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Η 8Ι0ΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΗΠΕΖΗΣ ΑΠΑΝΤΑ ΜΕ ΣΙΠΠΗΗ ΕΙΣ ΥΠΟΜΝΗΣΙΗ 
ΤΟΝ ΣΥΑΑΟΓΟΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

οννοτττικος βασικά αιτήματα. - Υπομνηστικά ιτρός τον κ. Διοικητήν τηλεγραφήματα 
Οι Σύλλογοι απεκδύονται τής ευθύνης διά πάσαν αναταραχήν.

jDi Σύλλογοι του Προσωπικού ,έζή τη-σαν ήδη άπό τον. κ. Διοικητήν ό
πως κατά τό τρέχον έτος καί βάσει τών δεδομένων . εΰμαρείας τής 
Τραπέζης έπιλυθώσι τά άπό έτών έκκρεμούντα βασικά ζητήματα τού 
Προσωπικού, ήτοι τού ’Οργανισμού — Έντάξεως, τού ένιαίου ω
ραρίου καί τών φύλλων ποιότητας διά την έξομάλυνσιν του συστή
ματος τών προαγωγών. Παραλλήλως, ζητείται ή έπίλυσις τών συσ- 
σωρευθέντων ειδικών θεμάτων ένώ ή οικονομική στενότης τού Πρ» 
σωπικοΰ έκ τών ραγδαίων ανατιμήσεων έχει όξυνβή είς τόν ανώτα
του βαθμόν, ώστε αντιμετωπίζεται θέμα οικονομικών, τακτικών ή 
εκτάκτων, .ενισχύσεων διά νά καλυφθώσι καί αί έπικείμεναι επιβα
ρύνσεις εξ αύξήσεως τών κρατήσεων διά τό επικουρικόν. Τό τελε,υ- 
τάΐον θέμα καθίσταται έπιτακτι κώτερον όταν σΐί άνταγωνίστρια! 
’Εμπορικά! Τράπεζαι προέβησαν είς γ ε ν ι κ ά ς αυξή
σεις αποδοχών είς τά Προσωπικόν των.

ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΏΔΕΣ ΖΗΤΗΜΑ 
ΤΟΥ ΕΗ ΕΗΕΡΓΕΙΛ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

0 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
"Αντί, νά συγχοονισθή καθίστανται αί διατάξεις του 

.επαχθέστεροι καί αναβάλλεται διαρκώς ή εργασία ριζικής
τροποποιησεως.

.0 ισχύων Οργανισμός Υπη
ρεσίας άπό τών πρώτων ημερών 
τής έπι βολής του ττρό δεκαετίας, 
λόγω τών ά'ντ ιϋιταλληλ ι κώ ν του 
διατάξεων, κατεπολεμήθη ύφ’ ο
λοκλήρου ταυ Προσωπικού καί τών 
’Οργανώσεων του. Διά τών δια
τάξεων τούτου καθυστερεΐτο ή έ- 
ξέλιξις τού Προσωττικου καί έττε- 
μηκύνετο 6 χρόνος υπηρεσίας, 
προσετίΒεντο νέοι βαθμοί καί κα- 
θιεροΰντο αινώ τού βαθμού τού 
Αο γ ιστού A' ό ργαν ι καί θέσει ς.

Τό άπό καταβολής του δμως 
έκκρεμοΰν θεμελιώδες τούτο θέμα 
ύπέστη τοσαύτας άκρως δυσμε
νείς διά τό προσωπικόν, περίπλο
κός, ώστε σήμερον ή ρύθμισίς του 
νά είναι, ύπερποτε άλλοτε επιβε
βλημένη. Κυριωτέρα περίπτωσις 
τής τοιαΰτης έξελίξεως παρουσία 
ζεται ή, κατ’ αυθαίρετον έρμη- 
νείαν τού υφισταμένου ’Οργανι
σμού, έπι βολή προσωρινοτήτων 
καί άρχικώς — αντί τής επιβαλ
λόμενης έντάξεως τού Προσω
πικού — καί μεταγενεστέρως, 
διά τής καθιερώσεως προσωρινό- 
τητος κατά γενικήν αρχήν είς ά
παντα ς τούς νεοεισερχομένους είς 
την Τράπεζαν. Ή το ι αυτή καθιέ- 
ρωσις κλιμακωθεΐσα έπι τό δυσ- 
μενέστερον κατέληξε είς την επι
βολήν τριετοΰς προσωρινότητος 
είς τούς άπό του I960 καί έντεύ- 
θεν προσλαμβανόμενους, καταρ- 
γουμένου οΰτω ούσιαστικώς τού 
διετούς βαθμού τού Δοκίμου. Μει- 
ούται με άλλους λόγους, κατά δι
ετίαν ό χρόνος μονίμου υπάλλη
λου είς όφελος τής έκκρεμούς σχέ 
σεως έργασίας τού προσωπικού.

Λόγω τών αναχρονιστικών δια
τάξεων τού ’Οργανισμού ‘Υπηρε
σίας καί τής διαμορφώσεως αυ
τών κατά τά άνω έπι τό άναχρονι 
στ ι κώτερον, καταδι κάζεται τό Προ 
σωπικόν τής ’Εθνικής Τραπέζης 
νά είναι ΟΥΡΑΓΟΣ άπό άπόψε- 
ως έξελίξεως, έν συγκρίσει πρός 
τά κρατούντα είς τάς λοιπός 
Τραπέζας. Οΰτω:

1. — Είς την Τράπε
ζαν Ελλάδος. Ή κατά- 
ληψις τού βαθμού τού Λογιστοΰ 
(αντιστοίχου πρός τόν ήμέτερον 
Λογιστοΰ Α'.) γίνεται μετά 
1 4 ε τ ή κανονικήν υπηρεσίαν. 
Προσωρινότης δέν ύφίσταται. Ο 
βαθμός βοηθού διανύεται είς 3 έ
τη αντί τών 4 είς τόν αντίστοι
χον ήμέτερον τού Ύπολογ ιστού 
Β'.

2. — Είς τάς λοιπός 
Τραπέζας, Εμπορι
κήν, Ί ο ν ι κ η ν — Λ α X- 
κ ή ν. Ή κατάληψις τού βαθμού 
Λογιστοΰ Α'. (αντιστοίχου τού 
ομωνύμου ήμετέρου) γίνεται ώς 
καί είς την Τράπεζαν Ελλάδος 
μετά 1 4 ε τ ή υπηρεσί
α ν! Χρόνος έκτακτου υπαλλή
λου ένα (1) έτος. Δοκίμου (μόνι
μον Προσωπικόν) ένα (1) έτος. 
Διάρκεια βαθμού Λογιστοΰ Β '. 
τέσσαρα (4) έτη.

3. Ε ί ς την Εθνικήν 
Τ ράπεζαν. Κατάληψις του 
βαθμού Λογιστοΰ Α'. ώς προβλέ- 
πεται υπό τού ’Οργανισμού, με
τά 15ετίαν. Παραμονή είς τόν 
βαθμόν Λογιστοΰ Β'. έπι δετίαν.

ϋ

Διά τής α ύ θ α ι ρ έ τ ο υ 
προσθήκης προσωρινοτήτων ή κα 
τάληψις τού βαθμού Λογιστοΰ 
Α'. γίνεται μετά 16Vi — 18 έ
τη (!) κατά κανόνα.

"Ετερον βασικώτατον θέμα άν- 
τιμετωπιστέον διά τού ’Οργανι
σμού Υπηρεσίας είναι ή κατοχύ- 
ρωσις τής συμμετοχής τών Συλ
λογικών ’Εκπροσώπων είς τά Συμ 
βούλια Προαγωγών, Μονιμοποιή
σεων, Μετατάξεων, καί Πειθαρχι
κά. \Η είς τό πτρώτσν υφιστάμενη 
συμμετοχή χρήζει τής τυπικής έ- 
πικυρώσεως αυτής. Είς τά Συμ
βούλια Μετατάξεων καί Μονιμο
ποιήσεων δέν συμμετέχει ή Συλ
λογική Έκπροσώπησις. Ή είς δέ 
τά Πειθαρχικά Συμβούλια π α ν
τε λ ή ς απουσία τής Συλλογι
κή ς Έκπροσωπήσεως έμφανίζει 
μόνην την Εθνικήν Τράπεζαν 
έφαρμόζουσαν άρχάς λίαν παρω
χημένων έποχών, καθ’ ας ό κατη
γορούμενος κατεδ ι κάζετο άνευ ύ- 
περασπ ιστού. Είς τάς Τραπέζας 
Ελλάδος, Εμπορικήν καί ’-Γονι

κήν — Λαϊκήν συμμετέχουν συλ
λογικοί έκπρόσωποι είς τά Πει
θαρχικά Συμβούλια μετά ψή
φου είς δέ την Αγροτικήν ή 
συμμετοχή τού Συλλογικού ’Εκ
προσώπου είναι μέν άνευ ψήφου 
αλλά όργανικώς κ α- 
τωχυρωμένη.

Τό σύνολον σχεδόν τών ζητη
μάτων τού Προσωπικού τών άπορ- 
ρεόντων έκ τής σχέσεως έργασίας 
του περιλαμβάνεται είς τό γενι
κόν, κεφαλαιώδες καί θεμελιώδες 
θέμα τού ’Οργανισμού Υπηρεσί
ας. Ή έπ’ αυτού θέσις τού Συλ
λόγου είναι γνωστή καί είς τήν 
Διοίκησιν διά τού προ δύο έτών 
ύποβληθέντος σχεδίου ’Οργανι
σμού, άντίτυπα τού οποίου έκυ- 
κλοφόρησαν είς τό Προσωπικόν. 
Άπό πλευράς Διοικήσεως Τραπέ
ζης, έδηλώθη, άπό έτών, είς τόν 
Σύλλογον, ή σύστασις ’Επιτρο
πής πρός τροποποίησιν τού Ορ
γανισμού, άπό έτους δέ ότι ή έρ- 
γασία «έχει συντελεσθή» καί θά 
έκαλούμεθα νά συζητήσω μεν σχε- 
τικώς. Αυτάς δέ τάς ημέρας συ
νεχώς υπόσχεται άπό έβδομάδα 
είς έβδομάδα τήν σύγκλησιν τής 
μεικτής ταύτης Επιτροπής.

Παραλλήλως όμως τά γεγονό
τα δηλούν ότι, πριν ή γίνη οιαδή- 
ποτε τακτική έπι τού θέματος έο- 
γασία καί συνεργασία μετά τής 
Συλλογικής Έκπροσωπήσεως κα 
τά τά ρ η τ ώ ς καί κ α - 
τηγορηματικώς υπό 
τού κ. Διοικητοΰ ΰποσχεθέντα, έ- 
δημιουργήθησαν «ντε φάκτο» κα
ταστάσεις, ή νόμιμος ισχύς τών 
οποίων προϋποθέτει τήν τροπο- 
ποίησιν τού Οργανισμού. Ή οΰ
τω ύπερκέρασις τού βασικωτέρου 
τών αιτημάτων τού Προσωπικού 
καί ή άδιστάκτως καί προκλητι- 
κώς δ ι ενεργούμένη μετατόπισις 
αυτών είς δυσμενεστέραν θέσιν 
τυγχάνει απαράδεκτος 
καί χρήζει ριζικής άναθεωρήσεως.

Έν συμπεράσματι, πρέπει:
1.— Νά γίνη εναρξις καί τα

χεία διεκπεραίωσις τής έργασίας 
(Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)

ΑΝΕΥ ΑΠΑΝΤΉΣΕΩΣ

Ή έγγραφος τών τεσσάρων 
Συλλόγων υπό-μνησις ύπεβλήθ'η 
τήν 26ην ’Απριλίου έ.έ. εις τον κ. 
Διοικητήν προσωπικώς καί έζητή
θη σχετική άκρόασις πρός άνάπτυ 
ξιν. Μετά πάροδον είκοσι ή μερών, 
ήτοι τήν 1 Την Μαΐου άπεστάλη 
ύπο μ νηστικόν τηλεγράφημα καιΐ 
τέλος τήν 29)5)63 έτερον, δηλούν 
ότι, ή συνέχισις τής περιφρονήσε- 
ως τού Προσωπικού' θά καταγγελ- 
θή είς αυτό, δτε οί Σύλλογοι α
πεκδύονται πάσης ευθύνης διά πά
σαν αναταραχήν.

ΑΠΙΣΤΕΥΤΩΝ 
ΑΛΑ’ ΑΛΗΘΙΝΟΝ

Ένδειξις τού βαθμού τής περ;- 
φρονήσεως τού Προσωπικού καί 
τής έμπαικτικής πρός αυτό συμ
περιφοράς είναι ή χρησιμοποίησις 
και τών πλέον ασυνηθών μέσων 
άντ ι μετωπ ίσεως τών έργαζομενων 
Οΰτω ό κ. Διοικητής διεβεβαίωσεν 
ότι άπό τού 1963 θά λειτουργη ό 
λογαριασμός Προ ικοδοτήσεως θυ
γατέρων, έδικαιολογήθη δέ διά 

τήν μή έναρξιν αυτού διότι ό ά- 
ναλογιστής κ. Καλκάνης δέν συνέ
ταξε ακόμη τήν άνατεθεΐσαν είς 
αυτόν μελέτην. Έ ρωτηθείς ό κ. 
Καλκάνης περί τής πορείας τής 
μελέτης/ έδήλωσεν ότι τοιοούτη 
μελέτη δέν δύναται νά θεωρη- 
θή ανατεθειμένη είς αύτόν έφ’ 
όσον ο ύ δ έ ν στοϊχεΐσν τοϋ 
έδόθη είσέτι. Άσχολίαστον παρα- 

, δίδομεν τό γεγονός είς τήν συνα- 
!δελφικήν κρίσιν.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Τό κείμενον του υπόγραφαμέ- 
νου υπό τών 4 Συλλόγων Υπομνή 
ματος έχει οΰτω:

Κύριέ Διοικητά,

Άπό τής άναλήψεως τών Ύμετέρων 
καθηκόντων έχουν υποδληθή έκ μέρους 
τών Διοικητικών Σ υμδουλίων τών 
Συλλόγων μας, κατά καιρούς, πρός 
επίλυσιν, θέματα, άτινα, καίτοι έθε- 
μελιώθηοαν συμφώνως πρός τά ύφ 
'Υιμών (καθορισθέντα είτε δέν έτυχον 
έπιλύσεως είτε έτυχον άτελους τοιαύ- 
της, είτε τέλος, δπερ καί χειρότερον, 
ό άπό πλευράς Τραπέζης χειρισμός 
έγινε κατά τοιούτον τρόπον και έτέθη 
έπι τοιαΰτης 6 ά σεως ώστε ή περαιτέ
ρω τροπή αυτών νά είναι αντίθετος, 
ώς έ,χομεν ήδη καταγγείλει Ύμΐν, 
πρός τάς δασικάς έπι διώξεις τού Προ
σωπικού.

’Ήδη άναφερόμεθα είς τά κατωτέ
ρω δασικά, θεμελιώδη καί γενικά ζη
τήματα τού Προσωπικού τής Τοαπέζης 
μας, τών όποιων ή έπίλυσις, αποτε
λούσα άπό πολλοΰ χρόνου έπιτακτικήν 
άνάγκην, δέν έπιδέχεται περαιτέρω ά- 
ναδολήν.
I. — ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έπι τού θέματος τούτου ύψίσταν- 
ται είς χείρας τής άρμοδίας Υπηρε
σίας τά σχετικά ύπαιμνήματα τής 
Συλλογικής Ηγεσίας τού Προσωπι
κού. |

Ή πάροδος τόσον μα,κροΰ χρονικού j 
διαστήματος άνευ ούδεμιάς άντι,μετω- I 
πίσεως τού κεφαλαιώδους τούτου ζη- : 
τήματος έχει προκαλέσει τάς έντονους ; 
καί άπολύτως δεδικαιολογημένας δια- ■ 
μαρτυρίας μας.

Πρός τερματισμόν τής τοιαΰτης κα- ! 
ταστάσεως παρακαλοΰμεν όπως δώση-

τε έντολήν άμεσου ένάρξεως τών συ
νεδριάσεων τής οικείας Επιτροπής, 
-είς ήν θά μετέχουν, κατά τά ουμπε- 
φωνημένα, έκπρόσωποι τής Συλλογι. 
κήο Ηγεσίας.
II. -rr ΩίΡίΑ,ΡΙιΟίΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΚΑ 

ΤΑ ΣιΤΗΐΜΑΤΩΝ
Βασική διεκδίκησίς μας είναι ή έ- 

ξομοίωσις τού χρόνου έργασίας τών 
έιπαρ χιακών συναδέλφων μας πρός 
τούς τής περιοχής Πρωτευούσης.

Επειδή οί προδαλλόιμενοι διά τήν 
διατήρησιν τής τοιαΰτης άνίσου μετα- 
χειρίσεως λόγοι δέν στηρίζονται ού
τε είς τήν λογικήν, ούτε είς τήν ηθι
κήν, έμιμένοιμεν είς τήν άρχικήν δά- 
σιν τού αίτήματός μας, τής μειώσεως 
'•ουτέστιν τοΰ έπαρχιακού’ ωραρίου 
τών 42 ωρών έδδομαίδιαίως είς 39.

Μέχρι, τής έφαρμογής όμως τής ώς 
άνω ρυθ·μ ίσεως έπαναφέρομεν τήν 
πρστασίν μας περί ίδια τέρας προσθέ
του άμοιδής τών έν λόγω συναδέλφων, 
διά τήν διαφοράν ταύτην τής έργα-

III. — Π Ρ-ΟΑΓΩΓΑI -ΦΥ,ΛΑΑ 
ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
Ή έγκαιρος διενέργεια τών προα

γωγών, ή αύξησις τών οργανικών θέ
σεων διά τούς άνω τού Λογιστοΰ Α', 
δαθμούς καί ή κατάργησις τών «κατ’ 
ίέκλογήν προαγωγών» κάτω τού Λογι
στού Α' άποτελούν τά κύρια αίτήιμα- 
τα τού Προσωπικού έπι τού θέματος 
τών προαγωγών. Ή υπέρ τούτων έπι- 
χειρη,ματολογ ία λεπτομερώς άναπτν- 
χθεΐσα Ύμΐν περιττεύει νά έπαναλη- 
ναλη,φθή.

Σ υνυφασμένον με τό ζήτημα τών 
προαγωγών είναι τό ζωτικώτατον αί
τημά μας περί ριζικής άναθεωρήσεως 
τής βάσεως κρίσεως έπι τών ψύλλων 
Ποιοτητος. Ό τρόπος άξ ιολογήσεως 
καί εξαγωγής έν αύτοΐς τοΰ γενικοΰ 
χαρακτηρισμοϋ τού υπαλλήλου, τηρη
θείς άπό πάντας — καί κατά πρώτον 
λόγον άπό ημάς — μυστικός, δέν .μάς 
δίδει τήν δυνατότητα νά προδώμεν είς 
σαφείς προτάσεις. Τό γεγονός δμως 
ότι, ώς άπεδείχθη κατά τάς έργασίας 
τών Επιτροπών Προαγωγών, παρετη- 
ρήθη γενική π τ ώ σ ι ς τού 
χαρακτηρισιμού τών υπαλλήλων, χω
ρίς τούτο, εις εΐκός, νά άνταποκρίνη- 
ται είς τήν πραγματικότητα, με μοί
ρα ία ν συνέπειαν νά Οφίστα- 
τ α ι τό Προσωπικόν κα
τά τήν πρός προαγω
γήν κ ρ ί σ ι. ν του τάς 
όδυνηράς έκ τής τε
χνητής ταύτης πτώ
σεως συνέπειας, άποτε- 
λεΐ δΓ ημάς καί διά πάντα στηριζό- 
μενον είς τό δίκαιον καί τήν λογικήν, 
κατάστασιν άπαράδεκτον, χρήζσυσαν 
άμεσου έπανορθώσεως.
ΙΥ. — ΤΗΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙ

Α Σ ΚΑ I ΤΟΥ ΝΥΝ I Σ ΧΥΟΝΤΟ Σ 
Ο Ρ ΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΥΠΟXΡ ΞΩΤΙ
ΚΗ Σ ΑΠΟΧΩ ΡΗΣΕΩΣ ΕΚ 
ΤΉΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑ- 
ΠΕΖΗ Σ ΑΝιΕΥ ΔΙ ΑΚ Ρ I Σ ΕΩΝ 
ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ 
Ό σεδασμός τής ιεραρχίας καί ή 

άνευ έξαιρέσεως, δάσει τού νυν ίσχύ- 
οντος ’Οργανισμού, άποχώρησις τών 
ύπό τού ορίου ηλικίας καταλαμβανό
μενων συναδέλφων έπι βάλλεται έκ λό
γων άναδείξεως νεωτέρων καί ϊνα μή, 
λόγω τής στενότητας τών οργανικών 
θέσεων έπέρχηται στασιμότης έπι τής 
έξελίξεως τών λοιπών συναδέλφων.
Υ. — ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

— ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
’ Επανειλη μμένως έχομε ν τονίσει, 

καί ή καθ’ ημέραν πείρα έπαληθεύει, 
ότι ή έφαρμοζομένη νΰν διάκρισις του 
Προσωπικού είς άμει'βόμενον (διά μη
νιαίων φακέλλων) καί μή, αυξάνει 
καί έν ισχύει τούς φθοροποιούς διά 
τήν ήθικήν ύπόστασι.ν τής Τραπέζης | 
παράγοντας. Έπείγει συνεπώς ή ικα
νό ποίησις τού τεθειμένου καί έκκρε
μού ντος αιτήματος τής διανομής τών

άσφαλίστρων μεταξύ άποτντος άδια- 
κρίτως τού Προσωπικού κατά τόν λό
γον τών μηνιαίων άποίδοχών του.

Ή διά τής μεθόδου ταύτης άλλως 
τε, βελτίωσις τής οικονομικής θέσε ως 
τών έργαζομενων είς τήν Τράπεζαν έ- 
πιβάλλεται σήμερον, δτε ή ΰψωσις 
τού τιμαρίθμου έχει φέρει τούτους 
καί τάς οίκογενείας των ένώπιον ό- 
ξυτέρων ε’ίπερ ποτέ άλλοτε οίκο νομι
κών προβλημάτων.
ΥΙ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΘΕΜΑ

Ή ταχεία ρύθμισίς τής τακτοπσιή- 
σεως τού όλου ’Ασφαλιστικού ζητή
ματος τού Προσωπικού δ:.ά τής ένο- 
ποιήσεως τών παραλλήλως υφι
σταμένων είσέτι ιδίων ’Ασφαλιστικών 
’Οργανισμών αυτού, ώς έχει ήδη διά 
διαδημάτων της ζητήσει ή Συλλογι
κή Ηγεσία.

Πέραν τών άνωτέρω θεμάτων ύφί- 
στανται, ομοίως τεθειμένα, ώς τυγ
χάνει Ύμΐν γνωστόν, πολλά έφερα ζη
τήματα, άφορώντα είς είδικάς κατη
γορίας Προσωπικού, τά όποια άναμέ
νουν όιμοίως καί έπειγόντως τήν έπί- 
λυσίν των.
Κύριε Διοικητά,

Τηρούιμεν τήν έλπίδα δτι ή παρού
σα ύπόιμνησις καί δχλησίς μας θά εί
ναι ή τελευταία καί δτι έπι τέλους 
θά καταστή πραγματικότης ή έπίλυ- 
σ:.ς τών είρηιμένων θεμάτων.

’Επί τοιύτοις, διατελούίμεν,
Μετά Πλείστης Τιμής

’Εντολή Διοικητικών Συμβουλίων 
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΟΙ ΓΕΝΙ ΚΟΙ Γ,Ρ,ΑΜΜΑΤΕI Σ

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ 
ΥΠΟΤΜΗΜΑΤ ΑΡΧΩΝ 

ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΩΝ Β'

Ουσιώδες θέμα έδηιμ .ουργήθΥ! 
μέ τήν έψαρμογήν τού τελευταίου 
μισθολογίου, τών βασικών μ.σθών 
Ύττοτ) ρχου και Τ μηιματάρχου 
Β'λόγψ τή,ς έττι ελαττον διοψο 
ρας τών βασικών μισθών τών έν 
λόγφ βαθμών ιτρός τούς αμέσως 
Ίτροηγουμένους πλέον μιάς προ- 
σαυξήσεως. Δηλ. ό προαγό μένος 
είς Ύποτ)ρχην Λογιστής Α'. (ά
νευ προσαύξήσεως) θά λάβη. ιόν 
μισθόν τού Ύποτμ)ρχου (δρχ. 
3 800) μειούμενος οΰτω μισθο- 
λογικώς έναντι τοΰ Λογιστοΰ Α'. 
τού μή προαγοιμένου αλλά λαμβά- 
νοντος προσαύξησιν 15% ήτοι βα
σικόν μισθόν δρχ. 4.140. Τό αυτό 
συ μβαί νει καί είς τόν προαγό με 
νον είς Τ μ η; ματ άρχην Β '. Ύποτ) 
ΐρχην. Οί Σύλλογοι ύπέβαλον επί 
|τοΰ θέματος τούτου αίτημα: πρός 
I τήν Διοίκηςπν, όπως ό βοισικός μι
σθός τού Ύποτ) ρχου καί Τ μημα;- 

I τάρχου Β '. μή εΐναι υ ικρότερος 
|τοΰ προηγουμένου άντιστοιχως 
βαθμού (Λογιστοΰ Α'. καί Ύ- 
ποτ)ρχου) πλέον μιά:ς προσαυξή- 
σεως, ώς πρός τήν πρώτην οαθμί 
^δα. Καί επί τού πρακειμένου ανα- 
I μένεται ή άπάντησις τής Διοική- 
σεως.

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
ΑΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΨΥΧΟΛΟΓΗΤΟΣ ΑΗΤΙΔΡΑΣΙΣ

Κατά την κοινήν ττερί δικαίου άντίληψιν οσάκις διαττιστοΰται 
σφάλμα, παράπτωμα ή πάσης φύσειος ανωμαλία τάς συνέπειας 
ύφίστανται οί πταίσαντες. Το νά άναζητώμεν νά εΰρωμεν αντιστα
θμίσματα διά νά μειώσωμεν τήν εκτασιν τής ευθύνης τών πταισάντων, 
είναι έννοια ακατανόητος. Έπι πλέον, νά έπιδιώκωμεν νά; παραδει
γματίσω μεν άτομα όπως μή άντιδρώσιν είς έπιβαλλομένας εις 
αυτά παρανόμους ένεργείας, τάς όποιας έκ τών προτέρων έχομεν 
τουλάχιστον έμφανώς καταδικάσει αποτελεί κατ’ έπιεικέστατον χα
ρακτηρισμόν Φαρισαϊσμόν ολως άντιτιθέμενον πρός πάσαν έννοιαν 
ηθικής. Άς έ'χη αύτά ϋπ' δψιν της ή Διοίκησις τής Τραπέζης καί 

άς άπορρίψη πάσαν ΰπόδειξιν τών «σαϊνιών» της, δπως, έπ’ εύκαι- 
ρίφ τής έπι βολής κυρώσεων κατά διευθυντών παραβιαζόντων τήν 
Εργατικήν Νομοθεσίαν, εύρη τρόπους διώξεως καί τών άντισταθέν- 

των συναδέλφων. Τά τοιαΰτα χιτλερικής έπινοήσεως άντίποινα είναι 
καί άπαράδεκτα καί ανεφάρμοστα, σήμερον, εκτός τού δτι έκθέ- 
τουσιν τήν Τράπεζαν δχι μόνον εις Ελληνικήν αλλά καί διεθνή 
κλίμακα.

ΡΕΚΟΡ...

ΟΥΑΕΙΖ ΑΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΟΙ
Κύριε Διοικητά,

Κατά τήν διαδρομήν τών 123 έτών τής πορείας τής Εθνικής 
Τραπέζης, έκ τών καθισμάτων της διήλθον συνάδελφοι οί όποιοι 
άνήλθον είς τά ανώτατα άξιώματα (Πρωθυπουγοΰ—υπουργού 
κλπ.) Καί δμως άντικστεστάθησαν δταν έπήλθε ό χρόνος. Τούτο 
δέ δχι δυσμενή έπίδρασιν δέν εΐχεν έπι τής προόδου τής Τραπέ
ζης, άλλά άντιθέτως συνετέλεσεν είς τήν άνοδόν της. Συνεπώς 
ούδέν έπιχείρημα εΐναι ικανόν νά ισχυροποίηση αντίθετον άποψιν, 
ήτις οδηγεί μετά μαθηματικής ακρίβειας είς έπιζήμια άποτελέ- 
σματα,διότι αποτελεί άνάσχεσιν τής προόδου τών συναδέλφων.

’Αρκετά ύπέστη καί ύφίσταται ή τάξις έκ τής αντιθέτου ένερ
γείας καί έκ τοΰ πείσματος (ορισμένων οί όποιοι πρέπει ν’ άν- 

τιληφθούν δτι τά πείσματά των μόνον ζημίας θά προκαλέσουν 
καί ούχί ώφελείας.

Ό χρόνος παρέρχεται καί ή άπό τοΰδε άντιμετώπισις τών 
ζητημάτων τά όποια δημιουργοϋνται συνεπείς* τών λόγω ορίου 
ηλικίας άπερχομένων συναδέλφων θ’ άπετέλει τήν πλέον σώφρονα 
ιέκδήλωσιν.

*Η έκπροσώπησις έχει ήδη διατυπώσει καί έγγράφως τάς 
απόψεις της, έκ καθήκοντος δέ τάς υπομιμνήσκει καί αναμένει.

Η καίύυστέρησις τής δημοσιεύ- 
σεως τών αποτελεσμάτων τών δια
γωνισμών με .C.T- ξ ώς κίί c ύ ής 
ταύτης τής πράξ,εως μετατάξεως 
είς τό κύριον προσωπικόν τών έπι- 
τυχώς διαγωνισθέντων «έσπασε» ό- 
μολόγουμένως τά ρεκόρ πάσης άλ
λης βραδύτητας δχι μόνον είς τήν 
δημοσίευσιν άποτελεσμάτων δια
γωνισμού, άλλά γενικώς χρονικής 
διάρκειας άπό τής λήξεως μιάς έρ 
γασίας τής Διευθύνσεως Προσωπι- 
ικού μέχρι τής άνακοινώσεώς της. 
Μέχρι τής στιγμής πού γράφεται 
τό παρόν παρήλθον πέντε ολόκλη
ροι μήνες άπό τής εξαγωγής τών 
άποτελεσμάτων διαγωνισμού. Πολ 
λοί λόγοι προεβλήθησαν διά τήν 
καθυστέρησιν αυτήν. Οΰδείς όμως 
δύναται νά εΰσταθήση. χωρίς νά 
πλήξη ισχυρότατα τήν σοβαρότη
τα τής Τραπέζης. Διότι δέν επι
τρέπεται ή Τράπεζα έστω είς τόν 
περιφρονημένον δι’ αυτήν τομέα 
τών ζητημάτων τού Πρισωπικοΰ νά 
παρουσιάζη ρεκόρ σκωριάσεως ά
πό τήν όποιαν καί αί τελευταία! 
διακρινόμεναι διά τόν1 άνα χρονι
σμόν των ΰπηρεσίαι τού Δημοσί
ου φροντίζουν ν' απαλλαγούν. Έν 
πόση περιπτώσει ή συνεχής ανα
βολή τής δημοσιεύσεως τής πρά- 
ξεως μετατάξεως είναι ό πλέον 
χονδροειδής καί ακατάλληλος τρό
πος άντιμετωπίσεως ενός αρχικού 
λάθους, διά τό όποιον ή Συλλογι
κή Ηγεσία εΐχεν έπιμόνως έπι- 
στήσει τήν προσοχήν τής Διευθΰν- 
σεως Προσωπικού. Ή αναβολή δέν 
διορθώνει τό λάθος άλλά τό διογ
κώνει είς σημεϊον ώστε νά π ροκα
λή τήν άγονάκτησιν διά τούς ενδι
αφερομένους καί τούς ειρωνικούς

γέλωτας διά τούς τρίτους. ’Άς 
μάς άκούση ή Διεύθΐινσις Προσω
πικού τώρα τουλάχιστον.

ΑΥ10ΕΦΑΙΗΟΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
Ανεγνώσαμεν είς τόν ημερήσι

ον Τύπον δτι οί λεβητοποιοί καί 
οί εργαζόμενοι είς τά ναυπηγεία 
καί μεταλλικάς κατασκευάς άπε- 
φάσισαν δπως έφαρμόσουν μόνοι 
των τό καθιερωθέν ώράριον των 7 
ώρών ήμερησίως ανεξαρτήτως έάν 
οί έργοδόται των τό δέχονται ή 
όχι. ’Ιδού παράδειγμα δι’ ημάς 
τούς Τραπεζικούς. Ή αΰτοεψαρ- 
ιμογή τοΰ ωραρίου. "Ολοι στην ώ
ρα τους έ'ξω άπό τήν Τ ράπεζαν. 
Υστερούν είς άνθίρωπίνην άξιοπρέ 
πειαν άπό τούς λοιπούς κλάδους 
εργαζομένων οί όποιοι έχουν τό η
θικόν ανάστημα νά έπι βάλλουν τά 
ιδιεκδ ικούμενα; ’Ακόμη δέ περισ
σότερον δταν δέν πρόκειται περί 
διεκδικουμένων άλλά περί κεκτη- 
μένων!

ΑΝΕΥ ΣΧΟΛΙΩΝ
Μέ τόν τίτλον «ΟΙ ΠΑΡΑΒΑ

ΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ» ό «’Ερ
γατικός Αγών» δημοσιογραφικόν 
δργανον τού Εργατικού Κέντρου 
Θεσσαλονίκης γράφει:

«Κατηγγέλθή δτι σειρά Ύπ) 
των τής Εθνικής Τροϊπέζης τής 
Ελλάδος παραβιάζουν τήν ερ

γατικήν νομοθεσίαν. Δέν θέλο- 
μεν νά πιστευσωιμεν είς τάς κα
ταγγελίας, διότι άποτελούν τόν 
μεγαλύτερου κόλαφον εναντίον 

τοΰ ‘Ιδρύματος τούτου. ΕΤμέθα 
δμως υποχρεωμένοι νά ζητήσω- 
μεν άπό τήν Διοίκησιν τής Ε. 
Τ.Ε. νά διάψευση: έπισή,μως τάς 
καταγγελίας ή άν είναι άληθ'εϊς



ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΖΩΟΛΟΓΙΚΑ
Στον ημερήσιο τύπο άνεγράψη. 

•προ καιρού μια αρκετά ττερίεργηι 
εΐδησι. Ή ε’ίδησι αύτή μάς πλη
ροφορούσε ότι ό δρ. Άνπριαν 
Κόρτλαΐντ, υφηγητής τοϋ Πανεπι
στημίου τού "Αμστερνταμ στο 
μάθημα τής ψυχολογίας των ζώ
ων, θά μεταβή στο Ανατολικό 
Κογκά καί θά έγκατασταθή... έ- 
ττάνω σ’ ένα δέντρο, οπού καί 
θά ζήση έπί τρεις μήνες για ν’ 
άνακαλύψη τϊ είναι έκεΐνα πού 
εμπόδισε τούς χιμπατζήδες ν’ ά- 
νοίπτύξουν πολιτισμό σαν τόν 
ανθρώπινο!... Ή εΐδησι προσέ- 
θετεν δτι ό έπιστήμων αυτός, έ- 
φωδιασμένος με τά απαραίτητα 
γιά τις μελέτες του σύνεργα, σχε 
διάζει νά πιάση φιλίες μέ τούς 
χιμπατζήδες, νά τούς χαρίση ρό
παλα, και μετά νά τούς «συστή- 
ση» τόν μεγαλύτερο τους εχθρό, 
μιά λεοπάρδαλη — ταριχευμένη 
— πού θά έχη μαζί του. "Ετσι 
θά παρακολούθηση τά σχετικά α
ποτελέσματα...

Μεγάλο, βέβαια, τό τόλμημα 
τού ‘Ολλανδού επιστήμονας καί 
άξιοθαύμαστο τό θάρρος του νά 
πάη νά χωθή μέσα στή ζούγκλα 
τής ’Αφρικής, όπου σέ κάθε βή
μα ελλοχεύει ό θάνατος ύπό μορ
φή είτε σαρκοβόρου θηρίου ή δη
λητηριώδους ερπετού. Βλέπετε, 
>δμως, δτι τό επιστημονικό δαιμό
νιο όλ’ αύτά τά αψηφά καί σπρώ 
χνει τόν άνθρωπο στην ερευνά. 
Καλή ή έπιστήμη, βέβαια, αλλά 
κι’ ή ζωή — έδώ πού τά λέμε —1 
είναι καλύτερη. Τΐ θέλει, λοιπόν, 
•ο ευλογημένος αυτός έπιστήμο- 
νας νά πάη μέσα στό άγνωστό 
καί στούς κινδύνους,, γιά νά διεξα 
γάγη τήν επιστημονική του έρευ
να, αφού μέσα στή ζωή υπάρχουν 
-τόσες ευκαιρίες ένδιαφέρουσες 
καί πρόσφορες γιά μελέτη; Θά 
-μπορούσε δηλ. ό άνθρωπος αυ
τός, χωρίς νά έκτεθή οπούς πολ
λαπλούς κινδύνους τής ζούγκλας, 
νά παρουσίαση μιά πρώτης τά- 
ξεως επιστημονική εργασία με
λετώντας ώρισμένα ξωτικά ά-ξιο- 
ττερίεργα τής σημερινής κοινωνί
ας. Κι’ αν ή κοινωνική ζωή τής 
πατρίδας του δέν τοϋ πράσφερε 
τις κατάλληλες εύκαιρίες γιά τέ
τοιου είδους μελέτη, θά μπορού
σε νά κάμη άνετώτατα τις έρευ- 
νές του στον τόπο μας.

Δέν είναι, σάς παρακαλώ, ά
ξια ψυχολογικής μελέτης τά φαι
νόμενα ανταγωνισμού εργαζομέ
νων — εργοδοτών; Δέν άξίζει νά

μελετηθή επιστημονικά καί ν’ ά- 
ναλυθή ή παράλογη, έπιμονή (ορι
σμένων επιχειρήσεων νά διατη
ρούν τό ίδιο ανεπαρκές, γιά τή 
διεξαγωγή των εργασιών τους, 
Προσωπικό, μολονότι βλέπουν δτι 
οί έργασίες τους αυτές αυξάνουν 
άλματωδώς καί άποφέρουν τόσα 
κέρδη; Δέν αξίζει ψυχολογικής άνα 
λύσεως καί ερμηνείας εκείνο τό έ- 
ξοργιστικό χαμόγελο αΰτοπεποιθή 
σεως ώρισμένων «στελεχών» έπιχει 
ρήσεων, πού τά βλέπεις καί στέκουν 
πάνω άπ’ τό κεφάλι τοΰ εργαζο
μένου πού πνίγεται στή δουλειά 
καί δέν ξέρει τι νά πρωτοκάνη μέ 
τόν φόρτο πού τού έχουν έπιρρί- 
ψει; "Αμ, πάλι, έκείνη ή γνωστή, 
αχαρακτήριστη, τακτική ώρισμέ
νων προϊσταμένων υπηρεσιών ή 
καί διευθυντών πού λέγουν στούς 
ΰπ’ αυτούς: «Θά δουλέψης τέσσε
ρις ώρες υπερωρία, άλλά θά πλη- 
ρωθής μόνο τις δύο», ποιάς ερ
μηνείας άρα γε χρήζει; ’Αφήνω 
κοτά μέρος τή διαπίστωση δτι 
σήμερα γιά νά «πάς μπροστά» 
άρκεϊ ν’ άποφασίσης νά συγγε- 
νέψης! κάποιου παράγοντος, ά
σχετα άν οί γνώσεις σου αξίζουν 
μιά κάλπικη δεκάρα.

