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ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΜΑΝΝΑ ΧΟΛΗΝ...
Οί εργαζόμενοι τής χώρας αγωνίστηκαν γιά την πο

λιτική αλλαγή, γιατί πίστευαν καί πιστεύουν οτι μόνο 
με καθεστώς πλήρους πολιτικής δημοκρατίας, μέ την 
ίίμιλλα των άνθρωπίνων άξιων μέσα σέ ατμόσφαιρα ε
λευθερίας θά νικήσουν καί οί άρχές τής κοινωνικής δη
μοκρατίας, στό δρόμο τής οποίας ή πατρίδα μας τόσο 
πολύ έμεινε πίσω.

Γιά νά μή νομίση κανείς οτι κάνουμε πολιτική ύπέρ 
ένός κόμματος ή παρατάξεως, λέμε καθαρά. Δεν προπα
γανδίζουμε καί ούτε θά προπαγανδίσουμε γιά κανένα. 
’Ακόμη περισσότερο δέν κάνουμε πολιτική εις βάρος 
κανενός. Στεκόμαστε στήν αιτία τής άλλαγής, τήν βλέ
πουμε σάν πραγματικό καί Ιστορικό γεγονός καί τήν 
συζητούμε. Οί αίτιες πού τήν έφεραν άς άποτελέσουν 
παράδειγμα καί κίνητρο γιά κάθε πολιτικόν άνδρα σέ 
όποιαδήποτε πολιτική παράταξη άνήκει, όπως καί γιά 
κάθε πολιτική παράταξη νά άναπροσαρμόση τό πρό
γραμμά της μέ θάρρος καί ειλικρίνεια νά τό προβάλη 
καί μέ συνέπεια νά τό έφαρμόση.

Σάν ύπερασπισταί τών έργατοϋπαλληλικών δικαίων, 
πού ό βαθμός τής έπικρατήσεώς τους άποτελεΐ τον δεί
κτη πορείας προς τήν κοινωνική δικαιοσύνη, έχουμε κα
θήκον νά συζητήσουμε καί ελέγξουμε τις πράξεις εκεί
νων πού έστηρίχθησαν στήν δύναμή μας γιά νά πάρουν 
τήν ευθύνη νά προχωρήσουν σ’ έναν εύγενή σκοπό.

’Ακόμη περισσότερο, όταν τά αποτελέσματα τών πρά
ξεων αυτών έχουν συνέπειες έπάνω στή θέση καί τά δι
καιώματα τών εργαζομένων.

’Αγωνίστηκαν οί εργαζόμενοι καί στάθηκαν πρωτο
πόροι στήν μάχη τής πολιτικής άλλαγής. Μέ τό νά α
νεβάσουν ώς Κυβέρνηση μιά πολιτική παράταξη πού έ- 
κήρυξε τήν άπαλλαγή άπό τήν άντικοινωνική νοοτρο
πία καί άπό τά άπαράδεκτα μέτρα έπιβολής ,έδειξαν τό 
δρόμο πού πρέπει οί πολιτικές δυνάμεις τού τόπου νά 
άκολουθοϋν, δποιεσδήποτε είναι αυτές. Καί έδειξαν οτι 
ποτέ π ι ά δέν θά άφίσουν τήν καταδικασμένη νοοτρο
πία καί τις μισητές καί χρεωκοπημένες μεθόδους νά 
ξανακυβερνήσουν.

Έδωσαν οί έργαζόμενοι, καί πρώτοι μεταξύ αυτών οί 
Τραπεζικοί, τήν έξουσία στά πρόσωπα καί τήν παράτα
ξη πού είχε στήν σημαία της, τις πραγματικά δμορφες 
άρχές τής ελευθερίας καί τής δικαιοσύνης καί ανέπτυσ
σε μάλιστα ένα σωστό μίνιμουμ, πρόγραμμα εφαρμογής.

Ποτέ δέν έπίστεψαν δτι θά γίνουν θαύματα. Έσυ- 
νειδητοποίησαν, άντίθετα, τήν εξελικτική πορεία προς 
τήν πραγματοποίηση τών ελπίδων τους. Γι’ αυτό περί- 
μεναν μόνο μιά συνεπή έναρξη τής πορείας στον δρόμο 
τον σωστό, πού μέ τήν ψήφο τους άνοιξαν. Περίμεναν 
λογική οικονομική άνακούφιση, κατοχύρωση τών συν
δικαλιστικών τους έλευθεριών, πού είναι ταυτόσημη μέ 
τήν έξυγίανση τής συνδικαλιστικής ήγεσίας, περίμεναν 
τά πρώτα ούσιαστικά μέτρα γιά φιλεργατική νομοθεσία 
καί καλλίτερη άσφάλιση.

Γι’ αυτό, στον χρόνο πού πέρασε, οί έργαζόμενοι 
στήν πλειοψηφία τους (οί τραπεζιτικοί στήν παμψηφία 
τους) έδειξαν τέτοια κατανόηση, πού άφισαν άνενόχλη- 
τη τήν Κυβέρνηση περιμένοντας νά πραγματοποιήση τό 
πρόγραμμά της, πού περιέκλειε τούς πόθους τοΰ εργαζο
μένου λαού. Όμως;.....  ’Εάν τούς έρωτήση κανείς αν
αυτό πού είδαν νά γίνεται μέσα στον χρόνο πού μας πέ
ρασε, άνταποκρίνεται προς τις ελάχιστες αυτές προσ
δοκίες τους, θά θεωρηθή σάν άφελής λόγος, άν δχι ει
ρωνεία καί έμπαιγμός.

θί εργαζόμενοι σήμερα δέν έχουν μόνο τήν πικρία 
δτι τά ζητήματά τους δέν έπήραν, έστω καί μέ άργό 
βήμα, τον δρόμο τους. Αυτό δυστυχώς κατέληξε νά είναι 
τό μή χειρότερο άπό εκείνα πού δέχτηκαν, καί νά άπο- 
τελή πιά.... εύχή.

"Ας περιορισθοΰμε μόνον στούς τραπεζιτικούς, γιατί 
αν άναφερθοΰμε σέ άλλους κλάδους δέν θά μάς φθάση 
όλόκληρος ό χώρος τής έφημερίδος. Ριπή άπό βολές. 
Αυθαίρετη οικονομική έπιβάρυνση στά Ταμεία ’Υγείας 
άπό άμελέτητες μονομερείς αύξήσεις ιατρικών τιμολο
γίων. Φοβερές διατάξεις νόμων, πού άποξενώνουν τις 
διοικήσεις τών ’Ασφαλιστικών ’Οργανισμών άπό τούς 
πραγματικούς νοικοκύρηδες, τούς ήσφαλισμένους. ’Α
πειλή διαρκής τής εισροής ξένων προσώπων στά Τα
μεία, προερχομένων άπό άλλους άπιθάνους κλάδους, καί 
άλλους καιροφυλακτοΰντες έπιδοματοθήρες. Οί μακρή- 
δες καί τά άλλα έργατεμπορικά στοιχεία πού κυριαρ
χούσαν πρίν, κυριαρχούν καί σήμερα, μέ άποτέλεσμα τις 
πιο άφύσικες υποδείξεις γιά τά μέλη τών διοικήσεων 
τών Ταμείων μας καί τήν προετοιμασία τοΰ εκδημοκρα
τισμού καί έξυγιάνσεως τοΰ συνδικαλιστικού κινήματος. 
"Ολα αυτά σέ πείσμα καί τών διακηρύξεων τής Κυβερ- 
νήσεως καί τών άγώνων τών έργαζομένων, στό πρόσφα
το παρελθόν. Σάν καταπέλτης ήρθε ή άφαίρεση τοΰ μέ
ρους τών άποδοχών μας πού έκάλυπτε τούς φόρους καί 
πού παραμένει πλήγμα παρά τήν φαινομενική ρύθμιση. 
Καί τέλος ή λύση—ειρωνεία τών «αύξήσεων». Κοιλοπό
νεσε τό βουνό καί έβγαλε τό ποντίκι τοΰ 7 ο)ο σύν 3 ο)ο.

«’Αντί τοΰ μάννα χολήν». ’Εφαρμόστηκε στά σώμα
τά μας, στήν ζωή μας, στις ψυχές μας τό ευαγγελικό 
αύτό ρήμα. ’Αγωνιστήκαμε γιά καλλίτερες συνθήκες, 
γιά τις προϋποθέσεις εκείνες, πού θά έφερναν τις καλλί- 
τερές μας ήμέρες. Στον πόνο μας, στον ιδρώτα μας καί 

(Συνέχεια εις τήν 2α σελίδα)

ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΗ 
ΣΤίΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ Μ Α Σ

ΕΞΕΔΟΘΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

7 ο)ο ΑΠΟ 1)9 ΚΑΙ 3 ο)ο ΑΠΟ 1)1 
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ

Στις 11 Νοεμβρίου καί υστέρα άπό σοβαρή καθυ
στέρηση, έξεδόθη ή απόφαση τοΰ πρωτοβαθμίου Διαι
τητικού Δικαστηρίου μέ τήν οποία χορηγείται αύξη
ση μισθοί) όλων τών τραπεζοϋπαλλήλων κατά 7% 
άπό 1ης Σεπτεμβρίου καί 3% άπό πρώτης Ιανου
άριου.

Σχετικά μέ τήν παραπάνω άπόφασι, οί έργα- 
ζόμενοι έξέφρασαν τήν πικρία τους γιά τό ϋψος 
τών ποσοστών αύξήσεως καί έτόνιζαν δτι άλλες ή
ταν οί προσδοκίες τών Τραπεζικών, οί οποίοι είχαν 
θεμελιώσει μέ άναμψισβήτητα στοιχεία άπό τον Σε
πτέμβριο τοΰ 1963 τό αίτημα τής αύξήσεως κατά 
20%, παίρνοντας "άν βάση τήν τότε τιμαριθμική 
κατάσταση, καί οπωσδήποτε περίμεναν τό έλάχιστο 
δριο τοΰ 12% τών γενικών αύξήσεων τοΰ περασμένου 
Φεβρουάριου νά έπεκταθή καί σ’ αύτους.

Εκθέτουμε τά κύρια χαρακτηρι
στικά χρονικά σημεία σταθμούς έ- 
ξελίξεως τού ιμισθολογικοΰ μας θέ
ματος, γιά νά μπόρεση ό αναγνώ
στης νά συγκρίνη, το περιεχόμενο 
καί το σκοπό τής διεκδικήσεως, μέ 
τούς τρόπους ένεργείας καί τό α
ποτέλεσμα.

24 Σεπτεμβρίου 1962:
Τό Γενικό Συμβούλιο τής Ο. 
Τ.Ο.Ε. Αποφασίζει τήν προ
βολή τοΰ αιτήματος γιά αύ
ξηση τών άπσδοχών κατά 
15% πού ήταν καί άπόφαση 
τοΰ Συνεδρίου τοΰ1 1961, καί 
εξουσιοδοτεί τό Εκτελεστικό
Χυρ5υύ/.ίο ~γicx ο. ■ _.'ΐ"ΐ’Ττι υ ,ν-
τικής δράσεως.

5’Ιουνιίου 1963:
’Απόφαση τής Ε.Ε. τών Συν- 
εργαζομένων Έργατοϋπαλλη- 
λικών ’Οργανώσεων (82 τότε 
- «115» αργότερα καί σήμε
ρα) ύπό τήν Προεδρία Ί. Ά
λευρά γιά αγωνιστική προβο
λή σέ πανεργατική κλίμακα 
τοΰ αιτήματος τής γενικής 
αύξήσεως τών άποδοχών κα
τά 15%.

Τό διάστημα πού μεσολάβησε με
ταξύ τών παραπάνω χρονολογιών ώ- 
φείλετο αρχικά στήν γνωστή κωλυ
σιεργία τής τότε ήγεσίας τοΰ Συλ
λόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλά
δος καί τούς αγώνες γιά αποτροπή 
τοΰ Νομοσχεδίου Χρυσανθοπούλου - 
Μακρή.

Μέ άφρμή νέες αμφιταλαντεύσεις 
της τότε ήγεσίας τοΰ Συλλόγου ‘Υ
παλλήλων Τραπέζης Ελλάδος γιά 
αγωνιστική προβολή τοΰ αιτήματος 
καί τΙς «καλοκαιρινές άδυναμίες»( !) 
έκύλησε τό θέμα μέχρι τοΰ Σεπτεμ
βρίου 1963.

Παράλληλα, πληροφορίες άπό σο
βαρές πηγές άνέφεραν οτι ή Κυβέρ
νηση έν δψει τών βουλευτικών εκλο
γών τοΰ Νοεμβρίου 1963 είχε τη 
διάθεση διά τής Διαιτησίας, νά δώ- 
ση αυξήσεις.
27 Σεπτεμβρίου 1963:

Σέ κοινή συνεδρίαση τοΰ Γε
νικού Συμβουλίου της 'Ομο
σπονδίας καί τών Διοικητικών 
Συμβουλίων τών Τραπεζοϋ
παλληλικών Συλλόγων καί μέ 
ταυτόχρονη «πρέςς - κόμφε- 
ρανς» θεμελιώνεται, μέ εισή
γηση τοΰ τότε Προέδρου τής 
Ο.Τ.Ο.Ε. Ί. Άλευρά, τό αί
τημα του 20% καί άποφασιζε- 
ται ή ανάληψη άγώνων μέ δι
εκδίκηση τούλάχιστον 
1 5%, άπό 1-1-63.

11 ’Οκτωβρίου Τ 9*63:
ΜαταιοΟται ή άπόφαση τής 
εϋρείας συσκέψεως τής 27— 
9—64 γιά κάθοδο εις άπερ- 
γίό), άπό άρνηση τών τότε 
διοικήσεων τών Συλλόγων ‘Υ
παλλήλων Τραπέζης ‘Ελλά
δος καί Αγροτικής νά συμμε- 
τάσχουν στήν άπεργία. Χά
θηκε έτσι καί μιά ευκαιρία 
γιά παραπομπή τοΰ θέματος 
στην Διαιτησία, ώστε ή διά
δοχος Κυβέρνησις νά ευρισκε 
τό θέμα προχωρημένο.

Μεσολάβησαν οί βουλευτικές έκλο- 
γές 3—11—63 καί 12—2—64.
‘Ο ένδιάμεσος χρόνος κύλησε ανεκ
μετάλλευτος άπό τήν Ο.Τ.Ο.Ε, 
Μάρτιος - Απρίλιος 1964:

Γενικά! αύξήσεις κατωτάτων 
όρίων 12%.

, 29 Απριλίου 1 964:

Υποβολή παρά τοΰ Ε.Ε. τής 
Ο.Τ.Ο.Ε., τοΰ αιτήματος δΓ 
αΰξησιν 20% προς τόν ύπουρ- 
γόν ’Εργασίας μέ VALEUR 
1—1—64. 'Επίσης έζητήθη 
ή καταβολή ολοκλήρου τοΰ 
1 δθημέρου άδειας. Υπόσχε
ση κ. Υπουργού δτι θά κα- 
λέση τις Τράπεζες σέ συζή
τηση, καί σέ περίπτωση δια
φωνίας, νά κινήιση την διαδι
κασία τής Διαιτησίας. 
Αυθημερόν καταγγελία παρά 
τής ‘Ομοσπονδίας τοΰ υφι
σταμένου μισθολογίου δΓ έγ
γραφων της προς τις διοική
σεις τών Τραπεζών

ί Ιουλίου 1964:
’Έναρξις διαδικασίας Ν. 
3239. Συζήτηση έκπρσσώ- 
πων τών Τραπεζών καί τής 
‘Ομοσπονδίας ένώπιον του 
είσηγητοΰ τοΰ Υπουργείου. 
Προσφορά παρά μερίδος τών 
πρώτων 5% άπό 1-1-65 και 
απόρριψη τής καταβολής ό- 
λοκλήρου τοΰ 15θημέρου. Δι
απίστωση διαφωνίας καί δή
λωση παραπομπής στήν Δι
αιτησία.

Αύγουστου 1964:
^οινοποίηση παραπομπής 

στήν Διαιτησία.
23 Σεπτεμβρίου 1964:

Πρώτη δημοσία συζήτησις 
τοΰ Α'βαθμίου1 Δ.Δ. "Ολοι οι 
Τραπεζΐτες ευθυγραμμίζονται 
εις τό 5% άπό 1 — 1—65. 
(Κανονικώς τό Δ.Δ. έπρεπε 
νά συνέλθη εντός 10 ήμερών 
άπό τής παραπομπής).

11 ’Οκτωβρίου 1964:
Μυστηριδεις πληροφορία! πε
ρί κακών προθέσεων τών με
λών τοΰ Δ.Δ., πρακαλοΰν μέ 
ενέργειες τής ‘Ομοσπονδίας, 
τήν ματαίωση τής άποφάσε- 
ως πού έπρόκειτο νά έκδοθή 
ενώ έληγε συγχρόνως ή θη
τεία τοΰ Δ.Δ.

11 Νοεμβρίου 1964:
Άπό τό νέο Α'βάθμιο Δ.Δ. 
πού διορίσθηκε οπίς 20—1 1 
—164 έξεδόθη ή άπόφαση γιά 
7% άπό 1-1-64 καί 3% άπό 
1—.μ—65.

’Αξίζει νά σημειωθή δτι κατά τις 
ύπάρχουσες πληροφορίες άπό τήν 
πρώτη συνάντηση τής ‘Ομοσπονδίας 
μέ τόν Υπουργό Εργασίας τήν 
29—-4—64 μέχρι την έκδοση τής 
άποψάσεως καί Ιδιαίτερα στά ένδιά- 
μεσα τών παραπάνω χρονολογιών, 
άφάνταστη παρασκηνισκή δραστηρι
ότητα γύρωι άπό το θέμα μας, μέ 
διάφορες επιδιώξεις, έλαβε χώρα.

’Επίσημη έποψή τής ‘Ομοσπον
δίας μέ αρμοδίους παράγοντες γιά 
διατήρηση καί κατοχύρωση τών θέ
σεων μας έγινε τήν 12-10-64 καί 
6—1 1—64, μέ τόν τότε (Αναπληρω
τή Υπουργό Συντονισμού κ. Α. Πα- 
πανδρέου καί τήν 30—10—64 μέ 
τόν Υπουργό ’Εργασίας κ. Μπακα- 
τσέλο.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΛΗΜ)ΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: ΓΝΗΣΙΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΔ - ΑΛΛΑΓΗ ΗΓΕΣΙΑΣ- 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ή παραπάνω κίνησι, ή όποια 
καί έζήτησε τήν συνδρομή τοΰ 
Συλλόγου μας τόσο μέ συμμετοχή 
μέλους τής Διοικήσεώς του στήν 
επιτροπή οσο καί μέ τήν συμπα
ράστασή του ώς δργανώσεως στις 
έκδηλώσεις .της, άποτε'λείται Γάπό 
μέλη οργανώσεων πού ανήκουν 
στό ’Εργατικά Κέντρο Αθηνών, 
άπό οργανώσεις πού έχουν δια
γραφή απ’ αύτό καί άπό δργανώ- 
σεις πού έπιθυμοϋν τήν έγγραφή 
τους στό Ε.Κ.Α. Ή επιτροπή α
πευθύνεται σέ δλες τις άνήκουσες 
στό ΕΚΑ οργανώσεις καθώς καί 
στις ανωτέρω μέ σκοπό τήν εγο-

ποίησι καί τόν συντονισμό τών έ- 
νεργειών δλιυν τών πραγματικά 
συνεπών έργατικών στελεχών καί 
δυνάμεων πού Αποτελούν τήν 
πλειοψηφία τής δυνάμεως τοΰ Ε, 
Κ.Λ. καί έχουν ταχθή ύπέρ τής 
άντικαταστάσεως τής ήγεσίας τον 
μέ μία ηγεσία άληθινά προσαρ
μοσμένη πρός τά έργατοΟπαλλη- 
λικά συμφέροντα καί ένδιαφέρον- 
τα, πού θά ένοποιήση τις εργατι
κές δυνάμεις τής Πρωτεύουσας 
καί θά τις καταστήση άξιόμαχο 
προστάτη καί ύπερασπιστή τών 
έργατικών δικαίων-

246ΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΐΧΕΑΙΟΥ

Τήν 7ην Νοεμβρίου μέ πρόσκληση τής ‘Ομοσπον
δίας μας έκηρΰχθη 24ωρος άπεργία δλων τών Τρα
πεζών. Αιτία: διάταξις τοΰ στήν Επιτροπή Έξουσιο- 
δοτήσεως κατατεθέντος νομοσχεδίου μέ τήν οποία κα« 
τηργεΐτο κεκτημένον δικαίωμα τών Τραπεζοϋπαλλή
λων, όπως τόν έπί τών άποδοχών των ύπέρ τοΰ Δη
μοσίου φόρον καταβάλουν οί Τράπεζες.

Ή άπόφαση τής απεργίας έλήφθη μετά πολύωρη 
συνεδρίαση τοΰ Ε.Σ. και τών Προέδρων τών Συλλό
γων μελών.

Παρά τό αιφνιδιαστικόν τής άναγγελίας τής α
περγίας ή επιτυχία της υπήρξε καθολική, άπέδειξε 
δέ τήν άνά πάσαν στιγμήν έτοιμότητα καί τήν ά
καταμάχητη δύναμη τοΰ Κλάδου ό όποιος, άπό μα
κράν παράδοση γνωρίζει στι μόνον & αγώνας οδη
γεί στήν έπιτυχία,

Τήν μεθεπομένη ή ΟΤΟΕ έξέδωσε άνακοίνωση στήν 
οποία παραθέτει τό άρχικό κείμενο τής έπιμάχον 
διατάξεως ώς καί τήν τροποποίηση τήν όποιαν 6 
’ίδιος ό κ. Υπουργός Οικονομικών είσηγήθη κατόπιν 
τοΰ άγώνος τής ‘Ομοσπονδίας μας καί είσηγήσει της.

Κατά τήν κατάθεσιιν τοΰ σχ. νό
μου τό άρθρον τούτο εΐχεν ώς έ
ξης:

«1. Απαγορεύεται άπο 1.1.65 
και έψεξής ή έκ μέρους τών έπιχει- 
,ρήσεων καί πόσης ψύσεως οργα
νισμών και έν γένει εργοδοτών κα
ταβολή εις βάρος τών έπιχει,ρήσε- 

ων κλπ. τοΰ φόρου εισοδήματος έπί 
τών άποδοχών τοΰ προσωπικού των 

ώς καί τοΰ φόρου τοΰ άναλσγοΰν- 
τος έπί τών λοιπών εισοδημάτων 
αύτοΰ. Έν περιπτώσει μή συμμορ- 
φώσεως τά καταβληθέντα ποσά 
δέν έκπίπτονται ώς δαπάνη της έ- 
ττιχειρήσεως οΰδέ επιτρέπεται νά 
βαρύνουν τούς οργανισμούς κ.λ,π.

»2. Τά τυχόν καταβληθέντα ή 
κατβληθήσόμενα ϋπό τών άνωπέ- 
ρω επιχειρήσεων, οργανισμών κλπ. 
ποσά φόρου εισοδήματος έπί τών 
άποδοχών τοΰ προσωπικού των τοΰ 
έτους 1964 ένσωματοΰνται είς τάς 
τακτικάς άποδοχάς τούτου, αΐ ό- 
ποΐαι προσαρμόζονται άναλόγως.

»Τής τοιαύπης προσαρμογής έ- 
ξαιροΰντσι αΐ άποδοχαί τών διοι
κητών καί υποδιοικητών τών Τρα
πεζών, Ο.Τ.Ε, Ο.Γ.Α, Δ.Ε.Η., 
Ε.Ε.Υ. καί τών τούτοις μισθολογι- 
κώς έξομοιουμένων».
’Εάν ϊσχυε τό αρθρον όπως είχε 

κατατεθή έκινδύνευε τό κεκτημένο 
δικαίωμα τών τραπεζικών υπαλλήλων 
«αΐ όλων τών έργαζομένων σέ έπι- 
χειρήσεις καί ’Οργανισμούς πού κα
ταβάλλουν τόν φόρον τών μισθωτών 
τους σάν συμπλήρωμα τής αμοιβής. 
,Καΐ τούτο γιατί προσεφέρετο γιά 
δυσμενείς έρμηνείες καί εφαρμογές, 
ώστε:

1. Νά υπολογίζουν οί έπιχειρή- 
σεις τό ποσόν πού κατέβαλαν κατά 
τό 1964 σέ ένα «έφ’ άπαξ» ποσόν 
πού θά προσετίθετο στις μηνιαίες 
άποδοχές. Είς τό έξης δέ τό ποσό 
αύτό νά έμενε σταθερό, άv£ξάpτηr 
τα αν μεσολαβούσε αύξηση άποδο
χών καί κατά συνέπεια αύξηση φό
ρου, ό όποιος, κατά τήν διαφορά θά 
έβάρυνε τόν μισθωτό έξ ολοκλήρου.

2. Έκφράσθηκε ό φόβος ότι ή 
διαρρύθμιση αυτή μπορούσε ν’ ά- 
φορά μόνον τό 1964 καί άπό τό 
1 965 νά έπαυε πιά τό δικαίωμα κα
ταβολής τών φόρων εκ μέρους τής

έπιχειρήσεως μέ φυσική μείωση τών 
ουσιαστικών άποδοχών. Αύτό βέβαια 
κατά τήν πιο κακόπιστη καί άντιϋ- 
παλληλικ,ή ερμηνεία.

3, Τόν μισθωτό έπίσης θα έβά
ρυνε καί ό φόρος έπί του φόρου, ά- 
φοΰ τό ποσόν τοΰ λσγισθέντος φό
ρου θά προσετίθετο στις άποδοχές, 
έπί τοΰ συνόλου τών όποιων (καί 
τοΰ ποσού πού θά κατέβαλλε ή έπι- 
χείρηση στον μισθωτό λόγιρ φόρου) 
θά έπλήρωνε ό μισθωτός κατά τήν 
εκκαθάριση, φόρο,
(Συνέχεια εις τήν 4 η ν σελ.)

ΝΕΑ &IQPH ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ

Άπό τόν Σύλλογο Υπαλλήλων 
’Ανωνύμων ’Ασφαλιστικών Εται
ρειών, πήραμε τήν παρακάτω ά
νακοίνωση :
Πρός τήν
Εφημερίδα ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ 
ΕΝΤΑΥΘΑ

Φέρεται είς γνώσιν υμών δτι τό 
προσωπικόν τής ’Ασφαλιστικής 
Εταιρείας «ΑΣΤΗΡ» κατήλθε 
καί σήμερον 2) 12) 1964 ήμέραν 
Τετάρτην διά δευτέραν φοράν είς 
δίωρον στάσιν έργασίας είς Ενδει- 
Ειν διαμαρτυρίας διά τήν παρελ
κυστικήν τακτικήν ή όποια ακο
λουθείται έκ μέρους τής Εταιρί
ας ώς πρός τό θέμα τής παραδό- 
σεως τοΰ ’Εσωτερικού Κανονι
σμού. Καί αότήν τήν φοράν έση- 
μειώθη καταπληκτική έπιτυχία 
(100%). Ή άγανάκτησις τοΰ 

Προσωπικοΰ Εχει φθάσει είς τό 
κατακόρυφον, προγραμματίζεται 
δέ σειρά έντονωτάτων άγώνων.

Σχετικώς ένημερώθη ό κ. Δι
οικητής μέσψ τοΰ Προσωπάρχου 
κ. Παπαλέτσου.
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ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΜΑΝΝΑ ΧΟΛΗΝ...
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας)

στο αίμα των εργαζομένων σέ πολλές περιπ ιώσεις, στο 
«μάννα» πού έθρεψε τούς αγώνες τής Δημοκρατίας έδό- 
θη ή χολή των πληγμάτων σάν ανταπόδοση. Καί έρωτά 
ό πολύς κόσμος. Αύτή είναι ή αλλαγή; Αύτή είναι ή δημο
κρατία; Το ερώτημα απευθύνεται καί σ’ εκείνους πού 
κατέχουν υπεύθυνα τούς ανάλογους κυβερνητικούς το
μείς καί προς εμάς, τήν συνδικαλιστική ήγεσία.

Πρός «εκείνους» τό μεταφέρουμε καί εμείς μέ τήν 
προσθήκη: «Προσέξατε κύριοι, είσθε υπεύθυνοι γιά τήν 
εντύπωση πού σχηματίζει ό Λαός μας γιά τήν Δημοκρα
τία καί γιά τά προγράμματα πολιτικής καί κοινωνικής 
άναμορφώσεως πού ύποσχεθήκατε νά πραγματοποιήσετε 
καί πού στό περιεχόμενό τους είναι σωστά καί αναγκαία. 
"Αρχίσατε, στον τομέα μας τούλάχιστον, στον τομέα τής 
έργασίας, σφαλερά. Κακοποιείτε τά προγράμματα καί τις 
Εννοιες καί αντί νά βαδίσουμε πρός σύγχρονα συστήμα
τα ζωής, πού ή Ευρώπη άπό δεκαετίας άπολαμβάνει, θά 
ανοίξετε σείς τον δρόμο γιά νά πάμε πίσω σέ καθεστώς 
χειρότερο τής Τουρκίας τοΰ Ίνμνοΰ καί θά μάς μένει 
μόνο τό κοτιγιόν τοΰ μέλους τής Ε.Ο.Κ.»

Στό πρός έμάς τώρα έρώτημα, άπαντοϋμε : ‘Όχι δέν 
θά πάμε Ετσι. Δέν θά άκολουθήσουμε τον δρόμο πού 
στραγγαλίζει τις έλπίδες μας καί τούς αγνούς στόχους 
τής θελήσεώς μας.

Επειδή πιστεύουμε μαζί μέ όλους τούς έργαζομένους 
ότι αύτό πού έποθήσαμε δέν είναι αύτό πού βλέπουμε, 
θά εξακολουθήσουμε τον άγώνα μας δίνοντες τον τόνο 
καί τήν μορφή πού πρέπει, γιά νά γίνη αύτό γιά τό ό
ποιο ξεκινήσαμε. Καί τον λόγο Εχουν πλέον οί ’Οργα
νώσεις μας καί πρώτιστα ή ’Ομοσπονδία. Τά άλλεπάλ- 
ληλα πλήγματα πρέπει έπί τέλους νά ευρουν τήν αντί
δραση πού πρέπει. Νά μπή ό κλάδος μας στον δρόμο, 
όχι γιά νά άπυκρούση άλλά νά διεκδικήση. Καί γιά νά 
γίνη αύτό, πρέπει ό Γίγας αυτός, πού λέγεται Κλάδος 
των Τραπεζιτικών, νά προβάλη τά τεράστια καί άλυτα 
ζητήματα του. Νά δηλώση Ετσι τήν παρουσία του ώστε 
όχι μόνον δέν θά τολμήσουν οί διάφοροι αιώνιοι «έγκέ- 
φαλοι» νά θίξουν πιά τά ριζωμένα μας δικαιώματα, όχι 
μόνο θά μετατεθή τό βάρος σέ έπίπεδο διεκδικήσεων άλ
λά θά Ελθη Ετσι, μέ τούς παράλληλους αγώνες τών Ερ
γαζομένων, ή πραγματικότητα Εκείνη γιά τήν όποια ά- 
γωνισθήκαμε όλοι καί πού τά σφάλματα τών ύπευθύνων, 
τά όποια προκαλοϋν σέ μεγάλο βαθμό οί πράκτορες τοΰ 
κακοΰ παρελθόντος, τήν παρουσιάζουν σήμερα όλότελα 
παραμορφωμένη, τελείως άντίθετη πρός τήν λαμπρότη
τά της καί τό μεγαλείο της.

ΚΠΔΙΚΟΠΟΙΗΣΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έκδοσις ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Οικονομοτεχνικής Έπιθεω 
ρήσεως.

Τό Ισχΰον καθεστώς άπό πλευράς χρηματοδοτήσεως κα
τά κλάδον οικονομίας καί άντικείμενον εργασίας, μέ πλήρη 
καί ταχεΐαν ένημέρωσιν τοΰ σχετικού κειμένου βάσει τών 
έπερχομένων δι’άποφάσεως τής Ν.Ε. μεταβολών. Σχ. 0,11 
Χ0,24 Σελ. κινηταί 350. Τιμή Δρχ 100 δΓ ίδιώτας καί 120 
δΓ εταιρείας. Οί συνδρομηταί τής «Τραπεζικής» λαμβάνουν 
τάς ενημερώσεις τής κωδικοποιήσεως ανευ Ιδιαιτέρας δα
πάνης.

Πωλείται εις τά Γραφεία τής ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Οικο
νομοτεχνικής Έπιθεωρήσεως, ’Ομήρου 44,’Αθήναι 135 Τηλ 
620.969

Έ κυκλοφόρησε ν
Η. ARDflNT: Εισαγωγή εις τήν Τραπεζικήν Οικονομικήν

"Εκδοσις ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Οικονομοτεχνικής Έπιθεω
ρήσεως.

Πολυσέλιδος εισαγωγή είς τήν μελέτην τών Τραπεζικών 
Ιδρυμάτων, ώς καί τής χρησιμοποιουμένης ΰπ’ αυτών τεχ
νικής κατά τήν διεξαγωγήν τών εργασιών των.

Σχ. 0,25X0,18, Σελ. 350 Δρχ. 160. Διά τούς συνδρομη- 
τάς τής «Τραπεζικής» Δρχ. 140. Πωλείται είς τά γραφεία 
τής ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Οικονομοτεχνικής Έπιθεωρήσεως 
’Ομήρου 44, Άθήναι 135, Τηλ. 620.969.

ΓΕΠΡΓΙΟΣ I. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Μαιευτήρ — Χειρουργός — 
Γυναικολόγος. Έπί τετρα
ετίαν εΐδικευθείς είς ΗΠΑ 
μετεκπαιδευθείς είς Πανε- 
πιστήμιον HARVARD τ. 
Επιμελητής BRONX - LE - 
BAN ON HOSPITAL CE
NTER NEW YORK.

Δέχεται 9 — 12 π. μ. καί 
5 — 8 μ. μ. καθ’ έκάστην 
πλήν Σαββάτου άπογεύμα 
τος. Όδός Σκούζε 42 (Κλ. 
Λειβαδίτου) Πασσαλιμάνι 
Πειραιεύς. Τηλ. 410.070.

4Ρ ΙΩΑΝ. ΜΕΣΣΑΡΙΤ1ΚΗΣ
Παιδίατρος, Επιμελητής 
Πανεπιστημιακής Κλινικής 
Νοσ. Παίδων «Άγ· Σοφία» 
τ. Επιμελητής Παιδιατρι
κής Κλινικής Παν)μίου Λί- 
βερπουλ (’Αγγλίας), συμβε
βλημένος μετά τοΟ Ταμεί
ου Υγείας Υπαλλήλων 
Έθν. Τραπέζης, δέχεται κα 
θημερινώς 5-8 μ. μ. όδός 
Υμηττού 115 (τέρμα Παγ
κρατίου) Τηλέφ. 716.195.

ΑΠΟΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΝΤΟΝ Α.Α.Μ.Μ. 
ΤΟΝ ΒΑΣΙΑΕΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ Β. ΕΑΑΑΑΑ

Ή Α.Μ. ή Βασίλισσα έπεσκέψθη τά Φιλανθρωπικά Ιδρύμα
τα, έν οΐς καί τήν Παιδόπολιν «"Αγιος Γεώργιος» τής Καβά
λας, οπού τήν ύπεδέχθη ό Διευθυντής τοΰ Ύποκ)τος τής Ε
θνικής Τραπέζης κ. Γεώργ. Χαρισιάδης, μέλος τοΰ Διοικητι
κού Συμβουλίου καί Οικονομικός Σύμβουλος τής Παιδοπό- 
λεως. Είς τήν φωτογραφίαν, δεξιά τής Α. Μ. τής Βσ.σιλίσ- 
σης, ό κ. Χαρισιάδης.

ΕΝΟΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΕΚΑΡΟΜΑΙ ΜΗΝΟΖ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Α. ΕΚΔΡΟΜΑΙ 
ΠΑΡΝΗΘΑ (Κυριακή 13)12)

Άναχώρ. 8.30' π.μ. Μετάβασις είς Άγ. Τριάδα — Κατα- 
φύγιον Ε.Ο.Σ. (Διημέρευσις). Επιστροφή είς ’Αθήνας 7.30' μ.μ. 
"Εξοδα: Μέλη Δρχ. 20 — καί Τρίτοι Δρχ. 30.
ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ — ΜΟΝΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ (Κυριακή 20) 12) 

Άναχώρ. 8 π.μ, διά Κόρινθον — Μονήν Φανερωμένης (Διη· 
μέρευσις) . Το άπόγευμα άναχώρ. δι’ ’Αθήνας μέ διέλευσιν έκ Λου
τρακιού. Έξοδα: Μέλη Δρχ. 40 — καί Τρίτοι Δρχ. 60.
Β. ΛίΙΟΓΚΙ'ΜΛΊΊΝΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ 
ΛΑΓΟΝΗΣΙ (Σάββατον 12) 12)

Άναχώρ. 4 μ.μ. Μετάβασις είς Νησάκια καί έπιστροφή εις 
Λαγονήσι (Συνεστίασις). Έπιστροφή είς Αθήνας 10 μ.μ. ’Έξο
δα: Μέλη Δρχ. 85 — Τρίτοι Δρχ. 100. Δηλώσεις τό βραδύτερον 
μέχρι τής 9) 12.
ΚΗΦΙΣΙΑ — ΚΟΚΚΙΝΑΡΑΣ — ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩ

ΤΡΙΑ (Σάββατον 19)12)
Άναχώρ. 4 μ.μ. διά Κηφισιάν — Κοκκιναρα. Έπίσκεψις 

τής θαυμασίας ’Εκκλησίας τής Παναγίας. Κάθοδος είς τό παρεκ- 
κλήσιον καί προσκύνημα τής άναπαραστάσεως τοΰ Γολγοθά. Κα
τά τήν έπιστροφήν παραμονή 1.30' — 2 ώρες είς τό πολυτελές 
κέντρον ΓΚΡΑΝΤ ΣΑΛΕ, δπου θά παρατεθή απογευματινόν 
τέϊον. ’Έξοδα: Μέλη Δρχ. 40 — Τρίτοι Δρχ. 55. Δηλώσεις μέ
χρι τής 16) 12.
Γ. ΕΚΔΡΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
ΛΑΡΙΣΑ — ΚΑΣΤΟΡΙΑ — ΦΛΩΡΙΝΑ ( 24 - 27) 12) 

Έξοδα: Μέλη Δρχ. 400 — καί Τρίτοι Δρχ. 450.

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ Δ) Π «ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ» 
17.12.64 — 6.1.65

ΓΕΝΟΒΑ — ΜΑΛΑΓΑ — ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ (ΚΑΝΑΡΙ0Ι 
ΝΗΣΟΙ) — ΤΕΝΕΡΙΦΗ — ΚΑΖΑΜΙΙΑΑΝΚΑ — 

ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ — ΜΑΓΙΟΡΚΑ 
Έξοδα συμμετοχής: Δρχ. 8.000 

Είδικώς διά τά Μέλη τής Ένώσεως μεγάλαι εύκολίαι 
πληρωμής

Πληροφορία: — Δηλώσεις δι’ δλας τάς άνωτέρω εκδηλώσεις 
είς τόν Κον Άθαν. Ραγάζον, Κεντρ. Κατ)μα τηλ. 223.551, Έ- 
σωτ. 339.

$ 
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ΑΝ ΑΚΟΙΝΩΙΙΣ

Διά τούς υπαλλήλους τών Τραπεζών 
Έδνιαπς uai [Κτηματιιιϋς

§
§
§
§

| Κύριοι, E32S1 F j
ξ Εύρισκόμεθα είςΐ τήν εύχάριστον θέσιν, νά σας 
| άναγγείλωμεν δτι, κατόπιν άποφάσεως τοΰ Διοικητι- 
ξ κοϋ Συμβουλίου τοΟ Συνεταιρισμού σας, συνεβλήθη- 
·* μεν μετ’ αύτοΟ καί θέτομεν είς τήν διάθεσίν σας τήν 

πλουσιωτάτην είς ΩΡΟΛΟΓΙΑ καί ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ 
συλλογήν μας.

| ΔΓ ΑΓΟΡΑΝ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ: ΕΚΠΤΩΣΙΣ 15%

§ EOT. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΔΟΣ uai Σία
§
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Π ΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΥ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ή Ένωσις Φιλάθλων Εθνικής Τραπέζης προκηρύσσει τον 
πρώτον διαγωνισμόν μονόχρωμου (άσπρο - μαύρο) φωτογρα
φίας,

Ό διαγωνισμός αύτός έχει σκοπόν την εΰγενή άμιλλα τών 
μελών τής Ε.Φ.Ε.Τ. εις τήν τέχνην τής φωτογραφίας, εντάσσεται 
δέ είς τά πλαίσια τής νέας εκπολιτιστικής έξορμήσεώς της, τήν 
οποίαν έχει προγραμματίσει διά τό προσεχές έτος.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Είς τόν διαγωνισμόν δύνανται νά μετάσχουν μόνον ·έ- 

ρασιτέχναι, μέλη της ΕΦΕΤ" τού Κέντρου και τών Επαρχιών.
2. Πρός έπίτευξιν όσον τό δυνατόν εΰριυπέρας συμμετοχής 

καί άναλάγως τής έπιδόσεώς των, οΐ διαγωνιζόμενοι διαιρούνται 
εις δύο κατηγορίας: Είς τήν Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝ ΤΩΝ ΠΡΟΧΩ
ΡΗΜΕΝΩΝ και είς τήν Β' ΤΩΝ ΑΡΧΑΡΙΩΝ. "Εκαστος διαγω- 
νιζόμενος επιλέγει μόνος του καί κιχτά τήν κρίΐσι,ν του τήν κατη
γορίαν, είς την οποίαν επιθυμεί νά λάβη μέρος. I αυτάχρονος συμ
μετοχή καί είς τάς δύο κατηγορίας απαγορεύεται.

3. Τό θέμα τών φωτογραφιών πρέπει νά είναι άποκλειστι- 
κώς φυσιολατρικού ή άθλητικού περιεχομένου1: ( ι οπίον, στιγμιό- 
τυπον εκδρομής, ορειβασίας, έπίδοσις εις τά σπόρ καί τόν αθλη
τισμόν) .

4. Αΐ φωτογραφίαι πρέπει νά είναι μονόχρωμοι (,μαύρο - 
άσπρο), δλα δέ τά χρησιμοποιούμενα μέσα κατά τάς διαφόρους 
έργασίας. καί επεξεργασίας, άπό τής λήψεως μέχρι της τελικής 
φωτογραφίας νά μιην διαφέρουν τών παραδεδεγμένων ώς επιτρε
πτών εις τήν Τέχνην της Φωτογραφίας. Ή ικρ,ίσις έπί τού προ- 
κειμένου ανήκει αποκλειστικός είς τήν Κριτικήν Επιτροπήν.

5. Τό αρνητικόν έκάστης τών ύποβληθησομένων φωτογραφιών 
δέον όπως είναι έιργον καί αποκλειστική ιδιοκτησία τού υπαβαλλον- 
τος τήν φωτογραφίαν. ‘Ο διαγωνιζαμενος υποχρεούται να προσ
κόμιση τό αντίστοιχον αρνητικόν, έφ’ όσον ήθελε ζητηθή υπό τής 
Επιτροπής.

6. ΑΙ φωτογραφίαι έπί πραγματικού φωτογραφικού χάρτου, 
πρέπει νά είναι διαστάσεων άπό 24X30 μέχρι 30X40 εκατοστών, 
ήτοι οΰδεμία τών πλευρών τής φωτογραφίας δυναται νά έχη διά- 
στασιν μιικροτέραν τών 24 ή μεγαλυτεραν τών 40 εκατοστών. 
Φωτογραφίαι μή πληροΟσαι τόν άνωτέρω όρον, ή έπικολλημμέναι 
έπί οίασδήπατε ξένης επιφάνειας, δέν θά ληφθοΰν υπ οψιν.

7. "Ο άριθμός τών ΰποβληθησομένων φωτογραφιών παρ’ έ
καστου διαγωνιζομένου είναι απεριόριστος.

8. ΟΪ διαγωνιζόμενοι, δέον όπως ύποβάλουν τάς φωτογρα
φίας των, κατά τόν άκολουθον αυστηρός τροπον, επι ποινή απο
κλεισμού άπό τόν διαγωνισμόν:

α) Αΐ φωτογραφίαι υποβάλλονται έντός έσφραγισμένου φα- 
κέλλου επί τού όποιου άναγράφεται ό άριθμός τών εμπεριεχόμε
νων φωτογραφιών καί ή κατηγορία είς τήν οποίαν συμμετέχει ό 
διαγωνιζόμενος. Ούδεν έτερον σημεΐσν ή διακριτικόν, έπιτρέπεται
να «νφάίσταται έττι τον ψακέλλου.

6) Αί ιέντάς τοΰ έσφραγισμένου ψακέλλου φωτογραφίαι δέον 
δπως ψερωσι είς τό όπισθεν μέρος αυτών άναγεγραμμένα υττοχρεω- 
τικώς μέν τόν -ι-ίτλον αυτών καί τό χαρακτηριστικόν ψευδώνυμον 
(όνομα ή τριψήφιον αριθμόν) τού διαγωνιζομένου, προαιρετικός 
δέ τά στοιχεία λήψεως (μηχανή, φιλμ, ταιχύτης καί διάφραγμα, 
φίλτρο, φωτισμός) καί λοιπάς χρησίμους πληροφορίας. ΟΝΟΜΑ- 
ΤΕΠΩΝΥΜΟΝ, ΔΙιΕΥΘΥΝΣ 1Σ κ.λ.π. ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΥ
ΣΤΗΡΟΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.

γ) ’Εντός τού έσφραγισμένου φακέλλου, έκτός τών φωτογρα
φιών, δέον όπως ύπάρχη άπαραιτήιτως μικρός ψάκελλος (άλλη- 
λσγραφίας) Ε,ΣΦΡΑΓΙ ΣΜΕΝΟΣ ,ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ, έπι τοΟ όποιου 
θά είναι άναγεγραμμέναν μόνον τό ψευδώνυμον (όνομα ή τριψή
φιος άριθμός) τού διαγωνιζομένου. Έντός τού μικρού τούτου φα
κέλλου θά ύπάρχη σημείωμα εις τό όποιον θά άναγράφεται εύ- 
κρινώς τό άνοματεπώνμμον τού διαγωνιζομένου, τό ψευδώνυμον τό 
όποιον χρησροποιεΐ, ή διεύθυνσίς του καί τό καπάστημα τής Τρα
πέζης είς τό όποιον ύπηρετεΐ.

9. Αί φωτογραφίάι τών δικχγωνιζαμένων θά άποστέλλωνται 
διά συστημένης έπιστολής πρός την Ένωσιν Φιλάθλων Εθνικής 
Τραπέζης (ΕΦΕΤ) Κεντρικόν Κατάστημα ΕΤΕ, Αίόιλου 86, 'Α
θήνας.

10. Προθεσμία ύποβσλής μέχρι 30ης ’Ιανουάριου 1965. Αί 
ταχυδρομικός ώς οίνω άποστελλόμεναι φωτογραφίαι, δέον να φέ
ρουν ταχυδρομικήν σφραγίδα, ούχί μεταγενεστέραν τής ιδίας ή- 
μερομηνίας.

11. Τά αποτελέσματα τοΰ διαγωνισμού θά ανακοινωθούν το 
άργότερον έντός τού1 Φεβρουάριου 1965.

ΒΡΑΒΕΙΑ
Είς έκάστην κατηγορίαν άπονέμονται τά άκόλουθα βραβεία: 

ΑΓ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ:
lew βραβείον Δρχ. 2.000
2ον βραβείον Δρχ. 1.500
3ον βραβείον Είσιτήριον έτησίας διάρκειας 6Γ όλ<χς τος έκ- 

δρομάς τής ΕΦΕΤ ’Εσωτερικού πολυημέρους, ήμβρησίας, απογευ
ματινούς περιπάτους.
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ:

Ιον βραβείον Δρχ. 1.500
2ον βραβείον Δρχ. 1.000
3ον βραβείον Είσιτήριον εξαμήνου διαρκείας δΓ όλας Τας 

έκδραμάς τής ΕΦΕΤ ’Εσωτερικού πολυημέρους, ήιμερησίας, απο
γευματινός.

"Απασαι αί φωτογραφίαι αί όποΐαι θά βραβευθοΰν, θά δη- 
μοσιευθούν είς τήν εφημερίδα τοΰ Συλλόγου «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» 
καί θά άναρτηθοΰν είς τιμητικήν θέσιν είς τό παρά τή Τραπέζη 
Ίνστιταΰτον Φυσικής ’Αγωγής.

Αί άπσφάσεις τής ’Επιτροπής Κριτών είναι όριστικαί καί 
άμετάκλητοι.

Τά ονόματα τών μελών τής ’Επιτροπής θά ανακοινωθούν με
τά τήν έκπναήν τής προθεσμίας ύπαβολής φοπογραφιών.

Συμμετοχή είς τόν διαγωνισμόν, σημαίνει αυτομάτως πλή
ρη γνώσιν καί άνεπιφυλακτον αποδοχήν τών όρων της παρούσης 
προκηρύξεως.

Πάν μή προβλεπόμενον ΰπό τής παρούσης ρυθμίζεται διά
σχετικής άποφάσεως τοΰ Δ.Σ. τής ΕΦΕΤ.

(Τό Διοικητικόν Συμβούλιον)
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δοχών καί τούτο διότι δέν έφαρμό-

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΙ

Οί μετατάξεις uai 
©I α©¥ϊα|ι@ϋχ©ι
Αξιότιμου
Κον Γεώργιον Καραπτάνον 
Πρόεδρον Συλλόγου Ύ-τταλλήλων Ε
θνικής Τραπέζης Ελλάδος.

Κύριε Πρόεδρε,
Τό 1958 έξελέγητε Πρόεδρος τού 

Συλλόγου (Κυρίου Προσωπικού Ε.Τ. 
Ε, Έκτοτε και μέχρι σήμερον ό 
Σύλλογος διοιικεΐται παρ’ ‘Υμών καί 
παρά των ’Εκλεκτών Συνεργατών 
σας κ.κ. Διλίντα, Μαυραυλίδη, Μί- 
χρυ κλττ. Έττί τών ήμερων σας. Κύ
ριε Πρόεδρε, έγέναντο πολλά διά την 
τάξιν τών έν ένεργείψ υπαλλήλων, 
αλλά καί διά την τάξιν των Συντα
ξιούχων. Προσελήφθησαν εις την υ
πηρεσίαν τής Τραπέζης εκατοντάδες 
παιδιά υπαλλήλων καί συνταξιούχων, 
Τό 1959 έτροποποιήθη τό αρθρον 
10 τού Καταστατικού τού Ταμείου 
Συντάξεων όιμοιοτύπως ώς της Τρα- 
πέζης Ελλάδος. Τό 1960 ίδρύθη ύ- 
r-,οεσία στεγάσεως άστεγων υπαλ
λήλων καί μέχρι σήμερον εκατοντά
δες υπάλληλοι παντός βαθμού έχουν 
άποκτήσει ιδιόκτητον στέγην, έξαι- 
ρεθέντων μόνον, δυστυχώς, τών άστε
γων συνταξιούχων, ένφ εις την Τρά
πεζαν Ελλάδος έτυχον καί αύτοί 

-στεγαστικής προστασίας, καθώς επί
σης απαντες οί άστεγοι Συνταξιού
χοι Δημοσίου Στρατιωτικοί, παντός 
δπλου καί ανάπηροι έχουν στεγαστι- 
*.ήν προστασίαν άπό τό Ταμεΐον Πα
ρακαταθηκών καί Δανείων καί Τα
χυδρομικών Ταμιευτηρίων. Τό 1962 
έτροποποίηθη ό ’Οργανισμός έπικου- 
ρήσεως. Κατηργήθησαν οΐ πίνακες 
Α' καί Β’ καί άπό 1-6-1962 έτύ- 
χομεν ποσοστού τής συντάξεως 27%.

’Επί ημερών σας, Κύριε Πρόεδρε, 
ηύξήθησαν οί οργανικοί μισθοί τών 
έν Ενεργείς: υπαλλήλων καί τό πο- 
σοστόν τών προσαυξήσεων άπό τού 
βαθμού λογιστού Α' καί άνω (τών 
δύο πρώτων άπό 10% εις 15%) καί 
άπό Αογιστού Α' καί κάτω τής πρώ
της άπό 10% εις 20% καί τής δευ- 
τέρας καί τρίτης άπό 10% εις 15%.

Τό 1958, όταν παρελάβοπε τον 
Σύλλογον, ό οργανικός μισθός τού 
-Δοευθυντού ήτο διρχ. 4.200, τό 1 96 V 
ηόξήθη εις 6ρχ. 5.173 καί τό 1962 
έξισώθη μέ τον μισθόν Διευθυντοΰ 
Τραπέζης Ελλάδος (δρχ. 8.000). 
Τού Ύποδιευθυντοϋ τό 1958 ήτο 
δρχ. 3.800, τό 1961 ηΰξήθη εις δρχ. 
5.270, τό 1962 εις δρχ. 5.700 καί 
τό 1963 είς δρχ. 5.8001. Τού Τμη- 
ματάρχου Α' τό 1958 ήτο δρχ. 
3.100, τό 1961 ίηύξήθη είς δρχ. 
4,505 και τό 1963 έξισώθη μέ τής 
Τραπέζης Ελλάδος (δρχ. 4.700). 
Τού Λογιστού Α' τό 1958 ήτο δρχ. 
2.150, τό 1961 ηύξήθη είς δρχ. 
3.360 καί τό 1963 έξισώθηι μέ τού 
λογιστού Α' Τραπέζης ‘Ελλάδος 
(δρχ. 3.600). Άνάλογον αΰξησιν 
μισθού έλαβαν καί οί κάτω τού Λο- 
γιστοΰ Α' βαθμοί.

Σκληρόν αγώνα κατεβάλατε, κ. 
Πρόεδρε, διά νά Εχετε τά άνωτέρω 
επιτεύγματα καί αυτό είναι προς τι
μήν σας καί ολοκλήρου τού συμβου
λίου σας καί πρέπει νά σάς ευ
γνωμονούν καί απαντες σΐ συνταξι
ούχοι, διότι μετά έξάμηνον καί τών 
συνταξιούχων άνοππροσηρμόσθησαν 
«ί συντάξεις συμψώνως προς τό Κα
ταστατικόν τού Ταμείου Συντάξεων. 
•Καί κάτι άλλο εγινεν έπί τών ήμε
ρων σας, κ. Πρόεδρε: ό Διοικητής 
κ. Χέλμης υπέγραψε τήν ΰπ’ άριθμ. 
31 Σειρά Α' τής 3-6-1959 ’Εγκύ
κλιον, ή όποια μάς δίδει τό δικαίω
μα νά ζητήσωμεν καί ημείς Δικαιο
σύνην, δηλαδή Τσην μεταχείρισιν είς 
όλους τους βαθμούς κάθε υπάλληλος 
μέ τον βαθμόν πού κατέχει ή κατεί
χε νά δικαιώνεται. Ήτο πράγματι 
δικαιότατη ή ’Εγκύκλιος αυτή, άλ
λα τής ιδίας στοργής πρέπει νά τυγ
χάνουν καί οϊ μικροί υπάλληλοι και 
οί συνταξιούχοι. Είς την ανωτέρω 
εγκύκλιον είδομεν νά δίδεται προα
γωγή είς άνώτερον βαθμόν άπό 1-7- 
1957 καί συγχρόνως διά τής αυτής 
Εγκυκλίου, νά δίδεται είς τά αυτά 
ττροαγόμενα πρόσωπα όχι μόνον μία 
προσαύξησις μέ VALEUR 1-7-1954 
•άλλά καί δεύτερα άπό 1-7-57, δη
λαδή έν δλφ δύο προσαυξήσεις καί 
μία προαγωγή. ’Επαναλαμβάνω : 
δικαιότατη είναι ή ανωτέρω εγκύ
κλιος, άλλα τά οώτά δίκαια μέτρα 
πρέπει νά έφαρμόζωνται καί πρός 
τά άνω καί πρός τά κάτω.

(Κύριε Πρόεδρε, μία συμπαθής τά- 
ξις υπαλλήλων καί συνταξιούχων εί
ναι πικραμένη, αδικημένη, άγανα- 
ικτισμένη. Αΰτήν την τάξιν μέχρι σή
μερον σάς διέφυγε νά τήν προσέξετε. 
Τήν τάξιν αύτήν άποτελοΰν οί μετα- 
ταγέντες Κλητήρες Α' είς είσπρά- 
ικτορας Α' καί Είσπράκταρες Α' είς 
Υποταμίας Α', οΐ οποίοι, (δηλαδή 

μονσν οί προερχόμενοι έκ τών μετα
τάξεων τούτων) προάγονται μεν καί 
ρέχρι τοΰ βαθμού Ταμίου Α' καί 
Λαμβάνουν προσαυξήσεις, άλλά. . . 
δέν λαμβάνουν αυξήσεις τών άπο- 
δοχών των. Είναι καταδικασμένοι 
δέκα ή και δέκα πέντε χρόνια καί 
-πολλές φορές ακόμη καί είκοσι χρό
νια νά μην λαμβάνουν αΰξησιν άπο-

ζεταιι είς τους έκ μετατάξεως ή διά- 
ταξις τού οργανισμού, ή όποια ε
φαρμόζεται είςτους βαθμούς τοΰ λο
γ ιστού Α' καί άνω ό αυτός οργα
νισμός καί ή ιδία διάταξις (έν παρ. 
2) καθιεροΐ τον ίδιον κανόνα καί διά 
τούς μετατασσόμενους. Δηλαδή: .0 
προαγάμενος Λογιστής Α' π.χ. εις 
Ύποτμηματάρχην διατηρεί τυχόν 
προσαυξήσεις, τάς οποίας είχε λά
βει ώς λογιστής Α', ώς ορίζει ό ορ
γανισμός υπηρεσίας (αρθρον 13 πα
ράγραφος 1) καί άπό τάς όποιας 
μόνον άφαιρείται ή διαφορά μεταξύ 
τοΰ οργανικού μισθού τού Λογιστού 
Α' καί τού Ύποτμηματάρχου, τό 
δέ υπόλοιπον τών προσαυξήσεων τί
θεται πιστωτικόν, είς αυτό δε κατό
πιν προστ ίθένται αϊ προσαυξήσεις 
πού λαμβάωει ώς ΰποτμηματάρχης.

Ιδού δύο παραδείγματα:
α) Λογιστής α' μέ δύο προσαυ

ξήσεις (30%) προάγετσα είς ύπο
τμηματάρχην. Αΐ άποδοχαί του παπ 
ραμένουν αϊ αύταϊ κατ’ εφαρμογήν 
τού άρθρου 13 παρ. 1 ώς έξης: 
Λογιστού α' οργανικός μι
σθός 3.600
Προσαυξήσεις 30% 1.080

4.680
Ύποτμηματάρχου όργανικός 
μισθός 3.800
σύν τφ ϋπολαίπφ τών έκ δρχ.
1080 προσαυξήσεων μετά 
τήν άπ’ αυτού άφσίίρεσιν τής 
έκ δρχ. 200 διαφοράς τού 
οργανικού μισθού Ύποτμη
ματάρχου - λογιστού α' 880

4.680
Ή ληφθησομένη προσαύξησις 

(15%) ,μισθόΰ τού βαθμού ϋποτμη- 
ματάρχου θά προστεθή: (4.680 + 
(3.800 X 15%) = 570 = 5.250. 
Οϋτω καί ή δεύτερα καί ή τρίτη καί 
αΐ λοιπαί μέχρι νέας προαγωγής.

6) Τμηματάρχης αι' μέ 5 προσαυ
ξήσεις (60%) προάγεται εις συμ- 
πράττοντα Υποδιευθυντήν. Α! άπο- 
δοχαί του παραμένουν αΐ αΰταί ο
μοίως :
Τμηιματάρχου α' όργανικός 
μισθός 4.700
προσαύξησις 60% 2.820

7.520
Συμπράττοντας ύποδιευθυν-
τοΰ οργανικός μισθός 5.000
σύν τώ ιύπολσίπφ τών έκ δρχ.
2.820 προσαυξήσεων μετ’ ά- 
φαίρεσιν τής είρημένης δια
φοράς μισθού έκ δρχ. εν
ταύθα 300. 2.520

7.520
Ή ληφθησομένη προσαύξησις 

(15%) μισθού τού συμπράττοντας ύ- 
ποδιευθυντού θά προστεθή: 7.520 
+ 750 = 8.270. Οΰτω καί ή δευ- 
τέρα καί ή τρίτη καί α! λοιπαί μέ
χρι νέας προαγωγής.

Αυτό όμως δέν συμβαίνει μέ τάς 
προσαυξήσεις τών μετατασσομένων, 
καίτοι ή παρ. 2 τού άρθρου 13 ό- 
μιλεΐ δι’ αυτούς καί παραπέμπει είς 
τήν παρ. 1 πού ρυθμίζει, ώς έξετέ- 
θη ανωτέρω, τό ζήτημα διά τούς 
προαγομένους. Ή Τράπεζα είς τήν 
περΐπτωσιν τών μετοττασσομένων Ε
χει υιοθετήσει - παρανόμως καί έν 
άντιθέσει καί πρός την αρχήν τής 
‘ίσης μετοοχειρίσεως - άλλα μέτρα 
καί άλλα σταθμά.

Κλητήρ α', μέ έξ προσαυξήσεις 
(80%), μετατασσόμενος είς είσ- 
πράκτορα α' θά Εξακολούθηση νά 
λαμβάνη τάς αΰτάς άποδοχάς τού 
κλητήρας α' τάξεως καί όταν θά 
λάβη καί πρώτην καί δευτέραν καί 
τρίτην προσαύξησιν.
Κλητήρος σ’ όργοΜκός μι
σθός 1.950
Προσαύξησις 80% 1.560

3.500
Είσπράκτορος α' όργανικός 
μισθός 2.270
σύν τή διαφορά τού 80% 1.240

3.510
Είς τήν διαφοράν αυτού τών 

1.240 συμψηφίζονται αΐ προσαυξή
σεις τού είσπράκτορος α' έξ 20% = 
454, 6' έκ 15% = 340 και γ' έκ 
15% = 340 = άθροισμα (454 + 
340 + 340) = 1,134. ,Κατ’ αυτόν 
τον τρόπον και ό μεταταχθείς είς 
είσπράκτορα άπό 9 Ετη (άνά 2 
Ετη χορηγούνται αΐ τρεις πρώται 
προσαυξήσεις είς τον βαθμόν τού
τον και άνά τριετίαν at έπάμεναι), 
μέχρις στου λάβη, τήν δ' προσαΰξη- 
σιν έκ δρχ. 227 θά εχη τόν αυτόν 
μισθόν καί μετά δέ τό 9ον Ε
τος (δτε θά προαχθή, της δ' προσ- 
αυξήσεως), θά τύχη αΰξήσεως δρχ. 
(1.134 + 227 = 1.361 — 1.2401 
= 121.

Έάν μετά τήν γ’ προσαύξησιν με- 
ταταχθή είς ύποταμίαν α' καθηλώ
νεται μισθολογικώς διά δευτέραν φο
ράν. Διότι ό οργανικός μισθός τοΰ 
ΰπσταμίου 6' είναι δρχ. 2.470, άρα 
κατώτερος τών λαμβανσμένων άπο- 
δοχών έκ δρχ. 3.510 κατά δρχ.
1,040, είς τήν διάφορόν δέ αυτήν 
συμψηφίζει ή Τράπεζα τήν έξ 20% 
προσαύξησιν (μετά διετίαν άπό τής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
ΤΟΥ Τ,Υ,Π,Ε,Τ.

Κα,τά τόν καθαρισμόν τών χώ
ρων της έν Διονύσιρ Κατασκηνώ- 
σεως, άνευρέθη ώρολόγιον.

Παρακαλείται δ ένδιαφερόμε- 
νος δπως προσέλθη εις τά Γρα
φεία τοΰ ΤΓΠΕΤ (Διεύθυνσιν) 
πρός παραλαβήν του.

Άνακοινοϋται οτι τό Ταμεΐον 
Υγείας ΙΙροσωπικοϋ Εθνικής 
Τραπέζης έκποιεΐ διά δημοπρα
σίας μεγάλην ποσότητα μεταχει
ρισμένων γραμματοσήμων.

Ή δημοπρασία θά πραγματο- 
ποιηθή τήν 12ην Δεκεμβρίου ϊ.Ι. 
ημέραν Σάββατον καί ώραν 5ην 
μ.μ. έν τφ Καταστήματι τής Ε
θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος 
(οδός Αιόλου 86).

Πληροφορίαι τηλ. 230.389 (ιό- 
ρα 8 - 14,30)
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προαγωγής χορηγούμενη), δραχ. 
494). Οΰτω ή διαφορά περιορίζε
ται είς δρχ. (1.040—494 = ) 546.

Μετά τετραετίαν προάγεται είς 
Ταμίαν 6’ μέ οργανικόν μισθόν 
2.880 καί μετά 21Δ ετη λαμβάνει 
προσαύξησιν 20% (δρχ. 576) καί 
τότε μόνον αξιώνεται μιάς αΰξήσε
ως έκ δρχ. 301 έπι τών αποδοχών 
τοΰ κληρτήρος α', τάς οποίας έξη- 
κολούθησε νά λαμβάνη, καί μετά τήν 
μετάταξίν του, καίτοι διήνυσεν έν τώ 
μεταξύ 7 ή 8 έτη είς τόν βαθμόν τού 
είσπράκτορος α' καί έ'τυχεν είς αυ
τόν 3 προσαυξήσεων (50%), 4 έτη 
είς τόν βαθμόν τού ύποταμίου α' 
καΐί Ελαβε μίαν προσαύξησιν (20%) 
καί άλλα 3 ετη είς τόν βαθμόν τού 
Ταμίου β' τάξεως καί ετυχε μιάς 
προσαυξήσεως (20%). Δηλαδή πα- 
,ρέμεινεν έπί 14-15 έτη μέ τοιαύ- 
την βαθμολογικήν 'και μισθολογικήν 
εξέλιιξιν, ή όποια βεβαίως έβασίσθη 
έπι τών προσόντων καί τών ικανο
τήτων του ■—· μέ τάς αΰτάς άπο
δοχάς, λαβών έν τέλει αΰξησιν δρχ. 
30 καί θα λάβη δέ αΰξησιν 124 δρχ. 
εϊσέτι! δταν, συμπληρουμένης 5ετί- 
ας είς τον βαθμόν τοΰ Ταμίου 6, 
προαχθή είς λογιστήν α' τού 
όποιου ό όργανικός μισθός είναι δρχ. 
3.600. Μετά 18 ετη υπηρεσίας αΰ- 
ξησις δρχ. (30 +124) = 1 54 ! ! !

Τό Ετι χειρότερον, τό όποιον φέ
ρει είς πλήρη όπογοήτευσιν, είς ά- 
λ,ηθή άπόγ,νωσιν, είναι δτι οΰτας έν 
τφ μεταξύ καταλαμβάνεται άπό τό 
δριαν ήλνκίας καί λαμβάνει σύνταξιν 
καί αΰτασφάλειαν έπί τών οϋτω 
παρανόμως καί άνίσως ύπολογισθει- 
σών καί δι’ αΰτό είς τά σημειωθέν- 
τα χαμηλά Επίπεδα διατηρηθεισών 
οιποδοχών, δηλαδή σύνταξιν καί αύ- 
τασφάλειαν Ελάχιστα μείζονα τής 
τού κλητήρος. Είναι δέ, ώς γνωστόν, 
ή σύνταξις τα 50 - 60% τών άπσδο-

Ύπ* ©||ιν τον 
ν. IZpedSvnovpyov

Πιστεύουμε οτι ή Κυβέρνη
ση τοΰ Δημοκρατικού Κέντρου 
διαπνέεται άπό ήθικές αρχές 
οι οποίες άποτελοΰν τόν οδη
γό καί τό ύποβαθρο των ένερ- 
γειών της.

Επομένως ή πίεση έκ μέ
ρους διαφόρων Κυβερνητικών 
παραγόντων καί Βουλευτών 
τής Κυβερνώσης παρατάξεως 
πρός τις Κεντρικές ύπηρεσίες 
καί τις διευθύνσεις Καταστη
μάτων καί Υποκαταστημάτων 
τής Τραπέζης γιά εύνοϊκή με
ταχείριση προστατευομένων 
τους, σέ βάρος τών συμφερόν
των τής Τραπέζης καί σέ αν
τίθεση πρός τούς κανόνες καί

χών τούτων, διότι κατά κανόνα οί 
τής ανωτέρω προελεύσεως ύπάλλη- 
λοι πραγματοποιούν υπηρεσίαν 
25 - 30· έτών).

Δέν είναι, λοιπόν, εύλογον ή τά- 
ξις αΰτή νά πικραίνεται καί άγα- 
νακτή διά τήν τόσην αδικίαν καί την 
τόσην έγκαττάλειψιν, δτααν βλέττη πως 
άντσμείβεται ό ζή,λος, ή πρασήλω- 
σις είς τό καθήκον, αί διαχειριστικά! 
εΰθύναι άπό τής μετατάξεως είς τόν 
ταμειακόν κλάδον ; ’Αποτέλεσμα: 
Ζημία έκατοντάδων χιλιάδων δραχ
μών άφαιρουμέ\»ων άπό τήν, ούδέν 
άλλο εχουσαν ώς στήριγμα καί πητ 
γην πόρων πλήν τής προσωπικής Ερ
γασίας, οικογένειαν τών άνηκόντων 
•είς αΰτή,ν τήν τάξιν. (Κτύπημα, μέ 
άλλα λόγια, άνελέητον, βαρύ, ανή
κουστου σκληρότητας. Καί αδιάν
τροπος έκμετάλλευσις άπό τό με- 
γαλΰτερον πιστωτικόν " 1 δρυμα, πού 
φέρει μάλιστα ΰπερηφάνως τόν χα
ρακτήρα τού 'Εθνικού Τραπεζικού 
Ιδρύματος.

Κύριε Πρόεδρε. Σώσατε τούς ά- 
δικουμέναυς συνανθρώπους σας, μή 
τούς έγκαταλείψετε, Συνεργασθήτε 
μέ τούς αδελφούς Συλλόγους τοΰ 
έν ένεργείρ προσωπικού καί κυρίως 
μέ τόν Πρόεδρον Κύριον Κατσούλην, 
άνθρωπον μέ τόλμην, μέ συνδικαλι
στικήν ικανότητα καί μέ στοργήν διά 
τούς μικρούς υπαλλήλους καί συν
ταξιούχους. διά νά τιεθή τέρμα είς 
τήν άπαράδεκτσν αυτήν κατάστασιν, 
ή οποία Εγκληματεί είς βάρος τής 
τάξεως αυτής καί εκθέτει δεινώς τό 
κύρος τοΰ Ιδρύματος.

Διά νά καταδειχθή δτι ούδεμία 
υπερβολή υπάρχει είς τά άινωτέρω, 
παραθέτω αμέσως τήν έξέλιξιν τοΰ 
ώς άνω μεταταγέντσς καί έξελιχθέν- 
τος άπό κλητήρος Α', ώς θά ήτο άν 
έφηρμόζετο τό άρθρον 13.

τά κριτήρια διεξαγωγής τών 
έργασιών της, είναι άντίθετη 

πρός τις ήθικές άρχές τής Κυ- 
βερνήσεως καί τήν έκθέτουν 
σοβαρά.

Οί άρβιβές
τών εργαζομένων
uai ή άντιιτολίτεοση

’Αδικείται ή άντιπολίτευ- 
ση μέ τήν συνεχιζομένη άπό 
τις στήλες τοΰ φιλικοΰ της 
τύπου καί προφανώς μέ ύπό- 
δειξή της, έκστρατεία κατά 
τών παρεχομένων άπό τήν Κυ- 
βέρνησι αύξήσεων καί άλλων 
παροχών πρός τήν έργατοΰ- 
παλληλική τάξη.

Νομίζουμε δτι ή άντιπολί- 
τευση θά Επρεπε νά είχε διδα- 
χθή πολλά άπό τά άποτελέ- 
σματα τής δκταετοΰς άντερ- 
γατικής καί άντιϋπαλληλικής 
πολιτικής της καί θά ήταν πια 
καιρός, γιά τό ίδιο της τό συμ
φέρον, νά μήν φιλόδοξή τόν 
ρόλο τοΰ άρνητή τών δικαίων 
τής έργατοΰπαλληλικής τάξε
ως, ή ίση μεταχείριση τής ό
ποιας αποτελεί άκρογωνιαΐο 
λίθο τής οικονομικής καί γενι- 
κώτερα τής άναπτύξεως τής 
Χώρας.

Οί μέχρι σήμερα δοθεΐσες 
παροχές άπό τήν σημερινή Κυ- 
βέρνησι, καλύπτουν μικρό μέ
ρος τής δικαίας κατανομής τοΰ 
Έθνικοΰ Εισοδήματος πού έ- 
πιτρέπουν σχεδόν μόνο τήν πα
ρακολούθηση τής αύξήσεως 
τοΰ τιμαρίθμου, ώστε καί οί 
άγώνες θά συνεχισθοΰν, καί οί 
Ενδιαφερόμενοι άς ρυθμίσουν 
ανάλογα τήν θέση τους.

Κοινωνικά:
,ΓΑΜΟΙ

Καίτη A. Τζανυετοπούλου. Δικαστι
κού Λιαικήσεως, Πάνος Ά. Λουκί- 
δης, έτέλεσαιν τούς γάμσυς των.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ 
Τούς συμμετασχόντας Συναδέλ

φους είς τό βαρύτατον πένθος μου 
έπί τψ θανάτψ τοΰ προσφιλοΰς 
υίοΰ μου καί συναδέλφου ΝΙΚΟ
ΛΑΟΥ, ώς καί τόν Σύλλογον 'Υ
παλλήλων τής Εθνικής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος διά τήν όλόθερ- 
μον συμπαρώστασιν καί τήν Ενί- 
σχυσίν μου είς τήν σκληράν δοκι
μασίαν μου, εόχαριστώ θερμώς. 

ΔΗΜ. Ν. ΔΡΟΥΓΑΛΑΣ "" 
Τμηματάρχης Β'

(Ύποκ) μα Α' Θεσ) νίκης)

Ό οφθαλμίατρος

Αρ ΦΟΙΒΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ
Τ. Α)ΝΤΗΣ ΕΛΛΗΝ. Ν0Σ)0Υ ΚΑΪΡΟΥ

Δέχεται τούς Υπαλλήλους 
τής Εθνικής Τραπέζης είς 
τό ΐατρεΐον του όδός ΜΕΡ- 
ΛΙΝ 8 (Τηλ. 630-136) καθη
μερινώς είς τάς 11,30'—1 
π. μ. ή 5—7,30' μ. μ.

Διευθύνσεις συμψώνως τφ νόμ<ρ: 

Ύπευθ. Ολης:

8εο6. Κ. Σαλίμπας 

Τήνου 5 — 'Αθήναι 

Υπεύθυνος Τυπογραφείου:

Κωνστ. Μοΰτος 

Κάνιγγος 7 — Άθήναι

Οί έιρριβίστες
Ή ύπό τής Διοικήσεως ά- 

κολουθηθεϊσα τακτική της έ« 
ξελίξεως τοΰ προσωπικοΰ Ιθε- 
σεν όριστικώς φραγμόν εις τόν 
άρριβισμός ό όποιος, Εάν πα- 
ρετείνετο ή ζωή τοΰ προϋπάρ- 
ξαντος καθεστώτος, θά άνήγε- 
το είς Επιστήμην.

Εύτυχώς, Ελάχιστοι, μετρτμ 
μένοι είς τούς πέντε δακτύλους, 
έκ τών κατατασσομένων είς 
τήν άνωτέρω κατηγορίαν, δέν 
άντελήφθησαν είσέτι τήν έπελ- 
θοΰσαν μεταβολήν καί παντοιο- 
τρόπως καταβάλλουν προσποι- 
θείας διά τήν ανατροπήν τής 
έπιβληθείσης ήθικής τάξεως 
είς τόν άνωτέρω τομέα τής 
Τραπέζης.

Καίτοι είμεθα βέβαιοι δτι ·ή 
Διοίκΰσις δέν πρόκειται νά πα- 
ρεκκλίνη τής ύγιοΰς τακτικής 
τήν όποιαν ήδη ή Ιδία έχάρα<- 
ξεν, έν τούτοις άποτελεΐ καθή
κον μας, έπισημαίνοντες τάς 
προσπάθειας τών κυρίων αό- 
τών, νά δηλώσωμεν δτι ή έκ- 
προσώπησις κηρυχθεΐσα πολέ
μιος τοΰ άρριβισμοΰ, δέν πρόκει 
ται είς ούδεμίαν περΐπτωσιν ν" 
άνα θεωρήση τήν τακτικήν 
της:·

Αιδώς *Αργεϊοι!
Κατά τήν διάρκεια τού άγώνσ, 

τοΰ Προσωπικού τής 'Ασφαλιστι
κής ‘Εταιρείας «ΑΣΤΗΡ» γιά τήν 
παρελκυστική τακτική, ή όποια ή- 
κσλουθεΤτο ώς πρός τήν παράδοση 
τοΰ Κανονισμού, Εμφανίσθηκαν ’Α
στυνομικοί ΰπάλληλοι οί όποιοι πα 
ρηκολσύθησαν τις Εκδηλώσεις τών 
απεργών. Είναι απαράδεκτο γιά
(Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)

^ Ιδιαίτερα 
Μαΰ-ήματα 
Γ έρμα νίκης
229-636

ΟΡΦΕΥΣ ΡΟΒΙΘΗΣ
Ιατρός Χειρουργός 

Ούρολόγος
Διπλωματούχος Πανεπιστη 
μίου Sienna.

Δέχεται
Τούς ήσφαλισμένους τοΟ 
ΤΥΠΕΤ καθ’ έκάστην 5-7 
πλήν Σαββάτου.
Όδός Ηπείρου καί Φυλής 
16. ΑΘΗΝΑ!

ΜΑΙΡΗ ΑΠΟΣΤ. - Π Α Π Π Α
ΙΑΤΡΟΣ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ 
Είδικώς Μετεκπαιδευθεΐσα 

είς Παρισίους
Επιστημονικοί θεραπεΐαι 
άποτρίχωσις, άκμή, τριχό- 
πτωσις, εΰρυαγγεΐαι κλπ.
Δέχεται καθ’ έκάστην 5—7 
είς τό Ίατρεΐον της, όδός 
Άριστοτέλους 18 0, Τηλέ- 
φωνον 870478, τούς ήσφα- 
λισμένους τοΟ Ταμείου Ύ 
γειας προσωπικού ’Εθνικής 
—’Αθηνών

α) Εϊσπράκτωρ α' μετά τριών προσαυξήσεων 
’Οργανικός μισθός είσπράκτορος α' 2.270
διαφορά έκ τών προσαυξήσεων τοΰ κλητήρος 1.240
α' προσαύξησις 20% 454
6' » 15% 340
γ' » 15% 340

2.270

2.374

4.644
6) Μετά τήν (νέαν) μετάταξίν είς ύποταμίαν α' ικαί τήν μίάν προσ- 
αύξησιν
’Οργανικός μισθός ύποταμίου α' 2.470
Διαφορά έκ προηγουμένων προσαυξήσεων (2.374 -200 
όση ή διαφορά μεταξύ τών δύο οργανικών μισθών)

Δρχ. 2.174
Προσαύξησις 20% 494 2.668

γ) Μετά τήν προαγωγήν είς ταμίαν 6' καί μίαν προσαύξησιν 
’Οργανικός ιμισθός ταμίου 6'
Διαφορά έκ προηγουμένων προσαυξήσεων (2.668 - 198 
δση ή διαφορά μεταξύ τών δύο οργανικών μισθών) 2.470 
Προσαύξησις 20% 576

5.138

2.880

3.046

5.926
δ) Μετά τήν προαγωγήν είς ταμίαν α' καί τήν μίαν προσαύξησιν (έφ’ 
όσον έν τώ μεταξύ δέν καταληφθή άπό τό δριον ηλικίας)
’Οργανικός μισθός ταμίου α' 3.600
Διαφορά έκ πρσηγγουμένων προσαυξήσεων (3.046 - 720 
δση ή διαφορά μεταξύ τών δύο οργανικών μισθών 2.326 
Προσαύξησις 15% 540 2.866

Κύριε Πρόεδρε,
Σάς παραπέμπω είς τό βνβλίον 

τοΰ Δισιικητοΰ κ. Δ. Χέλμη (Έπι- 
λυθέντα ζητήμοιτα προσωπικού ’Ιου
λίου 1958 — Δεκεμβρίου 1963 
σελ. 13 παράγρ. ΙΘ'). Όμολογεΐ- 
ται ή άνισος μετσχείρισις. Διατίθεν
ται δύο έικατοιμιμύρια κατ’ έτος διά 
νά έπανορθωθή ή άδικία έκ τής προ
αγωγής λογιστοΰ α' καί άνω, έχον
τας ήδη λάβει μίαν τουλάχιστον 
προσαύξησιν διά τής χορηγήσεως 
σύτφ συν τή προαγωγή μιάς είσέτι 
προσαυξήσεως, Εφαρμοζόμενου καί 
τοΰ άρθρα/ 13, δέν λαμβάνεται ό
μως ή αυτή πρόνοια διά τούς τήν 
αύτήν αδικίαν υφισταμένους έκ με
τατάξεων κλητήρας α' εις είστρά- 
κτορας α'.

(Κύριε Πρόεδρε, μέ ποιαν ήθικήν, 
μέ ποίαν λογικήν, μέ ποιαν Δικαιο
σύνην εξαιρούνται τής Εφαρμογής 
τοΰ άρθρου 13 οΐ έκ μετατάξεως υ
πάλληλοι; Δίκαιον Κράτος ύπεσχέ- 
θη επανειλημμένος ό αρχηγός τοΰ

6.466
‘Έθνους και τής Δημοκρατίας ’Α
ξιότιμος Γεργιος Παπανδρέου.

Ήγωνίσθημεν όλοι μαζύ του διά 
μίαν Δίκαιον Ελληνικήν Δημοκρα
τίαν, καί όχι διά τήν διατήρησιν «τών 
δύο μέτρων καί δύο σταθμών».

Κύριε Πρόεδρε, εάν θελήσητε, 
καί είμαι βέβαιος δι’ αύτό, νά έν- 
διαφερθήτε διά τήν άδιικημένην τά
ξιν τών έκ μετατάξεων υπαλλήλων 
καί συνταξιούχων, είμαι βεβαιότα
τος δτι τό δικαιότατον αΰτό αίτημα 
θά ϊκανοποιήση ό Πρώτος Βσυλευ- 
τής τής Ελλάδος καί Σεβαστός μας 
Διοικητής ’Αξιότιμος Κύριος Γεώρ
γιος Μαύρος, δστις θά διστάξη άμέ- 
σως δικαιοσύνην καί ϊσην μεταχεί- 
ρισιν τών έν τή ’Εθνική Τραπέζη έρ- 
γαζομένων καί συνταξιούχων. 
20)10)64

Μετά τιμής
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΑΑΚΗΣ 

Συνταξιούχος
τέως Πρόεδρος Συλλόγου Είσπρ)ων

Ό δφθαλμίατρος κ. Γεώργιος X. ΚΑΜΠΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε
πιμελητής της Οφθαλμολογικης Κλινικής τοΰ Νοσοκομείου 
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» δέχεται είς τό Επί της όδοΰ ’Ακαδη
μίας άριθ. 28 ίατρεΐον του, τά μέλη τοΰ Ταμείου Υγείας 
τών Υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης καθ’ έκάστην άπό 
5—7 μ.μ. ώρας πλήν Παρασκευής (τηλ. 647.629).
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΤΟΕ
Κατ’ ανακοίνωση τής 'Ομο

σπονδίας μας, δ κ. Υπουργός 
Εργασίας προετοιμάζει Νομοσχέ
διο «περί διοικητικής καί οικονο
μικής έξυγιάνσεως των φορέων 
τής κλαδικής Κοινωνικής Άσφα- 
λίσεως καί τής θεσπίσεως ένιαίων 
καί δμοιομόρφων κανόνων λει
τουργίας αυτών, προς διασφάλι- 
σιν τής συντάξεως καί τών πρός 
τούς ή σφαλισμένους παροχών αυ
τών».

“Ηδη συνεκροτήθη επιτροπή 
στήν όποια Εμφανίζονται ορισμέ
να πρόσωπα πού δέν διακρίνονται 
καί τόσον για την φιλοΰπαλλη- 
λική τους στάση.

Ή ανακοίνωση τής ’Ομοσπον
δίας τελειώνει ώς εξής: 
Συνάδελφοι,

Ίο Εκτελεστικόν Συμβούλιον 
έπεκοινώνησε μετά τών αρμοδίων 
τοΰ Υπουργείου Εργασίας καί 
τούς υπέμνησεν δτι, παρόμοιαι 
μεταβολαί επί τής λειτουργίας 
τών ’Ασφαλιστικών ’Οργανισμών 
μας, έπιχειρηθεΐσαι καί παρά τής

προηγουμένης Κυβερνήσεως, προ- 
εκάλεσαν τήν σφοδράν άντίδρασιν 
ούχί μόνον τοΰ Κλάδου μας άλλα 
καί όλιον τών Εργαζομένων τής 
Χώρας, μέ αποτέλεσμα ν’ άπο- 
συρθή έκ τής Βουλής σχετικόν 
σχέδιον Νομοθετήματος. Ή επα
ναφορά τοΰ αύτοΰ θέματος, παρά 
τό γεγονός δτι ό κ. Πρόεδρος τής 
Κυβερνήσεως έπανειλημμένως Ε
χει εξαγγείλει δτι δέν πρόκειται 
νά θιγοΰν τά ήδη υφιστάμενα Τα
μεία, Εχει δημιουργήσει, ώς είναι 
επόμενον, νέαν άναστάτωσιν εις 
τούς ή σφαλισμένους.
Συνάδελφοι,

Τό ’Εκτελεστικόν Συμβούλιον 
παρακολουθεί τό θέμα έκ τοΰ σύ
νεγγυς καί θά άντιδράση δεόντως 
ώστε νά μή μεταβληθή τό ίσχΰον 
σήμερον καθεστώς έν τή Διοική
σει καί Διαχειρίσει τών ’Ασφαλι
στικών ’Οργανισμών μας.

Σάς ένημερώνομεν καί σάς κα- 
λοΰμεν νά είσθε έτοιμοι διά τήν 
περίπτωσιν άναλήψεως άγώνος 
ώς καί κατά τό παρελθόν.

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

(Συνέχεια έκ τής 8ης σελίδας)
τήν εποχή μας καί μάλιστα δταν 
ή Κυβέρνηση; έπαγγέλεται μίαν 
άλλαγή, νά ξαναζούν οί εργαζόμε
νοι σέ καθεστώς ττού θυμίζει έντονα 
την παρελθοΰσα οκταετία. Τό Σύν
ταγμα τή,ς 'Ελλάδος, χωρίς τομές, 
είναι υπέροχο καί επιτρέπει τήν 
απεργία καί την συγκέντρωση σέ 
κλειστό χώρο καί ιδίως στήν αί
θουσα τής εργασίας. Ποια θέση έ
χει επομένως ή ’Αστυνομία σ’ ένα 
ιερό στιγμιότυπο τών εργαζομέ
νων; ’Αλλά, αυτοί πού είχαν τί.ν 
πρωτοβουλία τής προσκλήσεως τών 
Αστυνομικών όργάνων, θά πήραν

τό μάθημα άπό τήν τηλεφωνική έ- 
πιχοινωνία ενός άπό τά όργανα 
μέ τήν προϊστάμενη του ’Αρχή, 
στήν όποια έτόνιζε τό κόσμιο τής 
συγκέντρωσης καί τήν ευπρέπεια 
τών Υπαλλήλων τής Εταιρείας. 
Οί ’Εργαζόμενοι τής Ελλάδος δέν 
είναι άνθρωποι χαμηλού πνευματι
κού επιπέδου ούτε τραμπούκοι ό- 
ποιουδήποτε καθεστώτος. ’Εργά
ζονται μέ προσήλωσι καί προσπα
θούν νά βελτιώσουν τό βιοτικό 
τους επίπεδο, είναι δέ Έλληνες 
καί μόνον "Ελληνες. Ή απάντηση ι 
τού Προσωπικού τής "Εταιρείας I 
«ΑΣΤΗΡ» είναι: ΝΤΡΟΠΗ, τίπο
τε άλλο,

Οί ξένες γλώσσες - Ή προσωρινότης uai 
οί έπαρχιαιιοι συνάδελφοι

'Ένας ακόμα χρόνος προ
σωρινότητας προσετέθη στους 
υπό τήν παραπάνω ιδιότητα 
προσληφθέντας συναδέλφους, 
πολλοί άπό τους όποιους έ
χουν ήδη συμπληρώσει πεντα
ετία λόγιρ τής αποτυχίας 
τους στο μάθημα τής ξένης 
γλώσσας ή γιατί δέν έχουν 
ακόμα προσκληθεί νά διαγω- 
νισθοΰν, ένώ είναι γνωστά 
καί έχουν γραφεί καί συζη- 
τηθή κατά κόρον δύο πράγμα
τα: Πρώτον δτι οί συνάδελ
φοι τών έπαρχιών κάτω άπό 
τό άγχος τής καθημερινής, σέ 
πολλές περιπτώσεις καί κατά 
τις Κυριακές καί εορτές, πο
λύωρης εργασίας, δέν έχουν 
τον χρόνο νά έπιδοθοΰν στήν 
μελέτη καί εκμάθηση. Καί 
δεύτερον, δτι μέ τά πενιχρά 
μέσα που παρέχονται στις έ- 
παρχίες δσο καί απεγνωσμέ
να ν’ άγωνισθή κανείς, σέ 
καμιά περίπτωση δέν θά μπο- 
ρέση νά συναγωνισθή τον συ
νάδελφο τοΰ Κέντρου, χωρίς 
βέβαια αύτό νά σημαίνη δτι 
ο νέος συνάδελφος τοΰ Κέν
τρου περνάει ζωή. . . παρα- 
δεισένια, γιατί καί αυτός 
συνθλίβεται άπό τό βάρος 
τής πιεστικής έργασίας καί 
άπό τ;ς ηΰξημένες οικονομι
κές υποχρεώσεις τις όποιες 
απαιτεί ή Πρωτεύουσα. Μόνο 
άνθρωποι κακής πίστεως θά 
μπορούσαν ν’ αμφισβητήσουν 
τήν άδικη μεταχείριση τών 
νέων αυτών βλασταριών τοΰ 
‘Ιδρύματος οί όποιοι ένώ κρί- 
νονται σέ όλα ίκανώτατοι, 
λόγω τοΰ δτι υστερούν στήν 
ξένη γλώσσα —επειδή είχαν 
τήν ατυχία νά γεννηθούν στήν 
επαρχία ή νά γεννηθούν φτω
χοί— καταδικάζονται σέ πο
λυετή προσωρινότητα στήν 
υπηρεσία τής Τραπέζης.

Κανείς άπό αυτούς που 
γνωρίζουν τήν ιστορία τοΰ 
Προσωπικού τής Τραπέζης, 
δέν μπορεί νά δικαίωση τις 
σοφές κεφαλές, οί όποιες έ
χουν επινοήσει καί επέβα
λαν τό απαράδεκτο αύτό κα
θεστώς, τό όποιο άπέβλεπε 
στο νά μεταβληθή ή Τράπεζα 
σέ φέουδο, μέ την αφαίρεση 
κάθε ανθρώπινου καί υπαλλη
λικού δικαιώματος επάνω στη 
ζωή τών νέων ανθρώπων. Δέν 
άρνούμεθα βέβαια, γιατί αυ
τή είναι ή αλήθεια, δτι οί έ- 
πινοήσεις αυτές είναι κλήρο-, 
νομιά τοΰ παρελθόντος όπως 
καί πολλά άλλα τά όποια άν- 
τιμετωπίσθηκαν, αντιμετωπί
ζονται καί θά άντιμετωπι- 
σθοΰν. Στο θέμα δμως τής 
προσωρινότητας, τό τέρμα 
ΠΡΕΠΕΙ να είναι πολύ κον
τά. Δέν επιδέχεται αναβολές 
καί παρελκύσεις. Τό έπιβάλ
λει τό ίδιο τό συμφέρον τοΰ 
‘Ιδρύματος.

Στο προηγούμενο φύλλο 
τής Εφημερίδας μας διετυπώ- 
σαμε τις αμφιβολίες μας για 
τήν άποτελεσματικότητα τοΰ 
άποφασισθέντος διαγωνισμού, 
Ό κ. Διοικητής έάν, όπως εί
μαστε βέβαιοι, έπιθυμεΐ νά 
συνδέση τό δνομά του μέ τήν 
τύχην χιλίων καί πλέον υπαλ
λήλων, πρέπει νά προχωρήση 
χωρίς δισταγμούς στήν ριζι
κή θεραπεία τοΰ προβλήμα
τος. Οί νέες αυτές ελπίδες 
τής Τραπέζης καί μεΐς θά τόν 
χει ροκροτήσουμε.

Προαγωγαί άπό 
1-1-65

Ή Διεύθυνσις προσωπικού έοή- 
λωσεν δτι συνεκροτήθησαν αί προ- 
βλεπόμεναι έπιτροπαί κρίσεως αί 
δποΐαι θά έπιληφθώσι τοΰ Εργου 
των εντός τών προσεχών ημερών.

'Οργανισμός- έπα- 
νένταξις προσωπι
κού.

Έπραγματοποιήθη ήδη ή πρώ
τη σύσκεψις μεταξύ Υπηρεσια
κών παραγόντων καί εκπρόσω
πων τών Συλλόγων. Δευτέρα σύ-1

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας)
4. Ό μισθωτός επίσης θά έβαρύ- 

νετο καί μέ τόν φόρο πού Θά άνα- 
λογοΰσε έπί τών κρατήσεων υπέρ 
τών ασφαλιστικών οργανισμών, (εισ
φορά ήσφαλισμένων) πού θεωρούνται 
τμήμα τής αμοιβής, πού δέν εισ
πράττει όμως ό εργαζόμενος. Καί 
τούτο γιατί καμμιία διάταξη τού σχ. 
νόμου δέν άνέφερε τήν περίπτωση.

Μετά τήν συνάντηση τού Ε.Σ. της 
Ο.Τ.Ο.Ε. μέ τον κ. Υπουργό τών 
Οικονομικών, πού δέν έκαρποφόρησε 
καί τις άλλες δύο, δηλ. τήν Παρα
σκευή 6.1 1.64 (9 μ.μ.) καί τό Σάβ
βατο 7.11.64 (9.30 π.μ. κατά τήν 
διάρκεια τής 24ώρου απεργίας) τό 
άρθρο 15 διεμορφώθη, ή μέν πρώτη; 
παράγραφος αμετάβλητη ή δέ δεύ
τερη ώς έξης:

«2. Τά τυχόν καταβληθέντα ή 
καταβληθησόμενα υπό τών άνωτέ- 
ρω επιχειρήσεων, ’Οργανισμών κ. 
λ.π. ποσά φόρου εισοδήματος έπί 
τών τακτικών αποδοχών ώς καί τών 
προσθέτων άμοιβών προσωπικού 
των τού έτους 1964 ένσωματοΰν- 
ται εις τάς άποδοχάς τούτου δι’ 
αύξήσεως κατ’ άνάλογον ποσόν τού 
βασικού μισθού τής οικείας βαθμο
λογικής καί μισθολογικής κλίμακας. 
Τό ουτω προστιθέμενον εις τάς 
μηνιαίας άποδοχάς τών μισθωτών 
ποσόν φόρου εισοδήματος δέν δύ~ 
ναται νά είναι άνώτερον τών δραχ
μών 5.000.

» Εις τάς αΰτάς άποδοχάς προσ
τίθεται καί τό ποσόν τών ασφαλι
στικών εισφορών τού ήσφαλισμένου 
τό όποιον αναλογεί εις τήν κατά 
τήν παρούσαν παράγραφον αΰξηρ 
σιν τών άποδοχών αύτοΰ.

»Τυχόν διαφωνίαι μεταξύ εργο
δότου καί μισθωτών επιλύονται διά 
τής διαδικασίας Συλλογικών δια
φορών».
Παρουσιάζονται έτσι οί ακόλου

θες μεταβολές σέ αντιστοιχία μέ τις 
προηγούμενες παρατηρήσεις:

1. Τά ποσόν τοΰ φόρου πού θά 
καταβάλλεται άπό τις Επιχειρήσεις, 
δέν θά προστίθεται σαν άνεξάρτητο 
ποσό εις τις άποδοχές, άλλα θά 
αΰξάνη τόν βασικό μισθό, μέ συνέ
πεια τήν ανάλογη αύξηση καί τών 
έπί τοΰ βασικού μισθού υπολογιζό
μενων επιδομάτων.

2. Κατά δήλωση δέ τόσον τοΰ κ. 
Υπουργού Οικονομικών, τήν όποια 
θά έπανελάμβανε καί στη Βουλή ώς 
καί τοΰ άρμοδίου Διευθυντοΰ τοΰ 
Υπουργείου, ή φράση «ένσωματοΰ-

σκεψις θά πραγματοποιηθή τήν 
8ην τρέχοντος.

Προσωρινοί ύπάλ- 
ληλοι.

Οδτοι ώνομάσθησαν δόκιμο: 
άφ’ ής ημέρας άνέλαβον υπηρεσί
αν. Οί έξ αότών συμπληρώσαντες 
διετή υπηρεσίαν θά κριθώσι προ
σεχώς πρός προαγωγήν.

Ή εν προκειμένη) άπόφασις τής 
Διοικήσεως τής κατά δίκαιον τρό
πον ρυθμίσεως τοΰ θέματος κα
τόπιν σχετικής αίτήσεως τής έκ- 
προσωπήσεως καί εισηγήσεως 
τής αρμόδιας Δίευθύνσεως είναι 
αξία παντός Επαίνου.

ται εις τάς άποδοχάς» έχει σημασί
αν δ ι αρκεί ας -καί -τήν έννοια τής α
ναπροσαρμογής τοΰ καταβαλλόμε
νου, ώς τμήιματος τοΰ μισθού, φόρου, 
ανάλογα πρός τις γενικές αυξήσεις 
πού τυχόν θά δίδωνται εις τούς μι
σθωτούς.

Ή ενσωμάτωση άλλωστε -μέ βά
ση τά δεδομένα τοΰ 1964 δέν άφο- 
ρά μόνον τό έτος αύτό, άλλα απο
τελεί έναρξη τοΰ νέου συστήματος 
καταβολής,

Μέ τό τιθέμενο άνώτατο όριο- δρχ. 
5.000 καταβολής υπό τών Επιχει
ρήσεων ώς φόρου, πλήττονται τά ά- 
νώτερα εισοδήματα (δρ. 22.000 καί 
άνω τόν μήνα) όπου κατά τό πέραν 
αύτοΰ τού ποσού τμήμα φόρου θά 
καταβάλλουν οί ίδιοι οί άπολαμβά- 
νοντες.

-Εις τό σημεΐο-ν αύτό ήταν φυσικά 
δύσκολο νά γί-νη διαπραγμάτευση, 
γιατί δέν υπήρχε ηθικό έρεισμα. "Ας 
σημειωθή ότι τό άρθρο στήν άρχι-κή 
ταυ μορφή τούς εξαιρούσε άπό κά
θε απαλλαγή.

Στις Επιχειρήσεις όμως παρέχεται 
ή δυνατότητα νά καταβάλουν εις 
τούς «υπαλλήλους» πού ανήκουν σ’ 
αυτή τήν κατηγορία τούς φόρους, 
σύμφωνα μέ τό δεύτερο μέρος τής 
πρώτης παραγράφου τού άρθρου, 
άλλα εις βάρος τών καθαρών κερ
δών τους, αφού φορολογηθούν αυτά 
προηγουμένως.

3. Ό φόρος έπί τοΰ φόρου, εις τήν 
δυσμενέστερη περίπτωση Ερμηνείας 
πού θά Επιβαρύνει τό-ν μισθωτό θά 
άποτελέση μια περίπτωση- εις βά
ρος τών Εργαζομένων.

4. Τό ποσόν πού Θά καταβάλουν 
αί Επιχειρήσεις εις τούς μισθωτούς 
σύμφωνα μέ τήν άνω ρύθμιση θα πε- 
ριλαμβάνη καί τόν φόρο Επί τών 
άσφαλιστικών -εισφορών ώς καί τόν 
έπί πάσης φύσεως άμοιβών 
(συνεργείων, υπερωριών κ.λ.π.).

5. Τέλος κάθε διαφορά καί Αμφι
σβήτηση πού θά άνακύψη στήν Εφαρ
μογή τών διατάξεων αύτών, θά έ- 
πιλύετα άπό την Διαιτησία, κατά 
τήν διαδικασίαν τών Συλλογικών Δι
αφορών ’Εργασίας. Θεωρήθηκε προ
τιμότερος ό τρόπος αυτός άπό τόν 
αρχικά πρ-οταθέντα άπό τόν κ. Υ
πουργό μέ κοινές δηλ. ’Αποφάσεις 
τών Υπουργών Οικονομικών, ’Εργα
σίας καί Εποπτεύοντας Υπουργού.

Αυτές είναι σέ γενικές γραμμές οί 
μεταβολές πού Επέρχονται στο κα
θεστώς τών άποδοχών μας, ώς πρός 
τό σημείο της -καταβολής τών φό
ρων παρά τής Τραπέζης.

Συνάδελφοι,
Τό έστιατόριον τής Αέσχης μας, 

άνακαινισάέν τελείως, λειτουργεί 
ώς καί πρότερον, προσφέρον ποικι
λίαν παρασκευασμάτων, μέ άριστα 
ύλικά, μέ τιμάς κόστους καί έπί 
πλέον τήν έκπτωσιν τήν οποίαν 
παρέχει ό Σύλλογος μεσημέρι καί 
βράδυ.

Είναι συμφέρον όλων τών συνα
δέλφων πού έστιάζονται μακράν 
τής οικίας των, νά προτιμούν τό 
οικογενειακόν περιβάλλον τής Αέ- 
σχης.

Ή Αέσχη πρέπει νά είναι τό δεύ
τερο σπίτι όλων τών συναδέλφων.

24DPH ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Γενικές αύξήσεις.
Έγένετο δριστική ή άπόφασις 

τοΰ Διαιτητικού Δικαστηρίου μή 
ύποβληθείσης ένστάσεως παρ’ ου- 
δενδς εργοδότου.

'Επίδομα
έστιάσεως.

Χορηγείται άπό 1.1.65 Επίδομα 
έστιάσεως έκ δρχ. 6 ημερησίους 
εις τούς ανευ οικογενειών συνα
δέλφους τών επαρχιακών υποκα
ταστημάτων.

Άναδιάράρωσις
μισάών
Ύποτμηματαρχών

Παρά τήν ασκούμενην πίεσιν 
ύπό τής Έκπροσωπήσεως έπί τοΰ 
θέματος τούτου, δέν έπεδείχθη 
τό έπιβαλλόμενον ενδιαφέρον έκ 
μέρους τών άρμοδίων τής Διευ-

θύνσειος Προσωπικού. Διά τόν λό
γον τοΰτον ή έκπροσώπησις κα
τά τήν μετ’ αύτών συζήτησιν τήν 
3.12.64 έδήλωσεν ότι περαιτέρω 
παρέλκυσις οδηγεί τήν δλην ύ- 
πόθεσιν εις τήν δικαιοσύνην.

Προικοδότησις
’Ey ώ κατά τήν εις τόν κ. Διοι

κητήν παρουσίασιν τής έκπροσω- 
πήσεως τήν 14,11.64 έδηλώθη 
ότι ό κανονισμός θά ένεκρίνετο 
ύπό τοΰ Γ-εν. Συμβουλίου, παρα
μένει είσέτι έν έκκρεμότητι χω
ρίς νά δικαιολογείται ή τοιαύτη 
παρέλκυσις.

Προώάησις
κλητήρων

Κατά τήν μεταξύ Δίευθύνσεως 
καί έκπροσωπήσεως συζήτησιν 
τήν 3) 12) 64 έδηλούθη ότι εντός 
τών ημερών θά τακτοποιηθή Ερι
στικώς τό θέμα τοΰτο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝ. ΤΡΑΜ. ΤΗΣ ΓΣΕΕ

0 ΣΥΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΩΝ Ο,Τ,Ε, ΥΠΕΡ ΤΕ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΑΣ
Παρά τοΰ Πανελληνίου Συλ
λόγου Τηλεφωνητριών Ο.Τ.Ε. 
έλάβαμε τήν ακόλουθη επιστολή.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΪΛ ΛΟΓΟΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΩΝ Ο.Τ.Ε. i 
Βεραντέρου 23 
Άριθ. Πρωτ. 17

Έν Άθήναις τή 19) 11) 1964
1. κ. Καραπάνον Γεώργιον 

Πρόεδρον Συλλόγου Υπαλ
λήλων ’Εθνικής Τραπέζης.

2. κ. Μαυροκέψαλον Πρόεδρον 
Συλλόγου Υπαλλήλων ’Εμ
πορικής Τραπέζης.

Ενταύθα

Τό Δ.Σ. τοΰ Πανελληνίου Συλ
λόγου Τηλεφωνητριών Ο.Τ.Ε. ό 
όποιος αριθμεί 690 μέλη ταμεια- 
κώς έν τάξει, κατά τήν συνεδρία- 
σίν του τής 19.11.64 άπεφάσισε 
τήν ύποστήριξιν τών ύποψηφιοτή-

ΑΗΑΩΖΙΣ
«'0 κ, Νικ. II. Ροδιάδης δηλοΐ 

ότι παρητήθη καί επαυσεν νά εί
ναι μέλος τοΰ ’Εποπτικού Συμ
βουλίου τοΰ Νέου Συνεταιρισμού 
Στεγάσεως τών Υπαλλήλων τής 
’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλά
δος».

Κατά τις άπόφεις τών Συλλόγων 
μας κοιί τών πλείστων Τραπεζοϋπαλ
ληλικών Συλλόγων, είναι αμφίβολο 
αν οί νέες, ώς διεμ-ορφώθησαν, δια
τάξεις διασφαλίζουν γιά τούς μι
κρούς, μεσαίους καί μεγάλους σέ 
βαθμό υπαλλήλους, μέ Εξαίρεση με
ρικές άκραΤες περιπτώσεις Διευθυν
τών, όπως είναι ό σκοπός τοΰ άρ
θρου, τά ,μέχρι τώρα οικονομικά απο
τελέσματα.

Υπάρχουν βέβαια οί αύξήσεις έκ 
τής μεταβολής τού βασικού μισθού, 
άλλα χάνεται πλέον ή μορφή τοΰ δι
καιώματος, δτι ή Τράπεζα είχε άνα- 
λάβει την δαπάνη τών υπαλλήλων 
της έκ τής φορολογίας τους. Τό α
νάλογο δηλ. δικαίωμα πού διατηρούν 
οί Δημόσιοι Υπάλληλοι νά μή φο
ρολογούνται οί μισθοί τους.

Γεννδται Επίσης τό Ερώτημα:
‘Αφού σκοπός τού άρθρου ήταν ή 

«σύλληψη» τών μεγάλων εισοδημά
των γιατί δέν έγινε δεκτή, ή αρχική 
τροπολογία πού υπέβαλε ή ‘Ομο
σπονδία πού άπλά καί θετικά ώρί- 
ζεττο, δτι α! Επιχειρήσεις και ‘Ορ
γανισμοί δέν θά καταβάλλουν τούς 
φόρους τών υπαλλήλων των πού ά- 
ναλογοΰν σέ εισοδήματα άνω τών 
35.000 κατά μήνα, έστω καί αν αύ
τό τό ποσόν έμειοΟτο κατά 10 — 
12.000;

Ή Εφαρμογή τής διατάξεως (δυ
σχερής κατά τήν γνώμη μας) θά τό 
άποδείξη-.

το>ν σας ώς Γ. Γραμματέως καί 
Ταμίου τής προσωρινής Διοική- 
σεως τής Γ.Σ.Ε.Ε. καθώς καί τών 
άλλων υποψηφίων τοΰ ψηφοδελ
τίου σας μέ τήν πεποίθησιν οτι ή 
Ιπιτυχία σας θά συμβάλη απο
φασιστικούς στον εκδημοκρατισμό 
τοΰ συνδικαλιστικού κινήματος 
στήν Ελλάδα.

Μετά τιμής
Διά τό Διοικητικόν Συμβούλιον 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Μ. ΦΟΪΝΤΟΓΚΟΓ 

Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 
Ε. ΚΑΤΣΟΙΡΙΔΟΙ

Η ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΑΗΨΙΣ 
ΤΩΝ ΑΠΟΑΥΟΕΝΤΩΝ 

ΝΟΜΟΥ 2510
Ό κ. Διοικητής έδήλωσεν πρός 

τούς εκπροσώπους τών ΣΙλόγων 
τοΰ Προσωπικού, ότι θά μελ-ετη- 
θή μέ κατανόησιν τό θέμα τών 
άπολυθέντων τοΰ Ν. 2510, οί ό
ποιοι δέν Ελαβαν σύνταξιν.

ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ 
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΝ

Ύπεγράφη άπόφασις τοΰ %, ύ- 
πουργοΰ Έργασίας διά τής ό
ποιας χορηγείται κατ’ Ετος εις 
τούς συνταξιούχους τών άσφαλι- 
στικών οργανισμών άρμοδιότητος 
ύπουργείου Έργασίας έπιδομα ά
δειας, ’ίσον πρός τό δψος ήμισείαξ 
συντάξεως.

Είδικώς δΓ εφέτος τό επίδομα 
θά είναι ίσον πρός τό εν τέταρτον 
τής συντάξεως.

’Αποτελεί αίσχος γιά τήν 
ασφαλιστική νομοθεσία τό 
άρθρον 8 τοΰ Νόμου 4346 
τής 10ης Ιουλίου 1964. 
Δημιουργεΐται ήθική ύπο- 
χρέωσις τοΰ κ. Ύπουργοΰ 
Έργασίας νά τό κατάργηση.


