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ΑΥΟ ΑΡ0ΡΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙ 0Ρ)ΣΜ0Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

(Α\) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΕΝΤΟΣ
Προφανής αποβαίνει, άπό καιρού εις καιρόν, ή 

άνάγκη τής τροποποιήσεως των ρυθμιστικών των 
βιοτικών σχέσεων κανόνων, διά την προσαρμογήν 
των προς τάς συνεχώς μεταβαλλομένας αντιστοίχους 
συνθήκας καί αντιλήψεις.

Ή εν λόγω άνάγκη καθίσταται περισσότερον έπι- 
τακτική όταν οί κατά τά άνωτέρω κανόνες έπεβλή- 
θησαν κατά τρόπον μονόπλευρον καί ήσαν εξ αρχής 
έλαττωματικοί. Καί αύτή είναι άκριβώς ή περίπτω- 
σις τοϋ ίσχύοντος ήλιασκικοΰ ’Οργανισμού. ’Άς έπα- 
ναλάβωμεν διά μίαν άκόμη φοράν, λόγω τοϋ 
λίαν επικαίρου τοϋ θέματος, τάς έπ’αύτοϋ σκέψεις μας

Συνετάγη ό ισχύων οργανισμός ύπό τό κράτος αι
σθημάτων γενικώς εχθρικών έναντι τών εργαζομένων 
καί κατά τρόπον, τό όλιγώτερον, πρόχειρον.

'Ως είκός, οί έργαζόμενοι είς τό 'Ίδρυμα, συνδι
καλιστικούς άπομεμονωμένοι καί τελοΰντες ύπό την 
δαμόκλειον σπάθην τών ομαδικών καί άνευ ούδεμιάς 
άποζημιώσεως άπολύσεων, ούδεμίαν ήδύναντο νά 
προβάλουν άντίστασιν.

Ουτω δε διά τών διατάξεων τοϋ έν λόγω ’Οργα
νισμού έγένοντοαί κατωτέρω έξώφθαλμοι κατ’ αύτών 
άδικίαι:

α) Κατεπατήθησαν άπό μακροΰ κεκτημένα δικαιώ
ματα τών ύπαλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης, παρά 
τό γεγονός δτι είς τήν εποχήν μας ό σεβασμός τού
των είναι κάτι τό αύτονόητον. Είδικώτερον, κατεπα- 
τήθη καί κατηργήθη ούσιαστικώς ή αρχή τής ’ίσης 
μεταχειρίσεως μετά τών ύπαλλήλων τών λοιπών με
γάλων Τραπεζών, πράγμα τό όποιον είναι ήθικώς καί 
λογικώς άπαράδεκτον, καθ’ οσον πρόκειται περί ερ
γαζομένων παρεχόντων τοϋ αύτοΰ είδους ύπηρεσίας 
καί είς οργανισμούς έξ ίσου ισχυρούς.

β) Έπεβλήθη ή άνισος μεταχείρισις τών δύο κα
τηγοριών τοϋ Προσωπικού, καθ’ οσον κατά τήν σχε
τικήν ένταξιν έλήψθη ύπ’ οψιν μόνον ό κατεχόμενος 
βαθμός είς έκατέραν τών συγχωνευθεισών Τραπεζών 
ούχί δέ καί ό χρόνος (διάφορος είς έκάστην περί- 
πτωσιν) δστις άπητεϊτο διά τήν άπονομήν του. Ση- 
μειωτέον δτι ή έπιχειρηθεΐσα βραδύτερον έξίσωσις 
«προς τά κάτω» διά τής επιβολής προσωρινότητας 
καί είς τούς έκ τής τέως Τραπέζης ’Αθηνών προερχό
μενους ύπαλλήλους, υπήρξε δχι μόνον ήθικώς Ανεπί
τρεπτος, άλλά καί νομικώς άστήρικτος, ώς καί δικα
στικούς άπεδείχθη.

γ) Καθιερώθη ή παντοδυναμία τής Διοικήσεως 
είς παν δ,τι άφοράτήν βαθμολογικήν κλπ. έξέλιξιν καί 
άμοιβήν τοϋ Προσωπικού. Οϋτω καθίστατο δυνατή 
διά τών κατ’ έκλογήν προαγωγών ή ταχυτάτη προώ- 
θησις τών εύνοουμένων, διά τής δυνατότητας παρα
μερισμού τής ιεραρχίας ή κατάληψις θέσεων άσχέτως 
τού βαθμού, διά τής παροχής πάσης φύσεως επιδο
μάτων ή άνισος άμοιβή ύπαλλήλων τής αύτής κατη
γορίας.

δ) Άπεκλείσθη πάσα δυνατότης εύχεροϋς προσαρ
μογής τών συνθηκών καί δρων εργασίας τού συνό
λου ή ώρισμένων κατηγοριών τού Προσωπικού προς 
τάς μεταβαλλομένας κοινωνικοοικονομικάς συνθήκας 
ή είδικάς τοιαύτας τής ’Εθνικής Τραπέζης. Σημειω- 
τέον δτι ό Ανταγωνισμός έπί τού σημείου τούτου έ- 
πραγματοποίησεν άλματα, τά Αποτελέσματα τών ο
ποίων θά γίνουν όσονούπω κατάδηλα.

ε) Παρεσχέθη ή ευχέρεια καταστρατηγήσεων, πει
ρασμός άπό τον όποιον πολλάκις έδοκιμάσθησαν καί 
ό ’Ηλιάσκος καί οί μετ’ αύτόν Διοικηταί.

στ) Έθεσπίσθη σύστημα έπιβολής ποινών κατά 
τρόπον άπαράδεκτον διά τήν εποχήν μας.

Γνωστή είναι ή δημιουργηθεΐσα έξ δλων τών ά
νωτέρω κατάστασις:

α) Υπάλληλοι με τον αύτόν χρόνον ύπηρεσίας 
καί τά αύτά τυπικά καί ούσιαστικά προσόντα, διαφέ
ρουν κατά πολύ είς τον βαθμόν ή τήν Αρχαιότητα. 
Αί τοιούτου είδους διαφοραί είναι ιδιαιτέρως αίσθη- 
ταί είς τούς μεγαλυτέρους βαθμούς, ένθα αί προαγω- 
γαί λόγω τού «καταλλήλου» χειρισμού τών διαθεσί
μων οργανικών θέσεων, έξαρτώνται έκ τής εύνοιας ή 
τής συμπτώσεως.

β) Υπάλληλοι τών αύτών βαθμών καί προσόντων 
Αμείβονται κατά τρόπον διαφορετικόν, διά τής μεθό
δου τής παροχής έπιδομάτων με Ανεπαρκείς ώς έπί 
τό πλεΐστον δικαιολογίας.

γ) Μέγας Αριθμός ύπαλλήλων εύρίσκεται είς Αντι
δικίαν με τό 'Ίδρυμα, λόγω κακώς έπιβληθείσης προ
σωρινότητας, μή πραγματοποιηθείσης προαγωγής ή 
στερήσεως προσαυξήσεως. Τό γεγονός δτι δεν κατα
τίθεται αύθωρεί πλήθος Αγωγών, οφείλεται είς ώρι- 
σμένους ύπηρεσιακής ή συναισθηματικής φύσεως δι
σταγμούς. 'Ως είκός, ή συνέχισις τού καθεστώτος 
τής παρανομίας έπαυξάνει τον Αριθμόν τών άδικημέ-

( Συνέχεια στήν 3η σελίδα )
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’Από τις αρχαιρεσίες τής 1 8 και 
19 Απριλίου για άνάδειξι τού Δ.Σ. 
τού Συλλόγου μας, έξελέγη για ό
γδοο κατά σειρά έτος τό ύπό τον 
συνάδ. κ. Γ. Καραπάνον ψηφοδέλ
τιο τής Νέας Κινήσεως μέ ποσοστό 
64%. Ή για μια ακόμη φορά άνα- 
νέωσι τής εμπιστοσύνης τών ύπαλ
λήλων τής ΕΤΕ προς τό παρόν Δ.Σ. 
κρίνεται άπό τούς συναδέλφους σάν 
επιτυχία τών Θέσεων πού έτήρησε 
σέ όλα τά ζητήματα πού άφοροΰν 
τό Προσωπικόν.

Τό Δ.Σ. στη συνεδρίασή του τής 
5)5)1965 συνεκροτήθη σέ Σώμα ώς 
έξής:

Πρόεδρος: Γεώργιος Καραπάνος
’Αντιπρόεδροι: Ε. Μίχος, Γ. Τσο- 

κόπουλος.
Γ. Γραμματεύς: Κ. Πουλής.
Άναπλ. Γ. Γραμματεύς καί έφο

ρος όργανοόσ. Ύποκ)των: ’Ιωάν.
Παπαδόπουλος.

Ταμίας καί έφορος ειδικών ζητη
μάτων καί Λέσχης: Δ. Χαρΐτος.

"Εφορος Γραφ. καί Τύπου: Θεόδ. 
Σαλίμπας.

Σύμβουλοι: Σ. Βακιρτζής, Σ. Δι- 
λιντάς, Π. Θεοψανόπουλος, Α. Μα
ραγκού, Ε. Μαυρουλίδης, Κ. Ξυνό- 
γαλος, Κ. Τσαντούλας, Σ. Γιακου- 
μής, Ζ. Δραμουντάνης, Δ. Κωνσταν- 
τινίδης, Π. Κωτσόβολος, Γ. Μπονά-

νος, Κ. Σιάφος καί Κ. Φουτάκης.
Τήν 6)5)1965 τό Διοικητ. Συμ

βούλιο έπραγματοποίησε έθιμοτυ- 
πική έπίσκεψι στον κ. Διοικητή μέ 
τον όποιον καί συνεζήτησε γιά τά 
τρέχοντα θέματα πού άφοροΰν τό 
Προσωπικόν καί ειδικότερα τον ’Ορ
γανισμό Ύπηρεσίας.

Κατά τήν συζήτησι ό κ. Διοικη
τής ύπεστήριξε όσα καί κατά τήν 
Γενική Συνέλευσι τών Μετόχων, δη
λαδή ότι κάθε θέμα τό όποιον θά 
είχε σοβαρές οικονομικές έπιπτώσεις 
πρέπει νά άντιμετωπισθή εντός τών 
ύφισταμένων δυνατοτήτων τής Τρα
πέζης, οί όποιες κατόπιν τών γνω
στών έπιβαρύνσεων δεν προδιαγρά
φουν γιά τό 1965 επαρκή περιθώ
ρια.

’Εν τούτοις καί κατόπιν εΐσηγή- 
σεως τού Δ.Σ. τού Συλλόγου, ό κ. 
Διοικητής ύπεσχέθη ότι τις έπόμε- 
νες ήμέρες θά ήσχολεΐτο μέ τήν με
λέτη τής σχετικής μέ τον ’Οργανι
σμόν Ύπηρεσίας είσηγήσεως.

"Υστερα άπ’ αυτό, περιμένουμε 
τήν άπάντησι τού κ. Διοικητού ή 
οποία πιστεύουμε ότι δεν πρόκειται 
νά βραδύνη, διότι τό σύνολο τοΰ Προ
σωπικού κατέχεται άπό άγωνία σχε
τικά μέ τήν έκβαση τοΰ πραγματικά 
«φλέγοντος» αύτοΰ ζητήματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΦΕΡΕΙΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΩΡΑΡΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Κατά τήν Γενική Συνέλευσι τών Μετόχων τής Τραπέζης, 
ώμίλησε ό πρόεδρος τοΰ Συλλόγου συναδ. Καραπάνος. Τό 
πλήρες κείμενο τής ομιλίας του έχει ώς έξής:

Κύριοι Μέτοχοι,
Έπί σειράν έτών έπέκρινα άπό 

τοΰ βήματος τούτου τήν Διοίκησιν 
διά τήν έν γένει πολιτείαν της, τό
σον κατά τον χειρισμόν τών υποθέ
σεων τού Ιδρύματος, όσον καί κα
τά τήν άνττμετώπισιν τών ζητημά
των τών έν αΰτφ έργαζομένων.

Ή τοιαύτη τακτική μου εΤναι εν
δεχόμενον νά έγέννησεν ε’ίς τινας έξ 
ύμών τήν υποψίαν ότι αί έπικρίσεις 
μου δέν άπέρρεον έκ τής ιδιότητάς 
μου ώς έκπροσώπου Μετοχών, άλλά 
ώς τοιούτου έργαζομένων, ευρισκο
μένων συνήθως είς μόνιμον άντίθε- 
σιν μέ τον εργοδότην των, ένώ βέ
βαιον είναι ότι ύπήρξεν άπόρροια 
άντικειμενικής τοποθετήσεως τών 
πραγμάτων.

Καί ιδού ότι κατά τήν παρούσαν 
Συνέλευσιν εύρίσκομαι είς τήν εύ- 
χάριστον Θέσιν νά μή προβώ είς έπι- 
κρίσεις, άλλ’ απεναντίας νά έκφρά- 
σω τά συγχαρητήριά μου καί τήν ί- 
κανοποίησιν έκείνων τούς όποιους 
εκπροσωπώ, διότι ή παρούσα Διοί- 
κησις:

α) Συνέλαβεν όρθώς τά γενικώτε-

ΣΤΑΟΕΡΑ ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΟΝίΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ < ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ 
ΣΤΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΝ ΜΕΤΟΧΟΝ
Αΰξησις τοΰ Έδνικοϋ Εισοδήματος.- 'Ισχυρά ή συναλ
λαγματική δέσις τής χώρας.-Αΰξησις καταδόσεων και 
ομαλή κάλυψις τών πιστωτικών άναγκών. - ’Ανάγκη 
έπιταχύνσεως τής έκβιομηχανίσεως και άναδιαρδρώ- 
σεως τών καλλιεργειών ώς και τής αύξήσεως τών 
έξαγωγών. - Ή δέσις τοϋ Προσωπικού τής Τραπέζης.

Τήν Παρασκευή 30 ’Απριλίου έπραγματοπβιήθη ή Έτησία 
Τακτική Γενική Συνέλευσις τών Μετόχων τής Τραπέζης, 
ενώπιον τής οποίας ό Διοικητής κ. Γεώργιος Μαύρος άνέ- 
γνωσε τον Απολογισμόν τοΰ 1964. Τά κυριώτερα σημεία 
τοΰ ’Απολογισμού τοΰ κ. Διοικητού παρατίθενται κατωτέρω:

Ό κ. Διοικητής είς τήν άρχήν τής 
ομιλίας του, άφοΰ άνεφέρθη εις τά 
βαρυσήμαντον γεγονός τής συμπλη- 
ρώσεως ί 25 έτών άπό τής Ϊδρύσεως 
τής Τραπέζης, έτόνισεν ότι τό 1964 
ύπήρξεν έτος ταχείας ανόδου είς ό
λους τούς τομείς τής οικονομικής 
δραστηριότητος. Ή αΰξησις τής 
παραγωγής καί τών εισοδημάτων ί- 
σημείωσεν αισθητήν έπιτάχυνσιν, ώς 
επίσης καί αί έπενδύσεις. Ή αΰξη- 
σις τού έθνικοΰ εισοδήματος κατά 
τό 1964 άνήλθεν είς 8,5%, τού α
γροτικού προϊόντος είς 8% καί τών 
επενδύσεων είς 18,4% παρά τό γε
γονός ότι ή έλληνική οικονομία έλει- 
τούργησε κατά τό 1964 ύπό ανω
μάλους ψυχολογικάς συνθήκας, όφει- 
λσμένας είς τήν έντασιν τής κρίσεως 
περί το Κυπριακόν.

Διά τήν συναλλαγματικήν θέσιν 
τής Χώρας, εΤπεν ότι αί έξελίξεις 
τού ισοζυγίου πληρωμών κατά τό 
1964 οδηγούν είς τά βασικά συμπε
ράσματα :

Πρώτον, ότι μέ τήν παρούσαν δι- 
άρθρωσιν τής έθνικής παραγωγής, 
ή διεύρυνσις τής έσωτερικής αγοράς 
δύνοσαι νά άποτελέση παράγοντα 
προωθήσεως τής οικονομικής άνα- 
πτύξεως τής Χώρας, μόνον έφ’ όσον 
προωθούνται παραλλήλως καί αί έ- 
ξαγωγαί. Τό δεύτερον συμπέρασμα 
είναι ότι ή έξάρτησις τής συναλα- 
γματικής ισορροπίας τής Χώρας έκ 
τών αδήλων πόρων αποτελεί στοι- 
χεΐον αδυναμίας, διότι αί άδηλοι 
συναλλαγματικοί εισπράξεις ύπό- 
κεινται είς σημαντικόν βαθμόν είς 
έξωοικονομικάς έπιδράσεις, μή δυ- 
ναμένας νά ελεγχθούν ύπό τού Ελ
ληνικού Κράτους.

Καί ότι ή διατήρησις ισχυρός συ
ναλλαγματικής θέσεως αποτελεί εί- 
δικώς διά τήν Ελλάδα, βασικόν πα

ράγοντα όχι μόνον σταθερότητας άλ
λά καί οικονομικής προόδου.

Έν συνεχείφ ανέπτυξε τήν ανάγ
κην έντάσεως τής έξαγωγικής προσ
πάθειας καί τήν σημασίαν τής ύπο- 
καταστάσεως εισαγωγών δΓ έγχω- 
ρίως παραγομένων προϊόντων καθώς 
καί τά σημαντικά επιτεύγματα τής 
έλληνικής βιομηχανίας, ή οποία διά 
τής παραγωγής προϊόντων υψηλής 
ποιότητας έπέτυχεν τήν υποκατάστα
σήν τών εισαγωγών καί την κάλυψιν 
τής ζητήσεως.

Διά τήν αΰξησιν τών χρηματικών 
εισοδημάτων κατά τό 1964 εΐπεν, 
ότι ύπήρξεν είς όλους τούς τομείς 
αίσθητώς ταχυτέρα της αύξήσεως 
τής παραγωγής καί ότι τούτο απο
τελεί διεθνές φαινόμενον κατά τά 
τελευταία έτη καί αντανακλά τήν 
έφαρμοζομένην κοινωνικήν πολιτικήν 
καί τάς προσπάθειας τών κατωτέ
ρων ιδίως εισοδηματικών τάξεων διά 
τήν βελτίωσιν τού έπιπέδου διαβιώ- 
σεώς των. Ή έφαρμογή είς τήν Ελ
λάδα παρόμοιας πολιτικής αποτελεί 
άναμφισβήτητον κοινωνικήν άλλά 
καί οικονομικήν ανάγκην. Παραλλή
λως όμως, είναι άνάγκη νά προσαρ- 
μοσθή καταλλήλως καί ή πολιτική 
στηρίξεως τών τιμών τών αγροτικών 
προϊόντων κατά τρόπον, ώστε νά 
προωθούνται καλλιέργειαι μή δημι- 
ουργοΰσαι δυσβάστακτα βάρη διά 
τον κρατικόν προϋπολογισμόν.

Περαιτέρωι ό κ. Διοικητής ανέπτυ
ξε τό θέμα τής συνθέσεως τών δη
μοσίων έπενδύσεων καί άνέλυσεν τόν 
ρόλον τού κράτους είς τήν οικονομι
κήν άνάπτυξιν, τό όποιον εΐπεν, δέν 
έχει μόνον τήν ευθύνην τών δημοσ·ων 
έπενδύσεων καί τών έργων υποδο
μής, άλλ’ επεκτείνει τήν δραστηριό- 
τητά του καί είς τον συντονισμόν 
τών προσπαθειών τής ιδιωτικής πρω

τοβουλίας. Διά τον λόγον αύτόν επι
βάλλεται ριζική άναδιοργάνωσις τού 
διοικητικού συστήματος, ώστε νά 
αύξηθή ή παραγωγικότητς τής Δι
ό ικήσεως.

Άναψερόμενος είς τάς πιστωτικός 
εξελίξεις κατά τό 1964, έσημείωσεν 
ότι παρουσιάζεται γενική άνάσχεσις 
τού ρυθμού αύξήσεως τών καταθέ
σεων, όφειλομένη είς τάς διαμορφω- 
θείσας δυσμενείς ψυχολογικάς συν
θήκας, λάγψ έξωοικονομικών ιδίως 
παραγόντων (αΰξησις 13% κατά τό 
1 964 έναντι αύξήσεως 25% κατά τό 
1963). Ή σημειωθεΐσα όμως ανα
ταραχή ύπήρξεν παροδική, δεδομέ
νου ότι άπό τών τελευταίων μηνών 
τού 1964 έπανήλθομεν είς περισσό
τερον όμαλάς συνθήκας, μέ έμφανή 
τήν τάσιν έκ νέου ανόδου τών κα
ταθέσεων είς τάς τράπεζας. Ώς 
προς τάς χορηγήσεις, εΐπεν ότι έμ- 
φανίζονται ηΰξημέναι μεταξύ Δεκεμ
βρίου 1963 καί Δεκεμβρίου 1964 ή 
δέ συνολική αΰξησις άνήλθεν είς 
15% περίπου. Είδικώτερον όμως αί 
έμπορικαί τράπεζαι συμμετέχουν κα
τά σημαντικούς μικρότερον ποσοστόν 
είς τήν αΰξησιν τής συνολικής χρη
ματοδοτήσεως τής οικονομίας κατά 
τό 1964, ή κατά τά προηγούμενα 
έτη, λόγομ τοΰ βραδυτέρου ρυθμού 
αύξήσεως τών καταθέσεων καί λόγορ 
τής χρηματοδοτήσεως τής οικονο
μίας ύπό· άλλων ειδικών πιστωτικών 
οργανισμών καί τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος.

Άναλύων, έν συνεχείφ, τά ύφιστά- 
μενα πιστωτικά προβλήματα, έτόνι
σεν δτι κύριον μέλημα θά πρέπει νά 
είναι ή διατήρησις τής ευελιξίας τοΰ 
τραπεζικού μας συστήματος κατά 
τήν φάσιν αυτήν τής έντονου1 έπιτα
χύνσεως τής οικονομικής άναπτύξε- 
ως καί έπεσήμανεν την ανάγκην τής 
άναθεωρήσεως ώρισμένων πιστωτι
κών κανόνων μέ γνώμονα τήν άλλη- 
λεξάρτησιν τής χρηματοδοτήσεως 
τοΰ έμπορίου καί τής βιομηχανίας 
καί τήν ανάγκην τοΰ περιορισμού 
τοΰ βάρους τών άναγκών τών βιομη-

(Συνέχεια στήν 3η σελίδα)

ρα προβλήματα τοΰ Ιδρύματος, 
παρά τό σύντομον τοΰ χρονικοΰ δια
στήματος κατά τό όποιον άσκεΐ τά 
καθήκοντα της. Πλήρη άπόδειξιν τοΰ 
γεγονότος τούτου αποτελούν αί δια- 
τυπωθεΐσαι προ ολίγου, κατά τήν 
άνάγνωσιν τών βασικών σημείων τοΰ 
άπολογισμοΰ τής παρελθούσης χρή- 
σεως, απόψεις. Καί έπισφράγισιν 
τών άπόψεων τούτων τά αποτελέ
σματα τής χρήσεως τούτης, τά ό
ποια υπήρξαν ικανοποιητικά, καίτοι 
τά γνωστά γεγονότα τής Κύπρου έ- 
πέφερον άνάσχεσιν τής οικονομικής 
δραστηριότητος τοΰ τόπου, μέ φυ
σικήν έπίπτωσιν έπί τών τραπεζι
κών έργασιών.

6) Κατενόησε τήν σημασίαν τοΰ 
ρόλου τών έργαζομένων είς τό "Ι
δρυμα κατά τήν άναληφθεΐσαν προσ
πάθειαν διά τήν έξυγίανσιν καί την 
άνοδον τής δραστηριότητος του. Έν 
προκειμένη) δέον νά τύχη ιδιαιτέρας 
έξάρσεως ή έγκαινιασθεϊσα τακτική 
τής έλευθέρας συζητήσεως μεταξύ 
Διοικήσεως καί ’Εκπροσωπήσει,ις 
τών έργαζομένων θεμάτων άναφερο- 
μένων είς τάς έργασίας καί τήν όρ- 
γάνωσιν τοΰ Ιδρύματος.

γ) Έθεμελίωσε λογικώς τήν άπο- 
ψιν τής βελτιώσεως τής έν γένει θέ
σεως τών Ύπαλλήλων, ώς απαραί
τητον προύπόθεσιν διά τήν μελλον
τικήν ύπόστασιν τοΰ Ιδρύματος. 
Σχετικώς δέον νά τονισθή ότι ή τυ
χόν διατήρησις τών σημερινών χαμη
λών επιπέδων αμοιβών θά έχη, ώς 
αποτέλεσμα, άφ’ ένός μεν τήν αδυ
ναμίαν προσελκύσεως νέων ύπαλλή
λων, άψ’ έτέρου δέ τήν διαρροήν 
τών ήδη ύπηρετούντων είς ανταγωνι
στικός ή άλλας μονάδας, ύφισταμέ- 
νας ή μελλούσας νά εγκατασταθούν 
είς την χώραν μας, κατόπιν τής βα
θμιαίας έντάξεως ταύτης είς τόν εΰ- 
ρύτερον ευρωπαϊκόν χώρον.

Σημειωτέον όμως ότι έκτος τοΰ 
γενικωτέρου καί έν τινι μέτρη) μα
κροχρονίου τούτου προβλήματος, 
τήν άντνμετώπισιν τοΰ όποιου ύπε
σχέθη ήδη ό κ. Διοικητής, ύφίσταν- 
ται καί έτερα τινά, έκκρεμοΰντα δέ 
άπό έτών, θέματα τοΰ Προσωπικού, 
ή άμεσος έπίλυσις τών οποίων απο
τελεί μέτρον στοιχειώδους δικαιοσύ
νης καί προύπόθεσιν άποκαταστάσε- 
0)ς τής ήθικής τάξεως είς τό "Ιδρυ
μα.

Τά κυριώτερα έκ τών έν λόγφ Θε
μάτων είναι:

α) ‘Η σύνταξις συγχρονισμένου 
'Οργανισμού Ύπηρεσίας, διότι, πρέ
πει νά πληροφορηθήτε Κοι Μέτοχοι 
ότι τό πρώτον πιστωτικόν "Ιδρυμα 
τής Χώρας δέν έχει ’Οργανισμόν Ύ
πηρεσίας. Ή ούσία τού συγχρονι
σμένου τούτου ’Οργανισμού1 συνί- 
οταται, άφ’ ένός μέν είς τήν άποκα- 
τάστασιν τών γενομένων κατά το 
παρελθόν αδικιών καί παρανομιών 
είς βάρος τών έργαζομένων είς τό 
"Ιδρυμα, άφ’ έτέρου δέ είς τήν έξα- 
μοίωσιν τούτων άπό πάσης πλευράς 
μετά τών ύπαλλήλων τών λοιπών με
γάλων Τραπεζών, άρχή ίσχύουσα 
πρότερον καί καταργηθεΐσα κατά

Οί 115 γιά τήν 
δολοφονία τών 
Συνδικαλιστών 

στήν Κύπρο

Ή έκτελεστική έπιτροπή τών συ- 
νεργαζομένων έργατοϋπαλληλι κ ώ ν 
οργανώσεων «115» μέ τηλεγράφημά 
της προς τά Κυπριακά συνδικάτα 
έξέφρασε τήν οδύνη καί άγανάκτησι 
τής έργατικής τάξεως τής Ελλάδος 
γιά τήν άγρια δολοφονία τών δύο 
αδελφών Κυπρίων συνδικαλιστών ύ
πό σωβινιστών Τούρκων τρομοκρα
τών.

Στο Πάνθεον τών ήρώων γιά τήν 
Κυπριακή ’Ελευθερία - συνεχίζει τά 
τηλεγράφημα - προσετέθησαν δύο α
κόμη μάρτυρες τού έθνικοαπελευθε- 
ρωτικοΰ άγώνος.

Ή έκτελεστική έπιτροπή τών 
«115» συμμερίζεται τό βαρύτατο 
πένθος τών Κυπρίων έργατών καί θά 
ένδυναμώση τήν συμπαράστασί της 
προς τόν Κυπριακό Λαό, Κυβέρνη- 
σι καί συνδικαλιστική ήγεσία τής 
Κύπρου.



ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΔΠΕΖΗΣ

'Εκδηλώσεις μηνάς Μαίου 1965
Πέμπτη 13)5
ΦΡΑΓΜΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ — ΤΟΥΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΝ (Άπβγευμα- 

τινός Περίπατος).
Άναχ. 5.30' μ.μ. Επιστροφή 9.30' μ.μ.
"Εξοδα: Μέλη Δρχ. 15 — Τρίτοι Δρχ. 30.

Σάββατον 15)5

ΣΟΥΝΙΟΝ — ΝΑΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ (’Απογευματινός Περίπα
τος).
Άναχ. 5 μ.μ. Επιστροφή 9 μ.μ.
"Εξοδα: Μέλη Δρχ. 20 — Τρίτοι Δρχ. 35.

Κυριακή 16)5

ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ — ΔΕΛΦΟΙ (Ημερήσια).
Άναχ. 7.30' π.μ. Επιστροφή 9 μ.μ.
"Εξοδα: Μέλη Δρχ. 40 — Τρίτοι Δρχ. 50.

Πέμπτη 20)5

ΠΡΟΦΗΤΗΣ Η AI ΑΣ Κ ΑΣΤΕ ΑΛΑΣ — ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ (Απο
γευματινός Περίπατος).
Άναχ. 5.30' μ.μ. ’Επιστροφή 9 μ.μ.
"Εξοδα: Μέλη Δρχ. 10 —- Τρίτοι Δρχ. 25.

Κυριακή 23)5

ΩΡΩΠΟΣ — -ΕΡΕΤΡΙΑ — ΚΥΜΗ — ΧΑΛΚΙΣ (Ημερήσια). 
Άναχ. 7.30' π.μ. ’Επιστροφή- 10 μ.μ.
Έξοδα: Μέλη Δρχ. 45 — Τρίτοι Δρχ. 55.

Πέμπτη 27)5

ΔΙΟΝΥΣΟΣ — ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ — ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ (Απογευματι
νός Περίπατος).
Άναχ. 5.30' μ.μ. ’Επιστροφή 9 μ.μ.
"Εξοδα: Μέλη Δρχ. 10 — Τρίτοι Δρχ. 25.

Κυριακή 30)5

ΛΟΥΤΡΑΚΙ — ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ — ΗΡΑΙΟΝ (Ημε
ρήσια) .
Άναχ. 8 π.μ. Επιστροφή 9 μ.μ.
Έξοδα: Μέλη Δρχ. 30 — Τρίτοι Δρχ. 35.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ μέ προκαταβολή των εξόδων συμμετοχής εις τον κ. 
Άθαν. Ραγάζον.

(Κεντρικόν Κατάστημα — Τηλ. 339)
Ή ϊδιότης τοΰ Μέλους θά ελέγχεται αύστηρώς.

ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 
ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗ 
12 — 14)6)1965

Γιά τά Μέλη τής Ε.Φ.Ε.Τ. Δρχ. 700.
Δηλώσεις - Πληροφορίες στον κ. Άθαν. Ραγαζον

(Κεντρικόν Κατάστημα — Τηλ. 339)

Γιά την συνέλευσι 
τοΰ Νέου Συν)σμοϋ 
Στεγάσεως
Αγαπητή «Τραπεζιτική»,

Τήν 23)5)1965 καί έν μή απαρ
τία, τήν 30)5)1965, καλούμεθα εις 
έτησίαν Γενικήν Συνέλευσιν των με
λών τοΰ -ΝΕΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 
ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕΩΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
μέ τά τυπικά θέματα.

Ή Συνέλευσις αΰτη συγκαλείται 
έκπροθέσμως καί δεν περιλαμβάνει 
εις τά προς συζήτησιν θέματα τά 
άνακύψαντα ζητήματα σχετικώς μέ 
τά παλαιά οικόπεδα, παρά το γε
γονός ότι έζητήσαμεν τοΰτο διά τοΰ 
ύπ’ άριθ. 262)1965 φύλλου τής 
«Τραπεζιτικής» καί δΓ επιστολής 
πράς τον κ. Πρόεδρον τοΰ Ε.Σ. διά 
τοΰ Συνεταιρισμού.

Κατά τήν Συνέλευσιν ταύτην προ
φανώς θά αναγνωσθή ή άπό 23)7) 
i 964 Έκθεσις τοΰ κ. Έλεγκτοΰ τοΰ 
Υπουργείου ’Εργασίας, ή όποια δεν 
είναι σύμφωνος μέ τά έγγραφα πού 
έλάβομεν άπό τάς Δημοσίας ‘Υπη
ρεσίας κλπ.

Κατόπιν όμως τής Έκθέσεως κα
τά τον ’Ιανουάριον τοΰ 1964 τοΰ κ 
Έλεγκτοΰ τής Γ' Οικονομικής ’Εφο
ρίας τοΰ Οποίου αί απόψεις, κατά 
τάς πληροφορίας μας, συμφωνούν 
μέ τάς ίδικάς μας διά τό μέχρι τής 
χρήσεως πού ήλεγξε χρονικόν διά
στημα, έπιμένομεν έτι περισσότερον 
εις αΰτάς.

’Επίσης κατόπιν τών στοιχείων 
πού άπεκτήσαμεν μετά τήν "Εκθε- 
σιν τοΰ κ. Έλεγκτοΰ τοΰ Υπουρ
γείου ’Εργασίας τά όποια πείθουν 
ότι ή εργασία τών αρμοδίων τοΰ Συ-

τήν συγχώνευσιν.
Τό έν λόγφ θέμα είναι κεφαλαιοό- 

δους σημασίας τόσον διά τούς ερ
γαζομένους όσον καί διά τό "Ιδρυ
μα. Θά μου έπιτραπή δέ ϊνα καί 
άπό τού βήματος τούτου επισύρω 
τήν προσοχήν τής Διοικήσεως όπως, 
κατά τήν ήδη μελετώ μένην έπίλυσίν 
του, επικράτηση πνεύμα εύρύτερον 
καί οΰχϊ ή συνήθης αρχή τών αρμο
δίων υπηρεσιών τού νά μή θ'ίγοΐνται 
τά εΰ κακώς κείμενα, αρχή αποτε
λούσα προπέτασμα διατηρήσεως α
θεμίτων κερδών επιτηδείων τινών.

6) Ή καθιέρωσις ενιαίου ωραρίου 
Κέντρου καί Επαρχιών. Άντιλαμβά- 
νεσθε πάντες ότι ό έν προκειμένφ 
διαφορισμός είναι άπό πάσης πλευ
ράς άπαράδεκτος καί οδηγεί τήν 
Έκπροσώπησιν είς άνεπιθυμήτους 
τρόπους άντιμετωπίσεως.

-Εϊμέθα βέβαιοι ότι ή παρούσα Δι- 
οίκησις διά τοΰ ήθικοΰ της βάρους 
δύναται καί επιβάλλεται νά έξουδε- 
τερώση όλα τά προβαλλόμενα εις 
τήν έπίλυσίν τοΰ θέματος τούτου 
εμπόδια.

γ) Ή ταχεία πραγματοποίησις 
τής ένοποιήσεως τών άσφαλιστικών 
'Οργανισμών καί ή οικονομική ένί- 
σχυσις τούτων. Καί έπί τοΰ θέματος 
τούτου ε’ίμέθα βέβαιοι ότι θά έκφρα- 
σθή είς ολοκληρωμένος πράξεις το 
έπι-δειχθέν ύπό τοΰ κ. Διοικητοΰ εί
δικώτερον ενδιαφέρον.

δ) Ή επιβολή τοΰ σεβασμού τής 
ιεραρχίας, ήτις άποτελεΐ τήν άσφα- 
λιστικήν δικλείδα τής εύρυθμίας είς 
τό "Ιδρυμα καί ή άποκατάστασις ώ- 
ρισμένων εμφανών αδικιών διαπρα- 
χθεισών ιδία κατά τήν τελευτάίαν ε
ξαετίαν καί

ε) Ή συμμετοχή εκπροσώπου τοΰ 
προσωπικού είς τό Γενικόν Συμβού- 
λιον τής Τραπέζης.

Ή μοκρά υπηρεσία μου έν τφ Ι
δρό μάτι καί ή έπί επτά έτη. έκπρο- 
σώπησις τής τάξεως μοΰ έπιτρέπουν 
νά παράσχω υπεύθυνον διαβεβαίω- 
σιν είς τήν Συνεύλευσιν ότι ή έπίλυ- 
σις πάντων τών ανωτέρω τυγχάνει 
έφικτή ώς εύρισκο-μένη εντός τών οι
κονομικών δυνατοτήτων τοΰ Ί δρά
ματος. Συνεπώς οΐαδήποτε περαιτέ
ρω παρέλκυσις άποβαίνει όχι μόνον 
ακατανόητος, αλλά έμφανώς επιβλα
βής διά τήν Τράπεζαν, δοθέντος ότι 
πλεΐσται είναι αί έντεΰθεν δυσμε
νείς έπιπτώσεις έπί τοΰ ήθικοΰ καί 
τής έν γένει δράστη ρ ι ότητος καί ά- 
ποδόσεως τών υπαλλήλων, οί υπεύ
θυνοι δέ τής τυχόν περαιτέρω παρελ- 
κύσεως πρέπει νά στηλιτευθοΰν καί 
θά στηλιτευθοΰν ώς εχθροί τοΰ Ι
δρύματος.
Κύριοι Μέτοχοι,

Δέν προτίθεμαι νά Σάς άπασχο- 
λήσω περισσότερον. Περιορίζομαι νά 
έκφράσω τήν ευχήν, αλλά καί τήν 
πεποίθησίν μου ότι αί έπαγγελίαι 
τής Διοικήσεως καί τόι μακρόπνοου 
πρόγραμμα ταύτης ώς προς τήν ά- 
νάπτυξιν τών εργασιών καί τήν άνο
δον τοΰ κύρους τοΰ ‘ I δράματος θά 
πραγματοποιηθούν είς τά ακέραιον 
έπ’ άγαθφ πάντων, ήτοι Τ ραπέζης, 
υμών, έργαζομένων καί απομάχων.

Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΩΣ __
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ε.Τ.Ε.

νεταιρισμοΰ σχετικώς μέ τά οικόπε
δα δέν ήτο καλή, διερωτώμεθα έάν ό 
κ. Ελεγκτής τοΰ Υπουργείου ’Ερ
γασίας εΐχεν ΰπ’ όψιν του άπαντα 
τά στοιχεία τά όποια έλάβομεν προ 
ή μετά τήν Έκθεσιν ταύτην καί έ- 
δημοσιεύσαμεν άπό τών στηλών τής 
«Τ ραπεζιτικής».

Π.χ, Έάν παραβάλη κανείς τά ά- 
ναγραφέντα είς τήν Έκθεσιν περί 
τοΰ 78 6 οικοδομικού τετραγώνου 
(τοΰ Συνεταιρισμού) μέ τά άναγρα- 
φέντα είς τό ύπ’ άριθμόν 259)1964 
ψύλλον τής «Τραπεζιτικής» σχηματί
ζει μόνος του γνώμην έάν καλώς ή 
κακώς άνεγράψησαν είς τήν Έκθε- 
σιν ταύτην.

"Οσον άφορά τό τμήμα τών ΰπ’ 
άριθ. 85 καί 95 καί τά 89 καί 90 
οικοδομικά τετράγωνα έχομεν νά 
γνωρίσωμεν τά εξής:

"Οτε έπεσκέφθημεν τήν άρμοδίαν 
Υπηρεσίαν τοΰ Υπουργείου Δημο
σίων Έργων διά νά πληροφορηθώ- 
μεν είς ποιον σημεΐον εύρί σκόντα ι 
αί ένέργειαι τοΰ Δ.Σ. διά τήν υπα
γωγήν καί τών νεωτέρων γηπεδικών 
εκτάσεων τοΰ Συνεταιρισμού είς τό 
σχέδιον πόλεως, τινές έκ τών αρμο
δίων έκλαβόντες ημάς κατά λάθος 
ώς μέλη τοΰ Δ.Σ. μάς έψεξαν διά 
τάς κακάς ένεργείας τοΰ Συνεταιρι
σμού, οπότε ήμεΐς διεμαρτυρήθημεν 
ότι ούδεμίαν σχέσιν έχομεν μέ τούς 
υπευθύνους. Έν συνεχεία μάς εΐπον 
ότι βάσει τοΰ Νόμου 690)1948 έν 
συνδυασμφ μέ τήν ύπ’ άριθμ. 2168 
) 1959 άπόφασιν τοΰ Συμβουλίου 
Επικράτειας τά ύπ’ άριθμ. 22, 23, 
25, 85, 89, 90 καί μέρος τοΰ 95 
οικοδομικά τετράγωνα (σχεδιάγραμ
μα τής 25-5-61 ) ανήκουν πλέον 
είς τήν Κοινότητα Άναβάσσου.

Κατόπιν τούτου νομίζομεν ότι έάν 
τό Δ.Σ. θέλη νά δοκίμάση νά ύπα- 
γάγη ταΰτα είς τά σχέδιον πόλεως 
δέον νά ζητήση τήν παραίτησιν τής 
κυριότητας καί τής άποζημιώσεως 
παρά τής Κοινότητας Άναβύσσου, 
ώστε νά μή περιπλοκή τό ζήτημα 
τοΰτο είς βάρος τών κ.κ. συνεταί
ρων. ’Ιδίως δέ διά τό τμήμα τών ύπ’ 
άριθ. 85 καί 95 καί τά ύπ’ άριθ. 
89 καί 90 οικοδομικά τετράγωνα ε
πειδή κεΐνται είς τό έκ 325 στρεμ
μάτων δάσος to όποιον δέν επετρά
πη υπό τού Υπουργείου Γεωργίας 
νά κατατμηθή προς οικοπεδοποίη
σή θά πρέπει νά ζητηθή έπί πλέον 
ή συγγνώμη τοΰ Υπουργείου τού
του.

Έν εναντία περιπτώσει ό κ. Πρό
εδρος καί Γραμματεύς τοΰ Δ.Σ. ή 
έάν ύπάρχη λόγος καί τά λοιπά μέ
λη τοΰ Δ. καί Ε.Σ. ας τακτοποιή
σουν τήν ύπόθεσιν μέ τά έξοδα είς 
βάρος των.

Είδικώτερον διά τό ύπ’ άριθ. 95 
οικοδομικόν τετράγωνον έπιθυμοΰμεν 
νά πληροψορηθώμεν έάν κατόπιν τοΰ 
άπό 3)9)1962 Βασ. Διατάγματος 
(Φ.Ε.Κ. Δ' 135) παραμένη καί τό 
υπόλοιπον τμήμα αύτοΰ είς τό σχέ
διον πόλεως.

Σχετικώς μέ τό δάσος έχομεν ύπ’ 
όψιν μας τά κάτωθι:

α) Κατά τήν προσπάθειαν κληρώ- 
σεως τον Δεκέμβριον τοΰ 1 960, βά
σει ενός σχεδιαγράμματος πού έ
χομεν είς χείρας μας, έπρόκειτο νά 
διανεμηθούν καί άλλα οικόπεδα έπί 
πλέον τών καλώς ή κακώς κληρω- 
θέντων οικοπέδων, μέρος δέ τούτων 
έκειτο επίσης είς τό έκ 325 στρεμ
μάτων μή έπιτραπέν νά οίκοπεδο- 
ποιηθή ύπό τοΰ Υπουργείου Γεωρ
γίας δάσος.

6) Τό Σχεδιάγραμμα πού ένεκρί- 
6η ύπό τοΰ Υπουργείου Γεωργίας 
τό 1960, έάν δέν κάμνωμεν λάθος, 
έχει τήν ύπογραφήν τοΰ Υπομηχα
νικού (τοΰ Συνεταιρισμού) κ. Ί. 
Φαραντάτου, επομένως, ώς έξάγεται, 
ή σχετική εργασία έγένετο ύπό τοΰ 
Συνεταιρισμού.

Παρά ταΰτα καί ένώ είς τήν πέρυ
σι νήν Συνέλευσιν έπέδειξα τά στοι
χεία πού εΐχον άπό τάς Δημοσίας 
Υπηρεσίας ό κ. Αντιπρόεδρος τού 
Δ.Σ. διεβεβαίωσε τον κ. Μουρκου- 
τάν κάτοχον έκ τής κληρώσεως ά- 
γροτεμαχίου κειμένου είς τμήμα τών 
έκ 325 στρεμμάτων δάσους, διά τό 
όποιον ό Συνεταιρισμός τοΰ ύπέγρα- 
ψεν οριστικόν συμβόλαιον ότι είναι 
οίκόπεδον, ότι δύναται νά κτίση έπ’ 
αύτοΰ, έπεφυλάχθη όμως νά εϊπη έάν 
δύναται νά τό πωλήση καί έρωτάται 
που έστηρίχθη καί έδήλωσε ταΰτα.

γ) Ή δευτέρα γηπεδική εκτασις 
όπου εύρίσκετο τό μεγαλύτερου μέ
ρος του δάσους ήγοράσθη μέ τήν 
διαλυτικήν α'ίρεσιν ότι ό πωλητής θά 
τήν ύπήγαγε είς τό σχέδιον πό
λεως. "Οτε άργότερον έγένετο δε
κτόν άπό τήν Διοίκησιν τοΰ Συνε
ταιρισμού ότι 325 στρέμματα θά 
παραμείνουν δάσος, αΰτη δέν ένθυ- 
μούμεθα νά μάς τό έγνώρισε καί μά
λιστα ώς έπρεπε εγκαίρως καί λε
πτομερώς, δΓ Άνακοινώσεως.

’Εξ άλλου μεγαλυτέραν ύποχρέ- 
ωσιν είχε νά τό γνωρίση είς τούς ά- 
γοραστάς οικοπέδων έκ τής πρώτης 
άγοράς τοΰ Συνεταιρισμού, διότι 
εΐχον τήν αυτήν τύχην μέ τούς άλ
λους.

δ) "Οσον άφορά τήν διάθεσιν οι

κοπέδων είς τρίτους παρατηροΰμεν 
ότι είς τά πρακτικά τής 19)7)1957 
(Δευτέρα άγορά) καί 18)11)1957 
(Τρίτη άγορά) άναψέρεται ότι λόγφ 
τοΰ μεγάλου ενδιαφέροντος τό οποί
ον έπέδειξαν οί κ.κ. Συνεταίροι ή- 
γοράσθησαν καί α! έν λόγφ έκτά- 
σεις, ένώ ώς είναι γνωστόν διενεμή- 
θησαν συνολικώς περισσότερα οικό
πεδα είς τρίτους παρά είς συνεταί
ρους.

ε) "Οτε άπεδέχθη ή Διοίκησις 
τοΰ Συνεταιρισμού τήν δυσμενή λύ- 
οιν περί τοΰ δάσους δέν βλέπομεν νά 
έπεδίωξε καλυτέρους όρους άγοράς 
αύτοΰ.

Έν συνεχεία παρατηροΰμεν τά 
κάτωθι:

1) Ό Συνεταιρισμός συμφώνως 
πράς τό άρθρον 1 τοΰ Καταστατι
κού είναι Συνεταιρισμός τών Υπαλ
λήλων τής τέως Εθνικής Τ ραπέζης 
καί οΰχί απλώς τής ’Εθνικής Τ ραπέ
ζης. Επειδή ή παράλειψις τοΰ 
«τέως» έχει μεγάλην σημασίαν πρέ
πει νά ζητηθή άρμοδίως ή τροποποί- 
ησις τής ονομασίας αύτοΰ κλπ.

2) Δέν ένεγράφησαν άπαντες οί 
προβλεπόμενοι ύπό τοΰ καταστατι
κού οικοπεδούχοι τοΰ Συνεταιρι
σμού.

