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Επέΰωσε υπόμνημα 6ιπ το Τομεϊον Συντάξεων
Το Προεδρεΐον τού Συλλόγου έπεσκέψθη τόν Υπουργόν Κοι

νωνικών Υπηρεσιών κ. Άντ. Μπερνάρην μετά του οποίου συνε- 
ζήτησε τό θέμα τού Ταμείου Συντάξεων μας. Εις τόν κ. Υπουρ
γόν υπεβλήθη καί τό ακόλουθον υπόμνημα του Διοικητικού Συμ
βουλίου.

Εϊμεδα πρωτοπόροι και οδηγοί της κοινω
νικής άσφαλίσεως εις την χώραν μας

Είς το περιοδικόν «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ» έδημο- j κ. Κ. πού -μαρτυράει μάλλον άγνοια 
σιεύθη εις δύο συνεχείας, έπι στολή τοΰ αναγνώστου του κ. Μ αν.
Κώνστα διά τό θέμα τής Κοινωνικής Άσφαλίσιεως. Ό κ. Κώνστας 
έστράφη με έχθρότητα κατά τών Ασφαλιστικών μας όργανισμών.
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον άπηύθυνε αμέσως επιστολή εις τήν 
Δ)σιν του «Οίκ. Ταχυδρόμου». Έσπευσεν δμως νά δώσηι άπάντηι- 
σιν είς τόν κ. Κώνστα καί έτερος αναγνώστης τοΰ «Οικονομικού 
Ταχυδρόμου», ό όποιος υπογράφει με τά αρχικά τοΰ Σ.Η.

Ή «Τραπεζιτική» αναδημοσιεύει τό αρθρον τοΰ κ. Σ.Η. είς 
τό μέρος πού άφσρφ τά ταμεία μας και απευθύνει δημοσίςι τάς 
εύχαριστίας τών μελών τοΰ Συλλόγου μας είς τόν κ. Σ.Η.

Κύριε Υπουργέ,
Λαμβάνομεν τήν τιμήν νά θέσω- 

μεν ύπ’ δψιν σας, τά κάτωθι, άφο- 
ρώντα εις τό Ταμεΐον Συντάξεων 
Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ 
Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού ’Ε
θνικής Τραπέζης, είς εφαρμογήν ύ- 
μετέρας εντολής, ύπέβαλεν είς τήν 
άρμοδίαν υπηρεσίαν τοΰ Υπουρ
γείου Κοινωνικών Υπηρεσιών τά 
αίτηθέντα στοιχεία διά τήν σημε
ρινήν οικονομικήν κατάστασιν τοΰ 
Ταμείου ώς και τήν προβλεπομένην 
έξέλιξίν του κατά τήν προσεχή δε
καετίαν.

Ή πλήρης ένημέρωσίς σας επί 
τών άσφαλιστικών θεμάτων, μάς 
πείθει, ότι, εΐσθε γνώστης τών 
ιδιαιτέρων συνθηκών αί όποιαι έδη- 
μιούργησαν «ειδικόν θέμα» διά τό 
Ταμεΐον Συντάξεών μας. Θεωροΰμεν 
δμως επάναγκες δπως έν συντομία 
θέσωμεν ύπ’ δψιν σας καί έγγρά- 
φως τάς περιπέτειας αϊ όποΐαι ώδή- 
γησαν τό Ταμεΐον μας είς τήν ση
μερινήν οικονομικήν θέσιν καί είς 
τήν παρουσίαν «ελλειμμάτων» διά 
τήν προσεχή δεκαετίαν.

1) Τό Ταμεΐον Συντάξεων τοΰ 
Προσωπικού ’Εθνικής Τραπέζης ά- 
ριθμεΐ βίον ένός αϊώνος καί πλέον. 
Είναι ήπρωτοπορία καί δδηγός τοΰ 
θεσμού τής Κοινωνικής Άσφαλίσεως 
είς τήν χώραν μας, τά περισσότερα 
δέ Κλαδικά 'Ασφαλιστικά Ταμεία 
έχουν ώς πρότυπον τό (δικόν μας.

2) At πολεμικά! περιπέτειαι καί 
αί μεταβολα! είς τήν ’Εθνικήν μας 
ζωήν καί συναφώς καί τήν ’Εθνικήν 
Οικονομίαν είχαν άμεσον έπίδροκπν 
είς τήν πορείαν του. (Πόλεμοι 1897, 

1 91 2-1 91 3 - 1915 - 22) Μικρασια
τική κατάρρευσις.

3) Τά άττοθεματικά του κεφάλαια

Αί εργαζόμενοι
μητερεο

Είς τήν 4ην σελ. καταχωρεϊ- 
ται υπόμνημα «Μητέρων έργαζο- 
μένων παρά τή Εθνική Τραπέζη 
τής Ελλάδος» τό όποιον υπεβλή
θη είς τόν Πρόεδρον τής ’Εθνι
κής Κυβερνήσεως. Αίτημα τών 
συναδέλφων μας ή δυνατότης νά 
συνταξιοδοτοΰνται ένωρίτερ ο ν 
τοΰ άπαιτουμένου χρόνου συντα- 
ξιοδοτήσεως, ώς άλλωστε ισχύει 
τούτο είς τό Δημόσιον, Ο.Τ.Ε., 
Ι..ΚΑ. καί άλλας υπηρεσίας,

Τά έπιχειρήματα τά όποια 
έπικαλοΰνται είναι πράγματι αρ
κετά πειστικά ώστε νά υποχρεώ
νουν είς σοβαρόν μελέτην καί άν- 
τιμετώπισιν τοΰ αιτήματος των.

‘Η «Τραπεζιτική» μέ τήν κα- 
ταχώρησιν τοΰ υπομνήματος είς 
τάς στήλας της θέτει τό θέμα 
ένώπιον τών αρμοδίων παραγόν
των τής Τραπέζης μας μέ την 
βεβαιότητα ότι συμβάλλει είς την 
προώθησιν ένός θέματος τό ό
ποιον άπασχολεΐ σημαντικόν ά- 
ριθμόν συναδέλφων.

έχρησιμοποιήθησαν δι’ Εθνικούς 
σκοπούς (πόλεμοι 1912-22 — ένί- 
σχυσις άεροπρίας 1916 —- πόλεμος 
40), άλλά καί υπό τής Εθνικής 
Τραπέζης είς δύσκολους στιγμάς. 
Αϊ Διοικήσεις τής Τραπέζης έδήλουν 
τότε δτι θέλο-υσιν ένισχύσει τό Τα
μεΐον καθ’ ύποχρέωαιν λόγω τής 
χρησιμοποιήσεως ύπ’ αυτών τών κε
φαλαίων του, εάν παρίστατο άνά- 
γκη.

Παρά ταΰτα ήδυνήθη νά άντα- 
ποκριθή πλήρως είς τάς υποχρεώ
σεις του καί νά παραμείνη ό εύ- 
ρωστότερος Ασφαλιστικός ’Οργα
νισμός τής χώρας μας μέχρι καί 
τοΰ έτους 1953.
Ή Τραπεζιτική πολιτική πού 

ήσκησε τότε τό Κράτος διά τής 
συγχωνεύσεως τής Τραπέζης Άθη-
(ΣΥΝ ΕΧΕ ΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.)

"Εχει προσλάβει είς πλεΐστας πε
ριπτώσεις τυπικόν χαρακτήρα τό 
κόψιμο τής βασιλόπιττας ώστε ή νά 
τό άντ ιπαρερχόμεθα ή νά τό έκτε- 
λοΰμε ώς ύποχρέωσιν περικλειομέ- 
νην είς τά πλαίσια τοΰ έορτ αστικού 
χαρακτήρας τών ημερών αυτών.

Εύτυχώς δι’ ημάς τό κόψιμο τής

Στερούνται Αντικειμενικότητας καί 
είναι αδικία τά επιχειρήματα, πού Επι
καλείται 5 έπισταλογράφιος σας γιά 
νά κατακεραυνώση ιμέ ένα πνεύμα 
Εχθρότητας τούς Ασφαλιστικούς οργα
νισμούς τών εργαζομένων στην ’ESvl. 
κή Τράπεζα.

«Έχ-ο-υν», γράφει, «ιέγκαθυδρυθή 
από μα,κροΰ χρόνου καί κατέστησαν 
επαχθή οίκονμικά βάρη, τών ιδρυμά
των καί κατ’ έπέκτασιν τοΰ κοινω
νικού συνόλου». Γράφει ακόμα δτι 
τά Ταμεία αύτά είναι «τά χαϊδεμένα 
παιδιά» τοΰ άσφαλιστικοΰ μας συ
στήματος, κατάντησαν «οί αισωτοι 
υιοί».

Προκ-αλεΐ πραγματικά κατάπληξη 
ή εμπαθής αυτή καί υβριστική μετα
χείριση τών ασφαλισμένων τής1 κα^ 
τηγορίας αΰτής, αντίθετη πρός τήν 
αλήθεια καί τήν πραγματικότητα, 
άλλά καί προς τις βασικές Αρχές τής 
κοινωνικής ασφάλισης, δπως τις εκ
θέσαμε παραπάνω. Ή πραγματικό
τητα είναι άλλη:

1) Ή ίδρυση καί δχι «εγκαίθίδ/ρυ-

πίττσς τοΰ Συλλόγου μας δεν ύπέ- 
κυψεν είς τήν φθοράν τοΰ χρόνου. 
Παραμένει πάντοτε μία έκδήλωσις 
πού μάς παρέχει τήν ευκαιρίαν νά 
άνταλλάσσωμεν τις ευχές μας έγ- 
κάρδιες καί ειλικρινείς καί είς άρμο

ση» από μακροΰ (1867) τού Ταμείου 
Συντάξεων Προσωπικού Εθνικής 
Τραπέζης, σ’ εποχή,, δηλαδή, πού ή 
ιδέα τής κοινωνικής ασφάλισης ή
ταν στά σπάργανα, αποτελεί τίτλο 
τιμής μάλλον, καί δχι αιτία κατηγο
ρίας, καί γιά την ’Εθνική Τράπεζα 
καί γιά τό προσωπικό της, γιατί Ε
γιναν ή πρωτοπορία καί δ οδηγός γιά 
τήν ανάπτυξη ένός θεσμού αναγκαίου 
γιά τήν κοινωνική καί οίκονομική ά- 
νάπτυξη τής χώρας μας.

2) Σχετικά με τις υποχρεώσεις εργο
δοτών καί ασφαλισμένων, γενικά, τό
σο γιά τις παροχές στους εργαζομέ
νους, οσο καί γιά τις -Ασφαλιστικές 
εισφορές, Εχουμε διασαφηνίσει πα
ραπάνω τήν δρθή θέση τοΰ ζητήμα
τος. Καί δ,τι γράφουμε γι’ αύτό τό 
θέμα, ισχύει περισσότερο γιά τήν 
Εθνική Τράπεζα πού είναι ό ΙσχυρόΙ- 
τερος οίκονμικός οργανισμός στήν 
Ελλάδα. Θά ήθελα δμως νά μήν Α- 
φήσω αναπάντητο ένα ισχυρισμό τού

σφαίραν δλως διάφορον τών συνή
θων συνδικαλιστικών συγκεντρώσεων 
ή εκδηλώσεων μάς παρέχει τήν ευ
καιρίαν νά λέμε τό παράπονό μας 
καί νάχαιρόμαστε τις επιτυχίες τού 
χρόνου πού πέρασε καί νά άντλοΰ- 
με θάρρος καί δύναμιν γιά τό νέο 
χρόνο.

Δεν σημαίνει βεβαίως τούτο ότι 
έκμεταλλευόμεθα τήν παρουσίαν σας 
διά τήν βασιλόπιττα διά νά σάς 
ϋποβάλωμεν είς τόν κόπον νά άσσύ- 
σετε τά θέματα πού μάς άπασχο- 
λοΟν. Είναι οικογενειακή ή συγκέν- 
τρωσίς μας καί δεν θά τής μεταβάλ
λω μεν τόν χαρκτηρα.

Ή Διοίκησις τής Τραπέζης μας 
γνωρίζει τά αίτήματά μας.

Γνωρίζομεν καί ήμεΐς τάς ύποκει- 
μενικάς ή αντικειμενικός δυσχέρει
ας διά τήν ΐκανοποίησιν πολλών έκ 
τών αιτημάτων μας. Γνωρίζει ή 
Διοίκησις ότι ή άγάπη μας προς τό 
"Ιδρυμα είναι άπέραντη καί ή άφο- 
σίωσίς μας καθολική. Γνωρίζει ότι 
εΐμεθα πάντοτε έτοιμοι νά θιχτιάσω- 
μεν τά συμφέροντά μας !ύπέρ τοΰ 
Ιδρύματος. Πρέπει νάγ νωρίζη ότι 
οί υπάλληλοι τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης, δλοι οί υπάλληλοι τής 'Εθνικής 
Τραπέζης, συνεχίζουν τάς εύγενεΐς 
παραδόσεις τών προκατόχων των και 
είναι γαλουχη μένο ι μέ τό ίδικόν τους 
πνεύμα. Καί οί άπελθόντες καί οί 
άπερχόμενοι καί σί νεώτεροι εΐμεθα 
ίδιοι. Εΐμεθα οί υπάλληλοι τής ’Ε
θνικής Τραπέζης, που προσψέρωμε. 
τήν εργασίαν μας, τό,ν μόχθο μας 
μέ τό ίδιο πνεύμα άφοσιώσεως. Δι’ 
αύτό καί παραπονούμεθα καί τό πα- 
ράπονόιν μας εκφράζεται έντανώτερα, 
δταν είς τά αίτήματά μας παίρνου
με άρνητικήν άπάντηρτν.

’Από τήν έχάστοε Διοίκησιν τής 
Τραπέζης μας ζητοΰμεν κστανόησιν 
καί προ πάντων ζηιτοΰμεν ή άντιμε- 
τώπινις τών θεμάτων μας να μήν 
γίνεται άπό τήν θέσιν τοΰ έργοδότου 
έψ’ όσον καί ημείς δεν παρέχομεν

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.)

των συνθηκών εργασίας στην Εθνι
κή Τράπεζα. "Εγραψε περί usrroatroa- 
σχολουιμένου προσωπικού, πού τάχα 
σττνωθείται ιάσφυκτικά στους ψηλότΒ- 
ριους βαθμούς τής ιεραρχίας. Πρέ
πει, λοιπόν νά πληροψρηθοϋν σί Εν
διαφερόμενοι δτι ιδίως δ κόσμος τών 
σημερινών συνταξιούχων τήις Τραπ-έ- 
ζής όχι μόνο δέν «Επασχε» -άπό υπο
απασχόληση, άλλά εργαζόταν κοιτά 
κανόνα πάνω άπό τό νόμιμο χρόνο 
εργασίας, πού ρύθμιζαν τήν απασχό
λησή τους. 'Τπήρχ,ε ριζωμένη ή ψυ
χολογία καί ή νοοτροπία!, ότι δέν ή
ταν υπάλληλοι άλλά λειτουργοί τής 
Τριαπέζης, ποΰ πάσχιζαν γιά τήν προ
κοπή της καί γιά τήν εκπλήρωση της 
αποστολής της σάν 'Ιδρύματος —<κΓ 
όχι σάν έπιχειρήσεως— σάν νά ήταν 
ατομική καί συλλογική υπόθεση τών 
ίδιων. Καί πιστεύω δτι μόνο μέσο σ’ 
αυτές τις συνθήκες Εργασίας καί 
άπαδτικότητας δημιουργήθηκε- ό οι
κονομικός κολοσσός —γιά τήν Ελ
λάδα καί διεθνώς— που λέγεται ’Ε
θνική Τράπεζα. 'Οποιαδήποτε αντί
θετη κριτικήι θά ήταν τουλάχιστον 
άδικη.

3) Γράφει δ κ. Κώνστας γιά «έλ- 
λειματικά ταμεία» στήν ’Εθνική Τρά
πεζα, ενώ μόνο στό Ταμείο Συντά

ξεων σημειώνονται ελλείμματα.
Τό Ταμείο 'Τγείας Προσωπικού 

Ε.Τ. (ΤΎΠΕΤ), αντίθετα, πού λει
τουργεί μέ Ικανοποιητική γιά τούς Α
σφαλισμένους Απόδοση, ποτέ δέν Εχει 
-σημειώσει διαχειριστικά ελλείμματα. 
Οί δαπάνες καλύπτονται άπό τούς τα
κτικούς πόρους του, πού προέρχονται

ΥΠΟΜΝΗΣΙΣ
Μή έττιτευχθείσης άπαρτί- 

σς καί κατά τήν Β' Γενικήν 
Συνέλευσιν τοΰ Συλλόγου μας, 
ή Γεν. Συνέλευσις θά έπανα- 
ληφθή τήν Μην Φεβρουάριου, 
ημέραν Δευτέραν καί ώραν 6 
μ.μ. είς τά Ταμεία Τίτλων 
τοΰ Κεντρίκοΰ Καταστήματος.

