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ΜΕ ΣΥΝΕΣΙΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ—
Ή καί αί άποφάβεις καί ένέρ-

ystat του Διοικητικού Χθ[ί,6ουλίου evos συλλογι
κού οργάνου, ώς eivai ό Χύλλογος των υπαλλή
λων τής Εθνικής Τράπεζας, επηρεάζουν εις ρ-έ- 
γιστον 6α6ρ.ον τήν επαγγελματικήν καί κατ’ έπε- 
ζτασιν τήν οικονομικήν καί κοινωνικήν εξέλιξιν των 
μελών, τα όποια εκπροβωπουν.

ΙΙοί'αι είναι at βυνεπειαι μιας άλογίβτου πο
ρείας ενός διοικητικού Συμβουλίου είναι περιτ
τόν να υπογραμμιβθή. Είδικώτερον όαον άφορ% 
τα ουμφεροντα των Υπαλλήλων τής Εθνικής Τρα* 
πεζής, τα όποια εκπροσωπεί ό Σύλλογος, διά των 
έκάστοτε Συμβουλίων, τα όποια τα ίδια τα μέλη 
του εκλέγουν, είναι απαραίτητον να λεχθή δτι διά 
τήν προάσπισίν των απαιτείται όλως ιδιαιτέρα προ
σοχή καί κάθε ενέργεια επί οίουδήποτε θέματος νά 
καλύπτη όλας τάς πλευράς καί νά μήν δημιουργή 
νέας περιπλοκάς. Δι* αυτό επιβάλλεται όπως προ
κειμένη? τής εκλογής διοικητικού Συμβουλίου, τά 
μέλη τού Συλλόγου, το σύνολον των ύπαλλήλιον 
τής Εθνικής Έραπέζης, προβαίνουν εις αύστηράν 
επιλογήν των υποψηφίων καί νά έμπιστεύωνται τήν 
διαχείρισιν των συμφερόντων των εις τούς πλέον 
ικανούς καί συνετούς. "Ετι περισσότερον, οφείλουν, 
νά παρακολουθούν τήν πορείαν των θεμάτων των 
καί νά μετέχουν των τακτικών καί εκτάκτων Γενι
κών Συνελεύσεων, όπου, έχουν τήν δυνατότητα νά 
άνακόψουν μίαν κακήν πορείαν, νά υποδείξουν καλ- 
λιτέρους τρόπους καί μεθόδους διαχειρίσεως ενός 
θέματος καί ακόμη νά υποχρεώσουν εις παραίτησιν 
τό δ.Σ. όταν εκ τών μέχρι τής στιγμής εκείνης 
δεδομένων κρίνουν ότι τά θέματά των εύρίσκονται 
εις χείρας Ανικάνων.

Ή Αποφυγή εκπληρώσεως τού καθήκοντος αυ
τού καθισταί, τούς Απόντας, υπευθύνους έναντι τών 
εαυτών των καί ύπολόγους έναντι τών λοιπών συν
αδέλφων των, τούς όποιους παραδίδουν αιχμαλώ
τους εις τό έκάστοτε διοικητικόν Συμβούλιον.

★
Μί πλήρη συναίσθησιν τής ευθύνης του, τό πα

ρόν διοικητικόν Συμβούλιον τού Συλλόγου διε»

χειρίσθη τά ύψίστης σημασίας θέματα τών μελών 
τού Συλλόγου, τά όποια έκληρονόμησεν.

"ΙΟκθεσις Καλκάνη — Ασφαλιστικόν - ΛΙισθο- 
λογικόν. Τρία καυτά θέματα πού έπρεπε νά άντι- 
μετωπισθούν εις τό αύτό χρονικόν διάστημα. Τρεις 
μάχαι at όποϊαι έπρεπε νά κερδηθούν. Μ8 Απώ
λεια οίασδήποτε εκ τών τριών συνεπήγετο βαρύ
τατα.? επιπτώσεις διά τό σύνολον τών μελών τού 
Συλλόγου.

Τό διοικητικόν Συμβούλιον αισθάνεται ύπερη- 
φάνειαν διότι έπέτυχεν κατά τον πρώτον χρόνον 
τής θητείας του καί ύπό τάς πλέον αντίξοου? συν- 
θήκας νά Αντιμετώπιση καί τά τρία αύτά θέματα. 
Διεφύλαξε τά κεκτημένα δικαιώματα τών μελών 
τού Συλλόγου. ’ Εξουδετέρωσε τον κίνδυνον τής 
μειώσεως τού μισθολογίου διά τής επιβολής προσ
θέτου Ασφαλιστικής εισφοράς ώς ύπεδεικνύετο διά 
τής Έκθέσεως Καλκάνη. ’Επέτυχε τήν υπογρα
φήν νέας Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας, διε- 
χώρισεν όριστικώς τό θέμα τών Ασφαλιστικών εισ
φορών Από τό μισθολογικόν καί τέλος κατέστησε 
σαφές προς πάσαν κατεύθυνσιν ότι τήν έλλειμμα- 
τικότητα τών Ταμείων μας οφείλουν νά καλύψουν 
οί ύπεύθυνοι καί όχι οΐ ύπάλληλοι τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, εις βάρος τών όποιων έγένοντο όσα 
έγένοντο κατά τό παρελθόν, διά νά προκόψουν καί 
τά ελλείμματα τών Ασφαλιστικών μας οργανισμών. 
ΪΙαραλλήλως προς τά Ανωτέρω, τά όποια έκ τής 
οπουδαιότητός των Απερρόφησαν τό μέγιστον τής 
δραστηριότητας τού διοικητικού Συμβουλίου έπε- 
τεύχθη καί ή ρύθμισις έτέρων επί μέρους θεμάτων.

Ίΐ αύςησις τού επιδόματος παιδικής μερίμνης 
κατά .1 ίίΟο) ο. ή αύςησις τού επιδόματος στεγά- 
σεως, επίσης κατά lSOo)o, ή αύξησι? τού επιδό
ματος έστιάσεως κατά 60ο) ο καί ή παροχή του δι’ 
ολόκληρον τον μήνα καί ούχί επί ί£ί* ημέρας ώς 
έγένετο παλαιότερον, Αποτελούν τό άλλο σκέλος 
τής δραστηριότητας τού διοικητικού Συμβουλίου 
εις τήν ΐκανοποίησιν τών οικονομικών θεμάτων τών 
μελών τού Συλλόγου.

Ή διενέργεια εξ άλλου τών προαγωγών καί

τών δύο εξαμήνων Σ $Η>5) καί ή άρξαμένη ήδη δια
δικασία διά τήν διενέργειαν τών προαγωγών 1)
1)1 9?Ό καί Σ)Τ)Σί)ΤΟ Αντανακλούν εις τήν 
δραστηριότητα τού διοικ. Συμβουλίου.

★
Ή Αναφορά εις τά Ανωτέρω ας μήν Αποδοθή 

εις προσπάθειαν έπηρεασμού τών μελών τού Συλ
λόγου ύπέρ τού διοικητικού Συμβουλίου. Ό χρό
νος τών εκλογών άλλωστε είναι μακρυά.

Ή πλήρης γνώσις τού παρελθόντος είναι Απα
ραίτητος διότι μόνον οΰτω επιτυγχάνεται ή χάρα» 
ξι? τής σωστής πορείας διά τό μέλλον.

Καί έχομεν Ακόμη πολλά θέματα νά Αντιμετω» 
πίσωμεν. ΔΙ ικρά καί μεγάλα.

δι’ αύτό επιβάλλεται ή ύπόμνησις τού παρελ
θόντος. διά νά συνειδητοποιήσωμεν Απολύτως ποια 
θέματα καί ύπό ποιας συνθήκας τά Αντιμετωπίσα
με ν καί νά Ανανεώσωμεν τάς δυνάμεις μας διά νά 
έπιτύχωμεν τήν ΐκανοποίησιν καί τών λοιπών αιτη
μάτων μας.

Τό θέμα τής Αναμορφώσεως τού ’Οργανισμού 
’Γπηρεσίας έχει τεθή ήδη καί αί συζητήσεις επί 
τού σχεδίου τό όποιον εκπονείται Από τής πλευράς 
μας έλπίζομεν ότι δεν θά βραδύνουν.

★
Τό διοικητικόν Συμβούλιον θά πράξη, καί κα

τά τον εναπομένοντα χρόνον τής θητείας του, 6,τι 
τού επιβάλλει τό συμφέρον τού συνόλου τών με
λών τά όποια εκπροσωπεί. Λϊέ σύνεσιν καί Αποφα
σιστικότητα, άνευ δημοκοπικοΰ θορύβου, με τήν 
διάθεσιν συνεργασίας τήν όποιαν Απέδειξε μέχρι 
σήμερον Αλλά καί έτοιμον νά Αγωνισθή μέχρις ε
σχάτων αν τούτο καταστή Αναγκαίον.

διοικητικόν Συμβούλιον καί μέλη τού Συλλό
γου ηνωμένοι, θά άγωνισθοΰν διά τήν ΐκανοποίησιν 
εκκρεμούντων θεμάτων των καί τήν Αντιμετώπισιν 
τυχόν εμφανισθησομένου νέου κινδύνου φαλκιδεύ- 
σεως κεκτημένων δικαιωμάτων.

Οί μεμψίμοιροι, οί ήττοπαθεϊς, οί φωνασκοΰν- 
τες πρέπει νά Απομονωθούν.

ΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τού κ. ΑΗΜ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Γεν. Γραμματέως 

^ τού Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης
Διά του Ν. 3249)1955 καθω- 

ρίσθη ή διαδικασία τής συνάψεως 
συλλογικών συμβάσεων εργασί
ας. Ό Νόμος 3.755 έβελτίωσεν 
τον τρόπον λειτουργίας του θε
σμού. Διά του αρχικού Νόμου 
(3.239) καθωρίσθη δτι ή Γ.Σ. 
Ε.Ε. συνάπτει συμβάσεις Εθνι
κός, αί όποϊαι προβλέπουν τά κα- 
τώτοσα δρια 'μισθών και ημερο
μισθίων εις όλόκλτρον τήν χώ
ραν. Αί κλαδικαι όμοσπονδίαι 
συνάπτουν συμβάσεις αί όποϊαι 
ρυθμίζουν τά θέμοτα ενός κλάδου 
έργαζομένων (’Αρτεργατών, Κε
ραμοπο ιών κ.λ.π.), βάσει τών α
νωτέρω Νόμων. Είδικώς διά τούς 
υπαλλήλους τών Τραπεζών οί 
Σύλλογοι τών καθ’ έκαστα Τρα
πεζών δύνανται νά συνάψουν Συλ
λογικός συμβάσεις διά τά μέλη 
των.

Τό Ν.Δ. 186)69 έτροποποίη- 
σεν τούς δύο προ αναφερθέντας 
νόμους καί προσδιορίζει δτι, τά 
κατώτατα δρια μισθών και ημε
ρομισθίων καθορίζονται δι’ άπο
φάσεως τού κ. Πρωθυπουργού.

Αί κλαδικαι όμοσπονδίαι δύ- 
νανται νά συνάψουν κλαδικός 
συμβάσεις έάν και έφ’ δσον έχουν 
άνω τών 5.000 μελών ταμιακώς 
εντάξει, τά όποΐα νά έλαβον μέ
ρος εις τάς τελευταίας αρχαιρε
σίας τών καθ’ έκαστα οργανώσε
ων, μελών τής ομοσπονδίας. Ή 
διάταξις περί ειδικών συλλογι
κών συμβάσεων δεν έτροποποιή- 
6η. Συνεπώς οί Σύλλογοι τών υ
παλλήλων τών καθ’ έκαστα Τρα
πεζών δύνανται νά συνάψουν εί- 
δικάς συλλογικάς συμβάσεις έρ- 
γασίας.

Βάσει αυτής τής διατάξεως, 
μετά τήν έκδοσιν τής άποφάσεως 
τού Πρωτοβαθμίου διοικητικού δι
καστηρίου έκ τής καταγγελθείσης 
ύπό τής Ο.Τ.Ο.Ε. συμβάσεως τον

’Iανουάριον τού 1969, οί Σύλλο
γοι τοΰ Προσωπικού τών Τραπε
ζών Ελλάδος, ’Αγροτικής, καθώς 
και ό ήμέτερος έπεδίωξαν τήν υ
πογραφήν ιδιαιτέρας, έκαστος, 
συλλογικής συμβάσεως εργασί
ας. Καί ό Σύλλογος τών συναδέλ
φων τής Τραπέζης τής Ελλάδος 
προηγήθη, ήκολούθησεν ό τής ’Α
γροτικής Τραπέζης καί έν συνε
χεία ήμεΐς.

Τό στάδιον τών διαπραγματεύ
σεων είναι εις όλους γνωστόν καί 
έξ ανακοινώσεων μας καί έκ τών 
συζητήσεων αί όποϊαι διεξήχθη- 
σαν κατά τάς δύο συγκεντρώσεις 
αί όποϊαι έγένοντο, όταν δεν έπε- 
τεύχθη απαρτία κατά τρεις φο
ράς επί αίτήσεως συγκλήσεως 
εκτάκτου Γεν. Σ υνελεύσεως.

’Ίσως δημιουργουνται ερωτή
ματα τινά είς πολλούς συναδέλ
φους.

1 ) "Επρεπε νά ύπογράψωμεν 
χωριστήν σύμβασιν;

2) Διατί δεν άφήσαμεν νά ό- 
> ο.κληρωθή ή διαδικασία τής δι
αιτησίας μέχρι τής Ικδόσεως όρι 
στικής άποφάσεως;

3) Είναι ίκανοπο-ητική ή ύπο- 
^·paφεΐσa σύμβασις;

Ή άπάντησις έπι τών ερωτη
μάτων αυτών είναι ή έξης:

1) Τό Διοικ. Συμβούλιον θεω^

Συνέρχεται 
τό Γενικόν 
Συμβούλιον 
τής Ο.Τ.Ο.Ε.

Τήν 3ην Ιουλίου συνέρχεται είς 
’Αθήνας τά Γενικόν Συμβούλιον τής 
Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών 

’Οργανώσεων Ελλάδος, μέ θέμα 
«Συζήτησις, και Ελεγχος πεπραγμέ
νων Διοικήσεως Ο.Τ.Ο.Ε. κατά το 
διαρρεΰσαν τετράμηνον».

ρεΐ εξαιρετικήν επιτυχίαν τό δτι 
υπέγραψε ειδικήν κλαδικήν σύμ- 
βασιν. Τό μεγαλύτερον επίτευγμα 
ιΐναι ή υπογραφή τής συμβάσε
ως δι’ άπ’ ευθείας κοπιωδών μέν, 
άλλά στεφθεισών ύπό επιτυχίας 
51 απραγματεύσεων. Ό σονδήποτε 
δυσχερής κι’ αν είναι μία δια- 
τραγμάτευσις έπι τοιούτου εί
δους θεμάτων, είναι προτιμοτέ- 
ρα ή υπογραφή μιας ειδικής 
συμβάσεως παρά ή υπαγωγή της 
είς τήν διαδικασίαν τοΰ Νόμου. 
Καί όρθώς ό Νόμος προβλέπει 
ιήν διαδικασίαν έν περιπτώσει α
ποτυχίας τών διαπραγμα
τεύσεων. Ό γραφών, έκ μακράς 
θητείας του είς τον συνδικαλι
σμόν, έχει πικράν πείραν τών α
ποτελεσμάτων τής μή έπιτεύξεως 
συμφωνίας.

2) Δεν άφήσαμεν νά συμπλη- 
ρωθή ό κύκλος τής Διαιτησίας 
διότι τ’ αποτελέσματα εΐναι ά
γνωστον ποια θά ήσαν.

Θά έβελτίωνεν τήν πρωτόδικον 
άπόφασιν άπό 5% έπι μισθού ή 
τμήματος μσθού 3.500; Θά άνε- 
6ίβάζε είς 6 ή 7%; Θά έτροπο- 
ποιήτο τό τμήμα μισθού άπό 3. 
500 είς 4, ή 4,5 ή 5.000, χωρίς 
ν’ άνεβάση τό ποσοστόν μετρή- 
σεως; ’Επί ενός άγνωστου απο
τελέσματος, (δεδομένου δτι είς 
τήν διαιτησίαν ή όργάνωσις δεν 
έχει λόγον άλλά μόνον δι’ έκπρο- 
σώπων εργατικών μέν, άλλά ου
δέ μίαν σχέσιν έχόντων μέ τά μέ
λη τής προσφευγούσης όργανώ- 
σεως καί τούτων έν μειοψηφία ευ
ρισκομένων) είναι προτιμότερον 
τό βέβαιον άποτέλεσμα, τό όποι
ον έν πόση περιπτώσει τό διε- 
πραγματεύθης μόνος σου, τό συν- 
εφώνησες μόνος σου μετά τοΰ ερ
γοδότου καί δέν σου τό έπέβαλον 
άνθρωποι άσχετοι προς τό έπάγ-
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.)

ΤΟ ΥΨΗΛΟΝ ΒΙΟΤΙΚΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟΝ 
Η ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ

ΚΑΙ 01 ΤΗΣ ΕΟΝΙΚΗΣ

Ό Πρόεδρος 
τού Συλλόγου 

έπεσκέφδη 
ύιτοκατ)ματα 

επαρχιών
Ό Πρόεδρος τοΰ Διοικητικού 

Συμβουλίου τού Συλλόγου κ. Μελχ. 
Τσουδερός, συνοδευόμενος ϋπο τού 
’Αντιπροέδρου κ. Θεοδ. Μπελέκου, 
έπεσκέφθη τά υποκαταστήματα τών 
περιοχών Αιτωλοακαρνανίας, Ηπεί
ρου, Θεσσαλίας καί Λαμίας καί έ- 
νημερώ'θη επί τών συνθηκών εργα
σίας καί τών αιτημάτων τών υπαλ
λήλων.

παρεμβαίνει καί ποιας επιπτώσεις 
ρώτερα θέματα ή παρέμβασίς του.

Τά κυλικεία
Αί τιμαί τών διατιθέμενων, ύπό 

τών κυλικείων τής Τραπέζης, ειδών, 
ηΰξήθησαν μόλις άνηγγέλΒη ή υπο
γραφή τής νέας συλλογικής συμβά
σεως εργασίας.

Ύπό τής αρμόδιας υπηρεσίας, 
παρεσχέδή είς το Διοικητικόν Συμ
βούλιον ή έξήγησις, δτι, ή αϋξησις 
έγένετο ύπό τών προμηθευτών τοΰ 
κυλικείου καί δτι τά είδη διατίθεν
ται ώς τήν τιμήν τής αγοράς τφν, 
δεδομένου δτι δέν προστίθεται έπ* 
αυτών κέρδος διά τήν Τράπεζαν, ή

«Οί υπάλληλοι τής ’Εθνικής Τρα
πέζης τής Ελλάδος Έχουν μεγαλύ
τερον ποσοστόν χοληστερίνης είς τό 
αίμα». Τά ανωτέρω άνεκο ινώθησαν 
υπό τοΰ καθηγητοΰ κ. Άρα'βανή είς 
τήν σύνοδον τού Διεθνούς Συμβου
λίου Έλαιολάδου.

Ή έφημερίς «’Ακρόπολις» -είς τό 
φύλλον της τής 9)6)70 δημοσιεύει 
σχετικώς τά ακόλουθα:

Τάς συγχρόνους αντιλήψεις ώς

όποια διαχειρίζεται τά κυλικεία.
*

Τό κυλικείου τοΰ Λογιστικού 
Κέντρου εχει έικχωρηθή είς ιδιώτην 
ό όποιος καί τό έκμεταλλεύεται δι’ 
ίδιον λογαριασμόν.

'Ως μάς καταγγέλλουν οί εργα
ζόμενοι είς τό Λογιστικόν Κέντρου 
συνάδελφοι, δχι μόνον δέν τους εξ
υπηρετεί άλλά καί επιδεικνύει ανάρ
μοστου συμπεριφοράν.

"Ας υποδειχθούν λοιπόν είς τον 
έπιχειρηματίαν αυτόν αί υποχρεώ
σεις του διά νά μήν ύποχρεωθοΰν 
νά τον συνετίσουν οί συνάδελφοι, έν 
δικαίφ οργή εΰρισκόμενοι.

προς τήν ευθύνην τών λιπών διά 
τάς παθήσεις τών στεφανιαίων 
αρτηριών τής καρδιάς άνέπτυ'ξεν 
είς τήν σύνοδον τού Διεθνούς 
Συμβουλίου Έλαιολάδου, κατό
πιν προσκλήσεως τού υπουργείου 
Γεωργίας, ό υφηγητής τής Καρ
διολογίας ικ. Άραδανής, ό όποι
ος άνέφερεν ιδτι αί άπό 1 2 ετών 
διεξαγόμενα! Ερευναι μεταξύ τών 
αγροτικών πληθυσμών Κρήτης 
καί 'Κέρκυρας, εδραιώνουν τήν S- 
ποψιν δτι ή άπουσία καρδιακών 
παθήσεων είς τάς κατ’ εξοχήν έ- 
λαιοπαραγωγίικάς αύτάς περιο- 
χάς, οφείλεται είς τό είδος τών 
καταναλνσκομένων λιπών, ήτοι τού 
έλαιολάδου.

Αί ερευναι αϋταί διεξάγονται 
υπό τήν αιγίδα τής υπηρεσίας 
δημοσίας υγιεινής τών Η'ΠΑ καί 
μέ τήν συνεργασίαν των καρδιο
λογικών κλινικών τών Πανεπιστη
μίων ’Αθηνών καί Μινεσσότα.

Ό ομιλητής προσέθίεσεν δτι έκ 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.)

Προώθησις προαγωγών 
πτυχιούχων υπαλλήλων

Διά πράξεως τοΰ κ. Διοικητοΰ ά- 
πεφασίσθη όπως οί κάτω'Β'ι υπάλ
ληλοι, πτυχιοΰχοι Άνωτάτων Σχο
λών, κριθοΰν διά προαγωγήν είς τον 
επόμενον βαθμόν κατά δύο ετη έ- 
νωρίτερον: Νικ. Α. Κηρύκος - Υπο
λογιστής Α', Κωνστ. Μ. Άλικάκος 
- Υπολογιστής Α', Καλλιόπη Α. 
Ντερμιτζάκη ή Δερμιτζάκη - Υπολο
γιστής Β', Ά8. Γ. Νιάρχος - Υπο
λογιστής Β' καί Κωνστ. Γ. Ρουσσά- 
κης - Υπολογιστής Β'.

¥
Διά πράξεως τού1 κ. Διοικητοΰ ά- 

πεφασίσθη δπως οί κάτωθι ιύπάλλη- 
Λοι, πτυχιούχοι Άνωτάτων Σχολών, 
κριθοΰν διά προαγωγήν είς τον ε
πόμενον βαθμόν κατά 2 Ετη ένωρί- 
τερον: Σωκρ. Π. Έμμανουλίδης — 
Υπολογιστής Α'., Έμμ. Ε. Φαϊτά- 
κης — Υπολογιστής Β'., ιΚωνστ. Δ. 
■"εωργιάδης — Υπολογιστής Β'., 
Βασιλική Γ. Ήτάλη — Υπολογιστής 
Β' καί Έμμ. Α. Σκουνάκης — Δό
κιμος.

I ι
*Η γνώμη μας \

! ____ZU
ΑΙ MEMONQMENAI ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ

Θέματα άφορώντα τό σύνολον ή κατηγορίας τών μελών τού Συλ
λόγου άντιμετωπίζονται ιύπευθύνως ύπό τού Διοικητικού Συμβουλίου τού 
Συλλόγου, ώς άρμοδίως προς τούτο εξουσιοδοτούμενου ύπό τού Κατα
στατικού. ‘Οσάκις καθίσταται άπαραίτητον, διά τήν ένίίσχυσιν τών 
προσπαθειών του, τό Διοικητικόν Συμβούλιον, καλεΐ οσα εκ τών μελών 
κρίνει δτι έπι βάλλεται νά μετάσχουν τής προσπάθειας καί ύπό τήν κά8'ο>- 
δήγησιν καί ευθύνην του προβαίνουν είς τάς άποφασισθήσομενας ενέρ
γειας.

Μόνον οΰτω ό χειρισμός έκαστου παρουσίαζα μενού θέματος είναι 
υπεύθυνος καί δέν δημιουργουνται περίπλοκα!.

Τά μέλη συνεπώς οφείλουν δΓ οίονδήποτε θέμα έμπίπτει είς την 
άντίληψίν των, νά ενημερώνουν τό Διοικητικόν Συμβούλιον, νά εκφέρουν 
τήν γνώμην των καί νά ένεργούν μόνον κατόπιν εντολής τοΰ Δ.Σ.

Αί μεμονωμένοι ένέργειαι είναι έκ τών προτέρων βέβαιον δτι ούδέν 
άποτέλεσμα θά επιφέρουν πέραν τοΰ γεγονότος δτι έκαστον μέλος δέν 
δύναται νά γνωρίζη ποιου άλλου θέματος απτεται τό θέμα είς τό οποίον

δύναται νά έπιφέρη είς άλλα σοβά-



ΣΕΛΙΣ 2<χ
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Κοινωνικά
ΓΑΙΫΙΟΙ

Έτέλεσαν τούς γόμους των οί:
Γναννί-κος Άγγ. Καυκάς — Έλέ- 

νη Άγγελοττούλου.
Παναγιώτης Κ. Χρυσάκης — Σο

φία Άντ. Χοκκινώρη.
Στέφανος Άλεξανδράκης —Ήρώ- 

Χρυσάνθη Σί&ρηι.
Γεώργιος I. Παπαττολύμερος — 

Τέτη Κων. Σττηιλιοπούλου.
Ιωάννης Γ. Μακρής — Σπυριδού- 

λα Ίω. Παπαγεωργίου.
Γεώργιος Κλάτσας — Γεωργία 

Τσιτσώνη.

ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΕΙΣ ΘΥΓΑΤΕΡΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ
Ή -δις Ελένη Βαρβαρρήγου, βυγά- 

τηρ τού συναδέλφου κ. Βαρβαρρή
γου έβραβεύ3η εις τον Πανελλήνιον 
Διαγωνισμόν μέ θέμα «Πώς περάσα
με ατά σπίτι όταν μάθαμε άτι έσβη
σε το χρέος τού πατέρα στην ’Αγρο
τική Τράπεζα».

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Βαθύτατα συγκεκινημένοι καί 6α- 
ρέως ψυχικά τραυματισμένοι επί τη 
σκληρή καί οδυνηρά άπωλείψ τού 
ποιλυαγαπηιμένου ικαί λατρευτού μας 
συζύγου καί πατρός

ΙΩΑΜΝΟΥ ΧΡ. BAPIΑΤΝΤΖΑ 
Τμ. ’Εθνικής Τραπέζης 

θερμότατα εύχαριστούμεν πάντας 
τούς συναδέλφους του τούς καθ’ οϊ- 
ονδήποτε τρόπον συμμετασχόντας 
εις το -βαρύτατον καί σπαρακτικόν 
πένθος ιμας.
Ή σύζυγος: Χαρίκλ. Ίω. Βαρισντζά 
Τά τέκνα: "Εψη, Σόνια, Χριστίνα.

•
ι ό Διοικητικόν Συμβούλιον τού 

Συλλόγου των Υπαλλήλων ’Εθνικής 
ΤραπέΙζης, την Διεύθυνσιν καί το 
Προσωπικόν τού Ύποκ)τος ιΚαλαμά- 
τας ώς 'καί πάντας τούς καθ’ οίο-νδή- 
ποτε τρόπον συμμετασχόντας είς τό 
βαρύτατον πένθος μας έκ τής απώ
λειας τού πολυαγαπημένου μας συ
ζύγου πατρός, υιού καί αδελφού 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ANT. ΤΑΒΟΥΑΑΡΗ 
τ. Υπαλλήλου Ε.Τ,Ε. 

εύχαριστούμεν θερμότατα.
Ή σύζυγος: Ιωάννα Γ. Ταβουλάρη.

ΠΕΝΘΗ

Μέ θλΐψιν άναγγέλλομεν τον θάνα
τον τού Έμμ. Τσουδεροΰ, άδελφού 
τού Προέδρου τού Διοικητικού Συμ
βουλίου τού Συλλόγου μας και συλ- 
λυπούμεθα την οικογένειαν του.

Η ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΕΙΣ ΤΗΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΗΑΑΠΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ

Άπεβίίωσεν ό Άθαν. Δ. Κουτσο- 
σΐμος, Διευθυντής 'Υποκ)τος Κοζά
νης.

(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)
' Η δον ίζονται, καταχειροκροτ θυ

μένοι υπό των ομολογών των, δια 
την πάθολογνκην συ-ντηριη-τ ι-κοτητα 
των καί την επιτυχή μίμησιν τού 
νωθρού δούλου τής περί ταλάντων 
χριστιανικής παραβολής, ως αί ά
τυχοι έκενναι γυναίκες, αΐτινες υ
περαίρονται διότι αντεδρασαν εις 
(φανταστικάς) προτάσεις άινδρώ-ν, 
διατηρήσασαι ο-ύχί μόνον τήν^ ανα
τομικήν τιμήν, άλλα καί απλήν έτι 
θωπείαν άποφυγσύσαι καί μή δυ^· 
νάμ^νοίΐ νά ττειο'Μσ'νν εαυτας οτι^ η 
φύσις, σφάλουσα ενίοτε, δύσμορ
φους καί άποκρουστικάς ταύτας ε- 
πλαυσεν. Ποιοι και πώς θά «βά
λουν πλάτη» διά νά άναπτύξσυν την 
‘Ελληνικήν Βιομηχανίαν καί Βιοτε
χνίαν καί νά αυξήσουν ώς δει τό 
τραπεζικόν κέρδος, δεν άπησχόλη- 
σε ποτέ ούτε αύτσυς, ούτε τους kcx- 
στας αυτών. Αυτοί είναι βέβαιον 
τά τά λοιπά κήνσωρας καί θαυ-μα- 
δπ ουδέποτε θά προσψέρωσι τας 
υπηρεσίας των (ποιας;) εις τον'αν
ταγωνισμόν, άλλα θά διέλ-θουν τάς 
άλβίας ύπλρ-εσια-κάς ημέρας των ύπό 
την αυτήν πάντοτε φ ιλαν'3ρωπι κην 
στέγην έν είρηνη. Ειμφανιζοντες μά
λιστα έαυτούς ώς φιλόπονους δή
θεν, καταν-αλίσκσυ-ν, δίκην πυροτε
χνήματος καί κατά τάς βραδυνας 
ώρας άφειδώς τό ηλεκτρικόν ^ φως 
τής γαλαντόμου ταύτης στέγης, 
προς άγαλλίασιν τής ήλεκτροπαρα- 
γωγικής έπι-χειρήσεως.

Ό ισχυρισμός τού ’Επιστολογρά
φου σας, περί ικανοτήτων παλαιών 
καί νέων κ.λ.π. άμφισβηταΰντος^ τάς 
τοιαύτας τών -πρωτων, αττορρηττε- 
ται μετ’ άγανακτήσεως, -καθ’ ασον, 
διατΓράττεται άσέβεια είς βάρος 
τών γηρασάντων έν τη Τραπεζιτική 
Ύττηρεσίς( ικαί συντηρησάντων άττο- 
,κλειστικώς και ασφαλώς τό γόη- 
τρον τού ύττεραιωνοβίου Ιδρύματος, 
συναδέλφων.

Την Τρά-ττεζαν δέν ττερι φρονούν 
καί δέν άττεχθάνονται οί έκ τών 
Συν'αΙδέλφων μας κατ’ ανάγκην ιύττη- 
ρετού ντες τταρά τώ αντ αγω ν ι σμ φ, 
άλλα οί έκ τών Σνναΐδέλφων (ελά
χιστοι εύτυιχώς) ττολέμιοι αυτών 
άττό Θέσεως οττου τυχόν την ευφυιίαν 
kcxi τον άνδρισμόν ο(ντ ι κοΰθτστά η 
εΰλυγισία. Οί πρώτοι εξακολουθούν 
πάντοτε νά άγαποϋν τήν Τράπεζαν 
άλλά βδελ,ύσσονται τούς δευτέρους

καί έφ’ δσον δέν άπεφάσισαν νά ό- I λους τής Τραπέζης τούς μή δυνη- 
γιάσουν, εΐχον το δικαίωμα οϋτω νά θέντας νά -έξασφαλισουν το μαγικό
διαμαρτυρηθοΰν έν έναρμονίσει προς 
τάς βιοτικός μέριμνας των’.

Ή άπογοήτευσις λοιπόν άφ’ έ- 
νός, ή αί έπι τακτ ι καί άνάγκαι α ί 
μή θεραπευθεΐσαι ποτέ διά τών γνω
στών (μή ικίνει τον άνάγυρ-ον) απο
δοχών άφ’ ετέρου, ή καί ό συνδυα
σμός άμφοτέρων έκ τρίτου, ώθόΰσι 
μοτραίως προς τον άνταγω-νισμόν 
δστις, έπαναλαμβάνομεν, άπεφάσι- 
σε νά έργασθή μέ γενναιότητα.

Ουδέ, έν προικειμένω, δύναται νά 
παροραίθή καί ή άτέριμω-ν συζήτησις 
έπί τού θέματος τών συντάξεων 
(συντάξεων απλής συντηρήσεως τών 
τερματι-ζάντων τήν οδόν τής ζωής 
δικαιούχων μετά τών οικογενειών 
των), ήτις κατέστη δαμέκλειος σπά
θη, μή καταβληθείσης ώς εδει, εξ
αιρέσει βεβαίως τών κατά πάν
τα συνδι καλ ι στικώ ν 
μας οργάνων, καί παρι’ ε
νός έκαστου -άπό τού πρώτου -μέ
χρι καί τού τελευταίου Λειτουργού 
τής Τραπέζης τής προσπάθειας έ- 
νημερώσεως τών άρμοδίων, αιτιινες 
άνευ έμπσθείας καί προκατσληψεως 
έπιδιώκουν τήν ρύθμισιν τού ασφα
λιστικού έν τή έπιθυμίςι των όχι νά 
άδικήσουν άλλα νά ευνοήσουν τούς 

Η τραπεζική τεχνική εΐναι άλη- 
άπομάχους έν γένει. 
θώς πενιχρά (κατά τό-ν Επιστολο
γράφον) δΓ όσους (προσθέταμεν η
μείς) ήλθαν, εΐδον καί άπήλθον. Οί 
πραγματικοί όμως Τραπεζΐται καί 
οί πραγματικοί Λογισταί θεωρούν 
τον χαρακτηρισμόν αυτόν ώς αποκύ
ημα φαντασίας άνθ'ρώπων δερομε- 
νων υπό άμάθείας, ή ήμιμαθείας, 
παρακαλοΰνται ρέ έν προκειμένω οί 
έλθουν είς τάς λεπτομέρειας ΐνα μή 
στοχαστικοί άναγνώσται όπως είσ- 
άπασχολώνται αί στήλαι τής «Τρα
πεζιτικής».

"Οσον άφορά τούς διπλωματού
χους, περί ών ό έπι στ σλσγ ράφος 
σας, όμιλεΤ, είναι άναντίρρητον ότι 
διπλωματούχος δέν σημαίνει καλός 
Τραπεζίτης καί καλός Λογιστής, 
άλλά τουναντίον καλός Τραπεζίτης 
καί καλός Λογιστής σημαίνει _ δι-
-π-λωιματοΰχος. Ο1! 51 ττλω μ ίχτ ου χο ι 
έκτος βεβαίως τών λαμπρών ικαί αύ- 
χί σπανίων έξαιρέσεων, δέν δύναν- 
ται νά συγκριθοϋν μέ τούς συγκε- 
κροτημένους καί άρίστους Ύπαλλη-

αύτό χαρτί, τό όποιον παρ' ένίων 
κράδαίνεται δονκιχωτικώς καί τό ό 
ποιον ούδεμίαν ουσιαστικήν πλέον 
τής τυπικής ακτινοβολίας του εχει, 
όταν καί ή πνευματική τοιαυτη τού 
κατόχου του δέν συμπορεύεται. 'Η 
ένθυλάκωσις περγαμηνών σπούδών 
δέν ιμαρτυρεΐ πάντοτε τήν επιδίωξιν 
άνευ τής στρατεύσεως τούτης είς 
τής γνώσεως, αλλα και η γνώσις 
τήν υπηρεσίαν, δέν επιβραβεύεται 
είς τάς πεπολιτισμένας καί άνεπτυ- 
γμένας χώρας. e

Τέλος, ας έπιτρέψη ο κ. Επι 
στολαγράφος σας νά διαφωνήσωμεν 
καί νά μή δεχθώμεν τήν θεωρίαν καθ 
ήν οί άναλαμβάνοντες υπηρεσίαν 
είς άνταγωνιστρίας Τραπέζας «αύ- 
τοεπείσθησαν οτι έχουν αναγκην» 
καί νά άφήσωιμεν μετά πλήρους α- 
γανοοκτήσεως άσίχολίαστον τό περί 
«άσφαλοΰς καί ζηλευτού βίου τών 
'Υπαλλήλων τής Ε.Τ.Ε. άπο πολ
λούς, πάρα πολλούς με πλείονα ί
σως προσόντα καί ικανότητα. Στη- 
λιτεύομεν τήν έχθρικήν καί περίερ
γον διάθεσιιν τού κ. Επιστολογρά
φου σας, προς τούς συναδέλφους 
του καί διερωτώμεθα αν πράγματι 
ούτος υπήρξε συνάδελφος, προσβευ- 
οντες ότι είναι άπαίσιον νά κατα> 
συκαφαντήται ιμία έπαγγελματικη 
θαυμασία τάξις, ήτις έπεβλήθη διά 
τών φορέων της καί των' έργων της, 
έφ’ όλων τών λοιπών τάξεως, έμ- 
πνεύσασα τον σεβασμόν καί υλοποι- 
ήσασα τό γόητρον.

Μετά πλείστης τιμής 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ Ε.Τ.Ε.

"Ενωσις Φιλάθλων Εθνικής Τραπέζης

ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΚΔΡΟΜΕΣ 
ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 1970

ΣABCALYPEO KBUNGAL04TE$1 — 9ΑΡΚIΤΣΑ: Σάββατο 4)7 : ^mx. 

ς 15' διά CALYPSO. ’Άφιξη 6 μ.μ. καί τακτοποίηση εις τα BUNGA
LOWS Το βράδυ δείπνο καί μετά χορός είς CLUB CALYPSO. Κυριακή" 
5)7 : "Ολη τήν ημέρα ελεύθεροι γιά μπάνιο, φαγητό και αναπαυση. Αναχ.
7 M^ΕΞΟΔΑ^ρχ.^ΟΟ—230 (πούλμαν, διανυκτ. είς τετράκλινα BUNGA

LOWS, 2 γεύματα καί πρωινό).
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 1)7)1970: ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ. ^

ΣΧΟΙΝΙΑ — CAMPING ΚΗΦΙΣΙΑΣ: Άναχ. 3,15 για Σχοινιά. 
Παραμονή στην ώραία πλαζ γιά μπάνιο μέχρι τις 6,45 ^ κα, εν συνεχείς 
μετάβαση στο καλοκαιρινό CAMlPING Κηφ,σ,ας γ,α δείπνο, διασκέδαση 
καί χορό στην περίφημη βεράντα γύρω οίπο την πισίνα του CAMP ING. 

ΕΞΟΔΑ Δρχ. 70—90 (πούλμαν, δείπνο).
ΚΥΡ 'χΑΛΚ ΙΔΑ7—9Λ?ΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ: Άναχ. 7 π.μ. γιά Χαλκίδα (στά
ση 20 ) καί συνέχεια γιά τή γραφική κωμόπολη Λίμνη Εύβοιας. Π“ρα- 
μονή γιά μπάνιο καί φαγητό -καί άναχ. Λ,30' γιά Πρσκοπ,ο — Χαλκ,δα 
(στάση 30 ) — Άθηνα.

ΕΞΟΔΑ Δρχ. 501—70.
ΚΥΡΙΑΚΗ 19)7)1970: , ,.

ΑΑΜΠIΡI — ΛΟΓΓΟΣ: Άναχ. 7 π.μ. για Κορννβο (στάση 20 ) — 
Αΐγιον — Παραλία Λόγγου. Παραμονή στήν μαγευτική παραλία για 
μπάνιο καί φαγητό στα παραλιακά ταβερνάκια. Άναχ. 6 μ.μ. για Αθήνα 
μέ ένδιάμεση στάση.

ΕΞΟΔΑ Δρχ. 55—75.
ΚΥΡΙΧΑΛΚ1ΔΑ7—9ΑΕΥΚΑΝΤΙ — ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ: Άναχ 7,30' 
π μ γιά Χαλκίδα (στάση 30') Λευκαντί. Παραμονή στο δροσολουστο 
χωριό μέ τά καθάρά νερά καί τήν ώραία πλάζ για μπάνιο καί φαγητό. 
Άναχ. 4,30' γιά τό Νησί τών ’Ονείρων (παραμονή 2 ώρες) και συν.- 
χεια γιά Χαλκίδα (στάση 30') — Αθήνα.

ΕΞΟΔΑ Δρχ. 45—60.
ΝΗΣΙ ΜΟΝΗ ΑΙΓΙΝΗΣ: , , _ ,

"Οσοι συνάδελφοι έπιθυμοΰν νά μεταβαίνουν τα Σαββατοκύριακα 
στό Νησί Μονή (έξοδα ύπνου δρχ. 20 κατ’ ατο-μον) θα οηλωνουν συμ
μετοχήν είς Δ)δα Μ. θεοδωρακοπούλου.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΑ 
ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 1970
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ΤΟ ΥΨΗΛΟΝ ΒΙΟΤΙΚΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟΝ
ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣΕΘΝ.ΤΡΑΠΕΖΗΣ
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(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΑ.)
τής έρεύνης τών συνεργατών του 
πρόκειται νά ύττοοληθή εις τον 
Σύνδεσμον τών ’Αμερικανών καρ
διολόγων μελέτη, έκ τής όποιας 
προκύπτει ότι οί υπάλληλοι της 
’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, 
λσγψ τού ύψηλοΰ βιοτικού των 
επιπέδου έχουν μεγαλυτερον πο- 
σοστόν χοληστερίνης εις το αίμα 
έν σχέσει μέ τούς δισβιούντας είς 
Κρήτην.

Συγκεκριμένως, εΐπεν, ή έρευ
να άπέδειξεν ότι -έπί 700 Κρητών, 
ένας μόνον ιϋπέστη έμφραγμα τού 
μυ-σκαρδίου, ένώ έπί τού ίδίσυ ά- 
ριθμοΰ καί ηλικίας υπαλλήλων 
τής Τραπέζης, άπέθανον 48 έκ 
καρδιακών νοσημάτων, τά δέ μέ
χρι σήμερον στατιστικά 'δεδομέ
να καταδεικνύουν σαφώς τήν έ- 
λαχΐστην νοσηρότητα έκ καρδιο- 
παθειών μεταξύ τών κατοίκων τών 
έλαιοπαραγωγικών αυτών περιο
χών.

Έκ -μέρους τού Διοικητικού 
Συμβουλίου τού Συλλόγου άπε- 
στάλη είς τόν καθηγητήν κ. Ά- 
ραβανή-ν ή κατωτέρω επιστολή:

Άξιότιμον Κύριον 
ΧΡ. ΑΡΑΒΑΝΗΝ 
’Ιατρόν Καρδιολόγον 
Υφηγητήν ‘Πανεπιστημίου ’Αθηνών 
Βασ. Σοφίας 47 
; Ενταύθα
Αξιότιμε Κύριε Ύφηγητά,

"Εχομεν τήν τιμήν, νά πέμψωμεν 
ύμΐν συνη-μμένως φωτοτυπίαν απο
κόμματος τής ’Εφημερίδος «ΑΚΡΟ- 
ΠΟΑΙΣ» τής 3)6)1970 -άριθ; ψύλ
λου 13.128 άναφερομένου είς τό συν- 
ελθόν Διεθνές Συμβούλιον Ελαιόλα
δου. > ,

‘Ως θά άναγνώσητε -έν αΰτφ, ιεαν 
καλώς άποιδίδωνται τά παρ’ ΰμών 
λεχθέντα, κατά τήν άνάπτυξιν τοΰ -θέ
ματος, φερεσθ-ε είπών ότι, «οί -υπάλ
ληλοι τής Εθνικής Τραπέζης λόγφ 
τού ύψηλοΰ βιοτικού των έπιπέδου 
έχουν μεγαλύτερον ποσοστόν χολή 
στερίνης 6ίς τό αίμα έν σχέσει μέ 
τούς -δια-βιοΰ-ντας είς Κρητην».

’■Επ’ αύτοϋ θά ε’ίχω-μεν νά παρα^ 
τηρήσωμεν τά έξης:

α) "Οτι, προ τών έρευνών «ως 
ποός τήν ευθύνην τώ-ν λιπών -διά τας 
παθήσεις τών στεφανιαίων αρτηριών 
τής καρδιάς» καί προκειμένου νά

χρησιμοποιηθούν συγκριτικώς οι υ 
πάλ-ληλοι τής ’Εθνικής Τραπέζης νο- 
μίζομεν δτι, -θά έπρεπε νά λά-βη χώ
ραν έτέρα έρευνα περί τού ύψηλοΰ η 
μή βιοτικού επιπέδου αυτών.

ιβ) Άλλά αν θέλετε, νά δεχθώμεν 
ώς ίάκριβές τό -ότι, οί υπάλληλοι τής 
Έθινκής Τραπέζης διαδιοΟν είς ύ- 
ψ-ηλόν -επίπεδον, Τίνα -σχέσιν όμως 
μπορεί νά έχουν μέ τούς / 0-0 -Κρη
τικούς έπί τών όποιων έγινε έρευνα; 
Θά εΐχον σχέσιν βεβαίως, εάν ή _έ
ρευνα -έγένετο καί έπί 700 Κρητικών, 
υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης 
-διαβιούντων έν Κρήτη -καί άπεδειχνύ- 
ετο δτι, άπέθανον 48 έκ καρδιακών 
νοσημάτων.

Άλλα 70-0 υπάλληλοι τής ’Εθνι
κής Τραπέζης καί δή Κρητικοί, ου
δέποτε υπηρέτησαν δΓ δλην των τήν 
υπηρεσιακήν ζωήν, εις τά υποκ)τα 
Κρήτης.

Προφανούς λοιπόν, 51ετυπώθησαν 
έσφαλμένως τά όσα έπεκαλέσθη-τε 
διά τήν έδραίωσιν τής άπό-ψεώς σας 
καί διά τήν άπ-οκατάστασιν -υμών καί 
ημών, κρίνομεν ότι, δέν 6ά ήτο ά
σκοπος σχετική έπανόρθωσις.

Μ-ετά τιμής
’Εντολή Διοικητικού Συμβουλίου 

Ό Πρόέδρος 
Μ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ 

Ό Γ εν. Γ ραμματεύς 
Δ. -ΠΑΠΑ" I -ΩΑΝΝΟΥ

Ό κ. Άραβανής άπήντησεν είς 
τήν έπιστολήν τού Διοικητικού 
Συμβουλίου, ώ-ς εξής:

Καν Μ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΝ
Πρόεδρον Συλλόγου Έθν. Τραπέζης
Αιόλου 86

’-Ενταύθα
Αγαπητέ Κε Πρόεδρε,

Είς άπάντησιν τής -άπό 6ης Ί°υ- 
ι/ίο-υ Ύμετέρας επιστολής, -έπιθυμώ 
νά Σάς γνωρίσω ότι τά δεδομένα εκ 
τής έξετάσεως ύπό τού Κου ’Αγησι
λάου Παπαδοπούλου, -μιάς -μερίδος 
600 έν ένεργεία ύπαλλήλω-ν ώς καί 
συνταξιούχων τής Εθνικής Τραπέ
ζης συνηγορούν υπέρ τής ύπάρξεως 
σχετικής παχυσαρκίας, μ-ετρίως ηΰ- 
ξημένης -χολη-στε-ρίνης καί περιωιρι- 
σμένης σω-ματικ-ής δρασπηριότητος 
ώς έκ τής φύσεω-ς τής έργασίας των 
καί έν σχέσει πρός τόν -άγροτικόν 
πληθυμόν Κρήτης. Συγχρόνως ή ^νο- 
σηρότης έκ στεφανιαίας νόσου εΐναι

σαφώς ,μεγαλυτέρα μεταξύ τών -ύμ-ε 
τέρω-ν ύπαλλήλων.

Εΐναι λογικόν νά ύπο-θέση τις οτι 
ά ρυθμός τής ζωής καί ή φύσις τής 
έργασίας τούτων εΰ-θ-ύνονται έν μέ- 
ρει διά τά -ανωτέρω ευρήματα, ως 
άλλως συμβαίνει έν πολλοΐς και^ δι 
άλλας τάξεις ατόμων έργαζο-μένων 
καί ζώντω-ν ύπό παρόμοιας συνθή- 
κας.

Έπί όλων τών ανωτέρω ούδεμία 
έπίσης έπιστημονική άνακοί-νωσις έ
γένετο έκτος απλώς -μνείας τής νο
σηρότητας, ού-δέ συνεζητήθησαν θέ
ματα διατροφής δεδομένου ότι δεν 
έγένετο τοιαύτη Ερευνα άφ-ορώσα τήν 
ακριβή -δίαιταν τούτων.

Τά μέχρι στιγμής όμως ^-δεδομένα 
Θά πρέπει ίσως νά άποτελέσουν αρ
χήν περαιτέρω Ιδιευκρινίσεως τών πι
θανών παραγόντων διά τήν ηύξη-μέ- 
-νην συχνότητα καρδιακών παθήσεων 
ύπό τό πρίσμα τής -δημοσίας υγείας 
ιών ύπαλλήλων τής Τραπέζης, γε
γονός τό όποιον είμαι βέβαιος εν
διαφέρει έξ ίσου Υμάς όσον καί την 
Ιατρικήν -καί ώς Εχει ήδη ίλάβει χώ
ραν μεταξύ παρομοίων πληθυσμών 
είς διεθνή κλίμακα.

Δεχθήτε παρακαλώ τήν διαβείβαί- 
ωσιν τού ενδιαφέροντος προς τους 
Επαλλήλους τής Τραπέζης ικοπ τής 
πρός Υμάς έκτιμήσεως καί άγάπης.

Δικός σας 
ΧΡ. ΑΡΑΒΑΝΗΣ 

Υφηγητής

Τοποθειήοεις
σίεΛεχών

Κατόπιν άποφ-άσεως τού -Κου Διοι- 
κητοΰ έπραγματοποιή-θησαν αί ακό
λουθοι μετακινήσεις στελεχών τής 
Τραπέζης:

Ώς Διευ-θυνταΙ Υποκαταστημάτων 
οί κ.χ. Εΰστ. Χρυ-σάφης (όδ. Έρμου 
Θεσ)ν!κης), Νικ. Φα-ρμά-κης (Μοσχά
του), Κωνστ. Ζέ-μπης (Ρόδου), Βα
σίλειος Μό-καλης (Πλατ. Ίω. Μετα- 
ξά Θεσ)νί-κης), Νικ. Χστζό-κος ( I- 
λισσοΰ), Άπόστ. Πούγγουρας (-Κα
στοριάς), Δη μ. Σ ου-λα ίδοττουλος 
(Καλύμνου), ,-Πολυχρ. Π απα-στεργίου 
(Δράμας), -Παναγ. ,Πατεράκ-η-ς (’Άρ
γους), Βασίλειος Μποντζώρλος (Κιλ
κίς), Νικ. -Καβακλόγλου (ιΝαούσης), 
Ήλ. Ρωσσάκης (Αλεξάνδρειάς ’Η
μαθίας), Δημ. Λεβεντόπουλος (Παλ. 
Φαλήρου), Γεώργ. Σωτηρίου (Πό
ρου), Δημ. Τσακατο-ύρας (Άλιβερί- 
ου), Στ. ίΚαλφόπουλος (Διδυμοτεί
χου), Γεώργ. Γιουμστζίδη.ς (Άγιας).

Ώς Ύπάδιευθυνταί Υποκαταστη
μάτων οί κ.κ. Παν. Βαζούρας (Συν
τάγματος), Γεώργ. Νικολόπουλος 
, Εύ-ριπίδου), Ίω. Στεφανίδης (Μο- 
ναστηρακίου), Γεώργ. -Πετούσης 
(-Πατησίω-ν), θεό-δ. Φέτσης (-Πατη
σίων), Άνδρ. Βΐγγος (Άγγελ-οπού- 
λου), Γεώργ. Φιλιππίδης (Συντάγμα
τος), Νικ. Λέϊσος (Τρικάλων), Δημ. 
Οίκονομόπουλος (Λαμίας).

‘Ο κ. Εύά-γγ. Οίκονο-μίδης ώς ’Εν
τεταλμένος τού Κεντρικού. 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΊΣΤΑΜΕζ 

ΝΩΝ
Τοποθετούνται, έπίσης, οί^ κ.κ. 

Στέφ. Φλώκος, Τμηματάρχης Β', ως 
προϊστάμενος είς τήν Υπηρεσίαν 
Ελέγχου Εμπορικών Χορηγήσεων 
τής Διευθύνσεως Καταστημάτων -καί 
’-Εργασιών ’Εσωτερικού καί Δημ. 
Χρήστου, Λογιστής Α', ώς προϊ
στάμενος Υπηρεσίας Μελέτης Κλά
δων Βιομηχανίας τής Διευθύνσεως 
Βιομηχανικής Πίστεως.

’Έξοδα Δρ-χ. 10-
» » 10-

Τετάρτη 1)7 Βουλιαγμένη
Πέμπτη 2)7 Πόρτο Ράφτη (Αυλάκι)
Παρασκευή 3)7 Αγία Μαρίνα
Τρίτη 7)7 Βούλα "
Τετάρτη 8)7 Κιννέτα ® ’
Πέμτττη 9)7 Τύμβος y>
Παρασκευή 10)7 Βάρκιζα , !> '
Σάββατο 11)7 Σχοινιά - CAMPING Κηφισίας »
Τρίτη 14)7 Αγία Μαρίνα 8 ;
Τετάρτη 15)7 Πόρτο Γερμενό
Πέμπτη 16)7 Βουλιαγμένη 8
Παρασκευή 17)7 Σχοινιά »
Τρίτη 21)7 Πόρτο Ράφτη (Αΰλακι)
Τετάρτη 22)7 Πόρτο Γερμενό »
Πέμπτη 23)7 Βούλα >>
Παρασκευή 24)7 Τύμβος χ
Τρίτη 28)7 Βουλιαγμένη
Τετάρτη 29)7 Κιννέτα
Πέμπτη 30)7 Άνάβυσσος
Παρασκευή 31)7 Σχοινιά *
ΩΡΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΣ: Άπό ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤ)ΜΑ 3 μ.μ.

Άπό ΠΑΡΑΛΙΑ 7,45 μ.μ.
Ό περίπατος στό ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ περιλαμβάνει στήν επιστροφή 
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ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΟΝ

ί ΔΡ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΣΟΝΤΟΥ - ΠΟΥΛΑΚΗ
| Μαυρομματαίων 6 (2ος όροφος) 
I Τηλ. 885.624 - ΑΘΗΝΑI (147) 
| Δέχεται 7 - 9 ττ.μ. καί 5-7 μ.μ.

Περίθαλψις άν ιάιων
Τό Δ. Συμβούλιον τού Συλλόγου Συνταξιούχων ’Εθνικής Τρα

πέζης προήλθεν εις τήν έξης άπόφασιν:
Επειδή είς περιπτώσεις άνιάτων άσθενειών (άνίατος ημι

πληγία -κλπ.) τό Ταμεϊον Υγείας — όπως καί δλα τά Ασφαλι
στικά Ταμεία — δέν παρατείνει τήν μέριμνάν του πέραν ωρισμε- 
νου χρονικού διαστήματος, ό Σύλλογος τών Συνταξιούχων, εξα- 
σφαλίσας κλίνας εις άριστο-ν "Ιδρυμα, θά άναλάβη τό Vl ή -και τα 
3/4 —.κατά περίπτω-σιν— τής σχετικής δαπάνης νοσηλείας, αφ ής 
τά ΤΥΠΕΤ διακόψη τήν προστασίαν του.

Ή προστασία θά παρέχεται είς τούς συνταξιούχους - μέλη 
τού Συλλόγου καί είς τά μέλη τή,ς οικογένειας των, δσα προστα
τεύονται ύπό τού ΤΥΠΕΤ. , _

Οί έν-διαφερόμενοι παρακαλοΰνται νά άπευ-θυνθουν εις τα Γρα
φεία τού Συλλόγου τό δυνατόν ταχύτερον, διά νά ’ίδωμεν πόσαι 
είναι αί σχετικ-αί περιπτώσεις καί νά ένεργήσωμεν αναλογως.

Ή Διεύ-θυνσις τής Τουριστι
κής Έπιχειρήσεως «Μαρπο-ύντα» 
μάς άπέστειλε τήν κατωτέρω ε
πιστολήν, τήν οποίαν καί δη,μο- 
σιεύομεν πρός ένημερωσιν τών 
συναδέλφων.

Προς
τήν ’Εφημερίδα «Γρατεζιτικη»
Αιόλου 86

Έντα.υ-θα
Κύριοι,

’Έχο-μ-εν τήν τιμήν νά σάς ανακοι- 
νιάσωμ,εν ότι τό «Χω-ριο - CLUB X » 
Μα.οποΰντα στήν Άλοννησο-ν (Β. 
Σπο,ράδ-ες) θά άρχίση να λειτουργή 
τήν 6 ’Ιουνίου έ.ε. θά ζλειση -δε στις 
30 Σ,επτεμβρύου.

Κτισμένη στάς πα-ρυφ-ας ενός με
γάλου -δάσους -άπό -πεύκα καί γύρω 
Θάλασσα, μέσα -σε μια Ιδ-ι-ο-κτησιία 40 
στρεμμάτων μέ δύο ώρ-αΐες ιδιοκτήτες 
πλαζ ή Μα-ρμπούντα εμφανίζει πολύ 
ευχάριστα ένα «Έλληνί'/ό Χωρίο». -Κά
θε σπιτάκι περιλαμβάνει μια είσοδο-, 
μέ ντου-λάκα, ενα λοντρο (νιπτήρα, 
ντουζ, νερ-ό ζε-στο - κρύο, IV.Ο,), μια 
κάμαρα μέ 1 ή 2 κρεββατια με τη
λέφωνο, μία βεράντα. ^

Σέ λίγη άπόστασι απ’ τό «Χωρώ» 
— διά νά έξ-ασφαλίζη τήν πλήρη η
συχία τών -ενοίκων— καί δ-ίπλιαι στήν 
πλάζ καί στα γήπεδα τών σπό.ρ: ευιρί- 
σκεται τό ρεστωράν με τις βεράντες 
του, τό Μπάρ, τό νυκτερινό κέ-ντρο, 
όλα μέ θέα π-ρό-ς τήν θάλασσα.

Ή Μαροΐοΰντα μέ τά δι-άφ-οςια^ παι
γνίδια ξηρ-άς - θαλάσσης καί μέ^ τις 
πολλές δυνατότητες Εκδρομών εξα
σφαλίζει μιά θαυμάσια δ-ιαμονήι· Θ'αυ- 
μάσια καί σ-υγχ-ρόνως σ-Ικονιοιμιυκή καθ 
ο-σον ή πλήρης PENS ΙΟιΝ κ!ατ ατο
μον είς δίκλινον δ-ωμάτιον κο-στίζει 
270 -δ-ρχ. τήν ήμερα συμπε-ριλαμ-βαν-ο- 
μένου τού- SERVICE.

Ή ήμετέρα εταιρία άπε-φάσισε πε
ρί υπαλλήλων τραπεζών προκειμένου 
νά παραχώρηση εκπτ-ωσιν έ-πί τής ως 
άνω βασικής τιμής δ-ιά μέν τους μή
νας ’Ιούνιον καί Σεπτέμβριον 20ο)ο,

διά δέ τούς μήνας ’Ιούλιον καί Αύ
γουστον 10ο)ο.

Διά τήν Ε.Π.Ε.
MAPΠΟΥΝΤΑ

Σόοιαοις
έπιΐροπής

Διά πράξεως τού -Κ. Διοικητον 
συνεστήθη έπιτροπή διά τήν μελέτην 
τών θεμάτων: «νυκτερινά θησαυρο
φυλάκια» -καί «αύτόματοι θυρίδες -έξ- 
υπηρετή-σεως κατα'θέτών». ΕΙς τήν ε
πιτροπήν -μετέχουν: ό Διευθυντής 
Καταστημάτων καί Εργασιών Εσω
τερικού κ. -Κ. Σ οφιανόπουλος, ο 
Διευθυντής Όργανώσεως -κ. ιΠ -Πα
παχρήστου, οί σύμβουλοι ιΔοικησεως 
κ.κ. Γ ρ. -Λιβιεράτος καί Κ. Μιχαλό- 
πουλος, ό τεχνικός σύμβουλος Διοι- 
κήσεως κ. Μ. ίΠαπαδογιάννης καί ό 
τεχνικός σύμβουλος τού Κέντρου Μη
χανογραφίας κ. Σ. Ππεφάνης.

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαΐον όργ-ανον τού Συλλόγου 
τών ‘Υπαλλήλων τής Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος.

I
Δ)νσεις συ-μψώνως τώ Νόμιρ:

‘Υπεύθυνος "Υλης: 
ΜΕΑΧΙΣΕΔΕΚ ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ 

Χατζηγιιάννη Μ-έξη 4 
ΑΘΗΝΑΙ

Υπεύθυνος Τυπογραφείου:
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ρήγα Παλαμήδη 5 —Άθήναι 
Τηλ. 319.306



ΑΙΣΥΛΑΟΓΙΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Τού κ. ΔΗΜ. ΠΑΠΑΊΏΑΝΝΟΥ

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
γελμά σου, προς την ιδιότητά 
σου.

Άπό αύτάς τάς δύο άποτντή- 
σεις συμπεραίνει κανείς δτι ήτο 
άπείρως συμψερωτέρα ή υπογρα
φή χωριστής ειδικής συλλογικής 
συμβάσεως παρά ή αναμονή ά- 
Γτοφάσεως Δικαστηρίου, τό όποι
ον άποτελοΰν πρόσωπα, καθ’ δλα 
μέν αξιότιμα, αλλά ούδεμίαν σχέ- 
σ IV εχοντα ιμέ τον κλάδον μας.

’Απομένει ή άπάντησις εις τό 
3ον έρώτημα.

Είναι Ικανοποιητική εις τό σύν- 
ολόν της ή ΰπογραφεΐσα Συλλο
γική Σύμβασις;

"Αν σκεφθή κανείς ποΐαι προ
τάσεις μάς έγένοντο δταν ξεκινή- 
σαμεν καί τί έπετύχομεν, ή Σύμ-

δασις εΐναι απολύτως ικανοποιη
τική.

Βεβαίως δεν είναι ό γράφων ε
κείνος, ό όποιος θά ίσχυρισθή δτι 
καλύπτουν οι μισθοί τού Προσω^ 
τπκού τής Τ ραπέζης καί τάς 
στοιχειώδεις ακόμη ανάγκας των. 
Ή έπιτευχθεΐσα δμως αυξησις 
των αποδοχών, λαμβανομένων ύπ’ 
δψιν δλων τών παραγόντων, εΐ
ναι ικανοποιητική.

Τό πλέον ικανοποιητικόν απο
τέλεσμα είναι ή προσαρμογή των 
βασικών μισθών ολοκλήρου τής ι
εραρχίας μέ τούς βασικούς μι
σθούς τών συναδέλφων τής Τρα- 
πέζης τής Ελλάδος,

Έπετεύχθη ή ίκανοποίησις έπί 
ενός σημείου τουλάχιστον, πα
λαιού αιτήματος μας. Τοΰ νά μην

ύπολοιπώμεθα τών Συναδέλφων 
τής Τραπέζης τής Ελλάδος, καί 
τούτο αποτελεί απαρχήν έξσμοιώ- 
σεώς μας καί εις όλα τά σημεία 
μέ τούς συναδέλφους μας, ως έ- 
τόνισεν εις τήν Γενικήν Συνέλευ- 
σιν τών Μετόχων τής Τ ραπέζης 
καί ό κ. Διοικητής, τον όποιον καί 
εύχαριστοΰμεν δλως ιδιαιτέρως, 
δΓ αυτήν του τήν δήλωσιν.

Διά νά γίνουν πλήρως καταλη
πτά τ’ αποτελέσματα τής ύπο- 
γραφείσης Συλλογικής συμβάσε
ως Εργασίας, παραθέτομεν κα
τωτέρω πίνακα τών βασικών μι
σθών κατά βαθμόν μέχρι 31)12) 
1969 καί ως διεμορφώθησαν άπό 
1)1)1 970 μετά τής προσαυξήσε- 
ως, συγκρινομένους μέ τήν εις 
ποσά άπόφασιν τού Πρωτοβα
θμίου Δικαστηρίου.

Βαθμός Βασικοί Αυξησις Από 1)1)1970 Έπ’ αυτών Σύν μισθός Σύν αυξησις ιΠοσοστόν
μέχρι Διαιτητικής

11)12)69 άποφάσεως αύξησις είΓ δραχμάς αύξήσεως
Δόκιμος 2.576 129 2.600 15,40% 3.000 424 16.13%
Ύπ. Β’ 2,967 148 3.000 (2.900) 13 % 3.390 423 12.88%
Ύπ. Α' 3.355 168 3.500 10 % 3.850 430 1 1.48%
Λ. Β' 3.955 169 4.150 (4.160) 5 % 4.378 524 1 1.23%
Λ. Β' 4.755 213 5.200 445 9,36%
Ύπ)ρχης 5.245 227 5.600 2.64% 503 9,15%
Τμημ. Β' 5.645 239 6.050 1,99% 525 8,85%
Τμημ. Α' 6.545 6.900 3.74% 613 8,34%
Συμπ. Ύ)ντής 6.935 265 7.800 —5 % 475 8,71%
Ύπ)ντής 8.135 9.100 —3,58% 639 8,94%
Δ)ντής 10.495 1 1.000 4,87% 1.041 9,18%

Μέση αυξησις Αποδοχών προ
σωπικού 10,76%.

Εις τ’ ανωτέρω ποσά δέον νά 
προστεθούν αί ύπό τού οργανι
σμού υπηρεσίας προβλεπόμεναι 
προσαυξήσεις, επιδόματα πολυε
τούς υπηρεσίας καί οικογενεια
κών βαρών. "Αν εις τήν ανωτέρω 
αΰξησιν ΰπολογισθή, καί ή κρά- 
τησις 5% (έν τή ουσία 6,87% πε
ρίπου) διά τό Ταμεΐον Συντάξε
ων, ή προταθεΐσα ύπό τής έκθέ- 
σεως Καλκάνη, τνή οποίαν άπε-

ται νά καταγγελθούν όποτεδήπο- 
τε κρίνει άναγκαΐον ή Συλλογική 
άργάνωσις, έφ’ δσον έ δ η λ ώ θ η 
εγκαίρως δτι, ό όρος ου- 
τος εΐναι έκτος τού Νό
μου. Ή όργάνωσίς μας μετά 
τήν 31)12)71 θά δύναται συνε
πώς νά καταγγείλη τήν Σύμβα- 
σιν έργασίας.

Θά εύρίσκεται καί ηθικώς, έφ' 
δσον έδηλώθη έγκαίρως, καί Νο- 
μικώς, έν πλήρη τάξει.

Εις άλλην στήλην δημοσιεύε

σαι σχετική γνωμοδότησις τού 
Δικηγόρου μας. Δεν πρέπει λοι
πόν ν’ ανησυχούν αί έρευνώντες 
ν’ άνευρουν τρωτά σημεία τής 
συμβάσεως. Οί μεμψίμοιροι οί ό
ποιοι δεν ικανοποιούνται μέ τίπο
τε, θά υπάρχουν. Ευτυχώς είναι 
πάρα πολύ ολίγοι.

Δέν έπετεύχθη ασφαλώς, τό 
μέγ ιστόν. Έπετεύχθη δμως τό ε
φικτόν καί πιστεύω δτι ή πλειο
δότης τών συναδέλφων άναγνωρί- 
ζει καί έκτιμά τον αγώνα μας.

Κύριοι Μέτοχοι,
’Εάν ό ’Ιησούς Χρίστος έπανήρ- 

χετο έπί τής Γης, θά έσπευδον οί 
δημοσιογράφοι καί τά τηλεοπτικά 
μηχανήματα νά τού πάρουν συνέντευ- 
ξιν καί νά τού ζητήσουν δηλώσεις. 
Καί ό ’Ιησούς θά τούς έλεγε:

«Τί νά σάς πώ; Σάς τά είπα πριν 
1969 χρόνια. Τά «γράψατε στό βι
βλίο πού «σημείωσε τή μεγαλύτερη 
κυκλοφορία στον κόσμο, άλλά τίπο
τε Απ’ αυτά δέν εφαρμόζετε. ιΝΑ σάς 
πώ πάλιν τά ίδια; Τί ωφελεί; Τά ξέ
ρετε! Θέσατε τα εις εφαρμογήν».

Αυτά θά έλεγεν ά Θεάνθρωπος. 
Καί ό ταπεινός έγώ βά πρέπει νά 
έπαναλάβω τά ίδια.

’Εξέθεσα προ διετίας τά παρά
πονα τών συνταξιούχων, οί όποιοι ύ- 
πήρξαν ένας άπό τούς κυριωτέρους 
παράγοντας εις τούς όποιους οφεί
λει τήν σημερινήν της ακμήν ή ’Ε
θνική Τράπεζα, καί συγκεκριμένος 
οφείλει τήν βιάσωσιν τού χαρτοφυ
λακίου της άπό τήν 6ιαρπαγήν τών 
Γερμανών. ’Αφού ώμίλησα τότε, έ
δηλώθη έπισήμως καί ύπό τά χει
ροκροτήματα τής Συνελεύσεως, δτι 
εντός τοΰ έτους —έπρόκειται διά τό 
1 968— θά άντεμετωπίζοντο δλα τά 
εκκρεμή θέματα. Άντιμετωπίσθη ού- 
δέν.

’ Επανέλαβα τά ίδια καί κατά τό 
παρελθόν έτος. Έπανελήφθη ή Ιδία 
ύπόσχεσις. Ήκούσθησαν πόίλιν τά 
χειροκροτήματα. Έπέρασε άλλος έ
νας χρόνος. Ούδέν νεώτερον άπό τό 
μέτωπον.

Έν τφ μεταξύ ένας αριθμός συν
ταξιούχων Απήλβε, μέ τήν πικρίαν 
είς τήν ψυχήν, είς φωτεινοτέρους κό
σμους, όπου άλλης φυσεως προβλή
ματα προβάλλουν.

Θά πρέπει καί εφέτος νά έπανα- 
λάβω έκ τρίτου τά ίδια; Προς τί; 
Χαμένος κόπος.

’Εξ άλλου, έάν έπρόκειται νά κα
τατοπίσω πλήρως τήν Συνέλευσιν, 
βά έχρειάζοντο 5 τουλάχιστον ώραι. 
Καί εγώ μέν δέν θά εΐχον Αντίρρη- 
σιν νά ομιλήσω έπί πεντάωρον. Θά 
είχατε όμως Υμείς Αντίρρησιν, Κύ- 
ριοι Μέτοχοι. ιΚαί δέν θέλω νά σάς 
κουράσω. "Ως έκ τούτου, ό Σύλλο
γος Συνταξιούχων προέβη είς έκτύ- 
πωσιν μιας περιλήψεως τού συντα-

ξιάδοτικοΰ. Δέν είναι παρά 1 6 σελί
δες. Παρακαλοΰμεν τούς κ.κ. Μετόό- 
χους, οί όποιοι αγαπούν τήν δικαιο
σύνην, νά λάβουν τον κόπον νά τήν 
μελετήσουν, διά νά σχηματίσουν ορ
θήν γνώμην.

Έν τούτοις, επειδή ό προφορικός 
λόγος εΐναι αναντικατάστατος, θά 
σάς απασχολήσω έπ’ ολίγα λεπτά, 
διά νά αναφέρω1 δύο ή τρία άπό τά 
εκκρεμή θέματα τών συνταξιούχων, 
Καί έξ ονυχος τόν λέοντα.

Ή Βουλή τών Ελλήνων έψήψισεν 
άμοφώνως κατά τό 1967 τον Νόμον 
3662, προς μερικήν έπανόρθωσιν τής 
ζημίας τήν οποίαν ύπέστη το Τα
μεΐον Συντάξεων Εθνικής Τ ραπέζης 
—τό πρώτον Ταμεΐον Συντάξεων τής 
Χώρας— έξ έσφαλμένων ιμέτρων τής 
Κυβερνήσεως. "Ο νόμος ούτος προ
βλέπει ότι κατά διετίαν οι "Υπουρ
γοί ’Εργασίας, Οίκονομ ικών καί ’Εμ
πορίου θά καθορίζουν τό ύψος τού 
ποσού πού θά συνεισφέρουν αί Τρά- 
πεζαι ’Εθνικής, ‘Ελλάδος καί Κτη
ματικής είς τό πληγέν Ταμεΐον Συν
τάξεων ’Εθνικής Τ ραπέζης, κατόπιν 
γνωματεύσεων τών Διοικήσεων τών 
1 ραπεζών. "Ο νόμος ούτος εΰρίσκε- 
ται έν ίσχύϊ. Άλλ’ ούδεμία συνει
σφορά άπεφασίσθη διά τήν διετίαν 
1968—69 καί είσήλθομεν ήδη είς 
τήν διετίαν ί 970—<71. "Η Τράπεζα 
τής "Ελλάδος άπαξιοΐ νά άπαντήση 
είς τά "Υπουργεία, θέτουσα έαυτήν 
ΰπεράνω τοΰ Νόμου. Καί ή ’Εθνική 
Τράπεζα, υποχρεωμένη νά συνεισφέ- 
ρη, εισφέρει μέν ώς έξεστι, χρεώνει 
δέ ώς ούκ έξεστι. "Η ’Εθνική Τράπε
ζα οφείλει νά Απόσβεση τήν φαινο
μενικήν οφειλήν τού Ταμείου Συντά
ξεων, συμψώνως προς τάς γνωμα
τεύσεις τού Νομικού Συμβουλίου της, 
μέ εισηγητήν τόν Καθηγητήν Γ. Μα- 
ριδάκην, καί τάς γνωματεώσεις τών 
Καθηγητών Π. Ζέππου καί Ίω. Κα- 
ποδίστρια.

Προτείνω, Κύριε Διοικητά καί Κύ
ριοι Μέτοχοι, νά εξουσιοδότηση ή 
Συνέλευσις τό Γεν. Συμβούλιον τής 
Τ ραπέζης, νά ρύθμιση όριστικώς τό 
θέμα τοΰτο; εντός τού πνεύματος τών 
δηλώσεων τοΰ κ. ‘Υπουργού Κοινω
νικών "Υπηρεσιών, καθ’ άς ή Τρά
πεζα θά εξακολούθηση νά ψέρη τήν 
ευθύνην τής καταβολής τών άποδο-

φύγαμεν καί ή όποια τόσον έπι- 
μόνως μάς έζητεΐτο τότε, ή ανω
τέρω αυξησις ανέρχεται κατά ό, 
87% ήτοι είς 17,63%.

Καί έρωτάται ποια άπόφασις 
διαιτησίας έχορήγησεν αΰξησιν 
αυτού τού ύψους;

’Ιδού διατί θεωροΰμεν ικανο
ποιητικήν την αϋξη,σιν.

Συνσψίζοντες διαπιστούμεν δτι:
1) ’Αποτελεί μεγάλον επίτευ

γμα (ίσως τό σπουδαιότερου άπό 
συνδικαλιστικής πλευράς) τό γε
γονός δτι ύπεγράφη ειδική σύμ- 
βασις έργασίας (ή πρώτη άπο 
τής ισχύος τοΰ Νόμου, άν ενθυ
μούμαι καλώς), ή οποία νά ρυ- 
θμίζη νέους βασικούς μισθούς, 
διότι άπεφύγαμεν κατά έναν τρό
πον τήν διατίμησιν τής έργασίας 
μας άπό πρόσωπα ξένα προς η
μάς, καί θ’ άποτελέση προηγού- 
μενσν διά τό μέλλον.

2) Τό έπιτευχθέν αποτέλεσμα 
κρίνεται ικανοποιητικόν ύπό τάς 
παρούσας συνθήκας καί τών είς 
Ειάθεσίν μας μέσων,

3) Ή Διαιτησία είς ούδεμίαν 
περίπτωσιν ήτο δυνατόν νά χο- 
ρηγήση αυτό τό ύψος τής αΰξή- 
σεως.

4) Ή υπογραφή τής συμβάσε
ως έπετεύχθη χάρις είς τήν ά- 
καμπτον επιμονήν τού Συλλόγου 
μας καί τήν παρέμβασιν τού κ. 
Υπουργού τής Έργασίας προς 
τόν όποιον άπευθύνομεν θερμός 
ευχαριστίας.

"Υπάρχει δμως, ένα άλλο θέμα.
Ή χρονική διάρκεια, τής συμ

βάσεως.
Ευθύς έξ αρχής έδηλώσαμεν 

είς τούς εκπροσώπους τής Τ ρα
πέζης κατά τόν καταρτισμόν τού 
σχεδίου τής συμβάσεως κατόπιν 
συστάσεως τού δικηγόρου μας, 
ότι αί Συλλογικά! συμβάσεις πέ
ραν τής διετίας καθίστανται αο
ρίστου χρόνου καί συνεπώς δύνα-

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ 
Χειρουργός ’Οδοντίατρος

Κάνιγγος 7 
2ος όροφος 

Τηλ. 630.277
Δέχεται τούς "Υπαλλήλους τής 

| Τραπέζης μέ το ίσχΰον τιμολό- 
γιον ΤΥΠΕΤ

Ό άποΛογισρός τού έργου Κέντρου 
Μηχανογραφίας κατά τό έτος 1969

Τά παρελθόν έτος 1969 έσηιμείω-
σε σταθμόν είς τήν ιστορίαν τοΰ Κέν
τρου Μηχανογραφίας. Κατά τήν διάρ
κειαν του συνετελέσθη πρόοδος είς 
όλους τούς τομείς, ή, όποια υπήρξε,/ 
απόρροια τού επιστημονικού προ
γραμματισμού καί τών συγχρόνων 
μεθόδων αί ό ποΐαι ήκολουθήθησαν 
Πριν ή αναπτυχθούν Αναλυτικώς αί 
σημειώθεΐσαι έπί μέρους δραστηριό
τητες, σκόπιμος θά ήτο μία Ανασκό- 
πησις τών στόχων, οί όποιοι έτέθη- 
σαν ύπό τής ’Επιτροπής Εκσυγχρο
νισμού διά τό Κέντρον Μηχανογρα
φίας :

1) Σύνταξις καί έφαρμογή μελέ
της αμέσου βελτιώσεως τοΰ σημερι
νού μηχανογραφικού συστήματος.

2) Σύνταξις καί έφαρμογή ενός 
νέου μακροχρονίου συστήματος μη- 
χανογραφήσεως.

3) Συνεχής έκπαίδευσις τοΰ άναγ- 
καιοΰντος ίξειβικευμένου προσωπι
κού.

4) Άναδιοργάνωσις, έπί νέων βά
σεων, τοΰ Κέντρου Μηχανογραφίας.

Οί στόχοι ύπ’ άριθ. 1 καί 4 έπε- 
τεύχθησαν έν τώ συνό,λφ των, ενώ 
διά τούς ύπ’ άριθ. 2 καί 3 αί έργ®- 
σίαι συνεχίζονται άδιαλείπτως, καθ’ 
όσον περιλαμβάνουν μακρόπνοα προ
γράμματα.

Είδι.κώτερον, κατά τό έτος 1969 
συνετελέσθήσαν τά κάτωθι, μέγα μέ
ρος τών όποιων άψεώρα είς τήν ά
μεσον έξυπηρέτησιν τού δικτύου τών 
Υποκαταστημάτων καί τής Διοική- 
σεως:
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΛΟΥ

Υ ΠαΚΑΤΑΣ ΤΗΜΑΤΩΝ
Ύπήχθησαν λογιστικώς άπαντα 

τά Υποκαταστήματα τής Τραπέ
ζης. Ούτως, ένφ τόν μήνα Δεκέμ
βριον 1968 έξυπηρετοΰντο 66, ήδη, 
είς τό τέλος τού παρελθόντος έτους, 
έξυπη,ρετήθησαν καί τά 236.

Τό γεγονός τούτο ανοίγει νέους 
ορίζοντας διά τό ιΚέντρον Μηχανο
γραφίας καθ’ όσον, έκ τών συγκεν- 
τρουμένων στοιχείων έξ όλων τών Υ
ποκαταστημάτων, είναι δυνατή πλέ
ον ή διά τών ηλεκτρονικών υπολογι
στών παροχή πολυτίμων πληροφο
ριών καί στοιχείων είς τήν Διοίκη,- 
σιν τής Τραπέζης καί τά "Υποκατα
στήματα της.

"Η καθολική, ώς έκ τούτου, υπα
γωγή τών "Υποκαταστημάτων εις τό 
Κέντ,ρον Μηχανογραφίας, άπετέλεσε 
τό σημαντικώτερον βήμα διά τήν πε
ραιτέρω παρ’ αυτού παροχήν νέων 
υπηρεσιών, ώς αύται προεβλέφβη- 
σαν καί έσχεδιάσθησσν τόσον ύπό 
συμβούλων τής "Εταιρίας ARTHUR

D, LITTLE, δον καί ύπό τών άρμο- 
δίων παραγόντων τού Κέντρου ΜηΓ 
χανογραψίας.
ΥΠΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΕΙΣ ΚΛΑΔΟΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΐΠεντήχοντα πέντε είσέτι "Υποκα- 

ιαστήματα ύπήχθησαν είς τόν ικλά- 
δον τών άξιογ.ράφων Τό σύνολον, 
οΰτω, τών νΰν ϋπηγμένων Υποκατα
στημάτων τής Τραπέζης άνήλθεν είς 
1 00, καλΰπτον ποσοσιόν 90ο) ο τής 
δραστηρ ιότητος τής Τραπέζης είς 
τόν τομέα τών άξιογράφων. Άπό τού 
μηνάς Σεπτειμβρίου 1 969 <άνεστάλη ή 
υπαγωγή άλλων Υποκαταστημάτων, 
έν δψει τής μελετωμένης τροποποιή- 
σεως τοΰ συστήματος τών άξίσγρά- 
φων.
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙ'* ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΣΥΝ

ΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩ
ΠΩΝ
’Ήρχισεν ή πληρωμή τών συντα

ξιούχων Νομικών Προσώπων Δημο
σίου Δικαίου δΓ επιταγών, βάσει 
έκπονηθέντος καί κυκλοφορήσαντος 
κανονισμού. Σημειοΰται ότι είς τον 
τομέα τών συντάξεων ή Τράπεζα, 
πρωτοπόρος πάντοτε είς τάς τεχνο
λογικός έξελίξεις, παρήγγειλεν είς 
τό εξωτερικόν ειδικόν έξοπλισμόν, 
διά τοΰ όποιου επιτυγχάνεται ή διά 
μαγνητικής γραφής έγ γραμή επί τού 
σώματος τών επιταγών τών άπαραι- 
τήτων στοιχείων, τά όποια είς έτε
ρον στάδιον Θά άναγιγνώσκωνται 
άπ’ ευθείας ύπό τών ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. Ταυτοχρόνως επιτυγ
χάνεται καί ή μηχανική διαλογή τών 
εξοφλούμενων επιταγών, ώστε ή όλη 
εργασία νά διεκπεραιοΰται είς έλά- 
χ ιστόν χρόνον.
ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΝ ΑΞΙΩΝ
Έπερατώθη ή μελέτη νέου συστή

ματος άξιων καί ύπολοίπων ήνεχω- 
ριασμένων συναλλαγματικών. Διά 
τού νέου τούτου συστήματος προ- 
βλέπεται ή παροχή πληροφοριών έπί 
τών ύπολοίπων τών ήνεχυριασμένων 
συναλλαγμοπΊκών μετ’ ιάναλύσεως, 
κατά μήνα, τής ρευστότητος καί ρευ- 
οτοποιήσεως αυτών.

Πέραν τών άνωτέρω, άφορώντων 
εις τήν άμεσον έξυπηρέτησιν τής Δι- 
οικήσεως καί τών ‘Υποκαταστημά
των, έγένοντο καί τά κάτωθι:
ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΩΝ
"Ηρχισεν ή προπαρασκευή διά τήν

ύποδειχθέντων διαφόρων συστημά
των. Προς τούτο συνεο τήθησαν όιμά- 
δες έργασίας άποτελούμεναι έξ ενός 
άναλυτοΰ, πλαισιουμένου ύπό άνα- 
λόγου, κατά περίπτωσιν, ιάριθμοΰ 
προγραμματιστών. Αί όμάδες εργα
σίας, άποτελοΰσαι νέον σταθμόν είς 
τήν όργάνωσιν τού Κέντρου Μηχανο
γραφίας, έσημείωσαν απόλυτον επι
τυχίαν.

Ούτως έπετεύχθη άποτελεσμοπι- 
κωτέρα παρακολούθησις τής έργατ 
σίας καί βελτίωσις τής ποιότητας 
αυτής καί άποδόσεως τών μελών τών 
ομάδων.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟιΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΕΝ
ΤΡΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

Συνετελέσθη ή εσωτερική όργάνω- 
σις τοΰ Κέντρου Μηχανογραφίας, ή 
οποία άπετέλει άλλωστε τήν βασι
κήν προϋπόθεσιν διά τόν εκσυγχρο
νισμόν αυτού.

Έν προκειμένη} έπετεύχθησαν τά 
έξης:

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΕΙΤΟΥΡ-
Γΐ ΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑ
ΦΙΑΣ

Ένεκρίθη καί ύπεγράφη διά πρά- 
ξεως τού κ. Δισικητοΰ, 6 νέος κανο
νισμός λειτουργίας τού Κέντρου Μη
χανογραφίας καί καθωρίσθη τό νέον 
όργανόγραμμα τής μονάδας. Οΰτω, 
τόν Διευθυντήν επικουρούν είς τό ερ- 
γον του ό Τεχνικός Σύμβουλος καί 
τρεις Ύπαδιευθυνταί, άναλαβόντες έ
καστος ίδιους τομείς.

Άπό τού παρελθόντος Νοεμβρίου 
1969 τόν Διευθυντήν επικουρεί καί 
εις Ειδικός Σύμβουλος, ό όποιος πα
ρακολουθεί καί βοηθεΐ είς τήν πρόο
δον τοΰ συντελουμένου είς τό Κέντρον 
Μηχανογραφίας έργου.

Διά τού νέου κανονισμού έπετεύ
χθη, μεταξύ άλλων, καί ή κατάλλη
λος κατανομή άρμοδιοτήτων καί 6ι 
αυτής, ή ομαλή ροή τής έργασίας.
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΑΝΑΔΙ ΑΡΘΡΩιΣ ΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Έγένετο ύπό ειδικού, έκτεταμενη 

καί λεπτομερής μελέτη τών χώρων 
έργασίας, βάσει τής οποίας ένη,ργή- 
θη ή χωροταξική άναδιάρθρωσις τών 
‘Υπηρεσιών. Έπετεύχθη1, κοτ’ αυτόν 
τόν τρόπον, καλυτέρα καί όρθολογι- 
κωτέρα ροή τής έργασίας.
ΑΝΑΑΥΣΙΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑ

ΣΙΩΝ

να, έν συνδυασμφ πρός τά ατομικά 
προσόντα τών ύπαλλή,λων, άκολου- 
θήση ή τοποθέτησις τών κοααλλήλων 
προσώπων είς τάς καταλλήλους θέ
σεις.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ό τομεύς έκπαιδεύσεως προσωπι- 
ικοΰ έσημείωσεν έξαρσιν, "να, άφ’ 
ονός μέν άνταποκριθή είς τάς ηύξη- 
μένας είς έξε.δικευμένον προσωπικόν 
άνάγκας, άφ’ ετέρου δυ βοηιθήση είς 
τήν έπιμόρφωσιν τού ύπάρχοντος έξ- 
ειδικευμένου προσωπικού καί στελε
χών.

Ούτως, έξεπαιδεύθησαν έπί τε- 
τράμηνον 15 νέοι προγραμματισταί 
οί όποιοι, μετά τό πέρας τής έκ- 
παιδεύσεώς των, έπλαισίωσαν τάς ο
μάδας έργασίας. Επίσης συνεκρο- 
τήθησαν διάφορα έκπαιδευτίίκά σεμι
νάρια, τά όποια παρηκολούθήσαν ά- 
ναλυταί καί παλαιοί προγραμματι- 
σταί τού Κέντρου Μηχανογραφίας, 
ώ'ργανώθησαν δέ καί μαθήματα ’Αγ
γλικής γλώσσης, τά όποια παρηκο- 
λούθησαν δλα σχεδόν τά στελέχη τού 
Κέντρου Μηχανογραφίας.
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟ

ΠΛΙΣΜΟΥ
Είς τόν τομέα τού μηχανικού εξο

πλισμού έδόθηι ίδιάζουσα σημασία, 
συνετελέσθήσαν δέ τά κάτωθι:

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΣ ΚΥΡΙΩΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Σ υνετάφη μελέτη άνανεώσεως τού 

κυρίως ηλεκτρονικού έξοπλισμοΰ τού 
Κέντρου Μηχανογραφίας, βάσει τών 
προτάσεων τής ‘Εταιρίας ARTHUR 
D. LITTLE.
ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑ

ΝΩΝ 'NIXDORF ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕ
ΛΙΑ ΑΥΤΩΝ
Έμελετήθη, σύστημα χημανικοΰ ε

ξοπλισμού αντιγραφής πληροφοριών 
καί προεκ,ρίθη ή πρότασις τής Ε
ταιρίας N1XDORF. Κατόπιν τούτου 
παρηγγέλθη ό κατάλληλος εξοπλι
σμός, ό όποιος θά άντικαταστήση 
τάς είς τό Κέντρον Μηχανογραφίας 
δ ι ατρη,τ ικάς ιμηχανάς OLIVETT1. 
Διά τού έν λόγφ συστήματος, άφί 
ενός καταργεΐται τό θορυβώδες στά
διον διατρήσεως τών στοιχείων καί 
άντίικαθίσταται ύπό έγγραφων έπί 
υαγνητικών ταινιών, έπιτυγχανομέ- 
ιου ταυτοχρόνως καί τού έλέγχου 
αυτών, καί άφ’ ετέρου επιτυγχάνεται 
έξο ικονόμησις χρόνου λειτουργίας 
τού ηλεκτρονικού διερευνητοΰ.

(Άπο τήν «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»)πρός εφαρμογήν τών ύπο Διεξήχθη ύπό ειδικού, λεπτομερής
Εταιοίαο ARTHUR D. LITTLE άνάυλσις τών ατομικών έργασιών

χών τών απομάχων της.
Ευχαριστώ τήν Συιέλευσιν έξ ο

νόματος τών συνταξιούχων διά τήν 
έξουσιοδότησίν της πρός τό Γενικόν 
Συμβούλιον τής Τραπέζης.

Παραλείπω ένα 2ον θέμα, πρός 
έξο ιικονόμησιν χρόνου καί έρχομαι είς 
τό 3ον καί τελευταΐον, διά νά μή 
σάς κουράσω μέ άλλα: ‘Ο Ανώτα
τος βαθμός τής ιεραρχίας έν τή Τρα- 
πέζη ήτο ό βαθμός τού Τμηματ. Α'. 
Αυτόν είχαν οί διευθύνοντες τήν Τρά
πεζαν καί μέ αυτόν άπεχώρουν Ο
ταν συνεπλήρωνον τήν σταδιοδρομί
αν των. Μετά τήν συγχώνευσιν τών 
Τραπεζών προστέθησαν ιΰπέρ τόν ά- 
νώτατον βαθμόν τού Τμηματ. Α' άλ
λοι τρεις βαθμοί. Έτσι οί παλαιοί 
Τμ)χαι Α' ήλθον αύτομάτως πρός 
τά κάτω. Καί αί συντάξεις πού λαμ
βάνουν τώρα —αυτοί ή αί χήραι των 
— εΐναι πολύ μικρότεροι τών συντά
ξεων τών άλλοτε υφισταμένων των, 
οί όποιοι έν τώ μεταξύ ιέλαβον 1 <ή 2 
ή 3 βαθμούς έπί πλέον τών άλλοτε 
προϊσταμένων των.

Άλλα άς άφήσωμεν τά παραδεί
γματα καί ας έπανέλθωμεν, δΓ ιέλα- 
χιστών ακόμη, είς γενικότητας.
Κύριοι Μέτοχοι, Κύριοι Συνταξιούχοι,

Μείωσιν τών συντάξεων δέν πρέ
πει νά φοβούμεθα, δέν 'ύπάρχει περί- 
πτωσις διά νά φοβούμεθα. 'Όσοι κα
τά καιρούς τήν έμηχανεύθησαν — 
διότι δυστυχώς τήν έμηχανεύθησαν— 
δικαίως ύπό τής Νεμέσεως ιέτιμωρή- 
θησαν, τεθέντες νΰν είς τήν άφά- 
νειαν.

Έν τούτο ις υπάρχουν μερικά! λε- 
πταμέρειαι, αί όποια ι διαφεύγουν 'άπό 
τούς πολλούς, αί όποια ι έχουν μειω- 
τικάς επιπτώσεις έπί τών συνιαξεων. 
'Όπως είναι τό 5ο)ο τής Ασφαλιστι
κής εισφοράς, τό όποιον είς τήν πρα
γματικότητα καί κατ’ ουσίαν αποτε
λεί αφανή μισθόν, άλλά δέν 'υπολο
γίζεται είς τήν σύνταξιν. Τό ίδιον ι
σχύει καί διά τό 15θήμερον τού ’Ι
σολογισμού, ΐνα μή ε’ίπω καί διά τά 
Ασφάλιστρα. Είναι Ανάξιον τής σο- 
χαρότητος τής Έθν. Τ ραπέζης νά 
μηχανεύεται τοιαύτας 'μεθόδους διά 
νά φαλκιδεύση τάς συντάξεις. Αί ύπό 
πάσαν μορφήν Αποβοχαί τών υπαλ
λήλων πρέπει νά συνυπολογί'ζωνται 
διά τόν προσδιορισμόν τών συντάξε
ων. Δέν Ανήκει, δέν προσήκει είς τήν 
’Εθνικήν Τράπεζαν νά ψαλλι'δίζη τάς 
συντάξεις. Καί μή λησμονώμεν ότι 
προπολεμικώς ή μετά 4θετή υπηρε
σίαν σύνταξις ήτο τό 100ο)ο τοΰ μι
σθού ένφ τώρα φαινσμενικώς μέν εί
ναι 80ό)ο πράγματι δέ πολύ όλνγώ- 
τερον.

Καί ας μή λησμονώμεν Ακόμη 'δτι 
είναι Ανειλημμένη ΰποχρέωσις τής 
’Εθνικής Τραπέζης, νά μή ύποιλΕιπώ- 
μεθα οί εργαζόμενοι και οί συντα
ξιούχοι τών συναδέλφων μας τών άλ
λων Τραπεζών, αΐτινες Απέρρευσαν 
έκ τής ’Εθνικής Τ ραπέζης τής Ελ
λάδος. ’Ενώ1 κατά πολύ ύπολειπά- 
μεθα.

Είναι δικαίωμά σας, Κύριοι Μέ
τοχοι, νά άνέχεσβε τάς Αδικίας. Εί
ναι δικαίωμα σας, Κύριε Διοικητά 
καί Κύριοι Σύμβουλοι, νά Αποστρέ- 
φετε τό βλέμμα άπό τάς πυορρού- 
σας πληγάς. Άλλά είναι καί δικαί
ωμά μας νά υψώνω μεν τήν ιάπέλπι δα 
φωνήν τής άπογνώσεως. Είναι άπελ- 
πις καί άπορρέει άπό τήν άπόγνωι- 
σιν, διότι έσυνηθίσαμεν στην σκλη
ρόν πραγματικότητα, δτι ούδείς έν- 
διαφέρεται διά τούς άδικουμένους, δ
ταν ουτοι είναι Απόμαχοι.

Ό Βρέννος ό ήγεμών τών Γαλα- 
τών, τό είπε στούς Ρωμαίους πριν 
2.400 χρόνια: «Οΰσΐ τοΐς ήττημέ- 
νοις». ‘Ηττήθημεν ύπό τού χρόνου. 
Δρυός πεσούσης πας άνήρ ξ,υλεύε- 
ται. Άλλ’ Αγρυπνούν ή Νέμεσις καί 
αί Έρυννύες. Οί σήμερον διευθύνον- 
τες θά καταστούν μέ τήν σειροιν των, 
ύπό τοΰ πανδαμάτορος χρόνου, Α
πόμαχοι. Καί τότε ά άντιληφθοθΰν 
δτι δέν έπρεπε νά αδιαφορούν διά 
τούς απομάχους.

ΝΕΟΙ αΪΕΚΟΥΝΤΑΙ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Έτοποθετήθησαν ώς διεθυνταί ΰ- 
ποκαταστημάτων οί κ.κ.: Κ. Καλεμ- 
κερής, Τμηματάρχης Α’., είς τό Κα
τάστημα 'Παύλου Με/νά Οεσ)νίκης,
I. Γιανναχόπουλος, Ύποτμηματάρ- 
χης, είς τό Κατάστηιμα Νέων Μουδα- 
νιών, Στ. Γιακουμής, Ύποτμηματάρ- 
χης, είς τό Κατάστημα Πλατ. Άντι- 
γονιδών Θεσ)νίκης, I. Μηλαρόπουλος, 
Λογιστής Α’., είς τό Κατάστημα 
Ελευθερουπόλεως, Κ. Σκλαβενίτης, 

Ύποτμηματάρχης, εις τό Κατάστημα 
Καλαμαριάς Θεσ)νίκης καί Μ. Σο- 
φικίτης, Λογιστής Α-., είς τό Κα
τάστημα - θυρίδα Σεπολίων.



Αυξησιν του ανώτατου ορίου φορολογικής 
άπαλλαγής επιδιώκει ή Ομοσπονδία

ΑΠΟ 18.000 ΕΙΣ 36.000 ΛΡΑΧΜΑΖ
Ή Διοίκησις τής Ο.Τ.Ο.Ε. ά- 

νέλαβε πρωτοβουλίαν διά την αΰ- 
ξησιν τοΰ έκ δρχ. 18.000 ανώ
τατου ορίου τής -υ-ιτό του φορο
λογικού νόμου προβλεττομένης 
μειώσεως τοΰ εισοδήματος έκ μι
σθωτών υπηρεσιών.

Προς τούτοις άπηύθυνε ττρός 
την Γ.Σ.Ε.Ε. και άπάσας τάς 
'Ομοσπονδίας, Εργατικά Κέν
τρα καί Συλλόγους τό κατωτέρω 
έγγραφον:

Κύριοι Συνάδελφοι,
Έ,χομεν την τιμήν νά φέρω-μεν εις 

γνώση» υμών τάς κάτωθι παρατιθεμέ- 
νας σκέψεις μας οσίον άφ-οιρμ είς τό 
ύψος τής 'φορολογικής απαλλαγής τού 
εισοδήματος έκ μισθωτών υπηρεσιών 
καί νά παρακαιλ,έισαιμεν όπως, έφ’ ό
σον τύχουν καί τής ύμετέρας συμφώ
νου γνώμης, ένεργήσητε τά δέοντα 
διά την προ-ώθησιν τοΰ ζητήματος καί 
αποδοχήν τούτου άρμοΰίως.

Ό Νομοθέτη-ς ήαθάνετα πάντοτε 
την ανάγκην τής ήπιωτέρας φοροιλο- 
γικής μεταχειρίσεως τοΰ εισοδήματος 
έκ μισθωτών υπηρεσιών, λόγψ τοΰ 
γεγονότος ότι τδ εισόδημα τούτο σΰλ- 
λαμβάνεται καί φορολογείται άνευ- 
τής ελάχιστης διαφυγής, τού θ’ όπερ 
δεν είναι δυνατόν νά έπιτευχθή- διά 
τά έξ άλλων πηγών εισοδήματα.

Ή από μέρους τοΰ Νομοθέτου έκ- 
δήλω-σις Ιδιαιτέρας φορολογικής φρον- 
τί'δος καί μερίμνης διά τδ έκ μισθω- 
τών υπηρεσιών εισόδημα,, Απετέλει 
μόνιμον κατάστασιν ύπδ τδ καθεστώς 
τής φορολογίας ιών καθαρών προσό
δων, όπερ, ως γνωστόν, ίσχυε μέχρι 
τού 1954. Ό υπό τδ καθεστώς εκείνο 
επιτρεπόμενος δ-ιιαφ ορισμός τής φορο
λογητέας ύλης άναλόγως τής προε- 
λεύσεως τοΰ εισοδήματος, παρείχε την 
δυνατότητα καί τοΰ διαφορισμοϋ τών 
φορολογικών συντελεστών. Κατ’ ε
φαρμογήν δέ τής κοινώς παραδεδε
γμένης αρχής τής διακριτικής μετα- 
χειρίσεως τών εισοδημάτων, ό Νο- 
μοθέτης εκρινεν έπιβεβλημένον νά 
λαμβάνη έκάστοτε πρόνοιαν διά την 
ήπιωτέρίαν φορολογικήν μειταχείρισιν 
τού εισοδήματος έκ μισθωτών υπηρε
σιών, πνστεύιον πάντοτε ιατί, πράττων 
οΰτω, έκινεΐτ,ο έντδς τής σφιαιίρας καί 
τοΰ πλαισίου τής φορολογικής δικαιο
σύνης.

’Τπδ τδ κράτος τοΰ ενιαίου φόρου 
επί τοΰ εισοδήματος, τοΰ ε,ίσαιχιθέντος 
διά τοΰ Ν.Δ. 3323)55 καί ίσχύοντσς 
άπδ 1.7.1955, δεν ήδύνατο βεβαίως 
νά ύπαρξη διαφορισμός τής φορ-ολο- 
γητέρας όλης καί τών φορολογικών 
κατά πρόσοδον συντελεστών. Έν τού
το ις, επειδή έκρίθη ότι έπεδάλλετο νά 
τηρηθή καί ύπδ τδ νέον φορολογικόν 
καθεστώς ή ύγιής αρχή τής ήπιωιέ-

ρ-ας μεταχειρίσεως τοΰ εισοδήματος 
έκ μισθωτών υπηρεσιών, έλήφθηι- 
σαν ύπδ τού Ν-αμοθέτου μέτρα Απο- 
βλέπ,σντα είς την έ-ξυπηρέτησιν τοΰ1 
σκοπού τούτου. Οΰτω: α) Διά τής 
αρχικής διατάξεως τής περιπτώ-σεως 
Α τής παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 1 
τοΰ Ν.Δ. 3323)55 είχ-εν άρισθή, ότι 
τδ εισόδημα έκ μισθωτών ύπηρεσιών, 
προκειμένου νά φιορολογηθή, έλαμβά
νετο μειωμένον κατά 25ο) ο, τήΐς μει
ώσεως ταύτης μή δυνα-μένης νά ΰ- 
περδή τό ποσδν τών Δρχ. 12.500. β) 
Διά τής αρχικής επίσης διατάξεως 
τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 8 τοΰ 
Ν.Δ. 3323)55 είχε θεσπισθή ως έλά- 
χ,ιστόν -όριον συντηρήισεως τδ ποσόν 
τών δρχ. 10.000.— όριζομένου περαι
τέρω έν αυτή ότι «Τό οΰτω έκπιπτό- 
μ-ενον ποσδν αυξάνεται είς δρχ. δώ
δεκα χιλιάδας (12.000), έφ’ όσον τδ 
εισόδημα, μερικώς, ή έν τώ συνόλω 
του, προέρχεται έκ μισθωτών υπηρε
σιών. γ) Τό διά την σύζυγον έκπι- 
πτόμεναν ποσδν είχεν όρισθή Αρχικώς 
ύπδ τής παραγράφου 3 τοΰ άρθρου 8 
τού -Ν.-Δ. 3-3.23)55 είς δρχ. 2.000.—. 
Διά τής αυτής διατάξεως ωρίζετο ότι 
τδ έκπιπτόμενον ποσδν διά την σύ
ζυγον, την Εχουσαν εισόδημα έκ μι
σθωτών υπηρεσιών, ηΰξάνετο είς δοχ. 
12.000.—.

Έν συνεχεία διά τοΰ άρθρου· 2 τοΰ 
Ν.Δ. 3765)1957 «Περί τροποποίησε- 
ως καί συμπληιρώσεως τών -δια τάξεων 
τοΰ Ν.Δ. 3323)1955 «περί φιορολο-- 
γ-ίας τοΰ εισοδήματος» άντικιατε,στ ή
θη ή ανωτέρω περίπτωσις Α τής πα
ραγράφου 2 τοΰ άρθρου 4 τού Ν.Δ. 
3.323) 55 διά νέας το,ιαύτης όριζούσης 
ότι τδ εισόδημα έκ μισθωτών υπηρε
σιών, προκειμένου νά φιορολογηήή, 
λαμβ-άνεται μειωμένον κατά 30ο)ιο, μή 
δυναμένης τής μειιώσεως ταύτης νά 
ύπερδή τδ πο-σόν τών δρχ. 18.000.— 
έτη,σίως. Ή διά τής νέας ταύτης 
διατάξεως θε-σπι-σθεΐσα μειίωσις κατά 
30ο) ο τοΰ εισοδήματος έκ μισθωτών 
ύπηρεσιών, στηριζομέν η πάντοτε επί 
τής ύγιοΰς αρχής τής ήπιωτέρας με
ταχειρίσεως τούτου, έγένετο επί σκο- 
πφ προσαρμογής τής Αρχικής μειώ- 
σεως είς τά διά την εποχήν εκείνην 
νέα μισθοδοτιχά δεδομένα.

Ό διά τής ιαύτής διατάξεως τε
θείς περιορισμός τής έν λόγω ιμ,ειώ- 
σεω·ς είς τδ ποσδν τών ·δ·ρχ. 18.000 
έτησίως είχε σπανίαν την εποχήν έ-

ΠΑΡΑΙΤΉΣΕΙΣ
Υπέβαλαν τάς παραιτήσεις οί: 

Δη μ. I. Παπαγαρυφάλλου, Διευθυ ν
τής Ύποκ)τος άδ. Έρμου Θεσ)νί- 
κης. Τηλέμ. Β. Μιχαλακίδης, Διευ
θυντής Ύποκ)τος Ίω. Μετα'ξά Οεσ- 
σαλονίκης.

Η ΑΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 1Ι0ΙΚΗΤ0Υ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΥΝΕΑΕΥΣΙ ΤΟΝ ΜΕΤΟΧΗΝ

Είς τό προηγούμενοι φύλλον τής «Τραπεζιτικής» έδημοσιεύθη 
τό σημεΐον τής ομιλίας τοΰ Διοικητοΰ τής Τραπέζης μας, τό άνα- 
φερόμενον είς τό προσωπικόν. Σήμερον δημοσιεύομε'/ έκ τής δευ
τερολογίας τοΰ «. Διοικητοΰ, τό σημεΐον τής ομιλίας του, τό 
όποιον άναφέρεται επίσης είς τό προσωπικόν ικαί αποτελεί άττάν- 
τησιν είς την ομιλίαν τοΰ Προέδρου τού Συλλόγου κ. Τσουδεροΰ, 
είς την Γενικήν Συνέλευσιν τών μετόχων τής Τραπέζης. (Ή ομιλία 
τού Προέδρου τοΰ Συλλόγου μας έδημοσιεύθη- είς τό πρ-οη-γού- 
μενον φύλλον τής «Τραπεζιτικής»).

Τό σημεΐον αυτό τής -ομιλίας τοΰ κ. Διοικητοΰ έχει ώς έξης :

κείνην -εφαρμογήν, διότι σπάνιοι ή- 
σαν καί α-ί περιπτώσεις Αποδοχών ΰ- 
περβίαινουσών τάς Δρ-χ. 60.000'.— έ- 
τηιαίως, ώστε ή κατά 30ο-)-ο· μεΐωσις 
τούτων νά μή δύναται νά ύπερβήι τδ 
π-ο-σδν τών δρχ. 18.000.— οΰτω, ή 
διάταξις μειώσεως τοΰ έκ μισθωτών 
ύπηρεσιών εισοδήματος κατά 30ο) ο 
με άνώτατον όριον μειώ-σ-εως τδ πο- 
σον τών δρχ. 18.000.— έτησίω-ς εύ- 
ρίσκετο απολύτως ένηρμονισμένη προς 
τα τότε μισθοδοτιχά δεδομένα.

’Από τοΰ έτους όμως εκείνου 1957 
μέχρι σήμερον, παρήλθε χρονικόν διά
στημα δεκατριών περίπου ετών, κα- 
τα το δ-ιαρρεϋσαν δέ τούτο διάστημα, 
τά αριθμητικά δεδομένα τών αποδο
χών έκ μισθωτών ύπηρεσιών έχουν 
Χία τα πολύ απομ ακ ρυνθή· από έκ εΐνα' 
τοΰ 1957, έπελθούσης, οΰτω ριζικής 
μεταβολής είς τά STATUS τών αΚο- 
δο-χών τοΰ έτους 1957. Παρά ταΰτα, 
όμως, ούδεμία μεταβολή έπήλθεν είς 
τον κατά τδ έτος 1967 τεθέντα περι
ορισμόν τής μειώσεως τοΰ 30») ο είς 
τδ ποσδν τών δρχ. 18.000.—.

Έΐχο-μεν την γνώμην ότι τό· ποσδν 
τών δρχ. 18.000.—, ως άνώτατον ό
ριον με-ιοίσεως τοΰ εισοδήματος έκ -μι
σθωτών υπηρεσιών, είναι άιπολύ-τως 
άιδικ-αιολόγητον ύπδ τά σημερινά δε
δομένα, ή δ-ιατήρησις δέ τούτου έν 
ίσχύϊ άντιστραΐτεύεται απολύτως καί 
εύθέως τον σκοπόν τοΰ Νομοθέτου, ό- 
στις θεσπίζων τδ 1957 την κατά 
3Οο) ο μείω-σιν τοΰ εισοδήματος έκ μι
σθωτών ύπηρεσιών, επρ-αττε τούτο- έκ 
πνεύματος έπιβαλλο-μένης φορ,αλογι- 
κής δικαιοσύνης έναντι τής τάιξ-εως 
τών έργ'αζομένων.

Φ-ρ,ονοΰμ,εν, όθεν, ότι ή ίσχύουσα 
διάταξις τοΰ έδαφ. 1 τής παραγρά
φου 2 τοΰ άρθρου 4 τοΰ Ν.-Δ, 3323) 
19-55, δι’ ής περιορίζεται ή κατά 
30ο) ο· μείωσες τού εισοδήματος έκ μι
σθωτών ύπηρεσιών καί έκ πόσης «ρύ
σεως συντάξεων είς τδ ποισόν τών 
δρχ. 18.000.—, δέον ν’ άντικαταστα- 
θή δι’ άλλης το-ιαύτης δΓ ής νά ·αύ- 
ξ,άνητ-αι είς 3-6.000.— 6ρ-α·χμάς τού- 
λάχ-ιστον, τδ ήδη- ίσχϋον άνώτατον ό
ριον μειώσεως τών δραχμών 18.000.

ΤΤ προτεινομένη ώς άνω μεταβο
λή, περιβ-αλλομένη- τδ απαραίτητον νο
μοθετικόν ένδυμα-, θά έχη ως αποτέ
λεσμα αί μέν ετήσια ι άπ-ο-δοχα-Ι μέ
χρι δρχ. 120.000.--- (αϊτινε-ς είναι
συνηθέσταται ύπδ τά σημερινά δεδο
μένα) νά ύφίστανται την ακριβή μεί- 
ω-σιν τοΰ 30·ο)ο, έπι -δέν τών -άνω 
τών δρχ. 120.000.—· ‘ετησίων απο
δοχών ή μεΐωσις θά περιορίζηται είς 
τδ ποσδν τών δρχ. 36.000.—.

Π ιστεύομεν ότι ή Πολιτεία, συνε- 
χΐζουσα την ύγια αρχήν τής ήπιωιτέ- 
ρας φορολογικής μεταχ-ειρίσεως τοΰ 
έκ μισθωτών υπηρεσιών εισοδήματος, 
θά θέλησή νά άποδε-χθή την προτει- 
νομένην ώς άνω μεταβολήν, άίπαδει- 
κνύ,ουσία οΰτω- ότι τήν ΙφΙλ-ογίζ,ει τδ 
πνεΰίμα τής φορολογικής δικαιοσύνης 
έναντι τής τάξε ως τώνμισθωτώ-ν, ών 
αί άποδοχαί φορ-οιλογοΰντα-ι, ώς γνω
στόν, μέχρι καί τοΰ τελευταίου λε
πτού.

Μέ τήν παράκλησιν -όπως ένημερω- 
θώμ-εν επί τών -ενεργειών σας, διατε- 
λοΰ-μεν

Μετά συναδ-ελφ-ικών χαιρετισμών 
Ό Ποόεδοο-

Π. Γ1Α Π ΑΡΡΟ-ΔΟ Π ΟΤΑΟΣ,
Ό Άναπλ. Γ'εν. Γ'ραιιματεΰς 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ

Νέοι διευθυνταί 
υποκαταστημάτων

Διά ττράξεως τοΰ κ. Διοικητοΰ έ- 
τοττοθετήθη ό -κ. Χαράλαμιτος "Αννι- 
νήζ, Τμηματάρχης Α', ώς διευθυν
τής τοΰ Ναυτιλιακού Καταστήμα- 
ιος Πειραιώς, είς -άντικατάστασιν 
τοΰ κ. Έρμοφίλου Γεωργιάδη, Τμη- 
ματάρχου Α', ό όττοίος άνέλαβε κα
θήκοντα Ύιτοδιευθυντοΰ τής Διευ- 
θύνσεως Ναυτιλιακών ’Εργασιών.

Έξ άλλου, διά ττράξεως τοΰ κ. 
Διοικητοΰ έτοιτοθετήθησαν οΐ κάτω
θι ώς διευιθΰνταί είς τά άντίστοιχα 
Καταστήματα: Άνδρ. Στίγκας, Ύ- 
τΓοτμηματάρχης - Μεσολογγίου, Σ. 
Σκώκος, Ύττοτμη-ματάρχης - 'Αγίου 
Δημητρίου, Σιτυ-ρ. Αυγερινός, 'Υπο
λογιστής Α' - Κυθήρων, Εΰθ. Κόκ- 
κοτος ή Κοκκοτόπουλος, Λογιστής 
Α' - -Καρπενησιού, Νικ. Ξουραφάς, 
Ύποτμηματάρχης - Κεντρ. Λαχανα
γοράς ’Αθηνών, Κ. Γατσόπουλος, 
Τμηματάρχης Α' - Αιγάλεω, Α, Βελ- 
λόπουλος, Τμηματάρχης Α' - Κερα- 
μεικοϋ, Γ. Θεοδωρίδης, Τμηματάρ
χης Α' - Καμινίων καί Α. Μαστρο- 
γιάννης, Τμηματάρχης Β' - Ίππο
κράτους.

Η ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΑΛΟΓΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΒΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΕΑΕΥΣΙΝ ΤΗΣ ΔΙΕΤΙΑΣ
Τ ό Δτοικητ ικόν Συμβούλ ι ο ν 

τοΰ Συλλόγου, κατά τάς δια
πραγματεύσεις τής συλλογικής 
συμβάσεως Εργασίας, ·προκει- 
μένου νά καθορισθή ό χρόνος ι
σχύος τής συμβάσεως, άπηύθυ
νε σχετικόν ερώτημα εις τον δι
κηγόρον -κ. Ίωάννην Παπαθεο- 
δώρου. Είς τό ερώτημα τοΰ Διοι
κητικού Συμβουλίου ό κ. Παπα- 
θεοδώρου άπήντησεν διά τής κα
τωτέρω γνωματεύσεώς του:

Πρός
Τδ Διοικητικόν Σΰ-μβούλιον 
τοΰ «ΣΤΛΛΟΓΟΤ ΤΤΙΑΛΑΗΛΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ».

Ένταΰιδα
’Αξιότιμοι Κύριοι,

Μοΰ υπεβλήθη παρ’ υμών πρ-οΙφίο-

. Τ. 0. Ε.
10 Τών HTUXIOUXIdV

4 τήν τριμερή

Ή Διοίκησις τής Ο.Τ.Ο.Ε. ά- 
πέστειλε πρός τόν Υπουργόν 
Συντονισμού τό -κατωτέρω έγ
γραφον διά τήν ρύθμισιν- τής ά- 
μοιβής καί έξελίξεως τών -Πτυ- 
χιούχων Τραπεζικών Υπαλλήλων.

Ώς εΐ'μεθα είς θέσιν νά γνω- 
ρίζωμεν ή Διοίκησις τής 'Ομο
σπονδίας έ-ζήτησεν ήδη άπό τό 
Ύπουργεΐον ’Εργασίας όπως κί
νηση τήν διαδικασίαν τής τρι
μερούς συνεργασίας διά τήν έ- 
ξέτασιν καί λήψιν άποφά-σεως 
τοΰ όλου θέματος τών πτυχιού- 
χων Τραπεζικών υπαλλήλων.

Έξοχώτ-ατον
επί τοΰ Συντονισμόν 'Τπουογόν 
κ. NIK. ΜΑΚΑΡΕΖ-ΟΝ

Ένταΰθα
Έ-ξοχώτατ-ε,

Ώς καί είς άλλην ευκαιρίαν ειϊχο- 
χοιμεν τήν τιμήν νά άναφέρω-μεν 'Τ-

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΟΤΟΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙ0ΕΟΡΗΓΟΥ

Κατόπιν άποφάσεως τής Διοική- 
σεως ώνομάσθησαν Όργονωταί οί κ. 
κ. Έμ·μ. Τριαντοιφυλλίδης, Κωνστ. 
Ζούζουλας καί Δη-μ. Τσολομήτης.

Επίσης ώνομάσθή Επιθεωρητής 
ό -κ. Δημ. Ρήγανης καί Δόκιμος Ε
πιθεωρητής ό κ. Νικ. Μελετίου.

ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΑΣ

Κατάστημα - Θυρίς όδ. Πατησίων 
— Καλλοφρονά (Προϊστάμενος κ. 

Παν. Μπακόπουλος). Υποκατάστη
μα 'Αγ. ’Αρτεμίου (Διευθυντής κ. 
Ζαφ. -Βασιλόπουλίος). Πρακτορείο/ 
Νέας Μάκρης ’Αττικής (Διευθυντής 
κ. Γεώργ. Μπαδογιάννης).

ΚΛΙΜΔΚΙΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΝΕΙΜΕ 
ΔΕΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΡΔΤΙΩΤΛΣ

φ Ευχαριστήριος επιστολή 
τού Διοικητοΰ τού Τάγματος

«Κατόπιν Κύριοι ύπεστηρίχθη ή 
αποψις -ότι εΐνα-ι φειδωλά! αιί παροχαί 
πρός τους υπαλλήλους. Δέν νομίζω 
ότι αί παροχαί πρός τούς ίπταλλή- 
λους ήσ-αν φενδωλαί. Ή παροχή τοΰ 
1970, καί όρθώς παρετηρήθη- ότι 
πρόκειται περί του 1970, -ανέρχεται 
κατά μέσον -όρον είς 1 0,7%. Δέν νο
μίζω ότι ή αΰξησις αίίτη είναι -αμε
λητέα. Είναι γενναιόδωρος αυ-ξη-σις. 
Καί βεβαίως τά Διοικητικά Συμβού
λια τών 3 Συλλόγων τής ’Εθνικής 
Τραπέζης -άνεκοίνωσαν τήν 26η Μα- 
ΐου ότι αισθάνονται ικανοποιημένα 
διά τό ιέπιτευχθέν τελικώς, κατόπιν 
μακρών καί επιπόνων διαπραγματεύ
σεων, άποτέλεσμα. Αΰτή είναι νο
μίζω καί ή βαθύτερα έννοια τών ό
σων ή-κούσαμεν ·έκ μέρους τοΰ προέ
δρου τοΰ Συλλόγου τών υπαλλήλων 
τής Εθνικής Τραπέζης.

Σεμινάρια
Ελη-ξε τό υπό τήν διεύθυνσιν του 

καθηγητοΰ κ. Μ. Μείμάρογλου, Η' 
Σεμινάριον Διοικητικής καί 'Επιχει
ρήσεων, τό όποιον -διήρκεσεν -επί έ- 
ξάμηνον (σύνολον ωρών 180). Τού
το πσρηκολούθήσαν δέκα συνάδελφοι 
άπό τήν Διοίκησιν, τό Κεντρικόν Κα
τάστημα καί τά -υποκαταστήματα 
περιοχής πρωτευούσης.

Κατά τήν διάρκειαν του Μαίου έ- 
γένοντο- τρία έπαναληπτι-κά σεμινά
ρια Όργανώσεως καί Διοικήσεως καί 
συνεπληρώθησαν έννέα σεμινάρια ’Α
μέσου Καταναλωτικής Πίστεως.

Άναγνωρίζο-μεν ότι υπάρχει -άπό- 
στασις, καί αύτό είναι ανάγκη νά 
λεχθή καί άπό τήν Διοίκησιν τής ’Ε
θνικής Τραπέζης, μεταξύ τών αποδο
χών τών υπαλλήλων τής Εθνικής 
Τραπέζης καί τών αποδοχών τών υ
παλλήλων τών άλλων Ί ραπεζών. Ε Τ- 
ν α ι Αρκετά κατώτερα; 
α ί άποδοχαί τών υπαλ
λήλων τ ή ς Εθνικής 
Τραπέζης. Έ τ ι 6 ί ω ξί ί ς 
μας Κύριοι είναι νά 
μειωθή ή άπόστασις 
α ΰ τ η. Το πρώτον βήμα -έγινε καί 
αύτήν τήν έννοιαν έχουν καί οά εϋ- 
χαριστίαι, τάς οποίας διά δημοσίας 
άνακοινώσεως μάς άπηύθυναν οί Σύλ
λογοι τών υπαλλήλων τής Εθνικής 
Τραπέζης. Στόχος -μας νά ίκανοποι- 
ήσωμεν τάς απαιτήσεις τών στελε
χών, έντός τοΰ πλαισίου τών δυνα
τοτήτων τής Τραπέζης,

Γωνρίζο-μεν ότι δέν δύναται νά γί- 
νη τίποτε Κύριοι είς τήν ’Εθνικήν 
Τράπεζαν έάν τό προσωπικόν της 
δέν αισθάνεται ότι έχει τήν στορ
γήν τής Διοικήσεως του καί δέν τρέ
φει εμπιστοσύνην προς αύτήν ότι θά 
ίκανοποιήση τά αιτήματα του.

Πολλά είναι τά-αιτήματα τοΰ προ
σωπικού, τά όποια -έπελύθησαν -κα
τά τά τελευταία 2Vi έτη. Υπάρχουν 
καί πολλά θέματα, τά όποια έιχρό- 
νιζον επί -μακράν σειράν ετών -καί τά 
όποια ή παρούσα Διοίκησις τά επέ
λυσε. Έχομεν συστήσει ειδικήν έπι- 
Τ ροπήν διά τά χρονίζσντα θέματα τοΰ 
προσωπικού καί -έπελύσαμεν θέματα, 
τά όποια δέν έτόλμησαν άλλοι προ 
ημών νά έγγίσουν».

Κλιμάκιον υπαλλήλων τής Τρα
πέζης μας, υπό τόν Διευθυντήν 
παρά τφ Διοικητή κ. Αύγούστω 
Νυδριώτη, διένειμε δέματα είς 
τούς Αξιωματικούς, ΰπαξιωματι- 
-κούς καί στρατιώτας τοΰ 536 
Τάγματος προ-καλύψεως -καί είς 
τούς άνδρας τών Τ.Ε.Α. 'Ο Δι
οικητής του Τάγματος άντισυν- 
ταγματάρχης κ. Γ. Δημητρόπου- 
λος άπέστειλε πρός τόν Διοικη
τήν τής Τραπέζης τήν κατωτέ
ρω ευχαριστήριον επιστολήν:

«Κύριε Διοικητά,
Οί ακριται τών φρ,ουρώ-ν προκαιλύ- 

ψε·ω·ς, εκφράζουν δι’ έμ-οΰ τάς θερ
μός των ευχαριστίας δ·ά' τήν έπίσκε- 
ψ·ιν τής άντιπριασωπΒίας τή·ς ’Εθνικής 
Τραπέζης καί τήν προσφ-ο-ράν τώ-ν δώ
ρων αυτής, εύχόμενοι πρόοΙδον είς τάς 
εργασίας σ-ας ώς καί πάσαν ατομικήν 
καί οικογενειακήν εύτυχί-αν είς υμάς 
καί τό προ-σωπικόν ,σας.

Ή ώς άνω -έκδήλω-σις -άγάιτης καί 
συμκαραστάσεως τού δφ’ υμάς Τρα
πεζικού οργανισμού- άποόεικνύ-ουσα 
έμ,πράκτως τήν κ-αΐτανόη-σιν τής π-ριο-σ1- 
φο-ρας τοΰ ’Εθνι,κοΰ1 Στρατόν, έιδ'ω- 
σ-ev είς ημάς τήν -ευκαιρίαν τής φιλο
ξενίας είς δέ τούς άντιπρο-σιώιτυο-υς υ
μών τήν -αΐσθη-σιν άΐφ'άτ,ου Εθνικής 
συγκινή-σεως καί ύπερηφανε-ίας ήν α-

πεκόιμισαν έπισκεφθέντε; ’Εθνικά φυ
λάκια καί άντικρύσαντες είς τά βλέμ
μα τα τών Στρ-ατιωτών μας τό ύψη-λόν 
ή-θικόν κα-ί τήν θέ-λη-σιν νά ζήσωμεν 
έν ειρήνη, άσφ-αιλείρ. καί ,προ-ό-δφ.

Διεχθήτ-ε, ώς -έκ τούτου, τήν -δ-ια- 
βεβαίω-σιν οτι 6 Στρατός τής Ελλά
δος, ακοίμητος φρουρός τής γαλή
νης καί ασφαλεία; τού τόπου, δύνα- 
ται νά παράσχη πρός ύμάς τήν άνιεπι- 
φύλακτον έγγύη-σιν σταθερόΐτητος υπό 
τήν όποιαν άπερισπάστως θά -δυνη|θή- 
τε νά άφοσιωθήτε είς τήν προ-ώθη-σιν 
τού Ιδανικού τής οίκ-ϋνομικής άν-αμ 
πτύξεως τής Πατίρ-ίδος έπ’ ώφ-ελείρ 
τοΰ συνόλου τοΰ Ελληνικού Λαίοΰ-,

Κατεχόμενο-ι υπό αισθημάτων Ιδι
αιτέρα; έκτιμήισιεως τών προσ-παθε-ιών 
τής ’Εθνικής Τραπέζης έν τή προ-ω- 
θήισ'ει τοΰ- ώς άνω Ιδανικού, ιεύχ-αρι- 
στοϋντ-ες διά τήν έμπρακτον έκδήλω- 
σιν τής πρός τόν Στρατόν μας αγά
πης σας καί όντες βέβαιοι οτι ύπό 
τήν ηγεσίαν τής ’Εθνικής ημών Κύ
βε ρνήσεως, Λαός καί Στρατός οδεύ
ουν τήν Λεωφόρον τής άναπτύ-ξ-εως 
έν πνεύματι αδελφότητος καί συνερ
γασίας, εύ-χόμεθα έπιτυχΐαν είς τάς 
π-ροισπαθείας -σας.

Διαιτελ-οΰμεν μετά τιμής 
ΓΕΩΡΙΊΟΣ ΔΗΜΠΤΡΟ11 ΟΤΑΟΣ 

Άντ)ρχης Πεζικού

μΐν, ύφίσταται θέμα ρυ'θμίσεως τής 
αμοιβής καί έν γένει έξελίξεως τών 
Πτυχιούχων Τραπεζικών 'Υπαλλή
λων.

Τό ’Εκτελεστικόν Συμβούλιον τής 
καθ’ ημάς 'Ομοσπονδίας, στάθμισαν 
τάς άνάγκας τής έξελισσομένης ραΡ 
γδαίως πρός τά άνω ’Εθνικής μας 
Οικονομίας, άμα δέ καί τών ώς έκ 
τούτου ηύ-ξημένων άπ-αι.τήσεων είς ά- 
πό-δο-σιν καί προσόντα τών είς τά ΤραΙ- 
πεζικά 'Ιδρύματα ύ-πηρετούντων, ά- 
πεφάσισεν -μετ’ ένδελεχή- μελέτην ό
πως είσηγηθή τήν λήη-ιν συγκεκρι
μένων μέτρων 6-ελτιώ-σιεως τής θόσεως 
τών Πτυχιούχων 'Υπαλλήλων Τρα
πεζών.

Έκτος τών άνω, ή ανάγκη- ύπάρ- 
ξεως κινήτρων προσε-λκύσεως προσω
πικού μέ ηϋξημένα προσόντα, ώς Α
παιτούν αί σημερινά! συνθήκαι, αί 
μελλοντικά! δέ τοιαΰται πολύ περισ
σότερον ,άπετέλ·ε·σιεν τήν βάσιν τών 
συλλογισμών μας, κατόπιν τών -οποί
ων, κατελήιξαμεν είς τήν κάτωθι πρό- 
τ-ασιν:

α) Παροχή -επιδόματος έξ 20ο)ο 
επί τοΰ βασικού μισθού προς πάντα; 
τούς Πτυχιού-χους Άνωτάτων Σχο
λών τούς ύπηρετιοΰ-ντας είς τάς Τρα- 
πέζας (ύφίσταται ήδη Από 7)2)1970 
σχετικόν υπόμνημα παρά τώ Π.Λ. 
Δ.Δ. ’Αθηνών έφ-’ ού ΑναίμιένετιαΙι έκ. 
δ-εισ-ις Αποφάσεως).

β) Πενταετή προ-ώθησιν είς το ό; 
νεο-εισερ-χομένους Πτυχιούχους Άνω
τάτων Σίχαλών, κατανεμομένη-ν δι’ 6- 
νιαυσίου προω-θήσεως κατά βαθμόν είς 
τούς πέντε πρώτους βαθμούς, ώστε 
νά κρύνεται καί τό εύδό-κιμον τής ύ- 
πη-ρ-εοίας τών οΰτω πως προ-ωθουμέ- 
νων πτυχιούχων.

γ) Διά τούς προσκομίζοντας πτυ
χών Ανώτατης Σχολής μετά τήν εί
σοδόν των είς τήν ύπηρεσ αν, πα: ια
χή άνα,λόγου προιοθήσεω; διά τάς έ- 
ναπομενούσιας Εως %αι τοΰ πέμπτου 
βαθμού προαγωγάς, μέ έλάχιστον ό
ρον πρ-οωθήσεως διετίαν.

δ) Διά τούς προσκομίζοντας πτυ- 
χίον ’Ανώτατης Σχολής μετά τήι 
προαγω-γήν τοιν είς τόν πέμπτον βα
θμόν, παροχήν έιφΐ’ άπαξ διετούς πρ - 
ωθήοεως.

Ή τοιαύτη ρύθμισις θέλει άποτ-5- 
λέση τήν βάσιν 6-αιθμολογικής ταιξινο- 
μήσεω-ς τόίν ήδη- ύπηρετούντων είς 
τάς Τρ-απέζας Πτυχιούχων, επί αυμ- 
ή-ηφισμώ τής τυχόν ήδη δ-οθείση-ς 
προωθήσεώς των.

Π ιστεύομεν, Έξο-χώτατε Κε 'Υ
πουργέ, οτι ή Ανωτέρω είσήγη-σίς μας 
θά υίοθετηθή παρ’ 'Υμών ώστε νά 
τύχη γενικής καί δμοιομ,όρφου εφαρ
μογής είς άπάσας τάς έν ΈΙλλάιδι λ·ει- 
Γου-ργ-ούσας Τραπέζας.

Μετά πλείστηις τιμής 
'Ο Πρόεδρος

II. IIΑ Π ΑΡΡΌΙΔ-ΟΠ ΟΤΑΟΣ
Ό Γεν. Γραμμιατεύς 

ΜΕΙΛΧ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ

Ξένοι φοηηιαι 
εις ιήν Τράπεζαν

Ή Εθνική Τράπεζα θά δεχθή καί 
εφέτος, κατά τούς θερινούς μήνας, 
πέντε ξένους φοιτητάς, οϊ όποιοι θά 
απασχοληθούν είς διαφόρους υπηρε
σίας τοΰ Κεντρικού -Καταστήματος. 
Σχετικήν άπόφασιν έλαβεν ό κ. Διοι
κητής, -κατόπιν ύποβληθέντος αιτή
ματος καί έν ό-ψει τής προωθήσεως 
τοΰ έφαρμοζομένου ττρογράμ-ματος 
διεθνών -Ανταλλαγών φοιτητών. Οί ξέ
νοι φοιτηταί, προ τής τοποθετήσεώς 
των είς τάς υπηρεσίας τής Τραπέ
ζης, θά παρακολουθήσουν ειδικά/ 
σ-εμινάριον πρός -ένημέρωσίν των έπί 
τής ιστορίας τής Τραπέζης, τώ-ν α
σφαλιστικών οργανισμών τοΰ προ
σωπικού αυτής, τής θέσεως αυτής 
επί 'διεθνούς επιπέδου, τοΰ συστή
ματος λειτουργίας αυτής -κλπ.

ςιικώις τό ερώτημα, έάν -εΐνα-ι νόμιμο-ς 
ή διάταξις τής Συλλογικής Σύμβάσε- 
ως Εργασίας «Προσωπικού Έίθνικής 
Τραπέζης», -συμφώνως πρός τήν ο
ποίαν ή ισχύς της Συλλογικής ταύτης 
Συμβάσ-εως Εργασίας ώρίσθη μέχρι 
τής 31.12.1972, ήτο-ι διαρκ-είας μ-εγα. 
λυτέραις τών δύ-ο ετών Από τής ύπο- 
γραφής της (συ-γκεκριμένως -αΰτη ώ- 
ριισθη μέχρι 31)12)1972), καί έάν διά 
τής διατάξεως ταύτης δεσμεύωνται 
τά συμβαιλλόμενα μέρη καί είδικώ-ς δ 
Συλλογ-ος υμών, όπως -μή καταγγεί
λουν τήν Σύμβα-σιν προ τής λήξε ως 
ΐοΰ ώς άνω ορισθέντος χρόν-ου ισχύ
ος της καί μή επιδιώξουν τήν βελ- 
τίωσιν τών δι’ αΰτής καθορισθέντων 
ορών αμοιβής.

Έπί τοΰ -έρωτήματός σ-αις τούτου, 
έχω τήν τιμήν νά σάς γνωρίσω- τά 
εξής: ^

Κατά τήν διάταξιν τής παραγρά
φου 1 τοΰ άρθρου 4 τοΰ Ν. 32-39) 
1955 «περί τρόπου ρυθμίσεως τών 
συλλογικών διαφορών -εργασίας κ.λ.π» 
(ΦΕΙΚ Τ. Α' 125)20,5.1956) «Συλ- 
λ ο γ ι. κ ή σ ΰ μ 6 α! σ ι ς ε ρ γ α σ ί α ς, 
μ ε ί ζ ο ν ο ς δ ι ο: ρ κ ει ί -α ς 
9 e ω ρ e ΐ τ α ι, μ ε τ ά π α ρ έ- 
λ ε υ σ ι ν διετίας -άπό τ ή- ; 
ύ π ο γ ρ οι φ ή, ς αυτής παρά 
τών -ά ρ χ ι κ ώ ς συ- μ βλη- 
θ έ ν τ ω ν, ώ ς δ ι’ Α ό -ρ ι σι τ ο ν 
χ ρ όνον κ -α τ- α- ρ τ ι σ θ ε ΐ σ α».

Ή διάταξις αΰτη παρέμεινεν έν ί- 
σχύϊ ώς Ίχ-ει, μή τροποποιηθεϊσα, διά 
τών μεταγενε-στέρων συμπληρώσεων 
καί τροποποιή-σεων τοΰ Ν. 3339)65. 
Ούτε έθίγη- -δ-ιά τοΰ τελευταίου- Ν.Δ. 
186)1969 «περί τροποποιήσεως καί 
συμπληιρώσεως τοΰ Ν. 3239)5-5».

Συνεπώς, Ανεξαρτήτως αν είς τό 
κείμενον τής περί ής πρόκειται Συλ
λογικής Συμβάσεως Έργ-αισίας ώ-ρί- 
σθη διάρκεια' ίσχύο-ς της μεγαλύτερα 
τής διετίας Από τής ύπογραιφήις της, 
(2-5.5.1970), αΰτη μετά τήν 
σ υ μ π λ ή- ρ ω. σ ι ν τ ή ς δ ι ε- 
τ ί α ς, (ήτοι Από 26 > 5)1972 καί ε
φεξής), θεωρείται έκ τοΰ- νόμου αύ- 
τοδικαίως ώ ς ά ο ρ- ί σ τ ο- υ- χ ρ- ό - 
ν ο υ καί θά δύναται ελευθέριο; νά 
καταγγελθήι καί νά έπνδιωχθή ή -βελ- 
τίωσις τών ορω-ν Αμοιβής τών είς οΰς 
άφο-ρα εργαζομένων. 'Ο -όρι-σθείς με
γαλύτερο:; χρόνος ισχύος της, Αντι
κείμενα; είς τήν ρηθείσαν δημοσία; 
τάξεως διάταξιν1 («ρθρ. 4 παρ. 1 Ν. 
3239)55), δέν -είναι νόμιμος καί ού- 
δεμίαν δέσμευ-σιν δημιουργεί διά τά 
Συμβαλλόμενα μέ-ρη- καί συνεπώς καί 
διά τόν Σύλλογον ύμών. Τ'οΰτο, άλ
λωστε, καθ’ -οσον γνωρίζω ύπε,γραμ- 
μίσίθη καί έπεσημάνθη ύ-φ·’ ημών και 
τά τήν διάρκειαν τών σχετικών συλ
λογικών διαπραγματεύσεων, αί δποΐ- 
αι κατέληξαν είς τήν υπογραφήν τής 
άπό 25.5.1970- Συλλογικής Σΰμβάσε- 
ως -εργασίας.

Έπί τή, εύκαιρία θεωρώ σκόπιμ-ον 
νά σάς υπενθυμίσω καί τήν διάταξιν 
τής παρ. 2 τοΰ άρθρου 1-5 τοΰ Ν. 
3239)5-5 συμφώνως πρός τήν όποιαν 
«έξαιρετικώς τά διοικητικά -διαιτητι
κά δικαστήρια (πρωτοβάθμια; κ-αί δευ
τεροβάθμια,) , -δύνανται-, τηρ-ουμένων 
τών διατάξεων τοΰ παρόντος, -όσον 
Αψιοιρά τήν παραπομπήν -αύτ’οϊς, ν ά 
έ π ι λ α μ 6 ά ν ω ν τ α ι κ -α| ί 
σ υ λ λ ο γ ι κ ώ- ν δ ι α- φ- ο ρ ώ ν 
έ ρ γ -α βίος έ σ τ ω κ α ί α ν 
άναφέ-ρωνται είς συλ- 
λ ο γ ι κ ά ς -σ υ ιι 6 ά σ ε ι ς ΤΩΝ 
ΟΠΟΙΩΝ ΔΕΝ ΕΛΗΞΕ-Ν ΕΙΣΕ-ΤΙ 
Η ΣΤΜΒΑΤΊΚΩΣ ΚΔΘΟΡΙΣΘΕΙ- 
ΣΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, έάν 
διαπιστώσουν -οτι Από τής ύ-παγ-ρα-φής 
αυτών έπήλθεν ουσιώδης με
τά 6 οι λ ήί τών συνθηκών 
καί προϋποθέσεων ύ φ’ 
ας κ α τ η ρ τ ί σ θ η σ α ν».

Συμφώνως πρός τήν διάταξιν τού
την, ίσχύου-σαν καί σήμερον καί μή 
θιγεΐσα-ν διά τών μέχρι σήμερον τρο^ 
ποποιιήσεων καί συμπληρώσεων τοΰ Ν. 
32-39)55, κ-αί προ τής σ υ μ. 
π λ η -ρ ώ -σ -ε ω- ς -διετίας Α π ό 
τής ύπο γραφής τής Συ λ λ ο- 
γ ι π ή ς Σ υ μ 6 ά σ -ε ώ ς σ-ας, 
ήτοι καί προ τής 26.5.1972, θά εί
ναι δυνατόν δ Σύλλογός -σας νά επι
δίωξη τήν τρσπο-ποίηισιν τών ιδρ-ων τής 
συμβάσεως ταύτης καί τήν βελτίωσιν 
αύτών, δι’ υπογραφής νέας Συλλογι
κής Συμβάσεως ή επιδιώξεως έπιλ,ν- 
σε-ως τής διενέξεως δι’ υποχρεωτικής 
Διαιτησίας, έάν έν τφ μεταξύ μ-εται- 
βληθοΰν αί συνθήκαι καί -αί προϋπο
θέσεις ύφ’ ας κατηρτίσθη. Έ-πίιση-ς θά 
δύναται νά έπιδιώξη τήν ρύθμισιν 
θεμάτων καί τήν ίκανοποίησιν αιτη
μάτων, τά όποια ούτε άντ ε με τ ωπί,σιθη - 
σαν, ού'τε έρρυ-θμίσθηισαν διά τής πε
ρί ής πρόκειται Συλλογικής Συμβά
σε ως Εργασίας.
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ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΠΑΠΑΘΕιΟΆΩΡΟΥ 
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