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ΓΕΝΟΙΤΟ
Λϊε ν)ύξν)μ.£νον ou.KoGvjif.a εύβύνιης, ενν.ντι των μ.ε- 

>.ών τ« ό-ηοια έζττροαωηεί, το Αιοίχ^τι/ίιν ϋυμ.- 
βούλίον, έπεδίωξε τν,ν ίζν,νοποί'^σιν των ά-rco πολ
λών ετών έζζρεμ,ούντων αιτημάτων των. Me τον 
άπα.6τούμ,ενον βεβχβμ-ον εδεσεν μετά, παρρησίας ε
νώπιον της Αιοιζησεως της Τ ραπε'ίης τα αιτήμα
τα ζαϊ ζατά τάς πραγματοποιηβείβας έπαφάς άνε- 
πτοξεν τους λόγους οί όποιοι επιβάλλουν όπως τό 
προβωπιζόν τής Έβνιζής Τραπεζης τύχη ζαλλι- 
τερας μεταχειρίσεως. Έπεδίωξεν τό Αιοιζητιζόν 
Χυμβούλιον την ίζανοποίηβιν τών αιτημάτων τού 
«ροβωπιζού διά τής συνεργασίας μετά τής Χιοιχή- 
σεως ζαι ούδεποτε άπεστη τής γραμμής αύτής. 
Κ,ρίνομεν σήμερον άπαραίτητον νά ύπομνήσωμεν 
προς άπαντας, άσπονδους φίλους ζαι έ/Ορούς, ότι 
τό Αιοιζ. Χυμβούλιον ζατέβαλεν πάσαν προσπά
θειαν διά νά ιζανοποιηβούν τά αϊτήματά του ύπό 
τής Λιοιζήσειος ζαι άπεφυγε οΐανδήποτε ενέργειαν 
μεχρις ότου ύπεχρεώθη, ζατόπιν τής έπιδειχβεί- 
σης άδιαφορίας, νά εζφράση προς την Γεν. Χυν£· 
λευσιν τών Μετόχων τής Τραπείης μας τό παρά- 
πονον τού προσωπιζού τής Έθνιζής Τ ραπείης.

Ή προσπάθεια διά μίαν είλιζρινή συνεργασίαν 
μετά τής Χιοιζήσεως. άπετελεσε την πρώτην ενέρ
γειαν τού Αιοιζ. Χυμβουλίου, μόλις άνέλαβε τά 
ζαόήζοντά του.

'Ομιλών ενώπιον τής Γεν. Χυνελεύσεως τών 
Μετόχων τό 19ΤΙ, ό πρόεδρος τού Χυλλόγου 
ζ. 'ΛΙ). Γιανναζόπουλος είπεν τά εςής:

«Εί'μεθα, νέον Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ Συλλόγου 
τών 'Επαλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης καί ή Διοίκη- 
σις τής Τραπέζης δύναται επίσης νά θεωρηθή νέα. Τό 
νέον πνεύμα, συνεπώς, πού ενσαρκώνουν, οί δύο βασικοί 
παράγοντες, Διοίκησις καί Προσωπικόν, ας εύχηθώμεν 
οτι θά φέρη νέαν εποχήν διά την Τράπεζαν καί τό Προ
σωπικόν της.

Έπιτρέψατέ μου νά ζητήσω την συμβολήν δλων εις 
τήν προσπάθειαν μας νά καταλάβη καί πάλιν τήν πρώ
την θέσιν μεταξύ τών εργαζομένων εις τάς Τραπέζας, δ 
Υπάλληλος τής Εθνικής Τραπέζης.

Έπιτρέψατέ μου νά θεωρήσω καί ίδικήν σας τήν φι
λοδοξίαν μας αυτήν καί νά ευχηθώ δπως εις τήν συνέ- 
λευσίν σας, τοΰ προσεχούς Ετους 'δύναμαι νά έκφράσω τάς 
ευχαριστίας μου προς Υμάς καί τήν Διοίκησιν τής Τρα
πέζης διά τήν ίκανοποίησίν μας».

’Έζτοτε μέ φα,ναιτιζήν προσήλωσιν ζαι παρά τήν 
εζδηλωύεισαν άρνητιχήν ταχτικήν τής Αιοιζήσεως 
έναντι τών αιτημάτων τού ΙΙροσωπικού τό Αιοιζ. 
Χυμβούλιον έπέμενεν εις τήν συνεργασίαν μετά τής 
Αιοιζήσεως. Τον ΑΙάϊον τού 19Τ2 ύπό τον τί
τλον τήν «ΠΡΩΤΗ ΟΕΧΙ» εις τό κύριον άρβρον 
τής «Τραπεζιτικής» άναφέρονται καί τά έςής:

«Μέ τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης έπιθυμώμεν καί 
από τής πλευράς μας θά καταβληθή προς τοϋτο, πάσα 
προσπάθεια, νά διατηρήσωμεν σχέσεις συνεργασίας καί 
μόνη άξίωσις τήν όποιαν προβάλλομεν είναι δ σεβασμός 
τών κεκτημένων δικαιωμάτων μας καί ή ίκανοποίησις 
τών υφισταμένων καί τών άναφυομένων αιτημάτων.

Δέν προτιθέμεθα νά δημιουργήσωμεν αναταραχήν. 
Δέν θά δεχθώμεν δμως έμπαιγμόν καί δηλοΰμεν προκα- 
ταβολικώς δτι ΑΡΝΟΪΜΕΘΑ τό επιχείρημα τής ύπάρ- 
ξεως άδυναμίας διά τήν ίκανοποίησίν τών θεμάτων μας.

Πιστεύομεν δτι εις τήν Εθνικήν Τράπεζαν ύφίσταν- 
ται δλαι αί προϋποθέσεις, διά νά καταλάβη καί πάλιν τό 
Προσωπικόν της τήν πρώτην θέσιν μεταξύ τών Εργαζο
μένων εις τάς Τραπέζας.

Πιστεύομεν, δτι τήν φιλοδοξίαν αυτήν Εχει καί ή Δι- 
οίκησις τής Τραπέζης καί συνεπώς δέν απομένει παρά ή 
εκδήλωσις καλής Θελήσεως.

’Από τής πλευράς μας, από τής πλευράς τοΰ συνό
λου τών Εργαζομένων εις τήν Εθνικήν Τράπεζαν ή κα
λή θέλησις Εκδηλώνεται από τής συστάσεώς της. Μέ τήν 
ιδίαν καλήν θέλησιν άπευθυνόμεθα καί σήμερον εις τήν 
Διοίκησιν καί ζητοΰμεν νά ύλοποιήση τήν ευαρέσκειαν 
πού Εκφράζει εις τούς λόγους της, διά τό προσωπι
κόν της.

Μέ τό πνεΰμα αύτό θά έπιδιώξωμε τήν ίκανοποίησίν 
τών θεμάτων μας καί θά εΐμεθα ευτυχείς αν δέν ύπο- 
χρεωθώμεν νά μεταβάλωμεν στάσιν».

Τον .Αύγουστον τού 19Τ1 καί «άλίν κύριον 
άρβρον της «Τραπεζιτικής» καταλήγει μέ τήν 
φράσινϊ

«Τί ζητοΰμεν; 'Αρμονικήν συνεργασίαν».

Τον ΑΌέμβριον τού 1 ί)Τ 1 εις τήν «Τραπεζι
τικήν» καταχωρούνται τά άχόλουβα:

«Ή σχέσις κεφαλαίου καί Εργασίας —Εργοδότου καί 
Εργαζομένων— Επαυσε πλέον νά Εχη τήν μορφήν μιάς

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.)

Η ΝΙΟΦΑΣΙΣ ΙΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ 
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΟΗΝΟΝ

Φ Αϋξησις 6°)0 μέχρι 30ης Σεπτεμβρίου 
© Αϋξησις 12°)0 άπό 1ης ’Οκτωβρίου

Το ΠρωτοβάΒ'μιον Διοικητικόν Διαιτητικόν Δικαστήριον ’Αθη
νών έξέδωσε τήν ϋπ’ άριθ. 20)72 άπόφασιν του έττί τής προσφυ
γής τών τεσσάρων Συλλόγων τοΰ Προσωπικού τής ’Εθνικής Τρα
πέζης. 'Ως είναι γνωστόν, τά Διοικητικά Συμβούλια καί τών τεσ
σάρων Συλλόγων κατόπιν τής αποτυχίας τών διαπραγματεύσεων 
μετά τής Διοικήσεως διά τήν βελτίωσιν τών αποδοχών τοΰ Προ
σωπικού, διά χορηγήσεως αύξήσεως ποσοστού έξ είκοσι έπι τοΐς 
εκατόν (20%), έπί τών βασικών μισθών, προσέφυγον εις τό Διαι
τητικόν Δικαστήριον, τό πλήρες κείμενον τής άποφάσεως τοΰ 
οποίου έχει ώς ακολούθως:

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ 
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΝ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

Άριθ. Άποφάσεως 20)72

Τό κατά νόμον 3239)1955 
Πρωτοβάθμιον Διοικητικόν Διαι
τητικόν Δικαστήριον Αθηνών, 
συγκείμενον έκ τών: Α. Παύλου, 
Προέδρου Πρωτοδικών, ώς Προ
έδρου, X. Σψονδύλη υπαλλήλου 
του Υπουργείου Εθνικής Οικο
νομίας έπί βαθμώ 4φ, Γ. ’Αγγέ
λου εκπροσώπου τοΰ Εργοδότου, 
Γ. Στρατογιαννάκου αντιπροσώ
που τών Μισθωτών ώς μελών, Συ- 
νεδριάσαν δημοσίςε έν τόρ ΥΠΕΘΟ 
(Γεν. Δ)νσιν ’Εργασίας) τήν 12. 
7.1972, ή μέραν Τετάρτην και ώ
ραν 11 π.μ. παρουσία τοΰ έπί
βαθμφ 6φ υπαλλήλου τοΰ’ Υ
πουργείου ’Εθν. Οικονομίας Α. 
Κολλιοπούλον ώς Γ ραμματέως 
μετά τού βοηθού του Γ. Κρούπη, 
υπαλλήλου ΥΠΕΘΟ, ϊνα άποφαν- 
θη έπί τής άναφυείσης, μεταξύ 
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελ
λάδος άφ’ ενός και άφ’ ετέρου 
τών 1) Συλλόγου Υπαλλήλων

Επαναφέρω τό Βέρα 
των πολεμιατών

Τό θέμα τών πολεμιστών ε
πανέφερε εις τό Β' Γενικόν Συιμ- 
βούλιον τής Ο.Τ.Ο.Ε. ό ’Έφορος 
Επαρχιών τοΰ Συλλόγου μας κ. 
Χρ. Χατζηστέλιος, είπών τά
εξής:

«Κατά τήν ομιλίαν μου εις τό 
5ον Πανελλαδικόν Συνέδριον τής 'Ο
μοσπονδίας μας εΤπον μεταξύ άλ
λων καί τά έξης:

Είναι γνωστόν δτι ή ιστορία τής 
'Ελλάδος άπό τήν αρχαιότητα μέ
χρι σήμερα, είναι ένας αδιάκοπος 
πόλεμος εναντίον τής βαρβαρότη
τας.’Εμείς πολεμήσαμε εναντίον τής 
βαρβαρότητας, κάναμε τό καθήκον 
μας, στερηθήκαμε τό πάν, χάσαμε 
τόσα χρόνια άπό τή ζωή μας πολε
μώντας, ένώ άν είχαμε μπή στήν 
Τράπεζα θά κερδίζαμε άλλος τρία, 
άλλος τέσσαρα ή πέντε χρόνια. Το 
χρόνια αυτά θά τά κερδίζαμε αυτο
μάτως δπως τά παίρνουν δλοι. ’Ε
μείς τά στερηθήκαμε.

Κατόπιν αγώνων, καταφέραμε και 
πήραμε μια διετή προώθησιν. Λίγο 
διάστημα πέρασε καί τήν κατήργη- 
σε μιά Κυβέρνησις, ή οποία προέρ
χεται άπό τον Στρατό καί ξέρει τις 
θυσίες μας.

Και δέν είναι μόνον αυτό, δτι 
μάς κατήργησαν τήν διετία πού πή
ραμε, άλλα καί εκείνη τήν προώθη- 
σι τοΰ ενός έτους πού μάς είχαν δώ
σει δταν πρωτομπήκαμε, καί νομί
ζω δτι πολλοί συνάδελφοι τήν θυ
μούνται. Καί εκείνην μάς τήν πή
ραν πίσω μέ τρόπον. Μέ ποιόν τρό
πον; Κατήργησαν τήν προσωρινό
τητα σέ δλους διά νά μή προωθή
σουν εμάς.

Νομίζω δτι ένα άπό τά μελήμα- 
τα τής ηγεσίας τής 'Ομοσπονδίας, 
πρέπει νά είναι καί ή προστασία 
τών πολεμιστών, , οϊ όποιοι τόσα 
προσέφεραν και έάν ή Ελλάδα λέ
γεται τώρα κράτος ελεύθερον, τό ο
φείλει στους πολεμιστάς βέβαια.

Τό θέμα τών πολεμιστών παρα
μένει καί σήμερον άλυτον. Παρακα-
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2α ΣΕΛ.)

’Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, 
2) Συλλόγου τών 'Υπαλλήλων 
τής Τραπέζης ’Αθηνών, 3) Συλ
λόγου Είσπρακτόρων Εθνικής 
Τραπέζης, 4) Συλλόγου Βοηθη
τικού Προσωπικού ’Εθνικής Τρο 
πέζης παραστάντων διά τών άν- 
τιπροσώπων των ώς έν τοΐς πρα- 
κτικοΐς διαλαμβάνεται, διενέξεως, 
άψορώσης τούς όρους αμοιβής 
τοΰ Προσωπικού τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τής "Ελλάδος

προκειμένης συζητήσεως
καί διαπιστωθέντος ύπό τού Προ
έδρου τού νομίμου τής συγκροτή- 
σεως τού Δικαστηρίου τούτου. ’Α
κόυσαν τών άναγνωσθέντων, ώς

Ή Διοίκησις τής Τραπέζης 
μας έπεβράβευσε τήν διατυπω- 
θεΐσαν ύπό τοΰ πληρεξουσίου δι
κηγόρου της, θεωρίαν, δτι, «αί υ
ψηλού επιπέδου άποδοχαί συντε
λούν εις αδράνειαν τοΰ υπηρεσια
κού ενδιαφέροντος καί πτώσιν 
τής ποιοτικής καί ποσοτικής ά- 
ποδόσεως τών υπαλλήλων. Ή έ- 
πιβράβευσις έγένετο διά τής ά- 
νανεώσεως τής έντολής πληρε
ξουσιότητα; είς τόν κ. Πανό- 

πουλον. Ό ημερήσιος τύπος δ
μως, εις γνώσιν τοΰ οποίου περι- 
ήλθεν ή θεωρία τοΰ κ. πληρεξου
σίου, δέν συμφωνεί μέ τήν θεω
ρίαν καί τήν έπιβράβευσιν καί 
τήν σχολιάζει ώς κατωτέρω:

Έφημερίς «ΒΗΜΑ» 9.7.72
«Μια πολύ πρωτότυπη; θεωρία 

περί τοΰ ρόλου τών υψηλών αμοιβών 
στήν άπάδοση τών έργαζομένων 
διατυπώνει ένας δικηγόρος τής ’Ε
θνικής Τραπέζης καθώς διαβάζω 
στήν έφμερίδα «Τραπεζιική», (μηνι
αίο όργανο τοΰ Συλλόγου τών υ
παλλήλων τής Τραπέζης αυτής 
(Ίαύν. 1972, ψύλ. 318).

«Τό κίνητρον (τής προαγωγής) 
θά άτονήση σοβαρώς εις ήν περί- 
πτωσιν έπαυξηθοΰν αί έκ βαθμοΰ 
άπολαυαί, μάλιστα δ-έ διά τών λί
αν υψηλών ποσών, περί ών άνωτέ- 
ρω, δεδομένου ότι αί υψηλού επι
πέδου «άποδοχαί, έπιτρέπουσαι εις 
πλέον ή ικανοποιητικόν βαθμόν τήν 
καναποίησιν τών βιοτικών αναγ
κών συντελούν εις τήν αδράνειαν 
τοΰ υπηρεσιακού ένδιαψέροντος καί 
πτώσιν τής ποιοτικής καί ποσοτι
κής άποδόσεως τών υπαλλήλων.

Συμπέρασμα: Θέλετε νά άποδί- 
δη τό προσωπικό σας καί νά έν- 
διαψέρεται νά έπιτύχη προαγωγή 
μέ τήν ποιοτική του ιάπάδοση, όσο 
μπορείτε χαμηλότερες αποδοχές! 
Μακάριοι οί πεινώντες καί διψών- 
τες ότι αυτοί... προαχθήσονται. 
Άλλα ας σοβαρολογήσωμε καί λί
γο. Φαίνεται ότι ό αξιότιμος λει
τουργός τής Θέμιδος έχει ακούσει 
κάποια παρόμοια θεωρία, άλλα 
προφανώς κατά τρόπο συγκεχυμέ
νο. Υπάρχει πράγματι στά οικο
νομικά ή θεωρία, ότι δταν αυξάνε
ται ή αμοιβή, ή καμπύλη προσφο
ράς εργασίας τοΰ ατόμου γιά έ
πί πεδα άμοιβών πάνω άπό ώρισμέ 
νο σημείο άναστρέφεται. Πέρα άπό 
τό σημείο αύτό ή πσσότης τής προ 
σφεραμένης εργασίας είναι άντι- 
στρόφως άνάλογη πρός την άνά 
μονάδα αμοιβή. Θά προσφερθή δη
λαδή τό άτομο νά έργασθή λιγώ- 
τερες ώρες ή καί δέν θά έργασθή 
καθόλου, όταν μέ τήν ΰφισταμένη 
αμοιβή καλύπτει τις δοσμένες καί

έν τοΐς πρακτιχοΐς εγγράφων καί 
διαπιστωθέντος τοΰ τύποις βάσι
μου τής παραπομπής τής ύπό 
κρίσιν διενέξεως καί λαβόν γνώ^ 
σιν τών ύπό τών ενδιαφερομένων 
κατατεθέντων σχετικών σημείων 
μάτων.

