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Έξε'δά-θη, κατόπιν μακράς αναμο
νής, ή άπόφασις του Πρωτοβαθμίου 
Διοικητικού Διαιτητικού Δικαστη
ρίου ’Αθηνών έπί τής προσφυγής 
τής ’Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλλη
λικών ’Οργανώσεων Ελλάδος (Ο. 
Τ.Ο.Ε.) διά την σύναψιν νέας συλ
λογικής συμβάσεως έργασίας.

Διά τής άποφάσεώς του το Πρω
τοβάθμιον Διοικητικόν Διαιτητικόν 
Δικαστήριον, άποδέχεται τήν ανάγ
κην βελτιώσεως τών μισθών τών 
Τραπεζικών ‘Υπαλλήλων καί χορη
γεί κλιμακωτήν αϋξησιν.

Ή ανωτέρω άπόφασις δεν έχει

είσέτι κοινοποιηθεί εις την Ο.Τ.Ο.Ε. 
καί ή Διοίκησις τής 'Ομοσπονδίας 
μας εις ούδέν σχόλιον προέβη.

Συνιστ&ται εις τούς συναδέλφους 
όπως έπί τού θέματος τής συλλο
γικής συμβάσεως δίδουν πίστιν μό
νον εις τάς επισήμους Ανακοινώσεις 
τού Συλλόγου καί τής Ο.Τ.Ο.Ε.

Τό μ νοσολογικόν θέμα εϊσήλθεν 
εις τήν οδόν τής έπιλύσεώς του καί 
οΊ περαιτέρω χειρισμοί του επιβάλ
λουν όπως τηρηθή ψυχραιμία διά 
νά επιτευχθούν όσον τό δυνατόν κα
λύτερα αποτελέσματα.

Ή έκδίκασις τού αιτήματος τής 
‘Ομοσπονδίας Τ ραπεζούπαλληλ ι κών 
’Οργανώσεων, όπως χορηγείται επι
στημονικόν έπίδομα είς τούς πτυχι- 
ούχους τραπεζικούς υπαλλήλους ά- 
νεβλήδη, διότι κατά τήν συζήτησιν 
τής προτάσεως τής ‘Ομοσπονδίας είς 
τό Διαιτητικόν Δικαστήριον, οϊ εκ
πρόσωποι τού Συνδέσμου Πτυχνού- 
χων Τραπεζικών Υπαλλήλων ύπέβα- 
λον ένστασιν άναρμοδιότητος τής Ο. 
Τ.Ο.Ε. καί τών έπί μέρους συλλό
γων.

Οΰτω τό Δικαστήριον ήσχολήθη 
μέ τό προκΰψαν 'έκ τής υποβληθεί- 
σης ένστάσεως θέμα καί δεν συνε-

ζητήθη. τό κύριον θέμα τής χορηγή- 
σεως τού επιστημονικού έπιδόματος.

Έπί τής ένστάσεως τού- Συνδέ
σμου τών Πτυχιούχων διά την έκ- 
προσώπησίν των είς τό Διαιτητικόν 
Δικαστήριον, έξεδόθη- ήδη άπόφασις 
τούτου διά τής όποιας αναγνωρίζε
ται τό δικαίωμα τής έκπροσωπήσε- 
ως τών Πτυχιούχων είς τήν Ο.Τ.Ο.Ε.

'Ως πληροφορούμεθα, ή Διοίκησις 
τής ‘Ομοσπονδίας θά προτείνη τήν 
έφαρμογήν μέτρων έκ μέρους τών 
Ταπεζών, διά τήν ριζικήν άντιμετώ- 
πι-σιν τού προβλήματος ουσιαστικής 
βελτιώσεως, τής θέσεως τών Πτυ
χιούχων.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Hi iiiiiEspoi έν ifi Ιροοέ[| ουνΟηκαι μάς ulqnr ι\[ ιρ έκ νέου όνόρι[ίν μας είς τη κοινή. 
ΊοείόΙΙρν ύ[ ποικιλόμορφους Αμυντικούς άγαινας ίιη τήν περίφρούρριν των Ταμείων μας.

life προκατόχοομε oAqv την ϋυναμιν της φυχης μας ειε ι
εκπροσωαησεως μας οιο την περικοπήν των

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Έχοντες διανύσει μόλις τό 1)3 

τής Συλλογικής θητείας μας, έμφα- 
νιζόμεθα σήμερον ένώπιόν σας.

Τούτο βεβαίως, ούδάλως έπικα- 
λούμεθα διά νά άναχαιτίσωμεν έν- 
δεχομένην αύστηράν, έπί τών παρ’ 
ημών έκτελεσθέντων, κριτικήν. Άν- 
τιθέτως, ή καλόπιστος καί Αντικει
μενική κριτική καί ή έπισήμανσις 
σφαλμάτων μας ή παραλείψεων, θέ
λει μάς καταστήσει περισσότερον 
προσεχτικούς είς τον χειρισμόν τών 
οικείων θεμάτων, πάσα 6έ όρθή ύ- 
πόδειξις, 'θά μάς ύποβοηθήιση καί θά 
μάς διευκολύνη, είς τήν άκολουθητέ- 
αν μέχρι τέλους τής θητείας μας, τα
κτικήν.

Δεν θά έπικαλεσθώμεν τάς «είδι- 
κάς συνθήκας» ύπό τάς οποίας κα
τόπιν τής έτυμηγορίας σας, άνελά- 
6ομεν τήν Διοίκησιν τού Συλλόγου 
μας.

01 ΥΠηΑΑΗΑΟΙ ΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ
( Απόστολοι τής οικονομικής άναπτύξίος)

Είς τήν ήιμ-ερη-σίαν εφημερίδα 
«Νέα Πολιτεία» έδημοσιεύθηι τό' 
κατωτέρω αρθρον περί Τραπεζι
κών υπαλλήλων, τοϋ συνεργάτου 
της κ. Ίωάν. Σπυρίδάκηι. Σή-μ-ει- 
οίίμεν έπ!’ -εύκαιρίμ ιοτι .δ κ. Σπυ- 
ριδάκης έχει 'άν-αλάβει τήν Ιεπίιμέ- 
λειαν τής έκδάισεως τής εφημερί
δας μα,ς:

★
ΤΡΕΙΣ είναι οί φορίεΐϊς τής οίκο- 

νομυκής ιάναπτύξεως μιας χώρας. Τδ 
Κράτος, ή Ιδιωτική πρωτοβουλία καί 
αΐ Τράπεζαν. ’Από τήν ιίσάρροπίον 
δραστηριότητα των καί τήν ειλικρι
νή καί στενήν συνεργασίαν των, έ- 
ξαρτδτα,ν ο βαθμός τής προωθήσεως 
τής οικονομικής ιάναπτύξεως.

’Ιδιαίτερα τεράστιος είναι δ ρόλος 
τών Τραπεζών εις τήν άνάπτυξιν 
μιας ύπαναπτύκτου χώρας, τής οποί
α ςδ ρυιθμός τής οικονομικής προόίδου, 
έξαρ-ταται κατά μέγα μέρος άπό τήν

καλήν ή κακήν λειτουργίαν τών Τρα
πεζών. At τραπεζικοί δραστηριότη
τες Ιδιοχέονται είς ολας τάς πτυχ,άς 
τής ζωής τών συγχρόνων κοινωνιών 
καί επηρεάζουν αμέσως ή εμμέσως 
τήν έξέλιξιν καί ιδναμόριφω-σιν τών 
βασικών μεγεθών τής οικονομικής 
λειτουργίας.

"Εχει άναγνωρισθή ότι εν καλώς 
(οργανωμένου καί έπί υγιών βάσεων 
λειτουργούν τραπεζικόν σύστημα1,, 'α
ποτελεί βασικήν προϋπόΙθεσιν Ιέπιτυ- 
χίας Ιδιά τήν προώιθησιν τής οίκο- 
νομικίής άναπτύξεως, ή όποια Απο
τελεί επιτακτικόν κοινωνικόν αίτημα 
τής -εποχής μας.

Είς τήν χώραν μας, ή αποστολή 
τών Τραπεζών έχει καταστή- πλέον 
υπεύθυνος. Αΐ Τράπεζαι διαίδραματί- 
ζουν πρωτοποριακόν καί ουσιώδους 
σημασίας ρόλον, είς τήν διαδικασίαν 
παραγωγής τής οικονομίας τής χώ
ρας καί προσαρμογής αυτής είς τάς

δημιουργουμένας νεωτέρας συνθήκας 
καί έργασίας.

Διά νά -δυνηθοϋν όμως αί Τράπΐε- 
ζαι νά άνταποκριθοϋν είς τήν απο
στολήν των, στηρίζονται έξ δλοκλή- 
ρου είς τό προσωπικόν των. 'θ' πα
ράγων άνθρωπος είς τήν λειτουργίαν 
τών Τραπεζών διαδραματίζει -δυναμι
κόν καί ολως αποφασιστικόν ρόλον.

Τό έκτελεσ-τικίόν προσοιπίικόν καί 
τά στελέχη τών συναλλακτικών υπη
ρεσιών -είναι έκεϊνα τά όποια προ-σωτ 
ποποιοΰν τήν Τράπεζαν, ένισχύουν 
διά τής συμπεριφοράς των τό γόη- 
τρον καί τήν προβολήν της καί δια
μορφώνουν τήν έκτα-σιν καί τήν ποι
ότητα τών σχέσεων μετά τοϋ κοινοί.

”Ας ε-ΐδωμεν ύπ'ό ποιας συνθήκας 
εργάζονται, ποίας ΰπηρεσίας προσφέ
ρουν, πώς 'αμείβονταν καί ποια αιτή
ματα έχουν σήμερον αί Τραπεζικοί 
'Υπάλληλοι.
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)

ΕΐμεΘα έν γνώσει τών «συνθηκών» 
καί τώ ν γένι κοντέρων, αλλά καί τών 
έν τή Τραττέζη είδικωτέρων. "Αλλως 
τε, αί έν τη, Τραττέζη εΐδικώτεραι 
αύταί ισυνθήχαι, μάς ώθησαν είς τήν 
έκ νέου άνάμιξίν μας είς τά κοινά.

Άναγκανον όμως καθίσταται νά 
ύπομνήσωμεν την άπσγοη-τευτικήν 
κατάστασιν είς τήν όποιαν εϊχομεν 
περιέλθει ολίγον προ τών περυ-σι- 
νών Συλλογικών αρχαιρεσιών, μέ τήν 
ώς «χαριστική βολή», έλθοϋσαν είς 
φώς, περιβόητον εκθέσιν Καλχάνη, 
σχετικήν μέ τά -ασφαλιστικά μας 
Ταμεία.

"Οσοι -έξ υμών εΐχον παρευρεθή 
είς τήν πέρυσινήν Γενικήν Συνέλευ- 
σιν ας έπαναφέρουν είς τήν μνήμην 
των, τήν βαρείαν ατμόσφαιραν ήτις 
έπεκράτει.

Άντεδράσαμεν τότε μέ σλην τήν 
δύναμιν τής ψυχής μας, είς τον πει
θαναγκασμόν τής προκατόχου εκ- 
προσωπήσεώς μας, διά τήν περικο
πήν τών αποδοχών μας. Καί δέν πρέ
πει νά άποσιωπηθή τό γεγονός οτι 
έκ τής άντιδράσεώς μας αυτής καί 
ενδεχομένως ύποβολιμιαίων πληροφο
ριών εΐχεν :δημιουργηθή, είς τήν Δι
ό ίκησιν ή εσφαλμένη -έντύπωσις, ότι 
εϊμεθα -άρνηταί, ότι εΐ-μεθα οί κατα- 
λυταί τών πάντων, ο-ί -μή, ενδιαφερό
μενοι διά τήν Τράπεζαν, αλλά μόνον 
είς ίδιοτελή συμφέροντα άποβλέπον- 
τες. Προσεπαθήσαμεν ικαΐ φρονοΰ- 
μεν ότι έπετύχσμεν νά διαλύσωμεν 
τήν κσλλιεργηθεΐσαν σκοπίμως, αυ
τήν, έντύπωσιν είς τήν Διοίκησιν καί 
νά τήν διαβεβαιώσωμεν ότι δέν εί
ναι μόνον αί άλίγοι έκεΐνοι οί εμφα
νιζόμενοι ώς ΉρακλεΤς τής Τραπέ- 
ζης, —-διότι -άλλοίμονον είς τήν 
Τράπεζαν αν ήσαν μόνον αυτοί— 
άλλά προ πάντων ό κύριος όγκος 
τού Προσωπικού, τού όποιου όντως 
τό ένδιαφέρον καί απεριόριστον εί
ναι -καί αγνόν.

-Κατόπιν τών προσπαθειών μας 
προς δημιουργίαν καταλλήλων συν
θηκών καί -κλίματος καλής συνεργα
σίας μετά τής Διοικήισεως, παραλ- 
λή,λως μέ τό -έν έξάρσει ευρισκόμε
νον τότε θέμα τής άναμορφ-ώσεως 
τής Κοιν. Άσφά-λίσεως, τό όποιον 
έπεσυρεν όλην τήν προσοχήν τού Δ. 
Σ. καί -άπέσπα πάσαν έπί άλλου θέ
ματος άπασχόλησιν αυτού, -έθέτομεν 
προφορι-κώς ΰπ’ όψιν αυτής κατά 
καιρούς καί εις -διδομένας άναλόγους

Έκαΐό χρόνια 
άπό τή γέννηοι 

tou I. ΑροοοπουΛου
Τήν 1 η-ν ’Ιανουάριου τού 1888 εϊσήλθεν είς την υπηρεσίαν 

τής ’Εθνικής Τραπέζης, μέ τον κατώτατον βαθμόν τής υπαλλη
λικής ιεραρχίας, δηλ. ώς βοηθός τρίτης τάξεως καί μέ μισθόν 
90 δρχ, μηνιαίως, ό ’Ιωάννης Δροσόπουλος.

"Ενας υπάλληλος καί αυτός όπως τόσοι άλλοι πού ή ρα
γδαία έξέλιξίς του1 είς τήν υπαλληλικήν1 ιεραρχίαν τον οδηγεί είς 
τάς υψηλάς βαθμίδας τής Δ)σεως τής Τραπέζης. Τον Δεκέμβριον 
τού 1914 τό Γενικόν Συμβούλιον καί ή γενική συνέλευσις τον 
διωρίζουν υποδιοικητήν τής Τραπέζης καί τον Φεβρουάριον τού 
1918 γίνεται όμοψήφως ή εκλογή του ώς Συνδιοικητού τής Τρα
πέζης καί αργότερα ώς Διοικητοΰ. ‘Η ραγδαία έξέλιξίς τού νεο- 
διορισθέντος κατά τό 1888 νεαρού υπαλλήλου, άρκεΐ διά νά το
νίση τήν άξίαν καί τάς άρετάς του.

'Η «Τραπεζική» δέν επιχειρεί σήμερα νά προβάλλη τό έρ- 
γον καί νά τον ίση την προσφοράν τού Ίωάννου Δροσοπούλου είς 
την Εθνικήν Τράπεζαν κατά την 50ετή υπηρεσίαν του είς αυ
τήν, ούτε τήν προσφοράν του είς την Εθνικήν Οικονομίαν γει- 
κώτερον

'Ο ’Ιωάννης Δροσόπουλος, άνήκει είς την Ιστορίαν τής 
Εθνικής Τραπέζης, είς την οικονομικήν ‘Ιστορίαν τής χώρας.

Έν ζωή κατέλαβε τά άξιώματα, μαχόμενος καί προσφέρων 
τάς ΰπηρεσίας του διά τής ’Εθνικής Τραπέζης είς ολόκληρον τό 
’Έθνος, κατά τάς κρισιμωτέρας δΓ αύτό στιγμάς.

Μετά θάνατον εϊσήλθεν είς τό ή ρω ον των Μεγάλων.
'Η «Τραπεζική» -μέ την ευκαιρία των 100 χρόνων άπό τής 

γεννήσεώς του, άποτίει ψόρον τιμής είς τήν μνήμην του ύπαλλή- 
λου τής ’Εθνικής Τραπέζης Ίωάννου Δροσοπούλου. Ιωάννης Δροσόπουλος κοιτά φωτογραφίαν τού 1930.

ηι

έ-κάστοτε ευκαιρίας, διάφορα -έκ τών 
άπασχολούντων υμάς, δευτερευούσης 
ση-μασίας θέματα.

Έν τφ -μεταξύ έξεπονήθη παρά 
μελών τού Δ. Σ. -καί συνετάγη τέ
λι κώς τό άπό 12.8.1969 υπόμνημά 
μας καθώς καί ιδιαίτερον τοιοϋτον 
περί τών πολεμιστών, -καί τών άγω- 
νιστών Εθνικής άντι-στάσεως. Είς 
άμ-φότερα, -μέ θεμελιωμένα επιχειρή
ματα διεξε-δι.κσύσα-μεν τήν ίκανοποί- 
ησιν τών είς τήν προγραμματικήν 
μας άνακοίνωσιν άναφερομένων βα
σικών θεμάτων.

Έξ αυτών καί ό,τι απ’ αυτών 
παρέχεται εύχέρεια -άνακοινώσεως, 
είναι τά παρατιθέμενα:

ΓΕΝΙΚΑ

I. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Ή δραστηριότης τήν οποίαν άνέ- 
πτυξεν τό Διοικητικόν Σομ-βούλιόν 
μας έπί τού θέματος τούτου, ευθύς 
αμέσως μετά τήν -έκλογήν αυτού, έ
χει -άναγνωρισθή παρ’ όλων τών με- 
τεχόντων είς τήν Ο.Τ.Ο.-Ε. όμοιοε- 
παγγελματικών Συλλόγων καί τών 
μετ’ αύτής συνεργαζομένων τοιούτων 
οργανισμών Κοινής ώ-φελείας. Πάν
τοτε ύπό τήν αιγίδα τή,ς ΟΤ-ΟΕ προ- 
ε-δρευομένης ύπό τού κατά πάντα ά
ξιου, σώφρονος -καί έντιμου συνα

δέλφου -κ. Π. Παπαρροδοπούλου, ά- 
πεδύθη-μεν είς ποι-κι-λομόρφους αμυν
τικούς αγώνας, -διά τήν περιφρούρη
σή τών άσφα-λιστικών μας οργανι
σμών.

Ή μεγαλειώδης συγκέντρωσίς -μας 
τής 31.10.1969 άπέβη μοιραία διά 
τούς έπι-βουλευομένους τά Ταμεία 
μας. Μία φράσις άπό τήν ομιλίαν 
κατ’ αυτήν, τού -Προέδρου τού Διοι
κητικού Συμβουλίου μας, άπετέλεσε 
σύνθημα τών εργαζομένων ύπό τό ό
ποιον, προσεχώρουν έν συνεχείς! ό
λοι οί ή-σφαλισμένοι είς αυτοτελή 
Ταμεία, διά νά μάς συμπαραστα
θούν.

Δραττάμεθα τής ευκαιρίας νά έκ- 
φράσωμεν καί έν τή παρούση τάς 
θερμάς ευχαριστίας μας προς τον 
Τύπον διά τήν τόσον ευεργετικήν διά 
τόν αγώνα μας -συνδρομήν του. Καί 
εΐχεν ώς Αποτέλεσμα ή άντίστασίς 
μας αύτη καί ή -κατά τό δυνατόν έ- 
νημέρωσις καί -κατατοπισμός τών αρ
μοδίων, νά άντι,ληφθοΰν ότι δέν εί
ναι δυνατόν άνευ σοβαρών λόγων, νά 
δικαιολογήται τοιοΰτος άναβρασμός 
τών έργαζομένων τάξεων. Ή άδικος 
νέα αύτη- έπίθεσις -κατά τών Ταμεί
ων μας, -ύπό τό πρόσχημα τής έξυ- 
γιάνσεως αΰτών, έν τφ π-λαισίφ τής 
άναμορφώσεως τής κοινωνικής άσφ-α- 
λίσεως τής χώρας, δύναται νά θεω- 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.)

γνώμη μας
ι

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
Λϊέ έϊ>6α6τερ«.ν ί'/.τνοηοί^β'.ν, έχαιρ-ετέ-οαμ.® τήν 

άβρόαν προ-οέλευσίν τοΰ ΙΙροαωητχου τής Τραπέζης 
]>.ας εες την συγχέντρωσιν διαμαρτυρίας δία τα άβφα- 
λίοτιχά μας Ταμεία.

Λ,υπούμε&α δεύτε βήμερα εεμεβα ΰποχρεωμένοε νά 
καυτηρεάοομεν τήν πανηγυρεχήν άπουτεαν τής μεγίστης 
πλεεοψηφεας τών μελών του Χυλλόγου άπο τήν Γενε- 
χήν Χυνελευσεν. Ή δεχαεολογεα 6τε ή ΙΒυνέλευσες ήτο 
εντελώς τυπεχή χαε άφορώσα μόνον είς τήν χατατόπεσεν 
τών μελών έπε τής δραστηρεότητος τοϋ A.S. τοϋ Συλ
λόγου κατά τό παρελθόν έτος, δέν δύναταε νά εύστα- 
θήση.

Α,ί γενεκαε Συνελεΰσεες εεναε πάντοτε χρήσεμοε χαε 
η κρετεχή χαε ό δεάλογος ύποβοηβοϋν τό έργον τών Δε· 
οεκήσεων τών Συλλόγων προς όφελος τών μελών των.

Έξ άλλου, τά ζητήματα που άπασ/ολοΰν σήμερον 
τήν τάξεν μας εεναε τόσον σοβαρά ώστε νά είναε έπεβε- 
βλημένη ή επαγρύπνησες.

Ή αποχή άπό τήν Γεν. Συνέλευσεν άποβαενεε εες 
βάρος τών άπεχόντων καί αί δεκαεολογεαε έκ τών ύστε
ρων δέν δεορθώνόυν τό κακόν.

Ενός κακού δοδέντος...
Μέ τό αιτιολογικόν ότι, «ϊνα ή ενέργεια της είναι απολύτως σύν

νομος», η Διοίκησις τής Τραπέζης διά πράξεώς της, ή κύρωσε τάς κατ’ 
έκλογήν προαγωγάς τών τριών συναδέλφων Λογιστών Β'.

Η πράξις τοϋ κ. Διοικητοΰ χαρακτηρίζεται γενναία, ώς άναγνώ- 
ρισις τού λάθους, ένδεχσμένως δε καί σκόπιμος, εάν όντως αΐ προαγω- 
γαί ήσαν ακυρώσιμοι.

Επειδή όμως είς τήν ιστορίαν τής Εθνικής Τραπέζης δέν υπάρχει 
περίπτωσις παρόμοιας επισήμου παλινωδίας, γεννάται άμείλικτον 
τό έρώτημα:

Είναι δυνατόν νά μη υπάρχουν υπεύθυνοι διά τήν τοιαύτην πρωτά- 
κουστον ένέργειαν έκθέτουσαν άνεπσνο-ρθώτως τήν Διοικητικήν υπηρεσίαν, 
ώς μόνην άρμοδίαν καί κλονίζουσαν έπικινδύνως τό γόητρον καί τό κύρος 
τής Διοικήσεως τής Τραπέζης;

Ήμεΐς φρονοΰμεν ότι, ούτως ή άλλως, ύπσρχουν.
Άναμένομεν λοιπόν, μέ απόλυτον εμπιστοσύνην καί βεβαιότητα ότι, 

ό κ. Διοικητής, προς περιφρούρησιν τοϋ κύρους τού Διοικητοΰ τής ’Εθνι
κής Τραπέζης, άλλά καί τού προσωπικού του βεβαίως, δέν θά διστάση 
νά προχωρήση είς τήν κατανομήν τών ευθυνών καί τήν επιβολήν τών επι
βαλλόμενων αυστηρών κυρώσεων.

Διότι οΰτω μόνον, θά όλοκίληρωθή ή γενναιότης τής πράξεως, θά 
τεθή τέρμα είς τό «ΚΑΚΟΝ», καί θά ίκανοποιηθή τό Κοινόν αίσθημα.

"Ανεμοι καί δύελλαι
Ό κ. Στρατής Άδρεάδης, πρόε

δρος τού Δ.Σ. τών Τραπεζών... «ών 
ο-ΰχ έστιν άριθμός» διά μίαν ακόμη 
φοράν άπέδειξε τά πραγματικά του

αισθήματα έναντι τών έργαζομένων 
είς τά συγκρότημά του. Προέβη είς 
τήν άπόλυσιν τού προέδρου καί τού 
Γεν. Γραμματέως τού Συλλόγου υ
παλλήλων Εμπορικής Τραπέζης,
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Η γνόοη μας

την ώραν Ακριβώς πού συνεζήτει 
μαζί των τά απασχολούντο, το προ
σωπικόν τής Τραττέζης δέματα.

Έκρινεν ίσως ό κ. Τραττεζίτης 
οτι ή καλύτερα μέθοδος έττιλύσεως 
των θεμάτων των έργοίζομένων είναι 
ή απαλλαγή του άπό τους ένοχλητι- 
κούς εκπροσώπους των. Και έσττευ- 
σεν εις την κοινοποίησιν τής απο- 
λύσεως.

Λογαριάζει όμως χωρίς τον ξενο
δόχο και κυρίως λησμονεί την λαϊ
κήν παροιμία πού πολύ σοφά λέει: 
«"Οποιος σπέρνει άνέμους, θερίζει 
θύελλας».

Ή ώρα τής Διοικήσεως

’Ασχέτως τής άποφάσεως τού Δι
αιτητικού Δικαστηρίου καί τής οί- 
ασδήποτε έξελίξεως τού μισθολογι- 
κοΰ θέματος των Τραπεζικών Υπαλ
λήλων, διά τής γενικής συλλογικής 
συμβάσεως, ή Διοίκησις τής Τρα- 
πέζης πρέπει νά έξετάση τό μισθο- 
λάγιον τού κατωτέρου προσωπικού, 
τό όποιον αποτελεί την πλειοψηφι- 
αν των εργαζομένων εις την Τράπε
ζαν. Είναι τόσον χαμηλοί οι δασι
κοί μισθοί, ώστε μόνον διά μιάς 
γενικής αναπροσαρμογής των υπό 
τής Διοικήσεως είναι δυνατόν νά 
φβάσουν εις έπίπεδα «αξιοπρεπή».

’Επέστη νομίζομεν ή στιγμή διά 
νά απόδειξη έμπράκτως ή Διοίκη- 
σις τό πανταχόθεν διακηρυσσόμενον 
ενδιαφέρον της διά τά προσωπικόν.

Διά ποιον λόγον;

Ό1 κ. Κων. Παπανικολάου, Δικη
γόρος παρ’ Άρείιρ Πάγω, εις άρ
θρο ν του τό όποιον έιδέχθη καί έδη- 
μοσίευσεν ή έφημερίς «Τραπεζικός 
Άγων», κρίνει δτι «ύπήρξεν σφάλ
μα ή έναντίωσις ώρισμένων συνδι
καλιστικών οργανώσεων έπιδιωκου- 
σών την περιφρούρησιν των ιδιό
τυπων συμφερόντων των των κτη- 
θέντων κατά τό παρελθόν λό- 
γφ τής έκμεταλλεύσεως των πλου
σίων κοινωνικών πόρων των οΰς 
προσεπορ ί ζο-ντο... Καί προσθέτει 
κατωτέρω: «Αΐ έναντι ωθείσαι αΰται 
συνδικαλιστικοί οργανώσεις εν τή 
πραγματικότητι άπετέλουν την μ'ειο 
ψηφίαν, διότι ή μεγάλη πλειοψηφία 
τών ένδιαφερομένων ή οποία ϊστα- 
ται σιωπηλή εις αύτάς τάς περι
πτώσεις επιδοκιμάζει άνεπιφυλά- 
κτως την τομήν τού Ασφαλιστικού 
προβλήματος παρά τής Εθνικής 
Κυβερνήσεως δάαει τών αρχών τού 
άντικειμενιικώς ορθού καί Δικαίου 
διά τού υπό δημοσίευσιν ασφαλι
στικού κώδικας».

Καί ό μεν παρ’ Άρείω Πάγερ δι
κηγόρος κ. Παπανικολάου, ίσως έξ 
άγνοιας έγραψε όσα έγραψε. Ο 
«Τραπεζικός Άγων» θά ή δυνατό ά
ραγε νά μάς έξηγήση διατί τά «δη
μοσίευσε; Τό επιχείρημα οτι τά έ- 
νυπόγραφα άπό τρίτους άρθρα πού 
καταχωρούνται εις τάς στήλας του, 
δέν άπηχοΰν καί τάς απόψεις του, 
δεν είναι απαλλακτικόν, δεδομένου 
δτι οί έκδοται δέν καταχωρούν οί- 
ονδήποτε δημοσίευμα εις τάς έφη· 
μερίδας των.

'Αβλεψία καί άλήΒαα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΠΣ

ΑΠΡΑΠΕΖΑΙ ΑΙΑ ΜΕΣΟΥ TON AIQNQN
’Απόσπασμα άπό τό βιβλίο ν του Δη μ. Λ. Ζωγράφου (1926) 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Τό 12ον Παγκυιτριον Συνέδρων 
τών Τραπεζικόν Υπάλληλον

Του Γενικού Γραμματέως τής Ε.Τ.Υ.Κ. 
κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΙΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΙΠΑΝΑ- 
ΣΤΑΣΕΩΣ

Εις τό προηγούμενον ψύλλον μας, 
ό λινοτύπης καί ό διορθωτής, ίσως 
π ιό ένήμεροι, ήθέλησαν τον κ. Δι
οικητήν απόγονον τής Δυναστείας 
τών Κομνηνών. Έάν ό κ. Διοικη
τής δέν έχει άντίρρησιν, ή συντα
κτική επιτροπή τής «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙ
ΚΗΣ» άπ’ δ,τι έχει ύπ’ δψιν της, 
συμφωνεί. Μία αβλεψία άπεκάλυψε 
μίαν άλήθειαν.

Άλλα καί δ Ελληνικός βίος έχει 
νά επίδειξη τραπεζιτικήν δρασιν α
ξίαν μελέτης καί προσοχής. "Όλοι οί 
διακ-ριθέντες έν τή ξένη;· ίδια έν Αυ
στρία καί Ούγγαρία ομογενείς —κυ
ρίως Μακεδόνες καί σπανιώτερον Ή- 
πειρώται καί Θεοσαλοί >— εϊχον είς 
τάς άκμαζούοας έμαορικά; των επι
χειρήσεις, καί τον τραπεζιτικόν κλά- 
δον, ιμέ κέντρον τήν Βουδαπέστην 
καί τήν Βιέννην. "Οταν γνωρίζω μεν, 
οτι τό Μακεδονικόν, Ηπειρωτικόν 
καί Θεσσαλικόν έμπορων διέσχιζε 
Σερβίαν, Ρουμανίαν, Τρανσυλβανί
αν, Ουγγαρίαν καί Αυστρίαν καί δτι 
καθ’ ολους αυτούς τούς σταθμούς υ- 
πήρχον Έλληνικαί Κοινότητες ή 
Ελληνικοί οίκοι διαχειριζόμενοι τήν 
εμπορικήν ζωήν τών υποδούλων αυ
τών περιφερειών τής Ελλάδος, εΐ- 
μεθα υποχρεωμένοι νά δεχθώμεν, ο
τι ό τραπεζιτικός κλάδος, ό απαραί
τητος διά τήν ζωογόνηοιν τοϋ εμ
πορίου, «ύρ (σκέτο έν πλήρει Ακμή καί 
λειτουργίρ.

Ό αείμνηστος καθηγητής Σπόρος 
Λάμπρος είς σελίδας, παλλομένας ά
πό άγιον ενθουσιασμόν προς τήν 'Ελ
ληνικήν ζωτικότητα, εργατικότητα 
καί φιλοπατρίαν, μας δίδει πλέον 
συγκεκριμένην τήν εικόνα τής Ελ
ληνικής τραπεζιτικής κινήσεως1 κατά 
τάςιάρχάς τοϋ 19ου αίώνος.

Τήν Ελληνικήν τραπεζιτικήν καί 
εμπορικήν ακμήν ύπο'βλέπονΐες οί Ε
βραίοι τής Βιέννης είχαν 'εξαπολύσει 
λίβελλον κατά τής Ελληνικής ‘εργα
σίας. Οί "Είλληνες αμυνόμενοι ιάπήν- 
τησαν με άπλα καί θετικά έπιχειρή,- 
ματα.

«Μαχόμεθα, έλεγαν, ενταύθα έμ
πορων καί ουχί τοκογλυφίαν, εχομεν 
σχέσεις πρός τελωνεία, ιάποθήκας, τε- 
χνίτας, εργοστάσια, Αμαξεΐς, αχθο
φόρους, οδοιποροΰμεν διά λεωφορεί
ων, γεφυρών κα ιδιορύγων, δια'βιοϋν- 
τες αϋταρκέστατα διά τών ήμετέρων 
εμπορικών επιχειρήσεων, δεν είναι δ’ 
έ'ργον ήιμών ή τοκογλυφία».

Σχολιάξων ό Λάμπρος τήν διαμαρ
τυρίαν τών μελών τής Ελληνικής ά- 
διειλ|φ|ότηιτος Βιέννης έπάιγθιαιφ δτι 
«ή 6ξ εβραϊκών αντιζήλων κύκλων 
τοξευθεϊσα κατηγορία εκείνη δεικνύει 
τήν δύναμιν ή τον πλούτον τών Ελ
λήνων έμπορων ή τραπέζι τ ώ< ν 
τής πόλεως» καί συνεχίζω ν μάς απο
καλύπτει τήν μεγαλειώδη Ελληνικήν 
εμπορικήν κίνηριν τής Εποχής εκεί
νης, έιπιταθεϊσαν άλλως καί λόγο) 
τής ακμής καί προόδου τής συνεργα
τικής Εταιρίας τών Άμπελακΐων 
τής Θεσσαλίας μετά τών πολυκινή- 
των αυτής βαμβακοκλωστηρίων και 
νηματουργιών, έξ <δν Αφθονωτάτη 
έγίνετο ή είς Αυστρίαν έξαγωγή», 
άλλα καί λόγιο τής τότε μεγάλης,έν 
Αυστρία αυξήσεως τής βιομηχανίας 
τοϋ 6 ά μ 6 α κ θ' ς, ήτις «παρεϊχεν α
φορμήν είς πλουσίαν είσαγωιγήν τής 
πρώτης ύλης έκ τής ’Ανατολής καί 
έπηύξανε τήν δραστηριότητα τών 
Ελλήνων εμπόρων. Παραλληλίας^ δε 
πρός τήν τοιαύτην εμπορικήν κίνη- 
σιν είβαινε καί ή ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ, 
ής επίσης συιμμετεϊχον ’Έλληνες, ι
δίως δέ ό Οίκος Σίνα!, διαγωνιζόμε- 
νος προς τάς Αυστριακός Τ ρ α π έ- 
ζας ERIES UNO COMPAGNIE, 
AR'NSTEIN, GETMULLER καί 
SULIER. Είς τήν άνάπτυξιν τής 
'Ελληνικής εκείνης Τ g α π έ ζ η ς 
τοϋ Σίνα συνετέλεσε ιμεγάλως τό γε
γονός, οτι αί πραιγματεΐαι τής ’Α
νατολής έπληρώνοντο έν Βιέννη διά 
γραμματίων τετράμηνου προθε
σμίας καί οτι κατά τήν1 ιέξαγωγήν 
τών έξ Αυστρίας διά τήν Τουρκίαν 
προοριζομένων εμπορευμάτων ή αξία 
αυτώ ν ή δυνατό νά πληρώθή ή άμέ^ 
σως τοίς μετρητοΐς έπί μεγάλη τιμή

προεξοφλήσεως ή διά συναγμάτων ε
ξαμήνων πληρωτέων έν Βιέννη. Οίί- 
τω> μεταβαλλομένης τής Βιέννης καί 
είς1 χρηματιστήριου τής ’Ανατολής... 
Ό Μοσχοπολίτης Τραπεζίτης καί 
χρηματιστής ήτο ή Πυθία τοϋ χρηι- 
ματιστηρίου τής Βιέννης... έλικύων 
άμα τή εμφανίσει περί έ αυτόν τούς 
χρηματιστάς... οπού έθεώρουν τιμήν 
νά συνέρχωνται περί πίεπειραμένον 
γηραιόν τραπεζίτην...» ΙΙροχωρών 
ό Αείμνηστος Καθηγητής, Αναφέρει 
τά ονόματα Ήπειρωτων καί Μακε- 
δόνωΥ, ρπως ό Λούμπας, ό Κούρτης, 
ό Δούκας, ό Τοσίτσας, ό Χρηστοιμά- 
νος καί άλλοι, περί τούς εκατόν, οί- 
τινες είχον Ιδρύσει άρίστους έμπορι-

Άλλά καί τών Άμπελα,κιωτών ή 
όργάνωσις, έκτος τής γεωργικής, 
συνεταιριστικής καί βιοτεχνικής, ενεί
χε καί κατά μέγα; μέρος τραπεζιτι
κήν τήν μορφήν καί αί πρόσφατοι Α
ναμνήσεις ενός κολοσσιαίου Ελληνι
κού οργανισμού, τον όποιον ιέθανά- 
τωσαν αί βιομηχανικαί πρόοδοι τής 
Ευρώπης, αί στηιριζόΙμεναι έπί τής 
έιφίαρμογής τής μηχανικής καί τής ε
πιστήμης, έπλήιρουν τήν οικονομικήν 
Ατμόσφαιραν τής Αν αγε ννηίθε ίσης 
'Ελλάδος.

Ούτως είς τήν έλευθέραν Ελληνι
κήν συνείδησιν είχεν ωριμάσει ή ι
δέα τής ίδρΰσεως Τραπέίζης καί οί 
οικονομικοί παλμοί τής Χώρας έδο- 
νοϋντο ταχΰτερον έκ τού πόθου τής 
πραγματοποιήσεως μιας τόσον κοινής

κούς 'Ελληνικούς Οίκους !άπό τήν 
οικονομικήν ζωήν τών όποιων δεν ελ-
λειψε και ή τραπεζιτική έργασία καί I καί πανδήμου ευχής, 
όργάνωσις. I ΤΕιΛΟΣ

Η δραστηριότης τοϋ Τμήματος 
Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως

Τό Τμήμα ’Ετταγγελματικής *Εκ- 
ττανδεύσεως καί Έτη μορφώσεως 
Πρόσωτηικοΰ συνέταξεν άττολογιστι- 
κόν σηιμείωιμα τών δραστηριοτήτων 
του κατά τό 1969, είς τό όποιον 
περιλαμβάνονται και αιί προγραμ- 
ματιζόμεναι ένέργειαι διά τό 1970.

Κατά τό 1 969 διωργανώιθησαν 1 1 
σεμινάρια Όργανώσεως καί Διοι- 
κήσεως καί 1 σεμινάριον Διοικητι
κής τών ’Επιχειρήσεων. 'Υπό τήν 
διεύιθυνσιν τού Τμήματος ’Επαγγελ
ματικής Έκπαιδεύσεως, δ ι cop γονιο
ί η ο c ν έπίσης σεμινάρια ’Εργασιών 
’Εξωτερικού καί Π ληροφορ ιοληπτών.
Τέλος διωργανώθησαν σεμινάρια 
’Αναλυτών, Νέων Προγραμματιστών 
καί Χρονομετρών. Ή δραστηριότης 
τού Τμήματος έπεξετάθη κατά τό 
1969 καί εις πολλούς άλλους το
μείς έκπαιδεύσεως καί έπιμορφώσε- 
ως τού προσωπικού.

Έξ άλλου, κατά τό 1 970 προ
γραμματίζονται: Ή διοργάνωσις 7 
σεμιναρίων Όργανώσεως και Διοι- 
κήσεως, 5 σεμιναρίων Χρηματοδο
τικής Άναλύσεως τών ’Επιχειρήσε
ων, ένός σεμιναρίου Διοικητικής 
τών Επιχειρήσεων καί ένός άλλου 
Έκπαιδεύσεως Στελεχών είς καθή
κοντα έπιβλέψεως. Προγραμματί
ζεται έπίσης: Ή λειτουργία Σχο
λής καί κινητού κλιμακίου έκπαι-

δεύσεως TELLERS καί τών προϊ
σταμένων αυτών, σεμινάριον μετεκ- 
παιδεύσεως υπαλλήλων έπί θεμάτων 
Επιλογής Προσωπικού καί σεμινά- 
ριον Εργασιών Εξωτερικού. Ώσαύ 
τως ή άποστολή ©ίς Τραπέζας καί 
’Οργανισμούς εξωτερικού 5 ΰπαλλή. 
λων τής Τραπέζης, ©ίδικώς έπιλε- 
γέντων πρός μετεκπαίδευσιν έπί 
θεμάτων καταναλωτικής πίστεως 
καί έπί θεμάτων προσελχύσεως κα
ταθέσεων. Έκπαί'δευσις έπί έξάμη- 
νον 20 άποψηφίων προγραμματι
στών (διαγωνισμός 17.1.70) και 
τής καταρτισθησαμένης νέας 'Ομά
δας ’Αναλυτών. Τέλος, προγραμμα
τίζεται νά λειτουργήσουν είς τήν 
Κύπρον, Σχολή Έκπαιδεύσεως Προ
σωπικού διά τήν έικπαιδευσιν τών 
κατωτέρων στελεχών καί ειδικά σε
μινάρια διά τήν έπιμόρφωσιν των 
άνωτέρων καί μέσων στελεχών.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ

ΔΡ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΣΟΝΤΟΥ - ΠΟΥΛΑΚΗ
Μαυρομματαίων 6 (2ος όροφος) 
Τηλ. 885.624 - ΑΘΗΝΑΙ (147) 
Δέχεται 7-9 π.μ. καί 5 - 7 μ.μ.

Συνάδελφοι,
Ή «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» είναι το 6ργ«.νον 

ιτού μ-άχεται δεά, τά. οομφέροντά
Φερνεε τον έν* κοντά στον άλλον κ*ι σον*δελ- 

φώνεε τον κλάδον Ή σύντ*ξες της «Ί’ρΥ^.ε'ίε-
τεκής» ϊητεε ά«ο ολους νά την βοηθήσουμε εες το 
έργον της.

Κάθε συνάδελφος άς γένη καί άνταηοκρετής της.

"Β'ίτσε θά εένσ.ε δυνατόν καί τά γενεκά θέματα 
του κλάδου μας, άλλά καε τά εέδεκά θέματα τών 
τοπεκών καε έπαρχεακών ύτεοκαταστημάτων νά κα- 
τα·/ο>ροΰνταε εες τά στήλας της.

Γράφετε λοεπόν, γεά ο,τε συμβαένεε εες τήν 
ΰπηρεσέαν σας. ’Ενημερώνετε τήν σύνταίξεν γεά 
ολα.

Ό γάμος ένος συναδέλφου κάηοεο άλλο εύχά- 
ρέστο γεγονος εέναε κε’ αύτο μεά εέδησες που θά 
/_αροποεήση βλους. Ή στήλη «Κοενωνεκά» θά κα- 
ταχωρή εύ/αρέστως ο,τε περεέρχεταε εες αυτήν.

’Οργανωτικός οργασμός είναι τό 
κύριον γνώρισμα τών δραστηριοτή
των τής ΕΙΤ'Τ'Κ τον τελευταϊον και
ρόν. Κινητοποίησις παρατηρεϊται είς 
άλας τάς γραμμάς τής ήγι&σίας τής 
Όιργανώσειώς μας καί τά μέλη μέ 
σνίθουσΐαισμόιν άνταιιίοίκρζνοντατ.

Έναυσμα τής ιδραστηιριότηίΓΟς αυ
τής είναι ή επιτυχία τών Έθαρχια
χών Συνελεύσεων, ή μελέτη έπί ε
παρχιακού επιπέδου τών προβλημά
των τών Τραπεζικών, ή διαπίστωσις 
τών αδυναμιών καί λαθών τού πα
ρελθόντος καί ή προετοιμασία διά τήν 
συμμετοχήν είς τό έπερχ,όιμενον Παγ- 
κύπριόν μας Συνέδρων, τόν προσεχή 
Μάϊον.

Γενική διαπίστωισις έκ τής Αθρύας 
προσελεύσεως τών μελών είς τάς Συ
νελεύσεις, τοϋ εποικοδομητικού1 τρό
που τής διεξαγωγής τής ,συζητήσε- 
ως, ώς καί τοϋ έπικρατήσαντος πνεύ
ματος αυναΐδελφικής ιΑλληλοκατανοή- 
σεως μεταξύ τών Τραπεζικών Υ
παλλήλων, είναι δτι ό κόσμος τών 
Τραπεζικών 'Επαλλήλων Αποτελεί έ
να Αγιες καί συμπαγές σύνολον είς 
τήν έργατοϋπαλληιλικήν τάξιν τής 
Νήσου.

Μέ τάς πλέον εύοιώνους προοπτι
κά; Ατενίζει ή ΕΤΤΚ πρός τό. Συ
νέδρων της τοϋ προσεχούς Μαΐου.

Πλουσίαν παρακαταθήκην Αποτε
λεί τό Αγωνιστικόν παρελθόν τής 
ΕΤΤΚ, όσον αφορά «ίς τάς διεκδι
κήσεις αιτημάτων καί τήν διαφύλα- 
ξιν τών κεκτημένων 'δικαιωμάτων τών 
Τραπεζικών, συνέτεινεν ώ'στε ή ΕιΤ' 
ΤΚ νά παταστή Αποφασιστικός πα
ράγων εις τήν δημιουργίαν καλών 
εργατικών σχέσεων είς τήν Νήσον 
καί τήν επιτυχή εφαρμογήν ορθών 
καί υγιών κατευθύνσεων πού εμπε
ριέχονται «ίς τήν πολιτικήν τοϋ 'Υ
πουργείου ’Εργασίας.

’Αναγνωρίζεται ύφι’ όλων ότι ή 
ΕΤΤΚ, Αποτελεί τήν λυδίαν λίθον 
τής συνεργασίας τών συντελεστών 
πού Αποτελούν τό τρίπτυχον: ΚΤ- 
ΒΕΡΝΗΣΙΣ —. ΕΡΓΟΔΟΤΑ! — 
ΕΡΓΑΤ 0·ϊ· ΓΙΑΑΑΗΑΟΙ.

Καθ’ ον
το συνέδρων, πρέπει άπο «νωρίς νά 
ΘΪπωμεν μερικώς- Αλήθειας, αΐ όποΐαι 
Οιταν έξερευνηθοϋν καί μελετηθούν 
δυνατόν νά συμβάλουν «ίς τήν Απο
φυγήν λαθών καί τήν δημιουργίαν 
προϋποθέσεων διά νέας επιτυχίας.

Είναι συνήθης Ασθένεια είς συνδι
καλιστικά κινήματα, νά παρατηιρή- 
ται ϋφεσις είς τάς δραστηριότητας 
μιας Όργανώσεως μετά Από τήν ε
πιτυχίαν είς τάς διεκδικήσεις βασι
κών αιτημάτων. Νά παρατηρήται έ- 
πανάπαυσις έπί κεκτηθεισών δαφνών, 
καί μείωσις τής έπαγρυπνή.σιεως είς 
τήν διαφύλαξιν τών κεκτηθέντων καί 
τήν Αντιμετώπισιν παντός ενδεχομέ
νου.

Εις τόν πίνακα τών δραστηιριοτή- 
των της ή ΕΤΤΚ κατά τό χρονικόν 
διάστημά πού «μεσολάβησε Άπό τού 
προηγουμένου Συνεδρίου της μέχρι 
τώρα έχει νά επίδειξη σοβαράς επι
τυχίας. Όμως εύρίσκονται οί Τρα
πεζικοί ενώπιον νέων διεκδικήσεων 
καί υποβολής νέων αιτημάτων είς 
μερικά; τουλάχιστον Τραπέζας, ενώ 
σοβαρός Αριθμός άλλων προβλημά
των έκκρεμεΐ.

ΊΤ έκκρεμότης τών προβλημάτων 
αυτών δημιουργεί σοβαράν «σκιάν» 
είς τάς σχέσεις τής ΕΤΤΚ μετά τών 
Διευθύνσεων μερικών Τραπεζών. Έ- 
πέδειξεν υπομονήν ή ΕΤΤΚ καί πα- 
ρεχώρη,σεν Αρκετήν πίστωσιν χρόνου 
είς τάς Διευθύνσεις μερικών Τραπε
ζών διά νά έπιλύσουν τά έκκρ'εμοϋν- 
ται —· πλήν συμφωνηθέντων — 
προβλήματα. Ή υπομονή, όμως δέν 
δύναται νά διαρκέση έπί πολύ.

Μέ συναίσθησιν καί πλήρη σοδεσ 
ρότητα τοϋ προορισμού μας, ας όδη-

γηΙΙώμεν πρός τό 12ον Παγκ,ύπριον 
Συνέδρων, τοϋ οποίου ή ορθή προε
τοιμασία καί εποικοδομητική διεξα
γωγή τών έργασιών, θά παράσχουν 
είς τό νέον Διοικητικόν Σ’υμιβούλιον 
τά Απαραίτητα έιφόδια διά τήν έκ- 
πλήρωσιν τών σοβαρών του καιθηΐκόν- 
των.

Κοινωνικά

tnmryQ-Q-8-innroirmrmmrrirmroTmmrtnnnnr^^

ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
Ό κ. Γενικός 'έβγαλε τά γυαλιά 

του μέ τό χρυσό σκελετό καί τ’ ά- 
κούμπησε ατά χαρτιά του, αφήνον
τας έναν αναστεναγμό.

—"Αντε κι’ αυτός ό χρόνος μάς 
Αφήνει πλέον, εΤττε. "Ενας άκόμη 
χρόνος, καρποφόρος για τήν 'επιχεί
ρηση ... Τά κέρδη, κατά τά δεδομέ
να πού έχουμε μέχρι στιγμής, ση- 
μαντικώς ηιύξημένα τών περισυνών, 
οί δυνατότητες διευρύνσεως τών ερ
γασιών τής Εταιρίας περισσότερες. 
’Εδώ μοΰ φαίνεται, σιγοψιθύρισε 
κουνώντας τό κεφάλι, θά πρέπει ν’ 
αρχίσουμε Απασχολούμενοι, πλέον, 
περισσότερον μέ τό... μέλον παρά 
μέ τά παρόν... χμ !..

"Ενας ελαφρός κτύπος στην πόρ
τα 'διέκσψε στο σημείο αύτό τόν μο
νόλογον τού κ. Διευθυντοΰ. Στο κα
τώφλι πρό'βαλε ό στενός του συνερ
γάτης, "Αριστος - Προϊστάμενος τού 
τμήματος τής Εταιρίας του.

—"Ελα, "Αρη, πέρασε... ’Ακόμη 
εδώ 'βρίσκεσαι;...

—ιΚύριε Γενικέ, εΐπεν 6 κ. "Αρι
στός, λίγα λεπτά μόνον θά ήθελα 
νά σάς απασχολήσω', γιατί αυτή εί
ναι ή μόνη ώρα πού έχετε καί σείς 
κάποια σχετική ηρεμία...

—Λέγε, "Αρη παιδί μου, έκανε 
πρόθυμα ό κ. Γενικός.

—Λοιπόν, κ. Γενικέ. ’Από ήμε
ρες τώρα μέ άπησχόλησε μία σκέ- 
ψις καί δέν σάς τήν εξέθεσα Αμέ
σως, Αφήνοντας την νά ώριμάση 
πρώτα. Τώρα, λοιπόν, πού τήν έξήρ 
τασα Απ’ 'άλες τις πλευρές, μ’ όλο 
τό θάρρος τής γνώμης μου κι’ έν γί
νει τών ευθυνών μου, ώς στελέχους 
τής -έπιχειρήσεως, Άπεφάσισα νά σάς 
τήν εκθέσω. ’Ιδού, λοιπόν: Εκ τής 
συγκριτικής μελέτης τών κερδών τής 
Εταιρίας καί έπί τής παραλλήλου 
ύψώσεως των τιμών τών μετοχών της 
είς τό Χρηματιστήριον, ούδείς δύ- 
ναται — καθώς κι’ εσείς γνωρίζετε 
— ν’ άμφιβάλλη διά τήν οικονομικήν 
της εύρωστίαν. Βάδίζομεν ήδη πέραν 
τών προσδοκιών μας. Κατόπιν τής 
διαπιστώσεως αυτής, φρονώ ότι εί
ναι έπιβεβλημένον καθήκον ημών τών 
στελεχών τής έπιχειρήσεως νά σάς 
ϋποβάλωμεν πρός έγκρισιν πρότασιν 
περί χορηιγήσεως έκ των ηύξηιμένων 
αυτών κερδών, εκτάκτου1 Αμοιβής εις 
τούς Υπαλλήλους. Φαντάζομαι, κ. 
Γ ενικέ, οτι θά συμφωνήσετε καί σείς 
μαζί μου πώς άνευ τής φιλοπονίας 
των ασφαλώς·6έν θά ένεφανίζαμε σή

μερον τέτοιους Αποτελεσματικούς 
λογαριασμούς.

—Μά... "Αρη μου, Απήντησε λίγο 
θορυβημένος ό 'Γενικός, καί οί Μέτο
χοι; Πώς θά δικαιολογήσωμεν τό 
ιέ ον αυτό κονδύλιον πού θά τούς 
παρουσιάσουμε έτσι απρόοπτα;... 
Μπορεί νά δυσφορήσονν καί νά τά 
βάλουν μαζί μας, όπως τήν άλλη 
φορά, θυμάσαι..., οπότε καταλαβαί
νεις τί μπορεί νά έπακολουθήση.

—Κύριε Γενικέ μου, Ακούστε ιμε... 
Σάς διαβεβαιώνω πώς δέν πρόκει
ται κανείς άπό αυτούς νά δυσφορή
ση γιά τήν ενέργεια μας αυτή... Θά 
τούς πούμε... νά!... ότι Εγινε «έκ 
λόγων Απωτέρας ψυχολογικής σκοπι
μότητας». Στο κάτω - κάτω τί διευ- 
θυνταί εΐμεθα αν μάς καταπνίγουν 
καί την ελάχιστη πρωτοβουλία ενέρ
γειας; "Ας σκεφ'θοΰν, στό τέλος - 
τέλος, πώς αυτοί οί φτωχοί βιοπα- 
λαισταί μέ τόν ζήλον τους στη δου
λειά, έφεραν τόσα κέρδη, στά Ρολάν- 
τιά τους... Γνωρίζω καλά ότι οί κ.κ. 
Μέτοχοι θά εγκρίνουν ομόφωνα τήν 
ενέργεια μας... Πάντως, νά μέ συγ- 
χωρήτε πού σάς κράτησα τόσο, έπί 
πλέον Απόψε... Αύριο ή μεθαύριο μέ 
καλεΐτε γιά νά μοΰ άνακοινώσητε 
τήν άπόφασίν σας σχετικά μέ τόν 
καθορισμό τών ποσοστών... Σάς κσ- 
ληνυκτίζω...

—Καληνύχτα, "Αρη μου, στό κα-' 
λό!.. c

Δύο μήνες Αργότερα βρισκόμαστε, 
στη μεγάλη αίθουσα συνεδριάσεων' 
τής ‘Εταιρίας. Γενική Συνέλευσις Με
τόχων. Τον. λόγον έχει πρώτος ό κ. 
Γενικός πού βρίσκεται κι’ όλας έπί, 
τής έδρας σμιλών... Ό λόγος του» 
φθάνει τώρα στό κρίσιμο σημείο. 
Δυο γουλιές νερό γιά ν’ Ακουσθφ 
πιο άπαλή ή φωνή του: «...Κατά' 
τήν παρελθοΰσαν χρήσιν έγένετο, κ 
κ. Μέτοχοι, προτάσει άρμοδίων δι-' 
ευθυντών τής Εταιρίας, παροχή έκ-, 
τά,κτου οικονομικής ένισχύσεως είς1 
τό Προσωπικόν, "να διά τοϋ τρόπου 
αυτού1 έκδηλωθή ούσ ι αστ ικώτερ ον 
πως τό ενδιαφέρον τής έπιχειρήσεως, 
διά τούς υπέρ τής έπιτυχίας τών 
έργασιών της μοχθήσαντας. Ή Γε-' 
νι,κή Διεύθυνσις πιστεύει ότι ή ένέρ- 
γειά της αϋτη τυγχάνει τής ύμετέ- 
ρας ομοφώνου έγκρίσεως». ’Εδώ ό 
κ. Γενικός σταμάτησε γιά λίγο Α-| 
ναμένοντας τάς Αντιδράσεις τών κ.κ. 
Μετόχων. Μέ έκπλη'ξι διαπιστώνε ό
τι ή ενέργεια του έγκρίνεται. Είναι ο 
ικανοποιημένος. Ικανοποιημένοι ει-01 
ναι καί οί κ.κ. Μέτοχοι. Ξέρουν κα-, 
λά πώς αυτά πού έδωσε ό κ. Γενι °- 
κός 6:ά τά είσπράξουν μέ τόκο στόυ 
νέο χρόνο. ν-!

Ν. Φρ—·ζ °

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Ή συνάδελφος κ. Μάχη Καρανι- 
κόλα, τού Τμήματος Πληροφοριών 
Διοικήσεως, έτεκεν αισίως τήν 26ην 
Νοεμβρίου 1969 δίδυμα (άρρεν, 
θήλυ).

Εύχόμεθα νά τής ζήσουν.
Οί συνάδελφοι τού Τμήματος

★
Ή συνάδελφος κ. Νικολαΐδου, σύ

ζυγος τού συνάδελφου κ. Νικολάου 
Β. Νικολαΐδη ύποτμηματάρχου τού 
Κεντρικού Καταστήματος, έτεκεν αι
σίως θήλυ τήν 17η,ν ’Οκτωβρίου.

ΔΩΡΕΑΙ

Παρά τώνκάτωθι, υπέρ τών σκο
πών τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ. είς. μνήμην τού 
Αποβιώσαντος ιΝικ. Άντωνιάδη:

1) Τομέως άναλύσεως τής Διευ- 
θύνσεως Όργανώσεως ’Εθνικής Τρα
πέζης δρχ. 1.260.

2) ‘Εταιρίας Συμβούλου Επιχει
ρήσεων CRESAP MC CORMICK 
AND PAGET δρχ. 500.

Ή Διεύθυνσις καί τό Προσωπικόν 
τού Ύποκ)τος Πλ. Μητροπόλεως ’Ε
θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος έπί 
τφ Άγγέλματι τού θανάτου τής συν
αδέλφου των Μ,ερόπης Λαγαρία-Τσα- 
κίρη, κατέθεσαν έπί τής σοροΰ της 
στέφανον καί διέθεσαν είς μνήμην 

χρόνον Ατενίζο,μεν πρός j της δρχ. 3.000 υπέρ τού Ελληνικού
irncmc'i. nir^ ’AvTlKKpK 1V1KOU ’IvCTTITOUTOU.

Είς μνήμην Μεράπης Λαγαρία - 
Τσακίρη κατετέθησαν δρχ. 500 πα
ρά τής συναδέλφου κ. Νέλλης Mccu- 
ρο μιχάλη - Λυκούδη, Ύποκ)τος Π λ. 
Μητροπόλεως ,ύπέρ τού Ελληνικού 
’Αντικαρ'κινικοΰ ’ I νστιτούτου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Μόλις συνελθόντες έκ τής πληξά- 
σης ή,μάς συμφοράς, ώς έκ τής προ
ώρου Απώλειας τού προσφιλούς μας 
συζύγου, Αδελφού καί συγγενούς 
ΣΤ'ΑΥΡί ΑΝΟΥ ΝΙΚ. ΚΟΜΝ,ΗΝΟΥ, 
αίσθανόμεθα ζωη,ράν την Ανάγκην νά 
έκφράσωμεν τάς εγκαρδίους ευχα
ριστίας μας πρός πάντας τούς καθ’ 
οίονδήποτε τρόπον έχδηιλώσαντας τήν 
συμπάθειαν των είς τήν άδύνην μας.

"Ολως ιδιαιτέρως όφείλομεν νά 
δια'δηλώσωμεν τήν βαθείαν ευγνωμο
σύνην μας πρός τήν Σεβαστήν Διεύ- 
θυνσιν τού Καταστήματος τής ’Εθνι
κής Τραπέζης τής Ελλάδος (Πλα
τείας Μητροπόλεως) καθώς καί ολό
κληρον τό προσωπικόν αυτής διά 
τήν αυθόρμητον, όσον καί συγκινη
τικήν συμμετοχήν των είς τό βαρύ 
πένθος μας, ώς καί διά τήν εύγενή 
καί τιμητικήν πρός τήν μνήμην τού 
αγαπημένου μας Νεκρού έκδήλωσιν 
τής Ε.Τ.Ε. καί τής «αταθέσεως βα
ρυτίμου στεφάνου έπί τής σοροΰ αυ
τού, είς άναγνώρισιν τής μακροχρο
νίου καί Αγαθής συνεργασίας του ώς 
τακτικού πελάτου τού Ιδρύματος.

Αί ειλικρινείς αώταί έκδηλώσεις 
τών σνεργατών καί φίλων τού Αει
μνήστου διαχύνουν βάλσαμον παρα
μυθίας είς τήν ψυχήν ημών, οί όποιοι 
άπεστερήθημεν τού λατρευτού' μας 
ΣΤΑΥΡ1ΑΝΟΥ.

Ή Οικογένεια του 
Έν ’Αθήναις τή 13.2.1970

“D Α ΟΟ»
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΝ 

ΣΠΟΥΜΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 47 (& ΣΙΝΑ) 

ΤΗΛ. 613.224 — 623.317

Ό κ. Σπυρίδων Κουτσούρη,ς ευχα
ριστεί θερμώς πάντας τούς συμμε
τέχοντας είς τό πένθος, έπί τή α
πώλεια τής Αγαπητής του μητρός 
Έλισσάβετ.

;+**********************************************^.

{ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ |
* ΠΡΟΧΙίΠΙΚΟΙ* ΕΟΜΙΚΗΪ ΤΡΑΠΕΖΗΪ ϊ

ί ί
•Κ 'Οδός Οερεεανου 4 καί Ιίατβαντώνη ϊ

(ΙΙάροδος Αεωφ. Αλεξάνδρας άριθ. 1S) *
Γηλεφωνεκον κέντρον ρ,εσφ τοο ότΐοίοο έπικοινω- ϊ 
νεϊτε ;».έ ολους τούς ορόφους καί τάς υπηρεσίας! J

643.2S1, 641.024, 641.02S ί

641.026, 648.016 J
ΑΘΗΜ4Ι (Τ. ΓΟΙ ) J

ΩΡΑΙ ΕΠΙ2ΚΕΨΕ&Μ: ί
(καθ’ εκάστην) 11 — 1 καί Η—$) ?



ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
ρήται ώς έξουδετερωθεΐσα ή τουλάχι
στον ώς τεθεΐσα έπί άλλων βάσεων, 
δηλ. της καθ'ιερώσεως ενιαίων κανό
νων λειτουργίας των ασφαλιστικών 
Ταμείων, -ενδεχομένως δέ -καί τής 
παρά των καθ’ εκαστα Τραπεζών 
καί οργανισμών, άναλήψεως τής συν- 
ταξιοδοτήσεως του Προσωπικού αυ
τών.

Ή λύσις αυτή, ικαθ’ δσον άφορά 
εϊδικώτερον την Τράπεζαν μας καί 
ή πλέον ένδεδειγμένηι θά άπέδαινε, 
άλλα και ή πλέον συμφέρουσα, αυ
τήν κυρίως.

Πρέπει νά όμολογηθή δτι, εκ τών 
μετά την συγχώνευσιν Διοικήσεων 
τής Τραπέζης μας, μόνον ή σημερι
νή έχει έπιληιφθή τού θέματος μετ’ 
Αποφασιστικότητας καί τής προση- 
κούσης σοβαρότητας, χωρίς δυστυ- 
χώς νά έγκαταλείπη τελείως την πε- 
πατημένην, τής συμμετοχής τοϋτέ- 
στιν τοΰ κατ' οΰδέν πταίσαντος 
προσωπικού, εις την κάλυψιν του 
χαρακτηρ ιζομένου παρ’ αύτής έλλείμ 
ματος, καθ’ ημάς, απλώς ταμειακής 
δυσχερείας.

Καί πρόκειται όντως περί ταμεια
κής καί μόνον δυσχερείας, ώς προ
κύπτει καί έκ σχετικών δύο μελετών, 
τής μεν μιάς, έγκυρου άναλογιστοΰ 
καί τής έτέρας, έπιστήμονος οικονο
μολόγου.

Σσχετικαί συζητήσεις πάντως, 
δεν έχουσι μέχρι στιγμής διεξαχθή 
μετά τής Διοικήσεως τής Τραπέζης.

2. ΜΙΣΘΟΑΟΓΙιΚΟΝ

Ώς είναι γνωστόν, ή ομοσπονδία 
μας Ο.Τ.Ο.Ε. έχει καταγγείλει προ 
έτους την ύφισταμένην άπό το 1 966, 
συλλογικήν σύμβασιν, ζητήσασα πο
σοστά αύξήσεως άπό 15% ιμέχρις 
7%.

Πέρυσι καί περί τάς άρχάς Μαΐ- 
ου έλαβε χώραν είς το Υπουργείου 
Εργασίας σύσκεψις τών έκπροσώ- 
πων τών Τραπεζών καί τον εκτελε
στικού Συμβουλίου τής Ο.Τ.Ο.Ε. πα
ρουσία καί αρμοδίου εκπροσώπου 
τον Υπουργείου. Κατ’ αυτήν συνε- 
ζητήθηι ή δυνατότης έξευρέσεως συμ
βιβαστικής λύσεως προς αποφυγήν 
τής διαδικασίας τού Διαιτητικού Δι
καστηρίου. Άτυχός, οΐ εκπρόσωποι 
τών Τραπεζών, έπρότεινον καί ένέ- 
μειναν είς αΰξησιν έκ 3% καί ώς ή- 
το έπόμενον οί εκπρόσωποί μας τής 
Ο.Τ.Ο.Ε. έθεώρηισαν την πρότασιν 
έμπαικτικήν άλλά καί προσβλητικήν 
τής υπαλληλικής μας άξιοιτρεπείας 
καί τήν άπέρριψαν μετ’ άγανακτή- 
σεως.

Οΰτω άπέμεινεν μόνον ή διά τού 
Διαιτητικού Δικαστηρίου λύσις είς 
τό όποιον καί έγένετο προσφυγή., 
έκκρεμοΰσα έκτοτε.

’Από καιρού είς καιρόν, παρέ
χονται άρμοδίως διαβεβαιώσεις πε
ρί συντόμου 'έκδόσεως σχετικής ά- 
ποφάσεως, προσφάτως δέ καί παρά 
τού ίδιου τού κ. Υπουργού ’Εργα
σίας, χωρίς όμως 'μέχρι σήμερον νά 
έχωμεν τί, τό θετικόν.

Δυστυχώς κατά τό στάδιον τής 
διαδικασίας καί προ τής έκδόσεως 
άποφάσεως, είς ούδεμίαν νόμιμον ε
νέργειαν δυνανται νά προβούν αί έ- 
παγγελματικαί οργανώσεις.

3. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ώς καί δΓ άνακο ινώσεώς μας κα- 
τεστήσαμεν είς υμάς γνωστόν ό κ. 
Διοικητής άνέθεσεν είς τό Διοικητι
κόν Συμβούλιου μας τήν έκπόνησιν 
σχεδίου οργανισμού. Τό Δ. Σ. έν 
συνεργασία μετά διαπρεπούς ειδι
κού Νομικού, προχωρεί είς τήν σύν
ταξιν τού σχεδίου, ελπίζει δέ εντός 
μηνός νά έχη τούτο περατωθή.

Ή διά τής πραγματικής άνακοι- 
νώσεώς μας δοβεΐσα είς υμάς ΰπό- 
σχεσις περί καταργήσεως τών οργα
νικών θέσεων μέχρι καί τού βαθμού 
τού Τμηματάρχου Α', αποτελεί πάν
τοτε τήν βασικήν επιδίωξίν μας, με
ταξύ τών μελετωμένων τοοποποιήσε- 
ων, δικαιωθεΐσαν έξ άλλου καί έκ 
τών τελευταίως διενεργηβεισών προ
αγωγών.

4. ΓΡΑΦΕΙΑ — ΛΕΣΧΗ — Ε- 
ΣΤί ATOP ΙΟΝ

Τό Δ. Σ. έκρινε άπαραίτητον τήν

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαΐον δργανον τοΰ Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων τής Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος.
•

Δ)νσεις συμφώνως τώ Νόμψ: 
‘Υπεύθυνος "Υλης: 

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. 
Μητροπόλεως 43—Άμαρούσιον

Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ρήγα Παλαμήδη 5 —Άθήναι 
Τηλ. 319.306

γενικήν άνακαίνισιν τών έν τή Τρα- 
πέζη γραφείων τού Συλλόγου, τον 
έλαιοχρω-ματισμόν καί τήν έπίστρω- 
σιν τού δαπέδου αΰτών, τήν συμπλή- 
ρωσιν τής έπιπλώσεως, τήν άλλαγήν 
καί διαρρύθμισιν τού χώρου καί προ- 
έβη είς τήν έκτέλεσιν τών αναγκαίων 
έργασιών.

‘Ομοίως, προέβη είς τήν ριζικήν 
άνακαίνισιν τού εστιατορίου τής λέ
σχης, τον εφοδιασμόν αυτής διά 
συγχρόνων ψυχαγωγικών μέσων (μα- 
γνητόφωνον, τηλεόρασιν) καί τήν άν- 
τικατάστασιν τοΰ θαλάμου (καμπί
νας) τού άνελκυστήρος.

'Κατόπιν δέ τής ύπό τού κ. Διοι- 
κητοΰ αύξήσεως τής έτησίας ένισχύ- 
σεως τού Συλλόγου κατά 750.000, 
τό Δ. Σ. έκρινεν ώς έπιβεβλη.μένην 
τήν αΰξησιν τής παρεχομένης έκπτώ- 
σεως είς τούς μακράν τών οικογε
νειών των ευρισκομένους μικρσβά- 
θμους συναδέλφους καί έστιαζα μέ
νους, τοΰ μεν Κέντρου είς τήν Λέ
σχην, τών δέ επαρχιακών Καταστη
μάτων είς έστιατόριον, καί ηΰξησεν 
αυτήν είς 250 δρχ. μηνιαίως.

Διερμηνεύοντες τά αισθήματα τών 
τής κατηγορίας αυτής συναδέλφων 
μας, έκφράζομεν καί αύθις τάς θερ- 
μάς ευχαριστίας μας πρός τον κ. 
Διοικητήν.

5. Π'ΡΟΣΑΗΨIΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ —
ΜΕ,ΤΑΤΑΚΤΙ KOI ΔΙΑΓΩΝΙ
ΣΜΟΙ

Οΐ διενεργη,θέντες κατά τό λήξαν 
έτος δύο διαγωνισμοί προσλήψεως 
προσωπικού, έστω καί είς περιορι
σμένου αριθμόν, έλπίζεται δτι θά ά- 
νακουφίσουν κάπως τούς στενάζον
τας συναδέλφους ύπό τό βάρος τής 
πανθομολογουμένως καταθλιπτικής 
εργασίας των.

Καίτοι, τούτο τίθεται παρά πολ
λών συναδέλφων ύπό άμφισβήτησιν 
καθ’ δσον ίδρυαμένων συνεχώς νέων 
υποκαταστημάτων διά τήν έπάνδρω- 
σιν τών οποίων απαιτείται προσωπι
κόν βασικής τουλάχιστον καταρτί- 
σεως, μετατίθεται τούτο άναποψεύ- 
κτως έκ τών υποκαταστημάτων, μή 
δυνάμενον, ν’ άναπληρωθή διά τών 
νεοπροσληφθέντων.

Διά τούτο πρέπει νά χρησιμοποι- 
ηιθώσι τό ταχύτερον οΐ έπιτυχόντςε 
είς τούς διαγωνισμούς μετατάξεων, 
είς τρόπον ώστε νά καταστούν ύπη- 
ρεσιακώς, άποδοτικώτεροι. Τούτο 
βεβαίως ανάγεται είς τήν αρμοδιότη
τα τής Δ)νσεως Προσωπικού είς τήν 
οποίαν ημείς, καθ’ δ έχαμεν χρέος, 
διατυποΰμεν απλώς τήν γνώμην μας.

’Επί τή ευκαιρία, εις τούς νέους 
αυτούς συναδέλφους τούς ένταχθέν- 
τας ήδη είς τό κύριον προσωπικόν 
τής ’Εθνικής Τραπέζης, ό Σύλλογός 
μας εύχεται καλήν σταδιοδρομίαν -μέ 
τήν δήλωσιν δτι ώς φυσικός προστά
της αύτών, θά περιβάλλη αυτούς πάν
τοτε μέ αγάπην καί στοργήν.

ΕΙΔΙΚΆ

1. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΑΙ Ν.
751, 1836, 971 καί 179

Ή προσγενο-μένη αδικία είς τάς 
ώς άνω κατηγορίας τών συναδέλφων 
λόγφ εσφαλμένης έκτιμήσεως τού 
μεγέθους τής προσφοράς των, ύπ’ 
αύτής ταΰτης τής Πολιτείας, έλπί- 
ζομεν δτι θά άρθή τουλάχιστον έν 
,μέρει, έκ τής έξευρέσεως δικαίας λύ
σεως παρά τής Τραπέζης, βάσει 
τών πραγματικών καί άνεπιδέκτων 
παρερμηνειών υπηρεσιακών στοι
χείων.

2. ΩΡΑΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ & ΕΠΑΡ
ΧΙΩΝ

Ή άποψις τής Διοικήσεως έπί 
τού θέματος είναι γνωστή έκ τών είς 
τό υπόμνημά μας συναντήσεως. (Ά- 
νακοίνωσις No 9)330.1 0.69).

Τυχόν έμμονή έπί τού θέματος, 
τό γε νύν έχον, κρίνεται καί ούτοπι- 
στική- καί ασύμφορος έν πάση περι- 
πτώσε ι.

3. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ'Ν ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Ή ΐκανοποίησις τού αιτήματος 
τούτου έπραγματοποιήθη. προσφά
τως κατά τό δυνατόν εϋνοϊκώτερον.

4. ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙ-
ΜΝΗΣ

Καί τού αιτήματος τούτου μόνον 
μερική: ΐκανοποίησις έπετεύχθη:. Ή 
Διοίκησις έκρινε ώς αρκετήν τήν αΰ- 
ξησιν αύτού μόνον είς 150' δρα χιμάς 
μηνιαίως.

5. ΠΡΟΣΩΠ Ι|ΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΑΤΟΜΙ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Πάμπολλαι περιπτώσεις συναδέλ
φων, άπευθυνθέντων είς τον Σύλλο
γον άπησχόλησαν τό Δ. Σ.

Μετά πολλής χαράς βεβαίως, τό 
Συμβούλιον έπελαμβάνετο έκάστοτε 
τών παρουσιαζομένων είς συναδέλ
φους αναγκών καί μεγάλη ν ί κανοπο ί- 
η,σιν ήσθάνετο όταν έπετυγχάνετο ή 
θεραπεία αύτών. Δάνεια, μεταθέσεις, 
άδειας, τακτοποιήσεις υπηρεσιακών 
εκκρεμοτήτων κ.ά., τά όποΐα οΐ συν

άδελφοι είτε λόγψ άλλων απασχο
λήσεων είτε -έπειγό-μενοι δεν καθί
στατο είς αυτούς δυνατόν νά διεκπε- 
ραιώσουν, άνέθετον είς τον Σύλλογον.

Μέ ιδιαιτέραν επίσης χαράν τό Δ. 
Σ. έπε'δαμβάνετο τών υποθέσεων 
τών συναδέλφων τών επαρχιακών 
Καταστημάτων, πράγμα δπερ μετ’ 
εΰχαριστήσεως θέλει συνεχίσει καθ' 
δλην τήν θητείαν του.

6. ΕΞΩΣΥΛΛΟΓΙΚΑΙ ΚΟ Ι)ΝΩΝΙ ΚΑ,Ι 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

α) Ό Σύλλογός μας έν τή έπ, 
θυμία του νά άποδείξη έμπρά'-τως 
τό 'ενδιαφέρον καί τήν στοργήν τών 
μελών του, πρός τούς ακρίτας μας 
οΐτινες αποτελούν σέμνωμα καί καύ
χημα τής ‘Ελληνικής μας Πατσίδες, 
άπεφάσισεν έν όλομελείψ τού Συμ
βουλίου του τήν υίοθέτησιν άκριτι- 
κού χωρίου έπί τής αλβανικής μεθο
ρίου ονομαζόμενου Μολυβδοσκέπα 
στον, με 'βεβαιότητα δτι ή Γ. Σ. θά 
έγκρίνη πάσαν εντός τών Συλλογι
κών οικονομικών δυνατοτήτων άπα.- 
τηιθησομιθένην πρός τούτο ανάγκην.

β) ’Επίσης άπό τά αύτα αισθή
ματα έμφορούμενος ό Σύλλογός 
μας διά τούς άδελψούς μας Κυπρί
ους, άπεφάσισε τήν άποστολήν πρω
τοχρονιάτικων δώρων είς τά τέκνα 
τών έκεΐ συναδέλφων μας.

γ) Τέλος έν τή επιθυμία του νά 
συμβάλλη είς τάς 'καταβσλλοαένας 
προσπάθειας τής Εθνικής Κυβερνή- 
σεως διά τήν οικονομικήν Λνάπτυξ'ν 
τής χώρας, ένεγράφη διά ποσόν 
100.000 δρχ. ε'ίς τό έκοθέν έσίοτε- 
ρικόν 'δάνειον τών 2 δισεκ.

8. ΕΝΔΟΣΥΑΛΟΓΙΚΑ — ΟΙΚΟ
ΝΟΜΙΚΑ

α) Γ ρ α μ μ α τ ε ί α

Τό Δ. Σ. μελετά τήν άναδιοργά- 
νωσιν τής Γραμματείας τού Συλλό
γου καί τήν καθιέρωσιν ταυτοτήτων 
τών μελών αύτού, άποδειχθεισών α
ναγκαίων είς πολλάς περιπτώσεις.

β)'Προσωπικόν τού Συλ
λόγου

Κατηρτίσθησαν άτομιικοί φάκελλοι 
τού προσωπικού τού Συλλόγου συμ- 
πληρωθέντες μέ τά άπαραίτητα πι
στοποιητικά κ.ά. στοιχεία.

Έπεξετάθη τό «αθιερω-θέν ύπό τών 
προκατόχων Δ. Σ. ιέπίδομα πολυε
τούς υπηρεσίας είς τούς έχοντας 
συμπληρώσει τον άπαιτούμενον χρό
νον, κατά τά ύπό τής Τραπέζης χο
ρηγούμενα ανάλογα ποσοστά

γ) Οίκονομ ι κ ά τοΰ Συλ
λόγου

Τά Δ. Σ. διεχειρίσθη, μέ πλήρη 
συναίσθησιν τής ιερότητας αύτών, 
τά οικονομικά τού Συλλόγου μας μή 
παραγνωρ ίζων βεβαίως ικαί τήν σκο
πιμότητα αύτών, είς άς περιπτώσεις 
παρίστατο άνάγκη.
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τό Δ. Σ. δεν έκρινε άπαραίτητον 
νά δώση διά τής παρούσης έκθέσεως 
πλήρη καί λεπτομερή δημοσιότητα 
τής δραστηριότη.τός του' καί μάλιστα 
είς ώρισμένους ευπαθείς ζωτικούς 
τομείς.

Τό συμφέρον μας, υπαγορεύει εν 
πολλοίς καί ένίοτε καί εχεμύθειαν καί 
πολιτικότητα καί έπιιδέξιον, διά νά 
μή εϊπωμεν, 'διπλωματικόν χειρισμόν.

Είς τήν συνέλευσίν μας ενδέχεται 
νά παρασχεθή δυνατότης νά γνω- 
σθοΰν περισσότερα κατά τήν διεξα
γωγήν βιολογικών συζητήσεων.

Αί διαλογικαί συζητήσεις κατά 
τάς συνελεύσεις καί λεπτομερώς ε
νημερωτικά! αποβαίνουν καί κατά 
κανόνα ώφέλιμοι.

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 
ΤΟ ΔΙOi/KHTIΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΦΩΤΗΣ 8. ΗΑΙ0Π0ΥΛ0Σ
Μαιευτήρ - Χειρουργός

Γυναικολόγος ,

Ειδικός είς τήν θεραπείαν 1
Στειρότητος ,

Ειδικευτείς έπί 6ετ ί αν είς 1
Σκανδιναβίαν καί Μ. Βρεταννίαν ,

Τ. ’Επιμελητής τού Νοσ. ST.
ANDREW’S τού Λονδίνου 

Τ. HONORARY REGISTRAR τοΰ 
Τμήματος

ΤΕΙΡΟΤΗΤΟΣ ΓΟ'ΝΙΜΟΤΗΤΟΣ 
& ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Τοΰ UNIVERSITY COLLEGE 
HOSP. MEDICAL SCHOOL τοΰ 

Λονδίνου
Ίατρείον: Σόλωνος 46 
Κολωνάκι (Τ.Τ. 135)

Τηλ. 633.875
Δέχεται : Δευτέρα — Τετάρτη 

Παρασκευή 5-8 
Τηλ. Οικίας: 763.215

Ό Διοικητής ικ. Άχ. Κομινός και ό Πρόεδρος τοΰ Σ ελλόγου κ. Μ. Τσουδερός έν μέσω τών μελών τοΰ 
Διοικητικού και Έποπτικοΰ Συμβουλίου τοΰ Προμ. Συν) σμοΰ κατά τον έορτασμόν τής 50ετηρίδος αΰτοΰ.

Πενήντα χρόνια δημιουργικής 
δράσεως τοΰ Συνεταιρισμού

Ή συμπλήρωσις 50 χρόνων δη
μιουργικής δράσεως τσΰ Προμηθευ
τικού μας Συνεταιρισμού, έωρτάσθη 
τήν 9ην Φεβρουάριου έν τή αιθούση 
τοΰ Πρατηρίου του, οδός Πεσμαζό- 
γλου άρΐ'θ. 1.

Τήν έορτήν έτίμησαν διά τής πα
ρουσίας των ό κ. Διοικητής καί 6 
κ. Υποδιοικητής τής ’Εθνικής Τρα
πέζης, παρευρέθησαν δέ είς αυτήν 
ό Γενικός Διευθυντής τής Τραπέζης 
’Επαγγελματικής Ηίστεως, και οΐ 
κ.κ. Διευθυνταϊ τών Τροατεζών Ε. 
Τ.Ε., Ε.Κ.Τ.Ε. καί Ε.Τ.Β.Α.

Παρευρέθησαν ακόμη αί Διοική
σεις τών Ταμείων Υγείας, Ε.Τ.Ε. 
καί τέως ’Αθηνών, καί τών Οικοδο
μικών Συνεταιρισμών τών υπαλλή
λων τής ’Εθνικής Τραπέζης, οΐ δια- 
τελέσαντες Πρόεδροι τοΰ Συνεται
ρισμού καί ή χήρα τοΰ άειμνήστου

ίδρυτοΰ τοΰ Συνεταιρισμού κ. Δυο- 
βουνιώτη.

Ώμίλησεν έν άρχή ό Πρόεδρος 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ 
Συνεταιρισμού κ. Σπΰρος Κατωπό- 
δης, νάαφερθείς διεξο'δικώς είς τά 
τής 50ετοϋς δράσεως του, έξάρας 
κυρίως τήν σημαντικήν συμβολήν 
τοΰ Συνεταιρισμού εις τήν έπιβίω- 
σιν τών συνεταίρων του κατά τήν 
κατοχικήν περίοδον.

’Ακολούθως, καί ύπό τό αυτό 
πνεύμα, ώμίλησεν ό Πρόεδρος τοΰ 
Συλλόγου τών υπαλλήλων τοΰ Συνε
ταιρισμού κ. Χρήστος Παπαϊωάν- 
νου.

Τέλος, ώμίλησεν ό Διοικητής τής 
Εθνικής Τραπέζης κ. Άχιλλεύς Κά
μινός, συγχαρείς τον Συνεταιρισμόν 
διά τά μέχρι τοΰδε έπιτεύγματά 
του.

’Εν συνεχείφ ό ικ. Διοικητής, ά- 
φοΰ άνέφερεν δτι έχει προσωπικήν 
εμπειρίαν τής ευεργετικής δράσεως 
τοΰ Συνεταιρισμού κατά τήν Κατο
χήν, ΰ'πεσχέθη τή ν συμπαράστ ασ ι ν 
τής Εθνικής Τραπέζης -είς τό έρ- 
γον τοΰ Συνεταιρισμού.

Έπη,κολούθησε προσφορά είς τόν 
κ. Διοικητήν, έκ μέρους τής Διοι- 
κήσεως τοΰ Συνεταιρισμού, άναμνη- 
στικοΰ μεταλλίου τής 50ετηρίδος 
τοΰ Συνεταιρισμού.

Έν τελεί, ό κ. Διοικητής ευχη
θείς υγείαν καί οικογενειακήν ευτυ
χίαν είς πάντας, έκοψε τήν πίτταν 
τοΰ Συνεταιρισμού, τό νόμισμα τής 
οποίας εύρέθη είς τό τεμάχιον τοΰ 
Ταμείου Υγείας.

Επηκολούθησεν δεξίωσις καί ή 
ωραία έορτή έληιξ,εν έν μέσω εγ
καρδίου άτμοσφαίρας.

Άπό τό βιβλίο? τοΰ ΑΟΑΝ. Π. ΜΙΧΑ, Δικηγόρου

ΨΥΧΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Διά τόν Ίωάννην ΔροσόπουΛον

Μίαν ήμέραν, ό ’Ιωάννης Δροσό- 
πουλος, Διοικητής πλέον τής ’Εθνι
κής Τραπέζης, ε-ύρίσκετο είς τό έν 
τή Τραπέζη γραφεΤον του καί έδέ- 
χετο είς συνεργασίαν καί «Υπογρα
φήν σοβαρών καί επειγόντων εγγρά
φων άνωτάτους υπαλλήλους τής Τρα
πέζης. Είς τάς περιπτώσεις αυτός, 
6 Διοικητής ζητεΤ πλήρη καί έμπε- 
ριστατωμένην είσήγησιν άπό τούς υ
παλλήλους, ζητεΐ τόν φάκελλον έ- 
κάστης ύποθέσεως, άναγιγνώσκει τά 
έγγραφα ό ίδιος καί -μορφώνει άτο- 
μικήν γνώμην διά κάθε ζήτημα. "Ε
πειτα άποφασίζει συνήθως άμέσως 
καί -δίδει όδηγίας είς τόν υπάλληλον 
καί λύσεις τών υποθέσεων, μέ μίαν 
διαύγειαν πνεύματος -καί ευθυκρισίαν 
καταπληκτικάς. Σπανιότατα, είς εξ
αιρετικής σοβαρότητας ύποθέσεις, ά- 
ναβάλλει τήν άπόφασίν του διά νά 
ζητήση μόνος συμπληρωιματι-κά στοι
χεία, νά έποτνεξετάση τήν ΰπό-θεσι ν, 
καί τότε μόνον άποφασίζει.

Τήν ήμέραν εκείνην προσήιλθεν είς 
τό γραφεΐον του εις άπό τούς συν- 
εργάτας τού Διοικητοΰ τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, ώχρός καί συνωφρυωμέ- 
νος, διά νά τοΰ ανακοίνωση, κάτι σο
βαρόν, κάτι πολύ δυσάρεστον, άπεί- 
ρως θλιβερόν διά τήν κοινήν άντί- 
ληψιν, κυριολεκτι-κώς συντριπτικόν. 
Ό υπάλληλος δεν έχει τήν τόλμην 
νά τό εϊπη, είναι διατακτικός, προ- 
τι μςε νά τόν ικοτταπίη ή γή παρά νά 
τό ανακοίνωση είς τόν Διοικηιτήν. 
Συλλογίζεται: «'Παρελθέτω άπ’ έ- 
μοΰ τό ποτήριον τούτο». Ευρισκόμε
νος είς τόν προθάλαμον τοΰ γραφεί
ου τοΰ Διοικητοΰ, ε'ίς τήν αίθουσαν, 
όπου είναι τό γραφεΐον τοΰ ιδιαι
τέρου γραμματέως τοΰ Διοικητοΰ, ό 
υπάλληλος αισθάνεται κρύον ιδρώ
τα είς τό μέτωπόν του. 'Πώς νά λυ- 
πήση τόν Διοικητήν του, ό όποιος 
είναι τόσον καλός, τόσον στοργι
κός είς όλους; Σκέπτεται πώς -θά 
ήτο δυνατόν νά αποφυγή, νά -μή έκ- 
τελέση αυτός έκεΐνο τό θλιβερώτα- 
τον καθήκον, ή τουλάχιστον πώς ν’ 
άναβάλη τήν έκτέλεσιν του δΓ άλ
λην ήμέραν ή δΓ οίλλην ώραν. Ή 
αναβολή όμως δέν είναι επιτετραμ
μένη. ’Έπειτα σχεδιάζει τά λόγια, 
μέ τά όποια θά τοΰ άναγγείλη- τό 
πράγμα. Νά τοΰ κάμη ένα πρόλο
γον καί νά τόν προπαρασκευάση, νά 
τοΰ ζητήση συγγνώμην, διότι θά τόν 
λυπήση ή νά τοΰ τό εϊπη ξη-ρά - ξη
ρά καί γρήγορα, μέ ολίγα λόγια; 
Δέν γνωρίζει ποιαν άπόφασίν νά λά-

6η. Ή ημέρα είναι χειμερινή -καί ή 
αίθουσα τής Τραπέζης είναι βεβαί
ως θερμασμένη άπό τό καλοριφέρ, ό 
(Υπάλληλος όμως, έν ώ τό -μέτωπόν 
του είναι ΐδρωμένον άπό κρύον ίδρω
τα, αισθάνεται τά χέρια του -καί τά 
πόδια του παγωμένα... Φοβείται, ότι, 
πταν θά επιχείρηση νά όμιλήση, ή 
φωνή του θά τρέμη...

Έν ώ εύρίσκεται είς αύτήν τήν 
δυσάρεστον ψυχολογικήν κατάστασιν, 
ό ιδιαίτερος γραμ-ματεύς τοΰ Διοι- 
κητοΰ τόν παρακαλεΐ νά είσέλ-θη είς 
τό γραφεΐον τοΰ Διοικητοΰ.

Ό υπάλληλος εισέρχεται κάτω
χρός -καί μέ καταφανή- τά ίχνη ίσχυ- 
ράς συγκινήσεως. Τρόμων, άνακο Ι
νώ νει μέ -έλάχιστα λόγια τήν θλι
βερών ϋπόθεσιν, χωρίς ν’ άτενίζη 
κατά πρόσωπον τόν Διοικητήν, μέ 
τά μάτια έστρα-μμένα πρός τά χαρ
τιά του.

‘Ο Διοικητής προσαγορεύει φιλι
κότατα τόν υπάλληλον μέ τό μικρόν 
του όνομα, καί τόν άκούει μέ καλω- 
σύνην -καί βαθυτάτην προσοχήν. Δέ
χεται τήν θλιβεράν άνακοίνωσιν μέ 
μίαν ψυχραιμίαν ΰπεράνθρωπον. Τό 
σώμα του παραμένει τελείως ακίνη
τον είς τήν θέσιν του. Τά χέρια του 
παραμένουν τελείως ήρεμα. Οΐ -μυς 
τοΰ προσώπου του διατηρούν μίαν 
γαληνιαίαν ησυχίαν. Ούτε καν οΐ 
βλεφαρίδες του κινούνται. Τό -μέ'τω- 
πον μένει άσυνοφρύωτον. Τά -μάτια 
του διατηρούν άναλλοίωτον τήν λάυ- 
ψιν τής καλωσύνης -καί τά χείλη, τού
το μειδίαμά των.

Λέγει μόνον είς τόν υπάλληλον, 
μέ σταθεράν καί ήρεμον φωνήν:

—-Πολύ καλά. Ευχαριστώ.
Ό υπάλληλος κυττάζει κατάπλη

κτος τόν Διοικητήν. Τόν έρωτά έάν 
πρέπει νά νέεργήση τίποτε.

‘Ο Διοικητής άπαντά -μέ τήν ιδί
αν γαλήνην:

—’Όχι, απολύτως τίποτε.
Ό υπάλληλος ύποκλίνεται καί α

ποχωρεί άπό τό γραφεΐον τοΰ Διοι- 
κητοΰ.

’Εντός μιας ή δύο ήμερων, ή ύπά- 
θεσις είχε διευθετηθή κατά τόν καλ- 
λίτερον τρόπον.

Είς μίαν συνεδρίασιν, τής όποιας 
προεδρεύει 6 Διοικητής τής ’Εθνι
κής Τραπέζης, πρόκειται νά συζη
τηθούν τεραστίας σημασίας ζητήμα
τα. Υπάρχουν μέλη, μετέχοντα είς

τήν συντδρίασιν, εχοντα νά ομιλή
σουν διά θίγόμενα παμμέγιστα συμ
φέροντα. Ή συζήτησις πρσμηνύεται 
θυελλώδης. Είς τά πρόσωπα περ
νούν σύννεφα.

‘Ο Διοικητής, προ τής συνεδριά- 
σεως, διηγείται εύθυμα άνέκδοτα, έν 
φ τό πρόσωπόν του άκτινοβολεΐ άπό 
παιδικήν χαράν. Ή θύελλα άρχίζει 
νά κοπάζη.

Ή συνεδρίασις άρχίζει. Ό Διοι
κητής είση-γεΐται τά σπουδαιότερα 
ζητήματα, μέ σαφήνειαν -καί απλό
τητα καί πειστικότητα. Φώς χύνεται 
πρός όλα τά σημεία. Αί άμφιβολίαι 
εκλείπουν, αΐ αντιρρήσεις εξαφανί
ζονται . Οί όμιληταί όμιλοΰν μετριο- 
παθώς.

Ό Διοικητής όμιλεΐ έκ νέου. Αυτήν 
τήν φοράν πλέον δίδει λύσεις, καί 
χαράσσει κατευθύνσεις -ένεργέιών 
πρακτικών πρός άντ-μετώπισιν τών 
σπουδαίων ζη-τημοττων.

Αί λύσεις ίκανοποιηοΰν όλους. 
Κανένα σύννεφον δέν υπάρχει πλέ
ον ούτε είς τά πρόσωπα, ούτε είς τάς 
ψυχάς.

Είναι ή κρίσιμος έποχή, κατά τήν 
οποίαν έχει τεθή -έπί τώπητος άπό 
τόν Βενιζέλον τό περίφημον ζήτημα 
τών καλυμμάτων τής ’Εθνικής Τρα- 
ιτέζης. Ό Δροσόπουλος άγωνίζεται 
αγώνα σκληρόν διά νά κερδίση τό 
ζήτημα, διά νά έπιβάλη τάς έπί 
τοΰ θέματος δικαίας άπάψεις τής Ε
θνικής Τραπέζης. Ά-λλά ή- -ηρεμία 
του μένει άμετάβλητος, καί τό -χαμό
γελο δέν φεύγει άπό τά χείλη.

Οί έμπιστοί του κύκλοι τοΰ συν- 
ιστοΰν νά -κάμη πόλεμον, -κυρίως διά 
τοΰ Τύπου.

Άπαντά μέ τήν άδιατάρακτον ψυ
χραιμίαν του:

•—Θά ίδώ... έάν είναι άνάγκη... 
‘Ίσως νά μή παραστή άνάγκη,..

Καί τό ζήτημα λύεται χωρίς α
γώνα, διά τής διπλωματικής όδοΰ, 
διά καταλλήλων παρασκη-νιακών ε
νεργειών, διά δημιουργίας κοινής 
γνώμης, διά τής -έπισείσεως τών κιν
δύνων τής ’Εθνικής Τραπέζης... ‘Ο 
Βενιζέλος άφήνει τό πρόχωμα τής 
αδιαλλαξίας καί παραδέχεται τήν 
γνωστήν -μέση-ν λύσιν τοΰ ζηιτήματος.

Κάθε όξύτης βλάπτει τά μεγάλα 
ζητήματα. Κα ίαϋτό ό Δροσόπουλος 
τό γνωρίζει υπέρ πάντα άλλον.



ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΑΛΛΟΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΕΝΤΟΝΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε. 
ΑΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΙΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

βεβαιότητα ότι και Υμείς αΐσθάνε-

Παοά συνταξιούχου συναδέλφου, 
έλάβαμεν καί ‘δημοσιεύαμε,ν την κα
τωτέρω επιστολήν, σχετικώς ιμέ α
νώτερα τέως στελέχη τής Εθνικής 
Τραπέζης, συνταξιούχους ή|δη, οί ο
ποίοι Ανέλαβον υπηρεσίαν παρ’ αλ- 
λαις Τραπέξαις.

Ευχαρίστως θά βηιμοσιεύβωιμεν τάς 
έπιστολάς καί άλλων συναβέλίφων επί 
τού θιγομένου Οοβαρωτάτου- θέματος.

'Ως έκ περισσού δηλοΰιμεν δτι το 
αυτό θέλοιμεν πράξει εάν τις ή τινές 
τών σίραφέντων προς τον ανταγωνι
σμόν τέως συναδέλφων μας αναπτύ
ξουν Από τής ίδικής των σκοπιάς τάς 
απόψεις των.

Θά ύπαρξη περισσότερον Ακριβυ&ι- 
καία κρίσις εάν άκουσθούν καί αί δύο 
πλευραί.

★
Τδ θέμα δεν αφόρα μικροβάθμους 

υπαλλήλους τής ΕΤΕ ή άπολυθέντας 
προώρως ή εύρεθέντας οπωσδήποτε 
έκτος υπηρεσίας καί Εχοντας πρα
γματικήν Ανάγκην να έργασθοϋν.

’Αφορά Ανώτερους υπαλλήλους τής 
Τραπέξης, στελέχη της, τ. Έπιθΐω- 
ρητάς ή Διευθυντάς 'Τπίμάτων κλπ. 
άποχωρήσαντας οίκειοθελώς ή κατα- 
ληφθέντας υπό τοΰ Ορίου ηλικίας, μέ 
ικανοποιητικήν εις Αμφοτέρας τάς 
περιπτώσεις σύνταξιν.

“Εκπληκτοι άκούοιμεν τελευταίως, 
δτι ό Α ή ύ Β συνάδελφος άνέλαβεν 
υπηρεσίαν εις άνταγωνιστρύας Τρά
πεζας καί διερωτώμιεθα, εις έκάστην 
περίπτωσιν τί τούς ώδήγηισε εις τού
το;

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
At Τράπεζαι αποτελούν κατ’ εξο

χήν οίκονομικάς μονάδας έντάσεως 
εργασίας. Τάς καθιστά τοιαύτας ή 
πληθώρα τών παρεχόμενων εργασιών 
καί ή προσπάθεια τής αμέσου έξν.τη- 
ρετήσε,ως τοΰ πελάτου καί τής προ
σφοράς είς αυτόν εργασίας ποιότητας 
διά νά άποσπάσουν την εμπιστοσύνην 
του.

Έΐξ αύτοϋ τοΰ λόγου ό τραπεζι
κός υπάλληλος είναι υποχρεωμένος 
νά προσφέρη εργασίαν ποιότητας είς 
βραχύ χρονικόν διάστημα καί παραλ- 
λήλως νά βοηθή,ση καί νά κατευθύ- 
νη συμβουλευτικώς τον επιχειρημα
τίαν πού συναλλάσσεται μέ την Τ!ρά 
πεζαν είς τά εσωτερικά οργανωτικά 
προβλήματα τής εργασίας του.

Τό προσωπικόν τών Τραπεζών 
χρειάζεται είδικάς γνώσεις διά την 
προσφοράν υπηρεσιών προς τούς π-ε- 
λάτας. "Αν άλλοι υπάλληλοι είναι υ
ποχρεωμένοι νά γνωρίζουν σειράν 
νόμων, Αποφάσεων, διατάξεων κλίπ. 
οί Τραπεζικοί είναι υποχρεωμένοι, 
πέραν τούτων, νά κατέχουν είς βάθος 
σειράν ειδικών γνώσεων (λογιστικήν, 
εμπορίαν, οικονομικά κλπ.) ώστε νά 
Εχουν πρσσλαμβανούσας παραστάσεις 
τών θεμάτων πού τούς παρουσιάζον
ται καί νά είναι ειις θέσιν νά προ
σφέρουν συμβουλευτικάς υπηρεσίας.

Μέ τά σημερινά δεδομένα ό Τρα
πεζικός ύπάλληλος πού δεν διαθέτει 
γενικωτέρας γνώσεις δεν ήμπορεΐ νά 
εκπληρώση τό Εργον του.

Ό καθηγητής κ. Στρατής ’ Ανδρε- 
άδης, Διοικητής τοΰ συγκροτήματος 
Τραπεζών ’Εμπορικής, ’Ιονικής-Λαί- 
κής, ’Αττικής, Πειραιώς, ζητεί «δ 
Τραπεζικός λειτουργός νά γένη Ενα 
είδος αποστόλου». 'Ενός αποστόλου 
πού θά σ-πεύδη πρύς τον πελάτην, ό
χι μόνον διά νά προσειλκύση την άπο- 
ταμίευσίν του ή διά νά τοΰ προσφέ
ρη μίαν ασφαλή καί αποδοτικήν το- 
ποθέτησιν άλλα καί διά νά τον συμ- 
βουλεύση καί στήν ανάγκη νά τοΰ 
άρνηθή μίαν χορήγησιν πού μπορεί 
μακροχρόνια νά βλάιψη τόν ίδιο».

Ο'ί "Ελληνες Τραπεζικοί υπάλλη
λοι καί κατά τό παρελθόν άλλα κυι- 
ρίως σήμερον Εχουν ένστερνισθή τον 
ρόλον, τόν όποιον διαδραματίζουν είς 
την επιτυχίαν τής οίκο νομικής άνα- 
πτύξεως τής χώρας.

Χαρακτηριστικόν γεγονός αποτελεί 
δτι άνταπεκρίθησαν ειις τόν ογκον 
τών τραπεζικών εργασιών, αί άποΐαι 
ηύιξήθησαν σηιμαντικώς κατά τά τε
λευταία Ετη, ιένώ δ Αριθμός τών τρα
πεζικών υπαλλήλων. όχι μόνον δέν 
ηύξήθη αλλά καί έ.μ-ειώθη είς ώρι- 
σμένας Τράπεζας.

"Εναντι αυτής τής -ειδικής προσ- 
φΙοράς ύ-πηρ-εσιών καί τοΰ όγκου τής 
εργασίας τόιν όποιον καλούνται νά 
διεκπεραιώσουν καθ’ -έκάστην, ό μι
σθός τόν -όποιον λαμβ-άουν εύρισκε- 
ται είς κοινά επίπεδα.

Αί ιάποδοχαί των Εμφανίζονται ε
λαφρώς βελτιωμένοι Εναντι άλλων 
κατηγοριών εργαζομένων, είναι όμως 
οπωσδήποτε κατώτεροι καί τοΰ εί
δους καί τοΰ ογ'κου τής πάρε χαμένης 
εργασίας. Ουτω οι Τραπεζικοί ύπάλ- 
ληλοι όχι μόνον -δέν δέχονται -οτι ή 
τάξις των Εχει εύνοηθή, άλλα Εχουν 
τό αίσθημα τοΰ Αδικούμενου συν τοίς 
άλλοι; καί διότι γνωρίζουν τά συ- 
ααντικά ωφέλη τών Τραπεζικών 'Ι
δρυμάτων, ενώ αί άπολαυαί των εί
ναι καθηλωμένοι είς τά αυτά επίπε
δα από τοΰ 1966.

Σή-ιιερον προβάλλουν τό αίτημα 
τής -Αναπροσαρμογής τοΰ μισθολο
γίου των είς τά πλαίσια τών έπιχει-

Οιί ίδιοι Ασφαλώς θά αύτο-επε-ίσθη- 
σαν δτι Εχουν «ανάγκην». Ή έκτί- 
μησις -όμως τών αναγκών είναι ύπο- 
κενμενική ύπόθεσις, πιθανόν δε νά υ
πάρχουν καί τινες πραγιματικαί τοι- 
αϋται περιπτώσεις:

Παράλληλα όμως μέ τάς άνάγκας 
ύπάριχ-ει καί ή προσωπική Αξιοπρέ
πεια, ό αύτοσεβασμόςκαί ή δεοντο
λογία. -Καί αύτά τά τρία Ανακόπτουν 
τά βήματα προς τούς -άνταγωνιστάς 
τής ΕΤΕ, πολλών -άξιων -συναδέλ
φων, οί όποιοι Εχουν ίσως πολύ πε- 
ρισσοτέ-ρας Ανάγκας άπό τούς αύτο- 
μολήσαντας προς τάς -άνάγκας των.

Τό σύνολον Ασφαλώς τών συντα
ξιούχων —καί έκτος υπηρεσίας πλέ
ον— αισθάνεται ισχυρόν τόν δεσμόν 
του προς τό "Ιδρυμα, τό όποιον υπη
ρέτησε επί 30, 40 καί πλέον Ετη καί 
τούς π-ρο-σέιφερε καλήν κοινωνικήν θέ
σιν, -Αξιοπρέπειαν, καί 6ίον, οχι βέ
βαια πολυτελή καί έξαιρετικιώς αν'ε- 
τον, -αλλά άισφ-α,λή καί ζηλευτόν Α
πό πολλούς, πάρα πολλούς, μέ πίλιεί- 
ονα ίσως προσόντα καί ικανότητας.

Πέραν δέ τοΰ συναισθηματικού 
αύτοϋ δεσμού, όλοι Αντιλαμβάνονται 
καλώς, δτι μέ την συνεχή πρόοδον 
καί ευημερίαν τοΰ 'Ιδρύματος, συν
δέεται Αρρήκτως καί τό συνταξιο-δο- 
τικόν θέμα, δηλ. τό ίδιον τό συμφέ
ρον των. Καί Αδυνατούν ν’ αντιλη- 
φθοϋν πώς εύρίσκονται συνάδελφοι, 
μέχρι χθες, νά στρέφωνται κατά τής 
ΕΤΕ.

Αί -άνταγωνίστριαι Τράπεζαι δέν 
προσλαμβάνουν τούς -ανω-τέρους συν
ταξιούχους τής ΕΤΕ διά τό -σφρίγος

ρήσεων είς τάς όποιας προσφέρουν 
την εργασίαν των. "Εχουν ήδη προσ- 
φύγει καί αναμένουν τήν -άπόίφασιν 
τοΰ -Διαιτητικού Δικαστηρίου.

Ίδι-αιτέραν ευαισθησίαν Εχουν οί 
Τραπεζικοί υπάλληλοι είς τό θέμα 
τής -ασίφ-αλίσεώς των. Δέν διακρίνουν 
τάς παροχάς τής Κοινωνικής Άσφ-α- 
λίσ-εως μέ τάς έκ τής εργασίας των 
άπολαυάς καί -διά νά επιτύχουν μίαν 
Αξιοπρεπή iατροφαρμ-ακευ-τικήν καί 
νοσοκομειακήν πε-ρίθαλ-ψιν. έχουν 
προ:6ή είς ταπαχωρήσεις επί τοΰ μι
σθολογίου των. Θεωρούν συνεπώς ά- 
ναπόσπαστον τμήμα τού μισθού1 των 
τάς πίαρ-οχάς τής Κοινωνικής Άισιψα- 
λίσεως.

Αί συντάξεις τάς οποίας λαμβά
νουν -είναι ανάλογοι προς τά -Ετη ύ
πηρεσίας καί τήν ζαταβληθεϊσαν α
σφαλιστικήν είσΙφιο-ράν.

Δέν Έχουν υπέρ αύτών κοινωνικόν 
πόρον Ινώ καταβάλλουν εισφοράν ειις 
τά Ταμεία των, δπως πράττουν δλοι 
οί έργοδόται.

Τά 6-2,5 ο) ο τών συνταξιούχων 
Τραπεζικών ύπαλλήλων λαμβάνουν 
μηνιαίαν σύνταξιν κατωτέραν τών 
4.50Ό δρχ. Οί Τραπεζικοί -υπάλληλοι 
ζητούν τήν Αποδέσμ-ευσιν τών «πό
θε,ματικών κεφαλαίων τών Ασφαλι
στικών των Ταμείων διά νά πραγμα
τοποιήσουν τάς ένδεικνυομένας επεν
δύσεις.

’Αποκρούουν τήν ένοποίη-σιν τών 
Ταμείων των είς ένιαΐον -φορέα, διό
τι πιστεύουν οτι ή ’Εθνική: ‘Οίκον ο- 
μία δέν Έλαβε Ακόμα τοιαύτην εκτα- 
σιν Αναπτύξεως, ώστε νά -δύναται νά 
έξα-σφ-αλίση -διά τό σύνολον, τό ά- 
νώτατον όρων τών ‘υφισταμένων σή
μερον είς (ορισμένους κλάδους πα
ροχών.

Κατά συνέπειαν, ή ένοποίη-σις, Ε
στω καί κατά όμοείδεΐς όμάΙδας, θά 
πρέπει- νά συνεπάγεται μείωσιν τών 
ανώτερων χωρίς νά έπιφέρη βελτίω- 
σιν τών κατωτέρων.

’Αποδέχονται όμως τήν καθιέρω- 
σιν ενιαίων κανόνων Κοινωνικής Ά- 
σφ-αλίσεως.

Οί Τραπεζικοί υπάλληλοι έ,χειρο
κρότησαν μέ ίδ-ιαιτέραν ίκανοποίη-σιν 
τήν 'ομιλίαν τοΰ κ. Πρωθυπουργού 
■ενώπιον τοΰ συνεδρίου τών νομαρ
χών τής χώρας.

'II μετ'’ έμφάσεως αναφορά τοΰ κ. 
Πρωθυπουργού είς τόν «άνθρωπον», 
τούς Επεισε ότι είς όλους τούς το
μείς Αλλά καί ιδιαίτερα είς τόν το
μέα τής Κοινωνικής Άσφαλίσε-ως. 
θά λ,ηιφθή ύπ’ όψ-ιν δ παράγων «άν
θρωπος».

Τήν τοιαύτην άλλωστε τοπο-θέτη- 
σιν τοΰ κ. Πρωθυπουργού, καθ’ ό
σον Αφορά τόν παράγοντα «άνθρω
πος», Έχει Αποδ-εχθή ή- όργανωθεϊσα 
υπό τών Ηνωμένων ’Εθνών διάσκι-- 
ψις επί οικονομικών ‘θεμάτων, ή ό
ποια ώς τελικόν πόρισμα διακηρύττει 
δ'τι «ούδείς παράγων είναι περισσό
τερον κρίσιμος διά τήν προώθησι τή-ς 
οικονομικής -άναπτύξεως μιας χώρας 
όσον ό παράγων «άνθρωπος».

Ή πολιτεία Εχει Αναγνωρίσει τήν 
ποιότητα καί τήν Αξίαν τή-ς προσ- 
φερο-μένης ύπηρεσίας έκ μέρους τών 
Τραπεζικών 'Υπαλλήλων καί ώς Α
τόμων κ-αί ώς ομάδος εργαζομένων.

Ουτω, είναι βέβαιον, ότι θά συ
νέχιση νά παρέχη τά αυτά μέσα του
λάχιστον διά νά διατηρήσηι τό υψη
λόν επίπεδον τών παρεγο-ιιένωνί ύπό 
τών Τραπεζικών ύπαλλήλων ύ.τηρε- 
σι-ών, τόσον -αναγκαίων ίδιά πάσαν ου
σιαστικήν -βελτίωσιν καί έξέλιξιν τής 
’Εθνικής Οίκονοα,ίας.

Ι. Δ. ΣίΠΤΡΙΔΑΚΗιΣ

καί τήν ολκήν τω-ν, ούτε καί διά τάς 
είδικάς γνώ-σεις των ή τήν επιστημο
νικήν των κατάρτισιν κλπ. Διότι εί
ναι γνωστόν πόσον πενιχρά -είναι ή 
Τραπεζική Τεχνική καί ότι ιάπό τούς 
«παλαιούς» πολύ χρησιμότεροι άπό 
πλευράς ολοκληρωμένης τραπεζικής 
□υγκροτήσεως είναι ο-ί μεσαίοι ή καί 
νεώτεροι υπάλληλοι, πολλοί διπλω
ματούχοι Ανωτέρων Σχολών ή με
τεκπαιδευόμενοι είς ειδικά Σεμινάρια 
κλπ.

Ό Ανταγωνισμός πληρώνει <|οσα - 
όσα» όταν εύρη προθύμους άποστά- 
τας, διά τήν προσφοράν άλλης φύι- 
σεως ύπηρεσιών. Διά τήν ά.τόο.τα- 
σιν κυρίως πελατών τής ΕΙΤΕ: προι- 
σωπίκώς συνδεόμενων μέ αυτούς.

Οί Αποστάται θέτουν τάς υπηρε
σιακός των γνωριμίας είς τήν διά- 
θε-σιν τοΰ νέου έργο-δότου των, τούς 
όρους συνεργασίας μετ’ αύτών τής 
ΕΤΕ, διά νά προσφέρουν καλυτέρους 
τά συστήματα καί μεθόδους έξυπη- 
ρετήσεώς των κλπ. Καί παραλλήλως 
άλλα χρήσιμα -διά τόν Ανταγωνισμόν 
στοιχεία καί πληροφορίας.

Δέν είναι πτωχ,οί τώ πνεύμ-ατι οί 
Αποσκιρτοϋντες τής οίκογενείας τής 
ΕΤΕ, έ-φ’ όσον Έφθασαν ειις άνωτέ- 
ρας υπευθύνους θέσεις καί γνωρί
ζουν καλώς ποιας ύπηρεσίας καλούν
ται νά προσφέρουν. Θά πλήττουν κα
τά δύναμιν καί ανηλεώς τήν ΕιΤΕΙ, 
διά νά ανταποκριθοΰν είς τάς Απαι
τήσεις τοΰ νέου εργοδότου των.

Αυτό είναι τό τιθέμενο ν θέμα', μέ 
τό ερώτημα πώς είναι δυνατόν ν’ άν- 
τιμετω-π'ισθή τούτο;

Βεβαίως, διά τήν ΕίΤΕ, δέν τίθε
ται ζήτημα, ουτ-ε είναι δυνατόν ν’ 
άσχοληθ'ή αότη μέ τάς τοιαύτας I- 
νεργείας πρώην υπαλλήλων της, α;ί 
οποίαι, χωρίς νά Εχουν αισθητήν ε- 
πίπτωσιν επί τών εργασιών της, χα
ρακτηρίζουν τόν -Ανταγωνισμόν καί 
μαρτυρούν πόσον Αδίστακτος είναι 
οίτος, Αδιαφορών καί Από τής πλευ
ράς του είς τήν «δεοντολογίαν», νά 
μεταχειρίζεται καί Ανεπίτρεπτα ακό-- 
μη -μέσα, όπως τό θιγόμενον, διά νά 
αύξηση τάς εργασίας του.

’Από πλευράς έξ άλλου νομοθεσίας 
καί Ασφαλιστικών οργανισμών, δέν υ
πάρχει περιορισμός διά τήν -ανάληψιν 
ενεργούς ύπηρεσίας !ν τή> κλάδφ μας 
ύπό συνταξιούχων, εντός τής σφαί
ρας τής βασικής δράστηςιότητός τω-ν 
καί ν’ Αποστερούν Από άλλους ο-ί ό
ποιοι θά κατελάμβανον τήν νέαν θέ
σιν τω-ν.

Θά ήτο απλή -λύσις εάν έθεσπίζε- 
το -άπαγόρευσις είς τούς συνταξιού
χους Τραπεζικούς, ιέψ’ όσον συίνε- 
πλή-ρωσαν τά συντάξιμα Ετη- των, συ
νέχισε ως άσκή-σεως τοΰ Ιπάγγέλμα- 
τός των παρ’ άλλψ έργοίδότη.

"Αλλωστε, διά πλείστας κατηγορί
ας συνταξιούχων (δικηγόρους, Ια
τρούς, εμπόρους, βιοτέχνας κλπ.) ι
σχύει ήδη τούτο.

’Απομένει λοιπόν μόνη λύσις ή πα
ρακώλυα ις τής Αποστασίας Από αυ
τό τούτο τό Σώμα τών Τραπεζικών.

Οί Σύλλογοι καί ή 'Ομοσπονδία Ε
χουν τόν λόγον.

Δέν νομοθετούν, Αλλά Εχουν -Αρκε
τήν ίσχύν ν’ αντιμετωπίσουν άλλως 
τό θέμα, εάν θελήσουν νά τό λύσουν.

01 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΑΓΓΛΙΑΣ 
ΖΗΤΟΥΝ ΑΥΞΗΣΕΙΣ

‘Ως άναγράφ-ει ή έφη-μερίς «Φινάν- 
σιαλ Τάϊμς», τά ’Αγγλικόν Συ-μ6ού- 
λιον -Προσωπικού Τραπεζών» τό ό
ποιον αντιπροσωπεύει 1 50.000 τρα
πεζικούς -υπαλλήλους, ε'χει αποφασί
σει νά έντείνη τήν πίεσιν Si’ ανξησιν 
μισθών 12,5 τοΐς εκατόν τόσον διά 
τό αρρεν όσον και -διά τό θήλυ προ
σωπικόν, άναδρομ νκώς άπό τού πα
ρελθόντος ’Ιουλίου.

Αυτή θεωρείται ώς ενδιάμεσος ά- 
παίτησις, -έν -αναμονή τής πλήρους 
άναδιαρθρώσεως τών μισθών, πρόκει
ται δέ νά ΰποβ-λη-θή είς τάς διευθύν
σεις εντός ιμηνός.

Πρόκειται περί άπαιτήσεως ή ό
ποια 6ά φ-έρη εις δύσκολον θέσιν τό
νον τήν χυβέρνησιν ό-σον καί τήν Ερ
γοδοσίαν -κατόπιν τών συζητήσεων 
τάς οποίας προεκάλεσεν ή τελευ- 
τία αΰξησις -μισθών -μέ ίσχύν άπό 
τού ’Ιουλίου τού 1968, οπότε έδό-θη 
7 τοΐς εκατόν αΰ-ξη-σις είς τό αρρεν 
προσωπικόν καί 1 1 τοίς εκατόν εις 
τό θήλυ καί τούτο μέ αρκετήν καθυ- 
ρη-σιν -έψ’ όσον τό θέμα έχει παρα- 
πεμφθή είς ΤΟ Συ-μβούλιον Τι-μών καί 
Εισοδημάτων.

’Εν τελεί ή Υπουργός ’Απασχο- 
λήσεως και Παραγωγικότητος κ. 
Βαρβάρα Κάσλ συγκατένευσε είς 
τήν πλήρωσήν αΰξήσεως 3,5 τοΐς ε
κατόν -άναιδρομικώς άπό τής 1ης 
’Ιανουάριου 1969 καί τό υπόλοιπον 
άπό τής 1ης ’Ιουλίου.

’Εν τούτοις οί έργοδόται συνεφώ- 
νησαν -όπως ή υπόλοιπος αΰξησις Ε
χει αναδρομικήν ίσχύν ενός πλήρους 
έτους όταν εγένετο ή πληρωμή τόν 
’Ιούλιον. "Ε-κτοτε οί τραπεζικοί έ
χουν καρπωθεΐ επίσης τά πλεονε
κτήματα η-ύξη-μένων έπιδομάτων -άπό 
τής 1ης Ιουλίου 1969 ήτις συμπί
πτει μέ τήν ημερομηνίαν άποφάσεως 
διαιτησίας δι’ υπερωρίας -άντιστοι- 
χούσας προς αΰξησιν 5,5 τοΐς εκα
τόν πού θά εχη- -άνα-δρομικήν ίσχύν 
όταν τό Συιμβσύλιον Τιμών καί Εισο
δημάτων συμπληρώσει τήν Ερευναν.

Ό Σύλλογος 
συνέχαρη 
τόν Μακάριον

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού 
Συλλόγου άπέστειλε πράς τόν ’Αρ
χιεπίσκοπον Μακάριον τό κατωτέρω 
συγχαρητήριον τηλεγράφημα ίπΐ τή 
διασώσει του:
Πρόεδρον
’Αρχιεπίσκοπον ΜΑιΚΆΡΙΟΝ 
Λευκωσίαν

Σύλλογος Ύπαλλήλων ’ Εθύιική-ς 
Τραπέζης Ελλάδος υποβάλλει εΰλα- 
6ώς θερμά -συγχαρητήριά του έπί τή 
διασώσει Υμών ΣΤΟΠ ",Απαν Προ
σωπικόν ’-Εθνικής Τραπέζη-ς εύχεται 
δπω-ς "Υψ-ιστος δια-φ-υλάττη: Υμάς 
πάντοτε έπ’ άγαθ'ώ "Έθνους καί Ελ
ληνικού Κυπριακού Λαού.

Πρόεδρος
ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ 

Γεν. Γραμματεύς
ΔΗΜΗΤΡIΟΣ -ΠΑΠΑ· IΏΑΝΝΟΥ

Ό ’Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ηύ- 
χαρίστησεν τόν Σύλλογον διά τού 
κατωτέρω τηλεγραφήματος του:

«Ενχαριστώιμεν έγκαρδίως υμάς 
-και πάντα μέλη Συλλόγου υπαλλή
λων ’-Εθνικής Τ ραπέζη-ς Έλ-λάδος, 
διά τηλεγράφημά σας έπί διασώσει 
ζωής ημών».

ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΣ

Έξ άλλου τό Διοικητικόν Συμ- 
-βούλιον τοΰ Συλλόγου άπηύθυνε τρ 
κατωτέρω τηλεγράφ-η-μα είς τήν "Ε
νοχήν Τραπεζικών ‘Υπαλλήλων Κύ
πρου :
"Ενωσιν Τραπεζικών 'Υπαλλήλων
Κύπρου
Λευκωσίαν

'Υπάλληλοι ’Εθνικής Τραπέζης 
Ελλάδος άποδο-κι-μάζο-υν -μέ 'άγοτνά- 
κτησιν απόπειραν εναντίον ’-Αρχηγού 
Κράτους ’Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 
STOP Διαβιβάζο-μεν θερμά συγχαρη
τήρια 'έπί τή διασώσει σεπτού ‘Ιε
ράρχου -καί εύχό-μεθα ταχείαν άνάρ- 
ρωσιν γενναίου άξιω-ματικοΰ -κυβερ
νήτου τού σκάφους.

Σύλλογος ‘Υπαλλήλων 
’Εθνικής Τραπέζης ‘Ελλάδος 

‘Ο Πρόεδρος
ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ ΤΣΟΥΔΕΡ-ΟΣ 

Ό Γεν. Γ ραμματεύς 
ΔΗΜΗΤΡ ΙΟΣ ΠΑΠΑ-1-ΩΑΝ1ΝΟΥ

ΑΙ «Ξενοδοχειακά! και Τουριστικά! 
Επιχειρήσεις Ν. Κωνσταντινίδης 
Α.Ε.» άπέστειλαν είς τήν διοίκη-σιν 
τού Συλλόγου τήν κατωτέρω -Εγγρα
φον προσφοράν των διά τά -μέλη τού 
Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Τρα
πέζης :

Έν ’Αθήναις τή 12)3)1 970
Άφορή προσφοράν άποκλει- 

σ τ ι κ ώ ς είς -ύπαλλήλους τής Ε
θνικής Τραπέζης Ελλάδος.

Θέμα : Διακοπαι είς «HYDRA 
BEACH».

«Ή διεύθυνσις τού ξενοδοχειακού 
συγκροτήματος «HYDRA BEACH» 
προκει-μένου νά γνωρίσετε καί σείς 
μίαν έκ τών τελειοτέρων, όπως κο
λακεύεται νά πιστεύη, τουριστικών 
μονάδων τής χώρας μας καί νά δι- 
έλθητε εις αυτήν, μετά τής οίκογε-

Συνήλδεν
τό Γεν. Συμβούλιον 
τής Ο.Τ.Ο.Ε.

Την Μην Μαρτίου συνήλθε τό Γε
νικόν Συμβούλιον τής ‘Ομοσπονδίας 
Τραπεζοϋπαλληλικών ’Οργανώσεων 
Ελλάδος καί ήσχολήθη μέ τά απα
σχολούντο τόν κλάδον θέματα.

Ή Διοίκησις τής 'Ομοσπονδί
ας Τραπεζοϋπαλληλικών ’Οργα
νώσεων Ελλάδος -άπέστειλε ιά 
κατωτέρα τηλεγραφήματα δια
μαρτυρίας, -έξ άφορμής τής άπο 
Χύσεως υπό τής Διοικήσεως τής 
Εμπορικής Τραπέζης, τοΰ Προέ
δρου καί τοΰ Γ ενικού Γ ρσμματέ- 
ως τού Συλλόγου Ύπαλλήλων τήο 
Εμπορικής Τ ραπέζη-ς.

Αυτού Εξοχότητα 
Υπουργόν -έπί τής Εργασίας

Καθ’ ήν ώραν τή ιύμετέρα παρεμ- 
βάσει έπετεύχ-θη- -έ-ξομάλυνσις σχέσε
ων Διοικήσεως καί έκπροσώπων ερ
γαζομένων Εμπορικής Τραπέζης ύ 
πογραφέντος σχετικού1 πρω-το-κόλλου 
καί πραγματοποιηθώ ίσης ένάρ-ξεως ή 
ρέμου συιζητήσεως θεμάτων προσω
πικού, Διοίκησις Εμπορικής Τραπέ
ζης έπιβεβαιοΰσα φήμην της λακτί
ζει συμφωνίας καί πρωτόκολλα 
Στόπ. Παραγνωρίζει ΰπαρξιν Κρά
τους καί αύ-θαιρετσΰσα προς μεγί- 
στην βλάβην κοινωνικής ηρεμίας καί 
εύπρεπείας -απολύει ηγεσίαν προσω
πικού Στόπ. Έχομεν τήν βεβαιότη
τα ότι καί Υμείς αίσθάνεσθε τή,ν ήν 
αίσ,θανόμεθα -άγανάκτησιν Στόπ. Πα- 
ρακαλοΰμεν ενεργήσατε κεραυνσβό- 
λως προς πάταξιν ενεργειών Διοική- 
σεω:ς Έμπο-ρικής Τραπέζης ύπονο- 
μευ-ουσών τό κρατικόν -κύρος καί τήν 
κοινωνικήν ηρεμίαν.
ΟΜΟΣ ΠΟΝΔIΑ ΤΡΑ,Π ΕΖ-ΟΎΠΑΛ- 
ΛΗΛΙ-ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣ. ΕΛΛΑΔΟΣ

Γενικήν Συνο-μοσπονδίαν 
Εργατών Ελλάδος

Καθ’ ήν ώραν τή παρεμβάσει ύ- 
πουργείο-υ Εργασίας έπετεύχθη έξο- 
μάλυνσις σχέσεων Διοικήσεως καί 
έκπροσώπων έργαζο-μένων ’Εμπορι
κής Τραπέζης ύπογραφέντος σχετι
κού πρωτοκόλλου καί πραγματοποι
ηθώ ίσης ένάρξεως ήρεμου συζητήσε- 
ως θεμάτων Προσωπικού, Διοίκησις 
Εμπορικής Τραπέζης έπιβεβαιοΰσα 
φήμην της λακτίζει -συμφωνίας καί 
πρωτόκολλα Στόπ. -Παραγνωρίζει ϋ- 
παρξιν Κράτους καί αύθαιρετοΟσα 
τρός μεγίστην -βλάβην κοινωνικής η
ρεμίας καί εύπρεπείας απολύει ηγε
σίαν Προσωπικού Στόπ. ’Έχομεν την

νείας σας, ευχάριστους δια-κοπάς, 
σάς προσφέρει τάς κάτωθι διευκο
λύνσεις :

Α'. Διά τήν περίοδον άπό 20)3) 
1970 — 30)6)1970 και ιάπό 1)9) 
1970 — 15)10)1970 ειδικήν εκ- 
πτωσιν έπί τών τιμών δωματίου 40%.

Β'. Διά τήν περίοδον άπό 1)7) 
1970 — 30)8)1970 ώς καί κατά 
τό τετραήμερον τοΰ Πάσχα (24, 25, 
16 καί 27)4)70) εΐδκήν εκπτωσιν 
10%.

Γ'. Διά νεόνυμφους, -μέ τήν ιδιό
τητα (τοΰ συζύγου ή τής συζύγου) 
τού τραπεζικού υπαλλήλου καί μετά 
παραμονήν 14 ημερών, -ύπό τούς ά
νω όρους, δώρον 7η-μέρου δωρεάν 
παραμονής, έφ’ όσον έπιθυμοΰν νά 
παρατείνουν τήν διαμονήν των είς 
«HYDRA BEACH».

Α'. Διά παραμονήν άνω τών 7 
ημερών παρέχεται ή δυναπάτης πλη
ρωμής τοΰ 50% τού συνολικού λο
γαριασμού διά συναλλαγματικής λή- 
ξεω-ς 20)12)1970.

Αί τιμά! διαμονής είς τό «HYDRA 
BEACH» είναι:
Δίκλινον δωμάτιον δραχμαί 280.— 
EXTRA BED » 65.—

Θά εΐμεθα ευτυχείς νά σάς ύπο- 
δεχθώμεν τό ταχύτερον είς τάς του- 
ριστικάς Εγκαταστάσεις μας.

σθε την ήν αίσθανόμεθα αγανακτη- 
σιν Στόπ. Παρακαλοΰμεν υψώσατε 
μεθ’ ήιμών φωνήν έντονου διαμαρτυ
ρίας προς προστασίαν διακυίβευο- 
μένης ύποστάσεως συνδικαλιστικής 
έκπροσωπήσεως.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΑ,ΠΕΖΟΎΠΑΑ- 
ΑΗΛΙ-ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣ. -ΕΛΛΑΔΟΣ

Διοίκη-σιν
Έμπορ. Τραπέζης τή,ς Ελλάδος 

-Κατάπληκτοι πληροφ-ορούμεθα έ- 
νέργειάν σας άποκεφαλισ-μοΰ έκπρο
σωπήσεως Ύπαλλήλων Στόπ. ’Επί
σημα ίνο-μ,εν ότι ενέργεια έγένετο 
καθ’ ήν ώραν παρεμβάσει Υπουρ
γείου Εργασίας έπήλθεν έξο-μάλυν- 
σις συνταχβέντος πρωτοκόλλου: όπερ
συνυπογράψατε Στόπ. Θέλομεν νά 
πιστεύω-μεν ότι ή -ενέργεια προήλθεν 
έξ άνευθύνων προσώπων Στόπ. ’Α- 
ναμένομεν άμεσον έκδήλωσιν άνα- 
κλήσεώς της διότι οίλλω-ς ό χαρακτη
ρισμός αυτής πρέπει νά 'άποτφλέση 
βαρύτατον πλήγμα κατά αξιοπρέπει
ας τής Διοικήσεως -δημιουργούσα έν 
ταύτφ καί πρόβλημα ηθικής τάξεως 
δΓ αύτή-ν.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΎΗΑΛ- 
ΑΗΛΙΚΩΝ ΟΡΑΝΩΣ. ΕΛΛΑΔΟΣ

Μετοβολοϊ
είς τήν Διεύδυνσιν
Βιομηχανικής Πίστεως

Διά πράξεως τού κ. Διοικητοΰ 
συνιστάται παρά τή Διευθύνσει 
Βιομηχανικής Πίστεως Υπηρεσία 
«Γενικών Ζητημάτων». Διά τής αυ
τής πράξεως τοποθετούνται: Ό -κ. 
Ν. Μαυρίδης Λογιστής Α', ώς προϊ
στάμενος τής Υπηρεσίας «Τουρι
σμός, Ψυγεία καί Επιχειρήσεις 
Κοινής Ώφελείας». Ό κ. Κωνστ. 
Καρ ελλάς Ύποτμηματάρχης, ώς 
προϊστάμενος τής Υπηρεσίας «Κα- 
--στιρήσεων ΰπό ειδικήν παρακο- 
λού-θησιν». Ό -κ. Δ. Ηλιόπουλος 
Τμηματάρχης Β', ώς προϊστάμενος 
τής Υπηρεσίας «Γενικών Ζητημά
των». ’-Επίσης, δΓ άλλης πράξεως 
του ,κ. Διοικητοΰ συνεστήθη παρά 
τή ώς άνω Διευθύνσει, Τμήμα «Κα
ταναλωτικής Πίστεως» καί έτοποΒε- 
τήβη προϊστάμενος αύτοϋ ό κ. Στ. 
Παναγιώτου Ύποτμηματάρχης.

Ή μετάταξις
κλητήρων
καί είσηρακτόρων

Έκοινοποιήθη ή εγκύκλιος διά 
τήν μετάταξιν -κλητήρων καί είσπρα- 
κτόρων -είς τόν κύριον ταμιακόν κλά
δον, -κατόπιν τού διεξάχθέντος 
προ-σφάτως σχετικού διαγωνισμού. 
Εϋς τόν -διαγωνισιμόν μετέσχον 253 
καί έπέτυχόν 1 72.

ΠΡΟΩΘΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Διά πράξεως τού κ. Διοικητοΰ ά- 
πεφασίσθη δπως οί κάτωθι υπάλλη
λοι, πτυ-χιούχοι Άνω-τάτων Σχολών, 
χριβοΰν διά προαγωγήν είς τόν Ε
πόμενον βαθμόν, κατά δύο ’έτη ένω- 
ρίτερον: Κωνστ. Π. Βυθούλ-κας Τ μη
ματάρχης Α', Άλ. Ν. Σπέγγος 
Τμηματάρχης Β', Τϊμολέων Σ. ’Α
λεξίου Τίμηματάριχης Β', Γρ. Α. 
’Αντωνάκος Υπολογιστής Α', Δ. 
Δ. Κουλουριώτης Υπολογιστής Α', 
Α. Ε. Κυριακί-δης ή Κυριάκης Υ
πολογιστής Β', Χρ. Κ. ΆΒανασού- 
λης. Υπολογιστής Β', Θ. Κ. Μανί- 
τσας Υπολογιστής Β ’ καί Ο. ’Α
σβεστάς Είσπράιχτωρ Β'.

41 ΠΡΟΛΓΩΓΑΙ ΙΟΥ 1970
Κατόπιν προσωπικής έντολής τοΰ 

κ. Διοικητοΰ ή'-ρχι-σεν ή προκαταρ
κτική εργασία τών δικαιούμενων 
χρίσεως ύπαλλήλων δια προαγωγήν 
ή προσαύξησιν, ύπό VALEUR 1. 
1.1970.

Νέαι συνάδελφοι
Είς τούς διεξαχιΒέντας διαγωνι

σμούς διά τήν πρόσληψιν προσωπι
κού είς επαρχιακά Υποκαταστήμα
τα καί Πρακτορεία, επέτυχαν καί 
προσλαμβάνονται ο-ί κάτωθι: Σ. Λ. 
Παυλίδου - ’Αριδαίας, Μ. Α. -Μου- 
σλή - ’Αρναίας, Π. Κ. Μίσχου - Βο- 
νίτσης, -Ε. Ν. Σπυροπούλου - Γα- 
στούνης, Β. Α. Μπάρμπατη - Κα
λαμπάκας, Π. I. Στεψώση - Καρύ
στου, Ε. Θ. Πρωτοψάλτη - Ποταμού 
Κυθήρων, Μ. Θ. Πασματζίδου - Σι- 
δηροκάστρου, Π. Δ. Κόκκορη - Σπε
τσών, Α. Δ. Ζησίμου - Τήνου, Ε. 
Ν. Μαρακομιχελάκη - Τυμπακίου 
καί Μ. X. Λαζίδου - Φερρών. Ό 
διαγωνισμός θά έπαναληψθή διά 13 
Πρακτορεία,

ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

προεκληςζις:
Έν ’ Αθήνα ις τή 4η Μαρτίου 1970

Μή πραγματοποιηθείσης τής Τακτικής Γενικής Συνελεύ- 
σεως τής 16ης Φεβρουάριου 1970 έλλείψει άπαρτίας καί εχον- 
τες ύπ’ δψιν τό άρθρον 12 τοΰ Καταστατικού

ΚΑΛΟΥΜΕΝ

Τά μέλη είς Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν διά τήν 16ην Μαρ
τίου, ημέραν Δευτέραν καί ώραν 6.30 μ.μ. είς τήν αίθουσαν Τα
μείων τίτλων τού Κ. Καταστήματος μέ θέματα:

1) ’Έκθεσις πεπραγμένων τοΰ Δ. Συμβουλίου 1969.
2) "Εκθεσις ελεγκτών έπί τής Ταμιακής διαχειρίσεως διά 

τό χρονικόν διάστημα I - 1 — 31 - 12 - 1969,
3) Έγκρισις ’Ισολογισμού έτους 1969.
4) "Εγκρισις Λογοδοσίας καί απαλλαγή τοΰ Δ.Σ. καί τών 

Ελεγκτών πάσης ευθύνης.
5) ’Έγκρισις προϋπολογισμού χρήσεως 1970.
Έν περιπτώσει μή άπαρτίας καί κατά τήν ώς άνω ημερο

μηνίαν (διά τήν όποιαν άπαιτεΐται τό 14 τών έχόντων δικαίωμα 
ψήφου μελών) ή Συνέ,λευσις θά έπαναληψθή μέ τήν υπό τοΰ Κατα
στατικού (άρθρον 12) προβλεπομένην διά τήν περίπτωσιν απαρ
τίαν, τή,ν 23ην Μαρτίου, ημέραν Δευτέραν, ώραν 6.30, είς τον 
αυτόν τόπον μέ τά αυτά ώς άνω θέματα,

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΜΕΙΩΜΕΝΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 
ΕΙΣ TO “HYDRA BEACH,,


