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ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΤΑΜΕΙΑ
ΤΣΟΥΑΕΡΟΣ: «...Άφήοπ τούς συν
ταξιούχους μας, τούς πατέρας μας, 
νά ζήσουν τά τελευταία τους χρό
νια ξένοιαστοι καί ανεξάρτητοι...»

Ό Λόγος ίοϋ προέδρου ιών *ΥπαΛ· 
ΛήΛων της Ε.Τ.Ε κ. Μ. ΤσουδεροΟ

ΠΑΠΔΡ0Λ0Π0ΥΛ0Σ: «...0ά διεκδι- 
κήσωμεν τά δίκαια αίτήματά μας 
κατά τρόπον απολύτως νόμιμον, 
άλλα εναργή...»

Παρασκευή 31 ’Οκτωβρίου, ώρα 6 μ.μ. Ή 
αίθουσα Συναλλαγών τής ’Εθνικής Τραπέζης -εί
ναι ασφυκτικά γεμάτη.

Άπό όλα τά -σημεία τών ’Αθηνών καί του Πει
ραιώς Εχουν φθάσεε εγκαίρως τά μέλη τών συνερ- 
γαζομένων Συλλόγων Προσωπικού τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, διά νά μετάσχουν εις τήν Εκτακτον συγ- 
κέντρωσιν διαμαρτυρίας καί νά διαδηλώσουν τήν 
άπόφασίν των, νά διαφυλάξουν τήν αυτοτέλειαν τών 
άσφαλιστικών των Ταμείων.

*
Εις τήν συγκέντρωσιν προσήλθι ν καί ώμελησαν 

ό πρόεδρος τής 'Ομοσπονδίας Τραπεζικών 'Επαλ
λήλων κ. Παν. Παπαροδόπουλος, ό πρόεδρος του 
’Εργατικού Κέντρου Αθηνών κ. Παπαδάτος καί 
ό πρόεδρος του Συλλόγου τών Συνταξιούχων κ. 
Λϊελισσαρόπουλος.

★
Τής συγκεντρώσεως προεδρεύει ό κ. Γ. Λ,αμ- 

πρινόπουλος. Γραμματείς οε κ.κ. Παν. Οεοφανό- 
πουλος καί Σημ. Κανελλόπουλος.

★
"ί£ρα 6.30' μ.μ. 'Ο πρόεδρος κ. Ααμπρι- 

νόπουλος απευθύνεται προς τούς συγκεντρωμένους 
ΰπαλλήλους τής ’Εθνικής Τραπέζης:

Μέ απλά λόγια ό πρόεδρος κ. Μελχ. Τσουδερός έξέφρασε 
νίαν του Προσωπικοί τής Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος, διά 

τών ασφαλιστικών του Ταμείων.

τήν άγω- 
τήν τύχην

’ Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι υπο
χρεωμένος -νά σας ευχαριστήσω δια 
τήν τιμήν που μοϋ κάνατε νά προε
δρεύω εις τήν σημερινήν Έκτακτον 
Γενικήν Συγκέντρωσιν τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος.

Κύριοι συνάδελφοτ, εύχ-αριστώ έκ 
μέρους ολοκλήρου τού προσωπικού 
τής ’Εθνικής Τραπέζης τοΰ-ς κ. κ. 
Παπαρροδόπουιλο, Μελισο αρόπουίλο- 
καί Π-απαίδ-ατο οί όποιοι -μας 'έκαναν 
τήν τιμήν νά παρευρίσκ-ωνται είς τήν 
σημερινήν μας συγκέντρωσιν.

’Ομοίως θέλω νά ευχαριστήσω τον 
Τύπο -δ -όποιος συμπα-ρίσταίται εις τον 
άγώνα μας διά το ’Ασφαλιοτικόιν 
μας ζήτημα (χειροκροτήματα).

Τον λόγον ία λάβη πρώτος δ Πρό
εδρος τοΰ Συλλόγου τής ’Εθνικής 
Τραπέζης «. Τσουδερός, διά νά μάς

Αγαπητοί -συνάδελφοι, αισθάνομαι 
Ιδιαιτέραν συγκίνησιν διά τήν πρόσ- 
κλησιν τήν όποιαν μοϋ κάνατε καί 
διά τό γεγονός δτι μπορώ νά εύρ-ί- 
σκωμα-ι καί νά Επικοινωνώ μαζί σας.

Έιμεΐ; οί υπάλληλοι τής Τραπέζης 
’Ελλάδος εχ-ο-μεν μίαν παράδ-άσιν ή 
όπο-ία μάς δημιουργεί ενα συναίσθη
μα -από τό δπ-οΐον κατέχομαι αυτήν 
τήν στιγμήν.

"Οταν μπιαίνομεν εδώ μέσα, -αίσθα- 
νόμεθα οτι μπα-ίνομεν εις τό πατρι
κόν μας σπίτι. Ύπ’ -αυτήν τήν έν
νοιαν θέλω νά σάς -διαβε-βα-ιώσω καί 
νά σάς μεταβιβάσω τον θερμόν -αγω
νιστικόν χαιρετισμόν τών συναδέλ
φων τής Τρ-απεζης 'Ελλάδος καί νά 
σάς πληροφορήσω εσάς πρώτους, ό
τι ή ψηφοφορία τήν οποίαν έκάναμε 
σχετικά μέ τό ψήφισμά μας, διά τό 
’Ασφαλιστικόν, έχει -δώσει μίαν συν
τριπτικήν -άπάντησ-ιν -σέ -εκείνους οί 
οποίοι ήθέλη-σαν νά αμφισβητήσουν 
τήν πίστιν μας εις τούς Άσφαλιστι- 
κούς ’-Οργανισμούς, καί τήν θέλησίν 
μας νά άγωνισθώμεν ύπέρ αυτών.

Σάς πληροφορώ ότι επί 2518 ψη- 
φισάντων, 2510 -έψή-φισαν υπέρ τής 
διατηρήσεως τών φορέων. Μέ παρε- 
κ-άλεσε ό αγαπητός -μου φίλος Πρόε
δρος κ. Τσούδερός νά σάς (Ενημερώσω 
καί βεβαίως θά τό κάνω ευχαρίστως, 
8ν καί πιστεύω ότι θά ή το πρ-οτιμώ- 
τερον δ ίδιος νά σάς ένημερώση γιά 
νά μή Ιδημιουργηθή καμ-μία παρερμη
νεία τής ιέιδώ παρουσίας μου.

Ή έιδώ παρουσία μου κατ’ -αρχήν 
κύριοι συνάδελφοι, οφείλεται εις τήν 
βαθυτάτην ευθύνην τήν οποίαν αι
σθάνομαι, ά-φ’ ής στιγμής μοϋ άνε- 
θέσατε διά τών εκπροσώπων σας, νά 
ηγούμαι τής τάξ-εώς σας, νά σάς δια
βεβαιώσω ότι έχω αφιερώσει τον ε
αυτόν μου, όπως καί όλοι μας είς

κατατόπιση Επί τοΰ -ζωτικού θέματος 
τό -όποιον θίγει μικρούς καί μεγάλους 
τοΰ ασφαλιστικού.

Ή παρούσα συγκέντρωσ-ίς μας πρέ
πει νά σταθή είς τό ύψος της καί α
φού ακούσουμε καλά τον Πρόεδρόν 
μας, θά έγκρίνωμεν ψήφισμα διά νά 
άκουσθή ή φωνή μας όπου δει.

*
Ό κ. Τσουδερός ζητεί άττό τον 

Πρόεδρον τής Ο.Τ.Ο.Ε, κ. Παττα- 
pc-δόπουλον, ώς ύπευθύνως χειρι- 
ζόμεν-ον τό ιάσφαλιστικσν θέμα, νά 
Ενημέρωση τό προσωπικόν τής ’Ε
θνικής Τροπτέζης έπ’ αυτού. Ο 
κ. Παπαροδόττουλος αποδεχόμενος 
τήν παράκλη-σιν τοΰ κ. Τσου'δερ-ού 
λαμβάνει τον λόγον, χειροκροτού
μενος ζωηρά.

τήν προσπάθειαν νά περισώ-σωμεν καί 
νά πρ-οστατεύσω-μεν τά σπίτια μας.

Καί όταν λέω σπίτια μας, Ιέννοώ 
τά Ταμεία μας, τήν Τ'άξιν μας, τά

Ταμεία 'Τγείας καί τά άλλα Ταμεία 
μας.

Δυστυχώς τον τελευταίον καιρόν 
καί οί παλαιότεροι μεταξύ τών πα- 
ριευρισκομένων, θά Ενθυμούνται, ότι 
αυτές οί συνθήκες δεν Επαυσαν κατά 
καιρούς Επαναλαμβ ανόμενα ι. Λοι
πόν, γίνεται καί π-άλιν μία προσπά
θεια ή οποία κάθε άλλο παρά, κα
τά τήν γνώμην μας, είναι νά -βελτίω
ση τάς συνθήκας Κοινωνικής Άσφα- 
λίσεω-ς -είς τήν χώραν.

’Εκείνο είς τό οποίον τείνει, εί
ναι νά άφιαιρέση .από μας τή/ν πίστιν 
είς τό μέλλον, τήν έλπίι&α καί τήν a 
νεσιν είς τά γηρατειά μας. Διότι εί
ναι βέβαιον ότι ή εθνική μας Οικο
νομία δεν εφθιασε, δυστυχώς, -ακό
μα είς τό Ισχυρόν -εκείνο επίπεδον, 
τό ό-ποΐον θά μπορούσε νά Εξασφάλι
ση παρο-χάς γενικός, είς όλους, συμ- 
φώνως πρός έκείνας τάς οποίας καί 
Εμείς σήμερον άπολαμβάνομεν.

Πάσα τάσι-ς καί πάσα προσπάθεια 
ένοποιήσεως, δεν σημαίνει τίποτε άλ
λο, κ-α:ί θά είναι ψεύδος όποιος ίσχυ- 
ρισθή τό άντίθετον, παρά μόνον ίσο- 
πέδω-σιν πρός τά κάτω.

"Οταν, . κύριοι συνάδελφοι, άγωνι- 
ζόμεθα γιά τό Ταμεϊον μας, -άγωνι- 
ζόμε-θα ταυτοχρόνως, καί θά πρέπει 
νά γ-ίνη κατανοητόν κάποτε αυτό, 
διά τήν κοινωνικήν ήρεμίαν. Διότι, 
οϋαί -καί -άλλοίμονον εάν επιτευχθή- 
αυτό τό οποίον -επιδιώκεται. Είναι μα 
θηματικώς βέ'β-αιον ότι τίθεται τό θε 
μέλι ον -μιάς εΰρυτά-της κοινωνικής α
ναταραχής.

’Εάν σήμερα υπάρχουν ώρισμέναι 
νη-σίδ-ες ηρεμίας, καί Εκείνοι οί οποί

οι έχουν τήν ευτυχίαν νά εύρίσκων- 
ται σ’ αύτάς, είναι ήρεμοι, καί οί 
άλλοι πού είναι Εκτός αυτών, έχουν 
τήν Ελπίδα κάποτε νά ,φθάσουιν, αϋ- 
ρι-ον, μέ τήν μεταβολήν ή όπο-ία με- 
λετάται, θά είμεθα -ολο-ι -Εν πλήρη ά- 
νησυχίρ; καί όλοι θά -είμεθα αναστα
τωμένοι.

Έάν αυτό ά-ποτελή συμφέρον τής 
Κοινωνίας, τότε νομίζω ότι υπάρχει 
μεγάλο λάθος είς τήν άντίληψιν καί 
εις τάς σκέψεις αυτών, πού τό μελε
τούν.

Βεβαίως, υπάρχουν πολλοί λ-επτο- 
μέρειαι είξ τήν έξέλιξιν τών γεγονό
των όσον -άφ-ορ-ά τά ασφαλιστικά μας 
Ταμεία. ’Εκείνο όμως πού παρ-αιτη- 
ρείται εύ-θύς Εξ αρχής εις τήν ολην 
ύ-πόθεσιν, είναι ενα διαφ-αινόιμενον μϊ 
σος, μπορεί νά πή κανείς, Ενας δια- 
φ-αινόμενος φθόνος γιά μάς, οί όποι
οι, όπως ξέρετε εσείς καλύτερα από 
Εμένα, δέν έχομεν Εξασφ-αλί-σει τίπο
τε τό τερατώδες, -αλλά τό μόνον τό 
όποιον έχ-ο-μεν εξασφαλίσει είναι νά 
μπορέσωμεν, τουλάχιστον, νά πεθά- 
νωμεν είς αξιοπρεπή πενίαν, όπως 
ζοΰ-με, σχεδόν, ε-ίς άξιοπρεπή πενίαν.

Ε-ίς τά σχέδια τά οποία, κατά και
ρούς, ύπο-βάλλει καί αποσύρει ό κ. υ
πουργός, προβάλλονται ώς Επιχειρή
ματα μεγίστης κοινωνικής αδικίας (ο
ρισμένες εικόνες, ο-ί όποιες στην πρ-α 
γματικότητα κάθε άλλο π,αρά άπο-διει 
κνύονται. Προβάλλεται, Επί πάροδεί- 
γματι, καί θά έ'-χη τύ-χει νά τό άκού- 
σε’τε, ώς φ-οβερά κοινωνική αδικία, 
τό ότι Ενας στρατηγός -άπερχόΙμενος 
τή-ς ύπηρεσίας του, λαμβάνει ώς εφ’ 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΑ.)

«Συνάδελφοι -άγαπητοί, ή άθρόα 
καί τόσον -άποφ-αισιστιική προ-σέλεσ- 
σίς σας, ε-ίς -τήν ά-ιτοψινήν συγκέν- 
τρωισίν μας, -μάς μαρτυρεί τήν ψυχι
κήν -σας άναστάτωσιν -άιτό τά -δσα 
είς -βάρος τής -ά-σφ-α-λίσεω-ς τών γη
ρατειών ή-μώ-ν καί τών οίκογενειών 
:μας, άττεργάζονται.

’Αλλά ικαί μάς Ενθαρρύνει -καί ιμάς 
•ένδυναμώνει διά νά -φ-έρωμεν είς αί
σιον πέρας τον τραχύ άγώνα τον ό
ποιον άνελάιβ-αμεν.

Πριν εϊ-σέλθωιμεν είς το θέμα καί 
τον -σκοπόν τής συγκεντρώσεως μας 
αισθάνομαι χρέος, αισθάνομαι ικα-θήη 
κον, νά -έκφ-ράσω Ενώπιον -σας, τάς 
θερ-μάς ευχαριστίας μας, θά έλεγα 
τήν ευγνωμοσύνην μας, πρός τον Τύ
πον, πρός τούς Αγαπητούς -μας -συν- 
τάκτας, πού τόσον μάς -συ-μπαρεστά- 
θη-σαν καί ιμάς συμπαρί-στανται (χει
ροκροτήματα), είς τον τραχύ, είς τον 
σκληρόν αύπόν άγώνα -μας. Τούς εΰ- 
χαριστοΰμεν, τούς εύ-χαριστοΰμεν άπό 
καρδίας.

’-Αγαπητοί συνάδελφοι, νά εΐσθε 
βέβαιοι ότι στον άγώνα μας αυτόν 
θά νι-κήσωμεν. Καί θά νικήσωμεν διό
τι έχομεν τό -δίκαιον -μέ τό μέρος -μας. 
(Χειροκροτήματα). Θά νι-κήσωμεν 
διότι ά αγώνας μας -είναι ιερός, εί
ναι άγων υπέρ εστιών. Τί άλλο εί
ναι άγαπητοί συνάδελφοι, ό άγώνας 
παρά άγων υπέρ τής Εστίας μας;

Αί έστίαι -μας μήπως δέν είναι τό 
Ταμεϊον μας Συντάξεων, τά Ταμεία 
μας Υγείας; Άλλα ας ικάνωμεν μίαν 
αναδρομήν διά νά γνωσθή διατί άγω- 
νιζόμεθα. "Ας θυμηθούν α! παλαιό- 
τεροι καί άς μάθουν οί νεότεροι.

"Εχομεν ένα Ταμεϊον Συντάξεων 
πού ιδρύθηκε τό 1867 όταν Διοι-κηπ 
τής τής Τραπέζης, ήτο ό Γεώργιος

Ανάγκη συνεργασίας
"Ενα «μισό» ναι είς τά πολλά 

όχι που ειπεν ό κ. Διοικητής, ήτο ή 
άπο-δοχή τής αύξήσεω-ς τοΰ Επιδό
ματος τής παιδικής μερίμνης είς 
1 50 -δρχ. τον μήνα.

Ή άρνησις το-ΰ κ. Διοικητοΰ νά 
άποδεχθή τό πο-σόν τών 300 δρχ. 
που έζήτη,σε τό Δ.Σ. άποδεικνύει 
δτι αί διαθέσεις του έναντι το-ΰ 
προσωπίικοΰ είναι έκτος τού πνεύμα
τος τής καλής συνεργασίας.

Τοΰ συνιστώμεν νά μελετήση τήν 
ιστορίαν τών Διοικητών’ τής Τραπέ
ζης μας.

Σταύρος, που συμπληρώθηκαν ψ-έτο 
1 00 χρόνια άπό τον θάνατό του.

’Ιδρύθηκε δηλαδή τό Ταμεϊον μας 
προ 102 ακριβώς έτώ-ν. Κατά τή-ν 
μακράν αυτήν ζωήν του καί μέχρι τό 
1953 πού έγινε πάλι τότε τό άλλο 
λάθος τό τής συγχω-νεύσεως, παρά 
τις αλλεπάλληλες Κρατικές Επεμβά
σεις, πότε μέ αφαιμάξεις τής περιου
σίας του, δΓ ’Εθνικές ανάγκες βέ
βαια, πότε μέ παρεμποδίσεις ή και 
άπαγο-ρεύσεις τής -έπενδύσεως τών 
διαθεσίμων κεφαλαίων του, τά κατά- 
φερινε -καί άντεπεξήρχετο μια χαρά 
στις υποχρεώσεις του.

Παρείχε τις κανονικές συντάξεις είς 
τούς συνταξιούχους του, καί δέν χρω
στούσε σε κανένα μιά πεντάρα. Ήλ
θε δμω-ς τό 1 953 ή συγχώνευσις, καί 
μαζί ό -Νόμος 25-10. Άπελύθησαν 
βάσει τοΰ ιΝόμου αστού περί τούς 
1.500 υπάλληλοι καί όλοι αυτοί ρί- 
χθηικαν διά μιας πρόωρα εις το Τα- 
μεΐον Συντάξεων γιά νά τούς ζήση,

Πώς ήτο -δυνατόν νά άντέξη τό 
δύστυχον Ταμεϊον; Πώς ήτο δυνατόν 
άπό τήν μίαν ημέραν στην άλλην νά 
μπόρεση νά άνταποικρι-θή είς τήν πλη,- 
ρωμήν τών συντάξεων, 1.500 -υπαλ
λήλων όταν παράλληλα άπεστερεΐτα 
καί τής εισφοράς των υπέρ αυτού;

Ή τότε Διοίκησις όμως τής Εθνι
κής Τραπέζης -καί Αθηνών όπως εί
χε μετωνομασθή τότε μετά τήν συγ- 
χώνευσιν ή ’Εθνική Τρόττεζα, -έθριαμ- 
βολογοΰσε καί πανηγύριζε διότι ά- 
πηλλάγη τής μισθοδοσίας τών 1.500 
υπαλλήλων. Καί μάλιστα, τί τραγική 
ειρωνεία αλήθεια, διένειμε κύριοι συ
νάδελφοι καί μέρισμα. Διά νά δια- 
νείμη δέ όσο ήτο δυνατόν περισσό
τερον μέρισμα νά ψανή εΰχάριστη 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)

Κρίνο-μεν αν τούτο είναι άπαραί- 
τητον διότι σύδαμοΰ διακρίνομεν τό 
πνεΰιμα τής -έπιθυμί-ας διά συνεργα
σίαν Δισικήσεως καί προσωπικού, 
πού απέδωσε τόσον πλουσίους καρ
πούς είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν.

Αί άδειαι
Άπό πρόσφατον έπίσκεψιν είς 

διάφορα επαρχιακά 'υποκαταστήμα
τα, το-ΰ άντιπροέ-δρο-υ τού Δισικ. 
Συμβουλίου κ. Θ. Μπελέκου, διεπι- 
στώθη ότι παρά τάς υποσχέσεις καί 
τάς έντολάς τής Διοικήσεως κα3υ-

’Αποφασισμένον νά άγωνισθή διά τήν αυτοτέλειαν τών άσφαλιστικών του Ταμείων, τό Προσωπικόν τής 
Ε.Τ.Ε. προσήλθεν είς τήν συγκέντρωσιν διαμαρτυρίας και έξεδήλωσε κατά τον έντονώτερον τρόπον τήν 

άγανάκτησίν του διά τήν έπιχ ειρουμένην εις βάρος του ένοποίησι ν τών άσφαλιστικών Ταμείων.

Ό Λόγος ιού κ. ΠαπαροδοαούΛου

ί
*Η γνώμη μας |

"πρ0ΕΙΔθπΟΙΗΣΪΣ
Μέ ίκοενοηοέηοίν χοε:ρετίζομ.εν ζν^ άΟρόαν ηροοελευ- 

αιγ τοΰ Προαωηεζοΰ τής Έθνεζής Ί’ργ.τεεζ·/;:, είς τήν 
αογζέντρωαεν δεοεμ.«.ρτορέαις δεά. το ά-σφαιλεστεζον ΰέμ-α.

Μέ άίζαμ-ητον άηοφϊ.βίβτ'.ζιίττ,τ* ζα,έ μέ τήν ϊΓ.αιτου’ 
ρ.ενζ,ν οοβαρότητα, ή Γελειοψ'/ιφέγ. τοΰ Προβωηεζοΰ, έδω
σε το πα,ρον εές το προσζλιητήρεον διά. τήν μεγάλων μά
χην τής δεοεφολάξεως των άσφοελεβτεζών μας Ταμείων. 
Είναε βέβαεον, τώρα, δτε ό άγων Θά ε«ετύχη ζαε δτε 
οε «βουλόμενοε πονηρά» θά έγζαταλεεψοον εζόντες-άζον- 
τες τήν προσπάθεεάν των, νά μάς στερήσουν τής περε- 
θάλψεως ζαε τής θαλπωρής τών άσφαλεστεζών μας τα
μείων.

HEέ- τήν προσελευσίν του είς τήν συγζεντρωσεν δεα- 
μαρτυρεας, το προσωπεζον τής Τραπέζης μας, δέν δεε- 
τράνωσε άπλώς τήν άπόφασίν του νά άγωνεαθή δεά τά 
ταμεία του. ’Έδωσε τήν μάχην τής ζοενωνεζής ηρεμίας, 
όπως, σωστά, έχαραζτήρεσε τον άγώνα μας, ό πρόεδρος 
τής Ο.Τ.Ο.Ε. ζαε προεεδοπαεησε τους υπευθύνους τής 
άναταραχής, δτε είς τον άγώνα δεά τά άσφαλεστεζά Τα
μεία δέν ΰπάρχεε υποχώρησες.
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ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ 
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΑΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΑΣ

στερεί ή χορήγησις κανονικών αδει
ών, είς τινας δέ περιπτώσεις και 
διά το έτος 1 968.

"Εχουν την έντύπωσιν ότι προσ
φέρουν καλήν υπηρεσίαν είς τήν 
Τράπεζαν σΐ υπεύθυνοι τής το ναύ
της Ανωμαλίας;

Συντόμως θά άντιληφθοΰν δτι μο
νόν τούς εαυτούς των θά βλάψουν. 
Ή περίοδος τής άναμονής έληξεν 
γάρ.

Τό πήραν τά χρόνια
Τό θέμα των πολεμιστών τταρ ε

ίτε μ φθη είς τήν Επιτροπήν χρονιζσν- 
των θεμάτων, ή όποια ώς πληροψο
ρού μ ε2ια τό μελετά.

Έλπίζοιμεν να μην χρονίση ή με
λέτη του, διότι ήδη τό έχουν πάρει 
τά χρόνια.

Καί διά να σοβαρευθώμεν. Δέν 
νομίζετε κύριοι, δτι παράγινε τό 
κακό;!..

Αιατί;
Αιφνιδιασμόν άπετέλεσε ή γενο- 

μένη κατ’ απόλυτον εκλογήν, προα
γωγή λογιστών β'. Ο έν ίσχύί κα
νονισμός παρέχει βεβαίως τό δι
καίωμα τούτο είς τήν Διοίκησιν. 
Δέν έγένετο δμως χρήσις τού δι
καιώματος τούτου προς αποφυγήν... 
παρεξηγήσεων.

Διατί άραγε ή σημερινή Διοίκη- 
σις άδιαφορεΐ διά τήν κρίσιν τού 
Προσωπικού τής Τραπέζης;

Κοινωνικά

ΔΠΡΕΑΙ
Δωρεαί υπέρ ΤΥΠΕΤ
Παρά τής Υπηρεσίας Βιομηχανι

κών Δανείων Κ)κοΰ -Κ) τος Ε.Τ.Ε. δω- 
ρεά είς μνήμην τής άποβιωσάσης μη- 
τρός τού συναδέλφου ’Ισιδώρου Χα- 
τζηγιάννη δρχ. 650.

•
Ή κ. Μάντα Παπαγιαννάκη κατέ- 

θεσεν δρχ. 1.000 υπέρ τού ΤΥΠΕΤ 
είς μνήμην Μίνας Παπαγιαννάκη έπί 
τή συμπληρώσει τριετίας άπό τού 
θανάτου της.

I»
Δωρεαί υπέρ τού «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ
ΛΑΘΡΟΝ» Προσωπικού Ε.Τ.Ε.
Πάρα τών πληροφοριοληπτών τής 

Διοικήσεων, Κ )ικών καί Περιφερεια
κών Κατ)των ’Αθηνών καί Πειραιώς 
είς μνήμην τών άπσβιωσάντων:

1 ) Ευσταθίου Εΰσταθοπούλου πα- 
τρός τού συν)φου Διον. Εΰσταθο
πούλου.

2) Λουκά Ευσταθίου αδελφού τού 
συν)φου Γεωργ. -Ευσταθίου δραχιμάς 
1.015.

ΠΕΝΘΗ

Είς ηλικίαν 64 έτών άπεβίωσεν ά 
συνταξιούχος τής ’Εθνικής Τραπέζης 
Νικόλαος Μ. Φουσκαλαγουδάκης.

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

I Μηνιαΐον όργανον τού Συλλόγου 
| τών Υπαλλήλων τής Εθνικής 

Τραπέζης τής 'Ελλάδος.

Δ) νσεις συμφώνως τφ Νόμψ: 
'Υπεύθυνος "Υλης: 

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. 
Μητροπάλεως 43—Άμαρούσιον

Υπεύθυνος Τυπογραφείου:
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ρήγα Παλαμήδη 5 —Άθήναι 
Τηλ. 319.306

ΦίΙΤΗΣ Β. ΗΛΙ0Π0ΥΛ0Σ
Μαιευτήρ - Χειρουργός 

Γ υναικολόγος

Ειδικός είς τήν θεραπείαν 1 
Στειρότητος

Ειδικευτείς έπί όετίαν είς 
Σκανδιναβίαν καί Μ. Βρεταννίαν

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

Τ. HONORARY REGISTRAR τού 
Τ μήματος

ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΟΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΟΣ 
& ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Τού UNIVERSITY COLLEGE 
HOSP. MEDICAL SCHOOL τού 

Λονδίνου
’ 1 ατρείον: Σόλωνος 46 
Κολωνάκι (Τ.Τ. 135)

Τηλ. 633.875
Δέχεται : Δευτέρα — Τετάρτη 

Παρασκευή 5-8 
Τηλ. Οικίας: 763.215

’Εν Άθήναις σήμερον τήν 31 η-ν ’Οκτωβρίου 1969 ημέραν 
Παρασκευήν καί ώραν 18η ν συνήλθαν κατόπιν προσκλήσεως τά | 
έν Άθήναις καί Πειραιεΐ μέλη τών Συλλόγων:

1) Υπαλλήλων ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, 2) Ε,ίσ- 
πρακτόρων ’Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος καί 3) Βοηθητικού 
Προσωπικού ’Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος είς έκτακτον κοινήν 
συνεδρίασιν προς ένημέρωσίν των έπί τής πορείας τού Ασφα
λιστικού ζητήματος καί τών έπ’ αυτού ένεργειών καί θέσεων τών 
Διοικ. Συμβουλίων καί άκούσαντα:

α) Τών έκτεθέντων ΰπό τών προεδρείων τών Συλλόγων.
6) Τών άλλων ομιλητών.

ΛΑΒΟΝΤΑ ΥΠ’ ΟΨΙΝ
1 ) "Οτι τό Ταμεΐον Συντάξεων τού Προσωπικού τής ’Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος τό πρώτον έν Έλλάδι, ίδρυθέν τό 1867, 
λειτουργεί κατά τον υπέρ τον αιώνα βίαν του ΰποδειγματικώς άπο- 
τελέσαν παράδειγμα καί πρότυπον δΓ όλους τούς μετέπειτα ασφα
λιστικούς οργανισμούς.

2) "Οτι ώς πόρους αύτοΰ έχει μόνον τάς εισφοράς τών ή-σφ οπ
λισμένων (6%) καί τής έργοδότιδος Τραπέζης καί ούδένα έτερον I 
ούτε Κοινωνικόν ούτε Κρατικόν. ,

3) "Οτι τυχόν υπαγωγή του είς ένιαΐον Ασφαλιστικόν φορέα 
θά καταφέρη δεινόν πλήγμα κατά τής άσψαλίσεως τών μελών 
του καί θά καταρρακωθή πάσα έννοια τής ανεξαρτησίας του.

4) "Οτι ή Δημιουργία ή ή έξυγίανσις άλλων οργανισμών διά 
τής περιουσίας τού ταμείου των άποκτηθείσης διά τού ίδρώτος I 
των, 81ά ισοδύναμη ούσιαστικώς μέ δήμευσιν αυτής.

5) "Οτι απωθητικόν καί όικρως άποθαρρυντικόν παράδειγμα 
όμαδοποιήισεως ή σφαλισμένων άποτελεΐ ιδι’ αυτούς τό ιΙ.Κ.Α.

6) "Οτι τέλος τά μελετώμενα ΰπό τού αρμοδίου Ύπουιρ- | 
γείου μέτρα είναι σφαγι αστικά διά τούς ήσφαλισμένους καί 'Ανα
τρέπουν τούς μέχρι σήμερον ίσχύοντας κανόνας άσφαλίσεως καί 
συνταξιο'δοτήσεως.

ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΟΣ
1) Αποκρούουν διαρρήδην πάσαν σκέψιν καταργήσεως τής 

αύτοτελείας τών ασφαλιστικών των Ταμείων, Συντάξεως, Υγείας, 
Έπικουρήσεως, κλπ. καί τήν υπαγωγήν αυτών είς οίονδήποτε ένι
αΐον φορέα.

2) Άξιοΰν έν πάσει περιπτώσει νά τε8ή έγκαίρως ύπ’ όψιν 
τών Διοικήσεων τών έπαγγελματικών των οργανώσεων, πάν σχέ
διο ν μελετωμένων μέτρων διά νά παρασχεθή είς αύτάς ό Αναγ
καίες χρόνος διά νά έκφέρουν ύπ ευθύ νους καί ήτιολογηιμένας 
άπόψεις.

3) Εγκρίνουν άπάσας τάς μέχρι τού δε ενεργεί ας τών Δ.Σ.
τών Συλλόγων έπί τού θέματος τούτου ώς καί τήν υπογραφήν,
ΰπό τών αρμοδίων έκπροσώπων τών οργανώσεων των, παντός εγ
γράφου ή υπομνήματος προς πάσαν αρχήν.

4) Παρέχουν προς τά Δ.Σ. τών Συλλόγων έν λευικφ τήν έντο-
λήν καί έξουσισδότησιν διά τήν διά παντός νομίμου μέσου περι-
φρεύρησιν τής αύτοτελείας τών ασφαλιστικών των οργανισμών καί 
τήν διατήρησιν τών ίσχυόντων κανόνων καί φρων άσφαλίσεως καί 
συνταξι σδοτήσεώς των.

5) Αναθέτουν είς τό Προεδρεΐον τής κοινής συνεδρι άσεως
όπως έπιδώση τό παρόν ψήφισμα είς τά Υπουργεία: 1) Προε
δρίας τής Κυβερνήσεως, 2) Κοινωνικών Ύπηιρεσιών, 3) ’Εργασίας 
καί είς πάντα αρμόδιον ώς καί τήν δημοσίευσιν αύτοΰ είς τον 
ημερήσιον Τύπον.

Έν Αθήνα ι ς τή 3 1 η Οκτωβρίου 1969 
'Ο προεδρεύσας τής κοινής Συνεδριάσεως 

Πρόεδρος Συνελεύσεων
τού Συλλόγου τών Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης

Γ. ΛΑΜΠΡΙ-ΝΟΠΟΥΔΟΣ 
Οί Γραμματείς

Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ — Δ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ 
ΕΝΤΙΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΣ

ιΕίς την Εφημερίδα «Ελληνι
κός Βορράς» τής Θεσσαλονίκης, 
έδημοσιεύθη τήν Κυριακήν 2 Νο
εμβρίου, άρθρον τού Υπουργού 
Κοινωνικών Υπηρεσιών κ. Πά
τρα. Έπί τού περιεχομένου τού 
άρθρου ή Διοίκησις τής 'Ομο
σπονδίας άπηύθυνε τήν κατωτέ
ρω έπιστολήν είς τον εκδότην' 
τής έφημερίδος:

Προς
τήν Εφημερίδα 
«Ελληνικός Βορράς»
Βασι,λίσσης Όλγας 319 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

Κύριε Διευθυντά,
Είς τήν έγκριτον έφηιμερίιδα σας 

τής Κυριακής 2ας Νοεμβρίου έ.έ. 
δημοσιεύεται άρθρον τού Υπουργού 
Κοινωνικών Υπηρεσιών κ. Λουκά 
Πάτρα ύπό τον τίτλον «Θεμέλια τής 
Κοινωνικής Πολιτικής ’Ασφαλείας».

Χαιρετίζομεν τό γεγονός, διότι 
διά πρώτην φοράν μετά άπό μακράν 
χρόνον σιωπής καί τήν έξ αυτής δη
μιουργίαν πλείστων δσων αναταρα
χών, ό κ. Υπουργός θέτει τάς βασι
κός, ώς λέγει, άρχάς τής υπευθύνου 
είσηγήσεώς του διά τήν θεμελίωσιν 
τής ’Εθνικής πολιτικής κοινωνικής ά- 
σφαιλείας.

Εΐ-μ-εθα έτοιμοι νά έκθέσωμεν τάς

έπ’ αύτών απόψεις μας κατά τρό
πον πεπολιτισμένον, ήρεμον καί έ- 
ποιικοδυμητικόν έφ’ όσον ό κ. Υπουρ
γός δειχθή δτι, ιέκλεγέντες απολύτως 
έλευθέρως διά νά έκπροσωπήισωμεν 
τά νόμιμα καί δίκαια συμφέροντα 
τών συναδέλφων μας, άσκούντες δέ 
κατά τρόπον άψο-γο-ν -καί απολύτως 
υπεύθυνον τήν άποστολήν μας δέν 
άνήκοιμεν είς τάς «πλαστός 
ηγεσίας, α ί ό π ο Τ α ι 
είναι φορείς ψευδούς 
δυναμισμού ή φορείς 
τ ώ ν ιδίων αύτών σ υ μ
φερόντων -κ> α ί ιέ τΓ ι 5 ι ώ- 
ξ ε ω ν».

Έν αναμονή έντιμου άπαντήσεως 
έπισηιμαίνομεν τήν άντίφασιν μετα
ξύ τής προσκλήσεως είς εποικοδο
μητικόν καί πεπολιτισμένον διάλογον 
καί τού ολισθήματος τών ύβρεων ε
ναντίον συλλήβδην τής -ηγεσίας τών 
εργαζομένων, τά όποιον ολίσθημα 
δέν εΐμεθα διατεθειμένοι νά άκολου- 
θήσωμεν.

Μέ τήν παράκλησιν τής, κατά τά 
είωθότα περί Τύπου, δηιμοσιεύσεως 
τής παρούσης.

Διατελούμεν μετά τιμής 
‘Ο Πρόεδρος

Π. ΠΑΠΑΡΟΔΟΠΟΥΔΟΣ 
Ό Γεν. Γραμματεύς 

Μ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ

>■**** ******** ************************************
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«ΡΛΙ ΕΠΙΣΚΕΠ’ΕΩΑ: }
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Διά τά θέμ-απα τών πολεμι
στών συναδέλφων ύπεβλήθη τό 
κατωτέρω άναλ-υτικόν ΰπό-μνηπ 
μα είς τήν Διοίκησιν.

Άξ-ι-ό'τιιμον Κύριον 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΝ
ΈΑνικής Τ'ραιπέζης τής Ελλάδος

ΕΙΝΤΑιΤΘιΑ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΝ ΤΙΙΟΜΝΗΜΛ 

Κύριε Διοικη-τά,
’Έιχοιμιεν τή;ν τιμήν νά Γιέσωμεν 

ύπο τήν ’Τμετέραν δικ-αιίαν κ-ρίσιν 
τάς ικάτωθι περιπτώσεις:

·· α) Πολεμισταί Ν. 751)1948 καί 
183 6)1951. '

|3) Άγωνισταί Έιθ-νικής ’Αντιστά
σεως Ν. 971)1949._

Ή Διοίκησις τ-ού Συλλόίγον μ-ας, 
θιεω-ρ-οϋσ-α τήν ύπάθεσιν τών πολεμι
στών ύπέρτ-ατον ΈΙΟνι,κόν χρέος τηις 
καί ένδιαφ-ερομένη ακρω-ς δυά τήν ευ
νοϊκήν έπίλυσίν του διά τής έξαλ-ει- 
ψεως τής προσγενομένης είς αυτούς 
αδικίας, έν τή έννοίμ τον σεβασμού 
κεκτημένων δικαιωμάτων, ήχιθη; ει: 
τήν ανάγκην διά τοϋ παρόντος νσ 
ΰπογραμ-μΐση τήν σοβαρότητα τ-οΰ Θύ
ματος καί νά θέση τούτο ένώπιόν 
σας -έν ολη του τή σαφηνείςι.

Καί περιγράφ-ομεν τάς περιπτώσεις 
προς πλήρη κατατοπισμόν σας. 

α) Ποιλεμισταί Ν. 751) 1948 καί 
1836)195-1.

Είναι γνωστόν δτι από τοΰ έτους 
1948 καί εντεύθεν προσελήιφθησαν 
είς τήν Τράπεζαν υπάλληλοι έχοντες 
τήν ιδιότητα τοϋ πολεμιστού, κατά 
τάς διατάξεις τών Νόμων 75-1)48 
κα-ί 1836)51, είτε κατό'ΐαν^ Δημοσίου 
διαγωνισμού είτε αν.ευ τοιούτου.

Είς αιμφ-οτέιρ-ας τάς περιπτώσεις, 
ούτοι άπο τής πρασλήίψεώς των καί 
είς άναγνώιρισιν τών ’-Εθνικών ύπηιρε- 
σιών των, έτυχ-ον προνομο-ιακή-ς με- 
ταχειρίσεως, παραμείν-αντες είς προ
σωρινότητα, υπό τήν μορφήν πάντο
τε τής προ-ωθήισεως μόνον έν Εj 
τ ο ς έναντι τής 'έκ τού οργ-ανιομοΰ 
πρ-σβλεπιομένης διετούς παραμονής, 
8Γ δλους τους προσλαμβ-ανοιμένους 
ύπα-λλήλους είς τήν Τράπεζαν, τούς 
μή έχοντας τήν Ιδιότητα τού πολεμι- 
στού (Έγκ. Δ )σεο>ς No 8-2) 5Ί και 
68)52). % ,

Κατ’ άΐκ,ολουθίαν -δ πολεμιστής υ
πάλληλος προηγείτο τού πρασληψθέν- 
τος τον αυτόν χρόνον συναδέλφου 
του μ-ή πολεμιστοΰ, κατά έν έτος, 
όσον αφόρα τήν συμπλήρωσιν χρό
νου κρίσεως προς πρ-οαγω-γήν.

Καί τό ετήσιον τούτο προβάιδισίμ-α 
διετηρ,ήίθηι καί παρηκολουθησε τον 
πολεμιστήν καθ’ όλην τήν μετέπειτα 
έξέλιξίν του μέχρι τού έτους 1966 
οτε διά τ-οΰ Ν.Δ. 4-528)66 κ-ατηργή- 
θη ή διργανικώς καθιερωθεϊσ-αι διά 
τοΰς προσληφθέντας μ ή πόλε μ ρ
ότας διετής προσωρινόιτης.

Κατόπιν τούτου οί δι-ωρισιμ,ένοι s 
ως τότε μή πολεμισταί .προωθήιθησαν 
κατά δύο έτη χωρίς παρα-λλήλως Ο
μως νά προαχθώσιν ώ ς ε δε ι κα
τά δύο έτη καί οί -διωρισμένοι δυ
νάμει τών Ν. 761)48 καί 1836)51 
ώς πολεμισταί, διότι ή υπη
ρεσία τής Τραπέζης ώς ιμή οφείλε 
αυνε'ψήιφιο’ε τδ εν έτος, tb obtiovov είς 
άναγνώρι.σιν τιον προς τήν Πατρίδα 
ύπη-ρεσιών των, τους είχ-ε χ-αρισθή, 
έκ τής καθιερωμένης διετούς προσω- 
ρινόιτητος.

Ο'ίίτω άπώλεσ-αν οί συνάδελφοι πο- 
λεμισταί τδ ετήσιον προβάδισμα, έ- 
ξο-μοιωιθέντες βαΰμολογικώ-ς -μέ τούς 
μή ποίλεμιστάς συγχρόνους των.

ΈΜδεχομένως ή υπηρεσία τής 
Τραπέζης νά ένή-ργησε οϋτω, έπε- 
κτείνουσα τήν ίσχύν τού Ν.Δ.199) 
67 τδ οποίον κατήργησ-ε τήν διά τοϋ 
Ν.Δ. 4547)66 δοθεϊσ-αν διετή προώ- 
θησιν είς τους ποίλεμιστάς. Άλ-λ’ ε
πειδή ή ετήσια προώθησις είς τούς 
συναδέλφους πολεμιστάς δέν έδόίθη- 
5ι-δ Νόμου, άλλ’ οικεία βουλήσει τής 
Τραπέζης, Εμφανίζεται ή Τράπεζα ή
δη ώς ανακαλούσα τήν προς τους πο - 
λεμιστάς χαρηγηθείσαν ώς δώρον, έ- 
ιησίαν προώιθησιν καί ώς μετανοού
σα διότι πάντοιτε παρ-έσχεν είς αυ
τούς ποιαν τινα ιδιαιτέραν -μετ αχ ε ί
μια ιν λόγω τής Ιδιότητάς των ως πο
λεμιστών ιέπισύρ-ουσα δυσμενή κριτι
κήν τής Κοινής Γνώμης

Πολλή) -μάλλον έτι, διότι διετηρή- 
θη έν ίσχύί, πολύ όρθώς -βεβαίως τδ 
περί καταργήσεως τής προσωρινότη,- 
τος καί περί προωθήσεως τών πτυ- 
χιούχων συναδέλφων Νομοθ. Δ) γμα 
καί ως είναι φυσικόν καί ανθρώπινον, 
έδημιουργήΐθη είς τήν κατηγορίαν 
τών πολεμιστών ή πικρία καί τδ πα- 
ράπονο ν ο τι ήδικήιθη-σα ν έκ τής το ν
αύτης ένε-ργείος της ύπηρεσ-ίας τής 
Τραπέζης, μόνοι αυτοί, οιτινες αν μή 
τί άλλο, έ,ξεπλήρωσαν έναντι τής κιν- 
δυνευούσης τότε Πατρίδας μας είς τδ 
ακέραιον τδ καθήκον των καί τώρα 
το-ύς άφηρέθη καί ή ελάχιστη, αϋτη 
άναγνώρισις τών αγώνων των.

’Αλλά γενναται εύλόγως τό ερώ
τημα : ’Εάν δέν κατηργήτο ή προ- 
σω-ρινό-τη,ς καί εάν δέν ιέπείβάλλετο- ή 
λόγω πτυχίου προώθησις, θά προηΓ 
γοΰντο ναί ή όχι, οί πολεμισταί κατά 
εν ετο-ς τών συναδέλφιων των;

Άνα-μφισβητήτως Ναί. ’ Ιδού λοι- 
πδν διατί έπληγησαν έκ τής αδίκου 
έφ-αρμο-γής τών Νόμων μ οίνοι έιξ 
όλων, οί παλεμιστ-αί, Καί ιδού διατί 
ανακύπτει έπιτακτική ή άποκατάστα- 
σ-ίς των.
Κύριε Διοικητά,

Οί προκάτοχοι 'Τμών, έλοβον ύπ’

οψιν τδ προκεχωρηκδς τής ηλικίας 
τών πολεμιστών καί άνεγνώρ-ι-σαν είς 
α-ύτούς τδ μέγεθος τής θυσίας καί 
τής ’Εθνικής προσφοράς των καί δΓ 
αΰτδ παρεχώρησαν είς αυτούς σάν 
Stopo-v έπανα-λ αμβάνομε ν, ένδς έτ ους 
προώθησιν τήν οποίαν διετήρησαν έπί 
18 έτη- περίπου.

Βάσει τής άρχή-ς τής διατηρήσεως 
τού κεκ,τημένου δικαιώματος, αίτούι- 
μεθα καί Σάς παρακαλοϋμεν νά δια- 
τάξη-τε νά έπανα-χιορηίγηθή ή κακώς 
άφ-αιιρεθείσα έτησία αϋτη, πρ-οώθηισις 
άπό τους φιιλοτίμους αυτούς συναδέλ
φους πολεμιστάς.

Καί εϊμεθ'α βέβαιοι ότι, διαπνεόμε- 
νος καί υμείς άπδ αισθήματα υψηλού 
πατριωτισμού καί ’Εθνικού παλμού, 
άναλογιζόμενος τάς θυσίας τών πο
λεμιστών τάς σκ-οτεινάς έκ-είνας ημέ
ρας τοϋ -άγω-νιζιμίνου διά τήν έπιβί- 
ωσίν του, ’Έθνους μας, θά έπιδείξηι- 
τε τήν ένδεικνυοιμένην διά τήν περί- 
πτωσιν κατα\όησιν.

Έστέ δέ βέβαιος οτι ή πράξις αϋ- 
ι-η -κ-α-ί τό παρελθόν θά τ-ιμήιση κ-α-ί τδ 
ταρ-δν θά ένθουσιάση καί δ-ιά τδ μέλ
λον θά άποτελή πολύτιμον δίδαγμα. 
,3) Άγωνισταί ’Εθνικής ’Αντιστάσεως 

Ν. 971)1949.
Τδ ανωτέρω θέμα τδ όποιον τυγ

χάνει γνωστόν ύμΐν καί έξ ετέρου 
υπομνήματος άφο-ρά περιωρισμένον 
αριθμόν υπαλλήλων Αγωνιστών τής 
’Εθνικής ’Αντιστάσεως.

Έπί τή βάσει τού Νόμου 971)49 
προωθήιθησαν κατά μίαν τριετίαν 8- 
παντες οί συ-μμετασχ,όντες είς τήν 
Εθνικήν άντίστασ-ιν υπάλληλοι τής 
Ε.Τ.Ε., οί δ-ιορισιθέντες μέχρι τής 
12ης Μαρτίου 1945.

’Ακολούθως διά τής ύπ’ άριθμδν 
92) 1-3-1969, πράξεως 'Τμών έπεξ,ε- 
τάθη τδ εύε-ργέτημα καί είς τους μέ- 
χρις 29 ’Απριλίου 1949 διοριίσθέντας, 
οιτινες Κτυχον διετούς πρ-οωθήσεω-ς 
ανευ νομικής ύποχρεώσεω ς τής Τρα
πέζης.

Οί λίγοι άποιμ-είναντες άγωνισταί, 
οί διοιρ-ισθέντες μετά τήν 29-4,-49 έ
μειναν έκτος πάσης ήιθικής ίκ,ανοποι- 
ήσιε-ως, άπαντες, έπε-ιδή όντες οιί -μι
κρότερα ς ηλικίας άγωνισταί, συνέπίε- 
σεν νά υπηρετούν καί πάλιν τήν Πα
τρίδα ίδιαρκοΰντος τού- συμμοριτοπό
λεμου καί τά πρώτα μετά ταΰτα 
έτη.

Τό γεγονός τούτο όμως δέν απο
τελεί λόγον, νά -άγνο-ηιθή ό έλ-άχιστος 
αυτός αριθμός διότι έν πόση περιπτώ- 
σε-ι έκ τής ύπ’ άριθμ. 92)1-3-69 πρά- 
ξεώς σας, έδημιουργήθη προηγούμε:- 
νον ύποχ-ρεούν τήν Τράπεζαν διά τήν 
ή-θικήν ίκανοποίησιν καί τών υπολοί

πων, έ-φαρμόζουσα Εν τινι μέτιρφ καί 
τήν αρχήν τής ίσης μεταχει-ρίσεω-ς.

Ή έκ προηγου,μένης πράξεώις σας 
άπορρέουσα ηθική ύποχρέωσις τής 
Τραπέζης δέν απαιτεί πλέον νρμικδν 
έρεισμα (παίτο-ι έν τή ούσίρ ύφίστα- 
ιαι τοιούτον) διότι όπως ίκανοποίη- 
<εν μέρ-ος τών αγωνιστών άνευ νομι
κής ύποχρ,εώσεως (πράξις 92)6-9) 
τοιουτοτρόπως θά πραγ-ματοποιηθή ή 
ήθική ίκανοποίησις καί τών υπολοί
πων ανευ ν ο μ ι κ ήι ς ύ π -ο χ ριε- 
ώ σ ε ω ς.

Ή λ,ύσις αϋτη τού άπδ ιμακρού έκ- 
κρειμούντος τούτου θέματος, έπί τή 
βάσει έπαναλαμβάνομεν τής άρχής 
τής ίσης μεταχειρίσεως, κ-αΙθίσταται 
επιβεβλημένη ϊνα μή κλονισθή έτι πε
ραιτέρω' ή Εμπιστοσύνη! τού προσωπι
κού προς τδ ίδρυμα έκ τής έμφ-ιλαχω 
ρήσεως πνεύματος άδικου καί άνίσου 
μεταχειρίσεως του καί τής έξ αύτοΰ 
έμμεσου τροφ-οδ-οτήσεως καιθεστώ-το-ς 
εντός τών κόλπων αύτοΰ- άπαραδέΧ-του 
ευνοιοκρατίας.

Πρδς άναχαίτισιν οθεν άναπτύιξε- 
ω-ς κλίματος εύνο-ουμένων καί μή καί 
δημιουργίας -δυσαρέ-στων καταστάσε
ων π-αρακαλούμεν 'Τιμάς Κύριε Διοι- 
κητά, όπω-ς διατάξητε τήν ίκανοποί- 
η-σιν διά διετούς προωθήσεως καί τών 
υπολοίπων αγωνιστών, 'διότι οϋτω καί 
μόνον θά άπαλλάξητε τάς καρ-δ-ίας 
αύτών άπδ τά δηλητηριώδη αισθήμα
τα τής άδικίας, τών διακρίσεων,τής 
άνισότητος καί τής εύν-οιοκρατίας, 
προδρόμους άσυμφόρων ένεργειών δι’ 
έν "Ιδρυμα ύπεραιωνοβίου ζωής, Ιδε
ώδους πολιτείας καί -λαΐμπράς ιστο
ρίας.

Πε-ραίνοντες, κρίνοιμεν άναγκαίο-ν1, 
νά -σηιμειώ-σωμεν ότι, Νόμου1 θέσιν έ-- 
πέχ-ει καί τό κρατούν έ-θιμον έξ ού ά- 
πορρέε-ι κεκτημένον δικαίωμα έπί τού 
τοΰ οποίου ανωτέρω άναφερομιεθα, ώς 
επίσης δ'τι, Νόμος καί ’Έθιμον, κα
θίσταται ή δημιουργία προηγουμένου 
μεθ’ οίαν-δήποτε άβίαστον παρα-χώρη 
σιν καί -δέον νά έπεκτείνεταιι ύποχρε- 
ωτικώ-ς είς απαντας τούς είς τήν ι
δίαν κατηγορίαν ανήκοντας καί -ού- 
χί είς ιένίους, ώς εί-ς τάς άναφ-ειρομέ- 
νας περιπτώσεις σημβαίνει (ύμετέρα 
πράξις ύπ’ άριθμ. 92)1.3.69).

Έν αναμονή ίκανοπο-ιήσεως τών 
τών δικαίων τούτων, αιτημάτων τών 
συναδέλφων πολεμιστών, άμφ-ο-τέρων 
τών περιπτώσεων, διατελούμεν,

Μετά πλ-είστης τιμής 
Έντο-λή Διοικ. Συμβουλίου 

' Ο Π ρόιεδο-ος 
Μ. ΤΣΟΤίΔ-ΕΡΟΣ 

Ό Γεν. Γηαιιμ.ατετις
Δ. ΠΑΠΑ-ΓΩΑΝΝΟΤ

Συνάδελφοι,
Ίΐ «Τ I* AHE5CIΤΙΚΗ» εΐνζι το δργανον 

που μά/εται δι* τά οομφέροντά μ.ας.
Φέρνει τον ενζ ζοντά «τον άλλον καί ουνοιδελ- 

φώνει τον ζλάδον ι**ς. 'Η σύντα,ίξις τής «Τρζπε^ι- 
τιζ^ς» ί^ητει άπο όλους νά τ·ην βοηθήσουμε εις το 
Ιργον τιης.

Κάθε συνάδελφος άς γίνν) ζαί άνταιποζριτής της.
’Έτσι 6ά εινζι δυνζτον zati τά γενιζά Θέρ-ζτ·*. 

τοΰ ζλάδου μ,ζς, άλλά ζχί τά ειδιζά Βέρ,σιται τών 
τοπιζών ζαί έπχρχιζζών ΰποζοιταστν)μ.άτιον νά ζχ- 
τα/ωροΰνται εις τά στήλας της.

Γράφετε λοιπόν, γιά ό,τι συμβζίνει είς τήν
ιρεσίζν σζς. ’Ενημερώνετε τήν σύνταξιν γιά 

όλα.
Ό γάμ-ος ενός συναδέλφου ζάποιο άλλο ευχά

ριστο γεγονός είναι ζΓ αυτό μ,ιά είδησις «ου Οά 
χαροττοιήσν) όλους. Ή στήλη «Κοινωνιζά» βά ζα- 
ταχωρή εύχαρίστως ό,τι περιέρχεται είς αυτήν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΟΤΙ ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΓΛΥΚΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΟΔΟΣ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ Λ

ΑΠΟ ΤΟΥΔΕ ΘΑ ΕΥΡΗΤΕ ΓΛΥΚΑ ΑΡΙΣΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΜΕ ΤΙΜΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΑ 

ΚΑΤΩΘΙ ΕΙΔΗ:

Μπακλαβάδες, Καταΐφι, Τάρτες, Κο
πεγχάγη, Διάφορα ’Αμυγδαλωτά, Κου
ραμπιέδες, Μελομακάρονα, Τσουρέκια 
ώς καί τά περίφημα Μελοκούλουρα 
Περαχώρας.



Κάΐω ΐά χέρια άπό ΐά ΆσφαΛιοΐικά μας Ταμεία

ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΙΕΡΟΣ ■ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΝ ΥΠΕΡ ΕΣΤΙΑΝ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.) 1
α'παξ άπο-ζημίωσιν 360.000 δρχ., Ενώ- 
Ενας -υπάλληλος τής Τραπέζης αινώ , 
τοΰ Εκατομμυρίου. Καί μάς έβόθη, εύ 
καίρια, όταν πσλλάκις -επικοινώνησα ι 
μεν μέ τον κ. -υπουργόν νά τοΰ -Εκ- 
ψράσωιμεν τό σοβαρόν μας παοατο- | 
νον. Νά τοΰ Εκ,φρ,άσωμεν την σοβια- 
ράν μας άγανάκτησιν. Γιατί Επιτρέ
πει νά -δίδωινται τέτοιες εικόνες εις 
το κοινόν οι οποίες κάθε άλλο παρα 
την πραγματικότητα -Απεικονίζουν;

Τοΰ είπαμε, δηλαδή, οτι άπό ποΰ 
θά πληρ-οφορηθή ό αναγνώστης ^αυ
τής τής παραβολής, αύτής ^της είκό- 
νος, «όσα χρόνια -υπηρετεί ό στρατη
γός, πόσα πληρώνει ή δεν πληρώνει 
ώς ασφάλιστρα, καί πώς θά πληρα- 
φορηθή 6 αναγνώστης οτι δέν πρό
κειται περί ενός κοινού υπαλλήλου, 
αυτόν τόν όποιον αναφέρει ως χτυ
πητόν παράδειγμα, άλλα πρόκειται 
περί ενός υπαλλήλου, δ οποίος αφού 
Εξήντλησε την Ιεραρχίαν έιπελέγη έκ 
μέρους τής Διοικήσεως καί ^ διωρίσθη 
ώς μέλος τής Διοικήσεως με τόν 6α- 
θμόν τοΰ Λιευθυντοΰ υπηρέτησεν εν 
συνόλφ 45 χρόνια, έπλήρωσε δέ_ αυ
τός μετά τοΰ εργοδότου ποσόν τό ο
ποίον θά έφθανε μετά 4.5 χρόνια τις 
825.000 ανευ τόκων, για να δικαι- 
ωΐθή 1.046.000 χιλ., ποΰ είναι τό α
κριβές ποσόν τής έφ’ άπαξ ιάποζηιμι- 
ώ-σεως, εις αύτή-v είδικώς τήν πε-ρι- 
πτωισιν.

’Αλλά καί πέραν αΰτοϋ, τοΰ Ετονι- 
σαμεν τό άκατανόητον, γιατί να προ 
βάλλη τέτοια επιχειρήματα, = ΐά οποία 
δημιουργούν Εσφαλμένος Αντιλήψεις 
εις την Κοινήν Γνώμην και τα οποία 
δημιουργούν καί μίαν άντίθιεσιν με
ταξύ των εργαζομένων τάξεων. _ Δι
ότι" εμείς δεν έπαύσαμεν νά τρέφω- 
μεν απόλυτον σεβασμόν προς τους υ- 
πηρετοΰντας τάς Ένοπλους Δυνά
μεις τής χώρας, αλλα όταν τέτοια 
παραδείγματα τίθενται καθ’ ον τρό
πον τίθενται ενώπιον των, είναι φυ
σικόν οίι άνθρωποι νά πουν: γιά στα- 
θήτξ εμείς τί είμαστε καί παΐρνομεν 
τό 1)3 άπό ο,τι παίρνουν αυτοί.

Επίσης δ κ. ύπουργδς δκ,ανε καί 
ενα άλλο σφάλμα, τό όποιον είναι 
καί σφάλμα τακτικής, -άλλά κιαί σφ-άλ 
μα μαθηματικόν. Εΐπεν, οτι ^ ιδετε 
μίαν άλλην κοινωνικήν σοβ-α-ράν α
δικίαν, ή σχέσις εισφοράς^ έρ-γαζομέ- 
νου εις τό ΙΚΑ Εναι 1 προς 2. Αυτό 
βεβαίως τό όποιον λεγ-ει προκύπτει 
σαφώς έκ τής αναγωγής εις την μο
νάδα, των ποσοστών κρατήσεων, αΐ 
οποία,ι γίνονται υπέρ τών άσφ-αλιστι- 
κών Ταμείων. ’Εάν, Επί παραδείγμα- 
τι, πληρώνει δ εργαζόμενος καί ήισφ-α 
λισμένος είς τό ΙΚΑ 5ο)ο,^ δ, Εργο
δότης του πληρώνει 10ο)ο, οπότε κα 
τόπιν αναγωγής εις την μονάδα γί
νεται Ενα προς δύο. ’Έναντι τής φο
βέρας εικόνας τοΰ μηδέν λέγει, πρός 
15ο)ο. Λαιμβαναμένου τοΰ ποσοστού 
τσΐς εκατόν τό όποιον παρα,%ρατείπα ι 
καί έκ τής μισθοδοσίας μας, καί συμ 
πληροΰται διά καταβολής Ιέκ μέρους 
τοΰ εργοδότου μας, τό 15ο) ο τό πε- 
ρίφημον, τό οποίον Αφορά τό ποσον 
τοΰ 5ο) ο κράτησιν άπό τήν μισθο
δοσίαν μας, καί τό 10ο)® αφορά τήν 
εργσδοτνκήν εισφοράν.

'Οπότε, βεβαίως, θά έπρεπε νά ά- 
ναφέ-ρη καί εδώ τήν ιδίαν σχέσιν, Ε
να πρός δυο, άλλά δέν θέλετε νά τό 
πάρωμεν έτσι καί θέλετε νά δεχθού
με οτι ολόκληρον τό ποσόν τό κατέ
βαλε ό εργοδότης; Καί πάλιν τά συγ 
κρινόμενα στοιχεία δέν είναι -αυτά τά 
δποΐα προβάλλονται, άλλά θά έπρεπε 
νά πή μηδέν πρός Ενα. Διά τής ανα
γωγής καί -Εδώ είς τήν -μονάδα.

’Αλλά καί πέραν αύτών πολλά αλ- 
λα κατά καιρούς έμάθαμεν καί κατά 
καιρούς ό κ. υπουργός ό ίδιος μάς 
είπε. ΈΙνα τό οποίον μάς Εκανε τε- 
ρ-αστίαν έντύπω-σιν καί φαντάζομαι 
καί σέ σας 3ν δέν τό Εχε'τε μάθει ή
δη θά κάνη, είναι ιοτι ρητώς καί κα- 
τηγορηματικώς μάς Εβεβ’αίωσεν ότι 
έν ούδεμιά περιπτώσει θά θιγοΰν τά 
Ταμεία μας Υγείας.

’Έτσι είμαι υποχρεωμένος νά σάς 
πώ, οτι εις τό σημεΐον -αυτό δέν μάς 
είπε τήν Αλήθειαν. Διότι είς τά σχέ
δια τά ήδη ΰποβληθέντα, ώς πληρο- 
φορούμεθα είζ τήν Νομοπαρασκευα
στικήν Επιτροπήν, προβλέπει τήν 
συγχώνευσιν καί τοΰ Τ-αμεί-ου Ύ'γεί- 
ας είς τόν ένιαϊον ιφαρέα τόν Κλαδι
κόν, (όπως τόν ώνόμασεν. Δέν νομί
ζω δέ δτι δ-ιά τοΰ τρόπου αύιτοΰ Εξυ
πηρετείται, καί τό κοινόν συμφέρον.

Δέν νρμίζομεν καί δέν -ένομίσαμ-εν 
ποτέ οτι μία τέτοια εργασία, ή όποια 
αφορά -είς τόσον λεπΐάς πτυχάς τής 
ζωής τοΰ Ανθρώπου, δηλαδή τήν υ
γείαν του καί τά γηρατειά, είναι δυ 
να-τόν νά γίνεται Απουσία ήμών τών 
Ενδιαφερομένων καί είναι -δυνατόν 
νά γίνεται -έν κρυπτφ.

Γι’ -αυτό, κύριοι συνάδελφοι, άπ-ο- 
φασίσαίμεν νά Εκδηλωθούμε κατά τρό 
πον -Αγωνιστικόν. Άποφασίσ-αμεν νά 
διεκδικήσωμεν τά δίκαιά μας, κα'τά 
τρόπον βεβαίως νόμιμον ιάπο-λύτως, 
άλλά εναργή-, ούτως ώστε καί αυτά 
νά γίνουν παραδεκτά, άλλά καί ή 
Κοινή Γνώμη νά Ένημερωθή έπί τής 
πρα-γματικό'τητος. Διότι εϊμεθα -βαρύ
τατα διαβεβληιμ-ένοι, όπως ξ-έρε'τίε. Θε 
ωρούμεθα άπό δλους, -άπό μίαν Επο
χήν καθ’ ήν δ Αντιπρόεδρος τής τό
τε Κυβερνήσεως μας έχαρακτήρισεν 
ώς «πρίγκιπας τών Εργαζομένων», 'ό
τι παΐρνομεν καί γώ δέν ξέρω τί

παΐρνομεν. Καί θά πρέπει νά άντι- 
κρύσετε τά πρόσωπα τών -Επισήμων ή 
άνεπ-ισήμων ατόμων, μέ τά όποια έ;ρ- 
χόιμε-θα είς Επαφήν, καί εις τά οποία 
καθιστώμεν γνωστόν ποια -είναι ή 
σημερινή -μισθοδοσία τών Τραπεζιτι
κών 'Επαλλήλων, γιά νά δήτε τί κα 
τάπληξις είκ-ον-ίζειται σ’ αυτά. Ούδ-είς 
είναι δυνατόν νά φαντασθή, κύριοι 
συνάδελφοι, δ'τι δ πρώτος μισθός τοΰ 
Υπαλλήλου τής Τραπέίζης μας, διό -

ρεις καί υπευθύνους καταστάσεις, άλ 
λά δυστυχώς καί αύτές δέν Ενειφ'α,νί- 
σθησαν είς τό προσκήνιον. Καί μιεί- 
ναμεν καί πάλιν νά πλέωιμεν μέσα είς 
τήν γενικήν Αντίθεσιν, μέσα είς τήν 
γενικήν κατακραυγήν.

Πρέπει λοιπόν νά -άντιδρ-άσωιμεν. 
Καί εμείς οΐ υπάλληλοι τής Τρ-απέ- 
ζης Ελλάδος ήδη άντιδράσ-αμιεν. Δη 
λαδή ήδη έλάβ-αμεν Εντολήν καιτηιγο- 
ρηματικήν άπό τήν συντριπτικήν ό-χι
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Ό πρόεδρος τής Ο,Τ,Ο,Ε, κ. Παν. Παπαροδόπουλος ένώ όμιλεΐ εις 
τήν συγκέντρωσιν διαμαρτυρίας του Προσωπικού τής Ε.Τ.Ε.

τι ίδιοι είναι οί μισθοί σέ όλες τις 
Τράπεζες, είναι 2.5-80 δ-ρχ.

Άλλά καί ούδείς μπορεί νά φαν- 
τασθή οτι δ μισθός αύτός μέ τήν 6α 
σικήν του μορφήν έξικνεΐται μέχρι 
τού πσσοΰ τών 10.495, τις όποιες θά 
πάρη αν εΰτυχήση καί αν ζήση, διά 
νά άνέλθη μέχρι τοΰ βαθμ-οΰ τοΰ Δι- 
ευθυντοΰ.

Καί βέβαια ούδιείς έν συνεχεία 
φαντάζεται είς ποιον χαμηλότατον 
Επίπεδον εύρίσκεται δ μέσο-ς ορ-ος τής 
συνταξωδο-τήοεως τών συνταξιού· 
χιών. Είχ-α τήν ευκαιρίαν καί Εδωκα 
ίδιοχείρως είς τόν κ. υπουργόν πλή-

πλειοψηφΐαν, πλέον, άλλά παιμιψηιφιί- 
αν, τών συναδέλφων νά ,μετέλθωμεν 
πάν νόμιμον μέσον, ούτως ώστε νά 
καταστή -σεβαστόν τό αίτημά μας. 
Ελπίζω καί εύχομαι ή Σΰνέλευσίς 
ο ας, αφού σκειφ-θή ώρίμω-ς νά -Εμπι- 
στευ-θή si; τ-ού-ς έπαξίο-υς ήγέίτα-ς 
σας, μέ επικεφαλής τόν αγαπητόν 
μου κ. Τσουδ-ερόν ,καί νά τούς ιέξ-ου- 
σιοδοτήση μέ τήν άπόλυτον δύναμιν 
της, νά προχωρήσωμιεν ο-λο-ι ήνωμέ- 
νο-ι, ούτως ώστε διά μίαν άκόμη φο
ράν νά έπιτύχωμ-εν τήν διάσ-ωισιν τών 
ασφαλιστικών μας ο-ργιανισιμών. "Οχι 
μόνον πρός ίδιον οφιελος, άλλά, τό 

μονίζω, πρός δφ'ελος τής Κοινωνίας.

Ό Λόγος ιού κ. [Ιαπαδάεου
Έν συνεχείςι ό ικ. Τσουδερός πα- 

ρακ-αλεΐ τόν Πρόεδρον τού Εργα
τικού Κέντρου κ. ΓΙαπαδάτον νά 
ώμιλήση είς τήν συγκέντρωσιν.
Κύριοι,
Εκπροσωπώ τήν αιρετήν Διοΐκη- 

σιν τοΰ πρώτου Έρ-γ-ατοϋπαλληιλικοΰ 
Κέντρου τής Χώρας, ή οποία έξ,ελ-έ- 
γη παμψηφ-εί -άπό τούς άντιπρ-οσώ- 
πους τών Σωματείων τής -δυνάμεώς 
του, τόν παρελθόντα Ιούλιον.

"Οταν δέν υπήρχε Διο-ίκησις είς 
τήν Γενικήν Συνομοσπονδίαν Έ-ργα-

Ό κ. Άρ. Παπαδάτος, Πρόεδρος 
Εργατικού Κέντρου ’Αθηνών,

τών τής Ελλάδος, ή Αιο-ίζησίς μας, 
εύρέθη προ τών θρυ-λουμένων πέρ-ιξ 
τοΰ Κώδικος Κοινωνικής Άσφαλί- 
σεως καί άμέσω-ς μέ υπόμνημα πρός 
τόν κ. Πρόεδρον τής Κυβ-ειρνήσεως 
έζήιτησε νά λάβη γνώσιν, έπί τών ό
πως είπα θρυ-λουμένων. Άπηΰ-θυνε 
τηλεγράφημα μέ υπόμνημα καί έζή- 
τησε νά δοθή είς τήν Διοιίκησιν τοΰ 
Έ-ργάτικοΰ Κέντρου τό σχέδιον τοΰ 
Κώδικος, διότι απ’ -ο,τι δυνάμεθα 
νά γνωρίζωιμεν δέν είναι μόνον θέμα 
τού Ιδικοΰ μας κλάδου, -είναι καί θέ
μα όλων τών κλάδων Εκείνων οί ό
ποιοι δέν εχ-ουν άσφάλισιν είς τό 
ΙΚΑ.

Ό ύποφα-ινοήενος τυγχάνει καί 
γενικός γραμματεύς τής 'Ομοσπονδί
ας Θεάματο-ς καί ’Ακροάματος, είς 
τήν όποιαν υπάγεται δ Κλάδος τών

’Ηθοποιών, δ Κλάδος τών Τεχνικών, 
ό Κλάδος Τηλεοράσεως, δ Κλάδος 
τών Συγγραφέων, δ Κλάδος τών 
Μουσικών καί λοιπ,ο-ί -άλλοι Εργαζόμε
νοι πέρ-ιξ τοΰ θεάματος. Καί ε'χει ί- 
δικόν του ασφαλιστικόν φορέα., τό 
Ταμεΐον Συντάξεως ’Ηθοποιών κλπ.

Μας Ενδιαφέρει λοιπόν καί Εμάς 
προσωπικώς όπως καί εσάς. Πέραν, 
λοιπόν, τοΰ τηλεγραφήματος, ή -αιρε
τή Διοΐκησις τοΰ ΕΚΑ, τοΰ όποιου 
αντιπρόεδρος είναι -ό γενικός γρ-αιμ- 
ματεύς τοΰ Συλλόγου 'Υπαλλήλων 
'Εθνικής Τραπέζης κ. Παπαίωάννου 
έπε-σ-κέφθημεν καί τόν άξιότιιμον κ. 
Πάτραν καί τοΰ ιέζητήσαμεν νά μας 
δώση τό σχέδ-ιόν του, νά πούμε καί 
μ-είς τις απόψεις μας, καί νά τις με 
ταφέρωμεν είς τά υπεύθυνα συλ,λο^ 
γικά όργανα καί όταν αύτά άποιφα- 
σίσουν σχετικώς μέ τό θέμα νά πιού
με καί Εμείς τάς Βδικάς μας άπόψεις.

Πρός τιμήν τοΰ συναδέλφου Πα- 
παϊωάννου, 6 όποιος γνωρίζει κ-α,λά 
τά κλαδικά σας θέματα καί τοΰ συν
αδέλφου Κοκκινάκη, δ όποιος προέρ
χεται άπό τούς υπαλλήλους τής Εμ
πορικής Τραπέίζης, Εγινε ξ,νας διαξι
φισμός μεταξύ τών δύο καί τού κ. 
υπουργού.

Τό Εργατικόν Κέντρον ’Αθηνών, 
θά τό έπληροιφιορήιθητίξ καί άπό τόν 
Τύπον μέ τις καθημερινές ανακοι
νώσεις του, είναι είς τό πλευρόν 
σας. Είναι είς τό πλευρόν όλων Ε
κείνων οί οποίοι μέ τούς αγώνες 
τους έχουν διασφαλίσει τά γηρατειά 
τους, μέ τά ίδικά τους ασφαλιστικά 
Ταμεία.

ΟΙ Ό-μοσπονδίες καί αύτές είναι 
μαζί σας. Σάς μεταφέρω τήν Εντο
λήν τους καί πρός τούτο αύριο τό 
απόγευμα ή Εκτελεστική ’Επιτροπή 
τοΰ ΕΚΑ συνέρχεται γιά νά πρ-ο-σδι- 
ορ-ίση τήιν ημέραν παναισφ-αλιοτικής 
συγκεντρώ'σεως, όπου θά γίνη συζή- 
τησις πέριξ τοΰ άσφ-αλιστικοΰ, συιμ- 
μετεχουσών καί όλων τών 'Ομοσπον
διών οί όποιες καί αυτές δέν είχαν 
τήν δυνατότητα, διότι ειυρίσκονται 
στά -αναμμένα κάρβουνα.

Τό θέμα αύτό, νά είσθε πλέον βέ
βαιοι, ότι τό Έργατοϋπαλληλικόν 
Κέντρον ’Αθηνών, μέσα είς τά νόμι
μα πλαίσια μαζί μέ σας θά προχω- 
ρήση, θά άγωνισθή γιά νά αποτροπή 
ή σκαπάνη τοΰ γκρεμίσματος τών α
σφαλιστικών μας φ-ορ-έων. Σάς εύχ-α- 
ριστώ. (Χειροκροτήματα).

Ό Λόγος too κ. ΜεΛισοαροποόΛοο
Έν συνεχεία λαμβάνει τον λό

γον ό -προεδρίας τών Συνταξιούχων 
,κ. Μελισσαρόττουλος;
Μετά τά σιδηρόφρακτα καί τά τε

θωρακισμένα, έκλήθη καί ή εθνο
φρουρά νά πρόσθεση τήν άσθενή της 
φωνή (Χειροκροτήματα).

Δέν Εχει τάς δυνάμεις νά σάς ωμι- 
λήση διά μακράν, άλλωστε οί δύο 
προλαλήσαντες καί ό πρόεδρος, βεβ-αί 

!οις, τοΰ Συλλόγου τών έν ένεργείη,

άποδ-εικνύουν οτι μποροΰιμε -απόλυτα 
νά έιμπίιστευθοΰιμε είς τάς μα-χητικάς 
των δυνάμεις καί Ε-μεϊς νά είμεθ'α ή
συχοι.

’Έφερε ορθότατα ό κ. Πιαπαρροδό 
πουλάς 'τρία παραδείγματα τής σκο
τεινής άτμο-σφιαίρας, ή -όποια έίδημι- 
ουρ-γ-εϊτο. Θά ήθελα καί Εγώ νά προ-σ 
θέσω ενα «κόμη παράδειγμα, τό ό
ποιον ιδιαίτερα Ενδιαφέρει τό Ταμεϊ- 
ον Συντάξεών μας.

Τό Ταιμεϊον Σ-υντάξιεως ’Εθνικής 
Τραπέζης Εχει, κύριοι συνάδελφοι, 
περιουσίαν ΰπερδιαίνουσαν τά 1.000- 
εκατομμύρια δραχμές. Παρά τ-αϋ- 
τα, πανταχόθεν εΐχεν -δηιμιου-ργηι- 
θή ή έντύπω-σις ότι εΐνθ1 έν καιταρ- 
ρεύσει. Οί ά.ριιθ-μιθί δέν είναι δυνατόν 
νά διαψευ-σθοΰν. Γιά πρώτη φορά 
βλέπω νά τολμάται, νά Αποπειράται 
δ-ιάψευσις άίδιαψεύιστων άριθμών. Ε
παναλαμβάνω ότι ή περιουσία του Τα 
μείου Συντάξεων Προσωπικού Έθνι 
κής Τραπέζης υπερβαίνει τά 1.000 
Εκατομμύρια.

Γιατί λοιπόν θά ενωθούμε μέ άλλα 
Ταμεία τά όποια είναι ιέλλε-ιμιματικά; 
ι’ιά νά τά σώσωμεν. ιΜέγα Εργ-ον α
γαθοεργόν, άλλά πρώτα θά Επρεπε 
νά προσφέρη καί τάς περιουσίας των, 
Εκείνο τό όποιον άπιεκάλεσε ό Πρ-όε- 
δρος τοΰ ’Εργατικού Κέντρου, πλου 
τοκρατίαν, ας προσφέρουν οί μεγάλοι 
Επιχειρηματίοι τά κεφάλαιά των καί 
τότε καί Εμείς νά προ-σφέρωμιεν ύπερ 
τών άπορω-τέρ-ων ήμών. (Χειροκρο- 
τήιματ-α).

Τό δυστύχημα -είναι ότι -μο-λονέιτι 
τό Ταιμείον Συντάξεων -είναι πλού
σιον οί παρ’ αύτοΰ περιθαλπόμενοι 
είνα-ι πτω-χοί. Τούς Εχουν -άΐδ-ικήσει 
πολλ-απλώς καί έξα-κ-ολουθούν νά τούς

αδικούν. Εξακολουθούν νά τούς πε
ρικόπτουν τάς συντάξεις. Εξακολου
θούν νά τούς καταδολι-εύω-ντίαι, Επι-

Ό κ. Κ. Μελισσαρόττουλος, Πρόε
δρος Συντ)χων Εθνικής Τραιτέζης.

μένω είς τήν λέξιν, κύριοι, διότι υ
πάρχει ενα ατράνταχτο γεγονός: άπό 
τό 1930 Εως τό 1940 άπεχώρησαν,

συνάδελφοι, τή προτροπή τοΰ τότε 
Διοικητοΰ καί κατόπιν Πρωθυπουρ
γού κ. Κορυζή μέ τήν ύπόσχεσιν ότι 
ή Τράπεζα θά συμπληρώση τιήν πενι- 
χράν των σύνταξιν.

Πράγματι, τά πρώιτ-α Ετη τούς κα
τέβαλαν συμπληρωματικά όσα είχιαν 
ύποσχεθή, άλλά από τής συιγχωνεύ- 
σεως τών Τραπεζών Επαυσαν νά τούς 
τά δίνουν. Αύτό είναι Ενα πράγμα 

προμαΐκτικό, είναι Ενα πράγμα τό ό
ποιον στοιχίζει Ελάχιστα, 6-ιόΙτι ολό
κληρη ή δαπάνη είναι 16.600 Ιδραιχ. 
τόν μήνα, διά νά τηρήμη ή Τράπεζα 

-τήν ύπόσχεσίν της. Καί όμως αυτό 
δέν γίνεται.

Αύτό είναι άλλο Ενα παράδειγμα 
τοΰ πόσον καταδολιεύονται οί Από
μαχου τής Τραπέζης.

Καί τελευτών Εχω νά αναφέρω 
καί τάς ακριβείς ημερομηνίας,, 8τι ή 
Επίθεσις κατά τών ασφαλιστικών Τα
μείων συνεπλήρω-σε 35ΐετίαν. "Οπως 
ό κ. Παπαρροΐδ-όπουλος βεβαίως γνω 
ρίζει. Διότι τό καλοκαίρι τού 1934 
Εγινεν ιάπό τόν ά-είμνηστ-ον Μ-αλαμα- 
τιανόν ή πρώτη άντίδριασις διά νά μή 
υπαχθούν τά Ασφαλιστικά μας Τα
μεία είς τό ΙΚΑ. Καί μετά -36 χρόνια 
Εξακολουθεί νά γίνεται ή ανίερος αυ
τή προσπάθεια.

Ο Λόγος too κ. ΣκουΛάκη
Ό Πρόεδρος τής Συν-ελεύ-σεως 

δίδει το-ν λόγον είς τσν ττρόεδιρον 
τοΰ Συλλόγου τών Υπαλλήλων τής 
Εθνικής Τροπτέζηις κ. -Μιχ, Τσου- 
δερόν. (Ό λόγος τοΰ κ. Τσουδεροΰ 
δημοσιεύεται είς αλλας στήλας).

Τον -κ. Τσουδερόν διαίδέχεται είς 
το βήιμα ό -κ. Σκουλάκης.
’Αγαπητοί Συνάβιελφοι, δέν θά 

σάς κουράσω καί δέν θά Ασχοληθώ 
μέ τήν Ενηιμέρωσίν σας, διότι οί προ 
λαλήισαντες σας Ενημέρωσαν Επακρι
βώς Επί τοΰ θέματος, μόνον θά χαι
ρετίσω τήν συγκέντρωσιν μας καί ή

άθρ-όα προσέλευσίς σας είναι άιπάδει- 
ξις ότι είσθε φύλακες γιά τά Τα
μεία μας καί τά σπίτια ιμας, -όπως ά- 
-νέφιερ-ε προηγουμένως -ό κ. πρόεδρος.

Πάλίτ-ατε έφ’ ό-σον είσαιστε Ετοι
μοι -είς τήν πρ-όσκλησιν τοΰ Συλλόγου 
πιστεύ-οιμεν ότι θά διατηρηθούμε καί 
θά ζήσωμεν· (Χειροκροτήματα).

Ό Λόγος toil κ. Τρίμη
Έν συνεχείρ; ώμίλησεν ό κ. Τρί- 

μης, ό οποίος εΐπεν:
Άγαιπητ-οί συνάδελφοι, ό Σύλλο

γος τού βοηθητικού προσωπικού, πού 
μαζί μέ τόν Σύλλογον τών Υπαλλή
λων καί τών συναδέλφων ιείσπρ-ακιτό 
των σάς Είκάλ-εσαν είς συγκέντρωσιν, 
σάς χαιρετίζει άπό βάθους καριδίας, 
γιατί παρ’ όλο τόν κόπο σας, διότι 
γνωρίζαμε καλά, τό πόσο Εντονα -δου 
λεύετιε, αφήσατε τό σπίτι σας καί 
ήλθατε κουρασμένοι καί νηστικοί.

Εύχ-αριστιουμεν τόν Τύπον, πού 
πράγματι, μόλις τού ιάφέθη ή Ελευθε
ρία αμέσως εσιπευ-σ-ε νά κάιμη τ-ό κα
θήκον του. (Χειροκροτήματα).

Διόίτι είναι καθήκον τοΰ Τύπου 
καί όλων μας νά προστατεύσουμε 
τούς εργαζομένους καί ο-χι νά καλύ- 
πτωιμεν τούς φαύλους καί τούς κειφια 
λ-αιοκράτας. Ό κ. Άύδ-ρεάδηις, φ-ερ’ 
είπείν, οΰτε λίγο ούτε πολύ, θέλει, 
ευκαιρίας δοθείσης, νά θολώση τ;ά 
νερά μαζί μέ άλλους ΕργίοΙδότας —- 
προιφιανώς καί τούς ίδικούς μας -— 
τά βάρη τά όποια έδηιμιούργησαν τά 
Ταμεία τους νά τά φορτώσουν στούς 
Εργαζομένους ή ακόμη σέ άλλους 
Κλάδους.

Τί Εχει γίνει καί δέν βγαίνουν τώ
ρα τά Ταμεία μας; Δέν είνα-ι ανάγ
κη νά τά πούμε. -Μοΰ δόθηΐκιε ευκαι
ρία σέ μίαν Επίσημον συνάντησιν 
νά καταγγείλω καί νά καυτηριάσ-ω

τήν Διοΐκησιν τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης, διόίτι δέν θέλει νά δώση Εκείνα j 
τά όποια πιθανόν πρός τό παρόν νά 
λείπουν άπό τό Ταμεΐον μας.

Λέω πρός τό παρόν, διόίτι τά Τα
μεία τής Εθνικής Τραπέζης, βπως 
σάς εΐπεν ό κ. Τσουδερός καί ό κ. 
Μελισσαρό-πουλος καί ολη ή Ελλάς 
γνωρίζει, ειδημιουργήθησαν ό-τιαν συν 
αδελφ-οι σέ προηγμένες χώρες, ’Αγ
γλία, Σουηδία κλπ. δέν είχαν Εργα
σιακές σχέσεις Ακόμη. Δέν είχαν συλ 
λογικές συμβάσεις. Δηλαδή δούλευε 
ό κάθε Ενας, -οί -άνθραίκ-ωρύΐχοι π.χ. 
τής Αγγλίας, πού μετά γίνανε πρω
θυπουργοί τής χώρας, δέν εΐχ-αν οΰ
τε καν Εργασιακές σχέσεις. Καί ό
μως -οί υπάλληλοι τής ’Εθνικής Τρία 
πέζης δημιούργησαν -ασφαλιστικόν 
Ταμεΐον. Τό Ταιμείον τούτο λειτούρ
γησε καί λειτουργεί τόσον καλά, τό
σο Εξαχα, πού συνάδελφ-οι τής Τ’ρια- 
πέζης τής Ελλάδος, τής Άγροτ-ικής 
καί λοιπών άκόίμη Τραπεζών νά ζη
τούν νά μάθουν νό πώς Ακριβώς λει
τουργεί γιά νά τό αντιγράψουν καί 
όσοι τό αντέγραψαν νομίζω ότι λει
τουργούν μιά χαρά.

Αύτά τά Ταμεία Υγείας, α,ύτά τά 
Ταμεία Συντάξεων ήλθε σώνει καί 
κ-αλά ό κ. Πάτρας νά τά δια-,λύση.

Ευχαρίστως αικουσα ιάπό τόν Πρό
εδρο τοΰ Εργατικού Κέντρου τόν κ. 
ΠαπαΙδ-άΐτο ότι όλες οί '“Ομοσπονδίες

είναι Ετοιμες νά συγκεντρωθούν σέ Ε- 
|να μεγάλο Κινηματοθέατρο γιά νά 
διατρανώσουν τήν ιάπό-φ-ασίν τους, νά 
μάς -άφήσουν ήσυχα τά Ταμεία.

’Εκείνο πού δημιουργεί μία έντύ- 
πωσιν είναι Εκείνο πού εΐπεν ό Πρό
εδρος τοΰ Εργατικού Κέντρου, ότι 
ή στάσις τής Γ.Σ.Ε.Ε. είναι κάπως 
περίεργη. Ό κ. Καιμπανέλης, δ Γενι
κός Γραμματεύς τής Γ.Σ.Ε.Ε. εΐχιε ό- 
ρισθή άπό τήν Κυβέρνησιν — γι’ αύ
τό έιτόνισεν ό κ. Παπαδάτος προφα
νώς ότι Εγώ είμαι αίρετό-ς — γιά νά 
προχωρήση σέ Ενα Ελεύθερο Δημιο1- 
κ,ρατικό Συνέδριο καί νά μποΰ-v οί 
αιρετοί Εκπρόσωποι τών εργαζομένιων 
στην Γεν. Συνομοσπονδία Εργατών 
Ελλάδος. Άντ’ ,αύτοΰ ό κ. Καμπ;α- 
νέλης ιάσχολεΐται μέ τά ασφαλιστικά 
καί μάλιστα λίαν περιέργως.

’Όσον άφορά είς τήν δική του Ό- 
μοσπονδ-ία, διότι είναι Πρόεδρος τής 
' Ομοσπονδίας τής ΔΕΗ, λέει ότι α
φήστε μου ήσυχο τό Ταιμείον μου, ό
σον άφορά είς τά οίλλα, φάτε τα.

Προφανώς, εχ-ει διπλήν ύπο-χρέω- 
σιν Εκεί πού είναι αιρετός λέίει αυ
τά πού πρέπει νά πή καί Εκεί πού 
τόν έχουν διορίσει λέει αλλα. ”Ας 
προχωρήση λοιπόν, νά κάνη τό Δη
μοκρατικό Συνέδριο καί τά ’Ασφαλι
στικά Ταμεία είμαστε σέ θέσι μόνοι 
μας νά τά τακτο,ποιήσω-μεν. Ευχαρι
στώ. (Χειροκροτήματα).

Ό Λόγος ιοό κ. Παααϊωάννου
Τόν λόγον λαμβάνει ό κ. Π-οστα- 

ϊωάννου, γ-ειν-ικός γραμματεύς τοΰ 
Συλλόγου Υπαλλήλων τής Εθνι
κής Τραπέζης.

Ό -κ. Παπαϊωάννου, άναγινώ- 
σ-κει έν αρχή τηλεγραφήματα υ
παλλήλων Επαρχιακών υποκατα
στημάτων ποΰ χαιρετίζουν τήν 
συγκέντρωσιν καί τονίζει:
«Κύριου συνάδελφ-οι, -οί συνάδελφοι 

οί όποιοι σάς ώμίληισαν προηγουμέ
νως έξήντλησαν τό θέμα τών προ
σπαθειών τοΰ αρμοδίου 'Τπουργοΰ. 
Μίαν συμπληρωματικήν πληροφορίαν 
θά ήθελα νά σας παράσχω ε-ϊς τά ό
σα στοιχεία σάς πα-ρέθεσεν δ άγαιπμ 
τός Πρόεδρος κ. Τόουδερός.

Τό Ταμεΐον συντάξεως τό δικό μας 
μέχρι τό 1955 είχε πλήρη εύρωστίαν 
διότι είχε καί περίσσευμα τότε κατά 
28.000.0ΌΌ κάθε χ-ρόνο. Ή κακοδαι
μονία του αρχίζει άπό τό 1952 καί έν- 
ΐεϋθεν, όταν έπί διοικήσεως Κωιστο- 
ποτιλου έγένοντο δεκτ-αί παραιτήσεις 
διά Εθελούσιας Εξόδου καί Επιβάρυι- 
ναν τότε τό Ταμεΐον μας μέ 5.000. 
000 δρχ. Ετησίως.

Έν -συνεχεία άπό τό 1953 Εως τό 
1955 καί μέ τόν Νόμον 2510 έπειβα- 
ρύνθη τό Ταμεΐον μας μέ 51.00-0.000' 
ετησίως Επί πλέον. ’Ακολουθούν συ
νέχεια αλλαι χαριστικοί πράξεις τής 
Διοικήσεως χαί παρεμβάσεις τοΰ Κρά 
τους. Έίάν όλες αυτές οί παρεμβά
σεις καί αί χ,αριστικ-α'ί πράξεις τών 
έ-κάστοθε Διοικήσεων τής Τραπέζης 
δέν Εγένοντο είς βάρος τού Ταμείου 
Συντάξεων, τό Ταμεΐον Συντάξεων 
σήμερα θά ήτο πλήρες καί οίκονομι- 
κώς Εν τάξει. Συνεπώς ούδ-εμίαν ευ
θύνην Εχει τό προσωπικόν, ούδέ αί 
συνταξιούχοι, ουδέ οί Εν Ενεργεί,ρ 
διά τήν πρ-όσκ-αιρον ταμειακήν δυ
σχέρειαν τοΰ Ταμείου.

Θά ήθελα νά σάς άταφέρω τό έ
ξη; : Ό συνάδελφος κ. Τρίμης σχε
τικά; σας είπε οτι τό 'Τπουργεΐον

Έ-ργασίας ήμφ-ισ-βή'τησε τήν εγκυρό- 
τητα τών διαβημάτων τά όποια Εκα
ναν οί διοικήσεις τών ’Οργανώσεων 
πρός τόν αλλ-ον Υπουργόν, τόν Υ
πουργόν Κοινωνικών Υπηρεσιών καί 
έζήτησε νά στείλωμε πρακτικόν τής

Ό κ. Παπαίωάννου, Γενικός Γροιμ- 
ματεΰς τοΰ Συλλόγου Υπαλλήλων 

Εθνικής Τραπέζης.

Συνεδριάσει»; τοΰ Συμβουλίου μας, 
πού ενέκρινε καί παρείχε Εξουσιοδότη 
σ-ιν είς τά ’Όργανα τά όποια σείς Ε- 
ξελέξατίε νά σάς Εκπροσωπούν.

Γι’ αύτό κα-ί στο ψήφισμα, τό -όποι
ον θά σάς διαβάσωμε τώρα αμέσως 
θά ήθελα τήν Εγκρισίν σας, Εάν Εσείς 
παρέχετε τήν έξουσιοδ-ότησιν καί Εγ
κρίνετε τάς μέχρι σήμερον Ιένεργεΐας 
τών διοικήσεων τών Όργανώισεών 
σας.

Είναι πολύ περίεργον διά τόν αρμό
διον Υπουργόν τής Εργασίας δ ό
ποιος πολύ δεσμόν είχε μέ τήν Εργα

τικήν τάξιν νά ζητά μέ 8γγραφ-άν 
του... νά μάς λέη... «εξ -άφ-αρμής τοΰ 
ανακοινωθέντος άπό 16.9.69 κοινού υ
πομνήματος σας πρός τόν Υπουργόν 
Κοινωνικών Υπηρεσιών, παραικ-αλιοϋ- 
μεν όπως εχομεν τάς Επί τοΰ περιε
χομένου αύτοΰ -απόψεις τοΰ Διοικητι
κού Συμβουλίου τών μελών αύτοΰ».

Καί ή ειρωνία είναι ιοτι τό Εγγρα
φον αύτό τό στέλνει ή Διεύθυνσις 
Συνδικαλιστικών Ελευθεριών. Περί 
τέτοιας συνδικαλιστικής Ελευθερίας 
πρόκειται.

Κύριοι συνάδελφ-οι, θά άναγνώσω 
τό ψήφισμα τής σημερινής μας συγ- 
κεντρώσεως τό όποιον καί καλούμεθα. 
νά έγκρίνωμεν (τό ψήφισμα δημοσι
εύεται είς άλλα; στήλας).

★
,Μέ τό δεξί χέρι υψωμένο οί συγ- 

χεντρω-Θεντες, δλοι οί συγκεντιρωθέν- 
τες ένέκριναν τό ψήφισμα καί ή 
συγκέντρωσις δνελύΟη.

Το προ-σωπικόν τής Εθνικής Τρα- 
πέζη-ς Εδωσε μίαν ακόμη -μάχην διά 
τήν αυτοτέλειαν τών Ταμείων του.

Συγκεντρώσεις 
είς όλας 
τάς πόλεις

Μέ πρωτοβουλίαν τοΰ Συλλόγου 
Υπαλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης 
8ά ·πιρ-αγματοποιηί3!οΰν -είς όλα τά 
Επαρχιακά Κέντρα συγκεντρώσεις 
διαμαρτυρίας διά τό Ασφαλιστικόν.

Κατόπιν συν’εννοήσεως μετά τής 
Ο.Τ.Ο.Ε. είς τάς συγκεντρώσεις -αΰ- 
τάς θά μετάσχουν οί υπάλληλοι τών 
υποκαταστημάτων όλων τών Τραπε
ζών.
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στους μετόχους, Εκποιούσε και ακί
νητα τής Τραπέζης.

Καί θά σάς άναφέρω το έξης πα- 
ροιμΐώδες από μίαν Γενικήν Συνέ- 
λευσιν των μετόχων τής Τραπέζης: 
"Οταν ό Διοικητής τής Τραπέζης ’Ε
θνικής καί Αθηνών, κ. Ήλιάσκος α
νήγγειλε τήν διανομήν μερίσματος, 
σημαντικού τότε, οί μέτοχοι κατεχει- 
ροκρότησαν τον κ. Διοικητήν. Ο 
Πρόεδρος όμως τής Ένώσεως Αίγυ- 
τττιωτών Μετόχων, κ. Ρόμπος, άφ-ού 
έσταμάτησαν τά χειροκροτήματα, ση
κώνετε καί στραφείς προς τά όπίσω1 
λέει εις τούς μετόχους: «Τί χειρο
κροτείτε κύριοι; Τις σάρκες μας τρώ
με! Νομίζετε ότι πρέπει νά χειρο- 
κροτήτε;». Χαρακτηριστικόν έπεισό- 
διον τής έπικρατούσης τότε ικατα- 
στάσεως.

Δέν έσκέφθη όμως ό τότε Διοικη
τής αντί νά φροντίζη νά Εξευρίσκη 
τρόπους καί μέσα γιά νά -δί-δη μέρι
σμα στους μετόχους νά καταβάλη 
εις το Ταμεΐον Συντάξεων τήν προ- 
κύπτουσαν ωφέλειαν εις τήν Τράπε
ζαν άπό τήν απαλλαγήν της έκ τής μι 
σθοδοσίας των -άπολυθέντων υπαλλή
λων καί τήν πρόωρον έπιόάρυνσιν τού 
Ταμείου Συντάξεων διά τήν συντα- 
ξια'δάτηρόν των.

Δέν ενΐαι βεβαίως τό μοναδικό αυ
τό αίτιον πού προεκάλεσε ένα άνοι
γμα στο Ταμεΐον Συντάξεων καί δί
δει τώρα εις τούς έχοντας συμφέρον 
τό Επιχείρημα νά τό χαρακτηρίζουν 
ώς Ελλειμματικόν. ’Αλλά εις τ ό Τα- 
μεϊον μας, αγαπητοί συνάδελφοι, πα
ρά τά κατά καιρούς πλήγματα πού 
τού κατεψέρθησαν τού άπέμεινε μία 
σημαντική περιουσία πού κατά τούς 
μετριωτέρους υπολογισμούς, όπως 
είπε καί ό Πρόεδρος τού Συλλόγου 
των Συνταξιούχων κατά τούς μετριω- 
τέρους υπολογισμούς ανέρχεται σή
μερα γύρω στο 1.000.000.000 δρχ.

Δέν είναι έπομένως τό Ταμεΐον 
μας έλλειμματικόν, εάν μάλιστα Εκ
πληρωθούν αί προς αύτό άνειλημμέ- 
ναι υποχρεώσεις των Τραπεζών, καί 
ίσχύσει ό Νόμος 3662 πού έψηφί- 
σΒη άπό τήν Πολιτείαν εις άναγνώ- 
ρισιν τής άδικίας πού έγινε στο Τα
μεΐον μας. "Ενας συνάδελφος συντα
ξιούχος είπε: Ξεχάστηκε ότι απτε- 
ται ή περίπτωσις αυτή των καθη
κόντων τού Εΐσαγγελέως.

’Έάν λοιπόν λειτουργήση ό Νόμος 
3662 καί άξιοποιηθούν τά ακίνητά 
του όχι μόνον έλλειμμα -δέν θά έχη 
αλλά εΐναι δυνατόν νά παρουσίαση 
καί πλεόνασμα.

Άτυχώς όμως οί μή γνωρίζοντες 
τά πράγματα ή μή θέλοντες νά τά 
γνωρίσουν, στέκονται εις τό ότι πλη- 
ρώνομεν 1% εισφοράν καί γι’ αυτό 
προέκυψε τό άνοιγμα. ’Αλλά ας ά- 
κουσθή καί γι’ αυτό ή αλήθεια.

Καί είναι ή αλήθεια ότι όταν ό 
μακαρίτης Χέλμης άνεγνώρισε ότι έ
πρεπε νά δοθή κάποια αύξησις στό 
προσωπικό άλλά ή Κυβέρνησις είχε 
ένδεχομένως άντιρρήσεις, σκέφθηκε 
καί πρότεινε στον Σύλλογόν μας νά 
άναλάοη ή Τράπεζα 5% άπό τήν 
εισφοράν πού πληρώναμε στό Ταμεΐο 
Συντάξεων.

Καί ό Σύλλογος βεβαίως έδέχθη- 
κε, άλλά νά τώρα τί δημιουργεΐται 
εις βάρος μας. Καί εμφανίζεται ότι 
πληρώνομεν 1% μόνον εισφορά εις 
τό Ταμεΐον μας καί τήν αΰξησιν πή
ραμε τότε ψαλκιδευμένη αφού δέν 
προσετέθη εις τον βασικόν μισθόν 
γιά νά προσαυιξηιθή κατά τά Επιδό
ματα.

Αυτή λοιπόν είναι ή αλήθεια γιά 
όσους δέν τήν ξέρουν ή δέν θέλουν 
νά τήν μάθουν. Σταματώ μ’ αυτά τό 
ιστορικόν τού Ταμείου μας καί ει
σέρχομαι κατά τό δυνατόν έν συντο
μία, γιά νά μή σάς κουράσω εις τό 
ιστορικόν τής ένάρξεως τού άγώνος 
μας.

Μέχρις ότου περιέλθει ή 'Κοινωνι
κή Άσφάλισις εις τό Ύπουργεΐον 
Προνοίας τού οποίου προΐστατο 
ό κ. Πάτρας καί νά μετωνομασθή εις 
Ύπουργεΐον Κοινωνικών Υπηρεσιών 
ά αρμόδιος Υπουργός ’Εργασίας κ. 
Βογιατζής προέβαινε εις καθησυχα-

ΚΑ0ΥΣΤΕΡΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ 
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ

Οΰδεμία έξέλιξις ίσημειώθη εις 
τό μισθολογικόν θέμα. Τό Πρωτο
βάθμιον Διαιτητικόν Δικαστήριον 
δέν έξέδωσε είσέτι τήν άπόφασίν του 
καί οΰτω ή Διοίκησις τού Συλλόγου 
εις ούδεμίαν ενέργειαν δύναται νά 
προβή.

ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 
ΤΕΚΝΩΝ

Έ,ξ άφρρμής παραπόνων, διατυ- 
πωθέντων ΰπό συναδέλφων οί όποι
οι έστερήθησαν δι’ ώρισιμένον χρό
νον των επιδομάτων γάμου, τέκνων, 
παιδικής ιμερίμνης κ,λ.π., διηυκρινί- 
σθη ότι όλα τά Επιδόματα χορη
γούνται ,μόνον άπό τής ημέρας υπο
βολής τής αίτήσεως καί των άπα- 
ραιτήτων δικαιολογητιικών καί ουδέ
ποτε άναδρομικώς.

στιικάς δηλώσεις ότι δέν υπάρχει θέ
μα ένοποιήσεως τών ’Ασφαλιστικών 
Ταμείων.

Υπάρχει έδήλωσε θέμα ανακατα
νομής τών Κοινωνικών πόρων καί θέ
μα ένιαίσυ Ασφαλιστικού Κωδικός. 
"Οχι ένιαίου ’Ασφαλιστικού φορέως 
αλλά Κωδικός, ό όποιος θά Εθέσπι- 
ζε ένιαίους κανόνας λειτουργίας τών 
'Ασφαλιστικών Ταμείων. ’Αλλά καί 
ό ίδιος ό Υπουργός Κοινωνικών Υ
πηρεσιών ό κ. Πάτρας στην συγκέν- 
τρωσι πέρυσι, δέν θυμάμαι ακριβώς 
πότε, στον Κινηματογράφο «Παλ- 
λάς», παρείχε τις ίδιες διαβεβαιώ
σεις καί προέβαινε εις τις αυτές κα- 
θησυχαστικές δηλώσεις.

Έτσι είχαν τά πράγματα μέχρι 
τού τέλους ’Απριλίου, καί ή ‘Ομο
σπονδία μας άπό άκριταμύθιες έπλη- 
ροφσρήθη τήν ΰπαρξιν σχεδίου Κοινω
νικής Άσφαλίσεως πού έξεπονήθη καί 
έφυλάσσετο εις τό Ύπουργεΐον Κοι
νωνικών Υπηρεσιών. Ή 'Ομοσπον
δία μας προσεπάθησε καί επέτυχε, 
καί, ή Επιτυχία αυτή οφείλεται άπο- 
κλειστικώς εις τον Πρόεδρόν της κ. 
Παπαρραδόποολον, νά λάβη γνώσιν 
τών διατάξεων καί γενικά τών περι
λαμβανόμενων εις τό σχέδιον αύτό.

Καί προς τέρψιν σας θά σάς πώ 
το εξής: Εις τό πρώτο φύλλο τού 
σχεδίου αυτού, σαν προμετωπίδα ή
τα γραμμένος ό έξης στίχος, άπό 
ένα ποίημα τού Σολωμού: «Τό χά
σμα πού άνοιξε ό σεισμός ευθύς έγέ- 
μισε άνθη...». Ό δέ Πρόεδρος ό κ. 
Παπαρροδόπουλος είπε χαριτολο- 
γών: Δυστυχώς όμως τά χάσματα 
δέν γεμίζουν μ’ άσματα. (Χειροκρο
τήματα) .

Δέν θά άναφερθώ εις τάς διατά
ξεις τού σχεδίου αυτού έδώ, -διότι 
έν τφ μεταξύ έξεπονήθηι άλλο που 
θά σάς πώ πάρα κάτω, σάς λέω μό
νον ότι ή λέξις «σφαγιαστικαί» δέν 
λέει τίποτε μπροστά στά διαλαμβα
νόμενα εις τάς διατάξεις αύτοΰ τού 
σχεδίου.

Ή ‘Ομοσπονδία μας ή Ο.Τ.Ο.Ε. 
ή οποία πλέον είχε άναλάβει τον συν

τονισμόν τού άγώνος έκάλεσε εις Σύ
σκεψην τό ’Εκτελεστικόν Συμβούλιον 
αυτής καί κατόπιν μακράς συσκέψε- 
ως κατελήξαμεν εις τήν άπόφασίν 
νά άποστείλωμεν τηλεγραφικήν δια
μαρτυρίαν εις την Κυιβέρνησιν. Καί 
εστάλη τό ιστορικόν εκείνο τηλεγρά
φημα τό όποιον αν θέλετε θά σάς τό 
διαβάσω νά τό θυμηθήτε. ’Εστάλη 
μέ ημερομηνίαν 20 Μαΐου.

Κατόπιν τού τηλεγραφήματος αύ- 
τοΰ, μάς έκάλεσε ά -κ. Πάτρας καί 
άφοΰ μάς περιελουσε έφθασε νά μάς 
πή ανέντιμους καί δέν ξέρω τί άλλο 
διότι λέει, -έκτος τού άσεβοΰς καί 
αΰθάδους περιεχομένου το-ύ τηλεγρα
φήματος έδόσαμε -αφορμή εις Ενα 
γερμανικό περιοδικόν τό «ΣΠΙΓΚΕΛ» 
νά τον πή ’Αριστερό καί μάς έζή- 
τησε νά τού δικανολογήσωμεν τήν 
αποστολήν τού τηλεγραφήματος.

Παρά ταΰτα ήμ-εΐς —είχαμε πάει 
οί τρεις Πρόεδροι τών Συλλόγων Ελ
λάδος, ’Εθνικής, ’Αγροτικής— διετη- 
ρήσαμε τήν ψυχραιμία μας καί τήν 
νηφαλιότητα μας, ό δέ Πρόεδρος τής 
'Ομοσπονδίας μας ό κ. Παπαρροδό- 
πουλος ατάραχος, βράχος 'αληθινός, 
ακλόνητος, άνέλαιβε νά δικαιολογήση 
τό περιεχόμενο καί τήν άποστολήν 
τού Τηλεγραφήματος, καί πρέπει κύ
ριοι συνάδελφοι νά σάς πώ τό έξης 
καταπληκτικό.

Πρός στιγμήν ό κ. Υπουργός ή- 
θέλησε νά άρνηιθή τήν ΰπαρξιν τού 
Σχεδίου καί -μόνον όταν ό κ. Πα- 
παρρο'δόπουλος τού είπε περί τού 
στίχου τού Σολωμού έκάγχασε καί 
λέει: «"Ε καί τί μ’ αύτό;».

Έπει-δή άντελήφθημεν μίαν ούχί 
ευθείαν τακτικήν, όχι μόνον τού κ. 
Πάτρα, άλλα καί άλλων παραγόντων 
τού Υπουργείου Κοινωνικών Υπη
ρεσιών, άπεφασίσα-μεν νά διατυπώ- 
σωμεν πλέον, -έγγράφω-ς τάς απόψεις 
μας καί Εστείλαμε εις τον κ. Υπουρ
γόν σχετικήν Επιστολήν. Αΰτάς τάς 
έπιστολάς τάς εχο-μεν κοινοποιήσει 
δι’ άνακοινώσεως, ελπίζω νά έχετε 
λάβει γνώσιν, -καί εφθάσαμε εις τό 
Πανελλαδικόν Συνέ'δριον τής 'Ομο

σπονδίας πού έγινε στις 4 καί 5 
’ 1 ουλίου.

‘Εκεί πλέον διετρανώσαμε τήν ά
πόφασίν μας νά μή δεχθούμε υπο
χρεωτικά νά μάς υπαγάγουν εις έ- 
νιαΐον φορέα καί έξε-δώσα-μεν άνάλο- 
γον ψήφισμα, τό όποιον άπεστάλη 
εις τήν Κυβέρνησιν.

’Εν συνεχείς! έστείλαμε καί άλλα 
έγγραφα καί τηλεγραφήματα τά ό
ποια όπως εΐπον σάς έχομεν κοινο
ποιήσει ύπό τύπον άνακοινώσεως..

Φθάνομε εις τον ’Οκτώβριο όταν 
πληροφορούμεθα ότι εστάλη άλλο 
σχέδιο πρός τήν Νομοπαρασκευαστι
κήν ’Επιτροπήν πρός επεξεργασίαν. 
Παρ’ ότι οί πληροφορίες μας έφεραν 
τό Σχέδιον αύτό -έπι-στραφέν ώς πά
σχαν άπό άπόψεως Συνταγματι,κότη- 
τος, ή 'Ομοσπονδία μας πάλι προ
σεπάθησε καί έλαβε γνώσιν μ-έσες 
άκρες τών διατάξεων πού μάς -άφο- 
ροΰσαν, καί έδώ -θά σάς -άναφέρωι 
τις έξωφρενικώτερες άπ’ αυτές όπως 
μπορέσαμε νά τις συγκρατή-σωμεν.

1 ) Τά περιουσιακά στοιχεία τών 
υφισταμένων Ταμείων περιέρχονται 
άνευ ούδεμιάς έξασφαλίσε-ως εις τον 
ένιαΐον φορέα.

2) Εις τήν -κυρίαν άσφάλισιν περι
λαμβάνεται καί ό κλάδος υγείας.

Ό κ. Παπαροδόπο-υλος διακό
πτων: Μάς κάνουν όμως τήν χάρι 
νά μήν πληρώσωμεν φόρον μεταβι- 
βάσεως.

Ό -κ. Μ. Τσουδερός συνεχίζων λέ
γει:

Πρέπει νά σάς πώ ότι ό κ. Πάτρας 
σαφώς καί ,κατηγορηματικούς εις τάς 
έπισκέψεις μάς έδήλωνε ότι δέν γεν- 
νάται θέμα Ταμείων Άσφαλίσεως Υ
γείας. Βέβαια έχετε Ενα ηύξηιμ-ένον 
ασφ-άλιστρον άλλα τί νά ικάνωμε τώ
ρα έπί τού παρόντος δέν μάς άπα- 
σχολεΐ αύτό. Τού είπαμε ότι έμεΐς 
δεχόμαστε νά μάς κρατάνε διπλό ά- 
σφάλιστρο άπ’ ό,τι πληρώνουμε καί 
νά έχωμε τήν ύγείαν μας.

3) Μειούται ή εισφορά τού εργο
δότου κατά μία -μονάδα καί αύξάνε-

I ται άντιστοίχως ή εισφορά τού ή-

σφαλισμένο-υ. "Οριο ήλικίας συντα- 
ξιοδοτήσε-ως καί άποχωιρήσεως άν- 
δρες 62—65 έτών, γυναίκες 57—60 
έτών.

Αμέσως λοιπόν ή ‘Ομοσπονδία 
μας συνεκάλεσε σύσκεψιν τών μελών 
της καί τών συ-νεργαζομένων Σωμα
τείων, ΔΕΗ, ΟΤΕ καί -άπεστάλη τηΓ 
λεγράφημα -διαμαρτυρίας. ’-Επίσης έ- 
λή-φθη άπόφασις ένεργοτ-έρας άντι- 
δράσεως δηλαδή συνελεύσεων, συγ
κεντρώσεων -καί έκδοσις ψηφισμάτων 
διαμαρτυρίας.

-ΓΓ αυτό λοιπόν συνεκεντρώθημεν 
σήμερον έδώ. Νά σάς ένημερώσωμεν 
κατά τό δυνατόν έπί τών μέχρι σή
μερον -Ενεργειών μας καί νά ζη,τή- 
σωμεν νά μάς άνανεώσητε τήν Εμπι
στοσύνην σας, διά νά χειρισθοΰμε 
περαιτέρω τό θέμα τό άσφαλιστικόν 
κ-αί γιά νά φωνάξωμε όλοι μέ μία 
φωνή «Κάτω τά χέρια άπό τά Τα
μεία μας». (Παρατεταμένα χειροκρο
τήματα) . ΕΤναι ή ζωή μας, είναι ό 
ιδρώτας μας, εΤναι ό μόχθος μας 30 
καί 40 χρόνων, άρκετά έχο-υε ύπο- 
στή, αφήστε τούς συνταξιούχους μας, 
τούς πατέρες μας νά ζήσουν τά τε
λευταία τους χρόνια ξένοιαστοι καί 
ανεξάρτητοι καί μέ αξιοπρέπεια γιατί 
έτσι τούς ταιριάζει, έτσι τούς -άξι
ζες (παρατεταμένα χειροκροτήματα) 
καί μήν απογοητεύετε τούς νέους συ
ναδέλφους πού θά έχουν σάν παρά
δειγμα τό τί τούς περιμένει. (Χει
ροκροτήματα).

Συνάδελφοι, σταματών Ελπίζω νά 
μή σάς κούρασα. Πριν κατέλθω άπό 
τό βήιμα -όμως κρίνω απαραίτητον 
νά απευθυνθώ εις τον κ. Πρωθυπουρ
γό, μέ τό-ν -έπιβαλλόμενον σεβασμόν.

Κύριε -Πρόεδρε, προΐστασθε τής 
’Εθνικής ’-Επαναστατικής Κ-υβερνή- 
σεω-ς εις τήν οποίαν πολλά ήλπίσα- 
με. Μήν άφίνετε πρός Θεού νά έπι- 
χειρηθή μέ τόσο πείσμα, μέ τόση 
έμμονή ή έπιβολή κοινωνικοασφα- 
λιστικών συστημάτων τά όποια καί 
τά πλέον προηγμένα Ευρωπαϊκά κρά
τη, άφοΰ τά -δοκίμασαν, τά έγκατέ- 
λειψ'αν καί τά -άπε-κήρυξαν διότι άπε- 
δεί-χθησαν οϋτοπιστικά.

Ό Διοικητής τής ’Εθνικής 
Τραπέζης έκάλεσε τό Διοικητι
κόν Συμβούλιον τού Συλλόγου 
καί έδωσεν άπάντησιν εις τά δι’ 
υπομνήματος ύποβληθέντα εις 
αυτόν, αιτήματα του Προσωπι
κού. Σχετικώς ΰπό τού Διοικη
τικού Συμβουλίου τού Συλλόγου 
έξεδόΐή ή κατωτέρω άνακοίν'ω- 
σις:

«Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Εις το έσχάτως κυκλοφόρησαν 

ψύλλον τής «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ» έ-δη- 
μ-οσιεύθη τό πλήρες κείμενον τού ύ- 
ποβληιθέντος πρός τον -κ. Διοικητήν 
ύπομνήματος τών έκκρεμο-ύντων καί 
άπασχολούντων ήμάς άπό μακροΰ 
ζητημάτων.

Εις απαντα τά μέλη τού Συλ
λόγου άπεστάλη ή κατωτέρω ά- 
νακαίνωσις τού Διοικητικού Συμ
βουλίου :

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Άνακοννσϋιμεν εις ημάς δτι, κατά 

τήν έν ολομέλεια συνεδρίασίν μας 
τήν 26)9)69 ώς επίσης καί κατά 
τήν 24)10)69 άπησχσλήθημεν μέ 
τήν όσημέραι έπιδεινουμένην οικο
νομικήν μας κατάστασιν καί ιδίως, 
τών νέων, μικροβάθμων έξ ήμών, 
καί είδικώτερον τών μακράν τών οι
κογενειών των ευρισκομένων καί σι- 
τιζαμένων κατ’ άνάγκην εις εστια
τόρια.

Κατόπιν σχετικής διαλογικής συ- 
ζητήσεως, κατελήξαμεν εις τήν άπό- 
φασιν δπως ό Σύλλογός μας έλθη 
άρωγός, τουλάχιστον εις τούς συνα
δέλφους τής κατηγορίας αυτής, Ιδιά 
τής αΰξήσεως τού επιδόματος έστιά- 
σεως ώς κάτωθι, έν μέτρω βεβαίως 
τών Συλλογικών οικονομικών δυνα
τοτήτων.

α) Διά τούς συναδέλφους τών Ε
παρχιακών Καταστημάτων τούς σι- 
τιζομένους είς Εστιατόρια, αΰξησιν 
άπό 6 δρχ. ήμερησίως, εις δρχ. 8

Τήν 21ην λήγοντας μηνός ά κ. 
Διοικητής έδέχθη τό Δ.Σ. περί τήν 
6ην μ.μ.

Κατά τήν διεξαχθεΤσαν συνομιλίαν 
άφοΰ άνεφέριθη είς τον Εκσυγχρονι
σμόν τής Τραπέζης καί τάς άναμε- 
νομένας έξ αύτοΰ παντοειδείς ώψε- 
λείας διά τήν Τράπεζαν καί τό Προ
σωπικόν, εϊσήλθεν εις τήν έξέτασιν 
τών εις τό υπόμνημά μας άναφερο- 
μένων θεμάτων, καί έδωσεν έφ’ ένός 
έκάστου, τάς κάτωθι έν περιλήψει 
απαντήσεις:
1. ‘Ασφαλιστικόν.

’Επανερχόμενος -είς τά γνωστά 
περί άνοίγιματος τού Ταμ. Συντάξε
ων, προ-σεθεσεν ότι Ελπίζει μέ τήν 
βοήθειαν τής Κ υβερνήσεως καί τής

καθ’ δλας τάς ημέρας τού μηνός. 
(Μέχρι τοΰδε παρήχετο μόνον δι’ 25 
ημέρας).

β) Διά τούς συναδέλφους τούς 
σιτιζομένους είς τό έστιατόριον τής 
Λέσχης μας, αΰξησιν άπό δρχ. 6 
ήμερησίως είς δρχ. 10, άλλά δι 
25 ημέρας, δσας δηλ. λειτουργεί 
τό έστιατόριον.

Ή χορηγηθεΐσα αΰξησιν άντιστοι- 
Χ'ΕΪ είς 63ο) ο περίπου, έπί τού μέ
χρι τσΰδε καταβαλλομένου Επιδό
ματος, άρχεται δέ ίσχύο-υσα άπό 
1.1.69.
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μετά τήν ριζικήν άν-α-καίνισιν τής 
Λέσχης μας, τάς γεναμένας μετα- 
τροπάς μέ τάς οποίας έξησφαλίσθη 
πλήρης καθαριότης, τήν καθιερωιθεΐ- 
σαν ποικιλίαν καί τήν βελτίωσιν 
τής παρασκευής τών φαγητών, σι- 
τιζόμενοι είς τό έστιατόριόν της, 
πέραν τής καλής καί όλιγοδαπάνου 
διατροφής μας καί τής προθύμου 
άπό μέρους τού προσωπικού έξυπη- 
ρετήσεώς μας, αίσ'θανάμείθα καί ώς 
εΰρισκόμενοι είς οικογενειακόν πε
ρί βάλλον.

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Τραπέζης νά τακτοποιηθή κατά τό 
δυνατόν άνωδύνως, άλλά παρεκάλε- 
σεν όπως -έπ’ αύτο-ΰ συζητήσωμεν είς 
εΰθετώτερο-ν χρόνον, λεπτομέρειας.
2) ’Οργανισμός Υπηρε

σίας.
Παρεδέχθη τήν ανάγκην τής τρο- 

ποποιήσεως καί τού Εκσυγχρονισμού 
τού ’Οργανισμού Υπηρεσίας καί πα- 
ρεκάλεσεν όπως τό Δ.Σ. Εκπόνηση 
σχέδιον τούτου, -μέ τάς κατά τήν 
γνώμην του έπενεικτέας τροποποιή
σεις.
3) Οικονομική Ε ν ί σ χ -υ- 

σ ι ς.
Όμσλογούμεν ότι εν τινι μέτρψ 

τον άπασχσλεΐ το θέμα τής αύξή- 
σεως τών αποδοχών. Ύπεσχέθη ότι 
θά φιροντίση διά τήν Εξεύρεσιν τρό
που Ένισχύσειως τών στελεχών τής 
Τραπέζης διά τήν άξιοπρεπή έμιφά- 
νισιν αυτών. Ώς πρός τήν έκτακτον 
ο-ίκανομ ιική-ν ένίσχυσιν γενικώς τού 
Προσωπικού, έν όψει τής ιάναιμενο- 
μένης αϋ'ξήσεως έπεψ-υλάχθηι νά ά- 
παντήση μετά τήν έκδοσιν τής ά- 
ποφάσεως τού ‘Πρωτοβαθμίου Διαι
τητικού Δικαστηρίου.
4) Έ ξ ο μ ο ί ω σ ι ς ‘Ωράρι

ο υ Κέντρου καί Επαρχιών.
Έπί τού θέματος τούτου είπε -ότι, 

ή -έπί ήμίσειαν ώραν όλιγωτέρα Ερ
γασία εις τό Κέντρον, παρεσχέθη δι- 
καιολσγουμένη έκ τών μακρυνών ά- 
ποστάσεων καί τής έν γένει -δύσκο
λου εις τό Κέντρον 'διαβιώσεως. Άλ
λως, ή Νόμιμος Εργασία είπε, είναι 
ή έπτάωρος.
5) Συμμετοχή τού Συλλό

γου είς Υπηρεσιακά Συμβούλια. 
Δέν απέκλεισε τήν συμμετοχήν τού

Συλλόγου εις τά Συμβούλια, άλλά 
θά Εξετάση τον τρόπον καί τούς λό
γους τής συμμετοχής.
6) Ρ ύ θ μ ι σ ι ς διαφόρων περι

πτώσεων ομάδων Υπαλλήλων ή 
μεμονωμένων.
Συνεστή-θη Επιτροπή ύπό τήν προ

εδρίαν τού -κ. Ύποδ)τοΰ καί συνήλ
θε -είς πρώτη,ν συνε-δρίασιν τήν Πέμ
πτην 23ην ’Οκτωβρίου.
7) Υπάλληλοι σ π ο υ 6 α

στοί Άνωτάτων Σχολών. 
Παρέχονται καί θά παρασχεθούν

περαιτέρω λογικαί 'διευκολύνσεις είς 
τούς σπουδαστάς, δέν ευρίσκει όμως 
δΐ'καιολογημένην τήν χορήγησιν -ά
δειας πέραν τής -κανονικής, κατά την 
περίοδον τών Εξετάσεων, ούδέ καί 
λογικόν τό αίτημα τής μεταθέσεώς 
των είς Ύπ)τα πλησίον τών -Κέν
τρων σπουδών.
8) Ά δ ε ι α ι Προσωπικού 

Ύ π -ε ρ ε ρ γ α σ ί α.
Θά έκδώση διαταγήν -διά τήν α

μελλητί χορήγησιν είς τό Προσωπι
κόν τής κανονικής του άδειας, -άλλά 
προκύπτει δυσχέρεια ώς πρός τήν 
χορήγησιν αυτής είς όλους, κατά 
τους θερινούς μήνας.

"Οσον άφορφ τήν άμοιβήν ύπερ- 
εργασίας, έδήλωσεν, ότι καταβάλλε
ται κατά τό νόμιμον ύψος.
9) Αύξησις Επιδόματος 

παιδικής μερί-μνης.
Παρεδέχθη ότι τό χορηγούμενον 

Επίδομα τών -δύο δραχμών ήμερησίως 
κατέστη πλέον άσήμαντον καί ένέ- 
κρινε αΰξησιν αύτοΰ, είς δρχ. 150 
μηνιαίως.
1 0) Θέματα Πολεμιστών.

Θά παραπεμφθούν είς τήν ύπό τήν 
προεδρίαν τού κ. Ύποδ)τοΰ συστα- 
θεΐσαν Επιτροπήν μέ την Εντολήν νά 
έξετασθοϋν συντό-μως.
11) Λέσχη — Β ι β λ ι ο θ ή - 

ικ η, — Έστιατόριον. 
Ένέκρινε αΰξησιν τής έπιχορηγή-

σεως τής λέσχης κατά 75ο)ο καί τον 
εφοδιασμόν τής βιβλιοθήκης διά βι
βλίων έκ τών άγορασθέντων καί άγο- 
ραζομένων έκάστοτε παρά τής Τρα
πέζης.
12) Σεβασμός τής Υπαλλη

λικής ιεραρχίας.
Δέν παρεδέχθη, ώς ήτο φυσικόν, 

τήν ΰπαρξιν φαβοριτισμού καί κλι
κών, είς τήν Τράπεζαν. Παρά ταΰ
τα παρεκάλεσεν -όπως Εάν έν άγνοια 
του ύπάρχουν συγκεκριμέναι περι
πτώσεις, εις ιδιαιτέραν συνάντη-σιν, 
νά τού τάς καταγγείλωμεν καί θά 
παταχθούν, διότι «άπό χαρακτήρος 
δέν τού άρέσουν αυτά».
ΓΕΝ IΚ Α

α) Έδήλωσεν, ότι αΐ προαγωγαί 
τών λογιστών Α' καί άνω θά διενερ- 
γηθοΰν κατά τά καί πέρυσι ίσχύον- 
τα, Εντός τού έτους.

β) Ύπεσχ-έθη;, -άναφορικώς μέ τήν 
πρόσληψην είς τήν Τράπεζαν, τέκνων 
συναδέλφων, ότι -έπί ϊσοις όροις θά 
προτιμώνται.

γ) Έξέφρασεν έπιθυμίαν συναντή- 
σεώς του, μέ τό Προσωπικόν καί 
πρός τούτο θέλει ορίσει ημέρας α
κροάσεων.
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τό Δ.Σ. βεβαίως, δέν εΐναι δυνα
τόν νά εΐναι 'ικανοποιηιμένο-νjEk τών 
άπαντήσεων τού -κ. Διοιικηιτοΰ, -άπο- 
δίδον όμως «τά τού Καίσαρος τφ 
Καίσαρι», οφείλει νά όμολογήση, ότι 
ήρχισαν νά διαφαίνωνται σημεία κάμ
ψεως τής συντηρητικότητος αύτοΰ. 
’Εκτός, έάν πρόκειται περί παρελ
κυστικής τακτικής.

’Ίδωμεν.
Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ»

Ψηλά τά δικά μας χέρια γιά νά άπαμακρύνουμε άπό τά Ταμεία μας 
τά χέρια πού θέλουν νά μάς τά άφαιρέσουν. Τό Προσωπικόν τής Ε.Τ.Ε. 

Εγκρίνει τό ψήφισμα τής συγκεντρώσεως μέ υψωμένα χέρια.

Όκ. ϊιιοιιριοζ ipomoiEiim on ίέκ ρΐιΐρίΐΕΐ 
ιί|ΐι ίλήΟειιιι ίιί ιβ ίοφίλιοτικύ ρΐί ιβρεϊβ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ό Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης έξέδωσε τήν 
κατωτέρω άνακοίνωσιν, είς άπάντησιν τού λόγου τού κ. ‘Υπουρ
γού Κοινωνικών Υπηρεσιών είς τήν συγκέντρωσιν τών Έπαγ- 
γελματιών καί Βιοτεχνών.

Διά μίαν είσέτι φοράν ό κ. Υπουργός Κοιν. Υπηρεσιών 
έχρησιμοποίησεν ώς πρόσχημα πρός ΰποστήριξιν τών άπόψεών 
του έπί τού άσφαλιστικοΰ θέματος, τήν έλλειμματικότητα τού 
Ταμείου Συντάξεων τού Προσωπικού τής ’Εθνικής Τραπέζης, καίτσι 
γνωρίζει καλώς δτι ή πραγματικότης εΐναι τελείως διάφορος άπό 
Εκείνην τήν όποίαιν παρουσιάζει, πρός δημιουργίαν Εντυπώσεων.

Κατόπιν τούτου ή Διοίκησις τού ήμετέρου Συλλόγου καίτοι 
έπανειμμένως Εχει δώσει είς τήν δημοσιότητα τήν πραγματικήν 
εικόνα τής οικονομικής καταστάσεως τού Ταμείου, πρός άπο-κατά- 
στασιν τής άληθείσς καί πληρεστέραν ένημέρωσιν τής κοινής γνώ
μης άνακσινσΐ τά έξής:

1) Τό Ταμεΐον μας ίδρύθη τά έτος 1867 καί συνεπλήρωσεν 
ήδη μίαν πλήρη Εκατονταετίαν. Κατά τό διάστημα τούτο έλειτούρ- 
γησεν έπί τή βάσει άσφαλιστι-κών κανόνων, οΐτινες τού έπέτρεψαν 
ν’ άναπτυχθή καί νά έξυπηρετήση τέσσαρας γενεάς Τραπεζικών 
Υπαλλήλων. Έάν αί κανόνες αύτσί δέν είναι υγιείς παρακαλοΟ- 
μεν τόν κ. ‘Υπουργόν νά καθορίση τούτο συγκεκριμένως.

2) Κατά τήν διαρρεύσασαν έκατονταετίαν τό Ταμεΐον συν- 
εισέφερεν είς δλους τούς Έθνιικούς άγώνας σημαντικά ποσά, διά 
τά όποια τό προσωπικόν τής Εθνικής Τραπέζης αισθάνεται ΰπε- 
ρήφανον.

Ύπέστη τόν έξανεμισμόν τών κεφαλαίων του κατά τήν κα
τοχήν είς δραχμάς καί χρεώγραφα τά όποια εΐχεν ΰποχρεωθή άπό 
τάς έκάστοτε Κυβερνήσεις νά άγοράση πρός ένίσχυσιν τών οικο
νομικών τού Κράτους.

3) Έπί πλέον διά νόμων τού Κράτους ΰπεχρεώθη νά κατα- 
όΐέση τά έκάστοτε διαθέσιμό του είς δεσμευμένον λογαριασμόν 
Τραπέζης, μέ τό ούσιαστικώς χαριστικόν έπιτόκιον 4%, τά δέ κε
φάλαια ταΰτα διοχετεύονται καί άξιοποιοΰνται οϋτω άπό τό δη
μόσιον καί τήν άγοράν είς ύψηλοτέραν στάθμην κερδών καί είς 
βάρος μας.

4) Τό Ταμεΐον επίσης ζημιοΰται Εκατοντάδες Εκατομμυρίων 
διότι δέν τού Επιτρέπεται νά άξιοποιήση τά άκίνητα περιουσιακά 
του στοιχεία.

5) Παρά ταΰτα τό Ταμεΐον μέχρι καί τού ε'τους 1953 παρου
σιάζει πλεόνασμα τάξεως 30.000.000 δραχμών έτησίως.

Έπηκολούθησεν δμως ή διά Κυβερνητικής παρεμβάσεως, συγ- 
χώνευσις τής Τραπέζης ’Αθηνών μέ τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν καί ό 
Νόμος 2.510 περί άποσυμφορήσεως τού προσωπικού. ’Αποτέλεσμα 
τών άνωτέρω Ενεργειών ΰπήρξεν ή άπομάκρυνσις 1.500 υπαλλή
λων συνταξισδοτηθέντων προώρως καί ή άντίστοιχος έπιβάρυνσις 
τού Ταμείου Συντάξεων, άπσστερηθέντος έπί πλέον τών άσφαλι- 
στικών εισφορών αυτών.

ΔΓ αυτούς τούς λόγους καί μόνον ήρχισεν νά Εμφανίζεται ή, 
πρσβαλλομένη ώς έλλειμματικότης ταμιακή δυσχέρεια, οΐτινες λό
γοι δμως ούδεμίαν σχέσιν έχουν μέ τήν λειτουργίαν τού άσφαλι- 
στικοΰ μας ’Οργανισμού, Άντιθέτως παρά τάς άντιξοότητας ταύ- 
τας αυτός ήδυνήθη νά διασώση άσφαλιστικόν άπόθεμα τής τάξεως 
τών 1.500.000.000 δραχμών. Τό άπόθεμα τούτο κινδυνεύει καί 
πάλιν διά τών μελετωμένων μέτρων περί «άναμορφώσεως» τής 
Κοιν. Άσφαλίσεως, νά δημευθή.

Αύτή εΐναι ή άλήθεια διά τό Ταμεΐον μας. Ή συνεχώς προ- 
βαλλομένη ΰπό τού κ. Υπουργού έλλειμματικότης, δέν άνταποκρί- 
νεται είς την άλήθειαν καί εΐναι λυπηρόν δτι ό κ. Υπουργός χρη
σιμοποιεί άνύπαρκτα Επιχειρήματα πρός ΰποστήριξιν τών άπό
ψεών του.

ΤΟ Δ. Σ. ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΙΝ 
ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ


