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«Σπεΰδε βραδέως» είναι μια σοφή αρχή. ’Ιδιαίτερα, 
προκειμενού περί αποφάσεων που αφορούν αναδιαρθρώ
σεις καί τήν έπάνδρωση καίριων θέσεων ένος μεγάλου 
’Οργανισμού, ή όποιαδήποτε σπουδή στή λήψη τους θά 
αποτελούσε σφάλμα.

Τό Προσωπικό τής Τραπέζης έχει βαθειά έπίγνώση 
τής παραπάνω άλήθειας καί πικρή πείρα άπό τις συνέ
πειες ώρισμένων βιαστικών καί «βασανιστών αποφάσε
ων των αρμοδίων οργάνων τής Τραπέζης, σέ ζητήματα πού 
αφορούν τήν ομαλή λειτουργία τού 'Ιδρύματος.

’Έτσι μέ υπομονή άλλα καί με έμπιστοσύνη περίμε- 
νε τήν έξαγγελία των μέτρων πού θά αποτελούσαν τήν άρ- 
χή μιας προσπάθειας για τήν καλύτερη οργάνωση των 
νευραλγικών υπηρεσιών μέ σκοπό τήν άνοδο τής στάθμης 
τής άποτελεσματικότητας στήν εν γένει δραστηριότητα 
τού 'Ιδρύματος καί τήν κατάλληλη προετοιμασία του γιά 
τήν αντιμετώπιση τού επικινδύνου, καί γιά τήν εθνική μας 
οικονομία ακόμη, συναγωνισμού τών ξένων Τραπεζών πού 
είτε άρχισαν νά εγκαθίστανται στή χώρα μας ή πρόκει
ται νά εγκατασταθούν στο μέλλον μέ τήν προοδευτική ο
λοκλήρωση τής οικονομικής ενοποίησης τού εύρυτέρου Ευ
ρωπαϊκού χώρου μέ τόν όποιον είμαστε συνδεδεμένοι.

Έξ άλλου πρέπει νά σημειωθή οτι ή φυσιολογική α
ποχώρηση, μέ τήν συμπλήρωση στο τέλος τού έτους τού 
ορίου ήλικίας, ώρισμένων άνωτάτων λειτουργών τής Τρα
πέζης αποτελεί μία ευκαιρία γιά τήν πραγματοποίηση, 
κατά τρόπο ανώδυνο τών απαραιτήτων γιά τούς προανα- 
φερθέντες σκοπούς χειρισμών. Γι’ αυτό οί εργαζόμενοι στο 
"Ίδρυμα δέν είχαν καμμία αμφιβολία οτι ή μακρά αδρά
νεια ώς προς τήν ανάληψη ώρισμένων έπιβαλλομένων πρω
τοβουλιών ήταν φαινομενική καί οτι ή Διοίκηση προετοί
μαζε μέ τήν αναμφισβήτητη, λόγφ τού χαρακτήρας, τής 
πείρας καί τής καταρτίσεώς της, μεθοδικότητα καί ηρε
μία τις πάσης φύσεως μεταβολές καί αναδιαρθρώσεις.

Ή αιφνιδιαστική, γιά δεύτερη φορά, πρωθυπουργοποίη
ση τού κ. Διοικητοΰ τις τελευταίες μέρες τού 1966 δέν έ- 
κλόνισε τήν γενική πεποίθηση ώς προς τήν πληρότητα καί 
τήν σκοπιμότητα τών μέτρων πού θά λαμβάνονται γιατί 
φυσικά δλοι ήταν βέβαιοι πώς αυτά είχαν ήδη άποψασι- 
σθή «έν ψυχρώ» καί άπό μακροΰ.

Άτυχώς ή γνωστοποίηση τών πρώτων σημαντικών α
ποφάσεων τής Διοικήσεως σχετικά μέ καταστάσεις καί 
πρόσωπα τής Τραπέζης δέν δικαίωσαν απόλυτα τις προσ
δοκίες τών εργαζομένων στο "Ιδρυμα.

Πρώτα - πρώτα γιατί δέν είχαν τήν έκταση πού δλοι 
γενικά περιμέναμε. Είναι κοινό μυστικό πώς ό μηχανισμός 
τής Τραπέζης, σ’ δλη του τήν έκταση, είναι δυσκίνητος 
καί δέν άνταποκρίνεται ούτε στις σημερινές απαιτήσεις 
τής αγοράς ούτε στις άνάγκες της πού άναπόφευκτα θά 
άνακύψουν στο άμεσο μέλλον μέ τήν προοδευτική διεύρυν
σή της. Καί είναι πολλά τά σημεία «τριβής» πού έμποδί- 
ζουν τήν απρόσκοπτη λειτουργία τόσο τού διοικητικού δσο 
καί τού καθοδηγουμένου άπό αυτόν συναλλακτικού μηχα
νισμού. ’’Ηταν γι’ αυτό άπαραίτητη μία γερή έκκαθαρι- 
στική επιχείρηση γιά τήν εξάλειψη κατ’ άρχήν τών «φω
λεών άντιστάσεως» στήν όρθολογικώτερη οργάνωση καί 
κατανομή τών μέσων — υλικών καί εμψύχων — τού Ιδρύ
ματος.

’Αντί γι’ αυτό έγιναν ώρισμένες αναδιαρθρώσεις — 
συμπτύξεις καί υποβιβασμοί διευθύνσεων, ανακατατάξεις 
υπηρεσιών κ.λ.π. — πού δέν μπορούν, στήν καλύτερη πε
ρίπτωση, νά θεωρηθούν παρά σαν άπλή άπαρχή. Φυσικά 
δέν υποτιμούμε τήν σκοπιμότητα τους καί δέν άμφιβάλλο- 
με οτι άποτελοΰν μέρος ένός γενικώτερου καί ολοκληρω
μένου σχεδίου πού σκοπός του είναι ή ένεργοποίηση στο 
έπακρο τού δυναμικού τής Τραπέζης. Πρέπει δμως τό γρη- 
γορώτερο τό σχέδιο νά γίνη πράξη γιατί τά περιθώρια 
πού υπολείπονται γιά τήν ανάπτυξη τής προσπάθειας εκ
συγχρονισμού τού Ιδρύματος στενεύουν καθημερινά. ’Ή 
θά δεχθούμε καί θά εφαρμόσουμε τό γρηγορώτερο τις ορ
θές οργανωτικές άρχές, τούς άποτελεσματ ικούς τρόπους 
διευρύνσεως τών σχέσεων μέ τήν πελατεία καί διεισδύσε- 
ως στήν άγορά άλλα καί στή συνοικία τόσο στο κέντρο 
δσο καί στήν επαρχία, άν δέν φύγωμε άπό τά παραδοσια
κά τραπεζικά πεδία καί δέν άναζητήσωμε καινούργιες μορ
φές έργασιών σύμφωνες στά σημερινά επίπεδα, συνήθειες 
καί ρεύματα συναλλαγών θά χάνωμε, είτε τό θέλομε, εϊτε 
δχι, συνεχώς έδαφος καί ή σημασία τού Ιδρύματος, συνε
πώς καί οί δυνατότητές του νά συμβάλη στήν πρόοδο τής 
οικονομίας τής Χώρας, θά μειώνωνται συνεχώς καί θά μεί- 
νωμε σάν τις οικογένειες μέ τά μεγάλα ονόματα καί τά 
φτωχά οικονομικά μέσα.

Προς αυτή τήν κατεύθυνση οί εργαζόμενοι στήν Τρά
πεζα θά ήταν διατεθειμένοι νά δεχθούν καί τις πιο ρηξι
κέλευθες άλλά σκόπιμες άναδιαρθρώσεις δσο καί αν με
ρικές άπό αυτές — κατάργηση διευθύνσεων κ.λ.π. — βά
ζουν φραγμό στήν εξέλιξη ώρισμένων άνωτάτων λειτουρ
γών πού έμόχθησαν ολόκληρες δεκαετίες γιά τό 'Ίδρυμα.

’Αλλά οί άποφάσεις τής Διοικήσεως πού ανακοινώθη
καν τις τελευταίες μέρες τού περασμένου χρόνου έχουν καί 
μία άλλη πλευρά στήν οποία δέν μπορούν νά βρίσκουν 
σύμφωνη τή μεγάλη πλειοψηφία τών συναδέλφων.

Πρόκειται γιά τόν τρόπο καί τά πρόσωπα μέ τά ο
ποία συμπληρώθηκαν ώρισμένες καίριες θέσεις. Δέν ήταν

(Συνέχεια στήν 2η σελίδα)
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Μέ εξαιρετική λαμπρότητα καί μέ άθρόα συμμετοχή συ
ναδέλφων γιορτάστηκε καί φέτος ή γιορτή τής Βασιλόπιττας 
τού Συλλόγου μας.

Στή γιορτή, άπό τήν πλευρά τής Διοικήσεως τής Τρα
πέζης μας, παρέστησαν οί δύο Ύποδιοικηταί κ.κ. Νικόλαος 
Γαζής καί Δημήτριος Καλαμαριώτης, ένώ ό Διοικητής καί 
Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως κ. Ιωάννης Παρασκευόπουλος 
καθώς καί δλοι οί προσκληθέντες ύπουργοί δέν μπόρεσαν νά 
παραβρεθούν λόγφ τής συζητήσεως στήν Βουλή γιά τήν πα
ροχή ψήφου εμπιστοσύνης στήν Κυβέρνηση.

Μεγάλη υπήρξε ή συμμετοχή έκπροσώπων διαφόρων συν
δικαλιστικών οργανώσεων μεταξύ τών οποίων οί συναδ: Κώ

στας Παπαϊωάννου, πρόεδρος Ο.Τ.Ο.Ε., Όρέστης Χατζηβα- 
σιλείου, πρόεδρος Συλλόγου Υπαλλήλων Φωταερίου Αθηνών 
καί Γενικός Γραμματεύς 'Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Κοι
νής Ώψελείας καί Ηλεκτρισμού, Στέλιος Γ κι τάκος, πρόεδρος 
Σ.Υ.Τ.Α., Δ. Πλέσσας, πρόεδρος Συλλόγου Ίονικής - Λαϊ
κής καί πολλοί άλλοι.

'Η γιορτή άρχισε μέ τήν ομιλία τού προέδρου τού Συλ
λόγου μας συναδ. Ε. Μίχου (τό κείμενο δημοσιεύεται ολόκλη
ρο παρακάτω) στον όποιο άπήντησε ό Υποδιοικητής κ. Κα
λαμαριώτης. Ό κ. Καλαμαριώτης άναψέρθηκε στά προ και
ρού έπιλυθέντα αιτήματα τού Προσωπικού τής Τραπέζης καί 
είπε οτι οί δοθεΐσες λύσεις ήσαν ικανοποιητικές καί οφείλον
ται στο πνεύμα τής ειλικρινούς συνεργασίας πού έπεκράτη- 
σε κατά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Διοικήσεως καί Συλ
λογικής ’ Εκπροσωπήσεως.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ

Κύριοι Ύποδιοικηταί, Κυρίες καί 
Κύριοι,

Ή καλωσύνη σας νά άνταποκρι- 
6ήτε είς τήν προσκλησίν μας καί νά 
παρευρεθήτε είς τήν σημερινήν εορ
τήν τού καθιερωμένου κοψίματος 
τής πίττας του Συλλόγου μας απο
τελεί τιμήν διά τά μέλη του, τά ό
ποια δΓ έμού σάς ευχαριστούν καί 
εύχονται διά τό νέον έτος υγείαν είς 
σάς καί τάς οικογένειας σας, καθώς 
καί έκπλήρωσιν τών επιθυμιών σας.

Θερμάς επίσης εύχάς άπευθύνο- 
μεν άπό τής θέσεως ταύτης καί προς 
τόν μή δυνη,θέντα νά παρευρεθή λό
γφ τών ασχολιών του, Διοικητήν 
μας καί Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως 
κ. Ί. Παρασκευόπουλον. Πόρπες οί 
οπωσδήποτε συνδεόμενοι μέ τήν Ε
θνικήν Τράπεζαν αισθάνονται βαθύ
τατα τήν προσγενομένην είς τό "Ι
δρυμα τιμήν διά τής διά δευτέραν 
εντός συντόμου χρονικού διαστήμα
τος φοράν, άναθέσεως τής Προεδρί
ας τής Κυβερνήσεως είς μέλος τής 
Διοικήσεως της καί δή είς στιγμάς 
αποφασιστικός διά τό μέλλον τής 
Χώρας μας. Διότι βλέπομεν νά συ
νεχίζεται ή μακρά παράδοσις τής 
καθολικής εμπιστοσύνης τής Πολι
τείας καί τών υπευθύνων, πολιτικών 
καί μή, οργάνων της προς τό "Ιδρυ
μα καί τούς άξιους ανώτατους λει
τουργούς του.

"Ομως ό σεβασμός μας καί ή α
γάπη μας πρός τό Πρόσκοπον τού 
κ. Διοικητοΰ μας δέν θά μάς έμπο- 
δίση άπό τό νά έκθέσωμεν έπί τή 
εύκαιρίφ, συμφώνως καί πρός τήν 
καθιερωθεΐσαν υπό τού αειμνήστου 
Προέδρου μας Γεωργίου Καραπάνου 
παγίαν άρχήν, μέ κάθε δυνατήν αντι
κειμενικότητα τάς σκέψεις μας 6Γ ώ- 
ρισμένας έκ τών σημειουμένων είς 
τό "Ιδρυμα εξελίξεων, αί όποΐαι έ
χουν έμμεσους άλλά καί άμεσους ε
πιπτώσεις ούχί μόνον έπί τών έργα- 
ζομένων είς τήν ‘Εθνικήν Τράπεζαν, 
άλλά καί έπί τών μελλοντικών τυχών 
αυτής.

Είναι είς όλους σας γνωστή ή 
χαρά μέ τήν οποίαν τό Προσωπικόν 
τής Τραπέζης ΰπεδέχθη τήν άνάθεσιν 
τής Διοικήσεως τού Ιδρύματος είς 
τήν φύσει καί θέσει άρμοδιωτέραν

ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΑΣ
πρός τούτο προσωπικότητα, τόν έπί 
μακράν σειράν έτών υποδιοικητήν 
καί καθηγητήν κ. Ί. Παρασκευόπου
λον καθώς καί ή εμπιστοσύνη μέ τήν 
οποίαν τόν περιέβαλεν. Καί άνεμε- 
νε μέ υπομονήν την λήψιν τών μέ
τρων έκείνων διά τών οποίων θά έ- 
πήρχοντο αί άναγκαΐαι διαρθρωτι
κά! καί λοιπά! οργανωτικά! μετα- 
βολαί διά τόν απαραίτητον έκσυγ- 
χρονισμόν τής λειτουργίας τού Ι
δρύματος.

‘Ο ιδεαλισμός τού Προσωπικού 
καί ή μακρόπνοος προοπτική του ά- 
ναφορικώς πρός τό πραγματικόν 
συμφέρον τών οπωσδήποτε συνδεδε- 
μένων μέ τό "Ιδρυμα έθεσαν κατά 
μέρος καί αυτά τά άμεσα θέματά 
του.

Προβλήματα ώς η Ένοποίησις καί 
έξυγίανσις τών ασφαλιστικών οργα
νισμών καί ιδιαιτέρως τών ταμείων 
Συντάξεων, τά όποια ενδιαφέρουν ό
λους μας άλλά αμέσως τήν συμπα- 
θεστέραν άλλά καί άσθενεστέραν 
κατηγορίαν ήτοι τούς έν άπομαχίςι 
συναδέλφους μας, τό έκ 35 σημείων 
υπόμνημα μέ τά τρέχοντα θέματα 
τού έν ένεργείςι Προσωπικού, αί ε
πιπτώσεις έκ τών διαφόρων προωθήι- 
σεων κ.λ.π. αναμένουν άπάντησιν 
άπό τού παρελθόντος Αύγουστου, 
καί έν τούτοις ούδεμία μεμψιμοιρία, 
κανέν παράπονον δέν ήκούσθη. Νο- 
μίζομεν ότι δέν χρειάζεται άλλη ά- 
πόδειξις τής όλοθέρμου συμπαρα- 
στάσεως καί τής άπολύτου εμπιστο
σύνης τών εργαζομένων είς τό "Ι
δρυμα πρός τόν Διοικητήν του.

’Αλλά αί έπιλύσεις τών προβλη
μάτων δέν δύνανται νά άναβάλλων- 
ται έπ’ άπειρον διότι ή παράτασις 
τών εκκρεμοτήτων δημιουργεί προσ
θέτους διά τήν ρύθμισίν των δυσχέ
ρειας. "Ηδη μέ τήν λήξιν τού 1966 
έπήλθε καί τό πλήρωμα τού χρόνου 
καί ή έκπνοή πάσης προθεσμίας ά- 
ναμονής προετοιμασίας τής έπιλύ- 
σεως τών είς πρώτην θέσιν ερχομέ
νων έκ τοΰ άπό τού παρελθόντος θέ
ρους προβεβλημένων αιτημάτων.

