά τών συναδέλφων

τής Τραπέζης Ελλάδος καί τής Α
γροτικής, τό όποιον ασφαλώς θά 
καθίστατο τό καλύτερον είς τό εί
δος του είς όλην τήν Βαλκανικήν. 
Άτυχώς τό έν λόγφ σχέδιον δέν κα
τέστη δυνατόν νά πραγματοπο ιηθή, 
ή άποτυχία δέ αυτή δέν βαρύνει τά 
ήμέτερα ταμεία Υγείας.

Κατόπιν τούτων καί άφοΰ έμελε- 
τήθη άπό ιδιωτικοοικονομικής πλευ
ράς ή βιωτιμότης ίδιου νοσηλευτικού 
Ιδρύματος, τά Ταμεία Υγείας τών 
δύο πτερύγων τού Προσωπικοΰ απο
φάσισαν νά προχωρήσουν είς τήν 
δημιουργίαν του. ‘Η παρουσιασθεΐ- 
σα δέ ευκαιρία αγοράς τής προαΓ 
ναφερθείσης κλινικής διευκολύνει τή(ν 
πραγματοποίησιν τοΰ σχεδίου.

Δέον νά σημειωθή ότι ή Έκπρο- 
σώπησις έτηρήθη ένή μέρος όλων τών 
συναφών ένεργειών καί είδικώτερον 
τών σχετιζομένων μέ τήν άγοράν διά 
τήν ήθικήν κάλυψιν τής όποιας έλα- 
βεν ιδίας αποφάσεις. (Διενέργεια 
χωριστής έκτιμήσεως κ.λ.π.).

Είναι περιττόν νά λεχθή ότι αί κα
τά τά ανωτέρω έξελίξεις είς τούς α
σφαλιστικούς μας Όργοτνισμούς α
ποτελούν τεράστια βήματα πρός τήν 
κατεύθυνσιν τής όλσκληρώσεως τής 
’Οργανικής Ένότητος τοΰ Προσω
πικού, τά πλεονεκτήματα τής όποιας 
έχουν πολλάκις τονισθή καί αποτε
λούν κτήμα όλων μας.

Τέλος καί κατά τό άπολογ ιζό με
νον έτος, αί Εκπροσωπήσεις καί 
τών τεσσάρων Συλλόγων τοΰ έν έ- 
νεργείφ Προσωπικού τής Τραπέζης 
συνειργάσθησαν κατά τόν πλέον αρ
μονικόν τρόπον διά τήν προώθησιν 
καί τήν έπίλυσιν τών διαφόρων ζη
τημάτων τόσον έντός τής Τραπέζης 
όσον καί έπί 'Ομοσπονδιακού έπι
πέδου.

ΛΟΙΠΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΝ
Ή Έκπροσώπησις έπραγματο- 

ποίησε καί κατά τό παρελθόν έτος 
μακράς καί συστηματικός περιο
δείας είς όλα σχεδόν τά έπαρχιακά 
ύποκαταστήματα έπιληφθεΐσα πολ
λών είδικωτέρων θεμάτων, άπασχο- 
λούντων τούς συναδέλφους έκάστου 
έξ αΰτών.

Ή έντύποχτίς μας είναι ότι έση- 
μειώθη μέν ποιά τις βελτίωσις είς 
τάς συνθήκας έργασίας τής Επαρ
χίας, λόγφ κυρίως τής κατόπιν τών 
έπι μόνων έπί έτη συστηματικών δια
βημάτων μας, έποο/δρώσεως τών έ- 
παρχιακών ύποκαταστημότων διά

I νέου Προσωπικού, ή κοττάστασις ό
μως γενικώς παραμένει άπό πολλών 
άλλων άπόψεων ζοφερά.

Έξ άλλου καί κατά τό άπολογι- 
ζόμενον έτος ή Έκπροσώπησις μετά 
τοΰ αΰτοΰ ώς καί πρότερον ζήλου έ- 
πελήφθη τών ότομικών ζητημάτων 
εκατοντάδων συναδέλφων έπιτυχοΰ- 
σα τήν έπίλυσιν πλείστων έξ αΰτών. 
Ή έν προκειμένφ άπασχόλησις τής 
Έκπροσωπήσεως άποκτά όλονεν καί 
μεγαλυτέραν σημασίαν δεδομένου 
ότι ό αριθμός τών συναδέλφων με
λών τοΰ Συλλόγου μας συνεχώς δι
ευρύνεται άνελθών ήδη είς 4.200.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΑΙ
‘Η άποκομισθεΐσα έκ τών άλλε- 

παλλήλων έπαφών μετά τής Διοική- 
σεως πείρα πείθει ότι οί αρμόδιοι 
παράγοντες τής Τραπέζης άπεφάσι- 
σαν νά σκληρύνουν τήν έναντι τών 
έργαζομένων είς τό "Ιδρυμα στά
σιν των. Ώς πρόχειρος δικαιολογία 
τής έν προκειμένφ έγκαινιαζομένης 
τακτικής χρησιμεύουν αί έπιττπώσεις 
τών «εκτεταμένων παροχών» πρός τό 
Προσωπικόν, ώς τοιούτων νοουμένων 
τών έπιλυθέντων κατά τά προεκτε- 
θέντα αιτημάτων, άτινα έλίμναζον 
άπό μακροΰ.

Αναμένεται ιδιαιτέρως ή άνάπτυ- 
ξις προσπάθειας διά τήν κατά τό 
δυνατόν περικοπήν τών βαθμολο
γικών συνεπειών τών έκ διαφόρων 
αιτιών προωθήσεων είς τρόπον ώστε 
νά μείνη άδιατάρακτος ή διά τών 
γνωστών είς όλους μεθόδων έπιμε- 
λώς διαμορφωθεΐσα «έπετηρίς» τοΰ 
‘Ιδρύματος. Σχετικώς έπιδιωκεται ή

I διά νομικιστικών συλλογισμών προ- 
κατάληψις τής «σκέψεως» όσων έκ 
τών ύπευθύνων παροτγόντο>ν διαθέ
τουν άνεξαρτησίαν γνώμης καί δύ- 
ναμιν διά τήν διατύπωσίν της.

Δύναται όθεν νά θεωρηθή ώς λίαν 
πιθανόν ότι ή μέλλουσα νά άναδει- 
χθή έκ τών έκλογών Έκπροσώπησις 
θά άντι μετωπίση τό ένδεχάμενον έκ- 
τεταμένης ρήξεως μετά τής Διοική- 
σεως, αί συνέπειαι τής όποιας θά 
είναι ανυπολόγιστοι καί δι’ αυτό 
τοΰτο τό μέλλον τοΰ Ιδρύματος.

! Τήν έξέλιξιν ταύτην τό Συλλογικόν 
μας "Οργάνου τά όποιον κατά τό 
έτος τούτο συμπληρώνει ήμισυ αιώ
να ζωής άρρήκτως συνδεδεμένης μέ 
τάς τύχας τής Τραπέζης, τήν απεύ
χεται καί έλπίζει ότι οί πάσης φύ- 
σεως άρμόδιοι θά άρθοϋν είς τό ύ
ψος τής αποστολής τφν κα! θά άνα- 
προσαρμόσουν τήν έναντι τών έργα
ζομένων τακτικήν των.