3) Δεδομένου ότι «Τοπογράφος - 
Υπομηχανικός» ώς μάς έγνώρισεν 
τό Ύπουργεΐον Δημοσίων Έργων 
δέν υπάρχει ώς είδικότης, άλλά ύ- 
πάρχει μόνον Τοπογράφος - Μηχα
νικός, έπιθυμοΰμεν νά γνωρίζωμεν 
έάν τήν έπίβλεψιν τής όλης τοπσγρα- 
φικής καί ρυμοτομικής εργασίας εΐ
χεν ό Τεχνικός Σύμβουλος τοΰ Συ
νεταιρισμού καί Μηχανικός τής Τρα- 
πέζης, άλλως έπιθυμοΰμεν νά πληρο- 
ψορηθώμεν μέ ποιας έργασίας τοΰ 
Συνεταιρισμού ήσχολήθη οΰτος;

4) Επειδή έλάβομεν άπό τό Συμ- 
βολαιογραφεΐον - Υποθηκοφυλακείου 
Κερατέας άντίγραφον τοΰ Συμβο
λαίου τοΰ κ. Αλεξάνδρου Κωνσταν
τίνου Στεργίου - Μηχανικού Θεσσα

λονίκης, ώς πληρεξουσίου συγγενών 
του διαμενόντων έν Αμερική, τών ο
ποίων τό οίκόπεδον, πλήν τοΰ ότ. 
είναι έκτος σχεδίου έπί πλέον κεΐται 
εντός τών ώς άνω 325 στρεμμάτων 
δάσους καί παρά ταΰτα δέν Ανα
γράφεται καθόλου ότι κεΐται είς 
δάσος, έρωτώμεν τί έν προκειμένη 
συμβαίνει;

5) Τί άφορουν τά πρόστιμα τής 
’Εφορίας;

*%
Έπί τών άνωτέρω έπιθυμοΰμεν νά 

πληροφορηθώμεν ποίαι είναι αί ά- 
πόψεις τών λοιπών μελών τοΰ Δ.Σ. 
καί τοΰ Ε.Σ. καί διατί δέν διεμαρ- 
τυρήθησαν όσοι έξ αυτών δέν έγνώ- 
ριζον τά καθέκαστα, έάν ύπήρχον τι- 
νές πού τά ήγνόουν, μέχρι τής άπο- 
καλύψεώς των άπό ημάς.

Είδικώτερον έπιθυμοΰμεν νά πλη
ροφορηθώμεν τί έξήγησιν δίδει ό κ. 
Πρόεδρος τοΰ Ε.Σ. δεδομένου ότι 
περιήλθεν είς γνώσιν μας ότι είναι 
τό ύπ’ άριθ. 1 μέλος τοΰ Συνεται
ρισμού είς τον όποιον, κατά τάς 
σύτάς πληροφορίας, άπεστάλη άπό 
τό Ύπουργεΐον Έργασίας τό Κα
ταστατικόν τοΰ Συνεταιρισμού.

Κατόπιν τούτων άλλά καί προς 
άντιμετώπισιν τών νεωτέρων προ
βλημάτων τά οποία πρόκειται νά 
προκόψουν μετά τήν ύπαγωγήν τών 
νεωτέρων έκτάσεων είς τό σχέδιον 
πόλεως, θεωροΰμεν ορθόν όπως έ- 
πέλθη αλλαγή είς τήν σύνθεσιν τών 
Συμβουλίων έστω καί μερική, καί δή 
άπό τοΰδε (δηλαδή προ τής λήξε- 
ως τής τριετίας).

Καί έπί τοΰ ζητήματος τούτου εΐ- 
μεθα καί πάλιν ύποχρεωμένοι νά ά- 
πευθυνθώμεν προς τον κ. Πρόεδρον 
τοΰ Ε.Σ. όστις λέγει ότι έμφορείται 
άπό τάς περί αλλαγής αντιλήψεις 
(" I δε Άνακοίνωσιν άπό 3.3.1965). 
Άθήναι τή 14)5)65.

Μετά τιμής
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

Κεντρικόν Κατάστημα

ΜΙΧΑΗΛ ΒΩ. ΠΑΠΑΑΕΤΣΟΣ
’Ορθοπεδικός Χειρουργός

Τ. Έσωτ. βοηθός τοΰ όρθοπ. Winford - Bristol 
Τ. Επιμελητής τοΰ Croydon group ot Hospitals 

Δέχεται 6,30 — 8 μ. μ. καί έπί συνεντεΰξει. 

Μαυροματέων καί Μετσόβου 8 - Τηλ. 818.939

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΊ 
ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΆνακοινοΟται δτι ή συσταθεΐσα Επιτροπή, διά 
τήν βράβευσιν τών ύποβληθεισών φωτογραφιών, ά- 
πεφάσισεν όμοφώνως δπως άπονείμη τά κάτωθι βρα
βεία :
Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ

Ιον Βραβεΐον δραχ. 2.000 είς τόν κ. Γεώργιον Φ.
Λουτράκην, Ύποκ)τος όδ. Πραξιτέλους 

2ον Βραβεΐον δραχ. 1.500 είς τόν κ. Ευθύμιον Α.
Καράκαλον, Καταστήματος όδ. Σταδίου 38 

3ον Βραβεΐον. Είσιτήριον έτησίας διάρκειας δΓ 8- 
λας τάς έκδρομάς έσωτερικοΰ τής ΕΦΕΤ είς 
τόν κ. Γεώργιον Χρ. Εύαγγελίδην, Ύποκ)τος 
Μακρυγιάννη.

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ
Ιον Βραβεΐον δραχ. 1.500 είς τόν κ. Χαρίλαον Ο.

Άδριανόπουλον, Δ)νσεως Προσωπικού 
2ον Βραβεΐον δραχ. 1.000 είς τόν κ. Γεώργιον Κ.

Σκορδάκην, Ύποκ)τος όδ. Πολυκλείτου 
3ον Βραβεΐον Είσιτήριον έξαμήνου διάρκειας δΓ 

ολας τάς έκδρομάς εσωτερικού τής ΕΦΕΤ είς 
τόν κ. Χαρίλαον Ο. Άδριανόπουλον.

ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥΣ 

ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής Ένώσεως Φιλάθλων 
Εθνικής Τραπέζης εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του 
σε ολους οσους άνταποκρίθηκαν μέ κάθε τρόπο στήν 
εκκλησί του γιά παροχή βοήθειας προς τούς σεισμοπλή
κτους τής ορεινής ’Αρκαδίας. Ευχαριστεί Ιδιαίτερα τό 
Δ. Σ. τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. τό όποιον άνέλαβε τήν δαπάνη με- 
ταβάσεως τής αντιπροσωπείας καί τής μεταφοράς τών 
δεμάτων.

Διαβιβάζει προς ολα τά μέλη τής ΕΦΕΤ τις εγκάρ
διες ευχές καί τά αισθήματα ευγνωμοσύνης τών κατοί
κων τοΰ χωριοΰ Κοτύλειον ’Αρκαδίας γιά τήν άξια παν
τός επαίνου καί εύγενή προσφορά των, ή οποία τιμά τό 
σώμα τών υπαλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης και προσ
θέτει μιάν άκόμα λαμπρή σελίδα στήν ιστορία τής 
Ένώσεώς μας.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον

ΘΕΡΙΝΑ! ESCAPOMAI 1965
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2. ΣΚΑΝΔΙΝΑΥΊΆ, Αύστρία — Γερμανία —Βέλγιον 
'Ολλανδία.

Πληροφορίαι — Προγράμματα — Δηλώσεις

"ΕΒΕΡΕΣΤ,,
530.648

Μέ πολυτελή Λεωφορεία Πούλμαν 

Διά τούς Υπαλλήλους τής ’Εθνικής Τραπέζης
Έ κ π τ ω σ. ι ς 10 ο/ο

ΜΑΙΡΗ ΑΠΟΣΤ0Λ0Υ- 
ΠΑΠΠ Α

ΙΑΤΡΟΣ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
Είδικώς μετεκπαιδευθεΐσα 

είς Παρισίους

’Επιστημονικοί θεραπεΐαι 
άποτρίχωσις, άκμή, τριχό- 
πτωσις, εύρυαγγεΐαι κλπ.

Δέχεται καθ’ έκάστην 5—7 
είς τό Ίατρεΐον της, όδός 
Άριστοτέλους 18 0, Τηλέ- 
φωνον 870478, τούς ήσφα- 
λισμένους τοΰ Ταμείου Ύ 
γειας προσωπικού ’Εθνικής 
—Αθηνών

Διευθύνσεις συμφώνως τώ νόμψ:

Ύπευθ. Ολης:

θεοδ. Κ. Σ αλί μπας

Τήνου 5 — Άθήναι

Υπεύθυνος Τυπογραφείου:

Κωνστ. Μοΰτας

Κάνιγγος 7 — Άθήναι

ΓΝΟΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Ό κ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΑΤΖΑ- 
ΚΗ Χειρ)ργος ’Οδοντίατρος 
Γνωστοποιεί δτι μετέφερε τό 
Ίατρεΐον του έπί τής όδοΰ 
Κάνιγγος άρ. 23 3ος άροφος



(Α'.) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΐ-ΕΝΤΑΞΙΣ
(Συνέχεια από τήν 1ή σελίδα)

νων καί κατά συνέπειαν εγκυμονεί σοβαρούς διά τό 
"Ιδρυμα κινδύνους. Είναι λίαν χαρακτηριστικόν τό 
γεγονός δτι πλεΐστοι συνάδελφοι ευθύς ώς άπεχώ- 
ρησαν της Τραπέζης λόγω συντάξεως ή άλλως πως, 
σπεύδουν νά εγείρουν άγωγάς εναντίον της καί κατά 
κανόνα τά δικαστήρια αναγνωρίζουν τό δίκαιόν των.

δ) ‘Ο παρών ’Οργανισμός παρεμβάλλει εμπόδια 
καί εις αύτήν την Διοίκηβιν τής Τραπέζης, προκειμέ- 
νου νά προβή εις την πρόσληψιν των κατά την κρί- 
σιν της αναγκαίων ύπαλλήλων διαθετόντων ώρίσμέ- 
να ειδικά προσόντα. Δέον νά ύπομνησθή σχετικώς ή 
περιπέτεια τοΰ τελευταίου διαγωνισμού διά την 
πρόσληψιν πτυχιούχων. Ή Διοίκησις προεκήρυξε 
τον διαγωνισμόν, μολονότι τοιοΰτον τι άπετέλεσεν 
προφανή καταστρατήγησιν των διατάξεων τοΰ ’Ορ
γανισμού καί κατά συνέπειαν προεκάλεσεν αναταρα
χήν εις τάς τάξεις των εργαζομένων εις τό "Ιδρυμα.

ε) Πλήθος ύπαλλήλων έτιμωρήθη, χωρίς νά ύφί- 
σταται δυνατότης παραστάσεως τής Έκπροσωπήσεως 
ώς συνηγόρου των ενώ ύπήρχον γνωστοί διά την 
αύστηρότητά των κατήγοροι. Εύκόλως αντιλαμβάνε
ται πας τις πόσαι καί ποιου μεγέθους άδικίαι διεπράχ- 
θησαν συνεπεία τής άνισότητος ταύτης.

Έκ των ανωτέρω άβιάστως εξάγεται τό συμπέ
ρασμα δτι ή τροποποίησις τού ήλιασκικού ’Οργανι
σμού είναι θέμα ζωτικής σημασίας όχι μόνον διά τούς 
υπαλλήλους τής Τραπέζης, οί όποιοι βεβαίως κατά 
κύριον λόγον βλάπτονται έκ των αναχρονιστικών 
καί αντικοινωνικών διατάξεων αύτοΰ, αλλά καί δι’ 
αύτό τούτο τό "Ιδρυμα τό όποιον κινδυνεύει 
νά εύρεθή μελλοντικώς προ δυσαρέστων δικαστικών 
εκπλήξεων.

'Ως ε’ικός, επιβάλλεται προσοχή ώς προς τάς έπε- 
νεκτέας τροποποιήσεις αί όποΐαι δέον νά αφορούν 
άφ’ ενός μεν εις την διόρθωσιν τών σφαλμάτων τού 
παρελθόντος, άφ’ ετέρου δε είς την αποφυγήν μελ
λοντικών τοιούτων. ’Αλλά περί αύτών είς τό επόμε
νον φΰλλον τής «Τραπεζιτικής» είς τό όποιον θά γί- 
νη, σύν τοϊς άλλοις, εύρεϊα άνάπτυξις τοΰ σχετικού 
προς τήν Διοίκησιν ύπομνήματος τών συλλογικών 
οργάνων.

Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ κ ΑΝΙΚΗΤΟΥ 
ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα)
χανικών επιχειρήσεων διά κεφάλαιον 
κινήσεως εντός ευλογών ορίων, κα
θώς επίσης καί τήν διάρθρωσιν τών 
επιτοκίων είς τά πλαίσια τών δια- 
μορφωθεισών σήμερον οικονομικών 
συνθηκών.

’Ακολούθως άνεφέρθη είς τήν μα
κροπρόθεσμον πίστιν καί τά απα
ραίτητα μέτρα διά τήν επιτυχή α- 
σκησιν αυτής, έπ’ ώφελεία τής υγι
ούς άναπτύξεως τής επιχειρηματικής 
δραστηριότητος είς τήν Χώραν καί 
είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν Επενδύ
σεων Βιομηχανικής Άναπτύξεως 
(ΕΤΕΒΑ). Είς τό σημεΐον αστό, εΐ- 
πεν, δτι είναι άξιον ιδιαιτέρας μνεί
ας τό γεγονός τής συνεργασίας δι
εθνών χρηματοδοτικών οργανισμών, 
χάρις είς τήν έξασφάλισιν ΰπό τής 
’Εθνικής Τραπέζης ’Επενδύσεων, είς 
επενδύσεις είς τήν 'Ελλάδα καί δτι 
έπετεύχθη διά πρώτην φοράν μετα
πολεμικούς μετοχαί καί υποχρεώσεις 
ελληνικής βιομηχανικής ανωνύμου έ- 
ται ρίας νά διατεθούν είς τό εξωτε
ρικόν.

Πέραν τών ανωτέρω όμως, ταχεί
ας άντιμετωπίσεως χρήζουν καί τά 
προβλήματα τής χρη ματοδοτήσεως 
τών μικρών επιχειρήσεων, ώς καί 
τών έπί πιστώσει πωλήσεων. Ή ’Ε
θνική Τράπεζα μελετά μετά προσο
χής τά εφαρμοζόμενα συστήματα είς 
τό ’Εξωτερικόν είς τον τομέα αστόν 
καί τήν δυνατότητα εφαρμογής των 
είς τήν 'Ελλάδα. Γενικώτερον, διά 
τά προβλήματα τά όποια θέτει ή 
άνάπτυξις τής κεφαλαιαγοράς κα
ταρτίζεται ΰπό τής Τραπέζης ειδι
κή μελέτη ή οποία συντόμως θά ύ- 
ποδληθή είς τήν κυβέρνησιν. Έξ 
άλλου ΰπεγραμμίσθη ή προσπάθεια 
τής Διοικήσεως διά τον εκσυγχρονι
σμόν τής Τραπέζης, μέ σκοπόν τήν 
αΰξησιν τής παραγωγικότητάς της 
καί τήν μείωσιν τού κόστους τού 
χρήματος.

Άναλύων τάς εργασίας τής Τρα
πέζης, άνέφερεν δτι ή Τράπεζα διε- 
τήρησεν καί κατά τό 1964, αμείω
ταν τήν θέσιν της μεταξύ τών εμπο
ρικών τραπεζών τής Χώρας. Τό πο- 
σοστόν τής συμμετοχής της είς τό 
σύνολον τών καταθέσεων είς τάς εμ
πορικός Τραπέζας παρέμεινεν αμε
τάβλητον 61,1% ενώ τών χορηγήσε
ων έδελτιώθη κατά τι. Συγκεκριμέ- 
νως τό ποσοστόν συμμετοχής της είς 
τό σύνολον τών χορηγήσεων άνήρ- 
χετο τήν 31.12.64 είς 69,1% έναντι 
68,9% κατά τήν αντίστοιχον ημερο
μηνίαν τού 1963.

Αί ακαθάριστοι ώφέλειαι τής 
Τραπέζης, μετά τήν άφαίρεσιν τών 
χρεωστικών τόκων άνήλθον κατά τό 
λήξαν έτος είς δρχ. 1.167 έκατ. έ

ναντι δρχ. 1.009 έκατ. κατά τό 
1963. Ή κατά 16% περίπου αΰξη- 
σίς των αντικατοπτρίζει τήν ουσιώ
δη διεύρυνσιν τού κύκλου τών εργα
σιών τής Τραπέζης κατά το παρελ
θόν έτος. Τά καθαρά κέρδη τής χρή- 
σεως άνήλθον είς δρχ. 399 έκατομ. 
έναντι δρχ. 348 έκατ. τοΰ προηγου
μένου έτους. Τό προς διανομήν υπό
λοιπον έκ δρχ. 169 έκατ. εμφανί
ζεται σχεδόν ακριβώς ’ίσον προς τό 
τής προηγούμενης χρήσεως 1 963 δε
δομένου δτι ή έπί πλέον διαφορά έκ 
δρχ. 51 έκατ. διετέθη ολόκληρος διά 
τήν ένίσχυσιν τών λογαριασμών ’Α
ποσβέσεων καί Προβλέψεων δι’ t",- 
σφαλεΐς απαιτήσεις.

Καταλήγων ό κ. Διοικητής, εΐπεν 
δτι ή Διοίκησις άποδίδουσα δλως ι
διαιτέραν σημασίαν είς τον ανθρώ
πινον παράγοντα έλαβε κατά τό πα
ρελθόν έτος σειράν μέτρων διά τήν 
έπάνδρωσιν τοΰ ιδρύματος, τήν βελ- 
τίωσιν τής θέσεως τού έν ένεργεί,γ 
καί συνταξιοδοτουμένου προσωπικού, 
ώς καί τήν άνύψωσιν τής μορφωτι
κής καί έπαγγελματικής στάθμης 
τών ΰπηρετούντων είς τό 'Ίδρυμα. 
’Εντός τοΰ 1964 προσελήφθησαν κα
τόπιν δύο διαγωνισμών 710 νέοι υ
πάλληλοι είς πλήρωσιν υφισταμένων 
κενών, έκ τών οποίων τέκνα υπαλλή
λων καί συνταξιούχων 89.

Διά τής αΰξήσεως τής δυνάμεως 
τοΰ προσωπικού καθίσταται ήδη δυ
νατή ή πραγματοποίησις οικονομι
ών ώς προς τάς άμοιβάς δι’ ϋπερω- 
ριακήν εργασίαν, ή αποφυγή καθυ
στερήσεων καί ή χορήγησις τών κα
νονικών άδειων μέ ομαλόν ρυθμόν.

Μέ πνεύμα δικαιοσύνης καί γενι- 
κωτέρας κοινωνικής άντιλήψεως ή 
Τράπεζα επέλυσε διάφορα οικονο
μικά ζητήματα τού προσωπικού καί 
έφήρμοσε τάς άοφάσεις τοΰ υπουρ
γείου ’Εργασίας καί τών Δικαστη
ρίων. ’Εκ τών ένεργειών τούτων προ- 
έκυψεν έπιβάρυνσις διά τήν Τράπε
ζαν τής τάξεως τών 70 έκατ. δραχ.

Πέραν τούτων, διετέθη πίστωσις 
δρχ. 30 έκατομ., διά τήν συνέχισιν 
κατά τό 1 964 τον στεγαστικοΰ προ
κόμματος τοΰ προσωπικού.

Έξ άλλου ή Διοίκησις τής Τρα
πέζης συνέχισε καί κατά τό 1964 
έκδηλώνουσα τό ενδιαφέρον της υ
πέρ τών συνταξιούχων.

ΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣI ΤΩΝ "τοχαςμαπ· άνοιξε ο σεισμός...,, 

ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΕ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Η ΕΦΕΤ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
ΑΠΟΜΑΚΡΊΝΘΕΝΤΩΝ ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ

Σεβαστή Διοίκησις, Κύριοι Μέτοχοι,
Χαιρετώ μέ σεβασμόν τήν Συνέ- 

λευσιν έκ μέρους τών άπομακρυνθέν- 
των υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης 
Νόμου 2510)1 953, οϋς έχω τήν τι
μήν νά εκπροσωπώ.

Θά μοί έπιτρέψητε νά σάς πώ καί 
εγώ δύο λόγια γιά τό θέμα πού μάς 
άπασχολεΐ καί νά ζητήσω τήν συμ- 
παράστασίν σας διά τήν δικαίαν έ- 
πίλυσίν του.

Σάς είναι γνωστή, ή Ιστορία τής 
συγχωνεύσεως τών Τραπεζών ’Εθνι
κής - ’Αθηνών τον ’Ιανουάριον 1953 
ΰπό προσχήματα καί θεωρίας πού 
δεν άντεΐχον είς τήν αντικειμενικήν 
καί ανιδιοτελή κριτικήν τών διακεκρι
μένων οικονομολόγων, μεταξύ τών ο
ποίων περιλαμβάνεται καί ό Σεβα
στός μας νΰν Κος Διοικητής.

Είς τό μέτρον τούτο τής συγχω
νεύσεως άντετάχθησαν σφόδρα τό 
σύνολον τών υπαλλήλων τής ’Εθνι
κής Τραπέζης δι’ άπεργιακών άγώ- 
νων, ό σημερινός Πρόεδρος τής !<υ- 
βερνήσεως καί επίλεκτα μέλη τής 
τότε άντιπολιτεύσεως καί τής κοινω» 
νιας, διότι προέβλεπον τήν έπερχο- 
μένην καταστροφήν καί τήν δημιουρ
γίαν δισεπιλύτων κοινωνικών ζητη
μάτων.

Αί απεγνωσμένα! φωναί καί δια- 
μαρτυρίαι μας έβόησαν έν τή έρή- 
μφ καί ή συγχώνευσις έγινε μέ τά 
γνωστά αποτελέσματα.

Είσέβαλεν είς τήν Εθνικήν Τρά
πεζαν σαν άλλος Χίτλερ ό Ήλιά- 
σκος μέ δικαιώματα ζωής καί Θανά
του έπί τών ύπαλλήλων τής ’Εθνι
κής Τραπέζης καί απεριόριστα έπί- 
σης δικαιώματα έπί τής περιουσίας 
τής Τραπέζης. Καί ώς προς μέν τήν 
διαχείρισιν τών διαθεσίμων τοΰ Ι
δρύματος γνωστή είναι ή ζημία τών 
300 καί άνω έκατομμυρίων δραχμών 
πού κατέλιπε κατά τήν άντικατάστα- 
σίν του. "Οσον αφορά όμως τήν 
δράσιν του κατά τών ύπαλλήλων τής 
Εθνικής, έδώ εΤναι πού δεν υπάρ

χει προηγούμενον είς τήν ιστορίαν 
τής Τραπέζης.

Π έταξε άδίστακτα, άνάλγητα καί 
αναπολόγητα στους δρόμους έκα- 
τοντάδες υπαλλήλων τής Εθνικής, 
πλεΐστοι τών οποίων άπετέλουν κο
σμήματα διά τήν Τράπεζαν, άνευ 
αντικειμενικών και υπηρεσιακών 
κριτηρίων παρά πάσαν έννοιαν δι
καίου καί ηθικής και έγκατέστησεν 
είς τάς θέσεις των εύνοουμένους υ
παλλήλους τής ’Αθηνών διπλασιά- 
σας ταυτοχρόνως τάς άποδοχάς των

είς βάρος, ακουσον, άκουσον, τών 
ενεργητικών στοιχείων τής Εθνικής, 
τήν όποιαν υποτίθεται δτι ήλθεν νά 
σώση έκ τής χρεωκοπίας διά τών 
οικονομιών πού θά προέκυπτον έκ 
τών απολύσεων μας.

Πέρασαν 12 χρόνια άπό τής επο
χής έκείνης πού ήμεΐς χωρίς νά 
φταίμε σέ τίποτα καί άφοΰ έλευ- 
κάνθημεν ύπηρετήσαντες είς τήν 
Τράπεζαν, άλλος 20, άλλος 30 καί 
άλλος 35 καί άνω χρόνια, γυρίζουμε 
σάν άποπαίδιακ σάν τήν κακή κα- 
τάρα, στούς διαδρόμους τών Υπουρ
γείων καί τής Τραπέζης, καί ένώ ό
λοι οί αρμόδιοι αναγνωρίζουν τό 
δίκαιόν μας, δεν προχωρεί ή ΰπόθε- 
σίς μας ούτε βήμα.

Προεκλογικούς ό κ. Πρόεδρος τής 
Κυδερνήσεως ώς καί τά λοιπά στε
λέχη τής Ένώσεως Κέντρου, μεταξύ 
τών όποιων καί ό σημερινός σεβα
στός μας Κος Διοικητής, μάς ύπε- 
σχέθησαν ρητώς καί κατηγορηματι
κούς, δτι έρχόμενοι είς τήν έξουσίαν 
θά μάς άπεκαθίστων πλήρως διότι 
τά αίτημά μας είναι δίκαιον, είναι 
ήθικόν, είναι κρυστάλλινον.

