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TO KAPKINQMA ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
’Όταν, «ρο Εξ έτών, (τον 

Άηρίλιον τοΰ 10Η8), τ6 
«α,ρον βχήμα τοΰ Χνλλόγον 
άνελάμβανε κατόπιν τής ύ- 
πό των συνάδελφων έχφρα· 
αθείβιης εμπιστοσύνης την 
διαχεεριαιν των κοινών, εϊ« 
χεν ηδη έπισημ-σ-σμένσ, τ« 
συμπτώματα. της 4ν τη Τρα> 
πεζή ήβικής σήψεως, τα ό
ποια ναι μεν ήσαν συγκεκα- 
λυμμενα πλήν, δι’ εκείνους 
που £ζησαν δεκαετηρίδας 
ολοκλήρους εν αύτη ήσαν 
τόσον διαφανή, ώστε να μη 
γεννώνται Αμφιβολίαι, σ’ 
αυτούς τούλάχιατον, δια 
τήν προοπτικήν τοΰ μέλλον
τος.

Τότε, ό σημερινός κ. δι
οικητής, ήρχετο νά καταλά- 
6η τον βώκον, τον όποιον 
προφανώς επίστευεν ώς 
πουπουλώδη. Άπο τήν 
πλάνην αύτήν εσπευσε νά 
τον βγάλη ό Πρόεδρος τοΰ 
ϋυλλόγου και τοΰ άπηΰβυ- 
νε τήν άπό 16.y.S8 έπι- 
στολήν, εις τήν όποιαν, έ
κτος τών άλλων, έπισημαί- 
νων τον κίνδυνον, έγραφε:

«Παρακαλοΰμεν όπως 
μάς έπιτραπή νά διατυπώ- 
σωμεν τήν γνώμην ότι, ή 
θεραπεία τοΰ εν τη Τραπέ» 
ζη ΰπάρ/οντος καρκινώμα
τος, βά έπέλθη, τότε μόνον, 
όταν ό χειρουργός χρησιμο- 
ποιήση διά τήν άπιβεβλη- 
μένην έγχείρησιν, ούχί το 
σΰνηθες νυστέριον, άλλά μά 
χαιραν.

»’ Ελπίζομεν με τήν συμ- 
παράστασιν ολοκλήρου τοΰ 
Προσωπικού τής Τραπέ· 
ζης, το όποιον είναι αστεί
ρευτος πηγή αρίστων, ικα
νών καί άψογων στελεχών, 
θά θελήσητε νά χωρήσητε 
μέ τήν εκ τών πραγμάτων 
ύπαγορευομένην ταχύτητα, 
εις τήν λήψιν τών ενδει- 
κνυομένων μέτρων».

Το γράμμα αυτό όχι μόνον 
δεν πήρε τήν θέση που έπε- 
δάλλετο,άλλά πετάχθηκε σέ 
κάποιο συρτάρι γιά νά τό κα 
λύψη ή σκόνη τοΰ χρόνου.

'Όμως άφ’ ού πέρασε ό 
πρώτος χρόνος καί ή κατά- 
στάσις τών μεν αριθμών έ- 
βελτιοΰτο, τής δέ ήθικής 
πορείας έχειροτέρευεν, ό ί
διος ό Πρόεδρος έστειλε 
εις τον κ. διοικητήν νέαν ε
πιστολήν ύπό χρονολογίαν 
3.8.S9 εις τήν όποιαν έ
γραφε ότι:

«’ Επιτρέψατε μου πριν ή 
έκφράσω τάς άντιλήψεις 
μου ταύτας,νά τονίσω καί υ
πογραμμίσω καί πάλιν ότι 
έχω πλήρη καί σαφή άντίλη- 
ψιν καί πίστιν εϊς τό ότι ή 
μεγάλη δίας άφοσίωσις 
προς τό 'Ίδρυμα, αύτό τό 
όποιον τιτλοφορείται «Ε
θνική Τράπεζα τής 'Ελλά
δος», δίας έφερεν εϊς τήν 
διοίκησίν του μέ μοναδι
κόν σκοπόν νά τό έπαναφέ- 
ρητε εϊς τήν παλαιάν αί
γλη ν καί κ α τ’ ίσον μ έ« 
τρον νά έξυψώαη- 
τε καί τό Προσωπι
κόν του.

»ΊΙς εκ τής θέσεώς μου 
δύναμαι νά δίας διαβεβαιώ

σω, άφ’ ενός μεν ότι τό 
Προσωπικόν τής Τραπέ- 
ζης ούδόλως ήμφισβήτησεν 
ή άμφισβητεΐ τάς διαθέσεις 
δίας ταύτας, άφ’ έτέρου δέ 
ότι ή 'Ηγεσία έτάχθη άνε- 
πιφυλάκτως εϊς τό πλευρόν 
δίας προκειμένου νά έξυ- 
γιάνητετήν κατά- 
στασιν καί θεμελι- 
ώσητεέκνέουτό 'Ί
δρυμα έπί ήθικών 
βάσεων καί κατευ
θύνσεων.

»Άλλά επιτρέψατέ μου 4- 
πίσης, Κύριε διοικητά, ό
πως μέ τον ίδιον τόνον ύψώ- 
σω τήν φωνήν μου, έπανα- 
λάβω καί τονίσω ότι οϊκοδο- 
μειτε έπί τής άμμου. Καί 
τοΰτο διότι, άναγκάζομαι 
νά πιστεύσω, τά όσα έγρά- 
φησαν 4ν τη άπό 16.7.S8 
έπιστολή μου «περί υπάρ
χοντας καρκινώματος 4ν τη 
Τραπέζη κλπ.» έκρίθησαν 
παρ’ Ί*μών ώς καθ’ ύπερ- 
βολήν γραφέντα.

«δυστυχώς ή άξέλιξις ό
λων τών γεγονότων έδικαί- 
ωσε, προς μεγάλην λύπην 
μου, τάς άπόψεις μου. Προ 
βλέπω δέ, ώξ όσων γνωρί
ζω, ότι έάν δέν ληφθώσιν 
έγκαέρως τά ένδεικνυόμενα 
μέτρα, δέν θά διαψευσθώ- 
σι καί άλλαι δυσμενείς προ
βλέψεις μου, αί όποίαι θά 
οδηγήσουν τό "Ιδρυμα εϊς 
νέας περιπετείας λόγιο άπω 
λείας τής προς αύτό εμπι
στοσύνης τοΰ 'Ελληνικού 
Υδαοΰ, ήν χλιάδες 'Τπάλ- 
ληλοι, εϊς δυσκολωτέρας 
περιστάσεις τής Τραπέζη:. 
περιεφρούρησαν.

»'Η δίυλλογική 'Ηγεσία 
κατήγγειλε καί καταγγέλ
λει καί σήμερον ότι επ’ ού- 
δενί λόγφ δέχεται όπως ϋ- 

I πάλληλοι, κατηγορηθέντες 
ότι έςετράπησαν τοΰ αυστη
ρού ύπηρεσιακοΰ καθήκον
τος των, ύπηρετώσιν εις 
υπευθύνους θέσεις, j 
διαπιστώνει 4ν τούτοις, με- 

I τά μεγίστης λύπης, ότι 4:α
κολουθούν νά ίστανται υψη
λά καί δυστυχώς νά π ρ θ
ά γ ω ν τ α ι!ΣΣ

»Καί έρωτάται, Κύριε 
διοικητά: Τί διδάγματα
θέλετε νά άντλήσουν έκ τοι- 
ούτων γεγονότων οϊ νεώτε- 
ροι 'Τπάλληλοι;»

τήν άποβάλουν ; Πώς ήτο 
δυνατόν ν’ άγνοήσουν ότι ή
σαν ταγμένοι νά ΰποατηρέ- 
ξουν ώρισμένα συμφέροντα 
έστω κι’ άν γιά τήν Ικανο- 
ποίησίν των μετήρχοντο Α
παράδεκτους τρόπους καί 
μεθόδους; "Ετσι τόν ’Ιούλι
ον 1061, νέα γεγονότα 4- 
ξώθησαν τά πράγματα εϊς 
οξείας διενέξεις, αί δέ πε
ρί χρηστής διοικήοεως τής 
Τραπέζης άντιλήψεις συ- 
νιστάμεναι 4ν όλίγοις εϊς 
άπό πάσης άπόψεως προ
στασίαν τοΰ Προσωπικού έν 
συνδυασμφ μέ τά συμφέρον
τα τοΰ 'Ιδρύματος, άπεδει- 
κνύοντο άγνωστοι εϊς αύτήν. 
Μάχη πραγματική διεξή- 
χθη έντός τοΰ Γραφείου τοΰ 
κ. διοικητοΰ τότε μέ τάς 
λαβούσας χώραν μεταβο- 
λάς, τάς άνόδους τών Αλε
ξιπτωτιστών καί τήν άνα- 
διάρθρωσιν τής Έπιθεωρή 
σεως-δίτόν άγώνα όμως αυ
τόν δέν έτέθη έδώ τέρμα, 
δίυνεχίσθηκε έκτοτε έπί έ
τη ύπό διαφόρους μορφάς 
μέχρι τής 3ης ’Οκτωβρίου 
1063,δτε συνεπείς τών 4- 
πικειμένων βουλευτικών 4- 
κλογών καί τής ύπό τής 'Ο
μοσπονδία: άναλήψεως τοΰ 
θέματος τών αυξήσεων,έση- 
μειώθη άνάπαυλα, ήτις ε
ξακολουθεί μέχρι σήμερον, 
ότε γράφεται τό παρόν.

Τήν 3.11 .63 ό 'Ελλη
νικός δ,αός έδωκε τήν πλει
οψηφίαν εις ετέραν έθνικήν 
παράταξιν, τήν "Ενωσιν 
Κέντρου, ή όποια μετ’ ολί
γα: ήμέρας έσχημάτισεν 
Κυβέρνησιν.

Καί ό καθείς έπερίμενεν 
άπό τής μιας στιγμής εις 
τήν άλλην, ώς διά μαγείας, 
νά ίκανοποιηθή ή προσωπι
κή του έπιδίωξις, έν ώ τε
ράστια γενικής φύσεως ζη
τήματα ώρθοΰντο προ τών 
ύπευθύνων, ώς τό τής Παι
δείας, τών Αγροτικών χρε
ών, τής αύξήσεως τών κα- 
τωτάτων μισθών καί ήμερο-

μιοθίων κατ’ άρχάς καί 4ν 
συνεχεία τών καταβαλλόμε
νων, παρά τό γεγονός ότι 
τά δύο ταΰτα τελευταία ένε- 
φάνιζον σοβαράς νομικάς Α
δυναμίας ώς διεπόμενα άπό 
τάς διατάξεις τοΰ δίόμου 
3930)1033 καί άλλα 
άφορώντα εις τήν έξυγίαν- 
αιν τής ϊαχυούσης έργατι- 
κής νομοθεσίας. Όσονδήπο- 
τε καλήν θέλησιν καί έάν 4- 
πεδείκνυον οί χειρισθέντες 
τό τελευταίον θέμα, έν οϊς 
καί ό συνάδελφος’δ,λευράς, 
όστις νυχθημερόν ήγωνίσθη 

1 διά τήν κατά τό δυνατόν 4- 
πιτάχυνσιν τής λύσεως, ήτο 
άνθρωπίνως Αδύνατος ή έπί- 
λυσίς του μέσα στο διάστη
μα τής βραχυχρονίου ζωής 
τής Κυβερνήσεως. διότι ά- 
πητεϊτο βαθεία μελέτη τής 
οικονομικής πραγματικότη
τας τής Χώρας προς Αποφυ
γήν τών πληθωριστικών 
κινδύνων καί τών γνωστών 
συνεπειών αύτών.

Χτό χρονικό αύτό διάστη
μα όπως όλαι αί έκπροσω- 
πήαεις τών έργαζομένων έ
τσι καί ή δική μας δέν παρέ- 
λειψε νά θέση ύπ’ όψει τών 
Αρμοδίων τά ζητήματα τ’ 
άπασχολοΰντα τήν τάξιν καί 
νά λάβη τήν κατηγορηματι
κήν διαβεβαίωσιν, έπί τής 
όποιας καί πιστεύει, ότι 
ταΰτα θά έπιλυθώσιν ίκανο- 
ποιητικώς.

'Αλλά ή τάξις μας δέν 
Αντιμετώπιζε μόνον τά- γε
νικά θέματα. Είχε καί πλεί- 
στα άλλα τά όποία ναι μέν 
έκ πρώτης όψεως έμφανί- 
ζονται άφορώντα μερικούς 
μόνον συναδέλφους, πλήν έ» 
χοντα Αντίκτυπον έφ’ όλων, 
ώς τό θέμα τής άποχωρήσε- 
ως τών ύπό τοΰ ορίου ήλι- 
κίας καταλαμβανομένων, 
τών προαγωγών άπό τοΰ 6α 
θμοΰ τοΰ δογιστοΰ δ ' καί 
άνω, μεταβολών κλπ.

Καί έφ’ όλων αύτών εΰ- 
ρομεν κατανόησιν καί διά 
τής Αμέσου παρεμβάσεως 

| (Συνέ χεια εις τήν 3ην σελ.)
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ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΑΡΧΩΝ και ΑΝΩ
Διά τής οστό 1.6.62 άποφασισθεί- 

σης αύξήσεως τού ττοσοστοΰ τής 
ττρώτης προσαυξήσεως εϊς τούς 6α- 
θμαΰς Λογιστού Α' καί άνω άπό 
10% εις 15% καί τής έν συνεχείςι α
ναπροσαρμογής άπό 1.1.63 τών δα

σικών μισθών τών Λογιστών Α', Ύ- 
ποτ)χών καί Τμ)ρχών Β' έξαγγελ- 
6είσης τή 9-3-63 άνέκυψε τό ζήτημα 
τής τακτοποιήσεως τών μισθών άπό. 
τοΰ βαθμού Ύπ) ρχου καί άνω καί 
τούτο διότι:

1. Ό μετά δεκαπενταετή υπηρεσίαν ψέρων τόν δοβθμόν 
Αογιστού Α' έχει βασικόν μισθόν Δρχ. 3.600
έπί τή λήψει 1ης προσαυξήσεως 15%, ήτοι έπί τή συμ
πληρώσει 18 έτών, λαμβάνει έτέρας Δρχ. 540

Οΰτω τό σύνολον τού βασικού μισθού του άνέρχεται εϊς » 4.140
Καί μετά 21 έτών υπηρεσίαν 2αν πρ)σιν Δρχ. 360 ήτοι » 4.500

» 24 » » 3ην » » 360 » » 4.860
» 27 » » 4ην » » 360 » » 5.220
» 30 » » 5ην » » 360 » » 5.580
» 33 » » 6ην » » 360 ■» » 5.940

νον (προ ένδεκαετίας) συντάξεως 
τού ΐσχυοντος οργανισμού, ίδωμεν 
κατωτέρω οποία είναι ή τού ίκανωτέ- 
ρου αυτού κρινομένου καί συνεπώς 
προαγομένου καί καταλαμβάνοντος 
οργανικήν ιθέσιν.

2. Ένώ τοιαύτη είναι ή μισθολο- 
γική έξέλιξις τοΰ μή προαγομένου 
ώς μή συγκεντρούντος τάς άπαιτου- 
μένας ικανότητας προς κατάληψιν 
οργανικής θέσεως, ών ό άριθμός είναι 
περιωρισμένος και άνάλογος τών υ
φισταμένων άναγκών κατά τόν χρό-

: ΜΙΑ ΠΕΡΙΦΑΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΙΚΗ

Εϊς τήν έν συνεχείας έπα.- 
κολουθήσασα,ν μακράν συνο
μιλίαν μετά τοΰ κ, διοικη- 
τοΰ τοΰ άνέπτυξεν έν πλάτει 
τάς ύγιείς Αντιλήψεις αί ό
ποια ι έπεβάλλετο νά έπικρα 
τήσουν έν τή Ασκήσει τοΰ 
έργου τής διοικήσεως έν τή 
Τραπέζη, ινα ή πορεία της 
είναι ομαλή, σταθερά καί 
Ακίνδυνος, αί όποίαι συνω- 
ψίζοντο σέ λίγες λέξεις : 
Ίσομερής άνοδος Προσωπι 
κοΰ καί Τραπέζης, δικαία 
κρίσις αύτοΰ καί Απόλυτος 
σεβασμός τής ιεραρχίας.

"Ολα όμως εις μάτην. 
ΙΙαρέκκλισις άπό τήν φαυ- 
λοκρατική καί εύνοιοκρατι- 
κή τακτική,άπό τήν έγκλη- 
ματικήν Αδιαφορίαν νά όρ- 
γανώσωμε κατά τρόπον 4- 
πιτρέποντα τών έλεγχον 
τών πάντων, ήτο Αδύνατος. 
Γιατί ή έξις είναι δευτέρα 
φύσις, πώς ήτο δυνατόν νά

Ώς γνωστόν, άπό 1-6-59 αϊ 
άποδοχαί -μας ηύξήθησαν άναλό- 
γως τού βαθμού 8 - 11%. Ή 
αύξησις όμως αυτή δι’ άγνωστους 
λόγους δέν ένεφανίσθη ώς έδει 
καί έδημιουργήθηι τότε ό ώς 
άφανής χαρακτηρισθείς μισθός. 
Μετά τήν ύπό τοΰ πρωτοβαθμί
ου Διοικητικού Διαιτητικού Δι
καστηρίου έ'κδοσιν έν ετει 1960 
τής σχετικής άποφάσεως περί 
αύξήσεως τών αποδοχών μας κα
τά 6% άπό 24-1 1-60 καί έν συ
νεχείς·: τής υπό τοΰ Δ.Δ.Δ.Δ. χο- 
ρηγήσεως καί έτέρας αύξήσεως 
3% άπ ότού ’Απριλίου 1961 έ- 
δημιουργήιθη διένεξις μετά τής 
Τραπέζης, τής έκπροσωπήσεως 
ϋποστηριζοόσης όπως ή άναπρο- 
σαρμογή πραγματοποιηθή έπί 
τών άφανών μισθών, οί όποιοι 
έδηίμ ι ουργήθησαν μετά τήν έν 
άρχή χορηγηθεΐσαν ύπ’ αυτής 
αΰξησιν. Τούτο όμως δέν έγένε- 
το άποδεκτόν καί ή Διοίκησις 
προέβη εις αυθαίρετον προσδιορι
σμόν τών νέων βασικών μισθών, 
μέ τήν κατηγορηματικήν καί σα
φή διαβεβαίωσιν τών έκπροσω- 
πούντων αυτήν ικ.κ. Σπηλιοπού- 
λου καί Βούλγαρη ότι α) Πάσα έν 
τφ μέλλοντι χορήγησις τών άλ
λων μεγάλων Τραπεζών προς τό

προσωπικόν των ύψ’ οίανδήποτε 
μορφήν, θά ί'σχυε καί διά τό προ
σωπικόν τής ίδικής μας Τραπέ
ζης καί 6) ’Εντός βραχέος χρο
νικού διαστήματος θά έπήρχετο 
πλήρης έξομοίωσις μέ τούς συ
ναδέλφους τών άλλων τραπεζών, 
ώστε νά μήν ύπολειπώμεθα 
αύτών.

Δυστυχώς, ώς συνήθως, ή ύ- 
πόσχεσις δέν έτηρήθη έκ μέρους 
τής Διοικήσεως.

Ή άθέτη,σις αυτή ύπεχρέωσε 
τήν έκπροσώπησιν ϊνα, διά συνα
δέλφου, προσφυγή εις τήν δικαι
οσύνην, ήτις, κατόπιν τριετοΰς 
άγώνος έδέχθη, δι’ άποφάσεως 
τοΰ Άρείου Πάγου, τάς Συλλο
γικός άπόψεις ύποχρεοΰσα τήν 
Τράπεζαν όπως άναπροσαρμόση. 
τάς άποδοχάς τών παρ’ αύτή ερ
γαζομένων βάσει τοΰ άφανοΰς μι
σθού, όπερ καί καλείται νά πρά
ξη ήδη τό ταχότερον καί κατα- 
βάλη τάς άπό τού έτους 1960 
μέχρι σήμερον διαφοράς.

‘Επειδή ή εκδοσις τής άνωτέ- 
ρω άποφάσεως :μάς άνεκοινώθη 
ένώ έξετυποΰτο ή έφημερίς μας 
εύρισκόμεθα έν άδυναμίρ: νά δώ- 
σωμεν περισσοτέρας πληροφορίας 
εις τούς συναδέλφους μας.

Ύποσχόμεθα νά τό πράξωμεν 
λίαν συντόμως.

τττττττ ▼ τ ▼ ▼ ▼ τ τ ν τ ▼ ▼ ▼ ▼ r τ~τ τ-τ1·

Εχετε ύποχρέοοιν νά μάς παρα- 
δώσητε αμέσως τήν έκθεσιν Μίρ- 
κου.Εϊμεθα μέτοχοι καί τό άξιοΟμεν
Ό σύγχρονος τού προαναφερθέντος Αογιστού Α' προαγό- 
μενος μετά 1 8ετίαν είς Ύποτ)χην λαμβάνει 6ασ. μισθόν Δρχ 
Μετά 21 έτών υπηρεσίαν λαμβάνε· μισθόν ώς Τμηματ. Β' »
Καί μετά 24 έτών υπηρεσίαν προ αγόμενος εις Τμημ) χην 
Α' λαμβάνει βασικόν μισθόν
’Εν ή όμως περιπτώσει ό μετά 1 8ετή υπηρεσίαν Ύποτ) 
χης ό έχων βασικόν μισθόν ήδη
έλλείψει οργανικών θέσεων δέν προαχθή έπί τή συμπλη
ρώσει τριετίες ήτοι 21 έτών υπηρεσίας θά λάβη 1 ην 
προσαύξησιν έπί τοΰ μισθού ήτοι

3.800
4.050

» 4.700

3.800

570

"Οτε θά έχη βασικόν μισθόν
λσμβάνων δέ είς τά 24 έτη 2αν προσαύξησιν ήτοι

» 4.370
» 380

συγκεντρώνει βασικόν μισθόν »' 4.750
Καί μετά τήν τρίτην προσαύξησιν εϊς τά 27 έτη έκ δρχ. 380 » 5.130
Καί μετά 30 Ετη 4ην προσαύξησιν έκ δρχ. 380 » 5.510
Καί μετά 33 έτη 5ην προσαύξησιν έκ Δρχ. 380 » 5.890
Ό σύγχρονος τοΰ Λογ ιστού Α' προαγόμενος κανόνικώς 
μετά 21 έτη είς Τμηματ. Β' θά έχη βασικόν μισθόν » 4.050
Λαμβάνει δέ:
Έπι τή συιμπληρώσει 24 έτών 1 ην προο*. δρχ. 607,50 Δρχ. 4.657,50

» » » 27 » 2 αν » » 405 » 5.062,50
» » » 30 » 3ην » » 405 » 5.467,50
» » » 33 » 4ην » ·; » 405 » 5.872,50

Τέλος ό' προαγόμενος είς Τμημ. Α' μετά 24 έτών πρα
γματικήν υπηρεσίαν σύγχρονος τού Αογιστού Α' θά λά
βη βασικόν μισθόν Δρχ.
Μετά 27 έτη 1 ην προσ. ήτοι δρχ. 705 βασικόν μισθόν »

30
33

2αν
3ην

470
470

4.700
5.405
5.875
6.345

Έκ τών ανωτέρω καταδεικνύεται, 
άν μή τό άκατανόητον καί παρά
νομον, τό άνώμαλον τής μισθολογι- 
κής έξελίξεως τεσσάρων συγχρόνων 
υπαλλήλων έκ τών οποίων ό πρώτος 
προπορεύεται μισθολογικώς τοΰ δευ
τέρου καί τρίτου καί ό δεύτερος τοΰ 
τρίτου.

Δηλαδή ό ικανότερος τίθεται είς 
ήσσονα μισθολογικήν μοίραν τών 
συγχρόνων του.

Τ’ άνωτέρω έχουσα ύπ’ όψει της 
ή έκπροσώπησις, δεδομένου ότι πα
ρόμοιον ζήτημα είχε δημιουργηθή είς 
κατωτέρους βαθμούς Ύπολογιστοΰ 
Β' έως Αογιστού Β' κατόπιν τής 
αύξήσεως τής εις τούτους χορηγηιθή- 
σομένης έφ’ άπαξ προσαυξήσεως άπό 
15% είς 20% (Μάιος 1962) όπερ 
έπιτυχώς άντεμετωπίσθη, άπηύθυνε 
είς τήν Διοίκησίν τής Τραπέζης τήν 
άπό 17.5.63 έπιστολήν της, δι’ ής 
έζήτησε τήν άντιμετώπισιν τού όλου 
θέματος προς άποκατάστασιν :μι- 
σθολογικής αρμονίας μεταξύ προα- 
γομένων καί λαμβανόντων προσαυ
ξήσεις λόγφ μή προαγωγής, ελλεί
ψει οργανικών θέσεων.

Ώς καταφαίνεται έκ τών έν άνα- 
λύσει έκτεθέντων ή διαφορά προέρ
χεται έκ τής μή χορηγήσεως προ
σαυξήσεως είς τόν έπί τή συμπλη
ρώσει τριετίας προαγόμενον.

Αί περιπτώσεις μή άξίοποιήσεως 
κλάσματος τριετίας έπαυξάνουν, ά- 
ναλόγως τοΰ χρόνου, τήν μισθολογι- 
κήν διαφοράν.

ΑΟΓΙΣΤΟΥ Α'

1 5 έτη
18 » 1η προσαύξ" 
21 » 2α »

Δρ. 3.600 
» 4.140
» 4.500

Ή Διοίκησις έχουσα ύπ’ όψει της 
τό Συλλογικόν αίτημα καί τήν δη- 
μιουργηιθεΐσαν μισθολογικήν άναρχί- 
αν είς τάς άπό τοΰ βαθμού Ύποτ) 
χου Α' καί άνω βαθμίδας, διά πρά- 
ξεώς της άπεδέχθή όπως, έπί τή 
συμπληρώσει τριετοΰς υπηρεσίας έν 
τφ βαθμό, ό κρινόμενος ύπάλληλος 
λαμβάνει τήν προσαύξησιν καί έν 
συνεχείςι άπό τής ιδίας χρονολογίας 
τόν άμέσως άνώτερον βαθμόν, ϊνα 6 
προαγόμενος μή ύπολείπηται τοΰ 
μή προαγομένου συγχρόνου του. Δέν 
άπεδέχθή δέ τήν χορήγησιν ανάλο
γου προσαυξήσεως έπί τοΰ κλάσμα
τος τριετίας.

Ή έφαρμογή τής σχετικής πρά- 
ξεως έπεκτεινομένη έφ’ όλων τών σχε
τικών περιπτώσεων τοΰ παρελθόντος 
θέλει άρχίσει άπό 1.1.64. Βάσιν τής 
πράξεως τούτης αποτελεί ή τεθεΐσα 
καί προφορικός άναπτυχθεΐσα καί 
άναγνωρ ισθεΐσα ώς άνω άρχή όπως 
ό προαγόμενος μή ύπολείπηται τοΰ 
λαμβάνοντος προσαύξησιν συγχρόνου 
του.

Επειδή εκφράζονται διάφοροι ά- 
πόψεις ώς προς τήν διαμόρφωσιν τών 
,μισθών τών Ύποτ)χών καί άνω έκ- 
θέτομεν κατωτέρω τάς έπ’ αύτοΰ αν
τιλήψεις μας, αί όποίαι στηρίζονται 
είς τά άνωτέρω έκτ ιθέμενα καί τό 
γεγονός καθ’ ό εϊς τούς περί ών 
πρόκειται βαθμούς ή προσαύξησις 
ουδέποτε συνεψηψίσθη μέ τό ύπαρχον 
κλάσμα έκ προηγούμενης. Οΰτω οί 
μισθοί δέον νά διαμορφωθώσιν ώς 
κατωτέρω, ήτοι:

ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΑΡΧΟΥ

18 έτη ώς Αογ. Α' + ί 5% Δρ. 4.140 
21 » 1η προσαύξ. » 4.710
24 » 2α » » 5.090



Εορτή Άηοταμιεύσεως εις Πϋλον
Παραθέτομεν ανωτέρω' φωτογρα

φίαν λη,φθεΐσαν κατά την ημέραν τής 
εορτής τής άποταμιεύσεως εν Πύ- 
λφ.

Κατ’ αυτήν τταρισταμένου του Δι- 
,ευθυντοϋ του Υποκαταστήματος κ. 
Π. Καλογεροπούλου ώμίλησεν ό Προ
ϊστάμενος του Λογιστηρίου κ. Γκιώ- 
σης. Τά νέα στελέχη τής Τραπέζης 
συνεχίζοντα την άνάπτυξιν δραστη- 
ριότητος καταβάλλουν ύπερανθρώ- 
πους προσπάθειας και 'επιτυγχάνουν 
παντού την ϋπερφαλάγγισιν των αν
ταγωνιστών.

Δυστυχώς δμως τά είς έμψυχον υ
λικόν παρεχόμενα μέσα δχι μόνον 
δέν καλύπτουν τάς άνάγκας έξυπη- 
ρετήσεως τής πελατείας, άλλα πλει- 
στάκις έδημιούργησαν και δημιουρ

γούν είς αυτά προβλήματα άντιμε- 
τωπίσεώς της καί ταΰτα διότι ή Δι
οικητική μηχανή:, ώς κατ’ έπανάλη- 
ψιν έτονίσθη, άπεδείχθη ανεπαρκής 
να μελετήση καί αντιμετώπιση βά
σει προδιαγεγραμμένου σχεδίου τά 
προβλήματα τής Τραπέζης.

Ή Διενθυνσις Προσωπικού οφείλει 
έστω καί τώρα (ποτέ δεν είναι αρ
γά) νά μελετήση μετά προσοχής τό 
άπό ,μακρού υφιστάμενον σοβαρόν 
πρόβλημα τής εν ισχύσεως των επαρ
χιακών Υποκαταστημάτων, χωρίς 
νά σημαίνη ότι το Κέντρον εύρίσκε- 
ται είς καλλιτέραν θέσιν, όταν οί υ
πάλληλοι έργάζωνται μέχρι τής 10 
νυκτερινής καί δέν έχουν λάβει τάς 
κανονικάς άδειας των ετών 1 962 καί 
1963.

24 » 3η » » 4.860 27 » 3η » » 5.470
27 » 4η » » 5.220 30 '» 4η » » 5.850
30 » 5η » » 5.580 33 » 5η » » 6.230
33 » 6η » » 5.940

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΟΥ Β’

21 έτη ώς Ύποτ)ρχης + 15% Δρχ.
24 » 1η προσαύξ. 607,50 »
27 » 2α » 405 »
30 » 3η » 405 »
33 4η » 405 »

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΟΥ Α'

24 έτη ώς Τ|μημ)χης Β' + 15% Αρχ.
27 1η προσαύξησις »
30 » 2α » »
33 » 3η » »

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ

24 ετη Τ μηματ. A + 15% Αρχ.
30 » 1η προσαύξησις »
33 » 2α προσαύξησις *

ΥΠΟΔ)ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

30 ετη ώς Σ. Ύποδ)τής + 15% Αρχ.
33 > 1η προσαύξησις »

4.710
5.317.50
5.722.50
6.127.50
6.532.50

6.022,50
6.492.50
6.962.50

6.022,50
6.772.50
7.272.50

6.772.50
7.672.50

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Βασικός μισθός Δρχ. 8.000

ϋπερκαλύπτων τον τοΰ Ύπ)ντού 
τής μεταξύ των δύο βασικών μισ 
χμών 2.000.
Μόνον διά τής “άνωτέρω διαμσρ- 

φώσεως των ιμισθών θά έπέλθη, σχε
τική μισθολογιική αρμονία είς τήν ε
πικρατούσαν την στιγμήν τούτην μι- 
σθολογικήν άναρχίαν.

ΪΑ ΤΡΙΑ... ΒΡΑΒΕΙΑ
Είς τήν έβδομαδιαίαν εφημερίδα 

«'Ο Οικονομικός Ταχυδρόμος» έδη- 
μοσιευθη ή κατωτέρω εϊδησις:

«'Η ’Εθνική Τράπεζα τής ‘Ελλά
δος προεκήρυξε τά κατωτέρω τρία 
«βραβεία» εις τόν διεξαγόμενον δια
γωνισμόν τοΰ «Οικονομικού Ταχυ
δρόμου» επί θεμάτων σχετικών μέ 
τήν σύνδεσιν τής ‘Ελλάδος μετά τής 
Ε.Ο.Κ.:
Α'. ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑ- 
,ΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Ιον 
βραβεΐον δρχ. 15.000 διά τήν καλύ
τερον μελέτην ιδιωτών επί τοΰ θέ
ματος: Ποΐαι αί προϋποθέσεις καί 
ποιοι οΐ πρόσφοροι τρόποι προσελ- 
κύσεως τοΰ κοινωνικού αποταμιεύμα
τος, άψ’ ενός καί τών άλλοδαπών κε
φαλαίων, άφ’ ετέρου, καί ποια ή 
πρέπουσα μεταξύ των σύνδεσις προς 
έπιτάχυνσιν τής έκβιομηχανίσεως τής 
χώ-ρας».

2ον βραβεΐον δρχ. 15.000, διά 
Τήιν καλυτέραν μελέτην ιδιωτών έπί 
τοΰ θέματος,, «Ποιοι οί ειδικοί ορ
γανισμοί άναπτύξεως τής βιομηχα
νίας είς τήν Κοινήν ’Αγοράν καί ποΐ- 
αι αί ιμορφαί συνεργασίας τών μι
κτών Τραπεζών μετά τών οργανι
σμών τούτων, άφ’ ενός καί άφ’ ετέ
ρου ιμετά τών πιστωτικών ιδρυμά
των τών χωρών της Ε.Ο.Κ. διά τήν 
προαγωγήν τής επιχειρηματικής δρα- 
στηιριότητος».

Β'. ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΚ- 
ΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ, βραβεΐον δρχ. 15.000 
διά τήν καλυτέραν μελέτην ιδιωτών 
«Ή έννοια καί ή μορφή τών έπενδύ- 
σεων είς παιδείαν».

Θά ήτο ευχής έργον έάν είς τον

συν 15% έκ Δρχ. 7.672,50 λόγφ 
θών ΰπαρχσύσης διαφοράς έκ 6ρα-

Έπιβάλλεται δμως προς πλήρην 
άπόδσσιν δικαιοσύνης όπως 1) το 
μέτρον ίσχάση άπό 1 ’ I ανουαρίου
1 963 καί 2) χορηγηθή άνάλογον πο- 
σοστόν προς τό έκάστοτε κλάσμα 
τριετοϋς υπηρεσίας.

έν λόγφ διαγωνισμόν μετείχαν και 
υπάλληλοι τής Τραπέζης μας, δεδο
μένου δτι πολλοί διαθέτουν τάς σχε
τικός δυνατότητας. Φσβούμεθα δμως 
δτι αί συμπληρωματικά! έργασίαι 
είς τάς όποιας οί πλεΐστοι έκ τών 
νέων κυρίως συναδέλφων μας, αναγ
κάζονται, λόγφ τής γλυσχρότητος 
τών αποδοχών — αί ύψηλαί άμοιβαί 
είναι διά τούς προσλαμβανόμενους 
ξένους «ειδικούς» καί ευνοούμενους— 
νά έπιδίδωνται, καθιστούν δυσχερή, 
ιαν :μή άδύνατον, τήν άπασχόλησιν 
μέ θέματα γενικωτέρου ενδιαφέρον
τος:

Πέραν τών ανωτέρω έκπληκτοι έ- 
ρωτώμεν:

Αί σχολά! είναι κάτι τό ξεχωρι
στό άπό τήν Τράπεζα;

Είναι κι’ αυτό ένα δείγμα τοΰ 
τρόπου Διοικήσεως τής Τραπέζης.

ΪΑ ΣΤΕΓΑΣΜΑ ίΑΝΕΙΑ
Οΰδείς αντικειμενικός κριτής δύ- 

ναται ν’ αμφισβήτηση δτι ή άπόφα- 
σις τής Διοικήσεως όπως υιοθέτηση 
τήν πρότασιν τής έκπροσωπήσεως 
περί στεγάσεως τοΰ Προσωπικού α
ποτελεί έν έκ τών μάλλον άξιολό- 
γων μέτρων τής εξαετούς περιόδου 
της.

Ή θεμελίωσις τών κανονιστικών 
διατάξεων έγένετο προ πενταετίας 
βάσει τών τότε δεδομένων καί είδι- 
κώτερον τής τότε αξίας τών ακινή
των καί τοΰ μισθολογικοΰ έπιπέδου 
τών εργαζομένων.

Μέ τήν πάροδον δμως πενταετί
ας τά πραγματικά γεγονότα έφ’ ών 
έστηρίχθησαν αί τότε ληφθεΐσαι α
ποφάσεις μετεβλήθησαν και ώδηγη- 
σαν πολλούς συναδέλφους είς αδιέ
ξοδον.

Διότι έν ώ τότε ώς άνώτατον 6- 
ριον διά τήν αγοράν ενός ύποφερ-

Χρονογράφημα

ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ
Λίγο πριν έρθουν οί φετεινές 

γιορτές, ένας συνάδελφος μου έ
καμε εκμυστήρευση πού, κατά 
πολύ περίεργο τρόπο, είχα α
κούσει καί άπό άλλους συναδέλ
φους.^

—ξέρεις, φίλε μου, τί μέ α
πασχολεί αυτές τις ημέρες;. . .

—'Ασφαλώς, πώς θά. . . κα- 
τανείμης τόν δέκατο τρίτο, είπα 
μισογελώντας.

ι—’Όχι αυτό. . .
—Τότε λοιπόν; . . .
—Νά, δέν ξέρω πώς ν’ απαν

τήσω στους γνωστούς καί φίλους 
πού θ’ άρχίσουν — καί μερικοί 
άρχισαν ήδη — νά μοΰ ζητούν 
κανένα ημεροδείκτη τσέπης, άπ’ 
αυτούς πού έβγαζε άλλοτε ή 
Τράπεζα.

—‘Απλούστατα, άπήντησα, θά 
τούς πής δτι λόγφ. . . φόρ
του τών τυπογραφείων, ή Τρά- 
πεζα ανέβαλε για τοΰ χρόνου, 
μέ τό καλό, τήν έκδοσή των! . . .

Ναί, αλλά αυτά δέν λέγον
ται, αγαπητέ μου. Πάντως, σκέ
πτομαι τί κακή έντύπωση θά κό
μη στον κόσμο αύτη ή τσιγκου
νιά. Για τό κύρος τής Τραπέζης 
εννοώ...

Βέβαια, είχε δίκηο ό φίλος — 
συνάδελφος — νά νοιάζεται για 
τό κύρος τού ‘Ιδρύματος, μέσα 
ατό όποιον τρώγει τό ψωμί του. 
’Αλλά, πού νάξερε ό καϋμένος 
δτι τέτοιες λεπτότητες, τέτοια 
«τάκτ» σήμερα δέν άπαντώνται 
στ’ ανώτερα υπεύθυνα στρώματα. 
Δέ λέγω δτι στερούνται λεπτό
τητας τρόπων τά στρώματα αυ
τά. Το χαμόγελό των σκορπίζε
ται αφειδώς δεξιά καί αριστερά, 
άλλα μόνον έφ’ δσον συμβάλλει 
είς τό στήριγμα τής θέσεως, τού 
«πόστου», ώς λέγουν είς τήν κα
θομιλουμένην. Οί υπάλληλοι ά- 
ποκαλοΰνται «συνεργάται» δΐς 
τού έτους, καν θεωρούνται ώς 
τοιοΰτσι καθ’ δσον δέν «επιβου
λεύονται» — δηλαδή φιλοδοξούν 
νά καταλάβουν με τόν καιρό καί 
τη σειρά τους καί αυτοί ι— τούς 
θώκους πού κατέχομεν ημείς οί 
υπεύθυνοι.

Τώρα ποιος θάναι ό αντίκτυ
πος στον κόσμο άπό τη μη έκ
δοση ένός μικρού ημερολογίου α
ξίας διδράχμου, αυτό δέν μάς πο- 
λυσκοτίζει. Τό "Ιδρυμά μας έ
χει. . . ‘Ιστορίαν καί παρελθόν! 
Τί χρειάζονται, λοιπόν, οί δια
φημίσεις; . . . Θά πήτε μ- καί 
πολύ δικαίως — δτι δέν είναι 
διαφήμισις ή δωρεάν προσφορά 
σε κέθε πελάτη ένός μικρού ήμε- 
ρολογίου τσέπης, άλλ’ απλώς μία 
φιλική, έορταστική εκδήλωση, 
πού εΐθισται ν’ ακολουθούν του
λάχιστον τά περισσότερα έμπο- 
ρικά καταστήματα τών πόλεων.,

Μή ζητάτε δμως, πολλά πρά
γματα στις ημέρες μας, γιατί αν 
άρχίση κανείς ν’ άναφέρη τό τί 
δέν γίνεται στον τόπο μας, δέν 
θά βρή άκρη. Προς τί αγαπητοί 
μου, νά έπισημαίνωμεν ελλείψεις 
«τάκτ» ή ψυχολογικώς ορθού χει
ρισμού μικροθεμάτων, όταν συμ
βαίνουν άλλα, «τά βαρύτερα τού 
Νόμου», καί δη καθημερινώς στην 
έπαγγελματική μας ζωή. . .

’Ασφαλώς, θά γνωρίζετε πολ
λές περιπτώσεις. "Ας θυμηθούμε 
μερικές, τις πιο εξοργιστικές.

Περίπτωση μία: Υπάρχουν 
υπηρεσίες μέσ’ τήν Τράπεζα, που

λόγφ τού φόρτου κινήσεώς των 
χρειάζονται, τουλάχιστον, διπλό 
προσωπικό. Ό υπεύθυνος προϊ
στάμενος άναφέρεται στους άνω- 
τέρους του δτι ή υπηρεσία, υπ’ 
αύτάς τάς συνθήκας δέν δύναται 
νά έπιτελέση τό έργο της. Δέν 
βαρυέστε. . . ’Ή δέν τοΰ άπαν 
τοΰν καθόλου, ή τόν συμβουλεύ
ουν, σαν σοφώτεροι, «να τά συν- 
δυάση όπως μπορεί». ΚΓ ό προϊ- 

1 στάμενος καταντά νά βγάζη τις 
καρτέλλες καί νά τις δίνη ατούς 
υπαλλήλους, αντί νά διευθύνη μέ 
τό βλέμμα, καί μόνον, άπ’ τό 
γραφείο του. ’Αλλά δέν είναι αυ
τή ή μόνη συνέπεια, μειωτική για 
τό κύρος ένός προϊσταμένου. Τό 
χειρότερον είναι ή γκρίνια μέσα 

| στην υπηρεσία, τό κοινώς λεγό
μενον «αλληλοφάγωμα» μεταξύ 
υπαλλήλων καί πελατών ή υπαλ
λήλων προς τούς συναδέλφους 
τών.

—Βρε παιδιά, βγάλτε μου αυ
τό τό ένταλμα, λέει ό υπάλληλος 
μιας υπηρεσίας προς συνάδελ- 

! φόν του έτέρας. Ό πελάτης πε
ριμένει ατό γραφείο μου τόσην 
ώρα καί έπείγεται νά φύγη . . .

—Μά εμείς. . . έξυπηρετοΰμε 
| τώρα πελατεία, τοΰ απαντούν οί 
άλλοι συνάδελφοι.

—Καλά, ή δική μας πελατεία 
τί θά γίνη δηλαδή; Μόνον εσείς 
έχετε πελατεία; . . .

Τη συνέχεια τη μαντεύετε βέ
βαια: δυσαρέσκειες, παρεξηγή
σεις, νεύρα, πικρία, άγανάκτη- 
σις, μέ αποτέλεσμα τήν ελάττω
ση άποδστ ι κότητος άμφοτέρων 
τών μερών.

Περίπτωση δευτέρα: "Ωρα 
14.30 μ.μ. ’Αποχωρούν οί συνά
δελφοι, έπειτα άπ’ τό μόχθο τής 
ημέρας. ’Εκεί, δμως, ατά γκι
σέ υπάρχουν ακόμη μερικά κεφά
λια. Πλησιάζετε καί βλέπετε υ
παλλήλους νά. . . τρώνε πρόχει
ρα ένα σάντουιτς.

— Βρέ παιδιά, δέν πάτε καί 
σείς στα σπίτια σας νά φάτε;— 
ρωτάτε.

—Πού νά πάμε. . . "Αμα πά
με χαθήκαμε!

Γεύμα, λοιπόν, στο γραφείο, α
ναγκαστικά. ’Αποτέλεσμα αυτό 
τής «στοργής» τών υπευθύνων α
νώτερων προς τούς υπ* αυτούς 
«συνεργάτας των». . .

Περίπτωση τρίτη: Πλησιάζουν 
τά Χριστούγεννα. . . Στα πρό
σωπα τών συναδέλφων διαγράφε
ται ή κρυφή ελπίδα μιας έκτά- 
κτου παροχής. . . Καί ή έκτακτη 
παροχή έρχεται: ΕΞΐναι τά; . . α
σφάλιστρα! Δηλαδή, αλλέως εΐ- 
πεΐν «Τά ξένα κόλλυβα». . .

—’Αρκετά, λοιπόν, ζσΰμε τέ
τοιες κραυγαλέες περιπτώσεις, 
πού τραυματίζουν τόσον βάναυσα 
τά λεπτά μας αισθήματα, προς 
τί νά ζητούμε νά βρούμε άκρη μέ 
ψιλοπράγματα, σαν τή μή έκδο
ση ημερολογίων τσέπης ^κ.λ.π.;

Είναι, δμως, καθήκον τής στή
λης αυτής να ύπομιμνήσκη πάν
τοτε τήν αλήθειαν όπου δει.

Καί ή αλήθεια αύτή τή φορά 
περιέχεται σαφώς στην θαυμα
στά έπιγραμματική, υπόμνηση 
τοΰ Άπ. Παυλου: «Ό σπειρών 
φειδομένως, φειδσμένως καί θερί
σει, καί 6 σπειρών έπ’ εύλογί- 
αις, έπ’ εύλσγίςκ καί θερίσει».

Ν. Φρ—ς.

Τήν 3ην ’Ιανουάριου έ. ε. ό Προϊστάμενος τής "Υπηρεσίας 
Μεταδόσεως Πληροφοριών (Διοικήσεως) κ. Κ. Γ. ΔΗΜΟΛΙ- 
ΤΣΑΣ έκοψε τήν βασιλόπιτταν είς τό προσωπικόν έν μέσω 

θερμής συναδελφικής ατμόσφαιρας καί έγκαρδιότητος.

^ ☆☆

4- Κοινωνιιια ^
☆ ☆☆☆☆☆☆☆

ΓΑΜοι

’ I ωάννης Δημάκος 
Επιθεωρητής Ε.Τ.Ε.
Μαρίνα Χίνα

Δημήτριος Χαρΐτος 
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου 
τοΰ Συλλόγου 
Έλσα Μανράγκα

Ρόϋς Γολέμης 
’Εριφίλη Σ ιάκου
Ή έκπροσώπησις τούς εύχεται κά

θε ευτυχίαν.

ΘΑΝΑΤΟ I

Άπεβίωσεν ό Τμηματάρχης 
Ηρακλής Κ ρυπωνησιώτης 
Τούς οικείους συλλυπούμεθα

Ο ΣΥΝΑΔ. κ. ΜΙΡΚΟΣ

Η άπόσπασίς του είς τό Κέν
τρον Οικονομικών ’Ερευνών τό ό
ποιον διοικεΐται άπό τόν διακεκρι- 
μένον Οικονομολόγον καθηγητήν κ. 
Άνδρέαν Παπανδρέου υιόν τοΰ αρχη
γού τής Ένώσεως Κέντρου καί υπο
ψήφιον Βουλευτήν Πατρών μαρτυρεί, 
άν μή τι άλλο, δτι ή Τράπεζα, περι
κλείει είς το Προσωπικόν της ικανά 
στελέχη ιδίως είς τούς νεωτέρους 
συναδέλφους.

Ή έκπροσώπησις έχει πάντα λό
γον νά πιστεύη ότι ό κ. Μίρκος προι
κισμένος ιμέ άρκετά προσόντα δέν 
θά παράλειψη, εντός τών πλαισίων 
τού νέου έργου του, νά περιλάδη ώς 
κυρίαν φροντίδα του τήν προστασί
αν τών συμφερόντων τής ’Εθνικής 
Τραπέζης καί νά συιμβάλη, έν τφ 
ιμέτρφ τοΰ δυνατού, διά τήν έτι πε
ραιτέρω άνάπτυξιν της.

τοΰ διαμερίσματος έκρίθη επαρκές 
τό ποσόν τών 250.000 δρχ. σήμερον 
λόγφ τής κατά 20—30% άνατιμήπ 
σεως τών ακινήτων, άναλόγως τής 
περιοχής, τούτο είναι άνεπαρκέστα- 
τον.

Συνεπώς ή άναθεώρησις καί λογι
κή αϋξησις τοΰ ανώτατου τούτου ο
ρίου καί τών κατά περίπτωσιν χορη
γούμενων στεγαστικών δανείων βά
σει τής σημερινής πραγματικότητος 
καθίσταται επιβεβλημένη. Διότι οί 
ενδιαφερόμενοι προς αποφυγήν απώ
λειας τοΰ δικαιώματος των καί συμ- 
πλήρωσιν τοΰ άναγκαιοΰντος ποσού 
διά τήν αγοράν στέγης αναγκάζον
ται νά προσφύγουν είς εξωτερικούς 
δανεισμούς καί νά οδηγούνται είς οι
κονομικόν άδιέξοδον μέ αδήλους τάς 
περαιτέρω συνεπείας.

Αί ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
Έγράψαμεν ήδη είς τό προηγού- 

μενον φύλλου μας τήν θέσιν τής έκ
προσωπήσεως έπί τού θέματος τών 
προαγωγών.

"Ηδη μάς άνεκοινώθη, δτι διά πρά- 
ξεως τού κ. Διοικητοΰ έγένετο ά- 
νασυστασις τής ’Επιτροπής προα
γωγών. Τό πολυμελές τών έπιτρο - 
πών ουδέποτε ήγαγεν είς τά αναμε
νόμενα αποτελέσματα. ’ Επεβράδυνε 
τό έργον καί γενικώς τό έδυσχέρανε. 
Ή έκπροσώπησις έχουσα ύπ’ δψει 
της καί τά τελευταίως λαβόντα χώ
ραν γεγονότα κατά τήν κρίσιν τών 
Τμηματαρχών Β', θά θέση ΰπ’ δψει 
τοΰ Δ. Συμβουλίου τά δλον θέμα ϊ- 
να ληφθή ΰπ’ αυτού σχετική άπόφα- 
σις επί τής άκολουθητέας τακτικής.

Αί ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΤΗΤΕΣ
Συνάδελφος Υποκαταστήματος έκ 

τών έχόντων υπηρεσίαν πλέον τών 1 0

ετών, δι’ ανωνύμου επιστολής του, 
έκφράζει τήν άγανάκτησίν του, διό
τι, δταν προσελήφθη, τώ έπεβλήθη 
προσωρινότης Ι’Λ έτους. Καί έν ώ 
έδει νά άρθή οοΰτη, διά νά επέλθη έ- 
ξίσωσις είς τήν έξέλιξιν μεταξύ τοΰ 
εξ άμφοτέρων τών Τραπεζών προ- 
ελθόντος προσωπικού, έπεβλήθη ισό
χρονος προσωρινότης καί είς τούς 
έκ τής τέως Άθήνών συναδέλφους, 
oTifp είναι παράνομον.

Τό δλον θέμα τών προσωρινοτή
των έχει πλειστάκις απασχολήσει 
τήν έκπροσώπησ ι ν καί άπό. τών στη
λών τοΰ Συλλογικού οργάνου έχει 
άναπτυχθή είς δλην τήν έκτασιν. ’Α- 
φέθη τελικώς νά συζητηθή κατά τήν 
τελικήν διαμόρφωσιν τοΰ ’Οργανι
σμού.

Δέν δημοσιεύομεν τή,ν έπιστολήν 
διά τόν έν άρχή λόγον. Πλή,ν προσθέ- 
ταμεν δτι, τό παρόν Συλλογικόν 
σχήμα τό όποιον έπί εξαετίαν δια
χειρίζεται τά κοινά, ουδέποτε άπεκά- 
λυψεν, ούτε πρόκειται νά αποκάλυ
ψη οίανδήπστε — άπό τάς εκατον
τάδας συναδέλφων — πού κατά 
καιρούς άπηυθύνθησαν καί ένεπι- 
στεύθησαν είς αυτό διάφορα ζητή
ματα. Το δικαίωμα χρήσεως άπό- 
κειται πάντοτε είς τόν γράφοντα ή 
κοτταγγέλλοντα.

Αύτά πρέπει νά έχη ΰπ’ δψει του 
κάθε συνάδελφος.

ΪΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΤΗΣ 
ΑΠΕΡΓΙΑΣ

Ή συνεχιζόμενη άρνηισις τοΰ κ. 
Διοικητοΰ όπως έπιστρέψη τά ημε
ρομίσθια τών κατά τάς τελευταίας 
απεργίας ιάπεργησάντων συναδέλ
φων άποίδεικνύει τήν νοοτροπίαν τής 
έργοδοσίας έναντι τών εργαζομένων. 
’Εάν μάλιστα ληφθή ύπ’ δψει δτι έ

πί σχετικής τηλεφωνικής επικοινωνί
ας καί παρακλήσεως τού τέως κ. 
Υπουργού τής ’Εργασίας έδωκεν ΰ- 
πόσχεσιν έπιστροφή,ς των, ήν άρνεΐ- 
ται, προβάλλων τόν ισχυρισμόν δτι 
προς τούτο έχει ανάγκην έγκρίσεως 
τού Υπουργού Οικονομικών, είναι 
εύκολον νά όδηγηθή κανείς είς τά 
δέοντα συμπεράσματα.

Δέον νά σημειωθή δτι το ύψος τοΰ 
ποσού τών ημερομισθίων τούτων ιμό- 
λις έξιικνεΐται είς δρχ. 300.000 πε
ρίπου καί άφορά εκατοντάδας συνα
δέλφους.

Έάν όμως έπρσκειτο νά δοθούν έ- 
καταμμύρια σε κανέναν άετονύχη διά 
νά τά καταβροχθίση, οΐονδήποτε εμ
πόδιου θά παρεκάμπτετο.

Δια τον α)ντην προσωπικού
Ένα δείγμα σεβασμού!!! 
τής εργατικής νομοθεσίας

Άναδημοσιεύομεν σχόλιου τής έ- 
φημερίδος «’Εργατική Δύναμις», δη- 
μοσιευθέν είς τό ύπ’ άριθ. 54) ΙΟ
Ι 2-63 ψύλλον αυτής έχον ούτω:

«385 ΗΜΕΡΕΣ ΦΥΛΑΚI ΣΕΩΣ

Τό Πλημμελειοδικείου Χαλκίδας έ- 
πέβαλεν ποινήν φυλακίσεως 385 ή
μερων έν συνόλφ είς 10 υπαλλήλους 
τής ένταϋθα Εθνικής Τραπέζης καί 
είς τόν Διευθυντήν τοΰ ‘Υποκαταστή
ματος διά παράβασιν τοΰ ωραρίου 
εργασίας.

Ό κύριος Συνήγορος τής ΰπερα- 
σπίσεως είς τήν πρώτην δικάσιμον 
ή οποία άνεβλήθη ειπεν: «δτι οί υ
πάλληλοι εργάζονται ύπερωριακώς 
μόνοι των διά νά έπιδείξουν διαγω
γήν καί τύχωσιν ευνοϊκής κρίσεως 
καί προαχθοΰν.

Δυστυχώς τό Νόμπελ δέν προβλέ
πει παρόμοιας πράξεις αυτοθυσίας

Η ΒΑΣ/ΛΟΠίΤΤΑ 
ΤΟΥ ΥΠΟ Κ)Τ0Σ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Μέσα σέ μια χαρούμενη ατμό 
σφαίρα έλαβε χώραν τό κόψιμο τής 
Βασιλόπιττας τοΰ προσωπικού τού 
Ύποκ)τός μας τήν έπομένην τού 
"Αη - Γιαννιού στο εξοχικό κέντρο 
«Αλμυρός».

"Ενα μεγάλο πούλμαν παρέλαβε 
στις 9 τό βράδυ όλους τούς υπαλ
λήλους, μ’ επικεφαλής τόν Διευθυν
τή μας κ. Πατεράκη μέ τήν σύζυγό 
του και μάς μετέφερε στο ώμορφο 
αυτό κέντρο τής Καλαμάτας.

Μέ αδιάπτωτο κέφι ριχθήκαμε στό 
φαγοπότι, στά τραγούδια καί χο
ρούς άπό τούς όποιους δέν έλλειψαν 
οί μοντέρνοι καί ό Καλαματιανός 
καί οί Καντρίλλιες.

Τό κόψιμο τής πίττας συνώδευσε 
ό Διευθυντής μας μέ ευχές γιά ένα 
χαρούμενο καί ευτυχισμένο χρόνο, 
εύχαριστήσας συγχρόνως τό προσω
πικό διά τήν συμβολή του στην άνά- 
πτυξι τών έργασιών τής Τραπέζης.

Έθνουσιασμένοι άπό τήν ώμορφη 
αύτή βραδυά γυρίσαμε τις πρωινές 
ώρες στήν Καλαμάτα μέ εύθυμα τρα
γούδια καί μέ τήν ευχή νά επαναλαμ
βάνονται αυτές οί συναδελφικές συγ
κεντρώσεις πού έκτος άπό τήν εύ- 
χαρίστησι πού χαρίζουν προσφέρον- 
ται καί γιά τήν συναδέλφωσι τοΰ 
προσωπικού.

ΤΖΩΝ ΚΈΝΝΕΝΤΥ

Κατωτέρω παραθέτομεν τήν ά- 
πάντησιν τής ένπαύθα ’Αμερικανικής 
Πρεσβείας έπί τού πρός αύτήν άπο- 
σταλέντος συλλυπητηρίου τηλεγρα
φήματος τοΰ Συλλόγου έπί τή δολο- 
φονίφ τοΰ αειμνήστου Προέδρου Κέν- 
νεντυ.

Άθήναι τή 12-12 1963

Σύλλογον Υπαλλήλων ’Εθνικής 
Τραπέζης Ελλάδος, Άθήναι.
Κύριοι,

Ό Πρεσβευτής άνέθέσεν είς έμέ νά 
έκφράσω τάς εύχαριστίας του διά τό 
μήνυμά σας συμπάθειας έπί τφ θα- 
νάτφ τοΰ Προέδρου Κέννεντυ.

’Η συμμετοχή τών μελών τού Συλ
λόγου τών Υπαλλήλων τής Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος, κατά τάς 
ημέρας έκείνας τοΰ πένθους, είς τόν 
βαθύτατον κλονισμόν μας καί τήν 
λύπην μας, μάς συνεκίνησε βαθύτα
τα. Ή έπιδειχθεΐσα έκ ιμέρους τοΰ 
Ελληνικού λαού καλωσύνη, καί κοι
νωνική αλληλεγγύη κατά τήν θλιβε
ρόν εκείνην περίστασιν αποτελούν 
μίαν είσέτι ενδειξιν τών στενών δε
σμών οί όποιοι ύφίστανται μεταξύ 
τών χωρών μας.

Εΰγνώμονες διά την ευγένειαν σας 
καί τήν φιλίαν σας.

Εΐλικρινώς ύμέτεροι 
ΦΡΑΝΓΚ ΑΛΜΠΕΡΤΙ 

Βοηθός Πρεσβευτοΰ

ΠΡΟΣΚΑΗΣΙΣ
ϋαρακαλοννται οΐ Συνταξιούχοι 

Τραπέξης πρώην Εθνικής, οΐ ε- 
ξελ&όντες τής "Υπηρεσίας τήν 31 
’Ιουλίου 1953 και λαμβάνον τες 
δυνάμει τον τότε ’Οργανισμού Τρα- 
πέξης{άρ&ρον 25), ποσοστόν πρώ
της προσαυξήσεως τοΰ βα&μοϋ 
των, όπως τηλεφωνήσωσιν είς κ. 
Λιακάκην τηλέφ. 880.558 ή κ. 
’Αποστολόπονλον, διά συνάντησιν 
και λήψιν άποφάσεως διά τήν μή 
χορηγη&εΐσαν αυξησιν 5 ο)ο επί 
τής ώς άνω προσαυξήσεως παρά 
του Ταμείου Συντάξεων.

πρός έπιβράβευσιν».
Καί έρωτώμεν τόν κ. Διευθυντήν 

προσωπικού:
1. Ποια μέτρα 'έλαβεν ή Διοίκησις 

κατόπιν τής ανωτέρω καταδίκης;
2. Ποιοι είναι οί υπεύθυνοι τής 

παραβάσεως;
3. Είναι μέσον διαφημίσεως τής 

Τραπέζης ή καταδίκη, Διευθυντοΰ· 
καί Προσωπικού;

Άναμένομεν άπάντησιν διά νά ε- 
πανέλθωμεν.



ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ της ΤΡΑΠΕΖΗΣ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελ.)
των άρμ,οδίων άπεφεύχθη ή 
τιαράταιοις η«.ρα.μ,ονης των 
ΰ«ΰ του ορίου ήλιζίν.ς ζατα- 
λιηφθέντων, ή διενέργεια, 
των «ροαγωγων, δία τας ό- 
τίοίας εαν έπραγμ,ατοηοι- 
οΰντο,πλείστοι 6α ένοιωθαν 
βαθεϊαν άπογοήτευαιν, ζαί 
μ-εταβολαί αιτίνες θα έδη- 
μ-τουργουν ζαθεστώς ούχί 
εύχάριατον.

' ©α εϊμεθα αδίζοι έαν εές 
το στ)μ.είον τούτο παρελεί- 
πετο ή έζφραοίς εΰγνωμο- 
«ύν-ης της τάξεως δία την έ- 
πιδει/θεϊοαν ζατανόησιν ζαί 
έαν δεν ϋ.πεστηρέϊαμ,εν δτι 
ή έπίλυαις των άλλων αο- 
δαρων ζητημάτων αύτής θά 
έπετυγ/άνετο, άοφαλώς, ε
άν παρετείνετο ή ζωή τής 
■πολιτίζής Μ,υδερνήαεως. 
Αί<1τι ιτιβτευομεν δτι αί προ 
εζλογιζαί της επαγγελία* 
δεν θά εμενον ΰποσχέοεις, 
άλλά θά μετετρεποντο είς 
πραγματίζότητα.

’Άλλως τε τούτο συνάγε
ται ζαί εζ των προγραμμα- 
τιζων δηλώσεων, δι’ ών δ- 
χι μόνον δεν θίγεται ζατ’ 
έλάχιστον ή Τράπεζα, άλ
λά άντιθετως επιδειζνυεται 
ενδιαφέρον διά την έδραί- 
ωσίν της.

©ί 'Κ*πάλληλοι τής Ε
θνικής Τραπέζης, μαζράν 
•πάσης πολιτίζής διαμάχης, 
ιστανται εις το πλευρόν ε
κείνων οί όποιοι διά των 

έργων των δεικνύουν ενδια
φέρον πρώτον διά την πρό
οδον του 'Ιδρύματος ζαί έν 
-συνεχείς διά την λύσιν των 
"ζητημάτων των, τά όποια 
εδημιούργησεν ή συγχώνευ 
βις καί θά σπεύσουν νά τούς 
χειροκροτήσουν, οίοιδήπο- 
τε καί άν είναι. ’Άλλως θά 
■εύρεθώσιν Αντιμέτωποι καί 
θ’ άγωνισθώσι μέχρις έπι- 
αιρατήσεως των δικαίων τής 
τάξεως το>ν καί τής Απαλ
λαγής τής Τραπέζης Από 
τούς δημιουργηθέντας καί 
άπειλοϋντας αύτήν κινδύ
νους, τόσον έκ τής έγκατα- 
-βτάσεως νέας ξένης Τραπέ
ζης, όσον καί τής δημιουρ
γίας Ανταγωνιστικών όργα- 
νισμών.

Ή Εθνική Τράπεζα ε- 
χει μίαν ιστορίαν ή όποια 
^μαρτυρεί περιτράνως καί 
τιείθει καί τούς μάλλον κα
κόπιστους ότι διά τής έκά- 
-βτοτε άσκηθείσης κοινωνικο
οικονομικής πολιτικής της 
καί τής συμπαραστάαεώς 
της είς τάς κρίσιμους ατι- : 
γμάς τού "Εθνους συνέβα- | 
"λεν Αποτελεσματικά είς τήν 
δημιουργίαν τής νεωτέρας 
Ελλάδος.

Ούδείς έχει τό δικαίωμα, 
οπουδήποτε καί έάν ίστα- 
ται, νά μεταβάλη τον «οίκον 
τού ©εού είς οίκον εμπο
ρίου».

’II νόσος τής ήθικής σή
ψεως εξ ής πάσχει ό οίκος 
εγκυμονεί σοβαρωτάτους 
κινδύνους, τούς όποιους ή 
έκπροσώπησις έγκαίρως δι
είδε καί έσπευσε νά κατα- 
-στήση κοινωνόν τήν Αιοίκη- 
-βιν, ήτις έπέδειξεν, άν μή 
τι άλλο, άσυγχώρητον έλα- 
-φρότητα.

Χυνεπώς προέχει όλων, 
καί αυτό πρέπει νά άντιλη- 
φθούν πάντες, ή, Αντί πά
σης θυσίας, θεραπεία τού έν 
τή Τραπέζη καρκινώματος 
τό όποιον, ώς διαπιστούται 
έκ τελευταίων γεγονότων, 
έχει έπικινδύνως έξαπλω- 
θή με τάσεις δημιουργίας 
Αθεραπεύτου σήψεως, ώστε 
■καί τήν στιγμήν ταύτην νά 
διαγράφεται ή Αμφιβολία 
τής περαιτέρω ζωής τού αι
ωνόβιου Ιδρύματος.

πεδείχθη Ανίκανος ν’ Αντι
μετώπιση τήν πραγματικό
τητα καί είναι συνυπεύθυνος 
διά τήν κατάστασιν ταύτην.

’II έγχείρησις, όσονδή- 
ποτε καί έάν είναι οδυνηρά 
κατέστη πλέον Αναπόφευ
κτος καί προς τούτο έπιβάλ- 
λεται νά χρησιμοποιηθή ού
χί τό σύνηθες νυστέρι με τό 
όποιον δεν είναι δυνατόν νά 
πραγματοποιηθή ή Αναγ
καία τομή. ΤΙ σαπίλα δεν 
ξεκαθαρίζεται μέ έπιφανει- 
ακάς έπεμβάσεις.Απαιτεί
ται όπως τό χρησιμοποιη- 
θησόμενον όργανον εΐσχω- 
ρήση βαθειά στον όργανι- 
σμό, γιά νά έπιφέρη τό ό- 
λοκληρωτικόν ξεκαθάρισμα 
καί τήν θεραπείαν.

Έάν δεν πραγματοποιη
θή ή έγχείρησις αΰτη ή έ- 
νεργηθή πλημμελώς, ή Α
σθένεια έξ ής πάσχει τό "Ι
δρυμα δεν θά θεραπευθή 
καί δεν θά βραδύνη ή έπα- 
νεμφάνισις τής νόσου.

Λεν είναι νοητόν ότι είναι 
δυνατόν ένα οίονδήποτε "Ι
δρυμα νά είναι ύγιές όταν 
δεν έχη Άοίκησιν καί λει
τουργούς ύγιώς ακεπτομέ- 
νους ζαί όρθώς προβαλλο- 
μένους, σύμφωνα μέ τάς 

έκείνας πού σταθερο
ποιούν τήν ζωήν τών Τρα
πεζικών έπιχειρήσεων καί 
όδηγούν είς τήν λεωφόρον 
τής έπιτυχούς Αποστολής 
των.

"Οταν σκέπτωνται Αρθά 
θά έγκύψουν μέ Αντικειμε
νικότητα καί πραγματικό εν
διαφέρον σ’ όλα τά προβλή
ματα τής Τραπέζης καί τού 
Προσωπικού, ©ά τά έπι- 
λύσουν καί θά έμπνεύσουν 
σ’ αύτό τήν έμπιστοσύνην, 
τήν έκτίμησιν καί τόν σεβα
σμόν, τά όποια δημιουργούν 
Αναμφισβήτητα τό ένδιαφέ- 
ρον καί τόν παλμόν τών έρ- 
γαζομένων, Απαραιτήτους 
προϋποθέσεις τής έδραιώ- 
σεως τής Τραπέζης.

Τά ώραία λόγια, πού έκ- 
φράζουν οί λαμβάνοντες τάς 
εκατοντάδας χιλιάδας δρα- 
χμών, όταν εύρίακονται προ 
τής δι’ Απεργιακών Αγώνων 
έκδηλουμένης έκάστοτε Α
γανακτήσεων τού Προσω
πικού, είναι καλά, Αλλάδέν 
άρκοΰν. Γιατί ούτε τις Αδι
κίες θεραπεύουν ούτε καλύ
πτουν καμμιά Από τις πάμ- 
πολλες Ανάγκες τών έργα- 
ζομένων, οί όποιοι φυτο
ζωούν, δοκιμάζουν συνε
χώς Απογοητεύσεις καί πι- 
κρίας καί ούδέποτε ενδια
φέρον. στοργήν καί Αγάπην.

Ή άγανάκτησις αύτή θά 
έκδηλωθή έντονωτάτη έάν ύ 
πό τών ύπευθύνων δέν έκ- 
τιμηθή δεόντως καί έγκαί
ρως τό έκπεμπόμενον S. 
Ο. S.

ΑΙΑ ΤΟΝ * ΔΙΟΙΚΗΤΗΝ

ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΙΣ ΕΚΑΤ. ΑΡΑΧΜΩΜ
Α'ΚΑΤΑΘΕΣΕ 

Κατά τήν δψεως Ταμ)ρίου
6866
8267
1401

31.12.62 4211
30.11.63 4698
ΑΥΞΗΣΙΣ 487

ΗΤΟΙ ΕΚΑΤΟΣΤΙΑΙΑ ΑΥΞΗΣΙΣ 
Β' ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Έμπορικσί

31.12.62 4700
30.11.63 5733
ΑΥΞΗΣΙΣ 1033

ΗΤΟΙ ΕΚΑΤΟΣΤΙΑΙΑ ΑΥΞΗΣΙΣ 23%.

Προθ.
3457
4725
1268

20%.

Βιομ)καί

Δημ. Όργ.
873
883

10

Σύνολον
15.407
18.573
3.166

7922
9809
1887

Σύλολον

12.622
15.542
2.920

Τά κατά τό έτος 1962 μικτά -κέρ
δη τής Τραπέζης άνήλθον είς. 855 
έικατσμ. Και τά κατά τά έτος 1963 
προϋπολογιζόιμενα θ’ άνέλθουν είς 
1.050 έκατομ. περίπου*. Καίτοι στε- 
ρούμεθα επαρκών στοιχείων διά τον 
ακριβή υπολογισμόν, έν τούτοις καί 
βάσει τών έλλειπών τοιούτων θεω- 
ροΰμεν μάλλον ή βέβαιον δτι δέν ά-

φιστάμεθα τής πραγματικότητος.
Καί ερωτώ-μεν τόν Κον Διοικητήν: 

Έξ αυτών τών 200 εκατομμυρίων 
δέν δικαιούται νά λάβη τό -μερίδων 
του τό προσωπικόν;

Καί εύθύνεται ή έκπροσώπησις διά 
τάς έν τή Τραπέζη άναταραχάς ή 
ή συνεχής καί αδικαιολόγητος άρ- 
νησις οδηγεί είς αύτάς;

Ή άποχόρηοις τόν κ. κ. Διευθυντών 
ό κ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

Οί συνταξιούχοι καί οί έν ένεργεία
'Επ’ εύκαιρίςι τών έορτών τών 

Χριστουγέννων καί τού Νέου έ'τους 
1964 μεταξύ τών συλλόγων άντηλ- 
λάγησαν αί ακόλουθοι έπιστολαί:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤ)ΟΥΧΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

8 ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ

Ή έκπροσώπησις είσελ- 
θούσα ήδη είς τήν τελευταί- 
αν φάσιν τού άγώνος της διά 
τήν έπιβολήν ήθικής τάξε- 
ως έν τή Τραπέζη έκπλη- 
ροί ύψιστον καθήκον, τόσον 
«ρός τό "Ιδρυμα, όσον καί 
προς τάς χιλιάδας τών συ
ναδέλφων έκπέμπουσα διά 
τού παρόντος τό 3ΕΙΙΛΙA 
τ ο I* ΑΠΕΙΛΟΠΙ. 
ΤΟΪ ΑΓ118 A 141.V- 
ΑΠνοί* τόσον προς τήν 
Κυβέρνησιν καί τούς πολι
τικούς άρχηγούς τών Κομ
μάτων τής Χώρας, όσον 
καί προς τούς ένδιαφερο- 
μένους μετόχους, μέ τήν 
σαφή καί κατηγορηματικήν 
προειδοποίησιν ότι αΰτη 
δέν θά παραιτηθή τού άγώ
νος τούτου, εί μή μόνον ό
ταν έπέλθη πραγματική έ- 

11 διοικητική μηχανή ά- J ξυγίανσις έν τή Τραπέζη.

Ή -έκπροσώπησις εχουσα. ύπ’ 
δψει της τήν ύπό τοΰ κ. Διοικη- 
τοΰ έκδηλωθεΐσαν πρόθεσιν δπως 
παρατείνη τήν έν τή Τραπέζη 
παραμονή τών ύπό τοΰ ορίου ή- 
λικίας καταληφθέντων καί άπο- 
χωρησάντων ήδη Διευθυντών, εύ- 
ρέθη είς τήν ανάγκην, έκπληροΰ- 
σα τό πρός τήν συν αδελφικήν οι
κογένειαν καθήκον της, ν’ άπο- 
δυθή εις αγώνα. Διά τόν λόγον 
τούτον τό Συλλογικόν βργανον 
βάλλεται παντοιοτρόπο)ς.

Μεταξύ τών ένδιαφερομένων 
περιελαμβάνετο καί δ κ. Κ. Κα- 
ρυωτάκης, ό -όποιος έπί τή ανα
χωρήσει του -—- είναι δυστυχώς 
δ μόνος -—· άπηύθυνε τήν από 30. 
12.63 άποχαιρετηστήριον έπιστο- 
λήν πρός τούς συναδέλφους. Κατ, 
αρχήν τοΰ εύχόμεθα δπως κατά 
τήν διαδρομήν τόσον τοΰ νέου Ε
τους, οσον καί τής νέας ζωής του 
άπολαύση παν δ,τι επιθυμεί καί 
τοΰ άπευθύνσμεν θερμά καί ειλι
κρινή συγχαρητήρια διά τάς έν 
τή επιστολή του διατυπουμένας 
άπόψεις, -αί όποΐαι μας εύρίσκουν 
άπολύτως συμφώνους, καθ’ δλην 
τήν εκτασιν.

Έπαναφέρομεν εδώ έκ τής ε
πιστολής του τάς κατωτέρω πα
ραγράφους :

-«Πιστεύω μετά φανατισμού είς 
τόν συνδικαλισμόν καί τό δικαί
ωμα τοΰ έργαζομένου νά διεχδι- 
κή τήν αμοιβήν τοΰ μόχθου του 
καί τήν -συνεχή έξόψωσιν τοΰ βι
οτικού του έπιπέδου, άναλόγως 
τών κοινωνικών εξελίξεων καί 
τής προόδου, τούτο δέ ακριβώς 
μοΰ έπιτρέπει μίαν συμβουλήν:

Ή διεκδίκησις τών δικαιωμά
των σας, όσον Εντονος καί άν εί

ναι—και πρεπει νά είναι έντονος, 
—οφείλει νά γίνεται μέ σύνεσιν 
καί χωρίς παραφοράς, αί όποΐαι, 
ένώ -ούδέν προσθέτουν είς τόν ά- 
γώνα, θίγουν καί κλονίζουν ακό
μη τούς θεσμούς καί τάς παραδό
σεις τοΰ Ιδρύματος καί έξαρθρώ- 
νουν τήν ιεραρχίαν, τό κύριον βά- 
θρον τής προκοπής τοΰ Ιδρύμα
τος μαψ>.

Αίσθανόμεθα ιδιαιτέραν υπερη
φάνειαν, διότι, ώς καί έκ τοΰ ση
μερινού κυρίου άρθρου τής εφημε
ρίδας μας άποδεικνύεται καί ώς 
είναι γνωστόν έκ τής μέχρι τοΰδε 
προβολής της, ή έκπροσώπησις 
παντοιοτρόπως ήγωνίσθη νά άπο- 
τρέψη δ,τι κλονίζει τούς θεσμούς 
καί τάς παραδόσεις τοΰ Ιδρύμα
τος.

Δέν ήδ^νήθη όμως νά πείση τήν 
Διοίκησιν ότι ή τακτική της ώ- 
δήγει -είς πλήρη έξάρθρωσιν τής 
ιεραρχίας καί κλονίζει έκ θεμε
λίων τήν πειθαρχίαν, τά κύρια 
βάθρα τοΰ οικοδομήματος τής ’Ε
θνικής Τραπέζης.

Αΰτη καί ή συνεχής άρνησις 
ίκανοποιήσεως δικαιωτάτων αι
τημάτων τής τάξεως προεκάλε- 
σαν, πρσκαλοΰν καί θά οδηγή
σουν είς νέας περιπετείας τό "Ι
δρυμα.

Ή έκπροσώπησις δέν έπέδειξεν 
άπλώς πλήρη κατανόησιν, άλλά 
άνοχήν, ήτις, άντί νά έκτιμηθή 
καί έπιβραβευθή διά πράξεων τής 
Διοικήσεως ύπερφαλαγγιζουσών 
τό Συλλογικόν δργανον καί ίκα- 
νοποιουσών τό προσωπικόν, έξε- 
λήφθη ώς -άδυναμία, καί, ώς απέ
δειξαν τά τελευταία γεγονότα, έ- 
στράφησαν έναντίον του. Τοιοΰται 
σκέψεις, πολλώ μάλλον ένέργειαι 
είναι άπαράδεκτοι.

Ή Τράπίζα καί τά Γηροκομίϊα
Άναδημοσιεύομεν κατωτέρω τή,ν 

είς τόν -ημερήσιον 'Αθηναϊκόν τύττον 
δημσσιευθεΐσαν ιάνταττόκρισιν έ-κ Λον
δίνου, ήτις τιτλοφορείται 
-ΕΞΩ ΟΙ ΓΕΡΟΙ ΛΕΓΕΙ ΑΓΓΛΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 01ΚΟΝΟΜΟΛΟ- 

ΓΙ ΑΣ

Διά

«Υπάρχουν τονίζει-, πολλοί γέροι 
είς τήν έξουσίαν, τροχοπέδη τής προ
όδου. . .

ΛΟΝΔΙΝΟΝ, Σεπτέμβριος.
«Ό άντιπρύτανις ένός νέου βρετ-

Έν ’Αθήναις τή 20)12)1963
Σύλλογον ‘Υπαλλήλων 

Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος

’Ενταύθα
Φίλτατε Κύριε Πρόεδρε,

Έπί τή προσεγγισάση μεγάλη 
έορτή τών Χριστουγέννων, έορταζο- 
μένη έπετείφ τής γεννή-σεως τού Θε
ού τής ’Αγάπης -καί έπι τφ προσε
χώς άρχομένφ Νέφ έτει 1964, τό 
Συιμβούλιον τού Συλλόγου Συντα
ξιούχων τής Εθνικής Τραπέζης, εκ
φράζει είς ύμάς, είς τό ύφ’ υμάς 
Συμβούλων καί δι’ υμών είς τό έν 
ένεργείςι Προσωπικόν τής Τραπέζης 
-θερμοτάτας, ειλικρινείς καί εγκαρδί
ους εύχάς.

-Εύχόμεθα διακαώς, δπως τό Ε
θνικόν Πιστωτικόν "Ίδρυμα προοδεύη 
συνεχώς, δπως δλοι ο-ΐ έν -ένεργείςι 
συνάδελφοί μας 'ίιδουν κατά τό 1964 
δλας τάς εύγενεΐς αυτών επιθυμίας 
ικαί τούς έπαγγελματικούς πόθους 
αύτών έκπληρουμένους, τούς δέ ά- 
γώνας αυτών, διά -μίοιν -καλυτέραν 
αύριον, στε-φομένους ύπό πλήρους Ε
πιτυχίας.

Πιστεύομεν είλι-κρινώς, ήμεϊς σί 
συνταξιούχοι, δτι τά συμφέροντα τών 
-έν ένεργεία συναδέλφων μας είναι 
καί ΐδικά μας συμφέροντα. ΕΤσθε οΐ 
σημερινοί στυλοβάται τοΰ ’Εθνικού 
-Πιστωτικού ‘Ιδρύματος, δπως ΰπήρ- 
ξαμεν ικαί ήμεϊς κατά τό παρελθόν. 
ΕΤσθε τό έμψυχον ικεφάλαιον τοΰ Ι
δρύματος.

Εύχόμεθα εΐλικρινώς δπως οί λίθοι 
τους οποίους θέτετε είς τό οικοδό
μημα τής Εθνικής Τραπέζης άποδει- 
χθοΰν στερεότεροι τών ίδικών μας 
καί παρακαλοΰμεν νά πιστεύσητε δ- 
ΤΙ, είς δλας τάς προσπάθειας σας, 
καίτοι ολίγα Ισως έτη ζωής -μάς ά- 
ποιμένουσι, θά εΐμεθα συνεπίκουροι 
ικαί συμπαραστάται σας και θά ί- 
στάμεθα παρά το πλευρόν σας, πάν
τοτε, μέ άγάπην καί έκτίμησιν, προς 
ΰπεράσπισιν τών κοινών συμφερόν
των.

-Εύχόμεθα και αύθις, Κύριε Πρό
εδρε, είς όλους καί ιδία είς ύ
μάς πρασωπικώς, δστις μετά ζήλου, 
έπί μακράν, κρατείτε τό πηδάλιον 
τοΰ συλλογικού σκάφους, υγείαν, ευ
ημερίαν, ώς καί πλήρη εύόδωσιν, 
κατά τό Νέον έτος 1964, όλων τών 
προσδοκιών σας καί τών αγώνων 
σας, ιέπ’ άγαθφ καί τών έν ένεργεία 
συναδέλφων ικαί ήμών τών συνταξιού
χων, άλλά -καί γενικώτερον τού- ’Ε
θνικού Πιστωτικού Ιδρύματος, εις 
τό όποιον καί σείς ύπηρετεΐτε πι- 
στώς, πάντοτε, άλλά καί ήμεϊς οί 
συνταξιούχοι έξακολουθοΰμεν νά ε’ί- 
μεθα, όλοψύχως άφωσιωμένοι.

Μετά συναδελφι-κών χαιρετισμών 
Ο ΠΡιΟΕΔΡΟΣ 

Κ. ΜΕΑΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο ΓΕΝ. -ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 

MIX. Μ-ΕΛΑΣ

τανικοΰ -Πανεπιστηιμίου εϊπε κατ’ αύ
τάς ότι υπάρχουν πάρα πολλοί γέ
ροι είς τήν έξουσίαν έν Μ. Βρεττα- 
νία· Ό καθηγητής Κάρτερ, 43 έ- 
τών, άντιπρύτανις τού -Π-ανεπιστη-μί
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Σύλλογον Συνταξιούχων 
Εθνικής Τραπέζης 

τής Ελλάδος
Ενταύθα

Φίλτατε Κύριε Πρόεδρε,
Έπί τής άπό 20 λήγοντος έπιστο- 

λή-ς σας, δι' ής μάς διεβιδάσατε έ
πί ταΐς έορταΐς τών Χριστουγέννων 
-καί τού Νέου Έτους 1964 τάς ΰμε- 
τέρας εύχάς -καί τού Διοικητικού 
Συμβουλίου σας, όφείλομεν νά σάς 
όμολογήσωμεν ότι τά έν αύτή δια- 
τυπούμενα μάς -συνεκίνησαν ίδιαι- 
τέρω-ς καί οδηγούν είς τήν ψυ-χικήν 
ένωσιν τών -δυνάμεων έν ένεργεία καί 
άπαμαχία.

Μεταδίδοντες ήδη τάς εύχάς τού 
ήμετέρου πρός ύμάς, τό Διοικητικόν 
Συμβούλων σας καί τούς έν άπο- 
μαχία συναδέλφους μας, σάς διαβε- 
βαωύμεν ότι συνεχίζοντες τήν οίκο- 
δόμησιν τού ιερού Τεμένους, τό ό
ποιον ιέθεμελιώθη τό 1841 ικαί έντός 
τοΰ οποίου οί απόμαχοί μας μέ πί- 
στιν καί άφοσίωσιν ήνάλωσαν τήν 
ζωήν των, προσψέραμεν ολόκληρον 
τήν διανοητικήν καί σωματικήν δύνα- 
μί.ν μας, ϊνα άνταποκριθώμεν είς τάς 
προσδοκίας των καί προσθόσωμεν, έ
στω καί ένα, άλλά στερεόν, λίθον 
-έπί τοΰ οικοδομήματος τούτου, έφ-’ 
ού στηρίζονται αί έλπίβες όλων μας,

Ί-στάμενοι πόσπωτε ύπεράνω οί- 
ασιδήποτε υποκειμενικής τοποθετή- 
σεως, στρέφομεν μετά πίστεως τάς 
προσπάθειας μας διά τήν σύγχρο
νον -καί ίσαμερή άνοδον τής Τραπέ
ζης, εργαζομένων -καί απομάχων, δι
ότι ούδέ έπί στιγμήν -διαφεύγει τής 
προσοχής μας ότι θάττον ή βράδιον 
καί έφ’ όσον ή μοίρα μας τό επιφύ
λαξη θά εύρι-σκώμεθα μετ' αστών.

Τήν στιγμήν ταύτην -καθίσταται, 
αν μή αδύνατος, ιδυσχερής ή αντι
κειμενική έξέτασις καί έκτίμησις τών 
-κατά τήν διαδραμοΰσαν έξαετίαν 
προσψερθεισών υπηρεσιών εϊς τε τό 
'Ίδρυμα καί τήν συναδελφικήν οικο
γένειαν καί τούτο λόγφ τής πληθώ
ρας τών αιτημάτων γενικών καί προ
σωπικών και τών έκάστοτε έπικρα- 
τησασών συνθηκών ύψ' ας άνεπτύχθη 
δραστηριότης καί -κατεβλήθησαν ΰ- 
περάνθρωποι προσπάθειαι, ώστε νά 
έπιτευχθοΰν τά όσα έπετεύχθησαν 
άφ’ ένός, άφ’ έτέρου διότι τό κα
λώς έννοομμενον συμφέρον τής τά
ξεως έπέβαλε όπως, ώρισμέναι τών 
προσπαθειών, παραμείνουν άγνω
στοι.

Είδικώτερον θέλομεν νά πιστεύω- 
μεν, άγοπητέ .Κε Πρόεδρε, ότι θά 
άναγνωρίζητε ότι τό -κλίμα ΰπό τά 
όποιον έκλήθημεν νά έπιτελέσωμεν 
τό έργον μας, κατά τή,ν ήν έκπρο- 
σωπούμεν τήν τάξι-ν περίοδον, ύ- 
πήρξεν ούχί άπλώς άντισυνδικαλι- 
στικόν, άλλ’ άντεργατικόν, ώστε νά 
καθιστά προβληματικήν τήν ζωήν 
αύτοΰ τούτου τοΰ συνδικαλιστικού 
κινήματος.

Παρά ταΰτα, ή πίστις μας δέν έ- 
κλονίσθη, άλλ' ούτε ή πορεία μας 
έκάμψθη, έστω καί -κατ’ έλάχιστον, 
πρός ίκανοποίησιν τών δικαίων τής 
τάξεως —εργαζομένων καί έν άπο- 
ιμαχίψ—· ήν βλέπομεν, μετά βεβαιό
τητας, όλοκληρουμένηγ είς το έ γ- 
γ-ύτατον .μέλλον.

"Όσον αφορά τήν -έναντι τών άπο- 
μάχων -μας τοποθέτησιν τού Διοικη
τικού Συμβουλίου τού Συλλόγου τών 
έν ένεργείψ συναδέλφων, ή μέχρι

τονς υπαλλήλους Τραπεζών 
ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ

ΑΝΕΥ ΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
ΣΕ 15 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Έπισκεπτόμενοι 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.).

ΔΙΑΓΟΡΑΝ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΕΚΠΤΩΣΙΣ 15 °/0

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

ου τού Λάνκαστερ, έδήλωσεν είς συ- I TOU& 1ακτι»<η αυτου εχε, ,απσδε,ξε., 
νέδρ,ον τής Β-ρεττανιχής Εταιρίας ! "^εΡ'τρανως, οτ, τούτο, συναισθανθ
είς "Αμπε-ρντην τά έξής: Ή Κυβέρ- ^νον δαθυτατα το προς αυτους κα
ν,ησίς μας έχε, κουρασθή,. Τό ίδιον : θΰκον του, ουδέποτε παρελεηφε να 
καί οί δημόσιοι ύπάλληλοι καί μερι- I σμμπαρασταθη και αγων.σ-θη δια 
κοί μεγαλοβιομήχανο,. Ένα οΰστη- I ^ "κανα™'^ των ζητημάτων των. 
,μα πού σχετίζεται στενά μέ τό Υή- ! Δίδεται, εν παση περ,πτωσε, 
ρας -καί πού θεωρεί ώς θετικόν πλεο
νέκτημα νά κυβερνάται άπό γηρα
λέα άτομα, -δέν ήμπορεΐ νά έχη τα- 
χείαν οικονομικήν άνάπτυξιν.

Ο καθηγητής Κάρτερ, πού εΐναι

αυτφ
ή ευκαιρία νά έ,παναλάβη τήν δια- 
βεβαίωσιν ότι έν ούδεμιφ περιπτώ- 
σει θά γίνη έπιλήσμον τού -καθήκον
τος του τούτου.

Είδικώτερον, όφείλομεν άπαντες
εί-δ,κός οικονομολόγος, εΐπεν έπίσης ν? ξτΡέΨω>μεν τήν προσοχήν μας καί 
■' ' Βρεττανοί έχουν -καταντήσει ν« δραστηρ,οποιησωμεν το ενδ,αφε-

■ - - ρον μας υπέρ της δικαιας αποκατα-
στάσεως τών συναδέλφων εκείνων, οί 
όποιοι υπήρξαν -θύματα τής συγχω- 
νεύεως.

Μέ τάς σκέψεις αύτάς, άπευθύ
νσμεν -καί πάλιν τόσον πρός υμάς, 
Κύριε -Πρόεδρε, όσον καί τό ύφ’ ύ
μάς Συμβούλων καί όλους τούς έν 
άπομαχία συναδέλφους μας ειλικρι
νείς εύχάς ιμας έπί τψ- άνατέλλοντι 
Νέφ 'Ετει, 1964, ευχόμενοι συγ
χρόνως όπως κατά τήν διαδρομήν 
του, έπιτευχθη ή πλήρης ί-κανοποί- 
ησις τών δικαίων αιτημάτων των, δι’ 
ά, άπαντες άπό κοινού, θά άγωνι- 
σθώμεν.

Μέ συναδελφικοΰς χαιρετισμούς 

Ό Πρόεδρος 
Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ 
Ό Είδ. Γραμματεύς 

I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Έν -συνεχεία όφείλομεν ϊνα καί 

αύθις διαβεβαιώσωμεν τούς έν άπο- 
,μαχίςι συναδέλφους ότι ή έκπροσώ- 
πησις τών έν ένεργείςι άκολουθοΰσα 
πιστώς τάς αποφάσεις τού Δ. Συμ
βουλίου της εΐναι αποφασισμένη νά 
συνέχιση τούς αγώνας της διά τήν

οτι οι
νωθροί διά τους έξης λόγους: «Δέν 
έργάζονται σκληρά έάν δέν προβλέ
πουν έπιθυμητά αποτελέσματα. . . 
ή δράσις υποκινείται άπό ΐσχυράν 
κοινωνικήν πίεσιν πρός διατήρηριν 
τής -θέσεώς των μεταξύ τών γειτό
νων. Έάν ένας άνθρωπος γνωρίζη ή 
πιστεύη ότι δέν ήμπορεΐ νά άνέλθη 
περισσότερον δέν ένοχλεΐται διά νά 
τό έπιτύχη. Τό οικονομικόν -σύστη
μα πρέπει νά εΐναι έντιμον καί ρω- 
μαλέον, :μέ νέας ιδέας. Ή δραστη
ριότης τών νέων δέν πρέπει νά μα- 
ταιοΰται άπό τήν έπιβολήν τών γέ
ρων».

Τόσον ή Εθνική Τράπεζα όσον 
καί οί άλλοι σοβαροί όργανισιμοΐ έν 
Έλλάδι έχουν ,μεταβληθή είς Γηρο
κομεία μέ τάς εντεύθεν βαρείας συ
νέπειας διά τήν όλην οικονομίαν τής 
χώρας.

-Είναι καιρός ν’ ά ν τ ι λ η φ θ ώ- 
,μ ε ν τήν έπερχομένην ζημίαν έξ ά- 
ναπροσαρμόστων γεροντ ιδίων καί νά 
δώσωμεν τήν θέσιν μας σέ κείνους 
πού έρχονται.

Εξαιρέσεις τοΰ κανόνος θά ύπάρ- 
ξουν άλλά ίδιά τήν Ελλάδα πρέπει 
νά μετρώνται είς τούς πέντε δακτύ
λους.
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ΥΓΙΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Τ α Ζητημλτλ Μας
Διαγωνισμός θηλεων

ΕΤναι τελείως ανεξήγητος ή έμ
μονή τής Διοικήσεως δττως ,μή διε- 
νεργήση τον διαγωνισμόν διά την 
ττρόσληψιν βήλεος ττροσωττικοΟ, προ- 
ερχομένη έξ αυτής ταύτης τής τάξεώς 
μοες iy-& χρόνω ούδεμία δέσμευσις 
ύφΓσταται κατά τήν -παρούσαν στι
γμήν. _ ·.

Ή έκΠροσώπησις επειδή ή Διοί- 
κησις άπέψυγεν έπιμελώς νά τήν ε
νημέρωση έπϊ των ιλόγων · τών έπα- 
νειλημμένων άναδολών άπηύθυνεν τά 
ακόλουθα τηλεγραφήματα πρός τον 
κ. Πρόεδρον της Κυδερνήσεως καί 
Υπουργόν Εμπορίου ζητήσασα ό
πως άρβή ή κυβερνητική παρέμβα
σις έψ’ όσον υπάρχει τοιαύτη, καί 
ένεργηθη ό διαγωνισμός από 3-1- 
64.

Τό τηλεγράφημα πρός τόν Πρό
εδρον τής Κυδερνήσεως καί τόν Υ
πουργόν Εμπορίου έχει σότω:

«Διαμαρτυρήμενοι έντόνως διά 
νέαν αδικαιολόγητον άναδολήν 
του διά 5 τρέχοντος όρισβέντος 
διαγωνισμού πρσσλήψεως θυγα
τέρων πτωχών συναδέλφων πα- 
ρακοολοΰμεν θερμώς όπως δοθή 
εντολή Διοίκηρπν Τραπέζης διε- 
νεργήση τούτον ταχύτερον ΣΤΟΠ 
’Ενέργεια αναστολής θέτουσα εις 
ύποδεεστέραν μοίραν ένδιαφερο- 
μένους άλλων συναδέλφων ών 
τέκνα προσελήφθησαν ήδη είς 
Τράπεζαν κατά προηγηθέντας δι
αγώνιους δημιουργεί προβλή
ματα δΓ έκπροσώπησιν ΣΤΟΠ. 
Αυτή έχουσα διαφόρους αντιλή
ψεις έν σχέσει με πρόσληψιν καί 
έξέλιξιν προσωπικού Τραπέζης 
ας ήδη διετύπωσεν είς άπό τε
τραετίας σχέδιον οργανισμού ε
παναλαμβάνει παράκλησιν όπως 
δοθή εντολή ένεργείας παρόντος 
διαγωνισμού».

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝ ΟΤΡΑΠΕΖΗ Σ

’Εν συνεχεία έζητήθη παρουσία- 
σις είς τόν κ. Πρόεδρον τής Κυδερ
νήσεως πρός άνάπτυξιν τών απόψε
ων τής έκπροσωπήσεως. Αύτη όμως 
δεν κατέστη δυνατόν νά πραγματο- 
ποιηθή μέχρι τοΰδε.

Φρονοΰμεν ότι μόνον είς έλλειψιν 
θελήσεως έκ μέρους τής Διοικήσεως 
οφείλεται ή διευθέτησις τού όλου θέ
ματος.

Να μην υπολειπωμεθα
Ή συνέχισις τής άρνήσεως τής 

Διοικήσεως τής πλήρους έξομοιώσε- 
ως τών αμοιβών μας μέ τάς τών 
συναδέλφων τών άλλων Τραπεζών, α
ποτελεί πρόκλησιν τών έν τή Τραπέ- 
ζη εργαζομένων. Ή άπάντησις είς 
τάς τοιαύτας προκλήσεις είναι γνω
στή. Δεν θά τήν δώσωμε,ν κατά τήν

παρούσαν στιγμήν. Θά ΰπενθυμίσω- 
μεν καί είς τόν Κον Διοικητήν τάς 
κατ’ έπανάληψιν δοθείσας υποσχέ
σεις καί θ’ άναιμείνωμεν όπως δώ- 
ση εντολήν ϊνα χορήγησις τής πρώ
της προσαυξήσεως, δοτό τόν βαθμόν 
τού Λογιστού Α' καί άνω πραγμα- 
τοποιήται μετά διετίαν, ή δε δεύτε
ρα προσαύξησις αΰξηθή άπό 10% 
είς 15%:

Άναμένομεν όπως έστω καί κά
πως : άργά" ‘έπιδε ι χθή κατανόησις.

Η ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣ!!
Έν ώ ήδη έγράψαμεν ότι άπό μα- 

κροΰ χρόνου άπεφασίσθη, ή λειτουρ
γία τού Λογαριασμού προικοδοτήσε- 
ως, καθυστερεΐται είσέτι ή έκπόνη- 
σις τού σχετικού κανονισμού τού ο
ποίου ή ισχύς θά άναδράμη άπό 1 
Ίανουαρίου 1963.

Ή δραδύτης αύτη, ήτις ενδεχομέ
νως νά έχη οικονομικός έπιδαρύνσεις 
διά τούς συναδέλφους τούς έχοντας 
θήλεα τέκνα, θά δημιουργήση είς 
αυτούς νέα προβλήματα.

Ή Διεύθυνσις προσωπικού οφεί
λει νά έικτιμήση τά ενδεχόμενα τού
τα καί προδή είς τήν ταχυτέραν πε- 
ράτωσιν τού κανονισμού τούτου.

ϊΡΑΠΕΖΟΎΠΑΛΛΗΛΙΚΛΙ ΚΛΗΣΕΙΣΕ,

Τα ΚΑΥΣΙΜΑ
Ένώ είναι γνωστόν είς τήν Διοί- 

κησιν, διότι έτέθη ύπό τής έκπρο- 
σωπήσεως, ότι ύπό άλλης Τραπέ
ζης χορηγείται είς τούς συναδέλφους 
τών βορείων επαρχιακών Υποκατα
στημάτων βοήθημα διά τήν άντιμε- 
τώπισιν τών έκ καυσίμων αναγκών 
ικανόν νά καλύψη ταύτας. καί ένώ 
κατά τάς έν έτει 1961 διεξαχθείσας 
μακράς συζητήσεις παρεσχέθη σα
φής καί κατηγορηματική διαδεδαί- 
ωσις ότι δέν θά ύπολοιπώμεθα τών 
τοιούτων παροχών, δυστυχώς, παρά 
τά επανειλημμένα διαδήματα τής 
έκπρσσωπήσεως, ή Διοίκησις άρ- 
νεΐται ν’ αΰξήση τό ήδη παρεχόμε- 
νον βοήθημα έξ 700 δρχ.

Κατά τελευταΐον διάδημα ή Διοί- 
κησις άπεδέχθηι ιμόνον νά έπεκτείνη 
τήν χορήγησιν τού άνω βοηθήματος 
καί είς τούς συναδέλφους ετέρων ε
πτά Ύποκ)των.

Οΰτω μέ βήμα σημειωτόν προ
χωρεί ή Διοίκησις είς τήν εκπλήρω
ση/ ανειλημμένων υποχρεώσεων της 
αθετούσα τάς ύπό τών αμέσων ορ
γάνων της δοθείσας κατηγορηματι- 
κάς διαβεβαιώσεις της.

Καί έρωτάται: Προκαλούμεν ή 
προκαλούμεθα;

"Ας έλπίσωμεν ότι κατόπιν τού 
ένσκήψαντος δαρυτάτου χειμώνας ό 
κ. Διοικητής, έκτιμών δεόντως: τάς 
άνάγκας, θά προέλθη άνευ ούδεμιάς 
οχλήσεως είς άναθεώρησιν τής τελευ
ταίως άνακοινωθείσης είς τήν έκπρο- 
σώπησιν άποφάσεώς του.

Τράπεζα 
τής Ελλάδος

Ό τελευταίος άπεργιακός αγών 
τών συναδέλφων της Τραπέζης 
της Ελλάδος, δέν αφύπνισε τάν 
κ. Ζολώταν δστις έξακολουθεΐ άρ- 
νούμ,ενος τήν ίκανοποίησιν τών 
δικαίων αιτημάτων τοΰ προσωπι
κού.

Διά τόν λόγον τούτον, ώς πλη- 
ροφοροόμεθα, δ αγών θά συνεχι- 
σθη έφ’ δσον αί διεξαγόμεναι συ
ζητήσεις δέν καταλήξουν είς θε
τικόν, ύπέρ τών εργαζομένων, α
ποτέλεσμα.

Αγροτιιιή Τράπεζα
Αί κατά το διαρρεΰσαν χρονι

κόν διάστημα έπελθοΰσαι μεταβο- 
λαί είς τά της Διοικήσεως τής 
Τραπέζης δέν .έπέτρεψαν τήν

ύπάρχουσα κατάστασις άνευ μετα
βολής τίνος.

Ούδείς βεβαίως θά ήδύνατο νά 
άρνηθή τήν άνάδειξιν οΐουδήποτε άλ
λου ικανού συναδέλφου τής Α.Τ.Ε. 
είς τό αξίωμα τού Προέδρου τής 
Ο.Τ,Ο.Ε, δαβέντος ότι ή προς αυ
τούς έκτίμησις όλου τοΰ λοιπού Τρα
πεζιτικού κόσμου είναι άπεριόριστος.

Δυστυχώς, παρά ταΰτα ό κ. Μαν- 
τέλος προσεκάλεσε τό Γενικόν Συμ
βούλων διά τήν 20 Δεκεμβρίου κοοθ’ 
ήν παρέστησαν 32 έκ τών 36 συμ
βούλων καί αί τεθεΐσαι δύο προτά
σεις πρώτον περί άνασυνθέσεως τοΰ 
'Εκτελεστικού, ΐνα οΰτω καταστή δυ
νατή ή εισδοχή είς τό εκτελεστικόν 
Συμβούλων τών δύο ώς άνω Προέ
δρων, δτε πιθανόν νά υπήρχε προο
πτική ΰπάρξεως αντιπάλου του, καί 
δεύτερον περί παραμονής τοΰ υπάρ
χοντας καθεστώτος, κατεψηψίσθησαν 
άμφότεραι διά ψήφων 21 έναντι 11, 
άτποδειχθείσης οΰτω τής προσυνεν- 
νοήσεως μεταξύ τών διαφόρων μελών. 
Προ τής καταστάσεως τούτης άπε- 
χώρησαν τού Γενικού Συμβουλίου οι 
Σύμβουλοι τών Συλλόγων Υπαλλή
λων Εθνικής καί Τ. ’Αθηνών πλήν

/WAA/rTTYTT'

ό κ. Παπαπολίτης
*0 Πρόεδρος τού Σύλλογον έπε- 

σκέφ&η τόν κ. Παπαπολίτην και 
έζήτηαε νά πληροφόρησή εάν έδό- 
ση ύπ’ αύτοΰ εντολή πρός τήν 
Τράπεζαν ϊνα άναστείλη τήν διενέρ 
γειαν τον διαγωνισμού προσλήψε- 
ως ϋ-ηλέων θυγατέρων συναδέλ
φων. ‘Ο κ. Παπαπολίτης έδήλω- 
αΐ,ν ότι επειδή έΧχεν έγκυρους πλη
ροφορίας περί ενδεχομένων προτι
μήσεων, σννέστησεν είς τόν 
π. Διοικητήν όπως αποφυγή τόν 
διαγωνισμόν κατά τήν παρούσαν 
στιγμήν, ενεργήση δέ τούτον μόνον 
εφ’ όσον σά έξησφαλίζετο τό αδιά 
βλητον-

Τοϋτο δέ είναι δυνατόν καί άπό- 
κΖιται είς τήν σέλησιν, ως αλλα
χού γράφομεν, τον κ. Διοικητον, 
δστις δυνατόu νά συγκρότηση 
τροπήν είς ήν νά μετέχη καί η 
’Εκπροσώπησις, ώστε νά μήν δύ- 
ναται νά αμφισβήτησή ή αντικει
μενική διεξαγωγή τοΰ διαγωνισ
μού.

Όρσώς κασ’ ημάς έτοποσετή- 
σησαν τά πράγματα υπό τοΰ πρώ
ην Υπουργού κ· Παπαπολίτη, δ
οτές, σ' άπετέλει παράλειψιν εάν 
δέν έτονίζετο ένταύσα, οτι κατα 
τήν βραχυχρόνιον υπουργίαν τον 
έπέδειξεν ιδιαίτερον ενδ ιαφερον 
διά τά ζητήματα τής τάξεώς μας.

προώθησιν τών ζητημάτων τών τοΰ *■ Διλιντά δστις κατέβαλε προσ- 
συναδέλφων. πα&ιας να συμβ,βαση τας δ,.σταμε-

’Epnopiun Τράπεζα
Έκ της κυκλσφορησάσης ύπ’ 

άρίθ. 42)16.1.64 άνακοινώσεως 
τοΰ Συλλόγου προκύπτει πλήρης 
στασιμότης επί τών ζητημάτων.
Έφ’ δλων διεξάγονται συνεννοή
σεις έξ ών βέβαια διαφαίνεται ή 
συζήτησις επί τοΰ όργανισμοΰ.

Τό Συλλογικόν δργανον διεμαρ- 
τυρήθη έντόνως διά τήν είς τήν 
Τράπεζαν συνεχιζομένην παραβί- 
ασιν τοΰ ωραρίου.

Σημειωτέου δτι ούδεμία άποζη- 
μίωσις καταβάλλεται υπό τής 
Τραπέζης δι’ οιανδήποτε ύπερω- 
ριακήν εργασίαν.

'loviun - Δαϊαη 
Τράπεζα

Τό Συλλογικόν δργανον τής ρο-ΤΤ0^λο^·

ίας νά συμβιβάση τάς διϊσταμέ- 
νας άπόψεις.

Κατά την ήμέραν ταύτην δέν έ- 
πηκολούθησεν, ώς έδει, εκλογή Προ
έδρου, άλλ’ άπεφασίσθη όπως συγ- 
κληθή έκ νέου τό Γενικόν Συμβού
λων, όπερ έπραγματοποιήθη τήν 23 
Δεκεμβρίου μέ μόνον θέμα «’Εκλο
γή Προεδρείου».

Έκ τοΰ Συμβουλίου τούτου δΓ 
ούς ανωτέρω έξεβέσαμεν λόγους ά- 
πέσχον ώς ήτο επόμενον οΐ σύμβου
λοι τών άνω Συλλόγων καί έκ τών 
36 παρέστησαν μόνον 24, δοθέντος 
ότι εΐχον ιέκπεφρασμένην πλέον την 
γνώμην έπϊ τοΰ συζητητέου θέμα
τος, τής εκλογής Προεδρείου, καί 
δή άνευ τής ΰπάρξεως άντιπάλου πα- 
ρατάξεως.

Γενομένης ψηφοφορίας έξελέγη- 
σαν, μη ύπάρχοντος έτέρου1, Πρόε
δρος ό κ. Μαντέλος, Α' αντιπρόε
δρος, ό κ. Κοκκινάκης, Εμπορικής, 
μέχρι τοΰδε Β' αντιπρόεδρος καί Β ' 
ό κ. Κονταράκης τοΰ Παντραπεζικοΰ 
Συλλόγου παραμείναντος είς τήν 
Γενικήν Γραμματείαν τοΰ κ. Θεοδω-

" ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,. 
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ε.Τ.Ε.
Υπάλληλοι Τραπεζών καί ερ
γαζόμενοι : Έτησία δρχ. 10 
Τρίτοι... » » 20

Έκδίδεται κατά μήνα. 
Υπεύθυνος "Υλης:

ΙΩ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
Λευκωσίας 35, "Αθηναι

πλήρη έξομοίωσιν άμοιβών καί συν
τάξεων μέ τάς ύπό τών άλλων μεγά
λων Τραπεζών καταβαλλαμένας. Εί
ναι άπαράδεκτον νά ύπολειπώμεθα 
τών συναδέλφων μας τών Τραπεζών 
τούτων.

Είς άλλην στήλην παρεσέσαμεν 
τά ονόματα δλων τών υποψηφίων 
βουλευτών συναδέλφων κατά τάς 
προσεχείς έκλογάς τής 16ης Φε
βρουάριου 1964, μέ τήν βυναδελ
φικήν σύστασιν δπως οι συνάδελ
φοι, ανεξαρτήτως πολιτικής τοπο- 
σετήαεώς των, ένισχύαουν τήν έ- 
πιτυχίαν των.

Έίδικώς δμως διά τόν συνάδελ
φον κ. Άλευράν, δστις έπί πολ
λά ετη διετέλεσε Πρόεδρος τής 
‘Ομοσπονδίας μας καί διεχειρίσ- 
ση έπιτυχώς τά ζητήματα τής τά- 
ξεως τών Τραπεζοϋπαλλή\ων καί 
έν συνεχεία Πρόεδρος τής 'Εκτε
λεστικής 'Επιτροπής τών 115 Όρ 
γανώσεων (ήδη 223), ή τάξις έχει 
ατενωτέρους δεσμούς καί έπηυξη- 
μένας υποχρεώσεις.

Διότι, έκτός πολλών άλλων, ό 
Ί. ’Αλευράς ύπήρξεν ό πρώτος 
δστις συνέλαβε τάς όλεσβίας συνέ
πειας τοΰ άντεργατικοϋ Νομοσχε
δίου καί ό πρωταγωνιστής τής έν 
συνεχεία διεξαχσείσης, κατ’ αυτου, 
μάχης, ήτις τελικώς έατέφση υπό 
έπιτυχ ίας.

Σύσσωμος δδεν ή συναδελφική 
οίοκγένεια δπως είς τό παρελσόν 
έτίμησε τόν αγωνιστήν τής τάξεώς 
της, ουτω καί είς τό προσεχές 
μέλλον σά πράξη τό κασήκον της, 
διότι είναι βέβαια δτι ό συνάδελ
φος ’Αλευράς δέν σά διάψευση 
τάς ελπίδας της καί σά έκτελέση 
πιστώς τό πρός αυτήν κασήκον 
του.

Τραπέζης ταύτης ενδιαφερόμενον 
διά τόν οργανισμόν εσωτερικής 
υπηρεσίας εμμένει είς τάς από
ψεις τής απολύτου εύθυγραμμί- 
σεως τών -'διατάξεων αύτοΰ μέ τόν 
τής Εμπορικής, καθ’ δσον άμφό- 
τεραι αί Τράπεζαι άνήκουσαι είς 
τό Συγκρότημα Άνδρεάδη δέον 
νά καθιερώσουν τήν αύτήν μετα
χείρισήν τοΰ προσωπικού.

Τά λοιπά ζητήματα τών συνα
δέλφων ούδεμίαν πρόοδον έσημεί- 
ωσαν.

Ή Διοίπησις 
της'Ομοσπονδίας
Μετά τήν κατ’ ’Οκτώβριον 1963 

παραίτησιν τού συναδέλφου Προέ
δρου αυτής ικ. Ίωάννου ’Αλευρά 
κλη,θέντος όπως είς άλλον τομέα τής 
κοινωνικής ζωής προσφέρη, τάς υ
πηρεσίας του καί τάς έν συνεχεία 
βουλευτικός έκλογάς, καθ’ ας ό Έλ·

κ. ΔΙΟΙΚΗΊΑ :
Ποιος είναι ό u. Κονριώτης τόν ό
ποιον άνέλαβε νά οπονδάοη ή μετειι- 
παιδεόοη ά Τράπεζα είς τό Έξωτερι- 
ιιόν έηί δεααοατάμηνον ααταβάλλο» 
σα όηέρογαον ποοόν δΓ έξοδα, όταν 
τό μεϊζον μέρος τοΰ προσωπιηοΰ 
πένεται;
"Εχετε άλλους νά στείλετε ;
’Εάν δέν έχετε, φροντίσατε νά έξευ- 
ρητε, διότι άοφαλώς 8ά υπάρχουν uai 
άλλοι....... ενδιαφερόμενοι νά προσ
φέρουν τοιαύτας πολυτίμους !!! υπη
ρεσίας είς βάρος τών πενομένων 
συναδέλφων μας.

Συνάδελφοι,
Στείλτε στη Βουλή
τούς πραμματιιιούς σας Συναδέλφους

Διά τής κατ’ άπαράδεκτον συνδι
καλιστικόν τρόπον έκμαιευθείσης ε
κλογής τοΰ Προεδρείου έτρώθή 6α- 
pUTOCToc τό Τ ραττεζ ι τ ι κό ν Συνδικα- 
λιστικόν κίνημα διά νά ΐκενοποιηθώ- 
σι προσωπικαί φιλοδοξία ι καί εγω
ισμοί μέ άδηλους καί απροσδιορί
στους. άπωτέρους σκοπούς.

Θά άπετέλει παράλειψιν εάν δέν 
μετεφέραμεν άπό τών στηλών μας 
τό ύπό τοΰ Προέδρου τοΰ Συλλόγου 
μας λεχθέν είς τήν κατά τό Γενικόν 
Συμβούλων τής 20-12-63 ομιλίαν 
του, καθ’ δ «πολλοί είναι έκεΐνο ι οΐ 
όποιοι άνεμίχθη,σαν είς τόν συνδικα- ! 
λισμόν, ολίγοι έπίστευσαν είς αυ
τόν καί όλιγώτεροι ήγωνίσθησαν μέ 
π ί στ ιν διά τήν δικαίωσιν τής έργα- I 
ζαμένης τάξεωις». Έχρησιμοποίησαν 
εαυτόν διά τήν ίκανοποίησιν σκοτει- ί 
νών φιλοδοξιών, άγνοοΰντες ότι τί- ' 
ποτέ δέν είναι ήθικώτερον καί ΐερώ- 
τερον άπό τήν προσφοράν τού έαυ
τού μας διά τό καλόν τοΰ συνόλου». 
Μετά τήν κατά τά ανωτέρω διαμόρ- 
φωσιν τής καταστάσεως τής Ο.Τ. 
Ο.Ε. καί έν όψει άντιμετωπίσεως σο- 
βαρωτάτων προβλημάτων τής τάξε- 
ως, έν οΐς τό ζήτηίμα τής αύξήσεως

Μέχρι σήμερον ή πλειοψη- 
φίσ τής Βουλής, άνεξαρτήτως 
κομματικής τοποθετήσεως, ά- 
πετελεΐτο άπό εκπροσώπους 
τάξεων ξένων πρός τούς έρ: 
γαζομένους, πολλοί άπό τούς 
όποιους εϊτε άπό άγνοια ει'τε 
άπό καθαρή άντίθεση πρός 
τήν τάξιν μας έλάμβαναν άρ- 
νητική θέση πρός τά ζητήμα
τα τών έργαζομένων.

’Αποτέλεσμα, νά προχωρή 
ή ζωή τοΰ τόπου, μέ πρωτο- 
πορείαν είς τήν τακτοποίησιν 
άλλων διαρκώς προνομια
κών τάξεων καί μέ έγκατά- 
λειψιν τών έργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι έχουν τήν 
δύναμιν καί πρέπει νά στεί- 
λουν στην Βουλή εκπροσώ

πους τής τάξεώς των.
Οί Τραπεζιτικοί νά προτι

μήσουν τούς Τραπεζιτικούς.
Ψηψίζοντες τό κόμμα τής 

προτιμήσεώς σας, προτιμήσα
τε καί άναδείξατε τούς άνή- 
κοντας είς αύτό ύποψηφίους 
Βουλευτάς — συναδέλφους 
σας.
Ελλείψει τούτων, άλλους 
προερχομένους ή δχι έκ τής 
τάξεώς τών, έργαζομένων εν 
πάση δμως περιπτώσει απο
δεδειγμένους ύποστηρικτάς 
τής τάξεώς μας.

Σύμφωνα μέ τά είς διάθε- 
σίν μας στοιχεία καί πληρο
φορίας, οί εκπρόσωποι τοΟ 
κλάδου μας κατά τάς προσε
χείς έκλογάς εΐναι :

ληνικός λαός έδωκε τήν πλειοψηφί- τών αποδοχών, τών ιατρικών - άμοι-
αν είς τήν έτέραν εθνικήν παράτα- 
ξιν, την Ένωσιν Κέντρου, έσχημα- 
τίσθή ύπ’ αυτής Κυβέρνησις, ήτις, 
προέβη είς. άντικατάστασιν τοΰ κ. 
Διοικητοΰ καί Ύπ)τοΰ τής ’Αγροτι
κής Τραπέζης. Έν συνεχείοί έτοπο- 
θετήθη ώς Διευθυντής Διοικητικού 
τής ίδιας Τραπέζης ο κ, Κ. Μαντέ
λος, Πρόεδρος τού Συλλόγου τών 
υπαλλήλων τής Α.Τ.Ε. καί Α' άντι. 
πρόεδρος, προεδρεύων, τής Ο,Τ.Ο.Ε.

Έν 6 κατά τά έν τφι συνδικαλι
σμέ κρατούντα έπεβάλλετο ή άμεσος 
παραίτησίς του τόσον έκ τών ανω
τέρω συνδικαλιστικών αξιωμάτων ώς 
ασυμβιβάστων τούτων πρός τήν νέ
αν αποστολήν του, ούτος έξεδήλω- 
σε τήν έπιθυμίαν νά έκλεγή Πρόεδρος 
τής ομοσπονδίας. Ταύτην διετύπω- 
σεν είς τόν κ. Άλευράν οστις ώς 
-μάς έπληροφόρησε διεφώνησε, ύπο- 
στηρίξας τό ασυμβίβαστον.

’ Επηκολούθησαν παρασκηνιακαί 
συζητήσεις, καθ, άς πρώτος ό Πρό
εδρος τοΰ συλλόγου μας κ. Καροστά- 
νος έδήλωσεν είς τούτον δτι άρνεΐται 
οιανδήποτε συζήτησιν έπί τού θέμα
τος, παρεκάλεσεν δέ τόν κ. Μαντέ- 
λον δπως μη έπιμείνη έπί τής έκ-

βών καί άλλων, ή μόνη άπομένουσα 
ελπίς είναι ή άμεσος παραίτησίς ο
λοκλήρου τού εκτελεστικού ή ή εντός 
συντομωτάτου χρόνου σύγκλησις τοΰ 
Γ' Πανελλαδικού Παντραπεζικοΰ 
Συνεδρίου, ϊνα καταστή δυνατή ή 
εκλογή νέων Γενικών Συμβούλων, 
οί όποιοι θά οδηγήσουν τό Τραπε
ζικόν Συνδικαλιστικόν Κίνημα είς 
τήν πραγματικήν αποστολήν του, ώς 
άλλωστε επιβάλλεται καί έκ τής ό
λης διαγραφαμένης καταστάσεως 
υπαγορεύεται, ήτις δημιουργεί τήν 
ανάγκην διεξαγωγής εντόνων άγώ- 
νων ολοκληρωτικής έξυγιάνσεως τού 
Συνδικαλιστικού κινήματος, τής Ελ
λάδος τό όποιον έχει ένταφιασθή 
άπό την μέχρι τοΰδε Μακρικήν τα
κτικήν.

"Ολα δμως αυτά θά έξαρτηθόϋν 
κυρίως άπό τήν ορθήν στάθμισιν τών 
πραγμάτων υπό τών εκλογέων συνα
δέλφων τών Τραπεζών κατά τάς 
προσεχείς αρχαιρεσίας τών πρωτο
βαθμίων οργανώσεων.

Πρέπει ν’ αποτελόσουν διδάγμα
τα για δλους ανεξαιρέτως τούς συ
ναδέλφους όσα έγιναν μέχρι σήμερα. 
Πρέπει νά έγκαταλείψουμε τίς προ-

1. ’Αλευράς ’Ιωάννης
Πρόεδρος ’Ομοσπονδίας Τραπεζουπαλλήλων (Ο.Τ,Ο.Ε.) 
ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ — Α' Περιφέρεια ’Αθηνών

2. Ήλιόπουλος Σταύρος
Συνταξιούχος ’Εθνικής Τραπέζης 
Ε. Δ. Α. — Β' Περιφέρεια ’Αθηνών

3. Μπροκούμης Τιμολέων
’Εθνικής Τραπέζης
Ε. Ρ. Ε. — Εκλογική Περιφέρεια Ξάνθης

4. Μυλωνάς Γεώργιος
’Αγροτικής Τραπέζης - τέως Γεν. Γραμ. Ύπ. ΣυντονισμοΟ 
ΚΟΜΜΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ — Α' Περιφέρεια ’Αθηνών

5. Τριανταφυλλάκος Τρύφων
Τραπέζης Ελλάδος - τέως Υπουργός
Ε. Ρ. Ε. — Εκλογική Περιφέρεια ’Αρκαδίας

6. Τσιριμώκος Ιωάννης
Τραπέζης Ελλάδος
ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ — Β' Περιφέρεια ’Αθηνών

Συνάδελφοι,
Στείλτε στήν Βουλή τούς πραγματικούς σας εκπροσώπους.

φρασθείσης επιθυμίας, διότι θά εύ- σωπικές επιδιώξεις μας καί τούς έ- 
ρίσκετο είς τήν ανάγκην ν’ αντιδρά-γωισμούς. Καί νά σταθούμε μπρο-
ση, τυχόν δέ εκλογή του θ’ άπετέλει 
καιρίαν βολήν κατά τοΰ Τραπεζοϋ
παλληλικού Συνδικαλιστικού κινήμα
τος.

Παρά τάς ύπαρχούσας αντιθέσεις 
έπραγματοποιήθη σύσκεψις έξ ώρι- 
σμένων ιέκ τών Προέδρων τών Συλ
λόγων είς τά Γ ραφεία τοΰ Συλλό
γου τών Υπαλλήλων ’ I ονικής - Λαϊ
κής,

Κατ’ αυτήν συνεζητηθή τά δλον 
θέμα καί έκτός τής άντιδράσεως τοΰ 
κ, Καραπάνου έξεδηλώθη τοιαύτη 
καί έκ ιμέρους τού κ. Γκιτάκου, δ- 
στς έπρότεινεν δπως παραμείνη ή

στα σ’ ένα καί μόνον καθήκον. Στην 
εκλογή έκείνων τών προσώπων πού 
έγγυώνται δτι πραγματικά θά έν- 
διαφερβούν γιά νά έξ υψώσουν τό κί
νημα, λησμονώντας κάθε προσωπική 
φιλοδοξία.

’Επιβάλλεται συνεπώς νά προη- 
γηθή μία αντικειμενική μελέτη ύπό 
δλων καί είδικώτερα ύπό τών συνδι
καλιστικών στελεχών, έκτιμηθή δεόν
τως ή διαγραφομένη κατάστασις 
καί έπ ι στρατευθώσ ι ν δλαι αί υγιείς 
δυνάμεις καί κληθούν ν’ άναλάβουν 
τήν διαχείρησιν τών ζητημάτων τής 
συναδελφικής οικογένειας.

Τό ‘Ομοσπονδιακόν πνεύμα πρέ
πει νά επικράτηση. Καί γιά νά έπι- 
κρατήση είναι ανάγκη νά καλλιερ- 
γηθή καλώς καί γίνη βίωμα στον κα- 
γουμένων στεγαστικών δανείων, 6ά- 
γιατί δέν θά τού τό έπιτρέψουν, νά 
άκολουθή τή δίκιά του πορεία. 'Αλ
λά θά ύποταχθή στο σωστό, ατό 
δίκητο τοΰ συνόλου καί δχι στο ε
γωιστικό καί ατομικό συμφέρον.

Πρέπει νά τεθή φραγμός πιά καί 
στη σκέψη ακόμα πώς είναι δυνατόν 
νά εξακολουθήσουμε νά πιστεύουμε 
δτι στο λίαν προσεχές μέλλον θά ύ- 
πάρχουν διαφορές μεταξύ μας καί 
διάφορα ζητήματα σέ κάθε Τραπε
ζική οικογένεια. Εϊτε τά θέλουμε είτε 
δχι σέ μιά δημοκρατικά κυβερνω- 
μένη χώρα, σαν τή χώρα μας, δέν 
είναι επιτρεπτή διαφορετική μετα- 
χείρισις μεταξύ τής ιδίας κατηγο
ρίας έργαζομένων. Μοιραίως βά ό- 
δηγηθώμεν σέ πλήρη έξρμοίωση κΓ 
αυτό πρέπει ναναι ή επιδίωξη δλων 
μας. "Ετσι θά μπορέσουμε νά δη
μιουργήσουμε τό πραγματικά ομο
σπονδιακό πνεύμα, νά δούμε σωστά 
τήν μεγάλη αποστολή τής ‘Ομο
σπονδίας ή οποία σάν μιά υγιής 
Συνδικαλιστική όργάνωσις θά κα- 
τορθώση νά προχωρήση πρωτοπόρος 
πλέον στήν εξυγίανση τοΰ Συνδικα

λιστικού κινήματος. Γιατί σ’ αυτή 
καί σ’ άλλες ισάξιες οργανώσεις 
πέφτει τό πιο μεγάλο βάρος γιά την 
επιτυχία τοΰ σκοπού αύτοΰ.

Συνάδελφοι,

’Ανεξαρτήτως 

πολιτικής 

τοποθετήσεως 

προτιμήσατε πρώτα τούς 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ


