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0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΛΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1965
Γενικές και ειδικές συνϋ'ηκες φ 'Ολό
κληρο τό ιστορικό της τροποποιησεως 
του 'Οργανισμού φ Τό νομοσχέδιο γιά 
την άρση της προσωρινότητος φ Ή 
προώθηση των πτυχιούχων φ Ή Αρα- 
στηριότης της 'Ομοσπονδίας μας.

Πικρίαν καί βαθεΐαν άπογοήτευσιν έδοκίμασαν κατά το άιτο- 
λογιζόμενον συλλογικόν έτος πάντες οί ύγιώς σκειττόμενοι Ελ
ληνες: Έξωτερικώς, τό μέγα Εθνικόν Θέμα τής Κύπρου δεν έση- 
μείωσεν, παρά την νίκην μας εις τά Ήν. "Εθνη, θετικήν τινά έξέ- 
λιξιν, προοιωνίζουσαν σύντομον έκπλήρωσιν των πόθων τού Ελ- 
λοδικού καί τού Κυπριακού Ελληνισμού, ενώ διατηρείται στα
θερά ή έν προκειμένη ανθελληνική θέσις των μεγάλων συμμά
χων μας. Έσωτερικώς ή έκσπάσασα περί τά μέσα Ιουλίου πο
λιτική διαμάχη εΐχεν ως αποτέλεσμα: α)τήν άνακοπήν τής πο
ρείας προς τον έκδημοκρατισμόν των διαφόρων τομέων τής κοι
νωνικής καί οικονομικής ζωής, 6) την έγκατάλειψιν τής προσπά
θειας διά την έπιτάχυνσιν τής άναπτύξεως τής οικονομίας μας 
με ταυτόχρονον ανακατανομήν τού εθνικού εισοδήματος επί δι- 
καιοτέρας βάσεως καί γ) την δημιουργίαν προσθέτων προβλη
μάτων εις τούς έργαζομένους καί τά ευρύτερα λαϊκά στρώματα.

Έξ άλλου, εις τον τομέα τού έργατοϋπαλληλικοΰ κινήμα
τος τής Χώρας, έξηκολούθησαν καί ένετάθησαν αί παρασκηνια- 
καί έπεμβάσεις διά την επαναφοράν τού μακρικοΰ "Ομίλου εις 
την Γενικήν Συνομοσπονδίαν καί την έξουθένωσιν των δυναμι
κών καί συνεπών έργατοϋπαλληλικών κλάδων, μέ άμεσον σκοπόν 
την αναστολήν πάσης άντιδράσεως κατά τής έν πλήρει εξελίξει 
εΰρισκομένης έπιθέσεως τών μεγάλων οικονομικών συμφερόντων 
κατά τού βιοτικού έπιπέδου τού "Ελληνικού Λαού. Πρώτον βήμα 
διά την πραγ ματοπο ί ησ ι ν τών σχεδίων τών αντικοινωνικών αυ
τών δυνάμεων αποτελεί ή αλλαγή τών προσώπων τής Διοικήσεως 
τής Γενικής Συνομοσπονδίας δΓ ατόμων προσκειμένων εις τό έπί 
εικοσαετίαν καθεστώς τής διαφθοράς καί τού ευνουχισμού τού 
έργατοϋπαλληλικοΰ κινήματος καί έχόντων ώς κυρίαν έπιδίωξιν 
τήν προετοιμασίαν νόθου Πανεργατικού Συνεδρίου διά τήν πα- 
γιοποίησιν τής ύποδουλώσεως τών "Ελλήνων έργαζομένων.

Είδικώτερον έξαιρετικώς σοβαρά κατάστασις έδημιουργήθη 
εις τήν έργατοϋπαλληλικήν οικογένειαν διά τής ίδρύσεως τού άν- 
τισυλλόγου εις τήν Εμπορικήν Τράπεζαν μέ άπροκάλυπτον πρω
τοβουλίαν καί συμπαράστασιν αύτσΰ τούτου τού Καθηγητοΰ 
τού - . . Δικαίου κ. Στρατή Άνδρεάδη, ένώ παραλλήλως έξακο- 
λουθεΐ σοβούσα ή απειλή κατά τών ’Ασφαλιστικών μας ’Οργανι
σμών. Ή σημειωθεΐσα έν προκειμένη άντίδρασις τόσον έκ μέ
ρους τών Τραπεζοϋπαλληλικών Συλλόγων, δσον καί τής δευτε
ροβαθμίου όργανώσεώς μας (ΟΤΟΕ), άνέτρεψε, προς τό παρόν, 
τούς υπολογισμούς τών πάσης φύσεως μηχανορράφων. ΈΧπίζε- 
ται ότι ή πιστή ύπό τής νέας Διοικήσεως τής ΟΤΟΕ έκτέλεσις 
τών αποφάσεων τού Γ" Πανελλαδικού Παντραπεζικοΰ Συνεδρίου, 
τό όποιον άπετέλεσε πραγματικόν σταθμόν εις τήν έξέλιξιν τού 
τραπεζοϋπαλληλικού κινήματος θά άποτελέση ισχυρόν άνασχετι- 
κόν φράγμα εις τά σχέδια τών έχθρών μας, θά έδραιώση τήν θέ- 
σιν τού κλάδου άπό συνδικαλιστικής καί ασφαλιστικής πλευράς 
καί θά έπιτύχη βελτίωσιν τών μισθών μας, καλύπτουσαν άν μή 
τι άλλο, τήν άπολεσθεΐσαν, συνεπεία τής ανόδου τού κόστους 
ζωής, αγοραστικήν δύναμιν τού νομίσματος.

’Αλλά καί αί είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν συμειωθεΐσαι έξε- 
λίξεις, κατά τήν άπολογιζομένην περίοδον, προεκάλεσαν όδυνη- 
ράν εκπληξιν καί είς τούς πλέον έφεκτικούς, ώς προς τάς δια
θέσεις καί τάς δυνατότητας τής παρούσης Διοικήσεως διά τήν 
έπίλυσιν τών ζητημάτων τού Προσωπικού.

Πράγματι ολόκληρον τό διαρρεΰσαν έτος έκαλύφθη κυρίως 
ύπό τών σχοινοτενών διαπραγματεύσεων διά τήν τροποποίησιν 
τού ’Οργανισμού "Υπηρεσίας ένώ τελικώς αί δοθεΐσαι λύσεις, ό- 
σονδήποτε καί άν θεωρηθούν σημαντικοί διά τά θέματα είς τά ό
ποια αφορούν, δέν καλύπτουν είμή μόνον μέρος τών έκκρεμοτή- 
των τού παρελθόντος καί συνεπώς ή έφαρμογή έν παντί τής αρ
χής τής ίσης μεταχειρίσεως μέ τάς άλλας Τράπεζας, περέμεινε 
καί πάλιν είς τήν σφαίραν τών ονείρων.

Έκ τού διεξοδικώς έκτιθεμένου κατωτέρω "ιστορικού τών συ
ζητήσεων διά τήν έπίλυσιν θεμάτων άφορώντων συμμόρφωσιν τής 
Τραπέζης προς τον Νόμον καί τόν ίσχύοντα ’Οργανισμόν ώς καί 
διά τήν τροποποίησιν τού ’Οργανισμού προκύπτει σαφώς ή έν
τεχνος προσπάθεια τών αρμοδίων παραγόντων τής Τραπέζης διά 
τόν ταλανισμόν τής Έκπροσωπήσεως καί τήν παρέλκυσιν ή τήν 
φαλκίδευσιν τών συγκεκριμένων λύσεων. Έπί δεκατρείς καί πλέον 
μήνας ή Έκπροσώπησις ύποχρεοΰται ύπό τής έτέρας πλευράς είς 
τήν διεξαγωγήν πολύωρων συζητήσεων έπί διαφόρων έπιπέδων 
(Διευθύνσεως, Ύποδιευθύνσεως, Διοικήσεως) βάσει σαφώς προ
διαγεγραμμένου σχεδίου, περιλαμβάνοντας αλλεπαλλήλους στα
θμούς ιύποχωρήσεως, άντεπιθέσεως, διαιρέσεως τού Προσωπικού 
κ.λ.π. Άναλογίζεται κανείς μέ πικρίαν τί οργανωτικά θαύματα 
θά έπετυγχάνοντο είς τούς διαφόρους τομείς τών δραστηριοτή
των τής Τραπέζης, άν ή καταναλωθεΐσα διά τήν «άντ ι μετώπ ι σι ν» 
τής Έκπροσωπήσεως καί τήν παρεμπόδισιν τής έπιλύσεως ζη
τημάτων, φαιά ουσία τών Εγκεφάλων τής Τραπέζης δ ι ετίθετο 
κατ’ άλλον πλέον προσφοράν τρόπον. Ή Έκπροσώπησις αντιμε
τώπισε τήν κατά τά ανωτέρω έξουθενωτικήν τακτικήν τών αρμο
δίων παραγόνων μέ τήν προσήκουσαν σταθερότητα καί έπιδεξιό- 
τητα, είς τρόπον ώστε καί ό μή ένδεδειγμένος, λόγφ τών γενι- 
κωτέρων έξελίξεων καί τής πορείας τών έργασιών τής Τραπέ
ζης ευρύτερος σάλος νά άποφευχθή καί νά έπιλυθοΰν ή νά προω
θηθούν είς τήν μεγαλυτέραν δυνατήν έκτασιν διάφορα θέματα τού 
Προσωπικού.

Χαρακτηριστικόν τής διαλλακτικότητας καί τής ψυχραιμίας

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΚΟΨΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ ΣΤΗΝ ΛΕΣΧΗ ΜΑΣ

Ο ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΛΡΕΥΟΝΤΟΣ «δ. κ. ΜΙΧΟΥ
Στις 13)1)66 πραγματοποιήθη

κε στην Λέσχη τού Συλλόγου μας, 
ή ετήσια γιορτή τού κοψίματος τής 
Βασιλόππιτας. Ή γιορτή σημείωσε 
εξαιρετική επιτυχία και οΐ συνάδελ
φοι διασκέδασαν μέχρι τις βραδυνές 
ώρες. Κατά τήν έναρξη τής γιορτής 
ό προεδρεύων τού Συλλόγου μας 
συναδ. κ. Μΐχος, προσεφώνησε τόν 
κ. Διοικητή, τόν κ. "Υπουργό Εμ
πορίου, τούς κ.κ. Ύπσδιοικητάς κα
θώς καί τούς λοιπούς επισήμους 
πού είχαν τήν καλωσύνη νά μάς τι
μήσουν μέ τήν παρουσία τους.

Στην προσφώνησή του, ό συναδ. 
κ. Μΐχος, άφοϋ διεβίβασε τις ευχές 
του άσθενοΰντος προέδρου μας συ
ναδ. κ. Καραπάνου, έτόνισε τήν 
μειονεκτική θέση τού Προσωπικού 
τής 'Εθνικής Τραπέζης έναντι τών 
άλλων κλάδων εργαζόμενων τής Χώ
ρας καί άτι έδώ καί 13 χρόνια οΐ 
εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα

τήν ιδιομορφίαν πού παρουσιάζουν 
τά θέματα τών υπαλλήλων τής Ε
θνικής Τραπέζης έν σχέσει προς 
τάς διεκδικήσεις όλων τών κατηγο
ριών τών "Ελλήνων Έργαζομένων. 
Πράγματι, όλοι οΐ εργαζόμενοι, έ- 
π ραγ ματοπο ί ησαν κατά τά τελευ
ταία δέκα έτη, ούτως ή άλλως, ώ- 
ρισμένας θετικάς προόδους εις ό,τι 
αφορά τήν αμοιβήν των καί τούς ό
ρους εργασίας. Φυσικά τό έν προ
κειμένη) επίπεδόν των δέν είναι άξιο- 
ζήλευτον, εΐναι όμως αισθητή ή δια
φορά έν σχέσει μέ τήν προηγουμένην 
θέσιν των.

Άντιθέτως, οΐ υπάλληλοι τής Ε
θνικής Τραπέζης αγωνίζονται, διά 
νά έπανακτήσουν τήν θέσιν πού κα
τείχαν προ 13 ετών, δηλαδή εις τήν 
προ τής συγχωνεύσεως περίοδον, ό
λα δέ τά έπί μέρους θέματά των είς 
αυτόν καί μόνον τόν σκοπόν απο
βλέπουν. Καί ό σκοπός αυτός έκ-

άγωνίζονται γιά νά πετύχουν τήν 
έξομοίωσή τους μέ τις άλλες μεγά
λες Τράπεζες.

"Ο κ. Διοικητής, άπαντώντας, έ- 
δήλωσε ότι ποτέ μέσα: σέ τόσο λί
γο χρονικά διάστημα Διοικητής Ε
θνικής Τραπέζης έλυσε τόσα πολλά 
ζητήματα τού Προσωπικού.

Ο ΛΟΓΟΣ

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔ. κ. ΜΙΧΟΥ

Κύριε "Υπουργέ,
Κύριε Διοικητά,
Κύριοι Ύποδιοικηταί,
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού 
Συλλόγου τών "Υπαλλήλων τής ’Ε
θνικής Τραπέζης σάς καλωσορίζει 
καί σάς ευχαριστεί θερμώς διότι εί
χατε τήν εύγενή καλωσύνην νά τιμή- 
σητε διά τής παρουσίας σας τήν 
σημερινή γιορτή τού κοψίματος τής 
πίττας καί εύχεται είς σάς καί τάς 
οικογένειας σας διά τό νέον έτος 
υγείαν καί έκπλήρωσιν κάθε επιθυ
μίας σας. Τάς εύχάς του μέ παρε- 
κάλεσε νά διαβιβάσω προς όλους 
σας καί ό άπουσιάζων λόγω ασθέ
νειας του, πρόεδρός μας κ. Γεώργιος 
Καραπάνος, ό όποιος δέν παύει ου
δέ έπί στιγμήν νά έχη τήν σκέψιν 
του προσηλωμένην είς τάς προσπά
θειας μας διά τήν έπίλυσιν τών δια
φόρων θεμάτων πού απασχολούν τήν 
τάξιν μας καί νά παρακολουθή τά 
άποτελέσματά των.

Έπί τή ευκαιρία θεωρώ καθήκον 
μου κ. Διοικητά νά σάς έκψράσω 
τάς ευχαριστίας τού Προσωπικού 
διά τό ένδιαφέρον πού επιδεικνύετε 
διά τήν ρύθμισιν θεμάτων άπό μ ά
κρου έκκρεμούντων καί ώς έκ τούτου 
λίαν περίπλοκων.

Βεβαίως, αΐ μέχρι τοΰδε δοθεΐσαι 
έν προκειμένη) λύσεις δέν ικανοποι
ούν άλας τάς κατηγορίας τών εργα
ζομένων είς τό "Ίδρυμα καί δέν κα
λύπτουν παρά μόνον μέρος τών εκ
κρεμοτήτων τού παρελθόντος.

Θέλομεν όμως νά έλπίζωμεν ^οτι 
καί ή άντιμετώπισις τούτων δέν θά 
βραδύνη, αλλά θά έπιχειρηθή ευ
θύς ώς περατωθή ό πρώτος κύκλος 
τής τροποποιήσεως τού ’Οργανι
σμού καί τής ρυθμίσεως τών προ
σωρινοτήτων βάσει τών γνωστών 
προτάσεων τής Έκπροσωπήσεως 
περί μεθοδικής κλιμακώσεως τού 
συνόλου τών προβλημάτων τού Προ
σωπικού.

Δέν θεωρώ· ασκοπον κ. Διοικητά 
νά τονίσω διά μίαν ακόμη φοράν

φράζεται μέ τό αίτημα τής Ισης με- 
ταχειρίσεως μέ τούς υπαλλήλους 
τών λοιπών μεγάλων Τραπεζών, δι
καίωμα τό όποιον οί υπάλληλοι τής 
Εθνικής Τραπέζης εΐχον έπί δεκαε
τηρίδας καί τό' όποιον άπροόπτως, 
άδικαιολογήτως καί αδίκως κατεπα- 
τήθη.

Ιδιαιτέρως, λίαν έπώδυνοι υπήρ
ξαν αΐ συνέπεια ι τής παραβιάσεως 
τής αρχής τής ’ίσης μεταχειρίσεως 
διά τούς συνταξιούχους μας, οΐ ό
ποιοι, αφού είς όλην των τήν ζωήν 
εΐργάσθησαν φιλοτίμως καί άνέδει- 
ξαν τά "Ίδρυμα, είς τάς δυσμάς τού 
βίου των περιήλθον είς δεινήν άπό 
οικονομικής άπόψεως θέσιν.

ΤΗ Τράπεζα κ. Διοικητά έχει ΐε- 
ράν ύποχρέωσιν νά καταβάλη πά
σαν προσπάθειαν διά τήν ένίσχυσιν 
τών συνταξιούχων της καί τών α
σφαλιστικών Ταμείων όλων τών ερ
γαζομένων είς αυτήν. Ή Ένοποίη-· 
σις όλων των έν λόγφ ’Οργανισμών 
διά τήν επιτυχή πραγ ματοπο ίησ ιν 
τής οποίας δέον νά καταβάλη ή 
Τράπεζα ιδιαιτέραν φροντίδα, θά ά- 
πετέλει ένα θετικόν βήμα: διά τήν 
διασφάλισιν τού ασφαλιστικού μας 
μέλλοντος. ’Οφείλει προς τούτοις ή 
Τράπεζα νά ύπενθυμίζη άνά πάσαν 
στιγμήν είς τήν Κυβέρνησιν ότι βα
σική αίτια: τής κακοδαιμονίας τών 
Ταμείων τού προσωπικού υπήρξαν 
τά ύπό τής πολιτείας ληφθέντα κα
τά τά παρελθόν μέτρα: καί ώς έκ 
τούτου άποτελεΐ καθήκον ταύτης ή 
μερική έστω έξοϋδετέρωσις τών κα
ταστρεπτικών διά τούς ήσφαλισμέ- 
νους συνεπειών.

Θερμώς παρακαλούμεν καί ‘Υμάς 
κ. ‘Υπουργέ, νά μεταφέρητε είς τήν

Συνέχεια στην 2α σελίδα

Ηύξήδη τό επίδομα 
πολυετίας 

στο συγιιρότημα 
Άνδρεάδη

Τό επίδομα πολυετίας στό συγ
κρότημα Άνδρεάδη αυξάνεται μέ 
τήν συμπλήρωση 35 ετών υπηρεσί
ας άπό 25% σέ 30%.

’Ελπίζουμε ότι τό μέτρο αυτό 
γρήγορα θά υίοθετηθή καί άπό τήν 
’Εθνική Τράπεζα γιά νά δοθή μιά 
μικρή ικανοποίηση στους ανθρώπους' 
εκείνους οΐ όποιοι γέρασαν στήν υ
πηρεσία τού Ιδρύματος.

01 ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΕΤΡΩΝ

Τήν 13)1)66 έπραγ ματοπο ι ήθη 
στήν αίθουσα. Έμπορο υπαλλήλων 
’Αθηνών συγκέντρωση τών Δ.Σ. τών 
πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών ορ
γανώσεων ’Αθηνών - Πειραιώς, ύ
στερα άπό πρόσκληση τής εκτελε
στικής επιτροπής τών «115» έργα
τοϋπαλληλ ικών ’Οργανώσεων.

Στην συγκέντρωση μίλισαν κατά 
σειρά οί κ.κ. ’Ορέστης Χατζηβασι- 
λείου, Βασίλης Μεσολογγίτης, Λ. 
Γιαννόπουλος και Ή. Λυκούδης.

Κατά τήν συγκέντρωση έξεδόθη 
ψήφισμα, στό όποιο έκφράζεται ή α
πόφαση τών έργαζομένων ν’ άγωνι- 
σθοΰν μέ όλα τά μέσα γιά τήν μή

ψήφιση τών φορολογικών νομοσχε
δίων καί γιά τον συντονισμό τού 
άγώνος τής εργατικής τάξεως μέ τις 
ενέργειες τών άλλων τάξεων κατά 
τών φορολογιών. Επίσης έζητήθη ή 
καταγγελία όλων τών συλλογικών 
συμβάσεων έργασίας καί τών διαι
τητικών αποφάσεων.

Τέλος, ή συγκέντρωση τών Διοι
κητικών Συμβουλίων διαδηλώνει τήν 
απόφαση τής εργατικής τάξεως, ό
πως, μέ αγωνιστική αντεπίθεσή της, 
έξουδετερώση τελείως τήν άντεργα- 
τική καί αντικοινωνική πολιτική τής 
Κ υβερνήσεως.

ΜΟΡΦΕΣ ΠΟΥ ΣΗΜΑΔΕΨΑΝ ΤΟ ΠΕΡΕΛΒΟΝ

ΙΩΑΝΝΗ! ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
Τό τελευταίο μέρος τής ιστορικής μονογραφίας 
τοΰ σδ. κ. ΤΑΚΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

Συνέχεια από τό προηγούμενο
‘Ο Δροσόπουλος έγινε ‘Υπουργός 
’Επισιτισμού καί Αύταρκείας. Στή 
θέση αυτή, πού, σάν καθαρά πολι
τική, δέν ταίριαζε διόλου μέ τήν ι
διοσυγκρασία του, έμεινε μονάχα 
δυο μήνες, γιά νά ξαναγυρίση έκεΐ 
όπου ήταν τό' κλίμα του κι’ ό αέρας 
τής ζωής του: στην Τράπεζα. Κι’ ή 
Τράπεζα πού ολοένα καί πιο πολύ 
ένοιωθε τήν ανάγκη τής παρουσίας 
του στην καρυψή της, τόν έπέλεξε 
τό 1918, μαζί μέ τόν Α. Διομήδη, 
συνδιοικητή: της. "Ο Δροσόπουλος 
είχε έγγίσει πιά τήν ανώτατη βα
θμίδα τής τραπεζιτικής ιεραρχίας. 
Θά περίμενε κανείς πώς άπό δώ 
καί πέρα θά τόν ένοιαζε τό πώς νά 
χαρή περισσότερο τούς εξαίσιους 
καρπούς πού τού προσπόριζε ή κερ
δισμένη ύστερα άπό τόσους αγώνες 
περίβλεπτη νέα του θέση. Κι’ όμως, 
ή άκατάβλητη έργατικότητά του, 
μαζί μέ τό αίσθημα τής άνάγκης 
μιας, άδιάκοπης προσπάθειας, χαρα
κτηριστικά καί τά δυόι μιας μαχητι-

Νέα τιμητική διάκριση έ
γινε στον συγγραφέα τοΰ πα
ρόντος συνάδ. κ. Τάκη Χα- 
τζηαναγνώστου. Συγκεκριμέ
να, έτιμήθη μέ τό πρώτο 
βραβείο Κολλάρου (Δραχμαί 
25.000) γιά τό καλλίτερο παι
δικό ανάγνωσμα τής χρονιάς. 
Τό βραβείο τοΰ άπενεμήθη 
άπό τήν Γυναικεία Λογοτεχ
νική Συντροφιά πού απαρτί
ζεται άπό τις γνωστές λογο- 
τέχνιδες κ. κ. Τατιάνα Σταύ
ρου, Μελισσάνθη, Μαρία Ά- 
μαριώτου, Ρένα Καρθαίου 
κ. ά.

κής νεανικότητας, τού έδωσαν τήν 
ευκαιρία γιά νέα έργα. Προβλεπτι
κός καί μαζί ευέλικτος, έπιανε μέσα 
σέ ελάχιστο χρόνο τήν προοπτική 
τών προβλημάτων καί τών διαφαι- 
νομενών λύσεων τους, καί υλοποιού
σε αμέσως τά σχέδια πού γεννούσε 
ή θετική του σκέψη. ‘Η "ιστορία μαρ
τυρεί ότι τά χρόνια πού ό Δροσό
πουλος βρέθηκε στις πιό υπεύθυνες 
θέσεις τής Τραπέζης, μαζί μ’ άλλες 
φωτισμένες προσωπικότητες τής ελ
ληνικής οικονομικής ζωής, σάν τόν 
Μάξιμο, τον Κορυζή, τόν Διομήδη, 
καί άλλους, τό "Ίδρυμα είδε τήν α
κτινοβολία του ν’ άπλώνεται σέ πλή
θος νέους τομείς δραστηριότητας, 
πού Ισαμε τότε παρέμεναν παρθένοι 
καί άγνωστοι. Άπ’ τό 1914 κι’ έδώ 
ώργανώθήκε καί λειτούργησε συστη
ματικότερα ή ’Αγροτική πίστη, πού 
σιγά - σιγά ή Εθνική Τράπεζα τήν 
έξέτεινε σ’ όλη σχεδόν τήν ελληνική 
ύπαιθρο, μέ κύρια συνέπεια, ν’ αυ
ξάνουν άλματωδώς οί γεωργικές χο
ρηγήσεις άπό χρόνο σέ χρόνο.

Τήν περίοδο τού αποκλεισμού, ή 
Τράπεζα πρωτοστάτησε στήν άντι- 
μετώπιση τών τραγικών καί επιτα
κτικών οικονομικών καί επισιτιστι
κών προβλημάτων τής χώρας. Τό 
1918 χορήγησε δάνεια μέ τήν εγγύ

ηση τού κράτους στους πρόσφυγες 
τής Θράκης καί τής Μικρός ’Ασίας. 
Είσέφερε γενναίες εισφορές γιά τά 
θύματα τής Βουλγαρικής κατοχής 
στήν ’Ανατολική Μακεδονία. ’Ανέλα
βε νά καταβάλη σέ δραχμές τά πο
σά πού χρειάζονταν γιά τή συντή
ρηση τών συμμαχικών δυνάμεων στην 
Ελλάδα καί γιά τις πολεμικές τους 
δαπάνες, έναντι πιστώσεων σέ χρυ
σό πού ανοίχτηκαν στά θησαυρο
φυλάκια τής ’Αγγλίας καί τής Γαλ
λία. Χρηματοδότησε τήν Κτηματική 
πίστη. "Υποβοήθησε τήν ήλεκτροδό- 
τηση ’Αθηνών - Πειραιώς. Χρηματο
δότησε ανοιχτοχέρα τήν βιομηχανία. 
Σ’ 6λ’ αυτά ή συμβολή τού Δροσο- 
ποΰλου ήταν τεράστια. Προπάντων 
στον τομέα τής βιομηχανίας, ό Δρο
σόπουλος ήταν απ’ τούς πρώτους: 
πού διείδαν τό μέλλον τού πρωταρ
χικής σημασίας παραγωγικού αυ
τού κλάδου, καί στάθηκε γεναΐος 
αρωγός του.

Ή συμφορά τού 1 922 έπληξε καί
ρια τό έθύος ολόκληρο, καί σάν κοι
νωνικό σύνολο, άλλα καί σάν οικο
νομική οργάνωση. Τό κράτος βρέθη
κε σέ τρομερά δύσκολη θέση,, πού 
τήν κατέστησε ακόμα πιό τραγική 
τό πρόβλημα 1,5 έκατομ)ρίου προσ
φύγων. Ή Τράπεζα:, μέ τή φωτισμέ
νη διοίκηση τού Δροσοπούλου καί 
τοΰ Διομήδη, στάθηκε στό πλευρό 
του. Χορήγησε δάνεια στό δημόσιο, 
παρέτεινε τή διάρκεια άλλων ληξι
προθέσμων δανείων. ’Ανέλαβε τή 
διαχείρηση τών μουσουλμανικών 
κτημάτων, καί γενικά, μέ τήν άρτια 
οργάνωσή της, συνετέλεσε στήν α
ποκατάσταση τών προσφύγων, καί 
τήν επαναφορά τής όμαλότητας στήν 
οικονομική ζωή τής χώρας.

Τό 1926 ό Δροσόπουλος έγινε 
και πάλι υπουργός —τών Οικονο
μικών αυτή τή, φορά. Πάλι, ύστερα 
άπό δυο μήνες ξαναγύρισε στά κα- 
θήκοντά του στήν Τράπεζα.

Τό 1927, μέσ’ άπ’ τούς κόλπους 
τής Εθνικής Τραπέζης, γεννήθηκε ή 
’Εθνική Κτηματική Τράπεζα. Πρώ
τος της διοικητής, ό Δροσόπουλος, 
ένώ συγχρόνως ήταν καί συνδιοικη- 
τής τής Εθνικής.

Τόν Μάιο τοΰ 1928, σαράντα 
ακριβώς χρόνια άπ’ τήν πρώτη του 
είσοδο, σάν κατωτάτου υπαλλήλου, 
στήν Εθνική Τράπεζα, ό Δροσόπου
λος εκλέγεται διοικητής της, πρώ
τος στην κορυφή τής πυραμίδας τής 
ιεραρχίας.

‘Η χρονιά εκείνη δέν ήταν ένας α
πλός τετραψήψιος αριθμός σάν τό
σους καί τόσους άλλους, στην αέναη 
ροή τής ιστορίας τού πρώτου τρα
πεζικού "Ιδρύματος τής χώρας. ’Αν
τίθετα, ήταν μιά χρονιά αποφασι
στική,, πού ή θά σημείωνε την άρχή 
τοΰ τέλους τής ’Εθνικής Τραπέζης, 
ή τήν απαρχή μιας καινούργιας πε
ριόδου γι’ αυτήν, πιό πλατιάς, πιό 
σημαντικής, καί πιό θεμελιακής ά- 
ξίας γιά ολόκληρη τήν ελληνική οι
κονομία. Στόύ διοικητή της άνήκε ό 
κλήρος τής τύχης της.

Έδώ θά πρέπει νά άναφερθή πώς 
ό μακρός βίος τής Τραπέζης, κι’ ή 
ιστορική της ανέλιξη σέ μιά πορεία 
παράλληλη μέ τήν Ιδια τήν ζωή τού 
έθνους, πού στό πλευρό του στάθη
κε όλες τις δύσκολες ώρες του, δη
μιούργησαν γιά τό "Ίδρυμα μιά 
πραγματικότητα μονολιθισμού. "Ο
λη ή οικονομική ζωή, τού τόπου μέ 
τήν πάροδο τών χρόνων, συγκεντρώ
θηκε κάτω' άπ’ τή σκέπη τής Έθνι-



Οί αυξήσεις 

των αποδοχών
Κύριε πρόεδρε,

Άναφερόμενος εις την ΰπ’ άριθ. 
67)26.11.65 άνακοίνωσίν σας, τής 
όποιας τό περιεχόμενον άνέγνωσα 
μετά προσοχής, καί παρακολουθή- 
σας μετ’ αγωνίας τάς άπεργιακάς 
εκδηλώσεις, θέλω νά πιστύωι ότι αυ
τή τή φορά θά ίδωμεν τά αιτήματα 
μας νά ικανοποιούνται καί νά γί- 
νωνται πραγματικότης.