Καί οί μέν ύποσχεθέντες καί ά- 
γορεύσαντες υπέρ ημών έν τή Βου
λή ήλθον είς τήν έξουσίαν, ήμεΐς ό
μως παρ’ δλας τάς οχλήσεις καί δια
μαρτυρίας μας εϋρισκόμεθα είς τό 
στάδιον αναμονής καίτοι παρήλθον 
έκτοτε 1 5 μήνες.

Δοθέντος δτι τό σύνολον σχεδόν έξ 
ήμών, πλήν ελάχιστων, κατελήφθη- 
μεν ήδη ύπό τού ορίου ήλικίας, εί- 
σελθόντες όριστικώς είς τήν οδόν τού 
γήρατος καί τοΰ θανάτου καί δεν έ- 
χομεν περιθώρια περαιτέρω αναμο
νής, ύποδάλλομεν προς τήν Συνέ- 
λευσιν τήν θερμήν παράκλησιν δπως 
έκφραση τήν ευχήν προς τον κ. Διοι
κητήν τοΰ Ιδρύματος, ΐνα προσω- 
πικώς άναλάδη τήν έπίλυσιν, δσον 
ένεστι ταχύτερον, τοΰ ζητήματος, 
συνεννοούμενος προς τούτο μετά τών 
αρμοδίων κ.κ. 'Υπουργών, διότι τό 
θέμα μας είναι ίδιαζούσης φύσεως, 
Κυβερνητικόν καί Τραπέζης.

Έχομεν τήν άκράδαντον πεποί- 
θησιν καί τρέψομεν τήν έλπίδα δτι 
6 σεβαστός μας κ. Διοικητής, μέ τό 
τεράστιον κύρος πού διαθέτει, θά 
θελήση καί θά εΰρη τον τρόπον νά 
μάς βοηθήση άποτελεσματικώς καί 
θά τοΟ εϊμεθα βαθύτατα εΰγνώ μονές.

Τελειώνων, ζητώ καί πάλιν τήν ή- 
θνικήν σας συμπαράστασιν καί σάς 
ευχαριστώ.
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Προς τούς Συλλόγους
ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ & ΑΘΗΝΩΝ

| ’Αγαπητοί Συνάδελφοι, !
§ Σύσσωμον τό προσωπικόν της Α.Ε. «ΑΣΤΗΡ» ! 
§ θεωρεί ύποχρέωσίν του νά έκφραση δημοσία τις εύ- ! 
Κ χαριστίες του διά τήν συμπαράστασιν σας είς τόν S 
| δίκαιον άγώνα μας. (
5 Αίσθανόμεθα υπερήφανοι νοιώθοντας είς τό πλευ- ( 
Κ ρόν μας τό διαλεχτό προσωπικόν τής Εθνικής Τρα- j 
τ· πεζής. Εϊμεθα εύγνώμονις διά το αδελφικόν σας έν- < 
| διαφέρον. ·

ξ Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς (
§ Διά τό Προσωπικόν <
§ ΤΗΣ ΑΝ. ΑΣΦΑΛ. ΑΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΣΤΗΡ» |

ξ 'Ο Γεν. Γραμματεύς ί
| Κ. ΒΕΡΟΥΣΗΣ

§ 1
a ^ ιέ?* < ίξ

Τήν Κυριακή τών Βαΐων, 18)4) 
1965, αντιπροσωπεία τής Ένώσεως 
Φιλάθλων Εθνικής Τραπέζης, στήν 
όποιαν μετέσχον ό Υποδιευθυντής 
τού Υποκαταστήματος Τριπόλεως 
καί ό Προϊστάμενος Λογιστηρίου τού 
Υποκαταστήματος Μεγαλουπόλεως, 
άνέλαδε τήν διανομή τών δεμάτων, 
πού μέ δική της πρωτοβουλία προ- 
σέφεραν οί υπάλληλοι τής Τραπέ
ζης·

Άπό τήν Μεγαλόπολη, πού δίνει 
τήν εντύπωση πολεμικής περιοχής, 
ξεκινήσαμε γιά τό Κοτύλιον, ένα 
άπό τά σεισμόπληκτα χωριά, πού

σπης προσφέρουν σιγουριά.
Στήν πλατεία τοΰ χωριού μαζεύ

τηκαν δλοι — γέροι, νέοι καί παι
διά —· μέ έπί κεφαλής τίς άρχές 
— τόν Πρόεδρο, τόν Παππά καί τόν 
’Αγρονόμο τοΰ χωριού — γιά νά 
παραλάβουν, βάσει ονομαστικής κα- 
ταστάσεως οί 116 οικογένειες, τό 
δέμα τους. Πιο κεΐ τά παιδιά τοΰ 
χωριού, φοβισμένα, κακοντυμένα καί 
ξυπόλυτα γέμιζαν τίς χούφτες τους; 
μέ καραμέλλες καί σοκολάτες καί 
τήν καρδιά τους μέ λίγη χαρά. ’Ανά
μεσα σ’ αυτά, τά πιο τυχερά (ήλι
κίας 3-4 έτών) έξασφάλισαν τήν

Κατεστραμμένο άπό τούς σεισμούς σπίτι στο χωριό 
Κοτύλειο Μεγαλοπόλεως ’Αρκαδίας

μέχρι προ ολίγου στεκότανε περή
φανο στις πλαγιές τοΰ Λυκαίου ό
ρους.

Ό δρόμος προς τήν Άνδρίτσαινα 
είναι κακός. Τό κρύο τσουχτερό καί 
ή αδιάκοπη ψιλή βροχή όλο καί 
δυσκολεύει περισσότερο τήν διάβαση 
τού πούλμαν, πού γνωρίζοντας φαί- 
νεται τό,ν προορισμό του υπακούει 
πιστά στον οδηγό του.

’Αρκετά χιλιόμετρα πέρα άπό τήν 
Καρύταινα βρίσκεται ή διασταύρω- 
σις πού οδηγεί προς τό Κοτύλιον. 
"Ενας δρόμος 5 χιλιομέτρων, ή μάλ- 
λος ενα φαρδύ μονοπάτι ξεκινά γιά 
τό χωριό αυτό πού πρόκειται νά 
βοηθήση ή ΕΦΕΤ.

Ψηλά έκεΐ, στα 900 περίπου μέ
τρα, άπομεμακρυσμένοι άπό· τόν υ
πόλοιπο κόσμο, κοντά στο Θεό, δέ
χθηκαν τήν συμφορά ο'ι κάτοικοί του 
καί τήν έζησαν μόνοι, γιατί κανείς, 
λόγφ άποστάσεως καί κακού δρό
μου, δέν είχε φθάσει ακόμη μέχρι 
έκεΐ.

Τό χωριά σωστή άητοφωληά, στέ
κεται ακόμη ορθό, μά τά σπίτια του 
βαρεία τραυματισμένα, δέν φιλοξε
νούν πια τούς κατοίκους του. 'Η 
ζωή συνεχίζεται στις σκηνές πού είς 
αντάλλαγμα τοΰ κρύου καί τής λά-

πασχαλινήι τους φορεσιά.
Γιά τήν επισκευή τής μισοκατε- 

στραμμένης έκκλησίας — τοΰ Άγ. 
Δημητρίου — διετέθη τό ποσόν πού 
προσέφεραν μερικοί συνάδελφοι και 
ίσως σύντομα, χάρις σ’ αυτούς, θά 
δεχθή καί πάλιν ό οίκος τού Θεού 
τούς πιστούς του.

Τά σύννεφα μάς απειλούσαν όλο 
καί περισσότερο καί οί πρώτες στα
γόνες άρχισαν πιά νά μεταβάλλων- 
ται σέ δυνατή βροχή. 'Ο ουρανός 
σκοτείνιασε καί τό τοπίο μάς έδειξε 
δλη του τήν μεγαλοπρέπεια μά καί 
τήν αγριάδα του.

Άν ό καιρός δέν μάς άφησε νά 
πλησιάσουμε περισσότερο τούς αν
θρώπους αυτούς πού δέχθηκαν τήν 
βοήθεια έξ ίσου1 υπερήφανα δπως και 
τήν συμφορά, τό χαμόγελο μιας 
γιαγιάς, τό βλέμμα τοΰ μικρού παι
διού, ή αξιοπρέπεια τών κατοίκων 
στάθηκαν Ικανά νά μάς γεμίσουν ι
κανοποίηση όλους όσους ατενίσαμε 
γιά λίγο τή μεγάλη τους συμφορά.

’Άν «τό χάσμα π’ άνοιξε ό σει
σμός» δέν «έγιόμισε μ’ άνθη», γιό- 
μισε άναμφισβήτητα ανθρωπιά καί 
χριστιανική αλληλεγγύη.

Κ.Δ.Ψ..

ΗΣΤΑΘΜΗ ΤΟΝ ΓΕΝ.ΙΥΝΕΛΕΥΣΕΟΝ 
ΤΟΝ ΕΚ ΕΑΑΑΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΗ

’Άρθρο τοΰ προέδρου τών συνταξιούχων μας

ΓΝΟΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Ευχαρίστως πληροφορού

με τούς άναγνώστας μας δτι 
έκυκλοφόρησε τό βιβλίο τής 
συναδ. δίδος 'Ελένης 
Εύαγγελοπούλου.

ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΙΔΙΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ 
ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΕΣ

"Ο, τι έλειπε άπό τούς μαθη- 
τάς ή τούς γνώστας τής ’Αγ
γλικής γλώσσης.

Λεξικολογικώς κατανεμη
μένοι δλοι οί ιδιωματισμοί.

Πώλησις είς δλα τά κεν
τρικά βιβλιοπωλεία. Τιμή 
δραχ. 90 καί παρά τή ιδία 
μέ έκπτωσιν.

Άπευθύνεσθε είς τήν ιδί
αν (τηλ. 230-011 (2-32) καί 
δι’ άλληλογραφίας (Εθνι
κήν Τράπεζαν, 'Υπηρεσίαν 
Πληροφοριών, Διοίκησις).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ
Τό Δ.Σ. τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ., άπευ- 

θυνόμενον προς τά έν Έπαρχίαις 
μέλη τοΰ Ταμείου, παρακαλεΐ δπως, 
οσάκις ταΰτα επισκέπτονται τάς 
Αθήνας διά λόγους υγείας, προσέρ- 
χωνται, προ πάσης ένεργείας των, 
είς τήν Υπηρεσίαν τοΰ Ταμείου 
προς λήψιν οδηγιών καί παροχήν 
σχετικών συμβουλών.

Διά τής ώς άνω έξυπηρετήσεώς 
των παρά τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ. σκοπεΐται, 
άφ’ ενός μέν ή προφύλαξις τούτων 
έκ τής άσκοπου, λόγφ άγνοιας, τα
λαιπωρίας καί άφ’ ετέρου ή άποφυ- 
γή περιττών επιβαρύνσεων τόσον τών 
ιδίων δσον και τοΰ Ταμείου έκ τής 
λανθασμένης εκλογής τών μέσων πε
ρί θάλψεώς των.

Ταμεΐον Υγείας Προσωπικού
’Εθνικής Τραπέζης

Οί Αρχαιρεσίες 
τής Ένώσεως 

Προσωπιαον Ε.Η.Σ.
Γιά 14ον κοπά σειράν έτος(!) 

κατά τίς αρχαιρεσίες τής 1 0ης Μαρ
τίου, έξελέγη τό ψηφοδέλτιον τού κ. 
Π. Ψαρόγιαννη γιά τό Διοικητικόν I

κ. Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Άπό τινων έτών, αί Γενικαί Συ

νελεύσεις τών Μεγάλων Πιστωτικών 
Ιδρυμάτων παρουσιάζουν θέαμα ή
κιστα σοβαρόν. Μετά τήν έκθεσιν 
τών πεπραγμένων τοΰ έκάστοτε Δι
ό ικητοΰ, οί Διοικηταί τών άλλων 
Τραπεζών απέρχονται καί έπακολου- 
θεΐ μία στερεότυπος συζήτησις, ε
λάχιστα εποικοδομητική διά τήν έν 
γένει Οικονομίαν καί τά ουσιώδη 
συμφέροντα τών Τραπεζικών Ιδρυ
μάτων, τά όποια θά έπρεπε άπό πε
ριωπής νά κρίνωνται κατά τάς ετή
σιας Γεν. Συνελεύσεις.

Τήν συζήτησιν ανοίγει συνήθως ά 
κ. Γεώργ. Δ. Μυλωνάς, ό όποιος έκ- 
θέτει κατά τρόπον σοβαρόν τάς α
πόψεις του, συνισταμένας είς τήν α
νάγκην τής αΰξήσεως τοΰ παρεχομέ- 
νου ύπό τής Τραπέζης μερίσματος 
καί είς άλλα, δευτερευούσης φύσεως, 
αιτήματα.

Καί ακούεται πάντοτε μετά προ
σοχής καί ενδιαφέροντος ό κ. Μυλω
νάς, μολονότι θά ήκούετο μετά με-

Συμβούλιον τής Ένώσεως Προσω
πικού Ε.Η.Σ.

Το γεγονός αύτό άποτελεΐ μίαν 
πανηγυρική αναγνώριση καί έπιβρά
βευση τής τι μίας καί συνεπούς συν
δικαλιστικής τακτικής τοΰ κ. Π. Ψα
ρόγιαννη καί τών συνεργατών του.

γαλυτέρας συμπάθειας, έάν ήτο συν- 
τομώτερος. Μετά τόν κ. Μυλωνάν, 
όμως, επακολουθεί μία σειρά τών ι
δίων πάντοτε ομιλητών είς δλας τάς 
Συνελεύσεις όλων τών Τραπεζών, οί 
όποιοι — συνήθως μικρομέτοχοι — 
επαναλαμβάνουν τό ίδιον πάντοτε 
τροπάριον τής αΰξήσεως τοΰ μερί
σματος, χωρίς οΰδέν ουσιώδες νά 
προσθέτουν, έκνευρίζοντες τάς Συ
νελεύσεις, τών όποιων ή στάθμη τοι
ουτοτρόπως κατέρχεται.

Έκτος τούτων, σημειοΰνται δυσ
τυχώς καί περιπτώσεις, καθ’ άς οί 
έπαινοι ή οί ψόγοι τών ομιλητών διά 
τούς έκάστοτε λογοδοτοΰντας Διοι- 
κητάς, έξαρτώνται έμφανώς έκ λό
γων καθαρώς προσωπικών. Τών φρο
νίμων ολίγα.

Τοιουτοτρόπως προ καλείται εκ
νευρισμός είς τάς Συνελεύσεις καί 
δέν δημιουργεΐται τό κλίμα διά νά 
άκούωνται ένδιαφέρουσαι απόψεις 
παραδεδεγμένων οικονομολόγων. Τό 
φαινόμενον είναι ανησυχητικόν, διότι 
ή άδιαφορία τών έπάίόντων είναι 6 
θάνατος τών πάσης φύσεως ’Οργα
νισμών.

Άλλ’ άρα γε έχουν δίκαιον οί ά- 
παιτοΰντες τήν αΰξησιν τού μερί
σματος; Ενδέχεται ή άποψίς μου 
νά είναι αντιπαθής είς πολλούς τών 
Μετόχων, άλλα τούτο δέν σημαίνει 
δτι δέν δύναται νά είναι ορθή. Τό



ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
ΔΙΑΛΕΞΙΣ TOY d. ΚίΙΝΣΤ, ΔΗΜΟΛΙΤΣΑ

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ,ΕΚΛΟΓΙΚΑΚΑΙ 
ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ

Άποταμίευσις είναι ή συνήθεια 
πού έχουν οί ζωντανοί οργανισμοί νά 
μήν έξοδεύουν αμέσως δλα τά χρή
σιμα για την διατροφήν των συστα
τικά που συγκεντρώνουν δοτό τό πε
ριβάλλον τους. ‘Ένα μέρος λίγο ή 
πολύ άπό αυτά τό αποταμιεύουν δ η- 
Α α δ ή τό βάζουν στην ά
κρη γιά νά τό έχουν σε μιά επεί
γουσα ανάγκη. Ή καμήλα π.χ. απο
ταμιεύει επάνω στή ράχη της τάς 
λιπαράς ουσίας γιά νά τάς έξοδεύη 
ατά μακρυνά ταξίδια της όταν τύχη 
καί πεινάση.

'Ο άνθρωπος όμως, τό πιο τέλειο 
δν μέσα στη φύση, ακόμη πιο πολύ 
συνέλαβε τό νόημα καί τήν αξίαν τής 
όποταμιεύσεως, καί την εφαρμόζει 
μέ πολλούς καί διαφόρους τρόπους.

Κάθε νοικοκυρεμένος άνθρωπος 
φροντίζει κάθε τόσο νά βάζη κάτι 
από τις οικονομίες του στήν άκρη. 
' Αλλοτε άπό τό περίσσευμά του άλ
λοτε περιορίζοντας τά έξοδά του. 
Αυτό λέγεται έπίσης ά πο
τά μ ί ε υ σ ι ς.

Συνήθως άποταμιεύουμε χρήματα 
άφοΰ μέ αΰτά μπορούμε ν’ αντιμε
τωπίσουμε τις περισσότερες άπό 
τις δυσκολίες τής ζωής. Γιατί σ’ αυ
τό ακριβώς αποβλέπει ή άποταμί- 
ευσις. Μέ δσα αποταμιεύει ό οικο
γενειάρχης κατορθώνει νά έπισκευά- 
ση ή νά χτίση τό σπίτι του, νά 
σπουδάση τό παιδί του, νά παντρέ
ψω την κόρη του καί νά άνταποκριθή 
έπιτυχώς στά έξοδα — δ μη γένοι- 
το — μιας άρρώστειας καί τό κυρι- 
ώτερο νά περάση καλά τά γερατειά 
του.

Στά πολύ παλιά χρόνια ό άνθρω
πος εξυπηρετείτο στις ανάγκες του 
μέ τήν ανταλλαγήν των προϊόντων. 
’Αργότερα δμως επινόησε τό νόμι
σμα που έπρόκειτο νά παίξη τόσο 
μεγάλο ρόλο στή ζωή καί τήν ευημε
ρία του.

Σιγά - σιγά μά σταθερά τό χρή
μα έπαιρνε τή θέση του γιά τον άν-

μέρισμα συνήθως κυμαίνεται είς 4% 
έπί τής τρεχούσης αξίας τής Μετο
χής. Συγκεκριμένως δι’ εφέτος, τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος (168) ανέρ
χεται είς 3,8%, τής ’Εθνικής Τραπέ- 
ζης (150) είς 5,3%, τής ’Εμπορικής 
Τραπέζης (28) είς 3,9%. Άλλ’ ένα 
μέρισμα 4% δεν δυνάμεθα νά λέγω- 
μεν ότι είναι μικρόν, όταν του Τα- 
μιευτηρίου ό τόκος δέν είναι πολύ 
υψηλότερος. Καί δεν είναι ιδίως μι
κρόν, δταν ή άξια των Μετοχών προ 
οκταετίας ήτο τά 14 τής σημερινής.

31.12.56

Τραπέζης ‘Ελλάδος 1.170
Εμπορικής Τραπέζης 138
’Εθνικής Τραπέζης 690

31.12.57 31.12.64

1.870 4.460
185 720
845 2.840

’Εντός οκταετίας οί Μέτοχοι εΐδον 
τετραπλασιαζόμενον τό Κεφάλα ιόν 
των καί δέν έπαυσαν έν τφ μεταξύ 
νά εισπράττουν μέρισμα. Τί νά εϊ- 
πουν άλλαι τάξεις τού Ελληνικού 
Λαού, αί όποΐαι — συνεπεία τού 
πολέμου — άπώλεσαν τά πάντα;

Δέν λέγομεν δτι δέν είναι εύκταΐ- 
ον καί επιθυμητόν νά αύξηθή τό μέ
ρισμα. Καί τούτο θά π ραγ ματοπο ι- 
ηθή έν τή ουσία, έάν καταργηθή ό 
έπί τού μερίσματος φόρος. ’Αλλά είς 
βάρος τίνων κονδυλίων νά πραγμα- 
τοποιηθή, τό γε νΰν έχον, ή αΰξησις 
τού μερίσματος; Πάσα κριτική, έπί 
τής διαθέσεως των ακαθαρίστων κερ
δών, εΤναι επιτρεπτή καί επιβεβλη
μένη είς τούς Μετόχους, οί όποιοι 
δικαιούνται νά συζητήσουν τον ύπό 
τήν κρίσιν των ’Ισολογισμόν, πλήν 
εκείνης τού περιορισμού τών αποδο
χών τών εργαζομένων.

Δέν είναι επιτρεπτόν νά διατυ- 
πούται πρότασις νά περιορισθοΰν αί 
πάντοτε γλίσχραι άποδοχσί τών 
εργαζομένων, διά νά αύξηθή τό ει
σόδημα τού Κεφαλαίου. Δέν είναι 
νοητόν, κατά τό 1965, νά διατυποΰ- 
ται πρότασις νά θυσιασθή ό «άνθρω- 
πος», διά νά αυξηθούν τά «κέρδη». 
Νά οίκοδομηθή ή ευημερία τού με
γάλου μερίσματος, παραμεριζομέ- 
νων τών συντελεστών τής πραγματο- 
ποιήσεώς του. Ή νοοτροπία αΰτη ά- 
νήκει είς τον παρελθόντα αιώνα. Σή
μερον είναι άδιοινόητος ή σκέψις νά 
θυσιασθή τό έμψυχον Κεφάλαιον υ
πέρ τού άψυχου, ό άνθρωπος υπέρ 
τού μερίσματος. Αΰτό πρέπει νά 
κατανοηθή πλήρως. "Αλλως άεροβα- 
τοΰμεν. Καί δέν πρέπει νά άεροβα- 
τώμεν περί τά οικονομικά καί δή 
είς τάς Γεν. Συνελεύσεις τών Μεγά
λων Τραπεζικών Ιδρυμάτων.

Είναι άνάγκη, διά τήν Οικονο
μίαν, διά τό Κράτος, διά τό ’Έθνος, 
νά άνυψωθή ή στάθμη τών Γεν. Συνε
λεύσεων τών Τραπεζών. Νά συμμε
τέχουν έπί τών πεπραγμένων διακε
κριμένοι οικονομολόγοι, καί δχι φω- 
νασκοΰντες μικρομέτοχοι. Νά είναι 
αί Συνελεύσεις έποικοδομητικαί καί 
δχι άποκαρδιωτικαί. Νά βαδίζω μ εν 
προς τά εμπρός καί δχι προς τά ό- 
πίσω.

θρωπο, πού τό κατέταξε άνάμεσα 
στις πιο μεγάλες υλικές άξιες.

Οί άνθρωποι δμως πήραν ό καθέ
νας ανάλογα μέ την ιδιοσυγκρασία 
του, διάφορη στάση έναντι τού χρή
ματος. "Ετσι βλέπουμε άνάμεσά μας 
καί άνθρώπους οικονόμους, σπάτα
λους καί φιλάργυρους. Ή οικονο
μία είναι άρετή, ή φ ι λ αρ
γύρια καί ή σπατάλη εί
ναι μεγάλα ελαττώματα.

Κατά τούς χρόνους τού άρχέγο- 
νου πολιτισμού ή άποταμίευσις προ- 
σέκρουεν είς μεγάλα εμπόδια καί 
μόνον δταν, δπως εϊπομεν προηγου
μένως καθιερώθη καί έτέθη είς κυ
κλοφορίαν τό νόμισμα, αυτή έστω 
καί κατά πρωτόγονον τρόπον, διηυ- 
κολύνθη μεγάλωις.

Στην άρχή ή άνόπτυξις τής άπο- 
ταμιεύσεως είς είδος ή χρήμα 
ήτο υποτυπώδης, διότι ή μέν εμπο
ρική πίστις έκανε τά πρώτα της βή
ματα ή δέ δημοσία άσφάλεια ήτο 
πλήρης άβεβαιότητος.

Συνεπώς οί δύο αυτοί βασικοί 
παράγοντες είχον κάνει τούς άνθρώ
πους τών εποχών εκείνων πολύ Επι
φυλακτικούς έάν δχι άνήσυχους διά 
τήν τύχη,ν τών άποτα μ ι ευ ο με
νών κεφαλαίων των.