κατά τά 2)3 άπό εισφορές των Α
σφαλισμένων (έν ένεργεία καί συν
ταξιούχων καί τών μελών τής οίκο
γενε ίας τους, ιέν συνόλφ 16.18). Λει
τουργεί όμως μέ πλήρη καί πρότυπη

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.)

Ό Διοικητής κ. Χρ. Άχής παραδίδει είς τόν Πρόεδρον τοΰ Συλλόγου 
μας κ. Άθ. Γιαννακόπουλον τό μαχαίρι διά νά συνέχιση τήν διανομήν 
τής πίττας τοΰ Συλλόγου μας. Ό Γενικός Γραμματεύς κ. Νικόλαος 
Πίσκοπος άναγγέλει τά ονόματα τών παριστσμένων διά νά λάβουν τό 

τεμάχιον τής πίττας.

ΔΩΡΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΑΣ

Το κλιμακιον τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου μέ άκρίτι 
τών συνόρων, οί όποιοι κρατούν τά δέματα πού ελαβον έκ μέροι 

τών μελών τΰ Συλλόγου μας.

Οχι εί| ρόροο pac
’Εν όνόμ,ατε τοΰ «έκβυγχρονίομ-ού» επέρχονται 

κατά δεαοτήμ/χτα., μ,εταβολαέ, εις τον τρόπον 86ε
ξαγωγής ώριβρ,ένων εργασιών τής Τραπείς. Είίς 
τινας περιπτώσεις αί μ,εταβολαί έπεκτεινόμ-εναι εις 
Οέμ,ατα άφορώντα τό προσωπικόν άνατρεπουν τό ύ- 
φιστάμ,ενον καθεστώς εις βάρος του καί προκαλοΰν 
αναταραχήν.

Παρόμ,οιον Οερ,α έ8ν)ρ.ιοοργήβ»3 ριέ τϊ)ν επι
στροφήν τοΰ παρακρατηόέντος υπό τής '*’ ραπεϊζ,ς 
φόρου καί τής άμοιβής τής ύπερεργασίας.

Αί άρμόδιαι ΰπηρεσιαι Οά πρέπει κάποτε νά άν- 
τιλιηφόοΰν ότι δέν έχουν τό δικαίωμα ύπο τό πρό
σχημα οίουδήποτε έκσυγχρονισμοΰ νά προκαλοΰν 
άνατροπήν τών οικονομικών δυνατοτήτων τοΰ προ
σωπικού. "Εστω καί μιας ήμερας καθυστέρησις είς 
τήν έκπλήρωσιν τών οικονομικών υποχρεώσεων έ
ναντι τοΰ προσωπικού είναι ΑΪΙΑΙ*ΑΑΕΚ.ΤΟΧ.

ΙΙρό πάσης αλλαγής οίουδήποτε συστήματος οί 
υπεύθυνοι όφιείλουν νά μελετούν τάς έπιπτώαεις 
πού θά έχη έπι τών δικαιωμάτων τού προσωπικού 
καί νά άποφασίζουν τήν άλλαγήν μ,όνον όταν δέν 
βλάπτονται ταΰτα. Λεν δυνάμεθα άλλωστε, νά άν- 
τιληφθώμεν διατί καί ό «έκαυγχρονισμός» πρέπει 
νά γίνη είς βάρος μας.

Και άς μάς έπιτραπή τό έρώτημα: Περί έκ- 
συγχρονισμού ή όπισθοδρομήσεως πρόκειται;

ΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΝ 
Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΑΑΟΓΟΥ

Μέ άθρόαν συμμετοχήν συναδέλφων καί είς άτμόσφαι-ραν κα- 
θαρώς οικογενειακήν, έωρτάσθη έφέτος ή κοπή τής Βασιλόπιττας 
είς τήν λέσχην τοΰ Συλλόγου μας.

Είς τήν έορτήν παρέστησαν ό Νομάρχης ’Αττικής κ. Γ. Δη- 
μακόπουλος, ό Διοικητής τής Τραπέζης μας κ. X. Άχής, ό Υπο
διοικητής κ. Π. Καμπέρας, ό πρόεδρος τής Γ.Σ.Ε.Ε. καί μέλος 
τής Συμβουλευτικής ’Επιτροπής κ. Φ. Δασκαλάκης, ό πρόεδρος 
τής Ο.Τ.Ο.Ε. κ. Π. Παπαρροδόπουλος, ό σύμβουλος παρά τώ Δι
οικητή κ. Α. Νυδριώτης, διευθυνταί τής Τροπτέζης, οί πρόεδροι 
τών λοιπών Συλλόγων Προσωπικού τής Τραπέζης μας κ.ά.

Τήν πίττα έκοψε ό κ. Διοικητής καί τό χρυσοΰν νόμισμα έτυ- 
χεν είς τόν πρόεδρον τοΰ Προμηθευτικού καί Καταναλωτικού Συν- 
εταιρισμοΰ κ. Κ. Κατωπόδην.

"Ο Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου μας κ. Άθ. Γιοοννακόπουλος ώμί- 
λησεν δι’ ολίγων είπών τά εξής:
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ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

'Ο Διοικητής κ. Χρ. Άχής μετά τού προέδρου, του Γεν. Γραμματέως 
καί μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, μετά τό 

κόψιμο τής πίττας.

τα ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑ και 
ΑΙΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Παροχαί 
εις ποσο-
οτόν % έπι Συντάξεις γήρατος

α)α Τίτλος ’Οργανισμού μισθού -------------------------------
διά 35 Άνω- Μέση Κατω- 

ετη τάτη τάτη

21. Ταμεΐον ’Επικουρικής Άσφα-
σεως Έργ)τών Δομικών καί 
Ξυλουργικών ’Εργασιών............

22. Ταμεΐον Έπικ. Άσφ-αλ. Υπαλ
λήλων Φαρμακευτ. ’Εργασιών

23. Ταμεΐον Έπικ. Άσφαλ. Προσ. 
‘Εταιριών Πετρελαιοειδών ... .

24. ΤαμεΤον ’Επικουρικής Άσφαλί- 
σεως Μισθωτών Εστιατορίων

25. ΤαμεΤον ‘Επικουρικής Άσφαλί- 
σεως ’ Εργατοτεχν. Ύαλουργών

26. ΤαμεΤον Έπικ. Άσφαλ. Υπαλ
λήλων Κουρείων καί Κομμωτη
ρίων ...............................................

27. Ταμεΐον Έπικ. Άσφαλ. Υπαλ
λήλων Εμπορίου Τροφίμων . . .

28. ΤαμεΤον Έπικ. Άσφαλ. Προσω
πικού Εταιρίας ΓΛΑΥΚΟΣ . .

29. Ταμεΐον Έπικ;. Άσφαλ». Προ
σ ωπ ικοΰ ΘΕΑΣ καί ΥΓΚΤΙΛ

30. Ταμεΐον Έπικ. Ασφαλή. Προν
σωπιικοΰ Ραδιοφωνίας καί Του
ρισμού (Κλ. Συντ.) .................

31. ΤαμεΤον Έπικ. Άσφαλ. Προ
σωπικού Άεροπορ. Έπιχ)σεων

32. ΤαμεΤον Έπικ. Άσφαλ. Προ
σωπικού Ταμείου Νομικών . . .

33. Ταμεΐον Προνοί|αή Προσγ ’EJ
λευθέρας Ζώνης Λιμένας Θεσ
σαλονίκης (Κλ. Αρωγής) . . .

34. Ταμεΐον Άσφαλίσ. Ναυτικών 
Πρακτόρων και Ύπαλλ. (Κλ. 
Έπικ. Άσφαλ. Ύπαλλ.) ....

35. Ταμεΐον Άσφαλίσ. Δημοτικών
καί Κοινοτ. Υπαλλήλων ... .

36. Ταμεΐον Έπικ. Άσφαλ. Προ- 
σωπ. τής Εμπορικής Τραπέζης

37. Ειδικός Λ)σμάς Έπικ. Προ- 
σωπ. Εθνικής Τ ραπέζης ....

38. Ταμεΐον Υγείας Προσ. Άγροτ. 
Τ ραπέζης . (Κλ. Βοηθημάτ.) . .

39. Ταμεΐον Αλληλοβοήθειας Προ- 
σωπ. Τραπ. Έμπ. Πίστεως . .

40. Μετοχικόν Ταμεΐον Τρσπέζης
Ελλάδος... ...............................

41. Ταμεΐον Επικουρικής Άσφαλί-
σεως Αρτοποιών.......................

42. Κλάδος Επικουρικής Άσφαλί-
σεως Δικηγόρων........................

43. Ταμεΐον Άσφαλίσεως Συμβο
λαιογράφων .................................

44. Ταμεΐον Άσφαλίσεως Εργα
τών Τύπου Αθηνών (Κλ, Έ
πικ. Άσφαλ.).............................

45. Ενιαίος Δημοσιογραφικός ’Ορ
γανισμός Έπικ. Άσφαλ. καί 
Περιθάλψεως................................

46. Μετοχικόν Ταμεΐον Πολιτικών
Ύποολλήλων.................................

47!. ΤαμΙεΐοίν ΆρωΙγής ΎπαλλήλωΙν 
Υπουργείου Δικαιοσύνης ... .

48. Ταμεΐον Αρωγής Οικονομικών
Υπαλλήλων.............. ..............

49. Ταμεΐον Αρωγής Τελωνειακών
Υπαλλήλων.................................

50. Ταμεΐον Αρωγής Υπαλλήλων
Υπουργείου Παιδείας..............

51. Ταμεΐον Αρωγής Υπαλλήλων 
Υπουργείου Κοιν. Υπηρεσιών

52. Ταμεΐον Αρωγής Υπαλλήλων
Υπουργείου Γεωργίας..............

53. Ταμεΐον Αρωγής Υπαλλήλων 
Υπουργείου Βιομηχανίας ....

54. Ταμεΐον Αρωγής Υπαλλήλων
Υπουργείου Εμπορίου.............

55. Ταμεΐον Αρωγής Υπαλλήλων 
Υπουργείου Δημοσίων "Εργων

56. Ειδικός Λ)σμός Φυματικού
Προσωπ. Τ.Τ.Τ............................

57. Έπικουρ. Ταμεΐον Χωροφυλα
κής ;..............................................

58. ΤαμεΤον Αρωγής Υπαλλήλων
’Αστυνομίας Πόλεων..................

59. ΤαμεΤον Αρωγής Υπαλλήλων 
Πυροσβεστικού Σώματος ....

60. Ταμεΐον Αρωγής Υπαλλήλων 
Υπουργείου Συγκοινωνιών . . . 
Κλ, Ταχυδρομείων - Μεταφορών 
Κλ. Πολιτικής Αεροπορίας . . .

61. Τ. Αρωγής Ύπαλ. Υπουργείου
Προεδρίας καί Έξωτερ...............

62. Τ. Προνοίας Ύπαλ. ΟΛΠ . . .

— 1.172 800 560

45 3.250 2.336 650

45 7.500 2.287 600

— 432 431 302

— 587 527 492

16—25 1.448 750 510

30 2.483 858 480

65 3.350 1.567 305

100 8.708 1.594 510

60 4.909 1.863 532

60 3.466 2.326 939

60 4.368 2.484 830

25 1.538 844 150

45,2 3.990 2.023 758

35 5.810 775 300

70 12.247 4.350 281

— 4.398 2.400 460

32 9.182 2.600 700

— 15.000 7.700 430

— 6.300 2.100 600

— 2.656 1.010 600

— 1.500 1.210 500

— 1.782 1.695 1.064

— 1.250 1.049 750

— 5.018 3.160 2.000

12 4.233 900 300

28 1.950 520 110

28 4.880 928 150

44 2.923 1.466 385

24 4.241 1.500 100

17 4.500 525 200

25

10

20

4.714 1.450 300

3.460 1.090 160

33,70 2.334 826 300

— 1.296 549 355

— 2.016 903 377

1 1—19 2.047 1.404 761

1 1 — 17 1.200 600 380

12,4 2.520 773 63

2.237 986 189

20 3.300 1.100 200
42—57 3.800 1.800 400

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΑ.)
τήν εργασίαν μας στενόκαρδα.

Διοίκησις καί προσωπικόν εις τήν 
Εθνικήν Τράπεζαν είναι ένιαία δύ- 
ναμις προικειμένου νά έπιτευχθή ή 
πρόοδος τού Εθνικού 1 Ιδρύματος.

Δεν δυνάμεθα νά άντιληψθώμεν 
διατί διασπάται όταν πρόκειται νά ί- 
κανοπο ιηθή ή πλευρά τού προσωπι
κού. Δεν άντ ιλαμβανόμεθα άκόμη 
διατί πρέπει πλεΐσται ένέργειαι πού 
έχουν άμεσον άντ ίκτύπον είς τό προ
σωπικόν νά λαμβάνωνται ερήμην τών 
άκπροσώπων του καί νά καταλήγουν 
είς άνπδκίαν όταν ημείς σπεύδωμεν 
νά προστατεύσωμεν τα συμψέροντά 
μας.

Ιδού τό παράπονόν μας: Ό χρό
νος πού πέρασε δεν μάς Εδωσε τή(ν 
χαρά τής ΐκανοπιήσεως τών βασικω- 
τέρων εκ τών αιτημάτων μας. Στην 
ατμόσφαιρα τής σημερινής έορτής

τά θέματα, προς όφελος ικαί τών 
δύο.

Κύριοι, έξ ονόματος τού προσωπι
κού τής Εθνικής Τραπέζης εκφράζω 
τάς θερμάς ευχαριστίας μας διά τήν 
παρουσίαν σας είς τήν σημερινήν 
μας έ0ρτή|ν κα' εΰχόμεθα κάθε 
ατομικήν καί οικογενειακήν ευτυ
χίαν.

Είς Υμάς κ. Διοικητά, κ. Υπο
διοικητή καί είς τούς επιτελείς σας 
Δ)ντάς καί Συμβούλους τής Τραπέ
ζης, εΰχόμεθα εύόδωσιν τών προσπα
θειών σας διά τήν άνάπτυξιν τού ‘Ι
δρύματος. Είς τό προσωπικόν τής 
Εθνικής Τραπέζης εύχομαι όπως τό 
Νέον "Ετος φέρη τήν ίκανοποίησιν 
τών αιτημάτων του, ώστε νά μή δυ- 
νάμεθα είς τήν έπομένην τελετήν τής 
κοπής τής βασιλόπιττας νά διατυ- 
πώσωμεν παράπονα, άλλα μόνον ευ
χαριστίας καί μίαν ευχήν. Καί τού 
χρόνου καλλίτερα.

Παρσχαλοΰ,μεν τον κ. Διοικητήν

Συναδέλφωσις είς τήν έορτήν τής κοπής τής πίττας τού Συλλόγου μας. 
’C Πρόεδρος κ. Άθ. Γιαννακόπουλος, ό ’Αντιπρόεδρος κ. Άλ. Ρωσσέτης 
καί άλλα μέλη τού Διοικ. Συμβουλίου φωτογραφίζονται ,μέ τούς τέως 
προέδρους τού Συλλόγου κ.κ. Μελχ. Τσουδερόν καί Εΰστ. Μΐχον, τον 
πρόεδρον τού Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Αθηνών κ. Στυλ. Γκι- 
τάκον, τον πρόεδρον τού Συλλόγου Βοηθητικού Προσωπικού κ. Κων. Τρί- 
μην καί τον πρόεδρον τού Συλλόγου Υπαλλήλων ’Ασφαλιστικής Εται

ρείας «ΕΘΝΙΚΗ» κ. Μάριον Λαλάκον.

Θέλομεν νά τά ξεχάσουμε όλα καί έκ- 
Φράζσμεν τήν ευχήν κατά τό 1972 
νά έπικρατήση πνεύμα συνεργασίας 
Διοικήσεως καί Προσωπικού είς όλα

όπως μάς κόμη τήν τιμήν τής κοπής 
τής βασιλόπιττας. Σάς ευχαριστούν 
μεν καί πάλιν καί εύχομαι είς όλους 
καλή χρονιά.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Ό Διευθυντής τού υποκαταστή

ματος Α'. Ηρακλείου Κρήτης παρέ
θεσε δείπνο είς τούς 6 ιομη χάνους 
τού Νομού ‘Ηρακλείου καί τούς μη
χανικούς εργολάβους τής πόλεως.