ΙΔΟΝ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ —
ΣΚΕΦΘΕΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΝ
I) ’Επειδή τής ύπό κρίσιν με

ταξύ τών ενδιαφερομένων μερών 
ύφισταμένης διενέξεως δέν έπε- 
τεύχθη ή συμψώνως τή παραγρά
φω 2 τού άρθρου 9 τού Ν. 3239)
1955 «περί τρόπου ρυθμίσεως 
τών συλλογικών διαφορών εργα
σίας κλπ.» τή μεσολαβήσει τού 
άρμοδίου υπαλλήλου τοΰ Υπουρ
γείου Έθν. Οικονομίας, διά τού 
καταρτισμού συλλογικής συμβά- 
σεως εργασίας, έπίλυσις ταύτηις 
καί οΰτω νομίμως καί έμπροθέ- 
σμως αυτή είσάγεται ενώπιον τοΰ 
Δικαστηρίου τούτου, συμφώνως 
πρός τάς διατάξεις τής παρ. 2 
του άρθρου 9 τού Ν. 3239) 1955.

II) ’Επειδή έκ τής έν γένει 
συζητήσεως και τών προσαχθέν-

σταθερές άνάγικες του. Άλλ’ όλα 
αυτά προϋποθέτουν ότι οί ανάγκες 
είναι σταθερές καί περιωρισμένες. 
Καί τό σπουδαιότερο, δέν άφοροΰν 
τήν απόδοση τής εργασίας (τήν 
παραγωγικότητα) άλλα τήν άπόφα 
ση τοΰ άτόμου νά δεχθή σύμβαση 
εργασίας μέ περισσότερο ή λιγώ- 
τερο χρόνο ή νά άποποιηθή εντε
λώς προσφεροιμένη σύμβαση εργα
σίας. Τό θέμα συνεπώς είναι άσχε
το μέ τούς ισχυρισμούς τοΰ νομι
κού κειμένου, πού δημοσιεύεται 
στήν εφημερίδα «Τραπεζιτική».

Έφημερίς «ΤΑ ΝΕΑ» 15.9.72 
Χαράς ευαγγέλια γιά τους επι

χειρηματίες! Διακεκριμένος νσμο^

Χαίρε βάθος 
δυσθεώρητον

ΕΙΚΟΣΑΗΜΕΡΟΣ προθεσμία έ- 
δόθη ύπό τοΰ ’Επόπτου Εργασίας 
Ρεθύμνης διά τήν μεταφοράν τοΰ Υ
ποκαταστήματος Ρεθύμνης τής Ε
θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, εις 
κατάλληλον διά στέγασιν έργαζομέ- 
νων ανθρώπων κτίριον.

Δέν χρειάζεται ασφαλώς νά περι-

των εγγράφων καί τών άναπτυ^ 
χθέντων ύπό τών ενδιαφερομένων, 
τό Δικαστήριον όμοφώνως 
κρίνει δτι, ύπό τάς παρού
σας οίκονομνκάς συνθήκας, δέν εί
ναι δυνατή ή ίκανοποίησις άπάν- 
εων τών αιτημάτων τών περί ών 
ή διένεξις μισθωτών.

Λαμβάνον ΰπ’ δψιν καί στα- 
3μ ίζον τάς κοινωνικάς καί οίκονο
μ ικάς άνάγκας, ας έξυπηρετεΤ ή 
υπό κρίσιν έπιχείρησις, τήν τε
χνικήν και οικονομικήν αύτής αν
τοχήν, τό ύψος τών χορηγουμένων 
άμοιβών έν σχέσει πρός τό κό
στος ζωής, τούς ορούς και συν
θήκας και τό είδος τής προσφε- 
ρομένης εργασίας και τό γενικώ- 
τερον συμφέρον τής ’Εθνικής Οι
κονομίας, άγεται είς τήν κρίσιν 
δπως γίνωσιν αποδεκτά τά έν τφ 
διατακτικώ τής παρούσης δια
λαμβανόμενα.

Ill) Επειδή ή ισχύς τής πα
ρούσης δέον νά άρχίση άπό τής 
27.7.72 συμφώνως πρός τάς δια
τάξεις τού άρθρου 7 τοΰ Ν. Δ)

μαβής — πληρεξούσιος δικηγόρος 
μεγάλου οίκονομικοΰ οργανισμού 
τής χώρας— λανσάρει μιά νέα θε
ωρία σχετικά μέ τό άκανθώδες καί 
πάντα «ζέον» —-κοινώς «καυτό»— 
θέμα τής μισθοδοσίας τοΰ προσω
πικού. Γιά νά είμαι ειλικρινής δέν 
ξέρω αν είναι έντελώς καινούργια 
καί αποκλειστικά δική του ή θεω
ρία τούτη ή αν είναι μεταφορά ή 
παραλλαγή ιδεών ξένου1 τίνος φω
στήρας. Γεγονός, πάντως, είναι ό
τι πρώτη φορά παρουσιάζεται στον 
τόπο μας «αί γι’ αυτό αξίζει νά 
τής άφιερώσουμε τά έγκώμιά μας.

Σύμφωνα μέ τή θεωρία αυτή, 
λοιπόν —τφ όντι επαναστατική—
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)

γράψωμεν τάς άθλιας συνθήκας ύπό 
τάς οποίας παρέχουν τήν εργασίαν 
των οί συνάδελφοι τοΰ υποκαταστή
ματος Ρεθύμνης. Δέν χρειάζεται ε
πίσης νά τονίσωμεν τήν αδιαφορίαν 
τών αρμοδίων διά τάς συνθήκας έρ- 
γασίας όχι μόνον τών συναδέλφων 
τοΰ υποκαταστήματος Ρεθύμνης άλ
λα καί πολλών άλλων ’Επαρχιακών 
ύπο κα:τ αστ η μ άτων καθώς καί τής 
περιοχής ’Αθηνών. 'Ο ανθρώπινος 
παράγων καί τό κύρος τής Εθνικής

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.)

Ό ημερήσιος τύπος σχολιάζει 
τήν θεωρία τοΰ κ. Πληρεξουσίου

*Η γιτibgiit μας
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οςοΓ'ειμ διαφε ρονταϊ
ΑΙ ΠΑΣΗΣ φύσεως τραπεζικοί έργασίαι σημειώνουν καθημερινώς 

νέαν αυξησιν. Τήν πρώτην θέσιν εις τήν άνάπτυξιν τών εργασιών, έπί 
σειράν ετών, καταλαμβάνει ή ’Εθνική Τράπεζα. Τήν συνεχή αΰτη άνά- 
πτυξιν τών εργασιών τής Τραπέζης μας έκλήθη νά διεκπεραιώση τό 
προσωπικόν της καί ή προσπάθειά του μέ τήν πάροδον τοΰ χρόνου μετε- 
τράπη είς άγχος. Σήμερον Εχει καταστή έξουθενωτική διά τό σύνολον 
τών έργαζομένων είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν. 'Ο αντίκτυπος γίνεται πλέον 
αισθητός καί είς τούς συναλλασσομένους, οί όποιοι ταλαιπωρούνται 
πρσκειμένου νά διεκπεραιώσουν οΐανδήποτε έργασίαν των. 'Η μεγίστη 
προσπάθεια τοΰ προσωπικού δέν αρκεί πλέον διά νά τούς έξυπηρετήση. 
Οΰτω παρατηρεΐται τό φαινόμενον νά σχηματίζωνται οΰραΐ συναλλασ- 
σοιμένων πρό τών ταμείων καί τών γραφείων τών υπαλλήλων. Αί δια- 
μαρτυρίαι καί οί διαπληκτισμοί κατέστησαν ήδη μόνιμος κατάστασις 
είς πλεϊστα ύποκαταστήματα. Καί τό κακό συνεχίζεται. 'Η διαρροή πε
λατών έκ μόνου τοΰ λόγου τής άδυναμίας έξυπηρετήσεώς των είναι γε
γονός μή έπιδεχάμενον άμφισβητήσεως. "Οσοι ένδιαφέρονται διά τήν 
Εθνικήν Τράπεζαν, Εχουν ύποχρέωσιν νά έπισημάνουν τό γεγονός καί νά 
μεριμνήσουν διά τήν έξαφάνισιν τών αιτίων. 'Η πρόσληψις νέου Προ
σωπικού, όχι μέ τό σταγενόμετρον, άλλα είς τόν βαθμόν πού είναι αΰτη 
απαραίτητος, είναι ή μόνη λύσις.

Άν οί άρμόδιοι πιστεύουν ότι δέν Εχουν ύποχρέωσιν νά άνακουφί- 
σουν τό προσωπικόν τής Τραπέζης καί άδιαφοροΰν διά τήν πρόσληψιν 
νέου προσωπικού, θά πρέπει νά άντιληφθοΰν ότι Εχουν ύποχρέωσιν νά 
πράξουν τούτο, διά τήν διεκπεραίωσιν τών συνεχώς όγκουμένων έργα- 
σιών τήν έξυπηρέτησιν τοΰ συναλλασσομένου κοινού καί τήν προστα
σίαν τοΰ πρώτου πιστωτικού ιδρύματος τής χώρας μας.



ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΕΦΟΡΙΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Πρόγρομρπ EHfipDPBV flOfOliffTOU
ΚΥΡΙΑΚΗ, 13—8: ΝΑΥΠΛΙΟ - ΤΟΛΟ - ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 

Ώς ακριβώς ή εκδρομή τής 6—8.
ΣΑΒΒΑΤΟ — ΚΥΡΙΑΚΗ, 12)13—8:

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΛΑΙ ΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ - ΘΕΑΤΡΟΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 
‘Ως άκριβώς ή εκδρομή τής 5)6—8.
Σηιμ.: Τά εισιτήριά σας για τό θέατρο τής Επίδαυρου τών 25—50 

και 76 δρχ. μπορείτε νά προμηθεύεσθε από τό γραφείο τής Ε.Φ.Ε.Τ.
ΣΑΒΒΑΤΟ — ΚΥΡΙΑΚΗ — ΔΕΥΤΕΡΑ — ΤΡΙΤΗ:

ΠΥΡΓΟΣ — ΟΛΥΜΠΙΑ — M1RAMARE HOTEL 
Σάββατο: ’Αναχώρηση στίς 3 μ.μ. γιά τον Πύργο μέ σύντομες στά

σεις οπήν Κόρινθο — Αίγιο και Πάτρα.
Τακτοποίηση στα ώραιότατα BUNGALOWS τού πιο όμορφου ξενο

δοχειακού συγκροτήματος τής χώρας μας, τού περίφημου MIRAMARE. 
Βραδινό φαγητό στο θαυμάσιο RESTAURANT τού ξενοδοχείου — δια- 
νυκτέρευση.

Κυριακή έως Τρίτη μεσημέρι: "Ενα αληθινό τριήμερο RELAX, μέσα 
σ’ ένα ευχάριστο καί πολιτισμένο περιβάλλον. Πραγματική εΰκαιρία ν’ 
άπολαύσωμε τήν απέραντη πλάζ, τήν πισίνα και τις πλήρεις αθλητικές 
Εγκαταστάσεις πού μ&ς προσφέρονται άπό τό ξενοδοχείο. Στο άρτιο 
έστιατόριό του θά γευθοΰμε τις πιο όμορφες σπεσιαλιτέ καί κάθε βράδυ 
στο NIGT CLUB, θά διασκεδάζωμε ώς τό πρωΐ χορεύοντας στους ρυ
θμούς μιας θαυμάσιας ορχήστρας σ’ ένα έντονα κοσμοπολίτικο περι
βάλλον.

Τήν Δευτέρα τό απόγευμα θά έχωμε τήν ευκαιρία νά έπισκεφθοΰμε 
τήν ’Ολυμπία καί νά θαυμάσωμε τούς αρχαιολογικούς θησαυρούς της.

Τήν Τρίτη νωρίς τό μεσημέρι αναχώρηση γιά τήν ’Αθήνα μέ ένδιά- 
μεση στάση στήν Πάτρα, γιά φαγητό, στό Αίγιο και στόν Ισθμό.

ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 1.050—Ί. 100 (πούλμαν — 3 διανυκτερεύσεις — 
3 γεύματα και 3 πρωινά).

Παράκληση: Δηλώστε έγκαιρα τήν συμμετοχή σας. "Ατομα 50. ΔηΓ 
λώσεις μέχρι 10)8.

ΚΥΡΙΑΚΗ:, 20—8: ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΚΡΑΤΑΣ 
’Αναχώρηση στις 7.30 π.μ. γιά Κόρινθο. Στάση 20' καί συνέχεια 

γιά Ξυλόκαστρο, Παραλία Άκράτας. Παραμονή γιά μπάνιο καί φαγητό 
στήν υπέροχη αμμουδιά καί τό απόγευμα αναχώρηση γιά τό Ξυλόκαστρο. 
Στάση μισής ώρας καί Επιστροφή στήν ’Αθήνα.

ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 6CF-70.
ΣΑΒΒΑΤΟ — ΚΥΡΙΑΚΗ, 19)20—8: ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 

’Αναχώρηση στίς 3 μ.μ. γιά τήν ’Ερέτρια μέσω Ώρωπού, άπ’ όπου 
καί ή έπιβίβαση στο FERR - BOAT. ’Από τήν ’Ερέτρια συνεχίζομε γιά 
τήν Άμάρυνθο. Τακτοποίηση σέ δίκλινα δωμάτια τού ξενοδοχείου BLUE- 
BEACH, φαγητό - διανυκτέρευση. 'Ελεύθερη ή Κυριακή γιά ένα άπολαυ- 
στικό μπάνιο στήν πλάζ ή στήν πισίνα τού ξενοδοχείου. Μεσημβρινό 
φαγητό στό έστιατόριό καί ύστερα άπό τον μεσημεριανό ύπνο άναχώ- 
ρηση γιά τήν ’Αθήνα.

ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 335—350 (πούλμαν - διανυκτέρευση - 2 γεύματα 
καί πρωϊνά).

ΚΥΡΙΑΚΗ, 27—8: ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΕΙ BAN ATΕΣ 
’Αναχώρηση στίς 7,30 π.μ. γιά τήν παραλία Λειβανάτες μέ στάση 

μισής ώρας στό μοτέλ Ύλίκης. Παραμονή γιά μπάνιο, περιπάτους καί 
μεσημβρινό φαγητό στήν όμορφη αυτή τοποθεσία ώς τό άπόγευμα. Στις 
6 μ.μ. άναχώρηση γι άτήν ’Αθήνα μέ ένδιάμεση στάσηι.

ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 60—70.
ΣΑΒΒΑΤΟ — ΚΥΡΙΑΚΗ, 26)27—8: ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ 

’Αναχώρηση τό Σάββατο στίς 3 μ.μ. γιά τό Πόρτο Χέλι μέ στάση 
20' στόν ’Ισθμό. Τακτοποίηση στά ώραιότατα δωμάτια τού ξενοδοχεια
κού συγκροτήματος VERVEBOND HOTEL. "Οσοι Επιθυμούν έχουν τήν 
δυνατότητα νά κάνουν βραδινά μπάνια στήν θαυμάσια πισίνα τού ξενο
δοχείου. Μετά τό φαγητό·, χορός μέχρι τό πρωί στήν ντισκοτέκ, σ’ ένα 
πολύ ευχάριστο περιβάλλον.

Ή Κυριακή στήν διάθεσή μας γιά μπάνιο ή καί γιά περίπατο άκσμα 
μέχρι τις Σπέτσες. Στίς 6 μ.μ. άναχώρηση γιά τήν ‘Αθήνα μέ ένδιάμεση 
στάση.

Ε3ΞΟΔΑ: Δρχ. 3601—380 (πούλμαν - διανυκτέρευση - 2 γεύματα 
καί πρωινό).

Β. Σ. Σιναπίδη

ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΝΟΜΟΥ 751 ΚΑ11836
Τήν κάψαμε τήν Τροία τήν κουρσέψαμε' 
κι’ εΐχεν ή Τροία μας χειμώνες κΓ άγριοκαίρια, 
κι’ εΐχεν ή Τροία μας ιδρώτες, δάκρυα κι’ αίματα, 
στά Εΰβοϊκά άψιλόξενα λημέρια.
Μια Νίκη φτερωτή στό πλοίο μας στήσαμε 
καί τήν έστεφανώσαμε μέ δάφνης κλωνιά, 
καί μέσ’ στό πέλαο τό μεγάλο ξανοιχτήκαμε 
>κΓ Εφυγαν πίσω μας σάν κύματα τά χρόνια.
ΚΓ ώ νά!... τ’ ωραίο νησί μπροστά μας πρόβαλε 
πράσινα, ζηλευτό, κΓ ονειρεμένο· 
άπό σμαράγδια μιά κορώνα κΓ άπό σάπφειρους, 
γιά τό κεφάλι τής Ελλάδας καμωμένο.
Σάν Όδυσσέας Κέρκυρα σέ γνώρισα'
Ώ κόρη τοΰ ’Αλκινόου καί τής Άρήτης, 
στείλε με στήν πατρίδα πίσω ώ μάγισσα, 
γιατί μέ τρώει μνηστήρας καταλύτης!..
Κέρκυρα 10)4)1948

*Η γνώμη μας
Τραπέζης τής Ελλάδος, τού μεγα
λύτερου Πιστωτικού Ιδρύματος τής 
χώρας μας, βορά εις τήν άνευθυνό- 
τητα τών υπευθύνων. Χαΐρε βάθος 
δυσθεώρητον.

Τό επίδομα 
πληροφοριολήπτου

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ύποβληθέντων Ε
ρωτημάτων πληροφορούμεν τούς συ
ναδέλφους τών Επαρχιακών υποκατα
στημάτων οί όποιοι παρέχουν Εργα
σίαν πληροφοριολήπτου άποχλειστι- 
κώς ή ώς κυρίαν απασχόλησην δτι 
δικαιούνται τού Επιδόματος πληρο- 
φοριολήπτου. "Οσοι Εξ αυτών δέν 
λαμβάνουν τό Επίδομα πρέπει νά 
υποβάλουν σχετικήν αΐτησιν εις τον 
διευθυντήν τοΰ υποκαταστήματος εις 
τό όποιον υπηρετούν.

Είλικρινώς λυπούμεδα
ΚΑΙ οϋς ά Θεός συνέζευξεν... Δυ

στυχώς παρ’ ήμΐν ή θεία αυτή Εν
τολή παραγνωρίζεται καί οί Ελάχι
στα ι περιπτώσεις συναδέλφων οί ό

ποιοι Επανειληιμμένως Εχουν άπευ- 
θυνθή εις τήν άρμοδίαν υπηρεσίαν 
τής Τραπέζης καί Εχουν ζητήσει τήν 
συνυπηρέτησιν δέν άντιμετωπίζον- 
ται. Θά προκληθή μήπως μεγάλη ά- 
ναστάτωσις εις τάς Εργασίας τής 
Τραπέζης Εάν Εκανοποιηιθή τό αίτη
μα τών συναδέλφων οί όποιοι είναι 
υποχρεωμένοι «αϊτοί Εγγαμοι νά 
διαβιοΰν Επί Ετη ό εις μακράν τοΰ 
άλλου; Είλικρινώς λυπούμεθα διότι 
ύπεχρεώθημεν νά άσχοληθώμεν μέ τό 
θέμα αυτό.

Ταμιακοί 
καί Λογιστικοί

ΑΠΟ1 ΠΟΛΛΩΝ ΕΤΩΝ, υπηρε
τούν εις τον Λογιστικόν κλάδον, 
πλεΐστοι συνάδελφοι προσληφθέν- 
τες ώς ταμιακοί. Παρά τήν ουσια
στικήν μετάταξήν των, οί συνάδελ
φοι αυτοί ακολουθούν τον ταμιαι- 
κόν κλάδον, ιμέ τον όποιον οΰδεμί- 
αν πλέον σχέσιν Εχουν. ’Επιβεβλη
μένη οθεν καί ή τυπική Ενταξίς των 
εις τον Λογιστικόν κλάδον διά νά 
τεθή τέρμα εις μίαν άνωμαλίαν.

Ενώπιον του πρωτοβαθμίου διαιτητικού δικαστηρίου ’Αθηνών

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΙΝ 
ΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΙΝ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΟΝ

Παραθέτομεν κατωτέρω τό υ
πόμνημα τό όποιον υπεβλήθη υ
πό τού πληρεξουσίου δικηγόρου 
καί τών τεσσάρων Συλλόγων, 
εις τό Πρωτοβάθμιον Διαιτητι
κόν Δικαστήριον προς θεμέλίω- 
σιν τού αιτήματος τής αύξήσε- 
ως τών αποδοχών κατά ποσο- 
στόν Εξ είκοσι Επί τοΐς Εκατόν 
(20%) και τής διαρρυθμίσεως 
τών ποσοστών προσαυξήσεων 
τού βασικού μισθού.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Τών έν Άθήναις έδρευόντων Ε

παγγελματικών Σωματείων ύπό 
τήν Επωνυμίαν: α) Σύλλογος τών 
Υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης τής ‘Ελλάδος, β) Σύλλογος 
τών ‘Υπαλλήλων τής Τροπτέζης 
’Αθηνών, γ) Σύλλογος τών Είσ- 
πρακτόρων τής Έθνκής Τραπέ
ζης τής ‘Ελλάδος καί δ) Σύλλο
γος Βοηθητικού Προσωπικού Ε
θνικής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος.

Μετ’ αποτυχίαν τών κατά τά 
άρθρα 5 καί 9 τοΰ Ν. 3239)55 
διαπραγματεύσεων φέρεται υπό 
τήν κρίσνν τοΰ Ύμετέρου Δικά-

Βαθμός
Δόκιμος καί Δόκιμος Τοίμιοίκος 
‘Υπολογιστής Β' καί Ύποταμίας 
‘Υπολογιστής Α' καί Ύποταμίας 
Λογιστής Β' καί Ταμίας Β' 
Εΐσπράκτωρ Γ' καί Τεχνίτης Γ' 
Είσπράκτωρ Β ' καί Τεχνίτης Β' 
Κλητήρ Γ'
Κλητήρ Β'

2) Α' Εξ αρχής άπό τής προ
αγωγής καί κτήσεως έκαστου 
τών κατωτέρω άναφεροιμένων βα
θμών Εκ τού συνολικού ποσοστού 
προσαυξήσεων λόγφ τών Επί τοΰ 
βασικού μισθού έκαστου τών βα
θμών τούτων προσαυξήσεων, ας

Κλητήρ Α'

Είσπράκτωρ Α'
Τεχνίτης Α'
Εργοδηγός
Λογιστής Α' & Ταμίας Α' 
Ύποτμ)ρχης & Ύποτμ. Ταμείων 
Τμημ. Β' & Τμημ. Β' Ταμείων 
Τμημ. Α' & Τμημ. Α' Ταμείων 
Συμπράττων Υποδιευθυντής καί 
Συμπράττων Ύπσδ)ντής Ταμείων 
Υποδιευθυντής 
Διευθυντής

στηρίου ή μεταξύ ή,υών καί τής 
έργοδότιδος τών μελών ή υιών Ε
θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος 
διαφορά, ή έγερθεΐσα συνεπεία 
τής άπό 5ης ’Ιουνίου 1972 αίτή- 
σεως ημών, ώς έκπροσωπούντων 
τό σύνολον τοΰ Προσωπικού τής 
Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος. 
Ή ώς άνω διαφορά άναφέρεται 
εις τήν βελτίωσιν τών αποδοχών 
τοΰ Προσωπικού τής Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος διά χο- 
ρηγησεως αύξήσεως ποσοστού 
έξ 20% (εΐκσσιν Επί τοΤς Εκατόν 
Επί τών βασικών μισθών του, ώς 
ουτοι διεμορφώθησαν διά τής ύφ’ 
ήμών κοίταγγελθείσης Συλλογι
κής Συυβάσεως ’Εργασίας Προ
σωπικού ’Εθνικής Τραπέζης τής 
‘Ελλάδος (Φ.Ε.Κ. ύπ’ άριθ. 413, 
τεύχος Β', τής 12.6.1970) καί 
διά χορηγήσεως:

1) ’Εξ άρχής άπό τής προα
γωγής καί κτήσεως έκαστου τών 
ώς κάτωθι βαθμών ποσοστού 
προσαυξήσεως έπί τοΰ βασικού 
υιισθοΰ έκαστου άντιστοίχως τών 
Εν λόγφ βαθμών ώς έπεται:

Ποσοστόν προσαυξήσήεως 
20%

Β' 25%
Α' 30%

40%
10%
20%
10%
20%

προβλέπει ό ’Οργανισμός Υπη
ρεσίας τής Τραπέζης, μέρους ά- 
νερχομένου εις ποσοστόν Επί τοΰ 
βασικού μισθού έκάστου άντι- 
στοίχως τών έν λόγφ βαθμών ώς 
άκολούθώς:

25% Εκ τοΰ συνολικού πο-
σοστοΰ προσαυξήσεων 90%

40% » » 90%
40% » » 80%
40% » » 75%
40% » » 75%
45% » » 75%
45% » » 75%
45% » » 75%
50% » » 75%
50% » » 75%
50% » » 75%

Β' Τό ΰπόλοιπον, μετ’ άφαί- 
ρεσιν τοΰ κατά τά άνω έν περι- 
πτώσει α' χορηγουμένου μέρους,

χορηγείται, μέχρις έξαντλήσεως, 
κατά τό ώς κατωτέρω όριζόμενον 
μέρος δΓ έκάστην προσαυξήσω:

Βαθ'μός
A' Β

Κλητήρ Α' 10% 1C
Είσπράκτωρ Α' 10% 1C
Τ εχνίτης A' 10% 1 C

Βαθμός

Εργοδηγός
Λογιστής Α' & Ταμίας Α' 
Ύποτμημ. & Ύπστμημ. Ταμείων 
Τμημ. Β' & Τμημ. Β' Ταμείων 
Τμημ. Α' & Τμημ. Α' Ταμείων 
Συμπράττων ‘Υποδιευθυντής καί 
Συμπράττων Ύποδ)ντής Ταμείων 
Υποδιευθυντής 
Διευθυντής

Προσαυξήσεις 
Γ' Δ' Ε' ΣΤ' Ζ'

>% 10% 10% 15% 10% —
)% 10% 10% 10% — —
)% 10% 10% ■—■ — δέν ύφί-

σταται
Προσαυξήσεις

Α' Β' Γ' Δ' Ε'
10% 10% 10% 5% —

6% 1 1% 11% 7% —

Ί 0% 13% 7% — —

10% 12% 8% — —

10% 10% 10% — —

25%
25% — — — —

25% — — — —

Ώς προς τήν αίτουμένην κατά 
τά προαναφερθέντα αΰξησιν τών 
βασικών μισθών κατά ποσοστόν 
έξ 20%, αΰτη, βάσει τών λεπτο
μερώς έκτιθεμένων είς τό έπισυ- 
ναπτόμενον ώδε σχετικόν υπόμνη
μα (συνημ. ΰπ’ άριθ. ί), είς τό 
όποιον άναφερόμεθα καί μετά τοΰ 
οποίου τό παρόν αποτελεί ένιαΐ- 
ον καί άναπόσπαστον δλον, έ- 
δραιοΰται έπί πραγματικών δεδο
μένων καί θεμελιοΰται πλήρως.

Πάντως, είς ήν περίπτωσιν ή 
κρίσις τοΰ Ύμετέρου Δικαστηρί
ου ήθελεν άποστή τού ώς άνω πα- 
σοτοΰ αύξήσεως καί καταλήξει 
εις χαμηλότερον τού αίτουμένου, 
τότε δέον νά ληψθή ΰπ’ δψιν δτι 
τό ποσοστόν τούτο τής αύξήσεως 
δέν θά ήτο Επιτρεπτόν νά μην εί
ναι τουλάχιστον ίσον μέ Εκείνον 
δπερ έχορηγήθη και άφ’ ής Εχο- 
ρηγήθη είς τούς λοιπούς Τραπε
ζικούς Υπαλλήλους διά τής ύπ’ 
άριθ. 1 ί) ί 972 Άποφάσεως (συ- 
νημ. ΰπ’ άριθ. 2) τοΰ Ύμίετέρου 
Δικαστηρίου.

Δέον έξ άλλου νά σημειωθή δτι 
ή διά τής καταγγελθείσης Σ.Σ.Ε. 
αΰξησις είχε χορηγηθή άπό 1.L 
1 970, ήτοι άφ’ ής είχε χορηγηθή 
καί ή αΰξησις είς τούς λοι,πούς 
Τραπεζικούς Ύποίλλήλους βάσει 
τών καταγγελθεισών οικείων δΓ 
αυτούς Σ.Σ.Ε., δΓ δ υποβάλλε
ται παράκλησης δπως τό Ύμέτε- 
ρον Δικαστήριον διά τής άποφά- 
σεώς του έξισορροπήση - αντι
στάθμιση, μέ τον προσφορώτερον 
κατά τήν κρίσιν του τρόπον, τήν 
παρουσιασθησαμένην έπί τού 
πρακειμένου διαφοροποιήσω ώς 
προς τον χρόνον ένάρξεως χορη
γήσεως άφ’ ενός μέν τής αύξή

σεως είς τό Προσωπικόν τών Τρα
πεζών, περί ών ή μνησθεΐσα ώς 
άνω ΰπ’ άριθ. 11)1972 Άπόφα- 
σίς του (συνημ. ύπ’ άριθ. 2) άφ’ 
ετέρου δέ τής αύξήσεως είς τό 
Προσωπικόν τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος.

Ώς προς τήν αίτουμένην, κα
τά τά άναλυτικώς παρατεθέντα 
άνωτέρω, διαρρυθμίσω τών ποσο- 
στών προσαυξήσεων τού βασικού 
μισθού έκάστου βαθμού έπί τφ 
τέλει Εξομοιώσεως τών έπί τού 
προκειμένου ίσχυόντων διά τό 
Προσωπικόν τής Εθνικής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος προς τά άντι- 
στοίχως καθορισθέντα καί ίσχύ- 
οντα νΰν διά τό Προσωπικόν τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος, αΰτη (ή 
διαρρύθμισις) Επιβάλλεται έξ ε
νός μέν έκ λόγων άντιστοίχου μ£- 
ταχειρίσεως τοΰ Προσωπικού τών 
δύο Τραπεζών, έξ ών ή μία, ή 
Τράπεζα ‘Ελλάδος, προήλθε ν έκ 
τής έτέρας, τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης, οΰσης ύπερτέρας τής πρώ
της (βλέπετε - συγκρίνατε τούς 
αντιστοίχους ’Ισολογισμούς τού
των, συνημ. ύπ' άριθ. 3 καί 4), 
έξ έτερου δέ έκ λόγων άποκατα- 
στάσεως παρομοίων ορών μισθο
δοσίας τού Προσωπικού τών δύο 
Τραπεζών, δοθεντος δτι ανέκαθεν 
υπήρχεν έξισωμένη μεταχείρισις 
τών Προσωπικών τών ώς ε’ίρηται 
δύο Τραπεζών καί μόώιστα δχι 
μόνον ώς προς τήν αμοιβήν τής 
Εργασίας άλλα και ώς προς τήν 
άσφάλισιν καί τούς Άσφοιλιστι- 
κούς ’Οργανισμούς αΰτών.

Δέον νά ύπογραμμισθή δτι κα
τά τήν λήξασαν διαχειριστικήν 
περίοδον τά πραγματοποιηθέντα 
ΰπο τής Έργοδότιδος καθαρά

κέρδη έσημείωσαν, έν σχέσει μέ 
τήν προηγουμένην, αΰξησιν τής 
τάξεως τών 203.000.000.— δρα
χμών (καθαρά κέρδη έτους 1970 
δρχ. 464.437.759.—, καθαρά 
κέρδη έτους 1971 δρχ. 667.342. 
372.—, συνημ. ύπ’ άριθ. 3) ή 
αΰξησις δέ αΰτη είναι προϊόν τού 
μόχθου καί τής έργατικότητος 
τού Προσωπικού τής Έργοδότι- 
δος.

Δέον, ωσαύτως, νά τονισθή δτι 
τά διά τό Προσωπικόν τής Τρα
πέζης Ελλάδος ίσχύοντα έπί^ τού 
προκειμένου, ’ισχύουν καί διά τό 
Προσωπικόν τής ’Εθνικής Κτημα
τικής καί τής ’Αγροτικής (συνημ. 
ύπ’ άριθ. 5), κατά συνέπειαν οί- 
αδήποτε τυχόν άρνησις ή άντίρ- 
ρησις τής δΓ έξομοιώσεως έπε- 
κτάσεως - εφαρμογής τούτων καί 
είς τό Προσωπικόν τής Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος δέν δύνα 
ται νά εύρη έρεισμα ή δικαιολο
γίαν.

