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Ή παραγωγή Τραπεζικού έργου άπαιτει κα
τά βάσιν την σύμπραξιν των συντελεστών εργασία 
καί κεφάλαιον (ύφ’ όλχς του τάς μορφάς). *0 
άρμονικός συνδυασμός καί ή συνεργασία των άνω- 
τερω δύο συντελεστών είναι επιβεβλημένος, δια 
να άχθη εις πέρας τδ πολυσχιδές καί πολύμορφον 
τραπεζικόν έργον.

★
*11 Εθνική Τράπεζα της 'Ελλάδος, άπό της 

ίδρύσεώς της μέχρι καί σήμερον καί άπδ δλα τά 
στάδια τά όποια διήλθε, είχε τδ προνόμιον νά 
προσφέρουν εις αυτήν τάς ύπηρεαίας των ύπαλλη- 
λοι άφοσιωμένοι, μέ πλήρη έπίγνωσιν τού ρόλου 
τδν όποιον εκαλούντο νά διαδραματίσουν. Έπετεύ- 
χθη οΰτω διά τδν συντελεστήν «κεφάλαιον» ή δυ- 
νατότης νά άναπτυχθή ταχύτερον, νά ενδυναμωτή 
καί νά καταστή εις βραχύ σχετικώς χρονικόν διά
στημα βασικδς ρυθμιστής καί άποφααιατικδς μο- 
χλδς τού δημοσίου καί ιδιωτικού βίου τής χώ
ρας μας.

Έπί μακράν σειράν ετών ό συντελεστής «έρ- 
γασία» τδ προσωπικόν τής ' Εθνικής Τραπέζης, 
προσφέρει τάς γνώσεις του, τήν εργασίαν του, τήν 
άφοσίωσίν του άνευ ύπολογισμοΰ. Τά αισθήματα 
αυτά πίστεως καί άφοσιώσεως τών ύπαλλήλων 
πρδς τήν Εθνικήν Τράπεζαν εδημιούργησαν μίαν 
πραγματικότητα, ή όποια προσέφερε εις αυτήν τήν 
κυριαρχίαν εις τδν οικονομικόν βίον τής χώρας καί 
τήν κατέστησε ΕΟΛϊΙΚΟΙΊί ΙΛΓΙΜΙΛ.

"Οσον καί άν προσπαθήσωμεν καί όσην επιεί
κειαν καί άν χρησιμοποιήσωμεν δεν θά άνεύρωμεν 
δυστυχώς άνταπόκρισιν τού συντελεστοΰ «κεφά- 
λαιον» εις τήν άφοσίωσίν αυτήν τού προσωπικού. 
’νΔναγνώρισιν τής προσφοράς του, τών θυσιών του, 
τών ύπερανθρώπων προσπαθειών του, τής κατα- 
νοήσεώς του, τών ύψηλής στάθμης ύπηρεσιών του, 
τών... τών..., άνευρίσκομεν εις τούς άπολογισμούς 
όλων τών Διοικητών τού Εθνικού Ιδρύματος. 
' Δ,νταπόδοσιν όμως, έστω καί κατ’ έλάχιστον πο- 
σοστδν ούδαμού άνευρίσκομεν.

Μ3 Εθνική Τράπεζα δεν αονεβαδισε είς προσ
φοράν μέ τδ προσωπικόν της. Καί όχι μόνον δέν

συνεβάδισε. 'Η πορεία είς τήν άμοιβήν τών δύο 
συντελεστών, κεφαλαίου καί εργασίας, ύπήρξεν 
δυσανάλογος. Τήν τελευταίαν ιδίως εξαετίαν πα- 
ρατηρειται προκλητικόν προβάδισμα είς τήν άμοι
βήν τού κεφαλαίου.

Δέν ήξίωσεν τδ προσωπικόν τής Εθνικής 
Τραπέζης ποσοστιαίαν άμοιβήν, δέν διετύπωσεν 
αιτήματα δυνάμενα νά προκαλέσουν άνατροπήν 
τής ισορροπίας τών σχέσεων «έργασία» καί «κεφά- 
λαιον». 'Τπήρξε τούναντίον πολλές φορές, όλως 
αντίθετος πρδς τά συμφέροντά του, ή συμπεριφο
ρά του.

Ή άφοσίωσίς του πρδς τήν ’Εθνικήν Τράπε
ζαν ύπήρξε τοιαύτη ώστε νά θέτη είς δ ευ τέραν 
μοίραν /τά θέματά του καί νά μήν προβάλη τά αί
τημα τά του όταν αύτά «άντετίθεντο είς τά συμφέ
ροντα τής Τραπέζης». (Καταστατικός όρος τδν 
όποιον έθεσαν οί ίδρυταί τού Χυλλόγου τών ύπαλ
λήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης καί έσεβάσθησαν 
αί χιλιάδες τών ύπαλλήλων της άπδ τής συστά- 
σεώς της μέχρι καί σήμερον). ’ΤΙλπισαν όμως οί 
υπάλληλοι τής ’Εθνικής Τραπέζης ότι καί αί Δι
οικήσεις της θά είχον πάντοτε τά αύτά αισθήματα 
πρδς τούς ύπαλλήλους καί θά άπέβλεπον είς Αρμο
νικήν συνεργασίαν πού σημαίνει σύμμετρον άμοι
βήν.

★
* Ι*περήφανοι ημείς σήμερον διά τήν πορείαν 

πού ήκολουθήσαμεν δυνάμεθα νά διακηρύξωμεν 
ότι ή άφοσίωσίς μας πρδς τήν ’Εθνικήν Τράπε
ζαν ύπήρξεν ό κύριος συντελεστής τής άναπτύξεώς 
της καί τών εθνικών προσφορών της* Δέν μετανο» 
ούμεν δι’ αύτό. Αίαθανόμεθα εθνικήν ύπερηφά- 
νειαν διότι εις τάς κρίσιμους στιγμάς τού "Εθνους 
τά κεφάλαια τής ’Εθνικής Τραπέζης ετέθησαν είς 
τήν διάθεσιν τού Κράτους καί δικαιούμεθα τής 
τιμής τής προσφοράς διότι ό ζήλος μας είχε συν- 
τελέσει είς τήν δημιουργίαν τών κεφαλαίων αύτών.

Είμεθα ύπερήφανοι διότι όταν εκ τών εθνικών 
αύτών προσφορών ή ’Εθνική Τράπεζα διήλθε 
πρόακαιρον δυσχέρειαν προσφέραμε τήν εργασίαν 
μας άμισθί.

Είμεθα ύπερήφανοι διότι πέραν όλων αύτών
άτομα καί ώς σύλλογος τών ύπαλλήλων τής 

’Εθνικής Τραπέζης προσφέραμε είς τδ "Εθνος 
τάς ύπηρεαίας μας διά τής ’Εθνικής Τραπέζης.

Δέν προβάλλομεν σήμερον τήν προσφοράν μας 
διά νά ζητήσωμεν Ανταλλάγματα. ΙΙολύ περισσό
τερον δέν προβάλλομεν τάς πρδς τδ "Εθνος ύπη- 
ρεσίας μας διά νά άποσπάσωμεν οφέλη. Δέν άπευ- 
Ουνόμεθα άλλωστε είς τήν Κυβέρνηαιν. Είς τήν 
Λιοίκησιν τής Τραπέζης μας άπευθυνόμεθα καί 
πρδς αύτήν τδ παράπονόν μας.

Ή ’Εθνική Τράπεζα εύρίσκεται είς τήν πρώ
την θέσιν, είναι τδ ’Εθνικόν "Ιδρυμα. Τδ προσω
πικόν της συνεχίζει νά προσφέρη τάς ύπηρεαίας 
του μέ τδν ίδιο ζήλο, μέ τήν αύτήν άφοσίωσίν. 
Έχει όμως τδ πικρό παράπονο ότι όχι μόνον δέν 
ικανοποιείται Αλλά καί παραγνωρίζεται. "Εχει τδ 
παράπονο ότι διά τήν Βκανοποίηαιν δικαίων αιτη
μάτων του Απαιτούνται επίπονοι προσπάθειαι. "Ε
χει τδ παράπονο ότι άπδ τής πλευράς τής Διοική
σω? τά θέματά του δέν Αντιμετωπίζονται μέ τά 
ίδια αισθήματα μέ τά όποια προσφέρει τήν εργα
σίαν του. "Εχει τδ μεγάλο παράπονο ότι συντελε
στής αύτδ τής Αναπτύξεώς τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης καί τής τοποθετήσεώς της είς τήν πρώτην θέ
σιν τών 'Ελληνικών Τραπεζών δέν κατέχει καί 
αύτδ τήν πρώτην θέσιν μεταξύ τών Τραπεζικών 
ύπαλλήλων.

★
Άβίαατα προκύπτει τδ συμπέρασμα ότι είς 

τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν δέν ύφίσταται άρμονική 
συνεργασία κεφαλαίου καί έργασίας.

Δέν θά άναφερθώμεν είς τά ηύξημένα κέρδη 
και την τεραστίαν αύξησιν τής Αξίας τών μετοχών 
τής ’Εθνικής Τραπέζης καί θά άποφύγωμεν τάς 
συγκρίσεις μέ τδ μισθολόγιον τού προσωπικού. Τά 
γνωρίζουν καλλίτερον ήμών οί πρδς ούς άπευθυ
νόμεθα.

Έπισημαίνομεν τδ φαινόμενον καί προβάλλο
μεν τήν άγανάκτησιν πού έπικρατεί είς τάς τά
ξεις μας.

Τί ζητούμεν; Αρμονικήν συνεργασίαν.

Eipiypionoililq ιό 5" ΙΜΙοόικόν αονέόριον 
τπι όροοπανΟίορ τραιε^οϋπαλληλικων ΰρνανώιεων

"Η γνώμη μας
Ψ

ΣΤ ΑΓΩΝ ΕΝ ΤΩ ΩΚΕΑΝΩ
’Απροβλέπτους διαστάσεις έλαβε τό Θέμα τής Θερινής άδειας, 

ιδίως εις τά Επαρχιακά καταστήματα.
*0 φόρτος τής έργασίας και ή έλλειψις προσωπικού έφθασαν πλέον 

εις τό σημεΐον έκεΐνο, πού ούτε ή καλή θέλησις, ούτε ή όποιαδήποτε 
προσπάθεια τών υπαλλήλων τών υποκαταστημάτων, δύναται νά τό κά
λυψη.

Μάς καταγγέλλονται περιπτώσεις υποκαταστημάτων, δπου δέν εί
ναι δυνατόν νά λάβη άδειαν, έστω καί ένας υπάλληλος, διότι ή άπου- 
σία του θά έμποδίση αισθητά, θά καταστήση άδύνατον τήν διεξαγωγήν 
τής έργασίας.

Άποδεικνύεται συνεπώς δτι τό θέμα τής θερινής άδειας τού προ
σωπικού έκψεύγει τών δυνατοτήτων τών υπευθύνων παραγόντων έκα
στου υποκαταστήματος.

Είναι τόσον σημαντική ή έλλειψις προσωπικού είς τήν ’Εθνικήν 
Τράπεζαν ώστε νά μήν δύναται πλέον νά καλυφθούν τά κενά.

Μέ τά «στραβά μάτια» πού έκαναν έπί άρκετά χρόνια δλοι δσοι 
ήσαν υπεύθυνοι, δημιουργήθηκε ή σημερινή έκρηκτική κατάστασις, πού 
όμως πρέπει νά έκλειψη.

Ή ’Εθνική Τράπεζα έχει άνάγκην προσωπικού, τό όποιον πρέπει 
νά προσληφθή άμέσως.

01 μικροδιαγωνισμοί δέν λύουν τό πρόβλημα. Εκατόν πενήντα 
ή διακόσιοι νέοι υπάλληλοι είναι σταγών έν τψ ώκεανψ.

'Η άδυναμία τής χορηγήσεως τής θερινής άδειας πού έφερε είς 
τήν έπιφάνειαν μέ δλην του τήν οξύτητα τό θέμα τής προσλήψεως νέου 
προσωπικού είναι τό πρώτον κρούσμα. Αΰριον δΓ άλλην αιτίαν θά έμ- 
φανισθή τό δεύτερον καί μέ τήν σημερινήν νατάστασιν υπάρχει κίν
δυνος νά διαπιστωθή ή άδυναμία παροχής ύπηρεσιών είς τούς πελά- 
τας λόγψ έλλείψεως προσωπικού.

Νομίζομεν δτι πρέπει νά σταματήση ή περιπτωσιακή άντιμετώπι- 
σις τού θέματος καί νά έπισημανθοΰν αί πραγματικοί άνάγκαι τής 
Τραπέζης, είς προσωπικόν πριν είναι άργά.

Τήν 5ην καί 6ην ’ Ιουλίου συνήλ- 
θεν είς Αθήνας τό Ε' Πανελλαδι
κόν Σ υνέδρι ον τής 'Ομοσπονδίας 
Τραπεζοϋπαλληλικών ’Οργανώσεων 
'Ελλάδος. Είς αύτό συνεζητήθησαν 
άπαντα τό θέματα τά άφορώντα είς 
τον κλάδον μας, ώς τό ’Ασφαλιστι
κόν, τά ΜισΒολογικόν, ή καθϊέρω- 
σις συγχρόνων καί πλέον ευνοϊκών 
όρων έργασίας τών Τραπεζικών υ
παλλήλων, τό στεγαστικόν, τών 
πολεμιστών, τών πτυχιούχων, ή κα- 
θιέρωσις κινήτρων διά τήν βελτίω- 
σιν τού μορφωτικού έπιπέδου τών 
Τραπεζικών ύπαλλήλων κλπ.

Τήν πραγματοποίησιν τών απο
φάσεων τού Συνεδρίου θά έπιδίωξή 
τό Γενικόν -καί ’Εκτελεστικόν Συμ- 
βούλιον.

'Υπό τού Συνεδρίου ένεκρίθη το 
Ακόλουθον ψήφισμα, είς τό όποιον 
περιλαμβάνονται άπαντες οί στό
χοι τής τάξεως τών Τραπεζικών ύ
παλλήλων.

ΨΗΦΙΣΜΑ
Ε' ΠΑΝΕΛ)ΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
ΤΡΑΠΕΖΟΎ ΠΑΑΑΗΑΙ ΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σήμερον, τήν 6ην ’Ιουλίου 1971, 
δευτέραν ημέραν τοϋ συνελθόντος 
έν Άθήναις Ε' Πανελλαδικού Συνε
δρίου τής ΟΤΟΕ, οί Αντιπρόσωποι 
τών Σωματείων τών άπστελούντων 
τήν δύναμιν αύτής, άκούσαντες των 
ομιλητών καί έχσντες ιδίαν άντί- 
ληψι,ν τών άπασχολαύντων τήν τά. 
ξιν μας σοβαρωτάιτων προβλημά
των, ψηιφίζομεν όμοφώνως τά κά
τωθι :

Ιον ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ: Τό Συ
νέδρ ι ον άπσφαίνεται όμοφώνως δτι 
τό δίκαιον καί ή λογική, επιβάλλουν 
τήν διατήρησιν τών έπιτυχόντων, 
καθ’ δλην τήν έκτασιν τής άρμσδι- 
ότητός των Ασφαλιστικών μας ορ
γανισμών ώς άνεξαρτήτων φορέων 
άσφαλίσεως κατοχυρούντων τά έπί 
μακράν σειράν έτών κεκτημένα νό
μιμα καί ήθικά δικαιώματά των.

Διατρανώνει τήν ιθΐέλησίν του Ο
πως προς τον σκοπόν αυτόν άγωνι- 
σθή δλη ή τάξις τών τραπεζικών ύ
παλλήλων διά παντός νομίμου μέ
σου.

2ον ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ : τήν σοβα
ρόν καθυστέρησιν τής προσαρμο
γής τής άμοιβής έργασίας έν συγ- 
κρίσει προς τήν αλματώδη άνάπτυ- 
ξιν τών λοιπών μεγεθών τής οικο
νομίας καί Αποφασίζει τήν έναρξιν 
τών καταλλήλων ενεργειών καί δια
βημάτων πράς ίκανοποίησιν τού 
δικαίου τούτου αιτήματος έπί τή 
βάσει τών Αντικειμενικών στοιχεί
ων.

3ον ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ: τήν υπαρ-

Η ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΤΩΝ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Διά πράξεως τού κ. Διοικητοΰ ώ- 
ρίσθησαν ώς μέλη τού Πρωτοβα
θμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου οί κά 
τωθι: I. Ρήγας, Προϊστάμενος Δι- 
ευθύνσεως Προσωπικού, ώς πρόε
δρος, Α. Μαρίτσας, υποδιευθυντής 
Διευθύνσεως ’Επιθεωρήσεως, Β. Κσ- 
ρόπουλος, προϊστάμενος Διευθύνσε- 
ως ’Εργασιών ’Εξωτερικού, Μ. Στρα 
τηγάκης, υποδιευθυντής Διευθύνσεως 
Καταστημάτων καί ’Εργασιών Ε
σωτερικού καί Θ. Στεργίου, υποδι
ευθυντής Διευθύνσεως Βιομηχανικής 
Πίστεως ώς μέλη. Εισηγητής ώρί- 
σθη ό κ, Γ. Πιτσίκας υποδιευθυν
τής Διευθύνσεως Προσωπικού.

★
Διά τό Δευτεροβάθμιον Πειθαρ

χικόν Συμβούλιου Προεδρευόμενον 
ύπό τού κ. Διοικητοΰ ώρίσθησαν οί 
έξης: Γ. Παπαχρήστου προϊστάμε
νος Διευθύνσεως Όργανώσεως, I. 
Ρήγας, προϊστάμενος Διευθύνσεως 
Προσωπικού, Β. Παπακωνσταντό- 
πουλος, προϊστάμενος Διευθύνσεως 
’ Επιθεωρήσεως, Κ. Σοφ ιανόπουλος, 
προϊστάμενος Διευθύνσεως Κοσα- 
στημάτων καί ’Εργασιών ’Εσωτερι
κού. Τον πρόεδρον άπόντα ή κωλυό
μενου Αντικαθιστά ό αρχαιότερος 
τών Υποδιοικητών, έν άπουσίςι δέ 
ή κωλύματι τούτου ά έτερος Υπο
διοικητής.

ξιν τέλματος Ανωμαλίας είς τόν 
χώρον τών Τραπεζών τού λεγομέ
νου συγκροτήματος Άνδρεάδη Καί 
διαδηλώνει τήν άπάφασίν του, δ- 
πως άγωνισθή καί διά τών πλέον 
δραστικών μέσων ώστε νά άρθή ή 
Απαράδεκτος καί διά τό κοινωνικόν 
σύνολον κηλίς αύτη είς τόν χώρον 
τών Τραπεζών.

4ον ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ τήν καθιέρω- 
σΐν συγχρόνων καί πλέον ευνοϊκών 
όρων έργασίας είς τό σύνολον τού 
χώρου παροχής ύπηρεσιών τών Τρα 
πεζικών Ύπαλλήλων.

δον ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΡΩ τής έφαρμο- 
ζομένης ύπό τής Κυβερνήσεως τα
κτικής διά τήν έδραίωσιν τής κοι
νωνικής ήρεμίας καί διά τής άπο- 
κτήσεως ευπρεπούς στέγης ΰφ’ Α
πάντων τών έργαζομένων, αίτεΐται 
τήν άμεσον Αναπροσαρμογήν τού ύ
ψους τών παρεχαμένων στεγαστι
κών δανείων συμφώνως προς τά έ- 
φαρμοζόμενα διά τούς Αδελφούς Δη 
μοσίους Ύπαλλήλους.

6ον ΑΙΤΕΪΤΑΙ τήν άμεσον πα
ρέμβασιν τών αρμοδίων οργάνων 
τής Πολιτείας διά τήν εφαρμογήν 
τών ύπέρ τών πολεμιστών καί έν 
γένει Αγωνιστών διά τά εθνικά ι
δανικά σχετικών νόμων τοϋ Κρά
τους.

7ον ΑΙΤΕΪΤΑΙ τήν άμεσον έφαρ- 
μογήν τών Απόψεων τής υπευθύνου 
Κυβερνήσεως τών Αφορώσών είς λή- 
ψιν μέτρων διά τήν δημιουργίαν κι
νήτρων διά τήν βελτίωσιν τού μορ
φωτικού έπιπέδου τών Τραπεζικών 
Ύπαλλήλων, Απαραιτήτου προϋπο- 
θέσεως διά τήν πραγμάτωσιν τών 
στόχων τής οικονομικής καί κοινω
νικής άναπτύξεως τής Χώρας μας.

8ον ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ θερμόν χαιρε
τισμόν προς τούς συναδέλφους ερ
γαζομένους τής Χώρας μας καί 
τούς παρέχει τήν διαβεβαίωσιν ό
τι θά διαθέση άπάσας τάς δυνά
μεις τής τάξεως καί θά Αγωνισθή 
μετά τών λοιπών έργαζομένων ύ
παλλήλων καί έργατών ϊνα προά
σπιση μετ’ αύτών τά δίκαια καί 
νόμιμα συμφέροντά των, τά όποια 
πηγόιζουν έκ τής εντίμου καί εύσυ-

νειδήτου προσφοράς τής έργασίας 
των».

Σύνεδροι έκ μέρους τού Συλλό
γου μας ήσαν οί συνάδελφοι: ’ΑΘ. 
Γ ιαννακόπουλος, Ρωσσέτης ’Αλ., 
Πίσκοπος Νικ., Καψιώτης Άθαν., 
Καραθανάσης Δηιμ., Παπουτσής Νι- 
κόλ., Λιακόπουλος Κων., Κονταοά- 
κης Άντ., Μίχος Νικ,, Κουμανιώι- 
της Γεώργ., Ρουσσάκης Κων., Λαν- 
τζώνης Εύστ., Μαρίνος Εύστρ., 
Κουτάντης ’Αλέξ., Μεγαλογιάννης 
Ίωάν., Γ ιαννακόπουλος Στυλ., Πα- 
λασόπουλος Γεώργ., Λιάκος Κων., 
Δημητρακόπουλος Φώτιος, Μανέας 
Στυλ., Τριανταφύλλου Εΰθ., Χατζη- 
στέλιος Χρ., Γάλλος Βασ., Βρα
χνός Παν. Ζαχσριουδάκης Γεώργ., 
Δημακσπουλος Νικ., Νεοφώτιστος 
Γεώργ. καί Παρταλίδης Γεώργιος.

EP0TQMEN
— Δεατί δεν λαμ,βάνεται 

«ρόνοια άπό τα άρμ,όδεα 
όργανα τής Δεοεκήαεως 
δεά τήν λύοεν τού θέμα
τος τής προσωρινότατος;

— Δεατί ό διευθυντής τού 
ύποκαταατήματος Έλασ- 
σώνος παρά, τάς επανεί- 
λ^μμένας συστάσεις πα- 
ραβεάζεε καταφώρως τό 
ώράρεον έργασίας;

— Δεατί είς τό 'Ι’ποκατά- 
στημα 'Ομονοίας δέν γί
νεται εκ περιτροπής ή ύ- 
περωριακή άπασχόλν)σις 
διά τάς έσπερινάς ώρας 
εργασίας;

— Διατί δέν εφαρμόζεται 
ή πράξις τής Διοικήσε- 
ως διά τήν άναγνώρισιν 
τού χρόνου ύπηρεαίας 
τών μεταταγέντων είς τό 
κύριον προσωπικόν;

Ή Παιδική Μέριμνα
Ή αϋξησις τού έπιδόματος Παι

δικής Μερίμνης τήν οποίαν έζήτη- 
σε καί διά τού ύποβληθέντος είς 
τήν Διοίκησιν ύπομνήιματός τον, τό 
Διοικητικόν Συμβούλιου τού Συλ
λόγου, είναι αίτημα τό όποιον δέν 
Θά Επρεπε νά ύφίσταται.

'Η ίικανοποίησίς του, συνεπώς. 
Θά έπρεπε νά είναι άμεσος καί νά 
μήν συναρτάται μέ άλλα αιτήματα.

Είναι τόσον Ασήμαντη άλλωστε 
ή δαπάνη διά τήν αίτηθεΐσαν αϋξη- 
σίν τού έπιδόματος, ώστε νά μήν 
δικαιολογούνται συζητήσεις καί εν
δοιασμοί.

Τό έπίδομα Παιδικής Μερίμνης, 
δέν είναι τμήμα μισθού. Είναι 
προσφορά προς τήν παιδικήν ήλι-

κίαν. ’Ας μήν προσβάλλωμεν λοι
πόν τήν ιερότητα τής προσφοράς.

ΕΥΧΗ
Σέ βραχύ χρονικόν διάστημα άπό 

τής άναλήψεως τών καθηκόντων του 
τό Διοικητικόν Συμβούλιον υπέβα
λε είς τόν κ. Διοικητήν ύπόμνημα 
μέ τά αιτήματα τού Προσωπικού.

Παλαιά αιτήματα τά όποια είχαν 
διατυπωθή καί κατά τό παρελθόν 
καί δέν ίκανοποιήθησαν καί νέα τά 
όποια διά πρώτην φοράν τίθενται 
ύπ’ οψιν τής Διοικήσεως, μελετών- 
ται ήδη ύπ’ αυτής.

Εΰχόμεθα ή άπάντησις νά είναι 
ταχεία καί νά ίκανοπσιή είς τό 
σύνολον τά αίτήματά μας.



Ποια πρέπει νά είναι ή σημερινή πολιτική 
κατακτησεως τής αγοράς υπό τής Τραπέζης μας

Ύττό ΠΑΝ. ΑΔΑΜΟΠΟΠΛΟΥ, Ύττολογιστοϋ Β' πα- 
™ ρά τω *Υττοκ)τι Πύλου, Πτυχιοΰχου Α.Β.Σ. Πειραιώς

την προσαρμογήν των μεθόδων έξυ-

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΜΗ

ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΙΟΙΚΗΣΙΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

'Ομάς συναδέλφων άπέστειλε

(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)

Ή ύποχρέωσις του υπαλλήλου διά 
τήν προαγωγήν των συμφερόντων 
τής Τραπέζης γεννΰται έξ αυτής 
τούτης τής σχέσεως έργαισίας άφ’ ε
νός καί πρσβλέπεται ύπό τοΰ οικείου 
άρθρου τοΰ δργανισμοϋ άφ’ ετέρου.

Διά τήν προαγωγήν τών συμφερόν
των τής Τραπέζης δεν είναι δυνατόν 
νά έξαρκέση ή ύποχρέωσις τοΰ υ
παλλήλου.

Διότι γενναται τό ερώτημα: Μέχρι 
ποιου σημείου έξικνεϊται ή έννοια 
τής ύποχρεώσεως; Έγγίζει τά όρια 
τής θυσίας; Διότι ενίοτε διά νά ε
πιτευχθούν Ικανοποιητικά αποτελέ
σματα απαιτούνται θυσΐαι.

'Τφιιστάμενος τάς θυσίας 6 υπάλ
ληλος προάγει τά συμφέροντα τής 
Τραπέζης καί συνεπώς τά κέρδη.

Ό συντελεστής Κεφάλαων Θά ά- 
μειφθή. Μήπως θά πρέπει νά 6χη καί 
δ συντελεστής ’Εργασία μία κάποια 
συμμετοχή εις τά κέρδη ώς συμβαί- 
νιει κατά τά πρότυπα τών Ευρωπαϊ
κών καί Αμερικανικών έπιχτιρήσεων;

II. ΔΗΜΟΣΙΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ή έπιχείρησις δρώσα ιέντός τοΰ 
κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, 
οφείλει νά δημιουργή σχέσεις φιλι- 
κάς μετά τών πελατών της, καί με
τά οίουδήποτε προσώπου το όποιον α
μέσως ή εμμέσως δύναται νά συμβά- 
λη είς τήν έπίτευξιν τοϋ σκοπού τής 
έπιχειρήσεως.

Τό όφιστάιμενον παρ’ ήιμΐν Γραφεϊ- 
ον Δημοσίων Σχέσεων, τό όποιον α
ποτελεί έπιβράβευσι προσπάθειας πε- 
φωτσιμένης Διοικήσεως, 6χει έπωμι- 
σ.θή τον σπουδαιότερον ρόλον σχεδιά- 
σεως τής πολιτικής κατακτησεως τής 
αγοράς διά τής προαγωγής τών δη^ 
μοσίων σχέσεων.

Βάσει τών προγραμμάτων άναπτύ- 
ξεως δημοσίων σχέσεων, δι’ ών θά 
καθορίζωνται αί κατηγορίαν καί nt 
όμάδες τού κοινού τών οποίων τήν 
συμπάθειαν ένδιαίφέρεται νά κερδίση 
ή Τράπεζα θά δημιουργήση τους δια- 
φημιστάς της καί θά διευρύνηι τον 
κύκλον τής πελατείας της.

'Τφΐστανται αί κάτωθι κατηγορ.'αι 
προσώπων μεθ’ ών επιβάλλεται ή 
άνάπτυξις τών δημοσίων σχέσεων:

α. Πελάται καί β. Αί κατά τόπους 
άρχαί.

ΟΙ ΠΕΛΑΤΑΙ

Τό γεγονός ότι μερικά ατομα συ
ναλλάσσονται μεθ’ ήμών, δεν σημαί
νει ότι διάκεινται καί εύμενώς πρός 
ημάς. Συναλλάσσονται είτε λόγω έλ- 
λεύψεως έν τή πόλει ανταγωνισμού, 
είτε διάκεινται προ; ημάς όλιγώτερον 
άντιπαθητικώς έναντι τών έν τή πό- 
λει εύρισοκμένων ανταγωνιστών.

ΟΙ πελάται ούτοι δέον νά έντοπι- 
οθοΰν διά καταλλήλων χειρισμών νά 
άπσβάλουν τήν αντιπάθειαν των, διό
τι ευθύς ώς ήθελεν παρουσιασθή- έν 
τή πόλει έτερος ανταγωνιστής ήθε
λαν στροφή πρός ούτόν.

III. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΡΑ-
ΣΕΏΣ ΊΠΠΟ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΛ-
ΣΤΗΜΑΤΏΝ

Ή πολιτικτ’ι κατακτησεως τής άιγο
ρός ύπό τών 'Υποκαταστημάτων ά- 
παραιτή,τως δχον νά σχεδιάζηται καί 
προγραμμοτίζηται.

Ό Προγραμματισμός δράσεως θά 
πρέπει νά καταρτίζηται μετά τής 
προσηοκύσης σελέτης τών κρατουσών 
έν τή αγορά συνθηκών καί ουχί ά- 
βασανίσως, άπλώς καί μόνον νά ύπο- 
βληθή. τή. Διοικήσει.

Ό θεσμός τνώ περιοδειών είς τήν 
ύπαιθρον ώς -σήμερον λειτουργεί είναι 
άφ’ ενός μέν άντιοικονσμικός άφ’ ε
τέρου δέ άντιτραπεζιτικός.

Ή έξοδος είς τήν ύπαιθρον δέον νά 
έχη τον στόχον της, ό στόχος νά γί- 
νη σκοπός καί ό σοκπός επίτευγμα.

Τό σύστημα δράσεως βάσει πληρο- 
ιροριών είναι τό καλύτερον.