‘Η προσωρινή άπουσία τού κ. Δι
ό ικητοΰ είς ούδένα πρέπει νά δημι- 
ουργήση τήν σκέψιν ή ευκαιρίαν νέ
ας αναβολής αγνώστου διαρκείας

καί μέ επικινδύνους συνέπειας διά 
τό σύναλον τοΰ Προσωπικού.

Οί νΰν έστω καί κατ’ άναπλήρω- 
σιν κατέχοντες τήν Διοίκησιν τής 
Τραπέζης καί οί διευθύνοντες την 
άρμοδίαν Διεύθυνσιν είναι άριστοι 
γνώσται καί χειρισταί τών θεμάτων 
τοΰ Προσωπικού, ώς απέδειξαν καί 
κατά τό πρόσφατον παρελθόν ώστε 
ή καρποφόρος πράξις νά συμβαδίση 
μέ τήν εναρξιν τοΰ νέου έτους.

Πέραν τούτων άφείλομεν συμφώ
νως πάντοτε καί πρός τήν άκολουθη- 
θεΐσαν ύπό τού Συλλόγου άνάλογον 
τακτικήν νά έπισύρωμεν τήν προσο
χήν τών συνυπ.υθύνων καί αμέσων 
συνεργατών τοΰ κ. Διοικητοΰ έπί 
τών ληφθέντων μέ κάποιαν σπουδήν 
μέτρων περί τά τέλη τού παρελθόν
τος μηνός σχετικώς μέ τήν άναδιορ- 
γάνωσιν τών υπηρεσιών τής Τραπέ
ζης καί τήν πλήρωσιν ώρισμένων ε
πικαίρων θέσεων.

Δέν υπάρχει άμφιβολία ότι αί 
συμπτύξεις Διευθύνσεων καί αί λοι- 
παί άνακατατάξεις τών υπηρεσιών 
των ενέχουν πρόδηλον σκοπιμότητα 
ανεξαρτήτως τής τυχόν έκ πρώτης 
οψεως παρακωλύσεως έν τινι μέτρφ 
τής έξελίξεως τού Προσωπικού.

Έάν είς ταύτας προστ.θή ή σύσ 
τασις διαφόρων επιτροπών διά τήν 
έρευναν τού κόστους τής λειτουργί
ας τής Τραπέζης, τής άναθεωρήσεως 
τού συστήματος καταρτίσεώς τών 
φύλλων ποιότητας κ.λ.π. άντιλαμβά- 
νεται πάς τις ότι είς τήν σκέψιν τής 
Διοικήσεως έχει διαμορφωθή πλήρες 
σχέδιον άναμορφάισεως τοΰ Ιδρύμα
τος. Καί άπό τής πλευράς ταύτης 
δυνάμεθα νά αίσθανόμεθα συγκρα- 
τημένην αισιοδοξίαν. Δέν δυνάμεθα 
όμως άτυχώς νά εϊπωμεν τό ίδιον 
καί διά ώρισμένας προωθήσεις είς 
καίριας θέσεις. Πρώτον διότι εϊς τι- 
νας περιπτώσεις κατεπατηθη έμφα- 
νώς ή ιεραρχία, ή όποια λαμβανομέ- 
νων ύπ’ δψιν τών γενικωτέρων έν τή 
χώρα μας κοινών ικοπολιτικών συνθη
κών αποτελεί ίδιάζουσαν άσφαλιστι- 
κήν δικλείδα διά την ομαλήν λειτουρ
γίαν τοΰ Ιδρύματος.

Δεύτερον διότι είς άλλας περι
πτώσεις προωθήθησαν κατά τρόπον 
υπερηχητικόν συνάδελφοι εϊτε άνε- 
παρκώς δεδοκιμασμένοι είτε — τό 
χειρότερον — τελείως αδοκίμαστοι 
καί οί τοιούτου είδους πειραματι
σμοί καί όταν ακόμη δέν αποτυγχά
νουν πλήρως, εγκυμονούν πάντοτε 
ποικίλους κινδύνους.

Μέ τήν ελπίδα ότι είς τό μέλλον 
πάντες οί αρμόδιοι θά επιδεικνύουν 
έν προκειμένφ όλιγωτέραν σπουδήν 
καί περισσοτέραν προσοχήν εΰχόμέ
θα καί πάλιν διά τό νέον έτος ευτυ
χίαν είς σάς καί τάς οικογένειας 
σας.

’Απάντηση τοΰ Συλλόγου μας 
σέ έρευνα τής εφημερίδάς 

«Τραπεζικόν Βήμα»

Σέ έρευνα τής έφημερίδος «ΤΡΑ
ΠΕΖΙΚΟΝ ΒΗΜΑ» σχετικά μέ τις 
συνθήκες εργασίας καί τό ωράριο 
τών επαρχιακών καταστημότων τών 
Τραπεζών, ό Σύλλογός μας έδωσε 
τήν παρακάτω άπάντηση;
Κύριε Διευθυντά,

Είς άπάντησιν επιστολής σας 
σχετικώς μέ τήν ΰφ’ υμών διεξαγο- 
μένην έρευναν άφορώσαν είς τήν ά
ν ίσον — ώς πρός τήν απογευματι
νήν εργασίαν καί τό ώράριον ·— με- 
ταχείρισιν τών έπαρχιακών συναδέλ
φων μας, σάς γνωρίζομεν τάς έπί 
τού προκειμένου απόψεις μας αί ό 
ποΐαι έχουν οΰτω:

‘Ερώτημά σας Αϊ : ’Απασχολεί
τήν Όργάνωσίν σας θέμα άπογευ- 
ματινής εργασίας τών μελών σας τής 
‘Επαρχίας;

— ’Ασφαλώς. Μάλιστα τό θέμα 
αυτό συνδυάζομεν καί μέ τήν μείω- 
σιν τοΰ ωραρίου άπό 42 είς 39 ώ
ρας. "Οπως πρέπει νά σάς είναι 
γνωστόν, τό θέμα αυτό άπασχολεϊ 
τόν Σύλλογόν μας άπό δεκαετίας 
καί άσκού μεν συνεχή πίεσιν πρός 
πάσαν κατεύθυνσιν παραλλήλως 
πρός τήν 'Ομοσπονδιακήν προβολήν 
του.

‘Ερωτήματα σας Β',Γ',Δ': Ποία 
ή δικαιολογία τής απογευματινής 
εργασίας είς τήν επαρχίαν; εύστα- 
θεΐ αΰτη; Διατί νομίζετε ότι οί Τρα- 
πεζΐται διατηρούν την άπογευματι- 
νήν εργασίαν; καί, πώς προβάλλετε 
τό θέμα καί πού στηρίζεται — έξ 
άπόψεως επιχειρημάτων — τό αίτη
μα τής καταργήσεώς της;

---Κατά τήν γνώμην μας, ή απο
γευματινή εργασία στήν επαρχία ο
φείλεται είς τό γεγονός ότι τό συ- 
ναλλασσόμενον κοινόν θέλει καί έχει 
συνηθίσει νά έχη άνά πάσαν στι
γμήν τήν Τράπεζαν είς τήν διάθεσίν 
του, άκόμη καί είς τάς μή εργασί
μους ώρας. Πλεΐστα δσα κρούσμα
τα, ευτυχώς περιωρισμένα σήμερον, 
άπαιτήσεως λειτουργίας τών επαρ
χιακών καταστημάτων τών Τραπε
ζών κατά τάς Κυριακάς καί έορτάς 
άντ ι μετωπί σθησαν. Έξ άλλου, ή 
προσφορά πολλών έκ τών διευθυντών 
τών Τραπεζικών καταστημάτων καί 
ή τάσις αυτών πρός δημιουργίαν ενός 
κακού καί άνευ περιεχομένου αντα
γωνισμού μεταξύ των, ύπέθαλψε, ά- 
νέπτυξε καί έπαγίωσε τήν, δυσάρε- 
σπον έκ τών συνεπειών της, συνή
θειαν αύτην τού συναλλακτικού κοι
νού. Τήν ΰπαλληλοκτόνον καί παρά
νομον έν πολλοΐς αυτήν συνήθειαν ύ-

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 1788 - 1869
’Αναδημοσίευση άπό τό

Είς άλλα δημοσιεύματα έχει άνα- 
πτυχθή λεπτομερώς ό ρόλος τής α
στικής τάξεως εις τήν έπανάστασιν 
τοΰ 1821 καί είς τήν πρώτην περί
οδον τής συγκροτήσεως τού έλληνι- 
κοΰ κρότους. Κατ’ άρχήν οί διαμέ- 
νοντες είς τό εξωτερικόν " Ελληνες α
στοί, συνέλαβον την ιδέαν, έπρο- 
γραμμάτισαν καί έκήρυξαν τήν έπα- 
νάστασιν τήν όποιαν καί έβοήθησαν 
κυρίως οίκονομ ικώς. Δυστυχώς οΐ 
διεσκορπισμένοι είς τήν Ευρώπην 
"Ελληνες αστοί δέν κατήλθον αμέ
σως είς τήν Ελλάδα ώστε νά άνα- 
λάβουν τήν ηγεσίαν τής χώρας είς 
χεΐρας των καί νά συμβάλουν αμέ
σως είς τήν συγκρότησιν τού νέου 
Κράτους. Οί ευκατάστατοι παρέμει- 
νον, πλήν ώρισμένων εξαιρέσεων, είς 
τό εξωτερικόν, βοηθοΰντες δι’ οικο
νομικών κυρίως μέσων τόν αγώνα 
τής άπελευθερώσεως καί τής πρώ
της συγκροτήσεως.

Πάντως, είς τήν πατρίδα κατήλ
θον πολλοί μέ τήν επιθυμίαν νά ά- 
Υωνισθοΰν ή μέ τήν φιλοδοξίαν νά 
παίξουν ένα ρόλον είς τήν οικονομι
κήν ή δημοσίαν ζωήν τής χώρας· δέν 
έλειψαν φυσικά καί οΐ τυχοδιώκται 
αυτών τών περιστάσεων ή οί άναζη- 
τοΰντες βιοποριστικός διεξόδους. ‘Ο
λίγοι δμως ήσαν οί ικανοί "Ελληνες 
καί άκόμη άλιγώτεροι οί ικανοί καί 
επιτυχημένοι "Ελληνες τών εΰημε- 
ρουσών παροικιών μας τής Ευρώπης, 
οί όποιοι μετεκόμισαν κατά την έ- 
πανάστασιν ή τά πρώτα άπελευθε-

περιοδικό «Τραπεζική»

ρωτικά χρόνια είς τήν Ελλάδα μέ 
σκοπόν τήν μόνιμον έγκατάστασίν 
των. "Ενας έκ τών ολίγων ικανών 
Ελλήνων ήτο καί ό Γεώργιος ’ Iωάν- 
νου Σταύρου.

Θά ήτο υπερβολικός ό ισχυρισμός 
οτι ή Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος 
είναι αποκλειστικόν δημιούργημα τοΰ 
Γ. Σταύρου. Θά ήτο δμως άδικον 
έάν δέν παραδεχθώμεν οτι χωρίς τόν 
I . Σταύρου ή έκκινησις τής ’Εθνι
κής Τραπέζης ενδεχομένως νά ήτο 
διάφορος καί ή περαιτέρω πορεία 
τοΰ ιδρύματος ένδεχομένως νά μην 
ήτο τόσον επιτυχής, μέ τά περαιτέ
ρω γνωστά θετικά αποτελέσματα 
έπί τής οικονομικής ζωής τοΰ τόπου.

Ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλά
δος, ώς άλλωστε καί δλαι αί Τράπε- 
ζαι τού 19ου αίώνος, είναι δημιούρ
γημα τών αστών. Το δημιουργούμε- 
νον νέον ελληνικόν Κράτος δέν ήτο 
δυνατόν νά πράξη άλλως παρά νά 
δημιουργήση μίαν εθνικήν Τρά
πεζαν απαραίτητον δια τήν συγκρό- 
τησιν καί άνάπτυξιν τής οικονομίας 
τής χώρας. Ή επιτυχία είς τόν το
μέα τούτον, έγκειται είς τό γεγονός 
οτι μέ τήν παρουσίαν τού Γ. Σταύ
ρου άντεμετωπίσθη αμέσως καί έ- 
πιτυχώς τό βασικόν πρόβλημα τής 
έλλείψεως ικανών άνδρών οί όποιο ι 
τιθέμενοι είς τάς καταλλήλους, θέ
σεις ήτο δυνατόν νά κινήσουν τούς

( Συνέχεια στήν 3η σελίδα)
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(Συνέχεια από την 1η σελίδα)
βέβαια πολλές οί μετακινήσεις αυτές, έχουν όμως σημα
σία ενδεικτική των διαθέσεων καί τής νοοτροπίας τής Δι
ό ικήσεως καί των αμέσων ή έμμέσων συνεργατών της.

Είναι κατ’ αρχήν παραδεκτό οτι υπήρχε κάποια φαι
νομενική δυσκολία στήν εξεύρεση προσώπων. Αύτό δμως 
δεν αποτελεί λόγο για τήν προφανή καί κατά τρόπο ωμό 
καταπάτηση τής ιεραρχίας. Δεν είναι ούτε δίκαιο άλλα 
οϋτε καί λογικό οϋτε καί συμφέρον για τήν Τράπεζα νά 
τραυματίζωνται ανώτατοι λειτουργοί στο τέλος τής υπη
ρεσιακής τους ζωής. Δεν παραγνωρίζωμε τις αξίες. Καί 
ασφαλώς πρέπει νά προωθούνται γιατί αποτελούν συντε
λεστές έπιταχύνσεως στήν λειτουργία τής Τραπέζης. Μπο
ρούν ό'μως καί πρέπει νά έργασθοσν επί ένα διάστημα καί 
ώς «δεύτεροι» χωρίς νά «τσαλακώσουν» τούς άνωτέρους 
τους στο βαθμό ή τούς αρχαιότερους τους στά χρόνια. 
Γιατί αύτό αποτελεί πέρα άπό τά άλλα, καί κακό παρά
δειγμα πρός τούς νεωτέρους πού φυσικά θά κάνουν τή σκέ
ψη: Θά άγωνισθοΰμε εύσυνείδητα μιά ζωή καί στο τέλος 
θά είσπράξουμε ένα ηχηρό χαστούκι;

Έξ άλλου είναι πολύ παρακινδυνευμένο νά προωθούν
ται μέ άλματα υπάλληλοι σέ καίριους τομείς χωρίς επαρ
κή δοκιμασία. Ή τυχόν επιτυχία σέ ώρισμένες θέσεις πού 
πολλές φορές είναι απατηλή γιατί οφείλεται καί σέ συμ- 
πτωματικά αίτια ή ή θεωρητική κατάρτιση, πού δέν συνο
δεύεται μέ έμπειρία τής Ελληνικής καί ’Εθνοτραπεζικής 
πραγματικότητας, δέν αποτελούν αρκετά εφόδια, ή δέ τυ
χόν αποτυχία τών προωθουμένων θά έχη σάν αποτέλεσμα 
τον κλονισμό τής έμπιστοσύνης πρός τά νεώτερα στελέχη 
τής Τραπέζης, κλονισμό πού θά έκμεταλλευθοΰν οί πόσης 
φύσεως καρριερίστες γιά δικό τους όφελος.

’Ελπίζομε οτι ή αντίδραση τού Συλλογικού ’Οργάνου 
πού όπως φαίνεται άπό τά δημοσιευόμενα σέ πολλές στή
λες υπήρξε άρκετά βίαιη καί σ’ αυτήν άκόμη τήν έκ πα- 
ραδόσεως «συμφιλιωτική» γιορτή τού κοψίματος τής πίτ
τας, θά προλάβη τήν διάπραξη στό μέλλον τέτοιας μορφής 
σφαλμάτων ή περιττών πειραματισμών πού θέτουν σέ κίν
δυνο τήν ομαλή λειτουργία τού ’Ιδρύματος καί υπονομεύ
ουν κάθε προσπάθεια άναδιοργανώσεώς του πάνω σέ υγιέ
στερες βάσεις.

ποβοηθεΐ καί ή ολιγωρία πολλών 
Εποπτών 'Εργασίας, ή αριθμητική 
ανεπάρκεια τού Εποπτικού τούτου 
κλάδου καί ή επιείκεια μέ τήν όποι
αν ή ϊσχύουσα νομοθεσία άντιμετω- 
πίζει τούς παραδάτας.

Ώς είναι Φυσικόν ή ούτω μέ δια
κοπήν, διεξαγόμενη εργασία καί ό 
δυσανάλογος πρός το υπηρετούν 
Προσωπικόν φόρτος αυτής, έχει ώς 
έπακόλουθον την ύπέρβασιν τών νο
μίμων όρίων αυτής καί τήν προσφο
ράν μή άμειβομένης εργασίας. Εύ
λογος λοιπόν ώς έκ τούτου ή έμ- 
ψανής καί αφανής ένίσχυσις άπό 
πλευράς Τραπεζιτών διά τήν συνέ
χιση/ τής καταστάσεως αυτής.

Έξ όλων τών άνωπέρω, φαίνεται 
σαφώς ότι ή απογευματινή έργασία 
άπό άπσψεως έξυπηρετήσεως τού 
συναλλακτικού κοινού δέν εύσταθεΐ, 
δεδομένου ότι τήν παλαιόν συνήθειαν 
δύνσται ευκόλως ν' άντικαταστήση 
νέα. Αύτό δέν συμβαίνει μέ τήν πε
ριοχήν πρωτευουσης καί κατά κάποιο 
μέτρο στήν Θεσσαλονίκη, καί Πάτρα; 
Εκείνο όμως το όποιον έπι βάλλε
ται, άκόμη καί μόνον άπό τήν αρ
χήν τής 'ίσης μεταχειρίσεως τών υπό 
τον αυτόν έργοδστην έργαζσμένων, 
είναι ή κατάργησίς της καί ό περιο
ρισμός τών έργασί μων ώρών άπό 42 
εις 39. Ή πλήρης διάθεσις τού άπο- 
γεύματος παρά τού υπαλλήλου εί
ναι απαραίτητος διά τήν καλλιέρ- 
γειάν του ώς ανθρώπου, τήν φροντί
δα του διά τήν οικογένειαν του, τήν 
ψυχαγωγίαν του καί τήν άνάπαυσίν 
του.

Ερωτήματα σας Ε' καί ΣΤ': 
Νομίζετε ότι οί τραπεζΐται θά δε
χθούν ώς δίκαιον τό αίτημα καί θα 
προχωρήσουν εις τήν ϊκανοποίησίν 
του ή θά χρειασθη διεκδίκησίς του;

Ποιος ό προσφορώτερος κατά τήν 
γνώμην σας, τρόπος διεκδικήσεώς 
του;

— Άναμφ ισβητήτως οί Τραπεζΐ- 
ται δέν πρόκειται νά δεχθούν ευκό
λως τό αίτημα καί νά προχωρήσουν 
εις τήν λύσιν του. Μάλιστα υπάρχει 
έπ’ αυτού άρνησις τής Ένώσεως των 
Έλλην. Τραπεζών. Ό μόνος τρόπος 
νά πεισθοΰν είναι ή άγωνιοπική διεκ- 
δίκησις. Φυσικά, αί Τραπεζονπαλλη- 
λικαί όργανώσεως αί όποΐαι χειρί
ζονται ύπευθύνως τό θέμα καί θά έ
χουν τήν πρωτοβουλίαν έντονωτέρας 
προβολής του, πρέπει νά ΰποστηρι- 
χθοΰν ύφ’ όλων τών άμέσως ένδια- 
φερομενών. Στον στόχον αυτόν φιλο
δοξεί καί ή 'Ομοσπονδία μας όπως, 
μέ τήν άρχαμένην όργάνωσίν της στήν 
έπαρχίαν, σημείωση αισθητήν έπιτυ- 
χίαν. Πρέπει όμως όπωσδήποτε οί 
συνάδελφοι τών έπαρχιών νά ζητή
σουν έπιτακτικώς άπό όσους Συλλό
γους δέν άνταποκρίνονται εις τό αί
τημα αύτό, όπως άλλάξουν τακτικήν 
καί άπαλλάξουν τήν Τραπεζο υπαλ
ληλικήν οικογένειαν άπό κάθε δια
σπαστικόν άντισυλλογικόν κατα
σκεύασμα, τού όποιου ή όπαρξις 
καί δράσις πέραν τών γενικωτέρων 
ζημιών εις τον κλάδον έχει άμεσον 
καταστροφικόν αντίκτυπον εις όλα 
τά ζητήματα τών έπαρχιακών συνα
δέλφων.

ί Μέ συναδελφικους χαιρετισμούς
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’Ανεγνωρ ισμενον υπό τοϋ Βρεταννιποϋ 
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ΔΕΚΤΟΙ Σπουδοσταΐ καθ’ δλην τήν διάρκειαν του 
έτους, καί τήν περίοδον των θερινών διακοπών. 
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νου, Κέϊμπριτζ, καί τών Πολυτεχνικών Σχολών. 
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ως (συνήθους καί προκεχωρημένου έπιπέδου) 
β) Εις τήν ’Αγγλικήν εις δ λα τά επίπεδα, 
γ) Οικονομικών — ’Εμπορικών σπουδών, Λογιστι
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ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛ

ΛΑΔΟΣ 
ΕΝΤΑΥΘΑ 
Κύριε Πρόεδρε,

"Εχω τήν τιμήν νά παραθέσω ΰ- 
μΐν κατωτέρω τό κείμενον επιστολής 
μου πρός τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
τοΰ Προμηθευτικού Συνεταιρισμού 
Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος καί Εθνικής Κτηματικής, 
δι’ ής ύπέβαλον τήν παραίτησίν μου 
ώς μέλους καί ώς Ταμίου αυτού Ε- 
χον ούτω:

«’Έχω τήν τιμήν νά παραθέσω κα-

» τωτέρω, ώς Ταμίας τού ύπό τήν 
» Προεδρίαν σας Συνεταιρισμού, τάς 
» απόψεις μου σχέσιν έχούσας ώς 
» πρός τήν θέσιν μου έναντι υμών.

» Ή συστηματική παράλειψις ένη- 
» μερώσεώς μου, ώς μέλους τοΰ Δι- 
» οικητικού Συμβουλίου καί Ταμίου 
» αυτού, είς την διεξαγωγήν καί συ- 
» ζήτησιν θεμάτων σχετικών μέ τά 
» συμφέροντα τών μελών τού Συνε- 
» ταιρισμοΰ μέ ήγαγαν είς τήν άπό- 
» φασιν τής παραιτήσεώς μου έκ τοΰ 
» αξιώματος τού Ταμίου καί ώς μέ- 
» λους τοϋ Διοικητικού Συμβου- 
» λίου».

Μέ τήν παράκλησιν όπως δημοσι- 
εύσητε τούτο είς τήν Εφημερίδα 
τοΰ ύφ' υμάς Συλλόγου «Τραπεζιτι
κή» καί μέ τήν έκφρασιν τών θερμό
τατων ευχαριστιών μου πρός τούς 
συναδέλφους οϊτινες μέ περιέβαλλον 
διά τής εμπιστοσύνης των κατά τάς 
αρχαιρεσίας τής 19.5.66 τοΰ έν λό- 
γψ> Προμηθευτικού Συνεταιρισμού.

Μεθ’ ύπολήψεως 
ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΗΛΙΑΣ

Τό κόψιμο τής πίττας στό Κατάστημα Χίου

Ή θαλασσινή τραγωδία πού πριν 
άπό λίγο καιρό συνέβη στήν Φαλ- 
κονέρα καί συνετάραξε μέ τήν τρα
γικότητα της τό Πανελλήνιο, έδωσε 
άφορμή ν' άποκαλυφθή μιά πολύ ζο
φερή πτυχή τής επιχειρηματικής δρα
στηριότητας τοΰ τόπου μας. Ή πτυ
χή αυτή ήταν, βέβαια, καί πριν άπ’ 
τό τρομερό δυστύχημα γνωστή στους 
περισσοτέρους. Τό δυστύχημα α
πλώς τήν προέβαλε πιο έντονα, μέ 
όλη τήν άηδιαστική της προκλητι
κότητα.

Άπεκαλύφθη δηλ. ότι ύπεράνω 
πάσης αρχής και εξουσίας είς τήν 
μακαρίαν χώραν μας υπάρχει ένας 
πανίσχυρος δράκοντας πού λέγεται 
«μέσον», «γνωριμία» κ.λ.π. Τόσον 
καιρό τώρα, οί αρμόδιες επιτροπές 
τού "Υπουργείου Έμπορ, Ναυτιλίας, 
γνωμάτευαν ότι τό Λ' πλοίο είναι 
επικίνδυνο. Έπεστρατεύοντο τά «μέ
σα» καί τό επικίνδυνο γινόταν μονο
μιάς. . . άκίνδυνο. "Ωσπου ήρθε ή 
αποφράδα ή μέρα τοΰ απευκταίου μέ 
τό τρομερό αποτέλεσμα.

’Αλλοίμονο μας, όμως, αν σέ κάθε 
περίπτωση ξυπνάμε μονάχα όταν 
μάς βρή ή συμφορά - καρπός τής α
διαφορίας μας, γιά τή διόρθωση τών 
κακώς έχόντων. Γ ιατί, καθώς είπαμε 
και παραπάνω, δέν είναι μόνον ό 
ναυτιλιακός τομέας, όπου δίνουν καί 
παίρνουν τά «μέσα» σήμερα. Τά πα
νίσχυρα πλοκάμια τους αγκαλιάζουν 
κάθε Επιχείρηση, κάθε 'Οργανισμό 
και αποτελούν στ’ αλήθεια μιά πε
λώρια τροχοπέδη γιά την κανονική 
και ορθολογιστική λειτουργία τους. 
Τούτο δέ τά τελευταίο συμβαίνει 
γιατί μέ τήν επικράτηση τού «μέ
σου» συνθλίβεται ή άλήθεια, τό σω
στό, τό δίκαιο, τό πρέπον, και άντ’ 
αύτών προωθείται τό ψεύτικο, τό ά
δικο, τό άνάρμοσπο. Είναι τόσα τά 
παραδείγματα άπ’ τήν τραπεζική 
ζωή μας πού μπορούμε νά παραθέ
σουμε, ώστε οί λίγες αυτές γραμμές 
θά μεταβάλλονταν σέ μυθιστόρημα 
τοΰ . . . Κνούτ Χάμσουν. Ωστόσο, 
δέν θά έβλαφτε αν σημειώναμε, μό
νον, πώς άπαραίτητος όρος γιά νά 
προκόψη κανείς σ’ ένα "Ιδρυμα ό
πως ή Τράπεζα, είναι νά διαθέτη 
κάποιον ύποστηρικτή, κάποιο «μέ
σον».

Τό. . . κλειδί αύτό τής επιτυχίας 
αποκτάται ποικιλοτρόπως: Είστε,
φερ’ είπεΐν, καλοκαίρι στο νησί σας 
— αν είστε άπό νησί. Και αίφνης 
κάμνει τήν έμφάνιση του κάποιος 
άπ’ τόν όποιον έξαρτάσθε. "Αν τσα
κ ιστήτε νά τόν «Εξυπηρετήσετε», 
δηλ. νά τού βρήτε σπίτι νά μείνη 
καί νά τού δώσετε την υπόσχεση ότι 
καί τόν επόμενο, άλλα καί κάθε χρό
νο τήν ίδια περιποίηση θά έχη έκ

μέρους σας, τότε. . . εξασφαλίσατε 
τήν καριέρα σας. Θά εκτοπίσετε τον 
πτυχιοϋχο, τόν γλωσσομαθή, τόν συ
νάδελφο μέ τις ειδικές γνώσεις στή 
δουλειά του — έστω καί άν τις α
πέκτησε σέ ειδική σχολή μέ έξοδα 
τής δόλιας τής Τραπέζης — καί θά 
κομπάζετε στην περιστροφική προϊ- 
σταμενική σας καρέκλα, άναλογιζό- 
μενος ότι ή μόρφωσις είναι γιά τούς 
κουτούς.

ί "Αλλη περίπτωση είναι — άν εΐ-
I στε «ελεύθερος» — νά επιτύχετε ε
παγγελματική προβολή μέσφ τών 
δεσμών τοΰ Υμεναίου μέ κόρη κά
ποιου Ισχυρού παράγοντα. "Αν, πά
λι, είστε κοντά σέ κάπο σημαίνον 
πολιτικό πρόσωπο, τότε καί κλητή
ρας άν διοριστήτε θά διατάζετε τούς 
υπαλλήλους νά μή βγάζουν τσιμου
διά στή δουλειά τους. . .

I Βλέπετε, λοιπόν, ότι χάρις στη 
μαγική αυτή λέξη πού λέγεται «μέ
σον» ρυθμίζεται ή λειτουργία καί τό 
μέλλον ακόμα ενός μεγάλου ’ I δρά
ματος, όπως είναι μιά Τράπεζα, ή 
ή περίπτωση τών συμπαθών εφοπλι
στών πού πετύχαιναν οί καϋμένοι 
μιά απλή δρομολόγηση ενός πλοίου 
άπ’ τήν Κρήτη στον Πειραιά ώχριά 
μπροστά σέ άλλες άκατανόητες πε
ριπτώσεις, πού συναντούμε κάθε τό
σο. Καί είναι ακατανόητες οί περι
πτώσεις αύτές γιατί δέν βρίσκει κα
νείς τό λόγο ώστε τόσοι καί τόσοι 
άνθρωποι νά δοκιμάζουν καθημερι
νά πίκρα καί απογοήτευση βλέπον
τας τό μόχθο τους νά υποκλέπτεται 
αδιάντροπα άπ’ τόν τυχόντα επαγ
γελματικό σαλταδόρο. "Ας άφήσου- 
με τά περιστατικά πού, μερικοί, 
προκειμένου νά επιτύχουν τήν Επαγ
γελματική προώθησή τους, βγάζουν 
στό σφυρί καί τήν οικογενειακή τους 
τιμή ακόμα. . .

Μπροστά σ’ αύτή τήν άθλια κα
τάσταση κάθε ύγιώς σκεπτόμενος 
άνθρωπος πρέπει, βέβαια, νά έξα- 
ναστή καί ν’ άντιδράση, Εξουδετε
ρώνοντας ένα κακό πού έχει σημειώ
σει τέτοια Επικίνδυνη, άλλα καί α
παράδεκτη, έξάπλωση μέσα σ’ όλο 
τόν έθνικό μας οργανισμό.

I Στ’ αλήθεια, πρέπει νά καταλά
βουμε πώς δέν είναι μιά ή Φαλκονέ- 
ρα πού άπειλεΐ τήν καθόλου ζωή 
μας. Σέ κάθε τομέα δραστηριότη
τας υπάρχει καί άπό μιά τέτοια ύ
πουλη. Καί στον τομέα τής εθνικής 
μας Οικονομίας, παρακλάδι τής ό
ποιας αποτελούν καί τά Τραπεζικά 
Ιδρύματα, υπάρχει τέτοια Φαλκονέ- 
ρα. . .

Άλλοιμονό μας, όμως, άν συμβή 
κανένα άλλο ναυάγιο σ’ αύτές τις

- Φαλκονέρες. Έκεΐ τά νερά, δυστυ
χώς, είναι πολύ βαθύτερα. . .

I Ν. Φρ—ς

Κ Ο I Ν Ω Ν 1 Κ A
ΓΑΜΟΙ

(Με-

Στιγμιότυπο άπό τό κόψιμο τής Βασιλόπιττας στό Κατάστημα
Όρεστιάδος

ΤΑΚΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΠΣΤΟΥ

ΙΤΕ ΠΑΙ&ΕΣ
"ΠΡΟΒΟΛΗ,,

Φωτο - Κινηματογραφικά είδη 
Δι’ έρασιτέχνας

πρώτο βραβείο ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΡΑΧ ΑΛΙΟΥ
ιστορικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ
μυθιστορήματος Τηλ. 6 3 0.025

ΕΚΔΟΣΗ : 1. Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΣ & Σια

Τό καλύτερο

Πανεπιστημίου 42 
(Στοά Καραλοποΰλου)

’A Τ ή ν α ι

δώρο Ζέας 147 Πασαλιμάνι

γ ί ά παιδιά Τηλ. 421.164 — Πειραιεύ;
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Για Πρώτη Φορά Σε Οροφο
δημιουργειται κατασίημα λιανικής πωλησεως

Ευρωπαϊκόν Τυπου
με διαλεκτά κοσμήματα τέχνης και αργυρα

Δια Οποιαδηποτε Εξυπηρέτηση Επισκεφθητε μας

Ερμου 18 (ίος Οροφος,)

Δ. Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΑΟΣ
(Ειδική εκπτωσις δια τους Τραπεζικούς)

—· Γεώργιος Τσουτσοπλίδης 
τσόβου) "Αννα Δελέντα.
— ’Ιωάννης Μαρούδας (Βόλου) Θε
ανώ Μπίτσιου.
—■ Θεόδωρος Κόκυζας (Βόλου) Ζωή 
Μανώλη.
— Βασίλειος Ξαγιάς (Τριπόλεως) 
Παναγιώτα Φράγκου.
— Γεώργιος Λιάνης (Θεσσαλο/ίκη) 
Φανή Έριμίτση.
— Δημήτροις Κωτσής (Θεσσαλονί
κη) ’Ιουλία Μπουσδίκα.
— Χρήστος Καϊμάρας (Φλωρίνης) 
‘Ελευθερία Χοτζηπουλίδσυ.
— Ειρήνη Παπαγιάννη (Λαμίας) 
Γεώργιος Ριζόπουλος.
— Αικατερίνη Μανωλάκη (Χίου) 
Δημήτριος Κυδώνης.
— Διονύσιος Ραφτόπουλος (ΤΥΠΕΤ) 
Αίγλη Δελημήτρου.
— Ήλίας Ζαφειρόπουλος - Πόπη 
Σ εργάκη (’Αγορά).

