
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΚΔΟΣΙΣ
Εις την -μεθαυριανήν Τακτικήν 
Γενικήν Συνέλευαίν μας ύπο- 
χρέωσίν τηροσελεύσεως, ττερισ- 
σότερσν παντός άλλου, έχουν ό ( 
κ. Προσωπάρχης καί το έπιτε- < 
λεΐον του. Δέν έχουν νά χάσουν 
τίποτα δίδοντες «πσρώ/». ’Α
πεναντίας ή άπουσία τους θά 
ζημιώση καί αυτούς καί τά ζη- 
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’Αγαπητοί συνάδελφοι.
Πριν ή τό Δ Σ. τοΰ Συλλόγου θέσει ΰπό τήν κρίσιν σας 

τά πεπραγμένα του, τής ληξάσης συλλογικής περιόδου, καί πά
λιν θά σάς έκθέση, έν συντομίφ, τήν γενικήν κατάστασιν, συν
δικαλιστικήν καί έργοδοτικήν, έντός τής οποίας έκινήθη. Ή 
μνεία της είναι υποχρεωτική διότι είτε τό θέλομεν είτε όχι τό 
«κλίμα» οπωσδήποτε επιδρά, θετικώς ή άρνητικώς, πολύ ή ολί
γον, έπί τής συνδικαλιστικής «υγείας» καί άποδόσεως έκά- 
στου συλλογικού οργανισμού. Ή μνεία τοΰ συνδικαλιστικού 
καί πολιτικού «περιγύρου» δέν γίνεται διά νά άποφευχθή ή ,με- 
τριασθή ή κριτική, αλλά διά νά ύποβοηθήση ταύτην ούτε καί 
διά νά μειωθούν αΐ τυχόν εΰθΰναι τού λογοδοτούντος Διοικη
τικού Συμβουλίου. Γίνεται διότι έκαστος συλλογικός οργανι
σμός, παρά τήν νομικήν καί οικονομικήν αυτοτέλειάν του, δέν 
ΐσταται μετέωρος, αλλά εις τήν «κοσμικήν» του πτήσιν καί δρά- 
σιν δέχεται τάς έλξεις καί τάς ώσεις καί τών πλέον ετεροκλή
των σωμάτων είτε ταΰτα έλκουν τήν προέλευσίν των έκ τής 
εργοδοσίας είτε έκ τής εργασίας.

-------------®-------------

ΓΕΝΙΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΑΙ
ΤΟ ΚΡΑΤΟΙΤΗΣίΡΓΟΑΟΣΙΑΣ&ΟΙΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

Κατά τό διαρρεΰσαν συλλο
γικόν έτος, παρά τό γεγονός 
δτι μετά άπό 12ετή καθυστέ-

ρησιν αί βασικού ύπ’ άριθ. 87 
καί 98 Διεθνείς συμβάσεις, 
«περί συνδικαλιστικών έλευθε-

ΕΝΩΠΙΟΝ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

------- »-------
’Εντός των ήμερων ή Συλλογική ηγεσία τερματί- 

σασα τον ενιαύσιον βίαν της, τίθεται ύπό τήν κρίσιν τής 
Γενικής Συνελεόσεως τών μελών τού Συλλόγου μας. Η 
κρίσις αύιη τού κυριάρχου σώματος αφορά δύο πλευράς.
Ή πρώτη έρευνά τήν ήθικήν ακεραιότητα τών τιμηθέντων 
διά τήν διαχειρισιν τών κοινών. Ό έλεγχος δέ ουτος δέν 
περιορίζεται, καί δέν πρέπει, μόνον εις τάς πράξεις τού 
ύπό κρίσιν συλλογικού έτους. Ούτε ή έκτασίς του αφορά 

μόνον τον συνδικαλιστικόν βίον. Χρονικώς ή αναδρομή 
φθάνει έως τήν ή μέραν πού ό κρινόμενος συνδικαλιστής 
κατέστη άκαδημαίκός, ελεύθερος, πολίτης. Εκτακτικώς, 

δέν κρίνονται μόνον αί συνδικαλιστικοί του τοποθετήσεις 
καί ένέργειαι, άλλά ή όλη υπηρεσιακή του καρριέρα, ή 
άτομική καί κοινωνική του ζωή. Τό σύνολον δέ τών διά 
τά καθ' έκαστα μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου ηθικών 
κρίσεων αποτελεί καί τον βαθμόν τής ηθικής άκεραιότη- 
τος ολοκλήρου τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου.

Ή έτέρα πλευρά έπί τής οποίας θά στηθοσκοπηθή 
τό Δ.Σ. είναι ή συνδικαλιστική. Εις ποιον βαθμόν δηλ. 
τό Δ.Σ. έτίμησεν τήν εντολήν τήν οποίαν διά τής ψήφου 
του, τό Σώμα τών Υπαλλήλων τοΰ άνέθεσεν. Θά κριθοΰν 
δηλαδή τά συνδικαλιστικά του έργα; "Οχι, τά έργα μό
νον! ... Τό τοιοΰτσν θ’ άπετέλη αυστηρόν καί άδικον κρί
σιν. Θά κρίνη τήν συνδικαλιστικήν σκεψιν και τοποθετη- 
σιν όπωςαυτη υλοποιείται ε ΐ ς τούς 
προγραμματισμούς, τάς συζητήσεις καί άττο- 
φάσεις τών Συμβουλίων και εις τας καταβληθεισας προ
σπάθειας είτε αΰται απέδωσαν ή όχι. Εναντι αυτού τού 
σεβαστού δικαστηρίου ημείς προσερχόμεθα καί έφέτος 
χωρίς φόβον καί χωρίς πάθος. Τό αυτό οφείλουν νά πρά- 
ξουν πάντες οί Συνάδελφοι, Συνδικαλιζομενοι και μη. 
Χωρίς τον φόβον, οί δεύτεροι, τού εργοδότου, νά τιμήσουν 
νά φωτίσουν τήν συνέλευσιν καί νά καθοδηγήσουν τούς 
εκλεκτούς των.Χω,ρίς πάθος, οί πρώτοι νά κρίνουν τούς λο- 
γοδοτοΰντας καί ν’ ακούσουν τάς τυχόν αντιρρήσεις τών 
τελευταίων. Τό Δ.Σ. και έφετος, σεβομενον τας δημο
κρατικός άρχάς θά παρασχη κάθε ηθικην και υλικήν δι
ευκόλυνα ιν εις τούς φιλοδοξουντας να διεκδικησουν την 
διαχειρισιν τών κοινών, δια να επιτύχουν τους σκοπούς 
των. Πιστεύει όμως ότι ολίγα σφάλματα θά ευρουν νά ε- 
πισημάνουν. Ή πολυετής πείρα τών απερχόμενων τους 
έδίδαξεν πολλά. Τόσα πολλά, ώστε έπιτυχώς, έπί σειράν 
έτών νά τιμώνται καί νά τιμούν τήν ψήφον τών συναδέλ
φων. Δέν έχει καμμίαν σημασίαν ότι μερικά πρόσωπα * 
άλλάζουν. Κατ’ έτος πάντοτε ή άνανέωσις χρε άζεται.
Έξ άλλου ό συνδικαλισμός δέν εΐναι τιμάριον ούδενός. 
Σημασία μεγάλη έχει ότι έπί σειράν έτών διοικούν αί υ
γιείς συνδικαλιστικοί απόψεις καί άρχαί, τάς όποιας ή 
δράξ τών νέων άνθρώπων διεκήρυξεν. Καί αι ορθαι αντι
λήψεις εις χεΐρας άκεραίων χαρακτήρων αποδίδουν πάν
τοτε τούς ωραίους καρπούς των...

ριών», «προστασίας τοΰ συν
δικαλιστικού δικαιώματος» καί 
«ελευθερίας συνάψεως τής 
έργασίας» (έκτενέστερσν βλέ
πε Έφημερίς «Τραπεζιτικκή», 
άριθ. φύλλου 225)320—εισ
ηγήσεις εις τό Συνέδριον τής 
Ο . Τ · Ο. Ε. ) έγένεντο νόμοι 
τού Κράτους, ή κατάστασις 
διά τούς "Ελληνας ’Εργαζο
μένους εις ούδέν έβελτι&θη.Καί 
τούτο διότι, δυστυχώς έν τή 
Χώρα μας, έξακολουθεΐ νά επι
κρατή τό πνεύμα τής αποικια
κής έκμεταλλεύσεως τών εργα
ζομένων παρά τών έργοδοτών, 
τό όποιον πνεύμα είσήχθη και 
έκαλλιεργήθη είς ανωμάλους 
διά τήν Χώραν μας έποχάς. Οί 
ΐσχύοντες νόμοι μόνον κατ’ 
ευφημισμόν λέγονται εργατικοί 
ένώ έν τή ουσία εΐναι έργοδοτι- 
κοί καί άντεργατικοί. Καί ναι 
μέν κατά τό υπόλογον έτος ή 
Βουλή δέν έψήφισε νέους άν- 
τεργατικούς νόμους, αρκεί ό
μως ή ισχύς καί ή πιστή έφαρ
μογή τών ήδη υπαρχόντων διά 
νά στραγγαλίζεται κάθε ήθι- 
κον καί υλικόν δικαίωμα τών 
έργαζομένων. Τό άντεργατικόν 
τούτο πνεύμα έκδηλούται :·

1) Μέ τήν καθήλωσιν τών 
μισθών καί ήμεραμισθίων πα
ρά τήν αυξητικήν μεταβολή τών 
στοιχείων τά όποια συνθέτουν 
έστω καί αυτόν τόν τιμάριθμον 
τον καθοριζόμενον παρά τής 
άρμοδίας υπηρεσίας τής Τρα- 
πέζης τής Ελλάδος.

2) Μέ τήν όργάνωσιν 
καί γενναιόδωρον χρηματο- 
δότησιν άντ ι οργανώσεων καί 
άντισορματείων, φίλων προσ
κειμένων προς τούς έργοδότας 
μέ σκοπόν τήν διάσπασιν τοΰ 
έργατοϋπαλληλικοΰ κινήματος,
3) μέ τήν όργάνωσιν κρατικού 
άπεργοσπαστικοΰ μηχανισμού, 
είτε έξ άνέργων, είτε έξ υπαλ
λήλων (άστυνομικών) τού Κρά
τους διά τήν ματαίωσιν ή έκ- 
φυλισμόν τών άπεργιακών έκ- 
δηλώσεων.

4) μέ τήν άνοικτήν έ- 
πέμβασιν κατά τήν εκλογήν 
τών Διοικήσεων τών Σωματεί
ων μέ «νόμιμον» μέν άλλά άπα- 
ράδεκτον είς μίαν χώραν, μέ 
δημοκρατικός παραδόσεις ώς 
ή ίδική μας, τρόπον. Αί έπεμ- 
βάσεις αύται ένεργούνται κυ
ρίως παρά τών Νομαρχών έ 
άττοτέλεσμα έντός τού έτους

δΓ ό όμιλώμεν, νά καθαιρεθούν 
6 Πρόεδροι, 3 Γραμματεϊς καί 
18 Σύμβουλοι Σωματείων. 
Δέν έλλείπουν δέ καί αί περι
πτώσεις καταδ ι καστ ι κών άπο- 
φάσεων έξ αιτίας τής κυκλοφο
ρίας άνακοινώσεων συνδικαλι
στικού περιεχομένου, διότι δέν 
έλήφθη προηγουμένως ή σχετι
κή άδεια τής ’Αστυνομικής 
’Αρχής.

5) Μέ τήν πολιτικήν 
έπιστράτευσιν απεργών ή α
πλώς προτιθεμένων νά άπεργή- 
σουν κλάδων, ώς συνέβη μέ 
τούς άπεργούς τεχνίτας τής 
ραδιοφωνίας, τοΰ προσωπικού 
τών ΣΠΑΠ, Τροχιοδρομικούς 
κλπ

Παρά τήν σκαριφηθεΐσαν 
ώς άνωτέρω πνιγηρόν (ατμό
σφαιραν, οί έργαζόμενοι έκ 
τής πλευράς των, δέν έ σταμά
τησαν τάς προσπάθειας διά 
τήνβελτίωσιν τής οικονομικής 
των καταστάσεως.

Θά ένθυμούμεθα καί θά 
μνημονεύωμεν πάντοτε τόν 
όγκον καί τήν μαχητικό
τητα τών απεργών οικοδό
μων. Μόνον χάρις είς τήν υπο
νομευτικήν καί καιροσκοπικήν 
τακτικήν τής άνωτάτης συνδι
καλιστικής ήγεσίας ό υπέρο
χος αυτός άγων, δέν άπέφερεν 
τούς άναλόγους καρπούς του.

Οί αρτεργάτες, οί Μυλεργά- 
τες, οί κεραμοττληνθοποιοί, οί 
σερβιτόροι, τό προσωπικόν 
τής ΔΕΗ, τό προσωπικόν 
τών άστικών αυτοκινήτων, τοΰ 
IΚΑ, οί ’Εκπαιδευτικοί, οί ’Ι
ατροί κλπ. έστόλισαν μέ στά
σεις καί άπεργίας τό άπελ- 
θόν έτος. Έκ τής τάξεώς 
μας, άναψέρομεν τήν ύποδει- 
γματική διά τήν συνοχήν, 
πειθαρχίαν καί «αθολικότητα, 
απεργίαν τών συναδέλφων τής 
’Αγροτικής Τραπέζης, οί ό
ποιοι, μέ τήν σειράν των, έ
δωσαν ένα καλό μάθημα συν
δικαλιστικής αγωγής είς τά 
Στελέχη τών’Εμπορικών Τρα
πεζών.

Έν συνόλφ, είς τήν χώραν 
μας, τό 1961 έκηρύχθησαν 
85 απεργίες μέ σύνολον α
περγών 200.000 περίπου καί 
μέ άπώλειες ώρών έργασίας 
άνερχομένας είς 2.800.000.

"Ολες σχεδόν αυτές έπρα- 
γματοποιήθησαν έρήιμην καί 
παρά τήν γνώμην τής ΓΣΕΕ.

2. Η ANITAIH HNAKUlITiKH ΚΓΕΙΙΑ
Αί προαναφερθεΐσαι έργο

δοτική κυριαρχία καί άσυδο- 
σία καί αί έκ τούτων Έργατο- 
ϋπσλληλνκικαί αντιδράσεις έξε- 
δηλοΰντο έκ τής πλευράς μέν 
τοΰ κεφαλαίου έν πλήρει συν
τονισμέ καί οργανώσει, έκ δέ 
τής έτέρας πλευράς, δυστυ
χώς άσυντόνιστα, διά νά μήν 
ε’ίπωμεν, ότι πολλάκις αί ά- 
περγιακαί έκδηλώσεις έ5υ- 
σφημοΰντο καί κατηγγέλοντο 
παρά αυτής ταύτης τής άνω
τάτης συνδικαλιστικής ήγεσί
ας τού τόπου μας. Ή Ηγε
σία τής ΓΣΕΕ έξακολουθεΐ 
δυστυχώς νά διέρχεται μίαν 
ανυπέρβλητον κρίσιν, ή όποια 
έκδηλούται τόσον είς τόν το
μέα τών έπιδιώξεών της (προ 
γραμ μονισμός καί πραγμα

τοποίησή άγωνιστικών εκδη
λώσεων διά τήν διεκδίκησιν 
τών αιτημάτων τών έργαζο
μένων), όσον καί είς τόν διοι
κητικόν της μηχανισμόν. "Ο
λες οί ποικιλόνυμες δήθεν 
«συνδικαλιστικές» φατρίες μέ
σα ή έξω άπό τήν ΓΣΕΕ μίαν 
καί μόνην προσπάθειοτν κατέ- 
βαλον καί καταβάλλουν. Ποιος 
ή ποιοι θά έχουν τό μερίδιον 
τοΰ λέοντας έκ τών χρημάτων 
τής Εργατικής Εστίας καί 
ποια όμάς θά εΐναι ή έκλεκτή 
τής έργοδοτικής εΰνοίας καί.... 
νομιμότητας! ! Έξ αυτού έρ- 
μηνεύεται τό γεγονός ότι 
παρά τάς σχετικός άποφά- 
σεις τών 13ου καί 14ου Συνε
δρίων τής Γ.Σ-Ε.Ε. ή ήγε- 
σία τής τελευταίας όχι μό

νον δέν έπανέγραψεν είς 
ιήν δύναμίν της τά διαγρα- 
φέντα Σωματεία, άλλά ττροέ- 
βη είς τήν διαγραφήν καί ε
τέρων. "Αξιόν δέ σημειώσεως 
έν προειμένφ εΐναι ότι άπαντα 
τά διαγραφέντα σωματεΐαέχουν 
τό άπαιτούμενον ήθικόν καί συν 
δικαλιστικόν άνάστημα νά δι
αγράψουν τούς άνθρώπους 
τής ΓΣΕΕ άπό τούς καταλό
γου τών έργατικών στελεχών. 
Τό κατά ’Οκτώβριον τού 1961 
συνελθόν 14ον Τακτικόν Παν
ελλαδικόν Συνέδριον τής 

ΓΣΕΕ χαρακτηρίζεται άπό 
τήν ποσότητα καί τήν καλήν 
ποιότητα τών εισηγήσεων έπί 
γενικών καί ειδικών θεμάτων, 
άπό τούς μύδρους καί τούς 
κεραυνούς, τούς οποίους έ- 
ξετόξευσε κατά τής συνησπι- 
σμένης έργοδοσίας καί τών 
πρακτόρων της, άλλά φεΰ, ώς 
συνήθως συμβαίνει πσρέμει- 
νον όλ’ αυτά μόνον είς τάς 
ταινίας τού μαγνητοφώνου καί 
είς τά ψηφίσματα! ! ! Έρω- 
τάται: Δέν έχει τήν δύναμιν 
ή δέν θέλει ή ήγεσία τής Γ. 
Σ.Ε.Ε. τήν πραγματοποίησιν 
τών ληφθεισών αποφάσεων;

Εΐναι έκτος πόσης άμφιβο- 
λίας, ότι οί έργαζόμενοι, είς 
έκαστον, προσκλητήριον τοΰ 
κ. Μακρή προσφέρουν περισ
σότερα άπ’ ό,τι δύνανται. 
’Αλλά, δυστυχώς, διαπιστού- 
ται ότι ή ΓΣΕΕ, έν όνόματί 
τής μή διασαλεύσεως τής 
τάξεως, δέν έπιθυμεΐ τήν πρα- 
γματοποίησιν τών άποφάσε
ων, διότι φοβείται περισσότε
ρον τήιν κινητοποιημένην ερ
γατικήν δύναμιν παρά τούς 
έργοδότας. ΔΓ αυτό, τό σύνο
λον σχέδιον τών έργαζομένων, 
δικαίως όμιλεΐ μετά περι- 
φρονήσεως διά τήν άνωτάτην 
συνδικαλιστικήν ήγεσίαν του 
καί όσον ουπω θά πάψη νά δί~ 
δη καί τό άπλό παρόν.

Έκ τής πλευράς μας δέν πα~ 
ραλείπομεν ευκαιρίαν νά τονίζω- 
μεν είς τόν ’ίδιον τόν κ. Μα- 
κρήν τήν άνάγκην όπως out ς 
άπαλλαγή τού αηδιαστικού πε
ριβάλλοντος του καί περιβλη-1 
θή μέ ήγέτας πού νά έχουν ορ
θοδόξους άρχάς καί λευκό συν
δικαλιστικό μητρώον.

Δυστυχώς ένώ ό κ. Γε
νικός είς τάς συζητήσεις είναι 
βολικός είς τάς άποφάσεις εΐ
ναι άμετάπιστος.

3. Ο.Τ.Ο.Ε.
Ή κρίσις ή όποια συνεΐχεν 

τό Δευτεροβάθμιον Συνδικαλι
στικόν μας όργανον, διά τήν ό
ποιαν έκτενέστατα ώμιλήσα-

μεν κατά τήν λογοδοσίαν μας 
τού παρελθόντος έτους ώς καί 
είς τό φύλλον τής «Τραπεζιτι
κής» τής 15)9)1961 έμετριά-

Τ Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ
0-

ΜΕΘΟΔΟΙ...
Πολλά έχουν γραφή τελευταίως 

είς τόν τύπον γύρω άπό μιά σχε- 
τικώς καινούργια επιστημονική 
«επινόηση», πού βασίστηκε πάνω 
σε εργασίες τοΰ διάσημου Φυσι
ολόγου Pawlow έπί, τής ρυθμίζο
με νης άντιδράσεως». Πρόκειται 
περί τής περηφήμου «πλύσεως τοΰ 
έγκεφάλου» — μιας κατα θονίου 
«έπιστημονικής» μεθόδου διά τής 
όποιας επιτυγχάνεται ή ήθελημένη 
υποβολή ιδεών και πεποιθήσεων 
είς άτομα έχοντα άκρως αντιθέ
τους τοιαύτας. "Ετσι, όσοι μπο
ρέσουν ν’ άνταπεξέλθουν τής φο
βέρας αύτής ψυχολογικής βασά
νου πιστεύουν πλέον ό,τι τούς υ
πεβλήθη κι’ επαναλαμβάνουν αύτά 
πού θέλουν οί πειραματισταί.

Κάτι τέτοιο παραπλήσιον φαίνε
ται πώς έχουν νά επιτύχουν αερι- 
κά στελέχη έπιχειρήσεων, ιδίως 
είς μεμακρυσμένμς τής προιτευού- 
σης περιοχάς, θέλοντα νά κερδί
σουν όσον ένεστι περισσότερα ώ- 
φέλη και έπαίνους άπό τούς έργο
δότας των. Μάς τό λέγει καθαρά 
ένα όντως καταπληκτικού περιε
χομένου έγγραφον πού ήναγκάσθη 
ν’ άπευθύνη ή ’Επιθεώρηση ’Ερ
γασίας Θεσ)νίκης, τού Υπουργεί
ου Έργασίας, πρός τούς Συλλό
γους Τραπεζιτικών ’Υπαλλήλων 
(όρα «Τραπεζιτική» Φύλλον 1.2. 
1962 σελ. 6η).

Λέγει, λοιπόν, τό έγγραφον ότι 
κατά τήν έκδίκασιν τών ύπό τής 
Έπιθεωρήσεως Έργασίας ύποβαλ 
λομένων μηνύσεων, έπί παραβάσει 
ωραρίου έργασίας ύπό τών Τρα
πεζών, προσέρχονται υπάλληλοι 
ώς μάρτυρες και καταθέτουν «μετ’ 
έπιμονής ότι οϋδεμία παράβασις έ- 
γένετο». ’Αντιλαμβάνεται δέ ή 
Έπιθ. Έργασίας ότι τούτο γίνε
ται άκόντων τών ύπαλλήλων, άλλ’ 
έκπλήττεται διότι — ώς λέγει έπί 
λέξει — «ή μείωσις τής ψυχικής 
άντιστάσεώς των είναι τοσαυ- 
τη φθάνουσα μέχρι τού σημείου

νά διαψεύδωσι τά όργανα τής ’Υ
πηρεσίας ήμών έν άκροατηρίω, 
προκαλούντες ουτω τήν άγανάκτη- 
σιν τών οργάνων τού Κράτους 
τών έντεταλμένων διά τήν εφαρμο
γήν τής προστατευτικής Νομοθε
σίας τών μισθωτών».

Καμαρώστε λοιπόν, Αγαπητοί 
μου, τά «επιτεύγματα» τών Διευ
θυντών αυτών τών Ύπ)μάτων. 
Χωρίς νά έχουν εϊδικευθή είς ψυ
χολογικός μεθόδους βασάνου, άπο- 
δίδουν δΓ άπλουστέρων μέσων τά 
αύτά Αποτελέσματα. "Ας σταματή
σουν, λοιπόν, οί ειδικοί νά έρευ- 
νούν πρός άνακάλυψιν παρεμφε
ρών μεθόδων αλλαγής τής ψυχι
κής όντότητος τών ατόμων. Πρέ
πει νά στραφούν τώρα είς τήν 
Χώραν όπου έγεννήθη ή Ελευθε
ρία, όπου έξηπήγασεν ή Λογική 
ώς Επιστήμη και ό σε6ασκός 
πρός τήν ανεξαρτησίαν τού Ανθρω
πίνου πνεύματος, διά νά διδα
χθούν άπό μερικούς νεοελληνικούς 
έγκεφάλους, κενούς άνωτέρου πε
ριεχομένου, πώς δύνανται νά δια- 
στρέψουν ανθρωπίνους προσωπι
κότητας καί δΓ Απειλών νά τάς 
μεταβάλλουν «πρόθυμα» όργανά 
των. Υπάρχουν στελέχη έργοδο
τών έν Έλλάδι τά όποια έκτελούν 
ύποδειγματικήν έργασίαν «πολιτι
σμού» είς τόν κύκλον τής δράσε- 
ώς των. Φρονώ ότι είναι άδικον-1 
πού ή μεγαλόπνοος (!) αύτή έργα- 
σία των συγκαλύπτεται άπό τούς 
όφθαλμούς τοΰ άνά τήν Ύφήλιον 
υπαλληλικού κόσμου.

Είναι χρέος τιμής διά τούς πα- 
ραλήπτας τοΰ άνωτέρω μνημονευ- 
θέντος έγγράφου τής Έπιθεωρή
σεως Έργασίας Θεσ)νίκης νά τό 
μεταφράσουν και νά τό άποστεί- 
λουν είς τό έξωτερικόν όπου δεΐ. 
Δέν στοιχίζουν δά καί τά χίλιβ 
γρόσια τέσσαρες - πέντε μεταφρά 
σεις··.

Ν. Φρ - 5*



Η ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σθη καί έξηλήφθη αμέσως μετά 
άπό τό Β'. Πανελλαδικόν Συν
εδρίαν της. Έν αύτφ, πέραν 
των συνήθων εις τά συνέδρια 
εισηγήσεων και προτάσεων, έ- 
πραγ ματοποιήθη καί μερική 
τροποποίησις τού Καταστατι
κού τής ΟΤΟΕ.Ή τροποποίησις 
αΰτη, αν και περιορισμένης 
έκτάσεως, είναι σημαντική δι
ότι άποσκοπεΐ εις τήν άνεξαρ- 
τοποίησιν τής "Ομοσπονδίας έκ 
των έκάστοτε Διοικητικών 
Συμβουλίων τών έπι μέρους 
Συλλόγων τών Τραπεζών, ΐνα 
δυνηθή τό Δευτεροβάθμιον 
Συλλογικόν μας δργανον τό 
μεν ν’ άποκτήση ομοσπονδια
κήν συνείδησίν και ευθύνην τό 
δέ, συνεπείςι τού πρώτου, ν’ ά- 
κολουθήση άνεξάρτητον άπό 
τά έπι μέρους συλλογικά συμ
φέροντα συνδικαλιστικήν τα
κτικήν. Ή ‘Ομοσπονδιακή σκέ- 
ψις και ή ομοσπονδιακή διάρ- 
θρωσις θά άντικαστήσουν, έν 
τή πορόδφ τού χρόνου,τήν στε
νήν « μονοτραπεζ ιτ ι κήν» συλλο
γικήν άντίληψιν και τήν δια- 
συλλογικήν διάρθρωσιν. Τοι- 
ούτφ μόνο τφ τρόπφ, ή ΟΤΟΕ 
δύναται ν’ άποφέρη τούς ομο
σπονδιακούς καρπούς της.

Πλέον τής έπενεχθείσης κα
ταστατικής τροποποιήσεως, τό 
Β'. Παντραπεζοϋπαλληλικόν 
Συνέδριον, ελαβεν ως γνωστόν, 
τάς εξής άποφάσεις:

1) ’Επιδίωξιν βελτιώσεως 
τών άποδοχών, δι’ αύξήσεως 
15% τών ήδη καταβαλλομένων 
μισθών. 2) τελείαν άναμόρφω- 

,σιν τού βασικού θεσμού πεο;

Συλλογικών Συμβάσεων, 3) 
κατάργησιν τών καί νυν ίσχυ- 
ούντων άντιτραπεζούπαλληλι- 
κών νόμων και κυρίως τού Α.Ν 
1943)51 τού έπιβάλοντος τήν 
υποχρεωτικήν κράτησιν τών ή- 
μερών άπεργίας, 4) θέσπισιν 
ενιαίου ωραρίου 39 ωρών έβδο- 
μαδιαίως καί μελέτην τών όρων 
και συνθηκών έργασίας εις τάο 
Τραπέζας, 5) τήν οικονομικήν 
καί διοικητικήν κατοχύρωσιν 
τών ασφαλιστικών Ταμείων και 
λήψ.ν τών ένδεικνυομένων ύπερ 
αυτών μέτρων.
Τό ήμέτερον Διοικητικόν Συμ- 
βούλιον δέν συμμετέχει αμέσως 
εις τό ’Εκτελεστικόν Συμβού- 
λιον τής ΟΤΟΕ και τούτο διό
τι πρώτον έφήρμοσε τό τρο- 
ποποιηθέν Καταστατικόν της 
καί έσεβάσθη τό πνεύμα ύφ’ ό 
έγένετο ή τροποποίησις αντη. 
"Ομως παρακολουθεί τάς έργα- 
σίας της καί έν άρμονική συν
εργασία μέ τό ’Εκτελεστικόν 
μέλος τού Συλλόγου μας παο·1- 
χει πάσαν αίτηθησομένην ύλ - 
κήν ή ηθικήν συμβολήν διά νά 
δυνηθή τό ’Εκτελεστικόν Συμ- 
βούλιον τής Ο.Τ.Ο.Ε. νά 
κάμη πράξιν, όσον τό δυνατόν 
ένωρίτερον τάς έν τφ Συνεδρίφ 
ληφθείσας αποφάσεις. Προς έ· 
πίτευξιν τού σοπού τού
του φρονοΰμεν ότι ή ήγεσία 
τής ΟΤΟΕ όφείλη νά δημιουρ- 
γήση διαφόρους άπό τάς παρά 
τής ΓΣΕΕ δημιουργηθείσαο 
συνθήκσς,ώστε νά καταστή έφι- 
κτή ή άπόσπασις έκ τών εργο
δοτών έστω και τής έλαχίστης 
αύξήσεως τού 15%. Ή όξύτης 
τού οικονομικού προβλήματος

ή παντραπεζιτική ευφορία,περί 
ής ώμιλήσαμεν είς τό προηγού
μενο ν φύλλον τής «Τραπεζιτι
κής» και ή έκ τών γεγονότων δι- 
απιστωθεΐσα άκαταλληλότης 
τών ήγητόρων τού συνδικαλιστι
κού κινήματος, δημιουργεί τήν 
ανάγκην τής προβολής τού δευ
τεροβαθμίου συνδικαλιστικού 
μας οργάνου,μέχρι τού σημείου 
νά τεθή τούτο, έν συνεργασίςι 
μέ τά ετερα μεγάλα ύγιά συν
δικάτα, έπι κεφαλής μιας παν
εργατικής, πανυπαλληλικής 
πανελλαδικής προσπάθειας.