Δέν μιλάω γιά τά «παγωμέ
να», βασικά αιτήματα ειδικά τοΰ 
προσωπικού τοΰ ΐδικοΰ μας ’ ί - 
δρύματος, δηλ. τής έντάξεως καί 
τοΰ ’Οργανισμού, πού είσήλθον, 
πλέον, εις... «δευτέραν σειράν έ- 
φεδρείας». ’Ομιλώ γιά τήν έλλει- 
ψι ανθρώπινης μεταχειρίσεως των 
συναδέλφων : υπάρχουν, φίλοι
μου, ταμίαι πού αν τολμήσουν 
καί μεταβοΰν δι’ ολίγα λεπτά-—ι 
ώς δικαιούνται άλλως τε — εις 
τήν τουαλέττα, δέχονται τις ά- 
γριοβλεμματιές τοΰ «προϊσταμέ
νου» των, ό όποιος είναι άνθρω
πος άνευ... σωματικών αναγ
κών !...

Νά, λοιπόν, ευρύ πεδίον ψυχο
λογικής μελέτης γιά τόν συμπα
θή ‘Ολλανδό επιστήμονα, πού φεύ 
γει μακρυά, στήν άγνωστη κι’ α
φιλόξενη ’Αφρική, γιά τις έρευνες 
του. Δέν θά είναι προτιμώτερσ 
νά διάλεγε γι’ αυτές τήν ιστορι
κή χώρα μας;

Τί κάθεται, λοιπόν, ό Σύλλο
γος καί δέν τοΰ κάνει τή σχετική 
πρόταση μιά καί θά βρή έδώ ό 
άνθρωπος γιά μελέτη πράγματα 
πιο αξιοπερίεργα άπό κε~να που 
συμβαίνουν στήν κοινωνία- των 
χιμττατζήδων;... "Η δχι;...

Ν. Φρ—ς.

νά τιμωρήση παραδειγματικώς 
τούς αρμοδίους διευθυντάς. Ε
άν δέν κάνη ούτε τό ένα ούτε 
τό άλλο, τότε σημαίνει δτι ή 
’Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος 
εύθύνεται καί αί άρμόδιαι Άρ- 
χαί πρέπει νά λάβουν αύστηρά 
μέτρα».
Τά σχόλια περιττεύουν, μολο- 

-νότι ή συνάδελφος δέν θέλει νά 
ττιστεύση εις τάς καταγγελίας, α- 
ρωτσται μόνον ποια ή ήθική προ
βολή τής Τοαπέζης δταν έκ τών 
πάσης φύσεως αυθαιρεσιών υφι- 
σταται καί ανάλογος διαμόρφω- 

-σις τής κοινής γνώμης.

ΓΙΑ Τ' ΟΗΟΗΑ ΤΟΪ SEAT
Τό ύπ’ άριθ. 9 θέμα εκθέσεων 

τό όποιον έδάθη εις τάς Σχολάς 
μετεκπαιδεύσεως είναι: «Ποϊαι αί 
επιδιώξεις τής οικονομικής πολιτι
κής είς τόν τομέα τής κατα,ναλώ- 
σεως». Τό θέμα ούτό πρεϋποθέτον 

.εργασίαν, έπί εϋρυτέρον γνώσεων 
συλλογήν' καί επεξεργασίαν στοι
χείων κλπ., τίθεται είς δακτυλο- 
γράφους καί χειριστρίας τοΰ μη- 
χανολογιστι,κού Κέντρου λαμβ(χνου 
σας τώρα, ύπό μορφήν διαλέξεων, 
στοιχειώδεις γνώσεις έπί τών οι
κονομικών ζητημάτων, αί πλεΐσται 
μάλιστα διά πρώτην φοράν ακού
ουν ταϋτα. Ούτε ώς άστεΐον βέ
βαια θά λέγεται τό νά δοθή τοι- 
οΰτον θέμα είς τάς εξετάσεις. Άλ 
λά καί ώς θέμα άφομοιώσεως τών 
διδασκομένων οικονομικών στοιχεί
ων, άρμονικώτερον προς τά διδα
σκόμενα θά ήτο νά πε,ριωρίζετο 
τούτο ■ είς τό ερώτημα «Τί είναι 
οικονομική πολιτική». Αί έπιθιω- 
ξεις της εις τόν τομέα τής κατα- 
ναλώσεως καί άλλα θέματα οικο- 
νιμικής έρεύνης καί εφαρμογής, έ
πί τών όποιων ή Τράπεζα, ώς δει
κνύει, ένδιαφέρετσι, ας ανατεθούν

είς τούς καπαναλώσαντας καί χρό
νον καί χρήμα διά τήν άπάκτησιν 
(ολοκληρωμένων οικονομικών γνώ
σεων καί τούς οποίους αΰτη παν- 
τοιοτρόπως αγνοεί.

ΙΙΟΠ ΒΛΑΒΗΣ
«Δέν λειτουργεί λόγψ βλάβης». 

Αυτή είναι ή ταμπέλλα πού τρεις 
φορές τουλάχιστον τήν εβδομάδα 
θά συναντήση πάς επιχειρών νά 
χρησιιμοπο-ιήση τό άσανσέρ τής 
πλευράς Γεωργίου Σταύρου. Τέ
λος πάντων αν ή Διοίκησις τής 
Τραπέζης θέλει, διά τής αρμόδιας 
Τεχνικής της Υπηρεσίας νά τα- 
λαιπωρή τάς έγκαπεστημένας είς 
τόν τρίτον όροφον τού- κτιρίου δι
οικήσεις τών Συλλόγων Προσωπι
κού Ε.Τ.Ε. καιί τούς έπισκεπτομέ- 
νους αύτάς συναδέλφους, άς σκε- 
φθή δτι ταλαιπωρεί μέγαν άριθμόν 
συναδέλφων ΰπηρετούντων έίς τό 
Δικαστικόν καί τάς Διευθύνσεις 
Βιομηχανικής Πίστεως καί ’Εργα
σιών Εσωτερικού ώς καί πλήθος 
πελατών έπισκεπτομένων δι’ υπο
θέσεις των τάς έν λόγψ Υπηρε
σίας. Άς άφήσωμεν τόν κίνδυνον 
νά γίνη συνείδησις καί είς τόν 
έξω κόσμον, δτι τό άναγραφόμε- 
νον εις τήν πινακίδα αποτελεί τό 
«σήμα κατατεθεν» πολλών Υπη
ρεσιών τής Τραπέζης.

ΜΑ ΣΕΒΩΜΕΘΑ ΕΑΥΤΟΥΣ
Δέν άρκεΐ μονάχα νά λέγωμ,εν 

δτι εΐμεθα πολιτισμένοι άνθρωποι 
άλλά πρέπει καί νά φερόμεθα ώς
πολιτισμένοι.

Ή πέραν τοΰ συνήθους καί κα- 
νονικοΰ χρήσις τών χώρων τής Λέ 
σχης μας δέν αποτελεί άφέλειαν 
άλλά έλλειψιν συναισθήματος του
λάχιστον καλής συμπεριφοράς καί 
περιφρόνησιν τοΰ δικαιώματος τών 
συναδέλφων νά έξυπη.ρετοΰνται ά-
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Σννάόνήφοι
Στέλνετε τήν οϋνεργασία οας στήν

"ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ"
Κά9ε γνώμη, κάδε ζήτημά σος 

ζωντανεύει άπ' τις στήλες μας

ΤΟ ΒΗΜΑ
ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΑΤΕ 
ΙΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΣ ΣΑΣ
(Πώς βλέπουν οί νέοι συνάδελ
φοι τήν Τράπεζαν μετά τήν είσο

δόν των).

Κατά τήν πενταετή υπηρεσίαν 
μου είς τήν Τράπεζαν έκλήθην έπα- 
νειλημμένως νά άλλάξω τμήμα 
καί Υπηρεσίαν.

"Ετσι κάθε τόσο ήμουν υποχρε
ωμένος νά βασανίζω τό μυαλόι 
μου διά νά άνακαλύψω τά μυστι
κά, τόν τρόπον τής ορθής άλλά 
καί ταχείας διεκπεραιώσεως τοΰ 
αντικειμένου μέ τό όποιον εΤχα ν' 
ασχοληθώ.

Καί όμως! Πόσο άπλή, ποσο 
ευχάριστος καί ενδιαφέρουσα θά 
ήτο έκάστη αλλαγή ‘Υπηρεσίας 
έάν ό Προϊστάμενος τοΰ Τμήμο'- 
τος είχε τήν δέουσαν κατάρτιαιν, 
έάν είχε τήν καλωσύνην καί ευγέ
νειαν, έάν έγνώριζε τάς υποχρεώ
σεις καί τήν αποστολήν του.

Πόσο πιο σύντομος καί άρτιωτέ 
ρα θά ήτο ή κατάρτισις του νεο
φώτιστου συναδέλφου έάν ό έκά- 
στοτε Προϊστάμενός του ήσθάνετο 
τήν ύπαχρέωσιν καί τήν ανάγκην 
νά τόν καθοδηγήση, νά τόν διδάξη. 
τόν καλύτερον τρόπον διεκπεραώ I 
σεως τής νέας του έργασίας, την 

I άρχήν καί τό τέλος αυτής, τάς 
σχετικός έγκυκλίους πού οφείλει νά 
μελετήση καί γενικώς έάν τού1 πα
ρείχε κάθε χρήσιμον όδηγίο(ν, έάν 
τοΰ έδιδε ένα «πλάνο» τής πείρας 
του εις τά πλαίσια τοΰ οποίου θά. 
έκινήτο ώστε ή έργασία νά δϊεξά- 
γηται όρθά καί σύντομα.

Πώς είναι δυνατόν νά εχης α
ξιώσεις άπό έναν συνάδελφον διά 
τόν οποίον δέν κατέβαλες καμμί- 
αν προσπάθεια ΐνα τόν μύησης 
είς τάς λεπτάς λεπτομέρειας τοΰ 
αντικειμένου πού προ ολίγου τοΰ. 
ανέθεσες;

Πώς είναι δυνατόν νά μήν γί
νουν σφάλματα δταν άγνσή τόν 
μηχανισμόν τής όλης έργασίας; 
"Οταν έργάζεται ΜΗΧΑΝΙΚΑ 
καί είς τά πλαίσια ώρισμένων τΰ- ι 
πων πού εϋρήκε και αντέγραψε 
αγνοώντας τήν έννοιαν και τόν 
δέοντα σκοπόν:

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ!
‘Ο Προϊστάμενος τοΰ Τμήματός 

σου άφοΰ σοΰ άναιθέση τήν εργα
σίαν μέ τήν οποίαν καλείσαι ν’ ά-

(Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)

"ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΛΕΩΝ,,

Πολυτελές καί ταίχύτατον πορ- 
θμείαν (ΦΕΡΡΥ - ΜΠΟΤΤ), μετά 
φαρικής ϊκανότητος 500 ατόμων 
καί 35 αυτοκινήτων.

ΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ — ΑΙΓΙΝΑΝ. 
— ΕΠΙΔΑΥΡΟΝ

"Αν θέλετε νά όργανώσητε έκ- 
δρομάς είς τήν περιοχήν αύτήν 
τηλεφωνήσατε είς 522.1 89 ή στό 
524.336.

Θά μείνετε άπόλυτα ευχαριστη
μένοι.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ

Δ. ΖΑΜΠΑΖΑΣ & ΣΙΑ — Α
ΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12 — 
ΑΘΗΝΑI

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π3ΝΗΡ3ΛΗΣ
Ιατρός Παθολόγος 

Τέως ‘Υποδιευθυντής τοΰ Πα
θολογικού Τ ρήματος καί Διευθυν
τής τοΰ Καρδιολογικού Τμήματτος 
τού Ελληνικού Νοσοκομείου Κάι
ρου Πατησίων 62 — Τηλέφωνον 
836,850.

5Ώραι έπισκέψεως 12 —■ 1 π. 
μ. καί 5 — 8 μ. μ.

πό τούς χώρους τούτους. Δέν μπο
ρεί π.χ. μία δεσποινίς νά ξεπα- 
πουτσώνεται καί νά ξαπλώνη τοΰ 
«καλοΰ της καιρού» είς τούς κανα
πέδες τοΰ έντευκτηρίαυ διά τον 
μεσημβρινόν της ύπνον, ούτε ένας 
ήλικιωμένος συνάδελφος, ίσως καί 
συνταξιούχος νά βυθίζεται διά τόν 
αύτόν σκοπόν εις μίαν πολυθρόναν 
άπλώνων τά πόδια! του είς τήν 
άλλην και σκεπασμένος άπό τήν 
έφημερίδα πού μόλις πρό ολίγου 
άνεγίγνωσκε, νά άποδίδη είς τήν 
αίθουσαν τούς άκολουθούντας μίαν 
τοιαύτην κατάστασιν ήχους. Οϋτε 
τό χαριτωμένον τής πρώτης, δυσ
τυχώς, έξουδετερώνει τό άκαλαί- 
σθητον τής θέας τούλάχιστόν (ας 
άφήσωμεν τήν εύπρέπειαν τοΰ χώ 
ρου) ούτε τό άξιοσέβαρτον τοΰ 
δευτέρου παύει νά ένοχλή πάντα 
τρίτον. ’Εκτός έάν ό καθείς εισερ
χόμενος κάνει τό αυτό μέ τούς 
πρώτους οπότε δέν θά πρέπει νά 
όμιλήσωμεν περί σαλονιού άλλά 
περί... λαϊκών υπνωτηρίων κατ’ έ- 
πιεική χαρακτηρισμόν. "Ας σέβων 
ται έπίσης μερικοί, έλπίζομεν δτι 
δέν είναι συνάδελφοι, τό κοινόχρη 
στον τοΰ άσσανσέρ καί ας κρα
τούν τάς έκκρίσεις τής στοματι
κής κλπ. κοιλότητας διά τήν του- 
αλέτταν ,ή οποία απέχει μόλις δύο 
βήματα άπό τής εξόδου τοΰ άσ- 
σανσέρ. Καί πριν άπ’ δλα νά σε- 
βώμεθα άπαντες τούς έαυτούς 
μας.

Η ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ Ε. Φ Ε. Τ.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑ - ΔΑΔΩΝ
Ξήιμερώνει ή Μεγάλη Παρασκευή. 

ΟΙ καμπάνες στις εκκλησίες χτυπουν 
πένθιμα γιά τή μέρα τής σταυρώσεως 
του ’Ιησού Χρίστου. ‘Η κίνησι άραιώ- 
νει πολύ. Στούς δρόμους οί διαβά
τες δε σπρώχνονται νά προσπεράοουν 
όπως τις καθημερινές. Τά- αυτοκίνητα 
λιγοστεύουν. / Η ’Αθήνα άραιώνει. Τά 
πούλμαν καί τά αυτοκίνητα Ι.Χ. μέ 
έικδρομεΐς, οικογένειες και φιλικές 
συντροφιές ξεκινούν. γιά τις πόλεις, 
τά χωριά και τις. τουριστικές τοποθε
σίες τής Ελλάδος και για τό εξω
τερικό. Π&νε νά κάνουν Πάσχα μακρυά 
ίάπό τήν Αθήνα. Ν’ άλλάξόυν περι
βάλλον καί νά γυρίσουν πάλι, χαρού
μενοι, άεριαμένοι, φρεσκαρισμένοι, μέ 
ωραίες έντυπώσεις καί μέ αυξημένο 
τό κουράγιο γι.ά τις δουλειές τους. 
Τό πούλμαν μας μέ 35 υπαλλήλους 
τής ’Εθνικής Τραπέζης φεύγει, κι’ αύ. 
τό γιά τή ΖάκινθΟ. Πέρνομε τό νέο 
τουριστικό, αυτοκινητόδρομο τής Κό
ρινθου, πού δείχνει συγχρονισμένο 
ευρωπαϊκό' δρόμο όδικοΟ δικτύου. 
Καθ’ άδόν μάς γίνεται έν κινήσει μία 
ίόμιλία γιά τά πλεονεκτήματα το<3 του
ρισμού καί για τήν Ιστορία τής διώ
ρυγας τής Κορίνθου. Σέ μήκος 200 
χιλ)τρα περνάμε τά παραλιακά μέρη 
τής βόρειας Πελοποννήσου. Τά καρ
ποφόρα δένδρα είναι δλα ανθισμένα 
στή πλούσι-α αύτή περιοχή. Ή γή στα 
πράσινα ντυμένη πανηγυρίζει μέ τις 
χλόες καί τά λουλούδια της. Τά που-- 
λιά μέ τις μελωδικές άνοίξιστικες λα
λιές τους αυξάνουν τό ρομαντικό τόνο 
τοϋ πανηγυρισμού τής φύσεως. ‘Η ποί- 
ησις άρχιζε ι κάτι, νά σταλάζη στήν 
κουρασμένη q/υχή μας. Σέ 283 χιλ) 
τρσ φτάσαμε στήν Κυλήνη. Τό φέρυ- 
μπότ μάς μεταφέρει στή Ζάκυνθο. ’Α
πό τους σεισμούς τοϋ 1953 ή πάλι έ- 
παθέ μεγάλες καταστροφές καί ξανα- 
κτίσθήκε άπό τά θεμέλιά της. ’Έχει 
ωραίους δ'ρόίμους-,. ι^ατειές,. δημό.σκϊτ 
κτίρια, θέατρο, μουσείο καί τουριστικά 
ξενοδοχεία ύπνου. Δέν είναι όμως ά- ! 
κόμη έτοιμη νά δεχθή μεγάλα' πλήθη 
άπό τουρίστας. Εύτυχώς ό διευθυντής 
τοϋ Ύ)τος τής Εθνικής Τραπέζης κ. 
Δαμίρης είχε τήν πρόβλεψι καί τήν εύλ 
γενή καλωσύνη νά φροντίση άίιό μέρες 
πριν να μάς κρατήση δωμάτια σέ ξε
νοδοχεία. Έδώ οί τουρίστες είναι πο- 
λυάριθίμοι και ή έξεύρεσι δωματίων 
προβληματική. ’Έχουν έρθη πολλά 
πούλμαν καί αυτοκίνητα Ι.Χ. άπό την 
’Αθήνα καί τήν Πελοπόννησο. Το νησί 
αύΐτό παρουσιάζει πολύ μεγάλο τουρι
στικό ενδιαφέρον. Τήν Ιστορία του μάς 
τήν πραγματεύεται ένας άπό τούς συ
ναδέλφους της όμάδος μας πού γ,ύρι-. 
σε και γνώρισε τήν Ελλάδα. Τήν 
γράφομε πάλι νά τήν ξναθυμηθοΰμε. 
«Ή Ζάκυνθος ήρχισε νά φαίνεται κα- 
τωκη,μένη άπό το 3000 π.Χρ. Οί πρώ
τοι κάτοικοί της ή σαν οί ’Αχαιοί, οί 
οποίοι ήρθαν άπό την "Ηλιδα. Κά- 
τά τήν εποχή τοϋ ΜυκηναϊκοΟ πολι
τισμού των Άχοα,ών, είχε Ιδρύσει deb·. 
πουκίαν είς τήν ‘Ισπανίαν τήν πόλιν
Σοτ/όΜδην.. Τό 1380 π.Χρ. άπετέλϊΐ 
τμήμα τοΰ Βασιλείου τών Φαιάκων, 
τοϋ όποιου ό βασιλεύς κατά τόν Τρωϊ 
κό πόλεμο (1180 π.Χρ.) ήτο ό ’Αλκί
νοος. Οί ’Αχαιοί καί οί άρχαΐοι “ΈλΤ 
ληνες τήν είχον μεταβάλει σέ ναυτική 
βάσι άπό τήν όποια ξεκινούσαν γιά 
τά ταξίδια τους πρός τήν δυτική Με

