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ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΟΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 1962
"Ολοι στην Γεν. Συνέλευ- 
σιν της 25ης Ιανουάριου

λόγου έπ’ αυτού έχει έν συνδυα-

'Αγαπητοί συνάδελφοι,
Την έφετεινήν λογοδοσίαν μας 

διαιροΰμεν είς τά έξης κεφάλαια:

1. Επιτεύγματα.
2. Συνδικαλιστική δράσις.
3. ’Ασφαλιστικόν ζήτημα.
4. ’Ενδοσυλλογικά ζητήματα.
5. Κριτική —■ Προοπτικοί.

I . ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

Είς μίαν εξακολουθούσαν διά 
τούς εργαζομένους καταθλιπτικήν 
εποχήν, είς εποχήν καθ’ ήν τό α
δέσμευτον καί γνήσιον συνδικαλι
στικόν κίνημα περιβάλλει άσφυκτι 
κός κλοιός μέτρων, ώστε νά κα
θίσταται αδύνατος η ελεύθερα λει 
τουργία αυτού καί αί γενικώτεραι 
καί είδικώτεραι περί αυτό συν· 
θήκαι, αί λεπτομερώς άναφερό- 
μεναι είς προηγούμενος μας λο
γοδοσίας, έξειλίχθησαν προς το 
δυσμενέστερου, κατώρθωσε , τό 
Διοικητικόν Συμβούλιου να έπι- 
τύχη τήν λυσιν αρκετών ζητημά
των, ερχόμενον μεταξύ των πρώ
των άπό τής πλευράς ταύτης τρα
πεζοϋπαλληλικών τουλάχιστον, ορ
γανώσεων.

Διά νά σχηματισθή καθαρωτερσ 
είκών των πραγμάτων είναι ανάγ
κη νά προσφύγωμεν είς τάς λογο
δοσίας τής παρελθούσης ^ διετίας, 
καθ* άς διά μέν τό 1960 άνηγγέλ- 
λομεν ώς κύρια επιτεύγματα α) 
τήν αϋξησιν κατά 6% των αποδο
χών, τήν μετέπειτα άνελθοϋσαν είς 
9%, β) τήν αϋξησιν τού κατ’ α
τομον καταβαλλόμενου έτησίως έξ 
ασφαλίστρων ποσού άπό δρχ. 
300, είς δρχ. 900 καί γ) τόν^ ύ- 
πολογισμόν διά τό Ταμειακόν επί 
δομα καί τών δώρων των Χριστου
γέννων καί τού Πάσχα, διά δέ τό 
1961, α) τήν συμπλήρωσιν τής 
αύξήσεως τού 6% είς 9%, 6) τήν 
παιδικήν καί προσχολικήν μέρι
μναν, γ) τήν αϋξησιν τών ασφα
λίστρων άπό δρχ. 900 είς δρχ.
1.200, καί τού ποσοστού είς 40% 
τών αποδοχών, δ) τήν αϋξησιν τού 
επιδόματος 1 θετούς υπηρεσίας ά
πό 5% είς 10%, ε) τήν αϋξησιν 
τού ταμιακού έπιδόματος καί τήν 
κατά τάς άρχάς τού ληξαντος έ
τους άναγγελθεΐσαν προώθησιν τής 
VALEUR τών Ταμιακών, στ) τήν 
άνάληψιν παρά τής Τραπέζης τών 
κρατήσεων Ταμείων Συντάξεων, 
Ο.Ε.Κ. καί Ταμείου ‘Ανεργίας καί 
ζ) τήν πρόσληψιν σοβαρού άρι- 
θμοΰ τέκνων συναδέλφων. Αυτά κυ
ρίως εϊχομεν επιτύχει κατά τά έ
τη 1960 καί 1961 ένώ ώς απόν
τες ένθυμεΐσθε εϊχομεν διεξαγάγει 
ομηρικούς αγώνας διά την διατή- 
ρησιν τού δικαιώματος τής εκτά
κτου, συνεπεία ΰπερεργασίας προς 
έπίτευξιν ευνοϊκών οικονομικών α
ποτελεσμάτων τής Τραπέζης, ένι- 
σχύσεως, δικαίωμα τό όποιον μάς 
άφήρεσαν κατά τήν διετίαν τού
την. Τά γενικής δέ φύσεως οικο
νομικά θέματα ήσαν έν πολλοΐς 
απόρροια άγώνος είς κλαδικόν ε
πίπεδον (παντραπεζοϋπαλληλι
κόν) είς δ βεβαίως ό ήμέτερος 
Σύλλογος ήτο έκ τών κυριωτέρων 
πρωταγωνιστών.

Διά τήν άπολογιζομένην περί
οδον, τό Διοικητικόν Συμβούλιου 
έχει νά παρουσιάση τά ακόλουθα 
επιτεύγματα, άποτελέσμοπα ενερ
γειών είς συλλογικήν καί οΰχί κλα 
δικήν έκτασιν.

1. —· Καταβολήν είς τό Προσω
πικόν κατά μήνα ’Απρίλιον, οικο
νομικής έξ ενός (1) δεκαπενθημέ
ρου παροχής διά κάλυψιν υπερερ- 
γασίας του, παρελθόντος έτους. 
Οΰτω έθραύσθη τό έπί διετίαν ά- 
νεγερθέν τείχος άρνήσεως ώς πρός 
το ηθικόν καί υλικόν τούτο δικαί
ωμα τού Προσωπικού.

2. —· Αύξησιν τού επιδόματος 
πολυετίας άπό 10% είς 14% διά 
τούς συμπληρώσαντας 1 δετή υπη
ρεσίαν καί άπό 15% είς 1 8% δια 
τούς συμπληρώσαντας 2θετή τοι- 
αύτην (ισχύς άπό 1.1.62).

3. — Αϋξησιν τών βασικών μι
σθών Τμημ)ρχών Α', Συμπραττόν 
των Ύποδ)ντών, Ύποδ)ντών καί 
Διευθυντών συμφώνως πρός τά ί- 
σχύοντα είς τάς έτέρας μεγάλας 
Τραπέζας, με ανάλογου ρύθμισιν 
καί τών έξόδων παραστάσεως Δι
ευθυντών καί ‘Υποδ)ντών.

4. — Αϋξησις α' προσαυξήσεως 
διά τούς βαθμούς άπό Λογιστού 
Α' (Ταμίου Α') καί άνω άπό 
10% είς 15%.

5. — Αϋξησιν τού έπιδόματος
εύδοκίμου παραμονής είς τούς βα
θμούς Λογ ιστού Β' (Ταμίου Β'), 
Ύπολογ ιστού Α' (Ύποταμίου 
Α') καί Ύπολογ ιστού Β.' (Ύ-
ποταμίου Β') άπό 15% είς 20%.

6. — Μείωσιν1 τού χρόνου διά 
τήν άπόκτησιν τού ώς άνω έπιδό
ματος είς τον βαθμόν τού Λογ ι
στού Β' (Ταμίου Β') άπό 3 έ
τη είς 2’/2 έτη.

7. — Μείωσιν επιτοκίου άτομι- 
κών δανείων άπό 7% είς 6%.

8. —· Αϋξησιν τών βασικών μι
σθών τών εκτάκτων, ημερομισθίων 
καί έπί συμβάσει υπαλλήλων είς 
τό έκάστοτε ϋψος τόϋ μισθού τού 
Δοκίμου.

Τά ΰπ’ άριθ. 3 έως 8 θέματα 
ισχύουν άπό 1.6.62.

9. — Αϋξησις τού χορηγούμενου 
είς τά ορεινά επαρχιακά Ύποκ)τα 
καί τοιαΰτα Βορ. ‘Ελλάδας έπιδό
ματος καυσίμων άπό δρχ. 1.200 
είς δρχ. 1.400 έτησίως καί άνά- 
ληψις τού Ά τούτου ύπό τής Τρα
πέζης.

10. — Τακτοποίησιν μεγάλου ά- 
ριθμοΰ προσωρινών καί έκτακτων 
συναδέλφων διά μονιμοποιήσεώς 
των κατόπιν διαγωνισμού.

11. — Πρόσληψιν 180 νέων υ
παλλήλων, έξ ών 115 περίπου έ- 
πήνδρωσαν τά επαρχιακά Υποκα
ταστήματα.

12) Μετάταξιν είς τά κύριον 
Προσωπικόν (Ταμιακόν κλάδον) 
99 συναδέλφων τού Βοηθητικού 
Προσωπικού, έπερχομένης, παραλ- 
λήλως πρός τήν βελτίωσιν τής θέ- 
σεως τών ένδιαφερομένων συνα
δέλφων καί τής ένισχύσεωζ τών ελ
λείψεων τών Ύποκ)των καί Υπη
ρεσιών.

’Επίσης δέον νά θεωρούνται ώς 
έπιλυθέντα καθ’ όσον ύπό τής Δι- 
ευθύνσεως Προσωπικού έχουν εύ- 
νοϊκώς είσηγηθή είς τον κ. Διοι
κητήν πρός υπογραφήν τά κάτω
θι θέματα:

13. — Αϋξησις τών βασικών μι
σθών Λογιστών Α' είς δρχ. 3.600, 
Ύποτ)ρχών είς δρχ. 3.800 καί 
Τμημ)ρχών Β είς δρχ. 4.050 ό- 
λοκληρουμένης οϋτω τής προσαρ
μογής τών βασικών μισθών πρός 
τό ισχύ ον είς τήν Τράπεζαν Ελ
λάδος μισθολόγιον.

14. — Άπόδοσις είς τό έκ τής 
παλαιάς ’Εθνικής Τραπέζης προ- 
ερχόμενον θήλυ προσωπικόν τού 
χρόνου καθ’ δν τούτο υστερεί, συ
νεπείς τής διαφόρου έν τή ττα- 
λαις ’Εθνική έξελίξεως αυτού και 
τής έντάξεως τού 1953, έναντι τού 
αντιστοίχου αρρενος Προσωπικού 
καί τού έκ τής τ. Τροπέζης ’Α
θηνών προερχόμενου θήλεος. Ό έν 
λόγψ χρόνος λογίζεται μέχρις 1 
έτους.

Σημειωτέον δτι, τά έπί τού α
σφαλιστικού θέματος, πλέον καρ
ποφόρα άπό τό πρόσφατον παρελ
θόν επιτεύγματα, άναφέρομεν λό- 
γψ τής έκτάσεως καί σοβαρότη
τας τού δλου θέματος είς ίδιου κα 
τωτέρω κεφάλαιον.

Ή άπαρίθμησις τών άνωτέρω ε
πιτευγμάτων ώς καί τών τού πα
ρελθόντος γίνεται διά νά φανή ή 
συγκριτικώς ικανοποιητική έφετει- 
νή συγκομιδή. Τό έάν ήτο δυνα
τόν νά έπιτύχωμεν περισσότερα, 
ποια καί διατί δέν τά έπετύχομεν, 
άναφέρομεν εις τό κατωτέρω περί 
κριτικής κεφάλαιον.

Ωσαύτως δέν θά πρέπει νά δια- 
φεύγη τήν σκέψιν ούδενός, δτι τά 
άνωτέρω επιτεύγματα δέν αποτε
λούν καρπόν δράσεως έν τή ληγού 
ση μόνον θητεία τού Συμβουλίου. 
Οί κόποι καί οΐ μόχθοι τών προη
γουμένων περιόδων, φαινομενικώς 
άκαρποι τότε, έκαλλιέργησαν τό 
έδαφος καί ωρίμασαν τούς καρ
πούς, οΰς έδρέψαμεν κατά τήν ά- 
πολογιζομένην περίοδον. Ή στε
νή πολιορκία τού έργοδοτικοΰ 
φρουρίου εΐχε συντελεσθή, ώστε 
νά τό καταοτήση άλώσιμον είς τήν 
έφετεινήν έξόρμησιν τών δικαίων 
τού Προσωπικού.

Τέλος, ώς πάντοτε, ουτω καί 
κατά την άπολογιζομένην περίο
δον, τό Διοικ. Συμβούλιον έχειρί- 
σθη έπιτυχώς καί μέγαν αριθμόν 
προσωπικών ζητημάτων τών συνα
δέλφων.

Πριν ή κλείσωμεν τό περί επι
τευγμάτων Κεφάλαιον, κρίνομεν ά- 
ναγκαΐον νά άναφερθώμεν είς τρία 
βασικά ζητήματα, τά όποια απο
τελούν άντικείμενον συνεχούς άπα- 
σχολήσεως τής Συλλογικής ηγε
σίας καί ϊστανται είς την πρώτην 
σειράν τών επιδιώξεων αυτής. Αί 
Προαγωγαί, τό Μισθολογικόν καί 
ή τροποποίησις τού ’Οργανισμού 
Υπηρεσίας.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ

Κατά την άπολογιζομένην πε
ρίοδον (μέχρι τοΰδε τουλάχιστον) 
ή διενέργεια τών προαγωγών πα
ρουσιάζει ταχύτερσν ρυθμόν έν 
σχέσει μέ τό παρελθόν. Τούτο δι

ότι ήκολουθήθη, τό πρώτον κατά 
τό λήξαν έτος, σύστημα συνοπτι
κής διαδικασίας διά τούς μέχρι 
τού Αογιστοΰ Β' βαθμούς.

Οϋτω ένώ μέχρι τέλους Δεκεμ
βρίου 1961 εΐχον κοινοποιηθή έκ 
τών προαγωγών τού έτους τούτου 
μόνον αί τών Δοκίμων είς Ύπολο
γ ιστάς Β' καί Υπολογιστών Β' 
(Ύποταμιών Β') είς Λογ ιστάς Α ' 
(Ύποταμίας Α'), τήν 31.12.62 
έγένοντο ήδη αί προαγωγαί σει
ράς 1 962 Τμηματαρχών Β' είς 
Α', Δοκίμων είς Ύπολογ ιστάς Β', 
Υπολογιστών Α' καί Ύποταμιών 
Α' είς Λογιστάς Β' καί Ταμίας 
Β', Ύποταμιών Β' είς Α', αί άν- 
τιστοιχοΰσαι είς τους βαθμούς 
τούτους προσαυξήσεις ώς καί αΐ 
προσαυξήσεις Υπολογιστών Β'. 
Αί προαγωγαί Υπολογιστών Β 
πρός Α' καθυστέρησαν λόγιρ α
ναμονής τών αποτελεσμάτων τού 
προαγωγικοΰ διαγωνισμού. Προ- 
βλέπεται πάντως ή περάτωσις τών 
προαγωγών έτους 1962 μέχρι τέ
λους τού προσεχούς Φεβρουάριου.

Πρέπει πάντως νά ύποσημειωθή 
δτι ό αριθμός τών οργανικών θέ
σεων (άνω τού Αογιστοΰ Α') ό- 
λονέν καί μειοΰται, τά περιθώρια 
ίκανοποιήσεως άξιων συναδέλφων 
σμικρύνονται, ήβη δέ πολλοί έκ 
τών συναδέλφων τούτων παραμέ
νουν είς μικροτέρους τής αξίας 
των βαθμούς, τό πρόβλημα δέ γί
νεται όξύτερον καί δέον νά άντι- 
μετωπισθή, ώς έπανειλημμένως έ-

τονίσθη καί ζητείται άπό τήν Δι
οικήσω τής Τραπέζης, διά τροπο- 
ποιήσεοΰς τού ’Οργανισμού Υπη
ρεσίας.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Όμοΰ μέ τό προαναφερθέν, πλεΐ 
στα έτερα θέματα δέον ν’ άντιμε- 
τωπισθοΰν διά τροποποιήσεως τού 
’Οργανισμού Υπηρεσίας. Τό Δι
οικητικόν Συμβούλιον διά πολλούς 
λόγους έκρινεν έπωφελέστερον ό
πως, κατά τήν άπολογιζομένην 
περίοδον, λάβη ώς πρός τό βα
σικόν θέμα τού ’Οργανισμού Υ
πηρεσίας, θέσιν έπιφυλακής καί 
έπαγρυπνήσεως.

Αί έπί τού 'Οργανισμού Υπη
ρεσίας απόψεις τής Συλλογικής 
πλευράς είναι γνωσταί (Σχέδιον 
20.1 1.1959). Ή άνάληψις έπιθέ- 
σεως διά τήν επιβολήν τών άπό- 
ψεων τούτων θά άπέβαινεν έπί μα 
ταίφ διότι, δυστυχώς, οΰτε αί δυ
νάμεις τού Προσωπικού έπαρουσί- 
αζον τήν άπαιτουμένην σύνδεαιν, 
οΰτε, ώς είναι άποδεδειγμένον, έκ 
τής πλευράς τής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης καί δή έκ τών κύκλων 
τής Διευθύνσεως Προσωπικού υ
πάρχει πρόθέσις καί προ 
παντός ϊκανότης δη
μιουργικού έργου εΰρείας προ
οπτικής, ώς τό τού ’Οργανισμού 
άνταποκρινομένου πρός τάς συγ
χρόνους περί σχέσεως εργασίας 
αντιλήψεις καί τήν ψυχολογίαν τού 
εργαζομένου. ’Εάν συνεπώς άνε- 
λαμβάνομεν πρωτοβουλίαν κινήσε- 
ως τού θέματος, θά έπρεπε νά ά- 
ναζητήσωμεν δυνάμεις άνωτέρας 
τών διατιθέμενων, προσπάθεια πολ 
λ απλή καί αμφίβολος ώς πρός τό 
αποτέλεσμα, ένώ σοβαρά, δύσκο
λα άλλα πραγματοποιήσιμα θέμα
τα άμεσωτέρου ένδιαφέροντος άνέ- 
μενον τήν λύσιν των. Έπροτιμή- 
σαμεν τήν στροφήν μας πρός αυ
τά.

Τουναντίον οί κύκλοι τής Διοι- 
κήσεως ερεθίζονται άπό αμαρτω
λάς σκέψεις τροποποιήσεως τού 
’Οργανισμού, έκ διαμέτρου αντι
θέτους πρός τάς ήθίκάς έπαγγελ- 
ματικάς άρχάς καί προσδοκίας 
τού Προσωπικού. ’Ήδη βάσει τής 
αρχής ταύτης, δειλά, έκυκλοφόρη- 
σεν ή παράνομος πράξις Δι- 
οικήσεως 75)62 ή έπιβάλλουσα 
τήν τριετή προσωρινότητα είς τούς 
νεοπροσληφθέντας.

Ή σθεναρά άντίδρασις τού Συλ

σμφ μέ τήν γεντκωτέραν στάσιν 
του επιφέρει μίαν αναστολήν τών 
προθέσεων τής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης, τά δέ είδικώτερον άνα- 
ψερθέν θέμα θά έπανεξετασθή, ρυ- 
θμιζόμενον μέ τήν τακτοποίησιν 
πάντων τών προβλημάτων τών 
προσληφθέντων άπό τής συγχω- 
νεύσεως καί εντεύθεν.

Διά τήν ιστορίαν .άναφέρομεν ό
τι κατά τήν διάρκειαν τής θητείας 
μας μάς έδηλώθή παρά τού κ. Δι- 
ευθυντοΰ Προσωπικού δτι ό νέος 
’Οργανισμός... θά ήτο έτοιμος πε 
pi τό τέλος τού έτους (1962 ήν- 
νόει) ότε θά έγένετο καί ή σχε
τική συνεργασία μέ τον Σύλλογον 
πρός έπικύρωσιν. Φυσικά έχοντες 
πείραν παρομοίων υποσχέσεων, 
δέν ήδυνάμεθα νά δώσωμεν σοβα
ρόν σημασίαν εις τό δηλωθέν, δϊ- 
καιωθέντες άλλωστε.

Ή Συλλογική Ηγεσία πιστεύει 
δτι τό θέμα τού ’Οργανισμού θά 
εύρη τήν δέουσαν έπίλυσίν του, 
τήν σύμφωνον πρός τάς δικαίας 
απόψεις τού Προσωπικού διά τής 
ίσχυράς καί αποκλειστικής προβο
λής καί τού διά συγκεντρώσεως 
τών άπαιτουμένων δυνάμεων, αδυ
σώπητου άγώνος πρός έπιβολήν 
των. Κυρία προϋπόθεσις μιας τοι- 
αύτης έξορμήσεως είναι ή ΕΝΟ- 
ΤΗΣ τών συνδικαλιστικών δυνάμε
ων, ή οποία έλπϊζομεν νά πραγμα- 
τοποιηθη είς τά άρξάμενον έτος. 
"Αλλως, τόσον έπί τού ’Οργανι

σμού οσον καί έπί άλλων ενδεχο
μένως ζητημάτων, ή κατακερματι
σμένη ήγεσία τού Προσωπικού θ'ά 
περιορίζεται είς αύστηράν έπα- 
γρύπνησιν καί σθεναράν άμυναν 
ϊνα μή ό διέπων τό θέμα άπό πλευ 
ράς Διοικήσεως Τραπέζης συνδυα
σμός προσωπικών βλέψεων καί μι
σάνθρωπων άντ ιϋπαλληλ ικών επι
νοήσεων έπιχειρήση νά περάση είς 
τό στάδιον τής πραγματοποιήσεως 
αυτών. Φυσικά τότε σύσσωμοι πάν 
τες θ’ άντιδράσωμεν βιαίως καί μέ 
βεβαίαν επιτυχίαν, άλλα θά πρό
κειται περί άγώνος άνασχέσεως 
καί οΰχί προόδου, άγώνος διά τά 
ήδη πάσχοντα κεκτημένα καί όχι 
θεραπείας αυτών, τήν όποιαν μό
νον ή συνδικαλιστική ένότης 6ά 
έπιφέρη.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΝ

Είναι γεγονός δτι γενική αϋξη- 
σις τού μισθολογίου μας μόνον 
διά κινητοποιήσεως τού κλάδου 
τών Τραπεζικών Υπαλλήλων του
λάχιστον ή διό πανεργατικών κι
νητοποιήσεων έπιτυγχάνεται. Οία· 
δήποτε μεμονωμένη ενέργεια αύξή 
σεως αυτήν καθ1’ έαυτήν, ώς άπέδει 
ξε τό παρελθόν, θά προσέκρουεν 
είς κυρίως κυβερνητικός αντιδρά
σεις. Ύπουργεΐον Συντονισμού, 
Τράπεζα Ελλάδος, Νομισματική 
Επιτροπή, οΐ αιωνίως εμφανιζό
μενοι φραγμοί καί λυτρωτικά έπι- 
χειρήματα διά τήν Διοίκησιν τής 
Τραπέζης, οδηγούν τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον τού Συλλόγου μας ό
πως τά αυτοτελή διά το Προσω
πικόν τής Τραπέζης μας οικονομι
κά ζητήματα διεκδική βάσει τού 
προηγουμένου, τού ΰπάρχοντος εις 
τάς λοιπός καί δή τάς μεγάλας 
Τ ραπέζας, συμφώνως πρός τήν 
αρχήν «νά μην ύπολε ιπώ μέθα».

Τήν γενικήν βελτίωσιν τών α
ποδοχών, τό κυνηγητό τού τιμα
ρίθμου, ή Διοίκησις τού Συλλόγου 
επεξεργάζεται έκάστοτε μετά τών 
έν τή ‘Ομοσπονδίςι αδελφών διοι
κήσεων καί δΓ αποφάσεων τού δευ 
τεροβαθμίου συνδικαλιστικού όργά 
νου προβάλλει άπό κοινού ώς αί
τημα τής Τραπεζοϋπαλληλικής οι
κογένειας. Οϋτω τό κατά τον πα
ρελθόντα Σεπτέμβριον συνελθον 
Γεν. Συμβούλιον τής Ο.Τ.Ο.Ε. ά- 
πεψάσισε την προβολήν τού αιτή
ματος τής γνωστής αύξήσεως τών 
άποδοχών τών Τραπεζοϋπαλλήλων 
κατά 15% καί εξουσιοδότησε τά

’Εκτελεστικόν Συμβούλιον αυτής.
Δυστυχώς παρήλθε δίμηνον διά 

νά έξομαλυνθοΰν ώρισμέναι - γνω
σταί έν πολλοΐς - δυσχέρειαι εσω
τερικής φύσεως καί ό κλάδος είναι 
έτοιμος νά κινητοποιηθή πρός δι- 
εκδίκησιν τού αιτήματος τούτου 
πλήν όμως προέχει ή ώς άναφέρο
μεν κατωτέρω κινητοποίησις πρός 
προάσπισήν τής αΰτοτελείας τών 
ασφαλιστικών μας οργανισμών, 
θέμα τό όποιον θέτει τό μισθολο- 
γικόν παρά τήν ένταθεΐσαν διά 
τού πρωθυπουργικοϋ διαγγέλμα
τος τής Πρωτοχρονιάς οξύτητά 
του είς δευτερεύουσαν, έπί τού 
παρόντος μοίραν.

II . ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΙΣ

Ώς έκλεγέντες παρά τών Υ
παλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος θεωροΰμεν ύποχρέ- 
ωσιν όπως έκθέσωμεν εις αυτούς 
τάς ένεργείας μας έπί τών ζητη
μάτων τά όποια μάς ένεπιστεύ- 
θησαν. Τό σύνολον τών ενεργειών 
τούτων αποτελεί τήν συνδικαλιστι 
κήν μας δράσιν. Έκ τών έν λό
γω ένεργειών άλλαι έκαρποφόρη- 
σαν, ώς είς τό προηγούμενον κε- 
φάλαιον, αλλαι όμως άπαιτούν 
έντονον συνέχισιν.

Έν συνάψει κατ’ άντικείμενον 
ένεργείας ή δραστηριότης τού 
Συμβουλίου έχει ώς ακολούθως:

ΠΑΡΟΧΗ
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ

Ή έπί διετίαν στέρησις άπό 
τό Προσωπικόν τού έπί ηθικών 
βάσεων κατοχυρωθέντος δικαιώμα 
τος αύτοΰ συμμετοχής του, συμ
βολικής έστω, είς τον πακτωλόν 
τον όποιον αυτό προσφέρει κατ’ 
έτος είς τήν Τράπεζαν, έδημιούρ- 
γησε, παρά τάς αντιθέτους δικα
στικός αποφάσεις τάς στηριχθεί- 
σας είς ξηρόν γράμμα τού νόμου, 
ηθικόν θέμα είς τήν Διοίκησιν, 
ένταθέν έκ τού διπλασιασμού πε
ρίπου τών κερδών κατά τήν πε- 
ρυσινήν χρήσιν. Τό Διοικ. Συμ
βούλιον μή πτοηθέν άπό τό αρνη
τικόν προηγούμενον, ένέτεινε τήν 
πίεσίν του διά τήν ΐκανοποίησιν 
τοΰ άσυζητητί δικαίου τούτου αι
τήματος. Πλήν τής διατυπώσεως 
του αιτήματος πρός τον κ. Διοικη 
τήν έγένοντο καί παραστάσεις 
προς μέλη τού Γενικού Συμβουλί
ου τής Τραπέζης και Κυβερνητι
κούς παράγοντας, ώστε νά γίνη 
κατανοητόν τό λογικόν τοΰ αιτή
ματος καί ώς έκ τούτου νά άτο
νη ση έν τή γενέσει της πάσα άν- 
τίδρασις.

’Αντικειμενικοί οντες είς πάσαν 
μας κρίσιν άναγνωρίζομεν δτι ό 
κ. Διοικητής πεισθείς έκ τών πρώ 
των είς τό δίκαιον τοΰ αιτήματος 
καί έπι θυμών όπως έμφανισθή 
εις τήν κατά τήν 14.4.62 συνελ- 
θοΰσαν Γενικήν Συνέλευσιν τών 
Μετόχων τής Τραπέζης, άπηλλα- 
γμένος τών έντονων παραπόνων 
τοΰ Προσωπικού, άτι να κοσά κα
θήκον θά έφερεν ενώπιον αυτής ό 
Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου, έπρωτο- 
στάτησεν είς τήν λήψιν παρά τοΰ 
κ. Υπουργού Συντονισμού τής έγ 
κρίσεως πρός καταβολήν. Οϋτω 
τήν 7.4.62 ό κ. Διοικητής άνήγ- 
γειλεν είς τά Διοικητικόν Σνμβου 
λιον τήν ΐκανοποίησιν τοΰ αίτημα 
τος.

Ή περαιτέρω σημασία τοΰ γε
γονότος συνίσταται είς τήν κατα 
κρήμνισιν τοΰ τείχους τής άρνή
σεως τό όποιον έπί διετίαν μάς 
εΐχε στερήσει ενός ηθικού δικαι
ώματος, τό όποιον οϋτω επανέρ
χεται ένισχυμένον.

ΑΡΧΗ: «ΝΑ ΜΗΝ
ΥΠΟΛΕ ΙΠΩΜ.ΕΘΑ»

Ή αρχή αϋτη, ώς κύριος άξων 
τών αιτημάτων μας καί βάσις 6ι- 
εκδικήσεως αυτών διείπε τάς έ- 
νέργείας μας κατά τήν άπολογι- 
ζομένην περίοδον. Άπέβη δέ εύ- 
στοχωτάτη τόσον διά τά οικονο
μικά οσον καί τά οργανικά θέμα
τα, διότι ήρεν αντιδράσεις καί 
Κυβερνήσεως καί Διοικήσεως τής 
Τραπέζης, ώστε παραλλήλως μέ 
τήν κατακρήμνισιν τοΰ αρνητικού 
επιχειρήματος διά λόγους «οικο
νομικής σταθερότητας» κατεκρη- 
μνίζετο καί τό έτερον παλαιόθεν 
προβαλλόμενον αρνητικόν επιχεί
ρημα τής «αδυναμίας τής Τραπέ-
ζης»·

Ή άρχή αϋτη δμως ΰπέστη πε
ριπέτειας. Μετωνομασθείσα ύπό 
τών ιθυνόντων είς άρχήν «ίσης 
μεταχειρίσεως» ή «έξομοιώσεως» 
άφ’ ενός μέν υποκρύπτει τήν πο-

νηράν πρόθεσιν νά ίσχύσουν καί 
είς τήν ήμετέραν Τράπεζαν πολλαί 
έπαχθεΐς διά τό Προσωπικόν δια
τάξεις τών κανονισμών τής Τρα- 
πέζης Ελλάδος, άφ’ έτέρου δέ νά 
καλυφθώσι, δήθεν εφαρμοζόμενης 
της αρχής ταύτης, αί επιδιώξεις 
τών άνωτάτων στελεχών τής Τρα
πέζης.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ 
Συλλόγου διαχώρισαν τά έπιδιω- 
κομενα άπό τά έκ τών προτέρων 
απαράδεκτα, άπό τά όποια καί οί 
συνάδελφοι τής Τραπέζης Ελλά
δος αγωνίζονται ν’ απαλλαγούν, 
διετύπωσε καί άπεσαφηνισε τήν 
έννοιαν «νά μήν ύπολειπώμεθα 
τών συναδέλφων μας τών ετέρων 
μεγάλων Τραπεζών». Δι’ υπομνή
ματος του πρός τόν κ. Διοικητήν 
άπό 2 Μαίου έξέθεσεν αύτώ τας 
ύφισταμένας μισθολογικάς καί όρ 
γανικάς (έξελίξεως) διαφοράς καί 
έζήτει τήν βαθμιαίαν πλήν δμως 
συγχρονιζομένην δΓ άπαν τό προ 
σωπικόν άπάλειψίν των. ΔΓ επι
μόνου δέ έν συνεχείς! εργασίας 
συνισταμένης εις υποβολήν μελε
τών, συνεργασίαν μετά τών αρμο
δίων διοικητικών οργάνων καί πι
έσεων πρός πάσαν πλευράν τής 
Διοικήσεως τής Τραπέζης, έιτε- 
τεύχθησαν αί είς τό περί έπιτευ- 
γμάτων κεφάλαιον, ΰπ’ άριθ. 2 
έως 6 καί 8, 9 καί 12 άναφερό- 
μεναι περιπτώσεις.

Οϋτω βάσει τής αρχής ταύτης 
έχει προσαρμοσθή το βασικόν μι- 
σθολόγιον τοΰ κυρίου Προσωπικού 
της ήμετέρας Τραπέζης πρός τό 
τής Τραπέζης τής Ελλάδος, πλήν

(Συνέχεια είς τήν 2αν σελίδα)

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Ή Πρόμαχος
Ή χαρμόσυνη ατμόσφαιρα τών 

εορτών άπεμάκρυνε προσωρινά έ
να απειλητικό σύννεφο πού είχε 
σχηματισθή στον τραπεζοϋπαλλη
λικό ορίζοντα. Οί έορτές δμως πέ
ρασαν καί μαζύ μ’ αυτές καί ή 
χαρούμενη άτμόσφαιρά τους. Καί 
τό απειλητικό σύννεφο δέν απο
κλείεται νά κάμη καί πάλι τήν εμ
φάνισή του... Άλλα θά τοΰ κά
μουν αυτή τή φορά οί τραπεζοϋ- 
πάλληλοι τήν υποδοχή που πρέ
πει... Δέν πρόκειται νά πέσουν οί 
’Ασφαλιστικοί ’Οργανισμοί σέ ξέ
να χέρια. Αυτό, δέν τό γνωρίζουν 
— ώς (φαίνεται οί επιτελείς πού 
κατέστρωσαν τά «σχέδια ένεργεί
ας...». Βλέπεται, πρέπει νά μετα
χειρίζεται κανείς, μερικές φορές, 
τή στρατιωτική ορολογία όταν 
πρόκειται νά μιλήση για σχέδια 
«κοινωνικής προνοίας» πού έτοιμό 
ζει ή Πολιτεία. Τήν ίδια ορολογία 
δμως, θά χρειάζονταν κανείς νά 
δανεισθή επίσης άν ήθελε νά μιλή 
ση πάνω στον τρόπο μέ τον όποι
ον μεταχειρίσθη ή, τελευταία τήν 
’Εθνική Τράπεζα στην δεκαπεντα
ετία πού πέρασε. Ή Τράπεζα δέν 
ύπήρξεν ή αξιοπρεπής ανεξάρτη
τη κι’ έλεγχομένη βέβαια, δ,που 
δει — Οικονομική Μονός, άλλ’ 
ή υποδεέστερα διατασσομένη καί 
ύπακούουσα...

Αύτο! δμως οί παρεμβατισμοί, 
αγαπητοί μου, κΓ άν είναι κανείς 
ψύχραιμος τού ανεβάζουν, πολλές 
φορές, τήν... πίεση τού αίματος 
καί τον αναγκάζουν, κάποτε, νά 
διαμαρτυρηθή.