"Η μετά τό Συνέδριο*/ έπα- 
νακυριαρχήσασα σύμπνοια έν- 
τός τής ΟΤΟΕ παρέχει βάσι
μους έλπίδας διά ένα καρπο
φόρο ν μέλλον.

Κλείνοντας τό κεφάλαιον 
τών Γενικών συθηκών,θεωρούμεν 
τό τής ΟΤΟΕ, θεωρού μεν 
έπάναγκες νά έπαναλάβωμεν 
ό τι και κατά τό παρελθόν έ
τος έπι τού ΐδίου θέματος εί- 
πομεν. "Οτι δηλ. τό απερχόμε
νον Διοικητικόν Συμβούλιον αι
σθάνεται ΰπερήφανον διότι είς 
τό Ι4ον Συνέδριον τής ΓΣΕΕ, 
είς τ® Β'. Συνέδριον τής Ο.Τ. 
Ο.Ε. και πρό αυτού, εντός καϊ 
έκτος τού ’Εκτελεστικού Συμ
βουλίου διά τής καρπο
φόρου και καλόπιστου κριτικής 
του, λόγω καί έργφ, έκράτησεν 
υψηλά τήν σημαίαν, τής αγω
νιστικής δράσεώς της. Τούτο 
κατέστη μία παντραπεζούπαλ- 
ληλική άναγνώρισις και αυτή: 

t και μόνον περιττοίεΤ έψίστην' 
j τιμήν είς τήν άπερχομένηχ»- 

Συλλογικήν σας ήγρσίάν.

αυτήν ό μισθός τού Τμηματάο- 
χου Α'. δεν είναι 4.505 δρχ. 
άλλα 8.260 δρχ.! ! ! Ουτω 
σκέπτονται οι έργατοοικονομι- 
κσί εγκέφαλοι τής Κυβερνή- 
σεως, ό «σοφός» τής Τραπέ- 
ζης τής Ελλάδος καί όλοι οί 
χρυσοκάνθαροι τής εποχής 
μας, είτε Τραπεζικά ιδρύματα 
διευθύνουν είτε έπσροβιομηχα- 
νικά συγκροτήματα. Πού λοι
πόν διοχετεύονται οί διαφορές 
άπό τά υπερκέρδη αφού οί υ
πάλληλοι πένονται; Διοχετεύ
ονται ακριβώς έκεΐ όπου άνα- 
φέραίμεν προ ολίγου. Τεράστια, 
άνεξέλεγκτα ποσά εντοιχίζον
ται διά νά κατακρυμνησθοΰν το 
έπόμενον έτος. ‘Εκατομμύρια 
διανέμονται μέ καταστάσεις δΓ 
οδοιπορικά ή «συνεργεία», ένφ 
οί πράγματι όδοιπορούντες καί 
οί πράγματι συνεργσΰντες είς 
τήν πραγματοποίησιν τών κερ

δών είναι Οι αιωνίως νηστεύον- 
τες. Ένισχύεται ό άπεργο- 
σπαστικός μηχανισμός τής 
Τραπέζης καί όχι οί κινουντες 
τον μηχανισμόν τών έργασιών 
της. ’Εντοιχίζονται εκατομμύ
ρια όχι διά νά έκλείψουν οί ε
παρχιακές χσμοκέλλες, άλλα 
διά νά καθίσταται τό άνάκτο- 
ρον τού Κεντρικού καί τής Δι- 
οικήσεως σύμφωνον μέ τήν προ
σωπικήν προτίμησιν τού καθ’ 
ενός, όστις λόγφ «ίδιότητος» 
καί «αποστολής» θά άποκτήση 
έν αύτφ ίδιον Γραφεΐον μετά 
δακτυλογράφου καί κλητήρος. 
“Ενα άλλο χαρακτηριστικόν 
τού σεβασμού τής ιδέας τής 
κοινωνικής δικαιοσύνης, είναι 
τό ότι κατά τήν τετραετίαν 
1957 — I960 ή Τράπεζα ε
ξουδετέρωσε 200.400.000' δρχ. 
έκ τών κερδών της είς προβλέ
ψεις καί αποσβέσεις.

ΕΙΔΙΚΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 0ΕΜΑΤΑ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ
ΜΙΣΘΟΛΟΠΚΟΝ

ΕΙΔΙΚΑ! ΕΘΜΟΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΑΙ ΙΥΝΘΗΚΑΙ
ι. 0ΙΚ0Ν0ΨΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΪ ΪΑΡΥΜΑΤΟΣ ..«8

Τού λήξαντος έτους έάν δέν 
-τού προσδώσωμεν τήν ονομα
σίαν τού «έτους τής Εθνικής 
Τ ραπέζης», θά τό αδικήσω μ εν. 
Πράγματι, έκ τών στοιχείων,
τά όποια έχομεν εις χεΐρας 
.μας, στοιχείων τών οποίων πη
γή; είναι αυτή τούτη ή Τράπε- 

,ζα, προκύπτει ότι τό "Ιδρυμα

<
w Ί \ ΜκίΛΚ

καί ; ων τής Τραπέζης. ΓΤρός υπο
βοήθησήν σας άναφέρομεν έπ’ 
αυτού μερικά οικονομικά με
γέθη ειλημμένα έκ τού ισολογι
σμού τής Τ ραπέζης; τού i-

είσήλθεν· πλέον όριστικώς 
άσφαλώις είς τον δρόμον τής: 
οικονομικής ανόδου. ΔΓ όλους 
ημάς δέν εΐναι δύσκολον νά κα~
ταλήξωμεν είς τό ανωτέρω συμ- ^
πέρασμα έκ τών κατά καιρούς;; τους 958 καί τής λογιστικής 
έν τή «Τραπεζιτική» δημοσιευ- \ καταστάσεως αυτής του μ%· 
ομένων λογιστικών καταστάσε- ! νός Νοέμβριον τού Εκιος 1961.·
31)12)1958, Νοέμβριος 1961 ποσοστον

Σύνολον καταθέσεων 8,080 χιλ 12.572 χιλ. 4 55,60%
» χορηγήσεων 6.767 » 9·-*56 » +
» ’Επενδύσεων 1.001 » 1.217 » + 21,60/ο

’Ακαθάριστα έσοδα 496 »

Οί άρίθμοί καί τά ποσο- 
;στά άφ’ εαυτών μαρτυρούν 
τήν σημαντικήν οικονομικήν 

■ άνοδον τής Τραπέζης. "Εναν
τι ταύτης, τό Προσωπικόν ε
λαβεν κατά τό ’Ιούλιον τού 
1959 όνομαστικώς μεν αΰξη- 
σιν άπό 8 εως 11%,πραγμα- 
τικώς όμως απο 5,50 έως 
8%. Κατά δέ τό I960 — 
1961 τήν αϋξησιν τής διαι
τητικής άποφάσεως τού 6

9.456 »
1.217 »

670 (καθ’ υπολο- + 35,08% 
γι σιμόν)

καί 3%, άλλα ψαλχιδευμένην, τών άντιστοίχων τού 1939, 
ώς άναλυτικώς είς τό φύλλον I τότε: καταφαίνεται ή μεταπο-
τής «Τραπεζιτικής» (’Ιούνιος 
1961) άναφέρεται. Οΰσιαστη- 
κώς δηλ. ή Τράπεζα ηΰξησε 
κατά γενικόν μέτρον τούς μι
σθούς ποσοστιαίως μέχρ>
1 5% συμπεριλαμβανομένου' καί 
τού 5%τού Ταμείου Συντάξεων. 
Έάν δέ επιχειρήσω μεν σύγ-

λεμ»κή γιγάντωσές τής ’Ε
θνικής Τραπέζης καί τ-aO κε
φαλαίου γενικώτερον.

Ή ’Εθνική Τράπεζα του 
1961 ώς οικονομικός όργσνί- 
σμός είναι ισχυρότερα τής 
τού έτους 1939; Ό άκόλου-

Έν άντ(θέσει προς τό προη- 
γούμενον συλλογικόν έτος, τό 
1961 δεν έχει νά εμφάνιση 
άπεργιακάς περγαμηνάς. Λαμ
πρύνεται όμως μέ. μίαν συν- 
επήν και συνετήν τακτικήν 
καί ύπερφορτικήν πίεσιν, τήν 
οποίαν άνευ άνάπαυλας τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον τού. 
Συλλόγου ήσκει έπι τών πα
ραγόντων τής Διοικήσεως. προς 
έπίλυσιν τών ζητημάτων. Ή 
τακτική αυτή δέν σημαίνει ά- 
πάρνησιν τών «κλασσικών:*, ο
πλών τών εργαζομένων, άλλ’ 
ύπήρξεν ήίφυσική συνέπεια τών 
μεγαλειωδών άπεργισκών έκδη- 
λώσεων, είς τάς οποίας ΰμεΐς, 
υπό τήν καθοδήγησή, τής ηγε
σίας σας,, άπεδύθητε κατά τό 
έτος 196Θ. Ώς έτονίσαμεν. είς 
τήν τότε λογοδοσίαν μας, καθ 
ήν έπλέξαμεν τό έγκώμιον τών 
προσπαθειών σας, τ’ αποτελέ
σματα ενός άπεργ ιακοΰ ή 
άλλης μορφής άγώνος πιθανόν 
νά μην είναι άμεσα κα» έντυ- 
πωσιακά, άλλά να εκδηλοΰν- 
ται είς τό έγγδς ή άπώτερον- 
μέλλον, διότι, ώς έπανειλημ μέ
νω ς έχσμεν διοοχηρύξει, ούδείς 
άγων γίνεται έπι ματαίφ. Η 
ψάσις αΰτη τού άγώνος μας, 
τής. εποχής δια τήν οποίαν 
λογοδοτοΰμεν, αποτελεί τήν 
φυσικήν συνέχειαν τών άλλε- 
παλλήήων άπεργιακών έκδηλώ- 
σεων, αί όποΐα ι εΐχον ώς 
πρώτον άποτέλεσμα τήν άπο- 
κώλλησιν τών μισθών μας άπό 
τά έπίπεδα τού 1957. *Η αυ- 
ξηαις τού 6 καί 3%, επειτα 
μάλιστα άπό τήν φαλκίδευσίν

της, τήν «νόμιμον» έκ μέρους 
τής Τραπέζης, παρά τάς αν
τιθέτους υποσχέσεις της τού 

1 959, δέν έκλεισε τό μ παθολο
γικόν μας θέμα. "Ηδη παραλ- 
λήλως προς τήν ΟΤΟΕ κινσύ- 
μώα διά μίαν νέαν αϋξησιν Τ- 
σην, προς 15%. Δέν δυνάμεθα 
άπό τοΰδε; νά προκαθορίσωμεν 
ούτε τήν μορφήν, ούτε τήν εκ- 
τασιν, οΰτε τήν έντασιν τών 
Αγώνων είς οϋς είτε μόνοι μας 
είτε μέ επικεφαλής τήν ‘Ομο
σπονδίαν μας. είτε έν συνερ
γασίςι μετ’ άλλων υγειών και 
ορθοδόξων συνδικάτων θ’ άπο- 
δυθώμέϋ,. διά νά γίνη έργον ή 
παρά του Β . Πανελλαδικού 
Π αντραπεζοϋπαλληλ ικοΰ συνε
δρίου ληφθεΐσα άπόφασις. ΔΓ 
Ενα, όμως δύναται τό άπερχό- 
μενον Διοικητικόν Συμβούλιον 
νά διαβεβαίωση τόσον τήν ήνω-- 
μένην εργοδοσίαν όσον καί τήν 
Παντραπεζιτικήν οικογένειαν:

: "Οτι τό προσωπικόν τής Έ- 
' θνικής Τ ραπέζης, είς τήν κα

ταπληκτικήν του πλειοψηφίαν 
καί ή συλλογική του ήγεσία ■— 
όποιαδήπστε καί άν είναι αυ
τή— θά έπιθέσουν τήν βα„υ- 
τάτην θετικήν σφραγί
δα των έπι τού έν λόγφ) θέμα
τος, άρκεΐ τούτο νά τό; χε'.ρι- 
σθοΰν ττραγματικοί συνδικαλι- 
σταί καί οΰχί έργατοκάπηλοι.

’Επί τού μισθολογικοΰ 
πρέπει νά έξάρωμεν τάς έκ 
μέρους μας καταβληθεί σας 
προσπάθειας, όπως ή αϋξηαις 
τού 9% έπεκταθή καί μάλιστα 
έπηυξηιμένη καί είς τούς προ
σωρινούς καί έπι συμβάσει 
συναδέλφους.

