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Me κ-α'θυστ.έρησιν μηνάς, πού τήν έπέβαλε το ύπ’ άρι’θ. 42) 
74 Ν.Δ. διά τοΰ ό—οτου άπηγορευθη ή διενέργεια άρχαιιρεσιών 
εις ολα τά Σωματεία, το Διοι·/.. Συμβούλιον προβαίνει -εις τον α
πολογισμόν τής Βράτεώς τον κατά τον χρόνον τής θητείας του. 
Διά τον αυτόν λόγον δεν προέβημεν καί δεν προδαίνομεν ®ίς τήν 
σύγκλησιν Γενικής Συνελεύσεως.

Ή ημερομηνία τής Γενικής Συνελεόσεως καί των αρχαιρε
σιών ‘ΒΓ άνάδειςιν Διοικ. Συμβουλίου διά τήν προσεχή διετίαν, 
θά καθορισθοΰν, όταν ρυθμισθοϋν οΑ προβλεπόμεναι ύπο τοΰ εσχά
τως ψηφισθέντος ύπό τής Βουλής Νόμου «περί ιδιενεργείας αρχαι
ρεσιών εις τάς Έργατικάς ’Οργανώσεις», διαδικασία!.

Τό Διοικ. Συμβούλιον όχι μόνον δεν έπεδίωξε τήν αναβο
λήν των αρχαιρεσιών, άλλ’ άντετάχθη εις τούτην. ’Από τής έπο- 
μένης τής άποκαταστάσεως των δημοκρατικών ελευθεριών -εις τήν 
χώραν μας, -έπεμεινε εις τήν άμεσον διεξαγωγήν αρχαιρεσιών, διά 
νά άναβαπτισθή εις τήν 'θέλησιν τών μελών τοΰ Συλλόγου καί νά 
δυνηθή άνευ περισπασμών καί αμφισβητήσεων, τάς οποίας ευρον 
τήν ευκαιρίαν νά δημιουργούν διάφοροι καλοθεληταί, νά προ-χωρή- 
ση εις τό δημιουργικόν έργον του.

Ή άποκατάστασις τής δημοκρατίας εις τήν χώραν μας ευρε 
τό Διοικ. Συμβούλιον εις τάς επάλξεις τοΰ άγώνος.

Μαζί με ολόκληρον τον Ελληνικόν Λαόν έχαιρετίσαμεν τήν 
απαλλαγήν μας άπό τήν τυραννίαν καί άπεδύθημεν εις τον αγώνα 
τής άνασυγκροτήσεως τών δυνάμεων τοΰ ’Έθνους.

Μέ τήν ευκαιρίαν τοΰ απολογισμού μας καί βέβαιοι ότι εκ
φράζομε V τά αισθήματα τών μελών τοΰ Συλλόγου μας άποτίουμε 
τον όφειλόμενον φόρον τιμής εις τά θύματα τής επταετίας.

Άπευθύνομεν επίσης θερμόν χαιρετισμόν αλληλεγγύης εις 
τούς Κυπρίους αδελφούς μας καί έπαναλαμβάνομεν τήν διαιβειβαί- 
ωσιν δτι ε’ίμεθα πάντοτε έτοιμοι νά άγωνισθώμεν διά τήν ανεξαρ
τησίαν καί εδαφικήν ακεραιότητα τής Κύπρου..

Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Άπό τον απολογισμόν τοΰ Διοι
κητικού Συμβουλίου διά τό πρώτον 
Ετος τής θητείας του, άπό τάς συ
ζητήσεις πού έπηκολούθησαν είς τήν 
πρώτην Τακτικήν Σ-υνέλευσιν, άπό 
τάς έν συνεχείςι άνακοινώσεις τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου καί τά δη
μοσιεύματα τής «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ» 
και κυρίως άπό τά άποτελέσματα 
τών Ενεργειών μας, πού υμείς οί ί
διοι είχατε τήν ευκαιρίαν νά διαπι
στώσετε, σάς είναι γνωστόν τό ερ

γον τοΰ Διοικ. Συμβουλίου κατά τήν 
διετίαν ή όποια διέρ.ρευσε άπό τής 
Εκλογής του.

Παραμένει παρά ταΰτα ύποχρέω- 
σίς μας νά θέσωμεν ύπό τήν κρί- 
σιν σας έν τφ συνόλφ του τό ερ
γον τό όποιον ήδυ-νήθημεν νά έπι- 
τελέσωμεν κατά τον χρόνον τής θη
τείας μας. Ύμεΐς θά κρίνετε αν κα
λώς έπορεύθημεν, αν έπραγματο- 
ποιήσσμεν τάς υποσχέσεις μας, αν 
άνταπεκρίθημεν είς τάς προσδοκίας 

I σας.

Ή ανώμαλος περίοδος
Πριν είσέλθομεν είς τον άπολογι- 

σμόν μας θεωρούμε απαραίτητον 
νά σημειώσωμεν, δτι, κατά τό χρο
νικόν διάστημα άπό τής άναλήψεως 
τών καθηκόντων μας μέχρι σήμερον 
διεδροματίσθησαν σοβαρότατα ε
σωτερικά γεγονότα, τά όποια μοι
ραίους Επηρέασαν τήν έξέλιξιν τών 
θεμάτων μας.

Δέν πρέπει νά λησμονήται δτι 
γεγονότα ώς Εκείνα τοΰ Πολυτε
χνείου, τής έπιστρατεύσεως, τών 
Κυβερνητικών μεταβολών, τοΰ πολέ
μου εις τήν Κύπρον καί ή έπακο- 
λουθήσασα τούτων μεταπολίτευσις 
είς τήν χώραν μας, ή διενέργεια έν 
συνεχείςο βουλευτικών Εκλογών καί ή 
διεξαγωγή τοΰ δημοψηφίσματος, εί

ναι γεγονότα, πού άναστέλλουν τήν 
δραστηριότητα είς τόν συνδικαλιστι
κόν χώρον, θέτουν είς κίνδυνον έν Ε
ξελίξει θέματα και παρεμποδίζουν 
τήν έπίλυσιν οικονομικών κυρίως αι
τημάτων.

Παρά ταΰτα, ή δραστηριότης τοΰ 
Διοικ. Συμβουλίου δέν ανέσταλη.

Παρά τάς δυσχερείας, τό Διοικ. 
Συμβούλιον, ήδυνήθη νά έπιτύχη 
τούς στόχους καί νά παρουσιάζη σή
μερον, έναν απολογισμόν, μεστόν 
είς Επιτεύγματα καί κατακτήσεις 
τάς όποιας δέν ήδυνήθησαν νά Επι
τύχουν τά προ ημών Διοικ. Συμβού
λια τού Συλλόγου, ύπό όμαλωτέρας 
συνθήκας.

Αί προεκλογικά! μας 
έπαγγελίαι

Προ τών αρχαιρεσιών τής 7ης καί 
8ης Απριλίου 1973 εϊχομεν Εξαγ
γείλει τό πρόγραμμα τό όποιον θά 
άκολουθούσομεν Εκλεγόμενοι είς τήν 
Διοίκησιν τοΰ Συλλόγου.

Πρώτον σκέλος τοΰ προγράμμα
τος μας, ή το ή ίκανοποίησις τών ά
πό πολλών Ετών έκκρεμούντων θε
μάτων μας, ώς ή ίση μεταχείρισις, 
ή πρόσληψις τών τέκνων τών συν
αδέλφων, ή τροποπο ίησις τού ’Ορ
γανισμού Υπηρεσίας, ή Εφαρμογή 
Ενιαίου ωραρίου Εργασίας είς τό 
ΙΚέντρον καί τήν ’Επαρχίαν καί ή Ε
φαρμογή τής Εργατικής νομοθεσίας.

Τό δεύτερον σκέλος τοΰ προ
γράμματος μας άφεώρα είς τήν Ε
πιδίωξιν τής ένοπο ιήσεως τών Συλ
λόγων Προσωπικού τής Τραπέζης

μας καί τών ’Ασφαλιστικών μας 
Ταμείων.

Διά τήν Επιτυχίαν τού πρώτου 
σκέλους ήδυνάμεθα νά στηριχθώμεν 
έν ανάγκη,. είς τάς ίδικάς μας μό
νον δυνάμεις. Ή Επιτυχία τοΰ δευ
τέρου σκέλους δέν ήδΰνατο νά είναι 
άποκλειστικώς έργον ίδικόν μας. 
Έξηρτάτο άπό τήν διάθεσιν καί άλ
λων παραγόντων. Γνωρίζετε πώς έ
δρασαν οί παράγοντες αυτοί καί 
ποιον ρόλον διεδροομάτισαν Επί τής 
πορείας τοΰ συνόλου τών θεμάτων
μας·_

Εις τό ειδικόν κεφάλαιον τοΰ α
πολογισμού μας θά άναφερθώμεν έ- 
κτενέστερον.

’Ιδού τώρα τό έργον τό όποιον 
έπιτελέσαμεν καί τό οποίον καλεΐ- 
σθε νά κρίνετε.

ΔΓ όλων τών μέσων οί άντίπα- 
λοί μας, άφοΰ άινεγνώρισαν ώς αρ
χηγόν των είς τήν Εναντίον μας έ- 
πίθεσιν, τόν Πρόεδρον τοΰ Συλλό
γου Υπαλλήλων τ. Τ ραπέζης ’Α
θηνών, έπεδίωκον νά ματαιώσουν, 
διά τής άναβολής έν εύθέτφ χρόνφ 
τής υπογραφής τής Συλλογικής Συμ- 
βάσεως, τήν Εφαρμογήν τής ίσης με- 
ταχειρίσεως.

Βασικόν Επιχείρημά των: "Οτι ή 
Σ.Σ. ήτο συμπαιγνία τοΰ Διοικ. 
Συμβουλίου καί τής Διοικήσεως τής 
Τ ραπέζης είς βάρος τοΰ Προσωπικού. |

Τό σύνολον τών Εργαζομένων ε’ις 
τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν, αλλά καί 
όλοι οί "Ελληνες Τραπεζοϋπάλλη-

λοι Αναγνωρίζουν σήμερον δτι ή ΰ- 
πογραφεΐσα Συλλογική Σύμβασις ί- 
κανοποίιησεν αμολογομμένως τό αί
τημα τής ίσης μεταχειρίσεως καί 
δτι άν τήν στιγμήν Εκείνην εϊχομεν 
ύποκΰψει εις τήν άνίερον προσπά
θειαν τών άντιπάλων μας θά ε’ίχο- 
μεν άπωλέσει τήν μεγάλην ευκαι
ρίαν τής ίκανοπο ιήσεως τοΰ μεγαλύ
τερου αίτήματός μας, τής ϊσης με- 
ταχειρίσεως.

”Αν χρειασθή, κατά τήν Γενικήν 
Σ-υνέλευσιν, θα άναφερθώμεν είς λε
πτομέρειας Επί τών διαδραμτισθέν- 
των, άν καί ταΰτα είναι πλέον είς 
όλους γνωστά.

κυρίως αιτήματα ήθικής τάξεως. Τό 
οικονομικόν όφελος ετίθετο εις δευ- 
τέραν μοίραν. Καθ’ δλον τόν χρόνον 
τής διεκδικήσεως τών αιτημάτων 
αυτών, έπροτάξαμεν τήν ήθικήν 
πλευράιν.

Διά τόν αυτόν λόγον τά προτάσ- 
σομεν καί είς τόν απολογισμόν μας.

Ή ίκανοποίησις τοΰ αιτήματος 
τής προσλήψεως τών τέκνων τών συ
ναδέλφων έπετεύχθη, είς χρόνον πα
ράλληλον μέ τήν ϊσην μεταχείρισιν 
καί δέν ήρκέσθημεν είς προσωρινήν

’Οργανισμός
Τό αίτημα τής τροποπο ιήσεως 

τοΰ ’Οργανισμού Υπηρεσίας ήτο 
καί αυτό παλαιόν.

Τό Διοικ. Συμβούλιον παρά τήν 
παρουσίαν τοΰ αιτήματος τής ίσης 
μεταχειρίσεως τήν Εποχήν Εκείνην 
καί τήν προτεραιότητα πού είχε δο
θεί εις αύτό έτόλιμησε νά συμπερι-

λύσιν. Έρρυθιμίσθη όριστικώς διά 
τροποποιήσεως τοΰ ’Οργανισμού 
τής Τραπέζης.

"Ηδη έχουν διεξαχθεί δύο διαγω
νισμοί προσλήψεως τέκνων συναδέλ
φων καί συνταξιούχων. Οί προσλη- 
φθέντες, χάρις είς τάς ένεργείας 
τού Διοικ. Συμβουλίου, υπερβαίνουν 
κατά πολύ τόν προβλεπόμενον α
ριθμόν καί είναι καί αύτό μία πρόσ
θετος μαρτυρία τοΰ Ενδιαφέροντος 
τό όποιον έπεδείξαμεν καί έπιδει- 
κνύομεν.

Υπηρεσίας
λάβη καί τήν ΐκανοποίησιν τοΰ αιτή
ματος αύτοΰ, είς τό προεκλογικόν 
του πρόγραμμα.

Μόλις άνελάβαμε τά καθήκοντα 
μας, έμελετήσαμε δλας τάς πλευ
ράς καί κατελήξαμεν είς πλήρες

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.)

’Ίση μεταχείρισις
Είς τάς παραμονάς τών προηγου

μένων άρχαιρεσιών τοΰ Συλλόγου 
μας ή ίση μεταχείρισις ήτο τό μέ- 
γα αίτημα τοΰ Προσωπικού τής ’Ε
θνικής Τ ραπέζης.

Τό αίτημα τοΰτο είχε προβάλλει 
έντόνως προς τήν Διοίκησιν τής Τρα
πέζης τό Διοικ. Συμβούλιον καί ό- 
λίγας ήιμέρας προ τών άρχαιρε- 
σιών εΐχεν αναγγελθεί ή σοβαρά 
τροώθησις τής ίκανοποιήσεως τοΰ 
αιτήματος.

’Εκατηγορήθημεν τότε ώς ψευδό- 
μενοι καί ώς έπιδιώκοντες νά παρα- 
πλανήσωμεν τό Εκλογικόν Σώμα.

Τό αποτέλεσμα απέδειξε ποιοι 
έψεύδοντο. Ή ΐση μεταχείρισις εί
ναι αυτήν τήν στιγμήν γεγονός. "Ο
χι μόνον τά μέλη τοΰ Συλλόγου 
μας, άλλα τό σύνολον τών εργαζομέ
νων είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν, απο
λαμβάνουν τών άγαθών τής ϊσης με
ταχειρίσεως καί δλοι γνωρίζουν δτι 
ή Ϊση μεταχείρισις δέν είναι άπλώς 
ή ίκανοποίησις Ενός αιτήματος πού 
ίκανοπο ιήθη μίαν στιγμήν καί τά α
ποτελέσματα του μικρά ή μεγάλα 
δέν έχουν αντίκτυπον είς τό μέλλον. 
"Ολοι γνωρίζουνυ δτι μέ τήν ίκανο- 
ποίησιν αύτοΰ τοΰ αιτήματος προ
κύπτουν οφέλη μελλοντικά, ιδίως διά 
τούς νεωτέρους συναδέλφους. Ση- 
μειοΰμεν άκόμη δτι οί νεώτεροι συν
άδελφοι απολαμβάνουν ένωρίτερον 
τών άγαθών τής Ϊσης μεταχειρίσεως 
άπό τούς παλαιοτέρους συναδέλ
φους.

Λυπούμεθα διότι εϊμεθα ύποχρε- 
ωιμένοι νά κοπαγγείλωμεν, δτι, Ενώ 
διεξήγετο σκληρός άγων διά νά φθά- 
σωμεν είς τήν ύπογραφήν τής Συλ
λογικής Συιμβάσεως διά τήν Εφαρ
μογήν τής ’ίσης .μεταχειρίσεως, έδε- 
χό)μεθα άδικους Επιθέσεις άπό πολ- 
λάς πλευράς καί κατεβάλλετο άν ιε
ρός προσπάθεια διά νά άποτύχωιμεν 
είς τό έργον μας αύτό. Ο'ΐ αντίπα
λοί μας, άδιαφοροΰντες διά τάς συ
νέπειας τής αποτυχίας, εβαλον διά 
παντός μέσου. Δέν ένδιαφέροντο διά 
τήν ζημίαν πού θά είχον οί συνά
δελφοί των Εκ τής μή Εφαρμογής τής 
ϊσης μεταχειρίσεως.

Ευτυχώς δέν έκάμφθημεν. Ήκολου- 
θήσαμεν σώφρονα τακτικήν καί ύπη- 
ρετήσαμεν μέ κάθε θυσίαν τά συμ
φέροντα τών μελών τοΰ Συλλόγου 
μας.

Καί όταν ήλθεν τό πλήρωμα τού 
χρόνου, όταν έφθάσαμεν είς τήν ύ- 
πογραψή τής Συλλογικής Συμβάσε- 
ως, άντ ιμετωπ ίσα μεν ώργανωιμένην 
τήν άντίδρασιν καί τό μίσος. Άντί- 
δρασιν διά νά μήν γίνη ή ϊση με- 
ταχείρισις, μίσος δα ότι ήδυνήθη.μεν 
νά φθάσωμεν, παρά τάς άντιδράσεις 
των, είς τό τέρμα.

"Εβαλον τότε ευθέως κατά τής ί
σης μεταχειρίσεως. "Εφθασαν νά ύ- 
ποστηρίξουν δτι ή ϊση μεταχείρισις 
βλάπτει τά συμφέροντα τού Προσω
πικού τής ’Εθνικής Τ ραπέζης.

Ευτυχώς έπρολάβαμεν

HEN 81 Κ1ΤΟΡΘΟΣΟΥΝ 
ΜΙ ΜΙΣ ΙΙΧΙΣΟΥΝ

Η άπόψασις τού Διαιτητικού Δικαστηρίου, διά τής οποίας η,ύ- 
ξήθη άπό 5% είς 1 5% τό ποσοστον τοΰ έπιστημονιικού Επιδόματος τών 
πτυχιούχων, προεκάλεσε άιναστάτωσιν είς τό Προσωπικόν δλων τών 
Τραπεζών καί όπως ήτο φυσικόν καί είς τό Προσωπικόν τής Τραπέ
ζης μας-

Τήν άναστάτωσιν αυτήν έπεχείρησαν καί Επιχειρούν νά έκμεταλ- 
λευθοΰν ώρισμένα άτομα τά όποια Εμφανίζονται είς τό προσκήνιον, 
όταν πρόκυψη θέμα, προσφερόιμενον προς έκμετάλλευσιν," καί Επιδιώ
κουν, άσχέτως τών συνεπειών πού θά έχουν αΐ άνεύθυναι ένέργειαί 
των, νά προσεταιρισθοΰν ώρισμένας κατηγορίας τοΰ ΠροσωητικοΟ, 
τών όποιων δήθεν προστατεύουν τά συμφέροντα. Είς τήν ουσίαν Εξυ
πηρετούν ένα καί μόνον σκοπόν: Τήν προεκλογικήν καί μετεκλογικήν 
ένίσχυσιν τοΰ προκαθημένου των, ώστε, νά δυνηθή ουτος νά άναρρι- 
χηθή εις τό άξίωμα τοΰ Προέδρου τού Συλλόγου.

Τά θέματα καί ή άγων ία τών συναδέλφων των δέν Ενδιαφέρουν, 
δσον Ενδιαφέρει ή Εκλογική Επιτυχία. Καί πιστοί είς τό θεώρημα «Ό 
σκοπός άγιάζει τά μέσα» προβαίνουν είς ένεργείας διά νά εντυπω
σιάσουν, αδιάφοροι διά τάς συνέπειας.

Τήν καταβαλλομένην προσπάθειαν διαιρέσεως τού Προσωπικού 
κατήγγειλε τό Διοικ. Συμβούλιον τοΰ Συλλόγου μας διά τής κατω
τέρω δη,μοσιευαμένης άνακοινώσεώς του. Έξ άλλου τό Διοικ. Συμ
βούλιον τοΰ Συλλόγου διετύπωσε δΓ Εγγράφου του προς τήν Προσω
ρινήν Διοίκησιν τής Ο.Τ.Ο.Ε. πρότασιν όπως προσφυγή εις τήν διαι
τησίαν διά τήν παροχήν προσαυξήσεως προς τούς μή πτυχιούχους 
Τραπεζικούς υπαλλήλους ώστε νά άποκατασταθή ή ισορροπία είς 
τούς ορούς έξελίξεως τοΰ Προσωπικού.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ.Ή δελτίωοις της Σ.Σ.
Θά σημειώσωμεν, πριν κλείσωμεν 

τό θέμα μας περί ίσης μεταχειρί
σεως, δτι καί ή τρίτη κατηγορία 
πού μάς άπηύθυναν τότε, όταν δέν 
ήδυνήθησαν νά ματαιώσουν τήν ύπο
γραφήν τής Σ.Σ., ήτο, δτι καί πά
λιν έξαπατούσαμε τά μέλη τού Συλ
λόγου όταν διαβεβαιώναμεν δτι εΐ- 
χεν έπέλθει συμφωνία διά τήν βελ- 
τίωσιν τής Συλλογικής Συμβάσεως, 
είς δσα σημεία διεπιστούτο ή ά
νάγκη τής βελτιώσεως, μετά τήν Ε
φαρμογήν τής ϊσης μεταχειρίσεως. 
Ποιος έψεύδετο καί ποιος ένήργει 
κατά τών συμφερόντων τών μελών 
τοΰ Συλλόγου καί τών εργαζομέ
νων είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν, δέν 
έβράδυνε νά άποδειχθή διά μίαν ά
κόμη φοράν.

Σάς_ έχομεν ήδη άνακοινώσει δτι 
έχει συσταθεΐ Επιτροπή ή όποια με
λετά τά σημεία Εκείνα τής Σ.Σ. πού 
έχουν άνάγκην βελτιώσεως διά νά 
έπέλθη ή διόρθωσίς των διά τής ύ- 
πογραφής συιμπληρωματικής Συλλο
γικής Συιμβάσεως ή δΓ άλλου ’ίσως 
πλέον προσφόρου τρόπου. Πάντως ή 
βελτίωσις τής Συλλογικής Συμβά
σεως είναι γεγονός.

Άπεδείχθη πλέον καί είς τά τρία

Σοβαρώτατον Επίτευγμα, μετά 
τήν εφαρμογήν τής ϊσης μεταχειρί
σεως, κατά τόν χρόνον τής θητείας 
του, θεωρεί τό Διοικ. Συμβούλιον 
τήν ΐκανοποίησιν τοΰ αιτήματος τής

στάδια πού διήλθομεν άπό τής ά- 
ναγνωρίσεως τού αίτήματός μας μέ
χρι σήμερον, ποιοι υπηρέτησαν πι
στά τά συμφέροντα τών μελών του 
Συλλόγου καί ποιοι εβαλον ευθέως 
κατ’ αυτών διά νά έξυπήρετήσουν 
τό Προσωπικόν των συμφέρον. Άπε- 
δείχθη πλέον περιτράνως, δτι, όσοι 
εβαλον κατά τής ϊσης μεταχειρίσε
ως έπραξαν τοΰτο, όχι άπό Ενδιαφέ
ρον προς τούς συναδέλφους των, άλ
λα, διά νά άποτύχη τό Διοικ. Συμ
βούλιον, έστω καί άν ή άποτυχία 
του έβλαπτε τά συμφέροντα τών 
μελών τοΰ Συλλόγου.

Εΐμεθά ιδιαιτέρως ευτυχείς διότι 
είς τά μέλη τοΰ Συλλόγου μας καί 
τό σύνολον τών εργαζομένων είς τήν 
’Εθνικήν Τράπεζαν προσφέραμεν κα
τά τόν χρόνον τής θητείας μας, τήν 
ϊσην μεταχείρισιν. Θέλουμε νά πι
στεύουμε δτι συμπολιτευόμενοι καί 
άντιπολιτευόμ£νοι, πλήν τών δΓ ί
διους λόγους άρνητών, θά μάς άνα- 
γνωρίσουν αυτήν μας τήν επιτυχίαν.

Εϊμεθα άκόμη ευτυχείς διότι ά- 
νοίξαμεν τήν λεωφόρον διά τούς συ
ναδέλφους μας τών άλλων Τραπεζών 
είς τούς οποίους εύχόμεθα νά επι
τύχουν δ,τι καί ημείς.

προσλήψεως τών τέκνων τών εργα
ζομένων είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν 
καί τών συνταξιούχων.

Τό αίτημα τοΰτο δπως καί τό α’ί- 
τημα τής ϊσης μεταχειρίσεως ήσαν

Συνάδελφοι,
Τό Προσωπικόν τής Τραπέζης 

μας δέν ήτο δυνατόν νά παραμείνη 
Εκτός τής αναταραχής ή όποια Επι
κρατεί τάς τελευταίας ημέρας με
ταξύ τοΰ Προσωπικού αλών τών 
Τραπεζών.

’Αφορμήν έδωσε ή γνωιστοποιηθεΐ- 
σα άπόψασις τοΰ Π.Δ.Δ.Δ. ’Αθηνών 
περί αΰξήσεως τοΰ έπιστημανικοΰ

Τήν πλήρη άντίύεσίν του προς 
τήν ύπ’ άριύ. 7)1975 καί τήν έν 
συνεχεΐρ ταύτης ύπ’ άριίί. 20)75 
υπηρεσιακήν έγκύκιλιον έξεδήλωσε 
τό Διοικ. Συμβούλιον του Συλλό
γου διά τοΰ κατωτέρω Εγγράφου 
τό όποιον άπέστειλε προς τόν κ. 
Διοικητήν.

«Κύριε Διοικητά,
Μετ’ έκπλήξεως, έλάβομεν γνώσιν 

τής ύπ’ άριά. 7)1975 Εγκυκλίου Δι- 
οικήσεως καί τής έν συνεχείρ ύπ’ ά- 
ριά. 20)1975 ύπηρεσιακής έγκιν.λίου,

επιδόματος τών Πτυχιούχων συνα
δέλφων άπό 5% ®ίς 1 5%.

Τό Διοιικ. Συμβούλιον τού Συλλό
γου ιμος δέν παιρέιμεινε άδιάφορον 
μετά τήν άνιαικοίνωσιν τής άποφά- 
σεως ταύτης.

Ταγμένον νά ύπηρετή τά συμ
φέροντα δλων τών μελών τού Συλλό-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.)

περί τρόπου Εφαρμογής ταύτης.
Τό Διοικ. Συμβούλιον τοΰ ήμετέ- 

ρου Συλλόγου, Εκφράζει τήν πλήρη 
άντίβεσίν του προς τήν ανωτέρω Εγ
κύκλιον, διά τούς κατωτέρω λόγους.

Ώς προκύπτει Εκ τοΰ περιεχομένου 
τής Εγκυκλίου, Επιδιώκεται ή διεκπε- 
ραίωσις τών διατυπουμένων ύπό τής 
πελαιτείας παραπόνων, ώς καί ή ά- 
νίχνευσις τών ανεκδήλωτων τοιούτων 
καί ή διαπίστωσις, γενικώτερον, τών 
Εντυπώσεων αυτής περί τής στάθμης 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΈΛ.)

Πρόσληψις 
τέκνων συναδέλφων

ΔΙΕΡΩΤΩΜΕΘΑ ΑΝ____
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΑΑΙ
Διά πράξεων τού κ. Διοικη- 

τοΰ έγένοντο αι ακόλουθοι τοπο
θετήσεις καί μεταβολαί εις διά
φορα Υποκαταστήματα και Υ
πηρεσίας τής Τραπέζης:

i
—Ό κ. Βασίλειος Άνθρακόπου- 

λος, συμπράττων 'Υποδιευθυντής - 
Έμπειρογνώμων παρά τή Διευθυνσει 
Οικονομικών Μελετών, εις την αυ
τήν Διεύθυνσιν, ώς "Υποδιευθυντής.

—Ό κ. Γεώργιος Γκόνης, Τμη- 
ματάρχης Α' τάξεως, 'Υποδιευθυν
τής παρά τή Διευθύνσει Μελετών 
’ Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, 
είς τό Υποκατάστημα Καλαμιώτου, 
ώς 'Τποδιεχθυντής.

•—Ό κ. ’Αλέξανδρος Ευταξίας, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, παρά τή 
Διευθυνσει Προσωπικού (Διάθεσιν 
πρός τοποθέτησιν) είς τό 'ϊποκατά- 
στημα Λευκάδος, ώς Διευθυντής, αν
τί τον κ. Δηιμητρίου Π απανικολάου, 
Τμηματάρχου Β' τάξεως, μετατιθέ
μενου είς τό Υποκατάστημα ’Ατα
λάντης, ώς Διευθυντοΰ, αντί τοϋ κ. 
Γερασίμου Βουκελάτου, "Γποτμημα- 
τάρχου, μετατιθεμένου είς τό Υπο
κατάστημα Αιγάλεω, ώς Ύποδιευ- 
θυντόΰ, αντί τοϋ κ. Άριστάρχου 
Ποντικοποάλου, Τμηματάρχου Β' 
τάξεως, μετατιθεμένου είς τό Υπο
κατάστημα Καλλιθέας, ώς Β' 'Τπο- 
θιευθυντοΰ.

■—Ό κ. Δημήτριος Χριστοδούλου, 
Λογιστής Β' τάξεως, παρά τφ 'Ύ- 
ποκαταστήματι ’Αριδαίας, είς τό 
αυτό Υποκατάστημα, ώς ’Εντεταλμέ
νος καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου, 
αντί τοϋ κ. Ίωάννου Κοτίδη, Λογι- 
στοϋ Β' τάξεως, μετατιθεμένου είς 
τό Υποκατάστημα Γιαννιτσών, ώς 
’Εντεταλμένου καί Προϊσταμένου 
Λογιστηρίου, αντί τοϋ κ. Σταύρου 
Βίγκιλα, Λογιστοΰ Β' τάξεως, μετα- 
τιθεμένου είς τό Πρακτορειον Κου- 
φαλίων, ώς Προϊσταμένου αύτοϋ, 
αντί τοϋ κ. Θεαγένσυς Καραβοκύρη, 
Τμηματάρχου Β' τάξεως, άπαλλασ- 
σομένου τών καθηκόντοιν του, τή αι
τήσει του, καί μετατιθεμένου είς τό 
Υποκατάστημα όδ. Λέοντας Σαφοΰ, 
Θεσσαλονίκης, ώς Λογιστοΰ.

—Ό κ. Νικόλαος Ζιόμπορας, Λο
γιστής Β' τάξεως, παρά τφ 'Τίπο- 
καταστήματι Τρικάλων, είς τό Πρα- 
κτορεϊον Μουζακίου, ώς Προϊστάμε
νος αύτοϋ, αντί τοϋ κ. Άνδρέου Μη- 
τσίου, Λογιστοΰ Β' τάξεως, μετατι- 
θεμένου εις τό Πρακτορειον Καλαμ
πάκας, ώς Προϊσταμένου αύτοϋ, αν
τί τοϋ κ. Όδυσσέως Ζιώγα, 'Τπο- 
τμηματάρχου, μετατιθεμένου είς τύ 
Υποκατάστημα Τρικάλων, ώς 'Τπο- 
διευθυντοΰ.

•—Ό κ. Δημήτριος Νικολόπουλος, 
'Υπολογιστής Α' τάξεως, παρά τφ 
Ύποκαταστήματι Κυπαρισσίας, είς 
τό Υποκατάστημα Φιλιατρών, ώς 
’Εντεταλμένος καί Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου, αντί τοϋ κ. Σπυρί,δω- 
νος Γκόνη, Λογιστοΰ Β' τάξεως, με- 
τατιθεμένου είς τό Πρακτορειον 
Μολάων, ώς Προϊσταμένου αύτοϋ, 
άντί τοϋ κ. ’Αντωνίου Κωτσή, Λσ- 
γιστοϋ Β' τάξεως, μετατιθεμένου είς 
την Διεύθυνσιν Έπιθεωρήσεως, ώς 
Βοηθού Έπιθεωρη,τοϋ.

-—Ό κ. ’Αριστομένης Γρηγορό- 
πουλος, Υπολογιστής Α' τάξεως, 
’Εντεταλμένος καί Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου τού Υποκαταστήματος 
Δημητσάνης, είς τό Πρακτορειον 
Μελιγαλά, ώς Προϊστάμενος αύτοϋ, 
αντί τοϋ κ. Γεωργίου Μοσχόβου, Λο- 
γιστοΰ Β' τάξεως, μετατιθειμένου είς 
τό 'Υποκατάστημα Κυπαρισσίας, ώς 
Διευθυντοΰ, αντί τοϋ κ. Θεμιστο
κλέους Π αναταπούλου, Τμηματάρ
χου Β' τάξεως, τιθέμενου είς τήν 
διάθεσιν τής Διευθύνσεως Προσωπι
κού, πρός τοποθέτησιν.

—Ό κ. ’Απόστολος Γακίδης, Λο
γιστής Α' τάξεως, παρά τφ Υπο
κατάστημα τι Θεσσαλονίκης Α', είς 
τό Πιραικ,τορεΐαν Άρναίας, ώς Προ
ϊστάμενος αύτοϋ, άντί τοϋ κ. Γεο)ρ- 
γίου Χατζή, Ύποτμηματάρχου, μετα
τιθέμενου είς τό Υποκατάστημα 
Φλωρίνης, ώς Διευθυντοΰ, άντί τοϋ 
κ. Θεοδώρου Παπαδέλη, Τμηματάρ
χου Β' τάξεως, μετατιθεμένου είς 
τό Υποκατάστημα Πύργου, ως Δι- 
ευθυντοΰ, αντί τοϋ κ. Λεωνίδου Λαμ- 
πίρη, Τμηματάρχου Β' τάξεως, τι
θέμενου είς τήν διάθεσιν τής Διευ- 
θύνσεωις Προσωπικού.

Δι’ έτέρας πράξεως μετετέθησαν 
είς τήν Διεύθυνσιν Έπιθεωρήσεως 
ως Βοηθοί Έπιθεωρηταί:

—Ό κ. ’Αλέξανδρος Δρεπανόπου- 
λος, Λογιστής Α' τάξεως, παρά τή 
Διευθννσει Προσωπικού.

—Ό κ. Χρηστός Μαζαράκος, Υ
πολογιστής Α' τάξεως, παρά τώ Ύ- 
ποκαταστήματι Ταύρου καί έν άπο- 
σπάσει τελών παρά τή Διευθυνσει 
Βιομηχανικών Χορηγήσεων.

—Ό κ. Γεώργιος Παρταλίδης, 
Λογιστής Α' τάξεως, Προϊστάμενος 
Πρακτορείου Σπετσών.

Δι’ έτέρας πράξεως άνετέθησαν ό- 
ριστικώς καθήκοντα ’Εντεταλμένου 
καί Προϊσταμένου Λογιστηρίου είς 
τούς κάτωθι άσκούντας προσωρινώς 
ταιαϋτα:

—κ. Ίωάννην Κασέογλου, Λογι
στήν Α' τάξεως παρά τφ Ύποκα- 
ταστήματι Καλαμαριάς Θεσ)νίκης.

—κ. Άθηναΐδα Βελλή, Ύποτμη- 
ματάρχην, παρά τφ Ύποκαταστήμα- 
τι Αγίου Δημητρίου Θεσ)νίκης.

Ό Ταμίας τού Συλλόγου μας κ. Άπ. Μπαμίχοίς, ό Υποδιευθυντής τού 
Ύπο,κ)τος κ. Ίωάνης Τσόγκας, ό Διευθυντής τού Ύποκ) τος κ. ΈΙμίμαιν. 
Ίσμυρίδης, ό Γεν. Γραμμ. τού Συλλόγου μας κ. Ν,ιικ. Παπουτσής ικιαί ό 
Εκπρόσωπος τού Συλλόγου μας κ. Χρηστός Μαλλικιώσης κατά τήν έορτήν 
τής κοπής τής πίττας τού Προσωπικού τού Ύποκαταστήματος Λαρίσης.

Τήν 11η,ν ’Ιανουάριου έπραγματο- 
ποιήθη, είς εξοχικόν κέντρον τής Χίου 
συνειστίασις τοϋ Προσωπικού τοϋ 
Ύποκ) τος Χίου, μετά τών οικογε
νειών των.

Ή συνεστίασις είχε δύο σκοπούς: 
Πρώτον τό καθιερωμένον κόψιμο τής 
πίττας καί δεύτερον νά τιμήσουν δ- 
λοι οί συνάδελφοι τόν τέως Προϊ
στάμενον τοϋ Λογιστηρίου κύριον Νι
κόλαον Κοτσοόναν, ό όποιος έσυντα- 
ξιοδατήθη ύστερα άπό συνεχή υπη
ρεσίαν 48 ετών.

Έν αρχή, ώμίληρεν ό Διευθυντής 
τοϋ 'Τποκλτος κ. Μιλτιάδης Βυζα- 
νιάρης ό όποιος έξήρε τάς άρετάς 
τοϋ κ. Κοτσιόνα. Κατόπιν ώμίλησεν 
δ κ. Ιίοτσώνας, ό όποιος ηύχαρίστησε 
τόν κ. Διευθυντήν διά τά καλά του 
λόγια.

’Ακολούθως ό κ. Διευθυντής έκο
ψε τήν πίτταν, ή τύχη δέ ηύνόησε 
τήν σύζυγον τοϋ Τα,μίσυ τοϋ Ύποκ) 
τος κυρίαν Μαρίαν Στεφ. Άποιδιά- 
κου, ή οποία έκέρδισεν ένα χρυσοϋν 
νόμισμα.

’ Επηκολούθησε χορός, δ όποιος 
παρετάθη μέχρι τών πρωινών ώρών 
εντός ατμόσφαιρας αγάπης καί συν- 
αδελφώσεως.

Κατά τήν διάρκειαν τής διασκε- 
δάσεως ή συνάδελφος δίς Ελπίς 
Λιάλιου απήγγειλε σατιρικούς στί
χους, τούς όποιους έγραψεν ό συνά
δελφος Κώστας Άμπανούδης - ποιη
τή,?·

Αι τοπι,καί εφημερίδες αφιέρωσαν 
λίαν έγκωιμιαστικά σχόλια διά τήν 
έφετεινήν συνεστίασιν τοϋ προσωπι
κού τής ’Εθνικής Τραπέξης.

Κατόπιν έπεμβάοεως τοϋ Αιοικητ. Συμβουλίου

ΑΝΕΚΛΗ0Η Η ΔΙΑΤΑΓΗ 
ΔΙΑ ΤΟΝ “ΛΑΙΜΟΔΕΤΗΝ,,

Τά ειρωνικά σχόλια τού ημερησίου Τύπου ‘Αθηνών καί Θεσ
σαλονίκης -καί τήν ευκαιρία νά πολιτικολογήσουν είς βάρος τοϋ ι 
Προσωπικού τής Εθνικής Τραπέζης, όσοι αναζητούν παρόμοιας 
ευκαιρίας, πιροεκάλεσε ό Διευθυντής τού Κεντρικού Καταστήματος - 
Θεσσαλονίκης μέ τήν διαταγή διά τήν άμφίεσι τού Προσωπικού 
τού Υποκαταστήματος. <

Ή διαταγή βεβαίως άνεκλήθη κατόπιν παρεμβάσεως τού Δι- ■ 
οικητικού Συμβουλίου τού Συλλόγου πρός τον κ. Διοικητήν.

Άποδείχθη όιμ,ως δυστυχώς ότι υπάρχουν ακόμη, στελέχη τής 
Τραπέζης που εννοούν νά μεταχειρίζωνται τό Προσωπικό μέ τάς 
ίδιικάς των αντιλήψεις.

Ονδείς Εχει άντί,ρρησιν, δτι, οί ΰπάλλήλο'ΐ. πρέπει νά είναι 
εύπρεπώς ένδεδυμένοι καί ευπαρουσίαστοι. ,

Εΰπρεπώς ένδεδυμένοι όμως καί εΰπαρουσίαστοι είς τήν έπο- , 
χήν μας δεν εΐναι μόνον οί «φέροντες λαιμοδέτην». 1

Ή νοοτροπία, οτι τήν σοβαρότητα και τήν ευπρέπεια δίνεΐι 1 
μόνον «λαιμοδέτης» Εχει προ πολλοΰ έκλείψει καί δσνι τήν δια- , 
τηρούν καί Επιδιώκουν νά τήν Επιβάλλουν καί είς τούς άλλους, εύ- 
,ρίσκονται έκτος πραγματικότητος.

"Αν υπάρχουν υπάλληλοι πού προσέρχονται είς τήν εργασίαν , 
των άπεριποίητοι, ό Πιροϊστάμενός των Εχει τσ διικαίω,μα νά τούς 1 
παρατηρήση καί τήν δυνατότητα νά τους έπιβάλη κυρώσεις. ,

'Οπωσδήποτε, οΰδιείς Εχει τό δικαίωμα νά γενικεύη μίαν ή 
δύο περιπτώσεις καί νά έκθέτη τό Προσωπικόν τής Έ6(νΐικής Τρακ ' 
πεζής. |

Έξ άλλου, είς τήν Διεύθυνσιν τής ήμερησίας! έφημερίδος 1 
«Ελληνικός Βορράς» άπεστάλη ή κατωτέρω έπιστολή έξ αφορμής ! 
σχολίου, τό όποιον έδημοσίευσε. 1

ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ 

«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

(Κύριε ΔιευΟυντά,
Μέ πραγματικήν εκπληίξιν άνεγνώιααμεν είς τήν έγ- 

κριτον έψημερίδα σας τή,ς 14.2.75 τά, είρωνιικά σχόλια , 
διά τό Προσωπικόν τοΰ Κεντρικού Κοτταστήμοίτος Θεσσα- ' 
λονίικης. ι

ΌμολογοΟμεν ότι δεν δυνάμεθα νά δώσωμεν έξήγησιν 
^ είς τήν επιθετικότητα καί τόν τρόπον μέ τόν όποιον σχο

λιάζεται ΰπό τής έφημερίδος σας, ή άντίδρασις τοΰ Προ- 
σωπτκοΌ είς τήν αναχρονιστικήν διαταγήν τοΰ Διευθυντοΰ 1 
τοΰ Κατατοτήματος.

Δικαίωμα ίδιικόν σας είναι νά θεωρήτε ή δχι τήν γρα- 
6άτα ώς άιπόδειξιν σοβαρότητος,

Άπό τοΰ1 σημείου όμως αυτού μέχρι τοΰ σημείου1 νά 
χαρακτηρίζωνται; όσοι προτιμούν νά μή φέρουν «λαι,μο- 1 
δέτην» κατά τήν ώραν τής έργασίας των «χωρίς μυαλό» 
ή άπόστασις είναι μεγάλη καί είναι άπορίας άξιον πώς ό 
σχολιογράψος σας ήδυνήθη νά τήν διατρέξη χωρίς νά άπω- , 
λέση κατά τήν διαδρομήν τό τόσον ευφυές καί λεπτό χι
ούμορ του.

"Οσον άφορά είς τά πολιτικά ελατήρια καί τούς πα
ραλληλισμούς μέ πρόσωπα καί καταστάσεις εχομεν νά , 
παρατηρήισωμεν ότι δέν 9ά έβλαπτε καί ολίγος σεβασμός 
πρός τά δικαιώματα τών έργαζομένων.

Μετά τιμής
Ό Πρόεδρος Ό Γεν. Γραμματεύς 1

Ν. ΠI ΣΚΟΠΟΣ Ν. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ 1;

Πραγματικότης 
τό «Εόγηρίας Μέλαθρον»

Ό Σύλλογος Συνταξιούχων Ε. 
Τ.Ε. άπηύθυνε τό κοοτωτέρω Εγ
γραφον είς τό Διονκ. Συμβούλιον 
τού Ταμείου Υγείας.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΚΙΟΥΧΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Άρ. 3(1

«Κύριε Πρόεδρε,
Γνωρίζομε,ν ύμΐν δτι τό Διοι,Κ. Συμ
βούλιο,ν τοΰ ήμ,ετέ,ρου Συλλόγου κα
τά τήν Συνεδρίασίν του τής 12.2. 
1975 άπεφάσισε τήν άνέγερσιν τοΰ 
ΜελάθΙρου Ευγηρίας έπί τοΰ είς 'Α
γίαν Παρασκευήν — ’Αττικής οικο
πέδου ήμών, συ,μφώνως πρός τήν εί- 
σηγησιν τής Μικτής ’Επιτροπής 
(Συλλόγου ,καί ΤΥΠΕΤ) τήν περι- 
λαμβανομνην είς τό ιχπό 31.1.1975 
Πρακτικόν Αυτής, οΰτινος τό εν άν- 
τίτυπο,ν Εχει πα,ραδοθή είς υμάς.

Παρ,ακαλοΰιμεν οθεν, συμφώνω,ς 
καί πρός προφορικός συνεννοήσεις 
μ,ας, δπως άναθέσητε είς ύποδει- 
χθησόμενον ΰπό τής Διοικήσεως 
τής ’Εθνικής Τραπέζης ιμηχανι,κόν, 
τήν σύνταξιν τοΰ σχεδίου καί μελέ
της τοΰ άνεγερβησοίμέναυ οικοδομή
ματος, ϊνα μετά τήν εγκρισιν τού1·

ΧΡΙΣΤΟΣ Ν. ΚΟΥΦΟΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ)Μ,ΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Μιχαλακοπούλου 141- ’Αμπελόκηποι 
ΤΗΛ. 705.528 — ΑΘΗΝΑI

ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΝ ΤΥΠΕΤ

Δέχεται τούς συναδέλφους μέ τό 
τι,μ,ολόγιον τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ. καθ’ έ- 
κάστην 8.30—1 καί 5.30—8.30'.
ΚΩΝ)ΝΟΣ ΑΘ. ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΕΙΣ ΙΤΑΛΙΑΝ 
Αεωφ. ’Αλεξάνδρας 158 καί Κόνια- 
ρη 68 Τηλ.: 64.39,033

των καί ύφ* ήμών έξουσιοδοτήσωμεν 
υμάς όπως προχωρήσητε είς τήν ά- 
νέγερ,σιν τού κτιρίου».

Δικαιούνται 
νά παρίστανται 
είς τό Π.Σ.

Καθίσταται γνωστόν οτι συνά
δελφοι παραπεμπόιμενοι είς τό Πει
θαρχικόν Συμβούλιον Εχουν δικαί
ωμα νά παρίστανται κατά τήν έκ- 
δίκασιν τής ΰποθέσεώς των έφ’ ό
σον Εχουν ζητήσει τούτο έγγράφως 
κατά τήν αναφοράν1 των.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
X A Ρ ΑΛ AM Π Οι Π ΟΥΑΟΣ 

Παιδίατρος
Ίατρεΐον ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 9 
καί ΧΑΛΚΙΔΩΝΟΣ (έγγύς 
Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθη

νών)
’Αμπελόκηπο ι 

Δέχεται καθ’ έκάστην 
4,30 — 8 μ.μ.

Τηλ. ίατρ.: 7790.127 
Τηλ. οικίας: 780.523

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαΐον δργανον τοΰ Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων τής ’Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος,
•

Δ) νοείς σνμφώνως τφ Νόμφ: 
Υπεύθυνος:

ΝΙΚ. ΠΙΣΚΟΠΟΣ 
Άγιας Τριάδας 37 

Διευθυντής Συντάξεως: 
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 
Καμελιών 42 — Π. Ψυχικόν 

•
Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 

ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
Ρήγα Παλαμήδη 5—Άθήναι 

Τηλ. 3219306

ΑΕΝ ΘΒ ΚΙΤΟΡΘΒΖΟΥΝ 
ΜΙ ΜΙΣ ΒΙΧΙΣΟΥΗ

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)

γου, τό Διοι κ. Συμβούλιον δέν ά- 
ποριρίπτη, τήν βελτίωσιν τής θέσ,ε- 
ως οΙαισδήποτε κατηγορίας, άρκεΐ ή 
βελτίωσις αυτή νά ,μήν θίγη τά 
συμφέροντα τών υπολοίπων.

Είναι γεγονός δτι κατά τά τετ 
λευταΐα Ετη καί δή άπο τοΰ Ετους 
1971 Εχουν άνατραπεΐ οί opon έξε- 
λίξεως τών Τραπεζικών ύπάλλή- 
λων έκ τών ληφθέντων υπέρ τών 
Πτυχιούχων μέτρων.

Τό ολον θέμια έχειρίσθη ή ΟΤΟίΕ 
διά τό σύνολον τών Τραπεζουπαλλή
λων τής χώρια,ς.

Ή Διιοί,κησις τής ΟΤΟΕ έπομ,έ- 
νως Εχει ύποχρέωσιν νά προβή είς 
τάς έπιβαλλο,μένας ένεργείας διά 
νά άποκατασταθή ή ίσοριρο,πία είς 
τους δ,ρους έξελίξεως τού Προσωπι
κού τών Τραπεζών.

Οφείλει νά ένεργήση έμέσως διά 
νά άποτρέψη τόν κίνδυνον τής δνοδ- 
σπάσεως τής ένότητος τού κλάδου 
μας έκ τών ανωτέρω λόγων.

Τό Διοικ. Συμβούλιον τοΰ Συλ
λόγου μας έπεσήιμ,ανε δι’ έγγράφου 
του πρός τήν Προσωρινήν Διο,ίκη- 
σιν τής ΟΤΟΕ τούς διαγροίφοΙμέ- 
νους κινδύνους έκ τής παρατάσεως 
τής ανωμαλίας καί τοΰ άνιαβρα- 
σμοΰ πού έπι κροτεί μεταξύ τοΰ Προ 
σωπικοΰ δλων τών Τραπεζών καί υ
πέδειξε τά μέτρα πο ΰπρέπει νά 
λη,φθοΰν ώστε καί ή άνατρ,απεΐσα 
ίσοιρ,ροπία νά άποκατασταθή καί ή 
ομαλή έξέλιξις τοΰ Προσωπικού νά 
κατοχυρωθή. ;

Τό Διοικ. Συμβούλιον πιστεύει, 
• δτι, τό σοβαρώτατον τούτο θέμα 
πρέπει νά άντιμετωπισθή ένιιαίως 
καί δΓ αιΰτό θά άναμείνη τάς έπ’ 
αυτού ένεργείας τής ΟΤΟΕ.

Τυχόν άδιαφορία τής προσωρι
νής Διοικήσεως τής ΟΤΟΕ θά άντι- 
μετωπισθή διά μονομερούς ένεργεί
ας μας.

Τό Διοικ. Συμβούλιον σάς καλεΐ 
νά διατηρήσετε τήν Ενότητα καί
ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΙ ΑΒΒΒ,ΑΙΩΣ IN 
ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΗΣ Ε
ΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΔΕΝ ΠΡΟ
ΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΘΗ ΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕ- 
ΨΩΜΕΝ ΠΟΤΕ ΝΑ ΧΩΡIΣΟΩΜΕΝ 
ΕΙΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΗ7ΕΙ- 
ΟΥΣ.

ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΟΛΩΝ ΕΠΙ
ΒΑΛΛΕΙ ΝΑ ΔIΑΦΥΛΑΞΩΜΕΙΝ 
ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ.

Ψεύδονται 6 σ ο ι δι
αδίδουν δτι τό πτυ
χίο ν ά π ο τ ε λ e ΐ Ιδιαί
τερον σ τ ο ι χ e ΐ ο, ν κ ,ρ ί
σε ω ς κατά τάς π ρ ο
άγω γ ά ς .

Συνάδελφοι,
Μην παρασύρεσθε άπό τούς ολί

γους έπιτηδείονς που έπιδιώκουν 
νά έπιπλεύσουν μέ τήν διάσπασι 
τών δυνάμεων ,μαις.

Συμφέρον δλω,ν μας είναι άλληι- 
λοβοη,θούμενοι νά έπιτύχωμεν δ,τι 
καλύτερον.

Μέ συναδελφικους χαιρετισμούς 

ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ο.Τ,Ο.Ε.

Κύριοι,
Δέν πρέπει νά διαιφεύγη τής προ

σοχής σας, ό αναβρασμός, ό όποι
ος έπικρατεΐ είς τάς τάξεις μας.

Είς δλα τάς Τρ,απέζας Εχει άπο- 
κορνφωθή ή διένεξι,ς μεταξύ τοΰ 
Προσωπικού καί τείνει νά δημισυρ- 
γηθή μία κατάστασις, τάς συνέπει
ας τάς οποίας είναι εΰκολον νά έ- 
πισημάνιωιμεν.

Δέν εΐναι ΰπερβολή αν ύποστηρι- 
χθή δτι βαίνομεν πρός διάσπασιν 
τών δυνάμεων μας.

Πτυχιοΰιχοι καί ιμή πτυχι,οΰχοι 
Τ,ριαπεζιικοΐ Υπάλληλοι ,εΰρίσκονται 
άντ ιμέτωττο ι.

Τήν ΐδρυσιν Συνδέσμου Πτυχιού
χων Τραπεζικών Υπαλλήλων άκο- 
λουθεΐ ήδη ή ί'δρυσις Συνδέσμου ιμή 
Πτυχιούχων καί ή δραστηριότης 
άμφοτέρων εΐναι έπάμενον νά δή
μιο, υργήση τεράστια προβλήματα ά- 
κριβώς καθ’ ήν στιγμήν Επιβάλλε
ται ή συγκέντρωσις τών δυνάμεών 
μας καί ή ένότης τοΰ κλάδου πρέ-

Κοινωνικά

ΔΩΡΕΑ I

ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

Οΐ συνάδελφοι τής Υπηρεσίας 
Εντολών ’Εξωτερικού Υποκαταστη
μάτων (040)37) ,είς μνήμην τού 
πατρός τής συναδέλφου των "Ολ
γας Δ. Βασιλείου υπέρ, τοϋ ’Ασύ
λου ’Ανιάτων κατέθεσαν 1.100 δρχ.

ΕΥΧΑΙ

Είς τόν ’Αγαπητόν μου φίλον ικ. 
Γεώργιον Πρ,ηγορίου τοΰ Ύποκ)τος 
Γ' Σεπτεμβρίου, για τό χαριτωμέ
νο άγοράκι που απέκτησε άπειρες 
εύχές.

Ν. Π.

Είς τόν αγαπητόν φίλον καί 
συνάδελφον Γεώργιον Παναγιουλά- 
κην τελέσαντα τους γάμους του ιμέ 
τήν δίδα Εύθ. Κοντσγιάννη -εύχάμε- 
6α κάθε ευτυχίαν στην καινούργια 
τους ζωή.

Άπ. Μπαμίχας 
Κων)νος Ρουσσάκης

πει νά παραμείνη αρραγής.
Τά αίτια εΐναι είς δλους γνω

στά καί πριν είναι άργά σάς κα- 
λοΰμεν νά τά άντιμετωπίσουμε.

Ή Ο.Τ,Ο.Ε. οφείλει νά άναλάβη 
ττρωτοβουλίαν είς τρόπον ώστε νά 
άποφευχθή ή διάσπασι ς ,καί νά γε- 
φυρωιθή τό χάσμα.

Είναι γεγονός δτι άπό τοΰ Ετους, 
1971 Εχουν άνατραπεΐ πλήρως οί ο
ροί τής έξελίξεως τοΰ Προ,σωπικοΰ 
είς τάς Τράπεζας, έκ τών υπέρ τών 
Πτυχιούχων συναδέλφων ληφθέντων 
ιμέτρ,ων.

Καθήκον μας είναι νά πραστατευ- 
σω,μ,εν α π ο: ν τ α ς τους ύπαλλήλους, 
έφ’ δσον, κατά τον χρόνον τής 
πρ,οσλήψεώς των ΐσχυον οί αυτοί ο
ροί έξελίξεως, άσχέτως τών τυπι
κών προσόντων έ,κάστου.

Χωρίς νά στραφώμεν κατά τών 
μέν, όφείλοιμεν νά προ,στατεύσωιμιεν 
τούς δέ. Πρός τον σκοπόν αυτόν προ 
τιείναμεν δπως ή ΟΤΟΕ προσφυγει 
άμέσως είς τήν διαιτησίαν, ιμέ αί
τημα τήν χορήγησιν ποσοστοΰ 20% 
εις τούς μή πτυχιούιχους υπαλλή
λους πρός ,μ,φίικήν Εστω άποκατά- 
στασιν τής άνατραπείσης ίσσορρο- 
πίας τών δρων έξελίξεως τον Προ
σωπικού.

Προτείνοιμεν Επίσης, δπως, ή Ο. 
T.Q.E. ένεργήση άμέσως πρός τερ
ματισμόν τών έκδηλωθέντων δια
σπαστικών κινήσεων.

ΝΕΑ ΥΠ0ΑΙΕΥ8ΥΝΣΙΣ 
ΠΑΡΑ ΪΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙ 

ΟΡΓΑΝΠΣΕΠΣ
Δι« πράξεως τοϋ κ. Διαικητοϋ 

οιτνεστήθη, ύπιαδιεύθυνσις παρά τή 
Διειθύνσει Όργανώσεως ύπό τόν 
τίτλον «'Τποδιεύθυνσις Έκπονή- 
σεως καί Έφαριμογή- Συστημάτων 
είς συγγενείς καί συν εργαζομένους 
’ Ορ γ α ν ι σμού ς Έ σω,τ ε ρ ι.κοΰ».
Ή "Ύπηδιεύθυνσις διά τήν ασκη- 

σ,ιν τών αρμοδιοτήτων της δύναται, 
έκτος τής Διευθύνσεως Όργανώσε- 
ο>ς, νά πλαισιοϋ,ται, κατά περίπτω- 
σιν, καί διά Προσωπικού έ.π τών λοι
πών Μονάδων τής Τραπέζης, αλλά 
καί δι’ έξ,ειδικευμένων προσώπων έ
κτος Τραπέζης τή είσηγήσει τοΰ 
Προϊσταμένου τής Διευθύνσεως Όρ- 
γανώσεοις καί κατόπιν έγκρίσεως τής 
Διοικήσεως.

Π ροϊστάμενος τής 'Τπο,διευθύν- 
σεως έτοποθετήθη ό κ. Βασίλειος 
Ίωάννου, τμηματάρχης Α' τάξεως, 
αναλυτής συστημάτων παρά τή Διευ- 
θύνσει Όργανώσεως.

Εύχομαι νά ζήση τό χαριτωμένο 
άγοράκι που άπέκτησε ό αγαπη
τός συνάδελφος Χρήστος Ζαβίτσας 
τού Ύπο,κ)τος ΚορίνΘσυ.

Ν. Π.

"Απειρες ευχές για τήν ευτυχία 
τοΰ αγαπητού συναδέλφου Γιάννη 
Ροντογιάννη, τοΰ Ύποκ)τος Λευκά
δας καί τής συζύγου του Ελένης 
γιά τό χαριτωμένο κοριτσάκι πού 
απέκτησαν.

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ 
ΑΠΟΣΤ. ΜΠΑΜΙΧΑΣ

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

«ΦΑΝΑΡΙ»

Φωκίωνος Νέγρη 
& Άγαθωπόλεως 4 
Κατάστημα Δώρων
"Εκπτωσις 

είς Τραπεζικούς Ύπαλλήλους

Δρ ΒΑΣΏ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ 

— ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΑΟΥ

’Ιατρός - Παθολογοανατόμος

’Επιμελητής Παθολογοανατομ ι- 
κοϋ ’Εργαστηρίου Θεραπευτηρίου 

«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Ή Δίς Ελένη Α. Τσερπέλη τοΰ 

Κατ)τος Πλ. Μητροπόλεως καί ό 
κ, Έπαΐμ-εινώνδας Φ. Σαλμούκαίς υ
πάλληλος τοΰ ΟΤΕ Εδωσαν άμοι- 
βαίαν ύπόσχεσιν γάμου.

Άριστοτέλους 1 60 
Τηλ.: 840.759, 868.890 
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Απολογισμός θριάμβου του Διοικητ. Συμβουλίου
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)

σχέδιον ’Οργανισμού τής Τραπέ
ζης, το όποιον πιστεύομεν δτι κα
λύπτει τάς σημερινάς απαιτήσεις.

Τό σχέδιον τούτο ύπεβάλλαμεν 
εις τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης καί 
έπί τι διάστημα έγένοντο συζητή
σεις διά τήν αποδοχήν του.

Δεν ήρκεσεν, δυστυχώς, ό χρόνος 
διά νά εχη όλοκληρωθή και έπί τού 
θέματος αυτού ή προσπάθεια μας.

Ή έπιβράδυνσις οφείλεται κυρίως 
εις τά αλλεπάλληλα εσωτερικά γε
γονότα ώς έν άρχή τού απολογι
σμού μας άναφέρομεν.

Ή προσπάθεια συνεχίσθη καί 
συνεχίζεται αμείωτος καί ήδη εύρι-

σκάμεθα εις τό τέρμα της.
Ώς έχομεν ήδη ανακοινώσει, ύπό 

τής Διο ιικήσεως τής Τραπέζης, ή ο
ποία διά στόματος τού κ. Διοικη- 
τοΰ άνεγνώρισεν, δτι, ό ’Οργανι
σμός τής Τραπέζης είναι αρτηριο
σκληρωτικός, συνεστήθη έπιτροπή, 
μέ συμμετοχήν καί τής συλλογικής 
έκπροσωπήσεως, διά τήν μελέτην 
καί τροποποίησιν τού ’Οργανισμού 
Υπηρεσίας.

At εισηγήσεις τής επιτροπής πρέ
πει νά υποβληθούν τό βραδύτερον 
εντός τριμήνου άπό τής συστάσεώς 
της.

Καί έπί τού θέματος συνεπώς 
αυτού, τό Διοικ. Συμβούλιον έπρα- 
ξε τό καθήκον του.

Πρόσληψις νέου προσωπικού
Σοβαράν πίεσιν ήσκήσαμεν, άπό 

τής άιναλήψεως τών καθηκόντων μας, 
προς τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης, 
διά τήν πρόσληψιν νέου Προσωπικού 
ώστε νά άνακουψισθώμεν άπό τό άγ
χος τής εργασίας.

Ό άριθμός τών νεο,προσληφθέν- 
των δεν υπήρξε μικρός δεν έπετεύ- 
χθη όμως καί ή απαλλαγή μας ά

πό τό άγχος τής εργασίας διότι τά 
κενά ήσαν πολλά καί ή εργασία 
αυξάνει καθημερινώς.

Ή πρόσληψις νέου Προσωπικού, 
πρέπει νά άποτελή πάντοτε φρον
τίδα τού Διοικ. Συμβουλίου, διότι 
πάντοτε θά ύπάρχη ή άνάγκη τής 
άναπληρώσεως τών κενών.

Ένιαιον ώράριον εργασίας
Έπί έτη καί έτη, εις τούς συνα

δέλφους μας τών Επαρχιακών Ύ
ποπτων, παρείχετο άπό υποψηφίους 
διά τήν Διοίκησιν τού Συλλόγου καί 
τά Διοικητικά Συμβούλια πού έξε- 
λέγοντο, ή διαβεβαίωσις, δτι, θά ά- 
γωνισθοΰν διά τήν εφαρμογήν ε
νιαίου ωραρίου εργασίας Κέντρου 
καί Επαρχιών.

Καί ένώ τά έτη παρήρχοντο εΤχεν 
έδραιωίθΕΐ εις δλους ή πεποίθησις, 
δτι, τό αίτημα τούτο δεν εΤναι δυ
νατόν νά ίκανοποιηθή.

Τό Διοικ. Συμβούλιον δεν έδίστα- 
σε παρά ταΰτα, νά συμπεριλάβη καί 
τήν ίκανοποίησιν τού αιτήματος αυ
τού είς τάς επαγγελίας του. Έγνώ- 
ριζε τάς δυσχερείας. ΕΤχεν όμως 
λάβει τήν μεγάλην άπόψασιν νά ά- 
γωνισθή διά τήν ίκανοποίησιν όλων 
τών χρονιζόντων μεγάλων αιτημάτων 
τού Προσωπικού.

Μετά τήν εφαρμογήν τής 'ίσης με- 
ταχειρίσεως και τήν ίκανοποίησιν 
τού αιτήματος τής προσλήψεως τών 
τέκνων τών συναδέλφων, ή πίεσις 
διά τήν εφαρμογήν τού ενιαίου ωρα
ρίου ηύξανε καθημερινώς.

Ή παρούσα Διοίκησις τής Τρα
πέζης, ενώπιον τής οποίας έτέθη τό 
αίτημα, δεν έβράδυνε νά αναγνώριση 
τό δίκαιον καί νά άποδεχθή έν συνε
χείς τήν ίκανοποίησιν τού αιτήμα
τος.

Τό Διοιικ. Συμβούλιον ηύτύχησε 
νά ίκανοποιηθή έπί τών ημερών του 
καί τό μεγάλο αυτό αίτημα τού 
Προσωπικού τής Εθνικής Τραπέ
ζης. Είναι ακόμη εύτυχέστερον, διό
τι, δπως, ήνοιξε τήν λεωφόρον διά 
νά απολαύσουν δλοι oi Τραπεζοϋ- 
πάλληλοι τήν ϊσην μεταχείρισιν, έ- 
πραξε τό ίδιον καί διά τό ένιαιον

ώράριον έργασίας.
Ή επιτυχία μας κατέστη συντό

μως παντραπεζική.
Επιχειρούν, τώρα, μετά τό άπο- 

τέλεσμα, οί αντίπαλοι τού Διοικ. 
Συμβουλίου νά μειώσουν τήν σημα
σίαν καί τής έπιτυχίας αυτής, ένώ, 
παραλλήλως καταβάλλεται προσπά
θεια νά άποδοθή είς άλλους ή ίκα- 
νοπο.ΐησις τού αιτήματος.

Λυπούρεθα διά τό κατάντημα 
τών ανθρώπων, πού, διά τό προσω
πικόν των συμφέρον καί μόνον άρ- 
νοΰνται τά έπιτεύγματα τού Συλλό
γου των καί προσβάλλουν τήν νοη
μοσύνην τών συναδέλφων των καί 
τούς καταγγέλλομεν διά τήν τοιαύ- 
την συμπεριφοράν των.

ΕΤναι γνωστόν είς δλους δτι ή ά- 
ποδοχή τού αιτήματος μας αυτού 
ύπό τής Δνοικήσεως τής Τραπέζης 
μας προηγήθη τής άπό 14.12.1974 
άνακαινώσεως τής διωρισμένης Διοι- 
κήσεως τής ΟΤΟΕ ή οποία άνέφεοε 
δτι έθεσεν τό αίτημα είς τόν' Υ
πουργόν Άπασχολήσεως καί είς τό 
ψύλλον τής «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ» μη
νάς ’Ιανουάριου 1975, έδημοσιεύθη 
ή επιστολή τήν όποιαν άπηυθύνα- 
με προς τήν ΟΤΟΕ έπί τού θέμα
τος αυτού.

Έθεωρήσαμεν έπιβεβλημένον νά 
άναφέρωμεν τά ανωτέρω εις τόν α
πολογισμόν μας, διότι δεν είναι ε
πιτρεπτόν νά άρνούμεθα τάς έπι
τυχίας τού συνδικαλιστικού μας Ορ
γάνου, ασχέτως τών προσώπων πού 
εύρίσκονται έκάστοτε είς τήν Διοί- 
κησίν του. "Οσοι καί μετά ταύτα έ- 
ξακολουθοΰν νά διαδίδουν δσα δια
δίδουν δεν ένδιαψέρονται οπωσδήπο
τε διά τά συμφέροντα τού συνόλου 
αλλά διά τήν ίκανοποίησιν τών ίδι- 
κών των καί μόνον φιλοδοξιών.

Εφαρμογή
εργατικής νομοθεσίας

’Αμείωταν ύπήρξεν τό ενδιαφέρον 
μας, καθ’ δλον τόν χρόνον τής θη
τείας μας, διά τήν έφαρμογήν τής 
εργατικής νομοθεσίας εις δλας τάς 
υπηρεσίας τής Τραπέζης. Τά απο
τελέσματα είναι είς δλους γνωστά. 
Παρά τήν έλλειψιν Προσωπικού έ- 
ξέλιπτε τό φαινάμενον τής μή χορη- 
γήσεως τής θερινής άδειας. Ήτο ό- 
μολογουμένως απαράδεκτος ή κατά- 
στασις πού ύφίστατο είς τόν τομέα 
αυτόν. Μέγας άριθμός συναδέλφων 
έστερεΐτο τής άδειας του καί δέν 
είναι ολίγοι έκεΐνοι πού είχαν νά 
λαμβάνουν άδειαν τριών καί περισ
σοτέρων έτών. Είχε γίνει συνείδησις

δτι καί τα θέμα τούτο δέν είχε τήν 
λύσιν του.

Άπεδείξαμεν δτι ήτο θέμα ένδια- 
φέροντος τού Διοικ. Συμβουλίου καί 
όσοι ειρωνικά έμειδίασαν όταν ά- 
ξιώσαιμεν τήν έξαφάνισιν τού φαινο
μένου άντελήφθησαν έγκαίρως, δτι, 
τά πάντα είναι δυνατά δταν ή Διοί- 
κησις τού Συλλόγου ένδιαφέρεται 
διά τά μέλη του.

Αυτό τό ενδιαφέρον μας, εΐχεν 
ώς άποτέλεσμα, νά μειωθούν εις τό 
μίνιμουμ αί παραβάσεις τής έργατι- 
κής νομοθεσίας καί είς άλλα σημεία 
ώς π.χ. τό ώράριον έργασίας, τάς 
ύπερωρίας κλιπ.

Συνυπολογισμός επιδομάτων 
είς τό δώρον εορτών - θερινήν

Διάφορα θέματα
Ή δραστηριότης τού Διοικ. Συμ

βουλίου δέν περιωρίσθη μόνον είς τά 
μεγάλα θέματα καί δέν έπανεπαύθη 
τούτο μετά τήν έπίλυσίν των, παρά 
τό γενικώς παραδεδεγμένον δτι με
τά τήν ίκανοποίησιν τόσον σοβα
ρών θεμάτων πρέπει νά ύπάρξη μία 
περίοδος, έκ τών πραγμάτων έπι-

βαλλομένη, κατά τήν όποιαν νά μήν 
ύπσβάλλωνται αιτήματα.

Τό Διοικ. Συμβούλιον ήγνόησε 
τήν αρχήν αυτήν, έπροχώρησε είς 
τήν υποβολήν αιτημάτων καί έπεδίω- 
ξε τήν άμεσον έπίλυσίν των. Τό α
ποτέλεσμα έδικαίωσε τήν τακτικήν 
μας.

Ένταξις μηχανικών
Παλαιόν ήτο καί τό αίτημα τής 

έντάξεως τών Μηχανικών είς τόν Τε
χνικόν Κλάδον.

Μία ολόκληρος κατηγορία Προ
σωπικού τής Τραπέζης ήτο ύπηρε- 
σιακώς μετέωρος καί ήγωνίζετο έπί 
έτη νά ένταχθή διά νά απόκτηση τήν 
δυνατότητα τής έξελίξεώς της.

Παρά τάς δυσχερείας πού έπα- 
ρουσίαζε τό θέμα τών συναδέλφων 
μας τού Τεχνικού Κλάδου, λόγψ τών

πολλών περιπτώσεων πού είχε συσ
σωρεύσει ή μακρά περίοδος τής_ έκ- 
κρεμότητός του, τό Διοικ. Συμβού
λιον άνέλαβε τόν άγώνα τής ρυθμί- 
σεώς του.

Τό άποτέλεσμα καί είς τήν περί- 
πτωσιν αυτήν ύπήρξεν ευνοϊκόν. Ή 
ένταξις τού Προσωπικού τού Τεχνι
κού Κλάδου είς τόν ’Οργανισμόν εί
ναι πλέον γεγονός καί οί συνάδελ
φοι έδικαιώθησαν πλήρως.

Μετάταξις
πτυχιούχων ταμιακών

Τό α’ίτημα τών πτυχιούχων συνα
δέλφων, πού ύπηρέπουν είς τόν Τα
μιακόν κλάδον, καί άπησχολοΰντο 
είς καθαρώς λογιστικήν εργασίαν,

διά τήν μετάταξίν των είς τόν Λο
γιστικόν κλάδον, ΐκανοποιήθη χάρις 
είς τάς φροντίδας καί τό ενδιαφέ
ρον τού Διοικ. Συμβουλίου.

Κατάργησις
παρατάσεως ορίου ήλικίας

Ή βιομηχανία τών παρατάσεων 
τού ορίου ήλικίας λόγψ τής μεγά
λης άναπτύξεως πού εΐχεν λάβει, 
είχε καταστεί μάστιξ. Τήν μάστι
γα ώύτήν καταπολέμησε μέ δλας 
του τάς δυνάμεις τό Διοικ. Συμβού
λιον.

Μέ έγγραφα (τινά έξ αυτών έχουν 
δηιμοσιευθεΐ είς τήν «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙ
ΚΗ») καί παραστάσεις, έξεδήλωσε

τήν άντίθεσιν τού Προσωπικού τής 
Τραπέζης διά τάς παρατάσεις τού 
ορίου ήλικίας καί ήδυνήθη τελικώς 
νά έπιβάλη τόν σεβασμόν πρός τήν 
άπαίτησιν αυτήν τού Προσωπικού. 
Ή βιομηχανία τών παρατάσεων έχει 
οΰσιαστικώς έγκαταλειφθεϊ. Είς η
μάς άνήκει ή ύποχρέωσις νά περι- 
φρουρήσωμεν καί αυτήν μας τήν κα- 
τάκτησιν.

Προαγωγαι
Αί καθυστερήσεις είς τάς προα- 

γωγάς τού Προσωπικού εΤχον γίνει 
καθεστώς.

Τό Διοικ. Συμβούλιον έπέβαλλε 
καί έπί πού σοβαρωτάτου αυτού, διά 
τήν έξέλιξιν τού Προσωπικού θέμα
τος, τόν σεβασμόν τών δικαιωμάτων 
που.

Έχομεν ήδη ενημερωθεί απολύ
τως ώς πρός τόν χρόνον πραγματο- 
ποιήσεως τών προαγωγών καί δυνά- 
μεθα νά εϊπωμεν δτι είς τό σημεΐον 
αυτό ε’ίμεθα οί πρωτοπόροι δλων 
τών Τραπεζών.

Ή προκύψασα καθυστέρησις εί
ναι φυσική συνέπεια τών μεταβολών 
πού έπραγματοποιήθησαν είς τόν 
Διοικητικόν μηχανισμόν τής Τραπέ
ζης·

Τό Διοικ. Συμβούλιον θεωρεί δτι 
ή τακτική πραγματοποίησις τών 
προαγωγών είναι ένα άπό τά μεγα
λύτερα έπιτεύγματα κατά τόν χρό
νον τής θητείας του.

Τήν σημασίαν τού θέματος δέν 
χρειάζεται άσφαλώς νά έπισημάνω- 
μεν.

’Αμοιβή ύπερεργαοίας
Τό σύνολον σχεδόν τών συναδέλ

φων έχει ΰποστεΐ κατά τόν άλφα ή 
βήτα τρόπον τάς συνεπείας τού συ
στήματος καί τής αυθαιρεσίας πού 
έπεκράτει μέχρι προ ολίγου χρόνου 
είς τόν τομέα τής ύπερωριακής άπα
σχολήσεως.

Αί πιέσεις διά πραγματοποίησιν 
υπερωριών πού δέν ήμείβοντο, ήσαν 
καθεστώς, πού ή επιβολή του καί ή 
διατήρησίς του δέν βαρύνουν μόνον 
τήν Τράπεζαν άλλά καί τάς διοική
σεις τών Συλλόγων πού ήνέχθησαν 
τήν έκμετάλλευσιν τού Προσωπικού 
τής Εθνικής Τραπέζης, είς έπίπεδα | 
άσταράδεκτα.

Τό καθεστώς αυτό, επολήμησε 
μετά μανίας τό Διοικ. Συμβούλιον. 
Ύπήρξεν άκρως δυσχερής ή Κατα-

πολέμησίς του. Τήν καθίστα έτι δυ- 
σχερεστέραν, τό γεγονός δτι (ορι
σμένοι συνάδελφοι ύπέκυπτον είς τόν 
έκ φοβισμόν τών προϊσταμένων των 
καί έκάλυπτον είς βάρος των καί είς 
βάρος τών συναδέλφων των τήν πα
ρανομίαν.

Ή άντιμετώπισις τού θέματος 
διήλθεν άπό διάφορα στάδια. Έ- 
φθάσαμεν τέλος είς τόν έν ίσχύϊ κα
νονισμόν ύπερωριακής άπασχολή
σεως ό όποιος έθεσε τέρμα είς τήν 
αυθαιρεσίαν, τήν έκμετάλλευσι, τόν 
έκφοβισμό.

Τό Διοικ. Συμβούλιον άπευθύνει 
μέ τήν ευκαιρία εκκλησι πρός δλους 
τούς συναδέλφους νά μήν επιτρέ
ψουν καί τήν άπόπειρα έστω έπι- 
στροφής είς τό κακό παρελθόν.

Αϋξησις
ποσοστού έπικουρήσεως

Ή δραστηριότης τού Διοικ. Συμ
βουλίου, έπεξετάθη είς δλα τά θέιμα- 
τα τού Προσωπικού, τόσον τά άφο- 
ρώντα τόν χρόνον ενεργού υπηρε
σίας, δσον καί τά προκύπτοντα κα

τά τήν συνταξιοδότησιν. Οΰτω με
ταξύ άλλων έμερίμνησε καί ηΰξήθη 
κατά ποσοστόν 5% ήτοι άπό 40% είς 
45% τό καταβαλλόμενον ποσοστόν 
έπικουρήσεως.

άδειαν καί υπερωρίας Αϋξησις επιδόματος 
παιδικής μερίμνης καί 

έπέκτασις χρόνου καταβολής
Ή παραβίασις τής εργατικής νο

μοθεσίας εΐχεν λάβει δυστυχώς δια
στάσεις καί είς θέματα αμοιβής τού 
Προσωπικού τής Τραπέζης μας.

Έπί μακράν σειράν έτών, άπό 
τής καθιερώσεως τών πάσης φύσεως 
επιδομάτων (διαχειριστικόν, τεχνι
κόν, έξειδικευμένης έργασίας κλπ.) 
τά έπιιδόματα ταύτα, καίτοι άποτε- 
λσύν τμήμα μισθού δέν ύπελογίζον- 
το είς τά δώρα Χριστουγέννων, Πά
σχα ώς καί είς τό επίδομα άδειας 
καί τάς ύπερωρίας.

Έπί σειράν έτών, οί εργαζόμενοι 
είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν, τή άνο- 
χή, λόγψ άγνοιας τών θεμάτων ή 
έλλείψεως ενδιαφέροντος τών Διοικη
τικών Συμβουλίων τού Συλλόγου, 
έλάμβανον ME IΩΜΕΝΑΣ ΑΠ ΟΔΟ
ΧΑΣ.

Τό Διοικ. Συμβούλιον έπεσήμανε 
τήν άπώλειαν αυτήν τών άποδό^ών 
μας καί έσπευσε νά έπανορθώση τήν 
ζημίαν.

Δέν κατέστη δυστυχώς εφικτόν νά 
καταβληθούν είς τούς δικαιούχους αί 
άπώλειαι τού μισθού των, είς χρό
νον πέραν τής πενταετίας, διότι, τό

δικαίωμα εΐχεν παραγραφεΐ.
Κατεβλήθη δμως είς δλους, χάρις 

είς τάς προσπάθειας τού Διοικ. 
Συμβουλίου ό παρανόμως παρακρα- 
τούμενος μισθός, έκ τού μή συνυπο- 
λογισμοΰ τών επιδομάτων διά μίαν 
ολόκληρον πενταετίαν.

Πολλοί έκ τών επικριτών τού Δ. 
Συμβουλίου πού διετέλεσαν κατά τό 
παρελθόν μέλη τού Συμβουλίου τού 
Συλλόγου μας μέ ύπευθύνους έν αΰτώ 
θέσεις, οί όποιοι εμφανίζονται καί σή
μερον διεκδικούντες ηγετικόν ρόλον 
είς τό συνδικαλιστικόν μας κίνημα, 
καί δντες ύπεύθυνοι διά τήνέπί σει
ράν έτών άπώλειαν τού τμήματος 
αυτού τού μισθού μας, έλαβον άνα- 
δρομικώς σεβαστά ποσά.

Δέν εΐχον δμως τό θάρρος νά ευ
χαριστήσουν τό Διοικ. Συμβούλιον 
διά τήν ένέργειάν του αυτήν. Εϊιμε- 
θα βέβαιοι δτι έρωτώμενοι καί σή
μερον θά απαντήσουν ότι δέν πρό
κειται περί έπιτυχίας τού Διοικ. 
Συμβουλίου άλλά περί έφαρμογής 
τού νόμου (πού δμως δέν έφηρμόζε- 
το έπί έτη λόγψ τής Ιδικής των ά- 
διαφορίας).

Ή εφαρμογή τής ίσης μεταχειρί- 
σεως, εΐχεν άγαθά άποτελέσματα 
καί είς τούς συναδέλφους μας τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος, οί όποιοι 
έσπευσαν νά έπωφεληθοΰν τών ευερ
γετημάτων πού προέκυπτον δα’ αυ
τούς, είς δσα σημεία συνέβαινε νά 
εύρισκόμεθα ήμεις είς καλύτερον έ- 
πίπεδον.

Μεταξύ άλλων προσηρμόσθη το 
έπίδομα Παιδικής Μερίμνης είς τό 
καταβαλλόμενον ύπό τής Τραπέζης

Δέν παρέλειψε τό Διοικ. Συμβού- 
Συιμβούλιον νά ένδιαφερθή διά τήν 
αύξησιν τού έπιδόματος έστιάσεως 
ώστε τούτο νά εχη καί πραγματι- 

I κήν άξίαν.
I Δέν ύποστηρίζομεν βεβαίως δτι

μας. Έν συνεχείς! έπετεύχθη αύξη- 
σις τού ποσού κατά 50% ή οποία 
βάσεί* τής άρχής τής ίσης μεταχει- 
ρίσεως ϊσχυσε καί διά τό Προσω
πικόν τών δύο Τραπεζών, ένώ, πα
ραλλήλως, έπεξετάθη ό χρόνος κα
ταβολής τού έπιδόματος μέχρι συμ- 
πληρώσεως τού 18ου έτους τής ηλι
κίας έκάστου τέκνου, άντί τού 1 όου 
πού ΐσχυε προ τής έφαρμογής τής 
ίσης μεταχειρίσεως.

μέ τά σημερινά δεδομένα τό ποσόν 
τού έπιδόματος έστιάσεως είναι ι
κανοποιητικόν. Δέν ήτο δμως δυνα
τόν νά παρακολουθήση τούτο τήν 
αλματώδη αύξησιν τών ειδών δια
τροφής.

Αϋξησις έπιδόματος έστιάσεως

Τό ενδιαφέρον 
διά τούς συναδέλφους 

Επαρχιακών Ύποκ)των
Καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής θη

τείας του τό Διοικ. Συμβούλιον ά- 
πέδειξεν έμπράκτως τό ένδιαφέρον 
του καί διά τούς συναδέλφους τών 
Επαρχιακών Υποκαταστημάτων.

Έπεδίωξε κατ' αρχήν νά εύρεθή 
πλησίον τους μειώνοντας τήν άπό- 
στασιν πού τούς χωρίζει άπό τό 
Κέντρον καί νά έξαφανίση τά α’ίτια 
πού έπέτρεπον νά έχουν τήν έντύ- 
πωσιν δτι τό Κέντρον τούς άγνοεΐ.

Είς τό μέτρον τού δυνατού, έπε
δίωξε συνεχή έπικοινωνίαν μέ δλα τά 
Ύποκ)ματα, ένώ κλιμάκια τού Δ. 
Συμβουλίου έπραγματοποίησαν έ/πι- 
σκέψεις είς δλα σχεδόν τά Ύποκ) 
ματα.

Τά ιδιαίτερα έξ άλλου προβλήιμα- 
τα τών συναδέλφων τών Επαρχια
κών Ύποκ)ιματωιν άπησχόλησαν ι
διαιτέρως τό Διοιικ. Συμβούλιον.

Οΰτω έπεδιώχθη καί έπετεύχθη- 
σαν, πέραν τής έφαρμογής τού έ-

νιαίου ωραρίου έργασίας πού δσον 
καί αν ένδιέφερε τούς συναδέλφους 
μας τών Επαρχιών, ήτο καθολικόν 
αίτημα διά λόγους άρχής, τά ακό
λουθα :

1) Ή καθιέρωσις καί έπέκτασις 
είς δσον τό δυνατόν περισσρτέρας 
περιοχάς τού τουριστικού επιδόμα
τος.

2) Ή έπέκτασις είς νέας περιο- 
χάς καί ή ουσιαστική αϋξησις τού 
έπιδόματος καυσίμων.

3) Ή προσαρμογή τού στεγαστι- 
κού έπιδόματος.

4) Άντιμετώπισις ειδικών θεμά
των είς δσα Ύποκ)ματα ύπήρχον ή 
προέκυπτον τοιαΰτα.

Άμέριστος ύπήρξεν έξ άλλου ή 
συμπαράστασις τού Διοικ. Συμβου
λίου, οσάκις έζητήθη αΰτη, άπό τούς 
συναδέλφους, πρός άντιμετώπισιν 
διαφόρων θεμόπων των.

Αί συνθηκαι έργασίας
"Οσον λυπηρόν καί αν είναι τό 

γεγονός, δέν δυνάμεθα νά τό παρα- 
βλέψωμεν.

ΕΤναι δυστυχώς πολλά τά Ύποκ) 
ματα τής Τραπέζης μας είς τά ό
ποια αί συνθήκαι έργασίας δέν εΤ
ναι καλαί ένώ υπάρχουν καί Ύποκ) 
ματα είς τά όποια είναι άθλιαι.

Διά τήν προστασίαν τού γοήτρου 
τής Τραπέζης, τά Διοικ. Συμβούλων 
έπεδίωξε, έν άρχή νά προκαλέσ^ ά- 
θορύβως τό ένδιαφέρον τών άριμο- 
δίων διά τήν βελτίωσιν τών συνθη
κών έργασίας. "Οταν διεπιστώσα-

μεν, δτι, ή τακτική μας αυτή δέν θά 
εΐχεν άποτέλεσμα ηΰξήσαμεν τήν 
πίεσιν καί ήδη τό θέμα τής βελτιώ- 
σεως τών συνθηκών έργασίας, μετά 
τήν έπίλυσίν τών μεγάλων θεμάτων 
τά όποια όαντιμετώπισε τό Διοικ. 
Συμβούλιον, άποτελεΐ μίαν άπό τάς 
κυρίας επιδιώξεις.

Ύπ’ αυτήν τήν μορφήν έτέθη τό 
θέμα ένώπιον τής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης.

Τούτο είναι γνωστόν άλλωστε καί 
άπό τά σχετικά δημοσιεύματα τής 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ».

Αϋξησις μισθολογίου
Καίτοι ή αϋξησις τού μισθολο

γίου άποτελεΐ πάντοτε τήν πρώτην 
καί κυρίαν έπιδίωξιν τών έργαζομέ- 
νων, δέν έπροτάξαμεν τούτο είς.τόν 
οντολογισμόν μας, διότι, ή άντιμε- 
τώπισίς του ύπήρξεν συλλογική.

Είναι είς δλους γνωστόν δτι τό 
αίτημα τής αϋξήσεως τών μισθών 
τών Τραπεζικών Υπαλλήλων χειρί
ζεται διά λογαριασμόν δλων τών 
Συλλόγων μελών της, ή ΟΤΟΕ.

Κατά τήν περίοδον τής θητείας 
μας συνειργάσθημεν καί προσφέρα- 
μεν τήν βοήθειάν μας διά νά έπιτευ- 
χθοΰν τά καλύτερα δυνατά άποτε
λέσματα.

Παρά τήν διαφωνίαν μας καί τήν 
άντίδρασίν μας ή διωρισμένη Διοί- 
κησις τής ΟΤΟΕ, ώς έκπρόσωπος 
τών Τραπεζικών Υπαλλήλων άπε- 
δέχθη τόν παρελθόντα ’ Οκτώβριον 
αύξησιν τών μισθών τών Τραπεζο-

ϋπαλλήλων είς άπαράδεκτα ποσο
στά.

Τό Διοικ. Συμβούλιον κατήγγειλε 
τούς διωρισμένους διά τήν ένέργειάν 
των αυτήν, δέν εΐχεν δμως τήν δυ
νατότητα νά άρνηθή τήν αύξησιν 
καί νά άκολουθήση ιδίαν πορείαν.

Έν συνεργασία καί μέ άλλούς 
Συλλόγους έπιέσαμεν τήν Διοίκησιν 
τής ΟΤΟΕ νά προσφύγη είς τήν 
διαιτησίαν καί νά ζητήση νέαν αύ- 
ξησιν μισθών άνταποκρινομένη,ν είς 
τήν πραγματικήν άπώλειάν των λό
γψ τής άλματώδους αϋξήσεως τών 
τιμών τών διαφόρων άγαθών καί είς 
τήν πραγματοποιηθεΐσαν σύσκεψιν 
ύπεστηρίξαμεν τήν άμεσον προσφυ
γήν είς τήν διαιτησίαν μέ αίτημα 
τήν αύξησιν τών άποδοχών μας κα- 
τά/35%.

' Ηδη έκινήθη ή διαδικασία μέ αί
τημα τήν αύξησιν τών άποδοχών κα
τά 33%.

Ένοποίησις Συλλόγων - 
’Ασφαλ. Ταμείων Προσωπικού

Τήν έπιθίμμίαν του διά νά έπιτευ- 
χθή ή ένότης τών δυνάμεων τού 
Προσωπικού, διά τής ένοποιήσεως 
τών ύφισταιμένων Συλλόγων Προσω
πικού, διεκήρυξε τό Διοικ. Συμβού
λιον πολύ προ τής εκλογής του.

"Οταν άνελάβαμεν τήν Διοίκησιν 
τού Συλλόγου έπεδείξαμεν τόσην 
καλήν διάθεσιν διά νά έπιτύχωμεν 
άποτέλεσμα πρός αυτήν τήν κατεύ- 
θυνσιν, ώστε, πρός στιγμήν έκατη- 
γορήθημεν, ότι, προβαίνομεν είς πα
ραχωρήσεις πού θέτουν είς κίνδυ
νον τά συμφέροντα τών μελών τού 
Συλλόγου. Βεβαίως ουδέποτε συ
νέβη ή έπρόκειτο νά συμβή τούτο. 
Είλικρινώς δμως ήγψνισθημεν διά 
νά πείσωμεν, περί τής άνάγκης τής 
ένοποιήσεως τών Συλλόγων καί Α
σφαλιστικών Ταμείων τού Προσωπι
κού καί τήν έτέραν πλευράν. Συ- 
νηντήσαμεν δυστυχώς τήν άδιαλλα- 
ξίιχν καί τήν άρνησιν. Μέ πρόσχη
μα τήν διαφωνίαν πρός ώρισμένα 
σημεία τής Σ.Σ. διά τήν ’ίσην μετα- 
χείρισιν, καί μέ έπιχειρήμοττα πού 
τελικώς άπεδείχθησαν άποκυήματα 
νοσηρός φαντασίας, διεσπάσθη ή 
συνεργασία καί ή όξύτης είς τάς 
σχέσεις τών Συλλόγων άπεκορυφώ- 
θη, μέ άποτέλεσμα νά άπομακρυν- 
θή ή ένοποίησις Συλλόγων καί Α
σφαλιστικών Ταμείων.

Δέν άπεγοητεύθημεν παρά ταΰτα 
καί συνεχίσαμεν τάς προσπάθειας 
μας.

Εις τήν σημερινήν Διοίκησιν τής 
Τραπέζης μας, έθέσαμεν τό άσφαλι- 
στικον θέμα, έν δλη του τή έκτάσει, 
μόλις άνέλαβε τά καθήκοντά της. 
Ή Διοίκησις εύρέθη πρόθυμος νά 
συμβάλλη μέ δλας της τάς δυνά
μεις είς τήν ένοποίησιν. Άπό πλευ
ράς μας άπεδέχθημεν πρότασίν της, 
παρά τήν ύφισταμένην οξύτητα είς 
τάς σχέσεις τού Συλλόγου μας καί 
τής τ. Τραπέζης Αθηνών καί άπηυ- 
θύναμεν έπιστολήν διά τήν ύποβο- 
λήν κοινού ύπαμνήματος πρός τήν 
Διοίκησιν έπί τών θεμάτων τού

Αί σχέσεις μέ
Τό έκάστοτε Διοικητικόν Συμβού

λιον τού Συλλόγου οφείλει, σύμφω
να μέ τό καταστατικόν άπό τής συ- 
στάσεως τού Συλλόγου, νά προστα-

Προσωπικοΰ. Ό Πρόεδρος τής τ. 
Αθηνών, άποκαλύπτων διά μίαν ά- 
κόμη φοράν τόν έαυτόν του, άπέρ- 
ριψε τήν πρότασίν καί έπέστρεψε 
τήν έπιστολήν. Ή ένέργειά του αΰ
τη άπέδειξε τάς προθέσεις του καί 
τή,ν ειλικρίνειαν τών διακηρύξεών 
του, περί ένοποιήσεως.

Διά μίαν άκόμη φοράν ό κ. Γκι- 
τάκος άπεμάκρυνε τήν ένοποίησιν 
τών Ταμείων διά νά διατηρήση τήν 
Προεδρίαν τού Συλλόγου.

Παρά ταΰτα δέν έγκαταλείψαμε 
τάς προσπάθειας μας ένώ παραλλή
λως ή Διοίκησις εκδηλώνει πάντοτε 
τό ένδιαφέρον της έπί τού προβλή
ματος τής Ασφαλιστικής προστα
σίας τού Προσωπικού τής Εθνικής 
Τραπέζης.

Τό θέμα μελετάται ήδη ύπό εί- 
δικώς πρός τούτο συσταθείσης επι
τροπής, έκ μελών τού Διοικητικού 
Συμβουλίου τής Τραπέζης.

’Επαναλαμβάνομε!/ δτι έπιθυμία 
μας είναι ή ένοποίησις τών Ασφα
λιστικών Ταμείων τού Προσωπικού 
καί καθ’ δσον έξαρτάται άπό ήιμάς 
θά πράξωμεν πάν τό δυνατόν. Ε
παναλαμβάνομε»/ επίσης δτι ισχύει 
πάντοτε ή είσήγησίς μας έπί τού 
Ασφαλιστικού θέματος τήν όποιαν 
ένέκρινε ή Γενική Συνέλευσις τού 
Συλλόγου μας τής 8ης Μαρτίου 
1973.

Τό θέμα τών σχέσεών μας μέ 
τούς έτέρους Συλλόγους Προσωπι
κού τής Τραπέζης μας συνεζητήθη 
ευρύτατα κατά τήν έτησίαν Γενι
κήν Συνέλευσιν τής 26)3)74 καί ά- 
νεπτύχθησαν λεπτομερώς οί λόγοι 
τής διακοπής τής συνεργασίας μέ 
τόν Πρόεδρον καί άργότερον μέ τό 
Διοικ. Συμβούλιον τού Συλλόγου τ. 
Τραπέζης Αθηνών, ώστε νά μήν πα- 
ρίισπαταιΐ άνάγκη, νά τούς έπαναλά- 
βωμεν.

’Άν τούτο καταστή άναγκαΤον, θά 
τό πράξωμεν κατά τήν Γενικήν Συ- 
νέλευσιν δπου θά συζητηθή ό άπολο- 
γισμός τού Διοικ. Συμβουλίου έν τψ 
συνόλψ του.

τήν Διοίκησιν
τεύη καί νά προάγη τά συμφέροντα 
τών μελών του.

Διά νά έκπληρώση τήν άποστο-
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)
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’Απολογισμός θρίαμβον τον Δ. Συμβουλίου ^***********************************'**** ■*■*******#.
*

Ιϊχπ την Γι!ϊ'ι/ϊ!*ν της θητείας του το Jkcotz. 
Συμβούλιον Αντιμετώπισε πρωτοφανείς αντιδρά, 
βεις, δόλιας ένεργείας, άσύβτολον διασποράν ψευ
δών ειδήσεων και συκοφαντιών.

Τδ Αιοικητικδν Χυμβούλιον είπε πάντοτε την 
αλήθειαν και τα αποτελέσματα έδικαιωσαν πάντοτε 
την τακτικήν που ήκολούδησε είς την άντιμετώπισιν 
των θεμάτων μας. *Ι*ευδείς υποσχέσεις καί επιπό
λαιοι χειρισμοί προς παραπλάνησιν των μελών του 
Συλλόγου μόνον ζημίαν προκαλοΰν.

Άν τδ ζΑιοικ. ϋυμβουλιον ΰπέκυπτε είς τάς πι
έσεις καί τους εκβιασμούς των άντιπάλων του ή 
1X11 ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΪΙΪ δεν θά είχε πραγματο- 
ποιηθή.

©ά είμεθα υποχρεωμένοι καί ήμείς όπως οί 
συνάδελφοί μας τής Εμπορικής — ' Ιονικής — Λαϊ- 
κής — Άμέριζαν Εξπρές να άγωνιζόμεθα άκόμη 
μέ άβέβαιον άποτέλεσμα.

Οί άντίπαλοι του Χιοικ. Χυμβουλίου που εμ
φανίζονται καί πάλιν διά να διεκδικήσουν την ψήφον 
των μελών του Χυλλόγου, είναι ύπευθυνοι, έφ’ ό
σον κατά τό παρελθδν διετέλεσαν μέλη του ζΑιοικ. 
Χυμβουλίου του Χυλλόγου καί μάλιστα είς ήγε- 
τικάς θέσεις διά την AIlSS AEil.A ίΧ ΤΜΗΜΑ
ΤΟΣ ΤΟΤ ΜΙΣΘΟΙ* ΜΑΣ επί μακράν σειράν 
ετών.

Τδ Αιοικ. Χυμβούλιον δι’ εύστοχου ένεργείας 
άπεκατέστησε την ζημίαν διά τού συνυπολογισμού 
των διαφόρων έπιδομάτων είς τα δώρα καί ύπερω- 
ρίας καί οί ίδιοι οί υπεύθυνοι εϊσέπραςαν άναδρο- 
μικώς σεβαστά ποσά.

’ Οφείλουν πάντοτε να δώσουν εξήγησιν είς τα 
μέλη τού Χυλλόγου διά την άδιαφορίαν πού επέ- 
δειξαν καί την οικονομικήν ζημίαν πού έπροξένη- 
σαν.

ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

χορηγηθούν αμέσως 
αί όφίΐλόμίναι άδειαι

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 3ης Σ€Λ.

λήν του αυτήν πρέπει νά συνεργα- 
σθή μέ την έκάστοτε Διοίκηαιν τής 
Τραπέζης.

Προς αυτήν πρέπει νά ύττοβάλη 
τά αιτήματα, μέ αυτήν πρέπει νά 
συνεργασθή διά τήν έπΐλυσίν των, 
αυτήν πρέπει νά πείση διά τήν α
ποδοχήν των.

Δεν ειχει συνεπώς δικαίωμα τό Δ. 
Συμβούλων νά άρνηθή τήν συνερ
γασίαν μέ τήν Διοίκησιν τής Τρά- 
πέζης όταν μάλιστα αϋτη επιδει
κνύει ενδιαφέρον διά τά θέματα τού 
Προσωπικού. "Αν είς τοιαύτην πε- 
ρίπτωσιν τό Διοικ. Συμβούλων τού 
Συλλόγου δέν συνεργασθεΐ, διά λό
γους ασχέτους προς τά γενικώτερα 
συμφέροντα τής Τραπέζης καί τού 
Προσωπικού, τότε προδίδει τά μέ
λη τού Συλλόγου καί υπηρετεί άλ- 
λοτρίους σκοπούς.

Προδίδει επίσης τά μέλη τού 
Συλλόγου, τό Διοικ. Συμβούλων, τό 
όποιον δέν καταγγέλει τήν Διοίκη- 
σιν ή οποία αδιαφορεί διά τό Προ
σωπικόν καί την Τράπεζαν καί δέν 
κινητοποιεί τά μέλη τού Συλλόγου 
διά νά επιτύχουν τήν άναγνώρισιν 
τού δικαίου των διά των νομίμων 
μέσων πού ή Πολιτεία παρέχει πρός 
τον σκοπόν αυτόν, προς όλους τούς 
εργαζομένους.

Τό Διοικ. Συμβούλων διεκήρυξεν 
τήν ττίστιν του είς τήν συνεργασίαν 
Προσωπικού καί Διοικήσεως καί είς 
τήν ίκανοποίησιν των αιτημάτων 
μας διά τής συνεργασίας. ‘Απορρί
πτει τήν θεωρίαν ότι τά αιτήματα

Οί δημοσιευθέντες Ισολογισμοί | 
των δύο ετών διαχειρίσεως τής πε
ριουσίας τού Συλλόγου καί αί εκθέ
σεις των μελών τής ‘Εξελεγκτικής 
Επιτροπής, παρέχουν πλήρη εικόνα 
τού τρόπου μέ τον όποιον διεχειρί- 
σθημεν ταύτην. Έπιμελώς άπεψύ- 
γαμεν δαπάνας αϊτινες θά ήδύνοντο 
νά χαρακτη,ρωθούν ώς σπατάλη. 
Έττεριωρίσθημεν είς τάς Φύστηρώς 
απαραιτήτους δαπάνας διά την λει
τουργίαν τών γραφείων τού Συλλό
γου, τής Λέσχης καί τού Εστιατο
ρίου, τής έκδόσεως τού δημοσιογρα
φικού μας οργάνου, τής διανομής 
δώρων είς τά τέκνα τών μελών τού

"Οπως είναι γνωστόν τό Δωικ. 
Συμβούλων έπεδίωξε τήν αγοράν α
κινήτου προς καλυτέραν τοττοθέτησιν 
τών χρημάτων μας.

Είς έκτέλεσιν άποψάσεως τής Γεν. 
Συνελεύσεως τής 8)3)73 έπροχώρη- 
σε εις τήν άναζήτησιν τού καταλ
λήλου προς έξυπηρέτησιν καί τών 
αναγκών τού Συλλόγου χώρου, έφ’ 
όσον είναι κοινή διαπίστωσις ότι τό 
κτίριον έπί τής οδού ’Ακαδημίας δέν 
άντοπτοκρίνεται είς τάς σημερινάς 
απαιτήσεις.

Έλήφθησαν κατ’ άρχήν όλα τά 
μέτρα τά όποια έξησφάλιζον τάς 
προϋποθέσεις άδιαβλή,του καί υπό 
τούς καλυτέρους όρους αγοράς τού 
ακινήτου. Τούτο έπετεύχθη διά συ
νεργασίας τού Διοικητικού Συμβου
λίου καί τής Τεχνικής Υπηρεσίας 
τής Τραπέζης μας. Έζητήθη έξ άλ
λου καί μάς υπεβλήθη μελέτη κα- 
θηγητοΰ Πανεπιστημίου.

Καί ένώ είχεν άνευρεθεΐ ό κα
τάλληλος χώρος καί οί όροι αγο
ράς εΐχον κριθεΐ ώς απολύτως συμ- 
φέροντες, τό Διοικ. Συμβούλων ΰπε- 
χιρεώθη νά άναβάλη καί έν συνεχείς 
νά ματαίωση τήν αγοράν τού ακι
νήτου, διότι, υπό αντιπολιτευόμενων 
τό Διοικ. Συμβούλων συνεκεντρώθη 
άριιθμός υπογραφών, μελών τού Συλ
λόγου, τά όποια έζήτουν τήν σύγ- 
κλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύ
σεως μέ θήμα τήν άγοράν τού ακι
νήτου.

Παρά την ύφισταμένην άπόφάσιν 
Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως τών 
μελών τού Συλλόγου διά τήν άγο
ράν ακινήτου, τό Διοικ. Συμβούλων 
σεβόμενον τούς συναδέλφους οί ό
ποιοι υπέγραψαν τήν αΐτησιν προς 
σύγκλησιν Εκτάκτου Γενικής Συνε
λεύσεως καί έν τή έπιθυμίφ του νά 
παράσχη πλήρεις διευκρινίσεις προς 
τούς αίτούντας, βέβαιον ότι ή πλεω- 
ψηφία τών ΰπογραψάντων δέν άπέ- 
βλεπε είς την ματαίωσιν τής αγο
ράς αλλά είς τήν επιθυμίαν της νά 
κατοχυρωθούν τά συμφέροντα τού 
Συλλόγου καί δεδομένου ότι τούτο, 
τό Διοικ. Συμβούλων, είχεν μεριμνή- 
σει πλήρως δι’ αυτά, άνέστειλε την 
αγοράν τού ακινήτου καί έπροχώρη- 
σε είς τήν σύγκλησιν τής ’Εκτάκτου 
Γενικής Συνελεύσεως.

Δυσχερές έργον ύπήρξεν ανέκαθεν 
ή αΰξησις τών ’Οργανικών θέσεων. 
Οί παλαιότεροι συνάδελφοι ένθυμοΰ-ν 
ται, ασφαλώς, ότι, προς ίκανοποίη- 
σιν αιτήματος ώς ή αΰξησις οργανι
κών θέσεων απειλείτο κάθοδος είς 
απεργίαν.

Τό Διοικ. Συμβούλων ήδυνήθη, 
κατά τον χρόνον τής θητείας του, 
νά επιτυχή τήν αΰξησιν τών ’Οργανι
κών θέσεων τόσον είς τον Λογιστι
κόν, όσον καί είς τον Ταμιακόν κλά- 
δον

πρέπει νά ικανοποιούνται διά τής 
αντιδικίας μόνον.

Δέν σημαίνει τούτο, ότι, έχει ά- 
ποκλεισθή έκ τών προτέρων ή άνά- 
ληψις άγώνος έπί οίουδήποτε θέμα
τος μή έπιλυομένου διά τής συνερ
γασίας, ή όταν άποδειχθή κακή 
πρόθεσις ή προσπάθεια παρελκύ- 
σεως τής ΐκανοποιήσεως οίουδήποτε 
αιτήματος υπό τού εργοδότου. Προ- 
κρίνομεν την συνεργασίαν ώς τό 
καλύτερον μέσον διά τήν έπίλύσιν 
τών θεμάτων μας, έν ταυτφ είμεθα 
πάντοτε έτοιμοι νά άγωνισθώμεν δΓ 
όλων τών μέσων όταν διαπιστώσο- 
μεν ότι ή Δωίκησις αδιαφορεί, δ>Γ 
αυτά.

Τάς ένεργείας μας κατευθύνει τό 
συιμφέοον τών μελών τού Συλλόγου. 
"Οταν αυτό δέν έξυπηρετείται διά 
τής συνεργασίας, τότε απομένει ό 
αγών καί δι’ αυτόν είμεθα πάντο
τε προετοιμασμένοι.

Μέ τήν παρούσαν Διοίκησιν τής 
Τραπέζης μας, παρά τόν ολίγον 
χρόνον που εύρίσκεται αϋτη είς τήν 
Διοίκησιν, έχομεν επιτύχει, συνερ- 
γαζόμενοι, τήν δημιουργίαν τών συν
θηκών αί όποΐαι επιτρέπουν τήν ί- 
κανοποίησιν τών έκκρεμούντων αιτη
μάτων μας.

Ή έπιδεικνυομένη διάθεσις πρός 
έπίλύσιν τών θεμάτων μας καί τά 
ληψθέντα μέτρα, ενισχύουν τήν πε- 
ποίθησιν, ότι, θά μάς έπιτρέψουν νά 
συνεχίσωμεν συνεργαζάμενοι μετ ζ 
αυτής καί δέν θά εύρεθώ,μεν είς την 
ανάγκην νά έπιβάλλωμεν τό δίκαιόν 
μας.

I Συλλόγου καί τών καθιερωμένων έκ- 
δηλώσεων, τής κοπής τής πίττας, 
τού ετησίου χορού τού Συλλόγου καί 
τού παιδικού χορού.

Τό Διοικ. Συμβούλων άνταποκρι- 
νόμενον είς την επιθυμίαν τών με
λών τού Συλλόγου έσπευσε νά ενί
σχυση τον έρανον υπέρ τών Κυ
πρίων άδελφών μας μέ τό ποσόν 
τών 660.000 δρχ. είς μετρητά καί 
είδη ρουχισμού.

Διέθεσε έξ άλλου διά την ένίσχυ- 
σιν τών ’Ενόπλων Δυνάμεων τής χώ
ρας μας τό ποσόν τών ί 00.ΌΪΙ0 
δραχμών.

Δυστυχώς δέν μάς έχορηγήθη τό
τε ή άπαιτουμένη διά τήν σύγκλη- 
σιν Γενικής Συνελεύσεως άδεια τών 
υπηρεσιών ’Ασφαλείας καί ουτω ή 
Γενική Σ υνέλευσις δέν έπραγματο- 
ποιήθη. Δέν έπραγματοποιήθη όμως 
καί ή αγορά τού άκινήτου, διότι, τό 
Διοικ. Συμβούλων εκρινεν, ότι, έφ’ 
όσον είχεν έγερθεΐ άντί,ρρησις υπό 
μελών τού Συλλόγου καί είχεν ζητη
θεί ή έπανασυζήτησις τού θέματος 
είς Γενικήν Συνέλευσιν τών μελών, 
δεν έπρεπε νά προχωρήση είς τήν 
άγοράν.

Τό Διοικ. Συμβούλιον αναγνωρί
ζει σήμερον ότι έπ’ αυτού τού θέ
ματος διέπραξε λάθος.

Δέν θά έπιιχειρήσωμεν νά τό δι- 
καιολογήσωμεν απολογούμενοι ένώ- 
πιον τής Γενικής Συνελεύσεως.

Παρέχομεν 'μόνον μίαν έξήγησιν 
τών λόγων οί όποιοι μάς οδήγησαν 
είς τήν ματαίωσιν τής αγοράς τού 
ακινήτου.

Τό ποσόν τό όποιον θά διετίθε
το ήτο αρκετά υψηλόν καί ή διάθε- 
σίς του δέν έπρεπε νά τέλη ϋπό τήν 
άμφισβήτησιν πού είχεν προκαλέ- 
σει ή αΐτησις προς σύγκλησιν Ε
κτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, ένώ 
παραλλήλως εΐιχεν εξαπολυθεί κύμα 
διάβολης διά τού ψιθύρου, μελών 
τού Δωικ. Συμβουλίου.

Έπεδείξαμεν ίσως υπερβολικήν 
ευαισθησίαν.

Π ιστεύοιμεν όμως καί τώρα οτι 
τότε δέν ήτο δυνατόν νά πράξωμεν 
άλλως.

Ή ζημία τή,ν οποίαν έχοιμεν ϋπο- 
στεΐ έκ τής ματαιώσεως τής αγοράς 
τού ακινήτου υπερβαίνει, μέ τά ση
μερινά δεδομένα, τό ποσόν τών 20. 
000.000 δρχ.

Οί πρωτεργσται τής συγκεντρώ- 
σεως τών υπογραφών πρός σύγκλη- 
σιν Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, 
είναι, έξ ολοκλήρου υπεύθυνοι διά 
τήν ζημίαν αυτήν καί κυρίως διότι 
δέν άπεκτήσαμεν τό ακίνητον τό ό
ποιον καί τά περιουσιακά μας στοι
χεία διησφάλιζε και μάς παρείχε 
τήν δυνατότητα νά στεγάσωμεν ά- 
ξιοπρεπώς τήν Λέσχην μας καί νά 
δημιουργήσωμεν έντευκτήριον, βι
βλιοθήκην, αίθουσαν διαλέξεων κλπ.

Δέν έπιδιώκσμεν νά έντυπωσιάσω- 
μεν έπί τού θέματος. Είναι όμως α
παραίτητον νά τονισθή ότι τούτο 
διήλθεν άπό πολλάς φάσεις μέχρι 
τής τελικής υπογραφής καί δημοσι- 
εύσεως τού σχετικού διατάγματος 
είς τήν εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

Διά νά μήν άπωλεσθή τό θέμα 
δνεξήχθη άγων ταχύτητας πρός διεκ- 
περαίωσιν τής άπαιτουμένης διαδι
κασίας.

Βρεφονηπιακός
σταδμός

Τό θέμα τού βρεφονηπιακού στα
θμού ϋπαγόμενον είς τήν άρμοδιό- 
τητα τού Ταμείου Υγείας άπησχό- 
λησε τό Δωικ. Συμβούλων τού Συλ
λόγου καί κατεβλήθη προσπάθεια έ- 
ξευρέσεως μιας iικανοποιητικής λύ- 
σεως.

Ή δοθεΐσα λύσις καί ώς προσωρι
νή άκόμη δέν ικανοποίησε.

Οί συνάδελφοι τών Επαρχιακών 
Ύποκ)των παρέμειναν ακάλυπτοι 
καί τούτο περιπλέκει έτι περαιτέρω 
τό θέμα.

’Από τής εφαρμογής τού μέτρου, 
τό Διοικ. Συμβούλων έξεδήλωσε τήν 
άντίθεσίν του.

Οί συνάδελφοι τών ’Επαρχιακών 
Ύποκ)των δικαιούνται καί πρέπει 
νά λάβουν τό μερίδων των όπως καί 
οί συνάδελφοι τού Κέντρου.

Αυτή είναι ή επιδίωξις τού Δωικ. 
Συμβουλίου καί πρός έπίτευξιν αυ
τού τού σκοπού καταβάλλονται προ- 
σπάθειαι καί διεξάγονται συνεννοή
σεις μετά τού Ταμείου Υγείας καί 
τής Διοικήσεως τής Τραπέζης.

Οί προσληφδέντες 
τά έτη 1964-1965
Διά τά θέματα τών συναδέλφων 

τών διαγωνισμών 1964 καί 1965 τό 
Διοικ. Συμβούλων προσέφυγε εις τήν 
Δικαιοσύνην.

Είμεθα βέβαιοι ότι δέν είναι μα
κράν ή στιγμή τής ρυθμίσεως καί 
τών θεμάτων τών συναδέλφων αυτών 
μέ την άναγνώρισιν τού δικαίου 
των νπό τής Διοικήσεως τής Τρα
πέζης, ΰπό τής οποίας επανεξετά
ζεται τό θέμα καί έχουν δημωμρ- 
γηθεΐ αί προϋποθέσεις τής ρυθμί- 
σεώς του.

Θέματα
πολεμιστών

Τό Διοικ. Συμβούλων έπραξε 
παν ότι έξηρτάτο άπό αυτό διά τήν 
προώθησιν τού θέματος τών Πολεμι
στών Ν. 751 καί 1836. Παρηκολού- 
θησε καί παρακολουθεί έκ τού σύν
εγγυς τήν έξέλιξιν τού θέματος καί 
έν τφ μέτρφ τών δυνατοτήτων του, 
δοθέντος ότι, τό θέμα έκ φεύγει τών 
ορίων τής Τραπέζης, συμβάλλει είς 
τήν ίκανοποίησιν τού αιτήματος αυ
τού. "Ηδη έκ τών ένημερώσεών μας 
πρός τούς κοινοβουλευτικούς εκπρο
σώπους κατετέθη σχετική έρώτησις 
είς τήν Βουλήν.

Ουδέποτε τό Δωικ. Συμβούλων 
έπεχείρησε νά έξαπατήση τούς συν
αδέλφους τών Ν. 751 καί 1836, ώς 
έπραξαν, δυστυχώς, διά νά έκμε- 
ταλλευθοΰν ώς ίδικήν των επιτυχίαν 
μίαν διαφανεΐσα,ν, προεκλογικώς, 
λύσιν τού θέματος, ώρισμένοι πού 
επιμένουν νά παριστάνουν τούς ή- 
γέτας καί τάς καλώς πληροφορήίμέ- 
νας πηγάς.

Τό Διοικ. Συμβούλιον είπε πάν
τοτε τήν άλήθειαν και τούτο πράτ
τει καί σήμερον. Εύρίσκεται είς τό 
πλευρόν τών συναδέλφων καί παρέ
χει τήν διαβεβαίωσιν ότι τό ενδια
φέρον του δΓ αυτούς θά παραμείνη 
αμείωταν.

Τό θέμα όμως, έπαναλαμβάνομεν, 
δέν αφορά μόνον τούς συναδέλφους 
μας καί ή λύσις του δέν δύναται νά 
προέλθη μόνον άπό ημάς.

Θήλυ προσωπικόν

Αί γυναίκες συνάδελφοι, χωρίς νά 
αποτελούν ιδιαιτέραν κατηγορίαν 
Προσωπικού, έχουν ώρισμένα ειδικά 
θέματα.

Τό Διοικ. Συμβούλιον υιοθέτησε 
τά θέματα αύτά, κυριώτερον τών ό
ποιων είναι ή συνταξ ι οδότησ ίς των 
μετά τήν συιμπλήρωσιν εικοσαετούς 
υπηρεσίας.

Διά τήν ίκανοποίησιν τού αιτή
ματος αυτού τό Διοικ. Συμβούλων 
ήγωνίσθη καί δέν παρέλειψε νά προ- 
6ή είς άπάσας τάς ένδεικνυομένας 
ένεργείας.

Ή σπουδαιότης τού θέματος δέν 
έπιτρέπει θεαματικάς ένεργείας 
πρός παραπλάνησιν τών ενδιαφερο
μένων συναδέλφων καί προσεταιρι- 
σμόν των ώς ψηφοφόρων.

Ψευδείς υποσχέσεις καί επιπό
λαιοι χειρισμοί μόνον ζημίαν προ
καλοΰν είς τό θέμα καί δυστυχώς 
τοιαΰται εκδηλώσεις τού παρελθόν
τος έχουν δημιουργήσει πρόσθετα 
προβλήματα.

Τό Διοικ. Συμβούλων έχειρίσθη 
καί χειρίζεται τό θέμα κατά τρόπον 
πού νά διασφαλίζη πλήρως τά συμ
φέροντα τών ενδιαφερομένων συνα
δέλφων καί νά έπιτρέπη τήν ίκανο- 
ποίησιν τού αιτήματος.

Εόρισκόμεθα σήμερον είς τό ση- 
μεΐον εκείνο πού επιτρέπει αισιοδο
ξίαν διά τήν ρύθμισιν τού θέματος 
καί θά άποφύγοιμεν νά άναφέρωμεν 
λεπτομέρειας είς τον ’Απολογισμόν 
μας. Δέν θά παραλείψωμεν πάντως 
νά ΰποδεί'ξωμεν είς τάς συναδέλ
φους νά άναμεινουν έπ’ ολίγον είσέ- 
τι χρόνον τό άποτέλεσμα τών ενερ
γειών ιμας καί νά μήν παρασύρων- 
ται άπό τάς φωνασκίας που απο
βλέπουν μόνον είς άγραν τών ψή
φων των.

Τό Διοικ. Σμμβούλιον έχει άπο-

δείξει ότι σέβεται τό μέλη τού Συλ
λόγου καί δέν εκμεταλλεύεται τήν 
αγωνίαν των διά τά θέματα πού 
τούς ενδιαφέρουν. ’Ενεργεί μεθοδικά 
καί λέγει μόνον τήν αλήθειαν. Τού
το πράττει καί σήμερον.

Τραπεζιτική
Τό δημοσιογραφικόν δργανον τού 

Συλλόγου μας «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» 
κατεβλήθη προσπάθεια νά κυκλοφο- 
ρή τακτικώς μέ πλήρη είδησεογρα- 
φική καί ενημερωτική έπί διαφόρων 
θεμάτων ύλην.

Ή προβολή τών θεμάτων μας ά
πό τάς στήλας τής «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙ
ΚΗΣ» καί ή δημοσία διατύπωσις 
τών απόψεων μας, συνέβαλον σο- 
βαρώς είς τήν προώθησιν καί έπί- 
λυσιν τών αιτημάτων μας.

Έσαατόριον
Υποδειγματική ύπήρξεν ή λει

τουργία τού εστιατορίου.
’Ιδιαιτέρα ψροντίς κατεβλήθη ώ

στε τά προσφερόιμενα φαγητά νά εί
ναι παρασκευασμένα μέ άριστα υλι
κά.

Αί αϊθουσαι τού εστιατορίου έξω- 
ραΐσθησαν καί άντ ικατεστάθησαν τά 
πεπαλαιωιμένα έπιττλα (καθίσματα 
κ.λ.π.).

Έξ άλλου τό έστιατόρων εξυπη
ρέτησε καί εξυπηρετεί πλήρως τούς 
συναδέλφους τού Κέντρου Μηχανο
γραφίας, Κεντρικού Πειραιώς καί Κα- 
μινίων διά τής μεταφοράς καθ’ έκά- 
στην τών παραγγελομένων. φαγητών. 

★
Συνάδελφοι,
Ό1 απολογισμός τού έργου τού 

Δωικ. Συμβουλίου δέν εξαντλείται 
μέ όσα ανωτέρω έξετέθησαν.

Ή δραστηριότης τού Διοικ. Συμ
βουλίου έπεξετάθη είς πλεΐστα αλ- 
λα θέματα άφορώντα τό σύνολον ή 
ώρισμένας κατηγορίας τού Προ
σωπικού. Είς τά περισσότερα έξ αυ
τών ήδυνήθημεν νά δώσωμεν λύσιν.

Δέν ήτο φυσικά δυνατόν νά έπι- 
τευχθή εντός μιας διετίας ή έπίλυ- 
σις τού συνόλου τών θεμάτων πού 
μάς απασχολούν.

"Οπως έντονίσαμεν καί είς τήν 
άρχήν τού απολογισμού μας τό Δ. 
Συμβούλων είχεν τάξει ώς κύριον 
σκοπόν τήν έπίλύσιν τών χρονΐζόν- 
των ιμεγάλων θεμάτων, τής ίσης με- 
ταχειρίσεως, τής προσλήψεως τών 
τέκνων, τού ενιαίου ώραρίου, τής 
τροποπο ιήσεως τού ’Οργανισμού 
Υπηρεσίας, τής έφαρμογής τής έρ- 
γατικής νομοθεσίας κ.ά.

ΔΓ όλα τά άνωτέρω ήγωνίσθη μέ 
σύνεσιν καί αποφασιστικότητα καί 
τά αποτελέσματα σάς είναι γνωστά.

Παραλλήλως πρός τά άνωτέρω έ
πετεύχθη ή έπίλυσις καί τών λοι
πών θεμάτων πού άναφέρονται είς 
τόν απολογισμόν ώς καί άλλων πού 
δέν άναφέρονται μέν είς τόν απο
λογισμόν αλλά είναι γνωστά είς ό
λους, όπως γνωστόν είναι τό ενδια
φέρον πού έπέδειξε τό Διοικ. Συμ
βούλων δΓ όσα θέματα έτέθησαν 
ύπ’ δψιν του ϋπό μελών τού Συλλό
γου καί δΓ όσα άλλα, πού άπησχό- 
λουν ομάδας συναδέλφων, έζητήθη ή 
συμπαράστασίς του.

Συνάδελφοι,
Μέ ήρεμον τήν συνιείιδησιν δτι έ- 

πράξαμεν είς τό ακέραιον τό καθή
κον μας καί δτι ήδυνήθημεν νά έπι- 
τύχωιμεν τήν έπίλύσιν θεμάτων πού 
έθεωροϋντο άλυτα καί εΐχον έγκστά
λε ιφθεί θέτομεν ΰπό τήν κρίσιν σας 
τόν απολογισμόν τού έργου μας. 
Θά είναι δΓ ημάς μεγίστη ίκανο- 
ποίηισις ή άναγνώρισις τής προσφο
ράς μας.

-1 ★
Κιρίναμεν απαραίτητον νά άσχολη- 

θώιμεν δΓ ολίγον καί μέ τούς άντι- 
πολίτευαμένους τό Διοικ. Συμβού
λων Πράττομεν τούτο, διότι, άποδί- 
δαμεν ιδιαιτέραν σημασίαν είς τόν 
ρόλον τής άντιπολιτεύσεως, ή όποια 
δύναται νά συμβάλη θετικώς είς τήν 
προώθησιν τών θεμάτων μας δταν 
άσκή εποικοδομητικόν έλεγχον καί 
δέν παρεμβάλλει εμπόδια είς τό έρ
γον τού Δωικ. Συμβουλίου, αδιαφο
ρούσα διά τάς επιπτώσεις πού θά 
έχη ή τακτική της αυτή είς τά θέ
ματα τών συναδέλφων.

Δυστυχώς καθ’ δλην τήν διάρκειαν 
τής θητείας του τό Διοικ. Συμβού
λιον αντιμετώπισε πρωτοφανείς αν
τιδράσεις, δόλιας ένεργείας, άσύ- 
στολον διασποράν ψευδών ειδήσεων 
καί μίαν στεϊραν άρνησιν άπό πολ
λάς πλευράς.

Δέν παρεσύρθημεν είς καμμίαν 
περίπτωσιν. Μόνον οσάκις διεγράφη 
κίνδυνος διά τά θέματά μας, άπό 
τήν τακτικήν των αυτήν, τούς έκαυ- 
τηριάσαιμεν δημοσίως, έπεσημάναμε 
τόν κίνδυνο καί έκ αλέσαμε είς επι
φυλακήν τά μέλη τού Συλλόγου.

Ευτυχώς δέν ήδυνήθησαν νά μάς 
βλάψουν, παρά τό γεγονός δτι έ- 
πεχείρησαν καί την ϊσην μεταχείρι- 
σιν άκόμη νά ματαιώσουν διά νά ά- 
ποτύχη τό Διοικ. Συμβούλιον. Σή
μερον εμφανίζονται πλειοδοτοΰντες 
είς θέματα πού κατεπολέμησαν, δ
ταν ήγωνίζετο διά τήν έπΐλυσίν των, 
τό Διοικ. Συμβούλων καί σπεύδουν 
είς κατηγορίας δταν παρουσιάζεται 
καί άπλή καθυστέρησις έπί τής 
πορείας θεμάτων πού οί ίδιοι ήγνόη- 
σαν, ένώ τηρούν σιγήν. ’Ιχθύος δταν 
άναγγέλεται ή ίκανοποίησις. Υμείς 
θά κρίνετε καί τήν ίδικήν των αρνη
τικήν τακτικήν έναντι όλων τών θε
μάτων.

'Τπό τής Διοικήσεως τής Τρα
πέζης έξεδόβη ή κατωτέρω εγκύ
κλιος διά τήν κανονικήν χορήγη- 
σιν τών αδειών τοϋ έτους 1975 
καί τήν χορήγησιν μέχρι 31ης 
Μαρτίου 1975 τών όφειλαμένοιν 
παρείΛόντων ετών.
«ΔΓ επανειλημμένων εγκυκλίων 

τής σημασίας τής, εντός έκαστου η
μάς, έπεστήιβη ή προσοχή σας έπί 
μερολογιακοΰ έτους, χορηγι'ισεως είς 
οίπαιν τό Προσωπικόν τής Τραπέζης, 
τών κανονικών αδειών απουσίας.

'Τπενβμμίζοντες οΰεν τήν ύφιστα- 
μένην ΰποχρέωσιν τής Τραπέζης, έκ 
τών διατάξεων τοΰ οικείου Νόμου, 
αί όποΐαι προβλέπουν, διά τήν πε- 
ρΐπτωσιν ,μή σιιμμορφώσεως τών ύ- 
ποχρέων εργοδοτών, βαρείας οίκονο- 
μικάς καί ποινικάς συνέπειας, έντελ- 
λάμεΑα όπως, άμα τη λήψει τής πα- 
ρούσης οί κ.κ. Διευθυνταί τών Διευ-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΙΕΛ.)
τών παρεχόμενων υπηρεσιών.

Διερωτώμεθα, αν αληθώς οί είση- 
γηταί τοϋ μέτρου άγνοοΰν, τάς ΰφι- 
σταμένας σήμερον γενικώς σννθήκας 
παροχής υπηρεσιών πρός τους πελό
τας τής Τραπέζης μας.

Διερωτώμεθα, αν όντως, άγνοοΰν 
οτι, απασαι σχεδόν αί ύπηρεσίαι λει
τουργούν μέ έλειπες Προσωπικόν 
καί δτι, πλεΐστα 'Τποκίματα τής 
Τραπέζης στεγάζονται είς οικήματα 
έσωτερικώς καί έξωτερικώς άθλια 
καί οτι δ χώρος είς τόν όποιον πα
ρέχεται ή έργασία δέν ιέπαρκεΐ ουτέ 
διά τή,ν τοποθέτησιν τών γραφείων 
καί καθισμάτων τών υπαλλήλων.

'Τπό τά; ανωτέρω συνθΐ)κας, εί
ναι απορίας άξιον, πώς, άποτοίιμά- 
ται έ'ρευνα παραπόνων τών πελατών 
τής Τραπέζης καί διατυπώνεται συν 
τοίς αλλοις, τό ύπ’ άριθ. 5 έρώτημα. 
(Πίναξ ερωτηματολογίου διά τόν 
πελάτην).

’Έχετε ασφαλώς διαπιστώσει, ο
τι, τό Προσωπικόν τής ’Εθνικής 
Τραπέζης καταβάλλει ύπερανθρώ- 
πους προσπάθειας διά νά άνταποκρι- 
θή είς τάς απαιτήσεις τής υπηρεσίας 
καί ή συμπεριφορά του πρός τήν πε
λατείαν, παρά τάς δυσχερεΐας πού 
αντιμετωπίζει κατά τήν διεξαγωγήν 
τής εργασίας του είναι υποδειγμα
τική.

Είναι όμως πολύ φυσικόν, οση 
προσπάθεια καί άν καταβάλλεται, νά 
μήν είναι Ιδεώδης ή έξυπηρέτησις 
τής πελατείάς καί νά δημιουργοϋνται 
συνεχώς παράπονα διά τήν αναμο
νήν κλπ.

Καί ένώ δι’ αύτά δέν εύθύνονται 
οί υπάλληλοι, οί πειλάται στρέφονται 
κατ’ αυτών, διότι μετ’ αύτών συναλ
λάσσονται.

Μέ τά τιθέμενα ερωτήματα ύπ’ 
άριθ. 2, 3 καί 4 οί υπάλληλοι τής 
Τραπέζης παραδίδον,ται βορά είς τήν 
δικαιολογημένην άγανάκτησιν τής

θύνσεων, Καταστημάτων καί 'Υποκα
ταστημάτων τής Τραπέζης, προβώσιν 
είς τήν άμεσον χορήγησιν μέχρι 31ης 
Μαρτίου έ.ε. τών όφειλοιιένων ά
δειων παρείΐιθόντων ετών, μή έπιτρε- 
πομένηις ούδεμίας έπ’ αύτοϋ παρεκ- 
κλίσεως. "Αλλοιστε αδται εδει νά εί- 
χον χορηγηθή μέχρι τή,ς 31.12.74.

Έπ’ εύκαιρίμ έφιστώμεν τήν προ
σοχήν σας έπί τοϋ έγκαιρου προγραμ
ματισμού τών αδειών τοϋ τρέχοντος 
έτους, ούτως ώστε τό μείζον μέρος 
τούτων νά χιορηγη,θή έντός τής θε
ρινής περιόδου (’Ιούνιος — Σεπτέμ
βριος) μέ προοπτικήν όλοκληρώσεως 
τό άργότερον μέχρι τής 31.12.1975.

Οί κ.κ. Περιφερειακοί, Διευθυνταί 
παρακαιλοΰνται όπως, παρακολουθή
σουν ατενώς τήν έκτέλεσιν τών έν 
τή παρούση διαλαμβανόμενων, άνα- 
φέροντες ήμίν μέχρι τής 15ης ’Α
πριλίου έ.έ. τό άργότερον, σχετικώς.

πελατείας, ή οποία δμως έπαναλαιμ- 
βάνομεν, μόνον είς τούς ύπαλλήλους 
δέν οφείλεται.

Κύριε Διοικητά,
Ε’ίμεθα τεταγμέ,νοι ύπέρ παντός 

μέτρου άποβλέποντος είς τήν άνά- 
πτυξιν τών έργασιών τής Τραπέζης 
μας καί δέν θά εϊχομεν ούδεμίαν άν- 
τίρρησιν πρός έφαρμογήν τοϋ προ- 
ταθέντος μέτρου εάν δέν ύφίσταντο 
οί έκτεθέντες λόγοι, οίτινες απο
κλείουν τήν εφαρμογήν του, δοθέντος 
δτι, είναι έκ τών προτέρων γνωστή 
ή κατάστασις.

Πιστεύομεν άκόμη δτι άποτελεί 
ειρωνείαν πρός τήν πελατείαν τό τι- 
θέμενον έρωτηματολόγιον.

Άπό τής άναλήψεως τών καθη
κόντων σας, άπεδείξαμεν έμπράκτως 
τήν επιθυμίαν μας, διά μίαν συνερ
γασίαν καί κατε'βάλλαμεν πάσαν 
προσπάθειαν πρός επιτυχίαν τοϋ έρ
γου σας.

Λυπούμε θα διότι είμεθα ύποχρεω- 
μένοι νά άντι.ταχθώμεν είς τήν εφαρ
μογήν τής άνωτέρω έγκυκλίου καί 
σάς γνωρίζομεν δτι δέν θά δεχθώιμεν 
τή,ν παραπομπήν ή επιβολήν ποινής 
είς μέλος τοϋ ήμετέρου Συλλόγου 
είς έφαρμογήν τής άνωτέρω έγκυ
κλίου, πριν βελτιωθούν αί έν γέν,ει 
συνθήκαι παροχής τής εργασίας.

Δρατιτόμεθα τής ευκαιρίας νά έ- 
παναλάβωμεν, δτι, πρός έδραίωσιν 
τής τόσον Επιθυμητής συνεργασίας 
Διοικήσεως καί Προσωπικού είναι α
παραίτητον προ οίασδήποτε είσηγή- 
σεως άφορώσης καί είς τό Προσω
πικόν τής Τραπέζης νά λμμβάνεται 
προηγουμένως, ύπ’ οψιν, ή γνώμη 
τής Συλλογικής Έκπροσωπήσεως.

Είμεθα βέβαιοι, δτι, άν είχε προ- 
ηγηθή συνιεννόησις με θ’ ημών, δέν 
θά εύρισκόμεθα σήμερον είς τήν δυ- 
σάρεσ,τον ϋέσιν, ες τήν οποίαν πε- 
ριήλθομεν καί δέν θά διεταράσσετο 
ή μεθ’ ύ’ιμών συνεργασία.

Οικονομικά Συλλόγου

Ή αγορά άκινήτου

Αΰξησις ’Οργανικών Θέσεων 
Λογιστικού Ταμιακού Κλάδου
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