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Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΜΑΣ ι. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ 00QNAI0Y
9 Επιβάλλεται ό τερματισμός της άναστολής προσλήψεως 

προσωπικού.
9 Βραδύς ό ρυθμός των άπό μακροΰ καθυστερουμένων 

προαγωγών καί προσαυξήσεων.
9 Παροχή οικονομικών κινήτρων εις τό Προσωπικόν πρός 

έπαύξησιν τής άποδόσεώς του.

Κύριοι Υπουργοί, Κύριε Διοικητά, Κύριοι Μέτοχοι,
Παρίσταμαι εις την σημερινήν Συνέλευσίν μας ώς εκπρό

σωπος πρώτον των Υπαλλήλων τού ‘Ιδρύματος καί δεύτερον ση
μαίνοντος Μετόχου, τού Συλλόγου των Υπαλλήλων τής Εθνι
κής Τραπέζης τής Ελλάδος.

Ύπό την τελευταίαν ταύτην ιδιότητα ίσταμαι μετ’ εύχα- 
ριστήσεως είς την πάγκοινον καί λίαν εύχάριστον διαπίστωσιν 
τής κατά τό παρελθόν έτος σημειωθείσης ανοδικής πορείας των 
έργασιών τοΰ Ιδρύματος καί τής παραλλήλου μειώσεως ώρισμέ- 
νων δαπανών. Αί έν λόγω έξελίξεις επέτρεψαν την έπίτευξιν αί- 
σθητώς βελτιωμένων, έν συγκρίσει μέ τά προηγούμενα έτη, απο
τελεσμάτων, μέ συνέπειαν την πραγματοποίησιν θεαματικού 
άλματος είς τό προτεινόμενον πρός διανομήν μέρισμα.

Ύπό τήν ιδιότητά μου δμως ώς έκπροσώπου τών έργαζο- 
μένων είς τό "Ιδρυμα, θεωρώ ύποχρέωσίν μου να έπιστήσω τήν 
προσοχήν τής Συνελεύσεως έπί τινων θεμάτων έχόντων πρωτί- 
στως άμεσον σχέσιν μέ τήν έν τώ μέλλοντι αποδοτικήν λειτουρ
γίαν τής Τραπέζης.

νά έφαρμοσθή ένεργητικωτέρα πολι
τική οικονομικών κινήτρων πρός έπ- 
αύξησιν τής άποτελεσματικότητος 
τούτων.

Περιορίζομαι είς τά θέματα 
ταϋτα καθ’ όσον ή αναφορά είς 
τον σχοινοτενή κατάλογον τών λοι
πών έκκρεμοτήτων θά έκούραζε τήν 
Συνέλευσίν καί έκφράζω τήν έλπίδα 
ότι ή Διοίκησις θά άναθεωρήση τήν 
μέχρι τοΰδε τακτικήν άποψυγής ένα- 
σχολήσεως μέ τά θέματα τοΰ Προ
σωπικού διότι αϋτη είς τελευταίαν 
άνάλυσιν καταλήγει είς θετικήν ζη
μίαν τών ιδίων τού Ιδρύματος συμ
φερόντων.

Μέ τήν έλπίδα ταύτην, Κύριοι Μέ
τοχοι, τό Προσωπικόν εύχεται άπό 
τοΰ βήματος τούτου είς τήν νέαν Δι- 
οίκησιν νά πραγματοποιήση κατά τό 
τρέχον έτος ακόμη μεγαλύτερον αλ· 
μα είς τάς έργασίας, τά άποτελέ- 
σματα καί τό μέρισμα.

ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΤΗΣ 12ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1968
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΟΣ
1) Έκθεσις πεπραγμένων διά τό ληξαν έτος 1967.
2) Ένκρισις άπολογισμοΰ 1967 καί προϋπολογισμού 1968.
3) Έκθεσις ελεγκτών καί άπαλλαγή Διοικ. Συμβουλίου.

Ή Γενική Συνέλευσις έλαβε χώραν τήν Παρασκευήν 12ην 
’Απριλίου 1968 άπό ώρας 19 έως 21.45' είς τήν αίθουσαν Τα
μείων Τίτλων τοϋ Κεντρικού Καταστήματος τής Τραπέζης, 
Αιόλου 86. Πρόεδρος Συνελεύσεως κ. Εϋστ. Μϊχος.

κ. Πρόεδρος (Εΰστ. Μϊχος): 
Αίωνία του ή μνήμη. Ό Θεός ας τον 
άναπαύση.

Τον λόγον έχει ό κ. Ίθάκήσιος.

Ή ομιλία
τοϋ u. Κ. Ίδααήσιοο

Προ τής εισόδου τής Γενικής Συ
νελεύσεως είς τό κυρίως έργον της, 
προτείνεται ύπό τοΰ Διοικ. Συμβου
λίου, συμφώνως τώ άρθρφ 13 τοΰ 
Καταστατικού τού Συλλόγου, ό κ. 
Ευστάθιος Μϊχος, ώς Πρόεδρος τής 
Γενικής Συνελεύσεως, λόγφ απου
σίας τοΰ τακτικού αυτής κ. ’Εμμα
νουήλ Παναγιωτοπούλου.

I Ή Συνέλευσις έγκρίνει τον προ- 
j τεινόμενον ό όποιος καί καταλαμβά- 
| νει τήν έδραν τοΰ Προέδρου.

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ
Είναι γνωστόν δτι ό δεσμός τών 

Υπαλλήλων μέ τήν Τράπεζαν τυγ
χάνει ριζικώς διάφορος τών συνή
θων σχέσεων έργαζομένου - έργοδό- 
του άλλων έπιχειρηματικών όργανι- 
σμών, ανεξαρτήτως τοΰ μεγέθους 
των. ΟΙ Υπάλληλοι τής Εθνικής 
Τραπέζης έχουν στερράν πεποίθησιν 
ότι έπιτελοΰν λειτούργημα είς "Ίδρυ
μα πρωταρχικώς έθνικοοικονομικής 
σημασίας. Ή πίστις αυτή μεταλαμ- 
παδευομένη άπό γενεάς είς γενεάν 
κατέστη πλέον παράδοσις είς τούς 
εργαζομένους είς τήν Τράπεζαν καί 
έν τών σημαντικότερων κεφαλαίων 
ταύτης.

Οΰτω κατέστη δυνατή καί ή διεκ- 
περαίωσις, κατά τό παρελθόν έτος, 
τοΰ κατά πολύ μεγαλυτέρου όγκου 
έργασιών, ύπό Προσωπικού ύπολει- 
πομένου είς αριθμόν έν συγκρίσει μέ 
τά προηγούμενα έτη ώς έκ τής άνα
στολής τών προσλήψεων, συνεπεία 
τής όποιας τά δημιουργούμενα έκ 
τών φυσιολογικών καί άλλων λόγων 
αποχωρήσεων έκ τής ύπηρεσίας κε
νά, δέν άναπληροΰνται.

Εύνόητον τυγχάνει ότι πρός τον 
σκοπόν τούτον άπητήθη ίδιάζουσα 
έντασις είς τήν έν γένει προσπάθειαν 
τών έργαζομένων, κατάστασις μή δυ- 
ναμένη νά συνεχισθή καί είς τό μέλ
λον καί δή έν δψει συνεχούς διευρύν- 
σεως τών έργασιών τής Τραπέζης 
καί τής Ιδρύσεως μεγάλου αριθμού 
νέων Υποκαταστημάτων. Διότι θά 
όδηγηθώμεν άφ’ ένός είς τήν έκ τής 
ύπερεντάσεως φυσιολογικώς άναπό- 
φευκτον κόπωσιν τού προσωπικού μέ 
συνέπειαν τήν μείωσιν τής άποδό
σεώς του καί άφ’ έτέρου αδυναμίαν 
προσκτήσεως νέας πελατείας ίσως 
δέ καί είς τήν διαρροήν τμήματος 
ταύτης λόγφ ανεπαρκούς έξυπηρε- 
τήσεως τών συναλλασσομένων.

Σημειωτέον δτι τό άνευθύνως προ- 
βληθέν κατά τό παρελθόν έπιχείρη- 
μα περί ύπάρξεως ύπεραρίθμου 
προσωπικού δέν δύναται πλέον νά 
εύσταθήση κατόπιν τής γενομένης 
καί ύπό τής Διοικήσεως άναγνωρί- 
σεως τής σχετικής στενότητος.

’Απομένουν συνεπώς δύο οδοί διά 
τήν έν τώ μέλλοντι άντιμετώπισιν 
τού συνεχώς διευρυνομένου δγκου τών 
έργασιών. Ό τερματισμός τής άνα
στολής τών προσλήψεων καί ή έπι- 
τάχυνσις τής βελτιώσεως τής όργα- 
νώσεως τών Υπηρεσιών τής Τραπέ
ζης μέ παράλληλον χρησιμοποίησή 
τών συγχρόνων τεχνολογικών κατα- 
κτήσεων.

Έν προκειμένω ευχαρίστως δια- 
πιστοΰμεν δτι, ύπό την πνοήν τής 
νέας Διοικήσεως, έμφορουμένης ώς 
γνωστόν ύπό συγχρόνων αντιλήψεων 
έπιστημονικής άντιμετωπίσεως τών 
σχετικών μέ την λειτουργίαν τής 
Τραπέζης θεμάτων, ήρξατο συστημα
τική προσπάθεια επιλογής τοϋ προ
σωπικού έν σχέσει μέ τήν χρησιμο
ποίησή του. Τό μέτρον τούτο περι- 
οριζόμενον πρός τό παρόν είς τήν.

Διεύθυνσιν τής Όργανώσεως τής 
Τραπέζης έλπίζομεν δτι θά έπεκτα- 
θή συντόμως καί είς τάς λοιπάς Δι
ευθύνσεις είς τρόπον ώστε νά άπο- 
φεύγηται είς τό μέλλον ή έσφαλμέ- 
νη έπάνδρωσις τών Υπηρεσιών αυ
τών. Έξ άλλου, ή Διοίκησις τής 
Τραπέζης, άπορροφηθεΐσα ίσως, έκ 
τών τρεχόντων οργανωτικών καί λοι
πών θεμάτων δέν ήδυνήθη μέχρι τοΰ
δε νά άσχοληθή θετικώς μέ τά είδι- 
κώτερα προβλήματα τοΰ Προσωπι
κού, τά όποια καί πολλά είναι καί 
άπό μακροΰ έκκρεμοΰν καί ίδιάζου- 
σαν ψυχολογικήν κατάστασιν δη
μιουργούν είς τό σώμα τών Υπαλ
λήλων.

’Ιδιαιτέρως αποτελεί παράπονον 
τών έργαζομένων είς τό "Ιδρυμα ό 
βραδύς ρυθμός διενεργείας τών άπό 
μακροΰ καθυστερουμένων προαγω
γών καί απονομής τών προσαυξήσε
ων, μέ αποτέλεσμα τήν μή άπόλη- 
ψιν αναμενομένου άπό διετίας εισο
δήματος.

Σημειωτέον δτι τοιοϋτον τι δέν 
παρατηρεΐται είς οϋδένα έκ τών όμο- 
ειδών οργανισμών καί ή έξαίρεσις 
τραυματίζει, ώς είκός, τούς ύπηρε- 
τούντας είς τό "Ιδρυμα είς στιγμάς 
μάλιστα κατά τάς όποιας θά έπρεπε

ΤΟ “ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΠΡ0Σ0ΠΙΚ0Υ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ,,
(Σχετικόν ρεπορτάζ είς τήν 2αν σελίδα)

ΑΠΟ ΜΛΚΡΟΥ ΕΚΚΡΕΜΗ 
ΒΑΣΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Προστατευτική άντιμετώπισις τοϋ προβλήματος 
τών ασφαλιστικών οργανισμών.
Άναζήτησις καί παροχή οικονομικών κινήτρων 
διά τήν πλέον αποτελεσματικήν άπόδοσιν 6τοϋ 
Προσωπικού.
Μισθολογικόν.

Ίση μεταχείρισις μέ τό προσωπικόν τής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος.
Σεβασμός καί άνύψωσις άνθρωπίνου παράγοντος.
Έξίσωσις συνθηκών έργασίας κέντρου καί έπαρ- 
χιακών Υποκαταστημάτων.

♦ Άποτελεσματικωτέρα προστασία τής μητρός-συν
αδέλφου.

♦ Αύστηρά τήρησις τής Εργατικής Νομοθεσίας.
♦ Συμμετοχή έκπροσώπων τοϋ προσωπικού είς τά 

πειθαρχικά Συμβούλια ώς καί είς τάς έπιτροπάς 
σχέσιν έχούσας μέ ζητήματα τοΰ προσωπικού.

♦
♦

♦
♦
♦
♦

κ. Πρόεδρος (Εΰστ. Μϊχος): 
’Αγαπητοί Συνάδελφοι, ευχαριστώ 
διά τήν τιμήν τήν οποίαν μού έκά- 
ματε, έγκρίνοντες τήν πρότασιν τοΰ 
Δ. Συμβουλίου διά νά προεδρεύσω 
τής σημερινής Γεν. Συνελεύσεως λό- 
γφ απουσίας τοΰ τακτικού Προέ
δρου.

Δυνάμει τού άρθρου 12 τού Κα
ταστατικού μας ή Συνέλευσις εΰρί- 
σκεται έν άπαρτίςι καί έγκύρως συ
νεδριάζει. Παρακαλώ τήν Γεν. Συνέ- 
λευσιν δπφς έκλέξη δύο Γραμμα
τείς. Προτείνονται οί κ.κ. Άναστ. 
Κλειδής καί Άθ. Γιαννακόπουλος 
(Έγκρίνονται όμοφώνως οί ανωτέρω 
προταθέντες).

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ τούς 
κ.κ. όμιλητάς δσοι θέλουν νά λάβουν 
τον λόγον νά τό δηλώσουν είς τό 
Προεδρεΐον.

(’Ακολουθεί ή έγγραφή τών έπιθυ- 
μούντων νά ομιλήσουν).

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ τούς 
κ.κ. όμιλητάς νά είναι σύντομοι καί 
ουσιαστικοί ώς έπίσης ή Συνέλευσις 
μας νά διεξαχθή έντός πολιτισμέ
νης άτμοσφαίρας.

Καί πριν ή δώσω τόν λόγον είς 
τον πρώτον ομιλητήν, έπιθυμώ νά 
σάς γνωρίσω δτι κατά τήν διάρκειαν 
τής προηγουμένης έβδομάδος άπε- 
βίωσεν ό ’Ιωάννης Καπέττης δστις 
καπά τό παρελθόν διετέλεσεν Πρόε
δρος τού Σωματείου μας καί παρα
καλώ νά τηρήσωμεν ένός λεπτού σι
γήν είς μνήμην του.

(τηρείται ένός λεπτού σιγή)

κ. Κ. ’Ιθακήσιος: Κύριοι 
Συνάδελφοι είναι αποκαρδιωτικό τό 
θέαμα τής Συνελεύσεώς μας, είναι ή 
Συνέλευσις ή οποία έγινε μετά άπό 
3 κανονικός καί τώρα πόσοι εί'μα- j 

ι στε; Καί έρωτά κανείς μέ τί πλάτες, 
ι μέ τί δύναμιν ένα Διοικητικό Συμ- 1 

βούλιον τό όποιον θά έκλεγή καί θά 
έχη είς τάς Συνελεύσεις τοισύτας 
παρουσιάσεις θά μπόρεση νά διεκδι- 
κήση ποτέ τυχόν αιτήματα σας;

’Αποθαρρύνει δηλαδή κάθε νέον 
συνάδελφον ό όποιος θά θελήση νά 
άνακατευθή στά Συνδικαλιστικά. "Αν 
πούμε δτι ύπήρχε ένας παρατηρητής 
καί τά Εβλεπε αυτά: και κατόπιν πή
γαινε τό Διοικητικό μας Συμβούλιον 
νά διεκδίκηση κάπου τίποτε, θά τού 
έλεγαν ποιους έκπροσωπεΐς· Διότι 
άπό τά 4.300 μέλη δέν είμαστε ούτε 
50 παρόντες. Τί νά πή κανείς καί τί 
νά άναπτύξη για νά έχη καί τις κρί
σεις τις δικές μας καί τις ύποδείξεις 
σας γιά νά μπόρεση αυτό τό Σωμα- 
τεΐον νά τις έπιδιώξη. Είναι αποκαρ
διωτικό τό θέαμα.

Είμαι δμως υποχρεωμένος σαν πα
λαιός Συνδικαλιστής σέ άδειες κα
ρέκλες νά μιλήσω καί νά πώ τήν 
γνώμην μου γιά τά συμφέροντα τής 
όλότητος τών συναδέλφων. Καί έρ
χομαι κύριοι έπί τού ’Απολογισμού 
τής Διοικητικής ’Επιτροπής.

Τής Διοικητικής Επιτροπής δέν 
μπορεί νά τό άρνηθή κανείς δτι τά 
άποτελέσματά της είναι πενιχρά ή 
μάλλον δέν υπάρχουν αποτελέσματα 
κύριοι. Ώς έκ τούτου έπί τών πε
πραγμένων της γενικώς δια τά συμ
φέροντα τών υπαλλήλων δέν έχουμε 
νά παρατηρήσωμεν τίποτε άλλο πα
ρά δτι έκανε έπισκέψεις έθιμοτυπίας 
πρός τους διαφόρους Υπουργούς καί 
κατέθεσεν έν υπόμνημα.

"Οσον αφορά λοιπόν τήν δραστη
ριότητα της είς τό θέμα αύτό δέν έ
χουμε νά πούμε τίποτε. Μηδέν κύ
ριοι. Θά προχωρήσω όσον αφορά 
στά άλλα θέματα τής διαχειρίσεώς 
της.

Εκείνο τό όποιον μέ ξενίζει ιδιαι
τέρως είναι ή δαπάνη τοΰ Εστιατο
ρίου τής Λέσχης. 'Από πληροφορίες 
τις όποιες έχω, καί θά παρακαλέσω 
τό Διοικητικόν Συμβούλιον νά μέ δι
όρθωση αν τύχον έχω κάνει λάθος 
είς τούς αριθμούς, σιτίζονται είς τό 
Έστιατόριόν μας, άλλοι μού είπαν 
50 καί άλλοι 80 συνάδελφοι, καί ξέ
νοι οί οποίοι είναι φοιτηταί άλλοι 
τόσοι, δηλαδή σύνολον 150 άνθρω
ποι. Καί έρωτώ κύριοι άξίζει νά ύ· 
πάρχη Έστιατόριόν τό όποιον μάς 
άποφέρει ζημίαν 200.000 δρχ. τό 
χρόνο γιά νά σιτίζωνται 80 συνά
δελφοι; Δέν τις παίρνουμε αυτές τις 
200.000 δρχ. νά τραπεζώνωμε καί 
νά τούς ταΐζουμε αυτούς τούς συ
ναδέλφους μεσημέρι βράδυ;

Νομίζω δτι πρέπει νά πάρη άπό- 
ψασι ή Συνέλευσις, αύτό τό Θέμα νά 
κλείση, Έπήγα κΓ έγώ γιά νά έχω 
ιδίαν άντίληψιν καί είδα δτι είναι 
Έστιατόριόν γιά ζευγαράκια, λοιπόν 
κύριοι νά πληρώνωμε 200.000 δρχ. 
γιά νά έχωμε αύτό τό Εστιατόριο 
νομίζω δτι είναι περιττόν.

Μια άλλη δαπάνη ή οποία είναι 
υπερβολική, κατά τήν γνώμη μου, 
είναι καί τά έξοδα τών δώρων τών 
τέκνων τών συνεδέλψων, σέ μιά γιορ
τή πού κάνουμε καί δίνουμε διάφορα 
δώρα, άν λάβωμε μάλιστα ύπ’ δψιν 
μας τις δαπάνες τών προηγουμένων 

χρήσβων, είναι πολύ ύπερβολική. Καί I

αύτό νά τό δήτε, είναι δηλαδή κα
λύτερα τά δώρα καί έπρεπε νά δο
θούν αΰτά;

Αύτό άς σάς τό έξηγήση είς τήν 
δευτερολογίαν του τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον. Έπίσης έκεϊνο τό ο
ποίον μέ έξέπλη,ξεν καί αισθάνομαι 
λύπην είναι ότι ύστερα άπό 1 χρό
νο σιωπής, σαν νά μήν υπήρχαμε έ- 
μείς άνεπτυγμένοι καί μορφωμένοι 
υπάλληλοι οί οποίοι καλώς ή κακώς 
έκπροσωποΰμεν μίαν τάξιν ανθρώπων 
ή οποία έξυπηρετεΐ ένα τμήμα τού 
οικονομικού τομέως τού "Εθνους μας 
έβγήκε ύστερα άπό ένα χρόνο ή 
«Τραπεζιτική».

Έγώ είχα τή γνώμη δτι ή Τραπε
ζιτική έπρεπε νά βγαίνη συνεχώς καί 
νά μήν σταματήση ποτέ, ιδίως δέ 
κατά τάς δύσκολους στιγμάς δπου 
οΐ διάφοροι κακοθεληταί διέδιδαν διά
φορα καί έρριπτον είς διαρκή ανη
συχίαν τό προσωπικόν. "Επρεπε 
λοιπόν ή Τραπεζιτική νά βγαίνη καί 
νά είναι τελείως ένημερωμένη γιά νά 
μάς κατατοπίζη καί νά μάς ήσυχά- 
ζη. "Υστερα απ’ αύτή τή σιωπή τοΰ 
ένός έτους έβγήκε ή Τραπεζιτική. 
Καί τί είναι ή Τραπεζιτική κύριοι; 
"Αν πάρετε τήν πρώτη σελίδα θά δή
τε βιογραφικά σημειώματα, άν πάτε 
παρακάτω θά δήτε ευχές γιά έπιτυ- 
χία, άν πάρετε τήν τελευταία σελίδα 
τής Τραπεζιτικής τον Νόμον τών ά- 
πολυθέντων καί πιο κάτω, Κύριοι, μέ

(Συνέχεια είς τήν 3η σελίδα)

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Όχι ί

Όμολογοΰμεν αδυναμίαν νά 
συλλάβωμεν τήν σκοπιμότη
τα — εάν ύπάρχη τοιαύτη — 
τοΰ τρόπου μέ τόν όποιον ή 
Διοίκησις άντιλαμβάνεται τό 
ύπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα 
τοΰ προσωπικοΰ, δηλαδή τήν 
διενέργειαν τών προαγωγών 
καί την χορήγησιν τών προσ
αυξήσεων. ’Εάν τήν ένδιαφέ- 
ρη ή δημιουργία ρεκόρ, τοΰ- 
το ήδη τό έπέτυχεν μέ τήν 
πάροδον δύο όλοκλήρων έ- 
τών άφ’ ής έχουν νά διενερ- 
γηθοΰν προαγωγαί, ή νά χο
ρηγηθούν προσαυξήσεις άπό 
τοΰ βαθμού τοΰ Λογιστοΰ Α' 
καί άνω.

Θλιβερόν ρεκόρ, όταν σκε- 
φθή κανείς οτι 1,5 δισεκα
τομμύρια μικτά κέρδη έπρα- 
γματοποιήθησαν άπό άνθρώ- 
πους τών οποίων αποστε
ρούν, άδικαιολογήτως, έπί 
τόσον χρόνον τά νόμιμα έκ 
τοΰ κόπου των δικαιώματα.
Η δέ πικρία καί ή απορία 

γίνονται έτι μεγαλύτεροι ό
ταν άναλογιζώμεθα, οτι ή έ- 
ξοργιστικώς δυσμενής αυτή; 
μεταχείρισις αποτελεί «προ- 
νόμιον» μόνον διά τό προσω
πικόν τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης.

’Εμείς θά άρκεσθώμεν νά 
έπισημάνωμεν τό ενδεχόμε
νον καί τόν κίνδυνον ένός 
άλλου ρεκόρ· τής μετατροπής 
τοΰ ύπηρεσιακοΰ ζήλου τοΰ 
προσωπικού είς κατακόρυφον 
άδιαφορίαν καί τήν μοιρο
λατρικήν έκ μέρους του άν- 
τιμετώπισιν τής δημιουργη- 
θείσης καταστάσεως: «Τόσο 
μέ λογαριάζουν, τόσο τούς 
λογαριάζω». Καί έπειδή αυ
τά δέν είναι έπιθυμηταΐ λύ
σεις άπό κανέναν, έπιστρέ- 
φομεν είς τό πρόβλημα καί 
συμπεραίνομεν: Ή Διοίκη- 
σις διακηρύσσει — προσφά- 
τως μάλιστα ένώπιον τών 
Μετόχων κατά τήν Γενικήν 
Συνέλευσίν — δτι ούδέν ύφί- 
σταται έμπόδιον ώς πρός τάς 
προσαυξήσεις—διά τάς προ- 
αγωγάς έπικρατεΐ σιδηρά 
σιωπή - πλήν τοϋ χρόνου 8σ-
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τις άπαιτεΐται διά την άπό 
τεχνικής πλευράς προετοιμα
σίαν. Και ό άπαιτούμενος 
μέν χρόνος δχι μόνον παρήλ- 
θεν άλλά άπέκτησεν βιβλι
κήν έννοιαν.Έγηράσαμεν εις 
τήν αμαρτίαν τής τεχνικής 
προετοιμασίας των προσαυ- 
ξήσεων... Αί δικαιολογίαι 
κατήντησαν διάφανος πέπλος 
όπισθεν τοϋ οποίου σκιαγρα- 
φοΰνται ή ή άνικανότης των 
υπηρεσιακών οργάνων (κου
κιά μετρημένα είναι ή δου
λειά του;) ή ή σκοπιμότης 
τής κωλυσιεργίας προκειμε- 
νου νά προκτ >ιμασθή ή άνα- 
τροπή τοϋ υφισταμένου κα
θεστώτος τής έξελίξεως τοΰ 
προσωπικού. Άλλά, τό άπί- 
θανον ενδεχόμενον τής πρώ 
της περιπτώσεως αφορά τήν 
Διοίκησιν ή οποία καί οφεί
λει νά τό έλέγξη. Τό δεύτε
ρον, δμως, αφορά ευθέως τήν 
συλλογικήν έκπροσώπησιν 
ήτις άρνεϊται διαρρήδην νά 
δεχθή τήν θέσιν της πρό τε
τελεσμένων γεγονότων τά ό
ποια άφοροΰν τά ιερά καί τά 
δσια τών εργαζομένων εις τό 
ίδρυμα. Καθήκον και δικαίω
μα — κατά νόμον — τοϋ Συλ
λόγου είναι νά διαπραγμα
τεύεται τάς σχέσεις και τάς 
συνθήκας εργασίας μετά τής 
εργοδοσίας καί δχι νά καλεί
ται εκ τών υστέρων νά συνο- 
μολογή de facto καταστά
σεις.

Όχι. Ό Σύλλογος τών 'Υ
παλλήλων τής ’Εθνικής Τρα- 
πέζης μέ ήμίσεος αίώνος 
ζωήν, είναι άποφασισμένος 
να τιμήοη τάς εύθ >νας του 
έναντι τών μελών του. Άρ- 
νεϊται νά συμπράξη εις τήν 
άπαράδεκτον τακτικήν τής 
Διοικήσεως ή οποία, έν πά 
ση περιπτώσει, οφείλει ή νά 
προχωρήση άμέσως εις τήν 
διενέργειαν τών προαγωγών 
καί τήν χορήγησιν τών προ- 
σαυξήσεων ή νά γνωρίση 
δημοσία τούς λόγους τής 
άπροκαλύπτου κωλυσιεργίας.

Ή διάλνοις 
ένός μύθου 
(Όφειλομένη 
άηάντηοις)

Δευτερολογών ό κ. Διοικη
τής κατά τήν Γεν. Συνέλευσιν 
τών Μετόχων τής Τραπέζης 
τής 27ης ’Ιουνίου 1968, καί 
άναφερόμενος εις τήν ομιλίαν 
τοΰ Προέδρου τοΰ Συλλόγου 
κ. Άδ. Όθωναίου, έδήλωσεν 
άπεριφράστως, δτι θά συνε- 
χισθή ή αναστολή προσλήψε- 
ως προσωπικού. Αύτά δύο μό
λις μήνας μετά άπό τήν κυ
κλοφορίαν τής ύπ’ άριθ. Α) 
16)18-4-1968 Εγκυκλίου τής 
Διοικήσεως τής Τραπέζης εις 
ήν, μεταξύ άλλων, άνεφέρετο 
δτι: «Καίτοι εϊμεθα πλήρως 
ένήμεροι τών δυσχερειών τάς 
όποιας πολλά τών, έπαρχια- 
κών ίδίφ. Καταστημάτων αν
τί μετωπίζουσι συνεπεία έλ- 
λείψεως έπαρκοΰς προσωπι
κού κλπ.».

Καί ένώ διά τοΰ ανωτέρω 
αποσπάσματος τής Εγκυκλί
ου διαλύεται πλήρως καί έπι- 
σήμως ό μΰθος περί πλεονά
ζοντας προσωπικού καί άνα- 
γνωρίζεται άπό πλευράς Τρα
πέζης, έστω καί μετά πάρο
δον ένός έτους, αύτό τό ό
ποιον ημείς, ζώντες τήν πρα
γματικότητα καί διαπιστοΰν- 
τες καθημερινώς τήν διαρροήν 
τής πελατείας προς τον άν- 
ταγωνισμόν λόγιο τής πλημ
μελούς έξυπηρετήσεώς της έκ 
τής έλλείψεως έπαρκοΰς προ
σωπικού, άπό τής πρώτης 
στιγμής, δτε έτέθη τό θέμα, 
εΐχομεν ύπευθύνως τονίσει 
προς πάσαν κατεύθυνσιν, τώ
ρα ό κ. Διοικητής έπανέρχε- 
ται εις τό θέμα, καί άντί ή 
συνέχεια νά είναι ή άμεσος 
προκήρυξις δημοσίου διαγω
νισμού διά τήν πρόσληφιν 
προσωπικού, προβαίνει, ένώ- 
πιον τοΰ Σώματος τών Μετό
χων εις τήν δήλωσιν ότι θά 
συνεχισθή ή άναστολή προσ- 
λήψεως προσωπικού, παραλ- 
λήλως δμως, προς τήν άνα-

στολήν θά πραγματοποιείται 
ό έκσυγχρονισμός τής Τραπέ-
ζης-

Τά έδηλώσαμεν έπανειλημ- 
μένως, τό δηλώνομεν διά μίαν 
εΐσέτι φορά, ιδίως μετά τήν 
δεσμευτικήν άπόφασιν τοΰ κ. 
Διοικητοΰ, δτι, μέ τήν αλμα
τώδη αϋξησιν τών έργασιών 
τής Τραπέζης, τον πολλαπλα
σιασμόν τών Ύπ)των της, 
τήν άθρόαν έξοδον ύπαλλή- 
λων έκ τοΰ ιδρύματος, τήν κα- 
τάργησιν, κατά βάσιν, τών υ
περωριών, τήν έπί μακράν 
χρόνον άνασταλεΐσαν πρόσλη- 
ψιν προσωπικού, τήν ϋπαρξιν 
άντικειμενικών άδυναμιών αί 
όποΐαι έμποδίζουν τήν πλήρη 
έκμετάλλευσιν τών δυνατοτή
των τών ηλεκτρονικών συγ
κροτημάτων (βαθμός έξειδι- 
κεύσεως τεχνικού προσωπι
κού, ό ποσοτικός άριθμός αυ
τού, ό μηχανικός έξοπλισμός 
τοΰ δικτύου κλπ.) τό πολυ
δαίδαλον τών άποφάσεων τής 
Νομισματικής Έπιτρο π ή ς 
καί πλήθος άλλων προσδιορι
στικών παραγόντων, τό προ
σωπικόν δέν έπαρκεΐ διά νά 
άνταποκριθή εις τάς άνάγκας 
τής Τραπέζης, παρά τήν φι- 
λότιμον, τήν ύπεράνθρωπον 
προσπάθειαν τήν όποιαν κα
ταβάλλει. Τούτο δέ καθίστα
ται όσημέραι καί έμφανέστε- 
ρον.

Καί διά νά εϊμεθα εϋθεΐς 
εις τάς έξηγήσεις μας. Πι- 
στεύομεν δτι ό κ. Διοικητής 
δέν θά έπρεπε νά δεσμευθή έ
ναντι τών Μετόχων ως πρός 
τήν πρόσληφιν προσωπικού. 
Είναι ούχϊ εύκολος ή πρόγνω- 
σις τοΰ βαθμού εις τον όποιον 
θά άνέλθη αϋριον ή έντασις 
έκ τής άναγνωρισθείσης έπι- 
σήμως έλλείψεως προσωπι
κού. Αί άναμενόμεναι άπολύ- 
σεις συναδέλφων έκ τών τά
ξεων τοΰ Στρατού δέν θά εί
ναι έπαρκεΐς συγκρινόμεναι 
πρός τάς ένεστώσας 
καί μόνον άνάγκας. Καί 
οπωσδήποτε, άνθρωπιστικαί 
τούλάχιστον σκοπιμότητες, ε
πιβάλλουν τήν προστασίαν 
τών έργαζομένων άπό τήν έ- 
ξουθένωσιν εις τήν όποιαν ο
δηγούνται έάν συνεχισθή ή 
έμμονή τής Διοικήσεως έπ’ 
αυτού.

Ό μειαταιιτιιιός 
διαγωνισμός 

uai Α ξένη γλώσσα
Κατά τον τελευταΐον μετα- 

τακτικόν διαγωνισμόν Κλητή
ρων καί Είσπρακτόρων, ικα
νός άριθμός έξ αύτών άπέτυ- 
χε εις τούτον, ύπολειφθείς μία 
ή δύο μονάδας εις τήν Ξένην 
Γλώσσαν, ένώ εις τήν Έκθε- 
σιν καί τά Μαθηματικά έλα
βε άνω τοΰ 1 8, μέχρι καί 20.

Άτυχώς, δμως, ή Διοίκησις 
τους οϋτω άποδείξαντας τήν 
συγκρότησιν καί τήν ικανότη
τά των, δχι μόνον δέν έδέχθη 
νά μετατάξη, μέ τήν υποχρέω- 
σιν φυσικά τής έν τφ μέλλον- 
τι έπαναδοκιμασίας των εις 
τό μάθημα είς τό όποιον εί- 
χον όποτύχει (καί δή κατά τό 
στάδιον τοΰ προαγωγικοΰ 
διαγωνισμού ώστε νά τούς δο- 
θή ικανός χρόνος έπαρκοΰς 
προετοιμασίας), άλλά ούτε 
καν είς τον προσεχή διαγωνι
σμόν μονιμοποιήσεως τοΰ μη
νάς Νοεμβρίου λαμβάνεται 
πρόνοια δΓ αύτούς.

Δέν είναι μόνον ή συμπά
θεια, τήν οποίαν έμπνέει είς 
δλους μας ή τάξις αύτή τών 
συναδέλφων, τών μοχθούντων 
διά τήν βελτίωσιν τής θέσεώς 
των τόσον έντός τής Τραπέ
ζης δσον καί είς τήν Κοινω
νίαν γενικώτερον, ήτις μάς 
φέρει συνηγόρους τής περι- 
πτώσεώς των. Είναι έπί πλέ
ον, άφ’ ένός μέν ή έξ άντικει- 
μένου άδικος μεταχείρισίς 
των πρός τό λοιπόν κύριον 
άλλά προσωρινόν προσωπικόν 
τής Τραπέζης, τό όποιον έπα- 
νακαλεΐται πρός έξέτασιν είς 
τά μαθήματα είς τά όποια ά- 
πέτυχεν, άφ’ ετέρου δέ ή πε- 
ποίθησίς μας δτι ή Τράπεζα 
στερείται τών υπηρεσιών άν-

(Συνέχεια είς τήν 3η σελίδα)

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟΝ ΠΟΛΛΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗ

ΕΤΕΘΗ ΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

’Από τής 6ης Ιουνίου έ.έ., κατό
πιν σχετικού αγιασμού, ήρχισεν τήν 
λειτουργίαν του το νοσηλευτικόν ί
δρυμα των Ταμείων Υγείας τού προ
σωπικού τής 'αθνικής 1 ραπέςης ΰπό 
τον τίτλον «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝιΚΗΣ ΤΡΑΠΕ
ΖΑΣ» έπί τών οδών Κατσαντώνη καί 
Θερειανού παρά τήν λεωψορον 'Αλε
ξάνδρας, πλησίον τού Πάρκου.

Ή κατάκτησις αυτή τοϋ προσωπι
κού είναι πέραν πάσης αμφιβολίας 
μεγάλη καί ουσιαστική, κατατάσσει 
δε τά ταμεία 'Αλληλοβοήθειας μας 
πάνω καί άπό τήν πρώτην σειράν 
τών λοιπών παρεμφερών 'Οργανι
σμών, διότι είς τήν προσπάθειαν των 
νά ολοκληρώσουν τό έργον τής απο
τελεσματικής προστασίας τής ύγειας 
τών μελών των κατώρθωσαν νά προσ
φέρουν πρότυπον νοσηλευτικόν κέν- 
τρον είς τό όποιον, άφ' ένός μέν θά 
δίδεται προτεραιότης είς τήν προλη
πτικήν υγιεινήν τών μελών τών Τα-1 
μείων, άφ’ έτέρου δέ θά επιδιώκεται 
ταχεία καί αποτελεσματική θεραπεία 
ώς καί ή άνάρρωσις τών άσθενόιν. ;

Τά προσωπικόν τής Κλινικής, έπι- 
στημανικόν καί νοσηλευτικόν, έπελέ- 
γη μετά πάσης προσοχής καί ήδη 
έτέθη έπί τό έργον, προσψέρον μετά 
προθυμίας καί βάσει τών τελευταίων 
εξελίξεων τής έπιστήμης τάς υπηρε
σίας του είς τούς νοσηλευομένους.

Αί έλλείψεις καί αί μικροαδυνα- 
μίαι είναι βέβαιον — δέν πρόκειται 
διά νοσηλευτικήν έπιχείρησιν, ήτις 
έπιδιώκει τό έμπορικόν κέρδος — 
δτι προϊόντος τοΰ χρόνου θά καλυ
φθούν, καί τό σπουδαιότερον, θά ε
ξακολούθηση ό υψηλός βαθμός συν- 
τηρήσεως δστις έξ αρχής έχει δοθή 
είς τό δλον έργον.

Αί προϋποθέσεις μέ τάς οποίας 
έξεκίνησεν ή λειτουργία τοΰ Νοσηλευ
τικού Ιδρύματος είναι άριστες, αρ
κεί νά πρυτανεύση διαρκές πνεύμα 
συνεργασίας μεταξύ τών συμμέτο
χων. Επίσης ή Διοίκησις τής Τρα
πέζης οφείλει νά ένισχύση τήν προσ
πάθειαν ή οποία καταβάλλεται άπό 
τά Δ. Συμβούλια τών Ταμείων ήτις 
άποσκοπεΐ είς τήν διατήρησιν υψη
λού επιπέδου ύγείας τοΰ έμψυχου υ
λικού τής Τραπέζης, τήν ταχεΐαν 
αποθεραπείαν του καί τήν έπίσης 
ταχεΐαν επιστροφήν είς τήν έργασίαν

Ειδικώς έκεΐ όπου τό «Ύγείας Μέ
λαθρον» πρόκειται νά διαδραματίση 
καίριον ρόλον είναι, ασφαλώς, οί 
συνάδελφοι τής έπαρχίας. Άδιστά- 
κτως δύναται νά εί'πη τις, δτι είς τάς 
απευκταίας στιγμάς των θά ευρί
σκουν περισσότερον άπό μίαν καλήν 
κλινικήν, θά ευρίσκουν τήν θαλπω
ρήν καί τήν φροντίδα τοΰ σπιτιού 
των. ‘Ο καλός έπισπήμων, ή στοργι
κή αδελφή καί τό ζεστό περιβάλλον 
μέ τήν άρίστην επιστημονικήν έτοι- 
μότητα θά είναι είς τήν διάθεσιν έ- 
κείνων τών συναδέλφων οί όποιοι 
πολλάς φοράς ούτε μίαν φιλικήν θύ- 
ραν δέν έχουν νά κτυπήσουν είς τήν 
πρωτεύουσαν. Διά τούτο συνιστάται 
ιδιαιτέρως είς τούς έξ έπαρχίας συν
αδέλφους είς περίπτωσιν σφίξεως των 
είς ’Αθήνας δΓ οίανδήποτε ιατρικήν 
ανάγκην, πρό πάσης ένεργείας των 
νά συνεννοούνται μετά τοΰ Ταμείου 
Ύγείας των προκειμένου νά τύχουν 
καλλιτέρας έξυπηρετήσεώς.

ΜΕΡίΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ "ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ,

Τό εσωτερικόν ένός όι λίνου δωματίου

Μερική ά'πυψιε ένός διάδρομου 
τοϋ πρώ ίου δρόφου

Μερική «π ,ψις τοϋ ενός έκ τών δύο χειρουργείων

Το μικροβιολογικόν

ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΟΔΟΣ ΘΕΡΕΙΑΝΟΥ

(Πάροδος Λεωφ.
4 & ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ

Αλεξάνδρας Άρ. 15)

Τηλ. κέντρον μέσω τοΰ οποίου 
επικοινωνείτε μέ δλους τούς ορό
φους καί τάς υπηρεσίας :

643.251 - 641.024 - 641.025 - 641.026 
648.016. - Τηλ. Δ/σεως : 660.764 

ΑΘΗΝ ΑΙ (Τ. 701)

ΜΕΡΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ 
«ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ»

Τό ίδρυμα έγκατεστάθη είς τό κτίριον τής πρώην κλινικής 
«Παναγία Σπηλιανή». Πρόκειται διά κτίσμα τοΰ 1962 σχεδια- 
σθέν καί άνεγερθέν όποκλειστικώς διά κλινικήν.

Τούτο περιήλθεν είς τήν ιδιοκτησίαν τών Ταμείων Ύγειας 
τής μέν Εθνικής (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) κατά ποσοστόν 50% σύν 15% τών 
Είσπρακτόρων και Κλητήρων, τής δέ τ. Τραπέζης ’Αθηνών κατά 
35%. "Εχει πέντε ορόφους σύν τό ύπόγειο καί εγκρισιν σχεδίου 
πόλεως διά μελλοντικήν άνέγερσιν καί 6ου ορόφου. Ή δυναμι- 
κότης του είς περίθαλψιν άσθενών άνέρχεται είς 100 κλίνας. 
’Αντιμετωπίζεται καί πραγματοποιείται ή συμπλήρωσις τού τε
χνικού έξοπλισμοΰ μέ νεώτατα μηχανήματα πλέον τών όσων ήδη 
διαθέτει. Έκτος τών κλασσικών διά κλινικάς έγκαταστάσεων 
(χειρουργικόν, άκτινοδιαγνωστικόν, μικροβιολογικόν, κ.λ.π.) 
λειτουργεί τμήμα ραδιοϊσοτόπων καί βόμβα κοβαλτίου. Επίσης 
μελετάται ή έγκατάστασις νέου αύτομάτου τηλεφωνικού κέντρου 
μέ έκατό γραμμάς πρός πλήρη έξυπηρέτησιν δλων τών κλινών.

1. ΣΤΕΛΕΧΗ
Διοικητικοί Υπεύθυνοι 
Καττάκης I. ’Αντώνιος (Εθνικής)
Μαυρογιάννης I. Κων. (τ. ’Αθηνών)
Επιστημονικός Διευθυντής
Άγγελόπουλος Θ. Βασίλειος, Υφηγητής Παθολογίας 

Α'. ΤΜΗΜΑΤΑ
Παθολογικόν
Άγγελόπουλος Θ. Βασίλειος, Διευθυντής 
Τραχανής Γ. Βασίλειος, Επιμελητής 
Χειρουργικόν
Τόμπλερ Σ. ’Αντώνιος, Διευθυντής 
Σταυρόπουλος Π. Εμμανουήλ, Επιμελητής 
Καρακώστας Γ. Θεόδωρος, Άναισθησιολόγος 
Καρδιολογικόν
Παπαδοπούλας Σ. ’Αγησίλαος, Υφηγητής Καρδιολογίας 
Ουρολογικόν
Πατρικαλάκις Σ. Μιχαήλ 
Ώτορ ι νολαρυγγολογ ι κόν 
Καστέλλης Ο. Γρηγόριος 
’Ορθοπεδικόν 
Μουρούλης I. Δημήτριος

Παιδοχειρουργικόν 
Χατζηχαμπέρης Σ. Φίλιππος

Β' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Ακτινοδιαγνωστικόν: Τζουλιάδης Π. Βησσαρίων. 
Άκτινοθεραπευτικόν: Ζουμπούλης Γ. Ήλίας, Σφοντούρης Γ. 

’Ιωάννης, Φυσικός.
Μικροβιολογικόν: Πρίγκος Ν. Άνδρέας.
Βιοχημικόν: Γρατσίας I. Εμμανουήλ.
Διευθύνουσα ’Αδελφή: Μεγάλου - Κοπριτελλη I. Στέλλα.

Έκτος τών άνωτέρω παρέχεται περίθαλψις, δΓ έκτακτων 
συνεργασιών, είς Νευρολογικά, Όφθαλμολογικά καί Κυτταρο
λογ ικά - Παθολογοανατομ ικά περιστατικά.

2. ΟΔΗΓΙΑΙ
1. Εισαγωγή άσθενών γίνεται μόνον τή προσκομίσει εγγυητι- 

τικής έπιστολής τών Ταμείων.
Είς περίπτωσιν έκτάκτου εισαγωγής ή έγγυητική έπιστολή 
δέον νά προσκομίζεται τήν έπομένην.
Ή περίθαλψις δλων τών μελών πραγματοποιείται είς δίκλινα 
δωμάτια. ’Ασθενής δύναται νά μεταφερθή είς δωμάτιον μιας 
κλίνης κατόπιν έγγραφου γνωματεύσεως ένός έκ τών δύο 
ιατρών Διευθυντών τής Κλινικής. Ή μεταφορά γίνεται εις 
περιπτώσεις βαρείας μορφής ή άπομονωσεως.
Αί ώραι έπισκέψεων καθωρίσθησαν 11-1 καί 5-9 μ.μ.
Ή διανυκτέρευσις οικείων έν τή Κλινική έπιτρέπεται μόνον 
είς έξαιρετικάς περιπτώσεις καί κατόπιν έγγράφου άδειας 
τών ιατρών Διευθυντών τής Κλινικής.
’Ιατροί δέν δύνανται νά έπισκεφθώσιν άσθενεΐς πελότας των 
πρός έξέτασιν παρά μόνον κατόπιν αδειας τών Ιατρών Διευ
θυντών τής Κλινικής. Είς τάς περιπτώσεις ταύτας δύναται 
νά προκληθή Συμβούλιον Ιατρικόν, τήν δαπάνην τοΰ όποιου 
έπιβαρύνονται τά μέλη. Δέν έπιβαρύνονται τά μέλη τήν δα
πάνην ’Ιατρικού Συμβουλίου, έφ’ δσον τούτο ήθελε ζητήσει 
ό άρμόδιος Διευθυντής τής Κλινικής. Ή συγκρότησις Ιατρι
κού Συμβουλίου γίνεται έκ τών προτέρων είς τό αρμόδιον Τα- 
μεΐον.

7. Εξωτερικά ’Ιατρεία δέν λειτουργούν. Παρά ταΰτα δύνανται 
τά Ταμεία νά παραπέμπουν άσθενεΐς πρός έκτέλεσιν έξετα- 
σεων είς τό Μικροβιολογικόν καί ’Ακτινολογικόν Τμήμα τής 
Κλινικής. ‘Η έξέτασις πραγματοποιείται μόνον, έφ’ όσον ό 
άσθενής προσκόμιση παραπεμπτικόν τοΰ αρμοδίου Ταμείου.

2.

3.

6.



ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΑΕΥΣΕΠΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)

μεγάλα γράμματα οΐ άπολυθέντες, οΐ 
μεταθέσεις και έναν λόγο πού έβγα
λε ό κ. Πρόεδρος.

Καί ερωτώ κύριοι, ή Τραπεζιτική 
ή όποια έλάμβανε μέρος στα διά
φορα οικονομικά θέματα του τόπου, 
δεν βρήκε τώρα δυό λόγια νά γράψη, 
δεν την συνεκ ίνησαν τα δύο γεγονότα 
τής Εθνικής Κυβερνήσεως για νά 
γραφούν; Πρώτον δεν έπρεπε νά 
γραφή κάτι γιά τον οίκονουικό το
μέα νά άναφερθή καί νά πή κάτι γιά 
τις τοποθετήσεις, γιά την αύξησιν 
τών πιστώσεων, τά βιοτεχνικά δά
νεια; Δεν μπορούσε νά γράψη δυό 
λόγια γι’ αυτά τά πράγματα; Δεύ
τερον δεν την συνεκίνησε δτι ή ’Ε
θνική Κυβέρνησις έδωσε εντολή νά 
σταματήση ή φαυλοκρατία και έτσι 
νά σταματήση καί εις τήν ’Εθνικήν 
Τράπεζαν; Δεν τήν συνεκίνησε που 
σταμάτησε αυτή ή φαυλότητα εις 
τήν Τράπεζαν; Νά γράψη δυό λόγια 
γιά τήν ’Εθνικήν Κυβέρνησιν καί τον

Ή ομιλία τοϋ
κ. Κ λ ε ι δ ή ς: Σχετικώς με τήν 

Λέσχη θέλω νά μιλήσω κι’ έγώ. Καί 
θά παρακαλοΰσα τήν Συνέλευσιν νά 
παρακαλέση τό Διοικητικόν Συμβού- 
λιον νά φροντίση νά άντικατασπίση 
τήν αίθουσα πού λέγεται Λέσχη, νά 
κάνω με κάτι καλό. Μόνον αυτό ήθελα 
νά πώ τά υπόλοιπα τά έξήγησε ό κ. 
’Ιθακήσιος.

’Επίσης έπΐ τού προϋπολογισμού 
τά έξοδα διά τά παιχνίδια και τις 
γορτές άπό 250. 000 δρχ. νά μειω
θούν εις 150.000 δρχ., είναι μεγάλο 
τό κονδύλι. Επ' αυτού θά ήθελα τήν 
έγκρισιν τής Συνελεύσεως, οί 250. 
000 δρχ. νά μειωθούν σε 150.000'.

Ή ομιλία τοϋ
κ. Θ. Μ ι λ ο ύ λ η ς: ©ά ήθελα νά 

άναφερθώ στο θέμα δτι ή Διοίκησις 
τού Συλλόγου μας μάς ενθυμείται 
μόνον στάς παραμονάς τών ’Αρχαι
ρεσιών εις τά Υποκαταστήματα μας. 
Ποιος εύθύνεται γι’ αύτό δέν ξέοω.

Δεύτερον, προ ή μερών μοΰ έτυχε 
νά συναντήσω νέους υπαλλήλους οΐ 
όποιοι δέν ήξεραν ούτε τό όνομα τού 
Προέδρου τής Συλλογικής μας Η
γεσίας. Ποιος εύθύνεται γι’ αύτό οΐ 
νέοι υπάλληλοι ή ή Ηγεσία του Συλ
λόγου;

Ή ομιλία τοϋ u.
κ. Παπαϊωάννου: Κύριοι

συνάδελφοι ομολογώ δτι δέν είχα 
πρόθεσιν νά λάβω τον λόγον ενώπιον 
τής πενιχροτάτης αυτής Συνελεύσε- 
ώς μας. Παλαιός όμως συνδικαλιστής 
άναλώσας περίπου τήν ζωήν του εις 
τόν Συνδικαλισμόν δέν άντεξα εις 
τον πειρασμόν διά νά καυτηριάσω 
τήν άδιαφορίαν καί τήν στάσιν τών 
συναδέλφων μας.

Πολύ ορθά εΐπεν ό κ. ’ I θακήσιος 
ότι έάν τυχόν υπήρχε ένας παρατη
ρητής τού Υπουργείου ’Εργασίας 
έδώ καί έβλεπε αυτή τήν πενιχρά 
Συνέλευσιν μας τί θά έλεγε; Τί θά 
άπαντούσε σ’ ένα διάβημα τής Η
γεσίας τού Συλλόγου μας;

Βέβαια θά έρωτηθήτε, καί ερωτώ 
κι’ έγώ, ποιος φταίει γι’ αύτήν τήν 
κατάστασιν; Εύθύνονται οΐ συνάδελ
φοι; Εύθύνεται ή ήγεσία τού Συλ
λόγου; Γ ιά μένα εύθύνονται καί οΐ 
δύο. Διότι όταν ή ήγεσία τού Συλ
λόγου δέν κατορθώση νά έμπνεύση 
εμπιστοσύνην πρώτον εις τόν έαυτόν 
της, πώς θά έμπνεύση έμπιστοσύνην 
εις τήν ολότητα; Αποτέλεσμα είναι 
τό κατάντημα τό σημερινό.

Έκυκλοφόρησε ή Τραπεζιτική με
τά άπό 1 χρόνο σιγής καί άντί νά 
διαβάσωμεν άποτελέσματα ενεργει
ών, διαβάζουμε τί έπρογραμμάτισε 
κατά τάς άρχαιρεσίας της πέρυσι 
τόν ’Απρίλιον. Κύριοι Συνάδελφοι, 
τοϋ Δ. Συμβουλίου, σήμερα δέν ήλ
θαμε έδώ γιά νά κρίνωμε τί προ
γραμματίσατε, αλλά ήλθαμε νά α
κούσω με ποιά είναι τά άποτελέσμα
τα τών ενεργειών σας γι’ αυτά πού 
προγραμματίσατε. Τί έπράξατε; 
Ποια είναι τά άποτελέσματα τής 
δράσεώς σας; Πώς έξεπροσωπήθη τό 
Σώμα τών Υπαλλήλων τής ’Εθνικής 
Τραπέζης κύριοι συνάδελφοι, κατά 
τό υπόλογον έτος; Θά άναφερθώ εις 
τήν τελευταίαν Γεν. Συνέλευσιν τών 
Μετόχων τής Τραπέζης. "Ενας έκ 
τών κυρίων Μετόχων (δέν γνωρίζω 
τό όνομά του) καί κατά τήν περισυ- 
νήν καί κατά τήν έφετεινήν Γεν. Συ- 
νέλευσιν διά τήν εκλογήν τών νέων 
Διοικητών μας, ούτε πολύ ούτε λίγο 
έπρότεινε τήν άπόλυσιν 2.500 υπαλ
λήλων ώς πλεοναζόντων. Τί έπρεπε 
νά κάνη ή Διοίκησις τού Συλλόγου 
διά νά άντιδράση εις τήν πρότασιν 
αύτήν τού άξιοτίμου κ. Μετόχου; "Ω- 
φειλεν ό παριστάμενος κατ’ αυτήν 
πρόεδρος τού Συλλόγου μας ή άλλος 
τις σύμβουλος, ή ό άντιπρόεδρος, 
οϊτινες επίσης παρίσταντο, νά δια
φωτίσουν τό Σώμα τών κ.κ. Μετόχων 
έπΐ τής έσφαλμένης άντιλήψεως τού 
κ. Μετόχου.

Δέν είναι δυνατόν όταν τό προσω
πικόν — ιδιαιτέρως τών επαρχια
κών καταστημάτων — στενάζη ύπό

ύπέροχον Πρωθυπουργόν της καί νά 
ένισχύση τό έργον τους γιά νά στα
ματήση αυτή ή φαυλότητα εις τήν 
Τράπεζαν; Ξεχνάτε τί γινότανε; Τις 
σκανδαλώδεις προαγωγές καί εύνοι
ες. Τήν κατάργησιν τής αρχαιότη
τας. Τήν περίπτωσιν τού γνοιστοΰ σ’ 
όλους μας, πού μέσα σ’ έξη μήνες 
προήχθη άπό Συμπράττων είς Διευ
θυντήν; Καί άκόμη διά τούς άπολυ- 
θέντας συναδέλφους ούδεμίαν θέσιν 
έλαβε. "Ανθρωποι είναι κύοιοι, ή 
φαυλότης τούς παρέσυρε καί έπρεπε 
ή Τραπεζιτική νά ζητήση επιείκειαν 
δΓ αυτούς τούς άνθρώπους.

Αυτά ήθελα κύριοι νά σάς πώ, νά 
έπεκταθώ περισσότερον δέν χρειάζε
ται, σέ γενικές γραμμές σάς τά εί
πα. Σάς ευχαριστώ κύριοι πάρα πο
λύ πού μέ ακούσατε.

(Χειροκροτήματα)

κ. Πρόεδρος: Τόν λόγον έχει 
ό κ. Α. Κλειδής.

ιι. Αν. Κλειδη
κ. Καρατώλος: Νά σάς πώ, 

νομίζω ότι δέν υπάρχει ωραιότερο 
πράγμα άπό τά δώρα.

κ. Κλειδής: Μέ συγχωρεΐτε κ 
Καρατώλο, ένα συμβολικό δωράκι 
τοϋ Συλλόγου καλόν είναι νά δίδε
ται, δέν είπα νά καταργήσωμεν τά 
έθιμο πού έδημιουργήθη, αλλά είπα 
νά μειωθή ή δαπάνη. . .

(’Ακολουθούν δ ι αλογι καί συζητή
σεις μεταξύ τού κ. Καρατώλου καί 
Κλειδή).

κ. Πρόεδρος: Τόν λόγον έχει 
ό κ. Μιλούλης.

u. Θ. Μιλούλη
"Εχω 4 χρόνια ώς υπάλληλος τής 

’Εθνικής Τραπέζης καί διά πρώτην 
φοράν παρευρέθην είς τήν ’Εθνικήν 
εορτήν καί όμολογουμένως μέ έξέ- 
πληξεν ή πενιχρότης τής έορτής. 
’Από ένα "Ιδρυμα τό όποιον είναι 
γεμάτο ζωή καί σφρίγος έπερίμενα 
κάτι καλύτερον.

(Χειροκροτήματα).

κ. Πρόεδρος: Τόν λόγον έχει 
ό κ. Παπαϊωάννου.

Δ. Παπαϊωάννου
τόν φόρτον τής έργασίας, δέν είναι 
δυνατόν, λέγω, ν’ άφήνωνται άναπάν- 
τητοι τοιαΰται προτάσεις. Καί πέραν 
αύτοΰ ώφειλεν ή Διοίκησις τού Συλ
λόγου μας νά έπισκεφθή τόν κ. Μέ
τοχον είς τό γραφεΐον του, νά τόν 
ένημερώση καί νά τόν καλέση νά έτπ- 
σκεφθοΰν δαπάναις τού Συλλόγου, 
μαζί μέ εκπρόσωπον τοϋ Συλλόγου 
οΐονδήποτε υποκατάστημα καί τό 
πλέον άπομεμακρυσμένον διά νά λά- 
6η ιδίαν άντίληψιν περί τού φόρτου 
έργασίας. Είμαι βέβαιος ότι θά έ- 
πείθετο περί τής πλάνης του.

Ή Διοίκησις τού Συλλόγου μας 
δέν έπραξεν τίποτε έξ αύτών.

’Επανέρχομαι έπί τής λογοδοσίας 
κύριοι συνάδελφοι.

Γράφουν ότι είς τό πρόγραμμά 
του περιελαμβάνετο καί προστασία 
τών ασφαλιστικών οργανισμών μας, 
ή ένίσχυσις τοϋ ΤΥΠΕΤ διά τήν άττο- 
κτησιν Κλινικής κ.λ.π. Δέν μάς λέ
γουν όμως τί έκαμαν διά τήν προσ
τασίαν τών άσφαλιστικών μας οργα
νισμών καί ποιον τό αποτέλεσμα τών 
ενεργειών των. "Οσον άφορά τήν 
ένίσχυσιν τοϋ Ταμείου Υγείας μας 
διά τήν άπόκτησιν Κλινικής, νομίζω 
ότι δέν εΐχεν ανάγκην ένισχύσεως 
διότι διοικεΐται άπό μίαν πράγματι 
άρίστην Διοίκησιν. ’Αλλά τοιαύτην 
ένίσχυσιν φαίνεται παρέσχον, ώστε 
άπό τών προγραμματικών δηλώσεών 
των (’Απρίλιος 1966) μέχρι σήμερον 
(’Απρίλιος 1967) δέν κατέστη δυνα
τή ή λειτουργία τής κλινικής. Γρά
φει είς τήν λογοδοσίαν της ή Διοίκη- 
σις τοϋ Συλλόγου μας ότι ό Σύλλο
γός μας συνεπλήρωσε κατά τό υπό
λογον έτος 50 χρόνια ζωής. Είναι 
πράγματι ιστορική ή δράσις μιάς 
πεντηκονταετίας. Διελθών άπό μύρια 
έμπόδια πότε διοικούμενος καλώς 
καί πότε όχι, προσέφερεν τερά
στιας υπηρεσίας είς τά μέλη του, 
είς τό ίδρυμα τό όποιον ύπηρετοΰ- 
μεν, καί είς τό "Εθνος γενικώτερον. 
Ποιος δέν ένθύμεΐται άπό τούς πα- 
λαιοτέρους έξ ήμών πώς τό προσω
πικόν μέ έπί κεφαλής τόν Σύλλογον, 
διέσωσεν τό χαρτοφυλάκ ι ον τής πε
ριουσίας τής Τραπέζης άπό τούς κα- 
τακτητάς; ποιος δέν ένθύμεΐται τήν 
λειτουργίαν παιδουπόλεως διά τήν 
περίθαλψιν παιδιών έκ τών συμμο- 
ριτοπλήκτων περιοχών, δαπάναις τού 
Συλλόγου μας; αναφέρω αυτά μόνον 
τά δύο περιστατικά διά τούς νεω- 
τέρους συναδέλφους μας οΐ όποιοι 
δέν υπηρετούν είς τήν Τράπεζαν τό
τε. "Ωφειλεν ή Διοίκησις τού Συλλό
γου νά έορτάση μέ λαμπρότητα τό 
γεγονός τούτο, μέ δημοσιεύματα, μέ 
συγκέντρωσιν τού προσωπικού είς 
τήν όποιαν νά εκαλούντο αΐ άρχαί 
τού κράτους, συνδικαλιστικοί όργα-

νώσεις κλπ. Άντ’ αυτού μάς πληρο
φορεί μέ δύο γραμμάς ότι ό Σύλλο
γός μας συνεπλήρωσε 50 χρόνια άπό 
τής ΐδρύσεώς του. Καί ένας άλλος 
όμως οργανισμός τοϋ προσωπικού 
συνεπλήρωσε δράσιν 50 ετών. Είναι 
ό Προμηθευτικός μας Συνεταιρισμός. 
Καί ό Συνεταιρισμός προσέφερεν τε
ράστιας υπηρεσίας είς τό προσωπι
κόν, κυρίως πρό τού πολέμου καί 
κατά τήν διάρκειαν τής κατοχής. Τόν 
έρτασμόν αυτής τής έπετείου ό Σύλ
λογός μας τόν άγνοεΐ καί δέν άνα- 
φέρει ούτε μίαν λέξιν.

Πέραν όμως τών δύο όργανώσεών 
μας, έφέτος συμπληρώνει 50ετία 
άπό τής ΐδρύσεώς της καί ή Γενική 
μας Συνομοσπονδία τών ’Εργατών, 
ό άνώτατος συνδικαλιστικός οργανι
σμός τής χώρας μας.

Παρά τά σφάλματα ένίων Διοική- 
σεών της κατά τό παρελθόν, καί τάς 
έντονους άντ ι θέσεις τών κατά και
ρούς συνδικαλιστικών παρατάξεων, 
ή προσφορά τής Γεν. Συνομοσπον
δίας, είς τό καθόλου συνδικαλιστικόν 
κίνημα τής χώρας μας καί τούς έρ- 
γαζομένους ύπήρξεν τεραστία. Ή ϊ- 
δρυσις τοϋ IΚΑ, ή νομοθεσία περί 
Συλλογικών Συμβάσεων, ή εργατική 
νομοθεσία κλπ., είναι άποτελέσμα
τα τής δράσεως τής Γεν. Συνομο
σπονδίας μας.

Καί δΓ αύτήν τήν επέτειον ούδε- 
μία μνεία γίνεται είς τήν λογοδοσίαν 
τής Διοικήσεως τοϋ Συλλόγου μας. 
Κύριοι Συνάδελφοι,

Δέν συνήθισα ποτέ κατά τάς Γε- 
νικάς μας Συνελεύσεις ν’ άσχολοΰμαι 
μέ τά οικονομικά θέματα. Μοΰ είναι 
ιδιαιτέρως κουραστικό, διότι ξεκινώ 
άπό τήν βεβαιότητα ότι όλοι -—■ τού- 
λάχιστον έτσι πρέπει ·—■ οΐ διαχει- 
ριζόμενοι περιουσίαν προερχομένην 
άπό τόν ιδρώτα έργαζομένων τήν 
διαχειρίζονται έντίμως. ’Επειδή όμως 
τό Δ. Συμβούλιον άναφέρει ότι ήκο- 
λούθησεν πολιτικήν λιτότητας, συγ- 
κρίνων τό σύνολον τών δαπανών τού 
1966 μέ τάς δαπάνας 1967 βλέπω 
τά έξης κονδύλια: δαπάναι 1966:

Ή ομιλία τοϋ u.
κ. I. Άντωνόπουλος: κ.

Συνάδελφοι, θά ήθελα νά ε’ίπω ότι 
ό σεβαστός κ. ’Ιθακήσιος κατέκρινε 
πάρα πολύ τό Δ.Σ. διότι δέν εΐχεν 
επιτεύγματα. Καί ό κ. ’Ιθακήσιος 
έάν θά ήτο είς τήν θέσιν τοϋ Δ.Σ. 
κατά τήν περίοδον αύτήν δέν θά εΐχεν 
επιτεύγματα. Διότι συνέβησαν τόσα, 
πολλά γεγονότα τά όποια δέν θά του 
έπέτρεπον νά είχε τά επιτεύγματα 
τά όποια ζητά άπό τό Δ.Σ. Έπί 8 
έτη ό αείμνηστος Καραπάνος δέν πα- 
ρουσίασεν αυτά τά όποια εΐπεν ό κ. 
’Ιθακήσιος. Πώς είχαμε τήν άξίωσιν 
ό κ. Όθωναΐος καί τό Δ.Σ., αύτό τό 
όποιον σήμερα είναι καί «κολοβό», 
νά παρουσιάση επιτεύγματα; Καί 
έγώ θά τά ήθελα άλλά δέν είναι δυ
νατόν διότι τά πράγματα άλλαξαν 
άπό πέρυσι τόν ’Απρίλιον καί έγιναν 
τόσες μεταβολές γιά τις όποιες δέν 
μπορούμε νά πούμε τίποτε πάρα 
πάνω, διότι έμεΐς οί ίδιοι φταίμε πού 
σήμερον εϊμεθα έτσι. Διότι σείς, κ.
’ I θακήσιε είχατε αφήσει τόν Καρα- 
πάνον άσύδοτον καί έκάλυπτε όλες 
τις άτασθαλίες πού έγίνοντο — άν 
ένθυμήσθε κάποτε περί Βούλγαρη

Ή ομιλία τοϋ
κ. Δ. Στουπής: "Αν καί δέν 

ήλθα άπό τήν αρχή τής Γενικής μας 
Συνελεύσεως άκουσα μερικές γνώμες 
πού θά μοΰ επιτρέψετε σάν εκπρόσω
πος τών νέων Συναδέλφων νά τις 
χαρακτηρίσω ότι διέπονται άπό κά
ποιαν στενότητα. Είμαι Συνάδελφος 
σέ υποκατάστημα, στο Ναυτιλιακόν 
Υποκατάστημα, καί θά μοΰ επιτρέ
ψετε νά άναφερθώ είς τήν όλην λει
τουργίαν τού υποκαταστήματος αύ- 
τοΰ, διότι νομίζω ότι είναι ένας κα- 
θρέπτης ακριβώς τής ’Εθνικής Τρα
πέζης. Ή ’Εθνική Τράπεζα άντ ι κα
τοπτρίζεται καί δείχνεται είς τά 'Υ
ποκαταστήματα καί όχι είς τό Κεν
τρικόν καί είς τήν Διοίκησιν.

’Εντοπίζοντας περισσότερον τό 
θέμα έκφράζω τήν πικρίαν τών νέων 
Συναδέλφων οΐ όποιοι ερχόμενοι είς 
τό μεγάλο αύτό "Ιδρυμα διά νά εΰ- 
ρουν καί έγώ δέν ξέρω τί, όσα τούς 
έχουν ΰποσχεθή, άντιμετωπίζουν ένα 
τείχος αδιαπέραστο άπό παραδο
σιακά ταμπού καί όταν βλέπουν ότι 
άποκτοΰν Τραπεζικήν συνείδησιν καί 
ώριμάζουν, προκει μένου νά προσφέ
ρουν τόν έ αυτόν τους, εΰρί σκόντα ι 
ενώπιον μιάς σκληρής πραγματικό
τητας καί τότε ή είναι υποχρεωμένοι 
νά ΰποκύψουν ή πρέπει νά παραιτη
θούν. Δυστυχώς άπό τό κατάστημα 
είς τό όποιον έργάζομαι, πρό δ ι μή
νου παρητήθη συνάδελφος Πτυχιοΰ- 
χος Άνωτάτης Σχολής, διότι ακρι
βώς συνέβαίνε αύτή ή κατάστασις.

Ήδη καί άλλοι συνάδελφοι έχουν 
τήν διάθεσιν νά παραιτηθούν. Τό α
ναφέρω ύπό γενικήν έννοιαν τό θέμα, 
διότι καί αύτοί οΐ Συνάδελφοι οΐ ό
ποιοι έχουν βγάλει άνωτέραν Σχολήν, 
βλέπουν ότι είναι τελείως ούτοπία 
τό νά έργασθούν καί νά άγωνισθοΰν 
δΓ ένα Ίδρυμα τό όποιον τούς έχει 
άπορρίψει έκ τών προτέρων. Είναι 
κρίμα νά είναι πτυχιοΰχοι. Ή Τρά-

2.939.056 καί δαπάναι 1967: 
2.931.240 καί διερωτώμαι τί άπέ- 
δωσεν ή πολιτική τής λιτότητας; Θά 
ήθελαν μίαν πληροφορίαν! Πώς άνα- 
λύεται τό κονδύλιον εξόδων Γεν. Συν
ελεύσεως καί ’Αρχαιρεσιών. Μέ ποία 
ποσά έχρεώθη ό Σύλλογός μας μετά | 
τάς έκλογάς άπό τά Υποκαταστή
ματα διά μετακίνησιν τών συναδέλ
φων καί τί ποσόν έδαπανήθη κατά 
συνδυασμόν διά προεκλογικά έξοδα. 
Σημειωτέον ότι διά τό κονδύλιον αύ
τό δέν εύθύνεται τό σημερινόν Συμ
βούλιον. Ό φίλος μου ό Διαμαντής 
άνέλαβεν θητείαν μετά τάς έκλογάς 
καί δέν βαρύνει αύτόν ή δαπάνη.

’Επαναλαμβάνω ότι μοΰ είναι ι
διαίτερα κουραστικό νά ζητώ πλη
ροφορίας διά οικονομικά θέματα, άλ
λά θέλω νά μάθω άν ό προεκλογικός 
άγών διεξάγεται έπί ΐσοις όροις ύπό 
πλήρη οικονομικήν διευκόλυνσιν διό
τι νομίζω ότι προβάλλονται έμπόδια 
είς τήν άντιπολίτευσιν.
’Αγαπητοί συνάδελφοι,

Δέν έχω πρόθεσιν νά σάς κουρά
σω περισσότερον. ’Απευθύνομαι προς 
ύμάς καί δΓ ύμών προς όλους τούς 
συναδέλφους είς τά πέρατα τής Ελ
λάδος, σάς συνιστώ ώς παλαιόν συν
δικαλιστικόν στέλεχος, νά ένδιαφέρε- 
σθε διά τό Σωματείου μας, τό πρά
γματι ιστορικόν, νά συμμετέχετε είς 
τάς Γεν. Συνελεύσεις, νά άναπτύσ- 
σετε μέ θάρρος καί παρρησίαν τάς 
άπόψεις σας όπως έκαναν άπόψε δύο 
νέοι συνάδελφοι τούς οποίους καί 
συγχαίρω. Ό Σύλλογος δέν είναι 
ούτε τών Όθωναίων, ούτε τών Μίχων, 
ούτε τών Παπαϊωάννου. Είναι όλων 
μας, όφείλομεν όλοι μας μέ καλήν 
πίστιν νά κρίνωμεν τάς πράξεις τής 
έκάστοτε Διοικήσεως καί νά ένδια- 
φερόμεθα διά τήν καλήν Διοίκησιν 
του. Τότε μέ τήν συμπαράστασιν ό
λων μας, όλα θά πάνε καλά.

(Χειροκροτήματα)

κ. Πρόεδρος: Τόν λόγον έχει 
ό κ. Άντωνόπουλος.

I. Άντωνοπούλου
μίαν συζήτησιν πού εΐχε γίνει έν Γε
νική Συνελεύσει. "Ολα αύτά είχαν 
καμουφλαρισθή καί δέν ύπάρχει τί
ποτε απολύτως πλέον. Λοιπόν πώς 
σήμερα ζητάτε άπό τόν κ. Όθωναΐο 
νά έχη σοβαρά επιτεύγματα; Καί 
Καί συζητούμε καί περί παιχνιδιών 
τών παιδιών;

Έγώ πάντως άπό τό Δ.Σ. δέν 
περί μένα καί δέν περιμένω ακόμα νά 
κάνη τίποτε καί οΐονδήποτε Συμβού
λιον καί άν έλθη αύτήν τήν στιγμήν 
δέν θά κάνη δΓ ένα χρονικόν διάστη
μα τίποτε, διότι τά πάντα είναι έν 
εξελίξει.

Πρέπει νά καθαρίση άπό τήν ’Ε
θνική Τράπεζα ό Κομμουνισμός έάν 
ύπήρχε καί άν δέν ύπάρχη έμεΐς οί 
ίδιοι πάλιν θά ώφεληθώμεν άπό τήν 
’Εθνικήν Κυβέρνησιν. Λοιπόν μέ λί
γη ύπομονήν πιστεύω ότι μέ τό Δ.Σ. 
τό όποιον ύπάρχει θά διορθωθούν ό
λα τά πράγματα. Εύχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα)

κ. Πρόεδρος: Τόν λόγον έχει 
ό κ. Στουπής.

u. Μ. Στουπϋ
πεζά έχει βοηθήσει, έχει δώσει έπι- 
δότησιν, έχει ειδικές προσφορές, έχει 
δώσει άδειες, έχει δώσει τόσα πρά
γματα, άλλά όταν ό πτυχιοΰχος φθά
νει είς τό σημεΐον νά προσφέρη, νά 
είναι ήδη πανέτοιμος διά τό Ίδρυ-> 
μα, ή Τράπεζα τόν απορρίπτει.

’Εκφράζω αύτήν τήν στιγμήν τήν 
πικρίαν όλων τών Συναδέλφων οΐ ό
ποιοι πρό αύτής τής καταστάσεως 
είναι αναγκασμένοι νά παραιτηθούν. 
Ή Τράπεζα, αγαπητοί Συνάδελφοι, 
καί θά μοϋ έπιτρέψητε νά άναφερθώ 
λίγο περισσότερο επειδή είμαι υιός 
Συναδέλφου ό όποιος έπί 42 έτη ύ- 
πηρέτησε τό "Ιδρυμα, καθώς θά ξέ
ρετε, σέ λίγα χρόνια, θά έξαρτάται 
άπό τά νέα στελέχη τά όποια θά 
διαφέρουν άρδην άπό τό ποιοτικό ε
πίπεδο τών παλαιών. Χωρίς νά θέ
λω νά θίξω κανέναν, είναι θέμα ιστο
ρικής έξελίξεως κλπ. έξελίξεως έν 
γένει τού Λαού.

Αύτά δυστυχώς δέν αναγνωρίζον
ται είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν καί 
είναι πολύ λυπηρόν. Προ αύτής τής 
καταστάσεως αναγκάζομαι καί έγώ 
νά παραιτηθώ εντός τών ήμερών διά 
τόν αύτόν τόν λόγον καί θά ήθελα 
νά έκφράσω τήν πικρίαν άλλων Συν
αδέλφων οΐ όποιοι δι’ αύτόν τόν λό
γον είναι έτοιμοι νά παραιτηθούν. 
Είδικώτερον άπό τό Ναυτιλιακόν Υ
ποκατάστημα. Εΐπεν ό κ. Δ. Παπα- 
ϊωάννου προηγουμένως διά τό θέμα 
τής άπολύσεως 2.000 συναδέλφων. 
Σάς πληροφορώ ότι σέ θέσιν υπαλ
λήλων έχουν βάλει κλητήρες καί είσ- 
πράκτορες καί ή δουλειά γίνεται όχι 
μέ νευρικότητα άλλά μέσα σέ μιά 
τρελλήν ατμόσφαιρα άπό τό πρωί 
μέχρι τό μεσημέρι.

’Επίσης θά ήθελα νά καυτηριάσω 
καί τήν στάσιν τών προϊσταμένων 
μου διότι είς περίπτωσιν καθ’ ήν έ- 
ξετέλουν τό υπηρεσιακόν μου καθή- ·

κον καί έζήτησα ήθικήν ΐκανοποίησιν 
κατόπιν προσβολής τήν όποιαν ύπέ- 
στην άπό προϊστάμενόν μου όργα- 
νον, έξηυτελίσθην κυριολεκτικώς, διό
τι άκριβώς έτόλμησα νά ζητήσω ή
θικήν ΐκανοποίησιν.

"Εχω δώσει είς τόν Σύλλογον άν- 
τίγραφον αύτής τής άπολογίας, τήν 
οποίαν άπηύθυνα προς τήν Διεύθυν- 
σιν, καί είναι είς γνώσιν, μπορεί νά 
σάς τό διαβάση ό κ. Χαρΐτος.

κ. Νικολάου: κ. Πρόεδρε, θέμα
τα τά οποία είναι είτε προσωπικά, 
είτε διοικητικά άναφερόμενα είς τήν 
σύνθεσιν αύτής τούτης τής Τραπέ
ζης δέν πρέπει νά άναφέρωνται είς 
τήν Γεν. Συνέλευσιν τών υπαλλήλων 
τής ’Εθνικής Τραπέζης. Έάν έχωμεν 
γενικότητες καί μόνον. Καί απορώ 
πώς ή Διοικητική ’Επιτροπή δέν έ- 
ζήτησε νά μάς διευκρίνιση πώς έρ
χεται ό όμιλών ώς εκπρόσωπος τών 
νέων Συναδέλφων καί ύπό ποιαν ι
διότητα. Έάν ήθελαν οΐ κύριοι Συν
άδελφοι τούς όποιους έκπροσωπεΐ, 
έάν εξέφραζε τήν γνώμην αύτών, έ
πρεπε νά είναι έδώ οΐ ’ίδιοι καί νά 
μήν κατακρίνη ό κ. Συνάδελφος πα
λαιούς υπαλλήλους, διότι εΐπεν ότι 
είναι καί υιός Συναδέλφου ό όποιος 
ύπηρέτησεν έπί 42 χρόνια άλλά καί 
ό όμιλών ύπηρετεΐ έπί 44 χρόνια τήν

Ή ομιλία τοϋ

Τράπεζαν όπως καί άλλοι συνάδελ
φοι δίπλα μου, καί δέν έπιτρέπεται 
νά όμιλή κατ’ αύτόν τόν τρόπον διά 
τούς παλαιούς Συναδέλφους. Ή έ- 
ξέλιξις τής Τραπέζης δέν έξαρτάται 
άπό τά άτομα, έξαρτάται άπό τήν 
έξέλιξιν τήν δημοσιονομικήν, τήν οι
κονομικήν καί τήν πολιτικήν.

’Ακολουθούν ταυτόχρονοι διαλογι- 
καί συζητήσεις.

κ. Πρόεδρος: κ. Στουπή, άρ
χισες νά μάς άναφέρης έδώ προσω
πικόν σου θέμα, ένφ είς τήν Γενικήν 
Συνέλευσιν πρέπει νά συζητοΰνται 
γενικής ρύσεως θέματα.

Ακολουθούν ταυτόχρονοι δταλογι- 
καί συζητήσεις.

κ. Στουπής: Λυπούμαι πολύ 
διά τήν στάσιν τών κ.κ. Συναδέλφων 
άλλά πριν τελειώσω θά ήθελα νά ά
ναφερθώ καί είς ένα άλλο θέμα. "Η
θελα νά θίξω τό θέμα τών Κατασκη
νώσεων τού Ταμείου Υγείας Εθνι
κής Τραπέζης. . .

κ. Πρόεδρος: Αύτό είναι θέ
μα τό οποίον πρέπει νά συζητηθή είς 
τήν Γεν. Συνέλευσιν τοϋ Ταμείου Υ
γείας. Δέν είναι θέμα δικό μας.

κ. Δ. Στουπής: Τότε μέ συγ
χωρεΐτε, δέν έχω τίποτε άλλο νά πώ.

(Χειροκροτήματα) 
κ. Πρόεδρος: Τόν λόγον έχει 

ό κ. Νικολάου.

ιι. Γ. Νιιιολάον
κ. Γ. Νικολάου: κ. Συνάδελ- πως προσφυώς εΐπεν ό κ. ’Ιθακήσιος 

φοι, αναγκάζομαι νά λάβω τόν λό- δίδομεν διά τής παρουσίας μας 
γον, διότι έθίγην. Καί έθίγην όχι μό- είς τάς Γ. Συνελεύσεις τήν δύναμιν 
νον έγώ άλλά νομίζω όλοι οΐ παρόν- ε|ς Τήν έκάστοτε Δ.Ε. νά διεκδικήση 
τες Συνάδελφοι. Δέν ομιλώ διά τούς
σπόντας, διότι δέν τούς αξίζει. "Ο- (Συνέχεια είς τήν 4η σελίδα)

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
(Συνέχεια έκ τής 2ας σελίδος)

θρώπων έμπειρων, άποδεδει- 
γμένως κατηρτισμένων καί ο
πωσδήποτε χρησίμων, ιδία 
είς τήν σημερινήν περίοδον 
κατά τήν οποίαν συγκρούεται 
ή πράγματικότης τής έλλεί- 
ψεως προσωπικού μέ τήν άπο- 
ψασιν τής Διοικήσεως περί 
μή προσλήψεων.

Έν όψει όλων αύτών, καί 
έν συνεχείςι επανειλημμένων 
έπί τού θέματος παραστάσε
ων μας, παρακαλοΰμεν τήν 
Διοίκησιν δπως έπανεξετάοη 
τό έν λόγφ θέμα, δσον είναι 
άκόμη καιρός διά τήν έγκαι
ρον προετοιμασίαν τών οΰτω 
υποχρεών προς δοκιμασίαν 
είς τήν ξένην γλώσσαν.

Νά τεδϋ 
άμέσως τέρμα

Παρά τάς αύστηράς διατα 
γάς τοΰ Υπουργείου Έργα
σίας, τάς ύφισταμένας εγκυ
κλίους τής Διοικήσεως καί 
τάς έπί τοΰ θέματος παρα
στάσεις μας προς τήν Διευ- 
θυνσιν Προσωπικού, εξακο
λουθεί νά ύφίσταται σέ (ορι
σμένα περιφερειακά καί ε
παρχιακά 'Υπ)τα έν άπαρά 
δεκτόν καθεστώς. Ή κατα-j 
στρατήγησις τοΰ νο
μίμου ώραρίου καί ή 
μ ή χορήγησις τών έ 
τησίων άδειων. Ανα
γράψαμε καί στο προηγούμε- 
νον φύλλον μας δτι 'Υποκα
τάστημα τής περιοχής Θεσ
σαλίας οφείλει, έκ προηγβυ 
μένων έτών, 500 ήμέρας ά
δειας καί έτερον στή περιο
χή ’Αθηνών 300 ήμέρας !! 
Καί προσθέτομε καινούργιο 
στοιχεϊον : Συνάδελφοι 
έκλήθησαν άπό Διευ- 
θυντάς των νά ύπο- 
γράψουν δτι έλαβον 
άδειας τάς όποιας δέν 
έχουν λάβει.

Καλοΰμεν τήν Διοίκησιν 
τής Τραπέζης, ή όποια ά- 
σφαλώς καταδικάζει τάς ά- 
νωτέρω παρανόμους ένεργεί- 
ας «ένίων στελεχών», δπως 
θέση άμέσως τέρμα είς τήν 
άνωτέρω άπαράδεκτον κατά- 
στασιν, ή όποια καί τό άν- 
θρώπινον δυναμικόν έξουθε- 
νώνει καί τό γόητρον τής 
Τραπέζης τραυματίζει βαθύ
τατα, ιδίως δταν αδτη σύρε
ται είς τό έδώλιον τοΰ κατη
γορουμένου διά παραβάσεις 
τής Εργατικής Νομοθεσίας.

Τό 8ήλν 
προσωπιιιόν

Θά πρέπει, νομίζομεν, κά
ποτε ή Τράπεζα νά στρέψη 
τήν προσοχήν της καί πρός 
τό θήλυ προσωπικόν — στήν 
μητέρα ιδία —, δπως έπανει- 
λημμένως έχομεν συζητήσει 
μέ τούς άρμοδίους κ. κ. Διευ- 
θυντάς. Διότι ό τριπλός ρό
λος τής υπαλλήλου, τής μη
τέρας καί τής συζύγου, τόν 
όποιον έχουν έπωμισθή, τούς 
δημιουργεί άγχος δυσβάστα- 
κτον.

’Οφείλει ή Τράπεζα νά άν- 
τιμετωπίση τήν δημιουργίαν 
δρων ευνοϊκών διά τήν πα- 
ρακολούθησιν καί τήν φρον
τίδα τών τέκνων, ώστε ή μη
τέρα — υπάλληλος νά γνω- 
ρίζη δτι τό παιδί της είναι 
άσφαλισμένο σέ χέρια κατάλ
ληλα, τήν ώρα κατά τήν ό
ποιαν αύτή εργάζεται.
Δέν είναι νοητόν ή Τράπε

ζα νά καθίσταται έμπόδιον
— ούχί βεβαίως ήθελημένως
— είς τόν ύπέρτατον αύτόν 
φυσικόν ρόλον τής, έστω καί 
έργαζυμένης, γυναικός, τήν 
τεκνοποιίαν. Διότι μέ τάς 
σημερινάς συνθήκας ζωής 
τής μητέρας - υπαλλήλου, κα
θίσταται δυστυχώς προβλη
ματική ή δημιουργία οικο
γένειας, μέ τάς γνωστός διά 
τό Κράτος καί τήν Κοινωνίαν/ 
γενικώς συνεπείας.

Ή ϊδρυσις παιδικών σταθ
μών, ή οικονομική ένίσχυ- 
σις, ή 20ετία διά τήν έξοδον, 
εύνοϊκώτερον ώράριον διά 
τήν λεχώ - μητέρα, θά έδιδον 
κάποια χεΐρα βοήθειας είς 
τήν Έλληνίδα ύπάλληλο-σύ- 
ζυγο - μητέρα, ή οποία στε
νάζει υπό τό βάρος τοΰ τρι
πλού ρόλου της.

’Αλλά αί μητέρες δέν άπο» 
τελοΰν τήν όλότητα τοΰ θή- 
λεος προσωπικού ούτε καί ή 
Τράπεζα είναι δυνατόν νά 
άγνοήση τήν ιδιομορφίαν 
κάποιων προβλημάτων τά ό
ποια τίθενται διά τήν όλό
τητα τοΰ θήλεος προσωπι
κού, άνεξαρτήτως εγγάμου ή 
άγάμου.
Έτσι, θά έπανέλθωμεν έπί 

άλλων ζωτικών θεμάτων τά 
όποια τό άφοροΰν, μέ τήν 
ελπίδα, δτι τά θέματα αύτά 
δέν θά μείνουν «ιδέες», άλ
λά θ’ άκολουθήσουν συντό- 
μως τήν διαδικασίαν τής, 
πραγματοποιήσεώς των.



ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΑΕΥΣΕΠΣ ΤΟΥ ΣΥΑΑΟΓΟΥ ΜΑΣ
(Συνέχεια έκ τής 3ης σελίδος)

τά επαγγελματικά μας δικαιώματα. 
’Αλλά πέροίν αυτού υπάρχουν και υ
ποχρεώσεις, υποχρεώσεις προς το 'Ί
δρυμα τό όποιον ΰπηρετοΰμεν και 
από τό όποιον άμειβόμεθα. ’Εάν δεν 
έκτελέσωμεν πιστώς τό καθήκον μας 
ή Τράπεζα δέν θά πάη καλά.

(Εις τό σημεϊον αυτό διακόπτεται 
ό ομιλητής καί ακολουθούν ταύτο- 
χρόνως διαλογικαΐ συζητήσεις).

κ. Δ. Χαρΐτος: Κύριοι Συνά
δελφοι, κατά την αρχήν τής Συνε- 
δριάσεως μάς διέψυγεν ή κατά τά 
είωθότα άνάγνωσις τής έκθέσεως των 
Ελεγκτών διά τήν απαλλαγήν τού 
Διοικητικού Συμβουλίου οστό τήν οι
κονομικήν ευθύνην. Σάς διαβάζω:

Προς τήν Γενικήν Συνέλευσιν των 
μελών τού Συλλόγου Υπαλλήλων

’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, 
’Ενταύθα.
Κύριοι Συνάδελφοι,

Συμφώνως προς τήν δοθεΐσαν ήμΐν 
έκ των αρχαιρεσιών τής 2ας και 3ης 
’Απριλίου 1967 εντολήν, προέβημεν 
εις τον έλεγχον τής διαχειρίσεως τού 
Συλλόγου κατά τήν χρήσιν 1967.

’Εκ τού ελέγχου διεπιστώθη ή α
κρίβεια τών εγγραφών εις τά βιβλία 
τού Συλλόγου, τά υπόλοιπα τών ο
ποίων συμφωνούν πρός τά έν τφ ίσο- 
λογισμφ αναγραφόμενα ποσά.
Έν Άθήναις τή 30 Ίανουαρίου 1968 

Οί Έλεγκταΐ 
Χρ. Καρδαράς 
Σπ. Πατρίκιος 

Εγκρίνετε τήν απαλλαγήν;
ΦΩΝΑI : Έγκρίνομεν, έγκρίνομεν.

κ. Πρόεδρος: Τόν λόγον έχει 
ό κ. Χαρΐτος.

Η ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Δ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ή ομιλία τοϋ Έφορον u. Δημ. Χαρίτον
κ. Δημ. Χαρΐτος : Κύριοι ί 

Συνάδελφοι, δέν πρόκειται νά απαν
τήσω εί μή μόνον εις τά ερωτήματα 
τά τεθέντα έπί τού ζητήματος τής 
έκδόσεως τής ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ έκ 
τής ιδιότητάς μου ώς Υπευθύνου τής 
"Υλης. Τό συνολικόν μέρος τής απο
λογίας θά τό έπωμισθοΰν ό Γενικός 
Γραμματεΰς και ό Πρόεδρος.

Σεβαστέ μου κ. ’Ιθακήσιε, τό «σε 
βαστέί ύπό τήν τριπλήν έννοιαν τού 
πρώτου μου Προϊσταμένου εις τήν 
Τράπεζαν, τού παλαιού συνεργάτου 
σας είς τον συνδικαλισμόν, καί τού 
έσαε'ι — θέλω νά πιστεύω — φίλου, 
επιθυμία τού Δ.Σ. ήτο ή συνεχής, 
άνευ ούδεμιάς διακοπής έκδοσις τής 
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ. Περί αυτού τεκ
μήριου ε.ναι τό ϋπ’ άριθ. 251 έγγρα
φόν μας από 20.10.67 τό όποιον 
άπηυθύναμεν εις τήν Διεύθυνσιν Τύ
που τής Προεδρίας τής Κυβερνήσε- 
ως εις άπάντησιν τοϋ ύπ’ άριθμ. 
44661 ΐδικοΰ της καί διά τού όποιου 
έγνωρίζαμεν είς τήν ανωτέρω Δήμο- ί 
σίαν ’Αρχήν τους λόγους τής καθυ-1 
στερήσεως τής έκδόσεως τοϋ δήμο-ι 
σιογραψικοΰ οργάνου μας ώς καί! 
τήν επιθυμίαν μας διά τήν ταχυτέ-1 
pctv δυνατήν έπανέκδοσίν του. |

Τούς λόγους αυτούς θά σάς ανα
φέρω έν συνεχείοε

Θά ένθυμεΐσθε κ. συνάδελφοι, δτι 
ή έκδοσις τού τελευταίου φύλλου τής 
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ έπραγματοποιήθη 
ολίγον χρόνον προ τής ανόδου είς 
τήν διαχείρισιν τών κοινών τού σή
μερον άπολογουμένου Δ. Συμβου
λίου. Τούτου, πρώτη ενέργεια ήτο 
νά ζητήση άπό την Διεύθυνσιν Προ
σωπικού τήν άπόσπασιν τού προβλε- 
πομένου άριθμοΰ συναδέλφων συμ
βούλων διά τήν έπάνδρωσιν τών θέ
σεων τού Γραφείου τού Συλλόγου 
μας. Οι αίτηθέντες ήσαν τέσσαρες. 
Οί προσφερθέντες ύπό τής Διοική- 
σεως ήσαν μόνον έ'νας. Μόνον ό κ. 
Πρόεδρος.

‘Ο όμιλών, είς τήν σύνθεσιν τού 
σημερινού Συμβουλίου έχει τήν θέσιν 
τού Εφόρου τής Λέσχης. ’Αποτέλε
σμα τής αταξίας έκ τής μή έποο/δρώ- 
σεως τού Γ ραφείου ύπήρξεν ό όμι
λών νά μετέρχεται τόν θεραπεύοντα 
πάσαν νόσον κ.λ.π., κ.λ.π., συνεπι- 
κουρών καί τόν Πρόεδρον καί τόν Γ.
Γραμματέα καί οποίον άλλον τομέα 
ήτο δυνατόν. Συνεπώς δέν θά πρέπει 
νά παραβλέπεται δτι ή υπεύθυνος 
καί σωστή έκδοσις ενός δημοσιογρα
φικού οργάνου τής περιωπής καί τής 
παραδόσεως τής ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ 
δέν μπορεί νά άποτελέση έργον ένός 
ανθρώπου.

Στήν συνέχεια έμεσολάβησε καί 
γι’ αυτόν τόν έναν πού έμεινε στό 
Γ ραφείο άτυχες επεισόδιο με τήν υ
γεία του, σείς κ. ’ I θακήσιε τό γνω- ί 
ρίζετε πολύ καλά έκ τής θέσεώς σας | 
είς τό Ταμεΐον Υγείας. Μέ τήν α

ρωγήν τοϋ Ταμείου καί τήν βοήθειαν 
τοϋ Ύψίστου, καί μετά τεσσάρων 
μηνών απουσίαν, έπανήλθον είς τά 
καθή κοντά μου. Οί 4 αυτοί μήνες 
τής απουσίας μου πρέπει νά ύπολο- 
γισθούν μέσα είς τό 1 1 μηνον διάστη
μα τής διακοπής τής έκδόσεως τής 
έφημερίδος. Αυτός ήταν ό ένας λό
γος, δηλαδή ή μή ϋπαρξις ανθρώπων, 
διά τήν μή τακτικήν έκδοσιν τής έ
φημερίδος μας.

‘Ο δεύτερος λόγος ήτο, δτι άπό 
τών πρώτων ήμερών πού τό νέον 
Συμβούλιον άνέλαβε τά καθήκοντα 
του, έπιθυμία του ήτο ή έκδοσις ένός 
πολυσέλιδου φύλλου προκει μόνου νά 
έορτασθοΰν τά 50 χρόνια άπό τήν 
ΐδρυσιν τού Συλλόγου μας. 'Ένα 
φύλλο τό όποιον πράγματι θά έτι- ί 
μοΰσε τό Σώμα τών Υπαλλήλων τής | 
’Εθνικής Τροστέζης καί τήν λαμπρά/1 
αύτήν επέτειον. Ή προεργασία διά 
τήν συγκέντρωσιν τής ύλης, όπως έ- 
γνωρίσαμεν καί είς τό Ύπ. Προε
δρίας, απαιτούσε καί χρόνον καί αν
θρώπους, αλλά δέν υπήρχε τό πρώτο 
ελλείψει τού δευτέρου. Αυτός ήταν ό 
δεύτερος λόγος.

Μέ τήν προοπτικήν τής πραγμα- 
τοποιήσεως τής σημερινής απολογι
στικής Γ. Συνελεύσεως καί τήν έξ 
αυτής ανάγκην δημοσιεύσεως τού Ι
σολογισμού καί τοΰ ’Απολογισμού, 
ευθύς ώς έπέστρεψα έκ τής άναρρω- 
τικής μου άδειας, έπεδόθην είς τήν 
συγκέντρωσιν τής ύλης, πάντοτε μό
νος μου, καί ιδού τό πρώτον ψύλλον. 
Αύτό ώς πρός τήν διακοπήν τής έκ
δόσεως.

‘Ως πρός τό περιεχόμενον. At ε
φημερίδες τού είδους τής ΤΡΑΠΕΖΙ
ΤΙΚΗΣ, δημοσιογραφικά δηλαδή όρ
γανα οργανώσεων έκδιδόμενα άνά 
μήνα κ.λ.π., έχουν πάντοτε ένα χα
ρακτήρα βασικά συμβατικόν. Δέν εί
ναι φύλλα έπικαιρότητος, τά όποια 
συλλαμβάνουν καί σχολιάζουν τά θέ
ματα μέσα είς τήν ήμερησίαν των έ- 
ξέλιξιν.

Υπάρχει πολλές φορές τό ενδε
χόμενον, τό νέο πού θά πέση είς τό 
πιεστήριο», μέχρι νά κυκλοφορήση ή 
έφημερίδα νά είναι κιόλας πανάρ- 
χαιο. Είναι ολίγον δύσκολον νά άνα- 
μένωμεν αυτό τό λαχταριστόν νέον, 
πού ήδη τό προσωπικόν θά τό έχει 
πληροφορηθή μέ τόν πιο άπλό τρό
πον είτε τού τηλεφώνου είτε τής έ- 
πισκέψεως είς τά Γ ραφεία τοϋ Συλ
λόγου.

’Από εκεί καί ύστερα δέν έμενε 
είς τήν ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ παρά νά τη- 
ρήση τόν βασικόν της χαρακτήρα ώς 
χρονικογράφου τής συλλογικής καί 
τής τραπεζικής ζωής, γενικώτερον 
δηλαδή τής προβολής τών συμβάν
των εκείνων τά όποια διατηρούν τήν 
άξίαν των πέραν τής έπικαιρότητος. 
Συμφώνως, λοιπόν, πρός αΰτάς τάς 
άντιλήψεις έθεωρήσαμεν, ότι είς αυ

τό τό φύλλο, έπρεπε νά καταχωρη- 
θοϋν ό Ισολογισμός καί ό ’Απολο
γισμός, ή εκλογή τού νέου Διοικη- 
τοΰ καί τού Ύποδιοικητοϋ τής Τρα
πέζης.

Τά σχόλιά της, όμολογουμένως, 
εΐχον έναν συμβατικόν χαρακτήρα. 
Θά μπορούσαμε νά θίξωμε ένα πλή
θος άπό γεγονότα, άλλά ό ένας άν
θρωπος καί ό ολίγος χρόνος — εν
νοώ τήν έπικειμένην Γ. Συνέλευσιν 
— δέν μάς έδωσαν αυτήν τήν ευ
καιρίαν.

Οΰτω, ή ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ ήρκέσθη 
είς τό νά άπευθύνη χαιρετισμούς τό
σον πρός τόν κ. Διοικητήν, δσον καί 
πρός τόν κ. συνάδελφον - Υποδιοι
κητήν καί άπομένει διά τό έπόμενον 
ψύλλον της νά σχολιάση τό αποτέ
λεσμα τών ένεργειών τής νέας Διοι- 
κήσεως τις όποιες καί εμείς περιμέ
νουμε νά έκδηλωθοΰν.

Δέν νομίζομεν δτι αυτήν τήν στι
γμήν υπάρχει ικανοποιητικός άρι- 
θμός ή άξιολόγου μεγέθους γεγονότα 
τέτοια πού νά επισύρουν τήν κριτι
κήν διάθεσιν είτε τήν ευμενή είτε τήν 
δυσμενή τής ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ. Τό 
παρόν Συμβούλιον σάς δηλώνει ΰ- 
πευθύνως ότι δέν πρόκειται νά άπο- 
στή τής υγιούς καί ορθοδόξου 
γραμμής ώς πρός τήν άντιμετώπισιν 
τού έργοδότου.

Πιστεύω ότι μέ αυτήν τήν τυπικήν 
καί περιωρισμένην άνάλυσιν τήν ό
ποιαν σάς έκανα θά μπορούσε νά 
είχε κλείσει τό θέμα τής ΤΡΑΠΕΖΙ
ΤΙΚΗΣ. Ύπήρξεν, όμως, καί κά
ποια νύξις ώς πρός τήν προβολήν 
κάποιων θεμάτων άπό τήν εφημερί
δα, όπως π.χ. ότι κατηναλώθη χώρος ! 
διά τήν δημοσίευσιν τών ονομάτων 
τών άπολυθέντων καί τοΰ περιεχομέ
νου τής ΚΑ' Συντακτικής Πράξεως. 
‘Ο Γενικός Γραμματεύς ό όποιος θά 
χειρισθή είς όλο του τό εύρος τό θέ
μα τής συλλογικής δευτερολογίας, 
θά σάς άπαντήση πλέον συγκεκριμέ- 
νως. Άρκοΰμαι σέ τούτο τό γενικό: 
Ή ύλη τής ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ όπως

καί κάθε εντύπου περνά άπό τήν έγ- 
κρισιν τής Προεδρίας τής Κυβερνή- 
σεως. Ή διαδικασία ήκολουθήθη. 
Έάν ή ύλη τής έφημερίδος περιείχε 
τι τό Παράνομον θά άπερρίπτετο. 
Σάς δηλοΰμεν ύπευθύνως ότι αυτή ή 
ύλη πού έδώσαμεν πρός έλεγχον αυ
τή καί μάς έπεστράφη διά νά έκτυ- 
πωθή.

κ. Κ, 'Ιθακήσιος: Μέ προκα- 
λέσατε κ. Χαρΐτο καί θά σάς άπαν- 
τήσω. Δέν είχα σκοπό νά δευτερολο
γήσω άλλά μέ προκαλέσατε.

κ. Δ. Χαρΐτος: Δέν έπεθύμη-- 
σα νά προκαλέσω ουδέποτε κανέναν 
καί πολύ περισότερον έσάς.

κ. Κ. ’Ιθακήσιος: Ξέρεις πώς 
είμαι ευθύς καί ίσιος άπό τις συνερ
γασίες μας. Θά δευτερολογήσω. Μέ 
άναγκάζετε νά δευτερολογήσω.

κ. Δ. Χαρΐτος: Νά πράξετε 
όπως νομίζετε πιο καλά. ‘Ως πρός 
τάς άπολύσεις, συμφώνως πρός τόν 
άρχικόν χαρακτηρισμόν τής ΤΡΑΠΕ
ΖΙΤΙΚΗΣ ώς χρονικογράφου τών γε
γονότων καί τών εξελίξεων τής έσω- 
τραπεζικής ζωής, δέν νομίζω ότι εί
ναι σπουδαιότερον γεγονός οί άρρα- 
βώνες τοΰ άλφα ή βήτα συναδέλφου 
άπό τάς βασικάς υπηρεσιακός μετα- 
βολάς ή μεταθέσεις ή τήν άναφοράν 
εκείνων τών συναδέλφων οί όποιοι ά- 
πηλλάγησαη/ τών καθηκόντων των κα
τά κρίσιν καί άρμοδιότητα άπολύτως 
τής Πολιτείας. Ημείς δέν εϊμεθα 
σχολιασταί, απλώς καταγράφομεν, 
σάν χρονικογράφοι, στερεότυπα τό 
γεγονός. Δέν είναι δυνατόν νά έχω- 
μεν όλιγώτερα δικαιώματα άπ’ ό,τι 
ό ημερήσιος τύπος. Αυτά ώς πρός 
τό θύμα τής ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ. Ευ
χαριστώ.

κ. Πρόεδρος: Τόν λόγον έχει 
ό κ. Γεν. Γ ραμματεύς.

κ. A. Κ λ ε ι δ ή ς: ‘Ο κ. Χαρΐτος 
ώς ’Έφορος τής Λέσχης δέν έχει νά 
μάς πή τίποτε;

Ή ομιλία τοΰ Γεν. Γραμματέως 
u. Π. Θεοφανοπούλου
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« ά ο τ η p »
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ή Διεύθυνσις τής ’Ανωνύμου Ξενοδοχειακής Εται
ρίας «ΑΣΤΗΡ» A. Ε. έν τή έπιθυμία της δπως 
έξυπηρετήση τά μέλη τών συλλόγων του προσωπικού 
τής ’Εθνικής Τραπέζης, έν ένεργεία καί συνταξιούχους, 
προσφέρει εις τά έν Ρόδω Ξενοδοχεία της τάς κάτω
θι είδικάς τιμάς κατ’ άτομον διά τό θέρος 1968.

Δωμάτων μονόκλιον δρχ. 
» δίκλινον »

ΞΕΝΟί. ΘΕΡΜΑ! 
72 
50

ΞΕΝΟΔ. ΤΟΝ ΡΟΔΟΝ
135
117

Διά κρατήσεις δωματίων τηλεφωνήσατε είς τόν αριθ
μόν 2 2 5.065 ή έπικοινωνήσατε άπ’ ευθείας μέ τήν 
Διεύθυνσιν τών ξενοδοχείων είς Ρόδον (τηλ. 8451-54).

κ. Π. Θεοφανόπουλος: κ. 
Κλειδή, άναμιγνύεσθε παλαιόθεν είς 
τόν Συνδικαλισμόν καί δέν έπρεπε 
νά σάς διαψεύγη τό γεγονός ότι έ
καστον μέλος τού Δ.Σ., δεόντως έ- 
ξουσιοδοτημένον, λογοδοτεί διά λο
γαριασμόν όλοκλήρου τού Δ.Σ. Δέν 
λογοδοτούν άτομα, Λογοδοτεί σύνο- 
λον.
‘Αγαπητοί Σ ανάδελφοι,

’Έχω τήν τιμήν νά απευθυνθώ, ύπό 
τήν ιδιότητα τοΰ Γενικού Γραμμα
τέως, είς τό κυρίαρχον Σώμα τών 
ΎπαΛλήλων τής Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος, είς τήν σημερινήν Γε
νικήν μας Συνέλευσιν, καί έξ ονόμα
τος τοΰ Δ.Σ. νά άπαντήσω είς τούς 
κυρίους Συναδέλφους οί όποιοι μάς 
έκαναν τήν τιμήν νά άσκήσουν κρι
τικήν έπί τών πεπραγμένων μας.

Όφείλομεν, έν άρχή, νά άπονεί- 
μωμεν έπαινον είς τούς παρευρισκο- 
μένους σήμερον είς τήν αίθουσαν αυ
τήν Συναδέλφους, νά απευθύνω μεν 
εγκάρδιον χαιρετισμόν είς τούς Συν
αδέλφους τών Επαρχιακών Κατα
στημάτων οί όποιοι, λόγψ τών άπο- 
στάσεων, δέν ήδυνήθησοη/ νά δώσουν 
σήμερον τό συνδικαλιστικόν παρών 
τους καί νά προσάψωμεν μομφήν είς 
τούς Συναδέλφους εκείνους οί όποιοι, 
έπιλήσμονες βασικής συνδικαλιστι
κής των ύποχρεώσεως, δέν προσήλ- 
θον διά νά συμμετάσχουν είς τήν ση
μερινήν έκδήλωσίν μας.

Ή Γενική Συνέλευσις, συνάδελφοι, 
είναι ό χώρος έντός τοΰ όποιου άνα- 
πτύσσονται ύπεύθυνα τά θέματα τά 
όποια μάς άπασχολοΰν ώς επαγγελ
ματικήν τάξιν. "Οπου δημιουργεΐται 
ό λόγος καί ό άντίλογος. Κριτική 
καί διά τάς πράξεις καί διά τάς πα
ραλείψεις τής ηγεσίας είναι έπιβε- 
βλημένη. ’Αρκεί νά είναι καλόπιστος, 
νά είναι άντικειμενική. Καί φυσικά 
νά συνοδεύεται καί άπό άντίοτοιχες 
θέσεις. Μόνον τότε βαδίζουμε μπρο
στά. ’Άλλως, ή κριτική καθίσταται 
στείρα, καταντά άρνησις.

Καί δυστυχώς, μέ πικρίαν οφείλω 
νά τό υπογραμμίσω, οί προηγούμε
νοι όμιληταί, έπί μακρότν σειριάν ε
τών ασχολούμενοι μέ τόν συνδικαλι
σμόν, ούδέν προσέφερον είς τάς ο
μιλίας των. Ούδέν είσηγήθησαν έπί 
τών τρεχούσης φύσεως ζητημάτων, 
τών τεραστίων προβλημάτων πού έ
χουν δημιουργηθή, τοΰ κλάδου μας, 
τά όποια βασανιστικά μάς (άπασχο
λοΰν ώς έργαζομένους ήμερα καί νύ
κτα. Καί δέν υπήρξε παρόρμησις ού
τε καν άπό τήν πρόσκλησιν τοΰ Υ
πουργείου Εργασίας ή όποια έδη- 
μοσιεύθη έπί συνεχείς ημέρας είς 
τόν ήμερήσιον τύπον καί τό όποιον 
καλεΐ άπάσας τάς ’Επαγγελματικός 
οργανώσεις, άπάσας τάς κοινωνικάς 
ομάδας, όπως, έντός εύλογου δια
στήματος, υποβάλουν υπομνήματα 
άναφερόμενα είς τό σύνολον τών εκ
κρεμών θεμάτων έκάστης τάξεως. 
Καί άνεμέναμεν, εύλόγως, υπευθύ
νους εισηγήσεις υπευθύνων συνδικα
λιστών έπί τών άσφαλιστικών μας 
θεμάτων, έπί τοΰ μισθολογικοΰ, έπί 
γενικών καί ειδικών θεμάτων τοΰ κλά
δου μας, ώστε καί τό έργον τοΰ Δ.Σ.

νά ύποβοηθηθή πρός καλλιτέραν άν- 
τιμετώπισιν καί προώθησιν τών θε
μάτων αυτών καί οί άσκήσαντες κρι
τικήν νά αποδείξουν ότι μέ σοβαρό
τητα αντιμετωπίζουν τά ζητήματά 
μας. Άντ’ αυτού, ή όλη κριτική πε- 
ριωρίσθη εις ενια οικονομικά θέματα 
όπου τό κύριον βάρος έπερρίφθη είς 
τό υφιστάμενον παθητικόν τής λει
τουργίας τοΰ εστιατορίου τής Λέ
σχης μας καί είς τήν άγοράν τών 
Χριστουγεννιάτικων δώρων γιά τά 
τέκνα τών Συναδέλφων. Καί νά σκε- 
φτή κανείς ότι μεταξύ τών ομιλητών 
υπήρξαν βετεράνοι συνδικαλισταί 
τοΰ ύψους τών κ.κ. Κων. ’Ιθακήσιου 
καί Δημ. Παπαϊωάννου.

Κύριοι Συνάδελφοι, οφείλω νά δώ
σω μίαν σύντομον άπάντησιν έπί τών 
τεθέντων ερωτημάτων. Καί ή άπάν- 
τησις θά είναι σύντομος διότι α) δέν 
θέλομεν νά ύποπέσωμεν είς τό ΐδ'ον 
σφάλμα μέ τούς προηγούμενους όμι- 
λητάς καί νά μεταθέσωμεν τό βάρος 
τής συζητήσεως άπό τά τεράστια, 
τά κεφαλαιώδη θέματα πού μάς ά
πασχολοΰν σάν κοινωνικήν ομάδα, σέ 
διάλογο περί δευτερευούσης φύσεως 
ζητημάτων καί 6) τήν άπάντησιν τήν 
δίδουν οί δημοσιευθέντες άριθμοί καί 
όχι ήμείς. ‘Ημείς απλώς έπεξηγοϋ- 
μεν καί διαπιστώνομεν.

Καί άπαντώ διά τήν άγοράν τών 
Χριστουγεννιάτικων Δώρων. Έθιμο» 
παλαιόν άπό συστάσεως τοΰ Συλ
λόγου μας νά συμμετέχωμεν συμβο- 
λικώς τάς Άγιας αΰτάς ή μέρας είς 
τήν χαράν τών παιδιών μας.

Έν άρχή σημειώ ότι είναι τελείως 
αυθαίρετος ή ύπόδειξις τού σδ. Κλει- 
δή περί μειώσεως τού ποσού είς τά 
ύψος τών Δρχ. 100.000. Καί είναι 
αυθαίρετος διότι δέν έθεμελιώθη διά 
στοιχείων. Καί έχει τήν ιδίαν άξίαν 
πού θά είχε πρότασις γιά μείωσι 
τοΰ ποσού σέ Δρχ. 50.000 ή γιά 
αΰξησι τοΰ ποσού σέ Δρχ. 500.000. 
"Ετσι γενικώς καί άορίστως. Γιατί 
έτσι νομίζουμε ότι θά ήταν καλλίτε
ρα. Κοπωτέρω, παραθέτω τά έκ τών 
είς χεΐρας μας σχετικά στοιχεία.

Κατά τό έτος 1966 τό ύψος τής 
δαπάνης άνήλβεν είς τό ποσόν τών 
199.000. Ήγοράσθησαν δώρα διά 
1494 τέκνα συναδέλφων. 'Επομένως 
μέσον κόστος Δρχ. 133. Κατά τό έ
τος 1967 τό ύψος τής δαπάνης άν- 
ήλθεν είς τό ποσόν τών Δραχμών 
210.000. Ήγοράσθησαν δώρα διά 
1510 τέκνα συναδέλφων. Επομένως 
μέσον κόστος Δρχ. 136, ήτοι, μετα
ξύ τών δύο συγκρινομένων ετών, έπ- 
ήλθεν αΰξησι ς κατά Δρχ. 3, ή όποια 
οφείλεται είς τήν 6ελτ ιωθεΐσαν ση- 
μοο/τικώς ποιότητα τών άγορασθέν- 
των παιγνιδίων καί είς τήν κάποιαν 
αΰξησιν τών τιμών τής άγοράς. Συμ 
πληρωματικώς προσθέτω, ότι, άπό 
άνέκαθεν, αί άνωτέρω άγοραί διενερ- 
γούνται ύπό έπιτροπής, τηρούμενης 
τής διαδικασίας τών προσφορών, του 
δειγματολογίου κλπ., ύπό τόν άμε
σον έλεγχον τού Δ.Σ.

Τό δεύτερον θέμα τό όποιον έτέ· 
θη ήτο ή αΰξησι ς, έναντι τοϋ προη
γουμένου έτους, τής έπιβαρύνσεως 
τού Συλλογικού οργάνου διά τήν λει

τουργίαν τού έστιατορίου τής Λέ
σχης, Κύριοι συνάδελφοι, ύπευθύνως 
δηλώ καί οί σχετικοί άριθμοί τό έπι- 
βεβαιοΰν, ότι έπιβάρυνσις δέν υπήρ
ξε κοαά τό υπόλογον έτος. 'Απλώς 
συνέβη τούτο: Τό Δ.Σ. άπεφάσισεν 
όπως μετοττρέψη τήν λογιστικήν ά- 
πεικόνισιν ώρισμένων λ)μών ώστε 
νά ύπάρξη καλλιτέρα κοστολόγησις 
τής λειτουργίας τοΰ εστιατορίου διό
τι π.χ. είς τούς Γενικούς λ) μούς 
«Ασφαλιστικοί Είσφοραί», «'Έκτα
κτοι παροχαί προσωπικού» κλπ. έ- 
χρεοϋντο μέχρι σήμερον δαπάναι μι
κτά ί, καί τοΰ Συλλογικού οργάνου 
καί τοΰ ‘Εστιατορίου, ύπό τήν άντί- 
ληψιν ότι τό έστιατόριον όργοο/ικώς 
άνήκει είς τόν Σύλλογον.

‘Ημείς έπραγματοποιήσαμεν αυτόν 
τόν διαχωρισμόν. Θά έπρεπε δέ οί 
όμιληταί οί όποιοι έθιξαν τό θέμα 
αύτό, καθ’ δ λογισταί — διότι κοττά 
τεκμήριον τουλάχιστον οί έργαζόμε- 
νοι έν τή Τραπέζη είναι λογισταί —, 
νά εΐχον σημειώσει τήν άντ ί στοίχον 
καί περίπου ίσόποσον μείωσιν τών 
λοιπών λ) μών. Δέν τό έπραξαν. Δι
καίωμά τους. Δική μας ύποχρέωσις 
όμως είναι νά πούμε ότι οί άριθμοί 
είναι άμείλικτοι.

Άλλά, κύριοι Συνάδελφοι, ή λει
τουργία τοΰ εστιατορίου δέν είναι 
μόνον θέμα κέρδους ή ζημίας (καί 
έπ’ ευκαιρία σάς ένημερώνω ότι τά 
έστιοπόρια όλων τών όμοειδών Συλ
λόγων κινούνται μέ παθητικόν διότι 
δέν είναι εμπορικά! επιχειρήσεις). 
Είναι κάτι περισότερον. Ή Λέσχη, 
μέ τό έστιατόριον της, τήν βιβλιο
θήκην της καί τούς λοιπούς χώρους 
της είναι ό χώρος όπου ό συνάδελ
φος, ό νέος ίδίψ συνάδελφος, θά βρή 
τήν δική του γωνιά. Γιά νά συζηηή- 
ση, νά μελετήση, νά διασκεδάση καί 
νά καλλιεργήση τό πνεύμα τής συν
εργασίας καί άλληλεγγύης μέ τούς 
λοιπούς έν τή Τραπέζη συναδέλφους 
του. ’Έτσι γενικώτερα πρέπει νά 
δούμε τό θέμα. Καί άντι μετωπίζομεν 
τήν όργάνωσιν τής Λέσχης έπί τε
λείως νέων, συγχρόνων, βάσεων.

Καί γιά νά κλείσω τήν περί οικο
νομικών συζήτησιν παρέχω τήν άνά- 
λυσιν ώρισμένων κονδυλίων έμφανι- 
ζομένων είς τόν δημοσιευθέντα πρό 
δι μήνου λ)μόν «άπ)τα χρήσεως 
1967» μέ τήν παρατήρησιν ότι απο
τελεί σφάλμα ή σύγκρισις τών κον
δυλίων τοΰ έτους 1967 πρός τά τοι- 
αΰτα τού έτους 1 966, δεδομένου ότι 
ή παρούσα χρήσις έπεβαρύνθη μέ τά 
έξοδα τής άνά διετίαν διενεργείας 
άρχαιρεσιών πρός άνάδειξιν νέου 
Δ.Σ. Επομένως δαπάναι πού έγιναν 
τό 1 967 δέν ύπήρχε λόγος νά γίνουν 
τό 1966. Τά κονδύλια παρέχονται 
είς χιλιάδας δρχ.

’Έξοδα ψηφοδελτίου κ. Α. Όθω- 
vcriou δρχ. 25.
"Εξοδα ψηφοδελτίου κ. Γ. Παπαϊω- 
άννου δρχ. 24.

Αγορά εκλογικού ύλικοΰ πόσης 
φύσεως δρχ. 26.

"Εξοδα Δικαστικών άντιπροσώπων 
(είς ολόκληρον τήν χώραν) 44.

Έκτύπωσις μητρώου Συλλόγου 5.
Αποζημιώσεις άντιπροσώπων - 

Διάφορα έξοδα 19.
Δαπάναι εκλογών γενικώς (αίθου

σα συνελεύσεως, μεγάφωνα, μαγνη
τόφωνα, τροφοδοσία εφορευτικής ε
πιτροπής, ύπερωριακαί αποζημιώ
σεις είς κλητήρας κ.λ.π. 28.

Σύνολον 171 χιλιάδες δρχ.
Αυτή, άγαπητοι Συνάδελφοι, είναι 

ή άπάντησις τοΰ Δ.Σ. έπί τών θε
μάτων οικονομικού περιεχομένου τά 
όποια έθίγησαν σήμερον είς τήν αί
θουσαν αύτήν. Καί ευχαριστούμε» 
τούς κριτάς μας διότι μάς παρέσχον 
τήν ευκαιρίαν νά άποδείξωμεν, διά 
μίαν είσέτι φοράν, ότι ακολουθήσα
με» είς τά οικονομικά τοΰ Συλλόγου 
πολιτικήν πλήρους λιτότητας, μέ βα
θύτατο» συναίσθημα ευθύνης έναντι 
τών ύποχρεώσεών μας.

Καί εισέρχομαι έπί τών γενικών 
βασικών θεμάτων τά όποια μάς ά
πασχολοΰν ώς εργαζόμενη» τάξιν.

Συνεκροτήθημεν είς Σώμα τήν 
19ην Απριλίου 1967 μετά τάς άρ- 
χαιρεσίας τής 2ας καί 3ης Απρι
λίου 1 967 κατά τάς όποιας σείς μέ 
τήν συντριπτικήν πλειοψηφίαν τοΰ 
70% περίπου μάς άναδείξατε υπευ
θύνους ήγέτας τών κοινών. Παρά τό 
γεγονός ότι τό Δ.Σ. άποτελείται 
κατά ποσοστόν 80% άπό συναδέλ
φους τό πρώτον άναμιγνυομένους είς 
τόν συνδικαλισμόν, άνελάβαμε έχον
τας μελετήσει τό σύνολον τών μέχρι 
τότε έκκρεμών ζητημάτων μας. Ά-

1 κολουθήσαμεν τόν ορθόδοξον τρόπον 
διεκδικήσεως τών αιτημάτων μας. Έ- 

. θεμελιώσαμε τά αίτήματά μας έπί 
I τού δικαίου τής άπαιτήσεώς μας 

καί τού δυνατού τής έπιλύσεώς των. 
καί τά έμελετήσαμε καί άπό τήν 
πλευρά τής μειώσεως τοΰ κόστους 
τοΰ Τραπεζιτικού χρήματος καί τών 
γενικωτέρων έπιπτώσεων έπί τών έρ- 
γασιών τής Τροατέζης καί τής καθό
λου Εθνικής οικονομίας. Διότι άπο- 
τελεΐ πίστιν μας, πεποίθησιν όλο
κλήρου τοΰ προσωπικού τής Τροστέ
ζης άπό τών κατωτάτων μέχρι τών 
άνωτάτων βαθμιδών τής ιεραρχίας, 
ότι σήμερον, όπου ή Τράπεζα άντι- 
μετωπίζει ένα πλήθος προβλημάτων, 
άντιμετωπίζει τόν άντοτγωνισμόν τών 
ήμεδαπών καί άλλοδαπών Τραπεζι
τικών συγκροτημάτων, τόν τραχύτα- 
ταν αΰτόν άνταγωνισμόν, είναι άπα- 
ράδεκτον, είναι άδιανόητον, είναι ά- 
σύλλητττον νά κινείται ό μηχανισμός 
τής Τροστέζης μέ προσωπικόν τό ό
ποιον κατέχεται άπό πλήρη πικρία, 
άπό άληθή άπόγνωσιν, διότι ούδέν 
ζήτημά του επιλύεται. Έπετύχαμεν 
σειράς επαφών μέ τούς εκπροσώπους 
τής Διοικήσεως. Καί μεταφέραμε τάς 
άπόψεις μας. Καί άνεμέναμεν ίκα- 
νοποίησιν. Δυστυχώς ή άπελθοΰσα
Διοίκησις τής Τραπέζης έπέδειξε
πλήρη άδιαφορίαν.

Κατόπιν αυτού έστράφημεν πρός 
τήν πλευριάν τής ύπευθύνου Κυβερ- 
νήσεως τής χώρας.

'Όπως άνεγνώσατε καί είς τόν ά- 
πολογισμόν μας έπραγματοποιήσαμε 
μίαν σειράν έπαφών μέ τούς αρμο
δίους Κυβερνητικούς παράγοντας, ύ- 
πεβάλαμε εμπεριστατωμένα ύπομνή- 
μοοτα καί άνεπτύξαμε καί προφορικά 
τό σύνολον τών άπασχολούντων τήν 
τάξιν ζητημάτων. Τά προβλήματα 
μας, ώς έκτοτε μάς έδηλώθη, έπρό- 
κειτο νά μελετηθούν καί νά ένταχθοΰν 
είς τό γενικώτερον πρόγραμμα, τό 
όποιον ή Κυβέρνησις σκέπτεται νά 
έφαρμόση διά τάς έργατοϋπαλληλι- 
κάς τάξεις. ’Επίσημον δέ καί δημο
σίαν έπιβεβαίωσιν αυτού άποτελεΐ τό 
ύπ’ άριθ. Ε 1411) 16-3-68 έγραψαν 
τού κ. Υπουργού Εργασίας. Δέν 
περιωρισθήκαμε δέ μόνον στήν υπο
βολήν τών ύπομνημάτων. Ούτε είς 
τάς άρχικάς έπαφάς μας. Άλλά αί 
παραστάσεις μας καί πρός τήν 
πλευράν τής Κυβερνήσεως ήσαν συ
νεχείς. Καί τελοΰμεν έν άναμονή, ό
πως καί ό λοιπός κλάδος, τής εξαγ
γελίας τών μέτρων πού θα βελτιώ
σουν τήν θέσιν μας ώς εργαζομένων. 
Συνεπώς έκεΐνο τό όποιον έλεχθη είς 
τήν αίθουσαν αυτήν ότι περιωρίσθη- 
μεν είς τήν αποστολήν «επισκεπτη
ρίων» δέν είναι αληθές. Διότι ή πα- 
ράστασις ύπευθύνου ήγεσίας πρός 
αρμοδίους παράγοντας, είτε τής 
Τραπέζης ε’ιτε τοΰ Κ ρύπους, δέν εί
ναι «επισκεπτήριο»». Είναι άντιμετώ- 
πισις τών τυχών μιάς όλοκλήρου κοι
νωνικής όμάδος. Τό όλιγώτερον δέ 
πού μπορεί νά λεχθή είναι ότι ή πα- 
ρατήρησις ύπήρξεν άστοχος. Πέραν 
όμως άπό τά γενικώτερα ζητήματά 
μας τά όποια ώς καί άνωτέρω άνέ- 
ψερα εντάσσονται στόν γενικώτερον 
προγραμμοαισμόν τής Κυβερνήσεως 
ύπάρχουν σειρά άλλων πού άφοροΰν 
εμάς καί τόν έργοδότην. Είναι ή μή 
χορήγησις τών προαγωγών καί τών 
προσαυξήσεων. Είναι ή έλλειψις σε
βασμού πρός τήν ιεραρχίαν τής Τρα
πέζης. Είναι ή άδικος μεταχείρισις 
άριστων στελεχών τοΰ ‘Ιδρύματος. 
Είναι ή άδιαφορία πρός τό έμψυχον 
δυναμικόν τής Τραπέζης. Καί πι
στεύομε» άκραδάντως ότι πρέπει α
μέσως νά τεθή είς κίνησιν ό μηχα
νισμός τών προαγωγών, ότι πρέπει 
νά γίνουν πράξεις αί ύποσχέσεις τής 
σημερινής Διοικήσεως τής Τραπέζης 
περί άμέσου έπιλύσεώς τών δικαίων 
αιτημάτων τοΰ προσωπικού, περί 
παροχής κινήτρων είς τό προσωπι
κόν. Οί υπεύθυνοι πρέπει νά άντιλη- 
φθοΰν σαφώς ότι όλα αυτά έχουν 
δυσμενή έπίπτωσιν έπί τής ψυχοσυν- 
θέσεως τοΰ ύπαλλήλου, ότι ενεργούν 
άνασταλτικά έπί τής άποδόσεώς του, 
ότι δημιουργούν κατάστασιν πικρίας 
καί άπογνώσεως. Καί παριστάμεθα 
μάρτυρες μιάς τάσεως φυγής άπό 
τήν Τράπεζα. Παραιτούνται νέοι συ
νάδελφοι. Παραιτούνται παλαιοί συ
νάδελφοι. Άποστελεχώνεται έτσι βα
θμηδόν τό πρώτο πιστωτικόν "Ιδρυ
μα τής χώρας. Καί ό άνταγωνισμός 
καραδοκεί προσλαμβάνοντας άμέσως 
τούς παραιτουμένους, χρησιμοποιών
τας τάς γνώσεις των, τήν εμπειρίαν 
των, τάς γνωριμίας των. Καί ή σύν-

(Συνέχεια είς τήν 5η σελίδα)
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αδέλφων αυτών θά έπανέλθουν είς 
τάς τάξεις μας.

’Αγαπητοί Συνάδελφοι, τό σύνο-

(Συνέχεια έκ τής 4ης σελίδος)

δεσις μέ την Κοινήν ’Αγοράν είναι 
έπί θύραις. Καί μέ την πάροδον τοΰ 
χρόνου, έάν δέν ληφθοΰν αμέσως μέ
τρα, τά προβλήματα θά πολλαπλά- 1 χον Τών θεμάτων έχει τεθή. Αϊ άπαν- 
σιαζωνται. Κρούομεν τον κωδωνα τοΟ τήσεις έπί τών ομιλιών έχουν δοθή 
κινδύνου καί τονίζομεν και άπό τής κα; πιστεύομεν δτι έκαλύψαμεν πλή- 
θέσεως αΰτής δτι αποτελεί πλέον 6α- ρως Τά τεθέντα έρωτήματα. Έπανα- 
σικήν ανάγκην διά την ομαλήν λει- λαμβάνομεν δτι προσφέραμε δ,τι ήδυ- 
τουργίαν τής Τραπέζης νά ικανό- νάμεθα. Δέν έφείσθημεν κόπων. Μέ 
ποιηθούν τά βασικά και δίκαια ζη-' 
τήματα τοΰ Σώμοσος τών Υπαλλή
λων. Φτάνουν οΐ αναβολές. ’Αρκετά 
οί δικαιολογίες.

Καί υπάρχει καί έτερον θέμα, θέ
μα μέγα, κεφαλαιώδους σημασίας,

στεύομεν δέ δτι έάν δχι τό σύνολον Καταστατικού ευρίσκει είσέτι ώς έμ- 
τοΰλάχιστον τό μέγα μέρος τών συν-1 πόδιον, τήν μή συγχώνευσιν τών α

τό όποιον δυστυχώς ούόείς έθιξεν, 
παρά τό γεγονός ότι άπασχολεΐ τό 
σύναλον τής τάξεώς μας. Τό θέμα 
τών ασφαλιστικών μας οργανισμών. 
Τούτο έτεθη κατ’ αρχήν διά τής δη- 
λώσεως πρός τον τύπον τοΰ τότε Υ
πουργού ’Εργασίας κ. Α. Λέκκα οτι 
θά συγχωνευθούν απόντες οί ‘Ασφα
λιστικοί ‘Οργανισμοί ϋπό ένιαΐον 
φορέα. Πραγματοποιήσαμε άμέσως 
καί μόνοι μας καί μέ τούς λοιπούς 
Συλλόγους σειράς έπαφών καί προ- 
έβημεν εις πλήρεις, είς κατατοπιστι
κός έκθέσεις έπί τών ασφαλιστικών 
μας οργανισμών. "Ηδη, σύμφωνα μέ 
‘Υπουργικός διαβεβαιώσεις, τό θέμα 
έχει ξεπεραστή. Διότι έγινε πλήρως 
αντιληπτόν δτι εις φορεύς μόνον δει
νά θά προσφέρη. Καί θά έχη κατα- 
ψερθή πλήγμα κατά υποδειγματικών 
οργανισμών. Πάντως τό θέμα χρή- 
ζει συνεχούς παρακολουθήσεως.

Έτεθη όμως καί το ερώτημα. 
Τί έκάναμε όταν μέτοχος τής Τρα
πέζης στή Γενική Συνέλευσι τών με
τόχων ίσχυρίσθη δτι τό προσωπικόν 
τής Τραπέζης πλεονάζει κατά 2000. 
Δίδω μίαν άπάντησιν καί διά τά δύο 
θέματα, όχι γιατί συνδέονται άλλά 
υπάρχει ένότης ένεργειών.

Ευθύς ώς έδημοσιεύθησαν αί συν
τακτικά! πράξεις Θ' καί I' περί έ- 
ξυγιάνσεως τής δημοσίας ζωής τής 
Χώρας έπραγματοποιήσαμεν σειράν 
έπαφών μέ όλους τους αρμοδίους. 
Συγκεκριμένως είδαμε τούς ‘Υποδιοι- 
κητάς τής Τραπεζης καί τόν τότε 
Διοικητήν κ. I. Παρασκευόπουλον, 
τόν εισηγητήν τής έπιτροπής άντι- 
πλοίαρχον κ. Ήλιάδην, τόν Γενικόν 
Γραμματέα τού ’Υπουργείου Έμπο- 
-id» bUuodim^ blu. όογΒΐί ιχ»ι noid 
σεως κ. I. Δαδιώτην καί τέλος τόν 
αρμόδιον Υπουργόν έπί τού ‘Εμπο
ρίου κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλον. 
‘Η υπεύθυνος άποψις τού Συλλογι
κού οργάνου ήτο κρυστάλλινης δι
αύγειας. Καί άνεπτύχθη πρός άπαν- 
τας τους ανωτέρω. Καί ή άποψίς 
μας είναι δτι, έψ’ δσον αϊ έν λόγφ 
Συντακτικά! πράξεις άπέβλεπαν είς 
τήν έκκαθάρισιν τών κομμουνιστών 
καί τών καταχραστών άπό την Δη
μοσίαν ζωήν, δέν αφορούν τήν ’Εθνι
κήν Τράπεζαν. Διότι δλοι οί προσλη- 
φθέντες είς τήν Τράπεζαν προσεκόμι- 
σαν κατά τήν πρόσληψίν των πιστο- 
ποιητικόν κοινωνικών φρονημάτων. 
Ή επιτροπή δέ νομιμοφροσύνης ου
δέποτε έπαυσε λειτουργούσα καί κα
τά συνέπειαν έάν κάποιος ΰπάλληλος 
μετά τήν πρόσληψί του ένεφόινιζε 
κομμουνιστικήν δραστηριότητα θά 
παρεπέμπετο είς τήν έπιτροπήν καί 
θά άπελύετο. "Οσον άφορά δέ τό 
Θέμα τών καταχραστών πιστεύομεν 
δτι ή Τράπεζα είναι ευπαθής οικο
νομικός οργανισμός καί κατά συνέ
πειαν έχει άμεσον καί ζωηρόν ένδια- 
φέρον διά τοιούτου είδους παραβά
σεις. Επομένως έάν ύπήρχον τοιαΰ- 
τα κρούσματα ή Τράπεζα αΰτεπαγ- 
γέλτως θά είχε προβή διά τών Υπη
ρεσιακών Συμβουλίων είς τήν άπό- 
λυσιν τών ένοχων.

Τήν άποψίν μας αυτήν, ώς εΐπον 
καί άνωτέρω, διετυπώσαμεν είς τούς 
αρμοδίους Κυβερνητικούς παράγον
τας. Κατά τήν συζήτησιν μάς έδη- 
λώθη άπό τόν κ. Υπουργόν καί άπό 
τόν κ. Γενικόν Γραμματέα δτι άντι- 
μετωπίζετο θέμα άκυρώσεως τών έπί 
Διοικήσεως κ. Μαύρου προσλήψεων. 
Καί υπήρχαν καί αί άπόψεις τής τό
τε Διοικήσεως δτι τό προσωπικόν 
πλεονάζει κατά 2000.

Άνεπτύξαμεν άμέσως τάς άπό- 
ψεις μας καί τάς έθεμελιώσαμε διά 
στοιχείων, δΓ άριθμών. ’Απολύσεις 
συναδέλφων σέ υψηλόν ποσοστόν καί 
μάλιστα συλλήβδην άπολύσεις κατη
γοριών υπαλλήλων θά έπέφεραν, πέ
ραν τής κοινωνικής άναστατώσεως, 
πλήρη κατάρρευσιν καί διάλυσιν τής 
Τραπέζης. ’Από τής θέσεως αυτής 
δημοσίφ δηλοΰμεν δτι εΰρομεν πλή
ρη κατανόησιν τών άπόψεών μας τό
σον άπό τόν κ. ‘Υπουργόν δσον καί 
άπό τόν κ. Γενικόν Γραμματέα τού 
Υπουργείου ’Εμπορίου. Ή δέ έν συ- 
νεχείςι κοινοποίησις τών άπολύσεων 
άπέδειξεν δτι αί εισηγήσεις μας έ- 
λήφθησαν σοβαρώς ύπ’ δψιν.

'Από τήν στιγμήν δέ πού έκοινο- 
ποιήθήσαν αί άπολύσεις τών 59 συν
αδέλφων πραγματοποιήσαμε μίαν 
σειράν έπαφών καί ζητήσαμε τήν 
έπανάκρισιν. Διά νά άποκαταστα- 
θοϋν αί περιπτώσεις διά τάς οποίας 
υπήρξε πλάνη περί τά πραγματικά 
περιστατικά πού συνθέτουν τήν κα
τηγορίαν, ή οποία πρέπει, μέ δλα τά 
στοιχεία, νά τεθή ύπ’ δψιν τών εν
διαφερομένων. "Ηδη, ή ’Εθνική ’Ε
παναστατική Κυβέρνησις διά τής 
ΚΑ' Συντακτικής πράξεως έκάλυψε 
καί τό στοιχεΤον τούτοι1 Άπομέν* 
ή διαδικασία. Κατά τάς πληροφο
ρίας μας, ή Κυβέρνησις άντιμετωπί

συνέπειαν και προ πάντων με συναι- 
σθησιν βαθυτάτης εύθύνης σταθήκα
με στή θέσι πού έσεΐς μάς στείλα
τε. Πιστεύομεν δτι δέν διαψεύσαμε 
τάς προσδοκίας σας. "Εχομεν ήσυ- 
χον την συνείδησιν δτι έπετελέσαμεν 
πλήρως τό καθήκον μας. Καί σάς 
εύχαριστώ έξ όνόματος τού Δ.Σ.

(Χειροκροτήματα)

σψαλιστικών οργανισμών. ’Υπάρχει 
ρητή δήλωσις δτι μόλις οί άσφαλι- 
στικοί όργανισμοί συγχωνευθούν θά 
ύπάρξη ταυτόχρονος συγχώνευσις 
καί τών συνδικαλιστικών οργάνων. 
Μέχρι στιγμής ή έν γένει συγχώνευ- 
σις τών άσφαλιστικών όργανισμών 
δέν έχει πραγματοποιηθή. ‘Επί τού 
σημείου τούτου κοινές υπήρξαν οί 
ένέργειες τόσον ημών δσον καί τοΰ 
άδελφοΰ Συλλόγου πρός τήν Διοί
κησην ή οποία πρέπει νά συναινέση 
διά τήν συγχώνευσιν τών Ταμείων.

κ. Νικολάου: "Ηθελα είς αύ- 
τό επάνω νά μοΰ απαντήσετε έάν ύ- 
πάρχη πράγματι κοινή προσπάθεια 
ή μήπως αΰτή ή κοινή προσπάθεια 
είναι φαινομενική καί έμποδίζεται 
άπό πρόσωπα.

κ. Π. Θεοψανόπουλος: Έκ ι τό ή όχι. Είτε τό θέλομε είτε δέν 
τών στοιχείων τά όποία εχομεν είς ι τό θέλομε...
χειρας μας 
πράγμα.

δέν διεπιστώθη τέτοιο

Η

Μπορείτε νά σταθμίσετε τήν έπί- 
δοσιν ένάς συνεργάτου σας, μέ σκο
πόν τήν αϋξησιν τής άποδοτικότη- 
τός του, διά τής περαιτέρω άναπτύ-

έργασίας του, σέ σύγκρισιν πρός νοντας έν συνεχεία τά κατάλληλα 
τάς άπαιτήσεις της. Θά φθάνατε νά διορθωτικά μέτρα; 
τόν χαρακτηρίζατε «ειδικό» ή «έμπει- Ί κ α ν ό τ η ς συνεργασίας, 
ρογνώμονα» ή νομίζετε δτι τοΰ λεί- Σταθμίστε τάς σχέσεις πού δημιουρ- 

ξεως τών ικανοτήτων του ή απλώς πουν γνώσεις, πού θά έπέτρεπαν νά | γεΐ συνεργαζόμενος μέ, ανώτερους 
καί μόνον διά νά μετρήσετε τό τί καλύψη τάς άνάγκας τής δουλειάς του, συναδέλφους του καί ΰφισταμε- 
προσψέρει στήν έταιρεία. ‘Ωστόσο ή ικανοποιητικά: νους του. Πόσο τόν άντδέχονται;
στάθμισις τής έπιδόσεως μέ σκοπό Ποιότης έργασίας. Ύπο- Ήγετικότης. Μετρήστε τάς 
τήν περαιτέρω αύξησιν τής άποδο- λογΐστε τήν άκρίβεια είς τάς λεπτό- ικανότητάς του νά έκπαιδεύη άλλους 
τικότητός του, έχει μεγαλυτέρα ση-, μερείας τής έργασίας του, τήν έν- ■—1 -·~ c’r- τ'1" Fn"

κ. Νικολάου: Θά ήθελα νά 
εϊπω τά έξής: Νομίζω δτι τό ξέρο
με δλοι, καί ό Σύλλογος θά πρέπει 
νά τό ξέρη, δτι ϋπήρξεν μία πρότα- 
σις τοΰ τέως Διοικητοΰ κ. Παρασκευ- 
οπούλου, δηλαδή έπρότεινε ή Τράπε
ζα νά άναλάβη ή ιδία τήν συνταξιο- 
δότησιν τοΰ προσωπικού άνευ μεσο- 
λαβήσεως. Δηλαδή δπως γίνεται καί 
είς τό Δημόσιον. "Οπως πληρώνει 
τό Δημόσιον τήν Σύνταξιν νά πλη- 
ρώνη καί ή Εθνική Τράπεζα τήν σύν
ταξιν είς τούς υπαλλήλους. Διότι λέ
γεται τό έξής: δτι ό Διοικητής τής 
Τραπέζης τής ‘Ελλάδος κ. Γαλάνης 
τό έπρότεινε καί δταν πήγαν καί τό 
είπαν είς τόν κ. Παρασκευόπουλον 
άπήντησεν δτι ήλθε δεύτερος. Γ Γ αύ- 
τό λέγω δτι ή πατρότης άνήκει είς 
τόν κ. Παρασκευόπουλον. Θά ήθελα 
έάν μπορή τό Δ.Σ. νά μάς ένημερώ- 
ση έπί τοΰ θέματος αυτού.

κ. Π. Θεοψανόπουλος: Έ
πί τού θέματος τούτου σάς γνωρίζω 
δτι ό τότε Διοικητής κ. Παρασκευό- 
πουλος ϋπήρξεν άμεσος συμπαρα
στάτης τοΰ προσωπικού διά τό θέ
μα τών άσφαλιστικών οργανισμών.
Μιάς εΐπεν δτι τό θέμα ξεκίνησε άπό 
τήν Κρατικήν Τράπεζαν τής Σουη
δίας δπου έκεΐ έφαρμόζεται αυτό τό 
καθεστώς. Τό εΐχεν είσηγηθή ό ίδιος 
καί πραγματικά διεξεδίκησε τήν πα
τρότητα τής είσηγήσεως.

Έπραγματοποίησεν έντός τής έ- 
πομένης σειράν έπαφών πρός τούς 
άρμοδίους Κυβερνητικούς παράγον
τας, τόν ξαναείδαμε μετά 2-3 μέ
ρες μέ άποκλειστικόν θέμα συζητήΓ 
σεως τό θέμα τών άσφαλιστικών ορ
γανισμών καί μάς διεδεβαίωσεν δτι 
έάν άντιμετωπίζετο κατάστασις θά 
έδημιουργήτο καί είς ήμάς τά αΰτό 
καθεστώς τής Τραπέζης τής Ελλά
δος, ήτοι ή μετατροπή τού Ταμείου 
Συντάξεων είς Εσωτερικήν υπηρεσίαν 
τής Τραπέζης.

Μέ τήν άνάληψιν τής διοικήσεως 
άπό τόν νέον Διοικητήν τό πρώτον 
θέμα τό όποιον έθέσαμεν ύπ’ δψιν 
του πρός ένημέρωσίν του ήτο τό βα
σικόν καί φλέγον θέμα τών άσφαλι- 
στικών μας οργανισμών. Τόν ένημε- 
ρώσαμε πλήρως έπί τού θέματος, 
τού είπαμε δτι ή προκάτοχος διοίκη- 
σις εΐχεν άντιμετωπίσει τό θέμα κατ’ 
αυτόν τόν τρόπον καί μάς ύπεσχέ- 
θη δτι θά ύπάρξη μία άπόλυτος συμ- 
παράστασις καί δτι θά έψαρμοσθή 
καί άπό τήν δική μας Τράπεζα είς όποιας ένας ύφιστάμενος άποδίδει ώς 
τήν περίπτωσιν κατά τήν όποιαν θά πρός μίαν πλευράν ένός συντελεστοΰ, 
συνέτρεχεν λόγος — παρά τό γεγο- : ένώ ύπολείπεται ώς πρός μίαν άλλην 
νός δτι είχε πλέον άπομακρυνθή κά- ί πλευράν τοΰ αΰτοΰ συντελεστοΰ. Ά- 
πως τό θέμα —, δτι θά άντιμετω- ναλύσατε τάς άποκλίσεις τής έπιδό- 
πίζετο μέ τήν αυτήν σοβαρότητα καί σεως του ώς πρός τόν ένα αύτόν 
άπό τήν παρούσαν Διοίκησιν τής συντελεστήν καί φροντίστε ή άξιολό- 
Τραπέζης. γησίς σας ν’ άποτελή ένα συνδυα-

Τό δεύτερον θέμα έπί τού όποιου σμό αυτών τών άποκλίσεων. Κάθε 
ζητήσατε νά σάς ένημερώσω είναι φορά, πού αί άποκλίσεις δέν μπο- 
πού βρίσκεται τό θέμα τής συγχω- ροΰν νά συνδυασθοΰν, προβήτε είς 
νεύσεως τών άσφαλιστικών Ταμείων δύο άξιολογήσεις ώς πρός τόν αύτόν 
καί πού εύρίσκεται ή συνεργασία συντελεστήν.
μετά τού άδελφοΰ Συλλόγου. | ,S Κρίνοντας έναν υφιστάμενο, ά-

Σάς πληροφορώ δτι υπάρχει πλή- 1 ναμνησθήτε τυπικάς χαρακτηριστικός 
ρης συνεργασία. ‘Έχει άποφασισθή περιπτώσεις , της εργασίας του καί 
δπως οί παραστάσεις τόσον έντός Α
δσον καί έκτος τής Τραπέζης διά 
θέματα τά όποια απασχολούν γενικά 
τούς υπαλλήλους γίνωνται άπό 
κοινού. Τόσον πρός τόν Διοικητήν δ
σον καί πρός τά άρμόδια ‘Υπουργεία 
έχουν πραγματοποιηθή κοινές παρου
σιάσεις.

Τό θέμα τής συγχωνεύσεως τό ό
ποιον έμεΐς εχομεν λύσει διά τής ά- 
ποφάσεως τήν οποίαν πήραμε τρο
ποποιούσες τό οίκεΐον άρθρον τού

κ. Νικολάου: ‘Οπότε κατά 
συνέπειαν θά ύπάρχη κάποια άόρα- 
τος δύναμις ή όποία δέν έπιτρέπει 
νά γίνεται αΰτό τό πράγμα. Γιατί 
δέν γίνεται;

κ. Π. Θεοψανόπουλος: Νά 
σάς πώ, κ. Νικολάου, Επειδή έμεΐς 
αυτήν τήν στιγμήν μόνον τις όρατές 
δυνάμεις βλέπομε καί τις άοράτους 
δέν τις έχομε άντιμετωπίσει άκόμα, 
δέν δυνάμεθα παρά μόνον διά τάς 
όρατάς νά συζητούμε.

κ. Νικολάου: Δέν μπορώ νά 
άναφέρω ονόματα, ό λόγος είναι έάν 
πρέπει νά άσχοληθή μέ τό θέμα αύ-

(Ταΰτόχρονοι διαλογικαί συζητή
σεις -—■ κωδωνοκρουσίαι).

κ. Κλειδής: κ. Συνάδελφοι,, νο
μίζω δτι Εδώ πού εύρισκόμεθά εχο
μεν δικαίωμα νά κάνωμε ώρισμένες 
προτάσεις. "Εκανα μίαν πρότασι» 
τήν οποίαν ό κ. Γενικός έκρινε αυ
θαιρεσίαν. Παρακαλώ νά μοΰ πή:, 
διατί τήν έκρινε αυθαιρεσίαν.

κ. Π. Θ ε ο φ α ν ό π ο υ λ σ ς: Δέν 
είπα δτι έκάνατε αύθαιρεσίαν, είπα, 
δτι ό ισχυρισμός ήτο αυθαίρετος διό
τι δέν έστηρίζετο σέ στοιχεία.

κ. Κλειδής: Μέ συγχωρείτε 
κ. Θεοφανόπουλε, εγώ δέν έζήτησα 
στοιχεία διότι έχω άπόλυτσν έμτη- 
στοσύνην είς τό Διοικητικό» Σ.υμβοώ-

EU. RAUDSEPP

ΣΤΑΘΜΙΣΙΣ ΕΠΙΜΣΕίΙΣ ΟΣ ΜΕΣΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΟΣ 
ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

(Άναδημοσιεύομεν άπό τό «Management Review» μηνός 
Μαρτίου 1967 ένδιαφέρον αρθρυν τοΰ KU. RAUDSEPP μέ τήν 
έλπίδα οτι θά φανή χρήσιμον εις τούς προϊσταμένους τής 
Τραπέζης τούς συντάσσοντας τά φύλλα ποιότητας).

μασία διότι μακροχρονίως έξυπηρε- 
τεΐ καί τό άτομο καί τήν έπιχείρησιν.

Αυτού τοΰ είδους ή στάθμισις γί
νεται σέ δύο στάδια. Προηγείται ή 
άξιολόγησις τού υφισταμένου ώς 
πρός ώρισμένους συντελεστάς έπι
δόσεως καί άκολουθεΐ συνέντευξις 
μαζί του, διά νά έχη ά ίδιος τήν εΰ- 
καιρίαν νά πληροψορηθή «πώς τά 
πάει» καί διά νά διευκρινισθοΰν πε
ρισσότερο οί περιοχές επί τών ο
ποίων χωρεΐ βελτίωσίς του.

Δεδομένου δτι ή στάθμισις καλεί
ται νά εξυπηρέτηση —■ κατά κύριο 
λόγο — τήν περαιτέρω άνάπτυξιν 
τής άποδοτικότητος τού υφισταμέ
νου, ή προετοιμασία τού δλου έργου 
άπαιτεΐ πολλή σκέψιν καί φροντίδα. 
’Ιδού οί γενικές κατευθύνσεις:

Α ’Αξιολογήστε τόν ύφιστάμενο, 
κρίνοντας μέ μέτρο τις άπαιτήσεις 
τής έργασίας του.

ι*% Λάβετε ύπ’ δψιν τήν σημασίαν 
πού έχει καθένας άπό τούς συντελε
στάς έπιδόσεως έπί τών όποιων θά 
βασίσετε τό έργο τής άξιολογήσε- 
ως. Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τάς

τέλεια. ‘Υπολογίστε άκόμη, τό πόσο 
«καθαρή» δουλειά κάνει.

Ποσότης έργασίας. Υ
πολογίστε τόν δγκο τής ικανοποιη
τικής έργασίας, πού παράγει, ώς 
καί τήν ικανότητά του νά διατυπώ- 
νη καί νά έπιτυγχάνη χρονικόν προ
γραμματισμόν τής δουλειάς του.

Πρωτοβουλία. Σταθμίστε 
τήν έκτασι στήν όποία κινείται, ξε
κινώντας άπό μόνος του στο νά άνα
λάβη εργασία καί εύθύνας. Συνεχί
ζει τήν παραγωγική δραστηριότητα 
του ή χρειάζεται «σπρώξιμο»; Πόσο 
σωστά καί σέ τί βαθμό αΰτό κατευ- 
θύνεται κατά τήν διεκπεραίωσιν τής 
δουλειάς τού;

Δημιουργικότης καί 
φαντασία. Υπολογίστε τόν 
άριθμό καί τήν φύσι τών προτάσεών 
του διά βελτιωμένος μεθόδους έρ
γασίας καί τήν έπινοητικότητά του 
κατά τόν χειρισμόν προβλημάτων. 
Βλέπει καινούργιους, χρήσιμους τρό
πους διεκπεραιώσεως τής δουλειάς 
ή προσκολλάται είς τήν «συνηθισμέ
νη διαδικασία»;

Κ ρ ί σ ι ς. Υπολογίστε τήν ικα
νότητά του νά όργανώνη τήν έργα- 
σίαν του καί νά καθορίζη προτεραι
ότητες. Εΐναι είς θέσιν νά κρίνη σω
στά τό πότε ένα άπό τά έργα του 
έχει φθάσει σέ ‘ικανοποιητικό στάδιο 
συμπληρώσεως; Υπολογίστε άκόμη, 
τήν ορθότητα τών άποφάσεών του, 
ή τών υποδείξεων του ώς πρός κα
ταστάσεις πού ξεφεύγουν άπό τήν 
ρουτίνα.

Στάσις έ'ναντι τής έργα
σίας. Υπολογίστε τόν βαθμό έν- 
θουσιασμοΰ καί Ενδιαφέροντος διά

καί νά τούς κατευθύνη είς τήν έρ 
γασίαν τους. Μέ πόσην επιτυχίαν ά- 
ναθέτει εύθύνας;

Ταχυτης έκμαθήσεως. 
Λογαριάστε τό πόσο χρόνο χρειά
ζεται διά νά κοπανοήση έργα πού 
τού ζητούνται, καθώς καί τό πόσο 
γρήγορα δέχεται νέας ιδέαςν

Σταθερότης. Εύημερεΐ πρα
γματικά υπό συνθηκας πιέσεως ή 
παραπαίει ύπ’ αύτάς;

Η ΣΥΖΗΤΗΣ I Σ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΣΤΑΘΜΙΣΙΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ

Διαλέξτε μέ προσοχήν τήν ώραν 
καί τόν χώρο τής συναντήσεως, ώστε 
νά άποψύγετε τάς διακοπάς καί 
τούς άντιπερισπασμούς. Βεβαιωθήτε 
διά μίαν άκόμη φοράν, πριν,άπό, τήν 
συζήτησιν δτι εΐσαστε τελείως έξοι- 
κειωμένος μέ τάς σημειώσεις σας, 
πού περιλαμβάνουν τήν στάθμισιν 
τού υφισταμένου σας, δτι έχετε προ
σχεδιάσει τήν συζήτησιν, κατοίγρά- 
φοντας τό περίγραμμα μέσα είς τό 
όποιον θά κ ινηθή καί έχοντας κατά
λογο τών σημείων τά όποια πρέπει 
νά καλυφθούν. Κι’ αΰτό, διότι τά 
γραπτά τής σταθμίσεώς σας δέν 
πρέπει νά έμψανισθούν κατά τήν συ- 
ζήτησιν. _ _ ,

’Αρχΐστε τήν συνέντευξιν με, ανα- 
σκόπησιν τών έπιδιώξεων καί τής 
διαδικασίας τής σταθμίσεώς. Υπο
γραμμίστε τό δτι, βασικό της σκο
πό άποτελεΐ ή βοήθεια πρός τό ά
τομο, νά βελτιώση τήν έπίδοσίν του 
στήν παρούσαν θεσιν του, εκκινών
τας άπό τήν υπόθεσι δτι δέν υπάρ
χει τέλειος άνθρωπος.

Μή συζητήσετε τήν συγκεκριμένη

λιον ώς. πρός τήν διαχείρισιν τών 
χρημάτων μας, ‘Απλώς είπα δτι άν- 
τί νά έχωμε 200.000 έξοδα πανη- 
γυριών νά τά κάνωμε 150.000.

(Ακολουθούν, ταυτόχρονοι διαλο- 
γικαί συζητήσεις).

κ. Πρόεδρος: Τόν λόγον έχει 
ό· κ. Παπατωάννου.

Δευτερολογία τοΰ 
u. Δ. Παπαϊωάννου

κ„ Παπαϊωάννου: κ. Συνά
δελφοι, ή άπάντησις τού Γεν. Γραμ- 
ματέως ώς πρός τήν ομιλίαν τήν ί- 
διχήν μου δέν μέ ίκανοποίησεν. Συγ
κεκριμένως συνεδύασεν τήν άπάντη- 
σίν του ώς πρός τάς προτάσεις τού 
κ.. Μετόχου τάς οποίας σάς άνέψερε 
με άπάντησιν τήν οποίαν εδωσεν είς 
τόν φίλτατον κ. Ίθακήσιον. Μάς εΐ
πεν δτι ύπήρχεν εΐσήγησις άπολύ- 
αεως 2,000 υπαλλήλων. Μέ μίαν δια
φοράν δτι ή μέν εΐσήγησις άφεώρα 
2,000, άν εΐναι πράγματι έτσι, διά 
λόγους άλλους, ή δέ πρότασις τού 
Μετόχου έπαναληφθεΐσα είς δυο έτη- 
σίας Γεν. Συνελεύσεις άφεώρα πρό- 
τασιν μετόχου διά προσωπικόν πλεο- 
νάζον. Έγώ ήρώτησα τί έκαναν νά 
διαφωτίσουν τό Σώμα τών Μέτοχων 
τής Τραπέζης καί κυρίως τόν, άντι- 
δρώντα σοβαρώς Μέτοχον ό όποιος 
έθιξεν τό θέμα αΰτό. Έπ’ αΰτοΰ δέν 
είχα καμμίαν άπάντησιν.

Εκείνο δέ τό όποιον έχει μεγάλην 
σημασίαν γιά μένα είναι ή συνεργα
σία πάντων τών δυναμένων νά προσ
φέρουν υπηρεσίαν συνδικαλιζομένων 
έν τή Τραπέζη. (Χειροκροτήματα). 
Μία πλήρης συνεργασία ητις ΰπήρ- 
ξεν, κατά τό παρελθόν εις θλιβεράς 
διά τό προσωπικόν στιγμάς, , άπό 
έναν περίφημον συνδικαλιστήν ήγετην 
τής Τραπέζης, ή όποία εΐχεν άπο- 
δόσει άποτελέσματα.

κ. Μ. Τσουδερός: Ποιος ήτο
όήγέτης; , -ο -δ

κ. Π α π α ι ω α ν ν ο υ: Θ κ^ Α- 
ποστολόπουλος, αλλα και σείς κ, 
Τ σουδερέ.

(’Ακολουθούν ταΰτόχρονοι διαλο- 
γικαί συζητήσεις).

κ. Παπαϊωάννου: Σήμερον 
δμως, δπως καί ή προκάτοχος ,Διοί- 
κησις τοΰ Συλλόγου έτσι και η ση
μερινή φαίνεται πώς άποφεύγει τήν 
συνεργασίαν αΰτήν. Διά να είμαι πε
ρί σότερον συγκεκριμένος κατα τό 
παρελθόν θέρος, δέν θυμάμαι, άκρι- 
βώς ήμερομηνίαν, έπροτάθη είς στέ
λεχος τού Συλλόγου άπό τον,όμι- 
λούντα νά διαβίβαση τήν παρακλη- 
σίν μου πρός τόν φίλτατον Πρόεδρον 
δτι είμαι είς τήν διάθεσίν του, έάν 
χρειάζωνται αϊ άσθενεΐς μου δυνά
μεις καί γνώσεις έπί τοΰ Συνδικαλι
σμού. ’Αναμένω άκόμα άπάντησιν 
μετά παρέλευσιν έξαμήνου. Δεικνύει 
τούτο ή δτι έχουν μεγάλην εμπιστο
σύνην είς τόν έαυτόν των, ή δτι υ
ποτιμούν τούς άλλους συναδέλφους 
των. Φοβούμαι δτι συμβαίνει τό δεύ- 
τεραν.

"Αλλο ένα θέμα τό όποιον έπίσηζ 
έθιξα είς τήν προηγουμένην όμιλίαν 
μου καί έπί τού οποίου ή Διοίκησις 
τού Συλλόγου δέν άσχολεΐται καθό
λου εΐναι ή συνεργασία επίσης μέ 
τάς Διοικήσεις τών άλλων Τραπεζο
ϋπαλληλικών ’Οργανώσεων.,

Πολύν κόπον καί πολλάς προσ
πάθειας εϊχομεν κατά τά παρελθόν 
(ό παριστάμενος κ. Τσουδερός ,ώς 
πρόεδρος τοΰ Συλλόγου μας τότε 
γνωρίζει τάς τρομεράς δυσχερείας 
τάς όποιας συνηντήσαμεν), συνε- 
στήσαμεν όμως τήν ομοσπονδίαν

(Συνέχεια είς τήν 6η σελίδα)

ΑΠΕΒΙΠ7ΕΝ 
0 ΤΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΑΟΣ
Τήν 23ην παρελθόντος μηνός Ιου

νίου άπεβίωσεν ό Σταύρος Κωστό- 
πουλος. Διοικητής τής Εθνικής Τρα
πέζης άπό τοΰ Μαρτίου 1951 έως 
τού ’Ιανουάριου 1953.

‘Ο μεταστάς έγεννή.θη, είς Καλα
μάταν τό 1900, έσπούδασε νομικάς 
καί οικονομικός έπιστήμας είς τά 
Πανεπιστήμια ’Αθηνών καί Κολού- 
μπια τής Ν. ‘Υόρκης, ήτο δέ διδά- 
κτωρ τοΰ Ποτνεπιστημίου τών Παρι- 
σίων.

Είς μνήμην τοΰ νεκρού τό Δ. Συμ- 
δούλιον τού Συλλόγου Υπαλλήλων 
Εθνικής Τραπέζης κατέθεσεν δρχ.
3.000 υπέρ τών σκοπών τοΰ Ταμείου 

ζει τό δλον θέμα μέ ευρύτητα. Πι-1 Υγείας. .

τόν τρόπο μέ τόν όποιο ενεργεί. Α
ποφύγετε τόν έπηρεασμόν σας άπό 
μοναδικάς - άσυνήθεις εκδηλώσεις 
του. Φυλαχθήτε, τέλος, άπ’ τό φυ
σικό λάθος τοΰ νά συνυπολογίζετε 
μίαν άδυναμίαν ή ένα δυνατό σημεϊ- 
ον τοΰ ύφισταμένου σας, παρασυρό- 
μενοι — έξ αιτίας αΰτοΰ — είς τό 
νά τόν άξιολογήτε είς τήν πρώτην 
μέν περίπτωσιν χαμηλά είς δλους 
τούς συντελεστάς έπιδόσεως, είς δέ 
τήν δευτέραν περίπτωσιν πολύ ψηλά.

"Αν μετά άπό αυτήν τήν έπεξερ- 
γασίαν, δέν άποκαλύψετε περιοχάς 
είς τάς οποίας ό υφιστάμενος έχει 
περιθώρια βελτιώσεως, τότε — κα
τά πάσαν πιθανότητα — οτημαίνει 
δτι δέν τόν κρίνατε μέ άρκετά κρι
τικό πνεύμα, δεδομένου δτι οί άν
θρωποι, πού κάνουν τέλεια τήν δου
λειά τους εΐναι πολύ λίγοι.

Θυμηθήτε νά υποστηρίζετε, κά
θε γνώμη πού διατυπώνετε, μέ τυπι
κά παραδείγματα έργασίας τού ύφι- 
σταμένου. "Οπου κρίνετε νά έπιδιω- 
χθή βελτίωσίς έπιδόσεως, σημειώσα
τε καί τήν ένέργειαν πού πρέπει νά 
Υ ΟΠ

Ε I ΝΑΙ ΠΟΛΛΟΙ
ΟΙ ΣΥΝΤΕΑΕΣΤΑΙ 
ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ

Υπάρχουν πολλοί συντελεσταί έ
πιδόσεως, ή δαρύτης τών όποιων ώσ- 
τόσο ποικίλλει συγκριτικώς άπό 
δουλειά σέ δουλειά.

Γ νώσις έργασίας. Σταθμί
στε τήν έκτασιν γνώσεως - έπιδεξι- 
ότητος τάς οποίας ό ύφιστάμενος 
έπιδεικνύει κατά τήν άσκησιν της

τήν εργασίαν του. Χρειάζεται νά τού1 «βαθμολόγησίν σας» ως ττρος ενα 
τονώνουν συνεχώς τά «κέφια του» οί ί έκαστον συντελεστήν έπιδόσεως του 
άλλοι; "Οπου τούτο ισχύει, λάβετε , ύφισταμένου. Άποφύγετε τάς έκφρά-
έπιπροσθέτως ύπ’ δψιν τήν έξωεπι- 
χειρηματική έπαγγελματική καί κοι
νωνική δραστηριότητα καθώς κα! τό 
ένδιαφέρον του πρός έπιμόρφωσιν.

Ένεργητικότης. Υπολογί
στε τήν έντασιν τής έπιθυμίας του 
διά τήν έπίτευξιν τών στόχων του. 
Καθορίζει στον έαυτό του ύψηλούς 
στόχους, άγωνιζόμενος νά τούς έπι- 
τύχη; ”Η άφήνει τούς στόχους του 
είς σχετικήν άσάφειαν;

"Ε κ φ ρ α σ ι ς. Σταθμίστε τήν 
ικανότητά του νά έκφρασθή, τόσο 
προφορικώς δσο καί γραπτώς. Εΐναι 
είς θέσιν νά έκθέση τάς σκέψεις του 
μέ σαφήνειαν, ώστε νά γίνεται κατα
νοητός;

’Αποδοχή Κριτικής. Δέ
χεται υποδείξεις βελτιώσεως, παίρ-

0 DT0-PIN0-ΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ
ΓΕΩΡΓ. ΠΙΠΙΚΙΟΣ

Δέχεται τούς άσθενεΐς τών 
Ταμείων ’Υγείας τών Τρα
πεζών Εθνικής, Ελλάδος 
καί ’Αθηνών.

Λυκαβηττοί) καί ’Αλεξ. 
Σούτσου 24. 11-1 μ. μ. 
καί 5-7 μ.μ. —Τηλ. 613.513

σεις δπως «έξαιρετική», «άνω του μέ
σου όρου», «κάτω τού μέσου δρου» 
καί «μή ικανοποιητική»,, προκειμένου 
νά χαρακτηρίσετε τήν έπίδοσίν του. 
Άντ’ αΰτοΰ υπογραμμίστε τά όσα 
κάνει καλώς είς τάς περιοχάς πού 
έπιδέχονται βελτίωσιν. Μιλήστε, πάν
τως, πρώτον διά τά δυνοσά σημεία 
καί άναφερθήτε είς συγκεκριμένα έρ
γα, δπου έσημείωσε πολύ καλήν ά- 
πόδοσιν.

Επιτυχής τεχνική, διά νά φθάση 
ομαλά ή συζήτησις είς τό θέμα τών 
άδυναμιών, έχει άποδειχθή ή,ύποβολή 
τοΰ έρωτήματος: «πού νομίζετε ,δτι 
μπορείτε νά βελτιώσετε την επιδο- 
σίν σας;».

Έπισύροντας τήν προσοχή του^σέ 
άτέλειες, φροντίστε νά άναφερθήτε 
σέ συγκεκριμένα παραδείγματα, καί 
προετοιμασθήτε νά παράσχετε ύπο- 
δείξεις ή μέσα διορθώσεως. ,‘Η κρι
τική πρέπει νά εΐναι θετική. Τονί
ζετε πάντα τά περιθώρια βελτιώσε
ως καί έξελίξεως τοΰ υφισταμένου.

Μήν ξεχνάτε δτι πρέ π,ε ι 
καί νά άκόΰτε. Κοσά τήν διάρ
κειαν τής συζητήσεως, ένθαρρύνετε 
τόν ύφιστάμενο νά σάς έκθέση τάς 
άπόψεις του, τάς γνώμας του, τό 
πώς αισθάνεται. Θά πρέπει ν’ άκοΰ- 
τε τάς γνώμας πού θά έκφέρη, καί 
τά γεγονότα είς τά όποια τυχόν θά 
άναφερθή κατά τρόπο άνεπηρέαστον 
καί -— έφ’ δσον τούτο δικαιολογεΐ- 
ται — νά εΐσθε έτοιμοι νά άλλάξετε 
τήν στάθμισιν σας, ύπό τό φώς, τών 
νέων ή τών προσθέτων δεδομένων, 
πού άνακύπτουν, ‘Ο Κάρλ Ροτζερς, 

■■"Ι. .

άξιόλογος ψυχολόγος, λέει: «Τό με
γαλύτερο έμπόδιο είς τήν προσωπι
κήν έπικοινωνίαν εΐναι ή άδυναμία 
τοΰ άνθρώπου ν’ άκούση μέ νοημο
σύνην, έντέχνως κα! μέ κατανόησιν 
τόν άλλον».

Συνιστά, νά παίξετε τό παιχνίδι 
τής ήχοΰς μέ τόν άλλον. Π.χ.: ό ,υ
φιστάμενος λέει: «δέν τά καταφέρ
νω μ’ αΰτό τό νέο ώράριο». Έσεΐς 
ρωτήστε τον «Σ’ ένοχλεΐ τό ώράριο 
αΰτό»; καί άπό έκεΐ καί Επειτα μό
νος του θά σάς έξηγήση τί συμβαί
νει καί γιατί. Αξίζει τόν κόπο νά 
δοκιμάσετε αύτήν τήν μέθοδο τής 
«άντηχήσεως», πού βοηθά διπλά: 
καί σείς θά ύποχρεωθήτε ν’ άκοΰτε 
προσεκτικά, ώστε στήν κατάλληλη 
στιγμή νά παρέμβετε σάν ήχώ, άλ
λά καί στον συνομιλητή σας παρέ
χετε τήν δυνατότητα νά έξηγήση, τί 
εννοεί, προλαμβάνοντας ένδεχομένη 
παρανόησιν.

Ζητήστε του τήν γνώμην του, δ^ά 
τό πώς δύναται νά βελτιώση: τάς 
σχέσεις του μέ τούς άλλους μέσα 
είς τόν χώρον τής έργασίας. Αΰτό 
πρέπει νά όδηγήση σέ διάλογο με
ταξύ σας, πού Ενδέχεται νά σάς προ- 
μηθεύση στοιχεία, τά όποια θά σάς 
Επιτρέψουν ίσως νά βελτιώσετε τήν 
έποπτεία τής δλης έργασίας.

Κλείστε τήν συζήτησιν μέ άνακε- 
φαλαίωσιν τών δυνατών σημείων κα
θώς καί τών στοιχείων τοΰ ύφιστα- 
μένου, πού Επιδέχονται βελτίωσιν 
καί άπό κοινού προγραμματίστε την 
σειρά τών Ενεργειών πού θά οδηγή
σουν είς τήν άνάπτυξιν τών ικανοτή
των του. Τέλος, βεβαιωθήτε δτι εΐναι 
πλήρως Ενήμερος τής γενικής σας έν- 
τυπώσεως ώς πρός τήν έπίδοσίν του.



ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
(Συνέχεια έκ τής 5ης σελίδας)

μας. Σκοπός της βεβαίως είναι ή 
συνένοχης όλων των τραπεζοϋπαλ
ληλικών δυνάμεων. Σήμερα δυστυ
χώς δεν ΰφίσταται πουθενά αΰτή ή 
‘Ομοσπονδία. Θά ήθελα 6χι άπάν- 
τησιν, αλλά νά έπιστήσω τήν προ
σοχήν τής Διοικήσεως τοΰ Συλλό
γου μας έπί τής έπανασυστάσεως 
τής Διοικήσεως τής ‘Ομοσπονδίας 
καί τής δραστηριοποιήσεως αυτής, 
όχι τής άνασυστάσεως εις τά χαρ
τιά, διότι έκεΐ υπάρχει. Δεν μπορού
με, συνάδελφοι, νά προχωρήσωμεν 
καθόλου, έάν δέν ύπάρξη συνεργα
σία πρώτα μεταξύ μας, καί δεύτερον 
συνεργασία προς άλλας τραπεζικός 
οργανώσεις. ΕΤναι μία Συνδικαλιστι
κή ά^νη τήν οποίαν δέν μπορούμε νά 
παραβοϋμε. ‘Εάν τήν παραβοϋμε — 
και τήν παραβαίνομε έσωτερικά δυ
στυχώς — είναι προς ζημίαν μας. 
Αυτά ήθελα νά τονίσω ιδιαιτέρως εις 
τήν Διοίκησιν τοΰ Συλλόγου.

Φίλτατος συνάδελφος, προ ολίγου 
μοΰ ύπενθύμισεν δτι κατά τήν πε- 
ρυσινήν Γεν. Συνέλευσιν έπεδόθη 
είς τήν τότε Διοίκησιν τού Συλλό
γου ένα ‘Υπόμνημα διά τού οποίου 
έζήτουν συνάδελφοι μέ ύπερτριακο- 
σίας ύπογραφάς, τήν αϋξησιν τής 
εισφοράς κατά μικρόν ποσοστόν, ώ
στε νά καταβάλωμεν είς τούς έξερ- 
χομένους συναδέλφους καί ένα τιμη
τικόν βοήθημα. Αυτό τό ύπόμνημα έ- 
δηλώθη τότε άπό τον υπεύθυνον Σύμ-

Δε»τερολογία ιοί
κ. ’Ιθακήσιος: Έκ τής άπαν- 

τήσεως ή οποία έδόθη, κ. Συνάδελ
φοι, όσον άφορά τήν ΤΡΑΠΕΖΙΤΙ
ΚΗΝ άπό τον κ. Χαριτον, αναγκά
ζομαι νά δευτερολογήσω. ‘Ο κ. Χα- 
ρΐτος είς τήν άπάντησίν του εΐπεν 
ότι δέν έξεδόθη ή ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ 
διά λόγους ύγείας του. Συλλυπούμαι 
τό Δ.Σ. τό όποιον έφόρτωσε είς τον 
άγαπητόν κ. Χαριτον νά βγάλη τήν 
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ καί αν δέν ύπάρ- 
χη ό κ. Χαρΐτος ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ δέν 
βγαίνει, αΰτό είναι τό κατάντημα. 
Κύριοι, τοΰ Συλλόγου. Φαίνεται ότι 
ό κ. Χαρΐτος παρηρμήνευσεν 6,τι τού 
είπα. Εΐπεν ότι ή ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ

βουλον κ. Χαριτον ότι πρέπει νά με- 
λετηθή. Σήμερον μετά ένα χρόνον, 
οΰδεμία άπάντησις υπάρχει έπί τοΰ 
θέματος αΰτοΰ. Οΐ συνάδελφοι μοΰ 
τό υπενθύμισαν, τό θέτω ένώπιόν 
σας καί θά ήθελα νά πάρω διά λο
γαριασμόν τους άπάντησίν άπό τήν 
Διοίκησιν τοΰ Συλλόγου, καί έάν έ- 
μελετήθη στο χρόνο που πέρασε. Φο
βούμαι ότι τώρα θά τό ξαναθυμήθή- 
κε τό Δ.Σ.

‘Ως προς τό οικονομικόν θέμα, 
διότι ό κ. Γεν. Γραμματεϋς εΐπεν ότι 
άσχολούμεθα μόνον μέ τό οίκονομι-1 
κόν θέμα, θά άντελήφθητε οί πάντες 
ότι δέν ήσχολήθην μέ τό οικονομικόν 
θέμα πλήν ένός κονδυλίου διά τό ό
ποιον πήρα τήν έξήγησιν καί τήν 
άπάντησίν. . .
’Αγαπητοί μου συνάδελφοι,

Επανερχόμενος έπί τοΰ θέματος 
τής συνεργασίας συνιστώ είς πάν- 
τας τούς συναδέλφους τούς δυναμέ- 
νους νά προσφέρουν τό ένδιαφέρον 
καί τήν πείραν των νά συνεργάζων- 
ται μέ τήν έκάστοτε Διοίκησιν τοΰ 
Συλλόγου. Καί σείς κύριε Πρόεδρε, 
έχετε χρέος νά συνεργάζεσθε μέ ό
λους τούς συναδέλφους, διά τήν έπι- 
τυχίαν τών Συλλόγων. Μήν φοβάσθε 
τήν συνεργασία. Θά είναι προς τό 
συμφέρον τών συναδέλφων.

(Χειροκροτήματα)

κ. Πρόεδρος: Τον λόγον έχει 
ό κ. ’Ιθακήσιος.

u. Κ. *I8auneioo
πάει είς τό Ύπ. Προεδρίας καί γί
νεται Λογοκρισία, δέν πιστεύω νά 
είπα είς τον κ. Χαριτον νά δημοσιεύ- 
ση τίποτε τό όποιον νά χρειάζεται 
Λογοκρισίαν ή νά τό άπορρίψη ή Λο
γοκρισία, είπα ότι δυστυχώς ή ΤΡΑ- 
ΠΕΖΙΤΙΚΗ κατά τήν προκάτοχόν 
της περίοδον, δηλαδή έπί μίαν 10ε- 
τίαν πού ήμουν έγώ άντιπολίτευσις 
τοΰ Συνδικαλισμού έλιβάνιζε τήν έ
κάστοτε Κυβέρνησιν, είπα ότι πρέπει 
καί τά σημερινά έπιτεύγματα τής Ε
θνικής Κυβερνήσεως νά έξαρθοΰν. 
Αύτά είπα είς τον κ. Χαριτον.

(Χειροκροτήματα)

ΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α, ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝ ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΡΙΤΙΚΗΝ

Αί άπανιήσεις τοΰ Γ. Γραμματέας 
u. Π. Θεφανοπούλοο

κ. Π. Θεοφανόπουλος: κ. 
Παπαϊωάννου, άνεφέρθητε προηγου
μένως είς μίαν προσφοράν τήν ό
ποιαν έκάνατε είς μέλος τοΰ Δ.Σ., 
προσφορά τοΰ έαυτοϋ σας, δηλαδή 
έθέσατε τον έαυτόν σας είς τήν διά
θεσην τοΰ Δ.Σ. προς συνεργασίαν.

κ. Δ. Παπαϊωάννου: Προσ
φοράν υπηρεσιών.

κ. Π. Θεοφανόπουλος:^ ’Έ
στω, προσφοράν ύπηρεσιών. Μήπως 
θέλετε νά μάς πήτε προς ποιον έγι
νε ή προσφορά;

κ. Δ. Παπαϊωάννου: Πρέπει 
νά ξέρετε κ. Θεοφανόπουλε.

κ. Π. Θεοφανόπουλος: Ά- 
ναφέρεσθε είς τήν προσφοράν τήν ο
ποίαν έκάματε προς έμένα;

κ. Δ. Παπαϊωάννου: Βε
βαίως,

κ. Π. Θεοφανόπουλος: 
σάς υπενθυμίσω ότι ή προσφορά σας 
εΐχεν άλλο περιεχόμενον. Μπορώ νά 
άναψέρω είς τήν Γεν. Συνέλευσιν τό 
περιεχόμενον τής συζητήσεώς μας;

κ. Δ. Παπαϊωάννου: "Οχι. 
‘Η προσφορά ύπηρεσιών θά συνεζη- 
τεΐτο μέ τον κ. Πρόεδρον.

κ. Π. Θεοφανόπουλος: Μέ 
συγχωρεΐτε, μοΰ τό έτοποθετήσατε 
διαφορετικά. Μοΰ είπατε ότι άπό 
πλευράς ΓΣΕΕ έδόθη ή έντολή διά 
τήν κατάργησιν τοΰ Δ.Σ. καί προσ
θέσατε ότι θά πρέπει νά ύπάρξη μία 
συνεργασία μέ τό Δ.Σ. τό όποιον νά 
προτείνη ώρισμένα μέλη του ώστε 
νά γίνη μία καθολική έκπροσώπησις 
τοΰ προσωπικού διά τόν διορισμόν 
Δ. Επιτροπής. Αυτό ήτο τό περιε
χόμενον τής συζητήσεώς μας, όπως 
θά ένθυμήσθε. Σάς άπήντησα δέ ά- 
μέσως ότι δέν ύπήρχεν λόγος άπο- 
χωρήσεως τοΰ Δ.Σ. έκτος έάν σείς 
ή έτερος μάς έξέθετε τούς λόγους 
τής άποχωρήσεώς μας, επομένως, ύ- 
πήρξεν αίτημα διά τήν αύτοκατάρ- 
γησιν τού Δ. Συμβουλίου καί τήν 
άπέρριψα ώς άναιτιολόγητον, δεδο

μένου ότι έξ οΰδεμιάς έπισήμου 
πλευράς καί μέχρι σήμερον άκόμη 
έχει διατυπωθή τό έλάχιστον κατά 
τοΰ ήμετέρου Δ.Σ. Είς συνάντησιν 
δέ τήν όποιαν έπραγματοποιήσαμεν 
μέ τόν Γεν. Γραμματέα τής ΓΣΕΕ 
κ. Μακρήν προς διασταύρωσιν τών 
πληροφοριών σας, μάς εΐπεν ότι ού- 
δέν έναντίον τοΰ Συμβουλίου μας ύφ- 
ίσταται. Τώρα χαίρω ιδιαιτέρως διό
τι. . .

κ. Δ. Παπαϊωάννου: (δια
κόπτων) Έγώ ούδεμίαν γνώσιν εΐχον 
τών προϋποθέσεων, πληροφορίαν εΐ
χον καί τήν εΐπα πράγματι έτσι. 
Διότι έάν ήτο σωστή ή πληροφορία 
έπρεπε νά δούμε πώς θά αντιμετω
πίζαμε τήν κατάστασιν.

κ. Π. Θεοφανόπουλος: Σάς 
έπαναλαμβάνω ότι προς έξακρίβωσιν 

Θά ' τής πληροφορίας σας, είχαμε συνάν- 
τησιν μέ τό πρόσωπον τό πλέον άρ- 
μόδιον, μέ τόν συνάδελφον τόν Γεν. 
Γραμματέα τής ΓΣΕΕ. "Οσον άφο
ρά τήν προσφοράν τών ύπηρεσιών 
σας εύχαρίστως αποδέχεται τό Δ.Σ. 
τήν τοιαάτην προσφοράν ή οποία εί
ναι αυτονόητος διά πάντας τούς συν
αδέλφους. "Ηδη μάς δίδεται ή ευκαι
ρία μιάς πλήρους συνεργασίας διά 
τήν σύνταξιν τών Υπομνημάτων πού 
πρέπει νά υποβληθούν μέχρι τής 
30ης ’Απριλίου καί τά όποια άναφέ- 
ρονται είς τό σύνολον τών ζητημάτων 
τά όποια μάς άπασχολοΰν ώς έργα- 
ζομένην τάξιν.

κ. Νικολάου: Συμφωνώ μέ 
αΰτό διότι αγωνίζομαι χρόνια καί 
πάντοτε είχα τήν γνώμην ότι δέν 
πρέπει μόνο του τό Δ.Σ. νά άνα- 
λαμβάνη αύτά τά θέματα τά σοβα
ρά αλλά νά συμβουλεύεται πρόσω
πα πρώην Συνδικαλιστάς. Χαίρω δέ 
πολύ διότι φέτος είναι ή πρώτη χρο
νιά κατά τήν οποίαν τό Δ.Σ. δέχεται 
εύχαρίστως νά συνεργασθή είς αιτή
ματα έπαγγελματικά καί μέ άλλους 
Συνδικαλιστάς Συναδέλφους.

§ '

§ Τό μηνιαϊον περιοδικόν ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΣΚΕΨΕΩΣ
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Στέλλονται ΔΩΡΕΑΝ τεύχη - δείγματα

κ. Π. Θεοφανόπουλος: Ευ
χαριστώ έκ μέρους τοΰ Δ. Συμβου
λίου διά τήν διαπίστωσίν σας αύτήν.

Θά ήθελα νά παρατηρήσω κ. ’Ιθα
κήσιε, είς τήν προηγουμένην δήλω- 
σιν τήν όποιαν έκάματε, ότι, άπ’ ύ,τι 
έχομεν ύπ’ όψιν μας, ουδέποτε ή 
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ έξεδηλώθη, ύπό οί- 
ουδήποτε Δ. Συμβουλίου καί άν έξε- 
δίδετο, ύπέρ ώρισμένου πολίτικου 
Κόμματος. Δέν έτάχθη. . .

κ. Κ. Ιθακήσιος: (διακό
πτων) Θά άναγκασθώ νά 6ρώ τήν 
έγκύκλιο καί νά σάς στείλω παλαιά j 
αποκόμματα τής «Αθηναϊκής». Ξε- 
χάσατε τις υποψηφιότητες στις Δη-' 
μοτικές έκλογές καί τά γραφεία πού 
είχαν μετατραπει σέ έκλογικό κέν
τρο. Καί τώρα δέν είπατε κάτι έκεΐ 
πού πρέπει νά πήτε. Μή μέ προκα- 
λεΐτε, θά βγάλω άνακοίνωσιν καί θά 
σάς τά πώ όλα.

κ. Π. Θεοφανόπουλος: κ. 
’Ιθακήσιε, σάς έπαναλαμβάνω ότι 
ούδέποτε συλλογική ήγεσία έλαβε 
θέσιν ύπέρ πολιτικού Κόμματος ή 
Κυβερνήσεως.

κ. Κ. Ιθακήσιος: Δέν εΐπα 
διά τήν σημερινήν συλλογικήν ήγε- 
σίαν, διά τήν δεκαετίαν είπα. Εσείς 
κ. Θεοφανόπουλε, πατρωνάρετε καί 
δικαιολογείτε τήν δεκαετή συλλογι
κήν ήγεσίαν; Αύτήν τήν έντύπωσιν 
έχω.

κ. Π. Θεοφανόπουλος: Ά- 
νεφέρθητε κ. ’Ιθακήσιε είς τήν ΤΡΑ
ΠΕΖΙΤΙΚΗΝ καί όχι είς ήμερήσιον 
πολιτικόν τύπον καί είπατε συγκε- 
κριμένως ότι είς τήν ΤΡΑΠΕΖΕΤΙ- 
ΚΗΝ άνεγράφησαν απόψεις ύπέρ ώ
ρισμένου πολιτικού Κόμματος καί 
σάς απαντήσαμε ότι αΰτό ουδέποτε 
έγινε.

κ. Κ. ’Ιθακήσιος: Τά ξεχά- 
σαμε αυτά γιά τόν άποτυχόντα πο- 
λιτευτήν υστέρα άπό τις δημοτικές 
έκλογές καί τά ρέστα. Δέν είχατε 
τό θάρρος καί τόν ανδρισμόν νά ξε
πλύνετε τήν συλλογικήν ήγεσίαν άπό 
αΰτό τά στίγμα. Τί μοΰ λέτε τώρα, 
μιλήστε, μιλήστε όσο θέλετε.

κ. Π. Θεοφανόπουλος: Σάς 
άπήντησα κ. ‘Ιθακήσιε έπί τού θέ
ματος αύτοΰ.

κ. Πρόεδρος: Τόν λόγον έχει 
ό κ Χαρΐτος.

Ή άπάντησις τοΰ 
Έφορον τι.&.Χαρίτον

κ. Δ. Χαρΐτος: Κύριοι συνάδελ
φοι, κατά τήν περυσινήν Γεν. Συνέ- 
λευσιν καί όλίγην ώραν προ τής έ- 
νάρξεως τών εργασιών αυτής, κατε- 
τέθη είς τό Προεδρείου ένα ύπόμνη
μα ύπογραφόμενον ύπό ικανού αριθ
μού συναδέλφων τό περιεχόμενον τοΰ 
οποίου θά σάς άναγνώσω έκ νέου 
προς ύπενθύμισιν:
Πρός τόν Σύλλογον 
Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης 

Ενταύθα.
Κύριε Πρόεδρε,

Οί κάτωθι υπογεγραμμένοι συνά
δελφοι παρακαλοΰμεν, όπως φέρητε 
είς τήν προσεχή έτησίαν τακτικήν 
Γενικήν Συνέλευσιν τοΰ Συλλόγου 
ώς δέμα, τό κάτωθι:

"Εχει καθιερωθή είς τό Βοηθητι
κόν καί Υπηρετικόν προσωπικόν, οί 
έξερχόμενοι έκ τής Τραπέζης συνά
δελφοι δΓ οΐονδήποτε λόγον, νά λαμ- 
βάνωσιν πέντε άνευ κρατήσεων μι
σθούς οί μέν καί τρεις οί δέ. Δίκαιον 
θά έκρίνετο φρονοΰμεν, όπως θεσπι- 
σθή νά άπολαόουν τής ιδίας μετα- 
χειρίσεως καί οί συνάδελφοι τοΰ Κυ
ρίου Προσωπικού, έφ’ όσον θά συν
τρέχουν οί αυτοί λόγοι.
’Εν Άθήναις τή ίύη Φε6)ρίου 1967

Έπονται ύπογραφαί.
Τό ύπόμνημα τούτο δέν κατέστη 

δυνατόν νά συζητηθή κατά τήν τελευ- 
ταίαν Γεν. Συνέλευσιν διά καθαρά 
τυπικούς λόγους, διότι καθώς γνω
ρίζετε τό οίκεΐον Καταστατικόν ορί
ζει, ότι οΰδέν θέμα φέρεται πρός συ~ 
ζήτησιν είς τήν Γ. Συνέλευσιν έάν 
δέν έχη κατατεθή είς τό Προεδρεΐον 
πέντε ημέρας προ τής συγκλήσεοΰς 
αυτής. ‘Αμαρτία έξομολογουμένη 
οΰκ έστί αμαρτία. Καλόν θά ήτο νά 
μήν έπανερχώμαθε είς τό θέμα αυ
τό, έψ’ όσον όμως άξιότιμον μέλος 
τής Συνελεύσεως τό έπιθυμεΐ, τό Δ. 
Συμβούλιου είναι έτοιμον νά άπαν- 
τήση.

Καί πρώτον έπί τού περιεχομένου 
τοΰ ύπομνήματος, Δέν αληθεύει ότι 
οί Είσπράκτορες λαμβάνουν πέντε 
μισθούς, άλλά τρεις καί δέν αληθεύει 
ότι οί Κλητήρες λαμβάνουν τρεις, 
άλλά κανέναν. Είς ούδένα άλλον τρα
πεζικόν σύλλογον ύπάρχει καθεστώς 
τής μορφής αυτής. ’Αλλά καί ύπό 
τής παρούσης Συνελεύσεως δέν είναι 
δυνατόν νά άντιμετωπισθή τό ύπό 
συζήτησιν ύπόμνημα διότι θά προσέ- 
κρουεν πάλιν είς καταστατικούς λό
γους καθ’ όσον είς τούς καταστατι
κούς σκοπούς τού Σωματείου μας 
δέν περιλαμβάνεται ή έκδοχή τής 
τακτικής οικονομικής αρωγής είς τά 
έξερχόμενα μέλη. Συνεπώς θά έ- 
χρειάζετο τροποποίησις τού Κατα
στατικού, άλλά Π σημερινή Γεν. Συν- 
έλευσις δέν είναι καταστατική.

Τώρα, ή περίπτωσις κατά τήν ο
ποίαν θά άντιμετωπίζετο τό θέμα 
διά τροποποιήσεως τού ΚαταστοπΊ- 
κοΰ θά μάς έφερνε άντιμετώπους μέ 
δύο ουσιαστικούς κινδύνους. ‘Ο πρώ
τος θά ήτο ή μετατροπή τοΰ Συλλό
γου είς Άλληλοβοηθητικόν ’Οργανι
σμόν γεγονός πού απαγορεύεται έκ

(Συνέχεια εις τήν Την σελίδα)

Κατηρτίοθη 
είς σώμα τό Δ.Σ. 
τής Ομοσπονδίας 

Τραπεζικών
Συνταξιούχον

Τό έκ τών ’Αρχαιρεσιών τής 24 
Ίοι/νίου έκλεγέν Διοικητικόν Συμ
βούλιου τής ‘Ομοσπονδίας Τραπεζι
κών Συνταξιούχων κατηρτίσθη είς 
Σώμα ώς κάτωθι:

Κωστής Μελ ισσαρόπουλος, Πρόε
δρος, Παναγ. Παγιασλής, ’Αντιπρόε
δρος, Διον. Δαούσης, Γεν. Γραμμα- 
τεύς, Νικόλ. Ροδιάδης, Ταμίας, Ά- 
λέξ. Ίσμιρίδης, Σύμβουλος, Μιχ. 
Μελάς, Σύμβουλος, Άναστ. Τουμπα- 
νάκης, Σύμβουλος, Σπυρ. Δενδρινός 
Σύμβουλος, Δημ. Μιχαήλ, Σύμβου
λος.

ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ ΑΒΛΕΨΙΑΣ

Είς τό προη/ούμενον ψύλ
λον μας, έκ τυπογραφικής 
άβλεψιας είς τήν άναγρα 
φήν τών έπελθουσών ύπη- 
ρεσιακών μεταβολών, ό κ. 
Β. Άποστολόπουλος, ένώ 
έτοποθετήθη Διευθυντής 
τοΰ Ύποκ)ματος Θεσσαλο
νίκης Α'., άνεφέρθη ώς 
Διευθυντής τών ψυγείων 
Πειραιώς, άντί τοΰ τοποθε- 
τηθεντος είς αυτά κ. Ίωαν- 
νου Κάλλα.

ΕΞΟΧΙΚΟΣ & 01Κ0ΠΕΔΙΚ0Σ 
λΥΝ)ΣΜϋΣ 1YNIAXIUYX0N 

Ε,Τ.Ε. (Σ.Π.Ε.)
ΑΝΑΚΟΙΝίΙΣΙΣ ΑΡ1Β. 5
Φέρεται είς γνώσιν τών έγγρα- 

φέντων είς τόν Συν)σμόν καί μή δη- 
λωσάντων αγοράν οικοπέδων μελών 
ώς καί των έπιθυμούντων νά άγορά- 
σωσι παραθαλάσσια οικόπεδα μέ 
δόσεις άντί δρχ. 17.500 ότι, άπό 
1ης Μαΐου έ.έ., τά οικόπεδα τοΰ 
Συν)σμοΰ θά διατίθενται μέ τήν αύ
τήν τιμήν ύπό τους έξης όρους:

1) Έπί έξάμηνον κατά μήνα δρχ.
1.000.

2) Τό υπόλοιπον πρός δρχ. 500 
κατά μήνα μέχρις έξοψλήσεως.

Έπί τή ευκαιρία, τό Διοικητικόν 
Συμβούλιου ποιείται έκκλησιν πρός 
τούς έλαχίστους, ευτυχώς, καθυστε- 
ροΰντας πληρωμήν δόσεων συνεταί
ρους, όπως σπεύσωσι καί έξοφλήσω- 
σι ταύτας καθόσον, κατά το Κατα
στατικόν, κινδυνεύουσι νά κηρυχθώ- 
σιν έκπτωπτοι τών δικαιωμάτων των, 
ώς έπίσης καί διά τήν τακτοποίησιν 
τών καβυστερούντων τυχόν συνδρο- 
μάς πρός αποφυγήν των συνεπειών 
τής διαγραφής των έκ τού Συνεται
ρισμού, οπότε ή Συνεταιρική Μερίς 
των θέλει άχθη είς πίστωσιν τών συν
δρομών των.

Υπενθυμίζεται τέλος, ότι συμψώ- 
( νως πρός τό Καταστατικόν τού Συν- 
ί εταιρισμού μας δύνανται νά έγγρα- 
; φώσιν ώς συνεταίροι καί τρίτοι.

Διά περισσοτέρας πληροφορίας 
παρακαλοΰμεν όπως άποτείνεσθε είς 
τά Γραφεία τοΰ Συνεταιρισμού μας 
καθ’ έκάστην 8.30 π.μ. — 13 μ.μ. 
(Τηλ. 639-376).
Έν Άθήναις τή 11 Μαρτίου 1968 

ΤΟ ΔΙΟ I Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙ ΟΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΝ 
ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ή κεντρική έπιτροπή τής Ίσταν- 
τρούτ (Γενική Συνομοσπονδία Ερ
γαζομένων) ένέκρινεν κατ’ αΰτάς 
προτάσεις σχετικάς μέ τήν συμμε
τοχήν τών έργατών είς τήν διεύθυν- 
σιν τών βιομηχανικών έπιχειρήσεων 
τής Ίσταντρούτ. Αΐ προτάσεις εΐχον 
προηγουμένως έγκριθή ύπό τού Εκ
τελεστικού τής Συνομοσπονδίας.

Συμφώνως πρός τάς προτάσεις ή 
διεύθυνσις τών έπιχειρήσεων θά α
παρτίζεται είς τό εφεξής άπό ’ίσον 
άριθμόν έκπροσώπων τής κεντρικής 
βιευθύνσεως καί τών έργαζομένων. 
Οί τελευταίοι θά άντιπροσωπεΰωνται 
κατά τό 1)3 είς τάς κεντρικάς διευ
θύνσεις, τούτο δέ χωρίς νά διακό
πτουν τήν έργασίαν των είς τάς έπι- 
χειρήσεις. Έξ άλλου οί έργάται θά 
συμμετέχουν είς τά κέρδη τών έπι
χειρήσεων κατά 40%. Ή άπόψασις 
είς ό,τι άφορά τήν τελικήν κατανομήν 
τών κερδών, θά ληφθή δύο έτη μετά 
τήν έψαρμογήν της έν λόγω άποφά- 
σεως.

ΞΕΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΝΩΣΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Σ0Φ0ΚΛΕ0ΥΣ 4 (4ος ΟΡΟΦΟΣ - ΓΡΑΦ. 2) ΤΗΛ, 311-889
Έλάβομεν καί παραθέτομεν ώς εχει το κείμενον έπιστολης 

τής Ένώσεως ’Ιδιοκτητών Διαμερισμάτων Πολυκατοικιών ’Αθη
νών - Πειραιώς, ώς παρουσίαζαν ένδιαφέρον διά σημαντικόν ά
ριθμόν συναδέλφων ιδιοκτητών διαμερισμάτων.

Πρός
Τόν Άξιότιμον Κύριον Πρόεδρον 
Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Τρα-

πεςης.
Κύριε Πρόεδρε,,

Λαμβανομεν τήν τιμήν νά άναφέ- 
ρωμεν Ύμίν τά κάτωθι: Οί Ίδιοκτή- 
ται Διαμερισμάτων ή Γ ραφείων είς 
Πολυκατοικίας καί Μέγαρα μέ άμέ- 
ριστον ϊκανοποίησιν έΛαοον γνώσιν 
ότι ή Εθνική της Έλλαδος Κυβερ- 
νησις άπεδεχθη τό υποβληθέν Αυτή 
έμπεριστατωμενον ύπόμνημα τής Έ- 
νωσεως 'Ιδιοκτητών Διαμερισμάτων 
ή I ραφείων είς Πολυκατοικίας ή Μέ
γαρα καί ό Έξοχωτατος Κύριος 
Πρόεδρός Αυτής έξεδήλωσε τό άμέ- 
ριστον ένδιαφέρον του ύπέρ τής υιο- 
θετησεως των οικαίων αιτημάτων τών j 
Διαμερισματούχων, άπευθυνας πρός I 
τους κ.κ. Υπουργούς Εργασίας καί 
Δικαιοσύνης τήν άπό 6 Σεπτεμβρίου 
φθίνοντας έτους ύπ’ άριθμ. 2224 ε
πιστολήν του δΓ ής συνίστα είς τούς , 
κ.κ. Υπουργούς τήν υίοθέτησιν τών I 
έν τφ ύπομνήματι τής Ένώσεως αι
τημάτων των Διαμερισματούχων καθ’ 
όσον άφορά τήν έπί ορθής καί ηθι
κής βάσεως ρύθμισιν τών σχέσεων 
Συνιδιοκτητών καί Θυρωρών Πολυ
κατοικιών καί Μεγάρων.

Επειδή, Κύριε Πρόεδρε, οί περισ
σότεροι τών ύπό τόν Ύμετερον Σύλ
λογον ύπαλλήλων τής Τραπέζης κα- 
τοικοΰσιν ώς γνωστόν είς Διαμερί
σματα Πολυκατοικιών ή Μεγάρων, 
ύποβάλλομεν εύλαβώς τήν θερμήν 
παράκλησιν όπως δΓ ύμετέρας έγκυ- 
κλίου συστήσητε είς τά μέλη τού 
Συλλόγου τών υπαλλήλων όπως έγ- 
γραφώσιν ώς μέλη τής Ένώσεως 
μας, π α ρ έ χ ο ν τ ε ς οΰτω είς 
τήν Ένωσιν ’Ιδιοκτητών 
Διαμερισμάτων Πολυκα
τοικιών τήν ηθικήν Συμ
παράστασήν των.
Κύριε Πρόεδρε,

Ή καθ’ ήμάς Ένωσις ίδρύθη τήν 
13ην Ίαυνουαρίου 1967 (άριθ. άπο- 
φάσεως Πρωτοδικείου Αθηνών 2515) 
67), εχει επωνυμίαν «"Ενωσις 'Ιδιο
κτητών Διαμερισμάτων καί Γ ραφείων 
είς Πολυκατοικίας καί Μέγαρα Αθη
νών - Πειραιώς καί Περιχώρων», έ- 
δρεύουσα έν Άθήναις, όδός Σοφο- 
κλέους 4, 4ος όροφος άριθ. Γραφ. 2, 
Τηλέφωνα 311.889 καί 768.037.

Ή ϊδρυσις τής Ένώσεώς μας, έ- 
πεβλήθη ύπό τής αδήριτου ανάγκης 
πρός άντιμετώπισιν τών πολυμόρ
φων θεμάτων πού ένδιαφέρουν τά μέ
γιστα τήν ιδιοκτησίαν ήτις έπλήττε- 
το άχρι τοΰδε πανταχόθεν καί μάλι
στα άδιαμαρτυρήτως άτε έλλείπον- 
τος μέχρι τότε τοΰ συλλογικού ορ
γάνου, τό όποιον διά τοΰ κύρους του 
θά Εθετε πρός έπίλυσιν τά μαστίζον- 
τα τους ίδιοκτήτας Διαμερισμάτων 
προβλήματα έπί δικαίας καί ήθικής 
βάσεως.

Δυνάμει τοΰ Καταστατικού ή έφ’ 
άπαξ έγγραφή ώς μέλους ανέρχεται 
είς δρχ. 1 5, καί ή μηνιαία συνδρομή 
δΓ έκαστον Διαμέρισμα 5 δρχ. καί 
μόνον δΓ ένα διαμέρισμα.

Σκοποί είς οϋς άποβλέπει ή 'Έ
νοχης:

1) ‘Η άναδιάρθρωσις τών μετά 
τών θυρωρών σχέσεων έπί δικαίας 
βάσεως.

2) Ή δικαιοτέρα φορολογική με- 
ταχείρισις τής ιδιοκτησίας.

3) Ή διασφάλισις συγχρόνων ό

ρων υγιεινής καί ασφαλείας είς τάς 
πολυκατοικίας.

4) Ή συμμετοχή τής τάξεώς μας, 
ώς ιδιοκτητών, είς τάς Συλλογικός 
Συμβάσεις τάς άφορώσας τό είς τάς 
ιδιοκτησίας μας άπασχολούμενον υ
πηρετικόν καί έργατικόν προσωπικόν 
(θυρωροί, καθαρίστριας νυκτοφύλα- 
κες, ήλεκτροτεχνίται).

5) Ή κατοχύρωσις τής ιδιοκτη
σίας, έναντι τών Επιχειρήσεων Κοι
νής ώφελείας.

6) Ή ρύθμισις τών θεμάτων συν- 
τηρήσεως τών ανελκυστήρων καί πό
σης φύσεως άσφαλίσεως, Τέλος

7) Ή αγορά τών πετρελαιοειδών 
θερμάνσεως τών πολυκατοικιών είς 
χαμηλοτέρας τιμάς.

Οί άνωτέρω σκοποί άποτελοΰν με
ρικά άπό τά φλέγοντα ζητήματα τής 
τάξεώς μας ώς ιδιοκτητών Διαμερι
σμάτων ή Γραφείων είς Πολυκατοι
κίας.

Είς τήν "Ενωσίν μας καίτοι αριθ
μούσαν ζωήν ολίγων μόνον μηνών άπό 
τής συστάσεώς της έχουν έγγραφεΐ 
περί τούς 2.100 μέλη έκ τών καλυ
τέρων έκπροσώπων τής Ελληνικής 
Κοινωνίας.

Έπιτεύγματα έκ τής δράσεως τής 
Ένώσεως:

1) Διά καταλλήλων ένεργειών μας 
καί παρουσιάσεων είς υπουργούς ώς 
καί διά παρεμβάσεων παρά τφ Δευ
τεροβάθμιος Διοικητικός Δικαστηρίος 
Διενέξεων έπετιύχομεν 1 ) τήν Σύστα- 
σιν αρμοδίου πειθαρχικού οργάνου 
διά την άσκησιν τής Πειθαρχικής 
Διώξεως τών Θυρωρών, παρεκτρεπο- 
μένων, ή έγκαλειπόντων τήν ΰπηρε- 
σίαν των, 2) Τήν αναστολήν τής α
ναδρομικής άπό 10ης 'Οκτωβρίου 
1966 χορηγήσεως μηνιαίας αΰξήσε- 
ως μισθοδοσίας τών θυρωρών έκ 
1200 δραχμών κατά μήνα. 3) Τήν 
σύστασιν Νομικής Υπηρεσίας παρά 
τή Ενώσει ήτις θά χορηγή δωρεάν 
τάς νομικάς σύμβουλός είς τά έγ- 
γεγραμμένα μέλη της, άτινα θά έ
ζήτουν ταύτας. 4) Τήν σύστασιν Υ
πηρεσίας αγοράς καί προμήθειας πε
τρελαιοειδών θερμάνσεως τών πολυ- 
κοχτοικιών είς τιμήν μειωμένην διά 
τά μέλη της καί άλλα.

Τελευτώντες Κύριε Πρόεδρε,
Άναφέρομεν ότι άπωτέρα καί τε

λική έπιδίωξις τής Ένώσεως είναι 
νά καταστήσωμεν τήν είς τάς πολυ
κατοικίας ζωήν τών ένοικων άνετον 
καί εύχάριστον κατά τά ’Ιταλικά 
Πρότυπα.

Μετά τιμής 
Ό Πρόεδρος 

ΔΗΜ. Σ. ΠΑιΝΤΕΛΙΟΣ

Διευθύνσεις συμφώνως τφ νόμφ'· 
'Υπεύθυνος ύλης:
ΔΗΜ. ΧΑΡΪΤΟΣ 

"Ιμβρου 34 —■ Άθήναι

Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 
ΚΩΝ. ΠΑΝΟΥ 

Κάνιγγος 7 — Άθήναι

ξ §
Συνάδελφοι ZnovSaarai, §

Ή βιβλιοθήκη της Λέσχης μας 
εύρίσκεται κάάε άπόγευμα, πλήν 
Σαββάτου καί Κυριακής, στήν διά- 
άεσίν σας διά τήν μελέτην σας.
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ξενοαοχειον "ΚΑΙΡΟ ΠΑΛΑΣ
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΔΟΣ - ΤΗΛ. 600 & 83-28

Παρέχει είς τούς ύπαλλήλους τής Τραπέζης καί τά 
μέλη τών οικογενειών των έκπτωσιν 10 ο/ο πέραν 
τής ύπό τοΰ Ε.Ο.Τ. χορηγηθείσης έξ 20 ο/ο.

Ή προνομιακή αύτή έπί πλέον έκπτωσις θά ίσχύ- 
ση άπό 15 'Ιουνίου - 30 'Οκτωβρίου 1968*
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ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΑΕΥΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΤΗΣ 12)4)1968

(Συνέχεια έκ τής 6ης σελίδας
του Νόμου, αλλά πού, στην άπίθα- 
νη περίπτωσιν τής έγκρίσεως, θά 
συνεπήγετο τήν είσοδο τού Πολιτεια
κού έλεγχον εντός αυτού τούτου τού 
Συλλογικού οργάνου, υπό τήν μορ
φήν τού διορισμού ’Εκπροσώπου τού 
Υπουργείου Εργασίας, δστις κατά 
Νόμον μετέχει εις όλους τους ’Ασφα
λιστικούς ’Οργανισμούς. Σημειώσα
τε ότι ή Καταστατική μας διάταξις 
περί των σκοπών τού Σωματείου 
ούδαμοΰ αναφέρει τι άλλο παρά μό
νον τήν προαγωγήν καί τήν ύπερά- 
σπισιν των επαγγελματικών συμφε
ρόντων των μελών του καί όχι τήν 
δημιουργίαν Ταμείου ’Αρωγής εις τό 
όποιον έν τή ούσίςι θά μετετρέπετο 
τό συλλογικόν δργανον.

Πέραν τού τύπου υπάρχει τό ου
σιαστικόν μέρος τό όποιον συνίστα- 
ται είς τό γεγονός, ότι οί Είσπρά- 
κτορες έχουν τον θεσμόν αυτόν άπό 
πολλοΰ χρόνου, γεγονός τό όποιον 
δεν μάς αφορά, καί πληρώνουν προς 
τούτο εισφοράν 1,5% έναντι 0,5% 
τής ΐδικής μας, λόγψ δε τού παρω
χημένου χρόνου τής καθιδρύσεως τού 
θεσμού οί Εϊσπράκτορες έχουν προι
κοδοτήσει τό Ταμεΐον με ικανόν κε- 
φάλαιον. Πλέον δέ αυτού σημειώσα
τε, δτι επί αριθμητικής δυνάμεως 
800 περίπου μελών τού Συλλόγου 
τών Κλητήρων, ό μέσος αριθμός τών 
κατ’ έτος έξερχομένων ανέρχεται σέ 
4 έως 5 καί δέν λαμβάνουν, έξερ- 
χόμενοι, τίποτα, τών δέ Είσπρακτό- 
ρων ή δύναμις τήν στιγμήν αυτήν εί
ναι γύρω στους 400 οϊ δέ κατ’ έτος 
έξερχόμενοι ένας ή δύο.

Τό συμπέρασμα πού προκύπτει 
είναι, δτι εάν εφέτος, φερ’ εϊπεΐν, 
πού είχαμε περί τούς 500 έξελθόν- 
τας συναδέλφους με μέσον δρον απο
δοχών 8.000 δρχ., ή άποδοχή τού 
υπομνήματος θά έσήμαινε 4.000.000 
δρχ. διά κάθε μισθόν πού θά έδίδετο 
ώς βοήθημα. Δηλαδή, προκειμένου 
νά καθιερώσουμε καί εμείς 3 μισθούς 
θά θέλαμε 12.000.000 δρχ. ή, μέ 
άλλα λόγια, μετά τον πρώτον χρό
νον τής εφαρμογής, προκει μένου νά 
ίκανοποιήσωμεν τούς πρώτους πού 
θά έξήρχοντο συναδέλφους, πέραν

Ό πρόεδρος u.

τής έξανεμίσεως τής συλλογικής πε
ριουσίας, θά έπρεπε νά πουλήσουμε 
καί τά εσώρουχά μας. Πάντα δέ ταΰ- 
τα έφ’ δσον δέν θά άπηγορεύετο ή 
δημιουργία ’Ασφαλιστικού ψορέως 
μέσα είς συνδικαλιστικόν σωματεΐον.

Νιμίζω, δτι έάν μέ συναίσθησιν 
ευθύνης άναλογισθώμεν τάς συνέ
πειας δέν είναι δυνατόν νά εΰσταθή- 
ση τό περιεχόμενον τού υπομνήμα
τος. ’Εμείς ώς Δ. Συμβούλιου σάς 
είσηγούμεθα τήν άπόρριψιν και πι- 
στεύομεν δτι ή μετριοπάθεια καί ή 
έχεφροσύνη θά πρυτανεύσουν εις τήν 
σκέψιν σας.

κ. Δ. Παπαϊωάννου: Υπάρ
χει μία διαφορά κ. Χαρΐτο. ’Οφείλα
τε νά απαντήσετε είς τούς συναδέλ
φους, πρώτους δύο - τρεις διά λογα
ριασμόν τών άλλων.

κ. Δ. ΧαρΐτοςιΟί πρώτοι δύο 
- τρεις καί πολλοί άλλοι άπό τούς 
επομένους άπεχώρησαν τής υπηρε
σίας. Κύριε Παπαϊωάννου, απευθύ
νομαι είς τήν συνδικαλιστικήν σας 
σοφίαν τήν όποιαν ξέρετε πόσο βα
θύτατα εκτιμώ. Υπήρξατε δάσκαλος 
γιά μένα. . .

κ. Δ. Παπαϊωάννου: Δέν 
ξέρω αν είχα καλό μαθητή, άλλά νο
μίζω τέτοια πράγματα δέν σάς έ
μαθα.

(Γέλωτες, κωδωνοκρουσίαι).
κ. Δ. Χαρίτος: Θεώρησα σκό

πιμου αυτό τό θέμα — αυτό τό «και
νόν δαιμόνιου»— δτι δέν έπρεπε νά 
έλθη προς συζήτησιν.

κ. Δ. Παπαϊωάννου: Νά α
παντούσατε εγκαίρως προς τούς 
συναδέλφους καί νά έληγε.

κ. Δ. Χαρίτος: "Οχι κ. Παπα- 
ϊωάννου, έπρεπε νά απαντήσω προς 
τό Σώμα τής Συνελεύσεως, διότι 
προς τήν Συνέλευσιν απευθύνεται τό 
περιεχόμενον τού υπομνήματος καί 
διότι μόνον ή Συνέλευσις μπορεί νά 
άποφανθή επί τής ουσίας τών ειση
γήσεων μας.

(’Ακολουθούν ταυτόχρονοι διαλο
γι καί συζητήσεις).

κ. Πρόεδρος: Τον λόγον έχει 
ό κ. Πρόεδρος τού Συλλόγου.

Άδ. Όδωναΐος
ιιλείνει τήν συζήτηοιν

ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΔΠΕΖΗΣ

Περιηγήσεις - Εκδρομές Ιούλιος 1968
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.7.68

1. ΜΠΙΣΣΙΑ - ΣΧΟΙΝΟΣ - ΛΟΥΤΡΑΚΙ. Πούλμαν 29 θέσεων. 
Άναχ. 8 π.μ. γιά ’Ισθμό Κορίνθου. Στάσις 30' καί συνέχεια γιά Λου
τράκι - Μπίσια - Σχοΐνο, εξαιρετική διαδρομή ανάμεσα άπό καταπρά- 
σινη φύση. Παραμονή στο Σχοΐνο γιά μπάνιο καί μεσημβρινό φαγητό. 
Άναχ. 7 μ.μ. γιά Λουτράκι, μέ στάσι 1 ώρα καί συνέχεια γιά ’Αθήνα. 
Ε-ΟΔΑ: Δρχ. 40 - 50.

2. ΛΟΥΤΡΑ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ - ΝΑΥΠΛΙΟΝ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ. 
Άναχ. 8 π.μ. γιά Κόρινθο - Λουτράκι - 'Ωραίας ‘Ελένης μπάνιο, φα
γητό. Άναχ, 3.30' μ.μ. γιά Ναύπλιον - θέατρου ’Επίδαυρου μετά τήν 
παράσταση άναχ. γιά Αθήνα μέ ενδιάμεση στάση 30' (χιλμ. 400.). 
ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 70 - 85.
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.7.68

1. ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ - ΣΟΦΙΚΟ - ΚΟΡΦΟΣ. Άναχ. 8 π.μ. γιά 
Κόρινθο (στάση 30') στήν διώρυγα καί συνέχεια γιά Λουτρά Ωραίας 
‘Ελένης, Σοφικό - Κόρφο. Παραμονή γιά μπάνιο στον γραφικό δρμο 
καί μεσημβρινό φαγητό. Άναχ. 5 μ.μ. γιά Άγγελόκαστρο, Λουτρά ‘Ω
ραίας ‘Ελένης, παραμονή 1 ώρα καί συνέχεια ’Αθήνα (χιλιομ. 270). 
Ε^ΟΔΑ: Δρχ. 40 - 50.

2. ΝΑΥΠΛΙΟ - ΤΟΛΟ - ΘΕΑΤΡΟΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ. Άναχ. 8 π.μ. 
γιά Κόρινθο, στάση. 30' καί συνέχεια γιά Ναύπλιο - Τολό. Παραμονή 
στήν δ μορφή, άμμουδιά γιά μπάνιο καί φαγητό. Άναχ. 4.30' γιά τό 
θέατρον Έπιδαύρου. Παρακολούθησις παραστάσεως καί άναχ. άμέσως 
γιά Αθήνα μέ ενδιάμεση στάση 30' (χιλ. 360) Πούλμαν, Είσ. θεάτρου. 
ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 70 - 85.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟ ΜΕ ΠΛΟΙΑ

Μέ τά πολυτελή καί ταχύτατα πλοία τής γραμμής απολαμβάνετε 
τό ταξείδι καί τήν θάλασσα. Καθημερινά δρομολόγια, πρωί, μεσημέρι, 
απόγευμα μέ τακτικές άναχωρήσεις καί επιστροφές τών πλοίων. Γιά 
τά μέλη μας εξαιρετικές εκπτώσεις.

ΑΙΓΙΝΑ Γ' 28,50 Α' 42,50, ΜΕΘΑΝΑ Γ' 32,50 Α' 54,50, 
ΠΟΡΟΣ Γ' 38,50 Α' 59,50 ΥΔΡΑ Γ 45,50 Α' 60,50 ΕΡΜΙΟ- 
ΝΗ - ΣΠΕΤΣΑΙ Γ' 60,50 Α' 80,50.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΥΠΟΜΝΗΣIΣ

Ό έφορος τών εκδρομών υπομιμνήσκει καί έφιστά ιδιαιτέρως τήν 
προσοχήν είς τά μέλη τής Ένώσεως διά τήν έγκαιρον δήλωσιν τής συμ
μετοχής των είς τάς προγραμματισμένος έκδρομάς, ώς καί διά τήν α
νάγκην προκαταβολής τών εξόδων.

κ. Άδ. Όθω ναΐος: Άγαπη- καί άρκοΰμαι νά ζητήσω τήν άπαλ- 
τοί Συνάδελφοι, άκούσατε τούς όμι- λαγήν τού Δ. Συμβουλίου έκ τών 
λητάς καθώς επίσης καί τάς δεύτε- , ευθυνών.
ρολογίας τού Δ. Συμβουλίου διά τού ! Φωνα ί: Απαλλάσσεται τό Δ.Σ. 
στόματος τών κ.κ. Γ. Γραμματέως | πάσης ευθύνης.
Π. Θεοφανοπούλου καί 'Εφόρου Δ. ι (Χειροκροτήματα)
Χαρίτου. Αί απαντήσεις έπί θεμάτων ■ κ. Πρόεδρος (Εύστ. Μΐχος): 
τά όποια έτέθησαν ύπό τών όμιλη- Περατωθείσης τής συζητήσεως έπί 
τών υπήρξαν πλήρεις, σαφείς καί τών θεμάτων τής Ημερήσιας Διατά- 
κατηγορη μάτι καί. Δέν έχω τίποτα νά ξεως, λύεται ή Συνεδρίασις. 
ε’ίπω πλέον είς τήν Γεν. Συνέλευσιν | "Ωρα λήξεως: 21.45'.

■■■ ----- - - · ;’«&-■*-.

01 ΦΟΙΤΗΤΑΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Οί σημερινοί φοιτηταί προτιμούν 

περισσότερον τόν στρατόν άπό τάς 
Τραπέζας. Είς γενομένην προσφάτως 
σφυγμόμέτρησιν μεταξύ τών σπου
δαστών τών άμερικανικών κολλεγίων 
ύπό τής Έπιθεωρήσεως Νιούζγουϊκ 
καί τού Νάσιοναλ Κόνψερ ε ν ς 
Μπόρντ διεπιστώθη δτι ή σταδιοδρο
μία είς τάς Τραπέζας, άσφαλιστι- 
κάς εταιρείας καί τά λοιπά χρημα
τοδοτικά ιδρύματα, κατέχει τήν όγ- 
δόην σειράν (έπομένη τής υπηρεσίας 
είς τόν στρατόν) είς τήν προτίμη- 
σιν τής σπουδαζούσης νεόητος.

’Εκ τών έρωτηθέντων φοιτητών μό
νον τό 1 % έδήλωσαν δτι προτιμούν 
τήν σταδιοδρομίαν είς τινα Τράπε
ζαν, ώς τό πρώτιστον έπάγγελμα 
καί μόνον 2% τούτων έδωσαν είς αΰ- 
τό τήν δευτέραν σειράν. "Οταν δμως 
έκλήθησαν διά νά αιτιολογήσουν τήν 
προτίμησίν των, μόνον 3% έκ τών 
έρωτηθέντων προέβαλον ώς λόγον 
τήν γλισχρότητα τής άμοιβής, ένώ τό 
48% αυτών έδέχετο δτι ή καταβαλο- 
μένη ύπό τών Τραπεζών κλπ., άμοι- 
6ή είναι ικανοποιητική. Έν τούτοις, 
τό 37% έδήλωσαν δτι θεωρούν τό 
έπάγγελμα τού τραπεζικού υπαλλή
λου ώς άνιαρόν, άνευ ένδιαφέροντος 
καί μή δημιουργικόν.

Έξ άλλου, οί σπουδασταί δεικνύ
ουν μεγαλυτέραν άπό τό εύρύ κοι
νόν κατανόησιν είς τά θέματα τής 
οικονομίας καί τήν νέαν οικονομικήν 
πολιτικήν. Ποσοστόν 84% έκ τών έ
ρωτηθέντων πιστεύουν δτι ή κυβέρ- 
νησις δύναται νά σταθεροποιήση τήν 
οικονομίαν διά τού έλέγχου τών δα
πανών, τών έπιτοκίων καί τών φορο
λογικών συντελεστών, ένώ έκ τού εύ- 
ρυτέρου κοινού μόνον τό 72% δει
κνύει άνάλογον κατανόησιν τών οι
κονομικών θεμάτων.

Οί σπουδασταί, κατά ποσοστόν 
62%, υποστηρίζουν δτι ό πληθωρι
σμός δύναται νά περισταλή διά τής 
ύψώσεως τών έπιτοκίων, ένώ έκ τού 
έύρυτέρου κοινού μόνον 53% αποδέ
χονται τήν άποψιν ταύτην. ‘Ωσαύ
τως, οί σπουδασταί είναι περισσό
τερον ανεκτικοί έναντι τού πληθωρι
σμού: 72% έξ αυτών συμφωνούν δτι 
ό πληθωρισμός είναι τό άναγκαΐον 
τίμημα διά τήν ευημερίαν καί τήν 
πλήρη άπασχόλησιν. Σημειωτέον δτι 
μόνον τό 67% τού έύρυτέρου κοινού 
συμμερίζεται τήν γνώμην ταύτην.

Άντιθέτως, μόνον 58% τών σπουδα
στών φρονούν δτι αί περικοπαί τών 
φόρων συντελούν είς τήν άναζωογό- 
νησιν τής οικονομίας έναντι 72% τού 
έύρυτέρου κοινού, άποδεχομένου τήν 
άποψιν ταύτην. Διχασμένοι έμφανί- 
ζονται αί γνώμαι τών σπουδαστών 
(50%—50%), έν σχέσει μέ τήν ά
ποψιν δτι ή αϋξησις τών φόρων απο
τελεί μέσον καταπολεμήσεως τού 
πληθωρισμού, καθ' δν χρόνον μόνον 
τό 27% τού έύρυτέρου κοινού θεωρεί 
τό έν λόγφ μέσον ώς άποτελεσματι- 
κόν άντιπληθωριστικόν δπλον.

Έξ άλλου, συμφώνως προς τά πο
ρίσματα τής έν λόγη) έρεύνης, οί 
σπουδασταί δέν συμφωνούν μέ τήν 
άποψιν δτι αί οικονομικά! ύφέσεις 
άποτελοΰν ύπόθεσιν τού παρελθόν
τος. Ποσοστόν 52% έξ αυτών δέν πα
ραδέχονται δτι ή κυβέρνη,σις διαθέτει 
έπαρκεΐς γνώσεις σχετικώς μέ τόν 
έλεγχον τών οικονομικών υφέσεων, 
ένώ έτερον ποσοστόν 1 2% έξεφράσθη 
έπί τού θέματος μέ άμφιβολίας.

Περαιτέρω διεπιστώθη δτι οί 
σπουδασταί είναι καταθέται κατά 
ποσοστόν μεγαλύτερου τού εύρυτέ- 
ρου κοινού (70% έναντι 66%).

Σημειωτέον δτι, συμφώνως προς 
τά στοιχεία τών Τραπεζών καί των 
Ταμιευτηρίων, ή έν προκειμένη! δια
φορά είναι άκόμη μεγαλυτέρα: 61% 
τών σπουδαστών έχουν λογαριασμόν 
καταθέσεων, ένώ μόνον τό 32% τού 
κοινού διαθέτει τοιοϋτον. Έν τούτο ις, 
έάν διερευνηθή ή άποδιδομένη ύπό 
τών δύο τούτων κατηγοριών καταθε
τών σημασία είς τάς καταθέσεις των, 
έν σχέσει μέ τήν έμπέδωσιν τού αι
σθήματος οικονομικής άσψαλείας, 
προκύπτει μία δλως διαφορετική εί- 
κών: Μόνον τό 41% τών σπουδαστών 
θεωρούν δτι αί καταθέσεις των έχουν 
αποφασιστικήν σημασίαν είς τήν έμ- 
πέδωσιν τού αισθήματος τής οικο
νομικής των άσψαλείας, ένώ ποσο
στόν 64% τού έύρυτέρου κοινού ά- 
σπάζεται τήν άποψιν ταύτην.

Δέον νά ληφθή ΰπ’ δψιν δτι διά
φοροι χρηματοδοτικοί οργανισμοί 
καί περιοδικά διενεργούν συχνά άνα- 
λόγους έρεύνας διά νά διαπιστώσουν 
τάς μεταβολάς τών αντιλήψεων τών 
σπουδαστών καί τού έύρυτέρου κοι
νού έν σχέσει μέ τά κυριώτερα φαι
νόμενα τής οικονομικής ζωής. |

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑ- 
ΤΑΙ, έκτος έάν τούτο άναφέρεται σαφώς είς τό πρόγραμμα έκδρομών. 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΓ ΟΛΟΥΣ, ύπό τήν προύπό- 
θεσιν δτι θά μάς βοηθήσετε διά τής έγκαιρου δηλώσεώς σας καί τής 
προκαταβολής τών εξόδων.

Διά κάθε παράπονόν σας δύνασθε ν’ άπευθύνεσθε είς τόν αρμό
διον έφορον κ. Έμμ. Λύτινα.

ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΟΛΟΥΣ

Τά μέλη μας δέν φτάνει μονάχα νά παίρνουν μέρος στις έκδρομές, 
άλλά καί στήν ζωή τού συλλόγου μας.

Μιά ιδέα καινούργια, μιά υπόδειξη, ή μιά πρότασι, πάντα θά βροΰν 
άπήχηση στήν Εφορία ’Εκδρομών.

Κάθε Τρίτη 5.30 - 7 μ.μ. στά Γραφεία τού Συλλόγου μας, Πε- 
σματζόγλου 1 (τηλ. 316.111) θά συναντήσετε τόν αρμόδιο, γιά νά συ
ζητήσετε πότνω σ’ αύτό τό ενδιαφέρον θέμα.

ΑΠΟ ΓΕΥΜΑΤI NO I ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΑ 
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΤΡΙΤΗ 23)7 27)8 ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ (ΑΥΛΑΚΙ) δρχ. 10- 18, ΤΕ
ΤΑΡΤΗ 24)7 28)8 ΒΑΡΚΙΖΑ δραχ. 10 - 18, ΠΕΜΠΤΗ 25)7 29)8 
ΤΥΜΒΟΣ δρχ. 10 - 18, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26)7 30)8 ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ 
δρχ. 15-25, ΤΡΙΤΗ 30)7 ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟI (62ον χλμ.) δρχ. 15-25, 
ΤΕΤΑΡΤΗ 31)7 ΣΑΡΩΝ ΙΣ δρχ. 10 - 18, ΠΕΜΠΤΗ 1)8 ΚΙΝΝΕΤΑ 
δρχ. 15-25, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2)8 ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ δρχ. 10-18.

τΩραι άναχωρήσεως: Άπό Κεντρικόν Κατ)μα 2.50 μ.μ.
Άπό Παραλία 7.30 μ.μ.
Άπό Σούνιον, Άγ. Θεοδώρους, Σχοινιά καί 
Κιννέτα 8 μ.μ.

Ό περίπατος προς Πόρτο Γερμενό περιλαμβάνει στήν έπιστροφή 
45 λεπτά παραμονή στά δροσόλουστα Βίλλια.

Προς έξυπηρέτησιν τών συναδέλφων τού Μηχανολογιστικοΰ Κέντου, 
τά πούλμαν κατά τήν προς τήν θάλασσαν διαδρομήν των, θά διέρχωνται 
διά τού Κέντρου.

Σηγμιότυπον άπό τήν συνεστίασιν, είς τό Έστιατόριον «ΟΛΥΜ
ΠΟΣ — ΝΑΟΥΣΑ» τών υπαλλήλων Βορείων Επαρχιών τής 
Ε.Τ.Ε. αποφοίτων τοΰ έν Θεσσαλονίκη διοργανω^έντος, παρά τής 
Διευθυνσεως Όργανώσεως, Σεμιναρίου Προγραμματισμού καί 

Μηχανογραφήσεως.

Τσβήμ,α ZcDv
ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ*
Εύχαριατίαι 

διά τό «Υγείας 
Μέλαθρον»

Προς τήν εφημερίδα «Τραπεζι
τική»,

’Αγαπητή «Τραπεζιτική», επ’ 
ευκαιρία τής πραγματοποιήσεως 
τοΰ απίθανου ονείρου τής ίδρύ- 
σεως νοσοκομείου τοΰ κλάδου υ
γείας τοΰ προσωπικοΰ ’Εθνικής 
Τραπέζης, σάς παρακαλώ μέ τήν 
βεβαιότητα δτι εκφράζω τήν γνώ
μην καί δλων τών συναδέλφων 
μου, νά έύχαριστήσετε θερμώς 
τούς δημιουργούς τοΰ έξαιρέτου 
τούτου έργου κ. Ευάγγελον Μα- 
κρήν, Γκιτάκον καί τούς άξιους

συνεργάτας των.
Βεβαίως ή λέξις ευχαριστία 

προκει μένου δι’ ένα τόσης μεγά
λης σημασίας έργον είναι πολύ 
πτωχή καί έδει νά έκφράσωμεν 
τήν ευγνωμοσύνην μας δλοι προς 
τούς πρωτεργάτας του, άλλά διά 
νά μή θίξω τήν έγνωσμένην με
τριοφροσύνην των δέν μεταχειρί
ζομαι τήν λέξιν μέ τήν βεβαιότη
τα δτι έκ τών πραγμάτων αί εύ- 
χαριστίαι θά άποδειχθοΰν ευ
γνωμοσύνη δλου τοΰ κλάδου μας.

Μετά τιμής 
’Ιωάννης Βραχλιώτης 

Συνταξιούχος υπάλληλος ’Εθν.
Τ ραπέζης

Στεφάνου Βυζαντίου 9 - ’Αθήναι

ΛΙΑΤΙ; I ΔΙΟΤΙ
Άναδημοσιεύομεν τό κατωτέρω κύριον άρθρον τής συναδέλ

φου «Τραπεζικός ’Αγών» τής 1-5-1968 καθώς καί τήν άπάντησιν 
είς αύτό, ήτις έδημοσιεύθη είς τήν ιδίαν έφημερίδα καί είς τό ε
πόμενον αυτής ψύλλον.

Πιστεύομεν, άτυχώς, δτι καί ή έθνοτραπεζική υπαλληλική 
ζωή δίνει κάποιες άφορμές εφαρμογής είς τά συμπεράσματα τών 
δύο άρθρων.

Πολλά είναι τά παράπονα, καί τώ
ρα καί κατά τό παρελθόν, τά έκφρα- 
ζόμενα ύπό διαφόρων τραπεζικών 
διά τούς συναδέλφους οί όποιοι, κα- 
ταλαμβάνοντες μεγάλας θέσεις, λη
σμονούν έντελώς τούς παλαιούς συ
νεργάτας των. Ούτως, ένώ θά έπερί- 
μενε κανείς οί τραπεζικοί νά έπανη- 
γύριζον δταν συνάδελφοι, άποτελοΰν- 
τες «σάρκα έκ τής σαρκός» των, ά- 
νήρχοντο είς ύπατα άξιώματα, καί 
ιδίως είς τοιαΰτα τών τραπεζικών ‘Ι
δρυμάτων, άντιθέτως τούς καταλαμ
βάνει μελαγχολία καί δέος.

Θυμάται, πάντοτε ό γράφων, άεί- 
μνηστον πρόεδρον Συλλόγου ύπαλλή- 
λων μιάς Τραπέζης, ό όποιος διεκή- 
ρυττε «Φοβοΰ τούς συναδέλφους, τούς 
καταλαμβάνοντας μεγάλα άξιώματα. 
Καλύτερα μέ ξένους, μέ άγνωστους». 
Καί ή φοβερή, πράγματι, αΰτη δια- 
πίστωσις έχει άποδειχθή καί έξακο- 
λουθεΐ συνεχώς νά άποδεικνύεται έν- 
τονώτερον.

Τό πράγμα έχει λάβει τοιαύτην 
έκτασιν, ώστε, άσφαλώς, θ’ άπετέλει 
θέμα δΓ ένδιαφέρουσαν διατριβήν είς 
τήν έπιστήμην τής ψυχολογίας. Τής 
έφηρμοσμένης, δμως, είς τάς Τραπέ
ζας ψυχολογίας, καθ’ δσον είς άλλας 
ίδιωτικάς έπιχειρήσεις ή είς τό Δημό
σιον δέν παρουσιάζεται τό φαινόμε- 
νον τούτο. Παντού άλλοΰ άποτελεΐ 
χαράν καί παρηγοριάν, δταν κάπο·- 
ος συνάδελφος άνέρχεται ύψηλά, δ
ταν καθίσταται ό φυσιολογικός Τα
γός ένός ’Ιδρύματος. Διότι τότε εί
ναι είς θέσιν νά έκφράση τά όνειρα, 
νά πραγματοποίηση τάς έλπίδας, νά 
έπιτύχη τό ύπέρ τών συναδέλφων του 
έργον.

Είς τάς Τραπέζας ή κατάστασις 
εΐναι καθ’ ολοκληρίαν άντίθετος: Οί 
τραπεζικοί ύπάλληλοι συναντούν κα- 
τανόησιν, εύρίσκουν συμπαράστασιν 
έπιτυγχάνουν βοήθειαν άπό άτομα 
ξένα πρός αύτούς. Οί «ξένοι», επει
δή — άκριβώς — δέν κατέχουν τά 
ζητήματα, έπειδή δέν γνωρίζουν, έ- 
πειδή θέλουν νά άπσκτήσουν καλάς 
σχέσεις μέ τό προσωπικόν μελετούν, 
βοηθούν, προωθούν, προσέχουν. Οί 
«ίδικοί» μας, αύτοί μέ τούς όποιους 
καθήσαμε είς τό ίδιο γραφεΐον, συμ
μεριστήκαμε πόνους καί κοινάς άγω
ν! ας, αύτοί, δταν φθάσουν κάπου, 
λησμονούν!

Τό φαινόμενου εΐναι, άληθώς έντε
λώς άποκαρδιωτικόν. ΚΓ άνεξήγητον. 
Διότι δσον κΓ αν τά άξιώματα χα
λούν χαρακτήρας, δημιουργούν νέα 
ενδιαφέροντα καί μεγαλυτέρας ύπο- 
χρεώσεις, δέν πρέπει, δέν μπορεί νά 
γκρεμίζουν ψυχικούς δεσμούς, φιλίας.

"Οταν δέ, ό πανδαμάτωρ χρόνος, 
καταργήση τά άξιώματα, τάς θέσεις, 
κΓ δλοι καταστούν συνταξιούχοι, 
συνωστιζόμενοι μηνιαίως προ μιάς 
θυρίδας τοΰ Ταμείου Συντάξεων, τότε 
οί άξιωματοΟχοι συνάδελφοι, άντιμε- 
τωπίζοντες τήν γενικήν άδιαφορίαν, 
συνέρχονται, δικαιολογούνται, ζη
τούν . . . εύθύνας («Μά, βρέ άδελφέ, 
πού ήσουνα; Γιατί δέν μοΰ τό έλε
γες;») Άλλά εΐναι άργά. Πολύ άρ- 
γά, έστω καί διά δικαιολογίας. . .

Ή διά τής άδιαφορίας τιμωρία 
των εΐναι σκληρά, καθ’ δσον οί άν
θρωποι ένδιαφέρονται διά τήν ύστε- 
ροφημίαν των. Αυτήν υπηρετούν κατά 
τήν σταδιοδρομίαν των. Καί οί οΰτω 
πολιτευόμενοι, τήν χάνουν.

Είναι, λοιπόν, καιρός οί νΰν κατέ- 
χοντες ύψηλά άξιώματα συνάδελφοι, 
οί διοικοΰντες τραπεζικά ‘Ιδρύματα, 
νά κύψουν καί νά ένδιαφερθοΰν διά 
τά ζητήματά μας, τών έν ένεργείςτ 
καί τών συνταξιούχων. Διά ζητήματα 
πού μέχρι χθές ήσαν καί ίδικά των 
και πού αΰριον, δντες συνταξιούχο, 
θά εΐναι καί πάλιν ίδικά των.

Μ.

Οί καταλαμβάνοντες μεγάλας θέ
σεις συνθηκολογήσαντες μέ τόν Ερ
γοδότην ή τόν ισχυρόν, ό όποιος τούς 
έτοποθέτησε είς τήν μεγάλην θέσιν, 
φοβούνται μήπως, ενδιαφερόμενοι ή 
κηρυσσόμενοι άλληλέγγυοι μέ τούς 
συναδέλφους των, χάσουν τήν εύνοιαν 
τοΰ προστάτου των χάρις είς τήν ο
ποίαν, καί μόνον, κατέλαβαν τήν θέ
σιν.

Ή ψυχολογία τό θέμα τούτο τό 
έχει λύσει άπό πολλοΰ. Ή Γενική 
ψυχολογία εξετάζει τάς άνθρωπίνους 
άδυναμίας, αί όποια ι έκδηλοΰνται 
γενικώς είς κάθε περιβάλλον. Μία δέ 
άπό τάς άνθρωπίνους άδυναμίας εΐ
ναι καί ό «μηχανισμός τής σπουδαιό- 
τητος τοΰ άτόμου» (mecosismo de 
person groveco) κάτι δηλ. άντίθετο 
άπό τό «minderwesthiigkeitgefuhl» 
τοΰ Adler. ‘Ο άσθενής ξεχνάει τό δτι 
χάρις σέ κάποιο μέσο ή σέ κάποιο 
θείο Φισγκεντίν Μπέη, δπως λένε 
στη Κωνσταντινούπολη, κατέλαβε τή 
θέσι πού έποφθαλμιοΰσαν πολλοί. 
Τοΰ "Αγκους "Ογκιλβν 39 έτών, συ
ζύγου άπό πενταετίας τής πριγκη- 
πίσσης Αλεξάνδρας τοΰ Κέντ, δέν 
περνάει καθόλου άπ’ τό μυαλό τό 
δτι έγινε Διευθυντής τής Τ ραπέζης 
τοΰ Λονδίνου τής Νοτίου ’Αμερικής 
χάρις είς τάς γνωριμίας πού απέ
κτησε κατά τήν τελευταίαν πενταε
τίαν. Εΐναι πεπεισμένος περί τής 
σπουδαιότητος τοΰ προσώπου του. 
("Ορα Τραπεζικά 1.5.1968) καί 
πιστεύει δτι χάρις είς τάς ικανότη
τάς του κατέλαβε τήν μεγάλην θέ
σιν.

Τό δτι καθήσαμε είς τό ίδιον γρα
φεΐον μέ τούς καταλαβόντας μεγά
λας θέσεις δέν θά πή δτι έχουν άνα- 
λάβει καί ύποχρεώσεις απέναντι μας. 
«Άν ήσαστε καί εσείς ικανοί, λένε, 
θά κατελαμβάνατε καί σείς μεγάλη 
θέσι». Δέν είχαν δώσει ποτέ υποσχέ
σεις σέ συναδέλφους. Ήταν πάντα 
έτοιμοι νά προσκυνήσουν άκόμη καί 
τόν Σατανά (Ματθ. 4)9) γιά νά κα
ταλάβουν τή θέσι αύτή.

Τό φαινόμενου εΐναι πολύ φυσι
κόν. Δυστυχώς δέν έγίναμε άκόμη 
Χριστιανοί. Τά άξιώματα δέν χα
λούν τούς χαρακτήρας, άλλά οί χα
λασμένοι χαρακτήρες χαλούν τά ά
ξιώματα. Καί έφ’ δσον εΐναι χαλα
σμένοι πρέπει νά εΐναι κανείς πολύ 
άφελής γιά νά περιμένη κάποια διόρ- 
θωσι τής καταστάσεως άπ’ αύτούς. 
Τό πράγμα εΐναι ήλιου φωτεινότε- 
ρον. Μά καί ήμεΐς οί μή καταλαβόν- 
τες μεγάλας θέσεις άντί νά άγωνι- 
ζόμεθα γιά τό δσο μπορεί πιο καλ
λίτερο μοντάρισμα τής κοινωνίας 
πού δέν θά επιτρέπει τις διάφορες 
έκδηλώσεις τής άλαζονίας πού κατά 
τούς "Ελληνας χριστιανούς τοΰ Με
σαίωνας έχει σύμβολο τό παγώνι, 
δταν δούμε κάποιο φίλο μας παληό 
νά καταλαμβάνη μεγάλη θέσι, τόν 
ενοχλούμε δλη τήν ώρα γιά νά μάς 
κάμη ένα προσωπικό ρουσφέτι, άντί 
νά τόν παρακαλοΰμε νά βελτιώση τόν 
Κανονισμό εσωτερικής ύπηρεσίας. 
ΚΓ έτσι σύμφωνα μέ τήν νέαν Γενι
κήν Ψυχολογίαν καί έμεΐς καί εκεί
νος βράζομε στο ίδιο καζάνι. "Αν ή
μαστε βελτιόδοξοι θά λέγαμε δτι 
καλόν θά ήταν δχι μόνον οί κατέχον- 
τες ύψηλά άξιώματα, άλλά καί μεΐς 
οί ίδιοι, νά βάλω με μυαλό καί νά έν- 
διαφερόμεθα περισσότερο γιά τά γε
νικά ζητήματα παρά μέ τά άτομι- 
κά. Τά ζητήματά μας έχουν άποτελ- 
ματωθή, γιατί άντί νά όμονοήσωμε 
γιά τή βελτίωσι τής καταστάσεως 
τραβάμε τό σχοινί άκριβώς άντίρρο- 
πα άπ’ τήν συνισταμένη τών δυνά
μεων πού τό τραβούν οί άλλοι κλά
δοι εργαζομένων.

Ν. Λ.



’Από τήν Γνωμοδοτεκήν Επιτροπήν

ΠΡ0Χ0Ρ0ΪΝ «I ΕρΤαΙΙΑΙ 116 ΤΗΝ 
ΕΠΙΝΑΚΡΙϋΝ ΤΟΝ ΛΠΟΛΥΒΕΧΤΟΝ

Επίρατόθη ή πρώτη φάσις
Πληροφορούμεθα άρμοδίως ότι έμελετήθησαν, εις πρώτην ψάσιν, εν 

Τφ συνόλω των οί φάκελλοι τών δυνάμει τών θ' καί 1' Συντακτικών 
Πράξεων άπολυθέντων υπαλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης. Διά περιω- 
ρισμένον αριθμόν έξ αυτών έξεδόθησαν οριστικοί,, μή γνωσθεϊσαι είσέ- 
τι, γνωμοδοτήσεις, ενώ διά τους υπολοίπους κατέστη άναγκαΐον, προς 
ένίσχυσιν τής ανατρεπτικής έπιχειρηματολογίας τών απολογούμενων, ή 
προσκόμισις και νέων συμπληρωματικών στοιχείων.

Έν τφ μεταξύ, καί μέχρι τής προσκομίσεως έκ μέρους τών επανα- 
κρινομένων τών αίτηθέντων στοιχείων, ή Γνωμοδοτική ’Επιτροπή δτέκο- 
ψε έπί 1 δθήμερον τάς εργασίας της, προκειμένου τά δικαστικά μέλη 
αυτής νά ασχοληθούν μέ έτέραν τής άρμοδιότητός των εργασίαν.

’Ανεπιβεβαίωτοι πληροφορίαι φέρουν δτι λίαν σημαντικός αριθμός 
έκ τών έπανακρινομένων τυγχάνουν ευνοϊκής γνωμοδοτήσεως. Φυσικά, 
τήν όριστικήν άπόφασιν θά τήν έκδώση ή έξ Υπουργών ’Επιτροπή εις 
τήν όποιαν θά παραπεμφθή τό σύνολον τών φακέλλων, άσχέτως εύνοϊκής 
ή μή εϊσηγήσεως.

’Εκ τών 59 άπολυθέντων οί 56 ϋπέβαλον αϊτησιν άναθεωρήσεως, 
ένώ οί υπόλοιποι 3 ήρνήθησαν νά κάμουν χρήσιν τού δικαιώματος τής 
έπανακρίσεως τό όποιον παρεσχέθη ύπό τής ΚΑ' Συντ. Πράξεως.

Προετοιμάζεται υπό τής Τραπέζης 
6 προαγογικός διαγωνισμός 
υπολογιστών Β' τής 13ης Οκτωβρίου

Αντιμετωπίζεται ή λειτουργία 
Φροντιστηρίου άπό τοϋ Σεπτεμβρίου

Έν συνεχεία τής ΰπ’ άριθ. A) 19) Π .6.68 Εγκυκλίου τής Διοική- 
σεως διά τής όποιας προεκηρύχθή έκ νέου ό αναβληθείς προαγωγικός 
διαγωνισμός Υπολογιστών Β' προς Α' διά τήν 13ην 'Οκτωβρίου, πλη
ροφορούμεθα δτι οί υποψήφιοι ανέρχονται εις περίπου 750. Έξ αυτών 
οί 400 είναι τής περιοχής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης καί οί υπό
λοιποι τών επαρχιακών Υποκαταστημάτων.

Διά τους υποψηφίους του κέντρου αντιμετωπίζεται ή, τή επιστασία 
καί τή αρωγή της Τραπέζης, λειτουργία φροντιστηρίου άπό τής 2ας 
καί 3ης Σεπτεμβρίου εις δύο «γκρούπ», διάρκειας 54 ωρών διδασκα
λίας έκαστον.

Έν τφ μεταξύ, εντός τών ήμεών, τελειώνει ή αποστολή τών έντυ
πων διά τήν προπαρασκευήν τών υποψηφίων, ήτοι ή «Τραπεζική Τεχνι
κή» τού κ. Α. Νυδριώτη καί τό «Τραπεζικόν Λογιστικόν Σύστημα» τού 
κ. I. Περαντώνη έξ 82 σελίδων. Άργότερον θά άποσταλούν καί τινες 
συμπληρωματικά! τού «Λογιστικού Συστήματος» διά τάς μεσολαβητι
κός εργασίας. Σημειωτέον δτι τό έγχειρίδιον τού κ. Α. Νυδριώτη «Τρα
πεζική Τεχνική» δεν θά στολή εις δσους έκ τών υποψηφίων τό εΐχον 
λάβει δτε έφοίτουν εις τάς Σχολάς Προπαιδεύσεως τής Τραπέζης.

Διά τους υποψηφίους τού κέντρου ή παραλαβή τών εντύπων είναι 
άσχετος μέ τήν ένδεχομένην λειτουργίαν προπαρασκευαστικού φροντι
στηρίου.

Τρέχοντα θέματα 
του Προσωπικού
Επιδόματα στεγά- 
σεως (ενοίκια)

— Έγένετο πρόβλεψις σχετι
κού ποσού εις τον τρέχοντα προ
ϋπολογισμόν. Βάσει αυτής τής 
προβλέψεως ή άρμοδία Υπηρε
σία υπέβαλε εκθεσιν άπαιτουμέ- 
νης δαπάνης εις τήν Διεύθυνσιν 
Προσωπικού προς κατανομήν τού 
κονδυλίου. ’Αναμένεται δέ ή σύγ- 
κλησις τού Συμβουλίου τής Δι- 
ευθύνσεως προς περαιτέρω ενέρ
γειαν.

Στεγαστικά δάνεια
— Ένεκρίθη ύπό τού κ. Διοι- 

κητού τό ποσόν τών 30 έκατομ- 
μυρίων καί αναμένεται ή σχετική 
έγκρισις τής Νομισματικής Ε
πιτροπής.

Ασφάλιστρα
— Ή προεργασία τής κατα

βολής είναι έτοιμη. ’Αναμένεται 
ή υπογραφή τής έγκρίσεως ύπό 
τού κ. Διοικητοΰ.

Μέ ταχύτητα χελώνης..

Άνακοίνωσις 
τοΰ Συλλόγου 

Βοηθητικού 
Προσωπικού 

Εθνικής Τραπέζης 
Ελλάδος

Τήν 1 Ζην τρέχοντος υπεβλήθη 
υπόμνημα τοΰ Συλλόγου Βοηθη
τικού Προσωπικού ’Εθνικής Τρα
πέζης προς τήν Διοίκησιν διά τά 
κάτωθι αιτήματα:

1 ) Πρόσληψις τέκνων συνα
δέλφων.

2) Μονιμοποιήσεις.
3) Μετατάξεις.
4) Έπανεξέτασις τών όποτυ- 

χόντων κατά τον τελευταΐον με- 
τατακτικόν διαγωνισμόν.

Αί προαγωγαί έτους 1967 έ- 
περατώθησαν, άναφορικώς δέ μέ 
τήν αΰξησιν τών κατωτάτων ο
ρίων μισθών βάσει τής τελευταί
ας υπουργικής άποφάσεως ή άρ· 
μοδία υπηρεσία Οικονομικών Ζη
τημάτων Προσωπικού είσηγήθη 
εύμενώς, κατόπιν σχετικής γνω 
ματεύσεως καί τοΰ Δικαστικού 
Τμήματος τής Τραπέζης. Κατό
πιν τούτου, άναμένομεν λίαν 
συντόμως τήν έφαρμογήν τής έν 
λόγφ Υπουργικής Άποφάσεως.

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΤΟΥ ΣΥΑ)ΓΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Ή 'Ομοσπονδία 
Τραπεζοϋπαλλη

λικών οργανώσεων 
'Ελλάδος

Αημοσία 
συζήτηοις 

έπί τοϋ σχεδίου 
τού νέου 

Συντάγματος
Τήν 1 Ζην παρελθόντος μηνός 

Μαΐου εις τήν αίθουσαν τοΰ θεά
τρου «Κεντρικόν» οί Σύλλογοι 
τού προσωπικού, έν συνεργασία 
μετά τής Διοικήσεως τής Τρα
πέζης, διωργάνωσαν δημοσίαν 
συςήτησιν έπί τοΰ σχεδίου τοΰ 
νέου Συντάγματος τής έπιτρο
πής Μητρέλια. Είς σχετικήν είσ- 
ήγησιν έπί τοΰ σχεδίου προέβη 
ό συνάδελφος νομικός σύμβουλος 
τής Τραπέζης κ. Π. Πανόπουλος, 
δστις ανέλυσε ένδεικτικώς άρ
θρα τινά.

Μετά ταΰτα άνήλθον έπί τοΰ 
βήματος καί έπρότειναν διαφό
ρους τροποποιήσεις οί συνάδελ
φοι κ.κ. Μ. Μαραγκάκης, Μ. Ζου- 
ρέλης, Μ. Κυριλλόπουλος, I. Κα- 
μάρης, Σωτηρόπουλος, Βογια- 
τζής, Α. Μπαμΐχας καί Β. Τσα- 
κατάκης.

Τήν έκδήλωσιν παρηκολούθη- 
σεν ό κ. Διοικητής, καθώς καί 
τά πλεΐστα τών άνωτάτων καί

ΗΡΧΙΣΕΝ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ 
ΚΑΙ Η ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ
ΕΤΕΑΕΙΩΣΑΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΒΙ8Μ0Ν ME VALTUR1-7-1967
Ένώ έκκρεμοΰν διά τούς Λογιστάς Α' καί άνω άπό 1-1 ’67

Μέ πρώτην σύγκλησιν τοΰ αρμοδίου Ύπηρ. Συμβουλίου τήν 
Ζην παρελθόντος ’Ιουνίου ήρχισεν ή διενέργεια τών προαγωγών 
καί τών προσαυξήσεων διά τούς έχοντας VALEUR 1 ’Ιουλίου 
1967. Μέχρι στιγμής έπραγματοποιήθησαν τρεις συνεδριάσεις, 
κατά τάς οποίας έκρίθησαν οί βαθμοί άπό τοΰ Δοκίμου μέχρι 
καί τών Λογιστών Β' προς Λογιστάς Α', καθώς καί οί Κλητή
ρες.

Ό τρόπος αυτός τής έργασίας κρίνεται ανορθόδοξος καθ 
όσον σειράν προτεραιότητος εΐχον οί Βαθμοί άπό τοΰ Λογιστοΰ 
Α' καί άνω τής σειράς 1 Ιανουάριου 1967. ’Ήδη μέ την είσο
δον είς τον τρέχοντα μήνα ’Ιούλιον συμπληροΰται δύο έτών καθυ- 
στέρησις είς τάς προαγωγάς καί τάς προσαυξήσεις, διά τό συν
τριπτικόν ποσοστόν τών δικαιουμένων αύτάς συναδέλφων.

"Ο όλος ρυθμός είναι άδικαιολογήτως βραδύς καί πραγμα
τοποιείται κατά τρόπον δίδοντα λαβήν είς τούς έν τή Τραπέζη 
έργαζομένους είς ποικίλα σχόλια καί εικασίας.

Έκ μέρους τής Τραπέζης παρέχονται καθησυχαστικαί δια
βεβαιώσεις, ότι ευθύς ώς τελειώση ή προπαρασκευαστική έργα- 
σία θά προχωρήση είς τήν χορήγησιν τών προσαυξήσεων τοΰ έ
τους 1967, είς τούς Λογιστάς Α' καί άνω βαθμούς, ένώ περί 
τών προαγωγών αυτών, τών όποιων έπίσης ύφίσταται έκκρεμό- 
της άπό 1-1-67, ούδεμία μάς παρέχεται πληροφορία.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ

'Από τού τέλους τοΰ παρελθόντος 
μηνός ή Τράπεζα εγκαινίασε σειρά 
προγραμμάτων μετεκπαιδεύσεως στε
λεχών τετράμηνου διάρκειας. Είς τό 
πρόγραμμα μετέχουν 16 συνάδελφοι 
κατόπιν ειδικής διαδικασίας ώς προς 
τήν επιλογήν. "Ο συνολικός χρόνος 
τοΰ Σεμιναρίου θά είναι 132 ακα
δημαϊκοί ώραι, έπί πλέον δέ θά 
πραγματοποιούνται συζητήσεις είς 
μικροτέρας ομάδας, συμφώνως προς

ΑΛΟΚΗΤΟΣ ΑΠΩΛΚΙΑ

ΑΠΕ81ΝΕΝ
0 ΚΟΣΤΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ

τά έκάστοτε εβδομαδιαία αναλυτικά 
προγράμματα.

Τό κυρίως έργον τού Σεμιναρίου 
θά περιλαμβάνη μαθήματα, διαλέ
ξεις καί συζητήσεις προβλημάτων, 
προκυπτόντων έκ τής πράξεως, με
ταξύ άλλων δε καί έπί θεμάτων:

α) Επιχειρηματικής πολιτικής 
καί προγραματισμοΰ.

β) Προβλήματα χρηματοδοτήσεως. 
γ) Προβλήματα παραγωγικής λει

τουργίας τής έπιχειρήσεως. 
δ) MARKETING.
ε) ’Οργανωτικής έπιχειρήσεων 

κ.λ.π.
Πληροφορούμεθα δτι θά έπακολου- 

θήση ή έκτέλεσις καί άλλων προ
γραμμάτων.

θά μελετηθή 
ή δυνατότης 
ένοποιήσεως 

τον ασφαλιστικών 
φορέων

Συνεκροτήθη επιτροπή 
συντάξεως Κωδικός 
Κοινωνικής ’Ασφαλείας

Διά κοινής άποφάσεως τοΰ 
Προέδρου τής Κυβερνήσεως καί 
τοΰ ύπουργοΰ ’Εργασίας συνε
κροτήθη 4μελής ’Επιτροπή διά 
τήν σύνταξιν Σχεδίου Κώδικος 
Κοινωνικής ’Ασφαλείας.

Ή σύνταξις τοΰ Κώδικος έκρί- 
θη άναγκαία διά νά ένοποιηθή τό 
νομικόν καθεστώς τών φορέων, 
κυρίων καί έπικουρικών ή πρό
νοιας, Κοινωνικής ’Ασφαλείας 
ώς προς τούς όρους καί τάς προ 
ϋποθέσεις άπονομής τών παρο
χών, τήν έκτασιν τούτων καί τάς 
έν γένει έκ τής ύπαγωγής είς 
τούς έν λόγφ φορείς δημιουργου- 
μένας σχέσεις καί τά έντεΰθεν 
δικαιώματα καί ύποχρεώσεις έ
πί τφ τέλει άρσεως τής ύφιστα- 
μένης πολυμορφίας καί άρρυθμί- 
ας είς τάς σχετικός κατά φορείς 
ρυθμίσεις καί έκσυγχρονισμοΰ 
τούτων.

Ή Επιτροπή οφείλει νά πε~ 
ραιώση τό έργον της έντός δύο 
μηνών.

Ή σχετική άπόφασις έδημο- 
σιεύθη είς τό ύπ’ άριθ. 21 7 τεύ
χος Β' ψύλλον τής ’Εφημερίδας 
τής Κυβερνήσεως.

Πληροφορούμεθα δτι έτελείωσεν ή 
προεργασία έκ μέρους τών Τραπεζο
ϋπαλληλικών Συλλόγων μελών τής I άνωτέρων στελεχών. 
Ο.Τ.Ο.Ε., διά τήν ΰπόδειξιν τών εκ
προσώπων των είς ταύτην.

'Ήδη έχει ύποβληθή είς τον κ.
Πρόεδρον τών έν Άθήναις Πρωτο
δικών αϊτησις μετά σχετικού πίνα
κας ύποψηφίων διά τον διορισμόν 
προσωρινού Γενικού Συμβουλίου έκ 
τοΰ όποιου θά άναδειχθή νέον Εκτε
λεστικόν.

0 Σύλλογος 
θά Εκτυπόση 

τό καταστατικόν 
τού Ταμείου 
Συντάξεων

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον του 
Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Τρα
πέζης έλαβεν τήν άπόφασιν τής έκτυ- 
πώσεως καί δωρεάν διανομής είς τά 
μέλη του τοΰ Κοπαστατικοΰ τοΰ Τα
μείου Συντάξεων κατόπιν άρνήσεως 
τής Διοικήσεως νά άναλάβη τήν δα-

Μελετάται ύπό 
της Κυβερνήσεως 
ή κωδικοποίησις 
τής Σωματειακής 

Νομοθεσίας

Είς τάς 16 ’ I ουλίου άπέθανεν αί- 
φνιδίως, έκ καρδιακής προσβολής, δ 
συνάδελφος Κώστας Μαύρουδής είς 
ηλικίαν 58 έτών.

Παλαιός συνδικαλιστής ό μετα- 
στάς δεν έπαψε ούτε μίαν στιγμήν 
νά μάχεται άνιδιοτελώς. Χυμώδης, 
άγνός, ασυμβίβαστος, άπετέλεσε κα
τά τήν διαρεύσασαν δωδεκαετίαν φυ
σιογνωμίαν τών Γεν. Συνελεύσεων 
τού Συλλόγου Υπαλλήλων τής Ε
θνικής Τραπέζης καί τών 'Αρχαιρε
σιών του. Καί έκεΐνοι ακόμη οί ό
ποιοι ήλθον είς πρόσκαιρον άντίθεσιν 
μαζί του, ούτε στιγμήν δεν έπαψαν 
νά πιστεύουν ότι ό Κώστας Μαυρου- 
δής ήτο φύσις αγαθή, εύγενής καί 
καλοπροαίρετος. Παρά τάς δραμα
τικός δυσκολίας καί τάς απογοη
τεύσεις πού άντιμετώπισεν είς τον 
βίον του, δεν άπώλεσε ούτε τήν εύ- 
στροφίαν, ούτε τήν καλόκαρδον δη- 
κτικότητα, ούτε τό χιούμορ τά όποια 
τον έχαρακτήριζον. Δεν είχε συμ
πληρώσει έτος άπό τής προώρου 
συνταξιοδοτήσεώς του. "Ενα μεγάλο 
ταξείδιον είς τήν ’Αμερικήν, δπου 
έζη άνέτως ή υπανδρος θυγότηρ του, 
ήτο ή τελευταία χαρά του. ΕΤχεν έ- 
πιατρέψει προ ολίγου καιρού γεμά
τος έντυπώσεις. Ενθουσιασμένος, 
εΰδιάθετος καί, δΓ δσους τον έγνώ- 
ριζαν καλά, άνανεω μένος. Άτυχώς ή 
συνέχεια ήτο μέχρις εδώ.

Ό Σύλλογός μας τιμών τήν μνή
μην τοΰ άγαπητοΰ συναδέλφου κατέ
θεσε στέφανον είς τήν κηδείαν του 
τήν οποίαν παρηκολούθησεν ό Πρόε
δρος κ. Άδ. Όθώναΐος.

Είς προσφάτους δηλώσεις του ό 
Υπουργός Έργασίας κ. Βογιατζής 
άνεφέρθη είς τάς κατά τό παρελθόν 
άντιρρήσεις τάς οποίας συνήντα ή 
ελληνική άντ(προσωπεία είς τον Δι
εθνή 'Οργανισμόν Έργασίας λόγφ, 
έν μέρει, τής πολυνομίας ήτις διέπει 
τάς συνδικαλιστικός οργανώσεις.

Δέκα νόμοι, προσέθέσεν ό κ. υ
πουργός, περιλαμβάνουν γενικάς δι
ατάξεις περί σωματείων, ύφίστανται 
άλλοι 21 νόμοι διά τά επαγγελμα
τικά σωματεία καί είς διαφόρους άλ
λους νόμους έχουν παρεμβληθή 59 
σχετικά! τροποποιητικαί διατάξεις. 
Οί 90 αυτοί νόμοι είναι φυσικόν νά 
δημιουργούν άντιρρήσεις έκ μέρους 
τοΰ Δ.Ο.Ε.

Τέλος, ό κ. υπουργός έδήλωσεν 
δτι συνεκρότησεν ήδη έπιτροπήν νο
μομαθών, είς τήν όποιαν άνέθεσεν ό
πως προβή είς κωδικοποίησιν τής 
σωματειακής νομοθεσίας, διά νά εί- 
σηγηθή έν συνεχείφ είς τήν Κυβέρνη-πάνην. ' Ηδη συγκεντρούνται προσ

φορά! διά τήν άνάθεσιν τής τύπο- | σιν τήν κάθαρσιν καί βελτίωσίν της, 
γραφικής έργασίας. βάσει τών παροττηρήσεων τού Δ.Ο.Ε.

ΝΕΩΤΕΡΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΕΙΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Ό κ. Έρμ. Γεωργιάδης Τμημ)ρχης Α’, Ύπ)ντής τοΰ Ναυ
τιλιακού είς τό αύτό Ύπ)μα ώς Δ)ντής. Ό κ. Ήλ. Μαργετίδης 
Ύποτμηματάρχης, Ύπ)ντης Καλλιθέας είς Ύπ)μα ΚοΛωνακίου 
ώς Ύπ)ντής. Ό κ. Περ. Δημητριάδης Τμηματάρχης Β', Ύπ)ντής 
Πύργου είς τό αύτό Ύπ)μα ώς Δ)ντής άντΐ τού ι< Λέων. Παπα- 
γιώτη Τμηματάρχου Α', μετατιθεμένου είς τό Ύπ)μα ’Αγρίνιου 
ώς Δ)ντου. Ό κ. Έμμ. Σέλλας Ύποτμηματάρχης, Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου Μακρυγιάννη, είς τό Ύπ)μα Νίκαιας ώς Διευθυντής. 
Ό κ. Δ. Θεοδοσιάδης Ύποτμηματάρχης, Ύπ)ντής Ύπ)τος Η
ρακλείου είς τό Ύπ)μα Χανίων ώς Δ)ντής. ‘Ο κ. Γ. Ίωάννου 
Λογιστής Α', Εντεταλμένος καί Προϊστάμ. Λογ)ρίου Ύπ)τος 
Κιάτου, ώς Δ)ντής είς τό αύτό Ύπ)μα. Ό κ. Διον. Βαρδακα- 
στάνης Λογιστής Α', Δ)ντής Ύπ)τος Ελευσίνας άντΐ τού κ. Κ. 
Πουλοπούλου, τοποθετούμενου είς τό Ύπ)μα Ρεθύμνου ώς Δ)ντοΰ. 
Ό κ. Άντ. Τσόπορης Λογιστής Α', ώς Δ)ντής τοΰ Ύπ)τος Π. 
Φαλήρου άντΐ τοΰ κ. Κων. Κρήτη, Τμηματάρχου Β' τοποθετούμε
νου είς τό Ύπ)μα Χίου ώς Δ)ντοΰ. Ό κ. Γ. Πετράτος Ύποτμη
ματάρχης, ώς Δ)ντής είς τό Ύπ) μα ’Ιθάκης. Ό κ. Στ. Άλα- 
τζατζής Λογιστής Α' ώς Διευθυντής τοΰ Ύπ)τος Λαγκαδά άντΐ 
τοΰ κ. Π. Παπαστεργίου τοποθετούμενου είς τό Ύπ)μα ’Εδέσ
σης ώς Δ)ντοΰ. Ό κ. Εύάγ. Πίνας Τμηματάρχης Α' είξ τό Υπο
κατάστημα Έρμοΰ Θεσ)νίκης ώς Ύπ)ντής. Ό κ. Θ. Άστρεινί- 
δης Τμηματάρχης Α', Δ)ντής τοΰ Ύπ)τος Κιλκίς είς τό Ύπ)μα 
Μοναστηριού Θεσ)νίκης ώς προσωρινός Δ)ντής άντΐ τοΰ κ. Θεο- 
φάνους Στεργίου Τμηματάρχου Α', μετατιθεμενου είς τό Ύπ)μα 
Πλ. Συντάγματος προσωρινώς ώς Δ)ντοΰ άντΐ τοΰ κ. Στ. Τσα- 
βίδη, άσθενήσαντος. Ό κ. Τηλ. Γουρζής Ύποτμηματάρχης είς τό 
Ύπ)μα Πλ. Συντάγματος ώι; Ύπ)ντής άντί^ τοΰ κ. Κων. Μερα- 
κλή Τμηματάρχου Α' τιθεμένου είς τήν διάθεσιν τής Δ)νσεως 
Προσωπικού καί ό κ. Ζήνων - Δημήτριος Γιατράς Ύποτμημα
τάρχης, Προϊστάμενος παρά τή Δίνσει Εργασιών ’Εξωτερικού 
είς τό Ύπ)μα Πλ. Συντάγματος ώς Ύπ)ντής.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΤΕΘΗ ΕΙΣ ΚΙΝΗΣΙΝ Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ 

ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1967
ΓΌλως άπροσδοκήτως, τήν 

πρωίαν τής Παρασκευής 19ης 
τρέχοντος έξηγγέλθη ύπό τής 
Διοικήσεως ή έναρξις χορηγήσε- 
ως τών προσαυξήσεων τοΰ έτους 
1967 διά τούς βαθμούς άπό τοΰ 
Λογιστοΰ Α' καί άνω.

Ή πρώτη συνεδρίασις τοΰ αρ
μοδίου ύπηρεσιακοΰ Συμβουλίου 
έπραγματοποιήθη τήν μεσημ
βρίαν τοΰ Σαββάτου 20 ’Ιουλί
ου. Κατ’ αύτό έτελείωσαν οί βα

θμοί Λογισταί Α', Ύποτμημα-’ ότι οφείλονται αί προαγωγαί
τάρχαι, Τμηματάρχαι Β' και 
Τμηματάρχαι Α' οί εχοντες σει
ράν διά προσαύξησιν άπό 1)1) 
1967.

Καίτοι ό γενόμενος αιφνιδια
σμός ύπήρξεν ευχάριστος, τό υ
φιστάμενον άνοιγμα είναι τόσον 
μεγάλο ώστε νά μή δικαιολο
γείται ή εκφρασις ύπερβολικής 
ί κανοπο ιήσεως. Υπενθυμίζεται

καί αί προσαυξήσεις τών Είσ- 
πρακτόρων καί αί προαγωγαί 
καί προσαυξήσεις ’Ιουλίου 1967, 
’Ιανουάριου 1968 καί ’Ιουλίου 
1968. ’Ιδιαιτέρως πρέπει νά ση- 
μειωθή ότι παραμένει άδικαιολό- 
γητος ή παράκαμψις τών προα
γωγών τοΰ Ίανουρίου 1967, ένώ 
ούδεμία περί τούτου έχει δοθη έ- 
πίσημος έξήγησις.