Τό Δ;Σ. τού Συλλόγου σας, 
κατά τό διαρρεύσαν έτος κρα
τών είς τήν μίαν αυτού χείρον 
την Θεϊκήν οργήν τού κενού- 
στομάχου, είς δέ τήν άλλην 
τό Εύαγγέλισν τού' Ιδρυτού τής 
θρησκείας μας, έπέτυχεν ώστε 
μία σειρά άπό τό ρεπερτόριον 
τών αιτημάτων του, τά όποΐα 
έχουν τον χαρακτήρα τών άπω- 
λεσθέντων κατά τήν συγχώνεν- 
σιν δικαιωμάτων μας, νά έπα- 
νακτηθοΰν. Ούδείς άλλος, πλην 
έκείνων οί όποιοι τά κατεΐχον 
άλλα τά άπώλεσαν, ήδύνατο τό 
μέν νά συλλάβη τήν διεκδίκη- 
σίν των, τό δέ νά φέρη είς αί
σιον πέρας τήν μάχην τής έπα- 
νσκτήσεως τών έκ τής λαίλα
πας τής συγχωνευσεως οπω- 
λεσθέντων. Διότι, έν ύστατη Α
ναλύσει, δέν υπήρξε τό πρό- 
σωπον τού Ήλιάσκου τό μόνον 
καί σοβαρόν έμπόδιον διά την 
όνσκατάληψίν των. Πέραν αυ
τού ήταν σΰτό τούτο τό πνεύ
μα τής τ. Τραπέζης ’Αθηνών, 
μέ τό όποιον προσεπάθήσαν νά 
γαλουχίσουν καί νά άφομιώ- 
σουν τό προσωπικόν τής Ε
θνικής Τραπέζης, καί τήν 
ύνειά πλειοψηφίαν τού της τ. 
Τραπ. ’Αθηνών. Ό μεγαλύτε
ρος όμως όνκος τών εργαζόμε
νων καί τών δύο πλευρώιν διείδε 
τον όοθον δρόμον καί ήσπάσθη 
τάς ύγιεΐς- σκέψεις, τά είλικρι-6 
νή προγράμματα δράσεως, τάς 
έντιμους καί οΰχί τάς καιρο- 
σκοπικάς ένεογείαςν

Τό ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ, 
εΐναι μία άνσκατάληψις τού δι
καιώματος, τό όποιον ειχομεν 
πρό τής- συγχωνεύσπος, διά τήν 
ένίσχυσιν κυρίως τών οικογε
νειαρχών καί δή τών έχόντων 
τέκνα. Σειρά υπομνημάτων μας 
μέ συγκεκριμένα στοιχεία καί 
παραστάσεις —ή άπαρίθμησις 

ι τών όποιων περιττεύει— πρός 
πάσαν κστεύθυνσιν, συνετέλε- 
σσν ώστε τό Δ.Σ. διά τής ΰπ1 
άσιΒ, 7 άνσκοινώσεώς του νά 

| σάς έξσγγείλη τήν ευτυχή έκ-. 
βασιν τών προσπαθειών του.

♦ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ♦g---------- -► ·■»------- —*
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Ελένη Βεβελάκη, Κατ)τος 
Ρεθύμνης μετά τού κ. Γεωργίου 
Λσγκουβάρδου.

Καταθέσεις 
Τοποθετήσεις 
Επενδύσεις 
’Ακαθάριστα έσοδα
Καί οί μέν ύπηρετήσσντες 

τό "Ιδρυμα κατά τήν έποχήν 
εκείνην, τήν «χρυσήν» μέν άπό 
άπόψεως αμοιβής έργασίας, 
άλλά καταθλιπτικήν άπό έττο- 
ιψ ν συνθηκών καί όρων εργασί
ας καί νύν εΐσέτι διάκονοι αυ
τού, ούδεμιάς άνάγκης τού α
νωτέρω πίνακος έχουν διά να 
καταμετρήσουν τό μέγεθος τού 
μισθολόγικού μας κατρακυλί- 
σματος καί τό όποιον δυστυ
χώς είναι άνάλογον μέ τήν ά
νοδον τού Ιδρύματος. Οί μη 
εύδοκίσαντες όμως νά ζήσουν 
τήν «χρυσήν έκείνην έποχήν», 
άφείλουν νά μελετήσουν τό > 
πίνακα καί νά εξάγουν τά συμ- 
περάσματά των. Τά συμπερά
σματα πρέπει νά εΐναι τοιαΰ- 
τα ώστε νά τους οδηγήσουν είς 
τήν άπόψασιν όπως μήάρ.ηθοΰν 
τήν συμβολήν των εις την, εκ 
■μέρους τής συλλογικής ηγεσί
ας, καταβαλλομένην προσπά
θειαν, τού τερματισμού τού κα
θεστώτος τών ελάχιστων, οιτι- 
νες άποτελοΰν τούς γενι
τσάρους τής τόξεώς μσς. Η 
Τράπεζα έχει άρκετό ψωμί δΓ

Έαν οε επ,χε,ρηοωμεν
κρισιν τών ανωτέρω οικονο'ΐι- ^ πίνας εινα ψ is η η 
κών μεγεθών τού 196:1 μετά I τυς:

έτος 1939 έτος 1961 (άναγωγή είς Δρχ. Τ°ΰ 19·?9) 
(1) 10,541 χιλ. (2) 12.572 

8.287 » 9.456
868
536

1.217
670

(3> 23.048 
17.336 
2.231 
1.228

(4) 118%
110%
157%
129%

όλους καί όχι μόνον διά τούς 
ήμετέρους τών δύο ορόφων καί 
τούς έθελοντάς ή λιποψύχους 
πού συνιστοΰν τον έργοδοτικον 
άπεογοσπαστικόν μηχανισμόν. 
Επειδή ακριβώς ή προσνενο- 
μένη άοικία είς την καταπλη
κτικήν πλειοψηφίαν τού προ
σωπικού και τών οικογενειών 
του έξικνεΐται μέχρι τού βα
θμού τού κακουργήματος γεν- 
νώσα έκ παραλλήλου τήν ί- 
σόβαθμον ίεράν άγανάκτη- 
σίν του, διά τούτο ό ερ
γοδότης εξακολουθεί νά τε- 
λειοποιή τόν διαβρωτικόν του 
μηχανισμόν, ό όποιος ένθυλα- 
κώνει τό πολύτιμον προϊόν τού 
ίδρωτας τού έργαζομένου προ
σωπικού, τό μη έντοιχιζόμενον 
άσκόπως, καί μη άναλισκομε
ν ον έ< τών νεοίδρυθεισών η α- 
ναδιοργσνωθεισών ύπερπολυ
τελών υπηρεσιών τής Τρσπέ-
ζης-

Έάν τά απόλυτα νούμερα 
τής ΰπ’ άριθ. (2) στήλης τά 
άναγάγωμεν είς ισοδυνάμους 
προς τό 1939 δραχμάς (έτος

ίσον 0,99, καί έτος I960 ίσον 
0,5407) τότε τα διάφορα οι
κονομικά. μεγέθη τής Τραπέζης 
διά τό 1961 έχουν ώς έμψα- 
»ίζονται- είς τήν στήλην (3). 
Ή εις ποσοστά έχφρασίς των 
τονίζει ετι πλέον τήν μεγάλην 
διαφοράν, ή οποία υπάρχει με
ταξύ τής προπολεμικής περιό
δου καί τής μεταπολεμικής τοι- 
αύτης, όσον άφορά τήν οικονο
μικήν κατάστασιν τής Τραπέ
ζης. Αϋξηαις τών άκσθαρίστων 
εσόδων της κατά 129%! ! ! Έ
νφ ή αμοιβή τής έργασίας; 
‘Η αμοιβή τής έργασίας πσρα- 
μόνει τό μόνον αϋλον αγαθόν, 
τού όποιου τήν τιμήν, οι ρυθμι
στοί της, τήν υπολογίζουν όχι 
είς τήν τιμήν τής άντικατα- 
στάσεως, τής άναπαραγωγής 
της έντός τών άναγκών τού ει
κοστού αίώνος, άλλά είς την 
καθ’ υπολογισμόν τιμήν κτίσε
ως της έν συναρτήσει με τάς 
άνάγκσς δουλοκτητικής έποχής 
καί μέ βάσιν τήν ύφίστσμένην 
σχέσιν ισοδυναμίας μεταξύ 
τής δραχμής τού 1939 και GU-

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΙΛΟΥΕΤΑΣ 
ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

Μαυρογένους 7—"Αγ. Παντελεήμων—Τηλ. 834.200 ;

ΚΑΘΗΓΗΤΡIΑΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Τμήματα: ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑ
ΣΤΙΚΗΣ Σ ΙΛΟΥΕΤΑΣ — ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΣΑΖ 
—ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΡΥΘΜΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ είς 
ΓΚΡΟΥΠ Πρωινά καί ’Απογευματινά.

Είς τό πρόγραμμα περιλαμβάνονται:

Μαθήματα Γερμανικής, διαλέξεις καί ταινίας άθλητι- 
κού περιεχομένου, ύπο τού συνάδελφου ( Εμπορικής 
Τραπέζης) ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΕΠΑΣΤΑ Πρωταθλητοΰ Ελ
λάδος.

Διά τούς συναδέλφους ειδικά (μειωμένα) δίδακτρα.

ΠΕΝΘΗ
Κονδύλω Κσραγιάννη, μήτηρ 

τού συναδέλφου Άναστ. Καρα- 
γιάννη, Κ. Κοτταστήματος.
-----------------Φ------------------- -

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Πάντας τούς συναδέλφους 
τού Ύπ)τος Ε.Τ.Ε. Πειραιώς 
—Έθν. ’Αντιστάσεως, τούς 
καθ’ οΐονδήποτε τρόπον συμ- 
μετασχόντσς είς τό πένθος μου 
έπι τή άπωλεία τού Σεβαστού 
πατρός ’Αντωνίου Παρούτη, 
εΰχσιριστώ θερμώς.

Ελένη Κ. Τσαρουχά

ΜΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣIΣ

H ελβχμππποποτχκ» κ gmnimr ππαοππαοοαοααποαοααοοαοπααυι

1938 ϊσον 1 δρχ., έτος 1939 τής τού 1961!!! Σύμφωνα μέ

Κυρία μου,
Γίνετε ωραιότερη, φανήτε νεώτερη, ένδιαφερθήτε για τό 
πρόσωπό σας, για τό σώμα σας.

IN ΣΤ I ΤΟΥΤΟΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

Μ. Μονά διπλωματούχος Σχολής Παρισίων

Χαρ. Τρικούπη 42. Τηλ. 610-102.

Γιά υπαλλήλους Τραπεζών, έκπτωσις 20% έπι τών καλ
λυντικών και έπισκέψεων.

Παρά τού συναδέλφου, ό ό
ποιος έθεσεν εις κλήρωσιν το 
ιαπωνικόν σερβίτσιο τσαγιού 
παρεκλήθημεν νά γνωστοποιή- 
σωμεν ότι τυχερός ύπήρξεν 
ή συνάδελφος τής Μητροπόλε- 
ως Κα Μερ. Λαγαρία.
Β--------------------------------- —«
• ΑΝΑΣΤ. !. ΑΓΝΙΑΔΗΣ ·
• Είδ'κός Παθολόγος ·
• Συμβεβλημένος μέ τό Τα- ·
• μεΐσν Υγείας ’Εθνικής ·

Τραπέζης ·
Πλατεία Κολωνακίου 3 ·
Γ όροφος - Τηλ. 625.063 · 

Δέχεται 5 — 7 μ.μ. · 
και έπι συνεντεύξει ·
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Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Η ΕΚΤΑΚΤΟΣ 0IK0N0HKH 

ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
-------- β---------

Ή λαϊκή παροιμία λέγει: «Μην τάξης του αγίου κερί 
και των παιδιών κουλούρι...! !». Θα συμπληρωο'ωιμεν. και 
του πεινασμενού καρβέλλι. Δεν είναι άναγκη να εξηγηοο- 
μεν δ,τι υπονοοΰιμεν. Φαίνεται όμως, οτι οι επι του δέ
ματος τούτου προακομίσται τών αιτηθεντων παρα του κ. 
Διοικητου στοιχείων, έχουν δόσιν τινά σαδισμοΰ. Διότι 
πώς νά έξηγηΟή ή «μακαριώτης» των περί την προσκαμι- 
σιν ένώ δέν θά τους έχει διαφυγή ή συγκίνησις, ή οποία 
κατέχει τό Προσωπικόν τώρα και ένα μήνα περίπου. 
Πατάει, ό συνάδελφος, τό πρωί τό κατώφλι τής Τραπέζης 

κι’ είναι βέβαιος δτι κάποιος θά τού πή: αερεις, χθες τό 
άπόγευμα, άπεφασίσθη ή καταβολή του! Δ"'^εύει δλο τό 

πρωί ό και στήνει τις κεραίες του διά νά συλλαβή τα χαρ-μό 
σννον άγγελμα. Είναι έτοιμος να αποχώρηση εις τάς 2.30 
καί νομίζει, δτι ό κ. Προσωπάρχης δεν βγήκε ακαμα από 
τό γραφεΐον τού κ. Διοικητου, μετά τοΰ οποίου συζητά το 
σίγουρο θέμα! ! "Ετσι έχουν τά πράγματα άπό την πλευ
ράν τών εργαζομένων. Ό κ., όμως, Προσωπάρχης φαί
νεται νά ιμήν βιάζεται — καί γιατί; Τι είναι δι αυτόν ένα

.ψωροδεκαπενθήιμερον;

Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΟίΚ ΚΑΙ TAMtlOS 

ΑΝΕΡΠΑΙ
Καί τά δύο ταΰτα αίτήματά 

μας εύραν κατά τό υπόλογον 
έτος την πρέπουσαν λύσιν των 
κατ’ έπέκτασιν προς δτι συνέ
βη εις την Τράπεζαν τής Ελ
λάδος.

Η ΔΙΑΚΕΚΟΜΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Άπό χθες εις τάς υπηρεσίας 

άξιων, συναλλάγιματος καί κα
ταθέσεων, επικρατούν σάλος 
καί άγανάκτησ ς τών συναδέλ
φων. Είναι απολύτως δικαιολο
γημένοι οί υπάλληλοι καί την 
ευθύνην διά πάν σνιμβηθησό- 
μενον θά την ψειρούν οχκερσισν 
οι είσηγηται του μέτρου τής 
«διακεκομμένης έργασίσς». Πώς 
είναι δυνατόν, ένφ εις δλα τά 
Κατ)ιματα τής περιφερείας ’Α
θηνών — Πειραιώς τό ημερή
σιον ώράριον εΐναι συνεχές, ν’ 
άπστελέσουν έξαίρεσιν οί έρ-

| γαζόμενοιείς τάς άναφερθείσας 
υπηρεσίας; Αυτό, πλέον τής 
άντικανονικότητος, συνεπάγε
ται διπλασιασμόν οδοιπορι
κών εξόδων καί τοΰ χρόνου, δ- 
στις χάνεται κατά τήν μετά- 
βασιν καί επιστροφήν εις τήν 
εργασίαν. Δέν ΰποστηρίζομεν, 
δτι δέν πρέπει ν’ άντιιμετωπι- 
σθοΰν αΐ έργασίαι τής Τραπέ
ζης. Δύναται, δμως, ή Δ)νσις 
τοΰ Κεντρικού Καταστήματος 
νά εϊσαγάγη τήν έξ όλακλήρου 
δεύτερα «βάρδια», περί ής 
ούδείς δύναται νά έχη άντίρ- 
ρησιν.