Επειδή άρνούμεθα καί άπα- 
κρούομεν άπαντας τούς ισχυρι
σμούς τής Έργοδότιδος Τραπέ
ζης

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ - ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ
Νά γίνη δεκτόν τό παρόν καί ή 
ύπό κρίσιν αί'τησις ήμών έπί τφ 
τέλει δπως χορηγηθώσιν είς τό 
Προσωπικόν τής Εθνικής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος, τό άνήκον είς 
τήν δύναμιν τών ή μ ετέρων Συλ
λόγων, ή αίτουμένη αΰξησις τών 
βασικών μισθών καί ή αίτουμένη 
κατά τά λεπτομερώς Εκτιθέμενα 
έν τφ παρόντι διαρρύθμισις τών 
ποσοστών προσαυξήσεων τοΰ βα
σικού μισθού έκάστου βαθίμοΰ. 
Έν Άθήναις τή 12 Ιουλίου 1972 

Ό Πληρεξούσιος Δικηγόρος
ΠΡΟΣΘΗΚΗ

1) Άπακρούουσα τό περί αύ- 
ξήσεως τών βασικών μισθών αί
τημα ήμών ή Έδγοδότ^ς ύποστη!- 
ρίζει δτι τό αίτημα τούτο δέν εΰ^ 
σταθεί διότι ή έτησία έπιβάρυν- 
σις αυτής έκ τών αποδοχών τού 
προσωπικού, ήτις τήν 31.12.69 
άνήρχετο είς 530.938.324.— 
δραχμάς ηΰξήθη μετά τήν Εφαρ
μογήν τής άπό 25.5.1970 Σ.Σ. 
Έργ. είς 622.511.139.— δρα
χμάς διά τήν 31.12.70 και είς 
δριαχμάς 657.781.958.— διά τήιν 
31.12.1971. Ό ισχυρισμός οΰτος 
τής Έργοδότιδος Τραπέζης, ώς 
προβάλλεται, στερείται έννόμου 
σημασίας, διότι κατά τάς δια
τάξεις τοΰ άρθρ. 16 παρ. 2 Ν.Δ. 
186)69 «κατά τον καθορισμόν 
τών κατωτάτων ορίων λαμβάνε"- 
ται ύπ’ δψιν ό ρυθμός τής οικονο
μικής άναπτύξεως τής χώραις, ή 
ποσοστιαία αΰξησις τοΰ Εθνικού 
εισοδήματος, ή παραγωγικότης 
έν σχέσει προς τήν δλην έξέλιξιν 
τής εθνικής οικονομίας καί τό κό
στος τής ζωής», πέραν όμως τού^ 
του είναι ά ισχυρισμός οΰτος καί 
απατηλός, τείνων άπακλειαπικώς 
είς τήν δημιουργίαν απατηλών 
εντυπώσεων διά τούς άκολούθους 
δύο λόγους:

α) Ή διά τής έπικαλουμένης 
άπό 25.5.1970 Σ.Σ.Ε. χορηγη- 
Βεΐσα αΰξησις άνήλθεν είς ποσο
στόν 8% περίπου. Έν δψει τού
των ή έκ τής Εφαρμογής τής ώς 
άνω Σ.Σ.Ε. έπιβάρυνσις τής Έρ
γοδότιδος δέν ύπερέβη τά 53. 
000.000.—- δραχμών, β) είς τό 
ποσόν τών αποδοχών τοΰ προσω
πικού περιλαμβάνει ή Έργοδό^ 
τις έξ ένός μέν άποδοχάς προσώ
πων (καθαρίστριαι, ανειδίκευτοι 
έργάται καί έργάτριαι κλπ.), τά 
όποια δέν αφορά ή αίτουμένη αΰ- 
ξησις, έξ ετέρου δέ άπαδοχάς 
προσώπων προσληφθέντων ύπό 
τής Διοικήσεως αύτής καθ’ ύπέρ^ 
βασιν τών διατάξεων τού ’Οργα
νισμού ‘Υπηρεσίας της καί μέ ά- 
παραδέκτως ύψηλάς άπαδοχάς, 
έξ οΰ λόγου ύπεχρεώθημεν, ώς 
κομισταί μετοχών τής Έργοΐδότι- 
δος, νά προσφύγωμεν είς τά Πο
λιτικά Δικαστήρια καί νά ζητή- 
σωμεν τήν άναγνώρισιν τής καθ’ 
ύπέρβασιν τού ’Οργανισμού καί 
έξ εύνοιας πρόσληψιν αυτών μέ 
ηγεμονικός άποδοχάς (ϊ'δετε 5ι- 
κόγραφον σχετικής αγωγής μας 
είς απόκομμα έφημ. «Τραπεζιτι
κή» συνημ. ύπ’ άριθ. 6).

Έτέρωθεν ή Έργοδότις απο
σιωπά έσκεμμένως δτι τά κέρδη 
της τού έτους 1969 άνήλθον είς 
δρχ. 368.331.980.—, τό έτος
1970 ηύξήθη,σαν είς δραχμάς 
465.756.695.— καί τό έτος 1971 
είς δραχμάς 669.544.854.—, ση- 
μειώσαντα αΰξησιν άπό τό 1969 
έως τό 1970 κατά ποσοστόν 
26,6% καί άπό τό 1970 έως τό
1971 κατά ποσοστόν 43,7%.

’Αποσιωπά όμως ή Έργοδότις 
καί έτερον στοιχεΐον, λαμβανόμε- 
νον ΰπ’ δψει κατά τήν ώς άνω διά- 
ταξιν τού Ν.Δ. 186)1969 δτι δη^ 
λαδή ή άξια τής μετοχής της άπό 
τό 1969 έως καί τό 1971 ηΰξήθη 
καπά δραχμάς 9.301,38 (1 μετο
χή τού I960 — 2 μετοχαί τού

1971 X δρχ. 9.408,69 — δρχ. 
18.817,38 — δρχ. 9.516.— α
ξίας 1 μετοχής 1 969 — διαφορά 
— αΰξησις δρχ. 9.301,38), τοΰθ’ 
δπερ δεικνύει κατά τρόπον άναμ- 
φισβήτητον τήν οικονομικήν ίσχύν 
τής άντιδίκου, στοιχεΐον κρίσιμσν 
5ιά τήν υπό κρίσιν περίπτωσιν 
συμφώνως προς τήν παρ. 3 τού 
άρθρου 15 τού Ν. 3239)55.

Ώς πρός τον ισχυρισμόν τής 
Έργοδότιδος, περί τής αύξήσε
ως τού κόστους διαβιώσεως πέ
ραν τών έν τφ συνημμένφ ύπα- 
μνήματι (συνημ. ύπ’ άριθ. 1) 
περιλαμιβαναμένων στοιχείων έπι- 
καλούμεθα καί τήν κατ’ ίδίοα/ άν- 
τίληψιν τών Μελών τοΰ Δικαστήν 
ρίου, άτινα άπό μηνών τινων ποι 
ούμενα χρήσιν τών συνήθων με
ταφορικών ιμέσων καταβάλλουσι 
είσιτήριον ηΰξημέννον κατά 20% 
καί τούτο, ώς γνωστόν, έση μείω
σε τήν μικροτέραν αΰξησιν.

Είς τό σημεΐον τούτο φρονοΈ 
μεν δτι δέν πρέπει νά παραλεί- 
ψωμεν νά σημειώσωμεν τον ισχυ
ρισμόν τής Έργοδότιδος, καθ’ ον 
ή^αίτουμένη,^ παρ’ ήμών αΰξησις 
τών αποδοχών θά έχη έπίπτωσιν 
καί έπί τού ποσού τών άσφαλ ι
ππικών συνεισφορών. Ό ισχυρι
σμός οΰτος τής άντιδίκου δεικνύει 
δτι ή Διοίκησις τής Έργοδότιδος 
διακατέχεται έκ συναισθήματος 
περιφρονήσεως πρός τό προμα
χούν υπέρ τών συμφερόντων αΰ^ 
τής προσωπικόν της, διότι άλλως 
δέν θά έξεδήλωνε τοιαύτην εχθρό
τητα πρός τον ασφαλιστικόν φο*- 
ρέα, είς δν τό προσωπικόν αύτής 
στηρίζει τάς Ελπίδας του διά τόν 
χρόνον, καθ’ δν τούτο αφού θά 
εχη "προσφέρει κα ιτάς τελευταί
ας αυτού δυνάμεις θά έχη τήν ά- 
νάγκην τής κοινωνικής συμπαρα- 
στάσεως, λησμονεί δ’ αΰτη, δύο 
τινά: oc) "Οτι έάν αΰτη θά έπι- 
βιαρυνθή δΓ ασφαλιστικών συνει
σφορών καί το προσωπικόν αύ
τής θά καταβάλλη τάς βαρυνού- 
(ΣΧΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.)

‘ ’ ' ί
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαΐον δργανον τοΰ Συλλόγου 
των ‘Υπαλλήλων τής ’Εθνικής 

Τραπέζης τής ‘Ελλάδος.

•

Δ)νσεις συμφώνως τφ Νόμψ: 
Υπεύθυνος:

ΑΘ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΑΟΣ 
Μαραθωνομάχων 3

Διευθυντής Συντάξεως: 
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 
Καμελιφν 42 — Π. Ψυχικόν

Υπεύθυνος "Υλης:
ΔΗΜ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 

Άθηνάς 4 — "Αγ. ’Ανάργυροι

Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ρήγα Παλαμήδη 5—Άθήναι 
Τηλ. 319.306

Κοινωνικά
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Θεωρώ ύποχρέωσίν μου νά ευ
χαριστήσω καί νά έκφράσω τήν 
άπειρον ευγνωμοσύνην μσυ, τό
σον πρός τήν Διεΰθυνσιν καί τό 
ύπεράξιον προσωπικόν τής Κλι
νικής 'Τγείας Μέλαθρον, δσον 
καί πρός τούς ιατρούς αυτής κ. 
κ. Σταυρόπουλον Έμμ., Κιακί- 
δην Θεόφ., Τραχανήν Βασ., ΙΙα- 
παδόπουλον ’Άγην, Καρακώσταν 
Θεόδ., ώς καί πρός τήν ΙΊροϊ- 
σταμένην κ. Σοφικίτου, διά τήν 
διάσωσιν τής αδελφής μου Με
λανιάς Πατρικάκου έκ σοβαρω- 
τάτης παθήσεως.

ΓΕΩΡΓ. ΚΑΦΕΤΖΙΔΑΚΗΣ 
Κέντρον Μηχανογραφίας

ΔΩΡΕΑΙ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ Τ.Υ,Π.Ε.Τ.

• Οί συνάδελφοι τής ύπηρεσίας 
άνταποκριτών Εξωτερικού εις μνήμην 
τού άποβιώσαντος πρώην έπιθεωρη- 
τού Σπυρίδωνος Σπυροπούλου δρχ. 
900.

• Α.Μ. Είς μνήμην τοΰ άποβιώ
σαντος πατρός τοΰ συναδέλφου Βα
σιλείου Χριστοδούλου δρχ. 200.



ΓΕΙΜΟΙΤΟ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)

στενόκαρδης διαμάχης καί τείνει σέ μια μορφή συνερ
γασίας καί κοινής προσπάθειας. Ή εύημερία άμφοτέρων 
αποτελεί κοινόν στόχον προς άμοιβαΐον δφελος.

Τον Δεκέμβριον του 199Ί το Δ:ο:κ. Χυμ- 
βουλτον ά«ευθύνε: τάς εύχάς του προς τά μέλν) του 
Χυλλόγου δια. τδ νέον έτος καί επαναλαμβάνει:

«Παρά τάς προσδοκίας μας δέν κατέστη εφικτή ή 
ικανοποιησις των αιτημάτων μας κατά τό απερχόμενον 
έτος. Η επελθοΰσα μεταβολή είς τήν Διοίκησιν τής Τρα- 
π^7]ζ (*·αζ 'δέν επεφερε δυστυχώς ουδεμίαν μεταβολήν είς 
τάς συνθήκας εργασίας τοϋ προσωπικού τής Εθνικής 
Τραπέζης. Αί προσπάθειαι διά τήν βελτίωσιν των απο
δοχών μας καί τήν ίκανοποίησιν τών λοιπών βασικών αι
τημάτων μας, συνήντησαν τήν πείσμονα άρνησιν τής Δι- 
οικήσεως μας. Ακαρπος άπέβη καί ή παρέμβασις τού 
αρμοδίου, διά τά θέματα εργασίας, υπουργού.

Δέν ήθέλησεν ή Διοίκησις τής Τραπέζης μας νά έορ- 
τάσωμεν ικανοποιημένοι τάς άγιας ημέρας. Δέν μνησι- 
κακούμεν καί θά δεχθώμεν τάς ευχάς πού θά μάς άπευ- 
θυνη δια το νεον έτος, ώς ένα βήμα διά τήν συνεννόη- 
σιν Διοικήσεως καί Προσωπικού τής Εθνικής Τρα
πέζης.

Το νεον έτος ευρίσκει τά αιτήματα μας είς τήν τρά
πεζαν τών συζητήσεων.

Από τής πλευράς μας θά καταβληθή πάσα προσπά
θεια ίκανοποιήσεώς των διά τής συνεννοήσεως. ”Ας εύ- 
χηθώμεν νά επικράτηση πνεύμα καλής θελήσεως καί είς 
τήν Διοίκησιν μας».

Τον Μάρτιον του 1972 τδ Διοικ. Χυμ,βού- 
λιον άπευβύνεταιι διά κυρίου άρθρου ποδ δημο
σιεύει ή «Τραπεζιτική» με τδν τίτλον «Τολμήσα
τε κύριε Διοικητά», είς τήν Διοίκησιν τής Τραπέ
ζης καί υπογραμμίζει:

«Είναι όμως καιρός νά εύρη τήν δικαίωσίν του καί 
τό Προσωπικόν. ΙΙιστεύομεν οτι δέν απαιτείται ST αυτό 
ειμη μονον η αποφασις τού Διοικητοΰ πού θά θέληση νά 
σύνδεση το ονομα του μέ τά ονόματα τών Διοικητών πού 
δεν λησμονώμεν. Τολμήσατε κ. Διοικητά. Τά αιτήματα 
τού Προσωπικού τής Ε.Τ.Ε. τής οποίας σείς είσθε σήμε
ρον ο Διοικητής δέν είναι δυσεπίλυτα. Είς σάς έλαχε δ 
κλήρος καί ή τιμή τής ίκανοποιήσεώς. Είς ημάς, τό πα
ρόν Διοικητικόν Συμβούλιον τού Συλλόγου τών 'Επαλλή
λων τής Ε.Τ.Ε., έλαχεν ή τιμή νά τά θέσωμεν ενώ
πιον σας.

Δεν ζητοΰμεν εύνοιαν. Ζητοΰμεν αύτό πού δικαιούμε
θα καί μάς παρακρατείτε. Ζητοΰμεν τήν άμοιβήν τής 
εργασίας μας. Έπιδιώκομεν νά άποκατασταθώμεν είς τήν 
ιδίαν ώς. καί πρότερον θέσιν.

Τδν ίδιον μήνα εις ειδικήν έκδοσιν -τής «Τρα
πεζιτικής» καί ενώ πλέον εϊχομεν οδηγηϋή είς τδ 
Διαιτητικδν Δικαστήριον, τδ Διοικ. Χυμβούλιον 
Απευθύνεται καί πάλιν είς τήν Διοίκησιν τής Τρα
πέζης καί ζητεί συνεργασίαν:

«Είς τήν Διαιτησίαν λοιπόν. Έκεΐ κατελήξαμεν άφοΰ 
ή Διοίκησις τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος ήρνή- 
θη νά ικανοποίηση τά αίτήματά μας. Οί τέσσαρες σύλ
λογοι, πού εκπροσωπούν τό σύνολον τών εργαζομένων είς 
τήν Εθνικήν Τράπεζαν, άφοΰ άνέμενον επί μακρόν τάς 
άποφάσεις τής Διοικήσεως τής Τραπέζης καί μή δυνά- 
μενοι νά πράξουν άλλως, προσέφυγον είς τό Ύπουργειον 
Εθνικής Οικονομίας (Διεύθυνσιν ’Αμοιβής Εργασίας) 
καί έζήτησαν «δπως ενεργήσει δ,τι δει διά τήν ταχεΐαν 
παραπομπήν τής διενέξεως είς τό αρμόδιον Διαιτητικόν 
Δικαστήριον».

Εγκυμονεί κινδύνους ή έπ’ άκροατηρίφ άνάπτυξις 
επιχειρημάτων, οία ύποχρεούμεθα νά έπικαλεσθώμεν. Οί 
κίνδυνοι βέβαια δέν αφορούν τό προσωπικόν τής Εθνι
κής Τραπέζης. Παρά ταΰτα τούς έπισημαίνσμεν καί έπα- 
ναλαμβάνομεν δτι επιθυμία μας είναι ή συνεργασία Διοι- 
κήσεως καί Προσωπικού.

Τά θέματα πού μάς απασχολούν έπρεπε νά έχουν ρυ- 
θμισθή άνευ προστριβών. ’Έπρεπε νά έχουν ρυθμισθή ύπό 
τής Διοικήσεως καί νά μήν άναζητοΰνται «τερτίπια» διά 
νά είναι ευχερής ή άρνησις. Ή προσφυγή είς τά «τερτί
πια» δέν παύει νά είναι άρνησις καί μόνον αφελείς δύ- 
ναται νά πείση, δτι, υπάρχει ενδιαφέρον, τό όποιον δέν 
εκδηλώνεται διότι «δυστυχώς δέν μάς επιτρέπει δ νόμος». 
Έ,φ’ ώ καί έπιμένομεν καί έλπίζομεν πάντοτε δτι προ 
τής συζητήσεως τής προσφυγής μας είς τό Διαιτητικόν 
Δικαστήριον θά κληθώμεν νά συζητήσωμεν τά θέματά 
μας μέ τήν Διοίκησιν καί από κοινού θά έξεύρωμεν τόν 
τρόπον τής ίκανοποιήσεώς των».

Δέν έγκατα, λειψά, μεν καί δέν εγκαταλεΜΐομ,εν 
τήν προσπάθειαν αυτήν καίτοι ύπεχρεώθημ,εν νά 
σκληρύνωμεν τδν άγώνα μ-ας διά τήν ίκανοποίησιν 
τών αίτημ-άτων τού Ήροσωπικού.

Μέ τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης εχομ,εν μ.όνον 
μίαν διαφοράν. 'Ημείς ζητοΰμεν τήν ίκανοποίησιν 
τών αιτημάτων τού ΙΙροσωπικοΰ καί τδν σεβασμδν 
τών δικαιωμάτων του. 'Η Διοίκησις δέν έππιδει- 
κνύει τδ άπαιτούμενον ενδιαφέρον. ’Ιδού λοιπδν 
ή άντίθεσίς μας. "Ο,τι άλλο λέγεται ή γράφεται 
είναι ψευδές καί είς άλλους σκοπούς Αποβλέπει.

<·>ά είμεθα ευτυχείς άν ή Διοίκησις τής Τρα
πέζης, μάς έδιδε τήν εύκαιρία νά χειροκροτήσω- 
μεν, πρώτοι ήμ,είς, τδ ενδιαφέρον της ύπέρ τού 
Προσωπικού. Γένοιτο.

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΛΑΟΓΩΝ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 2ας ΣΕΛ.)

σας αύτό Ασφαλιστικός εισφοράς 
καί β) δτι κατ’ έπανάληψιν ή Έρ- 
γοδότις έρριψε έττί τών ώμων τού 
ασφαλιστικού φορέως ίδιικάς της 
υποχρεώσεις έναντι υπαλλήλων, 
έξελθάντων τής υπηρεσίας προς 
άνακούφισιν αυτής (εθελούσιοι έ
ξοδοι, Απολύσεις κατ’ εφαρμογήν 
τού Ν.Δ. 2510)53 κλπ.).

2) Μή δυναμένη ή Έδγοδότις 
ν’ άποκρούση τό δεύτερον αϊτηι- 
μα ημών προσφεύγει εις νομικήν 
Ακροβασίαν. Κατ’ αρχήν υποστη
ρίζει δτι δέν δύναται νά τύχη Α
νάλογου έΦαρμογής ή περίπτωσις 
τής Τραπέζης τής Ελλάδος διότι 
έκεΐ ή έξ αρχής άπό τής προαγω
γής χορήγησις μέρους τών προ
βλεπομένων προσαυξήσεων έγένε- 
το έλευθέρως διά Σ.Σ.Ε. και ού- 
χί δι’ άποφάσεως Διαιτητικού Δι
καστηρίου, έγένετο δέ τούτο «εκ 
μέρους τών συμβαλλομένωιν έν τή 
σταθμίσει ύπ’ αυτών τού έν γένει 
αμοιβαίου συμφέροντος καί τής 
υπηρεσιακής σκοπι μότητος...» (ϊ- 
δετε όπισθίαν σελίδα 2 φύλλου 
υπομνήματος άντιδίκου). Είναι 
προς τιμήν τής Διοικήσεως τής 
ι ραπέζης τής Ελλάδος δτι έξε- 
τίμησε τό άμοιβαΐον συμφέρον 
καί άνευ περαιτέρω προσφυ
γής είς τήν διαδικασίαν τής δι
αιτητικής έπιλύσεως τής διαφο^ 
ράς έδέχθη διά Σ.Σ.Ε. τήν παρο
χήν, ήν πεισμόνως Αρνεΐται ή Δι- 
οίκησις τής άντιδίκου, μή κατ,οο- 
νοοΰσα προφανώς ούτε τήν σκο
πιμότητα αυτής, ούτε τό άμοι- 
βαΐαν συμφέρον άναπτύσσουσα 
περαιτέρω ή άντίδικος τόν ισχυ
ρισμόν τούτον ποιείται καί μίαν 
ομολογίαν, δι’ ής άντικρούεται έ- 
τέρα νομική Ακροβασία, συμψώ- 
νως προς τήν οποίαν δέν δύναται 
νά συγκατατεθή είς τήν χορήγη- 
σιν έξ άρχής άπό τής προαγω
γής μέρους τών προβλεπομένων 
προσαυξήσεων διότι δέν πραβλέ- 
πεται τοιοΰτον τί ύπό τού ’Οργα
νισμού της. 'Ομολογεί είς τό αύ
τό σημεΐον τοΰ υπομνήματος της 
δτι είς τήν περίπτωσιν τής Τρα
πέζης τής 'Ελλάδος «καθιερώθη 
συμίβιατικώς κατ’ έλευθέραν έκτί- 
μησιν καί συνομολόγησαν σύστη
μα, έν τή ρυθμίσει τών χορηγού
μενων προσαυξύσεων, έ ν τ α - 
χ θ έ ν είς τό πλαίσιον τοΰ ’Ορ
γανισμού ή Κανονισμού τής ρη- 
θείσης Τραπέζης, ΚΑΤΑ ΤΡΟ
ΠΟΠΟΙΗΣ IN αυτού,...». Ούτω ο
μολογεί ή άντίδικος δτι συμβατι- 
κώς καί έλευθέρως διά Σ.Σ.Ε. έ- 
τροποποιήθη ό Κανονισμός τής 
είρημένης Τραπέζης, ένώ διά τήν 
ιδίαν καλύπτει τήν άρνησίν της 
είς τό γεγονός δτι δέν προβλέπε- 
ται ύπό τοΰ ’Οργανισμού της, άλ
λα έάν προεβλέπετο δέν θά ύφί- 
στατο ή ύπό κρίσιν διένεξις.

Δ'ελάβομεν άνωτέρω δτι ή άν
τίδικος ισχυρίζεται δτι τό αίτη
μα περί καταβολής μέρους τών 
προβλεπομένων προσαυξήσεων ά
μα τή προαγωγή δέν εύσταθεΐ 
διότι δέν προβλέπεται τούτο ύπό 
τού ’Οργανισμού. Ό ισχυρισμός 
ουτος είναι άπολύτως άβάσιμος, 
διότι τό θέμα τής αμοιβής τοΰ 
προσωπικού αυτής, δπερ άρχικώς 
έρρυθμίζετο πράγματι ύπό τοΰ 
’Οργανισμού ήδη άπό μακρού καί 
δή άπό τής θεσπίσεως τού Ν. 
3239)55 ρυθμίζεται κατά τήν

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
τος 3755)1957 καί^Ν.Δ. 186)69. 

Δ ι ά τ α ΰ τ α
Έπιλύον τήν μεταξύ τής ’Ε

θνικής ^ Τραπέζης τής 'Ελλάδος 
άφ’ ένός καί άφ’ ετέρου τών 1) 
Συλλόγου Υπαλλήλων ’Εθνικής 
Τραπέζης τής 'Ελλάδος, 2) Συλ
λόγου τών 'Υπαλλήλων τής Τρα
πέζης ’Αθηνών, 3) Συλλόγου 
Είσπρακτόρων ’Εθνικής Τραπέζης 
τής 'Ελλάδος, 4) Συλλόγου Βοη
θητικού Προσωπικού ’Εθνικής 
Τραπέζης ύφισταμένην διένεξιν,

Άποψαίνεται ώς Ακολούθως:
1. Οί κατά τήν έναρξιν τής ι

σχύος τής παρούσης ίσχύοντες 
διά τό Προσωπικόν τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τής 'Ελλάδος οργανι
κοί ή βασικοί μηνιαίοι μισθοί αυ
ξάνονται ώς Ακολούθως:

α) ’Από τής ισχύος τής πα
ρ ούσής καί μέχρι 30.9.72 κατά 
ποσοστόν 6%.

β) Άπό 1.10.72 καί εφεξής 
κατά ποσοστόν 12%.

2 Κατά τά λοιπά εξακολου
θούν ίσχύουσαι αί κείμενοι δια
τάξεις.

3. Τυχόν καταβαλλόμενοι άπο- 
δοχαί άνώτεραι τών ύπό τής πα
ρούσης καθοριζσμένων δέν δύναν- 
ται νά μειωθώσιν.

4. Ή ισχύς τής παρούσης, ύπό 
τάς άνωτέρω διακρίσεις, άρχεται 
άπό τής 27ης ’Ιουλίου 1972. 
Έκρίθη, Απεφασίσθη καί έγένετο

Έν Άθήναις τή 27)7)1972 
Ό Πρόεδρος 
Α. Π ΟΥΛΟ Σ 

Ό Γ ραμματεύς 
Α. Κ ΟΛΑ ΙΟΠ ΟΥΛΟ Σ

διαδικασίαν τοΰ νόμου τούτου, 
τοΰθ’ δπερ παγίως δέχεται ή άν
τίδικος, προς άρσιν μάλιστα οί- 
ασδήποτε άμφιβολίας ή Διοίκη- 
σις τής άντιδίκου προεκάλεσε τήν 
διά τού Β.Δ. 290)1966 τροπο- 
ποίίησιν τού άρθρου 4 τοΰ άπό 
17)26.9.1953 Β.Δ. «περί ’Οργα
νισμού τής ’Εθνικής Τραπέζης 
τής 'Ελλάδος» είς τρόπον ώστε ν’ 
απαλέιφθούν άπό τό άρχικόν κεί
μενον τά ποσά τών μισθών τού 
προσωπικού αυτής. Ούτω ένώ ύ
πό τού άρθρου 7 τοΰ προειρημέ
νου ’Οργανισμού προεβλέπετο 
Αρχικώς ή χορήγησις 6 προσαυ
ξήσεων λόγφ εΰδοκίμου παραμο
νής είς τόν αυτόν βαθμόν (έκα
στη τούτων έκ 1 0% καί έχορηγεΐ- 
το άνά τριετίαν, σύνολον ποσο
στού προσαυξήσεων 60%), ήδη 
νΰν χορηγούνται 5 έκ τού λόγου 
τούτου προσαυξήσεις (έκάστη 
τούτων έκ 15% χορηγούμιεναι ή 
πρώτη μετά διετίαν καί αί λοι
ποί τέσσαρες μετά τριετίαν έκα
στη, σύνολον ποσοστού προσαυ
ξήσεων 75%, τοΰθ’ δπερ ομολογεί 
ται είς τήν προσθίαν σελίδα τοΰ 
3ου φύλλου τοΰ ύπομνήματος τής 
άντιδίκου.

3) Ή Τράπεζα τής 'Ελλάδος
προήλθεν έκ τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος, διά τόν λόγον 
δέ τούτον τόσον τό προσωπικόν 
αυτής (Τραπέζης Ελλάδος), Ο
σον καί τών ετέρων δύο Τροστε- 
ζών: τής Εθνικής Κτηματικής
καί τής Αγροτικής έπεδίωκον δ
πως έξισωθώσι μισθολογικώς 
προς τό προσωπικόν τής> άντιδί
κου, ήδη δέ συνεπείφ τής στεί
ρας άρνήσεως τής Διοικήσεως τής 
άντιδίκου τό προσωπικόν τής Μή
τρας Τραπέζης. τής πραγμοοτο- 
πο ιούσης με ίζανα κέρδη κ αί έ- 
χούσης κύκλον συναλλαγών άσυγ- 
κρίτως μεγαλύτερον τίόν ώς άνω 
Τραπεζών, επιδιώκει νά εύθυ- 
γραμμισθή μισθολογικώς μέ τό 
προσωπικόν τών θυγατέρων Τρα
πεζών και δή δταν είναι άναμφι- 
σβήτητον δτι τό προσωπικόν τής 
άντιδίκου μοχθή καί κυριολεκτι- 
κώς Αναλίσκεται διά τήν πρα- 
γμάτωσιν τών άποτελεσμάτων, 
συνεπείςι: τών οποίων εμφανίζεται 
ή άντίδικος ώς ό πλέον ισχυρός 
Οικονομικός Όργοατσμός μέ τόν 
μεγαλύτερον τζίρον καί τά ύψη
λότερα κέρδη.

4) Ύπό τών έν αρχή τής πα
ρούσης μνημονευομένων διατάξε
ων τού άρθρου 16 παρ. 2 Ν.Δ. 
186)1969 καί τοΰ άρθρου 15 § 
3 Ν. 3239)55 καθορίζονται λε
πτομερώς τά κρίσιμα στοιχεία, 
βάσει τών όποιων τό Δικαστήριον 
αποφασίζει περί τών αμοιβών τών 
εργαζομένων.

Τό άρθρον 16 παρ. 2 Ν.Δ. 
186)69 ορίζει ώς τοιαΰτα στοι
χεία τόν ρυθμόν τής οικονομικής 
άνοοπτύξεως τής Χώρας, τήν πο- 
σοστιαίαν αΰξησιν τοΰ ’Εθνικού 
εισοδήματος, τήν παραγωγικότη
τα έν σχέσει μέ τήν δλην έξέλι- 
ξιν τής ’Εθνικής οικονομίας καί 
τό κόστος τής ζωής, ένώ τό άρ
θρον 15 παρ. 3 τοΰ Ν. 3239)55 
ώρισεν δτι δέον νά λαμβάνωνται 
ύπ’ δψιν καί νά σταθμίζωινται αί 
κοινωνικά! καί οίκονομιικαί άνάγ- 
και, άς έξυπηρετεΐ ή έπιχείρησις, 
τό έπίπεδον τών χορηγούμενων Α
μοιβών έν σχέσει μέ τό κόστος 
τής ζωής. Έκ τών στοιχείων τού
των οΰδέν ή άντίδικος επικαλεί
ται, διότι πάντα είναι είς βάρος 
τής άρνήσεως της νά ίκανοποιή
ση τά αιτήματα ημών. Ούτω έκ 
τού προσαγομένου πίνακος κατα
θέσεων παρά τή άντιδίκφ (ϊδετε 
δημοσίευμα είς σχετικόν Απόκομ
μα έφημ. «Τραπεζιτική», συνημ. 
ύπ’ άριθ. 6) δείκνυται δτι άπό 
τοΰ έτους 1968 μέχρι τοΰ ετοιυς 
1971 αί παρά τή άντιδίκφ ιδιω
τικά! καταθέσεις άπό 34.322. 
213.823.— δρχ. άνήλθΡν είς 65. 
691.845.346.—, τοΰτέστιν έδι- 
πλασιάσθησαν, τά δέ μικτά κέρ
δη αυτής άπό 1.740.825.872.— 
δρχ. τοΰ έτους 1 968 άνήλθον τό 
έτος 1971 είς δραχμάς 2.618.

ΗΡΧΙΣΔΝ ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΛΙ
Έπραγματοποιήθησαν αί προα. 

γωγαΐ Δοκίμων καί Υπολογιστών 
Β' καί συνεχίζονται αί προαγωγαί 
διά τούς λοιπούς βαθμούς. Έπρα- 
y ματοπο ιήθησαν έξ άλλου αί προα- 
γωγαί τών πτυχιούχων άνωτόπων 
Σχολών.

Οί κ.κ. Ά Ρωσσέτη^ 
καί Νικ. ΠίακοηοΒ

ΕΙΣ ΤΟ ΣΓΝΕΔΡΙΟΝ 
ΤΗΣ Γ. Σ. Ε. Ε.

'Ο ’Αντιπρόεδρος καί ό Γεν. Γ ραμ
ματεύς τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 
τοΰ Συλλόγου κ.κ. Άλ. Ρωσσέτης 
καί Νικ. Πίσκοπος, έξελέγησαν κα
τά τάς προσφάτους άρχαιρεσίας τοΰ 
Έργοσικοΰ Κέντρου ’Αθηνών σύνε
δροι διά τό Πανελλαδικόν Συνέδρων 
τής Γ ενικής Συνομοσπονδίας ’Εργα
τών Ελλάδος.

699.358.—, ήτοι έσημείωσαν αΰ- 
ξησιν κατά 50,4%.

Έτέρωθεν έκ τών αυτών ώς ά
νω στοιχείων προκύπτει δτι ένώ 
άπό τοΰ έτους 1968 μέχρι τού 
έτους 1971 τά μικτά κέρδη τής 
άντιδίκου ηύξήθησαν κατά 50,4%, 
τά δέ κατά τήν περίοδον μικτά 
κέρδη τής Τραπέζης τής 'Ελλά
δος έσημείωσαν συνολικήν αυξη- 
σιν μόνον κατά 26,48%, κοσά τήν 
αυτήν περίοδον ή μέση έτηισία έ- 
πιβάρυνσις τών μικτών κερδών έξ 
Αποδοχών τοΰ Προσωπικού τής 
Τραπέζης τής 'Ελλάδος είναι 38, 
4%, ή δέ άντίστοίχος έπιβάρυν- 
σις τών μικτών κερδών έξ Αποδο
χών τοΰ Προσωπικού τής Εθνι
κής Τροστέζης είναι 30,9%, ήτοι 
άρκετά μ ικροτέρα, καίτοι τά μι
κτά κέρδη ταύτης κατά τήν έν 
λόγφ περίοδον ηύξήθηισαν κατά 
τό διπλάσιαν άπό δτι ηύξήθησαν 
τά τοιαΰτα τής Τροοπέζης 'Ελλά
δος. Παρά ταΰτα ή μέν Διοίκηι- 
σις τής Τραπέζης τής Ελλάδος 
κοττει/νόησεν, κστά τήν ιδίαν τής 
άντιδίκου ομολογίαν τό άμοιβαΐ- 
ον συμφέρον άμφοτέρων τών με
ρών καί οίκειοθελώς ικανοποίησε 
τά αιτήματα τοΰ προσωπικού αυ
τής, Αντίστοιχα τών οποίων τυγ- 
χάνουσι τά ύπό τήν ΰμετέραν κρί
σιν ίδικά μας, ένώ ή άντίδικος 
πεισμόνως άρνεΐται καί τήν ίκα- 
νοποίησιν τοΰ περί αΰξήσεως τών 
βασικών μισθών αιτήματος μας 
καί τούτο παρά τό γεγονός δτι ή 
Εθνική Κυβέρνησις διά τών Αρ
μοδίων οργάνων άνεγνώρισε τό 
δίκαιον τών μισθωτών έν γένει 
καί ένέκρινεν Αντιστοίχους αύξή- 
σεις τών Αποδοχών καί μολονότι 
Το δίκαιον τοΰ αιτήματος ημών έ
χει άναγνωρισθή δι’ άποφάσεως 
τοΰ Ύμετέρου Δικαστηρίου (ύπ’ 
άριθ. 11) 1972), άποφάσεως άνα- 
φερομένης είς τάς άποδοχάς τοΰ 
Προσωπικού τών Τραπεζών 'Ελ
λάδος, Εθνικής Κτηματικής καί 
Αγροτικής, τού σήμερον άμειβο- 
μένου καλύτερον τοΰ προσωπικού 
τής άντιδίκου, ένώ παλαιότερον 
τό προσωπικόν τών ώς άνω Τρα
πεζών έπεδίωκε τήν ϊσην μέ τό 
προσωπικόν τής άντιδίκου μετα
χείριση/, δπερ προσωπικόν τής 
άντιδίκου, ώς όκτενώς άνεπτύχθη 
προηγουμένως, ήδη υπολείπεται 
τοΰ τοιούτου τών ώς ε’ίρηται 
Τραπεζών.

Τέλος τά προβαλλόμενα υπό 
τής άντιδίκου επιχειρήματα προς 
άπόκρουσιν τοΰ αιτήματος μας 
τής Υορηγήσεως έξ άρχής άπό 
τής προαγωγής καί κτήσεως τοΰ
Βασικός μισθός Λογιστού Α' . . 
Προσαυξήσεις 35%.....................

βαθμού ποσοστού προσαυξήσεων 
καί οί ισχυρισμοί της δτι, έν πε
ρί πτώσει Αποδοχής τοΰ αιτήμα
τος τούτου, έπέρχεται δ ή θ ε ν Α
νατροπή έκ βάθρων τών διεπόν- 
των τήν δλην μετά τοΰ προσωπι
κού σχέσιν θεσμών τού Όργανά 
σμού τής Υπηρεσίας, μεταβάλλε
ται. δήθεν τό ύφιστάυενον-κρα- 
τούν σύστηιμα έπί τού προκειμέ- 
νου, δηιμιουργεΐται δήθεν περί- 
πτωσις λήψεως δίς τοΰ αύτοΰ καί 
διά τήν αυτήν αιτίαν καί άπο^ 
κλείεται δήθεν ή παροχή τών 
προσαυξήσεων κατ’ έφ αρμογήν 
τοΰ ένός συστήματος άπό τήν 
παροχήν τούτων κατ’ εφαρμογήν 
τοΰ ^ετέρου συστήματος Αποτε
λούν πυροτέχνημα, τοΰ οποίου 
τό περιεχόμενον συντίθεται έξ ο
λοκλήρου άπό τό άσύστολοιν ψεΰ^ 
δος.

ιΚαΐ ιδού ή άπόδειξις.
^ *Έστω_ εΐς Λογιστής Α'. Κα

τά τά νΰν ίσχύοντα ουτος μετά 
διετίαν άπό τής προαγωγής του 
είς τόν βαθμόν τούτον θά λάβη 
τήν πρώτην προσαύξησιν έπί τοΰ 
βασικού του μισθού έκ 15%, με
τά τριετίαν προσέτι θά λάβη δει> 
τέραν προσαύξησιν έκ 15%, με
τά έτέραν προσέτι τριετίαν, τήν 
τρίτην προσαύξησιν έκ 15%, ο
μοίως τήν Τετάρτην προσαύξησιν 
έκ 15%, καί ομοίως καί τήν πέμ- 
πτην — τελευταίαν προσαύξησιν 
έκ ] 5%.

Έάν ούτος προαχθή είς τόν ε
πόμενον βαθμόν, τόν βαθμόν τοΰ 
'Υποτμημαπάρχου τούτέστιν, με
τά έξ (ό) έτη άφ’ ής προήχθή είς 
Λογιστήν Α', τότε ώς Λογιστής 
Α' θά έχη δύο προσαυξήσεις 
Ομίαν υετά διετίαν καί μίαν με
τά τριετίαν), ήτοι ποσοστόν 30% 
καί θά λάβη έπί τή προαγωγή 
του είς Ύποτμηματάρχην —συμ- 
φώνως προς τά ίσχύοντα νΰν καί 
ύπό τοΰ ’Οργανισμού Υπηρεσίας 
καθοριζόμενα—- καί τό κλάσμα 
τής τρίτης προσαυξήσεως τού 
Λογιστού Α', δπερ Αντιστοιχεί 
είς τό διανυθέν προσέτι έν έτος 
(ήτοι άπό τής λήψεως τής δευ- 
τέρας προσσυξήσεως είς τόν βοο- 
θμόν τοΰ Λογιστοΰ Α' μέχρι προ
αγωγής είς τόν βαθμόν τοΰ Ύπο- 
τμηιματάρχου) καί δπερ Ανέρχε
ται είς 5%^ (τό 1)3 τοΰ 15%). 
’Ήτοι θά γίνη Ύποτμηματάρχης 
Από Λογιστής Α' σύν 35% προσ
αυξήσεις έπί τοΰ βασικού μισθού 
του (ώς Λογιστοΰ Α').

Ή μετοπροπή, κατά τά νΰν ί
σχύοντα καί πάλιν, θά γίνη ώς 
Ακολούθως:

Δρχ. 5.200.—
» 1.820.—

Σύνολον
Βασικός μισθός Ύποτμημοπάρχου

» 7.020.—
» 5.600.—

Διαφορά - υπόλοιπον » 1.420.—

Μετατροπή διαφοράς είς πο
σοστόν έπί τοΐς εκατόν έπί τοΰ 
βασκιοΰ μισθού τού Ύποτμημα- 
τάρχου, δπερ έν τή συγκεκριμέ
νη περιπτώσει άνέρχεται είς 25, 
3ό%. Οΰτω ό Λογιστής Α' σύν 
35% γίνεται Ύ ποτμη ματάρχης 
σύν 25,36%. Ώς Ύποτμηματάρ- 
χης πλέον σύν τώ ποσοστώ (έκ 
μετοσροπής) προσσυξήσεως έξ 
25,36% μετά διετίαν Από τής 
προαγωγής του είς τόν βαθμόν 
τοΰ Ύποτμημοπάρχου θά λάβη 
πρώτην προσαύξησιν έπί τοΰ βα
σικού του μισθού έκ 15%, μετά 
τριετίαν προσέτι δευτέραν προσ- 
αύξησιν έκ 1 5% κλπ. ώς έξετέθη 
άνωτέρω καί διά τόν Λογιστήν 
Α'.

Ύπό τά νΰν ίσχύοντα, άνευ 
οΰδεμιάς άπολύτως Ανατροπής 
θεσμών, συστημάτων κλπ. κατ’ 
έφαρμογήν τών ύφ’ ημών αίτου- 
μένων ό περί οΰ Ύποτ μημ ατάρ
χης, άμα τή προαγωγή του είς 
τόν βαθμόν τούτον έκ τοΰ βαθμού 
τού Λογιστοΰ Α' σύν 35%, θά 
λάβη έπί τοΰ1 βασικού μισθού τού 
βαθμού του έκ τοΰ συνολικού πο 
σοστού προσαυξήσεων έξ 75% 
μέρος έκ τούτου άνερχόμενον είς 
45% (ϊδετε μέσον φύλλου - σελ. 
2 ύπομνήματός μας), τό δέ άπο- 
μένον υπόλοιπον θά τό λάβη κα
τά τον καθοριζόμενον είς τό οί-

Οί πολεμικοί
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
λώ τόν Πρόεδρον τοΰ Εκτελεστικού 
Συμβουλίου νά μάς γνωρίση εΐς 
ποίαο ένεργείας προέβη ή Όμοσπον 
δία διά τήν προώθησιν τοΰ θέματος 
τών πολεμιστών. Δέν είναι παραδε
κτόν, αγαπητοί συνάδελφοι, νά ά- 
γνοοΰμεν τήν κατηγορίαν αύτήν τών 
συναδέλφων μέ οίανδήποτε σοβαράν 
ή μή δικαιολογίαν. Όφείλομεν, ’έ- 
χομεν ύποχρέωσιν νά προβώμεν εΐς 
δλας τάς έπιβαλλομένας ένεργείας 
διά νά ίκανοπόιήσωμεν τούς άδικη- 
θέντας συναδέλφους μας.

'Επαναφέρω τό θέμα καί παρα
καλώ δπως ληφθή άπόφασις και ά- 
νατεθή είς τό ’Εκτελεστικόν Συμ
βούλιον ή διά παντός προσφέρου 
μέσου προώθησις τοΰ θέματος τών 
Πολεμιστών συναδέλφων».

κεΐον σημεΐον (άρχή φύλλου - σε
λίδας 3) τοΰ ύπομνήματός μας 
τρόπον, ήτοι Αντί νά γίνη Ύπο- 
τμημοπάρχης σύν 25,36% θά γί
νη Ύποτμηματάρχης σύν 45%, 
ώς δηλαδή θά έγένετο καί είς 
τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος.

Τά έπί τοΰ θέματος άνωτέρω 
έκτεθέντα διά τό συγκεκριμένον 
παράδειγμα ισχύουν, άπολύτως 
Ακριβώς κατά τόν ίδιον τρόπον, 
είς πάσαν περίπτωσιν, χωρίς νά 
3 ί γουν ποσώς ή νά Ανατρέπουν, 
έστω καί κατά τό έλάχιστόν, τά 
νΰν ίσχύοντα ή νά άντ ιστρατεύων- 
ται είς αύτά.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ—
Έν Άθήναις τή 19)7)1972 
ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ ΩΣ ΑΝΩ 

Ό Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Νέαι έκδόσεις

ΈίκυκίλΌφ-όιρησιεν ή. εκδοσις «ΒΑΣΙ
ΚΑ! ΑΡΧΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙ
ΚΗΣ» ΰπδ τοΰ στιναδέλφοπ κ. Γεωρ
γίου Κ. Μελίδηι.

Ή εκδοσις αυτή τυγχάνει λίαν χρή
σιμος προς πάντα, οστις ήθελε άισχα
ληθή μέ τήν επιστημονικήν έκμάθη- 
σιν τής Λογιστικής, Οί ενδιαφερόμε
νοι, δέον όπως απευθύνονται διά τήν 
προμήθειαν τοΰ βιβλίου είς τδν εκδο
τικόν οίκον «ΚΕΔΡΙΝΟΣ» Δ)νσις 
Δώρου 10, 6ος Οροφος, τηλ. 546.433 
καί 546.436, T.T. 102 Άθήναι.

Τιμή βιβλίου διά συναδέλμους 150 
δρχ.

Διά πάντα τρίτον 200 δρχ.

νΑ*********************"ώ ί Ζ-Κ -Κ 
-Κ

I
Κ,ωοτ^ς Κεουηάικ^ς 

Καρδιολόγος

Κηφισιάς 24 (2ος δροφος)

ί*Δέχεται τά μέλη τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.* 
Καθημερινώς 5—8 μ .μ. J 

-Κ Έπί συνεντεύξει
ί Τηλ. 780.250 *
ί *



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΑΑΙ 
ΕΙΣ ΑΙΑΦΟΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΤϊι πφΝίη leu

’Από τής άναλήψεως των κα
θηκόντων του, τό παρόν Διοικη
τικόν Συμβούλιον του Συλλόγου 
έπεδίωξεν όπως τό Προσωπικόν 
τής ’Εθνικής Τραπέζης καταλά- 
6η καί πόιλιν την Π ΡΩΤΗΝ ΘΕ- 
ΣΙΝ μεταξύ των εργαζομένων 
εις τάς Τραπέζας. Ή επιδίωξίς 
αυτή τού Διοικητικού Συμβου
λίου τοΰ Συλλόγου μας προεκά- 
λεσεν, ώς ήτο έπόμενον, ανατα
ραχήν εις τάς τόξεις έικείνων οί 
όποιοι εΐχον πλέον συνηθίσει νά 
θεωρούν κατώτερον τού έαυτού 
των, τό Προσωπικόν τής ’Εθνι
κής Τραπέζης καί οίίτω τό Δι
οικητικόν Συμβούλιον ύπεχρεώθη 
άπό τής πρώτης στιγμής νά άν- 
τιιμετωπίση την άντίδρασίν των. 
Δεν άπώλεσεν όμως την ψυχραι
μίαν του. Παρέμεινεν σταθερόν 
εις τάς έπιδιώξεις του καί διά 
παντός νομίμου μέσου συνεχί
ζει την προσπάθειαν. Δεν έχει 
ψευδαισθήσεις τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον. Γνωρίζει τάς δυσ- 
χερείας. Ή προσπάθεια όμως 
πρέπει νά έπιτύχη. Πρέπει Ο
ΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΠΑΝΑΚΤΗ- 
ΣΩΜΕΝ ΤΗΝ ΑΠΩΑΕΣΘΕΙΣΑΝ 
ΘΕΣΙΝ ΜΑΣ.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
συνεχίζει τον άγώνα του καί πι 
στεύει εις την νίκην. Άντιπα
ρέρχεται τάς φήμας πού έντέ- 
χνως διοχετεύουν οί εκτός, κυ
ρίως αυτοί, οιλλά καί οί έντός 
τής Τραπέζης μας άντίπαλοί 
του, έκ μόνου τοΰ λόγου ότι ε
πιδιώκει νά έπαναφέρη εις την 
πρώτην του θέσιν τό Προσωπι
κόν τής ’Εθνικής Τραπέζης. Άν- 
τιπαρέρχεται τάς διάβολός, άν- 
τιπαρέρχεται τάς ύβρεις. Δεν 
είναι ’ίσως μακράν ή ώρα τής δι
κά ιώσεως τής προσπάθειας καί 
τής πλήρους άποκαλύψεως των 
έργων των αντιπάλων μας. Διά 
τάς ένεργείας εκείνων πού έκ 
δειλίας καί μόνον μένουν όπίσω 
δεν αξίζει νά άσχοληθώμεν. Μέ 
τούς έκ παραίδόσεως καιροσκό- 
πους δεν θά άσχοληθώμεν έπί- 
σης. Τούς γνωρίζομεν, τούς πα- 
ρακολουθοΰμεν καί τούς καθι- 
στώμεν ανικάνους νά μάς βλόο- 
ψουν.

Υπάρχουν όμως καί οί εύπι
στοι. Υπάρχουν οί έπηρεαζόμε- 
νοι άπό τάς φήμας. Υπάρχουν 
οί βιαστικοί. Προς αυτούς λοι
πόν άπευθυνόμεθα καί εις αυ
τούς έπιθυμώμεν νά υπενθυμίσω· 
μεν δτι «Τά καλά κάποις κτών- 
ται». "Ας ιμήν άδημονούν. Εί
ναι πολλοί καί διά πολλούς λό
γους, όσοι δέν θέλουν νά ΐδουν 
τον άγώνα μας νά έπιτυγχάνη. 
Είναι πολλοί καί διά πολλούς 
λόγους, δσοι δέν θέλουν νά κα- 
ταλάβωμεν καί πάλιν την ΠΡΩ- 
ΤΗΝ ΘΕΣΙΝ καί δσοι έξ ημών 
ύφίστανται την έπίδρασιν τών 
λόγων καί τών έργων των εξυ
πηρετούν τούς σκοπούς των καί 
βλάπτουν τά ίδικά μας συμφέ
ροντα. Τά συμφέροντα τοΰ Προ
σωπικού τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης.

Ιυνηλβε 
τό ί Γενικόν

ί 1.1.0. ί.
Τήν 14ην ’Ιουλίου αυνήλ/θ'εν το Β. 

I'ενικόν Συμβούλων τής O.T.O.E., 
ενώπιον τοΰ οποίος προέβή εις άΐιιο- 
λογισμδν τοΰ έργου τοΰ ΈΙκτελεοτι- 
χοϋ Συμβουλίου, δ πρόεδρος τής 'Ο
μοσπονδίας.

Ό πρόεδρος τοΰ Συλλόγου μας π. 
Άθ. Γνανναπόπουλος προέΐβη εις κρι
τικήν τοΰ έργου τοΰ Εκτελεστικού 
Συμβουλίου άναψε ρθείς ειδικώτερον 
εις το Θέμα τής καταγγελίας τών 
σλιλο-γικών συμβάσεων καί τής έξαμοι- 
ώσεως τών όρων αμοιβής καί εργα
σίας τών έργαζομένων εις τάς Τράπε
ζας, Θέματα τά οποία καί προεκάλε- 
σαν τήν οξυνσιν τών σχέσεων τοΰ 
εκτελεστικού Συμβουλίου καί τών τεσ
σάρων Συλλόγων τοΰ προσωπικού τής 
Εθνικής Τραπέζης.

'Τίτο το αυτό πνεΰμα ώμίλησεν καί 
δ πρόεδρος τοΰ Συλλόγου ’Τίιαλλήο 
λων Τραπέζης ’Αθηνών χ. Στυλ. Γκι- 
τάκος.

Διά πράξεων τοΰ κ. Διιοικητοΰ ε- 
τοποθετήθηισαν:

Ό κ. ’Απόστολος Τ'αλλυαΙδοΰριος — 
Σύμπρ. 'Τποίδ)ντής, Δ)ντής παρά τψ 
'Τπο7.)τι Πατρών, ώς Διευθυντής τής 
Περιφερειακής Διευιθύνσεως Δυτικής 
ΈλΛ,άίδοζ,

Ό κ. Δημήτριος Δρακύπουλος — 
Συμπρ. 'Τπο6)ντήζ, Δ)ντής παρά τψ 
'Τποκ) τι Γερανιού — ’Αθηνών, ώς 
Διευθυντής τής Περιφερειακής Διευ
θύνσεις Πειραιώς.

Ό κ. Γεώργιος Χαραχούσης—ΤΙμηκ 
ματάρχης Α', ’Εντεταλμένος καί Προ 
ϊστάμενος Λογιστηρίου παρά τώ ' Τ
ποκ) τι ΙΙλατ. Μηιτροπόλεως εις τό 
'Τποκίμα Πανεπιστημίου ώς 'Τπο- 
διευθυντής αντί τοΰ1 κ. Κων)νου Φω- 
ταπαύλου ■— Τμηματάρχου Α', μετα- 
τνθιεμένου εις τό 'Τπο'/.ί μα ’Αγοράς, 
ώς ' Τποδ) ντοΰ, αντί. τοΰ κ. Γεωργί
ου Θεοδωρίδη — ΤΙμηματάρχου Α’, 
μετατιθεμένου είς τό 'Τποκ)ιμΐα: Γερα
νιού, ώς Διευθυντοΰ.

Ό κ. ’Ιωάννης Μαρκογιάννης -— 
Τμηματάρχης Β' παρά τψ 'Τποκ)τι 
Πειραιώς Β' εις τό 'Τποκ) μια Ναυα- 
ρίνου, ώς 'Τποό)ντής.

Ό κ. Γρηγόριος Μοντοόκιας—Λο
γιστής Β' ’Εντεταλμένος καί Προϊ
στάμενος Λογιστηρίου παρά τψ 'Τ- 
ποκ)τι Γρεβενών εις τό 'ΤΙποκ)μα 
Μετσόβου, ώζ Διευθυντής, αντί τοΰ 
κ. Νικολάου Μάρκου —- Λογ ιστού Α' 
μετατιθεμένου εις τό ’Τποκ) μα Χρυ- 
σουπόλεως, ώς Διευθυντοΰ αντί τοΰ 
κ. Νικολάου Γρινιάτισου — 'Τποτμημ 
ματάρχου, μετατιθμμ,ένου εις τό 'Τ
ποκ) μα Λεβαδείας, ώς 'ΤποΙδιευθυν- 
τοϋ.

Ό κ. Κων)νος Διάκογιάννης—'Τ- 
πολογιστής Α’ παρά τψ 'Τποκ)τι Σά
μο, είς το Πρακτορεΐον Βονίτισης, ώς 
Προϊστάμενος αύτοΰ, αντί τοΰ κ. Γε
ρασίμου Βουκελάτου — 'ΤΙποτμηιμα- 
τάρχου, μετατιθεμένου είς τό 'Τποκ) 
μα Αταλάντης, ώς Διευθυντοΰ, αντί 
τοΰ κ. Νικολάου Κούλα —■ Τ|μη|μα- 
τάρχου Α' μετατιθεμένου είς τό 'Τ- 
ποκ)μα Θηβών, ώς Διευθυντοΰ, αντί 
τοΰ κ, ’Εμμανουήλ Ψάθα — Τμη
ματάρχου Α' μετατιθεμένου είς τό 'Τ
ποκ) μα Ναυπλίου, ώς Διευθυντοΰ, 
αντί τοΰ π. Κων. Σκυριανοΰ—Τμη
ματάρχου Α' μετατιθεμένου είς τό 
'Τποκ)μα Αίγιου, ώς Διευθυντοΰ, ιάν- 
τί τοΰ κ. Σταματίου Μονιού δη—Συμ- 
πράτ. 'Τπο'δήντοΰ, μετατιθεμένου είς 
τό ’Τποκ) μα Πατρών, ώς Διευθυν- 
ταΰ.

'Ο κ. Παναγιώτης Ραυτόποΰλος—■ 
ΤΙμηματάρχης Β', ’Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου παρά τώ 
'Τποκ)τι Πατρών είς τό αύτό ’Τ
ποκ) μα, ώς 'Τποιδ)ντής, άντί τοΰ κ. 
Παναγιώτου Κοντόγιωργα — Τμη
ματάρχου Β' μετατιθεμένου είς τό 
'Τποκ)μα Γούναρη Πατρών, ώς Δι- 
ευθυντοΰ, αντί τοΰ κ, Ματθαίου Πα- 
παιμίατθαίου —· Τίμη,ματ.άρχου Β' ιμε- 
τατιθεμένου είς τό 'Τποκ)μα Πα
τρών, ώς ' Τίτοπδιεθυντοΰ, άντί τοΰ 
κ. Στεφάνου Βαρότση — Συμπρ. 'Τ- 
ποδ)ντοϋ, μετατιθεμένου είς τό 'Τ
ποκ) μα Κέρκυρας, ώς Διευθυντοΰ, 
άντί τοΰ κ. ΈΙμμανουήλ ΊσΙμυρΟδη: —- 
Συμπρ. 'Τποδ) ντοΰ, μετατιθεμένου 
είς τό 'Τποκ)μα Λαρίσης, ώς Διιευ- 
θυντοΰ, άντί τοΰ κ. ’Αθανασίου Μου- 
μουζιά — 'Τποδιεθυντοΰ, έξερχαμένιου 

! τής 'Τπηρεσίας λόγω ορίου ήλικίας 
(άίπό 31.1.73 έκ παρατάσεως) καί τι- 
θεμένου είς τήν διάθεσιν της Διευ- 
θύνσεως ΙΙροσωπυκίοΰ.

Ό κ. Στυλιανός Τσακαλάκης — 
Λογιστής Β' ’Εντεταλμένος καί Προ
ϊστάμενος τοΰ 'Τποκ)τος Καρλοβα- 
σίου είς τό αύτό ' Τποκ) μα, ώς Διευ
θυντής, άντί τοΰ κ. Δημητρίου Κον- 
τόζογλου —· ΤΙμηματάρχου Β' μετα- 
τιθεμένου είς τό 'Τποκ)μα Σύρου, ώς 
Διευθυντοΰ, άντί τοΰ κ. Θεαδώρου 
Ζώτου — ' Τποτμηματ άρ χου, μετατι- 
θίεμένου είς τό 'Τποκ)ιμα Τ'ρυπόλεως, 
ώς Διευθυντοΰ;, άντί τοΰ κ. Κων)νου 
Σταμούλη — Τμηματάρχου Α' μετα- 
τιθεμένου είς τά ’Τποκ)μα Καρδίτισης, 
ώς Διευθυντοΰ, άντί τοΰ κ. ’Αποστό
λου - Τηλεμάχου ΓιαννουλάΙτου — 
Τμηματάρχου Α' μετατιθεμένου1 είς 
τό 'Τποκλμα ’ Αγρίνιου, ώς Αιευθύν- 
τοΰ.

'•Q κ. Ευθύμιος Κουτσογιαννόπου- 
λος—Τμηματάρχης Α' τάξεως, Προ
ϊστάμενος 'Τπηρεσίας Καθυστερήσε
ων Χορηγήσεων, τοΰ Καταστήματος 
δδ’οΰ Σταδίου 38, ώνομάσθηι έντεταιλ- 
μένος τού αύτοΰ Καταστήματος.

ΔΓ έτέρας πράξεως έγένοντο αί 
ακόλουθοι τοποθετήσεις παρά τή Δι- 
ενθύνσει Μελετών Βιομηχανίας.

Ό κ. ’Αθανάσιος Θωμάς ·— Τμη
ματάρχης Α' τάξεως — Προϊστάμε
νος Τμήματος, ώς 'Τποδιευθυντής.

Ό κ. Βασίλειος ΣταΟόπονλυς — 
ΤΙμηματάρχης Β' τάξεως, Προϊστά
μενος Τμήματος, είς τό Τ’μήΙμα Με
λέτης Βιομηχανικών ’Επιχειρήσεων, 
ειδών διατροφής, ποτών, καίπνοΰ, ξύ
λου, ειδών εκ πλαστικής ΰλης, Εκτυ
πώσεων - εκδόσεων, κλωστοϋφαντουρ
γίας καί ειδών ιματισμού (17—Α—2 ) 
ώς Προϊστάμενος.

Ό κ. Γεώργιος Γκόνης — Τμημα
τάρχης Β' τάξεως, Προϊστάμενος

Τμήματος, είς τό Τμήμα Μελέτης 
Βιομηχανικών Επιχειρήσεων χάρτου, 
δέρματος κα ίέλαστικών, (17—Α— 
3), ώς Προϊστάμενος.

Ό κ. Άνδρέας Ζέρβας — Τμημα
τάρχης Β' τάξεως, Προϊστάμενος 
'Τπηρεσίας, είς τό Τμήμα Μελέτης 
Βιομηχανικών ’Επιχειρήσεων μεταλ
λουργικών, μηχανολογικών, ηλεκτρι
κών συσκευών, παραγωγής μέσων με
ταφοράς, οικοδομικών υλών, χημείας 
καί ψύχους, Μεταλλείων - Λατομεί
ων καί Επιχειρήσεων Κοινής ’Ωφέ
λειας καί Τουρισμού (17—Α—4), ώς 
Προϊστάμενος.

Ό κ. Δημήτριος Χρήστου — Λο
γιστής Α' τάξεως, Προϊστάμενος 'Τ
πηρεσίας, είς τήν 'Τπηρεσίαν Μελέ
της Βιομηχανικών Κλάδων ειδών 
διατροφής, ποτών, καπνού, ξύλου, 
χάρτου, δέρματος, ελαστικού, ειδών 
έκ πλαστικής ύλης, έκτυπώσεων - έ,κ- 
δόσεων, κλωστοϋφαντουργίας καί ει
δών ιματισμού (17—Α—11) ώς Προ
ϊστάμενος.

Ό κ. Διονύσιος Μαυρογένης—Λο
γιστής Α' τάξεως, είς τήν 'Τπηρε
σίαν Μελέτης Βιομηχανικών Κλάδων, 
μεταλλουργίας, μηχανολογικών, ή,λε- 
κτρικών συσκευών, παραγωγής μέσων 
μεταφοράς οικοδομικών υλών, χημεί
ας καί ψύχους, Μεταλλείων - Λατο
μείων καί Τουρισμού (17:—Α—12), 
ώς Προϊστάμενος.

Ό κ. Σπυρίδων ’Αντωνίου Λο
γιστής Α' τάξεως, είς τήν 'Τπηρε
σίαν Μελέτης Βιομηχανικών ’Επιχει
ρήσεων κλπ. κλωστοϋφαντουργίας καί 
είίΐδών ιματισμού (17—Α—52) ώς 
Προϊστάμενος.

Ό κ. Εμμανουήλ Κιουπάκης—'Τ- 
πατμηματάρχης, είς τήν 'Τπηρεσίαν 
Μελέτης Βιομηχανικών ’Επιχειρήσε
ων χάρτου, δέρματος καί ελαστικού 
(17—Α—31) ώς Προϊστάμενος.

Ό κ. -’Εμμανουήλ Κατσαράικης — 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, 'Τποδιευ- 
θυντής παρά τψ ' Τποκαταστήματι Ί- 
ωαννίνων είς τό αύτό 'Τποκατάστημαί 
ώς Διευθυντής, άντί τοΰ κ. Χρήστου 
Σιώρη - Συμπράττοντος 'Τποδιευθυν- 
τοΰ, άπαχωραΰντος τής 'Τπηρεσίας 
ιάπό 4.9.1972, κατόπιν μονομερούς ύπ’ 
αύτοΰ καταγγελίας τής σμβάσεως ερ
γασίας μετά τής Τραπέζης, καί τιθε- 
μένου είς τήν Διάθεσιν τής Διευθύν- 
σεως Προσωπικού.

Ό κ. ’Αναστάσιος Βλησμάς — 'Τ- 
πολογιστής Α' τάξεως, Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου παρά 
τψ ' Τπσκαταστήματι ’ Ιθάκης, είς τό 
αύτό 'Υποκατάστημα, ώς Διευθυντής.

Ό κ. ’Αντώνιος ΒελλόΙπουλος, — 
Συμπράττων 'Υποδιευθυντής, είς τό 
'Τποκ) μα Ζέας, ώς Διευθυντής άντί 
τοΰ κ, Γεωργίου Παπαϊωάννου — 
Α' μετατιθεμένου είς τό ’Τποκ)μα ο
δού Σόλωνος, ώς Διευθυντοΰ.

Ό κ. Κων)νος Καινροφύλακας — 
Τμηιματάρχηις Α' παρά τψ- 'Τπ.οκ)τι 
Πατρών είς τό αύτό 'Τποκ)μα, ώς 
’Εντεταλμένος καί Προϊστάμενος Λο
γιστηρίου.

Ό κ. ’Αλέξανδρος Καραπάνος — 
Τμηματάρχης Β' παρά τή Δ-ιευθύν- 
σει Προσωπικού (Διάθεσιν προς το- 
ποθέτησιν) είς τό 'Τποκ)μα Πλατ. 
Μητροπόλεως, ώς ’Εντεταλμένος.

Ό κ. Δημήτριος - Πλούταρχος Πα- 
παγεωργίου — Λογιστής Β' παρά 
τψ 'Τποκ)τι Καρλοβασίου είς τό αύ
τό 'Τποκλμα, ώς ’Εντεταλμένος καί 
II ροϊστάμενος Λογιστηρίου.

Ό1 κ. ΈΙμμανουήλ ΓεωργιάΙδης — 
'Τπολογιστής Α' παρά τψ ’Τποκ)τι 
Πτολεμαΐδος, είς τό ’Τποκ) μα Γρε
βενών, ώς Εντεταλμένος καί Προ
ϊστάμενος Λογιστηρίου.

ΔΓ έτέρας πράξεως άνετέθησαν 
καθήκοντα Προϊσταμένου Λογιστηρί
ου, είς τον κ. ’Αθανάσιον Τρικουρά- 
κην — Τμηματάρχην Α' τάξεως, 
Έντεταλμένον παρά τψ *Τπσκ)τι 
Πλατ. Μητρ-οπόλεω-ς.

0 ΑΕΕΙΟΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ
ΠΡΑΞΙΣ Μητροττολίτου, διά τής 

όττοίας δεξιός ιεροψάλτης μετακινεί
ται είς αριστερόν, μη άναφεραμένη 
είς δογματικόν ή ττνειτμαιτικόν τής 
’Εκκλησίας ζήτημα, άλλ’ είς τήν ΰ- 
ιτηρεσιακήν κατάστασιν τού ιερο
ψάλτου μειθυμένου έξ αώτής, έφ’ δ- 
σον, κατά τά διδάγματα τής κοινής 
■πείρας, ή θέσις τού άριστεροΟ ιερο
ψάλτου είναι ΰποδεεστέρα τής τού 
δεξιού, παραδεκτώς καί μετ’ έννό- 
μου συιμφέροντος προσβάλλεται ενώ
πιον τού Συμβουλίου τής Επικρά
τειας δΓ αίτήσεως άκυρώσεως. Τού
το έδέχθη τό άνώταιτον διοικητικόν 
δικαστή,ριον διά τής ύπ’ άριθ. 374) 
1972 άποφάσεώς του (γ' τμήμα).

Ή ανωτέρω άπόφασις τού Άνω- 
τάτου Διοικητικού Δικαστηρίου εί
ναι λίαν χαρακτηριστική καί την 
κατεχωρίσαμεν είς τάς στήλας τής 
έφημε,ρίδος μας μέ την έλπίδα οτι 
8ά άναγνωσθή καί ίσως συνετισθούν 
οί υπεύθυνοι δΓ ώρισιμένας μετακι
νήσεις οπωσδήποτε μειωτικάς τοΰ 
κύρους συναδέλφων μας.

Τά δικαιώματα του προσωπικού 
καί ή σπίλωσις τών υπολήψεων
Εις τό ψύλλον της τής 19.7. 

1972 ή έφημερίς «ΒΗΜΑ» σχο
λιάζει ώς κατωτέρω τήν διατυ- 
πωθεΐσαν ύπό τού Ύποδιοικητοΰ 
κ. Π. Καμπέρου άποψιν δτι «οί υ
πάλληλοι τής Τραπέζης δέν πρέ
πει νά ένδιαφέρωνται διά τό πού 
πάνε τά λεφτά τής Τραπέζης»:

«Μετά τήν πρωτότυπη- θεωρία, ό
τι οί υψηλοί -μισθοί συντελούν στην 
αδράνεια τοΰ υπηρεσιακού ένδια- 
φέροντος, ιδού καί μιά δεύτερη 
καινοτόμος άρχή, πού εκπορεύεται 
καί αύτή άπό τήν ’ Εθνική Τράπε
ζα. Σύμφωνα μέ σχόλιο τής έφημέ
ριδας «Τραπεζιτική» (φύλ. 318) ό 
ΰπσδιοικητής τής Τραπέζης κ. Π. 
Καμπέρας φέρεται διατυπώσας τήν 
άποψη, οτι «τό προσωπικό τής ’Ε
θνικής Τραπέζης δέν πρέπει νά έν- 
διαψέρεται διά τό πού πάνε τά λε
φτά τής Τραπέζης». "Αν άληθεύη ή 
πληροφο-ρία, όπως πάμε πρέπει μέ 
βεβαιότητα νά άναμένεται, δτι σύν 
τομα άπό τόν μεγάλο αύτό χρημα
τοδοτικό οργανισμό τής χώρας θα 
έκδοθή νέο έπαναστατικό σύγγραμ
μα περί διοικήσεως επιχειρήσεων 
καί τραπεζικής πολιτικής τού οποί
ου ό τίτλος θά είναι περίπου «κά
τω τό χρήμα». Δέν χρειάζεται βέ
βαια νά ύπομνήσω έγώ στον κ. υ
ποδιοικητή, δτι χάρη στο ενδιαφέ
ρον τού προσωπικού τής Τραπέζης 
για τό πού πάνε τά λεφτά (τοΰ κό
σμου) έπεβίωσε -καί άνδρώθηκε καί 
δημιουργεί σήμερα τό πρώτο πι
στωτικό ίδρυμα τής χώρας. Σωστά 
άλλωστε ΰπενθκμίζρι ή δημιοσςεύ- 
σασα τό σχόλιο έψημερίδα, δτι χά 
ρη στην άντί στάση τού προσωπι
κού τής Τραπέζης διεσώθη κατά 
τήν κατοχή τό χαρτοφυλάκιό της, 
πού οί κατακτητές ζητούσαν νά τούς 
παραδοθή. "Αν οί υπάλληλοι δέν 
θά ξέρουν πού πάνε τά λεφτά, δέν 
θά ξέρη ή Τράπεζα πού πάνε τά... 
τέσσερα».

Ό κ. ’Υποδιοικητής άπέστει- 
λε είς τήν διεύθυνσιν τής έφημε
ρίδας «ΒΗΜΑ» τήν κατωτέρω ε
πιστολήν:

«Κύριε Διευθυντά,
Είς τήν στήλην «’Αντίλαλοι» τοΰ

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.) 
ό υψηλός μισθός... βλάπτει τόν λαμ 
βάνοντα καί, άντιστοίχως, τόν ί
διο τόν έπιχειρηιματία, γι’ αύτό καί 
ό τελευταίος θά πρέπει νά είναι 
πολύ προσεκτικός καί νά μη κατα- 
στρέφη τούς υπαλλήλους του... μέ 
μεγάλους μισθούς! "Ενας λογικός 
μισθός, εκτεινόμενος λίγο- πέρα άπ’ 
τήν κάλυψη τών απαραιτήτων α
ναγκών τού υπαλλήλου, είναι δ,τι 
ακριβώς χρειάζεται για νά μή... 
καταστροφή ό υπάλληλος, άλλα ν’ 
άναπτύσση, άντιθέτως, στο ανώ
τατο σημείο τή δραστηριότητα καί 
ιήν άπόδ-οσή του.

Δέν έχει άντίρρηση ό διακεκρι
μένος νομομαθής για τις προαγω
γές τών υπαλλήλων. Έν τάξει, λέ
ει, νά προάγωνται κανονικά, για
τί... «τό καθεστώς τούτο τής προ
αγωγής αποτελεί τό κατ’ εξοχήν 
καί καίριας σημασίας κίνητρο-ν 
Γτρος συνεχή βελτίωσιν τής ποιο
τικής στάθμης τών υπαλλήλων». 
Ναί, αλλά., προσοχή! Νά μή πα* 
ρακολουθή τήν προαγωγή καί πολύ 
χρήμα, γιατί τότε κάνουμε μιά τρύ 
πα ατό νερό: «Τό κίνη-τρον τούτο 
θά άτονήση σσβαρώς, είς ήν περί- 
πτωσιν επαυξηθούν αί έκ τοΰ βα
θμού άπολαυαί, μάλιστα δέ, διά 
τών λίαν υψηλών ποσών, περί ών 
ανωτέρω, δείδομένου δτι αί ύψηλού 
επιπέδου άποδοχαί, έπιτρέπουσαι 
είς πλέον ή Ικανοποιητικόν βαθμόν 
τήν ίκανσποίησιν τών βιοτικών α
ναγκών, συντελούν είς άδράνειαν 
τού υπηρεσιακού ενδιαφέροντος καί 
πτώ-σιν τής ποιοτικής καί ποσοτι
κής άποδόσεως τών- υπαλλήλων»! ! 
Τις σοφές αυτές νομικο - οικονο
μολογικές εισηγήσεις τις μεταφέρω 
έπί λέξει άπ’ τήν έφημερίδα «Τρα
πεζιτική» —σημειώνω τήν πηγή 
γιά νά μή νομίσετε δτι κάνω μαύ
ρο ή άσπρο χιούμορ. Πρόκειται, ό
πως σημειώνεται έν προλόγω, για 
απόσπασμα car’ τό ΰποβληθέν άρ- 
μοδίως υπόμνημα τού διακεκριμέ
νου νομομαθούς καί τόσο σοφού 
γνώστου τής άνθρώπινης ψυχής, 
καρδίας καί κοιλίας.

’Ελέγαμε άλλοτε δτι «νηστικό 
αρκούδι δέν χορεύει». Καί τώρα, 
λοιπόν, μαθαίνουμε, δτι καί τό πο
λύ χορτάτο δέν χορεύει επίσης — 
βαραίνει τό στομάχι του— γι’ αυ
τό καί θά πρέπει νά κανονίσουμε 
έτσι τήν δίαιτα τού αρκουδιού, ώ
στε ούτε νά πεινάηι, άλλα ούτε καί

φύλλου σας τής 19ης Ιουλίου 
ί 972, σχολιάζονται δηλώσεις άπο- 
δοθεϊσαι είς έμέ ΰπό τής «Τραπε
ζιτικής», μηνιαίου οργάνου τοΰ Συλ 
λόγου τών Υπαλλήλων τής Εθνι
κής Τραπέζης τής 'Ελλάδος.

Προς άποκατάστασιν τής αλή
θειας παρακαλώ νά σημειώσητε δτι 
ουδέποτε έδήλωσα, ούτε ήτο δυνα
τόν νά δηλώσω, δτι «τό προσωπι
κόν τής ’Εθνικής Τραπέζης δέν πρέ 
πει νά ένδιαφέρεται διά τό πού 
πάνε τά λεπτά τής Τραπέζης». ’Ε
κείνο δπερ έπραξα καθ’ δ εΤχσν κα
θήκον, κατά τήν διάρκειαν άκροά- 
σεως παρ’ έμοί δύο μελών τού προ
εδρείου τού Συλλόγου τών υπαλλή
λων τής Τραπέζης, ήτο νά έπισημά- 
νω τήν άτοπον, καί δή τήν δι’ άο- 
ρίστων υπαινιγμών σπίλωσιν υπο
λήψεων. Έδήλωσα δέ συναψώς προς 
τά ανωτέρω μέλη τοΰ προεδρείου 
δτι αί έποπτεύουσαι άρχαί καί τά 
κατά Νόμον αρμόδια όργανα διά 
τόν έλεγχον τών πράξεων τής Διοι- 
κήσεως τής Τραπέζης, έν σχέσει 
προς τάς χορηγουμένας χρηματοδο
τήσεις, δύνανται βάσει τής προβλε 
πομένης νομίμου διαδικασίας καί 
τής μελέτης τών οδτω περιερχομέ- 
νων είς αύτάς στοιχείων νά έλέγ- 
χουν τάς ένεργείας τής Διοικήσε- 
ως καί ότι τό έργον τούτο έν πό
ση περιπτώσει δέν ανήκει είς τήν 
συνδικαλιστικήν ήγεσίαν τοΰ προ
σωπικού τής Τραπέζης, τής οποίας 
άλλα είναι τά καθήκοντα.

Άναλώσας τήν ζωήν μου ώς τρα
πεζικός υπάλληλος, μέ άψετηρίαν 
τήν κατωτάτην υπηρεσιακήν βαθμί
δα, δέν είναι δυνατόν νά διανοηθώ, 
δτι τό προσωπικόν ένός τραπεζι
κού Ιδρύματος, τό όποιον άποτελεί 
τόν κύριον συντελεστήν τής έπιτυ- 
χοΰς λειτουργίας του, δέν πρέπει 
νά ένδιαφέρεται διά τήν πρόοδον 
τών εργασιών καί διά τήν εύρυθμον 
λειτουργίαν του. Τούτο, όμως, εί
ναι τελείως διάφορον άπό τήν ά- 
σκησιν ελέγχου έπί τών έπί μέρους 
τραπεζικών έργασιών, τών οποίων 
τήν ευθύνην φέρει ή Διοίκησις τής 
Τραπέζης, πολύ δέ όλιγώτερον άπό 
τήν άσκησιν τού έλέγχου τούτου ύ
πό συνδικαλιστικών σωματείων έφ1

νά παρατρώη! "Αν μοΰ επιτροπή, 
τώρα, ό κάπως άνοίκειος παραλ
ληλισμός τοΰ άρκουδιοΰ καί τού υ
παλλήλου, τότε θά πρέπει νά πού
με δτι χρειάζεται μεγάλη προσοχή 
στην μισθοδοσία τοΰ υπαλλήλου, 
ώστε νά μην ΰπάρχη ή δυνατότητα 
τής ΐκανοποιήσεως «τών βιοτικών 
του αναγκών» πέραν ορισμένου ο
ρίου. Νά ικανοποιούνται, δηλαδή, 
οί βιοτικές ανάγκες, οιλλά. μέ ρέ
γουλα !

Νά τρώη, άς πούμε ό υπάλληλος 
ένα μόνο πιάτο μακαρόνια, ή μπι
φτέκι, ή μουσακά ή δ,τι άλλο φα
γητό. Γιατί, άμα τρώη δυο, μπα
φιάζει, φουσκώνει καί... πού όρεξη 
γιά δουλειά! Νά μπορή νά πηγαί- 
νη, ας πούμε, στο θέατρο μόνο μιά 
φορά τόν μήνα. Γ ιατί άμα πηγαί
νει δυο φορές, ή τρεις, ξεμυαλίζε
ται, ά νοΰς του βρίσκεται δλο 
στους ηθοποιούς καί... πού όρεξη 
γιά δουλειά! Νά πηγαίνη ταξίδι, 
άς πούμε, μόνο μέχρι τά.. Κιούρ- 
κα ή έστω καί μέχρι τά σύνορα τής 
Ελλάδος. Γ ιατί άμα μπορή νά τα- 
ξιδεύη στο Παρίσι ή τό Λονδίνο, 
θά... κουραστή, θά έντυπωσιαστή 
καί πώς νά δουλέψη τότε!... 'Όλα 
αυτά —τά σοψά πού λέει ό ειση
γητής Θεμιστοπόλος! — «συντε
λούν είς αδράνειαν τού υπηρεσια
κού ενδιαφέροντος καί πτώσιν τής 
ποιοτικής καί ποσοτικής άποδόσε
ως τών υπαλλήλων».

’Ασφαλώς ό σοφός εισηγητής θά 
έδωσε πρώτος τό καλό παράδει
γμα, μή δεχόμενος μισθό περισσό
τερο άπ’ δσα χρειάζεται γιά νά 
προμηθευθή τό κατεψυγμένο κρέας 
του, τό όσπριό του, τά ναΰλα τοΰ 
λεωφορείου, τόν άπαξ τού μηνός 
θεατρισμό του κλπ. Άλλοιώς δέν 
έξηγείται πώς ανέπτυξε τόσο ζήλο 
γύρω άπ’ τό θέμα τού χαμηλώμα
τος τοΰ μισθού τών άλλων. Τό πό
σο δίκιο έχει δέ, φαίνεται καθαρά 
άπ’ τούς μεγαλοεπιχειρηματίες. 
Μόλις άποκτήσουν χρήματα περισ
σότερα άπ’ τις βιοτικές άνάγκες 
τους... τό ρίχνουν στην τεμπελιά 
καί κλείνουν τις επιχειρήσεις τους! 
Ψέματα;

ΔΗΜ. ΨΑΘΑΣ»

Σημειοΰμεν δτι ό κ. πληρε
ξούσιος ήδιαφόρησεν καί μέ τήν 
εμπιστοσύνην τής Διοικήσεως 
τής Τραπέζης άνανεωμένην, συ
νεχίζει τήν αποστολήν του.

δσον τό έργον τούτο ή Πολιτεία έ
χει αναθέσει είς άλλα όργανα καί 
άρχάς».

Ή έφημερίς έσχολίασε τήν ά-
πάντησιν τοΰ κ. Ύποδιοικητοΰ
ώς ακολούθως:

«Καμμιά άντίρρηση νά δεχθώ τις 
εξηγήσεις τοΰ κ. ύποδιοικητοΰ, μο
λονότι θά έπρεπε νά άπευθυνθή 
πρός τήν έφημερίδα τοΰ προσωπι
κού του καί φυσικά καί πρός το 
ίδιο τό προσωπικό τής Τραπέζης, 
γιά νά άποκατασταθούν οί άναγ- 
καίες αρμονικές σχέσεις μεταξύ δι
ό ικήσεως καί έργαζομένων. ’Ανε
ξάρτητα πάντως άπό τις τυπικές 
αυτές παρατηρήσεις, ή έκ μέρους 
τού κ. ύποδιοικητοΰ παραδοχή δτι 
οί υπάλληλοι πρέπει νά ενδιαφέ
ρω νται γιά τήν εύρυθμη λειτουργία 
τού Ιδρύματος, σημαίνει δτι πρέ
πει νά ένδιαφέρωνται καί γιά τό 
πού πάνε τά λεφτά, γιατί οί χρη
ματοδοτήσεις άνήκουν καί αυτές 
στην λειτουργία τής Τραπέζης. 
Μπορεί, βέβαια, νά μή έχουν τυπι
κά δικαίωμα έλέγχου σαν υπάλλη
λοι, έχουν όμως δικαίωμα αναφο
ράς καί γνώμης, γιατί άλλοιώς 
πώς 6ά έκφρασθή υλικά τό ενδια
φέρον τους γιά τήν εύρυθμη λει
τουργία; Συμβαίνει όμως οί υπάλ
ληλοι έδώ νά είναι καί μέτοχοι, ό- 
πότε έχουν όχι μόνο τήν υποχρέω
ση τής αναφοράς, άλλα καί τό δι
καίωμα τοΰ έλέγχου. Ό τρόπος ά- 
σκήσεως τού έλέγχου είναι βέβαια 
τυπικό θέμα, πού δέν πρέπει νά ύ- 
περισχύση τής ουσίας, όταν μάλι
στα πρόκειται γιά τά συμφέροντα 
τής Τραπέζης».

Σ. Σ.: Περιοριζόμεθα νά ύπενθυ- 
μίσωμεν είς τόν κ. Υποδιοικητήν ό
τι τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ 
Συλλόγου έζήτησεν ακριβώς διά τήν 
προστασίαν τοΰ κύρους τοΰ Διοικη
τικού Συμβουλίου τής Τραπέζης νά 
δοθούν εξηγήσεις έπί όσων έλέχθή- 
σαν κατά τήν Γενικήν Συνέλευσιν 
τών Μετόχων τής Τραπέζης, παρου- 
σίςι τού κ. Διοικητοΰ καί τού κ. Καμ 
πέρου. Ή προσπάθεια συνεπώς τού 
κ. Ύποδιοικητοΰ νά μάς έμφανίση 
ώς επιδιώκοντας δΓ αορίστων υπαι
νιγμών νά σπιλώσωμεν υπολήψεις 
δικαιολογείται μόνον ώς προσπά
θεια μετατοπίσεως τού θέματος.

Κατά τά λοιπά καί δεδομένου ό
τι ό κ. Υποδιοικητής γνωρίζει πλεί- 
ονα ήμών, απλώς έπαναλαμβάνομεν 
δτι ώς εκπρόσωποι τού προσωπικού 
τής ’Εθνικής Τραπέζης, τό όποιον 
είναι καί εις τών κυριωτέρων Μετό
χων τής Τραπέζης, θά έπιτελέσω- 
μεν είς τό άκέραιον τό καθήκον μας 
έναντι τοΰ προσωπικού καί τοΰ ’Ε
θνικού Ιδρύματος.

Ai svepifsioi 
ιοϋ Αιοικ. Συμβουλίου

Τό Προεδρεΐον τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου τού Συλλόγου έπεσκέ- 
φθη τόν υπουργόν αναπληρωτήν ’Ε
θνικής Οικονομίας καί τόν Γενικόν 
Γραμματέα τοΰ Ύπ. Εργασίας πρός 
τούς όποιους καί ανέπτυξε τά άπα- 
σχολοΰντα τό προσωπικόν τής ’Ε
θνικής Τραπέζης θέματα. Ή προσ
πάθεια τοΰ Διοικ. Συμβουλίου διά 
τήν ίκανοποίησιν τών έκκρεμούντων 
αιτημάτων μας συνεχίζεται προς πά
σαν κατεύθυνσιν.

Ι6ρ ιού ΜΙόρ 
εΐςτας κατασκηνίύτρίας

'Ο ’Αντιπρόεδρος καί ό Γενικός 
Γραμματεύς τού Συλλόγου κ.κ. Άλ. 
Ρωσσέτης καί Νικ. Πίσκοπος, πα- 
ρέστησαν έκ μέρους τού Διοικητι
κού Συμβουλίου είς τήν έορτήν ή 
όποια ώργανώθη έπ’ εύκαιρίςι τής 
λήξεως τής πρώτης Κατασκηνωτι- 
κής περιόδου, είς τάς Κατασικηνώ- 
σεις τοΰ Ταμείου Υγείας είς τόν 
Διόνυσον καί διένειμαν αναμνηστι
κά δώρα τού Συλλόγου πρός τάς 
κατασκη νωτρί ας.

ΝΕΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ 
ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Νά έκλειψη ό φραγμός των οργανικών δέσεων


