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ΝΑ ΤΙ ΖΗΤΑΜΕ ΜΕ 
ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Μέ την επικείμενη περάτωση τοΰ έργου τής Επιτροπής για 
τον ’Οργανισμό πού προεδρεύεται από τον Υποδιοικητή κ. Γα- 
ζή κλείνει ό κύκλος των σχετικών συζητήσεων, μεταξύ εκπροσώ
πων Διοικήσεως καί Προσωπικού/ πού άρχισαν πριν από όκτώ 
μήνες.

Μέ την ευκαιρία αυτή παραθέτομε τά κυριώτερα αιτήματα 
μας πού πρέπει να βρουν τή λύση τους μέ τήν τροποποίηση τοΰ 
’Οργανισμού, όπως διαμορφώθηκαν έπειτα από τις συζητήσεις 
στήν μικτή, άπό εκπροσώπους τής άρμοδίας Διευθύνσεως και τοΰ 
Προσωπικού, επιτροπή, (Άνακοίνωσις 5.3.65) και σε μερικά 
κατά τά ανωτέρω άπό τον Υποδιοικητή κ. Γαζή προεδρευομένη 
Επιτροπή άναλόγου συνθέσεως.

Πρέπει νά σημειωθή ότι τά αιτήματα τών εργαζομένων στήν 
’Εθνική Τράπεζα βασίζονται στις έπόμενες λογικές καί αναμ
φισβήτητα δίκαιες άρχές:

α) Διασφάλιση τής σχέσεως έργασίας και τής θέσεως τών 
υπαλλήλων στήν Τράπεζα μέ βάση τήν ίση μεταχείριση μέ τούς 
συναφέλφους των τών λοιπών μεγάλων Τραπεζών.

β) Επανόρθωση τών κάθε είδους αδικιών πού έγιναν πριν 
άπό τή συγχώνευση τών Τραπεζών κατά τήν ένταξη τοΰ 1953 
καί στο άπό τό 1953 καί εφεξής διάστημα.

γ) Δημιουργία συνθηκών ομαλής έξελίξεως τών ,υπαλλήλων 
βάσει τοΰ χρόνου υπηρεσίας, τής έπιδόσεώς τους καί τών προ
σόντων τους.

Ή υλοποίηση τών κατά τά ανωτέρω άρχών θά πραγματο- 
ποιηθή μέ τήν επίλυση διά τοΰ ’Οργανισμού τών άκολούθων κυ- 
ριωτέρων αιτημάτων:

1. Νά καταργηθή ή αυθαιρεσία στις προσλήψεις μέ καθιέ
ρωση τοΰ συστήματος τής εισόδου στήν Τράπεζα ώρισμένου κά
θε χρόνο αριθμού υπαλλήλων κατόπιν έξετάσεων.

2. Κατάργηση κάθε μορφής προσωρινότητας γιά τό ύπαρχον 
καί γιά τό μέλλον νά είσέλθη προσωπικό.

3. Κατάργηση τοΰ δικαιώματος τής Τραπέζης νά άναστέλ- 
λη τις προαγωγές.

4. Κατάργηση τών «κατ’ εκλογήν» προαγωγών στούς κάτω 
τοΰ Λογιστοΰ Α' βαθμούς, άφοΰ τό σύστημα τούτο έξετράπη ο
λοκληρωτικά άπό τον σκοπό του καί μόνον τήν διαφθορά υπαλ
λήλων εξυπηρέτησε.

5. Κατάργηση τών λόγιρ έμπαθείας ή άλλων αδικιών καθυ
στερήσεων.

6. Μείωση χρόνου έξελίξεως μέχρι τον Λογιστήν Α' σέ 14
έτη.

7. Καθιέρωση 5 προσαυξήσεων προς 15% γιά τούς άνω τοΰ 
Λογιστοΰ Α' βαθμούς μέ τις δύο πρώτες άνά διετίαν.

8. ’Αναδιάρθρωση τής μισθολογικής κλίμακας, εις τούς άνω 
τοΰ Λογιστοΰ Α' βαθμούς σύμφωνα μέ τήν άρχή «νά μήν ύπολεί- 
πώμεθα», χορήγηση επιδόματος βαθμού.

9. ’Αναθεώρηση συστήματος άξιολογήσεως υπαλλήλου (φύλ
λα ποιότητας). Ό υπάλληλος νά λαμβάνη γνώση τής περί αυ
τού κρίσεως μέ δικαίωμα διατυπώσεως τής γνώμης του.

10. Διετής καί κατόπιν έλέγχου τής έπαρκείας τους, προώ
θηση τών Πτυχιούχων Άνατάτων Σχολών καί επίσημος υπολο
γισμός τοΰ πτυχίου εις τήν άξιολόγηση τοΰ υπαλλήλου. Διασφά
λιση τής άπροσκόπτου έξελίξεως τών άποφοίτων μέσων σχολών.

11. Επίλυση τών θεμάτων τών πολεμιστών Ν. 751 κ.λ.π., 
ώς προτείνεται άπό τις οργανώσεις τους.

12. Καθιέρωση τών τριμήνων διά τήν αρχαιότητα τοΰ υπαλ
λήλου άντί τών έξαμήνων ώς ισχύει, μέ κατανομή τοΰ ένδιαμέ- 
σου χρόνου κατά τό Vi.

13. ’Αναγνώριση χρόνου άσθενείας, πού νά δικαιολογή τήν 
άποχή έκ τής έργασίας, ώς χρόνου πραγματικής υπηρεσίας, κα
τά τήν έπομένη κλίμακα:
α) "Εξ μήνες γιά υπάλληλο μέ υπηρεσία μέχρι καί 10 ετών 
6) ’Εννέα μήνες γιά υπάλληλο μέ υπηρεσία μέχρι καί 20 ετών 
γ) "Εν έτος γιά ύπάλληλο μέ υπηρεσία μέχρι καί 25 ετών 
δ) "Εν έτος καί έξ μήνες γιά ύπάλληλο μέ υπηρεσία άνω τών 25 
ετών.

14. Ό άριθμός τών οργανικών θέσεων νά είναι άνάλογος προς 
τήν έκάστοτε δύναμη ολοκλήρου τοΰ Προσωπικού. Νά σπάση ό 
τωρινός άποπνικτικός φραγμός στήν έξέλιξη τοΰ ανώτερου προ
σωπικού.

15. Σέ καμμία περίπτωση νά μή έπιτρέπεται πρόσληψη υ
παλλήλων σέ ανώτερους τοΰ Δοκίμου Βαθμούς.

’Έκτακτες ανάγκες τής Τραπέζης, οργανωτικής ή τεχνοτρα- 
πεζικής φύσεως πού ή κάλυψή τους έχει άποδειχθή αδύνατη άπό 
τό ύπάρχον τακτικό προσωπικό καί έχει επίσης άποδειχθή δτι 
έπιβάλλεται, θά μπορούν ν’ άντιμετωπισθοΰν μέ πρόσληψη, ειδι
κών έπιστημόνων συμβούλων μέ τριετή σύμβαση. Οί προσλήψεις 
αυτές δέν θά υπερβαίνουν τις 5 κατά τριετία καί σέ καμμία πε
ρίπτωση τό σύνολο τών συμβούλων τούτων, πού καμμία θέση 
στήν ιεραρχία τοΰ τακτικοΰ προσωπικού δέν θά παίρνουν, δέν θά 
ύπερβαίνη τούς δέκα.

16. Κατάργηση τών φθοροποιών φακελλακίων. Καθορισμός 
επιδομάτων θέσεως. Διανομή τών άσφαλίστρων σ’ ολόκληρο τό 
Προσωπικόν άνάλογα μέ τον μισθό.

17. ’Επέκταση τών οικογενειακών έπιδομάτων σέ δλα τά 
τέκνα. Παράταση τοΰ επιδόματος τών άρρένων τέκνων μέχρι τοΰ 
24ου έτους άν άκολουθοΰν άνώτερες σπουδές.

18. Κατά τήν προαγωγή υπαλλήλου βαθμοΰ Λογιστοΰ Α' καί 
άνω, πού έχει ήδη λάβει προσαυξήσεις, νά προστίθεται στις δια
τηρούμενες αποδοχές τοΰ προηγουμένου βαθμοΰ πλήρης προσαύ- 
ξηση ή κλάσμα άνάλογα μέ τον διανυθέντα χρόνο. Τούτο νά συμ- 
βαίνη καί κατά τήν έξοδο τοΰ υπαλλήλου έκ τής υπηρεσίας.

19. Νά κατοχυρωθούν μέ διάταξη τοΰ ’Οργανισμού καί τά επι
δόματα:

(Συνέχεια στήν 2η σελίδα)

ΝΕΟΣ ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ 
ΥΓΕΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Φ Μέ τίς μεγαλειώδεις τους κινητο
ποιήσεις οί Τραπεξοϋπάλληλοι διαδη
λώνουν ότι ιΜ ύπερασπισάουν τά τα
μεία τους μέ κάδε μέσον φ Γενική έ- 
ξέργεση καί στούς άλλους μεγάλους 
δημόσιους ’Οργανισμούς,

Α Νέος — καί αυτή τή φορά θανάσιμος — κίνδυνος γιά τά 
Ταμεία Υγείας ένεφανίσθη ύστερα άπό αιφνιδιαστική καί μο- 
νοκρατορική άπόφαση τοΰ πρώην Υπουργού Υγιεινής κ. Κοκ- 
κέβη. Μέ τό Β.Δ. τοΰ κ. Υπουργού, αυξήθηκαν τά νοσήλεια 
τών ιδιωτικών κλινικών κατά 76% γιά νά εξομοιωθούν μέ τά 
μεγάλα. Κρατικού ενδιαφέροντος. Νοσοκομεία, όπως ό ’Ερυ
θρός Σταυρός, Ευαγγελισμός κ.ά.

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΗ ΤΟ ΑΙΣΧΟΣ

Η ΟΤΟΕ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ 
ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΛΛΟΓΟ

® "Οσον άφορά τις ταυτόσημες σέ 
περιεχόμενο ανακοινώσεις τοΰ Υ
πουργείου Υγιεινής καί Των «υψη
λής στάθμης» Κλινικαρχών, ότι δηλ. 
οί αυξήσεις τοΰ1 πρώτου προς τούς 
δευτέρους είναι μόνο 4 - 8%(;) δί
νουμε σαν απάντηση τά εξής, ίσχύ- 
οντα σήμερα τιμολόγια Γενικών 
(Κρατικού ενδιαφέροντος) Νοσοκο
μείων καί Κλινικών:

Γενικά Τδιωτ.
Θέσεις Νοσοκομεία Κλινικά!

V Δρχ. 120.— 85-- 90
Β6' » 180.— 1 1 θ'—120
Βα' » 264.— 150--170
Α' » 330.— 180--200
Πολυτελείας » 420.— 280--300

'Γιά τούς Ασφαλισμένους στά Τα
μεία Υγείας έχει όρισθεΐ μέ Β.Δ. 
ή πρώτη στήλη τών τιμολογίων τών 
κλινικών.

Τά Ταμεία Υγείας τών Τραπεζι
κών άκολουθούντα τήν αρχήν τής 
βελτιώσεως τής περιθάλψεως, παρέ

χουν νοσηλεία Βα' θέσεως. Αυτή 
όίλλωστε παρέχεται καί προς τούς 
Δημοσίους Υπαλλήλους καί εργαζο
μένους συναφών κλάδων, άπό τούς 
όποιους, δέν νοείται νά ύπολείπων- 
ται οί Τραπεζικοί. Κανένα δέ Τα
μείο, καί άπό τά- άσθενέστερα άκό- 
μη, δέν κατέρχεται άπό τήν Β6' 
θέση.

"Ετσι σύμφωνα μέ τον άνωτέρω 
πίνακα ή αύξηση είναι:
Βα' θέση διαφ. 264—450=114.— 
ήτοι 76%.
Β6' θέση διαφ. 180—110 = 70.— 
ήτοι 63,6% (άναφέρεται ένδεικτικώς) 
Αυτή είναι ή αλήθεια; τών αριθμών, 
πού μέ όλα τά στοιχεία άπαδεικνύ- 
εται ή πραγματική επιβάρυνση τών 
Ταμείων μας μέ 76%.

’Επί πλέον πρέπει όλοι νά γνω
ρίζουμε ότι:

1. Οί αΰτοαποκαλούμενες Κλινι
κές «υψηλής στάθμης», όχι μόνο δέν 
φθάνουν στο ύψος τών Γ εν. Νοσοκο
μείων, άλλά καί μεταξύ τους παρου
σιάζουν σημαντικές διαφορές, ώς 
προς τον εξοπλισμό, κατάρτιση προ
σωπικού, διάταξη καί έκταση χώρων 
καί παρεχομένη γενικά περίθαλψη.

,1. Μέ τή μέθοδο τής «έξομοιώ- 
οεως» τών νοσηλειών έπιβάλλεται ή 
άρχή τής άναγκαστικής κα
ταβολής άπό τά Ταμεία ηύξημένων 
κάθε φορά νοσηλειών, άντί τού συ
στήματος τών ελευθέρων συμβάσεων 
πού ισχύει σήμερα. "Ετσι θά παρα
γνωρίζεται ή οικονομική δυνατότης 
τών Ταμείων καί πιο γρήγορα θά 
έπέλθη ό θάνατός τους άπό οικονο
μική άσφυξία.

3. ’Ενώ όλες οί παραχωρήσεις α
φειδώς δίδονται προς τήν πλευράν

τών συμβαλλομένων μέ τά Ταμεία, 
κανένα άπό τά αιτήματα τών τελευ
ταίων (π.χ. ίδρυση καί συντήρηση 
εργαστηρίων κ.λ.π.) πού θά άνεκού- 
Φιζαν οίκονομικώς αυτά δέν γίνεται 
δεκτό άπό τό 'Υπουργείο Υγιεινής.

Ή συσκοτιστική άνακοίνωση: Υ
πουργείου Υγιεινής - Κλινικαρχών, 
άποκρύπτουσα τά πραγματικά στοι
χεία καί λαμβάνουσα, κατά φαντα
σίαν, τά άκριβώτερα (6' στήλης) 
νοσήλεια, προσηυξημένα, πού ποτέ 
τά Ταμεία, σύμφωνα μέ τις συμβά
σεις πού έ'χουν, δέν έπλήρωσαν, βγά
ζει τά άπίθανα ποσοστά (4 - 8%).

Αυτό, όπως καί ή προσπάθεια νά 
άπσδοθή στον αγώνα μας άλλος σκο
πός, τονίζει ή άνακοίνωση τού Συλ
λόγου μας, είναι ταπεινά συστήματα 
έπινοήσεως διαδόχων τού Γκαίμπελς 
καί τελείως ξένα γιά δημοκρατικές 
χώρες καί καταστάσεις.
^ Γιά τήν αντιμετώπιση τής απα
ράδεκτης αυτής καταστάσεως, οί 
. ραπεζοϋπάλληλοι μέ επικεφαλής 

τήν Ο.Τ.Ο.Ε. έκαναν ήδη δύο 24ω- 
ρες απεργίες, τήν πρώτη στις 3 καί

τη δεύτερη στις 8 ’Ιουλίου1. Νά ση
μειωθή ότι τήν παραμονή τής πρα- 
χματοποιήσεως τής πρώτης 24ωρης 
απεργίας έγινε σύσκεψη στό Υ
πουργείο Υγιεινής ή οποία όμως δέν 
κατέληξε σέ άποτέλεσμα γιατί ό κ. 
Γεν. Διευθυντής τοΰ Υπουργείου 
προσπάθησε νά τοποθετήση τό θέ
μα σάν άντιδικία μεταξύ Κλινικαρ- 
χών καί Ταμείων Υγείας καί τά νο
στιμότερο είναι ότι έγινε μεσολαβη
τική προσπάθεια γιά νά έπιτευχθή 
έκπτωση άπό τήν. . . αύξηση! ! Δη
λαδή όχι μόνο υποχρεωθήκαμε νά 
συζητάμε μέ τρίτους θέματα πού ά- 
ψοροΰν άπ’ ευθείας τον υπεύθυνο Υ
πουργό άλλά καί ή άπό μέρους καί 
τής πολιτείας καί τών Κλινικαρχών 
διάθεση έμπαιγμοΰ, διαπιστώσαμε 
γιά μιά φορά ακόμη, παραμένει σάν 
πάγια νοοτροπία γιά τήν άντιμετώ- 
πιση τών θεμάτων πού αφορούν τούς 
εργαζομένους.

Αυτά όμως κρίνονται άπό τό σύ
νολο τών εργαζομένων, εντελώς ά- 
παράδεκτα. Οί εργαζόμενοι διαδη
λώνουν ότι αυτή τή φορά δέν πρό
κειται νά άφήσουν τά Ταμεία Ύγεί- 
ac τους νά καταβαραθρωθούν καί θά 
συνεχίσουν τούς άγώνες τους ώσπου 
νά επιτύχουν τήν ΑΝΑΚΛΗΣΗ τού 
Β.Δ. 501)65 καί δέν πρόκειται νά 
δεχθούν παζάρια μέ τούς- εμφανιζό
μενους αυτόκλητους μεσολαβητές.

’Εν τίμ μεταξύ, έγιναν καί άλλες 
συσκέψεις κατά τις όποιες συνεζη- 
τήθησαν προτάσεις τοΰ κ. Κοκκέβη 
καί άπεφασίσθη όπως ζητηθή άπό 
όλα τά κλαδικά ταμεία ή εξαίρεσή 
τους άπό τό Β.Δ. άλλοιώς ά αγώνας 
θά συνεχισθή.

" Οπως είναι γνωστό, ύστερα άπό 
τήν διένεξη μεταξύ τού Συλλόγου 
καί τής Διοικήσεως τής ’Εμπορικής 
Τραπέζης, ορισμένοι άπό τό προ
σωπικό της προχώρησαν στήν συγ
κρότηση «άριστοκρατικοΰ» άντισυλ- 
λόγου μέ σκοπούς οί όποιοι όσο καί 
άν καμουφλάρονται, είναι άπόλυτα 
διαφανείς. Ή ΟΤΟΕ, σέ έκτακτη 
συνεδρίασή της, παρόντων καί τών 
Προέδρων όλων τών Συλλόγων καί 
όίφοΰ συνεζήτησε έκτενώς τό όλο θέ
μα, έξέδωσε τήν άκόλουθη άνακοί
νωση:

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
’Από τής πρώτης έκδηλώσεως 

τής διενέξεως μεταξύ τού Συλλό
γου υμών καί τής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης σας ή 'Ομοσπονδία 
μας παρακολουθεί τό θέμα τούτο 
μετά τής προσηκούσης σοβαρό
τητας.

Ήλπίζομεν ότι ώρι μώτεραι 
σκέψεις τής Διοικήσεως θά οδη
γούσαν εις τήν άμβλυνσιν τής δηρ 
μιουργηθείσης καταστάσεως καί 
τήν επάνοδον τών σχέσεων Διο'·· 
κήσεως καί Συλλόγου εις έκείνας 
αί όποΐαι πρέπει νά διέπουν τόν 
εργοδότην μέ τούς αντιπροσώ
πους τών εργαζομένων.

Καί ενώ ή διένεξις εξακολου
θεί νά ύφίσταται, ή Διοίκησις τής 
'Ομοσπονδίας μας έπληροφορή- 
θη ότι εύρέθησαν συνάδελφοι τής 
’Εμπορικής Τραπέζης οϊτινες αυ
τήν τήν σοβαρόν στιγμήν έσκέ- 
φθησαν καί ενεργούν διά τήν ί
δρυα ιν άντισυλλόγου είς τήν ’Εμ
πορικήν Τράπεζαν.

Ή 'Ομοσπονδία μας συνελ- 
θοΰσα εκτάκτως, παρόντων καί 
τών κ.κ. Προέδρων όλων τών 
Συλλόγων τών Τραπεζών άπεφά- 
σισε, παμψηφεί, νά καταγγείλη 
έντόνως τήν άντισυνάδελφικήν, 
άντισυνδικαλιστικήν καί άκρως ε
πικίνδυνον διά τά συμφέροντα 
τών συναδέλφων τής ’Εμπορικής 
Τραπέζης καί όλων τών Τραπε
ζοϋπαλληλικής ενέργειαν ταύτην.

Καλεΐ τούς πρωτεργάτες τής 
σκέψεως τής ίδρύσεως τού άντι- 
συλλόγου νά άναλογ ισθοΰν σοβα- 
ρώς τήν πράξιν των τούτην καί 
τάς εύθύνας των έναντι ολοκλή
ρου τής Τραπεζοϋπαλληλικής τά- 
ξεως καί έκ προιμίου καταδικά
ζει έντόνως τούτους.

Καλεΐ όλους τους Συναδέλ-
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Ενώ κατά τήν πρώτη σχετικά 
μέ τον ’Οργανισμό σύσκεψη ύπό 
τήν προεδρίαν τοΰ Ύποδιοικητοΰ 
κ. Γαζή είχε συμψωνηθή ή άρση 
"ής προσωρινότητας άπό τό 1953 
καί μετά καί μάς είχαν δσθή έ- 
πανειλλημένες διαβεβαιώσεις οτι 
συντομώτατα ό κ. Διοικητής θά 
υπέγραψε τήν σχετική πράξη, εν
τελώς ξαφνικά ή Διοίκηση άλλα
ξε στάση καί έδήλωσε δτι ή α
πάντηση στό θέμα αυτό θά δοθή 
μαζύ μέ τήν απάντηση πάνω στά 
λοιπά θέματα τοΰ Όργανισμοΰ.

Ή τακτική αυτή τής Διοική- 
οεως μάς βρίσκει τελείως αντί
θετους καί άποδεικνύεται δτι με- 
τεβλήθη τά κλίμα καλής θελήσε
ις πού είχε έπιδειχθεΐ στήν άρ
χή, μέ απρόβλεπτα γιά τό άμε
σο μέλλον αποτελέσματα.

ψους τής ’Εμπορικής Τραπέζης 
νά άντιδράσουν άποφασιστικώς 
είς τήν ίδρυσιν τού άντισυλλόγου 
τούτου δι’ όλων τών δυνάμεων 
των πριν ή είναι πολύ άργά.

Ή 'Ομοσπονδία μας δηλώνει 
ότι θά άντι δράση μέ παν εις την 
διάθεσίν της μέσον καί ότι εύρί- 
σκεται είς τό πλευρόν τών συν
αδέλφων τής ’Εμπορικής Τραπέ
ζης·

«ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΓΓΡΑ
ΦΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙ ΣΥΛΛΟ
ΓΟΝ».

Μετά Συναδελφικών Χαιρετισμών 
ΤΟ ΕΚΤΕΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΝΟΝ

Σνμπαράσταοη τοΰ 
ποΑιτιιιοϋ ιιόσμοο 

γιά τό δέμα 
τών ©fSfa©Tinew 

δανείων

Κατόπιν τής τηλεγραφικής δια
μαρτυρίας τήν οποία άπέστειλε ό 
Σύλλογος προς πολλάς πολιτικός 
προσωπικότητας ζητώντας νά έγκρι- 
θή άπόΙ τήν Νομισματική ’Επιτροπή 
το ποσόν τών δρχ. 40 εκατομμυρίων 
γιά τήν εκτέλεση τοΰ στεγαστικοΰ 
μας προγράμματος, διαβεβαιώσεις 
συμπαραστάσεως γιά τό δίκαιο αί
τημά μας μάς έστειλαν σι άκόλου- 
θοι βουλευταί, κ.κ. ’ I. Κουτσοχέ
ρας, Ί. ’Αλευράς, Π. Κατσώτας.

’Εκτός τούτων, ό νύν Υπουργός 
Δημοσίας τάξεως κ. ’ I. Τούμπας έ
χει καταθέσει σχετική ερώτηση στη 
Βουλή.
στήλη, εξακολουθεί τις παραστά-

’Επίσης, υπέρ τοΰ αιτήματος μας 
συνηγορεί καί ή έφημερίς «ΤΑ 
ΝΕΑ».

’Εν τώ μεταξύ ό Σύλλογος, έκτος 
τών προς τήν Διοίκηση προτάσεων 
του πού δημοσιεύονται σέ άλλη 
σεις του προς κάθε κατεύθυνση γιά 
τήν έγκριση ολοκλήρου τού ποσού 
τό όποιον έζήτησε ή Τράπεζα γιά 
τήν στέγαση τών συναδέλφων.

Δεύτερη ημιαργία 
γιά τούς Έμπορον- 
παΑλήλονς *Α8ηνών 

Πειραιώς

Κατόπιν άποφάσεως τού υπουρ
γού ’Εργασίας, τά εμπορικά κατα
στήματα τών περιφερειών Αθηνών 
καί Πειραιώς θά παραμένουν κλει- 
οτά κατά τον μήνα, -’Ιούλιο καί τό 
τρίτο δεκαήμερο τού Αύγούστου τό 
απόγευμα κάθε Τετάρτης, οπότε ο! 
έμποροϋπάλληλο ι θά έργάζωνται κα
τά τις ώρες 7 π.μ. — 3 μ.μ.. "Ετσι 
κσθιεροΰται γιά τούς έμπορούπαλ- 
λήλους έκτος τής ημιαργίας τοΰ 
Σαββάτου καί δεύτερη ημιαργία. Ή 
περίοδος 1 — 20 Αύγουστου εξαι
ρείται τού μέτρου τούτου, γιατί κατ’ 
αυτήν ισχύει τό σύστημα τών εκπτώ
σεων.

‘Ο Σύλλογος Έμπορο υπαλλήλων 
Αθηνών άνεκοίνωσε σχετικά ότι ή 
λύση ή όποια; έδόθη άπό τό ΰπουρ- 
νείον ’Εργασίας, στό θέμα τής συ
νεχούς έργασίας, τών εμπορικών κα
ταστημάτων δέν θεωρείται ικανοποι
ητική γιά τούς έμποροϋπαλλήλους, 
γιατί τό αίτημα άφεώρα τήγ άλλα- 
γη τοΰ συστήματος έργασίας καί ό
χι τήν διεκδίκηση μιας ακόμα ημι
αργίας.

Ό Σύλλογος άναφέρει ότι δέχε
ται σάν προσωρινή τήν δοθεΐσα λύ
ση καί δηλώνει ότι θά συνέχιση τούς 
άγώνες γιά τήν καθιέρωση συνε
χούς έργασίας.
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ΝΑ ΤΙ ΖΗΤΑΜΕ ΜΕ
ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

(Συνέχεια από την 1η σελίδα)

α) Διαχειριστών Χρηματικού και Τίτλων
β) Χειριστών Λογ. Μηχανών
γ) Ανθυγιεινής εργασίας
δ) Άποζημιώσεως εκτός έδρας.
Να διατη,ρηθή καί ή διόιταξη δυνατότητας χορηγήσεως καί 

άλλων έπιδομάτων αναλογών πρός τις παρσυσιαζόμενες ανάγκες, 
πάντοτε με βάση κριτήρια γενικά καί όχι κατ’ ατομική 
περίπτωση.

20. Τά πάσης φύσεως επιδόματα νά παίρνουν καί οί άνα- 
πληρωταί τών δικαιούχων κατά τον χρόνο τής άναπληρώσεως.

21. Νά κατοχυρωθούν επίσης μέ διάταξη τού ’Οργανισμού 
δλες οι έπιτεύξεις του προσωπικού πού δεν προβλέπονται άπό 
τάν ίσχύοντα ’Οργανισμό (προσαυξήσεις κάτω τοΰ Λογ ιστού Α' 
μισθολογική αναπροσαρμογή τών προερχόμενων έκ τού κλάδου 
τών είσπρακτόρων, Ταμειακών τοΰ κυρίου Κλάδου κλ.π.).

22. Ευχέρεια μετατάξεως είς τό Κύριο Προσωπικό (Λογι
στικό ή Ταμειακό) τών συναδέλφων τοΰ Βοηθητικού Προσωπικού, 
πού συγκεντρώνουν τά άπαιτούμενα προσόντα.

’Ανάλογη προώθηση ένεκα τής προϋπηρεσίας αυτής καί βα
θμολογική αναγνώριση ολοκλήρου τοΰ χρόνου, πού ό μετα
τασσόμενος απασχολήθηκε σέ καθήκοντα υπαλλήλου τοΰ κυρίου 
προσωπικού.

23. ’Οργανική καί βαθμολογική τοποθέτηση τών συναδέλ
φων τοΰ τεχνικού τμήματος βάσει χρόνου υπηρεσίας, τών προσόν
των τους κ.λ.π.

24. Στούς υπαλλήλους πού χωρίς τήν αίτησή τους μετατί
θενται ή γιά πρώτη φορά τοποθετούνται σέ τόπο διάφορο τής μο
νίμου έγκαταστάσεώς τους, νά καταβάλλωνται οδοιπορικά, ενοί
κια καί ξοδα έγκαταστάσεώς.

25. Ό χρόνος άδειας γιά βαρεία ασθένεια νά μπορή νά 
παρατείνεται μέ πράξη Διοικήσεως καί πέρα τής διετίας, μέ 
πλήρεις αποδοχές ή μέρος αύτών ανεξαρτήτως άν αναγνωρίζεται 
ή όχι σάν χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.

26. Έκτος άπό ώρισμένες ειδικές περιπτώσεις (’Αποσπά
σεις, ’Αποστολή στο εξωτερικό, άδεια άνευ αποδοχών, βαρεία ά- 
σθένεια) ή θέση τοΰ υπαλλήλου «είς διάθεσιν» τής Διοικήσεως 
νά μήν ύπερβαίνη τον ένα μήνα.

Ό χρόνος διαθεσιμότητος, έκτος άπό τήν περίπτωση τής ά
δειας άνευ άποδοχών καί τον πέρα τοΰ καθοριζομένου κατά τά 
προηγούμενα χρόνου άσθενείας θά θεωρήται χρόνος πραγματικής 
υπηρεσίας.

27. Οί διατάξεις περί παραπτωμάτων νά γίνου σαφέστερες 
καί περιοριστικές ώστε νά άποκλείεται κάθε αυθαιρεσία είς 6ά- 
ρος τοΰ υπαλλήλου.

28. ’Εξέλιξη τοΰ θήλεος προσωπικού παράλληλα πρός τό 
άρρεν καί ίση μεταχείριση τών δύο φύλων έφ’ όσον προσφέρουν 
τήν ίδια έργασία.

29. Αύξηση ορίου ήλικίας γιά τό θήλυ προσωπικό στο 55ο 
έτος, γιά νά έχουν τήν δυνατότητα, όσες θέλουν, νά μείνουν μία 
πενταετία ακόμη στήν Τράπεζα.

30. Δυνατότητα λύσεως σχέσεως έργασίας τοΰ θήλεος προ
σωπικού είς τά 20 έτη, έφ’ όσον ή Τράπεζα άναλαμβάνει τήν συν- 
ταξιοδότηση κ.λ.π. άσφαλιστικά βάρη μέχρι τον κανονικό χρόνο 
έξόδου. Ή ίδια δυνατότητα νά δοθή καί στούς αναπήρους άρρε- 
νας.

31. Συμμετοχή τής συλλογικής έκπροσωπήσεως σέ όλα τά 
Συμβούλια κρίσεως τών υπαλλήλων (Προαγωγών - Πειθαρχι
κά - Άναθεώρησις Φύλλων Ποιότητας) μετά ψήφου.

32. Πλήν τών Πειθαρχικών Συμβουλίων κανείς άλλος νά μήν 
έχη τό δικαίωμα νά έπιβάλλη ποινές.

33. Καμμιά περίπτωση δεν θά συζητεΐται στο Πειθαρχικό 
Συμβούλιο χωρίς νά ύπάρχη απολογία τοΰ κρινομένου. Νά έχη 
δικαίωμα ό κρινόμενος νά ύποβάλη καί συμπληρωματική άπο- 
λογία.

34. Νά καταργηθή ή άτιμωτική ποινή τοΰ υποβιβασμού.
35. Ή έκδοση τής άποφάσεως τού Πειθαρχικού Συμβουλίου 

νά μή καθυστερή πέρα άπό 2 μήνες άπό τής παραπομπής σέ άνα- 
θεώρηση καί ποτέ πέρα άπό 3 μήνες άπό τή άρχική παραπομπή.

36. 'Ολόκληρο τό Προσωπικά νά ένταχθή στήν ιεραρχία τής 
Τραπέζης σύμφωνα μέ τις διατάξις τοΰ ’Οργανισμού όπως ζη
τούνται.

Μέ τά όσα έγράψαμε δίνουμε τό νόημα τών βασικωτέρων 
καί σπουδαιοτέρων διατάξεων. Οί λεπτομέρειες τής διατυπώσεως 
καί έφαρμογής τους, όπως καί άλλες δευτερεύουσες διατάξεις δέν 
αναφερονται. ’Από τό νόημα τούτο όμως φαίνεται καθαρά ή έκ
ταση τού δικαίου τών υπαλλήλων τής Τραπέζης. Δέν ζητούν πα
ρά νά ίσχύση καί γι’ αυτούς δ,τι άποτελεΐ τήν στοιχειώδη λογι
κή βάση μιας σχέσεως έργασίας σέ πολιτισμένη χώρα πού θέ
λει νά λέγεται δημοκρατική. "Ο,τι ισχύει σέ πολλούς άλλους 
’Οργανισμούς καί ’Επιχειρήσεις. ’Ηθική υποχρέωση καί τιμή γιά 
την Τράπεζα νά τά έφαρμόση. Ύψιστο καθήκον στούς έργαζομέ- 
νους της ν’ άγωνισθοΰν νά τά πετύχουν.

DR ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΒΑΜΒΑΑΗΣ
Ειδικός Παθολόγος 

Επιμελητής Κλινικής Κέντρου Νοσημάτων Θώρακος 
Βορ. Ελλάδος

Δέχεται τους ήσφαλισμένους είς τά Ταμεία Υγείας Προ
σωπικού Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος είς τό Τατρεΐον 
του επί τής δδοϋ Μεγ. ’Αλεξάνδρου άριθ. 88 (ώραι 5-8 μ.μ.)

Τηλέφωνον ’Ιατρείου 35.268 
* Οικίας 75.985

Περί τοΰ δάοοος uai 
τοϋ φόροι? τοϋ νέοι? 
Σι?ν)ομοΰ Υπαλλή
λων τέως ΕΤΗ.
Αγαπητή «Τραπεζιτική»,

Λόγςρ τών απευθυνόμενων πρός ε
μέ διαφόρων ερωτημάτων παρά τών 
κ.κ. συνεταίρων γνωρίζω αύτοΐς τά 
κάτωθι:

1 ) Ή αγορά τών πρώτων οικοπέ
δων τού Συνεταιρισμού, κατά τάς 
απόψεις μας, δέν ήτο επιτυχής διό
τι, άφ’ ένός μέν έχομεν έγγραφον 
δήλωσιν πωλητοΰ οικοπέδων ένδια- 
μέσως των ίδικών μας ότι πρό τινων 
μηνών άπό τής πρώτης άγοράς τών 
οικοπέδων άπό τον Συνεταιρισμόν, 
οΰτος καί άλλοι σύν aumy έπώλουν 
τό στρέμμα πρός δρχ. 7.000 έως 
7.700, ενώ ό Συνεταιρισμός μας ή- 
γόρασε εντός εξαμήνου τάς μέν δύο 
πρώτας εκτάσεις έκ 500 στρεμμά
των περίπου έκάστην πρός δρχ. 
i 2.000 τό στρέμμα συμφώνως πρός 
τά προσύμφωνα (καί μετ’ άφαίρεσιν 
μιάς οδού άπό τήν πρώτην καί 50 
στρεμμάτων δάσους άπό τήν δευτέ
ρου, πρός δρχ. 11.500 περίπου διά 
τήν πρώτην καί Δρχ. 10.500 περί
που διά τήν δεύτερον), τήν 8έ τρί- 
την (θεωρηθεΐσαν καλυτέραν διότι 
είναι άποστάσεως έκ τής θαλάσσης 
μέχρι τού ήμίσεος τής πρώτης έκτα- 
σεως) έκ στρεμμάτων περίπου 132 
πρός δρχ. 16.500 περίπου τό στρέμ
μα καί άφ’ έτέρου ήρευνήσαμεν καί 
άνεύρομεν συμβόλαια τών πωλουμέ- 
νων οικοπέδων παρά τών ώς εϊρη- 
ται οικοπεδούχων μέ τήν τιμήν περί
που πού έδήλωσεν ό εΐς έξ αυτών.

2) ‘Ως έπληροφορήθημεν έξωδίκως 
ή έμφαινομένη είς τό άπό 25.5.61 
σχεδιάγραμμα οδός, ένδιαμέσως τού 
ύπ’ άριθμ. 78 (τού Συνεταιρισμού) 
οικοδομικού τετραγώνου, ήνοίγη. τό 
Β' 1 5)ήμερον τού μηνός ’Απριλίου 
τού 1960 άνευ άδειας.

Επίσης ότι υπεβλήθη τότε άρμο- 
δίως μήνυσις διά τήν υλοτομίαν πρός 
διάνοιξιν τής ώς άνω οδού, πλήν ό
μως δέν έθεωρήθη ότι υπήρχε δόλος 
καί άπηλλ άχησαν οΐ κατηγορούμε
νοι.

’Εάν έχη οϋτω! τό ζήτημα, τότε 
διατί είς τό σχεδιάγραμμα τού Συν
εταιρισμού, βάσει τού οποίου έπρό- 
κειτο νά γίνη ή διακοπείσα: κλήρω- 
σις τον Δεκέμβριον τού 1960, ή ο
δός τού ώς είρηται Ο.Τ. έμφαίνεται 
άνωθεν τής διανοιγείσης; Κατά τήν 
πραγματοποιηθεΐσαν όμως κλήρω- 
σιν τόν Ιούνιον τού 1961 είς τό σχε
διάγραμμα τής 25-5-61 έμφαίνεται 
αυτή ένδιαμέσως. ΑΑετά την κλήρω- 
σιν ταύτην, έν αγνοί ςι, έμού ώς μέ
λους τότε τού Δ. Σ. καί μέλους τής 
’Επιτροπής κληρώσεως, ήλλαξαν τήν 
δ,άταξιν τών οικοπέδων καί μετεβί- 
βασαν ταΰτα άνά δύο οικόπεδα έξ 
άδιαιρέτου, ή δε οδός πάλιν έμφαί- 
νεται άνωθεν τούτων.

"Ηδη ας μάς επιτροπή νά έρω- 
τήσωμεν μήπως καί τούτο δέν είναι 
ορθόν, αλλά έπρεπε τό ώς εϊρηται 
Ο.Τ. νά διανεμηθή άνά τέσσαρα 
στρέμματα (όπου βεβαίως δέν είναι 
δάσος διά τό όποιον δέν ΰφίσταται 
άδεια κατατμήσεως πρός οικοπεδο
ποίησή παρά τού Υπουργείου Γε
ωργίας διότι έκεΐ απαγορεύεται παν
τελώς) .

3) Μετά τήν αλλαγήν τής διατά- 
ξεως τών οικοπέδων τού ώς άνω Ο.Τ. 
τινές, ώς έπληροφορήθημεν, διεμαρ- 
τυρήθησαν, δύο δέ έξ αύτών διά τών 
από 14.4.64 καί 17.4.64 επιστολών 
των μοί έγνώρισαν ότι δέν θά έδέχον- 
το τήν συνιδιοκτησίαν άνά 2 οικόπε
δα έάν ιδέν έπιέζοντο νά υπογράψουν 
συμβόλαια υπό τήν απειλήν ότι έν 
εναντία περιπτώσει θά κατετίθεντο 
τά μέχρι τότε ΰττ’ αυτών καταβλη- 
θέντα ποσά διά τήν dyopctv τών οι
κοπέδων των είς τό Ταμεΐον Παρα
καταθηκών και Δανείων.

4) ’Επιθυμούμεν νά πληροψορη- 
θώμεν μήπως τά ύπ’ άριθ. 491 καί 
492 οικόπεδα τοΰ ύπ’ άριθ. 84 Ο.Τ. 
είναι και αυτά δάσος έκ τών 325 
στρεμμάτων.

’Επί τή εΰκαιρίςί ταύτη έπιθυμοΰ- 
μεν πρός τούτοις νά πληροψορηθώ- 
μεν έάν τμήμα τών ύπ’ άριθ. 325, 
326’ 327 καί 328 οικοπέδων τού No 
73 Ο.Τ. εύρίσκωνται εντός δάσους 
καί έάν διά ταΰτα ύφίσταται άδεια 
κατατμήσεως πρός ο ί κοπεδ οπο ί ησ ι ν 
άπό τό Ύπουργεΐον Γεωργίας.

’Επίσης καί δεδομένου ότι δέν 
μάς τό έγνώρισαν μέχρι τοΰδέ, βά
σει ποιας άδειας τοΰ Υπουργείου 
Γεωργίας έγένετο ύλοτόμησις τών 
δένδρων τοΰ δια,νοιγέντος δρόμου, 
τοΰ κειμένου, ώς νομίζομεν, είς τά 
155 στρέμμα δάσους, μεταξύ τών 
ύπ’ άριθ. 88, 91 καί 94 Ο.Τ. άφ’ 
ένός καί τών κακώς διανεμηθέντων 
ύπ’ άριθ. 89, 90 καί 95 Ο.Τ. άφ’ 
έτερον. ’Ωσαύτως πόσα δένδρα έκό- 
πησαν διά τό τμήμα αυτό ακριβώς 
τοΰ δρόμου, πότε καί τί άπέγιναν 
ταΰτα.

5) Πώς συνέβη ώστε τά ώς εΐρη- 
ται 491 καί 492 οικόπεδα καί μέ

ρος τού 85 i Ο.Τ. πού είς τό έγκρι- 
θέν σχεδιάγραμμα υπό τού Υπουρ
γείου Γεωργίας φαίνεται ώς τμήμα 
τοΰ έκ 325 στρεμμάτων δάσους νά 
μή έχουν σήμερον δένδρα; Μήπως έ- 
κάησαν ή έκόπησαν ταΰτα καί έν 
καταφατική περιπτώσει πότε καί 
πώς;

6) Σχετικώς μέ τά ύπ’ άριθ. 22, 
23, 25, 85, 89, 90 καί 95 Ο.Τ. δέν 
μάς έδόθησαν είσέτι αί δέουσαι εξη
γήσεις άπό τήν Διοίκησιν τού Συνε
ταιρισμού.

7) Ημείς δέν άμψισβητοΰμεν ότι 
οί υπεύθυνοι επιθυμούν τήν τακτο- 
ποίησιν τών ανεπίτρεπτων ενεργειών 
των καί τούτο πρός αποφυγήν ένδε- 
χομένης επιβολής κυρώσεων, άλλά, 
ώς κατ’ έπανάληψιν έγράψαμεν, θέ- 
λομεν ή τακτοποίησις νά γίνη κα
τά τόν ορθόν τρόπον, ώστε νά μή 
δημιουργηθή μία τραγελαφική κα- 
τάστασις.

Συναφώς έρωτώμεν έάν ούτοι ει
δοποίησαν ήδη καί δή έγγράφως ώς 
επιβάλλεται, άπαντας τούς είδικώς 
θιγέντας περί τής ανεπίτρεπτου δια
νομής τών οικοπέδων των καί έν σι>- 
νεχεία τής υπογραφής τών συμβο
λαίων των ένώ δέν έπρεπε.

’Επίσης έρωτώμεν διά ποιον λό
γον μέλη τινά τοΰ Δ.Σ. δέν άπεικό- 
νισαν όρθώς τήν πραγματικότητα 
πρός τήν Κοινότητα Άναβύσσου 
(έάν ένθυμούμεθα καλώς είς έγγρα
φον τής Κοινότητας ταύτη ς ύπ’ άριθ. 
415)12.6.64 πρός τό Ύπουργεΐον 
Δημοσίων "Εργων) καί έδήλωσαν ότι 
τά οικόπεδά των κεΐνται είς τά άπη- 
γορευμένα Ο.Τ. τού δάσους τών 
325 στρεμμάτων, αφού έξ όσων στοι
χείων έχομεν ύπ’ όψιν μας δέν άπο- 
δεικνύεται τούτο καί ένώ δέν έζήτη- 
σαν τήν ύπογραφήν γνωστών τινων 
ειδικώς θιγέντων έκ τής διανομής 
τών οικοπέδων τούτων οϊτινες ώς 
μάς εΐπον διεμαρτυρήθησαν διά τάς 
ενεργεί ας ταύτας τού Συνεταιρι
σμού.

8) Συνήθως οσάκις αγοραστής 
οικοπέδου άπό Συνεταιρισμόν επι
θυμεί νά πώληση τό οίκόπεδόν του 
πρό τής αποπληρωμής αυτού καί 
μάλιστα πρό τής κληρώσεως του 
πρέπει νά λάβη τήν άδειαν τού Συν
εταιρισμού, έάν δέν προβλέπηται 
τούτο άπό τούς όρους τής άγοράς 
του. Δεδομένου ότι, ώς έπληροφορή
θημεν, ό Συνεταιρισμός έπέτρεψε 
τήν πώλησιν οικοπέδων άπό τρίτους 
πάλιν είς τρίτους, έχομεν τήν γνώμην 
ότι θά πρέπει είς παρομοίου περί- 
πτωσιν νά λ,αμβάνηται πρόνοια προ- 
τιμήσεως τών κ.κ. συνεταίρων.

9) Σχετικώς μέ τόν φόρου καί τό 
πρόσθετον υπάρχει ή πιθανότης νά 
μειωθούν κατά πολύ. Πάντως ημείς 
ουδέποτε έφαντάσθημεν τήν νέαν τού
την ανεπίτρεπταν ενέργειαν. Έρω- 
τάται όμως διατί ύπέβαλον άρνητι- 
κάς δηλώσεις διά τούς τρίτους;

Έν πόση περιπτώσει εγώ προ
ειδοποιώ τούς υπευθύνους νά μή μου 
ζητήσουν νά πληρώσω ούτε δραχμήν 
διά τήν αιτίαν ταύτην καί έάν τυχόν 
μέλη τινά τού Δ.Σ. καί Ε.Σ. δέν τό 
έγνώριζον επίσης, ας έναντιωθοΰν ό
πως νομίζουν.

Σημειοΰμεν ότι ό φόρος καί τό 
πρόσθετον είναι άσχετα πρός το έπι- 
β.ληθέν πρόστιμου ύπό τής ’Εφορίας 
κατά τά 1964 όπερ, ώς έπληροφο
ρήθημεν έξωδίκως άψεώρα παραβά
σεις τού Κ.Φ.Σ. "Εχοντες όμως ύπ’ 
όψιν όσα αναγράφονται είς παλαιο- 
τέρους ελέγχους τοΰ Υπουργείου 
Έργασίας φοβούμεθα ότι καί νέον 
πρόστιμου διά τήν αιτίαν ταύτην θά 
έπιβληθή είς τόν Συνεταιρισμόν.

10) Διατί δέν ένέγραψε τούς οι
κοπεδούχους συναδέλφους ώς μέλη 
τοΰ Συνεταιρισμού;

Καίτοι υπήρξα μέλος τοΰ Δ. Σ. 
καί μέλος τής ’Επιτροπής κληρωσε- 
0)ς δέν μοί έπέτρεπον νά ερευνήσω 
καί νά πληροφορηθώ τί συνέβαινε, 
ένώ είς περίπτωσιν άναζητήσεως ευ
θυνών θά ύπήρχεν ή πιθανότης νά 
θεωρηθώ καί εγώ σ υνυπεύθυνος.

’Ασχέτως τούτου, ή αδιαφορία διά 
τήν μή ορθήν συναλλαγήν δέν είναι 
τοΰ χαρακτήρας μου, πολύ μάλλον 
όταν, καθ’ ή μάς, δέν έτηρήθησαν τά 
δηλωθέντα καί δή είς βάρος μας.

Έξ άλλου ό κ. Πρόεδρος καί ό 
Γενικός Γραμματεύς κατ’ αρχήν καί 
τά λοιπά μέλη τού Δ.Σ. καί Ε.Σ. 
αργότερου είδοποιήθησαν παρ’ η
μών ότι δέν συμφωνοΟμεν μέ τόν τρό
πον καθ’ όν είργάζοντο.

Παρά τάς διαμαρτυρίας μας έξη- 
κολούθουν τάς περιέργους ένεργείας 
των, διό καί ήναγκάσθημεν νά έρευ- 
νήσωμεν μόνοι διά νά γνωρίζωμεν 
πώς έχουν τά πράγματα καί έν συ
νεχεία έθέσαμεν ερωτήματα πλήν ό
μως οΰδεμιάς άπαντήσεως έτύχομεν.

Είδικώτερον έρωτώμεν διατί ό 
Πρόεδρος τοΰ Δ.Σ.:

α) δέν μάς ένημέρωμε καί δή εγ
καίρως ώς έπρεπε, ότι τό μή έπιτρα- 
πέν νά ο ί κοπεδ οπο ί η θή δάσος είναι 
έκτάσεως 325 στρεμμάτων κλπ. Έν 
συνεχεία διένειμε μέρος τούτων καί 
ύπέγραψεν οριστικά συμβόλαια ένφ 
δέν έπρεπε.

6) δέν ένθυμούμεθα νά μάς ένη-

Ή δυνατότης τής εφαρμογής τοϋ 
θεσμού τής 35ετίας στις Τράπεζες

• Σέ έρευνα τής έφημερίδος «Τραπεζικόν Βήμα» περί τοΰ 
αν πρέπει και μπορεί νά έφαρμοσθή ή τριακονταπεντα- 
ετία στις Τράπεζες, ό πρόεδρος τοΰ Συλλόγου μας έστειλε 
τήν ακόλουθον έπιστολή:

Κύριε Διευθυντά,
Ή άπό 15.5.65 έπιστολή σας 

τεριήλθεν είς χεΐρας μου τήν 24.5. 
65.

’Επί τών δΓ αυτής τεθέντων ερω
τημάτων, έν σχέσει μέ τήν έπέκτα- 
σιν τού μέτρου τής 3 δετούς υπηρε
σίας καί είς τάς Τραπέζας καί τάς 
έξ αύτών επιπτώσεις έπί τών ασφα
λιστικών Ταμείων θ’ απαντήσω έν 
συνεχείς! άφ’ ου προηγουμένως έπι- 
σημάνω τά εξής:

1. Ή λειτουργία τών Τραπεζών 
ούδεμίαν ομοιότητα έχει μέ τήν τών 
Δημοσίων Υπηρεσιών διά τούς γνω
στούς τοΐς πασι καί είς υμάς λό
γους, τούς οποίους περιττεύει νο
μίζω ν’ αναπτύξω.

2. Έπί τής άποφάσεως τής Πο
λιτείας περί τής άπομακρύνσεως τών * 1

μέρωσε διά ποιους λόγους διεκόπη 
ή κλήρωσις τού Δεκεμβρίου 1960, 
οπότε έπραγματοποιήθη αΰτη τόν 
’Ιούνιον τοΰ 1961 κατόπιν νεωτέρας 
έργασίας ή όποια καί πάλιν δέν ήτο 
καλή.

γ) δέν μάς είπε πόσοι διεμαρτυ- 
ρήθησαν (έξώδικοι δηλώσεις κ.λ.π.), 
ποιοι καί διά ποιας αιτίας.

δ) δέν μάς είπε διατί έδήλωσεν ό
τι άγοράζει τάς 2αν καί 3ην εκτά
σεις λόγφ ενδιαφέροντος τών κ.κ. 
συνεταίρων άφοΰ 800 περίπου άπό 
τά 1150 οικόπεδά αφορούν τρίτους.

ε) δέν μάς είπε πώς εφαρμόζει 
μετά θρησκευτικής εύλαβείας, ώς τόν 
ήκούσαμεν νά λέγη, τό Καταστατι
κόν, όταν ιδέν έγγραφε ι τούς δυνα- 
μένους νά γίνουν μέλη τού Συνεται
ρισμού, δέν μάς δίδει αντίγραφου 
τού Καταλόγου μελών καί δέν μάς 
έπέτρεψε νά ίδωμεν τά Πρακτικά τών
1 ενικών Συνελεύσεων πλήν τοΰ τε
λευταίου.

Τήν 28-6-65 άπό μίαν ματιάν πού 
έρριψα εΐς τά Πρακτικά τής Γενι
κής Συνελεύσεως τής 30-5-65 παρε- 
τήρησα ότι δέν άνεγράφησαν καλώς 
τά λεχθέντα κατ’ αυτήν, πλήν τής ο
μιλίας μου τής οποίας έδωσα αντί - 
γραφον. ’Αναγνωρίζω ότι είναι δύ- 
σκολον νά Υράφωνται ακριβώς τά 
λεγάμενα όταν δέν υπάρχει μαγνη- 
τόφωνον, άλλά είμαι υποχρεωμένος 
νά ε’ίπω ότι έχω άντιρρήσεις. Βε
βαίως παρήλθε το χρονικόν διάστη
μα διά νά ζητήσω' νομίμως τήν συμ- 
πλήρωσιν ή τήν διαγραφήν τινων πε
ρικοπών έξ αύτών, άλλά θεωρώ κα
θήκον μου νά διαμαρτυρηθώ καί ας 
μέ έρωτήσουν διά νά τούς απαντήσω 
σχετικώς.

"Οσον αφορά τό τεύχος τών πε
πραγμένων τού 1 964 δέν έπρεπε νά 
γραφή είς αυτό ή γνώμη τού κ. Έ- 
λεγκτοΰ τοΰ Υπουργείου ’Εργασίας 
άφοΰ ουτος δέν εΐχεν ύπ’ όψιν του, 
τουλάχιστον, τά γραφέντα περί δά
σους (όρα καί ψύλλον «Τραπεζιτι
κής» No 259)27-10-64).

’Αντιλαμβάνομαι βεβαίως τήν δύ
σκολου θέσιν τών υπευθύνων πλήν ό
μως δέν διεπίστωσα διάθεσιν συγ
γνώμης έκ μέρους των, άλλ’ άντιθέ- 
τως στρέφονται κατ’ έμού πού καί 
έκ λόγων ιδιαιτέρας ευθύνης μου, ώς 
άλλοτε μέλους τοΰ Δ.Σ. καί μέλους 
τής Επιτροπής κληρώσεως καί έκ 
λόγων συνεταιρικής άλληλεγγύης ά- 
πεσαφήνισα μέ την βοήθειαν καί άλ
λων συνεταίρων τήν ύπόθεσιν.

Ή άποκάλυψις τής άληθείας ΰ- 
πήρξεν άθλος, λόγφ τής πολυσχι
δούς καί επιμόχθου έργασίας πού 
έχρειάζετο.

Λυπούμεθα δέ δΓ ό,τι έπληροφο
ρήθημεν έκ τής έρεύνης ταύτης διό
τι δέν άνεμέναμεν άπό συναδέλφους 
μας νά ίδωμεν αυτήν την κατάστα- 
σιν.
Έν Άθήναις τή 9)7)1965 

Μετά τιμής
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

Κεντρικόν Κατάστημα

συμπληρωσάντων 35ετή υπηρεσίαν 
Δημοσίων υπαλλήλων δέν έβάρυνον 
αί συνταξιοδοτικαί συνέπειας διότι, 
ώς γνωστόν, ή συνταξιοδότησις είς 
τό Δημόσιον επέρχεται άμα τή συμ
πληρώσει τού άνω' ορίου άφ’ ένός, 
άφ’ ετέρου την προκειμένην ύποχρέ- 
ωσ ιν υπέχει αυτό τούτο τό Δημόσι
ον, τό όποιον έχει όλην τήν εΰχέ- 
οειαν νά έξευρίσκη, διά τών γνωστών 
τρόπων και μεθόδων, τά πρός έκ- 
πλήρωσιν των υποχρεώσεων του ά- 
παιτούμενα ποσά.

Δύναται συνεπώς νά ΰποστηριχθη 
βασίμως ότι οί θεμελιώδεις ασφαλι
στικοί κανόνες, οί όποιοι ισχύουν 
είς τούς ανεξαρτήτους ασφαλιστι
κούς φορείς ουδόλως λαμβάνονται 
ύπ’ όψει.

3. Άντιθέτως τά ασφαλιστικά 
Ταμεία τών Τραπεζικών καί έν γέ- 
νει ’Οργανισμών εμφανίζουν εξαιρε
τικήν ευπάθειαν, τυχόν δέ παραβία- 
σις τών ασφαλιστικών κανόνων δύ- 
ναται νά άδηγήση είς πλήρη κοττάρ- 
ρευσίν των. Ή άποψις αΰτη δυνα
τοί νά ύποστηριχθή καί 6Γ αύτό 
τούτο τό IΚΑ, λόγφ τών γνωστών 
άδυναμιών του, αί όποΐαι παρά τήν 
μακράν ζωήν του δέν έπέτρεψαν είς 
αύτό ν’ άνταποκριθή είς τάς προσ
δοκίας των ήσφαλισμένων.

4. Είναι συνεπώς αναμφίβολον ό
τι ούδεμία όμοιότης δύναται νά ύ
παρξη είς τάς δύο ταύτας περιπτώ
σεις.

5. Αί κοινωνικά! όμως άνάγκαι 
πλειστάκις ώδήγησαν είς τήν λήψιν 
αποφασιστικών μέτρων ύπό τών έ- 
κάστοτε Κυβερνήσεων πρόις θεραπεί
αν των, έν συνεχείφ δέ κατεδείχθη 
έκ τών πραγμάτων ότι τά μέτρα 
ταΰτα έλήφθησαν έν σπουδή καί τά 
έξ αύτών αποτελέσματα υπήρξαν ο
λέθρια. Καί άντί νά θεραπεύσουν, 
ίπηύξησαν, τάς άνάγκας καί κα- 
Γέστησαν έν πολλοΐς χειρότερόν 
τήν θέσιν τών εργαζομένων, ή δέ Πο
λιτεία δέν έσπευσε,ν, ώς υπεύθυνος, 
νά επανόρθωση τά σφάλματά της.

6. Διά νά διαμόρφωση κανείς έγ
κυρον γνώμην έπί ένός τόσον σοβα
ρού θέματος καί έν συνεχείς! διοττυ- 
πώση τοιύτην κο:ί δή, έγγράφως, όσον
αφορά τάς συνέπειας είς περίπτωσιν 
τυχόν έπεκτάσεως τού μέτρου είς 
τάς Τραπέζας, διά τής άττοχωρήσεως 
απάντων τών συμπληρωσάντων 35έ
τη υπηρεσίαν δέον νά έχη ύπ’ όψει 
του τά έξης στοιχεία,:

α) Τήν σημερινήν οικονομικήν θέ
σιν τών καθ’ έκαστα ’Ασφαλιστικών 
Ταμείων.

6) Τόν συνολικόν αριθμόν έκείνων 
οί όποιοι θά έξέλθουν έξ έκάστης 
Τραπέζης έν περιπτώσει έφαρμογής 
τοΰ μέτρου καί τήν έκ ταύτης έπι- 
βάρυνσιν τών οικείων Ταμείων, του
λάχιστον έπί μίαν δεκαετίαν, καί

γ) Έάν καί ποια πλεονεκτήματα 
πρέπει νά χορηγηθούν είς τούς άπο- 
μακρυνθησομένους καί ποΐαι αί έξ 
αύτών επιπτώσεις.

Έφ’ όσον λοιπόν στερούμαι τών 
στοιχείων τούτων είμαι υποχρεωμέ
νος, βάσει τών κοινώς γνωστών δε
δομένων, νά δώσω τάς, κατά τήν 
προσωπικήν μου άντίληψιν, απαντή
σεις έπί τών έρωτημάτων σας αί ό
ποια ι συνοψίζονται ώς εξής:

Καίτοι κατά τήν παρούσαν στι
γμήν διανύω τό 39ον ύπηρεσιακόν έ
τος, έν τούτο ι ς φρονώ άνενδο ιάστως 
ότι, κατ’ αρχήν, τό μέτρον τής ά- 
ποχωρήσεως τών εργαζομένων μετά 
35ετή υπηρεσίαν άπορρέον έκ κοι
νωνικής έπιταγής, άλλά καί ορθολο
γιστικής τοποθετήσεως τών πραγμά
των, έπιβάλλεται, άναντιρρήτως, νά 
επεκταθή οΰχί μόνον είς τάς Τραπέ
ζας, άλλά καί είς τούς λοιπούς ορ
γανισμούς, διά πολλούς λόγους καί 
κυρίως:

1. Διότι μεταπολεμ ικώς, ή μέση 
ηλικία τών είς τάς Τ ραπέζας προσ- 
λαμβανομένων υπαλλήλων κυμαίνε-

ΑΝ ΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

ΑΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ

Κύριοι,
Ευρισκόμενα εις τήν ευχάριστου θέσιν, νά σάς άναγ- 

γείλωμεν δτι, κατόπιν άποφάσεως τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου τοΰ Συνεταιρισμοΰ σας συνεβλήθημεν μετ’ αύτοΰ 
καί θέτομεν είς τήν διάθεσιν σας τήν πλουσιωτάτην είς 
ΩΡΟΛΟΓΙΑ καί ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ συλλογήν μας.

ΔΙ’ ΑΓΟΡΑΝ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ: ΕΚΠΤΩΣΙΣ 15 ο/ο

ΣΩΤ. ΟΕΟΑΩΡΑΚΟΠΟΥΑΟΣ & Σια
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Ή δυνατότης τής εφαρμογής του 
θεσμού τής 35πίας στις Τράπεζες Η Γ Ν Ω Μ ΗΜΑΣ
ται γύρω εις το 25ον έτος. Συνεπώς 
μετά 35ετή υπηρεσίαν ό έργαζόμε- 
ι/ος πρέπει νά άγη τό 60ον περίπου 
έτος. Είναι φυσικόν, καίτοι ό μέσος 
δρος- ζωής έχει αύξηθή, είς την η
λικίαν ταύτην νά μή είναι είς θέσιν 
νά προσφέρη εΐμή μόνον ώρισμένας 
υπηρεσίας καί είδικώτερον υπευθύ
νους. Έάν εΰρίσκεται έν άδυναμίςι 
νά εκπλήρωσή τοιαύτην αποστολήν 
τότε αποβαίνει επιζήμιος καί γενι- 
κώτερον καί διά τον εαυτόν του κα
ταλαμβάνουν μίαν θέσιν ήτις θά συ- 
νεπληροΰτο ύπά ενός νέου, παρεμπο
δίζουν συγχρόνως καί την άνοδον ε
νός οπωσδήποτε νεωτέρου του καί 
πιθανώς ίκανωτέρου του.

2. Διά την άντιμετώπισιν τού κοι
νωνικού προβλήματος τής ανεργίας 
τών νέων ανθρώπων καί άναχαιτί- 
σεως τής άθρόας έγκαταλείψεως 6π’ 
αυτών τής Ελλάδος, προς άναζήτη- 
σιν τύχης.

3. Διά νά καταστή δυνατή ή βα
θμιαία άντικατάστασις τών ήδη ύ- 
πηρετούντων υπό άρτιώτερον μορφω
μένων, οΐ όποιοι θά δυνηθώσι ν’ άν- 
ταποκριθώσιν δχι μόνον εΰχερέστερα 
αλλά καί πληρέστερα είς την δια- 
μορφουμένην πραγματικότητα, κατό
πιν τής εισδοχής μας είς την Κοινήν 
Ευρωπαϊκήν ’Αγοράν.

Αΐ δη μ ιουργοΰμεναι ό μως εντεύ
θεν συνέπειαι όλιγώτερον όδυνηραί 
διά τό κοινωνικόν σύνολον, έπιβάλ
λεται ν’ άντιμετωπισθώσι διά τής 
λήψεως, προηγουμένως, ώρισμένων 
μελετημένων καί άποτελεσματ ι κών 
.μέτρων.

Αΐ προς άντιμετώπισιν συνέπειαι 
ιεΤναι:

1. Ή τής πλήρους έξασφαλίσεως 
δυνατότητος άνετου συνταξιοδοτή- 
σεως εκείνων οΐ όποιοι θά έξέλθουν 
•καί έν συνεχείφ θά έξέρχωνται τής 
ενεργού υπηρεσίας εκ τής εφαρμο
γής τού μέτρου.

2. Ή δυνατότης, ιδία διά τάς 
Τραπέζας, τής συλλήβδην άπομα- 
κρύνσεως όλων τών κατά τήν παρού
σαν στιγμήν συμπληρωσάντων ή 
εντός τού διανυο μενού έτους συμπλη- 
ρούντων 3δετή υπηρεσίαν καί

3. Γενικώτερον αΐ έφαρμοστέαι 
•προϋποθέσεις όσον αφορά τήν συντα- 
ξιοδότησίν των όσον καί τήν έκ τοΰ 
Ταμείου Αύτασφαλείας άποζημίωσίν 
των.

Αΐ έπ’ αυτών απόψεις μου είναι 
αΐ έξης:

Έπί τοΰ πρώτου: Δοθέντος
ότι δι’ όλα τά ασφαλιστικά Ταμεία 
ισχύει, ώς βασικώτερος ασφαλιστι
κός κανών ή έπί 40ετίαν άσψάλισις 
τοΰ εργαζομένου, οΰτος άνατρέπεται 
διά τής εφαρμογής τοΰ άνω μέτρου, 
άνατρεπομένης φυσικά καί τής οι
κονομικής των θέσεως.

Συνεπώς βασικήν καί άπαράβατον 
προϋπόθεσιν αποτελεί ή προ τής λή
ψεως οίασδήποτε άποφάσεως έφαρ- 
μογής τοΰ μέτρου προώρου εξόδου, 
λήψις προνοίας έξασφαλίσεως ομα
λής πορείας τών Ταμείων.

Δεδομένου δτι είς ούδεμίαν περί- 
τιτωσιν δύναται καί νά συζητηθή α
κόμη, οΐαδήποτε αυξησις τής εισφο
ράς τών εργαζομένων, τήν δέ αΰ- 
ξησιν τής συνεισφοράς τών Τραπε
ζών βλέπω δυσχερώς πραγματοποι- 
ήσιμον, διότι τελικώς θά έπιρριφθή 
είς βάρος τών εργαζομένων, άλλα 
καί έν τή άπιθάνφ περιπτώσει τής 
πραγματοποιήσεως, αΰτη δεν θά κα
ταστή δυνατόν νά καλύψη, είμή μόνον 
μέρος τών δημιουργηθησομένων ά- 
νοιγμάτων, δεν άπομένει παρά μό
νον μία λύσις. Ή επιβολή κοινωνι
κού πόρου.

Καί ώς τοιούτον προκρίνω τήν κα- 
θιέρωσιν Τραπεζοσήμου τό όποιον 
θά περιορισθή είς άπάσας τάς καθ’ 
οίονδήποτε τρόπον συνομολογουμέ- 
ι/ας πράξεις δανεισμού. Ώς προς τον 
τρόπον τής είπράξεως καί διανομής 
τού πόρου, ώς καί λοιπάς διατυπώ- 
σεις θά προβλέψη ό νόμος, δστις θά 
ψηφισθή σχετικώς με τήν έπέκτασιν 
τοΰ μέτρου.

Πάντως δι’ ελάχιστης έπιβαρύνσε- 
ιως τών δανειζομένων καί άνευ ουσια
στικής αύξήσεως τοΰ κόστους τοΰ 
χρήματος, θά καταστή δυνατή ή ρι
ζική θεραπεία τοΰ προβλήματος.

Έπί τοΰ δευτέρου: Ή συλ
λήβδην άπομάκρυσις όλων τών έχόν- 
πων 3 δετή υπηρεσίαν θ’ άπεστέρει 
τάς Τραπέζας πεπειραμένων καί Ι
κανών στελεχών, κενά τά όποια εί
ναι διισκολον νά συμπληρωθούν, ί&ίςε 
κατά τά πρώτα έτη τής εφαρμογής 
ενός τοι ούτου μέτρου, άζημιώτως δΓ 
αύτάς, διότι θά εύρεθώσιν έν άδυνα- 
μίςτ, έστω καί διά τής προωθήσεως 
έκ τών κάτω, νά άνταποκριθώσιν είς 
τό έργον των.

Δημιουργεΐται συνεπώς καί εντεύ
θεν θέμα προς άντιμετώπισιν διά τό 
όποιον δέον ν’ άκολουθηθή ή έξης 
τακτική:

α) Θά έξέλθουν απόντες οΐ συμ- 
πληρώσαντες 3 δετή υπηρεσίαν οΐ ό
ποιοι μέχρι τοΰδε δεν κατέλαβαν ά- 
νάλογον προς τον χρόνον υπηρεσίας 
καί τον βαθμόν των υπεύθυνον θέ
σιν, ή άναλαβόντες ταύτην άπέτυχον.

6) Θά έξέλθουν εκείνοι οΐ όποιοι | 
ναι μέν κατέχουν υπεύθυνον θέσιν 
πλήν λόγφ περιορισμένων δυνατο
τήτων δεν προβλέπεται χρησιμοποί- 
ησίς των είς άνωτέραν τής ής κα

τέχουν θέσεως.
γ) Θά έξέλθουν απόντες οΐ έχον- 

τες λόγους υγείας, ανεξαρτήτως έάν 
κρίνωνται ικανοί προς εργασίαν.

δ) Πάσα άπομάκρυνσις θ’ άπο- 
φασίζεται ϋπό Επιτροπής άποτε- 
λουμένης έκ τεσσάρων μελών έξ ών 
ούο έργοδοτικά καί δύο τών εργαζο
μένων. Λεπτομέρειαι έπ’ αυτών θά 
καθορισθώσι κοινή συμφωνίςτ.

ε) Ή διαδικασία αΰτη θά έφαρ- 
μοσθή κατά τήν τριετίαν 1965 - 
1968.

’Από τοΰ έτους 1969 πας συμ- 
ιτληρών ή έχων ήδη 3 δετή υπηρεσίαν 
θά έξέρχηται τής υπηρεσίας άνευ 
'ιής άνωτέρω διαδικασίας.

Έπί τοΰ τρίτου: Διά νά μην 
ιίπτέλθη ζημία είς τους εργαζομέ
νους έπιβάλ.εται:

α) "Οπως ή χορηγηθησομένη είς 
έκαστον σύνταξις είναι ίση προς έ- 
κιίνην ήν θά έλάμβανε έάν έξήρχετο 
τής υπηρεσίας έπί τή συμπληρώσει 
χρόνου 40 έτ,ών καί βάσει τοΰ βα-1 
Ιμοΰ δν θά φέρη κατά την έξοδόν 
του.

6) Ή έκ τοΰ Ταμείου Αύτασφα
λείας άποζημίωσις θά ΰπολογισθή 
ώς έάν ό άποχωρών εΐχεν 4θετή υ
πηρεσίαν, άλλα καί πάλιν βάσει 
τών άποχοδών άς θά λαμβάνη κατά 
τήν ή μέραν τής εξόδου τοΰ .

γ) "Οπως άπαλλαγώσι τής ΰπο- 
χρεώσεως πληρωμής τοΰ ΰφ’ έκα
στου όφειλομένου υπολοίπου έκ τών 
ήνοποιημένων δανείων.

ΘΕΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Ώς γνωστόν είς τάς Τραπέζας υ

πηρετεί άξιόλογος αριθμός γυναι
κών, έκ τών οποίων πλεΐσται έγγα
μοι μετά τέκνων.

Ό έκ τών οικογενειακών υποχρε
ώσεων περισπασμός αποβαίνει έπί 
ζημία τόσον τών Τραπεζών όσον καί 
τών ιδίων.

Ή λήψις μέτρων δΓ ών θά διευ- 
κολυνθή ή άποχώρησις έκ τής εργα
σίας, εκείνων έξ αυτών αΐ όποΐαι έ- 
πθυμοΰσι τούτο, τυγχάνει επιβε
βλημένη.

Ένδείκνυται όπως τίθενται υπό 
σύνταξιν βάσει τών κατά τήν παρού
σαν στιγμήν ϊσχνουσών παροχών καί 
έφ’ όσον έπιθυμοΰσι τούτο αί γυ
ναίκες αί όποΐαι:

1. Έχουσι συμπεπληρωμένην 2θ
ετή πραγματικήν υπηρεσίαν καί εί
ναι έγγαμοι ή διατελοΰσιν έν χηρεία 
πλήν προστατεύουν, οατο'δεδειγμέ- 
νως τέκνα ανήλικα.

2. ’Έχουσι συμπεπληρωμένην 20- 
ετή υπηρεσίαν, είναι άγαμοι καί προ
στατεύουν, άποδεδε ι γ μένως, ύπερή- 
λικας γονείς.

Έφ’ όσον πρόκειται περί οίκειο- 
θελοΰς άποχωρήσεως, φρονοΰμεν δτι 
δεν δύναται νά γίνη λόγος περί πα
ροχής πλεονεκτημάτων, πλήν τής ά- 
παλλαγής άπό τής πληρωμής τής 
έξ ήνοποιημένων δανείων οφειλών 
των.

Διά τής άνωτέρω διευκολύνσεως 
άποχωρήσεως θά παρασχεθή ή ευχέ
ρεια τής άπορροφή,σεως ικανού άρι- 
θμοΰ νέων γυναικών ϋπό τών Τρα
πεζών άνευ ουσιαστικής έπι βαρόν
ο εως αστών, διότι διά τοΰ έπιβλη- 
θησομένου κοινωνικού πόρου θά υ
πάρξουν προς τοΰ δυνατότητες.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Ή κατά τά προλεχθέντα ή εκεί
να τά όποια έκ τής μελέτης τοΰ ό
λου θέματος θά διαμορφωθώσιν ώς 
ληπτέα μέτρα άνταποκρινόμενα είς 
τήν σημερινήν πραγματικότητα, δεν 
λύεται άσφαλώς έστω καί τμήμα τοΰ 
όλου κοινωνικού προβλήματος, τό 
όποιον εμφανίζεται όξύτατον, έάν 
παραλλήλως δεν ληφθώσι τά εξής 
νομοθετικά μέτρα.

1. Νά άπαγορευθή ή εργασία είς 
ττάντας τούς λόγιρ ορίου ηλικίας ά
ποχωρήσεως έκ τής υπηρεσίας των 
ώς καί τούς βάσει τού μέτρου τής 
35ετίας συνταξιοδοτηθησομένους.

2. Είς περίπτωσιν καθ’ ήν δΓ οί
ονδήποτε λόγον μειοΰται ή σύντα
ξις καί τυχόν έπικούρησίς των καθ’

(Συνέχεια στήν 4η σελίδα)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μαιευτήρ — Χειρουργός — 
Γυναικολόγος. Έπί τετρα
ετίαν είδικευθείς είς Πανε- 
πιστήμιον HARVARD τ. 
έπιμελητής BRONX - LE
BANON HOSPITAL CE
NTER NEW YORK.

Δέχεται 9—12 π. μ. καί 
5 — 8 μ. μ. καθ’ έκάστην 
πλήν Σαββάτου Απογεύμα
τος. 'Οδός Σκούζε 42 (Κλ. 
Λειβαδίτου) Πασσαλιμάηι 
Πειραιεύς. Τήλ. 410.070. |

Τά πλάγια μέ@α
Καλείται ό π. Διευθυντής 

Προσωπικού νά ένθυμηθη το 
ά'ρθρο 17 παράγρ. 5 τοΰ ’Ορ
γανισμού, πού λέγει:

«’Απαγορεύεται ή χρησιμο- 
ποίησις τρίτων προσώπων και 
πλαγίων έν γένει μέσων προς 
έπίτευξιν υπηρεσιακής εύνοιας 
ή προς πρόκλησιν ένεργείας ή 
ματαίωσιν άρμοδίως ληφθεί
σης άποφάσεως».

’Όχι νά τό θυμηθη. μόνον 
ό ’ίδιος αλλά νά τό γνωρίση 
και σέ κάθε κατεύθυνση πού 
’ίσως δεν είναι γνωστό. Χρει
άζεται λίγο φρένο. Καί μάλι
στα στούς ισχυρούς. Καλό θά 
έκανε νά τηρήσουμε καί τούς 
κανόνες καί νά χρησιμοποιή
σουμε τά σωτήρια στοιχειά, 
τελεία καί παύλα.

Η προσωρινότιις uai 
..άλλα διηγήματα!

Τό ζήτημα τής άρσεως τής 
προσωρινότητας, ύστερα άπό τις 
άλεπάλληλες έπαφές, συζητή
σεις, συσκέψεις, αποφάσεις, α
ναβολές καί δισταγμούς, Θά μπο
ρούσε νά άποτελέση υλικό για 
ένα ολόκληρο τομίδιο ή νά μπή 
σάν άρχικό διήγημα σ’ ένα βι
βλίο όπου μέσα έκεΐ Θά εϋρισκε 
κανείς ενδιαφέρουσες ιστορίες γύ
ρω άπό τήν ηθική τάξη, τήν ιε
ραρχία, τήν ένταξη, τό πολεμικό 
«ή ζώνη τών πρόσω» καί άκόμα 
άλλες 751 περιπέτειες. ’Επειδή 
όμως κάθε άστεΐο έχει καί τά ό
ριά του καί επειδή ή ανοχή τοΰ 
προσωπικού έχει προ πολλοΰ ξε- 
περαστεΐ, έφιστούμε τήν προσο
χή τών αρμοδίων, ’ίσως γιά τε
λευταία φορά, ότι δλα τά άλυτα 
ζητήματα πού χρονίζουν πρέπει 
νά φύγουν άπό τήν περιοχή τοΰ 
παραμυθιού καί οΐ υποσχέσεις 
γιά επίλυσή τους νά γίνουν πρα- 
γματικότης γιατί ή περίοδος θε
ρισμού θυελλών δεν άργεΐ νά 
έρθη.

Εαρέλοδαι?...
Τό γράψαμε καί σέ προη

γούμενο φύλλο, αλλά συναντή
σαμε τήν Σπηλιοπούλειο τα-

MASPH ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ- 
ΠΑΠΠ Α

ΙΑΤΡΟΣ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ

Είδικώς μετεκπαιδευθεΐσα 
είς Παρισίους

Επιστημονικοί θεραπεΐαι 
άποτρίχωσις, άκμή, τριχό- 
πτωσις, εύρυαγγεΐαι κ λ π.

Δέχεται καθ’ έκάστην 5—7 
είς τό Ίατρεΐον της, όδός 
Άριστοτέλους 18 0, Τηλέ- 
φωνον 87q478, τούς ήσφα- 
λισμένούς τοΰ Ταμείου Υ
γείας προσωπικού Εθνικής 
—’Αθηνών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ευχαρίστως πληροφορού

με τούς άναγνώστας μας οτι 
έκυκλοφόρησε το βιβλίο τής 
συναδ. δίδος Ελένης 
Εύαγγελοπούλου.

ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΙΔΙΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ 
ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΕΣ

Ό,τι έλειπε άπό τούς μαθη- 
τάς ή τούς γνώστας τής ’Αγ
γλικής γλώσσης.

Λεξικολογικώς κατανεμη
μένοι δλοι oi ιδιωματισμοί* 

Πώλησις είς δλα τά κεν
τρικά βιβλιοπωλεία. Τιμή 
δραχ. 90 καί παρά τή ιδία 
μέ έκπτωσιν.

Άπευθύνεσθε είς τήν ιδί
αν (τηλ. 230-011 (2-32) καί 
δι’ άλληλογραφίας (Εθνι
κήν Τράπεζαν, ’Υπηρεσίαν 
Πληροφοριών, Διοίκησις).

κτική τής σιο^πής. Καταργή-1 
θηκε ή ύπερωριακή αμοιβή σέ 
υπηρεσίες πού δεν ένισχύθη- 
καν ούτε μέ έναν — άριθ. 
(1) —■ υπάλληλο. Αιτία ίσως 
ή μεταφορά δαπανών προς κά
λυψη τών απεριορίστων καί α
καθορίστων, αριθμητικά καί 
οργανικά, προσλήψεων, γιά 
τις όποιες θά ασχοληθούμε 
συντομότατα. ’Ίσως διότι δέν 
έτελείωσε ή αύτοργάνωση τής 
Όργανώσεως (ά'γνωστο πότε 
θά τελείωση) γιά νά άσχολη- 
θή μέ τήν οργάνωση τών άλ
λων υπηρεσιών. ’Αποτέλεσμα 
όμως είναι ένα, σαφές καί βέ
βαιο. Ή δουλειά δέν βγαίνει 
στις υπηρεσίες πού κόπηκαν 
ή περιωρίστηκαν οί υπερωρί
ες, μέ αντίκτυπο σέ ό'λες τις 
λοιπές Υπηρεσίες πού έ'χουν 
άμεση σχέση μέ αυτές. Δέν δι
στάζουμε νά είποΰμε, ό'τι από 
τήν συμφόρηση της δουλειάς 
οί υπηρεσίες αυτές π α ρ έ λ υ- 
σ α ν. ”Α ν δέν ληφθούν μέ
τρα, τις συνέπειες θά τις ίδή- 
τε κ.κ. υπεύθυνοι τής Διοική- 
σεως πολύ σύντομα.

ϋποτοιφλιηοποίηοη
Άττετέλεσε, άττοτελεΐ καί Θά 

παραμείνη, όττως φαίνεται του
λάχιστον, τό ϋττ’ άριθ. ΕΝΑ Η- 
ΘI Κ Ο Ν ΘΕΜΑ τής Τροατέζης ή 
ορθή καί άπόλυτα αντικειμενική 
ρύθμιση τοΰ ζητήματος τών συν
αδέλφων στις ύττό τής Τραττέζης 
ελεγχόμενες μετοχικώς ή δανεια
κούς, εταιρείες καί έν γένει επι
χειρήσεις. Τό παληό1 καθεστώς 
σύμφωνα προς το όποιο ώρισμέ-

νοι μετεΐχον καί εξακολουθούν νά 
μετέχουν σέ δύο, τρεις έως καί 
10 επιχειρήσεις είναι αν μή τι 
άλλο, άδικο καί συνεπώς απα
ράδεκτο, ή δέ εξακολούθηση δη
μιουργεί θέμα γι' αυτή τήν 'ίδια 
υπόσταση τών ιθυνόντων καί επι
βάλλεται νά τερματισθή. Οί δια
βεβαιώσεις άπεδείχθησαν, δυστυ
χώς, αναληθείς. Ή Έκπροσώπη- 
σις ένδιεφέρθη, καί ένδιαφέρεται 
γιά τήν δικαία κοχτανομή βαρών 
καί ωφελειών καί κατά πρώτον 
λόγον — μεταξύ τών εργαζομέ
νων στήν Τράπεζοον. Δυστυχώς 
συμβαίνει κάτι τό άκατοχνόητο. 
’Αντί νά ύποστηρίζωνται εκείνοι 
πού πρώτοι αγωνίζονται γιά τήν 
πρόοδο τοΰ ‘Ιδρύματος, νά εΰρί- 
σκωνται ούραγοί στήν προκει μέ
νην περίπτωση καί πολλοί — 
πλείστο ι — συνάδελφοι συντα
ξιούχοι νά προπορεύωνται. Καί 
ρωτάμε: "Εως πότε; "Οχι βέβαια 
ότι πιστεύομεν ότι οί συνταξιού
χοι πρέπει νά έκδιωχθοΰν. Αυτό 
δέν τό επιθυμούμε. Επιθυμούμε 
δικαιοσύνη καί μόνο δικαιοσύνη. 
Καί γι’ αυτό κανείς δέν μπορεί 
νά μάς μεμφθή. Ή Διοίκηση ο
φείλει νά προχωρήση.

Στεγαστιηά δάνεια 
uai Siuaeiiuo

Ή έλλειψη συναισθηματισμού 
στήν άσκηση τοΰ ύπηρεσιακοΰ 
καθήκοντος είναι δεδομένη καί 
άρκετές φορές σωστή, άλλα ή α
πάθεια καί ή άδιαφορία πού, φο
ρές φορές, άγγίζει τά δρια έστω 
καί τοΰ άθελήτου σαδισμοΰ, είναι 
δχι μόνο ακατανόητη άλλα καί 
άπαράδεκτη.

Καί γιά νά γίνουμε καταλη

πτοί. Άναφερόμαστε δχι στά ά- 
δόξως καρατομηθέντα στεγαστι
κά δάνεια, άλλα σ’ αυτούς τούς 
συναδέλφους πού αφού κατάφε- 
ραν μέν νά εξασφαλίσουν τήν 

έγκριση τής δανειοδοτήσεως, δέν 
κατάφεραν νά ξεπεράσουν μέ τήν 
ίδια ευκολία τά γρανάζια τοΰ 
Δικαστικού τής Τραπέζης τό ό
ποιο, μέσα σ’ ένα λαβύρινθο γρα
φειοκρατικών καί στενόκαρδων 
νομικών διατυπώσεων πού θυμί
ζουν άπμόσφαιρα τής «Δίκης» 
τοΰ Κάφκα, εξουθενώνει τό δύ
στυχο δοη/ειολήπτη συνάδελφο καί 
τον κάνει νά βλαστημάη τήν ώ
ρα καί τή στιγμή πού γεννήθη
κε χωρίς σπίτι καί πού γι' αυτή 
τήν αιτία έπέτρεψε στον εαυτό 
του νά μεταβληθή σέ πειραματό
ζωο υπομονής στο «Εργαστή
ριο» ένίων έκ τών κυρίων δικηγό
ρων τής Τ ραπέζης οΐ όποιοι εν
νοούν νά μεταχειρίζωνται τον υ
πάλληλο σάν νά ήταν ό πλέον 
άφερέγγυος πελάτης τής τ ραπέ
ζης καί πιο πολύ ακόμη. Γιατί 
τί άλλο νόημα μπορεί νά έχη Ο
ταν μέ ένα άπλό τηλεφώνημα τής 
υπηρεσίας τό Δικαστικό έγγρα
φη υποθήκες έπί δανειοδοτήσεως ι 
πελατών, ένώ όταν πρόκειται γιά I 
συναδέλφους νά εξαντλείται μέ
χρι καί ό τελευταίος κανών τής 
γραμματικής.

Βεβαίως όλα αυτά έάν στα
ματούσαν στο «ξεποδάριασμα» 
καί ατό άνέβα - κατέβα, θά μπο
ρούσε νά πή κανείς πάει - καλά.
" Οταν όμως συνοδεύωνται άπό 
έξοδα — χρήμα πολύτιμο γιά 
τήν τσέπη τοΰ φουκαρά τοΰ υ
παλλήλου — καί, τό χειρότερο, 
άπό απώλεια χρόνου σέ προθε
σμίες πού ή υπέρβασή, τους μπο
ρεί νά άποβή μοιραία γιά τον 
άγοραστή, τότε, όπως γράψαμε 
καί στήν αρχή, ή σχολαστική καί 
νομιμοφανής επιμονή στόΧι έλεγ
χο τών χαρτιών, καταντάει τό 
λιγώτερο πράξη άντισυναδελφι-

κή.
Καί νά σκέφτεται κανείς ότι 

υπάρχουν αποφάσεις τοΰ Συμ
βουλίου Στεγάσεως τή εΐσηγή- 
σει τοΰ κ. Δ,ιευθυντοΰ τοΰ Δικα
στικού, πού αποβλέπουν στήν α
πλοποίηση τής διαδικασίας τοΰ 
ελέγχου μέ σκοπό τον περιορι
σμό τών έξόδων καί οί όποιες α
ποφάσεις δέν λαμβάνονται ύπ’ 
οψει.

«Ιεραρχία uai ή8ι- 
un τάξη».

'Τπάρχει ό καταστατικός 
χάρτης τών υπαλλήλων. Ό 
χάρτης αυτός αναφέρει τά πε
ρί ιεραρχίας και τά συναφή 
προς αυτήν. Φυσικό είναι όταν 
τό Σύνταγμα παραβιάζεται οί 
πολίτες ν’ αγανακτούν. Γνωρί
ζουμε λοιπόν στις Διευθύνσεις 
Προσωπικού και Κεντρικού δτι 
στήν υπηρεσία πληροφοριών 
και προσελκύσεως πελατείας τού 
Κεντρικού Καταστήματος ύπη- 
ρετούν μέ τον αυτό βαθμό τοΰ 
Αογιστού Α' τρεις ά'ρρενες καί 
δύο θήλεις συνάδελφοι. Κανέ
νας άπ’ αυτούς δέν θεωρείται 
ικανός γιά τή θέση τοΰ άνα- 
πληρωτοΰ Προϊσταμένου καί 
τού δικαιώματος δευτέρας υπο
γραφής. Ή ίκανότης και τό δι
καίωμα ανήκουν (καμιά αιχμή 
εναντίον κανενός) σέ κατώτερο. 
Λογική καί δικαία συνέπεια τής 
άνωτέρω αταξίας, έκτος τής πι

κρίας, είναι ή αυθόρμητη αντί
δραση τών Λογιστών Α' προς 
τον «θέσει άνώτερον», αλλά κα
τωτέρου βαθμού αναπληρωτή 
προϊστάμενο καί μάλιστα κατά 
τις περιόδους κατά τις όποιες 
λόγω απουσίας τοΰ προϊ) νου τοΰ 
τμή)τος, ό Λογιστής Β' ασκεί 
πλήρως τά καθήκοντα τοΰ προ
ϊσταμένου. Γιά τήν θεραπεία 
τής παρανόμου αταξίας, χωρίς 
καθυστέρηση οί αρμόδιοι τοΰ 
προσωπικού οφείλουν κατά τήν 
γνώμη μας: 1) Νά μεταθέσουν 
σέ άλλες υπηρεσίες τούς άνω- 
τέρου βαθμού συναδέλφους ή 
2) Νά τούς κρίνουν, έφ’ δσον 
μπορούν, στάσιμους μέχρις δτου 
ύπερκερασθούν βαθμολογικά ά
πό τον έ'χοντα τήν δευτέρα υπο
γραφή αναπληρωτή προϊσταμέ
νου ή 3) Νά προαγάγουν κατ’ 
εκλογήν τον έν λόγω συνάδελ
φο ή 4) Νά έφαρμόσουν πιστά 
τον οργανισμό έσωτερικής υπη
ρεσίας. Περιμένουμε απάντηση 
καί θά έπανέλθουμεν.

'Εντυπώσεις 
άπό τήν 12ΐ]μερη 
έκδρομή στήν Βιέν
νη και Βουδαπέστη

Τοΰ σδ. κ. Μ. Καστρινάκη

Είναι σπάνιες οί περιπτώσεις πού 
σέ ιμάς τούς υπαλλήλους καί γενικά 
στούς εργαζομένους, δίνεται ή ευ
καιρία, γιά ταξείδια σ’ άλλες χώρες. 
Μιά τέτοια ευκαιρία μάς έδωσε ή 
ΕΦΕΤ.

Πήρα μέρος μέ τή γυναίκα μου 
στήν έκδρομή τής ένώσεώς μας, στις 
δυο όμορφες πρωτεύουσες τής Κεν
τρικής Ευρώπης Βιέννη καί Βουδα
πέστη καί ομολογώ πώς άπό κάθε 
πλευρά ή έκδρομή αυτή ήταν θαυμά- 
ο ια.

Δέν έλειψαν φυσικά οί μικροπαρα- 
λείψεις, μά μπρος στο κάλλος τής 
αξέχαστης Βιέννης, μέ τά ξακουστά 
ιστορικά μνημεία, τά έργα τέχνης 
καθώς καί τούς καλωσυνάτους άν- 
θρώπους, τήν έπιβλη,τικότητα καί τό 
ρυθμό τής πανέμορφης Βουδεπέστης, 
τής πρωτευούσης τών δύο εκατομ
μυρίων μέ τις άπειρες ομορφιές, ξε- 
χάστηκε άκόμα κΓ ή κούραση άπ’ 
τό μακρύ ταξεΐδι, κΓ έμεινε στή 
μνήμη μας, τό Σεμπρουν, τό Παλά
τι μέ τις χίλιες τόσες αίθουσες, γε
μάτες ή κάθε μιά μέ έργα τέχνης 
ανυπολόγιστης άξίας σέ ένα όργιο 
χρυσού καί φινέτσας, τό Δημαρχείο 
μέ τό βαρύ ρυθμό, ή όπερα, οΐ εκ
κλησίες καί τά Ελληνικού ρυθμού 
κτίσματα τής Βουδαπέστης, τό πρά
σινο, καί ό πλημμυρισμένος καί λα
σπερός «γαλάζιος Δούναβις».

Είναι τόσο σύντομη ή ζωή τοΰ 
ανθρώπου καί τόσο λίγες οί ευκαι
ρίες γιά μακρυνά ταξείδια καί λίγη 
χαρά, ώστε Θάταν παράλειψις, νά 
μην έκψράσωμε τις θερμές μας ευ
χαριστίες προς τήν Ε.Φ.Ε.Τ. — ελ
πίζω ότι άπηχώ τήν γνώμη καί τών 
συνεκδρομέων μου — γιά τις πολ
λαπλές ευκολίες τόσο στον οικονομι
κό τομέα·, όσο καί στήν έν γένει ορ
γάνωση τής όμορφης αυτής εκδρο
μής.

Μιχ. Καστρινάκης 
Ταμεία Χρ) φων 

Κεντρικόν

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Γάροι

— Ν. Κοροβέσης - Πολιτικός 
Μηχανικός, Πίτσα Λειβάδη - Λο
γιστικόν Κέντρον, έτέλεσαν τούς 
γάμους των.

— ’Απόστολος Πετρόπουλος 
’Αλίκη Μοΰζου, έτέλεσαν τούς 
γάμους των.

— Θεόδωρος Παπαγιαννόπου- 
λος, Μαργαρίτα Κανελλαΐδη, έ
τέλεσαν τούς γάμους των.

Αρραβώνες
Τάκης Μανδράκος Λογιστικόν 
Κέντρον, Πίτσα Στεφανάκου, 
ήρραβωνίσ&ησαν.

— Παύλος Κανίνιας Δ)σις, 
Μΐκα Γκόλαντα Κ. Κατάστημα.

Κύριε Διευθυντά τού Προσωπικού,
Κατ’ επανάληψη σάς έτέίησαν τά ερωτήματα:

1. Ποιος. . . λαμβάνει τις 2.500 δρχ. μηνιαίως γιά τήν 
. . .παρακολούθηση!!! τών εργασιών του Προμηθευτικού 
Συν)σμοΰ; καί
2. Πώς και πότε σκέπτεσθε νά διορθώσετε τά σφάλματά 
σας εκείνα πού έπέφεραν σοβαρό κλονισμό στήν ηθική τάξη 
τής Τραπέζης;

Ή σιωπή σας άποδεικνύει, αν δχι ένοχή, αδυναμίαν 
καλύψεώς σας.

Λυπούμεθα αλλά είμαστε υποχρεωμένοι νά σάς δηλώ
σουμε ευθέως καί κατηγορηματικούς δτι:

Ή Έκπροσώπησις, πού δπως καλά γνωρίζετε, ε I δ ι- 
κώτερα Σείς, δέν έδίστασε νά εκπλήρωσή τό καθήκον 
της προς κάθε κατεύθυνση, αισθάνεται ιδιαίτερη ευαισθη
σία είς τά θέματα τής ήθικής τάξεως, ώς τά άνοοτέρω.

Πριν ή δμως προχωρήση, κρίνει καθήκον της νά 
έπισύρη διά μίαν ακόμη φοράν τήν προσοχήν 
Σας έπί τής αδιαφορίας Σας καί νά Σάς δηλώση δτι αΰτη 
θά έχη σοβαράς συνέπειας είς βάρος τής Τραπέζης.

I ήρραβωνίσθησαν.
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ΜΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΙ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΛΥΣΙ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

*** Ό Σύλλογός μας άττηύθυνε την 14)7)65 πρός τον κ. Δι
οικητή την ακόλουθη επιστολή, προτείνοντας λύσεις για τό θέ
μα τής στεγάσεως των Υπαλλήλων.

Η ΓΣΕΕ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΡΟΥΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΑΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ
Κινητοποιήσεις έργαζομένων @ Έπραγματοποιήθη μεγά
λη συγκέντρωση στον Παναθηναϊκό ® Προγραμματίζεται

γενική έργατοϋπαλληλική άπεργία.
τόπου μας στάθηκε στο ύψος τής ά-

Κύριε Διοικητά,
Κατόπιν τής διαμορφωθείσης κα- 

ταστάσεως έκ τής προσφάτου άπο- 
ψάσεως τής Νομ. ’Επιτροπής, τής 
περιοριζούσης τήν πιστοδότησιν του 
προγράμματος στεγάσεως τού1 Προ
σωπικού τής Τραπέζης είς τό 1)8 
τού αΐτηθέντος ποσού και εις τό 1 ) 6 
τού ύψους τού παρελθόντος έτους, ε- 
χομεν την τιμήν να ΰποβάλωμεν Ύ- 
μΐν τό ακόλουθον αίτημα.

Πιστεύομεν, Κε Διοικητά, ότι αΐ 
ληφθεΐσαι άπό 30.12.59 καί 30.1. 
60 αποφάσεις τού Διοικ. Συμβου
λίου τής Τ ραπέζης, κύριον σκοπόν 
εΐχον τήν στεγαστικήν άποκατάστα- 
σιν των στερούμενων στέγης ώς και 
των άνεπαρκώς έστεγασμένων υπαλ
λήλων τής Τ ραπέζης. Ή ύπάρχου- 
σα δέ τότε ύπερεπάρκεια διαθεσί
μων συνεδύαζε καί μίαν επιτυχή το- 
ποθέτησιν τής Τ ραπέζης ασφαλή 
καί ρευστοποιη,τέαν είς χρόνον κατά 
πολύ βραχύτερον τού υπό τού Κα
νονισμού προβλεπομένου, δεδομένου 
οτι ο'ι κατά το διαρρεύσαν διά:στημα 
δανειοδοτηθέντες ή σαν κατά τήν συν
τριπτικήν αυτών πλειοψηψίαν υπάλ
ληλοι άνωτέρων βαθμών ή διήνυον 
τήν τελευταίαν πρό τής εξόδου αυ
τών δεκαετίαν, ικανός δέ αριθμός έκ 
τούτων έξήλθεν ήδη τής υπηρεσίας, 
έξοφληθέντων τών δανείων αυτών.

Ή έκδοθεΐσα όμως ώς άνω άπό- 
ψασις τής Ν.Ε. ανατρέπει τήν κατά 
τά άνω προγραμματισθεΐσαν κάλυ- 
ψιν τών αναγκών στεγάσεως.

Οΰτω, ένφ ό σκοπός τού θεσπι- 
σθέντος μέτρου ήτο ή στέγασις τού 
Προσωπικού ή δη μ ιουργηθεΐσα πρά
γματι κότης άφίνει τήν έντύπωσιν, 6- 
τ< τό μέτρον έκάλυπτε μίαν σκοπι
μότητα διαθέσεως πλεονασμάτων 
διαθεσίμων, ή έλλειψις τών όποιων 
έπέφερεν αυτομάτως καί τήν ανα
στολήν1 αυτού.

Ή έντύπωσις αΰτη θά μεταβληθή 
είς πεποίθησιν αν ή δημιουργηθεΐσα 
κατάστασις δέν άντιμετωπισθή κα
ταλλήλως, ώστε νά μή σταματήση 
οϋδέ καν ν’ άνακοπή τό πρόγραμμα 
στεγάσεως τού Προσωπικού.

Ώς τοιοΰτον μέτρον προτείνομεν 
τον μικτόν δανεισμόν τού Προσωπι
κού είς μετρητά (μέχρι τού έγκρινο- 
μένου έκάστοτε ποσού παρά τής Ν. 
Ε.) καί είς είδος διά τής παρο
χής ετοίμου κατοικήσιμου1 χώρου είς 
τον δικαιούχον υπάλληλον.

‘Ο είς εΐδος δανεισμός θά έ- 
πιτευχθή διά διαθέσεως μικρού μέ
ρους έκ τών είς τήν περιουσίαν τής 
Τ ραπέζης άνηκόντων κτημάτων είς 
τήν περιοχήν ’Αθηνών - Πειραιώς - 
Προαστείων, ή καί αλλαχού τής Ελ
λάδος, δι’ οίκάδομήσεως συγχρόνων 
πολυκατοικιών καί διανομής τών δια
μερισμάτων είς τούς δι καιουμένους 
στεγαστικών δανείων υπαλλήλους, 
οίτινες θά χρεοΰνται μέ τήν αξίαν 
τού ακινήτου είς τιμήν κόστους αυ
τού.

Ό είς μετρητά δανεισμός, έφ’ Ο
σον θά διαρκή ό περιορισμός τής 
Νομ. ’Επιτροπής, θά περιορισθή είς 
τά συμπληρωματικά δάνεια καί εις 
τους έν τή έπαρχίςι ΰπηρετούντας, 
ένθα ή διάθεσις κτημάτων τής Τρα- 
πέζης δέν θά είναι δυνατή;.

Τά συμπληρωματικά άλλωστε δά
νεια είναι δυνατόν νά καλυφθώσι καί 
έπ’ ανταλλαγή τού ανεπαρκούς ακι
νήτου διά πλήρους επαρκούς διαμε
ρίσματος είς τάς οϊκσδομηθησομένας 
κατοικίας.

Οΰτω, διά τού μικτού τούτου συ
στήματος δανεισμού:

α) Δέν θά άνακοπή ό ρυθμός κα- 
λύψεως τών στεγαστικών αναγκών 
τού Προσωπικού. Τουναντίον υπάρχει 
δυνατότης έπιταχύνσεως τούτου.

6) ’Εκλείπει ό ύπό τής ιΝ.Ε. προ
βληθείς λόγος άπαγορεύσεως. Ούδε- 
μία άνατιμητική έπίδρασις έπ! τής 
κτηματαγοράς θά σημειωθή, ουδέ ά- 
πόσπασις διαθεσίμων έξ άλλων το
μέων π ι στοδ οτή σεως θά συντελεσθή.

γ) Έξουδετερούται κατά μέγα 
μέρος ή έπελθούσα λόγφ άνατιμή- 
σεως τών ακινήτων άπώλεια αγο
ραστικής δυνάμεως τών παρεχόμενων 
ποσών, δεδομένου δτι ή Τράπεζα 
χωρίς νά ζημιωθή δέν θά κερδοσκο- 
πήση, ένώ» θά έκλειψη παντελώς ό 
παρασιτικάς καί άνατιμητικός ρό
λος τών πάσης φύσεως μεσαζόντων.

6) ’Αντιμετωπίζεται καλλίτερον τό 
θέμα τής υγιεινής στεγάσεως καί 
δνναται νά συνδυασθή μέ τήν λει
τουργίαν σταθμών παροχής κοινωνι
κών υπηρεσιών (’Ιατρείων, Παιδικών 
Σταθμών κ.λ.π.).

ε) Τοποθετείται ασφαλώς έν μέ
ρος τού υλικού κεφαλαίου τής Τρα
πέζης, μέ τακτικήν τήν ρευστοποίη- 
οιν ένώ παραλλήλως δέν συνδέεται 
τό όνομα τής παρούσης Διοικήσεως 
μέ μίαν αντιϋπαλληλικήν κατάστα- 
σιν.

Ώς είκός, πρό τής πλήρους λει

τουργίας καί άπαδόσεως τού προ- 
τεινομένου τρόπου πιστοδοτήσεως 
τών συναδέλφων, αί προσπάθειαι καί 
ένέργειαι διά τήν πλήρη λειτουργίαν 
τού υφισταμένου συστήματος ουδό
λως θά μειωθώσι.

Θέτοντες τό ανωτέρω αίτημα, ώς 
μέτρον ριζικής, τολμώμεν νά ύποστη- 
ρίξωμεν καί οριστικής, άντιμετωπί- 
σεως τού στεγαστικού προβλήματος 
τού Προσωπικού τής Τ ραπέζης, πα- 
ρακαλούμεν όπως έξετάσητε τούτο 
μετά τής δεούσης προσοχής καί κα-

Δέν υπάρχει καμμιά αμφιβολία 
πώς δλοι οί άνθρωποι έχουν καί πρέ
πει νά έχουν εγωισμό. "Οταν δμως 
ό έγωϊσμός ξεπερνά τά λογικά Ο
ρια, δηλαδή εκδηλώνεται είτε μέ λό
για είτε μέ έργα σέ βαθμό πού τά 
ξεπερνά, τότε οί άνθρωποι έκτίθεν- 
ται καί αί πράξεις των δημιουργούν 
προβλήματα γιά τούς άλλους.

Παρακάτω1 δημοσιεύουμε, όπως έ
χει, έγγραφο τής Έκπροσωπήσεως 
προς τήν Διεύθυνση Προσωπικού, έ
πειτα άπό τό όποιο περί μένα με νά 
πάρη σωστή θέση πάνω, στό ζήτη
μα τής προωθήσεως, διότι καί προ- 
φορικώς έπεσημάναμε τις αδυναμίες 
ο τήν περίπτωση απουσίας ’Εκπρο
σώπων τής Τάξεως. "Ομως όέγω- 
ϊ σ μ ό ς δέν έπέτρεψε, γιατί, οί σο
φά σκεπτόμενοι, κατά τούς ισχυρι
σμούς τους βέβαια, έκαναν τή σκέ
ψη: Τί θέλει ή έπροσώπηση στό τσι
φλίκι μας;! ! !

Καί τ’ αποτέλεσμα: Σωρεία δια
μαρτυριών όχι τόσο έναντίον τών κυ
ρίων αυτών πού έκριναν, δσο κατά 
τής Διοικήσεως. Καί τί φταίει ή 
Διοίκηση πού κι’ αυτή απούσιαζε 
Οπό τήν κρίση;

Πρέπει νά καταλάβουν οί κύ-

Περιορισμός απογευματινής 
εργασίας

Αγρίνιο; άπό 4 οέ 2 
Αργοστόλι: άπό 4 
οέ 3 εργάσιμα άπο- 
γευματα.

"Υστερα άπό συμφωνία τών κ.κ. 
Διευθυντών τών υποκαταστημάτων 
Εθνικής καί Εμπορικής Τραπέζης 

στό ’Αγρίνιο1, περιεκόπη, άλλο ένα 
υποχρεωτικό απόγευμα. "Ετσι τά 4 
υποχρεωτικά άπογεύματα, έγιναν 2 
μέσα σέ διάστημα μικρότερο άπό 
ένα χρόνο-, καί τά σπουδαιότερο: 
χωρίς καμιά απολύτως καθυστέρηση 
τής υπηρεσίας.

’Επίσης στό ’Αργοστόλι, έπίκει- 
ται ή περικοπή ενός απογεύματος 
ώστε άπό 4 νά γίνουν 3.

”Ολ’ αυτά άποδεικνύουν γιά μιά 
άκόμα φορά δτι μέ μιά λογική άντι- 
μετώπιση τών πραγμάτων, μπορούν 
να πάψουν νά ταλαιπωρούνται άδί- 
κως συνάδελφοι πού υπηρετούν στήν 
Επαρχία.

τά τό δυνατόν συντομώτερον, λόγω 
τής όξυτάτης άνάγκης, χρόνον, δη- 
λοΰμεν δέ δτι ε’ίμεθα είς τήν διάθε- 
σίν σας προς συζήτησιν τών λεπτο
μερειών αυτού καί παροχήν πάσης 
προσφοράς ημών διά τήν κοινήν 
ταύτην προσπάθειαν Διοικήσεως 
Τ ραπέζης καί Συλλογικής Έκπρο- 
σωπήσεως, ήτις προσπάθεια, έπι- 
τυγχάνουσα ώς εϊμεθα βέβαιοι, θά 
άποτελέση ένα λαμπρόν σταθμόν είς 
τήν ιστορίαν τής Τ ραπέζης.

Μετά πλείστης Τιμής 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ε.Τ.Ε.

Ό Πρόεδρος Ό Γεν. Γραμματεύς 

Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Κ. Π ΟΥΛΗΣ

ριοι. . . δτι ό έγωϊσμός μόνο ζημίας 
προξενεί καί αυτές καλούνται τώρα 
νά επανορθώσουν, γιατί σέ μάς δέν 
μένει καί ή ελάχιστη άμφιβολία δτι 
έγιναν σφάλματα, τά όποΐα δημι
ούργησαν μιά δυσμενέστατη ατμό
σφαιρα.

’Εν ’Αθήναις τή 10)3)1 965 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΘΝΙΚΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ ΤΗΣ ΕΛ

ΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ -ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΕΝΤΑΥΘΑ
Υπάλληλοι ύπηρετήσαντες ώς 

κλητήρες καί έκτελέσαντες εργα
σίαν υπαλλήλου.

Κύριοι,
Ή κοινοποίησις τών χορηγηθει- 

σών προωθήσεων είς συναδέλφους 
τής έν έπικεφαλίδι κατηγορίας, 
προεκάλεσεν, είς τήν μεγίστην με
ρίδα έξ αυτών, άν μή τί άλλο, του
λάχιστον απογοήτευαιν καί πι
κρίαν, υποστηρίζει δέ ή όμάς αΰ
τη τών συναδέλφων δτι ή λαβοΰσα 
χώραν κρίσις δέν ύπήρξεν αντικει
μενική.

Ή έκπροσώπησις δέν ήδυνήθη 
νά μορφώση γνώμην έν προκειμέ
νη, προεΐδε δμως τήν τοιαύτην έ- 
ξέλιξιν καί εγκαίρως (έγγραφόν 
μας Ν. 69 τής 24.3.64) έπεσήμα- 
νε τήν ανάγκην συγκροτήσεως επι
τροπής, είς ήν θά συμμετεΐχεν καί 
αΰτη, ϊνα, κατά περίπτωσιν, κρι- 
θή έκαστος τών ανωτέρω.

Δυστυχώς δέν είσηκούσθη, μέ ά- 
ποτέλεσμα ν’ άντιμετωπίζη ήδη 
δριμύτατα παράπονα τών ένδιαφε- 
ρομένων, τά όποΐα θ’ άπεκρούον- 
το άποτελεσματ ι κώς έάν, ώς έδει, 
ή έκπροσώπησις τών έργαζομένων 
μετεΐχεν κατά τήν κρίσιν.

"Αλλως τε ή έν απουσία τών έν- 
διαφερομένων κρίσις, άντίληψις ή- 
τις έπεκράτησεν επί προκατόχου 
Διοικήσεως, καί έπανειλημμένω ς έ- 
πεκρίθη παρ’ ημών, οΰδόλως συμ
βιβάζεται μέ τό πνεύμα τής σημε
ρινής καταστάσεως.

-Εύρισκόμεθα είς τήν άνάγκην νά 
έπαναλάβωμεν τήν παράκλησιν ό
πως συγκροτηθή ή άνω έπιτροπή, 
ήτις έπί παρουσίςτ τής έκπροσωπή- 
σεως, θά έρευνήση δλας τάς περι
πτώσεις τών ενδιαφερομένων συν
αδέλφων, έάν πράγματι, ό έργοδο- 
τικός παράγων, έν-διαφέρεται νά ά- 
ποδώση δικαιοσύνην, ώς θέλει νά 
πιστεύη ή έκπροσώπησις.

Μεθ’ Ύπολήψεως

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΕ

ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ 

ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Τις ήμερες αύτές μία 

χωρίς προηγούμενο προσ
βολή τών ελευθέρων δημο
κρατικών θεσμών συντε- 
λεϊται.

Άπό τήν διοίκηση τών 
Τραπεζών Εμπορικής καί 
Ίονικής—Λαϊκής καταιρέ- 
ρεται πλήγμα κατά τοΰ 
Τραπεζοϋπαλληλικού συν- 
δικαλισμοϋ, ό όποιος 
εϊναι γνωστό πόσο στάθη
κε καί στέκεται στό πραγ
ματικό ύψος τού γνησίου 
καί αντιπροσωπευτικού δη 
μοκρατικού συνδικαλισμού 
καί αποτελεί κατά κοινή 
αναγνώριση τήν σπον
δυλική στήλη τής προσπά
θειας έξυγιάνσεως τού συν 
δ ικ χλιστικοΰ κινήμ α τ ο ς 
τής χώρας μας.

Ό καθηγητής - διοικη
τής Τραπεζών κ. Στρατής 
Άνδρεάδης, άρνούμενος νά 
ικανοποίηση αιτήματα τού 
Προσωπικού τών Τραπε
ζών του πού κύριο σκοπό 
είχαν τήν παγίωση δικαίας 
καί ήθικής τάξεως σ’ αύτές 
καί σκοπεύοντας νά παρα- 
λύση κάθε δύναμη τών υ
παλλήλων του νά ζητούν 
τό δίκαιό τους, προωθεί 
πειθήνια όργανα καί πρά
κτορες του νά συστήσουν 
μέ μορφή σωματείου, άν- 
τισυνδικαλιστική ’Οργάνω
ση. Καί μέ συγκεντρώσεις, 
έγκυκλίους καί οδηγίες 
στούς διευθυντάς του πιέ
ζει ήθικά τό Προσωπικό νά 
ένταχθή σ’ αύτή.

Είναι γνωστή ή δύναμη 
πού έ'χουν οί ισχυροί μονο- 
πωληταί τού Κεφαλαίου 
νά καταπιέζουν συνειδή
σεις καί ή εύχέρεια νά κα
λύπτουν μ έ προσχήματα 
νομιμοφάνειάς τις άνομες 
πράξεις τους σέ βάρος τών 
έργαζομένων.

Είναι γνωστό οτι άπέναν 
τι σ’ δλα αύτά, οί έργαζόμε- 
μενοι σαν μόνο δπλο έ'χουν 
τό δ ικαίωμα νά σκέπτωνται 
έλεύθερα, νά έκφράζωνται 
έλεύθερα,νά συνεταιρίζων- 
ται έλεύθερα καί νά διεκ- 
δικοΰν έλεύθερα.

Αύτή ή έλευθερία τών 
έργαζομένων πρέπει νά κα- 
τοχυρωθή σάν βάση τής 
’Αληθινής Δημοκρατίας, 
αύτά τά δικαιώματα πού 
θεμελιώνουν τήν βάση τής 
Κοινωνικής Δικαιοσύνης 
καί παρέχουν στοιχειώδεις 
προϋποθέσεις έλευθέρας ά- 
ναμετρήσεως, προκλητι- 
κώτατα, πρώτα άπέναντι 
τής πολιτε ας καί μετά α
πέναντι τών έργαζομένων 
καταπατεί ό κ. καθηγητής 
τού Δικαίου.

Προκαλεΐ καταπατών
τας τά σύμβολά μας.

Χρέος δλων τών έργα
ζομένων είναι νά εμποδι
στή στήν προσπάθειά του 
αύτή γιά νά είμαστε δλοι 
έν τάξει μέ τήν συνείδησί 
μας δτι έπιτελέσαμε τό κα
θήκον μας απέναντι στον 
αληθινό Δημοκρατικό Συν
δικαλισμό.

"Υστερα άπό τις κρίσιμες εξελί
ξεις τών τελευταίων ημερών έντονο 
αγώνα άνέλαβον ή Γ.Σ.Ε.Ε. καί οί 
«! 1 5» γιά τήν προάσπιση τών Δημο
κρατικών Συνδικαλιστικών ελευθερι
ών. Μέ ψηφίσματα διαμαρτυρίας, 
συγκεντρώσεις καί κινητοποιήσεις 
ΐείχνουν τήν αντίθεσή τους στήν δη- 
μιουργηθεΐσα κατάσταση καί απευ
θυνόμενοι στούς εργαζομένους τούς 
καλούν νά άντιδράσουν σύσσω,μοι 
,'ΐά νά ϋπερασπισθοΰν τις συνδικα
λιστικές καί δημοκρατικές τους ε
λευθερίες οί όποιες παραδιάζονται 

Στούς εΰρεΐς συνδικαλιστικούς κύ
κλους έτονίζετο δτι γιά πρώτη ’ίσως 
φορά μετά τήν απελευθέρωση, ή ά- 
νοττάτη συνδικαλιστική ηγεσία τού

(Συνέχεια άπό τήν 3η σελίδα)
δ ποσόν εισπράττουν έκ τής έπιχει- 
ρήσεως είς ήν απασχολούνται, είτε 
ως μισθούς είτε ύφ’ οίανδήποτε άλ
λην μορφήν.

3. Πάντως ν’ άπαγορευθή είς συν
ταξιούχους Τραπεζικούς τών ώς ά
νω περιπτώσεων ή προσφορά έργα- 
ο’ίας είς άνταγων ι στ ρ ί ας Τραπέζας 
ύψ’ οίανδήποτε μορφήν.

4. Νά έπιβληθή κοινωνικός πόρος 
υπέρ τών ασφαλιστικών ’Οργανι
σμών τών Τραπεζικών, δ στις θά είσ- 
πράττεται έφ’ όλων γενικώς, ανεξαρ
τήτως ποσού, τών συναλλαγματικών 
καί γραμματίων ώς καί έφ’ έκάστης 
δανειακής πράξεως.

Καί είς μέν τάς συναλλαγματικός 
ή γραμμάτια ποσού μέχρι Δρχ, 
10.000 Δρχ. 1, άπό Δρχ. 10 - 
40.000 Δρχ. 2, άπό 40 - 100.000 
Δρχ. 5. ’Επί δέ τών δανειακών πρά
ξεων μέχρι Δρχ. εκατό χιλιάδων Δρχ. 
5, άπό έκατόν χιλιάδων έως πεντα- 
κοσίας χιλιάδας Δρχ. 10, άπό πεν- 
τακοσίας χιλιάδας μέχρι ενός εκα
τομμυρίου Δρχ. 20 καί άπό ένός ε
κατομμυρίου καί άνω Δρχ. 30.

Τά τής διαχειρίσεως καί διανο
μής τών εσόδων θά άντιμετωπισθούν 
δΓ ειδικής μελέτης βάσει τών παρα- 
σχεθησομένων στοιχείων καί τών υ
φισταμένων ή δη μ ιουργουμενών βα
ρών τών ασφαλιστικών οργανισμών.

ΑΡΜΟΔΙΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ 

ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗΝ

Περιττεύει νομίζω νά σας απα
σχολήσω έπ’ αυτού.

Τό δλον θέμα έδει νά εΐχεν απα
σχολήσει, άφ’ ής άνεφύη, τήν ’Ομο
σπονδίαν ώς μόνην άρμοδίαν νά τό 
διαμορφώση καί τό προβάλη.

Δυστυχώς, διά τούς είς Υμάς 
γνωστούς λόγους, ουδέποτε τήν ά- 
πησχόλησε, δΓ δ καί σάς συγχαίρω 
διότι είχατε τήν πρωτοβουλίαν νά 
τό φέρητε είς τήν δημοσιότητα διά

ΕΠΙΚΕΙΝΤΑΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΟΣ
Τό προεδρείο τού Έθνί- 

κοΰ ΠσντρσπεζιτικοΟ Συλλό
γου συνηντήθη μέ τό Διοικη
τικό Σύμβουλο τής Τραπέζης 
Επαγγελματικής Πίστεως κ. 
’Αλεξίου καί συνεζήτησε τό 
μισθολογικό θέμα του Πρόσω 
πικοΰ.

Τό Προεδρείο έπέμενε στήν 
χορήγηση προς τό παρόν αύ- 
ξήσεως Ί5ο)ο έπί των μισθών 
τής 31ης Μαΐου. Ό κ. ’Αλε
ξίου άκεψυλάχθη νά συζητή- 
ση Τίς άπόψεις τοΟ Ε.Π.Σ. μέ 
τόν κ. Δ. Καλαμαριώτη καί 
σέ νέα συνάντησι νά δώση 
τήν οριστική άπάντηση.

Πάντως πιστεύεται δτι θά 
γίνη άποδεκτόν τό αίτημα, 
δοθέντος δτι προσφυγή στήν 
Διαιτησία θά έδινε πολύ με- 
γαλείτερο ποσοστό τοΰ χαμη
λού ύψους τών σημερινών α
ποδοχών.

ποστολής της καί επετέλεσε το Ε
θνικό καί ’Εργατικό καθήκον της κά
νοντας πιστεύω της τό δτι ό αληθι
νός συνδικαλισμός μπορεί ν’ άνα- 
ττυχθή μόνο μέσα στα πλαίσια τής 
προτγματικής δημοκρατίας καί γιά 
τό λόγο αυτό έκάλεσε πανεργατοϋ- 
παλληλική συγκέντρωση πού πρα
γματοποιήθηκε στις 17 τρέχ. στό 
γήπεδο τοΰ Παναθηναϊκού. Κατά 
τήν συγκέντρωση, ή οποία είχε θρι
αμβευτική έπιτυχία, οί εργαζόμενοι 
διαδήλωσαν τήν επιθυμία τους νά 
κρατήσουν στά στιβαρά τους χέρια 
τό τελευταίο άρθρο τοΰ Συντάγμα
τος μέ τό όποιο ή τήρησή του αφιε
ρώνεται στον πατριιωτισμό τών ‘Ελ
λήνων.

τής Έφημερίδος σας.
Λυπούμαι διότι, λόγιμ φόρτου ερ

γασίας, εύρέθην είς τήν άνάγκην ϊ- 
να, έν γένι καις γραμμαΐς, εκθέσω 
τάς έπί τού θέματος αντιλήψεις; 
του.

'Ελπίζω δμως δτι κατά τάς διε- 
ξαχθησομένας συζητήσεις θά δοθή 
ή ευκαιρία όλοκληρώσεώς των.

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Γ. ΚΑΡΑ,Π ΑΙΝΟΣ 

Πρόεδρος Σ υλλόγου 
’Εθνικής Τραπέζης 

τ. Πρόεδρος ΟΤΟΕ

Τό επίδομα άδειας 
τών Συνταξιούχων 
Δημ. 'Υπαλλήλων

’Από τον ύφ υπουργό τών Οικονο
μικών κ. Μ. Στεφανίδη ύπεγράφη 
εγκύκλιος πρός τά; Ταμεία τού Κρά
τους μέ τήν οποία ορίζεται δτι ή 
πρόσθετη ήμίσεια σύνταξη τών συν
ταξιούχων καί βοηθηματούχων τοΰ 
Δημοσίου καί τών Σιδηροδρόμων 
Iαντιστοιχούσα στό επίδομα άδειας 
τών υπαλλήλων) θά καταβληθή με
τά τής συντάξεως τοΰ μηνός Αΰγού- 
στου.

Οί καθυστερούμε- 
νες άποδοχές τών 
εργατοϋπαλλήλων

’Από τήν ’Επιτροπή; Νομοθετικής 
’ Ε ξουσ ι οδοτή σεως έψηφίσθή χθές 
τροπολογία γιά τό προνόμιο πρω- 
τοπραξίας τών καθυστερουμένων έρ- 
γατοϋπαλληλικ,ών μισθών καί απο
ζημιώσεων. Ή τροπολογία, ή οποία 
κατετέθη άπό τόν βουλευτή 'Αθηνών 
κ. I. Κουτσοχέρα, έχει ώς ακολού
θως:

«Κατ’ έξαίρεσιν κατατάσσονται 
προνομιακώς απαιτήσεις έργατοϋ- 
τταλλήλων έκ δεδουλευμένων αμοι
βών καί συμβάσεως μισθώσεως ερ
γασίας καί έξ άπσζημιώσεως τοΰ ν. 
2112)20. Ή διάταξις αΰτη εφαρ
μόζεται καί έπί γενο μενών ήδη πλει- 
στηριασμών, έφ’ δσον ό έπ’ αυτών 
πίναξ κατατάξεως δέν κατέστη είσέ- 
τι τελεσίδικος, ισχύει δέ άπό 16.9. 
1964».

Ή χορωδία 
τών Υπαλλήλων 
τής 'Εμπορικής 

στήν ’Ιταλία

Ή χορωδία τών, Υπαλλήλων τής; 
Εμπορικής Τραπέζης, έκλήθη τιμη
τικά άπό τή.ν Μουσική ’Ακαδημία 
«Αμίκι ντέλλα μούζικα» νά συμμετά- 
οχη στον φετεινό 10ο διεθνή πολυ- 
ψωνικό διαγωνισμό (Cuido d' Are
zzo) στην ομώνυμη πόλη τής Ιτα
λίας. Ό Διαγωνισμός θά πραγμα— 
τοποιηθή άπό 26 - 29 Αύγουστου.

Κε Διοικητά,
Μας καΤηγγέλθη άπό συνάδεψον και έλεγχθέν διεπι- 

στώΤΗ] άπό ή μάς, δτι άνώτατο οτέλεχος τής Τ ραπέζης πού 
υπηρετεί σέ σοβαρή, ύπεΰίΤυνη Τ)έση, έδέχθη, γιά νά μην 
ποϋμε δτι έπίεσε, γιατί θά είναι ίσως- βαρεία ή λέξη αύτή: 
1. Τό παιδί του νά εργάζεται «οίκοι» (αυτό είναι έρευνη- 
τέον δηλαδή έάν ε’ιργάζετο) σέ εργασία τελείως ξένη πρός 
αυτό. 2. Έπί μήνες νά είσπράττη σάν μηνιαία συνεργεια- 
χή άποζημίωση τό άνώτατο ποσόν πού κατεβάλλετο, τήν ε
ποχή πού είργάζετο. 3. Ένώ υπήρχαν άλλοι συνάδελφοι 
τής ιδίας εργασίας δέν εκαλούντο νά έργασθοΰν ύπερωρια- 
κώς. Έρωτάταικ. Διοικητά: Είναι επιτρεπτό, τό στέ
λεχος αυτό πού ουσιαστικά θάπρεπε νά κληθή σέ άπολογία 
για τήν πράξη του αύτή, νά υπηρέτη σέ θέση υπεύθυνη 
καί δή σοβαρή; Ή Έκπροσώπησις σάς μεταφέρει τήν κα
ταγγελία καί άναμένει νά έπιληψθήτε προσωπικώς τής ΰ- 
ποθέσεως τήν οποία αποφεύγουμε νά χαρακτηρίσουμε.

Ή... προώθηση ιών κλητήραν 
καί ασττρακτόρον

Ή δυνατότης τής εφαρμογής τού 
θεσμού τής 35ετίας στις Τράπεζες