σόγειο. ’Επίσης τή,ν είχον καταστήσει 
πολεμική βάσι άπό τήν όποια έποπτεύ- 
<χν τήν άσφάλεια τών παραλίων τής 
δυτικής Πελοποννήσου. ΤΗταν πάντοτε 
συνδεδεμένη μέ-.συμμαχία μέ τήν Κό
ρινθο καί τήν Σ,πάρτη. Διά τοϋτο ό 
στρατηγός τών ’Αθηναίων Τολμίδης τό 
455 π.Χρ. τήν εξηνάγκασε νά συμμα- 
χήση μέ τούς ’Αθηναίους. ‘Ο στρατη
γός τών Σπαρτιατών Κ ν ή μ ο ς 
τό 430 προσεπά.θησε νά λεηλατήση 
τήν νήσον. ‘Η Ζάκυνθος έδέχθη και 
ύπ-Εοτήριζε τόν τύραννο τών Σ υρακου- 
σών Δίωνα τόν. όποιον άπέδιώξε το 
357 π.Χρ. άπό τάς Συρακούσας ό 
τύραννος Διονύσιος. ’Από τό 214-146 
π.Χρ. περιήλθε στήν, έξουσία τών Μα- 
κεδόνων. 0.1 Βάνδαλοι, οί Σαρακηνοί 
καί οί Νορμανδοί έλεηλάτησαν αγρίως 
τήν νήσον κατά τόν 4ον, 5ον καί 9ον 
μ.Χρ. αιώνα. Κατά τόν 14ον αιώνα 
μ.'Χρ. κατέλαβον αύτήν ο ί κο μή τες τής 
Τοσκάνης τής Ιταλίας. Οί ΤοΟρκοι 
κ στέλαβΟν τή ν νήσον το 1479 μ.Χρ. 
καί κατέσφαξαν τούς πληθυσμούς της. 
ΟΙ Ενετοί κατέ,λσβον τήν νήσον . τό 
1435 καί έκράτησαν αυτήν μέχρι, τό 
1797 όπότε κατέλαβαν αυτήν τά στρα
τεύματα τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος. 
Μετά: τήν ήτταν τοΰ Μεγάλου Ναπο
λέοντος στή μάχη τής Λειψίας τό 
1813, κατέλαβον αύτήν οί Ρώσσοι.; Τό 
1815 μετά τή μάχη τοϋ Βατερλώ. 
κατέλαβον αύτήν οί Άγγλοι. Τό 1864 
ή Άγγλίά- παρεχώρησε τήν νήσον Ζά
κυνθον', όπως καί τάς άλλας ’ίονίους 
νήσους είρηνικώς είς τήν Ελλάδα ώς 
εύνοιαν πρός τόν βασιλέα τής Έλλά- 
δος Γ'έώργιον τον Α' συγγενή τής βα- 
σιλίσσης τής Αγγλίας Βικτωρίας. 
Κατά τάς άρχάς τοϋ 19όυ αιώνα είχε 
μεταβληθή ή Ζάκυνθος σέ φιλολογι
κό κοά; μουσικό κέντρο τής Έπτανή- 
σου. Είς αύτήν έγεννήθησαν δύο διά- 
σηιμοι "Ελληνες ποιηταί. ‘Ο Διονύσιος 
Σολωμός (Τ798-1857) ό όποιος συ
νέθεσε: καί τόν Εθνικό "Υμνο τών Ελ
λήνων καί ό ποιητής Κάλβος τοΰ ό
ποιου, ό τάφος μέ άποσπάσματα έκ 
τών ποιημάτων του έπί λευκής μαρμά
ρινης πλάκας, ε-ύρίσκεται σέ μιά έκ- 
κλησία κάτω άπό τό ένετικό φρούριο 
τοϋ λόφου· Μπόχαλι. ‘Ωσαύτως στή Ζά
κυνθό γεννήθηκε καί ό ’Ιταλός ποιη
τής Οϋγκο Φόσκολο. ΟΙ βαρκαρόλες 
καί τά μινόρε τών Ζακυνθηνών είναι 
ένα είδος τραγουδιών τά όποια είναι 
όμοια μέ έκεΐνα τών κατοίκων τής 
Νεαπόλεως τής ’Ιταλίας. ‘Η νήσος Ζά
κυνθος έχει έ,κτασι 401 τετ,ρ. χιλ)τρα 
καί κατοίκους 32.000. Τό ήφαιστειο- 
γενές είδαφός της έδοκιμάσθη σκληρά 
άπό τούς σεισμούς πού έγιναν τό 
1791, 1820, 1840, 1893, τό 1912 
καί τό 1953. ‘Ως πρός τήν ήπιότητα 
του κλίματος καί τήν ευφορία τών έ- 
λαιώνων και τών άμπελώνων συναγω
νίζεται αυτή τό έδαφος τής Κερκύρας. 
Οί Ενετοί άπεκάλουν τήν νήσον 
Zante, Fioro di Fevante.

‘Ο μητροποτ ιλικ ό ς ναός τής πόλε coc 
τιμάται έπ’ όνόιματι τοϋ τοπικού Αγί
ου Διονυσίου, ό όποιος άπέθανε εκεί 
τό 1622 καί σώζεται άκέραιο τό σκή
νωμά του, τό όποιον άπό καιρό σέ 
καιρό έκτίθεται σέ προσκύνημα τοΰ 
λαοΰ καί τών περιηγητών τής νήσου. 
Έπίσης σπουδαίο μνημείο στό νησί 

είναι ή παλαιά Ένετική εκκλησία 
Santa Maura μέ περίφημες άγιογρα- 
φίες τής εποχής τή-ς Αναγεννήσεως-

ΕΚΔΡΟΜΑΙ ΜΗΚΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 1963
ΑΙΔΗΨΟΣ — ΙΣΤΊΑΙΑ. —- ΠΕΥΚΙ (‘Αγ. Πνεύματος 1—3/ 

ό). Σάββατον 3 μ.μ. άναχ. μέ Πούλμαν μέχρις ’Αρκίτσας. Έκεΐ- 
θεν μέ τό Φέρυ μπώτ εις Αιδηψόν, Διανυκτέρευσις εις τό Ξενοδο^ 
χεΐαν ΙΣΤΙΑΙΑ. Κυριακή 9 τγ. μ. άναχ. μέ τό Πούλμαν εις τήν 
μαγευτικήν ττα:ραλίαν ΠευκΙ (μπάνιο - φαγητόν). Τό άπόγευμα! 
έπιοπροφή εις Αιδηψόν. Διανμκτέρευσις. Δευτέρα 9 π. μ. άναχ, 
πρός έπιστροφήν. ’Εξ ’Αρκίτσης εις Κομμένα Βοΰρλα διά μπά
νιο καί φαγητόν. Έπιτροφή είς ’Αθήνας διά τής 'Εθνικής οδού1, 
περί τήν 9 μ. μ..

"Εξοδα συμμετοχής: (Παύλμαν; Λιανυκτέρευσις, Φέρυ μπώτ) 
Διά τά Μέλη Δρχ. 200.—,
Διά πάντα τρίτρν » 220.·—

Δηλώσεις τό βραδύτερον μέχρι τής 20ης τρέχ. μέ προκαταβολή 
Δρχ. 100.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΝ Κυριακήν 9/6. Άναχ. 8 π. μ. μέ Πούλμρίν διά 
Κόρινθον — -υλάκαστρον. Παραμονή γιά μπάνιο και φαγητόν. 
Αναχ. δΓ ’Αθήνας 6 μ. μ. μέ διέλευσιν έκ Λουτρακιού.

"Εξοδα συμμετοχής:
Διά τά Μέλη Δρχ. 50.-—·
Διά πάντα τρίτον >» 60.—

ΩΡΩΠΟΣ — ΚΑΡΥΣΤΟΣ (15 — 16/6). Σάββατον άναχ. 3 
μ. μ. διά Κάρυστον μέσψ Ώρωποΰ. Στάσις 15' καί έκεΐθεν μέ 
τό Φέρυ μπώτ είς Άλιβέριον —- Κάρυστον. (Δ ι ανυκτέρευο’ ι ς). Κυ
ριακή παραμονή γιά μπάνιο καί φαγητόν καί άναχ. 4 μ. μ. δι’ 
'Αθήνας μέ στάσεις είς ’Ερέτριαν καί Ώρωπόν.

"Εξοδα συμμετοχής:
Διά τά Μέλη Δρχ. 1 1 0.·—
Διά πάντα τρίτρν » 130.—

ΧΑΛΚΙΣ — Ν. ΑΡΤΑΚΗ (Κυριακή 23)6) Άναχ. 7.30' π. 
μ. διά Χαλκίδα άπό τόν καινούργιο δρόμο Στάσις 30' καί άναχ. 
γιά τήν ώραιοτάτη παραλία μέ τά Ψαράδικα Μαγσζάκια. Παρα
μονή γιά μπάνιο καί φαγητό καί άναχ. 6 μ. μ. δΓ Αθήνας μέσω 
Χαλκίδας.

"Εξοδα συμμετοχής:
Διά τά Μέλη Δρχ. 5,0.-—
Διά πάντα τρίτον » 65.—

ΚΑΡΔΙΤΣΑ — ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΑΥΡΩΠΟΥ — 
ΜΟΝΗ ΚΟΡΩΝΗΣ (28 — 30)6)63), Παρασκευή 3 μ. μ. άναχ. 
διά Λουτρόπολιν Καμ. Βούρλων — Λαμίαν. Καθ’ οδόν είς τά 
στενά τών Θερμοπυλών, έν συνεχείφ διά Καρδίτσαν. (Διανυκτέ- 
ρευσις είς τό Ξενοδοχεΐον ΑΥΡΑ). Σάββατον 7 π. μ. έπίσκε,ψις 
τοΰ ‘Υδροηλεκτρικού Εργοστασίου Δ.Ε.Η. Μετάβασις είς Βυζαν
τινήν Μονήν Κορώνης, Λίμνην, Φράγμα Ταυρωποΰ καί έλατόφντα 
τοπία Ίτάμου καί Άγράφων όρέων. 'Ομιλία περί τοΰ έξηλεκτρι- 
σμαΰ τής χώρας ύπό. τής Δ.Ε.Η. ’Επιστροφή είς Καρδίτσαν. 
(ΔιαΙνυκτέρευσις). Κυριακή 8 μ. μ. άναχ. διά Λαμίαν καί ’Αθήνας 
μέσψ Λεβαδείας. Άφιξις είς Αθήνας 8.30' μ. μ.

"Εξοδα συμμετοχής: (Πούλμαν, 2 Διανυκτερεύσεις, Διόδια).
Διά τά Μέλη Δρχ. 270.—
Διά πάντα τρίτον » 300.—

Δηλώσεις τό βραδύτερον μέχρι τής ΐ5ης Ιουνίου μέ προκατα
βολή Δρχ, 1 50.

και ,κωδωνοστάσιον. γοτθικού ρυθμού: 
τού έτους 18θ1».

’Αφού1 μείναμε δυό μέρες στό Ομορ
φο καί Ιστορικό αΰτό νησί καί έπε- 
σκέφιθημεν τά τουριστικά τοπία του, 
φύγαμε γιά . τήν' ΠεΧοπόνησσο. Τό 
πιά σπουδαίο αντικείμενο τής εκδρο
μής αυτής' ήτο ή ‘Ολυμπία καί τά ΰ- 
δροηλεκτρικά έργα τού ποταμού Λά
δωνα. Διαισχίζοντες σέ 60 ·χιλ)τρα 
τήν εύφορη καί κατάσπαρτη πεδιάδα 
της "Ηλιδος, φτάσαμε στό πανάρχαιο 
ιερό τής ‘Ολυμπίας. Έδώ έχει συγ- 
κεντρωιθή μεγάλο πλήθος άπό τουρί
στας ιδίως εΰρωπαίους, Γάλλους, "Ι
ταλούς, Γερμανούς, Αύστριακούς, Ελ
βετούς. ‘Ομάδες - ομάδες μέ τούς ξέ
νους άρχηγούς. τους, οί όποιοι συγχρό
νως είναι καί ξεναγοί τους, περιμέ
νουν νά άνοιξη τό μουσεΐον καί ό χώ
ρος τών άνασκαφών όπου είναι τά ε
ρείπια, οί βωμοί τών άρχαίων ναών 
•καί τό στάδιο τής ίεράς “Αλτεως. Οί 
ξένοι αυτοί του,ρίσται εΰρΐσκονται σέ 
άγωνία, διότι τούς χώρους αΰτους καί 
τό μουσείο, ή ειδική ‘Υπηρεσία τών Άρ 
χαιοτήτων, άνοίγει στάς 10 τά πρωί. 
Είναι συνηθισμένοι άπό τόν εΰρωπαϊ- 
κό πολιτισμό τους πού σκέπτονται 
πρακτικότερα. Εδώ μαο γίνεται μία 
ίεμπεριστατωμένη ομιλία γιά τήν.. ‘Ο
λυμπία,· τις ολυμπιάδες καί τούς ‘Ο
λυμπιακούς άγώνες άπό συνάδελφο . 
τής όμάδος μας, τήν όποια μαγνητο
φωνημένη, όπως καί τής διώρυγας 
τής Κορίνθου καί- τής Ιστορίας τής 
Ζακύνθου, παρεδώσαμε γιά τουριστι
κή διαφήμισι, σέ γνωστή τουριστική 
εταιρεία. Μετά τήν ‘Ολυμπία φτάσα
με σέ κάμποση ώρα στό μεγάλο ύ- 
δροηλεκτρνκό εργοστάσιο τής Δ.Ε.Η. 
πού είναι στόν ποταμό Λάδωνα. Είναι 
αιϊτόματο. “Εχει δύο στροβιλογεννή- 
τριες παραγωγής ένεργείας 70.000 
;ΩΧΒ. Τό ύψος τού άγωγοΰ χαταπτώ- 
σεως είναι 239 μέτρα καί ή τεχνητή 
λίμνη τού φράγματος χωρεϊ 50.000. 
000 κυβ. μέτρα νερού. ‘Η ήλεκτρική 
ένέ,ργειά του μεταφερομένη μέ τά δί- 
κτυον ζεύξεως στούς υποσταθμούς φω
τίζει τις πόλεις τής Πελοποννήσου καί 
ήλεκτροκινεϊ τις βιομηχανίες τους. Τά 
τουρνστίικά σηιμεΐο; εδώ έχουν τΛειώ- 
σει. Περνώντας τις έλατόφυτες πλα
γιές τοϋ Μαίναλου καί τις θεαματι
κές χιονισμένες κορυφές τοϋ Χελμού, 
συνεχίσαμε ομαλά τήν- πορεία μας γιά 
τήν ‘Αθήνα όπου φτάσαμε στάς 9 μ.μ. 
Οί συνάδελφοι, οί οικογένειες τους 
ικαί οί φίλοι καί συγγενείς τών συνα
δέλφων μας κατευχαρίστησαν μέ εν
θουσιασμό τούς έπι-τελεΐς τής εκδρο
μής καί τήν "Ενωσι Φιλάθλων Εθνι
κής Τραπέζης γιά τήν ωραία πασχα
λινή εκδρομή - της.

ΙΩΝ. A. ΝΟΥ Σ IΑ Σ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ I
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Αθανάσιος Δημητρακόπουλος 
(Κεντρ. Κατάστημα), Φανή Ψι>. 
μούλη.

ΠΕΝΘΗ
Πρεσβυτέρα

•ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΠΑ·I ΩΑΝΝΟΥ 
Τούς υιούς της συναδέλφους Δη- 
μητριόν καί Γιώργον Πατταίωάν-

νου, συλλυττούμεθα θερμώς

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

8 Λ ϊ Σ Ο Σ
Μέ τό 29ον τεύχος (Άνοιξι 

1963) ό ΙΛΙΣΟΣ, είσήλθεν είι 
τό 8ον έτος τής έκδόσεώς του 
Περιεχόμενα:. Κ. Παλαμά: > 
μορφή τοΰ Χρίστου, Ίω. Βασίλη 
Τά φυσικά δικαιώματα τοΰ άνθριί 
ttqu, Δ. Ι.ψαννίδη: Τό άτομον τω 
φιλοσόφων, Κ. Κιτρινιάρη,: Τό νό 
ημα τής Ελληνικής ’Ελευθερίας 
Αττ. Κουκουβι νου: Θάνατος κα 
Καθήκον, Π. Νιρβάνα: Τό δρομα 
λάκι^ τής ευτυχίας, Κρισναμοΰρτι 
Χωρίς άγάιτη δέν ύπάρχει άνατρι 
φή. Ό χιονάνθρωιττος τών Ίμαλοιίΐ 
ων, Φρ. Μέσμερ, Ποιήματα, Χρο 
νικά κλττ.

ΜΙΗΗΤΜ ΚΟΥΙΡΕΜΒΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ 

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ! ΟΔΟΝ ΤΩΝ 
Θεμιστοκλέους 4 — ‘Ομόνοια 

(2ος όροφος)
Τηλ. 622.190

^Ωραι έπισκέψεως 1Q, — 1 
καί 5 — 8

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ Β. ΜΕΡΑΣ
Διδάκτωρ τής Μαιευτικής καί 

Γυναικολογίας έν τψ Πανεπιστη- 
μίψ Αθηνών, τέως ’Επιμελητής 
Μαιευτηρίου «Μαρίκα Ήλιάδη» 
("Ελενας Βεινιζέλριυ).

‘Οδός Άβέρωφι 3 (Μουσεΐον)—· 
Τηλέφ. 531.356 6 — 8 μ.μ. πλήν 
Σαββάτου.

Υπεύθυνος "Υλης 

5 ΕΠΑΜΕΙΝ. ΜΑΥΡΟΥΛ1ΔΗΣ j 

Φωτάκου 4 —— Β εΐκου $
■_____________________________ __ι



Αί άναγνωσθεΐσαι ύπό των 
Διοικητών των μεγάλων Τραπε? 
ζών καί κατά τάς έφετεινάς Γε
νικός Συνελεύσεις των Μετόχων 
Εκθέσεις έπί τής άναπτυχθείσης 
κατά τό παρελθόν έτος δραστητ 
ριότητος δέν έξήλθον, δσον του
λάχιστον αφορά την κατ’ έτος 
γινομένην άνασκόπησιν των διε
θνών καί έσωτερικών οικονομι
κών έξελίξεων, τών συνήθων 
πλαισίων τής στερεοτύπου άφη- 
γήσεως γεγονότων άνευ συνδέσε- 
ως τινός καί μέ πρωτοφανή πρό 
θεσιν δημιουργίας αίσιοδόξου 
ατμόσφαιρας εις σημεϊον μή δι
καιολογούμενου έκ τών πραγμά
των.

Ούτω κατά την συνοπτικήν ώς 
έπί τό πλεΐστον, έξιστόρησιν 
τών λαβουσών χώραν κατά τό 
1962 διεθνών οικονομικών έξελί
ξεων άπεφεύχθη έπιμελώς ή άνά- 
πτυξις τής σημασίας τής άποτυ 
χίας τών διαπραγματεύσεων τών 
Βρυξελλών καί τής διαιωνίσεως 
τής οικονομικής διασπάσεως τών 
χωρών τής Δυτικής Ευρώπης κα
θώς καί τών έντεΰθεν έπιπτώσε- 
ων έπί τών έν γένει συναλλαγών 
μεταξύ τών όλονέν σκληρυνομέ- 
νων, έν όψει τής ύποβοσκούσης 
ΰφέσεως οικονομικών ένώσεων 
τών έκτος τού ’Ανατολικού Συνα 
σπισμοΰ χωρών.

'Ωσαύτως, εξαιρέσει τού κ. 
Ανδρεάδη οί Διοικηταί τών άλ

λων μεγάλων Τραπεζών ουδόλως: 
Επισύρουν την προσοχήν τού άκρο 
κτηρίου των έπί τών συνεπειών 
τάς οποίας συνεπάγονται διά: 
ίάς εις την οδόν τής άναπτύξε- 
ως εΰρισκομένας χώρας αί συνε
χείς υποχωρήσεις τών τιμών 
πρώτων υλών καί ώρισμένων γε
ωργικών προϊόντων. "Η αυτή ω
σαύτως αξιοπρεπής άδι αφορία 
έπεδείχθη καί διά τό παγκόσμιον 
αγροτικόν πρόβλημα τό όποιον1 
αν μή τι άλλο αφορά αμέσως καί 
τήν Ελλάδα·.

Αί γενόμεναι όμως παραλεί
ψεις εις τήν άνασκόπησιν τών 
διεθνών έξελίξεων άποδεικνύονται 
άνευ σημασίας πρό τής απίθα
νου ώραιοποιήσεως τής έν Έλ- 
λάδι κρατούσιγς οικονομικής κα- 
ταστάσεως.

Βεβαίως ή επίδειξις αισιοδο
ξίας καί ή εκφρασις αύτοπεποι- 
θήσεως έκ μέρους τών έκπροσώ- 
πων τών βασικών πιστωτικών ι
δρυμάτων συντείνει, εν τινι μέ- / 
τρω, εις τήν δημιουργίαν «κλίμα 
τος» ευνοϊκού Ειά τήν άνάπτυξιν 
τών Επιχειρηματικών πρωτοβου
λιών, όταν όμως δέν τηρείται 
σχετικόν μέτρον εκλείπει πάσα 
σοβαρότης καί ούδεμίςι δίδεται 
προσοχή εις τό περιεχόμενον τών 
έκθέσεων, καθ’ όσον τούτο θεω
ρείται ώς λιβανωτός ύφισταμέ- 
νων, σκοπών εις τήν δίατήρησιν 
τής εύνοιας.

Μεταξύ τών προφανώς παρα
ποιημένων εικόνων υπήρξε καί ή 
τοιαύτη τής διαμορφουμένης κα- 
ταστάσεως έκ τής εισόδου τής 
χώρας εις τήν Κοινήν ’Αγοράν. 
Ούτω, ένώ είναι είς όλους γνω
στόν ότι τόσον ό κρατικός μη
χανισμός όσον καί οί βασικοί το 
μείς τής ιδιωτικής πρωτοβουλί
ας έμφανίζουν άθεραπεύτους άδυ 
ναμίας προσαρμογής είς τάς δη 
μιουργουμένας έκ τής έντάξεώς 
μας είς τούς εύρυτέρους οικονο
μικούς χώρους νέας συνθήκας, οί 
κ. κ. Διοικηταί Εξακολουθούν νά 
προβάλλουν τά οράματα ονειρώ
δους ευημερίας.

Έξ άλλου ούδεμία σχεδόν ση
μασία άπεδόθη είς τήν άπό τίνος 
διδομένην έρμηνείαν έκ μέρους 
τών έταίρων τής Ε.Ο.'Κ. τών προ 
στατευτικών τών προϊόντων μας 
διατάξεων τής Συμφωνίας Σύνδεσε 
ως, ερμηνεία ήτις είς τήν περί- 
πτωσιν τής Τουρκίας άπεδείχθη 
πολύ έπιζημία διά τήν Ελλάδα 
καθ’ όσον διά δικονομικοΰ χειρι
σμού παρεκάμφθη ή διά τήν δο- 
θείσαν λύσιν άπαιτουμένη ‘Ελ
ληνική συγκατάθεσις.

Πέραν τούτων ή ΐδρυσις δύο - 
τριών έργοστασίων τή συνεργα
σία ξένων ειδικών καί κεφαλαι
ούχων πολύ άπέχει άπό τον ορ
γασμόν τής δραστηριότητος τόν 
όποιον αΰταρέσκως διατυμπανί
ζουν οί μεγάλοι πιστωτικοί ’Ορ
γανισμοί καθ’ όσον καί ή άπόδο- 
σις τών έν λόγω Εργων είναι εί- 
σέτι άμφίβολος καί οί ξένοι 
πολλάκις ευρίσκουν τρόπους ά-

@0Κ©Ν©ΜΙΙ®)

ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ
II ΕΚΘΕΣΕΙΣ TQR ΙΙΟΙΚΗΖΕΙΝ TIN ΤΡΑΠΕΖΙΑ 

ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΓΕΑΙΚΑΣ ΣΥΑΕΑΕΥΣΕΙΣ
Αί διαλαμβανόμενοι είς τάς έκθέσεις πρός τάς Έτησίας Τα

κτ ικάς Γενικάς Συνελεύσεις τών Μετόχων τών Τραπεζών άπό- 
ψεις τών Διοικήσεων τούτων έπί πολλών θεμάτων τής πιστωτι
κής λειτουργίας καί είδικώτερον άναφορικώς μέ τούς υφισταμέ
νους είσέτι πιστωτικούς Ελέγχους έμφανίζουν σοβαράς αντιθέ
σεις.^ Ούτω, ό Διοικητής τής Τ ραπέΓης τής Ελλάδος κ. Ζολώ- 
τας έπιμένει μέ εμφασιν ότι ή διατήρησις τών έν λόγω Ελέγχων 
είναι έπιβεβλημένη διά τήν διοχέτευσιν τών πιστωτικών μέσων 
προς ώρισμένας κατευθύνσεις, ένώ οί Διοικηταί τής ’Εθνικής καί 
τής Εμπορικής ζητούν τήν κατάργησιν τών πιστωτικών περιο
ρισμών καί διατυπώσεων άφ’ έν ός μέν διότι Επαυσαν υφιστάμε
νοι οί λόγοι θεσπίσεώς των, άφ’ έτέρου δέ λόγω τών σημαντι
κών Επιβαρύνσεων τάς οποίας συνεπάγονται' διά τό τραπεζικόν 
κόστος

παγκιστρώσεως έκ τών συμφω
νιών. Πολύ διδακτική έπί τού 
σημείου τούτου είναι ή κτηθεϊσα 
πείρα έκ τών συναφθεισών συμ
φωνιών τραπεζικής συνεργασίας 
μετά τών Τραπεζών «χώρας τής 
ΕΟΚ». Τούς πλουσίους καρπούς 
Τών οποίων δέν ήδυνήθημεν εΐσέ- 
τι νά γευθώμεν παρά τάς κατά 
τήν σύναψίν των δοθείσας παν- 
ταχόθεν Επαγγελίας.

Έν τούτοι ς ή αποφυγή άσκήσεως 
ουσιαστικής τίνος κριτικής έν 
σχέσει μέ τήν οικονομικήν πολι
τικήν δέν έθεωρήθη φαίνεται άρ- 
κετή. “Οθεν ό Διοικητής τής Τρα 
πέζης τής Ελλάδος κ. Ζολώτας 
σπεύδει νά προειδοποίηση τήν 
Κυβέρνησιν ότι ή τυχόν ύποχώ- 
ρησις είς τάς πιέσεις πρός μεί- 
ωσιν τών φόρων θά Εχη σοβαράς 
συνέπειας διά τήν έκτέλεσιν τού 
κρατικού προγράμματος Επενδύ
σεων.

’Ανεξαρτήτως τού περιττού 
τής ΰποδείξεως (ουδέποτε Κυβέρ 
νησις προέβη είς μείωσιν τής 
φορολογίας άνευ αντιστάθμισμά 
των άμέσων καί Εμμέσων) είναι 
λυπηρόν ότι διετυπώθη αυτή χω
ρίς προηγουμένως νά έξετασθή 
κατά τρόπον αντικειμενικόν έάν 
ύφίσταται έτέρα δυνατότης έπαυ 
ξήσεως ή τουλάχιστον διατηρή- 
σεως τής κρατικής άποταμιεύσε- 
ως είς τά ήδη ΰφιστάμενα Επίπε
δα. Ή υίοθέτησις καί ή ΰπό Επι
στημονικόν μανδύα προβολή ά- 
πόψεων, αί όποϊαι συνεπάγονται 
έν τή οΰσίςι Επιβουλήν κατά τού 
χαμηλού βιοτικού Επιπέδου των 
εΰρυτέρων τμημάτων τού πληθυ
σμού, άποτελοΰν, ΰπό τάς κρα- 
τούσας κσινωνικοπολιτικάς συν
θήκας, πράξεις τό όλιγώτερον 
παρακεκινδυνευμένας.

Μυριάκις συνεπώς προτιμώτε- 
ρον θά ήτο έάν ή Εκθεσις περιω- 
ρίζετο είς τήν διατύπωσιν γνω
μών έπί τών έμπιπτόντων είς τήν 
δραστηριότητα τού Εκδοτικού ι
δρύματος τομέων μεταξύ τών ο
ποίων περιλαμβάνεται καί ή ά- 
σκησις τής πίστεως.

Ούτω, ούδείς δύναται νά μεμ- 
φθή τόν κ. Διοικητήν τής Τραπέ- 
ζης τής Ελλάδος διά τήν θεμε
λιώδη διαφωνίαν του πρός τάς 
απόψεις τών ’Εμπορικών Τραπε
ζών άναφορικώς μέ τό θέμα τών 
υφισταμένων πιστωτικών έλέγ
χων.

Βεβαίως αί άπόψεις τών Εμ
πορικών Τραπεζών Ενέχουν πολ
λή» λογικήν διότι πράγματι δέν 
δυνάμεθα νά έπιδιώκωμεν άπό 
τήν μίαν πλευράν μείωσιν τού 
κόστους τού χρήματος καί εΰλυ- 
γισίαν έκ μέρους τού Τραπεζι
κού μηχανισμού, άπό τήν άλλην 
δέ νά διατηρώμεν έν πλήρει άνα- 
πτύξει διαδικασίας άντιστρα- 
τευομένας είς τούς ώς άνω σκο
πούς, τήν στιγμήν κατά τήν ο
ποίαν οί πλείστοι έκ τών λόγων 
τής καθιερώσεως τών πιστωτι
κών έλέγχων Επαυσαν υφιστάμε
νοι.

'Παρά ταΰτα όρθώς ό κ. Ζό- 
λώτας διετύπωσε τήν είς τήν προ 
κειμένην περίπτωσιν άντίθεσίν 
του, ή οποία όσονδήποτε καί αν 
ΰποτεθή άνεδαφική, είναι οπωσδή
ποτε ειλικρινής παρά τήν έγγυη- 
μένην πίστιν του είς τάς άρχάς 
τής έλευθέρας δημοκρατικής οι
κονομίας.

Δέν δύναται όμως νά θεωρηθή 
ώς διαθέτουσα ρεαλισμόν ή πρό- 
τασις τού κ. Ζολώτα περί μετα
τροπής μέρους τών Εναντι ώρι
σμένων Επιχειρήσεων άπαιτήσε- 
ων τών Τραπεζών είς μετοχικόν 
κεφάλαιον, τούτο δέ παρά τήν ά
πό θεωρητικής πλευράς άνυπαρ- 
ξίαν ψόγου τινός. "Ο λόγος είναι 
ότι ή τοιαύτη Ενέργεια όχι μό
νον θά άκινητοποιοΰσε σοβαρά 
κεφάλαια βραχυπροθέσμου, ·ώς έκ 
τής προελεύσεώς των, χαρακτή
ρας, άλλά θά είχε ώς συνέπειαν τήν 
παράτασιν νόθων καταστάσεων 
καί τήν παρεμπόδισιν τής διαδι
κασίας τής φυσιολογικής έξυγι- 
άνσεως διά τής έκποιήσεως ή 
συγχωνεύσεως τών άντιοικονομι- 
κών Επιχειρήσεων.

Πάντως ή ανταλλαγή άπόψεων 
τοιαύτης μορφής μεταξύ τών Εκ
προσώπων τών κυριωτέρων πι
στωτικών ιδρυμάτων είναι, έν 
άντιθέσει πρός τάς δημοσιονομι
κός παρεμβάσεις, κατά κανόνα 
Εποικοδομητική.

ΕΝ ΒΑΣΙΚΩΤΑΤΟΝ ΖΗΤΗΜΑ

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Χάνονται χιλιάδες δραχ. ήμερησίως
Είς Εποχήν καθ’ ήν τά άσφαλι- 

στικά μας Ταμεία διέρχονται τήν 
γνωστήν άπό οικονομικής πλευράς 
κρίσιν τό κεφαλαιώδες θέμα τής 
άξιαποιήσεως τής άκινήτσυ περιου 
σίσς αυτών δέν έχει τύχει τού ά- 
ναλόγαυ χειρισμού, ώστε αί πρό
σοδοι τής πηγής ταύτης &ν όχι 
νά καλύψουν τουλάχιστον νά μει
ώσουν αίσθητώς τό έλλειμμα.

Τά ’Ασφαλιστικά μας Ταμεία 
είναι ΐδιΟίκτήται τών κάτωθι άκι- 
νήτων:

1.) Δραγατσανίου 8 έπί τής 
Πλατείας Κλαυθμώνος άκταώρο- 
φος οικοδομή. Κατέχει τό ήμισυ 
σχεδόν της βορείου πλευράς τής 
Πλατείας πρός τά μέρος τής όδοΰ 
Άριστείδου.

2) Πανεπιστημίου 46. Τετραο- 
ροφος οικοδομή συνεχομένη τού 
κτιρίου ΡΕΞ περιλαμβάνουσα δλην 
τήν έκτασιν τού κινηματοθεάτρου 
IΝΤΕΑΛ καί περιεχομένη μεταξύ 
τών οδών Πανεπιστημίου, Χαρ. 
Τρικούπη καί Φειδίου, πλήν μικρού 
σχετικώς χώρου έπί τής γωνίας 
Φειδίου καί Έμμ. Μπενάκη άνή- 
κοντος εις τρίτους.

3) Διώροφος οικοδομή έπί τών 
οδών Μετσόβου — Ρεθύμνης (ό
πισθεν Μουσείου).

4) Γωνία Κωλέττη — Έμμ. 
Μπενάκη, κατεδαφισθεΐσα πρό δι
ετίας Ετοιμόρροπος οικοδομή καί 
εκτοτε παραμένουσα ώς σίκόπε- 
δον.

5) Τετραώροφος οικοδομή έπί 
τής όδοΰ Ίουλιανοϋ 26.

6) Τριώροφος οικοδομή έπί 
τής όδοΰ Πειραιώς 26 καί 26α-. 
7) Τό έπί τής γωνίας τών οδών 
Γεωργίου Σταύρου καί Αίολου, ’έ
ναντι τής Τραπέζης, αρκετά μεγά 
λης έκτάσεως πλήν όμως διώρο
φον κτίριον ένθα σήμερον στεγά
ζεται ή Α.Ε. Γενικών Αποθηκών 
Ελλάδος.

8) Έπί τής Πλατείας Κοτζιά 
4όροψον ακίνητον, (οδός Εύπόλι- 
δος).

9) Γωνία Σταδίου -—- Αιόλου 
ένθα τό κατάστημα Θανοπούλου 
καί τό άνω αΰτοΰ 4όροφον κτίριον 
μετά τού ισογείου.

Τά ύπ' άριθ. 1 καί 6 άκίνητα 
ανήκουν εις τό Ταμεΐον Συντάξε
ων κατά 70% τά δέ ΰπ’ άριθ. 7,
8 καί 9 εις τό Ταμεΐον Αΰτασψα- 
λείας κατά 60%. Τά υπόλοιπα 30 
καί 40% άντιστοίχως ανήκουν είς 
τά ταμεία Συντάξεων καί Αύτα- 
σφαλείας Τραστέζης Ελλάδος. Ή 
άναλογία κοοθωρίσθη άπό τήν Ε
πιτροπήν τού Ν. 2626)53 κατά 
τόν έποικολουθήσαντα τήν συγχώ- 
νευσιν χωρισμόν τών Ταμείων.

Έπί τών ανωτέρω άκινήτων μό
νον τού πρώτου (Δραγατσανίου), 
το όποιαν είναι τό μόνον μεταπο
λεμικούς άνεγερθέν, γίνεται ορθή I

κατά κανόνα άξιοποίησις, άπαδί- 
δουσα ικανοποιητικά κανονικώς 
είσπραττόμενα ένσίκια, καλύπτον 
τά 6,3 Εκατομμύρια έκ τών εϊσ- 
πραττομένων 12 περίπου έτησίως 
έξ όλων τών άκινήτων. "Αποχντα τά 
λοιπά άκίνητα προπολεμικά κτί- 
σματα καί κοοτά τό πλεΐστον μέ 
ένοικιοστασιακά μισθώματα, πα
ρουσιάζουν, ώς καί έκ τού μικρού 
αριθμού προσφερο μενών χώρων, 
λίαν άντιοικονομικήν έκμετάλλευ- 
σιν.

Είναι έμφα,νεστάτη ή ζημία τήν 
όποιαν ύφίστανται τά Ταμεία, ό
ταν άπό χώρους οί όποιοι καταλ
λήλως σήμερον διαμορφούμενοι εις 
ξενοδοχεία, αίθουσας κινηματοθεά
τρων, γραφεία, καταστήματα, 
γκαράζ κλπ. θά είσεπράττοντο 
πολλαΐ χιλιάδες καθημερινώς έναν 
τι τών ολίγων χιλιάδων τάς οποί
ας σήμερον «άποδίδουν» ούτοι μη- 
νιαίως.

Προβάλλονται αί δυσκολίαι: Δα
πανών κατεδαφίσεως, άνεγέρσεως. 
Εγκρίσεων πάσης φύσεως. Δυσ- 

χέρειαι έκ τής συνιδιοκτησίας. 
’Αλλά τό σπουδαιότερον νομίζοιμεν 
δτι είναι ή έλλειψις δυνάμεως έ- 
πιβολής καί πρωτοβουλίας άναλή- 
ψεως εΰθυνών. Δυστυχώς είς τήν 
έποχήν μας είναι άπαραίτητον τό 
τελευταΐον. Εις τόν αιώνα τής τα
χύτητας, όποιος κινείται μέ σύγ 
χρονα μέσα κερδίζει. ‘Ο άλλος πα 
ραμένει και φθίνει. ΑΙ διοικήσεις 
τών ’Οργανισμών μας πρέπει νά 
παλαίσουν, νά ζητήσουν, νά έπιιμεί- 
νουν. ‘Άλλως ή φθίσις τών οργα
νισμών θά γίνη καλπάζουσα. Ή 
Τράπεζα νομίζοιμεν είναι είς θέ- 
σιν νά βοηθήση είς την άνοικοδό- 
μησιν τών άκινήτων. Πέραν τού
του όμως υπάρχει καί ή μέθοδος 
τής τμηματικής άινοικοδομήσεως 
άκόμη καί τής άντιπαροχής έν ά- 
νάγκη. Αί Εγκρίσεις (Πολεοδομί
ας, Νομισματικής Επιτροπής κ. 
λ.π.) πρέπει νά δοθούν καί είς η
μάς ώς έδόθησαν εις άλλα Ταμεία 
διά τήν άνέγερσιν πολυτελών, πο- 
λυορόφων ξενοδοχείων είς τό κέν- 
τρον τής πόλεως, ώς και τουριστι
κών είς τάς άκτάς. Τό θέμα τής 
συνιδιοκτησίας. Δέν νομίζοιμεν δτι 
οί συνιδιοκτήται, τά Ταμεία δηλ. 
τών συναδέλφων τής Τροπτέζης 
Ελλάδος, θά έκριναν άσύμψορον 

,μίαΙν τοιαύτην ένέργειαν, ούτε δτι 
θά έπαρουσιάζετο δυσχέρεια εις 
τήν διαχείρισιν τόσον τής άνεγέρ
σεως, δσον καί τής μετέπειτα έκ- 
μεταλλεύσεως. Άλλοίμονον έάν οί 
ύπάλληλοι, οϊτινες διαχειρίζονται 
τήν περιουσίαν τού Δημοσίου καί 
τών μεγαλυτέρων ’Οργανισμών δέν 
θά ήδύνοντο νά διαχειρισθώσι τήν 
ιδίαν αυτών περιουσίαν.

Πιστεύομεν καί έπαναλαμβάινο- 
μεν. Θέλησις χρειάζεται, Θέλησις 
καί άποφασιστικότης.

ΕΚΚΡΕΜΟΥΝΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Ή «Τραπεζιτική» εγκαινιάζει άπο ιοΰ παρόντος φύλ

λου τή ν στήλην τών ειδικών θεμάτων. Μέσω· ταύτης θά 
πληροφορούνται οί συνάδελφοι τά; Συλλογικά; ένεργεί- 
α; έπί τών ενδιαφερόντων αυτούς θεμάτων, ώς καί τήν 
θεμελιωσιν τούτων. I ινεται ωσαύτως^ ή προόολί] αυτών 
δημοσία, εζ ής θα εμφανίζεται το- δίκαιον τού περιεχομέ 
νου jcov καί άδικον τής έμμονης τής Διοικήσεως είς τήν 
μή έπίλυσίν των.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 
ΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Ή Τράπεζα κατά παράβασιν j κύπτη, δτι ώς υπαλλήλους εννοεί
τού υφισταμένου 'Οργανισμού Ύ 
,πηρεσίας έχει δημιουργήσει εύρεί- 
αν κατηγορίαν ήμερομισθίων ύπαλ 
λήλων έκ τού νεοπροσλαμβανομέ- 
νου Πρισωπικοΰ. Έπί τούτου ό 
Σύλλογος λόγψ τού παρανόμου 
τής πράξεως καί χειροτερεύσεως 
τών όρων σχέσεως καί εργασίας 
έκ τής ,καθυστερήσεως τούτέστιν 
τής έξελίξεως τού Προσωπικού έ
χει έκδηλώσει τήν άκραν άντίθέ- 
σίν του διεκδικών τήν άρσιν τής 
ανωμαλίας.

Πέραν δμως τούτου οί υπάλλη
λοι τής κατηγορίας τούτης εξαι
ρούνται καί τών χορηγουμένων είς 
άπαν τό λοιπόν Προσωπικόν, βά
σει τού άρθρου 5 τού 'Οργανι
σμού Υπηρεσίας, οικογενειακών 
έπιδαμάτων.

Ή έξαίρεσις αΰτη συνιστά έ- 
τέραν έκ μέρους τής Τραπέζης 
παρανομίαν, καθ’ δσον τό άρθρον 
5 προβλέπει τήν χορήγησιν ταιού- 
τών επιδομάτων είς τούς «ύ π α λ- 
λ ή λ ο υ ς» χωρίς να διατυποΰ- 
ται περιορισμός τις, έξ οΒ νά προ

μονον τούς διαβαθμισμένους κατά 
το άρθρον 4 αυτού. Άντιθέτως αί 
ρυθμίζουσσι τήν έντασιν τής ισχύ
ος τού ’Οργανισμού εϊδικαί δια
τάξεις τών άρθρων 33 καί 32 πα- 
ράγ. 3 καθιστούν σαφές τό δτι ό 
Οργανισμός έχει Εφαρμογήν έπί 
παντός προσώπου 
παρέχοντος έξηρτημένην εργασίαν 
ανήκοντας είς τ ό 
Προσωπικόν τής Τρα 
17 1 ς, άδιακρίτως φύλου, 6α
θμοΰ, κατηγορίας, ή κλάδου Εξαι
ρέσει τού έπί συμβάσει δ Γ ώ- 
ρισμένον χρόνον προ
σωπικού, τών καθαριστριών καί 
τού είς τά Εξωτερικόν προσλαμβα- 
νομένου προσωπικού.

Κατόπιν τών δίνωτέρω ζητείται 
από τήν Διοίκησιν δπως επανεξέ
ταση τους λόγους οϊτινες ήγαγον 
είς τήν λήψιν τής δυσμενούς διά 
τήν είρημένην κατηγορίοον άποφά- 
σεως καί άποδώση είς αυτήν τά 
οικογενειακά Επιδόματα ώς καί είς

τό λοιπόν Προσωπικόν.

ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ 
ΔΙΑ ΣΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΡΥΚΟΛΑΚΙΑΣΜΔΤΑ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΚΛΟΕΣΤΦΤΟΣ 
ΤΟΥ ΣΚΛΑΒΟΥ ΠΡΟΙΟΡΙΝΟΥ ΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΤΑΡΓ0ΥΝΥΑ1 AEKAAIQMATA ΚΑΤΑΚΤΗΟΕΝΤα 
Η\ ΜΕ ΤΟ ΛΙΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΚΟΜΗ

Ένώ ή Τράπεζα άφειδώς σκορ
πά χρήμα διά νά συγχρονισθή ά
πό άπόψεως έμφανίσεως, κατά 
πρώτον λόγον καί κατόπιν άπό 
πλευράς λειτουργίας, σχέσεων. 
Εργασιών έν γένει, ένφ τό πνεύ
μα προσαρμογής πρός τάς ίσχυ- 
ούσας μορφάς καί συστήματα οι
κονομικής άναπτύξεως διέπει τάς 
προσπάθειας αυτής, έστω καί άν 
περί τήν Εφαρμογήν άλλοι τής 
παίρνουν τά πρωτεία, δμως είς 
τόν τομέα τού προσωπικού βλέ
πει, μέ τά μάτια τών ειδικών «άε- 
τών» της, πάντα πρός τά πίσω.

Καθ’ ήν στιγμήν ό άνταγωνι- 
σμός (ό όποιος είς τά περισσό
τερα ουσιώδη ζητήματα έπήρε την 
πρωτοπορείαν) έπί θεμάτων τού 
Προσωπιοκΰ του, χωρίς νά προ
φασίζεται Παπαληγοΰρες καί κά
θε είδους «άδειες» χάριν τής νο
μισματικής σταθερότητος(! ) προ 
βαίνει είς γενικάς αυξήσεις ά- 
ποδοχών καί φροντίζει κατά τόν 
καλύτερον τρόπον νά έξελίσσων- 
ται οί είς αυτόν Εργαζόμενοι, οί 
ήμέτεροι Εγκέφαλοι περί τά ζη
τήματα τού Προσωπικού άνατρέ- 
χουν είς τις μουχλιασμένες σελί
δες τής ιστορίας τής Τραπέζης 
διά νά εύρουν πρότυπα διά σημε
ρινός... «πρωτοτυπίας».

Μία παρένθεσις. Ή ιστορία 
τής Τραπέζης έχει σελίδες φωτει 
νές, αύτές πού άπετέλεσαν την 
σπονδυλικήν στήλην είς τήν οποί 
αν έστηρίχθη καί άνεπτύχθη καί 
ή Τράπεζα καί ή Ελληνική Οίκο

καταστάσεις και περιστατικά μι
ας χρονικής στιγμής, Εποχής δύ- 
ναταί τις νά εϊπη, τά όποια δ
μως άπέθανον μέ τό πέρασμα τής 
Εποχής αυτής. Καί σήμερα οί σε
λίδες αύτές είναι άχρηστες, μου
χλιασμένες, άποπνέουν πτωμαΐνη 
καί αί άναθυμιάσεις των μόνον 
νά δηλητηριάσουν τήν σημερινήν 
ζωήν τής Τραπέζης είναι ίκαναί.

Καί δμως Εκείνοι οί οποίοι έ- 
τάχθησσν νά ρυθμίσουν άπό πλευ
ράς Τραπέζης τήν σχέσιν Εργα
σίας, Εμφορούμενοι πάντοτε άπο 
τήν ιδέαν δτι «δταν ήσαν νέοι ύ- 
πάλληλοι έπί σειράν Ετών διετέ- 
λουν προσωρινοί γραφείς, ήμερο- 
μίσθιοι κλπ. έως δτου γίνουν δό
κιμοι» — πράγμα τό οποίον δέν 
άφήνουν ευκαιρίαν νά Επαναλαμ
βάνουν — καί εΰρίσκοντες πολύ 
εϋκολον (διατί νά κουρασθοΰν;) 
τήν λύσιν τής καθυστερήσεως τού 
Προσωπικού ώς μέσον... οικονο
μιών διά τό 'Ίδρυμα, αύθαιρέτως 
Εφαρμόζουν τήν τριετή τουλάχι
στον προσωρινότητα είς τούς νε- 
οπροσλαμβσνομένους διά 6έ τούς 
ολίγον παλαιστέρους Επιδιώκεται, 
μέ προοδευτικόν σύστημα δυσχε- 
ρεστέρων Εξετάσεων μονιμοποιή- 
σεως, ή παραμονή των είς τήν 
προσωρινότητα. ’Έτσι έχομεν σω
ρείαν Εκτάκτων συναδέλφων, οί ό
ποιοι, υπό τήν άόρατον άπειλήν 
τής άπολΰσεως, καί πέραν τού ω
ραρίου Εργασίας νά έργάζωνται 
καί άδιαμαρτυρήτως θά δέχωνται 
πάν δ,τι θ’ άποβαίνη είς βάρος

Πρό τής συγχωνεύσεως, ή ’Ε
θνική Τράπεζα έφαρμόζουσα σχε
τικός διατάξεις τής ’Εργατικής 
Νομοθεσίας (Συλλογικά! Συμβά
σεις Εργασίας άπό 29.7.37, 
10.9.37 καί 950)43) άνεγνώρι- 
σεν, διά σειράς άποψάσεων τού 
Γενικού Συμβουλίου αυτής (’Εγ
κύκλιοι Διοικήσεως 3)46, 55)47) 
τόν χρόνον προϋπηρεσίας τον Υ
παλλήλου εις ετέρους 'Οργανι
σμούς ώς πρσσαυξάνσντα άναλό- 
γως τό πα'ρεχόμενον αύτφ Επίδο
μα πολυετίας, Ώς τοιοΰτοι ’Ορ
γανισμοί έθεωροΰντο:

α) Τό Δημόσιον και τά Νομικά 
πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Δη 
μοσίας Ώφελείας.

β) Αΐ άλλαι Τράπεζαι ή τρα
πεζικοί ’Οργανισμοί εσωτερικού 
καί Εξωτερικού.

δ) ’Οργανώσεις τού Προσωπι
κού (Ταμεΐον Υγείας, Σύλλογος 
Υπαλλήλων, Συνεταιρισμοί, Οικο

δομικός καί Προμηθευτικός).
Ό συνυπαλογισμός τής έν λό

γψ προϋπηρεσίας έγένετο ύπό τήν 
προϋπόθεσιν δτι αΰτη ήτο ομότι
μος πρός τήν τής Τραπέζης, ή- 
σκεΐτο κατά κύριον Επάγγελμα καί 
δέν εΐχεν χορηγηθή δΓ αυτήν σύν 
ταξιζ. , „

Ή Τράπεζα, έξ άλλου, δια της 
ύπ’ άριθ. 31)1.8.49 ’Εγκυκλίου 
Διοικήσεως, έπεξέτεινε την τοιαύ
την άναγνώρισιν καί διά τήν υπη
ρεσίαν έν τώ στρατεύματι τού πα 
λαιοΰ πολεμιστοΰ καί τού μονίμου 
άξιωματικοΰ, ώς έπίσης καί διά 
τήν προϋπηρεσίαν παρά τή Α
στυνομία Πόλεων και Χωροφυλα
κή, έκπιπτομένης τής θητείας τού 
κληρωτού εις άπάσας τάς, πλήν 
τού παλαιού πολεμιστοΰ, περι
πτώσεις.

Τά άνωτέρω κατήργησεν ό κατ’ 
έξουσιοδότησιν τού Ν.Δ. 2510) 
53 κυρωθέΐς διά τού Β.Δ. 17)26.

9.53 Οργανισμός Υπηρεσίας τής 
Τραπέζης, περιορίσας (άρθρ. 6 
καί 34α'.) τήν έν λόγψ υπηρεσί
αν είς τά διανυθέντα παρά τή ’Ε
θνική Τραπέζη καί τέως Αθηνών, 
ώς καί κατά μεταγενεστέραν διευ 
ικρίνησιν καί τά έν ταΐς Τραπέζαις 
Κρήτης καί Ανατολής ετη, "Ηδη:

α) Ό γενεσιουργός τού περιο
ρισμού τούτου λόγος, ήτοι ή οι
κονομική άδυναμία τής Τραπέζης 
έξέλιπεν,

β) Ό έν λόγψ περιορισμός, ού 
δέποτε έπεβλήθη είς τάς έτέρας 
Τραπέζας, ώς καί εις τάς λοιπάς 
μεγάλας Επιχειρήσεις,

γ) Ή νομική πλευρά τού περι
ορισμού (άρθ. 2 παρ. 2 Ν. 2510) 
53) ήδη ήτόνισεν είς πλείστας έ
τέρας περιπτώσεις (π.χ. επιδό
ματα εΰδσκίμου παραμονής είς 
βαθμούς κάτω τού Αογιστού Β'. 
Μεταβολή ποσοστών επιδόματος 
πολυετίας, καταβολή παρά τής 
Τραπέζης φορολογίας μισθωτών 
υπηρεσιών, καί εισφοράς ήσφαλι- 
σμένων).

δ) Ή έτησία δαπάνη κατά τούς 
υπολογισμούς τού Συλλόγου δέν 
είναι δυνατόν νά ύπερβή τάς δρχ. 
700 χιλ.

‘Ο Σύλογος έχει άπό τής 21ης 
Ιουνίου 1962 ζητήσει τήν ίκανο- 
ποίησιν τού ζητήματος τούτου έν 
τή Εφαρμογή τής βαθίμ ιαίας άνα- 
κτήσεως τών άπολεσθέντων διά 
τής συγχωνεύσεως κεκτημένων δι
καιωμάτων τού Προσωπικού καί 
7Πς μή χειροτέρας μεταχειρίσεώς 
του έναντι τού Προσωπικού τών 
λοιπών μεγάλων Τραπεζών. Έκ- 
τοτε παρά τάς Επανειλημμένος 
του ΰπομνήσεις ή Τράπεζα, ώς 
καί είς πλεΐστα οσα, ετερα ζητή
ματα, άρνεΐται νά δώση τήν λύ
σιν ένψ εύχερώς κατά κλαδικάς 
συμπάθειας δίδει ταύτας κατά βοϋ 
λησιν.

ΤΑΓΗΣ
ΑΙ ΠΟΙΝΑΙ

Εν συνεχείς πρός προηγουμένην άρθρογραφίαν μας έπί τών θέ
σεων τού Συλλόγου ώς πρός τό άνωτέρω θέμα δηιμοσιεύομεν 
καί το ακόλουθον, σχετικόν άρθρον συναδέλφου.

ναμία, καί σελίδες περιλαμβάνου- : τής μορφώσεως καί τής άνθρωπί
σες νεκρά θέματα, γεγονότα δηλ., | (Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)

Οί άρμόδιΟΊ ύπηρεσιακοί πα
ράγοντες προσπαθούν νά παγιώ
σουν μίαν νέανζ ίδικήν των, άντί- 
ληψιν είς τάς σχέσεις προσωπι
κού καί Τροπτέζης. Ή άντίληψις 
αυτή συνίσταται εις τήν έπίδειξιν 
μιας ύπερμέτρου σκληρότητας, διά 
τής Επιβολής υπερβολικών καί 
ττολλάκις καταστροφικών κυρώσε
ων διά σφάλματα, τά όποια καί 
ΰπό τάς χειροτέρας συνθήκας δέν 
δικαιολογούν αύτάς. Είναι προφα
νείς οί κίνδυνοι τούς: οποίους έγκυ 
μονεΐ ή αβασάνιστος καί αψυχο
λόγητος αΰτή τακτική τής αυθαι
ρεσίας τόσον διά τό Προσωπικόν 
δσον καί διά τήν Τράπεζαν.

Ποια είναι τά κίνητρα καί αί 
σκοπιμότητες τής τακτικής αύτής;

Κατ’ αρχήν ή ποινή καθ’ έαυ- 
τήν αποτελεί πράξι-ν δικαιοσύνης 
καί δέν είναι Επιτρεπτόν νά υπει
σέρχεται είς αυτήν οίαδήποτε σκσ 
πιμότης. Άλλα συμβαίνει έδώ ή

έννοια τής δικαιοσύνης νά εύρί· 
σκεται είς απόλυτον αρμονίαν μέ 
μίαν ΰγιά, ορθήν καί αποτελεσμα
τικήν έννοιαν Επιχειρηματικής σκο 
πιμότητος. Διότι, δταν τά Εντε
ταλμένα δργανα κρισεως τής συμ 
περιφοράς τών Εργαζομένων σέ- 
βωνται άπαραβιάστως τήν δικαιο
σύνην, καί Απονέμουν άπαθώς καί 
ψυχραίμως αύτήν, Εμπεδώνουν μί
αν ηθικήν τάξιν πραγμάτων, είς 
τά πλαίσια τής όποιας Εφησυχά
ζει καί αποδίδει τό Εργατικόν 
στοιχείον.

Είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν καθ’ 
δλον τόν μακραίωνα βίον αυτής, 
τήν βάσιν τών έπί τού προκει με
νού σχέσεων τού προσωπικού με
τά τού 'Ιδρύματος, άπετέλεσεν ή 
μεγαλοφυής, δσον καί άπλή άρ- 
χή τού ίδρυτοΰ της Γεωργίου
Σταύρου, καθ’ ήν ή Τράπεζα πρέ 

(Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)



Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΒΙΑΙΑΣ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ

ΥΓΙΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ
Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΞΑΝΕΜΙΖΕΙ 

ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ
Οί τιμές τών κυρίων ειδών δι

ατροφής ανέβηκαν κατά 40%, ε
νώ οί μισθοί καί τά ημερομίσθια 
ιταρέμειναν στάσιμα ή έλαβαν μι- 
κράν αϋξησιν κατά την περίοδον 
άπό τού 1955 — 1963. Κατω
τέρω παραθέτουμε συγκριτικούς 
άριθμούς τής οκταετίας διά τους 
κ.κ. Υπουργούς Συντονισμού καί 
’.Εργασίας καί διά κάθε δύσπι
σταν αναγνώστην.

• Ό άρτος τό 1955 είχε 3 
δραχμές τό κιλό. Σήμερα εχει 4, 
80 δραχμές (λευκός).

• Τό λάδι εΐχε 17,50 καί ε- 
ψθασε στις 26,50 — 28 δρα
χμές-

• Τό κρέας έπωλεΐτο προς 25 
δραχμές τό κιλό1. Σήμερα πωλεί
ται πρός 36 δραχμές.

• Τά ψάρια είχαν 16 δραχμές 
(μέση τιμή) καί έχουν 28.

• Ή ζάχαρις από 7,20 άνέ- 
βηκε στις 13,50 δραχμές.

• 'Ο καφές άπό 56 πωλείται 
80 δραχμές τό κιλό.

• Ή φέτα άπό 17,50 κυμαί
νεται μεταξύ 24 — 25 δραχμές 
τό κιλό.

• Ό βακαλάος άπό 9 έ'φθασε 
15 δραχμές τό κιλό.

• Οί πατάτες άπό 3,60 ανέ
βηκαν στις 5 δραχμές οί ντόπιες 
καί 4,50 τοΰ εξωτερικού.

• Οί έληές άπό 14,50 πω- 
λοΰνται 28,50 (Καλαμών).

• Τό ρύζι άπό 6,50 εφθασε 
στις 11 δραχμές (ίΚαρολίνα).

• Τό κρασί άπό 4 έπήγε 7 
δραχμές.

• Τά τσιγάρα άπό 5 δραχμές 
στοιχίζουν 8.

Περιττό νά άναψέρουμε σειράν 
άλλων άμέσων καί έμ μέσων αυ
ξήσεων, όπως τά τηλεφωνικά τέ
λη, τά εισιτήρια, ή μπύρα, τά 
γλυκίσματα, ή μεταλλική δραχμή 
κ.λ.π. πού έκαμαν τή ζωή Ακρι
βότερη κατά 40% περίπου.

0 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας)

ριζικής άναμορφώσεως τοΰ ’Ορ
γανισμού Υπηρεσίας, ΐνα ούτος 
άνταποκρίνεται καί εις τάς ση- 
μερινάς άνάγκας τής Τραπέζης, 
άλλά κυρίως καί εις τάς συγχρό
νους άντιλήψεις περί μεταχειρί- 
σεως έργαζομένων άνθρώπων, εις 
ας δυστυχώς τό ήμέτερον "Ιδρυ
μα Ερχεται ο ύ ρ α γ ό ς.

2. — Άρθώσι πάραυτα τά ί- 
σχύοντα μέτρα καθυστερήσεως τής 
μονιμοποιήσεως τών νεοπροσλαμ- 
βανομενων Υπαλλήλων ώς ζητεί
ται διά τοΰ ύπ’ άριθ. 243)27.10. 
1962 έγγράφου τοΰ Συλλόγου.

3. — Μέχρι τής καί δι’ άργανι- 
κής διατάξεως έπικυρώσεως, έγ-

κριθή ή συμμετοχή Συλλογικών 
’Εκπροσώπων είς τά Πειθαρχικά 
Συμβούλια, ώς καί είς τά τοιαΰ- 
τα Μονιμοποιήσεων καί Μετατά
ξεων. ’Επέρχεται οΰτω ομοιομορ
φία συνθέσεως καί λειτουργίας 
άπάντων τών Συμβουλίων κρίσε- 
ως τοΰ Προσωπικού, ώς καί έξο- 
μοίωσις τής μεταχειρίσεως τού 
Προσωπικού τής Τραπέζης μας, 
είς τό σημεϊον τούτο, πρός τό 
Προσωπικόν ά π α σ ώ ν τών 
ετέρων Τροπτεζών.

4.— Νά έπανεξετασθώσι αί κυ- 
ριώτεραι έκ τών έπιβληθεισών 
ποινών τοΰ Συμβουλίου τή συμ
μετοχή Συλλογικών Εκπροσώπων 
καί άποκατασταθώσιν οί αδίκως 
ή αύστηρώς κριθέντες.

ΒΡΥΚΟΛΑΚΙΑΣΜΑΤΑ
(Συνέχεια έκ τής 3ης σελίδας) 

νης ύποστάσεώς των άκόμη, άρ- 
κεΐ νά έξυπηρετήται τό κατά τις 
βρυκολακιασμένες άντιλήψεις συμ 
,φέρον τής Τραπέζης. "Ηδη δέ 
πολλοί προσωρινοί καί ημερομί
σθιοι υπάλληλοι, ιδίως τών έπαρ- 
χιών, μή εχσντες χρόνον καί μέ
σα καταρτίσεώς των άπέτυχαν είς 
τις έξετάσεις μονιμοποιήσεως καί 
παρ’ ολον δτι είναι άποδοτικώ- 
τατοι υπάλληλοι παραμένουν προ 
σωρινοί. ‘Έτσι βαθμιαίως έπα- 
νερχόμεθα είς τό προπολεμικόν 
καθεστώς τών αιωνίων γραφέων 
έκτακτων κλπ. τό όποιον κατά 
τήν διάρκειαν τής Εχθρικής κα
τοχής κατηργήθη μέ τήν τότε εν- 
ταξιν, έναν άπό τούς μεγάλους 
καρπούς τών μεγαλειωδών τότε 
αγώνων τοΰ Προσωπικού, τίμημα

τών οποίων ύπήρξε καί συναδελ- 
φικόν αίμα. Αύτά άς σκεφθοΰν ό
σοι θέλουν νά ρίψουν τό Προσω
πικόν είς καθεστώς σκλαβιάς. 
"Ας θυμηθούν μέ τί άνακούφισιν 
έδέχθησαν τήν τότε ενταξιν καί 
ας θεραπευθοΰν άπό τό κομπλέξ 
τής διαρκούς κατατυραννίσεως 
τοΰ άλλου έπειδή κάποτε αυτοί ε- 
τυχε νά ύποστοΰν τυραννίαν.

Οί νέοι συνάδελφοι Αναμένουν 
δικαίαν καί άνθρωπίνην μεταχεί- 
ρισιν καί όχι τά Επαναλαμβανό
μενα πάντοτε λόγια, περί «περι
ουσίου» καί Εκλεκτής σειράς καί 
«λαμπροΰ» μέλλοντος έν τή Τρα- 
πέζη, τό όποιον είς τήν πραγμα
τικότητα, διά τών έφα(ριμοζομέι- 
νων συστημάτων θά τούς γίνη ό
σον τά δυνατόν σκοτεινότερον.

ΑΙ ΠΟΙΝΑΙ
(Συνέχεια έκ τής 3ης σελίδας)

πει νά ΐστα,ται Εναντι τοΰ προσω
πικού της πάντοτε αυστηρά, ου
δέποτε όμως άδικος, σκληρά ή α
πάνθρωπος. Ή άπαραβιάστως ιε
ρά αΰτή παρακαταθήκη άπετέλε- 
σεν Εκτατέ παράδοσήν διά τήν 
Τράπεζαν, έπιτρέψασαι τήν ταχεϊ- 
αν ψυχικήν άφομοίωσιν τών έκά- 
στοτε έργαζομένων πρός αυτήν 
καί τήν έξώθησίν των είς τό μέ- 
γισταν δυνατόν τής άποδοτικότη- 
τός των,

Ή πολύτιμος αυτή παράδοσις, 
ή τελεσψόρως δοκιμασθεΐσα εις 
τήν πυράν τών έκατόν καί είκοσι 
δύο ετών τού βίου τής Τραπέζης, 
παραβιάζεται είς τάς ημέρας μας 
μέ Επικίνδυνον Ελαφρότητα.

Ποια είναι λοιπόν τά κίνητρα 
τής παραβιάσεως αυτής; Δυστυ
χούς, παρ’ δλην τήν καλή μας θέ- 
λησιν, δεν βλέπομεν νά ΰπάρχη 
ίχνος λογικής είς τήν Ενέργειαν 
αυτήν. Τό μόνον εκκινούν αίτιον 
εύρίσκεται είς τήν νοοτροπίαν και 
τήν προσωπικήν συγκρότησιν τών 
έμπνευστών της. Νοοτροπία αύθαι 
ρεσίαις καί ολοκληρωτισμού. Νοο
τροπία προσωπικής Επιβολής διά 
τού τρόμου. Νοοτροπία καθ’ ήν1 Ε
πιδιώκεται ή κατατρομοκράτησις 
τού προσωπικού, ώστε νά τφ άφαι 
ρεθή τό σθένος άντιστάσεως είς 
τάς άντεργατικάς πράξεις.

Πόσον πλανώνται! ’Εάν Εκαμαν 
τον κόπον νά ρίξουν μια ματιά 
είς τήν πείραν, ή έστω εις τό τε- 
λευταϊον Εγχειρίδιου τής Εργατι
κής ψυχοτεχνικής, θά διεπίστωναν 
δτι, θάττσν ή βράδιον θά δρέψουν 
αντιθέτους τών προθέσεων των 
πικρούς καρπούς. Επιτέλους οί

ικανοί καί μέ συγχρονισμένην άν- 
τίληψιν ήγέται τών Επιχειρήσεων 
Εμπνέουν είς τούς συνεργάτας των 
όχι τρόμον, άλλά πίστιν. Ενθου
σιασμόν καί ζήλον.

Καί υπάρχει καί ή άλλη πλευ 
ρά τού λόφου. Γνωρίζουν σϊ παν 
ροικοΰντες είς τήν ‘Ιερουσαλήμ, 
δτι άλλοία, άκρως αντίθετος είναι 
ή μεταχείρισις τών ευνοούμενων 
καί είς περιπτώσεις ετι ιδιαιτέρας ! 
βαρύτητος... (’Αποσιωπητικά, πολ
λά αποσιωπητικά...). Ιδού όλό- 
κληρσς ή είκών τής αυθαιρεσίας. 
Διϋλίζσμεν τήν κώνωπα οσάκις 
πρόκειται περί απλών συναδέλφων 
καί καταπίνομεν τήν κάμηλον, ό
ταν πρόκειται περί πραιτωριανών.

Ή δημιουργηθ'εΐσα ήδη κατά- 
στασις Επιβάλλει κατ’ άρχήν τήν 
άμεσον έπέμβασιν τού κ. Διοικη- 
τού, πρός άνάσχεσίν τού κακού 
αϋτοΰ ζήλου τών άμέσων συνερ
γατών του. ‘Η παγία; έγγύησις ό
μως διά τήν δικαίαν καί ϊσην δι’ 
όλους μετοχείρισιν, είναι διά τό 
προσωπικόν ή συμμετοχή είς τά 
πειθαρχικά συμβούλια τού συλλο 
γικοΰ παράγοντος.

Ή θέσις τού έργαζομένου είς 
τήν Τράπεζαν πρέπει νά είναι 
σταθερά καί βεβαίά, νά διέπεται 
άπό κανόνας λογικής καί δικαίου. 
Ή αύθαίιρεσία γεννά τήν αβεβαι
ότητα, τήν αμηχανίαν, τήν ύποστο 
λήν τού πνεύματος τής πρωτοβου
λίας καί ένεργητικότητος, δη,μιουρ 
γεί δηλαδή κατάστασιν άπαράδε- 
κτσν τόσον άπό άπόψεως προσω
πικού, όσον καί άπό άπόψεως ευ
ρύθμου καί αποτελεσματικής λει
τουργίας τού Ιδρύματος.

Η ΜΑΧΗ ΑΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟΝ
ΑΜΕΣΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΑΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΑΑΟΓΟΥ 

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΑΙΑΠΙΣΤΟΥΗΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ
Καί μερικοί... άδιόρδυτοι

ριοχής ’Αθηνών παραμένουν κλει
στά πλέον, τάς βραδυνάς ώρας. 
Βέβαια άπόκειται ό Ελεγχος τών 
Εργαζομένων κατά τάς άπογευμα 
τινάς ώρας. Εάν δηλ. ή εργασία 
αϋτη αμείβεται ΰπερωριακώς. Μέ
χρι στιγμής αυτό τηρείται, πλήν 
όμως θά πρέπει νά έλέγχωνται α
πό τούς Έπόπτας βάσει τών ει
δικών Εγκεκριμένων καταστάσεων. 
Παραλλήλως οί συνάδελφοι πρέπει 
νά τηρούν τόν Σύλλογον ένήμερον 
Επί πάσης παραβάσεως. Πληιρο- 
φορούμεθα πάντως ότι ή «άτσιδω- 
σύνη τών κλεπτών τής ανθρώπι
νης Εργασίας έπευόησε τήν άμε
σον μεταμεσημβρινήν (ώρα 2.30'
-—■ 4 μ.μ.) συνεχή Εργασίαν δι’ 
ήν καί άπό τών στηλών μας έπι- 
σύρομεν τήν προσοχήν τού Υ
πουργείου. ’Ανεξαρτήτως τούτου 
τό γεγονός θά έλεγχθή ύπό τού 
Συλλόγου μέ τάς άναλόγους συνε 
πείας.

Καί ώρισμέναι Εξαιρέσεις, α'ί- 
τινες καταγγέλλονται ώς άξιαι ί
διας παρατηρήσεως. «Στελέχη» 
καί διευθυνταί ‘Υποκ)των κατε- 
λήφθησαιν Εργαζόμενοι τάς νυκτε
ρινός ώρας, άψού δέν εΐχον προ
σωπικόν τάς ώρας ταύτας νά έπι- 
βαρύνουν. Καί ή Εργασία; Ταξι- 
νόμησις κόπιας καί αποστολή ει
δοποιητηρίων εΐσπράξεως άξιων1. 
Είναι πλέον ζήτημα άξιοπρεπείας 
καί σεβασμού πρός τόν έαυτόν 
των τό νά μήν δύνανται ώρισμένοι 
ν’ άποτοξινωθοΰν άπό τήν συνήθΕι 
οιν τού «κύπτειν αυχένα». Κεφαλαί 
όμως είναι. "Ας αύτοκαταπιέζων- 
ται Αφού τό θέλουν. Αλλους νά 
μή καταπιέζουν.

[προς ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ |
I ’ Απευθυνόμεθα πρός τούς έν άπομαχία συναδέλφους και τούς δηλοϋ- g
■ μεν ότι; ___ , „ g
■ 1. Το Διοικ. Συμβούλιο*’ τοΰ Συλλόγου τών Υπαλλήλων Ε.Τ.Ε. ε- g 
I χ£ι πάντοτε μεταξύ τών πρώτων μεληΐμάτων του τήν φροντίδα περί τά g
* ασφαλιστικά ταιμεΐα κυρίας και έπικουρικής άσφαλίσεως, τόσον ώς πρός I 
ϊ τά θέματα ύπάρξεως καί οικονομικής των έξυγιάνσεως, όσον και πρός ( 
| τά έσωτερικά τοιαΰτα (θέματα λειτουργίας και παρο-χών πρός συνταξ,ιού- g
■ χυνς). Το τελευταΐον δέ ά,περρόφησε και απορροφά πολύ μεγαλυτέρας I 
ϊ τού κανονικού προσπάθειας τοΰ Δ.Σ. είς βάρος πολλάκις και τής προω- g 
1 θήσεωις τών ζητηιμάτων τοΰ έν evepryEioc προσωπικού, δι’ ό και έχει έ- g
■ πιούρει τά δίκαια παράπονα τούτου.

2. Τό θέμα τής ένοποιήσεως τών Άσφαλιστυκών Οργανισμών τοΰ ■ 
g Πρνοωπικοΰ τής Τραπέζης μέ έπίίκεντρον τής βαρύτητος, ώς έκ τών πρα- g
* γμάτων διαμορφωθέν, τήν λειτουργίαν ενιαίου έπιικουρικοΰ, άρκετάς I 
J ταλαιπωρίας εΐχεν ύποστή άπό τήν έιχ μέρους τής Διοίκησε ως τής Τρα- g 
g πέζης πρωτοβουλίαν περί τήν έφαρμογήν του, πρωτοβουλίαν γεμουσαν ά- g 
I συνεπειών καί σφαλμάτων. Καιρός ήτο αι ’Οργανώσεις τοΰ Προσωπικοΰ I
* ν αναπτύξουν, μέ βάσιν τήν πλήρη συνεννόησιν αυτών, εΰρυτέραν πρω- ! 
g τοβοι.’λίαν πρός έξομάλυνσιν τών άντιθέσεων — αίτιων τής παρελκύσεως g 
I καί όρνστυκήν καί παγίαν λύσιν του όλου θέματος. Φυσικά οΰΐδείς λογι- I
* κώς σκεπτόμενος θά είχε τήν άξίωσιν, εκείνο τό όποιον έπί πενταετίαν !
■ ή πανίσχυρος Διοίκησις τής Τραπέζης δέν «ήδυνήθηι» νά λύση, νά τό έ- g 
I λυον αί Όργανώοεις τών «έν ένεργεία» έντός τεταγμένης μικράς προ- I 
I θεσμίας.

3. Παρά ταΰτα τό Διοικ. Συμβούλων τοΰ Συλλόγου, έχον πλήρη συ- g
g ναισθηοιν τών δικαίων καί τών άναγκών τών συνταξιούχων — έπικου- I
1 ρουμένωι καί αίσθανόμενον τήν ήίθιικήν — καί βαρυτέραν — πίεσιν τοΰ !
* καθήκοντος του έναντι αύτών εργάζεται έν μέοω τών τεραστίων δυσχε- - 
g ρειό'ν τοΰ θέματος διά τήν κατά τό δυνατόν τα,χύτερον λειτουργίαν τοΰ ϊ 
ί Έπικουρικοΰ, ώστε ανεξαρτήτως τής συνδέσεώς του πρός τό όλον θέ- g
* μα τής ένοποιήσεως πληροί τούτο τόν σκοπόν του.

4. ’Εν τώ πλαισίω τούτω ήτήσατο τό Διοικ. Συμβούλων τήν σύγ- j 
I κληισιν τής νομίμου (παλαιάς) Δ.)Ε. τιρός ρύθμίσιν τών έκκρεμούντων θε- g
■ μάτων άπό ιτλευράς τών ή6η έπίκουρουμένων συνταξιούχων τής Ε.Τ.Ε. ■ 
g έν οΐς πρώτον τό θέμα τής παρατάσεως τών διακοπεισών έπικουρήσεων. ! 
g Πλήν όμως οί έν τή Δ.Ε. σύμβουλοί του καί λοιποί εκπρόσωποι τοΰ έν g
■ ένεργεία Προσωπικοΰ Ε.Τ.Ε. εύρέθησαν άπ,ροειδοποίη-·
■ τ ο ι (άνευ κοινοποιήσεως ήμερησίας διατάξεως) ένώπων τοΰ !
g θέματος «εισδοχή τών εκ τής Τραπέζης ’Αθηνών ήσφαλισμένων καί συν- g
■ ταξιούχωΜ», θέματος δηλ. όλως άσχετου μέ τά λοιπά έικκρεμοΰντα διά ■
g τούς συνταξιούχους τής Ε.Τ.ιΕ. ζητήματα, άλλά τό καί σπουδαιότερον, !
g!μή δυναμ,ένου ύπό τάς ύφισταμένας συνθήικας, νά συζη- g
■ τηθή ώς άποτελοΰν γενικωτέραν αιτίαν τής άνωιμαλίας, ήτις δέον ν’ άν- ■
■ τιμετωπισθή μέ ψυχραιμότερα καί ούσιαστικώτερα μέτρα.
g 5. Τό Δ. Σ. δέν δύναται νά θεωρήση τά ’Ασφαλιστικά Ταμεία ώς g 
I πηγάς διασφα,λίσεως πλουσιοπαράχων αμοιβών δι’ ώρισμένην κατηγορίαν I
■ άνωτάτων συνταξιούχων ή ύπό έξοδον συναδέλφων, ένώ ή μάζα τών 1
■ λοιπών καί δη τών πτωχότερων συναδέλφων των νά πένηται. Δι’ ό καί I
I διατηρεί δι’ εαυτό — ώς καί αί λοιπαί ’Οργανώσεις τοΰ έν ένεργεία * 
g Προσωπικού — τό δικαίωιμα νά έλέγχη πάσαν άπόφασιν τών Ταμείων g 
g καί νά προλαμβάνη τήν καθιέρωσιν άντιθέτων πρός τήν άρχήν ταύτην I 
I καταστατικών διατάξεων. Τήν ύποχρέωσιν ταύτην έχει τόσον έναντι, τών * 
g συνταξιούχων όσον καί κυρίως έναντι τών έν ένεργεία μελών του, ών \ 
g τάς έκ τοΰ ύστερήιματός των εισφοράς δέν είναι δυνατόν νά έπιτρέπη I
■ οΰτω διασπαθιζοιμένας. *

6. Μέ βάσιν τάς άνωτέρω άρχάς τό Διο:κ. Συμβούλων έργάζεται | 
g ύπερανθρώπως διά νά δοθή συντόμως ή καλύτερα διά τούς συνταξιού- I 
I χους λύσις είς τό Επικουρικόν καί τό όλον ’Ασφαλιστικόν θέμα, 
g Εις αυτό όμως θέλσμεν την συ-μπαράστασιν:
g α) Τών Υπηρεσιών τής Τραπέζης, όπως μάς παρέχωσι, άνευ χρονο- I 
I τριβής τά αίτουμενα πρός άλοκλήρωσιν τών άπόψεών μας στοιχεία.

β) Τών συνταξιούχων τής Τραπέζης μας. Οΰτοι άναμιμνησκόμενοι τήν g 
g κατά τό άμεσον καί άπώτερον παρελθόν έπί τοΰ ’Ασφαλιστικού1 θέματος I 
I (ικαί τοΰ γενικωτέρου καί τοΰ τής Ε.Τ.Ε.) δράσιν μας, άλλά καί τήν 1
■ θίέσιν μας έπί τών ζητημάτων των είς τά Συμβούλια τών Ταμείων, άς j
g τιροσβλέψουν πρός ήμας μετ’ εμπιστοσύνης καί νά μή παρασύρωνται είς I 
I πάσης φύσεως βολάς καθ’ ήιμών. I

Δέν εΐμέθα άντίπαλοι, άλλά άλληλοεξυπηρετούμενοι μαχηταί είς τόν ϊ 
g άγώνα τής ζωής.
I Προτιμώίμεν άντί τών ώραίων λόγων καί τοΰ χαρτοπολέμου τήν έπί *
■ ορθών βάσεων άποδοτικήν έργασίαν. Έργαζόμεθα καί είμεθα άποφασι- [
I σμένοι νά τελειώσωμεν τήν έργασίαν μας διά τό κοινόν θέμα. Καί θά I 
I τήν τελειώσωμεν τόσον π ιό σύντομα όσον περισσότε-·
■ ρ ο ν ά π ε ρ ί σ π α σ τ ο ι π α ρ α ιμ έ ν ο μ ε ν. Κάθε τορ- \
g πίλλη έναντίον μας είναι έναντίον τοΰ κοινού συμφέροντος συνταξιούχων I 
g καί έν ένεργεία. 1

ΕΐΕΓιϊϊΠΙΕϊΕί

ji κατά τόν παρελθόντα μήνα 
αιφνιδιαστικοί Ελεγχοι τών Συλλο: 
γικών κλιμακίων είς τά περιφε
ρειακά Υποκαταστήματα καί ή 
κοτταγγελία είς τόν κ. Υπουργόν 
’Εργασίας τής διαπιστωθέίσης πα 
ραβιάσεως τοΰ ωραρίου εΐχον τά 
άποτελέσιματά: των. Ήκολούθησε 
συνεχής Ελεγχος τών Εποπτών έρ- 
γασίαίς δστις έπεβαίωσε τά ύπό- 
τοΰ Συλλόγου καταγγελ,θέντα μέ, 
συνέπειαν την ύποβολήν άθρόων 
μηνύσεων κατά τών παραβατών.

Σχετικόν πρός τόν Σύλλογον 
Εγγραφον τοΰ Υπουργείου ’Εργα
σίας λέγει:

’Αριθ. Πρωτ. 33456)2039 
ΘΕΜΑ: «’Επί καταγγελλόμε

νων παραβάσεων ώραρίου εργασί
ας προσωπικού Ύπακ)των ΕΤΕ».

«Είς άπάντησιν τηλεγαρψήμα- 
τός σας πρός τόν: κ. Υπουργόν 
’Εργασίας δι’ οΰ καταγγέλλονται 
παραβιάσεις τών ώρών Εργασίας 
τού Προσωπικού τών Ενταύθα Ύ- 
πακ)των τής ’Εθνικής Τραπέζης 
τής ‘Ελλάδος γνωρίζομεν ύμΐν ότι 
κατά τούς διενεργηθέντας Ελέγ
χους διεπιστώθησαν παραβιάσεις 
τού ώραρίου Εργασίας καί κατά 
τών ύπευθύνων διευθυντών έλήψθή,- 
σαν τά νόμιμα μέτρα, διετάχθησαν 
δέ τά Εποπτικά όργανα όπως συνε 
χίσουν έξακολουθητικώς Ελεγχον 
καί διά πάσαν διαπιστουμένην ιτα- 
ράβασιν λαμβάνουν τά νόμιμα μέ
τρα κατά τών ύπευθύνων.

‘Ο Γεν. Έπιθ. ‘Εργασίας 
Α. Ταγκαλάκης».

Οί έπακολουθήσαντες έν συνε- 
χείο( Ελεγχοι τού Συλλόγου διεπί- 
στωσαν ότι πράγματι,, πλήν έλαχί 
στων Εξαιρέσεων ,τά Ύποκ)τα πε-

Κατά τάς διενεργηθείσας τήν 
28ην λήγοντος μηνάς άρχαιρεσί- 
ας πρός άνάδειξιν διοικήσεως 
Ταμείου ’Αλληλοβοήθειας ‘Υπαλ
λήλων E.TjE. άνεδείχθη τό ύπό 
τόν συνάδ. κ. Εύάγγ. Μακρήν 
ψηφοδέλτιον διά ψήφων 707 εναν 
τι 558 τοΰ Ετέρου ulro τόν συν
άδ. κ. Ν. Μουρκουτάν.

Ή νέα διοίκησις άπαρτίζεται 
έκ τών συναδ. κ. κ. Εύάγγ. Μά
κρη, Αίκατ. Κόκκοτα, Μ. Τσουδε 
ροΰ, Κ. ’Ιθακήσιου, Έμμ. Πάνα- 
γιωτοπούλου, Π. Μακροπούλου, 
Κ. Καραγιώργου, Άντων. Καττά 
κη καί ’Ιωσήφ Λ ί τι να (Συμβού
λου τού Συλλόγου).

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τό προσωπικόν1 τής Δ.Ε.Η. α
ποτελεί, λόγφ τής ευρύτητάς του 
καί τοΰ ζωτικού τμήματος τής πα
ραγωγής τό οποίον Εξυπηρετεί, Ε
να έκ τών ζωτικωτέρων αν όχι τόν 
ζωτικώνερον καί πλέον κεφαλαιώ
δη κλάδον τού συνδικαλιστικού κι
νήματος τής Χώρας. Άποτελεΐται 
άπό τό πρόσωιπκόν τής τέως Η. 
Ε.Α.Π. (Ηλεκτρικής Έταιοείας 
Άθηγών — Πειραιώς), διοικητι

κόν καί τεχνικόν, τό προσωπικόν 
τών τοπικών κατά πόλεις κλάδων 
τής παλαιάς ‘Ελληνικής Ηλεκτρι
κής ‘Εταιρείας καί ήδη. ϋπαχθεί- 
σης είς τήν Δ.Ε.Η. ώς καί άπο τό 
νέον τεχνικόν καί διοικητικόν προ 
σωπικόν τό Εξυπηρετούν τούς άνά 
τήν Χώραν θΕρμοηλεκτρικούς καί 
υδροηλεκτρικούς σταθμούς καί το 
δίκτυον διανομής, Λόγφ τής ποι
κίλου προελεύσεώς του τό προ
σωπικόν τής Δ.Ε.Η. παρουσιά
ζει σχετικήν συνδικαλιστικήν δια- 
σποράν. Συνέπεια ταύτης ήτο ή 
μή μέχρι τοΰδε στενή καί αποτε
λεσματική έπαφή καί συνεργασία 
μεταξύ τών κυριωτέρων ’Οργανώ
σεων του, δηλ, τής Ποτνελληνίου 
‘Ομοσπονδίας Προσωπικού Δ.Ε. 
Η. άφ’ ένός καί τής Ένώσεως 
Προσωπικού καί Συλλόγου ‘Υπαλ 
λήλων τέως Η.Ε.Α.Π. άφ’ Ετέρου. 
Τό Ασφαλιστικό τους όμως ζήτη 
μα έπέφερε αυτήν την σύμπραξιν 
και συνδικαλιστικήν Ενότητα.

Τό Ταμεΐον Άσφαλίσεως Προ
σωπικού τής τέως Η.Ε.Α.Π., κα- 
λύπτον κυρίαν, Επικουρικήν άσφά 
λισιν καί περίθάλψιν άποτελεΐ ένα' 
έκ τών πλέον ύποδειγματικώς >ει- 
τουργούντων κλαδικών ασφαλιστι
κών ’Οργανισμών. Τό λοιπόν προ 
σωπικόν τής Δ.Ε.Η. ήσφαλίσθή 
είς τό Ι.Κ.Α. Μετά τήν συγχώ- 
νευσιν τής Η.Ε.Α.Π. είς τήν Δ.Ε. 
Η., έγεννήθή ζήτημα Ενιαίας άσφα 
λΐσεως τού προσωπικού, ή οποία 
φυσικά δέν ήτο δυνατόν νά σημαί- 
νη τήν κατάργησιν τοΰ Κλαδικού 
Ταμείου τής τέως Η.Ε.Α.Π. Οΰ
τω κατ’ ομοφωνίαν ’Οργανώσεων 
Προσωπικού, Κνβερνήσεως καί 5ι- 
οικήσεως τής Έπιχειρήσεως, ολό
κληρον τό προσωπικόν τής Δ.Ε. 
Η. θά ήσφαλίζετο ειίς τά Κλαδι
κόν τούτο Ταμεΐον ύπό τούς αύ™ 
τούς όρους μέ τό προσωπικόν τής 
Η.Ε.Α.Π. μεταψερομένων είς τό 
Ταμεΐον τούτο παρά τού Ι.Κ.Α., 
τών σχηματισθέντων κεφαλαίων έξ 
εισφορών καί συνεισφορών τού

μέχρι τοΰδε ήσφαλισμένου είς τό 
Ι.Κ.Α. προσωπικού.

Παρ’ όλον όμως ότι άνεμένετα 
ή τοιαύτη λύσις, ή Κυβέρνησις α
νέβαλε τήν Εξαγγελίαν της, τη
ρούσα παραλλήλως ύποπτον σι
γήν. Τό ήνωμένον προσωπικόν 
τής Έπιχειρήσεως έξήγγειλεν είς 
άπάντησιν, απεργίαν διά τήν1 29ην 
τρέχοντος, οπότε τού κατέστη, έ- 
πισήμως γνωστόν τό συνταχθέν 
σχέδιον Νόμου, διά τού όποιου, 
άντί τής άναμενομένης Χύσεως, ί- 
δρύετο νέον Ταμεΐον Άσφαλίσε- 
ως, διελύοντο τά υφιστάμενα Τα
μεία Η.Ε.Α.Π. — Ε.Η.Ε., κατηρ- 
γοΰντο τά κεκτημένα δικαιώματα 
χιλιάδων έργαζομένων, έχαριζον- 
το είς τό Ι.Κ.Α. έκατοντάδες — 
κατά τήν άνακοίνωσιν τών ’Οργα
νώσεων — εκατομμυρίων δρα
χμών (έκ τών ώς άνω εισφορών) 
ένώ συγχρόνως έθεσπίζοντο βαρύ 
τεραι υποχρεώσεις διά τούς ήσφα 
λισμένους καί άπό τάς τοιαΰτας 
τού Ι.Κ.Α. Έδημιουργεΐτο τέλος 
ένας θνησιγενής ’Ασφαλιστικός 
’Οργανισμός μέ προφανή σκοπόν 
τήν, έντός ολίγου, αναγκαστικήν 
υπαγωγήν ολοκλήρου τοΰ Προσω
πικού είς τό Ι.Κ.Α.

Κατόπιν τούτου τό ένιαΐον προ 
σωπικόν ώργάνωσεν αποφασιστι
κόν έντονον άγώνα μέ μοναδικόν 
αίτημα τήν ένιαίαν άσφάλισιν είς 
τό υφιστάμενον Ταμεΐον ΗΕΑΠ— 
ΕΗΕ, ώς π,ρώτην δέ έκ,δή,λωσ,ν 
τούτου προεκήρυξε 24ωρον Π α- 
ν ε λ λ α δ ι κ ή ν άπερνίαν 
διά τήν 8ην Μαΐου. Έν όψει τής 
απεργίας ταύτης ή Κυβέρνησις σ- 
πεδέχθη τό αίτημα τών έργαζομέ 
νων. Ή νίκη αϋτη άναγγελβεΐο'α 
ύπό τών διοικήσεων τών ’Οργανώ
σεων είς τά προσελθόν είς τήν 
προαπεργιακην συγκέντρωσιν τής 
6 Μαΐου είς τό Θέατρον .«Σαμαρ
τζή» προσωπικόν προεκάλεσε θύ
ελλαν Ενθουσιασμού καί ίκανοποιή 
σεως. Ή νίκη όμως αυτή άποτε
λεΐ καί τό προοίμιον- μιάς έποικο- 
δομητικής συνεργασίας '.ών Ορ
γανώσεων του- Προσωπικού τής 
Δ.Ε.Η. καί τής οργανικής ένο- 
ποιήσεώς των, ώστε όμού μέ τάς 
οργανώσεις τών έργαζομένων είς 
τάς λοιπάς ’Επιχειρήσεις ’Ηλεκ
τρισμού καί Κοινής Ώφελείσς νά 
άποτελέσουν τόν κορμόν ένός πα- 
νισχύρου συνδικαλιστικού κινήμα
τος.

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
(Συνέχεια έκ τής 2ας σελίδας)

σχοληθής — έπεξηγώντας έν πλή- 
ρει συντομία καί μισόλογα τάς 
λεπτομέρειας διεκπεραιώσεως τού 
άντικειμένου σου — άπό τήν ιδί
αν στιγμήν άρχίζει νά έλέγχη τά 
αποτελέσματα τής... σοφίας σου.

Ή χαρά του Εγκειται είς το νά 
ΰψώνη κάθε τόσο τήν φωνήν του 
διά νά σέ έπιπλήξη Ενώπιον συνα 
δέλφων καί πελατών διά κάποιαν 
έσφολμένην Ενέργεια σου.

"Οσο δυνατότερα φωνάζει τό
σο μεγαλύτερη εύχαρίστησι αι
σθάνεται, τόσο περισσότερο υψώ
νεται.

Διότι Ε'τσι αΰτοδιαφημίζεται 
φωνάζοντας πρός όλας τάς κατευ
θύνσεις: «‘Εγώ είμαι σοφός, έγώ 
τά ξέρω όλα».

Χρειάζεται άνθρωπιά καί καλω- 
σύνη. Χρειάζεται κατανόησις καί 
έπίγνωσις τής Αποστολής τού κα- 
θενός.

'Εάν δέν σπείρης μή περιμένης 
νά θερίσης. Έάν δέν διδάξης, έάν 
δέν κερδίσης τήν συμπάθεια, έαν 
δέν μελετή,σης τις αδυναμίες καί 
τις ικανότητες τού συνεργάτου 
σου μή περιμένης νά κερδίσης ού
τε μέ τήν φωνή ούτε μέ τούς ύ- 
στερισμούς τίποτε τό άξιον λό
γου.

Καί ά ταπεινότερος άνθρωπος 
έχει τήν ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΝ ΤΟΥ.

"Οπου καί αν εύρίσκεται μέ ό,τι 
καί αν άσχολήται θέλει νά αισθά
νεται δτι αξίζει.

Έάν έσύ πού είσαι ολίγον υ
ψηλότερα δέν κατορθώσης νά κερ
δίσης τήν συμπάθεια του, έάν δέν 
τόν καταστήσης ωφέλιμον συνερ
γάτην σου, τότε ή αποτυχία θά 
είναι Αναπόφευκτη καί πολύ σύν
τομα θά κληθής είς άντικατάστα- 
σιν άπό κάποιον ίκανώτερον δεξιό 
τέχνην.

‘Η Τράπεζά μας δαπανά Εκα
στον έτος Εκατομμύρια δραχμών 
διά τήν μόρφωσιν τού Προσωπι
κού.

Δέν θά ήτο άσκοπον έάν κατε- 
βάλλετο προσπάθεια διά τήν άπό 
κτησιν καί αυτού τού παράγοντος 
πού τόσο πολύ εχομεν ανάγκην.

‘Ο τρόπος τού δτδάσκετν καί 
άξιοποιεΐν τόν ύφιστάμενόν σου.

Πρέπει νά έννοήσωμεν ότι

5.000 περίπου συνάδελφοι πού υ
πηρετούν τό "Ιδρυμά μας δέν εί
ναι όλοι διάνοιες. ‘Υπάρχουν με
ταξύ μας άτομα τά όποια Εχουν 
ΑΝΑΓΚΗΝ κάποιας ιδιαιτέρας 
προσοχής καί καθοδηγήσεως.

Είμεθα: όλοι υποχρεωμένοι, ό 
καθείς εις τον τομέα του καί μέ 
ιόν τρόπον του νά ΒΟΗΘΗΣΩ- 
ΜΕΝ τόν συνάδελφόν μας ούτως 
ώστε νά καταστή χρησιμότερος, 
νά γίνη ποιοτικός καί ποσοτικός 
παραγωγικότερος.

Εάν δέν άξιοποιήσωμεν τά Εμ
ψυχον ύλικάν μέ τήν τέχνην, επι
μονήν καί κατανόησιν, είναι αδύ
νατον νά δημιουργηθή σΰξησις τής 
παραγωγικότητας μόνον διά τών 
μηχανικών μέσων.

Εάν ρίξωμεν μία ματιά είς τά 
αναλυτικά ημερολόγια πού καθη
μερινώς άποστέλλονται έκ τού 
Λογιστικού Κέντρου είς τά Υπο
καταστήματα θά παρατηρήσω μεν 
σωρείαν εσφαλμένων καταχωοήσε- 
ιον άπό λογαριασμόν είς λογαρια
σμόν.

Πού όφείλεται τούτο: τό φαινό
μενο; ’Ασφαλώς είς τόν «άνθοω- 
πον» καί όχι είς τήν μηχανήν! Ό 
άνθρωπος πού ίσως δέν έμαθέ τΐ 
νά προσέξη καί πώς νά τό προσέ- 
ξη διά νά άποφευχθή τό λάθος 
πού Επαναλαμβάνεται καθημερι
νώς μέ τόν αυτόν ρυθμόν είς τά: 
αυτά σημεία καί ύπό τάς ίδιας 
ποοϋποθέσεις.

Φρονώ ότι Επιβάλλεται νά γίνη- 
κάποια ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ μέ σύν
θημα ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΑΤΕ ΤΟΝ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΝ ΣΑΣ. Διδάξατε 
μέ υπομονή καί Επιμονή τάς λε
πτομέρειας κάθε Εργασίας είς τόν 
νεώτερον συνάδελφόν σας.

Έάν γίνη ή Εκστρατεία αύτή, 
έάν έφαρμοσθή καί έπιτύχη, τότε 
μόνον θά Ελαττωθούν τά σφάλμα
τα, τότε μόνον θά άποφευχθή ή ά
σκοπος Αλληλογραφία καί οί έπί- 
πονοι αντιλογισμοί καί διορθώ
σεις.

"Ετσι μόνον ή άξιοποίησις τοΰ 
Ανθρωπίνου- παράγοντος θά εΤ'αι 
πλήρης καί θά έξασφαλισθή είς 
τό Επσίκρον ή σΰξησις τής παρα- 
γωγικότητος-.

ΕΝΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ".


