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Δπε φάσισαν 
τών Σύλλογον

Εις έκτέλεσιν κοινών αποφάσεων 
καί συμφώνως προς τάς ττρογραμμα- 
τικάς των δηλώσεις, συνηλθόν την 
13)4)64 εις πρώτην κοινήν συνε
δριάσω τάς Διοικητικά Συμβούλια 
των δύο Συλλόγων, έκδώσαντα την 
κατωτέρω άνακοίνωσιν.
‘Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τά Διοικητικά Συμβούλια τών δύο 
Σ υλλόγων συνήλθον χθες 13)4)64 
έν ολομελείς! εις κοινήν συνεδρίασιν 
διά τήν άπο κοινού έξέτασιν τού 
φλέγοντος ζητήματος τής ένότητος 
τού Προσωπικού.

Κατ’ αυτήν, τά Συμβούλια όμο- 
φώνως,
1) Δ ι ε π ί σ τ ω σ α ν, δτι ή ένα

της καί ή συναδελφότης τού Προ-

Τό Προσωπικόν τής Εθνικής 
Τραπέζης αποτελεί μία «κοινό
τητα» μέσα στην έργατοϋπαλλη- 
λική τάξι τής χώρας μας. Κοι
νότητα, αποτελεί κάθε όμάς έρ- 
γαζομένων ανθρώπων, από τή 
στιγμή πού θά απόκτηση έσωτε- 
ρική συγκρότηση καί οργάνωση 
Τότε, παύει να είναι «πλήθος» 
αγέλη ανθρώπων πού προσφέ
ρουν συμπτωματικά εργασία, καί 
αποκτά ύπόστασι, οντότητα, συ- 
νείδησι. Ή έσωτερική όργάνωσις 
τής όμάδος έκφράζεται ως δρά- 
σις με τήν συλλογική έκπροσώ- 
πησιν.

Στήν περίπτωσί μας, τά πρά
γματα είναι λίγο συγκεχυμένα. 
Ή έκπροσώπησίς μας είναι πο
λύμορφη καί ποικιλώνυμη. Υ
πάρχει ό Σύλλογος τών Υπαλ
λήλων τής Εθνικής Τροστέζης, 
τών Είσπρακτόρων, του Βοηθητι
κού Προσωπικού, τού Προσωπι
κού τής τέως ‘Αθηνών. . . Πέρα 
απ’ αυτές τις κύριες οργανώσεις 
υπάρχουν ό Σύνδεσμος ’Αστέγου 
Προσωπικού, ό Σύλλογος Υπαλ
λήλων τού Ν. 751) 1 (136 ‘ίσως καί 
μερικοί άλλοι πού μάς διαφεύ
γουν. Φθάσαμε καί στο σημείο 
νά συζητεΐται ή ϊδρυσις χωρι
στών Συλλόγων Πτυχιούχων, 
Τμηματαρχών, Λογιστών Β' τά- 
ξεως (καί φυσικά θά ακολουθή
σουν καί οΐ A' τάξεως, καί σί 
υπόλοιπες «τάξεις»), καί >—γιατί 
οχι — στάσιμων υπαλλήλων», 
«άδικηθέντων υπαλλήλων», «με- 
τατεθέντων» κ.λ.π., κ.λ.π.

Σύλλογοι λοιπόν, αρκετοί, άλ
λα τί αντιπροσωπεύουν; Τό προ
σωπικό τής Εθνικής Τροατέζης, 
εΐναι ένα σύνολο ν, ένιαΐ- 
σν καί αδιαίρετον. Στις 
αίθουσες συναλλαγών, στά γρα
φεία, στά Κεντρικά καί στά ε
παρχιακά, τις ώρες τού μόχθου 
καί τής δουλειάς, προϊστάμενοι 
καί καθαρίστριες, Τμηματάρχαι 
καί κλητήρες, άστεγοι καί πτυ- 
χιούχοι, ό καθ’ ένας μόνος του 
έκτελεΐ μίαν έργασία άπαρο ί- 
τητη στο μηχανισμό τής Τρα
πέζης, ό ένας μέ τον άλλον μίαν 
έργασία αλυσιδωτή στήν διαδρο
μή της, κΓ δλσι μαζί, συντελούμε

σωπικοΰ είναι σήμερον, 1 1 έτη 
μετά την συγχώνευα ιν τών Τρα
πεζών, ένα πραγματικόν γεγο
νός τό όποιον έπηλθεν ώς φυσι
κή συνέπεια τής ταυτότητας σκο
πών καί τής κοινής μοίρας τών 
υπαλλήλων τής Τραπέζης μας.

2) Δ ιε κήρυξαν πανηγυρικώς τήν 
άνάγκην τής ταχείας πραγματο- 
ποιήσεως καί τυπικώς τής ένό
τητος εις κοινά ασφαλιστικά Τα
μεία καί ένα Σύλλογον, προς 

τούτο.
3) Άπεφάσισαν τήν άμεσον έ- 

ναρξιν τών σχετικών εργασιών 
καί ανέθεσαν εις επιτροπήν έκ 
τών κ.κ. Κ. Κατσούλη,, Ε. Μαυ-

άρμονικά στή λειτουργία τής έ- 
πιχειρήσεως. Κι’ όπως ό μηχα
νισμός τής Τραπέζης, εΐναι ένας 
καί άδιαίρετος, άλλο τόσο καί 
τό προσωπικό πού ζωντανεύει καί 
συντηρεί στή ζωή τον μηχανισμό 
αύτό εΐναι άδιαίρετο σύνολο.

’Από τή στιγμή πού όλοι οι 
εργαζόμενοι μέσα στήν Τράπεζα 
θά κατανοήσουμε καί θά συνει
δητοποιήσουμε τήν άπλή αυτή 
άρχή, άντιμετωπίζουμε τό ζήτη
μα στή σωστή του βάσι.

’Ασφαλώς, μέσα σέ ένα μεγά
λο άριθμό άνθρώπων πού κλιμα
κώνονται σέ ποικίλους βαθμούς 
έργασιακής σχέσεως, παρουσιά
ζονται διαφορές συμφερόντων, 
άντιθέσεις γνωμών καί αιχμές, 
άλλά σέ καμμία περίπτωσί, σύγ- 
κρουσις συμφερόντων. Γιατΐ ή 
σύγκρουσις προϋποθέτει άντίθε- 
σιν συμφερόντων πράγμα πού δέν 
συμβιβάζεται μέ τήν ταυτότηα 
σκοπών πού διέπει όλες τις μι
κρότερες ομάδες καί τά άτομα 
πού άπστελούν κύτταρα ένός καί 
τού αυτού σώματος.

Οΐ διαφορές καί οΐ αιχμές 
συμφερόντων προκύπτουν άπό 
λόγους εξωτερικούς ή συμπτω- 
ματικούς (π.χ. συγχώνευαις, ά- 
σφαλιστικά Ταμεία) ή εσωτερι
κής όργανώσεως (προσωρινότη
τες, προσαυξήσεις) ή δη μι συ ρ- 
γοΰνται σκοπίμως γιά νά προ- 
καλέσουν διαίρεσι (επιδόματα).

Ή συλλογική έκπροσώπησίς, 
έχει κύριο, τουλάχιστο σέ όγκο, 
έργο, νά έπιδιώξη τήν έξομάλυν- 
ση τών διαφορών καί τήν τελι
κήν ισονομία τών ομάδων καί α
τόμων. Άλλά εΐναι υποχρεωμένη 
νά ΐεραρχή τις διεκδικήσεις 
των, μέ διάταξιν άπό τό γενικώ- 
τερο προς τό είδικώτερο συμφέ
ρον, καί κατά άξίαν ηθικής τά
ξεως;

Αυτό εΐναι τό δεύτερο σημείο 
πού πρέπει νά κατανοήσουμε 
καλά καί νά παραδεχθούμε τίμια 
καί εΐλικρινά.

Τά μέσα δράσεως, τά όπλα 
πού έχει στή διάθεσή της ή συλ
λογική έκπροσώπησίς εΐναι πολ
λά καί διάφορα. Τά σπουδαιότε-
(Συνέχεια εις τήν 2αν σελ.)

Κατσώλα τήν επεξεργασίαν τών 
τεχνικών λεπτομερειών καί τήν 

σχετικήν είσήγησιν.
Μετά συναδελφικών χαιρετισμών 

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

TO NEON Δ. Σ. ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ 

ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΟΗΝΟΝ
Τό έκ τών τελευταίων αρχαιρεσιών 
Διοικητικόν Συμβούλιον τού Συλλό
γου, συνεκροτήθη τήν 6-4-64 εις 
Σώμα ώς ακολούθως:

Πρόεδρος: Κων)νος Κ ατσούλη ς,
‘Αντιπρόεδρος: Φιλήμων Γιαννακό-
πουλος, Γεν. Γραμματεός): Κωνστ. 
Παπανικολάου, Ταμίας: Γεώργιος 
Ροδόπουλος, ‘Έφορος: Νιικόλ. Κον- 
τογιάννης, Σύμβουλοι: Νικόλαος
Βαρβαρέσσος, Σωκράτης Κατσώλας. 
‘Αλέξανδρος Σκριβάνος, Στέφανος 
Φουκαρίδης.

ΔΓ άνακοινώσεώς του έπακολουθη- 
σάσης τής πρώτης του συνεδριάσεως 
τό Δ.Σ. τού Συλλόγου έτόνισεν ότι 
άπεφάσισεν όπως άναλάβη τά κα
θήκοντα του παρά τώ Δ.Σ. τού Λο
γαριασμού ’ Επ ικουρήσεως. ’Επί
σης έλαβε άπόφασιν επιδιώξεως τή,ς 
συγχωνεύεσως τών ‘Ασφαλιστικών 
‘Οργανισμών Ε.Τ.Ε.

Ή καθαρή αποστολή μιας συν
δικαλιστικής όργανώσεως εΐναι νά 
μελετά, νά θεμελιώνη, νά πρσβάλλη 
καί νά αγωνίζεται διά τά συμφέρον
τα τών άνθρώπων τούς οποίους εκ
προσωπεί. Εις τήν δράσιν της: αυ
τήν έρχεται φυσικά εις επαφήν μέ 
τήν έκπροσώπησιν τής τάξεως μέ 
τήν όποια ικατά τήν επιτέλεση τού 
κοινωνικού προορισμού, τά μέλη της 
εύρίσκονται εις άμεσον σχέσιν. Πα- 
ραλλήλως ή συνδικαλιστική όργά- 
νωσις διατηρεί επαφή μέ τήν Πολι
τική εξουσία καί τις αρμόδιες Κρα
τικές αρχές.

Κατά τήν προβολή τών ζητημά
των είναι πολύ πιθανόν, αν οχι σύ- 
νηθες, νά Ιλθη σέ οξύτητα, σέ διένε
ξη, σέ αντιδικία καί μέ τους δύο 
τούτους. Ό Πρώτος δέν ενδιαφέρει 
έν προκειμένη. Ή άντίθέσις απόψε
ων μέ τον δεύτερο, τον "Υπουργό 
της δεδομένης. /< υβερνησεως ή καί 
μέ τήν Κυβερνήσω ακόμη, έάν τό 
θέμα ή τά θέματα, έχουν τοιαύτην 
εκτασιν ώστε νά ένδιαφερθούν πε
ρισσότεροι υπουργοί ή καί ό Πρω
θυπουργός άκάμη, αποτελούν πολι
τική; Φυσικά όχι. Διότι έάν ύπεστη- 
ρίζετο τό άντίθετον τότε άπό φόβο 
μήπως τό συνδικάτο θεωρηθή, άνα- 
ιμιγνυόμενον εις τήν πολιτικήν θά έ- 
στερεϊτο τού βασικωτέρου τών δι
καιωμάτων του, νά άγωνισθή δηλ.

Έκ τών αρχαιρεσιών πρός άνά- 
δειξιν Διοικήσεως τού Συλλόγου μας 
άνεδείχθη τό ύπό τόν συνάδ. κ. Γ. 
Καραπάνον ψηφοδέλτιον, άναλαμβά- 
νον δΓ έβδομον κατά σειράν έτος 
τήν ΔιοίκηφΊν τού Συλλόγου. "Ανευ 
ετέρων αντιπάλων τό σχήμα Καρα- 
πάνου, άνανεωμένον ώς πρός τήν 
σύνθεσιν, συνεκέντρωσε τά 78,50% 
τών συμ μετασχόντων εις τήν ψηφο
φορίαν συναδέλφων.

‘Η έκ νέου έκδήλωσις τής εμπι
στοσύνης τών υπαλλήλων τής Ε.Τ.Ε. 
εις τό παρόν Διοικ. Συμβούλιον 
κρίνεται ύπό τού συναδελφικοΰ κό
σμου καί τών εΰρυτέρων συνδικαλι
στικών κύκλων, ώς επιτυχία της συ
νεπούς καί σθεναράς θέσεως, ήν έτή- 
ρησε τό Δ.Σ. έφ’ όλων τών ζητημά
των άτινα αντιμετώπισε.

Τό Δ. Σ. εις τήν συνεδρίασιν του 
τής 7)4)64 συνεστήθή εις Σώμα ώς 
ακολούθως:

1) Πρόεδρος: Γεώργιος Καρα- 
πάνος, 2) ‘Αντιπρόεδροι: Ευστάθιος 
Μίχος, Γεώργ. Τσοκόπουλος, 3) Γ. 
Γραμματεύς: ’Ιωάννης Παπαδοπού
λας, 4) Είδ. Γραμματεύς, 5) 
Ταμίας: Φιλοποίμην Κατσούλας, 6) 
"Εφοροι: ιΚων, Ξυνόγαλος - Ύποκ) 
των, Θεοδ. Σ αλί μπας - Τύπου, Δη μ. 
Χαρίτος - Λέσχης, 7) Σύμβουλοι: 
‘Αγγελική Μαραγκού, Στυλ. Γιάκου
ρης (Θεσ-νΐκης), "Αγγ. Δοδόπουλος 
Ζαχ. Δραμουντάνης (’Ηρακλείου) Δ. 
Κωνστ αντί νίδης (Δράμας), Έπαμ. 
Μαυρουλίδης, Γεώρ. Μπονάνος (Πα- 
τρών), Κων. Πουλή,ς, Κων. Σ ιάφος 
(Λαρίσης).

Τό Δ. Σ. άμα τή συστάσει του 
εις Σώμα, δΓ ειδικής άνακο ινώσεως 
συνέχαρη άπαντας τούς συναδέλφους 
διά τήν έπιδειχθεΐσαν συνδικαλιστι
κήν των ωριμότητα τήν όποιαν έξε- 
δήλωσαν διά τής εύρυτάτης συμμε
τοχής των είς τάς αρχαιρεσίας καί 
διότι διά τής στάσεως των αυτής 
απέδειξαν είς τούς διαφόρους άνω-

κατά τών αντιθέτων πρός τά συμ
φέροντα τών μελών του' άπόψεων τής 
πολιτικής έξουσίας, νά μή θεμελιώ
νη ούτε νά προβάλλη διεκδικήσεις, 
νά μην υπερασπίζεται κεκτημένα δι
καιώματα. Έτσι είς τήν περίπτω- 
σιν τών Τραπεζιτικών ’Υπαλλήλων, 
οΐ Σύλλογοι θά έπρεπε νά μήν α
γωνίζονται γιά αυξήσεις, νά μή 
κτυπούν άντεργατικούς νόμους καί 
θά έπρεπε νά είχαν παραδώσει προ 
πολλοΰ τά ασφαλιστικά τους Τα
μεία τροφήν είς τάς ορέξεις διαφό
ρων εγκεφάλων.

Τά συνδικάτα επομένως, πρέπει 
νά τά διακρίνη, συν τοΐς άλλοις α) 
ολοκληρωμένη γνώσις καί θεμελίω- 
σις τών ζητημάτων τά όποια υπο
στηρίζουν, 6) πίστις είς τό περιε
χόμενό τους καί έπιμονή είς τήν 
λύση τους, γ) συνέπεια κατά τήν 
προβολή καί τόν αγώνα τους, δ) 
άντικειμενικότης είς τάς σχέσεις 
τους μέ τά αρμόδια όργανα καί υ
πεύθυνα πολιτικά πρόσωπα άνευ 
ούδεμιάς δεσμεύσεως μέ αυτά καί 
ε) ή επίσης είς τήν αντικειμενικότη
τα στηριζομένη, δύναμις άναγνωρί- 
σεως της τυχόν συναντωιμένης κα- 
τοονοήσεως καί ειλικρινούς βοήθειας 
άπό τά όργανα καί πρόσωπα τούτα 
καί ή έπι βαλλόμενη: έκφρασις εύχα- 
ριστίας πρός αυτά.

Άντιθέτως πολιτική έκ μέρους έ-

νύμους «συνδικαλιστάς» ότι παρα
μένουν ηνωμένοι γύρω άπό τήν έκ- 
προσώπησιν τήν οποίαν περιέβαλον 
ακόμη μίαν φοράν διά τής εμπιστο
σύνης των.

Επίσης έτονίσθη δτι τό Δ.Σ. συ- 
ναισθανόμενον τήν ηύξημένην αΰτου 
ευθύνην λόγφ τών ανωτέρω έκτεθέν- 
των, έναντι τών συναδέλφων, ύπεσχε- 
θη δτι θά καταβάλη δλας του τάς 
δυνάμεις καί θά εξάντληση δλας 
τάς δυνατότητας διά ν’ άνταποκριθή 
είς τάς προσδοκίας των.

Τό Δ. Σ. έλαβε κατά τήν αυτήν 
συνεδρίασιν καί τάς ένδεδειγμένας 
αποφάσεις διά τήν έπίσπευσιν τής 
έπιλύσεως τών ζητημάτων τού προ
σωπικού, ιδιαιτέρως δέ εκείνων, τών 
όποιων ή πορεία έχει άδικαιολογή- 
τως ανακοπή., ώς καί διά την καλ- 
λιτέραν άπόδοσιν τών ενεργειών του, 
έπί τών όποιων καθώς καί έπί τών 
αποτελεσμάτων των θά ενήμερων η 
άνελλιπώς τό Προσωπικόν διά τού 
Συλλογικού Τύπου καί τής δι’ αμέ
σου μετ’ αυτού επαφής.

ΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ. Σ.
Άπεφασίσθη όπως τό Δ. Σ. του 

Συλλόγου συνέρχεται καθ’ έκάστην 
Τετάρτην καί ώραν 7 μ.μ πρός λη- 
ψιν έκάστοτε αποφάσεων έπί της 
έξελίξεως τής πορείας τών ζητημά
των τού Προσωπικού ώς καί πρός 
ένημέρωσίν του έπί τού (έργου τών 
έκ τών μελών του συσταθεισών επι
τροπών σχετικώς μέ τόν ‘Οργανι
σμόν, ‘Ασφαλιστικόν, κλπ. θέματα.

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Τά Γ ραφεία τού Συλλόγου εΐναι 

ανοικτά διά πάντα συνάδελφον, τά 
δέ όργανα διοικήσεως αυτού έτοιμα 
νά δεχθούν νά συζητήσουν καί νά 
αποφασίσουν έπί πάσης σοβαρός 
καί είς τό ύψος τής εΰθύνης τού Συλ
λόγου μας ίσταμένης προτάσεως, 
γνώμης καί συστάσεως.

‘Επίσης κατά τήν πρώτην συνε- 
δρίσσίν του τό Δ. Σ. άπεφάσισεν 
όπως τό Γραφεΐον ■ τού Συλλόγου 
λειτουργεί προσωρινώς άπαξ τής έ- 
βδομάδος κατά τάς άπογευματ ινάς 
ώρας είς τήν Λέσχην, έκάστην Πα
ρασκευήν καί άπό ώρας 6-8 μ.μ.

νός συνδικάτου θά ήτο ή διοχέτευσις 
είς τά μέλη του τών συνθημάτων, 
τών θέσεων καί άπόψεων τού κόμ
ματος τό όποιον θά ήθελε τούτο νά 
εύνοήση, ή άνοικτή ή κεκαλυμμένη 
προπαγάνδα υπέρ αυτού, διά τήν 
προσέλκυσιν οπαδών καί ψηφοφό
ρων. Τότε τό εργατικό σω
ματείο έκ φεύγει τού σκο
πού του ικαΐ ή διοίκησίς του εί
ναι υπόλογος καί κατακριτέα.

Υπάρχει δυστυχώς είς τόν τόπον 
μας ή άντίληψις ότι, όταν τό κομ- 
ματιζόμενον εργατικόν σωματεΐον 
είναι τοποθετημένον μέ τήν πολιτι
κήν άντιπολίτευσιν, τότε ή ένέργειά 
του αύτή εΐναι κολάσιμος, τότε 
συγκεντρώνει τά πυρά τής κριτικής, 
διότι τότε αυτά βάλλονται άπό τής 
ασφαλούς θέσεως, τής εύνοιας τών 
κρατουντών. ’Ενώ έάν τό Σωματείο, 
"Ομοσπονδία καί Συνομοσπονδία α
κόμη, ΰπερεξαντλούν τά όρια ύμνων 
καί κολακειών, πρός τήν κρατούσαν 
κατάστασιν καί τό κυβερνών κόμ
μα, τότε ναι μέν προβάλλεται τό 
κόμμα διά τών δη μ ιουργθυμένων εν
τυπώσεων καί άσικεΐται πολιτική, άλ
λά «ας κάνουμε πώς δέν βλέπομε», 
«ισχυροί εΐναι, κάτι μπορούμε νά 
βγάλουμε». Δέν παύει όμως νά εί
ναι καί αυτό πολιτική. Καί οχι μό
νον πολιτική άλλά καί παληανθρω- 
πιά, διότι έκψεύγει πλέον ή έκπρο- 
σώπησις τού εργαζομένου άπό την 
ηθικήν καί νόμιμον θέσιν τού κοινω
νικού λειτουργήματος καί κατρακυ
λά είς τό χαμηλότερον επίπεδον 
τής ευτελούς συναλλαγής. Ώς έκ 
τούτου ή περίπτωσις αυτή δέν είναι 
μόνον κατακριτέα καί κολάσιμος ό
πως ή πρώτη, άλλά μετ’ άηδίας ά- 
πσκρουστέα άπό τίμιους εργαζομέ
νους.

ιΕίσότγει ή νοοτροπία αύτή, είς 
τόν συνδικαλισμόν την τάσιν έξαρ- 
τήσεως πλέον τού συνδικάτου άπό 
τό κόμμα, τή,ς μετατροπής του σέ 
υποστήριγμα διατηρήσεως τού κόμ
ματος στήν έξίουσία, σέ φορέα τής
(Συνέχεια είς τήν 2αν σελ.)

Η Γνομη Μας
Ή Γενιηή 
Συνέλευοις 
τών μετόχων

Τό προσωπικόν, τής Τραπέ
ζης ειιρίσκεται και πάλιν εις α
ναταραχήν λόγω τής αναβολής 
τής ετήσιας Γενικής Συνελεΰσε- 
ως τών μετόχων. Διότι έκ του 
παρελθόντος έχει πίκραν πείραν 
τών συνεπειών καί τής παραμι
κρός ανωμαλίας πού συμβαίνει 
στό “Ιδρυμα, έκτος τών φημολο
γουμένων αιτίων τής τοιαύτης α
ναβολής, τά όποια και ώς άπλή 
σκέψις τ ό αφήνουν έκπληκτον. 
Πρός τί ή περαιτέρω αναβολή— 
διά τόν Μάϊον—τής Συνελεύσε- 
ως; ’Αρκετοί δέν ή σαν αι μέχρι 
τοΰδε άνα/μαλίαι είς τήν Τράπε
ζαν; Πρέπει οι κυβερνητικοί αρ
μόδιοι ν’ άντιληφθοΰν δτι ή έξα- 
κολούθησις μιας καταστάσεως άρ 
ρυθμίας είς τό “Ιδρυμα, μόνον 
ζημίας δΰναται νά έπιφέρη. Καί 
τό προσωπικόν είναι εύαίσθητον 
εις παρόμοιας ζημίας, διότι δια- 
κυβεύεται δ μόχθος του, έκ τής 
έκμεταλλεΰσεως τ ο ϋ οποίου ή 
Τράπεζα εΰρίσκεται σήμερον εις 
τήν καταπληκτικήν αυτήν οικο
νομικήν ά'νθησιν. “Ας τό έχουν 
λοιπόν ύπ1’ δψιν των...

’Αναίσχυντη
ενέργεια

Τά τελευταία χρόνια καί εί- 
δικώτερα σέ παραμονές αρχαιρε
σιών, τίθενται σέ κυκλοφορία 
διάφορες ανώνυμες, «συνδικαλι- 
στικοφανεΐς» ανακοινώσεις, τό 
περιεχόμενον τώ'ν δί.οίων, κατά 
κανόνα είναι αντίθετο πρός τά 
συμφέροντα καί τις έπιδιώξεις 
τοϋ προσωπικού.

’Εφέτος, οί ίδιοι πάντοτε αν 
θρο^ποι, οι όποιοι αν καί κινούν
ται συστηματικά εις τό σκότος 
τής ανωνυμογραφίας, είναι αρ
κετά γνωστοί εις τούς συναδέλ
φους, έκυκλοφόρησαν ένα κατά- 
πτυστον κείμενον, μέ τό όποιον 
καλοΰσαν τό προσωπικόν νά έκ- 
φράση τήν αποδοκιμασίαν του 
κατά τής Συλλογικής Ηγεσίας 
ρίπτοντας λευκά ψηφοδέλτια. Δη 
λαδή ού'τε λίγο, ούτε πολύ οΐ... 
«συνάδελφοι» αυτοί, έζητοΰσαν, 
νά έχη τό νέον Διοικ. Συμβοΰλι- 
ον τό όποιον θ ά προήρχετο άπό 
τό μοναδικόν ψηφοδέλτιον 
πού κατήρχετο στις εκλογές, όσον 
τό δυνατόν περιωρισμένην βάσιν. 
Προφανώς διά νά έχη—κατά τήν 
άντίληψίν των—μεγαλΰιερόν κύ
ρος είς τήν προβολήν καί διεκ- 
δίκησιν τών αιτημάτων τού Προ
σωπικού!

Είναι πραγματικά αδύνατον 
νά τούς παρακολούθηση πλ έ ο ν 
κανείς είς τόν κατήφορον τής άν- 
τισυναδελψικής των τακτικής. Οί 
ίδιοι μέ τις έπαίσχυντες καί ανά
ξιες γιά εργαζομένους είς τήν 
Εθνικήν Τράπεζαν ένέργειές των 
έχουν θέσει εαυτούς είς τό περι- 
θώριον τής συναδελφικής ζωής, 
πολύ περισσότερον δέ τής συνδι
καλιστικής δραστηριότητας, ή ο
ποία προϋποθέτει ανδρισμόν, τόλ 
μην καί ευθύνην.

“Ας τά έχουν αυτά ύπ’ δψιν 
των διά τό μέλλον, καθώς καί 
τό μέγα μάθημα πού άπεκόμισαν 
άπό τις τελευταίες αρχαιρεσίες: 
Τήν περιφρόνησι πρός τό σύνθη
μά των άπό τήν συντριπτική 
πλειοψηφία τοϋ Προσωπικού.

’Ολίγη σοβαρότης
Ό κ. Μελχ. Τσουδερός τρέ

φουν ώς γνωστόν μετριοφρόνως 
βαθυτάτην έκτίμησιν προς τόν 
...εαυτόν του, φιλοδοξεί νά παί-

ρουλίδη, Γ. ΤσσκοτΓούλου καί Σ.

ΕΝΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΕΝΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΗΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

ΖΗΤΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ
“Ας γνωρίζουν τούτο οί οημεριυοί 
ίοχυροί uoi νά μήν τό απογοητεύουν

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ



ίΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΝ
ΕΝΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΑΝΑΒΊίΙΟΊ
ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΔΠΕΖΗΣ

Η Ε. Φ.Ε.Τ, θριαμβεύτρια τον τονρνονά 
διά τό Κύπελον "ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΦΤΕΡΑ,,

Ή Ποδοσφαιρική Όμάς τής Ε.Φ.Ε.Τ έξελθοΰσα ισόπα
λος την Κυριακήν 22 Μαρτίου προς τήν ομάδα τής Εται
ρείας VOLKSWAGEN έτερμάτισεν άήτητος τάς συναντή
σεις της εις τό διοργανωθέν υπό τής ’Αεροπορικής Έταιρεί 
ας Β.Ε.Α. τουρνουά διά τό κύπελλον «ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΦΤΕΡΑ» 

Ή Όμάς τής Ε.Φ.Ε.Τ. έφερε τά κάτωθι άποτελέσματα 
εις τούς αγώνας της διά τήν κατάκτησιν του κυπέλλου. 
19—1—64 Ε-Φ.Ε.Τ. - PHILIPS 5 - 1
26—1—64 Ε.Φ.Ε,Τ. - Β.Ε.Α. 2-0

2—2—64 Ε.Φ.Ε.Τ. - ΠΟΣΕΙΔΩΝ 1 - 0
23—2—64 Ε,Φ.Ε.Τ. — ΦΟΙΒΟΣ Βύρωνος 2 — 0 (άνευ άγ.( 
22—3—64 Ε,Φ,Ε-Τ. - VOLKSWAGEN 1 - 1

ΨΗΦΙΣΜΑ

ξη τον ρόλον Μέντορος τής 
συναδελφικής οικογένειας μας. 
Ό ρόλος όμως απαιτεί προσόν
τα, τα όποια ό καλός αυτός συ
νάδελφος δεν φαίνεται νά δια
θέτη, αν κρίνωμεν από τήν τε- 
λευταίαν άνακοίνωσίν του. Τι 
νά πιάση κανείς καί τι νά άφί- 
ση από τό άπίθανον αυτό κείμε
νον τό όποιον άποτελεΐ νεφέλω
μα αφελείων καί οχι σοβαρών 
τουλάχιστον σκέψεων.

"Ενα μήνα σχεδόν μετά τήν 
τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν 
των μελών τοΰ Συλλόγου, καί 
δέκα μόλις ήμέρας μετά τάς 
αρχαιρεσίας, ζητεί τήν σύγκλη- 
σιν εκτάκτου Γεν. Συνελεύσεως 
μέ θέματα:

«1)....... ένημέρωσιν επί τών
Συλλογικών ενεργειών διά 
τάς μελετωμένας μεταβολάς 
είς τήν Αιοίκησιν....2)...λή- 
ψιν άποφάσεως περί τής τη- 
ρητέας στάσεως είς τήν έτη- 
σίαν Γεν. Συνέλευσιν τών Με
τόχων__3)___τήν άνάπτυξιν
τών λόγων οϊτινες έπέβαλον 
τήν καταχώρισιν άρθρου... 
κλπ».

Ιδού λοιπόν μιά καινοφα
νής θεωρία, καθ’ ήν ή Γεν. Συ- 
νέλευσις πρέπει νά συγκαλήται 
καί νά λαμβάνη αποφάσεις επί 
παντός σοβαρού ή μη, άναφυο- 
μένου ζητήματος καί δή επί ζη
τημάτων τακτικής (όπως είναι 
ή τηρητέα στάσις εις τήν έτη- 
σίαν Γενικήν Συνέλευσιν τών 
Μετόχων). ’Αλλά εκεί οπού τό 
πράγμα αποκτά κωμικήν πλέον 
μορφήν, είναι είς τήν διατύπω- 
σιν τοΰ 4ου θέματος.

.... 4) Διά τήν ανταλλαγήν 
απόψεων επί παντός θέματος ά- 
ναφυησομένου τυχόν, κατά τήν 
διάρκειαν τής συνεδριάσεως».

Δηλαδή, ά ς κάνουμε έκτα
κτον Γενικήν Συνέλευσιν,άς άρ- 
χίσωμεν «τό κουβεντολόι», καί 
βλέπομεν. Τίς οίδε τί μπορεί νά 
πρόκυψη!!. "Ισως καί ή πραγμα- 
τοποίησις αυτοϋ τό όποιον απο
τελεί τό δνειρον τοΰ κ, Τσουδε- 
ροΰ, καί τό όποιον δέν τολμά ευ
θέως νά διατύπωση καί νά έπι- 
διώξη καί τό επιχειρεί διά πλα
γίων μέσων ή δοκιμαστ ικών 
κρούσεων. ’Αλλά ολα αυτά, θά 
ήμπΟροΰσαν νά γίνουν μέ μεγα- 
λυτέραν σοβαρότητα.

Πρός εigέτι 
άρφΐβάΆΑ@ντας

Διά τό έγειραν έν ττολλοΐς έσκεμ- 
μένον, έν όλίγοις καλόπ ιστόν θόρυ
βον, δημοσίευμα της έψημερίδος 
μας «Παραινέσεις πρός Συνάδελφον», 
ό Πρόεδρος τού Συλλόγου μας διά 
■προσωπικής του άνακοινώσεως τής 
21 ης παρελθόντος ιμηνός διέλυε πά
σαν βάσιν αμφιβολίας. "Ελεγεν ή ά- 
νακοίνωσις. «...ή Έκπροσώπησις 
έκρι,νεν ότι επιβάλλεται νά ιέπιστή- 
ση τήν προσοχήν τοΰ άναψεραμένου 
συναδέλφου επί τών ΰποχρεώσεών 
του ώς Υπαλλήλου τής Εθνικής 
Τροητέζης καί έν συνεχείςί νά παρα
κολούθηση τήν έπ’ αυτών θέσιν του. 
Τοΰτ’ αυτό ισχύει καί διά 
πάντα συνάδελφον άπε- 
σ π α σ μ έ ν ο ν εις καίριας 
παρά τ ή Κυβερνήσει θέ
σεις. Ή κ ρ ί σ ι ς διά τον 6 ί
ο ν καί τήν πολιτείαν των 
έ ν τ ή Τ ρ α π έ ζ η, ώ ς καί α ΐ 
έ κ τ α ύ τ η ς σ υ ν έ π ε ι α ι ου
δόλως μεταβάλλονται ή 
θά μεταβληθούν εκ τής 
νέας ιδιότητάς των... Αυ
τή καί μόνη είναι ή θέσις μας καί ή 
αλήθεια. Πάσα έτέρα τοποθέτησις 
είναι κακόβουλος καί υποβολιμαία 
ύποκρύπτουσα σκοτεινούς σκοπούς 
τών άπεργασθέντων καί άπεργαζομέ- 
νων τήν έξαθλίωσιν τοΰ Προσωπι
κού . . .»

Αυτήν τήν σαφή τοποθέτησιν καί 
διευκρίνισιν έπαναλαμβάνομεν προς 
σσους τυχόν νομίζουν ιδτι θά εξακο
λουθούν νά δημιουργούν εντυπώσεις. 
ιΠροσθέτομεν μάλιστα δτι τά άνα- 
φερόμενα «διά τον βίον καί πολι
τείαν έν τή Τραπέζη» ισχύουν καί 
διά τούς έκ τών παρασκηνίων ύπο- 
'K ινήσαντας τον θόρυβον, τούς πι- 
στεύσαντας δτι θά καλύψουν ή δτι 
θά άποσείσουν έξ αυτών τά όσα τους 
βαρύνουν. Έξ άλλου αί στήλαι τής 
«Τραπεζιτικής» είναι άνοικταί διά 
πάντα δστις ήθελε νά συζη,τήση τά 
διαλαμβανόμενα εις τό περί οδ ό 
λόγος δημοσίευμα.

Kupiaudiiuoi
περίπατοι

Τό προσωπικόν πολλών Επαρχια
κών Ύποκαταστημάτων απασχολεί
ται τάς Κυριακάς διά τήν έπίσκεψιν 
τής περιοχής προς προσέλκυσιν έρ- 
γασιών. Κατ’ αρχήν τούτο είναι αν
τίθετον προς τήν κάθιερωμένην Κυ-

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελ.) 
ρα δμως χωρίς αμφιβολία, είναι 
τ ό κύρος πού τής προσπορί
ζει ό δγκος τών εργαζομένων πού 
εκπροσωπεί καί ή υλική δό
να μ ι ς πού αντλεί άπό τό βά
ρος τής μάζας του.

Είναι λοιπόν φανερό δτι δσο 
πιο μεγάλες είναι ό δγκος, ανά
λογο θά είναι καί τό κύρος, καί 
δσο πιο συμπαγής ή μάζα, τό
σο μεγαλύτερα καί ή δύναμίς
της.

Μετά άπό αυτά, αυτονόητο 
προκύπτει τό συμπέρασμα, δτι 
ή ϋπαρξις καί ή δράσις τών δια
φόρων αυτών «ύπο—συλλόγων» 
καί υποκαταστάσεων δέν έχει 
παρά μόνον άρνητικά άποτελέ
σματα.

Πράγματι,
1) Κατ’ άρχήν, έλάχιστες έλ- 

πίδες ίκανοποιήσεως τών αιτη
μάτων έχουν, έφ’ δσον δέν διαθέ
τουν ούτε κύρος ούτε δύναμιν, 
άλλα τήν έξαρτοΰν άπό τήν κα
λή θέλησι τού έργοδότου, μέ συ
νέπεια, οι διεκδικήσεις νά διαι- 
ωνίζωνται, νά φθίνουν καί τελι- 
κώς νά έκφυλίζονται.

2) Μέ τήν άσυντόνιστη καί 
χωρίς κανένα σύστημα προβολή 
τών αιτημάτων πού κατακλύζουν 
τον έργοδότη, προκαλεΐται σύγ- 
χυσις καί ή πρωτοβουλία περι
έρχεται στόγ τελευταίο πού έμ- 
ψανίζεται πλέον «υποχρεωμένος» 
νά ιεράρχηση αύτός τά αιτή
ματα.

3. Διασπάται ή ψυχική ένότης 
τοΰ Προσωπικού, άναπτύσσονται 
κεντρόφυγες τάσεις μέσα στην 
συναδελφική οικογένεια καί δη- 
μιουργοΰνται «κόστες» καί «τά
ξεις» μέ συνέπειαν νά

4) έξασθενίζη ή δύναμις καί 
τά κΰρος τοΰ κυρίου συλλογικού 
οργάνου έφ’ δσον κατακερματί
ζεται ό δγκος τοΰ σώματός του 
κλπ. κλπ.

Στις τόσες ζημίες πού προ- 
καλεΐ ή «χωριστική» αυτή άντί- 
ληψις δέν μπορούμε, μέ δση κα
λή διάθεση έχουμε, νά άντιτάξω- 
μεν ένα θετικό στοιχείο.

Τό έπιχείρημα δτι μέ αυτόν 
τον τρόπο τά «ειδικά» ζητήματα 
τών ομάδων, παίρνουν μιά με
γαλύτερη προβολή, δέν εύσταθεΐ, 
γιατί τίποτα δέν έμποδίζει τά 
ένδιαφερόμενα άτομα τής όμάδος 
νά έπιτύχουν τήν ίδια καί μεγα
λύτερη προβολή δ ι ά τοΰ κυρίου 
συλλογικού των οργάνου, τού ο
ποίου έλέγχουν, σαν μέλη, 
τήν δράση.

Υπάρχει ωστόσο μία περί- 
πτωσις πού ή ϋπαρξις χωριστών 
συλλογικών οργάνων, γίνεται δε
κτή σαν άναγκαΐον κακόν, όταν 
δηλαδή αυτό έπιβάλλεται άπό 
λόγους έξωτερικούς (στην περί- 
πτωσίν μας, ή συγχώνευαις τών 
Τραπεζών καί οί δύο Σύλλογοι 
’Εθνικής - ’Αθηνών) άλλα κι’ 
αυτό, μέχρι ς ένός ώρισμένου ση 
μείου πού τό καθορίζει ή καλή 
θέληση τών εργαζομένων νά τό 
έξομαλύναυν.

Πρέπει δμως ιδιαιτέρως νά 
ιό προσέξουμε τήν περίπτωσιν 
πού οί χωριστικές αυτές τάσεις 
παρουσιάζονται χωρίς νά ύπάρ- 
χη σοβαρός λόγος ή έξωτερική 
αιτία.

’Έχουμε π.χ. αίτημα πού ά- 
φορά μιά Ομάδα τοΰ Προσωπι
κού καί τοΰ οποίου ή ίκανοποί- 
ησις καθυστερεί για ώρισμένους 
λόγους («εΰνοήτους» συνήθως, ό
πως έτονίσαμεν ήδη). Τότε άρ- 
χίζει μία «γκρίνιοο> πού κ ατευ
θύ νέτα ι όχι κατά τοΰ υπαιτίου 
έργοδότου, άλλα κατά τοΰ συλ
λογικού οργάνου πού θεωρείται

ριακήν άργίαν τών έργαζσμένων. Έφ’ 
δσον ιδμως παρίσταται ενίοτε ά- 
νάγκη είναι απαραίτητος άφ’ ένός 
μέν ή έ κ περιτροπής άπασχό- 
λησις τών αρμοδίων προς τούτο υ
παλλήλων, άφ’ έτέρου δέ, επιβάλ
λεται άλλωστε εκ τού νόμου, ή κα
ταβολή ηύξημένης ά μ οι6 ή ς 
λόγφ άπασχολήσεως κατά τάς Κυ~ 
ριακάς αργίας. Άς προσέξουν κα
λά οί σκεπτόμενοι λάθρα ωφέλειαν 
διευθυνταί υποκαταστημάτων. Ή 
Διεύθυνσις Προσωπικού νομίζομεν ό
τι πρέπει νά πρσβή είς τάς δεούσας 
συστάσεις. Παρακολουθοΰμεν καί ά- 
ναμένομεν.

’Αγαπητή «Τραπεζιτική»
Είς τό ύπ’ άριθμ. 251)345)

1 5—1 2—64 ψύλλον σου έδημο- 
σιεύθη έπιστολή δι’ ής ΰπέβαλον 
διάφορα έρωτήματα έν σχέσει μέ 
τήν διανομήν τών οικοπέδων τοΰ 
ΝΕΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕ 
ΓΑΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕΩΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗ Σ ΕΛΛΑ
ΔΟΣ είς θέσιν Πεύκα Γιουρντά 
τής Άναβύσσου ’Αττικής κλπ. 
πλήν δμως ούδεμιάς άπαντήσεως 
έτυχον.

"Ηλπιζον τουλάχιστον δτι ή 
ώς άνω έπιστολή μου θά έλαμ- 
βάνετο ύπ’ δψιν καί θά περιελαμ- 
βάνετο ώς θέμα είς τά ύπό συ- 
ζήτησιν θέματα τής ημερήσιας 
διατάξεως κατά την όρισθεΐσαν 
διά τήν 19)4)64 έτησίαν Γενι
κήν Συνέλευσιν, ήτις, είρήσθω 
έν παρόδψ, συνεκλήθη καί πάλιν 
έκπροθέσμως, πλήν δμως ούτε 
καί έκεΐ περιλαμβάνεται.

Καί δμως μερικά έκ τών έρω- 
τημάτων αυτών μάς προεκλήθη- 
σαν άπό έγγραφον τοΰ Υπουρ
γείου Δημοσίων ’Έργων πρός

υπεύθυνο για άστοχο χειρισμό, 
καί στην κατάλληλη στιγμή, ρί
χνεται τό έκρηκτικό σύνθημα.

Δέν άποκλείεται φυσικά νά ύ- 
πάρχη καί σφάλμα τού συλλογι
κού οργάνου τό όποιον δέν είναι 
βεβαίως άλάθητο. Δέν άποκλείε- 
ται έπίσης, ώρισμένσι νά κινούν
ται πρός μιά τέτοιαν αντενέρ
γεια μέ καλές προθέσεις, πού 
έκδηλώνονται σαν άφέλεια, πλά
νη, έπιπολαιότης, άκόμα καί άν- 
τιπολιτευτική διάθεσις ή πείσμα. 
Άλλα οπωσδήποτε, τά άρνητικά 
στοιχεία, ιδιοτέλεια, έγωκεντρι- 
σμός, φιλοδοξίες, προσωπικά, 
φθόνος κλπ. άποτελοΰν τά ισχυ
ρά κίνητρα πού έπικρατοΰν στην 
προκειμένη περίπτωσι.

Τότε, όσοι έχουν κάθε συμφέρον 
άπό τήν διάσπασι τοΰ προσωπι
κού, δέν έχουν παρά νά κάνουν 
τούς κατάλληλους χειρισμούς, 
νά ένθαρρύνουν νά «άναγνωρί- 
σουν», νά ικανοποιήσουν ένδεχο- 
μένως ένα μέρος τοΰ αιτήματος, 
προκειμένσυ νά έπιτύχουν τον 
κύριο τους σκοπό.

Δέν είναι μόνον ό έργοδότης, 
πού έπί τέλους έχει «νόμιμα» 
συμφέροντα άπό τήν διάσπασι, 
είναι ή άποκρουστική ιδέα δτι 
στην ΰπόθεσι αυτή συνήθως άνα- 
μιγνύονται, κρυφά ή φανερά, καί 
οί άπόβλητοι τής Εργατικής τά- 
ξεως άνθρωποι τής ΓΣΕΕ πού 
παραδοκοΰν για νά ικανοποιή
σουν τά άνομα συμφέροντα τους.

Ευτυχώς, τό προσωπικόν τής 
Εθνικής Τραπέζης καί ωριμότητα 
διαθέτει, καί σύνεσι καί συνεί- 
δησι. Οί τελευταίες άρχαιρεσί- 
ες τό άπέδειξαν πανηγυρικά.

έμέ καί βεβαίως κατά οίονδήπο- 
τε τρόπον πρέπει νά έχωμεν μίαν 
άπάντησιν.

Πώς νά έξηγήσωμεν έπί πα-
( Συνέχεια είς τήν 4ην σελ.)

Συνδιυαλισμόν 
uai πολιτιπΑ

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελ.)
καλής ή κακής κυβερνητικής γραμ
μής, αντί τής ίερ&ς αποστολής τήν 
οποίαν έχει ό αληθής καί τίμιος 
Συνδικαλισμός, νά ποτρουσιάζη; δη λ. 
μέ παρρησίαν τίς κοινωνικές ανάγ
κες είς τήν Κυβέρνησιν, νά τής έμ- 
φανίζη τήν αλήθεια καί νά τήν 
θέτη προ τών ευθυνών της.

"Οταν πάλι μία Κυβέρνη- 
σις εις τον τομέα τής εργα
τικής πολιτικής θεσπίζει νόμους 
εμφανέστατα άντεργατικούς, καταρ
γεί υφιστάμενα δικαιώματα τών ερ
γαζομένων, περιστέλλει τίς έλευθε- 
ρίες τους, δημιουργεί όρους είς τάς 
σχέσεις διοπτραγματεύσεως τής ά- 
μοιβής καί τών συνθηκών τής εργα
σίας δυσμενέστατους δι’ αυτούς, 
τότε δέν πταίουν καθόλου τά Σω
ματεία αν είς τον αγώνα τους κατά 
τών πράξεων καί καταστάσεων τού
των (δημιουργούν τέτοιες εντυπώσεις 
καί στρέφουν, χωρίς νά τό επιδιώ
κουν καν, τήν λαϊκήν δυσφορίαν κα
τά τής Κυιβερνή,σεως ταύτης. Τότε 
άναμφισβη τήτως ούδεμίαν πολιτικήν 
κάμνουν. Έκτελοΰν απλώς τό καθή
κον τους. Εκείνοι οί όποιοι θά τά 
κατηγορήσουν ότι κάμνουν πολιτικήν 
είναι κακόβουλοι διαστρεβλωταϊ τής 
αλήθειας, είναι ποταποί συκοψάνται, 
είναι διαβολεϊς τών τίμιων άγώνων 
τής έργατοϋπαλληλικής τάξεως. "Ο
ταν δέ οί φορείς τοιούτων κηρυγμά
των «περί πολιτικής» είναι τοποθε
τημένοι είς τάς τάξεις τών συνδι
καλιστών, τότε είναι κάτι χειρότε
ρον. Κάνουν πολιτική καί αυτοί υπέρ 
τοΰ ισχυρού κυβερνώντας κόμματος, 
θέλοντες νά μειώσουν τήν έντύπωσιν 
άπό τήν άντίδρασιν πού δημιοιυργεΐ- 
ται εκ τών άντεργατιικιών μέτρων. 
Υπηρετούν έτσι εμμέσως τά άντερ- 
γατικά μέτρα καί τήν άντεργΟτική 
πολιτική. Καί ό χαρακτηρισμός 
τους, βέν είναι δύσκολος.

Αυτά όλα έλέχθησαν έκ της αφορ
μής ότι, καί ό Σύλλογός μας, μαζί 
μέ (άλλους Τραπεζοϋπαλληλικούς 
Συλλόγους καί άλλες συνδικαλιστι
κές ’Οργανώσεις ιέδέχθη βολάς ότι 
ήσκησε πολιτικήν. ’Ακόμη δέ ότι 
καί τώρα έπιχειρεΐται κάποιο παρό
μοιο άναμάσημα. Γράφομεν λοιπόν 
τίς προηγούμενες γραμμές, οί ό
ποιες κανείς καλόπιστος συζητητής 
δέν δύναται ν’ άρνηθή ότι άποτελοΰν 
τούς αυστηρούς κανόνες ώς πρός τίς 
σχέσεις συνδικαλισμού κα:ί πολιτι
κής, άλλα καί τά σαφώς διαχωριστι- 
κά όρια μεταξύ τών δύο τούτων 
λειτουργημάτων καί κη,ρύσσομεν 
διαγωνισμόν διά τήν τήρησιν αυτών.

‘Ο Σύλλογος δέν φοβείται τον 
διαγωνισμόν. Ή πιστή τήρησις τών 
κανόνων τούτων κατά τό παρελθόν, 
τοΰ ίέγγυάται τήν επιτυχίαν του είς 
αυτόν.

Τό Διοικητικόν Συμβούλων 
τής ΕΝΩΣΕΩΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ, εκτά
κτως συνελθόν επι τώ θλιβερώ 
άγγέλματι τοΰ προώρου θανά
του τοΰ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Φ. ΦΠΤ0Π0ΥΛ0Υ
Ύποδιευθυντοϋ Έθν. Τραπέζης 
εκλεκτοί μέλους τής Ένώσεως 
διακριθέντος άπό τής ιδρυσεώς 
της εις πάσας τάς φυσιολατρι
κός εκδηλώσεις, καί ακόυσαν τοΰ 
Προέδρου, εξάραντος τήν προ
σωπικότητα τοΰ εκλιπόντος, 

ΨΗΦΙΖΕΙ δμοφώνως:
1) "Οπως ΰποβληθώσι τ ά 

συλλυπητήρια τής Ένώσε ω ς 
πρός τήν οικογένειαν τοΰ μετα- 
στάντος, 2) "Οπως κατατεθή 
στέφα-νος επί τής σοροΰ αυτοϋ,

3) "Οπως εκπρόσωποι τοΰΔ. Σ. 
παρακολουθήσουν τήν κηδείαν 
και 4) "Οπως δημοσιευθή τό πα
ρόν διά τοΰ Τΰπου.
Έν Άθήναις τή 8—4—1964 

Ό Πρόεδρος
ΑΝΔΡ. Δ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Ό Γενικός Γραμματεύς 
ΑΝΤ. ΙΩ ,ΚΑΤΊΆΚΗΣ

Κοινωνικά:
Αρραβώνες

Καίτη Λ. Τζανετοποΰλου, 
Δικαστικοί Διοικήσεως, Παν ο ς 
Α. Λουκίδης, ήρραβωνίσθησαν.

Γόμοι
’Όλυ Βαφειάδου 
Νικηφ. Τριαντάφυλλου

Τά δώρα τοΰ χορού μας
Προσέφεραν α ί κάτωθι επιχειρήσεις:

«ΚΡΕΑΚΟ» Τσαμαδσΰ 7 — Πειραιεύς.
ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χαρ. Καρακωνσταντόγ- 

λσυ & Υιός ι— Καραϊσκάκη 5 — Νίκαια.
ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΑΟΣ Α.Ε. — Ντέκα 10.
ΑΦΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ι— Μητροττόλεως 48.
ΜΕΤΑΞΟΒΙΟΜΗΧ)ΚΗ ΕΤ. «ΒΟΜΒΥΞ» — Έρμοΰ 52.
ΒΙΟΜΗΧΑΝ. ΚΑΛΤΣΩΝ Ίάκ. Δαρζέντα, Κολοκοτρώ- 

νη 33.
ΜΕΛΙ Σ )ΜΙ Α «ΝΕΚΤΑΡ» Διον. Ραζή, Σωκράτους 23.
ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟI·IΆ «ΙΟΝ» Κεχαγιά 59 ι— Ν. Φάληρ
Ν I Κ ΟΛΟ Π ΟΥΛΟ Σ ■— ΚΟΝΤΟΣ, Καλαμιώτου 25.
ΜΟΔΕΣ «ΝΑΝΑ» Άθαν, Φίλου, Περικλέους 17.
«Ζ Α Α Ε» ΟΜΗΡ ΙΔΟΥ, Σκυλίτση 60 ι— Πειραιεύς.
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ, Μικράς ’Α

σίας 28 ι— Πειραιεύς.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΠΑΛΑ ΙΔΗΣ «ΥΑΛΙΚΑ - ΟΙΚΙΑΚΑ 

ΣΚΕΥΗ», Βασ. Κων)ντίνου 41 δ’ — Πειραιεύς.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ «ΕΘΝΟΣ» Γ. Κεράνη, ’Αθηνών 

37-39 — Πειραιεύς.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, ’Όθωνος 6,
Α.Ε. «ΖΥΘΟΠΟΙΊΑ Κ. ΦΙΞ», Συγγροΰ 53.
ΧΑΊ-Μ ΝΑΧΜΙΑΣ & ΥΙΟΙ, Πανδρόσου 10.
ΕΤΑΙΡ. «ΔΑΦΝΗ», Γερανιού 28.
ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΛΑΝΑΡΑ (ΧΡΙΣΛΑΝ», Τέρμα Κολοκυνθ.
ΕΛΑ IΟΥΡ ΓIΚ Η ΕΤΑΙΡ. «ΜΙΝΕΡΒΑ», Σ ωκράτους 16
Α.Ε. «ΙΖΟΛΑ», Αιγαίου 41 ι— Καλλιθέα.
ΑΦΟΙ ΜΟΣΧΑΚΛΑ Ι ΔΗ «ΤΕΛΕΣΤΑΡ», Έμμ. Μπε- 

νάκη 16.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ, Παν. Σκουζέ 3.
Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ;: ΣΑΠΩΝΟΣ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗ», 

Πολυδεύκους 29 — Πειραιεύς.
ΕΡΓΟΣΤΑΣ ΙΟΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΟΣ «ΠΑ

ΝΑΡΕΤΟΣ», Βουλιαγμένης 420 I— Τράχωνες.
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ «ΚΑΝΤΙΑ» Γ. ΤΙΤΑΚΗΣ, Άριστοτέ- 

λους 8 ι— Σούρμενα.
Α.Ε. ΣΟΚΟΛ)ΠΟΙΊΆ «ΠΑΥΛΙΔΟΥ, Πειραιώς 135.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΔΗ, Μουστάκα — Στοά Νικο- 

λούδη.
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ ΜΠΑΚΑΚΟΥ, Πλ. Όμονοίας.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Χάριτος 1 — Κολωνάκι,
ΒΙΟΜ. ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ «ΗΛΙΟΣ», Γιατράκου 27-29.
ΧΡΩΜΑΤΑ «ΜΑΡΤΑΧΡΩΜ» ΝΙΚΗΦ. ΜΑΡΤΑΚΟΣ, 

Άθηνάς & Πρωτογένσυς 3α'.
ΚΑΤΣΑΡΗΣ ir- ΓΕΝ. ΑΝΤΙΠΡΟΣ. ΦΩΤΟΓΡΑΦ. & 

χ ΑΚΤΙΝΟΓΡ. ΕΙΔΩΝ, Άγ. Γεωργ. Καρύτση 3.
ΕΡΓΟΣΤΑΣ ΙΟΝ ΜΗΧΑΝ. Γ. ΓΙΓΙΝΗ, Κόνωνος 9 — 

Πειραιεύς.
ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ I & A. ΜΥΤΙΑΗΝΑΙΟΥ — Νίκαια.
ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ «Η ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ» ΑΦΟΙ ΜΥΤΙΑΗ- 

ΝΑΙΟΥ >— Νίκαια.
ΠΑΕΚΤΗΡ ΙΑ ΕΜ. ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ & ΣΙΑ, Π. Τσαλ- 

δάρη 299 — Νίκαια.
«ΙΝΤΡΑ» ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΝ & ΑΝΤΙΠΡΟΣ. 

Α.Ε., Θεμιστοκλέους 34.
Κ. ΜΑΡΟΥΣΗΣ, Πανεπιστημίου 62.
«ΑΛΚΑ» ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ, Σταδίου 31.
ΑΦΟΙ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΘΗ

ΝΩΝ «ΑΝΤΕΛΚΟ» Καρόρη 4.
ΕΡΓΟΣΤΑΣ ΙΟΝ ΥΠΟΔΗΜ. «ΝΙΚΗ» Ε. ΜΟΥΡ AT Ι

ΔΗΣ, Γ. Κονδύλη 131 — Νίκαια.
Γ. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ Α.Ε., Φιλοθέης 5 Πλ. Μητροπόλ.
ΥΦΑΣΜΑΤΕΜΠΟΡIΚΗ ΕΤΑΙΡ. «Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ» 

Α.Ε., Πανδρόσου 1.
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ «ΕΛΕΓΚΑΝΣ».
ΧΡΙΣΤΟΦ. ΜΠΙΤΖΑΝΗΣ «ΚΡΙΚΟΣ», Έρμοΰ 33. 

Εύχαριστσύμεν καί πάλιν θερμώς.

Διά τούς υπαλλήλους Τραπεζών 
ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ

ΑΝΕΥ ΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
ΣΕ 15 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥΣ ΔΟΣΕΙΣ 

’Επισκεπτόμενοι τό Κατάστημά μας 
δύνασθε νά προμηθευθήτε είς τιμάς βιτρίνας: 

ΩΡΟΛΟΓΙΑ (Χειρός. Τσέπης, Τοίχου, Εγερτηρίου 
Κούκου, ’Ηλεκτρικά, κλπ.). 

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ Άρίστης τέχνης, (Σταυροί, Βέρες, 
Δακτυλίδια, Ταυτότητες, Βραχιό
λια, Καρφίτσες, Κολιέ, Σκουλα
ρίκια, κλπ.).

ΔΓ ΑΓΟΡΑΝ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΕΚΠΤΩΣΙΣ 15%

ΣΩΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΤΔΟΣ uai Σία
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 9 - Τηλ. 231.845 - ΑΘΗΝΑΙ 122

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΣΑΡΚΑΣ 
’Οδοντίατρος

’Ακαδημίας 86 Τηλ. 612.005 
Β Δέχεται τούς υπαλλήλους όλων τών Τραπεζών



ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΥΡΥΤΑΤΑ ΠΕΡΙ80ΡΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΤΟΝ ΖΗΤΗΜΑΤΟΝ ΤΟΥ ΠΡ0Σ0ΠΙΚ0Υ

Ή έξέλιξις των εργασιών τών 
Τροπτεζών άντικατοπττρίζει εις με- 
γάλον βαθμόν την πορείαν τής οι
κονομικής εν γένει δραστηριότητας 
μιας χώρας.

Οϋτω, ή έπικρατήσασα κατά τα 
τελευταία ετη «στοίθερότης» εις την 
Ελληνικήν οικονομίαν, ανεξαρτήτως 
τών εγειρόμενων αμφισβητήσεων ώς 
προς την σκοπιμότητα λόγιμ τών

©ice τών όποιων έπετεύχθη I δνατηρήσεως τής οικονομικής δρα-μεσων
(καθήλωσις άπολαυών τών εργαζο
μένων, άνάληψις υπέρμετρων δοπτά- 
νών υποχρεώσεων, μείωσις τού ρυ
θμού άναπτύξεως τής οικονομίας) ά- 
πεικονίζεται εις τά διαλαμβανόμενα 
είς τούς ετησίους ισολογισμούς τών 
Ελληνικών Τραπεζικών 'Ιδρυμάτων 
στοιχεία, ή έξέλιξις τών όποιων πι
στοποιεί το υφιστάμενον «κλίμα» 
εμπιστοσύνης προς την δυνατότητα

στηριότητος εις τά σημερινά, λίαν 
χαμηλά βεβαίως, επίπεδα.

Έν προκειμένφ χαρακτηριστική 
είναι ή άνρδιική πορεία τών κυριωτέ- 
ρων λογαριασμών κα'ι τών συναφών 
άποτελεσμάτων τοΰ ’Ισολογισμού 
τής ήμετέρας Τραπέζης, συνοπτική 
είκών τών όποιων παρέχεται διά τού 
κατωτέρω πίνακας:

ΕΞΕΛΙΞΙΣΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε,Τ.Ε. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ 1960-1963 (ΕΙΣ ΕΚΑΤ. ΔΡΧ.)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Διαθέσιμα
Χορήγησις (πλήν δάν. άκασ/ 

σεως)
’Επενδύσεις (χρεόγραφα, άκί- 

νητα, εγκαταστάσεις) 
’Εγγυήσεις 
Λοιπά στοιχεία 
Λογαριασμοί τάξεως 
Δάνεια άνασυγκροτήσεως

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Κεφάλαιον Μετοχικόν 
Άποθεματικον
Προβλέψεις 6ι’ ύποτίμ. στοιχ.

ένεργητ.
Καταθέσεις 
Λοιπά στοιχεία 
Λογαριασμοί τάξεως 
Σύνολον ’Ισολογισμού 

ΚΕΡΔΗ & ΖΗΜΙΑΙ
Σύνολον άκαθαρ. ώφειλών. 
Άποδοχαί προσωπικού 
Ταμειακαί εισφορά! είς Άσφα- 

λιστ. Όργαν. 
’Έκτακτος ένίσχυσις άσφαλιστ.

οργανισμών 
Γενικά έξοδα, άμοιβαί τρίτων, 

φόρο ι

Κέρδη προ τών αποσβέσεων 
Αποσβέσεις
Προβλέψεις 6Γ ύποτίμησιν

στοιχ. ενεργητικού 
Μέρισμα (σύνολον) 
Άποθεματικά 
Υπόλοιπον είς νέον

i960
3.237,3

1961
3.683,8

1962
4.155,7

1963
4.992,1

8.302,6 9.526,6 12.622,1 16.153,2
696,5 753,8 884,7 1.284,6
409,2 443,5 488,8 540,8

2.41 1,2 3.155.3 3.304,2 3.990,7
95,0 3.809,7

3.810,1 4.187,0
673,3 647,7 615,2 685,9

581,4 581,4 760,1 872,1
45 105 138,0 430,32

+ 1 1 389 3 488,1
1 1.159,9 12.706,6 15.407,6 19,191,8
3.943,8 4.912,7 5.375,1 10.474,3

3.810,7 4.187,0
15.730,1 18.305,7 25.880,8 35.643,6

592,7 776,7 855,7 1.008,7
259 298 317,6 356,9

55,2 87,5 80 93,0

40 50 50 50

132,3 486,5 128,4 363,9 189,9 637,5 211,2 711,1

1 06,2 212,8 218,2 297,6
21,9 23,5 26 29

35 80 110 100
32,4 48,6 48,6 91
16,9 60 33 77

0,7 0,6 0,6

1. Περιλαμβάνονται είς τούς εκκρεμείς, οί όποιοι εμφανίζονται όμοΰ
2. Περιλαμβάνεται καί ή έκ τής έκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτ

πτει ότι α) ύφίσταται άδικαιολογή- I 
τως αρρυθμία είς τήν ανάπτυξιν . 
τών εργασιών. Ούτω ή κατά τήν | 
προαναφερθεΐσαν τετραετίαν έξέλι- ι 
ξις τών μεταβολών τού ύψους τών I

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ 
’Ισολογισμών 

%

Βεβαίως ή απλή άνάγνωσις τών 
ανωτέρω στοιχείων δημιουργεί την 
ύποχρέωσιν απονομής ευσήμων είς 
τήν Διοίκησιν, ή έγγυτέρα όμως θε- 
ώρησις τών πραγμάτων άποκαλύ-

μέ τά λοιπά στοιχεία, 
ιον διαφορά.

ισολογισμών (άπεικόνισις τής έκτά- 
σεως τών πάσης φύσεως συναλλα
γών) καί τών άκαθαρ ίστων ωφελει
ών έχει ώς εξής:

’Ακαθαρίστων ωφελειών

1960
1961
1962
1963

Τά ανωτέρω στοιχεία άποδεικνυουν 
αδυναμίαν συμμέτρου άναπτύξεως 
τών διαφόρων δραστηριοτήτων jrpo; 
τον σκοπόν μεγκττοτγονησεοος τών ω- 
φελειών, λόγψ τής έλλείψεως οίουδή- 
ποτε προγραμματισμού. Αί έργα- 
ετίαι δέν προϋπολογίζονται καί δεν 
καταβάλλεται ή έπιβαλλομένη προσ
πάθεια παροχής συμπληρωματικών 
υπηρεσιών άποφερσυσών ώφελείας 
ανευ χρησι μοπο ιήσεως προσθέτων 
•κεφαλαίων. Συστηματικωτέρα έν 
προκει μένω άνάλυσις έκφευγει, τών 
ορίων καί τοΰ σκοποΰ τοΰ1 παρόντος. 
(Δέον ωσαύτως νά σημειωθή δτι κα
τά τά τελευταία έτη οώδεμία αξία 
λόγου πρόοδος έπραγματοποιήθη 
είς τον τομέα τής όρθολογικωτερας 
όργανώσεως τών υπηρεσιών τής 
Τραπέζης, αί όποίαι λειτουργούν μέ 
τάς αύτάς άπηρχαιωμένας καί ήκι
στα έξυπηρετητικάς διά τήν πελα
τείαν μεθόδους.

6) Τά παρακρατούμενα δΓ απο
σβέσεις επισφαλών απαιτήσεων πο
σά ηύξήθησαν ύπερμέτρως ^ έν συγ- 
κρίσει μέ τό 1960 οΰχΐ μόνον απο
λύτως, πράγμα τό όποιον θά ήτο 
φυσικόν λόγω της διευρύνσεως τών 
χορηγήσεων, άλλα καί σχετικώς 
προς τάς πραγματοποιουμένας ώ
φελείας, ώς προκύπτει έκ τού κατω
τέρω πίνακος.

Ποσοστόν προβλέψεως δΓ έπισφα- 
λεΐς απαιτήσεις έν. σχέσει μέ τάς 
άκαθαρίστους ώφελείας.

1960 5,90%
1961 10,30%
1962 9,93%
1963 9,91%
Σημειωτέον δτι ήδη συνεκεντρώθη-

σαν είς τον οϊκεΐον λογαριασμόν τε
ράστια ποσά ήτοι 488,1 έκ. δρ., ού- 
δεϊς 6έ γνωρίζει ποιον τμήμα τού
των θά διατεθή πράγματι δΓ άπό- 
σβεσιν επισφαλών άπαιτήσεων. Ή 
έν προκειμένφ έκκρεμότης άποβαί- 
νει απτό πολλών απόψεων ασύμφο
ρος διά τήν Τράπεζαν και έπιβάλ
λεται νά έκλειψη τό ταχύτερον.

γ) Οΰδέν ποσόν παρεκρατήθη 
καί κατά τήν υπό κρίσιν χρήσιν διά 
τήν άντιμετώπισιν τής έπιβαρύνσεως

+ 16,37
+ 41,38
+ 37,72

έκ τής άναδιαρθώσεως τοΰ μισθο
λογίου. Τήν στιγμήν κατά τήν οποί
αν είναι είς δλους γνωστόν δτι αί ά- 
πολαυαί τών υπαλλήλων τής ’Εθνι
κής Τραπέζης υπολείπονται ουσια
στικός τών λοιπών μεγάλων Τρα
πεζών καί δτι ή κατάστασις 
αύτη είναι αδικαιολόγητος άλλα

Δημιούργημα καί αυτό τής έ 
παράτου «εξαετίας». Ή τριετής 
προσωρινότης τών νεοπροσλαμ- 
βανομένων υπαλλήλων. Φέρει 
στην σύλληψιν καί έκτέλεσίν του 
τό ύφος τής «ολοκληρωτικής 
στοργής» τής πλέον άστοργου ερ 
γοδοτικής περιόδου που έγνώρί
σε ν τό "Ιδρυμα.

Κάτω από τήν Δαμόκλειον 
σπάθην τής «κατά τ ή ν κρίσιν 
τής Διοικήσεως» μονιμοποιήσεώς 
των, τά νέα αυτά παιδιά καλούν
ται νά προσφέρουν τρία αβέβαια 
έτη υπηρεσίας, έτη άπωλεσμένα 
από πλευράς άσφαλίσεως καί 
πραγματικής υπηρεσιακής έξελί- 
ξεως.

Καί ήδη δ αριθμός των εύρί- 
σκεται πέριξ τών χιλίων!! Εΰκο- 
λον είναι διά πάντα συνάδελφον 
νά άντιληφθή τό είδος καί τ ό 
μέγεθος τών κίνδυνων καί τών έ 
πιπτώσεων που ανακύπτουν από 
τό ιδιόμορφο αυτό καθεστώς τής 
στρατιάς τών «αβέβαιων » π ο ύ 
κυκλοφορούν άνάμεσά μας, τόσον 
δι’ αυτούς τούς Ιδιους, δσον καί 
δι’ ημάς πού άγωνιζόμεθα δ ι ά 
τήν ολοσχερή κατάργησιν πάσης 
προσωρινότητας, αλλά καί πλέον 
αυτής δι’ δλα τά άλλα τεράστια

+ 31,00
+ 10,43
+ 17,87

καί δέν δύναται νά παραταθή 
έπι μακράν, συνιστά πράξ,ιν καθ’ ο
λοκληρίαν άσύνετον ή μή παρακρά
τη σις ποσών, ή καταβολή τών οποί
ων θά καταστή, μετά τινα χρόνον 
αναπόφευκτος.

Άντ ιλαμβανόμεθά βεβαίως τήν
(Συνέχεια είς τήν 4ην σελ.)

προβλήματα πού έκληροδότησε 
εις τήν συναδελφικήν οικογένει
αν τό καταλυτικόν από δωδεκαε
τίας παρελθόν μέχρι καί σήμε
ρον.

Ή παρανομία τής τριετοϋς 
προσωρινότητας είναι προφανής 
καί εκείνοι πού πρώτοι πρέπει 
νά τήν άντιληφθοΰν καί νά άντι- 
δράσουν, είναι οι ίδιοι οι προσω
ρινοί υπάλληλοι. Είναι ανάγκη 
νά άποφύγουν πάσαν τυχόν ψυ
χολογικήν άπομόνωσιν ά π ό τ ό 
υπόλοιπον προσωπικόν καί εις 
τήν οποίαν τείνει ή σοφή έν τή 
πανουργία της πολιτική τοΰ ερ
γοδότου. Δέν πρέπει νά πιστέ
ψουν δτ ι αποτελούν πρόχειρον 
καύσιμον ύλην διά τον Μολώχ— 
εργοδότην.

Δέν πρέπει ν ά θεωρήσουν 
εαυτούς απροστάτευτους από τό 
συνδικαλιστικόν μας δργανον. Οι 
νόμοι πού προστατεύουν κάντας 
τούς εργαζομένους ισχύουν καί 
δι’ αυτούς. Ό Σύλλογος είναι α
νοικτός καί αναμένει τό αίτημα 
καί τήν συνεργασίαν όλων, μεγά- 
λην δέ στοργήν καί συμπάθειαν 
θά επίδειξη προς αυτούς, στο 
πρόσωπον τών οποίων άντιπρύ- 
ζει τον νέον παλμόν, τάς συγ-

ΤΡΙΑ ΧΑΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΑΞΕΧΑΣΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΡΑΠΕΖ0ΫΠ6ΑΑΗΜΚ6Ι Ε ΙΔΗΣΕΙΣ

ΝΙΚΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ό επικήδειος τοΰ Προέδρου 

τοΰ Συλλόγου
Ή Έθνοτραπεζική οικογέ

νεια θρηνεί καί πενθεί τό Νίκο 
Φωτόπουλο.

’Έφυγε οριστικά από κοντά 
μας. Ό πρόωρος θάνατός του ά- 
φίνει πραγματικά κενό δυσανα
πλήρωτο εις τήν Τράπεζα καί εις 
τόν συ ναδελφικό κόσμο. "Οσοι 
είχαν τήν ευτυχίαν νά τον γνω
ρίσουν, θρήνησαν βαθύτερα τ ό 
χαμό του.

Τά λίγα λόγια τοΰ άποχαιρε- 
τηστηρίου λόγου τοΰ Προέδρου 
τοΰ Συλλόγου δίνουν τήν εικόνα 
τοΰ χαμοΰ αύτοΰ, γιατί έφυγε ά 
πό τήν ανθρώπινη ματαιότητα 
δ ΑΝΘΡΩΠΟΣ καί μαζύ του δ 
υπάλληλος.
’Αλησμόνητε Νίκο,

Σέ μένα έλαχε τό θλιβερό κα
θήκον νά σ’ απευθύνω, έ κ μ έ- 
ρους όλου τοΰ συναδελφικοΰ κό
σμου τον τελευταίο χαιρετισμό.

Τον πρόωρο χαμό σου δέν 
θρηνοΰν μονάχα οί δικοί σου και 
ολόκληρος ή Έθνοτραπεζιτική 
οικογένεια, αλλά δλο τό μεγάλο 
πλήθος τών ανθρώπων πού σέ 
γνώρισε, γιατί μέ τό γιομάτο κα- 
λωσύνη χαμόγελό σου σκορποΰ- 
σες τή χαρά, κι’ έδινες παρηγο
ριά σέ κάθε πονεμένη καρδιά.

Σήμερα φεύγεις γιά πάντα α
πό κοντά μας, από τήν ανθρώ
πινη ματαιότητα, άφίνοντας ένα 
κενό δυσαναπλήρωτο, δχι μονά
χα μέσα στήν Τράπεζα καί στήν 
συναδελφική οικογένεια, άλλα σ’ 
δλους τούς συνανθρώπους σου, 
πού θά στερηθούν τον στοργικό 
προϊστάμενο καί συνεργάτη καί 
τον άνθρωπο πού πόνεσε πραγμα 
τικά γι’ αυτούς, άγωνίσθηκε γιά 
τό καλό κι’ έδωσε τον εαυτόν 
του καί σαν άντάλλαγμα τοΰ δο 
θηκε ή αμέτρητη αγάπη.

Γι’ αυτό, ουσιαστικά, δέν θά 
φύγης ποτέ από τήν σκέψη δλων 
εκείνων πού σέ γνώρισαν. Η ι
στορία σου πού γράφηκε σ έ 42 
χρόνια λευκής καί υποδειγματι
κής υπηρεσιακής ζωής καί κοι
νωνικής δράσης, θά μείνη όλοζών 
τανος οδηγός στή ζωή μας. Ήλ
θες στον κόσμο γιά νά δώσης ό
τι μπορούσες! Καί τώδεκες αλη
θινά, δσο λιγοστοί άνθρωποι.

Μπροστά στο φέρετρό σου 
κλίνοντας ευλαβικά τό γόνυ, σ ε 
διαβεβαιοΰμε πώς ή φωτεινή σου 
δράσις θά είναι δ φάρος πού θά 
δδηγή δλους μας στο δρόμο τής 
άγάπης καί τής καλωσύνης, πού 
ήταν τά γνωρίσματα τής ζωής 
σου.

Μέ αυτή τή διαβεβαίωση, δ- 
λος δ συναδελφικός κόσμος σοΰ 
δίνει, μέ θλιμένη καρδιά, τον τε
λευταίο άσπασμό καί σέ συνοδεύ
ει στήν τελευταία σου κατοικία, 
ευχόμενος όπως τό ’Αττικό χώ
μα πού θά σ έ σκεπάση είναι έ 
λαφρό.

Αΐωνία σου ή μνήμη αλη
σμόνητε Νίκο.

Κανείς δέν θά ξεχάση τόν 
ΝΙΚΟ φΩΤΟΠΟΥΛΟ.
Ό έπικήδιος τοΰ συναδέλφου 

Α. Μαστραντώνη
«Μέ τήν αγάπη πού πλού

σια άνέβλυζε απ’ τήν καρδιά του

κΤ άγκάλιαζε τούς συνεργάτες 
του, κέρδισε άβίαστα τήν γεμάτη 
σεβασμό αγάπη τους.

Μέ τήν εργατικότητα καί τό 
ζήλο πού άκτινοβολοΰσε ή υπαρ- 
ξίς του άκοπίαστα έκανε τούς 
συνεργάτες του ν ά προχωρούν 
στο έργο τους.

Μέ τήν ήμερότητα καί τόν 
γλυκό του λόγο, κατόρθωνε ν ά 
τούς προσφέρη τήν ευτυχία καί 
τή χαρά τής εργασίας.

Καί πορεύονταν στήν επιτέ
λεση τοΰ κοινού έργου μέ άκού- 
ραστο πρωτεργάτη ΕΚΕΙΝΟΝ.

Στάθηκε σ ά ν Διευθυντής, 
σάν συνεργάτης καί σάν φίλος υ
πόδειγμα ΗΓΗΤΟΡΟΣ, ΕΡΓΑ
ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

Οί πράξεις του, οί λόγοι του, 
οί σκέψεις του, υπήρξαν υλοποίη
ση τοΰ ανθρώπινου μέτρου τοΰ 
Πλάτωνος. «'Ως χαρίεις άνθρω
πος, όταν άνθρωπος εΐη».

Κι’ δταν ήρθε ή ώρα, πού ή 
σκληρή, μά κοινή άνθρώπινη μοΐ 
ρα, δ θάνατος, άρχισε ν ά φτε- 
ρουγίζη κοντά του, στάθηκε παλ- 
ληκαρίσια άντίκρυ του γιά νά δώ 
ση τή μάχη του, τή μάχη πού ά 
λοίμονο, δλοι χάνουμε.

Σάν συνήλθε, μετά τήν πρώ
τη προσβολή, γεμάτος χριστιανι
κή εγκαρτέρηση, περίμενε στήν 
καρδιά τοΰ χειμώνα, τήν άνοιξι 
σάν ελπίδα.

Ή άνοιξη ήρθε, μά ή αδυ
σώπητη μοίρα δέν τόν άφησε νά 
τήν χαρή. Νικήθηκε!!!

Νικήθηκαν καί οί αγαπημέ
νοι του συγγενείς, στον χωρίς ελ
πίδα αγώνα τους, νικήθηκαν κι’ 
δλοι δσοι βρίσκονταν απ’ τήν 
αρχή μέχρι τέλους κοντά του, πα
ρακολουθώντας βήμα—βήμα, ώ
ρα τήν ώρα τόν αγώνα του.

Νικημένοι καί οί συνεργάτες 
του, βρέθηκαν στο τέρμα τοΰτο 
τής κοινής πορείας, κοντά του, 
πιστοί μέχρι τέλους, γιά να τόν 
συνοδεύσουν, μ έ οδύνη βαθειά 
καί θλίψη απροσμέτρητη, στήν 
πορεία του προς τήν ’Αθανασία, 
άπ’ όπου, σάν μοναδικό μήνυμα 
παρηγοριάς, ξεχύνεται τώρα πιά 
λαμπρό τό φώς τής «κ«λής κ 
αγαθής» μνήμης του, φωτίζον
τας τό δρόμο τους, δικαιώνοντας 
τή ζωή του.

Στή μνήμη του αυτή, πού θά 
μείνη αιώνια καί ζωντανή μέσα 
στις καρδιές τους, προσφέρουν 
τόν θαυμαστό καί τόν σεβασμό 
τους, καί τοΰ απευθύνουν τόν 
τελευταίο τους αδελφικό χαιρε
τισμό.

Α. Μ.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Τό έκ τών τελευταίων εκλογών 

ττροελθόν Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου τών 
Υπαλλήλων, ικατηρτίσθήί εις Σώμα 
ώς έξης:

Πρόεδρος: Κ. Σιγάλας, ’Αντιπρό
εδρος: /Κ. Παπαϊωάννου, Γεν. Γραμ- 
ματεύς: Βασ. Μπαψέρος, Ταμίας: 
Δ. ΣφακιοΛιάκη,ς καί Σύμβουλοι: οί 
κ.κ. Ε. Γκουτζούλης, A. Τουμπανά- 
κης καί 1. Μαυρομιχάλης.

Αί επιδιώξεις τού Συμβουλίου θά 
είναι ή έπίλυσις, έστω καί σταδια- 
κώς, τών έκκρεμμούντων ζητημάτων 
τού Προσωπικού. ’Επίσης τό Δ.Σ. 
κατεφέρθη εναντίον τών συνταξάντων 
τηλεγράφημα διά τού οποίου κατη- 
γορεΐτο δΓ άντ ιαυνδ ικαλ ι στ ι κήν συμ
περιφοράν ό πρώην Πρόεδρος τού 
Συλλόγου καί νυν πρόεδρος τής Ο. 
Τ.Ο.Ε. κ. Γ. Μαντέλος.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τό Προσωπικόν τής Τ ραπέζης 

τής Ελλάδος άνέδειξεν έκ τών αρ
χαιρεσιών τού παρελθόντος Φεβρου
άριου νέον Διοικητικόν Συμβούλων 
ΰπό τόν Συνάδελφον Δικαιοοκον, έν
αντι τοΰ αντιπάλου ψηφοδελτίου τοΰ 
μέχρι τότε Δ.Σ. ΰπό τόν συνάδ. Δα- 
σκαλάκη.

I Ο Ν I Κ Η - Λ Α ϊ Κ Η
Εντός πραγματικά αγωνιστικής 

ατμόσφαιρας διεξήχθη ή "Εκτακτος 
Γεν. Συνέλευσις τών Υπαλλήλων Ί- 
ονίκης-Ααϊκή,ς διά τό ασφαλιστικόν.

‘Ο Πρόεδρος τού Δ. Σ. κ. Θεο- 
δωρόπουλος είσηγήθη διάφορα μέ
τρα διά τών οποίων θά έπέλθη έξυ- 
γίανσις τού Ταμείου Άσφαλίσεως 
τό όποιον εύρίσκεται είς κρίσιμον 
κατάστασιν. ’Επίσης μέ τό αυτό 
πνεύμα ώμίλησαν οί κ.κ. I. Παπαδο
πούλας, Δ ιον. Πλέσσας καί X. Μπου- 
ρίτσας.

Ή συνέλευσις ιένέκρινε κατά πλει- 
οψηφίαν ψήφισμα διά τού όποιου κα
λείται ή Τράπεζα ν’ αύξηση τήν 
εισφοράν της προς τό ΤΑΠ Ι ΛΤ κατά 
7% τουλάχιστον, έδέχθη δέ, όπως, 
χάριν τής διασώσεως τού Ταμείου 
αΰξηθή ή εισφορά τών υπαλλήλων 
κατά 1 ’/2%.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Κατά τάς διεξαχθείσας τήν 26)

3)64 αρχαιρεσίας είς τήν ’Εμπορι
κήν Τράπεζαν, εξελεγη, τό ψηψοδέλ- 
τιον τής Νέας Κινήσεως υπό τήν 
ακόλουθον σύνθεσιν:

Έπι συνόλου εγκύρων ψηφοδελ
τίων 2417.
Διά τό Διοικητικόν Συμβούλων Πε

ριφέρειας ’Αθηνών - Πειραιώς.
Τ □ κ τ 11 κ ο ί

1) Γκούτας Δημήτριος 1.662, 2) 
Μαυροκέφαλος Δημήτριος 1.634, 3) 
Μπούκης Φίλιππος 1 .594, 4) Κόκ- 
καλης Άνδρέας 1.524, 5) Βογδάνου 
Στέλλα 1.447, 6) ’Ολύμπιος Κων
σταντίνος 1.447, 7) Ρέγκουλος Νι
κόλαος 1.445.

’Αναπληρωματικοί
1) Μποζανίνος Νικήτας 800, 2) 

Κοκκινάκης Δημήτριος 784, 3) Γ κό
φας Βασίλειος 755.
Διά τό Διοικητικόν Συμβούλων Υ

ποψήφιοι έξ Επαρχιών.
Τ α κ τ ι κ ο ί

1) Άνδριανός Σπυρίδων 1.522,
2) Παπανικολάου Βασίλειος 1.506,
3) Μητρόπουλος Βασίλειος 1.502,
4) Έλεμενόγλου Στυλιανός 1.500.

Αναπληρωματικοί
1) Άλεξιάδής Πέτρος 742, 2) 

Βογιατζής Δημήτριος 736, 3) Βαμ- 
βακάς ’Ιωάννης 700, 4) Τσάκωνας 
Νικόλαος 689,

Σημειωτέον ότι έκ τού καταστα
τικού πρσβλέπεται ή εκλογή τών α
ναπληρωματικών συμβούλων έκ τού 
Αντιπάλου ψηφοδελτίου.

Τούς νεοεκλεγέντας συγχαίρομεν 
ικαί τούς εΰχόμεθα λαμπρόν συνδι
καλιστικήν δράσιν.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
'Ο προμηθευτικός συν)σμός 

δι’ άνακοινώσεώς του ειδοποιεί 
τούς συναδέλφους δτι προέβη εις 
σοβαρόν μείωσιν τών τιμών επί 
τών ειδών τών πωλουμένων εις 
τό πρατήριον υφασμάτων. Συμ
φέρον σας νά τό επισκεφθήτε.

χρόνους αντιλήψεις, τό νέον συ- 
ναδελφικόν αίμα, τ ά αυριανά 
στελέχη.

Αυτοί θά είναι αΰριον ή Εθνι
κή Τράπεζα. ’Αλλά μέχρι τότε 
«οι καιροί ου μενετοί». Τό πρώ
τον εμπόδιον πού πρέπει νά υπερ
πηδήσουν είναι ή απαράδεκτος 
τριετής προσωρινότης. Ή Συλλο
γική Ηγεσία, είναι έτοιμη νά ά- 
γωνισθή μαζί των.

Έάν οί νέοι συνάδελφοι οι 
ΰπό αΐρεσιν έλπίζοντες ή πιστεύ- 
οντες δτι έξησφάλισαν μίαν επαγ
γελματικήν σταδιοδρομίαν, συ
νειδητοποιήσουν τήν δύναμίντων 
μέσα εις τόν όγκον τών άλλων 
Ιν τή ’Εθνική Τραπέζη εργαζο
μένων—αυτό κυρίως—τότε ο λα 
τά άλλα θά πάνε καλά.

MODE! "LANA,, 
Περιτιλέονς 17 

Τηλ. 234.054
Α Ο Η Ν A I

Φορέματα, ΦοΟστες, Πλεκτά, Μπλούζες.
"Ο,τι πιο όμορφο καί απλό σέ παριζιάνικη κούπ. 

Τήν εργασία μας διακρίνουν ή τελειότης, ή άντοχή 
καί ή φίνα γραμμή. Μιά απλή έπίσκεψις Θά σας δώ- 
ση τις έφετεινές ιδέες τής μόδας. Προκειμένου διά 
τούς υπαλλήλους τής Εθνικής Τραπέζης, παρέχουμε 
πραγματικές ευκολίες πληρωμής.



Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΒΙΑΙΑΣ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ
ΥΓΙΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ

ββ

Η ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΤΑΞΙΣ
ΘΕΛΕΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΙΝ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΗΣ
ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΟΣΙΣ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΝ *115,

Μοναδική καί επιβλητική σέ όγκο, 
έπραγματοποιήθη τήν Δευτέρα 6ην 
’Απριλίου, ή συγκέντρωσι των εργα
τοϋπαλλήλων, τήν οποία οργάνωσαν 
οί συνεργαζόμενες οργανώσεις «1 15» 
Είναι αδύνατον νά καθορισθή με α
κρίβεια ό αριθμός των εργαζομένων 
πού έλαβαν μέρος στην πρωτοφανή 
αυτή, για τά συνδικαλιστικά χρο
νικά τής Χώρας μας, έκδήλωσι.

Ή συγκοινωνία εις τό κέντρσν των 
’Αθηνών είχε διακοπή έπι δίωρον 
καί ό χώρος έδονήθη άπό τήν οργι
σμένη φωνή τών δεκάδων χιλιάδων 
εργαζομένων: «Δεν σέ θέλουμε Μά
κρη», «Εκδημοκρατισμός», «Αυξή
σεις μισθών καί συντάξεων». . .
Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ

Στις 7 ή ώρα τό ιΠεδίον τού Ά- 
ρεως έχει κατακλυσθή άπό χιλιάδες 
εργαζομένους. Καί συνεχώς κατα
φθάνουν νέες ομάδες με τήν κονκάρ
δα τών «1 1 5» στο πέτο με πλακάτ 
καί συνθήματα. Οΐ 500 έφοροι τά- 
ξεως αγωνίζονται νά πειθαρχήσουν 
τον ανθρώπινο αυτό χείμαρρο στον 
όποιο διαρκώς προστίθενται νέοι 
διαδηλωταί καί Αντιπροσωπείες ερ
γαζομένων πού ήλθαν ειδικά γιά 
τή πορεία με πούλμαν, άπό τά 
μεγαλύτερα εργατικά κέντρα τής 
'Ελλάδος.

Προς τούς συγκεντρωμένους ομί
λησε 6 εκπρόσωπος τής Ε.Ε. τών 
«115» συνάδ. Όρ. Χατζηβασιλείου, 
τής 'Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων 
Κοινής ’Ωφελείας, ό όποιος έτάνισε 
ότι ολόκληρη ή έργατουπαλληλική 
τάξις τής ‘Ελλάδος παρακολουθεί 
άλληλέγγυη τον τιτάνειο αγώνα τών 
εργαζομένων τής πρωτευούσης διά 
τήν άποκατάστασιν τής δημοκρα
τίας στά συνδικάτα καί ότι ή πο
ρεία έχει σκοπό νά πείση καί 6οη- 
Θήση τήν κυβέρνησι είς τό νά λάβη 
τά απαραίτητα μέτρα γιά τήν ε
ξυγίανση τού συνδικαλιστικοΰ κινή
ματος. Μετά τήν ομιλία τού εκπρο
σώπου τής Ε.Ε. ένεκρίθη ψήφισμα 
τό όποιον έπράκειτο νά έπιδοθή εις 
τούς κ.κ. Πρόεδρον τής Κυβερνή- 
σεως, Πρόεδρον τής Βουλής, 'Υ
πουργόν Εργασίας καί τον Τύπον 
καί τού όποιου τά κύρια σημεία 
ήσαν:

1) Διαπίστωσις τής άσυμφωνίας 
του μετά τήν νίκην τών δημοκρατι
κών δυνάμεων τής 1 6)2)64 καθεστώ
τος μέ τον άντιδημοκρατ ικόν συνδι
καλισμόν τών εγκαθέτων τής ΙΓΣΕΐΕ.

2) .Καταγγελία τής παρανόμου 
δίοικήσεως τής Γ.Σ.Ε.Ε. ότι οργα
νώνει μέ τάς γνωστάς άντιδημοκρα- 
τικάς μεθόδους τό. 15ον Συνέδριον 
μέ σκοπόν νά άναδειχθή εν νέου βά
σει τών παρανόμων διατάξεων τού 
καταστατικού της.

3) Διαδήλωσις τής άποψάσεως 
τών εργαζομένων νά μή δεχθούν πε
ραιτέρω στραγγαλισμόν τών δημο
κρατικών δικαιωμάτων των καί

4) Αίτημα προς τήν Κυβέρνησιν 
νά τεθή τέρμα είς τάς παντοειδείς 
χρηματοδοτήσεις προς τήν Γ.Σ.Ε.Ε. 
νά ληφθοΰν αποτελεσματικά μέτρα 
διά νά πραγματοποιηθούν ελεύθεροι 
καί ανόθευτοι έκλογαί διά νά άνα- 
δειχθή ή πραγματική έκπροσώπησις 
τής έργατικής τάξεως καί τέλος νά 
ικανοποιηθούν τά βασικότερα αιτή
ματα τών εργαζομένων μέ πρώτον 
τάς γενικάς αύξησεις κατά 20%.
Η ΠΟΡΕΙΑ

Μετά τήν έγκρισιν τού ψηφίσμα
τος έπηκολούθησε πορεία προς τό 
Πολιτικό γραφείο διά τών όδών: Πα
τησίων — Σταδίου — Βασ. Γεωρ
γίου. Προηγείται ό αστυνομικός δι
ευθυντής ’Αθηνών κ. Κανελλάκης καί 
ή ’Εκτελεστική ’Επιτροπή τών 
«115». ’Ακολουθούν οί εκπρόσωποι 
τών ’Επαρχιακών ’-Οργανώσεων καί 
σέ συνέχεια μιά σειρά άπό εργάτες 
καί εργάτριες πού κρατούν μεγάλα 
γράμματα, τά όποια σχηματίζουν 
τήν λέξι «’Εκδημοκρατισμός». Καί 
κατόπιν ή μεγάλη μάζα τής συγκεν- 
τρώσεως μέ έκατοντάδας πλακάτ.

Στή συμβολή τών όδών Πατησίων 
καί Λ. ’Αλεξάνδρας, όπου τά γρα
φεία τής ΓΣΒΕ, οί εκδηλώσεις φτά
νουν στο κατακόρυψον : «Κάτω οί 
παράνομοι», «"Εξω άπ’ τό σπίτι 
μας» κ. ά.

Άπό τήν όδό Ποπησίων καί πέρα 
ή πορεία μεταβάλλεται σέ πραγμα
τικό θρίαμβο. Στήν τεράστια φάλαγ
γα προστίθενται καί άλλοι έργαζό- 
μενοι. Ό κόσμος άπό τά πεζοδρό
μια, τά παράθυρα, τούς εξώστες πα
ρακολουθεί έκπληκτος τό μεγαλειώ
δες θέαιια καί χειροκροτεί θερμά. 
Μιάμιση ώρα κράτησε ή πορεία, τήν 
οποία έκλεινε μιά φάλαγγα άπό 
200 περίπου ταξί, τού Σωμοαείου 
οδηγών ταξί.
ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

"Οταν ή φάλ<χγγα έφθασε στή 
Βουλή κατέ-κλυσεν ολόκληρο τό χώ
ρο προ τού μνημείου τού άγνωστου 
στρατιώτου, τις λεωφόρους Β. Σο

φίας και ’Αμαλίας, Β. Γεωργίου καί 
τήν αρχή της Πανεπιστημίου. Ή Ε. 
’Επιτροπή έπεσκέφθη τον Πρόεδρο 
τής Βουλής κ. Νόβα, τού έπέδωσε 
τό ψήφισμα καί ΰπεγράμμισε ότι 
σκοπός τής συγκεντρώσεως - πορεί
ας ήταν νά επικράτηση ή δημοκρα
τία στά συνδικάτα, όπως έπεκρά- 
τησε και στήν πολιτική ζωή, κατά 
τις εκλογές τού Φεβρουάριου. Ό κ. 
Νόβας άττήντησε ότι βλέπει μέ συμ-

κέντρωσις μέ υποδειγματική τάξι. 
Τό γεγονός έχαιρετίσθη ιδιαιτέρως 
άπό τούς εργαζομένους καί έπροκά- 
λεαεν βαθυτάτην ίκανοποίησιν. Έξ 
άλλου άπεδείχθη ή ώριμότης τής 
τάξεως καί πόσον επιτακτική είναι 
ή άνάγκη τού έκδημοκρατ ι σμού τής 
συνδικαλιστικής ζωής, τό πρώτον 
βήμα τής όποιας θά πρέπει νά εί
ναι ή αποπομπή τών εγκαθέτων τής 
ΓΣΕΕ. Οί τελευταίοι, καταδικασμέ-

"Ενα πλακάτ, στήν πορεία τών «115» εγραφε:
«Είς τό ιερόν τοΰ Ναοϋ θά είναι ή Ηγεσία τής 

Έργατικής Τάξεως.
Είς τό εκκλησίασμα θά είναι όλοι οί έργάται ανε

ξαρτήτως σκέψεως και πολιτικής τοποθετήσεως.
Ό κ. Φ. Μακρής δεν εχει θέσιν οΰτε είς τό εκκλη

σίασμα.
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

Καστρί — Σεπτέμβριος 1962»
Τά σχόλια περιττεύουν.

πάθεια τά αιτήματα των, θά ποάξη 
δ,τι εμπίπτει στήν αρμοδιότητα του 
καί θά άναγνώση τό ψήφισμα ενώ
πιον τής ολομέλειας τής Βουλής.

Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
Ή συγκέντρωσις απέδειξε μέ 

πόση σοβαρότητα κα:ί ευπρέπεια οί 
εργατοϋπάλληλοι είναι εις θέσιν νά 
προβάλλουν καί νά διεκδικοΰν τά δι
κά ιώματά των. Ήτο ή πρώτη φορά 
άπό πολλών ετών, πού έπραγματο
ποί ήθη μιά τεραστία εργατική συγ-

νοι ήδη είς τήν συνείδησιν τής έρ- 
γατοϋπαλληλικήις τάξεως διά τήν 
εγκληματικήν τακτικήν τήν όποιαν 
έχουν έφαρμόση εις βάρος της, έπε- 
χείρησαν .μέ κάθε μέσον, άλλά μα- 
ταίως, νά μειώσουν τον αντίκτυπον 
τής μεγαλειώδους έκδηλώσεως.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ
Εις άνακοίνωσίν της ΕΕ τών «1 15» 

(243) συνεργαζομένων σωματείων 
παρέχει διαφόρους πληροφορίας επί 
τής συναντήσεώς της μετά τού Προ-

Τά ο i u ό ιέ ε S ίΐ Άναβύοσον
( Συνέχεια έ κ τής 2ας σελ.) 
ραδείγματι δτι τά ύπ’ άριθ. 85, 
89, 90, 95, 25, 23 καί 22 οικο
δομικά τετράγωνα περιελήψθη- 
σαν είς τήν κλήρωσιν τού ’Ιου
λίου τοΰ 1961 ένώ εις τό έγγρα
φον τοΰ Υπουργείου αναγράφε
ται δτι είναι έκτος σχεδίου πό- 
λεως;

Δέον νά σημειωθή δτι κατά 
τήν κλήρωσι ταύτην έδηλώθη είς 
τά μέλη τής Επιτροπής κληρώ- 
σεως δτι άπαντα τά οικοδομικά 
τετράγωνα τά άπεικονιζόμενα 
είς τό άπό 25)5)61 σχεδιάγραμ
μα τοΰ Υπομηχανικού κ. I. Φα- 
ραντάτου βάσει τού οποίου έγέ^ 
νέτο ή έν λόγφ κλήρωσις ήσαν 
έντός σχεδίου πόλεως.

Πώς νά έξηγήσωμεν έπίσης 
δτι είς τδ Ύποθηκοφυλακεΐον 
Κερατέας άνεύρομεν συμβόλαια 
τινά άφορώντα οικόπεδα έκ τών 
ώς άνω έκτος σχεδίου οικοδομι
κών τετραγώνων είς τά όποια α
ναγράφεται δτι τά έν λόγω οι
κόπεδα είναι έντός σχεδίου;

Πότε έλήφθη ή έγκρισις τής 
Επιτροπής κληρώσεως, τής ό
ποιας μέλος ήμην καί έγώ καί 
απάντων τών μελών τοΰ Διοικη
τικού Συμβουλίου, τοΰ όποιου 
μέλος υπήρξα καί έγώ άπό τοΰ 
’Απριλίου τοΰ 1961 μέχρι τής 
21)7)63 δτε παρητήθην, περί 
τής έπελθούσης τροποποιήσεως 
μετά τήν κλήρωσιν τοΰ Ιουλίου 
τοΰ 1961 είς τά οικόπεδα τοΰ 
ύπ’ άριθ. 78 οικοδομικού τετρα
γώνου;

Άλλά έκτος τούτων μάς γεν- 
νώνται καί άλλα έρωτήματα: 
Έπι παραδείγματι πόσα στρέμ
ματα είναι τό δάσος, ώς έπίσης 
έάν, οί αρμόδιοι έτέλουν έν γνώ- 
σει δτι αγοράζουν δάσος, διατί 
προέβη είς τήν αγοράν τοΰ δά- 
σουν (σημειωθήτω δτι τό έν λό
γφ δάσος ανήκει είς β' άγοράν 
τοΰ Συν)σμού), διατί έπεβάρυνε 
τάς υπολοίπους αγοράς καί δια- 
τί δέν άναφέρεται είς τά πεπρα
γμένα τής Δίοικήσεως τοΰ Συν) 
σμοΰ τοΰ έτους 1963 ώς περιου
σιακόν στοιχεΐσν, αντί ποιας τι
μής ήγοράσθη καί έάν ΰπάρχη 
σχετική άπόφασις τής Γενικής 
Συνελεύσεως;

Έπίσης διατί είς τά περιου
σιακά στοιχεία τοΰ Συν)σμοΰ

έδρου τής Κυβερνήσεως κ. Γ. Πα- 
πανδρέου, τήν 7)4)64.

Σχετικός άναφέρεται δτι οί «1 15» 
κατήγγειλαν τήν ΓΣΕΕ έπι διοργα- 
νώσει νέου νόθου συνεδρίου καί έζή- 
τησαν άπό τον κ. Πρωθυπουργόν ό
πως τό συνέδριον πραγματοπο ιηθή 
ύπό υπηρεσιακής Συνδικαλιστικής 
Ηγεσίας μέ προϋποθέσεις ελευθε
ρίας καί επαναφοράν τού Ν. 986 πε
ρί αναλογικής έκπροαωπήσεως.

Έπίσης διεβεβαίωααν τον κ. 
Πρωθυπουργόν δτι μέ τήν πραγμα- 
τοποιηθεΐσαν πορείαν τών εργαζο
μένων, οί "Ελληνες έργατούπάλλη- 
λοι έχάρηκαν τάς πολιτικάς ελευθε
ρίας καί απέδειξαν ποιοι ουσιαστι
κά εκπροσωπούν τήν εργατικήν τά- 
ξιν.

ώς άναψέρονται είς τά πεπρα
γμένα τής Δίοικήσεως τοΰ έτους 
1 963, δέν περιλαμβάνονται: Τό 
δέκατον οίκόπεδον τοΰ ύπ’ άριθ. 
59 οίκοπεδι κσύ τετραγώνου καί 
τό δέκατον τέταρτον οίκόπεδον 
τοΰ οικοδομικού τετραγώνου 5, 
άτινα έδημιουργήθησαν μετά τήν 
κλήρωσιν διά τής σμικρύνσεως 
τοΰ έμβαδοΰ τών ύπολοίπων οι
κοπέδων τών έν λόγφ οικοδομι
κών τετραγώνων.

Έξ άλλου ποιοι είναι όνομα- 
στικώς οί κάτοχοι τών μή ύπο- 
γραψάντων είσέτι συμβόλαια έκ 
τών κληρωθέντων οικοπέδων καί 
ποια είναι τά οικόπεδα ταΰτα 
άντιστσίχως;

Καί δσον μέν άφορά τά λοιπά 
οικόπεδα έφ’ δσον δέν διενεμήθη- 
σαν ακόμη, ή συζήτησίς των εί
ναι έπίκαιρος καί δυνάμεθα νά 
όμιλήσωμεν περί αυτών έν έκτά- 
σει κατά τήν Γενικήν Συνέλευ- 
σιν, διά τά προηγούμενα έρωτή
ματα καί τά τοιαΰτα τής έπι στο
λής μου είς τό ύπ’ άριθ. 251) 
345) 1 5-2-64 φύλλσν τής «Τρα- 
πεζιτικής» έάν δέν συμφωνήση 
διά τήν συζήτησίν των τήν ίδιαν 
ή μέραν ή Γενική Συνέλευσις, 
δύο τρόποι προβλέπονται διά νά 
έπιδιωχθή τούτο.

1) Έάν συνεκεντρώναμεν έν
τός ολίγων ημερών άπό τής κοι- 
νοποιήσεως τής συγκλήσεώς της 
τό 1)20 τών ύπογραφών τών με
λών καί

2) Έάν ζητήσουν οί κ.κ. Συ
νεταίροι νά όρισθή άλλη ημέρα 
συζητήσεώς των.

Άλλα πώς είναι δυνατόν νά 
συνεκεντρώναμεν αμέσως τό 1)20 
τών ύπογραφών έφ’ δσον ένεγρά- 
φησαν (ώς έπλη ροφορήθη μ εν, δέν 
είδοποιήθησαν άπαντα τά δια- 
γραφέντα μέλη και επομένως διά 
τά μή εΐδοποιηθέντα νομίζσμεν 
δτι γεννώνται άμφιβολίαι δσον 
άφορά τήν ίσχύν τής διαγραφής 
των); έ ξ άλλου έπι τής 
άπό 3)4)64 αίτησε ώς μου 
όπως μ ο ι παραδοθή κα
τάλογος τών μελών έν 
τέλει τοΰ μηνάς Μάρτι
ο υ 1964 ούδεμιάς «παν- 
σεως έτυχον μέχρι σή
μερον.

Κατόπιν τούτου ώς μόνην λύ- 
σιν θεωρώ τήν έξής:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
(Συνέχεια έκ τής 3ης σελ.)
σκοπιμότητα τής έμφανίσεως ύπό 
τής Δίοικήσεως ύψηλών καθαρών 
κερδών διά τήν άπόσπασιν συγχα
ρητηρίων. Έν τούτο ις ούδεΐς έχέ- 
φρων θά έπϊδακιμάση. τήν έν προκει
μένη τακτικήν της.

’Ο βαθμός τής συμπιέσεως τών 
άπολαυών τού Προσωπικού καθώς 
καί τά σχετικά περιθώρια βελτιώσε- 
ως καθίστανται Ιεκδηλ,α έκ. τής κα
τωτέρω σχέσεως τών προ τών απο
σβέσεων κερδών προς τό σύνολον 
τών δαπανών διά μισθούς και εισφο
ράς είς τούς ’.Ασφαλιστικούς ’Ορ
γανισμούς.

Οΰτω τά προ τών αποσβέσεων 
κέρδη έκάλυπτον τά έξής ποσοστά 
τών ώς άνω δαπανών κατά τά έναν
τι αύτών έτη:

1960 33,80%
1961 55,20%
1962 54,87%
1963 66,14%
Ή μεταξύ τών ετών 1962 καί 

1963 διαφορά έξ 1 1,27% αντιπρο
σωπεύει ποοόν 33,5 εκ. δραχμών, 
ή ,δέ τοιαύτη μεταξύ τών ετών 1960 
καί 1961 έξ 21,40% δρχ. 45,5 έκα-
τομμύρια.

Συνεπώς μόνον ή Ελλειψις θελή- 
σεως εμποδίζει τήν άποκατάστασιν 
τών άπολαυών τοΰ Προσωπικού είς 
τά επίπεδα τών λοιπών 1 ραπεζών.

Τέλος δέον νά έπιστηθή ή προσο
χή παντός αρμοδίου δτι τά εμφανι
ζόμενα ώς «καθαρά» κέρδη τής Τρα
πέζης δέν είναι 'καθόλου τοιαΰτα έφ’ 
δσον έκκρεμοΰν υποχρεώσεις ταύτης 
προς τό Προσωπικόν.

Οΰτω ή δήθεν δυνατότης περί ά- 
ναλήψεως ύπό τοΰ Ιδρύματος προσ
θέτων βαρών διά τής έπεκτάσεως 
τού κύκλου τών πριμοδοτήσεως τών 
επιτοκίων ώρισμένων χορηγήσεων ύ
πό τήν μίαν ή τήν άλλην μορφήν εί
ναι ανύπαρκτος καί σημαίνει έν τή 
ούσίςΕ μετουσίωσιν τού ϊδρώτος τού 
Προσωπικού είς κέρδη τών βιομηχα
νιών καί λοιπών επιχειρήσεων.

Άπαντες οί κ.κ. συνεταίροι νά 
προσέλθουν είς τήν Γενικήν Συ- 
νέλευσιν τής 19)4)64 καί νά 
ζητήσουν προ τής συζητήσεώς 
τών θεμάτων τής ήμερησίας δια- 
τάξεως: ή νά συζητηθούν έν αυ
τή τά περιελθόντα είς ημάς στοι
χεία ή νά όρισθή νέα Συνέλευσις 
μετά ένα τό πολύ μήνα προς 
συζήτησίν καί παροχήν σχετικών 
εξηγήσεων παρά τών αρμοδίων 
καί μετά ταΰτα νά γίνη ή κρίσις 
τών μελών τοΰ Συμβουλίου πε
ρί απαλλαγής των ή μή.

Έν δψει τών ανωτέρω θά πρέ
πει νά ληφθή άπόφασις όπως αί 
έκλογαί γίνουν μετά τήν παροχήν 
τών εξηγήσεων καί οπωσδήποτε 
μετά τον έλεγχον τσΰ καταλόγου 
τών μελών ύπό είδικώς συσταθη- 
σομένης προς τούτο έπιτροπής 
κοινής έμπιστοσύνης καί μάς δο 
θή έγκαίρως ένυπόγραφον άντί- 
γραφον αΰτοΰ.

Έπίσης θά πρέπει νά ληφθή 
άπόφασις δπως ή ημέρα τών έκ- 
λογών είναι έργάσιμος, ώστε νά 
ψηφίση δσον τό δυνατόν μεγα- 
λύτερον ποσοστόν μελών, νά ό
ρισθή εφορευτική επιτροπή καί 
νά καθορισθή ό τρόπος ύπσβολής 
ύποψηφιότητος προς αποφυγήν 
τυχόν παρεξηγήσεων.
Έν Άθήναις τή 19)4)64 

Μετά τιμής 
ΣΩΚΡ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

Μέλος τοΰ ώς άνω 
Συν) σμοΰ

Οί Σύλλογοι ίζήτηοαν άπότήν 
Αιοίκηοιν τής Τραπέζης τήν λύσιν 
τον επειγόντων θεμάτων μας

Τήν 16)4)64 τά Διοικητικά Συμ
βούλια τών Συλλόγων μας πα,ρου- 
σιασθέντα είς τον κ. Διευθυντήν Προ
σωπικού έζήτησαν τήν ταχεΐαν έπί- 
λυσιν τών έκκρεμούντων ζητημάτων 
μας καί δή εκείνων διά τά ιόποΐα έ
χουν ήδη ληφθή αποφάσεις καί πε
ραιτέρω έκκρεμότης των δέν κρίνε- 
ται δικαιολογημένη.

Ώς έτονίσθη είς τον κ. Προσω
πάρχην, ή άμεσος έξέλιξις τών ζη
τημάτων τούτων θά άποτελέση σα
φή ένδειξιν τών διαθέσεων τής Τρα- 
πέζης έναντι άπάντων τών προβλη
μάτων τού Προσωπικού.

Τό κείμενον τοΰ σχετικού υπο
μνηστικού σημειώματος έχει ώς α
κολούθως :

«Κύριε Διοικητά,
Τά Διοικητικά Συμβούλια τών 

Συλλόγων μας, έκφράζοντα ώς αί 
πρόσφατοι άρχαιρεσίαι απέδειξαν, 
τήν επιθυμίαν καί τάς προσδοκίας 
τών εργαζομένων είς τήν Τράπε
ζαν, έχουν τήν τιμήν νά απευθυν
θούν προς Υμάς καί νά ζητήσουν 
όπως δώσητε εντολήν εις τήν άρ- 
μοδίαν Διεύθυνσιν, ννα ρυθμίση τά 
κατωτέρω άναφερόμενα ζητήματα 
τού Προσωπικού.

Τά ζητήματα ταΰτα, ώς γνω
στόν, ουδόλως αποτελούν τό σύνο
λον τών αιτημάτων τών εργαζομέ
νων έν τη Τραπέζη. Άναφέρονται 
εις θέματα έπι τών οποίων ή Ύμε- 
τέρα γνώμη έχει έκφρασθή θετι- 
κώς υπέρ αυτών, διά τά πλεΐστα 
δέ τούτων έχουν ληφθή καί αί σχε
τικοί, επίσημοι αποφάσεις Διοική- 
σεως, πλήν όμως, ή πορεία προς 
εφαρμογήν καί λύσιν των άνεκόπη 
διά λόγους άνεπιθυμήτους προς 
άμψοτέρος τάς πλευράς, ώς θέ- 
λομεν νά πιστεύωμεν.

Τ.ά περί ών ό λόγος ζητήματα 
είναι τά άκόλουθα:

1. Καθορισμός Μισθολογίου Ύ- 
ποτμηματαρχών καί άνω. (Έκδο- 
θείσα Εγκύκλιος σειράς Α' ύπ’ 
άριθ. 85)21-1-63).

Ή Συλλογική πλευρά ζητεί τήν 
συνεννόησιν περί τήν εφαρμογήν 
τής έν λόγφ άποφάσεως ΐνα ρυ- 
θμισθή ή ύφισταιμένη, έκκρεμότης, 
έξαλειφθή ή ύπάρχουσα άδικία καί 
άττο'κλεισθή ή περίπτωσις δημιουρ
γίας νέων, αντί τής λύσεως, αδι
κιών.

2. Λειτουργία Λογαριασμού 
Προ ικοδοτήσεω ς θυγατέρων τοΰ 
Προσωτπκού.

’Απόφασις σας παρελθόντος έ
τους (’Εγκύκλιος Α’ σειράς, ύπ’ 
άριθ. 1)4-1-64) μή τεθεΐσα είσέτι 
εις εφαρμογήν.

3. Κανονική διενέργεια προα
γωγών — χορήγησις προσαυ'ξήσε- 
ων έτους 1963 είς τούς βαθμούς 
άπό Λογιστού Α' καί άνωτέρων.

Ή Συλλογική πλευρά, Ϊνα δώ- 
ση διέξοδον είς τήν σημειωθεΐσαν 
κρίσιν, ήτις ταλαιπωρεί τούς έν- 
διαφερομένους συναδέλφους, παύει, 
ώς προς τήν σειράν κρίσεως 1963, 
έπΐϊμένουσα έπι τών άπόψεών της 
περί τήν σύνθεσιν καί τον αριθμόν 
μελών τής άρμοδίας Επιτροπής 
Προαγωγών βαθμών Λογ ιστού Α' 
καί άνω, καίτοι θεωρεί, διά λόγους

άντικει μενικότητος περί τήν κρί
σιν, καί συντομίας τοΰ χρόνου δι- 
ενεργείας αυτής, άναγκαΐον τό 
προταθέν μέτρον. Ή Συλλογική 
πλευρά ελπίζει δτι καί ή πλευρά 
τής Τραπέζης θά ,άνταποκρ ιθή είς 
τήν Συλλογικήν ταύτην τοποθέτη- 
σιν, χωρούσα είς τάς έν λόγφ προ- 
αγωγάς μετά πλήρους άντικειμενι- 
κότητος καί μέ άνάλογον διεύρυν- 
σιν τού άρχιικώς προταθέντος αρι
θμού προακτέων, ύπό τήν προύπό- 
θεσιν δτι ή κρίσις θ’ άρχίση άπό 
τον βαθμόν Λογ ιστού Α'.

Προς αποφυγήν δμως καθυστερή- 
σεως τής διενεργείας τής κρίσεως 
έν τφ συνόλφ της, διά προαγωγάς 
καί προσαυξήσεις βαθμού, οΐ Σύλ
λογοι επανέρχονται είς παλαιότε- 
ρον αίτημά των, περί διαχωρισμού 
τής εργασίας τών προσ αυξήσεων.

4. Συμπληρωματική καταβολή 
είς τό Προσωπικόν ποσοστού 1 0% 
έκ προμηθειών άσφαλίστρων διά 
τήν χρήσιν 1963.

5. Άναγνώρισις τού χρόνου υ
πηρεσίας κλητήρος καί εϊσπράκτο- 
ρος καθ’ δν προσεφέρετο υπηρε
σία υπαλλήλου κυρίου Προσωπι
κού.

6. Έπαύξησις έπιδόματος πο- 
λυετίας διά προϋπηρεσίας.

ΔΓ άμφότερα ταΰτα καί κατό
πιν Ύμετέρας έντολής ύφίσταται 
παρά τή άρμοδία Υπηρεσία πε- 
ραιωμένη ή σχετική εργασία.

7. "Αρσις αδικιών προκληθεισών 
είς τό Προσωπικόν έκ μή εφαρμο
γής τών διατάξεων τού ’Οργανι
σμού περί τήν πρόσληψιν. (Πρό
σω ρινότης ύπηρετούντος Προσωπι
κού —: Τριετής προσωρ ινότης νεο- 
προσλα μ βανομένων).

Έν συνεχείρ τά κάτωθι ζητήμα
τα διά τά όποια ή Έκπροσώπησις , 
άπό πολλοΰ χρόνου έχει άναφερ- 
θή Ύμΐν, δικαιωθέντα δΓ Αποφά
σεων τής Δίοικήσεως ή τής σα
φούς θέσεως τής Πολιτείας υπέρ 
αυτών, αναμένουν, έξ ηθικής του
λάχιστον ύποχρεώσεως τής Τρα
πέζης, τήν παρ’ αύτ.ής λύσιν των.

8. ’Αναπροσαρμογή μισθοδοσίας 
βάσει τής ύπ’ άριθ. 12)14-1-64 
Άποφάσεως Άρείου Πάγου, καθ’ 
δλην τήν έκτασιν αυτής, καί

9. Άπόδοσις παρακρατηθέντων 
ημερομισθίων καί ωρομισθίων κα
τά τό παρελθόν έτος, βάσει Ν. 
1943)51. Έπι τούτου καί έν δ
ψει καταργήσεως τοΰ έν λόγφ Νό
μου έχουν δοθήι προς Ύ μάς σα
φείς οδηγία ι τοΰ κ. Υπουργού Ερ
γασίας.

Έπι τού θεμελιώδους ζητήμα
τος τής τροποποιήσεως τού ’Ορ
γανισμού Υπηρεσίας καί λοιπών 
έκκρεμούντων ζητημάτων θέλομεν 
επανελθεί ευθύς ώς πληρωθώσιν αί 
σχετικάί προϋποθέσεις.

Μεταφέροντες Ύμΐν αγωνιώδη 
άναΐμονή,ν τού Προσωπικού διά τό 
άμεσον ευνοϊκόν τέλος τών άνω θε
μάτων, ώς δείγμα στοιχειώδους 
προς αύτό δικαιοσύνης, διατελοΰ- 
μεν,

Μετά πλείστης τιμής» 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΕ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ; Τ.Α.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗΝ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΙΟΝΙΚΗΣ & ΑΛΊΚΗΣ ΤΡΑΠΕ- 

ΖΗΣ
Α ΘΗ Ν A I 

Άριθ. Πρωτ. 94.
Έν Άθήναις τή 17 Απριλίου 64 

ΣΥΛΛΟΓΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΤΑΥΘΑ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ 

Συλλόγου μας αισθάνεται ιδιαιτέ
ραν συγκίνησιν καί χαράν, διότι 6Γ 
άλλην μίαν φοροcv τού δίδεται ή δυ
νατότης νά σάς συγχαρή διά τήν 
πανηγυρικήν επανεκλογήν σας εις 
τήν Διοίκησιν τού αδελφού Συλλό
γου σας.

Ή έπανεκλογή σας αυτή αποτε
λεί άναμφισβητήτως τήν καλλιτέραν 
άνκχγνώρισιν τών συνεπών οτγώνον 
σας καί της γενικωτέρας προς τον 
ικλάδον συμβολής σας, τών όποιων 
ό Σύλλογός ιμας έχει πλήρη· άντίλη- 
ψιν, διά τον λόγον δέ τούτον ευρί
σκει απολύτως φυσικήν τήν έκδηλω- 
θείσαν εμπιστοσύνην τών μελών σας.

Έπαναλαμβάναμεν καί άλλην μί
αν φοράν τά θερμότατα συγχαρητή
ριά μας καί σάς χαιρετώμεν.

Σ υναδελφ ικώτοαα 
Εντολή Δίοικήσεως 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
I. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 
ΣΤ. ΠΑΠΑ· IΏΑΝΝΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έν Άθήναις τή 14)4)64 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΤΑΥΘΑ

Κύριε Πρόεδρε,
Έπι τή έπανεκλογή υμών είς την 

Διοίκησιν τού ΰμετέρου Συλλόγου, 
έχαμεν τήν τιμήν νά διαβιβάσωμεν 
ϋμΐν τά θερμά συγχαρητήρια τών 
μελών τού καθ’ ημάς Διοικητικού 
Συμβουλίου, ευχόμενοι κάθε επιτυ
χίαν είς τό έργον σας.

Ή κατά τό παρελθόν δράσις τοΰ 
έπανεκλεγέντος Διοικητικού σας 
Συμβουλίου, έγγυάται τήν συνέχισιν 
τοΰ ωφελίμου καί επιτυχούς έργου 
σας, έπ’ άγαβφ καί τής Τραπέζοϋ- 
παλληλικής οικογένειας γεννκώτερον.

Τό Δ.Σ. δηλοΐ δτι, μετά προθυ
μίας καί έν αγαστή συμπνοίφ θά 
συνεργασθή μεθ’ υμών έπι παντός 
ενδιαφέροντος θέματος.

Μετά συναδελφικών χαιρετισμών 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Σ. ΔΙΚΑΙΑΚΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 

Γ. ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ


