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Μς τό « Εργατικόν» Νομοσχέδιού ό ίκάστοπ Υπουργός Εργασίας καθίσταται ανεξέλεγκτος Διοικη
τής τον Ταμείων και ό Γενικός Γραμματεϋς τής Γ.Σ.Ε.Ε. γενικός έκλέκτωρ τών Διοικητικόν Συμβουλίων

ΠΡΟΣ ΕΝΤΟΝΟΥΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΙΝΕΙΤΑΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ

Μέ πρωτοπόρους τούς συναδέλφους τής Κατερίνης

ΦΟΥΝΤΩΝΕΙ Η ΜΑΧΗ ΔΙΑΝΑ ΣΪΔΜΑΤΗΣΗ 
Η ΑΠΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΕΥΡΕΙΔ Η ΔΠΗΧΗΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΒΗΜΑΤΩΝ
ΒΡΟΧΗ ΜΗΗΥΣΕΟΗ DAPABATBH ΚΑΙ ΕΡΟΤΗΣΕΒΗ ΕΙΣ ΙΗΗ ΒΟΥ/ΙΗΠ

Τό έξοίρετον Προσωπικόν της Κατερίνης έπιφέρει ρή
γμα εις τό μέτωπον τής φοβίας καί του καταναγκα
σμού.—Ν' άπομακρυνθή ό Διευθυντής κ. Μπαλαμώτης

Τηιν 23.1 1.1962 εΐ.ς τό Πρωτοδικεΐον Κατερίνης ήτχισεν ή 
συζήτησις τών μηνύσεων τού ΆνΘ-ττομοιράρχου κ. Τσαγκάρη κατά 
τοϋ Διευβυντοΰ τοϋ έκεί ‘Υττοκαταστήματος κ. Ίο. Μιταλαμώτη έπι 
παραβιάσει τού ωραρίου έργασίας. Ώς άνεφέρθη εις τδ Δικαστή- 
ριον, αί μηνύσεις κατετέθησαν κατόττιν μή συμμορφώσεως τής Διευ- 
θύνσεως τού Ύποκ)τος εις έπανειλημμένας συστάσεις τής άστυνο- 
μίας ώς προς τήν τήρησιν τοϋ ωραρίου. "Ας σημειωβή δτι συστά
σεις είχε κάμει καί ό Πρόεδρος τού Συλλόγου κατά τάς διενεργη- 
θείσας έπισκέψεις τού Ύποκ)τος. Καί ουτος διεπίστωσε τό άκαρ- 
πον αυτών κατά τήν τελευταίαν έπίσκεψίν του την 31.7.62. Ή συν 
νέχισις τής δίκης άνεβλήθη ϊνα κληβή ώς μάρτυς ό Πρόεδρος τού 
Συλλόγου κ. Καραπάνος, δστις παρίστατο είς τήν δίκην, εΐχεν υπο
βάλει δέ σχετικήν αναφοράν είς τον Εισαγγελέα καί έπροτάβη ΰπό 
τοΰ μηνυποΰ. Έκκρεμεΐ έπίσης έτέρα μήνυσις ΰποβληθεΐσα ΰπό τού 
’Επόπτου ’Εργασίας Θεσσαλονίκης.

Ώς έγράψαμεν είς τό προηγού 
μενον φύλλον μας είχε κατατεθή 
είς τήν ’Επιτροπήν Νομοθετικής 
Έξουσιοδοτήσεως παρά τοΰ Υ
πουργού ’Εργασίας Νομοσχέδιον 
περί τροποποιήσεως καί συμπλη- 
ρώσεως διατάξεων α) τοΰ Νόμου 
3239 «περί συλλογικών συμβάσε
ων καί διαιτησίας», 6) τής νομο
θεσίας περί έπαγγελματικών σω
ματείων καί γ) τής έργατικής 
καί τής περί κοινωνικής άσψαλί- 
σεως νομοθεσίας.

Είς τό έν λόγω φύλλον μας άνε- 
πτύχθησαν αί διατάξεις τοΰ νομο
σχεδίου, αί άφορώσαι εις τήν τρο- 
πσποίησιν τού Ν. 3239 καί κατε- 
δείχβη δτι διά τών τροποποιήσε
ων δχι μόνον δέν καταργεϊται, άλ- 
λά άπ’ έναντίας ένισχύεται ή πα
ρέμβασις τής έκάστοτε Κυβερνή- 
σεως καί ή άρμοδιότης της νά με- 
ταβάλλη καί νά καταργή συμφω
νίας έργσδοτών — εργαζομένων 
καί αποφάσεις διαιτησίας.

Κατόπιν τής άντιδράσεως τών 
έργατσϋπαλληλικών ’Οργανώσεων 
άπετράπη ή έπιτροχάδην ψήφισις 
τού Νομοσχεδίου παρά τής Επι
τροπής Νομοθετικής Έξουαιοδο- 
τήσεως καί παρεπέμφθη τούτο είς
▼ήυ Βουλήν ένθα σνζητεΤται κατ’ 
αΰτάς.

Πέραν δμως τών άφορωσών τήν 
σχέσιν έργασίας διατάξεων περι
λαμβάνονται ώς πρός την ασφα
λιστικήν Νομοθεσίαν διατάξεις 
σφαγιαστικαί τών δικαιωμάτων 
τών ήσφσλισμένων είς τά Ταμεία 
των, καί ανοίγεται δΓ άλλων 
πλέον μέσων ή όδός διά τήν κα- 
τάργησιν τής αυτοτελούς κλαδι
κής άσφαλίσεως.

Αί ασφαλιστικού περιεχομένου 
διατάξεις τοΰ άρθρου 27 παρέ
χουν εύρυτάτας έξουσίας είς τόν 
Υπουργόν Έργασίας. Δι’ αυτών 
ό "Υπουργός Έργασίας θά δύνα- 
ται διά Βασιλικών Διαταγμάτων 
νά καταργή, τροποποιή, μεταβάλ- 
λη καί βεσπίζη άπάσας σχεδόν, 
τάς Καταστατικός διατάξεις τών 
’Ασφαλιστικών ’Οργανισμών καί 
βεβαίως τών Τραπεζικών.

Τό δικαίωμα τούτο είς τά κυ- 
ριώτερα Ταμεία τών Τραπεζικών 
καί έτέρων Ταμείων σήμερον ά- 
πόκειται κατά δεύτερον λόγον είς 
τόν Υπουργόν μή δυνάμενον ν’ 
άσκηθή ανευ σχετικής προτάσεως 
αυτών τούτων τών ’Ασφαλιστικών 
’Οργανισμών.

Είς τό αυτό άρθρον περιέχεται 
φοβερά διάταξις διά τής οποίας 
αποκλείονται οί Τραπεζικοί πλή
ρως άπά τήν διοίκησιν καί τήν 
διαχείρισιν τών ιδίων των Ασφα
λιστικών ’Οργανισμών. Βάσει τής 
είσαγομένης διατάξεως οί έκπρό- 
σωποι των ήσφσλισμένων είς τάς 
διοικήσεις τών Ταμείων θά ΰπο- 
δεικνύωνται καί θά διορίζωνται ύ- 
ποχρεωτικώς, άπό τούς προτεινο- 
μένους ΰπό τής ΓΣΕΕ (!), Οίί- 
τω, κατά ταΰτα, είναι άπολύτως
&1/VUIOV οί UlOf> iO i LOi fcK iipww wr"
ποι τών ήσφσλισμένων είς τά Τα
μεία μας, νά είναι πρόσωπα άσχε 
τα μέ τήν τραπεζικήν οικογένει
αν, άρκεί νά είναι ευνοούμενοι 
τών κύκλων τής ΓΣΕΕ.

Άντιθέτως, κατά τά σήμερον 
ίσχύοντα, οί έκπρόσωποι τών ή- 
σφαλισμένων είς τά Ταμεία μας 
προτείνονται ύπό τών Συλλόγων 
(βάσει τής αρχής τής πλέον αν
τιπροσωπευτικής όργανώσεως)

καί διορίζονται υπό τοΰ "Υπουρ
γού Έργασίας.

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΚΑΛΕΙ ΕΙΣ ΑΓΏΝΑΣ

‘Η ‘Ομοσπονδία μας (ΟΤΟΕ) 
παρακολουθούσα έξ άρχής όλας 
τάς φάσεις τού Νομοσχεδίου, ά- 
πηύθυνε και νέον (μετά τό άρχι- 
κόν πρός τήν Επιτροπήν Έξου- 
σιοδοτήσεως) τηλεγράφημα σα
φώς προειδοποιητικόν πρός την 
Βουλήν, Κυβέρνησιν καί ’Αρχη
γούς Κομμάτων. ΔΓ αυτού ζητεί 
τήν άπάλειψιν τών παρεμβατικών 
δικαιοδοσιών τού Κράτους εις την 
ρύθμισιν τών Συλλογικών Συμ
βάσεων καί διαφορών κατά την 
προσαρμογήν τού θεσμού τούτου 
πρός τάς έλευθερίας τάς καθορι- 
ζομένας είς τάς Διεθνείς Συμβά
σεις.

Είς τό αυτό τηλεγράφημα προ
ειδοποιεί δτι, έν περιπτώσει επι
μονής είς τάς καταλυτικός τής ά- 
σφσλείας μας διατάξεις τού Νο
μοσχεδίου, οι Τραπεζικοί "Υπάλ
ληλοι θά άποδυθοϋν εις αγώνα 
σκληρότατον.

Παραλλήλως πρός ταΰτα καί 
τάς άλλας σχετικός ένεργείας, ή 
"Ομοσπονδία κατέθεσεν είς τήν 
Βουλήν καί τρεις τροπολογίας ε
πί τοΰ Νομοσχεδίου, διά τών ο
ποίων προτείνεται:

α) "Οπως πάσα μεταβολή, τρο 
ποποίησις κλπ. τών (Καταστατι
κών Διατάξεων τών ’Ασφαλιστι
κών Ταμείων, άποφασίζεται πα
ρά τοΰ ‘Υπουργού, ούχί μετά γνώ
μην απλώς τών Διοικητικών Συμ 
βουλίων ώς ορίζει τό Νομοσχέδι
ον, άλλα μέ σύμφωνον τοι- 
αύτην.

β) "Όπως οί έκπρόσωποι τών 
ήσφσλισμένων είς τήν Διοίκησιν 
τών ’Ασφαλιστικών Ταμείων, ύ- 
ποδεικνύωνται συμφώνως πρός 
τάς οικείας Καταστατικός δια
τάξεις αυτών. "Οπου δέν ύφίσταν 
ται τοιαύται, νά θεσπισθούν έν- 
τός έτους άπό τής έπιψηφίσεως 
τοΰ Νομοσχεδίου, καί

γ) "Οπως περιληφθή είς τούτο 
διάταξις, περί κατσργήσεως τού 
Α.Ν. 1943)1951 περί υποχρεωτι
κής κρατήσεως τών ήμερών απερ
γίας, έπί τψ λόγψ δτι ουτος έκ
τος τών άλλων, συγκρούεται καί 
μέ τήν άπό έτους κυρωθεΐσαν ύπ’ 
άριθ. 87 Διεθνή Σύμβασιν περί 
Συνδικαλιστικής έλευθερίας.

Ή ‘Ομοσπονδία έξέδωκε λε
πτομερή κατατοπιστικήν άνακοί- 
νωσιν κυκλοφορήσασαν είς άπά
σας τάς Τραπέζας καί ‘Υποκατα
στήματα αυτών, δι’ ής εκτίθενται 
τ’ ανωτέρω καί καλούνται απαν
τάς οί Τραπεζικοί νά είναι έτοι
μοι δι’ αγώνας. Αύτη καταλήγει 
ούτω:
«Συνάδελφοι,

» Αί άναφερβεΐσαι ανωτέρω δι
ατάξεις, αί άφορώσαι τά ’Ασφα
λιστικά μας Ταμεία καί ίδίψ τής 
άποξενώσεώς μας άπό αυτά, δέν 
όπτοτελοΰν απλώς τήν άφαίρεσιν 
ένός κεκτημένου, ή καλλίτερον έ
νας αύτονοήτου, ή περισσότερον 
ένός φυσικού δικαιώματος μας. 
Οΰτε άκόμη περιέχουν μόνον τήν 
έννοιαν μιας παμμεγίστης παρα- 
χωρήσεως πρός τήν ΓΣΕΕ. "Ο
ταν σκεφθή τις κάπως εύρύτερον, 
θά άνευρη άσφαλώς τήν ίίφανσιν 
ένός σχεδίου.

» Αί προθέσεις τής Κυβερνή- 
σεως περί μιας καθολικής συγχω 
νεύσεως, είναι γνωστοί άπό τάς 
κατ’ έπανάληψιν σχετικός προσ- 
πσθείας της εις τό παρελθόν. Αί 
διαθέσεις έπίσης τής ΓΣΕΕ καί- 
τοι συνήθως άποκρυπτόμενσι, έν 
τούτοις είναι γνωστόν δτι δέν 
διίστανται. Διά τής έπιψηφίσεως 
τοΰ Νομοσχεδίου, πλέον, τά σχέ- 
διον αρχίζει!...

» Άλλ’ δσον έντεχνα καί άν 
είναι τά σχέδια, υπάρχει κατ’ αυ
τών τό Δίκαιον καί ή αμάχητος 
δύναμίς του διά νά τά έμποδίση. 
Καί θά τά έμποδίση.

» Τό Εκτελεστικόν Συμβούλιον 
έν όμοφώνω άποφάσει θά σάς 
καλέση είς Παντραπεζοϋπαλληλι
κόν άγώνα. Έστέ έτοιμοι».