Είς ειδικήν τελετήν έξ άλλου πα
ρουσία τών αρχών τής πόλεως έπε- 
δόθησαν είκοσι βιβλιάρια ταμιευτη
ρίου Νεότητος είς βραβευθέντας μα- 
θητάς τών Γυμνασίων τού Νομού Η
ρακλείου. Ό Διευθυντής τού ΰπσκα-

Κοινωνικά

ΑΡΡΑΒΏΝΕΣ
Ό κ. Γεώργιος Ίωάν. Κούρτης, 

προϊστάμενος τοποθετήσεων υποκα
ταστήματος Εύριπίδου ήρραβωνίσθη 
μετά τής δίδος ’Αναστασίας Κιουρ- 
τσιδάκη, ιατρού, Μαιευτήρας, Γυναι- 
κ αλόγου.

ΔΩΡΕΑ·
ΥΠΕΡ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

—Παρά τού Διοικητοΰ τής Ε.Τ.Ε. 
κ. Χρ. Άχή είς μνήμην τής άτοβιω- 
σάσης μητρός τού Συμβούλου ΕΤΕ 
κ. Κ. Παπαγιάννη δρχ. 2.000.

—Παρά τών υποδιευθυντών καί 
στελεχών τής Διευθύνσεως Γενικού 
Λογιστηρίου είς μνήμην τού άποβιώ- 
σαντος Γεωργίου Νικ. Τσιμερλή δρχ. 
1.000.

—Παρά τών υποδιευθυντών καί 
προσωπικού Καταστήματος Νεαπό- 
λεως είς μνήμην Λέων. Βελλοπούλου 
τατρός τού Διευθυντοΰ τού Κατα
στήματος κ. Αντωνίου Βελλοπούλου 
Δρχ. 1.000.

—ΐΠαρά κ. Ίωάν. Ίσηγόνη είς 
μνήμην τού άποβιώσαντος Ιερωνύ
μου Χάγιερ δρχ. 300.

—Παρ’ ανωνύμου συνταξιούχου υ
πέρ τών σκοπών τού ΤΥ,ΠΕΤ δρχ. 
1.000.

ΥΠΕΡ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

Ή κ. Τοαιανή Ρ,εμούνδου ικατέθε- 
σεν τό ποσόν τών 1.500 δρχ. υπέρ 
τού Ασύλου Ανιάτων άντί ετησίου 
μνημοσύνου τού συζύγου της Ευστα
θίου Ρεμούνδου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Ή οικογένεια Αντωνίου Βελλο
πούλου θερμώς ευχαριστεί τό προ
σωπικόν τού Ύποκ)τος 'Νεαπόλεως 
διά τήν συμμετοχήν του είς τό πέν
θος της.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Δ)ντής Ύπσκ)τος Νεαπόλεως 
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στήματος κ. Πατεράκης κατά τήν ο
μιλίαν του έξήρε τον θεσμόν τής ά- 
ποταμιεύσεως καί προ έτρεψε τούς 
μαθητάς είς τήν οικονομίαν. Τά βι
βλιάρια έπέδωσεν ό Αρχιεπίσκοπος 
Κρήτης.

★
Έορτήν διά τήν διανομήν τών δώ

ρων τού Συλλόγου είς τά τέκνα τών 
συναδέλφων όργάνωσε ό εκπρόσω
πος τού Συλλόγου είς στο Υποκα
τάστημα Πατρών κ. Νικ. Δημακό- 
πουλος. Οι μικροί φίλοι τού Συλλό
γου πήραν τά δώρα τους άφοΰ παρη- 
κολούθησαν ένα μικρό έορταστικό 
πρόγραμμα.

Άνακοίνωσις
‘Η τεντοτεχνία Ά)φών Δ. 

Στάϊκου συνεβλήθη μετά τού 
Προμηθευτικού Συνεταιρισμού 
τών Υπαλλήλων τής Ε.Τ.Ε. 
διά τήν κατ’ άποκλεστικότη- 
τα κατασκευήν καί τοποθέτη- 
σιν ΤΕΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ.

® Υφάσματα Πειραϊκής - Πα- 
τραϊκής.

* Εργασία εγγυημένη.

Τηλέφωναν 9223.371 
------------------—-------------------------

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαϊον δργανον τού Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων τής Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος.

Δ)νσεις συμφωνως τψ Νόμψ: 
Υπεύθυνος:

ΑΘ. ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Μαραθωνομάχων 3

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

Υπεύθυνος Ύλης:
ΔΗΜ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 

Άθηνάς 4 — Άγ. ’Ανάργυροι

•

Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ρήγα Παλαμήδη 5—Αθήναι 
Τηλ. 319.306

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1972

ΚΥΡΙΑΚΗ 13)2

ΜΥΚΗΝΕΣ - ΝΑΥΠΛΙΟ - Τ1ΡΥΝΣ

Αναχώρηση στις 8 π.μ. γιά Κόρινθο, (στάση 30') καί συνέχεια 
για Μυκήνες. ’Επίσκεψη τού εξαιρετικής σημασίας αρχαιολογικού χώρου 
κσ ίσυνέχεια άναχώρηση γιά έπίσκειμη τής άκροπόλεως τής Τίρυνθος μέ 
τά περίφημα Κυκλώπεια τείχη. Έν συνεχείς άναχώρηση γιά τό Ναύπλιον 
όπου καί τό γεύμα. Τό άπόγευμα επίσκεψη τών αξιοθέατων τής πόλεως 
καί ανάβαση μέ τό πούλμαν στο Παλαμίδι, Στις 6 μ,μ. άναχώρηση γιά 
τήν Αθήνα μέ ήμίωρη στάση στον ’ Ισθμό.

ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 55—65 

ΣΑΒΒΑΤΟ — ΚΥΡΙΑΚΗ 12—13)2 

ΒΟΛΟΣ - ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ

Άναχώρηση στις 3 μ.μ. γιά Βόλο μέ ενδιάμεσες στάσεις γιά άνά- 
πτυση ικαί φαγητό στά Χαμμένα Βούρλα καί στην Λαμία. Τακτοποίηση 
στο Ξενοδοχείο ΞΕΝΊΑ — Διανυκτέρευση.

Κυριακή: Άναχώρηση μετά τό πρόγευμα γιά τήν Πορταριά, (ενα 
οπό τά π ιό όμορφα χωριά τού Πηλίσυ), καί συνέχεια γιά τήν Μακρυνί- 
τσα, τό μπαλκόνι τού Βόλου, όπως τήν όναμάζουν. ’Εδώ θά δοκιμάσουμε 
τό σπετζοφάϊ, (τοπική σπεσιαλιτέ) καί τό νόστιμο μαύρο κρασί. Έν 
συνεχείς επιστροφή στο Βόλο, σύντομη άνάπαυση καί άναχώρηση γιά 
Αθήνα μέ Ενδιάμεσες στάσεις.

ΕΞΟΔΑ! Δρχ. 230—250 (πούλμαν, διανυκτ. καί πρωινό)

ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ - ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 19, 20, 21)2

ΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ - ΚΑΛΕΝΤΖ1

Άναχώρηση τό Σάββατο στις 3 μ.μ. γιά Ρίο, .μέ στάσεις στην Κό
ρινθο καί στο Αίγιο. Τακτοποίηση στο ωραιότατο Ξενοδοχείο RION 
BEACH, διανυκτέρευση.

Κυριακή: Άναχώρηση. στις 10.30' γιά τήν Πάτρα. ’Επίσκεψη 
τής άκροπόλεως, τού ναού τού Αγίου Άνδρέα καί τού Μουσείου μέ τά 
περίφημα μωσαϊκά. Μεσημβρινό φαγητό στις όμορφες ταβέρνες της Πά
τρας καί επιστροφή στο Ξενοδοχείο γιά άνάπαυση. Τό άπόγευμα μετά
βαση πάλι στην Πάτρα γιά τήν παρακολούθηση, τής έορτής τού Καρνα- 
βάλου καί το βράδυ, γιά όσους θέλουν, γλέντι καί χορός σε νυκτερινό 
κέντρο.

Καθαρή Δευτέρα: Μετάβαση μετά τό πρόγευμα στο πανέ
μορφο Καλέντζι (Ύψόμ. 985 μ.) γιά κούλουμα. Παραμονή ώς τις 5 μ.ιμ. 
καί έν συνεχείς: άναχώρηση γιά Αθήνα μέ ενδιάμεσες στάσεις.

ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 280—310 (πούλμαν, 2 διανυκτ., 2 πρωινά) 

ΚΥΡΙΑΚΗ 20)2
ΔΕΛΦΟΙ —ΙΤΕΑ

Άναχώρηση στις 8 π.μ. γιά ’Ιτέα μέ Ενδιάμεση στάση 30' στη 
Λειβαδιά. Παραμονή, στήν γραφική παραλία γιά περιπάάτους ικαίί με
σημβρινό φαγητό. Στις 4 μ.μ. άναχώρηση γιά Δελφούς. Επίσκεψη τού 
Μουσείου μέ τά περίφημα Εκθέματα καί Επιστροφή στήν Αθήνα μέ στάση 
30' στήν Λειβαδιά.

ΕΞΟΔΑ: 55—65
ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 21)2 

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ—ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Άναχώρηση στις 8 π.μ. γιά Κόρινθο (στάση 30'), Ξυλάκαστρσ. 
Παραμονή στην όμορφη παραλία γιά Κούλουμα καί Εν συνεχείς: μετόί- 
βοση στά Τρίκαλα. Παραμονή στήν θαυμάσια αυτή τοποθεσία γιά πε
ριπάτους και στις 5.30' άναχώρηση γιά Αθήνα μέ στάση 30' στην Κό
ρινθο.

ΕΞΟΔΑ: Δρ. 55—65
ΚΥΡΙΑΚΗ 27)2: ΚΥΜΗ

Άναχώρηση στις 8 π.μ. γιά Ερέτρια (στάση. 20') καί συνέχεια 
γιά Αλιβέρι, Αέπουρα, Κύμη. Παραμονή όλη τήν ήμερα στήν τριγυρι- 
σμένη άπό τό πράσινο κωμόπολη. Τό άπόγευμα μετάβαση: στήν τοπο
θεσία «χωνευτικό) όπου τό γνωστό ιαματικό νερό. Στις 5 μ.μ. άναχώ
ρηση γιά τήν Χαλκίδα. Παραμονή μέχρι τις 7 μ.μ. καί Επιστροφή στήν 
Άθή,να.

ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 65—75 (πούλμαν, FERRY BOAT)

ΣΑΒΒΑΤΟ—ΚΥΡΙΑΚΗ 26—27)2! ΡΙΟ—ΠΑΤΡΑ

Αναχώρηση στις 3 μ.μ. γιά Ρίο μέ ένδιάμεσες στάσεις στήν Κό
ρινθο καί στο Αί'γ.οι Τακτοποίηση' στο Ξενσδοχεΐον RI ON BEACH. Τό 
βράδυ προαιρετική μετάβαση στήν Πάτρα σέ νυκτερινό κέντρο. Διανυ- 
κτ έρευση.

Κυριακή: Επίσκεψη τών άξιοθεάτων τής Πάτρας καί μεσημ
βρινός φαγητό στις όμορφες ταβέρνες. Στις 6 μ.μ. άναχώρηση, γιά Αθή
να μέ ένδιάμεσες στάσεις.

ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 150—190 (πούλμαν, διανυκτέρευση, πρωινό) 

ΠΛΗ ΡΟΦΟΡIΕΣ—ΔΗΛΩΣΕ IΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σ:

Διδα ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, τηλ. 310-411 (624).

ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ! 
ΕΚΑΕΚΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

• ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

• ΕΠΙΧΤΗΜΟΛΙΚΛ

• ΕΓΚΓΚΛΟΙΙΛΙΛΙΚΛ

• ΙΪΤΟΡΙΚΑ
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Σας προσφέρομεν ιδιαιτέρως τό προσψάτως έκδοθέν ίστορι- ’'
κόν Εργον τού ΦΟΙΒΟΥ Ν. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ »■

>■
ΔΙΧΑΣΜΟΣ — ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ J;

, _ >■ 
Δυο τομοι με συνολον 960 σελίδων είς πολυτελή έκτυπωσιν καί >■
βιβλιοδεσίαν.

Τό Εργον διακρίνεται διά τήν: j]
• ’Απόλυτον αντικειμενικότητα. >·
• Σαφήνειαν, όοθσλονισιιόν καί άυεοόληπτον κοίσιν. >.
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Δώρου 10 — ΑΘΗΝΑ1 Τ.Τ. 102 — Τηλ. 546.433 *■

Σαφήνειαν, ορθολογισμόν καί άμερόληπτον κρίσιν.
• Πληρότητα στοιχείων.

Είναι ιστορία: μέ ΠΑΛΜΟ, ΑΙΣΘΗΜΑ, ΖΩΝΤΑΝΙΑ 
Τό Εργον τιμάται 500 δρχ. είς μηνιαίας δόσεις τών 100 δρχ.

Τηλεφωνήσατε ή γράψατε: ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΜΠΟΥΚΑΝ



Άπάντησις εις ανακρίβειας και εύφυολογήματα

Η ΙΝΑΤΙΑ ΜΙΣ ΕΑΥΤΟΙ!
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
όργάνωση: καί τάξη:, πού Ιεπιτρέπει, τή,ν 
καλύτερη Απόδοση καί τήιν Όίκοναμι- 
κώτερη διαχείριση. To Ιδιο καί Όΐί Άλ
λοι Ασφαλιστικοί όργανισίμοί. ’Απο
μένει τό ΤαΙμείο Συντάξεων, πού φαί
νεται -νιάι «Ικανδαιλίζη περισσότερο τόν 
κ. Κ.

4) Τ'ά Ταμεΐα Συντάξεων Έθν. 
Τραπέζης: «Επαχθές οϊκονιμικόν βά
ρος», «τα χαϊδεμένα παιδιά», «οί ά
σωτοι υίοί», είναι οί χαρακτηρισμοί 
τοϋ κ. Κ.

Έγ ράψαμε παραπάνω για σοβα
ρούς λόγους πού Βχουν επηρεάσει τήν 
οκονμική κατάσταση των κλαδικών 
Ταμείων γενικά. Οί λόγοι αυτοί έδρα
σαν έντονώτερα σέ βάρος τοΰ Τα
μείου Συντάξεων Προσωπικού Ε
θνικής Τραπέζης. ’Όλες οί περιπέ
τειες καί μεταβολές τής εθνικής μας 
ζωής καί συναφώς τής Εθνικής οικο
νομίας ·δέν άφησαν ανεπηρέαστο' τό 
Εκτοτε υφιστάμενα Ταμείο ,αύτδ (πό
λεμος 1897, πόλεμοι 1ι9ι12 — 1913, 
1915 —· 1922, ίδίως ή Μικρασιατική 
κατάρρευση με τις γνωστέ; νομισμα
τικές έπιτώσεις). Τελικά ή απόσπα
ση Από τήν Εθνική Τράπεζα κλά
δων σημαντικών εργασιών της ιμέ τήν 
"ίδρυση τριών νέων Τραπεζών, Ελ
λάδος, ’Αγροτικής, Κτηματικής, χω
ρίς όμως οί νέες αυτές Τράπεζες ν’ 
Απορροφήσουν ανάλογο πρός τις Αφαι. 
ρεθεϊσες εργασίες προσωπικό', κατάν
τησαν τελικά βάρος σημαντικό στό 
Ταμείο Συντάξεων. Επιβαρύνθηκε 
στη συνέχεια μέ όλες τις συνέπειες 
των νομισματικών Αναταραχών καί 
τών δεσμεύσεων, πού .εκθέσαμε πιο 
πάνω σχετικά μέ όλα τά κλαδικά τα
μεία, καί πού για τδ Ταμείο. Συν
τάξεων Εθνικής Τραπέζης ήιτο οδυ
νηρότερες, γιατί σάν παλαιός οργανι
σμός τις ύπέστη όλες καί σ’ όλη: τους 
τή,ν Εκταση,

’Αλλά τά βαρύτερα πλήγματα, τή 
μείωση τοϋ οικονομικού δυναμισμού, 
ύπέστη τδ Ταμεϊον αΰτό ιμέ τά μέ- 
ρτα τής οικονομικής καί εϊδικώτερα 
τής τραπεζιτιυκής πολιτικής, πού α- 
■σίκησε τδ κράτος κατά τδ 196*3. Αυ
τά τά καταλυτικά τής οίκονμικής 6υ- 
ναμικιότηιτος τοΰ Ταμείου αΰτοΰ1 μέ
τρα είναι καί ή Αποκλειστική αιτία: 
τής σημερινής έλλε ιμματικότηιτας 
τοϋ ταμείου.

Δέχεται δ κ. Κ. ότι αΰτά τίάΐ μέτρα 
είναι βέβαιο ότι προκάλεσαν βασικά 
τήν Ανατροπή τών Ασφαλιστικών Ισσό 
ζυγίων τών ταμείων στήν ’Εθνική 
Τράπεζα. ’Αντί όμως νά έξετάση σέ 
τί συνίστανται αΰτά τά μέτρα, σέ 
πονά Εκταση σέ ποια Εκταση 'έπηι- 
ρέαΐσαν τήν κατάσταση τοϋ Ταμείου 
καί ιδίως ποιόν βαρύνει ή ανατροπή 
τών Ισοζυγίων καί ποιος, κατά στοι
χειώδεις κανόνες (δικαιοσύνης, πρέπει 
νά ΰποστή τις συνέπειες αυτών τών 
μέτρων τελικά, παρασιώπα ιόλα αυτά 
καί με περιέργους αλήθεια συλλογι
σμούς, διαφεύγει τδ σκόπελο καί Α
ναζητεί στήν εύκολη λύση: τόν άίπο- 
διοπμπαίο τράγο: Φ'ταΐνε oil υπάλλη
λοι πού δέν ανάτρεψαν, ιάΙκιόμα) καί 
μέ Απεργίες καί δεν ματαίωσαν τή,ν 
πολιτική τής τότε κυβερνήσεως καί 
τών Τραπεζών, πού έκδηίλώθηκε μά
λιστα μέ νομθετικά μέτρα:. Σύμφωνα 
μ’ αυτή τή, λογική θά Επρεπε ν’ άντι- 
δράσουν οί υπάλληλοι καί για νά μα
ταιώσουν τήν ίδρυση τών τριών Τρα
πεζών στά 1928—30 ('Ελλάδος, ’Α
γροτική,, Κτηματική), Αφού όλα αυ
τά τά μέτρα έζημίωναν βαρεία καί 
χωρίς δική τους υπαιτιότητα τδ Τα
μείο Συντάξεων καί τούς υπαλλήλους. 
Δέν τό Εκαμαν, δέν Εκαμαν δική τους 
πολιτική Εναντίον τής πολιτικής τοϋ 
επισήμου κράτους ,καί μάλιστα ιμέ 
πειστικά μέσα, καί γι’ αυτό κατη- 
γορϋντα'ι για Ασύνετη πολιτική καί 
αλόγιστη σπατάλη, σάν «χαϊδεμένα 
παιδιά» καί «άσωτοι υίοί».

Νομίζω ότι, οί τέτοιου είδους Ι
σχυρισμοί δέν Αντέχουν σέ σοβαρή 
καί ρεαλιστική συζήτηση;. Τι’ αυτό 
σταματάμε έδώ, προσθέτοντας μόνον 
ότι, διαμαρτυρήθηκαν οί ΰπάλληλοι 
τής Έιθνικής Τραπέζης καί έπισήμα. 
ναν τούς κινδύνους γιά τούς Ασφα
λιστικούς των οργανισμούς. Ιδίως γιά 
τδ διχασμό τών Ταμείων, πού θά ϊιδοΰ- 
με πιο κάτω, Εφ,θασαν καί στά Δι
καστήρια. ’Αλλά σταμάτησαν τήν 
Αντίστασή, τους στή μόνη, λογική: Επι
δίωξη, μπροστά στδν Αντίλογο τής 
άλλης πλευράς, ότι είναι συμφέρον 
γενικότερο τής εθνικής οικονομίας 
καί τής οίκονμικής πολιτικής ή Ε
φαρμογή αΰτών τών μέτρων, στήν 
επιδίωξη νά Αποκατ,ασταιθοϋν οί άνυ_ 
παίτιες ζημίες τών Ασφαλιστικών ορ
γανισμών Από τούς φορείς ιαΰτής τής 
πολιτικής (Τράπεζες —■ Κράτος). 
Καί στό σημείο αΰτδ υπήρξαν ανε
πιφύλακτες καί κατηγορηματικές δια
βεβαιώσεις δεκάδας τουλάχιστον ΰπευ_ 
θύνων .εκπροσώπων περί άποκαταιστά- 
σεως αΰτών τών ζημιών (Καφαντάτ- 
ρης, Διομήδης, Τσουδερός, Διροσό- 
πουλος κλπ. καί στή, νέα ψιάση:, 1953, 
6 υπουργός ’Εργασίας τής1 κυβερνή- 
σεως Παπάγου: «ΈΙπειδήι πράγματι, 
διά τοΰ ύπό κρίσιν νομοισχεδίου (υπάρ
χει κίνδυνος διά τδ Ταμεϊον Συντά
ξεων 'Επαλλήλων ’Εθνικής Τραπέ
ζης, προβαίνω εις την Ιδήλωσίν ότι. ή 
Κυβέρησις θα ελθη Αρωγός εις τό 
Ταμεϊον, εάν διατρέξη κίνδυνον Εκ 
τής Αθρόας εξόδου υπαλλήλων».

τής Αθρόας εξόδου ΰπαιλλήλων». Πρα. 
κτικά Βουλής 22.7.1953, & Κ. Ήλιά- 
σκος, ιοί ύποιχ,ρεσώιεις τών ύπευθύνων 
σκος, ό Β. Κυριακόπουλος κλπ.). 
Τελικά δέ αύταί δε αυτές: οί υποχρεώ
σεις τών "υπευθύνων καί οί δίκαιοι 
αξιώσεις τοΰ Ταμείου κατοχυρώθήτ 
καν καί ιμέ νόμο (3662)1997).

Καμμιά, λοιπόν, ευθύνη: τών υπαλ
λήλων δ-έν υπάρχει γιά τήν οικονο
μική Αφαίμαξη τοΰ Ταμείου Σϋντά- 
ξεων.

Χρειάζεται όίμως σύντομα ν’ Ανα- 
φερθοΰν καί τά μέτρα αυτά καί οί 
συνέπε,ιές του σέ βάρος τοϋ Ταμείου: 
1) Μέ τδ νόμο 22'92) 18.2.1950 8γινε 
συγχώνευση τών Τραπεζών ’Εθνικής 
καί ’Αθηνών. 2) ’Ακολούθησε τδ Νο
μοθετικό Διάταγμα 2510) 13.8.1953 
ποή ρυθμίζει τήν τύχη τοΰ Προσω
πικού τών δύο Τραπεζών. Καί νά, 
ποιά είναι ή ρύθμιση,: Καταργεί ό
λες τις προστατευτικές γιά τούς υπαλ
λήλους (μονιμότητα, προαγωγές, Απο
ζημιώσεις κλπ.) διατάξεις τοϋ1 Κα
ταστατικού, τοΰ Κανονισμού τοΰ 
Προσωπικού καί τών ’Εγκυκλίων, 
τών συμβάσεων εργασίας καί τνώ 
συλλογικών συμβάσεων καί σχετικών 
νόμων (2112 κλπ.) καί παρέχει στή 
νέα ενιαία Τράπεζα τδ δικαίωμα νά 
καταγγείλη χωρίς κανένα περιορισμό 
τις συμβάσεις εργασίας μέ τούς υ
παλλήλους της. Σέ εφαρμογή αύτοΰ 
τοΰ νόΙμου απελύθηισαν τότε 1.200 
περίπου υπάλληλοι τής Εθνικής Τρα
πέζης, καί Εγιναν συνταξιούχοι αρ
κετά χρόνια πριν συμπληρώσουν τδ 
όριο ήλικΟας. Μέ τδ μέτρα αυτό τδ 
Τ αμεΐο υποχρεώθηκε νά πληρώνηι συν
τάξεις πρόωρα καί γιά πολλά χρόνια, 
πού δεν προβλ,έπονταν φυσιολογικά 
καί παράλληλα στερήθηκε τις εισφο
ρές τοϋ Εργοδότη —· Ενιαίας Τρά
πεζας καί τών Ασφαλισμένων γιά ό
λα τά χρόνια μέχρι συμπληρώσεως 
τοΰ ορίου ήλικίας τους. ’Όλα αΰτά 
τά ποσά πού Ανέρχονται σέ πολλές 
δεκάδες εκατομμύρια τδ χρόνο, τά 
ωφελήθηκε ή Τράπεζα, παύοντας νά 
καταβάλλη μισθούς καί Ασφαλιστικές 
εισφορές γιά 1.200' υπαλλήλους.

3) ’Αλλά τδ τελικό πλήγμα κατά 
τοΰ αΤμείου ,κατα'φέρθηκε μέ τό νό
μο 2626)17.10.53, μέ τδν οποίο τδ 
Τ,αμεΐο Συντάξεων (κο·ινδ Εως τότε 
γιά τούς υπαλλήλους τών τριών Τρα
πεζών, ’Εθνικής, 'Ελλάδος καί Κτη
ματικής) χωρίζεται αναγκαστικά, 
παράλογα καί Αντίθετα ιμέ κάθε κα- 
νόνα Ασφαλιστικό σέ δύο. Οί υπάλ
ληλοι τών Τραπεζών Ελλάδος καί 
Κτηματικής Ιδρύουν νέο δικό τους 
Ταμείο, καί ενώ παίρνουν ιάιπά τδ πα

λαιό - Ενιαίο όλη τήν Αναλογία' τους 
έπί τοΰ ενεργητικού του, δέν Επιβα
ρύνονται μέ τις ανάλογες υποχρεώ
σεις, σι οποίες απομένουν σέ βάρος 
τοΰ διχασμένου πλέον Ταμείου "Τ- 
παλλήλων ’Εθνικής Τραπέζης.

Τά κολσσιαϊα αΰτά βάρη πού Απίο- 
μένουν στό α'Τμεΐα αΰτό, ιμέ μειωμέ
νες πιά καί τις εισφορές, ήταν «φυσι
κό νά μή μπόρεση νά τά σηκώνη γιά 
πολλά χρόνια, καί γι’ -αυτό σήιμερα 
παρουσιάζει Ελλείμματα στο ισοζύγιά 
του.

’Αλλά καί τδ μέγεθος τής Αδικίας 
σέ βάρος του δέν μπορούσε ν’ Αφήση 
Αδιάφορυς τούς υπεύθυνους γι’ αυτή 
τήν αδικία. Γι’ αΰτδ τδ κράτος, εκ
πληρώνοντας στοιχειωδώς τις: ύπο- 
χρεώσεις πού είχε Αναλάβει, Αλλά 
καί τις ευθύνες του γιά τή ζημιιογό- 
νο σέ βάρος τοΰ Ταμείου πολιτική 
του, ιμέ τδ νόμο 36612 Ετους 1957 ΰπε_ 
χρέωσε τις δύο Τράπεζες ’Εθνική καί 
Ελλάδος — τή δεύτερη σαν ΰπεύθυ- 
νη γιά τδν Ετεροβαρή χωρισμό τοΰ 
ενιαίου Ταμείου — νά καταβάλλουν 
κάθε χρόνο στο Ταμείο τά ποσά πού 
θά όριζαν μέ απόφασή τους οί ΰπουρι 
γοί Εργασίας καί Οίκονιμικών γιά 
τήν κάλυψη τών ζημιών του. ’Αλλά 
τδ χρέος αΰτδ τών δύο Τραπεζών,, μέ 
μιά πρωτοφανή Ασυνέπεια στήν Εκ
πλήρωση τών ΰποχρεώσεών τους, 6- 
παψαν Από τδ δεύτερο κιόλας χρόνο 
καί ιέΐπί 13 τώρα χρόνια νά τδ έκπλη^ 
ρώνουν, ΕπαΨε, Αλλωστε, νά τούς τδ 
υπενθυμίζει καί τδ κράτος, ιμή, έκδί- 
δονταις τις σχετικές Αποφάσεις. Ή 
Εθνική Τράπεζα περιορίζεται Από 
τότε νά καλύιπτη τά διαχειριστικά 
ελλείμματα τοϋ 'Ταμείου·, καί αΰτά 
είναι πού παρουσιάζονται σάν δάνεια. 
Είναι όμως μήπως δάνειο ή καταβο
λή Από υπόχρεο νά πληρώνη καί (υ
πεύθυνο γιά τις ζημιές; Καί Εχιει κα
νένα ήθικό βάθρο ή Αξίωση πού Εμ
φανίζεται νά δοθήι ή περιουσία τοΰ 
σχεδόν κρβουργηθέντος Ταμείου στήν 
όφειλέτιίδά του οΰσιαστικ'ά Τράπεζα; 
’Ή, (ακουσον!) νά δοθή στό ΙΚΑ, 
όπως προτείνει δ κ. Κώνστας; ”Η μήι- 
πα»ς, τδ σωστότεροι, νά Επρεπε νά 
μπή στδν κλήρο γιά νά πληρωθή' τδ 
ρηθέν: «Διεμερίσαντο τά ίμάτιά του 
έαυταΐς καί έπί τόν ιματισμόν μου 
Εβαλαν κλήρον»; Πριν νά Αποθάνη 
τδ Ταμείο, κληρονόμο;

’Από όσα έξετέθησαν ένα μόνο ζήL· 
τηιμα υπάρχει γιά τδ Ταμείο Συντά
ξεων ’Εθνικής Τ'ραπέζηις: Κράτοςι, 
’Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Ελλάδος 
νά Εκπληρώσουν τις καί μέ νόμο· 
Αλλωστε άνεγνωρισμένες υποχρεώ
σεις τους πρός τό Ταμείο αΰτό.

Άνακοίνωσις τής ’Ομοσπονδίας μας 
διά τήν διένεξιν είς τάς Τράπεζας 
’Εμπορικήν και Ίονικήν Λαϊκήν

Άναχοίνωβιν ini τών άηοτελεαμ.άτων της βυμ- 
μ-ετοχής του εές την αυβταΒειααν έηιτροηην τριμε
ρούς ουνεργααίας, ini της Ώιενέςεως μεταξύ Χυλ- 
λογ6-κών ’Οργάνων xoti Αιθί/.ήσε<·>ς Τρα,ηεζών 
Έμηορικης zai Ίονιζης - Λ,αϊζης, εςεδωβε τί» 
Εκτελεστικόν Χυμβούλιον της Ο.Τ.Ο.Ε.

Εις τά κύρια, σημεία της ή Άνακοίνωσις έχει 
ώς κατωτέρω:

«Τά τεθέντα ύφ’ ήμών πρός συ- 
ζήτησιν θέματα ήσαν τά άκόλονθα:

α) Παραβιάσεις τής Εργατικής 
Νομοθεσίας.

β) Παραβιάσεις τοΰ Εσωτερικού 
Κανονισμοί) τής Τραπέζης καί

γ) Άντισυνδικαλιστιικαΐ ένέρ- 
γειαι.

Ή τηρηθεΐστχ τακτική κατά τήν* 
διάρκειαν τών συζητήσεων έν τή Ε
πιτροπή ταύτη καί τά έξ αΰτής ευ
νοϊκά άποτελέσματα σαφώς διαγρά
φονται είς τό τεθέν έν κυκλοφορία 
πλήρες κείμενον πρακτικών έκ μέ
ρους τών Τραπεζών, τό καί δημοσι- 
ευθέν έπίσης είς τό φύλλον τής μη
νιαίας έφημερίδος «Τραπεζικός Ά- 
γέν» ΰπ’ άριθ. 201)1.1.72. Τό πρα
κτικόν τούτο συνιστάται δπως μετά 
μεγίστης προσοχής άναγνώσουν οί 
Συνάδελφοι διά νά μορφώσουν ιδίαν 
άντίληψιν έπί θεμάτων ΰψίστης δΓ 
αυτούς σημασίας, ώστε νά μή πα- 
ρασύρωνται άπό διάφορα δημοσιεύ
ματα ή διαδόσεις υπευθύνους ή ά- 
νευθύνους.

Μετά τά πέρας τών έργασιών τής 
Επιτροπής καί υπογραφήν τού σχε
τικού ώς άνωτέρω πρακτικού, έν ό- 
ψει τής διαγραφοιμένης έκκρεμάτη- 
τος ώς πρός τάς σχέσεις τής Διοι- 
κήσεως τών Τραπεζών καί τών Διοι
κήσεων τών Συλλογικών ’Οργάνων, 
προέβημεν είς τάς κάτωθι ένερ- 
γείας:

Πρώτον: Έζητήσαμεν καί με- 
τέσχεν ό ήμέτερος Πρόεδρος είς συ- 
νεδρίασιν τού ’Εκτελεστικού Συμ
βουλίου τής Γ.Σ.Ε.Ε. οπού καί έξέ- 
θεσεν έν πάση λεπτομέρεια τήν κα- 
τάστασιν, ληφθείσης κατόπιν αυ
τού ομοφώνου άποφάσεως περί συμ- 
παραστάσεως τής Γ.Σ.Ε.Ε. είς την 
ολην προσπάθειαν τής Ο.Τ.Ο.Ε. πε
ρί έξομαλύνσεως τής άπαραδέκτου 
αυτής καταστάσεως.

Δεύτερον: Παρέστημεν, είδι- 
κώς κληθέντες πρός τούτο, είς σύ- 
σκεψιν ύπό τήν προεδρίαν τού κ. 
Γενικού Διευθυντοΰ "Υπουργείου ’Ερ
γασίας, είς ήν παρέστησεν έπίσης 
ό Νομικός Σύμβουλος τοΰ Ύπουρ-

ΘΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 
ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

• Νέα κοινωνικά μέτρα είς τήν Γαλλίαν
Ή Γαλλική κυβέρνηση έΤαιμάζει 

Ενα ναμοισχιέδω: Πρόκειται νά 
γή.ση επίδομα γιά τή μητέρα πού έρ- 
γάζεται καί γιά τό παιδί. ’Ακόμη; δέν 
Εχει ρυμπληρωθή ή νομοθετική δια
δικασία, Αλλά όλοι αναγνωρίζουν οτι 
πρόκειται γιά 8να έπανασταΐτικό κοτ- 
νωνικό μέτρο. Καί μάλιστα μέ διπλή 
έννοια: οτι θά ένιαίχύση τή θέση τής 
γυναίκας μέσα -στήν οικογένεια, Αλλά 
καί θά Αναγνώριση έπισήμως τό δι
καίωμα τής Εργασίας στή μητέρα. 
’Έτσι, μέ τή,ν έννοια αυτή:, πρόκειται 
γιά διπλή επανάσταση.

’Αλλά πώς Εφθασε ή γαλλική κυ
βέρνηση στο μέτρα αΰτό; Οί κυβερ
νήσεις ιδέν συνηθίζουν νά χορηγούν ή 
νά κάμουν παραχωρήσεις χωρίς λόγο. 
ΟΙ προειδοποιήσεις καί τά περιστατι
κά εϊχιαν προαναφερθή, καί μερικά 
γεγονότα υπήρξαν πολύ χαρακτηρι
στικά.

Μια γαλλική εφημερίδα Απεκάλυψε 
στά μέσα Νοεμβρίου οτι 3.000 παιΒιά 
όπήρξαν θύματα αΰτοκινη,τιστικών δυ
στυχημάτων κατά τδ 1:971. Αιτία: ή 
μητέρα τους Ελειπε από τδ σπίτι, έιρπ 
γαζόταν.

Κάθε μέρα, 7.500.000 γυναίκες φευ 
γσυν Από τδ σπίτι τους γιά νά πάνε 
στή δουλειά τους. Τραγωδία γι’ .αΰ- 
τές τις γυναίκες, διότι, πριν απ’ όλα, 
είναι μητέρες. ’Αλλά τραγωδία καί 
γιά τδ τρίπτυιχσ, πού είχε καθαρίσει 
ό Βίαμαρκ γιά τδ γυναικείο φΰλο: 
Παιδιά, κουζίνα, εκκλησία!

Χωρίς νά τό θέλουν, πολλές γυ- 
ν®κες νοιώθουν ιοτι, μέ τήν Απουσία 
τους Από τδ σπίτι, γίνονται υπαίτιες 
θανάτου γιά τδ παιδί τους. ’Αλλά τί 
νά κάνουν; Οί περισσότερες μητέρες 
εργάζονται καί ό Αριθμός των αυξά
νει Ακόμη περισσάτερκη

Γιατί εργάζονται, όμως, οί γυναί
κες;

—«Δουλεύουμε γιά τις δεκάρες, Ε
λεγε μια γυναίκα στή. Βουέν, ή Ζό- 
νίν, 27 έτών. "Οταν πιαντρεύθηκαί, 
τδ 1966, ό ανδρας μου έκέρδιζε 600 
φράγκα τδ ,μήνα. ’Εγώ δούλευα; Από 
ήλικίας 16 έτών σ’ ενα εργοστάσιο 
κινητήρων. Δέν υπήρχε θέμα νά στα
ματήσω Από τότε πού παντρεύθηκαι: 
Επρεπε νά Αγοράσω Επιπλα, ροΰχα', 
νοικοκυριό γιά τήν κουζίνα».

Κερδίζει σήμιεραί 650 φράγκα τό

μήνα. Άπό αΰτά, διαθέτει 150 γιά 
νά τής φυλάξουν τά παιδιά καί γιά 
τά μεταφορικά της. Τό ίδιο συμβαί
νει μέ Εκατομμύρια μητέρες. «Είναι 
τρομερό, λέει ή Ζανίν, Αλλά όταν τδ 
βράδυ γυρίζω στο σπίτι, νοιώθω 8τι 
είμαι έν μέρει μητέρα»,

Καί αΰτδ τδ αίσθημά Εχουν όλες οί 
Εργαζόμενες μητέρες. ’Έίχουν έξαν- 
υληθή Από τήν έργασία καί δέν μπο
ρούν, μέ τήν Απουσία τους Από τδ 
σπίτι, νά Ανταιποκριθοϋν στά καθήΓ 
κοντά τους.

'Τπάρχει, όμως, κι’ Ενας άλλος λό
γος γιά τόν οποί ον εργάζεται ή. γυ
ναίκα: Διαλέγει Ενα Επάγγελμα, Ερ
γάζεται, κερδίζει όσα κερδίζει καί, 
τελικά, Επιτυγχάνει ιαΰτό πού είναι 
6 Αντικειμενικός σκοπός της: νά Α
ποφυγή τις κατσαρόλες. Άπό τή στι
γμή, όμως, πού θά γίνη μητέρα, 
νοιώθει τό ίδιο Ενοχος, όπως καί οί 
άλλες μητέρες.

Προκύπτει Ενα πρόβλημα έδώ: Για
τί εργάζονται οί γυναίκες; Γιά νά 
κερδίσουν μερικά χρήματα καί νά 
καλύψουν πρόσθετα Εξοδα, ή γιά ε
κείνο ποή λείπει Από τό σπίτι, καί 
πού ίσως δέν είναι Απαραίτητο;

Είναι δύσκολο νά Απάντηση κανείς. 
'Τπάρχιουν γυναίκες πού θεωρούν ότι 
τό κυριώτερο πρόβλημα! στή ζωή τους 
είναι νά παντρευθοϋν, νά κάμουν σπί
τι καί νά Αποκτήσουν παιδί, γιά νά 
είναι διαρκώς πλάϊ του. Αΰτό πιστεύ
ουν ότι τούς γεμίζει τη ζωή. "Αλλες 
όμως, Εχουν Αντίθετη γνώμη: Τρέ
μουν στήν Ιδέα οτι θά γίνουν μητέρες, 
οτι θά μένουν διαρκώς στό σπίτι καί 
δέν θά Ασχολούνται παρά μόνο μέ τδ 
νοικοκυριό καί μέ τδ παιδί.

Ή Μένι Γκρεγκουάρ, ή γυναίκα 
τής γαλλικής τηλεοράσεως, πού Εχει 
τήν αλληλογραφία γιά τά γυναικεία 
προβλήματα, λέει σχετικώς: «Οί Γαλ- 
λίδες Απασχολούνται μέ τό κύριο 
πρόβλημά τους: νά έργααθοΰν ή νά 
μήν έργασθοΰν; Νά συνεχίσουν τό 
Επάγγελμά τους καί τήν καρριέρα 
τους ή μήπως .αΰτδ όδηγήσηι σε «κόμ
πλεξ» τδν σύζυγο; Νά μείνουν κοντά 
στά παιδιά τους ή νά ζήσουν τή. ζωή 
τους;

Γιά όλες τί; μητέρες πού εργά
ζονται, τδ πρόβλημα είναι Ενα: Ποϋ

θά έμπιστευθοΰν τδ παιδί τους. 'Τ- 
πάρχουν βέβαια τά νηπιστροφιεϊα, Αλ
λά μιά μητέρα ποτέ δέν μπορεί νά εί
ναι ιβέβαιη οτι θά μπόρεση νά ήσυ- 
χάση, όσο τό παιδί είναι μακρυά Από 
τά χέρια της. Τό θέμα αΰτδ μπορεί 
νά λύνεται γιά μερικές μητέρες, Αλ
λά όχι γιά όλες, Τά νηπνοτροφιεΐο 
πού Ανήκουν στις Δημοτικές ’Αρχές, 
δέν Επαρκούν γιά νά καλύψουν τις 
Ανάγκες. Πολλές τά Εμπιστεύονται 
στήν θυρωρό τοΰ σπιτιού, Αλλά δέν 
πρόκειται γιά λύση: Δέν Εχουν έπα^ 
κή διατροφή καί δέν τά προστατευ 
ουν. ’Έπειτα, ή θέα τοΰ παιδιού πού 
περιμένει στήν είσοδο τού σπιτιού1 ή 
στδ θυρωρείο τήν έπάνδδο τής μι 
τέρας του, είναι μιά τραγική εικόνιο

'Τπάρχει πραγματικά Ελλειψη πρ.. 
σωπικοΰ, καί γιά τόν λόγο αΰτόν ή 
γαλική κυβέρνησι Αποφάσισε ν’ ά\*ζ- 
λάβη Εκστρατεία καί νά λύση τό πρό
βλημα. Χρειάζονται 166.000 νηπιο- 
τροφεΐα γιά νά καλυφθούν σί άνάν. 
κες_ Καί όσο δέν βρίσκονται αΰτέ_, 
τά προβλήματα τών μητέρων παρ 
μένουν: τά απιδιά ιμέουν στήν θ 
ρωρδ ή στή γειτόνισσια ή τά Ανα
λαμβάνουν γωστές κοπέλλες, μέ λίγα 
χρήματα καί μέ τδ φιαγη,τδι εξασφα
λισμένα. Συμπέρασμα, λοιπού: Τδ 
παιδί μεγαλώνει ουσιαστικά σέ ξένμ 
χέρια.

Μία ψυχολόγος λέει ότι οί .μητέ
ρες κάνου πολύ κακό στδ παιδί τους 
γιατί πολλά γίνοται άρρωστα, κλονί
ζονταν τά νεΰρα τους καί πρέπει νά 
τύχιουν θεραπείας.

"Αλλα παράπονα γιά τή γυναίκα 
πού εργάζεται, διατυπώνουν καί πολ
λοί άγδιρες, πού βλέπουν ότι δέν Ε
χουν καλό φαγητό, τδ σπίτι δέν εί
ναι καθαρό, όλα γίνοται Εσπευσμένοι 
μέ κάποιια προχειρότητα. Ό σύζυγος 
παραποινείται ότι ουσιαστικά δέν Εχει 
σπίτι, Αλλά Ενα γκαράζ. Καί, όταν 
μάλιστα ή γυναίκα δέν κερδίζει άρκε 
τά, τότε ή ζημιά γίνεται μεγάλη.

Γιά νά έισχυθή πραγματικά ή Ερ
γαζόμενη γυναίκα στό ρόλοι της, πρέ 
πει νά εχη μεγαλύτερο μισθόν πρέ
πει νά λύση τδ πρόβλημα τοΰ παι
διού καί νά διευκολυνθή στά καθή
κοντα της στδ σπίτι. "Όλα, δέν μπο
ρεί νά τά κάνη μόνη της.

γείου ’Εργασίας, ό Νομικός Σύμ
βουλος τής Ο.Τ.Ο.Ε. καί οί Εκπρό
σωποι τών Τραπεζών ’Εμπορικής καί 
Ίανικής - Λαϊκής.

Κατ’ αυτήν έδηλώσαμεν οτι τήν 
σύσκεψιν ταύτην δέν Θεωροΰμεν ώς 
συνέχειαν τής Τριμερούς, δι’ ήν πε- 
ρατωθεισών τών έργασιών της, εΐ- 
χεν ήδη συνταχθή πρωτοκολλάν, ΰ- 
πογραφέν καί τεθέν είς εΰρυτάτη,ν 
κυκλοφορίαν.

Έδήλωσεν δμως, ό ήμέτερος Πρό
εδρος ταυτοχρόνως, οτι είναι πρό
θυμος έφ’ δσον τό άντικείμεναν τής 
συσκέψεως είναι ή έξεύρεσις Χύσεως 
διά τήν άποκατάστασιν τών συνδι
καλιστικών έλευθεριών, νά άκούση 
πάσαν έποικοδομητικήν πρότασιν έ- 
πϊ τοΰ θέματος ή όποια πράγματι 
θά συνέβαλεν είς τήν άποκατάστα- 
σιν τών συνδικαλιστικών έλευθεριών 
καί τήν πλήρη όμαλότητα είς τόν 
ευρό τούτον χώρον έργσσίας, ϊνα 
δυνηθή καί παράσχη τάς καλάς του 
υπηρεσίας.

Οί Εκπρόσωποι τών Τραπεζών έ- 
δήλωσαν οτι δέχονται νά μετάσχου' 
συζητήσεων, αλλά ταυτοχρόνως ου
δόλως έγκαταλείπουν τάς θέσεις των 
έπί τών έπιμάχων, ώς άνω, θεμά
των, πλήν τής κρατήσεως συνδρομών 
υπέρ τής Ο.Τ.Ο.Ε.

Βεβαίως ηύχαριστήσαμεν τούς κυ
ρίους έκπροσώπους, διαπιστώσαντες 
δμως οτι ούδεμία έκ μέρους των έ- 
ποικοδσμητική πρότασις έγένετο, 
σχετικώς μέ τήν άποκατάστασιν τών 
συνδικαλιστικών έλευθεριών.

Τρίτον: Παρέστημεν, κληθέν
τες πρός τούτο, είς σύσκεψιν ύπό 
τήν προεδρίαν τοϋ Α' ’Αντιπροέδρου 
τής Εθνικής Κυβερνήσεως κ. Στυ
λιανού Παττακοΰ, ήτις έ'λαβε χώραν 
τήν 20ήν Δεκεμβρίου 1971. Κατά 
τήν σύσκεψιν ταύτην ύπεστηιρίξαμεν 
τάς απόψεις μας, ώς αυται διατυ- 
ποΰνται καί είς τό πρακτικόν τής 
‘Επιτροπής Τριμερούς Συνεργασίας.

Κατά τήν έπακολουθήσασαν συζή- 
τησιν, άψ’ ένός μέν έπεκυρώθησαν 
τά συμπεφωνημένα έν τή Τριμερή 
ζητήματα, άφ' Ετέρου δέ έξεδηλώθη 
τό ένδιαφέρον του κ. ’Αντιπροέδρου:

Πρώτον, διά τήν άσφάλισιν τού 
Προσωπικού, δι’ δ θέμα έδήλωσεν 
έπί λέξει τά έξής: «Νά άναλάβη ή 
Τράπεζα τήν ύποχρέωσιν δι-αμορφώ- 
σεως οϋτω τοΰ Κανονισμού της, έν 
συνεννοήσει μετά τοΰ ‘Υπουργείου 
’Εργασίας, ώστε νά μή υπάρχουν 
ανασφάλιστοι είς αυτήν δι’ δλα τά 
ετη τής υπηρεσίας των έν τή Τρα- 
πέζη, έξευρισκομένου τρόπου ανα
δρομικής κρατήσεως τών ασφαλί
στρων διά δόσεων μακράς διάρκει
ας».

Δεύτερον, διά τήν συμμετο
χήν τού Προεδρείου τοΰ Συλλόγου 
είς τά υπηρεσιακά Συμβούλια, τοΰ 
κ. Α' ’Αντιπροέδρου δηλώσαντος έπί 
λέξει: «"Ως πρός τήν έκπροσώπησιν 
τών Εργαζομένων είς τάς προαγω- 
γάς, νά άναμορφωθή ό Κανονισμός 
τής Τραπέζης καί είς αΰτό τό ση- 
μεΐον, συμφώνως πρός Κανονισμούς 
τών άλλων Τραπεζών*».

Τρίτον, ώς πρός τό α’ίτηιμα 
τής έκ μέρους τών Τραπεζών κρατή
σεως ύπέρ τού Συλλογικού ’Οργά
νου συνδρομών, ό κ. Α' ’Αντιπρόε
δρος έδήλωσεν τά έξής: «Παρακα- 
λεΐται ό κ. Πρόεδρος τής Τραπέζης 
νά διατάξη τούς Ταμίας νά κάμουν 
τάς υπό τών Εργαζομένων κρατήσεις 
υπέρ τοΰ Συλλόγου των».

Τέταρτον, διά τό σοβαρώτα- 
τον θέμα τής μειώσεως τοΰ εισοδή
ματος τών Εργαζομένων διά τής κα- 
ταργήσεως τών άσφαλίστρων, ό κ. 
Α' ’Αντιπρόεδρος έδήλωσεν: «Νά ϊ- 
δω μέ τόν κ. Μακαρέζον τήν περί- 
πτωσιν καταβολής ασφαλίστρων τού 
Ν.Δ. 400)70».

"Οσον άφορςι είς τά δικαιώματα 
τών Προεδρείων τών Συλλόγων έπί 
τών περικσπεισών αποδοχών των καί 
τής έν γένει Ελευθερίας δράσεώς των 
κατόπιν τών ληψθέντων μέτρων έκ 
μέρους τής Διοικήσεως τών Τραπε
ζών, συνεπείςι τών οποίων τείνει νά 
έκμηδενισθή ή δυνατότης συνδικαλι
στικής δραστηριότητας, συνεφωνήθη 
ενώπιον τοΰ κ, ’Αντιπροέδρου ύπό 
άμφοτέρων τών μερών, τουτέστιν τώι> 
έκπροσώπων, τοΰ έργο-δότου καί τών

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΕ 
Χειροϋργος ’Οδοντίατρος
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Ενδιαφερομένων Προεδρείων τών Συλ
λόγων, δπως άφεθή ή έπίλυσίς του 
είς τά Τακτικά Δικαστήρια ή τά 
Διαιτητικά τοιαΰτα».

Οά ήτα ευχής έργον έάν εΐχεν έ- 
πιτευχθή συμφωνία καί έπί τών δύο 
είσέτι, ΰψίστης σημασίας θεμάτων, 
ώστε νά ήδυνάμεθα άπό κοινού πάν- 
τες, νά πανηγυρίσωμεν τήν πλήρη 
τακτοποίησιν όλων τών προβλημά
των. Τά Εκκρεμή θέματα είναι:

Πρώτον: ‘Η άνάκτησις τοΰ πε- 
ρικοπέντος εισοδήματος έξ ασφαλί
στρων, διά τό όποιον ή προοπτική 
δέσν νά θεωρηθή μάλλον εύοίωνος, 
διότι κατά βάσιν θεωρείται άδιανό- 
ητος ή μείωσις τοϋ εισοδήματος τών 
Εργαζομένων καί δή τών μικρομί- 
σθων υπαλλήλων, οί όποιοι κατά κύ
ριον λόγον έπληγησαν έκ τής τοιαύ- 
της μειώσεως τών αποδοχών.

Δεύτερον: Αί συνδικαλιστι
κοί έλευθερίαι αί όποια ι θά κατω- 
χυροΰντο καί θά απέδιδαν τά άπο
τελέσματα δι’ ά προορίζονται, πα
ραμένουν έν άμφισβητήσει. Τά Δι
οικητικά Συμβούλια καί ιδίως τά 
Προεδρεία των, παραμένουν Εκθετα 
συνεπείψ τών Ενεργειών των διά τήν 
έπίτευξιν τών πόθων καί τών δικαι
ωμάτων τών Εργαζομένων τους ό
ποιους Εκπροσωπούν.

Θά ήτο περίεργον έάν ΰπεστήριζέ 
τις, οτι οί Υπάλληλοι αΰτοί, έάν 
δέν εΐχον έπιψορτισθή μέ το Επίμο
χθον καί οχληρόν εργον τής προβο
λής τών αξιώσεων τών* Εργαζομένων, 
θά ήτο δυνατόν νά Ελθουν είς ταιαύ- 
της έκτάσεως σύγκρουσιν, ή οίανδή- 
ποτε σύγκρουσιν πρός τήν Διοίκη- 
σίν των

Είναι πιθανόν, έν τή Ενασκήσει 
τών ακθηκόντων των, καθηκόντων τά 
όποια ύπό τοΰ Νόμου χαρακτηρίζον
ται ώς «κοινωνικόν λειτούργημα» νά 
ύπέπεσαν είς σφάλματα καί νά διέ- 
πραξαν υπερβασίας. Έρωτάται: Θά 
διέπραττον τοιαΰτα σφάλματα ή υ
περβασίας ώς άπλοι υπάλληλοι ά- 
νευ τής προσθέτου εύθύνης τοΰ συν- 
δικαλιστοΰ, ώστε νά Επισύρουν τήν 
οργήν τοΰ πανίσχυρου Εργοδότου έ
πί τάς κεφαλάς των;

Έπαφίετατ είς τήν κρίσιν τού κυ
ριάρχου Σώματος τών μελών τών 
Συλλόγων, καί τό όποιον καί τους 
Εξέλεξε νά τούς κρίνη, νά κατακρί- 
νη ή νά έπικροτήση τό εργον των. 
Έν οΰδεμιςι δμως περιπτώσει Επι
τρέπεται ηθικώς κατά κύριον λόγον, 
αλλά καί γενικώς καί νομικώς κατά 
διεθνή παραδοχήν νά καταστούν Ε
ξιλαστήρια καί άνυπεράσπιστα θύ
ματα τοΰ οργιζομένου εργοδότου, έν 
τή έκπληρώσει τών καθηκόντων των.

’Εναπόκειται είς τό αρμόδιον Ύ- 
πουργεΐον καί τή,ν Άνωτάτηιν Συν
δικαλιστικήν ήγεσίαν νά μεριμνη- 
σουν διά τήν έξασφάλισιν τής δυνα
τότητας τής έκπληρώσεως τοΰ «κοι
νωνικού λειτουργήματος», τό όποιον 
ανατίθεται είς τούς έκπροσώπους 
τών Εργαζομένων καί νά προστατεύ
σουν τους μικρούς καί άδυνάτους 
αύτούς ‘Υπαλλήλους Εναντι τού με
γάλου καί πανίσχυρου Εργοδότου, 
τόν όποιον καλούνται νά άντιμετω- 
πίσουν. ’Αποτελεί καθήκον κοινωνι
κόν καί διεθνώς άνειλημμένην ΰπο- 
χρέωσιν.

Έξ άλλου, τό πρόβλημα τής δια- 
σψαλίσεως τών συνδικαλιστικών Ε
λευθεριών Εντός τού πλαισίου τής 
γενικωτέρας τακτικής διά την οικο
νομικήν καί κοινωνικήν άνάπτυξιν 
τής χώρας μας, καταλαμβάνει δλως 
ίδιάζουσαν θέσιν, διότι άποτελεϊ 
προϋπόθεσιν τής άξιοποιήσεως τού 
πρωταρχικού διά πάσαν πρόοδον πα
ράγοντος έργασία.

Εναπόκειται είς τήν κρίσιν τοΰ 
Εργοδότου νά σταθμίση, έάν άποτε- 
λή συμφέρον αύτοΰ προσωπικόν, ή 
Επιχειρηματικόν ή καί κοινωνικόν, 
ή διατήρησις αγαθών, έν τώ μέτρω 
τού δυνατού, σχέσεων μετά τών Εκ
προσώπων τών έργαζομνων, ή ή συ
νεχής διένεξις καί ό, κατά χρονικά 
διαστήματα, άποκεφαλισμός των.

Ή άλάνθαστος κοινή γνώμη βλέ
πει, ακούει καί άποφαίνεται.

Είς τό σημείον τούτο πρέπει νά 
έξάρωμεν δλως ιδιαιτέρως τό εύτυ- 
χές γεγονός οτι έπετεύχθη ήδη Επα
φή τής "Ομοσπονδίας μας μετά τού 
Διοικητοΰ τών Τραπεζών Καθηγητοΰ 
κ, Στρατή Άνδρεάδη, καθ’ ήν διε- 
πιστώθη ή Εκατέρωθεν ζωηρά Επιθυ
μία πρός έξασφάλισιν ομαλών συν
θηκών έν τψ Εργασιακή) τούτη» 
χώρη».

Οϋτω, συνεφωνήθη οτι είναι άπα- 
ραίτητος ή έξασφάλισις ένός Επαρ
κούς χρονικού διαστήματος, κατά 
τήν διάρκειαν τοΰ όποιου άφ’ ένός 
μέν ή Διοίκησις τών Τραπεζών θά 
Εχη τήν άπαιτουμένην άνεσιν νά Ε
πίλυση άπαντα τά συμπεφωνημένα 
προβλήματα, έν οΐς καί αί ένέργειαι 
διά την έπίλυσιν τού σοβαρωτάτου 
θέματος τής έπαναχορηγήσεως τών 
περικοπέντων άσφαλίστρων, άφ’ Ε
τέρου δέ ή ‘Ομοσπονδία άναλαμβά- 
νει τήν εύθύνην διατηρήσεως απολύ
τως ομαλών καί Εντός τοΰ πλαισίου 
τής όφειλομένης εΰπρεπείας καί σε
βασμού πρός τήν Διοίκησιν Ενεργει
ών τών συνδικαλιστικών ’Οργάνων, 
ώστε νά άποδειχθή δτι αί κατά τό
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)
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(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΑ.)
νών μέ την Εθνικήν Τράττεζαν είχε 
μοιραίας επιπτώσεις εις τό Ταμεΐον 
Συντάξεων Προσωπικοί) ’Εθνικής 
Τραπέζης και από τής έποχής αυ
τής άνατρέπεται και ή οικονομική 
του Ισορροπία.

Γεγονότα έντελώς ξένα προς οΐαν- 
δήποτε άναλογιστικήν μελέτην καί 
πρόβλεψιν εΤχεν ως συνέπειαν νά έπι- 
βαρύνουν δυσαναλόγως τό Ταμεΐον 
καί νά κλονίσουν τό οικονομικόν του 
ΰπόβαθρον.

Τήν συγχώνευσιν των Τραπεζών 
’Εθνικής καί 'Αθηνών ήκολούθησεν 
ή άπόλυσις 1.160 υπαλλήλων, τους 
οποίους καί ύπεχρεώθη νά συντα- 
ξιοδοτήση προώρως τό Ταμεΐον Συν- 
ξεων ενώ παραλλήλως έστερήθη τών 
ασφαλιστικών εισφορών εργοδότου 
καί ήσφαλισμένων επί πολλά έτη.

Έπηκολούθησε 'κατά Λ ε ό ν- 
τ ε ι ο ν συμφωνίαν ό διχασμός 
τοΰ Ταμείου, δημιουργη,θέντος ιδιαι
τέρου Ταμείου διά τους υπαλλήλους 
Τραπεζών Ελλάδος καί Κτηματικής 
(μέχρι τότε ήσφαλίζοντο εις τό 
ένιαΐον ΤαμεΐοΙν Συντάξεων) ότπο- 
μείναντος ολοκλήρου τοΰ βάρους 
τών παλαιών κοινών συνταξιούχων 
τής έινιαίας ’Εθνικής Τραπέζης είς 
τό Ταμεΐον Συντάξεων ’Εθνικής,

Ή Πολιτεία διά τοΰ αρμοδίου 
‘Υπουργού της άνεγνώριζε τήν ζη
μίαν έκ τών άθρόων απολύσεων καί 
έδηλοΰτο τότε εις τήν Βουλήν, δτι:

«Επειδή πράγματι διά τοΰ ύπό 
κρίσιν Νομοσχεδίου υπάρχει κίνδυ
νος διά τό Ταμεΐον Συντάξεων 'Υ
παλλήλων ’Εθνικής Τραπέζης, προ
βαίνω είς τήν δήλωσιν ότι ή Κ-υβέρ- 
νησις θά έλθη άρωγός είς τό Τα- 
μεΐον, εάν διατρέξη κίνδυνον έκ τής 
άθρόας εξόδου υπαλλήλων».

Τό έτος 1957 προς άπσκατάστα- 
σιν τής ζημίας έκ τών απολύσεων 
έψηψίσθη ό Νόμος 3662.

Δεν έφηρμόσθη, όμως πλήρως ώς 
προς τήν συνεισφοράν τών Τραπεζών 
’Εθνικής, Ελλάδος καί Κτηματικής, 
ούτε Ικανοποιητικώς.

Ούδεμία έξ άλλου πρόνοια έλήψθη 
διά τήν έπιβάρυνσιν έκ τής βιαίας 
διαιρέσεως τών Ταμείων ικιαί τής ά- 
ναλήψεως τών κοινών συνταξιούχων 
ύπ’ αΰτών.

Πέραν τών άνωτέρω τό Ταμεΐον 
Συντάξεων έχει ύποστεΐ και έτέρας 
επιβαρύνσεις έκ τής ύπό τών Διοι
κήσεων τής Τραπέζης, άσκηθείσης 
Πολιτικής. Διά τής «εθελούσιας

Αί Διοικήσεις τών Συλλόγων 
‘Υπαλλήλων ’Εθνικής Τραπέζης, 
Υπαλλήλων Τραπέζης ’Αθηνών, 
Είσπρακτόρων καί βοηθητικού 
προσωπικού έξέδωσαν τήν κα- 
κατωτέρω άνακοίνωσιν: 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
‘Η ύπό τής Διοικήσεως τής Τρα

πέζης έπιδειχθεϊσα αδιαφορία έν 
σχέσει μέ το Προσωπικόν καί τά 
προβλήματά του, μετατραπεΐσα συν 
τη προό'δφ τού χρόνου είς: αυθαί
ρετου άρνησιν ίκανοποιήσεως τών 
δικαίων αιτημάτων του, ικατέληιξεν 
είς άπαράδεκτον προσβολήν καί 6- 
βρι εις βάρος αΰτοΰ.

Ή διά Πράξεώς τής Διοικήσεως 
γενομένη πρόσληψις άπ’ ευθείας 
μέ τόν άνώτατον τής υπαλληλικής 
ίεραχίας βαθμόν τού Δνευθυντού, 
ανεξαρτήτως τού νομίμου ή μη αυ
τής, μη δικαιολογυμένηι έξ ούδενός 
λόγου, αποτελεί ηθικώς άνεπίτρε- 
πτον ένέριγει αν, θίγουσαν άδίικως 
καί άναιτίως τό Προσωπικόν καί 
προκαλοΰσαν, ώς έκ τούτου, τήν δι
κά ίαν άγανάκτησίν του καί τήν ά- 
ξίωσιν περί άμεσου1 έπανο,οΙθώσεως.

Τό τακτικόν Προσωπικόν τής 
Τραπέζης, χάρις είς τήν άφσσίω- 
σιν, εργατικότητα καί ικανότητα 
τοΰ οποίου καί μόνον έχει καταστή 
αυτή όχι απλώς το πρώτον Πιστω
τικόν "Ιδρυμα τής Χώρας μας άλλα 
καί μία έκ τών μεγαλύτερων Τραμ 
πεζών όλου τού Κόσμου, πα,ρέχει 
άδιαμφισβητήτως άπάσας τάς έκά- 
στοτε άπαιτουμένας δυνάμεις προς 
έξυπηρέτησιν όλων ανεξαρτήτως 
τών άναγκών, τόσον ώς προς τήν 
κάλυψιν όλο κλήρου τού χώρου τής 
πυραμίδος τής ιεραρχίας, όσον καί 
ώς προς την πλήρη κάλυψιν τής 
δραστηριότητος είς άπαξάπανταις 
τους τομείς εργασιών καί δράσεως 
τής Τραπέζης.

Ύπό τά άνωτέρα δεδομένα ή υ
πό τής Διοικήσεως τής Τραπέζης 
έπιδιωχθεΐσα τροποποίησις τής πα- 
ραγρ. 4 τοΰ άρθρου 2 τοΰ ’Οργα
νισμού (εΰίχέρεια προσλήψεως προ
σωρινού ή έπί συμβάσει ώρ'ΐσμένου 
χρόνου Προσωπικού, μή, 'ύπερβ,αί- 
νοντος τον άριθμόν τών 3 έτησίως,

εξόδου» υπαλλήλων, μέτρου το όποι
ον κατά περιόδους έψη,ρμόσθη είς 
τήν Εθνικήν Τράπεζαν, τό Ταμεΐον 
Συντάξεων ένώ έστερεΐτο τών εισ
φορών (έργοδότου καί ήσφαλισμέ- 
νου) των έξερχομένων, ΰπεχρεοΰτο 
καί είς τήν πρόωρον συνταξιοδότη- 
σίν των.

Σαφώς προκύπτει έκ τών άνωτέρω 
ότι ή σημερινή οικονομική κατάστα- 
σις τοΰ Ταμείου Συντάξεων Προσω
πικού ’Εθνικής Τραπέζης δεν είναι 
άπόρροια τής οικονομικής πορείας 
τοΰ Ταμείου καί τών άναλογιστικών 
δεδομένων. "Εχει προκλη,θεΐ άπό πα
ράγοντας ξένους προς τήν άσφαλι- 
στικήν θέσιν του καί τό οικονομικόν 
του ύπό'βαθρον. Δεν είναι δυνατόν 
συνεπώς νά εξαχθούν συμπεράσματα 
μέ τά νποβληθέντα υπό τών ϋπηΓ 
ρεσιών τού Ταμείου στοιχεία, διότι 
ταύτα δέν άνταποκρίνονται είς τήν 
άλήθειαν.

Διά τό Ταμεΐον ΰφίσταται η
θική ΰποχρέωσις τής Πολιτείας, 
νά τό άποκαταστήση είς τήν προ 
τού 1953 θέσιν του. Νά έπακσ- 
λουθήση έν συνεχεία εξαγωγή οι
κονομικών στοιχείων καί νά λη- 
φθοΰν άποφάσεις.
Σημειοΰμεν έπίσης ότι αί διατυ- 

μπανιζόμεναι ώς όφειλαϊ τοΰ Τα
μείου μας είς τήν Εθνικήν Τράπε- 
πεζαν δέν αναγνωρίζονται ΰφ’ ημών 
καί παραμένει ή διεκδίκησίς μας 
διά τήν άποκατάστασιν τής έπενε- 
Χθείσης -ζημίας.

ιΚρίνομεν άπαραίτητον έξ άλλου 
vac τιρΙνίσωμεν ότι τό) ύφιστάμενα 
εμπόδια διά τήν άξιοποΐήσιν τής 
περιουσίας τοΰ Ταμείου είναι εις 
πρόσθετος σοβαρός λόγος διά τήν 
οίκονμικνή του κατάστασιν.
Κύριε Υπουργέ,

Έξ’ όσων περιληπτίικώς άνωτέρω 
άναφέρομεν προκύπτει ότι δέν είναι

fiiEUvEG Σεμινάριον 
άπο 1-26 Μοϊου 1972

Ύπό τής UNION BANK OF SWI
TZERLAND όργανοΰται είς Ζυρίχην 
άπό 1 -26 Μαΐσυ 1972, Σεμινάριον 
διά τήν έκπαίδευσιν νέων τραπεζικών 
στελεχών, μέ διεθνή συμμετοχήν.

μέ άποιδοχάς καθοριζομένας υπό 
της Διοικήσεως καί μη δυναμένας 
νά υπερβαίνουν τάς πόσης φύσεως 
άποιλαυάς τού Διοικητοΰ τής Τρα- 
πέζης,.......................... ) τ υ γ χ α
ν ε ι Απαράδεκτος καί κατά συνέ
πειαν άνακλητέα, ή δέ πειρί ής πρά- 
ξις αυτής, διά τής όποιας έγένετσ 
ή ώς προελέχθη πρόσληψις καί έμ- 
πηξις είς τήν κορυψήν τής πυρα- 
μί-δο-ς τής ιεραρχίας παρεισάκτου, 
συνθέτει έργω έξύβρυσιν τοΰ 
Προσωπικού έκ μέρους τής Διοική- 
σεως καί δήμιο υ ρ γ ε ΐ τε
ράστιον θέμα ηθικής τάξεως.

Καί κατά τής τοιαύτης άπαρα- 
δέκτσυ τροποποιήσεως τό ύπερήφα- 
νον Προσωπικόν τής Τραπέζης καί 
ή Συλλογική του ‘Ηγεσία υψώνουν 
φωνήν έντονου διαμρτυρί-ας, απο
κρούουν μετ' άγανκτήσεως το γιε- 
νόμιενο καί άξιοΰν πάραυτα τήν ά
μεσον έπανόρθωσιν.

Είς την Διοίκησιν τής Τραπέζης 
πίπτει κατά τήν ρήσιν «ό τρώσας 
καί ίάσεται» ή εώθύνη τής έν προ- 
κειρένω έπανορ-θώσεως.

Εύχής δέ εργαν θά είναι ή άπό 
μέρους της άμεσος έπανόρθω,στ ς, 
πρός άποφυγήν περαιτέρω άνττδρά- 
σεων, αΐτινες θά προχαλέσουν την 
«κρηξιν τοΰ ηφαιστείου, τό όποιον 
ιδία έδημιούργησε διά τής ώς είρη- 
ται έν,εργείας της.

"Ας εχη δέ ΰπ’ όψει της ή Διοί
κησα ς ότι τό Προσωπικόν καί ή 
Συλλογική του ‘Ηγεσία δέν εκτο
ξεύουν άπειλάς.

Επισημαίνουν τον κίνδυνον καί 
έπιθυμοΰν τήν άποκατάστασιν κατά 
τρόπον ομαλόν.

Εάν όμως δέν τήν έχουν οΰτω, τό
τε θά υποχρεωθούν νά την άπαιτή- 
σουν μέ τον ίδικόν τους τρόπον, τόν 
τρόπον τής έντονου, καθολικής καί 
δΓ όλων τών νομίμων μέσων άντι- 
δράσεως, μέχρις ου επιτύχουν τήν 
άνάκλησιν τής ώς εϊρηται τροπο
ποιήσεως καί τήν αποβολήν έκ τοΰ 
ΰπερηφάνου Σώματος τού Προσω
πικού τής Τραπέζης τού είς αυτό 
έμπηχθέντος, παρεισάκτου.

Μέ συναδελφικοΰς χαιρετισμούς
ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ηθικώς επιτρεπτόν νά ληφθοΰν απο
φάσεις διά τό Ταμεΐον μας μέ τά 
σημερινά οικονομικά δεδομένα.

Ή «ειδική περίπτωσις» τοΰ Τα
μείου μας έπιβάλλει «είδιικήν μελέ
την» τού όλου θέματος καί μόνον 
αφού ληφθοΰν τά μέτρα άποκατα- 
στόίσεως, τών έκ τών αιτιών που 
άνοίφέραμεν, ζημιών καί προκόψει ή 
αληθής οικονομική κοττάστασις τοΰ 
Ταμείου, ληφθοΰν καί αί άποφάσεις 
διά τό μέλλον του.

Εϊμεθα πεπεισμένοι ότι τό Τα
μείου Συντάξεων Προσωπικού ’Ε
θνικής Τραπέζης παραμένει πάντο
τε ό υγιέστερος ’Ασφαλιστικός ’Ορ
γανισμός τής χώρας μας καί άναν 
μένομεν τήν έκδηλωσιν τοΰ ενδια
φέροντος σας.
Διατελοΰμεν μετά πλεί-απης τιμής 

Διά τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
‘Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝ. ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Ό Γεν. Γραμματεϋς 

ΝΙΚΟΑ. ΠΙΣΚΟΠΟΣ

Είς τόν Πρόεδρον τής Κυβερ- 
νήσεως άπεστάλη τό κατωτέρω 
υπόμνημα μητέρων έργαζσμέ- 
νων είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν:

Έ'ξοχώ-τατε Κύριε Π-ρωιθ-υιΚΟΌ-ργ-έ-,
Διά τοΰ ®αρόντοις ΰποιμνήματος all 

έρ-γαζόιμεναι παρά τη Ε-.Τ'.Ε. μητέ
ρες άπε-υΐθύνονται προς τήν Έιθνικήν 
Έπαναοίτατικ-ήν Κνιβέρίνηιαιν, ή άπονα: 
πρώτη κατενόησε τήν .απο-υίδαιότηιτα 
τοΰ ρ-όλιου τον όποιον διαδραματίζει 
ή έργαιζοιμιένη γυναίΐκα -είς τήν κοι
νωνίαν ώς καί τάς ιδΌισι&αισίτοίκτους 
ΰπο-χρεώσεις της, π/αραχωιρήισαοια είς 
αύτήν τήν κατά 2 ώρας άπο-χώ-ρησιν 
έκ τής υπηρεσίας της κατά τά 2 
πρώτα έτη τής ηλικίας τοΰ παιδιού 
καί κατά 1 ώραν ένωιρίτερσν μέχρι 
καί συμπληρ-ώσιεως τοΰ 4ου έτους.

Ώς γνωστόν, ή έρ-γαζομένηι μηι- 
τέρα, ή οποία αποτελεί το ιμέγιστόν 
μέρος τοΰ θήιλεο-ς πληθυσιμοΰ τής 
Χώρας, συνεισφέρει διά τής έργα- 
σίας της είς τήν άνυψωσιν τού β-ιω- 
τικοϋ έπιπέδου τής ο-ίκογενείας της 
καί κατ’ έπέκτασιν τής Π,ατρίδος, 
ένώ έκ παρ-αλιλήλορ Ιεπιτελεϊ κοινω
νικόν Εριγον φ-έρου-σα είς τόν κόσμον 
τέκνα, τά όποια Αποτελούν τήν χρυ
σήν Ιέλπίδ-α τοΰ μέλλοντος τής Χώ
ρας μας,

Ή ’Εθνική ’Επαναστατική Κυ- 
θέρνησις, προοδευτική καί το)μ.ηρ-ά 
είς τάς Αποφάσεις της, πλήν τοΰ 
άνωτέρ-ου μέτρου, πρ-οέβη .καί είς τήν 
ΐδρυσιν Παιδικών Σταθμών, όπου τά 
νήπια ιεύρΐσκουν εώρυνειίίδητον όντως 
περιποίησιν καί φροντίδα ύπό ε’ιδι- 
κών πρός τούτο προσώπων. Σημαν
τικόν βήμα πρός ένισχυσίν μας, δχι 
όμως ριζική λύσις, δεδημένου δτι ύφί_ 
σταται τό πρόβλημα τής παίραΐκολου- 
σεως, διατροφής κΐλ!π. τοΰ παιδιού 
μετά τό 5ον 'έτος τής ήλνκίας του, 
οπότε είναι άπαραίτηιτος; ή πρόσ'λης 
ψΐς καθημερινής οικιακής βοηθού, 
δεδομένου δτι τό παιδί επιστρέφει έ- 
νωρίτερον άπό το σχολεΐον καί συνε
πώς χρήζει παρακολουθήσε-ωις μέχρι 
τής επιστροφής τής μητρός Ιέικ τής 
εργασίας της (μετά τήν 3ην μετα
μεσημβρινήν) .

Αί έν λόγω βοηθοί, είναι, ώς γνω
στόν, δυσεύρετοι καί ώς έκ τούτου 
πολυδάπανοι, άπορροφώσαι διά τών 
υψηλών Αμοιβών των τόν ίδρωτα 
τής έργαζοιμένης μητρός.

Πρός τουτοις, τά παιδιά τής σχο
λικής ηλικίας έχουν Ανάγκην παρα
κολούθησε ως είς τήν μελέτην των 
καί πρέπει συνάιμα νά διδαχθούν τάς 
ήθικ'άς άρχάς, κοινωνικήν Αγωγήν 
καί τά ελληνικά ΙδεώΙδη, τά όποια μό
νον ή μητέρα δύναται νά μεταλαμπα- 
δεύση είς τό παιδί μέ τήν γνωστήν 
στοργικήν φροντίδα κάι μητρικήν κια- 
τανόησιν. Πώς όμως νά τό κατορ- 
θώιση αί&τό μίαν μητέρα κουρασμένη: 
ήδη άπό τήν πω'ίνήν ιέργασίαν της 
καί έχουσα νά αντιμετ-ωπίσηι συγχρό!- 
νως οίκιακάς εργασίας καΤίά τάς έ- 
λαχίστας άπογευματινάς ώρας;

Έξ α,λλΐου, ή Αποχώρησις έκ τής 
υπηρεσίας της προ τής ίΟυμπληρώ- 
σεως συνταξίμου χρόνου (νυν 25ετί-α 
παρά τη Τραπέζη), συνεπαγόμενη 
Απώλειαν τής συντάξεως δέν είναι: 
δυνατή, Αφού είναι Απαρατίηιτος ή 
οικονομική συνεισφορά τής γυναικός 
λόγω τών πολνλαπλών απαιτήσεων 
τής σημερινής έποχής.

Διά τούς λόγους αυτούς, αί εργα
ζόμενοι περιορίζονται είς Εν μόνον 
tbWov μέ συνέπειαν τήν σοβαρήν 
με,ίωσιν τών γεννήσεων, ώς έμφιαίνη 
ται έκ τής προσφάτου Άπογραφής 
τοΰ πληθυσμού, ή όποια μείωσις α
πειλεί τό μέλλον τής φυλής μέ κίν
δυνον νά καταντήισωιιεν ίένιτός ολί
γου «ΧΩΡΑ ΓΕΡΟΝΤΩΝ».

Ριζικόν καί Αποτελεσμιατικόν μέ-

ΜΕΤΔΒΟΑΛΙ ΕΙΣ 
ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ

* Ιδρύεται παρά τή ΎποδιευΘύν- 
σει ιΠαρακολουΘήαεως Ληξιπροθέ
σμων Χρηματσδτήσεων τής ιΔευθύν- 
σεως Βιομηχανικών Χορηγήσεων δεύ- 
τεροιν Τμήμα, υπό τόν τίτλον «ΤμήΓ 
μα Κ αθυστερήσεανν Β'», καί τοποθε
τείται προϊστάμενος αΰτοΰ ό κ. Βασ. 
Π απαδόπουλος, Τμη ματάρχης Β'.

Έξ άλλου τοποθετούνται οί κά
τωθι ώς προϊστάμενοι Υπηρεσιών:

—Άνδρ. Μαρίνος, Λογιστής Α', 
ώς προϊστάμενος τής παρά τή Διευ- 
θύνσει Μελετών Βιομηχανίας Υπηρε
σίας Μελέτης Β ιομηχανικών Ειδών 
διατροφής, καπνού, ξύλου, χάρτου, 
δέρματος, έλαστικοϋ καί είιδών έκ 
πλαστικής ΰλης.

—Νικ. Δανδάκης, Λογιστής Α', 
ώς προϊστάμενος τής παρά τή Διευ- 
θύνσει Περιουσίας Τραπέζης Υπηρε
σίας Κτημάτων Τραπέζης.

—-Κωνστ. Άνδριανός, Τμηματάρ- 
χης Β', ώς προ'στάμενος Υπηρε
σίας παρά τή Διευθύνσει Γ ραφείου 
Διοικήσεως.

τρον 'πρός Αντιμετώπισιν τοΰ άνω1 κιν
δύνου κάι έπίλυσιν όλων τών προ
βλημάτων τής έργαζομένης μητρός 
θά ήτο ή δυνατότης Αποχωρήσεώς 
της έκ τής υπηρεσίας καί ή συντα- 
ξιοδότησίς της —· άναλόγω; τών έ- 
τών ύπηρεσίαις της —· ένωρίτερον 
τών άλλων γυναικών, ώς Αλλωστε 
ίσχεύι νυν είς τό Δημόίσιον, Ο.Τ.Ε. 
κλπ., Ακόμη καί διά τάς έίγγώμους 
ά’νευ τέκνων. Σημευωτέον, ιδτι καί τό 
ί.Κ.Α. ©χιειι παραιχωρήισει τό προνο
μίαν τής μετά Ιόετίαν Αποιχωρήμεωις 
είς τάς έγ'γάμους υπαλλήλους του.

Οΰτω ή μητέρα θά διατηρήσηι καί 
εν ιέλάχ ιστόν μέρος οικονομικής ωφέ
λειας (σύνταξις Δρχ. 2.493 μηνιαί- 
ως) Απαφεύγουσα τήν διοιχέτευσιν 
ιής διά τοΰ ιδρώτας της Αμοιβής της 
είς τρία πρόσωπα (οΐκακάς βοηθούς), 
ξένα προς τήν ίδιοσυγκριασίαν τοΰ 
παιδιού, το όποιον στερείται μέχρι 
τής ένηλικιώσεώς του τής μητρικής 
στοργής καί συμπαραστάσεως τό 
πλεϊστον τής ημέρας.

Βοηΐθήισατε τήν ιέργαζομένην μητέ
ρα, οΰτως ώστε νά 'δυνηθή; νά κια- 
τευθύνη καί νά κσθοδηγή τά τέκνα 
ιης είς; τόν δύσβιατον δρόμον τής 
σημερινής εποχής, καθ’ ήν μόνη ή 
Ελλάς,, χάρις είς τήν αύτ'οθυσίαν 
καί τήν όλοίκληρωτ ικήν ιΑφοισίωσιν 
τής ΈΙλληνίδς μητρός είς τήν οικο
γενειών της, Εχει νά έπίδείξη τέκνα 
Αντάξια τών προγόνων, τέκνα μέ αρ- 
χάς, συνείδησιν καί ευγένειαν.

Βοηθήσατε αας ΐνα, έπαιγρυπνοϋσαι 
είς τήγ ίδιΑπλασιν καί διαπαιδαγώιγη- 
σιν τών τέκνων μας, Αποσαβήσωμεν 
τόν κίνδυνο νά γίνη ή Χώρα μας θέα- 
τρον τής γνωστής ανά τόν κόσίμον 
οχλοκρατίας τών (οργισμένων νέων.

Έν προκειμένω θ' άπαιτηθή καί ή 
συμπαράστασις τής Τραπέζης μας, ή 
οποίας —ώς γνωστόν— ενισχύει και 
συμβάλλει Αποτελεσμαιτικώς είς κάθε 
μεγάλο κοινοινικόν καί έθνικάν ίρ- 
γον, δεομένου δτι δέν θά ήτο ορθή ή 
έπιβάρυνσις τοΰ οίκείομ Ταμείου Συν
τάξεων λόγω τής προώρου ιέξόΙδου 
τών ύπαλλήλων-μηιτέρων.

Έξ άλλου, ώς άμφαίνεται 'έκ τοΰ 
έπισυναπτομένου πίνακος, ή Τράπε
ζα έπιβαρυνομένη 1) μέ τήν συντα- 
ξιοδότησιν τής άπαχωρούσής μητρός 
έπί ΙΟετίαν, ήτοι μέχρι συμπληρώ- 
σεως τοΰ Απαιτσυιμένου διά τήν συν- 
ταξιοδάτησιν χρόνου 2:5 έτών καί 
2) μέ τάς Αποδχάς τής είς Αντικα- 
τάστασιν ταύτης πρ οσληφθησομένης 
νέας υπαλλήλου, έ χ ε ι ό φ1 έ
λος έ κ δρχ, 386.0100 π ε ρ ί-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕιΚ ΤΗΣ 3ης ΣΕΑ.) 
παρελθόν αντιθέσεις δέν άπετέλουν 
αυτοσκοπόν, αλλά ήσαν θλιβερά! ά- 
πευκτέαι συνέπειαι παρεξηγήσεων, 
παραλείψεων ή ΰπερενεργειών.

Είναι ψανερόν οτι εύρισκόμεθα 
προ μιας ιστορικής καμπής καί διά 
τά προβλήματα των εργαζομένων είς 
τάς Τραπέζας Εμπορικήν καί ’Ιο
ν ική ν - Λαϊκήν, άλλά καί διά την 
δλην έξέλιξιν τών συλλογικών, έν 
τφ χώρω τούτω, προβλημάτων.

Φρονοΰμεν οτι τό μέγεθος τού ά- 
ριθμοΰ τών έπιλυθέντων ζητημάτων 
καί αί προοπτικά! διά τά μή είσέ- 
τι έπιλυθέντα, έπι βάλλουν λογικώς 
τήν ήρεμον καί μέ συγκρατημένην αι
σιοδοξίαν αντιμετώπισιν τοΰ μέλλον
τος, έν πάση δέ περιπτώσει απο
κλείουν τήν διατήρησιν κλίματος ά-

Πρός
τήν Διεύθυνσιν τής Έφημερίδος 
ΟΙΚ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ 
Χρ. Λαδά 3 
Ενταύθα
Κύριε Διευθυντά,

Είς τά φύλλα σας τής 11ης καί 
18ης Νοεμβρίου καταχωρεΐται έπι- 
στολή τοΰ τακτικού άναγνώστου σας 
κ. Μανώλη Κώνστα, διά τό πρόβλη
μα τής Κοινωνικής Άσψαλίσεως. 
Είς τόν πρόλογόν σας αναφέρετε 
δτι «φυσικά ό κ. Κώνστας έχει τις 
έντελώς προσωπικές του απόψεις 
γύρω άπ’ τό θέμα......».

Τό πάθος, ασφαλώς, παρέσυρε 
τόν έπιστολογράφον σας είς μίαν 
πρωτοφανή έπί θέσιν κατά τών Τρα
πεζικών Υπαλλήλων γενικώς καί τής 
’Εθνικής Τραπέζης ιδιαιτέρως.

Δέν εχομεν τήν τιμήν νά γνωρί- 
ζωμεν τόν ικ. Κώνστα. Ύποψιαζάμε- 
θα δμως δτι έκμεταλλεύεται τάς 
στήλας σας διά νά προβιχληι άβασα- 
νίστως καλάς ή κακάς απόψεις έπί 
θεμάτων πού συγκινοΰν τήν Κοινήν 
Γνώμην καί άφοροΰν τό μέλλον χι-

ωφελεΐται ιέκ τοΰ τοιούτου όιακατο- 
νισμον, εφόσον θά έίτυβαιρύνετα'ι, μετά 
τήν κατά τά άνω συμιΐλήρωσιν τής 
25'ετίας (ήτοι έπί 15 έτη; πραγματι
κής ύπηρ&σίας ν*έ τή Τ'ραπέξηι σύν 
10 Ετη άναλήψεως τής δαπάνης συν
ταξ ιοίδτήσεως ύπό τής Τραπέζης) μέ 
ποισόν Δρχ. 2.493 μηνιαίως ιέκ τής 
συνταξιοδ οτήισεω ς έκάσίτης ύπαλίλή- 
λου-ιμητρός, ένώ θά Ιδει νά χαΐτα- 
βά)νλη δρχ. 7.052 μηνιαίως κατά τήν 
κανονικήν, μετά 25ετή πραγματικήν 
υπηρεσίαν Απαχώρησιν.

Άναιμένομεν, έν προκειμένωι, άπό' 
ιήν 'Εθνικήν Επαναστατικήν Κυβέρ- 
νησιν, τήν Κυβέρνησιν τών μεγάλων 
ιδεών καί τολμηρών εμπνεύσεων, 
συμπαράστασιν καί καΐτανόησιν.

Διά πράξεως τοΰ κ. Διοικηιτοΰ1 το
ποθετούνται ώς διευθυντά! είς τά αν
τίστοιχα Καταστήματα οί έξης: 
Άντ. Τόγιας, Τμηματάρχης Α' - 
Λονδίνου ST. MARY ΑΧΕ, I. ιΠολυ- 
βακίδηις, Ύποτμηιματάρχης - 'Ηρά
κλειας Σερρών, ’Αντ. Δαμιοβνόγλου, 
Ύποτ μηματάρχης - Όρεστιάδος, 
Ήρ. Σπηλιάπουλος, Ύποτμηματάρ- 
χη:ς - Φαρσάλων, Στ. Γραφάκος, Λο
γιστής Β' - Δημη,τσάινης, Γεώρ. Μι- 
χαλόπουλος, Λογιστής Α' - Γαργα- 
λιάνων, Θεόδ. Φέτσης, Τ μηματάρχης 
Α' - Άγγελοπούλου, Άθ. Μίντζη- 
ρας, Τμηματάρχης Β' - Βύρωνος,

’Ανακοινοΰται είς τους συναδέλ
φους, τόσον τούς έν ένεργείφ, δσον 
καί τούς συνταξιούχους, δτι πρόκει
ται νά εκποιηθούν διάφοροι μηχα- 
ναί —ιδίως γραφομηχοοναί— μεταχει 
ρισμέναι καί μή χρησιμοποιούμενα! 
είς τάς Υπηρεσίας τής Τραπέζης.

Επειδή πολλοί συνάδελφοι έμδια- 
φέρθησαν κατά καιρούς, διά την ά- 
γοριάν τοιούτων, μηχανιών, άπεφασί- 
σαμεν, δπως, προ πόσης πρός τρί
τους ιέκποιήσεως, παρασχεθή ή δυ
νατότης είς τό προσωπικόν τής Τρα
πέζης νά έπιλέξη έκαστος τυχόν κα
τάλληλον διά τήν προσωπικήν του

ναταραχής καί έχθρότητος. Δέον νά 
έπισημανθή ώς εχθρός, δχι μόνον 
τών έργαζομένων, άλλά καί τού Κοι
νωνικού συνόλου, πάς δστις θά έ- 
πεχείρει ή θά συνέβαλε είς τήν δη
μιουργίαν ή διατήρησιν τοιούτου 
κλίματος άναταραχής.

Περιήλθον είς χεΐρας τής ‘Ομο
σπονδίας ώρισμέναι ανακοινώσεις 
ύπογεγραμμένοι ύπό υπαλλήλων τι- 
νών καί μάλιστα Συνδικαλιστών.

Πρέπει νά τσνίσωμεν, πρός τό 
συμφέρον τών ιδίων τών ΰπογραφόν- 
των, δτι αί ανακοινώσεις των είναι 
έκτος τόπου καί χρόνου, τό όλιγώ- 
τερον.

Είναι έκτος τόπου, διότι ώς συν- 
δικαλισταί θά ώφειλον νά γνωρίζουν 
δτι αί κρίσεις τών μελών ένός συν
δικαλιστικού Σωματείου, μόνον

λιάδων έργαζομένων.
Λέγομεν άβασανίστως, διότι, ό

που ό κ. Κώνστας δέν αντιγράφει 
στοιχεία καί δέν παραθέτει έξ άλ
λων κειμένων αποσπάσματα, άνευ- 
θυνολογεΐ καί συλλαμβάνεται νά μην 
εχη καί τήν έλαχίστην γνώσιν τοΰ 
θέματος τό όποιον διαπραγματεύε
ται. ’Άλλως δέν θά έγραφε δτι οί 
υπάλληλοι τής ’Εθνικής Τραπέζης 
δέν άντέδρασαν είς τήν συγχώνευσιν 
τής Τραπέζης ’Αθηνών μέ τήν ’Εθνι
κήν Τράπεζαν ώς καί είς τάς λοι
πός είς βάρος τοΰ Ταμείου των έ- 
νεργείας τής πολιτείας.

Εις την ουσίαν τοΰ θέματος τής 
άσφαλίσεώς μας έδωσε τήν άπάντη- 
σιν είς τόν έπιστολογράφον σας ό 
κ. Σ. Η. είς τό ψύλλον σας τής 
6)1)72 τόν όποιον καί εΰχαστοΰμεν.

’Ασχέτως τής διαφωνίας σας ή 
μή μέ τάς φράσεις τοΰ κ. Κώνστα 
διά τούς Τραπεζικούς Υπαλλήλους 
καί τά ασφαλιστικά των ταμεία φρο
νοΰμεν δτι δέν έπρεπε νά έπιτραπή 
ή καταχώρησις τοιούτων φράσεων 
είς τόν Οίκ. Ταχ. καί μάλιστα όταν 
αΰται άφοροΰν είς θέματα ζωής ή 
θανάτου, ώς είναι δΓ ημάς τύ άσψα- 
λιστικόν θέμα. Δέν θά έπρεπε έπί
σης έν όνόματι μιας άπόψεως έπί 
ένός τόσον σοβαρού θέματος, νά κα- 
ταχωροΟνται είς τάς στήλας σας 
άνακοίβειαι καί πρόχειροι χαρακτη
ρισμοί καί ευφυολογήματα οίουδή- 
ποτε έπιδιώκοντος νά προβληθή διά 
τών στηλών σας.

Τό άσφαλιστικόν θέμα είναι δι’ 
ημάς τόσον σοβαρόν ώστε νά κυ
ρίαρχη όλων τών λοιπών θεμάτων 
μας καί έν όνόματί του νά θυσιάζω- 
μεν γενιικώτερα συμφέροντά μας. 
Τήν στιγμήν αυτήν τύ «ασφαλιστι
κόν μας θέμα» εύρίσκεται είς φάσιν 
ή όποια έπιβάλλει σύνεσιν είς τούς 
χειρισμούς και τάς ένεργείας μας. 
Δέν θά ύπεισέλθωμεν συνεπώς είς 
τήν ουσίαν, έπιφυλασσόμενοι νά 
πράξωμεν τούτο αν παραστή άνάγ- 
κη καί εύελπιστούντες πάντοτε δτι 
θά τύχωμεν καί ή μ εις τής φιλοξε- 
νείας των στηλών σας.

Μετά τιμής 
Ό Πρόεδρος

ΑΘΑΝ. ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Ό Γεν. Γραμματεύς 

ΝΙΚΟΑ. Π1 ΣΚΟΠΟΣ

Γεώ,ργ. Βοπικιώτης; Τμηματάριχης 
Α' - Κεντρικής Λαχαναγοράς ’Αθη
νών, Φώτ. Βενετσάνος, Ύποτμη μα
τάρχης - Παλαιού Φαλήρου, Κων. 
Κ οντογεωργάκης, Ύποτ μη ματάρχης- 
Στυλίδος, Θεμ. Πανοτόπουλος, Ύ- 
ποτμηιματάρχης - Κυπαρισσίας, Ρ. 
Ευθυμίου, Τμηματάρχης Β' - Ξάνθης, 
Άθ. Χιώλος, Τμηματάρχης Β' - 
Σερρών.

Έπίσης τοποθετείται ό ικ. Άνδρ. 
Βίγγος, Τμηματάρχης Β’, παρά τή 
Έποπτείφ Υποκαταστημάτων Κύ
πρου, ώς βοηθός Γενικού Επόπτου.

Πρός τόν σκοπόν τούτον έγένετο 
διαλογή καί έτοπθετή,θησαν αί μη- 
χαναί κατά κατηγορίαν είς τήν άπο- 
θήκην έπί τών οδών ’! σμήνη,ς καί 
Β άσπορου (Λ. Σκούζε), ένθα οί έπι- 
θυμοΰντες δύνανται, κσΒ’ έκιάστηιν 
εργάσιμον ήμέροίν (πλήν Σαββάτου) 
καί άπό ώρας 15.00 - 1 8.00, νά με- 
ταβώσι πρός αγοράν μηχανής.

Ή άνωτέρω διαδικασία θά τηρη,- 
θή κατά τους μήνας ’ Ιανουάριον καί 
Φεβρουάριον 1 972, μετά δέ τήν κα
τά τά άνω έξυπηρέτησιν τών συνα
δέλφων τό υπόλοιπον υλικόν θά έκ- 
ττοιηθή.

κατά τάς Συνελεύσεις των έκδηλοΰ- 
ται, ή έφ’ δσον ό υπό τού Κατα
στατικού προβλεπόμενος άριθμός 
μελών κρίνη σκόπιμον, συγκαλεϊ έν- 
υπογράφως ’Έκτακτον Σ υνέλευσιν.

Αΐ ανακοινώσεις τής μορφής τών 
κυκλοφορησασών κινδυνεύουν νά πα- 
ρεξηΥΠθοϋν.

Είναι έκτος χρόνου, διότι ή τρο
πή των πραγμάτων, ώς προελέχθη,, 
έπιβάλλει ε!ς πάντας την ήρεμον καί 
μέ αισιοδοξίαν αναμονήν των έξελί- 
ξεων. Ή τυχόν έπιθυμία παντός μέ
λους τοΰ Συλλόγου πρός διεκδίκη
σήν τής τιμής τής έκλογής του ώς 
έκπροσώπου τών έργαζομένων, δέον 
νά προβάλλεται καί κατά τά τυπι
κούς καί δεοντολογικώς κεκανονισμέ- 
να, ώστε νά είναι πλήρως άπηλλα- 
γμένη πάσης σκιάς υποψίας».

“Ο ΤΡΩΣΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΕΤΑΙ,,

Άνακοίνοσις τΰν τεσσάρων 
Σύλλογον τον Προσωπικού

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΖΗΤΟΥΝ ΗΑ 
ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΙΝ ΕΝΩΡΙΤΕΡΟΝ

it ο υ >διά τήν «ν λόγω- ΙΟετίαν. 
Έσίισης, το Ταμεΐον Συντάξεων χρησιν μηχσνην.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ

ΜΑΣ ΑΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΞ 
ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΑΪΚΗΝ

Τοποθετήσεις - Μεταβολαι 
εις διάφορα Υποκαταστήματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 
Τής Διευθύνσεως Όργανώοεως


