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ΨΙΘΥΡΟΙ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΨΙΘΥΡΟΙ

Συνήθεια καθαρά των θρασύδειλων, των ανικάνων ν’ 
αντιμετωπίσουν μίαν αλήθεια κατά μέτωπο. Συνήθεια πού 
χρησιμοποιείται καί σάν ώργανωμένο μέσο. ΟΙ ψίθυροι. ’Ε
κείνοι πού χρησιμοποιούν την μέθοδο αυτή, μη δντες καθό
λου τολμηροί, γιατί χρειάζεται καί τόλμη (ας ύπάρχη καί 
ας περισσεύη τό θράσος) γιά νά χρησιμοποιήσουν τό ψέμ- 
μα φανερά καί υπεύθυνα, κινούν έντεχνα τον μηχανισμό των 
άνεύθυνων ψιθύρων καί ρίχνουν κατά τόννους, την λάσπη ε
κεί πού θέλουν νά την ρίξουν, προσπαθούν νά γεννήσουν την 
άμψιβολία, την σύγχυση καί προκαλοΰν πολλές φορές άνά- 
λογα μέ τον άκροατή, τον δέκτη τής «είδήσεως», την σχετι
κή εντύπωση καί τις Αντίστοιχες Αντιδράσεις γιά νά τις έκ- 
μεταλλευθοΰν όπως αυτοί θέλουν.

’Ασχολούμεθα μέ τούς ψιθυροβόλους γιατί στόχος τους 
είναι καί ή Συλλογική Ηγεσία. Πάντοτε ή ψιθυροβιομηχα- 
νία βρίσκεται σέ διαρκή πόλεμο μέ αυτήν καί τις συνεπείς 
στήν Αποστολή τους συνδικαλιστικές οργανώσεις. 'Όταν 
ό Σύλλογος Ανοικτά καί μέ κάθε τίμιο καί νόμιμο μέσο 
πολεμούσε είτε μόνος είτε μαζί μέ τις άλλες οργανώσεις 
τά θεσπιζόμενα Αντεργατικά μέτρα καί Αντιδροΰσε στήν 
τρομοκρατία, οί ψίθυροι, στήν υπηρεσία τής Αντεργατικής 
καί άντιϋπαλληλικής εκστρατείας, έφθαναν σέ οργιαστική 
πανδαισία, υλοποιήθηκαν μάλιστα καί μέ την μορφή Ανω
νύμων Ανακοινώσεων. Γιατί; Γιατί αν ή υλική βία έφθανε 
πολλές φορές νά κάμψη τις εξωτερικές έκδηλώσεις, έπρεπε 
νά βρεθή τό μέσον γιά νά καμψθή καί τό Ανίκητο φρόνημα. 
Καί ένα Από αυτά τά μέσα ήταν οί ψίθυροι. Φυσικά τό φρό
νημα δέν λύγισε. ’Έπαιρνε τόνωση, άντιδρώντας στήν βία, 
Αηδιάζοντας από τούς ψιθύρους καί καταδικάζοντας τους 
σάν μέσο.

’Αλλά οί ψίθυροι εξακολουθούν νά χρησιμοποιούνται. 
Αυτοί πού τούς χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν. Από άλλη 
θέση όμως τώρα, ίσως τού Αντεπιτιθεμένου καί έχοντες κά
θε συμφέρον νά κλονισθή ή σημερινή Συλλογική ’Εκπρο
σώπηση εξαπολύουν κύματα βυσοδομικής εκστρατείας.

Είναι γνωστό ότι τό Προσωπικό τής Τραπέζης Αντι
δρά καί στήν νέα εκστρατεία ψιθύρων μέ τον ίδιο τρόπο, 
πού ό ευπρεπής, ό πολιτισμένος, ό άνθρωπος πού σκέπτε
ται, υποδέχεται τις Απρέπειες, τις ταπεινές. Απολίτιστες, 
τις προκλητικές τής νοημοσύνης του μεθόδους καί μέσα. 
Τήν πλήρη περιφρόνηση. ’Ίσως όμως δέν θά τιμούσαμε τήν 
εξαίρετη αυτή στάση τού συνόλου σχεδόν των συναδέλφων 
αν δέν υπογραμμίζαμε ότι, αυτή ή στάση τους επιβραβεύ
εται Από αυτά τά γεγονότα, πού έρχονται ένα - ένα, νά 
ντροπιάσουν τούς ψιθυριστές Αποδείχνοντάς τους άθλιους 
υπηρέτες τού ψεύδους. Καί νά μερικά Από αύτά.

Μέ τήν Ανάληψη των καθηκόντων τής σημερινής Δι- 
οικήσεως τής Τ ραπέζης ξανάρχισαν οί ψιθυριστοί τό «εξαί
ρετο» έργο τους. «Βλέπετε;» έλεγαν. «Τώρα ή Συλλογική 
'Ηγεσία κανένα δέν ενοχλεί. Σκοπός της ήταν ν’ άλλάξη 
μόνον τό πρόσωπο τού Διοικητοΰ». Καί άφθονη έρριχναν 
τήν σάλτσα τής πολιτικής δήθεν, φιλίας. Ή Αλήθεια; ’Όχι 
μόνον «ενοχλήθηκε» ή νέα τότε Διοίκησις τής Τ ραπέζης, 
Αλλά μετά τήν πρώτη τυπική συνάντηση καί χωρίς νά δοθή 
ή «πίστωση χρόνου» πού πάντα σέ περίπτωση μεταπσλι- 
τεύσεως δίδεται γιά τήν ενημέρωση τού νέου Διοικητσΰ ή 
Συλλογική 'Ηγεσία σέ συνεχείς έπαφές καί μέ τον ίδιο 
καί μέ τήν Διεύθυνση Προσωπικού προχωρούσε στήν λύση 
όχι ευκαταφρόνητων ζητημάτων των συναδέλφων. Καί έτσι 
στις πρώτες ήμέρες τής μεταπολιτεύσεως Από 11)7)64 
(Πρώτη ημέρα παρουσιάσεως των έκπρσσώπων μας) μέχρι 
19)8)64 σειρά ζητημάτων εϋρισκαν τήν λύση τους μετα
ξύ των οποίων ό Αφανής μισθός (3%) καί ή έντολή τού κ. 
Διοικητοΰ γιά τήν σύσταση επιτροπής τής τροποποτήσεως 
τού ’Οργανισμού. Μιά σύγκριση μέ τήν προηγουμένη Διοί
κηση. Άνέλαβε τήν 13)6)1958 έδέχθη τά συμβούλια των 
Συλλόγων τήν 1)7)58 καί έπήρε τήν ’ίδια ήμέρα υπόμνη
μα ζητημάτων, έζήτησε πίστωση χρόνου Αόριστο, καί τον 
Σεπτέμβριο 1958 Αντί γιά λύση ζητημάτων, ξαναζητού
σε «έπιστημονικώς θεμελιωμένα» υπομνήματα καί τον ε
πόμενο μήνα έσχεδίαζε μέτρα άπεργοσπαστικοΰ μηχανι
σμού. Φυσικά Ανάμεσα στις δυο Διοικήσεις, γιά τά συγ- 
κρινόμενα τουλάχιστον χρονικά διαστήματα, είναι λογικό 
οί φιλικές σχέσεις νά κλίνουν προς τήν σημερινή. Γιατί 
ή Συλλογική ήγεσία ποτέ δέν επιδιώκει έριδες καί Ανω
μαλίες. Προσφέρει δημιουργικό έργο καί ζητεί καλόπιστη 
συνεργασία καί Αμοιβαία κατανόηση γιά τήν πραγματο
ποίησή του. "Οταν σοναντήση έμπαιγμό, άρνηση καί Αδικία 
δίνει τήν Ανάλογη Απάντηση. Καί δείγμα αυτής τής θέσε- 
ώς της είναι ότι πρωτοστάτησε στις σκληρές Απαντήσεις 
πού έδωσε ό κλάδος μας αύτό τον χρόνον στά θέματα των 
Ταμείων Υγείας, τού φορολογικού καί στήν έτοιμασία γιά 
παρόμοια Απάντηση, σχετικά μέ τό μισθολογικό.

Τό θέμα «3%» είχε τήν γνωστή του άτυχη, ευτυχώς πο
λύ προσωρινή, περιπλοκή Από εσφαλμένο χειρισμό τών αρ
μοδίων τής Τραπέζης. Ρίγος «ιερός Αγανακτήσεως (!)» 
διαπέρασε τούς ψιθυριστές πού ξετύλιξαν σημαίες Αγώνος 
κατά τής «προδοσίας» (! !) τών κυρίων Συλλόγων τού Πρσ-

(Συνέχεια στήν 2α σελίδα)

ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ 
ΤΗΣ ΒΑΣΙΑΟΠΙΤΤΑΣ 

ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ ΜΑΣ
Η ΕΟΡΤΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Στις 11 Ιανουάριου έπραγ μα
τοπο ιήθη στήν λέσχη μας ή καθιε
ρωμένη εορτή του κοψίματος τής 
Βασιλόπιττας.

Σ’ αυτήν παρευρέθησαν ό Υπουρ
γός ’Εμπορίου κ. Τζ. Γκλαβανής, ό 
βουλευτής ’Αθηνών Στρατηγός Παυ
σανίας Κατσώτας, ό Διοικητής τής 
Τ ραπέζης μας κ. Γεώργιος Μαΰρος, 
οί Ύποδιοικηται κ.κ. Παρασκευό- 
πουλος, Γαζής καί Καλαμαριώτης, 
τά προεδρεία πολλών Τραπεζοϋπαλ
ληλικών όργανώσεων, πολλά ανώτα
τα στελέχη τής Τ ραπέζης καθώς καί 
μεγάλος αριθμός συναδέλφων.

'Ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. 
Καραπάνος σέ προσφώνησή του 
προς τους προσκεκλημένους, είπε τά
εξής:
Κε Υπουργέ, Στρατηγέ μου,
Κε Διοικητά,
Κοι Ύποδιοικηται,
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ή Συλλογική ’Εκπροσώπησις 
σάς καλωσορίζει καί σάς ευχαριστεί 
θερμά διότι είχατε τήν εΰγενή κα- 
λωσύνην νά τιμήσητε διά τής πα

νών συναδέλφων, μάς έπι βάλλουν τό 
καθήκον νά Σάς γνωρίζωμεν τάς 
σκέψεις μας έπί όλων τών άπασχο- 
λούντων τό "Ιδρυμα θεμάτων.

Είδικώτερον επιμένομεν έπί τής 
ανάγκης συνειδητοποιήσεως τών ορ
γανωτικών μας αδυναμιών, ϊνα κατα- 
στή δυνατή ή είς εύρεΐαν έκτασιν 
εφαρμογή τών συγχρόνων τεχνικών 
καί συναλλακτικών μεθόδων, διά νά 
έδραιωθή καί άναπτυχθή εις τό έ- 
πακρον ή συνολική άποδοτικότης 
τού Ιδρύματος. Ή ’Εθνική Τράπε
ζα πρέπει νά παύση διαδραματίζου- 
σα ρόλον εκτελεστικού οργάνου τών 
αποφάσεων, ώρισμένων επιτροπών.

Εΰρισκομένη είς συνεχή επαφήν 
μέ τήν παλλομένην οικονομικήν πρα
γματικότητα είναι είς θέσιν νά τάμη 
νέας οδούς καί νά έπιβάλη ιδέας 
σχετικάς μέ τήν έν γένει άνοδον τής 
ανταγωνιστικότητας τής οικονομίας 
μας.

Έπιμορψώνουσα προσέτι, καταλ
λήλως, τό προσωπικόν της, δύναται 
διά τού πυκνού δικτύου τών Υπο
καταστημάτων της νά μεταφέρη Από

ρουσίας σας τήν εθιμική αυτή γιορ
τή της, τού κοψίματος τής πίττας.

Ή ’Εκπροσώπησις αισθάνεται ι
διαιτέραν χαράν διότι τής δίδεται ή 
ευκαιρία νά Σάς μεταδώση τά εξής:

Κατά τάς τελευταίας έορτασίμους 
ημέρας Σάς έδόθη ή ευκαιρία νά 
διαπιστώσητε τά αισθήματα αγάπης 
καί σεβασμού μέ τά όποια Σάς πε
ριβάλλουν οί εργαζόμενοι είς τό 'Ί
δρυμα καί τά οποία πιστεύει ότι 
θά παραμείνουν αναλλοίωτα.

Τούτο οφείλεται κυρίως είς τήν 
εμπιστοσύνην τήν οποίαν ένέπνευσεν 
είς όλους μας ή Πανελληνίως άνε- 
γνωρισμένη προσωπικότητά Σας καί 
τι έκ ταύτης σφυρηλατηθεΐσα πεποί- 
θησις ότι διά τής πεφωτισμένης κα- 
θοδηγήσεώς Σας, τό μέν 'Ίδρυμα 
θά έκπληρώση είς τό ακέραιον τάς 
υποχρεώσεις του είς τήν άναληψθεΐ- 
σαν γενικωτέραν κοινωνικοοικονομι
κήν προσπάθειαν, διά τήν ομαλήν 
ενταξιν τής χώρας μας είς τον εϋρύ- 
τερον ευρωπαϊκόν χώρον, οί δέ ερ
γαζόμενοι είς αυτό θά "δουν επιλυό
μενα τά άπό μακροΰ συσσωρευθέν- 
τα, δίκαια, αίτήματά των.

Δέν άγνοοΰμεν ασφαλώς καί έκ- 
τιμώμεν καλώς ότι λόγφ τής κληρο
νομιάς τού παρελθόντος ή πραγμα
τοποίησή τών δύο τούτων θεμελιω
δών επιδιώξεων προϋποθέτει τήν ύ- 
περνίκησιν πολλών δυσχερείων. Δι
ότι, δυστυχώς, μέχρι τοΰδε δέν έ- 
γένετο, παρά τούς αγώνας τής Συλ
λογικής ’Εκπροσωπήσεως, ή έπι- 
βαλλομένη προπαρασκευαστική; ερ
γασία. Είς τούς περισσοτέρους το
μείς όλα πρέπει νά γίνουν σχεδόν 
άπό τήν αρχή. Εϊμεθα βέβαιοι ότι 
διά τής εγνωσμένης συνέσεώς Σας 
θά δυνηθήτε νά έπιλέξητε τάς συν- 
τομωτέρας καί άσφαλεστέρας όδούς 
προς έπίτευξιν τώ σκοπουμένων Α
ποτελεσμάτων.

’Από πλευράς εργαζομένων Σάς 
ϋποσχόμεθα πάσαν συμπαράστασιν 
καί ολόψυχον βοήθειαν, χωρίς τούτο 
νά σημαίνη ότι έν δεδομένη στιγμή 
θά σιωπήσωμεν. ’Απεναντίας, διότι, 
ακριβώς, θέλομεν νά έπιτύχητε είς 
τό έργον Σας, διά τό είδικώτερον 
Αλλά καί τό γενικοότερον τού τόπου 
μας καλόν, θά διατυπώνωμεν, ώς έ- 
πράξαμεν καί μέχρι τοΰδε, μετά 
παρρησίας τάς Απόψεις μας είτε 
συμπίπτουν είτε όχι μέ τάς ϊδικάς 
Σας. Ή τεσσαροκονταετής έν τφ Ί- 
δρύματι υπηρεσία μας καί ή έκ τής 
υπευθύνου θέσεως τήν όποιαν έπί έ- 
πταετίαν κατέχομεν συγκέντρωσις 
τής πείρας πλείστων δεδοκιμασμέ-

τας συνοικίας και τα προάστιά των 
’Αθηνών είς τάς εσχατιάς τής Ελ
λάδος τό μήνυμα διά τήν σημασίαν 
τής μάχης τής προσαρμογής μας είς 
τάς συνθήκας τών ευρωπαϊκών οικο
νομιών καί νά γίνη ό καθοδηγητής 
τών εΰρυτέρων λαϊκών στρωμάτων 
είς τάς προσπάθειας των, διά τήν 
βελτίωσιν τών όρων τού υλικού καί 
πολιτιστικού των επιπέδου.

Έπισημαίνομεν ότι μία τών βα
σικών προϋποθέσεων διά τήν κατά 
τά προλεχθέντα έκπλήρωσιν τού ρό
λου τού Ιδρύματος είναι ή βελτίω- 
σις τών όρων διαβιώσεως τού Προ
σωπικού, πράγμα τό· όποιον θά έπι- 
τευχθή, μερικώς τουλάχιστον, διά 
τού ύπό κατάρτισιν νέου όργανισμοΰ, 
όστις δέον νά περατωθή. καί τεθή έν 
ίσχύϊ τό ταχύτερον.

Προς τούτοις είναι χρέος τιμής 
Αλλά καί ζωτική Ανάγκη, τόσον διά 
τήν Πολιτείαν όσον καί διά τήν Τρά
πεζαν, όπως ένισχύσουν τά Ταμεία 
τού Προσωπικού, διότι τό θέμα τών 
πασχόντων Απομάχων μας, οί όποιοι 
μέ τον ίδρωτα καί τό αίμα των έπύρ- 
γωσαν τό "Ιδρυμα, έχει καταλυτι
κήν έπίδρασιν καί έπί τών έν ένερ- 
γεία Υπαλλήλων τής Τ ραπέζης.

’Επίσης, κατά τήν γνώμην μας, 
επιτακτική προβάλλεται ή Ανάγκη

(Συνέχεια στήν 2α σελίδα)

τής ΟΥΟΗ σχετιιιά 
ρέ τούς διακγόρους

Ή 'Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλλη
λικών ’Οργανώσεων Ελλάδος έπλη- 
ροφορήθη ότι, παρά τάς ένεργείας 
της πρός τούς αρμοδίους, συμπερι- 
λαμβάνεται καί πάλιν, είς τό Νο- 
μοσχέδιον περί δικηγόρων, ή διάτα- 
ξις περί διορισμού δικηγόρων είς ’Α
σφαλιστικούς ’Οργανισμούς μας 
πλέον τών ήδη ύπηρετούντων είς αυ
τά έμμισθων Νομικών Συμβούλων.

Κατόπιν τούτου ή Διοίκησις αυ
τής, συνελθοΰσα έκτάκτως, όστεφάσι- 
σεν όπως, έφ’ όσον δέν τελεσφορή
σουν αί ύστατοι προσπάθεια! της 
πρός Απάλειψιν τής έν λόγφ διατά- 
ξεως, κηρύξη έντονα Πανελλήνιον ά- 
περγιακόν Αγώνα.

’Εντολή ’Εκτελεστικού Συμβουλί
ου τής Ο.Τ.Ο.Ε.

Ε: ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΕΣΕίΙΣ

Η ΠΡΟΣΟΡΙΝΗ ΑΙΟΙΚΗΙΗ ΤΗΣ ΓΣΕΕ 
ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΑΥΣΧΕΡΕΙΕΣ

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΠΣΥΜΑΙΚΑΛΙΣΤΙΚΠΝ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΝ - ΡΗΞΙΣ ΓΣΕΕ ΚΑΙ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τήν 15)12)64 ό Πρόεδρος Πρωτοδικών ’Αθηνών διώρισε τήν 
Προσωρινή Διοίκηση τής Γ.Σ.Ε.Ε. σ’ εφαρμογή τοΰ Ν. 
4361. ’Από αύτήν, άσφαλώς άπό κατατεθέντα εσφαλμένα 
καί ξένα πρός τήν πραγματικότητα στοιχεία, άπεκλείσθη- 
σαν τά Συνεργαζόμενα Έργατοϋπαλληλικά Σωματεία «115» 
τά όποια άντιπροσωπεύουν τό ζωντανό έργατοϋπαλληλικά 
κίνημα τής χώρας, περιλαμβάνοντα περί τις 400 έργατοϋ- 
παλληλικές οργανώσεις μέ εκατοντάδες χιλιάδες μελών σέ 
πανελλήνια έκταση.

"Ετσι τις 31 θέσεις τής διοική- 
σεως κατέλαβαν 15 τής παρατάξεως 
«Δημοκρατική Συνδικαλιστική ’Αλ
λαγή» (που ιδρύθηκε Από τον Κυ
βερνητικό βουλευτή κ, ’ I. Άλευρά 
καί ΰπεστηρίζετο αρχικά καί άπό 
τον Υπουργό ’Εργασίας), 13 τής 
όμάδος Θεοδώρου (τοΰ Προέδρου 
τού ’Εργατικού Κέντρου Θεσσαλο
νίκης) πού ό συναγωνισμός της μέ 
τήν Μακρική ήγεσία στήν διάσπαση 
τού εργατικού κινήματος τής χώ
ρας είναι χαρακτηριστικός καί 3 
«Ανεξάρτητοι».

"Ας σημειωθή ότι, οί «θεοδωρι- 
κοΐ» εμφανίζονται σήμερα στενοί 
συνεργάτες τού κ. Υπουργού. ’Ε
πίσης χαρακτηριστικό είναι ότι κα
νείς άπό τούς ήρωες τοΰ πανθέου 
τής παλαιάς ηγεσίας, δηλ. Μάκρη ς 
Πατσατζής, Θεοδώρου, Κυριακόπου- 
λος, Τριανταφυλλάκης, Κασιμάτης 
κ.λ.π. διωρίστηκε,

Τά «115» σωματεία, μολονότι δέν 
εκπροσωπήθηκαν στήν διοίκηση τής 
Γ.Σ.Ε.Ε. έδήλωσαν μέ ανακοίνωσή 
τους, τήν επομένη τοΰ διορισμού, 
ότι περιμένουν άπό αυτήν νά δυνα- 
μώση τό εργατικό κίνημα μέ τήν 
συγκέντρωση στον Ανώτατο καί 
τούς τοπικούς οργανισμούς, όλων 
τών εργατικών όργανώσεων καί τήν 
συνεπή προβολή τών εργατικών ζη
τημάτων.

"Ομως, μετά την εκλογή τού 
Γραμματέως καί τής ’Εκτελεστικής 
’Επιτροπής (Γραμματεύς άνεδείχθη 
ό κ. Ν ,Παπαγεωργίου Πρόεδρος τού 
Συλλόγου Υπαλλήλων Εταιρειών 
Τσιμέντων)ή ομάδα Θεσδώρου Αξί
ωσε τήν επαναφορά καί ισχυροποί
ηση τών μακρικών «όρκων πίστεως»

Απ’ ευθείας διορισμό του. Κατά συ
νέπειαν ή Απόφαση τού Προέδρου 
τών Πρωτοδικών δέν μπορεί ποτέ νά 
τροποποιή τό Καταστατικόν καί ώς 
έκ τούτου πρέπει νά θεωρηθή άκυ
ρη. ’Εάν λοιπόν γίνη δεκτή προσφυ
γή μέ τήν δάση αυτή, θά έ'χη σάν 
επακόλουθο νά καταρρίψη ολόκληρη 
τήν σχετική προεδρική απόφαση, νά 
καρύξη έκπτωτη την τωρινή διοίκη
ση καί ν’ άρχίση ή διαδικασία πά
λι άπό τήν άρχή μέ ανάδειξη άπό 
τον Πρόεδρο τών Πρωτοδικών, γε
νικού γ ραμματέως, Ταμία καί λοι
πών μελών τής διοικήσεως, πιθανόν 
δέ καί μέ 'νέα σύνθεση αυτής.

Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙ
ΝΗΣ Δ) ΣΕΩΣ.
Ή προσωρινή Διοίκησις τής Γ.Σ. 

,Ε.Ε. (πλειοψηφία μετά τήν Απομά
κρυνση τών θεοδωρικών) κατήγγει
λε τήν γνωμάτευση τοΰ νομικού συμ
βούλου τοΰ Υπουργείου ’Εργασίας, 
καί στρέφεται έμμεσα κατά τού κ. 
Μπακατσέλου «διά τήν ανεπίτρεπταν 
αύτήν ενέργειαν». ΕΙδικώτερα τονί
ζει, ότι:

«Καμμιά διάταξη νόμου δέν πα
ρέχει δικαίωμα σέ νομικούς συμβού
λους Υπουργείων νά ύποκαθιστοΰν 
τά δικαστήρια.

— Ή Γνωμάτευση είναι καί «τύ- 
ποις άκυρος» καί «οΰσίςι άβάσιμος», 
διότι στήν τελευταία περίπτωση ό 
συντάξας δέν έλαβεν γνώση τών επι
σήμων πρακτικών τής συνεδριάσεως 
τής προσωρινής διοικήσεως, τής αι
τίας καί τοΰ σημείου τής άποχωρή- 
σεως τών διαφωνησάντων.

—Ή εκλογή τών οργάνων έγινε

Κύριε Διοικητά
Τό προσωπικό άνέμενε, άναμέ- 

νει καί ελπίζει, ότι άά λάβετε ριζο
σπαστικές άποφάσεις, στίς όποιες 
τήν πρώτη άέση έχει ή συμμετοχή 
τής έκπροσωπήσεώς του στά διά
φορα συμβούλια, τά όποια άφορούν 
τήν τύχη του.

καί τήν θεμελίωση τής τακτικής τών 
διαγραφών τών εργατικών σωματεί
ων, τής μη έπανεγγραψής τών δια- 
γεγραμμένων ή γνωστή δηλαδή τα
κτική πού έχει έξασθενίσει τό συν
δικαλιστικό κίνημα καί τό έχει κα
ταστήσει ανίσχυρο στά πλήγματα 
πού ή πανίσχυρη εργοδοσία καί ή 
άντεργατική πολιτική του είχε επι
φέρει.

ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ

Ή πλειοψηφία τής προσωρινής δι- 
οικήσεως δέν έδέχθη τήν πρόταση 
καί ή ομάδα Θεοδώρου, στην οποία 
προσεχώρησαν καί δύο «ανεξάρτη
τοι», στην ουσία μακρικοί, άπεχώ- 
ρησε καί έκήρυξε τή,ν παραμένουσα 
διοίκηση παράνομη.

Σέ ενίσχυση τής Θεοδωρικής όμά
δος ήλθε καί ό Υπουργός κ. Μπακα- 
τσέλος, επικαλούμενος γνωμάτευση 
τοΰ Νομ. Συμβούλου τού Υπουρ
γείου ’Εργασίας κ. Τομαρά, κοιτά 
τήν όποια, ολόκληρη ή απόφαση τού 
Προέδρου Πρωτοδικών είναι άκυρη, 
γιατί δέν ορίζει τον γενικόν γραμ
ματέα τής Συνομοσπονδίας όπως 
προβλέπεται άπό τό καταστατικό 
της άλλα καθιέρωσε τήν διαδικασία 
τών αρχαιρεσιών. Οί ΰποστηρίζοντες 
τήν άποψι αυτή τονίζουν ότι τό Κα
ταστατικό τής Γ.Σ.Ε.Ε. προβλέπει 
τήν άπ’ ευθείας εκλογή τοΰ γενικού 
γραμματέως καί κατ’ έπέκτασιν τον

νόμιμα ή δέ γνωμάτευση άποτελεί 
άνεπίτρεπτη διοικητική ενέργεια, 
πού δέν μπορεί νά έχη καμμίαν ε
πιρροή στο κύρος τής εκλογής καί 
την νομιμότητα τών έκλεγέντων όρ- 
γάνων. Κάθε άλλη ερμηνεία θά ή
ταν απόπειρα ύποκαταστάσεως τής 
δικαιοσύνης άπό τήν διοικητική έ- 
ξουσία.

Ή προσωρινή διοίκησις τής Γ.Σ. 
Ε.Ε. καθορίζει τήν θέση της, ή ό
ποια είναι ότι, σέ καμμιά διαπρα- 
γμοπευση δέν θά έλθη, μέ τά διαφω- 
νήσαντα μέλη, καί αυτό γιά νά μή 
διάψευση τις προσδοκίες τών έργα- 
ζομένων πού τόσες ελπίδες έτρεφοτν 
καί τρέφουν γύρω άπό τό θέμα τής 
πραγματικής μεταβολής μεθόδων καί 
συστημάτων.

Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΤΗΝ
ΔΕΧΕΤΑΙ
Ό Υπουργός ’Εργασίας κ. Μπα- 

κατσέλος στηριζόμενος στήν γνωμά
τευση τοΰ νομικού του συμβούλου 
φέρεται δηλώσας, ότι «δέν δέχεται 
είς συνεργασίαν την διοίκησιν τής 
Γ.Σ.Ε.Ε.» προσθέσας ότι «ή Κυβέρ- 
νησις δέν αναμιγνύεται είς τον συν
δικαλισμόν».

Ή όλη αιτία τού κακού τής περι
πέτειας στην όποια περιεπλέχθηκε 
ή κορυφαία έργατοϋπαλληλική ’Ορ
γάνωση τής χώρας καί μαζί μ’ αύ-



ΨΙΘΥΡΟΙ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙ ΨΙΘΥΡΟΙ

(Συνέχεια από την 1η σελίδα)
σωπικού.

"Ομως μέ τον ψύχραιμο, λογικό καί εύστοχο χειρισμό 
τού θέματος άπό αυτούς τούς Συλλόγους καί μόνο, τό Προ
σωπικό τίποτα δέν εχασε, απεναντίας κατωχύρωσε τό μι- 
σθολογικό δικαίωμά του, έχασαν όμως οί ψιθυριστοί ένα 
πολύτιμο ορμητήριο. Μέ τό δίκηο τους λοιπόν νά άγανα- 
κτοΰν καί νά όρύωνται άφοΰ ή Συλλογική Ηγεσία τούς 
χαλάει τις δουλειές.

Καί για νά μή συνεχίζουμε ατέλειωτα μέ κάθε έξόρ- 
μηση των ψιθυριστών άς ίδοΰμε τί έπέτυχε τό Προσωπικό 
τής Τραπέζης μας στον χρόνο αυτό πού ήταν καί χρόνος 
αλλαγής Διοικητοΰ καί νά τον συγκρίνουμε μέ τον αντί
στοιχο χρόνο δηλ. τό 1958, πού είχε άναλάβει ή προηγού
μενη Δισίκησι τά καθήκοντά της. Καί την κάνουμε την σύγ
κριση αυτή γιατί έτσι τό θέλουν οί κ.κ. δυσοδόμοι, γιατί 
μέ τήν αρνητική τους σημερινή θέση θέλουν νά πουν καί 
λένε συμπερασματικά, δτι «καλλίτερα είμαστε μέ τήν προ* 
ηγουμένη κατάσταση».

Καλλίτερα βέβαια μπορεί νά ήταν αΰτσί καί οΐ υπο
κινητές τους καί φυσικό είναι νά τήν νοσταλγούν. Λοιπόν, 
τό 1964 έληξε μέ κέρδος 1) τήν αύξηση τού ποσοστού τής 
πρσσαυξήσεως Λογιστού A' 2) τήν έπαύξηση τού έπιδό- 
ματος πολυετίας διά τής άναγνωρίσεως των περισσοτέρων 
περιπτώσεων προϋπηρεσίας 3) τήν αύξηση τού ποσοστού 
των ασφαλίστρων στο 50% των μηνιαίων άποδοχών 4) τήν 
αναγνώριση καί αναδρομική καταβολή τού περίφημου «3%» 
μέ τήν οποία καρπώθηκε τό προσωπικό, οί συνταξιούχοι 
καί τά Ταμεία 90 έκατομμύρια περίπου 5) τήν όλοκλήρ»*- 
ση των καθυστερουμένων προαγωγών 1963, 1964 καί τήν 
καθιέρωση συστήματος ταχείας ένεργείας αύτών δύο φο
ρές τον χρόνο, καί έτσι νά μή χάνουν οί δικαιούχοι άπό 
τήν καθυστέρηση τών αναδρομικών 6) τήν άρση τής τ ρ ι ε- 
τ ο ΰ ς προσωρινότητας πού ή παλαιά κατάσταση φιλοδο
ξούσε νά μονιμοποιήση είς βάρος τών νέων συναδέλφων 7) 
τήν έπιστροφή τών κρατηθέντων ημερομισθίων απεργίας 
8) τήν οικονομική ένίσχυση τσϋ Συλλόγου γιά τήν έπέκτα- 
ση τού Επιδόματος έστιάσεως είς τήν έπαρχία καί 9) τήν 
σύνταξι τού Κανονισμού προικοδοτήσεως τών θυγατέρων 
τών συναδέλφων, πού ή έγκρισίς του έκκρεμεΐ στο Διοικ. 
Συμβούλιο τής Τραπέζης, Εννέα δηλ. σημαντικά θέματα, 
απέναντι σ έ δύο πού είχαμε έπιτύχει μέ τήν Διοίκηση 
τού 1958 δηλ. τήν προσαύξηση μισθών στούς κάτω τού Λσ- 
γισταΰ Α' βαθμούς καί τήν παροχή άπό άσφάλιστρα 30% 
τών μηνιαίων αποδοχών, κατ’ έτος.

Καί αυτά σέ χρόνο «μεταπολιτεύσεως». "Αν συγκρί- 
νουμε τά ετη «ττλήρους διοικητικής δραστηριότητας» εχου-
με σέ αριθμό έπιτευγμάτων: 1959, 12- 1960, 0- 1961, 9- 
1962, 14- 1963, 9 είς τά όποια, έκτος άπό τό 1960 περι
λαμβάνονται καί προσλήψεις καί τό 15θήμερο ΰπερεργα- 
σίας.

Αύτή είναι ή άκλόνητη, ή καθαρή άλήθεια, αι/τή εΐναι 
ή απάντησή μας στούς ψιθύρους. Οί άντιψίθυροί μας. "Οχι 
υποχθόνιοι, ρυπαροί καί άνεύθυνοι. Ξεκάθαροι, στο φως 
τής ημέρας, ύπεύθυνσι καί αναμφισβήτητοι. Καί μέ σάς 
«κύριοι» ψιθυριστοί, τελεία καί παύλα.

Υπάρχει όμως καί ή έπίσημη πλευρά. Αύτή, δηλ. ό 
υπεύθυνος τομεύς τής Τραπέζης στά ζητήματα τού προσω
πικού, δέν χρησιμοποιεί φυσικά τήν μέθοδο τών ψιθύρων. 
Ούτε στήν προέλευσή της ούτε στο ύψος της, ούτε στις πε
ποιθήσεις της, ούτε στήν αποστολή της ταιριάζει. ’Αλλά 
έάν πάρουμε σαν δεδομένα, τις προθέσεις της, τήν άποστο- 
λή της καί προ παντός τις δυνατότητές της, εΐναι Αδικαιο
λόγητη ή μή έπίλυση άκόμη θεμάτων, δπως ή Αναμόρφωση 
τών μισθών Ύποτ)χών καί άνω, ή έπικύρωση άπό 
τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής Τραπέζης τού Κα
νονισμού Προικοδοτήσεως, ή Αναγνώριση ώς χρόνου 
υπαλλήλου τών άπασχοληθέντων μέ έργασίες κυρίου προ
σωπικού, κλητήρων καί προ παντός, τό δτι δέν εύρί- 
σκεται σέ ικανοποιητικό σημείο ή έρ- 
γασία γιά τήν τροποποίηση τσΰ ’Οργα
νισμού. Θέματα στά όποια δχι μόνο δίνει, μέ τήν θέση 
πού αυτά βρίσκονται σήμερα, τροφή στούς σκοτεινούς ψι
θυριστές αλλά καί δέν δίνει συνέπεια στούς λόγους καί τις 
ύποσχέσεις τού ίδιου τού κ. Δισικητοϋ. Τό γιατί γίνεται 
αυτό άς τό εύρη μόνη της. 'Έχει καθήκον νά έρευνήση γιά 
τις αιτίες τής καθυστερήσεως. Διόλου Απίθανο νά εύρη καί 
πηγές ή πλοκάμους τού δικτύου τών ψιθυριστών. ’Αλλά τό 
μέγιστο·, τό κορυφαίο καθήκον της είναι νά τά τελειώση, 
σύντομα καί σύμφωνα μέ τις λογικώτατες καί Απόλυτα δί
καιες προσδοκίες τού Προσωπικού καί τής ‘Ηγεσίας του.

Μόνον έτσι καί τώρα καί πάντα, μέ όδηγό τήν συνέ
πεια καί σύμφωνα μέ τό σημερινά γενικώτερο πνεύμα, γέν
νημα τού όποιου καί ή ίδια εΐναι, θά έξυπηρετήση καί τό 
έργο τής Τραπέζης καί τό Προσωπικό της.

‘Ο ιατρός ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΛΟΒΡΟΥΒΑΣ (ΠΑΘΟ
ΛΟΓΟΣ)

Δέχεται είςτά ιατρεία του καί οίκοι τηλεφ. 969.381.

1) Ιατρεία : Σεβαστείας 37 (περιφ. Άγ. Παρα
σκευής Νέας Σμύρνης καί Περιφ. Άμφιθέας καί 
Παλ. Φαλήρου) κατά τάς ώρας 8 - 9Vi καί 41ά - 
ό'Δ.

2) Τραλλαιων 9 πάροδος Μεγ. ’Αλεξάνδρου 39 πε- 
ριφ. Πανιωνίου, Χρυσάκη κατά τάς ώρας 6!ά - 9 μ.μ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 969-381

ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Κόψιμο πίττας 1965

Στις 24 Ιανουάριου ή Ε.Φ.Ε.Τ., σέ συνδυασμό μέ ήμερησία έκ- 
δρομή, έκοψε τήν πίτταν της στό Ξυλόκαστρο, στις αίθουσες τού τουρι
στικού Ξενοδοχείου «ΑΡΙΩΝ».

Τό κόψιμο τής πίττας Εγινε στή διάρκεια χορευτικού τσαγιού, πού 
έδωσε τήν ευκαιρία στά Μέλη μας, που είχαν πλημμυρίσει τις αίθου
σες τού ωραίου ξενοδοχείου, νά χορέψουν και νά διασκεδάσουν έντελώς 
πολιτισμένα μέ καλή όρχήστρα καί περίσιο κέφι πού τό έτόνιζε ιδιαί
τερα ή παρουσία ευαρίθμου νεολαίας.

Στή γιορτή παρευρέθησαν, έκτος άπό· τά μέλη, τού Δ.Σ. τής Έ- 
νώσεως, έκ τών όποιων ό Αντιπρόεδρος κ. Ε. Μακρής Εκοψε τήν πίτ
τα, ό Πρόεδρος τού Συλλόγου τών Υπαλλήλων Ε.Τ.Ε. κ. Γ. Καραπά- 
νος μετά τού Συμβούλου κ. Δ. Χαρίτου, ό Γενικός Γραμματεύς τού Συλ
λόγου τών Είσπρακτόρων κ. Χρ. Κίτσιος, ό Διευθντής και οΐ λοιποί 
συνάδελφοι τού Υποκαταστήματος Ξυλοκάστρου καί περί τά 200 Μέ
λη συνάδελφοι καί φίλοι τής Ε.Φ.Ε.Τ.

Επίσης ή ορειβατική ομάδα τής Ε.Φ.Ε.Τ. Εκοψε τήν πίττα της 
στις 10 'Ιανουάριου σέ εκδρομή στή Μονή Σγουρών.

Ήιιδρομαι Φεβρουάριου 1965
ΚΥΡΙΑΚΗ 7.2.65 Πάρνηθα

"Εξοδα Δρχ. 20 - 25
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.2.65 Οϊνόη — "Οσιος Μελέτιος 

"Εξοδα Δρχ. 25 - 30
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.2.65 Λουτράκι -—- Μπίσια 

"Εξοδα Δρχ. 30 - 35
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.2.65 Χιλιομόδι — Μ. Φανερωμένης — Π. Κόρινθος 

Έξοδα Δρχ. 35-40
Αϊ αναχωρήσεις ώρα 8.30 π.μ.
Έπιστροφή περί τήν 9ην μ.μ.

Τ ριήμερος έκδρο μ ή Άπ ο κρ ηα ς - Κ. 
Δευτέρας 6-8 Μαρτίου 1965

ΑΡΑΧΩΒΑ — ΔΕΛΦΟΙ — ΙΤΕΑ — ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ — ΑΜΦΙΣΣΑ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 6.3.65 Άναχώρησις 2.30' μ.μ. διά Ιτέα.
ΚΥΡΙΑΚΗ 7.3.65 Έπίσκεψις Δελφών — Άμφίσσης.
ΔΕΥΤΕΡΑ 8.3.65 Γαλαξείδι γιά τά κούλουμα, τό απόγευμα 

στις 5 έπιστροφή.
Διανυκτερεύσεις στήν ’Ιτέα στό καινούργιο Ξενοδοχείο «ΓΑΛΗΝΗ» 
Α' κατηγορίας.
Συμμετοχή: (Πούλμαν - διανυκτερεύσεις)

Μέλη Δρχ. 160.
Τρίτοι » 210.

Δηλώσεις τό ταχύτερον μέ προκαταβολήν τού !ά τών Εξόδων είς κ. 
Ά. Ραγάζον (τηλ. έσωτ. 339).

ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ 
ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΛΟΠΙΤΑΧ 

ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ ΜΑΣ
( Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα )

τής μετά μεγαλυτέρας ταχύτητας έ- 
ξυγιάνσεως τών βασικών ύπηρεσιών 
καί τής εν γένει προωθήσεως τής 
δραστηριότητας τού Ιδρύματος καί 
τών θεμάτων τού Προσωπικού πρός 
τάς ένδεδειγμένας κατευθύνσεις. 
Κύριε Διοικητά,

Θ’ Απετέλει παράλειψίν μας νά 
μή Σάς εύχαριστήσωμεν καί νά μή 
Σάς συγχαρούμεν, πρώτον διά τήν 
έγκαινιασθεΐσαν πολιτικήν συνεννοή- 
σεως μετά τών Εκπροσώπων τών Ερ
γαζομένων καί έν συνεχείψ διά τήν 
έν βραχεί διαστήματι περάτωσιν τών 
προαγωγών καί τήν καθιέρωσιν τής 
έκ τών προτέρων διενεργείας τούτων, 
ώς καί επίλυσιν άλλων ζητημάτων 
άπασχολούντων την τάξιν μας. ’Ιδι
αιτέρως εΰχαριστοΰμεν ’Υμάς καί 
τούς κατά πάντα άξιους συνεργάτας 
Σας διά τήν έπίλυσιν τού αιτήμα
τος τού 3% καί τήν άρσιν τής προ
σωρινότητας τών νεοπροσληφθέντων 
συναδέλφων καί Σάς δηλούμεν ότι 
τό Προσωπικόν έξετίμησε είς τον έ- 
πιβαλλόμενον βαθμόν τήν βαθυτέραν 
σημασίαν τών έν προκειμένψ χειρο
νομιών Σας.

Μ’ αύτές τίς διαπιστώσεις καί α
πόψεις τερματίζω τήν σύντομον ομι
λίαν μου καί εύχομαι πρός όλους 
έκ μέρους τού Διοικ. Συμβουλίου 
καί προσωπικώς, ευτυχισμένο τό 
1965.

Έν συνεχεία, τον λόγο έλαβε ό

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣ! Σ
Ευχαρίστως πληροφορούμε τούς 

άναγνώστας μας δτι έκυκλοψό- 
ρησε τό βιβλίο τής συναδέλφου 
Δίδος Ελένης Εΰαγγελοπούλου:

ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΙΔΙΩΜΑΤΙΣΜΟΙ καί
ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΕΣ.
"Ο,τι Ελειπε άπ’ τούς μαθητάς 

ή τούς γνώστας τής ’Αγγλικής 
γλώσσης.

Λεξικολογικώς κατανεμημένοι όλοι 
οί ιδιωματισμοί.

Πώλησις είς όλα τά κεντρικά βι
βλιοπωλεία.

Τιμή δρχ. 90
καί παρά τή ΐδίςι μέ εκπτωσιν.
Άπευθύνεσθε είς τήν ιδίαν (τηλ. 

230-011 (2 - 32) καί δΡ αλληλο
γραφίας (’Εθνικήν Τράπεζαν, ύπη- 

ρεσίαν Πληροφοριών, Διοίκησις).

Διοικητής μας κ. Μαύρος ό όποιος 
έδήλωσε ότι ή Διοίκηση θά πραγμα- 
τοποιήση τήν όλοκληρωτική αναμόρ
φωση τής Τραπεζιτικής μηχανής βά
σει τών συγχρόνων αντιλήψεων, Ελ
πίζει δέ στην ούσιαστική Κυβερνη
τική, συμπαράσταση.

Συνεχίζων, εΐπε, ότι άπ’ όσα εί
ναι σέ θέση νά γνωρίζη., καμιά προ
ηγούμενη Διοίκηση σέ τόσο μικρό 
χρονικό διάστημα Ελυσε τόσα ζητή
ματα τών υπαλλήλων καί ότι Επι
θυμία του εΐναι, έφ’ όσον τό έπι- 
τρέψη ή πορεία τής Τραπέζης, νά 
ΐκανοποιήση καί τά υπόλοιπα, ώ
στε οΐ Εργαζόμενοι στήν Τράπεζα 
νά έπιδοθοΰν απερίσπαστοι στήν Εκ
πλήρωση τής αποστολής τους.

’Επίσης έτόνισε ότι μέσα στό 
1965 Ελπίζει ότι θά συγχωνευθοΰν 
όλοι οί άσφαλιστικοϊ οργανισμοί 
τού Προσωπικού.

Τέλος έμίλησε 6 κ. Υπουργός 
Εμπορίου, ό όποιος έξήρε τους ι
διαιτέρους δεσμούς του μέ τήν Τρά
πεζα, οί όποιοι άρχίζουν άπό πολύ 
παληά καί ολοένα γίνονται στενώ- 
τεροι, έδήλωσε δέ ότι θά πράξη οτι
δήποτε έξαρτάται άπ’ αύτόν, ώς 
προϊστάμενος τών Τραπεζών, γιά 
νά ένισχυθή κάθε προσπάθεια τής 
Διοικήσεως τής Τραπέζης.

Μετά τήν όμιλία τού κ. Γκλαβά- 
νη, ό κ. Διοικητής έκοψε τήν πίττα 
μέ άποτέλεσμα ή τύχη νά εΰνοήση 
τον Διευθυντήν κ. Κωνσταντίνον Ή- 
λιάσκον.

Εύχαριοτώ^τούς 
συναδέλφους μου
’Αγαπητή «Τραπεζιτική»,

Προ ήμερών Εγινε μία προσπάθεια 
δυσφημίσεώς μου. ’Αντί γιά διάψευ
ση έκ μέρους μου ·— χωρεΐ καί μή
νυση γιατί ή κακοβουλία είναι φα
νερή — παραθέτω πρός τό παρόν, 
τό κείμενο Επιστολής πού μού έκοι- 
νοποιήθη καί άπευθύνεται πρός τον 
Σύλλογον άπό τούς συναδέλφους 
μου, πού ΰπηρετήσαμε μαζί είς τό 
υποκατάστημα Μητροπόλεως όλο τό 
διάστημα άπό τό 1950 έως τό 
1956, Ενώ άντίθετα στούς Επιχειρή- 
σαντες τήν δυσφήμιση ήμουν καπά 
τά άναφερόμενο διάστημα, όλότελα 
άγνωστος.

Γεμάτος συγκίνηση ευ
χαριστώ όλόθερμα τούς 
συναδέλφους μου γιά τήν 
συμπαράστασή τους. Καί 
τό σπουδαιότερο. Ή άποστομωτική 
άπάντησις πρός τήν κακόβουλη δυσ
φήμιση είναι καί αύστηρή προειδο
ποίησή πρός Εκείνους πού Ελπίζουν 
ότι, θά μπορούν, γιά νά Εξυπηρετή
σουν όποιαδήποτε σκοπιμότητα, νά 
κακοποιούν μέ έλαφρή συνείδηση 
τήν άλήθεια καί κάθε ήθική, έννοια.

Τό κείμενο τής -Επιστολής πού ά- 
πευθύνεται πρός τον Σύλλογο Εχει 
ώς Εξής:

«Κύριε Πρόεδρε,
Οί ϋπογράφοντες τό παρόν υ

πάλληλοι Ε.Τ.Ε., ΰπηρετοΰντες ή 
ϋπηρετήσαντες είς τό υποκατά
στημα Πλατ. Μητροπόλεως κα
τά τό διάστημα άπό 1950 μέχρι 
1956, λαβόντες γνώσιν τού πε
ριεχομένου τής άπό 18.1.1965 
άνακοινώσεως τού Συλλόγου 
Βοηθ. Προσωπικού Ε.Τ.Ε., κατά 
τό οποίον, όμοΰ μεθ’ Ετέρων ά- 
ναφέρεται ότι, ό συνάδελφος κ. 
Έπαμ. Μαυρουλίδης, μέλος τού 
Δ.Σ. τού Συλλόγου είς δύσκο
λους έποχάς τού συνδικαλιστικού 
κινήματτος Εφέρετο Εργα
ζόμενος είς άπεργίας σημει- 
ούσας καθολικήν Επιτυχίαν, δη- 
λοΰμεν κατηγορηματικώς:

1 ) "Οτι τά άναφερόμενα ώς 
πρός τον συνάδελφον κ. Έ. Μαυ- 
ρουλίδην ουδόλως άνταποκρίνον-
ται είς τήν πραγματικότητα διό
τι ούτος καθ’ όλόκληρον τό διά
στημα τής είς τό υποκατάστημα 
υπηρεσίας του συμμετεΐχεν είς 
άπάσας τάς άγωνιστικάς Εκδη
λώσεις τού προσωπικού τής Τρα
πέζης ά ν ε ξ α ρ τή- τ ω ς πο
σοστού συμμετοχής 
καί δυσχερείων, ούδέπο- 
τε δώσας 'δείγματα άπειθείας 
πρός τάς συλλογικός έντολάς.

2) έκφράζομεν τήν άγανάκτη- 
σίν μας διά τάς τοιαύτας έκτρο
πός περί τάς συνδικαλιστικός 
διαμάχας καί

3) παρακαλοΰμεν όπως ένερ- 
γήσητε τά δέοντα ώστε, άνεύθυ- 
νοι ένέργειαι σπιλοΰσαι τήν ύ- 
πόληψιν συναδέλφων καί δή συν
δικαλιστών, όποθενδήποτε προερ
χόμενοι καί οίονδήποτε προσβάλ- 
λουσαι, όχι μόνον σταματήσουν 
άλλά νά άποκλεισθώσι τελείως 
διά τό μέλλον, πρός περιφρούρη- 
σιν τού συνδικαλισμού έν τή 
Τραπέζη, ϊνα οΰτος είναι είς θέ- 
σιν νά προασπίζη καί νά προά- 
γη τά συμφέροντα τού Προσωπι
κού».
Άθήναι 22.1.65
(’Ακολουθούν Εξήκοντα -60- ύπο- 
γραφαί).

Μέ φιλικούς χαιρετισμούς 
Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ 

Σύμβουλος Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. — Εκτελε
στικός Ο.Τ.Ο.Ε.

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ Γ, Σ/Ε. Ε. 
ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ
( Συνέχεια] άπό *τη ν Jl η"' σελίδα)
τήν ολόκληρη ή έργατοϋπαλληλική 
τάξις, είναι ή μή ανάδειξη άντιπρο- 
σωπευτικής διοικήσεως καί ή χρη
σιμοποίηση τών γνωστών άνωμάλων 
μεθόδων τού παρελθόντος, ώστε νά 
μήν ΰπάρχη ή πραγματική αναλογι
κή σύνθεση τής ηγεσίας, ή οποία 
καί μόνο θά ήτο δυνατό νά φέρνη 
τήν ισορροπία σέ κάθε περίπτωση 
άκρότητος καί τήν φυσιολογική λει- 
τουργία τού ‘Οργανισμού διά τήν 
πρόοδο γενικά τών Εργατικών ζητητ 
μάτων. Τό άντίθετο μόνον Εχθροί

τής Ελληνικής Έργατοϋπαλληλικής 
τάξεως θά ήθελαν καί αύτοί σήμερα 
πρέπει νά απομονωθούν.

Ή προσωρινή ήγεσία τής Γ.Σ. 
Ε.Ε. γιά τον λόγο αύτά πρέπει νά 
παραμείνη άνένδοτα στή,ν θέση της, 
νά βοηθήση τήν έργατοϋπαλληλική 
τάξη νά διακηρύξη τήν θέλησή της, 
οργανώνοντας ένα πραγματικά δη
μοκρατικό συνέδριο, πού νά περιλά- 
6η όλες τις Εργατικές δυνάμεις τής 
χώρας, οπότε όλες οί νεοφασιστικές 
τάσεις, θεοδωρικές καί μή, πού έ
χουν στηρίγματα έξω άπό τήν Ερ
γατική τάξη, νά έκμηδενισθούν.

Οί προ@ωρινοί 
υπάλληλοι

’Από προσωρινούς συναδέλφους, 
Εστάλη στον πρόεδρο τού Συλλόγου 
ή άκόλουθη Επιστολή:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

’Ενταύθα
Έν Άθήναις τή 9)11)1964 

«Κύριε Πρόεδρε,
» Οί Επί συμβάσει ύπάλληλοι τής 

» ήμετέρας Τραπέζης θερμώς εύχα- 
» ριστούν Υμάς διά τήν συμπαρά- 
» στάσίν σας καί τό μεγάλον έν- 
» διαφέρον πού Επιδείξατε διά τον 
» διενεργηθέντα διαγωνισμόν μονιμο- 
» ποιήσεως τής 17ης ’Ιανουάριου 
» 1965.

» Ή προσωπική συμμετοχή σας 
» είς τό δράμα τής τριετοΰς έκκρε- 
» μότητος μας διαφαίνεται άπό τάς 
» άοκνους προσπάθειας πού κατα- 
» βάλατε, ώστε νά όνομασθώμεν Ύ- 
» πολογισταί Β' ευθύς μετά τόν δια- 
» γωνισμόν.

Διατελοΰμεν 
Μετά πλείστης Τιμής 

(Έπονται 50 ’Υπόγραφα") 
Σ.Σ.: Ή Εκπροσώπηση, συνεχί

ζοντας μέ πίστη τούς άγώνες της 
γιά τήν πλήρη άρση τής προσωρι
νότητας καί τήν καλλιτέρευση τής 
θεσεως τών νέων Εργαζομένων στήν 
Τράπεζα, στούς οποίους καί θά 
στηριχθή τό μέλλον της, παίρνει τήν 
ευκαιρία νά έκφραση τίς ευχαριστί
ες της τόσο πρός τόν κ. Διοικητή 
όσο καί τόν κ. Διευθυντή, Προσωπι
κού πού έκριναν σωστά τά πράγμα
τα καί έδειξαν κατανόηση. Έτσι, 
μέ αϊτησι τού Συλλόγου, Ενεκρίθη 
ή χορήγησι μηνιαίου Επιδόματος 
στεγάσεως άπό δρχ. 200 στούς το- 
ποθητηθέντες σέ Επαρχιακά κατα
στήματα νέους υπαλλήλους, οί όποι
οι πήραν μέρος τούς διαγωνισμούς 
τής 26)4)64 καί 9)5)64. Επίσης 
ή έξόφλησι τής πρός τόι Ταμεΐον 
Συντάξεων εισφοράς των θά γίνη σέ 
πενήντα μηνιαίες δόσεις άντί τών εί- 
κοσιτεσσάρων. ’Ελπίζουμε ότι ό κ. 
Διοικητής θά έπεκτείνη τήν χορήγη- 
σι τού επιδόματος στεγάσεως και 
στούς υπολοίπους συναδέλφους τών 
μικρών βαθμών γιά νά μπορέσουν 
νά ζήσουν μέ στοιχειώδη ύπαλληλι- 
κή άξιοπρέπεια.

ΨΗΦΙΣΜΑ 
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΑΘΛΟΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού 

Όμίλου Φιλάθλων Εθνικής Τραπέ
ζης, συνελθόν εκτάκτως σήμερον τήν 
14—1—65 Επί τψ θλιβερφ- άγγέλ- 
ματι τού θανάτου1 τού συναδέλφου 
άγνού φυσιολάτρου1 καί μέλους τού 
Διοικητικού Συμβουλίου τού ήμετέ- 
ρου Όμίλου ΑΡI ΣΤΑ,ΡΧΟΥ ΣΑ- 
ΡΑιΝΤΙΔΗ — Εφόρου Εκδρομών —- 
άποφασίζει όπως:

1) Τά μέλη τού Δ.Σ. συνοδεύσω- 
σι τήν Εκφοράν αύτοΰ.

2) Έκφρασθώσι τά συλλυπητήρια 
είς τήν οικογένειαν τού έκλιπόντος.

3) Κατατεθή στέφανος καί
4) Δημοσιευθή τό παρόν διά τού 

τύπου.
Έν Θεσ)νίκη τή 14—1—65
Ό Πρόεδρος Ά. Κατσέλης. Ό 

Γεν. Γραμματεύς Ζ. Βογιατζής.

ΔΩΡΕΑ
Ή Διεύθυνσις καί το Προσωπικόν 

τού Υποκαταστήματος Εθνικής 
Τραπέζης Καρδίτσης, κατέθεσεν είς 
τό ώς άνω Υποκατάστημα δραχμάς 
1.710 είς μνήμην τού άποβιώσαντος 
Έπιθεωρητοΰ Εθνικής Τραπέζης 
Δημητρίου Καΐπη, ύπέρ άποπερα- 
τώσεως τού Κοιμητηρίου τού "Ιερού 
Ναού Άγιας Παρασκευής - Καρδί
τσης, άνοίξασα πρός τούτο ειδικόν 
λογαριασμόν. Οί τιμώντες τήν μνή
μην τού αειμνήστου Δημητρίου Καΐ- 
πη δύνανται νά καταθέτωσι είς τόν 
ώς άνω λογαριασμόν προσερχόμε- 
νοι είς τό Ενταύθα Ύποκοττάστη,μα 
τής Εθνικής Τραπέζης καί υπέρ τού 
ίδιου σκοπού.

Τό Εκκλησιαστικόν 
Συμβούλιον

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Τούς αγαπητούς συναδέλφους, τούς 

καθ’ οίονδήποτε τρόπον έκδηλώσαν- 
τας συμπάθειαν είς τό βαρύ πέν
θος μου, διά τόν άπροσδόκητον θά
νατον τού λατρευτού μου συζύγου 
Κώστα, Θερμά εύχαριστώ.

Εύγενία Χρυσαφίδου



Σελ'ις 3η

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 3Γ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1964
Τοϋ Συλλόγου Υπαλλήλων ΈϋΎΐκής Τραπέζι

Ενεργητικόν
Τ Α Μ Ε I Ο Ν

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ No 40.008 
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

6.271

3.754

Υπόλοιπον τής 31.12.64 
έξ αναγωγής χρεωγρ. εις 
την τιμήν τής 31.12.64 
A Κ 1 Ν Η Τ A 
α) όδός ΡοΟζβελτ 60 (5ος καί 6ος όρ)
6) έν Σπέτσαις έκ κληροδοτήματος

κου Μπούμπουλη 1 8
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ

17.376.—

446.288,30

871,25

.948,75 10.026.820.—

1

.506,20 18.507,20

Παθητικόν

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 4.200.250,75
α) Πιστωτικόν ΰπόλ. χρεώσεως 1964 1.012.992,30
6) έξ άναγωγής χρεωγράφ. εις τιμήν τής

31.12.64 3.754.948,75 8.968.191,80

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ No 330609 
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

α) Διάφοροι πιστωτικοί λογ)σμοΐ 
6) Μήπω πληρωθεΐσαι έπιταγαι

660
6.170

1.669.480,20

6.830.-

Ύπόλοιπον του έτους 1963 
Άγοραι έτους 1964

Μεΐον αποσβέσεις έτους 1964 (μερική)

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Υπόλοιπον έτους 1963 
Άγοραι έτους 1964

53.594 53.595.—

13.595 ■. , 40.000.-

Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΑΧΕΙΑΣ 

ΕΥΡΕΣΕΠΣ ΤΟΚΩΝ 
ΚΑΙ TO NEON Τ0Κ0Λ0Π0Ν

Η ΓΝΟΜΗ ΜΑΣ

1
6.170

Μεΐον άποσβέσεως έτους 1964

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Όφειλαϊ Υπαλλήλων Συλλόγου 
Όφειλαϊ Μελών Συλλόγου 
Στυλ. Μανέας (παγία προκαταβολή 

έπϊ άποδ. λογαριασμού)

ΛΟΓ) ΣΜΟΣ ΔIΑΧ)ΣΕΩΣ ΕΣΤ)ΡΙΟΥ

.Χρεωστικόν ‘Υπόλοιπον τής 31.12.64

6.171.—

6.170.— 1.—

23.430,—
34.937,20

5.000.-— 63.367,20

32.142.35

10.644.502,05

Ό Πρόεδρος 
Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ

Ό Γεν. Γραμματεΰς
I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΑΟΣ ΧΡ.

10.644.502,05

01 Έλεγκται
ΚΑΡΔΑΡΑΣ — ΣΩΤ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΕΡΙΑΟΣ ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ 3ΓΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1964
ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΑΟΓ)ΣΜΩΝ 
1) ΕΞΟΔΑΔ I ΑΧΕ I Ρ I ΣΕΩΣ
Μισθοδοσία προσωπικού1 1 57.
’Έκτακτα προσωπικού 1 9.
Καταβολαι εις Ι.Κ.Α. 42.
Σύνδρομα! τηλεφώνου 20
Σύνδρομα! εις έφη μερίδας και περιοδικά 3.
Υλικόν Γ ραφείου 9
Ταχυδρομικά - Τηλεφωνικά 17
Εφημερίδες κα! περιοδικά 1
Έκδοσις εφημερίδας «Τραπεζιτική» 40
"'Έξοδα εορτών και ψυχαγωγίας 130

» Συνελεύσεων κα! Αρχαιρεσιών 61
» Άντιπροσ. Ύποκ)των 31
» Δικών κα! άμοιβαί δικηγόρων 1 1
» Συνδ)κών αγώνων 28

Επιβάρυνσις Συλλόγ. δΓ εκπτωσιν 3δράχ. 94
Βοηθήματα - Φιλοδωρήματα 
Εισφορά εις Συν)κούς ’Οργανισμούς 
Διάφορα έξοδα
Ταμεΐον επικουρικής άσφαλ. Μ. Ε. 
Συντήρησις επίπλων κα! σκευών 

» ακινήτου

2) Α Π Ο Σ Β Ε Σ Ε 1 Σ 
,3) ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

α) φόρος καί χαρτόσ. μισθ. ύπηρ. 
6) φόρος και χαρτόσ. κινητών άξιων 
γ) έργοδοτιή εισφορά

43
3 

63
4 
4

76

796,90
818.50 
594.—
705.50 
900.— 
319.— 
276.95 
979.20 
615.—
191.50 

.638,30 

.759.— 
,000.— 
266.— 
.890.— 

.029.— 

.000.— 

.177,20 

.802.30 

.123.— 

.450.40

ΜΕΤΑΦΟΡΑ' ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΛΟΓ) ΣΜΩΝ 
Σύνδρομα! καί δικαιώματα εγγραφής μελών 919.917,95
Οικονομική ένίσχυσις Διοικήσεως , 310.000.
Οικονομική ένίσχυσις Διοικήσεως υπέρ εστιαζόμενων 250.000.—
Τόκοι - Τοκομερίδια - Μερίσματα 430.524.—

Ή εύρεσις παντός ζητουμένου τό
κου μέ ύπερεκατάν διάφορα έπιτό- 
κια άπά 1 ) 8% μέχρι 15% επιτυγχά
νεται δΓ έκτελέσεως ενός μόνον 
πολλαπλασιασμού.

Διά τούς μή έχοντας πολλαπλα
σιαστικήν μηχανήν ό τόκος εΰρίσκε- 
ται διά τής έκτελέσεως μόνον 
δύο προσθέσεων.

Οί πίνακες δίδουσι άνευ ούδεμιάς 
αριθμητικής πράξεως:

Ιον) Τον ήμερήσιον τόκον οίουδή- 
ποτε δοθέντος κεφαλαίου μέ έκατόν 
διάφορα έπιτόκια κα! μέ υπολογι
σμόν έμπορικοΰ έτους (360 ήμ) ή 
πολιτικού έτους (365 ήμερων).

2ον) Τόν εις οίονδήποτε δοθέντα 
τοκάριθμον άντιστοιχούντα τόκον μέ 
έκατόν διάφορα έπιτόκια έμπορικοΰ 
ή πολιτικού έτους.

3ον) Τούς συντελεστάς άπό μιας 
μέχρι χιλίων ήμερων προς εΰρεσιν 
παντός ζητουμένου τόκου έμπορικοΰ 
έτους (360 ήμ.) κα! πολιτικού έ
τους (365 ήμερων) διά τής έκτελέ- 
οεως ένός μόνον πολλαπλασιασμού 
κα!

4ον) Συντελεστάς προς εΰρεσιν 
παντός ζητουμένου τοκοχρεολυσίου 
κα! τού άνατοκισμοΰ διά τά τοκο
χρεωλυτικά δάνεια καί τάς έπ’ άνα- 
τοκισμψ καταθέσεις των πελατών.

“0 ΑΡΙΘΜΟΣ 7„
Άναγγέλλομεν ευχαρίστως στούς 

κ.κ. συναδέλφους, δτι έξεδόθη κα! 
κυκλοφόρησε συγγραφικό έργο τού 
συνταξιούχου Τμηματάρχου τής Τρα
π έζης μας κ. Μιχαήλ ’Ιατρού μέ τόν 
τίτλο «‘Ο αριθμός 7».

Συνιστοΰμε τήν ΰπό των ένδιαφε- 
ρομένων άπόκτησι τού βιβλίου, τό 
όποιον παρουσιάζει περίεργη ιδιο
μορφία καθώς κα! μεγάλη ποικιλία 
άπό χρήσιμες πληροφορίες ο! όποιες 
καθιστούν τό έργο περισπούδαστη 
διατριβή έπιστημονικής δομής καί 
πολύτιμο συμπλήρωμα γιά κάθε βι
βλιοθήκη κα! τό όποιον τιμά δχι μό
νο τόν συγγραφέα άλλά κα! όλόκλη- 
ρη τήν Τραπεζική οικογένεια.

Συγχαίρουμε θερμά τόν συγγρα
φέα κα! τού ευχόμαστε κάθε προκο
πή στην επαινετή προσπάθειά του 
και γιά τις μέλλουσες έργασίες του. 
(Διεύθυνση τού συγγραφέα: Έϋνάρ- 
δου 1 - Φιλοθέη - τηλ. 682-726).

5.597,90
5.583.—
172.—

έΙΙΙΣΤΩΤΙΚΟΝ ύπόλοιπον
χρήσεως 1964 762.992,30
"Ομοίως διά κάλυψιν εξόδων έστιαζομέν. 250.000.—

Άγόμενον εις περιουσίαν Συλλόγου

866.331.75

19.765.—

1 1.352.90

1.012.992.30

1.910.441.95

Ό διαγωνισμός 
μονιμοποιήσεως

Ό Σύλλογος, όπως είναι γνω
στό, ώργάνωσε μέ έξοδά του 
φροντιστήρια λογιστικών, έκθέσι- 
ων κα! ξένων γλωσσών γιά νά 
βοηθήση τούς νέους συναδέλφους 
πού έπρόκειτο νά πάρουν μέρος 
στόν διαγωνισμό τής 17)1)65. 
Έπερι μέναμε δμως δτι κα! οί 
παράγοντες τής Τραπέζης,. οί ό
ποιοι δεν πήραν καμία προπα
ρασκευαστική μέριμνα, θά έδει
χναν τήν πρέπουσα κατανόησι 
ώστε τόσο τά λοιπά θέματα, δ- 
σο κα! είδικώτερα τα θέμα τής 
ξένης γλώσσας, νά είναι άνάλογα 
τών γνώσεων των διαγωνισθέντων, 
άν μάλιστα έλαμβάνοντο ύπ’ δ- 
ψιν οι Ιδιόμορφες συνθήκες κάτω 
άπό· τις όποιες έκλήθησαν νά δια- 
γωνισθούν. Αυτό δμως δυστυχώς 
δεν έγινε γιαπί κατά τή γνώμη 
μας, μπορεί τά θέματα νά ήσαν 
άπό τά διδαχθέντα άλλά άπ’ αυ
τά έπελέγησαν τά δυσκολότερα.

’Ελπίζουμε δμως βάσιμα δτι 
χάρις στήν έπιδειχθεΐσα άπό 
τούς διαγωνισθέντας συναδέλφους 
επιμέλεια κα! προσοχή κατά τήν 
διάρκειαν τής προπαρασκευής 
τους στά φροντιστήρια κα! τήν 
άναμενομένη επιεική βαθμολόγη
ση τό ποσοστό τής έπιτυχίας 
τους στο διαγωνισμό θά είναι, 
παρά τήν αυστηρότητα στά θέμα
τα, περισσότερο άπό Ικανοποιη
τικό.

Διευθύνσεις συμφώνως τώ νόμψ:

Ύπευθ. Ολης:

θεσδ. Κ. Σαλίμπας

Τήνου 5 — Άθή,ναι

Υπεύθυνος Τυπογραφείου:

Κωνστ. Μοΰτος

Κάνιγγος 7 — Άθήναι

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 1964
X ρ έ ω σ ι ς Δραχμαι Πίστωσις

.910.441.95

Δ ρ α χ μ

1963Υπόλοιπον χρεωστ. χρήσεως 
Μισθοδοσία προσωπικού 
’Έκτακτα Προσωπικού 
Διάφορα έξοδα
Ύδρευσις - φωτισμός - καθαριότης θέρμανσις

"Ο Πρόεδρος 
Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ

37.061,75 
1 14.878,50 
15.589,50 

1.525.— 
28.129.70

197.184,45

Ό Λογιστής 
Ε. ΠΕΤΡΙΔΗ

Ώφέλειαι έκ διαχειρίσεως 
Υπόλοιπον προς έξίσωσιν

165.042,10
32.142,35

ΜΕΡΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ "ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,,
ΕΞΟΔΑ
1) ’Αξία Δημοσιογραφικού χάρτου
2) Στοιχειοθεσία - Έκτύπωσις
3) Κλισσέ έ
4) Διορθωτικά

12.420,
24.665,

290,
4.800,

42.175,

ΕΣΟΔΑ
1) Εισπράξεις έκ διαφημίσεων
2) Εισφορά Συλλόγου

197.184,45

Ό Διαχειριστής 
Σ. ΜΑΝΕΑΣ

1.560,
40.615,

42.175,

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 31-12-1964
Τεμάχια Είδος τίτλου
.3.435 Μετοχαι Ε.Τ.Ε.

56 » Εμπορικής Τραπέζης
40 » Ε.Κ.Τ.Ε.
25 » Τραπέζης Ελλάδος
25 » Α.Ε,Γ.Α. Η «ΕΘΝΙΚΗ»

1 » Μερίς προ μ. Συν. Ε.Τ.Ε

Τιμή μονάδος
2.840.— 

720.— 
540.— 

4.460.— 
3.880.—

’Αξία 
9.755.400.- 

40.320.- 
21.600.- 

11 1.500.- 
97.000- 

1.000.-

10.029.820.-

Έν ’Αθήναις τή 28η ’Ιανουάριου 1965

Ό Πρόεδρος 
Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ

"Ο Λογιστής 
Ε. ΠΕΤΡΙΔΗ

ΕΚΘ ΕΣ I Σ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΗιΝ ΓΕΝ. ΣΥΜΕΑΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ενταύθα

Κύριοι Συνάδελφοι,
Συμφώνως προς τήν δοθεΐσαν ήμΐν έκ τών αρχαιρεσιών 21 και 22 

Φεβρουάριου 1964 εντολήν προέβημεν εις τόν έλεγχον τής διαχειρίσεως 
τού Συλλόγου κατά τήν χρήσιν 1964.

Έκ τού ελέγχου διεπιστώθη ή άκρίβεια τών εγγραφών εις τά βι 
βλία τού Συλλόγου, τά υπόλοιπα τών όποιων συμφωνούν προς τά έν 
τφ ισολογισμό» αναγραφόμενα ποσά.

Έν Άθήναι ς τή 28η Ιανουάριου 1965 
ΟΙ Έλεγκται 

ΧΡ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ 
Σ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ

’Από τήν επίσκεψη τών μαθητών τοϋ Δημοτικού Σχολείου 
Χρυσαυγής στο Ύποκ)μα Ε.Τ.Ε. Λαγκαδά επ ευκαιρία τής 

Διεθνούς ή μέρας Άποταμιεΰσεως.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1965
Α' ε Σ Ο Δ Α

Σύνδρομα! κα! δικαιώματα έγγεγραμένων μελών 
Τόκοι - μερίσματα - τοκομερίδια

1.000.000,
450.000,

Σύνολον δ ρ χ. 1.450.000.—

Β' Ε - Ο Δ Α
Μισθοδοσία προσωπικού 
Έκτακτα προσωπικού 
Σύνδρομα! τηλεφώνου 
Εφημερίδες - Περιοδικά 
‘Έξοδα άντ)πων Ύποκ)των

» δικών κα! άμοιβα! δικηγόρων 
» εορτών κα! ψυχαγωγίας 
» Συν)κών αγώνων 
» Συν)σεων κα! άρχαιρεσιών 

Εισφορά! εις συνδικαλιστικούς οργανισμούς

Καταβολαι Ι.Κ.Α.
Ταμεΐον Έπικ. Άσφαλ. Μισθ.
’Εκδρομική εισφορά Ο.Γ.Α.
"Έκδοσις έφημερίδος «Τραπεζιτική»
Σύνδρομα! εις εφημερίδας καί περιοδικά
"Υδρευσις - Φωτισμός - Καθαριότης
‘Υλικόν Γ ραφείου
Ταχ)κά τέλη
Διάφορα έξοδα
Βοηθήματα - Φιλοδωρήματα
Συντήρησις ακινήτων
Συντήρησις έπίπλων κα! σκευών
’Επιβάρυνσις Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. δΓ έκπτωσιν 3δράχμου

Πλεόνασμα δ ρ χ.

180.000.- 
30.000.- 
25.000.- 

3.000.- 
50.000.- 
30.000.- 

160.000.- 
70 000.- 

140.000.- 
14.000.-
60.000.r-
10.000.-
3.000.-

60.000.-
10.000.-
30.000.-
20.000.-
20.000.-

100.000.-
50.000.-
20.000.-
15.000.-

100.000.-

1.200.000.-

250.000.-



ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ... ΔΙΑΜΑΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΑΙ Ε.Σ. ΤΗΣ Ο,Τ,Ο,Ε.

Λυπηρό θέμα άνέκυψε οπόν κλάδο μας συνεπείς* δια
μάχης μεταξύ τοΰ Ε.Σ. τής ΟΤΟΕ και του Δ.Σ. τοΰ Συλ
λόγου των Υπαλλήλων τής Εμπορικής Τραπέζης άπ* α
φορμή ανακοίνωσης τοΰ δευτέρου στην όποια ασκούσε κρι
τική για τον χειρισμό τοΰ μισθολογικοΟ θέμοπος. Πάνω 
σ’ αυτό τό θέμα άπάντησε τό Ε.Σ. τής Ο.Τ.Ο.Ε. καί αντα
πάντησε 6 Σύλλογος τής Εμπορικής,

Ό Σύλλογός μας ό όποιος μέσω τοΰ άντιπροσώπου 
του στην Ο.Τ.Ο.Ε. έναντιώθηκε στην κυκλοφορία των ανα
κοινώσεων καί έπέμεινε νά γίνη συζήτησις στο ΕΣ. μέ 
την συμμετοχή των Προέδρων όλων των Συλλόγων, άπευθύ- 
νει έκκλησι καί προς τά δύο μέρη νά άναλογισθοΰν τις ευ
θύνες τους μπροστά στήν ένότητα τοΰ κλάδου καί νά πε
ριμένουν τό προσεχές Συνέδριο τής Ο.Τ.Ο.Ε. όπου «θά άπο- 
δοθοΰν τά τοΰ Καίσαρος τφ Καίσαρι».

Γιά τον κατατοπισμό των συναδέλφων παραθέτουμε 
ολόκληρα τά κείμενα των δύο ανακοινώσεων.

’Από τον κ. Ε. Πατεράκην 
(γλέντι μέχρι πρωίας)

Στήν Μεσσήνη

’Από τον κ. Β. Μόκαλη 
(Συναδελφότης καί αγάπη)

Στήν Λάρισα

Άπό τον κ. I. Βασιλείου
(Μιά χρυσή λίρα στον νεοπροσληφθέντα κ. Τζανετάτο)

Στο τμήμα μεταδόσεως 
πληροφοριών Αιοικήσεως

’Από τον κ. Κ. Δημολίτσα
(Έγκαρδιότης)

'Ομοσπονδία 
Τραπεζοϋπαλληλικών 

.’Οργανώσεων Ελλάδος 
ΪΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ύπ’ άρ. 47
Συνάδελφοι,

'Ο Σύλλογος τής Εμπορικής 
Τραπέζης ασκών κριτικήν είς βάρος 
τής Ο.Τ.Ο.Ε. έπΐ τής διαχειρίσεως 
τοΰ μισθολογικοΰ θέματος, εις άνα- 
κοίνωσιν προς τά μέλη του αναγρά
φει:

«Ή υπό τής Ο.Τ.Ο.Ε. άντιμετώ- 
πισις τοΰ θέματος υπήρξε χλιαρά, 
μέ αποτέλεσμα, άπό αναβολής είς 
αναβολήν νά χάσω μεν πολύτιμον 
χρόνο, καί τελικώς νά δικαιωθώμεν 
μόνο διά τό 50% τοΰ αιτήματος 
μας».

Έπί τοΰ προκειμένου τό Ε.Σ. ά- 
νακοινοΐ ΰμΤν τά κάτωθι:

Ή άντιμετώπισις τοΰ μισθολογι- 
κοΰ καθ’ άλας αΰτοΰ τάς φάσεις έ- 
γένεπο έν πλήρει συνεργασία καί ό- 
μοφωνίς* τής Διοικήσεως τής Ο.Τ. 
Ο.Ε. και των Διοικήσεων των Συλ
λόγων, οΐ Πρόεδροι των όποιων εκα
λούντο καί έλάμβανον μέρος είς ά- 
πάσας, ανελλιπώς, τάς συνεδριάσεις 
τοΰ Ε.Σ., τής ‘Ομοσπονδίας καθ’ 
ας έλαμβάνοντο αποφάσεις έπί τής 
τηρητέας έκάστοτε τακτικής, έκδη- 
λώσεων καί παραστάσεων προς αρ
μοδίους.

Μετά την έκδοσιν δέ τής Α)θμίου 
Διαιτ. Άποφάσεως είς κοινήν συνε- 
δρίασιν τοΰ Ε.Σ. τής Ο.Τ.Ο.Ε. τής 
12)11)64 καί Συλλόγων καθ’ ήν 
άντιμετωπίσθη τό θέμα τής αποδο
χής ή μή τής άποφάσεως ταύτης τής 
Διαιτησίας, τό Ε.Σ. έδέχθη τά συγ
χαρητήρια σχεδόν όλων των μελών 
διά τον χειρισμόν του θέματος, συγ
κεκριμένους δε ό Σύλλογος τής Εμ
πορικής διετύπωσε τά κάτωθι:

«Είχα έπιφυλάξεις διά τήν δρά- 
σιν τοΰ ’Εκτελεστικού Συμβου
λίου, τουλάχιστον διά τό μισθο- 
λογικόν, άλλά σήμερον λέγω δτι 
είναι προς τιμήν του ό τρόπος 
τής διαχειρίσεως αΰτοΰ. Είναι 
προς τιμήν του διότι κατάφερε 
νά μήν έξαιρεθοΰμε έμεΐς (’Εμ
πορική). Είναι τιμή είς όλους 
πού συνέβαλον είς τήν άπόφασιν 
αυτήν. Νά έκδοθή μία ψυχρή ά- 
νακοίνωσις πού νά γραφή τά γε- 
γονότα. Δεν πιστεύω οί έργοδό- 
ται νά προσφύγουν είς τό Δευ
τεροβάθμιον διότι αΐ μέχρι σή
μερον άποφάσεις τούτου δεν έ- 
μείωσαν ποτέ τά ποσοστόν πού 
καθόρισε τό Πρωτοβάθμιον. Συμ
βουλεύω τυφλήν ύπακοήν καί πει
θαρχίαν είς τό ’Εκτελεστικόν 
Συμβούλιον είς τάς περαιτέρω 
ένεργείας του».

Δέον νά ληφθή ύπ’ δψει διά τον 
Σύλλογον τούτον ότι ή οικεία Τρά
πεζα εΤχε χορηγήσει αυξησιν 9% άπό 
1)1)63 καί ότι είς τήν άπόλυτον άρ- 
νησιν ταύτης δι’ οίανδήποτε νέαν αύ- 
ξησιν ή Ο.Τ.Ο.Ε. δι’ έντονων προσ
παθειών επέτυχε νά μή έξαιρεθή αύ- 
τη^τής νέας αϋξήσεως (δηλ. έναντι 
τοΰ 10% πού έλαβον οί Υπάλληλοι 
των λοιπών Τραπεζών διά τήν περί
οδον 1961 —1965 οί τής ’Εμπορι
κής χάρις είς τήν Ο.Τ.Ο.Ε. έλαβον 
19%).
Συνάδελφοι,

Θέτομεν ΰπό τήν κρίσιν υμών τ’ 
άνωτέρω ΐνα έκτιμήσητε τον βαθμόν 
τής καλοπιστίας τοΰ Συλλόγου τού
του έπί τής διατυπωθείσης διά τής 
έν λόγψ άνακοινώσεως κριτικής είς

βάρος τής Ο.Τ.Ο.Ε., έάν ούτως δια- 
φυλάττεται καί έξυψώνεται τό κύ
ρος αυτής καί έάν διά τής τοιαύτης 
τακτικής έξυπηρετοΰνται τά γενικό
τερα συμφέροντα τών Τραπεζοϋπαλ
λήλων.

Μετά Συναδελφικών Χαιρετισμών 
ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Σύλλογος 'Υπαλλήλων 
Εμπορικής Τραπέζης 

ΪΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ύπ’ άρ. 23 
προς πάντας τούς Συν)λφους
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Έξ αφορμής τής ύπ’ άρ. 22 ά- 
νακοινωσεως μας διά τής οποίας έ~ 
νηργήσαμεν σύντομον άνασκόπησιν 
τών κυρίων γεγονότων τοΰ παρελ
θόντος ^ χρόνου, τό Εκτελεστικόν 
Συμβούλιον τής Ο.Τ.Ο.Ε. έκυκλοφό- 
ρησεν άνακοίνωσιν είς τήν οποίαν 
επιχειρεί νά εμφάνιση τον Σύλλο
γόν μας ώς άσκήσαντα μή καλόπι- 
στον κριτικήν έπί του χειρισμού τοΰ 
μισθολογικοΰ θέματος έκ μέρους τής 
Ο.Τ.Ο.Ε.

Συγκεκριμένως τό Ε.Σ. εμφανί
ζεται ώς θιγέν έκ τής φράσεως: «χλι
αρά υπήρξε ή άντιμετπισις τοΰ θέ
ματος, μέ άποτέλεσμα άπό αναβο
λής είς αναβολήν νά χάσω μεν πο
λύτιμον χρόνον καί τελικώς νά δι
καιωθούμε μόνον διά τό 50% τοΰ αι
τήματος μας».

Δεν ύπεισερχόμεθα έπί τής ου
σίας τοΰ θέματος, έάν δηλαδή ό ύπό 
τής ήγεσίας τής ΟΤΟΕ χειρισμός 
τοΰ μισθολογικοΰ ήτο ό ένδεδειγμέ- 
νος, επιφυλασσόμενοι νά συνεχίσω- 
μεν τήν άσκησιν τής καλόπιστου 
κριτικής μας, ένόπιον τοΰ συγκλη- 
θησομένου προσεχώς Συνεδρίου τής 
ΟΤΟΕ, τό όποιον θ’ άποτελεσθή 
άπό νεοεκλεγησο μένους άντιπροσώ- 
πους τών υπαλλήλων, αίσθανόμεθα, 
όμως, ύποχρέωστν νά ένη μερώσω μεν 
έπί τοΰ θέματος τό σύνολον τών 
Τ ραπεζοϋπαλλήλων, έπισημαίνοντες 
ώρισμένα σημεία τής άνακοινώσεως 
τοΰ Ε.Σ.

Κατ’ αρχήν τό Ε.Σ., χρησιμοποι
ούν βαρείς χαρακτηρισμούς διά τον 
Σύλλογόν μας, έπιδιώχει έμμέσως 
μέν-, άλλά σαφώς, νά θέση ύπό άμ- 
φισβήτησιν τό δικάίωμα τών μελών 
τής ΟΤΟΕ νά άσκοΰν κριτικήν τών 
ένεργειών τής ήγεσίας της. Άλλά 
καί ή όψιμος ευαισθησία τοΰ Ε.Σ. 
δημιουργεί απορίαν. Διατί θίγεται 
αυτήν τήν στιγμήν καί άπαντά τώ
ρα, ένώ ουδόλως έθίγη καί ουδόλως 
ήσχολήθη, όταν καθ’ δλην τήν πο
ρείαν τοΰ μισθολογικοΰ θέματος ή- 
σκεΐτο συνεχής καί δριμεία κριτική 
εναντίον του, τόσον έκ μέρους τοΰ 
Συνδικαλιστικού Τύπου, όσον καί έκ 
μέρους Συνδικαλιστών τής Α.Τ.Ε. 
(έγκύκλιός των 24—10—1964).

"Ετερον σημεΐον τής άνακοινώσε- 
ως τοΰ Ε.Σ. άναψέρει ότι αί απο
φάσεις τής ΟΤΟΕ έλαμβάνοντο τή 
συμμετοχή τών Προέδρων τών Συλ
λόγων. Διευκρινίζομεν έν προκειμένη 
δτι τό μέτρον τοΰτο έτέθη είς έφαρ- 
μογή,ν άπό τών μέσων τοΰ 1964, 
ένώ μέχρι τότε ή διαχείρισις τοΰ μι- 
σθολογικοΰ έγένετο άποκλειστικώς 
ύπό τοΰ Ε.Σ. Καί ακριβώς έπειδή 
ή μέχρι τότε τακτική τοΰ Ε.Σ. υ
πήρξε πράγματι «χλιαρά», διά τοΰτο 
κατέστη άναγκαία, τή έπιμονή τών 
έν ένεργεία Διοικητικών Συμβουλίων 
τών Συλλόγων, ή συμμετοχή τών 
Προέδρων. Καί τοΰτο έπειδή έλέφ 
καταστατικών άτελειών, τά έν ένερ-

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ
Ή Κεντρική ’Εφορευτική ’Επιτροπή ή διενεργήσασα τήν ψηφο

φορίαν τής 24ης καί 25ης ’ 1 ανουαρίου 1965 διά τήν τροποποιήσω 
τοΰ Καταστατικού τοΰ Συλλόγου τών Υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τρα- 
ττέζης,

Ά ν α κ ο ι ν οΐ,

δτι συνεδριάσασα τήν 30)1)1965 ήμέραν Σάββατον καί ώραν 2.30' 
μ.μ. είς τά Γραφεία τοΰ Συλλόγου, ’Ακαδημίας 60, παρουσίς* τοΰ 
Δικαστικού ’Αντιπροσώπου κ. Άνδρέα Πετρουλάκου, προέβη είς τήν 
διαλογήν τών ψηφοδελτίων έξ ής προέκυψαν τά έξής άποτελέσματα:

Έφήφισαν έν συνόλφ: 2.724

Έκ τούτων, εφερον τήν ένδειξιν «ΝΑΙ»

ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
(ήτοι έδέχθησαν τάς προταθείσας ύπό τοΰ 
Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου τροποποιήσεις) 2.409
Τήν ένδειξιν «ΟΧΙ» 293
Εύρέθησαν άκυρα 22

Σύνολον 2.724

Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΟΣ 
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Σ. ΜΥΤΙΑΗΝΑΙΟΣ 
Γ. ΚΟΜΗΣ 
Κ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ 
Ν. ΠΟΑΥΧΡΟΝΙΔΗΣ 
Β. ΤΣΟΥΜΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ E0HIK0 ΓΕΓΟΝΟΣ

ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΙΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ Ο,Τ,Ο,Ε,

Τήν 8)12)64, σέ πανηγυρική συνεδρίαση τού έκτελεστικοΰ 
συμβουλίου τής ΟΤΟΕ, ’Αντιπροσωπείας τής ΕΤΥΚ καί τών 
πρεόδρων τών Συλλόγων μας, έπραγματοπσιήβη ή ένταξη τών 
συναδέλφων μας τής Κύπρου στήν 'Ομοσπονδία μας. Τό γεγονός 
χαιρετίστηκε σαν ένα πρώτης τάξεως έθνικό γεγονός καί μέσα 
σέ ατμόσφαιρα έθνικοΰ ένθουσιασμοΰ ύπεγράφη τό πρωτόκολλο 
τής έντάξεως.
Μιλώντας στήν συνεδρίαση ό πρό

εδρος τοΰ Συλλόγου μας εΐπε τά
έξής:
«’Αγαπητοί Κύπριοι αδελφοί,

Έκ μέρους τών Υπαλλήλων τής 
’Εθνικής Τραπέζης σάς υποδέχομαι 
καί σάς εύχομαι τό καλώς ώρίσα- 
τε. Καλώς ώρίσατε καί μέ τήν έν
νοιαν τής εισόδου σας στήν "Ομο
σπονδία τών Τ ραπεζοϋπαλλήλων 
Ελλάδος, καλώς δε καί γρήγορα 

νά όρίσητε είς τήν ένιαίαν έθνικήν 
κοινότητα, τήν ένιαίαν Ελληνικήν 
Πατρίδα.

Χαιρετίζω τήν ένωσιν τής Κυπρια
κής Τραπεζοϋπαλληλικής Όργανώ- 
σεως στήν Ο.Τ.Ο.Ε. ώς θετικωτάτην 
συμβολήν είς τό έλληνικόν τραπε
ζοϋπαλληλικόν καί έν γένει έργατι- 
κόν κίνημα.

Είναι γνωστόν δτι τό τελευταΐον 
νοσεί βαρύτατα. Περίοδοι άνωμαλίας 
τοΰ ήλλοίωσαν ριζικώς τήν σύνθεσιν 
καί τήν άντιπροσωπευτικότητα καί 
τό έξέτρεψαν άπό τον πραγματικόν 
του προορισμόν. ‘Η ‘Ομοσπονδία 
μας ώς υγιής — άπό τάς όλίγας — 
συνδικαλιστική όργάνωσις έπάλαισε 
καί παλαίει διά τήν έξυγίανσίν του1. 
Ή Ε.Τ.Υ.Κ. μέ τήν εξαιρετική, της 
όργάνωση, μέ τήν πολύτιμη αγωνι
στική της πείρα καί προ παντός μέ 
τό άμόλυντο πνεύμα κοινωνικής προ
όδου καί τό ύψηλό φρόνημά της θά 
άποτελέση βασικό συντελεστή διά 
τήν πρόοδο τής ‘Ομοσπονδίας μας 
καί τήν πραγματοποίηση τοΰ σκο
πού της.

Με αυτήν τήν πεποίθηση χαιρετί
ζω, τήν ένωση καί δηλώνω δτι ό Σύλ
λογος τών ύπαλλήλων τής ’Εθνικής

| Τραπέζης καί τά μέλη του θά εντεί
νουν τήν προσπάθειά τους γιά νά 
άξιοποιηθή καί ή νέα αυτή δύναμη 
τής 'Ομοσπονδίας μας».

Τό έθνικό καί συνδικαλιστικό αυ
τό γεγονός ανήγγειλε ή ‘Ομοσπον
δία μέ τήν άκόλουθη ανακοίνωση:

«"Ενα ιστορικό, σημαντικό καί ευ
χάριστο γεγονός, έπραγματοποιήθη 
παρά τής ‘Ομοσπονδίας μας.

Γεγονός, τόσον ’Εθνικόν όσον καί 
έπαγγελματι κόν.

Ή 'Ομοσπονδία μας ένέγραψεν 
είς τήν δύναμίν της, ώς ισότιμον μέ
λος, τήν ΕΝΩΣΙΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Ε.Τ.Υ.Κ.)

Πιστεύομεν ότι δεν είναι ανάγκη, 
νά έξάρωμεν τήν ’Εθνικήν σημασίαν 
τοΰ γεγονότος. Κάθε "Ελληνας καί 
κάθε συνάδελφος, γνωρίζει καλώς 
καί συμπάσχει διά τούς άγώνας τών 
αδελφών μας τής μαρτυρικής ‘Ελλη
νικής Μεγαλονήσου. "Ολοι άναμένο- 
με τή στιγμή τής άπολυτρώσεώς 
των, τή μεγάλη στιγμή τής ποθη
τής Ένώσεως μέ τή μητέρα Ελλά
δα καί ή άπόφασίς μας αυτή ά π ο— 
τελεί τήν απαρχήν τής 
Ένώσεως.
Συνάδελφοι,

'Η δύναμις τής ‘Ομοσπονδίας ματ 
ηύξή,θη κατά μίαν ίσχυράν ’Οργά
νωσή, άριθμοΰσαν 1000 συνοίδέλ- 
φους δοκιμασμένους καί κατά τον 
άπελευθερωτι κόν άγώνα τους καί 
κατά τούς επαγγελματικούς άγώνας.

Τούς δεχόμεθα κοντά μας μέ ά- 
γάπη καί συναδελφωσύνη.

ΖΗΤΩ Η ΚΥΠΡΟΣ
ΖΗΤΩ Η ΕΝΩΣΙΣ

γεια Δ. Συμβούλια δέν έκπροσω- 
ποΰνται πλήρως είς τά Ε.Σ. τής 'Ο
μοσπονδίας. Καί ένώ εκτοτε οΰτω έ
λαμβάνοντο αί αποφάσεις τοΰ Ε.Σ. 
ή άπόφασίς διά τήν έκδοσιν τής έμ- 
πρηστικής άνακοινώσεως έλήφθη έ ν 
ά γ ν ο ί ς* καί ερήμην τών 
Προέδρων.
Συνάδελφοι,

Τό δτι «χλιαρά» ύπήρξεν ή άντι- 
μετώπισις τοΰ μισθολογικοΰ τό ο
μολογεί καί ή ίδια ή ΟΤΟΕ μέ τάς 
έκάστοτε ανακοινώσεις της χαρακτηΓ 
ριστικότερη τών όποιων ή ύπ’ άρ. 
46 άναψέρει:

«. . .αδυναμία τής ΟΤΟΕ δι’ ά
γων ιστικάς εκδηλώσεις λόγφ 
έναλλαγής έντός 6μήνου 5 Κυ
βερνήσεων καί μεσολαβήσεως ε
ορτών Χριστουγέννων 63 καί 
Πάσχα 64 . . . παρενεβλήθησαν 
τά θέματα τών Ταμείων Υγεί
ας. . . μέ συνέπειαν τήν άνάσχε- 
σιν τοΰ μισθολογικοΰ».
’Αξιοσημείωτος είναι ή έπιχειρου- 

μένη αίτιολόγησις τής άναστολής 
τών άγωνιστικών έκδηλώσεων «λό- 
γφ έναλλαγής Κυβερνήσεων». Άλλά, 
έκτος τοΰ δτι τό, ίδιον χρονικόν διά
στημα τής «Αλλαγής Κυβερνήσεων» 
άλλοι κλάδοι πού δέν διαθέτουν τό 
άνάστημα καί τήν δύναμίν τής Ο.Τ. 
Ο.Ε., έπέτυχον, δι’ άγωνιστικών έκ
δηλώσεων, ΐκανοποίησιν αιτημάτων 
των, νομίζομεν δτι άκριβώς, αί Κυ
βερνητικά! έναλλαγαί προσφέρονται 
διά διεκδικήσεις καί διά ίκανοποίη- 
σιν αιτημάτων.

"Οσον άφορά τήν θέσιν τοΰ εκ
προσώπου1 μας Γ εν. Γ ραμματέως 
τοΰ Συλλόγου μας είς τήν συνεδρί- 
σσιν τής ΟΤΟΕ περί ής άναψέρει 
ή έν λόγψ άνακοίνωσις, αϋτη διε- 
τυπώθη καί άφορά έν συγκεκριμέ- 
νον στάδιον, δηλαδή τό τελευταΐον, 
τό τής άποδοχής ή μή τής άποφά
σεως τοΰ Διαιτητικού Δικαστηρίου. 
Ύπεστηρίχθη δέ ή θέσις αυτή «έ ν 
τή έκτιμήσει τών σημερι
νών συνθηκών» (άνακοίνωσις 
ΟΤΟΕ No 46) χωρίς νά άφορά τήν 
δλην πορείαν τοΰ θέματος καί χω
ρίς ή άποψις αυτή νά άποτελή ά- 
παλλακτικόν βούλευμα, διά τον χει
ρισμόν τοΰ δλου θέματος.

Άλλά τό Ε.Σ. ένώ καταλήγει μέ 
τήν κατηγορίαν τής κακοπιστίας ή 
όποια δήθεν μειώνει τό κύρος τής 
ΟΤΟΕ καί βλάπτει τά συμφέροντα 
τών ύπαλλήλων, έχει λησμονήσει δτι 
μέ τήν προηγουμένη παράγραφο 
βάλλει ευθέως κατά τών συμφερόν
των όχι μόνον τών ύπαλλήλων ’Εμ
πορικής, ’ Ιονικής - Λαϊκής, άλλά 
καί κατά τών συμφερόντων ολοκλή
ρου τοΰ κλάδου. Συγκεκριμένως ή 
έν λόγψ παράγραφος μέ τήν μνείαν 
τής αϋξήσεως 9+10=19% θεμελιώ
νει διά τάς Διοικήσεις τών Τραπε
ζών τό δι’ ημάς άπαράδεκτον καί 
όλως άβάσιμον έπιχείρημα νά δύ- 
νανται οί έργοδόται νά συμψηφίζουν 
πρός τάς έκάστοτε γενικάς αυξή
σεις τάς οίασδήποτε παροχάς έξ οί- 
ωνδήποτε μισθολογικών διαφορών.

Διευκρινίζεται δτι τό 9% εΐχεν δο
θεί είς τούς υπαλλήλους τών Τρα
πεζών ’Εμπορικής, ’Ιονικής - Λαϊ
κής πρός μερικήν κάλυψιν τών έκ

τής έλλειποΰς έξομοιώσεως μέ τάς 
άλλας Τραπέζας, διαφορών μισθο
λογίου. Είναι δέ άπορίας άξιον πώς 
τό Ε.Σ. τής ‘Ομοσπονδίας φέρεται 
άγνοοΰν τό θέμα, έφ’ όσον ’Αντιπρό
εδρός του τυγχάνει άκόμη ό τέως 
Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου μας κ. Κοκ- 
κινάκης, καί πώς τό Ε.Σ. τής 
ΟΤΟΕ ύποπίπτει είς τό βαρύ συν
δικαλιστικόν σφάλμα νά φέρη είς τήν 
δημοσιότητα παρόμοιον θέμα τό ό
ποιον πιθανόν άργότερα νά χρησι- 
μοποιηθή έκ μέρους όλων τών Τρα
πεζών είς βάρος όλων μας.

Είδικώτερον ή στάσις τοΰ Α' άν- 
τιπροέδρου τής ΟΤΟΕ κ. Κόκκινα- 
κη έπί τοΰ θέματος δέν μάς ξενίζει. 
Δέν τήν κρίνομεν. Τήν παραδίδομεν 
είς τήν κρίσιν σας, ύπενθυμίζοντες 
δτι εύρισκόμεθα έν δψει έκλογών διά 
τήν άνάδειξιν έκπροσώπων είς τήν 
ΟΤΟΕ καί τό Εργατικόν Κέντρον, 
καί πάσα προσπάθεια μειώσεις τοΰ 
κύρους τοΰ Συλλόγου1 μας ύποθάλ- 
πει ευκόλως έννοουμένας προσδοκίας 
του.

Ώς πρός τήν «κακοπιστίαν μας» 
παραθέτομεν ώς έχει τήν έπίμαχον 
παράγραφον τής άνακοινώσεώς μας 
διά τήν έξαγωγήν τών άναλόγων 
συμπερασμάτων.

«Στον χώρο τών Κλαδικών μας 
επιδιώξεων, μέ τήν καθοδήγησι 
τής ΟΤΟΕ είχαμε δύο άγωνιστι- 
κές καί άποτελεσματικές κινητο
ποιήσεις. Μία γιά τά Ταμεία 
Υγείας, μία γιά τό φορολογικό 
Νομοσχέδιο. Άντιθέτως στο μι- 
σθολογικό, ή ύπό τής ΟΤΟΕ άν- 
τιμετώπισις τοΰ θέματος ύπήρξε 
χλιαρά, μέ άποτέλεσμα, άπό ά~ 
ναβολής είς άναβολήν, νά χάσω- 
με πολύτιμο χρόνο, καί τελικώς 
νά δικαιωθούμε μόνον γιά τά 50% 
τοΰ αιτήματος μας. Μέ τον και
νούργιο χρόνο επιτακτικό καθή
κον μπαίνει ή άνανέωσις τής ’Ο
μοσπονδίας μας διά τής άναδεί- 
ξεως στήν Διοίκησί της, άντιπρο- 
σώπων άπό τούς έν ένεργείςι 
Συλλόγους. Τό Γενικόν Συμβού
λιον πρέπει νά συνέλθη, πρός τον 
σκοπόν αυτόν, τούς πρώτους μή
νες τοΰ 1965. Πρέπει νά είμαστε 
πανέτοιμοι, μέ τούς άντιπροσώ- 
πους μας, νά μεταφέρω με στήν 
‘Ομοσπονδία μας τήν Νέαν Κί- 
νησιν καί τό Νέον πνεύμα πού 
έπιρατεΐ σήμερον οπούς έν ένερ- 
γείς* Συλλόγους τοΰ Κλάδου, γιά 
νά τεθούν καί τά αιτήματα μας 
σέ νέα βάσι διεκδικήσεων. Καί 
περιμένομεν άρκετά άπό τήν δρα
στηριότητα τής ‘Ομοσπονδίας. 
Άρχίζομεν άπό τό ένιαΐον ώρά- 
ριον Κέντρου καί ’Επαρχίας, έ- 
πιμένομεν στήν διασφάλισι τής 
άκεραιότητος τών ’Ασφαλιστικών 
μας ’Οργανισμών καί φθάναμε 
μέχρι τοΰ ένιαίου μισθολογίου ό
λων τών Τραπεζών».

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 
ΤΟ ΔΙΟΚΗΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Υ.Γ.

Σημειούμεν ότι ή άνακοίνωσις τής 
Ο.Τ.Ο.Ε. δέν παρεδόθη ώς συνήθως: 
είς τον Σύλλογόν μας διά διανομήν, 
άλλά διενεμήθη φροντίδι τής ΟΤΟΕ.