ΑΥΞΗΣΙΣ
ΕΠΙΑΟΜΑΤΟΙ ΠΟΛΪΕΤΙΑΙ

Ή οικονομική καχεξία πλήτ
τει περισσότερον καί κυριώτε- 
ρσν τούς υπαλλήλους τούς έ
χοντας μικρούς βαθμούς, τούς 
έχοντας όλιγώτερα χρόνια εν 
τφ ‘ Ιδρύματι. Διά τούτο ευθύς 
ώς ή Τράπεζα Ελλάδος έδι- 
πλασίασε τό επίδομα πολυετι- 
ας τών έχόντων συμπληρώσει 
1 θετήν πραγματικήν υπηρεσί
αν έν τή Τραπέζη, η ηγεσία

σας έπέτυχεν, έκικαλθυμένη τό 
προ τής συγχωνεύσεως ίσχΰον 
αξίωμα «τού νά μην ύπολειπώ- 
μεθα τής Τραπέζης τής Ελ
λάδος», την αΰξησιν τού επι
δόματος τής 1 Οετίας άπό 5 
εις 10%.

Νϋν δέ διά ΰποβληθέν- 
τος ύπομνήματός της, κινείται 
καί ελπίζει δτι πριν ή παρσδώ- 
ση την συνδικαλιστικήν σκυτά
λην θά έπιτευχθή περαιτέρω 
διόρθωσις τών επιδομάτων πο- 
λυετίας, καθοριζόμενων τών πο
σοστών είς!4καί1 8% αντιστοι- 
χως διά την 1 δετίαν καί 20ε- 
τίαν έναντι τών ήδη ίσχυοντων 
10 καί 15%. Δέν διστάζομεν 
νά εϊπωμεν δτι: ’Εάν έξέλειπεν, 
άπό τον έργοδότην, ή σκοπι- 
μότης περί τήν χρονικήν ικανό- 
ττοίησιν τών ώριμωτάτων αι
τημάτων μος και το ζηιηρ^ 
τούτο ασφαλώς θά περιελαμ- 
βάνετο εις τήν λίσταν τών ήδη 
έπιτευχθέντων καί ούχί εις τού
την τών ύπό έπίλυσιν.

προς αυτό τό νέο τού τής Τρα- I νου Δ. Σ. τού Συλλόγου μας 
πεζής τής Ελλάδος. Ή προσ- καί τήν καταλείπει ώς κληρονο- 
αρμογή αΰτη ύπήρξεν έν έκ | μιάν εις τήν διάδοχον κατά- 
τών μέλη μ όσων τού άπερχομέ- στάσιν.

Β. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΝ

ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Κάθε συνάδελφος, μέλος τού Συλλόγου μας, ανεξαρτή
τως βαθμού, φύλου ή παρεχόμενης έργασίας, έχει ύποχρέ- 
ωσιν νά παρακολούθηση τάς έργασίας τής Τακτικής ’Ετή
σιας Γενικής Συνελεύσεώς μας.

ΑΙ ΤΡΑΠίΖΑΙ ΘΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ 
ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ 10 ΚΥΡΙΟΝ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΑΟΤΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΚΒΙΩΜΗΧΑΝΙΣΕΩΣ
Εις ειδικήν έχδοσιν τής Ε

θνικής Τραπέζης τής Ελλά
δος, εξετάζεται τό θέμα τής 
έκβιομηχονίσεως τής χώρας 
εντός τών πλαισίων τής άσχη- 
σεως τής βιομηχανικής πίστε-
ως, υπογραμμίζεται δέ ότι έ
χει πλέον συνειοητοποιηθή δτι 
ή οικονομία τής χώρας οφείλει 
νά πραγματοποίηση ουσιώδη 
πρόοδον προς τήν κα^εΰΒυνσιν 
τής έκβιομηχανίσεως καί έν- 
τός χρονικών ορίων σαφώς δια- 
γραψομένων κατόπιν τής συν^ι 
δέσεως με τήν Κοινήν ’Αγοράν I 
Περαιτέρω εις τήν μελέτην το
νίζεται δτι ή χρηματ-δότησις 
τής ώς άνω προσπάθειας θα 
απαίτηση οτηίμαντικω'ΐατα: κε
φάλαια πέραν τών δσων αναμέ
νεται δτι θά κάλυψη ή οΰτο- 
χρηματοδότησι ς. Ή κεφαλαια
γορά, παρά τήν σημειωθεϊσαν 
πρόοδον κατά τά τελευταία έ
τη καί τήν αίσιόδοξον προοπτι
κήν, μόνον μέρος τών αναγκών 
τοΰ ίδωτικοΰ τομέως θά δυνη- 
6ή νά εξυπηρέτηση, λόγφ τών 
γενικωτέρων πο.ρ’ ήρΐν συνθη
κών. Αί εμπορικοί Τράπεζαι, 
χάρις άφ’ ενός εις τήν μεγάλην 
των πίστιν καΐ άφ’ έτέιτ υ εις 
τήν ουνεχιζομένην προτιμησιν 
τού κοι mu via τίτλους αιαθέ
ρας αξίας (καταθέσεις), είναι 
σήμερον καί θά εξακολουθή
σουν νά παραμένουν τουλάχι
στον δι’ δλην τήν κρίσιμον πε
ρίοδον ή κυριωτέρα πηγή συγ- 
κεντρώσεως τής έγχωοίου άπο- 
ταμιεύσεως. Ή διεθνής έξ άλ
λου έμπειρία μαρτυρεί, δτι υ
πό συνθήχας άναλόγους ποός 
τάς ΐδικάς μας, ή έκβιομηχάνι- 
σις των χωρών τής ηπειρωτι
κής Ευρώπης, κατά^ τάς τελευ
ταίας δεκαετίας τού παρελθόν
τος αιώνας, έπετεύχβΐ διά τής 
συμβολής τών Τ pc πεζών. Εκ 
τούτων Ιδιαιτέρως αί μικτοί 
Τράπεζα ι, αί όποΐαι αποτελούν 
συνδυασμόν τών Τοαπεζών κα
ταθέσεων καί τών Τοαπεζών ε
πενδύσεων. άπεδείχ'λησαν είο 
τήν πράξιν ό έπιτυχέστερος Φο- 
ρεϋς άσκήσεως τής βιομηχανι
κής πίστεκς. Χαρακτηριστικόν 
δέ είναι δτι η Δυτική Γερμανία,

διά τήν άνόρθωσιν της έκ τού 
πολέμου δεινώς πληγείσης βιο
μηχανίας της, έχρησιμοποίη- 
σεν ευρύτατα τό τροατεζικόν σύ
στημα. Άντιθέτως, οί έξειδι- 
κευμένοι οργανισμοί διά τήν 
άσκησιν τής βιομηχανικής πί- 
στεως, οί. όποιοι ΐδρύθησαν εις 
τάς εΰρωπαΐκάς χώρας διέψευ- 
σαν τάς έπ’ αυτών στηριχθεί- 
σας έλπίδας, ένφ έξ άλλου οί 
Τράπεζαι άναπτύξεως, αί ό
ποια ι ΐδρύθησαν μεταπολεμι- 
κώς εις ύποαναπτύκτους χώ
ρας, κατά τό προηγούμενοι τών 
Τραπεζών τής ηπειρωτικής 
Ευρώπης, άλλα καί βάσει τής 
αρχής τής έξειδικεύσεως, συν- 
τόμως άνεκάλυψαν δτι δέν ήτο 
δυνατόν νά λειτουργήσουν έπι- 
τυχώς, βάσει τής άρχής τού
της.

Περαιτέρω υπογραμμίζεται, 
δτι αί ελληνικοί εμπορικοί 
Τράπεζαι, έχουσαι έντονα τά 
χαρακτηριστικά τών μικτών 
Τραπεζών, είναι ώς ρεγαλοι 
καί ισχυροί οργανισμοί, ιδιαι
τέρως κατάλληλοι νά συνδρά
μουν τήν προσπάθειαν έκβιο- 
μηχανίσεως έν δψει τών ίδια- 
ζουσών συνθηκών τάς όποιας 
δημιουργεί ή σύνδεσις τής Ελ
λάδος με τήν Κοινήν ’Αγοράν, 
λόγφ τών υφισταμένων μετά 
τού εξωτερικού δεσμών των καί 
τής διεθνούς των πίστεως. Εί- 
δικώτερον ή μακοά εμπειρία 
τής Εθνικής Τραπέζης περί 
τήν άσκησιν τής βιομηχανικής 
πίστεως, ώς καί ό έθνικός καί 
κοινωνικός της χαρακτήρ απο
τελούν προσθέτους ευνοϊκούς 
παράγοντας. Κατά συνέπειαν, 
καταλήγει ή ώς άνω μελέτη, τό 
κύριον βάρος τής χρηματοδο- 
τήσεως τής έκβιομηχανίσεως 
θά φέρουν αί ήμποοικαί Τροπτε- 
ζαι, κ ο Θάσον νεοϊδρυόμενοι έν- 
δεχσμένως οργανισμοί, όριακην 
μόνον συμβουλήν θα δυνηθοΰν 
νά παράσχουν εις τήν άντι με
τώπια ιν τών προβλημάτων σχε 
τικώς μέ τήν χρηματοδότησιν 
τής έκβιομηχανίσεως. Διά την 
έπιτυχή, δμως, έκπληρωσιν τοΰ 
Εργου των τούτου οί έμΊΤορίκαι 
Τράπεζαι χρειάζονται τήν ένί- 
σγυσιν τοΰ Κράτους καί τών 
Νομισμοττικών ’Αρχών.

Ή μεγαλύτερα αδικία, ή ο
ποία προσγίγνεται εις έργαζο- 
μένους καί ή όποια προσλαμ
βάνει τήν «νόμιμον» ΰπεξαίρε- 
σιν τής αμοιβής των, είναι ή 
τών προμηθεών έξ ασφαλί
στρων. Ή άσφάλισις ενός αν
τικειμένου είναι μία Τραπεζι
τική εργασία πρόσθετος, συνυ- 
φασμένη δμως άρρικτα μέ τάς 
καθόλου έργασίας τής Τραπέ
ζης. Καί ένώ πραγματοποιεί
ται μόνον άφοΰ διέλθη άλληλο- 
διαδόχως έκ τών χειρών κλη
τήρας ——δακτυλογράφου— υ
παλλήλου, ή εκτέλεσις της α
ποδίδεται, δσσν άφορά τον δι
καιούχον τής αμοιβής, εις εν 
ή δύο τό πολύ πρόσωπα, τα 
όποια καί τήν καρπούνται. Διά 
τοΰ εΐσαχθέντος συστήματος 
διανομής τών έξ ασφαλίστρων 
προμηθειών, τά έκτελοΰντα την 
έργασίαν πρόσωπα λαμβάνουν 
ψυχία τό δέ «διευθύνον» ταυτηιν 
τήν μερίδα τού λέοντας. Και 
τό χειρότερον, ή λήψ ς τών χρη
μάτων τούτων —διατιθεμένων 
κατά τό δοκοΰν άπό τον έργο
δότην— άποτελεΐ δυστυχώς τό 
Ιδανικόν τών περισσοτέρων 
«στελεχών» τής σημερινής Ε
θνικής Τραπέζης. Τά πάντα 
καταπατούνται άρκεΐ νά φθά-

, σωμεν εις τό στόχο μας: ^ το 
φακελλάχι! ! Δεν έχει ουδε- 
μίαν σημασία αν σ’ ςύτόν τον 
φρενήρη δρόμο παραβιάζεται 
ή ίεραρχία, τσαλαπατοΰνται αί 
ηθικοί άξίαι, ή παραμερίζον
ται ή ίκανότης, ή άξιοπρέπεια, 
ή άκεραιότης τού χαρακτήρας 
κλπ. κλπ.

Ή Συλλογική ηγεσία σας 
πολλάς έπί τού θέματος τού
του, τό όποιον έχει τήν ηθικήν 
καί υλικήν του πλευράν, προσ
πάθειας έχει καταβάλη. ’Ελά
χιστα έπέτυχεν. Καί ταΰτα 
μόνον έπί τής υλικής πλευράς 
έπιτυχοΰσα τήν αΰξησιν τής 
βάσεως κατά 300 δρχ. ήτοι 1. 
200 δρχ. τό δέ ποσοστόν ά
πό 30% εις 40% τού μισθού. 
Μόνον δμως ή πλήρης ίκανο- 
ποίησις τής ήθικής πλευράς 
τοΰ ζητήματος θά έπιφέρη αυ
τομάτως καί τήν τής υλικής. 
Συνίσταται δέ αΰτη εις τήν α- 
νευ έξαιρέσεων κοινονι-
κοποίησιν τών α
σφαλίστρων είτε διά 
τής διοχετεύσεώς των είς τούς 
’Ασφαλιστικούς ’Οργανισμούς 
τοΰ Προσωπικού, είτε διά τής 
δικαίας διανομής των είς τούς 
έργαζομένους.

ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ
Α. ΤΑΜΕΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Πρέπει νά όμολογήσωμεν, δ- 
τι τό άσφαλιστικόν καί δη τό 
τού Ταμείου Συντάξεων άποτε
λεΐ μίαν γάγγραιναν καί μίαν 
δαμόκλειον σπάθην διά τούς 
άπομάχους μας καί τούς έπί 
θύραις νά καταστώσι συνταξι
ούχοι συναδέλφους μας. Πέραν 
αυτών τό άσφαλιστικόν μας 
κατέστη ό δείκτης τού σεβα
σμού τών νάνων πσρα συτου 
τούτου τοΰ Κράτους καί παρά 
τοΰ Διοικούντος τό ’Εκδοτικόν 
Ίδρυμα, δστις έχει τήν μεγί- 
στην τιμήν νά συγκαταλέγητσι 
μεταξύ τών συγχρόνων «σο
φών». Μά εάν σοφία σημαί
νει άπροσχημάτιστον πσραβί- 
σσιν τών Νόμων τής Πολιτεί
ας, καί έπίτευξίν τής οικονο
μικής σταθερότητας διά τής 
στίψε&'ς τής λεμονόκουπας 
(έογαζομένου), εις τοιούτον ά- 
φάντσστον βαθμόν, ώστε νά 
μεταβληθή τό σάρκωμά της είς 
ζουμί, τότ παρελθέτω άφ η
μών τοισύτη «σοφία». Ή έ- 
φαρμογή τοΰ Ν. 3662)57 
«σκοντάφτει» καί ούδείς έκτος 
τού έν ένεργείς* προσωπικού 
δέν εύρέθη καί δέν εύρίσκεται 
διατεθειμένος νά ύψωση τό 
παράστημά του διά την εφαρ
μογήν του. Ούδείς δέν ήθέλησε 
νά δ’σκινδυνεύση έστω καί τό 
προσωρινό του άξίωμα διά την 
εφαρμογήν τού Νόμου. Οί α-

μεσα πληττόμενοι, οί συνταξι
ούχοι, οί οποίοι μέ τον οίονδή- 
ποτε άγώνα τους, οΐασδήποτε 
μορφής ή διάρκειας κι’ &ν εί

ναι ουτος, δέν έχουν νά χάσου/ 
τίποτα, έκτος άπό την φτώχεια 
τους, δέν σκέπτονται καΐ δέν 
επιδοκιμάζουν τούς θορυβώ
δεις άγώνας, τούς άγώνας τοΰ 
πεζοδρομίου, δπως τούς λένε. 
Προτιμούν δμως πένοντες νά 
περιπατούν έπί τών Ιδίων πε
ζοδρομίων ύπό τούς ήχους τού 
κενού στομάχου των καί ύπό 
τήν σκιάν τής.... άξιοπρεπεί- 
ας! ! Εΐναι δικαίωμά τους. Θέ
λουν νά προηγούνται οί έν ε
ναργείς! ! Άλλ’ ή το ι αΰτη τα
κτική τής μη μαχητικής διεκδι- 
κήσεως καί ή άντίληψις των, 
δτι δηλ. τό έν ένεργείς Προ
σωπικόν, τό οποίον δέν εχει 
ένα άλλα πολλά θέματα νά 
διεκδίκηση, οφείλει νά τεθή έπί 
κεφαλής, είναι εσφαλμένη. Η
μείς βέβαια έπράξαμεν καί 
πράττομεν πάν τό δυνατόν έπι 
τού ζητήματος τούτου. Ού- 
δεμία δέ άμφιβολία ύπάρχει,δτι 
έφ’ δσον κατεβάλοντο τά πο
σά τοΰ Ν. 3662 τότε άσφαλώς 
τό Δ.Σ. τοΰ Ταμείου Συντά
ξεως μας θά ήδύνατο, άνευ 
καθυστερήσεως, νά έξαλείψη 
τάς ύπό τού άρθρου 10 προ- 
βλεπομένας έκπτώαεις έπί τών 
συντάξεων διά τής προσαρμο
γής τού Καταστατικού του

Τό Διοικητικόν σας Συμβού- 
λιον άπό τής έμφανίσεως τών 
στελεχών του είς την συνδικα
λιστικήν κονίστραν διακήρυξε 
τήν καθολικήν (συνδικαλιστι
κήν καί άσφαλιστικήν) ένότη- 
τα τοΰ προσωπικού. Πέραν 
τού, προς τον σκοπόν τούτον, 
τροποποιηθέντος καταστα τ ι- 
κοΰ τού Συλλόγου μας, διά 
τοΰ έν τή Διαχειριστική ’Επι
τροπή τού λογαριασμού Έπΐ- 
κουρήσεως έκπροσώπου του, 
είσηγήθη κατά Μάϊον τοΰ 1 961 
καί έγένετο άποδεκτόν, την 
τροποποίησιν τού Καταστατι
κού τοΰ λογ) σμοΰ έπικουρησε- 
ως. Ή πρότασις τής τροπο- 
ποιήσεως εϊχεν άνσλυτ ικώτερον 
τούς εξής βασικούς σκοπούς:

α) Τήν άναμόρφωσιν τοΰ δ- 
λου καταστατικού ώστε νά έ- 
ξαλειφθοΰν αί άτέλειαί του, αί 
όποΐαι άπορρέουν έκ τής σπου
δής μεθ’ ής έν έτει 1949 τούτο 
κατεστρώθη.

β) Τήν έπέκτασιν τής έπι- 
κουρήσεως είς άπαν τό προ
σωπικόν τής Τραπέζης, ώστε ή 
άρχή διά τήν ένιαίαν άσφάλι- 
σιν νά γίνη άπό την έπικούρη- 
σιν.

γ) Τήν βελτίωσιν τής παρε
χόμενης έπικουρήσεως (ποσο- 
τικώς καί χρονικώς) καί την 
έξεύρεσιν ετέρων πόρων διά 
τήν οικονομικήν του ένίσχυσιν.

Περί την τοιαύτην τροποποί- 
ησιν πολλαί φανεροί καί κρυ- 
φαί αντιδράσεις έξε ,ήδησαν 
καί πολλά -καυστικά σχόλια έ- 
λέχθησαν, γραπτώς καΐ π,>οφο- 
ρικώς. Αί παρασκηνιακαί αυ
τοί αντιδράσεις ουδόλως όνέ- 
στειλαν ή έμείωσσν τάς προσ
πάθειας μας περί τήν ένιαίαν 
άσφάλισιν βάσει τών Ιδί
ων δικαιωμάτων, τά 
όποια πηγάζουν έκ 
τών α ύ τ ώ ν ύποχρε- 
ώσεων. Ημείς δέν έκλονί- 

[ σθημεν έκ τών σοφιστικών έπι- 
χειρημάτων. Δέν συνέβη δμως 
τό αυτό καί άπό τήν πλευράν 
τού έργοδότου. Ουτος, ύπό τό 
πρόσχημα τών διαφωνιών (;), 
όνέβαλεν έπί 7μηινον καί πλέον 
τήν σύγκλησιν τής Διαχειρι
στικής ’Επιτροπής ήτις θά συν- 
εζήτη τό σχέδιον τοΰ νέου Κα
ταστατικού, τό όποιον είς έκ- 
τέλεσιν σχετικής άποφάσεως 
τής Διαχειριστικής Επιτροπής 
έξεπονήθη άποτελοΰνώς 
έκ τούτου πρακτικά 
συζητήσεων έ ν Συμ-

βουλίφ μη κοινοποί
ηση μ α.

Τοΰτ’ αυτά δέν σημαίνει δ- 
τι ή δλη εργασία έγένετο έν 
κρυπτφ (βλέπε πόνημα Συλλό
γου Υπαλλήλων Τραπέζης ’Α
θηνών σελίς 7) καί μονοπλεύ- 
ρως ή ύπέκρυπτε δόλον τινά. 
Τό Συμβούλιόν μας έπίστευεν,

1 πιστεύει καί θά πιστεύη δτι 
I παρά τάς έργοδοτικάς τονωτι

κός ένέσεις, αί όποΐαι γίνονται 
ή θά γίνωνται ε I ς έκτέ- 
λεσιν τής άρχής τοΰ 
«διαιρεί καί βασι
λεύ ε», αί οργανώσεις τοΰ 
Προσωπικού, αί έλκουσαι τήν 
προέλευσίν των είτε λόγφ ποι
ότητας τής πίρεχομένης έν τή 
Τραπέζη έργασίας είτε λόνφ 
προελεύσεως τών μελών των, 
θά έξαλειφθοΰν τμηματικώς έν 
τή παρόδφ τοΰ χρόνου καθ’ δ
σον θά έρχωνται είς άντίθεσιν 
μέ τό καθολικόν αίτημα τής 
ένότητος τού προσωπικού. Διά 
τής έπενεχθείσης άναιμορφώσε- 
ως τοΰ Καταστατικού—τό ό
ποιον αναμένει τήν κύρωσίν του 
όπό τό Γεν. Συμβούλιον τής 
Τραπέζης— έπετεύχθησαν και 
οί τρεις προμνησθέντες σκοποί 
έπί πλέον δέ είς την 12μελή 
διαχειριστικήν του έπιτρκοπήν 
(Διοικητικόν Συμβούλιον) συμ
μετέχουν: Ό Πρόεδρος τοΰ
Συλλόγου τών Υπαλλήλων τής 
τ. Τραπέζης ’Αθηνών εν μέλος 
τού άνωτέρου Συλλόγου ύπο- 
δεικνυάμενον παρά τής Διοική- 
σεως καί έν έπίσης μέλος τού 
αυτού Συλλόγου ύποδεικνυόμε- 
νον παρά αυτού τούτου τοΰ 
Συλλόγου. Οΰτω καί είς τήν 
περίπτωσιν τής αναλογικής έκ- 
προσωπήσεως οί διατυπωθέν- 
τες φόβοι άπεδείχθησαν τελεί
ως άβάσιμοι. Βέβαια οί συνερ- 
γήσαντες είς την άναμόρφωσιν 
τοΰ Καταστατικού ούτε προψή- 
ται υπήρξαν ούτε Εΰαγγέλιον ή 
Κ ορόν ι ον παρέδωσαν. Ή νέα 
Διαχ)στική του Επιτροπή, έκ- 
προσωπευτική κατά λίαν δημο
κρατικόν τρόπον έχει κάθε δι
καίωμα βελτιώσεώς του άρκεΐ 
είς τάς σκέψεις της νά καθοδη- 
γήται οΰχί άπό συνδικαλιστι
κούς συναισθηματισμούς άλλά 
άπό τή-ν προοπτικήν τής δημι
ουργίας ένός ύγιοΰς άσφαλι- 
στικοΰ οργανισμού πού θά πα- 
ρέχη ίσα δικαιώματα έναντι 
τών ίσων προς αυτόν ύπογρεώ- 
σεων τών ήσφαλισμένων, τόσον 
είς τό αΰριον δσον καί είς τό 
έγγύς καί άπώτερον μέλλον.

Γ. ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ό άσφαλιστικός αυτός όρ- 

γανισμός άνέρρωσεν πλήρως ά
πό τά τραύματα τά όποΐα τοΰ 
έπέφερον ή συγχώνευσις καί ό 
Νόμος 2510, καί κατέστη ή 
μήτρα έντός τής οποίας θά κα-

λουπωθή καί τό Ταμεΐον Πρό
νοιας τής τ. Τραπέζης ’Αθηνών 
έπιτυγχανομένου κατ’ αυτού 
τοΰ τρόπου τοΰ δευτέρου βή
ματος περί τήν ένιαίοον άσφάλι- 
σιν τοΰ προσωπικού τής μείζω- 
νος ’Εθνικής Τραπέζης.

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΝ
"Ετερον σοβαρόν σημεΐον έ

πί τού οποίου έκδηλοΰται ή κα- 
κεντρέχεια καί ό φθόνος (ορι
σμένων γνωστών κύκλων, εναν
τίον τών δικαιωμάτων τού προ
σωπικού τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης έν τφ συνόλφ του, είναι καί 
τό στεγαστικόν. Έπ’ αΰτοΰ ή 
Διοίκησις τής Τραπέζης πρά
γματι έπέδειξεν γέννα ιόδωρον 
πνεύμα κατά τό έτος 1961.

Δυστυχώς δμως, ή παρέμβα
σις τής Νομισματικής ’Επιτρο
πής περιώρισεν τό ποσόν τών 
50 έκατομμυρίων είς 32 τοιαΰ- 
τα. Ή τοιαύτη άντι υπαλληλική 
θέσις τής Ν.Ε. εϊχεν ώς άποτέ- 

λεσμα τήν στέρησιν, έντός τοΰ

1961, τής στεγάσεως είς 130 
καί πλέον συναδέλφους μας καί 
άνάλογον έπιβράδυνσνν τής ό- 
λοκληρώσεως τού στεγαστικοΰ 
προγράμματος. Δέν είναι ά- 
νάγκη νά σάς εϊπωμεν δτι αί 
σχετικά! διαμαρτυρίαι τόσον 
τού Συμβουλίου μας δσον καί 
τοΰ Συνδέσμου τών Άστεγων 
έπεσαν εις τό κενόν τού κ. Ζο- 

λώτα. Ίσως αυτή ή άστοχος 
παρέμβασις τής Ν.Ε. νά ύπήρ
ξεν καί τό αίτιον πού ώδήγητ 
σεν την Διοίκησιν τής Τραπέ
ζης είς την άστοχον ένέργειάν 
της δπως ζητήση, παρά τήν ευ
φορίαν τού ‘Ιδρύματος, διά τό 
τρέχον έτος, έγκρισιν μόνον διά 
30 έκατομ. δραχμών.



ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ 1961
ΟΙ ΤΑΜΙΑΚΟΙ

Τό Δ.Σ. μετά στοργής αν
τιμετώπισε τά ζητήματα πού 
άφοροΰν την συμπαθεστάτην 
κατηγορίαν των Ταμιακών. Χά
ρις εις τάς ένεργείας του έπε- 
τεύχθη ή αΰξησις του παρεχό
μενου ταμιακού έπιδόματος κα
τά 20, 22 και 25% διά την 
Β'., Α'., καί Τ'. κατηγορίαν 
καταστημάτων ά^πιστοίχως. Τό 
σημαντικώτερον δμως επίτευ
γμα τής ηγεσίας σας πού έκ
τος των ταμιακών αφορά καί 
λογιστικούς υπαλλήλους, είναι 
προώύησις τών ύποστάντων μι- 
σθολογικήν καθήλωσιν επί 
σειράν ετών, έξ αιτίας τής με- 
τατάξεώς των είς άλλην κατη
γορίαν εργαζομένων βάσει τού 
ίσχύοντος οργανισμού.

Τό θέμα σάς εΐναι γνωστόν 
καί ή άνάπτυξίς του περιττεύ
ει. Δέν έχομεν δμως τό δικαίω
μα νά αποσιωπήσω μεν τάς με- 
γόιλας δυσκολίας τάς οποίας 
συνεπήγετο ή έπίλυσίς του 
καθ’ δσον έπρεπε, τ ό δί
καιο ν τ ο ΰ εργαζο
μένου ν ά κατίσχυ
ση τό μεν τού ίσχύοντος ορ
γανισμού, τό δε τής τεθείσης 
παρά τών ένδιαφερομένων υπο
γραφής ή σιωπηρός συγκατα- 
θέσεώς των, δταν είς έκτέλεσιν

τών σχετικών άρθρων τού ορ
γανισμού Εσωτερικής Υπηρε
σίας τής Τραπέζης, ό έργοδό- 
της τούς μετέτασσεν καί ού- 
τοι άδιαμαρτυρήτως τότε καί 
έκφ,ράζοντες μάλιστα τάς ευ
χαριστίας των, άπεδέχθησαν 
τήιν μετάταξίν των είς τον τα
μειακόν ,κλάδον, καθ’ δν τρό
πον αΰτη είχε λάβη χώραν. 
Παρά ταΰτα μέ νομικά καί συν
δικαλιστικά έπιχειρήματα, έ- 
πετύχαμεν δπως τό δίκαιον 
κατίσχυση’ έστω καί άκρωτη- 
ριασμένον, καί οι συνάδελφοί 
μας ταμιακοί νά λάβουν προώ- 
θησιν μέχρι καί 3,1/2 έτη.

Ή Συλλογική έκπροσώπη- 
σις δέν κωλύεται νά δηλώση ό
τι ή δοθεΐσα λύσις δε άποτελεΐ 
ολοκληρωτικήν ΐκανοποίησ ι ν, 
καί πιστεύει, δτι μόνον δι’ έν- 
τάξεως θά καταστή δυνατή ή 
πλήρης άποκατάστασις τών 
συναδέλφων τής προκειμένης 
κατηγορίας. Ούδείς δμως άντι- 
κε μενικός κριτής δύναται νά 
άρνηθή τάς καταβληθείσας 
συνεχείς προσπάθειας μέχρις 
ου οί άρμόδιοι ύπηρεσιακοί πα
ράγοντες καταλήξουν, έστω καί 
είς την γνωστήν τήν κατ’ αυ
τούς χαρακτηριζομένην λύσιν.

ΠΡΟΣΛΗΨΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
Ή Διοίκησις τού Συλλογι

κού σας οργάνου πρσάθησεν 
τό έν έπικεφαλίδι θέμα πιστεύ- 
ουσα ούχί είς συντεχνιακήν τι- 
νά διαδοχήν αλλά είς τό δίκαι
ον τού «κοινωνικού μισθού» καί 
διά τούτου τής συντηρήσεως 
τής οικογένειας τού έργαζορέ- 
νου. Έφ’ δσον δέ ή παρεχόμενη 
αμοιβή τής έργασίας τού έργα- 
ζομένου αρχηγού ή άπλώς 
προστάτου τής οίκογενείες δέ; 
έπαρκεΐ διά τήν κάλυψιν τών 
οικογενειακών του αναγκών, νά 
προτιμηθή ή προσφορά έργα
σίας έν τή Τραπέζη καί έτέρου 
μέλους τής αυτής οίκογενείας. 
Τό Διοικ. Συμβούλιον καί διά 
της Ίεφημερίδος του καί διά 
συνεχών παρουσιάσεων καί ο
χλήσεων, αί όποια ι κατέστη
σαν ενοχλητικά! διά τον έργο- 
δότην έπέτυχεν τήν διά ιδιαι
τέρων διαγωνισμών πρόσληψ ν 
έν τή Τραπέζη τέκνων τών συν
αδέλφων, θηλέων μέν κατ’ αρ
χήν είς τό Λογιστικόν Κέντρον 
καί άρρένων έν συνεχείςι είς τό 
Κέντρον καί τά Υποκαταστή
ματα

Θά άπετέλει παράληψ ν άν 
ένταΰθα δέν άνεγνωρίζετο

παρά τού άπερχομένου Διοικη
τικού Συμβουλίου ή προς τήν 
κατεύθυνσιν ταύτην προθυμία 
τής Δ)σεως τής Τραπέζης, 
ή οποία άμολογουμένως άνε- 
γνώρισεν δτι μέτρον δικαίου έ- 
πέβαλε τήν υίοθέτησιν τής προ- 
τάσεώς μας. Επειδή δμως 
δι’ αυτής δέν ώλοκληρώθη ή ί- 
κανοποίησις τού αιτήματος δο- 
θέντος δτι ύπό τάς συνύήκας 
ύφ’ άς έλαβαν χώραν τά γεγο
νότα είς πολλούς έκ τών συνα
δέλφων μας δέν έγνωστοποιή- 
θησαν οί γενόμενοι διαγωνι
σμοί, έπιβάλλεται δπως ή Υ
πηρεσία προχωρήση είς τήν 
πρόσληψιν καί τών ύπολοίπων 
τέκνων τών συναδέλφων.

Τό απερχόμενον Διοικητικόν 
Συμβούλιον κληροδοτούν τό αί
τημα τούτο είς τό μέλλον νά 
προέλθη έκ τών προσεχών άρ- 
χαιρεσιών, απευθύνει θερμήν 
παράκλησιν προς τήν Διοίκησ.ν 
τής Τραπέζης καί συνιστρ είς 
τούς αρμοδίους υπηρεσιακούς 
παράγοντας, δπως είσηγηθώ- 
σιν αυτή τήν ταχεΐαν πρόσλη
ψιν τών ύπολοίπων τέκνων τών 
συναδέλφων.

είναι ή συστηματική καί κατά- 
φορος παραβίασις τού ίσχύον
τος ωραρίου. Πλήν έλαχίστων 
έξαιρέσεων, ώράριον καί ή μέ
ρα ι αργίας ή ημιαργίας δέν 
ύψίστανται είς τήν έπαρχίαν. 
Ποιος εΰύύνεται διά τήν κατά- 
στασιν αυτήν; ’Ίσως πολλοί 
άβασανίστως απαντήσουν: Ή 
Συλλογική Ηγεσία. Θά έδεχό- 
μεθα αυτήν τήν άπάντησιν έάν 
δέν εϊμεθα βέβαιοι δτι έχο
μεν πράξει έπί τού προκειμένου 
τό καθήκον μας είς τό άκέραι- 
ον. Ή Συλλογική ήγεσία δέν 
έφείσθη κόπων διά νά έπισκε- 
φθή καί τό τελευταΐον Υποκα
τάστημα καί νά τονίση έν ά- 
κροατηρίψ, τά καθήκοντα καί 
τάς υποχρεώσεις τών Συναδέλ
φων. Κατήγγειλεν εύθαρσώς 
καί έπεκαλέσθη τήν βοήθειαν 
τού Υπουργείου ’Εργασίας, 
τών ’Εποπτών ’Εργασίας καί 
τών τοπικών αστυνομικών άρ- 
χών διά τήν πιστήν έφ αρμογήν 
τού ωραρίου. Πλήν δμως τά 
άποτελέσματα αυτής τής συν
εχούς προσπάθειας καί έπα- 
γρυπνήσεως, υπήρξαν μέτρια. 
Καί τούτο διότι οί συνάδελφοι 

ί τών Επαρχιακών Καταστημά- 
' των δέν Τστανται είς δ ύψος 
πρέπει νά εύρίσκωνται άπό ά- 
πόψεως άντιστάσεως προς τον 
έργοδότην. Είναι άδύνατον είς 
τάς έποπτικάς, αστυνομικός 
καί δικαστικός άρχάς νά θέ
σουν τέρμα είς αυτό τό άφόρη- 
τον καθεστώς, δταν τά όργανά 
των διοψεύονται είς τά δικα
στήρια άπ’ αυτά τά θύματα 
(τούς συναδέλφους) τών Διευ
θυντών.

Θά άναγνώσατε τήν έγ
γραφον διαμαρτυρίαν τού ’Ε
πόπτου ’Εργασίας Θεσσαλονί
κης τήν δημοσιευθεΐσαν είς το 
προηγούμενον φύλλον τής 
«Τραπεζιτικής». Είναι πολύ 
εύγλωττος. Ή διαφύλαξις τού 
ίσχύοντος ωραρίου έναποτίθε- 
ται πρώτον είς τάς χεΐρας τών

I συναδέλφων τών Επαρχιακών 
Κατ)των καί κατά δεύτερον 
λόγον είς ταύτας τής Συλλο
γικής Ηγεσίας, ή οποία δια- 
ψευδομένη έκ τών υστέρων κα- 
τηγορεΐται παρά τού έργο- 
δότου ώς έπιδιώκουσα δυσφη
μιστικήν διά τήν Τράπεζαν 
προσπάθειαν.

Έφ’ δσον οί συνάδελφοι τών 
Κατ)των δέν μάθουν νά διαφυ
λάξουν τό ώράριον τών 42 ω
ρών πώς θά ύπεραμυνθούν τής 
έφαρμογής τού τών 39 διά τό 
όποιον έν συνεργασίςχ μετά τής 
'Ομοσπονδίας καταβάλλει ή 
Συλλογική της ήγεσία τερά
στιας προσπάθειας;

Ή δευτέρα λοιπόν πλευρά 
τού προβλήματος τών Έπαρ- 

I χ'ακών Κατ) των εΐναι ή έπέ- 
j κτασις καί είς αυτά τού ωρα
ρίου τών 39 ωρών. Αυτό εΐναι 
καθήκον τής ‘Ομοσπονδίας καί 

| τής Συλλογικής Ηγεσίας. Οί 
άναγνώσται τής «Τραπεζιτι
κής» θά έδιάβασαν τάς έπί τού 
θέματος τούτου ένεργείας μας.

I Ή τρίτη πλευρά τού έν λό
γψ θέματος εΐναι οί δροι καί αί 
συνθήκαι έργασίας τών συνα
δέλφων. Δέν ίσχυριζόμεθα δτι 
αυται δέν έβελτιώθησαν είς 
πολλά Κατ)τα, κυρίως διά τής 
αλλαγής τού οικήματος είς δ 
έστεγάζετο τό Κατ)μα. ’Αλλά 
εΐναι πολλά άνόμη έπ’ αυτού 
νά γίνουν. Αί εκατοντάδες χι
λιάδων τών δραχμών πολύ εΰ- 
κολώτερον έξοδεύονται διά νά 
άλλάξη κάθε τόσο μορφή τό 
Κεντρικό Κατ)μα καί ή Διοίκη- 
σις καί δυσκολώτερον διά νά 
οίκοδομηθή, έπί ύπάρχοντος οι
κοπέδου, ένα ’Επαρχιακό Κα
τάστημα ή ν’ άλλάξη άπλώς 
οίκημα.

Ή Συλλογική ήγεσία ένδ α- 
φερρμένη τόσον διά τήν υγείαν 
τών Συναδέλφων δσον καί τήν 
προβολήν τής Τραπέζης πολ- 
λάς έχει καταβάλλει έπί τού 
θέματος τούτου προσπάθειας.

ΟΡΓΔΝΙΣΜΟΣ-ΕΝΤΑΞΙΣ

ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
Ό ρυθμός τών προαγωγών, 

τής φυσικής αυτής έξελίξεως 
τού Υπαλλήλου, ύπελείφθη τού 
παρελθόντος έτους. Τούτο δέν 
σημαίνει δτι έσημειώθη σημαν
τική καί έπιβΛαθής καθυστέρη- 
σις, άΛλά θά ήτο λίαν επιεικής 
κρίσις διά τον έργοδότην, έάν 
έυεωρεΐτο ικανοποιητικόν τό 
γεγο,ός, δτι έν τέλει Φεβρου
άριου τού 1962 κρίνονται υ
πάλληλοι μέ Valeur ’Ιανουά
ριου τού έτους 1961. Ή προ- 
βαλλομένη δικαιολογία, περί 
τήν βραδύτητα, τής μή έγκαι
ρου άποστολής τών φύλλων 
ποιότητας, καί τούτο πάλιν έξ 
αιτίες τής άλλαγής τού συ
στήματος καταρτίσεώς των, 
δυνατόν νά έπιτρέπη έλαφράν 
συγγνώμην είς τον κ. Προσω
πάρχην καί τούς συνεργάτας 
του ώς μελών τής ’Επιτροπής 
Προαγωγών. Δέν άπαλλάσσει 
δμως σοβαρών ευθυνών τόσον 
τον κ. Προσωπάρχην δσον καί 
τά έπιτελεΐον του διά τον εί- 
σαχθέντα τρόπον τής συντάξε
ως τών φύλλων ποιότητας. Ή 
άτέλεια τού συστήματος κατε- 
φάνή περισσότερον κατά τάς 
προαγωγάς. Τφ δντι Υπάλλη
λο^ ό όποιος βαθμολογείται 
παρά τού Διευθυντοΰ ή Προϊ- 
σταιμένου του διά νά π ε - 
ριληφθή μεταξύ τών άριστων 
καί τών προακτέων, ό αυτός 
υπάλληλος ή άρμοδία έπι τρο
πή βαθμολογήσεως βάσει τού

έπινοηθέντος συστήματος άξιο- 
λογήσεως, βαθμολογείται μέ 
τον άμέσως μικρότερον βαθμόν. 
Ούτω οέ ό Υπάλληλος δέν 
κρίνεται προακτέος. Έκ τού 
λόγου τούτου ή αποστολή καί 
τό έργον τού Προέδρου τού 
Συλλόγου, ώς μέλους, άνευ 
ψήφου, τής Επιτροπής Προα
γωγών καθίστανται περισσό
τερον σημαντικόν. Πολλοί εκ
φράζουν αμφιβολίας περί τήν 
σκοπιμότητα τής παρουσίας 
μας είς τήν έν λόγψ Επιτρο
πήν. Άντ’ άλλης άπαντήσεως 
λέγομεν δτι, θά ήτο πολύ δια
φορετική ή ίεράρχησις τού 
Προσωπικού έάν ή Συλλογική 
ήγεσία δέν έδιδε καί είς τήν 
Επιτροπήν Προαγωγών τήν 
μ γην διά τήν ηθικήν καί τήν 
τάξιν.

Πάντως ή κατά τά άνωτέ- 
οω άξιολόγησις κρίνεται απα
ράδεκτος και εν ώ χρόνφ γρά
φονται αί σκέψεις μας αΰτσι τό 
Δ. Συμβούλιον καλείται εκ
τάκτως ν’ άποφασίση έπί τού 
τρόπου άντιμετωπίσεως τού 
άνακύψαντος ζητήματος.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Τό θέμα τών επαρχιακών κα
ταστημάτων εμφανίζεται έκ 
τριών πλευρών:

Ή μία καί ή σημαντικωτέρα

Ό ακρογωνιαίος λίθος " τής 
Τραπέζης καί τού Προσωπικού 
εξακολουθεί έπί σειράν ετών νά 
σμιλεύεται. Νά εΐναι άραγε ή 
εΰγενής φολοδοξία τού εργοδό
του ν’ άνταπο.φιθή δσον το 
δυνατόν περισσότερον προς τό 
επικρατούν σύγχρονον πνεύμα 
τής διαρθρώσεως τών οίχο.ομι- 
κών μονάδων καί τών δικαιωμά
των τών έν αύταϊς εργαζομέ
νων, ή όποια κρατεί άνεπίλυ- 
τον εισέτι τό σοβαρώτατον 
τούτο θέμα; ”Η μήπως ή ά π,ρα
θυμία τού έργοδότου καί ή ύ- 
περφόρτωσις ή άκαταλληλότης 
τών προσώπων τά όποια τον 
έπεξεργάζσνται; Θέλομεν νά 
π-στεύωμεν δτι τό πρώτον μό
λον συμβαίνει. Διά τούτο καί 
ή μεΐς δέν παύαμεν, άν καί μή έ- 
ρωτόμενοι, νά δίδωμεν τήν συ - 
βουλήν μας. Πέραν τού σχε
δίου τό όποιον προ 2ετίσς έξε- 
πονήσσμεν, αίσθανόμεθα καί 
πάλιν τήν ύποχρέωσιν νά δια- 

j κηρύξωμεν, δτι κάθε τ! προερ- 
I χόμενον έκ τού είς τό εξωτερι
κόν ταξειδίου ή έκ σχετικών 
μελετών, μή άνταποκρινόμε-Όν 
είς τήν ιδιοσυγκρασίαν τοΰ'Έλ- 

ί ληνός Υπαλλήλου, θά εΐναι ά- 
' νεπιτυχής μεταμόσχευσις. Τό 
δέ μεταφυτευόμενον θά έξοονσγ- 
κάαη τό Σώμα τών Ύπ)λων 
καί τήν ηγεσίαν του, είς μίαν 
αύθό,ρμητον πάλην διά τήν έκ 
Τού οργανισμού των αποβολήν 
του. Ό ’Οργανισμός τής Έ- 
σωτ. Ύττη,ρ. πρέπει νά εΐναι 
κατ’ άρχήν ‘Ελληνικός, διότι 
εΐς τήν Εθνικήν Τράπεζαν θά 
έφαρμοσθή. Οί δέ Υπάλληλοί 
της οΰδεμίαν διάθεσιν έχουν να 
ένδυθούν κουστούμια έρραμένα 
είς τά σώματα άλλων.