Πριν προχωρήσω θά μοί έπιτρα- 
πή νά πώ ότι κάποτε είχε τεθή θέμα 
ένιαίου ωραρίου κέντρου καί έπαρ- 
χιών, πλήν όμως έμεινε τεθέν. Έ
κτος έάν ήμεΐς άποτελούμεν την τά- 
ξιν των πληβείων.

Έν πάση όμως περιπτώσει σή
μερα τό θέμα είναι γενικόν, είναι θέ
μα ϋπάρξεως ήμών καί τών οικογε
νειών μας.

Πρέπει νά πεισθοΰν οί αρμόδιοι 
ότι οί σημερινοί μισθοί είναι μισθοί 
πείνης καί δέν άρκοΰν ούτε διά την 
βασικήν διατροφήν μας, παραλειπο- 
μένης καί τής εΰπρεπείας τήν όποιαν 
άξιοΰν άπό ήμάς οί έργοδόται, πρά 
γμα αυτονόητον, διότι τούτο επιδρά 
άναλόγως καί έπ’ αυτών τούτων τών 
επιχειρήσεων.

Ή κατά 25% αΰξησις των απο
δοχών μας τήν οποίαν έζητήσατε εί
ναι πολύ λογική καί απολύτως δι
καιολογημένη, διότι τόσον, διά νά 
μιήν εϊπω καί περισσότερον, απολεί
πονται οί μισθοί ανάλογα μέ τήν

αϋξησιν τής παραγωγικότητος.
Οί κ.κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι 

τής Ένοδσεως "Ελληνικών Τραπεζών 
γνωρίζουν πολύ καλά ότι οί μισθοί 
μας καί γενικώς τά εισοδήματα τής 
έργατικής τάξεως πρέπει νά είναι 
ανάλογα μέ τό ύψος τής παραγωγι
κότητος στήν οικονομία.

Γνωρίζουν έπίσης ότι ενώ ή παρα- 
γωγικότης άπό τού έτους 1956 έως 
τό 1965 ηϋξήθη κατά 68%, οί μισθοί 
καί τά ημερομίσθια πού έγιναν μέ 
τις συλλογικές συμβάσεις μόλις έ- 
φθασαν τό 34% εκτός ώρισμένων ει
δικοτήτων πού έπλησίασαν τό 41%.

Έν περιπτώσει δέ μή αποδοχής 
τού δικαιοτάτου τούτου αιτήματος 
μας θά πρέπει οί αγώνες νά είναι 
πιο έντονοι, ή δύναμις είναι στά χέ
ρια μας.

Κάποιος ρήτωρ τής Γαλλικής Ε
θνοσυνελεύσεις, πριν από. 170 χρό
νια απευθυνόμενος προς τούς τότε 
ισχυρούς έλεγε: «μήν εξοργίζετε τον 
λαόν διότι διά νά γίνη τρομερός αρ
κεί καί μόνον νά μείνη μίαν στιγμήν 
ακίνητος».

"Ολα αυτά δέν τά γράφομεν διό
τι εϊμεθα έπαναστατικοί, αλλά διό
τι όπως λέγει καί ή αλάνθαστος σο
φία τού λαού μας «έφθασεν α κόμπος 
στο χτένι».

Είθε νά τό άντιληφθοϋν έγκαίρως 
οί άρμόδιοι προς άποφυγήν περιπε
τειών.

Μετά πάσης τιμής 
ΘΩΜΑΣ ΜΠΕΚΟΣ

Υπάλληλος Ε.Τ.Ε. - Τρικάλων

ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ
Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα 

Κυβέρνησιν τό δίκαιον τούτο αίτημα 
τών υπαλλήλων τής Εθνικής Τρα- 
πέζης μέ τήν ελπίδα ότι κάποτε έπί 
τέλους ή Πολιτεία θ’ άντιληφθή ότι, 
άν μή τι άλλο, αποτελεί καί ίδικόν 
της συμφέρον νά παύση μία τοσοΰ- 
τον πολυάριθμη κοινωνική τάξις δια- 
κατεχομένη άπό τήν πικρίαν τής ά- 
ναιτίως άνίσου μεταχειρίσεως.

Τέλος απευθύνομαι καί πάλιν 
προς Υμάς κ. Διοικητά, διά νά σάς 
ύπενθυμίσω τά όσα κατά τό παρελ
θόν έτος άπό τήν Ιδίαν αυτήν θέσιν 
έτόνισεν ό άπουσιάζων πρόεδρός 
μας κ. Καραπάνος έν σχέσει μέ τήν 
ανάγκην έξαλείψεως τών οργανωτι
κών αδυναμιών τού ‘Ιδρύματος, διά

νά καταστή δυνατή ή άντιμετώπι- 
σις τού συνεχώς διευρυναμένου όγ
κου τών έργσσιών ταχύτερου, άσψα- 
λέστερον, άνετώτερον καί 6ι* όσον 
τό δυνατόν όλιγωτέρων χειρών, εις 
τρόπον ώστε νά προκόψουν τά α
παραίτητα περιθώρια καί διά τήν 
άνοδον τού δυναμικού τής Τραπέ- 
ζης καί διά τήν ίκανοποίησιν τών 
υλικών αναγκών τών υπαλλήλων της. 
Περιττόν νά εϊπω ότι εις τήν προσ
πάθειαν σας αυτήν θά μάς έχετε 
ώς καί μέχρι τοΰδε, ειλικρινείς συμ- 
παραστάτας σας.

Καί πάλιν εύχομαι προς όλους 
σας νά διέλθητε έν υγεία τό άνατεϊ- 
λαν έτος καί νά ϊδητε έκπληρουμέ- 
νους τούς πόθους σας.

Άντιπροσωπεϊες μαθητών τών σχολείων τής περιφέρειας τοϋ 
κατ)τος Ζέας κατά τήν εορτήν τής ήμερα; τής άποταμιεύσεως. 

Στους συγκεντρωθέντες ώμίλησε ό of), κ. Ίωαν. Τσάκωνας.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ, ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ

ΕΙς τό Πρατήριον σας 'Υφασμάτων Πεσμαζόχλου 1 
(Στοά Παλ. Χρηματιστηρίου) καί έντός τής Ιδίας 
Στοάς εύρΙσκεται τό Πρατήριον Γλυκών ΛουτρακΙου 
τό όποιον ττωλεί διά τούς Τραπεζιτικούς 'Υπαλλή
λους λιανικώς είς χονδρικός τιμάς τά προϊόντα 
ΛουτρακΙου ήτοι:

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ κιλό 45 
ΜΠΑΚΛΑΒΑΔΕΣ ΜΙΚΡΟΙ 3.50 

» ΜΕΓΑΛΟΙ 5
» ΚΙΛΟΥ 68

ΣΟΚΟΛΑΤΙΝΕΣ ΣΠΕΣΙΑΛ 5
ΜΠΟΥΛ 65
ΑΜΥΓΔΑΛΩΤΑ ΛΕΥΚΑ 64
ΚΟΥΜΑΡΑ 64
ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ 64 *
ΦΡΟΥΤΟΥ ■ 64 ^
ΣΟΦΙΑ ΛΟΡΕΝ 75
ΜΠΡΑΛΙΝΑΚΙΑ 75
ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΦΗΜΑ ΚΩΚ 3

Δοκιμάστε τΙς περίφημες Χυλοπητες Λουτρα
κιού, άνώτερες δλης τής Ελλάδος. Κατά κιλόν 
Αραχ. 21.

Τάς άνω τιμάς μόνον είς τό Πρατήριον τής οδού 
__________Πεσματζόχλου 1 - Τηλ. 318 868

I —------------------- -------------------------------------------------------------------------------

ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΔΠΕΖΗΣ

Εκδρομές μηνάς Φεβρουάριου
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΝ — ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Διήμερος)

Σάββατον - Κυριακή 12 - 13)2. Άναχώρ. Σάββατον 2.45' μ.μ. 
διά Ξυλόκαστρον. Διανυκτέρευσις είς τό πολυτελές Ξενοδοχεΐον ΑΡΙΩΝ. 
Τήν Κυριακήν άναχώρ. 9 π.μ. διά Τρίκαλα Κορινθίας. Διημέρευσις καί 
άναχώρ. 4.30' διά Ξυλόκαστρον - ’Αθήνας.

"Εξοδα: (Πούλμαν, Διανυκτέρευσις) Μέλη δρχ. 90, τρίτοι δρχ. 110. 

ΤΡΙΠΟΛΙΣ — ΒΥΤΙΝΑ — ΛΑΓΚΑΔΙΑ — ΟΛΥΜΠΙΑ (19 - 21/2) 
Σάββατον άναχώρ. 2.45' μ.μ. διά Τρίπολιν, Βυτίναν, Λαγκάδια. 

Διανυκτέρευσις είς τό τουριστικόν Ξενοδοχεΐον «ΛΑΓΚΑΔΙΑ». Τήν Κυ
ριακή εκδρομή εις Τρόπαια, Φράγμα Λάδωνος, ’Ολυμπίαν. Τά βράδυ 
συνεστίασις, χορός. Τήν Καθαρά Δευτέρα άναχώρ. 9 π.μ. δΓ ’Αθήνας 
μέ ενδιαμέσους στάσεις καθ’ οδόν διά τά Κ ούλου μα’.

’Έξοδα: (Πούλμαν, Διανυκτεεύσεις) Μέλη δρ. 170, τρίτοι δρ. 200.
ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ — ΑΡΑΧΩΒΑ — ΔΕΛΦΟΙ (Κυριακή 27/2)

Άναχώρ. 8 π.μ. διά Λεβάδειαν, 'Όσιον Λουκάν, Άράχωβαν, Δελ
φούς (έπίσκεψις Μουσείου). Τό απόγευμα άναχώρ. δΓ ’Αθήνας μέ εν
διαμέσους στάσεις.

"Εξοδα: Μέλη δρχ. 40, τρίτοι δρχ. 60.
Δηλώσατε έγκαίρως συμμετοχήν είς τάς ανωτέρω έκδρομάς. 
Πληροφορίαι - Δηλώσεις είς κ. Άθαν. Ραγάζον, Κεντρ. Κατ)μα, 

τηλέφωνον 3 1 0.501 /339.

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ 
ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΠΑΡ ΙΣΙΟΥΣ 

άπό 31 Μαρτίου - 14 ’Απριλίου 1966 
Δρχ. 7.200 —- μέ μεγάλος ευκολίας πληρωμής διά τά Μέλη, 

συγγενείς και φίλους αυτών.
Προαιρετική μετάβασις τού ταξειδίου μέχρι ΛΟΝΔΙΝΟΥ 

μέ πρόσθετη, επιβάρυνση Δρχ. 2.000 
Πληροφορίαι - Δηλώσεις: PARIS - ATHENES, Πανεπιστημίου 16 
ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ

Τήν Κυριακήν I 6ην ’Ιανουάριου έπραγματοποιήθη εκδρομή είς Κομ
μένα Βούρλα, κατά τήν διάρκειαν τής οποίας έγινε τό κόψιμο τής βασι- 
λόπιττας εις τό ξενοδοχείου ιΓΑΛΗΝΗ, όπου καί έπηκολούθησε χορευ
τικόν τέϊον.

Είς τήν ανωτέρω έκδήλωσιν μετέσχον εκπρόσωποι τών Συλλόγων 
Προσωπικού τής Τραπέζης, ώς καί 300 καί πλέον άτομα.

Απαντες οί μετασχόντες έμειναν κατενθουσιασμένοι άπό τήν έν λό- 
γφ εορτήν.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ.
Ή Ποδοσφαιρική Όμάς τής Ένώσεως μετέσχε τοϋ τουρνουά με

ταξύ ‘Ομάδων μεγάλων επιχειρήσεων.
Τά αποτελέσματα είναι τά άκόλουθα:
ΕΦΕΤ — ΠΙΤΣΟΣ 0—0.
ΕΦΕΤ — ΦΙΛΙΠΣ 2—2.
ΕΦΕΤ —- ΦΟΛΞΒΑΓΚΕΝ 1—1.
ΕΦΕΤ — ΒΕΑ 2—1.

ΤΜΗΜΑ ΖΙΟΥ - ΖΙΤΣΟΥ
Άπό τής 4ης τρέχοντος και καθ’ έκάστην Τετάρτην καί Παρασκευήν 

5—7 μ. μ. είς τήν αίθουσαν τοϋ Γυμναστηρίου τής Τραπέζης θά λειτουρ
γό δωρεάν Τμήμα Ζίου - Ζίτσου ύπό τήν άμεσον έπίβλεψιν τού ειδικού 
προπονητοΰ κ. Δημητρίου Δαμιανού, συναδέλφου τής Τραπέζης Ελλά
δος.

Οί έπιθυμοΰντες νά παρακολουθήσουν τά μαθήματα παρακαλοϋνται 
όπως άπευθύνωνται είς τόν "Εφορον κ. Λ. Καλογερόπουλον τηλ. 318.948.

Τόν προσεχή Ιούνιον ή ΕΦΕΤ συμπληρώνει 40 χρόνια άπό τής ί- 
δρύσεώς της (3.6.1926). Διά τόν σκοπόν τούτον τό Συμβούλων ετοι
μάζει πρόγραμμα διαφόρων εκδηλώσεων αθλητικού και φυσιολατρικού πε
ριεχομένου.

Στιγμιότυπο άπό τήν επίσκεψη τής 5-11-65 στο Κατάστημα Δρά
μας τών Διευθυντών καί Καθηγητών τών Λυκείων καί Γυμνα
σίων τής πόλεως Δράμας, μετά τών μαθητών καί μαθητριών τής 
τελευταίας τάξεως τών Σχολείων, στά πλαίσια τών εκδηλώσεων 

εορτασμού τής Διεθνούς 'Ημέρας Άποταμίεύσεως.

Τό ιατρείου
ΠΕΡ. ΧΑΤΖΑΚΗ

ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΠΕΤΡΟΥ
εξακολουθεί νά λειτουργή είς 
τήν οδόν Κάνιγγος 23 Γ' δ- Ιατρός Παθολόγος
ροφος μέ τήν συνεργάτιδά του Μετεκπαΐδευθείς καί έξασκή-
ΑΝΝΑΝ ΔΕΜΕΝΟΠΟΥ- σας τήν ιατρικήν έπί Ιίετίαν
ΛΟΥ - ΚΑΡΑΜΠΕΤΟΥ έν Η.Π.Α., άρτι άφιχθείς, συ-
Χειροΰργον - ’Οδοντίατρον

Τ. έπίμελήτριαν Παν)κής Κλι
νικής.

Τηλ. ιατρείου 634.780
Τηλ. οικίας 910.424

Δέχεται Δευτ. Τετ. Παρα
σκευήν 8-2 καί 5—8. Καί τάς 
ά'λλας ημέρας έπί συνεντεΰξει.

-νεβλήθη μετά τοϋ Ταμείου 
Υγείας, τό τιμολόγιον τού ο
ποίου καί αποδέχεται.

Δέχεται καθ’ έκάστην άπό
5 έ'ως 7 μ. μ.

Διεύθυνσις: Παπαρηγοπού- 
λου 37, Χαλάνδρι, Τηλέφω
νον 686.855.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ:

---- -Γεώργιος Λαζίδης (Ε.Τ.Ε. Δι
δυμοτείχου), Ευαγγελία Γκαλντανί- 
δου.
ΓΑΜΟI :

— Σταύρος Βίγκλας (Αλμυρού), 
Καλλιόπη Ευλογημένου.

— Ροϋσσος Σκορδίλης (Συντάγ
ματος), Δόμνα Άμανατίδου.

— Χρίστος Ρουσσόπο-υλος (Πρα- 
ξιτέλους), Μαρίνα Τσιούλια. 
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ:

— Ή κ. Φανή σύζ. Ίωάννου Ευ
σταθίου (Ρόδου) έτεκεν άρρεν.

— Ή κ. Πολυξένη σύζ. Ζήση Πα- 
παζήση (Ίωαννίνων) έτεκεν άρρεν.

— ‘Η κ. Βασιλική σύζ. Παναγιώ
τη Χατζησάρρου (Καστοριάς) έτε
κεν θήλυ.

Ή κ. Βασιλική σύζυγος τού 
συναδέλφου Γεωργίου Κόμη ε- 
τεκε θήλυ.

— Ή Γιώτα, σύζυγος Δημ. Κο- 
ροβέση έτεκεν είς τάς 31)1)1966, 
άρρεν.

Π,ΕιΝΘΗ:

Λουΐ Φιλίπ, ιατρός τού ΤΥΠΕΤ.
Καίτη Κρανιώτη (Μέγαρα).
Στις οίκογένειές τους εκφράζου

με τά ειλικρινή μας συλλυπητήρια. 
ΔΩΡΕΕΣ:

— Στήν μνήμη τής Ευαγγελίας 
Δελακώτσου, ή οικογένεια της κατέ
θεσε υπέρ τού ΤΥΠΕΤ Δρχ. 1.000.

— Στήν μνήμη τής συζύγου του 
Αικατερίνης, ό σδ. κ. Ί. Ραφτόπου- 
λος κατέθεσε υπέρ τού ΤΥΠΕΤ Δρχ. 
1.000.

— Στήν μνήμη τοϋ Δημητρίου 
Κυρούση, πατρός τού συναδέλφου 
Θεοδ. Κυρούση, οί συνάδελφοί του 
τού τμήματος χορηγήσεων (Δ)σις 
Εργασιών Εσωτερικού) κατέθεσαν

υπέρ τού ΤΥΠΕΤ Δρχ. 400.
— Στην μνήμη τοϋ ιατρού τού 

Ταμείου Λουδ. Φιλίπ, ό κ. και ή κ. 
Γ. Νικολάου κατέθεσαν ύπέρ τού 
ΤΥΠ-ΕΤ Δρχ. 300.

Οί συνάδελφοι πληροφοριολήπται 
Διοικήσεως, Κεντρικού -και Περιφε
ρειακών ‘Υποκαταστημάτων Αθη
νών — Πειραιώς, κατέθεσαν ύπέρ 
τών Ταμείων μας Υγείας το ποσόν 
τών δρχ. 2.000, άντι στεφάνων, στήν 
μνήμη τών άποβιωσάντων πατέρων 
τών συναδέλφων ‘Ηρακλέους Μπρί- 
νια καί Ίωάννου Παγανοπούλου καί 
τής μητρός τού συναδέλφου Νικο
λάου Βλαχόπουλου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Πάντας τούς οπωσδήποτε συμμε- 

τασχόντας είς τό βαρύτατου πένθος 
μας διά τήν άπώλειαν τοϋ λατρευ
τού μας συζύγου, υιού, αδελφού καί 
θείου

ΛΟΥΗ ΜΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠ 
Ιατρού

ευχαριστοϋμεν θερμώς.
Ή σύζυγος Μάχη Λ. Φιλίπ 

Ή μήτηρ Μαρία Λ. Δημητριάδου 
Οί άδελφοί

-Μαρία Π. Φιλίπ, Γεώργιος καί 
Λίζα Φιλίπ, Ζαννέτ Άχ. Παπαδημη- 
τρίου, Ζέττα -καί Μιχαήλ Ρεσμπίθας, 
Περικλής καί Ήρώ Δημητριάδου.

Οί άνεψιοί, οί λοιποί συγγενείς

Δικηγορικόν Γραη;εΐον
ΕΜΜ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ

Ίπποκράτους 13 - Ε' ’Όροφος 
Γραφ. 9 — Τηλ. 613 334 

Ά θ ή ν α ι

ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΑΣΤΗΡ,,

Ή ’Ανώνυμος Τουριστική καί Ξενοδοχειακή Εται
ρία «ΑΣΤΗΡ» έν τη έπιθυμία της όπως καί κατά τό 
1966 έξυπηρετήση τούς υπαλλήλους τής μητρός «ΕΘΝΙ
ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΑΑΔΟΣ» καί διευκολύνη 
τόν παραθερισμόν αύτών καί τών οικογενειών των, πα
ρέχει έκπτωσιν 25 ο/ο έπί τών τιμών τών ενοικίων άπό 
1ης Μαΐου μέχρι 15 ’Ιουνίου 1966 εις τάς έξης Ξενο
δοχειακός μονάδας αύτής:

1) ΑΚΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.
2) Ξενοδοχεία : « ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ » καί « ΘΕΡΜΑΙ» 

έν Ρόδφ.
3) Ξενοδοχεία : «ΑΣΤΗΡ» έν Κερκύρα καί Ήρακλείω
4) Ξενοδοχεία : « ΓΑΛΗΝΗ », « ΡΑΔΙΟΝ », «ΘΡΟ- 

ΝΙΟΝ» και «ΦΛΟΙΣΒΟΣ» εις Καμένα Βούρλα.
Προς διευκόλυνσιν τών διευθύνσεοιν τών άνω Ξενοδο
χειακών μονάδων είς τήν παροχήν έκπτώσεως, παρά- 
κλησις όπως έκαστος ύπάλληλος φέρει βεβαίωσιν τού 
προϊσταμένου του περιέχουσαν τά κάτωθι στοιχεία :

α) 'Υπηρεσίαν είς ήν ανήκει.
β) Τά μέλη τής οικογένειας του ατινα συνοδεύουν 

τούτον όνομαστικώς, δεδομένου οτι ή έκπτωσις 
αυτή έπεκτείνεται μόνον διά τ’ άποδεδειγμένως 
παρά τοϋ ύπαλλήλου προστατευόμενα μέλη τής 
οικογένειας του.

Συνιστάται ιδιαιτέρως είς τούς έπιθυμοΰντας νά με- 
ταβώσιν εις Καμένα Βούρλα ή περίοδος άπό 1ης Μαΐου 
μέχρι 15 ’Ιουνίου, προς άποφυγήν ταλαιπωριών είς τάς 
λουτρικάς έγκαταστάσεις ή κίνησις τών όποιων είναι 
σημαντική κατά τούς μήνας ’Ιούλιον καί Αύγουστον.

Παράκλησις όπως είς τήν παρούσαν δοθή ή μεγίστη 
δυνατή δημοσιότης.

"ΑΣΤΗΡ,,

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Σ.^Σ. ’Έχουμε τήν γνώμη δτι έάν δ «ΑΣΤΗΡ» θέλει νά 

έξυπηρετήση καλλίτερα καί ουσιαστικότερα τούς συνα
δέλφους τής «μητρός» ’Εθνικής Τραπέζης, πρέπει νά 
επεκτείνη τήν παρεχομένην έκπτωσιν τουλάχιστον καί 
γιά τόν μήνα ’Ιούλιο.
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Α Ν Α ΚΡΙΝΩ 11I

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ

Κύριοι,
Εύρισκόμεθα είς τήν ευχάριστου θέσιν, νά σας άναγ- 

γείλωμεν δτι, κατόπιν άποφάσεως ιού Διοικητικού Συμ
βουλίου τού 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. ΟΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & Σια

ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 9 — ΑΘΗΝΑΙ — ΤΗΛ. 231.845
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 hi ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1965

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
1. Τ Α Μ Ε 1 Ο Ν

2. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 480.005

3. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

α) Υπόλοιπον τής 31.12.65 
6) Έξ αναγωγής χρεωγράφων εις 

τήν τιμήν τής 31.12.65

4. A Κ I Ν Η Τ A

22.673,50

215.384,20

10.1 68.727.—

948.783.—- 11.1 17.510.—

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

α) Πιστωτικόν υπόλοιπον χρήσεως 1965 
6) Έξ αναγωγής χρεωγράφων εις τήν 

τιμήν τής 31.12.65

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
8.968.191,80

664.204,40

948.783.— 10.581.1 79,20

α) 'Οδός Ροΰζδελτ 60 (5ος ή 6ος δρ.) 
6) Έν Σπέτσαις έκ κληροδοτήματος 

Δ. Μπούμπουλη
5. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ

'Υπόλοιπον Ετους 1964 40.000
Άγοραί Ετους 1965 43.417

Μεΐον ολική άπόσδεαις

6. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

‘Υπόλοιπον Ετους 1964 1
’Αγορά! Ετους 1965 9.430

Μεΐον αποσβέσεις αγορών

7. ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

α) Όφειλαι ϋπαλ. Συλλόγου 
6) Όφειλαι Μελών Συλλόγου 
γ) Στυλιανός Μανέας (Παγία πρ/λή)

£. ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧ)ΣΕΩΣ ΕΣΤ)ΡΙΟΥ

Χρεωστικόν υπόλοιπον χρήσεως 31.12.65

Ό Πρόεδρος 
Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ

1.— 

18.506,20

83.417.— 

83.416.—

9.431.— 

9.430.—

18.507,20

ΛΟΓ)ΣΜΟΣ 330.609

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
α) Διάφοροι πιστωτικοί λογ)σμοί 
6) Μήπω πληρωθεΐσαι έπιταγαΐ

869.745,25

1.740,70
3,890.— 5.630,70

13.530.— 
32.937,20 
5.000.— 51.467,20

31.01 1,05

1 1.456.555,15

' Ο Γεν. Γραμ ματεύς 
Κ. Π ΟΥΛΗΣ

ΟΙ Έλεγκται
ΧΡ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ — ΣΩΤ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ

1 1.456.555,15

Ό Λογιστής 
Ε. ΠΕΤΡΙΔΗ

ΑΝΑΛΥΕΙΣ ΜΕΡΙΑΟΣ - ΕΞΟΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΛΟΓ)ΣΜΩΝ 

1. ΕΞΟΔΑ ΛΙ ΑΧΕΙ ΡΙ ΣΕΩΣ
Μισθοδοσία Προσωπικοί) 160.579. 
"Εκτακτα Προσωπικού 28.523. 
Σύνδρομα! τηλεφώνου 34.065,40
Σύνδρομα! εις ’Εφημερίδας κα! περιοδικά 4.050.—
Εφημερίδες - Περιοδικά 1.770. 
"Εκδοσις έφημ. «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» 65.851. 
"Εξοδα δικών κα! Άμοιβαί δικηγόρων 8.000.—
Ταχυδρομικά - Τηλεγραφικά 21.238,70
"Εξοδα συνδ)κών αγώνων 26.952,70
"Εξοδα συνελεύσεων κα! αρχαιρεσιών 149.520,70
"Εξοδα Εορτών κα! ψυχαγωγίας 1 54.370,1 0
Έξοδα ’Αντιπροσώπων υποκαταστημάτων 34.121.—
Έπιβάρυνσις Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 6Γ Εκπτωσιν 3 δρ. 95.988.—

ΕΣΟΔΑ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1965
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΛΟΓ)ΣΜΩΝ 

Σύνδρομα! κα! δικαιώματα Εγγραφής μελών Συλλόγου 1.237.277,40 

Καταβολή Τραπέζης δ·Γ Επίδομα έστιάσεως κ.λ.π. 840.000.—

Τόκοι - Τοκομερίδια - Μερίσματα 421.040.—

Εισφορά εις συνδ)κούς ’Οργανισμούς 
Καταβολαί εις Ι.Κ.Α.
Βοηθήματα - Φιλοδωρήματα 
’Επίδομα Έστιάσεως εις Επαρχιακούς 

συνάδελφους 
‘Υλικόν Γ ραφείου 
Διάφορα έξοδα:
Συντήρησις ’Ακινήτου 
Συντήρησις ’Επίπλων κα! Σκευών 
ΤαμεΤον ’Επικουρικής Άσψ. Μισθ. Έστιατ. 
"Υδρευσις - Φωτισμός - Καθαριότης

2. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

10.320.— 
62.120.— 
31.631.—

655.581.20 
33.067.—

102.178.20 
18.657,50 
12.636.—
6.334.— 
6.474,50

3. ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ Λ Ο Γ) Σ Μ Ο I

α) Φόρος κα! χαρτόσημον κινητών αξιών 15.491.— 
6) Έργοδ. εισφορά υπέρ Έργ. ‘Εστίας 1.197.—

1.724.029.—

93.396.—

1 6.688.—

4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΝ ύπόλ. χρήσεως 1965 664.204,40 664.204,40

2.498.317,40 2.498.317,40

Ό Πρόεδρος 
Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ

Ό Λογιστής 
Ε. ΠΕΤΡΙΔΗ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 1965
χ ρ έ ω σ ι ς
1. Χρεωστικόν υπόλοιπον έτους 1 964
2. Μισθοδοσία Προσωπικού
3. "Εκτακτα Προσωπικού
4. Σύνδρομα! Τηλεφώνου
5. "Υδρευσις - Φωτισμός - Καθαριότης
6. Άμοιβα! Δικηγόρων
7. Διάφορα έξοδα

Ό Πρόεδρος 
Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ

Λ ρ α χ μ α ι 
32.142,35 

131.1 32.— 
17.966.— 

1.533,40 
19.175,20 
3.592,10 
5.014,50

210.556,15

Ό Λογιστής 
Ε. ΠΕΤΡΙΔΗ

Π I στο σ ι ς
1. Ώφέλειαι έκ τής Διαχειρίσεως έτους 1965
2. ‘Υπόλοιπον προς Εξίσωσιν

Δ ρ α χ μ α ! 
79.545, Η) 

~ 31.01 Γ05

Έν Άθήναις τή 26η ’Ιανουάριου 1966

210.556,15

Ό Διαχειριστής 
Ε. ΜΑΝΕΑΣ

ΜΕΡΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ "ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,, 31-12-65
ΕΞΟΔΑ

1. Αξία δημοσιογραφικού Χάρτου
2. Στοιχειοθεσία - Έκτύπωσις
3. Κλισσέ
4. Διορθωτικά
5. Εισφορά είς Τ.Α.Ι.Σ. κα! Υ. άπο 1.1 1.49 - 15.5.65

17.861,50 
35.354.™ 

585.— 
4.600.— 
8.800,50

67.201.—

1. Εισπράξεις έκ διαφημίσεων
2. Εισφορά Συλλόγου

ΕΣΟΔΑ

1.350.— 
65.851.—

67.201.—

Έν Άθήναις τή 26η Ιανουάριου 1966

Το κόψιμο τής πίττας τοϋ κατ/τος Ρόδου στο ξενοδοχείο «ΘΕΡ
Η ΑΙ» από τον διευθυντή κ. Γ. Μαισουκα.

Οί συνάδελφοι τοΰ κατ/τος Γρεβενών γιορτάζουν μετά τό κλείτ 
σιμό τοϋ ισολογισμού

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ 31-12-1965

εμάχια Είδος τίτλου Τ ιμή μονάδας ’Αξία

3.435 Μετοχαί Ε.Τ.Ε. 3.150.— 10.820.250.—
56 » Εμπορικής Τραπέζης 710.— 39.760.—
40 » Ε.Κ.Τ.Ε. 600.— 24.000.—
25 » Τ ραπ. 'Ελλάδος 5.400.— 135.000.—
25 » Α.Ε.Γ.Α. ή «ΕΘΝΙΚΗ» 3.900.— 97.500.—

1 » Μερΐς Προμ. Συν. Ε.Τ.Ε. 1.000.—

11.1 17.510.-

ΕΚ0ΕΣΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣ IN ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ενταύθα
Κύριοι Συνάδελφοι,

Συμφώνως προς τή,ν δοθεΐσαν ήμΐν έκ τών αρχαιρεσιών τής 18ης 
καί 19ης ’Απριλίου 1965 εντολήν, προέβημεν είς τον έλεγχον τής δια
χειρίσεως τοϋ Συλλόγου κατά τήν χρήσιν 1965.

Έκ τοΰ έλέγχου διεπιστώθη ή ακρίβεια τών έγγραφών είς τά βι
βλία τού Συλλόγου, τά υπόλοιπα: τών όποιων συμφωνούν προς τά έν 
τφ ίσολογισμώ αναγραφόμενα ποσά.

Έν Άθήναις τή 26η ’Ιανουάριου 1966 

Οΐ Έλεγκται 

ΧΡ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ 

Σ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1966

ΕΣΟΔΑ
Σύνδρομα! κα! δικαιώματα μελών 1.200.000.—
Τόκοι - τοκομερίδια - μερίσματα 450.000.—

Σύνολο» δ ρ χ. 1.650.000.—

Β' ΕΞΟΔΑ
Μισθοδοσία Προσωπικού 200.000.—
"Εκτακτα Προσωπικού 35.000.—
Σύνδρομα! Τηλεφώνου . 35.000.—
Εφημερίδες - Περιοδικά 3.000.—
"Εξοδα άντ) πω ν Ύποκ)των 40.000.—
"Εξοδα δικών κα! άμοιβα! δικηγόρων 30.000.—
"Εξοδα εορτών καί ψυχαγωγίας 160.000.—
"Εξοδα Συνελεσεων κα! αρχαιρεσιών 60.000.—
"Εξοδα Συνδ)κών αγώνων 50.000.—
Εισφορά είς συνδ) κούς ’Οργανισμούς
Εισφορά Έργοδοτική ύπέρ Έργατ. Εστίας

14.000.—
3.000.—

Κ αταβολαί είς τό Ι.Κ.Α. 70.000.—
ΤαμεΤον ’Επικουρικής άσφαλ. Μισθ. έστιατ. 10.000.—
"Εκδοσις έφημερίδος «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» 60.000.—
Σύνδρομα! είς έφημερίδας κα! περιοδικά 10.000.—
Υλικόν γραφείου 40.000.—
Ταχυδρομικά - Τηλεγραφικά
Διάφορα έξοδα

20.000.—
100.000.—

Βοηθήματα - Φιλοδωρήματα 
"Υδρευσις - Φωτισμός - Καθαριότης
Θέρμανσις καταστήματος
Συντήρησις Ακινήτου
Συντήρησις ’Επίπλων καί Σκευών

50.000.— 
30.000.— 
10.000.— 
50.000.—- 
20.000.—

Έπιβάρυνσις Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ύπέρ 3 δρχ. έκπτώσεως 100.000.—

Σύνολο» δρχ. 1.200.000.—

Πλεόνασμα δ ρ χ. 450.000.—·

t



Η ΜΕΓΛΛΕΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΗΝ 
1ΙΕΦΥΛΛΞΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΤΑΜΕΙΑ

ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΗΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΩΣ ΤΙΣ 15
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ · ΠΛΗΡΗΣ Η ΕΝΟΤΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Ή πραγματικά μεγαλειώδης κινητοποίηση ολοκλήρου τοΰ 
Τραπεζοϋπαλληλικοί) κόσμου εφερε για μια ακόμα φορά τά 
θετικά άποτελέσματά της στον τομέα τής περιφρουρήσεως 
τών δικαιωμάτων μας καί τής μαχητικής προβολής τών δι
καιότατων αιτημάτων πού άπασχολοΰν τον κλάδο μας. Έτσι 
με τις δύο παντραπεζοϋπαλληλικές κινητοποιήσεις τοΰ 
Δεκεμβρίου (3ωρη στάση εργασίας στις 8 καί 24ωρη απερ
γία στις 11) έγινε δυνατό νά εξαιρεθούν άπό τήν υπουργική 
απόφαση περί «ενιαίων κανόνων άσφαλίσεως» καί νά διατη
ρήσουν τήν αυτοτέλειά τους τά άσφαλιστικά μας ταμεία. 
Βέβαια, γεγονός είναι οτι τό μισθολογικό δεν λύθηκε όπως 
περίμεναν οι χιλιάδες τών συναδέλφων γαιτί, σύμφωνα μέ 
τον Νόμο 3239 (τοΰ οποίου τήν κατάργηση έχουν ζητήσει 
έπανειλλημμένα όλα τά εργατικά σωματεία καί ιδιαίτερα ή 
Ο.Τ.Ο.Ε.), ή υπόθεση άκολούθησε τήν—υποχρεωτική έφ’ ό
σον διαπιστώθηκε διαφορά μεταξύ εργοδοτών καί εργαζομέ
νων—όδό τής παραπομπής στήν διαιτησία, ή σχετική απόφα
ση τής οποίας πρέπει νά έκδοθή, σύμφωνα πάλι μέ τον πα
ραπάνω Νόμο, μέσα σέ 45 μέρες άπό τήν παραπομπή, δηλαδή 
γύρω στις 15 Φεβρουάριου.
Γιά καλλίτερη ενημέρωση τών αναγνωστών μας, παραθέ

τουμε τήν άπό 29—12 — 65 άνακοίνωση τής 'Ομοσπονδίας 
μας.

’Αγαπητοί συνάδελφοι,

Έν συνεχεία τών προηγουμένων 
σνακοινώσεών μας και προς πληρε- 
στέρσν ένημέρωσίν σας έπί τών θε
μάτων: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ καί ΜΙ- 
ΣΘΟΛΟΓΙ ΚΟΝ, διά τήν έπίλυσιν 
τών όποιων ή ‘Ομοσπονδία μας έ- 
πραγματοποίησεν τελευταίως τάς 
δύο τόσον επιτυχείς άπεργιακάς εκ
δηλώσεις, σάς γνωρίζομεν τά κάτω
θι:

1) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ
Είς τό ύπ’ ,άριθ. 855)24-12-65 

(τεύχος δεύτερον) Φύλλον τής Έ- 
ψημερίδος τής Κυβερνήσεως, κατε- 
χωρήθη ή άπόφασις τοΰ κ. Υπουρ
γού Εργασίας περί έξαιρέσεως τών 
"Ασφαλιστικών Ταμείων μας έκ τής 
διαδικασίας τής ύπ" άριθ. 95085)Ε. 
1530)1965 άποφάσεως, τό κείμενον 
τής όποιας παραθέτομεν κατωτέρω:
"Αριθ. 1 19190) Ε 1883

«Περί συμπληρώσεως τής ύπ’ ά
ριθ. 95085) Ε. 1530)1965 άποφά
σεως τοΰ Υπουργού Εργασίας»

Ό Υπουργός τής ’Εργασίας

’Έχοντες ύπ’ δψιν τήν ύπ’ άριθ. 
95085)Ε. 1 530) 1 965 άπόψασιν η
μών περί συγκροτήσεως Επιτροπής 
Συντάξεως Προσχεδίου Κωδικός 
Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων, άποφασί-

I ζομεν:
Έν τελεί τής ύπ’ άριθ. 95085)Ε. 

1530)1965 άποφάσεως ημών, προσ
τίθεται παρ. XII, έχουσα οντω:

«XII. Ή παρούσα άπόφασις δεν 
έχει εφαρμογήν επί τών "Οργανισμών 
Κοινωνικής Άσφαλίσεως τών άσφα- 
λιζόντων άποκλειστικώς προσωπικόν 
τών Τραπεζικών Ιδρυμάτων».

Ή παρούσα δημοσιευθήτω διά τής 
Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

Έν Άθήναις τή 16)12)65 
‘Ο Υπουργός 

ΓΕΩΡΓ. ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ
2) ΜΙ ΣΘΟΛΟΓΙ ΚΟΝ

Μετά άπό' πολλά διαβήματα καί 
αρκετές συζητήσεις, ό κ. Υπουργός 
τής Εργασίας παρέπεμψε σήμερον 
εις τήν υποχρεωτικήν Διαιτησίαν τό 
Μ ι σθολογ ι κόν άφοΰ έξηντ λ ήθη ο αν ό
λα ι α! προσπάθ^ιαι και έπέδειξαν 
παροιμιώδη αδιαφορίαν αΐ Διοική
σεις τών Τραπεζών.

Τά κείμενον τής παραπομπής έχει 
ώς κατωτέρω:

ΥΠΟΥΡΓΕΙ ΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
άριθ. πρωτ. 122801)8799

Εξαιρετικός Επείγον 
Έν Άθήναις τή 29)12)1965 
Πράς τό Π.Δ.Δ.Δ., Αθηνών 

παρ’ ή μ ΐ ν
Θέμα: «Συλλογική Διαφορά Έρ-

| γαοίας Προοσωπικοΰ Τραπεζών» 
"Εχομεν τήν τιμήν νά παραπέμ- 

ψωμεν ύμΐν, συμφώνως προς τάς δια
τάξεις τού άρθρου 17 παρ. 1 τοΰ 
Ν. 3239)1955, λόγψ συνδρομής πε
ριπτώσεων εξαιρετικού1 χαρακτήρας, 
δυναμένης νά προκαλέση κλονισμόν 
είς τήν ’Εθνικήν Οικονομίαν, ώς έκ 
τής απειλής συνεχίσεως άπεργιακών 
εκδηλώσεων τού Προσωπικού τών 
Τραπεζών, συλλογικήν διαφοράν ερ
γασίας, έγερθεΐσαν ύπό τής ‘Ομο
σπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών ’Ορ
γανώσεων Ελλάδος καί άφορώσαν 
είς αΰξησιν τών αποδοχών τού έν λό- 
γιρ Προσωπικού τών κατωτέρω Τρα
πεζών κατά 25% καί νά παρακαλέ- 
σωμεν διά τά καθ’ υμάς.

Ό Υπουργός 
Γ. ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ 

Κοινοποίησις:

1) ‘Ομοσπονδίαν Τραπεζοϋπαλληλι
κών ’Οργανώσεων Ελλάδος.

2) Τράπεζαν τής Ελλάδος, 3) Α
γροτικήν, 4) ,Εθνικήν, 5) Εθνι
κήν Κτηματικήν, 6) Εμπορικήν, 
7) Ίονικήν - Λαϊκήν, 8) Τράπε
ζαν Μετοχικού Ταμείου Στρατού,
9) Τράπεζαν Άμέρικαν Εξπρές,
10) Πειραιώς, 11) Αττικής καί

12) Επαγγελματικής Πίστεως. 
ι Συνάδελφοι,

"Αν καί έκ των ανωτέρω δυνάμε- 
θα νά ίσχυρισθώμεν ότι ό άγων μας 
χάρις εις τήν ενότητα καί μαχητικό· 
τητα τοΰ κλάδου μας, έσχεν θετικά 
αποτελέσματα, έν τούτοις ή πείρα 
τού παρελθόντος μάς διδάσκει οτι 
διά τήν διατήρησιν τής αϋτοτελείας 
τών Ασφαλιστικών ‘Οργανισμών 
μας, πρέπει πάντοτε νά έπαγρυπνώ- 
μεν.

Διά τήν ταχεϊαν έπίλυσιν τού Μι· 
σθολογικοΰ, τόι Εκτελεστικόν Συμ 
βούλιον, θέλει παρακολουθήσει τού· 
το έκ τοΰ σύνεγγυς καί θά προσπα- 
θήση νά έπιτύχη παν τό δυνατόν καλ· 
λίτερον προς άντιμετοόπισιν τής ήδη 
αλματώδους αύξήσεως τοΰ κόστους 
διαβιώσεως καί τής άναμενομένης 
νέας τοιαύτης έκ τών συζητουμένων 
καί ασφαλώς έφαρμοσθησομένων νέ
ων φορολογικών μέτρων τά όποΐα έν 
τελευταίρ αναλύσει θά πλήξουν κυ 
ρίως την Έργατοϋπαλληλικήν τά- 
ξ'ν.

Μετά συναδελφικών χαιρετισμών 

ΤΟ ΕΚ TEA. ΣΥΜΒΟΥΔΙ ΟΝ

’Από τήν γιορτή πού πραγματοποιήθηκε στο θέατρο «Κεντρικό» 
μέ την ευκαιρία τής διανομής δώρων στα παιδιά τών μελών τοΰ

Συλλόγου μας.

Πρότυπος στεγαστικός Συνεταιρισμός 
Τραπεζικών Υπαλλήλου Ελλάδος

ΣΠΕ (1965)
Ανακοίνοσις

. Τό Διοικητικόν Συμβούλων άπαρ- 
τιζόμενον άπό έκπροσώπους δλων 
τών Τραπεζών, ήτοι ΕΘΝΙΚΗΣ, ΕΛ
ΛΑΔΟΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ, ΙΟιΝΙΚΗΣ - ΛΑ 
•Ι-ΚΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ, 
εύρίσκονται είς τήν εΰχάριστον θέ- 
σιν νά ανακοίνωση ύμΐν, οτι, κατό
πιν συντόνων ενεργειών, έπισταμέ- 
νων ερευνών καί μελετών, έξησφάλι 
σεν ώραιοτάτην παραθαλασσίαν πε
ριοχήν προσιτή είς πάντας τούς συ
ναδέλφους.

ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΑΚΤΗΣ ΝΗΡΕΥΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Ή περιοχή αύτη άποτελεΐται έκ 
2.500 στρεμμάτων, έχει όλα τά προ
σόντα διά τήν δημιουργίαν ενός πα
ραθαλασσίου θερέτρου, απέχει έξ 
Αθηνών περί τά 65 χιλιόμετρα μέ
ση) Ώρωποΰ καί κεΐται πλησίον τής 
Ερέτριας.

Ή έκτασις εφάπτεται τής θαλάσ
σης επί μήκους 2.000 μ. περίπου, 
είναι αμφιθεατρική καί διασχίζεται 
ύπό τής εθνικής οδού Νοτίου Εύβοι
ας έξυπηρητεΐται δέ μέ τακτική 
συγκοινωνίαν ύπό τού 9ου ΚΤΕΛ Α
θηνών - Άλιβερίου, αφετηρία Λιο
σίων καί Μ. Βόδα.

Διά μέσου τής έκτάσεως διέρχεται 
γραμμή, ηλεκτρικού ρεύματος υψη
λής τάσεως, ώς καί τηλεφωνική τοι- 
αύτη, υπάρχουν επίσης ΰπόγειαι ρο- 
αί ϋδατος έξασφαλίζουσαι τήν μελ
λοντικήν ϋδρευσιν τής περιοχής.

ι Ή έν λόγω έκτασις εφάπτεται μέ 
εκείνην τοΰ Συν)σμοΰ «’Ακτής Φιλο
θέης», όστις ήρχισε ήδη τά έργα ά- 
ξιοποιήσεως τής περιοχής, ή δέ κα- 
θαροτάτη θάλασσα τής έκτάσεως 
ταύτης, προσφέρεται δΓ άπαντα τά 
θαλάσσια σπόρ, ήτοι κολύμβησιν, 
θαλάσσιον σκί, αλιείαν κλπ.

Μετά τήν διάθεσιν τών οικοπέδων, 
θά προβώμεν είς την ρυμοτόμησιν 
τής ώς -άνω έκτάσεως, όροθέτησιν 
τών οικοπέδων, διάνοιξιν τών οδών, 
ώς καί τήν διαμόρφωσιν τής πλάζ, 
ή όποια θά έξυπηρετή δλα τά μέλη 
μας. ’Επίσης ή διανομή τών οικο
πέδων θά γίνη διά δημοσίας κληρώ- 
σεως διά τάς δύο ζώνας, οριστικόν 
δέ συμβόλαιο» μεταξύ Συν)σμοΰ 
καί Πωλητών θά υπογραφή έντός τρι
μήνου μετά τό πέρας τοΰ διενερ- 
γουμένου ελέγχου τών σχετικών τί
τλων.

Α' Ζώνη. Καθαρά οικόπεδα 750 
μ2 ή 1330 τ.τ.π. περίπου 
Γηπεδική άξια 27.600
Φόρος μεταβ. - συμβ)κά 4.500 
όριστικ. συμβ. έντός 3μήνου 
Εξοδα Συν)σμοΰ 1.000

Σύνολον 33.100
Β' Ζώνη. Καθαρά οικόπεδα 750 

μ2 η 1330 τ.τ.π. περίπου.
Γηπεδική αξία 14.800
Φορος μετβ. συμβ) κα (ορι
στικά συμβ. -έντός 3μήνου 2.600

’Έξοδα Συν)σμοΰ 1.000
Σύνολον δραχ. 1 8.400

Τό κόψιμο της πίττας στο κατάστημα Άλιβερίου άπό τον 
διευθυντή κ. Σακελλαρίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΟίΟΠΟΊΛΟί
(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα)

κής Τραπέζης, πού έτσι ήταν καί 
Κτηματική, καί Αγροτική, καί ’Εμ
πορική, καί Βιομηχανική, καί ’Εκ
δοτική, καί Τράπεζα Καταθέσεων. 
Η εξέλιξη τής ζωής, πού είίρισκε 

τήν έκφρασή της στήν πρόοδο καί 
ανάπτυξη τών διαφόρων παραγωγι
κών κλάδων, μέ τή διαρκή έξειδί- 
κευσή τους, δεν ήταν δυνατόν νά 
μπορεί νά συντηρή απεριόριστα ένα 
τοσο μονολιθικό καί γι’ αυτό ξεπε
ρασμένο τραπεζικό σχήμα. Ή ανάγ
κη γιά μια αναμόρφωση τού πιστω
τικού συστήματος τής χώρας απά
νω σέ πλατύτερες βάσεις, μέ προ
οπτική τή λυσιτελέστερη έκπλήρω- 
ού} τών σκοπών που εχει vet έττιτε- 
λέση ένα τραπεζικό ‘ίδρυμα, έτσι ό
πως τους διαγράφουν οί σύγχρονες 
αντιλήψεις άντιμετωπίσεως τών οι
κονομικών προβλημάτων, ήταν επι
τακτική. Έξ άλλου, «ή σύγκρουσις 
μεταξύ τών ιδιοτήτων Τραπέζης εκ
δοτικής, κοινής ώφελείας καί Τραπέ
ζης ιδιωτικής, στηριζομένης επί κα
ταθέσεων τάς όποιας κερδοσκοπικώς 
νά χρησιμοποιή, θά ήτο μοιραία' 
μοιραΐον δέ θά ήτο ότι θά κατίσχυ- 
εν ή δεύτερα ϊδιότης, ώς Ισχυρότε
ρα καί έπιβλητικωτέρα, μοιραία δέ 
θά ήτο καί ή συνεχής υπόνοια ότι 
ή έκδοσις, ήτις θέτει είς χείρας τής 
άσκούσης τό δικαίωμα τούτο Τρα- 
πέζης δπλον οίκονομικώς άκαταμά- 
χητον, δεν ώρμήθη έξ απόψεων κα- 
θαρώς αντικειμενικών. . .», έτόνισεν 
ό Άλ. Διομήδης όταν είσηγήθηκε 
στή συνέλευση τών μετόχων (1.3. 
J928) τής ’Εθνικής Τραπέζης τήν 
έγκριση τής συιμβάσεως περί παραι- 
τήσεως τοΰ ‘ Ιδρύματος άπό του εκ
δοτικού προνομίου.

Ή συνέλευση αποδέχτηκε τήν ει
σήγηση καί τήν προτεινόμενη λύση. 
Καί έψήφ-ισε τον χωρισμό τοΰ προ
νομίου. "Ετσι ιδρύθηκε ή Τράπεζα 
τής Ελλάδος, όπως πριν έναν χρό
νο ιδρύθηκε ^ ή Εθνική Κτηματική 

ι ράπεζα, κΓ ύστερα άπό έναν άλ
λον (1929) ή Αγροτική Τράπεζα

τής Ελλάδος.
"Ομως, ή δημιουργουμένη κατά

σταση, όσο κΓ άν ήταν φυσική συ
νέπεια τών έξελίξεων τής ζωής, δεν 
είχε διόλου φυσιολογικό χαρακτή
ρα. Απ’ τό αιωνόβιο "Ιδρυμα ξεκολ
λούσαν ολόκληροι κλάδοι ζωής. ΚΓ 
ή ’Εθνική Τράπεζα εκαλείτο απ’ τά 
πράγματα νά δράση κάτω άπό έν- 
τελώς νέα μορφή, αποκλειστικά σχε
δόν σαν εμπορική τράπεζα, σαν κα
θαρά πιστοδοτικός οργανισμός. 
Πέρ’ άπ’ αυτά, υπήρχε καί τό περί
φημο θέμα τών «καλυμμάτων» καί τής 
υπεραξίας των, πού ή αρχική σύμ
βαση ίδρύσεως τής Τροστέζης τής 
Ελλάδος προέβλεπε νά μεταβιβα
στούν στήν καινούργια Τράπεζα, τή 
μέρα ένάρξεως τών έργασιών της, 
μέ τιμή σταθεροποιήσεως. Τή λύση 
αυτή, παρά τήν έπίσημη επικύρω
ση τών συμφωνηθέντων άπ’ τήν τό
τε κυβέρνηση Ζαΐμη, δέν δέχτηκε ή 
νέα κυβέρνηση Βενιζέλου τού 1928, 
ζητώντας νά περιέλθη στό Δημόσιο 
ή υπεραξία τών καλυμμάτων (938,4 
έκ.). Ή Διοίκηση τής ’Εθνικής Τρα- 
πέζης άρνηθήκε στην άρχή τήν πα
ροχή τους. Άλλα ή κυβέρνηση απεί
λησε ότι θά επέβαλε φορολογία στήν 
Τράπεζα, ώστε ουσιαστικά νά άπέ- 
σπα τό παραπάνω ποσόν. Έπήλθε 
συμβιβασμός, κΓ ή Τράπεζα υπο
χρεώθηκε νά καταβάλη στό Δημό
σιο 560 έκ. Τό γεγονός συνεκλόνι- 
σε τά ίδια τά θεμέλια τής Τραπέ
ζης. Ωστόσο ή Διοίκησή της αντιμε
τώπισε δεξιότατα καί μέ θαυμαστήν 
επιτυχία τον κλυδωνισμό. Καί Διοι- 
κητής^ τής Εθνικής Τραπέζης εκεί
νον τόν καιρό ήταν ό ’Ιωάννης Δρο
σόπουλος.

Αλλα πρέπει νά υπενθυμίσουμε 
κα! πώς τά χρόνια εκείνα είχαν κιό
λας αρχίσει νά διαφαίνωνται στον 
ορίζοντα οί πρώτες σκιές άπ’ τήν 
έπερχομένη παγκόσμια οικονομική 
κρίση. Οί ώρες τής Τραπέζης προ- 
μηνύονταν δύσκολες, καί τό μέλλον 
τού ‘ I δρύματος διαγραφόταν ζοφε
ρό. Ευτυχώς ότι ή προνοητ ι κότητα 
τού Δροσοπούλον αγρυπνούσε. Τό

τετράγωνό του μυαλό έβλεπε πώς ή 
έξοδος άπ’ τις δυσκολίες κΓ ή υ
περπήδηση τών πολλαπλασ ιαζόμε
νών αντιξοοτήτων, έπρεπε ν’ άντιμε- 
τωπισθοΰν όχι στενά, μέσ’ άπ’ τά 
αποκλειστικό πρίσμα τών συμφερόν
των τής Τραπέζης, άλλα πλατιά, μέ 
μια τεράστια προσπάθεια ώθήσεως 
προς τήν απελευθέρωση άπ’ τούς έ- 
παπειλούμενους κινδύνους ολόκληρης 
τής εθνικής οικονομίας. Σάν πρόε
δρος τού συνδικάτου τών Τραπεζών, 
πού μέ πρωτοβουλία τοΰ ίδιου καί 
τού Διον. Λοβέρδου είχε ιδρυθεί, καί 
περιλάμβανε όλες τις δικές μας καί 
ξένες Τράπεζες πού υπήρχαν στήν 
Ελλάδα, αποφάσισε ταχύτατα, μια 
καί οί πρώτες πτώσεις τών έταιρι 
κών άξιων είχαν σημειωθεί στό χρη 
ματιστήριο, τή χορήγηση δανείου 
στούς χρηματιστάς. 'Έτσι άποσύρ- 
θηκαν τά εταιρικά χρεώγραφα πού 
βάρυναν τήν αγορά, κΓ απομακρύν
θηκε γιά λίγο ή κρίση πού ήταν στα 
πρόθυρα τής οικονομίας μας. Βέ
βαια ό κίνδυνος δέν έπαψε νά είναι 
σοβαρός, γιατί οί ρίζες του ξεκινού
σαν άπό πολύ μακρυά, έξω άπ’ τον 
ελληνικό χώρο, κΓ απειλούσε πάντα 
τά ασθενικά, άλλωστε, θεμέλια τής 
ελληνικής οικονομικής ζωής. Τήν κα
τάσταση χειροτέρευε τό γεγονός ότι 
ώρισμένες Τράπεζες, άπό φόβο γιά 
τις συνέπειες, περιώριζαν τις πι
στώσεις τους, ή εκποιούσαν χρεώ
γραφα τοΰ χαρτοφυλακείου τους*. 
‘Ο Δροσόπουλος, σταθμίζοντας μέ
σα του μέ αποφασιστικότητα τό γε
γονός ότι ή Τράπεζα δέν είχε μο
νάχα κερδοσκοπικό χαρακτήρα, άλλ’ 
οτι τά συμφέροντα της ταυτίζονταν 
μέ τά ‘ίδια τά συμφέροντα τής πα
τρίδας, έρριξε όλη του τήν προσπά
θεια στην αποσόβηση τοΰ μεγίστου 
κίνδυνου. Επενέβη στό χρηματιστή
ριο, υποστήριξε υλικά καί ηθικά τις 
βιώσιμες εταιρείες, έδωσε βιομηχα
νικά δάνεια, καθώς καί δάνεια στό 
έμπόριο, στή γεωργία, καί, γενικά, 
σ’ όλες τις παραγωγικές δυνάμεις 
τοΰ έθνους. ‘Ίδρυσε τήν Άγγλο-έλ- 
ληνο-άμερικανική CORPORATION,

* Περιοδικά «Τραπεζιτική», Α' 
Τρίμ. 1938, «Ό κόσμος τών συναλ
λασσόμενων διά τόν ’ I. Δροσόπου- 
λον», ύπό Λ. Κριεζή.

καί έκάλυψε μέ κεφάλαια τής Τρα- 
ι πεζής τό 1)3 τών κεφαλαίων της. 
I ‘Ο οργανισμός αυτός μέ τόν χαμη- 
! λότοκο δανεισμοί 400.000 λιρών** 
j προς τή βιομηχανία, έσωσε άπ’ τό 
! βάραθρο μιας βέβαιης καταστροφής 
τόν θεμελιακό αυτόν παραγωγικό 
κλάδο τής νέας μας οικονομίας, καί 
τόν βοήθησε νά αντιμετώπιση απο
τελεσματικά δλα τά προβλήματα 
τής εποχής, γιά νά μπή νικηφόρα, 
μετά τό ! 932, στον κύκλο τής ανα
δημιουργίας του.

‘Η απομάκρυνση τών κινδύνων τής 
κρίσεως, πού στό μεταξύ κλόνισαν 
ισχυρότατους οικονομικούς οργανι
σμούς, καί κράτη ολόκληρα, κι’ ή 
αίθρια που ξάνοιξε στόν ουρανό τής 
ελληνικής οικονομίας, βρήκαν τήν 
Εθνική Τράπεζα όχι μονάχα νά στέ
κεται γερά, όπως πάντα, στα πόδια 
της, άλλα καί, παρ’ όλα τά ένενήν- 
τα σχεδόν χρόνια της, έτοιμη γιά 
νέες εξορμήσεις, ικανές νά φέρουν 
τήν πατρίδα μας στό πρώτο επίπε
δο τών οίκονομικώς προηγμένων χω
ρών. Έμπνευστής καί δημιουργός 
εκτελεστής τών νέων προοπτικών 
πάντα ό ’ I ωάννης Δροσόπουλος. 
Βοήθησε στήν ίδρυση νέων κλάδων, 
βοήθησε στα μεγάλα δάνεια γιά τήν 
εκτέλεση κρατικών έργων, χρηματο
δότησε εταιρείες, άναμείχτηκε ό ί
διος προσωπικά στή διοίκηση μεγά
λων επιχειρήσεων. Στα χρόνια του 
διπλασιάστηκαν καί τριπλασιάστη
καν οί καταθέσεις στήν Τράπεζα, 
γεγονός πού ήταν αποτέλεσμα τής 
τυφλής εμπιστοσύνης ολόκληρου τού 
ελληνικού λαού προς τό ‘Ίδρυμα — 
ένα Ιδρυμα φωτισμένο άπλετα άπ’ 
τήν άπαστράπτουσα πάντα προσω
πικότητα τοΰ Δροσοπούλου, τήν ε
πιβαλλόμενη πάντα, σ’ όλα τά θέ
ματα καί σ’ όλες τις περιπτώσεις.

‘Ως τά μέσα τοΰ 1939, πού ό 
Δροσόπουλος παρέμεινε στή διοίκη
ση τής Εθνικής Τραπέζης, τό "Ι
δρυμα έφερε ολοφάνερα τή σφραγί
δα τοΰ χαρακτήρα του — ένός χα
ρακτήρα πού, πέρα άπ’ τά αύστη- 
ρώς ατομικού ενδιαφέροντος πλεονε-

** Περιοδικό «Τραπεζιτική», Α' 
Τρίμ. 1938, «Προσφώνησις» ύπό Α. 
Χατζηκυριάκου, τότε Προέδρου Συν
δέσμου Βιομηχάνων καί Βιοτεχνών.

κτήματα, διακρινόταν γιά τήν ευρύ
τατη αντίληψη τής ζωής, σάν έννοι
ας αδιάκοπου άγώνος, άδιάκοπης 
προσπάθειας, κΓ ατελεύτητης προό
δου, πού ξεκινούσε άπ’ όλους κΓ αν
τανακλούσε σέ όλους.

Στις 17 Ιουλίου 1939 ό Δροσό
πουλος, ύπ ακούοντας στις ανάγκες 
τού κράτους, υποχρεώθηκε νά ύπο- 
βάλη τήν παραίτησή του άπ’ τή Δι
οίκηση τής Εθνικής Τραπέζης, γιά 
ν’ άναλάβη τή Διοίκηση τής Τρα- 
πέζης τής ‘Ελλάδος. ιΕΐχε συμπλη
ρώσει κιόλας πενήντα χρόνια στήν υ
πηρεσία τοΰ Ιδρύματος, πού τά έ- 
κατό τής ζωής του ήταν σχεδόν ή ί
δια ή ζωή τής νέας ‘Ελλάδας. Μέ 
βαριά καρδιά παρέδωσε τό φυλάκιό 
του. Μέ δάκρυα στα μάτια άποχαι- 
ρέτησε τό προσωπικό τής Τραπέ
ζης, τούς «συναδέλφους» του, τούς 
συντρόφους τής καθημερινής ζωής. 
"Εχουν νά λέν πώς πολλές φορές οί 
δεσμοί μέ τά πράγματα συμβαίνει 
καί γίνονται πιο ισχυροί ακόμα κΓ 
άπ’ αυτούς πού σέ δένουν μέ τούς 
άνθρώπους. Νάναι ψέμματα τάχα; 
Ποιος ξέρει. Τό βέβαιο στήν προκει
μένη περίπτωση είναι πώς ή ’Εθνι
κή Τράπεζα, πέρα άπ’ τό νάναι ένα 
«πράγμα», είναι μια ψυχή, ένα πνεύ
μα, πού ό χρόνος σέ δένει μαζί του 
αναπότρεπτα, σέ μιαν ένωση ζωής. 
Μπορείς άραγες, δίχως κίνδυνο, νά 
τό άρνηθής; ‘Ο Δροσόπουλος φαί
νεται πώς δέν μπόρεσε. Ή καλή 
του καρδιά, αυτή πού ήταν πάντα 
γεμάτη συμβιβαστικότητα, συναδελ- 
φότητα καί αλληλεγγύη, πού ήταν 
άπερηφάνευτη, δίχως αλαζονείες καί 
κομπασμούς, άλλα μόνο γεμάτη δι
καιοσύνη καί επιείκεια καί πραότη
τα καί καταδεκτικότητα καί αισιο
δοξία, έτσι ώστε νά τον βοηθή σ’ 
όλες τις δύσκολες1 στιγμές τού βίου 

βρίσκη τήν επιβαλλόμενη θέση 
καί λύση, έξω άπ’ τό κλίμα τής Τρα
πέζης όπου άνδρώθη,κε, έχασε θαρ
ρείς τόν αέρα της, τό ίδιο της τό ο
ξυγόνο. Δέκα μέρες πέρασαν άπ’ 
τήν αποχώρηση του άπ’ τό γρα
φείο του, κα! τήν εγκατάστασή του 
στην καινούργια: του θέση. ΚΓ άξα
φνα, ένα πρωί, στις 28 ’Ιουλίου τού 
1939, αναγγέλθηκε ό θάνατός του.

Γιά όλους όσους γνώρισαν άπό 
κοντά τόν Δροσόπουλο, ή αναγγε

λία αυτή στάθηκε μια απαράδεκτη 
έκπληξη. Γιατϊ ό Δροσόπουλος, πέ
ρα άπ’ τό νάναι ένα φωτισμένο μυα
λό, ήταν καί μια φιλική, εγκάρδια 
φυσιογνωμία, πού έπέβαλε πάντα 
στούς γύρω τήν παρουσία της, μ’ 
έναν τρόπο ανεπανάληπτα καλοδε
χούμενο. *Ηταν ένας σπάνιος ά ν- 
θριοπος, καί γι’ αυτό πολύ αγα
πητός. Καί γιά τούς άνθρώπους πού 
αγαπούμε, δέν είναι εύκολο νά δε
χτούμε ότι γίνεται νά χαθούν. "Ε
πειτα, ό Δροσόπουλος·, άς μην το 
ξεχνούμε, ήταν μια ύπαρξη πού δια
τήρησε ανέπαφη μέσα της τήι φυσι
κή θαλερότητα τοΰ τόπου πού τήν 
γέννησε. ‘Η υγεία τής γής του αν
θούσε αέναα πάνω του. Κοντά στήν 
πνευματική του διαύγεια, υπογραμ
μιζόταν κΓ ή σωματική του άκμή. 
Καί δέν είναι απλό σχήμα λόγου 
τούτα τά λόγια. ‘Η αντοχή του ή
ταν ανυπέρβλητη. Οί ώρες τής ερ
γασίας του αμέτρητες, ασταμάτη
τες. ΚΓ όμως, πάντα εύρισκε τόν 
καιρό νά 6γή στό βουνό, νά βγή 
στή θάλασσα (τό κυνήγι καί τό 
ψάρεμα ήταν άπ’ τις πιο αγαπημέ
νες του απασχολήσεις), ν’ άνασάνη 
καθαρό φρέσκον άέρα, ν’ άνανεώση 
τις δυνάμεις του. Ή όψη του ήταν 
πάντα γεμάτη ζωή γεμάτη δροσιά, 
γεμάτη νειότη. Μπορούσε ένας άν
θρωπος σάν κι’ αυτόν νά πεθάνη;

‘Ωστόσο ή απίστευτη είδηση δέν 
ήξερε ψέμματα. Περιφρονητικά καί 
χαιρέκακα, πέταξε άπό στόμα σέ 
στόμα, απλώθηκε παντού, έκάλυψε 
μέσα σ’ ελάχιστο χρόνο ολόκληρη 
τήν Ελλάδα. Στό κοντάρι τής ’Ε
θνικής Τραπέζης ΰιυώθήκε μεσίστια 
ή σημαία μας. Τό θλιβερό άγγελμα 
ήταν αλήθεια. Ό Δροσόπουλος, δέν 
υπήρχε πιά.

Θά μπορούσαμε νά πούμε πώς 
ήταν ένα άστρο καί τινάχτηκε στό 
διάστημα, γιά νά γράψη μιά τρο
χιά γεμάτη φώς στό στερέωμα τής 
μικρής μας πατρίδας.

Μά σάν πόσα έτη φωτός άραγες 
ακόμα, θά στερνή αΰτή ή τροχιά 
στους μεταγενέστερους τή λάμψη 
τού έξοχου άστρου της!

ΤΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗ ΑΝ ΑΓιΝΩΣ ΤΟΥ
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τής έκπροσωπήσεως είναι τό γεγονός οτι παρά την κατά τά ανω
τέρω τακτικήν των υπευθύνων τού Ιδρύματος, μία στάσις έρ- 
γασίας καί δύο 24ωροι άπεργίαι έκηρύχθησαν παρ’ αυτής διά 
τά θέματα ταυ ’Οργανισμού έκ των όποιων έπραγματοποιήθη 
μόνον ή μία την 27ην ’Οκτωβρίου ενώ ή προετοιμασθεΐσα απερ
γία τής 27)1)66 ανέσταλη εύθύς ώς ή Διοίκησις παρητήθη τού 
σκοπού της νά τροποποίηση επί τά χείρφ τό υφιστάμενον καθε
στώς έν σχέσει μέ την άναπρσαρμογήν τών μισθών συνεπεία 
προσαυξήσεως κ.λ.π. καί παρά την μη είσέτι ύλοποίησιν πολλών 
έκ τών δοθεισών λύσεων.

Σχετικώς δέον νά στιγματισθή ή στάσις ώρισμένων στελε
χών τής Τραπέζης, τά όποια μη δυνάμενα προφανώς νά διακρι- 
θοΰν δά τής εργασίας καί τών προσόντων των, έτήρησαν κατά 
την προετοιμασίαν ή καί την διάρκειαν τών απεργιών, στάσιν 
ούχί μόνον άπάδουσαν εις συναδέλφους αλλά καί έξερχομένην 
έν πολλοΐς τών ορίων τού νόμου (απόπειρα κατατρομοκρατήσεως 
συναδέλφων, κατασυκοφάντησις τής ’Εκπροσωπήσεως καί δημι
ουργία έμποδίων, δελεαστικοί προτάσεις κ.λ.π.).

Έτι λυπηρότερον είναι τό γεγονός ότι ένώ αί έν λόγω πρά
ξεις κατηγγέλθησαν εις τον κ. Διοικητήν μέ συγκεκριμένα στοι
χεία καί ουτος ύπεσχέθη νά προβή εις δήλωσιν — άχρουν έντε- 
λώς καθ’ έαυτήν — περί τού δικαιώματος τής άπεργίας καί τού 
δικαιώματος τής έλευθερίας τής έργασίας, μετεπείσθη άργότερον 
υπό τών συμβούλων του καί δεν έτήρησε τήν ύπόσχεσίν του τού
την.

Μόνον παρήγορον σημεΐον εις τάς ’Εθνοτραπεζιτικάς έξελί- 
ξεις τού παρελθόντος έτους είναι ή διαπιστωθεΐσα άπαξ έτι συ- 
σπείρωσις τών έργαζομένων πέριξ τής ’Εκπροσωπήσεως καί ή 
σύμπνοια τών έπί μέρους Συλλόγων εις τήν διεκδίκησιν τών ζη
τημάτων. Οϋτω αί ελπίδες τών άντιϋπαλληλικών κύκλων περί 
διασπάσεως τής συνεργασίας τών Συλλόγων συνεπείς* τών ση- 
μειωθεισών εις τον αδελφόν Σύλλογον τής τ. Τραπέζης ’Αθηνών, 
αλλεπαλλήλων άλλαγών, διελύθησαν κατά τον πανηγύρικώτερον 
τρόπον. Οίκτράν έπίσης αποτυχίαν έσημείωσαν καί αί μηχανορ- 
ραφίαι τών αυτών κύκλων νά στρέψουν τάς διαφόρους κατηγο
ρίας τού Προσωπικού έναντι ον άλλήλων. Αί δημιουργηθεΐσαι ό- 
λίγαι δικαιολογημένοι ή όχι δυσαρέσκειαι εις ώρισμένας κατη
γορίας διεσκεδάσθηκαν ευθύς ώς ή Έκπροσώπησις ήλθεν εις έ- 
παφήν μετά τών ένδι αφερομένω ν καί έξήγησεν εις αυτούς λεπτο
μερώς τήν άκολουθουμένην γραμμήν.

Διά τής αρραγούς ένότητος καί τού συντονισμού τών ένερ- 
γειών των Διοικητικών Συμβουλίων τών έπί μέρους Έθνοτροατε- 
ζικών Συλλόγων κατέστη δυνατή ή έπίλυσις ή ή προώθησις τών 
κατωτέρω άναφερομένων θεμάτων ή οποία θά έπισφραγισθή έφ’ 
ό'σον απαιτείται, διά τής κυρώσεως τού ’Οργανισμού καί τής έ- 
πιψηφίσεως ειδικού νομοσχεδίου.

Μέχρι τής στιγμής καθ’ ήν γράφονται αί γραμμαΐ αύταί 
δεν έχουν βεβαίως έκλείψει όλαι αί έν προκειμένη διαφωνίαι με
ταξύ Διοικήσεως καί ’Εκπροσωπήσεως, ένώ σκληρά καταβάλλε
ται προσπάθεια έκ μέρους τών άντιϋπαλληλικών κύκλων διά τήν 
όσον τό δυνατόν εύρυτέραν φαλκίδευσιν τής έκτάσεως τών δο
θεισών λύσεων.

Αί κυριώτεραι έκ τών έν λόγω λύσεων αφορούν:
1 ) Τήν κατάργησιν τής προσωρινότητος διά τούς υπαλλή

λους τούς προσληφθέντας δι’ έπισήμου διαγωνισμού μετά τό 
1953.

2) Τήν αρσιν τής έπιβληθείσης προσωρινότητας εις τούς έκ 
τής τέως Τραπέζης ’Αθηνών προερχομένους υπαλλήλους.

3) Τήν μερικήν άναθεώρησιν τής έντάξεως τού 1953 ώς 
προς τον χρόνον προσωρινότητας τών έκ τής τέως Εθνικής προ- 
ερχομένων συναδέλφων, τών προσληφθέντων μετά τήν 1.1.1943.
Εν προκειμένω σημειοΰται ή αδικία τού γενομένου διαχωρισμού 

δοθέντος ότι θέμα προσωρινότητας ύφίσταται καί διά τούς προ 
τής ήμερομηνίας ταύτης προσληφθέντας ύπαλλήλους τής Ε.Τ.Ε.

4) Τάς προσαυξήσεις λόγφ παραμονής έφ’ ώρισμένον χρό
νον εις τούς άπό τού Λογιστού Α' καί άνω βαθμούς (Προσαυξή
σεις 5 εκ 15% έκαστη, αντί 6, έκ τών όποιων ή πρώτη μειτά 
διετίαν).

5) Τήν παροχήν κλάσματος προσαυξήσεως εις τούς προα- 
γομένους ώς καί εις τούς έξερχομένους τής υπηρεσίας τής Τρα- 
πέζης εις χρόνον μή πληροΰντα πλήρη διετίαν ή τριετίαν άπό τής 
τελευταίας προαγωγής των.

6) Τήν αυξησιν τών οργανικών θέσεων.
7) Τον καθορισμόν ιδίων οργανικών θέσεων διά τόν κλάδον 

τών Ταμιακών συναδέλφων.
8) Τήν ένταξιν τών συναδέλφων τού Τεχνικού Τμήματος.
9) Τήν διεύρυνσιν τού άναγνωριζομένου ώς χρόνου πραγμα

τικής ύπηρεσίας εις περίπτωσιν απουσίας λόγφ ασθενεί ας.
10) Τόν καθορισμόν τής έπιτρεπομένης άδειας μέ άποδο- 

χάς διά λόγους ύγείας.
11) Τήν προώθησιν τών πτυχιούχων άνατάτων Σχολών.
12) Τήν έπαναχορήγησιν τής προωθήσεως ή όποια είχεν ά- 

ναγνωρισθή εις ύπαλλήλους πολεμιστάς βάσει τού Ν. 1799)42.
13) Τήν οικονομικήν προώθησιν τών έκ τής τ. ’Εθνικής προ- 

ερχομένων Είσπρακτόρων οί όποιοι πρσελήφθησαν μέχρι 31 12 
1962.

14) Τήν σύντμησιν τού χρόνου διά τήν χορήγησιν τής τε- 
τάρτης προσαυξήσεως εις τούς Είσπράκτορας Α' καί Κλητήρας 
■Α' κατά έν έτος.

15) Τήν επαναφοράν τού βαθμού τού ’Εργοδηγού διά τούς

τεχνίτας καί τήν ένταξιν όσων είχον τόν έν λόγφ βαθμόν κατά 
τόν χρόνον τής καταργήσεώς του.

16) Τήν χορήγησιν 7ης προσαυξήσεως εις τούς συναδέλφους 
τού βοηθητικού πρσωπικοΰ.

ΤίΝΙΚΑΙ ΪΊΝΘΗΚΑI
Κατά τό παρελθόν έτος ό Έλλα- 

δικός καί ό Κυπριακός Ελληνισμός 
έδοκίμασαν νέαν άπογοήτευσιν έκ 
τής παρατεινομενης έκκρεμότητος 
περί τήν έπίλυσιν τού θέματος τής 
Κύπρου κατά τρόπον άνταποκρινό- 
μενον προς τούς πόθους καί τά αι
σθήματα τής μεγάλης πλειοψηφίας 
τ,ής Μεγαλονήσου.

*Η πραγματοποιηθεΐσα μετά τό- 
σας άναβολάς συζήτησις εις τήν 
Γενικήν Συνέλευσιν τού Ο.Η.Ε. καί- 
τοι άπέληξεν εις δικαίωσιν τών Ελ
ληνικών άπόψεων δεν ώδήγησεν εις 
πρακτικόν τι αποτέλεσμα έν σχέσει 
μέ τήν ουσιαστικήν ρύθμισιν τού θέ
ματος. Έν προκειμένω ή αποδεδει
γμένη εχθρική στάσις ώρισμένων 
συμμάχων μας καί ή περιφρόνησις 
όλων τών αρχών καί τών αποφάσε
ων τού Ο.Η.Ε. αποτελούν τήν κυ
ρ ιωτέραν αιτίαν τής αδιαλλαξίας τής 
έτέρας πλευράς καί τής παρατά- 
σεως τής επικινδύνου, συν τοΐς άλ
λοι ς, διά τήν Ειρήνην του Κόσμου 
Κυπριακής έκκρεμότητος.

Ουτω ή χώρα μας υποχρεωμένη 
νά εύρίσκεται εις συνεχή ετοιμότη
τα πρός άντιμετώπισιν παντός σχε
τικού απροόπτου, δοθέντος μάλιστα 
ότι αΐ έσωτερικαί πολιτικοοικονομι
κά! εξελίξεις τής γείτονας Τουρκίας 
πάν άλλο ή Ικανοποιητικά! δύνανται 
νά θεωρηθούν καί, ώς έκ τής πείρας 
άποδεικνύεται, εις περιπτώσεις ε
σωτερικών δυσχερείων ολιγαρχικών 
καθεστώτων, αΐ διοικοϋσαι ψατρίαι 
προσπαθούν νά στρέψουν τήν προσο
χήν τών μαζών εις δήθεν «εξωτερι
κούς κινδύνους» ή «εθνικά» θέματα 
πρός έκτόνωσιν τής οργής των. Καί 
διά τόν σκοπόν αυτόν ούδενός μέ

τής εμφανούς και αφανούς έν τή 
πράξει συνεργασίας όλων τών διο
ρατικών καί διραστηρίων ατόμων α
νεξαρτήτως τής εΐδικωτέρας παρα- 
τάξεως εις τήν όποιαν διά διαφό
ρους λόγους ανήκουν. Εις τό συγ- 
κεκριμένον κυβερνητικόν σχήμα απο
μένει μόνον — καί διά τήν χώραν 
μας είναι αρκετόν — νά δημιουργή- 
ση τά κατάλληλα πλαίσια καί τάς 
συνθήκας διά τήν άπρόσκοπτον άνά- 
πτυξιν τής συνεργασίας ταύτης. 
Πάντως είναι γεγονός οτι ή κυβέρ- 
νησις τής Ένοχτεως Κέντρου, είτε 
έξ Ιδίας πρωτοβουλίας είτε εύρεθεΐ- 
σα προ τών δικαίων λαϊκών αξιώ
σεων, έμελέτα καί άπεπειράθη νά 
προβή εις τάς πρώτας θετικάς ένερ- 
γείας διά τήν κατά: τό δυνατόν ίκα- 
νοποίησιν τών αιτημάτων τών εύρυ- 
τέρων στρωμάτων τοΰ πληθυσμού.

Είδικώτερον, γενικώς παραδεκτή 
έγένετο ύπό τών βασικών στελεχών 
ταύτης, ή ανάγκη τοΰ έκδημοκρατι- 
σμοΰ τών διαφόρων τομέων τής κοι
νωνικοοικονομικής ζωής τής Χώρας 
καί ή υπαγωγή εις μίαν γενικωτέραν 
συνειδητήν πειθαρχίαν διά νά έπιτευ- 
χθή τό ταχύτερο» ή άποκόλλησίς 
μας έκ τής όμάδος τών ύποαναπτύ- 
κτων — πολιτικώς, οϊκονομικώς καί 
κοινωνικώς — χωρών. Πρός τούτοις 
κατενοήθη ότι ή έπιβαλλομένη έπι- 
τάχυνσις τής οικονομικής άναπτύξε- 
ως έδει νά συντελεΐται (καί εδώ ύ- 
φίσταται ταυτότης απόψεων τών 
όρθοφρονούντων) έν άρμονίς* πρός 
τήν δικαιοτέραν κατανομήν τοΰ Ε
θνικού εισοδήματος μεταξύ τών δια
φόρων κοινωνικών τάξεων.

Ή πολιτικοκοινωνική άντίδρασις 
Ομως έπωφεληθϊίσα τής δημιουργη-

σου φείδονται.
Ή κατά τά ανωτέρω συνεχής έ- 

τοιμότης, έν συναρτήσει πρός τήν 
αναπόφευκτο» «αί έπι βαλλόμενη» εμ
πλοκήν μας εις τό δλον θέμα τής 
Κύπρου καί τάς συναφείς προεκτά
σεις του, συνεπάγεται διά τήν χώ
ραν, σύν τοΐς άλλοις, καί σοβαρός 
οικονομικός θυσίας. Βεβαίως, δέν 
δύναται νά εϋρεθή "Ελλην, ανεξαρ
τήτως πολιτικής κ.λ.π. τοποθέτήσε- 
ως, δστις νά διαφωνή μέ τήν αναγ
καιότητα καί τήν σκοπιμότητα τών 
έν προκειμένω επιβαρύνσεων. Επι
βάλλεται δμως όπως αΐ εντεύθεν ε
πιπτώσεις κατανέμωνται μεταξύ τών 
διαφόρων τάξεων άναλόγως τών οι
κονομικών των δυνατοτήτων πολύ δέ 
περισσότερον είναι ανεπίτρεπταν ή 
μεγάλη έθνική ΰπόθεσις νά δίδη τό 
πρόσχημα διά τήν συνεχή έπιβολήν 
βαρών κυρίως έπί τών άσθενεστέρων 
οικονομικών τάξεων.

6είσης έκ τής πτώσεως τής έν λό
γφ κυβερνήσεως αναταραχής, προσ
παθεί ν’ άφαιρέση;, δΓ ίδιον καί μό
νον όφελος, δ,τι έκ τής ώριμάνσεως 
των συνθηκών παρεχωρήθη εις τά 
ευρύτερα στρώματα τοΰ λαού.

Ουτω, ενώ τό εύρύτερον πρό
γραμμα τής κοινωνικής καί οικονο
μικής άναπτύξεως έγκατελείφθη, ή 
παιδεία (διότι παράγει φως) ωθεί
ται καί πάλιν πρός τόν στεΐρον λο- 
γιωτατισμόν, ένώ έπανεγείρονται δΓ 
όλων τών μέσων τά διάφορα οικονο
μικά οδοφράγματα πρός παρεμπό- 
δισιν τής μορφώσεως των τέκνων τών 
άπορωτέρων τάξεων.

Αί γενόμεναι μικραί βελτιώσεις 
εις τάς παροχάς πρός τάς λαϊκάς 
τάξεις έβαπτίσθησαν «μετά βδελυ
γμίας» άλόγιστοι δαπάναι καί επι
διώκεται ή άμεσος ή έμμεσος (διά 
τού πληθωρισμού ή τής φορολογίας) 
έξσυδετέρωσίς των.

Επιβάλλεται πρός τούτο ις εις 
τάς δυσχερείς ταύτας στιγμάς ή 
σύμπνοια καί ή συνεργασία όλων 
μας, διότι μόνον ή αρραγής ένότης 
μας καί ή εντεύθεν ίσχυροποίησίς 
μας δύνανται ν’ άποτρέψουν απονε
νοημένα τολμήματα τών γειτόνων 
μας, τά όποια θά είναι καί δΓ αυ
τούς καταστροφικά άλλά καί δΓ η
μάς λίαν έπιζήμια.

Ύπό τό ανωτέρω πρίσμα καί μό
νον κρινομένη ή έκσπάσασα άπό τών 
μέσων τοΰ παρελθόντος ’Ιουλίου πο
λιτική διαμάχη είναι έθνικώς (ανεπί
τρεπτος.

Άλλά αΐ επιπτώσεις τής κρίσεως 
δέν περιορίζονται εις τόν ’Εθνικόν 
καί μόνον τομέα.

Ώς συνέβη καί κατά τό παρελ
θόν εις άναλόγους καμπάς τής ιστο
ρίας μας, αί δυνάμεις τής πολιτικο
οικονομικής άντιδράσεως έθεώρησαν 
κατάλληλον τήν αναταραχήν διά νά 
εξαπολύσου» έν άνέσει συντονισμέ
νη» έπίθεσιν κατά τών πνευματικών, 
κοινονικων καί ιδία τών οικονομικών 
κατακτήσεων τών ευρυτέρων λαϊκών 
στρωμάτων τής Χώρας μας.

Οΰδεμίαν πρόθεσιν έχομεν νά έ- 
ξάρωμεν ή νά καταδικάσωμεν τό 
έργον συγκεκριμένης κυβερνήσεως. 
Εξ άλλου, πιστεύομε» βαθύτατα ό

τι ή άνοδος εις ύψηλότερα πολιτι
στικά επίπεδα συντελεΐται πάντοτε 
ύπό ώρισμένας είδικάς συνθήκας διά

Βεβαίως, εν Ισχυρόν καί γνήσιον 
συνδικαλιστικόν κίνημα είναι μέγα 
εμπόδιον εις τό. . . θεάρεστον αυτό 
έργον. Ώς έκ τούτου έπι βάλλεται 
ή διάσπασίς του καί ή ύπαδσύλωσίς 
του εις τούς έργοδότας. Έν σπουδή 
ανακαλούνται εις τήν ένέργειαν διά 
τής άοκνου παρασκηνιακής δραστη- 
ριότητος τών έργοδοτικών κύκλων 
πάντα τά κατάλληλα πρός τόν σκο
πόν τούτον στοιχεία. Ή έκ νέου ά- 
νάρρησις είς τήν Διοίκησιν τής Γε
νικής Συνομοσπονδίας ατόμων δια- 
κρινομένων διά τήν συνεπή πρός τό 
έπί εικοσαετίαν καθεστώς τής δια
φθοράς τών συνειδήσεων καί κατα- 
προδόσεως τών συμφερόντων τών έρ
γαζομένων πείθει απολύτως αυτούς 
περί τοΰ σκοπού εις τόν όποιον α
ποβλέπουν τά μεγάλα οικονομικά 
συμφέροντα: τήν έπαναδημιουργίαν 
κατευ&Λ/αμένου συνδικαλισμού μέ 
μόνον προορισμόν τήν αποστολήν 
συγχαρητηρίων τηλεγραφημάτων 
πρός την έκάστοτε κυβέρνησιν.

’Απομένει εις τάς μαζικάς καί μα
χητικός συνδικοώιρτικάς οργανώσεις 
τών έργαζομένων ό άγων διά τήν 
ματαίωσιν τών σχεδίων τών αντι
δραστικών δυνάμεων διά νά κατα- 
στή δυνατή ή διατήρησις ένός του
λάχιστον ανεκτού βιοτικού έπιπέδου. 
Καί ό άγων αυτός, πέραν τής έξυ- 
πηρετήσεως τών είδικωτέρων συμ,φε- 
ρόντων τών έργαζομένων, είναι βέ

βαιον ότι θά εχη καί εΰρυτέρας εΰ-.νικήν καί οικονομικήν ζωήν τής Χώ- 
εργετικάς έπιπτώσεις εις τήν κοινω- | ρας.

ΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ
Κατά τήν άπολογιζομένην περίο

δον ή Διοίκησις τής Τραπέζης εύρέ- 
θη ενώπιον ώρισμένων δυσχερειών 
αΐ πλεΐσται τών όποιων ήσαν άπό- 
τοκοι τής κατά τά άνωτέρω έκτεθεί
σης πολιτικής άναταραχής.

Είδικώτερον ή γενική μείωσις τοΰ 
αυξητικού ρυθμού τών καταθέσεων 
είχεν άνάλογον έπίδρασιν έπί τών 
τοποθετήσεων καί τών συναφών ωφε
λειών τής Τραπέζης.

Έξ αντιθέτου, τά γενικά 'Έξοδα 
τοΰ Ιδρύματος έσημείωσαν ποιάν 
τι να άνοδον, μέρος τής οποίας ώψεί- 
λετο καί είς τήν φυσιολογικήν έξέλι- 
ξιν τοΰ προσωπικού, τάς μικράς μι- 
σθολογικάς αυξήσεις, τάς προσλή
ψεις νέων υπαλλήλων, τήν έπίλυσιν 
ώρισμένων θεμάτων άπό μακροΰ έκ- 
κρεμούντων κλπ.

Ή έν προκειμένω έξέλιξις έπτόη- 
σε τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης. Οΐ 
πάντοτε πρόθυμοι διά «καλάς σύμ
βουλός» εΟρον τήν λύσιν: «Τέρμα είς 
τάς —· δήθεν — παροχάς πρός τό 
Προσωπικόν. Μόνον διά τοΰ τρόπου 
τούτου θά καταστή δυνατή ή παρο
χή μερίσματος ίσου πρός τά προη
γούμενα έτη καί ή παρούσα Διοί- 
κησις δέν θά φανή ύστερούσα είς 
δραστηριότητα τής ανεκδιήγητου Δι
ό ικήσεως Χέλμη».

Ή λύσις τών οικονομιών προς 
τήν κατεύθυνσιν τοΰ Προσωπικού εί
ναι φυσικφ τώ λόγφ έν πολλοΐς εύ
κολος καί δέν απαιτείται ίδιάζουσα 
διά τήν εφαρμογήν της ΐκανότης.

Αΐ συνέπεια! της όμως ήτο δυνα
τόν νά άποβοΰν αυτόχρημα κατα
στρεπτικά! διά τό "Ιδρυμα όταν ή 
τακτική τών περιορισμών είς τήν ΐ- 
κανοποίησιν δικαίων αιτημάτων υ
περβαίνει ώρισμένα όρια. Καί αυ
τή είναι άκριβώς ή περίπτωσίς μας. 
Έάν άπεφεύχθή ή μεγάλης έκτάσε
ως άνσταραχή οφείλεται είς τήν ύπό 
τής ’Εκπροσωπήσεως έπίδειξιν συν- 
αισθήσεως ευθύνης έναντι τοΰ Ιδρύ
ματος καί τών άπομάχων μας.

Σημειωτέον πρός τούτο ις ότι τό 
μέρισμα ώς πρός τό ύψος τού ο
ποίου ή παρούσα Διοίκησις εύθυ- 
γραμμίσθη μέ τήν προηγουμένην, εί
ναι αρκετά υψηλόν κατόπιν τοΰ γνω
στού έν προκειμένω άλματος, τό ό
ποιον έπεχείρησε καθάρώς διά λό
γους έντυπώσεων τό 1964 ό απερ
χόμενος κ. Χέλμης.

Έξ άλλου, ή έλπιζομένη ϋφ’ όλων 
τών ύπηρετούντων είς τό "Ιδρυμα 
άναδιοργάνωσις τοΰ ύπηρεσιακοΰ 
μηχανισμού δέν πραγματοποιείται 
μέ τόν προσήκοντα ρυθμόν. ‘Ολό
κληροι Διευθύνσεις τής Τραπέζης έ- 
ξακολουθοΰν νά έμφανίζούν εικόνα 
διαλύσεως, ένώ άλλαι δέν έχουν κα
τανοήσει είσέτι ποΐαι είναι αΐ ύπο- 
χρεώσεις των.

Καί όμως ό τομεύς τής ορθολο
γικής λειτουργίας τής Τραπέζης 
ήτο κατ’ έξοχήν εκείνος όστις, ώς 
έπιστεύθη, θά άπετέλη ούχί μόνον 
πρωταρχικήν μέριμναν άλλά καί ευ
καιρίαν έπι&ίξεως τών ιδεών καί 
τών ικανοτήτων τής Διοικήσεως.

Άτυχώς ό πολυπλόκαμος μηχα
νισμός είς τά καίρια σημεία τοΰ ο
ποίου εύρί σκόντα ι γνωστοί καριερί
στα ι, άναδειχθέντες λόγφ τής εύ
νοιας ή τής συμπτώσεως, επέτυχε νά 
άσκήση τήν παραλυτικήν έπί τού 
έργου τής Διοικήσεως έπίδρασιν 
του. Ουτω αί άναλαμβανόμεναι 
προσπάθειαι δέν εύρίσκουν τήν έ- 
πιβαλλομένητν συνέχειαν καί ή Τρά
πεζα κινείται έπί τής γνωστής καί 
πεπατημένης όδοΰ είς στιγμάς πρά
γματι κοσμογονικών εξελίξεων είς 
τόν τομέα τής οικονομίας.

Τά θέματα 
τοΰ προσωπιαοϋ

Α) Θέματα έκτος ’Ορ
γανισμού.

Τό κύριον βάρος τής συλλογικής 
δραστηριότητος κατά τό παρελθόν 
έτος έρρίφθη είς τό θέμα τής τρο-

ΕΥΣΤΡ, ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Διδάκτωρ τοΰ Πανεπιστημίου 
ΑΒ’ηνών. Τ. έπιμελητής τής 

Α' Μαιευτικής καί Γυναικο- 
λογικής κλινικής καί τοΰ Δη
μοσίου Μαιευτηρίου. Εκπαι
δευτείς είς ’Αγγλίαν.

Δέχεται καθ·’ έκάστην : 5-7 
μ. μ. Βουκουρεστίου 27 Τηλ. 
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ποποιήσεως τού ’Οργανισμού Υπη
ρεσίας.

Ή ιστορία του είναι είς όλους μας 
γνωστή «αί δέν υπάρχει λόγος νά 
άνατρέχωμεν είς τό παρελθόν. Γε
γονός είναι ότι γενική είναι ή πίστις 
διά τήν αναγκαιότητα τής τροπο
πο ιήσεως τοΰ ϊσχύοντος άναχρονι- 
στικού ‘Οργανισμού Ύπηρεσίας.

Βάσιν τών τροποποιήσεων θά έ
πρεπε νά αποτελούν δύο άρχαί. Ή 
αρχή τής ίσης μεταχειρίσεώς μας 
πρός τούς συναδέλφους τών λοιπών 
μεγάλων Τραπεζών καί ή άρχή τής 
ίσης μεταχειρίσεώς τών διαφόρων 
κατηγοριών τοΰ Προσωπικού μετα
ξύ των.

Διά τή,ν εφαρμογήν καί είς το 
Προσωπικόν τής Εθνικής τής αρ
χής τής ίσης μεταχειρίσεώς πρός 
τάς λοιπάς Τραπέζας εΐχομεν τήν 
κατηγορηματικήν διαβεβαίωσιν τής 
παρούσης Διοικήσεως εύθύς ώς αυ
τή άνέλαβε τά καθήκοντά της. Ή 
ίση μεταχείρισις τών διαφόρων κα
τηγοριών τοΰ Προσωπικού ήτο αυ
τονόητος, τουλάχιστον διά Διοίκησιν 
σεβομένην την ηθικήν.

Τά είδιυώτερα 
θέματα

Πριν ή άναφερθώμεν είς τήν έξέ- 
λιξιν τών συζητήσεων διά τόν ’Ορ
γανισμόν θά παραθέσωμεν τά έπιλυ- 
θέντα είδικώτερα θέματα διά τά ό
ποια κατεβλήθη έκ τής πλευράς τής 
Διοικήσεως προσπάθεια νά συνδε
θούν μέ τήν τροποποίησιν τού ’Ορ
γανισμού καί νά προστεθούν είς τάς 
δοθείσας σχετικάς λύσεις, ένώ είς 
τήν πραγματικότητα έπρόκειτο πε
ρί συμμορφώσεως τής Τραπέζης 
πρός τάς διατάξεις Νόμων ή τοΰ ί- 
σχύοντος ’Οργανισμού.

α) Άρσις τής Προσωρινότητος 
τών άπό τού 1953 καί εντεύθεν 
προσληφθέντων συναδέλφων δΓ επι
σήμου διαγωνισμού. Ώς γνωστόν ό 
ισχύων ’Οργανισμός δέν προβλέπει 
επιβολήν προσωρινότητος είς τούς 
δΓ έξετάσεων, κυρίως, προσλαμβα
νόμενους ύπαλλήλους.

Παρά ταϋτα αΐ Διοικήσεις τής 
Τραπέζης έπέβαλον αΰθαιρέτως προ
σωρινότητα ένός έτους είς τούς συ
ναδέλφους τής έν λόγω κατηγορίας 
καθεστώς τό όποιον έτεινε νά μονι- 
μοποιη,θή ύπό διαφόρους μορφάς.

Ήτο έξώφθαλμος ή παρανομία 
τής Τραπέζης άλλά δυστυχώς δέν 
ήτο δυνατή ή διά τής δικαστικής ό
δοΰ άρσις ταύτης, διότι τά μεν συλ
λογικά όργανα δέν νομιμοποιούνται 
νά προσφάγουν είς τά δικαστήρια, 
οΐ δέ συνάδελφοι τής προαναφερθεί- 
σης κατηγορίας, μικροί είς τόν βαθ
μόν, δέν έθεώρουν ορθόν νά αντιδι
κήσουν μέ τήν Τράπεζαν.

Διά τών διαδοχικών προσλήψεων 
ό αριθμός τών άπό τοΰ 1953 καί έ- 
φεξής προσληφθέντων συναδέλφων 
είς τούς όποιους είχεν έπιβληθή ή 
προσωρινότης τού ένός έτους ύπε- 
ρέβη κατά πολύ τούς χιλίους. Τό 
θέμα, ώς άντιλαμβανόμεθα πάντες, 
είχε προσλάβει μεγάλας διαστάσεις 
καί ή έπίλυσίς του μοιραίως προσ- 
σέκρουεν πλέον καί είς τάς οικονομι
κός διά τήν Τράπεζαν συνέπειας.

Ή Διεύθυνσις Προσωπικού καί έν 
συνεχείς* ή Διοίκησις παρεδέχθησοιν 
άμέσως τό δίκαιον τον αίτήμοςτος 
καί έπροθυμοποιήθησαν νά άρούν 
τήν παρανομίαν. Έν τούτο ις ή υπο
γραφή τής σχετικής πράξεως τής 
Διοικήσεως έβράδυνεν άδικαιολογή- 
τως έπί μακρόν. Άπό τών μέσων 
τού παρελθόντος Απριλίου ή Διεύ- 
θυνσις Προσωπικού διεβεβαίωνε τό
σον τήν έκπροσώπησιν όσον καί άπ’ 
ευθείας τούς ένδίαψερομένους ότι ή 
πράξις ήτο έτοιμος καί έπρόκειτο νά 
υπογραφή. Έδέησε νά παρέλθουν ε
πτά ολόκληροι μήνες διά νά τεθή ή 
ύπογραφή τοΰ κ. Διοικητοΰ εις τήν 
έν λόγφ πράξιν καί έπειτα άπό ά- 
ναρίθμητα διαβήματα, παρακλήσεις 
καί πιέσεις τής 'Εκπροσωπήσεως.

Σημειωτέο» ότι ή Έκπροσώπησις 
λαμβάνουσα ύπ’ όψιν τάς δυσχερείας 
τών στιγμών δέν έθεσε θέμα διά τήν 
καταβολήν γενικώς διαφορών άνα- 
δρομικών καί ήνέχθη τήν άπό 2.7.65 
έναρξιν τών οικονομικών συνεπειών 
τής έν προκειμένφ προωθήσεως. Πα- 
ρεκάλεσεν όμως έπιμόνως νά κατα
βληθούν τά όφειλόμενα (αναδρομικά 
τής τελευταίας τουλάχιστον σειράς 
συναδέλφων οΐ όποιοι τό πρώτον έ- 
μονι μοποιοΰντο έπειτα άπό μακράν 
παραμονήν ύπό τό καθεστώς τής προ 
σωρινότητος. Δυστυχώς ή Διοίκησις 
δέν έδέχθη έπί τοΰ παρόντος νά ι
κανοποίηση καί τά αίτημα τούτο.

6) Άρσις τής προσωρινότητος 
τών έκ τής τέως Τραπέζης Αθηνών 
προερχόμενων συναδέλφων.

Έπανειλημμένως έξηγήθη άπό 
τών στηλών τής «Τραπεζιτικής» καί 
δΓ (ανακοινώσεων τού Συλλόγου μας 
ό τρόπος διά τού όποιου έπραγμα- 
τοποιήθη ή ενταξις τοΰ Προσωπικού 
τών δύο συγχωνευθεισών, τό 1953, 
Τραπεζών. Τό προσωπικόν τής τ.



Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ
(Συνέχεια από την 5η σελίδα)

’Εθνικής ήδικήθη διότι κατά τήν έν- 
ταξιν έλήφθη ύπ’ δψιν ούχι ό χρόνος 
υπηρεσίας άλλα ό βαθμός τον ό
ποιον κατεΐχεν έκαστος υπάλληλος 
καί οΰτω oi συνάδελφοι τής τέως 
’Αθηνών οϊ όποιοι δέν εΐχον προσω
ρινότητα προηγούντο' των όμοχρόνων 
των τής τ. Εθνικής κατά τον χρό
νον τής προσωρινότητος των τελευ
ταίων τούτων. "Επί Διοικήσεως Κυ- 
ριακοπούλου «έξουδετερώθη» ή έν 
προκειμένφ αδικία, ούχί ώς έδει διά 
τής αντιστοίχου προωθήσεως των 
έκ τής τ. ’Εθνικής προερχομένων κα
τά τόν χρόνον τής προσωρινότητος 
των αλλά διά παρανόμου καθυντε- 
ρήσεως τής έξελίξεως μερίδος συνα
δέλφων τής τ. Τραπέζης Αθηνών.

*0 εκ των ενδιαφερομένων συνά
δελφος κ. Κατσούλης, τ. Πρόεδρος 
τοΰ αδελφού Συλλόγου προσέφυγεν 
εις τήν Δικαιοσύνην καί έδικαιώθη. 
Ή έπιβληθεΐσα είς αύτόν καθυστέ- 
ρησις ήρθη.

Παρά ταΰτα το ζήτημα παρέμει- 
νεν. Διά τούς λόγους τους οποίους 
καί ανωτέρω άναφέρομεν εις τήν πε- 
ρίπτωσιν τής παρανόμου, ωσαύτως, 
προσωρινότητας των άπό το 1953 
καί έφεξής προσληφθέντων συναδέλ
φων ή Συλλογική Έκπροσώπησις 
δεν ήδύνατο νά προσφυγή είς τήν δι
καιοσύνην, ανεπιθύμητος δέ ήτο τοι- 
αύτη ένέργεια καί διά τους περισ
σοτέρους έκ των έν ένεργεία συνα
δέλφους τής τ. ’Αθηνών.

Ή Διοίκησις έδέχθη κατόπιν κοι
νής όλων τών Συλλόγων παραστά- 
σεως καί τήν ικανοποίησιν τού έν 
λόγφ αιτήματος καί ήρε διά πρά- 
ξεως τήν έπιβληθεΐσαν καθυστέ- 
ρησιν πολλών συναδέλφων τής 
τέως ’Αθηνών. Ταΰτοχρόνως ή Δι- 
οίκησις τής Τραπέζης αναγνώρισε 
τό ήθικόν πλέον δικαίωμα τών έκ 
τής τ. Εθνικής προερχομένων συ
ναδέλφων διά τήν άρσιν τής ΰφιστα- 
μένης εις βάρος των προσωρινότη
τας. Ή ϋλοποίησις τής άναγνωρί- 
σεως ταύτης θά έπιδιωχθή διά τής 
ψηφίσεως ειδικού νόμου άν καί κα
τά τήν γνώμην -τής Έκπροσωπήσεως 
εΤναι δυνατή καί ή διά πράξεως Δι- 
οικήσεως ρύθμισις τού θέματος ώς 
συνέβη καί με τήν άρσιν τής καθυ- 
στερήσεως τήν οποίαν ένεφάνιζεν τό 
θήλυ προσωπικόν τής "Εθνικής συ
νέπεια τής παραμονής έπι τρία έτη, 
είς τον βαθμόν τής δοκίμου. Πρά
γματι ή Διοίκησις Χέλμη όρθώς 
καί άντιθέτως προς τήν Διοίκησιν 
Κυριακοπούλου ή όποια επέβαλε 
τήν χρονικήν έξίσωσιν διά καθυστε- 
ρήσεως τών εκ τής τ. ’Αθηνών προ
ερχομένων, προώθησε κατά έν έτος 
τό θήλυ προσωπικόν τής ’Εθνικής 
διά νά μή ύπολείπωνται έκ τού προ- 
αναφερθέντος λόγου τοΰ Προσωπι
κού τής έτέρας τών συγχωνευθεισών 
Τραπεζών.

γ) Ή έπαναχορήγησις τής προ
ωθήσεως τών πολεμιστών τού ’Αλ
βανικού μετώπου (Ν. 1799)42). 
Και είς τό έν λόγω Θέμα ή Διοίκη- 
σις συνεμορψώθη πρός τάς έκδοθεί- 
σας σχετικώς δικαστικός αποφά
σεις, έπαναχορηγήσασα τήν άφαι- 
ρεθεΐσαν προώθησιν. Συμφώνως δέ 
πρός τήν παγίως καθιερωμένη,ν τα
κτικήν ή συμμόρφωσις είναι μερική 
μή περιλαμβάνουσα καί τήν κατα
βολήν τών σχετικών αναδρομικών.

Δί συζητήσεις 
διά τόν ’Οργανισμόν

Ώς άνεφέρθη είς τόν απολογισμόν 
τού παρελθόντος έτους καί κατά τήν 
σχετικήν συζήτησιν είς τήν περυσι- 
νήν Γενικήν Συνέλευσιν αΐ συζητή
σεις διά τόν ’Οργανισμόν εΐχον πε- 
ρατωθή είς τήν έπί επιπέδου Διευ- 
θύνσεως Προσωπικού Μικτήν ’Επι
τροπήν περί τάς άρχάς Μαρτίου τοΰ 
1965.

Κατά τάς έν λόγφ συζητήσεις 
τό σύνολον τών απόψεων τής 
’Εκπροσωπήσεως έπί τών διαφόρων 
θεμάτων είχε τεθή ύπ’ δψιν τών αρ
μοδίων υπηρεσιακών παραγόντων 
καί εΤχον δοθή πάσαι αΐ ζητηθεΐσαι 
διευκρινήσεις.

Ύπελείποντο ή -κατάρτισις τής 
έπί τοΰ ’Οργανισμού είσηγήσεως 
τής όρμαδίας Διευθύνσεως καί ή 
έπ’ αυτής άπόφασις τής Διοικήσε- 
ως τής Τραπέζης. Πράγματι αύτη 
κατηρτίσθη, ώς τουλάχιστον μάς δι- 
εβεβαίωσαν, εντός τοΰ Μαρτίου καί 
ύπεβλήθη είς τήν Διοίκησιν. Ή σχε
τική άπάντησις άνεμένετο περί τά 
μέσα ’Απριλίου άψοΰ θά είχε τεθή 
τό δλον θέμα ύπ’ δψιν τοΰ Γενικού 
Συμβουλίου τής Τραπέζης.

,Παραδόξως όμως άπάντησις έπί 
τών θεμάτων τοΰ ’Οργανισμού βά
σει τής ύποτιθεμένης υπηρεσιακής 
είσηγήσεως δέν έδόθη. Άντϊ άπαν- 
τήσεως ή Έκπροσώπησις έκλήθη καί 
πάλιν είς τήν Τράπεζαν τών συζη
τήσεων, αύτήν δέ τήν φοράν έπί έ- 
πιπέδαυ Ύποδιοικήσεως. Ή δοθεΐ- 
οα έξήγησις ήτο ότι ή Διοίκησις 
τής Τραπέζης έπεθύμει νά συζη,τή- 
ση άπ’ ευθείας μέ τήν Έκπροσώπη- 
σιν έξ ύπαρχής δλα τά θέματα τού 
'Οργανισμού διά νά δυνηθή νά μόρ
φωση τελικήν γνώμην έπί τών έπε- 
νεκτέων τροποποιήσεων. Ή συμμε
τοχή είς τήν συζήτησιν τοΰ έκ τών 
μελών τής Διοικήσεως τής Τραπέ
ζης Ύποδιοικητοΰ κ. Γαζή, γνώστου 
έν πολλοΐς τών ζητημάτων τού Προ

σωπικού, ώς έκ τής καίριας θέσεως 
τήν όποιαν κατεΐχεν ούτος έπί έτη είς 
τό "Ιδρυμα, είχε τήν έννοιαν ότι θά 
έπρόκειτο περί τελικής άναψηλαφή- 
σεως τοΰ όλου θέματος πρός τόν 
σκοπόν έξευρέσεως λύσεων.

Έν τούτοις δέν συνέβη τοιοΰτον 
τι. Είς τήν ουσίαν έπρόκειτο περί 
έπαναλήψεως έξ ύπαρχής τών συζη
τήσεων έφ’ όλων τών θεμάτων τού 
’Οργανισμού ώς εΐχεν ακριβώς συμ- 
6ή καί είς τήν έπί επιπέδου Διευ- 
θύνσεως Προσωπικού Μικτήν Επι
τροπήν. "Ο κ. Υποδιοικητής ήκουε 
τάς απόψεις τής Έκπροσωπήσεως, 
έζήτει διευκρινίσεις έπ’ αύτών, έλάμ- 
βανε σημειώσεις κλπ., πρός τόν σκο
πόν κοπαρτίσεως μιάς τελικής πλέον 
είσηγήσεως επί τών λύσεων αί ό
ποιοι έδει νά δοθούν είς τά τεθέντα 
ύπό τής Έκπροσωπήσεως θέματα.

’Αλλά καί άν θεωρηθή πρός στι
γμήν δτι ήτο αναγκαία ή κατά τά 
ανωτέρω έπανάληψις τών συζητήσε
ων, ή έπί μακρόν παράτασις τούτων 
ήτο άπό πόσης πλευράς αδικαιολό
γητος. Τά θέματα τοΰ ’Οργανισμού 
εΐχον εξαντλητικής συζητηθή μετά 
τών αρμοδίων ύπηρεσιακών παρα
γόντων, οΐ όποιοι ασφαλώς εΐχον 
καταλήξει είς ώρισμένα συμπερά
σματα. Ή άπό κοινού έπισκόπηαις 
καί ή διερεύνησις τούτων έπρεπε νά 
καλύψη διάστημα 20 ήμερων τό πο
λύ. Έν τούτοις αί διαπραγματεύσεις 
τών Συλλόγων μετά τού κ. Ύποδι- 
οικητοΰ συνεχίζοντο έπί μήνας καί 
έφθάσαμεν αισίως είς τάν Αύγου
στον, τόν μήνα τών αδειών. ΑΪ αλλη
λοδιάδοχοι άπουσίαι τού κ. Γαζή 
καί τοΰ κ. Πάπαλέτσου δέν έπέτρε- 
ψαν ουσιαστικός συζητήσεις κατά 
τόν έν λόγω μήνα.

Μέ την επάνοδον περί τάς άρχάς 
Σεπτεμβρίου όλων τών υπευθύνων 
κατέστη πλέον προφανής ή διάθεσις 
τής Διοικήσεως διά τήν παρέλκυσιν 
τού δλου θέματος τού 'Οργανισμού, 
κατά τρόπον μή δυνάμενον νά γίνη 
αποδεκτός ύπό τών έργαζομένων 
είς το "Ιδρυμα.

Συνεπείς! τής κατά τά ανωτέρω 
τακτικής έκηρύχθη τήν 13.9.65 δίω
ρος στάσις εργασίας είς τά δύο 
Κεντρικά Καταστήματα. Ή έπιτυ- 
χία τής στάσεως — πρώτη ουσια
στικής έκδήλωσις στρεφομένη κατά 
τής παρούσης Διοικήσεως — απέ
δειξε τήν έτοιμότητα καί τήν άπο- 
φασιστ,κότητα τού Προσωπικού νά 
άγωνισθή διά τήν ικανοποίησιν τών 
δικαίων αιτημάτων του, ιμετά τήν έ- 
ξάντλησιν όλων τών λογικών περι
θωρίων χρόνου.

Τήν αλήθειαν αυτήν δέν ή,δυνήθη- 
σαν νά άντιληφθοΰν ώρισμένα στε
λέχη τής Τραπέζης τά όποια προ- 
σεπάθήσαν νά παρεμποδίσουν τήν 
κήρυξιν τής στάσεως ή νά περιορί
σουν τήν επιτυχίαν ταύτης διά μεθό
δων τό πρώτον χρησιμοποιηθεισών 
είς τήν Τράπεζάν μας.

Πράγματι ουδέποτε κατά τό πα
ρελθόν και είς τάς όξυτέ- 
ρας στάσεις εργασίας 
μ έ συγκεντρώσεις τοΰ 
Προσωπικού τήν, ώραν 
τής εργασίας καί εκφω
νήσεις λόγων, δ ι ευ θυντα ί ’ 
ή στελέχη τοΰ Κεντρί-j 
κοΰ Καταστήματος έξήλ- 
θον τών γραφείων των 
διά νά κάμουν «συστά-1 
σεις» κλπ. είς τούς έκ-1 
προσώπους τοΰ Σ υ λ λ ό- ! 
γου και νά επηρεάσουν! 
διά τής παρουσίας των 
τούς συναδέλφους.

Ή ψυχρά τής ανεπίτρεπτου ταύ
της ένεργείας των υποδοχή έκ μέ
ρους τών υφισταμένων των, θά έπει
σε τούς έν λόγω ανώτερου βαθμού 
συναδέλφους δτι ή καινοτομία των 
ύπήρξε καί άτυχής και ουδόλως α
ποτελεσματική.

Ή πρώτη εξαγγελία

Όλίγας ημέρας μετά τήν πρα- 
γματοποίησιν τής ανωτέρω στάσεως 
εργασίας ό κ. Διοικητής έκάλεσε 
τήν Έκπροσώπησιν διά νά προβή 
είς ανακοινώσεις έπί τού θέματος 
τοΰ ’Οργανισμού.

Σημειωτέαν δτι τήν έπομένην ά- 
κριβώς ό κ. Διοικητής έπρόκειτο νά 
αναχώρηση είς τό έξωτερικόν διά νά 
παραστή είς τήν Συνέλευσιν τής 
Διεθνούς Τραπέζης.

Περιττόν νά λεχθή δτι αΐ σνακοι- 
νωθεΐσαι λύσεις θεμάτων ούτε είς α
ριθμόν ούτε είς έκτασιν άνταπεκρί- 
νοντο καί πρός τάς πλέον μέτριας 
προσδοκίας τοΰ Προσωπικού. Έξ 
άλλου, κατά τούς ισχυρισμούς τού 
κ. Διοικητοΰ δέν εΐχεν καταστή δυνα
τή ή έξέτασις καί ύπό τών λοιπών 
κ.κ. Υποδιοικητών τού συνόλου τών 
θεμάτων τού ’Οργανισμού.

Προφανές καί έκ τούτου δτι ή πα
ρελκυστική τακτική συνεχίζετο μέ 
νέαν μορφήν.

Ή Έκπροσώπησις παρεκάλεσε 
τόν κ. Διοικητήν νά άποσύρη τό 
κείμενον τής άνακοινώσεως και νά 
έπανασυζητηθή τό δλον θέμα μετά 
τήν έπάνοδόν του έκ τού έξωτερι- 
κοΰ.

Ή νέα ρήξη

Μετά τήν επάνοδον τού κ. Διοι- 
κητοΰ ή Έκπροσώπησις έπανέλαβε 
τά διαβήματα διά τήν λήψιν άπαν- 
τήσεως τής Διοικήσεως είς τό θέμα

τοΰ ’Οργανισμού.
ΑΪ συζητήσεις παρετείνοντο ένώ 

ούδεμία πρόοδος έσημειοΰτο και είς 
τά θέματα εκείνα τά όποια, ώς άνε
φέρθη ανωτέρω, ούδεμίαν σχέσιν εΐ
χον μέ τήν τροποποίησιν τού ’Ορ
γανισμού (Προσωρινότητες τών με
τά τό 1953 προσληφθέντων συνα
δέλφων τ. Τραπέζης ’Αθηνών κλπ.).

Ή Έκπροσώπησις εΰρέθη καί 
πάλιν είς τήν ανάγκην νά καταφύγη 
είς τό έσχατον δπλον διεκδικήσεως 
αιτημάτων: τήν απεργίαν.

Πράγματι την 27)10)65 έκηρό- 
χθη 24ωρος απεργία διά τούς έρ- 
γαζομένους είς τά Κεντρικά καί όλα 
τά Ύποκ)τα τής περιφερείας τής 
τ. Διοικήσεως Πρωτευούσης.

Κατά τήν προετοιμασίαν τής α
περγίας ό γνωστός καί άπό τήν πε
ρίοδον Χέλμη μηχανισμός έτέθη καί 
πάλιν είς κίνησιν διά τήν αποτυχίαν 
ή τόν περιορισμόν τής επιτυχίας τού 
άναληφθέντος άγώνος. Αϊ πιέσεις 
διευθυντών καί προϊσταμένων (μή 
δυναμένων προφανώς άλλως νά δια- 
κριθοΰν ,καί νά άποσπάσουν επαί
νους) ύπερέβησαν ούχί μόνον τά υ
πό τής ήθικής αλλά καί τά ύπό τών 
νόμων επιβαλλόμενα όρια.

Παρά ταΰτα ή απεργία έπέτυχεν 
απολύτως καί_ διά μίαν άκόμη φο
ράν οί εχθροί τών έργαζομένων είς 
τό "Ιδρυμα έδέχθησαν ήχηρότατον 
ράπισμα. Ώς είκάς δέν έρυθριοΰν, 
διότι στερούνται τοΰ αισθήματος 
τής εντροπής.

Τό λυπηρότερον είναι δτι ένώ κα- 
τηγγέλθησαν είς τόν κ. Διοικητήν 
συγκεκριμένα στοιχεία περί τής κα
τά τά ανωτέρω δραστηριότητος τών 
δήθεν «Ήρακλέων» τής Τραπέζης, 
ούδέν μέτρον έλήφθη κατ’ αύτών. Έ
δέχθη μάλιστα ή Έκπροσώπησις καί 
άντεπίθεσιν έκ μέρους τού κ. Διοι- 
κητού διά τού ισχυρισμού δτι κοττά 
τάς πληροφορίας του ή Έκπροσώ- 
πησις ήσκησε βίαν εναντίον τών συ
ναδέλφων πρός συμμετοχήν είς τήν 
άπεργίαν(Ι). Άντιλαμβανόμ ε θα 
πάντες τήν φιλαλήθειαν τών πληρο
φοριοδοτών τοΰ κ. Διοικητοΰ.

Άκόμη, ένώ κατά την σχετικήν 
παρουσίασιν διαμαρτυρίας διά τάς 
άσκηθείσας έπ’ εύκαιρίςτ τής απερ
γίας παντοειδείς πιέσεις, ό κ. Διοι
κητής έδέχθη νά δώση είς τήν Έκ- 
προσώπησιν δακτυλογραφη μένη,ν δή- 
λωσίν του, άχρουν έντελώς καθ’ έ- 
αυτήν, περί σεβασμού τόσον τού 
δικαιώματος τής απεργίας όσον και 
τοΰ δικαιώματος τής ελευθερίας τής 
έργασίας, τελικώς ύπανεχώρησεν και 
δέν προέβη ούτε είς τήν έν λόγφ 
δήλωσιν.

’Ολίγον βραδύτερου ή επαφή με
τά τής Διοικήσεως άποκατεστάθη 
έκ νέου καί αί συζητήσεις έπανήρχι- 
σαν. Ή Διοίκησις έδέχθη νά προβή 
είς τήν άμεσον ρύθμισιν τών θεμά
των άτινα δέν εΐχον σχέσιν μέ τήν 
τροποποίησιν τού 'Οργανισμού. Κα
τόπιν τούτου ή Έκπροσώπησις συ- 
νεφώνησε είς τήν τροποποίησιν τοΰ 
’Οργανισμού κατά τά σημεία τά 
όποια θά έκάλυπτον τάς δοθείσας 
λύσεις, ένώ αί λοιπαί διατάξεις θά 
παρέμενον ώς εΐχον.

Έν συνεχεία ή Διοίκησις ύπεσχέ- 
6η δτι ευθύς ώς θά έκυροΰντο αί κα
τά τά άνωτέρω· τροποποιήσεις θά 
άντιμετωπίζετο καθολικωτέρα καί 
ριζικωτέρα άναμόρφωσις τού ’Οργα
νισμού.

Si προσωρινότητες 
τών συναδέλφων 
τής τ. Έδνιηής

Ώς καί ανωτέρω, έλέχθη, ή αρσις 
τής προσωρινότητος τών συναδέλ
φων τής τ. ‘Αθηνών έδημιούργησεν 
ήθικόν θέμα έν σχέσει πρός τάς υφι
στάμενος προσωρινότητας τών έκ 
τής τ. 'Εθνικής προερχομένων συνα
δέλφων.

Ή Διοίκησις τής Τραπέζης άνε- 
γνώρισε τήν ανάγκην άρσεως καί 
τών προσωρινοτήτων αυτών ,μέ τήν 
διαφοράν δτι περιώρισε τόν κύκλον 
τούτων είς τάς προσωρινότητας τάς 
έπιβληθείσας είς τούς άπό τό 1943 
καί έφεξής προσληψθέντας.

Ή άδικία είναι προφανής διότι ή 
αιτιολογία τής μεσολαβησάσης έν- 
τάξεως τού 1943 είναι αστήρικτος, 
δεδομένου δτι παρά τήν ένταξιν πα- 
ρέμεινε προσωρινότης καί οϋτω, οί έκ 
τής Έθ’νικής απολείπονται έκ τού 
λόγου1 τούτου τών τής τ. ’Αθηνών. 
Έξ άλλου ή δοθέΐσα ύπό τής Διοι- 
κήσεως τής Τραπέζης λύσις δέν πε
ριλαμβάνει ούτε καί τούς προσλη- 
φθέντας τό 1 942 οί όποιοι δέν είχαν 
περιληφθή είς τήν ένταξιν τού 1943.

Πρός τούτοις ή Διοίκησις διά τού 
ελιγμού τού καθορισμού συνολικού 
χρόνου ύπηρεσίας 15 ετών μέχρι τού 
βαθμού τού Λογιστοΰ Α' εξουδετε
ρώνει τήν δοθεΐσαν είς τούς έκ τής 
κατηγορίας τού Ν. 751 προώθησιν 
είς τόν βαθμόν τού δοκίμου. Περαι
τέρω διατηρείται ή παράτασις τοΰ 
χρόνου προσωρινότητος λόγφ αποτυ
χίας είς διαγωνισμόν μονιμοποιήσε- 
ως κ.λ.π.

Έπί τών θεμάτων τούτων συνεχί
ζονται αί μετά τής Διοικήσεως δια
πραγματεύσεις καί έλπίζεται δτι τε
λικώς θά δοθούν λύσεις διά τών ό

ποιων θά διατηρούνται τά ύφιστάμε- 
να κεκτημένα δικαιώματα.

Σημειωτέον δτι ώς έλέχθη ανωτέ
ρω, ή Διοίκησις φρονεί δτι διά τήν 
άρσιν τής προσωρινότητας τών έκ 
τής τ. ’Εθνικής προερχομένων υπαλ
λήλων έπιβάλλεται ή ψήφισις νόμου. 
’Ανάλογος τύπος απαιτείται καί διά 
την άποφασισθεΐσαν ύπό τής Διοι- 
κήσεως προώθησιν κατά δύο έτη τών 
πτυχιούχων Άνωτάτων Σχολών.

Κατά τήν στιγμήν καθ’ ήν γράφον
ται αί γραμμαί αύταΐ αϊ συζητήσεις 
στρέφονται πέριξ τού θέματος τών 
διατυπώσεων τών διατάξεων τών 
σχετικών νομοσχεδίων.

Δί ιιυριώτεραι 
τροποποιήοεις 

τοϋ^’Ορ νανισμού

Αί κυριώτεραι τροποποιήσεις τού 
’Οργανισμού, σκοπός τών όποιων 
είναι, ώς άνεφέρθη άνωτέρω, ή κάλυ- 
ψις τών συναφών πρός ώρισμένα αι
τήματα λύσεων άναφέρονται είς:

1 ) Τήν άναδιάρθρωσιν τών προ- 
σαυξήσεων είς τούς άπό τού Λογι- 
στού Α' και άνω βαθμούς. Μέχρι 
τοΰδε έχορηγούντο έξ προσαυξήσεις 
άνά τριετίαν έκ τών οποίων αί δύο 
πρώτοι έκ 15% αί δέ λοιπαί έκ 10% 
σύνολον προσαυξήσεων 60% είς 18 
έτη. 'Ήδη αί χορηγούμενοι προσαυ
ξήσεις θά άνέρχωνται είς πέντε έκ 
15% έκαστη, τής πρώτης χορηγου- 
μένης μετά διετίαν τών δέ λοιπών 
μετά τριετίαν, σύνολον προσαυξή
σεων 75% είς 14 έτη.

2) Τήν παροχήν κλάσματος προσ- 
αυξήσεως είς τούς προαγομένους καί 
τούς έξερχομένους τής ύπηρεσίας 
τής Τραπέζης είς χρόνον μή πλη- 
ροΰντα πλήρη διετίαν ή τριετίαν άπό 
τής τελευταίας προαγωγής των.

3) Τήν χορήγησιν προσαυξήσεως 
είς τούς εΰδοκίμως έπι τριετίαν ύ- 
πηρετούντας, ανεξαρτήτως τοΰ άν 
υπάρχουν όργανικαί θέσεις είς τόν 
έπόμενον βαθμόν (τούτο, έφηρμόζε- 
το είς τήν πράξιν, έχει όμως αξίαν 
άπό πλευράς νομιμότητας διότι ό ι
σχύων ’Οργανισμός θέτει ώς δρον 
διά τήν παροχήν προσαυξήσεων είς 
τούς άπό τού Λογιστοΰ Α' καί άνω 
βαθμούς τήν μή ΰπαρξιν αντιστοίχων 
οργανικών θέσεων).

4) Τόν καθορισμόν τής έπιτρε- 
πομένης διά λόγους υγείας άδειας 
μετ’ αποδοχών μέχρι τριών ετών, 
διά τούς έχοντας ύπηρεσίαν άνω 
τών δέκα έτών καί δύο έτών διά 
τούς κάτω τών δέκα έτών.

5) Τήν άναγνώρισιν ώς χρόνου 
πραγματικής ύπηρεσίας τού άκολού^ 
6ου τμήματος χρόνου άσθενείας:
έξ μήνας διά τούς έχοντας ύπηρε
σίαν μέχρι δέκα έτών καί έννέα μή
νας διά τούς έχοντας ύπηρεσίαν άπό 
δέκα μέχρις είκοσι έτών.

6) Τήν πρόσληψιν τριάκοντα κατ’ 
άνώτατον δριον έτησίως πτυχιούχων 
άνωτάτων σχολών δΓ ειδικών διαγω
νισμών μέ τόν βαθμόν τοΰ Ύπολο- 
γιστοΰ Β' συν 20%. Διετής προώθη- 
σις θά χορηγήται ωσαύτως καί είς 
τούς έκ τών νεοπροσλαμβανομένων 
ύπαλλήλων αποκτώντας πτυχίον κα
τά τήν έν τή Τραπέζη ΰπηρεσίςτ των.

7) Τήν αϋξησιν τών οργανικών 
θέσεων είς τούς άπό τού Λογιστοΰ 
Α' καί άνω βαθμούς καί τόν καθο
ρισμόν ιδίων οργανικών θέσεων διά 
τούς συναδέλφους τού Ταμειακού 
Κλάδου.

8) Τήν μελετωμένην ύπαγωγήν 
τών συναδέλφων τού Τεχνι κού Τ ρή
ματος είς τάς διατάξεις τού ’Οργα
νισμού.

9) Τήν σύντμησιν τού χρόνου διά 
τήν λήψιν τής τετάρτης προσαυξή
σεως έκ 1 0% είς τούς βαθμούς Εϊσ- 
πρά,κτορος Α' καί Κλητήρας Α,' 
άπό δύο είς τρία έτη.

10) Τήν παροχήν είς μέν τούς 
Είσπράκτορας Α' τούς προσληφθέν- 
τας μέχρι 31.12.52, μιάς οικονομι
κής προαγωγής (προσαυξήσεως) είς 
δέ τούς Κλητήρας Α', οί όποιοι έ- 
ξήντλησαν καί τήν έκτην προσαύξη- 
σιν, νέας τοιαύτης έκ 1 0% άνά πεν
ταετίαν.

1 1 ) Τήν επαναφοράν τού βαθμού 
τού ’Εργοδηγού διά τούς Τεχνίτας 
καί τήν. ένταξιν είς αυτόν όσων έκ 
τών ύπηρετούντων εΐχον τόν βαθμόν
τοΰ Εργοδηγού κατά τόν χρόνον
τής καταργήσεώς του καί τήν έν
συνεχείς! έξέλιξιν τούτων άπό άπό- 
ψεως προσαυξήσεων κατά τά ίσχύ- 
οντα είς τόν βαθμόν τού Λογι- 
στοΰ Α'.

Ή ύποβολή πρός κύρωσιν είς τό 
Ύπουργεΐον Εργασίας τών κατά 
τά άνωτέρω τροποποιήσεων, έπρα- 
γματοποιήθη είς τάς άρχάς τοΰ 
Φεβρουάριου τοΰ τρέχοντος έτους. 
Ή έν προκειμένφ καθυστέρησις ο
φείλεται, σύν τοΐς άλλοις, καί είς 
τάς μακράς συζητήσεις καί αντεγ
κλήσεις αΐ όποΐαι έλαβον χώραν με
ταξύ τής Έκπροσωπήσεως καί τών 
άρμοδίων παραγόντων, έξ αφορμής 
απόπειρας τών τελευταίων τούτων 
νά τροποποιήσουν τάς σχετικάς -μέ 
τάς άναπροσαρμογάς τών μισθών

διατάξεις τού άρθρου 13 κατά τρό
πον καθιστώντα δυσμενέστερον διά 
τούς έκ μετατάξεως προερχομένους 
ταμειακούς συναδέλφους, το ύφιστά- 
μενον πρότερον καθεστώς.

Ση,μειωτέον δτι οί συνάδελφοι τού 
Ταμειακού Κλάδου, iSiqc δέ οί έκ με
τατάξεως προερχόμενοι, τυγχάνουν 
έκ τών πλέον ήδικημένων μισθολογι- 
κώς.

Ή μισθολογική καθήλωσις ώρι- 
σμένων έξ αύτών παρατείνεται έπι 
χρονικόν διάστημα άδιανοήτως μα
κράν. ’Αποτελεί χρέος δλων ημών νά 
άγωνισθώμεν διά τήν έξάλειψιν τής 
έν προκειμένφ αδικίας καί τήν δια- 
σφάλισιν τών προϋποθέσεων δά τήν 
ομαλήν καί δτκαίαν βαθμολογικήν 
και μισθολογικήν των έξέλιξιν.

Αί οχέσεις μετά τών 
λοιπών Συλλόγων

Καί κατά τό άπολογιζόμενον έ
τος έξηκολούθησεν ή αρμονική έν 
παντί συνεργασία μετά τών εκπρο
σώπων τών λοιπών αδελφών Συλλό

γων τών έργαζομένων είς τό "Ιδρυ
μα.

Οί γνωστοί άντιϋπαλληλικοί κύ
κλοι έμηχανεύθησαν πολλούς τρό
πους καί κατέβαλαν παντοίας προσ
πάθειας διά τήν διατάραξιν τών σχέ
σεων ιδία τών Συλλόγων Εθνικής - 
’Αθηνών. Διά την εύόδωσιν τών σχε
δίων των ήλπισαν πολύ ρίς τάς ση- 
μειωθείσας είς τήν Διοίκησιν τού α
δελφού Σωμοττείου τών ύπαλλήλων 
τής τέως ’Αθηνών. αλλεπαλλήλους 
άλλαγάς. Διά μίαν όμως άκόμη φο
ράν τά σχέδια των έναυάγησαν προσ- 
κρούσαντα είς τήν σταθεράν άπόψα- 
σιν τών ’Εκπροσωπήσεων δλων τών 
Συλλόγων νά έπιδιώξουν έν άπολύ- 
Τφ σύμπνοια τήν έπίλυσιν τών ά- 
πασχολούντων τούς έργαζομένους 
είς τό "Ιδρυμα ζητημάτων και ή ά- 
πόφασις των αυτή αντικατοπτρίζει 
τήν επικρατούσαν μεταξύ δλων τών 
συναδέλφων, ανεξαρτήτως προελεύ- 
σεως ή κατηγορίας, αρμονίαν καί 
ψυχικήν ένότητα, αί όποΐαι θά οδη
γήσουν οπωσδήποτε καί είς τήν ορ
γανικήν τών Συλλόγων Ένωσιν. 
Προοίμιον ταύτης αποτελούν αί διε
ξαγόμενοι ήδη συζητήσεις διά τήν 
Ένωσις τών ασφαλιστικών οργανι
σμών.

U ΑΠΟΜΕΝΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΙΝ ΘΕΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Ώς καί άνωτέρω, έλέχθη, εύθύς ώς 
περατωθή ή παρούσα φάσις τροπο- 

I ποιήσεως τοΰ ’Οργανισμού, ή Διοί- 
κησις ϋπεσχέθη νέον κύκλον συζητή- 

: σεων διά τήν εΰρυτέραν άναμόρψω- 
σιν τούτου, αΐ όποΐαι θά απορροφή
σουν ασφαλώς και κατά τό \ έον 

! Συλλογικόν έτος μέγα τμήμα τής 
ί δραστηριότητος τής Εκπροσωπήσει ως, θά καταστή δέ ασφαλώς δυνα
τή ή έπίλυσις καί άλλης σειράς — 
έκτος τών παρατιθεμένων — θεμά
των:

ί 1. Νά καταργηθη ή αύθαιρεσία 
είς τάς προσλήψεις μέ καθϊέρωσιν 
τοΰ συστήματος τής εισόδου είς τήν 

ί Τράπεζαν ώρισμένου κάθε χρόνο α
ριθμού υπαλλήλων κατόπιν έξετά- 
σεων.

ι 2. Κατάργησιν τοΰ δικαιώματος 
τής Τραπέζης νά άναστέλλη τάς 
προαγωγάς.

3. Κατάργησιν τών «κατ’ εκλο
γήν» προαγωγών είς τούς κάτω τού 
Λογιστοΰ Α' βαθμούς, άφοΰ τό σύ
στημα τούτο έξετράπη όλοκληρωτι- 
κώς άπο τόν σκοπόν του καί μόνον 
τήν διαφθοράν ύπαλλήλων έξυπηρέ- 
τησεν.

4. Κατάργησιν τών λόγω έμπα- 
θείας ή άλλων αδικιών καθυστερή: 
σεων.

5. Μείωσιν χρόνου έξελίξεως μέ
χρι τόν Λογιστήν Α' είς 14 έτη.

6. Χορήγησις επιδόματος βαθμού.
7. Άνοίθεώρησις συστήματος ά- 

ξιολογήσεως υπαλλήλου (φύλλα ποι
ότητας). Ό υπάλληλος νά λαμβά- 
νη γνώσιν τής περί αυτού κρίσεως 
μέ δικαίωμα διατυπώσεως τής γνώ
μης του.

8. Έπίλυσις τών θεμάτων τών 
πολεμιστών Ν. 751 κ.λ.π., ώς προ- 
τείνεται άπό τάς οργανώσεις των.

9 Καθιέρωσις τών τριμήνων διά 
τήν αρχαιότητα: τού ύπαλλήλου αν
τί τών έξαμήνων ώς ισχύει, μέ κα
τανομήν τοΰ ενδιαμέσου χρόνου κα- 
τό: τό Vi.

10. Είς καμμίαν περίπτωσιν νά 
μην έπιτρέπεται πρόσληψις υπαλλή
λων είς άνωτέρους τοΰ Δοκίμου 
Βαθμούς.

11. Κατάργησις τών φθοροποιών 
φακελλακίων. Καθορισμός έπιδομά- 
των θέσεως. Διανομή ασφαλίστρων 
είς ολόκληρον τό Προσωπικόν άνα- 
λόγως τού μισθού.

12. Έπέκτασις τών οικογενεια
κών επιδομάτων είς δλα τά τέκνα. 
Παράτασις τού έπιδόματος τών άρ- 
ρένων τέκνων μέχρι τοΰ 24ου έτους 
άν ακολουθούν άνωτέρας σπουδάς.

13. Νά κατοχυρωθούν μέ διάτα- 
ξιν τοΰ ’Οργανισμού καί τά έπιδό- 
ματα:

α) Διαχειριστών Χρηματικού καί 
Τίτλων.

6) Χειριστών Λογ. Μηχανών.
γ) ’Ανθυγιεινής έργασίας.
δ) Άποζημιώσεως έκτος έδρας.
Νά διατηρηθή καί ή διάταξις δυ

νατότητας χορηγήσεως και άλλων ε
πιδομάτων αναλογών πρός τάς πα- 
ρουσιαζομένας άνάγκας, πάντοτε μέ 
βάσιν κριτήρια γενικά και 
δχι κατ’ ατομικήν περίπτωσιν.

14. Τά πάσης φύσεως έπιδόματα 
νά λαμβάνουν καί οί άναπληρωταί 
τών δικαιούχων κατά τόν χρόνον τής 
άναπληρώσεω ς.

15. Νά κατοχυρωθούν επίσης μέ 
διάταξιν τού ’Οργανισμού δλαι α! 
έπιτεύξεις τοΰ προσωπικού, πού δέν 
προβλέπονται άπό τόν ίσχύοντα 
’Οργανισμόν (Μισθολογική αναπρο
σαρμογή τών προερχομένων έκ τού 
κλάδου τών είσπρακτόρων, Ταμεια
κών τού κυρίου Κλάδου κ.λ.π.).

16. Ευχέρεια μετατάξεως είς τό 
Κύριον Προσωπικόν (Λογιστικόν ή 
Ταμειακόν) τών συναδέλφων τού

Βοηθητικού Προσωπικού, οί όποιοι 
συγκεντρώνουν τά άπαιτούμενα προ
σόντα.

’Ανάλογος προοΐθησις ένεκα τής 
προϋπηρεσίας αυτής και βαθμολογι
κή άναγνώρισις ολοκλήρου τοΰ 
χρόνου, κατά τόν όποιον ό μετατασ
σόμενος ήσχολήθη εις καθήκοντα ύ
παλλήλου τού κυρίου προσωπικού.

17. Είς τους υπαλλήλους οΐ όποι
οι άνευ αίτήσεώς των μετατίθενται 
ή διά πρώτην φοράν τοποθετούνται 
είς τόπον διάφορον τής μονίμου έγ~ 
καταστάσεώς των, νά καταβάλλων- 
ται οδοιπορικά, ενοίκια καί έξοδα 
έγκαταστάσεως.

1 8. Έκτος άπό ώρισμένας είδικάς 
περιπτώσεις (’Αποσπάσεις, 'Απο
στολή είς τό έξωτερικόν, άδεια άνευ 
άποδοχών, βαρεία ασθένεια) ή θέ- 
σις τού ύπαλλήλου «είς διάθεσιν» 
τής Διοικήσεως νά μήν ύπερβαίνη
τόν ένα μήνα.

Ό χρόνος διαθεσιμότητας, έκτός 
άπό τήν περίπτωσιν τής άδειας άνευ 
αποδοχών καί τού πέραν τού καθο
ριζόμενου κατά τά προηγούμενα 
χρόνου άσθενείας θά θεωρήται χρό
νος πραγματικής ύπηρεσίας.

19. Αί διατάξεις περί παραπτω
μάτων νά γίνουν σαφέστεροι και 
περιοριστικά! έίστε νά αποκλείεται 
κάθε αυθαιρεσία είς βάρος τού ύ
παλλήλου.

20. Έξέλιξις τού θήλεος προσω
πικού παραλλήλως πρός τά άρρεν 
καί ίση μεταχείρισις τών δύο φύλων 
έφ’ όσον προσφέρουν τήν αύτήν ερ
γασίαν.

21. Αΰξησις ορίου ήλικίας διά τό 
θήλυ προσωπικόν είς τό 55ον έτος, 
διά νά Εχουν δυνατότητα, δσαι θέ
λουν, νά μείνουν μίαν πενταετίαν α
κόμη είς τήν Τράπεζαν.

22. Δυνατότης λύσεως σχέσεως 
έργασίας τοΰ θήλεος προσωπικού είς 
τά 20 Ετη, έφ’ δσον ή Τράπεζα α
ναλαμβάνει τήν συνταξιοδότησιν 
κ.λ.π. ασφαλιστικά βάρη μέχρι τόν 
κανονικόν χρόνον εξόδου. Ή ίδια δυ
νατότης νά δοθή καί είς τούς ανα
πήρους άρρενας.

23. Συμμετοχή τής συλλογικής 
έκπροσωπήσεως είς δλα τά Συμβού
λια κρίσεως τών ύπαλλήλων (Προα
γωγών - Πειθαρχικά - Άναθεωρήσε- 
ως Φύλλων Ποιότητος) μετά ψήφου.

24. Πλήν τών Πειθαρχικών Συμ
βουλίων ούδείς άλλος νά μήν έχη τό 
δικαίωμα έπιβολής ποινής.

25. Καμμία περίπτωσις δέν θά 
συζητεΐται είς τό Πειθαρχικόν Συμ- 
βούλιον χωρίς νά ϋπάρχη απολογία 
τού κρινομένου. Νά έχη δικαίωμα ό 
κρινόμενος νά ύποβάλη καί συμπλη
ρωματικήν απολογίαν.

26. Νά καταργηθη ή ατιμωτική 
ποινή τού ύποβιβασμοΰ.

27. Ή έκδοσις τής άποφάσεως 
τού Πειθαρχικού Συμβουλίου νά μή 
καθυστερή πέραν τών 2 μηνών άπό 
τής παραπομπής είς άναθεώρησιν
και ποτέ πέραν των μη,νων απο
την αρχικήν παραπομπήν.1

ί 28. ‘Ολόκληρον τό Προσωπικόν 
νά ένταχθή είς τήν ιεραρχίαν τής 

.Τραπέζης συμφώνως μέ τάς διατά- 
! ξεις τού ’Οργανισμού όπως ζη
τούνται.



0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΚΑΤ)ΜΑΤΑ, QPAPI0K ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
( Συνέχεια από τήν 6η σελίδα)

’Εντός τοΟ άπολογιζομένου Συλ
λογικού έτους έσημειώθη ένας νέος 
-σταθμός ώς ττρός το ώράριον των 
-επαρχιακών καταστημάτων, πλήν ό
μως δυστυχώς δεν κατέστη δυνατή 
ή λύσις τού ακανθώδους αυτού προ
βλήματος το όποιον καταταλαιπω- 
ρεΐ τούς έκτος τών μεγάλων πόλεων 
συναδέλφους μας.

Κατά τήν διάρκειαν τού Γ' Παν
ελλαδικού Συνεδρίου τής SO.T.O.E. 
έλήφθη όμοφώνως ή άπόφασις διά 
τήν άπό πάσης πλευράς -— μαχη
τικής καί νομικής — διεκδίκησιν τού 
δικαιότατου αιτήματος τής έξομοι- 
ώσεως τού ωραρίου τών επαρχιακών 
καταστημάτων μέ το συνεχές ώρά
ριον τών 39 ωρών τού κέντρου. Εΐ- 
χον δε αρχίσει ήδη αί πρώται σχε
τικά! ένέργειαι προς τήν κατεύθυν- 
σιν τούτην ότε ό Τραπεζοϋπαλληλι
κός συνδικαλισμός έδέχθη καίριον 
πλήγμα άπό γενικωτέρας άπόψεως 
άλλα και εϊδικώτερον επί τού ανω
τέρω θέματος, λόγω τής ίδρύσεως 
έργοδοτικοΰ άντισυλλόνου εις τήν 
’Εμπορικήν Τράπεζαν.

'Η ϊδρυσις τού έν λόνω άντισυλ
λογικού κατασκευάσματος ώδήγησεν
----προς τό παρόν τοΰλάχιστόν —
είς τήν άνάσχεσιν κα! αναβολήν τών 
■ϋπό τής 'Ομοσπονδίας μας προ- 
γραμματισθέντων τοπικών αγώνων 
διά τήν μαχητικήν διεκδίκησιν τού 
αιτήματος τής έξομοιώσεως. Μέ τήν 
δεδηλωμένην εχθρικήν στάσιν τού 
άντισυλλόγου, ή επιτυχία τών αγώ
νων αυτών θά ήτο τελείως προβλη
ματική.

Κατόπιν τούτου, ή 'Ομοσπονδία 
εξετάζει τό θέμα άπό άλλης πλευ
ράς και προσπαθεί νά έξεύρη τρό
πον ώστε ή έξομοίωσις - φάντασμα 
νά καταστή συγκεκριμένη πραγμα- 
τικότης.

’Εκτός όμως τών κατά τ’ ανωτέ
ρω έκτιθεμένων, τό Δ.Σ. τού Συλλό
γου έστρεψε άμέριστόν τήν προσο
χήν του καί τό ενδιαφέρον του ϊνα 
έξυπηρετήση κατά τό δυνατόν καλ- 
λίτερον τήν όλην κατάστασιν κα! 
παρενέβη πλειστάκις παρά τή Διοι
κήσει διά τήν ένίσχυσιν τού Προσω
πικού διαφόρων καταστημάτων, τήν 
τήρησιν τού υφισταμένου ωραρίου 
καί τήν καλλιτέρευσιν τών συνθηκών 
ύπό τάς οποίας μοχθούν ο! επαρχια
κό! συνάδελφοι. Πέραν τούτου, ή 
Έκπροσώπησις ήλθεν έπανειλημμέ- 
νως είς επαφήν μετά τών τοπικών ε
πιθεωρητών εργασίας κα! κατήγγει
λε, όπου έκ τών συνθηκών ήτο δυ
νατόν, τήν άπό μέρους *ώρισμένων 
«άφοσιωμένων» διευθυντών κατα- 
στρατήγησιν τού ωραρίου- εργασίας 
τήν μή χορήγησιν κανονικών «5έιών 
κα! τήν αναγκαστικήν ύπερωριακήν 
(άνευ αμοιβής τό πλεΐστον) άπα- 
σχόλησιν τών συναδέλφων εντός τών 
καταστημάτων ή και κατ’ οίκον.

’Επίσης, μέλη: τού Δ. Σ., περιώ- 
δευσαν πολλάς επαρχιακός πόλεις 
καί έδωσαν έπιτοπίως άρκετάς φο
ράς λύσεις είς τά διάφορα είδικώτε- 
ρα προβλήματα, άνέφεραν δε τήν ό
λην κατάστασιν καί είς τον κ. Διοι
κητήν καί τον κ. Διευθυντήν τού Προ
σωπικού.

Πάντως, τό Δ.Σ. τού Συλλόγου 
διαδηλοΐ διά μίαν είσέτι φοράν ότι 
τό θέμα τών επαρχιακών καταστη,- 
μάτων είναι τό σοβαρώτερον, μετά 
τάς γενικός επιδιώξεις τής έκπροσω- 
πήσεως, και ότι δεν πρόκειται πλέ
ον ν’ άνεχθή τήν αφόρηταν αυτήν κα- 
τάστασιν ή οποία είναι απόρροια 
τής πλήρους έγκαταλείψεώς των καί 
ότι θά προσπαθήση νά έπιβάλλη 
προς πάσαν κατεύθυνσιν την αποδο
χήν τών .άλυτων προβλημάτων τής 
επαρχίας.

στάσιόν της, σχεδόν άνέπαφον.
Αυτή είναι ή πραγματική; άλή- 

θεια, λεγομένη άπό θέσεως ευθύνης, 
ενώπιον τής όποιας οΐαδήποτε ανεύ
θυνος κριτική στερείται περιεχομέ
νου.

Ή δύναμις τής 'Ομοσπονδίας έ- 
νισχύθη κατά τό παρελθόν έτος διά 
δύο ακόμη μελών. Τής Ένώσεως 
Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου 
(Ε.Τ.Υ.Κ.) και τού Συλλόγου Υ
παλλήλων τής Άμέρικαν ’Εξπρές. 
Ή μέν πρώτη μεγάλη Όργάνωσις, 
άπό τάς πλέον ζωτικός τής 'Ελληνι
κής Μεγαλονήσου, διά τής εισόδου 
της είς τήν Ο.Τ.Ο.Ε. όχι μόνον προ-

Δέν είναι οί άντισύλλογοι, τά μέ
σα που θά τους άδηγήσουν είς τήν 
πρόοδον τών ζητημάτων τους, άλλά 
είς τήν καταβαράθρωσιν αυτών. ’Αν
τί τής ενιαίας δράσεως θά ύπάρχη 
ό αλληλοσπαραγμός καί μάλιστα με 
τό στοιχεΐον τού φανατισμού τό ό
ποιον θά ύποθάλπτη ό εργοδότης. 
01 εργαζόμενοι έχουν καθήκον νά 
εξυγιαίνουν τάς Διοικήσεις τών Σω
ματείων των καί νά τάς θέτουν ενώ
πιον τών καθηκόντων αυτών, άλλά 
ουδέποτε νά διαλύουν τά Σωματεία 
των.

Αυτά άποτελεΐ πίστιν των καί τό 
άποδεικνύει τό υπόδουλον είς τήν 

1 έργοδοτικήν τήν στιγμήν αυτήν, προπορεύεται εις την πραγματωσιν του .
' μεγάλου πόθου τών αδελφών λαών, \ σωπικόν τής Εμπορικής τό οποίον 
τής Κύπρου καί τής μητέρας Έλ- iTrotpac τήν κατατρομοκράτησίν του 
λάδος, νά ενωθούν, άλλά καί μετά-1Kai "Γ1Πν &6αίαν στρατολογίαν 

: φέρει είς τον Ελληνικόν συνδικαλι- , είς τό μιαρόν, κατασκεύασμα _ 
στικόν χώρον τό τόσον απαραίτητον άντισυλλόγου έδωσε προ ήμερώ

ιαν του 
τού

ημερών τό
δι’ αυτόν όξυγόνον τής ελευθερίας, ; ήχηροτατον ράπισμά εις τον έργο- 
τής συναδελφωσύνης, τής πίστεως I ότην του, εκλέξαν είς τά Υπηρεσια
κά! τής άγωνιστικότητος, εννοιών. κ<* Συμβούλια τής Εμπορικής Τρα-
δηλαδή αί όποια ι κυριαρχούν άπ’ ά- ~......~
κρου είς άκρον είς τήν Ελληνικήν 
Μεγαλόνησον. Ή δέ δευτέρα, μικρά 
είς άριθμητικήν δύναμιν άλλά μεγά-

Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΤΗΣ Ο.Τ,Ο.Ε.
Κατά τήν άπολογιζομένην Συλ

λογικήν περίοδον, ή 'Ομοσπονδιακή 
δραστηριότης παρουσίασε σημαντι
κήν άνοδον, έκφραζομένην τόσον είς 
αγωνιστικός εκδηλώσεις όσον, καί 
τό σπουδαιότερον, άπό πλευράς βά
σεων νέας έξορμήσεως προς νέας 
διεκδικήσεις τάς όποιας βάσεις έθε
σε τό συνελθόν τήν 3-6 Σεπτεμ
βρίου 1965 Γ' Πανελλαδικόν Συνέ- 
δριον τού Κλάδου.

'Ο προ τού συνεδρίου χρόνος δι- 
ήλθε μέ προσπάθειας άνσσχέσεως 
τών επιθέσεων κατά τών ’Ασφαλι
στικών μας ‘Οργανισμών καί τής 
προσπάθειας άποτροπής τών δυσμε
νών επιπτώσεων τού Ν.Δ. 4444)64 
τού γνωστού ώς «φορολογικού» επί 
τών άποδοχών μας.

Καί ή μέν άντίστασις κατά τής 
-προσβολής τών ’Ασφαλιστικών μας 
’Οργανισμών (Υποχρεωτική εισδοχή 
Δικηγόρων είς τάς Διοικήσεις των— 
.αυθαίρετοι αυξήσεις νοσηλειών ιδιω
τικών κλινικών) παρουσίασε θετι
κά αποτελέσματα, ο άναληψθείς ά
γων κατά τού «φορολογικού», οΰδε- 
μίαν σχήδόν ουσιαστικήν ωφέλειαν 
έσχεν. Ή παραπλανητική τακτική 
τού νομοθετήσαντος τότε Υπουργού, 
ή φαινομενική καί πρόσκαιρος ωφέ
λεια τών συνταξιούχων, ή άμφιτα- 
λάντευσις τής συνδικαλιστικής ηγε
σίας ώς προς τήν άποτελεσματικό- 
τητα τών προταθεισών, παρά τού 
Υπουργείου πάντοτε, «βελτιώσεων» 
καί προ παντός ή μ ή: καθο
λική άντίδρασις τών 
πληττομένων εργαζομέ
νων συνεπεία μή ορθής συλλήψεως 
καί τοποθετήσεως τού θέματος πα
ρά τών αρμοδίων ηγεσιών, άφήκεν ά- 
νενόχλητον τήν επιβολήν τού έν λό- 
γφ Νομοθετήματος το όποιον άφ’ 
ενός άφαιρεΐ τό επί σειράν ετών δι- 
..καίωμα τών εργαζομένων είς τάς 
Τραπέζας καί τους περισσοτέρους 
’Οργανισμούς όπως ο'ι Έργοδόται 
των τοΐς καταβάλλουν τον φόρον μι
σθωτών υπηρεσιών, εφαρμόζει δέ άφ’ 
ετέρου προοδευτικόν φαλκιδευτικόν 
.μηχανισμόν διά τήν έν καιρώ περι- 
έλευσιν ΰποχρεωτικώς όλου 
τού βάρους τής φορολογίας είς τούς 
’Εργαζομένους.

Διά τού 3ου Πανελλαδικού Συνε
δρίου τής 'Ομοσπονδίας μας, είς 
τό όποιον έπνευσεν άνεμος πραγμα
τικής άνανεώσεως τών δυνάμεων καί 
τής πορείας τού Τραπεζοϋπαλληλι
κού συνδικαλισμού, ενότητας δράσε
ως καί άληθοΰς δημοκρατικής λει
τουργίας τού εργατικού κινήματος, 
ιέτέθησαν α! νέαι βάσεις έξορμήσε
ως τού κλάδου μας, αί όποια ι συνί- 
σταντο:

1) Ώς πρός τάς διεκδικήσεις:
α) Ριζική άντιμετούπισις τού ά- 

σφαλιστικού θέματος τού κλάδου 
μας έπί ύγιών καί εύρειών βάσεων 

-κα! παγία διασ'άλισις αυτού άπό 
τούς ενεδρεύοντας κινδύνους πάσης 
φύσεως.

6) Αΰξησις άποδοχών κατά 25%.
γ) Συγχρονισμένη εργατική Νο

μοθεσία μέ κατάργησιν τού άντερ- 
γατικοΰ Νόμου 3239 καί μέ θέσπι- 
σιν βασικών δικαιωμάτων τών ’Ορ
γανώσεων τών εργαζομένων μέ τήν 
άρμόζουσαν διά πολιτισμένα ‘Έθνη 
•συνδικαλιστικήν ελευθερίαν.

6) Ένιαΐον ώράριον 39 ώρών έ- 
βδομαδιαίως.

ε) Θεμελίωσις, ϋποστήριξις καί 
προβολή τών δικαιωμάτων τών ερ
γαζομένων γυναικών τού κλάδου.

2) Ώς πρός τά μέσα προβολής 
τών διεκδικήσεων καί τής ένδυναμώ- 
σεως τού συνδικαλιστικού κινήμα-

α) Διαφύλαξις τής ένότητος τού 
συνδικαλιστικού κινήματος ώς μόνης 
δυνάμεως περιφρουρήσεως τών συμ
φερόντων τών έργαζομένων καί απο
τελεσματικής προβολής καί διεκδική
σεων αυτών.

6) "Εντονος άντίστασις κατά πά
σης προσπάθειας διασπάσεως τών 
συνδικαλιστικών δυνάμεων καί κατα
πολέμησή πάσης ένεργείας διαλύ- 
σεως τών Όργανούσεων τών Εργα
ζομένων.

γ) Συνέπεια τών προηγουμένων 
δύο άρχών είναι ή άντίθεσις τής Ο.

I ·0.Ε. πρός τάς Μάκρη - Θεοδωρι- 
κάς μεθόδους αϊ όποΐαι μέ μέσα τήν 
πολιτικήν μισαλλοδοξίαν καί τάς βά
σει αυτής διαγραφάς σωματείων καί 
’Οργανώσεων έχουν ώς άποτέλεσμα 
τήν έξουθένωσιν τού συνδικαλιστι
κού κινήματος.

Ή βάσει τών άρχών αυτών δρα
στηριότης τής 'Ομοσπονδίας έξεδη- 
λώθη είς τήν μετά τό Πανελλαδικόν 
Συνέδρων νεαρόν ζωήν της, τριών 
μηνών, λίαν καρποφόρος. Ταχεία με- 
τάδοσις τού πνεύματος καί τών άπο- 
φάσεων τού Συνεδρίου είς τό σύ- 
νολον τών συναδέλφων τού κλάδου, 
διά τού τύπου, τής παντραπεζοϋπαλ
ληλικής συγκεντροίσεως τής 4.10.65 
καί κοινών συσκέψεων τών Δ.Σ. τών 
Τραπεζοϋπαλληλικών Συλλόγων με
τά τής Διοικήσεως τής 'Ομοσπονδί
ας καί τών Διοικήσεων 'Ομοσπονδι
ών πλειόνων κλάδων, πρωτοβουλία 
τής 'Ομοσπονδίας μας, έδημιούργη- 
σαν εγκαίρως τό άγων ι στικόν κλίμα 
ώστε όταν προ δ ι μήνου ή Κλαδική 
Άσφάλισις εϋρέθη προ νέας απειλής 
διά τής συστάσεως Επιτροπής Με
λέτης τών προβλημάτων τών ’Ασφα
λιστικών ’Οργανισμών καί τής ενι
αίας (sic) άντιμετωπίσεώς των, όχι 
μόνον νά άποτρέψη τον κίνδυνον διά 
τον κλάδον μας, άλλά νά άνοιξη τον 
δρόμον διά τήν άποτροπήν τού κιν
δύνου καί διά τούς άλλους κλάδους 
(’Ηλεκτρισμός, Ο.Τ.Ε., κλπ. ώς ήκο- 
λούθησαν) ώς καί νά προβάλη ό- 
μοΰ καί τό έτερον βασικόν αίτημα: 
τό μισθολογικόν, ουτινος άναμένεται 
ή λύσις.

Οϋτω ή νΰν Διοίκησις τής ΟΤΟΕ 
έφερε είς πέρας, διά καταλλήλου χει
ρισμού, όρθοφροσύνης, επιτυχούς 
σταθμίσεως καί χρησι μοποιήσεως 
τής διατιθεμένης ύπ’ αυτής δυνάμε
ως, μίαν φάσιν τών προσπαθειών 
της έντός βραχύτατου χρόνου (τρι
μήνου) δι’ ήν ή προηγουμένη Διοί- 
κησις (χωρίς νά ύπάρχη θέμα κατη
γορίας αυτής) έχρειάσθη τρία περί
που έτη, Είς τό άποτέλεσμα δέ τού
το, δηλ. τής διά Διαιτησίας λύσε- 
ως, οπωσδήποτε έκ τής κειμένης 
Νομοθεσίας θά έφθάναμεν καί μέ 
τούς σκληροτέρους άκόμη άγώνας. 
Τούτους ή 'Ομοσπονδία θά διεξα- 
γάγη είς περίπτωσιν μή ικανοποιη
τικής λύσεως καί διά τούτους διε- 
φύλαξε σύν τοΐς άλλοις τό όπλο-

λη είς πίστιν καί ιδανικά άνοίγει 
τον δρόμον τής άπελευθερώσεως τών, 
ολίγων ευτυχώς άλλά μή οργανωμέ
νων ομάδων τών συναδέλφων τών 
«μικρών» Τραπεζών, οι όποιοι ώς 
έκ τούτου στενάζουν ύπό στυγνούς 
έργοδότας.

Μελανόν σημεΐον, κίνδυνος διά τό 
Τραπεζοϋπαλληλικόν κίνημα, ό τή 
έμπνεύσει τής Διοικήσεως τού Τρα
πεζιτικού συγκροτήματος Άνδρεάδη 
ΐδρυθείς είς τήν Εμπορικήν Τράπε
ζαν άντισύλλογος. Τούτο άποτελεΐ 
σύνηθες φαινόμενον είς περιπτώσεις 
άναπτύξεως τού συνδικαλιστικού κι
νήματος. Οί έργοδόται καί μάλιστα 
τά μονοπωλιακά συγκροτήματα συ- 
σπειροΰνται καί διά ενιαίων ένεργει- 
ών, εκμεταλλευόμενοι άδυναμίας καί 
τρομοκρατοΰντες, τείνουν είς τήν διά 
τού τρόπου τούτου διάσπασιν τών 
έργαζομένων καί διάλυσιν τών Όρ- 
γανώσεών των. Αί ‘Οργανώσεις ά- 
μύνονται. ’Αλλά τον κύριον λόγον

πεζής τον Πρόεδρον τού Νομίμου 
Συλλόγου καί καταπόντισαν τον 
Κούίσλιγκ τού άντισυλλόγου.

Ή προδοσία οϋτω δέν έχει ζωήν. 
Παρά τήν άνάσχεσιν τήν οποίαν δύ- 
ναται νά έπιφέρη είς τό έργον τής 
Ο.Τ.Ο.Ε. μέ άντίκτύπον είς τά συμ
φέροντα όλων τών Τραπεζικών 'Υ
παλλήλων θά κρημνισθή άπό αυτό 
τούτο τό σώμα αυτών, τό όποιον δέν 
τήν άνέχεται. Α,ύτσ τό Σώμα είναι 
ό κυριτερος Σύμμαχος τής Διοική- 
σεως τής Ο.Τ.Ο.Ε. καί τού Νομίμου 
Συλλόγου τής Εμπορικής είς τον 
παράλληλον κατά τού Έργοδοτικοΰ 
τούτου ’Οργάνου άγώνος των τον ό
ποιον διεξάγουν είς νομικόν συνδι
καλιστικόν καί κοινοβουλευτικόν επί
πεδον, εντός τών ορίων τής χώρας 
άλλά καί είς διεθνή κλίμακα.

Είς τήν όλην ταύτην εύρυτάτην 
καί πολύπλευρον προσπάθειαν τής 
Ο.Τ.Ο.Ε τό Δ.Σ. τού Συλλόγου 
μας έστάθη καί ϊσταται όχι μόνον 
άκλόνητος συμπαραστάτης άλλά καί 
στενός συνεργάτης, φιλοδοξών νά 
προσψέρη παν τό δυνατόν είς τό εΰ- 
γενές καί άνώτερον έργον τής Κλα-

έχουν αυτοί οΰτοι οί εργαζόμενοι, δικής μας Όργανώσεως.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ
Κατά τό άπερχόμενον Συλλογι

κόν έτος έπρυτάνευσεν καί πάλιν τό 
πνεύμα τής οικονομίας καί τής μετά 

. φειδοΰς διαχειρίσεως τής περιουσίας 
ι τού Συλλόγου.

Παρά τό γεγονός τής αλματώδους 
αΰξήσεως τών τιμών καί τής παρο
χής υπηρεσιών έν συγκρίσει πρός τό 
προηγούμενον έτος, αί δαπάνα ι δια
χειρίσεως ούσιαστικώς ηΰξήθησαν 
μόνον κατά δρχ. 300.840 πλέον τού 
έπιδόματος έστιάσεως επαρχιακών

συναδέλφων έκ δρχ. 655.581, μέρος 
τού όποιου καλύπτει ή Τράπεζα. "Αν 
ληψθή δέ ύπ’ όψιν ότι έπραγματο- 
ποιήθησαν δύο γενικαΐ συνελεύσεις 
(τακτική έτησία καί τ ροποπο ιήσεως 
καταστατικού) ώς επίσης ηΰξημένα 
δίδακτρα διά τούς έντός τού ύπό 
κρίσιν έτους, δαπάναι έκτυπώσεως 
νέου καταστατικού κ.λ.π., ή σημειω- 
θεΐσα αΰξησις είναι πρακτικώς μι
κρά.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ - ΛΕΣΧΗ
Παρά τήν κατά τό ύπό κρίσιν έ

τος μεγάλην οίνοδον τών τιμών τών 
τροφίμων καί τής αΰξήσεως τών ά
ποδοχών τού προσωπικού, αί τιμαί 
τού εστιατορίου διετηρήθησαν είς τά 
αυτά περίπου επίπεδα μέ τάς πε- 
ρυσινάς. Επίσης, έσημειώθη μικρά 
τις βελτίωσις τών εσόδων του έναντι 
τού προηγουμένου έτους.

Είς 6,τι άψορά τό μέγα θέμα τής 
άκαταλληλότητος τού οικήματος,

δυστυχώς δέν έστάθη δυνατόν καί 
κατ’ αυτήν τήν περίοδον νά έξευρε- 
θή λύσις ή όποια θά ικανοποιούσε 
πλήρως τό αίτημα. Τό θέμα παρα
μένει άνοικτόν καί έλπίζεται ότι έν
τός τής άρχομένης περιόδου θά κα- 
τορθωθή νά έξευρεθή τρόπος ρυθμί- 
σεώς του έντός τών πλαισίων τών 
αναγκών μιας πραγματικής λέσχης 
τών Υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τρα- 
πέζης.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
Σοβαρωτάτη είς πολλάς περιπτώ

σεις ύπεράνθρωπος προσπάθεια κα- 
τεβλήθη άπό τό Δ.Σ. διά τήν παρα
κολούθησή καί συμπαράστασιν είς 
τά δικαιότατα αιτήματα εκατοντά
δων συναδέλφων.

Ή στενή καί έκ τού πλησίον πα- 
ρακολούθησις τών αιτημάτων αύτών, 
άπήτησε πάρα πολλάς ώρας Συλλο
γικής άπασχολήσεως καί πλειστάκις 
έκαρποφόρησε έπ’ ώψελεία τών έν-

διαφερομένων. Βεβαίως, είς άλλας 
περιπτώσεις καί παρά τήν άπό μέ
ρους τής ’Εκπροσώπήσεως άσκηθεΐ- 
σαν πίεσιν, δέν κατέστη δυνατή ή 
άποδοχή ώρισμένων δικαίων αιτημά
των. Ή Έκπροσώπησις διαβεβαιοΐ 
τούς συναδέλφους ότι ουδέποτε καί 
κατ’ ούδένα τρόπον παρεδόθη άμα- 
χητί καί ότι ούδέν άπό τά μή, έπι- 
λυθέντα αιτήματα έπαυσε έστω καί 
πρός στιγμήν νά τήν άπασχολή.

Τό κόψιμο τής πίττας στο κατάστημα Παγκρατίου άπό τον 
διευθυντή κ. Έξαρχόπουλο.

0 ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΣΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΚΟΨΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΥΣ
«Γηράσκω άεί πολλά διδασκόμε

νος» έλεγεν ό σοφός Σόλων ό ’Αθη
ναίος. Καί έγώ, χωρίς νά είμαι βέ
βαια σοφός, επαναλαμβάνω τό σο
φόν άπόφθεγμα. Διότι μόλις προ 
διημέρου, συμπληρώνων τήν 9ην έ- 
πταετίαν τού βίου μου, έδιδάχθην, 
κατά τό κόψιμο τής πίττας τού Άρ- 
χαιοφίλου 'Ομίλου Εκδρομών, άπό 
τον Πρόεδρόν του ιατρόν κ. Μιχ. Λε- 
6ίδην, ότι άλλη, είναι ή Βασιλόπιττα 
καί άλλη ή Άη - Βασιλόπιττα.

Καί ή μέν Βασιλόπιττα, καθιερώ
θηκε στή Δυτική Ευρώπη πρός τι
μήν τών Τριών Μάγων — διά νά 
προσκυνήσουν τό Θειον Βρέφος, κο- 
μίζοντες χρυσόν, λίβανον καί σμύρ
ναν. Καί επειδή τούς Τρεις Μάγους 
τούς έλεγαν καί Τρεις Βασιλείς, κα
θιερώθηκε πρός τιμήν των ή Βασι- 
λοπιττα, στήν οποίαν έβαζαν τρία 
χρυσά νομίσματα, Αυτή είναι ή Βα
σιλόπιττα.

Ή δέ Άη - Βασιλόπιττα, καθιε
ρώθηκε πρός άνάμνησιν, τού Επι
σκόπου Καισαρείας Άγ. Βασιλείου, 
ό όποιος, γιά νά αντιμετώπιση μια 
φοβερή σιτοδεία, ώργάνωσε λαϊκά 
συσσίτια, όπως έμεΐς στήν Κατοχή, 
καί έμοίραζε πίττες, ψτιασμένες άπό 
κριθάλευρο καί άλεΰρι άπό κουκιά. 
Καί επειδή πολλές φορές μέσα στις 
πίττες έβρισκαν ολόκληρα κουκιά, 
πού δέν είχαν άλεσθή, οί μητέρες έ
λεγαν στα παιδιά τους: «Νά, βρή
κες τό κουκί τού Άγ. Βασιλείου». 
Τό κουκί αργότερα μετετράπη σε

χρυσό νόμισμα, καί έτσι έχομε τις 
Άη - Βασιλόπιττες.

Τώρα τίθεται τό πρόβλημα, τί εί
ναι ή δική μας πίττα; Είναι Βασι
λόπιττα ή Άη - Βασιλόπιττα; ’Εάν 
λάβωμεν ύπ’ όψιν ότι έχομε τρεις 
πίττες, κάθε μιά μέ ένα χρυσό κό
σμημα — διότι εφέτος δέν επιτρέ
πεται νόμισμα — τότε μπορούμε 
νά τήν χαρακτηρίσωμε Βασιλόπιτ
τα. Έάν όμως λάβωμεν ύπ’ όψιν 
τέν ενδημούσαν μεταξύ τών Συντα
ξιούχων σιτοδείαν, τότε θά πρέπει 
νά τήν χαρακτηρίσωμεν Άη - Βα
σιλόπιττα (Γέλωτες καί χειροκρο
τήματα).

Άλλά ό βαρόνων παράγων διά 
τον χαρακτηρισμόν τής πίττας μας 
σάν Βασιλόπιττας ή Άη - Βασιλό- 
πιττας, είναι ή προσέλευσις τών τρι
ών Μάγων, οί όποιοι 6Γ ημάς τώρα 
δέν ονομάζονται πλέον Μελχίορ, Γά- 
σπαρ, Βαλτάσαρ, άλλά Μαύρος, 
Γαζής, Καλαμαριώτης, καί οί όποιοι 
ενδέχεται νά προσκομίζουν καί αυ
τοί δώρα, έάν όχι λίβανον καί σμύρ
ναν, τουλάχιστον ολίγον χρυσόν. 'Ο
πότε θά μπορέσωμε, δικαίως, νά χα
ρακτηρίσωμε τήν πίττα μας Βασι
λόπιττα (Γέλωτες καί χειροκροτήμα
τα).

Άλλ’ είτε κομίζουν, είτε δέν κο
μίζουν χρυσόν, έμεΐς τους δεχόμεθα 
μέ τήν ίδια αγάπη, στο φτωχικό μας 
καί τούς εύχόμεθα χρόνια πολλά καί 
ευτυχισμένα.

0 κ. I. Τσάγκας, διευθυντής τοϋ Κατ)τος Κομοτινής όμ ίλών 
πρός μαθητάς γυμνασίων τής πόλεως κατά τήν εορτήν τής 

ημέρας άποταμιευσεως.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Άπό τό κόψιμο τής πίττας στο Κατάστημα Λαρίσσης.
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Έν Άθήναις τή 26η Ίανουρίου 1966

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΠΣ
Συμφώνως πρός τά ά'ρθρα 9 καί 1 I τοϋ ίσχΰοντος Κα

ταστατικού, καλοϋμεν τά μέλη τοϋ Συλλόγου μας εις τήν 
έτησίαν τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν, τήν 3 Ιην ’Ιανουά
ριου ε.ε., ημέραν Δευτέραν και ώραν 6ην μ μ. είς τήν αί
θουσαν Τίτλων τοΰ Κεντρικού Καταστήματος μέ θέματα;

1) Έκθεσις πεπραγμένων διά τό λήξαν έτος 1965.
2) Έγκρισι; απολογισμού 1965 καί προϋπολογισμού 

1966.
3) "Εκθεσις ελεγκτών καί απαλλαγή Διοικητικού Συμ

βουλίου.
Έν περιπτώσει μή απαρτίας ορίζεται άπό τοΰδε νέα 

σΰγκλησίς ταΰτής διά τήν 8ην Φεβρουάριου 1966 ημέραν 
Τρίτην. Έν περιπτώσει μή απαρτίας καί κατά τήν δεύτε
ρον φοράν συγκι/λεΐται νέα τοιαΰτη διά τήν 15ην Φε
βρουάριου 1966 ήμέραν Τρίτην, τήν αύτήν ώραν καί 
έν τώ αύτώ τόπω.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
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Σελίς 8η

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ο,Τ,Ο.Ε. 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΗΛΕΟΣ ΠΡ0Σ0ΠΙΚ0Υ

ΕΝΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Οί "Ελληνες Εργαζόμενοι Εχουν | κών του Ο.Τ.Ε. όπως καί διαφόρων-
άλλων κλάδων.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΝ ΤΡΑΠΕΖΟΫ
ΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΤΑΥΘΑ
Δυνατότης άποχωρήσεως εγγά
μου θήλεος προσωπικού μετά 
συμπλήρωσιν 1 δετούς ύπηρε- 
σιας.

Κύριε Πρόεδρε,
Εχομεν την τιμήν νά παραθέσω- 

μεν τό κείμενον ύποβληθέντος ήμΐν 
υπομνήματος ύπογραφομένου παρά 
187 συναδέλφων γυναικών, ύπηρε- 
τουσών εις τήν ήμετέραν Τράπεζαν 
έχον οΰτιω:

«Κύριε Πρόεδρε,
Έν σχέσει προς τήν δυνατό

τητα έξόδου έκ τής ενεργού ύπη- 
ρεσίας των εγγάμων γυναικών υ
παλλήλων τής Τραπέζης, εχομεν 
τήν τιμήν νά θέσωμεν ύπ’ όψιν 
υμών τό έξής:

Κατά τά σήμερον ίσχύοντα 
παρ’ ήμΐν, ή δυνατότης έξόδου 
έκ τής ένεργού ύπηρεσίας Εγγά
μου γυναικός υπαλλήλου, τελεί υ
πό φραγμούς και περιορισμούς, 
οΐτινες καθιστούν τήν δυνατότητα 
ταύτην έντελώς περιωρισμένην, 
άν μή άνέφικτον.

"Ισως δέν έχει αρκούντως στα- 
θμισθή παρ’ ήμΐν ό ρόλος καί ή 
αποστολή τής έγγαμου γυναικός 
υπαλλήλου, πέραν τών έν τή Τρα- 
πέζη ύπηρεσιακών αυτής καθη
κόντων. Ή κοινωνική αυτής απο
στολή, ώς συζύγου καί ώς μή
τρας είναι άναντιρρήτως ύψηλή 
καί ώς τοιαύτη. δέν είναι ορθόν 
νά έξακολουθή νά άγνοήται παρ’ 
ήμΐν. Είναι ανάγκη νά παρασχε- 
θή εις τάς έπιθυμούσας 
έξ αυτών ή ευχέρεια έξόδου των, 
ώς ακριβώς ισχύει δι’ ολόκληρον 
τον Δημοσιοϋπαλληλικόν κλάδον 
καί τά Νομικά Πρόσωπα Δημο
σίου Δικαίου, δηλαδή διά χιλιά
δας ξχτορα τής θιγομένης κατη
γορίας.

Τό Δημόσιον καί τά Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ο. 
Τ.Ε., Ο.Λ.Π., κλπ.), έχουσιν έ- 
φηρμοσμένην κοινωνικωτέραν τα
κτικήν, διά τής όποιας:

Πάσα έγγαμος υπάλληλος, α
νεξαρτήτως ή λ ι κ ί α ς 
καί ασχέτως έάν απέ
κτησε ν ή; ο ΰ Τ έ κ οι ν, άμα 
τή συμπληρώσει 1 δετούς ύπηρε
σίας (έπί τό άκριβέστερον 14 έ- 
τών, 6 μηνών καί 1 ήμέρας), δ ι- 
καιοΟται νά παραιτηθή τής 
ενεργού υπηρεσίας καί νά συν- 
ταξιοδοτηθή (βάσει - βεβαίως - 
τών άναλόγων συντελεστών).

Πάσα - έκ παραλλήλου - επι
θυμούσα νά Εξάντληση τά όρια 
παραμονής της έν τή, Ενεργώ υ
πηρεσία, (είτε διά μεγαλυτέραν 
συνταξιοδότησίν της, είτε δΓ άλ
λους λόγους αφορώντας αυτήν), 
είναι έλευθέρα προς τούτο.

Νομίζομεν ότι ή άκολουθουμέ- 
νη, ώς άνω, τακτική εις τό Δη
μόσιον καί τά Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου, είναι καί ό ρ- 
θ ή καί -δίκαια άλλά καί κοι
νωνική.

Χάριν πληροφορίας σημειούμεν 
σχετικώς, ότι εις τήν Τράπεζαν 
’Αθηνών (όταν ήτο αϋθύπαρκτον 
Νομικόν Πρόσωπον Ιδιωτικού 
Δικαίου), ϊσχυεν ή 20ετία διά 
τήν θιγομένην περίπτωσιν.

'Όσον άφορά τάς προϋποθέ
σεις συνταξιοδοτήσείως άμα τή 
συμπληρώσει 1 δετούς ύπηρεσίας, 
δέν νομίζομεν ότι δύναται νά ύ- 
ποστηριχθή ύπό οίοοδήποτε ότι 
αί άσφαλιστικαί είσφοραί (κρα
τήσεις) τών γυναικών Δημοσίων, 
Υπαλλήλων καί τών Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, εί
ναι υπέρτεραι τών ήμετέρων.

Κατ’ ακολουθίαν τών ανωτέρω, 
παρακαλούμεν όπως προέλθητε 
έίς τάς αναγκαίας ένεργείας καί 
διαβήματα ϊνα έξομοιωθώμεν, ώς 
προς τό θέμα τούτο, μέ τάς συνα
δέλφους τού Δημοσίου, καί τών 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου».
Καίτο-ι ό αριθμός τών ύπογρα- 

ψάντων τό ύπόμνημα είναι μικρόν 
μέρος τού ύπηρετοΰντος έν τή Τρα- 
πέζη θήλεος Προσωπικού, έν τούτοις 
ε’ίμεθα εις - θ'έσιν νά γνωρίζωμεν ότι 
τό διατυποόμενον αίτημα αντανα
κλά τήν βέληο ιν τής πλειοψηφίας 
τού έγγάμου, κυρίως, θήλεος προ
σωπικού τής Εθνικής Τραπέζης, νο
μίζομεν δέ, έκ τών ύφισταμένων πλη
ροφοριών, ότι άποτελεϊ κοινόν αί
τημα τών εργαζομένων εις άπάσας 
τάς Τραπέζας γυναικών.

’Επειδή τό θέμα άπτεται κυρίως 
ήοΰ συγγενούς προς αυτό ’Ασφαλι
στικού Προβλήματος ώς έκ τής έπι- 
πτώάεώς, ήν θά έχη έπί τής οικο
νομικής θέάεω-ς τών ’Ασφαλιστικών 
’Οργανισμών ό παραλληλισμός δέ 
'πρός έξομοίωσιν θά γίνη, ώς ήδη

άλλωστε τίθεται, οϋχί μεταξύ ίσχυ- 
όντων είς τάς Τραπέζας αφού ή με- 
ταχείρισις μέχρι τοΰδε, είναι ένιαία, 
άλλά μεταξύ εγγάμων γυναικών 
Τ ραπεζοϋπαλλήλων καί γυναικών 
Εργαζομένων είς τό Δημόσιον, Νομι
κά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου καί 
έν γένει ’Οργανισμούς Δημοσίου Εν
διαφέροντος, παρακαλούμεν όπως ά- 
ποτελέση θέμα τού ’Εκτελεστικού 
Συμβουλίου έπί τώ σκοπώ όπως άν-

Ό βουλευτής σδ. Ίω. ’Αλευράς 
κατέθεσε γιά τούς κ.κ. ύπουργούς 
’Εργασίας καί ‘Εμπορίου έρώτηση 
μέ τήν οποία τίθεται ή όλη άντισυν- 
δικαλιστική δραστηριότητα τού κ. 
Άνδρεάδη καί τό θέμα τού παρανό
μου κατασκευάσματος του.

Έν τψ μεταξύ στις 9 Δεκεμβρίου 
έξεδικάσθη ή τριτανακοπή τού νο
μίμου Συλλόγου κατά τού άντισυλ- 
λόγου. Οί Δικηγόροι πήραν προθε
σμία γιά τήν υποβολή τών προτά
σεων τους.

Παραθέτουμε τό κείμενο τής έρω- 
τήσεως τού σδ. Ί. ’Αλευρά τό ό
ποιο είναι έξαιρετικά κατατοπιστικά 
γιά τούς συναδέλφους.

ΕΡΩΤΗΣIΣ

Πρός τούς κ.κ. Ύπουργούς ’Ερ
γασίας καί Εμπορίου.

Μετά μακροετεΐς Επιδιώξεις τών 
Ελλήνων έργαζομένων καί έπί σκο
πώ προσαρμογής τών κοινωνικών 
μας συνθηκών πρός τούς Διεθνείς ό
ρους ’Εργασίας, ή Πολιτεία κατέ
στησε Νόμους τού Κράτους, τάς Δι
εθνείς Συμβάσεις 87 καί 98, περί 
Συνδικαλιστικής Ελευθερίας καί πε
ρί έφαρμογής τού δικαιώματος Όρ- 
γανώσεως καί Συλλογικής διαπρα- 
γματεύσεως.

Βασικαί, ώς γνωστόν, διατάξεις 
τών έν λόγφ Συμβάσεων είναι:

α) Νά εκλέγουν οι εργαζόμενοι 
έλευθέρως τούς έκπροσώπους τής ά- 
ρεσκείας των καί

6) Ή άπαγόρευσις νά δημιουρ
γούν αμέσως ή έμμέσως οί Έργοδό- 
ται έλεγχομένας παρ’ αυτών ’Οργα
νώσεις έργαζομένων.

’Ανάλογοι διατάξεις προκύπτουν 
καί έκ τής ύφισταμένης Εργατικής 
Νομοθεσίας καί ιδιαιτέρως έκ τού 
Νόμου 281)1914, ό ποιος απαγγέλ
λει καί ποινικός κυρώσεις, είς βάρος 
τού ’Εργοδότου τού επιδιώκοντας δΓ 
αθεμίτων μέσων νά ύποχρεώνη Εργα
ζομένους είς προσχώρησιν είς Σω- 
ματεΐον, ή είς διαγραφήν άπό έτε
ρον τοιοΰτον.

Κλασικήν περίπτωσιν ώμής παρα- 
βιάσεως τών ανωτέρω διατάξεων, 
προεκάλεσεν ό μεγαλοεπιχειρηματί- 
ας κ. Στρατής Άνδρεάδης. Χρησι
μοποιούν οΰτος, τήν απόλυτον Διοι
κητικήν του ίσχύν Εντός τών βασι
κών του ’Επιχειρήσεων τών Τραπε
ζών ’Εμπορικής καί Ίονικής - Λαϊ
κής, έπέτυχεν ότε μέν δΓ άπρο-καλύ- 
πτου ψυχολογικής πιέσεως, ότε δέ 
διά μεθοδευομένου Εξαναγκασμού, 
έπί τών είς αΰτάς έργαζομένων, νά 
σποδιοργανώση τον νομίμως δρών- 
τα Συνδικαλισμόν είς τάς έν λόγφ 
Τ ραπέζας.

Ιδιαιτέρως είς τήν ’Εμπορικήν 
Τράπεζαν έδημιούργησε Σύλλογον 
τών έργαζομένων, πλήρως έλεγχόμε- 
νον ύπ’ αύτού. Προήλθε δέ ό Σύλ
λογος ούτος, άφού διά τών προμνη- 
σθέντων μέσων ψυχολογικού κατα
ναγκασμού, ύπεχρεώθήσαν οΐ έργα- 
ζόμενοι μέλη αυτού, νά διαγραφοΰν 
άπό τόν έπί δεκαετίας λειτουργούν- 
ί(χ καί νομίμως Εκπροσωπούντο τό 
σύνολον, σχεδόν, τού Προσωπικού 
«Σύλλογον τών Υπαλλήλων τής ’Εμ
πορικής Τραπέζης τής Ελλάδος» καί 
νά προσχωρήσουν είς τόν νέον τοι
οΰτον, άποκληθέντα «Σύλλογον Στε
λεχών Υπαλλήλων τής Εμπορικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος.

Είς τήν άπόφασιν τού κ. Άνδρεά- 
δη, όπως δημιουργήση διά τών παρ’ 
αυτού κατευθυνο μένων Άνωτάτων 
καί Άνωτέρων Στελεχών, τόν ώς ά
νω νέον Σύλλογον, έδωσε εύκαιρίαν, 
προγραματισθεΐσα άπεργιακή έκδή- 
λωσις, διά τήν 8—6—65, τών έρ
γαζομένων καί είς τάς δύο Τραπέ
ζας, ’Εμπορικήν καί Ίονικήν - Λαϊ
κήν, πρός διεκδίκησιν Επαγγελματι
κών άποκλειστικώς θεμάτων των.

Ή οργίλη, άλλά καί άήθης περί 
τό γεγονός τούτο1 άντίδρασις τού κ. 
Άνδρεάδη, άποδεικνύει και μόνη, 
τήν αμέσως έπακολουθήσασαν έντο- 
λή του, συγκρότησιν νέου Συλλόγου 
καί τήν διάσπασιν τού είς αυτόν ά- 
νεπιθυμήτου παλαιού.

Κατά ταΰτα, ολίγον προ τής η
μερομηνίας τής άπεργιακής έκδη- 
λώσεως, συγκαλεΐ άλλεπαλλήλους 
συγκεντρώσεις τών Υπαλλήλων καί

τιμετωπισθή ώς κλαδικόν Τραπεζο
ϋπαλληλικόν αίτημα.

Μετά συναδελφικών χαιρετισμών 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ε. ΜΙΧΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 

Κ. Π ΟΥΛΗΣ 
Κοινοποίησις 
"Απαντας Συλλόγους 
Τραπεζικών Υπαλλήλων.

είς τάς δύο Τραπέζας. Όμιλεΐ καί 
διδάσκει είς αυτούς τόν ίδιότυπον 
Συνδικαλισμόν του, παρέχοντα, τήν 
απόλυτον ελευθερίαν νά. . . σύμφω
νη μαζί του. Είς έπιβεβαίωσιν μά
λιστα, τών περί ελευθερίας τούτων 
λόγων του, καλεϊ ύπό τό κραταιόν 
του Διοικητικόν κύρος, τούς συγκεν- 
τρωθέντας 'Υπαλλήλους του νά κραυ
γάσουν κατά τών αιρετών έκπροσώ- 
πων του καί νά ύποσχεθοΰν άμαδι- 
κώς καί έν χορώ, ότι «δέν θά άπερ- 
γήσωμεν».

Έν συνεχείς* πρός τά ανωτέρω, 
διατάσσει ώρισμένους Άνωτάτους 
καί Άνωτέρους Υπαλλήλους του, ό
πως συντάξουν καταστατικόν νέου 
Συλλόγου καί έπί τετελειωμένου 
πλέον έργου, υποχρεώσουν είς προσ- 
χώρησιν, τό σύνολον σχεδόν, τών είς 
τήν ’Εμπορικήν Τράπεζαν εργαζομέ
νων.

Τό ότι τό ΚατασταΠΊκόν τού δη- 
μιουργηθέντος τούτου Συλλόγου δια
σφαλίζει τόν άσφυκτικόν καί διαρκή 
έλεγχον ύπό τού κ. Άνδρεάδη, προ
κύπτει έκτος τών άλλων καί άπό τάς 
ακολούθους δύο διατάξεις του:

1 ) Τό έννεαμελές Διοικητικόν 
Συμβουλιον, (άρθρον Κατ)κοΰ 8ον) 
συγκροτείται ΰποχρεωτικώς:

α) Άπό 6 Άνωτάτους 'Υπαλλή
λους (2 Διευθυνταί, 2 Ύποδιευθυν- 
τα! καί 2 Τμηματάρχοι Α'.) σύνολον 
τού έν τή Τραπέζη αριθμού1 τούτων 
134.

6) Άπό 3 Άνωτέρους ‘Υπαλλή
λους (1 Τμηματάρχης Β'., 1 βοη
θός Τ μηματάρχης καί 1 Λογιστής 
Α.'.) σύνολον τού έν τή Τραπέζη ά- 
ριθμοΟ τούτων 918.

γ) Τά ύπόλοιπα 1348 μέλη δι
καιούνται μόνον έκλέγειν, άλλ’ ούχί 
έκλέγεσθαι.

2) Τό Καταστατικόν (άρθρον 
19ον) τροποποιείται, ούχί ύπό τής 
καθιερωμένης πλειοψηφίας τών με
λών του, άλλ’ ύπό τής τοιαύτης μό
νον έκ τών έχόντων τό έκ τού Εργο
δότου άποκλειστικώς έκχωρούμενον 
δικαίωμα ύπογραφής, έν τή ύπηρε- 
σίς* τής Τραπέζης.

Αφήνω άσχολίαστον τό τοιοΰτον 
πρωτοφανές δΓ εργαζομένους Κατα
στατικόν τού κ. Άνδρεάδη καί ειση
γούμαι νά άποσταλή τούτο είς τό 
Διεθνές Γραφεΐον Εργασίας.

Αί λοιποί αποδείξεις περί τού 
ότι ό νέος Σύλλογος τελεί ύπό άναμ- 
φισβήτητον Έργοδοτικόν έλεγχον, εί
ναι καί πολλαί καί εύγλωττοι. Ση
μειώνω ένδεικτικώς:

1) Τάς Εγκυκλίους διαταγάς τού 
κ. Άνδρεάδη ύπ’ άριθ. 48)4-6-65 
καί 49)9-6-65, διά τών οποίων κα- 
λεΐ τό Προσωπικόν νά άποδοκιμάση 
τούς νομίμους έκπροσώπους του1.

2) "Οτι ή ιδρυτική σύσκεψις τού 
είρημένου Συλλόγου, τήν 3-7-65, έ- 
πραγματοποιήθη είς κλειστόν κύ
κλον Άνωτάτων Στελεχών, ύπό τήν 
Προεδρίαν τού Γ εν. Διευθυντοΰ τής 
Τραπέζης άναπληρωτού τού κ. Άν
δρεάδη.

3) "Οτι τά ιδρυτικά μέλη, ή οί 
οπωσδήποτε συνεργήσαντες, κατευ- 
θύνοντες, ή διοικούντες νΰν τόν νέον 
Σύλλογον, είναι "Οργανα Έργοδοτι- 
κά. Πλεΐστοι έξ αυτών έχουν κατα- 
δικασθή ή μηνυθή κατ’ έπανάληψιν 
διά παραβάσεις τού νομίμου ώρα- 
ρίου έργασίας τών Υπαλλήλων. Δύ- 
νανται συνεπώς, οί έπ’ ωφελείς* τού 
’Εργοδότου των καταπιεσταί τού δι
καιώματος τών έργαζομένων νά με- 
ταμορφοΰνται είς ύπερασπιστάς 
των;

4) Ή άλληλογραφία τού νέου 
Συλλόγου πραγματοποιείται δΓ ύλι- 
κοΰ καί όλων τών μέσων τής Τραπέ
ζης, μέχρι τής εύρείας χρησιμοποι- 
ήσεως τών υπηρεσιακών φακέλλων 
τής τελευταίας, διά πάσαν επικοινω
νίαν τούτου μέ τά ύποκατάστή ματα 
όλης τής ‘Ελλάδος.

5) Μετά τήν ιδρύσιν τού νέου 
Συλλόγου, ή Διοίκησις τής Τραπέ
ζης διέταξεν, όπως μή παρσκρατοΰν- 
ται ύπό τής ύπηρεσίας, αϊ ύπέρ τού 
παλαιού Συλλόγου είσφοραί τών με
λών, ώς κατ’ έθίμον έγένετσ καί γί
νεται είς όλας τάς Τραπέζας. Άπε- 
νοάτίας, διά τόν ίδικόν του Σύλλο
γον, έπιβάλλει είς τήν υπηρεσίαν 
τήν παρακράτησιν τών εισφορών.

H έα
Συλλογική σύμβαση 

στήν Τράπεζα 
Έμποριαής Πίστεως

Τις παραμονές τού νέου έτους ύ- 
πεγράφη στήν Τράπεζα Εμπορικής 
Πίστεως νέα Συλλογική Σύμβαση, 
σύμφωνα μέ τήν όποια χορηγείται 
αύξηση 12-13% στούς καταβαλλό
μενους μισθούς.

I "Ηδη, οί νέοι μισθοί ύπολείπονται 
| κατά 7 - 8% άπό τούς καταβαλλο- 
! μένους στο συγκρότημα Άνδρεάδη.

Ή γενιιιή συνέλευση 
τοϋ Συλλόγου 

Βοηβητιαοϋ 
Προσωηιυοΰ

Στις 4)1)66 έπραγματοποιήθη 
ή έτησία τακτική γενική συνέλευση 
τών μελών τού Συλλόγου Βοηθητι
κού προσωπικού ‘Εθνικής Τραπέζης.

Έκ μέρους τού Δ.Σ. τού Συλλό
γου έλσγοδότησε ό πρόεδρος τού 
Συλλόγου συνάδ. κ. Τρίμης.

Ή συνέλευση ένέκρινε όμοφώνως 
τά πεπραγμένα καί συνεχάρη τό Δ. 
Σ. γιά τις μέχρι σήμερα ένέργειές 
του.

Δέν ynyio8nu8 
άϋόμαό οργανισμός 

τής Άγροτιιιής

Μολονότι ό οργανισμός ύπηρεσί
ας τής Αγροτικής Τραπέζης είναι 
έτοιμος άπό άρκετό καιρό, δέν κα
τέστη δυνατή ή ψήφισή του άπό τό 
Διοικητικό Συμβούλιο τής Τραπέ
ζης γιά άγνωστους μέχρι τώρα λό
γους. ’Ήδη ο Σύλλογος άντιμετωπί- 
ζει τό ενδεχόμενο τής προσφυγής 
στήν δύναμη τού Προσωπικού καί 
δέν άποκλείεται πέραν τής γενικής 
ομοσπονδιακής κινητοποιήσεως, νά 
έκδηλωθή άπεργιακός άγών τού Προ
σωπικού τής ΑΤΕ.

Έκ τών ανωτέρω καί ύπό τήν προ- 
νπόθεσιν τής παρά τών υπηρεσιών 
σας διακριβώσεως τών διά τής πα- 
ρούσης στοιχείων καί τών παρασχε- 
θεισών μου πληροφοριών, καταφαί
νεται δεινή παραβίασις τών προμνη- 
σθεισών Διεθνών Συμβάσεων καί 
Νόμων.

"Ας ύπομνησθή άλλωστε, έπ’ εύ- 
καιρία ότι ό κ. Στρατής Άνδρεάδης 
δέν κατηγορεΐται διά πρώτην φοράν 
έπί παραβάσει τών 'Νόμων. Είς τήν 
προ 3ετίας πολύκροτον δίκην πρωι
νής έφημερίδος, μηνυτής ό κ. Άνδρε
άδης, μετεβλήθη είς ουσιαστικόν κα
τηγορούμενον. Καί δέν άναφέρομαι 
είς τάς κατ' αυτήν άποκαλυφθείσας 
έπιμέμπτους πράξεις του. Περιορί
ζομαι είς τήν έπί τής δίκης δικαστη
ριακήν άπόφασιν, τής 26-11-62, διά 
τής όποιας διαπιστοΰται άλυσις πα
ραβάσεων καί ποινικών άδικημάτων 
των.

Άπεκαλύφθη έκτοτε καί έπιβεβαι- 
οΰται καί διά τής εν τή παρούση έκ- 
νόμου ένεργείας του, ότι ό κ. Άν
δρεάδης θεωρεί τούς Νόμους ώς ι
στούς αράχνης, τούς οποίους ή οι
κονομική του ισχύς ευκόλως δύναται 
νά ξεσχίζη. Καί ύπό αυτό τό αίσθη
μα τής τοιαύτης δυνάμεως, πλέον νά 
καταπατή καί τάς στοιχειώδεις έ- 
λευθερίας τών έργαζομένων είς τάς 
Επιχειρήσεις του. Κάθε νόμιμος καί 
έλευθέρα έκδήλωσί ς των αποτελεί πε- 
ρισπαστικάν έμπόδιον είς τάς πσλυ- 
πράγμονας άκορέστως κερδοφόρους 
δραστηριότητάς του. Καί ό κ. Άν
δρεάδης δέν τό άνέχεται. Ή δημιουρ
γία τού υπό τόν έλεγχόν του Συλλό
γου, τόν έξασφαλίζει σχετικώς καί 
τού προσφέρεται ώς λαμπρόν πείρα
μα διά τήν απαλλαγήν του άπό πά
σαν ένόχλησιν έκ τών δικαίων αιτη
μάτων τών είς τάς πολυαρίθμους Ε
πιχειρήσεις του1 έργαζομένων.

Τό έκνομον όμως τούτο πείραμα, 
έπιβάλλεται νά καταστραφή. "Αλ
λως τό τόσον προκλητικόν τούτο πα
ράδειγμα, είναι βέβαιον ότι θά έπα- 
ναληφθή άπό κάθε κακόν ’Εργοδό
την καί τότε ασφαλώς θά όδηγηθώ- 
μεν πρός κατάλυσιν καί τών τελευ
ταίων στοιχείων τού Δημοκρατικού 
καί Ελευθέρου Συνδικαλισμού.

Οί κ.κ. ‘Υπουργοί Έργασίας καί 
’Εμπορίου, παρακαλοΰνται, όπως 
έκαστος έν τή άρμοδιότητί του1, άνα- 
κοινώσουν είς τήν Βουλήν καί είς ε
μέ, ποια, μέτρα: προτίθενται νά λά
βουν κατά, τής έξόχως σοβαρός ταύ- 
της άπειλής τών Συνδικαλιστικών 
Ελευθεριών τής Χώρας μας.

Ό Έρωτών 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΥΡΑΣ 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

άποδυθή τόν τελευταίο καιρό σε με
γαλειώδεις αγώνες γιά τήν — κυ
ριολεκτικά — διατήρησή τους στήν 
ζωή ύστερα άπό τις τρομακτικές ά- 
νατιμήσεις όλων τών ειδών καί κυ
ρίως τών βασικών ειδών διατροφής 
πού Εχουν αΰξηθή μέχρι 50%.

Συγκλονιστική ύπήρξε ή απεργία 
τών τροχιοδρομικών καί τών οδη
γών - είσπρακτόρων λεωφορείων οί 
όποιοι πάλαιψαν καί παλεύουν μέ 
πείσμα καί πλήρη συνδικαλιστική 
συνέπεια χιά νά διεκδικήσουν τά δι- 
καιώματά τους τά όποια καταπα
τούν κατά τόν χειρότερο τρόπο οί 
έργοδότες τους. Επίσης μεγάλο άν- 
τίκτυπο είχε ή απεργία τών δημο
τικών ύπαλλήλων καθώς καί τεχνι-

Ήχηρότατο ράπισμα κατέφερε τό 
προσωπικό τής ’Εμπορικής Τραπέ
ζης κατά τοϋ διασπαστικού κατα
σκευάσματος τής Διοικήσεως τού 
Συγκροτήματος Άνδρεάδη κατά τήν 
διεξαγωγή τών άρχαιρεσιών γιά τήν 
άνάδειξη εκπροσώπων τών εργαζο
μένων είς τά ύπηρεσιακά συμβούλια 
τής Τραπέζης, Οί εκπρόσωποι τού 
άντισυλλόγου καταποντίσθηκαν κα:ί 
έξελέγησαν οί ύποψήφιοι τού Νομί
μου Συλλόγου τών Ύπαλλήλων.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τά άποτελέσματα τών άρχαιρε- 

σιών Εχουν ώς έξής:
Συμβούλιον Προαγω

γών: Έψήφισαν 1650 έπί συνόλου 
ψηφισάντων δΓ όλα τά Συμβούλια 
2317.

"Ελαβον: Άγγελος Οικονόμου 
984, Γεώργιος Πλέστης (άνεξάρτη- 
τος Εναντι τών Συλλόγων) 646. Είς 
τάς προπερυσινάς άρχαιρεσίας ό κ. 
Οικονόμου εΐχεν λάβει 1800 ψή
φους! ! ! «Εκλέγεται» ώς «πλειοψη- 
φήσας».

Συμβούλιον Παραπό
νων: Έψήφισαν 2317. "Εγκυρα ψη
φοδέλτια 2280. "Ελαβον: Δ. Μαυ- 
ροκέφαλος (Πρόεδρος τού Νομίμου 
Συλλόγου) 1661. Στέλλα Βαγδά- 
νου (Αντιπρόεδρος τοϋ Συλλόγου) 
1229. Καί Εκλέγονται. ‘Ο θλιβερός 
κομπάρσος τού άντισυλλόγου Θεοχ.

Ή Ε.Τ.Υ.Κ. πρός ύποστήριξη τών 
άπεργιακών εκδηλώσεων τής ‘Ομο
σπονδίας μας τόν παρελθόντα Δε
κέμβριο καί έκφράζουσα τήν συμπα
ράσταση τών Κυπρίων Τραπεζικών 
πρός τά δίκαια αιτήματα καί άγώ- 
νες τών έν Έλλάδι συναδέλφων των 
άπέστειλε τό κάτωθι τηλεγράφημα:

Ό Σύλλογος Ύπαλλήλων Εμπο
ρικής Τραπέζης μέ τήν ύπ’ άριθ. 
71) 24.1.66 άνακοίνωσίν του κα-
ταγγέλει:

Σάς καταγγέλομεν ότι ό Προσω
πάρχης κ. Παπανικολάου καί τό 
Προεδρεΐον τού Άντισυλλόγου, διά 
τό συμφέρον τού έργοδότου κινούμε
νοι, έπαρουσιάσθησαν είς τό Ύπουρ- 
γεΐον καί έζήτησαν τήν τροποποίη- 
σιν τού ’Οργανισμού ώς πρός τό 
άρθρον τών Υπηρεσιακών Συμβου
λίων.

Συγκεκριμένως. Έπί σκοπώ νά 
αποκλεισθούν τών Συμβουλίων οί 
κάτω τού Τμηματάρχου Α' Συμβά- 
σεως διά τόν ’Οργανισμόν, περιέλθη 
ύπό τόν Ελεγχον τής Διοικήσεως καί 
ή μοναδική ψήφος τής έκπροσωπή- 
σεώς σας, έζητήθη ή τροποποίησις 
τού άρθρου ώστε «διά κρίσεις άπό 
Λογιστοΰ Β' καί άνω· οΐ Εκπρόσω
ποί σας νά μήν δύνανται νά είναι 
κάτω· τού Τμηματάρχου Α'».

Τό Ύπουργεΐον έκάλεσεν τόν 
Σύλλογον Ύπαλλήλων, ώς τόν Ετε
ρον τών συμβαλλόμενων τής Συμ- 
βάσεως διά τόν ’Οργανισμόν, νά 
έκθέση τάς άπόψεις του. Προσήλθεν 
ό σδ. Μαυροκέφαλος, ό όποιος έξέ- 
θεσεν τά πράγματα, ώς Εχουν, κα- 
τέθεσεν δέ καί άναφοράν τού Συλ
λόγου, είς τήν οποίαν τονίζεται:

«‘Ο έν λόγφ ’Οργανισμός διά 
τούς) Υπαλλήλους τής Εμπορικής 
Τραπέζης άποτελεϊ τό γέρας μα
κρών άγώνων. Έξεπονήθη είς κοινήν 
μετά τού Εργοδότου1 συνεργασίαν, 
άπετέλεσεν άνΤι κείμενον Ενδελεχούς

Επίσης άπεργία προετοιμάζουν 
καί οί καθηγη,ταί μέσης καί στοι
χειώδους έκπαιδεύσεως ή όποια φαί
νεται ότι θά πραγματοποιηθή μέ με
γάλη Επιτυχία καί θά εχη, σοβαρό 
άντίκτυπο πάνω στήν κοινωνική ζωή.

Γενικά παρατηρεΐται ότι όλοι οί 
'Έλληνες Εργαζόμενοι πέρασαν πιά. 
στήν άντεπίθεση κατά τής βουλι
μίας τών Εργοδοτών καί άποδεικνύ- 
ουν γιά μιά φορά άκόμη ότι μόνο 
ή ένότης καί ή δύναμη είναι ικανές 
ν’ άποτρέψουν τήν Εξαθλίωση τών 
Εργατοϋπαλλήλων καί τήν ύπαγω- 
γή τους στις έκάστοτε ορέξεις τής 
Εργοδοσίας.

Θεοδωρίκας 779.
Πειθαρχικό Συμβούλι

ον: Έπί 2280 Εγκύρων ψηφοδελτί
ων: Δημ. Μαυροκέφαλος 1.647, Γε
ώργιος Πλέστης 893 καί ό Θεοχ. 
Θεοδωρίκας 887. Εκλέγονται οί δύο 
πρώτοι.

ΙΟλόκληρος ό μη:χο*νισμός —· δι
οικητικός καί παραδιοικητικός — 
τής Τραπέζης έκινήθη γιά τήν Επι
τυχία τών υποψηφίων τού Συλλόγου 
Προδοτών καί ίδαίτερα τού Εκλεκτού 
τής Διοικήσεως Προέδρου του κ, 
Άγγ. Οικονόμου.

Μά τίποτε δέν τούς Εσωσε. ΚΓ ό 
Εκλεκτός τους εβγήκε, κατάμαυρος 
άπό τήν κάλπη. 1.800 ψήφους Ελαβε, 
όταν προ διετίας ήταν ύποψήφιος ύ- 
ποστηριζόμενος άπό τό)ν νόμιμο 
Σύλλογο. 984 ψήφους ελαβε τώρα, 
παρά τις πιέσεις, τις «ύποδείξεις» 
κ.τ.λ., Ενώ 650 καί πλέον συνάδελ
φοι άρνήθησαν καί νά ψηφίσουν ά
κόμη τόν κ. «Πρόεδρο» — 2317 έ
ψήφισαν γιά τά άλλα συμβούλια, 
1650 γιά τό Προαγωγών πού υπο
ψήφιος ήταν ό κ. Οικονόμου.

Άλλά πέραν τού κ. «Προέδρου» 
υπάρχει καί ή Διοίκησις τής Τραπέ
ζης. Καί είναι καιρός νά βγάλη τά: 
συμπεράσματα της. Καί νά δή ότι 
Εχει δημιουργήσει χάσμα αγεφύρωτο 
μέ τό Προσωπικό της, τό όποιο έπή- 
ρε τήν Εκδίκησή του.

«"Ενωσις Τραπεζικών Υπαλλή
λων Κύπρου συμπαρίσταται όλοψύ- 
χως είς άπεργιακήν Εκδήλωσην πρός 
διεκδίκησιν δικαίων αιτημάτων σας; 
Ετοιμοι πάντοτε διά κάθε ήθικήν καί 
ύλικήν ύποστήριξιν.

μελέτης καί Επεξεργασίας, έγένετσ 
άπό κοινού αποδεκτός καί υπογρά
φεις, έτέθη είς Εφαρμογήν άπό 1.1. 
1965.

» ‘Ο ’Οργανισμός ώς Εχει, είς 
τό έν λόγφ άρθρον, έχει καλώς, ή 
δέ ύπό τού έργοδότου προτεινομένη 
τροποποίησις Εχει σκοπόν τήν έκ 
τού άσφαλοΰς έξουδετέρωσιν τού ώ- 
φελήματος διά τής καταλήψεως ύπό 
Εκπροσώπων τής Διοικήσεως καί 
τής άσθενούς έκπροσωπήσεως τών 
έργαζομένων, μάλιστα προκειμένου 
περί κρίσεων είς τούς σημαντικωτέ- 
ρους βαθμούς. Πέραν τούτου, ή έν 
λόγφ τροποποίησις Εξυπηρετεί τήν 
σκοπιμότητα ιέκδικήσεως τού νομί
μου Σ υλλόγου δι ά τήν συνεπή συλ- 
λογικήν δραστηριότητα, ή οποία καί 
έπέβαλεν τόν 'Οργανισμόν καί ένι- 
σχύσεως τού, έργοδοτικής προστα
σίας, άντισυλλόγου- κατά τής πα
ρανόμου συστάσεως τού όποιου έκ- 
κρεμεΐ τριτανακοπή, άσκηθεΐσα ϋφ’ 
ήμών καί αναγνωριστική άγωγή ά
σκηθεΐσα ύπό μέλους του διά τήν ά- 
κύρωσιν παρανόμων άρχαιρεσιών.

» Περαίνοντες παρακαλούμεν ό
πως σημείωθή ιδιαιτέρως ότι ά- 
πορρίπτομεν τήν ύπό τού 
Εργοδότου προτεινομέ- 
νην τροποποίησιν, έμμένον- 
τες είς τήν πιστήν Εφαρμογήν τών 
συμπεφωνημένων τά όποια μάλιστα 
Ετυχον καί τής Ύμετέρας έπικυρώ- 
σεως».

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ
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