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ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δέν υπάρχει θέμα αύτήν τήν στιγμήν πού νά εγγίζη πε
ρισσότερον τά αισθήματα τοΰ προσωπικού από τήν τύχην 
τών ασφαλιστικών του ’Οργανισμών.

Αυτοί είναι τά ιερά καί τά όσια, αύτοί είναι ή ένσάρκωσις 
τών ελπίδων του διά τά γεράματα, αυτοί είναι, ακόμη, ο λό
γος διά τον όποιον δλοι μας δεχόμεθα καί «σπαταλοϋμε» τήν 
ζωήν μας εις τό επίπονο καί αμφιβόλου μεγέθους τρεχουσών 
άπολαυών έπάγγελμα τοΰ Τραπεζικού. Διότι, άς μήν αύτα- 
πατώμεθα, αυτό πού ονομάζεται μισθός, μόλις καί μετά βίας 
δύναται νά καλύψη τά επίπεδα τής «αξιοπρεπούς πενίας». 
Καί ούδείς γνωρίζει πόσοι εξ ήμών θά έδεχόμεθα — ό κα
θείς άναλόγως τών ικανοτήτων του —- τήν εργασίαν τοΰ τρα
πεζικού υπαλλήλου εάν δέν ή σαν αύτά τά ασφαλιστικά τα
μεία, με αυτόν τον τρόπον τής λειτουργίας των, μέ αυτό τό 
ύψος τών παροχών των.

Σάρξ έκ τής σαρκός μας, υπό πάσαν έννοιαν, ηθικήν καί 
νομικήν, άναπόσπαστον καί άναλλοίωτον μέρος τών αποδοχών 
μας, δέν είναι δυνατόν νά υποστοΰν ούδεμίαν αλλαγήν.

Ούτε φαλκίδευσιν, ούτε κατάργησιν, ούτε συγχώνευσιν!
Δικαίως ή Πολιτεία άσχολεΐται μέ τήν έςυγίανσιν τοΰ 

έλληνικοΰ ασφαλιστικού καθεστώτος, αλλά ή έξυγίανσις αύ- 
τή δέν πρέπει νά μάς αφορά. Διότι τά άσφαλιστικά ταμεία 
τών τραπεζικών δέν στηρίζονται εις έπιβάρυνσιν τού κοινω
νικού συνόλου, τό κόστος τής λειτουργίας των είναι μηδαμι
νόν καί αύτοδιοικοΰνται κατά τρόπον υποδειγματικόν.

Τό εργον των -— υγείας καί γήρατος ■— αποτελεί, τψ- 
όντι, κοινωνικήν κατάκτησιν άξίαν μιμήσεως υπό τών πλεί- 
στων έκ τών λοιπών κλάδων εργαζομένων.

Προσέτι, άποτελεΐ δίκαιον εργον ή άναληφθεΐσα υπό τής 
σημερινής Διοικήσεως τής Τραπέζης προσπάθεια έξυγιάν- 
σεως τών Ταμείων Συντάξεων καί τοΰ Λογαριασμού Έπι- 
κουρήσεως έκ τής έλλειμματικότητός των. ’Αλλά υπάρχει 
άνθρωπος δ στις νά δύναται νά ίσχυρισθή δτι διά τά έλλείμ- 
ματα αύτά εύθύνονται οί έν τή Τραπέζη Εργαζόμενοι;

Είναι πλέον ή γνωστόν, δτι αυτόχρημα εγκληματική ύ- 
πήρξεν ή εις τό παρελθόν πολιτεία τών έκάστοτε Διοικήσεων 
τής Τραπέζης καί τοΰ Κράτους επί τής τύχης τών Ταμείων 
μας. ’Άφρονες, καί μέ τεραστίαν ευθύνην, έκεϊνοι οί όποιοι, 
έργφ ή λόγφ, δι’ αλογίστων αποφάσεων καί δαπανών, τά 
άπεψίλωσαν από τήν οικονομικήν των ίσχύν, διασπαθίσαντες 
πλούτον δστις θά ήτο δυνατόν σήμερον νά άποτελή δι’ αύτά 
πηγήν εύεξίας καί δυνάμεως. Καί οπουδήποτε αλλού είναι 
δυνατόν νά άναζητήση κανείς τούς υπευθύνους αύτούς έκτος 
από τό άνώνυμον πλήθος τών έργαζομένων καί τών άπομά- 
χων.

Σήμερον τό προσωπικόν τής Τραπέζης συγκεκινημένον 
παρακολουθεί τήν Εξέλιξιν τοΰ φλέγοντος ζητήματος Εμπλεον 
φόβου καί αγωνίας.

Τοΰ είναι αδιανόητος οίαδήποτε όπισθοδρόμησις εις τον 
χώρον τών Επαγγελματικών καί κοινωνικών του κατακτή
σεων, δίχως τούτο νά σημαίνη αδυναμίαν έκ μέρους του ρεα
λιστικής έκτιμήσεως τών δεδομένων άτινα συνθέτουν τό πρό
βλημα.

Δέν άναμένει μεταφυσικήν οικονομικήν βοήθειαν διά τήν 
κάλυψιν τών έλλειμμάτων. Γνωρίζει δμως ποΰ ευρίσκονται τά 
λειτουργικά Ελαττώματα, γνωρίζει δτι τό Ταμεϊον Συντάξεων 
τοΰ Προσωπικού (πρώην) Εθνικής Τραπέζης είναι κάτοχος 
μιάς τεράστιας αναξιοποίητου περιουσίας καί, τέλος, γνωρί
ζει δτι υπηρετεί έναν έργοδότη δστις ένψ από τής συγχω- 
νεύσεως καί έντεΰθεν ηυξησεν κατά ασύλληπτα αριθμητικά 
μεγέθη τά κέρδη του, ή συμμετοχή του προς κάλυψιν τής, 
ιδία του ευθύνη, έκ τής συγχωνεύσεως δημιουργηθείσης έλ- 
λειμματικότητος τών Ταμείων τοΰ προσωπικού, παραμένει 
εις τά αύτά επίπεδα.

Τπό αύτάς τάς προϋποθέσεις, μέσα εις πολλήν σύγχυσιν 
καί μέ αρκετά πάρθια βέλη καλούμεθα νά προσέλθωμεν εις 
τό θυσιαστήριον. Κυρισλεκτοΰντες, θά έλέγαμεν εις τό. . . αύ- 
τοθυσιαστήριον.

Έπαναλαμβάνομεν δτι δέν στερούμεθα ίκανότητος έκτι
μήσεως τής πραγματικότητας, αλλά γνωρίζομεν δτι ή πρα- 
γματικότης δπως δλοι οί ποταμοί Εχει δύο δχθας: εις τήν 
μίαν είναι ή Επαινετή προσπάθεια τής σημερινής Διοικήσεως 
νά έξυγιάνη τήν κάπρον τοΰ Αύγείου καί εις τήν άντιπέραν 
οί ασθενείς ώμοι τοΰ προσωπικού — τοΰ έν ενεργεία καί α
πό μαχ ία — τοΰ άδυνατοΰντος νά βαστάση τό φορτίον μιάς 
έπαχθοΰς δι’ αυτό Χύσεως. Γνωρίζει βεβαίως δτι οίαδήποτε 
λύσις θά σημαίνη «κάτι» καί εις -βάρος του, δέν θά πρέπει 
δμως αύτά τό «κάτι» νά άποτελή τήν άνάληψιν έκ μέρους του 
τής μερίδος τοΰ λέοντας τών εύθυνών ενός άσυνέτου παρελ
θόντος.

Μάς είναι άδιανόητον δτι ό σημερινός Διοικητής τής 
Τραπέζης, μέ τήν έμπνευσμένην καί Εντυπωσιακήν προώθη- 
σιν τήν οποίαν δίδει εις τό "Ιδρυμα, μέ τούς ρηξικέλευθους 
όραματισμούς του διά τό Εμψυχον καί άψυχον ύλικόν, θά θε- 
λήση νά συνδέση τήν έν τή Τραπέζη παρουσίαν του μέ τήν 
κατάλυσιν τοΰ άσφαλιστικοΰ καθεστώτος τοΰ προσωπικού ή, 
έστω, μέ τήν άνάληψιν Επαχθών οικονομικών υποχρεώσεων 
έκ μέρους τών έργαζομένων, πράγμα τό όποιον θά ήρχετο 
εις τελείαν άντίθεσιν μέ τήν προσφάτως ύπ’ αύτοΰ διακηρυ- 
χθείσαν παραδοχήν τής ανάγκης θεσπίσεως κινήτρων διά τήν 
δυναμικωτέραν άπόδοσιν τοΰ προσωπικού.

Η ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ

Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1968
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ Συλλόγου μας έχει τήν τι
μήν νά θέση ύπ’ οψιν σας τόν άπολο/ισμόν τής άναπτυχθεισης 
κατά τό 1968 δραστηριότητας του μέ τήν στερράν πεποιθησιν 
δτι ή γνωστή εις παντας ώριμότης τής κρίσεώς σας θά σταθ
μίση τάς καταβκηθείσας προσπάθειας καί τά σχετικά επιτεύ
γματα ύπό τό πρϊ μα τών ειδικών συνθηκών, τοΰ πλήθους καί 
τής έκτάσεως τών άπασχοκούνιων τούς εργαζομένους εις τήν 
Εθνικήν Τράπεζαν προβλημάτων.

Τά άνωτέρω ουδόλως σημαίνουν ο τι άποβαίνει περιττή ή 
άσκησι, καλόπιστου κριτικής καί ή διεξαγωγή εξονυχιστικής 
συζητήσεως σχετικής μέ τάς έ.εργείας ή παραλλείψεις καί γε
νικώς τήν άκολουθηθεϊσαν, κατά τό ύπόλογυν έτος, ύπό τοΰ 
Διοικητικοΰ Συμβουλίου, τακτικήν. Άντιθέτως τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον άναμενει ο τι κατά τήν συγΚΛ,ηθεϊσαν Γενικήν Συν- 
έλιυσιν δσον τό δυνατόν μι.γαλυτέρα μερίς Συναδέλφων θά έκ- 
φέρη, μετά τής διακρινουσης τους 'Υπαλλήλους τής Τραπέζης 
μας π-.ρρησίας, τάς γνώμας της επί τών ζωτικών θεμάτων μας 
και θά προβή εις χρησίμους ύποόείξεις ως πρός τήν οδόν τήν 
όποιαν δέον νά άκολουθήση τό μέλλον νά πρυέλθη έκ τών προ
σεχών αρχαιρεσιών νέον Διοικ. Συμβούλιον τοΰ Συλλόγου μας.
1. ΜΙΣΟΟΛΟΓΙΚΟΝ

Αΐ δισμορφωθίΐσαι κατά τά τελευ
ταία έτη. συνθήκαι, κύριον χαρακτηρι
στικόν τών οποίων είναι ή άνοδος της 

I στάθμης δισβιώσεως τών εΰρυτέρων 
I στρωμάτων τού πληθυσμού μέ αποτέ
λεσμα τήν έγχρισιν ϋπό τής ’Εθνικής 
Κυδερνήσεως χορηγήσεως αυξήσεων 
είς σειράν κλάδων εργαζομένων καί ή 
παράλληλος άνοδος εις τήν δραστη
ριότητα τού Ιδρύματος, μέ συ,έπειαν 
τήν αϋξησίν τών πάσης φυσεως δυνα
τοτήτων του, αποτελούν εΰνοϊκάς προ
ϋποθέσεις διά μίαν ουσιώδη ά απρο- 
σαρμογήν τών αποδοχών μας, ή όποια 
τυγχάνει απαραίτητος διά τήν ά/τιμε- 
τώπισιν τών αναγκών τού ύψηλοτέρου 
επιπέδου ζωής, είς τό οποίον προω
θείται σταθερώς άλόχληρος ή χώρα.

Ύπό τό πρίσμα τών άνωτέρω εξε
λίξεων ό Σύλλογός μας τταρέσχε τήν 
έξουσιοδότησίν του είς τό Δευτεροβά
θμιον Συνδικαλιστικόν μας δργανον, 
τήν Ο.Τ.Ο.Ε., ΐνα προοή είς την κα
ταγγελίαν τής σχετικής Συλλογικής 
Συιμβάσεως καί προβάλη αίτημα αύ- 
ξήσεως τών αποδοχών μας κατά πο- 
σοστόν προτεινόμενον άπό 7 έως 1 5%,

2. ΠΡΟΑΓΩΓΑ1 - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
Γνωστοί είναι οί φόβοι οί όποιοι έ- 

ξεφράζοντο ύπό πλείστων συναδεΛφων 
ώς πρός τήν τύχην τών άνωτέρω 
μάτων κατόπιν -τής όημειωθειοης έν 
προκειμέ-νφ μακράς χαθυστερήσεως. 
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον με Επιμο
νήν καί συνεχείς παραστάσεις έπεδίω- 
ξε καί επέτυχε τήν τακτοποίησίν τού 
ζωτικού τούτου, διά τήν Τράπεζαν καί 
τό Προσωπικόν της, θέματος.

’Αποτελεί ασφαλώς αυτονόητον καί 
οιωνέ! φυσικόν δικαίωμα τών εργαζο
μένων ή διενέργεια τών προαγωγών 
καί ή χορήγησις τών προσαυξήσεων 
καί ώς έκ τούτου δέν νοείται να γίνε
ται λόγος περί διεχδικήσεώς των. Δί
καιον δμως είναι νά σημειωθή είς τήν

πλέον παράλειψις τής διενεργείας τών 
προαγωγών καί χορηγήσεως τών 
προσαυξήσεων, διά τήν οποίαν βεβαί
ως δέν εΰθύνεται ή παρούσα ΔιοίχηΓ 
σις, έδημιούργησε πλεΐστα προβλήμα
τα καί δγκον εργασίας.

Έν δψει τών άνωτέρω καθήκον μας 
αποτελεί ή εχφρασις τών θερμών ευχα
ριστιών μας τόσον πρός τήν Διοίχησιν 
τής Τραπέζης, δσον καί πρός τήν Δι- 
εύθυνσιν Προσωπικού καί τάς υπηρε
σίας της διά τήν έχκαθάρισιν τών έν 
λόγφ έκρεμμοτήτων τού παρελθόντος.

Έλπίζομεν δέ δτι είς τό μέλλον αΐ 
προαγωγαί καί αΐ προσαυξήσεις θά 
προσλάβουν

ύπό διττήν μορφήν.
α) ώς γενικόν πρόβλημα, εξεταζό

μενου ύπό τής ’Εθνικής Κυβερ- ήσεως 
μέ σκοπόν τήν έξυγίαν-σιν καί άνα- 
μρφωσιν τής Κοινωνικής άσφαλίσεως 
τής χώρας καί

β) ώς ειδικόν θέμα τής Διοικήσεως 
τής Εθνικής Τραπέζης, λόγφ τών έμ- 
ψανιζομένων ανοιγμάτων τών Ταμείων 
μας.

Καί δσον αφορά μέν τήν πρώτην 
μορφήν, ώς τυγχάνει είς υμάς γνωστόν 
καί έ;< τών σχετικών άνακοινώσεών 
μας, -έπραγμ-τοποιήσαμεν σειράν επα
φών, ε’ίτε μεμονωμένως είτε μετά τών 
Συλλόγων τών λοιπών Τραπεζών, μέ 
τούς αρμοδίους ιΚυβερ ητικούς παρά
γοντας τούς όποιους καί ένημερώσα- 
μεν πλήρως έπί τών απόψεων μας. 
Κατά τάς έπαφάς ταύτας, καθ’ άς εΐ- 
ιχομεν τήν ενεργόν συμπαράστασιν τής 
’Ανώτατης Συνδικαλιστικής μας Ηγε
σίας, έλάβομεν τήν διαοεβαίωσιν δτι 
ή Εθνική Κυοέρνησις, πιστεύουσα δτι 
ή Κοινωνική ’Ασφάλισις άποτελεΐ πρά
γματι βαρυσήμαντον ’Εθνικήν ΰπόθ-ε- 
σιν, μελετά ταύτην μέ τήν άπαιτουμέ- 
νην σοβαρότητα ώστε δχι μόνον νά ά- 
ποχλείωνται λύσεις ίσοπεδωτικαί προς 
τά κάτω, άλλα άντιθέτως νά υπάρ
ξουν τοιαΰται άποβλέπουσαι είς σοβα- 
ράν βελτίωσιν τών χαμηλών ασφαλι
στικών παροχών. Επίσης έτονίσθη έ- 
πισήμως δτι πριν υπάρξουν αποφά
σεις θά άχου-σθοΰν καί πάλιν αί γ-νώ- 
μαι τών ένδιαφερομέων.

Κατά συνέπειαν, συμφώνως πρός 
τάς Κυβερνητικός αποφάσεις, άνομέ- 
νομεν τήν έκ μέρους τών αρμοδίων ό- 
λοκλήρωσι-ν τής οικείας μελέτης καί 
τήν πρόσκλησή/ μας πρός συζήτησιν 
τών έξ αυτής πορισμάτων, παρακολου-

τόν ομαλόν των ρυθμόν | θοΰντες έκ τού σύνεγγυς τήν έν γένει
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Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
Εύχεται

εις όλους τούς Συναδέλφους 
τάς οικογένειας των

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
και

καί θά παύσουν νά αποτελούν πρόβλη
μα καί διά τήν Διοίχησιν καί διά τούς 
εργαζομένους είς τό ‘Ίδρυμα.

3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
’Ανεξαρτήτως τής σειράς είς τήν ο

ποίαν έμφανίζομεν τό άνωτέρω θέμα 
ουδέποτε έπαυσε νά άποτελή εν έκ 
τών κυριωτέρων μελημάτων τοΰ Διοι
κητικού Συμβουλίου, λόγφ τής σημα
σίας του δ ά τους έν ένεργεία ή άπο- 
μαχίςς μικρούς ή μεγάλους, συνα
δέλφους.

Τά έν λόγφ ύπ’ αριθμόν ένα ζήιτη- 
περίπτωσίν μας δτι ή έπί διετίαν καί ι μά μας εμφανίζεται ώς εΐ.αι γνωστόν

ΕΠ ΤΕΛΟΥΣ

ΗΡΧΙΣΑΝ ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ 
ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Α

Τήν Μ. Δευτέραν ήρχισαν, επί 
τέλους, αί αδικαιολογήτους βρα- 
δύνασαι προαγωγαί είς τόν πολύ- 
πσθον βαθμόν τοΰ Λογιστοΰ ΑΊ 
Τώρα πλέον έξω άπό κάθε μεμψι- 
μοιρία, εκείνο τά όποιον έχει ου
σιαστικήν σημασίσν είναι δτι ήρ- 
χισαν καί, κατά πάσαν πιθανότη
τα, περατοΰνται εντός τής Μεγά

λης ‘Εβδομάδας. Τοιουτοτρόπως 
λήγει ή περιπέτεια τών προαγω
γών τής διετίας 1967 — 1968.

Άς εΰχηθώμεν δτι τό κακό αυ
τό παρελθόν δέν θά άποτελέση τό 
πρότυπον καί διά τάς προσεχείς 
προαγωγάς τής 1.1.1969. "Ηδη τό 
πρώτον τρίμηνον τοΰ νέου έτους 
λήγει.

ΙΔΟΥ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΘΡΥΛΙΚΗ ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑ

Συνάδελφος εισερχόμενος είς τήν υπηρεσίαν τής 
Τραπέζης είς ήλικίαν 19 ετών, εξελισσόμενος είς Τμη- 
ματάρχην Α' μέ ολας τάς τριετίας, έγγαμος μετά δύο, 
κατά μέσον ορον, τέκνων καί έξερχόμενος μέ τό δριον 
ήλικίας, ήτοι μετά τεσσαράκοντα τέσσαρα έτη υπη
ρεσίας, έχει συνεισφέρει είς τήν αύτασφάλειάν του 
μετά τοΰ εργοδότου του δρχ. 564.308 και εισπράττει 
ώς άνωτάτην άποζημίωσιν δρχ. 592 870

Δέν λαμβάνει, δηλαδή, είς τό τέλος, ώς έπιπλέον 
τών εισφορών του ποσόν, ούτε καν τούς τόκους τοΰ 
σΧϊΐματισθέντ®ς εκ τών εισφορών αύτών κεφαλαίου!

έξέλιξιν τοΰ θέματος.
“Οσον αφορά 5έ τήν δευτέραν μορ

φήν τού προβλήματος, ήτοι τά έμφανι- 
ζόμενα ανοίγματα τών Ταμείων μας, 
άπεδείξαιμεν, είς τάς συνεχείς παρα
στάσεις μας, δι* ακλόνητων στοιχείων 
δτι οΰδεμία ευθύνη τών ήσφαλισμέ ων 
ύφίσταται, άλλά τούτα έδημιουργήθη- 
σαν, ώς προκύπτει έξ επισήμων έγ
γραφων, άπό ένεργείας τοΰ Κράτους 
και τών έκάστοτε Διοικήσεων τής 
Τραπέζης. Ένδεικτιχώς άναφέρομεν, 
άν καί σάς είναι απολύτως γνωστά:

α) Τόν Νόμον 3483)1928, δ.ά τοΰ 
οποίου έπερρ-ίφθησαν έπί τών Ταμείων 
μας, άνευ οΰδεμιάς εισφοράς, οί προσ- 
ληφθέντες είς τήν Τράπεζαν τής Ελ
λάδος ύπάλλιηλοι, ώς έπί τό πλεΐστον 
μεγάλου βαθμού καί ήλικίας.

6) Τήν αναγκαστικήν έπενδυσίν έκ 
Δρχ, 227 έκατ. είς Κρατικά χρεώ- 
γραφα πρός συγκράτησιν, τότε, τής 
τιμής των.

γ) Τήν χρησιμοποίησιν δΓ Άναγ- 
.κοκττικοΰ Νόμου, Δρχ. 125 έκατ καί 
ετέρων Δρχ. 138 έκατ. εμμέσως, ήτοι 
σύνολον Δρχ. 263 έκατ., δ.ά τάς ά- 
νάγκας τοΰ Έλληνοϊταλ,ιχοΰ πολέμου.

δ) Τήν κατά τά έτη 1946 καί 1952 
πραγματοποίησιν ύπό τής Διοικήσεως 
τής Τραπέζης έθελουσίων εξόδων μέ 
άποτέλεσιμα τήν πρόωρον συνταξιοδό- 
τησιν έκστοντάδων ΰπαλλήλων. Είς ά- 
φαντάστως μεγαλυτέραν έχτασιν καί 
διά διαφορετικήν αιτίαν συνέβη το αυ
τό καί κατά τό έτος 1 953 μέ τήν συγ- 
ιχώνευσιν τών Τραπεζών ’Εθνικής καί 
’Αθηνών.

ε) Τόν αυθαίρετον διαχωρισμόν, ά
νευ ύπάρξεως οΰδεμιάς άναλογιστικής 
μελέτης, τής περιουσίας τών Ταμείων 
προσωπικού Τραπεζών ’Εθνικής - Ελ
λάδος - Κτηματικής.

στ) Τήν μή άξιοποίησιν τής τερα
στίας περιουσίας τοΰ Ταμείου μας μέ 
τάς έντεΰθεν δυσμενέστατος οίικονομι- 
ικάς συνέπειας.

Μέ τάς ένεργείας μας, τήν σοβαρών 
καί θεμελιωμένην έπιχειρηματολογίαν 
μας καί μέ τήν συρροήν τών στοιχείων 
πού έθέσαμεν ύπ’ οψιν τής αρμόδιας 
έπί τοΰ Ασφαλιστικού επιτροπής, πι- 
στεύομεν δτι έπηρεάσαμεν τήν γνώμην 
της καί δικαιούμεθα νά έλπίζωμεν είς 
ευνοϊκήν ρύθμισιν τοΰ δλου θέματος, 
συμφώνως πρός τάς διχαίας άπόψεις 
τοΰ Προσωπικού.
4, ΣΥΝΘΗΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
'Κατά τό υπόλογον έτος οΰδεμία

| βελτίωσις τοΰ έν λόγφ θέματος ύττήρ- 
ξεν. Άντιθέτως, ή διαρκώς ανοδική 
πορεία τών έργασιών τής Τραπέζης 
χαί ή μέ έπιταχυνόμενον ρυθμόν δη
μιουργία νέων μονάδων τής Τραπέζης 

I ώξυνιε, έτι περαιτέρω, τό αλον πρό- 
\ βλήμα. Διότι, είς τήν ύφισταμένηιν δια- 
φοράν ωραρίου έργασίας μεταξύ συνα
δέλφων Κέντρου καί ’Επαρχιακών Υ
ποκαταστημάτων προσετέθη καί ή ση- 
;μειωθεΐσα άπό τό παρελθόν σοβαρά 
έλλειψις προσωπικού. Ή Διοίκηση 
τής Τραπέζης, είς τά συνεχή διαβή
ματα μας καί είς τά δημοσιεύματα 
τοΰ δημοσιογραφικού οργάνου μας, 
άπήντα δτι έχει τοποθετήσει τό όλρν 
πρόβλημα είς τό τρέχον έτος, έν ανα
μονή τών πορισμάτων τής μελέτης τής 
άναδι αρθρώσεως τής Τραπέζης καί 
τής άναπτύξεως τοΰ μηχανογραφικοά 
συστήματος.

5. ΑΤΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ίΠέρ-αν τών γενικών ώς άνω ζητημά

των, τό Δ.Σ. αντιμετώπισε σειράν άί- 
τομιχών θεμάτων τών συναδέλφων χαί 
κατέβαλε πάσαν δυνατήν προσπάθειαν 
διά την έπιλυσίν των.
6. Ο.Τ,Ο.Ε. ’

Τό Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου μας συνέ
βαλε, κατά κοινήν ομολογίαν, ΐνα τό 
Δευτεροβάθμιον Συνδικαλιστικόν μας 
δργανον, έξέλθη άπό τάς περιπέτειας 
είς τάς οποίας είχε περιπέαει καί, έν 
δψει τής άντιμετωπίσεως τών σοβα
ρών προβλημάτων τού κλάδου, συγ- 
κροτηθή είς Σώμα.

Ή συμβολή μας άναγνωρίζεται γε
νικώς καί έλαβε τήν πρακτικήν της 
έκφρασιν είς τήν διά καθολικής ψήφου 
άνάθεσιν τών καθηκόντων τοΰ Γ ενικοί) 
Γραμματέως είς τόν χ. Πρόεδρον τού 
Συλλόγου μας.
7. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΛΟΙΠΩΝ 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩ
ΣΕΩΝ.
Έσυνεχίσαμεν, ώς καί είς τό παρ

ελθόν, τάς προσπάθειας μας πρός πε-
(Συνέχεια εις τήν 4ην Σελίδα)

Η ΓΝΩΜΗ ΜΙ
Καί πάλιν
Α ελλει^ις

Προοωπιποΰ
Αισθανόμεθα Ικανοποίησιν 

διότι ή Διοίκησις καί έμπρα
κτος άνεγνώρισε τούς ύ^ι- 
σταμένους κινδύνους έκ τής 
άφομήτου έηλείψεως προ σι»: 
πικοΰ. ’Ήδη ή προκήρυξις 
διαγωνισμού διά τήν πρόσ- 
ληψιν χειριστριων τών δια- 
τρητικών μηχανών καθώς 
καί ή πραγματοποίησές εις 
πι ριωρισμένον κύκλον, τοπι
κών διαγωνισμών διά τήν 
έπάνδρωσιν ιεοϊδριθέντων 
έπαρχιακών 'Υποκαταστημά
των. άπατε*οΰν απαρχήν τής 
άναγνωρίσεως αυτής.
Νομιζομεν δτι τό επόμενον 

βήμα θά πρέπει νά τεινη εις 
τήν έπανάληψιν τοΰ τελευ
ταίου μετατακτικοΰ διαγωνι
σμού διά τούς άποτυχόντας 
κατ’ αυτόν εις ένα μάθημα. 
Καί μία ήθικής τάξεως έκ- 
κρεμότης τακτοποιείται καί 
ένίσχυσις επέρχεται εις τό 
δεινώς δοκιμαζόμενον προ
σωπικόν έκ τής στενότητος 
χειρών.
Πλησιάζουν τά χίλια άτομα 

οί έκ διαφόρων λόγων άπο- 
χωρήσαντες έκ τής ύπηρε-ί- 
σίας κατά τήν τελευταίοι) 
διετίαν, ένώ ό δείκτης τώό 
έργασιών τής Τραπέζης κάθε 
άλλο παρά δείχνη ύποχώρη-ί 
σιν. Πρέπει κατά κάποιον 
τρόπον νά γίνη έστω καί μεζ 
ρική άντικατάστασίς των# 
Μέχρι νά πραγματοποιηθούν^ 
μέχρι νά έφαρμοσθοΰν κα| 
μέχρι νά αποδώσουν αί μελ
λοντικοί άναδιαρθρώσεις ε- 
χομεν καιρό. Προσωπικόν δέν 
έχομεν. Καί τότε θά έχωμεν 
άκόμη όλιγώτερον...



ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Περιηγήσεις - Εκδρομές 
μηνός Απριλίου

ΚΥΡΙΑΚΗ 6—4—1969
ΔΑΥΛΕ ΙΑ - ΜΟΝΗ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ: Άναχώρ, 8 π.μ. άπό τήν Ε

θνική 056 διά Λειβαδειά (στάση 30') Χσιρώνεια - Δαύλεια, ωραία κωμό
πολη στα κράσπεδα του Παρνασσού. Παραμονή για το γεύμα. Μετάδοση 
οπήν Ιστορική Μονή Ιερουσαλήμ (6 χιλιάμ.) 1 1 ου αΐώνος. Άναχ. 4.30' 
γιά Χαιρώνεια, έπίσκ. Μουσείου καί τού περίφημου Δέοντος καί συνέχεια 
για Λειβαδειά (στάση 30') - ’Αθήνα.

"Εξοδα Δρχ. 40 — 55.
ΚΥΡΙΑΚΗ 20—4—1969

ΑΡΓΟΣ - ΚΥΒΕΡ1 - ΜΟΝΗ ΛΟΥΚΟΥΣ - ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ: 
Άναχώρ. 8 π.μ, γιά Διώρυγα Κόρινθου (στάση 30') - Άργος - Μύλους 
(στάση 15') - Κυδέρι - Παράλιο Άστρους. Παραμονή δλη τήν ημέρα στή 
γραφική παραλία, γεύμα, προαιρετικοί περίπατοι, άνοδος στο Κάστρο (15') 
Άναχώρ. 4 μ.μ. γιά Μεσόγειο Άστρος - Μονή Λουκοΰς (10 χιλμ.) επί
σκεψη τής ωραίας Μανής τού 1 1 ου αΐώνος μέ ωραίες τοιχογραφίες 17ου 
αΐώνος. Μετά τήν επίσκεψη άναχώρησις γιά Άργος - Διώρυγα Κορίνθου 
(στάση 30') - Αθήνα.

"Εξοδα Δρχ. 40 — 55.·.
ΚΥΡΙΑΚΗ 27—4—69

_ ΛΑΡΥΜΝΑ - ΚΑΣΤΡΟ (ΤΟΠΟΛΙΑ) - ΓΛΑ: Άναχώρ. 8 π.μ. γιά 
Μοτέλ ’Υλικής (στάση 30') - Κάστρο (Τοπάλια) οπού ή Μυκηναϊκή Α
κρόπολη τού Γλά καί συνέχεια Μαρτίνο - Λάρυμνα. Διαπεραίωση μέ βάρ
κες στο χώρο τού εργοστασίου, επίσκεψη μέ ξενάγηση τών έγκαταστάσε- 

- ων καί φαγητά στο εστιατόριο τού εργοστασίου, πού βρίσκεται σέ ωραία 
τοποθεσία. Παραμονή. Άναχώρ. 4,30' ιμ.μ. γιά Μοτέλ ‘Υλικής (στάση 30'} 
- Αθήνα.

’Έξοδα Δρχ. 45 —· 65.
Δηλώσεις συμμετοχής είς Δα Μαρία Κερασιώτου (τηλ 624).

Τό νέου Δ. Συμβούλιου τής Ε.Φ.Ε.Τ.
Α 'Επιτυχές τό ξεκίνημα 
* Μήνυμα τοΰ Συλλόγου

Τό εκ τών Αρχαιρεσιών τής 31) 
1)69 και 1)2)69 έ.έ. ά αδειχθέν νέσν 
Δ. Συμδούλιον τής Ένώσεως Φιλά
θλων ’Εθνικής Τραπέζης κατηρτίσθη 
εις σώμα, ώς ακολούθως:

' Πρόεδρος: ’Εμμανουήλ Αίτινας, Άν- 
ιτιπρόεδρος: Βασίλειος Παπαχρήστου, 
Γενικός Γραμματεΰς: Βασίλειος Ζερ- 
βουδάκης, Είδ. Γραμματεύς: Νικάλα- 

ιος Βερδεοίδης, Ταμίας: Άγγελος 
•Εμμανουήλ, Γεν. "Εφορος ’ I ωάννης 
Μυλωνάς, "Εφορος Αθλοπαιδιών καί 
Γυμναστηρίου: Διαμαντής Διοομαντύ
πουλος, "Εφορος Ρυθμικής καί Γυμνα
στικής ’Ανθή Όργέττα, "Εφορος 'Εκ
δρομών Άνδρέας Κατσελίδης, "Εφο
ρος Εκδηλώσεων καί Ψυχαγωγίας 

. Δημήτριος Κ ανελλόπουλος, Σύμοου- 
:λοι: Αθανάσιος Νίτης, Γιολάντα Πα- 
:παδοπούλου, Μαρία Ελένη Χουλιαρά 
Ιωάννης ’Ακριβός, Αθανάσιος Άθα- 

! νασούλιας.
Έν τφ μεταξύ ή πρώτη έκδήλωσις 

.τού νεοεκλεγέντΡς Συμβουλίου, δηλα
δή ό χορός τών άπόκρεω τής 8ης 
Μαρτίου είς τό Ξενοδοχεΐσν «Μ. Βρε- 
ταννία», εστέφθη ύπό λαμπράς επι
τυχίας, μέ συμμετοχήν ιδιαιτέρως τής 
νέας γενεάς τών συναδέλφων καί εντυ
πωσιακόν καλλιτεχνικόν πρόγραμμα.

Ό Σύλλογος τών Υπαλλήλων τής 
’Εθνικής Τραπέζης είς άπάντησιν τού 
πρός αυτόν άποσταλλέ.τος έγγραφου 
τής νεοεκλεγείσης Δισικήσεως τής Ε.

τού έργου σας επ’ άγαθφ τού συνό
λου τών συναδέλφων μας. Έξαιρετι- 
κώς πρός τό ΰμέτερον Συμδούλιον 
τρέφσμεν Ιδιαίτερα αισθήματα καί 
προσδοκίας λόγφ τής συνθέσεως αυ
τού άπό νέους είς τήν ηλικίαν συνα
δέλφους οί όποιο ι τό πρώτον παρα- 
λαμδάνουν τήν σκυτάλην τοΰ εύγενούς 
άγώνος τής διαχειρίσεως μιας έ:< τών 
’Οργανώσεων τού Προσωπικού τής 
’Εθνικής Τραπέζης, οι σκοποί τής ό
ποιας, κατ’ εξοχήν, ταιριάζουν πρός 
τον ενθουσιασμόν τής Νεότητας, τήν 
άμιλλαν τής άθλήσεως καί τήν έψεσιν 
τής δημιουργίας.

ΈπΙ τή εϋκαιρίςί έπιθυμοΰμεν νά 
σάς διαδεβαιώσωμεν ότι ή πρώτη τή 
τάξει Όργάνωσις τού Προσωπικού Ο
πως είναι ό Σύλλογος τών Υπαλλή
λων τής Εθνικής Τραπέζης, είναι εις 
τήν διάθεσίν σας δπως μέ τήν πείραν 
καί τάς δυνάμεις του βοηθήση εις τήν 
πληρεστέραν πραγμάτωσιν τών προσ
παθειών σας.

Μετά συναδελφικών χαιρετισμών
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ε.Τ.Ε.
Ό Πρόεδρος Ό Γεν. Γραμματεΰς 

Α. ’Οθωναΐος Π. Θεοφανόπουλος»

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Φ.Ε.Τ. σχετικού μέ τήν συγχρότησιν 
αυτής είς Σώμα, άπέστειλε τήν κα
τωτέρω έπι στολήν:
«Άριθ. Ποωτ. 53
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ
ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΙΟΛΟΥ 86
Ενταύθα

Έν Άθήναις τή 21 Μαρτίου 1969 
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Έγενόμεθσ κάτοχοι επιστολής σας 
δΓ ής μάς «γνωρίσατε τήν συγχρό- 
τησιν είς Σώμα τού ύμετέρου Διοικη
τικού Συμβουλίου.

Πρός τούτοις συγχαίοομεν υμάς 
έγκαρδίως, ευχόμενοι πλήρη εΰόδωσιν

ΑΝΔΡ. Γ, ΜΑΝΟΛΗΣ
Παιδίατρος

Όδός Ρουμπέση 57 
"Αγιος Τεώργιος - Ν. Κόσμος 

Δέχεται καθ’ έκάστην 5 ■ 8

ΚΩΝ)Ν0Σ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
Χειρουργός ’Οδοντίατρος 

ΣολωμοΟ 24 5ος "Οροφος 
Άθήναι — Τηλ. 633.249

Σύγχρονον καί πλήρες ΐατρεϊον 
μέ άκτϊνες X

Δέχεται καθ’ έκάστην 
ήσψαλισμένους όλων 

τών Τραπεζών

ΔΩΡΕΑΙ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
‘Ο κ. Περικλής Γ. Καλόπουλος 

κατέθεσεν υπέρ τοΰ ΤΥΠΕΤ Δραχ- 
μάς 200 εις μνήμην Βασιλικής Έμμ. 
Κούζα.

— Είς μνήμην Μάρκου Δημ. Μαν- 
ταδάκη, Μαθητου Γυμνασ.ου ετών 
16, ό συναδ. κ. Α.Ι.Κ. άπέστειλεν 
είς τό ΤΥΠΕΤ σειράν Βιβλίων πρός 
εμπλουτισμόν τής Βιβλιοθήκης τών 
Παιδικών Κατασκηνώσεων Διονύ
σου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Ή υπογεγραμμένη Τατιανή σύζυ

γος Ευσταθίου Ρεμούνδου, Συνταξιού
χος τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλά
δος, θεωρώ έπιβεβλημένον καθήκον μου 

ί δπως καί δημοσία έχφράσω τάς πλέ
ον θερμάς ευχαριστίας μου καί τήν 
απεριόριστον έκτίμησίν μου πρός τον 
Σεβαστόν Πρόεδρον, τον Σεβαστόν 
Δ)ντήν καί τό Σεβαστόν Συμβούλων 
τού Ταμείου Υγείας Εθνικής Τρα
πέζης Ελλάδος (Τ,Υ.Π.Ε.Τ.), άμα δέ 
καί την άπειρον ευγνωμοσύνην μου 
και τον θαυμασμόν μου πρός τούς 
εξαίρετους Επιστήμονας όφθαλμολό- 
γους ιατρούς κ.κ. Ίωάννην Νικολακό- 
πουλον καί Τρ. Δημητρίου, ώς καί 
τάς ευχαριστίας μου πρός άπαν τό 
επιστημονικόν προσωπικόν καί τάς ά- 
δελφάς τού «’Αττικού Θεραπευτηρίου» 
καθ’ στι άπαντες οΐ ανωτέρω διά τών 

1 συντονισμένων ενεργειών των καί έν 
γένει άοκνων προσπαθειών των συνετέ- 
λεσαν είς τό νά έπιτευχθή ή μη απώ
λεια τής όράσεώς μου,, ήτις καί έΘεω
ρείτο 'καταδικασμένη.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΝ
Διά τήν άρτιον όργάνωσιν, την πο- 

λιτισμένην ατμόσφαιραν και τό Θαυ- 
μάσιον καλλιτεχνικόν πρόγραμμα τής 
Χοροεσπερίδος τής 8.3.69 είς τό Ξε- 
νοδρχεΐον «Μεγάλη Βρετάννια», συγ- 
χαίρομεν θερμώς τον Πρόεδρον κ. Έιμ. 
Αίτινα καί τό Διοικητικόν Συμδούλιον 
τής ΕΦΕΤ.

Συνάδελφοι τής Υπηρεσίας 
I. Ταμιευτηρίου 'Κεντρικού Κατ)τος

Ο ΖΟΡΟ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΤΑ ΟΠΛΑ..

Ένα Θαυμάσιο, γεμάτο παιδική χάρη καί αθωότητα στιγμιότυπο 
άπό τούς παιδικούς χορούς τών άποκρέω, πού οργανώθηκαν άπό 
τόν Σύλλογό μας μέ εξαιρετική επιτυχία στις αίθουσες τοΰ 

«ΑΣΤΗΡ-ΠΑΛΛΑΣ» Βουλιαγμένης

ΑΠΟ ΤΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Στιγμιότυπον άπό τήν κοινήν συνεστίασιν τών ύπαλλήλων του υπο
καταστήματος Λαρίσης καί τών οικογενειών των, ήτις έλαβε χώραν τήν 
21ην Φεβρουάριου σημειώσασα λαμπρόν έπιτυχίαν.

Πρωταγωνιστής τής άλησμονήτου βραδιάς, τής δημιουργίας κεφιού 
καί τής ατμόσφαιρας συναδελφώσεως ΰπήρξεν ό Διευθυντής τοϋ υποκα
ταστήματος κ. Άθ. Μουμουζιας.

Έν μέσφ συ ναδελφικής έγκαρδιότητος έπραγματοποιήθη τό κόψιμον 
τής πίττας τοϋ νέου έτους 1969 τοϋ Υποκαταστήματος Πλατείας Κά- 
νιγγος καί έπηκολούθησεν γεΰμα.

Ανωτέρω ό Διευθυντής τοϋ Ύποκ/τος κ. Γεώρ. Λαμπρινόπουλος καθ’ 
ήν στιγμήν κόβει τήν πίτταν ευχόμενος χρόνια πολλά.

^Ιί7ίΙί!>1Ιί!11ΐ>1«?11^(ί>ΛίΜί>1«?Λί?ΙΙ< ^UXTΙ^ϊUiXTI
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ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΝ 
ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

‘Οδός Θερειανοϋ 4 & Κατσαντώνη
(Πάροδος Λεωφ. Αλεξάνδρας Άρ. 15)

Τηλ. κέντρον μέσω τοϋ όποιου επικοινωνείτε 
μέ δλους τούς ορόφους και τάς ύπηρεσίας : 
643.251 - 641.024 - 641.025 - 641.026 - 648.016 
Τηλ. Δ/σεως: 660.764 — Άθήναι (Τ. 701) 
ΩΡΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 11-1 καί 5-9
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ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Άπλου©τεύον?αι ai SiaSiuaeiei
Ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος, 

ώς έτονίσθη άομοδίως, θά καταστή 
λίαν συντόμως ένας τών πλέον συγ
χρόνων τραπεζικών οργανισμών άπό 
πλευράς άργανώσεως καί άπλουστεύ- 
σεως αλών τών διαδικασιών τών έχου- 
σών σχέσιν :μέ τήν έξυπηρέτησιν τών 
πελατών άφ’ ενός καί τήν διεκπεραίω- 
σιν τών λοιπών εργασιών της άφ’ ε
τέρου.

Κατά τήν έπικειμένην γενικήν συνέ- 
λευσιν τών μετόχων, πέραν τών θεμά
των πού θά θίγουν χαί αυτού ακόμη 
τής έπεκτάσεως τών εργασιών τού Ι
δρύματος είς τό εξωτερικόν, εκείνα 
πού κυρίως θά απασχολήσουν τήν συ
νέλευσήν είναι:

1) Νέαι μέθοδοι λειτουργίας καί
2) Επιλογή προσωπικού.
Διά τής εφαρμογής τών νέων μεθό

δων λειτουργίας άποσκοπεϊται ή τα
χεία έξυπηρέτησις τού κοινού (απο
φυγή τάσης συμφορήσεως «οϋρας»). 
Π.χ. Δ;ά μίαν κατάθεσιν όψεως δεν θά 
χρειάζωνται τοΰ λοιπού τρεις υπόγρα
ψα!, άλλά μία ή καί χαμμία.

Τούτο, καί φυσικά ή άπλούστευσις 
είς πάντα τά άντικείμενα, θά συντε-

Νέον Σομβούλιον 
τον Συλλόγου 

Τραπέζης Αθηνών

Τό έκλεγέν, «ατά τάς αρχαιρεσίας 
τής 23ης καί 24ης Μαρτίου 1969, 
Διοικητικόν Συμδούλιον τού Συλλόγου 
Ύπαλλήλων τής Τραπέζης ’Αθηνών, 
συνεκροτήθη εις Σώμα ώς κάτωθι: 

Πρόεδρος: Γκιτάκος Στυλιανός. 
Αντιπρόεδρος: Κατσίγιαιννης Πα

ναγιώτης.
1 Γεν. Γραμματεύς: Πιερρουτσάκος 
| Κωνσταντίνος.
\ Ταμίας: Τζωρτζάκης Νικόλαος. 

"Εφορος: Ροδόπονλος Γεώργιος. 
Σύμβουλοι: Γραμμένος Σταμάτιος, 

Κουφογ.άννης Σταύρος, Κυριαχόπου- 
λος Βασίλειος, Κυρκίνη Άννα, Μα- 
κράκης Νικόλαος, Μαυρογιάν.ης Κων
σταντίνος, Μουστάχης Στυλιανός, 
Σταυρί5ης Νικόλαος, Τιλγκερίδης Βα
σίλειος καί Χαμακιώτης Χρήστος.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Άναιιοίνωυις

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το έ:< τών αρχαιρεσιών τής 7ης 

Φεβρουάριου 1969 νεοεκλεγέν Συμ
βούλων συνήλθεν είς την πρώτην συ- 
νεδρίασιν αυτού και κατηρτίσθη είς 
Σώμα ώς κάτωθι:

1) Σκουλάκης Γρηγ., Πρόεδρος
2) Xολοκοτρώνης Ήλίας, ’Αντιπρό

εδρος.
3) Ξένος Γ εώργ. Γ εν. Γραμματεύς
4) Μήλεσις Γ. Ειδικός Γραμματεύς
5) ’Εμμανουήλ Άγ., Ταμίας
6) Δανήλος Μεν,, "Εφορος
7) Ζησιμόπουλσς Χαρ., Σύμβουλος
8) Παπαγιαννόπουλος Άδαμ. Σύμ

βουλος.
9) Ρηγόπουλος Ήλίας, Σύμβουλος 

Μετά Συναδελφικών χαιρετισμών
Τό Διοικητικόν Συμβούλων

λέση είς τήν έξοικονόμησιν χρόνου διά 
τούς πελότας, άλλά και είς τήν άνε- 
τον καί τακτοποιημένην εργασίαν τών 
ύπαλλήλων, καθιστωμένων οΰτω πε
ρισσότερον αποδοτικών.

Ή επιλογή τοΰ προσωπικού κατέ
στη πλέον αναγκαία, διότι τό Ικανόν 
είς αριθμόν καί κατάρτισιν 'ύπαλληλι- 
κόν δυναμικόν τής Τραπέζης, διά μιας 
νέας άξιολογήσεως, θά τοποθετηθή 
κατολλήλως. "Ολαι αΐ θέσεις, άπό 
τής πρώτης γραμμής μέχρι τοΰ διοι
κητικού προσωπικού, έπιβάλλεται νά 
γίνουν πραγματικοί φορείς άντικειμέ
νου.

"Ηδη, αΐ έργασίαι τής έπαναξιολο- 
γήσεως τού προσωπικού έχουν αρχί
σει.

Ώς διηυκρινίσθη, διά τών μέτρων 
τούτων θά δημιουργηθούν, διά την 
Τράπεζαν, at πλεονεκτικά! προϋποθέ
σεις συναγωνισμού τόσον τών έγχω- 
ρίων Τραπεζών, δσον καί τών αλλο
δαπών, τών εγκαθιστάμενων ενταύθα.

Ο δαίμων 
τον τυπογραφείο»

Ό αναπόφευκτος δαίμων τού τυπο
γραφείου, συ επικουρούμενος καί άπό 
τάς έπίσης άναποφεύκτους άβλεψιας 
τής συντάξεως, έκανε καί τήν φοράν 
αυτήν (δηλαδή εις τό προηγούμενο 
ακριβώς ψύλλον μας) τό. . . θαύμα 
του, καί μάλιστα δύο φορές.
• Εις τήν 4ην σελίδα, εις τό φωτο
γραφικόν ρεπορτάζ άπό τάς έορταστι- 
χάς εκδηλώσεις τών Ύποκ)μάτων μας, 
ή λεζάντα άπό την φωτογραφίαν τής 
έορτής ^ τής ή μέρας τής Άποταμιεύ- 
σεως είς τό Υποκατάστημα Κυθήρων 
ήθέλησε τό μεν Υποκατάστημα νά εί
ναι της Πύλου και φυσικά άντΐ τοΰ 
ΔιευθυντοΟ τών Κυθήρων κ. Σπ. Λια- 
κοπούλου άνεγράψη το όνομα τοΰ Δι- 
ευθυντοΰ τής Πύλου -κ. Γ. Νικολοπού- 
λου.
• ’Επίσης, είς τήν σελίδα 5 είς τήν 
έπιφυλίδα ύπό τόν τίτλον: Ή ’Ανάγ
κη τής Προληπτικής Υγιεινής, τού 
Ύφηγητοΰ τής Καρδιολογίας και Δι- 
ευθυντοΰ τής Καρδιολογικής Κλινικής 
τού Υγείας Μέλαθρον κ. Άγησ. Πα
παδοπούλαν, άνεγράψη ότι μέχρι σή
μερον έχουν ΰποβληθή είς έξέτασιν 
προληπτικής υγιεινής 44 συνάδελφοι 
άντί τοΰ ορθού πού είναι 440!

Μόλις έκυκλοψόρησε

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Γ. 0ΕΟΦΑΝΟΥΣ
Καθηγητοϋ Φυσικής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Διά τάς είσαγωγικάς εξετάσεις 
τών Άνωτάτων Σχολών

Βοήθημα άταραίτητον 5Γ δσους 
Θά λαβουν μέρος είς τάς εισα
γωγικός εξετάσεις τών Άνω
τάτων Σχολών.

Πωλείται 

ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 4 
ΤΗΛ. 634.271
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Φεοτογραφίας ληφθείσας κατά τήν Δεξίωσιν τής 
Ε.Τ.Ε. είς τό ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ τήν πα
ραμονήν τής πρωτοχρονιάς, κατά τάς χοροεσπερίδας 
είς τό Κέντρον «ΑΣΤΕΡΙΑ» (Γλυφάδας) τής 18ης καί 
19ης Φεβρουάριου καθώς καί κατά τούς παιδικούς 
χορούς τών άπόκρεω είς τό Ξενοδοχειον «ΑΣΤΗΡ 
ΠΑΛΛΑΣ» Βουλιαγμένης, δύναται πας ενδιαφερόμε
νος νά προμηθεύεται έκ τοΰ φωτογραφικού πρχκτο- 
ρείου Άφών Άναγνωστοπούλου, Θεμι
στοκλέους 1 — Τηλ. 621.264, 627.527.
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Τό μηνιαΐον περιοδικόν ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΣΚΕΨΕΩΣ

"ΙΛΙΣΟΣ,,
είσήλθεν είς τό 13ον άπό τής έκδόοεώς ιcυ έτος 

Κυκλοφορεί ΜΟΝΟΝ μεταξύ συνδρομητών.
Έτησία συνδρομή Δρχ. 50 

Διευθυντής ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟ ΠΟΥΛΟΣ 
Όδός Δραγατσανίου 6, Άθήναι - 122

0 «ΙΛΙΣΟΣ» ΔΕΝ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
Στέλλονται ΔΩΡΕΑΝ τεύχη - δείγματα
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1968
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
1.ΤΑΜΕ I ΟΝ

2. Ε.Τ.Ε. ΛΟΓ)ΣΜΟΣ 480.005

3. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

α) Υπόλοιπον 31)12)67 
6) ’Εξ αναγωγής χρεωγράψων βάσει 

τιμής 30)12)68

4. A Κ I Ν Η Τ A

39.495,60

1.924.784,95

16.672.480 —

15.446.000.— 32.118.480 —

α) Όδός Ροΰσβελιτ 50 (5ος καί 6ος όροφος) 1.—
6) Έν Σπέτσα:ς έκ 'κληροδοτήματος

Δ. Μπούμπουλη 1 8.506,20
5. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ

18.507,20

α) Υπόλοιπον έτους 1967 100.000.— 
6) ’Αγορά! έτους 1968 4.914.—·

Επιστροφή 100.000.—■
’Αποσβέσεις έτους 1968 4.913.—

δ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

α) Υπόλοιπον έτους 1967 
6) Άγορα! έτους 1968

1 —
870—

104.914.— 

104.913.—

871.— 

870—Μεΐαν αποσβέσεις έτους 1968 

7. ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

α) Όφειλαΐ υπαλλήλων Συλλόγου 60.490,30
6) Όφειλαί μελών Συλλόγου 7.000.—
γ) Στυλιανός Μανίας (Παγία προκίλή) 10.000.—

1 —

77.490,30 

34.178.760,05

ΠΑΘΗΤIΚ Ο Ν
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
α) Υπόλοιπον τής 31)12)67 17.397,388,65
6) έξ αναγωγής χρεωγράψων εις

την τιμήν τής 31)12)68 1 5,446.000.—
γ) Πιστωτικόν υπόλοιπον χρήσεως 1968 1.260.179,80 34.103.568,45

2. ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Διάφοροι Πιστωτικοί λογαριασμοί 
α) Εισφορά! πληρωτέοι εις Ι.Κ.Α,

Ταμεΐον Έπικουρ. ‘Υπαλλήλων Γραφείου 
Ταμεΐον Έπικουρ Υπαλλήλων Λέσχης 
’Εργατική Εστία 
Χαρτ)μον καί Ο.Γ.Α.
’Επισκευή επίπλων

6)
Υ)
δ)
ε)
ζ)

19.815.— 
43.915.— 

2.599—
1.203.80
4.598.80 
3.060 — 75.191,60

34.178.760,05

Έν ’Αθήναις τή 31)12)1968
Ό Πρόεδρος Ό Γεν. Γραμματευς

Α. ΟΘΩΝΑΙΟΣ Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ό Λογιστής 

Ε. ΠΕΤΡ ΙΔΟΥ

ΑΝαΑΥΣΙΣ ΜΕΡΙΑΟΣ-ΕΣΟΑΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1968
ΕΞΟΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΕΩΣΤΙ
1. ΕΞΟΔΑ Δ I ΑΧΕ I 

Μισθοδοσία Προσωπικού 
Καταβολα! εις Ι.Κ.Α. 
Ταμεΐον Έπικουρήσεως 
Χαρτ)μον καί Ο.Γ.Α.

ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΛΟΓ)ΣΜΩΝ 
Ρ I Σ ΕΩ Σ 

194.247,50 
36.070— 
32.251 — 

2.010,40 264.578,90

Σύνδρομα! τηλεφώνου 19.141,80
Ημερήσιος κα! περιοδικός τύπος 11.172,25
"Εξοδα αντιπροσώπων υποκαταστημάτων 29.387,75
"Εξοδα εορτών καί ψυχαγωγίας 203.836,50
’Έξοδα συνελεύσεων και αρχαιρεσιών 18.232.—
’Έξοδα Διάφορα 24.731.—-
"Εξοδα λειτουργίας Λέσχης 83.415,90
"Εξοδα δικών και άμοιβών Δικηγόρων 4.800.—
"Εκδοσις έφημερίδος «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» 25.577.—
Γραφική "Υλη 2.590.—
Βοηθήματα - Φιλοδωρήματα 70.232,50
Φόροι Δημοσίου 1 7.262.—
Κοινωνικά! υποχρεώσεις 4.225.—
Σύνδρομα! είς συνδ)κοϋς Όργαν. 23.173.—
Ταχυδρομικά - Τηλεγραφικά 2.475,50
’Αποσβέσεις Έπισφ. ’Απαιτήσεων 11.900.—

2. ΛΟΓ) ΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡI ΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 
Εισφορά συλλόγου διά την χρήσιν 1 968

3. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
Μεταφορά χρεωστικών υπολοίπων

4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1968

816.731,10

10.269,80

5.783—
1.260.179,80

2.092.963,70

ΕΣΟΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΛΟΓ)ΣΜΩΝ
1. ΣΥΝΔΡΟΜΑI ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1.450.170,20
2. ΤΟΚΟΙ-ΤΟΚΟΜΕΡ ΙΔΙΑ-ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 642.793,50 2.092.963,70

2.092.963,70

‘Ο Πρόεδρος 
Α. ΟΘΩΝΑΙΟΣ

Έν Άθήναις τή 31)12)1968
‘Ο Γεν. Γ ραμματευς 

Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
‘Ο Λογιστής 

Ε. ΠΕΤΡ ΙΔΟΥ

§ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΑΕΥΣΕΩΣ
Μή έπιτευχθείσης απαρτίας καί κατά τήν τρίτη ν 

σύγκλησιν τής έτησίας Τακτικής Γεν. Συνελεύσεως 
την ΙΟην Μαρτίου έ. ε., καλοΰμεν εκ νέου τά μέλη 
τοϋ Συλλόγου μας, συμφώνως πρός τά άρθρα 9, 11 
καί 12 τοϋ ίσχύοντος Καταστατικού καί τάς διατά
ξεις τοΰ άρθρου 4 τοϋ Ν. 2151 καί τοϋ άρθρου 20 τοϋ 
Β. Δ. τής 15/20-5-1920, τήν 9ην 'Απριλίου ήμέραν 
Τετάρτην καί ώραν 6.30' μ. μ. είς τήν αίθουσαν 
Τίτλων τού Κεντρικοΰ Καταστήματος, με θέματα :

1) Έκθεσις πεπραγμένων διά τό λήξαν έτος 19'8
2) Έγκρισίς απολογισμού 1968 καί προϋπ/σμοΰ 1969
3) Έκθεσις ελεγκτών καί άπαλλαγή Δ. Συμβουλίου
4) Εκλογή πενταμελούς εφορευτικής έπιτροπής

διά τήν διεξαγωγήν αρχαιρεσιών.
Έν περιπτώσει μή απαρτίας ορίζεται άπό τοΰδε νέα 
σύγκλησις, ήτις έσεται καί ή τελευταία 
κατά νόμον, διά τήν 17 η ν Απριλίου ή
μέραν Πέμπτην, ώραν 6.30' μ. μ. καί είς 
τον αυτόν ώ ς άνω χώρον.

Έν Άθήναις τή 2α Απριλίου 1969 
Μετά συναδελφικών χαιρετισμών 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

.«7|li?)li7l(i71l^)li,l(^Hi?lli?>li!,llii>l^lS>,li?llt?»i!>)li5,lli?ll^ll!?lli>lii1l<iV

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΑΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ενταύθα
Κύριοι Συνάδελφοι,

Συμφώνως πρός τήν δοθεΐσαν ήμΐν έκ τών αρχαιρεσιών της 2ας και 
3ης ’Απριλίου 1967 εντολήν, προέβημεν είς τον έλεγχον τής διαχειρί- 
σεως τοΰ Συλλόγου κατά τήν χρήσιν 1968.

Έκ τοΰ ελέγχου διεπιστώθη ή ακρίβεια τών έγγραψών είς τά βι
βλία τοΰ Συλλόγου, τά υπόλοιπα τών οποίων συμφωνούν πρός τά έν τφ 
ίσολογισμώ αναγραφόμενα ποσά.

Έν Άθήναις τή 30ή Ίανουσρίου 1969 
Οί Έλεγκτα!

ΧΡ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ 
Σ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1969
Α' ΕΣΟΔΑ

Σύνδρομα! καί δικαιώματα μελών 
Τόκοι - τοκομερίδια - μερίσματα

Σ ύ ν ο λ ον 5 ρ χ . 

Β' ΕΞΟΔΑ
Μισθοδοσία Προσωπικού 
"Εκτακτα Προσωπικού 
Καταβολα! είς Ι.Κ.Α.
Ταμεΐον Έπικουρήσεως 
Χαρτ) μον και Ο.Γ.Α.
Σύνδρομα! Τηλεφώνου
Ημερήσιος καί περιοδικός τύπος
Έκπτωσις 3δράχμου υπέρ έστισζσμ. συναδ. Κέντρου
"Εξοδα άντ)πων Ύποκοπαστημάτων
"Εξοδα Εορτών καί Ψυχαγωγίας
"Εξοδα συνελεύσεων κα! αρχαιρεσιών
"Εξοδα Λειτουργίας Λέσχης
"Εξοδα Δικών και άμοιβαϊ Δικηγόρων
"Εξοδα Διάφορα
"Εκδοσις έφημερίδος «Τραπεζιτική»
Γραφική "Υλη
Βοηθήματα - Φιλοδωρήματα 
Κοινωνικά! υποχρεώσεις 
Ταχυδρομικά - Τηλεγραφικά 
Σύνδρομα! είς συν5)κοΰς ’Οργανισμούς 
Φόροι Δημοσίου 
’Αγορά βιβλίων

Σύνολο* Δ ρ χ. 

Πλεόνασμα δ ρ χ.

1.300.000___
600.000—

1.900.000__

250.000..
30.000..
60.000..
45.000-

3.000..
40.000..
20.000.-

100.000..
50.000.-

250.000..
200.000..

50.000..
15.000..

100.000..
60.000,.
50.000..
50.000..
30.000.-
20.000..

30.000..
27.000..

100.000..

1.580.000-

~320000-

1.900.000-

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
Δ ρ α χ μ α 1X ρ έ ω σ ι ς

1. ΑΜΟΙΒΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μισθοδοσία Προσωπικού 
Καταβολα! είς Ι.Κ.Α. 
Ταμεΐον Έπικουρήσεως 
Χαρτ)ιμον καί Ο.Γ.Α.

181.009.—
61.149.—

8.818,50
1.048.— 252.024,50

2. Δ I Α Φ Ο Ρ Α
Σύνδρομα! Τηλεφώνου 3.016,20
Ύδρευσις - Φωτισμός 1 6.963,70
Διάφορα έξοδα 20.555.—
Συντήρ. ακινήτου και Σκευών 28.109,90 
’Αποσβέσεις έπισφ. άπαιτήσ. 7.423.;—. 76.067,80

3. Ε Σ Τ I Α Σ I Σ
Επίδομα Έστιάσ. Κέντρου 66.990.—
Επίδομα Έστιάσ. ’Επαρχίας 725.742.— 792.732.

1.120.824,30

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 1968
Π ί σ τ ω σ ι ς Δραχμαΐ
1. Καταβολα! Τραπέζης 6Γ έπίδ. Έστιάσ. 1.000.000.—

2. ’Ωφέλεια έκ τής διαχειρίσεως 1968
3. Συμμετοχή Συλλόγου

1 10.554,50 
10.269,89 

1.120.824,30

Έν Άθήναις τή 31)12)1968 
‘Ο Πρόεδρος Ό Γεν. Γ ραμματευς

Α. ΟΘΩΝΑΙΟΣ Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ό Λογιστής 

Ε. ΠΕΤΡ ΙΔΟΥ

ΜΕΡΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ "ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,,
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ - ΕΞΟΔΑ
1. Αξία δημοσιογραφικού χάρτου

ΕΤΟΥΣ

2. Στοιχειοθεσία - Έκτύπωσις
3. Κλισσέ
4. Διορθωτικά

6.795— 
15.217.— 

765.— 
3.000.—

Σύνολον 25.777.—

Εισπράξεις έκ διαφημίσεων 
Εισφορά Συλλόγου

1968
ΕΣΟΔΑ

200—
25.577—

Σύνολον 25.777.—

Έν Άθήναις τή 31)12)1968 
‘Ο Πρόεδρος ‘Ο Γεν. Γραμματεΰς

Α. ΟΘΩΝΑΙΟΣ Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ό Λογιστής 

Ε. ΠΕΤΡ ΙΔΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ
Χρηματιστηριακή Τιμή 31.12.67 Χρηματιστηριακή Τιμή 31.12.68

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ
3.535 Μ ετοχα ι Ε.Τ.Ε. 4.580.— 16.190.300.— 8.860 — 31.320.100—

56 » Εμπορικής Τραπέζης 780.— 43.680.— 1.730 — 96.880—
40 » Ε.Κ.Τ.Ε. 750.— 30.000— 1.650.— 66.000—
25 » Τραπέζης Ελλάδος 5.900.— 147.500.— 8.880.— 222.000—
25 » «ΕΘΝΙΚΗ» Α.Ε.Γ.Α. 4.400— 1 10.000.— 8.500 — 212.500—

1 Μερις προμηθευτ, Συνετ)σμο0 
Υπαλλήλων ΕΤΕ & ΕΚΤΕ 1.000.— 1.000— 1.000 — 1.000—

200 Όμολ. Λαχειοφ. Δανείου Οίκον. 
Άναπτύξεως 6,5% 19 6 7 500.— 100.000.— 500X100 50.000—

200 Όμολ. Λαχειοφ. Δανείου Οίκον. 
Άναπτύξεως 6,5% 19 6 8 500— 100.000—

Διαφορά έξ αναγωγής χρεωγράψων 16.622.480.—
είς τάς τιμάς τής 31)12)68 15.446.000—

32.068.480.— 32.068.480—

Έν Άθήναις τή 31)12)1968

Ό Πρόεδρος 
Α. ΟΘΩΝΑΙΟΣ

Ό Γεν. Γραμματευς 
Π.ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ό Λογιστής 
Ε. ΠΕΤΡ ΙΔΟΥ



ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
♦ Στασιμότης εις άπαντα τα άέματα 

♦ Τό 'Ασφαλιστικόν οδεύει προς την κά&αρσίν του
β Στασιμότης ση-μ-ειούται εις τό 
ζήτημα τής μονιμοποιή-σεως των κατά 
τόν παρελθόντα Νοέμβριον διαγωνι- 
-σθέντων έπί συμβάαει συναδέλφων.

‘Ως γνωστόν, τά αποτελέσματα έ- 
ξεδόθησαν αμέσως πλήν δμωις δεν έ- 
γένετο είσέτι ή άπό τότε άναμενομέ- 
νη πράξις μονιμοττοιήσεως των έπιτυ- 
χόντων.

• Έκκρεμεΐ ή έγκριστς τού ττοσοΰ 
διά τά επιδόματα ενοικίων. Αΰτη 
πραγματοποιείται μετά την έτησίαν 
Γεν. Σ υνέλευσίν των Μετόχων.'

• Επίσης έκκρεμεΐ τό θέμα τής έ- 
παναλήψεως τού μετατακτικοΰ διαγω
νισμού διά τούς άπο-τ-υχόντας κατά 
τόν προηγούμενον είς ένα μάθημα. 
‘Ως καί κατά τό παρελθόν έδημοσιεύ- 
σαμεν ή Τράπεζα κατ’ άρχή-ν έχει α
ποφασίσει την έπανάληψιν τού έν λό
γψ διαγωνισμού πλήν όμως, λαμβα- 
νομένης ύπ’ δψιν καί τή-ς_ μεγάλης ελ- 
λείψεως προσωπικού, άδικαιολογήτως 
καθυστερεί την έκκαθάρισιν τής έν λό- 
ΥΦ έκκρεμότηιτος.

• Τό ασφαλιστικόν, τό μέγ ιστόν των 
εκκρεμών θεμάτων εΰρίσκεται έν πλή- 
ρει έξελίξει.

Τό ύπό τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως 
έπί πανελληνίου κλίμακος μελ-ετώμε- 
νον ένιαΐον νομικόν ασφαλιστικόν κα
θεστώς πρόκειται νά τερματισθή έντός 
τού προσεχούς Μαΐου με τήν δημοσί- 
ευσιν τού ενιαίου κώδικας.

Αί πρόσφατοι δηλώσεις τού κ. Προ
έδρου τής Κυβερνήσεως περί των Τα
μείων, τής διατηρήσεως τής αϋτοτε- 
λείας των καί τού προσδιορισμού τού 
ύψους των παροχών των προς τούς 
ήσφαλισμένους, δημιουργούν βασι.κώς

είς τούς εργαζομένους αίσθημα άνα- 
χουφίσεως καί ασφαλείας.

I Δεδομένου δτι, ώς ύπεσχέθη ό κ.
I Υπουργός Κοινωνικών ‘Υπηρεσιών, 
πάσα σχέψις τής Πολιτείας, πρό τής 
όριστικοποιήσεώς της καί πρό τής θέ- 
σεώς της είς εφαρμογήν, θά τεθή ΰπ’ 
δψιν των ένδιαψερομένων πρός ένημέ- 

j ρωσιν καί άνταλλαγήν απόψεων, χρί- 
! νεται πρόωρος ή έχφρασις έ:< μέρους 
μας οίασδήποτε γνώμης πέραν τών 
όσων ήδη, διά παραστάσεων καί υπο
μνημάτων πρός τούς άρμοδίους κυ- 

I βερνητίιχούς παράγοντας, ή Ο.Τ.Ό.Ε. 
I έχει εκθέσει.

Άντιθέτως έπί τού εσωτερικού α
σφαλιστικού προβλήματος, δηλαδή 
τής άντιμετωπίσεως τών ελλειμμάτων 
τών ταμείων συντάξεως καί τού λογα
ριασμού έπικουρήσεως, τά πράγματα 
δεν παρέχουν εύοίωνον εικόνα. Γνω
στόν τυγχάνει δτι ή Διοίκησις τής 

1 Τραπέζης έχει συστήσει έπιτροπήν — 
ή σύνθεσίς της άνεκοινώδη είς το προ- 
ηγούμενοιν φύλλον τής «Τραπεζιτικής» 

I πρός μελέτην τού προβλήματος αυτού 
ι καί τήν πρότασιν τού τρόπου έξυγιάν- 
σεως τών Ταμείων. Είς συνεδριάσεις 
τής έν λόγφ επιτροπής έκλήθησαν καί 
έλαβον μέρος καί οί Πρόεδροι τών 
’Οργανώσεων τού Προσωπικού, έν ε
νεργείς καί συνταξιούχων, έχθέσαντες 
τάς έπί τού προκειμένου απόψεις των. 
Τό υπόμνημα τού Συλλόγου μας έ- 
δημοσιεύσαμεν έπίσης είς τό προηγού- 
μενσν φύλλον μας.

"Ηδη τό παρελθόν Σάββατον 5 
’Απριλίου έπραγματοποιήθη ύπό τήν 
προεδρίαν τού Ύποδιοικητοΰ κ. Κων. 
Παπαχαραλάμπους ή τελευταία σύσχε- 
ψις καθ’ ήν κληθέντες έ:< νέου οί Πρό
εδροι τών Συλλόγων έλαβον γνώσιν

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ 
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Νικ. Φαρμάχης, Μέγαρα Δ)ντής, Γεώργ. Ζαλμάς, ’Αμαρουσίου Διευ
θυντής, Δημ. Ζαμπάπουλος, Βόλου Ύποδ;ντής, Πλατ. Ευαγγελίου, Προϊ
στάμενος Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης, Εϋαγγ. Ζανετάπουλος, Προϊστάμενος 
Τμήματος Υλικού Γραφείου, Θεοδ. Τσώνας, Ναυπάκτου Δ)ντής, Τι μ. ’Αλε
ξίου, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Καταστημάτων Τ ραπέζης, Νιχόλ. Βλαχό- 
πουλος, Μακρυγιάννη Ύποδ)-ντής, Στέφ. Διμέλης, Χίου Ύποδ)ντής, Νικ. 
Ζήσης, Χανίων Ύποδ)ντής, Νικ. Ξουραφάς, Νέας ’Ιωνίας Ύποδ)ντής, 
Γεωργ. Δουκάκης, Προϊστάμενος Τμήματος ’Επιμελητείας, Μιλτ. Βυζανιά- 
ρης, Άρτης Δ)ντής, Μιχ. Καμπαδέλης, Ρόδου Ύποδ)ντής, Παναγ. Χατζη- 
αναγνώστου, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Άλβ. Ριβέλλης, 
Κέρκυρας Ύποδ)ντής, Γεωργ. Στακιάδης, Γαργαλιάνων Δ)ντής, Δημοσθ. 
Βλασσόπουλος, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Προγραμματισμού, Λ. Τριαντα
φυλλιάς, Όρεστιάδος Δ)ντής, Κωνστ. ’Αθανασίου, Πρεβέζης Δ;ντής, 
Γεωργ. Λαμπρόπουλος, Προϊστάμενος 'Υπηρεσίας Λογιστηρίου Προσωπι
κού, Δημ. Σπαταλάς, Πρακτορεΐοιν Σχύδρας, Προϊστάμενος, Παντ. Σταυ- 
ράκης, Πραχτορεΐον Λίμνης Εύβοιας, Προϊστάμενος.

Απολογισμός Συλλογικής 
Δραστηριότητος κατά τό έτος 1968

Συνέχεια έκ τής 2ως σελύδος

ραιτέρω σύσφιγξιν τών σχέσεων μας 
μετά τών λοιπών Τραπεζοϋπαλληλικών 
οργανώσεων, τόσον έντός όσον καί έ
κτος τής Τραπέζης.

Έχομεν απόλυτον πίστιν είς τήν 
ανάγκην συ-νενώσεως τών υγιών Συν
δικαλιστικών δυνάμεων καί δέν έφεί- 
σθημεν κόπων καί απογοητεύσεων 
προκειμένου νά τό έπιτύχωμεν.

‘Ο σεβασμός τόν όποιον απολαμ
βάνει ά Σύλλογός μας άπό τόν κλά- 
δον αποτελεί, πέραν άπό φραστικός 
έπάρσεις, δείγμα τής συνεισφοράς 
μας εις τήν κοινήν προσπάθειαν. Έ
πίσης, έκτος τών ανωτέρω ’Οργανώ
σεων, ειχομεν κατά τό υπόλοιπον έ
τος καί στενήν συνεργασίαν μετά τών 
Προέδρων τών λοιπών έν τή 1 ραπεζη 
’Οργανισμών (Ταμείου Υγείας, Συν
εταιρισμού, Ν. 751) ώς καί μέ συν
δικαλιστικούς παράγοντας (τέως προ
έδρους, υποψηφίους συνδυασμών ,κλπ.) 
πρός ανταλλαγήν άπόψεων.

8. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΓΟΥ

'Ως καί έκ τών δημοσιευθέντων 
στοιχείων τού Ισολογισμού κλπ. προ
κύπτει καί κατά τά άπολογιζόμενον 
έτος ήκολουθήθη πολιτική λιτότητας 
είς τά οικονομικά τού Συλλόγου.
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Κατά τήν άπολογιζομένην περίοδον 
έπράξαμε-ν πάν τό δυνατόν διά τήν έ- 
πίλυσιν ή τήν προώθησιν τών επαγ
γελματικών μας ζητημάτων. Ουδόλως 
ίσχυριζάμεθα δτι έσημειώσαμεν έντυ- 
πωσιακάς έπιτυχίας. Φρο,οϋμεν δμως 
δτι πας προσεκτικός μελετητής τών 
ζητημάτων μας θά αναγνώριση δτι κα
τά τό λήξαν έτος έξέλιπον πλεΐσται 
ασαι εκκρεμότητες καί οϋτω έτέθησαν

ι τη υπήρξε τό άπολογιζόμενον έτος.
I Έν ’Αθήναις τη 5η Μαρτίου 1969 

Μετά Συναδελφιχών χαιρετισμών 
ΤΟ ΔΙΟΙΚ, ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ 

ΟΘΩΝΑΙΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 
ΜΙΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
ΛΥΚΟΥΔΗ ΝΕΑΛΗ 
ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ.
Μ ΠΕΡΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
ΧΑΡΙΤΟΣ ΔΗ-ΜΗΤΡ Ι ΟΣ 
ΚΑΛΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΜΑΡΚΗΣΙΑ 
ΜΠΑΖΩ ΓΗΣ ΚΩΝψΝΟΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΟ-Ι-ΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΠΑΠΑΛΟΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤIΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ 
ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
ΠΑΠΑΒΑΣ ΙΛΕΙ ΟΥ ΓΕΩΡΓ. 
ΣΙΑΦΟΣ ΚΩΝ)ΝΟΣ 
ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ 
ΦΟΥΤΑΚΗΣ ΚΩΝ),ΝΟΣ

τών προτάσεων, δέν ποόχειται περί 
αποφάσεων, τής ’Επιτροπής.

Οί Πρόεδροι ήρνήθησαν οίαινδήποτε 
συζήτησιν πριν ή ή Επιτροπή θέση 
ύπ’ δψιν τών ένδιαφερομένων τό σύνο- 
λαν τών στοιχείων έπί τών οποίων έ- 
βασίσθη αΰτη πρός έκφρασιν τών προ- 
τάσεών της. Τούτο έθεωρήθη απαραί
τητον διότι αί γενόμεναι έκ ιμέρους 
τής ’Επιτροπής προτάσεις κρίνονται

Ή μέριμνα 
της Τραπέζης 

διά τούς άποδάμοος

ΑΙΦΝΙΔΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΙΣ 
ΕΙΣ ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΝ

— Ή Εθνική Τράπεζα τής Ελλά- Ένφ _ εΐχον λή-ξει_ όλα-ι αί προθε- 
δος, προκειμένου νά έξυπηρετήση τούς σμίαι,αί σχετικά!^ μέ την άπό 1.1.69 
άποδήμους "Ελλη,ας καί νά τούς βοη- | γενομένην υπό της Ο.Τ.Ο.Ε χαταγ- 
θήση είς την άντιμετώπισιν τών προ-I Υς^'αν τθζ ύπ άρτθ. 27) 1966 Συμ- 
βλημάτων των, συνέστησεν ειδικήν ΰ- δάσεως Εργασίας καί άνεμένετο από

[πη-ρεσίαν, ή οποία ήοχισεν ήδη λει- .... ...... 1
ί τουργοΰσα.
1 —- Ή έν λόγψ υπηρεσία, πέραν 
τών χαθαρώς τραπεζικών εργασιών, θά 
άσχολήται καί μέ τήν έπίλυσιν ή την 
παροχήν πληροφοριών καί έπί άλλων 
θεμάτων, τά όποια αφορούν είς τούς 
"Ελληνας τού εξωτερικού, ώς -επίσης 
καί μέ τήν μελέτην καί τήν εισήγη
ση/ άνσλήψεως, ύπό τής Τραπέζης, 
νέων εργασιών διά την έξυπηρέτησιν

ώς απαράδεκτο, καί σφαγ,αστικοί τών ■ τ09 'Ελληΐαμθΰ. (6^0^ών
και Ελλήνων εργατών και ναυτ,λλο-

άπαραγράπτων δικαιωμάτων τού προ
σωπικού. Τυχόν δέ ύπό τήν μορφήν 
αυτήν έφαρμογή των, θά έσήμαινε 
διά τό προσωπικόν καί διά τούς συν
ταξιούχους άπισθοδρόμησίν δεκαετιών.

’Εκφράζεται ή έλπίς δτι τίποτε δεν 
είναι ακόμη οριστικόν.

μένων).
— Ή ώς άνω νέα υπηρεσία έξυπη-

στιγμής είς στιγμήν ή παραπομπή 
τής διενέξεως είς τδ Διαιτητικόν Δι- 
καστήριον καί ή σύντομος έκδοσις ά- 
ποφάσεως, αίφ-νιδίως είδε τό φως τής 
δημοσιότητας άπόφασις τού κ. ‘Υ
πουργού ’Εργασίας, δημοσιευθεΐσα 
είς τό ϋπ’ άριθ. 220 Τεύχος Β' τής 
’Εφημερίδας τής Κυβερνήσεως, δΓ ής 
παρατείνεται ή ισχύς τής παλαιάς 
συμβάσεως μέχρι 3 1.3.69.

’Αποτέλεσμα τής άποφάσεως αυτής 
είναι δτ,ι άφ’ ένός μεν αποκλείεται ή 
καταβολή αναδρομικών διά τό μέχρι 
1ης ‘Απριλίου 1969 διάστημα, άψ’ 
ετέρου αρχίζει έξ άρχής ή μέτρησις

ρετήσεως αποδήμου Ελληνισμού, έγ- τών προθεαμιών διά τών οποίων προ·
βλέπεται δπως έντός διμή ου παρα- 
πεμφθή ή διαφορά είς τήν διαιτησίαν.

Έν τψ μεταξύ, τό ’Εκτελεστικόν 
Συμβούλιον τής ‘Ομοσπονδίας Τρα
πεζοϋπαλληλικών ’Οργανώσεων συν-

κατεστάθη είς τον 6' όροφον τού Κεν
τρικού Καταστήματος τής Τ ραπέζης 
καί ύπήχθη είς τήν Διεύθυνσιν Κατα
στημάτων καί Εργασιών ’Εσωτερι
κού.

Η ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ίΙΡΟΕΙΡΟΥ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΝ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ι. Κ. ΜΕΑΙΣΣΑΡΟΠΟΪΑΙΙΪ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΑΕΤΣΙΝ ΤΗΣ IP ΜΑΡΤΙΟΥ
Ποφαθέτομεν κατωτέρω τό κείμενον της λογοδοσίας τοΰ Προ

έδρου τοϋ Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τραπέζης κ. Κωστη 
Μελισσαροπούλου κατά τήν Γεν. Συνέλευσιν τοΰ έν λόγφ αδελφού 
συλλόγου, ήτις Ελαβε χώραν τήν 11ην Μαρτίου έ.ε. εις τό θέατρον 
ΔΙΟΝΓΣΙΑ.

Δεδομένου δτι τό άσφαλιστικόν θέμα εύρ ί σκέτα ι έν πλήρει ε
ξελίξει καί είς τάς παραμονάς τής ούτως ή άλλως έκκαθαρισεώς 
του, πιστεύομεν δτι πάσα εκδήλωσις τείνουσα είς διαφώτισιν τών 
συναδέλφων, άλλά και παντός αρμοδίου παράγοντος έπί τοΰ ίεροΰ 
δι’ ήμας ζητήματος τής τύχης τών Ασφαλιστικών μας οργανισμών, 
πρέπει νά Ερχεται είς δσον τό δυνατόν εύρυτέραν δημοσιότητα.

Μέ αυτό τό πνεΰμα, ή λογοδοσία τοΰ κ. Κ. Μελισσαροπούλου 
παρουσιάζει άκρως ιδιαίτερον ενδιαφέρον.

πεδσν. Δέν υπήρξε καί δέν πρέπει

ρωτική περίθαλψις τών Συνταξιούχων 
της, τυγχάνει διά τήν ’Εθνικήν Τρά
πεζαν πρωτίστως ηθική ύποχρέωσις 
καί δεντεοευόντως νομική, Δέν εί.αι 

κατα την στιγμήν τής ^ατσν, λοιπόν, νά παραμερισθοΰν αί 
- ηθικαι υποχρεώσεις της Τραπέζης, εί

τε άποτελοΰ/, είτε δέν άποτελουν νο- 
μικάς υποχρεώσεις.

Δέν πρέπει, άλλωστε, νά λησμο- 
νήται δτι ή Τράπεζα φέρει τήν βαρυ- 
τάτην εύθύνην δτι ήμπόδ.σε προπολε- 
μικώς νά έπε,δυθή ή περιουσία τού 
Ταμείου Συντάξεων είς άσφοΛεΐς ά·

TO NEON Δ.Σ.ΤΟΥ ΣΥΛΑ^ΓϋΥ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡαΠΕΖΗΣ
Τό έχ τής Γεν. Συνελεύσεως τής

11) 3)69 καί τών άρχαιρεσ.ών τής
12) 3)69 προελθόν νέσν Διοικητικόν 
Συμβούλων κατηρτίσθη είς σώμα ώς 
ακολούθως:

Πρόεδρος: Κωστής Μελισσαρόπου- 
λος, α' 'Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Ρο- 
διάδης, 6' ’Αντιπρόεδρος: Νικόλαος 
Βάραγχας, Γεν. Γραμματεύς: Θάνος

Άναπλ. -στρός, Άναπλ. Γραμματεύς: Άδα- 
στερεαί βάσεις διά την έν τφ μέλλο-ν- μαντία Βούλγαρη, Ταμίας: Παναγιώ- 
τι άντιμετώπισιν τών ύπολειπο-μένων της Λιώκης, Σύμβουλοι οί κ.κ. Γ. 
άλυτων ζητημάτων μας. Ή ιστορία Βαράνος, Α. Βάρδης, Όρ. Παπαδό- 
τοϋ Συλλόγου μας, πρόσφατος καί πουλος, Μιχ. Παρασκευαΐδης, Ν. 
άπωτέρα, διδάσκει δτι διά τάς έπιτυ- , Σ-αρλής.
χίας άπαιτεΐται πάντοτε περίοδος προ- I Πρόεδρος Συνελεύσεως έπανεξελέ- 
ετοιμασίας καί άναμονής. Καί τοιαύ- I γη ό κ. Σπ. Σημοντώνης.

Κύριοι Συνάδελφοι,
Δέν έπετύχαμεν τίποτε κατά τό πα

ρελθόν έτος. Άλλά καί δέν έχάσαμε 
τίποτε. Προασπίσαμε σθεναρώς τά δί
καιά μας καί περιηγάγομεν είς δυσχε
ρή ηθικώς θέσιν τούς άντιγνωμούντας. 
Άλλά δέν άρχει ή ηθική νίκη. Ενταύ
θα ένδιαφερόμεθα διά τήν ύλικήν νί
κην. Δέν υπήρξε νίκη. Άλλ’ ούτε καί 
ήττα. Ό άγων είναι δυσχερής. Πολύ 
φοβούμαι δτι ή ήττα θά έπέλθη. Ευ
τύχημα δΓ έμέ θά ή το νά μη είμαι ό 
αρχιστράτηγος
ήτης. Άλλα δέν μοΰ έπιρέπεται αύ- 
τοβούλως νά έγκαταλείψω τόν άγώνα. 
Πολύ θά μέ διευκολύνετε έάν μέ κατα
ψηφίσετε κατά τάς αυριανός αρχαι
ρεσίας.

Ό άγων μας. Κύριοι Συνάδελφοι, 
τό είπα καί άλλ-οτε, είναι αμυντικός. 
Άμυ,άμεθα νά διαιηρησωμεν τά κε- 
κτημένα. Δέν παύομεν νά προβάλλω- 
μεν τάς διχαίας, τάς διχαιοτάτας δι
εκδικήσεις μας. Άλλά ή φωνή μας εί
ναι φωνή βοών-τος έν τή έρήμψ. "Ε- 
φθασαν — δπως πολλοί γνωρίζετε 
καί περισσότεροι μαντεύετε έκ τών 
γραφόμενων μας — νά μάς εΐπουν δτι 
ή Τράπεζα δέν δεσμεύεται ύπό ηθι
κών υποχρεώσεων, άλλά μόνον ύπό 
νομικών. Καί νομικοί δέν υπάρχουν 
διά τήν διεκδίκησι τών αΐτημάιων μας.

Άπηντήσαμεν κατά τήν συνεορία- 
σιν τής Επιτροπής, δπου ήκούσθη ή 
καταπληκτική αύτη άποψις, δτι ήμ-ΐς 
συνταξιούχοι δ/τες, δη,λ, ηλικιωμένοι 
άνθρωποι, εί'μεθα φίλοι τών πουχαιών 
άντιλήψεων. Δέν μάς αρέσει ή μον
τέρνα μουσική, ούτε ή μοντέρνα ζω
γραφική ή γλυπτική, ούτε ή νεοφανής 
αΰτη άποψις δτι αΐ ήθικαί υποχρεώ
σεις δέν δεσμεύουν τήν ’Εθνικήν Τρά
πεζαν τής ‘Ελλάδος. Καί συ.επληρώ- 
σαμεν την άπάντησίν μας ώς ανα
πτύσσεται είς τήν ύπό τον τίτλον 
«Ηθική καί Νόμος» περικοπήν τού 
άρθρου μας τοΰ δημοσιευθέντος είς τό 
Συλλογικόν Δελτίον, καθώς καί είς 
τό ειδικόν φυλλάδιον, τό κυκλοφόρη
σαν ύπό τόν τίτλον «Ή τραγική ιστο
ρία τοΰ Ταμείου Συντάξεων ’Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος», Δέν κρίνω 
λοιπόν άσκοπσν νά έπαναλάβω και εν
ταύθα την σχετικήν περικοπήν.

_ Έλέχθη δτι αί ’Ανώνυμοι Έταιρεΐαι 
δέν δεσμεύονται ύπό ηθικών υποχρε
ώσεων, άλλά μόνον ύπό νομικών τοι- 
ούτων. Κατά τήν ίδικήν μας γνώμην 
ή άντίληψις αΰτη πορρω άττέχει τής 
δεοντολογίας. Έάν αι ήθικαί υποχρε
ώσεις δεσμεύουν τά φυσικά πρόσωπα, 
έτι μαλλο-ν δεσμεύουν τά Έονικά ‘Ι

δρύματα, δπως είναι ή Εθνική Τρά
πεζα τής ‘Ελλάδος. Οί παλαιοί Λει
τουργοί τής Εθνικής Τραπέζης καί 
νυν Συνταξιούχοι αυτής εϊχομεν καί 
έχομεν έπίμονον τήν άντίληψι δτι δεν 
υπηρετήσαμε είς μίαν Ά,ώνυμον Έ- 

I ταιρίαν, διατελοΰσαν είς τήν ύπηρ-ε- 
' σίαν καί λατρείαν τού Μαμωνά, άλλά 
είς ένα ’Εθνικόν "Ιδρυμα, τό όποιον 
προσέφερεν καί προσφέρει ύψίστας υ- 

| πηρεσίας είς τό "Εθνος, τοΰ οποίου 
! τήν πίστιν έκράτησεν είς υψηλόν έπί-

ραμένει φωνή βοώντος έν τή έρήμψ.
Μάς έλέχθη δτι είναι έκτος τόπου 

καί χρόνου ή προβολή σήμερον έχκρε- 
μών αιτημάτων έκ -μέρους τών Συντα
ξιούχων.

Καί γνωρίζετε ποια είναι τά έχχρε- 
( μη αιτήματα, διότι καί ή περυσινή 
ί Γεν. Συνέλευσις τά έ έκρ.νε καί κατ’ 
έπανάληψιν έχουν αναγραφή λεπτομε
ρώς είς τό Συλλογικόν Δελτίον.

Ό κ. Διοικητής, τόν όποιον έπε- 
σκέφθη-ν πρό 3 ακριβώς ήμερών, -μοΰ 
άπέκλεισε τήν άμεσον λύσιν καί ενός 

I μόνον έκ τών αιτημάτων μας, παρα- 
καλέσας -με νά διαβιβάσω τήν θερμήν 
συμπάθειάν μου πρός τούς Συνταξι
ούχους, τών οποίων τήν καλήν μετα- 
χείρι-σιν έπιβόιλλει όχι μόνον ή -έκ τής 

ποτέ νά άποβή "Ιδρυμα κερδοσκοπι- εργασίας των ύποχρέωσις τής Τρο
χόν. Πρέπει νά παραμεί-νη έσαεί, ώς Τ^ζης, άλλά καί ή όρ-θή άντίληψις δτι 
ανέκαθεν ΰπή-ρξεν, "Ιδρυμα ’Ηθικόν, - ή πρός αύτούς συμπεριφορά τής Τρα- 
" I δρυμα 'Εθνικόν. | πέζης έπηρεάζει αμέσως καί τό έν

Ώς το ιοΰτον υπακούει κυρίως εις 1 ενεργείς! προσωπικόν. Πολύ, δθεν, έ- 
τήν ήθική-ν Επιταγήν καί άκολούθω-ς είς ! πιθυμεΐ νά βοηθήση έν π αντί τούς 
τήν νομικήν ύποχρέωσιν, Ή όλο-κλη- | Συνταξιούχους, άλλά δέν δυνατοί νά

ελθόν εκτάκτως, άπέστειλεν τό κατω
τέρω τηλεγράφημα πρός τον κ. Υ
πουργόν Εργασίας:

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ 

«Άριθ. Πρωτ. 1471)946 
Έξοχώταταν 
Υπουργόν ’Εργασίας 
Κωνστ. Βογι-ατζήν

‘Ενταύθα
Υπάλληλοι Τραπεζών ενώ άνέμενον 

ύποσχεθεΐσαν συμπαράστασή/ -σας δΓ 
έπιτάχυν-σιιν διαδικασίας αίτή-ματός 
των αναπροσαρμογής -μισθοδοσίας, 
μετ’ -έκπλήξεω-ς άνέγνωσαν άπόφασίν 
σας περί αναστολής αιτήματος επί 
τρίμηνον Στοπ. Γενική οικονομική; 
πρόοδος καί ειδική έργοδατών μας, 
έτι μεγαλύτερα θά έπέβαλον άμεσο-ν 
ίχσνοποίησιν μετ-ρ ι-οπαθεστάτου αιτή
ματος άμέ-σως μετεχόντων είς τήν πρό
οδον ταύτη-ν ύπαλλήλω-ν Τραπεζών 
Στόπ. ’Αναστολή αποδοχής αιτήματος, 
μας προ-χαλεΐ έντονον πικρίαν.
Έν ’Αθήναις τή 3-4-69 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΎ-ΠΑΛ- 
ΛΗΛΙΚΩΝ ΟΡΓ)ΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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πράξη τίποτε πριν ή συσταθεισα διά 
τήν μελέτην τών προβλημάτων τών 
Ασφαλιστικών Ταμείων τής ’Εθνικής 
Jραπέζης ’Επιτροπή τερματίση τό 
έργον της, τό όποιον ελπίζει δτι έν
τός βραχέος χρό,ου θά τό τερματίση. 
Καί δτι πάντως τό 1969 θά -είναι έ
τος αποφάσεων. Ποίων άραγε αποφά
σεων; Άδηλον.

’Επανέλαβε δέ καί πάλιν τήν δια- 
βεβαίωσιν δτι, πριν άπό τήν εξαγγε
λίαν τών τελικών συ-μπεοασμάτω-ν καί 
αποφάσεων, θά κληθούν έκ νέου ένώ-

ξίας (άκί-νη-τα), προτιμήσασα ά/τ’ αύ- π;,ον τθζ ^Επιτροπής οί Πρόεδροι τών 
τών τά χρεώγραφα καί ομολογιακά Συνταξιούχων καί Υπαλλήλων. Πολύ 
δάνεια, έχμηδενισθέντα -έκ τοϋ πληθω- 8μως φοβούμαι μήπως καί πάλιν ή
ρισμου,

Παραλλήλως τό Κράτος φέρει την 
εύθύνην τής άστοχου συγχωνεύσεως 
τών Τραπεζών ’Εθνικής καί ’Αθηνών, 
τών άθρόω-ν προώρων άπολύσεω-ν ύ- 
παλλήλω-ν αϊτι-νες έπηκολούθησαν, τοϋ 
διαχωρισμού τοΰ κοινού Ταμείου Συν
τάξεων Εθνικής, Κτηματικής καί Ελ
λάδος, καθώς καί τής πλημμελούς ε
φαρμογής τοΰ Ν. 3662)57.

Άλλά καί πάλιν ή φωνή μας πα-

Άναιιοίνωοις 
τοϋ Σονδέοροο 

Έφ. Άξιωματιιιών 
Έττη&ής

Δυνάμει τού δημοσιευθέντος είς 
τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως 
Α.Ν. 628;68 «περί ίδρύσεως Συν
δέσμου έφεδρων ’Αξιωματικών καί 
Άνθυπασπι-στών» καλούνται άπαν- 
τες οί συνάδελφοι Τραπεζικοί υ
πάλληλοι, οί διατ,ελέσαντες έφεδροι 
αξιωματικοί είς τό-ν στρατόν ξη- 
ράς, ναυτικόν καί αεροπορίαν ώς 
καί οί άνθυπασπι-σταί, δπως έγ
γραφο ΰν ύποχρεωτικώς ώς μέλη 
τοΰ νεοϊδρυθέντος Συνδέσμου Έφε
δρων ’Αξιωματικών καί Ά.θυπα- 
σπιστών Ελλάδος ώς καί είς τά 
κατά Νομούς λειτου-ργοΰντα πα
ραρτήματα αυτού. Διευκρινίζεται 
δτι είς την δύναμτν τού συνδέσμου 
εις Άθή-νας, ϋποχρεοϋντα-ι δπως 
έγγραφο ΰν, όχι μόνο-ν οί καταγόμε
νοι έξ ’Αθηνών άλλά καί οί διαμέ- 
νο-ντες μσνίμω-ς εις Άθή-νας άνεξα-ρ- 
τήτω-ς τόπου καταγωγής. Τά γρα
φεία τού Συδέσμου είς Άθή-νας εί
ναι Μενάνδρου 51 καί λειτουργούν 
καθημερινώς καί κατά τάς ώρας 
1 0!ά—1272 π.μ. καί 6—8 μ.μ.

φωνή των ύπαρξη φωνή βοώντος έν τή 
έρήμψ.

Καί πολύ επίσης φοβούμαι μήπως 
κληθώμεν νά δεχθώμεν δπως ΰπο-βλη- 
θώμεν είς περαιτέρω θυσίας.

Κύριοι Συνάδελφοι,
Δηλώ άπό τής θέσεως ταύ-τη-ς δτι 

δέν -θά δεχθώ νά ύποβλ-η-θώμεν είς 
περαιτέρω θυσίας, χωρίς τήν συ-μφω- 

J νον γνώμην σας, δηλ. τήν γνώμην ’Εκ
τάκτου Γ εν. Συνελεύσεως, ή μάλλον 
’Εκτάκτου συγκεντρώσεως, συγκληθη- 
σομένης κατεπειγόντω-ς, έάν -καί έφ’ 
δσον ή ανάγκη τό -χαλέση.

Αυτή είναι ή κατάστασις, Κύριοι 
Συνάδελφοι, καί έπαναλαμβάνω δτι 
μεγάλως άτομικώς θά μέ διευκολύνε
τε έάν μέ καταψηφίσετε κατά τάς αύ- 
ριανάς αρχαιρεσίας.

Προτού τερματίσω τον λόγον, θά 
σάς απασχολήσω μέ έτερον θέμα, πο
λύ δυσάρεστο-ν δΓ έμέ, άλλά καί δ.ά 
τούς περισσοτέρους νομ,ζω έξ υμών. 
Διότι δλ-οι Εχομεν φίλους -μεταξύ τών 
συναδέλφων τής άλλης πλευράς, έν- 

! νοώ τούς προερχόμενους έκ τής Τρα
πέζης ’Αθηνών, καί δέν μάς είναι βε
βαίως εύχάρι-στον νά τούς φαινώμεθα 
δυσάρεστοι. Δέν δυ.άμεθα δμω-ς νά 
συντελέσω-μεν διά τής σ.ωπής μας είς 

! τή-ν χαταπρόδωσιν τών συμφερόντων 
τών Μελών τοΰ Συλλόγου μας, παρα- 
μένοντες παθητικοί καί σιωπηλοί θεα- 
ταί είς συμφέροντα άντιστρατευόμενα 
πρός τάς έπιταγάς τού Δικαίου.

Π-ρόκειται περί τού έξης φανομένου, 
Κύριοι Συνάδελφοι:

I Έχ τοΰ Συλλογικού Δελτίου καί 
τού ειδικού φυλλαδίου «Ή τραγική ι
στορία τού Ταμείου Συντάξεων ’Εθνι
κής Τραπέζης τής Ελλάδος», έπλη- 
ροφορ-ήθητε περί τών εις βάρος μας 
διαφορών -συντάξεων κατά τό έτος 
1967 μεταξύ Συνταξιούχων Εθνικής 
καί Συνταξιούχων ’Αθηνών.

| Αύτό δμως δέν είναι τίποτε, μπρο- 
; στά σ’ αυτό πού θά άκούσετε τώρα.
I Άπό τό 1960 -μέχρι τό 1968 τό 
συνολικόν ποσόν :τών καταβαλλόμενων 
συντάξεων ύπό τού Ταμείου συντάξε
ων ’Εθνικής ηύξήθη -κατά 140%. Κα

ί τά τό αύτό ακριβώς διάστημα τό συ-

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,

Ο ΠΑΛΜΟΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ 
ΚΑΘΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙ
ΝΑΙ ΑΙ ΓΕΝΙΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ.

ΕΙΣ ΑΥΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙ
ΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ 
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΙΝ ΤΩΝ ΑΙΤΗ
ΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ.

ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΑΠΟ 
ΑΠΟΨΕΩΣ ΑΘΡΟΑΣ ΣΥΜ
ΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝ- 
ΕΛΕΥΣΙΣ ΑΞΙΖΕΙ ΟΣΟ ΧΙ
ΛΙΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ.

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΑ 
ΟΠΟΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟ- 
ΜΕΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΝΑΙ 
ΤΑ ΣΟΒΑΡΩΤΕΡΑ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙ- 
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ.

ΤΗΝ 17ην ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΥ- 
ΣΙΑΣΗ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ.

νολ-ικό-ν ποσόν τών -κατ-αβ αλλομένω-ν 
συντάξεων ύπό τού Ταμείου Συντά- 
ξεω Ά-θηινώ-v ηύξήθη κατά 280%.

Τί γίνεται, Κύριοι Συνάλεφοι; Γνω
ρίζετε έσεΐς νά έση-μεϊώθη καμ-μία ά- 
θρόα έξοδος ύπαλλήιλων τής 'Αθηνών 
ώστ-ε νά αΰξηθή φυσιολογ ι-χώς τό συ
νολικόν ποσόν τών καταβαλλόμενων 
ύπό τοϋ Ταμείου των Συντάξεων;

”Ή μήπως -έλαβε χώραν .σκανδαλώ
δης αύξη-σις αυντάξεω-ν μεταξύ τού 
1960 -καί 1968 παρά τψ Ταμείψ 
Συντάξεων ’Αθηνών, ϊσως λόγψ 
άθρόων άναγνωρ.ίσεων προϋπηρεσιών, 
ανυπάρκτων, αί όποΐαι ηΰξησαν δυσα- 
ναλόγω-ς τάς παρεχομένας ΰπό τοϋ 
Ταμείου Συντάξεων ’Αθηνών συντά
ξεις;

’Επληροφο-ρήθημεν δτι ή Τράπεζα 
ήθέλη-σε νά ένεργήση σχετικόν έλεγ
χον, άλλά τό Ταμεΐαν Συντάξεων ’Α
θηνών ήονήθη νά έπιτρέψη έλεγχον, 
προβάλλον τήν αυτοτέλειάν του. Ποι
αν αυτοτέλειαν. Κύριοι, όταν συντηρή- 
ται -καί ϋπάρ-χή μόνον άπό -τάς δα
ψιλείς καί άνευ άντι-κρύ-σματος χορη
γήσεις τής Εθνικής Τραπέζης. Καί 
ποιος ποτέ έντιμος διαχειριστής άλ- 
λοτρίων ήονήθη νά ύποστή έλεγχον; 
-Καί δη άπό τόν χρηματοδότην του;

Αύτά είναι πρωτοφανή πράγματα. 
Έσεΐς -κρίνατέ τα.

Κύριοι Συνάδελφοι,

Δέν δυνάμεθα, δυστυχώς, δπως εϊ- 
πομεν, νά ε’ίμεθα υπερήφανοι δΓ επι
τεύγματα κατά τό ΰπό κρίσιν διάστη
μα.

Κρί-νοντες εύλογον τήν οίανδήποτε 
κριτικήν σας, θά άπαντήσωμεν κατά 
καθήκον είς τάς αιτιάσεις -καί άττο- 
ρίας σας.