Διά τον λόγον τούτον τό μεγαλύ- 
τερον μέρος τών δημοσίων καί ιδιω
τικών εσόδων κατετίθετο γιά ασφά
λεια είς τούς ναούς, διότι κατά τήν 
άντίληψίν των, τό διεφύλασσεν εκεί 
ό τρόμος τής τιμωρίας δΓ ιεροσυ
λίαν. Τοιαύται καταθέσεις έγίνοντο 
είς τόν Ναόν τής θεάς Άρτέμιδος είς 
Εφεσον, είς τούς Δελφούς όπου κά

βε πόλις είχε κατατεθείμένον δικόν 
της θησαυρόν, ώς καί είς τούς ναούς 
της Άκροπόλεως τών ’Αθηνών.

Οί θησαυροί αυτοί άνήρχοντο είς 
μεγάλα ποσά καί τούτο, διότι προ- 
ήρχοντο ώς έπί τό πλεΐστον άπό τά 
δημόσια έσοδα.

Τά χρήματα δμως αΰτά δέν προ- 
ήρχοντο άπό τήν λαϊκήν άποταμίευ- 
σιν καί συνεπώς δέν είχε αϋτη ήθι- 
κόν έρεισμα ούτε καί τήν κοινωνικήν 
σημασίαν καί άποστολήν πού έχει 
σήμερα.

Γενικά οί άνθρωποι έπλούτιζαν 
καί άποταμίευαν κρύπτοντες χωρίς 
κέρδος τά χρήματά των καί είς τά 
βάθη τής γής ακόμη, μόνον καί μό
νον γιά νά εξασφαλίσουν τον εαυτόν 
των είς ένδεχομένην άνώμαλον στι
γμήν χωρίς νά έκπληροΰν κανένα ευ
ρύτερο κοινωνικό ή παραγωγικό σκο- 
κό.

Ή κοινωνία τότε άντίθετα μέ τήν 
σημερινή δπου διά τής καλυτέρας 
τοποθετήσεως τών άποταμιευμάτων 
καί ή μικρότερη κατάθεσις μεγαλώ
νει μέ τον τόκον, καί ή εργασία 
βοηθήται διά τών κοινωφελών έργων, 
δέν είχε τίποτε νά κερδίση άπό τό 
μάζεμα τών θησαυρών.

‘Ο άνθρωπος μέ τον καιρό έθε- 
σεν είς ενέργειαν διαφόρους μεθό
δους καί τρόπους ώστε ή έστω, καί 
κατ’ αρχήν υποτυπώδης άποταμίευ- 
σις καταλλήλως όργανωθεΐσα νά ά- 
ποβαίνη σύν Τφ χρόνφ ευεργετική 
καί προσοδοφόρος προς μεγάλην ω
φέλειαν αυτού τού ίδιου καί τών συν
ανθρώπων του.

Τά ιδρύματα εκείνα τά εντεταλμέ
να νά δέχωνται τις λαϊκές οικονομίες 
καί τά όποια ώνομάσθησαν 
Ταμιευτήρια, είναι έπινόησις 
τών νεωτέρων χρόνων.

Έδέχοντο καταθέσεις καί μικρών 
ποσών, έδιδαν ικανοποιητικό τόκο 
καί έπέστρεφαν κατά βούλησιν τού 
καταθέτου είς τήν πρώτήν ζήτησιν 
μέρος ή τό δλον τής καταθέσεώς του.

Τά πρώτα ταμιευτήρια μεγάλωσαν 
μέ τά πιό αγνά φιλανθρωπικά ιδεώ
δη, διοικήθηκαν μέ άνιδιοτέλεια καί 
ύποστηρίχθηκαν είς τήν δράση των 
άπό ολόκληρον τήν κοινή γνώμη.

'Ένεκα τούτου ή άποταμίευσις ά
πό τά πρώτα της βήματα έξεπλήρω- 
σε μέ επιτυχία τον προορισμό της 
καί έγινε φορεύς είς τήν νεώτερη κοι
νωνία ήθικής καί εκπολιτιστικής δυ- 
νάμεως.

Ή άποστολή της ήτο καί είναι 
ή άνάπτυξις τού πνεύματος καί τών 
σκοπών τής άποταμιεύσεως διά τών 
έπωφελεστέρων τρόπων τής πειθοΰς, 
τής δημοσιότητας (διά τού τύπου) 
καί τής διαφημίσεως, ή καταβολή ό
σον τό δυνατόν μεγαλυτέρου τόκου 
καί ή διοχέτευσις τών κεφαλαίων 
τούτων είς τήν έκτέλεσιν κοινωφελών 
καί άγαθοεργών έργων.

Έκτος δμως άπό τά ταμιευτήρια 
υπήρχαν καί άλλα ιδρύματα συμ- 
βάλλοντα είς τήν διάδοσιν τής άπο- 
ταμιευτικής ιδέας, δπως ήσαν αί ά- 
σφαλιστικαί έταιρεΐαι ζωής, τά Με
τοχικά Ταμεία τών Υπαλλήλων, αί 
Λαϊκαί Τράπεζαι καί άλλοι παρό
μοιοι οργανισμοί.

Καί επειδή έγινε λόγος περί λαϊ
κών Τραπεζών άξίζει νά λεχθή δτι 
ιδρυτής τούτων ήταν κατά τό έτος 
1850 ό Πρωσσικής καταγωγής Γερ
μανός ΣΟΥΛΤΖΕ. Αί τράπεζαι αΰ- 
ταί τής εκλαϊκευμένης μορφής λόγφ 
τών υγιών καί θετικών αρχών έπί 
τών όποιων έθεμελιώθησαν ηΰδοκί- 
μησαν καί διεδόθησαν καθ’δλην τήν 
Γ ερμανίαν.

Μεταξύ τών πρώτων άποταμιευ- 
τικών ιδρυμάτων τά όποια θεωρούν

ται ώς ό πρόδρομος τών Ταμιευτη
ρίων ήσαν Τόντειαι έταιρείαι αί συ- 
σταθεΐσαι κατά τό έτος 1853 ύπό 
τού Ιταλού Νεαπολίτου Τόντη.

Τά πρώτα Ταμιευτήρια ιδρύθηκαν 
περί τά τέλη τού 1 8ου αΐώνος. Πα- 
λαιότερον έξ δλων θεωρείται τό 5- 
δρυθέν είς Άμβοΰργον κατά τό έτος 
1778. Τό υποδειγματικόν δμως Τα- 
μιευτήριον, τό όποιον έχρησίμευσεν 
ώς πρότυπον τών τοιούτων ιδρυμά
των άνοιξε είς τό Ρούθγουελ τής 
Σκωτίας κατά τό 1810 ύπό τού ά- 
ποκληθέντος πατρός τών Ταμιευτη
ρίων Ε. Δούγκαν.

Είς τήν Γαλλίαν τό πρώτον Τα- 
μιευτήριον συνεστήθη κατά τό έτος 
1818 ύπό τού Βεν. Δελεσσέρ. Έδώ 
πρέπει νά λεχθή δτι είς τήν Γαλλίαν 
καί συγκεκριμένως είς τόν παιδαγω
γόν Ντυλάκ άνήκει ή τιμή τής συ- 
στάσεως κατά τό έτος 1 834 ε ί ς τ ό 
δημοτικόν σχολεΐον τού 
Μάνς τού πρώτου σχολι
κού Ταμιευτηρίου.

Ή σκέψις άπεδείχθη επιτυχής καί 
τό πείραμα έπεξετάθη γρήγορα είς 
τά περισσότερα έπαρχιακά κέντρα.

Θά ήτο παράλειψις έάν δεν έτο- 
νίζετο δτι ήταν μεγάλη συμβολή αυ
τή μέ άνυπολόγιστα οφέλη διά τήν 
μετέπειτα ήθικήν δ'ίαμόρφωσιν τής 
κοινωνίας, ή μετάιδοσις τής συνήθει
ας πρός άποταμίευσιν, άπό· τό σχο
λεΐον.

Είς αυτό δύναται ν’ άναπτυχθή 
τό πραγματικό νόημα τής οικονομί
ας, τό όποιον στηρίζεται είς τό νά 
κάμνη κανείς τις άπαραίτητες καί 
χρήσιμες δαπάνες καί είς τό νά κά
μνη τόν άνθρωπο νά βασίζεται κυ
ρίως στις δικές του δυνάμεις καί 
οικονομίες, παρά στήν βοήθεια τής 
κοινωνίας μέ άποτέλεσμα τελικά 
νά γίνεται παράσιτου α ΰ- 
τ ή ς.

Έν συμπεράσματι, τ ό σχολεΐ
ον είναι τό πρόσφορου ορ
γάνου διά τήν διάπλασιν τής παι
δευτικής άξίας τής άποταμιεύσεως.

’Αλλά καί ή ’Εκκλησία ή όποια 
ποδηγετεί τό πλήρωμά της είς ένά- 
ρετον 6ίον προσεπι κυρώνει τήν άνάγ- 
κην τής προνοίας.

_ Είναι πασίγνωστου δτι ή ’Εκκλη
σία άκολουθούσα πιστώς τήν θειαν 
διδασκαλίαν διδάσκει καί συνιστά 
το πνεύμα τής οικονομίας καί τής 
άποταμιεύσεως. Οΰτω, βλέπομεν, ό
τι 6 Κύριος ήμών ’Ιησούς Χριστός 
μετά τό θαύμα τού πολλαπλασια
σμού τών πέντε άρτων καί τών δύο 
ιχθύων καί τού χορτασμού πεντακι- 
σχιλίων άτόμων, έδωσεν εντολήν είς 
τούς ^μαθητάς του, ϊνα περισυλλέ- 
ξουν δλα τά περισσεύματα: Σ υ ν α
γά γ ε τ ε τά περισσεύσαντα κλά
σματα ϊνα μή τι άπόλλυται ■— δ η- 
λαδή μαζεύσατε τά τεμά
χια πούέπερίσσευσαν ώ
στε νά μή χ α θ ή τίποτε. Καί 
οί μαθηταί ύπακούσαντες είς τήν εν
τολήν τού Διδασκάλου ήραν τό πε
ρίσσευαν τών κλασμάτων δώδεκα κο- 
φίνους πλήρεις.

Νά τό μέγα δίδαγμα, διά τού ό
ποιου ό άνθρωπος πρέπει νά προ- 
βλέπη καί νά προνοή διά τάς μελ
λοντικός του άνάγκας καί τάς δυ
σκολίας τής ζωής.

*Ομοίως είς τήν παραβολήν τών 
ταλάντων διά νά διδάξη ό Κύριος ή
μών ’Ιησού Χριστός τήν φιλεργίαν 
πρός πολλαπλασιασμόν τών ταλάν
των, δηλαδή τών πνευματικών καί ύ- 
λικών άγαθών, βλέπομεν δτι παρα
τηρεί τόν οκνηρόν δούλου, 6 όποιος 
ώρυξεν έν τή γή καί άπέκρυψεν τό 
άργύριον χωρίς νά έργασθή καί νά 
τό έπαυξήση τού λέγει: Πονηρέ 
δούλε καί οκνηρέ έδει οΰν σέ βα- 
λεΐν τό άργύριόν μου τοΐς τραπεζί- 
ταις καί έλθών έγώ έκομισάμην άν 
τό έμάν σύν τόκφ. - Πονηρέ καί ο
κνηρέ δούλε, άφοΰ δέν ή θέλησες νά 
έργασθής καί νά έμπορευθής τό τά
λαντου τό όποιον σου άφησα, δέν τό 
έβαζες τουλάχιστον είς μίαν Τράπε
ζαν οπότε έγώ δταν θά έπέστρεφον 
θά έπαιρνα κάποιον μι
κρόν τόκον;

’Από αυτήν τήν ώραίαν παραβο
λήν συνάγεται δτι δταν ήμεΐς οί άν
θρωποι τό τάλαντο — είτε είναι 
τούτο πνευματικόν ή ύ λ ι- 
κ ό ν τά άφήνομεν άνενέργητον, τά 
δέ χρήματα τά έχουμε μέσα είς τά 
χρηματοκιβώτιά μας ή τά κρύπτο- 
μεν είς τή,ν γήν άδιαφοροΰντες διά 
τό καλάν καί τήν πρόοδον τού συνό
λου, τότε ποία ή ωφέλεια;

Διά τούτο καί ό σοφός Σειράχ 
γράφει: Σοφία κεκρυμένη καί θη
σαυρός άφανής, τις ή ώφέλεια έν 
άμφοτέροις;

Ή άποταμίευσις δέν φέρει μόνον 
τήν ευτυχίαν είς τήν κοινωνίαν καί 
έμμέσως είς τά άτομα άπό τά όποια 
απαρτίζεται ή κοινωνία. ’Ωφελεί καί 
κατ’ άμεσον τρόπον κάθε άτομον 
πού άποταμιεύει. Διότι κάθε ένας ά
πό εμάς έχει ανάγκες σημερινές καί 
άνάγκες πού θά παρουσιαστούν αΰ- 
ριον. Διά τούτο όφείλομεν νά χρη- 
σιμοποιώμεν τό εισόδημα πού κερ- 
δίζομεν διά τού κόπου μας διά νά 
καλύπτωμεν δχι μόνον τις παρούσες 
άνάγκες μας, άλλά καί τις μελλον
τικές, π.χ. ένας έπαγγελματίας δέν 
πρέπει νά ξοδεύη δλον τό μηνιαίου

Πέρασαν κΓ αυτές οί άρχαιρεσί- 
ες κΓ άκόμα ένας μήνας καί κάτι.

"Αφησαν όμως τις χαρακτηριστι
κές τους έντυπώσεις, δείγμοπα διά
φορα νοοτροπίας, τόνου1, χαρακτή
ρων, επιδιώξεων φανερών καί περισ
σότερο μή φανερών. "Ετσι μετά άπό 
τήν έκλογική οξύτητα, άς ρίξουμε 
πάλι μιά ματιά σ’ αυτές άλλά μέσα 
άπό μιά ψύχραιμη ατμόσφαιρα κα
τάλληλη στο σήμερα, οστό τήν εύ
θυμη έστω πλευρά. Σαν πιό καλό
καρδη σάν πιό φιλοσοφημένη ίσως.

» *
*

Εφέτος είχαμε άντιπολίτευση. 
Καί μάλιστα, άξιάλογη. Σέ σημείο 
πού πολλοί άπό_τό σχήμα τής γιά 
όγδοη (μάλλον γιά δέκατη, άν πά
ρουμε τήν ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ) φορά 
νικήτριας διοικήσεως τού Συλλόγου, 
νά τήν έχουν πάθει. Γιατί δέν ήταν 
μόνον ό συμπαθής κατά τά άλλα κ. 
Τσουδερός ό άντίπαλος. Ό ίδιος 
μέν μέ τό έμφανές σχήμα του πα
ρουσίαζε τήν τυπική μορφή άντιπο- 
λίτευσης. Είχε ένισχυθή μάλιστα 
άπό στοιχεία πού πρώτη φορά έμ
παιναν στήν συνδικαλιστική κονί
στρα καί έκαναν σέ πολλούς πι
στευτό τόν τίτλο «εξυγιαντική κί
νηση».

* *
*

Άλλά τό σπουδαιότερο στήριγμα 
ήταν τό γύρω άπ’ αυτόν περιχαρα
κωμένο στρατόπεδο. Συλλογικοί καί 
έξωσυλλογικοί, παρασυλλογικοί καί 
παράγοντες. . . «συγγενών» οργα
νώσεων, πολλοί πού είτε γιά προ
σωπικούς είτε γιά «απώτερους» λό
γους θέλαν «πάση θυσίφ» νά φύγη ή 
«Νεοκινησιακή» ήγεσία τού Συλλό
γου, έπιστρατεύθηκαν σέ ένα έθε-

είσόδημά του ή ένας εργάτης δλον 
τ ά «μεροκάματό το υ» διά νά 
ίκανοποιή τις σημερινές άνάγκες της 
οικογένειας του. "Ενα μέρος άπό’ τό 
εισόδημά του έστω καί λίγο πρέπει 
νά τό κρατή ακέραιον διά νά μπό
ρεση νά αντιμετώπιση μελλοντικές 
καί ιδίως απρόοπτες άνάγκες — ώ
στε δταν ενδεχομένως άσθενήση ό 
ίδιος ή μέλος τής οικογένειας του, 
νά εχη χρήματα νά πληρώση διά την 
νοσηλείαν του.

Άλλά καί ένα παιδί σάν 
καί σάς ωφελείται δταν άπο- 
ταμιεύη μερικά άπό τά χρήματα πού 
τού δίδουν οί γονείς του ή. οί συγ
γενείς του ή άπό τά χρήματα πού 
κερδίζει μόνο του. "Εχει μεγαλύτερο^ 
κέρδος άπό τά λεπτά αΰτά δταν δέν 
τά έξοδεύη δλα διά νά ίκανοποιήση 
δαπάνας τού παρόντος. "Οταν πε- 
ριορίζη τόν κινηματογράφον, το πο- 
δόσφαιρον ή άλλες ψυχαγωγίες θά 
μπορέση αϋριον νά άγοράση ένα ρα- 
διόφωνον ή ένα ποδήλατον. Καί έάν 
άποταμιεύη έπί πολλούς μήνας η 
καί χρόνια θά μπορέση δταν άνδρυ> 
θή νά άπο κτήση μίαν βιβλιοθήκην μέ 
επιστημονικά βιβλία άπαραίτητα είς 
τήν καριέραν του. Κυρίως δμως τό 
παιδί ωφελείται δταν άποταμιεύη έ
να μέρος έστω καί άπό τό μικρόν 
ποσόν πού διαθέτει σήμερον, διό
τι δ ι α π α ι δ α γ ω γ ε ΐ τ α ι σ ί- 
κονομικώς, άσκεΐται είς 
τήν άποταμίευσιν.

Άποταμιευτική διάθεσις είς τήν 
πατρίδα μας κατά τά πρώτα χρόνια 
τού ελευθέρου βίου δέν ύπήρχε, διό
τι ολόκληρος ό πρό τού απελευθερω
τικού άγώνος πλούτος, είχε προσ- 
φερθή ύπό τών πολιτών διά τήν όρ- 
γάνωσιν καί διεξαγωγήν αυτού.

Ή Λαϊκή άποταμίευσις δέν είχε 
τίποτε τό άξιόλογον νά παρουσίαση: 
καί ήτο έν συγκρίσει ή μικρότερα 
όχι μόνον άπό τά Ευρωπαϊκά κρά
τη, άλλά καί άπό τά άλλα γειτονι
κά κράτη τών Βαλκανίων.

Αρκεί νά σημειωθή ότι συμφώ- 
νως πρός στατιστικόν πίνακα τής 
κινήσεως τών Ταμιευτηρίων είς τήν 
Ευρώπην κατά τό έτος 1 900 ή άνα- 
λογία καταθέσεων ήτο είς τήν χώραν 
μας μέ πληθυσμόν 2.6 έκατ. 1.99 
έπί συνόλου καταθέσεων 5.180.000 
καί καταθετών 6400.

Τό κενόν αυτό τό όποιον ώφείλε- 
το είς τήν κρατικήν άδράνειαν καί 
τήν κοινωνικήν άδιαφορίαν ήλθε ν ά 
καλύψη ή ’Εθνική Τράπε
ζα τής Ελλάδος, είς τήν οποί
αν έλαχε ή τιμή νά δέχεται άπό τού 
έτους 1845 τάς μικράς οικονομίας 
τού Ελληνικού Λαού, αί όποΐαι κα
τά τό πρώτον έτος τής ίδρύσεώς της 
συνεποσοΰντο είς δρχ. 30.442 καί 
νά άνέλθουν κατά τό έτος 1900 είς 
δρχ. 2.496.382.

Είς τήν χώραν μας, δπου δπως εϊ- 
πομεν ανωτέρω δέν ύπήρχεν ή διά- 
θεσις πρός άποταμίευσιν, ό μόνος 
τρόπος διά νά τονωθή αΰτη καί λά- 
6η μεγαλυτέραν έκτασιν ήτο νά γί- 
νη συνδυσμός τού συμφέροντος καί 
τής τύχης.

Τούς δύο αυτούς μεγάλους παρά
γοντας διείδε τότε ή ’Εθνική Τράπε
ζα καί κατά τόν Φεβρουάριον τού 
1 904 προέβη είς τήν έκδοσιν λαχειο- 
φόρου δανείου κτηματικής πίστεως 
κεφαλαίου δραχμών 20.500.000, δι-

λοντικό μωσαϊκό. Τί νά κάνη καί ό 
άγαπητός κατά τά άλλα Μελχής; 
Πολλούς μπορεί νά μή τούς ήξερε. 
Παΐζαν καί τό δικό τους παιγνίδι 
αυτοί. Πολλούς μπορεί νά τούς άντι- 
παθοΰσε, κάτω άπό άλλες συνθήκες. 
Λέγεται μάλιστα, δτι γιά κάποιον 
άπ’ αυτούς είπε: «Τρέμω μέ τήν ι
δέα δτι μπορούσα νά τόν έχω στό 
ίδιο τραπέζι σάν σύμβουλο».

Άλλά τί νά κάνη; Πάσα προσφο
ρά δεκτή. Υπέρτατος άγων είναι 
αυτός, δχι άσπεΐα.

* *
*

Καί μιά καί μιλήσαμε γιά αφα
νείς πρωταγωνιστάς τής άντιπολι- 
τεύσεως, άκούστηκε νά συζητεΐται 
ότι, ό δημιουργός τού λάϊν-μοτίβ 
τών ανακοινώσεων καί τών συνθημά
των της ήταν συνάδελφος, άγνωστος 
στά συνδικαλιστικά χρονικά (ήταν 
ή δεύτερη φορά πού έμφανίστηκε 
μετά δεκαετία ομιλητής σέ συνέλευ
ση, παραπονούμενος μάλιστα γιά τό 
άτι δημιουργεΐται «γραφειοκρατία» 
άπό τά ίδια πρόσωπα πού μένουν 
στον συνδικαλισμό» γνωστός δμως 
στά. . . άθλητικά χρονικά καί μέ άρ- 
κετό δημοσιογραφικό ταλέντο.

Άλλά καί αυτή τή φορά έδούλεψε 
άπό τά παρασκήνια μή έμφανιζόμε- 
νος καν στό ψηφοδέλτιο. Καί τότε 
ένας άπό τούς συζητούντες, αμετα
νόητος κοςλαμπουριστής, είπε: «Μά 
άγαπητοί μου! Αΰτά δέν είναι πα
ρασκήνια. Είναι Παρασχή—νια». . .

* *
*

Τό οπλοστάσιο εναντίον τής Συλ
λογικής ήγεσίας πλήρες.

Συγκεντρωτική ή χρησιμοποίησή 
του. Καί σέ χρόνο καί σέ ποσότη
τα. Μαζεύτηκε δλο τό ύλικό την τε
λευταία στιγμή. «Έτσι πρέπει νά

ηρημένον είς 205.000 ομολογίας έκ 
δραχμών 100 έκάστη. Οΰτω' δέν ηΰ- 
ξήθησαν μόνον τά κεφάλαια πρός 
μέγα όφελος τής ’Εθνικής Παραγω- 
νής, άλλά έπήλθε κυρίως ένίσχυσις 
τής άποταμιεύσεως. Ή ’Εθνική 
Τράπεζα τής Έλάδος εί
ναι τό ίδρυμα τό όποιον 
είς τόν μακρόν βίον του 
έθεσε τ ά θεμέλια τής πί
στεως. Δέν είναι κερδο
σκοπική έπιχείρησις. Εί
ναι εθνικόν κεφάλαιον.

Ήτο λοιπόν κατ’ εξοχήν 
προωρισμένη νά άναλάβη 
καί νά κερδίση τήν μάχην 
τής άποταμιεύσεως. Έ
κτος τών γενικωτέρων έπιδιώξεών 
της προς άνεύρεσιν μέσων καί τρό
πων διά τήν προσέλκυσιν άποταμι- 
ευτών, ή ’Εθνική Τράπεζα άπό τής 
πρώτης στιγμής τής έξορμήσεώς της 
ένδιεφέρθη καί δέν θά παύση νά έν- 
διαφέρεται διά την άνάπτυξιν τού 
πνεύματος τής άποταμιεύσεως μετα
ξύ τής μαθητιώσης νεολαίας.

Πρός τόν σκοπόν αυτόν προκηρύσ
σει κάθε χρόνο διαγωνισμόν μετα
ξύ τών μαθητών τής τελευταίας τά- 
ξεως τών Γυμνασίων τής Χώρας. Α
πονέμει χρηματικά βραβεία, προσ
λαμβάνει είς τήν ‘Υπηρεσίαν τής 
Τραπέζης τούς μαθητάς εκείνους οϊ- 
τινες θά συντάξωσι τις 10 καλλίτε
ρες εκθέσεις, καί έφόσον θά ,άποφοι- 
τήσωσι μέ βαθμόν λίαν καλώς. ‘Ω
σαύτως ή ’Εθνική Τράπεζα κατά τό 
έτος 1958 καθιέρωσεν έν Έλλάδι ι
διαιτέραν διά τούς νέους μορφήν κα
ταθέσεων τό ΤΑΜΙΕΥΤΗΡI ΟΝ ΝΕ- 
ΟΤΗΤΟΣ.

Διά τού θεσμού τούτου ή Τράπε
ζα ήθέλησε νά σκοπεύση 
καί νά έπιτύχη είς δύο 
στόχους. Άφ’ ένός μέν νά πα- 
ρακινήση τούς νέους είς τά νά συνη
θίσουν ν’ αποταμιεύουν, καί άφ’ ε
τέρου νά βοηθήση αυτούς είς τό νά 
συγκεντρώσουν ένα ικανόν χρηματι
κόν ποσόν, τό όποιον θά τούς χρη- 
σιμεύση ώς ξεκίνημα διά τάς σπου- 
δάς των, ή τούς επαγγελματικούς 
προσανατολισμούς των. Καί τό έπέ- 
τυχεν.

Στις 31)12)1963 47.500 νέοι
καί νέες ήσαν καταθέτες στό Ταμι- 
ευτήριον νεότητας τής Εθνικής Τρα
πέζης τής ‘Ελλάδος μέ συνολικόν 
ποσόν 1 33.200.000.

Άφοΰ έξητάσαμεν πώς έγεννήθη 
είς τό άτομον ή ιδέα τής άποταμι
εύσεως καί πώς έξεδηλώθη καί ήν- 
δρώθη κατά έποχάς καί τόπους, άς 
έλθωμεν είς τήν σύγχρονον εποχήν 
μας διά νά ίδωμεν τήν σημερινήν 
θέσιν καί τόν ρόλον τόν όποιον συ
νεχίζει καί σήμερον ν’ άσκή αΰτη 
διά τήν πρόοδον καί τήν ευημερίαν 
τού άτόμου καί δΓ αυτού τής κοινω
νίας.

Κανείς ποτέ δέν ήμφισβήτησε τήν 
άρχήν καί τά άγαθά τής άποταμιεύ
σεως, πού είναι άπαραίτητος διά 
τήν οικονομικήν πρόοδον. ’Ιδίως μά
λιστα σήμερον, πού άπαιτοΰνται τό
σον μεγάλα, κεφάλαια, επιβάλλεται 
ή έντασις τού σχηματισμού άποτα- 
μιευμάτων. Αί έπιστήμαι καί ή τε
χνική εξελίσσονται ραγδαίως, ή μη- 
χανοποίησις πραγματοποιεί μεγάλα 
άλματα, ένώ έκ παραλλήλου τό βιο
τικόν έπίπεδον τών λαών ανέρχεται

κάμετε γιά τόν ’Οργανισμό. Γ ιατί 
δέν διώχνετε τις γυναίκες στά 20 
χρόνια; Γιατί δέν έμονιμοποιήσατε 
τούς νέους. Γ ιατί τούτο, γιατί εκεί
νο;» Βλέπετε ολόκληρο χρόνο τά 
γραφεία τού Συλλόγου μας ήταν 
<λειστά, τά τηλέφωνα κομμένα, ό 
Πρόεδρος, ό Γεν. Γραμματεύς καί τά 
λοιπά στελέχη τού Συλλόγου ήταν 
φαίνεται πληρώματα διαστημοπλοί
ων καί δέν μπορούσαν νά τά ίδοΰν, 
νά τούς είποΰν τις άπόψεις τους γιά 
νά είναι καί ή κριτική πιό θεμελιω
μένη καί πιό σοβαρή. Άλλά λησμο
νήσαμε. Τά γραφεία τού Συλλόγου 
είναι στον τρίτο όροφο καί πιθανόν 
νά είναι κουραστικό ν’ άνεβαίνη κα
νείς εκεί, όταν μάλιστα συχνά χα
λάει καί τό άσσανσέρ. (Τό τελευ
ταίο είναι άλήθεια).

* *
*

Άλλά άς άκολουθήσουμε τήν λο
γική τών κατηγόρων τής Συλλογικής 
Ήγεσίας. «Δέν πετύχατε τόν ’Ορ
γανισμό, δέν πετύχατε τήν ένταξη 
δέν πετύχατε τά ενιαίο ωράριο κέν
τρου καί επαρχίας, δέν πετύχατε 
τήν εξυγίανση τών Ασφαλιστικών 
’Οργανισμών, άνεπαρκεΐς οί αυξή
σεις πού πήραμε, δέν πετύχατε τό
σα χρόνια πού είσθε ήγεσία, τά ό
σα θέλαμε». Καί τά ερώτημα τής 
Συλλογικής Ήγεσίας. «Άγωνισθή- 
καμε κύριοι; Ή άπάντησις τής άν- 
τιπολιτεύσεως (άν 6άλη τό χέρι 
στήν καρδιά) καί τής Συλλογικής ι
στορίας οπωσδήποτε, είναι «ΝΑΙ ! 
Καί μάλιστα κάτω άπό όλότελα αρ
νητικές καί εχθρικές γιά τούς έργα- 
ζομένους καί πρώτα-πρώτα γιά τόν 
συνδικαλισμό τής Τραπέζης, συνθή
κες. Κάτω άπό καθεστώς τρόμου, 
πού δείλιασαν καί αυτοί οί άντιπολι-

(Συνέχεισ στήν 5η σελίδα)

βαθμηδόν. Κατά ποιον λοιπόν τρό
πον έφθάσαμεν εις αυτόν τόν βαθμόν 
τής προόδου έάν όχι άπό μίαν εντα
τικήν άποταμιευτικήν προσ
πάθειαν;

Ή άποταμίευσις δύναται νά ένερ- 
γηθή κατά διαφόρους μορψάς μετα
ξύ τών οποίων αί κυριώτεραι είναι: 
Είς χρήμα τραπεζιτική (ύπό μορ
φήν καταθέσεων) — Αγορά ομολο
γιών. ’Αγορά μετοχών ---- Αγορά
ακινήτων ή γής — ’Αγορά επαγγελ
ματικών μηχανών κ.ά.

Διά τήν άνάπτυξιν τής άποταμι
εύσεως επιβάλλεται άπαραιτήτως ή 
ύπαρξις ώρισμένων κινήτρων. Μ ε- 
ταξύ αυτών πρέπει ν’ά- 
ναφερθή ή έπίδρασις τού 
τόκου, ό όποιος όταν εί
ναι ικανοποιητικός είναι 
μέγα κίνητρον προσελκΰον πρός τήν 
Τραπεζικήν ιδίως άποταμίευσιν.

Έπίσης δέν είναι μικρόν κίνητρον 
τά ταμιευτήρια νεότητοι 
καί τά τοιαύτα μετ’ άσφαλείας καί 
ατυχημάτων άτι να, καθιερώθησαν έ
πιτυχώς κατά τά τελευταία έτη καί 
είς τήν χώραν μας.

Είς άπόδειξιν άρκεΐ νά σημειωθή 
e-τι αί καταθέσεις ιδιωτών παρά ταΐς 
Εμπορικαΐς Τραπέζαις άνήρχοντο 

κατά τό έτος 1948 είς 244 καί τήν 
30)9)59 είς 4807 (έκ. δρχ.) καί αί 
καταθέσεις παρά τοΐς Ταμιευτηρίοις 
άντιστοίχως είς 24 καί 7387 (έκ. 
δρχ.). Τήν 30.11.64 αί καταθέσεις 
μόνον είς τά Ταμιευτήρια ’Εμπορι
κών Τραπεζών καί Ταχυδρομείου άν- 
ήλθον είς τό ποσόν τών 20.615 
(δισεκ.). "Οπερ σημαίνει ότι ή αΰ- 
ξησις τών έν γένει καταθέσεων οφεί
λεται όχι μόνον είς τήν έδραίωσιν 
τής εμπιστοσύνης τού λαού μας 
πρός τήν δραχμήν άλλά καί τή,ν έπι- 
κράτησιν τού πνεύματος τής άποτα
μιεύσεως. Δέν παραμένουν νεκραί αί 
οίκονομίαι του. Αντί τής έπενδύσε- 
ώς των είς χρυσάς λίρας άρχίζουν 
καί άποτελοΰν παραγωγικόν κεφά
λα ι ον μέ άμεσον ευμενή άντίκτύπον 
καί εΰοίωνον προοπτικήν, έπί τής 
Εθνικής μας Οικονομίας.

Ή ιδέα τής άποταμιεύ
σεως έπιβάλλεται νά έξα- 
πλωθή παντού. Διά τής άπο
ταμιεύσεως προσφέρομεν εις τήν πα
τρίδα μας ευμενείς συνθήκας άνα- 
συγκροτήσεώς της, τόσον διά σήμε
ρον, όσον καί δΓ αϋριον, καί είναι 
τούτο τόσον σημαντικόν, ώστε δέν 
πρέπει ποτέ κανείς νά τό ξεχνά.

’Άς έχουμε λοιπόν όλοι έναν 
κουμπαρά στήν άκρη καί άς ρίχνου
με μέσα ό,τι δέν μάς κάνει άπολύ- 
τως άνάγκη νά τό ξοδεύουμε, θά 
δούμε τότε στήν πράξη αυτό πού 
λέει ή σοφή λαϊκή παροιμία «φα
σούλι τό φασούλι γεμίζει τό σακού
λι».

Τό προϊόν πρέπει νά κατατίθεται 
στά Ταμιευτήρια, στις Τράπεζες μέ 
τριπλούν όφελος — συγκέντρωσις 
χρημάτων — τόκος — Τό κράτος 
μέ τά τεράστια ποσά πού μαζεύον
ται κάνει έργα πού ωφελούν πάλι 
τούς πολίτας δηλαδή τά κοινωνικόν 
σύνολον.

"Ενα πράγμα μόνον νά προσέχου
με ώς κόρην οφθαλμού. Νά μήν φ θύ
σουμε στό άλλο άκρον στήν φιλαρ- 
γυρία. Διότι ένώ' ή άποταμίευσις εί
ναι άρετή ή φιλαργνρίσ είναι άπάν- 
θρωπον πάθος.



Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣΗ ΗΘΙΚΗ ΤΑΞΗ 
ΤΟ ΒΑΘΡΟ 

ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Ή έκπροσώπησις, τό

σον προφορικώς, οσον και 
έγγράφως, κατά τό άπώ- 
τερο καί πρόσφατο παρελ
θόν έτόνισε, κατά κόρον, 
τήν ανάγκη άποκαταστά- 
σεως ηθικής τάξεως στήν 
Τράπεζα, δεδομένου δτι 
αυτή κατά τό παρελθόν έ
χει τρωθή σε τέτοιο βαθμό, 
ώστε νά προκληθοϋν άνυ- 
πολόγιστες ζημίες, οί όποι
ες συνεχίζονται καί θά συ- 
νεχισθοϋν, έφ’ δσον ύπό 
των υπευθύνων δεν κατα- 
νοηθή δτι τό, άν μη μονα
δικό, κύριο βάθρο τοϋ Ι
δρύματος υπήρξε, είναι καί 
παραμένει ή ήθική τάξις.

Ή μέχρι σήμερα έξέλι- 
ξις καί τά γεγονότα άπέ- 
δειξαν δτι δεν άπεδόθη ή 
επιβαλλόμενη προ σ ο χ ή. 
Διότι διεπράχθησαν καί 
νέα σφάλματα, τά όποια 
προεκάλεσαν ομαδική άγα- 
νάκτησι τοϋ προσωπικού 
μέ άδηλες περαιτέρω συνέ
πειες.

Ή ύπό των υπηρεσια
κών παραγόντων ύποστη- 
ριζομένη άποψις περί δυ
νατότητας έπανορθώσεως 
δεν άποτελεΐ λύσι, δταν μά
λιστα ή έπανόρθωσι πραγ
ματοποιείται άκαιρα.

Πολλές φορές δέ μέ τήν 
πάροδο τοϋ χρόνου οί δια- 
πράττοντες τ ά σφάλματα 
επαναλαμβάνουν χειρότε- 
Ρ«·

Οί κυρίως υπεύθυνοι ή- 
θικών σφαλμάτων ή—κα
τά νομικήν έκφρασιν — οί 
ήθικοί αύτουργοί, εφόσον 
δεν στερούνται, όπως καί 
στό πρόσφατο παρελθόν 
συνέβαινε, στοιχειώδους 
εύθιξίας, έχουν καθή
κον, άντίνά καταβάλλουν 
προσπάθειες καλύψεώς 
τους, νά παραιτούνται.

Άλλ’ έρωταται: Υπάρ
χει ευθιξία;

Έν πάση δμως περι- 
πτώσει δλος ό συναδελφι- 
κός κόσμος καί ή εκπροσώ- 
πησις, ή όποια πρέπει νά 
πιστεύη στήν συνέπεια καί 
τήν σοβαρότητα, εκείνων 
οί όποιοι ύπεσχέθησαν έ
πανόρθωσι γενομένων 
σφαλμάτων, τά όποια προ
εκάλεσαν τήν άγανάκτησι 
καί έξακολουθοϋν ν’ άπο- 
τελοΰν καθημερινό θέ μ α 
συζητήσεων, περιμένουν 
τήν πραγματοποίησι τής ύ- 
ποσχέσεως.

Καί επαναλαμβάνει δτι 
έπιβάλλεται μεγίστη προ
σοχή στά θέματα ήθικής 
τάξεως, διότι αύτά οδη
γούν σέ παράλυσι ολοκλή
ρου τού μηχανισμού τής 
Τραπέζης. Οί δέ εξ αυτού 
προκαλούμενες ζημίες δέν 
είναι μέν εμφανείς, είναι 
δμως άναμφισβήτητα άνυ- 
πολόγιστες.

Συνεπώς πρέπει νά νο- 
νισθή δτι ή συνέχισις τής 
έκκρεμότητος έπανορθώσε
ως δέν προκαλεϊ παρά μό
νον ζημίες, γιά τις όποιες 
ό καθένας, έκτος άπό μάς, 
έχει καί θά έχη τις ευθύνες 
του.

'Ιδιαίτερα 
Μαϋ-ήματα 

Γ ερμανικης
229-636

Ύπηρεοιαιιή
ιιατάρτισι

Δέν θέλομεν νά πιστεύσωμεν 
στήν μεταδοθεΐσα άττά συναδέλ
φους επαρχιακού καταστήματος 
καταγγελία, σύμφωνα μέ τήν ό
ποιαν οί υπεύθυνοι άρνοΰνται νά 
μετακινήσουν τούς συναδέλφους 
άπό υπηρεσία σέ υπηρεσία. 
"Ετσι δέ εμφανίζεται το φαι
νόμενο υπάλληλος ένός ή καί δύο 
ετών νά είναι κάτοχος ένός καί 
μόνο άντικειμένου τής Τραπέζης 
καί νά δημιουργεΐται μέγα θέμα, 
δταν μάλιστα ή δύναμις τού Υ
ποκαταστήματος είναι περιωρι- 
σμένη, κοττά τήν χορήγησι των 
άδειων διότι ό ένας δέν είναι σέ 
θέσι ν’ άντικαταστήση τον άλλον. 
Ή νοοτροπία αύτή τό λιγώτερο 
μάς εκπλήσσει. Δέν είναι τής άρ- 
μοδιότητός μας νά δώσωμε οδη
γίες χρησι μοποιήσεως τού Προ
σωπικού. Οί άρμόδιοι δμως, ο
φείλουν νά παρακολουθήσουν τήν 
έκτέλεσι των διαταγών τις όποι
ες εκδίδουν, έκτος έάν τις εκδί
δουν διά νά κορνιζωθούν έν και- 
ρφ.

Ύπερωριαυή
έργαοία

Κατά πληροφορίες μας, ή 
Δ)σις Προσωπικού μέ έμπι- 
στευτική (γιατί έμπιστευτι- 
κή;) διαταγή της προς τά 
Κ)τα καί Ύποκ)τα άπηγό- 
ρευσε τήν υποβολή προτάσεων 
γιά τήν πραγματοποίησι ύ- 
περωριακής έργασίας.

Δικαίωμά της νόμιμο καί 
αναφαίρετο.

Καίτοι αμφιβάλλουμε γιά 
τήν αλήθεια τής πληροφορίας 
έν τούτο ις, είμαστε υποχρεω
μένοι νά υπενθυμίσουμε στους 
αρμοδίους δτι έάν αύτή ή θέ- 
σις τους είναι απόρροια τής 
παληάς προσφιλούς σέ μερι
κούς άπ’ αυτούς τακτικής, 
προς τον σκοπό δπως οί έρ- 
γαζόμενοι στήν τράπεζα συ
νεχίσου ν προσφέροντες δωρε
άν τής υπηρεσίες τους, γιά 
μάς αυτό είναι απαράδεκτο 
καί θά μάς όδηγήση στήν α
νάγκη νά καταγγείλουμε όπου 
καί δπως πρέπει, τυχόν τέ
τοιο πειθαναγκασμό των συ
ναδέλφων μας. Καί αυτόν τον 
σκοπόν έχει τό παρόν.

’Άς αναθεωρήσουν λοιπόν 
τήν τακτικήν τους καί άς τήν 
προσαρμόσουν προς τήν πρα
γματικότητα. Ειδικότερα πρέ
πει νά λάβουν υπ’ δψει τους 
δτι γιά τήν έξαγωγή των τό
κων έπιβάλλεται δπως έγκρι- 
θοΰν γιά δλα τά Ύποκ)τα α
νάλογες δαπάνες πραγματο
ποιήσεις ύπερωριακής έργα
σίας, λαμβάνοντες συγχρόνως 
ύπ’ δψει τους τον ύπό τοϋ Υ
πουργείου έντεινόμενο έλεγχο.

Πέντε μέτρα 
uai δέαα σταθμά

Τό ξεύρει ό κ. Διοικητής 
αυτό;

'Ότι στήν Τράπεζα υπάρ
χουν Διευθύνσεις πού ένώ έ
χουν παρεμφερείς αρμοδιότη
τες καί απασχολούν προσωπι
κό τής αυτής κλάσεως, μορ
φώσεις καί ικανοτήτων, δ
μως, ή διάρθρωση, κατάταξη, 
άξιολόγηση, αμοιβή, δυνατό
τητα έξελίξεως καί γενικά με
ταχείριση αυτού τοϋ προσω
πικού τους ποικίλλει κατά 
Διεύθυνση;

Καί δτι έτσι έχουμε Διευ
θύνσεις ζηλευτές καί Διευθύν
σεις προς αποφυγήν; 'Ως καί 
τούς υπαλλήλους τυχερούς ή 
δχι ανάλογα μέ τήν Διεύθυν
ση πού υπηρετούν;

'Ότι άλλων Διευθύνσεων οί 
θέσεις θεωρούνται οργανικές 
καί ακώλυτα οί συνάδελφοι 
προάγονται (καί καλώς) ένώ 
σέ άλλες θεωρούνται «νούμε
ρα» καί ένώ προσφέρουν τήν 
ίδια σέ υπηρεσιακή βαρύτη
τα, άν δχι πιο κοπιαστική 
καί μακρύτερης διάρκειας έρ- 
γασία, παραμένουν στον αυ
τό βαθμό ώς «στερούμενοι ορ

γανικής θέσεως»; ’Άς άφί- 
σουμε τις συνθήκες έργασίας, 
οπού αλλού είναι τά AIR 
CONDITIONS καί αλλού βλέ
πουμε ακόμα τά σαρακωφα- 
γωμένα γραφεία τής έποχής 
τοϋ Γεωργίου Σταύρου. Πρέ
πει έπΐ τέλους νά έψαρμοσθή 
τό ένιαΐο μέτρο κρίσεως καί 
δικαιοσύνης καί δχι τά υ
πάρχοντα μέτρα καί σταθμά 
κατά περίπτωση.

Θαυμάστευέρβερους 
τών συμφερόντων 
της Τραπέζης

Μερικοί άστέρες προηγουμέ
νων καθεστώτων τής Τραπέζης, 
ιδιαίτερα τού τελευταίου, άφοΰ, 
ώς ήταν φυσικό, έχασαν τά με
γάλα «πόστα» τους σ’ αυτήν ή 
δέν έγινε τό χατήρι τους νά τούς 
κρατούν αιωνίως μέ παρατάσεις 
τού ορίου ήλικίας, μετεπήδησαν 
στον ’Ανταγωνισμό καί άπό εκεί 
βάλλουν κατά τής Εθνικής Τρα
πέζης, προσπαθώντας νά προσ- 
ελκύσουν την πελατεία της, πού 
τήν θεωρούν σάν προσωπική τους, 
γιά τον λόγο δτι τήν εξυπηρε
τούσαν άπό τις θέσεις τους στήν 
’Εθνική. Νομίζουν δτι έτσι εκδι
κούνται. Θαυμάστε τους! ’Ακό
μα δέ περισσότερο γιά τήν υπο
κρισία τους. Γιατί όταν κατείχαν 
τις θέσεις τους στην Τράπεζα 
μας έπολεμοΰσαν τό Προσωπικό, 
δταν τούτο άγωνιζόταν γιά στοι- 

' χειώδη βελτίωση τής οικονομικής 
του θέσεως, γιατί, δήθεν, έκινδύ- 
νευαν τά συμφέροντα τής Τραπέ
ζης. Τότε πού ό πακτωλός της 
έτρεχε επάνω τους. Τώρα πού εί
ναι προσανατολισμένοι σέ άλ
λους πακτωλούς αύτά τά συμφέ
ροντα είναι τά θήραμά τους. Άς 
τά έχουν ύπ’ δψιν τους οί συνά
δελφοι σέ περίπτωση έπαναλή- 
ψεως τής συμφεροντοκαπηλείας.

Θέμα συνταξιοδοτή
σεις (I)

’Αλλά χεννάται άλλο θέμα, οι
κονομικό, ηθικό καί λογικό. Τόσο 
οί παραπάνω δσο καί δλοι όσοι 
έχουν αποχωρήσει άπό τήν Τρά
πεζα καί έχουν καταλάβει καί
ριες καί ηγετικές θέσεις σέ άλ
λους ’Οργανισμούς άπό δπου α
μείβονται ηγεμονικότατα λαμβά
νουν καί τις μεγαλύτερες άπό 
τις συντάξεις πού χορηγεί τό 
Ταμείο μας. Στό I ΚΑ καί σέ άλ
λους ’Ασφαλιστικούς ’Οργανι
σμούς αύτό δέν γίνεται. 'Η συν- 
ταξιοδότησις ή αναστέλλεται ή 
περικόπτεται ανάλογα.

Και τούτο γιατί ή σύνταξη δέν 
είναι πηγή αΰξήσεως τού πλού
του άλλά στήριγμα τής άπο- 
μ α χ ί α ς. Καί άπομαχία σημαί
νει έξοδο άπό τήν ενεργό υπηρε
σία άπό αδυναμία παραπέρα ά- 
πασχολήσεως. Όταν δμως ένας 
προσφέρει εργασία καί μάλιστα 
πλουσιότατα άμειβόμενος, τότε ή 
σύνταξή του είναι κόψιμο τού 
ψωμιού άλλου ταλαίπωρου, άδυ- 
νάτου, πραγματικά απομάχου.

’Άς έρευνηθή τό θέμα λοιπόν 
άρμοδίως.

Άδρανοποίηση
συναδέλφων

Καλείται ή Διεύθυνσις Προσω
πικού νά έπανορθώση ώρισμένα 
σφάλματα πού έκανε σέ πρόσφα
τες μεταβολές σέ βαθμούς κάτω 
τοϋ Τμηματάρχου καί σέ μη ορ
γανικές θέσεις ακόμη, άλλά καί
ριες. Σφάλματα πού τήν μέν Υ
πηρεσία ζημιώνουν τούς δέ υ
παλλήλους μειώνουν ηθικά καί 
πικραίνουν. Ποιος ό λόγος π.χ. 
πού, συνάδελφος πρόσφατα προ- 
αχθείς σέ ύποτμηματάρχη ένώ ά
πό τήν καίρια θέσι πού κατείχε, 
απέδιδε λόγφ τών γνώσεών του, 
εξυπηρετούσε ευρύτατη πελατεία 
μετετέθη καί αχρηστεύεται τώρα 
καταχωρώντας κάτι έντυπα.

Έτσι εφαρμόζεται ή άρχή «6 
κατάλληλος άνθρωπος στήν κα
τάλληλη θέση;»

Θέμα συνταξιοδοτή- 
σεως (II)

Καί άλλη μορφή άτσιδοσύνης 
τρωκτικών είς βάρος τών Ταμεί
ων μας υπάρχει. Μερικοί, μόλις 
συμπληρώσουν δεκαπεντ α ε τί α 
(πολλοί μάλιστα καί μέ προσμέ- 
τρηση προϋπηρεσίας ή στρατιω
τικής) εξασφαλίζουν μέ διαφό
ρους μπαρμπάδες τής Κορώνης 
θέσεις ή στό Δημόσιο ή σέ άλ
λους ’Οργανισμούς ή έχουν στρώ
σει κ όποια «δουλίτσα» καί, μέ 
τούς ίδιους ή άλλους μπαρμπά
δες προκαλούν... άπόλυση(!)

έκ μέρους τής Τραπέζης. "Ετσι 
συμπληροΰται μία άπό τις προ
ϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεώς τους 
καί βλέπουμε τούς κυρίους αυ
τούς, τέως συναδέλφους καί νεω- 
τάτους συνταξιούχους είτε έπω- 
χουμένους διπλωματικών λιμου- 
ζινών είτε κοσόχους τίτλων δια
φόρων ‘Επιχειρήσεων καί ’Οργα
νισμών κορδωμένους πάντοτε γιά 
τό όμορφο βόλεμά τους νά οίκ- 
τείρουν τούς λοιπούς κακότυχους 
πού ψήνονται στό ζουμί τους μέ
σα στην ’Εθνική Τράπεζα. Τερά
στια ή ευθύνη τής Διευθύνσεως 
Προσωπικού γιά τις κατευθυνό- 
μενες αυτές απολύσεις, τις ό
ποιες θά πρέπει νά άναθεωρήση 
καί έάν οί κύριοι αυτοί δέν προ- 
σέλθουν στήν Τράπεζα νά τούς 
θεωρήση παρητημένους ώστε νά 
πάψουν νά είναι βδέλλες γιά τά 
Ταμεία μας στον μακρύ υπόλοι
πό τους βίο. Σέ άνάλογη ενέρ
γεια θά πρέπει νά προβή καί ή 
Διοίκησις τοϋ Ταμείου1 άλλά προ 
παντός τό Υπουργείο ’Εργασίας 
πού πρέπει νά έξετάση καί τά 
δύο (I & II) θίγόμενα είς τό 
παρόν φύλλο, συνταξιοδοτικά θέ
ματα.

Υπερωρίες uai διά
λυση υπηρεσιών

Έγράψαμε καί είς τό προ
ηγούμενο φύλλο μας, ότι ό 
ζήλος γιά οικονομίες έξ αιτί
ας προσλήψεως νέου προσω
πικού μέ άνάλογη περικοπή 
τών υπερωριών έσάρωσε «νη- 
στεύσαντας καί μη νηστεύ- 
σαντας».

Μ’ ένα γενικό φιομάνι έκό- 
πηκαν οί υπερωρίες καί σέ 
Υπηρεσίες πού δέν ένισχύθη- 
καν ούτε μέ έναν (άριθ.
1 ) υπάλληλο. Συνέπεια. Οί 
συνάδελφοι, ορθά καί ν ό μ ι- 
μ α πράττοντες, περιορίζουν 
τήν έργασία τους στό κανονι
κό ωράριο. ’Αποτέλεσμα. Κα
θυστέρηση δουλειάς, συσσώ
ρευση εκκρεμοτήτων, διαμαρ
τυρίες τών λοιπών συνδεομέ- 
νων υπηρεσιακά μονάδων καί 
κάθε τι σχετικό κακό.

Τέλος πάντων οί διάφοροι 
όργανωταί καί οξυδερκείς οι
κονομολόγοι δέν μπορούν νά 
ΐδοΰν τί γίνεται λίγο πιο πέ
ρα άπό τά γραφεία τους;

Γιά τον u. Jliosuimi
Άπαράδεατ©
ααδεστώς

'Όπως είναι γνωστό οί προς 
τον Προμηθευτικό Συνεταιρισμό 
οφειλές τών συναδέλφων έχουν ά- 
ναληφθή άπό τήν Τράπεζα κα
τόπιν ύπογραφείσης σχετικής 
συμφωνίας.

Δέν θά εξετάσουμε ποιά άλλα 
ασφαλιστικά μέτρα έλαβε ή Τρά
πεζα γιά τήν προκειμένη δανει
οδότηση διότι ουσιαστικά περί 
δανεισμού πρόκειται, πιστεύουμε 
όμως ότι τό δάνειο τούτο θεω
ρείται άπόλυτα ασφαλές άττό 
μόνο τον λόγο ότι αφορά τήν έξυ- 
πηρέτησι κυρίως τού συναδελφι- 
κοΰ κόσμου.

Εκείνο όμως τό όποιον έχει 
προκαλέσει τήν γενική άγανά- 
κτησι είναι τό γεγονός ότι, γιά 
παρακολούθησι δήθεν τών συμφω- 
νηθέντων, έχει όρισθή παρατηρη
τής, ό όποιος άμείβεται μέ τό 
παχυλότατο μηνιαίο επίδομα τών 
δρχ. 2.500!! γιά τά. . . περαι
τέρω.

’Επειδή ό κ. Διοικητής ασφα
λώς δέν γνωρίζει τήν -προκειμένη 
υπόθεση τήν θέτομε ύπ’ όψιν του 
καί πριν ασκήσω με τήν έπιβαλ
λομένη κριτική, παρακαλοϋμε τή 
άρμοδίαν Διεύθυνσι Προσωπικού 
νά μάς πληροφόρηση, πώς άνέ- 
χθηκε καί ανέχεται μίαν τέτοιαν 
άπαράδεκτη κοαάσταση όταν 
γνωρίζει πολύ καλά ότι χάρις 
στις ένέργειές της πλεΐστοι συνά
δελφοι εργάζονται πέρα άπό τις 
κανονικές ώρες χωρίς καμμιά α
μοιβή καί πολλοί έχουν νά παίρ
νουν κανονικές άδειες άπό τό 
19,63.

Τά προσωπικόν περιμένει τήν 
άποκατάστασι τής ήθικής τάξεως 
στήν Τράπεζα.

Καί έπ’ αυτού θά άσχοληθοΰ- 
με καί πάλι στό προσεχές φύλλο 
μας.

Συμμετοχές 
sέ εταιρείες

Παρά τις κατ’ έπανάληψιν πα- 
ρασχεθείσες άρμοδίως διαβεβαι
ώσεις περί άποτσιφλικοποιήσεως

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ, ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ 
ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
(Συνέχεια άπό τήν 4η σελίδα)
τευόμενοι ηγέτες». «Ναι» λέγει ή 
αντιπολίτευση. «Άλλά δέν πετύχατε. 
Καί γι’ αύτά φταίτε. Καί γι’ αυτό 
θέλουμε ΑΛΛΑΓΗ».

Ωραία λοιπόν. Με αυτήν τήν λο
γική καί τηρουμένων τών άναλογιών 
φταίει καί ό Μακάριος πού δέν πέ
τυχε τήν "Ενωση τής Κύπρου μέ τήν 
Ελλάδα, γι’ αυτό πρέπει νά γίνη 
καί εκεί. . . «άλλαγή». Μέ ποιόν; 
Μέ τον. . . Κιουτσούκ ίσως.

* *
*

•Γιά σκεφθήτε παρακαλώ. . .
Γιά νά προβάλλουμε τά αίτημα 

τού ’Οργανισμού έπρεπε: Νά μοι
ράσουμε ερωτηματολόγιο στον κάθε 
συνάδελφο, νά μάς άπαντήση πού 
είναι αδικημένος. Νά ταξινομήσουμε 
τις απαντήσεις κατά θέμα. Νά συν
τάξουμε μετά τό σχέδιο τού ’Ορ
γανισμού, καί νά τό υποβάλουμε 
στήν Διοίκηση. "Ετσι ΐσχυρίσθηκε ό 
ήγέτης τής άντιπολιτεύσεως. Τώρα, 
τό τί θά μπορούσε νά βγή άπό αύ
τή τήν τακτική είναι άλλο θέμα. Τό 
βέβαιο είναι ότι μόνο ειδικά, ατομι
κά ζητήματα μπορούσαμε νά μάθου
με. Γ ιατί ό καθένας συνάδελφος, άπό 
όσους θά μάς απαντούσαν, μόνο τό 
δικό του θέμα θά άνέφερε. Καί αύτό 
είναι αντικείμενο ειδικού τομέως τής 
Συλλογικής Ηγεσίας. Τών ειδικών 
καί ατομικών ζητημάτων τών συνα
δέλφων.

Τό θέμα τού ’Οργανισμού είναι 
τελείως διαφορετικό. Είναι θέμα εΰ- 
ρυτέρων σχέσεων, μέ άλληλοσύνδεση 
μέ μελλοντική προοπτική καί διάρ
κεια, μέ δυναμική καί εύρεία καί όχι 
στατική καί στενή, βάση. Λαθεμένη 
κατεύθυνση, πού οδηγούσε στό χάος 
καί στήν ματαιοπονία. Τήν άναζη- 
τάει κάποιος πού δέν ξέρει άπο πού 
ν’ άρχίση. Καί πειραματίζεται, άλ
λά καί πάλι λαθεμένα.

Πλήρης αντίθεση μέ τήν Συλλο
γική Ηγεσία πού έβάδιζε μέ συγ
κεκριμένο σχέδιο καί στόχους καί έ
θετε καί συνομιλούσε ήδη μέ τήν Δι
οίκηση τής Τραπέζης επάνω σέ στα
θερές βάσεις καί ήξερε τί ήθελε.

Κατάλαβαν γρήγορα τήν γκάφα 
τους οί αντιπολιτευόμενοι, «άνέκρου- 
σαν πρύμναν» πήραν στροφή 180 
μοιρών καί είπαν στήν προγραμμα
τική τους ανακοίνωση, ότι έχουν έ
τοιμο σχέδιο ’Οργανισμού. Χαιρό
μαστε αν πραγματικά έχουν τέτοια 
τεράστια καί άνεκτίμητη ικανότητα, 
ώστε σέ λίγες ημέρες νά θεμελιώ
σουν θέμα τέτοιας έκτάσεως. Θά εί
μαστε ευτυχείς νά μάς τό έθεταν ύπ’ 
όψη αυτό τό σχέδιό τους γιά νά 6ο- 
ηθηθή ή Συλλογική Ηγεσία στή,ν 
ολοκληρωμένη προβολή τού θέματος. 
Ή συνδικαλιστική τους συνείδηση 
τουλάχιστον πού πρέπει νά είναι

τών ύπό τής Τ ραπέζης έλεγχο- 
μένων μετόχικώς καί δανειακώς 
Εταιρειών, έν τούτοις, ούδεμίαν, 
μέχρι στιγμής, ένδειξιν έχομεν 
πραγματοποιήσεως τών διαβε
βαιώσεων. Γνωρίζομε βεβαίως ότι 
περιεπλάκησαν στήν άπό' τό 
πρόσφατον παρελθόν κτηθεΐσαν 
προσφιλή τακτική τής παρελκύ- 
σεως καί διά τον λόγον αυτόν 
δέν δοκιμάζομεν ούτε έκπληξι 
άλλ’ ούτε άπογοήτευσι. Πρέπει 
όμως νά γνωρίζουν οί αρμόδιοι 
ότι ώφειλον τά θέματα ήθικής 
τάξεως, κατά τήν ίεράρχησιν, νά 
λάβουν τήν πρώτη θέσι καί ΟΧΙ 
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ. Καί όχι μό
νο σέ ό,τι άφορά τον «έαυτούλη 
μας». Πάντως τονίζεται καί πάλι 
ότι είναι απαράδεκτος ή συνέ'- 
χισις τού παλαιού καθεστώτος.

πάντοτε δεμένη μέ τό κοινό συμφέ
ρον καί όχι μέ ατομικές συλλογές, 
ασφαλώς θά τούς τό υπαγορεύει.

* *
*

Καί λίγη πολιτικολογία άπό τήν 
αρκετή πού σκορπίστηκε.

Στούς συναδέλφους «δεξιών» φρο
νημάτων: Ή Συλλογική Ηγεσία εί
ναι προσονατολισμένη στήν «άριστε- 
ρά». Στούς «κεντρώους» συναδέλ
φους: Ό Καραπάνος είχε φιλίες μέ 
συνεργάτες τού Καραμανλή! ! Νά 
καί γράμματα, νά καί φωτοτυπίες 
διαλέγετε καί παίρνετε) σάς κάνει 
τον κομμοπτκό φίλο.

Καί λίγη έξυπηρέτηση στήν «ά- 
ριοτερά», πέρα άπό μερικά φρασε- 
ολογικά κατάλοιπα τής παλαιάς 
σχολής: Ή διοίκηση τού Συλλόγου 
θά. . . πάη μέ τούς Μακρήδες άπ’ 
όπου... ξεκίνησε(!). Θυμίζει φυσι
κά ή τελευταία περίπτωση τή Μα- 
ριώ τής παροιμίας πού φωνάζει τις 
ντροπές της οπή γειτόνισσα. Καί ή 
άπάντηρη τής διοικήσεως τού Συλ
λόγου ήταν αυστηρή, κατηγορηματι
κή καί. . . άναπάντητη.

Άλλά ό «άπιστος» συναδελφικός 
κόσμος δέν ακούσε τήν «πολιτική ε
νημέρωση». Πίστεψε αύτό πού πι
στεύει ή Συλλογική Ηγεσία. "Οτι 
δηλ. δέν ύπάρχουν γιά μάς κόμμα
τα. Υπάρχει πολιτική φιλεργατική 
καί πολιτική άντεργατική. Αγωνιζό
μαστε γιά τήν πρώτη, καταπολε
μούμε τήν δεύτερη καί τούς φορείς 
της, όποιοι κι’ άν είναι, όπου κι’ άν 
ανήκουν πολιτικά.

Καί γι’ αύτό τήν έψήφισε γιά μ ιά 
ακόμη φορά.

* *
*

Τελείωσαν οί εκλογές. Βγήκαν τά 
Αποτελέσματα. Συγχαρητήρια στήν 
έπανεκλεγεΐσα Διοίκηση τοϋ Συλ
λόγου. Άπό τούς πρώτους καί ή 
’Ηγεσία τού αντιπάλου συνδυασμού. 
Και το καλλίτερο. Σέ πρώτη συζή
τηση, έστω καί τηλεφωνική έδήλωσε 
ότι, δέν θά τά μαζέψη όλα γιά τό 
τέλος τού χρόνου, στήν Συνέλευση, 
άλλά καπά τήν διάρκεια τής θητείας, 
σέ επαφές μέ τήν υπεύθυνη διοίκηση 
τού Συλλόγου θά ενημερώνεται καί 
θά κάνη τις ύποδείξεις της συμβάλ
λοντας έτσι θετικά στό Συλλογικό 
έργο.

Άλλά ξεπρόβαλε καί μιά άνα- 
κοινωσοΰλα πού έλεγε γιά «άνισο 
άγώνα» γιά «υπερψήφιση» στο Κέν
τρο, γιά. . . μεταμέλεια τής ’Επαρ
χίας γιά συνέχιση τού άγώνα κ.λ.π. 
Νά τό θεωρήσουμε ύποτροπή τής 
σσθενείας; ’Άς ελπίσουμε όχι. «Έ
να αντίο θάταν αύτό καί τίποτ’ άλ
λο», πού κάπως έτσι λέει καί ένα 
τραγούδι παληό.

* *
*

’Άς σταματήσουμε λοιπόν καί 
άς ευχηθούμε καί εμείς νά έπιτύχη 
ή Συλλογική ηγεσία όλα όσα (καί 
ήταν κοινά) καί οί δυο συνδυασμοί 
έπρόβαλαν προεκλογικά. Καί νά βο
ή θηθή άπό όλο τ ό Προσ ωπ ι- 
κ ό, γιατί τώρα δέν ύπάρχει συμπο
λίτευση καί αντιπολίτευση.

Καλή δύναμη γιά άγώνες (δέν θά 
τούς άποφύγουμε, μολονότι «ή Δη
μοκρατία ένίκησε») καί όσο γιά ό
ρεξη γιά εκλογικούς διαξιφισμούς, 
άς τήν φυλάξουμε.

Μετά διετίαν. . .

ΑΝΑΚΡΙΝΩ ΙΙΣ

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ

Κύριοι,
Ευρισκόμενα εις τήν ευχάριστον Μσιν, νά σάς άναγ- 

γείλωμεν δτι, κατόπιν άποφάσεως τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου τοϋ Συνεταιρισμού σας συνεβλήθημεν μετ’ αυτοΰ 
και θέτομεν εις τήν διάθ-εσίν σας τήν πλουσιωτάτην είς 
ΩΡΟΛΟΓΙΑ καί ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ συλλογήν μας.

ΔΓ ΑΓΟΡΑΝ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ; ΕΚΠΤΩΣΙΣ 15 ο/ο

ΣΩΤ. ΘΕΟΑΩΡΑΚΟΠΟΥΑΟΣ & Σια
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ΝΑ ΑΦΙΣΗ 
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

Ό Διευθυντής Προσωπικοί) 
κ. Ίω. Παπαλέτσος έχει μία 
ιστορία στην Τράπεζα. Πρό
εδρος τού Συλλόγου σέ μια 
πολυκύμαντη καί ταραχώδη έ- 
ποχή μπόρεσε στην διάρκεια 
τής θητείας του καί κράτησε 
δσο ήταν δυνατό τόν Σύλλο
γο καί την συνδικαλισμένη 
συναδελφική οικογένεια μα- 
κρυά άπό τό πνεύμα τής μι
σαλλοδοξίας, σέ έπίπεδσ ψύ
χραιμης καί άντικειμενικής 
λογικής καί συναδελφικής αλ
ληλεγγύης. Ύποδ)ντής τής 
Διευθύνσεως περιουσίας Τρα- 
πέζης κατά την Χελμική περί
οδο άρνήθηκε να έκτελέση εν
τολή τού τότε Διοικητοΰ αντί
θετη προς τά συμφέροντα τής 
Τραπέζης καί γι’ αύτό τού ά- 
φαιρέθηκε ή θέση που κατεί
χε*

’Ηταν αυτοί οί βασικοί λό
γοι πού τό προσωπικό τής 
Τ ραπέζης έχαιρέτησε τήν άνο
δο τού κ. Παπαλέτσσυ εις τήν 
θέση τού Διευθυντοΰ Προσω
πικού.

Γι’ αυτό τώρα οί εργαζόμε
νοι στήν Τράπεζα δοκιμάζουν 
έκπληξη, βαθειά πικρία καί 
απογοήτευση δταν, άπό τήν 
Διεύθυνση πού αυτός προΐ- 
σταται έρχονται άρνητικές 
πληροφορίες ώς προς τις θέ
σεις, προθέσεις καί διαθέσεις 
ακόμη για τήν λύση των ζη
τημάτων τού Προσωπικού.

"Οταν καί ή μικρότερη Εμ
πορική Τράπεζα λαμβάνει μέ
τρα για ν’ άνεβάση τό προσω
πικό της είναι μεγάλη 
μείωση για τήν Τράπεζα 
τήν δική μας καί τήν Διεύθυν
ση Προσωπικού κυρίως νά ά- 
κούωνται τά περί αδυναμίας 
νά δικαιωθή τό Προσωπικό, 
πράγμα πού σημαίνει νά μήν 
άποκτήση τόν συγχρονισμένο 
’Οργανισμό του.

Τό Προσωπικό περίμενε 
καί περιμένει άπό άνδρα μέ 
τήν παραπάνω ιστορία, νά θέ
ση φραγμό σέ πράξεις άπα- 
ράδεκτες γιά τήν συναδελφι
κή οικογένεια καί νά τού λύ
ση τό βασικό θέμα τού ’Ορ
γανισμού. Τόν θέλει μεταρ
ρυθμιστή, τόν θέλει θαρραλέο 
ν’ άντιμετωπίση τήν άλήθεια 
καί δυνατό νά έπιβάλη τό δί
καιο καί τό σωστό, δπως α
κριβώς αύτός τό είδε τούς 
πρώτους μήνες τής άναλήψεως 
των καθηκόντων του.

Τό νά βαδίζη στήν πραγμα
τοποίηση αύτοΰ τού σκοπού 
θά είναι ή επιτυχία του.

Τό νά μπλεχτή στά γρανά
ζια τής σκουριασμένης παλη- 
ός μηχανής πού βρήκε καί αν
τί νά τήν έκκαθαρίση νά μάς 
εμφανίζει τά προϊόντα της, 
ιτού ανοίγουν νέες πληγές, εί
ναι καί θά μείνη ή πιο μεγά
λη αποτυχία του.

Ό κ. Παπαλέτσος φεύγει 
είς τό τέλος τού έτους συμ
πληρώνοντας τήν υπηρεσία 
του στήν Τράπεζα.

Καί δέν θά πρέπει νά φύ- 
γη μέ τήν κηλίδα τής άποτυ- 
χίας.

ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΝ

ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΟΣΕΙΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ

Επιβλητική καί μεγαλειώδης υπήρξε εφέτος ή συμ
μετοχή των έργαζομένων τής ’Αθήνας καί των άλλων πό
λεων τής χώρας, στον έορτασμό τής Πρωτομαγιάς.

Στήν 24ωρη άπεργία καί τις πανεργατικές συγκεν
τρώσεις πήραν μέρος χιλιάδες εργατοϋπάλληλοι, οί όποιοι 
άξίωσαν τήν πλήρη αποκατάσταση των δημοκρατικών καί 
συνδικαλιστικών έλευθεριών, τήν αύξηση ημερομισθίων, μι
σθών καί συντάξεων, τήν κατάργηση τών άντιδημοκρατικών 
καί άντεργατικών νόμων.

μενοι διεκήρυξαν τήν απόφασή τους 
νά έπιβάλουν τόν εκδημοκρατισμό 
τού συνδικαλιστικού κινήματος καί 
τήν ικανοποίηση των οικονομικών αι
τημάτων τους καί κατεδίκασαν τις 
προσπάθειες επαναφοράς τών μακρι- 
κών μεθόδων στον συνδικαλισμό.

Ή σημαντικωτέρα καί πλέον εν
θουσιώδης εκδήλωση πραγματοποι
ήθηκε στήν 'Αθήνα μέ συγκέντρωση 
στό θέατρο «’Ακροπόλ». Δεκάδες χι
λιάδες εργατοϋπάλληλοι, κατέκλυ- 
σαν τό θέατρο, ολόκληρο τό τμήμα 
τής οδού Μπποκράτους μεταξύ Πα
νεπιστημίου καί 'Ακαδημίας καί 
τούς γύρω χώρους. Ή συγκέντρωση 
οργανώθηκε άπό τήν «Εϋρεία Δημο
κρατική Συνδικαλιστική Συνεργα
σία» καί άρχισε μέ σύντομο χαιρε
τισμό τού κ. Μαυροκεφάλου, προέ
δρου τού συλλόγου τών υπαλλήλων 
’Εμπορικής Τραπέζης.

Κατόπιν μίλησε ό γενικός γραμ
ματέας τού ίδιου συλλόγου κ. Γκού- 
τας, ό όποιος ανέλυσε τά αιτήματα 
ών έργαζομένων καί έτόνισε δτι ή 

έφετεινή Πρωτομαγιά αποτελεί αγω
νιστικό ξεκίνημα γιά αύξηση αποδο
χών 20 - 30%, ελεύθερες συλλογικές 
συμβάσεις, ελεύθερο δημοκρατικό 
συνέδριο τής ΓΣΕΕ. Σέ συνέχεια, ό

κ. Όρ. Χατζηβασιλείου ανέπτυξε τό 
θέμα τού εκδημοκρατισμού τού συν
δικαλιστικού κινήματος καί ζήτησε 
νά σταματήσουν οί παρεμβάσεις τού 
υπουργού ’Εργασίας στον συνδικα
λισμό.

Τελευταίος ομιλητής ήταν ό κ. Γ. 
Μαραγκουδάκης, γενικός γραμμα
τέας τών λογιστών, ό όποιος άνα- 
φέρθηκε στό θέμα τής Κύπρου καί 
τού πλήρους έκδημοκρατισμού τής 
πολιτικής καί κοινωνικής ζωής τής 
Χώρας. Ή συγκέντρωση έληξε μέ 
χαιρετισμούς έκ μέρους αντιπροσώ
πων διαφόρων έργατοϋπαλληλικών 
οργανώσεων καί τήν ανάγνωση τών 
ψηφισμάτων.

’Ανάλογες κινητοποιήσεις πρα
γματοποιήθηκαν στον Πειραιά, Θεσ
οαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Χανιά, 
Σέρρες, Καβάλα, ’Αλεξανδρούπο
λη, ’Αγρίνιο, Λειβαδιά, ’Ελευσίνα 
κλπ. Σέ δλες τις εκδηλώσεις τής έ- 
φετεινής Πρωτομαγιάς, οί έργαζό-

Η ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΙ ΚΑΙ ΟΙ 
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΤΥΠΕΤ

Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙ ΤΟΥ Δ. Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ
Τήν Τετάρτη 15η ’Απριλίου έπρα- 

γματοποιήθη ή τακτική γενική συνέ- 
λευσι τών μελών τού Ταμείου υγεί
ας τής ’Εθνικής Τ ραπέζης. Στή συ- 
νέλευσι τό Διοικητικό Συμβούλιο 
διά τού προέδρου του1 σδ. Ε. Μακρή 
προέβη στήν Εκθεσι τών πεπραγμέ
νων κατά τά Ετη 1963 καί 1964 και 
ανέπτυξε μέ διάφορα στοιχεία, πί
νακες καί αριθμούς τις προσπάθειες 
τού Δ. Συμβουλίου γιά τήν άναδιάρ- 
θρωσι καί τήν πρόοδο τού Τ.Υ.Π. 
Ε.Τ., καθώς καί τούς αγώνες τούς 
όποιους άνέλαβε στό διάστημα τής 
διετίας, εναντίον τών κινδύνων, οί 
όποιοι απείλησαν τήν αυτοτέλεια 
τού Ταμείου καί τήν οικονομική του 
ΰπόστασι, έξ αιτίας τής γνωστής 
διαμάχης μέ τούς ιατρούς.

Άνεφέρθη στή συνεργασία μέ τά 
όμοειδή ασφαλιστικά Ταμεία τών 
άλλων Τραπεζών, ή όποια υπήρξε ε
ξαιρετικά γόνιμη καί αποδοτική, στό 
θέμα τής ένοποιήσεως τών Ταμείων 
υγείας καί κατέληξε μέ τήν διαβε
βαίωση δτι καί κατά τήν νέα θη
τείαν του τό Δ.Σ. θά προσφέρει δ
λες τις δυνάμεις του γιά τήν προ
κοπή καί τήν τελειοποίησι τού 
ΤΥΠΕΤ.

Οί διάφοροι ομιλητές, οί όποιοι 
διαδέχθηκαν τόν σδ. Μακρή, ύπε- 
γράμμισαν τήν άποδοτικότητα μέ 
τήν όποιαν εργάστηκε τό απερχό
μενο Δ. Συμβούλιο καί έξέψρασαν 
τήν πεποίθηση δτι τό έργο τής έξυ- 
ψώσεως τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ. καί τής α
νόδου του σέ επίπεδο υποδειγματι
κού ασφαλιστικού οργανισμού θά 
συνεχισθή καί κατά τήν προσεχή 
διετία.

Τήν έπομένη, 16ην ’Απριλίου έ
γιναν οί αρχαιρεσίες, κατά τις ό
ποιες έπανεξελέγη τό μοναδικόν ψη- 
φοδέλτιον τού σδ. Εΰ. Μακρή άπο- 
τελούμενον άπό τούς συμβούλους 
σδ. Κ. ’Ιθακήσιον, Έμ. Παναγιωτό- 
πουλον, Κ. Γκώρον, Κ. Καραγιώρ- 
γον, Άντων. Καττάκην, Αίκ. Κόκ- 
κοτα, Ί. Λίτινα καί Π. Μακρόπου- 
λον.

Σημειωτέου δτι παρ’ δλον δτι τό 
ψηφοδέλτιον τού σδ. Μακρή κατήλθε 
στις εκλογές χωρίς αντίπαλον, ή 
συμμετοχή σ’ αυτές υπήρξε σχεδόν

καθολική, 582 έψήφισαν γιά τό Τ.Υ. 
Π.Ε.Τ. καί 789 γιά τά· Τ.Α.Υ.. Τό 
γεγονός αποτελεί μίαν έμπρακτη ά- 
πόδειξι τής εμπιστοσύνης μέ τήν 
οποίαν περιβάλλουν τά μέλη τού 
Τ.Υ.Π.Ε.Τ. τό ψηφοδέλτιον τού σδ. 
Μακρή καί μίαν όφειλομένη άναγνώ- 
ρισι γιά τό Εργο τό όποιον έπετέ- 
λεσε.

Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 
ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ ΕΙΣ ΣΩΜΑ
Άνακοινοΰται προς τά Μέλη, δτι 

οί έκλεγέντες κατά τάς αρχαιρεσίας 
τής 15ης ’Απριλίου 1 965 σύμβουλοι 
α) τού Ταμείου ’Αλληλοβοήθειας 
Υπαλλήλων 'Εθνικής Τραπέζης καί 
6) τού Ταμείου Υγείας Προσωπικού 
Εθνικής Τραπέζης συνήλθον εις 
τρώτην συνεδρίασιν τήν 16ην ’Απρι
λίου έ. έ. καί συνεκροτήθησαν είς 
Σώμα, ώς ακολούθως:

Διά τά Ταμείον ’Αλληλοβοήθειας 
Υπαλλήλων ’Εθνικής Τ ραπέζης:

Πρόεδρος: κ. Ευάγγελος Μακρής 
Αντιπρόεδρος: κ. Εμμανουήλ Πα-
ιαγιωτόπουλος, Διευθύνων Σύμβου
λος: κ. ’Ιωσήφ Λίτινας, Σύμβουλοι: 
κ.κ. Κων)νος ’Ιθακήσιος, Αικατερί
νη Κόκκοτα, Κων)νος Καραγεώργος, 
Παναγιώτης Μακρόπουλος.

Διά τό Ταμείον Υγείας Προσω
πικού ’Εθνικής Τραπέζης:

Πρόεδρος: κ. Ευάγγελος Μακρής, 
’Αντιπρόεδρος κ. Κωνστ)νος ’Ιθακή
σιος, Σύμβουλοι: κ.κ. Κων)νος Γκώ- 
ρος, ’Αντώνιος Καττάκης, Κων)νος 
Καραγεώργος, Αικατερίνη Κόκκοτα, 
Ιωσήφ Λίτινας, Παναγιώτης Μακρό- 
πουλος, ’Εμμανουήλ Παναγιωτόπου- 
λος.

Διευθυντής Τ.Υ.Π.Ε.Τ.: κ. Κων
σταντίνος Παπαγεωργίου.

Τό Συμβούλιον εκφράζει προς ά- 
παντας τούς συναδέλφους τάς θερ
μός του ευχαριστίας διά τήν άνα- 
νέωσιν τής προς αυτά εμπιστοσύνης 
των καί υπόσχεται δπως διαθέση 
καί πάλιν δλας τάς δυνάμεις του 
διά τήν όλοκλήρωσιν τού άναληφθέν- 
τος έργου.

To Δ. Σνμβούλιον 
τού Συλλόγου 

άπομαιιρυνδέντω ν 
Ε. Τ. Ε.

Τό Δ.Σ. τού Συλλόγου άπομα- 
κρυνθέντων υπαλλήλων Ε.Τ.Ε. κα- 
τηρτισθη σέ σώμα ώς έξής:

Πρόεδρος, ’Αθανάσιος Ν. Τσιού- 
κας, αντιπρόεδρος, Ζαχ. Τσώνος, Γ. 
Γραμματεύς, "Αγγελος Περλέγκας, 
Ταμίας Άπόστ. Σκίζας καί Γεώργ. 
’Αβραάμ, Κων. Γιαννακόπουλος, Πέ
τρος Μπιτσικώκος, ’Ιωάν. Λειβάδης, 
Ν. Παυλόπουλος, Νικ. Γεωργίου, 
μέλη.

Τό Δ. Συμβούλιου 
τών Συνταξιούχων 

Ε. Τ. Ε.

Η ΥΠΑΓΩΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 
ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΤΟΥ
Ό εργοδότης δέν δικαιούται 

νά προβή σέ άμεση ή έμμεση 
άντισυμβατική ένέργεια, άπό 
τήν οποίαν θά θίγεται ή προ- 
σωπικότης τ ο ϋ μισθωτού. 
Διότι, κατά τήν ισχύουσα νο
μοθεσία, ό μέν μισθωτός δι
καιούται νά παρέχη τήν συμ- 
πεφωνημένη έργασία, ό δέ 
εργοδότης ύποχρεοΰται νά 
τήν δέχεται κατά τούς ορούς 
τής μεταξύ τους συμβάσεως, 
εντός όμως τών πλαισίων τά 
όποια οροθετούν ή καλή πί- 
στις καί τά συναλλακτικά ή
θη.

Τούτο έδέχθη ό Αρειος Πά
γος μέ τήν ύπ’ άριθ. 707/63 
άπόφασί του. Κατά τήν άπό- 
φασι αυτή επί υπαλλήλων έ- 
πιχειρήσεών στις όποιες ι
σχύει βαθμολογική κατάταξι 
τού προσωπικού, προσβολήν 
κατά τής προσωπικότητας 
τών ύπαλλήλων αποτελεί καί 
ή τοποθέτησις υπό τάς δια- 
ταγάς ετέρου, κατωτέρου βαθ
μού, ή άνάθεσις ύπηρεσίας ή 
οποία προσιδιάζει σέ υπάλ
ληλο ομοίως κατωτέρου βαθ
μού. Στις περιπτώσεις αυτές

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥΘΕΜΑΤΟΣΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 
ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Κατόπιν τής ύπό τών Διοικήσεων τών Τραπεζών συνε- 
χίσεως τής τακτικής τής διαιωνίσεως τού διαφορετικού ω
ραρίου των Επαρχιακών Υποκαταστημάτων οί Σύλλογοι 
τών κυριωτέρων Εμπορικών Τραπεζών προήλθαν είς τήν ά- 
πόφασιν τής άπό κοινσΰ επιδιώξεως Χύσεως είς τό έν λό- 
γφ θέμα.

Έν προκειμένη έπρογραμ ματ ί σθη σειρά ενεργειών, 
πρώτην έκδήλωσιν τών οποίων αποτελεί ή κατωτέρω δημο- 
σιευομένη επιστολή πρός τήν Ένωσιν Ελληνικών Τραπε
ζών. Ί ij

Οϊκοθεν νοείται δτι ή περαιτέρω παρελκυστική τακτι
κή τής μή έναρμονίσεως ώς πρός τό σημεϊσν τούτο τών συν
θηκών εργασίας Κέντρου καί ’Επαρχιών θά έχη ώς τελικόν 
αποτέλεσμα τήν λήψιν ύπό τών Συλλόγων μέτρων διά τήν 
δΓ ιδίων δυνάμεων έπιβολήν τής έξομοιώσεως. Εύχόμεθα 
νά μή εύρεθώμεν είς τήν δυσάρεστον ταύτην θέσιν.

Πρός τήν “Ενωσιν Ελληνικών Τρα
πεζών

’Ενταύθα
’Αξιότιμοι Κύριοι,

"Εχομεν τήν τιμήν νά γνωρίσω- 
μεν ύμΐν δτι τό άπό μακροΰ ήδη χρό
νου υφιστάμενον καθεστώς διαφορε
τικής μεταχειρίσεως τών επαρχια
κών συναδέλφων μας, έχει δημιουρ
γήσει διά μέν τάς εκπροσωπήσεις 
σοβαρώτατον θέμα, διά δέ τούς 
συναδέλφους μας τών επαρχιών αί
σθημα κατωτερότητας και βαθύτα
της πικρίας λόγω τής τοιαύτης ά- 
νίσου μεταχειρίσεως.

Τό προκαλέσαν τήν κατάστασιν 
ταύτην θέμα είναι τό τις εφαρμογής 
διαφορετικού ωραρίου Κέντρου καί 
’Επαρχίας.

Ή άρσις τής προκειμένης ανισό
τητας σάς βεβαιοϋμεν δτι είναι ά- 
πλώς θέμα καλής θελήσεως καί κα- 
τανοήσεως έκ μέρους Υμών, διότι 
έκ τής εφαρμογής ενιαίου ωραρίου 
ουδόλως θέλει διαταραχθή τόσον ή 
λειτουργία δσον καί ή δραστηριότης 
τών Τραπεζών εις τήν ’Επαρχίαν.

Τό θέμα συνίσταται είς τό έξής: 
Είς τάς ’Αθήνας καί τόν Πειραιά, 
έν μέρει δέ καί είς τήν Θεσσαλονί
κην, ισχύει άπόι πολλών ετών ή 39 
ωρος εργάσιμος έβδομός, κατανεμο- 
μένη είς εξ ίσα μέρη, ή άλλως, κα
θημερινή εργασία 6.30 ώρών - άπό 
8 π.μ. μέχρι 2.30 μ.μ. Είς τήν ε
παρχίαν όμως, έξακολουθεΐ νά ίσχύη 
τό ώράριον τών 7 ώρών ήμερησίως, 
τό καθορισθέν έν έτει 1937, διά τής 
Συλλογικής Συμβάσεως ’Εργασίας
’Ανωνύμων Εταιριών καί Τραπεζών, 

ό υπάλληλος δικαιούται νά | ή άλλως ώράριον 42 ώρών έβδομα-
διαίως. Κατανέμεται δέ τούτο οϋχί 
όμοιομόρφως καί κατ’ ίσα μέρη βά
σει τών ήμερων τής έβδομάδος αλ
λά άναλόγως «τών τοπικών 
σ υ ν θ η κ ώ ν». Οϋτω είς άλλας ε
παρχίας ισχύουν τέσσαρα εργάσιμα 
απογεύματα, είς άλλας τρία, δύο 
καί έν.

Είς τάς «τοπικάς συνθήκας» αύ- 
τάς, ώς άντιλαμβάνεσθε, εύρίσκεται 
άφ’ ενός ή αιτία τού διαφορετικού 
ώραρίου άπό πόλεως είς πόλιν, άλ
λα καί ή δυνατότης ρυθμίσεως τού 
θέματος. Καί διά νά εϊμεθά πλέον 
συγκεκριμένοι, έρωτώμεν: Τί είναι 
αϋταί αί τοπικαί συνθήκαι 
καί ποιος τάς ρυθμίζει; Καθ’ ημάς 
τό άνοιγμα καί τό κλείσιμον τής 
τοπικής αγοράς καί ή παρακολούθη- 
σίς του ύπό τών τοπικών υποκατα
στημάτων Τραπεζών κατά τάς διαθέ-

άπόσχη τής προσφερομένης, 
αλλά θιγούσης αυτόν εργα
σίας, διατηρών άπαίτησι επί 
τού μισθού του, έφ’ δσον χρό
νον ό εργοδότης δέν δέχεται 
τήν προσφορά τών υπηρεσι
ών του, στήν προσήκουσαν 
στον βαθμό καί τήν θέσιν του 
έργασίαν.

τία Βούλγαρη.
Ταμίας: Παναγιώτης Αιώκης 
Σύμβουλοι: Γεώργιος Βαρόνος,

Χρηστός Ζάχος, Νικ. Ζουμπου- 
λίδης, ’Εμμανουήλ Κελαϊδής,
’ Ο ρέστης Παπαδοπούλας.

Γιά τήν άνάδειξι τού νέου Δ.Σ. 
τού Συλλόγου Συνταξιούχων Ε.Τ.Ε. 
έγιναν στις 6 ’Απριλίου αρχαιρεσί
ες άπό τις όποιες άνεδείχθησαν οί 
κατωτέρω:
Πρόεδρος: Κωστής Μελισσαρόπου-

λος.
’Αντιπρόεδροι: Χριστόδ. Οίκονομό- 

πουλος καί Γεράσιμος Μοσχό- 
πουλος.

Γεν. Γραμματεύς: Νικόλ. Παναγιω- 
τέλλης.

Άνοστλ. Γεν. Γ ραμματεύς: Άδαμαν-

Ή ’Ανώνυμος Τουριστική καί Ξενοδοχειακή Ε
ταιρία «ΑΣΤΗΡ» στήν επιθυμία της νά έξυπηρετήση 
τούς υπαλλήλους τής μητρός Εταιρίας ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑ
ΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ καί διευκολύνη τόν παραθε- 
ρισμό αύτών καί τών οικογενειών τους, παρέχει:

α) Έκπτωσι 25 ο/ο στις τιμές «καμπανών» τής 
ΑΚΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ καθ’ όλο τό 19S5 εκτός τής πε
ριόδου 20 ’Ιουνίου έως 20 Σεπτεμβρίου.

β) Έκπτωσιν 25 ο/ο στις τιμές δωματίων τών 
Ξενοδοχειακών μονάδων; Ξενοδοχεία «ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ» 
καί «ΘΕΡΜΑΙ» στήν Ρόδο Ξενοδοχεία «ΑΣΤΗΡ», 
στήν Κέρκυρα καί τό ’Ηράκλειο καθ’ όλο τό 1965 
εκτός τής περιόδου 20 ’Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 

γ) Έκπτωσιν 25 ο/ο στις τιμές δωματίων τών Ξε
νοδοχειακών μονάδων Καμένων Βούρλων: ΓΑΛΗΝΗ 
ΡΑΔΙΟΝ, ΘΡΟΝΙΟΝ, ΦΛΟΙΣΒΟΣ καθ’ δλο τό έτος 
1965 εκτός τών μηνών Αύγουστου καί Σεπτεμβρίου.

δ) Έκπτωσιν 20 ο/ο στις τιμές δωματίων καί τρο- 
ιρής τών μονάδων : ΕΛΑΦΟΣ καί ΕΛΑΦΙΝΑ στήν 
Ρόδο καθ’ δλη τήν διάρκεια τοϋ θέρους 1965.

Πρός διευκόλυνσιν τών διευθύνσεων τών άνω Ξε
νοδοχειακών μονάδων στήν παροχήν τής έκπτώσεως, 
παράκλησις δπως κάθε υπάλληλος έχει μαζί του 
βεβαίωσι τοϋ προϊσταμένου του περιέχουσαν τά 
κάτωθι στοιχεία :

α) Υπηρεσία στήν οποία ανήκει 
β) Τά μέλη τής οικογένειας του πού τόν, συνοδεύουν, 
όνομαστικώς, δεδομένου δτι ή έκπτωσις αυτή έπε- 
κτείνεται μόνον διά τ’ άποδεδειγμένως παρά τού ύ 
παλλήλου προστατευόμενα μέλη τής οικογένειας του.

σεις καί αντιλήψεις τών κ.κ. Διευ
θυντών αύτών.

’Αλλά, άς μάς επιτροπή νά ύπο- 
στηρίξωμεν, δτι αί συνθήκαι τής ’Ε
παρχίας ουδόλως υστερούν των συν
θηκών τού Κέντρου,

Καί είδικώτερον. Τό άνοιγμα καί 
κλείσιμον τής αγοράς γίνεται τάς. 
ιδίας ώρας καί ή μόνη διαφορά εύ~ 
ρίσκεται είς τήν έβδομαδιαίαν απο
γευματινήν άνάπαυσιν (Τετάρτη είς; 
τήν ’Επαρχίαν, Σάββατον είς το 
Κέντρον).

Ώς γίνεται φανερόν, αί «τοπικαί 
συνθήκαι» ευθύς αμέσως υποχωρούν 
τ.ρό τής αναμφισβήτητου πραγματι
κότητας, τού ενιαίου τοΰτέστιν τών 
συνθηκών τής αγοράς καθ’ άπασαν 
τήν Ελλάδα.

Πέραν τούτου δέον νά σημειωθή, 
δτι τά 80% τουλάχιστον τού ’Εμπο
ρίου καί τής Βιομηχανίας είναι συγ
κεντρωμένα είς τήν περιοχήν ’Αθη
νών, Πειραιώς καί Θεσ)νίκης, όπου· 
ισχύει ή 39 ωρος εβδομαδιαία έργα
σία — ή έργασία τής 8ης π.μ. μέ
χρι 14.30.

Συνεπώς, λογικώς τουλάχιστον, 
δέν είναι δυνατόν νά δεχθή κανείς, 
δτι τά περιωρισμένον 20% πρέπει 
ΰπερισχύση έναντι τού 80%. Καί λο
γικώς πάλιν, πρέπει δ,τι ισχύει δκχ 
τό 80% νά έφαρμοσθή καί είς τό υ
πόλοιπον 20%.

Κατ’ ακολουθίαν, εχομεν τήν γνώ
μην δτι δέν απαιτείται περαιτέρω έ- 
rr ι χει ρη ματολογ ία διά νά θεμελιωθή 
τό δίκαιον αίτημα τών συναδέλφων- 
μας τής ’Επαρχίας περί έξομοιώσε- 
ώς των μέ τούς συναδέλφους των τού 
Κέντρου είς τόν τομέα τού ώρσρίου.. 
Ό κύριος δγκος τών τραπεζικών έρ~ 
γασιών είναι είς τό Κέντρον. Καί αί 
Τράπεζα ι εργάζονται ίκανοποιητικώ- 
τατα είς τό Κέντρον.

Συνεπώς, οΰδέν πρόκειται νά με- 
ταβληθή έάν καί είς τήν ’Επαρχίαν 
έφαρμοσθή τό συνεχές, έξ ό’ά ωρών' 
ήμερησίως, ώράριον τού Κέντρου. 
“Όπως οί πολλαπλασίως περισσότε
ροι έμποροβ ιομήχανο ι τού Κέντρου 
έχουν συνηθίσει, γνωρίζουν πλέον, 
ότι θά συναλλαγοΰν μέ τάς Τραπέ- 
ζας μόνον τάς πρωινός ώρας, οϋτω 
καί οί τών ‘Επαρχιών θά συνηθίσουν 
νά συνσλλάσωνται μόνον τήν πρω
ίαν.
’Αξιότιμοι Κύριοι,

’Εξ όσων ανωτέρω έξεθέσαμεν κα
ταφαίνεται δτι το θέμα είναι άπο- 
ιλειστικώς θέμα καλής θελήσεως έκ 
μέρους τών Διοικήσεων των Τραπε
ζών. “Οσον αφορά ημάς, δυνάμεθα: 
άπό τοΰδε νά σάς διαβεβαιώσωμεν, 
δτι δχι μόνον κάμψις είς τάς εργα
σίας δέν πρόκειται νά σημειωθή, αλ
λά τουναντίον οί συνάδελφοί μας θά 
έπιδεί ξουν μεΐζον ενδιαφέρον και ερ
γατικότητα, ώστε νά δυνάμεθα άπό» 
τοΰδε νά προβλέψωμεν περαιτέρω, 
άνθισιν τών εργασιών είς την ’Επαρ
χίαν.

Βέβαιοι διά τήν άνταπόκρισιν, 
τήν οποίαν θά εύρη τά παρόν παρ’ 
ϊ μΐν, παρακαλούμεν δπως μάς γνω- 
ρίσητε τάς ύμετέρας έπ’ αύτοΰ α
ποφάσεις, δεχθήτε δέ τήν έκφρασιν 
τών καλλίτερων πρός υμάς αισθη
μάτων.

Μετά Πλείστης Τιμής 
Διά τους Συλλόγους 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ- 
ΖΗΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τέως ΤΡΑΠΕ- 
ΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ, ΠΡΟ
ΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ - ΛΑ-Ι ΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΗΣ
01 Πρόεδροι Οί Γεν. Γραματεΐς_ 
Υποβάλλεται:

Ύπουργεΐον ’Εργασίας μέ τήν θερ
μήν παράκλησιν τής συμπαραστά- 
σεώς του.
Κοινοποιείται:

Ομοσπονδίαν Τραπεζοϋπαλληλικών 
’Οργανώσεων Ελλάδος.