— Γιά σταθήτε, κύριοι, τί γί
νεται έδώ πέρα... Δηλαδή, δέν έ
χομε καί μεΐς μιά οντότητα καί 
αυτοτέλεια γιά νά διαχειριζώμεθά 
τά τοΰ οίκου μας; Δέν θά τελειώ
σουν καμμιά φορά οΐ παρεμβατι
σμοί καί οί διεισδύσεις;... Στην 
περίπτωση δμως αυτήν ειδικά, 
δηλ. τής έπαπειλουμένης επιδρο
μής κατά τών ’Ασφαλιστικών Όρ 
γανισμών τοΰ Προσωπικού τής 
Τραπέζης, θά έπρεπε — κατά τήν 
γνώμη τής παροσύης στήλης — 
νά ομιλήσουν όχι τά φυσικά πρό
σωπα, που εύλογον είναι νά έπη- 
ρεάζωνται άπό συναισθηματικές 
υπερβολές κατά τήν υπεράσπιση 
τών δικαιωμάτων τους. Θά έπρεπε 
νά όμιλήση ένα καί μόνον πρόσω
πο — Νομικό1 Πρόσωπο — άπηλ- 
λαγμένο άπό νεύρα καί οξύτητες: 
Ή Τράπεζα, μέ το κύρος της: τής 
μακρόχρονης Ιστορίας της καί τή 
σοβαρότητα τών επιχειρημάτων 
της.

Καί τά επιχειρήματα πού θά 
προέβαλλεν ή Τράπεζα θά άνέψε-

Εΰχόμε^α όπως τό 196$
Τό Προσωπικόν Ήνωμένον καί 
Πανίσχυρον έπιτύχη τάς επαγ
γελματικός του επιδιώξεις



ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ

ΛΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΛΓΚΡΙΩΤΗΣ
Ξεκίνησε τον δρόμο της υπαλληλικής ζωής από παιδί 19 ε

τών. Άφοσιώθηκε στο "Ιδρυμα καί στους συναδέλφους του. Δια- 
κρίθηκε σέ κάθε τομέα δουλειάς που άνελάμβανε. Σέ λίγο χρονι
κό διάστημα δεν είναι απλώς ό διακεκριμένος υπάλληλος, είναι μία 
φωτεινή μορφή πού έπιβάλλεται έντός και έκτος τής Τραπέζης σέ 
ανώτερους καί κατωτέρους.

Σέ 35 χρόνια διανύει με παραδειγματική τιμιότητα καί ευθύ
τητα τήν ιεραρχία, τό όνομά του άκούγεται μέσα στις χιλιάδες 
τών συναδέλφων σαν κάτι τό ξεχωριστό, τό φωτεινό, τό έπιβλη- 
τικό.

Σάν πρώτος Διευθυντής τής «Τραπεζιτικής» τό 1933 καί 
σάν Διευθυντής τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ. άπό τό 1944 έως τό 1947, άπό 
φανερή έπαλξη προσφέρει τις υπηρεσίες του στήν συναδελφική οι
κογένεια.

’Αλλά καί σέ κάθε άλλη περίπτωση, είναι πρόθυμος νά δώση 
τις συμβουλές του, νά έργασθή, νά συμβάλη γιά τήν καλλιτέρευ- 
ση τών κοινών.

'Η πίστη του στήν καθαρή συνείδηση καί τό ηθικό του ανά
στημα τον έφεραν έξω άπό τήν Τράπεζα στήν δοκιμασία τού 
1953 γιά νά γυρίση σ’ αυτήν τό 1956 και νά συνέχιση τό έργο 
του.

Ή πίκρα όμως πού δοκίμαζε όταν έβλεπε ότι οί προσπάθειες 
του δέν ευρίσκουν τήν ανταπόκριση πού έπρεπε, τού έσκαψε τήν 
ύγεία του καί τον πήρε οριστικά πια άπό τήν Τράπεζα καί άπό 
τή ζωή.

Κι’ έτσι ή συναδελφική οικογένεια καί ό κόσμος πού τον γνώ
ριζε έθρήνησε στις 31 Δεκεμβρίου τόν χαμό ενός άρίστου συνα
δέλφου, ενός πραγματικού άνθρωποι). Γιά τήν Τράπεζα ή απώλεια 
τού Μίμη Σαγκριώτη αποτελεί δυσαναπλήρωτο κενό.

Οί συνάδελφοι τού υπόσχονται πώς ή φωτεινή ζωή του δέν 
θά λησμονηθή ποτέ καί θ’ άποτελή πάντα φάρο στήν πορεία τους.

«Τ.»

ΨΗΦΙΣΜΑ
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού 

Ταμείου Υγείας Προσωπικού ’Ε
θνικής Τραπέζης τής "Ελλάδος, 
συνελθόν εκτάκτως έπί τώ θλιβε- 
ρώ άγγέλματι τού θανάτου τού 
Διευθυντοΰ τής ’Εθνικής Τ ραπ έ-
ζις

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗ 
έπί σειράν ετών διατελέσαντος 
Διευθυντοΰ τού Ταμείου Υγείας 
Προσωπικού ’Εθνικής Τραπέζης, 
αποφασίζει:

1 ) "Ωπως έκφρασθώσι τά συλ
λυπητήρια αϋτοϋ εις τήν οικογέ
νειαν τού μεταστάντος.

2) "Οπως κατατεθή στέφανος 
έπί τής σοροϋ τού θανόντος.

3) 'Όπως παρακολούθηση σύσ- 
σωμον τήν εκφοράν.

Έν Άθήναις τή 31η Δεκεμ
βρίου 1962.

Ό Πρόεδρος 
Ν. ΜΟΥΡΚΟΥΤΑιΣ 

Ό Διευθ. Σύμβουλος 
Α. ΠΕΡΕΣIΑΔΗΣ

ΔΩΡΕΑΙ ΥΠΕΡ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Εις μνήμην τού άποβιώσαντος 
Διευθυντοΰ Δημητρίου Σαγκριώτη

Ύπό τού Προσωπικού Διευθύν- 
σεως Περιουσίας Τραπέζης Ε.Τ. 
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ραν τους τροπους με τους οποί
ους ή τελευταία ένίσχυσε καί έν ι
σχύει τήν Πολιτεία: Μέ τις χρήμα 
Τοδοτήσεις γιά τήν άνάπτυξη, τών 
παραγωγικών κλάδων τής Χώρας 
μας, μέ τήν πολύπλευρη προπα
γάνδα γιά τή διάδοση τού πνεύμα 
τος τής άποταμιεύσεως καί τής 
αΰξήσεως τών καταθέσεων. Μέ τήν 
συμπαράσταση γιά τήν επιτυχία 
τών παραγωγικών δανείων καί τών 
ομολογιών μεγάλων ’Οργανισμών. 
Μέ τήν προσπάθεια προσελκύσεως 
κεφαλαίων έκ τού εξωτερικού1 καί 
άναπτύξεως ναυτιλιακών εργασι
ών. Μέ τήν ανάπτυξη τού Τουρι
σμού, χάρις στις φιλότιμες προ
σπάθειες τών υπαλλήλων της, πού 
κάμνουν το παν διά νά εξυπηρετή
σουν κάθε ξένον επισκέπτην... Αυ
τά, καί πολλά άλλα, θά υπενθύμι
ζε ή Τράπεζα ώς προσπάθειες της 
ύπέρ τής Πολιτείας. Καί θά τής 
έζήτει τήν πρέπουσα καί ανάλογη 
συμπεριφορά πάνω σέ ό,τι άφορά 
τό Προσωπικό της. Γιατί προσωπι 
κό καί Τράπεζα είναι ένα καί τό 
αυτό, καί κάθε άδικία πού γίνεται 
στο προσωπικό είναι σάν νά γίνε

ται σ’ αύτή τήν ίδια τήν Τράπε
ζα. Σκέψεις, καθώς βλέπετε, πολύ 
απλές πού έπρεπε νά είχαν ήδη: 
γίνει καί νά είχε παρέμβει προς 
αποτροπή τού κινδύνου κατά τών 
Ασφαλιστικών. ’Οργανώσεων αμέ
σως πρώτη ή Τράπεζα, σάν ’Ορ
γανισμός.

’Αλλά ή Τράπεζα έσίγησε καί 
σιγεί καθ’ ήν στιγμήν ετοιμάζον
ται πυρετωδώς πολιορκητικοί κριοί 
κατά τού έμψυχου υλικού της...

Ν. Φρ.—ς

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ

Κ. ΖΟΥΖΙΑ
Αένρρμαν 127 

Τηλέφ, 522.585

Η ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

I Πάσα έξυπηρέτησις εις τούς 
J ήσφαλισμένους- εις τά Ταμεία 
J Υγείας τής Τραπέζης.

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας)

τών προσφάτων πρό μηνός «στρογ 
γυλοποιήσεων» εις τούς βαθμούς 
Βοηθού, Ύπολογιστοΰ καί Ύπο- 
λογιστοΰ Α-, οϊτινες αντιστοι
χούν προς τούς ή μ ετέρους Ύπο- 
λογιστού 6', Ύπολογιστοΰ Α' 
καί Λογιστού Β", καθ’ ας ή δια
φορά κυμαίνεται άντιστοίχως εις 
10, 12 καί 20 δρχ. καί ήτις θά 
διεκδικηθή καί παρ’ ημών διά λό
γους αρχής.

Βεβαίως, τό σπουδαιότερον μέ 
ρος τής ουτω τεθείσης διεκδική- 
σεως ήτοι τό οργανικόν, ή βαθμο
λογική καί μισθολογική τούτέστιν 
έξέλιξις τού Προσωπικού ή αρσις 
προσωρινότητας, ή σύντμησις τού 
χρόνου λήψεως τών προσαυξήσε- 
ων εις τούς άνω τού Λογιστοΰ 
Β' βαθμούς ώς καί τό θέμα τών 
επιδομάτων Λογιστοΰ, Έλεγκτοϋ 
Προϊσταμένου καί άναπληρωτού 
παραμένουν έκκρεμή. Ό χειρισμός 
έξ άλλου τών θεμάτων τούτων, 
λόγψ τών έλλοχευόντων έν αύτοϊς 
κινδύνων, έκ τής ύπάρξεως δια
φόρου πραγματ ι κότητος έν τή ή- 
μετέρςχ Τραπέζη απαιτεί ιδιαιτέ
ραν προσοχήν.

ΤΗΡΗΣΙΣ ΩΡΑΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον του 
Συλλόγου παρά τόν φόρτον τών 
έπαγγελματικών ζητημάτων καί 
τού άπαραιτήτου τής έκ τού σύ
νεγγυς παρακολουθήσεώς των, δι- 
έθεσεν χρόνον καί δυνάμεις διά 
τήν έπίσκεψιν τών επαρχιακών Ύ 
ποκαταστημάτων ΐνα διά τής ά
μεσου παρουσίας του συμβάλη 
εις τήν άνακούφισιν τών έκεΐ υ
πηρετούνταν συναδέλφων, άπό πά 
σης πλευράς. Αί διαπιστώσεις, 
ώς άνεμένετο άλλωστε, ήσσν κα
τά τό πλεϊστον όδυνηραί. Αί εκ
δόσεις τής «Τραπεζιτικής» Αι> 
γούστου καί Οκτωβρίου 1962 
περιγράφουν τήν κατάστασιν μέ 
τά μελανώτερα χρώματα, ουδόλως 
ύπερβάλλουσαι τήν πραγματικό
τητα. Αί καταγγελίαι μας προς 
τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης, τό 
Ύπουργεϊον ’Εργασίας, τάς ’Α
στυνομικός Άρχάς, τήν Βουλήν 
καί τά πολιτικά κόμματα ήσαν 
άμεσοι καί καυστικοί. Έσχομεν 
ευτυχώς άνταπόκρισιν. Αί διώ
ξεις κατά τών παραβατών - διευ
θυντών καί «εθελοντών» δυστυχώς 
συναδέλφων ήλθον άλλεπάλληλαι. 
Βροχή αί ερωτήσεις εις τήν Βου
λήν. Τό Δ.Σ. δέν διστάζει νά πα- 
ρευρίσκεται εις τήν πρώτην γραμ 
μήν τής μάχης όταν το καθήκον 
το καλεί. "Ο Πρόεδρος τού Δ.Σ. 
προσφέρεται ώς μάρτυς εις δί- 
κας ωραρίου. ιΠαραλλήλως έφοδοι 
γίνονται εις τά Ύποκ)τα περιο
χής ’Αθηνών όπου, ivj πολλοΐς 
δέν μειονεκτοϋν, παρεχόμενης ευ
καιρίας, έναντι τών έπαρχιακών. 
’Εδώ ό έλεγχος τού "Υπουργείου 
’Εργασίας είναι ευχερέστερος καί 
τά αποτελέσματα έμφανέστερα. 
Πρέπει νά τονισθή ότι, όπου οί 
ίδιοι οί συνάδελφοι βοηθούν τόν 
Σύλλογον ή δράσις αυτού είναι 
άποτελεσματικωτέρα.

Τό Δ.Σ. ήκολούθησε τήν προ
βολήν τής ορθής λύοεως τού προ
βλήματος, τής έπ α ν δ ρ ώ ο έ
ως δη λ. τών Ύ π ο κ)τ ω ν 
διά Προσωπικού. Πα- 
ραλλήλως όμως διώκει άμειλί- 
κτως τάς παραβάσεις. Το πρώτον 
θά προέλθη άπό τό δεύτερον. "Ό
ταν ή Διοίκησις τής Τραπέζης κα 
ταλάβη ότι οί Νόμοι προστασίας 
τής ’Εργασίας, οί είσαχθέντες διά 
τήν διατήρησιν τής κοινωνικής ι
σορροπίας, ισχύουν καί δι’ αυτήν, 
κατ’ ανάγκην θά στραφή πρός τήν 
ορθήν λύσιν. Καί αί λογικοί αυ- 
ται απόψεις καί ένέργειαι δικαι
ώνονται. ’Ήδη ή Τράπεζα μετά 
τήν διενεργηθείσαν κατά τό πα
ρελθόν έτος πρόσληψιν Προσωπι
κού, μελετά νέαν τοιαύτην διά 
τούς προσεχείς μήνας.

Εκκρεμεί βεβαίως ή έπέκτασις 
τού ώραρίου τών 39 ωρών εις α- 
πασαν τήν "Ελλάδα. Είναι όμως 
ειρωνεία νά όμιλώμεν περί τούτου 
όταν τό ΐσχϋον δέν τηρείται καί 
όταν ό "Υπουργός Εργασίας, δυο 
τυχώς, εις τό σημεΐον τούτο δέν 
έφάνη ύποστηρικτής τών Τραπε- 
ζοϋπαλλήλων. Τό όλον θέμα μει- 
ώσεως καί τηρήσεως τού ώραρίου 
προβλέπεται νά λυθή διά τών όρ- 
γανωθησομένων ύπό τής Ο.Τ.Ο.Ε. 
τοπικών διατραπεζιτικών έπιτρο- 
πών καί κατόπιν αγωνιστικών έκ- 
δηλώσεων.

Έν πάση περιπτώσει όμως τό 
Δ.Σ. δέν παρέλειψε νά θέση ύπό 
τήν κρίσιν τής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης όπως εις τούς συνα
δέλφους τών ’Επαρχιών καταβλη- 
θή ανάλογος αμοιβή διά τήν έπί 
πλέον τρίωρον έβδομαδιαίως έρ- 
γασίαν.

ΦΥΛΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ

Άντικείμενον διενέξεως καί 
προβολής υπήρξε καί τό ζήτημα 
τής συντάξεως τών Φύλλων Ποιό
τητας τά όποια άπεδείχθη εις 
πλείστας περιπτώσεις ότι δέν 
συντάσσονται μέ αντικειμενικά 
κριτήρια. ’Εκείνο όμως τό όποιον 
έκρίθη άπαράδεκτον είναι ό ακο
λουθούμενος δι’ αυτών τρόπος ά- 
ξιολογήσεως τών κρινσμένων όσ- 
τις έπενοήθη καί έπεβλήθη άνευ 
προσυνεννοήσεως μετά τής έκπρο- 
σωπήσεως. Ό τρόπος ουτσς κρί- 
νεται αυστηρότερος τού προίσχύ- 
οντος καί τό θέμα θά πρέπη νά 
άντιμετωπισθη άποτελεσματικώς 
παρά τής διαδόχου, τής παρού 
σης, έκπροσωπήσεως.