Τά πρόσωπα ατινα θά μάς παρέ
χουν τις πληροφορίες πρέπει νά ε- 
χωσι μίαν θέσιν είς τήν κοινωνίαν 
τού χωριού, εϊτ® ώς οικονομικές προ
σωπικότητες, είτε ώς κοινοτικές τοι- 
αϋτες.

IV. ΓΕίΝΙΚΑ

Τό ίριόμορφον τοΰ άσκουμένου τρ-
Τό ίδιόιμορφον τοΰ άσκουμένου 

τραπεζιτικού έμπορίο υάπαιτεϊ ολως 
ιδιαιτέρας μεθόδους δράσεως καί 
προγραμματισμού.

Τά Θέματα αιτινα πρέπει ν’ απα
σχολούν τάς τραπεζιτικάς μονάδας, 
έκτος τών όσων ανωτέρω έλέχθησαν, 
πρέπει νά είναι:

1. Τό εύπαρουσίαστον καί πολυτε
λές τών καταστημάτων.

2. Τό ευπρεπές καί εΰγενές τοϋ ύ- 
παλληλι,ού δυναμικού.

3.. Ή ταχυτης καί ακρίβεια τής 
έξυπηρετήσεως τή ςπελατείας.

4. Ή ύπό τού έπιστημονικοΰ προ
σωπικού των παροχή οδηγιών καί 
κατευθύνσεων πρός τούς «έπαγγελμα-

τίας, είτε μεμονωμένος, είτε γενι
κώς διά κατά καιρούς διδόμενων δια
λέξεων.

1. Τό εύπαρουσίαστον καί πολυτελές 
τών καταστημάτων.

Τό εύπαρουσίαστον καί πολυτελές 
τών καταστημάτων ένεργεΐ ώς πόλος 
έλξεως τής πελατείας, ή τις δέν θά
νατοι ν’ άντιπαρέλθη εν καλλιμάρμα
ρον καί καθ’ όλα επιβλητικόν κτίριον.

Ή περιέργεια νά είσέλθη θά με
τατροπή είς ανάγκην τήν οποίαν καί 
Θά φροντίση νά ίκανοποιήση.

2. Τό ευπρεπές καί εύγενές τοΰ υ
παλληλικού δυναιμικοΰ.

"Εν ιδανικόν εις ευγένειαν καί ευ
πρέπειαν προσωπικόν ασκεί αποφασι
στικήν έπυδρασιν είς τήν πελατείαν, 
ήτις σύγκρισιν ποιούσα μέ τήν συμ
περιφοράν ετέρων υπηρεσιών καί ά
μεσος καταδεικνυόμενης τής διαφο
ράς, αισθάνεται πλήρη άνεσιν είς 
τάς θυρίδας μας.

' Ηεύγένεια καί ή ευπρέπεια είναι 
αί άρεταί τάς οποίας πρέπει πάση 
θυσίςι ν’ άποκτήση τό προσωπικόν 
τής τραπέζης μας.

Είναι τό όπλον τής ιέποχής μας.καί 
τού μέλλοντος, είς τήν όλονέν βελ- 
τιουμένην μορφωτικώς μελατείαν.

Τό είς τό ΓΚΙΣΕ άπασχολούμενον 
υπαλληλικόν προσωπικόν, ομιλούν εύ- 
καί άκριβολόγως, θά κατακτήση τον 
γενώς καί εύπροσηγόρως, όλιγολόγως 
πλέον δύστροπον πελάτην.

Ή ευγένεια καί ό πληθυντικός με
ταξύ τών υπαλλήλων αναβιβάζει τού
τους είς τά όμματα τών πελατών καί 
δέν δίδει περιθρώια είς έριδ-ικούς τύ
πους διά τήν δημιουργίαν σκηνών.

3. Ή ταχύτης καί ή ακρίβεια έξυπη
ρετήσεως τής πελατείας.

Ή εποχή μας, καθαρώς έποχή τε
χνοκρατίας καί ταχύτητος, απαιτεί

Αγαπητή «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Λόγοι άνωτέρας βίας μέ άπέ- 
τρεψαν νά Απαντήσω μέσω τού 
προηγουμένου φύλλου σου εις τήν 
άπο 21.6.71 άνακοίνωσιν τοΰ ΠΡΩ 
ΗΝ Διοικ. Συμβουλίου, είς ήν Α
ναγράφεται ότι τούτο μοί ήρνήθη 
δικαίως «συνδικαλιστικόν άσυλον» 
τό όποιον έξεληπάρησα παρ’ αυτού 
ώς λέγει είς τάς προ 2ετίαν λα- 
βούσας χώραν άρχαιρεσίας.

Ήδη, πρός άποκατάστασιν τής 
αλήθειας ικαί μόνον, υπενθυμίζω 
διά τής παρούσης μου, ήν καί πα
ρακαλώ νά δημοσιεύσητε, είς τούς 
λησμονήσαντας τά πραγματικά γε
γονότα όπως καί είς τούς μή γνω
ρίζοντας ταΰτα, ότι:

Είς ούίδένα ποτέ έζήτησα νά 
συμπεριληψθώ είς ψηφοδέλτια κλπ. 
καίτοι μοί έπροτάθη ή συμμετοχή,, 
τόσον είς τον ένα όσον και είς τον 
έτερον τότε έκτιθέμενον συνδικαλι- 
σικόν συνδυασμόν, ήν καί ήρνήθην 
παντελώς.

Προσέτι άναφέρω καί τό γεγο-

πηριετήσεως τής πελατείας.
Ό πελάτης ουδόλως έννο,εϊ νά σπα 

ταλά τόν χρόνον του εί ςτάς θυρί
δας τών υποκαταστημάτων μας π'ρο- 
κείιμένου νά ένεργήση μίαν συνηθι- 
σμένην τραπεζιτικήν συναλλαγήν.

Ή άρκίβεια συναλλαγής ιάναίβυβά- 
ζει είς τήν συνεδησιν τού συναλλασ- 
σοιμένου τόν υπάλληλον ενώ τό αν
τίθετον τον υποβιβάζει καί δημιουρ
γεί είς τόν συναλλασσόιμενον τήν δυ
σαρέσκειαν καί τόν έκνευρισμόν.
4. Ή ύπό το έπιστημονικοΰ προσω

πικού παροχή οδηγιών καί κατευ
θύνσεων πρός τούς έπαγγελματίας.
Δυστυχώς ικανόν ποσοστόν τού έμ- 

πορικού καί επαγγελματικού* 1 κόσμου, 
δέν @χει τελειώσει ουδέ τήν χατω- 
τάτην έππαίδευσιν.

Τά άτοιμα αύτά, άσκοΰντα έμπό- 
ριον, είναι δυνατόν νά έπιτύχουν ι
κανοποιητικά άποτελέαματα, πλήν ό
μως ουδέ ίχνος οργανωτικής θά ύ- 
φίσταται είς τάς έπιχειρήσεις των.

Είς αύτά τά ατομα είναι απαραί
τητος ή συμβουλή τοΰ επιστημονικού 
προσωπικού μας διά τήν τή,ρησιν βα
σικών λογιστικών βιβλίων ή βοηθητι
κών.

Ή παροχή συμβουλής όσον αφορά 
είς τάς μεθόδους δράσεως, τόν τρό
πον παροχής πιστώσεων, τόν έξωραϊ- 
σμόν τών προθηκών τών καταστημά
των των, τού τρόπου έξυπηρετήσεως 
τής πελατείας καί γενικά βασικών 
αρχών MARKETING, είναι επιβε
βλημένη.

Αί κατά καιρούς δίδομε ναι διαλέ
ξεις διά θέματα εμπορικά καθιστούν 
τόν έμπορικόν κόσμον φίλον πρός τήν 
Τράπεζαν καί αισθάνονται τήν πα
ρουσίαν της ώς καθοδηγητρίας καί 
συμπαραστάτιίδος.

Π ροσεπαθήσίαμεν νά δώσωμεν συ- 
νοπτικώς τήν ορθήν πολιτικήν κ,ατα- 
κτήσεως τής αγοράς ύπό τής Τραπέ
ζης μας, ενός θέματος κατ’ έξοχήν 
κεφαλαιώδους.

ταμαρτυροΰντες εναντίον μου (το- 
σον ιάβασανίστως) τά ιτρορρηθεντα 
μέ είχαν, τή άγνοια μου, συμττερι- 
λάβει είς τό ψηφοδέλτιόν των, καί 
μόνον κατόπιν έμμονής μου καί πα- 
ραστάσεών μου ενώπιον τοΰ τότε 
προέδρου τής ’Εφορευτικής ’Επι
τροπής κ. Γρηγορίου Αύγουλέα διε- 
γράφην τήν τελ.ιυταίαν στιγμήν άν- 
τιικατασταδεΐς, ύπό Θηλύας συνα
δέλφου μου του Λογ. Κέντρου είς 
αύτό.

Τούτο έν3υμοΰνται καλώς πλεΐ- 
στοι τών κ.κ. συναδέλφων. "Οσον 
άφορά τά όνομά μου (διά τούς θέ
λοντας νά τό αγνοούν κυρίους) τοϋ 
το δέν είναι «Ηρακλής Ανιδιοτε
λής» ώς Αναγράφεται είς τό ΰστε- 
ρόγραφον τής ρηθείσης «ΑΝΑΚΟ Ι
ΝΩΣ ΕΩΣ» άλλα εύθαρσώς ύπογρά- 
φομαι μετά τιμής.

Ευχαριστών διά τήν φιλοξενίαν

Κοινωνικά

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
—Ή σύζυγος τοΰ συν. παρά τή 

Διοικήσει Διονυσίου Μαλεβίτη,, έτε- 
κεν άρρεν.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
—Ό κ. Νικόλαος Βαρβιτσιώτης, 

καί ή συνάδελφος τοΰ Υποκαταστή
ματος Ξυλοκάστρου δις Μαρία Ταρ- 
νάρη ήρραβωνίσθησαν.

-—Ό συν. τού Υποκαταστήματος 
’Αγρίνιου κ. Δημ. Στάμος καί ή δίς 
Γεωργία Σμάνη, ήρραβωνίσθησαν.

ΓΑΜΟΙ
Έτέλεσαν τούς γόμους των:
-—‘Ο συν. τοΰ Υποκαταστήματος 

Χαλκίδας κ. Διονύσιος ιΠαπασταμα- 
τάτος καί ή δίς Εΰη Διονυσίου.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΙΣ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Μέ πρωτοβουλία τού συμβούλου 
τοΰ Συίίλόγου μας κ. Γεωργ. Παρ- 
ταλίδη ώργανώθη συνεστίασις τών 
συναδέλφων τοΰ Υποκαταστήματος 
Ήγουμενίτσης.

01 συνάδελφοι διασκέδασαν μέ 
πολύ κέφι, καί πρώτος έδωσε τόν 
τόνο ό διευθυντής τοϋ υποκαταστή
ματος κ. Κρανιώτης μέ τήν σύζυ
γόν του.

Είς τήν συνεστίασιν παρευρέθη 
καί ό "Εφορος Τύπου τοΰ Συλλό
γου κ. Δημ. Καραθανάσης.

’Εκπτώσεις 
είς ξενοδοχεία

Τά πολυτελή ξενοδοχεία «ΔΩ- 
ΡΙΣ» καί «ΞΕΝΙΑ» τής Κώ παρέ
χουν είς τά μέλη τοΰ Συλλόγου μας 
έχπτωσιν 13% — 23% είς τά τι
μολόγια ίίπνου, φαγητού καί υπη
ρεσιών. Παρέχουν έπΐ πλέον τήν 
δυνατότητα τής πληρωμής είς δέκα 
ίσοπόσους μηνιαίας δόσεις.

Οί ενδιαφερόμενοι δύνανται ν’ ά- 
πευθύνωνται είς τήν "Ενωσιν Φιλά
θλων ’Εθνικής Τραπέζης ή είς τόν 
κ. Χαλάτσην (τηλ. 639-945 — 
619-685 κατά τάς ώρας γραφείου 
καί 6421-162 κατά τάς λοιπάς ώ
ρας).

Εκπαιδευτική
αποστολή

Ή κ. Λίτσα Νικολάου, Λογιστής 
Α', άνεχώρησεν είς ΒΠΑ, δι’ έξάμη- 
νον εκπαιδευτικήν αποστολήν, συγ- 
κεκριμένως δέ διά νά παρακολουθή- 
ση σπουδάς Βιομηχανικής Ψυχολο
γίας καί Κοινωνιολογίας, παρά τή 
Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών τού 
Κολλεγίου τής Βοστώνης.

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαΐον όργανον τοΰ Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων τής ’Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος.

•

Δ)νσεις συμφώνως τφ Νόμψ: 
Υπεύθυνος:

ΑΘ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Μαραθωνομάχων 3

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

Υπεύθυνος "Υλης:
ΔΗΜ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 

Άθηνάς 4 — "Αγ. ’Ανάργυροι

•

Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ρήγα Παλαμήδη 5 —Άθήναι 
Τηλ. 319.306

I

Γ·-

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ

I Μικροβιολογίας
Αιματολογίας

’Ιατρικής Βιοχημείας

I ΓΕΩΡΓΙΟΥ Λ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 
Ίατροΰ Μικροβιολόγου

I Ναυαρίνου 18-20 & X. Τρικούπη 
Τηλ.: 61 1.173, 622.236 

| Τιμολόγιον Ταμείου Υγείας

είς τήν Διοίχησιν τής Ο.Τ.Ο.Ε.
τήν κατωτέρω έπιστολήν:

Ή «Τραπεζιτική» δημοσιεύει τήν 
επιστολήν τών συνοοδέλφων, όπως 
θα δημοσίευση καί πάσαν έτέραν 
άποψιν έπί τοϋ θέματος.

Πρός
τήν "Ομοσπονδίαν ΤραπεζοϋπαλληΓ 
λικών Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.

Τ.Ο.Ε.), Σίνα 16, Ένταΰθα. 
Κύριε πρόεδρε,

’Εξ Αφορμής τών δημοσιευθεισών 
δηλώσεών σας είς τήν άφημερίδα 
«Τραπεζικός Αγών» τής 1.6.1971, 
ώς καί τής ΰπ' άριθ. 10)1.6.71 ά- 
νακοινώσεώς σας περί τής Αναγ
καιότητας σύμπνοιας καί ένότητος 
είς τό προσωπικόν1 τών Τραπεζών, 
έχομεν την τιμήν νά γνωρίσωιμεν ύ- 
μΐν τά άκόλουθα:

1. Τά αίτια τής σοβοΰσης πρά
γματι επικινδύνου διενέξεως μεταξύ 
τών πτυχιούχων καί μή πτυχιούχων 
συνΌ'δέλφων, δέον νά άναζητηθώσιν 
είς τό γεγονός, ότι τόσον ή ύφ’ 
ύμας "Ομοσπονδία, όσον καί οί 
συλλογικοί μας έκπρόσωποι (κ. 
Τσουδερός, ό διαδεχθείς τοϋτον κ. 
Γιαννακόπουλος καί ό κ. Γκιτάκος) 
άπετόλμησαν νά υιοθετήσουν αιτή
ματα εΰνοοΰντα σκανδαλωδώς μίαν 
μειονότητα τοΰ προσωπικού, άλλα 
καί είς τό γεγονός επίσης, ότι ή ί- 
κανοποίησις τών αιτημάτων τούτων, 
έπεχειρήθη έν άγνοια τής πλειονό- 
τητος τών συναδέλφων.

2. "Ως καλώς γνωρίζετε, οί πλεϊ- 
στοι τών διακριναμένων δι’ έξαιρε- 
τικάς υπηρεσίας καί ικανότητας 
συναδέλφων, δέν είναι κάτοχοι πτυ
χίων Άνωτάτων Σχολών, σύκ ολίγοι 
δέ τούτων κατέχουσιν έπαίξ'ίως άνω- 
τάτας θέσεις.

Βεβαίως, μεταξύ τών πτυχιούχων 
συγκαταλέγονται συνάδελφοι άξιοι 
καθ’ όλα, ούδεμία όμως υπάρχει 
Αμφιβολία, ότι πολλοί μή πτυχιοϋ- 
χοι υπερέχουν ετέρων συναδέλφων 
πτυχιούχων.

Συνεπώς, δέν είναι έπιτρεπτόν 
νά εύνοηθώσι διά γενικού ιμέτρου 
οί τελευταίοι καί νά ύπσσκελίσωσι 
έξ ίσου τούλάχιστον ικανούς συν
αδέλφους των, μέ μόνον κριτήριον 
τό τυπικόν προσόν τής κατοχής ε
νός πτυχίου.

3. Τινές τών υποφαινομένων, 
συγκαγελεγόμ εθα μεταξύ τών 70 
στελεχών τής Εθνικής Τραπέζης, 
άτι να υπέγραψαν τό γνωστόν ύμΐν 
υπόμνημα άπο 4.5.1971 πρός τήν 
Σεβαστήν Διοίκησιν τής Τραπέζης 
μας, κοινοποιηθέν καί είς τόν Σύλ
λογόν μας.

Τό υπόμνημα τούτο δέν θέτει τό 
θέμα ώς Ακριβώς έχει, κα@’ όσον 
κατά τόν χρόνον τής συντάξεώς του 
δέν έγνωρίζαμε τό περιεχόμενον τής 
άποψάσεως τής Ε.Σ.Ο.Π., τούτο δέ 
ούχί ΰπαιτιότητί μας, άλλα καί διό
τι προ τοΰ κινδύνου νά υπογραφή 
πάραυτα καί έν άγνοίςτ τών ενδια
φερομένων ή σχετική Συλλογική σύμ 
βασις, περί ου έπληροφορήθημεν 
την τελευταίαν στιγμήν, συνετάχθη 
έν τάχει. . !

"Ηδη λαβόντες γνώσιν τοΰ περιε
χομένου καί τών λεπτομερειών τής 
άποψάσεως τής Ε.Σ.Ο.Π., άπό τάς 
εφημερίδας δυστυχώς, θέτσμεν ύπ’ 
όψιν σας τά κάτωθι:

α) Έφ’ όσον έφαρμοσθή οίονδή- 
ποτε ευνοϊκόν υπέρ τών πτυιχιού- 
χων μέτρον, είναι απολύτως φυσι
κόν, ότι ή σοβούσα διένεξις θά 
Χάβη έπικινδύνους διαστάσεις, ο
πότε αί έπιπτώσεις, τόσον διά τήν 
Εθνικήν Τράπεζαγ είς ήν ΰπηρε- 
τοΰμεν, όσον καί διά τάς άλλας 
Τραπέζας, θά είναι άκρως δυσμε
νείς όσον Αφορά είς τήν εύρυθμον 
λειτουργίαν καί τήν άνάίπτυξιν τών 
εργασιών των.

Ή έπιδιωκομένη Ανατροπή τής 
ιεραρχίας Αποτελεί καίριον πλήγμα 
είς τήν σπονδυλικήν στήλην τών 
Τραπεζών, αν ληφ;ή ύπ’ όψιν, ότι 
καί μεταξύ τών στελεχών έτι, ή Α
ναλογία τών μή πτυχιούχων είναι 
συντριπτική.

Τά πλεϊστα τών 260 "Υποκατα
στημάτων τής ’Εθνικής Τραπέζης 
διευθύνονται άπό μή πτυχιούχους, 
είς δέ τάς Κεντρικάς "Υπηρεσίας ή 
κατανομή τών υπευθύνων θέσεων εις 
πτυχιούχους καί μή είναι ή αυτή ώς 
άνω.

Είναι όθεν εύνόητον, ότι θά έ:<- 
,μηδενισθή τό ενδιαφέρον καί ό ζή
λος τών άδικουμένων, έφ’ όσον θά 
παραγκων ι σθώσι ν υπό συναδέλφων

ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΓΚΙΟΚΑ, αισθητικός, 
δέχεται 9-1 πρωί, 5-8 μ.μ. πλήιν 
Σαββάτου Γ" Σεπτεμβρίου 47 καί 
Μακεδονίας 1, τηλ. 838.476.

ι ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΣΤΡΙιΝΑΚΗ 1, 
■ χειροΰργος - όδοντίατρος, δέχεται: 
| καθημερ. 9 - 1 π.μ. καί 5-8 μ.μ. 
I ’Iατρεΐον: Κάνιγγος 7 - Β' όροφος
!* άριθ. 3, οικία: Βουλιαγμένης 165 

τηλ. 908.500.

των, πολλοί τών όποιων δέν θά εί
ναι καλύτεροί των.

'Ήδη, οί Αδικούμενοι αίσθανόμε- 
θα πικρίαν καί δι’ αυτήν έτι την 
δοθείσαν διετή προώθησιν είς τους 
πτυχιούχους, διατηροΰντες έν προ
κειμένη) πάν νόμιμον δικαίωμά μας 
διά τήν οποτεδήποτε προσβολήν 
της.

β) Κατά τόν χρόνον τής πιρσσλή- 
ψεως τής πλειονότητας τοΰ προσω
πικού, πολλή) μάλλον τών ύποφαι- 
ναμένωιν, οΐτινες διηινύσαμεν κατά 
Τό ήμισυ καί πλέον τόν χρόνον τής 
υπηρεσιακής μας ζωής, δέν υπήρχε 
θέμα ιδιαιτέρας βαθμολογικής έξε- 
λίξεως τών πτυχιούχων. Κατά 
συνέπειαν, ή έκ τών υστέρων μετα
βολή τών όρων θίγει άναμφιβόλως 
«κεκτημένα δικαιώματα».

γ) Διά τού νομοθετικώς κεκυρω- 
μένου ’Οργανισμόν Υπηρεσίας τής 
’Εθνικής Τραπέζης, καθορίζεται ό 
ύποχρεωτικώς έλάχιστός χρόνος πα 
ραμανής έν έκάστω βαιθμώ, άπό τής 
πρώτης μέχρι τής τελευταίας βα
θμίδας τής ιεραρχίας, ό Αριθμός 
τών οργανικών θέσεων περιοριστι
κούς (άπό τοΰ βαθμού τού ‘Υποτμη- 
ματάρχου καί άνω), ώς καί αί λοι
πά! προϋποθέσεις διά τήν προα
γωγήν τών υπαλλήλων.

"Ως έκ τούτου, είναι Αδιανόητος 
καί Ανεπίτρεπτος ή έφαρμογή, διά 
τής υπογραφής Συλλογικής συμβά- 
σεως ή βάσει Διοικητικής άποψά- 
σεως, οίουδήποτε ευνοϊκού μέτρου 
υπέρ μικράς μερίδος τοΰ προσω
πικού.

4. Δέν άποκρΰπτομεν, ότι μάς 
καταπλήσσει τό γεγονός τής Αποφυ
γής ένημερώσεώς μας μέχρι τοΰδε 
έπί τής έξελίξεως τού θέματος παρά 
τών Συνδικαλιστικών εκπροσώπων 
μας, είς τρόπον ώστε νά άναγκα- 
σθώμεν νά έπιζητήσωμεν τήν ένημέ- 
ρωσίν μας άπό νεφελώδεις φήμας 
καί Ανεύθυνα δημοσιεύμοτα.

Οί υπεύθυνοι μάλιστα τής έφη- 
μερίδος «Τραπεζιτική» τοΰ Συλλό
γου τών "Υπαλλήλων Ε.Τ.Ε., δέν έ- 
θεώρησαν προφανώς τό τεράστιον 
τούτο θέμα άξίον ειδικού τίνος σχο
λίου ικαί περίωρ ίσθησαν νά δημο
σιεύσουν είς τά «ψιλά», ότι τούτο 
παρεπέμφθη είς τήιν Διαιτησίαν, ά- 
νευ ούδεμιάς άλλης πληροφορίας.

Μή διαθέτοντες λόγω τής έργα- 
σίας μας τόν άπαϊτούμενον χρόνον 
διά νά έπι διώξω μ εν την υπογραφήν 
τής παρούσης παρά πάντων τών ά
δικουμένων καί μή έχοντες πείραν 
περί τά συνδικαλιστικά, έπιθυμοΰ- 
μεν νά άποφύγωμεν τήν εμπλοκήν 
μας είς μίαν συνδικαλιστικήν' δί
νην.

Σημειοΰμεν έν τούτοις, ότι ή θέ- 
σις ήν έλάιβατε (δημοσίευμα έφη- 
μερίδος (Τραπεζικός Αγών» 1.6. 
1971), ήτις δέν εκφράζει τήν θέ- 
λησιν τής πλειονότητας τών ύφ’ υ
μών ίκπροσωπονμένων, οδηγεί ά- 
σψσλώς είς διάσπασιν τής ένότητος 
τού προσωπικού τών Τραπεζών.

Οσον Αφορά είς τό τμήμα εκεί
νο τών δηλώσεών σσς, τό άιναψερό- 
μενον «είς τήν σαφώς δεδηλωμένην 
βέλη σι ν τής Πολιτείας», έλπίζομεν, 
ότι δέν άπεδόθη επακριβώς, καθ’ 
όσον, έν έναντίφ περιπτώσει, προ
κύπτει τά ερώτημα, διά ποιον λό
γον είΐδικώς έπί τοΰ θέματος τού
του έπιδιώκετε την προβολήν τής 
άποψάσεως τής Ε,.Σ.Ο.Π. ώς άμε- 
τακινήτου θέσεως τής Πολιτείας, 
ενώ είς άλλας περιπτώσεις δέν έ- 
διστάσατε καί νά διαφωνήσητε.

Τούτο άλλωστε προκαλιΐ τήιν έν- 
τύπωσιν είς τούς συναδέλφους, ότι 
ή ’Εθνική Κυβέρνησις Ανέχεται δή
θεν τήν καταπάτησιν κεντημένων 
δικαιωμάτων καί ε'ύνοεΐ μίαν μερί
δα υπαλλήλων μέ έπακόλουθ'ον νά 
άδικήται ή πλειονότηις, έντύπωσιν 
καθ’’ ημάς Απολύτως πεπλανηιμένην.

5. Κατά τήν γνώμην μας, αί Τρά- 
πεζαι πρέπει νά είναι έλεύθεραι νά 
προωθούν τούς κατά τήινί κρίσιν των 
ικανούς, ώς δέον νά πράττη πάσα 
έπιχείρησις, πρός τόν σκοπόν ό
πως άποκομίση τό άριστον τής ά- 
ποδόσεως, συμφώνως πρός τάς συγ
χρόνους Αντιλήψεις περί διοικήσε- 
ως έπιχειρήσεων, τάς έπικρατούσας 
είς τήν έλευθέραν οικονομίαν καί 
βάσει τών οποίων έπετεύχθη τοισύ- 
τη πρόοδος, έναντι άλλων καθε
στώτων ένθα τό Κράτος παρεμβαί
νει ώς ρυθμιστικός παράγων.

6. Κατόπιν όλων τών Ανωτέρω, 
παρ'οκαλοΰμεν όπως, μετ’ έπιστα- 
μένην έπαν'εξέτασιν τού θέματος 
καί έν όψει τής τεραστίας ευθύνης 
σας ώς συνδικαλιστικού ηγέτου τής 
τάξεως τών τράπεζα υπαλλήλων, έπι- 
διώξητε μίαν λύσιν, δι’ ής έν ού- 
δεμιά περιπτώσει θά άνατρέπηται ή 
ύφισταμένη ιεραρχία (είς πάσας 
τάς βαθμίδας άπό τής κατωτάΐτης 
μέχρι τής άνωτάτης), ή θά θίγων- 
ται κεκτημένα δικαιώματα, σηρει- 
οΰντες, ότι ή πρότασίς μας οντη 
ούδόλως σημαίνει, ότι άντιτιθέμε- 
θα είς τήν θέσπισιν οίωνδήποτε κι
νήτρων, διά τήν εισροήν νέων πτυ
χιούχων είς τάς Τραπέζας, κατά 
τό μέτρον τών Αναγκών των.

Μετά πόσης τιμής 
("Επονται ύπογραφαί)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Π. ΜιΠΑΜΙΧΑΣ 
Σταδίου 38

Ίϋιωτικη πρωτοβουλία συμρολη είβ τήν ποιΟείαν
'Vito τοΰ ουνοεδελφοο κ. Άνδρέοο Τσα,γκα. · 

ράχη έχηχλοφόρηβεν εν* έηϊμελημ,ένον βοήθημα 
τους μαβητάς των τελευταίων τάξεων τοΰ -!.>)- 

μοτικοΰ ΣΒ/ολείου ΰπο τον τίτλον «Πώς 6* εςα- 
βφαλίβετε τήν είβχγωγήν καί πρόοδον τών παιδιών 
«ας είς τό Γυμνάσεον».

'Ο Πρόεδρος τού Συλλόγου κ. Άθ. Γ ιαννακόπουλος, παρέστη είς τά εγ
καίνια τοΰ υποκαταστήματος τής Τραπέζης μας είς τήν Κορώνην Μεσ
σηνίας. Τήν Διοίκησιν άντεπροσώπευσεν ό Διευθυντής Προσωπικού κ. 
’Ιωάννης Ρήγας, ό όποιος καί ώμίλησεν κατά τήν τελετήν τών έγκαι- 
νίων, τονίσας τήν σημασίαν τής έπεκτάσεως τοΰ δικτύου τής Τραπέ

ζης διά την ελληνικήν οικονομίαν.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Π. ΜΠΑΜΙΧΑ

νός ότι άντιθέτως οί σήμερον κσ-



ΑΙΓΕΣ ΩΡΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ KATAIKHNQTAI 
ΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΟΝΥΣΟΝ

Μέ μιά σεμνή τελετή που έπρα- 
γματοποιήθη τό απόγευμα τής πε
ρασμένης Δευτέρας έληξε ή πρώτη 
περίοδος εις τάς παιδικάς κατασκη
νώσεις του ΤΥΠΕΤ εις τον Διόνυ
σον. Εξακόσια αγόρια παρεχώρη-

στημένη σε μιά πευκόφυτη έκτασι 
150 στρεμμάτων. Ή οριστική όρο- 
θέτησις καί ή περίφραξις εις τά 
νέα δρια ώλοκληρώθησαν προ όλί- 
γου χρόνου.

Εις τήν έκτασιν αυτήν έχουν άνε-

Είς τον ομαδάρχην παραδίδονται άπό τον κ. Γιαννακόπουλο και τον 
κ. Καραθανάση οί καραμέλλες πού προσέφερεν ό Σύλλογος εις τούς

κατασκηνωτάς.

σαν τήν θέσιν τους σέ έξακόσια κο
ρίτσια, για νά χαροΰν κΓ αυτά τήν 
ξενοιασιά, τήν δροσιά καί τήν πε- 
ριποίησι πού τόσο απλόχερα προσ
φέρουν δλοι στους μικρούς κατα
σκηνωτάς. Τό απρόσωπο Ταμεΐον 
μας, ό πρόεδρός του κ. Μακρής, ό 
διαχειριστής τής κατασκηνώσεως κ. 
Αίτινας, ό αρχηγός κ. Γιαννόπου- 
λος, ό ύπαρχηγός, οί 45 όμαδάρχαι, 
οί 1 1 κοινοτάρχαι, τό προσωπικόν 
τής κατασκηνώσεως.

***
Συνοδεύοντας τον Πρόεδρο τοΰ 

Συλλόγου μας κ. Άθ. Γιαννακόπου- 
λο, σέ μιά πρόσφατη έπίσκεψί του 
εις τάς κατασκηνώσεις συγκεντρώ

γερθή 50 οικήματα 6X6 καί σέ κά
θε οίκημα στεγάζονται 12 παιδιά. 
Σέ κάθε οίκημα έχει δοθή ή ονο
μασίας μιας ελληνικής πόλεως ή ι
στορικής τοποθεσίας. Ζής έτσι σέ 
κάθε λεπτό κΓ ένα κομμάτι άπ’ τήν 
ιστορία τής πατρίδος μας. Οί μι
κροί κατασκηνωταί χωρίς νά στε
ρούνται τής χαράς τού παιχνιδιού, 
συνηθίζουν οπήν πειθαρχημένη ζωή, 
ακολουθώντας τό πρόγραμμα τής 
κατασκηνώσεως. "Ολα άπό τό πρω
ινό ξύπνημα ώς τήν κατάκλισι ακο
λουθούν τό πρόγραμμα πού έχει 
κριθή δτι άρμόζει εις τήν περίπτω- 
σιν.

Χαρά Θεού ή ώρα τού παιχνιδιού.

Σέ τί κρεββάτια κοιμώτναι οί μικροί κατασκηνωταί; *0 Πρόεδρος 
τού Συλλόγου κ. Γιαννακόπουλος, δέν πείθεται μέ τά λόγια. Μιά δο
κιμή είναι πάντα περισσότερον πειστική. "Ας δούμε, λοιπόν, τά κρε

βάτια τους.

σαμε πολλές πληροφορίες γιά τήν 
κατασκήνωσι και τή ζωή των μικρών 
κατασκηνωτών καί τίς μεταφέρουμε 
στις στήλες τής «Τραπεζιτικής», δι
ότι κρίνουμε απαραίτητη τήν ένημέ- 
ρωσι των συναδέψλων.

Ή κατασκήνωσις είναι έγκατε-

I Τά πάντα στήν διάθεσι των κατα
σκηνωτών. Ό αθλητισμός δίνει κΓ 
αύτός τό παρόν του. Ή διοργάνω- 
σις αγώνων μπάσκετ, βόλεϋ, ποδο
σφαίρου, ανωμάλων δρόμων, Γερμα
νικού, σκάκι, πίγκ - πόγκ κλπ., 
συγκινοΰν τούς κατασκηνωτάς καί ή

συμμετοχή των είναι πρωτοφανής. 
Δέν λησμονεϊται όμως καί ή πνευ
ματική καλλιέργεια Ή βιβλιοθήκη 
είναι πλουτισμένη μέ αρκετά βιβλία 
καί μία φορά τήν έβδομάαδ γίνε
ται ομιλία μέ θέμα τήν άνάπτυξι 
μιας αρετής. Τό μπάνιο, δύο φορές 
τήν έβδομάδα, συμπληρώνει τήν με
γάλη προσφορά. Μιά ωραία ζωή, σ’ 
ένα περιβάλλον ιδεώδες γιά μικρούς 
(γιατί όχι καί γιά μάς τούς μεγά
λους;) μέ τήν στοργή των υπευθύ
νων. Αυτή είναι ή ζωή στήν κατα- 
σκήνωσί μας, στον Διόνυσο. Ό 
Πρόεδρος τού Συλλόγου μας, έξε- 
δήλωσε τό ενδιαφέρον του δΓ δ,τι 
αφορά τήν κατασκήνωσι καί διένει
με γλυκίσματα είς τούς κατασκη- 
νωτάς.

★
Κατά τήν τελετήν τής άποχωρή- 

σεως τών άγοριών διενεμήθησαν υπό 
τού αντιπροέδρου τού Συλλόγου μας 
κ. Άλ. Ρωσσέτη αναμνηστικά δώρα 
είς τούς όμαδάρχας καί προσεφέρ- 
θησαν βιβλία είς τήν βιβλιοθήκην 
τής κατασκηνώσεως.

Ό κ. Ρωσσέτης έχαιρέτησε έκ 
μέρους τού Διοικ. Συμβουλίου τούς 
κατασκηνωτάς μέ τά έξής λόγια: 
«’Αγαπητοί μικροί μας φίλοι,

Ή ίκανοποίησι πού βλέπω ζω
γραφισμένη στα πρόσωπα ολωιν σας 
είναι ή ποιο μεγάλη άπόδζιξις, δτι 
περάσετε ωραία τίς 20 ήμερες στήν 
κατασκήνωσι μας.

Φανερώνει άκόμη δτι δλοι έδώ, 
άπό τον Πρόεδρο τού Ταμείου μας, 
άπό τον υπεύθυνο τής κατασκηνώ
σεως, άπό τον άρχηγό σας μέχρι 
καί τον τελευταίο ύπάλληλο, σάς έ
δωσαν, δτι ζητήσατε γιά νά -κάνουν 
ποιο ευχάριστη τήν διαμονή σας. ΐ

Χαιρόμαστε και μ εις σήμερα πού 
σάς βλέπουμε εύχαριστη μένους.

Έκ μέρους τοΰ Συλλόγου τού 
προσωπικού τής ’Εθνικής Τραπέζης, 
τού Συλλόγου των γονέων σας, τούς 
όποιους έκπροσωπούμε σάς άπο- 
χαιρετοΰμε καί σάς ευχόμαστε ,νά 
περάσετε τό ’ίδιο εύχάριστα τον 
χειμώνα καί νά ξανασμίξετε ξένοια
στοι τό ερχόμενο καλοκαίρι στήν 
ώρα ία μας κατασκήνωσι.

Στους ομαδάρχες σας πού τόσο 
κόπιασαν γιά σάς, προσφέρουμε 
γιά λογαριασμό σας, ένα μικρό α
ναμνηστικό δώρο.

Αγοράσαμε έπίσης διάφορα βι
βλία γιά τήν βιβλιοθήκη τής κατσ- 
σκηνώσεως πού !9ά βρήτε πού χρό
νου γιά νά σάς κρατήσουν συντρο
φιά όταν τά χρειοοστήτε κουρασμέ
νοι άπό τά παιχνίδια».

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

Ή 6ι6λιο9ήκη 
τοΰ Συλλόγου 
έπλουτίσδη 
μέ συγγράμματα

Συγγράμματα Νομικής Σχολής, 
Φυσικομαθηματικής Αθηνών, Παν- 
τείου ’Ανώτατης Σχολής, ’Ανώτατης 
Βιομηχανικής καί ’Ανώτατης ’Εμπο
ρικής Σχολής, διατίθενται δανειστι
κούς άπό τής 15ης Αΰγούστου καί 
δΓ έν εΐκοσαήμερον είς τούς ένδια- 
φερο μένους συναδέλφους.

Τά συγγράμματα ήγοράσθησαν υ
πό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου καί 
εύρίσκονται εις την βιβλιοθήκην τού 
Συλλόγου.

*0 Πρόεδρος τού Συλλόγου δοκιμάζει τό συσσίτιο τής κατασκηνώσεως, άπό τό πιάτο ένός μικρού κα- 
τασκηνωτοΰ πού τόν παρακολουθεί έκπληκτος. Είς τήν φωτογραφίαν διακρίνονται έπίσης ό πρόεδρος τοΰ 
ΤΥΠΕΤ κ. Μακρής, ό διαχειριστής τής κατασκηνώσεως κ. Αίτινας, ό άρχηγός κ. Γιαννόπουλος. Δεξιά ό 

"Εφορος Τύπου τού Συλλόγου κ. Δημήτριος Καραθανάσης.

Ιό ύψι κείμενον ιού Νομοθετικού Ιιιιτάροι:
δτπτίΠΓίπΓίηπηπηΓίΓίΓίΓίππΓίΓίηΓίΓίΓ^

περί Έποπελμανικών ίωματείων καί Ενώσεων
nryirinnrriririnrinmrinriririririririririmririr^

(Συνέχεια έκ τον προηγουμένου)
ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΣΤ’.

Χυνέλευαίς των μ,ελαίν
"Αρθρον 21.

ΖΕύγχλησις

1. Ή συνέλευσις τών μελών έ- 
παγγελματικοΰ σωματείου ή πρω
τοβαθμίου ένώσεως συγκαλείται 
τουλάχιστον άπαξ τού έτους πρός 
άκρόασιν τής διοικήσεως, ΰποχρε- 
ουμένης νά έκθεση τά κατά το 
διαρρεύσαν έτος πεπραγμένα αυ
τής, καί νά ύποβάλη πρός έγκρισιν 
τον απολογισμόν τού λήξαντος έ
τους καί τον προϋπολογισμόν τού 
έπομένου.

2. Ή συνέλευσις τών μελών δευ
τεροβαθμίου ένώσεως επαγγελματι
κών σωματείων συγκαλείται κατά 
τούς όρους τού καταστατικού.

"Αρθρον 22.
Απαρτία.

1. Κατά τήν πρώτην συνέλευσιν 
τών μελών επαγγελματικού σωμα
τείου ή ένώσεως απαιτείται παρου
σία τού 1)3 τουλάχιστον τοΰ δλου 
αριθμού τών έχόντων δικαίωμα ψή
φου μελών. Μή γενομένης άπαρτίας 
είς τήν πρώτην συνέλευσιν μελών, 
καλείται νέα τοιαύτη μέ τά αυτά 
θέματα, εντός προθεσμίας καθορι- 
ζομένης έν τφ καταστατικό). Κατά 
τήν δευτέραν ταΰτην συνέλευσιν α
παιτείται παρουσία τού 1)4 τουλά
χιστον τού δλου άριθμοΰ τών έχόν
των δικαίωμα ψήφου μελών. ’Εάν 
δέν ή’θελεν εΰρεθή έν απαρτία καί 
ή δεύτερα συνέλευσις τών μελών 
καλείται τρίτη, εντός προθεσμίας 
καθοριζόμενης έν τφ καταστατικφ. 
Κατά τήν τρίτην συνέλευσιν μελών 
άπαιτεϊται παρουσία τού 1)5 του
λάχιστον τού δλου άριθμοΰ τών έ
χόντων δικαίωμα ψήφου μελών.

2. Τό καταστατικόν δύναται νά 
όρίζη τούς δρους συγκλήσεως καί 
νέας συνελεύσεως έν περιπτώσει 
καθ’ ήν δέν ήθελεν εΰρεθή έν άπαρ- 
τίφ καί ή τρίτη συνέλευσις.

3. ’Αποφάσεις συνελεύσεως με
λών, ληφθεΐσα ι κατά παράβασιν 
τών διατάξεων τού παρόντος είναι 
άκυροι.

"Αρθρον 23.
Εξαιρέσεις

1. Κατ’ έξαίρεσιν, εργασιακά 
σωματεία ή ένώσεις α) σιδηδρομι- 
κών, β) μισθωτών εργαζομένων έπί 
λεωφορείων αυτοκινήτων συγκοινω
νίας, γ) μισθωτών εργαζομένων έ
πί άεροσκαφών τής πολιτικής άε- 
ρποορίας καί δ) μισθωτών ευρισκο
μένων ώς έκ τής φύσεως τού έπαγ- 
γέλματός των, έν συνεχεϊ έργασίψ 
ή άπασχολουμένων συνήθως μακράν 
τής έδρας τοΰ σωματείου δύνανται, 
κατόπιν άποφάσεως τοΰ Ειρηνοδι
κείου τής έδρας τοΰ σωματείου ή 
ένώσεως, νά καλούν συνέλευσιν 
τών μελών καθ’ ήν λαμβάνονται έγ- 
καίρως αποφάσεις έπί παρουσία 
τού ένός τετάρτου τού δλου άρι
θμοΰ τών έχόντων δικαίωφα ψήφου 
μελών. Έν έλλείψει άπαρτίας συγ- 
καλεΐται νέα συνέλευσις μελών κα
τά τούς δρους τού καταστατικού.

2. *Η, κατά τήν προηγουμένην 
παράγραφον, άπόφασις τοΰ Ειρηνο
δικείου έκδίδεται έπί τή αιτήσει 
τής διοικήσεως τού σωματείου ή 
τής ένώσεως ή παντός μέλους, έν-

τός τριών ημερών άπό τής υποβο
λής τής αίτήσεως, κατά τήν διαδι
κασίαν τών άρθρων 786 έπ. τού Κ. 
Π. Δικονομίας.

3. ’Αποφάσεις συνελεύσεως με
λών τών κατά τήν παρ. 1 σωματεί
ων ή ένώσεων περί συγχωνεύσεως 
ή διαλύσεως τούτων, ώς καί περί 
τροποποιήσεως τού καταστατικού 
είναι έγκυροι, τηρουμένων τών δια
τάξεων τοΰ προηγουμένου άρθρου.

"Αρθρον 24.
Ειδική άηοερτέα 

συνελεύσεως μελών

Τό καταστατικόν έπαγγελματι- 
κοΰ σωματείου ή ένώσεως δύναται 
νά άπαιτή διά τήν συγκρότησιν α
παρτίας παρουσίαν άριθμοΰ με
λών άνωτέρου τού ύπό τών προη
γουμένων άρθρων καθοριζομένου.

"Αρθρον 25.
Συμμετοχή καί έκπροσώπησις 

είς συνελεύσεις ένώσεων

1. Είς τάς συνελεύσεις μελών έ- 
παγγελματικής ένώσεως συμμετέ
χουν δι’ άντιπροσώπων μόνον τά 
άπαοτίζοντα ταύτην σωματεία ή ε
νώσεις. "Εκαστον σωματεΐον ή ένω- 
σις διαθέτει άριθμόν ψήφων, άνά- 
λογον πρός τον αριθμόν τών ψηψι- 
σάντων κατά τήν έκλογήν τών άντι- 
προσώπων μελών.

2. Τό καταστατικόν ένώσεως δέ
ον νά καθορίζη κατ’ ίσον δι’ δλα 
τά μέλη της μέτρον, τήν περί ής ή 
προηγούμενη παράγραφος αναλο
γίαν. Έν περιπτώσει κλάσματος, 
τούτο λαμβάνεται ύπ’ όψιν μόνον 
έφ’ δσον υπερβαίνει τό ήμισυ τοΰ 
άποτελοΰντος τό μέτρον άριθμοΰ, 
λογιζόμενον ώς πλήρης μονάς. Έν 
πόση περιπτώσει τό σύνολον τών 
ψήφων έκαστου σωματείου ή ένώσε
ως δέν δύναται νά ΰπερβαίνη τό 
1)5 τοΰ δλου άριθμοΰ τών ψήφων 
τής συνελεύσεως.

3. Ή μή τήρησις τών διατάξεων 
τοΰ παρόντος άρθρου έπάγετα ι α
κυρότητα τών άποφάσεων.

"Αρθρον 26.
ΊΓρόπος λήψεως 

άηοφά,σεων

1. Αί άποφάσεις συνελεύσεως 
μελών επαγγελματικού σωματείου 
ή ένώσεως είναι έγκυροι έφ’ δσον 
λαμβάνονται κατά τόν υπό τού κα
ταστατικού όριζόμενον τύπον, ου
δέποτε δμως διά βοής.

2. ’Αποφάσεις συνελεύσεως με
λών άναψερόμεναι εις άρχαιρεσίας, 
έκλογήν συλλογικών οργάνων, θέ
ματα έμπιστοσύνης ή προσωπικά 
τοιαΰτα, έγκρισιν λογοδοσίας, κή- 
ρυξιν απεργίας ή άνταπεργίας, έκ
λογήν αντιπροσώπων είς ένωσιν, ε
πιβολήν έκτακτων εισφορών, αλλα
γήν επωνυμίας, καθορισμόν τοΰ ε
παγγέλματος ή τής άπασχολήσεως, 
τροποποίησιν τοΰ καταστατικού, 
συγχώνευσιν, ώς καί ιδρυσιν ένώ
σεως, προσχώρησιν ή άποχώρησιν 
έξ αύτςή είναι έγκυροι έφ’ δσον 
λαμβάνονται διά μυστικής ψηφοφο
ρίας-

3. Μέλη έργασιακοΰ σωματείου 
μή συμπληρώσαντα το 1 δον έτος 
τής ηλικίας των δέν έχουν ψήφον, 
κατά τήν λήψιν άποφάσεων διά μυ
στικής ψηφοφορίας, έξαιρέσει τών 
περιπτώσεων αρχαιρεσιών καί έκ-

λογών διά τήν άνάδειξιν συλλογι
κών οργάνων ή αντιπροσώπων.

"Αρθρον 27.
ΙΙροββολη άποφάσεοος 

συνελεύσεως

1. Τό κύρος άποφάσεως συνελεύ
σεως μελών επαγγελματικού σωμα
τείου ή ένώσεως δύναται νά προσ- 
βληθή έντός τριάκοντα ημερών άπό 
τής λήξεως αυτής, έπί παραβάσει 
δατάξεως νόμων ή τού καταστατι
κού δΓ αίτήσεως ένώπιον τοΰ αρμο
δίου δικαστηρίου.

2. Ή αϊτησις περί άκυρώσεως, 
στρεφομένη κατά τοΰ σωματείου ή 
ένώσεως υποβάλλεται ύπό μελών ά- 
ποτελούντων τό έν τριακοστόν τού- 
λάχιστόν τοΰ δλου άριθμοΰ τών έγ- 
γεγραμμένων μελών προκειμένου 
περί τοΰ σωματείου, ή ένός μέλους 
προκειμένου περί ένώσεως, είναι δέ 
άπαράδεκτος αν οί αίτοΰντες δέν 
έχουν εκπληρώσει άπάσας τάς κα
τά τδ καταστατικόν οικονομικός υ
ποχρεώσεις.

3. Άπόαφσις τής συνελεύσεως 
μελών έπαγγελματικοΰ σωματείου ή 
ένώσεως προσβάλλουσα έννομα συμ 
φέροντα τρίτου, μή μέλους, δύνα- 
ται νά προσβληθή ύπό τούτου ένώ
πιον του αρμοδίου δικαστηρίου έπί 
ακυρώσει, έντός προθεσμίας έξ μη
νών άπό τής λήξεως τής συνελεύ
σεως.

"Αρθρον 28.
Άρχα6ρεσί«ι χα,ί έκλογαί

’Αρχαιρεσίαι καί έκλογαί δΓ ά- 
νάδειξιν συλλογικών οργάνων ή αν
τιπροσώπων τών έπαγγελματικών 
σωματείων ή ένώσεων διεξάγονται 
ύπό τών προβλεπομένων διά του 
καταστατικού εφορευτικών έπιτρο
πών.

"Αρθρον 29.
ΙΙαροοαία δικαστού

1. Κατά τάς άρχαιρεσίας καί 
τάς πόσης φύσεως έκλογάς εργα
σιακών σωματείων ή ένώσεων, δέ
ον, έπί ποινή ακυρότητας τών άπο
φάσεων τής συνελεύσεως τών με
λών, νά παρίσταται εις Πρωτόδι
κης, οριζόμενος, έπί τή αιτήσει τής 
διοικήσεως τοΰ εργασιακού σωμα
τείου ήένώσεως, υπό τού Προέδρου 
του Πρωτοδικείου τής έδρας τοΰ 
σωματείου ή ένώσεως δστις καί 
προεδρεύει τής εφορευτικής έπιτρο- 
·π·ής.

2. Είς τήν Εφορευτικήν ’Επιτρο
πήν παρίσταται καί προεδρεύει ό 
Είρηνοδίκης τής περιψερείας, έφ’ 
δσον ή έδρα τού σωματείου ή τής 
ένώσεως κεΐται έκτος τής έδρας 
τοΰ Πρωτοδικείου.

"Αρθρον 30.
’Εφορευτική ’Επιτροπή
1. ‘Η εφορευτική επιτροπή μερι

μνά διά τήν τήρησιν τής τάξεως, 
εποπτεύει δπως αί άρχαριεσίαι ή 
έκλογαί διενεργώνται συμφώνως 
πρός τάς διατάξεις τού νόμου καί 
τού καταστατικού έπί τη βάσει 
τού μητρώου μελών καί άποφαίνέ
τα ι προσωρινώς έπί πάσης άνακυ- 
πτούσης άμψισβητήσεως ή ύποβαλ- 
λομένης ένστάσεως.

2. Περί τής διεξαγωγής τών άρ- 
χαιρεσιών, τώνέκλογών καί τοΰ α
ποτελέσματος τούτων ή εφορευτική 
επιτροπή καταρτίζει πρακτικόν, είς 
ό έπισυνάπτεται ονομαστικός κα
τάλογος τών ψηψισάντων μελών. 
Τό πρακτικόν ύπογραφόμενον ύπό 
πάντων τών μελών τής ’Επιτροπής 
παραδίδεται ύπό τού Προέδρου αυ
τής είς τήν διοίκησιν τού σωματεί
ου ή τής ένώσεως.

3. Άντίγραφσν τού πρακτικού 
τής έφορευτικής έπιτροπής χορηγεϊ- 
ταιΰποχρεωτικώς υπό τής διοικήσε- 
ως τού σωματείου ή τής ένώσεως 
είς πάν μέλος, έντός τριών ήμερών 
άπό τής υποβολής τής περί τούτου 
αίτήσεως.

"Αρθρον 31.
Ί(*πεύΟυνος δήλωσες 

υποψηφίων
Ό υποψήφιος είς άρχαιρεσίας 

δΓ άνάδειξιν μελών διοικήσεως ερ
γασιακού σωματείου ή ένώσεως ή 
είς έκλογάς έφορευτικών έπσπτικών 
ή έλεγκτικών επιτροπών ή άντιπρο- 
σώπων, ύποχρεοΰται, έπί ποινή ά
κυρότητος τής εκλογής του, νά ύ
ποβάλη όμοΰ μετά τής αίτήσεως ύ- 
ποψηφιότητος, υπεύθυνον δήλωσιν 
κατά τάς διατάξεις τοΰ Ν.Δ. 105) 
1969 «περί άτομικής ευθύνης τοΰ 
δηλοΰντος ή βεβαιουντος», διαλαμ- 
βάνουσαν: α) δτι άσκεΐ τό άπαι- 
τούμενον, ϊνα είναι μέλος τοΰ σω
ματείου έπάγγελμα ή άπέχει τού
του διά τινα τών έν άρθρψ 14 άνα- 
φερομένων λόγων καί β) δτι δέν 
τελεί, αυτοδικαίως ή κατόπιν δικα
στικής άποφάσεως, έν στερήσει τών 
πολιτικών αυτού δικαιωμάτων, ου
δέ έχει καταδικασθή άμετακλήτως 
έπί τινι τών έν παρ. 4 τοΰ άρθρου 
17 τού παρόντος οριζόμενων άδι- 
κημάτων.

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)
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immrni ι| Ο.Ι.Ο.Ε. Μ το τέΙμο 
iTupolioc εϊ Εμπορικήν κο'ι Ιωνικήν

Παραθέτομεν κατωτέρω τάς ομι
λίας των άντιπροσώπων τού Συλ
λόγου μας εις το Πανελλαδικόν Συ- 
νέδριον τής ΟΤΟΕ.

κ. ΧΡ. ΧΑΤΖΗΣΤΕΛΙΟΣ: ’Αγα
πητοί κύριοι σύνεδρο,ι θά ομιλήσω 
διά τρία θέματα. Πρώτον, τό μισθο- 
λογικόν, δεύτερον, τό θέμα τής μορ 
φώσεως τού προσωπικού καί τρίτον 
γιά τούς πολεμιστός.

Γιά τό οικονομικόν θέμα, είναι 
γνωστόν, δτι άντί νά ανέρχεται ή 
άγοραστική δύναμις τού μισθού μας 
κατέρχεται συνεχώς, παρά τάς αυ
ξήσεις πού παίρνουμε, παρά τήν μι- 
σθολογικήν μας έξέλιξιν, δεν εΐμεθα 
είς θέσιν νά άνταπεξέλθουμε στις α
νάγκες τού βίου μας.

’Εάν έξετάση κανείς, τούς προ
πολεμικούς μισθούς, θά δή δτι ή- 
σαν τουλάχιστον διπλάσιοι τών ση
μερινών μισθών. Καί συγκεκριμένα, 
τό έτος 1939 ό μέσος μισθός, έν- 
νοώ τον μισθόν τού λογιστού Α’, ή
ταν περίπου 8.000 δραχμές.

Βέβαια, ή διαφορά με τούς ση
μερινούς μισθούς είναι κοπαφανής, 
διότι ή άγοραστική δύναμις ή προ
πολεμική ήταν πολύ άνωτέρα τής 
σημερινής.

Θά ήθελα νά προτείνω στην νέα 
ήγεσία τής ‘Ομοσπονδίας μας, νά 
φροντίση γι’ αύτό τό θέμα πού εί
ναι βασικό γιά δλους τούς εργαζο
μένους καί ιδιαιτέρως γιά τούς τρα 
πεζικούς υπαλλήλους, οΐ όποιοι εύ- 
ρίσκονται πολύ πίσω άπό τούς άλ- 
λους.

Τώρα, δέν μπορεί νά πή κανείς 
δτι ένας τραπεζικός υπάλληλος καί 
μάλιστα νέος, μπορεί νά έξομοιωθή 
μ’ έναν άνειδίκευτο έργάπη. Ό άνει- 
δίκευτος έργάτης, παίρνει περισ
σότερα άπό τον τραπεζικό υπάλλη
λο. Ό ειδικευμένος έργάτης παίρ
νει πολύ περισσότερα άπό τον μέ
σο μισθό τού τραπεζικού υπαλλή
λου. Συγκεκριμένα, υπάλληλος 20 
έτών παίρνει πολύ όλιγώτερα άπό 
έναν τεχνίτην, έναν είδικευμένον έρ- 
γάτην δηλαδή.

Γι’ αύτό θά ήθελα, τό πρώτον μέ
λη μα τής ‘Ομοσπονδίας μας, νά εί
ναι ή αΰξησις τών μισθών μας, όχι 
αΰξησις βέβαια 5 τά έκατό καί 10 
τά έκατό. Πρέπει ή αΰξησις νά εί
ναι τουλάχιστον 30%, γιά νά μπο
ρούμε νά σταθούμε στά πόδια μας. 
Καί επιμένω σ’ αύτό τό ζήτημα καί 
άνασκευάζω αύτά πού εΤπεν ό κ. 
πρόεδρος τής ‘Ομοσπονδίας μας, ό
τι εΐμεθα πενόμενοι. Δέν εΐμεθα πε- 
νόμενοι, γιατί πένης θά πή κάποι
ος ό όποιος εργάζεται, μοχθεί καί 
ζή άξιοπρεπώς. ’Εμείς, εΐμεθα πτω
χοί. Πτωχός, προέρχεται άπό τό ρή
μα πτύσω, πού σημαίνει ζαρώνω, 
γίνομαι μικρός.

(Χειροκροτήματα)
ό μισθός μας είναι τόσο μικρός πού 
μέ άναγκάζει νά γίνωμαι καί έγώ 
μικρός, πολύ χαμηλός.

Αύτό πρέπει νά τό λάβουμε σο
βαρά ύπ’ όψει καί νά πολεμήσουμε 
μέ δλα μας τά μέσα, έν άνάγκη καί

Διά πράξεων τοϋ κ. Διοικητοϋ έ- 
πραγμιατσιτσιήθησαν «ι ακόλουθοι το
ποθετήσεις :

Ό1 κ. Γεώργιος Νεοφώτιστος - "Υ
πολογιστής Α’ τάξεως, παά τφ ‘Υ- 
ποκατατήμοτι Λαμίας, είς τό ‘Υπο
κατάστημα Άμφικλείαις, ώς ’Εντε
ταλμένος καί Προϊστάμενος Λογιστη
ρίου.

Ό κ. Παναγιώτη,; Άδαμόπουλος - 
‘Υπολογιστής Λ' τάξεως, ’Εντεταλ
μένος καί Προϊστάμενος Λογιστηρί
ου τοΰ 'Τποκαταστήματος Πύλου, 
είς τό Πρακορεΐον Κορώνης, ώς 
Προϊσάμενος αύτοΰ.

Ό κ. Πέτρος Ζάννας - 'ΤΙμημα- 
τάρχης Α' τάξεως, ’Εντεταλμένος 
καί Πρσϊστάμτνος Λογιστηρίου- τοϋ 
‘Υποκαταστήματος Πλατείας Συντά
γματος, είς τό ‘Υποκατάστημα Μονα- 
στηρακίου, ώς ‘Υποδιευθυντής.

Ό κ. Άχιλλεύς Τριανταφιΰλλου1 - 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, Δόκιμος 
’Οργανωτής παρά τή Διευθύνσει Όρ- 
γανώσεως, είς τό ' Υποκατάστημα 
Πλατείας Συντάγματος, ώς Ύ'ποδι- 
ευθυνης, αντί τοϋ κ. Ζήνωνος Γΐα- 
τρα - Τμήματάρχου Λ’ τάξεως, με
τατιθέμενου είς τήν Διεύθυνσιτ Γραμ
ματείας, ώς Προϊστάμενος τοϋ παρά 
τήι Διευθύνσει Γραμματείας ΤΙμήμα- 
τος Γραμματείας.

Ό κ. Χρηστός Σάκκος - Λογιστής 
Λ’ τάξεως, Ένττεταλμένος καί Προ
ϊστάμενος Λογιστηρίου παρά τή» Ύ- 
ποκαταστήματι Χαριλάου Θεσσαλονί
κης, είς τό 'Υποκατάστημα; Νέων 
Μουδανιών, ώς Διευθυντής, άντί τού 
κ. Ίωάννου Γιαννακοποΰλου - Τ'μηι- 
ματάρχου Β' τάξωες, μετατεθειμένου 
είς τό υπό Ιδρυσιν ‘Υποκατάστημα 
Συντοιβανίου, ώς Διευιυντοΰ.

Ό κ. Στέφανος Κιμπάρης - Λογι
στής Α' τάξεως, παρά τφ Ύποκα-

μέ τό έσχατον μέσον, καί μέ τήν α
περγίαν, άφοΰ πρώτα βέβαι εξαν
τλήσουμε δλα τά νόμιμα μέσα προς 
τους αρμοδίους, τούς εργοδότες μας 
καί τούς Κυβερνητικούς παράγον
τας.

Δέν έχω νά σάς πώ τίποτε άλλο 
γιά τό μισθολογικό, γιατί είναι 
γνωστόν, πρέπει δμως νά γίνη συ- 
νείδησις είς δλους μας, δτι τούλά- 
χ ιστόν μέ τά προσόντα πού έχομεν 
καί μέ τίς απαιτήσεις πού έχει ή 
κοινωνία άπό μάς, πρέπει νά παίρ
νουμε περισσότερα άπό τούς τεχνί- 
τας.

Καί τώρα, θά σάς μιλήσω γιά τό 
θέμα τής μορφώσεως. Βέβαια ό κ. 
Πρόεδρος εΐπεν δτι τό μέλλον τών 
Τραπεζών έγκειται στην μόρφωσιν. 
Ξέρομε πολύ καλά δτι πτυχιοΰχοι εί
ναι ένα δέκα τά έκατό μόνον. Γιά 
νά γίνη δέ έκατό τά έκατό πού ά- 
παιτεΐ ή τοποθέτησις τοΰ κ. Προέ
δρου μας, θά παρέλθουν πάρα πολ
λά χρόνια.

Θά ήθελα λοιπόν, ένα άπό τά 
μελήματα τής νέας ηγεσίας νά εί
ναι καί ή μόρφωσις τοΰ προσωπι
κού. Ή μόρφωσις τοΰ προσωπικού 
δέν θά περί μένω με ιν νά περάση μέ
σα άπό τά στενά στόμια τών μπου- 
καλιών γιά νά γεμίση τό μπουκάλι. 
Πρέπει νά τά κόψωμε, νά απευθυν
θούμε στην Κυβέρνησιν, νά ζητήσω- 
μεν οΐ υπάλληλοι νά μπαίνουν στά 
Πανεπιστήμια χωρίς έξετάσεις, για
τί ξέρουμε δτι είναι στενές οΐ πόρ
τες καί δέν μπορούν νά μπουν. "Ο
σοι θέλουν νά μορφωθούν νά μπαί
νουν χωρίς εξετάσεις.

Βεβαίως, νά μή κόβουν τήν εργα
σίαν τών λοιπών. Νά ίσχύση μόνον 
γιά τό έπάγγελμά τους, τό δίπλω
μα αυτό πού θά παίρνουν.

"Ενα άπό τά μελήματα τής νέας 
ήγεσίας πρέπει νά είναι καί αυτό. 
’Εάν δέ δέν τό καταφέρη, νά φρον
τίση μέσω τών διοικήσεων τών Τρα
πεζών, νά δημιουργηθή μία Σχολή, 
ειδική γιά τήν έπιμόρφωσι τών υ
παλλήλων τών Τραπεζών.

"Οσον άφορά είς τους πολεμιστάς 
είναι γνωστόν δτι ή ιστορία τής 
Ελλάδος άπό τήν άρχαιότητα μέ
χρι σήμερα, είναι ένας άδιάκοπος 
πόλεμος έναντίον τής βαρβαρότη
τας. ’Εμείς πολεμήσαμε έναντίον 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 παίρναμε αυτή τή δια
φορά, άλλος τρία, άλλος τέσσαρα ή 
πέντε χρόνια, θά τήν παίρναμε αυ
τομάτως δπως τήν παίρνουν δλοι. 
’Εμείς τήν στερηθήκαμε αυτήν

Κατόπιν άγώνων, καταφέραμε 
καί πήραμε μια διετή προώθησιν. 
Λίγο διάστημα πέρασε καί τήν κα- 
τήργησε μια Κυβέρνησις, ή οποία 
προέρχεται άπό τον Στρατό καί ξέ
ρει τίς θυσίες μας.

Καί δέν είναι μόνον αυτό, δτι 
μάς κατήργησαν τήν διετία πού πή
ραμε, άλλά καί εκείνη τήν προώθη-

ταστήιματι Θεσσαλονίκης Α', είς τό 
Υποκατάστημα Λαγκαδά, ώς Διευ- 
ευθυντής άντί τοΰ κ. Σΐταμ. Άλαΐζα- 
τζή, τμηματάρχου Β' τάξεως, μετα- 
τιθειμένου είς τό Ύπ)μα Κατερίνης 
ώς Δ)ντοΰ, άντί τοϋ κ. Ααζ. Τσο- 
χατζίδη - Τμηματάρχου Λ' τάξεως, 
μετατιθεμένου είς τό ‘Υποκατάστημα 
Μοναστηριού - Θεσσαλονίκης, ώς Δι- 
ευθυντοΰ, άντί τοΰ κ. Κλεάρχου Πα- 
νούση - Τμηματάρχου Β' τάξεως, με
τατιθέμενου είς τό ‘Υποκατάστημα1 
’Αγοράς, ώς ‘Υποδιενθυντοϋ.

Ό κ. Κωνσταντίνος Άγγελόπου- 
λος - Ύποτμηματάρχης, ’Εντεταλμέ
νος κάι Προϊστάμενος Λογιστηρίου 
παρά τφ ‘Υποκαταστήματι Καμινίων, 
είς τό αύτό Υποκατάστημα, ώς ’Υ
ποδιευθυντής.

Διά πράξεως τοϋ κ. Διοικητοϋ ά- 
πηιλλάγη τών καθηκόντων του, τή 
αιτήσει του 6 κ. Σαμουήλ Κομάντος 
‘Υπολογιστής Α' τάξεως, ’Εντεταλ
μένος καί Προϊστάμενος Λογιστηρί
ου τού Υποκαταστήματος Άλιβερίου 
καί μετετέθη είς τό Υποκατάστημα 
Κορωπίου, ώς Λογιστής.

Διά πράξεως τοΰ κ. Διοικητοϋ ά- 
νε^έθησαν καθήκοντα Προϊσταμένου 
τή? Θυρίδας ‘Αγίας Τριάδος - Θεσ
σαλονίκης, προσωρινώς, κατά τό χρο
νικόν διάστημα τής επί κανονική; ά- 
δείςι -απουσίας τοΰ παρ’ αύτφ Προ
ϊσταμένου κ. Γεωργίου Βαλτά - Ύ1- 
ποτμηματάρχου, είς τον κ. Εμμα
νουήλ Πάσσαν - Λογιστήν Λ' τάΐξέ
ως, παρά τφ ‘Υποκαταστήματι Θεσ
σαλονίκης Α'.

Διά πράξεως τοϋ κ. Διοικητοϋ ό 
κ. Χρηστός Σίαβράμης - ‘Υπολογιστής 
Α' τάξεως, παρά τφ Ύποκαταστή- 
ματι Μεσολογγίου, ώνοιμάσ,θη ’Εντε
ταλμένος καί Προϊστάμενος Λογιστη
ρίου παρά τφ αΰτφ 'Υποκαταστήματι.

σι τού ένός έτους πού μάς είχαν 
δώσει δταν πρωτομπήκαμε, καί νο
μίζω δτι πολλοί συνάδελφοι τήν Θυ
μούνται, καί εκείνην μάς τήν πήραν 
πίσω μέ τρόπον. Μέ ποιόν τρόπον. 
Νά καταργήσουν τήν προσωρινότητα 
σέ δλους καί νά μή μάς προωθήσουν 
εμάς.

Νομίζω δτι ένα άπό τά μελήμα
τα τής ήγεσίας τής ‘Ομοσπονδίας, 
πρέπει νά είναι καί ή προστασία 
τών πολεμιστών, οΐ όποιοι τόσα 
πρσσέφεραν καί έάν ή Ελλάδα λέ
γεται τώρα κράτος ελεύθερον, τό 
οφείλει ατούς πολεμιστάς βέβαια.

Αύτά είχα νά σάς πώ, κύριοι συ
νάδελφοι, καί νά χαιρετίσω τό συ- 
νέδριον καί νά ελπίσω δτι ή νέα ή
γεσία θά τό λάβη σοβαρώς ύπ’ 6- 
ψιν.

(Χειροκροτήματα)
κ. ΑΛ. ΡΩΣΣΕΤΗΣ: Κύριε Πρόε

δρε, κύριοι σύνεδροι, δέν θέλω νά 
άπασχολήσω τό συνέδριον μέ απε
ραντολογίας, ούτε νά ύπεισέλθω εις 
τά ειδικά θέματα τής ’Εθνικής Τρα- 
πέζης, διότι είμαι είς τήν ’Εθνικήν 
Τράπεζαν, άλλα θέλω νά θέσω ύπ’

Ό ’Αντιπρόεδρος τού Διοιχ. Συμ
βουλίου κ. ’Αλ. Ρωσσέτης ένώ όμι
λε! είς τό συνέδριον τής Ο.Τ.Ο.Ε.

δψιν τοΰ συνεδρίου δύο θέματα, τά 
όποια είναι γενικά καί αύτήν τήν 
στιγμήν άκρου ενδιαφέροντος.

Είναι γνωστόν, δτι οΐ συνάδελ
φοι, οΐ ύπηρετοΰντες είς τά επαρ
χιακά υποκαταστήματα δέν άπολαμ- 
βάνουν ούτε τών στοιχειωδών πλεο
νεκτημάτων, τά όποια ημείς οι συ
νάδελφοι τοΰ κέντρου άπολαμβάνο- 
μεν. Καί λέγοντας πλεονεκτήματα, 
εννοώ μίαν λέσχην, έν έσιατόριον, 
πού είς τάς περισσοτέρας έπαρχια- 
κάς πόλεις αύτήν τήν στιγμήν λεί
πει.

Πλήν τών άλλων, οΐ συνάδελφοι 
τών επαρχιακών υποκαταστημάτων 
εργάζονται περαιτέρω ώρες ημών 
τών συναδέλφων τού κέντρου. Βε
βαίως τό ώράριον είναι ένιαΐον καί 
κατά παράβασιν είς τούς συναδέλ
φους τοΰ κέντρου έχει παραχωρηθή 
τό τρίωρον αύτό τό όλιγώτερον, 
πλήν δμως οί συνάδελφοι τών επαρ
χιακών υποκαταστημάτων εργάζον
ται.

Θά παρακαλέσω τό νεοεκλεγέν 
Εκτελεστικόν Συμβούλιον τής ‘Ο
μοσπονδίας, δποιο θά είναι αύτό, 
καί κατόπιν άποφάσεως τού Συνε
δρίου νά προώθηση σχέδιον έξομοι- 
ώσεως τού ωραρίου τών συναδέλφων 
τού κέντρου καί τών έπαρχιακών ύ- 
καταστημάτων καί λέγοντες νά προ
ώθηση σχέδιον έξομσιώσεως, δέν εν
νοώ μόνον προς τάς Διοικήσεις τών 
Τραπεζών, άλλά έννοώ καί προς τήν 
υπεύθυνον Πολιτείαν.

Τό δεύτερον θέμα, τό όποιον επι
γραμματικούς θά θέσω, διότι πι
στεύω δτι οί κύριοι σύνεδροι έχουν 
τήν άπόλυτον κρίσιν διά νά άντι- 
λαμβάνωνται χωρίς νά γίνη άνάλυ- 
σις τοΰ θέματος καί διά νά μή σάς 
καθυστερήσω νομίζω δτι πρέπει νά 
καθιερωθή ένιαΐον μισθολόγιον δι’ 
δλας τάς Τραπέζας.

(Χειροκροτήματα)
Τάς δύο αύτάς προτάσεις, ήθελα 

νά θέσω είς τό Συνέδριον, νά σάς 
εύχαριστήσω διά τήν όλιγόλεπτον ά- 
νοχήν τήν όποιαν μοΰ προσφέρατε, 
καί νά εύχηθώ εύόδωσιν τού δλου 
έργου καί τών προσπαθειών μας.

Εύχαριστώ.

(Χειροκροτήματα)
κ. ΠΑΡΤΑΛΙ ΔΗ Σ: ’Αγαπητοί 

συνάδελφοι, δέν θά σάς άπασχολή
σω, επειδή ό άγαπητός συνάδελφος 
κ. Ρωσσέτης μέ πρόλαβε είς τάς 
σκέψεις μου θά περιορισθώ μόνον, 
ώς προερχόμενος άπό επαρχιακό Υ
ποκατάστημα, νά άπευθύνω έκκλη- 
σιν προς το έκλεγησόμενον Διοικη
τικόν καί ’Εκτελεστικόν Συμβούλιο, 
τοΰ Άνωτάτου συνδικαλιστικού μας 
οργάνου, νά συντονίζη τίς προσ- 
πάθειές του, προς τήν κατεύθυνσιν 
τής έκλείψεως τών διαφόρων συνθη
κών έργασίας στά επαρχιακά υπο
καταστήματα.

"Ηδη έχομεν τήν διαβεβαίωσιν καί 
τήν άπόλυτον εμπιστοσύνην τού σε
βαστού Προεδρείου, δτι προς τήν 
κατεύθυνσιν αύτήν θά εξάντληση δ- 
λες τίς δυνάμεις, διότι είναι δίκαιον 
τό αίτημά μας.

Θά τελειώσω μέ τήν εύχήν, ή θε
ωρητική έκφρασις ή τό σχήμα λό
γου πού συνήθως οί διάφροοι όμι- 
ληταί ή οί άντιπρόσωποί μας χρη
σιμοποιούν, τραπεζική οικογένεια ή 
τραπεζοϋπαλληλικήν οικογένειαν, νά 
καταστή πραγματικότης.

Εύχαριστώ.
(Χειροκροτήματα)

κ. Δ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ: Κύριοι 
συνάδελφοι, έν πρώτοις θέλω νά 
χαιρετίσω τις εργασίες τοΰ συνε
δρίου μας, καί νά τονίσω ιδιαίτερα 
τήν συμμετοχήν τών Κυπρίων συνα
δέλφων μας.

Θά ήθελα έν πρώτο ις νά σημειώ
σω καί νά τονίσω μίαν παράλειψιν, 
τοΰ άπερχομένου διοικητικού συμ
βουλίου καί τοΰ εκτελεστικού, τής 
ομοσπονδίας μας. Ή παράλειψις 
αυτή έγκειται είς τό δτι, ναι μέν 
πολλά καί καλά έλέχθησαν, άλλά 
άπό 6,τι βλέπω, δέν υπάρχει ένα 
αρμόδιον όργανον τής Πολιτείας, έ
νας ‘Υπουργός, κάποιος ό όποιος νά 
άκούση τίς άπόψεις μας αυτές.

Διά πρώτην φοράν, άπό δ,τι ξέ
ρω, σέ συνέδριον δέν παρίσταται έ
να επίσημο πρόσωπο τής Πολιτεί
ας. Αύτό είναι τό παθητικόν τού ά
περχομένου διοικητικού συμβουλίου.

"Αλλη μία παράλειψις είναι ή ε
ξής, καί διά τήν όποιαν έκανε ένα 
παρεμφερές παράπονον καί ό κ. 
πρόεδρος. Εΐπεν δτι, δταν ήτο νά 
πάη είς τό συνέδριον τής Γενεύης, 
δέν τον είχαν κατατοπίσει γιά ώρι- 
σμένα πράγματα. ΚΓ έμεΐς δέν εί
χαμε καταποτισθή, είδα τήν έκθε- 
σιν τών πεπραγμένων, ή όποια υ
πάρχει έδώ, ή οποία είναι τυπωμέ
νη άπό 30)6. Θά μπορούσε νομίζω 
καί αύτή νά μάς είχε δοθή λιγάκι 
πιο μπροστά καί νά έρθουμε κάπως 
πιο προετοιμασμένοι στό σημερινό 
συνέδριο.

Μεταξύ τών άλλων έλέχθη γιά τό 
άσφαλιστικό, τό μισθολογικό καί τά 
ύπάλοπα. Εΐπεν ό κ. Πρόεδρος, δτι 
ύπάρχει, έχει κατά κάποιο τρόπο 
κατοχυρωθή τό άσφαλιστικό, δχι δ- 
τι έχει κατοχυρωθή, άλλά δτι υπάρ
χει κατά κάποιον τρόπον περίπτω- 
σις νά μήν άποβή κατά ημών.

"Οσον γιά τό μισθολογικόν, δέν 
μπορούμε νά πούμε δτι κομπάζου
με, διότι πήραμε δσα έπρεπε. Καί 
νομίζω, δτι οΐ προσπάθειες τής Ο. 
Τ,Ο.Ε. θά έπρεπε νά ήσαν π ιό με
γάλες. Διότι είς τά τελευταία ψη
φίσματα τών συναδέλφων, ’ Ιονικής 
— Λαϊκής, ’Εμπορικής, τό μισθο- 
λογικόν είναι άπό τά πρώτα, καί 
τά π ιό καυτά.

’Επίσης, πτυχιοΰχοι. Βεβαίως, ά- 
ναγνωρίζομεν τό πτυχίον καί τό α
ναγνωρίζει καί ή Πολιτεία, άλλά, 
δπως είπε καί ό προλαλήσας συνά
δελφος κ. Χατζηστέλιος, είναι ένα 
ποσοστό πολύ μικρό. Πώς θά κα
τοχυρωθούν οί υπόλοιποι, τό 80%, 
τών μή πτυχιούχων. Διότι, δπως ξέ
ρουμε, οί μή πτυχιοΰχοι, περισσότε
ροι έξ ημών, μπορεί νά είναι μή 
πτυχιοΰχοι, καί άλλοι, διότι δπως 
είπε ό κ. Χατζηστέλιος προηγουμέ
νως, είτε διότι ήσαν τοΰ νόμου 751 
καί έπολεμοΰσαν τον καιρό πού θά 
έπρεπε νά είχαν πάει γιά ένα πτυ
χίο, ή άλλοι διά λόγους οικογενει
ακούς δέν μπόρεσαν νά τό πάρουν 
θά έπρεπε λοιπόν κάτι νά γίνη, νά 
μή μείνουν κι αύτοΐ στήν άκρη. Εύ
χομαι οΐ έργασίες τοΰ συνεδρίου 
μας νά άποβοΰν καρπερές.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Ο.Τ. 
ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΜΗΤΡΟΠΟΑΕΩΙ

Πράς έξυπηρέτησιν τών ξένων 
τουριστών άλλά ;καί τών ‘Ελλήνων 
οί όποιοι ενδιαφέροντα! διά τήν λή- 
ψιν πληροφοριών έπί διαφόρων του
ριστικών θεμάτων τής χώρας μας, 
συνεστήθη παρά τώ καταστήματι 
πλατείας Μητροπόλεως, ειδικόν 
γραφεϊον πληροφοριών Ε.Ο.Τ.

Έίδικώς έκπαιδευθεΐσαι υπάλλη
λοι παρέχουν πλήρη ικαί τ αχεί αν έ- 
ξυπηρέτησιν πρός τούς ενδιαφερο
μένους.

Ή Διοίκησις άπεδέχθη είσήγησιν 
τής Διευθύνσεως τοΰ Καταστήμα
τος καί διεμορφώθή καταλλήλως ό 
χώρος είς τόν όποιον έγκατεστάθη 
τά Γραφεϊον Πληιροφρριών Ε.Ο.Τ.

Τά γραφεϊον λειτουργεί έπιτνχώς 
άπό τοΰ παρελθόντος ’Ιουνίου καί 
ή συμβολή του είς τήν έξυπη,ρέτηΓ 
σιν τοΰ τουρισμού άναγνωρίζεται 
γενικώς.

Α.Π. 97)31
Έν ’Αθήναις τή 4 Αύγουστου 1971 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ No 2 
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Έκ τής ύπ’ άριθ. 1 άνακοινώσε- 
ως τής ‘Ομοσπονδίας, έπληροφα- 
ρήθητε ποια θέματα συνεζητήθησαν 
κατά τό Συνέδριον καί ποΐαι αΐ ά- 
ποφάσει ς τών εκπροσώπων σας, αί 
διατυπωθεΐσαι είς τό έχδοθέν «ψή
φισμα»,

Ώς γνωστόν, είς τά έκδι’δόμενα 
ψηφίσματα περιλαμβάνσνται πολ
λά θέματα υπό μορφήν άποσ-ά- 
γματος σκέψεων, ενεργειών «αί ά- 
ποτελεσμάτων. ‘Έκαστον έκ τών θε
μάτων δμως ένέχει μακράν ιστορί
αν καί ιδιαίτερον περικλείει ενδια
φέρον.

Διά τής παρούσης άνακοινώσεώς 
μας έπιθυψοΰμεν νά σάς καταστή- 
σωμεν κοινωνους τών λεπτομερειών 
αϊτινες συνθέτουν ένα άπό τά ση- 
μαντικώτερα θέματα, άτινα άπη- 
σχόλησαν τό Συνέιδριόν μας, καί 
πέραν τούτου, έμφορούμενοι άπό 
βαθύ συναίσθημα ευθύνης νά σάς 
γνωρίσωμεν τάς έπ’ αυτού έξιελί- 
ξεις.

Τό θέμα τούτο είναι:
«ΤΕΛΜΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ ΕΙΣ 

ΤΟΝ ΧΩΡΟΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗ».

Είναι γνωστόν είς δλους σας (άν 
νακοίνωσις τής ‘Ομοσπονδίας 5.3. 
1971), τά ιστορικόν τών διαφόρων 
αυθαιρεσιών, αί οποία ι άναφέρσν- 
ται είς τήν παραβίασιν τής Εργα
τικής Νομοθεσίας καί τοΰ εσωτερι
κού κανονισμού έργασίας, τών 
συνδικαλιστικών ελευθεριών και 
τής άπανθρώπου μεταχειρίσεως 
τών είς τό «Συγκρότηιμα Τραπεζών 
Άνδρεάδη» έργαζομένων.

Ένδείκτικώς δέ άναφερόμεθα:
1) Είς τάς άπολύσεις καί τόν διω

γμόν τών Προεδρείων «αί τών 
συνδικαλιστικών στελεχών τών 
οικείων Συλλόγων, λόγιρ τής 
συνεπούς καί νομίμου άσκήσεως 
τού συνδικαλιστικοϋ λειτουργή
ματος, είς τήν διακοπήν καί την 
άρνησιν είσπάξεως τής υπέρ τών 
Συλλόγων καί τής Ο.Τ.Ο.Ε. 
συνδρομής τών μελών των.

2) Είς τήν κατάργησιν τών συμ
βουλίων Προαγωγών καί Παρα
πόνων, είς τόν εξαναγκασμόν είς 
παραίτησιν ή τήν διάλυσίν οικο
γενειών διά τής καθιερωμένης 
μεθόδου τών μεταθέσεων.

3) Ε τήν μείωσιν τών αποδοχών 
των διά τής μή καταβολής τών 
είς συμπλήρωσιν τούτων χορη
γούμενων άπό έτών άσφαλί- 
στρων.

4) Είς τήν άσφάλισιν τών νεο- 
προσλαμβανομένων ύπαλλήλ ω ν 
τής ’Εμπορικής, είς τόν μή ύπο- 
λογισμόν τών διαφόρων έπιδο- 
μάτων είς τά δώρα καί τήν ά
δειαν τού Προσωπικού, είς τήν 
παραβίασιν τού νομίμου ωραρί
ου ικαΐί1’ άπασαν τήν χώραν, είς 
τήν μή χορήγησιν τών κανονι
κών αδειών, τόν μή υπολογισμόν 
είς τό έπίθομα πσλυετίας Τής 
προϋπηρεσίας τών ομογενών έξ 
Αίγυπτου καί Τουρκίας καί είς 
τήν μή καταβολήν τών εισφορών 
των είς τό IΚΑ διά τήν λήψιν 
τών οικογενειακών έπιδομάτων. 
Τέλος δέ, χαρακτηριστικώς άνο

φέρεται καί τό γεγονός τού μή σε
βασμού τών αποφάσεων τών δια
φόρων μέχρι σήμερον Τριμερών 
συσκέψεων παρά τώ 'Υπουργείy 
Έργασίας.

ΔΓ δλους τούς άνωτέρω λόγους 
ή ‘Ομοσπονδία, πέρα τής γενομέ- 
νης προσωπικής συναντήσεως τοΰ 
Προέδρου αΰτής μετά Τού κ. Άν
δρεάδη κατά τόν Απρίλιον 1970, 
προέβη έν συνεχείς; καί είς έντο
νους ένεργείας πρός τήν κατεύθυν- 
σιν τών άρμοδίων πολιτειακών ορ
γάνων. Κατόπιν δέ τής συγκεντρώ
σει) ς τού θεάτρου «Διάνα» καί τής 
γενομένης τοποθετήσεως είς τήν 
Γεν. Συνέλευσιν τών Μετόχων τής 
Εμπορικής Τραπέζης τοΰ δλου θέ
ματος, ,ό Πρεόδρος τής ΟΤΟΕ εί
χε καί νέον κύκλον έπαψών μετά 
εκπροσώπων τής Διοικήσεως άλλά 
«αί μετά τοΰ ίδιου τοΰ κ. Διοικη- 
τοΰ τού «Συγκροτήματος», ό όποι
ος ύπεσχέθη συνάντησιν ίμετ’ αυ
τού, ήτις δμως ούδέποτε έπραγμα- 
τοποιήίθη, ούχί βεβαίως ύπαιτιότη- 
τι τού Προέδρου τής ΟΤΟΕ.

Μετά ταΰτα καί παρά τήν πάρο
δον έτους καί πλέον, δχι μόνον οΰ- 
δέν τό θετικόν προέκυψε παρά τάς 
δοθεί σας υποσχέσεις, άλλ’ άντιθέ- 
τως, ένετάθησαν αί αύθαιρεσίαι 
τής Διοικήσεως, μέχρι τού σημείέυ 
νά έπιχειρηθή καί άπαγόρευσις τής 
κυκλοφορίας τής ΰπ’ άριθ. 1 άνα- 
κοινώσεως τής ‘Ομοσπονδίας, γε
γονός δπερ προδίδει άντίθεσιν Εμ
πρακτον τής Διοικήσεως τού «Συγ 
κροτήματος Άνδρεάδη» καί πρός 
αύτήν τούτην τήν διάταξιν τοΰ Ν. 
Δ. 890)71 καθ’ ήν καθιεροΰται 
καί χαρακτηρίζεται ή συνδικαλι
στική ίδιότης ώς κοινωνικόν λει
τούργημα.

’Αγαπητοί Συνάδεψοι,
Τό Έικτελεστικάν Συμβούλιον 

τής 'Ομοσπονδίας έν πλήρη έπι- 
γνώσει της εύθύνης του έναντι τού 
συνόλου τών τραπεζικών ΰπαλ|λή» 
λων, έναντι είδικώς τών συναδέλ
φων μας ΰπαλλήλων τοΰ «Συγκρο
τήματος», άλλά καί έναντι κυρίως 
τού κοινωνικού συνόλου, εΐναι υπο
χρεωμένο ν νά άναγγείλη, τόν όρι- 
στικόν τερματισμόν της συνδιαλ
λακτικής ένόνσυ προσπάθειας πρός 
τήν κατεύθυνσιν τών διοικούντων το 
ώς άνω «Συγκρότημα».

‘Η έν λόγφ τακτική μας έξετά- 
θη πολύ πέρα τών λογικών περιθω
ρίων χρόνου καί έχρησι μ οπσιήθη- 
σαν μέσα τά οποία έκινδύνευσαν 
καί κινδυνεύουν νά έκθέσσυν είς τά 
αμματα πάντων, τήν ηγεσίαν τής 
Ομοσπονδίας μας. Έπράξαμεν δ

μως τούτο πεπεισμένοι άπολύτως 
δτι καθήκον μας κοινωνικόν έπέ- 
βαλε νά έξαντλήσωμεν και την τε- 
λευταίαν Ιέλπίδα δτι ικαί ή άντί- 
περα όχΐ3η θά κατενόει τό πρωταρ
χικόν καί στοιχειώδες τούτο καθήη 
κον.

Λυπούμεθα, άλλά ιεΐμέθια υποχρε
ωμένοι νά δ ι απι στώσωμ εν έκ τών 
πραγμάτων πλήρη έλλειψιν συναι
σθήματος κοινωνικής εύθύνης είς 
τούς διοικούντας «τό Συγκρότημα 
Τραπεζών ’ Ανδρεάδη».

ΤΕΡΜΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΝ ΛΟΙΠΟΝ 
ΕΙΣ ΤΑΣ ΔIΑΛΛΑΚΤIΚ Α Σ ΠΡΟ
ΣΠΑΘΕΙΑΣ.

Καί έναρξιν άγώνος μέ 
τά πλέον δραστικά μέτρα, τά ό
ποια θά πείσουν πλέον τήν δύσκαμ 
πτον νοοτροπίαν τούτην καί θά τήν 
άναγκάσουν νά διαπίστωση δτι ή Α
ποχή μας είναι τελείως διάφορος 
τής έποχής εκείνης, ή όποια διε- 
μόρφωσε τάς αντιλήψεις των υπό 
τάς όποιας έξακολουθοΰιν νά πι
στεύουν δτι δύνανται να έπιζήσσυν 
άκόμη.

Έχομεν ήσυχον τήν συνείδησιν 
δτι έπετελέσαμεν πλήρως τό καθή
κον μας, ώς τό δίκαιον καί ή λο
γική, ό νόμος καί ή σύγχρονος άν- 
τίληψις τό έπιβάλλουν.

Ή ευθύνη επιπίπτει άκεραία είς 
βάρος τής άδιαλλάχτου έτέρας 
πλευράς.

ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΟΙ Ο
ΤΙ Ο ΠΕΛΕΚΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΚΑ
ΣΤΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΘΑ Ε- 
ΠΙΠ-ΕΣΗ ΒΑΡΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΕ
ΦΑΛΩΝ ΤΩΝ.
Αγαπητοί Συνάδελφοι, -

"Εκαστος έξ ήμών καί είδιικώτε- 
ρον οί συνάδελφοι τού «Συγκροτή
ματος» άν έπιθυιμοΰμεν νά διατηρή- 
σωμεν ικαί νά έπιβάλλωμεν τόν σε
βασμόν πρός τήν τι μίαν έργασίαν 
τήν όποιαν προσφέρομεν, άλλά καί 
τήν αξιοπρεπή ζωήν μας ώς άτό- 
μων, καλσύμέ31α νά πράξωμεν τό 
παν έν τφ πλαισίω τών νομίμων 
δικαιωμάτων μας, διά νά άποκα- 
θάρωμεν τό οζον τέλμα καί νά έξυ- 
γιάνω με ν τή ν ατμόσφαι ραν μέσα 
είς τήν ποιαν ζή, κινείται και άνα- 
πνέει τό σύνολον τών έργαζομέ
νων.

‘Η Ομοσπονδία δηλώ
νει ύ π ε υ θ ό ν ω ς S τ ι ϊ- 
σ τ α τ α ι ά κ, λ ό ν η τ ο ς, πα
ρά τό πλευρά ν τών Σ; υ- 
ναδέλφων «τού Σ υ γ κρο- 
τ ή μ α τ ο ς» ικαίθάδιαθ^· 
σ η δ λ ά ς της τάς δυ
νάμεις διά νά τούς ε
νίσχυση είς τόν δίκαι
ον άγων α, τόν όθταίον 
ά ν α λ α μ β ά ν ο μ ε ν, μέ
χρι πλήρους έ π ι κρά
τη σ ε κ ς τού Δικαίου.

’Ονομασία
Προϊσταμένων

‘Ο κ. Άλέξ. Άναστασιάδης, Ύ
ποτμηματάρχης, έτοποθετήθη παρά 
τή Διευθύνσει Γενικού Λογιστηρίου, 
ώς Προϊστάμενος τής Υπηρεσίας 
Διαχειρίσεως Μοναστηριακής Περι
ουσίας.

Ό κ. Ζήνων ιΓατράς, Τμηματάρ
χης Α', έτοποθετήθη παρά τή Διευ- 
θύνσει Γραμματείας, ώς προϊστάμε
νος τού Τμήματος Γραμματείας.

Ό κ. Γεώργ. Γουναρόπουλος, Λο 
γιστής Α', παρά τή Ύποδιευθΰνσει 
Μηχανογραφίας, ώνομάσθη προϊστά
μενος τής παρ’ αυτή Υπηρεσίας 
Συναλλάγματος.

Η ΚΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ

Εις τήν συσταθεΐσαν διά τής ύπ’ 
άριθ. 159)27.3.71 πράξεως τού κ. 
Διοικητοϋ Γνωμοδοτικήν ’Επιτροπήν 
Προαγωγών, άνετέθη δπως προβή 
είς την κρίσιν τών υπαγόμενων είς 
τάς διατάξεις τοΰ ΝΔ 179)69 «πε
ρί Εθνικής ’Αντιστάσεως» υπαλλή
λων καί ύποβάλη πίνακας τών δι
καιούμενων προαγωγής ή προσαυξή- 
σεως.

Τοποθετήσεις καί μεταβολαΐ 
εις διάφορα υποκαταστήματα


