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ίίολλαί, υπό πολλών, κατε- 
βλήθησιχν προσπάθεια! καί εις ιό 
παρελθόν, πρόσφατον καί άπώ - 
τερον, διά τήν έξυγίανσιν καί την 
άναδιοργάνωσιν των κυριωτερων 
φορέων τής οικονομίας μας, διότι 
αΰται έθεωροΰντο — καί δικαί
ως— πρωταρχικοί προϋποθέσεις 
διά τήν έπιτάχυνσιν τοΰ ρυθμού 
τής οικονομικής μας άναπτέξεως.

Και ΰπή ιχον εκ πρώιης δψε- 
ως εις πολλάς περιπτώσεις αί κα
τάλληλοι συνθήκαι διά τήν ευό 
δωσιν των προσπαθειών αυτών. 
Κυβέρνησις πανίσχυρος δυόμε
νη νά άδιαφορήση διά τάς τυχόν 
διαμαρτυρίας καί αντιδράσεις 
τών θίγόμενων, έκ τών μέτρων 
έξυγιάνσεως καί άναδιοργανώσε- 
ως τών ώς ανωτέρω φορέων, συμ
φερόντων ατόμων καί ομάδων. 
«Σκληροί», όπως όλοι οι σύγχρο
νοι «σοφοί», ανδρες εις τάς νευ- 
ραλγικάς θέσεις τοΰ κρατικού 
μηχανισμού, αλλά καί τών ιδιωτι
κοοικονομικών συγκροτημάτων, 
έτοιμοι νά μή φεισθοΰν ουδενός, 
προκειμένου νά έξυπηρετηθή τό 
«ίπώτερον» καί «γενικώτερον 
συμφέρον (;) τοΰ τόπου. Τύπος, 
έν ιή ουσία εΰχερώς κατευθυνό 
μένος, διά τήν διαμόρφωσιν «κοι
νής γ> ωμής» ευνοϊκής διά τάς με
ταρρυθμίσεις καί ανεκτικής διά 
τάς σχετικάς «θυσίας».

Πειράματα έγιναν αρκετά. 
’Αλλά δυστυχώς χωρίς καμμιά 
επιτυχία. Τά πράγματα έμενον 
— εις τήν καλυτέραν π=ρίπτω 
σιν— εκεί όπου ήταν καί προ
ηγουμένως μέ δλίγας άλλαγάς τύ
που «Μανωλιοϋ». Καί ως επί τό 
πλεΐστον έχειροτέρευαν.

Βεβαίως οί πειραοατισταί έ
χουν πρόχειρον τήν δικαιολο/ία 
των. Σέ άλλους έπταισαν αί επεμ
βάσεις τής πολιτικής, πολλοί δ- 
χυροννταί όπισθεν τής έλλείψεως 
τών «κατα,.λήλων» στελεχών καί 
όλοι σχεδόν, από συμφώνου, κα- 
ταρώνται τήν ραθυμίαν και. τήν 
ροπήν τής μεγάλης μάζης τών ερ
γαζομένων πρός τήν άνευ προση- 
κοΰσης άντιπαοοχής υψηλήν α
μοιβήν. (Εννοείται ότι δεν άπαι 
τοΰνταί ιδιαίτεροι ικανότητες διά 
νά άποκαλυφθοϋν ότι αί δικαιο- 
λογίαι, τάς οποίας οι πλέον «έ
ξυπνοι» τάς έχουν ετοίμους έκ τών 
προτέρων, αποτελούν άπλάς προ
φάσεις έν άμαρτίαις).

Δεν είναι ανάγκη νά άπο- 
μακρυνθώμεν τοΰ οί'κου μας διά 
νά άνεύρωμεν έ ' συγκεκριμένο ν 
παράδειγμ ι. Ή έ.ξ'-λιξις τών πρα
γμάτων εις τήν Εθνικήν Τράπε
ζαν, ιδία από τής συγχωνευσεως 
καί εντεύθεν, φωτίζει κατά τρό
πον άπλετον καί τά: «μεθοδου;» 
τών «πειραματιστών» καί τά κύ
ρια αίτια τής αποτυχίας των

Οί αρχιτέκτονες τής συγχω- 
νεύσεως ίσχυρίσθησαν (άρχαί ιοϋ 
1953) ότι αΰτη ή το απαραίτητος 
διότι εΐχομεν πληθωρισμόν Τρα
πεζών καί υπαλλήλων μέ ύψηλάς 
άμοιΒάς. Έπεβάλλετο ή δημιουρ
γία ενός λιτοΰ τραπεζιτικού συ
στήματος λειτουργοϋντος μέ τό 
έλάχιστον δυνατόν τών δαπανώ; 
διά νά άποφευχθή ή έπιβάρυνσιν 
τοΰ τραπεζικού χρήματος καί ή 
εντεύθεν έπίπτ σις επί τοΰ κό
στους παραγωγή:: Τό τελευταΐον 
τοΰτο άπεκρούσθη αμέσως καί α
πό τούς στοιχειωδώς μεμυημέ- 
νους εις τάς εξελίξεις τής οικονο
μίας μας, καθ’ όσον ή ανεπάρ
κεια τών τραπεζικών διαθεσίμων 
κατά τήν εποχήν εκείνην, είχεν 
ως μόνιμον φαινόμενον τήν ύπαρ- 
ξιν τεράστιας διαφοράς μεταξύ 
τοΰ επιτοκίου τών Τραπεζών καί 
τοΰ τοιοΰτου τής «ελεύθερα;» α
γοράς. Καί φυσικφ τώ λόγω καί

(Συνέχεια στήν 3η σελίδα)
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Παραθέτουμε τό άπό 5)8)66 συνοπτικό υπόμνημα τό ο
ποίο υπέβαλαν οί Σύλλογοι τοΰ Προσωπικού τής Τραπέζης 
μας μέ τήν πληροφορία ότι ή νέα Διεύθυνσις Προσωπικού έ
χει ήδη αρχίσει τήν μελέτη του καί αναμένεται απάντηση τής 
Διοικήσεως.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙ
ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑ
ΓΙΕΣ Η Σ ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ε
ΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟ
ΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Έν Άθήναις τή 5η Αύγ. 1966 

Σεβαστήν Διοίκησιν 
Εθνικής Τ ραπέζης Ελλάδος 
Ενταύθα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
Κύριε Διοικητά,

’Επ’ εϋκαιρίςι τής άναλήψεως τών 
καθηκόντων Σας εύχόμεθα καί αΰθις 
διά τού παρόντος καλήν επιτυχίαν 
εις τήν άναληφθεΐσαν έπί τοΰ προ
κειμένου Ύμετέραν προσπάθειαν.

"Ηδη ή παρέλευσις μηνός περίπου 
άπό τής εκλογής Σας εις τήν Διοί- 
κησιν τής Τραπέζης κατέστησε ώρι
μον τήν στιγμήν προς ύποβολήν, έκ 
μέρους τής Συλλογικής Ηγεσίας, 
αιτημάτων τοΰ Προσωπικού.

Ούσιαστίίκώς, πρός κυριολεξίαν, 
δεν πρόκειται περί υποβολής αιτη
μάτων, άλλα περί ύπομνήσεως αυ
τών, δοθέντος δτι ταΰτα έχουν τεθή 
κατ’ έπαάληψιν άπό μακροΰ χρόνου 
καί παραμένουν είσέτι άναντιμετώ- 
πιστα.

Τά αιτήματα ταΰτα είναι τά έ
ξης:

1 ) Τακτοποίησις τών έκ μετατα- 
ξεως Ταμιακών.

(έπί τοΰ προκειμένου εΐχεν όλο- 
κληρωθή ή μελέτη καί εΐχεν ΰποβλη- 
θή ή σχετική είσήγησις έκ μέρους 
τής Διευθύνσεως Προσωπικού πρός 
τήν Διοίκησιν τής Τ ραπέζης).

2) Τακτοποίησις προωθήσεως α') 
Κλητήρων, οϊτινες δτε έφέροντο ώς 
έργάται διεξήγαγον εργασίαν Κλη
τήρας, 6') Εϊσπρακτάρων, οϊτινες 
δτε ήσαν Κλητήρες διεξήγαγον ύπη- 
ρεσίαν Είσπράκτορος καί ν') Υ
παλλήλων, οϊτινες δτε ήσαν Κλητή
ρες ή Είσπράκτορες διεξήγαγον ερ
γασίαν Υπαλλήλου.

(έπι τοΰ έν λόγω θέματος έχει 
δοθή μέχρι τοΰδε μερική λύσις, κα- 
λύψασα μέρος μόνον έκ τοΰ δλου ά- 
ριθμοΰ τών πραγματικών περιπτώ
σεων καί δημιουργήσασα ώς έκ τού
του, ανισότητα μεταχειρίσεως καί 
άδτκίαν εις βάρος τών μή τακτοποι- 
ηθέντων έκ τών άνηκόντων εις τάς 
προειρημένας περιπτώσεις).

3) Άπόσβεσις συλλογικών - ενο
ποιημένων δανείων.

4) Άπόδοσις τών έπί ελαττον κα- 
ταβληθέντων ποσών έξ ασφαλίστρων 
είς τούς μή λαμβάνοντας κατά μή
να έπίδομα έξ αυτών.

5) Καταβολή,, έφεξής, κατά μή
να τών ασφαλίστρων καί είς τούς μή 
λαμβάνοντας μηνιαίως έπίδομα έξ 
αυτών, δΓ ’ίσης κατά μήνα κατανο
μής τοΰ έψ’ άπαξ ποσού, δπερ έτη- 
σίως δικαιούται έκαστος τών μή 
λαμβανόντων μηνιαΐον έπίδομα έξ ά- 
σφαλίστρων. 'Ομοίως καθορισμός 
τοΰ ποσοστοΰ δΓ ασφάλιστρα, άπό 
τοΰ τρέχοντος έτους, είς 60% τών 
μηνιαίων αποδοχών.

6) Άπόδοσις είς τό Προσωπικόν

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ

Τό διεθνές γραφείο εργασίας α
φού έξήτασε καταγγελία τής Πανελ. 
’Ομοσπονδίας ’Ηλεκτρισμού καί 'Ε
πιχειρήσεων Κοινής Ώφελείας, περί 
πολιτκής έπ ι στρατεύσεως, έλαβε α
πόφαση στήν οποία τονίζει τά έ
ξης ζ

«"Οσον αφορά την ύπόθεση στό 
σύνολό της ή ’Επιτροπή συνιστά 
στό Διοκητικόν Σώμα:

α) Νά έπισύρη τήν προσοχήν τής 
Κυβερνήσεως στό γεγονός δτι ή έ- 
πιστράτευσι έπί λέξει, τών εργατών 
θά ήτο μόνον ένα έξαιρετικό χαρα
κτηριστικό σέ μιά εργατική διένεξι 
δεδομένης τής σοβαρότητος τών συ
νεπειών της, όσον άφορά τις προσω
πικές ελευθερίες καί τά συνεδικαλι- 
στικά δικαιώματα».

τής ώφελείας τής Τ ραπέζης έκ τής 
καθυστερήσεως μέρους τών αποδο
χών αυτού.

7) Άπόδοσις είς τό Προσωπικόν 
τών ποσών μέ τά όποια έπεβαρύνθη1 
τοΰτο διά τό τμήμα τοΰ φόρου μι
σθωτών υπηρεσιών έτους 1 965, τό 
άντιστιχοΰν είς γενομένας κατά τό 
1965 καταβολάς διαφορών, άφορω- 
σών είς άναδρομικάς άποδοχάς προ
ηγουμένων ετών, δοθέντος, ώς γνω
στόν δτι μέ τά έν λόγω ποσά δέον 
νά έπιβαρυνθή ή Τράπεζα.

8) Άναθεώρη,σις, έπί τό ορθόν, 
τοΰ εσφαλμένου τρόπου, καθ’ δν ΰ- 
πελογίσθη,σαν καί καθωρίσθησαν τά 
ποσά διά φόρον μισθωτών υπηρε
σιών έτους 1964, άτινα ένεσωματώ- 
θησαν, άπό 1—1 — 1 965 είς τούς 
βασικούς μισθούς τοΰ Προσωπικού.

(Ή λύσις τών άνω ύπ’ άριθ. 4, 5, 
6, 7, καί 8 θεμάτων επιβάλλεται, ε
πιτακτικούς καί έπειγόντως, ϊνα έκ
λειψη έπι τέλους ένα τεράστιον θέ
μα ηθικής τάξεως είς βάρος τής 
Τ ραπέζης, έξ υπαιτιότητας καί μό
νον τής οποίας προέκυψαν πάντα τά 
έν λόγω θέματα),

9) Άπόδοσις τής κακώς έπι βλη
θεί σης καθυστερήσεως (στασιμότη
τας) είς όσους ΰπέστησαν ταύτην 
έπί τφ λόγω δτι είς τά φύλλα ποι
ότητάς των έχαρακτη ρί ζσντο «κα
λοί».

10) Μείωσις τοΰ χρόνου έξελίξε- 
ως μέχρι τοΰ βαθμού τοΰ Λογιστοΰ 
Α' είς 14 έτη.

1 1) Καθιέρωσις έπιδόματος βα
θμού άπό τού Λογιστοΰ Α' καί άνω, 
κατά τά έν τή Τραπέζη τής 'Ελλά
δος ίσχύοντα.

12) Ρύθμισις τής αρχαιότητας 
τών κατ’ άνισα διαστήματα προα- 
χθέντων είς τούς άπό τοΰ βαθμού 
τοΰ Λογιστοΰ Α' καί άνω βαθμούς, 
έφ’ δσον ή άνισότης προέκυψεν, πρά
γματι, έκ τής στενότητας τών οργα
νικών θέσεων.

13) Άρσις ώρισμένων εμφανών 
άδικιών.

13) Καθιέρωσις valeurs 1)1 
καί 1)7 διά τούς προσληφθέντας ή 
προσλαμβανόμενους 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.

15) Καθορισμός τοΰ έπιδόματος 
πολυετούς υπηρεσίας είς ποσοστόν 
5% δΓ έ κόστη ν πενταετίαν μέ άνώ- 
τατον 30% διά τήν τριακονταετίαν.

16) Χορήγησις προσαυξήσεων 
καί είς τούς κάτω τοΰ Λογιστοΰ Α' 
βαθμούς, δΓ όσους υπηρετούν εύδο- 
κίμως άλλα δέν προάγονται ελλείψει 
τυπικών προσόντων.

17) Κατάργησις τής εΰχερείας 
αναστολής διενεργείας τών προαγω
γών.

18) Κατοχύρωσις αντικειμενικού 
τρόπου συντάξεως τών δελτίων ποι
ότητας, γνωστοποίησις αυτών εις 
τούς ενδιαφερομένους καί καθορι
σμός αρμοδίου ’Οργάνου καί σχετι
κής διαδικασίας διά προσφυγήν, είς 
περίπτωσιν παραπόνων ή αντιρρή
σεων, τών ενδιαφερομένων.

19) Ώράριον εργασίας τών συνα
δέλφων Κέντρου καί ’Επαρχιών έκ 
τριάκοντα εννέα ωρών έβδομαδιαίως 
κατ’ άνώτατον δριον καί συναπτή 
εργασία κατά την διάρκειαν αύτοΰ 
καθ’ έκάστην εργάσιμον ημέραν τής 
έβδομάδος.

20) Καταβολή είς τά Ταμεία Υ
γείας ϋπό τής Τ ραπέζη ς τοΰ συνό
λου εισφοράς καί συνεισφοράς έπί 
τών αποδοχών είς περίπτωσιν ποι
νής προσωρινής παύσεως μετά στε- 
ρήσεω-ς τών αποδοχών (ϊνα μή διά 
τής τοιαύτης ποινής καί κατά τήν 
διάρκειαν αυτής αποστερείται τής 
περιθάλψεως τοΰ Ταμείου Υγείας 
ό οΰτω τιμωρούμενος καί τά τυχόν 
προστατευόμένα μέλη τής οικογέ
νειας του).

21) 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.

22) Άξιοποίησις τοΰ χρόνου είς 
τούς μικρούς βαθμούς.

23) Παΰσις υπολογισμού τόκων 
έπί τών χορηγονμένων ύπό τής Τρα- 
πέζης είς τό Προσωπικόν της άτο- 
μικών δανείων.

24) Χορήγησις είς τούς Εΐσπρά- 
κτορας Α', Τεχνίτας Α' καί Κλητή
ρας Α', άνά διετίαν καί μέχρι τοΰ

αριθμού τών πέντε διετιών, προσαυ- 
ξήσεως έπί τοΰ βασικού μισθού έκ 
ποσοστοΰ 20% διά τήν πρώτην διε
τίαν καί 15% δΓ έκάστην τών λοι
πών τεσσάρων καί μετ’ έξάντλησιν 
τών έν λόγω πέντε διετιών περαιτέ
ρω χροήγησις προσαυξήσεων έπί 
τοΰ βασικού μισθού έκ 10% άνά έ
κάστην πενταετίαν.

25) Τακτοποίησις μισθολογικώς, 
τών έκ μετατάξεως (έκ τοΰ Κλάδου 
τών Κλητήρων) Εϊσπρακτάρων.

26) Μετάταξις τών Είσπρακτό- 
ρων Α' είς τον Ταμιακόν Κλάδον 
έπί βαθμω Ύποταμίου Α' ή είς τον 
Λογιστικόν Κλάδον έπί βαθμώ Ύ- 
πολογιστοΰ Α' μετά τετραετή υπη
ρεσίαν είς τον βαθμόν τοΰ Είσπρά
κτορος Λ', έψ’ δσον ά,σκοΰν ταμια
κήν διαχείρισιν ή μετά διετή υπηρε
σίαν έφ’ δσον κέκτηνται τά κατά τον 
ειδικόν κανονισμόν προσλήψεως κυ
ρίου Προσωπικού τοΰ Ταμιακού 
Κλάδου άπαιτούμενα προσόντα 
σπουδών.

Μετάταξις τών Είσπρακτόρων Β' 
είς βαθμόν τοΰ Ύποταμίου Β' μετά

(Συνέχεια στήν 4η σελίδα)

ΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Θά μπορούσε νά πή κα
νείς, χω ίς νά φανή υπερ
βολικός, πώς ή μισή δρα
στηριότητα τοϋ Συλλόγου 
καλύπτεται άπό προσπά
θειες καί ενέργειες για τήν 
καλυτέρευση τών συνθη
κών εργασίας στά επαρχια
κά καί περιφερειακά κατα
στήματα τής Τραπέζης μας.

"Ομως, παρ’ όλες τις έπί 
μέρους επιτυχίες στον το
μέα αυτό, ή κατάσταση δέν 
άλλαξε ριζικά καί οί συν
άδελφοι πού εργάζονται σ’ 
αυτά έξακολουθοΰν νά βρί 
σκωνταισέ μεγάλη απόστα
ση άπό τούς συναδέλφους 
τους τοΰ Κέντρου. Είναι 
γεγονός, βέβαια, δτι εδώ 
καί δυο - τρία χρόνια, έ- 
πήλθε μιά σημαντική βελ
τίωση καί πολλά καταστή
ματα βρήκαν τον σωστό 
δρόμο τους, αλλά τό τετρά- 
πτυχο ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΩΡΑ
ΡΙΟΥ — ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ —ΑΔΕΙΕΣ 
-ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΤΙΡΙΑ 
εξακολουθεί νά μαστίζη τά 
περισσότερα.

Δέν πρόκειται εδώ ν’ ά 
ναλύσουμετούς λόγους πού 
ώδήγησαν καί οδηγούν α
κόμα σ’ αύτήν τήν κατάστα
ση. Ένα πράγμα έχουμε νά 
ζητήσουμε άπό τήν νέα Δι
οίκηση τής Τραπέζης μας : 
ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΗ ΑΥΤΗ 
Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΝΑ 
ΛΗΦΟΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΤΑ 
ΜΕΤΡΑ ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ Ο
ΠΟΙΑ ΘΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗ
ΣΟΥΝ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙ
ΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡ
ΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕ
ΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΤΩΝ.

‘Ο Σύλλογος δέν πρόκει
ται βέβαια νά περιορισθή 
μόνο σέ υποδείξεις καί πα
ρακλήσεις, αλλά θά έξαν- 
τλήση καί πάλι κάθε μέσο 
πού έχει στήν διάθεσή του, 
προκειμένου νά σταματήση 
αύτό τό κακό καί ν’ άντι- 
ληφθή έπί τέλους ή Τράπε
ζα δτι δλοι οί υπάλληλοί 
της έχουν τις ίδιες υπο
χρεώσεις καί τά ίδια δι
καιώματα.

Ή παράταξη πού άλλαξε ριζικά 
τό συνδικαλιστικό κίνημα στήν 

Έάνική Τράπεζα
Τούς πρώτους μήνες τοΰ 1966 συμπληρώθηκαν ΔΕΚΑ 

ΧΡΟΝΙΑ διαχειρίσεως τών Συλλογικών μας πραγμάτων άπό 
Διοικητικά Συμβούλια, τών όποιων τά μέλη είχαν τήν προέλευ
σή τους, κατά πλειοψηφία, άπό τούς κόλπους τής ΝΕΑΣ ΚI- 
ΝΗΣΕΩΣ, τοΰ συνδικαλιστικού κινήματος πού στό ξεκίνημά 
του (1954 - 1955) εμφανίστηκε σαν έκφραση άντιστάσεως τής 
μεγάλης πλειοψηφίας τών υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τ ραπέζης 
κατά τοΰ έξουθενωτικοΰ καθεστώτος τής Συγχωνευσεως καί τοΰ 
'Ηλιάσκου, για νά μεταβληθή μέσα σέ έλάχιστο χρονικό διάστη
μα, σέ κεντρικό άξονα τής προσπάθειας τών συναδέλφων πού 
έσκέπτοντο ύγιώς μέ σκοπό τήν επαναφορά τοΰ Έθνοτραπεζι- 
κοΰ συνδικαλισμού στον ορθόδοξο δρομο τών συνετών άλλα και 
συνεπών καί ανυποχώρητων αγώνων μέ στόχους:

α) Τήν αποκατάσταση τών τεραστίων ζημιών τοΰ προσω
πικού άπό τή συμφορά τής Συγχωνευσεως (επαναφορά τής αρ
χής τής ίσης μεταχειρίσεως μέ τούς συναδέλφους τών άλλων 
μεγάλων Τραπεζών).

β) Τήν έξυγίανση τών ’Οργανισμών τών έργαζομένων στό 
" I δρυμα.

γ) Τή βελτίωση τής βιοτικής καί πολιτιστικής στάθμης 
τών συναδέλφων.

’Ατυχώς, ή κρισιμότητα τών θεμάτων μέ τά όποια απασχο
λήθηκε τό Δ. Συμβούλιο στό τέλος τοΰ περασμένου χρόνου καί 
στις αρχές τοΰ τρέχοντος (’Οργανισμός, Νομοσχέδια Προσωρι
νοτήτων, Ν. 751 κ.λ.π.) καί ακόμα ή επάρατη άρρώστεια τοΰ 
αειμνήστου Προέδρου μας Γεωργίου Καραπάνου, δέν άφησαν 
νά γίνη ό άπό πολλούς λόγους έπιβαλλόμενος απολογισμός τοΰ 
έργου τών έκπροσώπων τής ΝΕΑΣ Κ1ΝΗΣΕΩΣ καί τών άλ
λων συνεργατών τους κατά τά προαναφερθεντα ΔΕΚΑ ΧΡΟ
ΝΙΑ.

Τον απολογισμό αύτό αρχίζουμε στη συνέχεια τοΰ παρόν
τος μέ τον πιο σύντομο τρόπο καί μέ σκοπό όχι βέβαια νά συ
στήσουμε έπανάπαυση στις «δάφνες», άλλα για νά παρωθήσου
με «έαυτούς καί άλλήλους» σέ μιά τελική εξόρμηση για τήν 
ολοκληρωτική καί οριστική έπί λύση τών ζητημάτων μας.

Η ΣΥΜΦΟΡΑ 
ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ

ι ται ύπ’ όψη ότι ητοιν τελείως διά
φορος ό τρόπος καί ανισος ό χρό- 

' νος έξελίξεως στις συγχωνευθεΐσες 
"Η Συγχώνευση τών Τραπεζών Τράπεζες. Ή κατά τέτοιο τρόπο γε- 

Έθνικής καί Αθηνών (άρχες 1953) νομενη ένταξη υπήρξε δεύτερος σφα- 
καί κυρίως ό τρόπος μέ τον όποιον yιοισμός για τους υπαλλήλους τής
πραγματοποιήθηκε, άπντέλεσε πρα
γματική συμφορά γιά τό Προσωπι 
κό τής ’Εθνικής Τ ραπέζης.

’Εθνικής, μεγάλο μέρος άπό τούς ο
ποίους έβαρύνετο μέ προσωρινότητα 
η ήταν υποχρεωμένο νά διανύη με-

Επί μήνες οι εργαζόμενοι στό γαλύτερο χρονικό διάστημα γιά τήν 
"Ιδρυμα εζησαν μέ τον εφιάλτη τής απόκτηση τοΰ Α' ή Β' βαθμού. "Ο- 
άπολύσεως. Οί σκόπιμα τιθέμενες χως ιδιαίτερα έπλήγησοον ό Ταμια- 
σέ κυκλοφορία διαδόσεις γιά τήν κός κλάδος, οί Είσπράκτορες καί το 
έκταση καί τήν διαδικασία τών απο
λύσεων είχαν σαν σκοπούς:

α) Τήν εξουθένωση τοΰ αγωνιστι
κού φρονήματος τών ’Εθνοτραπεζιτι- 
κών, τών οποίων ή υπέροχη αντίστα
ση κατά τής συγχωνεύσεως (ανε
ξάρτητα άπό λάθη) είχε προκαλέσει 
δυσάρεστη έκπληξη στήν τότε παν
τοδύναμη κυβέρνηση.

6) Τήν καταρράκωση τής πατρο
παράδοτης έθνοτραπεζικής αξιοπρέ
πειας ή οποία άπετέλει εμπόδιο 
στήν εφαρμογή τών σχεδίων τοΰ κσ- 
τακτητοΰ ‘Ηλιάσκου γιά τήν μετα
τροπή τής ’Εθνικής Τραπέζης σέ ι
διωτικό κερδοσκοπικό οργανισμό.

Τελικά, εκατοντάδες υπαλλήλων, 
καί πρώτα - πρώτα ή Συλλογική 
Ηγεσία τής ’Εθνικής Τραπέζης, πε- 
τάχτηκαν πρόωρα οπό δρόμο μέ α
ποτέλεσμα τήν οικονομική: τους εξα
θλίωση καί τον κίνδυνο άφανισμσΰ 
τών Ταμείων μας.

Άλλα καί ή τύχη τών μή έκδιω- 
χθέντων δέν ήταν καλύτερη: Μέ τον 
καινούργιο ’Οργανισμό (Σεπτέμ
βριος 1953), πού έγινε φυσικά ερή
μην τών υπαλλήλων, σφαγιάστηκαν 
πάμπολλα κεκτημένα δικαιώματα 
τοΰ Προσωπικού. Ειδικότερα σημει
ώνουμε στ ι:

Α) Καταργήθηκαν οί προσαυξή
σεις στους κάτω τοΰ Λογιστοΰ Α' 
βαθμούς καί μειώθηκαν άπό 15% σέ 
10% οί προσαυξήσεις τών ανώτε
ρων.

Καταργήθηκαν τά πάσης φύσεως 
επιδόματα (Λογιστικής μηχανής, 
τεχνικό, Λογιστοΰ, θέσεως, έστιά- 
σεως κ.λ.π.).

’Έπαυσε ή χορήγηση δανείων πού 
αποτελούσαν στήν ουσία έμμεσα, 
γιά πολύ καιρό, τρόπο οικονομικής 
ένισχύσεως τού Προσωπικού.

Δέν έλήφθησαν ύπ’ όψη οί προω
θήσεις, λόγορ υπηρεσίας στήν ζώνη 
τών πρόσω γιά μεγάλη μερίδα τών 
πολεμιστών τής ’Αλβανίας.

Περιωρίσθηκαν οί μέρες άδειας 
στά άπό τήν νομοθεσία προβλεπό- 
μενα όρια.

Άνεστάλη γιά πολύν καιρό ή διε
νέργεια καί αυτών τών υπό τοΰ έπι- 
βληθέντος ’Οργανισμού προβλεπο- 
μενων προαγωγών.

Β) Τό Προσωπικό τής νέας Τρα-

Αεϊγμα «ελευθέρου
Δημοιιρατιιιοϋ
Συνδιηαλισμοΰ»

Μεταφέρουμε απόσπασμα δη
μοσιεύματος τοΰ ήμερησίου τύ
που άπό τήν «ιστορικήν» πρώ
την ήμέρα τοΰ «ιστορικά» 7ου 
συνεδρίου τοΰ Ε.Κ.Α. εις τήν 
«παρά φΰσιν έδραν του» τόν 
Πειραιά.

« Δύο (άριθ. 2) λεπτά τής ώ- 
»ρας μετά τήν άποχώρηση 
» τών 200 (σ. σ. άντιμακρι- 
» κών) έκπροσώπων, έπετρά- 
» πη ή είσοδος τών δημοσιο- 
» γράφων, οί όποιοι εύρέθη- 
» σαν προ μιας κατάμεστης 
» αιθούσης. Τΐ είχε συμβή ; 
» Εντός δύο λεπτών στις θέ- 
» σεις τών άποχωρησάντων 
» είχαν στρογγυλοκαθήσει ά- 
»τομα πού ήσαν προφανώς 
» εγκατεστημένα στούς 4 ό- 
» ρόφους τοΰ κτιρίου τοΰ 
» ΕΚΠ. Πρός αύτό τό.,.άκρο- 
» ατήριο τών «συνέδρων» έκ- 
» φωνοΰσε λόγο — άπολογι- 
» σμό ό κ. Φ. Μακρής. Ένα 
» τέταρτο τής ώρας μετά τήν 
» είσοδό τους δλοι οί δημο- 
» σιογράφοι άπεχώρησαν, ά- 
» φοΰ ό κ. Μακρής διέταξε 
» άπό μικροφώνου τούς δεκά- 
» δες περιβραχιονοφόρους... 
» «εφόρους τάξεως» νά τούς 
» άπομακρύνουν τής αίθού- 
» σης!»

Τΐ νά προσθέσουμε; "Οτι ό κ. 
Φώτιος Μακρής κόπτεται ύπέρ 
τής ελευθερίας καί κατακεραυ-πέζης ένετάχθη χωρίς διάκριση 6ά- , ....

σει τοΰ βαθμού τόν όποιον έφερε ό νώνεΐ τά «όλοκληρωτικά» KO- 
κάθε υπάλληλος, χωρίς νά λαμβάνε- , θεστώτα ;



ΤΑ ΔΕΚΑΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ
Βοηθητικό Προσωπικό.

Γ) Ή άποκεφάλιση τής συνδικα
λιστικής ήγεσίας καί ή τρομοκρα
τία που ακολούθησε σαν κύριο μέ
σο τής οποίας ήταν ή δυνατή σέ κά
θε στιγμή όστόλυση χωρίς αιτιολογία 
καί αποζημίωσης καθιστούσαν δυσ
χερή την υπεράσπιση των δικαίων 
τού Προσωπικού τής τ. Εθνικής μέ 
συνδικαλιστικούς αγώνες. Ειδικότε
ρα σΐ υπάλληλοι άνωτέρων βαθμών 
ύστερα άπό συνεχείς έξευτελ,ισμοϋς 
στους όποιους τούς υπέβαλλε ό 
σκληρός πυρήνας τού Ήλιάσκου, εί
χαν, άπό αγωνιστικής άπόψεως, ά- 
χρηστευθή.

, Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
Οί νέοι υπάλληλοι, μεγαλωμένοι 

καί άτσαλωμένοι μέσα στις σκληρές 
συνθήκες τού πολέμου καί τών Ανα
στατώσεων τής δεκαετίας 1940 - 50 
άρνήθηκαν νά σκύψουν τό κεφάλι. 
Μέ άδάμαστο τό φρόνημα συζητού
σαν, κυρίως στη Λέσχη (μικρό κρυ
φό σχολειό) ύστερα άπό τό μεση
μεριανά ή δραδυνό ■— κατ’ άνάγκην 
«έλαφρό» — φαγητό, τρόπους άντι- 
δράσεως καί άγωνιστικής άντιμετω- 
πίσεως τής καταστάσεως.

Τό διάχυτο αύτό άγωνιστικό 
πνεύμα μορφοποιήθηκε σιγά - σιγά 
σέ συγκεκριμένο συνδικαλιστικό 
’Οργανισμό, τή «ιΝέα Κίνηση».

Οί άνακοινώσεις, τό τακτικό Δελ
τίο ένημερώσεως, ή σύνδεση μέ τους 
έπαρχιακούς συναδέλφους, ή άδιά- 
κοπη συνδικαλιστική δουλειά πού 
γινόταβ/ε μέ ζήλο ιεραποστολής, ή 
πολύτιμη βοήθεια καί οί συμβουλές 
μερικών παληότερων άγων ιστών συν
αδέλφων διαμόρφωσαν πολύ γρήγο
ρα τή «Νέα Κίνηση» σέ βασικό πα
ράγοντα τού συνδικαλιστικού κινή
ματος τής Τραπέζης.

’Εξ άλλου, ή άτολμία τών κατά 
τόπους συνδικαλιστών τής ’Εποχής 
έκείνης καί ή χαύνωση στην οποία 
είχε περιέλθει ή συνδικαλιστική μας 
όργάνωση έστρεφαν αποφασιστικά 
σημαντικό τμήμα τών συναδέλφων 
τών μεγαλύτερων βαθμών προς τους 
νέους.

"Ετσι μέ τήν ορμή καί τόν ενθου
σιασμό τών μελών της, άλλά καί μέ 
τή σώφρσνα συνεργασία μέ όλες τις 
κοαηγορίες τού Προσωπικού ή 
«Νέα Κίνηση» άποτέλεσε στο πρώ
το έξάμηνα τού 1956 τή νέα συνε
πή συνδικαλιστική εκπροσώπηση.

Δέν πρόκειται νά έξιστορήσουμε 
τήν παραπέρα πορεία τού ιδιότυπου 
αύτοϋ Συνδικαλιστικού κινήματος 
«Νέα Κίνηση» γιατί στήν ούσία ταύ-

τίζεται μέ τήν πορεία τών Διοικη
τικών Συμβουλίων άπό τό 1956 καί 
μετά.

Μοναδική σημασία έχει τό γεγο
νός ότι, άνεξάρτητα άπό ταλαντεύ- 
σεις προσώπων ή ομάδων καί τών 
τυχόν απροόπτων, άπό άλλους λό
γους, έξελίξεων, οί αρχές τού κινή
ματος — συνεπής, ανιδιο
τελής καί αγωνιστική ε
πιδίωξη τής επίλυσε ως 
τών αιτημάτων τού Προ
σωπικού, μακρυά άπό ό- 
ποιαδήποτε ξένη έπιρ- 
ρ ο ή — καί τό σύστημα δράσεως 
—· αδιάλειπτη σφυρηλά- 
τηση τών αγωνιστικών δυ
νάμεων καί διαρκής επι
φυλακή, άμεση έπέμβαση 
— παραμένουν για μια δεκαετία οί 
ακλόνητες βάσεις επάνω στις ό
ποιες στηρίζεται μιά άπό τίς κα
λύτερες οργανώσεις τού Ελληνικού 
Συνδικαλισμού.

Τό πάρα κάτω «απάνθισμα» τών 
κυριωτέρων επιτευγμάτων τής δεκα
ετίας 1956 - 1966 αποτελεί τον α
ψευδή μάρτυρα τής έπιτυχίας στήν 
έφαρμογή τών αρχών τής «Νέας Κι- 
νησεως» τού συστήματος δράσεώς 
της καί τών δυνατοτήτων της νά εκ
μεταλλεύεται τούς σκληρούς άπερ- 
γιακούς καί λοιπούς άγώνες της, ή 
απαρίθμηση τών όποιων θά γίνη 
στό προσεχές φύλλο τής «Τραπεζι
τικής». Εις τό αυτό φύλλο, έφ’ όσον 
ύπαρξη χώρος, θά έκτεθή καί ή λοι
πή συλλογική δραστηριότητα τής 
«Νέας Κινήσεως».

ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

Δύο υπήρξαν, βασικά, οί κατηγο
ρίες τών θεμάτων γιά τήν έπίλυση 
τών όποιων αγωνίστηκαν τά άπό τή 
«Νέα Κίνηση» προελθόντα άπό τό 
1956 καί μετά Διοικητικά Συμβού
λια:

α) Ή άπάλειψη τών Ανισοτήτων 
στήν βαθμολογική καί μισθολογική 
έξέλιξη τών δύο πτερύγων τού Προ
σωπικού οί όποιες εΤχαν προκόψει 
άπό τήν άδικη ένταξη τού 1953, 
και

6) Ή έκ νέου έφαρμογή τής άρ- 
χής τής 'ίσης μεταχειρίσεως τών ερ
γαζομένων στό " I δρυμα μέ τούς ερ
γαζομένους στις λοιπές μεγάλες 
Τράπεζες. \.Λ

Παράλληλα, έπιδιώχθηκε καί έπι- 
τεύχθηκε ή έπίλυση διαφόρων άλλων 
θεμάτων πού πραέκυψαν άπό ώρι- 
σμένες αυθαιρεσίες κ.λ.π. τών διοι- 
κούντων.

1956 — (Διοικητής κ. Β. Κυριακόπουλος)
• Διενέργεια καθυστερημένων προαγωγών 1953 - 1955.
• 'Επιστροφή κρατήσεων ήμερων Απεργίας τού 1953.
• ’Αναστολή κρατήσεων τών προσωπικών δανείων.
• Χορήγηση έπιδόματας λογιστικών μηχανών.
• Κατάργηση — στό κέντρο — ντε φάκτο, τής άπογευμοτ ινής 

εργασίας καί περιορισμός τών έβδομαδιαίων ώρών εργασίας 
άπό 42 σέ 39.

1957 =—: (Διοικητής κ. Β. Κυριακόπουλος)
• "Ολοκλήρωση τών προαγωγών.
• Δημοσίευση τού Ν. 3662)57 γιά τήν ένίσχυση τού Ταμείου 

Συντάξεων.
• Έπαναχορήγηση — κατά τό μεγαλύτερο μέρος — τής προ

ωθήσεως λόγω ύπηρεσίας στην ζώνη: τών πρόσω κατά τον 
’Αλβανικό πόλεμο.

• Αύξηση τών οργανικών θέσεων τών Τμηματαρχών.
• Αύξηση τού Ταμιακού επιδόματος.
• Χορήγηση τής αύξήσεως τού Φεβρουάριου 1953 — δρχ. 300 

— στούς υπαλλήλους τής ’Εθνικής Τραπέζης πού έπαιρναν 
μισθό πάνω άπό 3.000 δραχ. καί γιά τόν λόγο αυτόν είχαν 
έξαιρεθή.

• Χορήγηση στούς έκ τής τ. Εθνικής Τραπέζης προερχόμενους 
συναδέλφους, τών διαφορών Αποδοχών άπό την ένταξη τού 
1953.

• Χορήγηση ένός 15θημέρου γιά ύπερεργασ1α.
• Προκήρυξη διαγωνισμού μετατάξεως γιά τό έπόμενα έτος.
• "Εγκριση τού Γεν. Συμβουλίου τής Τραπέζης γιά τροποποίη

ση τού ’Οργανισμού ύπηρεσίας μέ άποτέλεσμα την επαναφορά 
τής προσαυξήσεως 15% στούς βαθμούς τού Ύπσλσγιστοΰ Β' 
καί Α' μετά δύο χρόνια ευδόκιμου υπηρεσία και μετά τρία 
χρόνια στον βαθμό τού Αογιστοΰ Β' (δυνητικά καί μέ δικαίω
μα άναστολής άπό μέρους τής Διοικήσεως).

1968 —· (Διοικητής άπό τόν ’Ιούνιο' κ. Δ. Χέλμης)
• Ενσωμάτωση στούς βασικούς μισθούς τών αυξήσεων πού χο

ρηγήθηκαν μέ Υπουργική άπόφαση γιά τόν συνυπολογισμό 
τών προσαυξήσεων καί τών διαφόρων επιδομάτων.

• Μεταβολή τού περιεχομένου τής προταθείσης τροποποιήσεως 
τού ’Οργανισμού γιά καθορίισμίί? τής προσαυξήσήωή στούς 
κάτω τού Αογιστοΰ Α' βαθμούς μέ υποχρεωτικό καθορισμό 
σταθερού ποσοστού 15% καί άπάλειψη τής δυνατότητος τής 
Διοικήσεως γιά Αναστολή αυτής τής χορηγήσεως.

• ’Αναγνώριση προωθήσεως μέχρι 3 χρόνια σέ άδικηθέντες κατά 
τήν ένταξη τού 1953 Τμηματάρχες Α'.

• ’Απόδοση! διαφοράς έπιδόματος πολυετούς! ύπηρεσίας λόγω 
προϋπηρεσίας σέ άλλους οργανισμούς ή όποια είχε περικοπεΐ 
παράνομα άπό τό 1953.

• ’Αναγνώριση — μέ διόρθωση τής αρχαιότητας — τού πλήρους 
χρόνου ύπηρεσίας στήν Τράπεζα σαν χρόνου μονίμου Υπαλ
λήλου, γιά τήν κατηγορία τών διορισθέντων μέ τούς Νόμους 
751 καί 1836, οί όποιοι είχαν κρατηθεί παράνομα έκτος τού 
κυρίου Προσωπικού κατά τήν αρχική τους πρόσληψη.

1959 — (Διοικητής κ. Δ. Χέλμης)
• "Εκτακτη οικονομική ένίσχυση άποτελουμένη άπό ένα 15θή- 

μερο Εναντι μιας γενικής κατά 10% αύξήσεως (Τελικά ή πα
ραπάνω αύξηση μέ τήν άπό 10 - Π καί 8% κλιμάκωση καί 
τό συνδυασμό της μέ τό ’Ασφαλιστικό, περιορίσθηκε σέ 9 - 8 
καί 5,5%).

• Προκαταβολή ασφαλίστρων (20% τού μισθού μέ κατώτατο Ο
ριο δρχ. 600).

• Τροποποίηση τού άρθρου 10 τού Καταστατικού τού Ταμείου 
Συντάξεων, σύμφωνα μέ τά ίσχύοντα στήν Τράπεζα τής Ελ
λάδος. "Ετσι, τού λοιπού ή σύνταξη καθορίζεται σέ ποσοστά 
τών συνταξίμων άποδοχών ανάλογα μέ τά συντάξιμα χρόνια. 
(Επιβάλλονται ώρισμένες εκπτώσεις).

• Υποβολή υπομνήματος γιά τήν τροποποίηση τού οργανισμού, 
στήν συσταθεΐσα άπό τήν Διοίκηση επιτροπή.

• ’Ανακοίνωση, στην προσπάθεια ύπερκεριασμού τής Συλλογι
κής έκπροσωπήσεως, πράς τόν Σύνδεσμο ’Αστέγων τών απο
φάσεων γιά τό Στεγαστικό.

• ’Ενημέρωση τών προαγωγών.
• Καταβολή παρακρατηθέντων αναδρομικών άπό τίς προαγωγές 

1954 - 1956.
• Καταβολή αναδρομικών διαφορών πού προέκυψαν άπό' τήν εν

σωμάτωση τών αυξήσεων οί όποιες χορηγήθηκαν μέ Υπουρ
γική άπόφαση σέ τέσσερεις έτήσιες δόσεις.
Τακτοποίηση τών παραπάνω διαφορών γιά τούς διατηρούντας 
αποδοχές μεγαλύτερες άπό τό βαθμό τους.
Μείωση τών έπιτοκίων τών προσωπικών δολίων.
Αύξηση τών ταμιακών επιδομάτων κατά 25% καί συνυπολογι- 
σμός τους άναδρομικά άπό τό 1954 στα δώρα Πάσχα καί 
Χρ ιστουγέννων.
’Αναγνώριση, τής υπηρεσίας τους στον Στρατό σαν υπηρεσία 
στήν Τράπεζα γιά τούς στρατευθέντες προσωρινώς συναδέλ
φους.

1960 —- (Διοικητής κ. Δ. Χέλμης).
Αύξηση τής βάσεως τών άσφαλίστρων άπό 800 σέ 900 δρχ. 
'Οριστική ρύθμιση τού θέματος τών άναδρομικών γιά τά χρό
νια 1954 - 1956.
Έπαναχορήγηση έπιδόματος έστιάσεως.

1961 — (Διοικητής κ. Δ. Χέλμης).
Έπανοχρήγηση παιδικής μέριμνας.
Καταβολή υπό τής Τραπέζης τών κρατήσεων ’Οργανισμού ’Ερ
γατικής Κατοικίας καί Ταμείου ’Ανεργίας.
Αύξηση τού έπιδόματος της 1 Οετίας άπό 5 σέ ί 0%.
Αύξηση- τού ποσοστού τών άσφαλίστρων άπό 30 σέ 40% καί 
τού έλαχίστου όρίου άπό 900 σέ 1200 δραχμές 
Προώθηση τών έκ μετατάξεως συνεδέλφων τού ταμιακού Κλά
δου.
Πρόσληψη σοβαρού άριθμού παιδιών συναδέλφων ύστερα άπό 
διαγωνισμό.
Επέκταση άναγνωρίσεως τού χρόνου στρατιωτικής ύπηρεσίας 
ό όποιος διανύθηκε ένώ ό υπάλληλος κατά τον χρόνον τής 
στρατεύσεώς του ήταν κλητήρας.
Αύξηση τής προσχαλικής μέριμνας.
Αύξηση έπιδομάτων μηχανής στό Λογιστικά Κέντρο. Προσαρ
μογή τους στήν απόδοση.

1962 — (Διοικητής κ. Δ. Χέλμης).
Καταβολή 15θημέρου ύπερεργασίας.
Αύξηση τού έπιδόματος τής δεκαπνεταετίας άπό 10 σέ 14% 
καί τής εικοσαετίας άπό 15 σέ 18%.
Αύξηση τών βασικών μισθών τμηματαρχών Α-, Συμπραττόν- 
των, 'Υποδιευθυντών καί Διευθυντών σύμφωνα μέ τά ίσχύοντα 
στις άλλες μεγάλες Τράπεζες μέ Ανάλογη ρύθμιση καί τών 
έξόδων παραστάσεως γιά τους δύο τελευταίους βαθμούς. 
Αύξηση τής πρώτης προσαυξήσεως γιά τούς άπό τόν Λογιστή 
Α' καί πάνω βαθμούς, άπό 10 σέ 15%.
Αύξηση τού έπιδόματος ευδόκιμης ύπηρεσίας γιά τούς κάτω 
τού Αογιστοΰ Α' βαθμούς άπό ί 5 σέ 20%.
Μείωση τού άπαιτουμένου γιά τήν άπόληψη τού παραπάνω- 
έπιδάμστος άπό 3 σέ 2/2 χρόνια.
Μείωση τού επιτοκίου τών άτομικών 'δανείων άπό 7 σέ 6%. 
Αύξηση τών βασικών μισθών τών έκτακτων, ημερομισθίων καί 
έπί συμβάσει Υπαλλήλων, στό έκάοτοτε ύψος τού μισθού τού 
Δοκίμου.
Αύξηση τού χορηγουμένου στά όρεινά επαρχιακά καταστή
ματα καθώς κα! στά καταστήματα Βορείου 'Ελλάδος έπιδό
ματος καυσίμων, άπό δρχ. 1.200 σέ 1.400 μέ άνάληψη άπό 
τήν Τράπεζα τού /ι τού παραπάνω ποσού.
Τακτοποίηση μεγάλου άριθμού προσωρινών καί εκτάκτων συνα
δέλφων ιμέ μονιμοποίησή τους ύστερα άπό διαγωνισμό. 
-Μετάταξη στό κύριο Προσωπικό (Ταμιακό κλάδο) 100 περί
που συναδέλφων τού Βοηθητικού Προσωπικού.
Αύξηση τών βασικών μισθών Λογιστών Α, Ύποτμηματαρχών 
καί Τμηματαρχών Β, σύμφωνα μέ τά ίσχύοντα στήν Τράπε
ζα τής Ελλάδος.
Προώθηση κατά ένα χρόνο τών θηλέων συναδέλφων τής τ. ’Ε
θνικής Τραπέζης μέχρι τό βαθμό τού Αογιστοΰ Α, έξ αίτιας 
τής παραμονής τους στό βαθμό τού Δοκίμου τρία χρόνια, 
άντΐ δύο.
’Έγκριση νέου κανονισμού Ταμείου Επικουρικής Άσφαλίσεως.

963 ---- (Διοικητής κ. Δ. Χέλμης).
Καταβολή 158ημέρου ύπερεργασίας. Παγίωση τής παροχής 
αύτής.
Χορήγηση προσαυξήσεως πρώτης τριετίας στους βαθμούς άπό 
Λογιστή Α καί πάνω σέ όσους προάγονται μόλις τήν συμπλη
ρώσουν.
Προσαρμογή Ταμιακών έπιδομάτων καί έπιδομάτων Καταμε- 
τρητών (κατά κατηγορία καταστημάτων) καί αύξησή τους, 
γιά τά μέν πρώτα, σέ δρχ. 500 - 400 καί 350 καί γιά τά 
δτύτερα σέ δρχ. 225 - 175 καί 150.
Μείωση επιτοκίου βοηθητικού στεγαστ. δανείου άπό 6 σέ 4%. 
Χορήγηση οικογενειακών έπιδομάτων σέ ημερομισθίους ‘Υπαλ
λήλους.
Επέκταση τής κοσά ένα χρόνο προωθήσεως τών άπό τήν τ. 
Εθνική θηλέων συναδέλφων καί στούς άπό τόν .λογιστή Α 
καί πάνω βαθμούς.

1964 — (Διοικητής άπό τόν ’Ιούνιο κ, Γ. Μαύρος).
Καθορισμός τού τρόπου λειτουργίας τής προικοδοτήσεως. 
Αύξηση τής δευτέρας προσαυξήσεως για τούς άπό τόν Λογι-

(Συνέχεια στήν 3η σελίδα)
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Τά οιιιόπεδα Ρετσίνα
’Αγαπητή «Τραπεζιτική».

’Εν συνεχείςι τής άπό 4-6-66 έπι- 
στολής μας δημοσιευθείσης ήδη- άπό 
τών στηλών τής προηγουμένης «Τρα
πεζιτικής», ζητώ καί πάλιν τήν φιλο
ξενίαν τών στηλών σου, διά νά θέσω 
άρμοδίως τά έξης, έν συνεχείς τών 
άνευ άπαντήσεως άπομεινάντων, έ- 
ρωτήμστα, άτινα θέλω νά πιστεύω 
ότι Απολύτως ενδιαφέρουν πλείστους 
όσους συναδέλφους.

Εις τήν πραγματοποιηθεΐσαν δευ- 
τέραν συγκέντρωσιν τών άγοραστών 
άγροτεμαχίων βάσει τής ύπ’ άριθ. 
5 άνακοιν-ώσεως εις θέσιν ΛΕΊΆΑ- 
ΚΙ - ΡΕΤΣΙΝΑ - ΒΑΡΚΙΖΗΣ, έ- 
γνωστοποίησα τήν ΰπαρξιν τού ύπ’ 
άριθ. 50994)10—3—-64 Συμβολαί
ου τού Συμβολαιογράφου ’Αθηνών 
Μιχ. Βαμβακά έκ τού οποίου προκύ
πτει ότι μέρος τής προς τούς Συ
νεταίρους πωληθείσης έκτάσεως έχει 
έκμισθωθή εις τρίτον έπί 20ετίαν 
μέ δικαίωμα τού μισθωτού παρατά- 
σεως τής μισθώσεως δΓ έτερα 20 
έτη κατά τήν άπόλυτον αυτού κρί- 
σιν.

Δεδομένου ότι βάσει τού ύπ’ άριθ. 
618 "Αρθρου τού ’Αστικού Κώδικας, 
μίσθωσις διά διάστημα πέραν τών 
9 ετών συναψθεΐσα Συμβολαιογρα
φικούς καί καταχωρισθεΐσα εις τά βι
βλία τού οικείου υποθηκοφυλακείου, 
ώς έν πρσκειμένφ, δημιουργεί δου
λείαν έναντι τού νέου κτήτορας.

Κατόπιν τής επισήμου τούτης δια- 
πιστώσεως προκύπτουν αυτομάτως 
τά κάτωθι ερωτήματα.

α) Ό Συν)σμός ytccri προέβη εις 
τήν άγοράν τής έν λόγω έκτάσεως 
εφ’ όσον αύτη εΤναι μακρόχρονίως 
δεσμευμένη διά τής προμνησθείσης 
μισθώσεως;

*0 ισχυρισμός τού Προέδρου κ. 
Κ. Χαρίση ότι τού γεγονότος τού
του τώρα λαμβάνει γνώσιν, τού δη
μιουργεί σοβαρός εΰθύνας έναντι τού 
Συν)σμοΰ διά τήν εντελώς αδικαιο
λόγητον αυτήν του παράλειψιν. Ε
πίσης θά ήθελα νά ρωτήσω τον κ. 
Πρόεδρον τού Συν)σμοΰ έάν κατά τό 
παρελθόν διεπράχθη κατάχρησις εις 
βάρος τού Συν)σμαΰ έκ μέρους υ
παλλήλου του καί έν καταφατική 
περιπτώσει εις ποΤον ύψος άνήλθεν 
αύτη καί τί μέτρα έλήφθησαν διά 
τήν έξοκτφάλισιν τών συμφερόντων 
τοΰ Συν)σμοϋ εις βάρος τού διαπρά- 
ξαντος τήν κατάχρησιν υπαλλήλου.

Έκ τής άναγνωσθείσης κατά τήν 
συγκέντρωσιν, ΰπό τού κ. Προέδρου 
έκθέσεως τοΰ Νομικού Συμβούλου

τοΰ Συν)σμοΰ δέν προκύπτει ότι ή- 
λέχθησαν πλήρως οί τίτλοι ίδιοκτη- 
αίας τής έν λόγφ έκτάσεως.

Ή έκθεσις περιορίζεται εις τήν 
διοστίστωσιν ότι είναι απαραίτητος 
ή προσκόμισις 10 βασικών πιστο
ποιητικών έκ τής μελέτης τών όποιων 
θά προκύψη ή ιδιοκτησία.

‘Υπό τάς προϋποθέσεις αύτάς 
πώς είναι δυνατόν ό Συν)σμός νά 
θεωρή ότι ύφίσταται πιστοποιητικόν 
έλέγχου τίτλων ιδιοκτησίας καί πώς 
έν συνεχεία προέβη είς τήν πρόσκληη 
σιν περί άγοράς τής έν λόγφ έκτά
σεως έκ μέρους τών έταίρων;

Νομίζω ότι δέν άπηχώ μόνον τήν 
ίδικήν μου γνώμην άλλά καί όλων 
τών παρευρεθέντων εις τήν συγκέν- 
τρωσιν, ότι ή ΰπαρξις πιστοποιητι
κού έλέγχου τών τίτλων ώς έδήλωσεν 
ό κ. Πρόεδρος προϋποθέτει σοβαρόν 
δαπάνην άνερχομένην κατά τούς υπο
λογισμούς του είς τό ποσόν τών δρχ. 
600 χίλ. είναι όχι μόνον αστεία, άλ
λά δημιουργεί καί σοβαρός έπιψυ- 
λάξεις.

Έκ τών ανωτέρω σαφώς προκύ
πτει ότι ή Διοίκησις τοΰ Συν)σμοΰ 
εις οΰδεμίαν ενέργειαν προέβη διά 
τήν διασράλισιν τών συμφερόντων 
τόσον τοΰ Συν)σμοΰ όσον καί τών 
άγοραστών - συνεταίρων.

| Πέραν όμως τών ανωτέρω έπιβάλ- 
λεται όπως τό Διοικητικόν Συμβου- 
λιον δΓ άνακοινώσεώς του γνωρίση 
είς τούς συνεταίρους έάν είναι αλη
θές τό μετ’ έπιτάσεως διαδιδόμενον 

! ότι ό ένικιαστης τής περιοχής προ- 
κειμένου νά παραιτηθή τών έκ τού 

, μισθωτηρίου συμβολαίου δικαιωμά- 
των του ζητεί όπως καταβληθούν 
προς αυτόν έκ μέρους τού Συν)σμοΰ 
ώς άποζημίωσις τό ποσόν τών δρχ. 
2.000.000.

I Έπί τών ερωτημάτων τόσον τής 
παρούσης μου, όσον καί τής δημο- 
σιευθείσης προηγουμένως επιστολής 
μου είναι υποχρεωμένου τά Διοικη
τικόν Συμβούλιον όχι μόνον έκ λό
γων ήθικής τάξεως, άλλά έκ τού Νό
μου νά δόση έξηγήσεις προς καθυ- 
σήχασιν τών δικαίως άγωνιώντων 

! συνεταί ρων.
j Ή τυχόν περαιτέρω προσπάθεια 

■ τηρήσεως έκ μέρους τοΰ Συν)σμοΰ 
Αρνητικής θέσεως, συμφώνως μέ τό 
Απόφθεγμα «ή σιωπή είναι. . . χρυ
σός», μοιραίως θά άναγκάση τούς 
συνεταίρους όπως κινήσουν την νό
μιμον διαδικασίαν μέ τάς γνωστάς 

. είς όλους επιπτώσεις της.
Μετά τιμής 
Ευχαριστών 

Γ. Α. ΓΚΡΙΤΖΑΣ

ΑΝ ΑΚΟΙΝΩΣΙΖ
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ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ

Κύριοι,
Εΐιρισχόμεθα είς τήν εΰχάριστον θέσιν, νά σάς άναγ- 

γείλωμεν δτι, κατόπιν άποφάσεως τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου τοΰ Συνεταιρισμού σας συνεβλήθημεν μετ’ αυτού 
καί θέτομεν είς τήν διάθεσίν σας τήν πλουσιωτάτην είς 
ΩΡΟΛΟΓΙΑ καί ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ συλλογήν μας.
ΔΓ ΑΓΟΡΑΝ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ: ΕΚΠΤΩΣΙΣ 15 ο/ο

ΣΩΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & Σια

ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑΙ - ΤΗΛ. 2 31.845

ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 15

ΓΠΊΚΑ

Α' ΕΚΔΡΟΜΑΙ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2)10 ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (Ήμερησία) 
8—9)10 ΔΙΑΚΟΦΤΟ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ - ΑΓΊΑ ΛΑΥΡΑ (Διήμερος) 

15—16)10 ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ (Διήμερος)
23)10 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ - ΑΓΟΡΓΙΑΝΝΗ (Ήμερησία)

27—30)10 ΛΑΡΙΣΑ - ΚΟΖΑΝΗ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ (Τριήμερος). 
Πληροφορία! - Δηλώσεις εις κ. Άθ. Pαγάζσv,, τηλ. 339 

Β' ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ — ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΑΙ 
’Από 1ης Σεπτεμβρίου έπανήρχισεν ή λειτουργία τών Τμημόίτων Γυ

μναστικής καί ’Αθλοπαιδιών ώς ακολούθως:
Τ μήμα Γυμναστικής Θηλέων 
Τρίτη, Πέμπτη καί Σάββατον 7 - 8 π.μ. 
συμμετοχή δωρεάν.
Πληροφορίαι - Δηλώσεις είς τήν "Εφορον κ. Άγγ. Σακκαλή, τηλ. 584. 
Τμήμα Γυμναστικής Άρρένων 
Δευτέρα, Τετάρτη καί Παρασκευή 7-8 π.μ. 
συμμετοχή δωρεάν.
Τμήμα Μττάσ.κετ καί Βόλεϋ 
Τρίτη καί Σάββατον 6-8 μ.μ. 
συμμετοχή δωρεάν.
Προπονητής: Ό Γυμναστής κ. Ίο. Χατζηθεσδώρου.
Πληροφορίαι - Δηλώσεις εις τον "Εφορον κ, Α. Καλογερόπουλον τηλ. 584 

ΙΔΡΥΣΙΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
Τό Δ.Σ. τής Ε,Φ.Ε.Τ. έζήτησεν άπό τόν ’Οργανισμόν Τουρισμού 

τήν παραχώρησιν οΐκαπεδικής έκτάσεως παρά τήν θέσιν «Κέντρον Λάμ
προς» Βουλιαγμένης διά τήν άνέγερσιν συγχρόνου Ναυτικού Κέντρου.

Εύθυς μετά τήν άνέγερσιν τών άπαιτουμένων κτιριακών έγκαταστά- 
σεων, θά λειτουργήση, Σχολή κολυμβήσεως, θαλασσίου σκι, ιστιο
πλοΐας κ.λ.π.

eruiTHMOHiKH εκτελει/ι ςυητηγειλι
ΜΕΚΡΥΣΤβΛΛβ αΚΡΙΒΕ/ΑΙ·ΠΛΰΙΙΑ Ι/ΛΛΟΓΗ ίΚ£Λί7°Η

• £Μ ΦΑΛ1 /ΣΕΙΣ 

• Λ/ΕΓΕ θ ΥΛ/ΣΕ/Σ 

0 ΕΚΤΥΠΏΣΕΙΣ

Γιά τους υπαλλήλους τής Εθνικής Τραπέζης, ειδικές τιμές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Προς τά
Μέλη Προμηθευτικού Συν)σμοΰ 

Υπαλλήλων
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ.

"Εχομεν τήν εύχαρίστησιν νά 
σάς γνωρίσωμεν δτι κατόπιν έ- 
πελθούσης συμφωνίας μετά τής 
Α.Ε. «ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΚΑΜΠΑΣ» 
τά μέλη τού Προμηθευτικού μας 
Συνεταιρισμού, θά δύνανται ν’ 
αγοράζουν τά προϊόντα τής ώς 
άνω έταιρίας ήτοι ΜΠΡΑΝΤΥ— 
ΟΙΝΟΥΣ — ΟΥΖΟ — ΒΕΡ
ΜΟΥΤ μέ εκπτωσιν 10%.

Τά προϊόντα ΚΑΜΠΑ πωλοΰν- 
ται είς τό Πρατήριον τού Συνε-

| ταιρισμοΰ ώς καί είς τά έν Ά- 
θήναις Πρατήρια τής Έταιρίας, 
οδός Λυκούργου 10 καί Φιλελλή
νων 8.

Έκ τοΰ Συνεταιρισμού

ΜΠΟΥΤΙΚ 
SI BELLE...

’Αναγνωστοποΰλου 2 7, Κο- 
λωνάκι. Τηλέφ. 635.674.

ΜΟΔΑ — ΚΟΜΨΟΤΗΣ 
Συμβεβλημένη μέ τόν προμη
θευτικό μας Συνεταιρισμό.



0 ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ
(Συνέχεια από τήν 1η σελίδα)

οΐ δυιάμενοι νά δανεισθοΰν από 
τάς Τράπεζας ΰπελόγιζον τό κό
στος των προϊόντων των καί των 
υπηρεσιών των με βάσιν τό έπι- 
τόκιον τής έλευθέρας αγοράς. Συ
νεπώς, ή δι° εντυπωσιακούς λό
γους έπιχειρηθτϊσα μετά τήνσυγ- 
χώνευσιν μείωσις τοϋ έπιτοκίου 
τών τραπεζικών χορηγήσεων, ηΰ 
ξησεν απλώς τά « Ηαφορικά» κέρ
δη τών επιχειρήσεων αί όποΐαι 
έπετΰγχανον, διά τών γνωστών 
μέσων, νά δανεισθοΰν από τάς 
Τράπεζας.

ΙΙαρά ταϋτα, έν όνόματι τής 
«εξυγιάνσεως» τοϋ τραπεζικού

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
συνεργασία αρμονική μεταξύ Δι- 
οικησεως καί ΙΙροσωπικοΰ ή το 
ανέφικτος καί συνεπώς καί ή 
προώθησις τών εργασιών καί τής 
ορθολογικής λειιουργίας τοΰ ‘Ι
δρύματος, άπ βαινεν αδύνατος.

Δεν συζητεΐαι βεβαίως ή εξαε
τής φαύλο, περίοδο, πού έπηκο- 
λοΰθησε. Κατ’ αυτήν ή κυριαρχία 
τής «κλίκας» καί αι εξοργιστικοί 
εΰνοιαι έφθασαν εί, τό μή περαι 
τέρω. Ή άνάδειξις τών «στελε
χών» καί ή έπάνδρωσις τών νευ
ραλγικών θέσεων άπετέλει ΰπό- 
θεσιν ολίγων παρακοιμωμένων 
μή ΰποχρεουμένων νά αναφέρουν 
εις κανένα τά κριτή· ια τής έ.ιι

συστήματος έξαπελΰθη κατά τών}^·°Υ*Η Τ™ν· ^α άποηλ σματα ει- 
ύπαλλήλων τής τ. Εθνικής άνή Ι^'*1 εις όλου, γνωστά: Δυσχερειαι 
κοιιστος διωγμός, τά άποτελέσμα- ανυπέρβλητοι δια τήν άντικατα 
τα τοΰ οποίου εκτίθενται εις τήν σταΠιν υπαλληγου και κ· τα την 
εις άλλας στήλας δημοσιευομένην 
έπισκόπησιν τής δεκαετίας 1956 
—1966. Διά νά άποδειχθή μετ’ 
ολίγον δτι δλαι αί θυσίαι εις τάς 
οποίας υπεβλήθη ή έν λόγω κα
τηγορία τών εργαζομένων άπέ- 
βησαν εις μάτην. Οι έκδιωχθέν 
τες υπάλληλοι άντικατεστάθησαν 
δι’ ά'λλων ώς συνέβαινε μέ τοΰε 
δημοσίους ΰπ ιλλήλους παλαιοτι-- 
ρον κατά τήν εναλλαγήν τών κομ
μάτων εις τήν εξουσίαν. Καί νέ 
αι Τράπεζαι, έγχώριαι ή ξέναι έν- 
εφανίσθησαν. ("Οσον αφορά τή 
έκ τής συγχωνεΰσεως προελθοΰ- 
σαν Τράπεζαν, αντί νά έπεκτείνη 
τάς εργασίας της καί νά ίσχυρο- 
ποιηθή, ώς συμβαίνει εις τάς πε
ριπτώσεις συνενώσεως όμοειδών 
επιχειρήσεων, ή συμμετοχή της 
εις τήν δραστηριότητα τών έμ- 
πορικ »ν Τραπεζών έαειώθη κα
τά ποσοστόν 20 °/· περίπου, έν 
συγκρίσει προς τήν προ τής συγ
χωνεΰσεως συμμετοχήν τών δΰο 
Τραπεζών ε!ς τάς εργασίας τοΰ 
ιδιωτικού τραπεζικού τομέως.

Καί ήτο τούτο άναπόφευ-ιτον.
‘Υπάλληλοι ύποστάντες τοιαϋτα 
δεινά, ζώντες συνεχώς υπό μίαν 
ιδιότυπο ν τρομοκρατίαν καί πα- 
ραγκωνιζόμενοι συνεχώς ΰπό τών 
«ήμετέρων» τής Διοικήσεως ήτο 
δυνατόν νά άναλάβουν πρώτο 
τοβουλίας διά τήν άνάπτυξιν τών 
έργασιών;

Διότι ο! πελάται, οί Αποδο
τικοί πελάται καί όχι οί έπίζη- 
τοϋντες «δανεικά καί αγύριστοι» 
δεν έρχονται πάντοτε μόνοι των 
εις τά γκισέ. 11ρέπει κάποιοι νά 
τούς παοσελκΰσουν. Καί ακόμη 
δταν έλθουν πρέπει νά ευρουν τα- 
χεΐαν καί πρόθυμον έξυ,τηρέτη- 
σιν. ’Αλλά αυτά δεν ήτο δυνατόν 
νά γίνουν από ανθρώπους πνι
γμένους από τήν άγανάκτησίν διά 
τήν καταπάτησιν τών δικαίων 
των καί έργαζομένους υπό τό άγ
χος τής διαβολής έκ μέρους τών 
πρακτόρων τής Διοίκησε ς. Ήτο 
πολύ φυσικόν νά περιορισθοΰν 
εις τό μουντζούρωμα τών «χαρ
τιών» πού ήρχοντο ενώπιον τους.

Πολύ περισσότερον δεν μπο
ρούν νά ευδοκιμήσουν εις τοι 
αΰτα έδάφη τυχόν ίδέαι βελτιώ- 
σεως τών μεθόδων τής εργασίας.
Ιΐρότασις διά κάτι «καινούργιο» 
ήτο βέβαιον δτι θά συνήντα τήν 
δργήν ή εις τήν καλυτέραν περί- 
πτωσιν, τήν ειρωνείαν τοΰ έλέφ 
Ήλιάσκου προϊσταμένου. ‘Η σο
φία καί ή γνώσις ήτο μονυπώ 
λιον τής κορυφής. ‘Η βάσις έ 
πρεπε νά έκτελή τάς ενιολάς της 
ά'νευ συζητήσεως.

Ούδείς νομ,-ζομεν δικαιούται 
νά άπορή διά τήν προώθησίν τών 
θέσεων τοΰ ανταγωνισμού.

’Αλλά καί δταν δ Ήλιάσκος έ- 
ξεδιώχθη διά τά ύπερε κχειλίσαντα 
άνομήματά του, ή διάδοχος κατά- 
στάσις δεν ήδυνήθη νά συλλάβη 
τό πρόβλημα τής ’Εθνικής Τρα
πέζης. Καί περιωρίσθη εις τήν 
εξαπόλυσιν ένόε μικρόψυχου διω
γμού κατά τής έτερος πτέρυγος 
τοΰ προσωπικού χωρίς τουλάχι
στον όχινά εύνοήση,αλλά νά άπο 
καταστήση τάς εις βάρος τών ύ 
παλλήλων τήςτ.’Εθνικής ά Ηκίας 
Καί έφθασεν εις τό σημεΐον νά 
μή θέλη νά δεχθή κατόπιν συμ 
βουλών τών «σκληρών» συμβού
λων τήν έκπροσώπησιν ούτε διά 
εθιμοτυπικήν επίσχεψιν επί τή 
εκλογή της.Ύπό τοιοΰτον κλίμα,1

περίοδον τής άδειας του ακόμη.
‘Η άπελθοΰσα Διοίκησις είχε 

καί φιλοδοξίας και δυνατότητας 
νά εμφάνιση έργον δ μιου ιγικόν. 
Εύρέθη όμως έκτος τών ά'λλων 
πρό τοϋ τεραστίου όγκου τών ά- 
λύτων, λόγω τής κακότητος ή τής 
αδιαφορίας τών προκατόχων της, 
τροβλημάτω τοϋ Προσωπικού. 
’Επί μίαν δεκαετίαν ή Έκπρο- 
σώπησις ήγωνίζετο σκληρώςάλλά 
έν ήδυν ,θη νά αποσπά έτάστοτε 

είμή λύσεις κυρίως δευτερευόν- 
των θεμάτων. Αί άδικίαι τής 
συγχωνεΰσεως παρέμεναν ε!ς τήν 
μ γαλυτέραν των έκτασιν αθερά
πευτοι. Καί τό Προσωπικόν τής 
’Εθνικής απείχε, από πολλών 
πλευρών, παρασάγγας από τούς 
συναδέλφους τών λοιπών μεγά
λων Τραπεζών. Κατά τήνπαρελ- 
θούσαν διετίαν έπελύθησαν ώς 
προκύπτει έκ τών διαλαμβανομέ- 
νων εις άλλος στήλας, σημαντικά 
θέματα. Τό Προσωπικόν ήρχισε 
παρά τάς άτελείας καί πάλιν τών 
μέτρων καί τών παραλείψεων νά 
άναπνέη, διότι ήοχισε να πιστεύη 
δτι θά ϊδή «θεού πρόσωπο» διά 
τής έπιλύσεως καί τών υπολοί
πων θεμάτων του. ‘Η προγματο- 
ποίησις τών ελπίδων του άπό- 
κειται πλέον εις τήν παρούσαν 
Διοίκησιν. Καί τούτο θά άποτε- 
λέση τήν άσφαλεστέραν προϋπό- 
θεσιν διά τήν επιτυχίαν αυτής 
εις τό έργον της. Διότι αύτη θά 
κερδίση ουτω τήν άμέριστον συμ- 
παράστασιν τών εργαζομένων 
εις τό ίδρυμα, άνευ τής ότοίας 
αποβαίνει λίαν δυσχερής, άν μή 
αδύνατος, ή εύόδωσις τών προ
σπαθειών της.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

01 ΕΛΛΚΝΙΔΕΣ 
ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣ

Έκυκλοφόρησε αύτές τις ημέρες 
τό βιβλίο τοΰ συναδέλφου Δη,μήτρη 
Λιάτσου «Οΐ Έλλη,νίδες στα Γράμ
ματά μας». Πρόκειται γιά μιά εν
διαφέρουσα πραγματεία, δπσυ κ,ωδι- 
κοποιοΰνται κατά χρονολογική πα
ρουσίαση, όλες οΐ Έλληνίδες πού α
σχολήθηκαν μέ τά Γράμματα καί 
πήραν κάποια θέση, στη Νεοελληνι
κή Λεγοτεχνία, τόσο στήν ποίηση, 
όσο στο μυθιστόρημα, στο διήγημα, 
στή μελέτη, καί στή λαογραφία.

Τό βιβλίο χωρίζεται στά έξης κε
φάλαια: 1) «Πρώτες Διανοούμενες» 
(1800 - 1900), 2) «Περίοδος ’Ανό
δου» (1900 - 1924), 3) «Εποχή
Δημιουργίας» (1925 - 1940), 4)
«Τής Μικρασίας καί τοΰ ’Αποδήμου 
Ελληνισμού», 5) «Νεώτερα Χρόνια» 
(1940 - 1966), 6) Τής Κατοχής
και τής ’Αντίστασης».

Στο βιβλίο τούτο τοΰ Δημήτρη 
Λιάτσου, πού είναι γνωστός άπά 
άλλες του έργασίες («Ή Μικρασια
τική, Καταστροφή στή Νεοελληνική 
Λογοτεχνία» κ.ά.) περιέχονται πολ
λά ποιήματα παλαιών καί νεωτέρων 
ποιητριών.

ΠΩΣ (ΔΙΧΩΣ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΕ 
ΜΟΝΗ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ) ΑΝΑΚΑΛΥ

ΨΑ ΤΟ ΘΕΟ
τοΰ συναδ. ΓΕΩΡΓ. ΓΑΛΑΝΗ

’Από τις εκδόσεις «Δ,ΙΦΡΟΣ» 
καί σέ καλαίσθητη, έκδοση, κυκλοφό
ρησε τό παραπάνω βιβλίο τού συν
αδέλφου Γεωργίου Γαλανή. Στο βι
βλίο παρατίθενται μέ λογική συνέ
πεια, σειρά άπά σκέψεις καί επιχει
ρήματα πού οδηγούν στήν έδραίωση 
τής πίστεως γιά τήν ύπαρξη τού 
Θεού.

Πωλείται σέ όλα τά Βιβλιοπω
λεία.

Δάνεια
έγιιαταλείι)εως

Τό πρόβλημα στεγάσεως τοϋ 
προσωπικού τής Τραπέζης ό
πως έχει περιπλακή Εχει ανάγ
κη από ανάπτυξη καί προβολή 
πού δέν είναι τής παρούσης στι
γμής. ’Αλλά τό Επαναφέρουμε 
από τις στήλες μας άπό σήμερα 
σαν θέμα τεράστιο, άλυτο, μιά 
καί τό πρόγραμμα στεγάσεως Ε
χει ήδη ξεπεραστή άπά τήν αλ
ματώδη ανατίμηση τών ακινή
των ώστε σήμερα νά είναι μόνο 
γιά τά χαρτιά καί γιά όποιους 
θέλουν νά κάνου δημοκοπία ότι 
οί τραπεζιτικοί ύπάλληλοι στε
γάζονται ήδη μέ τά «μέτρα» 
πού έλήφθησαν δι’ αύτούς.

Τό πρόγραμμα στεγάσεως ί
σως στα πρώτα του χρόνια 1960 
— 1961 νά έκάλυψε τό μεγα
λύτερο μέρος τών αναγκών. Τώ
ρα όμως δέν καλύπτει κυριολε
κτικά τίποτα. Μέ δραχμές 250 
χιλιάδες τότε μπορούσε κανείς 
ν’ άγοράση διαμέρισμα τριών 
δωματίων τουλάχιστον καί μέ

δρχ. 300 - 320.000 τεσσάρων 
άπό τά καλλίτερα.

Σήμερα μέ τό ποσό πού χο
ρηγεί ή Τράπεζα πρός τό κύ
ριο προσωπικό (250 χιλ.) μπο
ρούν νά στοιβαχθοϋν οικογένειες 
μόνο σέ περιστερεώνες. Έάν θά 
λάβουμε ύπ’ δψει τά δάνεια πρός 
τό βοηθητικό προσωπικό (δρχ. 
125.000) μόνο αποθήκες υπό
γειες γιά Εμπορεύματα μπορεί 
νά εύρη κανείς.

Μόνον έάν ή Τράπεζα έξισώ- 
ση τούς έργαζομένους της μέ 
είδη πρός αποθήκευση μπορεί 
νά θεωρή τό πρόγραμμα Επαρ
κές. Περιμένουμε άπό τήν Διοί
κηση τής Τραπέζης νά καινο- 
τομήση καί νά ένεργήση ώστε 
νά άρθοϋν τά Εμπόδια γιά τήν 
διεύρυνση^τοΰ θεσμού τών δανεί
ων καί νά άπλουστευθοΰν οί δια
τυπώσεις χορηγήσεως αύτών. 
Άλλοιώς δέν πρόκειται νά στε- 
γασθοϋν οί Τραπεζικοί ύπάλλη- 
λοι. Τά εύτελοΰς πλέον ποσού 
δάνεια έγκαταλείπονται άπό 
τούς συναδέλφους πού άδυνατοΰν 
νά έξεύρουν τό βαρύτατο συμ

πλήρωμα γιά τήν αγορά ακινή
του. Τά δάνεια αυτά, άποτελοΰν 
δείγμα τής έγκαταλείψεως τών 
τραπεζικών άπό τις Τράπεζες 
καί τήν Κυβέρνηση. Δέν μπο
ρούν νά ονομάζωνται στεγαστι
κά δάνεια, άλλα δάνεια έγκα
ταλείψεως.

e

ΤΑ ΑΕΚΑΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΙΝΗΣΕΟΣ
(Συνέχεια άπό τήν 2α σελίδα)

στή Α καί πάνω βαθμούς, άπό 10 σέ 15%.
Επαύξηση τού επιδόματος πολυετίας μέ τον συνυπολογισμό 

τής προϋπηρεσίας.
Αύξηση τών καταβαλλόμενων άπο ασφάλιστρα προμηθειών 
κατά 1 0%.
Σωστός υπολογισμ,ος τής διαφοράς λόγω αφανούς μισθού 
(κοινώς «3%»), προσθήκη της στό μισθό καί έναρξη καταβο
λής αναδρομικών πού όφείλοντο στήν παραπάνω διαφορά. 
Διενέργεια, καθυστερημένων προαγωγών 1963 καί 1964. 
Επιστροφή ημερομισθίων απεργιών έτους 1963.
Ρύθμιση τοϋ θέματος τής τριετοΰς προσωρινότητος τών νεο- 
προσλαμβανομένων συναδέλφων.

• Εναρξη θετικών συζητήσεων γιά την κατάρτιση νέου1 'Οργα
νισμού Υπηρεσίας.

® Επέκταση επιδόματος εστιασεως ατούς συναδέλφους τής ’Ε
παρχίας.

1965 —- (Διοκητής κ. Γ. Μαύρος).
• Κατάργηση τής προσωρινότητος γιά τούς συναδέλφους πού

προσελήφθη,σαν μέ επίσημο διαγωνισμό άπό τό 1953 καί 
μετά μέ αποτέλεσμα τήν προώθηση άπά 6 μήνες έως 2 χρό
νια 745 συναδέλφων.

® ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ μέ τήν όποια: έττετεύ- 
χθησαν:

—■ Καθιέρωση 5, προσαυξή,σεων — ί 5% ή κάθε μία — στούς βα
θμούς άπό τον Λογιστή Α καί πάνω, άπό τις όποιες ή πρώτη 
χορηγείται μετά δύο χρόνια. (Σύνολο ποσοστού 75% σέ 14 
χρόνια άντί 70% σέ 15 χρόνια). Μέ τήν διαρρύθμιση αυτή 
πήραν ουσιαστική οικονομική προώθηση ένάς χρόνου όλοι οί 
συνάδελφοι άπό τό βαθμό τού Λογιστοϋ Α καί πάνω.

— Παροχή κλάσματος προσαυξήσεως στούς προαγομένους καθώς 
καί σ’ αυτούς πού εξέρχονται τής υπηρεσίας σέ χρόνο μή πλη- 
ροΰντα πλήρη διετία ή τριετία άπό τήν τελευταία προαγω
γή τους.
Χορήγηση προσαυξήσεως στούς ευδοκίμως ύπηρετούντες συνα
δέλφους, ανεξάρτητα άπό τό άν υπάρχουν οργανικές θέσεις 
από τό βαθμό τοϋ Λογιστοϋ Α καί πάνω (τό μέτρο αύτό βέ
βαια είχε έφαρμοσθή στήν πράξη άλλα δέν είχε κατοχυρωθή).

— Καθορισμός, τής γιά λόγους υγείας επιτρεπόμενης άδειας μέ
αποδοχές μέχρι τρία χρόνια γι’ αυτούς πού ύπηρετοΰν πάνω 
άπό 10 χρόνια, καί δύο χρόνια γιά τούς κάτω τών δέκα έτώ,ν , 
ύπηρεσίας. |

— ’Αναγνώριση, σάν χρόνου πραγματικής ύπηρεσίας τοΰ άκολού- |
θου χρόνου απουσίας λόγφ άσθενείας: 6 μήνες γιά τούς εχον- 1 
τες υπηρεσία μέχρι 10 χρόνια, 9 μήνες άπο 10 έως 20 χρό
νια, καί 12 μήνες άπό 20 χρόνια καί πάνω . |

■—1 Πρόσληψη 30, κατ’ ανώτατο όριο, τό χρόνο, πτυχιούχων άνω- 
τάτων σχολών μέ ειδικούς διαγωνισμούς μέ τον βαθμό του 

Υπολογιστοΰ Β σύν 20% (προώθηση 4 ετών). ’Επίσης θά 
χορηγείται , διετής προώθηση, στούς Υπαλλήλους πού απο
κτούν πτυχίο κατά τό διάστημα τής ύπηρεσίας τους στήν Τρά- ί 
πεζά. 1

— Αύξηση των οργανικών θέσεων στούς βαθμούς άπό τόν Λογι- 
στη Α καί πάνω καί καθορισμός ιδιαίτερων οργανικών θέσεων 
γιά τούς συναδέλφους τσΰ Ταμιακού κλάδου.

— Υπαγωγή, τών συναδέλφων τοΰ τεχνικού τμήματος στον ’Ορ
γανισμό, βάσει διαδικασίας πού θά καθορισθή αργότερα. 
Σύντμηση, τοΰ,χρόνου γιά την λήψη τής τέταρτης προσαυξή
σεως ,10% στούς βαθμούς τοΰ Εϊσπράκτορος Α καί Κλητήρας 
Α άπό τρία σέ δύο χρόνια. |

— Παροχή στούς Είσπράκτορας Α πού είχαν προσληφθή μέχρι
31Η 2)52 μάς διετούς οικονομικής προαγωγής, στούς δέ 

Κλητήρες Α, οί όποιοι έχουν εξαντλήσει καί τήν έκτη, προσαύ- 
ξη,ση, δίδεται νέα προσαύξηση 10% άνά 5ετία. |
Επαναφορά τοΰ βαθμού τοΰ Εργοδηγού γιά τούς Τεχνίτες 

και τήν ένταξη στό βαθμό αύτό όσων άπό τούς ύπηρετούντες 
τόν είχαν, ,κοσά, τόν χρόνο τής καταργήσεώς του καί τήν έν 
συνεχεία εξέλιξή τους άπό άπόψεως προσαυξπσεων κατά τά 
ίσχύαντα στον βαθμό τοϋ Λογιστοϋ Α.

— Έπαναχορήγηση τής πρσωθήσεως πού είχε άναγνωρισθή σέ 
Υπαλλήλους πολεμιστές βάσει τοΰ ιΝ. 1799)42.

1966 — (Διοιίκητής μέχρι τόν Ιούνιο ό κ. Γ. Μαύρος ό όποιος
καί ,προσέφερε θετική βοήθεια γιά τήν έπίλυση τών πα
ρακάτω θεμάτων).

• Κατάργηση τής προσωρινότητας ή όποια είχε έπιβληθή παρά-' 
νομα στούς συναδέλφους τής τ. Τραπέζης ’Αθηνών μέ συνέ-' 
πεια τήν προώθηση άπό 6-24 μήνες 400 συναδέλφων.

• Νομοθετική έπικύρωση τών τροποποιήσεων τοΰ ’Οργανισμού 
Ύπηρεσίας

• Κατάργηση τής προσωρινότητας γιά τούς άπό το 1943 καί 
μετά προσλη,φθέντες συναδέλφους τής τ. Εθνικής (Ν. 146 
τής 1)8)66) οί όποιοι, ύστερα άπό τήν κ,ατάργησιν τής προ- 
σωιρ,ινότητος τών συναδ. τής τ. Τραπέζης 'Αθηνών ύπελείπον- 
το άπό τούς άμοχρόνους τους. Μέ τό μέτρο αύτό προωθούνται 
άπό 6-24 μήνες 504 συνάδελφοι.

• Μέ τόν, ίδιο Νόμο, δίδεται διετής προώθηση τών ύπηρετούντων 
πτυχιούχων Α,νωτάτω,ν Σχολών. Τήν προώθηση, αυτή παίρνουν 
400 περίπου συνάδελφοι.

• Προώθηση κατά δύο χρόνια έπίσης στούς συνάδ πολεμιστές 
τών Νόμων 751 καί 1836 (Ν.Δ. 4547)66). Ό ύπο,λογισμός 
τών προωθούμενων είναι πρός τά παρόν δύσκολος. Μέ πρό
χειρο υπολογισμό, αστοί άνέρχονται σέ 590.

ΚΑΙ ΠΑΛΙ 01 ΔΙΑΔΟΣΕΙΣ

Είναι αναμφισβήτητο δτι 
διάφοροι (καιάλοιπα μάλλον 
τού κακού παρελθόντος) παρά
γοντες τής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης θά σκεφθοΰν καί πι
θανόν νά εΐσηγηθοΰν μέσα πού 
θά φαλκιδεύσουν τις πρόσφα
τες κατακτήσεις τοΰ Προσω
πικού τής Τραπέζης. (’Άρση 
προσωρινοτήτων, πτυχία, πο- 
λνμισταί). ’Έχουμε ήδη πι ο· 
ειδοποιήσει δτι καμμιά φαλκί
δευση δέν θά δεχθούμε καί θά 
άντιδράσουμε μέ δσα μέσα δια
θέτουμε.

Αλλά καί οί συνάδιλφοι 
πρέπιΐ νά μά, βοηθήσουν σ’ 
αυτό.Μόνονδτανέ'χουν έλεγι έ 
vec πληροφορίες, νά μάς ειδο
ποιούν καί νά μήν γίνωνται 
πρόξενοι τών πλ«ον άπιθάνων 
δι δόσεων, οί. όποιες σύγχυση 
μό-ον προκι λοΰν καί ή σύγχυ
ση βοηθάει μόνον δσους σκέ
πτονται καί ενεργούν εις βά
ρος τών συμφερόντων μας.

Έτηρήδησαν;
Ό Κανονισμός Συντάξεως 

Δελτίων Ποιότητας Προσωπι
κού, ορίζει:

«1)’Ελλείψεις ή έλαττώμα- 
» τα τοΰ ύπαλλήλου δέον ο- 
» πως γνωστοποιώνται εις αΰ-
» τόν παρά τών Προϊσταμένων 
» του εις χρόνον πολύ προγε- 
» νέστερον τής συντάξεως καί 
» υποβολής τών Δελτίων Ποι- 
» ότητος, ούτως ώστε νά εχη 
» ούτος τόν άναγκαιοΰντα διά 
» τήν βελτίωσίν του χρόνον».

(Μέρος Πρώτον - Έδάψ. Α' 
παράγρ. 4).

«2) Πάσα έπί τά βελτίω ή 
» έπί τά χείρω μεταβολή τοΰ 
» κρινομένου εις τά έπί μέρους 
» προσόντα δέον όπως αίτιο- 
» λογήται άρκούντως καί λε- 
» πτομερώς εις τήν Θέσιν τών 
» Παρατηρήσεων».

(Μέρος Πρώτον - Έδάψ. Δ' 
παράγρ. 12).

Καί έρωτάται: Έτηρήθησαν 
οΐ όροι αυτοί άπό τις μονάδες 
έκεΐνες τής Τραπέζης πού, σέ 
μεγάλο αριθμό μάλιστα, έμεί- 
ωσαν τις διαβαθμίσεις κρισε- 
ως τών ύπαλλήλων τους; "Ε
γινε ό έπιβαλλόμενος σέ πρώ
το βαθμό έλεγχος άπό τήν αρ
μόδια Επιτροπή τής Διευθύν- 
σεως Προσωπικού; Έλειτούρ- 
γησε ή Αναθεωρητική Επι
τροπή Κρίσεως πριν άπό 
τήν κρίση γιά προα
γωγή (καί μάλιστα μέχρι 
τόν ’Απρίλιο, όπως προβλέπει 
ό Κανονισμός) γιά τις περί- j 
πτώσεις πού οί διαφορές στήν 
κρίση θά είχαν συνέπεια έπί 
τής θέσεως τοΰ ύπαλλήλου;

’Άν αυτά δέν έγιναν — καί 
δέν έγιναν σύμφωνα μέ τις ύ- 
πάρχουσες ένδείξεις καί κα
ταγγελίες — κάθε κρίση τοΰ 
ύπαλλήλου στήν προαγωγή του 
είναι διαβλητή και έπιβάλλει 
στήν Συλλογική Ηγεσία τήν 
υποχρέωση ν’ αντίδραση μέ δ-

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Σ, ΣΤΑΜΑΤΗ
Προσωκριιτικοί Φιλόσοφοι 

Έκυκλοφόρησε
Διά τούς υπαλλήλους τής Τρα
πέζης πωλείται δρχ 40 εις τό 
πρατήριον υφασμάτων τού 
Προμηθευτικού Συνεταιρι
σμού Ε. Τ. Ε.

σα μέσα διαθέτει, άπό τής 
καταγγελίας στον Τύπο, τις 
’Αρχές καί τήν Κοινή Γνώμη, 
μέχρι καί τήν κίνηση δικαστι
κού άγώνος.

Πιστεύουμε, δμως δτι ή πα
ρούσα Διεύθυνση Προσωπικοΰ 
θά κινήση έγκαίρως τόν μηχα
νισμό γιά τήν πλήρη 
καί ουσιαστική αποκα
τάσταση τών άδικηθέντων συ
ναδέλφων καί μάλιστα χωρίς 
νά καθυστερήση τις προαγω
γές.

’Απάνθρωπο
Κατά καιρούς ασυνείδητοι πε

λάτες τών Τραπεζών διαπράτ- 
τουν απάτες εις βάρος τους. Θύ
μα πολλές φορές ετυχε καί ή 
δική μας Τράπεζα. Δίκαιο καί 
άπό τόν νόμο και τήν ήθική Επι
βεβλημένο είναι νά διωχθοΰν οί 
απατεώνες καί νά παραδοθοϋν 
στήν κρίση τής δικαιοσύνης καί 
στήν κοινωνική ανυποληψία καί 
περιφρόνηση. Ατελές, απάνθρω
πο καί παράνομο είναι νά περι- 
ορίζωνται οί Τράπεζες νά Εξα
σφαλίζουν τήν κάλυψη τών ζη
μιών τους, αλλά τήν δραστηριό
τητα τους γιά τιμωρία νά Εξαν
τλούν μόνον εις βάρος τών ύπαλ
λήλων, πού άπό αβλεψία ή έστω 
πλημμελή Εκτέλεση τής ύπηρε
σίας τους διεπράχθη τό άδίκη- 
μα. Ή τιμωρία πρέπει νά είναι 
ακριβοδίκαια. "Οποιος Εφταιξε 
καί κατά τό μέτρο τής εύθύνης 
του νά τιμωρηθή. Αλλά στις 
περιπτώσεις αότές νά άφίνεται 
ό πραγματικός απατεώνας ατι
μώρητος γιατί ή. . . άτσιδωσύ- 
νη του αποτελεί Επιχειρηματικό 
προσόν καί ίσως δέν θά πρέπει 
νά τόν χάσουμε άπό πελάτη στό 
μέλλον, ύπερέαίνει κάθε δριο ά- 
νοχής προκλήσεων. Δηλώνουμε 
δτι περιμένουμε, έπί ώρισμένων 
περιπτώσεων τής ίδικής μας 
Τραπέζης τήν δίκαιη κρίση καί 
Ενέργεια. Άλλοιώς Εχουμε Εμείς 
καθήκον νά προκαλέσουμε τήν 
επέμβαση τής Δικαιοσύνης τήν 
όποια καμμία απόφαση Πειθαρ
χικού Συμβουλίου όποιουδήποτε 
βαθμού, δέν μπορεί καί δέν Επι
τρέπεται νά ύποκαταστήση.

Φύλλα ποιότητας 
nai άδειες

Δύο Εγκύκλιοι τής Δι,ευθύν- 
σεως Προσωπικού άναφερόμενες 
σέ δύο βασικά θέματα έκυκλο- 
φόρησαν. Ή ύπ’ άριθ. 42 σει
ράς Α γιά τήν έγκαιρη καί 
πλήρη Εντός τοΰ Ετους χορήγη
ση τών αδειών καί ή ύπ’ άριθ. 
87 σειράς Β' γιά τήν έγκαιρη 
έπίσης μέχρι τοϋ ’Οκτωβρίου 
σύνταξη καί ύποβολή τών φύλ
λων ποιότητας 1966. Άς τις 
προσέξουν καλά Εκείνοι πρός 
τούς όποιους απευθύνονται. ’Ι
δίως τό νόημα τής πρώτης δτι 
είναι δυνατή ή χορήγηση τής 
άδειας μέσα στον χρόνο. Λέγο
με πάλι δτι στην ικανότητα τοΰ 
προϊσταμένου τής μονάδος τής 
Τραπέζης στηρίζεται ή Εφαρμο
γή τής αρχής αυτής. ’Επίσης 
νά μήν άποτελέση ή Εφαρμογή 
τής Εγκυκλίου ευκαιρία νά έξα- 
τμισθοΰν ύπόλοιπα αδειών προ
ηγουμένου έτους. "Οσον αφορά 
τήν δεύτερη Εγκύκλιο γιά τά 
φύλλα ποιότητος άξίζει νά ύπο- 
γραμμισθή ή άξίωση τής Δϊ,ευ- 
θύνσεως Προσωπικού γιά τήν 
αντικειμενικότητα τής συντά
ξεως καί τήν αίτιολόγησιν «πά- 
σης διαφοράς εις τήν κατάστα- 
σιν έκάστου ύπαλλήλου, έναντι 
τοΰ δελτίου τοΰ προηγουμένου 
έτους». ’Άς τό έχουν ύπ’ δψη 
δσοι τείνουν σέ αξιολογική ύπό- 
ταση τών ύπ’ αύτούς συναδέλ
φων. "Οσον αφορά τήν Διεύθυν
ση Προσωπικού, Ελπίζουμε δτι 
μέ αύστηρότητα θά έλέγξη τήν 
Εφαρμογή τών Εγκυκλίων της, 
έτσι ώστε νά κοπή μιά γιά πάν
τα ή Εντύπωση δτι οί διατάξεις 
είναι μόνο γιά τά χαρτιά καί 
μπορεί όποιος θέλει, ανάλογα 
μέ τήν προσωπική του δύναμη, 
νά τις καταστρτηγή ή καί νά 
τις καταργή.



ΤΟ ΝΟΘΟ ΪΪΝΕ6ΡΙ0 ΤΗΣ Τ.Σ.Ε.Ε.
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΝΗΣΙΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ 
ΟΡΓΑΝΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΤΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟ ΟΚΤΩ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ή συντριπτική πλειοψηφία τής Ελληνικής Έργατοϋ- 
παλληλικής τάξεως δεν αναγνωρίζει τό νόθο 1 5ο συνέδριο τής 
Γ.Σ.Ε.Ε. ’Ανεξάρτητα με τό ποιαν εξέλιξη θά λάβουν τά πρά
γματα εις τό Εργατικόν Κίνημα τής χώρας, οί τρόποι των 
καταδικασμένων στην συνείδηση των εργαζομένων, «ηγετών» 
τύπου Μακρή - Θεοδώρου καί ΣΙ ΑΣ για νά άλώσουν τούς θώ
κους τής ηγεσίας τής Τάξεως καί τά άποτελέσματά τους είναι 
έξ ίσου καταδικασμένοι.

Ώμή καί τετράγωνη την άλήθεια εκθέτει ή ύπ’ άριθ. 83

Εξετάζεται
εΰμενως

ή περίπτοοις των 
προσωρινοτήτων 

των προσληφθέν- 
τον κατά τό 1942 

συναδέλφων

ΕΨΗΦΙΣΘΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΠΟΛΕΜΙΣΤΑΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ 751 ΚΑ11836
Τό κείμενο του Νομοθετικού Διατάγματος · Εκτακτη 
Γενική Συνέλευση των νεοπολεμιστών υπαλλήλων Ε.Τ.Ε.

Ή κατά δύο χρόνια προώθηση σθέν Νομοθ. Διάταγμα πού έρρνθμι- 
τών συναδέλφων πολεμιστών του σε τις προσωρινότητες και τό θέμα 
Νόμου 751)48 και 1836)51 είναι των πτυχιούχων στην Εθνική Τρά- 
πιά γεγονός. 'Ήδη τό Ν.Δ. δημοσι- πεζά.
εύθηκε στην Εφημερίδα τής Κυβερ- Σύμφωνα μέ τήν Εφημερίδα τής 

' ■■ ' 92)24-9-66. Τό Κυβερνήοεως (’Αριθ. Ι^Ζ/Ζ*. 9.66)
______ I „   , — A >r/VM ΙΙΛΙ I mftcTli I I/ΥΤΠΓ CVf I

μειωμένος.
7) "Οσους έπαθαν άπό άνοικτή 

φυματίωση, έξ αιτίας τής στρατιω
τικής υπηρεσίας καί ή πάθηση έχει 
έκλείψει.

8) Τούς έφεδρους αξιωματικούςνήσεως ύπ' άριθ. .» ...Γ-Γ..,------ , ,. - , - - , - ·, , ,.
διάταγμα αυτό είναι καρπός μακρών τό κείμενο του νομοθετήματος εχει που έλαβαν μέρος στον πόλεμό του 

Εύρισκόμεθα είς την ευχάριστου προσπαθειών καί αγώνων τής Συλ- ώς εξής: I 1940-41 και υπάγονται
ανακοίνωση τής ‘Ομοσπονδίας μας. «Τό γεγονός μόνον» λέ- θέσιν νά πληροψορήσωμεν τούς λογικής μας ηγεσίας, τής άπελθού- «"Αρθρον 3 παράγραφος 4:
γει ή ανακοίνωση «ότι, τούς 1.050.000 εργαζομένους τής Χώ- συναδέλφους τούς ^ προσληφθεντοις σης Διοικήσεως τής Εθνικής Τρα- » Οί παρ’ οίαδήποτε Τραπέζη

’> 1 ηη ηηη «τη ή ππηνιιατικη δύ- κατά τό 1942 δτι ή παρούσα Διεύ- πέζης, καθώς και τού Προέδρου τού » καί τή Δ.Ε.Η. ύπηρετοΰντες μι-μας περιωρισαν εις 150^.000, οση ήτο η πραγματική Ου θυνσις Προσωτπκο0; λόγψ τού δη μι- ί ΣιΧδέσμου Πολεμιστών Ν. 751)48 » σθωτοί κεκτημένοι τήν ιδιότητα
"rXr.iv Πnr.rrnnnRiiιωυ Πηνηνωπτων την οποίαν εκποο- ---- ηε------ ■·-> -ι--------ι—-Kaj ^ 836)51 Ε.Τ.Ε., συναδ. Κώστα » τού πολεμιστού, κατά τήν έννοιανναμις μελών Πρωτοβαθμίων ’Οργανώσεων, την οποίαν εκπρο

σωπούν οί Σύνεδροι τού 15ου Συνεδρίου, όμιλεΐ εύγλωττότε- 
ρον παντός άλλου, περί τού στραγγαλισμού τής γνώμης καί 
τής θελήσεως τών έργαζομένων». Καί πάρα κάτω: «Είναι άξιο- 
σημείωτον δτι, παρά τήν άδίστακτόν χρησιμοποίησιν τών με
θόδων τής νοθείας καί βίας, τό 40% περίπου τών συνέδρων έ- 
ξεδηλώθη εναντίον τών οργανωτών αυτής τής έπαισχύντου με- 
θοδεύσεως».

Καί πραγματικά, άπό τούς 567 
συνέδρους οί 206 άπεχώρησαν άπό 
τό «συνέδριο» αηδιασμένοι άπό τά 
διασπαστικά κηρύγματα, καταγγέλ- 
λοντες μέ τήν στάση τους τήν νοθεία 
τού συνεδρίου καί τήν καθ’ όλα α
παράδεκτη κατάσταση πού έπεβλή- 
θη στο Συνδικαλιστικό κίνημα τής 
χώρας μέ τήν έπιχειρουμένη έτσι 
πλαστογράφηση τής θελήσεως τής 
έργατοϋπαλληλικής τάξεως. Πέρα 
άπό αυτούς 1 5 ακόμη άντιπρόσωποι, 
άπό τούς ψηφίσαντας, έρριξαν άκυ
ρα ή λευκά ψηφοδέλτια. Δη λ. 221 
αντιπρόσωποι άπεδοκίμασαν τό Συ
νέδριο καί τήν επαναφορά τών κα
ταδικασμένων «ηγετών».

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έν συνεχεία ήσκήθησαν τρεις 

προσφυγές κατά τού κύρους τού 
«συνεδρίου» άπό άντίστοιχες ομά
δες, βασικωτάτων καί εΰρυτάτων ορ
γανώσεων. Ή πρώτη, άπό τις ‘Ομο
σπονδίες Οικοδόμων, Μουσικών καί 
Εργατικών Κέντρων ‘Ηρακλείου, 
Μυτιλήνης, Καλαμάτας, Χίου καί 
Μεγάρων. Ή δεύτερη άπό τις ‘Ομο
σπονδίες Τραπεζοϋπαλλήλων, έργα
ζομένων είς 'Εταιρείας Τσιμέντων, 
Πετρ-ελαιοεργατών καί τά Έργατ. 
Κέντρα Ρόδου, Χαλκίδος καί Κερκύ- 
ρας καί ή τρίτη άπό τις 'Ομοσπον
δίες Μυλεργατών - Μακαρονοτεχν ι - 
τών, Εργατών Καπνοβιομηχανίας, 
Συνταξιούχων Καπνεργατών , καί τό 
’Εργατικό Κέντρο Λουτρακιού. Ή 
εκδίκαση τής πρώτης προσφυγής ά- 
νέβλήθη άπό, τις 24—8—-66, όπου 
αρχικά εΐχε όρισθή, γιά τις 14—-9 
—-66 γιά νά συνεκδικασθή μέ τις 
άλλες δύο, άνεβλήθη δέ έκ νέου γιά 
τις 23—1 1—66.

ΟΙ κυριώτεροι λόγοι τών προσφυ
γών, είναι:

1) Εκλογή Προσωρινής ’Εφορευ
τικής ’Επιτροπής χωρίς τήν παρου
σία Δικαστικού ’Αντιπροσώπου.

2) Βασικές παραλείψεις καί πα
ρανομίες τής προσωρινής Έφορευτ. 
’Επιτροπής στην διαδικασία εκλο
γής τής Τακτικής ’Εφορευτικής ’Ε
πιτροπής.

3) Κατά παράβαση τού άρθρου 
6 τού Ν.Δ. 4361)64 έλαβον μέρος 
στο συνέδριο καί τις αρχαιρεσίες 
πρόσωπα πού ουδέποτε εξελέγησαν 
άπό πρωτοβάθμιες καί δευτεροβά
θμιες ’Οργανώσεις, χωρίς δηλ. καμ- 
μία αντιπροσωπευτική ικανότητα.

4) Κατά παράβαση τού Κατα
στατικού τής Γ.Σ.Ε.Ε,., τού Ν.Δ. 
4361)64 καί τού Α.Κ. άπεκλείσθη- 
σαν τού συνεδρίου καί τών αρχαιρε
σιών οί αντιπρόσωποι τών Ε. Κ. 
Λειβαδιάς, ’Ελευσίνας, Τρικάλων, 
ένώ δεν εΐχε έκδικασθή άκόμη ή 
προσφυγή τών τελευταίων κατά τής 
διαγραφής τους άπό τήν Γ.Σ.Ε.Ε.

5) Μετείχε στό Συνέδριο καί «έ- 
ξελέγη» μάλιστα καί στή Διοίκηση 
τής Γ.Σ.Ε.Ε. εκπρόσωπος τής 'Ο
μοσπονδίας Προσωπικού Δ.Ε.Η. άν 
καί δεν παρήλθε έτός' άπό τής έγ- 
γραφής της στήν Γ.Σ.Ε.Ε.

6) ‘Ομοίως ή ‘Ομοσπονδία Σιδη
ροδρομικών έκπροσωπήθηκε μέ 21 
άντιπροσώπους άντί 7, όπως έπρε
πε κατά τήν πρσβλεπομένη άπό τον 
Νόμο αναλογία.

7) Παράνομη συμμετοχή στό 
«συνέδριο» τών αντιπροσώπων τών 
’Εργατικών Κέντρων Πτολεμαΐδος 
καί Σερρών τών όποιων ή εκλογή 
εΐχε άκυρωθή άπό τά Δικαστήρια, 
τού πρώτου μάλιστα τελεσιδίκως.

8) "Ελαβαν μέρος στό «συνέδριο» 
αντιπρόσωποι ’Οργανώσεων μή τα- 
μειακώς εντάξει.

9) Κατά παράβαση τού άρθρου 
97, τού Α.Κ., τού Ν. 2151)20 καί 
Β.Δ. 15)20—5—20, οί αποφάσεις 
καί ή ψηφοφορία άναδείξεως τών 
’Οργάνων τής Γ.Σ.Ε.Ε. δεν έλήφθη- 
σαν μέ απόλυτη πλειοψηφία τών 
παρόντων. Δηλ. ένώ έπρεπε νά λά
βουν τό % τού άριθμοΰ τών συνέ
δρων πλέον ενός δηλ. 284, κανείς, 
πλήν τού Φ. Μακρή, δεν έλαβε άνω 
τών 250 ψήφων.

10) Σύνταξη τού Μητρώου άντί 
θετά προς τον Ν. 4361)64.

Ή είιιοοαετία 
τών γυναινών

ουργηθέντος καί είς τήν άπελθοΰσαν 
θέματος, εξετάζει μέ εΰμένειαν τήν 
περίπτωσιν τής προσωρινότητας 
των.

Ώς γνωστόν, οί έν λόγω συνά
δελφοι δεν περιελήφθησαν είς τήν 
γενομένην κατά τό έτος» 1 943 έντα- 
ξιν, διότι ήσαν άκόμη τότε προσω
ρινοί, παρά δέ τήν άντίδρασιν τής 
Συλλογικής Έκπροσωπήσεως άπε- 
κλείσθησαν καί έκ τής γενομένης 
διά τού τελευταίως ψηφισθέντος νο
μοσχεδίου καταργήσεως τής προσω- 
ρινότητος, διότι εΐχον προσληφθή 
προ τής γενομένης κατά τό προα-

Έχει όμολογηθή άπό τις 
στήλες αυτές, δτι ή προηγου-

’ Ιατρίδη.

Τό κείμενο του Ν.Δ
Ή ’Επιτροπή Νομοθετικής έξου- 

σιοδοτήσεως (Μικρή Βουλή) στήν 
συνεδρίαση τής 26—8—1966 έψή- 
φισε στό σύνολο Νομοθ. Διάταγμα 
μέ διάταξη τού οποίου προωθούνται 
κατά δύο έτη είς τήν υπηρεσιακήν 
τους έξέλιξη, οί υπάλληλοι Τραπε
ζών καί Δ.Ε.Η. πού έχουν τήν ιδιό
τητα τού πολεμιστού σύμφωνα μέ 
τούς νόμους 751)48 ή 1836)51.

'Η διάταξη είσήχθη μέ τροπολο-

» τών διατάξεων τού Ν. 751)1948 
» ή τού Α.Ν. 1836)1951 ώς ο υ- 
» τ ο ς ισχύει νΰν τοποθετηθέντες 
» άναγκαστικώς ή προσληφθέντες οί- 
» κειοθελώς προωθούνται κατά δύο 
» έτη, άτινα λογίζονται ώς ^ χρόνος 
» παραμονής έν τφ κατεχομένψ κα- 
» τά τήν δημοσίευαιν τού παρόντος 
» βαθμώ αποκλειστικός καί μόνον 
» προς προαγωγήν είς τον αμέσως 
» άνώτερον τού δν νΰν κέκτηνται 6α- 
» θμοΰ ή χορήγησιν έπιδόματος εύ- 
» δοκίμου παραμονής είς τον βαθμόν 
» τούτον κατά τά είς τον οίκεΐον 
» ’Οργανισμόν ή Κανονισμόν υπηρε

σίας έκάστης Τραπέζης οριζόμενα.
τής ανωτέρω

1 940 - 41 καί υπάγονται στό άρ
θρο 9 τού Ν.Δ. 1799)42 (τραυμα- 
τίαι έκ πολεμικής ένεργείας καί πο- 
λεμισταί ύπηρετήσαντες τουλάχιστον 
δύο μήνες καί 15 ή μέρες είς μαχί
μους μονάδας εύρισκομένας είς τήν 
ζώνην έπαφής μετά τού εχθρού) ώς 
καί τούς έφεδρους αξιωματικούς τού 
πολέμου 1945 - 1949 πού δεν υπά
γονται σέ καμμιά άπό τις προητ 
γούμενες κατηγορίες, έφ’ όσον έχουν 
μετά τήν απελευθέρωση τής χώρας 
συνολική στρατιωτική υπηρεσία 12 
μηνών καί άπαραιτήτως 10 μηνών 
σέ μάχιμη μονάδα καί έλαβαν μέρος 
σέ μάχες

9) Τά ένοπλα μέλη τών, σύμφω
να μέ τό άρθρο 1 τού Α.Ν. 971)49 
άνεγνωρισμένων Εθνικών ’Αντάρτι
κών ‘Ομάδων, έφ’ όσον έχουν άνα- 
γνωρισθή καί υπηρέτησαν εΰδοκίμως 
σ’ αυτές έπί ένα τουλάχιστον έτος. 

Οί άναφεράμενες διατάξεις άφο-

στο πριν ενα μήνα περίπου ψηφι-

ναφερθέν έτος έντάξεως.
Ή προφανής έν προκειμένω άδί

κία είχε γίνει παραδεκτή καί άπό γία σέ νομοθέτημα τού Υπουργείου » Δεν δικαιούνται
τήν προηγουμένην Διεύθυνσιν Προ- ; Εργασίας καί έγινε «κατ’ αρχήν» ^ προωθήσεως ή δικαιούνται έν μέ- ρούν όλους όσοι υπηρέτησαν άπο
σωπικοΰ, υπαίτιον τής διαπρά- δεκτή σιάν συνέχεια καί συνέπεια - ρει ταύτης όσοι έκ τών περί ών ή τον Οκτώβριο^ 1940 μέχρι τέλους

ιιρυπ ΛιηίκηπίΓ ρπέδριέρ κττ- ξ£ώς της καί είχε δοθή εντολή διά σχετικής άποφάσεως τού κ. Ύπουρ- » παρούσα παράγραφος έτυχον κα- τών έπιστρατεύσεων προς άντιμετω-
σ J \ _ τή έξεύρεσιν τρόπου έπανορθώσεώς γοΰ ’Εργασίας καί τής Επιτροπής ^ τά τό παρελθόν έν δψει τής ίδιό- πισιν τού πολέμου 1945 - 49 στις
τανοησιν εις πλειστα θε α- ΤΓ|ς 1 —i- - - - ...
τα του Προσωπικού, τά 6-1__
ποια έκκρεμοΰσαν άπό μα- 
κροΟ καί έδωσε εις πολλά 
άπό αύτά θετικές λύσεις.
Εκείνο πού δέν καταλα

βαίνουμε δμως είναι ή άρ- 
νησίς της νά υιοθέτηση τό 
αίτημα τής μετά εικοσαετή 
υπηρεσίαν έθελουσίας άπο

ΝΕΑ ΠΑΡΕΛΚΥΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 
ΤίΙΝ ΤΑΜΙΑΚΟΝ ΕΚ ΜΕΤΑΤΑΞΕΟΣι

» τητός των ώς πολεμιστών, έτέρας τάξεις τών ^ ένοπλων δυνάμεων τής 
» οίασδήποτε μορφής προωθήσεως». χώρας (ξηράς, θαλάσσης, άέρος καί 

Ή έκταση τής εφαρμογής τού νο- χωροφυλακής) καί δέν προέρχονται 
μοθετήματος καί τό περιεχόμενόν άπό τά μόνιμα στελέχη αυτών. Ε- 
του δέν αποτελούν θέμα τής στι- πίσης οί τέσσερες πρώτες_ κατηγο- 
γμής. Πάντως είναι άναμφισβήτητο, ρίες τού Ν. 1836 περιλαμβάνουν και
ότι ό νέος αυτός Νόμος άμείβει ό
λους όσοι ουσιαστικά έχουν τήν ι
διότητα τού πόλε μιστού, ανεξάρτη
τα άν, γιά τήν πρόσληψη, οί νόμοι 
κάθε φορά έγίνοντο καί πιο περιο-

τους υπηρετησαντας στις οργανώ
σεις Μ.Α.Υ., Μ.Ε.Α., Μ.Α.Δ., Κ.Ν. 
Ε.Α., καί Τ.Ε.Α. "Ολες δέ οί κατη
γορίες τού Ν 1836 έφαρμόζονται ά- 
ναλόγως καί γιά τούς ύπηρετήσαν-

, , Ώς γνωστόν, τό αίτημα τής άμ- ι διά τού κ. ’ I ατροπούλου εΐχον ώς
χωρήσεως τών θηλεων συ- βχ^νσεως τών συνεπειών τής μακράς άναπόφευκτον συνέπειαν τήν παρέλ-

ριστικοι. Σαφής άπόδειξη αυτού τας σέ έκστρατευτικά σώματα έκτος 
έκτος άπό τις συζητήσεις στήν Βου- τής χώρας (Κορέα).

ναδέλφων, τό όποιον μάλι- μισθολογ'ικής καί βαθμολογικής κα- κυσιν τής έπισημοποιήσεως τής δο- ^ή και το πνεύμα κιττα τήν μεσολα- 
.............__________X Α,,^^.ιη τΑν τα,,,ακών έκ ,,ετα- θείσηο. ώο άνωτέοω. λύσεως. βησασα νομοθετική εργασία είναι η

Η

στα η Έκιτροσώπησίς πε- θυστερήσεως τών ταμιακών εκ μετά
τάξεως τής τ. ’Εθνικής είχε γίνει ά-

διαπρα-ριώρισε στις όπάνδρους.
Βεβ αίως ή επίλυση του θέ

ματος παρουσιάζει ώρισμέ- 
νες δυσχέρειες, διότι πρϋιτο- 
θέτει άνάλοχη τροποποίηση 
τοΟ Κανονισμού του Ταμεί
ου Συντάξεων, πλήν δμως, 
έφ’ δσον θά ύπήρχε όμοφω- 
νίά τής Διοικήσεως κάί τής 
Έκπροσωπήσεως, ή ύπερνί- 
κησις τών δυσχερειών αυ
τών δέν θά ήτο άκατόρθωτη.
Έξ άλλου ουσιαστική οι

κονομική επιβάρυνση δέν

ποδεκτόν κατόπιν μακρών 
γματεύσεων, ύπό τής προκατόχου 
Διοικήσεως είς τά πλαίσια τών διευ
θετήσεων πού άπέβλεπαν σύν τοΐς 
άλλοις καί είς τήν έξάλειψιν τών αδι
κιών τής έντάξεως τού 1953.

Σχετικώς είχε δοθή εντολή είς τήν 
άρμοδίαν Υπηρεσίαν τής Διευθύνσε- 
ως Προσωπικού νά προέή είς τήν υ
ποβολήν λεπτομερούς είσηγήσεως εφαρμογήν τής δοθείσης λύσεως, δο- 
ώς προς τον αριθμόν τών έχόντων θεντός ότι ή σχετική δαπανη δέν η- 
μισθολογικήν καί βαθμολογικήν κα- το σημαντική (3 έκατ. δρχ. διά μίαν 
θυστέρησιν ταμιαακών, την χρονικήν πενταετίαν ήτοι κατά μέσον όρον

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΑΕΜIΣΤΩΝ 
’Εν τώ μεταξύ, στις 29 Αύγού- 

στου, πραγματοποιήθηκε έκτακτη 
Γενική Συνέλευση τού Συνδέσμου, 
στό προσήριο υφασμάτων τού Προ-

-------- ,, ,^ν _ , . μηθευτικοΰ Συνεταιρισμού προς τήν
έπρόκειτο περί λελυμένου θέμα- ή836) <χλλ? «ν«ΦεΡει 'δταπερα και φποία μίλησε ό Πρόεδρος του Συν-

καί υπέβαλε παράκλησιν διά Ύ°ν προγενέστερο του (75 1 για δεσμού συναδ. κ. Κ. ’ Iστρίδης, ό
νά ττερ^Λαβη και οσους εμττιτττουν οττοΐος έξέθεσε αέ γενικές γραμμές
σ’ αυτόν, ανεξάρτητα άν οί ^ττερι- τ]ς ττροσττάθειες ττού κατεβλήθησαν

θείσης, ώς ανωτέρω, λύσεως. _ · ,· e ,
Ώς έκ τούτου, ή Έκπροσώπησ,ς διαζευκτική διατύπωση των δυο 6α- 

ϋπεχρεώθη μέν νά περ,λάβη είς τό «περ. προστασίας ττολεμι-
ύποβληθέν είς τήν νέαν Διοίκησιν ΰ-°'τ“ν>> Νομών 751)48 και 183 ) 5 . 

πόμνημα καί τό αίτημα τούτο, ύπέ- Δθλ· κα> °, δεύτερος τροποποιεί 
γράμμ,σεν όμως κατά τήν σχετικήν περιοριστικά τον πρώτο, το νομοθε-
παρουσίασιν είς τον κ. Διοικητήν ΤΤΈ i&L^P'°P^T“! " aUT°V <T°V 
δτι 
τος
τήν ταχεΤαν περαίωσιν τών σχετικών 
διατυπώσεων καί τήν έν τή πράξει

διάρκειαν ταύτης είς έκάστην π:ρί- 
πτωσιν, τήν έπιβαλλομένην λύσιν 
καί την άπαιτουμένην δΓ αυτήν δα
πάνην. Ή είσήγησις έγένετο, ή προ- 

πρόκείτσί νά ύπαρξη διότι: ταθεΐσα λύσις (πεντάμηνος προώ- 
α) καί άν άκόμη άνσλάβη θησις δΓ έκαστον έτος καθυστερη

600 χιλ. κατ’ έτος.
Έκτοτε έγένοντο κατ’ έπανάλη- 

ψιν διαβήματα τόσον εις τήν νέαν

πτώσεις τους περιορίστηκαν η χα- 
ταργήθηκαν μεταγενέστερα.

Οί προστατευόμενες άπό τσν Ν. 
751)48 περιπτώσεις, πέρα άπό τις 
τού Ν. 1836 πού άναψέρονται στήν 
συνέχεια, είναι:

1) "Οσοι έχουν μετά τήν άπελευ-

ή Τράπεζα (όπως επιβάλλε
ται λό>ω τής καταστάσεως 
τών Ταμείων) τήν καταβολή 
τής συντάξεως διά τά πέν
τε έτη (αί θήλεις συνάδελ-

σεως έπί συμψηφισμώ τών δοθεισών 
κατά καιρούς προωθήσεων ήτοι κα- πλευρών, ή δοθεΐσα υπό τής προκα- 
θαρά προώθησις άπό ένα έως τέσ- τόχου Διοικήσεως λύσις δέν επιση- 
σαρα έτη) υιοθετήθη ύπό τού προ- μοποιεΐται, μέ αποτέλεσμα τήν κο- 
κατόχου Διευθυντού τού Προσωπι- ρύφωσιν τής αδημονίας και τής πι- 
κοΰ, δστις, καί .έπρόκειτο νά ζητήση κρίας τής έν λόγω κατηγορίας συνα- 
τήν τελικήν έγκρισιν τής Διοική- δέλφων, οί όποιοι και μέ τήν δοθεί

Διεύθυνσιν τού Προσωπικού όσον θέρωση τής χώρας () 944) συνολική 
καί είς τσν κ. Διοικητήν, πλήν όμως στρατιωτική υπηρεσία 12 μηνών, 
μέχρι στιγμής, παρά τήν έπιδεικνυ- άπό τήν οποία τουλάχιστον 6 μήνες 
ομένην καλήν θέλησιν έξ όλων τών έξω άπό τήν περιφέρεια: τής «τέως

φΟΙ ε <θυν τήν δυνατότητα σεως διά νά προβή είς τήν σύνταξιν j σαν λυσιν υπολείπονται αισθητώς
. . ' ’______ι. „ ~ .L — .... _ . .. ,,ι ------------ ---------- ___________‘U Αγγλι/Λλυι · -rin r~ ^τ-νΑι ι r\\ 1 wr\n izrvi 11 ΐΓτίίηΧηΛΖΐ l^nrνα αποχωρήσουν, ως γνω
στόν, είς τά είκοσιπέντε 
χρόνια), τό ποσόν αύτής, 
προ ιτιθεμένου καί του μισ
θού μιας νέας συναδέλφου 
πού θά άντικαταστήση τήν 
άποχωρούσαν, δέν υπερβαί
νει (άν ύπερβαίνη) κατά πο
λύ τόν καταβαλλόμενο μισ
θό στήν συνάδελφο τών 20 
— 25 ετών, β) ή οικονομική 
κατάσταση τών περισσοτέ
ρων συναδέλφων δέν έπι- 
τρέπει τήν πρόωρη άποχώ- 
ρηση καί τόν πέριορισμό 
τους στήν μικρή σύνταξη. 
Επομένως πολύ μικρός α
ριθμός θηλέων συναδέλφων 
θά έκαμε χρήση τής εύχε- 
ρείας άποχωρήσεως μετά 20 
έτη ύπηρεσίας 
Σαφές λοιπόν συμπέρασμα 

είναι, δτι ή άρνηση ίκανο- 
ποιήσεως τού αιτήματος αύ- 
τού, πού στήν πράξη σηααί- 
νει παροχήν — άνωδύνως, 
σέ ώρισμένες μάλιστα περι
πτώσεις, επωφελώς διά τήν 
Τράπεζα — εύχερείας σέ ο
λίγες συναδέλφους νά θερα
πεύσουν μ;αν άναπόδραστη 
οικογενειακή τους άνάγκη, 
άποτελεΐ, κατά τήν γνώμη 
μας, πράξη πού δέν συμβι
βάζεται στις άντιλήψεις τής 
εποχής μας

Διοικήσεως Πρωτευούσης» καί έλα
βαν μέρος στις μάχες.

2) "Οσοι έχουν 24 μήνες συνολι
κή στρατιωτική υπηρεσία στό διά
στημα αυτό, ανεξάρτητα πού υπη
ρέτησαν.

3) "Οσοι έχουν άπό τήν 1-5-41,
τής σχετικής πράξεως. Ή άποχώρη- 1 τής βαθμολογικής καί μισθολογικής ^ μηνών τουλάχιστον συνολική 
σις τού κ. Μαύρου καί ή έν συνεχείς! εξελίξεως τών όμοχρόνων των τής τ. στρατιωτική υπηρεσία στις Έλληνι- 
άντικοσαστασις τού κ. Πσπαλετσου Τροεπεζης Αθηνών. κες η Συμμαχικές μονάδες καί έ

λαβαν μέρος στις επιχειρήσεις, στήν 
Ά,φρική, ’Ιταλία καί Μεσόγειο.

‘Ο Νόμος 1836)1951 όπως έχει 
τ ροποποιηθή περιλαμβάνει τις έξής 
κατηγορίες:

1) ’Αναπήρους καί κριθέντας ανι
κάνους έκ τών κακουχιών τής στρα- 
τεύσεώς τους, ασχέτως χρόνου στρα
τιωτικής υπηρεσίας.

2) Τραυματίες ή προαχθέντες έπ’ 
άνδραγαθία, ασχέτως χρόνου στρα
τιωτικής υπηρεσίας.

3) Τ ι μηθέντες μέ αριστείο άν-

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Τ.Ε.

(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα)
διετή υπηρεσίαν έφ’ όσον κέκτηνται 
τά ώς άνω προσόντα.

Μετάταξις τών Είσπρακτόρων Γ' 
εις τόν βαθμόν τού Ταμιακού Δο
κίμου μετά διετή υπηρεσίαν έφ’ ό
σον κέκτηνται τά ώς άνω προσόντα.

27) Χορήγησις εις τούς Τεχνίτας 
τεχνικού έπιδόματος.

28) Μετονομασία τού Κλάδου Υ
πηρετικού Προσωπικού είς Βοηθητι
κόν Προσωπικόν.

29) Συμπλή,ρωσις τών κενών θέ
σεων Είσπρακτόρων διά μετατάξεως 
τών κεκτη,μένων τά άπαιτούμενα 
προσόντα Κλητήρων κατά τά περί 
μετατάξεως προσωπικού καθοριζό
μενα, μή έπιτρεπομένης τής άπ’ ευ
θείας προσλήψεως Είσπρακτόρων.

30) Μετά διετίαν προαγωγή άπό 
τού βαθμού τού Κλητήρας Τ' είς 
τόν τού Κλητήρας Β' ώς έπίσης κα:ί 
άπό τού βαθμού τού Κλητήρας Β' 
είς τόν τού Κλητήρος Α'.

31) Μετάταξις τών Κλητήρων Α' 
είς τόν βαθμόν τού Είσπράκτορος 
Α' μετά τετραετή παραμονήν είς 
τόν βαθμόν τού Κλητήρος Α' καί 
έφ’ δσον έχουν επαρκή γραμματικήν 
μόρφωσιν διά τήν άσκησιν τών καθηr 
κόντων τού Είσπράκτορος ή κέκτην-

γιά νά φθάση ή υπόθεση, τής προω
θήσεως τών πολεμιστών σέ αίσιο 
τέρμα. ’Επίσης άνέφερε τό μέγεθος 
τής δικής του θυσίας πού έφτασε 
μέχρι ύποθηκεύσεως τού σπιτιού 
του, προκειμένου ν’ άντιμετώπισθοΰν 
οί άπαιτούμενες δαπάνες. ‘Η έκτα
κτη Γ. Συνέλευση επευφήμησε ζωη
ρά τόν συναδ. Ίατρίδη, και ώρισε 
επιτροπή γιά τήν πληρωμή τών 
χρεών του είσπράττοντας άπό κάθε 
συνάδελφο πού ωφελήθηκε άπό τήν 

I προώθηση αυτή δρχ. 300. ‘Η έπι- 
τροπή, πού απαρτίζεται άπό τούς 
συνδ. Κ. Διαλυνά, I. Παπαδοπούλα, 
Κ. Λένα καί Β. Λιβιεράτο, αφού ά- 

. πσδώση στον συναδ. Ίατρίδη όσα 
τού οφείλονται, θά ψέρη τό υπόλοι
πο σέ πίστωση τού Συνδέσμου γιά 
ν’ άντιμετώπισθοΰν οι δαπάνες πού 
απαιτούνται γιά τήιν επίτευξη καί 
τών υπολοίπων έπιδίωξεών του. 

j ’Επίσης, ή έκτακτη Γενική Συνέ
λευση, άπεφάσισε νά σταλούν ευ
χαριστήρια τηλεγραφήματα στους 
’Αρχηγούς Κομμάτων, Διοικητές καί 
Διευθυντές Προσωπικού Τραπεζών, 
’Αρχηγούς Γεν. Επιτελείου Στρα
τού, Υπουργόν ’Εργασίας καί σέ 
όσους συνέβαλαν στήν εΰόδωσή τού 
άγώνος τών πολεμιστών.
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Κλητήρων Γ' είς τόν βαθμόν τού 
Είσπράκτορος Τ' μετά παραμονήν 
ένός έτους δΓ έκάστην τών έν λόγφ 
περιπτώσεων.

32) Κατοχύρωσις τής χορηγήσε- 
ως, έξοδοι ς τής Τ ραπέζης, είς τούς
Κλητήρας μιας χειμερινής καί μιας δρείας ή πολεμικό σταυρό έφ’ δσον 
θερινής στολής, ένός ζεύγους ύποδη- έχουν 10 μηνών τοΰλάχ ιστόν στρα- 
μάτων καί δύο υποκαμίσων κατ’ έ- τιωτική υπηρεσία, 
τος καί ένός έπανοφωρίου άνά τε- 4) Τέκνο, χήρα σύζυγος, χήρα
τραετίαν καί κατάργησις τής υύχε- μητέρα, ορφανή πατρός αδελφή, δ- ,........... ......n___
ρείας προς ^λήψιν άποφάσεως^ δι ά- σων άπέθαναν άπό τραύματα ή κα- εφαρμογήν τής προωθήσεως τών πτυ-

χιούχων Άνωτάτων Σχολών ή άρμο- 
δία Υπηρεσία τής Διευθύνσεως 
Προσωπικού θά προχωρήση άνευ πε
ραιτέρω καθυστερήσεως είς τήν διε
νέργειαν τών προαγωγών καί τήν 
χορήγησιν τών προσαυξήσεων είς

καί άνω

Ώς πληροφορύμεθα μετά τήν έκ- 
καθάρισιν τού θέματος τής άποδό- 
σεως τών προσωρινοτήτων είς τους 
συναδέλφους τής τ. ’Εθνικής καί τήν

ναστολήν τής εφαρμογής ή ολοσχε
ρή κατάργησιν τής ώς εϊρηται χο- 
ρηγήσεως.

33) Χορήγησις ειδικού έπιδόμα
τος είς τούς Κλητήρας, οϊτινες έκ- 
τελοΰν έξωτερική,ν υπηρεσίαν.

34) Άναγνώρισις τής προϋπηρε
σίας είς ’Ανωνύμους ‘Εταιρείας ’Ε
σωτερικού ή ’Εξωτερικού, ασχέτως 
ποσού μετοχικού κεφαλαίου αυτών,

κουχίες τών πολέμων 1940 -41 καί 
1945 -49. Στήν ίδια οικογένεια, 
χρήση τού δικαιώματος κάνει μόνο 
ένα άπό τά άναφερόμενα πρόσωπα.
’Ορφανή πατρός θεωρείται καί ή ξ

ι χουσα πατέρα πού συμπλήρωσε τά 
65ο έτος τής ηλικίας του ή ανίκανο τούς άπό τού Λογιστοΰ Α 
γιά κάθε έργασία. ί βαθμούς.

| 5) "Οσους έχουν 42 μηνών συ- I Τήν 9)9)1966 διενεργήθησαν αί
νολική πραγματική στρατιωτική 6- προαγωγαί τών Τμηματαρχών Β'^ Λ _ ι λ j nr 1 | ι ι—· < I I 1 — 1 1 f—' —— —ι j w / w ‘ 1 w v ■ i1 | Λ, K —

δια τον καθαρισμόν του επιδόματος πηρεσία, άπό την οποία άπαραιτή- πρός Α' πού συνεπλ ή ρω σαν χρόνον
πολυετούς ύπηρεσίας.

Καθιέρωσις τού 55ου Ετους ήλι- 
κίας, διά τήν άποχώρησιν τών γυ
ναικών.

35) Ριζική άναμόρφωσις τού ’Ορ
γανισμού ’Εσωτερικής Ύττηρεσίσς 
τής Τ ραπέζης.

Έπί τή έλπίδι δτι ή άμεσος έκ- 
δήλωσις τού ένδιαφέροντός Σας θά

ται τά κατά τόν ειδικόν κανονισμόν εξασφάλιση, λίαν συντόμως, τήν επι
προσλήψεως κυρίου Προσωπικού τού 

Έλπίζομεν δτι είς τό θέμα Ταμιακού Κλόιδου άπαιτούμενα προ-
αύτό ή παρούσα Διοίκησις, σ°^α σπουδών. _ , 
η, , ύ - c ι , Μεταταξις των εχοντων τυπικάθα έπιδειξη μεγαλύτερη κα· πρ?σό^ κλητήρων Β' είς τόν 6α-
τανοηση. θμόν τού Είσπράκτορος Β' καί τών

βεβλημένην κατά περίπτωσιν λύσιν 
έπί τών έν τώ παρόντι διαλαμβανο- 
μένων αιτημάτων, εΰχαριστοΰμεν έκ 
τών προτέρων καί διατελοΰμεν, 

Μετά τιμής
Οί Σύλλογοι Προσωπικού ΕΤΕ

τως 5 μηνών σέ μάχιμη μονάδα κα- κρίσεως τήν 1-7-65 ένώ καθυστε,- 
τά τόν πόλεμο 1940-41 ή στή Μέ- ρούν αί προαγωγαί τών Λογιστών 
ση ’Ανατολή ή μετά τήν άπελευθέ- Α' καί άνω μέ δικαίωμα κρίσεως
ρωση τής χώρας καί πού έλαβαν μέ
ρος σέ μάχες.

6) " Οσους έχουν, μετά τήν άπε- ! 
λευθέρωση τής χώρας, 18 τουλάχι
στον μήνες συνολική, στρατιωτική υ
πηρεσία, άπό τήν οποία άπαραιτή- 
τως 10 μήνες σέ μάχιμη μονάδα καί 
έχουν λάβει μέρος σέ μάχες. Τά 
χρονικά αύτά όρια μειώνονται σέ 
12 καί 8 μήνες άντιστοίχως, όταν 
πρόκειται γιά προστάτες οικογενει
ών ή υιούς πολυτέκνων, όπου ό χρό-

τήν 1 — 1—66 καί δλ,αι αί προαγω
γαί τής 1—7—66.

Σχετικώς διευκρινίζεται δτι αί 
συνέπεια ι τής προωθήσεως έκ διαφό
ρων λύσεων (προσωρινότης, πτυχί- 
σν, Ν. 751) θά ληφθοΰν ύπ’ δψιν 
κατά τάς προαγωγάς τών συμπλη- 
ροΰντων χρόνον κρίσεως τήν 1) 1 )67.

Σημειωτέον ότι ή τοιαύτη ρύθμι- 
σις, άνοστόφευκτος έκ τυπικών καί 
μόνον λόγων, δέν πρόκειται νά έχη, 
δυσμενείς επιπτώσεις διά τούς συ-

νος στρατιωτικών υποχρεώσεων ήταν ναδέλφους -τών έν λόγψ βαθμών.