ΗΘΙΚΗ ΤΑΞΙ Σ
Παραλλήλως πρός τήν προαγω

γήν τών οικονομικών καί έπαγγελ 
μάτι κών συμφερόντων τού Πρόσω 
πικοΰ τής Τραπέζης ό Σύλλογος 
έχει ώς καθήκον νά προστατεύση 
τήν ηθικήν έν τώ έπαγγέλματι ύ- 
πόστασιν τών συναδέλφων. Ή η
θική θέσις τού υπαλλήλου πλήτ
τεται είτε αμέσως (αδικαιολόγη
τος υποβιβασμός, θέσις αρχαιό
τερου υπό νεώτερον, άνωτέρου ύ
πό κατώτερον), είτε έμμέσως, ώς 
είναι ή κατά κατάχρησιν δικαιώ
ματος κακή έψαρμογή τών διατά
ξεων τού ’Οργανισμού, ή παρα- 
ποίησις τούτων, ώστε νά καταστώ 
σιν ανίσχυροι νά προστατεύσουν, 
έν δεδομένη στιγμή, τόν έργαζό- 
μενον. ’Έμμεσος ουτω τρόπος εί
ναι ή μεταξύ υπαλλήλων τής αυ
τής αξίας έκδήλωσις, καθ’ υπο
κειμενικά κριτήρια, εις τινςις έξ 
αυτών εϋνοιών, έκφραζομένων εις 
υπηρεσιακά ή οικονομικά οφέλη. 
Αύτή αυτή όμως ή προσβολή τής 
προσωπικότητας τού υπαλλήλου έ- 
χουσα βέβαιον αντίκτυπον έπί τής 
σχέσεως εργασίας, απτεται τών 
έπαγγελματικών συμφερόντων αυ
τού, επομένως γεννά τήν ΰποχρέ- 
ωσιν τού Συλλόγου όπως λάβη 
θέσιν.

Ό Σύλλογος ωσαύτως όταν δι- 
αβλέπη έκ τής κακοδιοικήσεως 
τού "Ιδρύματος κινδύνους στρεφο 
μένους κατά τής ΰποστάσεως αυ
τού μέ αναπόφευκτους, ώς κατά 
τό παρελθόν, συνέπειας κατά τού 
Προσωπικού, έχει ηΰξημένην ύπο- 
χρέωσιν νά αντίδραση.

Ή Διοίκησις τής Τραπέζης α
κολουθούσα παλαιοτέραν της τα
κτικήν προέβη καί κατά τήν πε
ρίοδον ταύτην εις προαγωγάς 
κατ’ εκλογήν, άθρόας μετακινήσεις 
στελεχών, προσφάτως δέ εις μει
ώσεις άξιων στελεχών τής Τρα
πέζης. Κατά μέγα δέ μέρος ταΰ- 
τα έγένοντο κατά τρόπον μειοΰν- 
τα τήν ηθικήν θέσιν του υπαλλή
λου ύπό εύρείαν έννοιαν, τού Σώ
ματος τούτέστιν τών υπαλλήλων, 
δεδομένου ότι κατά πρόκλησιν τού 
κοινού αισθήματος ηΰνοήθησαν 
πολλά άτομα ήσσονος τής δοθεί
σης αύτοϊς αξίας.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού 
Συλλόγου, ώς καί εις τό παρελ
θόν, έλαβεν εΰθαρσώς θέσιν άντί- 
θετον, καταγγέλλον έντόνως τήν 
τοιαύτην τακτικήν, τόσον εις τόν 
κ. Διοικητήν όσον καί εις τήν 
Κυβέρνησιν.

Τά αποτελέσματα τής άντιδρά- 
σεως τού Συλλόγου δέν είναι έμ 
φανή. Ενδέχεται νά έχωμεν προ
λάβει έτέρας παρεκτροπάς τών 
ζημιογόνων ήροστρατικών καί α
βδηριτικών έγκεφάλων. Ενδέχε
ται τά αποτελέσματα τής άντι- 
δράσεως τού Συλλόγου νά έκδη- 
λωθώσι βραδύτερον.

Εύχόμεθα αί συνέπειαι τής έ- 
πιδρομικής ταύτης τακτικής νά 
μήν προλάβουν τάς τοιαύτας τής 
Συλλογικής άντιδράσεως. Καί νο- 
μίζομεν ότι δέν θά τάς προλά
βουν, διότι εάν ό Σύλλογος φο
βούμενος ζημίαν τού Ιδρύματος, 
δέν έδωσεν έκτασιν εις τήν άντί- 
δρασίν του, εις περίπτωσιν συνε- 
χίσεως τών άπαραδέκτων τούτων 
καταστάσεων, θά άποδνθή εις έν- 
τονώτερον αγώνα άκολουθών τήν 
αρχήν τής μικροτέρας ζημίας.

Αξιόλογος ωσαύτως συνδικαλι
στική δράσις άνεπτύχθη διά τό 
Ασφαλιστικόν θέμα καί εϊδικώ- 

τερον διά τό Συνταξιοδοτικόν τήν 
προστασίαν τών ασφαλιστικών 
Οργανισμών κατά άντιασφαλιστι- 
κών νομοθετημάτων καί έπεμβά- 
σεων, ώς άναφέρεται εις τό έπό- 
ονμενον περί Άσφαλίσεως κεφά- 
λαιον.

Διά δεύτερον κατά σειράν έτος 
εις τήν συνδικαλιστικήν μας δρα
στηριότητα δέν περιλαμβάνονται 
άπεργιακοϊ αγώνες. Τό Διοικ. 
Συμβούλιον έχον τήν πείραν τού 
παρελθόντος καί σταθμίζον τάς 
συνέπειας, έξήντλει πάν προηγού 
μενον περί Άσφαλίσεως κεφά- 
έπιτόχη τούς σκοπούς του. Δέν 
κατήργησε τό άπεργιακόν όπλον.

Άντιθέτως πολλάκις έκάλεσεν εις 
έπιφυλακήν. Δέν έχρειάσθη νά 
κατέλθωμεν εις σύρραξιν, διότι 
οσάκις εύρέθημεν εις τό χείλος 
αυτής έδίδετο λύσις.

Οϋτω, μέχρι τής στιγμής, καθ’ 
ήν γράφεται τό παρόν τά όσα έ- 
πετεύχθησαν, έπετεύχθησαν άναι- 
μάκτώς.

III ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ

Πολύπλευρος ΰπήρξεν επίσης ή δρα 
σιξ τοϋ Διοικ. Συμβουλίου κατά τήν 
λήγουσαν π&ρίοδον, έπί του ασφαλι
στικού θέματος. Κυρίως τό Δ.Σ. ±- 
πησχολήθη μέ τό ακανθώδες θέ ια 
τής ένισχύσεως τοϋ' Ταμείου Συντά
ξεων, τής τροποπο ιήσεω ς τοϋ Κατα
στατικού τών Ταιμείων ’Επικού ρήσε ως 
καί Αύτασφαλείας ώστε νά έπιταχυν 
8ή ή οδός πρός τήν ένοποίησιν τών 
’Οργανώσεων τοϋ Προσωπικού, ώς 
καί τοϋ έκο u γχρο ν ι.σ μοϋ τοϋ Κατα
στατικού τοϋ Ταμείου ,Σ υντάξεων.

1) ΕΝ I ΣΧΥΣ I Σ TAME I ΟΥ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Dr. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΚΟΝΤΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ - ΜΑΙιΕΥΤΗ Ρ 

Assistant το° Πανεπιστημίου Νέας Ύόρκης 
τ. Επιμελητής του 5n Francis Hospital 

Συμβεβλημένος μετά τών Ταμείων Υγείας ’Εθνικής — ’Αθηνών 
‘Ελλάδος — ’Αγροτικής — ’Εμπορικής — Λαϊκής. 

ΙΑΤΡΕ ΙΟΝ: Σ τουρνάρα 25 ά, — Τηλ. 620-111 — ΑΘΗΝΑ I 
ΔΕΧΕΤΑΙ : 5 — 7 μ.μ.

’Από τής πλευράς ταύτης ή θητεία 
τοϋ Διοικ. Σ υμβουλίου ήρχισεν ύπό 
τάς πλέον δυσοίωνους προοπτικός. ‘Η 
συμφώνως τφός τόν Νόμον 3662)57 
όφειλομένη νά καλυφθή παρά τής 
πλευράς Δημοσίου — Τραπέζης Ελ
λάδος διετία 1960 — 61 ειχεν ήδη 
κλείσει άπραχτος, εϊχομεν δέ είσέλ- 
θ-ει καί εις τήν διετίαν 1962 — 63 
μέ άκαμπτον τήν άρνησιν Κυβερνήσε
ων & Διοικ. Τραπέζης Ελλάδος, άνα- 
νεωθεΐοας μάλιστα όλίγας ή μέρας πρό 
τής ένσρξεως τής θητείας μας διά 
δηλώσεως τοϋ Διοικητοϋ αύτής πρός 
έπισκΕφθέντας αυτόν έκπροσώπους τοϋ 
έν ένεργείο: καί ύπό σύνταξιν Πρόσω 
πικοϋ τής Ε.Τ.Ε. ‘Η κατηγορηματι
κή ταύτη άρνησις, έξετείνετο μάλιστα 
εις αποκλεισμόν πάσης ένισχύσεως 
τοϋ Ταμείου μας έιχ τρίτου πόρου 
(EGART κλπ.) άκόμη καί έκ ποσο. 
στοϋ έπί τραπεζικών έργασιών προ
ερχόμενου.

Αί συνέπειαι δέν συνίσταντο μό
νον εις ο’ικονομικήν στενότητα τοϋ 
Ταμείου καί αδυναμίαν αυτοϋ όπως 
εκπλήρωσή τάς εις τό ένδεδειγμενον 
ύψος υποχρεώσεις του πρός τούς συν 
ταξιούχους, άλλά κυρίως εις τόν κίν
δυνον περιελεύσεως τοϋ Νόμου είς 
άτονίαν.

Ό κίνδυνος ή το μέγας. ’Ή,ρκει νά 
φαντασθώμεν μίαν άπευκταίαν άνά- 
παυλαν τής άνόδου τής Τραπέζης διά 
νά άνατραπή τό Ταμεΐον καί νά κα- 
ταδικασθώσιν οί συνταξι,οϋχοι σήμε
ρον είς έντονωτέραν έξαθλίωσιν καί 
ήμεΐς αύριο ν είς ράκη επαιτείας.

Τό τείχος τής άρνήσεως έπρεπε νά 
πέση. ‘Η άρνησις έπ,ρεπε νά καμφθή.

Το άνανεωθέν Σ )λιον τού Σ υλλό- 
γου τών Συντ)χων μας έσήμανε τόν 
συναγερμόν είς τόν κλάδον τών συντα
ξιούχων. Άναλαβόν έν συνεχεία τόν 
δέοντα καί φυσικόν ρόλον του έπί 
τοϋ ζητήματος εξαπέλυσε διαφώτιση 
κήν έκστρατείαν ύπέρ τών δικαίωμά 
των τών συνταξιούχων καί κατά τής 
παρανομίας είς βάρος τοϋ Ταμείου. 
Φυσικά καίτοι ή έκστρατεία αυτή εϊ- 
χεν άπήχησιν εις πάσαν τιμίαν" συ- 
νείδησιν, ή άνταπόκρισις όμως ούδέν 
ουσιώδες π&ριεΐχεν πλήν διαβεβαιώ
σεων περί τοϋ δικαίου καί ύποσχέσε- 
ων, at δέ συνεπέστερα ι τούτων εΤχον 
τήν μορφήν καταθέσεως έρωτήσεων 
είς τήν Βουλήν. Τό στάδιον τής πεί- 
θοΰς είχε λήξει. "Ηρχιζε τό στάδιον 
τής μάχης. Τόν λόγον είχον αί υπό 
τάς οδηγίας τοϋ ή μ ετέρου καί τών 
λοιπών Δ.Σ. τών Συλλόγων τής Ε. 
Τ.Ε. δυνάμει*; του έν ένεργεία Προ- 
σωπικοϋ, α! όποια ι κατά τό κοινόν 
πρόγραμμα δράσεως έτέλουν μέχρι 
τότε έν έπιφυλακή. Ουτω προεκηρύ- 
χθη ή Πανασφαλιστική συγκέντρωσις 
διαμαρτυρίας συνταξιούχων καί έν 
ένεργεία τοϋ «IΝΤΕΑΑ» τής 19.10. 
1962 μέ παράλληλον τρίωρον άπερ- 
γίαν τών τελευταίων.

Τήν παραμονήν τής τοιαύτης έκδη- 
λώσεως, ήτις σημειωτέον θά ήτο ή 
άπαρχή έντονωτέρων τοιούτων, έδόθη 
παρά τοϋ κ. Υπουργού Σ υντονισμοϋ 
ή κατηγορηματική δήλωσις τής άνευ 
άναβολής οριστικής λύσεως τοϋ θέ
ματος. 'Η έκδήλωσις ανέσταλη αί 
άναβολαί σμως έπανελήφθησαν. Βε
βαίως αδται ώφείλοντο είς τάς έπα- 
νειλημμένας άπουσίας τσϋ κ. Ύπουρ- 
γοϋ λόγω γενικωτέρων αύτοϋ καθη
κόντων (συνέπειαι συνδέσεως μέ ΕΟΚ 
κλπ.) καί τους άντστοίχους περισπα
σμούς τοϋ μελετώντας τό θέμα άρ- 
μοδίου Διευθυντοΰ τοϋ 'Υπουργείου. 
Δέν έκρίθη ωσαύτως ανωφελής καί 
μία νέα κροϋσι-ς πρός τόν κ. Διοικη
τήν τής Τραπέζης ’ Ελλάδος ϊνα οϋ- 
τος παραιτηθή ένδεχομένως έξακολου 
θούσης άντιδράσεώς του. 'Η επαφή 
αυτή έπραγ ματοπο ιήθη παρά τών 
Προέδρων κ.κ. Καραπάνου, Τρίμη καί 
Σίκουλάκη. /Κατ’ αυτήν ό κ. Ζολώ- 
τας δέν παρουσίασεν τήν πρό 8 μήνου 
σκληρόν άκαμψίαν, δηλώσας δτι θά 
έκτελέση σχετικήν έντολήν τής Κυ- 
βερνήσεως, αφορώ σης ύποχρέωσιν του 
Δημοσίου. ‘Η οριστική όμως άπάντη- 
οι*; παρά τοϋ 'Υπουργείου δέν έδίδε
το καί έχρειάσθη ή διαμήνυσις είς 
τούς άρμοδίορς τής δεδικαιολογημέ- 
νως όγκουμένης δυσφορίας τών έργα- 
ζομένων καί συνταξιούχων διά νά 
μάς άνακοινωθή τέλος τήν 20.12.62 
ή έ ν ί σ χ υ σ ι ς τ ο ϋ Τα
μείου μας βάσει τού 
Ν. 3 6 6 2 ) 5 7 διά δρχ.
2 0.8 0 0.0 0 0. — διά τήν 
διετίαν 1 962 — 1 9 6 3.

Φυσικά ή τοιαύτη άπόφασις πόρρω 
άπέχει άπό τό προβληθέν αίτημα.

Σ υγκρινομένη όμως μέ τάς συνθή- 
κας ύπό τάς όποιας έγένετο ή έκκί- 
νησις άποτελεΐ σημαντικήν έπιτυχίαν 
τό δτι ή ισχύς τοϋ Νό
μου 13 6 6 2 ) 5 7 άνεγνω- 
ρ ί σ θ η διά μίαν ε ί σ έ- 
τ ι φοράν καί ή προσ
πάθεια δ π ω ς έ π ι τ ε υ- 
X θ ή D Ε F A C ΤΟ κατά ο- 
γ η σ>Ηι ς αύτοϋ κ α τ έ ρ- 
ρ € u σ ε ν.

Έτέρα ωφέλεια έκ τής ώς άνω ιιά 
χης διά τό ’Ασφαλιστικόν ήτο καί ή 
είς εύρύ μέτωπον έμφανισθεΐσα ώρ- 
γανωμένη συμπραξις έν ένεργεία καί 
συνταξιούχων καί τό διά πολλοστήν 
φοράν άντληθέν δίδαγμα τής έπιτυ- 
χίας έν τή ένότητι, τό όποιον πρέπει 
άπαραι.τήτως νά φωτίζη τάς ένεργειας 
τών συλλογικών διοικήσεων κατά τό 
1 9 6.3.

2) ΡΥΘΜΙΣΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ —
Ε ΡΙΓΑ Σ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟI Η Σ ΕΩ Σ Α
Σ ΦΑΔΙ ΣΤΙ,ΚΩΝ Ο ΡΓΙΑΙΝI ΣΜΩΝ

Κατά τήν λήγουσαν περίοδον συνε- 
τελέσθησαν τή ένεργώ συμπράξει καί 
έν πολλοΐς του λογοδοτοϋντος Δ.Σ. 
μεταβολαί είς τά Καταστατικά τών 
’Ασφαλιστικών μας ’Οργανισμών άψ’ 
ενός μέν πρός τό προοδευτικώτερον, 
ήτοι, Τήν βειλτίωσιν καί τήν διεύρυν
σήν τών παροχών των — έν πολλοΐς 
ίσχυουσης καί τής αρχής τής ίσότη. 
τος παροχών πρός τούς συναδέλφους 
τών ετέρων μεγάλων Τραπεζών — 
άφ’ ετέρου δέ πρός πραγματοποίησιν 
του σκοπού τής ένοπο ιήσεως τών α
σφαλιστικών οργανισμών τοϋ Προσώ- 
πικοϋ τής Τραπέζης.

Πρός την κατεύθυνσι,ν ταύτην έπήλ- 
θον αί κάτωθι κυριώτεραι καί ουσι
ώδεις μεταβολαί:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΗ Σ ΕΩΣ

Παρά τοϋ Γενικού Συμβουλίου τής 
Τραπέζης ένεκρίθη τήν 21ην Δεκεμ- 
ίβρίου 1962 ό νέος Κανονισμός διά 
τοϋ άποίου:

α) ’Ασφαλίζεται έν αύτώ δι.* έπι. 
κουρικήν πρός τήν σύνταξιν παροχήν 
τό Προσωπικόν τής Τραπέζης, ένίαί- 
ως, άνεξαρτήτως προελεύσεως. ‘Η κα 
νονική ουτω καί έπί ενιαίας βάσεως 
λειτουργία του Λογαριασμού Έπικου- 
ρήσεως χρήζει τυπικής όλοκληρώσεως 
δι’ έγκρίσεως τών Γενικών Σ υνελεύ- 
σεων τών Ταμείων ’Αλληλοβοήθειας 
Προσωπικού ’Εθνικής Τραπέζης καί 
τοϋ Ταμείου 'Υγείας Προσωπικού τέως 
Τραπέζης ’Αθηνών, έφ’ ών στηρίζεται 
ό λογ)σμός Έπικουρήσεως. 'Η έκ 
μέρους τών Ταμείων ’Αλληλοβοήθειας 
Προσωπικού ’Εθνικής Τραπέζης τοιαύ 
τη έγκρισις έδόθη ήδη διά τής άπο_ 
φ άσε ως τών οικείων Γενικών Συνε
λεύσεων τήν 16ην Νοεμβρίου 1962.

β) Καταργεΐται. τό δαιδαλώδες μέ 
χρι τοϋδε σύστημα λογισμού τής έπι
κουρήσεως κατά κατηγορίας δικαιού
χων άναλόγως τοϋ χρόνου εξόδου καί 
ε’ισάγεται τό διά τους συναδέλφους 
τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος ΐσχϋον 
σύστημα ποσοστού έπί τής συντάξε
ως, όπε,ρ έπί του παρόντος καθωρίσθη 
είς 27% μέ αναδρομικήν ίσχυν άπό 
1.6.1962.

γ) .Ο χρόνος έπικουρήσεως καθο
ρίζεται είς τόσα έτη όσα ύπηρέτησεν 
ό έπικουρούμένος είς τήν Τράπεζαν.

(Συνέχεια είς τήν 3ην σελίδα)

ΚΟΙΝΩΝ I ΚΑ
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

’Ιωάννης Ε. Μοδάτσος, συνά
δελφος Κτηματικής Τραπέζης ·—. 
Λιλίκα Χρ. Σπανοπούλου1 Διοίκη- 
σις Ε.Τ.Ε. έμνηστεύθήααν. Εϋχό- 
μεθα ταχεΐαν στέψιν.

ΓΑΜΟΙ
Σούζη Άγγ. Καυκά (Ύπ)τος 

Βάθης). Έτέλεσε τούς Γόμους 
της μετά τοϋ κ. Μ. Γιανουλάκου 
Πολιτικού Μηχανικού.

Εμμανουήλ Κιουπάκης (Κεν
τρικόν Κατάστημα) Μαίρη Λενε- 
τάκη. Εύχόμεθα πάσαν ευτυχία,

ΠΕΝΘΗ
Σαγκριώτης — Δι- 

Σ υνταξι-

Δη μητριός 
ευθυντής

Νικόλαος Λάβδας 
οΰχος Διευθυντής.

Τούς οικείους των συλλυπούμε- 
θα.

ΕΚΔΟ'ΣΕΙΣ
Ο «ΙΛΙΣΣΟΣ» *

Μέ τό 28ον τεύχος τό περιοδι 
κόν έλευθέρας σκέψεως ΙΛΙΣΣΟΣ 
συνεπλήρωσε τόν 7ον τόμον του. 
Κυριώτερα περιεχόμενα τεύχους: 
Ίω. Βασιλή «Τά άρχαία Ελληνι
κά Μυστήρια», Δ. Ίωαννίδης «°Εν 
τό πάν», Άλ. Τζαζσπούλου «Τί 
είναι Τεκτονισμός», Κ. Μελισσαρο 
πούλου «Θεοσοφία», Βολταίρου 
«Φανατισμός», Κρισναμοΰρτι «Ά- 
γνότης» Γκλέν «Γ ιατί πιστεύω 
στον Θεό», Ποιήματα, Χρονικά, κ. 
λ.π.

«ΓΕΝΕΣ I Σ» Ίωάννου Άνδρ. 
Κοντού. Συνταξιούχου Τραπεζι
κού. Ύπό μορφήν Σκηνικού Δια
λόγου περιγράφσνται κατά τάς 
αντιλήψεις τού συγγραφέως 20 
έτη ζωής τών Πρωτοπλάστων. 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Ή κυρία Πόπη Δ. Βλάσση σύ
ζυγος τού συναδέλφου κ. Δημ. 
Βλάσση είς διαρκή έν τή οικία 
της έκθεσιν (οδός Πατησίων 
347 καί Νεϋγύ) παρουσιάζει έρ
γα ζωγραφικής τής ιδίας, διά τά 
όποια έξέφρασαν τήν ίκανοποίηκ 
σίν των καί οί έπισκεφθέντες τήν 
έκθέσιν φιλότεχνοι καί άνθρωποι 
τών γραμμάτων.

"Υπεύθυνος (ίλης:
ΙΩΣΗΦ ΑΙΏΝΑΣ 

Γρηγορίου Αυξεντίου 1®

ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΝ 
ΣΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ, ΣΥΛΛΟΓΟΝ 
ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΟΕ: 1) Γραφεία τής 
Τραπέζης: Αιόλου 86 Ταχ. Τομεύς 
121. 2) ’Ακαδημίας 60 Ταχ. το
μεύς 143.



Η ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(Συνέχεια έκ τής 2ας σελίδας) 

Οϋτω εφαρμόζεται δικαιώτερον μετρον 
περί την άπολαυήν έπικουρήσεως, ή- 
τις διά τους έπί μακράν σειράν έτών 
ιέρ γασθέντας κα 1 συνε ι σφ έρα ντας κά- 
ιθίσταται ούσιαστικώς ισόβιος. Διά 
τούς άπολυθέντας βάσει τοϋ Ν. 2510 
ό έν λόγω χρόνος προσαυξάνεται κα
τά 40%. Διά πάσαν περίπτωσιν ό έν 
λόγω χρόνος δύναται ν’ αΰξηθή μέ
χρι 40% επί μειώσει τής έπικουρή- 
αεως διά τον έπί πλέον χρόνον εις 
75%.

Αί άνωτέρω τροποποιήσεις, ώς εί- 
ικός, δέν είναι πάγιοι. Ευθύς ώς αί 
οικονομικά! προϋποθέσεις καταστώjiv 
εύνο'ικώτεραι, αί εις την α' σειράν 1- 
στάμεναι διεκδικήσεις (αΰξησις πο
σοστού καί MIINIMUM, Ισόβιό της έ
πικουρήσεως κλπ.) θά άποτελέσουν 
γεγονός.

ΤΑΜΕΙ ΟΝ ΑΥΤΑ Σ ΦΑΑ,Ε IΑ Σ

Σ υνεπληρώθησαν από πλευράς τοϋ 
ήμετέρου Ταμείου αί προϋποθέσεις 
’διά την ένταξιν εις αυτά τοϋ Κλάδου 
Πρόνοιας τοϋ Ταμείου Σ υντάξεων τοϋ 
Προσωπικοϋ τ. Τραπέζης Αθηνών, 
καταστάσης οριστικής τής σχετικής

άποφάσεως τοϋ Διοικ. Συμβουλίου

TAME I ΟΝ Σ ΥΝΤΑΞΕΩΝ

Παράλληλος έργασία τροποποιήσε- 
ως του Καταστατικού τοϋ Ταμείου 
Σ υντάξεων δυστυχώς άνεκόπη λόγω 
άνακυψασών απροόπτων δυσχερείων 
εις τό έργον τής αρμόδιας έπιτρο^ 
πής. Αϋτη έπανήρχισε τάς έργασίας 
της καί έλπίζεται ή σύντομος περά- 
τωσις τοϋ έργου της. Είναι πρόωρον 
νά άναφερθώμεν είς τό περιεχόμενον 
τών τροποποιήσεων. Περιοριζόμεθα νά 
εϊπωμεν ότι, αδται έχουν ώς βάσιν 
τάς από έτους καί πλέον έφαρμοσθεί- 
σας εις τό Ταμεΐον Σ υντάξεων Προ
σωπικού Τραπέζης ‘Ελλάδος καί την 
οριστικήν ρύθμισιν ειδικών του ήμε
τέρου Ταμείου εκκρεμών περιπτώσεων. 
Προβλέπεται ωσαύτως ή οριστική ρύ- 
θμισις τοϋ θέματος τών προσμετρή- 
σεων προϋπηρεσιών.

3) ΔΡΑΣΤΗ ΡΙΟΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝ- 
ΤIΜΕΤΩΠI Σ IΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑ
ΤΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ 
Α Σ ΦΑΛI Σ ΤΙ,ΚΩΝ Ο ΡΠΑ;Ν'I ΣΜΩΝ

‘Ο Σ ύλλογός μας εύρέθη καί κα

τά τό άπελθόν έτος εις την πρωτοπο- 
ρείαν του ποίκιλλαμόρφου άγώνος διά 
τήν άπόκρουσιν καί άπομάκρυνσι.ν 
τών κινδύνων τους οποίους πάσης φύ- 
σεως φορείς άντικοινωνικών συμφέρον 
των εξυφαίνουν κατά τής αυτοτελούς 
Κλαδικής Άσφαλίσεως.

Oil Υγειονομικοί κατά τών Ταμεί
ων ’Υγείας, οι δικηγόροι, κατά παν
τός άσφαλιστικοϋ ’Οργανισμού καί 
τό άποκορύψωιμα τών επιθέσεων τό 
έπίμαχον συζητούμενον καθ’ ήν στι
γμήν συντάσσεται τό παρόν, «εργατι
κόν» νομοσχέδιον - λαιμητόμος τής 
αΰτοτελείας τών ασφαλιστικών μας 
’Οργανισμών άντεμετωπίσθησαν καί 
άντιμετωπίζονται υπό τοϋ Συλλόγου 
μας όμοϋ μετά τών έτέρων Τραπεζοϋ
παλληλικών ’Οργανώσεων ή καί έτέ
ρων εύρέων τοιούτων.

Αιί γνωσταί έπίμοναι κατά διαστή
ματα επιθέσεις τών υγειονομικών καί 
ιατρικών οργανώσεων κατά τής οικο
νομικής ύποστάσεως τών Ταμείων ‘Υ
γείας, ένεφανίσθησαν πάλιν κατά τόν 
παρελθόντα Σ επτέμβρισν οπότε μέ 
αιφνιδιαστικόν ελιγμόν οί ‘Οδοντια
τρικοί Σύλλογοι, στηριχθέντες εις 
ασυμφωνίαν τών εκπροσώπων τών Τα 
μείων ’Υγείας έπέτυχον δι’ άποφάσε

ως τών "Υπουργών Εργασίας καί 
Προνοίας ηύξημένας καί δυσβαστά- 
κτους τουλάχιστον άπό τά Ταμεία 
τής ήμετέρας Τραπέζης άμοιβάς. Έ
κ ινήθη σαν έν συνεχεία καί αί λοιπαί 
ίατρικαί οργανώσεις διά νά έπιτύχουν 
τό άπό μακρου σχέδιόν των. Αί συν
δικαλιστικά! οργανώσεις τών οικείων 
κλάδων (Τραπεζικών — Δ.Ε.Η. — Ο. 
Τ.Ε.) άναλαβοΰσαι τήν ύποστήριξιν 
τών συμφερόντων τών Ταμείων ‘Υγεί
ας, δι’ εύστοχων καί συνδυασμένων 
ενεργειών έπέτυχον τήν αποτροπήν 
τοϋ κινδύνου, ενώ ό κ. 'Υπουργός τής 
Έργασίας έδέχθη όπως πριν ή λαμ- 
βάνη μετά του έπί τής Προνοίας συ
ναδέλφου του οίανδήποτε άπόφασιν 
ή προβαίνη είς οίανδήποτε ένέργειαν 
σχετιζομένην μέ οίκονομικάς συνέπει
ας έπί τών Ταμείων "Υγείας νά προ- 
σσνεννοήται μέ τήν έκτοτε καθωρισθεΐ 
σαν έπιτροπήν έκπροσώπων τών Τα
μείων. Ό ήμέτερος Σύλλογος ΰπε- 
ρηφανεύεται νά πιστεύη ότι είς τήν 
σύνδεσιν καί κινητοποίησιν τών οργα
νώσεων έπί τοϋ προκειμένου έπαιξεν 
τόν σημαντικώτερον ίσως ρόλον.

‘Ο κίνδυνος όμως ουδόλως παρήλ. 
θεν. Πάντοτε οί έπιτιθέμενοι έτοιμά. 
ζονται νά έξαπολύσουν νέαν έπίθεστ.ν

TAME I ΟΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Λογαριασμός No 480005

ΧΡιΕΩΓΡΑΦΑ
‘Υπόλοιπον 31.12.1962 
Συμμετοχή ΣΥΕΓΓΕ είς αυξησιν 
μετοχικού κεφαλαίου τής Τραπέζης 
διά 1.145 μετοχάς προς δρχ. 2.500 
Α/ Δόσις δρχ.

ΑΚΙΝΗΤΑ
‘Οδοϋ Ροϋσβελτ 60 (5ος & 6ος ό
ροφος)
Έν Σπέτσαις έκ κληροδοτήματος 
κ. Δ. Μπούμπουλη

ΕΠΙΠΛΑ & Σ ΚΕΥΗ
‘Υπόλοιπον 31.12.61 1.000.
Άγοραί έτους 1962 5.797.—

Ισολογισμός της 51 ης Δεκεμβρίου 1962
Δρχ.

29.090,90 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΛΟΓΑ Ρ IΑ Σ ΜΌ Σ ΔI ΑΧΕ Ι Ρ I Σ ΕΩ Σ ,ΕΙΣ,ΤI ΑΤΟ Ρ Ι ΟΥ 
103.255,25 Πιστωτικόν υπόλοιπον χρήσεως 1962

2.999.176.-

572.500.-

1

18.506,20

Ε Κ Κ Ρ ΕΜΕ I Σ ΛΟΓΑ Ρ IΑ Σ MO I
Διάφοροι πιστωτικοί λογαριασμοί 660.—
Μήπω πληρωθεΐσαι έπιταγαί 34.884,10

Δρχ.

3.718.222,05

13.981,40

35.544,10

3.571.675.

18.507,20

Μεΐον άποσβέσεως έτους 1962

ΒΙίΒΛΙΌΘΗ,ΚΗ
‘Υπόλοιπον 31.12.61 1.000.
Άγοραί έτους 1962 5.797.

8.385.50

8.379.50

Μεΐον άποσβέσεως έτους 1962

Ε Κι Κ Ρ ΕΜΕ I Σ ΛΟΓΑ, ΡΙΑΣ MO I 
Όφειλαί Υπαλλήλων Συλλόγου 

» Μελών
» Τρίτων

I. Λίτι,νας (παγία προκαταβολή έ
πί άποδόσε ι λογαρ ίασμο ϋ)

6.797.-

6.796.-

11.780.—
21.798.—

6.639,20

5.000.— 45.217,20

3.767.747,55 3.767.747,55

‘Ο Πρόεδρος 

Γ. ΚΑ ΡΑΠ ΑΝ Ο Σ

Οί Έλεγκταί

ΧΡ. ΚΑΡιΔΑΡΑΣ 
ΣΩΤ. ΠΑΤΡΙιΚΙΟΣ

‘Ο Γεν. Γραμματεύς

ΕΠ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗ Σ

Άνάλυσις μερίδος έσοδα - έξοδα 51ης Δεκεμβρίου 1962

,90
50

50
40
,10

,10
,10

40

Δρχ.
Μισθοδοσία Προσωπικοϋ Συλλόγου 133.011
’Έκτακτα Προσωπικοϋ 4.731
Καταβο,λαί είς Ι.Κ.Α. 25.388
Σ υντήρησις ακινήτου 26.128
■Υλικόν Γραφείου 9.897
Ταχυδρομικά — Τηλεγραφικά 10.943
Συνίδρομαί Τηλεφώνων 22.269
Εφημερίδες — Περιοδικά 1.579
Βοηθήμαπα — Φιλοδωρήματα 37.178,
"ΙΕξΡίδα έορτών καί ψυχαγωγίας 120.953
’Έξοδα Συνελεύσεων καί ’Αρχαιρεσιών 52.430 
’Έξοδα δικών καί άμοιβών δικηγόρων 21.510
’Έξοδα άντιπροσωπειών Ύποκ)τωνν 43.148
’Έξοδα συνδικαλιστικών άγώνων 56.813,
Δημοσιεύσεις είς ’Εφημερίδας 1.000
’Έκδοσις Έφημ. «Τραπεζιτική» 47.549
Διάφορα έξοδα 57.192,
Ταμεΐον ’Επικουρικής Άσφαλίσεως μι

σθωτών ίέστιατορίων, ζυθεστιατορί
ων κλπ. 15.794,50

Έργοόστική εισφορά ύπέρ Εργατι
κής Εστίας 887 —

θέρμανσις Καταστήματος 4.648---
Σ υνδρομαί είς περιοδικά 4.300--
Έπιβάρυνσις Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. δι’ έκπτω-

σιν 3δράχμου 75.580--

ΈΚιΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1) Χαρτόσημον όψειλόμενον 1.805,05
2) Ο.Γ.Α. 5.412----

ΑΠΟ Σ ΒΕΣΕΙ Σ

ΠΙ ΣΤΩΤΙίΚΟίΝ ύπόλοιπον μεταφερό- 
μενον είς «ΠΕιΡ ΙΟΥΣ ΙΑιΝ» Συλλό
γου

Σ ΥΝΔΡ ΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΙ ΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΓ. ΜΕΛΩΝ 

ΟI ΚΟΝΟΜΙ Κ Η ΕΝI Σ ΧΥ Σ I Σ ΤΡΑΠΕίΖΗ Σ

ΤΟ' Κ ΟI — ΤΟΚ ΟΜ Ε Ρ IΔIΑ — ΜιΕ Ρ I Σ ΜΑΤ Α 

Τόκος Λογ)σμοϋ 480005 
Μερίσματα χρεογράφων μας

Διαφορά έκ πωλήσεως ομολογιών Πα
ραγωγικού Δανείου 750 έκατομμ. 1.889___

Διάφορα έσοδα 1.640___

Δρχ.
790.489..

250.000..

212.331___

3.529..

772.931.50

7.217,05

15.175.50

461.024,95

1.256.349 —

Λογαριασμός διαχειρίσεως έστιατορίου 1962
ΧΡΕΩΣΙΣ (Πληρωμαί)

ΔΓ άγοράν τροφίμων, υλικών κλπ. 
Μισθοδοσία προσωπικού έστιατορίου 
Ι.ΙΚ.Α. (έργοδοτική εισφορά) 
Έργοδοτική εισφορά ύ)Ταμ. Επικου

ρικής Άσφαλίσεως Υπαλλήλων Ε
στιατορίων κλπ.

‘Ύδρευσίς __ Φωτισμός —. Καθαριότης
Διάφορα έξοδα

‘Υπόλοιπον προς έξίσωσιν

Δρχ.
494.258,70 ‘Υπόλοιπον προηγουμένης χρήσεως (1961) 
106.802,25 Εισπράξεις έκ διαθέσεως μερίδων 
19.382— Όφειλαί τρίτων.— σερβιτόρων

Εισφορά τοϋ Σ .Υ.Ε.Τ.Ε. διά παροχήν 
3δράχμου έκπτώσεως προς έστια- 

4.050.— ζο,μένους
24.745,20 Έκ τόκων Λογ)σμου παρά τής Ε.Τ.Ε. 
10.227— ____________________

ΠΙ ΣΤΩΣ I Σ (Είσπράξ.)

Δρχ. 
6.398,95 

585.823,60 
5.600___

75.580-
44-

659.465.15
13.981,40

673.446,55 673.446,55

Ό Πρόεδρος 
Γ, ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ

Έν Άθήναις τή 13η ’Ιανουάριου 1963

‘Ο Λογιστής 
ΑΠ. Κ ΟΥΤ ΣΌ ΚΑΛΗ Σ

Ό Διαχειριστής 
ΙΩΣΗΦ ΛΙΤΙΝΑΣ

και πάντοτε αί οργανώσεις μας πρέ
πει νά εύρίσκωνται έν έπιψυλακή.

Κατά μήνα ’Οκτώβριον 1962 διά 
τότε είσαχθέντος είς τήν Νομοθ. Ε
πιτροπήν νομοσχεδίου «περί άσκουμέ- 
νων δικηγόρων» (τοϋ μετέπει.τα Ν. 
4272) έπιχειρεΐται ή άσφάλισις είς 
τούς ’Οργανισμούς κυρίας άσφαλεί- 
ως τοϋ Προσωπικού ’Οργανισμού τί
νος, παντός δικηγόρου προσφέροντος 
υψ’ οίανδήποτε μορφήν τάς νομικάς 
του ύπηρεσίας είς τόν έν λόγω ’Ορ
γανισμόν (Τράπεζαν κλπ.). Έπεχεί- 
ρεΐτο έπίσης ή έπιβολή υποχρεωτικής 
συμμετοχής είς τά Διοικ. Σ υμβούλια 
τών Ασφαλιστικών ’Οργανισμών καί 
είς βάρος τών έκπροσώπων τών ήσφα 
λισμένων, οπωσδήποτε ένός δικηγόρου 
(άνεξαρτήτως προελεύσεως) ώς μέ
λους. Οϋτω πλήν τής κανονικής έπί 
μηνιαίω μισθώ καί είς κύριον έπάγ- 
γελμα προσφερόντων τάς ύπηρεσίας 
των είς τήν Τράπεζαν δικηγόρων του 
δικαστικού τμήματος, οϊτινες κανονί- 
κώς περιλαμβάνονται είς τήν άσφάλΐ- 
σιν τών Ταμείων μας, υπήγοντο προ. 
νομιακώς είς ταύτην υπό λίαν έ- 
παχθεΐς προς τά Τα
μ ε ΐ α όρους καί οί καθ’ ύ- 
πόθεσιν ή καί οί συμβολικώς άκόμη 
άμειβόμενοι καί μή προσφέροντες τα- 
κτικάς ύπηρεσίας νομικοί σύμβουλοι 
τής Τραπέζης, ών ό άριθμός, λαμβα- 
νομένων ΰπ’ όψιν τών Νομικών συμ
βούλων τών Υποκαταστημάτων δέν εί
ναι ευκαταφρόνητος. Διά δέ τήν συμ
μετοχήν δικηγόρων είς τά Διοικ. Σ υμ 
βούλια ούδείς λόγος περί τής νσθεύ- 
σεως αυτών χάριν, ίσως, λύσεως τής 
«άνεργίας» τοϋ νομικού έπαγγέλμα- 
τος.

Ό ήμέτερος Σύλλογος πληροφορη 
θείς τό τεκταινόμενον ειδοποίησε πά- 
ραυτα τόν Σύλλογον ’Υπαλλήλων Τρα 
πέζης ‘Ελλάδος τού όποιου ή συμβο
λή έπί τοϋ προκειμένου ύπήρξε πολυ- 
τιμωτάτη ώς καί τόν τής Αγροτικής 
Τραπέζης καί διά τής άναπτυχθείσης 
δραστηριότητας παρά τήν συναντηθεΐ- 
σαν άντίδρασιν, άμεσον καί έμμεσον, 
έιπέτυχον τήν κατόπιν κοινοβουλευτι
κής μάχης άπάλειψιν τών διατάξεων 
αυτών. Δυστυχώς όμως προσωρινώς, 
διότι ό κ. 'Υπουργός Δικαιοσύνης ύ- 
παναχωρήσας κατά τό τελευταΐον στά 
διον τής συζητήσεως, προφανώς ύπο- 
κύψας είς τούς προνομιακήν μεταχεί- 
ρισιν ζητοϋντας δικηγόρους «εξουδε
τέρωσε» μόνον τήν διάταξιν 
περί συμμετοχής αυτών είς τά Διοικ. 
Συμβούλια τών Ταμείων.

Τέλος ιχαθ’ ήν στιγμήν συντάσσε-

ται τό παρόν εύρίσκεται είς άνάπτυ- 
ξιν ό άγών κατά τών άντιασφαλιστί- 
κών διατάξεων του «έργατικού» νομο 
σχεδ ίου.

Είναι γνωστόν ότι διά τοϋ νομόσχε 
δ ίου α ντοϋ έπιχειρεΐται ή «νομότυ
πος» καί «έθελοντική» διάλυσις τής 
Κλαδικής άσφαλίσεως διά τής παρο
χής είς τόν 'Υπουργόν Έργασίας τοϋ 
δικαιώματος τής άνεξελέγκτου μετα
βολής τών Καταστατικών καί τοϋ δι
καιώματος τοϋ Γεν. Γραμματέως τής 
Γ. Σ.Ε.ΙΕ. κυριαρχικώς καί άνεξελέγ- 
κτως νά όρίζη τούς εκπροσώπους τών 
ή σφαλισμένων είς τάς διοικήσεις τών 
άσφαλιστικών οργανισμών.

Οϋτω διά πονηράς συμμαχίας ‘Υ
πουργού καί Γεν. Γραμματέως Γ. Σ . 
Ε.Ε., θά δύναται νά έπιτευχθή ή κα
τάργησες τής Κλαδικής Άσφαλίσεως 
διά μόνης τής άποψάσ£ως τών έκ ξέ
νων προς τούς ή σφαλισμένους, ώς 
σκοπεΐται άπαρτιζομένων διοικήσεων 
τών ’Οργανισμών, άποψευγομένης οϋ
τω τής άντιδράσεως τών ήσψαλισμέ- 
νων έργαζομένων.

Τό Δ. Σ. τοϋ Συλλόγου έπί τοϋ 
προκειμένου δέν έχει τί άλλο νά εϊπη, 
είιμή μόνον νά έπάναλάβη τήν έίκκλη- 
σίν του προς πάντα τά μέλη τοϋ Συλ 
λόγου, όπως ώς εις άνθρωπος συμμε
τέχουν είς τόν ύπό τής Όμοσπονδί-

(Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)

Έκθεσις ’Ελεγκτών
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙ ΚΗΝ Σ ΥΝΕΛΕΥ- 

Σ Ι,Ν ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ ΎΑΛΟ
ΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙ Κ Η Σ 
Τ ΡΑΠΕΖΗ Σ ΕΛΛΑΔΟ Σ

ΕΝΤΑΥΘΑ

Κ ύρ ιο ι Σ υνάδ ελ φο ι,
Συμφώνως προς τήν δοθεΐσαν ή- 

μΐν ύπό τής Γενικής Σ υνελεύσεως τής 
25ης καί 26ης Μαρτίου 1962 έντολήν 
προέβημεν είς τόν έλεγχον τής διαχει
ρίσεως τοϋ Σ υλλόγου κατά τήν χρή- 
σιν 1962.

Έκ τοϋ ελέγχου διεπιστώθη ή α
κρίβεια τών έγγραφών είς τά βιβλία 
τού Συλλόγου, τά ύπόλοιπα τών ό
ποιων συμφωνοΰν προς τά έν τώ ίσο- 
λογισμώ αναγραφόμενα ποσά.

Έν Άθήναις τή 12η ’Ιανουάριου 
1963.

Οί Έλεγκταί 
ΧΡ. ΚΑΡΔΑΡΑ Σ 

ΣΩΤ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ

Αναλυτικός πίναξ χρεογράφων 31.12.1962
Τεμάχια Είδος Τίτλου Τιμή μονάδος 'Αξία

Δρχ. Δ,ρχ.
2.200 Μετοχαί Ε.Τ.Ε. 1.155.— 2.541.000.—

10 » » 3.130.— 31.300.—
15 » 1» 3.150.— 47.250.—
15 » » 3.140 — 47.100 —
20 » » 3.160. — 63.200 —
20 » » 3.180.— 63.600.—
10 » to 3.170 — 31.700 —
25 Μετοχαί Τραπ. Έλλ. 2.140— 53.500.—
20 Μετοχαί Ε.Κ.Τ.Ε. 345 — 6.900 —
20 » » 250 — 5.000 —
20 » » 300. — 6.000.—
20 » » 100 — 2.000 —
50 Μετοχαί Έμπορ. Τραπ. 242,50 12.125 —
15 Μετοχαί ΑΕΙΓΑ Η ΕΘΝΙ,ΚΗ 2.100 — 31.500 —
10 » 1» ί» 4.100 — 41.000 —

1 Μερίς προμ. Συν. Ε.Τ.Ε. 1.000 —
1 00 (* Ομρλογ ίες Παραγωγ ικου

Δανείου 750 έκατομμ.) 150 — 15.000 —

Συμμετοχή Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. εις αϋξησιν 
Μετοχικού Κεφαλαίου Τραπέζης διά 
1.145 μετοχάς (Α- δόσις) πρδς

Έν Ά:θήναις τη 8η

‘Ο Πρόεδρος 
Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ

2.500.

2.999.175.—

572.500.

Σύνολον Δρχ. 3.571.675.-

’Ιανουάριου 1963

"Ο Λογιστής 
Α.Π. ΚΟΥΤΣΟΚΑΑΗΣ

Μερίς έφημερίδος «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» τπς 31.12.1962
ΕΞΟΔΑ

Δρχ.

ΕΣΟΔΑ

Δρχ.
Αξία Δημοσιογραφικού Εισπράξεις έκ Διαφημί-
χάρτου 14.322 — σεω,ν 1.130 —
Στοιχειοθεσία -- έκτύπω- Εισφορά Σ υλλόγου 47.549 —
σις 31.053 — --------------
Κλισσέ 804 —
Διορθωτικά 2.500 — Χχ

48.679 — 48.679.—

Προϋπολογισμός διά τό έτος 1963
ΕΞΟΔΑ

Μισθοδοσία Προσωπικού 
Σ υντήρησις άκινήτων

» επίπλων & σκευών
Ταχυδρομικά — Τηλεγραφικά 
Σ υνδρομαί Τηλεφώνων 
‘Υλικόν Γραφείου 
Εφημερίδες & Περιοδικά 
θέρμανσις Καταστήματος 
Βοηθήματα — Φιλοδωρήματα 
Δημοσιεύσεις
’Έκδοσις Έφημερίδος «Τραπεζιτική»
’Έξοδα έορτών & ψυχαγωγίας

» συνελεύσεως — άρχαιρεσιών
» άνιτιπροσ. Ύποκ)των
» συνδικαλιστικών άγώνων
» Δικών & άμοιβή Δικηγόρων

Καταβολαί είς Ι.Κ.Α.
Διάφορα άπρόβλεπτα έξοδα
3δρχ. προς έΡτιαζομένουςΕπαλλήλους έν τή Λέσχη 
Είσφοραι ύ)ιΤαμ. Έιπικ. Άσφαλίσεως 
’Έκτακτα Προσωπικού

Δρχ.

150.000
20.000
20.000
13.000
25.000
10.000

2.000
4.000

40.000
20.0Ό0
60.000

130.000
65.000
5:1.000
70.000
20.000
30.000
50.000

100.000
20.000
20.000

Σύνολον Δρχ. 950.000.

Ε Σ ΟΔΑ

Σ υνδρομαί καί δικαιώματα έγγε- 
γραμμένων Μελών 

Τόκοι — Μερίσματα — Τοκομερίδια

Δρχ.

750.000.
200.000.

Σύνολον Δρχ. 950.000.



Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΒΙΑΙΑΣ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΟIΚΗΣIΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ

ΥΓΙΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΕΝΠΟΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

Ένώ ή πράξις Διοικήσεως διά 
την αναπροσαρμογήν των βασι
κών μισθών των βαθμών άπό Λο- 
γιστοΰ Α' μέχρι Τμηιματάρχου 
Β' ως καί ή τοιαύτη διά την προ 
ώθησιν τών γυναικών τής παλαι
ός Ε.Τ.Ε. τελούν είσέτι έν είση- 
γήσει προς τον κ. Διοικητήν, πε- 
ριήλθον εις γνώσιν τού Συλλόγου 
σχέδια μεταβολών εις την άνωτά- 
την καί άνωτέραν ιεραρχίαν λό
γω ανάγκης συμπληρώσεως τών 
θέσεων τών άπελθόντων λόγφ ό-
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ΕΤΑΚΤ0Π01ΗΘΗ ΤΟ ΘΕΜΑ 
mm ΕΘΝΙΚΗΣ

Την 14ην τρέχοντος μηνός ό κ. Δι
οικητής υπέγραψε την σχετικήν πρά- 
ξιν προωθήσεως τών εκ της παλαιας 
’Εθνικής ΐφοερχομένων ών ή έξέλιξις 
παρουσίαζεν καθυστέ,οησιν λόγω λη- 
ψθείσης δΓ αύτας κατά τήν ένταξιν 
του 1953 μειωτικής έναντι τών λοι
πών συναδέλφων των βάσεως.

ρίου ηλικίας στελεχών τής Τρα- 
πέζης.

Καίτοι κατά κανόνα ό Σύλλο
γος δεν έχει άνάμιξιν εις τά τοι- 
αΰτά καθήκοντα τού Διοικητού, ό
μως ό έπερχόμενος παραμερισμός 
καί ηθική μείωσις στελεχών, προ- 
εκάλεσαν τήν έντονον άντίδρασιν 
αΰτοΰ έκδηλωθεΐσαν διά τής κυ
κλοφορίας δύο όξυτάτων (ύπ’ ά- 
ριθ. 13 καί 15) ανακοινώσεων 
δι’ ών κατηγγέλλοντο τά ούτως 
ένεργούμενα. Εις τήν τοιαύτην έ- 
νέργειαν ό Σύλλογος εφθασεν ά- 
φοΰ προηγουμένως εΐχεν έπιστή- 
σει τηλεγραφικώς τήν προσοχήν 
τού κ. Διοικητού έπΐ τού δυσμε
νούς αντίκτυπου ον θά εΤχον εις 
τό Προσωπικόν ώρισμέναι έκ τών 
μεταβολών τούτων.

Είναι άγνωστον είσέτι οποίας 
συνεπείας θά εχη ή άντίδρασις 
τού Συλλόγου. Τό μόνον τό όποι
ον έπιθυμεΐ ουτος είναι ή έγκαι
ρος πρόληψις έκ μέρους τής Δι- 
οικήσεως καταστάσεων, αί όποΐαι 
θά έφεραν ζημίαν ύφ’ οίείνδήποτε 
μορφήν καί εις τήν διοικητικήν μη: 
χανήν καί εις τά συμφέροντα έν 
γένει τής Τραπέζης.

Κάτω τά χέρια από τά Ασφαλιστικά μας Ταμεία!

ΣΥΣΣ6Μ0Σ 0 ΙΡϋΠΕΖΟΤΠΜΙΙΗΙΙΙΚΟΣ ΚΜΙ10Σ 
ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΑΙΣΙΝ

Πλήρης ή επιτυχία τής διόρον απεργίας τής 14ης Ιανουάριου τραπεζικών 
και Υπαλλήλων Ασφαλιστικόν Εταιριών. Οι συνταξιούχοι έν συναγερμώ

ΓΕΝΙΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ & ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ
Ένιορίς έφέτος αί διοικήσεις 

τών Συλλόγων τού Προσωπικού 
τής Τραπέζης προκηρύσσουν τάς 
Γενικός των Συνελεύσεις καί ’Αρ
χαιρεσίας.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Προκηρύσσει δι’ άνακοινώσεώς 
του άπό 10.1.1963 Γενικήν Συνέ- 
λευσιν διά τήν 16)1)1963 (α-), 
21)1)1963 (6) καί 25)1)1963 
(τρίτην καί πραγμα- 
τοποιητέαν) Έτησίαν Τα
κτικήν Γενικήν Συνέλευσιν μέ θέ
ματα:

α) Έκθεσιν πεπραγμένων έτους 
1962, 6) Έγκρισις απολογισμού 
1962 καί προϋπολογισμού 1963, 
γ) "Εκθεσιν έλεγκτών καί απαλλα
γήν Δ.Σ. καί δ) Εκλογήν πεντα
μελούς 'Εφορευτικής έπιτροπής διά 
τήν διεξαγωγήν αρχαιρεσιών, αϊτι- 
νες προβλέπεται νά λάβουν χώραν 
τήν 17ην καί 18ην Φεβρουάριου. 
*Η Συνέλευσις θ'ά πραγματοποιη- 
θή εις τήν αίθουσαν Τίτλων τού

Κεντρικού Καταστήματος (Αιό
λου) ώραν 6 μ.μ.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΚαλεΤ τά μέλη του εις τήν 
έτησίαν Α' Τακτικήν Συνέλευ- 
σιν τήν 21)1)1963 καί εις τήν 
Κεντρικήν αίθουσαν τού Καταστή 
ματος, Σταδίου 38, ώραν 2.15' 
καί μέ τά αύτά θέματα.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Τ.Ε.

ι
Διενήργηίσεν ήδη αρχαιρεσίας, 

καθ’ ας έπανεξελέγη τό νΰν ύπό 
τον συνάδελφον κ. Κ. Τρίμην Δι- 
οικ. Συμβούλιον. "Ητοι έξελέγησαν 
οί συνάδ. Τσαντούλας Νικ. Πρό
εδρος Συνελεύσεων, Τρίμης Κων) 
νος, Παπαδοπούλας (Νικόλαος, Βι- 
ζυηνός Ελευθέριος, Άναστασάκης 
Άνδρέας, Βλαβιανός Μηνάς, Βρετ 
τός Γεώργιος, Νίκας Ζαχαρίας, 
Ποπτπάς Ευάγγελος καί Πλυτάς 
Μάρκος Διοικ. Συμβούλιον, μέ α
ναπληρωματικούς τούς, Ζουρούδην 
Έμμ. καί Σολιδάκην Ίωάννην.

Τήν 14ην Ιανουάριου, ήμέραν ένάρξεως τής συζητήσεως εις; 
τήν Βουλήν τού «εργατικού» νομοσχεδίου, έκηρύχθη ώς είχε προ
ειδοποιήσει ή Ο.Τ.Ο.Ε. δίωρος άπό ώρας 8 — 10 π. μ. Παντρα
πεζοϋπαλληλική απεργία, ή ποία ένέκρωσε κατά τάς πρω'ίνάς 
ταύτας ώρας^ τά άνά τάς ’Αθήνας καί Περαιά Καταστήματα, Ύ- 
ποκ)τα καί Υπηρεσίας τών Τραπεζών. Όμοΰ1 μέ τούς Τραπεζι
τικούς υπαλλήλους κατήλθον είς άπεργίαν καί οί υπάλληλοι τών 
Ασφαλιστικών ’Ανωνύμων Εταιριών πρωτοστατούτων τών ερ

γαζομένων είς τάς συγγενείς τών Τραπεζών τοιαύτας (ΕΘΝΙ
ΚΗ, ΑΣΤΗΡ, ΑΣΠΙΣ - ΠΡΟΝΟΙΑ, ΦΟΙΝΙΞ, ΙΟΝΙΚΗ).
, Κατά τσ πρόγραμμα τής ‘Ομοσπονδίας μας καί έφ’ δσον δεν 
ύπαρξη^ δηλωσις τοΰ κ. Υπουργού περί άποδοχής τών τροπολο
γιών αυτής, ο απεργιακος άγων θά ενταθή καί θά έπεκταθη είς1 
I Ιανελλήνιον κλίμακα. ’

ζωής των νοι κινδυνεύουν νά περι
έλθουν είς ξένας χεϊρας καί νά α
πειλούνται μέ διάλυσιν, άπέστει- 
λαν ώς πρώτην έκδήλωσιν τηλε
γράφημα πρός τούς Προέδρους, 
Κυβερνήσεως καί Βουλής, Ύπουρ 
γόν ’Εργασίας καί ’Αρχηγούς κομ 
ματων, διά του όποιου διαμαρτύ
ρονται διά τήν έπιχειρουμένην ά- 
ποξένωσιν τών ήσφαλισμένων άπό 
την διαχείρισίν τής ιδίας των πε
ριουσίας καί ζητούν δπως άποσυρ- 
θούν αί σχετικά! διατάξεις.

ΕΠΕΚΤΑΣIΣ ΚΑΙ
ΕΙΣ ΑΛΛΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ

Κατά πραγματοποιηθεΐσαν τήν 
15ην ’Ιανουάριου σύσκεψιν μετα
ξύ έκπροσώπων τής ‘Ομοσπονδίας 
μας καί ’Οργανώσεων έτέρων κλά 
δων (Έμποροϋπαλλήλων — Επι
χειρήσεων Κοινής Ώφελείας — Λι 
πασμάτων —■ Τσιμέντων κλπ.) ά- 
πεψασίσθη ό συνδυασμός τοΰ ά- 
γώνος τής ‘Ομοσπονδίας μας μέ 
τον παράλληλον έν οψει αγώνα τών 
έν λόγψ 'Οργανώσεων διά τήν 
προάσπισιν τής άσφαλίσεως. Οΰ- 
τω ό άγων λαμβάνει μεγαλυτέραν 
από πλευράς κλάδων έργαζομέίνων 
έκτασιν καί αποκτά μίαν ακόμη 
έγγύησιν τής νικηφόρου έκβάσεως 
αυτού.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Ανάστατοι οι συνταξιούχοι τού 

κλάδου μας βλέποντες πηγάς τής

Οί συνταξιούχοι θά προβοΰν έν 
συνεχεία, έν συνεννοήσει μετά τών 
έν ένεργεία Τραπεζικών, είς έντο- 
νωτέρας εκδηλώσεις διαμαρτυρίας 
και, προβολής τής ώς άνω κοινής 
άξιώσεως. Ή κίνησις οδηγείται Ο
πό τών συνεργαζομένων Συλλόγων 
τών Συνταξιούχων τών Τραπεζών 
‘Ελλάδος, ’Εθνικής, ’Αγροτικής, 
τ. ’Αθηνών, Εμπορικής καί Ίονι- 
κής —■ Λαϊκής.

ΑΝΑΒΡΑΣΜΟΣ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΝ

Οί είς τάς έπαρχιακάς πόλεις 
ύπηρετοΰντες συνάδελφοι συνιστών 
τες κοτνάς Παντροπεζοϋπαλληλι· 
κάς έπιτροπάς αποστέλλουν τηλε
γραφήματα διαμαρτυρίας πρός τήν 
Κυβέρνησην, τήν Βουλήν καί τούς 
τοπικούς παράογντας ζητοΰντες 
τήν άπάλειψιν τών σφαγιαστικών 
διά τά ασφαλιστικά μας συμφέρον 
τα διατάξεων, ένώ παράλληλος έ- 
τοιμάζονται διά τήν κάθοδόν των 
είς άπεργίαν ευθύς ώς λάβουν τήν 
‘Ομοσπονδιακήν έντολήν.

ΚΩΜΙιΚΑ ΨΕΥΔΗ 
ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Τόσον οί έπαρχιακοί συνάδελ
φοι δσον καί ορισμένοι τού κέν- 
τρσυ, μεμονωμένως απευθυνόμενοι 
πρός γνωστούς των ιθύνοντας λαμ 
βάνουν τήν στερεότυπον άπάντη- 
σιν — κατόπιν έρεύνης "ή μή — 
δτι διά τοΰ νομοσχεδίου κατοχυ- 
ροΰται τό ύφιστάμενον περί τήν 
διοίκησιν καί λειτουργίαν τών Τα 
μείων καθεστώς. Τό αυτό λέγει 
καί ή συνένοχος ήγεσία τής Γ. 
Σ.Ε.Ε. ή οποία καί είς προπα
γανδιστικόν πολυσέλιδον ψιυλλά- 
διον προσπαθεί νά εμφάνιση τό 
νομοσχέδιον ώς θεόπεμπτον.

Κατά τής ψευδολόγου ταύτης 
εκστρατείας αποστομωτικοί καί 
αδιάσειστοι υπήρξαν αί άπαντητι 
καί ανακοινώσεις τής Ο.Τ.Ο.Ε., 
ίδίφ ή ύπ’ άριθ. 6)18.12.62. Ή 
αλήθεια είναι μία. ‘Ο Υπουργός

Εργασίας αποκτά δικαίωμα (άρ. 
27 παρ. 1) δπως, ί δ ί cc πρω
τοβουλία!, δι’ έκδόσεως 
Βασ. Διαταγμάτων καί ανεξαρ
τήτως^ τής γνώμης τών Διοικήσε
ων τών Ταμείων, τροποποιεί 
τά Καταστατικά αυτών (οίουδή- 
ποτε Ταμείου: Συντάξεως, Έπι- 
κσυρήσεως καί Υγείας). Τ ό δι
κά ί ω μ α τούτο δέν 
τ ό έχει σήμερον, του
λάχιστον διά τά Τραπεζικά ώς 
καί διά Ταμεία έτέρων κλάδων. 
Επίσης δια τού Νομοσχεδίου 

( Αρθρ. 27 παρ. 6) τό δικαίωμα 
υποδείξεως τών έκπροσώπων τών 
ήσφαλισμένων φεύγει άπδ 
τάς οργανώσεις τών ήσφαλισμέ- 
νων καί περιέρχεται είς τήν Γ. 
Σ.Ε.Ε., ή οποία ούτω δύναται νά 
ορίση οίονδήποτε φυσικόν πρόσω 
πον τής άρεσκείας αύτής καί μή 
εργαζόμενον τοΰ κλάδου, άλλα καί 
μή μισθωτόν ακόμη.

Αυτήν τήν αλήθειαν ουδεΐς τών 
ιθυνόντων τολμά νά συζητήση, πε- 
ριοριζόμενος είς αορίστους καθη- 
συχαστικάς διαβεβαιώσεις. ’Αλλά 
καί ή Γ.Σ.Ε.Ε. είς το προπαγαν
διστικόν της φυλλάδιον, ένώ έχει 
έναντι έκάστου αναπτυσσόμενου 
άρθρου τον χαρακτηρισμόν έάν 
είναι ΥΠΕΡ τών εργαζομένων, ή 
ΚΑΤΑ (γράφει καί έλάχιστα τοι- 
αύτα χάριν άληθοφανείας) είς τό 
περιβόητον άρθρον 27 ούδένα χα
ρακτηρισμόν αναγράφει. Ό κίν
δυνος είναι έμφανής. Δι’ αΰτό οί 
Τραπεζοϋπάλληλοι θά πολεμήσουν 
ώς λέοντες.

Η ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Ολοι €ΐς τήν Γενικήν Συνέλευσιν

Με9αύριον Παρασκευήν 
25 Ιανουάριου 1963 

ώρα 6 μ.μ.
είς τό Κεντρικόν Κατάστημα 

Αΐδουσα Ταμείων Τίτλων

ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Δηλώσεις τοΰ κ. Διοικητού

Καί ή έφετεινή έορτή τοΰ κο 
ψίματος τής Βασιλόπιττας του 
Συλλόγου είς τήν Λέσχην έωρτά- 
σθη δπως καί κάθε χρόνο παρου
σία τοΰ κ. Διοικητού, τού κ. Ύ- 
ποδιοικητοΰ, πολλών Διευθυντών, 
Έκπροσώπων τών Συνδικαλιστι
κών Οργανώσεων καί πλήθους συ 
ναδέλψων, έντος ατμόσφαιρας cy- 
ναδελφικής έγκαρδιότητος. Ο 
Πρόεδρος τού Συλλόγου κ. Γ. Κα- 
ραπάνος άνοίξας τήν εορτήν ώ- 
μίλησε περί τών προσδοκιών τοΰ 
Προσωπικού κατά το άρξάμενον 
έ'τος, τονίσας δτι συνεπληρώθη 
δεκαετία άπό τής συγχωνεύσεως 
καί, ένώ ή Τράπεζα ήνδρωθη, το 
Προσωπικόν έξακολουθεΐ νά πλήτ 
τεται άπό τήν κληρονομιάν τών 
μέτρων τής έποχής έκείνης καί 
άπό τά έπακολουθήσαντα ημίμε
τρα. Εκάλεσε δέ έν συνεχείςτ πάν 
τας τούς συναισθανομένους τήν 
ανάγκην τής ένότητος, δπως πρα
γματοποιήσουν ταύτην έντός τού 
1963 ϊνα είσέλθωμεν είς έποχήν 
σημαντικών έπιτευγμόπων.

Ό κ, Διοικητής έξέφρασε τήν 
ίκανοποίησίν του καί τάς ευχα
ριστίας του πρός τό Προσωπικόν 
διά τήν πραγματοποιηθεΐσαν καί 
κατά τό 1962 άνοδον τής Τραπέ

ζης, ύπεγράμμισε τάς υποχρεώ
σεις αύτής, έτόνισε τό λεπτό καί 
μεγάλο έργον τό όποιον καλείται 
αϋτη νά έπιτελέση μέ τήν είσοδον 
τής Ελλάδος είς τήν Ε.Ο.Κ., κύ
ριος κορμός τού οποίου είναι ή 
έκβιομηχάνισις.

Επί τώ σκοπώ τουτω ή Τρά
πεζα, όμοΰ μεθ’ έτέρων Εύρωπαϊ- 
κών κυρίως, Τραπεζών πρόκειται 
νά συστήση Τράπεζαν έπενδύσεων 
έν ή θά έχη τήν πλειοψηφίαν τού 
Μετοχικού Κεφαλαίου καί ήτις 
θά σκοπή κυρίως τήν μέ,'σο-—μα 
κροπρόθεσμον βιομηχανικήν πί- 
στιν.

‘Η έπιτυχία τοΰ έργου αΰτοΰ 
κατά τον κ. Διοικητήν θά άναπτύ- 
ξη έ'τι περαιτέρω τήν Τράπεζαν 
συνεπώς καί τό Προσωπικόν της 
θά ίκανοποιηθή έτι μάλλον.

Κατά καταφθανούσας είς τά 
γραφεία τοΰ Συλλόγου ειδήσεις ή 
είσοδος τοΰ νέου έτους έωρτάσθη 
καί είς τά Επαρχιακά Ύποκ)τα 
με πλούσιας έκδηλώσεις καί εύ- 
χάς, ύπέρ τής Τραπέζης, τής Δι- 
οικήσεως καί τού Προσωπικού.

’Ελλείψει χώρου καί χρόνου δυσ 
τυχώς δέν δυνάμεθα νά δημοσιεύ- 
σωμεν τό άποσταλέν παρά τών 
συναδέλφων μας ρεπορτάζ.

(Συνέχεια έκ τής 3ης σελίδος) 
ας μας άναληψθέντα αγώνα πρός μα- 
ταίωσιν τοΰ κοινωνικού τούτου έγκλή 
ματος. Είναι, δέ έέέαιον ότι ό έπό- 
μςνος άποιλογισμος θά καταγραφή τό 
Αποτέλεσμα τοϋ άγωνος τούτου ώς 
τήν σημαντικωτέραν τών νικών τοΰ 
κλάδου καί τοΰ Προσωπικού τής Τρα 
πέιζης.

IV'. INACXYAACIIKA 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Κατά τό ύπό κρίσιν Ετος έξηκολού- 
9ησε τό πραγμοπικό νοικοκύρευμα 
τοΰ Σ υλλόγου μας. Ή διαχείρισις 
τών οικονομικών τοΰ Συλλόγου έγέ- 
νετο μετά τής δεούσης συνέσεως ώστε 
ν’ άπαφεύγηται πασα σπατάλη <*λλά 
χαι νά μή μειουται ό Σ ύλ,λογός μας 
κοινωνικως.

’Ιδιαιτέρα φροντίς κατεβλήθη, ώ
στε αί έαρταστικαι εκδηλώσεις δια 
τούς συναδέλφους και τά τέκνα αύ- 
τών ώσιν Ικανοποιητικώτεραι τών πα- 
ρελθουσών περιόδων.

Είδικώτερον τά κυριώτερα σημεία 
περί τον χειρισμόν τών έσωτερικών 
θεμάτων του Συλλόγου έχουν οϋτω:

ΕΠΕΝΔΥ ΣΕΙΣ ΕΙΣ ΚΙΝΗΤΑ Σ Α
ΞΙΑΣ

Ό Σύλλογος ώς παλαιός μέτοχος 
τής Τραπέζης ένεγράψη διά τήν άπό- 
κτησιν 1.145 νέων μετοχών, άσκήσας 
τό παρασχεθέν παρά τής Τραπέζης 
προνομιακόν δικαίωμα. Τό μεγαλύτε
ρο ν μέρος τής άξίας αυτών έκάλυψε 
διά δανείου παρά τή Τραπέζη, συμφώ 
νως πρός τά κεκανονισμένα, έκ δρχ. 
2.300.000. "Έχει δέ χαραχθή ύπό 
τοΰ Δ. Σ . πρόγραμμα χειρισμού τού 
όλου θέματος, κατά τρόπον λίαν επω
φελή διά τά οικονομικά συμφέροντα 
τοϋ Σ υλλόγου.

κοινωνικός. Ή επικοινωνία μετά τοϋ 
Ισογείου τών ορόφων — 5 καί 6 — ό
που στεγάζεται ή Λέσχη, ήδη άποτε- 
λεΐ πρόβλημα, καθι-στών δυσχερή τήν 
συχνήν χρησιμοποίησιν αυτής διά πο- 
λιτιστίκάς εκδηλώσεις (διαλέξεις, 
προίβολάς, μαθήματα, ψυχαγωγι.κάς 
συγκεντρώσεις) .

Φρονοϋμεν ότι ή Τράπεζα όψείλει 
νά συμβάλη καθ’ δ μέρος τής αρμό
ζει, ϊνα ρευστοποιουμένων καί ώρι. 
σμένων έπενδύσεων τοϋ Συλλόγου ά- 
ποκτηθή τό νέον, άνάλογον μέ τον 
τίτλον τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος, ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ
ΓΩΝ Α ΥΤΉ Σ .

ΒΙ.ΒΛΙΟΘΉΚΗ

ΕίΣ ΤΙ ATOP ΙΟΝ ΔΕ ΣΧΗ

Τό έστιατόριον εξυπηρέτησε κατά 
τό λήξαν .έτος ηόξημένον σχετικώς ά^ 
ριθμόν έστιαζομένων συναδέλφων. Πα 
ρά τήν σημειουμένην αισθητήν άνο
δον τών τιμών τών τροφίμων αί τιμαι 
τών έδεσμάτων διετηρήθησαν είς τό 
άπό τριετίας καθωρισμένον έπίπεδον. 
"Ηδη ώς καί είς τήν περυσινήν λογο
δοσίαν μας άνεφέρομεν τό έατιατό- 
ρι.ον είναι πλέον αύτοδύναμον οίκονο- 
μικώς, ήτοι καλύπτει έκ τών είσπρά- 
ξεών του άπαντα τά έξοδα 
αύτοϋ, συμπεριλαμβανομένων τών δα 
πανών ΠροσωπικοΟ, καυσίμων, ύδρεύ- 
σεως και ήλεκτρ. ρεύματος, τά όποια 
παλαιότερον έκαλύπτοντο ύπό τοϋ Τα
μείου τοϋ Σ υλλόγου.

Κατά δέ τό τρέχον έτος τό πλεόνα
σμα ύπερβαίνει τό περυσίνόν, τό δέ 
Διοικ. Σ υμβούλιον μετά τήν στά- 
θμισιν τοϋ σταθεροϋ ορίου πλεόνασμα 
τος θέλει διαθέσει τοϋτο δι,’ έτι εύ- 
νοϊκωτέρους όρους έστίάσεως τών συ
ναδέλφων.

Σ ημαντικός ώσαύτως περιορισμός 
δοητανων περί τήν διαχείρησιν τοϋ κτι
ρίου τής Λέσχης έκ 1.2αθ — 1.500 
δρχ. μηνιαίως έπηλθε διά τής έψαρ- 
μογής τιμολογίου βιορηχανικοϋ ρεύ
ματος άντί τοιούτου φωτισμού δι’ οΰ 
κακώς μέχρι τουδε, έπε^αρύνετο τό 
κτίριον είς όλας τάς χρήσεις αύτοϋ.

Αλλά τό μεγάλο πρόβλημα παρα
μένει.. Ό Σ ύλλογος τών Υπαλλή
λων τής Ε.Τ.Ε. στερείται Λέσχης. Ο 
χώρος άπό πλευράς έκτάσεως καί 
διαρθρώσεως, ό τόπος καί ή ηλικία 
του κτιρίου ούδόλως εξυπηρετούν τάς 
άνάγκας τού Συλλόγου, Ιδία δέ τάς

Καί κατά τό κρινόμενον έτος ή βι
βλιοθήκη έλειτούργησε κανονικώς 
πιλουτισθεΐσα καί μέ νέα βιβλία πρός 
χρήσιν τών συναδέλφων, ιδία τών 
σπουδαζόντων.

Υ ΚΡΙΤΙΚΗ 
— ΠΡΟΟΠΤΙΚΑΙ

Έκ τής συγκρίσεως τών έτπ- 
τευχθέντων κατά τό κρινόμενον έ
τος μέ τά τοιαΰτα τών προηγου
μένων έτών προκύπτει καταφανής 
πρόοδος. Ώσαύτως έκ τοΰ προ
γράμματος τοΰ Διοικ. Συμβου
λίου, τό όποιον τούτο άμςι τή ά- 
ναλήψει τών καθηκόντων του διά 
τήν άπολογιζομένην περίοδον, κα- 
τήρτισε κατόπιν αυστηρός στα- 
θμίσεως τών συνθηκών καί τών 
προσφερομένων άπό πάσης πλευ
ράς δυνατοτήτων, διαπιστοΰται ό
τι τούτο, κατά τό μέγ ιστόν μέρος 
αυτού έκαλύφθη.

Οϋτω κατά τό πρόγραμμα προ- 
εβλέπετο.

Α' ΕΠΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

1. — ’Οργανισμού — 
Έ ν τ ά ξ ε ω ς: Σαφής έκδήλω- 
σις πρός τήν Διοίκησιν έμμονής 
έπί τών ύποβληθεισών αυτή, άπό 
Νοεμβρίου 1959 απόψεων μας, θε- 
ωρουμένης άπαραδέκτου οίασδήπο 
τε τροποποιήσεως τού ’Οργανι
σμού, έρήμην ήμών.

2. — ’Ασφαλιστικού 
θέματος: Βελτίώσις καί έκ- 
συγχρονισμός τών Καταστατικών 
διατάξεων τών Ταμείων, ώς πρός 
τό έπίμαχον θέμα τής ένισχύσεως 
τοΰ Ταμείου Συντάξεων, ή έπίτευ- 
ξις ουσιαστικής έφαρμογής τοΰ 
Ν. 3662)57 ή λήψις αποτελεσμα
τικών μέτρων προς έτέραν οριστι
κήν λύσιν.

3. —- Ώράριον ’Επαρ
χιών: Διά καταλλήλου κλιμα- 
κώσεως τής Ο.Τ.Ο.Ε. είς τήν ’Ε
παρχίαν, έπιδίωξις έξαλείψεως τής 
παραβιάσεως τοΰ ίσχύοντος ωρα
ρίου καί έξασψαλίσεως τών προ
ϋποθέσεων διά τάς μελλοντικάς έ- 
νεργείας δΓ ετι περαιτέρω έλάτ- 
τωσιν τών ώρών έργασίας.

Β' ΕΠΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

1.—- 'Επιδίωξις έπιτεύξεως θε
μάτων «έξομσιώσεως». (’Αναπρο
σαρμογή βασικών μισθών — επι
δόματα πολυετίας - λογιστών, έ
λεγκτών, Προϊσταμένων καί ανα
πληρωτών — αΰξησις ποσοστών 
επιδομάτων εύδοκίμου παραμονής

—· Ταμιακόν έπίδομα).
2. — "Αρσις αδικιών εις προσ- 

ληφθέντας μετά τήν συγχώνευα ιν.
3. —■ Μονιμοποιήσεις έκτακτων 

συναδέλφων.
4. — Ταμεΐον Προικοδοτήσεως 

θυγατέρων.
Έξ αυτών δέν έπραγματοποιή- 

θησαν τά αιτήματα:
α) ’Επιδόματος λογιστοΰ, έλεγ 

κτοΰ, προϊσταμένου κλπ. Ή ΐκα- 
νοποίησίς των προσκρούει εις τήν 
παρά τή ήμετέρα Τραπέζη έλλει- 
ψιν αρμονίας βαθμού λογιστοΰ καί 
κατεχομένης θέσεως, ήτις κατά 
κανόνα ύπάρχει είς τήν Τράπεζαν 
τής Ελλάδος, έφ’ ής βασίζεται 
καί τό έπίδομα. Είς τήν μή ΰπαρ- 
ξιν τής τοιαΰτης αντιστοιχίας στη 
ρίζεται ή Διοίκησις διά νά χορη- 
γή, ύπό μορφήν «ασφαλίστρων» 
καί κατά τό δοκοΰν, τά επιδόματα 
θέσεως, άπορρίπτουσα τήν «έξο- 
μοίωσιν» καί διά τό έπίδομα προ
ϊσταμένου καί άναπληρωτοΰ, ένώ 
τό τού έλεγκτοΰ προβλέπεται δ
πως έπανέλθή διά τής συνδέσεως 
τών ένδιαφερομένων συναδέλφων μέ 
τήν Διεύθυνσιν Έπιθεωρήσεως, ϊ- 
να δικαιολογήται εύχερέστερον 
τούτο άπό πλευράς ’Οργανισμού 
Υπηρεσίας.

6) Ταμεΐον Προικοδοτήσεως θυ
γατέρων. Καθ’ ύπόσχεσιν τού κ. 
Διοικητού θά λειτουργήση έντός 
.τού 1963.

γ) "Αρσις αδικιών προσληφθέν 
των μετά τήν συγχώνευσιν.

δ) Αυξησις έπιδομάτων πολυε
τίας διά τής προϋπηρεσίας.

δ) Ταμιακόν έπίδομα.
Τά ύπό στοιχεία γ', δ', καί ε' 

έτοιμα καθ’ όλα άπό συλλογικής 
πλευράς, θά παραδοθοΰν είς τό έ- 
πόμενον Διοικ. Συμβούλιον μέ τήν 
έντολήν τής πρωτοπορείας των είς 
τά ειδικά θέματα. Σημειωτέον δτι 
το ύπό σημεΐον γ' τοιοΰτον εχει 
ήδη άναγνωρισθή παρά τής Διευ- 
θύνσεως Προσωπικού ώς ρυθμιστέ- 
ον.

Διά τό ώράριον τών έπαρχιών, 
μή δυνηθείσης τής ‘Ομοσπονδίας 
λόγω φόρτου έτέρων ζητημάτων 
τού κλάδου νά πραγ ματοπο ιήση 
κατά τό λήξαν έτος, τό πρόγραμ
μα όργανώσεως τής επαρχίας, ά- 
νέλαβεν ώς ανωτέρω άνεψέρθη, ό 
ήμέτερος Σύλλογος τό κατ’ αΰτόν 
μέρος, δπερ καί έν τώ μέτρφ τών 
δυνάμεών του, έκπληροΐ.

Τόσον όμως ό εύνοϊκός δείκτης 
έκ τής συγκρίσεως μέ τό παρελ
θόν δσον καί ή έκτέλεσις τοΰ πλεί 
στου μέρους τοΰ έτησίου προγράμ 
ματός μας, δέν πρέπει νά μάς α
φήνουν ικανοποιημένους.

Ή Τράπεζα, έξ δσων ένεφάνι- 
ζεν έν τφ Ί σολογ ισμφ της τού έ
τους 1961 εΐχεν, ώς έν τή «Τρα
πεζιτική» τής 6.6.62 άνεφέρομεν, 
ευρύτατα περιθώρια καλύψεως τού 
προβληθέντος ώς όάω πρόγραμμα 
τός μας, ώς καί τών αιτημάτων 
τών συνταξιούχων. Έπί περιθωρί
ου 40 έκατομ. μέχρι τότε, εΐχον 
καλυψθή μόνον 1 1. Μέχρι δέ τέ
λους τοΰ έτους ή έπιβάρυνσις τής 
χρήσεως ^ 1962 ζήτημα είναι έάν 
θά ύπερέβη το ήμισυ τού περι

θωρίου διά τά θέματα τών έν ένερ 
γείρ τουλάχιστον.

^Ήτο καί έπρεπε νά γίνη ηύξη- 
μένη ίκανοποίησις τών ζητημάτων 
τοϋ Προσωπικού. Το Διοικητικόν 
Συμβούλιον δέν υστέρησε ούδόλως 
είς τήν μελέτην καί έπί ορθής βά
σεως προβολήν τών ζητημάτων.

Δέν εύρεν δμως δυνάμεις ήνω- 
μένας έφ’ ών θά έστηρίζετο μία 
ώργανωμένη πίεσις πρός τήν κα- 
τεύθυνσιν τής Διοικήσεως διά τό 
κέρδος δσον τό δυνατόν περισσο
τέρων έξ ών έδικαιοΰτο τά Προσω
πικόν.

’Ατυχή περιστατικά έκράτησαν 
τήν Ηγεσίαν τών δυνάμεων τοΰ 
Προσωπικού διηρημένην, δπερ καί 
άπετέλεσεν τήν κυρίαν, τήν μόνην 
ϊσως αιτίαν τής παρελκύσεως τών 
θεμάτων.

’Απαραίτητος συνεπώς προϋπό
θεσης διά τήν είς τον δέοντα βα
θμόν έπιτυχή έκβασιν τών έπαγ- 
γελματικών μας ζητημάτων κατά 
τήν προσεχή περίοδον είναι ή ύπό 
κοινήν συλλογικήν διεύθυνσιν διά 
κοινού προγράμματος, ένιαία προ 
βολή τών κοινών πλέον θεμάτων. 
Τήν ένότητα ταύτην προβολής καί 
διεκδικήσεως τών δικαίων έχομεν 
υποχρέωσιν νά πραγ ματοπο ιήσω- 
μεν.

Ή ισχυρά αϋτη έμφάνισις τού 
Προσωπικού είναι έτι μάλλον α
παραίτητος λόγψ ένδεχομένων ρι
ζικών μεταβολών είς τήν Τράπε
ζαν.

Περαιτέρω ή Τράπεζα καθ’ α 
προβλέπεται θά παρουσίαση απο
τελέσματα σημαντικότερα τών πε- 
ρυσινών, συνεπώς καί περιθώρια 
ΐκανοποιήσεως τών εκκρεμών ζητη 
'άτων τοΰ Προσωπικού εΰρύτερα. 

”Ας περιφρουρήσωμεν λοιπόν καί 
άς άξιοποιήσωμεν άπασαι αί Όρ 
γανώσεις τήν άναμφισδήτητον καί 
ίεράν προτεραιότητα τή ςδικαιώσε- 
ως τοΰ μόχθου τού Προσωπικού, 
πριν ή παρεμβληθούν αί καραδο
κούσα! διά την έκτέλεσιν δήθεν 
τού γενικωτέρου παραγωγικού προ 
γράμματος άρπακτικαί άπόχαι.

’Αγαπητοί συνάδελφοι,
Μέ ήρεμον τήν συνείδησιν δτι 

έπράξαμεν πάν τό δυνατόν ϊνα έ- 
ξυπηρετήσωμεν κατά τήν ΰπό κρί 
σιν περίοδον καί κατά τον καλύ
τερον τρόπον τά συμφέροντα σας 
ώς καί νά πραγματοποιήσωμεν δ
σον ήδυνάμεθα ΐκανοποιητικώτερον 
αριθμόν έπιτευγμάτων, παραδίδο- 
μεν Ύμΐν τον παρόντα απολογι
σμόν, ϊνα έκ τής έν τή προσεχή 
Συνελεύσει συζητήσεως έπ’ αυτού 
έξαχθώσι διά τής συμμετοχής ό
λων Υμών συμπεράσματα καί δο- 
θώσι γόνιμοι κατευθύνσεις διά τό 
κοινόν μας μέλλον.

Εΰχσμεθα δπως, τό διάδοχον 
Διοικητικόν Συμβούλιον δΓ δ ή έ- 
,πιθυμία μας είναι δπως όαταρτί- 
ζεται παρ’ άξιων νέων δυναμικω- 
τέρων καί κοτταλληλοτέρων ήμών 
συναδέλφων, μάς άποδώση κατά 
τήν έρχομένην περίοδον περισσο
τέρους καί εϋχυμωτέρους καρπούς.
ΑΛετά συναδελφικών χαιρετισμών, 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜ)ΛΙΟΝ


