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Πανδαισία της τακτικής τής άναβολής, ή άττα- 
σχόλησις των Συλλόγων μέ τό ’Ασφαλιστικόν 
5έμα. ‘Η νέα έντασις τών Συλλογικών προσ
παθειών θά τερματϊση τήν άδιαψορίαν. — Τΐ 

άνεκοινώθη παρά τοϋ κ. Διοικητοϋ

Η καθ' δλον τον μήνα Ιανουάριον και το πλεΐστον τοϋ Φεβρουά
ριου άπασχό-λη,σις τών Συλλόγων μέ τό τεράστιον ζήτημα: τής άπο- 
κρούσεως τών σφαγιαστικών διά τά ’Ασφαλιστικά Ταμεία διατάξεων 
τοΰ περιβόητου Νομοσχεδίου ώς κα'ι ή «νεκρά» διά Συλλογικός 
ενεργείας περίοδος τών αρχαιρεσιών καταναλώσασα ολόκληρον τον 
μήνα Φεβρουάριον έδωσαν την ευκαιρίαν εις τήν αναβλητικήν μηχα
νήν τής Διευθύνοεως Προσωπικού νά λειτουργήση εις αλην της τήν 
Εντασιν και Εκτασιν.

Οΰτω τό άπό τού παρελθόντος Δεκεμβρίου «λελυμένον θέμα» 
τής αναπροσαρμογής τών βασικών μισθών Λογιστοΰ Α'. Ύποτμη- 
ματάρχου καί Τμηματάρχου Β'. τό άνέμενε διαρκώς ό κ. Διοικητής 
αλλά τούτο... λόγίρτοΰ ψύχους ήδυνάτει νά έξέλθη τού συρταρίου τοϋ 
κ. Σπηλιοπούλου. Αί προαγωγαΐ Λογιστών Β'. προς Α'. μέ /πρωτο
φανή δυστοκίαν χάριν τών ολίγων «κατ’ εκλογήν» κατηνάλωσαΐν δίμη- 
νον περίπου νά ολοκληρωθούν μέ συνέπειαν τήν στέρησιν τών ύπερεκα 
το δικαιούχων (προαγωγής και προσαυξήσεως) τών πολυτ'ιμωτά- 
των δι αυτους αναδρομικών αποδοχών καθι’ ήν εποχήν λόγω τής 
κακοκαιρίας αι αναγκαι των ήσαν εις τό επακρον ηύξημέναι: Ήδη 
καΒ ην στιγμήν τό ιταμόν εύρίσκεται είς τό τυττογραφεΐον, ή σχετικήι 
εγκύκλιος εκκολάπτεται εις τό Γραψεΐον τον κ. Προσωπάρχου συιμπληι 
ρουμένου οΰτω τριμήνου από ένάρξεως τών προαγωγών μέχρι κοινο- 
ποιήσεώς των. Παραλλήλως ή Τράπεζα παρά τά κέρδη] τής χρήσεως 
έκέρδανε καί τούς τόκους τών χρημάτων τούτων τοϋ Προσωπικού 
αλλά καί τάς έκ τής μή εγκαίρου άναχοινώσεως άπωλείας τών δικαι
ούχων (π.χ. ύπερωρίαι). Η συμπληρωματική λόγιο τών καιρικών συν-

καί ορεινών 
παροχή μέ

θηκών βοήθεια προς τούς συναδέλφους Βορείου Ελλάδος 
περιοχών συνεζητεϊτο ώς φιλεύσπλαχνος προς έπαίτας 
προοπτικήν καταβολής της ίσως καί τό καλοκαίρι.

ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΝ ΔΙΑΒΗΜΑ

Οί Σύλλογοι τοϋ Προσωπικού 
προς άντιμετώπισιν τής καταστά- 
σεως ταύτης καί έν τζ> πλαισίφ 
τής κοινής προσπάθειας προς ένι- 
αίαν θεμελίωσιν καί προβολήν τών 
ζητημάτων τοϋ Προσωπικού προ- 
έβησαν εις διαμαρτυρίας παρά τή 
Διοικήσει αΐτούμενοι τήν έπιτά- 
χυνσιν τοϋ ρυθμού τής περί πάν 
θέμα τοϋ Προσωπικού έργασίας, 
ώς συμβαίνει μέ τά λοιπά θέματα 
τής Τραπέζης, πέραν δέ τούτου 
καί είδικώτερον προς λήξιν τών 
εκκρεμοτήτων έζητήθη:

1) Ή υπογραφή τής πράξεως 
Διοικήσεως διά τήν έξίσωσιν τών 
βασικών μισθών τοΰ Λογιστοΰ Α', 
Ύποτμηματάρχου καί Τμηματάρ
χου Β'.

2) Ή έπέκτασις τής «έξομοιώ- 
σεως» τών βασικών μισθών Δοκί
μων, "Υπολογιστών, Εϊσπρακτόρων 
καί Κλητήρων συμφώνως προς τήν 
ίσχύσασαν διά τό Προσωπικόν τής 
Τραπέζης Ελλάδος αναπροσαρμο

γήν άπό Νοεμβρίου 1962.
3) Ή πληρωμή τής ύπερεργα- 

σίας έτους 1962 μέ αΰξησιν έναν
τι τής περυσινής διά τά επαρχια
κά Ύποκ)τα, λόγιρ μακροτέρας 
χρονικής άπασχολησεώς των.

4) Ή καταβολή 40% τοΰ μηνι
αίου μισθού διά τό πληγέν υπό 
τής κακοκαιρίας προσωπικόν έ- 
παρχιακών "Υποκ)των.

ΤΙ ΑΝΗΓΓΕΙΛΕΝ Ο κ. ΔΙΟΙ
ΚΗΤΗΣ

Είς πραγματοποιηθεΐσαν τήν 
μεσημβρίαν τοΰ Σαββάτου 16)3) 
1963 συνάντησιν τών Προέδρων 
τών Συλλόγων μας μετά τοΰ κ. 
Διοικητοϋ άνηγγέλθησαν παρά τού 
του τά κάτωθι:

1) Προσαρμογή βασικών μι
σθών Λογιστοΰ Α', Ύποτμημα
τάρχου καί Τμηματάρχου Β', εις 
δ ύψος εύρίσκονται οί μισθοί τών 
αντιστοίχων βαθμών είς τάς έτέ- 

(Συνέχεια εις τήν 4ην σελίδα)

Τό Προσωπικόν σφυρηλατεί
τήν ένότητά του

(ΒΛ. 4ην σελίδα)
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ΕΞΟΔΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
(Πίναξ Θ. Βρυζάκη)

« Άδάνατ’ είσαι, πού ποτέ,
βροντή, δέν ησυχάζεις;» (Σολωμός)

ΥΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΧΕΣ ΣΦΥΡΟΚΟΠΗΜΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΝ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Άρθρον τοϋ Προέδρου κ. Γ. ΚΔΡΑΠΑΝΟΥ
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Θ* ΑΠΟΣΥΡΘΗ ΤΕΛΙΚΩΣ;
’Αποκορύφωμα έπιτυχίας τοΰ 

άγώνος τών Τραπεζικών "Υπαλλή
λων, περί του οποίου έγράψαμεν 
είς τό προηγούμενου ψύλλον μας, 
ήτο ή παρά τοΰ ‘Υπουργού ’Εργα
σίας άναγγελθεΐσα τήν 7ην Φε
βρουάριου διαγραφή τοΰ 
άναφερομένου είς τά ασφαλιστικά

διετήρουν τάς ύφισταμένας απα
ράδεκτους καταστάσεις, είσήγαγον 
6υσμενεστέ ρ α ς. Οΰτω', εις τό 
ψύλλον μας τής 15.11.62 είχομεν 
αναγράψει, τά κυριώτερα είς βά
ρος τών έργαζομένων σημεία, ή
τοι: Τήν δέσμευάιν τοΰ' Δ.Δ.Δ.Δ. 
(Δευτεροβαθμίου Διοικητικού Διαι-

Έγγίζει ή ημέρα καθ’ήν θά συν 
έλθη ή Συνέλευσις τών Μετόχων 
τής Τραπέζης. Ό έξω κόσμος — 
δηλαδή ό κόσμος πού δέν έγνώρι- 
σε έκ τού πλησίον τί θά πή Συ- 
νέλευσις τών Μετόχων όχι μονά
χα τής Εθνικής Τραπέζης αλλά 
καί τών άλλων Τραπεζών — τήν 
περιμένει ώς ένα σοβαρόν έτήσι- 
ον γεγονός διότι έχει πιστέψει 
— έχει πλανηθή ούσιαστικώς καί 
ασφαλώς — πώς μέσα είς τήν 
αίθουσαν τής συνόδου θά λεχθούν 
τόσο σοβαρά... πράγματα καί θά 
ληφθοΰν ιστορικοί διά τήν οικο
νομίαν τοΰ τόπου αποφάσεις.

Δυστυχώς αυτή είναι ή σημερι
νή πραγματικότης. Διότι είτε τό 
θέλομεν ε’ίτε όχι, σκοπός τής Συ- 
νελεύσεως δέν είναι νά άκούση 
τον έγγραφον απολογισμόν έκα
στου Διοικητοϋ ή Προέδρου, αλ
λά έχει ώς καθήκον νά έρευνήση 
καί νά άσκηση κριτικήν έπί τής 
διαχειρίσεως τών οικονομικών καί 
διοικητικών πράξεων τής λογοδο- 
τούσης διοικήσεως καί νά έκφέρη 
τάς αντιλήψεις αί όποίαι θά ή- 
δύναντο ν’ άποβοΰν ωφέλιμοι διά 
τήν έδραίωσιν τής θέσεως τοΰ Ι
δρύματος καί τήν περαιτέρω πο
ρείαν αύτοΰ. Θά έρωτήση βέβαιά 
τις πώς είναι δυνατόν ν’ άσκηθή 
μία τοιαύτη έποικοδομήτική κρι
τική όταν:

1) Ένας πολυσέλιδος απολο
γισμός κοινοποιείται μίαν ώραν 
πριν άρχίση ή συνέλευσις, καί

2) Ο απολογισμός αυτός δέν 
αναφέρει, σχεδόν, τίποτε διά τήν 
λειτουργίαν τής Διοικητικής μη
χανής, αλλά περιορίζεται μέ μα
κρολογίαν νά έκθέση τήν οικονο
μικήν κατάστασιν τής χώρας — 
έντός τής όποίοις έκινήθη ή Έπι-

χείρησις — καί τήν διαγραφομέ 
νην προοπτικήν.

"Η Συλλογική Έκπροσώπησις 
έπί τών ανωτέρω δύο έρωτημάτων 
έχει δώσει προ πολλοΰ καί έπα- 
ναφέρει έδώ τις απαντήσεις.

Πρώτον έπέκρινε καί έκαυτηρί- 
ασε τήν ένέργειαν τής διανομής 
τού απολογισμού, ώς γίνεται σή
μερον. Καί έπρότεινεν όπως ό α
πολογισμός άποστέλλεται μίαν ε
βδομάδα τουλάχιστον ένωρίτερον 
είς τούς μετόχους.

Δεύτερον ό απολογισμός πρέπει 
νά δίδη σαφή εικόνα τής Διοικη
τικής δραστηριότητας καί τοΰ έν 
γένει Διοικητικού μηχανισμού τής 
Τραπέζης. Καί νά μην άφήνη ού- 
τω τούς Μετόχους νά «καθεύδουν» 
ότι ή Τράπεζα διοικείται όμαλώς 
καί πορεύει μεγαλειωδώς.

Ιδού διατί θά έλεγε κανείς ό
τι ώς διεξάγεται τό σοβαρώτατον 
αϊτό έργον πόρρω απέχει άπό τού 
νά λέγηται συνέλευσις καί ό προσ 
ήκων χαρακτηρισμός είναι «διά 
τον τύπον» συνέλευσις.

Οί Μέτοχοι κουρασμένοι άπό 
τήν άνάγνωσιν τής πολυσέλιδου 
έκθέσεως τοΰ Διοικητοϋ — τοΰ 
οΐουδήποτε Διοικητοϋ — αν όχι 
πάντοτε, πλειστάκις δέν τείνουν 
εύήκοον οΰς προς τάς άλλας κα
τευθύνσεις, πολύ δέ περισσότερον, 
δέν θέλουν ν’ ακούσουν τήν φω
νήν εκείνην ή άποία είναι άρρή- 
κτως συνδεδεμένη μέ τά συμφέρον 
τά των. Την φωνήν τής έκπροσω- 
πησεως τού παράγοντος «έργα- 
σια», επί τού οποίου ανεξαρτή
τως τής θελήσεώς των στηρίζεται 
τό οικοδόμημα τό όποιον έκτίσθη 
μέ τό ίδικόν τους χρήμα, αλλά 
και με τον ίδικόν του ίδρώτά. 

(Συνέχεια είς τήν 3ην σελίδα) '

θέματα, άρθρου 27 τον Νομοσχε- ί τητικού Δικαστηρίου)
δίου. Τό γεγονός τούτο συντελε- 
σθ'έν εύθύς μετά τήν «κατ’ αρχήν» 
έπιψήφισιν τού Νομοσχεδίου καί 
πρό τής κατ’ άρθρον συζητήσεως 
αύτοΰ, δέον νά θεωρηθή ώς πρω
τοφανής έπιτυχία τών έργαζομένων 
καί δείγμα τών δυνατοτήτων καί 
τής ώφελιμότητος μιας πεισμόυου 
πάλης. Μή υπάρχοντας άφ’ ένός 
νομικού τρόπου διατυπώσεως καί 
έφαρμογής τών υποσχέσεων τού κ. 
Υπουργού τής 1ης Φεβρουάριου 
καί έν δψει τοΰ έτι μεγαλυτέρου 
σάλου, ό όποιος θά έπροκαλήτο είς 
περίπτωσιν υπαναχωρήσεων, έμ- 
πλοκών ή καί απλών ήμιμέτρων έ
πί τοϋ ασφαλιστικού θέματος, τό 
Ύπουργεΐον άΤτέσυρεν ολόκληρον 
τό άρθρον.

’Αλλά ή περί τά Νομοσχέδιον 
υπόδεσις δέν άφεώρα μόνον τό ’Α
σφαλιστικόν θέμα. Αί λοιπαί δια
τάξεις τοΰ Νομοσχεδίου έθιγον τά 
άπό έτών έκκρεμοΰντα ζωτικά, γε
νικής φύσεως, αιτήματα τών ερ
γαζόμενων, δσαι δέ έξ αυτών δέν

γτο την
γνώμην τών Κρατικών Λειτουργών, 
οίτιινες μεταφέρουν την πάντοτε 
αρνητικήν έπί τών θεμάτων βελτι- 
ώσεως τών αποδοχών έκάστοτε κυ
βερνητικήν άποψιν. Τήν απαλλαγήν 
τών αρμοδίων ‘Υπουργών άπό τήν 
ευθύνην τών τοιούτων παρεμβάσε
ων καί τήν μετάθεσιν αυτής είς τό 
ύπό τήν Κρατικήν έπιρροήν τελούν 
Δ.Δ.Δ.Δ. Τον περιορισμόν τών 6 
Δ.Δ.Δ.Δ. είς 1 καί τήν κατάργη- 
σιν των προθεσμιών μέ βεβαίαν 
συνέπειαν τήν είς τό διηνεκές πα
ραπομπήν τής έκδόσεως τών σχε
τικών αποφάσεων. Τήν διατήρησιν 
τοΰ δικαιώματος τοΰ "Υπουργού 
’Εργασίας, όπως αϋθαιρέτως πα- 
ραπέμπη είς τήν Διαιτησίαν τάς 
διενέξεις εργοδοτών — έργαζομέ
νων καί τήν βιαίαν οΰτω διακοπήν 
παντός άγώνος τών τελευταίων 
κλτι".

"Ηδη ή θέσις τής ‘Ομοσπονδίας 
μας έπ’ αυτών ήτο σαφής. Πέραν 
τών έπί τοΰ άσφαλιστικοΰ διατά- 
(Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ Η ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Παρά τον φόβον τής έλλείψεως ενδιαφέροντος, παρά τάς πλεί- 

στας καιρικός καί συγκοινωνιακάς αντιξοότητας, αί άρχαιρεσίαι 
διά τήν νέαν Διοίκηστν τοΰ1 Συλλόγου μας διεξήχθήσαν καθ1’ άπα- 
σαν τήν Ελλάδα μέ πραγματικήν συρροήν ψηφοφόρων συναδέλφων.

Τό γεγονός έξαίρεται ώς έπιτυχία τού Διοικ. Συμβουλίου τοΰ 
Συλλόγου, διότι πέραν τής άνταποκρίσεως τοΰ Σώματος τών Μελών 
είς τήν έκκλησιν αύτοΰ, δημιουργεΐται πλέον ή πραγματικότης τής 
ουσιαστικής κατά κυριολεξίαν Συλλογικής έκπροσωπήισεως, ώς α
ναμφιβόλου πλέον καί δυνάμει έκφραστοΰ τής θελήσεώς τών συνα
δέλφων. Τήν ιδιότητα τούτην μάλιστα, ένισχύει τά γεγονός δτι αί 
μέχρι πέρυσι αντιπολιτευόμενοι τήν Διοίκησίν τού Συλλόγου μερί
δες έτάχθήσαν άπροκαλύπτως ύπέρ αυτής.

Η έπανεκλεγεΐσα^ Διοικησις τοΰ Συλλόγου συναισθανομένη τό 
βάρος τής εύθύνης τό όποιον αναλαμβάνει έκ τής τοιαύτης έμπιστο- 
σύνης τοΰ Προσωπικού, δηλοΐ δτι θά κόμη τήν πλέον λογικήν άλ
λα καί πλέον αποδοτικήν συγχρόνως χρήσιν τής άντληθείσης οΰτω 
δυνάμεως. Τήν άξιοποίησιν τής το ιαύτης δυνάμεώς του τό έπανεκλε- 
Υεν Διοικ. Συμβούλιον στηρίζει κατά μέγα μέρος είς τήν ένότητα 
των δυνάμεων τοΰ Προσωπικού. Οΰτω εργάζεται ήδη άπό κοινού με
τά τών διοικήσεων άπάντων τών λοιπών Συλλόγων Προσωπικού διά 
τήν πραγματοποίησιν της άμφοτέρωθεν έκδηλωθείσης ειλικρινούς ε
πιθυμίας προς άρσίν των διαφωνιών τοΰ παρελθόντος καί έπί ένιαί- 
ας βασεως τοποθετησεως τών απ ασχολούνιων τό Προσωπικόν τής 
Τραπέζης ζητημάτων καί τής άπό κοινού άντιμετωπίσεως αυτών.

IΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | Δημήτριος Κωνσταντινίδης,
Σύμβουλος

Στυλιανός Μανέας, Σύμβου
λος

Κων)νος Σ ιάφος, Σύμβουλος 
Γεώργιος Μπονάνος, Σύμβου

λος
Δημήτριος Χαρίτος, Σύμβου

λος
Κων)νος Ξυνόγαλος, Σύμβου

λος
Κων)νος Πουλής, Σύμβουλος

ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ

Τά Διοικητικόν Συμβούλιον έπί 
τή έπανεκλογή του άπηύθυνε πρός 
τά μέλη τοΰ Συλλόγου τήν άκό- 
λουθ'ον άπό 6.3.63 άνακοίνωσιν: 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σάς συγχαίρομεν διότι, διά τής 

καθολικής συμμετοχής σας είς τήν 
έκλογικήν μάχην έπεδείξατε τό ύ
ψος τής συνδικαλιστικής σας ώρυ 
μότητος, συγχρόνως δέ καί τήν 
εκτασιν τής δυνάμεως εις τήν ο
ποίαν στηρίζεται τό οικοδόμημα 
τών διεκδικήσεών σας.

Συναισθανόμενοι πλήρως τό μέ 
γεθος τής εύθύνης τήν οποίαν συ
νεπάγεται ή τοιαύτη έμπιστοσύνη 
σας, σάς ύποσχόμεθα δτι θά έν- 
τείνωμεν διά μίαν είσέτι περίοδον 

(Συνέχεια είς τήν 3ην σελίδα)

ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Συμφώνως προς τήν άπό-φα- 
σιν τής Κεντρικής ’Εφορευτι
κής Επιτροπής έψήψισαν 2. 
145 μέλη, καθ’ άπασαν τήν 
χώραν. Έκ τούτων, έγκυρα 
ψηφοδέλτια 2.078. "Ακυρα 9. 
Λευκά 8 καί υπέρ τού ύπό τον 
συνάδ. κ. Γ. Καραπάνον Δι
οικ. Συμβουλίου 2.078.

Τό άναδειχθέν Συμβούλιον 
συνεκροτήθη είς Σώμα ώς α
κολούθως :
Γεώργιος Καραπάνος, Πρόε

δρος
Εύστάθιος Μΐχος, ’Αντιπρόε

δρος
Χαράλαμπος Οικονόμου, ’Αν

τιπρόεδρος
Επαμεινώνδας Μαυρουλίδης, 

Γεν. Γραμματεύς 
Ιωάννης Παπαδόπουλος, Ειδι

κός Γραμματεύς 
Ιωσήφ Λίτινας, "Εφορος Λέ

σχης
Μαρία Καταμπελίση, "Εφορος 

Υποκαταστημάτων 
Νικόλαος Κωστόπουλος, "Εφο

ρος Τύπου
Στυλιανός Γιακουμής, Σύμ

βουλος
Ζαχαρίας Δραμουντάνης, 

βουλος
,υμ

ΠΟΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΔΙ ΜΑΣ ΥΠΕΣΤΗΡΙΞΔΝ
Τας απόψεις τής ‘Ομοσπονδίας μας αΐτινες άπετέλουν καί 

την βασιν τών γενικωτέρων έργατικών απόψεων ώς πρός τό 
ασφαλιστικόν μέρος τού Νομοσχεδίου, ύπεστήριξαν έκ μέρους 
της Κυβερνητικής παρατάξεως οί κάτωθι Βουλευταί, πρός οϋς 
η ταξις μας λαμβάνουσα ύπ’ δψιν τήν ιδιαζόντως δύσκολον 
λογφ πολιτικής τοποθετήσεως, θέσιν των, έκφράζει όμοΰ μέ τάς
ευχαριστίας της καί τήν ιδιαιτέραν της έκτίμη,σ

1. Γκελεστάθης ’Αθανάσιος
2. Δημητρατος ’Αριστείδης 

(τέως Υπουργός Έργασίας)
3. Κατσιάμπας Φώτιος 

(Εισηγητής Πλειοψηφίας)
4. Κοντογιαννόπουλος Νικόλαος
5. Πατέρας Διαμαντής
6. Σπεντζάρης Νικόλαος

Ωσαύτως ό Κλάδος μας έκφράζει τάς ευχαριστίας του πρός 
απαντα τα κόμματα τής Άντιπολιτεύσεως καί τούς αξιότιμους 
κ. κ. Βουλευτάς αυτόν δια τήν καθολικήν καί Ενθερμον1 υττοστή- 
Ρ!>ιντών Τραπεζοϋπαλληλικόν καί γνησίων ’Εργατοϋπαλληλι- 
κων Θεσεων έναντι του Νομοσχεδίου.

Βουλευτής Φωκίδας
» Αθηνών

» Τρικάλων

» Ηλείας
» Χίου

Ηλείας

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
ΧΟΡΙΙΓΗΙΕΙΙ Τ8Σ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 881 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΪΤΙΙ8
Κατά το παρελθόν, εν συζητήσει τού κ. Διοικητοϋ μετά τού Προέ

δρου τού Συλλόγου, ό πρώτος ύποστηρίζων τήν μή υπαρξιν δυνατό- 
τητος ίκανοποιήσεως ώρισμένων οικονομικής φύσεως ζητημάτων τής 
ταξεως, έδήλωσεν ότι τό δΓάντιμετώπισιν έπισφαλών απαιτήσεων πα- 
ρακρατούμενον ποσόν κατά τον έτήσιον ισολογισμόν, οϋχί μόνον δέν 
είναι ύπερβολικόν, άλλ’ άτιθέτως κατώτεραν τού ύπό τού Νόμου προ- 
βλεπομένου. Ό Πρόεδρος είς άπάντησιν έδήλωσεν ότι δέν εΐναΐι παρα 
δεκτόν νά γίνωνται τοποθετήσεις έγκλείουσαι κινδύνους, άνοιπτύξας 
τας εν προκειμενω απόψεις του εγκεινμενας κυρίως είς τήν έλ<λογήν 
καί τοποθέτησιν ικανόν διευθυντών. Ήδη έξ έγκυρου πηγής μάς πάρε, 
χεται ή πληροφορία περί δυσμενούς έξελίξεως σοβαρός τοητοθετή- 
σεως. Παρά τό έγκυρον1 τής πληροφορίας άμολογοΰμεν ότι άδυνα- 
τοϋμεν νά πιστεύσωιμεν περί τής ακρίβειας της.

^Δραττόμενάι όμως τής ευκαιρίας δηλοΰμεν ότι ή έκπροσώπησις 
έν η περιπτώσει βεβαιωθή περί οΐασδήποτε έπισφαλοΰς χορηγήσεως, 
ήτις κατέστη τοιαύτη έκ τής έξελίξεως σταθμητών τή α ρ α
γόντων, θά λάβη άτεγκτον θέσιν καί θά άξιώση; τήν παραδειγμα
τικήν τιμωρίαν τών ένεργησάντων τήν χορήγη,σιν, μή οϋσα διατεθει
μένη ν’ άνεχθή όπως τά σφάλματα τών άλλων πληρώνωνται άπό τούς 
ανευθύνους «αί μοχθοΰντας συναδέλφους.

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΙΣ
Τήν θέλησιν ή μάλλον τό «βί

τσιο» της, ή Διοικησις, να κάμη 
έκάστοτε προωθήσεις «κογγ’ έκλο
γήν» μάς τό παρουσιάζει ώς δι
καίωμά της. Τούτο βεβαίως τής 
τό αμφισβητούμε, διότι άν άντλή 
άπό τον άνεκδιήγητον ’Οργανισμόν 
Υπηρεσίας αυτό τό δικαίωμα, δέν 
τής έπιτρέπεται νά κάμη κατάχρη 
σιν αυτού. Ικανοποιούσα δηλαδή 
τήν αυταπάτην της διά σχηματι
σμόν κύκλου πραιτωριανών νά πι- 
κραίνη, νά έξοργίζη κα ί ν ά

α X Ρ Π α τ ε ύ η ηθικώς 
το πλήθος τών ικανών καί αρίστων 
συναδέλφων, οί πλεΐστοι των ο
ποίων στηρίζουν ολόκληρα Ύποκ) 
τα.

’Αλλά ή Διοικησις δέν δύναται 
ασφαλώς νά ίσχυρισθή δτι εΐναι 
δικαίωμά της χάριν τής έπιλογής 
των ολίγων «τυχηρών» νά καθυστε- 
ρή επί μήνα ολόκληρον την κοινο- 
ποίησιν τών προαγωγών καί προσ 
αυξήσεων τών κανονικός καί προ 
παντός ηθικώς λαβόντων 
ταύτας. Διότι ή Διεύθυνσις Προ
σωπικού —■ ά!Ζ μή μάς είπήτε τί-
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΤΑ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ
ΑΙ «ΙϊΧΑΓϋΓΙΚΑΙ [KAHAOitli ΤΟΪΙΥΑΑΟΓΘΥ ΜΑΣ

Ό φίλος μου Εθεσε τό ερώτημά 
του απ’ ευθείας, χωρίς προεισα- 
γωγές:

•—· Διάβασες την εγκύκλιο Δ) 
σεως, σειρά Α' άριθ. 1)2.1.63, 
πού μοιράστηκε σ’ όλους μας στην 
Τράπεζα; μ’ έρώτησε.

—■ Βεβαιότατα τήν διάβασα, α
πάντησα. Λοιπόν, Εχεις νά παρα
τήρησης τίποτε;

— "Αν Εχω λέει;... Καί πολ
λά μάλιστα. . . Τό πιο σπουδαίο 
όμως, πού πρέπει νά σοΰ πώ, εί
ναι πώς τό διάβασμά της μοΰ Ε
φερε, άθελα, στον νοΰ τήν εικόνα 
ενός αγάλματος του ‘Αγίου Σεβα
στιανού, που βρίσκεται στην Εκ
κλησία των ομωνύμων κατακομ
βών στη Ρώμη: Τό άγαλμα πα
ριστάνει τόν "Αγιο νεκρό, μέ τό 
σώμα του γεμάτο άπ’ τά βέλη, 
πού άπ’ τά τρυπήματά τους πέ- 
θανε. Φαντάσου τί πόνους θά αι
σθανότανε ό μάρτυς κάθε φορά 
πού κι’ Ενα καινούργιο βέλος Εμ
παινε στο σώιμα του. . .

— Καλά, αγαπητέ μου, άλλά 
τί σχέσι Εχει ή εικόνα αυτή μέ την 
εγκύκλιο τής Τραπέζης; ρώτησα 
τόν φίλο μου, λίγο ενοχλημένος.

—· "Εχει ψυχολογική σχέσι, φί
λε μου. Άλλά φαίνεται πώς διά
βασες στα πεταχτά τήν Εγκύκλιο 
αυτή καί δεν συνέλαβες τό πλήρες 
της νόημα. Δεν είδες σέ κάθε πα
ράγραφό της πού αναγράφεται ή 
στερεότυπη φράσι «... μέ έτησί- 
αν οικονομικήν έπιβάρυνσιν τής 
Τραπέζης έκ δρχ. . . .», ή, «. . . έκ 
του οποίου ή Τράπεζα έπεβαρύν- 
θη», ή, «. . . ή χρήσις τού 1962 
Επεβαρύνθη»; Διαβάζοντας, λοι
πόν, τις φράσεις αυτές, στις ό
ποιες τό ρήμα «Επιβαρύνομαι» καί 
τό Εξ αυτού πρράγωγον ουσιαστι
κόν Επαναλαμβάνεται 15 ολόκλη
ρες φορές μέσα στο κείμενο τής 
Εγκυκλίου, Ενοιωθα σαν νά μέ τρυ- 
ποΰσε κάτι τό αιχμηρό στο σώμα 
μου κι’ άπό άντανάκλασι σήκωνα 
τόν ώμο μου... Δέν μπορούσε δά 
ό συντάκτης τής Εγκυκλίου νά 6ά- 
λη στό τέλος μια παράγραφο καί 
νά πή: «Συνολική οικονομική έ" 
πιβάρυνσι τής Τραπέζης έκ των 
ώς άνωτέρω ληφθέντων υπό τής 
Τραπέζης υπέρ τού Προσωπικού 
μέτρων, προαγωγών κλπ. δραχμαί 
τόσαι. . .»; Βεβαίως μπορούσε, 
άλλά ή σκέτη αυτή αναγραφή δέν 
θά είχε τό ίδιο ψυχολογικό απο
τέλεσμα στούς Αναγνώστες, μέ

εκείνο που εχει η συνεχής επανα- 
ληψις της ίδιας μνείας. Ή Επανα
λαμβανόμενη αυτή φράσις μέ κά
νει νά νοιώθω τήν Τράπεζα σάν νά 
λέη μέ δυσφορία στούς υπαλλή
λους της: «Μ ο ΰ ά φ α ι ρ έ- 
σ α τ ε τόσα καί τόσα άπ’ τά 
κέρδη μου μέσα σ’ Ενα χρόνο. 
Κυττάξτε πόσα μοΰ στοιχήσατε. 
Κατόπιν λοιπόν, αυτών, εύλογον 
θά είναι νά παύσετε νά διοα/οήσθε 
υποβολήν καί άλλων αιτημάτων». 
"Αν τυχόν δέ — συνέχισεν ό φί
λος μου — Επεφτε ή Εγκύκλιος 
αυτή στά χέρια ενός τρίτου, δέν 
αποκλείεται ό άνθρωπος αυτός ν’ 
αναφωνούσε μ’ Ενθουσιασμό: «Μω
ρέ, γιά ίδές πόσα λεπτά πήραν 
οί υπάλληλοι τής ’Εθνικής! . . .».
’Ενώ ή πραγματικότητα είναι άλ
λη: ’Αποτελεί φυσιολογικό φαινό
μενο γιά κάθε ’Οργανισμό ή προ
αγωγή τών υπαλλήλων του καί ή 
αντίστοιχη αύξησι τών αποδοχών 
τους. Έξ άλλου, ή μέριμνα γιά 
τήν επαγγελματική έπιμόρφωσι 
τών υπαλλήλων Ενδιαφέρει τό κά
θε "Ιδρυμα, αφού πάνω σ’ αυτήν 
θά βασισθή ή άρτιώτερη λειτουρ
γία του — καί τά περισσότερα 
κέρδη του. Λές νά ΕπιμορφώνΊ τούς 
υπαλλήλους της ή Τράπεζα χάριν 
ψυχαγωγίας των; Δέν τό φαντά
ζομαι ... Μ’ όλα ταΰτα, όμως — 
προσέθεσεν ό φίλος μου — ή Εγ
κύκλιος αυτή δέν εΐπεν όλη τήν 
αλήθεια. Υπάρχουν καί άλλα α
κόμη Εξοδα που Εκαμεν ή Τράπε
ζα «κατά τήν παρελθοΰσαν χρή- 
σιν» γιά τους υπαλλήλους της καί 
τά όποια θά Επρεπε Επίσης νά 
μνη μονευθούν. , .

— Υπάρχουν κι’ άλλα Εξοδα; 
τόν διέκοψα θορυβημένος.

— Άμ δέν υπάρχουν; ... ‘Ο 
άφθονος φωτισμός, τά καλοριφέρ, 
οί κλιματισμοί, γιά ποιους Ελε- 
τούργησαν; Δέν Επρεπε νά συμ- 
περληφθοΰν κι’ αυτά στις οικονο
μικές «Επιβαρύνσεις» πού ΰπέστη 
ή Τράπεζα τόν περασμένο χρόνο; 
Καί αυτά δέν αποτελούσαν μέρος 
τής φροντίδας της υπέρ τού Προ
σωπικού, ή όχι;...

‘Ομολογώ πώς στά Ερωτήματα 
αυτά τού Επιχειρη ματολόγου φί
λου μου δέν μπόρεσα ν’ άντιτάξω 
τήν παραμικρή άντίρρησί, καί πα
ραδέχτηκα τήν όρθότητά τους σι
ωπών. . .

Ν. Φρ-ς

ποτά — Εφαρμόζει τήν ά,ρχήν τής | 
ΐσότΗτος τών πολιτών είς τήν δη- 
μοσίευσιν τών προαγωγών. Εΰ- 
νοηθέντας καί μή, τούς περιλαμ
βάνει είς μίαν άπόφασιν, είς μίαν 
Εγκύκλιον. "Ετσι λοιπόν οί «Εκτός 
λαχνού» μοχθοΰντες συνάδελφοι, ή 
συντριπτική πλειοψηφία, τό 90% 
τής έκάστοτε σειράς — πλέον τών 
τυχόντων προσαυξήσεως — πρέ
πει νά περιμένουν μέχρις ότου τε
λεί ώση ή διαμάχη τών προστατών, 
μέχρις ότου Εκκολαψθή ή έκάστοτε 
άπόφασις — τέρας. ’Εφέτος μά
λιστα Επρεπε νά περιμένουν μέσα 
είς ηύξημένας άνάγκας λόγφ τού 
ψύχους μή δυνάμενοι ούτε διά προ
καταβολής ν’ ανανεώσουν τά έ- 
ξαντληθέντα καύσιμα τής οικογέ
νειας τους, νά πάρουν ένα πρόσθε
το ρούχο στό παιδί τους, νά κα- 
λύψουν τά κενά πού δέν είχαν προ 
βλέψει διότι δέν περίμεναν νά συμ 
μαχήση σέ τέτοιο σημείο καί ό 
χειμώνας μέ τούς εχθρούς τών Ερ
γαζομένων. Αυτά συμβαίνουν είς 
τήν 'Εθνικήν Τράπεζαν τού 1963. 
Τήν Τράπεζαν που ή Εργασία τού 
Προσωπικού της κυρίως τήν άνεδί- 
βασε είς τό ύψος τού δισεκατομ
μυρίου Ετησίων κερδών,

ΝΑ ΑΞΙ ΟΠΟΙ ΗΘΟΥΝ

Καί έφ’ όσον ασχολούμεθα μέ 
τούς «κατ’ Εκλογήν» ας είπούμε 
καί κάτι παραπάνω. Λέγουν ότι 
σι ουτω Επιλεγόμενοι προορίζον
ται νά στελεχώσουν τήν Τράπεζαν, 
διότι Εντός Ελάχιστου χρόνου αυ
τή θά στερήται παντελώς τών πα
λαιών στελεχών της. Σ ύμφωνοι. 
Συνεπώς θά πρέπει νά Επιλέγων- 
ται όσοι διαπρέπουν είς «πά
νας τ ά ς Τραπεζικός 
Εργασίας. Διότι δέν δυ- 
νάμεθα νά θεωρήσωμεν ικανόν στέ
λεχος τόν διαπρέποντα, Εστω ά
ριστα, Επί δεκαετίαν ή δεκαπεντα
ετίαν είς μίαν υπηρεσίαν ενός με
γάλου Καταστήματος ή Ύποκ)τος 
ή τής Διοικήσεως χωρίς προηγου
μένως νά διέλθή τάς βασικωτέρας 
τών Εργασιών τής Τραπέζης. Δια- 
τί τότε έχομεν τό περίφημον «Υ
πηρεσιακή Κατάρτισις» είς τά φύλ 
λα Ποιότητας, τό όποιον Εχει φά- 
γει κόσμο καί κοσμάκη; Άλλά Ε
πί τού προκειμένου δέν έλειτούρ- 
γησεν αυτό, όλως παραδόξως. "Ι
σως οί δώσαντες τάς προωθήσεις 
νά θεωρούν έκ τών προτέρων τούς 
συναδέλφους τούτους άξιους νά 
χειρισθοΰν Επί εύρυτέρου Τραπεζι
κού Επιπέδου υποθέσεις τής Τρα
πέζης. Τότε Εχουν καθήκον νά τούς 
-χρησιμοποιήσουν καταλλήλως ά- 
ναθέτοντες είς αυτούς ευρύτερα ά- 
ναλόγως τής κρίσεως καθήκοντα. 
Πέραν τού ότι θά δοκιμάσουν τό 
εΰστοχον τής τοιαύτης κρίσεώς 
των (Εκτός Εάν τό φοβούνται)Εχουν 
ύποχρέωσιν νά καλΰψουν διά τών 
συναδέλφων τούτων τάς κενουμένας 
ή τάς δη μ ιουργουμένας θέσεις στε

’Επ’ εϋκαιρίφ τών Άπόκρεω ό 
Σύλλογος ώργάνωσε καί Εφέτος 
τόν μεγάλο ν Άπσκριάτικον χορόν 
του είς γνωστόν Κέντρον τών Α
θηνών, τήν 15ην Φεβρουάριου. Κα- 
τεβλήθη πάσα προσπάθεια όπως 
οί συμμετασχόντες συνάδελφοι, τά 
συνοδεύοντα αυτούς μέλη τών οι
κογενειών των καί οί προσκεκλη
μένοι των Εν πάση δυνατή άνέσει 
διέλθουν μίαν ευχάριστη, διασκε- 
δαστική καί άλησμόνητη βράδι;cr.

Υπογραμμίζεται μετ’ ιδιαιτέ
ρας ίκανοποιήσεως ή εύγενής προσ 
φορά ειδών παρά πλείστων γνω
στών ’Εμπορικών καί Βιομηχανι
κών Επιχειρήσεων καί τά όποια 
έκληρώθησαν μεταξύ τών συμμε- 
τασχόντων. Είς έτέραν στήλην ά- 
ναγράφονται αί Εν λόγω ’Επιχει
ρήσεις προς ας καί πάλιν τό Δι
ό ικ. Συμβούλιον τού Συλλόγου Εκ
φράζει τάς ευχαριστίας του.

λεχών. Είναι άλλωστε καί δίκαιον 
μέτρον Εναντι τών ήδη, Εντός πλεί
στων κινδύνων, χειριζομένων άπό 
υπευθύνων θέσεων (προϊσταμένων 
Λογιστηρίου — Ύποδ)ντών καί 
Διευθυντών μικρών Ύποκ)των) τάς 
υποθέσεις τής Τραπέζης. Πολλοί 
τών τελευταίων ύπόκεινται είς τόν 
κίνδυνον απώλειας όχι μόνον καπ" 
Εκλογήν προαγωγής άλλά κανονι
κής τοιαύτης, διότι Εντός τών ποι
κίλων καί δυσχερών περιπτώσεων 
τάς οποίας, άσκσΰντες πρωτοβου
λίαν Τραπεζίτου πλέον, χειρίζον
ται, υπάρχει ή μεγάλη πιθανότης 
τού λάθους, Ενώ οί πρώτοι δέν Ε
χουν ξεφύγει άπό τήν «στρωτή» 
καί κυρίως Εκτελεστικήν εργασίαν. 
Οί κοπτόμενοι ότι εφαρμόζουν την 
δικαιοσύνην είς τό "Ιδρυμα καί 
πρώτος έξ όλων ό κ. Διοικητής, άς 
’(δουν καλύτερον τό θέμα.

ΑΝΕΞΑΝΤΛΗΤΩΝ ΘΕΜΑ —
ΑΙ ΑΔΕΙΑ!

Φωνάζουμε. Καταγγέλλουμε. Δι- 
αταγαί έκδίδονται καυστικαί, 
τρομεροί κεραυνοί κατά τών μή 
χορηγούντων τάς άδειας Διευθυν
τών Ύποκ)των. Καί όμως μερι
κοί ή πολλοί (είναι θέμα συ-νει- 
δήσεως) δέν ακούουν. Καί τό βιο
λί βιολάκι τους. Άπό Μάη σέ 
Σεπτέμβρη καί μετά πάλι τόν 
Μάη γιά τριφύλλι. Παράδειγμα 
τής τοιαύτης αναλγησίας μάς κα
ταγγέλλονται τά Ύποκ)τα Καρ- 
δίτσης καί Μακρυγιάννη. Ό Δι
ευθυντής Καρδίτσης έφθασε νά 
δηλώνη ότι δέν θά δώση τις ά
δειες διότι δέν Εχει Προσωπικόν 
νά κάμη τήν δουλειά του. Παρό
μοιας δικαιολογίας προβάλλει καί 
τό ‘Υποκατάστημα Μακρυγιάννη, 
τό όποιον όμως εχει συγκεντρώ
σει πολλαπλασίαν τού γειτονικού 
‘Υποκ)τος τού ανταγωνισμού Ερ
γασίαν καί Εξακολουθεί νά εχη 
τούς ήμίσεις Εκείνου υπαλλήλους. 
Μέ όσους δηλ. ή'ρχισε τάς Εργα
σίας του. Είς τους υπαλλήλους 
άμφοτέρων τών Ύποκ)των οφεί
λονται αί αδειαι καί τών προ τού 
1962 Ετών. Τήν αυτήν εικόνα πα
ρουσιάζουν ασφαλώς καί άλλα 
Ύποκ)τα, έφ’ ών θά έπανέλθω- 
μεν. Καί έρωτώμεν: "Εως πότε 
θά διαρκέση ή ασυδοσία; Κύριοι 
τής Διοικήσεως, θεωρείτε τά Ύ- 
ποκ)τα έπαρκώς έπηνδρωμένα; 
"Αν ναι διατί δέν Ελέγχετε τήν 
παροχήν τών άδειων καί δέν Επι
βάλλετε τάς κυρώσεις τάς οποί
ας τόσον διατυμπανίζετε; ’Έχετε 
άρκετόν προσωπικόν είς τάς υπη
ρεσίας σας διά τόν Ελεγχον τού
τον. Έάν όχι, διατί εύθύς έξ αρ
χής δέν επανδρώνετε τά Ύποκ)τα 
μέ τό άνάλογον Προσωπικόν συμ- 
φώνως πρός τό ρητόν τού κ. Δι
ό ικητοΰ «Διοικεΐν έστί προνοεΐν»; 
Ή σιωπή ένώπιον τών παραβατών 
τών διαταγών σας είναι συνενο
χή είς τό είδεχθέστερον τών κοι-

’ I διαιτέραν επίσης Επιτυχίαν έ- 
σημείωσαν καί οί είς τό σαλόνι 
τής Λέσχης μας λαβόντες χώραν 
παιδικοί χοροί τής 20ής καί 22ας 
Φεβρουάριου. Χάρις είς τό πλού
σιο πρόγραμμα (μουσική, τ ραγού 
δια, σκέτς) καί τάς φροντίδας τών 
συναδέλφων κυριών Μυλωνοπούλου,

Μαραγκού καί δίδων Κατζούρη 
ι αί Άντωνοπούλου, τά συμμετα- 
σχόντα τέκνα τών συναδέλφων ε- 
ζησαν Ενα χαρούμενο, ξένοιαστο 
έορταστικό απόγευμα, μέσα σέ 
μιά Εγκάρδια οικογενειακή ατμό
σφαιρα. ’Ανωτέρω1 Ενα στιγμιότυ 
πο από τόν-παιδικό χορό.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΠΡΟ Σ ΕΦΕΡΑΝ ΔΏΡΑ 
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I

1) ’Α) φοί. Τσαούση — Αιόλου 86.
2) Α.Β.Ε. Μακρόπουλο-ς — Κο,ρνάρου 4.
3) Βιομηχανία Καλτσών ' Iά-κ. Δαρζέντα — Κολοκοτρώνη 33.
4) Μ,εταξΟ'βιομηχανίιχή Εταιρία «ΒΟΜΒΥΞ» 'Ερμου 52.
5} ’Δ) φοί Διαμαντή — Μη τοοπόλε ως 48.
6Ί Κατάστημα Β. Μαραγικόπουλο υ — Ντέκ<χ 10.
7) * Ανώνυμος ΜΞίχχξοϋφαντουρ γ ική 'Εταιρία «ΝΙΚΗ» — Ντέκα 3.
8) Υφαντόυργΐική 'Εταιρία «Χαρ. Καρακωστάνογλου & Υιός» — Κα- 

ραϊσκάκη 5, ΐΝίκαια.
9) 'ΥφαντουρΥική 'Εταιρία «ΜΕΛΙ Σ Σ Α» (Π. Γυφτόπουλος) — Πραξι- 

τέλους 24.
10) Βιοτεχνία γυναικείων εσωρούχων «Μίλτος Ζαφείρης» Άθηναΐ- 

δοο 3.
11) Α.Ε. «ΚΑΤΡ ΑΝΤΖΟ Σ ΣΠΟ Ρ».
12) ’Εριουργία Λαναρά «ΧΡ I ΣΛίΑΐΝι» — Τέρμα Κολοκυνθοϋς.
13) 'Εταιρία «ΔΑΦΝΗ» — Γερανιού 28.
14) Χαΐμ ίΝαχμίας & Υίοί — Πανίδρόσου 10.
15) Α,Ε. νφασ,μάτων «ΑΘΗΝΑ· I · Κ|Η» — Καλαμιώτου 4.
16) Α.Ε. «Μπριτάνια» — Πανδρόαου 1.
17) Ά)φοί Γαιλελιανοϋ — Δουκίασης ΙΠλακεντίας 5.
18) Α.Ε. «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Κ. ΦΙΞ».
19) Ταακαριισιάνος — Μαρίνογλου (’Έλαια) — Σοφσκλέους 68.
20) Εταιρία Οίνων & Οινοπνευμάτων «ΒΟΤΡΥΣ» — ’Αμαλίας 20.
21) Έργοιστάσιον Ψυγείων Πάγου Σ . Κοολέξΐης & Υιός — Λυ σι κρά

τους 8.
22) Ολυμπιακή ’Αεροπορία — ’Όθωνος 6.
23) 'Ελληνική Ζυθοποιία «ΑΛΦΑ» — Π. Ράλλη 24, Ρούφ.
24) Α.Ε. Καραντάνη — Πεσιματζόγλου 3.
25: Καπνοβιομηχανία «ΕΘΝΟΣ» ΙΓ. ιΚεράνης ----- ’Αθηνών 37 - 39, Πεί

ρα ιεύς.
26) ’Αντώνιος Άπαλλίδης, Ύα,λιικά — Οικιακά σκεύη Βασ. Κωνσταν

τίνου 41 δ, Πειραιεύς.
27) Δημήτριος Καλογιάννης — Πανεπιστημίου 64.
28) Ζαχαροπλαίστεϊον «Μασικωτίτσα» — Λεωφ. Σ υγγρου 5.
29) Χαρίλαος — Κανελλόπουλος ιΑ.ΙΕ. — Χρήστου Λαδά 2.
30) Κλωστοϋφαντήρια Αιγαίου — Μ. ’Ασίας 28, Πείρα ιεύς.
31) ΖΑΑΕ — 'Ομηρΐδου Σκυλί ίση 60, Πειραιεύς.
32) Αθανάσιος Φίλος — Περικλέους 17.
33) Ν ι κολόιπουλος — Κοντοέ — Καλαμιώτου 25.
34) Σ οκολατοποιΐα «I ΟίΝι» — Κεχαγιά 59-, Ν. Φάληρο ν.
35) Διονύσιος Ραζής, ίΜελισσοκοιμία «ΝΐΕ'ΚΤΑΡ» — Σ ωκράτους 23.

5 36) Α.Ε. HELDEiNlKA, ίΚαλλυντικά — ’Αμαλίας 26.
5 37) Κ απνσβ ιομηχαν ία «ΠΑΠΑ Σ Τ Ρ ΑΤΟ Σ ».
5 38) Κ Ρ ΕΑ,ΚΟ — Νικήτα 7, Πειραιεύς.
5 39) Α.Ε. «ΙΖΟΛΑ».
5 40) Ν. Μακρινός —■ Ε. Βόσσου, 'Κρεοπωλείον — Άεροπαγίτου 6, Μα- 
j ικρυγιάννη.
(41) Α.Ε. «Νέα Ξυλοτεχν ία» — Δηιμοσθένους 5, Περιστέρι.
' 42) Έλαιουργίίκή 'Εταιρία «ΜΙΙΝΙΕ Ρ ΒΑ» — Σ ωκράτους 16.
| 43) Ε ιο.μηχανία (Καλτσών ΠΟΥ ΡΝΑ Ρ Α — Τυδέως 13, Παγκράτι.
< 44) Ελληνική Βιομηχανία Γάλακτος «Ε.Β.Γ.Α.».
| 45) * Εργοστάσιο ν υποκαμίσων Ν. Άνίδρεάδη — ’Α) φοί Μουρατίδη — Γ. 

Κονδύλη 39, Νίκαια.
|46) Καστρινόπουλος, Κατάστηιμα υποδημάτων — Βιζυηνοϋ 6, Νίκαια. 

47) Υποδηματοποιία «CANDIA», Γ. Τιτάκη — Άριστοτέλους 8, Σούρ- 
<μ*να. = |

148) Έ.ργοστάσι.ον 'Υποδημάτων, Κομνηνός — Πανάρετος — Βουλιαγμέ-^

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΑ ΕΘΙΜΑ

νητ 420, Τράχωνεο.
49) «Χρωμολάκ» — 1 Αρχιμήδους 4, Καλλιθέα.
50) Λεμονίδης, Αντιπροσωπεία «BLENDAX» — Κρέμου 116, Καλλιθέα.8
51) Λ. Λαγούτης & Υιός — Νικήτα 5, Πειραιεύς.
52) Α.Ε. Β ιοιμηχανία Σ άΠωνος «ΠΑΠΟΥΤ Σ ΑιΝΗ» -- Πολυδεύκους 29,ύ

Πειραιεύς. »
53) Καταστήματα «Εύθυμιάδη» — Άίθήναι - Πειραιεύς.
54) Ηλίας Καμισίζογλου — Πλ. Μητροπόλεως 4.
55) Ά)φοί Μυτιληναίου Ο.Ε. — [Μί,κρας 'Ασίας 57, Νίκαια.
56) Μοθιουιδάχης Νικόλαος — Παν, Σικουζέ 3. ;
5 7) Χρηστός Κο,ρδώοης — Ποικίλης 2.

Ετίσης ή Βιομηχανία Βιδών Ηλεκτρισμού KELVINATOR προσέ-ζ 
ψε,ρε πρόγραμμα ΣΚΕΤΣ διά τού παγ,κοσιμίου φήμης καλλιτέ- : 
χνου - μίμου. Τζακ - Νάϊτ. *:

Έν τη φύσει τι ποιεΐν, εύγε- 
νές, ωφέλιμον καί τερπνόν έ- 
στίν.

Τό Εκδρομικό μας σωματείο 
«"Ενωσις Φιλάθλων Εθνικής Τρα
πέζης» Ιδρύθηκε τό 1927. Είς τήν 
ΐδρυσιν αυτού συνέβαλαν κατά πο
λύ, μέ τό εύγενές καί παραγωγι
κό τους πνεύμα, οί αείμνηστοι Δι- 
οικηταί τής Τραπέζης, τής Εποχής 
Εκείνης.

Ό σκοπός τού σωματείου μας, 
είναι ή τουριστική καλλιέργεια 
τών υπαλλήλων καί συνταξιούχων 
τής ’Εθνικής Τραπέζης καί ή ψυ
χαγωγία τών μελών αυτού. Τούτο 
δέ διότι ή ομοιόμορφη έκτέλεσις 
Ενός έ,ργου κατά μακρά χρονικά 
διαστήματα, δημιουργεί,την1 μονο
τονία. Ή μονοτονία μειώνει τήν1 ψυ 
χική ευφορία τού Εργαζομένου. Ή 
μείωσις αύτη είναι είς βάρος τής 
υγείας καί τής παραγωγής.

Ή "Ενωσις Φιλάθλων καθήλω- 
μένη είς τήν αρχήν ταύτην προσ
παθεί, μέ τήν τουριστική κίνησι, 
μέ τις εκδρομές, σέ φυσικές καλ
λονές, σέ άρχαιολογικούς χώρους, 
σέ βυζαντινά μουσεία, σέ σημεία 
ιστορικών μαχών, σέ μεγάλα πα
ραγωγικά έργα δημοσίου συμφέ
ροντος καί σέ χώρους περιέργων 
έδαφολογικών φαινομένων, (μεγά
λων σπηλαίων, απολιθωμάτων δα
σών κλπ.), νά διασκεδάση τό συ
ναίσθημα τής μονοτονίας τής ζωής 
τού Εργαζομένου. Συνάμα δέ άνά- 
λογα μέ τις εποχές καί ό,τι ται
ριάζει σ’ αυτές, φροντίζει καί γιά 
κάποια ιδιαίτερη ψυχαγωγία τών 
υπαλλήλων —- μελών τής Τραπέ
ζης σέ κέντρα ή σέ θρησκευτικές 
τελετές.

Μέσα στην 3δετή φυσιολατρική 
ζωή της, ή παράδοσις αυτή κρυ
σταλλώθηκε καί σέ θρησκευτικά έ
θιμα. . Κό ·ζ χρόνο σέ κάποια μέ
ρα τού Ιανουάριου ,ανάλογα μέ 
τόν καιρό, έχει τό έθιμο νά κόβη 
τήν βασιλόπιττα τής Πρωτοχρο
νιάς σ’ ένα άστικό κέντρο πολυ
τελείας, διά τήν ψυχαγωγία τών 
μελών της, τά όποια δέν μπορούν 
νά βγουν εύκολα έξω άπό τήν Α
θήνα.

Φέτος ή γιορτή αυτή έγινε τήν 
19)1)1963 εις τό πολυτελές Κέν 
τρον «Καλαμπάκα». Διά τούς Εκ
δρομείς, τούς πεζοπόρους και τούς 
όρειβάτας άπεψάσισε νά κάμη μίαν 
Εκδρομή τήν 20)2)63 στό ειδυλ
λιακό τοπίο τού μοναστηριού τών 
Σγουρών, πού πήρε τό όνομά του 
άπό τούς βυζαντινούς άρχοντας 
τής ’Αττικής καί τής Ά,ργολίδος 
κατά τόν 12ον καί 13 ον αιώνα, 
τούς Σγουρούς. Βρίσκεται σέ μιά 
μαγευτική τοποθεσία σέ πυκνή 
βλάστησι πεύκης, μέ όμορφες χα
ράδρες, μέ ρέματα νερού πού κα
τεβαίνουν άπό υψηλούς βραχώδεις 
λόφους. Ή θέα πρός τόν Εύβοϊκό 
καί τά βουνά τής Εύβοιας είναι 
ανοιχτή καί άλλέγρα. Παράλληλα 
στον κάμπο τόν μικρό, κυλάει τά 
καθαρά νερά του ό ποταμός Βοι- 
ωτικός Ασωπός, τά όποια φέρνει 
άπό τόν Κ ιθαιρώνα καί τόν Έλι- 
κώνα καί τά ρίχνει στόν Εύβοϊκό 
κόλπο. Κοντά στό μοναστήρι, 2 
χιλιόμετρα, βρίσκεται τό χωριό 
Συκάμινο μέ τις όμορφες βυζαντι
νές εκκλησίες του τού 12ου αιώ
να.

Τά 2 πούλμαν τής τουριστικής 
έπιχειρήσεως «Διαγόρας ό ’Ολυμ- 
πιονίκης» μέ τούς Εξαιρετικούς ο
δηγούς των, διά τής Σκάλας Ώ- 
ρωποΰ, μάς άφησαν στό Συκάμι
νο, 56 χλμ. Β.Α. τών Αθηνών.

Αρχίζει ή πορεία μας. Δέν εί
ναι μακρυνή, περίπου 45 λεπτά 
τής ώρας. ΗαΖίί μας είναι πολλοί 
συνάδελφοι καί μιά χρυϊσόξάν'θη 
Γαλλιδούλα. ’Επίσης πολλά στε
λέχη τής Τραπέζης. Οϊ φυσιολά
τρα ι κ.κ. Σπυο. Β ασ ιλόπουλος, 
Νικ. Ροδιάδης καί ό φίλος τής 
Τ,ραπτέζης μας κ. Θωμάς Α. Νοΰ- 
σιας μετά τής οικογένειας του, άρ 
χηγός τής Αστυνομίας Πόλεων έ. 
ά.

Ή πορεία μας είναι διασκέδα
ση κή καί ή ομάδα μας χαρωπή

στη θέα. Μέ ακολουθεί δίπλα μου 
μιά ευφυής καί όμορφη κ απέλλα 
μέ τό άσπρο τσουλούφι στά μαύ
ρα μοώλιά της πού τήν κάνει χα
ρακτηριστική. Ανεβαίνω σ’ ένα υ
ψηλό βράχο νά ίδώ την ομάδα μας 
στην πορεία της πού κινείται στον 
πεδινό δρόμο. "Ε!, Ε!', έ!, καί τί 
βλέπω. "Ενα πλήθος άπό κυρίους, 
κυρίες, κοπέλλες καί παιδιά μέ πο
λύχρωμες τουριστικές φορεσιές, 
πού φαίνονται σάν ν’ αρχίζουν νά 
σκαρφαλώνουν σέ όμορφα τυρολέ- 
ζικα τοπία.

Τί ώραΐα πού ξέρουν νά ποτί
ζουν τήν ψυχή τους μέ τό βάλσα- 
μο τής ομορφιάς τής Ελληνικής 
φύσεως!

Σέ λίγο 60 άνθρωποι φθάναμε 
στό μοναστήρι τών Σγουρών, μέ 
τούς όμορφους κήπους, τις λου- 
λουδιασμένες αμυγδαλιές, τ’ ά
σπρα κελλιά, τήν Εκκλησία καί τόν 
τουριστικό ξενώνα του. Οί καλό- 
γρηες πού μάς ξέρουν άπό άλλες 
εκδρομές, βγαίνουν νά μάς καλω
σορίσουν. Άκοΰν ότι είμαστε ή 
’Εθνική Τράπεζα καί τρέχουν νά 
μάς περιποιηθοΰν σέ ότι μάς είναι 
απαραίτητο. Γνωρίζουν καλά τό 
θρησκευτικό τουρισμό καί ασχο
λούνται στη λαϊκή οικοτεχνία. Με
τά τήν προσευχή μας στην Εκκλη
σία, μαζευτήκαμε όλοι μαζί μπρο
στά στον ξενώνα. Στά μακρυά 
τραπέζια μέ τά μπλε τραπεζομάν- 
τηλα απλώνονται οί πήττες καί τά 
τσουρέκια τής Ε.Φ.Ε.Τ. ‘Ο στε
νός μας φίλος καί συνάδελφος κ. 
’Ιωάννης Α. Νούσιας, μάς κάμει 
μιά σύντομη καί απέριττη ομιλία 
γιά τις φυσιολατρικές παραδόσεις 
καί τά θρησκευτικά έθιμα τών τε
λετών τής Ένώσεώς μας. Ό αρ
χαιότερος έκδρομεύς καί συνάδελ
φος κ. Σπΰρος Βασιλόπουλος άρχί 
ζει τό κόψιμο τής πήττας. Ή Βα- 
σιλόπηττα γιά τήν καλή χρονιά 
κόβεται, είς μνήμην τών έκλιπόν- 
των Διοικητών. Κόβεται μέ τήν 
ευχήν διά τήν υγείαν καί τήν χα
ράν τών έν ένεργεία Διοικητών τής 
Τραπέζης, ολοκλήρου τού Προσω
πικού αυτής, τών συμβούλων τής 
ΕΦΕΤ καί τών παρευρισκομένων 
φίλων της. Τό κομμάΐτι πού είχε 
τό νόμισμα τής χρυσής λίρας δό
θηκε στούς συναδέλφους τού Ύττ) 
τος Νέας ’ I ώνιας, μέ τόν Ενθου
σιασμόν όλων ημών τών άλλων. Τό 
προσωπικόν τού μοναστηριού έξέ- 
φρασε τήν ίκανοποίησίν του διά 
τήν τάξνν καί τήν τήρησιν τών θρη
σκευτικών Εθίμων. Μέ έπίσκεψί 
μας στις βυζαντινές Εκκλησίες τού 
Συκάμινου. Μέ τραγούδια καί 
γλεντάκια στη Σκάλα Ώρωποΰ, 
τό βράδυ ήρθαμε στό μεγάλο έρ
γο τής λίμνης τού Μαραθώνας καί 
άπό έκεΐ στην Αθήνα, δίνοντας 
μεταξύ μας τόν χαιρετισμό «και 
τού χρόνου παιδιά, μέ υγεία καί 
χαρά καί μέ πολύν παρά».

Ι.Α.Ν.
vv*wwvwv%vwwwwwwv**%

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Τερψιχόρη Κονρτέση (Κεντρι
κού Καταστήματος) καί Βασίλει
ος Μεταλληνός (Λογιστής).

Φιλιώ Βατικιώτου (Κεντρικού 
Καταστήματος) καί Μιχαήλ Δια- 
μαντόπουλος (’Εμπορικής Τραπέ
ζης)·

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Θερμώς ευχαριστώ τούς συνα
δέλφους τής Υπηρεσίας μου διά 
τήν συμπαράστασίν των είς το 
δεινόν δΓ Εμέ πλήγμα τής απώ
λειας τού πατρός μου.

Δημήτριος Κουρτάκης 
Κεντρικόν Κατάστημα 

‘Υηρεσία Ειδικών Χορηγήσεων

ΔΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗίΜΗΝ

Είς μνήμην Θεοπίστης ’Αποστό
λου, μητρός τού Διευθυντοΰ Ύπ) 
τος Ν. Ιωνίας, τό Προσωπικόν 
τού Ύποκ)τος άπέστειλεν αντί 
στεφάνου δρχ. 330 είς Στέγην 
Παιδιού Ν. ’Ιωνίας.

ΔΗΜ ΚΟΥΤΡΕΛΗΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ! ΟΔΟΝΤΩΝ 

Θεμιστοκλέους 4 ‘Ομόνοια 
1 0—1 καί 5—8 2ος όροφος 

Τηλ. 622.190

Υπεύθυνος "Υλης 

ΕΠΑΜΕΙΝ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ 

Φωτάκου 4 — Β εΐκου

νωνικών Εγκλημάτων: Τήν κλο
πήν τής Εργασίας.

Ο κ. Υπουργός Εργασίας κα
λείται διά μίαν ακόμη φοράν νά 
έπέμβη. Τού έτονίσαμεν και τό 
άπεδείξαμεν, ότι εϊμεθα πρόθυμοι 
νά βοηθήσωμεν ώστε ή τακτική ή 
οποία υπονομεύει τό έργον του 
τής άπορροφήσεως τής ανεργίας 
καί φθείρει τήν υγείαν καί τήν 
άνθρωπίνην ΰπόστασιν τών συνα
δέλφων μας πρέπει νά σταματή- 
ση.

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡ ί ΟΛΗ- 
ΠΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Προ Εξαμήνου ή Διεύθυνσις 
Γραμματείας έχει προτείνει τήν 
αϋξησιν τού Επιδόματος Πληροφο- 
ριοληπτών τών μεγαλύτερων, πλήν 
τών ’Αθηνών, πόλεων.

‘Η Διεύθυνσις Προσωπικού ό
μως άρνείται μέ κάθε τρόπον. 
Άλλοτε διότι δέν είναι ανάγκη 
ό πληροφοριολήπτης συνάδελφος 
νά χρησιμοποιή συγκοινωνιακά

μέσα λόγψ τών μικρών αποστά
σεων, άλλοτε διότι διά τις μά
κρυνες αποστάσεις δέν υπάρχει 
συγκοινωνία — ας πάη ό συνά
δελφος μέ τά πόδια — μπορεί ί
σως νά έσκέφθησαν ότι ά πληροφο 
ριολήπτης επαρχιακός συνάδελφος 
δέν είναι άνάγκη νά είναι καί εύ- 
πρεπώς ένδεδυμένος αφού θά έλ- 
θη είς επαφήν μέ... χωριάτες.

Φαίνεται ότι είς τήν κατηγο
ρίαν τών συναδέλφων αυτών δέν 
έμπήκε ακόμη κανείς ιδιαιτέρως 
ευνοούμενος ώστε νά ίκανοποιη- 
θή ή κατηγορία κατά τό παράδει
γμα τού βασιλικού καί τής γλά
στρας.

Ο κ. ΕΥΤΡΑΠΕΛΟΣ ΚΑΙ Η 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡ 1 Σ

Είδομεν είς τάς στήλας γνω
στότατης ήμερησίας απογευματι
νής Εφημερίδας τών Αθηνών Επι
στολήν αναγνώστου της ό όποιος 
υποδεικνύει τήν «σοφωτάτην» (! ) 
Χύσιν τού προβλήματος τών αυξή

σεων τών μισθών τών Εκπαιδευτι
κών. Νά μειωθούν οί μισθοί τών 
Τραπεζικών! Μπρε πού ήταν τό
σον καιρό ό κύριος αυτός; Καί 
δίνουμε τόσον συνάλλαγμα διά νά 
είσάγομεν άπό τό Εξωτερικόν η
λεκτρονικούς Εγκεφάλους. Διαθέ- 
τομεν τέτοια «φρέσκα» μυαλά καί 
καταπονούμεθα μέ τήν έξεύρεσιν 
μέσων διά νά άνταπεξέλθωμεν εις 
τά σύγχρονα προβλήματα:; Βέ
βαια, έτσι είναι. Νά μή τό σκε- 
φθοΰμε πρωτύτερα! Ζητούν αϋξη- 
σιν οί τελωνειακοί; Νά γίνη είς 
βάρος τού Προσωπικού τού ΟΤΕ 
αφού καί τά τελωνεία χρησιμο
ποιούν τηλέφωνα. Παραπονοΰνται 
οί αγρότες διά τάς τιμάς τών 
βιομηχανικών προϊόντων1; Νά τούς 
δίδωνται εύθηνότερα τά είδη ταΰ
τα είς βάρος τών ημερομισθίων 
τών βιομηχανικών Εργατών καί 
τών έμποροϋπαλλήλων κλπ. κλπ.

Άλλά 6 κ. Ευτράπελος —— Α
νώνυμος μπορεί νά λέγη ό,τι θέ
λει. Ή Έφημερίς, όμως, πρός τήν 
οποίαν άπηύθυνε ουτος τήν επι

στολήν του, δέν έσκέφθη τό κύ
ρος της καί προ πάντων τήν προ
βολήν της ώς ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ 
πριν ή δημοσιεύση τήν Επιστολήν; 
Εκτός έάν έγινε λάθος μέ τήν 
εύθυμογραφικήν της στήλην.

ΑΒΔΗΡΙΤΙΣΜΟΣ

Τό αρμόδιον Τμήμα Δημοσιεύ
σεων τής Τραπέζης έξέδωσε τόν 
παρελθόντα μήνα είς τήν γαλλι
κήν γλώσσαν διαφημιστικόν φυλ- 
λάδιον άναγράφον τά είδη καί 
τούς όρους τών υπό τής Τραπέ
ζης γενομένων δεκτών καταθέσε
ων.

Έφ’ όσον ή έκδοσις έγένετο είς 
ξένην γώσσαν ασφαλώς θ’ άφορά 
τούς είς Ελλάδα Ερχομένους ή 
μέλλοντας νά έλθουν ξένους. Άλλ’ 
οί ξένοι δέν μένουν Ενταύθα εί μή 
όλίγας μόνον ημέρας ώς περιη- 
γηταί, μή άποβέποντες είς Τρα
πεζικός συναλλαγάς, αί όποϊαι 
θά έδικαιολόγ-ουν μίαν έμπεριστα 

(Συνέχεια είς τήν 3ην σελίδα)
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ίΝ* ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ίΙΙΤΟί
(Συνέχεια έ,κ τής 1ης σελίδας)

Την φωνήν εκείνην που μόνον α
λήθειες μεταφέρει. Αλήθειες πού 
.είναι απαύγασμα τής σκέψεως χι
λιάδων ανθρώπων σκληρώς έργα- 
σθέντων διά την επιβολήν τής 
Τραπέζης καί συνεπώς τήν περι- 
φρούρησιν των συμφερόντων άμ- 
φοτέρων των συντελεστών αυτής.

’Αλλά καί εάν τήν ήκουσαν, πο
τέ, μά ποτέ μέχρι τώρα, δεν έ
δωσαν καί δεν δίδουν τόσην, όση 
χρειάζεται, προσοχήν καί ποτέ 
δέν ύψωσαν τήν ίδικήν των φω
νήν, πολύ δε περισσότερον τό άνά 
στημά των διά ν’ ασκήσουν τον 
δέοντα έλεγχον τής Διοικήσεως.

Ή Συλλογική Έκπροσώπησις 
ζώσα καί άντιμετωπίζουσα καθη
μερινώς τήν πραγματικότητα καί 
έκθέτουσα άπό τοΰ βήματος τού
του τάς αντιλήψεις της δέν αντι
δικεί μέ ούδένα. Πολύ περισσότε
ρον μέ τήν Διοίκησιν. Ασκεί έν 
καθήκον. Καθήκον ιερόν. Διότι πι
στεύει ότι εις τήν παρωδίαν τών 
σημερινών συνελεύσεων πρέπει νά 
τεθή, τέρμα. Πρέπει ν’ άντιληφθοΰν 
Διοίκησις καί Μέτοχοι ότι εΰρί- 
σκονται ενώπιον μιας ένοχου πρά- 
ξεως. "Οτι δέν έκπληροϋν τήν α
ποστολήν των. Διότι δέν κάμουν 
τήν δουλειά τους καλά. Ή μέν 
πρώτη διότι δέν αποστέλλει εγ
καίρως — προ μιας έβδομάδος 
τουλάχιστον — τον απολογισμόν 
εις τούς Μετόχους, οί δε δεύτεροι 
διότι μή οντες ενήμεροι καί συ
νεπώς εις θέσιν ν’ ασκήσουν τόν 
προσήκοντα έλεγχον περιορίζον
ται μόλις τελειώση ή άνάγνωσις 
τοΰ βιβλίου — τοΰ απολογισμού 
—■ νά ενώσουν τις παλάμες τών 
χεριών των καί νά χειροκροτή
σουν έπισφραγίζοντες έτσι τά ό
σα έγιναν ώς καλώς γενόμενα. 
'Οποία ειρωνεία!

Ποΰ όμως δύναται νά όδηγήση 
αυτό τό... χειροκρότημα; Δέν 
τούς ενδιαφέρει, διότι, ας μάς ε
πιτροπή νά τό ε’ιπωμεν, δέν τό 
γνωρίζουν καί διότι τήν στιγμήν 
έκείνην τούς ενδιαφέρει μόνον τό 
ύψος τοΰ μερίσματος. Διά τά πε 
ραιτέρω ας σκεφθοΰν έκεΐνοι πού 
διοικούν .

ΚΤ αν εκείνοι δέν διοικούν κα
λά; ”Ας κάμουν καλά μέ τούς 
υπαλλήλους. "Ερχεται λοιπόν πά
λιν εις τό προσκήνιου ή έκπροσώ- 
πησις νά πάρη τήν θέσιν της, νά 
άγωνισθή, νά διεξαγάγη πραγμα
τικήν πάλην διά νά κατορθώση ν’ 
αναχαίτιση τήν Διοικητικήν μη
χανήν άπό τοΰ νά όδηγήση τήν 
Τράπεζαν εις τό βάραθρον.

Μήν βαυκαλίζεσθε. Κύριε Διοι- 
κητά καί Κύριοι Μέτοχοι μέ τήν 
απατηλή ιδέα ότι ή Τράπεζα εί
ναι ύπερωκεάνειον καί συνεπώς 
δυσκόλως βυθίζεται. Εί'μεθα βέ
βαιοι ότι θ’ άποβάλητε όλοι σας 
τήν απατηλή αυτή γνώμη αμέσως, 
αν υπενθυμίσουμε καί σε σάς καί 
σέ όλους μας γενικώς τήν 9ην ’Ι
ανουάριου 1953. "Οταν ένα σκά
φος δέν διοικεΐται- καλώς, θάττον 
ή βράδιον θά εΰρεθή εις τόν πυθ
μένα τής θαλάσσης. Καί θά έ
πρεπε νά τό έχητε άντιληφθή καί 
αν δέν τό άντελήφθητε σάς τό υ
πογραμμίζουμε άκάμ,η μίαν φο
ράν, ότι τό σκάφος αυτό πού λέ
γεται «Εθνική Τράπεζα τής Ελ
λάδος» δέν διοικεΐται καλώς. Εύ- 
ρίσκεται έν πλάνη οποιοσδήποτε 
πιστεύει τό αντίθετον.

Μίαν μικράν άπόδειξιν αποτε
λούν τά διά τής άπό 29)12)62 
άνακοινώσεως εκτιθέμενα, έχοντα 
οΰτω:

«’Ελπίζει ήδη βασίμως ότι ό κ. 
Διοικητής θά άντιληφθή, πλέον, 
τί τεκταίνεται καί εάν θεωρή έαυ
τόν ικανόν νά έξακολουθήση διοι- 
κών τήν Τράπεζαν, θά θέση τέρμα 
εις τήν επικρατούσαν αθλιότητα, 
θά περιστοιχηθή υπό λειτουργών 
ικανών, οί όποιοι καί άντάξιοι 
τής άποστολής των νά είναι καί 
ικανοί ν’ άντιμετωπίσωσι τήν ση 
μερινήν πραγματικότητα, ΐνα δυ- 
νηθή νά προχωρήση εις τήν έκ- 
καθάρισιν τής καταστάσεως. ’Άλ 
λως ή έκπροσώπησις διά τών εις 
τήν διάθεσίν της μέσων θ’ άπο- 
δυθή εις έντονον αγώνα έξυγιάν- 
σεως τής Τραπέζης, ή όποια τήν 
στιγμήν τούτην διέρχεται μεγί- 
στην ήθικήν κρίσιν εξ αιτίας τών 
μέχρι τοΰδε γενομένων. 'Η κατά- 
στασις δέ αυτή θά έπιδεινωθή έάν 
είναι αληθείς αί κυκλοφοροΰσαι 
φήμαι περί τής έπικειμένης άνα- 
στατώσεως».

’Ακολουθούν τά διά τής άπό 
7)1)63 άνακοινώσεως δι’ ών έκ
τος άλλων έτονίσθησαν τά έξής:

«'Η τοιαύτη θέσις τών άρμοδί- 
ων υπηρεσιακών παραγόντων καί 
ή μετ’ αυτών εύθυγράμμισις τοΰ 
ικ. Διοικητοΰ, όστις υιοθετεί τάς 
εισηγήσεις των, οδηγεί μετά μα
θηματικής άκριβείας εις τήν κα- 
τάλυσιν πάσης έννοιας τής ιε
ραρχίας καί τήν διάλυσιν τής 
Τραπέζης, ώς έπεσημάνθη καί ά- 
νεκοινώθη διά τής έν άρχή άνα- 
κοινώσεώς μας.

Οΰδεΐς αντικειμενικός κριτής 
καί συνεπώς καί οί ιθύνοντες, οί 
όποιοι σιωπούν, δύνανται ν’ άμ- 
φισβητήσωσι τήν άπολύτως ορ
θήν βάσιν έφ’ ής έθέσαμεν τά πρά 
γματα, διότι:

1. Ένώ, ώς ήδη εϊπομεν, έν 
ετει 1961 προήχθησαν έξ Διευ- 
θυνταί, παρά τό γεγονός ότι τό

τε ύπηρέτουν 9, έναντι 7 οργανι
κών θέσεων, κατά δέ τό 1959 εΐ- 
χον προαχθή εις Ύποδ)ντάς 23 
συνάδελφοι, αύξηθέντος τοΰ άρι- 
θμοΰ εις 29, έναντι όργάνικών 
θέσεων 15, ή Διοίκησες έξηκολού 
θησε νά διατηρή Διευθυντάς άρ- 
γομίσθους καί δή έξ έκείνων τούς 
όποιους αΰτη είχε προαγάγει, ώς 
καί Ύποδ)ντάς εις κατωτέρας 
θέσεις έκείνων ας έδει νά κατα- 
λάβωσι, τοποθετήσασα, εις τάς 
θέσεις τών Ύποδ)ντών Τμηματάρ

χας·
Τήν τοιαύτην άνερμάτιστον, α

λόγιστον καί διαλυιτικήν τακτι
κήν ακολουθεί καί σήμερον».

». . . Αί τοιαΰται άκατανόητοι 
πράξεις (προαγωγή καί άργομι- 
σθία στελεχών άνωτάτων βαθμι
δών καί ή δυσαρμονία βαθμών 
καί θέσεων) άποδεικνύουν, τουλά
χιστον έλλειψιν στοιχειωδών δι
οικητικών ικανοτήτων καί έπικρά 
τησιν ώς κριτηρίου τής εΰνοιοκρα 
τίας καί τών προσωπικών έπιρ- 
ροών, στοιχείων δηλαδή μακράν 
πάσης ηθικής βάσεως. Ταΰτα ή 
Έκπροσώπησις άπό μακροΰ χρό 
νου έπεσήμανε, διά δέ τής άπό 
3Ό)6)59 προσωπικής επιστολής 
τοΰ Προέδρου τοΰ Συλλόγου πρός 
τόν κ. Διοικητήν κατέστησεν σα
φώς καί εύθέως γνωστήν τήν πλή 
ρη καί έπικίνδυνον άνεπάρκειαν 
ήν ένεφάνιζεν ή Διοικητική μηχα 
νή. Κατά τάς μετά τήν έπιστο- 
λήν ταύτην διεξαχθείσας συζητή
σεις διεγράφησαν καί οί άντί- 
στοιχρι κίνδυνοι λόγφ τής έγ- 
κληματικής αδεξιότητας περί τήν 
χρησιμοποίησιν του ανθρωπίνου 
δυναμικού τής Τραπέζης. Δυστυ
χώς ό χρόνος δέν διέψευσε τάς 
άπό τριετίας έκτεθείσας άν τι λή
ψεις μας»!

«... 'Η Έκπροσώπησις ουδέπο
τε ήρνήθη νά παραγνώριση ή, τέ
λος, οπωσδήποτε νά ύπεισέλθη εις 
τά δικαιώματα τοΰ κ. Διοικητοΰ, 
έφ’ όσον ταΰτα, καλώς ή κακώς, 
άπορρέουν έκ τοΰ ίσχύοντος Κα
ταστατικού τής Τραπέζης. Άρ- 
νεΐται όμως, καταγγέλλει καί κα
ταπολεμά τήν χειριστήν χρήσιν 
τών δικαιωμάτων τούτων, ήν ου
δέποτε εις τήν μακράν ζωήν της 
έγνώρισεν ή Τράπεζα.

» Συ-ναισθανομένη όμως ή έκ- 
προσώπησις τήν βαρείαν ευθύνην 
της, ήτις άπορρέει τήν στιγμήν 
ταύτην έκ τής δημιουργηθείσης 
καταστάσεως καί άναλογιζομένη 
τάς σοβαρωτάτας συνέπειας, τάς 
όποιας θά συνεπήγετο ή έκτος 
τής Τραπέζης δημοσιότης, ήν έ- 
πιθυμεΐ νά άποφύγη, προειδοποι
εί διά μίαν είσέτι φοράν τήν Δι- 
οίκησιν καί έν ταύτώ τους υττηρε 
σιακούς παράγοντας καί ζητεί ό
πως οΰτοι συνέλθουν έγκαίρως και 
μή έξωθώσι διά τών ένεργειών 
των εις ακρότητας.

» Είναι πλέον καιρός ν’ άντι- 
ληφθώσιν ό κ. Διοικητής καί οί 
είσηγηταί του ότι ή Έθνοτραπε- 
ζική οικογένεια δέν είναι διατεθεί 
μένη νά άνεχθή περαιτέρω τήν 
ΰπό μιας ευαρίθμου «όμάδος» δι- 
άλυσιν τοΰ 'Ιδρύματος, έφ’ ού στη 
ρίζεται ή ζωή χιλιάδων ατόμων 
καί διά τήν άνοδον τοΰ όποιου 
άναλίσκεται αΰτη, ώς ήναλώθη ή 
ζωή καί έτέρων χιλιάδων άπελθόν 
των συναδέλφων».

Παρ’ όλα αυτά, τά όποια ού- 
δεϊς έτόλμησε ούδέ τολμά νά δια- 
ψεύση, ή κατάστασις παραμένει 
αμετάβλητος. Προστίθεται έπί 
πλέον ότι υπάρχουν, δυστυχώς, 
περιπτώσεις πού διαταγαί τού κ. 
Διοικητοΰ δέν έξετελέσθησαν άπό 
τήν ευάριθμον ομάδα τών Ιθυνόν
των. Τών άνθρώπων οί όποιοι έ
πί στ ευσαν ότι είναι ικανοί νά ε
δραιώσουν καταστάσεις έστερημε- 
νας ηθικών βάσεων καί νά εξα
κολουθήσουν διοικοΰντες κατ ά- 
παράδεκτον τρόπον, έξευτελίζον- 
τες πάσαν ήθικήν έννοιαν, καταρ 
ρακώνοντες τήν ιεραρχίαν καί έν- 
σπείροντες τήν τρομοκρατίαν.

Προχωρούν μέ ανασχέσεις κα
τά καιρούς — κατόπιν άμύνης 
τής Έκπροσωπήσεως — εις τήν 
προσπάθειάν των νά θεμελιώσουν 
τάς άρχάς καί μεθόδους, αί ό
ποια ι στερούνται ήθικής έννοιας 
καί νά σαρώσουν ό,τι εΐχεν οικο
δομήσει ή μακροχρόνιος πείρα έκ 
τής ζωής τοΰ Ιδρύματος.

Δέν θά συμβάλωμεν διά τής 
σιωπής μας εις τήν προσπάθει- 
άν των αυτήν. Θά τήν καταπολε- 
μήσωμεν, δι’ όλων τών μέσων. 
Δέν θέλομεν όμως καί δέν πρέπει 
νά προκαλούμεθα διά νά φθάσω- 
μεν μεταφέροντες τά τοΰ οίκου 
μας έν Δήμω.

Έάν όμως παρ’ έλπίδα καί με
τά τήν νέαν ταύτην κροΰσιν τοΰ 
σήματος τοΰ κινδύνου δέν πρυτα- 
νεύση ή σύνεσις, πρώτοι έκεΐνοι 
πού μέ τόν ιδρώτα των άνήγει- 
ραν τό οικοδόμημα τής Εθνικής 
Τραπέζης, θά υψώσουν τήν σκα
πάνην τής κατεδαφίσεως, τήν ο
ποίαν όμως θά στρέψουν κατά 
τών υπευθύνων.

”Ας έλπίσωμεν όμως ότι θά 
συνέλθουν πριν ή έλθωμεν ένώπι- 
ον τοΰ Κυριάρχου Σώματος.

Γ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΕΤΕ

ΤΑ ΝΕΑ ΥΠΟΚ

Θ’ απετελει τταράλε.ψιν άλλα συγχρόνως και έλλειψιν αντικει
μενικής τοττοΟετήσεώς μας έάν καί άπό τών στηλών τής Εψτ^ιεριδος 
μας δεν έξεφράζαίμεν τά ειλικρινή συγχαρητήριά μας ττρός τόν κ. 
Διοικητήν διά τό έκτελούμενον εργον εις τά νεοϊδρυόμενα Ύ'ττοκί)τα τά 
οποία τόσον άπό οικοδομικής όσον καί άπό άπόψεως διαρρυθμισε- 
ως εις χώρον εμφανίζονται άπολύτως συγχρονισμένα! καί ικανά νά 
συγκριθώσιν μέ τά του άνταγωνιστού, τών όποιων υπερέχουν

ΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

’Επί τη ευκαιρία τής διαπιστώσεως αυτής διατυπώνομεν τήν πα- 
ράκλησιν όπως μέ ταχύν ρυθμόν έπιληφθή ή Διοίκησις τής έμφανίσε- 
ως καί τών λοιπών παλαιών Ύποκαταστηιμάτων τής τε Πρωτευούσης 
καί Επαρχιών.

Πιστεύομεν1 ότι ήδη ύφίστανται αί πρός τούτο δυνατότητες.
'Ο συγχρονισμός τώρα τών όρων καί ώρών έργασίας ττρός τήν 

ευπρέπειαν τών οικημάτων άποτελεΐ άλλην ύπόθεσιν.

Άπό τά εγκαίνια τοΰ άναμο-ρφωθέ ντος Ύποκ)τος Λήμνου.ΑΝΩ Ά ρ ιστερό: Τά Ύποκ)μα Δάφνης. Δεξιά

flf Μϋ ι ι :Με1ιιπΓΪ προ™ ! a π ο τ υ χ ο ν τιι_ς ΥΣΤΗΜατα
ΜΕΣΟΝ Κ10ΪΪΪΕΡΝΣΕ1Σ ΜΣΙΟΝΟΠΝΒΣ Ε:ΕΕΕ0Σ

ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΗΗΕΙΟΜ ΠΜΟΓίΙϊ 
ΕΚΠΡΒΣΒΠ1Υ Eli ΤΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

'Ο κύριος στόχος τών ιθυνόν
των τήν Τράπεζαν, — τό Σώμα 
δηλ. τοΰ Προσωπικού — δέχεται 
μέ αύξανόμενον κατά τά τελευταία 
έτη ρυθμόν τήν μάστιγα τών ποι
νών. Τό ότι τό Σώμα τών Υπαλ
λήλων τής Τραπέζης άποτελεΐ τόν 
στόχον τών ιθυνόντων είναι γεγο
νός αναμφισβήτητου.

Δύο είναι οί κύριοι λόγοι: Νά 
παύση, άν είναι δυνατόν, ο παρά
γων «έργασία» ν’ άπατελή τόν συ
νεχή «μπελά» τής Διοικήσεως μέ 
τά προβλήματα του. "Ετσι παραλ- 
λήλως πρός τό παράδειγμα τών 
πάσης φύσεως προωθήσεων διά τά 
«φρόνιμα παιδιά», λειτουργεί καί 
ή βιομηχανία τών ποινών — φόβη- 
τρον διά οίσνδήποτε ήθελε κινηθή 
διά τήν όπεράσπισιν τών νομίμων 
καί ηθικών δικαιωμάτων του. Ό 
δεύτερος λόγος, ή επιβαλλόμενη 
παρανόμως συνέπεια τής καθυστε 
ρήσεως τοΰ «τιμωρηθέντος» καί εις 
τήν έξέλιξίν του κατά χρόνον τΐ" 
να, έν ισχύει τήιν καιθιερωμένην ά
πό διοικήσεως Κυριακοπούλου καί 
βελτιωθεΐσαν σήμερον άρχήν τής μή 
ευχερούς έξελίξεως τοΰ Προσωπι
κού. Οΰτω όμοΰ μέ τις προσωρι
νότητες, τις ασθένειες, τις περίφη
μες στρογγυλοποιήσεις «via(leur» 
καί την καταβρόχθισιν ολοκλήρων 
εξαμήνων, αί άθρόαι λόγφ ποινών 
περ ι κόπα ί εις τόν χρόνον έξελίξε
ως εξυπηρετούν τό σύστημα γενι
κής ανακοπής τής έξελίξεως τού 
Προσωπικού. Γενικός σκοπός και 
τών δύο λόγων, είναι, νά έξοικο- 
νομή ή Τράπεζα πάσαν εις βάρος 
τοΰ Προσωπικού ωφέλειαν είς τήν 
χρηματαγοράν καί διεύρυνσιν τών 
περιθωρίων τής άντ ι μετωπ ί σε ως 
τών έκ ταΰτης κινδύνων. Τά δια
τιθέμενα δηλ. άλλοτε ύπό τής Τρα
πέζης ποσά ΰπέρ: τού Προσωπικού 
της, — διότι έπρεπε τούτο νά ζή
ση καλλίτερου διά ν’ άποδώση καλ 
λίτερον, — σήμερον πρέπει νά τά 
διαθέση καί ηύξημένα μάλιστα, 
διά τάς αποσβέσεις τών ζημιών1 
τάς οποίας έπέψεραν οί διάφοροι 
...«άτυχώς» έν τη οργιαστική προσ 
παθεία «ένισχύσεως τής παραγω
γής» χρηματοδοτηθέντες.

"Ας έπανέλθωμεν όμως εις τό 
στενώτερον κανάλι τών ποινών. 
Βλέπομεν κατά πρώτον, αί ποιναί 
α&ται, νά έπιβάλλωνται άθρόως ε
λαφρό: τή συνειδήσει. Π.χ. λόγοι ά- 
νωτέρας βίας, προ διετίας, άπέ- 
κλεισαν συναδέλφους είς μίαν νή
σον καί καθυστέρησαν οΰτοι μίαν 
ή ήμίσειαν ή μέραν είς τήν προσέ- 
λευσίν των εις τήν εργασίαν των. 
Συνέπεια 50 δρχ. πρόστιμον καί 
έν συνεχεία έν έξάμηνον καθυστέ- 
ρησις εις τήν προαγωγήν των. Σω
ρεία περιπτώσεων συναδέλφων οϊ- 
τινες έν τή νευρικότητι μέ τήν ο
ποίαν ό φόρτος τής έργασίας τούς 
έχει προικίσει, εκφράζονται έναν
τι τών προϊσταμένων των όχι φυ
σικά ένδεδειγμένως, άλλα δέχον
ται λίαν δυσαναλόγους ποινάς, έ- 
πιφερούσας τάς πλέον επαχθείς, 
ιέν συνεχεία, συνέπειας είς τήν προ 
αγωγήν των. ’Αξιοσημείωτος εί
ναι ή προθυμία καί ή ευχέρεια με
τά τής οποίας τινές έκ τών άνα- 
λαμβανόντων τάς ανακρίσεις κ.κ. 
’Επιθεωρητών επιρρίπτουν εύθύνας 
καί ζητούν τήν κεφαλήν έπί πίνακι 
τών άσθενεστέρων συνήθως τής ύ- 
ποθέσεως. ’Έρχεται έν συνεχεία τό 
Πειθαρχικόν Συμβούλιον τό όποι
ον κεκλεισμένων τών θυρών, μέ τά 
όργανά του έπηρεαζόμένα μ ό
νον άπό τους κατη
γόρους, θά έκδώση οπωσ
δήποτε καταδικαστικάς αποφά
σεις. Διότι οί άνακριταί - έπιθεω- 
ρηταί ούδέποτε, ώς όργανα τής 
Διοικήσεως, θά ακούσουν, καί τού

το λόγφ κυρίως τής ψυχολογίας 
τών εξεταζόμενων συναδέλφων, τήν 
πραγματικήν αλήθειαν, ότε καί αί 
εισηγήσεις των είς τό Πειθαρχικόν 
Συμβούλιον σπανίως θά παρέχουν 
έλαφρυντικά διά τόν κατηγορούμε
νον στοιχεία. ’Επηρεασμένα δέ τά 
μέλη τού Πειθαρχικού Συμβουλίου 
καί έκ τής ά,ρχής ότι ό ασθενέστε
ρος είναι καί ό πταίων, διότι ή 
Διοίκησις όρίζουσα τά στελέχη της 
δέν είναι δυνατόν νά λανθάνη, εκ
δίδει τάς οπωσδήποτε μονομε
ρείς αποφάσεις του. Άπόδειξις τό 
έάν έξέδωσαν ποτέ τά Πειθαρχικά 
Συμβούλια άπαλλακτικάς αποφά
σεις καί πάσας; Καί ταΰτα υπό 
προΰπο θέσε ι ς άντ ι κει μενι κότητος 
καί άμεροληψίας. Συνήθως όμως 
οί κριταί τών Πειθαρχικών Συμβου 
λίων βλέπουν τάς υποθέσεις άπό 
τής πλευράς τής κατ’ αυτούς «κα
λής ποιότητας» τοΰ κρινομένου. 
Έάν μάλιστα τυγχάνη ό κρινόμε- 
νος νά έχη άγαθάς σχέσεις μέ τόν 
συνδικαλισμόν, τότε τά πράγματα 
βλέπονται μέ μεγεθυντικούς φα
κούς.

Έάν συνεπώς ύπάρχη ειλικρινής 
πρόθεσις τά Πειθαρχικά Συμβού
λια νά μετατραποΰν άπό φορείς 
σκοπιμότητας είς πραγματικά όρ
γανα έξακριβώσεως τής αλήθειας 
καί άποδόσεως δικαιοσύνης, πρέ
πει, τάχιστα μάλιστα, νά γίνη α
ποδεκτόν τό Συλλογικόν αίτημα 
περί συμμετοχής Συλλογικών έκ- 
πρισώπων είς ταύτα. "Οπως ή 
προηγούμενη Διοίκησις έποτνέψερε 
εις τά Συμβούλια Προαγωγών τόν ! 
Συλλογικόν παράγοντα, καίτοι τού 
το δέν προβλέπεται άπό τόν ’Ορ
γανισμόν άλλα έπιβάλλεται έκ τής 
ήθικής, οΰτω καί ή παρούσα οφεί
λει νά έπαναφέρη τούτον είς τά 
Π.Σ. ένθα υπάρχει ηύξημένη ή α
νάγκη τής παραστάσεως συνηγό
ρου τοΰ κατηγορουμένου.

"Οσον αφορά τό θέμα τών δι
πλών ποινών, δηλ. κυρίως ποινή 
καί καθυστέρησις προαγωγής ή 
προσαυξήσεως, τούτο είναι έξ ϋ- 
παρχής άνήθικον καί παράνομον. 
Ουδέποτε τιμωρείται τις δ ΐ ς 
διά τό αυτό παράπτωμα. ’Αλλά 
καί οί ϊθύνοντές μας δυναμικότε
ροι είς τήν κατά τών «ιθαγενών» 
έκστρατείαν των, ΰπερέβησαν πάν 
λογικόν δριον καί καθιέρωσαν τήν 
επιβολήν καθυστερήσεως, ... καί 
όταν άίκάμη εκκρεμή (!) ΰ- 
πόθεσις ενώπιον τού Πειθαρχικού. 
Δηλ. ανευ άποφάσεως αυτού, άνευ 
τής κατά πρώτον λόγον, φερ’ εί- 
πεΐν ποινής. Τί άλλο άποδεικνύει 
τούτο είμή τήν προεξόφλησιν τής 
άποφάσεως τοΰ Πειθαρχικού Συμ
βουλίου, τήν έκ τών προτέρων βέ
βαιον καταδίκην τού κατηγορουμέ
νου; "Οτι είναι, μέ άλλους λόγους, 
τά Πειθαρχικά Συμβούλια όργανα 
σκοπιμότητας.

"Ηδη έκκρεμοΰν άπό τής πλευ
ράς τών εργαζομένων δικαστικοί 
αγώνες. Διότι ευτυχώς τά μέσα έ
ξ ανδραποδισμού δέν έχουν πλήρη 
επιτυχίαν καί συνάδελφοί τινες σε
βόμενοι τήν προσωπικότητα καί 
τήν ήθικήν των ύπό στάσιν προσέ- 
φυγον είς τά δικαστήρια. Αί απο
φάσεις των θά δείξουν τήν αλή
θειαν. Καλόν όμως θά είναι ή Δι- 
οίκησις νά προλαμβάνη («Διοικεΐν 
έστί προνοεΐν», έχει πολλάκις εί- 
πή ό κ. Χέλμης) καί νά έφαρμόζη 
αυτή είς τήν Τράπεζαν τήν κοινήν 
περί δικαίου άντίληψιν, Ϊνα μή τρί
τοι, έστω καί ή Δικαστική ’Αρχή, 
επεμβαίνουν καί τής υποδεικνύουν 
τούτο. Καί είς αυτό τό σημεΐον ή 
Συλλογική έκπροσώπησις προειδο
ποιούσα συνεχώς τόν κ. Διοικητήν 
έπραξε τό καθήκον της. Θά άκού- 
ση άραγε τώρα ό κ. Διοικητής;

ASKAinill ΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΣ

"Οταν κατά τό πρώτον δεκαή
μερον τού ’Ιουλίου 1961 ή Δίοί- 
κησις τής Τραπέζης προέβη είς 
τήν καί είσέτι ίσχύουσαν απαρά
δεκτοι) άναστόπωσιν τού προσωπι
κού καί τήν άνοδον άνεκπαιδεύ- 
των άλεξ ιπτωτ ιστών (άναφέρομεν 
τήν ιδίαν λέξιν ήν τότε έχρησιμο- 
ποιήσαμεν, διότι απέδιδε καί α
ποδίδει καί σήμερον την πραγμα
τικότητα) ή συλλογική έκπροσώ- 
πησις έσπευσε ν’ άπευθύνη είς τόν 
κ. Διοικητήν το άκόλουθον τηλε
γράφημα (άπό 14.7.61).

Άξιότιμον κύριον

ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ ΧΕΛΜΗΝ 
Διοικητήν ’Εθνικής Τραπέζης 

ΕΝΤΑΥΘΑ

«Ένώ Κεντρικά καί Υποκατα
στήματα λόγφ έλλείψεως Προσω
πικού στενάζουν έν τή αντιμετω
πίσει έργου των καί άδυνατούν 
αυξήσουν έργασίας έκ τής αιτίας 
ταΰτης άναλόγως διαγραφομένων 
δυνατοτήτων, προσωπικόν δέ αύτών 
έχει έξουθενωθή μή λαμβάνσν έν 
πολλοΐς καί τάς κανόνικάς άδειας 
του, ϋπηρεσιακοί παράγοντες εί- 
σηγοΰνται καί 'Υμείς έγκρίνετε μέ 
τρα άναδ ιαρθρώσεως διαφόρων υ
πηρεσιών καί Διευθύνσεων Έπιθε- 
ωρήσεως ήτις μετατρέπεται διά 
νέου συστήματος είς ’Αστυνομίαν. 
—- Πέραν τούτων προβαίνετε είς | 
πράξεις άποδεικνυούσας τελείαν 
άδιαφορίαν πρός ιεραρχίαν δΓ ύ" 
πόστασίν Τραπέζης.— Ένιαι γε
νόμενα ι μεταβολαΐ είς άνωτάτας 
θέσεις κρίνονται απαράδεκτοι, δη- 
λώ δέ ότι έν περιπτώσει εμμονής 
Σας π ραγ μ ατοπο ι η θώσ ι ν αΰται εί
μαι υποχρεωμένος διαμαρτυρηθώ 
είς Κον Πρωθυπουργόν καταγγέλ- 
λων πρόθεσίν Σας διαλύσητε "Ι
δρυμα.— ’Αναμένω άμεσον είδο- 
ποίησίν Σας πρός συζήτησιν καί 
ρύθμισιν προκυψάντων ζητημάτων.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ 

Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ»

Έν συνεχείς!, ώς άνεκοινώθη διά 
τής ύπ’ άριθ. 5)17.7.61 άνακοι- 
νώσεως, ό κληθείς ύπό τού Κου 
Διοικητοΰ Πρόεδρος τού Συλλό
γου ύπεστήριξεν κατά τήν άκολου- 
θήσασαν όξυτάτην συζήτησιν ότι:

«1. Πάσα περαιτέρω πίεσις έπί 
τών Υπαλλήλων κρίνεται απαρά
δεκτος καί θ’ άντιμετωπισθή δΓ 
όλων των νομίμων μέσων, πρέπει 
δέ ν’ άντιληφθή ό καθείς, ότι θά 
τεθή πλέον φραγμός είς τάς αχα
ρακτήριστους μεθόδους τάς όποι
ας μετέρχονται οί ιθύνοντες, ώστε 
τό Προσωπικόν νά ταλανίζηται και 
νά στερήται καί αύτών άκόμη τών 
κανονικών αδειών του.

2. ’Αποτελεί ηθικόν κα
θήκον διά τήν Διοίκησιν, ό
πως προβή είς τροποποίηση/ τών 
πράξεών της περί μεταβολών, ώσ
τε οί θίγόμενοι τίμιοι συνάδελφοι 
οί λευκανθέντες είς τήν διακονίαν

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
(Συνέχεια έκ τής 2ας σελίδος)

τωμένην ένημέρωσίν των έπί τών 
ορών τών Τραπεζικών καταθέσεων.

Ποιος λοιπόν σοβαρός λόγος 
συνέτρεξεν ώστε νά ΰποβληθή είς 
τήν δαπάνην έκδόσεως διαφημι
στικού φυλλαδίου έπί τών όρων 
τών καταθέσεων της; ’Ήδη άπό 
πέρυσι λίαν αισθητή ΰπηρξεν ή 
έλλειψις ένός φυλλαδίου γενικω- 
τέρου τουριστικού ενδιαφέροντος 
διά τούς ξένους πελότας της. Δέν 
θά ήδύνατο νά γίνη τίποτε πρός 
τήν κατεύθυνσιν αυτήν, άφοΰ, ώς 
άποδεικνύεται, υπάρχουν διαθέσι
μοι αί σχετικοί δαπάναι; ’Ή μή
πως οί «αρμόδιοι» δέν είναι είς 
θέσιν νά συλλάβουν τοιαΰτα θέ
ματα;

τού ' I δρύματος ν’ άποκατασταθοΰν 
πλήρως.

3. Δέον ν’ άκυρωθοΰν ταχύτοηα 
αί ανώμαλοι άναρριχήσεις».

Παρά ταύτα ή Διοίκησις έπρο- 
χώρησεν είς τήν εφαρμογήν τών 
σχεδίων της περί «άναδιαρθρώσε- 
ως», τά όποια όμως τείνουν είς 
διάλυσιν τής Τραπέζης, διότι ι
δού τί προεκυψεν:

1. Ν’ άνέλθουν είς καίριας θέ
σεις άνελπίστως καί άλεξιπτωτι- 
στικώς (διότι οί άνελθόντες δέν έ- 
πίστευον ότι ήτο δυνατόν να άνέλ
θουν είς άς θέσεις έτοποθετήθη- 
σαν) διάφοροι, οί όποιοι ούδέν άλ
λο έχουν νά έπιδείξουν κατά τό ό· 
ριζόμενον έγκυκλίως δεκαοκτάμη- 
νον, είμή τήν περαιτέρω ανοδικήν 
πορείαν τών ιδίων, έπί άνυπολογί- 
στφ ζημίςε τής Τραπέζης λόγφ τής 
δημιουργηθείσης άπογοητεύσεως 
είς άλλους παραγκωνισθέντας.

2. Νά αΰξηθώσιν είς τεράστιον 
ποσόν τά έξοδα (είς τό τετραπλά
σιον πέραν τών μέχρι τοΰδε) τής 
Γενικής Έπιθεωρήσεως είς βάρος 
ολοκλήρου τής συναδελφ ικής οικο
γένειας.

3. Νά αύξηθή ή δύναμις τής Έ* 
πιθεωρήσεως καί εκλεκτά στελέχη 
τής Τραπέζης, τά όποια θά ήδύναν 
το νά καλύψουν έ τέρας σοβαράς 
άνάγκας, ν’ άπορροψώνται είς τό 
εργον αυτής.

4. Παρά ταΰτα νά μήν έχη πρα- 
γματοποιηθή, εί μή είς ελάχιστα 
έκ τών Υποκαταστημάτων καί δή 
μικρά, τακτική καί πλήρης έπιθε- 
ώρησις, ώς προβλέπεται ύπό τοΰ 
νέου συστήματος.

5. Νά έξοτυαγκασθή ή Διοίκησις 
πιεζομένη έκ τής δημιουργηθείσης 
ανωμάλου καταστάσεως νά συγ
κρότηση επιτροπήν πρός μελέτην 
καί λήψιν τών ένδε ικνυομένων έν 
όψει ταΰτης μέτρων.

Διά μίαν είσέτι φοράν δικαιώ
νεται ή έκπροσώπησις καί άποδει- 
κνυεται μέ πόσην ελαφρότητα λαμ 
βάνονται διάφορα μέτρα καί ημί
μετρα, διά τά όποια πρώτοι καί 
κύριοι υπεύθυνοι είναι οί είσηγη
ταί.

Έπί τού παρόντος περιοριζόμε- 
θα είς τάς ανωτέρω θλιβερός δι
απιστώσεις μας. Θά συνεχίσωμεν 
όμως ευθύς ώς συγκεντρώσω μεν ώ- 
ρισμένας είσέτι πληροφορίας καί 
θά έπανέλθωμεν διά νά όλοκληρώ- 
σωμεν τάς παρατηρήσεις μας, διό
τι δέν είναι ανεκτόν τά σφάλμα
τα ώρισμένων παραγόντων νά πλη 
ρώνωνται υπό τοΰ συνόλου τής συ- 
αδελφικής οικογένειας.

WVWWWWWM VWWVW»

ΑΙ ΑΡΧΛΙΡΕΣΙΛ1 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

(Συνέχεια, έκ τής 1ης σελίδος) 
τάς προσπάθειας μας διά νά άντα- 
πσκριθώμεν είς τάς δικα,ίας προσ
δοκίας σας.

Τήν αύτήν πρός ημάς καθολικήν 
συμπαράστασιν καί ύπό τήν δέ
ουσαν έκάστοτε μορφήν ζητοΰμεν 
όπως π ραγ ματοπο ιήτε άνά πάσαν 
στιγμήν, ίδίρ κατά τάς πλέον κρί
σιμους τοιαύτας. Μόνον ύπό τήν 
προϋπόθεσιν ταύτην καί τήν συν- 
τελουμένην ήδη ενότητα τών ’Ορ
γανώσεων τοΰ Προσωπικού, θά κα- 
ταστή δυνατόν όπως τεθή τέρμα 
είς τήν, είς επιστήμην άναχθεΐσαν, 
παρελκυστικήν τακτικήν καί έξορ- 
γιστικήν αναβλητικότητα τών αρ
μοδίων καί άνοιξη ό δρόμος διά 
νά ΐδουν φώς τά είς τό σκότος τών 
συρταρίων τών υπηρεσιακών πα
ραγόντων χρονίσαντα αίτήματά 
μας.
Μετά συναδελφ νκών χαιρετισμών 

’Εντολή τής έπανεκλεγείσης 

Διοικήσεως 

Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ



Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΒΙΑΙΑΣ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ I ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ

ΥΓΙΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΣΦΥΡΗΛΑΤΕΙΤΑΙ Η ΕΝΟΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΗΐΜΐι ton ιημπι rpoi tun τη ομφοτον
mi ΚΟΙΝΗΝ ΠΡΟΒΟΜΙΝ T0NZNTHMAT0N ΙΟΙ 0Ρ0ΜΙΚ0Τ
Κοινή άμυνα κατά τής χειροτερΣύσεως τής θέσεως 
τον ίργαζομίνον-Πρός ένοποίησιν τον Οργανώσεων

'Η σύσφιγξις των σχέσεων τών 'Οργανώσεων τού Προσωπικού 
τής Τραπέζης είναι πραγματικότης. Ή θέλησις τού Προσωπικού διά 
συνενοχήν αύτοΰ ανεξαρτήτως προελεύσεως, ύφισταμένη άπό των 
μελών των Διοικήσεων των 'Οργανώσεων έκάστης πλευράς μέχρι 
τού τελευταίου όπλου μέλους αυτών έπεκράτησε, δπως ήτα φυσικόν 
καί λογικόν, πόσης παλαιοτέρας άντιλήψεως.

Αϊ 'Οργανώσεις τού Προσωπικού τής Παλαιός ’Εθνικής Tporrrt- 
ζης καί ό Σύλλογος τών υπαλλήλων τής τ. Τραπέζης 'Αθηνών 
συναπεφάσισαν όπως τού λοιπού ό χειρισμός τών ζητημάτων τού 
Προσωπικού είναι κοινός, πρό παντός δέ να εξομαλυνθούν αί ύφι- 
στάμεναι έκ τού παρελθόντος διαφοραϊ άπόψεων ώς προς τό ασφα
λιστικόν. ‘Ως ήδη έχει λεχθή, τό θέμα είναι εϋκολώτερον σήμερον 
καθ’ όσον ή περιοχή ασυμφωνιών έχει περιορισβή είς τό έλάχιστόν 
εις ώρισμένα τούτέστιν σημεία τού Κανονισμού Έπικουρήσεως, ένώ 
άντιθέτως ή θέλησις τής Συλλογικής έκπροσωπήσεως διά την 
πραγμοαοποιησιν συμφωνίας καί λύσεως είναι τόσον ισχυρά ώστε 
ταΰτα νά θεωρούνται ήδη ώς μη υπάρχοντα.

Η ΠΡΩΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 
— ΠΡΩΤΗ ΝΙΚΗ

Τό ότι ή άπόφασις τών Συνδι
καλιστικών ’Οργανώσεων τού Προ
σωπικού είναι στερρά καί μόνιμος 
άπεδείχθη είς τήν πρώτην δόκιμό 
σίαν, έξ ής ήναγκάσθη αύτη νά δι- 
έλθη καί έξήλθεν άλώβητσς. Είς 
εφαρμογήν τού Κανονισμού Έπι
κουρήσεως ώς ούτος έτροποποιή- 
θη διά τής άπό 1.12.62 άποφάσε- 
ως τής Δ.Ε. τού Λογαριασμού ’Ε
πί κουρήσεως ή Διοίκησις τής 
Τραπέζης ήχθη είς αυξησιν τής 
εισφοράς ήσφαλισμένου άπό 3% 
είς .3,5%, 6Γ ής έπεβάρυνε καί δή 
6Γ αναδρομικής κρατήσεως, τήν 
μισθοδοσίαν Μαρτίου.

Ή ενέργεια αύτη τής Διοική- 
σεως έφερε είς εξαιρετικός δυσχε
ρή θέσιν τήν συνεννόησην τών Συλ 
λόγων. Διότι έθετε τήν Συλλογι
κήν ήγεσίαν τής ’Εθνικής ενώπιον 
τών ύποχρεώσεών της έκ τής ύφι- 
σταμένης αποδοχής τού νέου 
Κανονισμού, τόν δέ Σύλλογον 
Τραπέζης 'Αθηνών ενώπιον τε
τελεσμένου γεγονότος, παρά τάς 
σαφώς αντιθέτους απόψεις του. 
Ή ενέργεια όμως αύτη, ήτις έν- 
τέχνως έφερε είς τήν επιφάνειαν 
τήν μόνην μη ρυθμισθεΐσαν μέχρι 
τοΰδε διαφοράν θέσεων τών δύο 
Συλλόγων, όχι μόνον δέν έπέφερε 
τήν, Τσως έπιχειρηθεΐσαν, ματαίω 
σιν τής συνδέσεως τών δυνάμε
ων τού Προσωπικού, άλλά τουναν
τίον ώδήγησε τάς δύο ήγεσίαι 
είς τήν έξεύρεσιν καί προβολήν 
έναντι τής Διοικήσεως τής Τρα- 
πέζης τής μόνης ορθής λύσεως. 
Τής αναβολής τής αύξήσεως τών 
κρατήσεων μέχρι τής υποβολής 
τού κοινού παρά τής Συλλογικής

έκπροσωπήσεως πορίσματος διά 
τήν οριστικήν λύσιν τής ύπαρχού 
σης περί τόν Λογαριασμόν Έπι
κουρήσεως κρίσεως.

Διά τής άποδοχής τής ώς άνω 
προτάσεως παρά τής Διοικήσε- 
ως τής Τραπέζης έληξε νικηφό- 
ρως διά τήν ένότΠτα τού Προσω
πικού ή πρώτη δοκιμασία αυτής, 
ήτις καί φαίνεται νά είναι ή μό
νη διότι, ώς έλέχθη, ή θέλησις ό
πως τεθή τέρμα είς τήν διαίρεσιν 
είναι ίσχυροτέρα πάσης άλλης 
σκέψεως καί προσπάθειας.

ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙ Σ

I ήν αποφασιν των προς στενήν 
έν τή) μέλλσντ ι συνεργασίαν καί 
κοινήν προβολήν καί επιδίωξιν 
τών αιτημάτων, οί Σύλλογοι: διε- 
τύπωσαν διά κοινής άνακοινώσε- 
ως - διακηρύξεως τής όποιας τά 
κυριώτερα σημεία έχουν ώς εξής:

1. Διαπιστούται ότι ένώ τά βα
σικά προβλήματα τού Προσωπι
κού αντιμετωπίζουν τήν τακτικήν 
τής αναβολής, εφαρμόζεται ή 
άρχή τής πλουσιοπάροχου ικανό 
ποιήσεως τών ολίγων διά τής πε
ρί φρονήσεως καί αυτών έτι τών 
στοιχειωδών αναγκών καί διεκδι
κήσεων τού κυρίου όγκου τού Προ
σωπικού.

2. Τό προσφιλές τούτο δόγμα 
τής Διοικήσεως έχει τήν σφραγί
δα του είς τά πλεΐστα τών άποφα 
σιζομένων παρ’ αυτής μέτρων σχε 
Τικώς μέ τά ζητήματα τού Προ
σωπικού, με άνάλογον έπέκτα- 
σιν καί είς τούς άσφαλιστικούς 
’Οργανισμούς προς διατήρησιν 
τής προνομιακής υπέρ τών ολί
γων μεταχειρίσεως καί μετά τήν 
θέσιν αυτών ύπά σύνταξιν.

3. Έπισημαίνεται ή απαράδε
κτος τακτική τής Διοικήσεως της 
Τραπέζης είς τό νά καταλήγη είς 
λύσεις καί νά άνακοινοΐ ταύτας 
είς τήν Συλλογικήν ‘Ηγεσίαν, ά- 
νευ προηγουμένης μετά τής τελευ
ταίας συνεννοήσεως καί άνταλ- 
λαγής άπόψεων, ένώ αί αίτούμε- 
ναι παρά τής Διοικήσεως έγγρα
φοι αναπτύξεις καί θεμελιώσεις 
τών ζητημάτων παρά τής Συλλο
γικής πλευράς όχι μόνον δεν λαμ- 
βάνονται ΰπ’ όψιν άλλά, ώς άπε
δείχθη, επιδιώκεται απλώς καί μό
νον διά τούτων ή έπί μακρότερο/ 
χρόνον άναβολή τής άντιμετωπίσε 
ως τών έν λόγφ ζητημάτων.

4. Πρό τής επικινδύνου τού
της διά τό παρόν καί ζοφερός 
διά τό μέλλον καταστάσεως, ή 
Συλλογική Ηγεσία συναισθανομέ 
νη τάς έπί τού προκειμένου βαρυ- 
τάτας εύθύνας της καί σταθμίζου 
σα τούς έκ τής είρημένης κατα
στάσεως, κινδύνους, προήλθεν 
είς τήν ομόφωνον άπόφασιν όπως 
παραμερίση όλα τά εμπόδια, 
τά όποια έντέχνως δημιουργούν 
καί παρεμβάλλουν μεταξύ της οι 
έκ. τής διασπάσεως καί τών δια 
φοροποιήσεων παντοιοτρόπως ώ- 
φελούμενοι, προχωρήση δέ ήνω μό
νη καί αρραγής προς διεκδίκησην 
καί άμεσον ίκανοποίησιν τών αίτη 
μάτων τού Προσωπικού καί τα- 
χεΐαν ρύθμισίν τού ολου Ασφαλι
στικού θέματος.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ

Κατόπιν τών ανωτέρω ή κριτι
κή ώρισμένων συναδέλφων έπί τής 
τοποθετήσεως τής έκπροσωπήσε
ως ίφ’ όλου τού ασφαλιστικού θέ
ματος ασφαλώς εΐναι απόρροια 
ούχί άντικειμεγικής έρεύνης καί 
τοποθετήσεως τών πραγμάτων.

Οΰδεΐς δυνσται νά υποστήριξή, 
πολλώ μάλλον ν’ απόδειξη ότι δι- 
ακυβεύονται ή οπωσδήποτε παρα- 
βλέπονται τά συμφέροντα τής 
τάξεως.

"Ας τερματισθή λοιπόν ή εύκο
λος κριτική. Οί συνάδελφοι ού- 
τοι, ας μή κρίνουν άπό τής ίδικής 
των μονοπλεύρου σκοπιάς, ήτις 
καθ’ ομολογίαν τών ίδίωιν τούς ώ
δήγησε είς έσφαλμένας κατευθύν
σεις, άλλ’ άπό τής θέσεως εκεί
νων οΐ όποιοι έχουν καί έπέδει- 
ξαν πλήρη έπίγνωσιν τής πολυ
πλεύρου ευθύνης των καί αναλί
σκονται έργοις διά τήν ολότητα.

ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας)

ρας μεγάλος Τραπέζας.
’Επίσης έξίσωσις τών βασικών 

μισθών Λογιστών Β' καί Υπολο
γιστών Α' μέ τό αυτό κριτήριον 
(πρόκειται περί μ ικροδ ιαφορών).

’Επίσης Είσπρακτόρων καί Κλη 
τήρων.

2) Προσαρμογή Ταμιακών επι
δομάτων καί καταμετρητών:

α) Ταμιακών:
Κατηγορία Α' άπό 400 είς 

500.
Κατηγορία Β' άπό- 300 είς

400.
Κατηγορία Γ' άπό 250 είς

350.
β) Καταμετρητών:
Κατηγορία Α' άπό 160 είς

225.
Κατηγορία Β' άπό 125 είς 

175.
Κατηγορία Γ' άπό 100 είς

150.
3. Μείωσις τού επιτοκίου τών 

δανείων καλύψεως εξόδων έκ στε
γαστικών τοιοΰτων άπό 6% είς
4%.

Τ’ ανωτέρω ισχύουν άπό 1)1)63.
4. Έζητήθη ή έγκρισις τής Νο

μισματικής ’Επιτροπής διά τήν 
μείωσιν τού Επιτοκίου Στεγαστι
κών Δανείων άπό 4% είς 3%.

5. Ένεκρίθη πίστωσις μέχρι 
δρχ. 250.000 διά τήν ένίσχυσιν 
τών πληγέντων έκ τής κακοκαιρίας 
συναδέλφων επαρχιακών Ύποκατα 
στη μάτω ν.

6. Έδόθη εντολή όπως άνατε- 
θή είς τόν άναλογιστήν κ. Καλκά- 
νην ή μελέτη διά τήν προικοδότη
σή ϊνα μετά ταΰτα έγκριθή ή ε
παναλειτουργία τού σχετικού λο
γαριασμού.

Τά άνωτέρω αποτελούν μέρος 
τών όσων δικαιούται τό Προσωπι
κόν χάριν είς τήν εργατικότητα 
τού όποιου αποκτά ή Τράπεζα 
κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων. 
Πολλά δέ έκ τών ζητημάτων τού
των αφορούν τήν παρελθοΰσαν 
χρήσιν άπό τά περιθώρια τής ό"

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 
ξεων, είχε ζητηθή ή ριζική μετα
βολή τών λοιπών διατάξεων, ώστε 
νά είσάγεται καθεστώς πραγματι
κής έλευθέρας διαπραγματεύσεως 
τής αμοιβής τής εργασίας, συμφώ 
νως άλλωστε καί προς τάς ύπο- 
γραφείσας παρά τής Ελλάδος Δι
εθνείς Συμβάσεις 87 καί 98 ώς 
καί ή κατάργησις τού Α.Ν. 1 943) 

ι 51 τού ύποχρεοΰντος τήν περικο- | 
! πήν τών ήμερομισθίων άπεργίας. j 

Παραλλήλως μέ τήν ’Ομοσπον
δίαν μας καί έπί τής αυτής κυρί
ως βάσεως έτάχθησαν αί πλεΐστα!

I τών μαζικωτέρων καί άντιπροσω- 
; πευτικωτέρων έργατουπαλληλικών 
οργανώσεων ’Αθηνών — Πειραιώς. 
Παράλληλον κίνίσιν ήγειρε καί τό 
Εργατικόν Κέντρον Θεσσαλονίκης. 
Αί οργανώσεις ’Αθηνών — Πει
ραιώς άνελθοϋσαι τελικώς είς 80 
καί τελοΰσαι υπό κοινήν Προσω
ρινήν Ήγεσίαν πρσέβησαν μέχρι 
στιγμής είς συνεχείς κλαδικάς ά" 
περγιακάς έκδηλώσεις καί πάσης 
φύσεως κινητοποιήσεις μέ άποκο- 
ρύφωμα τάς έν συνεχεία μεγαλει
ώδεις ταυτοχρόνους πανεργατικάς 
συγκεντρώσεις τής 11ης Φεβρου- 
αρίου είς τά θέατρα «’Ακροπόλ» 
καί «Κεντρικόν». Αί έν λόγω ορ
γανώσεις βασιζόμενοι είς τό ά" 
κλόνητον θεμέλιον τής ενότητας 
δράσεως έντείνουν τόν άγώνα των 
κατά τού Νομοσχεδίου μέ τό γε
νικόν αίτημα: Έγκατάλει- 
ψ ι ς αυτού, κ α τ ά θ ε- 
σις νέου πράγματι 
φιλεργατικού. Ένώ δέ

ποιας κάλλιστα ήδύναντο νά καλυ 
φθοΰν.

Ή Συλλογική Έκπροσώπησις 
στοοθμίζουσα καί διαπιστοΰσα τάς 
τεράστιας οίκονομικάς δυνατότητας 
τής Τραπέζης, δυναμένας κατά τήν 
τρέχουσαν χρήσιν νά καλύψουν τά 
εκκρεμή ζητήματα καί δή συντο- 
μώτστα, θά έπανέλθη έπί τής ενώ
πιον τής Διοικήσεως προβολής αυ
τών.

έντείνεται ό άγων ούτος, ή Κυβέρ- 
νησις μή προχωρούσα είς τήν κατ’ 
άρθρον συζήτησιν τού Νομοσχεδί
ου καί είσάγουσα έτερα είς τήν 
Βουλήν, εκδηλώνει ένδεχομένην ά- 
πόφασίν της όπως άναστείλη τήν 
έπί τούτου εργασίαν τής Βουλής 
καί άποσύρη άθορύβως τούτο. 
Πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην συγ
κλίνουν καί σοβαραί δημοσιογρα
φικά! πληροφορίαι.

‘Υφίσταται όμως ό κίνδυνος τής 
αιφνιδιαστικής επαναφοράς τού No 
μοσχεδίου καί «έν μιρ νυκτί» κατά 
συνήθη τρόπον, έπιψηφίσεώς του. 
Επίσης δέν αποκλείεται ή επανα
φορά του μέ τήν μορφήν τών δή
θεν σοβαρών τροποποιήσεων τών 
άρθρων αύτοΰ. Πρός τήν κατεύθυν 
σιν ταύτην κινείται ή άπσμονωδεΐ- 
σα ήγεσια (σφραγίδων) τής ΓΣ 
ΕΕ ή όποια είς τό πρόσφατον είς 
Πειραιά συγκληθέν Γενικόν Συμβού 
λιον αυτής ύπερημύνθη καί πάλιν 
τού Νομοσχεδίου, ούτινος έζήτησε 
τήν συνέχισιν τής συζητήσεως μέ 
τάς πρστει νομένας ΰπ’ αυτής τρο
ποποιήσεις. Χαρακτηριστική είναι 
ή αιτία ήν αύτη προβάλλει. ’Όχι 
βέβαια ή υποχρεωτική εισφορά 
(ής ή διάταξις ουδόλως τροποποι
είται) άλλά ή προσαρμογή τής έρ 
γοτπκής τάξεως είς τάς νέας συν- 
θήκας τής Κοινής ’Αγοράς, πρά
γμα τό όποιον ώς έπανειλημμένως 
καί έπισήμως έτσνίσθη, αποτελεί 
τους μελανωτέρους οιωνούς διά 
τούς έργάτας καί υπαλλήλους, είς 
βάοος τών οποίων έπιχειρείται τό 
«μέγα» τούτο εγχείρημα.

Είς τόν αγώνα συνεπώς τών Η
νωμένων Έργατοϋπαλληλικών Όρ 
γ ανώσεων έγκειται ή διαφύλαξις 
τών συμφερόντων τών εργαζομέ
νων καί ή πραγματική βελτίωσις 
τής θέσεώς των. Ή έπαγρύπνησις 
καί ή δύναμις αυτών άφ’ ένός καί 
ή τίμια θέσις τών ϋγιώς σκεπτο- 
μένων πολιτικών προσώπων καί 
παρατάξεων θά συντελέσουν είς τήν 
θέσπισιν τής όρθωτέρας έθνικώς 
καί κοινωνικούς καταστάσεως.

ΠΑΡΟΔΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
ΕΡΓ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΟΝ

Τήν Κυριακήν καί Δευτέραν 17 
καί 18.3.63 συνεκλήθη το Συνέ- 
δρισν τού Εργατικού Κέντρου 
’Αθηνών.
Ή Τραπεζοϋπαλληλική τάξις διά 

κοινής συμφωνίας τής πλειοψηφί- 
οος τών Συλλόγων, άπεφάσισε 
την μή συμμετοχήν είς αυτό, είς 
ένδειξίν διαμαρτυρίας διά τήν θέ
σιν καί τακτικήν τής διοικήσεως 
τού Ε.Κ.Α. ώς καί τής Γ.Σ.Ε.Ε., 
είς το θέμα τού Νομοσχεδίου καί 
είς τά έν γένει εργατικά ζητή
ματα.

"Αλλως τε ή διοίκησις τού Κέν
τρου διά τού τρόπου τού «μή τα- 
μειακώς έν τάξει σωματείου» διά. 
πρώτην φοράν απέκλεισε τούς 
Συλλόγους Υπαλλήλων καί Είσ
πρακτόρων Ε.Τ.Ε., άπό τό Συνε
δρίαν.

‘Ως γνωρίζομεν τό αυτό έπρα- 
ξε καί δι’ άλλα Σωματεία έν οΐς 
καί οί Σύλλογοι Υπαλλήλων Τρα 
πεζών Ελλάδος καί ’Αγροτικής.

’Από μακροΰ δέ χρόνου ή ή- 
γεσία τού Ε.Κ.Α. έχει διαγράψει 
κατά τήν προσφιλή είς αυτήν μέ
θοδον τόν Σύλλογον Υπαλλήλων 
τής Τραπέζης 'Αθηνών.

Ή ηγεσία τού Ε.Κ.Α. καί τής 
Γ.Σ.Ε.Ε. ή θέλησε κατ’ αυτόν τόν 
τρόπον ν’ απαλλαγή άπό τό μα- 
στίγωμα τό όποιον θά έδέχετσ 6ιά 
τήν όλην τακτικήν της άπέναντι 
τής έργατοϋπαλληλ ικής τάξεως. 
Δέν τό επέτυχε όμως, διότι εις 
τάς εργασίας τού Συνεδρίου και 
κατά τάς δύο ήμέρας έδέχθη τόν 
καταιγισμόν τού Σώματος τών πο 
ρευρεθέντων συνέδρων. Τέλος τά 
πραγματικά αντιπροσωπευτικά 
Σωματεία καταγγέλλοντα τήν ή 
γεσίαν άπεχώρησαν άφήσαντα 
αυτήν μέ τήν πλασματικήν πλειο- 
ψηφίαν τών σφραγίδων.

Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ 
ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΟΙΕΡΔΣ ΒΙΑΣ

Ή διά λόγους άνωτέρας βίας 
διακοπή παρά τών συναδέλφων 
τής παρακολουθήσεως τών μέσψ 
τής Τραπέζης διενεργουμένων μα
θημάτων ξένων γλωσσών, συνεπά
γεται την έπιβάρυνσιν αυτών μό
νον μέ τά δίδακτρα δΓ δν χρόνον 
ουτοι έ φοίτησαν.

'Απαραίτητος όμως προυπόθε- 
σις δπως ή διακοπή οφείλεται είς 
λόγους άποδεδειγμένως 
άνωτέρους τής θελή- 
σεως τού σπουδάζον
τας. "Αλλως ή έπιβάρυνσις τού 
σπουδαστοΰ συναδέλφου θά καλϋ- 
πτη ολόκληρον την σαιζόν ώς ι
σχύει έπί πλήρους φοιτήσεως.

ΤΟ ΙΥΜΒΟΥΑΙΟΗ ΤΟΥ ΙΥΑΑΟΓΟΥ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΠΠΙΚΟΥ Ε Τ Ε

Τό Συμβούλιον, αμσ τή εκλο
γή του, ύττέβαλεν υπόμνημα εις 
τήν Διοίκησιν, δια του οποίου υ
ποβάλλει τά κάτωθι αιτήματα:

α) Συνέχισις τής προτιμήσεως 
κατά τήν πρόσληψιν τών τέκνων 
τών συναδέλφων διά τήν κάλυψιν 
τών έκάστοτε κενών τής υπηρε
σίας.

β) Μετάταξις τών κλητήρων είς 
Είσπράκτορας καί προώθησις α
ναπήρων καί πολεμιστών Ν. 751.

γ) Προσμέτρησις τής προσω
ρινότητας τών προσληφθέντων άρ 
χικώς ώς ημερομισθίων κλητήρων.

δ) Άναγνώρισις προϋπηρεσίας 
διά τήν βαθμολογικήν προόθησίν 
των.

ε) Βαθμολογική καί μισθολογι- 
κή έξομοίωσι ς πρός τόν κλάδον 
Β .Π. τής Τραπέζ: ς τής Ελλάδος 
αρχής γιγνομένης άπό τής αυξή- 
σεως τού μισθού τού Κλητήρας Α' 
κατά δρχ. 75.

Επίσης είς τό υπόμνημα πε
ριλαμβάνεται τό αίτημα τής αύ
ξήσεως τού βασικού μισθού τού 
κλητήρας Α' είς τό ύψος τού τής 
Τραπέζης Ελλάδος ώς καί τό αί
τημα έκτακτου οικονομικής ένι- 
σχύσεως.

Τέλος είς τό υπόμνημα ζητεί
ται ή μετάταξις καί τών μή έπι- 
τυχόντων είς τόν σχετικόν διάγω 
νισμόν καί ή μεταγενεστέρα έξέ- 
τασις τών μεταταγησομένων είς 
τό ή τά μαθήματα είς τά όποια 
υάτέρησαν.

ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΤΗ! ΔΌΙΚΗΙΕΟ! 
ΤΟΥ !ΥΑΑ. ΕϋΠΡΑΚΤΟΡΟΗ ΕΤΕ

Διά τών αρχαιρεσιών τής 22.2. 
63 έπανεξελέγη είς την Διοίκη- 
σιν τού Συλλόγου Είσπρακτόρων 
ΕΤΕ τό ύπό τόν συνάδελφον κ. 
Γρ. Σκουλάκην Συμβούλιον, τό 
όποιον συνεκροτήθη είς Σώμα, ώς 
κάτωθι:
Πρόεδρος Γ ρηγόριος Σκουλάκης, 
’Αντιπρόεδρος Βασίλειος Μορφο
νιός, Γεν. Γραμματεΰς Χρίστος Κί 
τσιος, Είδ. Γραμματεύς Άγγελος 
Εμμανουήλ, Ταμίας Δοδόπουλος 
’Ιωάννης, ’Έφορος Δανήλος Με
νέλαος καί Σύμβουλοι Ζησιμόπου 
λος Χαράλαμπος, Κάγκας Νικό
λαος καί Παπαγιαννόπουλος Ά- 
δάμ.

TmuiMiui Ειαηςειι
ΑΙΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ 
ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΠ AN AT IΟ ΕΤ AI 

ΠΑΡΑ ΤΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε,

Τό Εκτελεστικόν Συμβούλιου 
τής ‘Ομοσπονδίας μας είς τήν συ- 
νεδρίασίν του τής 11.3.63 άπεφά- 
σισε, μετά τήν πάροδον τού κιν
δύνου διά τά ’Ασφαλιστικά Ταμεία, 
όπως έπανέλθη έπί τού βασικού 
θέματος τής αύξήσεως τών αποδο
χών κατά 1 5% τό όποιον εΐχεν ά' 
ποφασισθή ύπό τού Β' Τραπεζο· 
υπαλληλικού Συνεδρίου καί έπί 
τού οποίου εΐχεν άσχοληθή τό Γ εν. 
Συμβούλιον οπίιτής εις δύο συνε
δριάσεις του.

‘Ωσαύτως τό Ε.Σ. άπεφάσισε 
την καταβολήν τών συνδρομών 
πρός τήν Διεθνή ‘Ομοσπονδίαν ’Ι
διωτικών Υπαλλήλων διά τήν ο
ριστικήν άπόκτησιν παρά τής Ο. 
Τ.Ο.Ε. τής ιδιότητας τού μέλους 
εις τήν δευτέροτν, πράγμα τό ό- 
ποιον θά άποτελέση σταθμόν διά 
τήν δύναμιν τής ‘Ομοσπονδίας 
μας, ήτις πλέον θά εχη άμεσον 
τήν διεθνή ύπσστήριξιν είς τά ζη
τήματα τού κλάδου μας.

ΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑ! ΕΙΣ ΤΗΝ 
ΤΡΑΠΕΖΑΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κατά τάς αρχαιρεσίας τής 18. 
3.63 άνεδείχθη, ώς άνεμένετο άλ
λωστε, τό μόνον ύποβαλόν υπο
ψηφιότητα ύπό τόν κ. Γ. Δασκα- 
λάκην ψηφοδέλτιον. "Οχι ή εκλογή 
άλλα ή έξέλιξις περί την προβο
λήν ΰποψηφ ιοτήτων άπετέλεσεν ο
δύνη ράν έ'κπληξιν είς τόν Τραπε
ζοϋπαλληλικόν κόσμον, όστις πρω 
τοστατοΟντος τοΰ Προσωπικού τής 
Τραπέζης ‘Ελλάδος άνέμενε μίαν 
ήγεσίαν διαφοροποιημένην καί ά- 
πολύτως πρσσηρμοαμένην πρός τό 
πνεύμα τών ήμερων μας, τής άρ- 
ρήκτου τοΰτέστιν ένότητος τού 
κλάδου, υπέρ τού οποίου πνεύμα
τος κατά παμψηφίαν έτάχθη ή προ 
ηγηθεΐσα τών αρχαιρεσιών Γενική 
Συνέλευσις τοΰ Σ.Υ.Τ.Ε.

Οΰτω ένώ έπεβάλλετο, ιδία κα
τόπιν τών γνωστών κατά τάς προσ 
φάτους άγωνιστικάς εκδηλώσεις γε 
γονότων ν προβολή ετέρου υπο
ψηφίου σχήμοτΓος ή ή δυνατότης έξ

εύρυτέρας ομάδας ύποψηψίων εκλο
γής παρά τών συναδέλφων τής Τ.Ε. 
τής συμφώνου πρός τό πνεύμα τής 
συνελεύσεως ηγεσίας, ούδέν τοιοϋ- 
τον έγένετο καί άφέθη τό εκλογι
κόν Σώμα ένώπιον διλήμματος ή 
νά μείνη άκέφαλον, αφού καί είς 
περίπτωσιν άκόμη αρνητικών ψή 
φων δέν προδιεγράφετο έλπίς ά- 
ναδείξεως, ταχέως, έτέρας ηγεσί
ας, ή άναγκαστικώς νά ένισχύση 
τήν προβαλλομένην.

Ευχής έργον θά είναι όπως ή 
άνανεωθεΐσα Συλλογική Ηγεσία 
τοΰ Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέ
ζης ‘ Ελλάδος σεβασθή τόν πόθον 
τοΰ προσωπικού τής Τραπέζης διά 
στενήν συνεργασίαν καί ένιαίαν 
δράσιν πρός ωφέλειαν τοΰ συναδελ 
φικοΰ κόσμου.

ΟΥΡΑΓΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ 

ΛΟΙΠΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Παραλλήλως ή δοίκΊσις τών 
Τραπεζών ’Εμπορικής καί ’Γονικής 
— Λαϊκής προέβη είς νέας παρα
χωρήσεις πρός τό προσωπικόν αΰ 
τής, συνεπαγομένας σοδαράς μο
νίμους μισθολογικάς βελτιώσεις.

Οΰτω ή τάξις τών εργαζομένων 
είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν παρα
μένει οΰραγός, καί μισθολογικώς 
(ήδη οί συνάδελφοι τών Τραπε
ζών Άνδρεάδη έ'χουν τό αυτό, είς 
τινάς δέ βαθμούς ηΰξημένον μισθο- 
λόγιον έναντι τής ’Εθνικής) καί 
βαθμολογικώς (Λογ. Α' είς τάς 
Τ ραπέζας Ελλάδος — ’Αγροτικήν 
γίνεται μετά 15ετ!αν, ’Εμπορικήν 

■— ’ I ονικήν — Λαϊκήν μετά 1 4ε- 
τίαν, Εθνικήν μετά ί 6V2 - 17 έ
τη!).

’Απομένει, τέλος, «υπέρ» τών 
εργαζομένων είς τήν Ε.Τ.Ε. τά ε
λάττωμα τών επονείδιστων ψακελ- 
λακίων, τοΰ χωρισμού τοΰτέστιν 
τών συναδέλφων είς άμειβομένους 
καί μή, μέ σκοπόν τήν μετατρο
πήν τής Τραπέζης είς ζούγκλαν 
άλληλοσπαρασσο μένων ανθρώπων 
διά τό γέρας τής ιδιαιτέρας αμοι
βής. Αοτά συμβαίνουν όταν οί ι
θύνοντες έκτρέπονται τής αποστο
λής των.

H ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΟΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΜΙΧΟΙΙ
Η Γιν. Συνέλευσις τής 12.2.63-ήυναμικη 

γραμμή-Σύνδεσις μετά τόν έν ενέργεια
Τήν 12ην Φεβρουάριου έ. έ., συ

νεκλήθη ή έτησία τακτική Γενική 
Συνέλευσις τού Συλλόγου τών Συν 
ταξιούχων τής ΕΤΕ ένώπιον τής 
οποίας έλογοδότησεν τό ύπό τόν 
κ. Μελισσαρόπουλον Διοικ. Συμ
βούλιον.

Κυριώτερα επιτεύγματα άτι να 
άνέφερεν ό λογοδοτών Πρόεδρος 
ή σαν α) Ή άνύψωσις τού γοήτρου 
τοΰ Συλλόγου, β) ή άναζωογόνη- 
σις τού ενδιαφέροντος τών Μελών 
διά τής μετ’ αώτων επαφής, 
γ) ή προώθησις τού βασικού θέ
ματος τής έπανασυνδέσεως τών 
Ταμείων Ελλάδος —— ’Εθνικής, δ) 
ή άναβίωσις τού Ν. 3662, ε) ή 
εργασία διά τήν ί'δρυσιν τής ‘Ο
μοσπονδίας Συνταξιούχων καί στ) 
ή έγκρισις τού Κανονισμού τού 
Ταμείου Έπικουρήσεως. Ή περαι
τέρω λογοδοσία περιελάμβανε τήν 
έντονον καί δικαίαν άξίωσιν τών 
απομάχων έναντι τής Τραπέζης, ό
πως, περατωθείσης ήδη πρό πολ- 
λοΰ τής οικονομικής της αδυναμί
ας καί εισόδου πλέον αυτής είς 
τήν οδόν τής συνεχούς άΥόδου, 
αύτη νά εκπλήρωση πρώτα τάς ή- 
θικάς καϊ συμβατικάς υποχρεώ
σεις πρός τούς ζωντα
νούς ανθρώπους αυ
τής καί κατόπιν πρός 
τ ό άψυχονκεψάλαιον.

Οί συνταξιούχοι οί όποιοι όχι 
μόνον δέν έπταισαν διά τήν είς τό 
παρελθόν τύχην τής Τραπέζης άλ
λά ώς μέρος τού Προσωπικού εΐ- 
χον λάβει τήν άνάλογον καί μή λη- 
φθεΐσαν ΰπ’ όψιν τότε θέσιν, είναι 
αποφασισμένοι νά παλαίψουν διά 
νά πραγματοποιήσουν τάς διεκδι
κήσεις των, τό δέ δίκαιόν των θά 
τό βροντοφωνάξουν είς τήν προσε
χή Γενικήν Σ υνέλευσ ι ν τών Μετό
χων.

Έν τέλει τής λογοδοσίας του τά 
Δ.Σ. εξήρε την σημασίαν τήν ό
ποιαν έχει ή άπό κοινού μετά τών 
έν ένεργεία συναδέλφων επιδίωξις 
τών κοινών θεμάτων καί έξέφρα- 
σεν τάς ευχαριστίας της πρός τόν 
Σύλλογον τών έν ένεργεία διά τήν 
συμπαράστααίν του.

Σχετικώς ένεκρίθη καί τό ακό
λουθον ψήφισμα:

«Οΐ Συνταξιούχοι τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος, συνελθόν- 
τες σήμερον 12ήν Φεβρουάριου 
1963 είς πολυπληθή Γενικήν Συ_

νέλευσιν καί άκροασθέντες τής εί- 
σηγήσεως τού Προέδρου των.

’Αποφασίζουν

Νά απευθύνουν θερμόν σ υναδελ
φικόν χαιρετισμόν καί νά έκφρά- 
σουν τάς εύχαριστίας των πρός 
τούς έν ένεργεία συναδέλφους των 
καί τήν έκπροσώπησιν αυτών διά 
τήν συμπαράστααίν ής έτυχον είς 
τόν άγώνα των, έκφράζοντες συ
νάμα τήν ελπίδα άλλά καί τήν πε- 
πεποίθησιν ότι τής αυτής συμπα- 
ραστάσεως θά τύχουν καί κατά τό 
μέλλον είς τήν διεκδίκησιν τών δι
καίων αιτημάτων των, τά όποια 
συνοψίζονται είς τήν ϊ σ η ν με
τά χ ε ί ρ ι σ ι ν μετά τών συ
ναδέλφων τών άλλων Τραπεζών, 
αι'τινες άπέρρευσαν άπό της Εθνι
κής Τραπέζης τής Ελλάδος».

Ό Σύλλογος τών Υπαλλήλων- 
ΕΤΕ έκφράζει άπό τών στηλών 
μας τάς ευχαριστίας του διά τά 
έκδηλούμενα διά τού ψηφίσματος 
άδελφικά αισθήματα τών συνταξι
ούχων, δηλοΤ δέ ότι χειριζόμενος 
τα Ασφαλιστικά θέματα δέν συμ- 
παρίσταται απλώς άλλά αγωνίζε
ται συμπεριλαμβάνων ταΰτα μετα
ξύ τών κυρίων επιδιώξεων του, ϊνα 
άπό κοινού μετά τών Συλλόγων 
τών έν ένεργεία καί Συνταξιούχων 
έξασφαλισθώσι οί καλύτεροι όροι 
ανθρώπινης διαβιώσεως καί διά 
τούς συνταξιούχους είς τό άμεσον- 
μέλλον καί διά τους έν ένεργεία: 
είς τό άπώτερον.

TO NEON ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Έκ τών διενεργηθεισών έν συ
νεχείς! αρχαιρεσιών έξελέγη τό νέ- 
ον Διοικητικόν Συμβούλιον, τό ό
ποιον τήν 16.2.63 κατηιρτίσθη είς 
Σώμα, ώς ακολούθως:

Κωστής Μελ ισσαρόπουλος, Πρό 
εδρος.

Γεώργιος Λιόλις, Β' Άντιπρό- 
Άντιπρόεδρος.

Γεώργιος Λιόλιος, Β' ’Αντιπρό
εδρος.

Μιχαήλ Μελάς, Γεν. Γραμμα
τεύς.

’Αδαμαντία Βούλγαρη, Άναπλ. 
Γεν. Γραμματεύς.

Σπύρος Άραβοσιτάς, Ταμίας, 
καί Χρηστός Ζάχος, Έμμ. Καρύ- 
6ης, Γεράσ. Μισχόπουλος, Χρι- 
στόδ. Οίκονομόπουλος, Όρέστης 
Παπαδόπουλος, Σύμβουλοι.