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
—- Ή κ. Μαρία συζ. Άχιλ. Παπα- 
δοπούλου (Ν. ’Ιωνίας) έτεκεν άρ- 
ρεν.
— Ή κ. Μαρία σύζ. Νικολάου Τ«μ- 
πίτσικα (Ιτέας) έτεκεν άρρεν.
— Ή κ. Μαρία σύζ. Βασιλείου Κυ- 
ριακοπούλου (Ίωαννίνων) έτεκεν 
άρρεν.
—· Ή κ. Μαρούλα σύζ. Ίωάννου 
Κρητικού (Άμφιθέας) έτεκεν άρρεν.
— Ή κ. Γι αννούλα σύζ. Δη μητριού 
Δούλου (Κολωνακίου) έτεκεν άρρεν.
— Ή κ. Άθηνά σύζ. Νικολάου Μα- 
κράκη (Ηρακλείου) έτεκεν άρρεν. 
—- Ή κ. Φωτεινή σύζ. ’Ακριβού Χα- 
λάτση (Φλωρίνης) έτεκεν άρρεν.
•—- Ή κ. Μαρία Μωύσίδου (Πστρών) 
έτεκεν άρρεν.
— Ή κ. Μαρίνα σύζ. Άνδρέου 
Μπιρπανάγου (’Αργοστολιού) έτεκεν 
άρρεν.
—■ Ή κ. Τριανταφυλλιά σύζυγος 
Τριαντάφυλλου Κεχαγιά (Λαρίσης) 
έτεκεν άρρεν.
— Ή κ. Ήλεκτρα σύζ. ’Αντωνίου 
Βαρδάκη (Ηρακλείου) έτεκεν άορεν.

ΠΕΝΘΗ
— Γλυκερία, μήτηρ Νικολάου Μάρ
κου, Κατ)τος Γρεβενών. Άπεβίωσεν 
είς Θεσσαλονίκην τήν 28)10)66.
—· Τάνια Βαλσαμάκη (τ. Κοκκινά- 
κή) Κεντρ. Κατ)τος.
— Ειρήνη, σύζ. ’Αντωνίου Κωνοταν-

τινίδου (Διοικήσεως). Άπεβίωσε την 
25)12)66.
— Θεόδωρος Κσυρούπης, πατήρ τοΰ 
συναδ. Ί. Κούρούπη (Όμονοίας).

— Παύλος Παρασκευάς, συν)χος, 
πατήρ τού έν ένεργείςι συναδ. κ. 
Έμμαν. Π. Παρασκευά, άπεβίωσεν 
τήν 14)1)67.

Στους συγγενείς τών άνωτέρω ή 
Διεύθυνση τής έφήμερίδος μας έκ- 
φράζει τά ειλικρινή της συλλυπητή
ρια.

Πέθανε ξαφνικά τόν περασμένο 
μήνα ή μητέρα τού συναδ. Βαγγέλη 
Τσακίρη, διευθυντοΰ καί έκδοτου τής 
έφήμερίδος «Τραπεζικόν Βήμα». 
Στον αγαπητό μας Βαγγέλη καθώς 
καί στήν οικογένεια του, εκφράζου
με τά πιο ειλικρινή μας συλλυπητή
ρια.

ΔΩΡΕΑI ΥΠΕΡ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
— Παρά τού Συν)χου Ε.Τ.Ε. κ. 

Ίωάννου Ραφτοπούλου είς μνήμην 
Άνδρέου Λόντου δρχ. 250.

-—- Παρά τοΰ Συν)χου Ε.Τ.Ε. κ. 
Ν. Παπαχατζή είς μνήμην τού άπο- 
βιώσαντος Κ. Παπαγιαννάκη δρχ. 
500.

— Παρά τών κάτωθι υπαλλήλων 
Ε.Τ.Ε. εις μνήμην τών άποβιωσάν- 
των Κων)νου και Μίνας Παπαγιαν- 
νάκη.

1) Κων. Γατσοπούλου δρχ. 500.
2) Μιχ. Στραπηγάκη δρχ. 500.
•—■ Τά μέλη τής Διοικήσεως καί

τό Προσωπικόν τοΰ Ταμείου Υγεί
ας Προσωπικού 'Εθνικής Τραπέζης, 
συμμετέχοντα είς τό έθνικόν πένθος 
διά τό ναυάγιον τού «ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ» 
κατέθεσαν είς τόν λογαριασμόν ένι- 
σχύσεως τών οικογενειών τών θυμά
των καί είς μνήμην τών άπολεσθέν- 
των δύο μελών οικογένειας Λίτινα: 
δραχμάς 2.470 (δύο χιλιάδας τε- 
τρακοσίας έβδομήκοντα).

—■ Τό προσωπικόν τού Υποκα
ταστήματος ΟΜΟΝΟΙΑΣ κατέθεσεν 
είς μνήμην τοΰ άποβιώσαντος πα- 
τρός τού συναδέλφου Ίωάννου Κου- 
ρούπη, Θεοδώρου Κουρούπη: δρχ. 
500 υπέρ τού «Σελιβείου» Γηροκο
μείου Μεσολογγίου, καί δρχ. 320 
ύπέρ τοϋ ’Ορφανοτροφείου Καλλιθέ
ας.



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 1788-1869
(Συνέχεια από τήν 1η σελίδα)

άναλόγους μηχανισμούς.
Ή Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος 

μέ τον Γ. Σταύρου άνεΰρεν αμέ
σως τον μεγάλον Διοικητήν της 
καί ό Γ. Σταύρος διά τής ’Εθνικής 
Τραπέζης Επέτυχε την έκττλήρωσιν 
τής μεγάλης έπιθυμίας τής ζωής του.

"Ο Γ. Σταύρου ήτο γεννημένος 
διά την Εθνικήν Τράπεζαν αλλά καί 
ή ’Εθνική Τράπεζα ήτο εις τά μέτρα 
τοΰ Γ. Σταύρου. Ή σύμππωσις ή
το μεγάλον δώρον διά το νέον Κρά
τος πού άνεζήτει μεταξύ των ολίγων 
άνδρών καί των άκόμη όλιγωτέρων 
ικανών τοιούτων τά νέα του στελέχη 
καί προσεπάθει μέ έπιμονήν και α
γωνίαν νά δημιουργήση τούς πρώ
τους απαραίτητους διά τήν έπιβίω- 
σίν του καί άνάπτυξίν του μηχανι
σμούς.

Ό Γ. Σταύρου έγεννήθη καί άνε- 
τράφη διά νά γίνη τραπεζίτης - Δι
οικητής τοΰ πρώτου πιστωτικού ι
δρύματος τής έλευθέρας Ελλάδος. 
Μέ διαστάσεις μάλλον χονδρού δυσ
κίνητου άνδρός, μέτριου αναστήμα
τος μέ λαμπυρίζοντα έξυπνα μάτια 
καί ξυρισμένο πρόσωπο — φαινό- 
μενον σπάνιον διά τήν τότε εποχήν 
—- καλοκάγαθου άνδρός, μέ τό αιώ
νιο χαμόγελο τού πολιτικού, ντυμέ
νος πάντοτε μέ τον ευρωπαϊκόν τρό
πον τοΰ κόσμου των κολλυβιστικών 
έργασιών, διέθετε ώς άνθρωπος όλα 
έκεΐνα τά προσόντα, τά όποια θά 
τού έπέτρεπον αργότερα νά άξιοποι- 
ήση τάς ευκαιρίας τής ζωής καί νά 
σταδιοδρομήση έπιτυχώς εις τον έκ- 
λεκτόν του τομέα των τραπεζικών 
καί χρηματιστηριακών έργασιών.

Ή τραπεζική παράδοσις καί έμ- 
πειρία άπετέλουν τά πρώτα προσόν
τα τού άνδρός. Ό πατήρ του Σταύ
ρος Ίωάνναυ άπησχολεΐτο μέ τραπε
ζικός έργασίας.

‘Ο δέ Γ. Σταύρου κατ’ άρχάς 
πλησίον τού πατρός του, άργότερον 
δέ μόνος, άπησχολεΐτο και αυτός μέ 
τό έμπόριον καί τάς τραπεζικός και 
κολλυβιστικάς έργασίας.

Πέραν όμως αυτών ό Γ. Σταύρου 
κατείχετο άπό έπιχειρηματικήν άνη- 
συχίαν. Ή έμπορική δραστηριότης 
του δέν περιωρίζετο είς τά δρια τοΰ 
πατρικού έμπορικοΰ ο’ίκου. ‘Η άκ- 
τίνα δράσεώς του έπρεπε κατ’ αυ
τόν νά ήτο εύρυτέρα καί ό ρυθμός 
έπιτυχίας μεγαλύτερος. ‘Ο Γ. Σταύ
ρου έξ άρχής έδέχθη τάς πατρικός 
έπιτεύξεις ώς στάδιον έκκινήσεως 
καί έθεσε στόχους είς πολύ υψηλό
τερα Επίπεδα είς σημεΐον μάλιστα 
πού έδημιούργει φόβους είς τον συν
τηρητικόν πατέρα του. Εις μίαν ό
μως έπαναστοπτκήν περίοδον ή έπι- 
χειρηματική ανησυχία τού Γ. Σταύ
ρου ύπό τάς τότε συνθήκας άπετέ- 
λει θετικόν παράγοντα έπιτυχίας τοΰ 
άνδρός.

Αλλά καί ή άγάπη προς τήν τουρ- 
κοκρατουμένην πατρίδα καί ή άδυνα- 
μία του προς τήν γενέτειρά του "Η
πειρον, έδιδον είς τήν προσπάθειαν 
τού Γ. Σταύρου ιδιαίτερον νόημα· 
ή δραστηριότης του συνεχώς συνέ- 
κλινε προς τήν κατεύθυνσιν τής πα
τρίδας, ή άπελευθέρωσις τής οποίας 
άπετέλει προϋπόθεσιν διά κάθε πε
ραιτέρω δραστηριότητα.

Ή έν λόγψ άγάπη έπενεργοΰσε 
κατευναστικώς οσάκις αί πικρίαι έκ 
τών έθνικών καί πολιτικών άτυχιών 
τοΰ κατέκλυζαν τήν ψυχήν του.

Πέραν όμως τών άνω ή πολιτι
κή σκέψις καί ή στρατηγι- 
κ ή άπετέλουν τά βασικά χαρακτη
ριστικά τής προσωπικότητος τοΰ άν
δρός. Ό Γ. Σταύρου διέθετε πολιτι
κήν σκέψιν, είχε πολιτικήν ωριμότη
τα καί έγνώριζε νά άναπτύσση στρα
τηγικήν καλύψεως τών προγραμμα
τισμένων μετά προσοχής ύπό τού 
ίδιου στόχων.

Τό σημεΐον τούτο θά πρέπει νά 
προσεχθή δλως ιδιαιτέρως διότι κα
τά τήν γνώμην μας ό Γ. Σταύρου 
χωρίς τά άνω πολιτικά προσόντα 
ενδεχομένως νά μην έπετύγχανεν είς 
τήν προσπάθειάν του. Έξ άλλου ή 
ευάλωτος αυτή πλευρά τοΰ Γ. Σταύ
ρου άπετέλεσε τον στόχον πολλών 
επικρίσεων έκ μέρους τών εχθρών 
του ώς άκόμη καί ιστορικών.

Ό Γ. Σταύρου έγνώριζε ότι διά 
νά άνέλθη τήν κλίμακα τής έξουσίας 
έπρεπε νά διέλθη άπό τό πολιτικόν j 
παρασκήνιον καί νά διατηρήση δε
σμούς μέ αυτό. Τάς πικρίας, άπο- 
γοητεύσεις καί συγκινήσεις τής πο
λιτικής, έπρεπε νά τάς δοκιμάση 
δημιουργώντας τούς καταλλήλους 
δεσμούς οί όποιοι θά τον έβοήθουν 
διά νά άνέλθη καί άργότερον διά νά 
συγκρατηθή είς τήν υψηλήν θέσιν 
του. Ή ιδιοσυγκρασία του καί ή οι
κογενειακή του άνατροφή τόν έβοή
θουν είς μίαν τοιαύτην έπίδοσιν. ‘Ο 
άνήσυχος χαρακτήρ του τόν προω
θούσε προς τοιαύτας κατευθύνσεις. 
Μόνον ό έπιχειρηματικός προσανα
τολισμός του τόν έμπόδισεν μέχρι 
τήν τελευταίαν στιγμήν νά έπιδοθή 
ολοκληρωτικά είς τήν πολιτικήν ή 
πολιτική έχρησιμοποιήθη ώς μέσον, 
ό σκοπός ήτο πάντα ό Επιχειρημα
τικός τομεύς, ή Τράπεζα.

’Αλλά καί είς τήν πράξιν, ό Γ. 
Σταύρου έγνώριζε ότι έχρειάζετο νά 
άναπτυχθή μία κατάλληλος στρατη
γική. Δέν ήτο άρκετή ή γνώσις τών 
πραγμάτων, ούτε άκόμη ή κατά- 
στρωσις τού σχεδίου. Έχρειάζετο

προσεκτική έκτέλεσις.
Προικισμένος μέ έπιμονήν, ΰπομο- 

νήν, σταθερότητα, τάξιν, πειθαρχίαν, 
έργατικότητα καί ευφυΐαν, ήτο ό κα
τάλληλος έκτελεστής τού πλέον δύ
σκολου προγράμματος. Ή άνεξάν- 
τλητος δι’ αυτόν πηγή θάρρους άπε- 
τέλει τό βασικόν όπλοστάσιόν του 
διά τήν παράκαμψιν όλων τών δυσ- 
χερειών καί τήν συνεχή προσπάθειάν 
του πρός τούς τελικούς σκοπούς.

Δέν κατέρχεται είς τήν Ελλάδα 
αμέσως καί ούτε χωρίς συστάσεις. 
Αί κινήσεις του προδίδουν σχέδιον, 
καλώς μελετημένον σχέδιον. Ή πρώ
τη κίνησίς του ήτο πρός βορράν ό 
Γ. Σταύρου μέ τήν πολιτικήν διορα- 
τικότητά του διέκρινε τόν μελλοντι
κόν ρόλον τού Καποδίστρια καί 
πρός αυτόν έκινήθη. Ευρισκόμενος 
κατά τήν περίοδον 1 820 ■—- 22 είς 
τάς Παραδουνάβιους χώρας, μετέβη 
είς τήν Πετρούπολιν (1822) καί συ- 
νηντήθη μέ τόν Καπσδίαπριαν. Κα
τά τόν Γ. Σταύρου ό Καποδίστριας 
τού συνέστησε νά κατέλθη είς τήν 
Ελλάδα καί νά διαδώση τήν ιδέαν 
ότι «ή Ελλάς μόνον διά τής ’Αγ
γλίας δύναται νά άπελευθερωθή καί 
ότι οί "Ελληνες άν θέλουν τήν Ελευ
θερίαν των ας φαίνονται πρός μόνην 
αυτήν τήν δύναμιν ειλικρινείς καί ά- 
φωσιωμένοι».

| Τόν Ιανουάριον τοΰ 1823 επι
στρέφει είς Βιέννην καί μετά έτος 
(1824) κατέρχεται είς τήν Ελλάδα 
όχι όμως ευθέως άλλά μέ μεγάλους 
σταθμούς είς τήν Ιταλίαν διά νά 
συναντηθή μέ Έλληνας πολιτικούς 
καί ίδίφ μέ τόν Μητροπολίτην ’Ιγνά
τιον. Τόν Νοέμβριον τού 1824 έ- 
φθασεν είς Ναύπλιον ευθυγραμμι
σμένος πλήρως μέ τήν άγγλόψιλον 
πολιτικήν τού κυβερνώντας Κόμμα
τος καί μέ θ-ρμάς συστάσεις διά 
τούς ισχυρούς Κουντουριωταίους. Τό 
αποτέλεσμα είναι ταχύ- γίνεται ό 
έμπιστος τοΰ Προέδρου τοΰ Εκτε
λεστικού Γ. Κουντουριώτη τόν όποι
ον συνοδεύει (Μάρτιος 1825) είς 
τόν Μεσσηνιακόν κόλπον διά τήν 
γνωστήν άτυχον έπιχείρησιν.

Ό Γ. Σταύρου πιστεύει είς τήν 
άγγλόψιλον πολιτικήν τής παρατά- 
ξεώς του μετά πάθους καί υπηρετεί 
μέ όλας τάς δυνάμεις του τούς 
Κουντουριωταίους διά τήν έπικράτη- 
σίν των.

Είς τήν περίοδον ταύτην ή στρα
τηγική, τοΰ Γ, Σταύρου είναι άρί- 
στη. Διευρύνει τόν κύκλον τών γνω
ριμιών καί παραλλήλως ένισχύει 
τούς προσφάτους συνδέσμους· 6αρέ- 
ως άσθενήσας κατά τήν είς Ναύπλιο» 
άφιξίν του παρεμεινεν —- συγκατοι- 
κών μάλιστα μετά τοΰ άργότερον 
εχθρού του Κωλέτη —- κλινήρης έπί 
τρίμηνον, προ δέ τής άναρρώσεώς 
του σπεύδει νά έπικοινωνήση μέ τούς 
νέους φίλους του «φθάσας εδώ, έ- 
προσκύνησα τήν ΰμετέραν Πανευγέ- 
νειαν μέ γράμμα μου· έπειτα δε ά
σθενήσας μόλις σήμερον δύναμαι νά 
πιάσω τό κονδΰλιον καί νά γβά- 
ψω. . .» γράψει άρρωστος άκόμη 
(Δεκέμβριος 1824) πρός τόν Διον. 
Ρώμαν. Καί 4ν συνεχεία καθ’ όλην 
τήν περίοδον τών άγώνων άναπτύσ- 
σει ιδία μέ άλληλογραφίαν ένα συ
νεχές πληροφοριακόν δίκτυον. Θέλει 
νά γνωρίση τά πάντα άλλά καί πλη
ροφορεί τούς φίλους του διά τά συμ- 
βαίνοντα, κατέχει σαφώς τό μυστι
κόν τοΰ άναπτυσσομένου πολέμου- 
αί πληροφορίαι είναι σημαντικός 
παράγων άναπτύξεως τής νέας μά
χης. Ό Γ. Σταύρου γνωρίζει ότι είς 
τούς πολιτικούς άγώνας θά χρησι- 
μοποιηθή ή δολοπλοκία, ή ραδιουρ
γία, τό ψεύδος καί όλα τά μέσα, τά 
όποια τό πάθος τών μαχομένων ε
φεύρε. Εύθυγραμμίζεται μέ τήν πο
λιτικήν τών φίλων του καί άντιδρά 
έπιτυχώς· είς τούς πολιτικούς έλι- 
γμούς του βοηθεΐται άπό τάς τόσας 
ικανότητας πού έχει. Σταθερός είς 
τήν γραμμήν του, πιστός είς τάς φι
λίας του, άκούραστος είς τήν Εργα
σίαν του καί σχολαστικός είς τάς 
συναλλαγάς του.

στο
Ή βασιλόπιττα 

Κατάστημα 'Ηρακλείου Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Μέ τοιαϋτα εφόδια έχει έμπλακή ‘Η Πέμπτη 12 ’Ιανουάριου 1967 

είς τόν άγώνα πολιτικής έπιβιώσεως έδωσε τήν εύκαιρία στήν Διεύθυνση
χωρίς όμως νά ξεχνά τόν τελικόν 
στόχον του «ό ρηθείς. . . εύρίσκεται 
είς τάς Αθήνας πολλά καλά είς τήν 
ύγείαν του καί κάμνει καί καλαίς 
δουλειάς. Αυτό έμαθα άπό διάφορα 
υποκείμενα όπου δέν λείπω νά συ- 
χνορωτώ» γράφει είς έπιστολήν του 
άπό τήν περίοδον άκόμη τής ασθέ
νειας του.

Είς τούς πολιτικούς άγώνας δέν 
υπάρχει διαρκής νίκη· μόνον συνε
χής άγών διά τήν άπόκτησιν καί τήν 
διατήρησιν τής νίκης. Καί ή κοινή 
γνώμη κατατάσσει τελικώς τούς νι
κήτας καί ήττημένους όχι μόνον μέ 
τό αποτέλεσμα άλλά καί μέ τήν 
τακτικήν των. Καί η δύσπιστος κοι
νή γνώμη τής μικράς Ελλάδος έτο- 
ποθετησε ταχέως τόν άνδρα. ‘Ο 
«κύρ Σταύρος» χωρίς νά είναι «πρίν- 
τζιπας» ή «εκλαμπρότατος» κατόρ
θωσε νά άποκτήση ταχέως τον τίτλο 
τοΰ «τιμίου» καί «ύπερικανοΰ» άν
δρός.

Δι’ όλα είναι ικανός· διά χειρι
σμούς πολιτικών ύποθέσεων, δι’ έμ- 
πιστευτικάς έργασίας, διά διοικητι
κός θέσεις. . . ‘Ο Γ. Σταύρου είναι 
ένας άπό τούς ολίγους ικανούς άν- 
δρας τής πρώτης περιόδου τής άπε- 
λευθερώσεως τής χώρας. ’Αλλά καί

καί στο Προσωπικό τού Ύπ)τος τής 
Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος 
οτό Ηράκλειο Κρήτης νά δείξουν τά 
αισθήματα άγάπης καί στοργής πού 
τρέφουν μεταξύ τους.

Μέσα σ’ ένα φιλόξενο περιβάλλον

Έπηκολούθησε φαγητό, τραγούδι 
καί χάρος μέχρι τις τρεις τό πρωί.

Καθ’ όλη τή διάρκεια τής συνε- 
στιάσεως κυριάρχησε ατμόσφαιρα 
συναδελφώσεως καί κέφι άδιάπτωτο.

Ή βραδυά αύτή πού θά μείνη ά- 
λησμόνητη σ’ όσους έλαβαν μέρος 
σ’ αυτή είχε σαν άποτέλεσμα τή

τοΰ Λιμενικού Περιπτέρου τής πό-
άπό άπόψεως αποτελέσματος ό Γ. λεώς μας μέ τήν συμμετοχή τού Δι- 
Σταύρου ύπήρξε τυχερός. Ή κάθο- ευθυντοΰ τού Ύπ)τος κ. Εμμανουήλ 
δος τοΰ Καποδίστρια δέν άνέτρεψε Πατεράκη καί τών Υποδιευθυντών κ. 
δι’ αυτόν τήν κατάστασιν, άντιθέτως Πανούση καί Θεοδοσιάδη καί τού 
ισχυροποίησε τήν θέσιν του διότι ό συνόλου σχεδόν τοΰ Προσωπικού τής 
Γ. Σταύρου ήτο γνωστός τού Κυ- Τραπέζης, έκόπηκε ή Βασιλόπιττα. 
βερνήτου «άπό νηπιόθεν», μετέπειτα Κατά τήν σύντομη άλλά συγκι- 
δέ είς τήν Πετρούπολιν άνανέωσε τήν νητική τελετή αύτή ό Διευθυντής ά- 
γνωριμίαν του καί — μέ τάς εΰλο- πηύθυνε λόγια άγάπης πρός τό Προ- 
γίας τού Καποδιστρίου -—■ κατήλ- σωπικό ευχήθηκε προκοπή στο "I- 
θεν είς τήν Ελλάδα. Έξ άλλου είς δρυμα καί ευτυχία ατούς ύπαλλή- 
τόν Κυβερνήτην (μέσφ ’Ιγνατίου) λους τού Ύπ)τος καί τις οίκογένει- 
ώψειλε έν τελευταίςι άναλύσει τήν ές τους.

I σύσφιγξη τών σχέσεων Διευθύνσεως 
| καί Προσωπικού όφειλόμενο στήν 
1 νοοτροπία τού νέου Διεθυντοΰ μας 
πού γνωρίζει πώς νά κάνη τό Προ
σωπικό πού διευθύνει νά έργάζεται 

Αδιαμαρτύρητα γιά τήν Τράπεζα.
Θάταν μεγάλη παράλειψη έπίσης 

! αν δέν άπενέμετο ό δίκαιος έπαινος 
στον εκπρόσωπο τού Συλλόγου κ. 
Ζαχαρία Δραμουντάνη πού μαζί μέ 

|τά άλλα μέλη τής ’Οργανωτικής Ε
πιτροπής δέν έφείσθη κόπων γιά νά 

. παρουσιάση αύτή τήν ώραία βρα- 
ι δυά.

συστασιν 
ταίους.

είς τούς Κουντουριω- Στόν κ. Διευθυντή άπήντησε κα
τάλληλα ό ύπάλληλος τού Ύπ)τος 

Μέ άριστον έλιγμόν προσεπάθη- κ. Γιάννης Παπταδάκης. Τό χρυσό 
σε νά συνδυάση τάς πορείας τών νόμισμα τής πίττας έπεσε στον κ. 
δύο άνδρών Καποδίστρια — Κουν- Νίκο Στρατάκη. 
τουριώτη· καί όταν τελικώς ό Καπο- 
δίστριας καθιερώθη ώς ό πρώτος 
Κυβερνήτης, ό Γ. Σταύρου έστάθη 
πλησίον τού άνδρός πού πάντοτε έ- 
πίστευε καί έθαύμαζε. Τώρα πλέον 
ήδύνατο ύπευθύνως νά άναλάβη βα
σικόν τομέα τής κρατικής δραστη
ριότητας· ό Κυβερνήτης είχε σαφή 
γνώσιν τών ίκοα/οτήτων τοΰ άνδρός 
καί έπί πλέον είχε έπιτυχώς ίεραρ- 
χήση τάς άνά/κας τού νέου Κρά- θύνσεως"τού''Ύπ)7ος^Μ^ναο^ηρα";-
τους. Πρώτη ε,ς την ταξ.ν η αναγκη ου έκό έντός τοΰ Kcrr) τήν 
των ο,κονομ.κων,^^αγκη ‘δρυσεως μεσημ6ρίαν τής 31ης Δεκεμβρίου 

~ - . 1966, μετά τό πέρας τής έργασίας

Νέα άπό τήν Κόνιτσα

Η Πίττα 
στο αατάστημα 

Μοναστηρααίου

Πρωτοβουλία τών μελών τής Δι-

Τραπέζης- καί πλησίον του ένας ι
κανός άνθρωπος, πιστός είς αυτόν, 
ό Γ. Σταύρου.

Έπί τέλους όλοι σι δρόμοι διη- 
νοίγοντο διά τήν νέαν έπιχειρηματι- 
κήν φυσιογνωμίαν τής Ελλάδος. . .

Στις 30 τοΰ περασμένου ’Οκτω
βρίου, ήμέρα Κυριακή, μέ τήν εύκαι
ρία τού έορτασμοΰ τής «Διεθνούς ή- 
μέρας Άποταμιεόσεως», διοργανώ- 
θηκε όμιλία στήν αίθουσα τής Πνευ
ματικής Στέγης Κονίτσης, μέ θέμα 
«Άποταμίευσις καί Εθνική Τράπε
ζα», καί όμιλητή τόν Διευθυντή τού 
έκεΐ πρακτορείου τής Τραπέζης μας 
κ. Ευάγγελο Μοντέλο. Παρακολού
θησαν τήν όμιλία ό Έπαρχος καί ό 
Δήμαρχος Κονίτσης, ύπάλληλοι καί 
έμποροι καί λοιποί κάτοικοι τής ά- 
κριτικής αυτής πόλεως.

Τό ώράριο 
τών μητέρων

Είναι γνωστό ότι ή προσ
τασία τής μητρότητας στη 
χώρα μας βρίσκεται άκόμα 
σέ πολύ χαμηλό έπίπεδο. Εί
ναι έπίσης γνωστό δτι ή ά- 
πελθοΰσα Κυβέρνηση μέ από
φαση τοΰ Προέδρου της κα
θόρισε ένα αρκετά άνακου- 
φιστικό ώράριο γιά τις έρ- 
γαζόμενες μητέρες τών οποί
ων ή άποστολή καί ή εύθύνη 
γιά τά βρέφη τους είναι έξαι- 
ρετικά υψηλή. ’Εκείνο πού 
παραμένει άγνωστο είναι κά
τω άπό ποια δικαιολογία οι 
Τράπεζες άρνοΰνται την έ- 
φαρμογή τής Πρωθυπουργι- 
κής άποφάσεως. Καί αν μία 
άπό τις δικαιολογίες είναι 
οτι ή Κυβέρνηση στις μέρες 
τής οποίας πάρθηκε αύτή ή 
απόφαση δέν υπάρχει πιά, ή 
δικαιολογία αύτή πέφτει άπό 
τό γεγονός δτι Κυβέρνηση 
δέν θά πει άθροισμα προσώ
πων πού δρουν ύποκειμενικά, 
άλλά συνεχή έ'κψραση τής 
Βουλήσεως τοΰ ’Έθνους. Γιά 
τόν λόγο αύτό, καί γιά πολ
λούς άλλους, ζητάμε άπό τήν 
παροΰσα Κυβέρνηση — τής 
οποίας Πρόεδρος συμβαίνει 
νά είναι ό Διοικητής τής 
Τραπέζης μας — νά παοθοΰν 
σύντονα μέτρα ώστε νά έφαρ- 
μοσθή ΑΜΕΣΩΣ τό φαντα- 
σματικό πιά «δίωρο τών,μη- 
τέρων» γιά νά μπορέσουν κΓ 
έκεΐνες ν’ άνταποκριθοΰν στο 
καθήκον τους, τόσο άπέναντι 
σ-Ά- -Άι-ινήνειά τοί»- οσο 
καί άπέναντι στήν έργασία 
τους.

Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ή Βασιλόπιττα, μεταξύ τού Προσω
πικού τοΰ Ύπ)τος.

Πρός τούς υπαλλήλους ώμίλησεν 
ό άναδειχθείς τυχερός τοΰ νομίσμα
τος τής πίττας Διευθντής τοΰ Ύπο-

Και αίφνης η καταστροφήΗ καταστήματος κ. Γεώργιος Άθανα- 
οολοφονιοί^ του Κυβερνήτου υπηρξεν σ6πουλος, άποχωρών τής υπηρεσίας 
Οδυνηρά εκπληξ,ς δια τον Σταυρου. τ-ς Τραπέζης, ευχηθείς ύγείαν είς 
Ο ψυχικός^ κλονισμός ήτο τοιαυτης Προσωπικόν καί τάς οικογένειας 

εκτασεως ^ ώστε ταχέως ευρεθη είς του κα; συνέχισιν, ώς καί κα-
το περί θώρι ον της δημοσίας ζωής. τά τό TTap£xg0Vz τής έν συμπνοίς( 
Επερασε νέας δύσκολους στιγμας κα, έν σμναδελφική προσιτα.

κα, εχρε,ασθη μεγάλον ψυχικόν σθε- θείας δ|ά τήν άνοδικήν πορείαν τών 
νος δια να συνελθη. Ε,ς την θλ,βε- έργασιών τοΰ Ύ·π)τος. 
ρον θεσιν του μικροϋπαλληλου του tl, > , > ,
Ελεγκτικού Συνεδρίου, είς ήλ,κίαν Η p,Kpa_ αυτή συγκέντρωσ,ς δ,ε- 
50 ετών καί μέ μισθόν 200 δρχ. μη- ε^_ ώρταστ,κην κα, ο,κογε-
νιαίως, έξετίμησεν έν ψυχρώ τήν '!ε,?κ,Ίν «^μοσφαιραν κα, άφησε τας 
νέαν κατάστασιν. Ή τελευταία δε- άρκττας έντυπωσε,ς κα, τα καλλ,τε- 
καετία είχε προσδώσει είς τόν άν- Ρ“ αισθήματα μεταξύ του προσωπι- 
ορα μεγάλην εμπειρίαν και ή τύχη
τήν εύκαιρία νά γνωρίση τόν Γάλλον ------------------------------------- ■— ■ =
P=y6· _ , απάθειαν δημιουργίας Τραπέζης. Μέ

„0 Ρενυ συνεδεετο μέ τον μεγάλον άριστοτεχνικόν τρόπον άντιπαρέρχε-
ται τά πάντα καί άποφεύγει τούς 
δημοσίους διαπληκτισμούς καί τάς 
δημοσίας κινήσεις όσον τό κλίμα εί
ναι ήλεκτρισμένον. Εμφανίζεται διά

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΣΑΙ· ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝίΟΥΣ

Στις 19)1)67 οί στροττευόμενοι 
συνάδελφοι διωργάνωσαν χορευτικό 
τσάϊ στην αίθουσα τής λέσχης τού 
Συλλόγου μας. Κατά τήν διάρκεια 
τής συγκεντρώσεως έπεκράτησε ά
διάπτωτο κέφι καί οί νεαροί μας 
συνάδελφοι άποχαιρέτησαν τήν «πο
λιτική» τους ζωή, χορεύοντας ώς αρ
γά τό βράδυ.

Άπό μέρους τοΰ Δ.Σ. τοΰ Συλ
λόγου μας χαιρέτησε τούς παριστα- 
μένους ό άντιπρόεδρος συνάδ. I. Πα
παδοπούλας, ό όποιος τούς ευχήθηκε 
νά περάσουν εύχάριστα τή στρατιω
τική τους θητεία καί νά γυρίσουν υ
γιείς στά σπίτια τους καί στη συ- 
ναδελφική οικογένεια.

Τάχη Χατζηαναγνώστου

ΙΤΕ ΠΑΙΑΕΣ

Έϋνάρδον, έξετίμησε τόν Σταύρου 
καί συνέδεσε αυτόν μέ τόν εν λόγψ 
γαλλόφιλον φιλέλληνα. Εύλογος ό 
ενθουσιασμός τοΰ Έϋνάρδου διά τήν

Μ. Ο. II. Ε. Τ. fem
ΔΙΑΛΕΞΗ

Τήν Τρίτη 31 ’Ιανουάριου 
καί ώρα 7.30 μ.μ. στήν Λέ
σχη τών Υπαλλήλων Εθνι
κής Τραπέζης (’Ακαδημίας 
60 Ε' όροφος) ό Μορφωτικός 
'Όμιλος προσωπικού Εθνι
κής Τραπέζης διοργανώνει, 
σάν πρώτη έκδήλωσή του, 
διάλεξη μέ όμιλητή τόν 

κ. ΜΑΝΩΛΗ ΛΕΟΝΤΑΡ Η 
διανοούμενο καί ιδρυτικό μέ
λος τοΰ ΜΟΠΕΤ μέ θέμα:

«ΠΑΛΙΑ
ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΟΙΗΣΗ» 

Μετά τό πέρας τής ομιλί
ας θά ύποβληθοΰν έρωτήσεις 
καί θά έπακολουθήση συζή
τηση.

Ή συμμετοχή σας θά άπο- 
τελέση συμβολή στον άνοδο 
τής πνευματικής στάθμης τοΰ 
προσωπικού τής ΕΤΕ.

Τό Δ. Σ. |

γνωριμίαν τοΰ Σταύρου καί σωστή νδ· @£0^ τδ( πράγματα είς τήν θέσιν 
ή άπόφασίς του διά τήν δημιουργίαν των πάντοτε έν ψυχρώ. Δέν ύπάρχει 
μιας ιδιωτικής τραπεζικής έπιχειρή- καμμία αμφιβολία ότι ό Γ. Σταύρου 
σεως είς τάς Αθήνας μέ τούς Ρενύ είναι μοναδικός πλέον είς τούς χει- 
καί Σταυρου. ρισμούς. Εντός ολίγου, όταν π^θά-

Ποιος άλλος έκτος του Σταυρου νε, (1841) £> ρενύ, θά είναι καί ό 
θά ήδύνατο καλύτερον νά κ,νηθή έπι- μόνος έκπρόσωπος τοΰ μεγάλου φι- 
χειρηματικώς εις την Ελλαδα τήν έ- λέλληνος Έϋνάρδου. 
ποχήν εκείνην; Άλλ’ έπιτυχής καί ή Έπί ] γ Ετη έμάχετο ό Γ. Σταύ- 
εκτίμησις του Γ. Σταυρου. Ο ίσχυ- ρου διά νά άνέλθη είς gv το1ο0τον 
ρος προστάτης του και συνεργάτης άξίωμα. Ποΐος έκ τών έπικριτών του
του είχε μεγάλας φιλίας καί γνωρι 
μίας είς τήν Ευρώπην καί Ελλάδα. 
Τό όνομά του άνεφέρετο μέ σεβα
σμόν καί ή ακτινοβολία τής προσω
πικότητάς του ήτο παραδεκτή άκό·

πιστεύει σοβαρώς ότι θά ήτο Suva-! 
τόν νά άνέλθη είς μίαν τοιαύτην θέ- . 
σιν καί ύπό τάς τότε μάλιστα έπα- 
ναστατικάς συνθήκας χωρίς τήν τα- * 
κτικήν τοΰ Γ. Σταύρου; Καί ποΐος

μη καί άπό τούς άντιτ,δεμένους είς ba ηνύνατο νά δ,ατυπώση τήν άπο-
τήν γαλλόφιλον τοποθέτησίν του. ψιν χωρίς κίνδυνον νά καταστή τού-

‘Ο συνδυασμός ήτο άριστος άλλά λάχιστον άνεδαφικός, ότι είς μίαν 
τά όρια τής πρώτης συνεργασίας τοιαύτην θέσιν ύπό τάς τότε συνθή- 
πολύ μικρά διά νά συγκρστήση τήν κας θά ήτο δυνατόν νά τοποθετηθή 
δραστηριότητα τόσων ισχυρών άν- άλλος έκτος ένός άκουράστου, εύφυ- 
δρών. Τό νεοίδρυθέν σαράφικο μέ τά οΰς καί έντιμου έπιχειρηματίου ώς 
όσαδήποτε κέρδη του δέν ήτο παρά ήτο ό Γ. Σταύρου; 
μόνον μία δοκιμή, ένα πρώτο βήμα- ‘Ο Γ. Σταύρου ΰπήρξεν ό μόνος 
ή μεγάλη Τράπεζα, τό όνειρο τοΰ Γ. υποψήφιος καί ό μόνος έπιτυχών είς 
Σταύρου ήτο ό σκοπός. μίαν σκληράν δοκιμασίαν. Τώρα

Ή τακτική τοΰ Γ. Σταύρου κατά πλέον Διοικητής τοΰ πρώτου έθνικοΰ 
τήν περίοδον ταύτην είς τόν νέον ά- ιδρύματος θά καταστή δύναμις είς 
γώνα του διά τήν χορήγησιν είς τήν τήν χώραν μας καί ή λάμψις τής 
ομάδα του τοΰ προνομίου ϊδρύσεως προσωπικότητάς του θά ύπερβή τά 
Τραπέζης ΰπήρξεν άκοτταγώνιστος. σύνορα τής μικράς Ελλάδος.

Ανέπτυξε άθορύβως άριστοτεχνι- Μέ αρχήν τήν άμοιβήν διά τούς 
κήν δράσιν καί κατώρθωσε νά ύπερ- καλούς καί τήν ποινήν διά τούς κα- 
ισχύση τών συναγωνιστών του. Δέν κούς, δημιουργεί κατάστασιν τήν ό- 
κινεΐται μέ σπασμωδικάς κινήσεις, ποιαν έλέγχει μέχρι τής τελευταίας 
ούτε χάνει εύχερώς τήν ψυχραιμίαν στιγμής. Αί ίκανότητές του συνε-: 
του. Άθορύβως ενεργεί καί υπομένει κεντρώθησαν πλέον πρός τόν μοναδι- : 
τά πάντα- δέν τόν πτοούν αί κατη- κόν στόχον τήν Εθνικήν Τράπεζαν, 1 
γορίαι διά τοκογλυφίαν καί δΓ όρ- μέ άποτέλεσμα νά δημιουργηθή τα- 
θωσιν έμποδίων είς τήν εθνικήν προ-χέως ένας ισχυρότατος οργανισμός |

ευρωπαϊκής κλίμακος. ‘Η πολιτική 
δέν τόν φοβίζει πλέον: είναι ικανός 
τώρα νά άντιμετωπίζη τούς πολιτι
κούς άπό θέσιν ισχύος, κληρονομιά 
περιελθοΰσα έκτοτε είς όλους ιδία 
τούς προπολεμικούς Διοικητάς Τρα- 
πέζης.

Συνεχώς έργάζεται καί δημιουρ
γεί· ή Εμφυτος άνησυχία του τόν ω
θεί πρός διαφόρους κατευθύνσεις, ή 
’Εθνική Τράπεζα διαρκώς απλώνε
ται καί ή άκτινοβολία της φωτίζει 
τόν δρόμον τοΰ οικονομικού μέλλον
τος τοΰ νέου Κράτους. Ό λαός άσυ- 
νήθιστος είς τοιαΰτα θαύματα ατε
νίζει πρός τόν δημιουργόν της μέ 
θαυμασμόν καί άπεριόριστον πίστιν, 
άπαραίτητον διά τήν οικονομικήν ά- 
νάπτυξιν τής χώρας.

«Έάν ό Γ. Σταύρου πεθάνει — 
είπε ένας "Ελληνας είς τόν περιη
γητήν Ε. ’Άμπουτ — δέν θά έμπι- 
στευθώ ούτε δέκα δραχμές είς τόν 
διάδοχόν του.

— Άλλ’ έάν άναλάβει τό Κρά
τος τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης; 
τοΰ εΐπε ό Άμπουτ.

— Αύτό είναι άλλο θέμα, τοΰ ά- 
πάντησε ό συνομιλητής του. Τότε 
δέν θά έμπιστευθώ ούτε δέκα λέ- 
πτά».

Αυτός ό μικρός διάλογος χαρα
κτηρίζει καλύτερον παντός, τό μεγα
λειώδες έργον τοΰ Γ. Σταύρου καί 
έπαληθεύει πλήρως τήν παλαιστέραν 
διαπίστωσιν αΰτοΰ τοΰ ίδιου τοΰ ί- 
δρυτοΰ καί Διοικητοΰ τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος όταν έγρα
φε διά τήν Ελλάδα «Τό μόνον κα
κόν, όπως βλέπω, είναι τών ειδημό
νων άνθρώπων ή έλλειψις. Άν αυτοί 
ήσαν, ήθελες ίδή μεγάλα πράγμα
τα». Καί ό Γ. Σταύρου ΰπήρξεν ά- 
ναμφισβητήτως ένας έκ τών ολίγων 
«ειδημόνων άνθρώπων», οί όποιοι είς 
τά πρώτα βήματα τής Ελλάδος έ
καναν «μεγάλα πράγματα». j

Είχαμε τήν τύχη νά κροτήσουμε 
στα χέρια μας τό βιβλίο τοΰ συναδ. 
Τάκη Χατζηαναγνώστου σέ μιά πε
ρίοδο, πού έξ αίτιας τών έορτών οί 
Επαγγελματικές μας άσχολίες είχαν 
χαλαρώσει άρκετά. "Ετσι μπορέσα
με νά διαβάσουμε προσεκτικώτερα 
καί νά Εκτιμήσουμε όπως — ας τό 
Ελπίσουμε — έπρεπε τις άρετές του 
καί νά νοιώσουμε τήν ιδιαίτερη ε
κείνη γεύση πού μάς άφήνει ή άνά- 
γνωση ένός κοώοΰ βιβλίου.

Μολονότι τό «ΙΤΕ ΠΑ1ΔΕΣ» α
πευθύνεται σέ παιδιά — καί σάν 
παιδικό άνάγνωσμα έχει βραβευθεΐ 
— συγκίνησε κΓ Εμάς, τις κάπως 
περασμένες ήλικίες, μέ τήν σφιχτο- 
δεμένη πλοκή του, τό γρήγορο ρυ
θμό του άλλά κυρίως γιά την ευκαι
ρία πού μάς έδωσε νά Ελέγξουμε τόν 
Εαυτό μας κατά πόσο στεκόμαστε 
καλά στά πόδια μας άπό τήν άπο
ψη τής κατανοήσεως τών πραγματι
κών ηθικών άξιών. Στήν Εποχή μας, 
Εποχή άλλοτρίωσης, τό βιβλίο τοΰ 
Τάκη Χατζηαναγνώστου έρχεται νά 
μάς στήση μπροστά μας τις εύθύνες 
μας άπέναντι στον τόπο μας, τούς 
ανθρώπους του καί νά μάς χαλυβδώ- 
ση τήν πίστη μας στο ότι πέρα άπό 
κάθε δυσκολία καί προσωπικήμας 
θυσία, πρέπει μέ άκλόνητη συνέπεια 
νά ΰπηρετοΰμε τήν Ελληνική πατρί
δα στο πραγματικό καί ουσιαστικό 
σύνολό της, κάνοντας βίωμά μας τό 
ότι πέρα άπό τά πρόσωπα πού κάθε 
φορά τήν Εκφράζουν — καλά ή κα
κά ■—■ ΰπάρχει πάντα αυτή ή ’ίδια.

Ό κεντρικός ήρωας τοΰ βιβλίου, 
ό Σίκινος, δέν δίστασε μπροστά σέ 
όποιαδήποτε αναποδιά καί άκόμα 
καί μέ κίνδυνο τής ζωής του υπηρέ
τησε μέ πάθ'ος τό παραπάνω· ιδανι
κό. Ξεκινώντας άπό τήν έπαναστα- 
τημένη καί ήττημένη Μίλητο, πέρα
σε στήν Ελλάδα, προσκολλήθηκε 
στον άρχοντα Θεμιστοκλή — τραγι
κή μορφή τοΰ βιβλίου — πολέμησε 
στον Μαραθώνα, άκολούθησε τόν 
Θεμιστοκλή στο δρόμο τής φυγής, 
βασανίστηκε άφάνταστα, άλλά ποτέ 
δέν λύγισε καί ποτέ δέν συμβιβά
στηκε μέ τήν προδοσία κάτω άπό 
όποιαδήποτε μορφή καί δικαιολογία.

Δείγμα ΰψηλής παιδαγωγικής, τό 
«ΙΤΕ ΠΑIΔΕΣ» πρέπει νά διαβα- 
στή άπό κάθε παιδί άλλά καί άπό 
τούς γονείς του πού, απασχολημέ
νοι στήν άντιμετώπιση τών -— άλοί- 
μονο — καθημερινών άναγκών τής 
οικογένειας τους, ίσως νά έχουν ά- 
πομακρυνθή λιγάκι άπό τό πρα
γματικό νόημα τής ζωής.



Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΤΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε.

ΣΪΜΦΟΝΙΑ Ο,Τ,Ο,Ε, - ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟΝ 
ΟΡΓΑΝΟΣΗ ΚΑΙ ΟΡΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ 

Η ΒΑΡΒΑΡΗ ΑΝΤΙΜΕΤΟΠΙΣΗ ΤΟΝ ΜΗΤΕΡΟΝ

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ
Σταοιμότης καί άναβλητικότης οέ όλους τούς τομείς
Καμιά άετική άπάντηση στό Υπόμνημα της 5)8)66

ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ
ΚΑΙ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

Κατά τον διαρρεύσαντα μήνα ή 
προσπάθεια τού Δευτεροβαθμίου μας 
’Οργάνου στράφηκε περισσότερο στα 
θέματα τής περιφρουρήσεως τής ά- 
σψαλίσεως τής υγείας άπό επιθέσεις 
νομοθετικής μορφής, στα ’Οργανω
τικά θέματα, την έξάπλωση δηλ. 
τού δικτύου της στις επαρχίες καί 
στην τήρηση τής ’Εργατικής Νομο
θεσίας.

Ώς προς τό πρώτο θέμα έγινε 
ενα σημαντικώτατο βήμα προς την 
πραγματική της πηγή Χύσεως τοΰ 
προβλήματος, την συνεννόηση δηλ. 
των κορυφαίων συνδικαλιστικών "Ορ
γανώσεων των δύο ενδιαφερομένων 
μερών. Τής κοινής δηλ. Επιτροπής 
τοΰ Πανελληνίου ’Ιατρικού Συλλό
γου ’Αθηνών άπό τή μια πλευρά καί 
τής Συντονιστικής ’Επιτροπής ’Ο
μοσπονδίας καί Ταμείων Υγείας 
Τραπεζικών 'Υπαλλήλων άπό την 
άλλη. Σε σύσκεψη που έπραγματο- 
ποιήθη την 3)1)67 καί που έλαβαν 
μέρος οί κ.κ. Ήλιάκης, Καθηγητής, 
Πρόεδρος τοΰ Π.Ι.Σ., Βαγιανός, Γεν. 
Γραμματεΰς Π.Ι.Σ., Σαλαμίνιος, 
Πρόεδρος Ι.Σ.Α. καί Τζάνες, Σύμ
βουλος I. Σ. Α. άπό πλευράς Ιατρών 
καί τό Προεδρεΐον τής Ο.Τ.Ο.Ε. με 
εξουσιοδοτημένους Προέδρους καί 
εκπροσώπους Τ.Υ. άπό την πλευράν 
τών Τραπεζικών διεπιστώθη ομοφω
νία επάνω στις εξής βασικές άρχές: 
Κανένα θέμα τό όποιο θά άφορά τά 
Ταμεία 'Υγείας δεν θά οδηγείται 
στην νομοθετική ή σε όποιασδήποτε 
μορφής μέ μεσολάβηση τής Πολι
τείας λύση αν δεν λαβαίνουν γνώσι 
τά Ταμεία καί οί Συνδικαλιστικές 
"Οργανώσεις τών Τραπεζικών. Ό 
δεσμός τών αυτοτελών Ταμείων 'Υ
γείας, ή ενίσχυση καί ή άνάπτυξή 
τους είναι στοιχεία άπαραίτητα γιά 
τήν κοινωνική πρόοδο καί άπόλυτα 
συνδεδεμένα μέ τά συμφέροντα τοΰ 
’Ιατρικού Σώματος, ώστε τό κάθε 
τι πού θά έβλαπτε τό θεσμό θά εΰ- 
ρισκε άντίθετες τις Ιατρικές ’Οργα
νώσεις. Οί ’Οργανώσεις τών εργα
ζομένων στις Τράπεζες καί οί Διοι
κήσεις τών ’Ασφαλιστικών τους ‘Ορ
γανισμών δέν μάχονται τά Ιατρικά 
αιτήματα άλλά επιθυμούν μέσα ατά 
πλαίσια τών προηγουμένων δεδομέ
νων νά συμβάλουν τόσο στή λύση 
τών Ιατρικών θεμάτων, δσο καί στήν 
προσπάθεια του ’Ιατρικού Σώμα
τος γιά τήν προστασία τής υγείας 
τοΰ 'Ελληνικού Λαού.

Διαπιστώθηκε επίσης στι υπάρχει 
έδαφος ώστε πολλά θέματα πού α
πασχολούν τούς ’Ιατρούς καί τά Τα
μεία τών Τραπεζικών νά λυθούν, μέ 
κοινή συμφωνία χωρίς τήν προσφυ
γή στήν Πολιτεία, παρά μόνον όταν 
ή παρουσία της είναι καθαρά τυπι
κή. Οί εκπρόσωποι τών Όργανώ- 
σεών μας πρότειναν καί στή σύσκε
ψη συμφωνήθηκε νά δοθή κατάσταση 
τών θεμάτων πού άπασχολοΰν τούς 
Ιατρούς εις τήν 'Ομοσπονδία μας 
γιά εξέταση καί γιά, σέ συνέχεια, 
συζήτηση μέ τούς εκπροσώπους τών 
Ι.Σ. "Ας ελπίσουμε δτι τά πράγμα
τα πήραν πιά τον σωστό τους δρό
μο καί οί ’Οργανώσεις μας θά είναι 
απερίσπαστες νά φροντίσουν τόσα 
θέματα πού αφορούν τον κλάδο μας. 
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Μέ ικανοποιητικό ρυθμό οργανώ
νεται ή ’Επαρχία, σύμφωνα μέ τις 
οδηγίες τοΰ ’Εκτελεστικού Συμβου
λίου. Τριάντα περιοχές τής χώρας 
έχουν συστήσει Προσωρινές 'Ομο
σπονδιακές ’Επιτροπές καί περιμέ
νουν τήν επίσκεψη τοΰ Κεντρικού 
Κλιμακίου γιά τήν πανηγυρική συγ
κέντρωση καί εκλογή τής οριστικής 
τοπικής τους ’Επιτροπής. Πρέπει νά 
σημειωθή δτι παρά τήν αξιέπαινη 
πρωτοπορεία τής Μυτιλήνης καί άλ
λες πόλεις έχουν σύγχρονα ή καί 
προηγούμενα άπ’ αΰτή,ν όργανωθή 
καί είναι έτοιμες γιά τήν ανάδειξη 
τής οριστικής ’Επιτροπής, άλλά τό 
Κεντρικό ’Οργανωτικό Γραφείο τής 
ΟΤΟΕ περιμένει τήν ολοκλήρωση 
τής ετοιμασίας σέ συνεχόμενες πε
ριοχές, ώστε νά διευκολυνθή ή επί
σκεψη τού κλιμακίου.

ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ
Ή 'Ομοσπονδία έχει έπισημάνει 

πλεΐστες δσες παραβιάσεις ωραρίου 
καί σ’ αυτήν τήν πρωτεύουσα άκό- 
μη. Οί παραβάτες, διευθυνταί ‘Υπο
καταστημάτων κυρίως, ας μήν εφη
συχάζουν δτι διαφεύγουν. Οί συνέ
πειες θά είναι σκληρές καί γι’ αυ
τούς καί γιά τις Τράπεζες πού νο
μίζουν δτι έτσι τις εξυπηρετούν.

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΓΙΩΝ 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Παράλληλα ή ΟΤΟΕ έχει πάρει 
τήν απόφαση νά προώθηση τό θέμα 
τής συνεργασίας τών υγιών καί άν- 
τ ιπροσωπευτ ι κών συνδ ι καλ ι στ ι κών 
’Οργανώσεων σέ συγκεκριμένη μορ
φή. Μέσα στον ’Ιανουάριο προβλέ-

πεται νά πραγματοποιηθή ή σύσκε
ψη τών εκπροσώπων των ’Οργανώ
σεων αυτών γιά νά έκλεγή Προε
δρείο γιά τήν υπεύθυνη πλέον καί 
αυτοδύναμη λειτουργία τοΰ σχήμα
τος. ’Ελπίζουμε περισσότερα νά 
γράψουμε ατό επόμενο φύλλο μας.

ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ
01 Τράπεζες εξακολουθούν νά α

ναβάλλουν τήν εφαρμογή τής άπό
11)11)66 Πρωθυπουργ ικής άποψά- 
σεως γιά μείωση τών ώρών εργασί
ας τών μητέρων βρεφών, ενώ ώρι- 
σμένες, εμπορικές κυρίως, έχουν πά
ρει σαφή αρνητική θέση. Ή ‘Ομο
σπονδία δπως καί ώρισμένοι Σύλ
λογοι έχουν διαμαρτυρηθή γιά τήν

βάρβαρη αυτή στάση τών Τραπε
ζών καί σταθμίζει σέ συνέχεια τούς 
τρόπους άντιμετωπίσεως τοΰ θέμα
τος.

'Ως πρός τήν εφαρμογή άπό τις 
Τράπεζες τοΰ Ν.Δ. 4547)66 (2ετής 
προώθηση πολεμιστών Ν. 751 καί 
1836) δλες συμφωνούν στή φαλκί
δευσή του, διαφωνούν μόνο στήν έκ
ταση τής φαλκιδ-εύσεως. Ή ΟΤΟΕ 
συγκεντρώνει στοιχεία άπό κάθε 
Σύλλογο μέλος της και σέ συνεννό
ηση μέ τούς Νομικούς της Συμβού
λους θά άντ ι μετωπ ίση τό θέμα ένι- 
αία, πάνω στήν δίκαιη καί εϋρεία 
βάση του.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ ΤΟΥ 1943 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΤΗΤΑ

Στο χρονικό διάστημα πού πέρα
σε άπό τήν τελευταία έκδοση τής 
εφημερίδας μας ΔΕΝ ΣΗΜΕΙΩΘΗ
ΚΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΡΟΟΔΟΣ πάνω 
στά βασικά θέματα πού άφοροΰν τό 
Προσωπικό τής τραπέζης μας. Έ
κτος άπό τήν ολοκλήρωση τών προ
αγωγών τής 1)1)66 καί 1)7)66 
στούς άπό τον Λογιστή Α’ καί άνω' 
βαθμούς (πού κΓ αυτές ήταν καθυ
στερημένες) καί τήν κυκλοφορία τών 
εγκυκλίων γιά τήν προώθηση τών 
πτυχιούχων καί τήν υποβολή δηλώ
σεων τών ύπαγομένων στον Ν. 751 
(θέματα τού παρελθόντος), κανένα 
άπό τά περιλαμβανόμενα στο υπό
μνημα πού έχουν υποβάλει οί Σύλλο
γοι οπό τις 5)8)66, δεν συζητήθηκε 
καν άττό τήν πλευρά τής Διοικήσεως. 
"Ηδη, άπό τήν τελευταία παρουσία
ση όλων τών Συλλόγων στον κ. Δι
οικητή, ξεπήδησαν οί πρώτες σο
βαρές δυσχέρειες. Τά θέματα πού έ
φεραν οί Σύλλογοι προς συζήτηση 
μέ τον κ. Διοικητή ήταν — μέσα

στ’ άλλα ■— καί τά άκόλουθα:
— Κατάργηση επιδόματος άγοράς 

βιβλίων (δρχ. 2.000) στούς σδ. 
φοιτητές.

— "Ενοποίηση ’Ασφαλιστικών ’Ορ
γανισμών.

—· ’Απάντηση στο ■—- σκονισμένο 
πιά — υπόμνημα τών Συλλόγων 
καί

— ‘Ωράριο μητέρων - εικοσαετία 
γυναικών.

Δυστυχώς, δπως γράψαμε καί 
παραπάνω, τίποτα τό θετικό δέν 
άφησε ή συνάντηση αυτή, πρός 
μεγάλη απογοήτευση τής Έκ- 
προσωπήσεως. ’Ιδιαίτερα μάλιστα 
γιά τό θέμα τών ’Ασφαλιστικών 

ι ’Οργανισμών, έδόθη υπόσχεση άπό 
| τον κ. Διοικητή γιά εΐδιική συνάντη
ση υστέρα άπό τρεις μέρες ή 
οποία δέν έπραγματοποιήθηκε άπό 
υπαιτιότητα τής Διοικήσεως. Τήν 
έπομένη μάλιστα τής όρισθείσης 
συναντήσεως, ό κ. Διοικητής έκλή- 
θη ν’ άναλάβη τήν Πρωθυπουργία.

ΝΑ Α?0Η Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύουμε εκτενή περίληψη τοΰ άπό 28)11 )66 υπο

μνήματος τοΰ Συλλόγου μας προς τήν Διοίκηση τής Τραπέ
ζης μας, μέ τό όποιο ζητείται ή άρση τής ανωμαλίας τής έξε- 
λίξεως τοΰ προσληφθέντος προ τοΰ 1943 Προσωπικού τής 
Εθνικής Τραπέζης.

Ή περίληψη τοΰ παραπάνω υπομνήματος έ'χει ώς εξής:

«Κύριε Διοικητά, |
"Εχομεν τήν τιμήν νά έπανέλθω- 

μεν επί τού ώς άνω θεμελιώδους θέ
ματος, οΟτινος ή ρύθμισις μερικώς I 
μόνον έπετεύχθή διά τού Ν.Δ. 
4528)66, τοΰ άποδόσαντος τον χρό
νον προσωρινότητας, εις τό έκ τής 
ανωτέρω κατηγορίας Προσωπικόν, 
μόνον τά προσληψθέν άπό 1-1-43 
μέχρι 28-2-1 953.

Ώς τυγχάνει Ύμΐν γνωστόν, ή έ- 
πακολουθήσασα τήν συγχώνευσιν 
τών Τραπεζών (’Εθνικής καί ’Αθη
νών) ένταξις τοΰ Προσωπικού αυτών 
κατά βαθμόν καί ούχΐ κ α ί κατά τά 
προβλεπόμένα διά τήν κτπσιν αυτών 
έτη υπηρεσίας έπροκάλεσε τήν έκτο- 
τε ταλαιπωρούσαν τό Προσωπικόν 
τής Τραπέζης ανισότητα έξελίξεως 
εις βάρος τοΰ προσωπικού τής έν 
έπικεφαλίδι κατηγορίας. Μετά δέ 
τήν ίσχύν τοΰ Ν.Δ. 4528)66 εξακο
λουθεί νά άποτελή βάσιν ανωμαλίας 
περί τήν έξέλιξιν τού προ τού 1943 
προσληφθέντος εις τήν 'Εθνικήν Τρά
πεζαν καί έξακολουθ'οΰντος νά ύπη- 
ρετή αυτήν σήμερον, Προσωπικού.

Τό επιχείρημα, όπερ ή ύπό τήν 
προκάτοχον Διοίκησιν Διεύθύνσις 
Προσωπικού έπεκαλέσθή "να έξαιρέ- 
ση τούς υπαλλήλους τής περιόδου 
ταύτης έκ τής διά τοΰ προλεχθέντος 
Νόμου θεσπισθείσης προωθήσεως, 
καί κατά τό όποιον διά τής έντάξε- 
ως τοΰ έτους 1943 - 44 έτακτοποιή- 
θησαν αί μέχρι τότε έκκρεμότητες 
δέν εΰσταθεΐ, ώς καί εις αυτήν 
εϊχομεν έν προκειμένφ τονίσει. Διό-! 
τι:

1. Ή ένταξις αυτή έρρύθμισε τάς

- ι

ΟΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Στις 12)1)67 έγιναν αρχαιρεσίες 
στον Σύλλογο Βοηθητικού Προσω
πικού ’Εθνικής Τραπέζης μέ αποτέ
λεσμα τήν επανεκλογή τού ψηφοδελ
τίου τοΰ συναδ. Κ. Τρίμη.

"Ηδη τό νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε 
σέ σώμα ώς ακολούθως:

Πρόεδρος Σ υνελεύσεως: Σ. Πα
πουτσής.
Διοικητικόν Συμβούλιον 
Πρόεδρος: Κ. Τρίμης 
’Αντιπρόεδρος: Ν. Παπαδοπούλας 
Γ. Γραμματεΰς: Ε. Βιζυηνός 
Ταμίας: Α. Άναστασάκης 
"Εφορος: Ε. Ποσπτάς 
Σύμβουλοι: Μ. Βλαβιανός-, Γ. Βρετ-

τός, Ζ. Νίκας, I. Πρελορέντζος. 
’Αναπληρωματικοί 
Β. Ζουρούδης 
Β. Ρουχωτάς 
Έλεγκται 
I. Άγάθος 
Ε. Λαμπράκης 
Κ. Παλαιολούγκας.

Μέ ανακοίνωσή του ό παραπάνω 
Σύλλογος εκφράζει τις άπειρες ευ
χαριστίες του γιά τήν ανανέωση τής 
εμπιστοσύνης τών συναδέλφων καί 
υπόσχεται δτι θ’ άγωνισθή μέ συνέ
πεια — πάντοτε μέσα στις δυνατό
τητες τής Τραπέζης — γιά δλα τά 
δίκαια αιτήματα πού άπασχολοΰν 
τον κλάδο τους.

μέχρι τών ετών εκείνων, σοβαρός τψ 
δντι, εκκρεμότητας πλήν όμως διε
τή ρήσε διακριτικός προσωρινότητας.

2. Ό οΰτω καθιερωθ-ίς θεσμός 
τής προσωρ ινότητος ϊσχυσε καί διά 
τούς άπό τοΰ έτους 1 943 καί εντεύ
θεν προσληφθέντας καί άπετέλεσε 
γενικώς δΓ δλον τό έκ τής παλαιός 
’Εθνικής Προσωπικόν τον κύριον πα
ράγοντα δυσμενεστέρας έν συγκρί- 
σει πρός τό έκ τής έτέρας Τραπέ
ζης προελθόν, έξελίξεώς του, μετά 
τήν συγχώνευα ιν τών Τραπεζών.

3. Δημιουργεΐται κατά ταΰτα εΤς 
ανεξήγητος διαχωρισμός τών τήν αυ
τήν αδικίαν ύποστάντων συναδέλφων 
είς άποκατασταθέντας καί μή, δια
χωρισμός ό όποιος μόνον είς τήν δια- 
τήρησιν καταστάσεων ΐνα μή θιγοΰν 
συμφέροντα μεμονωμένων περιπτώ
σεων θά ήδύνατο νά άποδοθή.

Κρίνομεν άναγκαΐον νά διευκρινί- 
σωμεν, δτι πάντα τά έν τώ παρόντι 
άναφερόμενα ούδεμίαν αιχμήν απο
τελούν ή στρέφονται κατά τμήματος 
ή κατά προσώπων έκ τοΰ Σώματος 
τών ‘Υπαλλήλων τής σημερινής Τρα· 
πεζής, πολλώ δέ μάλλον τών έκ τής 
τ. Τραπέζης ’Αθηνών προερχομένων 
συναδέλφων. Απλώς άπεικονίζομεν 
μίαν κατάστασιν, ύπό πάντων παρα- 
δεδεγμένην, διά τήν θεραπείαν δμως 
τής οποίας ΟΥΔΕ I Σ έκ τών έχόντων 
αρμοδιότητα καί άνάλογον δυνατό
τητα, ένδιεφέρθη.

Περαιτέρω, έκ τών προ τοΰ έτους 
1943 προσληφθέντων είς τήν Ε.Τ.Ε. 
συναδέλφων, οί κατά τό 1 942 προσ- 
ληψθέντες δέν περιελήφθησαν είς τήν 
ένταξιν τοΰ έτους 1943 - 44. Οΰτω 
τό «επιχείρημα» τής «τακτοπο’ήσε- 
ως» δέν ισχύει δΓ αΰτσύς τυπικώς. 
Καί να! μέν ή Διοίκησις τής Τραπέ- 
ζηςήχθη, ώς μάς διαβεβαιοΐ ή Διεύ- 
θυνσις Προσωπικού, εις τήν λήψιν α
νάλογου μέτρου προωθήσεως τών συ
ναδέλφων τής σειράς ταύτης, κατά 
έπιβαλλομένην, μετά τήν ίσχύν τοΰ 
Ν.Δ. 4528)66 συμπλήρωσιν και δι- 
όρθωσιν τής άπό 30-12-52 Πράξεως 
Διοικήσεως, πλήν δμως ούδεμίαν μέ
χρι στιγμής θετικήν έκδήλωσιν πρός 
τήν κατεύβυνσιν τούτην βλέπομεν 
πραγματοποιουμένην και εύλογος ώς 
έκ τούτου ή απορία καί ανησυχία 
μας.

Άνακεφαλαιοΰντες τό δλον αίτη
μα, έχομεν τήν τιμήν νά ζητήσω·μεν, 
Κύριε Διοικητά, τήν έμπρακτον έκ- 
δήλωσιν τοΰ ένδιαφέροντός Σας, 
ϊνα:

1. Έπιληφθή ή άρμοδία Διεύθυν- 
σις Προσωπικού, άνευ καθυστερήσε
ως, τής έξετάσεως τοΰ θέματος τής 
άποδόσεως τοΰ χρόνου τής προσω- 
ρινότητος είς τούς προ τοΰ έτους 
1942 προσληφθέντας είς τήν Εθνι
κήν Τράπεζαν τής ‘Ελλάδος υπαλ
λήλους, καί

2. Περατωθή ή έργασία καί έκδο- 
θή ή Πράξις Διοικήσεως, ή είς συμ- 
πλήρωσιν τής άπό 30-12-52 όμοιας, 
ρυθμίζουσα τό ύπό ιδίαν μορφήν σ
ποντών τοιοΰτον θέμα διά τούς 
προσληφθέντας έν έτει 1942 υπαλ
λήλους.

Έν άναμονή τών εΰνοϊκών διά 
τούς ενδιαφερομένους άποφάσεών 
Σας, αϊτινες θά έχουν καί εϋμενέ- 
στατον αντίκτυπον είς ολόκληρον τό 
Προσωπικόν τής Τραπέζης, διατε- 
λοΰμεν

Τηλεγράφημα διαμαρτυρίας τής ΟΤΟΕ 
γιά τό δίωρο τον μητέρων

ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΚΎΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΤΙΙΟΤΡΓΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ: 'Ελλάδος, 'Αγροτικής, 'Εθνικής, 

'Εμπορικής, 'Εθνικής Κτηματικής, Ίονικής - Λαϊ
κής, Ε.Τ.Β.Α.. Γενικής Τραπέζης, Τραπέζης 'Ε
παγγελματικής ΓΙίστεως, Τραπέζης Πειραιώς, Τρα
πέζης ’Αττικής καί Ένωσιν Ελληνικών Τραπεζών.

’Ενταύθα
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Τ/Ρ ΑΙΊΕΖΟ Τ·ΙΊΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑΜΑΡ

ΤΎΡΕΤΑΙ ΕΝΤΟΝΩΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΑΠΟ
ΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΎΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
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ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕΝ ΟΠΩΣ ΕΠΕΜΒΗΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑ- 
ΞΗΊΈ ΑΜΕΣΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΎΤΗΣ 
ΕΞΤΠΗΡΕΤΟΤΣΗΣ ΜΕΡΑΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΣΚΟΠΟΝ.

Ο.Τ.Ο.Ε.

Ή εικοσαετία τον γυναικών 
ουσιαστική ωφέλεια γιά όλους

Πολλά Εχουν λεχθή καί ενέργειες Εχουν γίνει γιά τό Θέμα 
τής άποχωρήσεως τών γυναικών συναδέλφων ύστερα άπό εικο
σαετή υπηρεσία. Γιά νά κατατοπιστούν πάνω στο Θέμα όλοι 
οί συνάδελφοι καί κυρίως οί ένδιαφερόμενες, παραθέτουμε πε
ρίληψη ύπομνήματός μας πού υπεβλήθη πρός τήν Διοίκηση 
τής Τραπέζης μας ώς καί πρός τό Διοικητικό Συμβούλιο τοΰ 
Ταμείου μας Συντάξεων. Τό υπόμνημα περιλαμβάνει σέ γενι
κές γραμμές τ’ άκόλουθα:

"Ας πάρουμε σάν παράδειγμα 
μία γυναίκα συνάδελφο μέ εικοσα
ετή υπηρεσία πού μέ τά σημεοινά 
δεδομένα πρέπει νά είναι Λογιστής 
Α' σύν 30%. Τό σύνολο τών αποδο
χών της ανέρχεται σέ Δρχ. 7.294.

Ή έπιβάρυνση τής Τραπέζης στο 
χρονικό διάστημα άπό 20 μέχρι 25 
χρόνια γιά τήν συνάδελφο αυτή α
νέρχεται στο ποσόν τών Δρχ. 
764.000.

Οί εισπράξεις τών Ταμείων Συν
τάξεων και Επικουρικού γιά τήν πα
ραπάνω περίοδο ανέρχονται: σέ δρχ. 
89.000 γιά τό Ταμείο Συντάξεων 
(είσφ. ασφαλισμένου δρχ. 6.000, 
έργοδότου δρχ. 83.000) καί σέ δρχ. 
58.000 γιά τό ’Επικουρικό (είσφ. 
άσφαλισμένου δρχ. 19.000, εργοδό
του δρχ. 39.000).

Τώρα ας εξετάσουμε τήν επιβά
ρυνση τών Ταμείων άπό τήν κατά 
πέντε χρόνια πρόωρη έξοδο.

’Από έξέταση τών διαφόρων στοι
χείων καί τοΰ μέσου όρου ζωής προ
κύπτει ότι τά Ταμεία Συντάξεων καί 
Επικουρικού ωφελούνται σέ 
τελευταία ανάλυση άπό τήν συνά
δελφο πού εξέρχεται ύστερα άπό 
2θετή υπηρεσία κατά δρχ. 244.000 
καί δρχ. 90.000 αντίστοιχα.

Ερχόμαστε στήν έπιβάρυνση τής 
Τραπέζης άπό τήν πρόσληψη νέας 
υπαλλήλου σέ αντικατάσταση τής 
έξερχομένης ύστερα άπό εικοσαετή 
υπηρεσία. Ή νέα υπάλληλος θά δια- 
νύση τήν ύπό κρίση πενταετία ώς ε
ξής: Δόκιμος 2 χρόνια, 'Υπολογι
στής Β ’ άλλα δύο χρόνια καί ‘Υπο
λογιστής Β ’ σύν 20% γιά ενα χρό
νο. Ή συνολική λοιπόν έπιβάρυνση, 
μαζύ μέ τις συνεισφορές ανέρχεται 
σέ δρχ. 297.000.

"Οσον άφορά τις εισπράξεις τών 
Ταμείων Συντάξεων καί Επικουρι
κού γιά τήν πενταετία αυτή, θ’ ά~ 
νέλθουν σέ δρχ. 34.0001 καί δρχ. 
23.000 αντίστοιχα.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

1) Ωφέλεια Τραπέζης: 
Άπό τήν σύγκριση τών δύο ποσών

I (Δρχ. 764.000 καί Δρχ. 297.000) 
συνάγεται τό συμπέρασμα δτι γιά 
κάθε άπερχομένη. μετά εικοσαετή υ
πηρεσία συνάδελφο ή Τράπεζα ωφε
λείται κατά Δρχ. 467.000.

| 2) ’Ωφέλεια Ταμείων: Ή
ωφέλεια τών Ταμείων — δπως ήδη 
Εχουμε αναφέρει καί παραπάνω — 
θά άνέλθη σέ Δρχ. 244.000 γιά τό 
Ταμείο Συντάξεων καί Δρχ. 90.000 
γιά τό Επικουρικό.

3) Ζημία Ταμείων: Άπό 
τήν σύγκριση τών παραπάνω αποτε
λεσμάτων βγαίνει τό συμπέρασμα 
δτι ή απώλεια πού οφείλεται σέ δια
φορά ε ί σπραττο μ ένων εισφορών ’Ερ
γοδότου καί Ασφαλισμένου κατά 
τήν πενταετία τής προώρου άποχω
ρήσεως ανέρχεται γιά κάθε άπερχο
μένη υπάλληλο σέ Δρχ. 89.000 γιά 
τό Ταμείο Συντάξεων καί Δρχ. 
58.000 γιά τό Επικουρικό.

Δεδομένου λοιπόν δτι ή Τράπεζα 
αναλαμβάνει τήν κάλυψη τών έλειμ- 
μάτων τών Ταμείων, μπορεί μέ κά
θε άνεση, άπό τις ωφέλειες τις ό
ποιες προσπορίζεται άπό τή,ν απο
χώρηση τής παληάς ‘Υπαλλήλου, νά 
καλύψη τήν προκαλουμένη απώλεια 
τών Ταμείων κατά τήν πενταετία 
καί μάλιστα έάν προσλάβη ακόμα 
καί δύο νέες ‘Υπαλλήλους σέ αντι
κατάσταση τής απερχόμενης.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση 
ή μέν ωφέλεια τής Τραπέζης θά πε- 
ριορισθή σέ Δρχ. 174.000 ή δέ ζη
μία των Ταμείων θά περιορισθή σέ 
Δρχ. 21.000 γιά τό Ταμείο Συντά
ξεων καί σέ Δρχ. 12.000 γιά τό ‘Ε
πικουρικό.

"Ετσι λοιπόν άπό δλα δσα παρα
πάνω εκθέσαμε, οί ενδείξεις ώς πρός 
τις οικονομικές συνέπειες άπό τήν 
Εφαρμογή τών μέτρων πού προ τεί
ναμε ήδη στην Διοίκηση τής Τραπέ
ζης μας είναι ευνοϊκές γιά τον λόγο 
δέ αΰτα είμαστε πεπεισμένοι δτι ή 
Τράπεζα θά συμβάλη θετικά γιά τήν 
καθιέρωση τής άποχωρήσεως των 
γυναικών — όσων θέλουν — ύστε
ρα άπό εικοσαετή υπηρεσία.

’Εκείνο δμως πού άφησε εξαιρε
τικά δυσάρεστη έντύπωση, είναι ή 
περικοπή τών 2.000 δρχ. πού έχορη- 
γοΰντο στούς συναδέλφους σπουδα
στές γιά αγορές βιβλίων. Ή πράξη 
αυτή τής Διοικήσεως, έκτος τοΰ δτι 
στέρησε ενα σημαντικό πόρο άπό 
τούς ενδιαφερομένους, φανερώνει μια 
απαράδεκτη νοοτροπία απέναντι στο 
καθολικό αίτημα γιά προώθηση τής 
παιδείας καί τής επιστημονικής καί 
επαγγελματικής έπιμορφώσεως τοΰ 
Προσωπικού. Μάς είναι αδύνατο νά 
άντιληφθοΟμε πώς ένας Ακαδημαϊ
κός άνδρας τοΰ ύψους τοΰ κ. Διοικη- 
τοΰ, δέχτηκε νά διαπράξη μια τέτοια 
σκοταδιστική πράξη. Διατηρούμε α
κόμα την Ελπίδα δτι ή Διοίκηση θ’ 
αναθεώρηση τήν απόφασή της αυτή, 
άναλογιζόμενη τήν Εκταση τοΰ κα- 
κοΰ πού προξένησε.

Άλλά γιά νά έπανέλθουμε στά 
φλέγοντα, άλυτα, προβλήματα τού 
Προσωπικού, πληροψορΰμε τούς συ
ναδέλφους δτι οί Σύλλογοι παρου
σιάστηκαν στις 1 8 καί 1 9 τρέχοντος 
στον ‘Υποδιοικητή κ. Γαζή γιά νά 
συνεχίσουν τήν διακοπεΐσα μέ τον κ. 
Διοικητή συζήτηση, άλλά καί πάλι 
χωρίς κανένα άποτέλεσμα, παρά μό
νο τήν υπόσχεση τού κ. Γαζή, δτι 
δσα συζητήθηκαν θά τά μεταψέρη 
στον κ. Διοικητή. Βέβαια, άπό τυπι
κή λογιστική άποψη, είμαστε τακτο
ποιημένοι μ’ αυτό τό «έκ μεταφοράς 
είς μεταφοράν» άλλά ή ουσία συνε
χώς απομακρύνεται μαζί μέ τις προ
οπτικές γιά όποιαδήποτε επίλυση,

Έν πόση περιπτώσει δμως, καί 
γιά νά κλείση ό κύκλος τών Επαφών 
μεταξύ Διοικήσεως καί Έκπροσω- 
πήσεως, τά προεδρεία τών Συλλό
γων έπισκέ,φθηκαν τον Δ)ντήν Προ
σωπικού κ. ’ I ατρόπουλο, στον ό
ποιο καί Εθεσαν δλα τά Εκκρεμή ζη
τήματα τού Προσωπικού. Στην συ
ζήτηση πού ακολούθησε, 6 κ. Προ
σωπάρχης δέχθηκε νά έξετασθοΰν τά 
άκόλουθα θέματα:

1 ) Βοηθήματα σπουδαστών.
2) Αντιμετώπιση τού θέματος 

τών διαγωνισμών ξένης γλώσσας.
3) Παραβίαση τού ωραρίου.
4) 20ετία γυναικών — ’Επίδομα 

γάμου καί τέκνων στο θήλυ προσω
πικό.

5) Πρόσληψη θήλέων τέκνων συνα
δέλφων.

6) Μετάταξη κλητήρων.
7) Θέμα κρίσεως άποσπασμένων 

σέ διάφορους ’Οργανισμούς συνα
δέλφων.

8) Θέματα ταμιακών υπαλλήλων.
9) Μή πραγματοποίηση συμψη

φισμού ενός χρόνου σέ ορισμένους 
συναδ. πτυχιούχους.

10) Καταβολή διαφορών ασφαλί
στρων, υπερωριών καί προσαυξήσε- 
ων στούς προαγομένους.

1 1 ) ’Αναθεώρηση φορολογικού.
12) Προσωρινότητες 1942, ώς 

καί τών άδικηθέντων κατά τήν από
δοση τής προσωρινότητας 43 - 53.

13) Επανεξέταση επιπτώσεων 
από την Εφαρμογή τού Ν. 1799 
(Ζώνη πρόσω).

14) Δίωρο μητέρων.
15) ’Επανεξέταση φακέλλων υ

παλλήλων οί όποιοι ώς κλητήρες έ- 
ξετέλουν έργασία υπαλλήλου.

16) Θέμα πολεμιστών προστα- 
τευομένων άπό τον Ν. 751, οί όποιοι 
προσελήφθησαν στην Τράπεζα προ 
τής 10)8)48 ή προσελήφθησαν έπί 
συμβάσει καί προ τής μονιμοποιή- 
σεώς τους έστρατεύθήσαν, άπελύθη- 
σαν και έπαναπροσελήφθησαν μετά 
τή,ν αποστράτευσή τους.

17) Καταβολή κατά μήνα τών α
σφαλίστρων.

Έξ άλλου, έδόθη Εντολή γιά τήν 
καταβολή τών δισφορών λόγορ προα
γωγής γιά τά ασφάλιστρα, υπερω
ρίες και προσαυξήσεις. Φυσικά κανέ
να άπό τά σοβαρά θέματα δεν βρή
κε τήν άμεση λύση του καί μ’ αυτό 
τον τρόπο συνεχίζεται ό ασταμάτη
τος χορός τών διαπραγματεύσεων 
καί τών αναβολών.

"Ετσι ή Ενταση μέσα στήν ’Εθνι
κή Τράπεζα συνεχώς ανεβαίνει. Τά 
χίλια πεντ<χκόσια Εκατομμύρια πού 
λιμνάζουν ατοποθέτητα, οΐ σέ αρκε
τές περιπτώσεις άστοχες τελευταίες 
τοποθετήσεις, ή καταπάτηση τής Ι
εραρχίας καθώς και ή παρατεινομέ- 
νη αγωνία τοΰ συνόλου τού Προσω
πικού, πού δέν βλέπει νά λύνεται 
κανένα του ζήτημα, συνθέτουν μία 
δχι καί τόσο Ικανοποιητική εικόνα 
καί μαζεύουν τά πρώτα σύννεφα 
στον ορίζοντα γιά τά όποια καθό
λου δέν εΰθύνεται ή ’Εκπροσώπηση 
ή οποία δέν κάνει τίποτα άλλο άπό 
τό νά προειδοποιή καί μάλιστα άπό 
αρκετό καιρό τώρα.