Τόσον οί ταξειδεύοντες, δ
σον καί οί πέμψαντες αυτούς, 
πλέον τών διατάξεων τού ορ
γανισμού, οφείλουν νά έχουν 
ύπ’ δψιν των δτι οργανισμός 
τέλειος ή μή άνευ έντάξεως τού 
Προσωπικού, ούτως ώστε δι’ 
αυτής ν’ άποκατασταθή ή κα- 
ταπατηθεΐσα δικαιοσύνη καί

ηθική, θά είναι δώρον άδωρον. 
Ή μή έ/ταξις τού Προσωπικού 
θά σημαίνη τήν έξ αρχής πα- 
ρσβίασιν τού νέου ’Οργανι
σμού.

ΕΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
---♦---

°Έτερα ειδικά θέματα ήσσο- 
νος έκτάσεως, αλλά σημαντικά,

! τά όποια έπέλυσεν τό άπερχό- 
μενον Διοικητικόν Συμβούλιον, 
=·ΐναι:

1) Ή έπέκτασις άναγνωρί- 
σεως τού χρόνου Στρατιωτικής 
ύπηρεσίσς, δστις δ'ηνύθη έν ώ 
ό σημερινός υπάλληλος ήτο 
κλητήρ κατά τήν στράτευσίν 
του

2) Ή αΰξησις τής προσχο- 
λ κής μερίμνης. Τό έπίτευγμα 
τούτο, βέβαια, τό Δ.Σ. τό ιμοι- 
ράζεται μέ τό Ταμεΐον Υγεί
ες.

3) Ή αΰξησις τών έπιδομά- 
των τών ιμηχανών είς τό Λογι
στικόν Κέντρον καί τού έλσχί- 
στου ποσού συνεργε ιαχής άπο- 
δόσεως.

Επίσης ή προσαρμογή τού 
έπιδόματος τών λογιστικών μη
χανών βάσει τής άποδόσεως.

ΠΕΡΙΟΥΣίΓ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Τό Διοικητικόν Σμμβούλιον 

είς έκτέλεσιν σχετικής άποψά- 
σεωις τής Γεν. Συνελεύσεως τού 
1959 δέν έσταμάτησε τάς ένερ
γείας του διά τήν σύναψιν τού 
δανείου τών 5.000.000 δραχ. 
προς άπόχτησιν μιας Λέσχης 
έκπληρούσης τάς άνάγκας τών 
μελών τού Συλλόγου ,μας καί 
δυναμένης νά συμβάλη άποτε- 
λεσματικώτρρον είς τήν απο
στολήν τού Διοικητικού Συμ
βουλίου.

Διά τής άπό 14)10)1961 
αίτήσεώς μας προς τήν Δνοίκη- 
σιν τής Εθνικής Τραπέζης, 
καί αυτή μέ τήν σειράν της 
πρός την Νομισματικήν Επι
τροπήν, έπανήλθομεν έπί τού 
θέματος χωρίς μέχρι σήμερον

νά έχη τούτο είσαχθη πρός 
συζήτησιν είς τήν Επιτροπήν. 
‘Ως γνωστόν, παλαιοτέρα αί- 
τησίς μας άπερρίφθη.
'Οσον άφορά τό θέμα τού 

Κληροδοτήματος Μπούμπουλη, 
πρός ένημέρωσίν σας, παρα- 
θέτομεν τό άπό 16)2)1962 
έγγραφον πρός ή μάς τού Δικη
γόρου κ. Τσάκωνα.

Πρός τον Σύλλογον Υπαλλή
λων Εθνικής Τραπέζης τής 

‘Ελλάδος Ένταΰθα
Έπι τού προφορικώς διατυ- 

πωθέντος έρωτήματος υμών έν 
σχέσει μέ τήν έκκρεμότητα 
ρυθμίσεως τού κληροδοτήματος 
διά τού συμφωνηθέντος αγρο
κτήματος έν Σουνίψ τών κλη
ρονόμων Μπούμπουλη, έχω τήν 
τιμήν νά γνωρίσω ύμΐν τά α
κόλουθα:

'Ως καί προφορικώς σάς έ- 
γνώρισα τό θέμα παραμένει 
στάσιμον, διότι τό ύπό ανταλ
λαγήν αγρόκτημα τών κληρο
νόμων Μπούμπουλη, δέν έχει 
τακτοποιηθεί άπό νομικής ά- 
πόψεως, καθόσον τούτο πρό
κειται νά προέλθη έκ διανομής 

ί μείζονος έκτάσεως μεταξύ συγ- 
ί κυρίων, έξ ών ό εΐς (κ. Όρφα- 
νίδης) δημιουργεί προσκόμμα
τα διά τήν συμβατικήν διανο
μήν, δι’ δ ώς προσφάτως μοί 
έδήλωσεν ό έκπρόσωπος τής 
κληρονόμου Μπούμπουλη σύ
ζυγος αυτής τμηματάρχης τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος κ. Χρ. 
Δεμερτζής, ήσκήθη άγωγή δι
καστικής διανομής τής μείζο
νος έκτάσεως, έκδικαζομένη έν- 

ι τός τού μηνός Φεβρουρίου τ. 
ί έτους. Εΐναι πρόδηλον, δτι έφ’ 
j δσον άχθή είς δικαστικήν δια- 
I νομήν ή ρύθμισις τού ύπό 
ανταλλαγήν κτήματος, θά βρα- 

ί δύνη έτι πλέον αυτή, έκτος έ- 
| άν, ό άντ ιδρών συγκύριος, πι- 
j εζόμενος έκ τής δικαστικής δι
ανομής, δεχθή τήν έξώδικον καί 
συμβατικήν τοιαύτην, οπότε ή 
ύπόθεαις θέλει τά μέγιστα έπι- 
ταχυνθεΐ.

Είρήσθω έν παρόδφ, δτι 
προήλθεν καθυστέοησις έτι 
πλέον, έκ τής πλευράς πάντοτε 
τού κ. Δεμερτζή, ένεκα του 
αιφνίδιου θανόττου τού συνι
διοκτήτου μας πενθεροΰ τού 
Μπούμπουλη, φυσικά δέ ούχί 
ύπαιτιότητί του, άλλα έκ τού 
περιστοπΊκοΰ τούτου τής άνω- 
τέρας βίας.

Ό κ. Δεμερτζής έμμένει είς 
τάς μετά τού Ύμετέρου Συλ
λόγου συμφωνίας καί ώς προ 
ημερών μέ διεβεβαίωσεν έκ 
νέου, αιρόμενων τών νομικών 
κωλυμμάτων, εΐναι πρόθυμος, 
τηοουμένων τά>ν νομίμων προϋ
ποθέσεων, είς τήν υπογραφήν 
τής συμφωνηθείσης πράξεως 
άντσλλαγής τού κληροδοτήμα
τος διά τού ύπ’ δψιν έκ τής δι
ανομής μέλλοντος νά περιέλθη 
είς τήν σύζυγόν του άγροκτή- 
ματος έν Σουνίψ καί παρεΈ- 
λεσε τον Ύμέτερον Σύλλογον, 
δπως άναμ^ίνωμεν τήν τακτο
ποίησή ταύτην.

Ούτως έχόντων τών πρα
γμάτων, ή όρθοτέρα λύσις, έφ’ 
δσον ό κ. Δεμερτζής, έπιδει- 
κνύει τήν καλήν του πίστιν καί 
θέλησιν, εΐναι ή αναμονή άρ- 
σεως τών νομικών κωλυμμάτων 
καί ή μετά ταΰτα ρύθμισις, 
συμβολαιογραφικής τής μετά 
τού Ύμετέρου Συλλόγου συμ
φωνίας, διά τής συμφωνηθείσης 
άνταλλαγής τού ύπ’ δψιν κλη
ροδοτήματος τού Vi έξ αδιαι
ρέτου τής έν Σπέτσαις οικίας

μετά τού έν λόγψ άγροκτήμα- 
τος.
Άθήναι τή 16 Φεβρουρίου1962 

Μετά τιμής 
ΝΙΚ. Γ. ΤΣΑΚΩΝΑΣ

Ο ΤΥΠΟΣ
Ή «Τραπεζιτική» συνεχίζου- 

σα τήν κανονικήν της έκδοσιν 
κατέστη δχι άπλώς ένα δημοσι
ογραφικόν όργανον δισφωτίσε- 
ως, άλλα μέσον προβολής καί 
μαχητικής διεκδικήσεως τόσον 
τών μελών τού Συλλόγου μας, 
δσον καί τής Παντραπεζιτικής 
οίκογενείας. Ή συντακτική της 
Επιτροπή δέν έφείσθη κόπων 
διά νά άντεπεξέλθη είς τάς υ
ποχρεώσεις, τάς οποίας τής 
έπέβαλεν ή έλλειψις ένός Παν- 
τραπεζιτικοΰ δημοσιογραφικού 
οργάνου. Ή τακτική έκδοσις 
τής «Τραπεζιτικής» έν συνδυα- 
σμψ πρός τήν κυκλοφορίαν τών 
κατατοπιστικών άνακοινώσεων 
καί ή προώθησις άμφοτέρων, 
μέχρι καί τού πλέον άπομεμα- 
κρυσμένου Καταστήμοττος δο
θεί ώστε τό σύνολον τών συνοο- 
δέλφων νά κάνη κτήμα του τά 
ζητήματα του καί ευσυνείδητα 
νά άγωνίζεται υπέρ αυτών. Βέ
βαια δέν έλειψαν οί έχθροί της- 
άλλ’ ή προσπάθεια και έπιθυ- 
μία των νά τής κλείσουν τό 
στόμα δικαστικώς άπέτυχε πα
ταγωδώς. Ή Συντακτική Έπι- 
τοοπή τής «Τραπεζιτικής» ά~ 
πηλλάγη διά βουλεύματος.

TO EITiATCPICN
Τό Δ.Σ. έπέτυχεν είς τάς 

προσπάθειας του τό μέν νά 
έπαναφέρη τούς συναδέλφους 
είς τόν χώρον, ά όποιος εΐναι 
ατενώς συνδεδεμένος μέ τούς 
κατά καιρούς αγώνας έπιβιώ- 
σεώς του, τό δέ νά τούς ανα
κούφιση, οίκονομικώς. Πέραν 
αυτών έπετεύχθη ή οικονομική 
έξυγίανσις τού Εστιατορίου 
καί έπαψε νά εΐναι τούτο πα
θητικόν διά τόν Σύλλογον. 
Τούτο έπραγματοποιηθή μέ 
παράλληλον ποσοτικήν καί 
ποιοτικήν βελτίωσιν τών σερ βι- 
ρο μένω-ν έδεσμστων. Καί τά 
τρία ταΰτα έπιτεύγματα, χωρίς 
καμμίαν δόσιν κομπορρημοσύ- 
νης, αποτελούν άθλον. Βέβαια 
οί αίτιοι τών άτασθαλιών πι
στεύουν, δτι ή δικαιοσύνη τής 
Πατρίδας μας θά καλύψη τάς 
άναμίας των. Δυστυχώς δι’ αυ
τούς αί μέχρι σήμερον έκδο- 
θεΐσαι διαστικαί άποφάσεις δι- 
έψευσαν τάς προσδοκίας των.

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Τό άναγνωστήριον τής Βι

βλιοθήκης δέν έπαυσεν νά συγ- 
κεντρώνη τούς φίλους του. Ό 
έμπλοντισμός της μέ νέα Ε
πιστημονικά κυρίως βιβλίά 
πρός ύποβοήθησιν τών είς τάς 
Άνωτάτας Σχολάς φοιτούντων 
συναδέλφων μας, πραγματο
ποιείται άναλόγως τών έμφανι- 
ζομένων αναγκών, άς καλείται 
νά θεραπεύση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Έ τών δημοσιευθέντων είς 

τό προηγούμενον φύλλον μας 
στοιχείων προκύπτει μία έλα- 
φρά μείωσις τών δαπανών τον 
Συλλόγου. Τούτο όφείλεται τό 
μέν είς τό πνεύμα, τής οικονο
μίας, τό όποΐον διέπει τά μέλη 
τού Διοικητικού Συμβουλίου, 
τό δέ είς τό δτι τό Έστιατό- 
ριον έπαυσεν άπό τόν ’Ιούνιον 
καί εξής νά καταλείπη πιστω
τικόν υπόλοιπον.

’Αγαπητοί συνάδελφοι,
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού Συλλόγου σας περά

τωσαν τιήν όκθεσίν του έπί τών πεπραγμένων του τού παρελ
θόντος έτους, μεταβιβάζει είς υμάς τούς έπαίνους, τούς ό
ποιους έδέχθη καθ’ δλον αυτό τό διάστημα, άπό διακεκριμέ
να συνδικαλιστικά στελέχη διά τήν έπιτυχή άντ.μετώπισιν 
τών ζητημάτων μας.

Διά τόν έαυτάν του δέν κρατά τίποτα άλλο είμή τήν ικα
νοποίησήν, δτι^κσί πάλιν, αφιλοκερδώς, έτίμησε τήν ψήφον 
σας. Πέραν αυτού αισθάνεται υπερηφάνειαν, διότι ή χρονολο
γία τής λογοδοσίας τό ευρίσκει νά έχη στήση τήν σημαίαν 
τού συνδικαλισμού τόσον υψηλά, ώστε αΰτη ώς φωτεινός φά
ρος νά οδηνή τά βήματα τών ύπολοίπων τραπεζοϋπαλληλι
κών συνδικαλιστικών όργανώσεων.

Τά μέλη του, άδιαφορούν έάν λόγψ τής εΰθύτητός των, 
άπώλεσαν έν τινί μέτρτμ τήν δηιμοτικότητά tcov. Θά τήν ξανά- 
βρουν, διότι ηυξησαν ετι πλέον τήν συνδικαλιστικήν ωριμό
τητά των καί διεφύλαξαν τήν ακεραιότητα τού χαοακτή-ος 
των. ‘Ως έκ τούτου, έχουν τό ηθικόν παράστημα νά ζητήσουν 
άπό υμάς έκ νέου τήν μενάλην τιμήν νά χειριστούν τήν κοι
νήν μοίραν μας. Καί εΐναι βέβαι α δτι δέν θά τούς τήν άρνη- 
θήτε.

Άθήναι, Φεβρουάριος τού 1962 
ΤΟ ΔίΟΙΚ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ


