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Ό άγων διά τά άοφαΛιοτικά μας Ταμεία συνεχίζεται και έντείνεται

ΠΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ! ΠΗΡΟΧΝΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ BIKIIIQMH
ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΦΙΑΑΝΘΡΟΠΙΚΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ

Εκατό χρόνια (1869-1969) 
άπό τόν θάνατο τού Γεωργίου Σταύρου

«Τώ 1839, εν τινι γωνία εμπορικού καταστήματος κειμένου έν τή 
πλατείς! τού Δημοπρατηρίου, μικρά έτίβετο τράπεζά έξ απλού ξύλου καί 
-μέ δύο ερμάρια, παρ’ αυτήν δε άνήρ ευτραφής έκάθητο επί έδρας τριζού- 
σης υπό το βάρος τού σώματός του εις τήν έλαχίστη-ν αυτού κίνησιν. 
Καί έν τφ μέν των έρμαρίων ήσαν διηυθητημέναι κατά τάξιν δεσμίδες 
προείξώψληίμένων εμπορικών γραμματίων, έν τώ δέ στήλαι* 1 2 μαρμαίρουσαι 
ποικίλων, άργυρών καί χρυσών νομισμάτων, άτι να κατ’ εκείνην τήν επο
χήν έκυκλοφόρουν έν ταΐς άγοραΐς τής Ελλάδος. Ή πενιχρά αϋτη τρά
πεζα έγένετα ό σπόρος έξ οΒ έφύη καί εις ΰψίκορμον άνεπτύχθηι δρΰν ή 
Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος ής τό μεγαλοπρεπές μέγαρον ύψοϋται 
σήμερον έν τη πλατείς! Λουδοβίκου, ό δέ παρ’ αυτήν καθήμενος προεξο
φλητής ήτο ό δραστήριος καί ρέκτης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ό πρώτος 
τής ’Εθνικής Τραπέζης Διοικητής...».

(’Απόσπασμα άπό όσα έγραψεν εις τήν «'Εξηκοστήν Επετηρίδα τής 
’Εθνικής Τραπέζης» (1901), ό Γεράσιμος Λυκιαρδόπουλος}.

Ύττό του Δ.Σ. του Συλλόγου

ΚΑΤΗΓΓΕΑ0Η ΕΙΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΠΑΡΑΒΙΑΣΙΣ ΟΡΑΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΟΣ ΤΟΝ ΑΑΕΙΟΝ

φ 'Υπομνήματα και τηλεγραφήματα διαμαρτυρίας τής Ο.Τ.Ο.Ε

Ύπά τού Δ.Σ. τού Συλλόγου ά- 
πεστάλη το κατωτέρω έγγραφον, 
προς τό Ύπουργεΐον Εργασίας: 

«Κύριε Υπουργέ,
Λαμβάνομεν τήν τιμήν να άναφέ- 

ρωμεν ΰμΐν δτι ως μάς έγνώρισαν 
μέλη τού Συλλόγου μας έκ των έπαρ 
χιών και ως καί προσωπικώς διεπι- 
στώσαμεν, εις πολλά υποκαταστή
ματα τής ’Εθνικής Τραπέζης δεν ε
φαρμόζονται οί προστατευτικοί τών 
εργαζομένων νόμοι. Π αρ-αβ τάζεται 
τό ώράριον εργασίας συστηματι- 
κώς. Δέν χορηγούνται κανονικώς αί 
αδειαι μέχρι σημείου ώστε πολλά 
υποκαταστήματα νά οφείλουν άδει
αν παρελθόντων ετών. Δέν καταιβά- 
λεται ή νόμιμος άποζημίωσις δι’ δ- 
λας τάς ώρας ΰπερεργασίας κλπ.

Παρακαλούμεν δθεν υμάς όπως 
«κδώσητε τάς άναγκαίας διαταγάς 
προς τάς επιθεωρήσεις έργασίας, 
οπού λειτουργούν αΰται, καί προς 
τά όργανα χωροφυλακής δπου ταΰ- 
τα έχουν άρμοδιότητα, νά παρακο
λουθήσουν τήν πιστήν εφαρμογήν 
τής έργατιικής νομοθεσίας, εις τά

καταστήματα καί υποκαταστήματα 
τής Εθνικής Τραπέζης.

Τών Ύμετέρων ένεργειών παρα- 
καλούμεν όπως τηρήσητε καί ημάς 
ένημέρους.

Μετά πλείστης τιμής 
Ό Πρόεδρος 

Μ. ΤΣΟΥΔΕΡΌΣ 
'Ο Γεν. Γραμματεύς 

Δ. ΠΑΠΑ· I -ΩΑΝΝΟΥ»
'Η Έπιθεώρησις ’Εργασίας, κα

τόπιν έλέγχου εις τό υποκατάστη
μα Πατρών διεπίστωσε τήν παρα- 
βίασιν τού ωραρίου καί προέβη εις 
καταγγελίαν τής Τραπέζης. Ή ε
πιτροπή τριμερούς συνεργασίας έ- 
πελήφθη αμέσως τής καταγγελίας 
καί ό έκπρόσωπος τής Τραπέζης έ- 
δήλωσεν οτι εις τό μέλλον 8ά τηρή- 
τε κανονικώς τό ώράριον.

Εις τό υποκατάστημα Χαλανδρί
ου, έξ άλλου, έκ τού γενομένου έ- 
λέγχου διεπιστώΙθη οτι δέν έχουν χό
ρη γηίθή είσέτι αί άδειο». ’Έλεγχος 
επίσης διενεργήθη εις τό υποκατά
στημα Καλλιθέας.

'Η αναγγελία τής άναμορφώσε- 
ως τού Θεσμού τής Κοινωνικής Ά
σφαλίσεως, προεκάλεσε ως ήτο φυ
σικόν τό ενδιαφέρον τών ή σφαλι
σμένων όλων τών Ταμείων καί τών 
όργανώσεών των.
Ιδιαιτέρως, το Θέμα τής άναμορ- 

φώσεως τής Κοιν. Άσφαλίσεως, προ- 
εκάλεσεν άπό τής πρώτης στιγμής 
άναστάτωσιν είς τάς τάξεις τών Τρα- 
πεζοϋπαλλήιλων, διότι καί έκ τών έ- 
Γτισήιμων ανακοινώσεων άλλα καί έξ 
ακριτομυθιών καθίστατο φανερόν δτι 
τά ταμεία των διέτρεχον τον κίνδυ
νον νά διαλυθούν, συγχωνευόιμενα είς 
ένι-αΐον -φορέα καί συνεπώς νά -μετσ- 
βληθσϋν αί δροι καί -α! συινθήκαι πα

Τό Διοικητικόν Συμβ-ούλιον τού 
Συιλόγου τών Υπαλλήλων τής ’Εθνι
κής Τραπέζης τής Ελλάδος, μόλις 
άνέλα&ε τά καθήκοντά του, είχε νά 
αντί μετωπίση; το ισοβ-α-ρ-ώτατον θέ
μα τού ασφαλιστικού μας οργανι
σμού. Δέν παρ-έλειψε, όμως, παραλ 
λήλως προς αυτό, νά μελειήση καί 
τά υπόλοιπα θέματα, πού απασχο
λούν τό προσωπικόν τής Τραπέζης.

-Είς αλλεπαλλήλους συνεδριάσεις
του τό Δ Σ. έξήταισε άλα τά εκκρε
μή θέματα -καί κατέληξ,εν είς συγκε- 
κρ.υμένας αποφάσεις, προ-κειμένου 
νά έπιτύχη- τήν ϊκ-ανοπο-ίησίν των.

Διά τό σύνολ-ον τών θεμάτων αυ
τών, προ πάσης άλλης ένεργείαις 
του, τό Δ. Σ. συνέταξε υπόμνημα, 
τό όποιον υπέβαλε προς τήν Διο-ί- 
κησι-ν τής Τραπέζης.

Πιστόν είς τά όσα έξήγγειλε είς 
τήν Γεν. Συνέλευσιν, τό Δ. Σ., ανα
λύει λεπτομερώς τά θέματα καί δέν 
περιορίζεται είς τήν απλήν παράθε- 
σίν των, άλλα υποδεικνύει καί τήν 
ένδεδειγμένην -διά έκαστον θέμα λύ- 
σιν έντός τών σημερινών δυνατοτή- 
των.

Τό πλήρες κείμενον τού ύπομνή,- 
ματο-ς έχει ώς έξης!
Κύριε Δυο-ικητά,

Έχουν αταρ-έλθ-ει τ-ρ-είς -μήνες καί 
πλέο-ν, άφ’ ής οί συνάδελφοί μας, 
μας ανέθεσαν τήν -διαχείρισιν τών ε- 
παγγελματικών μας συμφερόντων, 
συνιστα,-μέΐνων είς τήν β-ελτίωσίιν, γε
νικώς τής θέσ-εώς μας ώς εργαζομέ
νων -είς οργανισμόν με ιτολλ-οκλδς 
παρ’ ημών αξιώσεις καί -είς τήν έπί- 
λυσιν είδ-ικωτέιρων -θεμάτων, χαρ-α- 
κτηρισθέντων υπό τής υπηρεσίας, λί
αν εΰιστό-χως, ώς «χρονιζόντων».

Τπή-ρξε, βεβαίως, απαραίτητος ή 
τρίμηνος μελέτη τών* άπασχολον\'- 
των ημάς θεμάτων, διά νά ευρε,θώ- 
μεν είς θέσιν έτ-οιμότητο-ς νά φέρω- 
,μεν ταϋτα υπ’ οψιν 'Τμών, μετά 
τής όφειλομένης τιμής.

Καί τ-αντα -είναι:

1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ

’Επί τοϋ ζωτικωτάτου δτ’ ημάς &έ 
ματος τούτου, κατεστήσαμεν είς 'Τ- 
μ-δς -γνωστόν, κατ’ ιέπανάληψιν, τάς 
θέσεις μας καί τάς -απόψεις μας.

ΠεριΤτή δθεν κρίνε-ται ή Ιέν τώ 
παρόντι άνάπτυξ-ις ίεκ νέου- αΰτών. 
Σημειοΰμεν μόνον, -δτι ή ιέν Αγαστή 
συνεργασία υμών καί ημών, -άντιμε- 
τώπισις -α-ύτοΰ-, εσχ-εν θετικά μέχρι 
σήμερον ιάποτελέσματ-α, εΰχόμεθ-α δέ 
καί έλπίζοιμεν τοϋτ’ -α-δτό καί είς τό 
μέλλον.

2. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ό έν ίσχύϊ άπό 16-ετίας δ-ρίγανι- 
σμός υπηρ-εσίας, είναι τεχνούρίγημια 
τοΰ -γνωστοί διά τά Ύοσηρώς άντιϋ- 
παλη-λικά τ-ου -αισθήματα, π. Κωστή, 
Ήλιάοκου, μετά τήν έγικ-ληιματικήν 
ένέριγειαν τής συγχωνεύβε-ωις τών 
Τραπεζών τόν ’Ιανουάριον 1953 καί 
τής άναθέσεως είς -αυτόν, τής Διο-ι- 
κήσεως τής υπό νέον τίτλον Τραπέ
ζης.

Είναι δθεν ιφαν-ερόν δτι, μετά πα- 
ρέλευσιν τόσου χρόνου- ή άναμόριφω-

ροχής τής ίατρο-φαρμοκευτικής περι- 
Θάλψεως -καί συνταιξ ιοδοτήσε-ώς των.

Τήν ανησυχίαν καί τήν -άγωνίσν 
διά τό τ! μέλλει γ-ενέσθαι άλλα καί 
την πλήρη άντίθεσιν τών ΰπαλλήλων 
τής Εθνικής Τραπέζη-ς προς φαλκί- 
δε-υσιν τών άσφαλιστικών των -δικαι
ωμάτων, -έξέφρασε λίαν έπιτυχώ-ς τό 
Δ.Σ. το-ΰ Συ-λλό-γο-υ.

Άπό τής πρώτης ή μέρας που ά- 
νη-γγέλθη ή πρόθεσις τής κυιβερνή- 
σεως -νά ,μεταιβόλη τό υφιστάμενον 
καθεστώς της Κοιν. Άσφ-αλ. ή Διοίκη 
σις το-ΰ Συλλόγου άντιμετώπισε τό 
θέμ-α -μέ τήν έπιβαλλο-μένην άγωνι- 
στικότη-τα καί σύνεσιν. Ή Διοίκησις

σις καί ό ιέκσυγ-χρονισμός αύΤοϋ, γε
νικώς, κατέστη πλέον έπιβεβ-λημέ.- 
ν-ο-ς.

Είδικώ-τερ-ον δέ, καθ’ ιδ-,ιτι άιφορ-δ 
τήν αυίξησιν τών -βασικών μισθών, 
τήν ιέίξίσωσιν λογιστικοϋ- καί τα-μια- 
κ-οΰ κλάδου ή τήν κατάρ-γησιν τοϋ 
δευτέρου καί έν γένει τήν συντομω- 
ίέραν καί άιξιοπρεπεστιέραν Ιιξέλιξιν 
τοϋ- πρ-οσωπικοΰ.

Μόνον διά τής -άναιμορ-φώ-σε-ως καί 
τοϋ έκσυγχρονισμοϋ- τοΰ όρ-γ-ανιομ-οϋ 
υπηρεσίας θά δημιουριγηθή πάλιν -αί- 
σι-οδοιξία ώς πρό-ς τιμ δμαλή(ν σταιδ-ι- 
οδρ-ομίαν τ-ου-, θ'ά έπέλθηι ψυχική; η
ρεμία εις -αυτό καί θά πριοκληθήι τό 
ύπηρε-σιακόν ενδιαφέρον του.

ΕΙν-αι ά,πορά&εκτον νά διατηρούν
ται -είς τό τό-σο-ν χαμηλόν σημερινόν 
επίπεδολ', σί έκ τοΰ βάναυσου τοΰιτου 
οργανισμού καθιερωμένιοΊ -βασικ-οί μι
σθοί είς δλους τούς βαθμούς τής ιε
ραρχίας, αλλά προ πάντων είς τούς 
κατωτέρους, είς οΰς άνήκουΥ νέοι υ
πάλληλοι καί κατά τεκμήριον δέν υ
πάρχουν -επιδόματα, κατά τά όποια 
θά προσηυξάνοντο.

’Εκείνο δέ τό δπσίον έπ’ οΰδ-ενί 
λόγφ επιτρέπεται νά παιροράται, εί
ναι τό γεγ-ονός τής συσσωρευσεως τό 
σων εκατοντάδων ΰπαλλήλων -είς τόν 
βαθμόν τοΰ Λογιστού Α', -λόιγφ τοϋ 
περιωρίσμένου αριθμού οργανικών θέ 
σεων ιάπό- τοΰ- βαθμόν τοΰ ΰποτμημα- 
τάρχου καί άνω.

Ή άπογοήΤευσις τών σπνα-δέλφων 
Λογιστών Α' έχει κορυφ-ωθή μέ κα
ταφανείς καθ’ ήμέρ-αν τάς δυσμε
νείς έπιπτώσεις επί τοΰ ενδιαφέρον
τος, τοΰ ζήλου καί τής ιέργατικότη- 
τος αυτών.

Καθ’ ημάς, έν προ,κειμένφ μία μό 
νον λύ-σις υπάρχει. Ή κατάργησις 
τών -δριγ-ανικών βαθμών μέχρι τόν 
τοΰ Τμηματάρχου Α', πολλώ μάλ
λον, καθ’ δτι, ή προαγωγή- είς δργα 
νικ-όν βαθμόν, δέν συνεπάγεται καί 
κατάληψιν οργανικής υπηρεσιακής 
θέσεωις.

Καί κλείοντες, τό περί όργανισμοϋ 
υπηρεσίας κεφάλαιον, δς -μάς επι
τροπή, κ. Διοικητά, νά Βχωμεν τήν 
γνώμην δτι, δ εκσυγχρονισμός καί 
αί ιπροσπάθειαι δημιουργίας κινήτρων

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κατόπιν άποψάσεως τού Διοικητοϋ 
τής Τροητέζης κ. Ά. Κο-μινοΰ έπρ-ar 
γματοποιήίθηισαν -αί άκόλου-Θ-οι -μετα
θέσεις στελεχών τής Τρ-οστέζηις.

Διευθυνται Ύποκ) των Φωτ. Βιγ- 
γόπουλος, Καλλιθέας, Στ. Χατζη- 
κωνσταντής, Ζέας, Γεωργ. Κυδωνά- 
κης, Κερατσινίου, Έλ-ευθ. Ρεμπα- 
τσουλέας, Παιανίας. Ύποδιευθυν- 
ταί Ύποκ) των Ήλ. Μαργετίδη-ς καί 
Δημ. Παυλίδης, Ναυτιλιακού, Κων
σταντίνος Φω-τόπουλος, Κεραμει-κού, 
Εύάγγ. ’Αποστόλου, Καλλιθέας, 
Γαβρ. Γαβριηλίδης, ’Αγοράς, Προ
ϊστάμενοι Τμημάτων Διοικήσεως 
Ήλ. Ψαλλίδας, Γραμματείας καί 
Άριστ. Καλαντζόπουλος, Εργασιών 
’-Εσωτερικού.

λιστικόν Θέμα» δέν έπρεπε νά άντι- 
μετωπι-σθή «εχωρισμένως άπό τόν 
Σύλλογον, -άλλα οτι ήτο απαραίτη
τος ή συλλογική άντιμετώπισίς του. 
Τήν ΐ-δίαιν άλλω-στε γνώμην -εΐχον καί 
αι Διοικήσεις τών Συλλόγων τών άλ
λων Τρσπε-ζών καί -ο-Οτω τό θέμ-α έ- 
τέθη -ύπό τήν αιγίδα τής Ό-μ-οσπον- 
δίας τών Τραπε-ζοϋπαλλήλων -καί ό 
άγών δι-εξήιχθη καί εξακολουθεί νά 
διεξάγεται ενιαίος. Ή Διοίκησις τής 
'Ομοσπονδίας, τής οποίας Γεν. -Γρα|μ- 
ματεύς -είναι ό πρόεδρος τ-οΰ Συλλό
γου μ-ας είς κ-αθημερινάς μ ι-κράς συ
νεδριάσεις της έμελέτησε δλας τάς 
λεπτομέρειας καί τάς πιθανάς εξε
λίξεις τού «άσφαλιστι-κ-οΰ θέματος».

διά τήν άνάπτυξιν τών εργασιών τής 
Τραπέζης, θά -άποδειχθοΰν ματαιοιπο 
νία, άλλα καί ουτοπία, ανευ τοϋ έ-κ- 
συγχρονισμού καί τής βελτιώσ-εω-ς, 
παρια-λλήλως, τοϋ δ-ριγανισμοΰ- υπηρε
σίας, τής δημιουργίας τοΰ-τέστιν τοϋ 
αναγκαίου κινήτρου, -διά τήν άνάπίτυ 
ξιν, ίέπίσης, τοΰ ένδιίαιφέροντ-ος καί 
τής π-ρός τήν Τράπεζαν άιφρσιώσεως 
τοΰ Π-ροσωπικοΰ.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΝΙΣΙΧΤΣΙΣ 
ΤΟΤ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤ

Α-ι -σηιμ-εριναί 6-ιωτικαΙ άνάγκ-αι εί
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.)

Ηέαι προλήψεις
Είς δλο-ν τόν κόσμον είναι γνω

στόν άτι τήν άνάπτυξιν καί έπέικτα- 
σιν τών εργασιών οίασδήποτε έπι- 
χειρήσεως ακολουθεί ή αυξησις τού 
προσωπικού, διά νά καταστή δυνατή 
ή έξυπηρέτησις τών αναγκών τής έ- 
πιχειρήσεως καί τώ-ν πελατών.

Είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν παρα- 
δόξως συμβαίνει τά άντίθετον.

’Ενώ ίδρύθησαν πλέον τών 50 νέ
ων ΰποκαταστηιμάτων καί πρακτο
ρείων, ένώ έχουν έξέλΒίει πλέον τών 
1.000 ΰπαλλήλων καί γενικώς αί έρ- 
γασίαι τής Τραπέζηις ηιΰξήθη-σαν, 
ούδεμία πράσληψις προσωπικού έ-

Δεδομένου διμως δτι δέν ήσαν άπο- 
λύτω-ς γνωσταί αί κυβ-ερνητικαί α
πόψεις αί πρώται ένέργειαι -έστράφη- 
σαν είς τήν διερεύνησιν τών προθέ
σεων τού Υπουργού Κοινωνικών Υ
πηρεσιών. "Οταν πλέον κατέστη γνω
στόν δτι τά δικαιώματα τών Τρσπε- 
ζο-ϋπαλλήλων διέτρ-εχ-ον τόν κίνδυνον 
νά μειωθούν, ήρχισεν είς τά πλαίσια 
τών δυνατοτήτων τής 'Ομοσπονδίας, 
ά άγων.

Υπομνήματα καί τηλεγραφήματα 
ένηιμερώσεως καί διαμαρτυρίας άπε- 
στάλησαν είς δλους τούς αρμοδίους 
παράγοντας -καί -έζητήθη: -άκρόασις 
άπό τόν πρόεδρον τής Κυβ-ερνήσεως. 
Παραλλήλως, ή ‘Ομοσπονδία διη-ύρ-υ- 
νε τήν -συνερ-γαισίαν της προς άντιμε- 
τώπισιν τ-οΰ θέματο-ς καί μέ τάς ορ
γανώσεις τών ΰπαλλήλων Δ.Ε.Η. καί 
Ο.Τ.Ε.

Δημοσιεύομιεν κατωτέρω καίτοι έ
χουν -κρινοπ-οιηθή είς τούς ύπαλλή- 
λσυς τής Τραπέζης μας τά άποσταλ- 
λέντα τηλεγραφήιματα καί υπομνή
ματα προς πλήρη ένη-μέρωίσιν.

Υπουργόν Κοιν. Ύπηρ-εσιών 
ΛΟΥΚΑΝ ΠΑΤΡΑΝ 
Κοινοποιείται:
Πρόεδρον ’Εθνικής Κυ&ερνήσεως, 

Α' ’Αντιπρόεδρον Υπουργόν ’Ε
σωτερικών, Β' ’Αντιπρόεδρον, 

Υπουργόν Συντονισμού, Ύπσυρ 
γόν Εξωτερικών, Υπουργόν ’Ερ
γασίας, Υπουργόν Οικονομικών, 
Υπουργόν ’Εμπορίου, Υπουρ
γόν Βιομηχανίας, Υπουργόν 
Δημοσίων ’Έργων, Υπουργόν 
Γεωργίας, Υφυπουργόν Εμπο
ρίου.
«Σύσσωμον Προσωπικόν έν ε

νεργείς! καί συνταξιούχοι Τραπε
ζών καί Κοινωφελών ’Οργανισμών 
μετά μελών οικογενειών των τε
λούν έν άγανα-κτήσει πληροφ-ορη- 
θέντες διαλαμβανόμενα σχεδίω 
σας άσφαλίσεως ΣΤΟΠ Προτεινό- 
μενα αποτελούν β-εβαίαν προλετα- 

(ΣΥΝ ΕΧΕ ΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.)

γένετο άπό τριετίας.
Καί δ-ι ερωτώ μέθα. Πιστεύουν, πρά 

γματι, οί αρμόδιοι δτι -μέ τήν αγ
χώδη εργασίαν που επέβαλαν είς 
τό προσωπικόν τής Τραπέζης καί 
μέ τάς ύποχρεωτικάς, πέραν των 
νομίμων, υπερωρίας άντεμετώπισαν 
τό θέμα;

Δέν αντιλαμβάνονται τόν κίνδυ
νον έκ τής τακτικής πού άκολου- 
θοΰν;

'Αμέσως
Αί πραγματοποιηθεΐσαι άναδρο- 

μικώς πρσαγωγαί συναδέλφων άπε-

τοΰ Συλλόγου εκρινεν -ο-τι τό «ασφ-α-

Ποία θέματα απασχολούν τό προσωπικόν τής Τρα
πέζης καί ποια ή ένδεδειχμένη δι' έκαστον λύσις

ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤϋΜΕϋΟΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΠΕΒΑΑΕ 
ΤΟ Α Σ. ΤΟΥ ΣΥΑΑΟΓΟί ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΙΟΙΚΗΣΙΝ

m 'Αναμένεται ή άπάντησις έπΐ τοΰ συνόλου τών θεμάτων
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ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΦΡΑΓΜΟΙ
Ή άναμ-όρφωοις καί ό έκαυγχρονίβμος τοΰ Όργα- 

vtsjM»o ύΓ.ζ,ρεσίας της ΊύΟν.κης Τραπέζης κατέοτη έκ 
τών ιτραγιαάτων έπίβεβλημ,ενος.

Ή Αίοίκηβίς 0->. πρέπει να ε/η άντιληφΟη δτι 6χι 
ρ,όνον ωφελεια δέν προκύπτει εκ της εφαρμογής τοΰ έν 
ισχύϊ κανονιβμ,οο, άλλα παραβλάπτονται τά αορ,φέροντα 
καί παρεμποδίζεται ή άνάπτυ'ςις τών εργασιών της Τρα- 
πέζης εκ της επιδραοεως ποΰ άοκεί είς τον ζήλον τών 
ΰπαλλήλων της.

Ό φραγμός τών όργανικών Θέσεων άπο τοΰ ΰπο- 
τμηματάρχοο καί άνω, ό οργανικός μισθός τών S.S86 
δρχ. διά τούς νεοπροσλαμβανομένοος καθώς καί ό όρ- 
γανικος μισθός των υπάλληλων όλης τής ιεραρχίας εί- 
ναι θέματα που πρεπει νά ρυθμισθοΰν άμέσως άν πρά
γματι η ζΛιοικησις ένδιαφέρεται διά τήν άνάπτυΐιν τών 
εργασιών τής Τραπέζης καί δεν ικανοποιείται μέ τά 
όσα έκ τοΰ παρελθόντος έχουν επιτευχθεί.

Είναι πολύ δύσκολον άραγε νά άντιληφθοΰν οί άρμό- 
διοι ότι ή προοπτική τής ε'ςελί'ςεως διά κάθε υπάλλη
λον είναι τό βασικόν κίνητρον διά τό μάξι μου μ τής άπο- 
δόσεώς του;

”Δς γκρεμιστούν λοιπόν τό ταχότερον οί φραγμοί 
τών όργανικών θέσεων καί ας γίνη άμέσως άναπροσαρ- 
μογή τοΰ μισθολογίου τών νεοπροσλαμβανομένων καί 
τοΰ όργανικοΰ μισθού τών ΰπαλλήλων όλης τής 'Ιεραρ
χίας διά νά φοσήξη άνεμος αισιοδοξίας που είναι τόσο 
άπαραίτητος για τήν ’Εθνική Τράπεζα.
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κατέστησαν μίαν άνωμαλίαν, ή ο
παία είχε σημειωθή έκ τής καθυστε- 
ρήσεως των προαγωγών.

Διά την σημειωθεΐσαν καθυστέρη- 
σιν δεν εύθύνονται ασφαλώς αί συ
νάδελφοι. 'Η Διοίκησις τής Τραπέ- 
ζης οφείλει νά ικανοποίηση τά έκ 
τής προαγωγής δικαιώματα των συ
ναδέλφων τά όποια έκτήθησαν κατά 
τον χρόνον τής καθυστερή σεω ς.

Πλέον συγκεκριμένως, οί συνά
δελφοι των οποίων ή προαγωγή εί
χε καθυστερήσει, είχαν έργασθή κα
τά τό διάστημα αυτό ΰπερωριακώς 
και ή άμοιβή των διά τάς υπερω
ρίας κατεβλήθη βάσει τού μισθού, 
τον όποιον έλάμβανον καί ούχί βά
σει του μισθόν τον όποιον έδιικαι- 
οΰντο νά λαμβάνουν εάν ή προαγω
γή των έγένετο κατά τον χρόνον 
που την εδικαιούντο.

Ή ανάδραμική, συνεπώς καταβο
λή τής διαφοράς που προκύπτει έκ 
τοΰ μισθού πού εδικαιούντο όταν 
παρείχαν τήν ΰπερωρ ι ακήν έργασίαν 
καί τού μισθού έπί τού όποιου ύπε- 
λογίσθη αϋτη πρέπει νά καταβληθή 
άνευ ούδεμίας καθυστερήσεω ς.

Τί σημαίνει;
Εις τον τελευταΐον διαγωνισμόν 

διά τήν πρόσληψ-νν νέου προσωπικού 
εις τήν Εθνικήν Τράπεζαν ΰπέιβα- 
λον αιτήσεις συμμετοχής 6.000 γυ
ναίκες καί μόνον 203 ανδρες.

Μήπως αυτό σημανίει δτι έπαυ
σε πλέον νά προσελκύη τό ένδια- 
ψέρον τών άνδρών ή έργασία εις 
τάς Τράπεζας, λόγω τών υφιστα
μένων συνθηκών έργασίας;

Άπησχόλησε τό φαινόμενον αυ
τό τήν Διοίκησιν καί εις ποια συμ
περάσματα κατέληξεν;

Ντροπή
Στενότης χώρου καί άνθυγιεινόν 

περιβάλλον είναι δυστυχώς βασικά 
γνωρίσματα πολλών υποκαταστημά
των τής Τραπέζης μας.

Αί διευθύνσεις Εργασιών ’Εσω
τερικού καί περιουσίας Τραπέζης 
γνωρίζουν ασφαλώς ποια υποκατα
στήματα έννοοΰμεν καί θά σπεύ- 
ο'ουν νά είσηγηθούν τήν μεταφοράν 
των εις καταλλήλους χώρους διά τήν 
λειτουργίαν υποκαταστημάτων τής 
’Εθνικής Τραπέζης.

’Έστω καί διά λόγους γοήτρου.

Οί ταμιακοί
Μικρός άριθμός υπαλλήλων τού 

Ταμιακού κλάδου χρησιμοποιείται 
επί μακράν σειράν έτών εις λογι
στικήν υπηρεσίαν.

Τό αίτημα τής μεταφοράς τών 
υπαλλήλων αυτών εις τον λογιστι
κόν κλάδον δεδομένου δτι ουδέποτε 
υπηρέτησαν εις τον ταμιακόν κλά
δον, είναι λογικόν καί δίκαιον έφ’ 
δσον μάλιστα έχουν λίαν ικανοποι
ητικήν έπίδοσιν εις τήν έργασίαν 
τήν όποιαν έκτελοΰν άπό έτών.

Ή Διοίκησις τής Τραπέζης οφεί
λει νά έξετάση τό θέμα καί νά ικα
νοποίηση· τό αίτημα.

Ή Λέσχη μας
Τό εστιατόριον τής Λέσχης μας, 

άνακαινισθέν -ριζικώς ήρχισιε νά λει- 
τουριγή, άπό τής 15 ης Σεπτεμβρίου.

‘Υπενθυιμίζοιμεν είς τούς ικ.χ. συν
αδέλφους δτι τόσον εις τό έστιατό- 
ριον, δσον καί είς τήν Λέσχην, ή ο
ποία είναι είς τήν διάθεσίν των διά 
τάς κοινωνικός εκδηλώσεις των, θά 
εΟρουν περιποίησιν καί θερμό· συνα- 
δελφικό περιβάλλον.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝ. Π. Ε.

ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 1 
Σ. Ν. 50509

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΉΣ
Κύριοι Συνεταίροι,

Ευχαρίστως σάς γνωρίζομεν δτι το Πρατήριου 'Υφασμά
των τού Συνεταιρισμού συνεπλήρωσε τον εφοδιασμόν του με δ,τι 
καλλίτερον παρήγαγον ιτά 'Ελληνικά ’Εργοστάσια καί δ,τι έκλε- 
κτότερον εΐσήχθη ΰιτό τού ’Εμπορίου έκ τοΰ ’Εξωτερικού είς αν
δρικά και γυναικεία υφάσματα.

Ή Διοίκησις τού Συνεταιρισμού Προσκαλεί δλους τούς 
κ.κ. Συνεταίρους δπως έπισκεφθώσιν προ πάσης προμήθειας των 
τό Π ραιτήριον τού Συνεταιρισμού των. Θά εύρουν εφέτος έκτος 
τών γνωστών έκλεκτών ειδών καί Τμήμα Δερμάτινων ειδών 
(Βαλίτσες - Τσάντες σχολείου - Χαρτοφύλακες - Ζώνες), ώς 
καί Πανταλόνια κοτλέ, καί Υποκάμισα παιδικά, άρίστης κατα
σκευής καί ποιότηιτος. Τό τμήμα 'Ετοίμων ’Ανδρικών έχει εφέ
τος πλουτισθή περισσότερον καί διαθέτει Σακκάκια καί Παλ- 
τεσού 'Ελληνικά καί ’Αγγλικά, Τρέϊνσκότ, Πανταλόνια, Βε- 
στόν, Ρόμπες, άπαντα επιμελούς ραφής.

ΧΑΛΙΑ, ΦΛΟΚΑΤΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ, ΠΛΕΚΤΑ ΤΡΙ- 
ΚΟΧΑΡ, ΤΡΙΚΟ ΠI, ΤΣΙΡΟΖΙΔΗ καί ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΝΕΩΝ 
ΕΙΔΩΝ, συμπληρώνουν τήν συλλογήν μας.

Σάς περιμένομεν καί σάς ευχαριστούμεν 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Σ η μ ε ί ω σ ι ς. Ώραι έργασίας ιτών Πρατηρίων: 
Πρατήριου 'Υφασμάτων: π.μ. 8.15'—1.15'

μ.μ. 4.45'—7.45'
Πλήν τών απογευμάτων Τετάρτης καί Σαββάτου 

Πρατήρΐ'ον τροφίμων : π.μ. 8.15'—3.00
μ .μ. 6.00— 8.00

Τά απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης καί Παρασκευής

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.

fllKfllilMfl ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΝ 
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(ΣΥΝΕΧΕιΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.) 
ριοποίηισιν έργαζομένων μέσης α
στικής τήξεως λόγφ τελικής δη- 
μεύσεως περιουσίας καί ψθινούσης 
άποδόσεως πηγών πόρων Ταμείων 
άνευ ώφελείας πενεστέρων τάξεων 
ΣΤΟΠ ’ I σοπεδωτικαΐ προς τά κά
τω διαθέσεις ένθυμίζσυν απαράδε
κτα κοινωνικά συστήματα έναντίον 
τών οποίων ήγωνίσθημεν νικηφό- 
ρως άπό τριακονταετίας ΣΤΟΠ 
Κεκτημένα δικαιώματα εργαζομέ
νων καί συνταξιούχων Αποτελούν 
ίεράν καί αδιαμφισβήτητον παρα
καταθήκην καί ούχί χαριστικήν αί- 
ουδήποτε παραχώρησιν δυναμένηιν 
νά άνακαλήται κατά τό δοκοΰν 
ΣΤΟΠ Ζητείται άνασύ νταξι ς Αντι
επιστημονικού καί Αντικοινωνικού 
σχεδίου ύπό Αμερόληπτων επιστη
μόνων καί έκπροσώπων κυρίων κα
τηγοριών ήσφαλι μένων έπί καθα- 
ρώς έπιστημονικής βάσεως μέ προ- 
•δ ιαγεγραμ μένον πραγματ ιστ ικόν 
στόχον τήν βελτίωσιν έπαναλαμ- 
βάνομεν βελτίωσιν καταστάσεως 
δι’ έπισημάνσεως καί θεραπείας 
Ασθενειών ΣΤΟιΠ. ’Ασφαλιστικοί 
παρσχαί αποτελούν δικαίωμα έρ- 
γαζομένων συνδεόμενοι άρρήκτως 
μέ εισόδημα έξ έργασίας καί έτη 
υπηρεσίας καί ούχί φιλανθρωπικήν 
ένίσχυσιν άναξ ι οπαθούντ ω ν καθο- 
ριζομένην αύθαιρέτως ΣΤΟΠ 
Σ ύλλογαι Υπαλλήλων Τ ραπεζών 

Ελλάδος, Εθνικής, ’Αγροτικής, 
ΕΤΒΑ, ’Εμπορικής τέως Άθή- 
νών, Βοηθητικού Προσωπικού 
Ελλάδος, ’Εθνικής, ’Αγροτικής, 
Πανελλήνιος "Ενωσις Τεχνικών 
ΟΤΕ, Πανελλήνιος Σύλλογος Υ
παλλήλων ΟΤΕ, Σύλλογος Υ
παλλήλων ΔΕΗ—ΠΑΠ, Σύλλο
γος Είσπρακτόρων Εθνικής 
Τραπέζης, Σύλλογοι Συνταξιού
χων Τραπεζών Ελλάδος, Εθνι
κής, ’Αγροτικής, ΔΕΗ—Π ΑΠ».

Αύτού ’ Εξοχότητα
Πρόεδρον ’Εθνικής Κυβιερνήσεως
Κύριον Γεώργιον Παπαδοπούλαν

«Ώς εκπρόσωποι χιλιάδων ερ
γαζομένων καί πολλαπλασίων χι
λιάδων μελών οίκονγενειών των ά- 
πευθυνόμεθα προσωπικώς προς 'Υ
μάς βέβαιοι όντες ότι ώς γνώστης 
τού άπασχολούντος ημάς ζωτικού 
θέματος θά παρέμβητε ΐνα Απο- 
σοβηιΒή έποατειλούμένος κίνδυνος 
Αψανισμον μας ΣΤΟΠ Έξαγγελ- 
θείσα ΰφ’ Υμών άναδιοργάνωσις 
θεσμού άσφαλίσεως μέ σκοπόν 
βελτίωσιν θέσεως έργαζομένων τεί
νει καταστή καταστροφική διά τάς 
ανωτέρω χιλιάδας έργαζομένων 
συνταξιούχων καί μελών οικογενει
ών των ΣΤΟΠ Ώς πληρσοφρούμε- 
θα υπουργός Κοινωνικών 'Υπηρε
σιών κατέθεσεν τελικόν σχέδιον 
/Νόμου τάς διατάξεις τού όποιου 
παρά τάς δοθεί σας έπανειλημμέ- 
νως δημοσία καί κατ’ ιδίαν υπο
σχέσεις του ουδέποτε έθεσεν ΰπ’ 
όψιν μας έν άντιθέσει προς κα- 
θιερωθεΐσαν ΰφ’ 'Υμών αρχήν καθ’ 
ήν πάν μέτρον άφορών εύρείας ό- 
μάδας πολιτών γνωστοποιείται 
εγκαίρως πριν ή ληφθοΰν όριιστι- 
καί (Αποφάσεις ΣΤΟΠ 'Η: κοινω
νική άσφάλισις άποτελεΐ δΓ ημάς 
θέμα ζωής ή θανάτου καί ή φαλ- 
κίδευσις δικαιωμάτων μας οδηγεί 
είς άπελπισίαν ΣΤΟΠ Άπευθυνό- 
μεθα προς Υμάς βέβαιοι όντες 
ότι στοργή σας καί ενδιαφέρον σας 
διά τάς εύρείας τάξεις τών εργα
ζομένων θά άπστρέψη έψαρμογήν 
μέτρων τεινόντων είς βάρος αυ
τών ΣΤΟΠ

'Ο κλονισμός τού θεσμού κοινω
νικής άσφαλίσεως διά τής οίασ- 
δήποτιε άστοχου ένεργείας θέτει 
δυναμίτιδα είς τά θεμέλια τού κοι
νωνικού καθεστώτος γεγονός λίαν 
εΰάρεστον είς τούς έσωιτερικούς 
καί έξωτερικούς εχθρούς τής Πα- 
τρίδος ΣΤΟΠ

Τήν άγχώδη άνησυχίαν μας πα- 
ρακαλούμεν όπως δεχθήτε καί σάς 
έκθεση προσωπικώς έπιτροπή άν- 
τιπροσωπευτ ική τών ’Οργανώσεων 
μας.
Σύλλογοι 'Υπαλλήλων Τραπεζών 
'Ελλάδος, ’Αγροτικής, Εθνικής, 
’Εμπορικής, ΕΤΒΑ, ΑΜΕΡ Ι ΚΑΝ 
ΕΞΠΡΕΣ, Σύλλογοι Είσπρακτόρωιν 
’Εθνικής Τραπέζης, ΒοηίΞήτικοΟ 
Προσωπικού Τραπεζών Ελλάδος, 
’Εθνικής, ’Αγροτικής, Πανελλήνιος 
Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΤΕ, Παν
ελλήνιος "Ενωσις Τεχνικών ΟΤΕ, 
Σύλλογος διπλωματούχων μηχα
νικών ΔΕΗ, Σύλλογοι συνταξιού
χων Τραπεζών Ελλάδος, Εθνικής, 
’Αγροτικής, Πανελλήνιος Σύλλο
γος Τηλεφωνητριών ΟΤΕ, Σύλλο
γος 'Υπαλλήλων ΔΕΗ —ΠΑΠ, 
Σύλλογος έργατοϋπαλλήλων ΔΕΗ 
Περιφερείας ’Αθηνών — Πειραιώς, 
Πανελλήνιος 'Ομοσπονδία Υπαλ
λήλων ΔΕΗ».

Α.Ε. Υπουργόν Κοιν. Υπηρεσιών 
Κύριον ΔΟΥΚΑΝ ΠΑΤΡΑΝ 
Κοινοποιείται: "Απαντα μέλη Ε
θνικής Κ υβερνήσεως—Γ. Σ.Ε.Ε.

«Άνσφερόμενοι ιστορικόν ασφα
λιστικού θέματος ΰποχρεούμεθα 
σάς ύπομνήσωμεν ότι είς συγκέν- 
τρωσιν κινηματοθεάτρου Π ΑΛΑ ΑΣ 
1968 έξεθέσατε άπόψεις σας καί

κεντρικάς ιδέας διεπούσας σχέδιά 
σας μεταξύ τών όποιων έσημειώ- 
σαμεν μέ ιδιαιτέραν ίκανοποίησιν 
ότι πρώτον δεν προτίθεσθε νά μει- 
ώσητε τάς ήδη διδομένας παροχής 
άλλα άντιδέτως νά βελτιώσητε 
τάς χαμηλοτέρας, δεύτερον δεν 
προτίθεσθε νά θίξητε κεκτημένα 
δικαιώματα έργαζομένων καί συν
ταξιούχων, τρίτον δεν αποβλέπετε 
είς συγχώνευσιν ή συνένωσιν υφι
σταμένων άσφαλιστικών φορέων, 
τέταρτον άποτέλεσμα όμάδος ερ
γασίας άναλαμβανούσης σύνταξιν 
σχεδίου θά έτ ί θετό ΰπ’ όψιν εν
διαφερομένων μέ εύλογον προθε
σμίαν ΐνα δυνηβΙούν καί έκφέρουν 
τάς απόψεις των ΣΤΟΠ

Βεβαίως, κατά τάς έπανειλημ- 
μένας είς τό έιν τώ μεταξύ διαρ- 
ρεύσαν χρονικόν διάστημα παρου
σιάσεις μας έξεθέσατε προφορι
κούς άπόψεις σας έπί έπιμέρους 
ζητημάτων ΣΤΟΠ Ώς ένθυμείσθε 
έπί πλείστων τούτων έπροβάλαμεν 
συγκεκριμένας άντιρρήσεις ή έξ;ε· 
ψράσαμεν άπόψεις άς ώς μάς έδη- 
λώσατε θά έλαμβάνατε ΰπ’ όψιν 
κατά τήν σύνταξιν τελικών σχεδί
ων ΣΤΟΠ Μάς έδηλώσατε έπίσης 
κατά την έν Ίουνίψ 1969 παρου- 
σίασίν μας ότι θά τεθούν ΰπ’ ό
ψιν μας τά κείμενα τών συντα- 
χιθησομένων τελικών σχεδίων έδώ- 
σατε μάλιστα ρητήν πρός τούτο 
εντολήν είς τον παριστάμενον γε
νικόν διευθυντήν ΰφ’ Ύμάς υπουρ
γείου ΣΤΟιΠ

Είναι βέβαιον ότι έκ τών άν- 
ταλλαγεισών προψορικώς άπόψιεω ν 
έπί τών έπί μέρους προβλημάτων 
δεν είναι δυνατόν νά συναχθή ΘΙε1- 
τικόν συμπέρασμα έπί τόσον σο
βαρού καί ζωτικού θέματος ΣΤΟΠ 
Άτυχώς μέχρι σήμερον Γενικός 
Διευθυντής δεν έπραγματοποίησε 
ρητήν ένταλήν σας μέ άποτέλεσμα 
νά παρέχεται εύρυ έδαφος είτε είς 
κακόπισταν είτε είς μωράν δια- 
σποράν φημών δημιουργουσών με- 
γίστην άναταραχήν μεταξύ έργα
ζομένων μέ προφανώς δυσμενή; ά-

ΥΠΟΥΡΓ. ΚΟΙΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Πρός
Συλλόγους Υπαλλήλων Τραπεζών 
Ελλάδος, ’Αγροτικής, ’Εθνικής, Εμ
πορικής, Ε,Τ.Β.Α,, ΑΜΕΧΠΡΕΣ, 
Συλλόγους Είσπρακτόρων Εθνικής 
Τραπέζης, Βοηθητικού Προσωπικού 
Τροτπεζών Ελλάδος ’Εθνικής ’Αγρο
τικής, Πανελλήνιον Σύλλογον ΎπαλΓ 
λήλων Ο.Τ.Ε., Πανελλήνιον "Ενωσιν 
Τεχνικών Ο.Τ.Ε., Πανελλήνιον Σύλ
λογον Τηλεφωνητριών Ο.Τ.Ε., Σύλ
λογον Διπλωματούχων Μηχανικών 
ΔΕ, Η., Συλλόγους Συνταξιούχων 
Τραπεζών 'Ελλάδος, Εθνικής ’Αγρο
τικής, Σύλλογον Υπαλλήλων ΔΕΗ— 
ΠΑΠ, Σύλλογον ’Εργατοϋπαλλήλων 
ΔΕΗ Περιφερείας Άθήνών — Πει
ραιώς, Πανελλήνιον 'Ομοσπονδίαν 
Προσωπικού ΔΕΗ.
Κύριοι,

Είς άπάντησιν τοΰ άπό 3.9.1969 
τηλεγραφήματός σας, έχω τήν τιμήν 
νά σάς υπενθυμίσω ότι κατ’ έπανά- 
ληψιν καί μέ πλήρη άνεσιν χρόνου 
συνεζήτησα τό κοινωνικοασφαλιστι- 
κόν πρόβλημα μεθ’ υμών.

Τό ύποβληθέν υπόμνημα τής 
ΟΤΟΕ μετά τήν λήψιν τής άπαντή- 
σεως τού κ. Υπουργού έχει τά έ-
Ιής:
Κύριε Υπουργέ,

Είς άπάντησιν τής είς τάς εφη
μερίδας τής 12.9.1969 δημοσιευ- 
θείσης πρός ημάς έπιστολής Σας, 
περιελθούσης ήμΐν τήν 15.9.1969, 
σπεύδομεν νά ΰποβάλωμεν Ύμίν τήν 
παρούσαν, δεδομένου δτι, έκ τής ά- 
ναλύστως τοΰ κειμένου τής ώς άνω 
επιστολής, προκύπτει έπιζήμιος διά 
τήν κοινήν γνώμην δημιουργία έν- 
τυπώσεων, μη ΰπαρχούσης έννοιο- 
λογικής συγγένειας μεταξύ τών διά 
τοΰ άπό 3.9.1969 πρός Υμάς τη
λεγραφήματος μας αναπτυσσόμενων 
καί τών έν τή ανωτέρω άπαντητική 
επιστολή Σας διαλαμβανόμενων.

Πριν ή ύπεισέλθωμεν είς τήν ά- 
νάπτυξιν τής ουσίας, κρίνομεν έπι- 
βεβλημένον όπως ΰπογραμμίσωμεν 
καί αυθις ότι:

1. Ύπό μηδενός έναντι ούδενός 
διακατεχόμεθα πνεύματος άντιδικί- 
ας έπί τοΰ έπιμάχσυ θέματος, άντι- 
δέτως δε πάντοτε πρσσεφέρθημεν 
καί προφορικώς καί έγγράφως, νά 
βοηθήσωμεν ώστε τό τελικόν αποτέ
λεσμα νά είναι τό δυνατόν τέλειον.

’Εάν ή τοιαύτη συνεργασία δεν 
έπραγματοποί ήθη, ή ευθύνη δεν βα
ρύνει ημάς.

2. Θεωροΰντες το άσφαλιστικόν 
θέμα, ώς πράγματι είναι, ζήτημα 
ζωής καί θανάτου διά τάς δεκάδας 
χιλιάδων έν ενεργείς* καί συνταξι
ούχους μέλη τών ’Οργανώσεων μας, 
καί τάς οικογένειας των, έχομεν DE 
FACTO καί DE JURE άπόλυτον δι-

ποτελέσματα έπί άποδόσεως ερ
γασίας των ΣΤΟΠ

’Επειδή; πιστεύομεν άκραδάντως 
είς έν άρχή παρασχεθεί σας διαβε 
βαιώσεις σας ουσης ακατανόητου 
τής μυστηκότητος σχεδίων άφορών- 
των τό μέλλον, τήν ζωήν καί τήν 
ΰπόστασιν τιμίως καί εΰσυνειδή- 
τως έργαζομένων χιλιάδων πολι
τών καί πολλαπλασίων χιλιάδων 
μελών οικογενειών των μάλιστα ό
ταν σχέδια ταυ τα άποβλέπουν κα
τά κατηγορηματικήν διαβεβαίωσίν 
σας είς βελτιίωσιν θέσεώς μας 
καί έπειδή άδυνατοΰμεν έννοήσω- 
μεν κατά τί θά παρεβλάπτετο ό 
σκοπός ενός τοιούτου ε,ύρυτάτου 
σχεδίου εάν έλαμβάνοντο ΰπ’ όψιν 
θετικοί συγκεκριμένοι υπεύθυνοι 
καί λεπτομερείς παρατηρήσεις καί 
απόψεις ημών τών ενδιαφερομένων 
ΰποβάλλομεν καί αύθις παράκλησι ν 
όπως μάς γνωστοπο ιήσητε τά κεί
να τών σχεδίων τούτων βέβαιοι 
όντες ότι θέλομεν παράσχη θετι
κήν υπηρεσίαν είς προσπάθειαν 
έπιλύσεως τόσον σοβαρού ζητήμα
τος εκφέροντες βάσει πείρας μας 
ήτιολογημένας (άπόψεις μας έστω 
καί αν αύται είναι πλαπλήσιαι 
ή αντίθετοι τών διατυπουμένων έν 
σχεδίοις ΣΤΟΠ
Σύλλογοι υπαλλήλων Τ ραπεζών 

Ελλάδος, ’Εθνικής, ’Αγροτικής, 
Εμπορικής, Ε.Τ.Β.Α., ΑΜΕΡI- 
ΚΑΝ ΕΞΠΡΕΣ, Σύλλογος Είσ
πρακτόρων ’Εθνικής Τραπέζης, 
Βοηθητικού Προσωπικού Τραπε
ζών Ελλάδος, ’Εθνικής, ’Αγρο
τικής, Πανελλήνιος Σύλλογος 
Υπαλλήλων Ο.Τ.Ε., Πανελλήνι
ος "Ενωσις Ττεχνικών Ο.Τ.Ε., 
Πανελλήνιος Σύλλογος Τηλεφω
νητριών Ο.Τ.Ε., Σύλλογος Δι- 
Σύλλογοι Συνταξιούχων Τραπε- 
πλωματούχων Μηχανικών ΔΕΗ, 
ζών Ελλάδος, ’Εθνικής, ’Αγρο
τικής, Σύλλογος Υπαλλήλων Δ. 
Ε.Η.—Π.Α.Π., Σύλλογος ’Εργα
τοϋπαλλήλων Δ.Ε.Η. Περιφέρει
ας ’Αθηνών — Πειραιώς, Παν
ελλήνιος 'Ομοσπονδία Υπαλλή
λων Δ.Ε.Η.».

Άπάντηοις - ύπεκφογή

Καί ή αλήθεια

Κατά τάς συζητήσεις ταύτας καί 
τάς βασικάς άπόψεις μας άνεκαίνω- 
σα καί τάς ίδικάς σας σκέψεις ή- 
κουσα μετά προσοχής, ώστε καί υ
μείς καί έγώ νά εϊμεθα βέβαιοι ότι 
διεξήχθη πράγματι άποδοτικός διά
λογος.

Έξ άλλου είχον συνεργασίας μέ 
τάς Διοικήσεις τών Τραπεζών είς 
τήν πλέον δέ διεξοδικήν έκ τούτων, 
είς τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος πα- 
ρίσταντο καί άνά εις Διευθυντής έξ 
έκάστης Τ ραπέζη ς.

Κατά συνέπειαν έόν έχουν υπάρ
ξει μεταβολαί τών απόψεων σας έν 
τώ μεταξύ ευχαρίστως θά σάς ώρι- 
ζα συνάντησιν.

Το ίδιο θά πράξωι είς περίπτω- 
σιν αλλαγής καί τών ίδικών μας α
πόψεων περί τών όποιων σάς έχω 
ήδη ομιλήσει.

"Αλλωστε έν πάση περιπτώσει, 
προ τής τελικής διαμορφώσεως τών 
άποψάσεων θά έχω τήν ευκαιρίαν 
συναντήσεως μέ τούς εκπροσώπους 
τών ενδιαφερομένων.

Λ. ΠΑΤΡΑΣ
ΥΠΟΥΡΓ. ΚΟΙΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

καίωμα νά γνωρίζωμεν είς τί μάς 
οδηγεί τό μέλλον, καί έν παλλσΐς, 
νά διαπλάθωμεν τό μέλλον τούτο.

3. Δεν πιστεύομεν νά ύπάρχη έ
στω καί εις άξιόπιστος κριτής κα
ταστάσεων, όστις νά δύναται νά 
χαρακτηρίση ώς αδικαιολόγητον τήν 
όλσνέν κσρυφουμένην έντονον άνησυ
χίαν καί άναταραχήν ή όποια δια
κατέχει τάς χιλιάδας τών ή σφαλι
σμένων τής τάξεώς μας.

4. Άτυχώς, δεν δυνάμεθα νά αί- 
τιολογήσωμεν, ουδέ κατ’ έλάχιστον, 
τήν σκοπιμότητα τοΰ δημιουργηθέν- 
τος σάλου, όφειλομένου άφ’ ενός είς 
τήν έπί τοσοΰτσν μακράν χρονικόν 
διάστημα άναμόχλευσιν μιάς τόσον 
ζωτικής ύποθέσεως, καί άφ’ έτέρου 
είς τήν τηρουμένην μυστικότητα πε
ρί τήν διαμάρφωσιν τών διαφόρων 
σχεδίων καί δη όταν ταϋτα προ
βάλλονται ώς άποσκοποΰντα είς τήν 
βελτίωσιν τής θέσεως τών ένδιαψε- 
ρομένων ήσφαλισμένων.

5. Αί κοινωνικά! έπιπτώσεις έκ 
τής ώς άνω έκτιθεμένης ζωηράς ά- 
ναταραχής είναι άδηλον όποιαν έ- 
κτασιν θά λάβουν έφ’ όσον θά συνε- 
χίζοντο υφιστάμενοι καί άναιτίως 
καλλιεργούμενοι οί γενεσιουργοί 
της παράγοντες.

"Ηδη, χωροΰμεν είς τήν άνάπτυ- 
ξιν τής ουσίας.

Λέγετε, Κύριε Υπουργέ, έν τή 
άπό 12.9.1969 πρός ημάς έπιστο- 
λη σας ότι: «κατ’ έπανάληψιν καί 
μέ πλήρη άνεσιν χρόνου συνεζήτησα 
τό κοι νών ι κοασφαλ ι στ ικόν πρό βληΓ 
μα μεθ’ υμών» καί ότι: «Κατά τάς 
συζητήσεις ταύτας καί τάς βασικάς 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.)

Κοινωνικά

ΓΑΜΟΙ

Τήν 5η; ’ Οκτωβρίου έτελεέσθησαν 
οί γώμοι τής δύδος Μαύρης Β. Χά
ρων, ·9μιγατ.ρδς τοΰ αμνταξιούχο-υ τής 
ΒΤΕ %. Βασ. Χάρων, μετά τοΰ κ. 
Στεφάνου Μαλιοποΰλου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Κατασυγκεκινημένοι ιέκ τών αυ
θορμήτων εκδηλώσεων ιαγάτηις τοδς 
τήν, υπό τόσον τραγικός αυνθήπας 
άιΐωλεσθεΐσαν, λατρευτήν μιας Έρ- 
σην, έκφράζομεν τάς ι&τείρσυς επ- 
χαρυστίας μας καί τήν δαίθεΐαν ευ
γνωμοσύνην μας προς την συναδελ- 
φικήν οικογένειαν διά τά πηγαία 
αίο'θήματά της πρός τήν άλησιμόνη- 
τον σύζυγον, θυγατέρα κα| αδελφήν 
μας, ώς καί διά τήν πρός ήμας έχ- 
δηλωθεΐσαν συμπαράστάσιν είς τον 
βαθύτατον πόν!ον μας.

Ευχαριστούμεν τούς συναδέλφους 
της, οί όποιοι έξείφώνησαν τούς συγ
κινητικούς επικήδειους λόγους κοό 
τούς καταθέσαντας στεφιάνους.

'Ο1 σύζυγος: Μύρων Ζαιχαρύπου
λος. Ή μήτηρ: Χρυσή· Κοκολογιάν- 
νη. Ό άδελφό'ς: Μιχ. Κοκολογιάν- 
νης.

★
Βαθύτατα συγκινημένος έκφράζω 

δμοϋ μετά τής οικογένειας μου, τάς 
θερμός μου ευχαριστίας πρός αίπαν 
τό ιατρικόν προσωπικόν τής κλινικής 
τοΰ Ταμείου ’Τγεία,ς τής Τραπέζης 
μας, καθώς καί πρός τό συμβούλων 
τού· ΤΤΙΠ,ΕίΤ1 γιά τήν άμέριστον συμ 
παράσυασιν καί βοήθειαν τήν όποιαν 
προσέφερε είς εμέ, κατά τήν διάρ
κειαν τής ασθένειας .μου ’ Ιδιαιτέρως 
ευχαριστώ τά μέγιστα τόν ΐατΙρόν κ. 
Τραχανήν, ή έγκαιρος καί ακριβής 
διάγνωσις τού όποιου συνετέλ,εσεν 
είς τήν διάσωσιν καί έπαναπόκτησιν 
τής υγείας μου.

' ΓΕΩΡ. Π ΑΝ ΑΓΟΡΙ ΟΤΑΟΣ 
ΜηιχΙανολογιστικόν Κέντρον

ΔΩΡΕΑΙ

'Τπέρ τοΰ ΤΤΤΙΕιΤ κατέθεσαν:
— Ή Διεύθυνσις καί οί ύπάλληλοι 

τοΰ Γενικού Λογιστηρίου ΕΙΤΕ! δραχ. 
1.700 είς μνήμην Ντίνας Κοντοδη- 
μοπούλου.

—■ Ό Ίω. Ραιφτόπουλος δρχ. 500 
είς μνήίμην Γεωρ. Κ υο ιαζοπού λ ου.

—· Ό %. Κ. ΚοντΌίδημόπουλος δρ. 
500 είς μνήμην τής συζύγου του.

— Ό1 κ. Δημ. Σταματόπουλος, 
δ)ντής κ·ατ)ματος Γίοχ άνεσίμπουιργκ, 
δρχ. 1.000 είς μνήμην Κούλας Ί. 
Φίνου.

ΠΕΝΘΗ

Ή σύνταίξις τής εφημεριίδος άναγ- 
γέλει μέ θλίψιν τον θάνατον δύο συ- 
ναδέλίφων: Τής Έρσης Ζαιχαιροπού- 
λου - Κοκολογιάνηι τοΰ κεντρικοί' 
καταστήματος και τής ’Αλίκης Πα- 
παντωνίου τοΰ υποκαταστήματος Με 
σολογ γ·ί οτ».

¥

«’Αξέχαστη αγαπημένη μας "Ερση,
Οί συνάδελφοι πού είχαν τό προ- 

νόμοιον νά συνεργασθοϋν μαζί σου, 
συντετρμμένοι σοΰ στέλνουν τον τε
λευταίο τους χαιρετισμό.

'Η γλυκεία κι’ ευγενική μορφή 
σου άπαύγαισμα τής βαθειάς πηγαί
ας καλωσύνη ςσου, σκόρπιζε παρη
γοριά κι’ έλπίδα σ’ όσους είχαν 
τήν ·εΰτυχία νά σέ γνωρίσουν κι’ 
ακόμη περιίσσότερο νά ζήσουν κοντά 
σου.

'Η όλη έμφάνισίς σου, λεβεντό
κορμη, λυγερή, άγέρωχη, γεμάτη ΰ- 
γεία, παλμό, νειάτα, πλαισιωμένη 
άπό τά πιο αγνά συναισθήματα, 
συμπλήρωνε τήν ιδανικήν έννοια τής 
ευεργεσίας τού Θεού στο πλάσμα 
Του.

Ψυχή αγνή, καθάρια, ευαίσθητη, 
ακολουθούσες τ’ αχνάρια τοΰ Χρι
στού μας:
«Χαίρετε μετά χαιρόντων καί 
κλαίετε μετά κλαιόντων».

Στον πόνο καί στήν θλίψη γινό
σουν ολοκαύτωμα καί στή χαρά τους 
ή ψυχή σου φτερούγιζε καί τά μά
τια σου έλαμπαν άπό φως.

Φώς ουράνιο πού λίγοι διαλεχτοί 
έχουν τό προνόμιον νά δέχωνται 
σαν χάρη τού Θεού.
Κοιμήσου "Ερση μας γλυκά, 
κΓ άθώα κοιμήσου, 
άγαπημένη μέσα,ς μας θά ζή, 
πάντα ή θύμησή σου...

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

I Μηνιαΐον όργανον τού Συλλόγου 
J τών Υπαλλήλων τής ’Εθνικής 

Τραπέζης τής 'Ελλάδος.
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Δ)νσεις συμφώνως τώ Νόμω: 
Υπεύθυνος "Υλης:

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. 
Μητροπόλεως 43—Άμαρούσιον

e

Υπεύθυνος Τ υπογραφεί ου: 
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ρήγα Παλαμήδη 5 —Άθήναι 
Τηλ. 319.306

ί



Έμπεριοταιωρένον υπόμνημα τού ΣυΛΛόγου

0 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - Η ΕΞΟΜΟΙΩΣίΣ ΟΡΑΡΙΟΥ 
ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΑΑΕΙΟΝ - ΕΚΤΑΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΣ - ΙΕΡΑΡΧΙΑ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
ναι -αδύνατον να ΰνη.μκτωπιοίΐοϋν 
διά των καταβαλλόμενων- ήδη μι
σθών (μισθός δοκίμου δ-ρχ. 2.57-6, η
μερομίσθιον Ανειδικεύτου εργάτου διο. 
103.30) ιδίως εις ημάς,, οΐτινες: πα- 
ρέχαμεν εργασίαν ιδιαιτέρας μορφής, 
έ:Κΐ6-αλιο·ύ(Τηις έμφάνισιν καί διαιβΐωοιν 
ύψηλο-τέρου έσαιτέδου, όχιι μόνον προς 
τδ καλόν ημών, διά τό οποίον ενδε
χόμενη Αδιαφορία δυνατόν νά μή ή- 
το Αδικαιολόγητος, -αλλά, πίρί> πάν
των, διά τδ συμφέρον, τδ γόηιτρον 
καί την Ασφάλειαν τής Τραπέζης.

Οί εις τά έπαρχιακά καταστήματα 
Ιδίως 'ύ-πηριετοϋ-ντες συνάδελφοι, δεν 
είναι υπερβολή εάν ειπωμεν -οτι y.d- 
τέχοντ-αι άπό αίσθημα κ-ατω-τε,ρ'οτηΓ 
τος έναντι τής -δ-λης υιπ;αλλη|λ-ικής τά 
ξεω-ς.

11-άρ-α πολλοί μας εξ-εμυστηιρε-υιθη- 
σαιν «τι Αποφεύγουν νά μετάσχουν 
εις κοινωνικής εκδηλώσεις μόΚ’ον και 
μόνον διά νά μή -δημιουργήσουν ύπο 
χρεώσεις άνταιιιο-δόισεως, εις τάς ό- 
ποίας δεν θά ήδύναντ-ο ν’ Ανταπιεξέλ- 
θ-ουν οίκον-ομυπώς. Άλλ’ είναι ευκό
λως Αντιληπτόν πόσον ιέιπιζημία διά 
την Ανάπτυξιν των έργιασιών τής 
Τραπέζης, -αλλά καί διά τδ γόητρ-ον 
αυτής, Αποβαίνει ή -τίοια,ύτη αθέλη
τος κοινωνική ΑφΑΥεια- των συναδέλ
φων, ιδιαιτέρως εις έ,ιταιρχιακάς πό
λεις.

’Ανάγκη πάσα, λοιπόν, νά μελετηρ 
θη το πρόβλημα τή-ς καθ’ «ίον-δήπο- 
τε τρόπον ένισχύσε-ως του1 προσωπι
κού των επαρχιακών Καταστημάτων, 
με σκοπόν την κοινωνικήν προβολήν 
αυτού- καί τήν παροχήν δυνατοτήτων 
εις αυτό πρωτο-στατήσεως -εΙς τήν ε
παρχιακήν κοινωνικήν ζωήν, πράγμα 
οπερ- θά έ-χη βέβαιον έπακόλουθον, 
έπωφ-ελή διά τήν Τράπεζαν Αποτελέ
σματα.

4. ΒΞΟΜΟΙΩΣ 12 ΩΡΛΡΙΟΤ 
ΚΕΝΤΡΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Πλέον των Ανωτέρω, οί υπάλλη
λοι τών ιέπαρχιακών Καταστημάτων 
φέρουν βαρέως τήν άνισο-ν καί έν 
ταυτώ- άδικον μεταχ-είρισιν αυτών, έ
ναντι τών συναδέλφων των τοϋ Κέν
τρου.

’Αλλά, τδ χειρότερον καί κατά τοϋ 
το διατυπώνουν πικρόν τδ -παράπο- 
νον, διότι -εις ούδεμίαν περίπτωσιν 
λαμβ-άνεται ύπ’ οψιν ή έπί πλέον 
προσφορά των -αυτή, -Ούτε κατά τάς 
προαγωγάς, ούτε κατά τάς τοποθε
τήσεις είς δι-ευθυντικάς θέσεις, τυγ
χάνουν ποιας τίνος προτιμήσεως.

Ή δε θεραπεία τοϋ κακοϋ δεν προ 
βλέπεται δυστυχώς, σύντομος, επί 
τφ λό-γω ότι ό ανταγωνισμός δεν 
προσφέρεται εις σχετικήν συμφωνίαν.

Καθ’ ήιιας, λοιπόν, -Απομένει, μό
νον, ή καθιέρω-σις επιδόματος, ανά
λογου προς τά επιδόματα θερμάνσε- 

* ως καί στεγάσεως καί τοϋτο ώς προ
σωρινού- ή ή καταβολή Α'ποζηιμιώσεως 
διά τήν επί πλέον τρίωρον έβ-διομαδι- 
αίαν έργασίαν, μέ τήν έ'πιΐδιί'ωξιν κα"ι 
τήν έλπίδοϊ πάντοτε τής ιέξοίμοιώσε- 
ως τοϋ ωραρίου.

5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΤΟΤ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΕΙΣ ΤΠιΗΡΕΣΙΙΑΚΑ 
ΣΤΜΒΟΤΛ1Λ

Είναι -απαραίτητος ή ουσιαστική 
συμμετοχή εκπροσώπου τοϋ Συλλό
γου μας εις τά διάφορα υπηρεσιακά 
συμβούλια. (Προαγωγών, Πειθαρχι
κά, Πρωτοβάθμιον καί Δευτεροβά
θμιον) . Δεν είναι νοητόν νά κρίνεται 
υπάλληλος διά παράπτωμα καί νά -μή

Ακούεται ή φωνή του, ούτε διά τής 
επαγγελματικής του οργάνωσε ως.

6. ΡΤΘΜΙΣΊΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ 
•η ΜΕΜΟΝΟιΜΕΝΩΝ

'Τπάρχουν περιπτώσεις πριοσγενα- 
μένων αδικιών εις συναδέλφους έκ- 
κρεμοΰσαι Από ετών. Κρ-ίνομεν -άν-αγ- 
καϊον νά έξ-ετ-οσθουν απα-σαι -αϋται 
καί νά. ικανοποιηθούν κατά τδ -δυνα
τόν.

Ή επιτροπή «χρονυζόντων» θά ή
τα Αρμόδια, συμμετέχοντας καί τοϋ 
Συλλόγου, τοϋ όποί-ου ή γνώμη, ά- 
ναμφιβύλως θά ύπεβοήθη -είς τδ νά 
δοθή είς έκάστην περίπτωσιν ή κατά 
τ-δ -δυνατόν ορθή καί δκιαία λύσις.

"Οταν δε θά συνε-ί-ρχετο- αϋ-τη τ-α- 
κτυκώ-ς, νά επιλαμβάνεται έκάστοτε 
ω-ρισμένων περιπτώσεων θά ιέκκαθαρΐ- 
ζο-ν'Το αϋται συντόμως καί θά (έξέλι- 
πον τά δικαιολογημένα παράπονα 
τών ένδιαφ-ε-ρομένων, οτι περφιρο,- 
ν-οϋντ-αι καί δεν άίξιώνοντα-ι άπαντήι- 
σεως είς αιτήσεις καί διαμαρτυρίας 
των.

7. Τ11Λ Λ Λ11Λ IT I ΣΠΟΤΑΛΣΤΛΤ 
ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Είς τήν Τράπεζαν -υπηρετούν ευ
τυχώς . πολλοί υπάλληλο ι -οί όποιοι πα
ρά τιάς δυσχερείς όπηρεσιακάς συν- 
θήκας ύπδ τάς όποιας 'έιργάζ-ονται, 
φ-ο-ιτώσιν είς Ανώτατα -έκπαιίδιευτικά ι
δρύματα τής χώ-ρας μας. Φρ-ονοϋμεν 
ο-τι ή Τράπεζα, πρ-δς τδ ϊδι,ον -αυτής 
συμφέρον, θά ήδύνα,το νά δ-ιίευκολύ- 
νη τον υπάλληλον είς τήν -έφε,σίν του 
προς μάθησιν.

Σκόπιμον επίσης κρίνετ-αι, -οί σπου- 
δ-α-σται - ϋπάλληλ-οι, νά υπηρετούν 
πλησί-ον τών Κέντρων -έκπαίιΐδ-εόσεως, 
ώστε νά μή παρατηιρή-ται, υπάλληλος 
νά έ-ρχετ-αι -από -άποίμίεμακρυΐσμένα: ν- 
πο,πίματ-'α είς ’Αθήνας, -δί’ έζ-ετάσεις. 
Έπίση-ς πρέπει νά χ-ορηγήτ-αι ιείς αϋ- 
τούς αΐδ'εια πέραν τής κανονικής, κα
τά τήν περίοδον τών ’εξετάσεων, ΐνα 
δύν-ανται νά χρησιμοποιήσουν τήν 'κα
νονικήν των αδειαν προς άνάπιαυσιν.

8. ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΑΔΕΙΩΝ Ε,ΙΣ ΤΌ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ — ΤΠΕΡΕΡ-
ΓΔΣΓΛ

α) Κατά τήν τελευτα,ίαν συνερ
γασίαν μας κ. Διο-υκητά, έ'δηλώισατ-ε 
είς ήιμας ότι τδ προσωπικόν θά λαμ- 
βάνη άπαραιτήτω-ς τήν κανονικήν του 
άδειαν. Π-αρά ταϋτ-α-, καταφθάνουν 
καθ’ έκάστην διαμαρτυρίαι -άπδ το 
Κέντρον καί τά όποκ)ματα, 'διότι οί 
διιευθυνταί -άρνουνται τήν χ-ορήγησιν 
άδεί-ας, -λόγιο στενόθητος προΐσωπικοϋ. 
Πρ-δς αποφυγήν προστριβών μεταξύ 
Διευθυντών καί Προσωπυκοϋ1 καί έ- 
πεμβάσεως τών οργάνων έπνθεωρήε 
σ-εως 'Τπουργείου Έιρ-γασίας, πα-ρια- 
καλοΰιμεν δπως έκδώσητε τάς δ-ε-ού- 
σας διαταγής, ώστε τδ προσωπικόν 
νά λ-αμβάνη τήν κανονικήν αδ-ειάν 
του, τόσον -απαραίτητον ώς καί *Τ- 
μεΐς άνεγνω-ρίσ-ατε, διά τήν άνάιπαυ"- 
σιιν αύτοϋ.

Σχετικόίς σας άναφέρομεν οτι 3- 
φΙείλονται είσέιτι -αδεια-ι, τοϋ- έτους 
19-68, εις μικρόν δέ ϋποκ)μαι όφίείλον- 
ται είς τδ προσωπικόν 70- ημέραν ά
δειας.

-β) Επίσης μας έβη,λώσατε σαφ-ώ-ς, 
δ'τι θά έδίδιατε διαταγήν ώστε -δλαι 
α,ι πραγμα-τοποιούμεναι ώραι ‘ύπεριερ- 
γάσί-α-ς νά καταβιάλλωνται -άνευ οϋι- 
-δεμιας π-ε-ρικοπής. Παρά ταΰτα, ού
τε είς τήν Αιοίκησιν, οϋτε -εις τδ Κ. 
Κ)μα καί πολύ περ-ισσότερ-ο-ν είς τά

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝ. Π. Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ!
Κύριοι Συνεταίροι,

Ή Διοίχησις τού Συνεταιρισμόν εμφορούμενη- ύπό πνεύματος 
πληρέστερος έξυπηρετησεώς σας άφ-’ ένός χαί έπιτεόξεως ο-ΐκο- 
νομ-ιών -έξ έτέρου, άπεφά-σισ-εν καί έπραγμάτοποίησεν διά κατα?\- 
λήλου διαρρυθμίσεως τοϋ χώρου τοϋ -επί της όδ-ο-ϋ Πεσμαζό- 
γλου 1 -ακινήτου (ένθα μέχρι τοΰδε Ιστεγάζεα-ο- μόνον -τό Πρα- 
τήριον Υφασμάτων τήν στέγασιν-έν αΰτφ άμφo-τέpωv, τών Πρα
τηρίων τοϋ Συνεταιρισμού, Ύφ-ασμάτων καί Τροφίμων.

Οΰτω θά δόνασθε τοϋ λοιπού προσερχόμε-νοι εις τό ένιαΐον 
πλέον συγκρότημα τών Πρατηρίων τοϋ Συνεταιρισμού νά προ- 
βα-ίνητε είς άπάσα,ς τάς προμήθειας καί παραγγελίας σας τόσον 
ιτο-5 κλάδου Υφασμάτων -όσον- καί τοϋ- κλάδου Τροφίμων.
Κύριοι Συνεταίροι,

Σάς παρέχομεν τήν ύπόσχεσιν ότι ή μέσω τοϋ Συνεταιρι
σμού έξυπηρέτησίς σας θέλει βελτιωθή σημαντικώς.

Ποιότητες, τιμαί, προθυμία -έξυπηρετησεώς σας καί λο
γικοί διευκολύνσεις θά είναι οί στόχοι μας.

Ζηιτουμεν -όμως καί τήν ιδικήν- σας συμπαράστασιν, καί 
προ παντός άλλου, -σάς καλοϋμεν και σάς παρακαλοϋ-μεν όπως 
έπισκεφθήτε τά άνακαινισθέντα Πρατήριά μας.

Μετά συναδελφικών χαιρετισμών 
Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΟΤ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ύποκ)-ματα καταβάλλεται άμο-ιβή δ υ’ 
ο λ α ς τάς πραγματοπονουμένας ώι- 
ρας -ύπερεργασΐας, μέ τδν Ισχυρισμόν 
οτι δέν υπάρχει σχετική διαταγή Δ-ι- 
ο-ικήισιεω-ς.

9. ΑΤΞΗΣΊΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: ΠΑΙ
ΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΕΣ

Τ.ό επίδομα τοϋτο (δύο δ-ρχ, ήμε- 
ρησίως...) 'διατηρείται τδ α-υτδ άπδ 
15-ετίας καί πλέον, ,κα-ταστάν ή-δη ά- 
σήμ-αντον. Δέν είναι δυνατόν νά ό- 
μιλώμεν πειρί επιδόματος προστασίας 
τή-ς παιδικής ηλικίας, όταν τούτο 
αντιπροσωπεύει περίπου τδ 1)5 έν-δς 
κυτΐ-ου1 γάλακτος. Άπαρ-αίτηιτος κρί- 
νετα-ι ή αδξησ-ις τούτου- είς δραχμής 
τουλάχιστον τριακ-οσίας (300) μηιν-ι- 
αίως δυ’ έκαστον τών δικ-αι-ουμένω-ν 
τέκνων, ώστε νά κ-αλύπτηι -μέρος τών 
τόισωιν -δαπανών τών συναδέλφων, γο
νέων.

10. ΘΕΜΑ ΤΠΑΑΛΗΑΩΝ ΠΟΛΕ
ΜΙΣΤΩΝ

Τδ θέμα τών πολεμιστών συναδέλ
φων χρήζει έξετάισεως έκ μέρους 'Τ- 
μών, μετ’ Ιδιαιτέρου -ενδιαφέροντος.

Π-ρος τοϋτο, τίθενται ύπ’ οψιν Υ
μών δ-ι’ υδιαιτέρου λεπτο'μεροϋς καθ:’ 
ο-λας τάς φάσεις αύτοϋ, υπομνήματος, 
θέλει -'δέ άναπτυχθ'ή είς 'Τμά-ς καί 
πραφίορικώ-ς.

11. ΛΕΣΧΗ — ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ — 
ΚΣΊΊΛΤΟΙΜΟΧ

Ή λέσχη μας κατά τήν ζοιφε-ρ-άν 
ήλιασκικήν περΐοδ-ον άπετέλεσε τήν 
κοιτίδα τοϋ ’Εθνοτραπεζικοϋ πνεύμα
τος καί τών Έθν-οτραπεζικών παρα
δόσεων καί αξίζει νά διαφυλαχίΐη ώς 
«κό-ρη- ό-φθαλμοθ».

α) Ή ριζική- άναχαίνισις τούτης 
καθίσταται επιβεβλημένη, καθ’ 8σο-ν 
ή άπόκτησ-ις νέας,συγχρόνου καί ά
νετου, δέν προβλ-έπετα,ι έπί τοϋ πα
ρόντος.

6) Ή βιβλιοθήκη της, παρίσταται 
ανάγκη: νά πλουτιίσθή διά συγχρόνων 
επιστημονικών συγγραμμάτων καί 
βιβλίων.

γ) Εις τδ εστιατοριόν της, κ-αί τά 
έστι-ατόρια τών επαρχιακών πόλεων, 
εστιάζονται οί μακράν τών οικογενει
ών των συνάδελφ-ΟΊ.

Ό Σύλλογός -μας, πρ-δς άνακούφ-ι- 
σιν -αύ-τών, είχεν καθιε-ρώ-σει άπδ πολ
λών -ετών τήν καταβολήν -επιδόματος 
έΐστιάσεως, έκ δ-ρχ. 3 κατά γεϋιμα ή,- 
τοι δρ-χ. 6 ήιμερησίως.

Αί κα!τά καιρούς Διοικήσ-εις τής 
Τραπέζης -έκτιμώ-σαι τήν χειρονομίνα 
α-ΰτή,ν, πιρίο-έβαινοιν κατ’ έτος -είς ά- 
νάλ-ογον οικονομικήν ένίσχυσιν του 
Συλλόγου μας.

Έπεδιή- σή-με-ρον ύπέρποτε α-λλοτε 
πα-ριί-σταται ανάγκη- ένισχύσε-ως τής 
κατηγορίας -αυτής συναδέλφων μας, 
μελετώμεν τάς δυνατότηιτας αύξήσε- 
ω-ς τής οϋτω παρεχομένη-ς.

Είς τάς προίσπαθείας μας αϋτάς 
έλπίζρμεν καί είς τήν ήμετέρ-αν θε
τικήν συμπαράστασιν καί ουσιαστικήν 
συμβολήν.

12. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ! ΒΑΘΜΟΛΟ
ΓΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ
Ή Τράπεζα, κ. Διοκιητά, οφεί

λει τήν Αίΐγίλην καί τδ Μίεγαλιεΐο-ν 
της είς τήν άφο-σίωσ-ιν πρδς ΑΤΤΗΝ 
τοϋ προσωπικού της, τήν όποιαν έ- 
πέβαλλεν ό σε-β-ασμδς -Ανέκαθεν, τών 
έκάστοτε Διοικήσεών της πρδς τήν 
υπηρεσιακήν ίεραρ-χιίαν.

Άτυχώς, τδν τελευταϊον καιρόν 
παρ-ατη-ρ-εϊται σκαιά κατ-απάτησις τοϋ- 
θε-σμοϋ- τούτου- είς ευιρείαν κλίμακα,

Άλλ’ είναι ϋπηρ-εσιακώς όλέθρ-ιον 
κ. Διο-υκητά νά προωθούνται σικανδα- 
λωιδώ-ς εις υπευθύνους θέσεις κατώ-τε- 
ρο-ι κατά β-αθμδν ύπάιλληλο-ι καί νά 
παιριαγκωνίζωνται -άνώτερο-ί των, καθ’ 
δλα άξιοι καί ικανοί. -Διότι δέν ιδύνα- 
ται νά ύποστηρΊχθή- μετά σοβ-αρό-τη- 
τος, οτι οί κατώτεροι είναι ίκανώτε- 
ρο-ι τών άνωτέρων, έν πάση περ-ιπτώ- 
σει.

Άλλοίμονον εάν παραδιεχΙθώμεν ο
τι -ανώτεροι έφθασαν έκεϊ οπού εφθα- 
σ-αν παρ’ άξίαν.

Μόνον μεταξύ Ισοβάθμιον θά έδ-ι- 
καιολογήτο ή πρ-οτίμηισις τ-οΰ ίπανω- 
τέρ-ου -καί είς ούδεμίαν άλλην περ-ί- 
πτωσιν.

Καί μόνον οϋτω- θά έπεβάλλετο1 ή 
άρμ-οΎΐκή καί άποδο-τική συνε-ριγα-σ-ία 
Προϊσταμένων καί υφισταμένων.

Έελευτώντες, ας μάς έπιτραπή- νά 
έκφέρωμεν τήν γνώμην οτι fed’’ ούδ-ε- 
νί λόγω καί κατ’ οϋδέν θά συνέφί?- 
ρε, ή τοποθέτη-σις είς Διευθυντικήν 
ή άλλην υπεύθυνον θέσιν, υπαλλή
λου, μέ μόνα προσόντα τήν πλημμε
λή γλωσσομάθειάν του καί. τήν είς 
τδ -φύλλ-ον ποιότητας έμφιανι,ζομένην 
υπηρεσιακήν το-υ κ-ατάρτισιν, δ-ιό-τι ό 
τρόπος καί αί -συνθήκ-αι καταρτίσεω-ς 
τοϋ φύλλου ποιό-τητος δέν -είναι ά- 
πολύτως άντικειμενικαί.

Ή Διοΐκησις -συμφέρον @χ-ει νά έ
ρευνα ο'σα είς τδ φύλλ-ον πο-ιότητος 
τοϋ ύπαλλήιλου δέν είναι δυνατόν νά 
έπισημανθοϋν. ’Ιδίως, @σα ανάγον
ται είς τδ ήθος, τδν χ-αρακτήρια τήν 
έντιιμότη-τα καί τήν κο-ινωνικήν ζωήν 
τοϋ έπιλεγαμένου καί ώ-ζ έ-κ τής θέ· 
σ-εώς του έ'κπροσώ-που τής Τίραπέζηις.

Καί δ',τι ή Διοίκησϊς δυ’ ένα έκα
στον τώ-ν υπαλλήλων δέν είναι 'δυνα
τόν νά γνωρίίζη-, δ Σύλλογος τά, κα- 
τέχη.

Είσηγήσ-εις έπί τ-οΰ προικειμένου, 
άνευιθύνων συμβούλων -άντενδ-είκνυταίι.

Ό Φαβοριτισμός από- τήν ’Εθνικήν 
Τράπεζαν πρέπει νά -άπο-σκορ-ακισθή.

Κάθε κλίκα πρέπει νά παταχθή καί 
ν’ άποσυντεθή.

-Είς τδν -αγώνα Σας αύτόν παρ-έ- 
χ-ωμεν είς 'Τμας, τήν διαβεβ-αίωσιν 
οτι θά έχετε τήν Συλλογικήν Συμ- 
παράστ-αισιν άνυιστερόβιουιλον, συνεχή 
καί άμέ-ρ'ιστον.
Κύριε Διοικηίτά,

Τ’ άνωτέρω είναι έκ τών κατ’ έξο- 
χήν ιάπ-ασχολούντων ήμάς, έ'στέ δέ 
βέβαιος οτι ή τακτοποίησις των θά 
έπιφέρη- ήρεμίαν είς τό προΐσωπιτζ-δν 
τδ οποίον καθημερινώς μοχθεί κ-αί ά- 
ναλίσκιετα-ι είς τήν -υπηρεσίαν τής 
Τραπέζης, μέ τήν έλπΟδα τής ήμέ-ραν 
τινά έπικρατήίσεως Τελικώς τοϋ Δ-ι- 
κα-ί-ο-υ καί τή-ς έπιβ-ολής τή-ς άνεγνω-- 
ρισμέ-νης δγιοϋς ΕΘΝΟΤΡΆιΠίΕΙΖιΙ,- 
ΚΗΣ τάξ-εως.

Μέ τήν βεβαιότητα τής έπιδίεί-ξεως 
κατανοήσεως -έκ μέρους 'Τμών έπ’ αυ
τών,

Διατελιοϋμεν 
Μετά π-λείστης τιμή ς 

Εντολή τοϋ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Μ. ΤΣ-Ο'ϊΔΕΡΟΣί 
Ο Γ-ΕΙΝ. ΓΡΑΜΜΑΊ'ΕΤΣ 

Δ. ΠΑΠΑ·ΓΩΛΝ-ΝΌΤ
»

Διά τά Θέματα τών Πολεμιστόίν 
-συναδέλφων ύττεβλήθη ιδιαίτερον ύ- 
•ττάμνηιμα, το όποιον καί Θά δη-μο^ 
σιεύσω-μεν είς τό -π-ρ-οσειχές φύλλ-ον.

S
Μέχ-ρ-ι σήμερον -δέν εχει -δοθη, ή 

άπάντησις τή-ς Διοικήσεως, Τό Δ. 
Σ. -θά άναμείνη εύλογον ειίσέτι χρό 
νο-ν κιαΐ είς περίπτωσιν -κωιλυσιεργί- 
ας ή -άρνήσεω-ς τή-ς Διοικήσεως νά 
ί-καναπο-ιή-ση τά δίκαια αίτή-ματά 
μας, θά πρ-αβή είς περαιτέρω, πλέ
ον τελεσφόρους -ένε-ργείας.

ΦΩΤΗΣ Β. ΗΛΙ0Π0ΥΑ0Σ !
Μαιευτήρ - Χειρουργός

Γυναικολόγος -

Ειδικός είς τήν θεραπείαν 1 
Στειρότητος -

-Είδικευβείς έπί 6ετίαν -είς 
Σκανδιναβίαν καί Μ. Βρεταννίαν -

Τ. Επιμελητής του Νοσ. ST. 1 
ANDREW’S τού Λονδίνου 1 

Τ. HONORARY REGISTRAR τού !
Τμήματος -

ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΟΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΟΣ 
& ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 

Τοΰ UNIVERSITY COLLEGE1 
HOSP. MEDICAL SCHOOL τού!

Λονδίνου 1
Ίατρεΐον: Σόλω-νος 46 ι 
Κολωνάκι (Τ.Τ. 135) -

Τηλ. 633.875 !
Δέχεται : Δευτέρα — Τετάρτη 1 

Παρασκευή 5-8 -
Τηλ. Οικίας: 763.215

ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ
ΠΡΟ£&ΠΙΚΟ)* ΕΘ^ΙΚΗϋ ΤΡΑΠΕΖΗΪ

Όίΐΐί C->sf<stxv«e\) Λ καί Κ,ατααντώνν) 

(Πάροδος -Χε<οφ. Αλεξάνδρας άρεβ. 1 ίί)
ΤΤΊηλεφίονιζον κεντρον μ.έο<{) τοο ό«ο£ου έπεκοενω- 
νείτε μ,ε δλοος τούς ορόφους καί τάς ύπν^ρεσίας:

643.SS1, 641.0*4, 641.0^3 
641.026, 648.016 

ΛΟΙΙΧΛΙ (Τ. ?Ό1)
ΩΡΑΙ ΕΠΙΪΚΕΨΕΩΑ:

(καθ’ έκάατνιν) 11—1 καί S—$>

Κατόπιν προσκλήσεως τή-ς άντιπρσσωπείας τής Ένώσεως Τροπεζιτικων 
υπαλλήλων -Κύπρου (Ε.Τ.Υ.Κ.), ή οποία μετέσχε τοϋ συνεδρίου τής Ο.Τ. 
Ο.Ε., τά μέλη τής Εκτελεστικής ’Επιτροπής τής Ο.Τ.Ο.Ε. έπραγματο- 
ποίη-σαν τήν πρώτηγ συνεδρίασίν των είς Κύπρον. Κατά τήν έκει παρα
μονήν των τά μέλη τής ’Εκτελεστικής Επιτροπής έπεσκέφθησαύ κ-αί υπέ

βαλαν τά σέβη των είς τον ’Αρχιεπίσκοπον Μακάριον.

ΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑΙ ΠΑΡΟΧΑΙ ΕΙΝΑΙ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ TDN ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΝ

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 2ας ΣΕΑ.) 
απόψεις μας άνεκαίνωσα καί τάς 
ίδικάς σας σκέψεις ήκουσα μετά 
προσοχής, ώστε καί υμείς καί εγώ 
εΐμε31α βέβαιοι ότι -διεξήχθη πρά
γματι αποδοτικός διάλογος».

Είς τό ση-μεΐον τούτο παρατηρούν 
μεν οτι -καί ήμεΐς έν τψ άπό 3,9.69 
τηλεγραφήματί μας, προ Υμών, εϊ- 
πομεν: «Β εβαίως κατά τάς έπανιει- 
λημμένος είς τό έν τώ μεταξύ διαιρ- 
ρεΰσαν -χρονικόν διάστημα παρου
σιάσει ς μας ίξε-θέσατε προφο-ρικώς 
άπόψεις σας έπί μέρους ζητημάτων 
ΣΤΟΠ ‘Ως ένθυμεϊσθε έπί πλείστων 
τούτων έπροβάλαμεν συγκεκριμένας 
αντιρρήσεις -κλπ. -κλπ.». Επειδή ό
μως, Κύριε Υπουργέ, ουδέποτε μάς 
κατεστήσατε γνωστόν έάν αιί έκτε- 
Θεϊσαι ύμΐν βασικαί μας άπόψεις 
έγένοντο δεκταί ΰφ’ υμών, είτε έν 
μέρει εϊτ-ε έν όλω, έχόιμεθα τής άν- 
τιλήψεως ότι σί διάλογοι δέν υπήρ
ξαν πράγματι όπταδστι-κοί, μάλλον 
δέ έσχηματίσαμεν τήν γνώμην οτι 
ήκσΰσατε μέν τάς άπόψτις μας, άλ
λα έστάβητΈ άμετακίνητος είς τάς 
άρχικάς σας τοιαύτας, έπί τών1 ό
ποιων έν τούτοι ς έξεφράσαμεν σο
βαρός αντιρρήσεις.

‘Η τοιαύτη μή μεταβολή των άπό- 
ψεώς σας, περιλαμβάνεται είς τήν 
τελευταίσν φράσιν τής άπό 12.9. 
1969 επιστολής σας: «Τό ’ίδιο Θά 
πράξω είς περίπτωσιν άλλαγής καί 
τών ίδικών μας άπόψεων, περί τών 
οποίων σάς εχω ήδη ομιλήσει».

Εΐτα, έν τή έπιστολή σας, 0vcc- 
φέρεσΒ-ε είς τάς συνεργασίας σας 
μέ τάς Διοικήσεις τών Τραπεζών, 
ώς -καί εις τήν μεθ’ όλων τών Διοι
κήσεων λαβοΰσαν έν τή Τραπέζη 
τής Ελλάδος σύσκεψιν, -καθ’ ήν ό
μως, ώς εϊμε6α είς θέσιν νά γνω- 
ρίσωμεν, καί αί Διοικήσεις διετύ- 
πωσαν συβαράς άντιρ-ρήισεις είς τάς 
άπόψεις σας, ιδιαίτερα δέ -καθ’ δσον 
άφορά εις τήν ένοποίησιν τών φο
ρέων.

Περαιτέρω, έν τή έπιστολή σας, 
προσθέτετε ότι: «Κατά συνέπειαν, 
έάν έχουν υπάρξει μεταβολαί τών 
άπόψεων σας έν τφ μεταξύ, ειίχα- 
ρίστως θά σάς ώριζα συνάντησιν».

Έχοντες, έξ άρχής, βαί-εΐαν γνώ- 
σιν τοϋ ζητήματος τό όποιον άφορά 
είς ήμάς αυτούς, ούδεμίαν ποτέ έ- 
πεφέρομεν μεταβολήν είς τάς βασι
κός μας άπόψεις, άτυχώς όμως δέν 
δυνάμεθα νά ε’ίμεθα βέβαιοι έπί τής 
έξελικτικής διαμορφώσεως τών ΰμε- 
τέρων άπόψεων, διότι έπαναλαμβά- 
νομεν, ουδέποτε μάς κατεστήσατε 
κσινωνσύς συγκεκριμένων καί άπο- 
κρυσταλλομένων τσιούτων.

Τάς άρχήθεν κατ’ έπανάληψιν εκ
τεθεί σας ΰμΐν, προψορικώς καί έγ- 
γράφως (υπόμνημά μας 15.4.1969 
καί έπιστολή μας 21.6.1969) άμε- 
ταβλήτους μέχρι σήμερον άπόψεις 
μας, διατυποΰμεν έτι άπαξ κατω
τέρω :

1. Οΰδεμία έμμεσος ή άμεσος ά- 
πεμπόλησις ή φακίλδευσις οικονομι
κών μας δικαιωμάτων, κτηιθέντων 
σταδιακώς· -κατόπιν πολυετών αγώ
νων, είναι νοητή, όταν μάλιστα, έν 
μέσω μιάς όλανέν -καί περισσότερον 
άνθο-ύσης ’Εθνικής Οικονομίας, δέν 
είναι δυνατόν νά θεωρηθώσιν ότι 
μάς μετέταξαν είς τήν κατηγορίαν 
τών εΰπόρων.

2. Ή ΰποχρεωτικήι έξ ύπαρχής 
συγχώνευσις τών άνεξαρτήτων μέχρι 
το-ΰδε άσφ-αλιστικών μας ταμείων 
είς ένιαΐον φορέα, δέν είναι -δυνα
τόν νά γίνη άποδεκτή, διότι έπι- 
φέρει τήν άπαράδεκτον άποξένωσίν 
μας άπό τον φυσικώς υπεύθυνον, 
διά τε τήν άμο-ιβήν τής ένεργοΰ υ
πηρεσίας μας άλλα καί διά τήν έξα- 
σφόίλισιν τοΰ μέλλοντος μας ώς συν
ταξιούχων, εργοδότην μας, θά όδη- 
γήση δέ είς αϋξησιν τών δαπανών 
διαχειρίσεως καί είς τήν άναπόψ-ευ- 
κτον διά τήν Ελλάδα -δημιουργίαν 
ένός πολυπλοκάμου γραφειοκρατι- 
κοΰ τέρατος. Ή, έκ τούτου, προ- 
βλεπομένη ώς βεβαία νά έπισυμβή 
οί-κονομική καί ηθική περιπέτεια 
καί ταλαιπωρία θά έπιπέση έφ’ η
μών τών ήσφαλισμένων καί μόνον.

To Ι.Κ.Α. δέν θά άπετέλη 6Γ ή
μάς τόσον άκρως άπωθητικόν παρά
δειγμα, έάν έπεχειρεΐτο καί έπετυγ- 
χάνετο ή έξυγίανσις καί ό έκσυγχρο- 
νισμός του, προ πάσης άλλης από
πειρας διορ-θώσεως -καλώς λειτουρ- 
γούντων ταμείων.

3. Ή, συμφώνως προς τάς κατ’ 
έπανάληψιν γενομένας δηλώσεις

σας, γνωίστοποίησις ήμϊν τών σχε
δίων τών γενικών κανόνων άσφαλί- 
σεως πρί-ν ή ταΰτα καταστώ-σιν ορι
στικά εϋ-ραμεν ότι καί έπιβεβλημένη 
πράξις θά ήτο, δεδομένου ότι άφεώ- 
ρα είς τήν τύχην ήμών αυτών καί μό
νον, άλλα -καί λίαν έπω-φελής είς τήν 
όλην ΰπόθεσιν, διότι οΰτω θά πα- 
ρ-είχετο ή δυνατότης προλήψεως ά- 
κου-σίων, άσφ-αλώς, λαθών, τών ο
ποίων ή έκ τών υστέρων διόρθωσις 
@ά -είναι ιδυσχερεστάτη.

Τήν άνωτέρω ΰπό-σχεσιν έπανα- 
λαμβάνετε, Κύριε Υπουργέ, είς τό 
τέλος τής προς ήμάς άπό 12.9.69 
έπισταλής σας, ένφ άτυχώς, πλη- 
ροφοριούμεθα ότι τά έπί τοΰ άσφα- 
λιστικοΰ σχέδια ευρ-ίσκονται ήδη είς 
χεΐρας τής Νομο-παρ-ασκευαστικής 
Επιτροπής, ή οποία μάλιστα καί 
λίαν προσεχώς πρόκειται νά περ-α- 
τώση τό εργον της.

Έκ τού άνωτέρω γεγονότος, έρ- 
χαμένσυ είς απόλυτον άντίφ-ασιν 
προς τάς έπανειλημμένας μέχρι καί 
τής 12ης τρέχοντος μηνός δηλώσεις 
σας, γεννώνται μοιραίως είς ήμάς, 
έκτος τοϋ λίαν δυσάρεστου συναι
σθήματος ότι έμπαιζόμεθα, τά ά- 
κόλουθα ερωτήματα, τά όποια καί 
μάς ώδήγησαν είς τό τηλεγράφημα 
τής 8.9.1969.

1. ‘Η παραπομπή σχεδίων είς τήν 
Νομοπαρασκευαστικήν Επιτροπήν, 
προς σύνταξιν του σχετικού νομο
σχεδίου δν σημαίνει ότι ταΰτα είναι 
οριστικά;

2. Πώς, συνεπώς, -8ά τεθούν ταΰ
τα ΰπ’ οψιν μας πριν ή καταστούν 
οριστικά;

3. Έάν πάλιν ήθελον τεθή ταΰτα 
ύπ’ οψιν μας ώς οριστικά έν νσμο- 
σχεδίψ κείμενα, πώς θά μάς πα- 
ρεί-χετο ή δυνατότης νά έκφέρωμεν 
απόψεις.

4. Άφαιρεΐται, άραγε, τό δικαί
ωμα είς μίαν πολυπληθή τάξιν πο
λιτών, γνωριζόντων άριστα γραφήν 
καί άνάγνωσιν, νά συμβάλη ύπευ- 
Θύνως είς τήν διατύπωσιν κανόνων 
έπιλαμβανομένων έν τελευταία άνα- 
λύσει, αυτής τούτης τής ζωής των;

5. Είναι δυνατόν ποτέ κανόνες ά- 
παβλέποντες είς βελτίω-σιν τών ό
ρων διαβιώστως τόσων χιλιάδων πο
λιτών νά χ-ρήζουν τηρήσεως τοιαύ- 
της μυστικότητος;

6. Θεωρείται έπαγωγός τής κοι
νωνικής γαλήνης ή διατήρησις έν 
άγωνία τόσων χιλιάδων ανθρώπων 
καί βάσει ποιας αιτιολογίας;

7. Έειεωρήθησαν μήπως αί ευά
ριθμοι -καί λίαν φειδωλοί άνακοινώ- 
σεις σας ώς καλύπτουσαι όλας τάς 
έπί τοΰ άσφαλιστικο-ΰ προθέσεις 
σας ;

8. Είναι δυνατόν, άραγε, αί ση- 
μεριναί άπο-φάσεις σας νά άφ-ίσταν- 
ται τόσον πολύ τών άρχικών έν ε- 
τει 1968 είς τήν συγκέντρωσιν τοΰ 
κινηματοθεάτρου «ΠΑΛΛΑΣ» δηλω- 
θεισών προς ήμάς τοιούτων: α) πε
ρί μ,ή μειώσεως τών ήδη καταβαλ- 
λυομένων παροχών, β) περί μή κα- 
ταργήσεως κεκτημένων δικαιωμάτων 
έργαζομένων καί συνταξιούχων, γ) 
περί μή συγχωνεύσεως ή συνενώσε- 
ως ύφ'ΐσταμένων άσφ-αλιστικών φο
ρέων καί δ) περί έγκαιρου άνακοι- 
νώ-σεως είς τούς ένδιαφερομένους 
τών σχεδίων;

9. Είναι δημιουργός έμπιστοσύ- 
νης ή γνώσις ότι άλλα λέγονται 
δημ-ο-σίφ άπό επισήμων χειλέων 
(συγκέντρωσις «ΠΑΛΛΑΣ» 1968 
κ.λ.π.) -καί άλλα πράττονται έν -κρυ
πτό» (σχέδιον ’Απριλίου 1969, σχέ- 
διον ’Απριλίου 1969, σχέδια παρά 
τή Νομοπαρασκευαστική Έπιτρο- 
ττή);

10. ’Αποτελεί αυτοσκοπόν ή έμ
μονή είς τήν ιδέαν περί -δημιουργί
ας ένιαίων φορέων παρά τάς έπι- 
σήμως έκπεφρασμένας αντιρρήσεις 
καί τών Διοικήσεων1 καί τοΰ προσω
πικού τών ένδιαψερομένων ’Οργα
νισμών;

Τά άνωτέρω έρωτήματα, άπλά 
καί ήτιολογημένα, κρατούν τάς τά
ξεις μας είς μεγίστην αγωνίαν καί 
αναταραχήν, ή δέ αιτία των βρί
σκεται, Κύριε Υπουργέ, ιείς την 
διελκυνστίδα περί τό όλον 8-έμα, είς 
τήν άντίφασιν μεταξύ λόγων καί 
έργων, καί είς τήν αποφυγήν τής 
μεθ’ ήμών ειλικρινούς συνεργασίας 
έπί ένός ζητήματος τό όποιον, έπα- 
ναλαμβάνσμεν, δέν έπιτρέπεται νά 
διαλάθη οΰδενός τήν προσοχήν, ότι 
άφορά: είς τήν ζωήν ήμών καί μό
νον».



Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ χ Μ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ ΕΙΣ 
ΤΗΝ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δέν θά σάς κουράσω απέραντο- στα όταν ύπό τής Εθνικής Έπαυα -

ΕΙς τό Πρωτοβάθμιον Διαιτητικόν

Έαιοικηςεις τοντραπεζων

ΗΡΝΗΘΗΣΑΝ ΤΑΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ
’Αναμένεται ή έκδοσις τής άποφάσεως

'Ως Εχει καθιερωθή, εις την Γε
νικήν Συνέλευσιν των Μετόχων τής 
Εθνικής Τραπέζης, όμιλεΐ πάντοτε 
καί ό πρόεδρος του Συλλόγου των 
Υπαλλήλων.

Ή τελευταία! Γεν. Συνέλευσις τής 
Τραπέζης έπραγματοποιήθη εις η
μερομηνίαν κατά τήν όποιαν δεν εί
χε είσέτι άνακηρυχθή ύπό τής εφο
ρευτικής Επιτροπής τό σημερινόν 
Διοικ. Συιμβσύλΐιον.

Επειδή όμως ή άπελθοΰσα Διαί- 
κησις του Συλλόγου δεν έδέχετσ νά 
έμφανισθή εις τήν Συνέλευσιν καί- 
τοι εΐχε δικαίωμα, ό Διοικητής τής 
Τραπέζης κ. Κομινός, έκάλεσε τον 
κ. Τσουδερόν καί έζήτησεν όπως ου- 
τος εκπροσώπηση τον Σύλλογον εις 
τήν Συνέλευσιν και όμιλήση.

"Ο κ. Τσουδερός διά νά μην ά- 
πουσιάση ό Σύλλογος άπεδέχθη τήν 
πρόσκλησιν καί ομίλων έξ ονόματος 
των Υπαλλήλων τής Τραπέζης, εΐ- 
πεν τά εξής:
«Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Δισιίκηίτά,
Κύριοι Μέτοχοι,

Ώς εκπρόσωπος τού προσωπικού 
παρεκάλεσα νά ιμοϋ δοθή ό λόγος.

Είς τά πλαίσια των Αγώνων της 
διά το «Άσφαλιιστίικόν θέμα» ή Δι- 
οικησις τής ‘Ομοσπονδίας Τραπεζο- 
ϋπαλλήλωυ έπεδίωιξ,ε καί Επέτυχε 
τήν συμπαράστασιν τού Τύπου.

ΟΟτωι ό συνεργάτης τής ήμερησί- 
ας έφηιμερ'ίδος «.Νέα Πολιτεία» κ. 
I. Σπυριδάκης, βίς άκρως έμπερι- 
στατωμένον άρθροιν του ειίς τήν έν 
λόγω ιέφη.μερίδα δέν ύπεστήιριξε, α
πλώς, τάς απόψεις μας, αλλά ανέ
λυσε καί τούς λόγους, οΐ όποιοι δέν 
Επιτρέπουν τήν συγχώνευσιν των Τα 
μείων μας είς ένιαΐον φορέα.

Έξ άλλου, ή ιδία έφημειρίς έδη- 
μοσίευσε τό κατωτέρω σχόλιονί

Η ΛΝΛΛΙΟΡΓΛΝΩΣΣΙΣ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΑΙΣΣΕΏΣ

Η ΛΝΛΛΙΟΡΓΑΝΩΣΙΣ τού 
θεσμού τής Κοινωνικής Άσφαλί- 
-σεω-ς καταλέγεται μεταξύ των 
κατ’ Εξοχήν σοβαρότερων θεμά- 
των, ώς καί κατά τό παρελθόν έ~ 
τονίσ-αμεν, καί ώς εκ, τούτου ή 
ρύθμισις τού άνωτέρω θέματος 
πρέπει νά στηριχθή οχι μόνον είς 
ακρ-ως προσεκτικήν .μελέτην τού ο- 
λουιπρΌβλήιματος, άλλα καί είς τήν 
συνεργασίαν με τούς εκπροσώπους 
των ήσφήνων, αι απόψεις τών 'δπιο-ί- 
ων άάτόίμιεναι τής πραγματικότητος, 
ασφαλώς καί θά είναι λίαν εποι
κοδομητικά,ί. Έξ ίοσων γνωρίζό- 
μεν, οί εκπρόσωποι αυτοί τών χι
λιάδων ή σφαλισμένων (υπαλλήλων 
Τραπεζών, ΔΕΗ, ΟίΤΒ, κλπ.) δέ
χονται τήν βασικήν αρχήν τής Κυ 
βερνήσεως ώς π'ρός τήν χρησιμό
τητα δημιουργίας ενιαίων άσίφαλι 
στικών -φορέων. Είναι τής γνώπ 
ιμης, 8μως, οτι Ενδιείκνυται νά ύ- 
πάρξηι προ τής οριστικής Εφαρμο
γής τοΰ -μέτρου αυτού, εν άναγ- 
καϊον στάδιον δοκιμαστικής Εφαρ
μογής του. Ή σκέψις αυτή είναι 
αξιοπρόσεκτος, διότι ή δοκιμαστι
κή αυτή ιέν τή πράξει Εφαρμογή 
τοΰ θεσμού θά καταδεΐξηι Εκ προ
οιμίου τάς τυχόν έπιβαλλομένας 
βελτιώσεις του, ώστε όταν τ-εθή 
οΰτος όριστικώς, πλέον, είς Εφαρ
μογήν νά είναι άιπηλλαγίμένος ά- 
τε-λειών καί, προ παντός, άιδικί- 
ών. Ό κ. Πρωθυπουργός, ώς Εκ 
τούτου, παρ’ οτι είναι γνωστός 
ό 'φόρτος τών Εργασιών του — 
καλόν θά ήτο νά δεχιθή: τους εκ
προσώπους τών ^σφαλισμένων, 
προκειμένου νά αναπτύξουν ο-δτοι 
προς αυτόν τάς απόψεις των. Ν·ο 
μίζομεν, δίέ οτι εκ μιας τοιαύτης 
συναντήσεως θά πρόκυψη, άσΐψ'α- 
λώς, διά τό ολον θέμα ωφέλεια 
ίψίστης σημασίας.

*
Ωσαύτως καί ή -έφηιμερίς «Ε

στία» έδη,μασίευσε τό κατωτέρω σχό- 
λιον:

ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΤΑΜΕΙΑ

Εΐχαμεν γράψει καί προ μη
νών, όταν έ-δηιμυουριγήθηι, εις τά 
καλά καθούμενα, τό θέμα τής 
συγχωνεύσεως τών διαφόρων Α
σφαλιστικών ταμείων, οίτι καλόν 
θά ήτο οι διάφοροι «άναμορφω- 
ταί τής κοινωνίας» νά μή νομί
ζουν, οτι ή Στρατιωτική ’Είπανά- 
στασις Εγινε προς χάριν των καί 
νά μή θέλουν νά φορτώσουν είς 
τήν καμπούραν της τό ODIUM 
τής κατεσπευσμένης πρ-αγματοποι 
ήσεως τών διαφόρων, παλών ή

λόγων.
Σ’ ενα παράπονο, συνΐσταται, τό 

Θέμα τής ομιλίας ιμου.
Δέν Θά σάς είναι γνωστόν, κύ

ριοι Μέτοχοι, ότι τό πλεΐστον τοΰ 
Προσωπικού ,μέ τοΰ ,οποίου τον ί
δρωτα άνήλθον εις ύψη -δυσθεώρατα, 
κατά τήν πιαρελθοΰσαν χ-ρήσιν, τά 
κέρδη, τής Τραπέζης, αμείβεται μη
ν ιαίως, μόλις μέ τό 1)7 τής σημε
ρινής χρηματιστηριακής τιμής τής 
μετοχής σας.

Μεταξύ 1.000 καί 1.200 δραχμών, 
κυμαίνεται τό 1 δθήμερον τοΰ επί 7 
ώρας καί πλέον ήιμερησίως, ύπό λί
αν δυσμενείς υπηρεσιακός συνθήκας, 
εργαζομένου -υπαλλήλου. Καί εμφανί
ζεται τούτο το όξΰμω-ρον, είς τον ύπό 
κρίισιν ισολογισμόν τής Τραπέζης. 
Τό κσνδύλιον τής μισθοδοσίας τού 
Προσωπικού νά έχη κατέλθε: -κατά 
δύο-τρεΐς δεκάδας Εκατομμυρίων Από 
τής προηγουμένη-ς χρήσεως, ένώ τά 
κέρδη έχουν άν-έλθει κατά 25 δεκά
δας εκατομμυρίων.

’Αλλά, κύριοι Μέτοχοι, πρέπει νά 
όμολογήσητε οτι είναι -απαράδεκτος 
μία τοιαύτη κατάστασις καί μάλι-

κακών, σημαντικών ή ασήμαντων, 
σχεδίων των. Είς τό κάτω - κά
τω τής γραφής, -ούδιειμία Ανάγκη; 
υπάρχει νά γίνουν τώροο, -άμέσω-ς, 
όσα- δέν Εγιναν κατά τόν τ-ελευ- 
ταϊον -αιώνα ή κατά τήν τελευ- 
τίαν ε-στω πεντηκονταετίαν!...

ΈΙκιστ-εύαμεν, -λοιπόν, ©τι, κα
τόπιν τούτου, θά είχον -άναιβληθή-, 
ιδΓ ευθετώτερον χρόνον, τά σχέ
δια τής έπιλύσεως τοΰ άσφ-α,λιστι 
κοϋ προβλήματος1 καί 'τής προς 
τούτο υπαγωγής -όλων τών συν
ταξιούχων Τραπεζών καί -Επιχει
ρήσεων Κοινής ’Ωφελεί-ας είς 
τους ίδιους .ασφαλιστικούς οργα
νισμούς. Παιριαδόξως, όμως, ά- 
κούαμεΐν, ότι -αί άρμόδυαίι υπηρίε- 
-σίαι δέν παρητήθησαν τών σχε
δίων των καί ότι, ίμελεταται σο,- 
βαρώς ή σύντομος έφ-αριμογή, των, 
χωρίς καν νά έρωιτηίθοϋν σΐχε,τι- 
κώς — κατά τά υπεσχημένα —1 
οί Ιέκπρόσωποι τών ασφαλιστικών 
εκείνων ταμείων, τά «ποιοι - λει
τουργούν ήδη είς τήν χώραν ίκα 
νοιποιητ-ικώς.

Νομίζοιμεν, λοιπόν, ότι προκει- 
μ,ένου νά ληφθοΰν το-ιαϋτ-αι άπο- 
φάσ-εις, θά Επρεπε τουλάχιστον, 
νά γίνη δ-εκτόν τό αίτημα τών ώ,ς 
ανω Εκπροσώπων τών εν λειτουρ
γία Ταμείων, όπως, προς τό κοι 
νόν πλιέον -συμφέρον, κληθούν καί 
αυτ-οί πρό πάση-ς θεσπίσεως τών 
Ενιαίων κανόνων, πού θά ίσχύ- 
-σ-ουν διί’ όλους τους άσφ-αλιστι- 
κούς όριγανισμούς, ώστε νά λά
βουν Εγκαίρως γνώ-σιν όλων τών 
-σχετικών λεπτομερειών καί δυνηι- 
θοΰν νά Εκφέρουν προκαταβολι- 
κώς τάς απόψεις τω(ν!... ’Επίσης 
-οί συνταιξιοΰχοι τής Τραπέζης 
τής 'Ελλάδος ζητούν, όπως, είς 
περίπτωσιν καθ’ ήν κριθή, τελι- 
κώς, συμφέρουσα ή δημιουργία 
ενιαίων άσφ,ολιστικών φορέων, ;μή 
υποχρεωθούν είς 'άμεσον συμμετο
χήν οί Εν Ενεργείς ύπάληλοι καί 
συνταξιούχοι, πού δέν Επιθυμούν 
τούτο —■ καθ’ 8 διαιθέτοντ-ες ίδι- 
κούς των άσφίαλισίτικούς φορείς— 
άλλα τούς παιρασχεθή! μία πεν
ταετής τουλάχιστον προθε
σμία, διά νά πεισθοΰν ιέκ τών 'α
ποτελεσμάτων, όπως συμμετά- 
σχουν είς τό νέον κοινόν άσφαι- 
λιστικόν Ταιμεϊον. Διότι, άκριβώς, 
τό προηιγούμενον τού Ενιαίου φιο- 
ρέως τοΰ ΙΚΑ, αποτελεί παράδει 
γμα, ποή προκαλεϊ σοβαρωτάτους 
δισταγμούς μετ-αξύ τών ήσφαλι- 
σμένων τής Τραπέζης!...

Καθ’ ημάς, τό ανωτέρω' αίτη
μα είναι καί δίκαιον καί λογι
κόν βεβαίως δέ, θά Επρεπε νά 
γίνη αποδεκτόν υπό τής Κυιβερνή- 
σεως, παρεχόμενης καί ΰπό τοΰ 
Προέδρου αυτής μιας προσωπι
κής υποσχέσεως, ότι τόΙσον αυ
τός, όσον καί ο Αρμόδιος υπουρ
γός θά δεχθούν τούς Εκπροσώ
πους τών υπαλλήλων τής Τραπέ
ζης τής 'Ελλάδος καί θά συζηΓ 
τήσουν μετ’ αυτών τάς προτά
σεις των, προ οίασδήποτε κυβερ
νητικής άποφάσεως!...

Πολλά! οταρχιακαί Εφημερίδες, 
έξ άλλου, ίέτάχθήισίογ παρά τό πλευ
ράν μας καί έδημβσίευσαιν άρθρα 
καί σημειώματα ίπτέρ τών άπάψεών 
μας.

Μεταξύ αυτών ήσαν αί εφημερίδες 
«'Ελληνικός Βορράς» τής Θεοσαλονί- 
κη,ς, ή «Μεσόγειος» τοΰ Ηρακλείου 
Κρήτης, ό «’Εθνικός Κήρόξ» Πατρών 
κΓ άλλες πολλές.

στατικής Κυβερνήσεως, έξαγγέλ,λον- 
ται παντοειδή ευεργετικά μέτρα υ
πέρ τών Εργαζομένων.

Είναι άπαράδεκτον ύπό τάς ση
μερινός βιοτικός άνάγκας, νά υ
πάρχουν Εργαζόμενοι εις τήν ’Εθνι
κήν Τράπεζαν, τών όποιων ή αμοι
βή τής Εργασίας, ουδέ κάν τό άντί- 
τιμ-ον ένός πινακίου φακής Εξασφα
λίζει, κατά τήν εκφρασιν τοΰ κ. Πρω- 
πουργοΌ, είς τήν -ομιλίαν του πρός 
τούς ιατρούς.

Καί είναι περιφρόνησις τής άν- 
θρωπίνης άξιοιπρεπεί-ας όταν π-ροσ- 
ψέρεται διά την βελτίωισιν τών -Α
ποδοχών εΰσυινειδή,των ύπαλλήλων, 
3% Έκ μέρους τών Εκπροσώπων σας.

’Εν τούτοις, μέ τήν Ελπίδα -μιάς 
καλλίτερος ιαυρι-ον, ύπομένει άγογ- 
γύστως ό συνάδελφος, έργάζετα ι-μέ 
ζήλον καί αισθάνεται ύπε-ρήφανος ίδιά 
τά θριαμβευτικά αποτελέσματα τών 
κόπων του, άπό τά -όποια όμως ,αύ- 
τός, οΰ6έν Εχει ώψελος.
Κύριοι Μέτοχοι, ή άνέχεια είναι κα
κός σύμβιυλος.

Καί απομένει είς υμάς, ό κακός 
αυτός σύμβουλος νά -καταπολεμηθή. 
Κ-αί θά -καταπολεμηθή ιμόνον -διά τής 
βελτιώσεως τών αποδοχών το-0 Προ- 
σωπικοΰ.

Καί πρέπει νά καταπολεμηθή, 
προς τό 'συμφέρον καί τής Τραπέ
ζης καί υμών.

Παρέχω, ιέπί τή ευκαιρία, ιάπό τής 
θέσεως αυτής, τήν διαβεβαίωσιν 
προς τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης, 
ότι βά εϊμεθα πάντοτε συμπαραστά- 
ται της, έφ’ όσον καί άπό μέρους 
Εκείνης, Επιδεικνύεται κατανόησις είς 
κάθε λογικόν καί δίκαιον αίτημά 
μας. Ευχαριστώ».

Ό κ. Διοικητής έξέφρασε τάς ευ
χαριστίας του είς τον τέως πρόε
δρον τσΰ Συλλόγου κ. Όθωναΐον διά 
τήν αρμονικήν συνεργασίαν του με
τά τής Διοικήσεως καί Επλεξε τό 
έγκώμιον τοΰ Προσωπικού τής Τρα
πέζης.

Ό κ. Τσουδερός άπαντών είς τόν 
κ. Διοικητήν είπε:
«Κύριοι Μέτοχοι,

Άσθάνθην ύποχρέωσιν νά ιέκφρά- 
σω Ενώπιον τής συνελεύσεώς σας, 
θερμός ευχαριστίας πρός τόν κ. Δι
οικητήν, γιά τά τόσα καλά λόγια 
πού βρήκε νά πή μέ καλωσύνη γιά 
τόν πιροκάτοχόιν μου Εκπρόσωπον τοΰ 
Προσωπικού ικαί τό 'Προσωπικόν.

Τόν ευχαριστώ -μέ συγκίνησιν καί 
επαναλαμβάνω τήν διαβεβαίωσιν ότι 
καί τό νέον Δ.Σ. πάντοτε θά Τνταται 
παρά τό πλευράν του».

Δραστηριότης 
τοΰ Συλλόγου 
Είσπρακτόρων

Ό Σύλλογος Είσπρακτόρων ’Ε
θνικής Τραπέζης, καταβάλλει προσ
πάθειας διά τήν έπίλυσιν όλων τών 
θεμάτων τοΰ κλάδου καί είδικώτερον 
διά τήν διάταξιν είς τόν Ταμειακόν 
κλάδον τών έπί σειράν Ετών άσκσύν- 
των διαχείρισιν, ώς καί διά τήν χο- 
ρήγησιν τού 1 0%.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ 0 κ. ΠΑΠΑΤΩΑΝΝΟΥ

Ό κ. Παπαϊωάννου, Γεν. Γραμμα- 
τεύς τού Συλλόγου τών Ύπαλλήλων 
τής ’Εθνικής Τραπέζης, έξελέγη 
’Αντιπρόεδρος τοΰ ’Εργατικού Κέν
τρου ’Αθηνών κατά τάς διεξαχθεί- 
σας αρχαιρεσίας.

Συναντησις 
Διοίκησα^ 

καί Συλλόγου
Σήμερον πραγματοποιείται συ- 

νάντη-σις Τού Διοικητοΰ τής ’Εθνι
κής Τραπέζης μετά τοΰ Προεδρείου 
τοΰ Συλλόγου μας.

’Αναμένεται οτι κατά τήν συνάν- 
τησιν αυτήν, ή όποια -είναι ή πρώ
τη μετά τήν ΰποβολήν του υπομνή
ματος έπί τών θεμάτων τοΰ προσω
πικού, θά διεξαχθή διερευνητική συ- 
ζήτησις.

Ή Διοίκησις τού Συλλόγου δΓ 
άνακοινώσεώς της θά ένημερώση τά 
μέλη της έπί τού πιεριεχομένου τής 
συζητήσεως.

Έξ αφορμής καταγγελιών υπαλ
λήλων διαφόρων υποκαταστημάτων 
τής Τραπέζης περί υποχρεωτικής ύ- 
π-ερωριακής εργασίας των καί προ
κειμένου τό Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου νά 
προβή είς τάς έπιβαλλομένας Ενέρ
γειας, διά τό θέμα τών υπερωριών 
άπηυθύνθη δΓ εγγράφου του είς τό 
Ύπουργεΐον ’Εργασίας καί έζήτησε 
παρ’ αυτού σχετικάς πληροφορίας.

Τό Ύπουργεΐον ’Εργασίας άπη,ύ- 
θυνε πρός τόν Σύλλογον τά -κατωτέ
ρω απαντητικόν έγγραφον:

«Ειίς άπάντησιν τής ΰπ’ άριθ. 
164)9.8.1969 ΰμετέρας άναφοράς 
καί έπί τοΰ Έν αυτή 8-ιγ-ομένου θέ
ματος, γνωρίζομεν ύμΐν τ’ άκό- 
λονθα:

Συμφώνως πρός τάς διατάξεις 
τοΰ άρθρου 9 τοΰ Π, Δ)τος τής 
27-6)4-7-1932 καί τάς τοιαύτας 
τοΰ άρθρου 8 τοΰ Ν. Α)τος 4020) 
1959 διά τους μισθωτούς Επιτρέ
πεται καθ’ υπερωρίαν άπασχόλ-η- 
σις έπί 120 ώρας έτησίω-ς «αί ού- 
-χί πλέον τών δύο ωρών ήμερησίως

Χηλών Εθνικής Τραπέζης έδεξτώιθη 
είς τόν «ΑΣΤΕΡΑ» Βουλιαγμένης 
τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης. Είς 

‘Ο πρόεδρος τοΰ Συλλόγου -κ. 
Τσουδερός κατά τήν πρόποσίν του 
είπε τά έ,ξής:
Κύριε Διοικη-τά,
Κύριε Ύπσδιοικητά,

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ 
Συλλόγου μας, εκφράζει τήν χαράν 
του, βλέπον Υμάς άνάμεσά του, ώς 
καί τούς Εκλεκτούς Επιτελείς σας.

Ή έ'κδήλωσις ή Αποψινή, είναι 
μακ,ρά παράδ-οσις τοΰ Συλλόγου 
μας. Είναι δέ υψηλή είς νόημα, καί, 
άγνή -είς πρόθεσιν.

Φανερώνει, τήν άδολη άγάπη τοΰ 
Προσωπικοΰ τοΰ Ιδρύματος, πρός 
τήν Διοίκησιν του.

Συμβολίζει, την Εκπαλαι άπόφα- 
σιν τοΰ Συλλόγου μας, νά τήν συμ
παραστέκεται παντοΰ καί πάντοτε.

Διαδηλοΐ, τήν θέλησίν του, νά 
τήν συντρέχη είς τάς άοκνους προσ
πάθειας της, διά τήν προκοπήν τσΰ 
‘Ιδρύματος καί διατρανώνει τήν ί- 
σχύν του, διά την προάσπισίν της, 
οπτό ανταγωνιστικός Επίβουλός.

’Απρόσβλητη οΰτω, μέ τήν Συλ
λογικήν προστασίαν, νά Επιδίδεται 
απερίσπαστη, είς μεγαλουργικά Ερ
γα, διά τήν πραγμάτω-σιν, των κοι
νωφελών καί Έ-θνοφελών σκοπών τού 
Ιδρύματος.

Τήν 19ην Σεπτεμβρίου συνεζητή- 
θη είς τό Πρωτοβάθμιον Διαιτητι
κόν Δικαστή,ριον ή προσφυγή διά 
τήν συλλογικήν σύμβασιν Εργασίας 
μεταξύ Ο.Τ.Ο.Ε. καί Τραπεζών καί 
αναμένεται ή Εκδοσις τής σχετικής 
άποφάσεως.

Έξ όσων πληροφορούμεθα αί Δι
οικήσεις τών Τραπεζών είς τό ΰπό-

κατάπν άδειας τής οικείας Έπι- 
θεωρήσεως Εργασίας.

Οί ούτως απασχολούμενοι μι
σθωτοί - υπάλληλοι δικαιούνται 
διά μέν τάς πρώτας 60 ώρας ύ- 
περω-ριακής Εργασίας τοΰ άναλο- 
γοΰντος ώρομισθίο-υ προσηυξημέ- 
νου κατά 30ο) ο. Διά δέ τούς πέ
ραν τών 60 ωρών καί μέχρι 120 
ώρας έτησίως τοΰ άναλογοΰντος 
ωρομισθίου, προσηυξημένου κατά 
50 ο) ο.

Μισθωτοί απασχολούμενοι ύπε- 
-ρωριακώς ανευ άδειας τής ονκ-είας 
Έπιθεωρήσεως Εργασίας ή πέραν 
τών 120 ώρών έτησίως Εστω κσί 
Εάν ΰφίστ-αται άδεια τής Έπιθεω- 
ρήσεως, λογίζονται ώς παρανάμως 
άπασχολούμενοι ΰπερω-ριακώς.

Διά τάς παρανόμους ταύτας ύ- 
περωρίας οί μισθωτοί δικαιούνται 
τό αναλογούν (ωρομίσθιον, προσην- 
ξημένον κατά 75ο) ο, έπιφυλασσο- 
μένων τών περί αδικαιολογήτου 
πλουτισμού διατάξεων τοΰ άρθρου 
904 τοΰ Α.Κ.».

Κύριε Δισικητά,
‘Ο Σύλλογός μας άπό τής ίδρύ- 

σεώς του, έταύτισε τήν τύχην του 
μέ τήν τύχην τοΰ ‘Ιδρύματος καί συ- 
νέδαλε τά μέγιστα διά τήν αϊγλην 
καί τά μεγαλεΐσν του. Είχε δέ προ
σέτι ώς λαμπρόν άποτέλ-εσμα, ή 
ταύτισίς του αϋτη, νά καθέξουν κα
τά καιρούς διακεκρί'μένα μέλη του, 
τόν θώκον τόν όποιον υμείς σήμε
ρον έπαξίως κατέχετε.

Έπιβεβαίωσις τούτου, ή έξοχος 
παρουσία τοΰ πολυτίμου συνεργάτου 
σας. Ύπήρξεν Εκλεκτόν μέλος τοΰ 
Συλλόγου μας ό κ. Υποδιοικητής.

Ριγώντες άπό συγκίνησιν αυτήν 
τήν στιγμήν, μέ αισθήματα υπερη
φάνειας, τόν παρατηρώμεν παρακ-α- 
θήμενόν σας.

ΕύχόμεΕα καί είς τούς Επιτελείς 
σας, παρομοίαν περίλαμπρον άνο
δον.

Τελευτών, πρέπει νά σάς διαδη- 
λωσωμεν ότι, τήν ευημερίαν καί πρό
οδον τοΰ ‘Ιδρύματος, ανέκαθεν, η
μείς οί λειτουργοί του, καί ένας έ
καστος χωριστά, τήν θεωρσΰμεν μα
ζί μέ σάς, καί ήμεΐς, ώς ίδι-κήν μας 
ΰπόθεσιν,

Μέ τήν εύχήν, όπως, έν άγαστή 
σύμπνοια, όμσνοίςί καί άγάπη, έρ- 
γαζόμεθα όλοι πάντοτε, διά τήν Ε
πιτυχίαν τής κοινής μας αυτής Ύ- 
πο-θέσεως, υψώνω τό ποτήρι, υπέρ 
τής υγείας υμών κ. Δισικητά καί 
υμών κ. Ύποδιαικητά.

μνήμα τό όποιον ΰπέβαλον είς τό 
Διαιτητικόν Δικαστήριον άρνοΰνται 
τήν παροχήν αΰξήσεως καί υποστη
ρίζουν ότι ό τιμάριθμος λιανικής 
πωλήσεως καταναλωτοΰ ηήξήθη μό
νον κατά 5,2ο) ο.

Ή Διοίκησις τής Ο.Τ.Ο.Ε. τελεί 
έν άναμονή τής άποφάσεως τοΰ 
Πρωτοβαθμίου Διαιτητικού Δικα
στηρίου.

Έν τψ μεταξύ ό Υπουργός Ερ
γασίας παρέτεινε τήν ίσχύν τής κα- 
ταγγελθείσης συλλογικής συμβάσε- 
ως διά νά ΰφίσταται τό νομικόν κα
θεστώς σχάσεως Εργασίας.

Ή παράτασις αϋτη- κατ’ οΰ-δέν 
Επηρεάζει τήν συζήτησιν είς τό 
Πρωτοβάθμιον καί Εν συνεχείς! είς 
τό Δευτεροβάθ'μιον Διαιτητικόν Δι- 
καστήριον.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

‘Ο Σύλλογος Βοηθητικού Προσω
πικού -έκοινοποίησεν -είς τά μέλη 
του τήν -κατωτέρω άνακοίνω-σιν, έπί 
τής πορείας τών άπασχολσύντων 
αυτούς θεμάτων.
ΠΡΟΑ,ΓΩΓΑΙ

Έπερατώ-θησαν αί προ-αγωγαί ’ Ι
ανουάριου καί ’Ιουλίου 1968, -αί δέ 
προκ-ύπτουσαι διαφ-ορ-αί θά κατα
βληθούν -είς τούς δικαιουμένους είς 
τήν μισθοδοσίαν Νοεμβρίου έ.Ε. 
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Έκσινοποιήθησαν -αί μονιμοποιή
σεις τών προσωρινών, έπί συμβάσει 
καί Εκτάκτων κλητήρων, έκλήθησαν 
δέ καί υπέγραψαν συμβάσεις οί έκ- 
τελοΰντες κλητη-ριακά καΒήκοντα, 
έργάται τής Επιμελητείας. 
ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

Ύπεβλήθηι υπόμνημα είς τήν Διεύ- 
θυνσιν Προσωπικού διά τήν έξέλιξιν 
τών νυκτοφυλάκων -καί Αναμένεται 
ευμενής λύσις τοΰ έν λόγω αιτήμα
τος.
ΜΕΤΑΤΑΞΙΑΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Εντός τοΰ Νοεμβρίου τρέχοντος 
Ετους θά διεξαχθή ό μεταταξιακός 
διαγωνισμός, ώς αί απόψεις τοΰ 
Συλλόγου μας, ήτοι νά -έξετ-ασθοΰν 
μόνον είς τό μάθημα τό -όποιον εΤ- 
χον άποτύχει έκ προηγουμένου δια
γωνισμού.
ΠΡΟΣΛΗΨΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΣΩΝΑΔΕΛ

ΦΩΝ
Είς τόν διενεργηθέντα διαγωνι

σμόν πρ-οσλήψεως Προσωπικού τής 
Τραπέζης, ελαβον μέρος -καί 129 
τέκνα συναδέλφων. ‘Ο Σύλλογός μας 
Ενεργεί ώστε νά τηρηθή τό Εθιμον, 
πρό κάθε προσλήψεως νά προτιμών- 
ται τά τέκνα τών συναδέλφων μας.

Τό Εθιμον τούτο έτήρησαν οοτασαι 
αί μέχρι σήμερον Διοικήσεις τής 
Τραπέζης, ώς καί τά Προεδρεία τών 
’Οργανώσεων το-ΰ Προσωπικοΰ' της 
(Σύλλογοι - Ταμεΐον Υγείας - Συν
εταιρισμοί).

Θά μάς είναι λίαν δυσάρεστον 
νά ερΰεθώμεν είς άντίθεσιν μέ τήν 
Τράπεζαν καί ιδιαιτέρως μέ τάς 
’Οργανώσεις τοΰ Προσωπικού, διά 
ενα τόσον δίκαιον αίτημα πού Αφο
ρά ολόκληρον τό προσωπικόν τής 
Τραπέζης μας.
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΝ

Ή παράτασις τών Συλλογικών 
Συμβάσεων Εργασίας μέχρι Δεκεμ
βρίου έ.Ε. δέν άφορά τήν παραπομ
πήν τοΰ μισθολογικοΰ μας αίτήμαι- 
τος είς την Διαιτησίαν, άλλα λόγο) 
λήξεώς των,· έδόθη παράτασις μέ
χρι ς υπογραφής νεότερων. Έξ άλ
λου αί άπόψεις τών Τραπεζών ΰπε- 
βλήθησαν είς τό Διαιτητικόν Δικα- 
στήριον καί αναμένεται συντόμως ή 
σχετική άπόφασις.

Ή Διανομή δώρων 
ε![ ιβ τέκνα τών 
μελών τού Μλόρυ

Είς τά τέκνα τών μελών τοΰ Συλ
λόγου θά διανεμηθούν καί Εφέτος 
δώρα έπ’ ευκαιρία τών έορτών τών 
Χριστουγέννων καί τοΰ Νέου ’Έτους.

‘Η Διοίκησις τοΰ Συλλόγου έκοι- 
νσποίησεν άπό τοΰ παρελθόντος μη
νάς Εγκύκλιον πρός τά μέλη, μέ την 
παράκλησιν όπως οί Εχοντες τέκνα 
γεννηθέντα όητό 1)1)5 8—31)12)67 
συμπληρώσουν τήν σχετικήν δήλωσιν 
καί υποβάλουν ταύτη-ν είς τόν Σύλ
λογον μέχρι τής 15ης ’Οκτωβρίου.

ΤΟ Δ Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Τ.Ε
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ΑΓΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΤΑΜΕΙΑ

ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ 
Η ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Τό Α. Σ. τού Συλλόγου έδίξιόθη 
τήν Διοίκησιν της Τραπίζης

Τό Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου τών ύπαλ-


