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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 1963
Άγοοπητ-ο! Συνάδελφοι,

Τήν λογοδοσίαν μας διά την πα- 
ρελθοΟσαν Συλλογικήν ττερίοδον 
1963 διαιροϋμεν είς τά ακόλουθα 
κεφάλαια:

1) ’Επιτεύξεις
2) Συνδικαλιστική δράσις
3) Ασφαλιστικόν θέμα
4) Ένδοσυλλογι-κά ζητήματα
5) Συμπεράσματα —· Προοπτι

κά!.

Είναι χαρακτηριστικόν τής άπο- 
λογιζομένης περιόδου ή μή έμφάνι- 
σις αριθμητικού πλούτου επιτευγμά
των. Άντιθέτως, τό δεύτερον, περί 
συνδικαλιστικών αγώνων -κεφάλαιον 
είναι μεστόν περιεχομένου, αϊ δέ 
γραμμαί του θά φέρουν εις τήν μνή
μην τόσον τάς δραματικός στιγμάς 
τοΰ προσφάτου παρελθόντος, όσον 
και τάς τοιαύτας παλαιοτέρων άγώ- 
νων, διά νά διαπιστώσωμεν μέ υπε
ρηφάνειαν, μίαν άκόμη- φοράν, ότι, 
τό έκάστοτε έμψυχον υλικόν τής ’Ε
θνικής Τραπέζης Τσταται είς τά ύψη-' 
λά Επίπεδα μιας και τής αύτής υ
πέροχου καί άρίστης, ηθικής μορ
φής, αγωνιστικής παραδόσεως, ήτις 
αποτελεί κληρονομικήν αρετήν τών 
ύπηρετουσών τό " I Ερυμα γενεών έρ- 
γαζομένων. Καί οΐ αγώνες εΐχον 
τούς καρπούς των. Αΐ άγωνιστνκαί 
εκδηλώσεις κατά τοΰ άντεργατικοΟ 
Νομοσχεδίου έπέτυχον έμφανώς τον 
σκοπόν των. Τήν έξαφάνισιν αύτοΰ'. 
Τουναντίον αϊ αγωνιστικά! εκδηλώ
σεις μας τοΰ τριμήνου Αύγουστον 
— Σεπτεμβρίου — ‘Οκτωβρίου δυ- 
νοΓτόιν νά -μην έπέφερον τούς ανα
γραφόμενους ε-ίς τό αγωνιστικόν 
πρόγραμμα -σκοπούς καί επιδιώξεις. 
Τούτο προσωρινώς. Εΐχον όμως μίαν 
παρενέργειαν θετικής μορφής, παρε
νέργειαν τήν όποιαν ό φασιστικός 
τσαρλατανι-σμός τής παρουσης δι
ό ικήσεως τής Τραπέζη-ς δεν ή-δύνατο 
νά προλάβη. Καί το -θετικόν αύτό 
στοιχεΐον ήτο η άναμφισβητήτως α
ποτελεσματική συμβολή, τήν όποιαν 
εΐχον ο-ΐ αγώνες τών εργαζομένων (α
νεξαρτήτως πολιτικής τοποθΕτήσε- 
ως) είς τήν επιβολήν τής άκαμπτου 
θελήσεως τοΰ Ελληνικού Λαού νά 
διο.ικηθή μέ πολιτισμένον καί δημο
κρατικόν τρόπον.

Ή αλλαγή αυτή τοΰ κλίματος, ή 
αϊσθη-σις τής ανάγκης τής Πολιτεί
ας όπως, αντί νά έξαπολύη έκ- 
στρατείαν συγχύσεως, κύματα τρο
μοκρατίας καί αστυνομικός δυνά
μεις κατά τών καταπιεζομένων τά
ξεων, σκύψη καί δεί-ξη πραγματικόν 
ενδιαφέρον διά τά φλέγοντα ζητή
ματα αύτών, -άπετέλεσε μίαν λαμ- 
προτάτην νίκην, -μίαν υττερφαλάγγι- 
σι-ν όλων τών θέσεων τών σκοτεινών 
άντεργατικών δυνάμεων, τάς οποίας 
θέσεις, ύπό άλλας συνθήκας, οί ερ
γαζόμενοι θά Επρεπε νά αντιμετω
πίσουν μίαν προς μίαν μέ τεράστι
ας θυσίας καί μέ αμφίβολον αποτέ
λεσμα. Έλπίζαμεν ότι ό Ελληνικός 
Λαός καί ή πρωτοπορεία του, ή 
Τάξις τών Εργαζομένων, θά διαφυ- 
λάξη καί θά κατοχύρωση τήν κα- 
τάκτηκτίν του οκυτήν, Tivoc ύττα τό νεον 
διαμορφούμενον φιλελεύθερον κλίμα 
καί ή συναδελφ-ική μας οικογένεια 
ϊδη έαυτήν δεόντως έκτιμωμένην καί 
τά δίκαιά της ικανοποιούμενα.

I. ΕΠΙΤΕΥΞΕΙΣ
Α! κατά τήν άπολογιζομένην πε

ρίοδον κνριώτεραι Εμφανείς έπιτεύ- 
ξεις ύπέρ τοΰ Κυρίου Προσωπικού, 
έν πολλοΐς δέ καί ολοκλήρου τού 
Προσωπικού τής Τραπέζη-ς, είναι α! 
ακόλουθοι:

ί. Άπό-κρουσις τοΰ κινδύνου τής 
διά νομοθετικής όδοΰ καταρ-γήσεως 
τής αΰτοτελείας τής άσφαλίσεώς 
μας, ώς καί επί ετέρων έργατοϋ- 
παλληλι-κώ-ν θεμάτων. (Άντεργατι- 
-κόν Νομοσχέδιον).

2. Καταβολή καί εφέτος είς τό 
Προσωπικόν οικονομικής ένισχύσεως 
έξ ένός δεκαπενθημέρου διά -κάλυ- 
ψιν ΰπερεργασίας τοΰ παρελθόντος 
έτους. Καίτοι- εφέτος έτέθη άνώτα- 
τον -όριον τούτου έπετεύχθη όμως ή 
παγίωσις τής καταβολής ταύτης.

3. -Πραγματοποίησις τής άπό τοΰ 
προηγουμένου έτους 1962 άποψα- 
σισθείσης παρά τής Διοικήσεως τής 
T-ρ-απέζης προσαρμογής τών βασι
κών μισθών Λογιστού Α' καί άνω- 
προς τούς ίσχύ-οντας είς τάς.Τραπέ- 
ζας ‘Ελλάδος καί ’Αγροτικής.

4. Συμπλήρωσις τής ανωτέρω πα
ροχής διά τής ταυτοχρόνου μέ τήν 
προαγωγήν χορηγήσεως τής προσ- 
αύξή-σεως α' τριετίας είς τούς άμα 
τή συμπληρώσει αύτής προαγομέ- 
νους είς τον έπάμενο-ν βαθμόν.

5. Προσαρμογή Ταμιακών Επιδο
μάτων καί Επιδομάτων Κοταμε- 
τρητοΰ, ήτοι αύξη-σις (-κατά κατη
γορίαν Ύποκ)τω-ν) τών μέν πρώτων

είς Δοχ. 500.-, 400.- καί 350.- καί 
τών δευτέρων εις δρχ. 225.-, 1 75.- 
-καί 150.-

6. Μείωσις επιτοκίου βοηθητικών 
στεγαστικών δανείων άπό 6% είς 
4%.

7. Χορήγησις οικογενειακών έπι- 
δομάτων είς ημερομισθίους υπαλ
λήλους.

8. Πρόσληψις 446 νέων υπαλλή
λων έξ ών 250 περίπου έπή-νδρωσαν 
τά έπαρχιακά Υποκαταστήματα.

9. Έπέκτασις άποφάσεως Διοι- 
-κήσεως περί προω-θήσεως τοΰ έκ τής 
παλαιάς Ε.Τ.Ε. θήλεος Προσωπικού 
καί είς κατηγορίας άνω- τοΰ βαθμο-Ο 
τοΰ Αογιστοΰ Α'.

Ειλικρινείς καί φίλοι τής αλήθει
ας όντες, πρώτοι ήμεΐς χαρακτηρί- 
ζομεν τήν συγκομιδήν (πέραν τής νί
κης κατά τοΰ άντεργατι-κοΰ νο-μο- 
-σχεδίου) -καί έν συγκρίσει μέ τάς 
τεράστιας δυνατότητας τή;ς Τραπέ- 
ζης, ώς πενιχρόν καί είς αριθμόν καί 
είς περιεχόμενον. Ή ειλικρίνεια, ό
μως καί ή φιλαλήθεια υπαγορεύει 
τήν κρίσιν τής δράσεως τοΰ Δ. Σ. 
οχι άπό τήν απλήν παράθεσιν. ‘Ο 
καλόπιστος κριτής θά εκτίμηση τή-ν 
προσπάθειαν, τάς αντιδράσεις καί 
τάς έν γένει αντιξοότητας. Περί τού
των έκτενώς θά άναφέρ-ωμεν είς τό 
έπόμενο-ν περί συνδικαλιστικής δρά
σεως κεφάλαιον. Έλπίζομεν νά -μην 
αργήσουν οί καρποί τής δράσεως 
-αύτής, διότι, ώς -καί είς: τον προηιγού- 
μενον απολογισμόν τοΰ 1962 εΐχο
μεν υπογραμμίσει, μία συνδικαλι
στική δ-ράσις δέν άποφέρει πολλά- 
-κιξ τούς καρπούς της είς τά χρονι
κά όρια τής -βραχείας συλλογικής 
περιόδου, εντός τής οποίας -συνετε- 
λέ-σθη αυτή. Οί κόποι καί -άγώ-νε,ς 
μιας περιόδου φαινομενικούς άκαρ
ποι Εντός αύτής, καλλιεργούν πολ
λούς καρπούς, οΐ όποιοι είς έπομέ- 
να-ς περιόδους δρέπονται.

Τέλος, καί κατά τήν άπολογιζο- 
μένην περίοδον, τό Διοικητικόν Σ-υμ- 
βο-ύλιον έχει-ρίσθη έπιτυχώς πλήθος 
προσωπικών ζητημάτων τώ-ν συνα
δέλφων.

ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑ
Κλείο-μεν τό παρόν κεφάλαιον μέ 

τον άπολογισμόν τοΰ Δ.Σ. έπί τοΰ 
βασικού θέματος τώ-ν προαγωγών, 
τό οποίον άπετέλεσε καί θά αποτε
λεί διά τό έκάστοτε Δ.Σ. άντικεί- 
μενον συνεχούς άπασχολήσεως.

Καί κατά τήν λή-ξασαν περίοδον 
έσ-υνεχίσθη μέ ταχύν ρυθμόν ή δι
ενέργεια τών Προαγωγών κατά τό 
έφαρμοσθέν, κατόπιν τών Συλλογι
κών πιέσεων, άπό τοΰ έτους 1962 
σύστημα. Τής συνοπτικής τούτέ- 
στιν έξετάσεως τών ομαλών περι
πτώσεων -μέχρι καί τοΰ βαθμ-ού Λο- 
γιστοΰ Β' -καί ιδιαιτέρας — ήτις α
παιτεί σχετικήν χρονοτριβήν,— έ
ξετάσεως τών είς μικρόν άριθμόν 
παρουσιαζομένων, -δυσχερών τοιού- 
των.

Τό Δ.Σ., έπέτυχεν, έπί τοΰ πα
ρόντος τούλάχιστον, νά άποτρέψη 
διά τήν περίοδον 1963 τήν διενέρ
γειαν τών «κατ’ εκλογήν» προαγω
γών διά τούς κάτω- τοΰ Αογιστοΰ 
Α' βαθμούς, διά δέ τούς άνω τοΰ 
βαθμού τούτ-ου ήναγ-κάσθη νά ζητή- 
ση τήν αναστολήν των διά νά ανα
χαίτιση, είς άμψοτέρας τάς πε
ριπτώσεις, τον συνεχιζόμενον καλ
πασμόν τής διοικήσεως τής Τραπέ
ζης είς παροχήν εύνοιας είς ολίγους 
-καί περιψρόνησιν, πρόκλησιν καί 
ζημίαν, ή-θικήν καί ύλικήν, είς τούς 
πολλούς καί, κατά κανόνα, διαθέτον
τας, ίσα καί περισσότερα προσόντα 
άπό τούς ευνοούμενους. Εύρέθη-με-ν 
είς μίαν περίοδον καθ’ ήν είση- 
κούεπο ή γνώμη τών έργαζομέ
νων -καί οΰτω έπετεύχθη ή, άνα- 
χαίτισις τή-ς υπηρεσιακής αυ
τής άκολασίας. Φυσικά τού
το δέν αποτελεί λΰσιν. ‘Η Συλ
λογική ‘Ηγεσία ήδη έχει ζητήσει τήν 
άπόδοσιν τών προσαυξήρεων είς 
τούς έχοντας σειράν ,κρίσεω-ς 1963 
(διά προαγωγήν ικαί προ-σαύξησιν) 
συναδέλφους τών -βάθμών Αογιστοΰ 
Α' καί άνω, μετά δέ τήν άποκατά- 
σιν τής Πολιτικής, έν τή Χώρςς καί 
Υπηρεσιακής, -έν τή Τραπέζη, όμα- 
λότητος θά άξιώση και θά άγωνι- 
-σθή -διά τήν έπί δι-καί-ας βάσεως ;κ α 1 
-κατά πράγματι άντικει- 
μ ε ν ι κ ή ν -κρίσιν διενέργειαν 
τών προαγωγών τών έν λόγφ βαθ
μών.

Τό έτερον θέμα, τών -κάτω τοΰ 
Αογιστοΰ Α' κ-ρίσεω-ς διά κατ’ 
-έκλογήν» 6ά έποονεξετασθή ωσαύ
τως εκ -βάθρων, -διότι δέν είναι δυ
νατόν, έν τή άδ-υναμίρ τής μειώ- 
-σεως τών ήδη λαβόντων τάς τοιαύ
τας διακρίσεις, νά έξακολουθοΰν α
δικούμενοι οί εύδακίμως ύπηρετοΰν- 
τες καί τά αυτά μέ τούς διακριθέν- 
τας προσφέροντες, συνάδελφοί των.

II. ΣΥΕΔΙΚϋΕΙΣΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΙΣ

Κατά τήν άπελθοΰσαν καί άπολο- 
γιζομένην περίοδον ή Συλλογική Η
γεσία ήναγκάσθη- νά χρησιμοποίη
ση είς εΰρεϊαν κλίμακα τό όπλον 
τών μαζικών αγωνιστικών εκδηλώ
σεων.

Αί προθέσεις τής Πολιτείας έν 
τή άρχή τοΰ άπελθόντος έτους, ό
πως καταργήσουν τήν αύτοτέλειαν 
τής άσφαλίσεώς μας καί δεσμεύ
σουν έτι μάλλον τό έργατικόν κίνη
μα άφ’ ένός καί άφ’ έτέρου ή έγωϊ- 
στική, μισαλλόδοξος καί δεσποτική 
διαγωγή τής Διοικήσεως τήις Τρα
πέζης έναντι τού -Προσωπικού, τών 
ζητημάτων του καί τών 'Οργανώσε
ων του, διαγωγή άντικατοπτρίζουσα 
τήν όλην τότε πολιτικήν έναντι τών 
έργαζομένων είς νοοτροπίαν καί μέ
σα, -έφεραν τούς Συλλόγους τοΰ 
Προσωπικού είς όξείαν διαμάχην μέ 
τήν τότε διοίκ-ηριν τής Πολιτείας 
καί μέ τήν τότε καί έξακολουθόύσαν 
νΰν διοίικησιν τής Τραπέζης.

Δύο ή σαν οί σκοποί τής οΰτω έκ- 
δηλωθείσης συνδικαλιστικής μας 
δράσεως: ί) Ή ματαίωσις τοΰ Άν- 
τεργατικοΰ Νομοσχεδίου. Υπεύθυ
νος, ή -Πολιτεία, 2) Ή έπίλυ-σις τών 
φλεγόντων καί έγκληματικώς παρ- 
ελκυομένων εσωτερικών ζητημάτων 
μας. Υπεύθυνος, ή Διοίκησις τής 
Τραπέζης.

’Επιβάλλεται -νά ύπο-γραμμίσω- 
μεν, ότι είς άμψοτέρας τάς περιπτώ
σεις ή συνδικαλιστική πλευρά έξην-. 
τλησε πάν μέσον καί προσπάθειαν 
λύ-σεως τών -διαφορών διά συνεννο
ήσεων ϊνα άποφ-ευχθή ή όξύτης καί 
ή -αναταραχή. ’Αντί τούτου είς -μέν 
τήν πρώτην περίπτωσιν άντιμετωπί- 
σαμεν πονηρόν τακτικήν διασπάσε- 
ώς -μας ώς μετώπου ήσφαλισμένων 
μισθοσυντη-ρήτων, εις δέ τήν δεύτε 
ραν, άπροσχημάτ ιστόν έτσιθελισμόν, 
προκλητικήν άνειλικρίνειαν, άλαζό-να 
άρνη,-σιν, -μεθοδι-κήν άναλήθειαν, ώμο- 
τάτην βίαν.

Έν συνάψει θά άναφερθώμεν είς 
τά γεγονότα, ϊνα έκτιμηθώσι τά ά- 
ποτελέσματα.

1. ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟΝ 
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΝ

’Από τοΰ τέλους τοΰ έτους 1961 
καί αρχών τοΰ έτους 1962 έφη,μο- 
λογοΰντο μέτρα «ύπέρ» τής ’Εργα
τικής Τάξεως. Ή ανάγκη ριζικής με-, 
ταβολής τής ’Εργατικής Νομοθεσί
ας, ιδιαιτέρως δέ ή ,κατάργησις τών 
μέχρι τότε ύφισταμένων άντεργατι
κών καί άντισυνδικαλιστικών νόμων 
μέ επικεφαλής τόν 3239)55 «περί 
συλλογικών διαπραγματεύσεων καί 
διαιτησίας», έκαμεν τόν έργατοϋπάλ- 
ληλικόν -κόσμον νά έλπίση τι τό 
-καλλίτε-ρον, άλλα κα! συγχρόνως, 
λόγφ πείρας έκ τών Εργων τής τό
τε κυ-βερνώσης νοοτροπίας έναντι 
τών Εργατοϋπαλλήλων, μετ’ άρκετοΰ 
δέους -καί μεγίστης έπιψυλάξεως ά- 
νέμενε τήν έλευσι-ν είς φώς τών προ- 
ετοιμαζομένων.

Πράγματι μετά τυμπανοκρουστι- 
κήν προαναγγελίαν παρά τής διοι- 
-κήσεως τής Γ.Σ.Ε.Ε. ήλθΟν τά «-μέ
τρα» ταΰτα προς συζήτησιν, άρχι- 
κώις είς τήν 'Επιτροπήν Νομοθετι
κός Έξουσιοδοτήσεως, περιόδου 
1962.

Καί είχε λόγον ή διοίκησις τής 
Γ.Σ.Ε.Ε. νά τά ύποστηρίζη, διότι έ
ναντι άπεμπολή-σεως τών έργατικώ-ν 
αιτημάτων (κύριόν της επάγγελμα), 
τό νομοσχέδιον τής ιέξησφάλιζε α
πόλυτον νομήν τοΰ Ί/2 τής -κρατήσεως 
τών έργαζο,μένων ύπέρ τής ’Εργα
τικής Εστίας -καί τήν διώριζε -κύ
ριον ρυθίμι-στήν τής συνθέ-σεως τών 
διοικήσεων απάντων τών 'Ασφα
λιστικών μας ’Οργανισμών.

ΔΓ ενεργειών τής ‘Ο-μοσπονδ-ίας 
μας, τότε, πρωτοστατο-ύσης είς τήν 
κίνησιν τώ-ν -κυριωτέρων κλαδικών 
’Οργανώσεων ενδιαφερομένων έργα- 
ζοιμένων, έπετεύχθη ή άναβολή τής 
συζητήσεώς του καί παραπομπή του 
είς τάς τακτικάς συνεδριάσεις τής 
Βουλής. ‘Ο μεσολαβήσας χρόνος έ
δωσε είς τήν ‘Ομοσπονδίαν μας τήν 
ευκαιρίαν νά προπαρασκευάση τόν 
άφειλόμ,ενον άγώ-να.

Τά «μέτρα» -ήλθον είς τήν Σύνο
δον τής Βουλής 1962 — 63 ύπό 
μορφήν Νομοσχεδίου καί δή πρώτου 
κατά σειράν προς έπιψήφισιν.

’Αντί τών αναμενομένων ύπέρ τής 
τάξεως μέτρων, όχι μόνον δέν κα- 
τηργοΰντο τά άντεργατικά τοιαΰτα, 
άλλά είσήγοντο έντέχνως καί έτερα 
σφαγιαστικά προς θυσίαν καί τών 
τελευτίων έργατοϋπαλλη-λικών δι-και- 
ωμάτων είς τόν βωιμάν -έπι-κινδύνων 
ακροβατισμών τής πολιτικής. Ιδού, 
τά κυριώτερα σημεία:

α) Έπί τών Εργατικών

Θεμάτων. |
Περιείχετο ώς ευχάριστος έντυπω- j 

σιακή φιλεργατικότη-ς ή κατάργησις - 
τοΰ άρθρου 20 τοΰ Ν. 3239, διά του 1 
οποίου οί- Υπουργοί Συντονισμού 
-καί Εργασίας Εχουν τό δικαίωμα 
νά τροποποιούν ή νά μή εγκρίνουν 
πάσαν Συλλογικήν Σύμβα-σιν καί 
πάσαν άπόφασιν Διαιτησίας. Έθε- 
σπίζετο όυως έτέρα διαδικασία Εν
τεχνος καί πολύπλοκος, διά τής ό- | 
ποιας διετηρεΐτο ίσχυροτέρα ή Κυ
βερνητική παρέμβασις.

Κατηργεΐτο καί τό έλάχιστον πε- 
ριθώριον έλευθέρας διαπραγματεύ- 
-σεως πρό-ς παροχήν αΰξήσεως απο
δοχών έκ 3%, ένώ τό δ-ικαίω-μα τοΰ 
Ύπουργοΰ Εργασίας νά ματαιώνη 
τούς αγώνας τών έργαζο-μένων διά 
τής παραπομπής τής έπι μάγου δια
φοράς είς τήν ύποχρεωτικήν διαιτη
σίαν παρέμενεν ακέραιον.

6) Έπί τών ’Ασφαλιστι
κών Θεμάτων.

Πα-ρείχοντο (άθρρ. 27) εύρύτα- 
αι έξουσίαι είς τόν Υπουργόν Ερ
γασίας, 5Γ ών ουτος ήδύνΟτο διά 
3. Δ)των νά Καταργή, τροποποιή,, 
ιεταβάλλη καί θεσπίζη πάσας σχε- 
ίόν τάς Καταστατικάς διατάξεις 
ών ’Ασφαλιστικών ’Οργανισμών, τό 
)έ δικαίωμα τοΰ διορισμού- εκπρο
σώπων ήσφαλισμένων είς τάς διοι- 
(ήσεις τούτων περιήρχετο κυριαρ- 
(ΐικώς είς τήν διοί-κησι-ν τή-ς Γ.Σ.Ε. 
Ξ., ένώ αύτοί ουτοι οί ένδιαφερόμε- 
ιοι ή-σφαλισμένο-ι άπεξενοΰντο αύ- 
ιών. Ήνοίγετο οΰτω ό δρόμος λή- 
μεως άποψάσεω-ν καί ύπό τών διοι
κήσεων τών Ταμείω-ν ακόμη, ουδό- 
<ως συμ-ψερΌ-υσώ-ν είς τά Ταμεία και 
ιούς ήσφαλισμένους άλλά συ,μφερού- 
τώ-ν είς τή-ν Κυβέρ-νησιν καί τήν δι- 
ϊίκησιν τήις -Γ.Σ.Ε.Ε. Καί πρώτη α
τό τάς τελευταίας, ή πολλάκις δΓ 
χλλ-ων τρόπων έπιχει-ρηθεΐσα συγχώ- 
/ευσις τών Κλαδικών Ταμείων εις τό 
Ι.Κ.Α.

‘Ο αγών τής ‘Ομοσπονδίας μας 
ητο έττΐ του ττροκει μενού σύντονος, 
άπονος, δραστικός καί αποτελε
σματικός. Κατά τόν μεσολαβήααν- 
Γα άπό τής αναβολής τής συζητή- 
σεως τοΰ Σ. Ν. παρά τή Επιτρο
πή Έξουσιοδοτήσεως μέχρι τής έ- 
πανακαταθέσεώς του είς τήν Βου- 
\ήν,. ή ‘Ομοσπονδία είχε συσπειρώ
σει καί συιμπήξει είς αρραγές μέτω- 
πον τάς κυριωτέρας τών ένδιαφερο- 
μένων Έργατοϋπαλλη-λικών ’Οργα
νώσεων,, 55 τόν αριθμόν, τότε.

Καί ό σκοπός δέν ήτο μόνον ή 
άμυνα. Ήτο ή έπίθεσις. Έζη,τοΰ- 
μεν τήν άρσνν τών κατά τής αυτό- 
τελοΰς άσφαλίσεώς σχεδιαζρμένων 
διατάξεων είτε διά τροποποιήσεως 
έίτε διά καταργήσεω-ς αυτών. ‘Ως 
προς δέ τά έργατικά θέματα ή τήν 
3έσπισι-ν πραγματικών φιλεργατικών 
μέτρων ή τήν διαγραφήν καί έξαφά- 
νισιν τοΰ Νομοσχεδίου. Καί ό σκο
πός ουτος -έπετεύχθή: βαθμιαίω-ς άλλ 
όριστικώς- καί είς βραχύ σχετι-κώς 
διάστημα.

Αί μορφαί τοΰ άγώνος τής Ό-μο- 
σποινδίας μας άριστα ώργανωιμέναι 
τεχνικώτατα συνδυαζό-μεναι καί -μέ 
ακρίβειαν έκδη-λούμεναι εΐχον από
λυτον εΰστοχίαν.

Δύο μεγαλειώδεις άπεργιακαί 
πανί ραπεζουιπαλληλ ικαί εκδηλώ
σεις τήν 14.1.63 καί τήν 30.1.63, 
μεγάλαι πανεργατικαί συγκεντρώ
σεις καί ενδιάμεσοι- αγωνιστικοί κι
νητοποιήσεις τών έργαζομένων είς 
τάς Συγκοινωνίας καί τούς κλάδους 
Κοινής Ώφελείας άπετέλεσαν τήν 
δυναμικήν έκδήλωσιν τών αγώνων. 
Παράλληλος διαψώτισις -Πολιτικών 
Κομμάτων, Βουλευτών, μάχη διά τοΰ 
Τύπου καί Κοινοβουλευτική μάχη ά
πετέλεσαν τήν στρατηγικήν -καί δι
πλωματικήν μορφήν αύτών.

Είς τήν δ-ράσιν τών έργαζομένων, 
άντετάχθη έντονος καί πείσμων προ
σπάθεια έκ μέρους τών ύποστηρι- 
ζόντων τήν ψήψισιν τού Νομοσχεδί
ου. Ή Κυβερνητική πλευρά ϋποστη- 
ριζομένη άπό τήν ίσχυ-ρωτέραν με
ρίδα τής Βουλής, άψο-ΰ έπανει,ληιμμέ- 
νως -άπτέτυχε νά ιέπιτύχη τήν ψήψι- 
σιν είς κανονι-κάς συνεδριάσεις, εφ-θα- 
σε ιμέχρι τοΰ -σημείου- νά έπιχειρή- 
ση τήν αιφνιδιαστικήν τοι-αύτη-ν ένώ 
πιον δράκος Βουλευτών 
τήν 3 η ν π ρ ω ϊ ν ή ν μετά τό πέ- 
ρας συνεδριάσεως έπί έτέρων θεμά
των, ματαιωθεΐσαν όμως καί αυτήν, 
κατόπιν σημάν-σεως άληθοΰς σ-υνα- 
γερμοΰ παρά τής άγρυπνου φρου
ράς τών εργαζομένων, τοΰ τότε προ
έδρου τής ‘Ομοσπονδίας συναδ. Ί. 
Άλευρά, δτε καί άνεκλήβησαν έ- 
σπευσμένως άπό τάς ο-ϊκίας των καί 
τά έστιαπόρ-ια οΐ, είς άπαιτούμενον 
άριθμόν, Βουλευταί διά τήν ματαί- 
ωσιν τοΰ πονη-ροΰ τούτου επιχειρή
ματος. Παραλλήλως ή διοίκησις τής 
Γ.Σ.Ε.Ε., επίσημοι καί ανεπίση
μοι παράγοντες, καί οί διοικηταί 
τών Τραπεζών -άκόμη άνελάμβανον 
μίαν εκστρατείαν συγχύσεως καί δι-

ασπάσεως τοΰ στρατοπέδου τώ-ν ά- - 
γωνιζομένων εργαζομένων. Διά νά 
μή μακρολογήισω-μεν, σάς παραπέμ- 
πομεν είς τήν σειράν τώ-ν ανακοινώ
σεων τής ‘Ομοσπονδίας μας άπό 
Νοεμβρίου ί 962 μέχρι καί Φεβρου
άριου 1963, ίδίρ: δέ είς τάς ύπ’ άριθ.
9 —- 11, Ίανουαρίου καί 13) 4.2. 
63 ώς καί είς την «Τραπεζιτικήν» 
τής 6.2.63.

Μέ έντονον εναλλαγήν τών άνω- 
τέρω μορφών δράσεως έκατέρας τών 
άγωνιζομένων πλευρών έξήλθε νική
τρια ή παράταξίς τών ήσφ-αλισιμένων 
—·. έργαζομένων, ή παράταξίς μας. 
Κύριοι σταθμοί αύτοΰ τοΰ άγώνος:

1) ’Οκτώβριος — Νοέμβριος 
1962: Κατάθέσις Νομοσχεδίου είς 
Επιτροπήν Έξουσιοδοτήσεως. Άν- 
τίδρασις έργαζο-μένων καί παραπο-μ- 
πή αύτοΰ είς τακτικήν Συνεδρίασιν 
τής Βουλής.

2) Δεκέμβριος 1962: Διαφώτισις, 
παρά τής ‘Ομοσπονδίας, τών έργα
ζομένων έπί τοΰ περιεχομένου τοΰ- 
Νομοσχεδίου, -καί Πολιτικού Κό
σμου καί Κοινής γνώμης έπί απόψε
ων Ενδιαφερομένων. Δημιουργία Κοι-. 
νοβουλευτικής δυνάμεως ύπέρ τών 
απόψεων τώ-ν ήσφαλισμένων.

3) 10.1.63: "Εναρξις συζητήσε- 
ως είς τή-ν Βουλήν.

4) Κινητοποίησις υπαλλήλων κα! 
συνταξιούχων, ήτοι: 14.1.63, 2ωρος 
παντραπεζοΰπαλληλι-κή απεργία. 
26.1.63. Σ υ μ μετοχή Τραπεζοϋπαλ- 
λήλων Θεσσαλονίκης είς πανε-ργατι- 
κήν 24ωρον απεργίαν Ε.Κ.Θ. κατά 
τοΰ Νομοσχεδίου. 28.1.63, Μαχητι
κή συγκέντρωσις όλων τών συντα
ξιούχων Τραπεζιτικών. 30.1.63 24ω- 
ρος παντραπεζοϋπαλληλική απεργία 
καί υπαλλήλων άσψαλ ιστ ι-κών οργα
νισμών.

5) Ένδιαμέσως. Πανεργατι-κ-αί 
συγκεντρώσεις αποδοκιμασίας τοΰ- 
-Νομοσχεδίου. ΠροοιιάΟεκλ: διασπά 
σεως Τραπεζοϋπαλλήλων καί αποτυ
χία αύτών.

6) 1.2.63. Προγραμματισμός νέ
ας 24ώρου απεργίας διά τήν 6ην, 
7ην Φεβ-ρουα-ρίου 1963.

7) 1.2.63. Δήλωσις Ύπουργοΰ 
Εργασίας προς ‘Ομοσπονδίαν δι ε- 
ξαίρεσιν έκ τοΰ Νομοσχεδίου τών 
Ταμείων τών Τραπεζικών καί Α
σφαλιστικών Υπαλλήλων.

8) 7.2.63. Άνακοίνωσις Ύπουρ
γοΰ Εργασίας περί διαγραφής έκ 
τοΰ Νομοσχεδίου τοΰ άρθρου 27 πε
ρί ασφαλιστικών έν γένει συντάξε
ων.

9) Μάρτιος 1963. Διακοπή πάσης 
συζητήσεώς έπί τοΰ Νομοσχεδίου. ^ -

Εΐχομεν τήν ύποχρέωσιν, ώς α
πολογούμενοι, νά έμφανίσωμεν τήν 
συμβολήν τοΰ ήμετέρου Διοικητικού 
Συμβουλίου είς τόν τιτάνειον αύτόν 
αγώνα. Ή άνάπτυξις όμως καί άπα- 
ρίθμη-σις τώ-ν μορφών ώς καί ή όστει- 
κόνισις τής έκτάσεω-ς τής συμβολής 
μας ταύτης καί θά έκούραζε τόν α
ναγνώστην καί θά -μάς εξέθετε, ώς 
περιαυτολογοΰντας. Περιοριζάμεθα 
-νά δηλώσωμεν ϋπευθύνως, ότι δέν ύ- 
στερήσαμεν τών συναγω-νισθέντων 
μεθ’ ημών εκπροσώπων τοΰ κλάδου 
τών Τραπεζικών καί τών άλλων έρ- 
γατοϋπαλλήλων είς -ό,τι τό καθήκον 
μας, ώς -μαχητών τής πρώτης γραμ
μής μάς ύττηγόρευεν.

Όφείλο-μεν όμ.ω-ς νά άποκαλ-ύψω- 
μεν, ότι είς τήν προσπάθειαν δια- 
σπάσεως τών Τραπεζικών, ήτις, ήτο 
καί ή πλέον επικίνδυνος, διότι, τυ
χόν έπιτυγχάνουσα 6ιά -κατέλυε ολό
κληρον τήν άντίστασιν τών έργαζο
μένων, ό Σύλλογός μας, έν συμπρά- 
ξει μετά τών έτέρων Συλλόγων τοΰ 
Προσωπικού τής Εθνικής, έδωσε τά 
πρώτον καί αποφασιστικόν κτύπημα. 
"Οταν οί Μεφιστοφελήδες τής Πολι
τικής καί τοΰ έργατοπατερισμοΰ ή-ρ- 
χισαν νά επιδεικνύουν τά λαμπυρί- 
ζοντα κοσμήματα τής αμαρτίας, τής 
«έξαιρέσεως» τούτέστιν ώρισμένω*/ 
Ταμείων, πρώτο-ι άπη-υθύνθησαν είς 
ή-μάς καί τόν Σύλλογον Υπαλλήλων 
Τραπέζης Ελλάδος, ϊνα μέ βάσιν 
τήν διέπουσαν τά Ταμεία Συντάξε
ων (μόνον) Κοινήν Νομοθε- 
σ ί αν έξαιρέσουν ταΰτα. Τό ήμ. 
Διοικ. Σ-υμβούλι-ον διαβλέπον τόν δό
λιον σκοπόν, ο-στις δέν ήτο ή σω
τηρία μας άλλά ή αναβολή τής, κα
ταστροφής μας, όχι μόνον άπέρρι- 
ψεν αμέσως καί ασυζητητί τήν ,πα- 
γιδευτικήν ταύτην πρότασιν, άλλα 
— -καί -ένφ ή έτέρα πλευρά δέν έ- 
φαίνετ-ο άποκλείουσα περίπτω-σιν συ- 
ζητήσεως — κατήγγειλε τήν προσ
πάθειαν ταύτην ένώπιον τής ‘Ολομέ
λειας τοΰ Έ-κτελ. Συμβουλίου τής 
‘Ομοσπονδίας -καί έπέστησε τήν 
προσοχήν τών εκπροσώπων τώ-ν έτέ
ρων Συλλόγων διά τυχόν έπανάλη- 
ψιν προς αυτούς τοΰ τεχνάσματος, 
-δηλώσαν ότι, καί είς περίπτωσιν έ
ξαιρέσεως τών Ταμείων Ελλάδος καί 
Εθνικής, αυτό -καί τό Προσωπικόν 
τής ’Εθνικής 9ά συνέχιση μέ μεγα-

Είς σμοίαν δήλωσιν προέβησαν 
καί οί -εκπρόσωποι τών λοιπών Συλ
λόγων τής ήμ. Τραπέζης. Τό δόλω
μα έπεσεν οΰτω είς τό κενόν διά νά 
ριφ-θή ώς εΐχομεν προ-βλέψει προς έ
τερον κστεύθυνσιν. Έξαιρέσεως δηλ. 
τών τα-μεί-ων τώ-ν υπαλλήλων τώ-ν υ
πηρετούνταν είς τάς «Κρατι-κάς» (ό
πως ένεφάνισαν τόν συνδετικόν κρί
κον) Τραπέζας, δηλ. ‘Ελλάδος καί 
Αγροτικήν. Ή προηγηθεΐσα όμως 
ένημέρωσις καί τό προηγούμενον 
τής ήμετέρας, δημοσία, θέσεως ώδή- 
γησαν τελικώ-ς είς αποτυχίαν καί 
αύτής τής προσπάθειας.

Ένωσις προς προβολήν τών 
εργατοϋπαλληλικών ζητημά
των καί έξυγίανσιν τοϋ Συν

δικαλιστικού κινήματος
Άλλά ό αγών κατά τοΰ Άντερ- 

γατι-κοΰ Νομοσχεδίου εΐχε καί έτερον 
καρπόν. Αί άγω-νι-σθεΐσαι κατ’ αύ
τοΰ Έργατοϋπαλληλικαί ’Οργανώ
σεις 55 άρχικώς καί 70 τόν άριθ
μόν περί τό τέλος τοΰ άγώνος, ά- 
ποτελοΰσαι δύναμιν έκ τών ’Οργα
νώσεων τοΰ ύγιοΰς καί γνησίου συν
δικαλιστικού -κινήματος τής χώ-ρας, 
έν άντιθέσει πράς τήν συνθηκολόγον 
καί έπι-κίνδυνον θέσιν καί τακτικήν 
τής ηγεσίας τή-ς Γ.Σ.Ε.Ε., έσυνέ- 
χισαν τήν συνεργασίαν των, διηυ- 
-ρύνθησαν, ίέπεξετάθησαν, -καί έπε- 
ίκτείνονται ήδη καί είς τήν λοιπήν 
χώραν, έκφράζουσαι τό γνήσιον -καί 
πραγματικόν δημοκρατικόν καί συν
δικαλιστικόν πνεύμα τής Ελληνικής 
έργατοΰπαλληλικής τάξεως. Σήμε
ρον 243 τόν άριθμόν αποτελούν πα
ράγοντα έπί τών έργατι-κών ζητη
μάτων, αγωνίζονται δέ διά νά επι
τύχουν τήν Ενότητα, έξυγίαν- 
σ ι ν καί έ κ δ η μ οκρατι.σμόν 
τοΰ ‘Ελληνικού συνδικαλισμού, τήν 
άνάδειξιν γνήσιας διοικήσεως αΰτοϋ, 
άπό πραγματικούς εκπροσώπους τών 
εργατοϋπαλλήλων καί τήν ένδεδει 
γμένην λύσι-ν τών εργατικών προβλη
μάτων.

2. ΑΓΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙ- 
ΛΥΣΙΝ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΣΑΝ- 
ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
’Εάν ό άγων κατά τοϋ άντεργσ- 

τικοΰ Νομοσχεδίου έγένετο είς Επί
πεδον κλαδικόν καί πανεργατικόν καί 
διεξήχθη άπό συνησπισμένας ίσχυ- 
ράς έργατοϋπαλληλι,κάς δυνάμεις, 
αϊ προσπάθειαι διά τήν έπίλυσιν 
τών εσωτερικών μας ζητημάτων ώς 
υπαλλήλων τής Τραπέζης έπρεπε νά 
εκδηλωθούν έπί Επιπέδου δυνάμεων 
τών Συλλόγων τοΰ Προσωπικού τής 
Ε.Τ.Ε. Άντιθέτως ή Διοίκησις τής 
Τραπέζης πλήν τοΰ ψυχολογ ι-κοΰ πα
ράγοντος εΐχε μέ τό μέρος της -καί 
τόν κρατικόν μηχανισμόν, τόν μή 
τολμήσαντα νά κινηθή κατά τήν μά
χην εναντίον τοΰ «Εργατικού» Νομο
σχεδίου.

Είς αύτήν ϊσω-ς τήν δύναμιν ύπο- 
λογίζσυσα ή καί είς άλλα «άτο-ΰ» 
στηριζομένη, ώς γέννημα θρέμμα, 
φορεΰς καί τοπο-τη-ρητής τή-ς τότε κυ- 
βερνώσης νοοτροπίας, ή διοίκησις 
τής Τραπέζη-ς έδ-είχθη σαφώς καί 
ώμώς άντίθετος όχι μόνον προς τά 
θέματα τά όποια τής προέβαλλον 
οί Σύλλογοι ώς έπτλυτέα διά τό λή- 
ξαν έτος άλλά -καί πρός έκεΐνα, τά 
όποια ή ιδία εΐχεν ΰποσχεθή νά λύ
ση.

ΑΙ ΚΥΡΙΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ
Αί κύριαι κατευθύνσεις τών προσ

παθειών μας κατά τήν άπελθοΰσαν 
περίοδον, ώς είς τήν προγραμματι
κήν μας άνακοί-νωσιν τής ί 1.2.63 
σάς εΐχομεν γνωρίσει, -ήσαν:

1) Ή τή-ρησις τής αρχής «νά μήν 
ύπολειπώμεθα» τώ-ν λοιπών μεγά
λων Τραπεζών μέ προσπάθειαν ο- 
λοκληρώσεως αύτής.

2) Άινακί-νησις, πρός συστηματι
κήν εργασίαν καί έπίλυσιν, τοΰ Κε
φαλαιώδους θέματος τοΰ ’Οργανι
σμού Υπηρεσίας. Τούτο, ώς τυγχά
νει ύμΐν γνωστόν, περατ-αύμενον εΰ~ 
νοϊχώς θά Επέλυε τούλάχιστον τά 
8)10 τών προβλημάτων τ-ο-ύ Προσω
πικού.

3) Συνέχισις μετά τών λοιπών 
’Οργανώσεων τοΰ έν ένεργεία καί 
υπό σύνταξιν Προσωπικού τής ερ
γασίας μας πρός -έπίλυσιν τώ-ν α
σφαλιστικών μας προβλημάτων. (Έ
πί τούτου θά -κάμωμεν μνείαν είς τό 
Επόμενον κεφάλαιον περί «Ασφαλι
στικού -Θέματος»).

4) Συνέχισις τών προσπαθειών 
μας πρός -βελτίωσιν τών συνθηκών 
εργασίας τών Επαρχιακών συναδέλ
φων.

5) Ιδιαιτέρα προσπάθεια πρός 
έξουδετέρωσιν τών μέσων καί -μεθό-



δων καθυστερήσεως τής φυσιολογι
κής έξελίξεως τοΰ Προσωπικού καί 
ανατροπής τής ηθικής τάξεως έν τή 
Τραπέζη. Το έν λόγω θέμα ήπτετο 
(καί οτττεται) τοΰ 'Οργανισμού, άλ
λα λόγψ τοΰ επείγοντος ήτο δυνα
τή ή διά Πράξεως Διοικήσεως ρύ- 
θμισις και έκ των προτέρων εφαρμο
γή του ώς ,μέ πλεΐστα. έτερα θέματα 
είχε συμβή,

ΕΝΟΤΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Προϋπάθεσις διά την έπίτευξιν λύ- 
σεως των ζητημάτων ιμας έτέθη καί 
όρθώτοτο, ή ένότης των δυνά
μεων τοΰ (Προσωπικού.

Ή ένότης αΰτη, πραγματοποιηΓ 
θεΐσα καί τυπικώς, διά κοινής δια- 
ικηρύξεως των Συλλόγων άττό 11.3. 
63, καθορισάσης ΜΙΝΙΜΟΥΜ πρό
γραμμα δράσεως, παρά τάς δυσμε
νείς, άναποφεύκτους άλλ’ ευτυχώς 
παροδικάς έπιπτώσεις έπΐ των σχέ
σεων :μας μετά τών Συλλόγων Συν
ταξιούχων, δέον νά θεωρηθή έκ τών 
σημαντικωτέρων έπιτευγμάτων τής 
άπελθούσης περιόδου. Θά άπετέλει 
κοινοτυπίαν νά έποίναλάδωμεν άπαξ 
έτι τά αγαθά τής ένότητος. ’Εκείνο 
όμως το όποιον πρέπει νά ύπογραμ- 
μισθή είναι δτι ή ένότης μεταξύ 
τών κυρίων δυνάμεων τοΰ 
Προσωπικού διήλθε, κατά την άπελ- 
θοΰσαν περίοδον, διά τών σημείο>ν 
εκείνων, τά όποια, ένώ άλλοτε τήν 
διέλυαν, κατά τήν υπό κρίσιν πε
ρίοδον όχι μόνον έστάθησαν ανίκα
να νά δημιουργήσουν τοιοΰτόν τι, 
αλλά καί μετεδλήθησαν εις αφετη
ρίας έξορμήσεως διά τήν τυπικήν έ- 
νοποίησιν όλων τών ‘Οργανώσεων 
τού Προσωπικού.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ

"Εχοντες έν δψει την πραγματο- 
ποίησιν τοΰ ώς άνω προγράμματος 
μας, τάς ηΰξημένας έν σχέσει μέ τά 
προηγούμενα έτη δυνατότητας τής 
Τραπέζης 'καί τάς -υποσχέσεις τής 
διοικήσεως περί προόδου εις τήν έ- 
ψαμμογήν τής άρχής τής «έξομοιώ- 
σεως» έζητήσαμεν παρά ταύτης νά 
προχωρήση εις τήν ρύθμισιν τών έχ- 
κρεμούντων θεμάτων, άρχίζουσα άπό 
τά ύπεσχημένα (Προσαρμογή μι
σθολογίου προς έτέρας Τραπέζας — 
ρύθμισις προσωρινοτήτων — ’Επι
τροπή ‘Οργανισμού — κ.λ.π.).

"Εναντι τούτων ή διοίκησις τής 
Τραπέζης έκμεταλλευομένη τήν Συλ
λογικήν άπασχόλη,σιν μέ το «Ναμο- 
σχέδιον» άνέκοψε πάσαν εργασίαν 
καί έφεσιν ακόμη προς όλοκλήρω- 
σιν τού προγράμματος έπιλύσεως 
αιτημάτων, βάσει τοΰ οποίου ή αρ
χή «νά μή ύπολειπώμεθα» θά ώλο- 
κληροΰτο κατά τό μισθολόγιον, διά 
τής προσαρμογής τού μισθολογίου
Λογιστών A'   Ύποτμηματαρχών
καί Τμηματαρχών'Β', ήτις προσαρ
μογή, κατά τά ύπ’ αυτής ταύτης τής 
διοικήσεως προλεχθέντα, άφεώρα τό 
1962. Μετά Συλλογικάς πιέσεις καί 
άναβολάς έκ μέρους αύτής ή διοίκη- 
σις ανήγγειλε τήν 16.3.63 τήν ρύ- 
θμισιν τών ύπ’ άριθ. 2, 3, 5, 6, έν 
τώ προηγουμένφ κεψαλαίφ θεμάτων 
ώς καί τήν ένίσχυσιν τών πληγέν- 
των έκ τής κακοκαιρίας έπαρχιακών 
συναδέλφων, ήτοι θέματα αναγόμενα 
κατά τό πλειστον εις τό 1 962.

Εις εφαρμογήν τού Συλλογικού 
Προγράμματος 1963 ή Συλλογική 
‘Ηγεσία έθεσε διά κοινού τών Συλ
λόγων υπομνηστικού σημειώματος 
τά έπείγοντα θέματα τού Προσωπι
κού, αίτησαμένη τήν κατά τάς προσ
δοκίας της καί τάς υποσχέσεις τής 
διοικήσεως, λύσιν των.

Ή Συλλογική Ηγεσία έζήτει:
1) Έναρξιν τών εργασιών τής 

Κοινής ’Επιτροπής ’Εκπροσώπων 
Τραπέζης και Συλλόγων προς τρο
ποποίηση/ τού ’Οργανισμού Υπηρε
σίας.

2) Ταχεΐαν διενέργειαν προαγω
γών. Κατάργησιν τών «κατ’ εκλο
γήν».

3) Ριζικήν άναθεώρησιν τής 6ά- 
σεως κρίσεως έπί τών Φύλλων Ποιό
τητας.

4) Πρόσθετον ΰπερωριακήν άμοι- 
βήν είς ’Επαρχιακούς Συναδέλφους, 
τρίωρον έβδομαδιαίως, μέχρι ρυθμί- 
σεως ένιαίου ωραρίου.

5) "Εγκαιρον άναπλήρωσιν τών 
έξερχομένων εις τό τέλος τοΰ έτους 
1963 στελεχών τής Τραπέζης, ϊνα 
άποφευχθή περίπτωσις παρατάσεως 
τοΰ ορίου ήλικίας μέ δλας τάς συ
νέπειας έπί τής έξελίξεως τού Προ
σωπικού.

6) Διανομήν τών έξ ασφαλίστρων 
προμηθειών είς άπαν τό προσωπικόν 
κατά τον λόγον τών μηνιαίων απο
δοχών του, καταργουμένων τών «δια
κριτικών» αμοιβών.

7) Ρύθμισις τοΰ ασφαλιστικού θέ
ματος.

Παραλλή,λως άνέκυψεν έκ τής εφαρ
μογής τών νέων βασικών μισθών Λο

γιστών Α' έως καί Τμηματάρχου Β' 
θέμα μισθολογικής ανακολουθίας είς 
τούς έν λόγιρ βαθμούς, ο&τινος θέ
ματος ή ρύθμισις, αύξήσασα τά Συλ
λογικά αιτήματα, κατέλαβε πρω
τεύουσαν θέσιν είς τάς συλλογικάς 
προσπάθειας.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙ- 
ΚΗΣΕΩΣ ΊΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Ή διοίκησις τής Τραπέζης, άιπί 
τής αναμενόμενης θετικής άνταποκρί- 
σεως, έστω καί βαθμιαίας, άπήντη- 
σε διά σιωπής, άοριστολογιών, υπεκ
φυγών ικαί τών χαρακτηριστικών τής 
κλασσικής άκαταλληλότητος τοΰ τό
τε Προσωπάρχου, αναβολών. Γνή.· 
σιον τέκνον τής τακτικής ταύτης ή
το τό αποτέλεσμα τής, κατόπιν συ
νεχούς συλλογικής πιέσεως καί άλ- 
λεπαλλήλων διαμαρτυριών, πενταώ
ρου συσκέψεως τήν 14.6.63 μεταξύ 
εκπροσώπων τής διοικήσεως καί τών 
Συλλόγων. Ή παραπομπή δηλ. τών 
Θεμάτων, έκ μέρους τής Διευθύνσε- 
ως Προσωπικού πάλιν είς τον κ. 
Διοικητήν πρός... κρίσιν.

Εΐχεν είσέλθει τό θέρος καί ο ύ δ έ ν 
τών αναμενομένων διά τό 1963 ζη
τημάτων παρουσίαζε πρόοδόν τινα. 
"Οχι δέ μόνον τούτο. Ή Διοίκησις 
τής Τραπέζης άπεδείχθη δτι έσκό- 
πευε διά τό 1963 νά παραμείνη 
είς τάς «παραχωρήσεις» τού Μαρ
τίου τού αυτού έτους. Άρμοδίως έ- 
λέγετο δτι, αρκετά έδόθησαον διά τό 
1963 (!) καί δέν θά έπρεπεν τό 
Προσωπικόν νά παραπονήται ( ! ! ) 
Τούτο άλλωστε έβεβαίωσεν καί ό ί
διος ό κ. Χέλμης τήν 30.7.63 ώς 
καί αΐ κατά τους άπεργιακούς α
γώνας τού Φθινοπώρου έγκύκλιοι α
νακοινώσεις (τύπου Γερμανικής Κομ- 
μαντατούρας) τής διοικήσεως, αί ό- 
ποΐαι διά πλασματικών κονδυλίων 
προσεπάθουν νά πείσουν τό Προσω
πικόν, δτι άρκετά ήδη είχε παραχω
ρήσει (!) ή διοίκησις. Αυτή ήτο ή 
λογική τής κυβερνώσης νοοτροπίας. 
Το ύποπολλοατλάσιον έκεΐνο τού μό- 
χθοΰ, τοΰ αίματος, τής φθοράς -τής 
υγείας καί τής άναλώσεως έν γένει 
τών εργαζομένων, τό όποιον ώς μι
κρόν καί ανεπαίσθητου τίμημα δι- 
καιωματιικώς τούς ανήκει, νά χαρα
κτηρίζεται ώς παραχώρησις. Καί ή 
κεφαλή τής διοικήσεως τής Τροητέ- 
ζης, άξιος έκφραστής τής τοιαύτης 
νοοτροπίας καί λογικής, τήν έφήρ- 
,μαζε κατά γράμμα είς τον χώρον 
τής ’Εθνικής Τραπέζης.

Δέν άπέμενεν, κύριοι συνάδελφοι, 
είμή νά όμιλήση ή γλώσσα τών 6- 
πλων. Τοΰ μεγάλου ειρηνικού όπλου 
τής δημοσία έκδηλώσεως τής θελή- 
σεως τών εργαζομένων. Παρά ταΰτα 
ή Συλλογική ’Ηγεσία έκαμε μίαν 
είσέτι προσπάθειαν όπως ΐδη τον κ. 
Χέλμην καί τον πείση (έφ’ δσον, 
έστω καί χάριν έμπαιγμοΰ, είς αυ
τόν πάλιν εΐχον παραπεμφθή τά ζη- 

' τήματα) οτι έπρεπε νά προχωρήση, 
είς τάς έπιβαλλομένας έκ τής άνθη- 
ρότητος τής Τραπέζης καί τών (δικών 
του διακηρύξεων, λύσεις. Είς τήν έ- 
πιτευχθεΐσαν σμως συνάντησιν τής 

! 12 καί 13.7.64 οΰτος, έναντι τών 
| τόσων ζητημάτων «επέλυσε» εν μι

κρόν θέμα,, άφορών όλιγωτέρους τών 
ι 10 συναδέλφους τής Θεσσαλονίκης 
καί «άπεδέχθη νά έπι λυθούν» τό θέ- 

ι μα τού Λογ)σμοΰ Προικοδστήσεως 
1 θηλέων τέκνων συναδέλφων καί τής 
προωθήσεως τών πρασληφθέντων ώς 
κλητήρων, νΰν συναδέλφων τού Κυ
ρίου Προσωπικού καί προσφερόντων 
λογιστικήν ή κυρίαν ταμειακήν ύπη- 

i ρεσίαν άπό τής προσλήψεώς των. Τό 
πόσον ειλικρινής ΰπήρξεν ή πρόθε- 
σις εκείνη άποδεικνύεται έκ τοΰ γε
γονότος ότι, άμφότερα τά θέματα 
ταΰτα καί σήμερον έκκρεμούν. Τό 
δεύτερον άναμφισβητήτως, ώς βορά 
σκωιλήκων «κάπου είς το Τμήμα Προ
σωπικού». Τό πρώτον, παρά τήν α
ναγραφήν του είς τήν Κομιμαντατου- 
ρική,ν άνακοίνωσιν - έγκύκλιον άριθ.
1)63 σειράς Α'. δεν δύναται νά θε
ωρηθή περαιωθέν εφόσον δεν έδημο- 
σιεύθη Κανανισ,μός λειτουργίας τού 
Λογαριασμού καί φυσικά δέν λει
τουργεί είσέτι ούτος. "Απαντα δέ τά 
λοιπά θέματα παρεπέμποντο είς τήν 
«άναμόρφωσιν» τού 'Οργανισμού, ή 
σχετική εργασία διά τήν όποιαν. . . 
τότε θά ηρχιζε καί μάλιστα. . . έ- 
ρήμην τών Συλλόγων!

’Εν τώ μεταξύ ή οικονομική θέσις 
τού Προσωπικού έκ τών συνεχών ά- 
νατιμήσεων εΐχεν έπιδεινωθή. ‘Η ‘Ο
μοσπονδία μας τό πλέον ένδεδειγμέ- 
νον διά τήν προβολήν τοΰ μισθολο- 
γικοΰ θέματος δργανον, ήτο ανίσχυ
ρος νά θέση τούτο, λόγφ οργανικών 
άτελειών καί τής κωλυσιεργίας τών 
ασπόνδων φίλων τής ομοσπονδιακής 
ιδέας καί δράσεως. Καθήκον τών 
Συλλόγων τής Τραπέζης μας ήτο νά 
άναλάβουν τήν διεκδίκησιν τού αι
τήματος τόσον έκ λόγων ουσιαστι
κών, ώς άνεφέρθη, δσον καί διά λό
γους τακτικής, τής έκ τών πραγμά
των δηλ. κινήσεως τού τραπεζοϋπαλ
ληλικού κλάδου.

Τήν παραμονήν τής Πρωτοχρονιάς δ Δ)τής Ύποκ)τος Δράμας 
κ. Μισιρλόγλου εκοψε τήν βασιλόπιτταν έν μέσω θερμής συν- 

αδελφικής ατμόσφαιρας.
Είς τήν φωτογραγίαν οί συνάδελφοι τοΰ Ύποκ)τος 

μετά τών οικογενειών των
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ΝΙΚΟΣ ΛΠ. ΡΙΖΑΚΟΣ
Μαιευτήρ

ΧειροΟργος — Γ υναικολόγος 

Σίνα 17 καί Σκουφα Γωνία 

Τηλέφ. 614.757 — Άθήναι

Δέχεται καθ’ έκάστην τό προσωπικόν 
της Εθνικής Τραπέζης

άπό 5 —8 μ. μ. ώς καί έπί συνεντεύξει.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑΙ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

‘Η έν συνεχεία αγωνιστική δράσις 
είναι γνωστή. Συνοψίζομεν ταύτην:

α) 5 Αύγούστου 1963, Κοινή Γε
νική Συνέλευσις τών Συλλόγων τού 
Κυρίου Προσωπικού τής Τραπέζης, 
ήν παρηκολαύθησαν τά Δ. Σ. τών 
Συλλόγων Β/Π. και Είσπρακτόρων.
Σύσσωμον τό Προσωπικόν έξεδήλω- 
σε τήν συμφωνίαν του πρός τήν Η
γεσίαν, διά τήν ταποθέτησιν καί 
προβολήν τών διεκδικουμένων καί 
διεμαρτυρήθη δημοσία καί έντόνως 
διά τήν συμπεριφοράν τής διοική- 
σεως της Τραπέζης πρός αυτό.

6) 6 Αύγούστου 1963. Έπίδοσις 
εις τον κ. Χέλμην τού ψηφίσματος 
τής Συνελεύσεως, τό όποιον καί πε- 
ριελάμβανε τά αιτήματα τού Προ
σωπικού, ήτοι:

1) Ζητήματα ήθιικής τάξεως (έγ- 
κατάλειψιν μέσων διαφορισμοΰ καί 
διασπάσεως τοΰ 'Προσωπικού τής 
Τραπέζης - σεβασμόν πρός τήν ιε
ραρχίαν - ιμή παρακώλυαιν έξελίξε
ως τού Προσωπικού).

2) Πλήρη άποκαπάστασιν τοΰ 
Προσωπικού έκ τών είς βάρος αυτού 
αδικιών καί ζημιών έπελθουσών έκ 
τήν παραβιάσεως τοΰ ’Οργανισμού - 
σεβασμός ωραρίου καί έργατικής 
Νομοθεσίας - έπέκτασις ώραρίου 39 
ώρών 8Γ έπαρχίαιν ή άποζημίωσις 
διά τό τρίωρον τής ύπερεργασίας 
έβδομαδιαίως.

3) Ταχεΐαν πραγματοποίησιν τής 
τρσποιήσεως τού ’Οργανισμού συμ- 
φώινως πρός τάς ΰπό τών Συλλόγων 
διά σχετικών υπομνημάτων γενομέ- 
νας τοποθετήσεις.

4) Αΰξησιν τών αποδοχών κατά 
20%.

Καί είς αυτό τό σημεΐον 6Γ ύ- 
στόττην φοράν, νικηταί αντες οί Σύλ
λογοι, ώς έχοντες τήν ένίσχυσιν της 
Συνελεύσεως τών 'μελών των, σιω- 
πηρώς έδωσαν είς τήν διοίχησιν τής 
Τραπέζης τήν ευκαιρίαν, δΓ αποτρο
πήν τής όξύτητος. Ένώ έπρεπε καί 
ήδύναντο νά προχωρήσουν είς τον 
αγώνα 6Γ δν είχαν ν ο μ ί μ ω ς λά
βει εντολήν, άνέμενον οί Σύλλο
γοι ε ΐ κ ο σιν ολοκλήρους 
ή μ έ ρ α ς, μετά τήν πάροδον τών 
οποίων, ήτοι τήν 27ην Αύγούστου 
καί κατόπιν οχλήσεων έκ μέρους των, 
συνηντήθησαν μέ τον κ. Χέλμην διά 
νά λάβουν παρ’ αυτού, ώς έπιβρά- 
βευσιν τής καλής των θελήσεως, ένα 
κατηγορηματικόν ΟΧΙ καί τήν κα
τηγορηματικήν έπίσης διαβεβαίωσιν 
δτι εντός τού 1963 οΰδέν έκ 
τών εκκρεμών ζητημάτων θά έπελύ- 
ετο, είμή μόνον θά ή ρ χ ι ζ ο ν αί 
συζητήσεις ίδιά τον ’Οργανισμόν.

γ) 30 Αύγουστου 1963. ‘Ο κ.
Χέλμης επαναλαμβάνει τήν άρνησίν 
του είς τούς εκπροσώπους τοΰ Προ
σωπικού, έπιχειρήσαντας τήν νέαν 
ταύτην συνάντησιν, πρός παροχήν 
μιας άκόμη πρός αυτόν ευκαιρίας.

δ) 31 Αύγούστου 1963. Ύπερή- 
φανον τό Προσωπικόν δίδει τήν ά- 
πάντησίν του. Τό σύνολον τών συ
ναδέλφων τών ύπηρετούντων είς τήν 
Διοίκησιν τό Κεντρικόν και τό τ.
Κεντρικόν Β'. (Σταδίου 38) κατέρ
χονται είς 3ωρον στάσιν έργασίας 
(10.30' — 13.30').

ε) 3 Σεπτεμβρίου 1963. Νέα 
τρίωρος στάσις έργασίας τών συ- κλειδί ικεψάλαιον τών Συμπερασμά- 
νάδέλφων τής Διοικήσεως καί τών των
αύτών ώς προηγουμένως κατάστημά- ·ιστ0ιρικους πάντως λόγους, ό-
των, έπί πλέον δέ καί τών ΰποχα- ψείλομεν νά κάμωμεν μνείαν τών μέ- 
τοοστημάτων Μητροπόλεως, Καλα- ' ο"ων τά όποια ή παρούσα διοίκησις 
μιώτου καί "Ομονοίας. | τής Τραπέζης και είς τήν προειρη-

στ) 4 Σεπτεμβρίου 1963. Τερ- μόνην περίπτωσιν άλλα καί πάντο- 
ιματισμός έκ μέρους τών Συλλόγων, τε κατόϊ τό διάστηιμα τής πενταε
τών αγωνιστικών έκδηλώσεων διά τό τοΰς ,κα; πλέον θητείας της μετήρ- 
θέμα τής αύξήσεως τών αποδοχών, χετο, οσάκις τό Προσωπικόν, έμ- 

ζ) 7 Σεπτεμβρίου 1963. Ανάλη- -n-αιζόμενον, έξηναγκάζετο νά μετέλ- 
ψις άγώνος διά τά_ λοιπά αιτήματα 0η τ5· νόμιμα καί συνταγματικά 
τού ψηφίσματος. Νέα τρίωρος ατά-
σις έργασίας (10.30' — 13.30') (Συνεχεία εις την 3ην σελ.)

είς τήν Διοίκησιν καί τά δύο Κεντρι
κά Καταστήματα.

η) 12 Σεπτεμβρίου 1963. Τε
τράωρος στάσις έργασίας (ώραι 1 1 
—-14 είς τά υποκαταστήματα Πει
ραιώς (Λεωφ. ’Εθνικής ’Αντιστά
σεως —- Ζέας — οδού Ναυαρίνου 
—· Ναυτιλιακόν). Σύλληψις τών Προ
έδρων τών Συλλόγων Κυρίου καί Βο
ηθητικού Προσωπικού καί τοΰ ’Αντι
προέδρου τού Συλλόγου μας.

θ) 14 Σεπτεμβρίου 1963. Άνα- 
κοίνωσις τού Υπουργείου ’Εργασί
ας προς τούς Συλλόγους (και τήν 
Τράπεζαν) περί παραπομπής τού 
μ ι σ θ ο λ ο γ ι ικ σ ΰ θέματος 
είς την Διαιτησίαν βάσει τού Ν. 
3239)55.

ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΟΣ 
ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ 

- ΩΜΗΒΙΑ
‘Η ένέργεια αβτη ούσα παράνο

μος, καθ’ δσον άφεώρα ά ν ύ π α ρ- 
τ ο ν θέμα, κατόπιν τού τερματισμού 
παρά τών Συλλόγων τού μεμονωμέ- 
νως ύπ’ αύτών άναληφθέντσς άγώ
νος διά τό θέμα τούτο, έγένετο κα
τόπιν ΰποκινήσεως τής διοικήσεως 
τής Τραπέζης διά νά έπιχειρήση 
αύτη συσκότισιν καί νά έπικαλε- 
σθή τήν απειλήν τών κυρώσεων τοΰ 
άρθρου 1 8 τού έν λόγψ Νόμου πρός 
έκψοβισμον τού Προσωπικού καί 
τής Συλλογικής του "Ηγεσίας, μέ 
αντικειμενικόν σκοπόν τον τερματι
σμόν τού άπεργιακοΰ άγώνος.

Τό νομικώς άστήρικτον απέδειξαν 
οί Σύλλογοι διά γνωματεύσεως τοΰ 
διαπρεπούς νομομαθούς κ. ’Αλεξ. 
Βαμβέτσου (ΐδε «Τραπεζιτικήν» 22- 
10-63) ένώ οΰδεΐς έ-κ τών Νομικών 
τής Τραττέζης, σεβόμενος ασφαλώς 
εαυτόν, ιέθετε τήν υπογραφήν του 
κάτω τών χονδροειδών ισχυρισμών, 
οΰς ή διοίκησις τής Τραπέζης πε
ριέφερε διά τών έντυπων της, επι
χειρούσα νά τρομοκράτηση τό 'Προ
σωπικόν.

ι) 5 ’Οκτωβρίου 1963. Ή Συλ
λογική Ηγεσία καί τό Προσωπικόν 
τής Τραπέζης είς ’Αθήνας καί Πει
ραιά, άποδυάμενα είς 24ω-ρον απερ
γίαν απογυμνώνουν τήν διοίκησιν 
της Τραπέζης άπό τά έπιχειρήματά 
της, τής άφαιρούν τήν λεοντήν τής 
φοβέρας. Αΰτη διά νά καλύψη τό νο- 
μικοφανές χονδροειδές ψεύδος της 
καί τήν ήθικήν πανωλεθρίαν της έ- 
πεχαλέσθή «μεγαλοψυχίαν» καί 
«στοργήν» ώς οδόν σωτηρίας.

"Εκλεισεν οΰπω ό κύκλος τής ά- 
γωνιστικής μορφής τής συνδικαλιστι
κής μας δράσεως. Καί έκλεισε κά
πως εσπευσμένα. Δύο ήσαν οί λό
γοι. Τό δτι είχαμε ή'δηι είσέλθΕι είς 
τον τελευταΐον μήνα τής Προεκλογι
κής περιόδου, οπότε μεμονωμένη 
πλέον δράσις μας θά ήτο αψυχολό
γητος καί άνευ περιεχομένου καί τό 
δτι, διά πάν ένδεχόμενον, τό Προ
σωπικόν τής Τραπέζης μας έπρεπε 
νά ήτο έτοιμον καί προσοίνατολισμέ- 
νον πρός στήριξιν τών ‘Ομοσπονδια
κών προσποΒΙειών διά τό μυθολογι
κόν, περί ών κατωτέρω.

Κρίσεις περί τοΰ πραγματικού 
αποτελέσματος τού αγωνιστικού 
τούτου κύκλου έγένοντο έν τή άρχή 
τού παρόντος απολογισμού, αΐτινες 
θά συμπληρωθώσι είς τό έν καπα-

.ΑΑΑΑΑΑΑΑ.Α. A -A -A -A -A Α .
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ΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
Έκ καθήκοντος, άπορρέοντος καί έκ δοθείσης έγγρά- 

φου δηλώσεώς μας, δημοσιεύομεν κατωτέρω τήν άπό 12
τρέχοντος έπιστολήν τοΰ κ. Σ. 

’Αγαπητή «Τραπεζιτική»
Κατά τήν Γενικήν Συνέλευσιν 

τής 21)7)63 ό Πρόεδρος τοΰ Διοι
κητικού Συμβουλίου τοΰ «Νέου Συ 
νεταιρισμοΰ Στεγάσεως ‘Υπαλλή
λων τέως ’Εθνικής Τραπέζης ‘Ελ
λάδος» κ. Μπόγδανος έδήλωσεν δ- 
τι, θά συνεκάλει έντός τοΰ μηνάς 
’Ιανουάριου 1964 τήν προβλεπομέ- 
νην υπό τοΰ Καταστατικού έντός 
τοΰ πρώτου τριμήνου έκαστου έ’- 
τους έτησίαν τακτικήν γενικήν συ- 
νέλευσιν.

’Επειδή όμως μέχρι σήμερον ό κ. 
Πρόεδρος τοΰ Δ.Σ, δέν έκάλεσε 
τήν ώς άνω συνέλευσιν καί δεδομέ
νου δτι αί πλεΐσται τών προηγου
μένων έτησίων συνελεύσεων έπρα- 
γματοποιήθησαν κατά τούς θερι
νούς μήνας, παρακαλοΰμεν δπως 
είς τό διάστημα τοΰ τρέχοντος μη
νάς έχωμεν διευκρινίσεις έπί νών 
κάτωθι θεμάτων:

1) ’Εάν τά οικόπεδα τών ύπ’ 
άριθ. 85, 89, 90, 95, 25, 23, 22, 96 
καί 97 οικοδομικών τετραγώνων,ώς 
έμφαίνονται είς τό άπό 25)5)61 δι
άγραμμα τοΰ μηχανικού κ. Κ. Ν. 
Φαραντάτου τών κληρωθέντων τόν 
’Ιούλιον τοΰ 1961 οικοπέδων, πε- 
ριλαμβάνωνται είς τό έγκεκριμένον 
σχέδιον τοΰ ‘Υπουργείου Δημοσίων 
"Εργων, έάν δύνανται νά οίκοδο- 
μηθοΰν καί τίνι τρόπψ συγκεκριμέ- 
νως (δηλαδή: άνά ενα,άνά δύο, άνά 
τέσσαρα ή ανά οκτώ στρέμ.) ή 
δέν δύνανται τινά έξ αύτών καθό
λου, διότι ώς προκύπτει άπό τό 
ύπ’ άριθ. 1 τεύχος 4ον τής 23)10) 
59 ψύλλον τής ‘Εψημερίδος τής Κυ 
βερνήσεως τά ώς άνω οίκοδομικά 
τετράγωνα είναι έκτος οχεδίου πό- 
λεως.

2) Δεδομένου δτι τά ύπ’ άριθ. 
78, 78α καί 78 β οικοδομικά τετρά 
γωνα ώς άπεικονίζονται είς τό ώς 
άνω ψύλλον τής ’Εψημερίδος τής 
Κυβερνήσεως εμφανίζονται ώς ένι- 
αΐον οικοδομικόν τετράγωνον, έρω- 
τάται ποιος έζήτησε τήν τροποποί- 
ησιν ταύτην.

Κατά έξωδίκους πληροφορίας μας 
έπρόκειτο είς τό τετράγωνον τοϋτο 
νά άνεγερθή ξενοδοχεΐον καί άντ’ 
αύτοΰ τμήμα τούτου διενεμήθη ώς 
οικόπεδα είς τούς συνεταίρους καί 
έρωτάται διά ποιον λόγον έγένετο 
τοϋτο καί κατά ποιον τρόπον έξυ- 
πηρετεΐται ό Συν)συός μέ τήν τρο- 
ποποίησιν ταύτην.

Μεταγενεστέρως έπληροψορήθη- 
μεν δτι καί τό σχέδιον τοϋτο βάσει 
τοΰ όποιου είχε γίνει ή κλήρωσις 
ήλλαξε, μέ αποτέλεσμα πολλοί τών 
κατόχων οικοπέδων νά είναι συνι- 
διοκτήται έπί δύο οικοπέδων καί 
έρωτάται ποιοι καί πότε ένέκρινον 
τήν άλλαγήν ταύτην, δεδομένου μά
λιστα δτι έκλήθημεν δπως μετά- 
σχωμεν κληρώσεως οικοπέδων τά 
όποια θά ήσαν άρτια Καί οικοδο
μήσιμα έν έκαστον κεχωρισμένως.

'Επίσης παρετηρήσαμεν δτι άπό 
19 οικόπεδα μέ τό νέον σχέδιον 
προέκυψαν 20 τοιαΰτα καί έρωτώ- 
μεν έάν έδόθη τό εικοστόν οίκόπε- 
δον καί έν καταφατική περιπτώσει 
κατά ποιον τρόπον έδόθη, είς ποι
ον καί άντί ποιας τιμής.

3) Ποιοι καί πότε ένέκριναν δ
πως περιορισθοΰν τά έμβαδά τών 
9 (έννέα) οικοπέδων τοΰ ύπ’ άριθ. 
59 οικοδομικού τετραγώνου, έξ ής 
αιτίας προέκυψε μετά τήν κλήρω- 
σιν τοΰ ’Ιουλίου 1961 καί δέκατον 
οίκόπεδον. Έρωτάται έπίσης έάν 
έδόθη τό δέκατον οίκόπεδον καί έν 
καταφατική περιπτώσει κατά ποιον 
τρόπον έδόθη, είς ποιον καί άντί 
ποιας τιμής.

4) Έπί τοΰ έκτυπωθέντος μετά 
τήν κλήρωσιν νεωτέρου σχεδιαγράμ
ματος τό όποιον φέρει τήν αύτήν 
ήμερομηνίαν 25)5)1961 παρατηροΰ- 
μεν δτι πλήν τοΰ δτι διαφέρει είς 
τά ύπ’ άριθ. 96 καί 97 οικοδομικά 
τετράγωνα τά όποια έμψανίζονται 
ήνωμέτα μέ τόν άριθ. 96, τοΰ άριθ 
μοΰ 97 μή ύπάρχοντος, διαφέρει 
καί είς τό ύπ’ άριθ. 5 οικοδομικόν 
τετράγωνον καθ’ δσον παρουσιάζε
ται έπί πλέον έν οίκόπεδον καί έ- 
ρωτάται έάν έδόθη τό οίκόπεδον 
τοϋτο καί έν καταφατική περιπτώ- 
σει κατά ποιον τρόπον έδόθη, είς 
ποιον καί άντί ποιας τιμής. Έπί 
τών τριών ώς άνω οικοπέδων ώς 
έ'χομεν πληροφορίας μέχρι σήμερον 
δέν έγένετο δημοσία κλήρωσις, διό
τι τό σώμα τής Γεν. Συνελεύσεως 
άπεψάσισεν δπως άπαντα τά οικό
πεδα διαθέτουν είς τούς αγοραστός 
μόνον κατόπιν δημοσίας κληρώσε
ως. Έρωτάται έπίσης έάν έκτός 
τών τριών ώς άνω άναφερομένων 
οικοπέδων έδημιουργήθησαν καί 
άλλα κατά τόν αύτόν ή άλλον τρό- 
πον.

5) Πόσων στρεμμάτων έκτασις εΐ 
ναιτό μή έγκριθέν νά οίκοπεδοποιη 
θή Δάσος καί ποια τά όρια αύτοΰ, 
περί ού ό κ. Πρόεδρος ελάχιστα 
μάς έγνώρισε μέχρι σήμερον, κατ’ 
έξωδίκους δέ . πληροφορίας _ μας ή 
έκτασις αΰτη είναι 295 στρέμματα.

Έξ άλλου έπληροψορήθημεν έ- 
ξωδίκως, δτι είς τό ‘Υποθηκοψυλα- 
κεΐον Κερατέας υπάρχει συμβολαί
ου περί πωλήσεως οικοπέδου παρα 
τρίτου είς θέσιν «Γιουρντά» κατά 
τό έτος 1957, έποχήν τής άγοράς 
τών πρώτων οικοπέδων παρά τοΰ 
Συν)σμοΰ, περίπου μεταξύ τών οΐ-

Ίωαννίδου.

κοδομικών τετραγώνων 85 καί 89 
τοΰ Σχεδιαγράμματος, είς τό όποι
ον άναφέρεται δτι οί άγορασταί 
είναι έν πληρέστατη γνώσει δτι τό 
πωλούμενον είναι δάσος καί κατό
πιν τούτων έρωτάται έάν, πρό τής 
άγοράς τοΰ μή έγκριθέντος νά οίκο 
πεδοποιηθή δάσουςδπερ ήγόρασεν ό 
Συν)σμός, ύπέβαλεν ό κ. Πρόεδρος 
αϊτησιν πρός τό αρμόδιον * Υπουρ
γείου έρωτών έάν έπιτρέπεται ή οΐ- 
κοπεδοποιήσίς του.

6) Κατά τήν Γενικήν Συνέλευ- 
σιν τής 21.7.63 είς έρώτησιν συνε
ταίρου ό κ. Πρόεδρος άπήντησεν 
δτι περί τά 80 συμβόλαια δέν εΐ
χον είσέτι υπογραφή παρά τών κα
τόχων τών κληρωθέντων οικοπέ
δων, είς έρώτησιν δέ διατί δέν ύ- 
πεγράφησαν ταΰτα άπήντησεν δτι 
υπάρχουν διάφοροι λόγοι καί άνέ- 
ψερεν ένα λόγον ψύσεως οικογε
νειακής, μάς έγνώρισε δέ δτι ήθε
λε μεριμνήσει διά τήν ταχυτέραν 
ύπογραφήν των. Έρωτάται ήδη 
έάν ύπεγράψησαν άπαντα τά συμ
βόλαια καί έάν δχι, μήπως πολλά 
έξαύτών άψοροΰν οικόπεδα μή οίκο 
δομήσιμα, οπότε πόσα είναι τά συμ 
βόλαια ταΰτα καί πόσα οικόπεδα 
άψοροΰν, ώς καί πότε προβλέπετοι 
ή ύπογραψή αύτών καί τών ύπολοί 
πων.

7) Ποΐαι αί προσκυρώσεις καί 
εις ποιον ποσόν άνήλθον αύται, 
καθώς έπίσης καί ποΐαι άνταλλα- 
γαί οικοπέδων έγένοντο χάριν τών 
προσκυροίσεων.

8) Είς τήν ύπ’ άριθ. 2 τοΰ Δε
κεμβρίου 1963 άνακοίνωσιν ανα
γράφεται δτι έψ δσον δέν καλυψθή 
ή προβλεπομένη νά άγορασθή πα
ρά τό Χαλκοΰτσι έκτασις άπό συ
νεταίρους ή δυναμένους νά έγγρα- 
φοΰν ώς μέλη τοΰ Συν)σμοΰ θά δι- 
αθέση τό Διοικητικόν Συμβούλιου 
τά ύπόλοιπα στρέμματα είς τρίτους 
) όγω ανειλημμένης ύποχρέώσεως 
έναντι τών ιδιοκτητών (·τών έν λό
γω οικοπέδων. Μάς προξενεί κατά- 
πληξιν δτι μετά τάς διαμαρτυρίας 
μας δπως παύση ή τακτική τής δι- 
αθέσεως οικοπέδων είς τρίτους, καί 
πάλιν άνεψέρθη διάθεσις οικοπέ
δων πρός αύτούς. ‘Υπενθυμίζω τά 
άρθρα 3, 6 ώς έτροποποιήθη τό 
1957 καί 48 τοΰ Καταστατικού, ώς 
καί τά άρθρα 1 καί 85 τοΰ Νόμου 
602 καί παρακαλοΰμεν δπως τό τα
χύτερου συγκληθή κοινή Συνεδρί- 
ασις τοΰ ’Εποπτικού καί Διοικητι
κού Συμβουλίου ϊνα έπανεξετάση 
τό ώς άνω άναψερόμενον ζήτημα. 
Έξ άλλου πρός πληρεστέραν κατα- 
τόπισίν μας παρακαλοΰμεν δπως 
μάς καταστοΰν γνωστά τά κάτωθι:

α) Είς τάς τιμάς οικοπέδων τής 
ώς άνω άνακοινώσεως ποια έξοδα 
περιλαμβάνονται;

β) Τό γεγονός δτι ή ώς ε’ίρηται 
περιοχή είναι είς τό Κοινοτικόν 
σχέδιον σημαίνει δτι βάσει αύτοΰ 
θά διανεμηθούν άρτια καί οικοδο
μήσιμα οικόπεδα έν έκαστον κεχω- 
ρισμένως, ή θά χρειασθή δπως αΰ
τη ύπαχθή προηγουμένως είς τό 
Σχέδιον πόλεως πρός τόν σκοπόν 
τούτον ;

γ) Ποΐαι αί αποστάσεις άπό τής 
θαλάσσης (άπό πόσα έως πόσα μέ
τρα) τών οικοπέδων, α, β καί γ 
κατηγοριών;

δ) Πόσα τετραγωνικά μέτρα θά 
άπομείνη είς έκαστον οίκόπεδον 
μετά τήν ρυμοτομίαν δταν τά έν 
λόγω οικόπεδα υπαχθούν είς τό 
Σχέδιον πύλεως; καί

9) Είς ποιον ποσόν ανέρχεται ή 
μελετωμένη κατασκευή τών δύο 
ηλεκτρικών ύποσταθμών είς περιο
χήν Γκιουρντά.

Άθήναι τή 12)2)64

Μετά πλείστης τιμής 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

☆☆

*}> Κοινωνιιια
XI- -ίί
☆☆☆☆☆☆☆☆

Γ εννήσεις
Ή σύζυγος τοΰ Συμβούλου χ. Δ 

Κωνσταντινίδη έτεκεν θήλυ.
Τά Διοικητικόν Συμβούλιου εύ

χεται νά τούς ζήση.

Θάνατοι
— Άπεβίωσεν ή Σοΰλα Στ. Παν- 

τελοπούλου Ύποκ)τος Πειραιώς. 
Τούς οικείους συλλυπούμεθα

Εύχαριστήριον
Τούς μετασχόντας καθ' οίονδή- 

ποτε τρόπον συναδέλφους είς τό 
βαρύτατον πένθος διά τόν θάτατον 
τής λατρευτής μου συζύγου Σού- 
λας, εύχαριστώ θερμώς.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Ύποκ)μα Πειραιώς



ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 1963
(Συνέχεια έκ τής 2ας σελ.)

μέσα άμύνης του. Πέραν τής καλλι
έργειας τοΰ πνεύματος τής άλληλο- 
καχσττοψίας καί διαιρέσεως τοΰ Προ- 
σωττίικού κατ’ άτομα καί παρατάξεις 
πέραν τής ειδικής μεταχειρίσεως εύ- 
νοουμένων, πέραν τής καλλιέργειας 
είς τήν Τράπεζαν τοΰ Νόμου τής 
Ζούγκλας (ό θάνατός σου ή ζωή 
ιμου), πέραν τής κατά παράδασιν 
τοΰ ’Οργανισμού "Υπηρεσίας προσ
πάθειας μετατροπής των νεοπροσ- 
λαμδανομένων είς 'μονάδας τρομο
κρατημένων απεργοσπαστών, πέραν 
τών λοιπών σατανικών ιμέσων ψυχο
λογικής δίας διά τήν δέσμευα tv τοΰ 
καταπιεζομένου Προσωπικού καί α
ποφυγήν εκδηλώσεων διαμαρτυρίας 
κατά τής καταπιέσεώς του τούτης, 
έκάλει τάς κρατικάς άστυνομ ικάς 
δυνάμεις τής Τραπέζης, αΐτινες εις 
πυκνούς σχηματισμούς κατελάμδα- 
νον πάντα χώρον τής Τραπέζης καί 
έδίωκσν τούς συνδικαλιστάς. ’Εντεύ
θεν καί ή κατ’ έπανάληψιν σύλληψις 
τών ηγετικών στελεχών τών Συλλό
γων καί αΐ πράξεις δίας έπ’ αυτών.

Ταΰτα μόνον έ π ί δ ι ο ι κ ή- 
σεως Λ η μ η τ ρ ί ο υ Χέλμη 
συνέβη σαν είς τήν ’Εθνι
κήν Τράπεζαν. Καί τούτο διό
τι, στέλεχος καί οΰτος τής τότε κυ- 
ριαρχούσης άντεργατικής νοοτροπί
ας, έφήρμοζεν έν τή Τραπέζη, ό,τι 
καί ή γενικωτέρα κατεύθυνσις, έκτός 
αυτής. Τήν κατάπνιξιν κάθε έκδηλώ- ι 
σεως προς άπόδοσιν δικαιοσύνης ! 
καί την διά κακών οδηγιών καί δια
ταγών, ώθησιν οργάνων έχόντων τήν 
ΐεράν αποστολήν τής ασφαλείας των 
πολιτών, είς πράξεις δίας έπ’ αυτών.

Τήν κατάπνιξιν κάθε έκδηλώσεως 
προς άπόδοσιν δικαιοσύνης καί τήν 
διά κακών οδηγιών καί διαταγών, 
ώθησιν οργάνων έχόντων τήν ΐεράν 
αποστολήν τής ασφαλείας τών πο
λιτών, εϊς πράξεις δίας έπ’ αυτών.

Δραττόμεθα τής ευκαιρίας νά κα- 
ταγγείλωμεν ταΰτα καί διά τού πα
ρόντος ’Απολογισμού, διά νά τά έ
χουν ΰπ’ όψιν των, τόσον οϊ κριταί 
τού έργου μας, όσον καί οι υπεύθυ
νοι αΰριον Κυδερνήται, έφ’ δσον θά 
θελήσουν ν’ αποδώσουν εϊς μεν τήν 
τάξιν τών Εργαζομένων δικαιοσύνην 
εϊς 6έ τούς ’Οργανισμούς τοΰ Κρά
τους καί τής ’Εθνικής Οικονομίας 
χρηστάς Διοικήσεις.

(Πριν τέλος κλείσωμεν τό παρόν, 
«περί Συνδικαλιστικής δράσεως» Κε- 
φάλαιον, θά κάμωμεν μνείαν τής έξε- 
λίξεως ήν εσχον τά δύο δασικά θέ
ματα, ήτοι τό Μισθολογικόν καί ό 
’Οργανισμός, ώς καί έτέρων απο
τελεσματικών Εκδηλώσεων τής Συλ
λογικής Ηγεσίας.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΝ
Ή ύπό τών Συλλόγων τοΰ Προ

σωπικού τής Τραπέζης μας άνάλη- 
ψις άγώνος διά τήν αύξησιν τών μι
σθών, έδημιούργησε είς ολόκληρον 
τον κλάδον τ,ών Τραπεζικών ύπαλ- 
λήλων αγωνιστικόν πυρετόν καί κα
τέστησε προσφορώτατον τό έδαφος 
διά τήν άνάληψιν άγώνος παρά τής 
“Ομοσπονδίας διά τό θέμα αυτό. 
ΟΙ δισταγμοί παρ’ ώρισμένων έν 
τή ήγεσίη τού κλάδου πλευρών κα- 
πέπεσαν καί τό ρεύμα τών άγωνι- 
ζοιμένων διά τό αυτό αίτημα μαζών 
εκίνησε τον μηχανισμόν αυτής, 6- 
στις, κατά τά λοιπά ήτο άπό πολ- 
λού έτοιμος νά κινηβή με διεκδίκη- 
σιν τήν αύξησιν κατά 15%. Σκο
πός τής "Ηγεσίας τού Κλά
δου ήτο ή κλαδικόν επίπε
δον προβολή τού αιτήματος, ΐνα ό 
πότε λειτουργών — προκειμένου πε
ρί κλαδικών θεμάτων —· εύνοϊκώς υ
πέρ τών εργατικών αιτημάτων θε
σμός τής Διαιτησίας περιλάδη καί 
αυτό. Τούτο άνεπτΰχθη είς έπανε ί
λη μμένας συνεδριάσεις τοΰ Ε.Σ., 
πής Ο.Τ.Ο.Ε. ώς καί είς τήν τελι
κήν κοινήν σύσκεψιν τού Γεν. Συμ
βουλίου τής " Ομοσπονδίας καί των 
Διοικ. Συμβουλίων τών Συλλόγων 
έν ένεργείη καί συνταξιούχων Τρα
πεζικών, τήν 27.9.63.

Άτυχώς, κακαί έπιρροαί επί τής 
μεταβληθείσης έν τώ μεταξύ, λόγψ 
άποχωρήσεως τού συναδέλφου ’ I ω. 
Άλευρά, ηγεσίας τής Ο.Τ.Ο.Ε. έ- 
ματαίωσαν τήν προσπάθειαν καί δυ
στυχώς οϊ Τραπεζικοί υπάλληλοι οϊ 
μόνοι μή αϋιξήσαντες τάς άποδοχάς 
των άπό τοΰ 1956 καί εντεύθεν πέ
ραν τού 9% τοΰ 1960, παραμένουν 
είσέτι άνευ αυξήσεων. Σχετικώς πα- 
ραπέμπομεν εις τήν «Τραπεζιτικήν» 
πής 22.10.1963 (σελ. 4).

"Η Διοίκησις τοΰ Συλλόγου μας 
πάντως, έχει καθαρόν τήν συνείδη- 
σίν της, διότι, και είς τον τομέα 
αυτόν συνεισέφερεν τά μέγιστα, διό
τι, πλήν τής διά των αγώνων τού 
(Προσωπικού τής Τραπέζης μας προ- 
ωθήσεως τοΰ αιτήματος είς .κλαδι
κόν άγωνιστικόν επίπεδον έπαλα ι- 
σεν ϋπερανθρώπως όμοΰ μετά των 
Συλλόγων τοΰ Προσωπικού τής Τρα
πέζης και τών ετέρων πιστών είς 
τάς άρχικάς απόψεις τοΰ Ε.Σ. Τρα
πεζοϋπαλληλικών Συλλόγων, υπέρ 
τών συ-μφερουσών τον κλάδον από
ψεων. Καίτοι πλειοψηφοΰντες όμως, 
•δεν ήδυνήθημεν, λόγψ πραγμάτων, 
νά άντιδράσωμεν άποτελεσματικώς 
είς τό ΒΕΤΟ τών άνακρουσάντων 
πρύμναν ήγεσικών στελεχών τών 
Συλλόγων "Ελλάδος καί Αγροτικής.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
‘Η διοίκησις τής Τραπέζης όχι μό

νον συνεχώς άπό τοΰ 1959 αΰτο- 
διεψεύδετο είς τάς ύποσχέσεις της 
περί τροποποιήσεως τοΰ οργανισμού 
τής ‘Υπηρεσίας αλλά ήθέλησε νά

δημοκοπήση έπ’ αΰτοΰ κατά τούς 
προαναφερθέντας άπεργιακούς αγώ
νας τοΰ Προσωπικού. ‘Ωμίλει περί 
προόδου τού θέματος «έαν δεν έγί- 
νοντο αί άπεργίοα». "Ομως έξηναγ- 
ικάσθη νά άποκαλύψη τάς πραγμοττ ι
κάς της διαθέσεις. Νά νομιμοποίη
ση δηλ. διά τοΰ νέου ’Οργανισμού 
τάς μέχρι τοΰδε παρανομίας της, 
ας επραξε καί πράττει παραδαί- 
νουσα καί τον βρίθοντα άντιυπαλλη
λικών διατάξεων, ΐσχύοντα.

Οΰτω διά τού σχεδίου τής Διοική- 
σεως παγιώνεται τό άπαράδεκτον σύ
στημα τής ύπό τριετή προσωρινότη
τα παραμονής τών νεοπρασλαμδα- 
νσμένων, ή ευχέρεια άνεξελέγκτων 
προσλήψεων ευνοούμενων μέ «ειδι
κήν» αμοιβήν, ύπό τό πρόσχημα 
τών «ειδικών επιστημόνων», είσάγε- 
ται φραγμός διά τήν λήψιν τέταρτης 
πρσσαυξήσεως είς τους άπό τοΰ Λο- 
γιστού Α'. καί άνω βαθμούς ώς καί 
έτεροι φραγμοί περί τήν έξέλιξιν είς 
τούς έν λόγιρ βαθμούς, καταργεΐται 
ή μετάταξις είσπρακτόρων είς τον 
Λογιστικόν Κλάδον ώς καί πάσα με- 
τάταξις κλητήρων είς τό Κύριον Προ
σωπικόν, κατοχυροΰνται αί καπά 
προτίμησιν άμοιδαϊ (ψακελλάκια) 
και ό εφαρμοζόμενος τρόπος κρίσε- 
ως διά τών Φ.Π., είσάγονται δυσμε
νείς διατάξεις περί διαθεσιμότητας 
κ.λ.π. Παραλλήλως παραμένουν α- 
πασαι σχεδόν αί άσύμφοροι διά τά 
Προσωπικόν διατάξεις τοΰ ίσχύοντος 
’Οργανισμού ώς αί βάσεις καττα- 
στρατηγήσεως του ’Οργανισμού διά 
τήν Επιβολήν προσωρινοτήτων, ή 
περίπτωσις προσλήψεως άλεξιπτω- 
τ ιστών και οργανικής έντάξεως αυ
τών είς τούς άπό τοΰ ύποτ)χου καί 
άνω βαθμούς, τό άσφυκτικόν σύστη
μα τών οργανικόν θέσεων, ή δυνα- 
τότης άναστολή,ς τών προαγωγών ή 
διενεργείας «κοπ* έκλογήν» τοιούτων, 
ή αύθαίρετος επιβολή ποινών κ.λ.π. 
ένφ αϊ περιπτώσεις δήθεν αποδοχής 
συλλογικών απόψεων είναι κατ’ ου
σίαν διαιστρέδλωσις αυτών καί παγί- 
δειζπκαί τών επιδιώξεων τοΰ Προσω
πικού.

Κατά συνέπειαν, ή συζήτησ ις έ- 
πί τοιούτου κειμένου καί μέ ανθρώ
πους, κατά ανένδοτον άξίωσιν τοΰ 
Συλλόγου άποχωροΰντας τής υπηρε
σίας, οϊ περισσότεροι τών όττό-ίων 
έδειξαν κατά τήν διάρκειαν αυτής 
πλήρη άκαταλληλότητα διά τον χει
ρισμόν τών ζητημάτων τού Προσωπι
κού, δεν θά ήτο παρά μία μάχη τής 
διοικήσεως διά χρονοτριβήν, προϋ- 
παρχούσης μάλιστα καί τής δήλώσε- 
ως τού κ. Χέλμη περί οϋδεμιάς έπι- 
λύσεως αιτήματος κατά τό 1963. 
ΔΓ αυτό ή Συλλογική: ’Ηγεσία δεν 
άπεδέχθη τήν συζήτησιν, δεδαία οΟ- 
σα δτι αποφεύγει τήν παγίδα. Του
ναντίον συμβαλλοΰσα τά μέγιστα διά 
τήν άλλαγήν τοΰ -κλίματος καί τής 
αρνητικής σκέψεως περί τά έργατοϋ- 
παλληλικά θέματα ένήργησε καί ε
νεργεί διά τήν δημιουργίαν τ,ών α
παραιτήτων προϋποθέσεων καί συν
θηκών, ύπό τάς όποιας τόσον ά ’ Ορ
γανισμός δσον καί τά λοιπά δασικά 
θέματα τού (Προσωπικού θά εΰρουν 
τήν δέουσαν λύσιν.

ΛΟΙΠΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΕΩΣ
Κατά τά λοιπά, ή συνδικαλιστι

κή δραστηριότης έξεδηλώθη είς δύο 
κυρίως τομείς. Τήν τήρησιν τής άρ- 
χής τή,ς φυσιολογικής εξόδου τών ά- 
νωτάτων ίδίς< στελεχών τής Τραττέ- 
ζης καί τήν επίμονον άντίδρασιν, την 
μόνην σχεδόν έκ τής Τραπεζοϋπαλ
ληλικής καί Ελληνικής δυνάμεθα νά 
εϊπωμεν πλευράς, εϊς τήν διείσδυ- 
σιν τού ξένου Τραπεζικού Κεφαλαίου 
έν Έλ.λάδι, ής πρώτον καί κύριον 
αποτέλεσμα θά ήτο ή άπαθλίωσιε 
τών είς τάς Έλληνικάς Τραπέζας 
εργαζομένων.

"Ως προς τ ό πρώτον: "Ο 
Σύλλογος ουδέποτε έστράφη ούτε 
λόγον έχει νά στρέφεται κατά τών 
σνωτάτων στελεχών τής Τραπέζης, 
πλήν εκείνων τά όποια παντοιοτρό- 
πως καταπολεμοΰν τάς δικαίας επι
διώξεις τοΰ συνόλου τού Προσωπι
κού. Άντιθέτως, πρός τήν συντρι
πτικήν πλειοψηφίαν τών έξελθόντων 
έν τέλει τοΰ 1963 άνωτάτων στελε
χών, ή Συλλογική "Ηγεσία έχει α
περιόριστον έκτίμησιν. "Η επιλογή Ο
μως τινών έξ. αυτών πρός παραμο
νήν θά έπληττε τά λοιπά μή, κατά 
τό πλεΐστον, ύπολειπόμενα: εκείνων 
τά όποια θά έπελέγοντο. "Η παρα
μονή πάλιν όλων θά είχε έπίπτωσιν 
επί τής έξελίξεως τοΰ λοιπού Προ
σωπικού. Άλλα τό χειρότερον, ή πα- 
ραμ,ονή έστω καί τινων θά έκάλυπτε 
γνωστάς προθέσεις τής κεφαλής τής 
Τραπέζης άσυμφόρους τόσον πρός 
έτέρας, αλλά κυρίως πρός τή,ν κα- 
τεύθυνσιν τοΰ χειρισμού τών ζητη
μάτων τοΰ Προσωπικού.

Διά τούτο ό αγών τής Συλλογι
κής "Ηγεσίας ήτο πείσμων, άνειρή- 
νευτος καί τελικώς νικηφόρος.

"Ως πρός τό δεύτερον: 
Καθ’ ήν στιγμήν αί ένέργειαι των 
διοικήσεων τών έμπορικών Τραπε
ζών καί ιδία τής ήμετέρας ήσαν (καί 
έξακολσυθόύν νά είναι) άγνωστοι, 
όταν ή τότε Κυδέρνησις έδιδε διά 
τής Ν.Ε. την έγκρισιν έγκαταστά- 
σεως ‘Υποκαταστήματος έν Έλλά- 
δι μιας έκ τών μεγαλυτέρων Αμερι
κανικών Τραπεζών μέ προφανείς τάς 
δυσμενείς επιπτώσεις επί τής λει
τουργίας καί τής ζωής ακόμη, τών 
ελληνικών τραπεζών καί ενώ τό σχέ- 
διον εδαινεν ολοταχώς είς τήν έκπέ- 
λεσίν του, οϊ Σύλλογοι τοΰ κυρίου

Προσωπικού τής ήμετέρας Τροτττέ- 
ζης ώρθωισαν τό ανάστημά των πρός 
πάντα υπεύθυνον καί τήν Κοι- 

ΐ νήν Γνώμην καί, έχοντες συνεπή σύμ- 
| μαχον τον Σύλλογον Υπαλλήλων Ί- 
: σνικής ·— Λαϊκής τελούν έν έπιφυ- 
ί λαϊκή, διά νά καταπολεμήσουν απο
τελεσματικός τον μή έξαφανισθέντα 
άλλα έλισσόμενον κί,νδυνον.

Τέλος ή Συλλογική δράσις έξε
δηλώθη καί κατά τήν άπελθοΰσαν 
περίοδον ενεργός καί πρός τόν το
μέα τής τηρήσεως τής Εργατικής 
Νοιμοθεσίας. Πλεΐσται περιπτώσεις 
παραδοτών «ϋτή,ς είς βάρος τών συ
ναδέλφων ήλέγχθησαν καί σ"ι υπαίτιοι 
ήχθησοον ένώπιον τής Δικαιοσύνης.

III. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ
Κοττά τήν άπολογιζομένην περί

οδον ή δραστηριότης τοΰ Συλλόγου 
έπί τών άσφαλιστι,κών θεμάτων ήτο 
καί σημαντική άλλα καί περιορισμέ
νη. Σημαντική ,μέν ώς πρός τόν α
γώνα κατά τοΰ διαλύοντος τούς Α
σφαλιστικούς ’Οργανισμούς Νομο
σχεδίου περί οΟ έκτενώς είς προη- 
γούμενον κεφάΛαιον άναψέρσμεν. Πε
ριορισμένη κατά τά λοιπά, πέραν 
τούτου, άφορώντα τούς ασφαλιστι
κούς μας οργανισμούς θέματα. Καί 
τούτο διότι ανάλογοι ήσαν καί αϊ 
σϊτί,αι αί όποΐαι τά προεκάλουν, ώς ! 
αί προϋποθέσεις αί όποΐαι θά ηύνό- 
ουν μίαν πρόοδον τών άσφαλιστι- 
κών θεμάτων, έξ ής δάσεως σή.μερον 
ταΰτα εύρίσκωνται.

Σημαντικωτάτην φυσικά έπίδρα- 
σιν έπί τούτων είχε καί ή καθ’ ό- 
λοκληρίαν άπασχόλησις του Συλλό
γου μέ τούς συνδικαλιστικούς άγώ- 
νας, τοΰ προηγουμένου .κεφαλαίου.

Δέν ,άνέκυψε κοίτα τό 1 963 αιτία 
δραστηριαποιήσεως τοΰ Συλλόγου 
διά τήν έφαρμσγήν τοΰ Ν.Δ. 3662) 
57 πρός οικονομικήν ένίσχυσιν τού 
Ταμείου Συντάξεων. "Η διετία 1962- 
1 963 ώς γνωσπόν έκαλύφθη διά 20,8 
έκατομμυρίοον παρά τών Τραπεζών 
"Ελλάδος καί Κτηματικής καί διά τό 
λοιπόν μέχρι καλύψεως τοΰ ελλείμ
ματος ποσόν παρά τής ήμετέρας 
Τραπέζης, κατόπιν τών κοινών άγώ- 
νων έν ένεργεί<? καί συνταξιούχων 
τό φθινόπωρον 1962. Διά τήν διετί
αν 1964 —. 65 άνακύπτει θέμα έν- 
τός τών ημερών.

Συνεπώς ό Σύλλογος είχε ν’ άσχο- 
ληθή μέ τά λοιπά θέματα τών Τα

μείων, ήτοι:
α) Τροποποίησις Καταστατικού 

Τ. Σ) ξεων καί 6) Ένοποίησις Τα
μείων Αΰτασφολείας Έθνικής-τ. Άθη 
νών. γ) Λειτουργία Ενιαίου Ταμεί
ου Έ,πικουρήσεως. δ) Θέματα Τ.Υ. 
Π.Ε.Τ.

Τό θέμα (α) Εχει έκψύγει προ πολ- 
λοΰ τής άρμοδιότητος τοΰ Συλλό
γου. Οΰτος συνειργάσθη διά τήν 
σύνταξιν τοΰ σχεδίου τοΰ νέου Κα
ταστατικού, ή συζήτησ ις έπί τοΰ ο
ποίου καί ή σχετική εγκρισις άπό- 
κειται είς τό Δ. Σ. τού Ταμείου 
Συντάξεων καί τό Ύπουργεΐον ’Ερ
γασίας.

Τά θέματα (6) καί (γ) έκ τής 
φοράς ήν εΐχον λάβει τά πράγματα 
έξητάζοντο παραλλήλως καί ανάλο
γος ήτο καί ό σχετικός χειρισμός. 
Τά θέμα, λόγψ διαφόρων ερμηνει
ών καί βάσεων έφ’ ών ετίθετο καί 
τών άνακι/τττουσών έκ τούτων άμφι- 
σδητήσεων καί άμφιδόλιόν τών εν
διαφερομένων μερών και τής εντεύ
θεν ταλαιπωρίας απάντων καί ί,δίψ 
τών συνταξιούχων, ώδήγησε ή μάς 
είς τήν άπσψιν δτι διά τής υπαγω
γής τών κλάδων Συντάξεων Εθνι
κής καί τ. ’Αθηνών υπό ένιαΐσν Νομ. 
Πρόσωπον καί τών κλάδων Αύτα- 
σφαλείας ύπό Ετερον, θά έπήρχετο ή 
όρθωτέρα λύσις τοΰ δλου ασφαλιστι
κού προβλήματος άπό οργανικής 
πλευράς. Καί αΰτη κρίνεται παρά 
πάντων ή άναμφισδητήτως όρθωτέ- 
ρα λύσις. Καί έπ’ αυτών είναι σύμ- 
φωνοι καί ή Διοίκησις τής Τραπέζης 
καί ο"ι Σύλλογοι τοΰ Προσωπικού. 
Καί αΰτό θεωροΰμεν σημοοντικώτα- 
τον βήμα, έξαλεΐψαν τάς βάσεις α
συμφωνίας, αΤτινες έντοπιζάμεναι είς 
τά προβλήματα τής άσφαλίσεως με- 
μονωμένως καί κατά μεμονωμένον 
ασφαλιστικόν ’Οργανισμόν έδηίμιούρ- 
γουν τόν διαχωρισμόν τών Συλλόγων 
τοΰ προερχομένου έξ έκατέρας τών 
συγχωνευθεισών Τραπεζών Προσω
πικού.

Φυσικά, οΰδείς δύναται νά ύπο- 
στηρίξη δτι εν τόσον μέγα καί τό
σον λεπτόν θέμα θά ήτο δυνατόν νά 
έξελιχθή άπό τής μιάς στιγμής είς 
τήν άλλην. Απαιτείται επιμελημένη 
εργασία, μελέτα ι καί δαπάναι, έκ- 
ψεύγουσαι τάς δυνατότητας τοΰ 
Συλλόγου. Πιστεύαμεν δμως δτι α
πόντες οϊ ενδιαφερόμενοι πρό παν
τός ή Τράπεζα θά συμβάλουν, ώστε

ή λύσις τοΰ μεγάλου τούτου θέματος 
νά γίνη, προς τό συμφέρον όλων καί 
τό συντομώτερον δυνατόν, πράγμα
τι κότης.

Θά άναφερθώμεν καί είς τό (δ) 
θέμα (Τ.Υ.Π.Ε,.Τ.) όπου ό Σύλλο
γος έκ καθήκοντος Ελαβε θέσιν, ώς 
πρός τήν συνέχισιν τών καθηκόντων 
παρά της μέχρι τότε (Μάιος 1963) 
Διοικήσεως αύτοΰ. 'Ανεξαρτήτως 
τ.ών καλών προθέσεων τών διοικούν- 
των τότε τό Τα με Τον συναδέλφων, τό 
Δ. Σ. τοΰ Συλλόγου έξετάσοκν άνα- 
φερόμενον έν τή ήμερησίςε διατάξει 
τής Συνελεύσεως έπί μαχον θέμα Ε
κρινε ώς έπιβεβλημένην διά τά συμ
φέροντα τοΰ Ταμείου τήν άλλαγήν 
τής Διοικήσεως αύτοΰ. Τήν άποψιν 
τούτην τοΰ Συλλόγου ένίσχυσε καί 
τό ύπό τής νΰν Διοικήσεως τοΰ 
ΤΥΠΕΤ καθορισθέν πρόγραμμα, δ- 
περ έκρίθη ύφ’ ημών δτι θά συνεπλη- 
ρωνε τάς παραπηρουμένας τότε πε
ρί τήν λειτουργίαν τοΰ Ταμείου ορ
γανικός ελλείψεις. Τό ήμέτερον Δ.Σ. 
μή ικατορθώσαν διά τών συσπάσεων 
νά έπιφέρη τήν αλλαγήν, ερριψε δη- 
μοσίςί τό βάρος του υπέρ τοΰ σχή
ματος δπερ άποτελεΐ τό νΰν Δ. Σ. 
τοΰ Ταμείου. Έπράξαμεν τό καθή
κον μας. Τόν πρώτον σκοπόν, τήν α
ποφυγήν τοντέστι δυσμενών διά τά 
Ταμεΐαν άντικτύτιον, τόν έπετύχομεν. 
Τήν όλοκλήρωσιν τής επιτυχίας ή μή, 
θά δείξη ό προσεχής απολογισμός 
της νΰν Διοικήσεως τού Τ.Υ.Π..Ε.Τ.

"(Ετερον καί σοβαρόν θέμα άπασχο 
λοΰν άπό ετών τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ. είναι 
αϊ έκ τής Πολιτείας βολαί κατά τών 
οικονομικών του, ώς συμβαίνει άλλως 
τε μέ όλα τά Ταμεία "Υγείας. Ό 
καθορισμός τουτέστι τών δαπανών 
έξ αμοιβών ιατρών καί τιμολογίων 
φαρμακοποιών καί ή στάσις τών ’Ι
ατρικών Συλλόγων Εναντι τών Τα
μείων. Τό θέμα εύρίσκεται είς τήν 
μεγαλντέραν του άξύτητα. Έμυπίπτει 
δέ ή λύσις του είς τήν κοινήν προσ
πάθειαν Ταμείων "Υγείας καί Συν
δικαλιστικών ’Οργανώσεων απάντων 
τών ενδιαφερομένων κλάδων εργαζο
μένων καί την εκδασιν ήν θά Εχη ό 
έν λόγψ άγων, είς τόν όποιον καί ό 
ήμέτερος Σύλλογος κατέχει τήν δέ
ουσαν θέσιν. Εκείνο τό όποιον συνι- 
στώμεν είς τούς συναδέλφους είναι 
νά συνειδητοποιήσουν τό δτι εΰρι- 
σκόμεθα είς έμπόλεμον δυστυχώς 
κατάστασιν ήν οϊ ’Ιατρικοί Σύλλο

γοι προεκάλεσαν μέ αιτήματα δλως 
ασύμφορα διά τήν ύπαρξιν τών Τα
μείων. Τά ληψθέντα, παρ’ απάν
των τών Ταμείων, μέτρα, 
δέν θά πρέπει- νά συγκεντρώνουν τή,ν 
δυσφορίαν τών ήσφαλισμένων, ο! ό
ποιοι πρέπει νά λαμβάνουν γνώσιν 
τών οδηγιών τών Ταμείων καί νά 
δείξουν κατανόησιν διά την άντιμε- 
τώπισιν μιάς παροδικής καταστά- 
σεως.

IV. ΕΝΔΟΣΥΑΑΟΓΙΚΑ 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Και κατά τά ύπό .κ,ρίσιν Ετος έξη- 
κολούθησεν ή νοικσκυρευμένη διαχεί- 
ρισις τών οικονομικών τού Συλλόγου 
μας. Ή διαχεί,ρισις τής Συλλογικής 
περιουσίας Εγινε μετά συνέσεως ώστε 
ν’ άποφεόγηται πάσα σπατάλη άλλα 
καί νά μή μειοΰται ό Σύλλογός μας 
κοινών ικώς.

Κατεδλήθη φροντίς ώστε αί έορ- 
ταστικαΐ Εκδηλώσεις διά τούς συνα
δέλφους καί τά τέκνα αύτών ώσιν 
ίκονοποιητικώτεραι τών προηγηθει- 
σών περιόδων.

Είδικώτερον τά κυριώτερα ση
μεία περί τόν χειρισμόν τών Εσωτε
ρικών θεμάτων τού Συλλόγου Εχουν 
οΰτω:

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ — ΛΕΣΧΗ
Τό έστιατόριον έξυπηιρέτησε κατά 

τό λήξουν Έτος ικανοποιητικόν αρι
θμόν έστιουζομένων συναδέλφων. Πα
ρά τήν σημειωθεϊσαν καί σημειουμέ- 
νην αισθητήν άνοδον τών τιμών τρο
φίμων, αϊ τιμαί τών προσφερομένων 
μερίδων φαγητού διετηρήθησοον είς 
τό πέρυσινάν επίπεδον. "Ηδη τό έ- 
στιατόριον Εκλεισε τό τρίτον Έτος 
αύτοδυναμίας του, καλϋπτον έκ τών 
εισπράξεων του άπαντα τά Εξο
δα αύτοΰ, συμπεριλαμβανομένων τών 
δαπανών Προσωπικού, καυσίμων, ϋ-

ΤΕΛΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
’Οφθαλμίατρος 

Δέχεται 5 — 8 πλήν Σαββάτου 
Διδότου 34 — Τηλ. 626.630

Α θ Η Ν A I

Ενεργητικόν
Τ Α Μ Ε I Ο Ν

‘Ισολογισμός τής 31ης Αεαεμβρίον 1963 Παθητικόν

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΛΑΔΟΖ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑΛΟΓΟΓ 48.0006 

ΧΕΏΓΡΑΦΑ

10.299,80

196.151,80

"Γπόλοιπον τής 31. 12. 63 2.999.175
ΙναΙ μέ δσχ έχρεώθη ό παρά τφ Κεντριχφ 

Καταατήματι λογ)ομδς έπ’ ένεχδρψ πα
λαιών μετοχών δι’ αξίαν νέων τοιούτων 
Τραπέζης 2.973,981,25

ΑΚΙΝΗΤΑ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
Πιστωτικόν δπόλοιπον χρήσεως 1963 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ No 330609 

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

Διάφοροι πιστωτικοί λογαριασμοί

3.718.222,05

482.028,70 4.200.250,75

2.087.935,25

660

'Οδός Ρούσβελτ 60 (5ος καί 6ος όροφος) 
Έν Σπέτσαις έκ κληροδοτήματος Κου 

Δ. Μπομποόλη
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΤΗ

Υπόλοιπον του έτους 1962 
ΆγοραΙ έτους 1963 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Υπόλοιπον τοΰ έτους 1962 
Άγοραί Ετους 1963 2230
Μεΐον άποσβέσεως έτους 1963 
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
Όφειλαί 'Γπαλλήλων Συλλόγου 
Όφειλαί Μελών Συλλόγου 
Στυλ. Μανέας (παγία προκαταβολή έπί 

λογαριασμού)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΣ)ΣΕΩΣ ΕΣΤ)0Γ 
Χρεωστικόν υπόλοιπον τής 31. 12. 63

18.506,20

1
2.231
2.230

17.230
31.447,20

άποδόσει
5.000

37.061,75

5,973.156,26

18.507Λ0

53.667,20

37.061,75

6.288.846.— 
Ό Πρόεδρος 

Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ

‘Ανάλνοις μερίδος έσοδα - έξοδα 31ης Αεαεμβρίου 1963
Μισθοδοσία ΠροσωπικοΟ 150.766,70
’Έκτακτα Προσωπικού 13.209.—
Συνδρομαί τηλεφώνου 19.062,90
Εφημερίδες — περιοδικά 1.561.—
Έξοδα άντ) πων "Τποκ)των 23.209;—

» καί άμοιβαί δικηγόρων 16.091,10
» εορτών καί ψυχαγωγίας 127.188,60
> Συνδ)κών αγώνων 18.463,—
» Συνελεύσεων καί αρχαιρεσιών 57.045,70

Καταβολαί Ι.Κ.Α. 59.535,90
Ταμεΐον Έπικουρ. Άσφ. Μιαβ. 6.833,60
Έργοδοτικαί είσφοραί Ο.Γ.Α. 441.—
"Εκδοσις εφημερίδας «Τραπεζιτική» 40.836,—
"Τδρευσις — φωτισμός — καθαριότης 
Συνδρομαί είς εφημερίδας καί περιοδικά 9.125.—
"Τλικόν γραφείου 16.750.—
Ταχδ)κά — Τηλεγραφικά 20.120,68
Διάφορα έξοδα 32.809,95
Βοηθήματα — φιλοδωρήματα 23.055
Συντήρησις ακινήτου 10.340.—
Έπιβάρυνσις Σ.Τ.Ε.Τ.Ε. 3 δρχ. 77.337.—

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
Χαρτόσημου Μιαθ. *Τπηρ.
Φόρος κινητών αξιών 
Φόρος άγροτ. Άσφαλ.

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Πιστωτικόν Υπόλοιπον μεταφερόμενον 

είς «Περιουσίαν» Συλλόγου

ΣΤΝΔΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΜΕΛΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΓΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

ΤΟΚΟΙ — Τ0Κ0Μ) ΙΑ — ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

Τόκος Λογαριασμού 480005

Αρχ.

742.611

250.000

227.304



Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΒΙΑΙΑΣ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ

ΥΓΙΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

δρεύσεως και ηλεκτρικού ρεύματος, 
τά όποια έβάρυναν εις προγενεστέ- 
ρας περιόδους το Ταμεΐον τοΰ Συλ
λόγου.

Ή στέρησις όμως των Υπαλλή
λων τής Εθνικής Τραπέζης άπό μιας 
πραγματικής και άν αλογο όσης εις 
εο ύψος της Τροατέζης Λέσχης παρα
μένει και καθίσταται έντονωτέρα.

Ή άκαΤαλληλάτης τού κτιρίου διά 
την έξυπηρέτησιν των αναγκών τοΰ 
Συλλόγου καί των μελών του γίνε
ται όσημέραι εμφανέστερα, Οί δυσ
μενείς όροι συγκατοικήσεως μετά 
τών κατεχόντων τούς ετέρους ορό
φους ’Οργανισμών γίνονται όλονέν 
και δυσμενέστεραι, λόγιρ τού άσυμ- 
61βάστου τοΰ περιεχομένου δράσεως 
ενός έκαστου τούτων καί τής Λέ
σχης. 0! ανελκυστήρες δεν εξυπη
ρετούν τό κοινόν κατά τάς ώρας τής

αιχμής, ήτις συμπίπτει πολλάκις καί 
με απασχόλησην τών ετέρων ορόφων.

Τό πρόγραμμα τού Συλλόγου διά 
την άντικατάστασιν τοΰ κτιρίου τής 
Λέσχης άνεστάλη λόγιρ μή πραγμα- 
τοποιήσεως τών προβλεπομένων επί 
τής άξίας έτέρων περιουσιακών στοι
χείων αυτού εις την έκποίησιν τών 
οποίων θά έστηρίζετο κυρίως ή α
γορά τοΰ νέου κτιρίου ώς καί τής 
σιωπής τής Τραπέζης είς τάς επι
κλήσεις τής Συλλογικής Ηγεσίας.

ΚΙΝΗΤΑΙ ΑΞΙΑΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Μετοχαί Τραπέζης
Κατόπιν τής κατά την Γενικήν 

Συνέλευσιν τών μετόχων τής 14.4. 
1962 ληφθείσης άποφάσεως περί 
αύξήσεως τού μετοχικού κεφαλαίου 
τής Τραπέζης κατά 5% ό Σύλλογος 
ών κάτοχος 2290 μετοχών έδει νά 
λάβη έκ τοΰ νέου κεφαλαίου 1145 
μετοχάς.

Πρός τούτο άπητεΐτο ποσόν Δρχ. 2.862.500
Πλέον χαρτόσημου κ.λ.π. » 47.231,25

Σ ύνολον » 2.909.731.25
Έξ αυτών 'κατεβλήθησαν ». 572.500

Υπόλοιπον . J Ύ’Τ
Διά τό ποσόν τούτο συνήφθη; δάνειον έπ’ ένεχύρω 
χρεογράφων (1200 μετοχών -τής Τραπέζης). Έπί 
τού δανείου τούτου έλογίσθήσαν τόκοι, πρ)αί, Φ.Κ Έ.

2.337.231.25

καί χαρτόσημον μέχρι 31.12.63 άνέλθόντα είς Δρχ. 174.403

Ούτω τό σύνολον άνήλθεν είς » 2.51 1.634.25
"Εναντι αυτών κατεβλήΒηααν 
άττομείναντος υπολοίπου τί> 31.12.

» 313.546

Ή σημερινή αξία τών άνω 1145 με63 » 2.198.088,25
τιμής χρηματιστηρίου ανέρχεται είςτοχών βάσει

» .3.310.500 .

Διαφορά » 1.212.411,75
Καταβολαί μας ώς άνω . » 886.046

Προκύπτουσα ωφέλεια έκ τής αγοράς τών μετοχών » 336.365,75

V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΑΙ

’Εκ τής ανωτέρω Έκθέσεως τών 
πεπραγμένων συνάγεται ότι τό ή- 
μέτερον καί λογοδοτούν Διοικητικόν 
Συμβρύλιον έκ.νήθη εντός ίμιας ατμό
σφαιρας πνιγηρός, όξυτάτης καί 
συγχρόνως άδιικαιολΰγήτου έχθρότη- 
τος προς τάς επιδιώξεις μας. Τό ό- 
ξύτατον αυτής άποδεικνύουν τά έκ- 
τεθέντα γεγονότα. Τό άδικαιολόγη- 
τον, ή οικονομική εύρωστία τής Τρα
πέζης και τά εύρέα περιθώρια δυνα
τοτήτων, έντός τών οποίων κάλλι- 
στα θά έκαλύπτοντο αί λογικαί άξι- 
ώσεις μας, έάν υπήρχε πνεύμα δι
καιοσύνης καί καλή θέλησις .

, Τίποτε δμως άπό αυτά. Διατί; 
Διότι άπό τά υπερκέρδη τών έπιχει- 
ρήσεων οΰδέν μερίδιον εΐχον οΐ κύ
ριοι δημιουργοί αύτών, οί έργαζάμε- 
νοι. ’Ακόμη περισσότερον τά κολοσ
σιαία εμφανή καί αφανή περιθώρια 
τών κερδών τών Τ ραπεζών έπρεπε νά 
λάβουν την άγουσαν προς τάς «αδυ
ναμίας» τής Ελληνικής όλιγαρχίας 
καί τάς συνέπειας τών πειραματι
σμών τών υπευθύνων χειριστών τής 
Ελληνικής Οικονομίας, ενώ τό έμ
ψυχον κεφάλαισν τών Τραπεζών έ
πρεπε «νά βλέπη άπό μσκρυά» μό
νον. Οΰτω εξηγείται καί ή γενική 
συμπεριφορά άπασών γενικώς 
τών διοικήσεων τών Τραπεζών. Έάν 
έξαιρέσωμεν τον διπλωματικόν ελι
γμόν τής διοιΐκήσεως συγκροτήμα
τος Άνδρεάδη, την παροχήν δηλ. σι- 
ωπηρώς γενικής αύξήσεως 9% κατά 
μέσον όρον τής μισθολογικής κλί
μακας τών έκεΐ συναδέλφων διά νά 
φθάσουν οΰτοι, κατά κανόνα, τό 
standard επίπεδον Εθνικής — 
Ελλάδος, εις απαντας τούς λοιπούς 
τομείς διεκδικήσεων, άπαντες 
οί Τραπεζοϋπτχλληλικοί Σύλλογοι, ! 

συνήντησαν κατά τό 1963 άρνησιν, 
ύπό πάσαν μορφήν, άπό τής υπεκ
φυγής καί τής διαρκούς αναβολής, 
μέχρι τού ώμου «όχι» καί τών αστυ
νομικών επεμβάσεων.

Ή διοίκησις τής ήμετέρας Τρα
πέζης, στενώτερον δευσμευμένη με 
τον ώς άνω προσανατολισμόν, έστά- 
θη ό συνεπέστερος εκφραστής τής 
σκληρύνσεως τής στάσεως τών Τρα
πεζιτών, εύρύτερον δέ τών Ελλήνων 
έργαζομένων καί τής είς βάρος εν 
γένει τών έργαζομένων κεχαραγμέ- 
νής πολιτικής, ήτις, έχουσα ήδη δε- 
χθή την άπροσδόικητον δΓ αυτήν ήτ
ταν μέ την τύχην τοΰ άντεργατικού 
νομοσχεδίου, έπρπε νά άνακτήση έ
δαφος.

Τό Δ.Σ. προέβαλε τά ζητήματά 
μας ώς σάς τά είχε ανακοινώσει εις 
τάς προγραμματικός του δηλώσεις 
καί σείς τά ένεκρίνατε, ΰποστηιρί- 
ζοντες αυτό. Δέν υστέρησε ούτε είς 
θεμελιωμένης προβολήν τών ζητημά
των, ούτε είς μεθοδικότητα συζητή
σεων καί τακτικήν πειθούς προς την 
έτέραν πλευράν, άφ’ όσον είς πρσ-

ηγουμένας, πλέον 'Καρποφόρους πε
ριόδους, είχε πράξει. "Οπως δέν υ
στέρησε είς άγώνας όταν είδε ότι 
πάσα προσπάθεια προς συνεννόησιν 
ήτο μάταιος κόπος προ τής προαπο- 
φασισθείσης καί ώργανωμένης άρ- 
νήσεως. Ήγωνίσθη ώς ακριβώς είχε 
την εντολήν Σας. Καί σάς ,έκάλεσε 
είς τούς αγώνας αυτούς. Καί ώς εις 
άνθρωπος ήχολουθήσατε. Και σάς 
ευγνωμονεί δΓ αύτό. Επαλαίσαμεν 
όλοι μαζί. Λέγομεν όλοι, διότι, καί 
εκείνους όϊτινες έκάμφθησαν προ τής 
βίας τούς εϊχομεν όλοψύχως μο<ί 
μας. ’Επαλαίσαμεν έχοντες άντίττα- 
λον όχι τήν διοίκησιν τής Τραπέζης 
αύτήν καθ’ έαυτήν, άλλά όλόκληρσν 

τήν άντεργατπκήν νοοτροπίαν είς τον 
μηχανισμόν καταπνίξεως τής φωνής 
τών αδικούμενων. Ύπερηφάνως φέρει 
τά Δ.Σ. ότι όμοΰ μετά τών αδελφών 
Συλλόγων τού Προσωπικού τής 
Τραπέζης ΰπερεπήδησε τάς αδυναμί
ας καί άπεδύθηι είς τον αποφασιστι
κόν αγώνα, είς στιγμήν καθ’ ήν έτε- 
ραι καί ίσχυρότεραι συναδελφικαί 1 
οργανώσεις δέν ηδυνηθήσαν νά πρά- 
ξουν τι τό παρόμοιον.

Επαλαίσαμεν προς τό τέοας τής 
άντεργατικής νοοτροπίας, τού κατε- 
φέραμεν τοιαΰτα, όμοΰ μετά έτέρων 
κλάδων εργαζομένων, πλήγματα, ώσ-

Νέοι συνάδελφοι,
Ένισχύοντες
τάς
συνδικαλιστικάς 
σας οργανώσεις 
ένισχύετε 
τόν εαυτόν σας.

τε έάν αύτό παρουσίασε είς τό τέ
λος τής φάσεως τής ίδικής μας μά
χης μίαν αναλαμπήν, αύτή ήτο μία 
προθανάτιος αναλαμπή. Τό τέρας έ- 
κρημνίσθη άργότερον. Ή δύναμίς 
σας άπεδείχθη τεραστία. Καί σάς 1 
ανήκει έπαινος δΓ αύτό. "Επαινος 
έκ μέρους όλων τών έργαζομένων. \

’Eccv λοιπόν εϋρεθοΰν έπιικριταί 
μας διότι δέν έπετύχομεν αριθμόν αι
τημάτων τού προγράμματος μας 
δέν θά πρέπει νά εΰρεθή καλόπιστος 
επικριτής τής προσπάθειας, τής συ
νέπειας, τής τη-ρήσεως τών εντολών 
σας άλλα καί τής τεραστίας συμ
βολής μας είς τήν ύψηλήν αύτήν έρ- 
γατούπαλληλικήν νίκην.

Ή έλπιδοφόρος χαραυγή τής άλ- 
λαγής άποτελεΐ την αρχήν τής ευ- 
ρείας οδού έπί τής όποιας τά ζητή
ματα μας θά ανακτήσουν ταχέως τό 
έδαφος πού έχασαν.

Τό διάδοχον συμβούλιον θά εχη 
νά άσχοληθή υπό αίσθήτώς καθαρω- 
τέραν άτιμόσφαιραν ιμέ τά ακόλουθα 
βασικά θέμοπα, παραλλήλως ,μέ τά 
τρεχούσης φύσεως τοιαΰτα:

Λογαριασμός διαχειρίσεως Εστιατόριό» 1963
X ρ έ ω σ ι ς

Μισθοδοσία Προσωπικού 104.523.—
"Εκτακτα Προσωπικού 15.304,80
Καταβολαί αποζημιώσεων άπολυθέντων ‘Υπαλλήλων 47.000.—

Άμοιβαί Δικηγόρων 4.500.—
“Υδρευσις — φωτισμός — καθαριότης 24.968,75
Ταμεΐον Επικουρικής άσψαλίσεως 1.172.—

197.468,55

Έν Άθήναις τή 15

c0 Πρόεδρος ‘0 Λογιστής
Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Ε. ΠΕΤΡΙΔΗ

*Αναλυτι»ός πίναξχρεωγράφων 31 -12-63

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ

2.200 Μετοχαί ΕΤΕ Δρχ. Δρχ.
10 §Ε

» 1.155.— 2.541.000 —
15. - , 3.130.— 31.300.—

15 i »> . ,»_ 3.150.— 47.250.—
20 » . -- »·, 3.140.— 447.100.—
20 3.160.— 63,200.™
10

2.290
,'υ , 3.180.—

3.170.—
63.600.™
31.700.—

25 Μετοχαί Τραπ Ελλάδος 2.140.™ 53.500.—
20 Γ: ».«· -· », * 345.— 6.900.—
20 - "» - -, - Λ · ; ». , 250.— 5.000.—
20 S 'is » - » 300.— 6.000.—
20

105
* • 100.— 2.000.—

50 50 Μετοχαί Έμπορ. Τραπ. 242,50 12.125.—
15 Μετ. Α.Ε.Γ.Α. Η «ΕΘΝΙΚΗ» 2.100.— 31.500.—
10

25
» 4.100.— 41.000.—

1 1 Μερίς Προμ. Συν, ΕΤΕ 1.000.—
100 100 (ομολογίες παραγ. δαν.

750 έκ.) 150.— 15.000.—

1 145 2.999.175.—

Συμμετοχή Συλλόγου ΕΤΕ εις αΰξησιν μετοχικού 

' τής εθνικής Τραπέζης διά ΜΕΤΟΧΑΣ Ε.Τ.Ε 
λαί έναντι

Σύνολον περιουσίας είς χρεώγραφα 
'Υπόλοιπον 31. 12. 63 (1)
Γενικόν Σύνολον

κεφαλαίου

Καταβο-

886.046.—

3.885.221.—
2.198.088,25
6.083.309.25

(1) ' Διαφορά μεταξύ ύπολοίπου. ’Ισολογισμού καί παράντοσ 
οφείλομενη είς μή εγγραφήν τόκων κλπ. Γ & Δ τριμη
νιών έτους 1963

’Εν Άθήναις τή 15η ’Ιανουάριου 1964
110.153.—

Ό Πρόεδρος 

Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ
Ό Λογιστής 

Ε. ΠΕΤΡΙΔΟΥ

Ώφέλειαι έκ τής διαιχειρίσεως 
‘Υπόλοιπον πρός έξίσωσιν

Π ί σ τ ω σ ι ς

160.406,80
37.061,75

‘0 Διαχειριστής 
Σ. ΜΑΝΕΑΣ

Προϋπολογισμός διά τό έτος 1964
Αλ ΕΣΟΔΑ

Συνδρομαί καί δικαιώματα εγγεγραμμένων 
Μελών

Τόκοι . — μερίσματα — τοκομερίδια

Σύνολον

Β' ΕΞΟΔΑ
Μισθοδοσία Προσωπικού 

Έκτακτα Προσωπικού 

Συνδρομαί τηλεφώνου 

’Εφημερίδες — Περιοδικά 
’Έξοδα άντ) πων Ύποκ) των 

Εξοδα οικών καί άμοιβαί δικηγόρων 

Εξοδα εορτών καί ψυχαγωγίας 

"Εξοδα Συν)κών αγώνων 
Εξοδα Συνελεύσεων καί αρχαιρεσιών 

Καταβολαί Ι.Κ.Α.

Ταμεΐον Έπικουρ. Άσφ. Μισθ.
Εκδρομική εισφορά Ο.Γ.Α.
Εκδοσις εφημερίδας «Τραπεζιτική»

Συνορομαί είς εφημερίδας καί περιοδικά 

Υδρευσις φωτισμός — καθαριότης 
‘Υλικόν γράψείου 

Ταχ)κά — Τηλ)κά 
Διάφορα έξοδά 

Βοηθήματα — φιλοδωρήματα 
Συντήρησις άκινήτων 

Συντήρησις επίπλων καί σκευών 
Επιβάρυνσις Σ.Γ.Ε.Τ.Ε. δΓ έκπτωσιν 3 δρχ.

Σύνολον 

Πλεόνασμα δρχ.

Μερις έφημερίδος «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» 31 - 12 - 1963
ΕΞΟΔΑ

’Αξία Δημοσιογραφικού χάρτου 

Στοιχειοθεσία — Έκτύπωσις 
Κλισσέ 

Διορθωτικά

Στοιχιοθεσία. Έκτύπωσις

12.806,

410,

3.200,

Εισπράξεις έκ διαφημίσεων 

Εισφορά Συλλόγου

Δρχν
750.000.—

350.000.—

1.100.000.—

170.000.— 

20.000 — 

25.000.— 

3.000.— 

30.000.— 

25.000.— 

140.000 — 

70.000.— 

70.000.— 

70.000.— 

10.000 — 
2.000.— 

50.000.—

20.000.—η

20.000 — 

30.000.— 

60Έ00.— 
40.000.— 

45.000 — 
20.000.— 

80.000.—

1.000.000.—

100.000.—

.ΕΣΟΔΑ

560.—

40.836,

41.396.-
41.396

1) Έσωτερικώς είς επίπεδον Τρα
πέζης μας, μ έ τον ’Οργανι
σμόν. Έγκατάλειψις ώς πρός τού
το τών αμαρτωλών σκέψεων τής 6 ί
ο ικήσεως τών στηριζομένων είς τό 
πρόσφατον παρελθόν καί ορθή πο
ρεία μέ πλοηγόν τάς ήθιικάς άρχάς 
τάς οποίας άπό ένδεκαετίας ποθεί 
τό Προσωπικόν νά ϊδη πραγματο- 
ποιουμένας.

2) Έξωτερικώς νά έργασθή δ ι ά 
τήν αναδημιουργίαν καί 
ά ξ ι ο π ο ί η σ ι ν τής Ό μ ο σ π ο ν 
δίας μας, διά τής δράσεως τής 
όποιας θά πρέπει νά έπιλυθοΰν τά 
πάσης φύσεως, έν σχέσει μέ τάς ά- 
ποδοχάς θέματα, (μισθοί — δεκα
πενθήμερον άδειας κ.λ.π.), άλλά καί 
ή όποια, λόγω τής διευρύνσεως όση- 
μέραι τών Τραπεζοϋπαλληλικών θε
μάτων, συντάμως θά άποβή τό κύριον 
δργανον προβολής, όλων τών θεμά
των τών Τραπεζιικών ύπαλλήλων.

3) Διά τ ό ’Ασφαλιστι
κόν: Νά είναι έτοιμον διά τήν μά
χην τών πόρων τοΰ Ταμείου Συντά
ξεων καί τής άποκρούσεως κάθε κιν
δύνου διά τά Ταμεία.

Έν συνεχείςι νά συμβάληι, αν δύ- 
ναται μάλιστα νά πρωτοστατήση, 
διά τή,ν κατόπιν σοβαρός εργασίας 
καί έπί βάσεων δικαιοσύνης βαθμι- 
αίαν, άλλ’ ανευ επιζήμιου χρονοτρι
βής ένοποίησιν τών άστφαλ ι στ ι κών 
καί έπαγγελματικών οργανώσεων τοΰ 

Προσωπικού τής Τραπέζης.

Αισιοδοξοΰμεν διά τήν πορείαν 
τών ζητημάτων μας είς τήν προσε
χή περίοδον ύπό τήν προϋπόθεσιν

φυσικά ότι θά άναπτυχθή ύπό τής 

Διοικήσεως τού Συλλόγου ή άπαι- 
τουμένη δραστηριότης.

Δέν παραλείπομεν όμως νά τονί- 
σωιμεν ότι είναι απαραίτητος ή έπα- 

γρύπνησις. Ή άντεργατική νοοτρο
πία καί αποχωρούσα δέν θά ικατα- 
θέση τά όπλα. Θά άψήση τάς οπι
σθοφύλακάς καί τούς «κοιμάντος» της. 

Ενδέχεται νά τούς συναντήσωμεν 

καί εντός τής Τραπέζης καί εκτός

αυτής ικαί ύψηλότερον ακόμη όπου 
θά προσπαθήσουν ίσως νά νοθεύσουν
τήν κοινωνικήν πολιτικήν. Είναι βέ
βαιον ότι 6ά συντρίβουν. ’Αλλά διά 

τούτο είναι απαραίτητος ή ένίσχυσις 
τής αγωνιστικής μας έτοιμότητος, 
είς πάν επίπεδον.

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Μετ’ άντ ικ ε ι μεν ικότητος έκθέσαν- 

τες τήν έκτέλεσιν τής άνατεθείσης 
ήμΐν εντολής, παρουσιαζόμεθα ύπό 
τήν κρίσιν σας είς τήν προσεχή Συ- 
νέλευσιν. "Εχομεν ήρεμου τήν συνεί- 
δησίν μας διότι, έστάθηιμεν άκαμπτοι 
εις τήν ύποστήριξιν τών δικαίων μας, 
συνεπείς είς τήν γραμμήν μας καί 
τίμιοι είς τό καθήκον μας. Καλού- 
μεν δέ όλους όπως τό μέγα ηθικόν 
κέρδος, τό όποιον εϊχομεν έκ τής 
αγωνιστικής άνατάσεως τό διατηρή- 
σωμεν, τό χαλυβδώσωμεν διά τής 
συναδελφικής μας αλληλεγγύης, τής 
προσηλώσεως πρός τήν Συλλογικήν 
ιδέαν καί ή ωφέλεια συντόμως θά 
καταφανή τεράστια ικαί τά άποτελέ- 
σματα θά έπέλθάυν θετικά.

Μετά συναδελφικών χαιρετισμών 
ΤΟ Δ)ΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛίΟΝ

'Έκάεσις ’Ελεγκτών
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ενταύθα
Κύριοι Συνάδελφοι,

Συμφώνως πρός τήν δοθεΐοαν ήμΐν έκ τών αρχαιρεσιών τής 17 καί 
1, Φεβρουάριου 1963 εντολήν προέβημεν είς τόν έλεγχον τής διαχειρίσεως 
τοΰ Συλλόγου κατά τήν χρήσιν 1963.

Εκ του ελεγχου διεπιστώθη ή ακρίβεια τών έγγραφων εις τά βιβλία 
τού Συλλόγου, τά υπόλοιπα τών όποιων συμφωνούν πρός τά έν τψ ίσολο- 
γισμφ αναγραφόμενα ποσά.

Έν Άθήναις τή 15η ’Ιανουάριου 1964 

Οί Έλεγκταί 

ΧΡ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ 

ΣΩΤ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ

Συνάδελφοι,
Ψηφίσατε
ός εκπροσώπους σας 
οτή Βουλή
τούς ικ τής τάξεώς σας 
προερχόμενους