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ο ΑΡΓΟΥΣ 
ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ 

Η ΣΤΑΣΙΣ 
ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

‘Η ευψυχία τών συναδέλφων τοϋ 
Ύποκ)τος Κατερίνης, ή πίστις 
των εις τό δίκαιον, ή θέλησίς των 
όπως τεθή τέρμα είς απαράδε
κτους πιέσεις καί καταναγκασμούς 
καί ή άποφασιστικότης των, ώδή- 
γησαν είς τήν γενναίαν στάσιν 
των ένώπιον τού δικαστηρίου, έν
θα εύθαρσώς, άδιαψορούντες διά 
πάσαν μικρότητα καί προσηλωμέ
νοι πρός τήν αλήθει
αν καί μόνον, κατέθεσαν 
αυτήν καί μόνην είς τό δικαστή- 
ριον. «Μάλιστα, έξαναγκαζόμεθα 
εις ύπερεργασίαν άνευ άμοιβής». 
Πέντε λέξεις, μια μεγάλη αλή
θεια, ή όδός πρός τήν άπελευθέ- 
ρωσιν τών επαρχιακών συναδέλ
φων. Αυτό τό παράδειγμα μάς 
δίδει ή Κατερίνη καί πρέπει νά 
τό ακολουθήσουν, άφόδως δλοι οί 
δοκιμάζοντες παρόμοιας καταστά 
σεις συνάδελφοι.

ΔΕΙΓΜΑ ΔΕΙΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Άντιθέτως ό Διευθυντής τού 
Ύποκ)τος κ. Μπαλαμώτης, αντί 
νά τοποθέτηση τό- θέμα εις τήν 
πραγματικήν του 6άσιν, καί νά ά- 
ναλάβη ώς ύπεύθυνος Διευθυντής 
τάς εΰθυνας τών πράξεών του τας 
όποιας δέν Εχει τήν τόλμην νά δι
άψευση, προσεπάθησε νά πείση τό 
δικαστήριον δτι αιτία της διαρ
κούς παραβιάσεως τού ωραρίου 
ή γο ή άσυμψωνία τοΰ ταμείου ( !) 
ήν άπέδωκεν εις ανικανό
τητα τών υπαλλήλων τοΰ Ύ- 
ποκ)τος.

Τό γεγονός τούτο έπροξένησε 
τήν χειροτέραν τών Εντυπώσεων 
τόσον είς τό Προσωπικόν δσον 
καί είς πάντα τρίτον. Διότι πέραν 
τοΰ αστείου καί παιδαριώδους τής 
δικαιολογίας, (αυτό τούτο τό καθ’ 
ύπερβολήν περιεχόμενόν της τήν 
καθιστά άπορριπτέαν), ό κ. διευ
θυντής έχρησιμοποίησε τήν χειρο- 
τέραν οδόν, τήν όποιαν, άνθρωπος 
κατόχων υπεύθυνον θέσιν θά ήκο- 
λούθει. Τής έπιρρίψεως τοϋτέστιν 
τών ευθυνών είς τούς κατωτέρους 
του, πράγμα τό όποιον λαμβάνον 
χώραν εις μίαν κρίσιμον στιγμήν 
δεικνύει πανικόν, προχειρολογίαν, 
κακήν ποιότητα χαρακτήρας, τό

Α δηλ. καί τό Ω της έλλείψεως δι
οικητικών προσόντων.

ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΗ 
ΤΟ ΤΑΧΥΤΕΡΟΝ

Αλλά Ενώ αί πρός αυτόν συνέ
πεια; τής τοιαύτης στάσεως καί

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ Η ΗΑ ΕΦΑΡΙΗΟΖΙΙΗΤΑΙ
Αί καθιερωθεϊσαι διατάξεις έ- 

ξελίξεως τών νεοπροσλαμβανομέ- 
νων συναδέλφων παρουσιάζουν 
τήν καλήν καί τήν άσχημον πλευ
ράν. Τήν μέν καλήν την χειροκρο-

συμπεριφοράς τοϋ κ. Μπαλαμώτη 
αφορούν πλέον τούς Προϊσταμέ
νους αΰτοΰ, εν είναι τό άδιάψευ- 
στον γεγονός, δτι ή ρήξις μεταξύ 
τού κ. διευθυντοΰ καί τού Προσω
πικού τού Ύποκ)τος δημιουργεί 
τήν πλέον αρνητικήν κατάστασιν 
είς τό Ύποκ)μα, ή δέ παραμονή 
τού κ. Μπαλαμώτη είς τήν Κατε
ρίνην θά άποτελή άνεξαρτήτως 
τής έκβάσεως τής δίκης, προύπό- 
θεσιν άκρως δυσμενή διά τήν πε
ραιτέρω έξέλιξιν τών Εργασιών τοΰ 
Ύποκ)τος.

Διότι δέν είναι δυνατόν πλέον 
νά συνεργάζεται διευθυντής μέ 
προσωπικόν διά τό όποιον έδήλο- 
σε δημοσία δτι είναι ποιοτικώς ά- 
νεπαρκές, ούτε καί αυτό τούτο τό 
προσωπικόν θά προσβλέπη είς τόν 
κ. Μπαλαμώτην μέ τό άπαραίτη-

(Συνέχεια είς τήν 3ην σελίδα)

τοϋμεν. Τήν άσχημον στηλιτεύο- 
μεν ζητούντες τήν έξάλειψίν της 
ή ριζικήν άναμόρφωσίν της.

Μεταξύ τών καλών σημείων πε
ριλαμβάνεται καί ή προβλεπομέ- 
νη αυνεχής άλλαγή υπηρεσίας 
τού νέου υπαλλήλου, ώστε ή έμ-

"Ενώ άναμένομεν νά λάβουν χώραν τταρα τών αρμοδίων 
Κυβερνητικών καί Τραπεζικών παραγόντων αί ενδεικνυάμε- 
ναι ένέργειαι διά τήν έξασφάλιαιν τών πόρων πρός όμαλήν 
λειτουργίαν τών ’Ασφαλιστικών μας ’Οργανισμών, νέος χεί
μαρρος κατακλύζει άπό έτε,ρας πλευράς καί μέ άλλον τρόπον 
τά Ταμεία μας.

Μέ έτοιμαζόμενον Νόμον έπιχειρείται ή άποξένωσις τών 
διοικήσεων τών Ταμείων μας άπό τούς γνησίους εκπροσώπους 
τών ήσφαλισμέχ'ων, άπό αυτούς τούτους τούς ύπαλλήλους, είς 
τούς οποίους ανήκουν τά Ταμεία, δίδεται δέ απόλυτος εξουσία 
είς τόν Υπουργόν»’Εργασίας νά τροποποιή αύτοβούλως τά κα
ταστατικά των. "Ετσι μίαν ώραίαν πρωίαν, έάν αύτά Εφαρμο
στούν, θά μάθωμεν ότι αύτά τά Ταμεία μας «ήθέλησαν» παμ
ψηφία τών οΐωνδήποτε ξένων εις τά Διοικητικά των Συμβού
λια νά διαλυθούν, νά ύπαχθοϋν είς τό Ι.Κ.Α. η οπουδήποτε 
άλλου.

"Ώς νά μήν έφθανε ό επί σειράν ετών βραχνάς τής χαλύ- 
ψεως του Ταμείου Συντάξεων, ό ιδρώτας καί τό αίμα 'διά νά 
γίνη ό Νόμος 3662, το ασταμάτητο αγκομαχητό διά τήν» εφαρ
μογήν του καί ένώ έλπίζομεν, ότι φθάνομεν σ’ ένα τέρμα μέ 
κοινή συμφωνία όλων, εμφανίζεται αιφνίδια ή θρυαλλίδα πού 
έλόκληρο τό οικοδόμημα μέ συμφωνίες καί μή, θά τό κατα
κρήμνισή έκ θεμελίων.

Ώς νά μήν έφθανε ό καθημερινός μας έμπαιγμός, αί συνε
χείς άναόολαί διά τά τρέχοντα μας ζητήματα, ή καθήλωσις 
τών μισθών μας) καί τόσα άλλα θέματα ζωτικά τά όποια άντί 
νά περνούν είς τήν» λύσιν των περνούν εις διαρκείς άναβολάς, 
ήλθαν αί «ρυθμίζουσαι» — διάβαζε καταστρέφουσαι — τήν 
άσφάλισιν νομοθετικαί εισηγήσεις, διά νά απασχολήσουν τήν 
προσοχήν καί νά εκτρέφουν τήν» δραστηριότητα τών ’Οργανώ
σεων μας άπό τά ζητήματα τοΰ Προσωπικού τήξ Τραπέζη; 
μας, νά χαλαρώσουν τήν πίεσιν πρός τόν» διαρκώς γλιστρώντα 
εργοδότην μας όταν» ούτος εύρίσκεται υποχρεωμένος νά υπο
χώρηση πρό τοΰ δικαίου τών εργαζομένων. ·
"Εχομεν, ώς τάξις εργαζομένων, ύποστη πολλάς δοκιμασίας.

Αύτή τήν όποιαν τώρα διερχόμεθα είναι τό άποκορύφωμα. 
’Επανέρχεται ή καμπύλη είς τό άνώτερον σημείον τού ύψους 
της.

■Εΐμεθα όμως συνηθισμένοι άπό αγώνας καί προσπάθειας. 
Καλούμεθα νά ξαναπολεμήσωμεν. Καί θά τά δώσουμε όλα, άν 
χρειασθη. Δέν» θά υπάρξουν» αυτήν τήν» φοράν» «φακελλάκηδες» 
καί πληβείοι. Ό πέλεκυς πίπτει έπί τών κεφαλών όλων.

Τό άποκορύφωμα τής δοκιμασίας θά γίνη άποκορύφωμα 
άγώνος.

"Ας δείξουμε ότι όχι μόνον» τούς αιφνιδιασμούς, όσον ισχυ
ροί καί άν είναι, θά έξουδετερώσωμεν, άλλά καί τά άρχιχέν μας 
έργον δέν θά άφίσωμεν. Καί μιά καί φορέσαμε τ' άρματα, μέ 
τ’ άρματα θά/ αντιμετωπίσουμε όλα τά. προβλήματα μας. Καί 
έναντι τοΰ εργοδότου μας πού άρκετά μάς εμπαίζει καί αύτός 
καί έναντι τής Πολιτείας.

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

Κατέστη συνείδησή είς ατταντας τους τταρακολουθήσαντας τήν 
ίπτόθεσιν δτι ή μήνυσις τής Εμπορικής Τραπέζης κατά τής πρωινής 
Εφημερίδας έξειλίχθη είς δίκην τής μηνυτρίας μέ λίαν οδυνηρός συ 
νεπείας δι’ αυτήν. Ώς οργανον τοΰ Προσωπικού μιας όνταγωνιστρι- 
ας τής μηνυτρίας Τραπέζης ,καί δή συνδικαλιστικόν, κωλυόμεθα καί 
θωροΰμεν έαυτοΰς αναρμοδίους παρά τήν αντίθετον περί τούτου 
γνώμην, να θίξωμεν τήν ουσίαν τού θέματος.

Ώς συνδικαλιστικόν δμως οργανον εχομεν καθήκον νά ύποση- 
μειώσωμεν ύπό ποιαν ατμόσφαιραν έξετυλίχθησαν τα γεγονότα, άπά 
τών δημοσιευμάτων μέχρι τής δικαστικής άποφάσεως, ατμόσφαιραν 
δημιουργηθεΐσαν έκ τής βαρύτητος τής κοινής γνώμης. Τήν κοινήν 
γνώμην δέν τήν Εκφράζουν αί όλίγαι έκατοντάδες τών άνωτάτων λε
γομένων στρωμάτων, άλλά κατά συντριπτικήν πλειοψηφίαν αί έκα
τοντάδες χιλιάδων τών έργαζομένων, τών ήμερομισθίων, τών ανθρώ
πων τού μόχθου. Καί αί στρατιαί αύταί εχουσαι γνώαιν τής φήμης 
τοΰ συγκροτήματος τών μηνυτών ώς έργοδοτών, εΐδον μέ άλλο μάτι 
τά γεγονότα. Είδον τήν παντοδυναμίαν τοΰ κ. Άνδρεάδη καί τού 
συγκροτήματος του ή οποία άποτελεΐ τήν πηγήν καί τό έπιστέγασμα 
τής σκληρός μεταχειρίσεως τοΰ ΰπ’ αύτδ προσωπικού, νά έπεκτει- 
νεται καί είς τάς πράξεις τάς οποίας άπεκάλνψε ό κατηγορούμενος 
δημοσιογράφος. Καί είς τό Δικαστήριον δέν παρουσιάσθη ό δυσφη- 
μισθείς έπιχειρηματίας άλλά ό ασυνεπής έναντι τοΰ προσωπικού 
του εργοδότης, ό διώκτης τών ασθενών υπαλλήλων του, ά διαλυων 
οικογένειας συναδέλφων διά τής μεταθέσεως τών συζύγων είς δια
φόρους τόπους, ό μή έπιτρέψας τήν παρά υπαλλήλων του παρακο
λούθησή τής κηδείας καί ταφής τών νεκρών των κλπ. κλπ.

Ούδείς αμφισβητεί τό άμερόληπτον καί άπροκατάληπτον τής 
"Ελληνικής Δικαιοσύνης. Άλλ’ ούδείς αμφισβητεί καί τό δτι ό έν γέ- 
νει βίος τοΰ ανθρώπου καί ή συμπεριφορά του πρός τόν συνάνθρωπον 
δημιουργεί είς τόν άνθρωπον - κριτήν τήν ενσυνείδητον άντίληψιν, τήν 
βάσιν τής θεμελιώδους είς πάσαν δικαιοσύνην άρχής τού κοινού περί 
δικαίου αισθήματος.

Καί τό μηνΰον συγκρότημα ένεφανίσθη ένώπιον του Δικαστηρίου 
ήδη καταδικασμένον άπό τήν κοινήν γνώμην.

Αυτά τά ολίγα πρός γνώσιν τών «ισχυρών». Νά γνωρίζουν δτι 
Εχει ό καιρός γυρίσματα. Θά συνετισθοΰν; ’Ίδωμεν.
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ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

’ Αγαπητή «Τραπεζιτική-».
Ο έκλ·εκτός συνάδελφος καί τέως 

Προϊστάμενός μου κ. Κων)νος Παπ- 
τιας, εις άρθρον του, του παρελθόν
τος μηνάς, μέ τίτλον «Ή 'Υπηρεσία 
Πληροφοριών» καί υπότιτλον «Μία ό- 
ψΕίλομένη άπάντησις», άπαντά διά 
μακρών είς όσα ανέγραψα περί της 
ανάγκης όργανώ-σεως καί άναπροσαρ- 
μογης των μεθόδων δράσεως, της έν 
λόγω Υπηρεσίας, έν δψ£ΐ τής εισό
δου τής Χώρας μας είς τήν Ευρωπαϊ
κήν Κοινήν ’Αγοράν.

Ή άπάντησίς του, έν τω συνόλω 
της σχεδόν ΐσταται είς τό ύψος μιας 
κατ’ έξοχή,ν έποικοδομητι.κής συζητή- 
σεως μεταξύ παλαιών συνεργατών, δι’ 
έν θέμα γενικωτέρου ένδιαφέροντος, 
τόσον διά τήν Τράπεζαν, όσον καί διά 
τούς συναδέλφους οί οποίοι εργάζον
ται καί μοχθούν διά τήν πρόοδον τών 
εργασιών αυτής.

Λέγω, σχεδόν, διότι ό άγαπητός 
μου κ. Παππάς, δέν ήδυνήθη ν’ άπο- 
φόγη προσωπικούς τινας υπαινιγμούς, 
οί όποιοι, άν μή τι άλλο, πιθανώς νά 
δημιουργήσουν είς τούς άνοτγνώστας 
του άρθρου του, τήν έσφαλμένην έν- 
τνπωσιν ότι δέν συζητούμε ν καλοπί- 
στως, άλλ’ άντιδικούμεν.

Κατ’ άρχήν, τό άρθρον μον, δέν 
άτπετέλει «άποχαιρετιστήριον μήνυμα», 
όπως τό θέλει ό κ. Παππάς. Μάλλον 
ώς «πρσμήννμα τών καιρών» θά έπρε
πε νά τό χαρακτηρίση. Διότι άπό του 
μεσονυκτίου της 31.10.1962 τόσον οί 
άρμάδιοι κυβερνητικοί παράγοντες, ό
σον καί οί έπί ικεψαλής τον Έμπορο- 
ιθιομηχανικου, Βιοτεχνικού καί ’Επαγ
γελματικού κόσμου, δέν έπαυσαν καί 
6έν παύουν νά ομιλούν καί νά γρά
φουν περί τής Ανάγκης, ριζικής 
dev-αδιαρθρώσεως τής οικονομίας μας 
καί τής άνευ χρονοτριβής άναπρόσαρ- 
μογης τών μέχρι σήμερον έπικρατου- 
σών μεθόδων δράσεως είς τούς δια
φόρους τομείς τής έν γενει οικονομι
κής δράστηριότητός μας, έν όψει του 
σημαντικού γεγονότος τής Συνδέ- 
σεως.

Τό ότι, έπομένως, εις τό άρθρον 
μου έθιξα ότι ή αυτή άνάγκη ύφίστα- 
ται καί διά μίαν κατ’ έξοχήν πολύ
τιμον διά τήν Τράπεζαν Υπηρεσίαν, 
δέν αποτελεί δι’ έμέ νομίζω μομφήν, 
ούτε, πολύ περισσότερον, δύναπαι νά 
χαρακτηρισθή ώς «Αποχαιρετιστήριον 
μήνυμα».

’Εν συνεχεία ό κ. Παππάς γράψει., 
άοσφαλώς κατά τήν γνώμην του χαρι
τολογώ ν, ότι ή 5ετής έν τή Υπηρε
σία ταυ τη πείρα, θά μοι παρείχε τή ν 
δυνατότητα νά εξετάσω τό θέμα τού. 
το ούχί έξ Αμβλείας γωνίας, άλλ* έν

ττρακτος έφαρμογή τών όσων έν 
τή ίτροτταιδεύσει έδιδόχθη νά σι/μ 
-πλήρωσή τό πρώτον καί δασικόν 
στάδιον τής καταρτίσεώς του. Ή 
προβλεπομένη έπίσης παρακολου- 
θησις έκ μέρους τής Κεντρικής 
Υπηρεσίας τής τοιαντης πορεί
ας ώς καί τής μή άπασχολήσεως 
του υπαλλήλου (ϊδίςι του έπαρχιά
κου) κατά τάς μή έργασίμους ώ
ρας, ώστε νά διατίθενται αΟται 
διά τήν μελέτην τών μαθημάτων 
τής Σχολής, αποτελεί Ετερον θε
τικόν σημεΐον.

Δυστυχώς άμψότερα τά θετικό 
ταυτα σημεία δέν τηρούνται. Ι
δίως τό δεύτερον μέ πρωταγωνι- 
στάς διενθυντάς τινας πάλιν, έ- 
τταρχιακών υποκ)των οι οποίοι 
δέν αφήνουν έλευθερον χρόνον είς 
τους νεοπροσληψθέντας νά μελε
τήσουν τά μαθήματα έπί τών ό
ποιων κάποτε θά έξετασθουν. ’Άς 
μεριμνηση ή αρμόδια Υπηρεσία 
διά τήν έψαρμογήν τών καλών 
τουλάχιστον σημείων του μέτρου, 
ώστε νά μή ύφίσταται τούτο μέ 
τάς έπαχθεΐς μέν πλευράς του 
ζώσας, τάς δέ θετικός άτονου- 
σας.

Ο ΦΙΛΑΝΟΡ&ΠΟΣ

Ήκούσθη κατά τήν έκδίκασιν 
τής γνωστής μηνΰσεως τής ’Εμπο
ρικής Τραπέζης, συνήγορος ύττε- 
ρασπίσεως νά έρωτά τον έπικαλε- 
σθέντα τά περί φιλανθρωπίας αι
σθήματα του Καθηγητήν - Διοι
κητήν, έάν ήτο φιλανθρωπία ή ά- 
ττόλυσις του συναδέλφου Δ. Συ- 
μεοττούλου του Ύποκ)τος Κώ, δι
ότι οΰτος μετέφερε είς ’Αθήνας τό 
βαρέως ασθενούν τέκνον του προς 
άμεσον θεραπείαν. Καί ό κ. Κα
θηγητής - ’Εφοπλιστής - Διοικη
τής, φυσικά δέν άπήντησε.

Παρόμοια μέ αυτό περιστατικά 
συνέθεσαν τήν έξέλιξιν καί τό α
ποτέλεσμα τής δίκης. ”Ας έχουν 
λοιπόν ύπ’ όψιν των αί Διοικήσεις 
έν γένει των Τραπεζών καί τά ά- 
ττανταχού τής Ελλάδος όργανά 
των όπως μή Εξαντλούνται είς τοι- 
ούτου είδους φιλανθρωπίας αί ό- 
ποΐαι οπωσδήποτε δέν έχουν κα
λάς συνέπειας όχι μόνον διά τόν 
δεχόμενο ν ταύτας, αλλά, ώς άπε- 
δείχθη, καί διά τόν παρέχοντα.

ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ

Έγνώσθη είς τόν Σύλλογον καί 
κατηγγέλθη είς τήν Διοίκησιν τής 
Τραπέζης ή διεύθυνσις μικρού ε
παρχιακού Ύποκ)τος, ή οποία 
καίτοι δίς, προ τριμήνου καί Εξα
μήνου, εΐχε λάβει έγκρισιν δΓ υ
περωρίας, ύπερδεδουλευμένας ήδη, 
δέν κατέβαλεν ταύτας είς τό δι
καιούχον προσωπικόν.

Τί νά εΐπη κανείς; ότι πρόκει
ται περί αδιαφορίας; ότι πρόκει
ται περί έχθρικής πράξεως τού δι- 
ευθυντού προς τούς υπαλλήλους 
του Υποκαταστήματος; Θά ήσσ*

τώ συνόλω του καί κυρίως είς την 
ύπσδσμήν του. Έπί τού προκειμένου 
έχω ν’ Απαντήσω ότι Ακριβώς ή 
δετής μου πείρα, μου έπιτρέπει νά θί
γω τό θέμα Από τής γωνίας εκείνης, 
ή οποία ώς μεγαλύτερα — γεωμετρι. 
κώς τουλάχιστον — τών άλλων γω
νιών μου δίδει την δυνατότητα μεγα
λύτερου οπτικού πεδίου. Τώρα διατ. 
ό κ. Παππάς προτιμά νά βλέπη τά 
πράγματα ύπό μικροτέραν γωνίαν δέν 
τό ξεύρω, ή προτίμησίς του πάντως 
είναι σεβαστή i

Περαιτέρω, ό εκλεκτός συνάδελφος, 
μέ φέρει ώς «Αγνοουντα τάς σηιμαντί- 
κάς δισρθρωτικάς προσπάθειας κλπ. 
κλπ. διά τήν έπιτυχεστέραν άντιμετώ- 
πισι-ν τών προβλημάτων τής πράξεως». 
Μία προσεκτική, ώς θά έίδει, Ανάγνω- 
σις του άρθρου μου, θά έδιδε είς τόν 
κ. Παππάν τήν Απάντησιν. Διότι γρά
φω: «Μέχρι σήμερον καί παρά τάς 
έπεί-εχθείσας είς μ-εγάλην έκτασιν τρο
ποποιήσεις καί μεταρρυθμίσεις περί 
τήν όργάνωσιν τής έν λόγω υπηρε
σίας, δέν κατέστη αυτή Ικανή νά 1- 
ξέλθη του παθητικού ρόλου της». Τώ
ρα άν δέν έγραψα, ότι ή Υπηρεσία 
Από τίνος έφωδιάσθη μέ μαγνητόψω- 
νον καί διά μαυροπίνακας, προ-κειμέ- 
νου νά έξηγοννται θέματα λογιστικής 
τεχνικής ώς π.χ. διχηί ό λογαριασμός 
«Τοομεϊον» άναφέρεται είς τό ένεργη- 
τιικόν καί ό τού «Κεφαλαίου» εις τό 
παθητικόν, ώς καί ότι ετοιμάζεται ει
δικόν συνταγολόγιο ν απε,ρί Κόστους», 
«Κοστολογήσεως» καί... «Ελεγκτι
κής», άς μου συγχώρηση τήν παρά
λειψήν, είναι άλλωστε λεπτομέρειες 
πού δέν θίγουν τό κατ’ Αρχήν «είσΐ- 
τήριον εισόδου» ύπό τάς... κρατούσας 
συνθήικας, ώς προσφυώς χαρακτηρίζει 
τό Δελτίον Πληροφοριών ό κ. Παπ
πάς.

Δέν χρειάζεται νά έπεκτοτθώ δτμως 
περισσότερον.

Τό ότι ό έκ τών πλέον εμπείρων 
έπί τών πληροφοριών συνάδελφος μέ 
τήν 2θετή πείραν συνεφώνησε είς τό 
80% τών διατυπωθεισών είς τό άρ
θρον μου Απόψεων, μέ Ικανοποιεί πλή
ρως.

Άς εύχηθώμεν, τά δύο δημοσιευ- 
θέντα άρθρα, ν’ Αποτελέσουν Ανεξαρ
τήτως τών ένυπαρχουσών μικροδια- 
φορών Απόψεων, Αντυχείμενον συζη- 
τήσεως μεταξύ τών Αρμοδίων παρα
γόντων τής Τραπέζης, έπ’ άγαθώ τό
σον τής Υπηρεσίας Πληροφοριών και 
τών έν αυτή ύπηρετσύντων συναδέλ
φων, όσον καί γενικώτερον τής Τρα
πέζης.

Ευχαριστώ δ'ά τήν φιλοξενίαν 
Μ. ΑΒΑΝΑ Σ ΙΑΔΉ Σ

πολύ έπιεικεΐς χαρακτηρισμοί καί 
σκέψεις.

Θά πρέπει νομίζομεν ή άρμο
δία Υπηρεσία νά προβαίνη είς 
έγκαιρον έλεγχον διά τήν κατα
βολήν τών έγκρινομένων υπερωρι
ών, οί δέ συνάδελφοι νά γνωρίζουν 
παρόμοιας περιπτώσεις είς τόν 
Σύλλογον.

"Οσον αφορά τούς ιδιορρύθμους 
τούτους παραβάτας έπιφυλασσό μέ
θα εις περίπτωσιν έπαναλήψεως 
τού κρούσματος να φέρωμεν τά ό- 
νόματά των είς τήν δημοσιότητα.

ΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑ!
ΤΩΝ ΠΡΟ I ΣΤΑΜΙΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΥΧΩΝ

Άλλο πάλι παράδοξον. ’Επει
δή ό Προϊστάμενος Λογιστηρίου 
Ύποκ)τος ή Προϊστάμενος ύπη- 
ρεσίας (όπου υπάρχει περίπτω- 
οις) λαμβάνουν τό περίψημον Ε
πίδομα θέσεως, δέν τούς καταβάλ
λονται υπερωρίας οσάκις έργσ- 
σθώσιν ύπερωρισκώς. Αλλά τό Ε
πίδομα θέσεως λαμβάνεται λόγφ 
τής ηυξημένης ευθύνης καί τής 
θέσεως τρύ Προϊσταμένου, άποτε- 
λούν, άσχετον τού ίδιάζοντος τρό
που καταβολής του, κανονικήν αν
τιμισθίαν τού υπαλλήλου. Δι’ αύ- 
τόν άλλως τε τον σκοπόν επιδιώ
κεται καί ή ένταξίς του εις τόν 
μισθόν, ώς συμβαίνει άλλως τε είς 
τάς λοιπάς μεγάλας Τραπέζας. 
Ή καθ’ ύπέρβασιν Εργασία πρέ
πει νά άμειφθή ώς καί είς τους 
λοιπούς ύπαλλήλους. ’Άς τό έχη 

r ύπ’ όψιν της ή Τράπεζα άφου οί 
ι δικαιούχοι θεωρούν τό Επίδομα ocu- 
τό ώς τό τέρμα τών έπιδιώξεών 
των καί δέν διαμαρτύρονται διά 
τήν έλέφ τούτου μίαν εϊσέτι κατ’ 
αυτών οικονομικήν προσβολήν.

Ν’ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ 
ΤΑΧΕΩΣ 

ΕΚ © Ε ΣΕ I Σ

Συνιστάται είς τούς κ.κ. Διευ- 
θυντάς Καταστημάτων καί Υπο
καταστημάτων νά Επισπεύσουν τήν 
σύνταξιν καί άποστολήν τών Δελ 
τίων Ποιότητος 1962, ώστε νά μή 
παρουσιασθή ή Εφέτος σημειωθεΐ- 
σα καθυστέρησις περί τάς προα 
γωγάς.

ΔΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ 

Παρά του συναδέλφου κ. 
Σωτηρίου Βαρότση κατε- 
τέθησαν ύπέρ του Τ.Υ;Π.- 
Ε.Τ. !Δραχ. 100 είς μνήμην 

του πατρός τοϋ συναδέλ
φου κ. Σπυρίδωνος Μπράν 

δη.

Έν Άθήναι.ς τή 4η Δεκεμβρίου 1962 
Άγοπτητή «Τραπεζιτική»,

ιΕίς τό ύπ’ άριθ. 236 237)10.
10.62 ψύλλον σου και ύπό τόν τίτλον 
«Τό στεγαστι,χόν είς την παραλίαν 
Γιουρντά ’Αναβύσσου» δημοσιεύεται ά- 
ποψ.ς του συναδέλφου κ. Νικ. Κ. 
Πουρναρά ώς πρός τόν τρόπον καθ’ 
δν δέον νά ένεργήση τό Διοικητικόν 
Συμβούλων τού Νέου Συνεταιρισμού 
Στεγάσεως Υπαλλήλων τέως Ε.Τ.Ε. 
πρός άντιμετώπισιν τών προβλημάτων 
οίκο-δομήσεως τών οικιών τών κ.χ. 
συνεταίρων, άξ.οποιήσεως τής περιο
χής κλπ. καί καταλήγει εις τήν πρό- 
τασιν περί ένδεικνυομένης συγκροτή
σεις Αρτίου τεχνικού έπιτελείου διά 
τήν περαιτέρω Ανάπτυξιν τής ώς ά
νω Αναφερσμένης περιοχής, ήτις προ
βλέπει ότι θά στοιχίση περί τάς δρχ. 
1000 — 2Θ00 κατά συνεταίρον, πρό 
τής ύπογραψής συμβάσεως μέ τήν 
χρηματοδότιδα έταιρίο^.

'Ώς μέλος τού Διοικητικού Συμβσυ 
λίου του Σ υνεταρισμου δέν θάπρο- 
βώ είς κρίσεις τών Απόψεων καί τής 
προτάσεως του κ. Ν. Πουρναρά, θεω
ρώ όμως καθήκον μου να δηλώσω ό
τι, ώς νομίζω, το παρόν Διο.κ. Συμ
βούλων δέν είναι κατάλληλον διά νά 
διαχειρισθή τόσον σοβαρόν Εργον.

Κατ’ έπανάληψιν διεμαρτνρήθην δι* 
έξώδίκων προσκλήσεων πρός τό Διοι
κητικόν καί Εποπτικόν Συμβούλων 
διά τόν τρόπον καθ’ δν τό Διοικητι
κόν Συμβούλων χειρίζεται τά ζητή- 
ματα του Συνεταιρισμού καί έξέδω- 
κα Ανακοινώσεις, πλήν όμως άνευ Α
ποτελέσματος.

Σ υγκεκριμένως Από τής έκλογής 
μου ώς μέλους τού Δ.Σ. (Αρχάς του 
Ετους 1961) μέχρι, σήμερον Αρνούν- 
ται νά μού γνωράουν τάς συμβάσεις 
καί τάς υποχρεώσεις τού Σ υνεταιρι- 
σμού, ήτοι:

α) πρός τούς πωλητάς οικοπέδων.
β) πρός τούς τεχνικούς, ίδιώτας ή 

έταιρίας, καί
γ) πρός τούς τεχνικούς καί νομι

κούς συμβούλους.
Έπίσης Αρνουνται νά θέσουν είς 

τήν διάθεσίν μου κοπάλογον τών με
λών του Σ υνεταιρισμού <ήναγκΑσθην 
νά καταφύγιο είς τό Είρηνοδικεΐον 
διά νά πληη,ροφορη,θώ περί αυτών), 
τά δικαιολογητικά έξόδων καί έσό- 
δων καί Απαγορεύουν είς τόν λογι
στήν του Σ υνΕταιοισμσυ κ. Βαμβα- 
κούσην νά θέση αυτά είς τήν διάθε
σίν μου.

'Ωσαύτως Αρνουνται νά μού γνωρί
σουν πρός ποιους διαθέτουν τά οικό
πεδα καί μέ ποιον δικαίωμα, όταν 
μάλιστα ούδέιποτε συνεζητήθη είς τάς 
συνε/δριΑσεις ή δ.άθεσις τών ύπαρχόν- 
των οικοπέδων. ’Αρνουνται νά μού 
γνωρίσουν ποιους κάμουν μέλη καί 
ποωυς δ'.αγράφουν.

Προβαίνουν χωρίς νά μέ καθιστούν 
ένήίμερον είς Ανάθεσιν έργασιών είς 
νομικούς καί τεχνικούς συμβούλους, 
είς έογολάβους κλπ., ώς ή περΐφρα- 
ξις τών οικοπέδων, ή περίφραξις τού 
φρέατος, ή δ’.Ανοιξις τήις κεντρικής 
λεωφόρου, (μέτρα 20 X 500), ή έκτυ- 
πωσις Ανακοινώσεων, φιοτοτυπιών κλπ.

Παρά τάς διατάξεις τού Καταστα
τικού (άρθρον 27) περί ύποχοεωτικής 
συντάξεως μηνιαίων καταστάσεων ό
σον καί τού Ταμείου είς τό τέλος έ- 
κάστου μηνός, ουδέποτε έκλήθην πρός 
ένημέρωσίν μου καί έγκρισιν αυτών 
πλήν κατά τήν 25)6)62 δ'ά τήν έγ> 
κρισιν τού ’Ισολογισμού τού 1961 καί 
τού προϋπολογισμού τού 1962 τάς ό
ποιας, έπειδή δέν μού προσεκομίσθη- 
σ<χν τά σχετικά στοιχεία, δέν ένέκρί- 
να. Έξ άλλου, λόγω τής Αθρόας, ώς 
Ανωτέρω, συρροής παραβάσεων, ή- 
ναγκάσθην νά Απευθυνθώ πρός τό Υ
πουργείων ’ Εργασίας τό όποιον Απέ- 
στε λεν έλεΥκτάς, πλήν όμως ούτοι έκ 
παρεξηγήσεις ήο.κέσθησαν είς τόν τα
κτικόν Eksyxov τού έΐτους 1961 δι’ δ 
διά νεωτέρας μου Αναφοοάς πρός τόν 
Άξιότιμον έπί τής Εργασίας κ. 'Υ
πουργόν ήτησάμην νεώτεοον είλεγχον 
ϊνα διαπιστωθούν αί παοαβάσεις καί 
τταρασχεθούν όδηγίαι διά τό μέλλον.

’Ασχέτως πρός τά Ανωτέοω πρός έ- 
νηιμέρωσιν τών κ.κ. συνεταίρων γνω- 
οίζω ότι έκ μέσους του Αξιότιμου κ. 
Εΐσαγγελέως τών έν Άθήναις ΓΙλημ- 
μελειοδικών ήγέρθη αύτεπαγγέλτως 
ποινική Αγωγή κατά τών μελών τού 
Δ. Σ. ήτις εύοίσκεται είς τό στάδιον 
τής προανακρίσεως είς τό 8ον Ποοα- 
νακοιτικόν Γραφεΐον, όπου κληθείς 
κατέθεσα ώς μάρτυς.

Επίσης καθιστώ γνωστόν ότι είς 
συνειδρίασιν του Διοικητικού Συμβου
λίου τού Συνεταιρισμού έκλήθην διά 
τελευταίαν ψοοάν τή,ν 17)8)1962.
Βκτοτέ μανθάνω τήν ποοείαν τών έο- 

γασιών του Συνεταιοισμού ccai δη τής 
σοβαρωτάτης ύποθέσεως τής συμβάσε- 
ως μετά τής ’Αμερικανικής Έταιρίας 
μόνον διά τών άνακοινώσεων.

'Ώς πρός τό θέμα τήις συμβάσεως 
-μετά τής ’Αμερικανικής Έταιρίας, 
τούς εκπροσώπους, τής όποιας ούδέ 
κατ’ όψιν γνωρίζω, παρατηθώ ότι ό 
τρόπος καθ’ δν ένήσγησε και έν προ
κειμένη) ό κ. Ποόεδρος τού Συνεται
ρισμού -είναι αυθαίρετος, διότι:

1) Ένώ ταυτοχρόνως μέ τήν έκδο, 
σιν τής ύπ’ Αριθ. 1)30.8.62 Άνα- 
κοινώσεως είχε ληψθή Απόψασις ύπό 
τού Διοικητικού Συμβουλίου νά γίνη 
έκτακτος Γενική Σ υνέλευσις ϊνα τε
θούν ύπ* όψει τών κ.κ. Συνεταίρων 
οι όοοι. τής χοηματοδοτήσεως διά Γην 
άνέγερσιν τών οικιών και τήν άξιο- 
ποίησιν τής περιοχής, έν τούτοις μέ-

ΜΑΧΗ Ν. ΝΙ ΚΟΛΑ· Ι ΔΟΥ

Χε ι ρούργος—άβο ντ ιατρός 

Δέχεται τά μέλη τού ΤΥΠΕΤ 

Άγ. Κωνσταντίνου 4 

Αος οροψος Γραφ. 12α 

Τηλέψ. 524.246

χρι σήμερον είς ουδεμίαν ένέργειαν 
προέβη πρός τήν κατευθυνσιν αυτήν, 
άντιθέτως, ώς πληροφορούμαι, τούς 
έπιθυμουντας όπως οικοδομήσουν διά 
τής έν λόγο) Έταιρίας ύποχρεοΐ ό
πως υπογράψουν προσύμφωνο ν δι’ οδ 
Αποδέχονται τούς όρους τής Άνακοΐ- 
νώσεως, τό κείμενον τής όποιας Α
γνοούν.

2) Είς τήν Άνακοίνωσιν άναφέρε- 
ται ότ·. ή έπιβάρυνσις διά τήν έκτέ- 
λεσιν τών έργων κοινής ώψελείας εί
ναι υποχρεωτική καί ότι έφ’ όσον συγ 
κεντρωθή ώρισμένος άριθμός αιτήσεων 
ή έτσι ο ία θά άναλάβη καί τά Εργα 
τούτα συμψώνως πρός τούς όρους 
τούς άναγραφομένους είς αυτήν.

Έν τούτοις ύπενθυμίζοιμεν είς τόν 
κ. Μπόγδανον:

α) Κατά τήν περυσι.νήν Γενικήν 
Σ υνέλευσιν σαφώς καί κατηγορημα- 
τυκώς υπέδείχθη όπως διά παν Εργον 
δέον νά λαιμβάνηται ποοηγουμένως ή 
εγκρισις τής Γενικής Συνελευσεως, 
καί

β) Είς τήν δευτέοαν σελίδα τής 
ύπ’ Αριθ. 1)10.3.61 ’Ανακοινώσεως 
τού Σ υνεταιρισμού Αναγράφονται τά 
έξης: «Ούδέν Ετερον εργον πρόκειται 
νά έκτελεσθή έπί του παρόντος. Tou 
αύτα έργα ,μελλοντικώς θά έκτελε- 
σθούν κατόπιν Αποφάσεως τής Γενι
κής Συνελευσεως τών μελών τού Συ 
νεταιρισμού μας και μετά σύμφωνον 
γνώμην Επ’ αυτού τών οικιστών, έξευ- 
ρισκομένου τού τρόπου συμφωνίας, έν 
καιρώ, έν πνεάματι καλής γειτονίας».

’Ασχέτως τών Ανωτέρω έπί τή προ. 
όψει λήψπως τόσον σοβαρών Αποφά
σεων παρά του Διοικητικού Συμβου
λίου (ύπόθεσις περίπου δρχ. 200.000. 
000) ή όρθή οδός είναι νά λαμβάνη- 
ται ή προγενζοτέρα Εγκρισις έν τά
ση λεπτομερείς τής πλειονότητας τών 
κ.ικ. συνεταίρων καί μετά τούτα νά 
ύπσ-βάλλωνται αί σχετικαί αιτήσεις.

Πασαι, αί ώς ανω άναφερόμεναι 
παραβάσεις καί αυθαίρετοι ένεργειαι 
Αποτελούν κραυγαλέα παραδείγματα 
τού έν τω Σ υνεταιρισμώ έπικρατουν- 
τος καθεστώτος όπερ όδηγεϊ είς βε- 
βαίαν άναζήτησιν εύθυνών. Έν όψει 
οτυτής τής καταστάσεως ήτι.ς έπισύρει 
καί τήν προσωπικήν μου ευθύνην, ετι 
δέ καί έκ τής συναισθήσεως τής ηύ- 
ξημένης εύθύνης μου Εναντι τών έν 
τή Τραπέζη συναδέλφων μου καί τής 
προκευμένης συμβάσεως του Σ υνεταΐ- 
ρισμσύ μετά τής Άμε,ρικανικής ΈΙταΐ- 
ρίας πρός άνέγερσιν οικιών καί έκ- 
τέλεσιν Εργων κοινής ώψελείας, Απευ
θύνομαι μέσω τής «Τραπεζιτικής» τό
σον πρός τόν κ. Πουρναράν όσον και 
πρός τους κ.κ. συνεταίρους όπως κα
τά τήν προσεχή Γενικήν Σ υνέλευσιν 
ύποδζίξουν τήν εκλογήν μιας έξελεγ- 
κτικής έπιτροττής κοινής έμπιστοσύνης 
ή όποια Αφού έξετάση τά ώς Ανω ύπ’ 
έμου δηιμοσι.ευόιμ€Λα προβή είς ένημέ- 
ρωσιν τού' σώιματος καί συζητηθή με
τά ταυτα ό τρόπος Αντιμετωπίσεως 
τών προβλημάτων τού Συνεταιρισμού 
μας.

Διατελώ μετά τιμής 

Σ. ΙΏΑΝΝΙΔΗΣ 
Μέλος τού Δ.Σ. τού' Νέου Συνζ- 
ταιρισμου Σ τεγάσεως 'Υπαλλή

λων τέως Ε.Τ.Ε.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Νικόλαος Κονΐρίνης — Αριά
δνη Δημακοττούλου.

Ελευθέριος Ρεμπατσουλέας Ύ- 
ιιοκ)τος Ζακύνθου — ’Αθηνά Κα- 
ρατσώλη Ύποκ)τος Μεγάρων.

ΓΑΜΟ I

Ιωάννης Ν. Γρύλλης — Αικα
τερίνη Σ. Λιναρδή (Μηχαν. Κέν- 
τρον).

'Αλέξανδρος Σκαρβέλλης (Διοί 
κησις) —— Όλγα Μανωλά (Διοί- 
κησις).

Τιμόθεος Μασούρας (’Αξιωμα
τικός Βασ. Ναυτικού) — Σοψια 
Σακελλίωνος (Διοίκησις).

Νικόλαος Ρούπας (Διευθυντής 
Ύιτοκϊτος Πόρου) — Ρενέ Κοπτε- 
λάκη.

Είς δπαντας τούς ανωτέρω τάί 
θερμά μας συγχαρητήρια.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Ή κυρία Ελένη Διληντά σύ
ζυγος τού συναδ. κ. Σττύρου Δι- 
ληντά ετεκε χαριέστατον θήλυ 
τέκνον.

— Νά τούς ζήση.

ΠΕΝΘΗ

Μαρία Γ. Μαρκαντωνάκη, Πρε
σβυτέρα, Μήτηρ τού συναδέλφου 
Έμμ. Μαρκαντωνάκη ΎΐΓσκ)τος 
Ηρακλείου.

Γεώργιος Βουγαλέρης, Πατήρ 
τής συναδέλφου κ. Χριστίνας Κα- 
τσάρη (Διοικήσεως).

Τάς οικογένειας των συλλυ- 
πούμεθα.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ο «ΙΛΙΣΣΟΣ»
Έκυκλοφόρησε τό 27ον τεύχος 

τού περιοδικού έλευθέρας σκέψεως 
«ΙΛΙΣΟΣ». Κυριώτερα περιεχό
μενα: Ή άμιλία Ν. Σρι Ράμ στον 
Παρνασσό «Σύμπαν καί "Ανθρω
πος». Βολταίρου «’Ελευθερία σκέ
ψεως». Κρισναμοΰρτι «Τό έγώ». 
Δ. Ίωαννίδη «‘Ελληνική Μυθολο
γία». Μιλτ. Ποπταδημητρίου «Γνώ 
θι σ’ αυτόν». Ί. Δάμπαση «Φερε- 
κύδης». Τριακοντασέλιδον άφιέ- 
ρωμα στην ‘Ημέρα τών Ζώων. 
Ποιήματα, Χρονικά, κλπ.

ΕΝΟΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

J/ΔΗΣΙΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

EMP0HIII ΜΗΚΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 196Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ 9.12.1962 
ΚΟΡΙΝΘΟΣ — ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ — 
ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

’Αναχώρησις στις 8 π.μ. διά 
Κόρινθον, στάσις 30' καί έν συ
νεχείς διά Χιλιομόδι - Μονή Μετα- 
μορφώσεως. Διημέρευσις είς τήν 
Μονήν. Τό απόγευμα έπιστροφή 
διά ’Αθήνας μέ ένδιάμεσον στάοιν 
κατά την κρίσιν του αρχηγού. 

Τρόφιμα μαζί μας.
’Έξοδα συμμετοχής: δρχ. 45. 
(Πούλμαν 36 θέσεων) 

ΣΑΒΒΑΤΟΝ - ΚΥΡΙΑΚΗ 15,16 
Δεκ. 1962.

ΠΑΡΑΛΙΟΝ ΑΣΤΡΟΣ 
ΜΟΝΗ ΛΟΥΚΟΥΣ

'Αναχώρησις στις 3 μ.μ. διά 
Κόρινθον, 'Αργος μέ στάσιν 20' 
καί έν συνεχείς διά Παράλιον 
"Ασπρος (Διανυκτέρευσις).

Τήν Κυριακή έπίσκεψις τής ΜΟ 
ΝΗΣ ΛΟΥΚΟΥΣ. Γεύμα καί τό 
άπόγευμα στις 4 αναχώρησις δΓ 
'Αθήνας μέ ένδιαμέσους στάσεις 
κατά τήν κρίσιν τού άρχηγοΰ.

Έξοδα συμμετοχής: Δραχ. 100 
(Πούλμαν καί Διανυκτέρευσις). 
ΚΥΡΙΑΚΗ 23.12.62.
Α) ΔΙΟΝΥΣΟΣ - ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ 
ΜΟΝΗ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ (Πεζσπο 
ρική)

’Αναχώρησις 8 π.μ. διά Διόνυ
σον - "Αγιον Πέτρον - Μονήν Ξύλο 
κέριζας δπου θά διημερεύσουμε.

Τό άπόγευμα άναχώρησις διό 
Ν. Μάκρην - 'Αθήνας.

Τρόφιμα μαζί μας.
"Εξοδα συμμετοχής: δρχ. 30. 

3) ΠΑΡΝΗΘΑ (’Απογευματινή).
'Αναχώρησις 3.30' μ. μ. διά 

Πάρνηθα - Τουριστικόν Ξενοδοχεΐ- 
ον (υποχρεωτική κονσομασιόν - 
τσάϊ κομπλέ μετά χορού).

’Αναχώρησις δΓ 'Αθήνας 8.30’ 
μ.μ. Έξοδα συμμετοχής: δρχ. 55 
ΠΑΗΡΟΦΟΡIΑΙ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Είς κ. ’Αθ. Ραγάζον (Κεντρι
κόν Κατάστημα τηλ. 339) μέ: προ 
καταβολή τών έξόδων συμμετοχής 
Αί δηλώσεις συμμετοχής λήγουν 
τήν Παρασκευή τό πρωί.

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Επικίνδυνος άγνοια
Φαίνεται δτι μέ πολύ έλαφράν 

τήν καρδίαν είσήλθομεν ήμεΐς οί 
"Ελληνες είς τήν Ευρωπαϊκήν Οι
κονομικήν Κοινότητα. Αύτό μπο
ρεί νά συναγάγη κανείς άπό τ’ ά 
ποτελέσματα μιας έρεύνης πού i 
καμεν έσχάτως τό Ίνστιτοΰτον 
'Ερευνών ’Επικοινωνίας έπί κα
τοίκων τής περιοχής πρωτευούσης. 
Τό Ίνστιτοΰτον αύτό έθεσε δύο έ- 
ρωτήματα άπλά: «Τί γνωρίζετε 
περί Ευρωπαϊκής Κοινής ’Αγοράς; 
Πόσα καί ποια κράτη τήν άποτε- 
λούν;». Εις αύτά, μόνον τό 1% 
τών έρωτηθέντων άπήντησεν όρ- 
θώς (!). Μάλιστα, τά 12% δέν 
είχαν, λέγει, άκούσει περί Ε.Κ. 
Α.!... Φαντασθήτε πού εύρισκόμε- 
θα... Μία ύπόθεσις έξόχως έθνι- 
κή, μέ τήν όποια συνδέεται ή αυ
ριανή ευημερία τοϋ καθενός μας, 
Αγνοείται άπό τά 99% τών Ελ
λήνων... Ποιος, δμως, πταίει, γιά 
τήν άγνοιαν αυτή; ’Ασφαλώς οί 
χερισθέντες τήν ΰπόθεσιν αυτήν, 
οί όποιοι νομίζουν δτι καί ό κοι
νός έργάτης ή έπαγγελματίας, ή 
παραγωγός, είναι ένήμέρος τών
οικονομικών έξελίξεων τού τόπου. 
Δέν θά ήταν καλύτερο αν ένας άπ’ 
τούς πολλούς υπευθύνους συνώψι- 
ζε σ' ένα δισέλιδο έντυπο μέ ά
πλά λόγια τήν ουσία τής ύποθέ
σεως, γιά νά μπορέση καί ό καύ- 
μένος ό κυρ - Θανάσης τό βράδυ, 
όταν γυρίση άπ’ τό χωράφι και 
κάτση νά ξαποστάση στο σπιτά
κι του, νά μάθη τέλος πάντων κΓ 
αυτός το μυστήριον αυτό που λέ
γεται Ε.Κ.Α. καί πού ίσως θά 
συγχέη μέ τήν... Κυπριακή Ε.Ο. 
Κ.Α.!...

Πώς κατόπιν ζητάμε — έμεΐς 
οί οικονομολόγοι καί «κατηρτισμέ- 
νοι» ύπεύθυνοι —: ευθύνες καί 
προσπάθεια άπ’ τον πτωχόν αυ
τόν βιοπαλαιστήν, αφού ό άνθρω
πος δέν ξέρει γιατί πρέπει νά κο- 
πιάση περισσότερο;...

Νομίζω, δμως, δτι τήν έλλειψι 
διαφωτίσεως τής κοινής γνώμης, 
έκ μέρους τών υπευθύνων οικονο
μολογικών κύκλων τοϋ τόπου πά
νω στό πελώριο αυτό θέμα, μπο
ρεί κάλλιστα ν’ άναπληρώση ή 
Τράπεζα μας — πού στάθηκε 
πάντα πρωτοστάτης σέ τέτοιου 
είδους έθνικές ύποθέσεις.

Τό Τμήμα Οικονομικών Μελε
τών της μπορεί νά σύνταξη τόιχι- 
στα δισέλιδο ή τρισέλιδο έντυπο, 
τό όποιον θά προσφέρεται δωρεάν 
στους πελότας, άπό τάς έχούσας 
συναλλαγάς ‘Υπηρεσίας τής Τρα- 
ττέζης.

Περιεχόμενο τού εντύπου: «Τ; 
είναι ή Ευρωπαϊκή Οικονομική 
Κοινότης καί τί ή Κοινή άγορά. 
Πώς μπορεί ό κάθε "Ελληνας νά 
συμβάλη στήν επιτυχία τής συν- 
δέσεώς μας μέ την Ε.Ο.Κ.». Οί 
πελάτες, έξ άλλου, θά μείνουν α
πολύτως ικανοποιημένοι άπό μιά 
τέτοια ένημέρωσι καί θά καυχών- 
ται δτι ή Τράπεζα τους τους θυ
μήθηκε καί φρόντισε νά τούς πλη
ροφόρηση έγκυρα πάνω σ’ ένα με
γάλο έπίκαιρο θέμα. Έλλειψις έ- 
νημερώσεως στον υπερηχητικό αι
ώνα πού ζούμε είναι έντροπή... 
"Ας θυμηθούμε λίγο καί τόν Ζάν 
Ζάκ Ρουσσώ πού εΐχεν είπει δτι 
«όταν ανοίγουμε ένα σχολείο, 
κλείνουμε μιά φυλακή». ’Εδώ, τώ
ρα, μ’ ένα μικρό έντυπο θά δια- 
λύσουμε πυκνά σκότη άγνοιας, 
πού έπ’ ούδενί λόγφ πρέπει νά ύ- 
πάρχουν μεταξύ τών "Ελλήνων σέ 
τέτοιες κρίσιμες καί αποφασιστι
κές στιγμές.

Δέν νομίζετε πώς θά είναι τί
τλος τιμής γιά τήν Τράπεζα μας 
νά συμβάλη μέ τήν μικρή μά ου
σιώδη αύτήν πρωτοβουλία στό 
καινούργιο προσκλητήριο άγώνος 
δπου έκλήθημεν νά διαγωνισθοΰμε 
δλοι μας;

"Ας φροντίσουν, λοιπόν, οί υ
πεύθυνοι ώστε ή. Έθνκή μας Τρά
πεζα νά άποδειχθη διά μίαν είσέ- 
τι φοράν, καί έργφ ’Εθνική καί 
τύχη ουτω τής εΰγνωμοσύνης τού 
'Εθνους.

Ν. Φρ—ς

Υπεύθυνος ύλης:
ΙΩΣΗΦ Λ1ΤΙΝΑΣ 

Γρηγορίου Αυξεντίου I6

ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΝ 
ΣΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟΝ 
ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ: 1) Γραφεία τής 
Ταπέζης: Αιόλου 86 Ταχ. Τομεύς 
121. 2) ’Ακαδημίας 60 Ταχ. το- 
μεΰς 143.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΕΥ ΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΣΕ 15 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Έπισκεπτόμενοι τό κατάστημά μας δύνασθε νά προμηθέυθή- 

τε είς τιμάς βιτρίνας:

ΩΡΟΛΟΓΙΑ (Χειρός, Τσέπης, Τοίχου, ’Εγερτηρίου, Κούκου, ’Η

λεκτρικά, κλπ.).

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ’Αρίστης τέχνης (Σταυρούς, Βέρες, Δακτυλίδια, 

Ταυτότητες, Βραχιόλια, Καρφίτσες, Κολιέ, Σκουλα

ρίκια κλπ.).

ΔΙ’ ΑΓΟΡΑΝ ΜΕΤΡΗΤΟ I Σ ΕΚΠΤΩΣ I Σ 15%

ΣΩΤ. ΘΕΟΛΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΖ και ιια
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 9 — ΤΗΑ. 231-845 ΑΟΗΝΑΙ 122
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©ΟΚΘΝΘΜΙΜ
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ

Ή έκ μέρους τών περισσοτέρων Χωρών - Μελών τής Ε. Ο. Κ. άρ- 
νησις συμμετοχής εις τό «κονσόρτσιουμ» βοήθειας πρός την 'Ελ
λάδα μετά την ΰπ’ σύτής ρύθμισιν του δημοσίου χρέους άποδεικνύει 
άπαξ έτι δτι αϊ υποσχέσεις καί ή ήθική μικράν αξίαν έχουν εις τήν 
διεθνή οικονομικήν πρακτικήν. Ώς έκ τούτου επιβάλλεται η επανε 
ξέτασις τής βεβιασμένως έν πολλοΤς συναφθείσης συμφωνίας συν- 
8έσεως, διά τήν έπίτευξιν δρων έξασψαλιζόντων τήν άπρόσκοπτον 
άνάπτυξιν τής έλληνικής οικονομίας. Εν τώ μεταξύ τυγχάνει απα
ραίτητος ή Οπό τών αρμοδίων μάρφωσις άκριβοΰς άντιλήψιως ώς 
πρός τάς άνάγκας καί τάς δυνατότητας τών διαφόρων παραγωγικών 
κλάδων διά τήν χάραξιν ορθής καί συνεπούς πολιτικής προσαρμο
γής τούτων εις τάς συνθήκας τών εύρυτέρων χώρων. Πρός τούτοις 
αποβαίνει ζωτικής σημασίας ή δεύρυνσις τών ιδιωτικών επενδύσεων, 
έλπίζεται δέ δτι εις τούτο θά σνντελέση κατά τρόπον θετικόν ή_ κα
τά 500 έκατ. δρχ. αϋξησις τών κεφαλαίων τής ’Εθνικής Τραπέζης

"Οταν οι έταΐροι τής ΕΟΚ ή- ..... ■-------- ---------
σκουν τόν άήθη διά τήν εποχήν 
μας έκβιασμόν διά τήν ρύθμισιν 
τού προπολεμικού δημοσίου χρέ
ους, προέβαλον ώς «δικαιολογίαν» 
τήν μέλλουσαν νά παρασχεθή έκ 
μέρους των οικονομικήν βοήθειαν 
προς, τήν Χώραν μας. Δέν ήτο δυ
νατόν έλεγαν, ή ‘Ελλάς νά έπι- 
διώκη τήν σύναψιν νέων δανείων 
χωρίς προηγουμένως νά ρυθμίση 
τάς παλαιάς της υποχρεώσεις.

Και ή μέν Ελλάς «έπείσθη» έκ 
τού εϋλογοφανούς τούτου έπιχει- 
ρήματος τών έκπροσώπων τού Ευ
ρωπαϊκού οικονομικού συνασπι
σμού καί προέβη είς τήν τακτο- 
ποίησιν τών όψειλών της κατά τρό 
π,ον ϊκανοποιοΰντα άπολύτως τούς 
ξένους δανειστάς της. "Ομως αί 
Χώραι - Μέλη τής Ε.Ο.Κ μετά 
τών οποίων «συνεδέθημεν» άπό 
1ης Νοεμβρίου, δέν έτήρησαν τάς 
υποσχέσεις των περί παροχής τών 
άπαιτουμένων διά τήν άνάπτυξιν 
τής έλληνικής οικονομίας κεφαλαί
ων. Ή έν προκειμένφ ΰπαναχώρη- 
σίς των έξεδηλώθη διά τής κατα
φανούς άπροθυμίας των πρός συμ 
μετοχήν εις τό ΰπεσχημένον «κον
σόρτσιουμ» βοήθειας πρός τήν 
‘Ελλάδα.

Έν τούτοις, ή κατά τά άνωτέ- 
ρω ευρωπαϊκή οικονομική συμπα
ράστασή ύπήρξεν εις έκ τών σπου 
δαιοτέρων λόγων διά τούς οποίους 
άπεφασίσθη ή έσπευσμένη ένταξίς 
μας είς τήν Ε.Ο.Κ. Ή άνατροπή 
τών έν λόγφ υπολογισμών καθώς 
καί ή συν τώ χρόνφ πραγματο
ποιούμενη προσεκτική έπεξεργασία 
πάντων τών σχετιζομένων μέ τήν 
Σύνδεσιν είδικωτέρων θεμάτων δέν 
είναι άπίθανον νά δδηγήσουν εις 
τήν έπιδίωξιν μετατροπής τών δ
ρων τής Συμφωνίας τών ’Αθηνών.

Έν τώ μεταξύ, είς τήν Χώραν 
μας, παρά τάς έκ μέρους μεμο
νωμένων ιδιωτών ή όργανισμών 
καταβαλλόμενος προσπάθειας διά 
τήν άντιμετώπισιν τών είς τους δι
αφόρους κλάδους δημιουργηθησο- 
μένων συνθηκών έκ τής προοδευ
τικής πραγματοποιήσεως τής οι
κονομικής ένοποιήσεως μετά τών 
Χωρών τής Ε.Ο.Κ., τά βασικώτε- 
ρα έκ τών συναφών θεμάτων, ά- 
τινα απαιτούν καθολικωτέραν ρύ- 
θμισιν, παραμένουν έν τή ουσία 
έκκρευή.

Ουτω, δσον άψορά τήν γεωρ
γίαν, τον κλάδον δηλονότι τής οι

κονομίας μας, δστις αναμένεται 
δτι θά άντλήση τά μεγαλύτερα 
οφέλη έκ τής Συνδέσεως μέ τήν 
Κοινήν ’Αγοράν, δέν έφαρμόζεται 
μέ συνέπειαν ή χαραχθεΐσα πολι
τική άναδιάρθρωσις τών καλλιερ
γειών. Πρός τούτοις, έκ τών άνα- 
κοινουμένων σποραδικώς σκέψεων 
ή συζητήσεων τών έν προκειμένφ 
άρμοδίων όργάνων συνάγεται σα
φώς δτι ταΰτα δέν έχουν είσέτι 
άντιληφθή τάς πραγματικός δυνα
τότητας καί άνάγκας τού γεωργι
κού τομέως. Χαρακτηριστική άπο- 
βσίνει ή διεξαγομένη περί τού σί
του συζήτησις ή όποια φαίνεται 
νά καταλήγη είς τό συμπέρασμα 
δτι δέν συμφέρει ή περαιτέρω μεί- 
ωσις τών σχετικών καλλιεργειών, 
καθόσον διαγράφεται πθανότης έ- 
ξαγωγής ώρισμένων ποσοτήτων είς 
Χώρας τής Ε.Ο.Κ. Έν τούτοις καί 
αν άκόμη ύφίσταται τοιαύτη δυνα- 
τότης, αύτη θά έχη άσφαλώς πα
ροδικόν χαρακτήρα καί ούδόλως 
συμφέρει νά θυσιασθή διά τόν λό
γον τούτον ή άνάπτυξις ετέρων, 
όστοδοτικωτέρων καλλιεργειών.

Έξ άλλου, αί είδικώτεραι οικο
νομικά! έξελίξεις, έχουν, συμψώνως 
πρός τά κατά τόν παρελθόντα μή
να άνακοινωθέντα στοιχεία ώς ά- 
κολούθως:

Ή βιομηχανική πα
ραγωγή ύπήρξε κατά τόν 
Σεπτέμβριον στάσιμος έν σχέσει 
μέ τόν προηγούμενον μήνα, τού 
σχετικού δείκτου άνελθόντος μό
νον κατά 0,2 μονάδας. Σημειωτέ- 
ον δτι κατά τόν Αύγουστον είχε 
σημειωθή πτώσις τής βιομηχανι
κής παραγωγής έν σχέσει μέ τόν 
Ιούλιον κατά 7,2 μονάδας. ^

Έν συγκρίσει δμως μέ τόν Σε
πτέμβριον τού 1961 ή παραγωγή 
τού έν λόγφ κλάδον ένεφάνισεν 
αΰξησιν άνερχομένην είς 9 μονά
δας.

Ή έμφανισθεΐσα κατά τόν ’Ο
κτώβριον μείωσις τών ίδιο τι- 
κών καταθέσεων τών 
Εμπορικών Τραπεζών κλπ. πιστω
τικών ’Οργανισμών (πλήν τής Τρα 
πέζης τής Ελλάδος) κατά 259 
,έκ. οφείλεται κατά κύριον λόγον 

ι εις τήν έκδοσιν τού έκ 500 έκ. 
δρχ. Ομολογιακού δανείου τής Δ. 
Ε.Η., ώς έκ τούτου δέ αύτη στε
ρείται γενικωτέρας τίνος σημα
σίας.

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας) 

τον ένσυνείδητον αίσθημα τής ά- 
ναγνωρίσεως τού άξιου καί άμε- 
ρολήπτου προϊσταμένου.

Κρίνομεν τέλος άναγκαίον νά 
προσθέσωμεν δτι ή έκπροσώπησις 
σεβομένη τους κειμένους νόμους 
καί άξιούσα παρά τής Πολιτείας 
ήτις τούς έθέσπισε, τήν πιστήν έ- 
φαρμογήν των,στρέφεται άποκλει- 
στικώς καί μόνον κοτ’ έκείνων οί 
όποιοι θέλουν νά λειτουργή ή Τρά 
πεζά δχι μέ βάσιν τούς φυσιολο
γικούς κανόνας άπασχολήσεως τού 
ανθρωπίνου παράγοντος, άλλά διά 
τής μετατροπής τών χώρων έργα- 
σίας είς θαλάμους έξοντώσεως συ
ναδέλφων.
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΕΙΣ |ΤΑΕ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Συνεχίζονται μέ αύξανόμενον ρυ 
θμόν αί κοινοποιήσεις πρός τόν 
Σύλλογον τών ένεργειών τών Πο
λιτικών καί Διοικητικών ’Αρχών 
είς άπάντησιν τών καταγγελιών 
καί έν γένει προσφυγών τού Συλ
λόγου διά τό θέμα τών συνθηκών 
έργασίας τών Ύποκ)των.

■ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ*

"Απαντας τους άνταποκρι- 
νομένους εις τήν Εκκλησιν τού 
Συλλόγου πράς προστασίαν 
τών καταπιεζαμένων συναδέλ
φων τών Ύποκ)των.

ΖΗΤΟΥΜΕ*

’Από τήν Διοίκησιν τής Τρα
πέζης νά λάθη τά ένδεικνυόμε- 
να μέτρα (πρό πολλού ό Σύλ
λογος έχει υποδείξει ταΰτα) 
ώστε νά μή διασύρεται καί ή 
Εθνική Τρόστεζα ένώπιον τής 
Κοινής Γνώμης.

ΕΜ ΠΙΣΤΕΥΟΜΕ© A

Τάς άνά τήν Ελλάδα, Δι
καστικός, Διοικητικός καί ’Α
στυνομικός Άρχάς δτι άνεπη- 
ρέαστοι άπό ο-ίανδήποτε σχέ· 
σιν των πρός τήν Τράπεζαν 
θά πράξουν τό καθήκον των, τό 
κύριόν των έ'ργον, 
τήν τήρησιν τών Νόμων τής 
Πολιτείας.

Κ ΑΛΟΥΜΕΝ

Τούς συναδέλφους τών ‘Υπο
καταστημάτων νά Ενημερώνουν 
τόν Σύλλογον έπί περιπτώσε
ων παραβάσεων καί έπί τών 
έπ’ c ύτών ένεργειών τών αρ
χών (υποβολή μηνύσεων, δικά
σιμοι, παραλείψεις καθηκόν
των κ.λ.π.).

‘Εορτασμός τής «Διεθνούς Ημέρας Άποταμιεύσεως» είς τήν ’Ε
θνικήν Τράπεζαν Μεσσήνης.

Τήν Κυριακήν, 4 Νοεμβρίου, έλαβε χώραν είς τό έν Μεσσήνη Κα
τάστημα τής Εθνικής Τραπέζης, μέ πρωτοβουλίαν τού Διευθυντοΰ του 
κ. Βασ. Μόκκαλη, πανηγυρικός έορτασμός τής «Διεθνούς ‘Ημέρας Ά
ποταμιεύσεως». Ένώπιον πυκνού καί Εκλεκτού ακροατηρίου ώμίλησεν 
ό Διευθυντής κ. Β. Μόκκαλης περί των αγαθών τής άποταμιεύσεως, 
καθώς καί περί τής ιστόρισε καί τής δράσεως τής Εθνικής Τραπέ
ζης. Ή ομιλία του, κατωχυρωμένη μέ πλήθος πειστικών Επιχειρημά
των καί στοιχείων, ένεποίησε βαθεϊαν έντύπωσιν καί άπέσπασε τά 
ειλικρινή συγχαρητήρια δλων τών παρευρεθέντων. Μετά τήν ομιλίαν 
τού κ. Διευθυντοΰ, ό παριστάμενος είς τήν έορτήν Επιθεωρητής τής 
Εθνικής Τραπέζης κ. Βασ. Παπακωνσταντόπουλος, άπηύθυνε είς τήν 

συγκέντρωσιν θερμόν χαιρετισμόν έκ μέρους τής Διοικήσεως τής Τρα
πέζης, συγχαρείς τούς σχόντας τήν πρωτοβουλίαν τής εκδηλώσεως. 
Έν σι/νεχείςι υπό τού Έπιθεωρητοΰ τής Δημοτικής Εκπαιδεύσεως πα- 
ρεδόθησαν είς τούς μικρούς μσθητάς τών Δημ. Σχολείων τής πόλεως 
βιβλιάρια Ταμιευτηρίου Νεότητας, τά όποια ήνοίγησαν μέ τήν ευκαι
ρίαν τού έορτασμοΰ τής Άποταμιεύσεως, τή φροντίδι τών Δημ)λων 
των, είς έμπρακτον έψαρμογήν καί ασκησιν τής αρετής τής άποτα
μιεύσεως. Παρέστησαν ό κ. Δήμαρχος, ό κ. Είρηνοδίκης, οι ιερείς, οί 
Εκπαιδευτικοί Μέσης καί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως, δλαι αι αρχαί 
τής πόλεως, οί έπιστήμονες, οί έκπρόσωποι τού έμπορικοϋ καί επαγ- 
γελματο6ιοτεχνικοΰ καί λοιπών ’Οργανώσεων, μαθητσί τών σχολείων 

καί πλήθος κόσμου.

Πρός τούτοις σημαντική ύπήρ
ξεν ή σημειωθεΐσα κατά τόν Σε- 
πτέμβιον άνοδος τής χρηματοδο- 
τήσεως τής οικονομίας κατά 1369 
έκ. δραχμών. "Ομως ή έξέλιξις 
αύτη όφείλεται είς τήν αΰξησιν κυ
ρίως τών βροιχυπροθέσμων πιστώ
σεων καί οΰχί είς τήν διεύρυνσιν 
τών επενδύσεων αί όποϊαι, δσον 
άφορά τόν ιδιωτικόν τομέα, έξακο- 
λουθούν νά παραμένουν είς Επίπε
δα πολύ κατώτερα τών έπιβαλλο- 
μένων έκ τών άναγκών άναπροσαρ 
μογής τής έλληνικής οικονομίας 
είς τάς συνθήκας τής Κοινής ‘Α
γοράς.

"Οσον άφορά τήν άνακοινωθεϊ- 
σαν αΰξησιν τών μ ε τ α ν α - 
στευτικών έμβασμά- 
τ ω ν τής περιόδου ’Ιανουάριος 
—· Αύγουστος 1962 κατά 14 έκ. 
δολ. έν σχέσει μέ τό 1961 παρα- 
τηρεΐται δτι αύτη προέρχεται έκ 
τής μεγάλης διογκώσεως τού άρι- 
θμοΰ τών μεταναστών, συνεπώς 
ούδόλως δέον νά χαρακτηρισθή έν 
τή ουσία ώς ευνοϊκή έξέλιξις.

Περαιτέρω αί πληρωμαί δ ι’ 
είσαγωγάς, υπήρξαν, κα
τά τόν Σεπτέμβριον, άνώτεραι έν 
συγκρίσει μέ τόν αύτόν μήνα τού 
παρελθόντος Ετους κατά 1 1,4 έκ. 
δολλ. Άντιστοίχως αί εισπράξεις 
έξ εξαγωγών ηύξήθησαν 
κατά 1,6 έκ. δολλ. Κατά τό έννε- 
άμηνον Ιανουάριος — Σεπτέμβρι
ος 1962 αι μέν είσαγωγαί έση- 
μείωσαν, έν σχέσει μέ τό 1961, 
αΰξησιν κατά 24,3 έκ. δολλ. αί 
δέ έξαγωγαί κατά 29,9 μειωθέν- 
■’Ός οΰτω άντιστοίχως τού έλλείμ- 
ματος τού έμπορικοϋ ισοζυγίου.

Τέλος, ή πραγματοποιηθεϊσα 
προσφάτως σΰξησις τού κεφαλαί
ου τής ’Εθνικής Τροττέζης, Ουμ- 
φώνως πρός τήν έν προκειμένφ 
χαραχθεΐσαν κυβερνητικήν πολιτι
κήν, θεωρείται ώς σημαντική συμ
βολή είς τήν προσπάθεαν έξευρέ- 
σεως κεφαλαίων διά τήν ένίσχυσιν 
τής Έλληνικής βιομηχανίας κατά 
τήν παρούσαν περίοδον. Έκτος 
τούτου ή έν λόγφ αΰξησις απο
βλέπει και είς τήν δημιουργίαν 
ύγιοΰς άναλογίας τών ιδίων κε
φαλαίων τής Τραπέζης πρός τάς 
συνεχώς αΰξανομένας καταθέσεις, 
ώς έπίσης και είς τήν διεύρυνσιν 
τής μετοχικής ιδιοκτησίας.

Κατόπιν τής τελευταίας αύξή- 
σεως τό μετοχικόν κεφάλαιον τής 
Εθνικής Τραπέζης άνέρχεται _ είς 
872,1 έκ. δρχ. ύποδιαιρουμένων 
είς 607.320 μετοχάς όνομαστικής 
άξίας 1.436 δρχ, έκάστη.

Οΰτω παραλλήλως πρός τάς συ 
νεχώς έκδιδομένας αυστηρός δια- 
ταγάς τού 'Αρχηγείου Χωροφυλα
κής πρός τάς άνά τήν Χώραν Δι
οικήσεις καί Υποδιοικήσεις, κατε- 
τέθησαν είς τήν Βουλήν παρά τών 
Βουλευτών κ.κ. Σ. Ήλιόπουλου, 
Ε. Μπενά, Γρ. Λαμπράκη, Ε. Σα 
κελλάρη καί Βασ. Έψραιμίδη, έ- 
ρωτήσεις διά τούς κ.κ. ‘Υπουρ 
γούς Έργασίας, Δικαιοσύνης καί 
Βορείου Ελλάδος έν σχέσει μέ 
τάς έπικρατούσας συνθήκας είς 
τά άνά τήν Χώραν Ύποκ)τα τής 
Τραπέζης. Έπίσης καί ο έπαρχια- 
κός Τύπος άνέγραψεν ειδικά έπί 
τούτου άρθρα. Χαρακτηριστικώς 
άναφέρεται σχετικόν άρθρον τής 
έφημερίδος «Αίτωλοακαρνανικόν 
Βήμα». Έρώτησις έπίσης ΰπό τών 
Βουλευτών κ.κ. Σ. Ήλιόπουλου, 
Άσ. Γιάννου, Έλ. Μπενά καί I. 
Παπαδημητρίου κατετέθη διά τούς 
‘Υπουργούς Έργασίας καί Δίκαιο 
σύνης διά τήν. παραβίασιν τού ώ- 
ραρίου έν τή περιοχή τής Πρωτευ- 
ούσης και δή είς τά ‘Υποκατα
στήματα Καραγεώργη Σερβίας 
καί Μακρυγιάννη.

Κατά τάς σχετικάς μέχρι τοΰ- 
δε άπαντήσεις τών κ.κ. Υπουργών, 
διεπιστώθη πσράβασις ωραρίου έκ 
μέρους τών Ύποκ)των Κασποριάς, 
Κοζάνης, Γρεβενών, Βερροίας, ύ- 
πεβλήθησαν δέ σχετικά! μηνύσεις 
κατά τών υπευθύνων διευθυντών. 
Έπίσης οί κ.κ. ‘Υπουργοί Έργα
σίας καί Δικαιοσύνης, άπήντησαν, 
δτι οί αρμόδιοι Εισαγγελείς θά 
ένεργήσουν τά νόμιμα.

’Αναμένονται απαντήσεις έπί 
τών ένεργειών τών άρχών είς τά 
λοιπά (καί περισσότερα) διαμερί
σματα τής Χώρας, ένθα κατηγγέλ 
θησαν οπό τού Συλλόγου παρα
βάσεις.

ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τι πρέπει νά έπιόιώκη καί τι νά άποφεύγη

ΝΑ ΕΠΙΔΙΩΚΗ:

1. Νά καθοδηγή τούς υφιστα
μένους του.

2. Νά έπιβάλλεται στούς ΰ- 
φιοπαμένους του μέ τήν 
πειθώ καί τήν ευγένεια.

3. Νά ύποκινή τόν ενθουσια
σμό τους ένθαρρύνοντας 
τήν πρωτοβουλία τους καί 
προσέχοντας τίς εισηγή
σεις τους.

4. Νά δίνη γενικές κατευθύν
σεις καί νά ιξηγή απλά 
καί καθαρά μέ ποιόν τρό
πο πρέπει νά γίνεται ή 
κάθε έργασία.

5. Νά λέη «Εμείς».
6. Νά λέη «Άς κάνουμε 

έτσι».
7. Ή έργασία ιό είναι χαρά 

γιό τούς υφισταμένους 
του.

8. Οί ύφιστάμενοί του νά α
γαπούν τό γραφεί» ίίττε 
νό βρίσκωνται σ’ αύτό όγ
κοι ρως.

9. Οί υφιστάμενοί του νό έ
χουν κάθε τόσον μικρά 
διαλείμματα γιό νά ξεκου 
ράζωνται.

10. Νά ΰποδεικνύη διαφόρους 
τρόπους ένεργείας χωρίς 
ν' άποκλείη άλλους καλύ

τερους που μπορούν να 
τού ύποδείξουν οί υφιστά
μενο ί του.

ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΗ:

1. Νό δίνη ξηρές έντολές.
2. Νά έπιβάλλεται στους υ

φισταμένους τον μέ φωνές 
καί απειλές.

3. Νά άποθαρρύνη τούς υφι
σταμένους του δημιουρ
γώντας τους τό φόβο 
πώς δ,τι κάνουν «δέν θά 
τού άρέση».

4. Νά έπιβάλλη τόν τρόπον 
πού πρέπει νό γίνεται μιά
έργασία χωρίς νά δίνη 
όδηγίες καί επεξηγήσεις.

5. Νά λέη: «Έγώ».
6. Νά λέη: «κάμε αυτό».
7. ‘Η έργασία νά είναι γιά 

τούς υφισταμένους του 
άγγαρεία.

8. Νά απειλή τούς ύψισταμέ 
νους του δτι αν δέν έονων 
ται κανονικά οπήν ώρα 
τους θά ύποστούν κυρώ
σεις.

9. Νό έπιβάλλη στούς υφι
σταμένους του έργασία 
συνεχή, παραπάνω άπό τήν 
φυσικήν αντοχήν τους.

10. Νά είναι άπόλυτος καί νά 
δείχνη δτι «τά ξέρει όλα».

Άναδημοσίευσις όπιό τό Όργανον τής Ένώσεως Τρανεζο- 
ϋπαλλήλων Κύπρου «Τραπεζικός» ’Οκτωβρίου 1962.

ΠΡΟ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΓΟΝΟΥΣ
ΥΠ* ΟΨ1Ν ΤΩΝ κ. κ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

Συνάδελφος, έκ τών παλαιοτέ- 
ρων, άνεΰρε άντίγραφον επιστο
λής άπό 5 Αύγουστου 1933 τού 
τότε Γενικού Έπιθεωρητοΰ τής 
Τραπέζης άειμνήστου Σπύρου Κσ 
ραπάνου άπευθύνομένην εις συνερ 
γάτην του Επιθεωρητήν, ή οποία 
είναι χαρακτηριστική τού ήθικοΰ 
άναστήματος, τού κύρους, τού αι
σθήματος τού δικαίου, άλλα καί 
τών ανθρωπιστικών αίσθημάτων 
τού γράφοντος.

Ή έπιστολή άπστελεΐ καί μίαν 
διδαχήν έπιμελείας καί έπαγωγικό 
ιητος ώς πρός τήν παρά τών άνω- 
τέρων κατεύθυνσιν τών συνεργα
τών των, είς τήν προσπάθειαν καί 
έρευναν διά τήν άνεύρεσιν τής α
λήθειας πρός απονομήν δικαιοσύ
νης καί γενικώτεραν είς τήν Επι
τυχή έπιτέλεσίν τού δυσχερούς 
έπιθεωρητικοΰ έργου, συμψώνως 
πρός τάς υγιείς άρχάς και τάς

ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 

I. ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ 
τ. Εσωτερικός ιατρός τοΰ Γερον- 
τολογικοΰ Νοσοκομείου BUER
GER SPITAL Βασιλείας ‘Ελβε
τίας.

Δέχεται: ΑΧΑΡΝΩΝ 49 
Τηλ. 810-183.

9-11 καί 4-6 
‘Ως καί έττί συνεντεύξει

Τό μικροβιολογικόν έργαστή- 
ριον τοΰ συμβεβλημένου μετά 
τοΰ ΤΥΠΕΤ Ίατροΰ - Ύφηγη- 
τοΰ Πανεπιστημίου κ. ΓΕΩΡΠΙ 
ΟΫ ΑΑΖΑΝΑ, μετεφέρβη είς 
τήν οδόν Κάνιγγος 31 (γωνία 
Στουρνάρα) Άριθ. τηλ. 620 - 
900. Πρός έξυττηρέτησιν των 
ήσψαλισιμένων τοΰ Ταμείου ρ- 
παλλήλων τής Τραπέζης δέχε
ται άπό 7,30 - 12 π. μ. και 
4 - 8 μ. μ.

ΑΡΙΣΤΕΙίΗΪ ί. ΙΙΙΙΙΙΜΙΗί
ΑΘΗΝΑI - ΣΚΟΥΦΑ 26 

Δέχεται 5 - 7 
καί έπί συνεντεύξει 

Τηλ. 613-310
Ό ιατρός κ. ’Αριστείδης Παπα 
δάκης Μαιευτήρ - Χειρουργός 
Γυναικολόγος έκ τών γνωστοτέ- 
ρων των ’Αθηνών, συνεργάζ,ε^- 
ται άπό εικοσαετίας μετά τοΰ 
Ταμείου Υγείας τής Εθνικής 
καί μέ έξαιρετικόν ενδιαφέρον 
καί στοργήν έξυπηρέτησε τά 
μέλη αύτοΰ.

Πό τίνος είχε μεταβή έκ νέου 
είς Η.Π.Α., πρός παρακολούθη
σή τών νεωτέρων έξελίξεων τής 
ειδικότητάς του, μεταξύ δε αυ
τών καί τάς εξελίξεις είς τό θέ
μα τής στειρώσεως καί ανώδυ
νου τοκετού.

"Ηδη θέτει καί πάλιν τάς υ
πηρεσίας του, την πείραν του 
καί τό στοργικόν ένδιαφέρον 
Του είς την διάθεσιν τών ήσφα- 
λισμένων είς τά Ταμεία Υγείας 
τής Τραπέζης μας.

παραδόσεις τοΰ ‘Ιδρύματος.
Ή σύνταξις τής «Τραπεζιτικής» 

δίδει τήν Επιστολήν ούτήν είς τήν 
δημοσιότητα, ύπογραμμίσσσα ώ- 
ρισμένας φράσεις αυτής ώς παραί- 
νεσιν προς πάντα συνάδελφον κα- 
τευθύνοντα υφισταμένους, είδικώς 
δέ πρός τά, ανώτερα κυρίως, στε
λέχη τής Έπιθεωρήσεως, μέ τήν 
έλπίδα δτι είς κάτι θά χρησιμεύ
σουν.

Ή έπιστολή ή δποία, πέραν 
τοΰ ουσιαστικού ήθαπλαστικοΰ 
περιεχομένου της, είναι καί μνημεΐ 
ον τελείας χρήσεως τής γλώσσης 
καί τής καλλιέπειας, ή όποια διέ- 
κρινε τόν Σπ. Καραπάνον, Εχει ώς 
έξης:

«’Αγαπητέ μου,

"Ελαβον μέ πολλήν χαράν τήν 
έπιστολήν σου, άναμενομένην άπό 
πολλού. Έχάρη,ν διά τήν έλεγχθεϊ 
σαν άναλήθειαν τών κατά τοΰ κ. 
... κακοήθως καταγγελθέντων.

"Ετι μάλλον χαίρω καί ίκανοποι 
οΰμαι πλήρως έκ τής έν ταΐς γραμ 
μαΐς τής έπιστολής σου διαφαινο- 
μένης ίκανοποιήσεως καί χαράς 
□ ου διά τό ψευδές τών καταγγελ
θέντων· καταδεικνύει ή χαρά αΰτη- 
τήν όρθιήν άντίληψιν τού έπιθεωρη- 
τικοΰ έργου, οΰ μήν άλλά καί τήν 
ψυχικήν λευκότητα καί ευγένειαν 
τού ούτως άντιλαμβανομένου τό 
έργον τοΰ έπιθεωρητοΰ. Φαντάζε
σαι συνεπώς, όποιαν βαθεΐαν χα
ράν δοκιμάζω, βλέπων τούς συνερ 
γάτας μου κοσμουμένους μέ τοι- 
αύτην νοητικήν λεπτότητα καί συ
ναισθηματικήν υπεροχήν.

"Εργον τοΰ Έπιθεωρητοΰ εί
ναι ή προσπάθεια καί έρευνα, 
όπως άνεύρη τήν αλήθειαν πρός 
απονομήν δικαιοσύνης.

»Ή προσπάθεια αυτή μονα
δικόν έλατήριον πρέπει νά έχη 
τήν αγάπην πρός τήν αλήθειαν 
καί τό δίκαιον, νά είναι άντικει 
μενική, απροσωπόληπτος, λελο 
γισμένη, ήρεμος αρωματισμέ
νη μέ διάθεσιν συμπάθειας καί 
επιείκειας, έξοαρέσετ τών περι
πτώσεων έκείνων, αί όποϊαι, 
πρός μεγάλην βεβαίως λύπην 
τοΰ έπιθεωρητοΰ, δέν έπιτρέ- 
πσυν τοιοΰτων συναισθημάτων 
τήν έκδήλωσιν, ώς άντικειμένην 
πλέον πρός τό δίκαιον καί το 
συμφέρον τοΰ ‘Ιδρύματος καί 
τής κοινωνίας καθόλου.

Νήφε έν πάσι, πρόσεχε σεσυτφ 
έσο σοβαρός μετά προσήνειας καί 
πραότητας, οί λόγοι σου μεμετρη- 
μένοι, άποστάζοντες σοφίαν καί 
σύνεσιν καί κοινωνικόν ένδιαφέρον 
και άγάττην, άντλουμένην έκ τού 
άγαθοΰ καί άκενώτου θησαυρού 
τής καρδίας σου.

Έσο χρήσιμος καί ύπηρετικός 
πρός πάντας, ίδίςι πρός τούς κα
τωτέρους καί άδυνόττους· έσο φώς, 
άκτινοβολοΰν πρός πάσαν διεύθυν 
σιν. "Εχε τέλος διαρκή καί άδιά- 
λειττΓον μέριμναν πώς νά προσέγ
γισης κατά τό άνθρωπίνως δυνα
τόν τδ ’Ιδανικόν.

Έξ ’Αθηνών 5 Αύγούστου 1933».
Ή έπιστολή κατ’ ούδέν σχεδόν 

έχει χάσει τήν έπικαιρότητά της 
j καί πολλά έξ αύτής διδασκόμεθα.

ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΜΕΤΟΧΑ1 
ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ

Κατόπιν έκδηλώσεως παρά 
πολλών συναδέλφων τής επιθυ
μίας όπως άπσκτήσουν μετο
χάς τής Τραπέζης έπ’ ευκαιρία 
τής αύξήσεως τοΰ μετοχικού κε
φαλαίου αυτής ό Σύλλογος έ- 
ζήτησε παρά τής Διοικήσεως 
τής Τραπέζης όπως έν ή περι- 
πτώσει ύπαρξη περιθώριον έχ 
μή άσκήσεως τοΰ δικαιώματος 
τών παλαιών μετόχων καθ’ ολο
κληρίαν, προτιμηθή έπί τούτον 
ίο Προσωπικόν έπί ϊσοις πρός 
τούς παλαιούς μετόχους δροις.

Τό Γενικόν Συμβούλιον τής 
Τραπέζης έδέχθη τήν άποψιν 
ταύτην τοΰ Συλλόγου, θά έκβο- 
θή δέ καί παρά τής Τραπέζης 
σχετική έγκύκλιος.

Συνάδελφοι,
Ή έπιχειρουμένη διά 

τοΰ Νομοσχεδίου πραξις, 
άμοιάζει μέ βιαίαν εξωσιν 
έκ τών οίκων μας, τούς ό
ποιους έκτίσαμεν καί κτί- 
ζομεν μέ μόχθον καί ίδρώ 
τα μιας ολοκλήρου ζωής.

’Αξίζει νά τούς προστα- 
τεύσωμεν μέ κάθε θυσίαν 
καί μέ άπτόητον άπόψασιν 
καί εϊμεθα βέβαιοι, δτι θά 
τούς σώσωμεν άπό τήν όρ- 
γανουμένην έπιδρομήν.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΒΙΣΠΡΑΚΤ ΟΡΩΝ

Κατά τήν "Εκτακτον Γεν. Συ- 
νέλευσιν τής 2.11.62 ένεκρίθη διά 
ψήφων 73 έπί 81 ψηψισάντων ή 
τροποποίησις τών άρθρων τού Κα 
ταστατικοΰ 3ου, 8ου, 9ου καί 
33ου διά τοΰ όποιου αυξάνεται ή 
οικονομική ένίσχυσις τών μελών 
είς τρεις πλήρεις μισθούς. Έπί
σης κωδικοποιεΐται τό ίσχΰον Κα
ταστατικόν ένσωματουμένων είς 
αύτό καί τών προταθεισών τροπο
ποιήσεων.

ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΗ ΒΟΥΛΗΝ 
ΜΑ ΤΗΗ ΕΗΙΣΧΥΣΙΝ 

ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΗΤΑΕΕΟΗ
Είς έρώτησιν τών κ. κ. Ν. Ζορ- 

μπά καί Σ. Ήλισπσύλου είς τήν 
Βουλήν τήν 7.ί 2.62 διά τήν ένο- 
ποίησιν τών Ταμείων Συντάξεων 
τών Υπαλλήλων ’Εθνικής, Κτήμα 
τικής καί Ελλάδος καί τήν ΰπο- 
χρέωσιν τής Τραπέζης Ελλάδος 
όπως έκπληρώση τάς υποχρεώ
σεις τάς οποίας έχει προς τόΤα- 
μεϊον, ά υφυπουργός Εμπορίου κ. 
Α. Ταλιαδοϋρος ειπεν δτι άντιμε 
τωπίζεται καί μελετάται ό πλέον 
κατάλληλος τρόπος αρωγής τής 
’Εθνικής Τραπέζης, ό δέ υπουργός 
Εμπορίου τόν εξουσιοδότησε ν 
άνακοινώση δτι καί ή Τράπεζα 
τής Ελλάδος θά καταβάλη, παρ 
δλον δτι έχει άντιρρήσεις ώς 
πρός τήν συνταγματικότητα τοΰ 
νόμου, ύποστηρίζουσα δτι δέν ΰ- 
ποχρεούται εις καταβολήν. Κατά 
πόσον αντιμετωπίζεται ή ένσποί 
ησις τού Ταμείου δέν ήτο έξουσιο 
δοτημένος νά προβή είς ανακοι
νώσεις.



Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΒΙΑΙΑΣ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ

Τϋ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ
Τό πρόσχημα τής ασθένειας του κ. Διοικητοΰ έξηκολούθησε νά 

προβάλλεται διά νά παρακωλύεται ή λΰσις καί ιών υπολοίπων θε
μάτων κύκλου 1962 περί ών έγράψαμεν εις τά προηγούμενα φύλλο 
μας. Ή Απαράδεκτος αύτή τακτική έτηρήθη μόνον ενοτντι τών ζητη 
μάτων τοΰ προσωπικού, δεδομένου ότι, πάντα τά θέματα της Τρα
πέζης πσρηκολουβούντο καί κατηυθύνοντο άλλα μέν ύπό τοΰ κ. Ύπο 
διοικητοΰ καί έτερα έν τρ μέτρψ τών δυνάμεων τού άσθενούντος κ. 
Διοικητοΰ, τηλεφωνικώς καί δΓ ειδικών συναντήσεων εις την οικίαν 

του.
Ή Διοίκησις τοΰ Συλλόγου μη άνεχομένη την τοιαύτην τακτι

κήν άπηυθύνθη εις τον κ. Υποδιοικητήν και τοΰ έζήτησε δπως κα
τόπιν συνεννοήσεως μετά τοΰ κ. Διοικητοΰ άναλάβη την παρακολού
θησή καί ρύθμισιν τών τρεχούσης φΰσεως ζητημάτων τοΰ Προσωπι
κού. Παρά τοΰ κ. Ύποδιοικητοΰ έδηλώθη ότι τό θέμα παρέλκει καθ’ 
όσον ό κ. Διοικητής θά έπανέλθη εις τήν Τράπεζαν τήν Δευτέραν 
1 Οην Δεκεμβρίου.

Ή παρεμβολή έξ άλλου τοΰ σοβαρωτάτου θέματος τοΰ νομο
σχεδίου περί εργατικών καί άσφαλιστικών θεμάτων, διά τό όποιον 
γράψομεν εις τήν Ιην σελίδα, άπησχόλησε τόν Σύλλογον εις μεγά- 
λην εκτασιν έν τώ πλαισίφ τής δραστηριότητος τής ‘Ομοσπονδίας.

Τά δύο τρέχοντα ζητήματα, ήτοι αϊ προαγωγαΐ καί ή ένίσχυ- 
σις τοΰ Ταμείου Συντάξεων παρουσίασαν τάς Ακολούθους έξελίξεις:

ΕΙΣ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Η ΕΝΙΣΧΥΕΙΣ 
ΤΟΥ ΤΑΜΕΊΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Έπίσκεψις τών προέδρων εις κ. Ζολωταν

Τήν 23ην Νοεμβρίου έπραγμα- 
τοποιήθη νέα σύσκεψις εις τό Ύ- 
πουργεΐον Συντονισμού ύπό τήν 
Προεδρίαν τοΰ κ. Ποτπαληγούρα 
εις ήν συμμετέσχον ό κ. Υπουρ
γός τοΰ ’Εμπορίου, ό κ. Διοικη
τής τής Τραπέζης Ελλάδος καί ό 
κ. Υποδιοικητής τής 'Εθνικής Τρα 
πέζης. Καίτοι ή συζήτησις διεξή- 
χθη, ώς πληροφορούμεθα, ύπο 
πνεύμα ευνοϊκόν διά τήν έπίλυσιν 
τοΰ θέματος, όμως εις οΰδεμίαν 
θετικήν άπόφασιν καπέληξε.

Τήν ίη,ν Δεκεμ. Οι εκπρόσωποι 
τών Συλλόγων τοΰ έν ένεργείςι Προ 
σωπικοΰ ,ΕΤ.Ε., κ. κ. Καραπάνος, 
Σκουλάκης καί Τρίμης, έπεσκέφθη-

ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΪ

Τήν 5η ν Δεκεμβρίου συνεπλη- 
ρώθησαν αΐ προαγωγαΐ Υπολογι
στών Α' προς Λογιστάς Βκαί 
Ύποταμιών Α' προς Ταμίας Β 
σειράς 1962. Ήρχισε την 3ην Δε
κεμβρίου ή κρίσις Τμηματαρχών 
Β' προς. Τμηματάρχας Α' τής 
αυτής σειράς. Σημειοΰται ότι εις 
τους κρινομένους ταμιακούς λογί
ζονται καί αί έγκριθεΐσαι άπό έ
τους προωθήσεις.

σαν τόν Διοικητήν τής Τραπ. Ελ
λάδος κ. Ζολώταν μετά τοΰ ό
ποιου συνεζήτησαν τό θέμα καί 
έζήτησαν τήν συμπαράστασιν αυ
τού διά τήν έπίλυσίν του. Ό κ. 
Διοικητής έδήλωσεν ότι τό θέμα 
είναι συμπαθές εις αυτόν καθ’ ό
σον τά Ταμεία τής ’Εθνικής Τρα- 
πέζης ΰπέστησαν, έκ τής συγχω- 
νεύσεως βαρύ πλήγμα, ΰπεσχέθη 
δέ νά συμβάλη .εις τήν ευνοϊκήν 
ρύθμισιν τοΰ θέματος, μή άφιστά 
μένος όμως τών απόψεων του, ότι 
δηλ. ή Τράπεζα τής ‘Ελλάδος οϋ- 
δεμίαν υπέχει ύποχρέωσιν προς 
τούτο.

Τό έν ένεργείφ καί ύπό σύντα
ξιν Προσωπικόν τής Τ ραπέζης, 
μετά αΰξανομένης ανησυχίας βλέ
πει τό κεφαλαιώδες τούτο θέμα 
τής άσφαλίσεώς του νά μήν άκο- 
λουθή τήν δέουσαν οδόν άπό τής 
πλευράς τών αρμοδίων ρυθμιστών 
του. Ουτω αισθάνεται δεδικαιολο- 
γημένην πικρίαν διότι ή αναστολή 
τής αγωνιστικής του έκδηλώσεως 
δέν εΰρε τήν δέουσαν άνταπόκρι- 
σιν, μέχρι στιγμής, πράγμα τό 
όποιον φέρει τάς Συλλογικός του 
’Οργανώσεις ένώπιον τών ευθυ
νών των όπως Αντιμετωπίσουν 
κατ’ άνάλογον τρόπον τήν δια- 
μορφουμένην έξέλιξιν.

ιι mimm npxiifi wmm
Παρά τήν έκτίμησίν του προς τους άιερχομένους

Τήν 1.1.1963 τρέϊς Διευθυνταί 
τής Τραπέζης Απέρχονται τής υ
πηρεσίας συμφώνως προς τόν ί- 
σχύοντα ’Οργανισμόν, ώς κατα
λαμβανόμενοι ύπό τοΰ ορίου ήλι- 
κίας.

Κατόπιν κυκλοφορίας φημών ό
τι ό κ. Διοικητής πρόκειται νά 
προτείνη τήν διά παρατάσεως 
τοΰ ορίου ήλικίας των παραμονήν 
τών έν λόγω Διευθυντών έν τή Τρα 
πεζή, τό Διοικητικόν Συμβούλιου 
έξεδήλωσε προς τόν κ. Διοικητήν 
τήν άντίθεσίν του πρός μίαν τοι
αύτην ένεργειαν, ή όποια θά πα- 
ρεβίαζε έν θέμα Αρχής καί θ’ Απε- 
τέλει προηγούμενου σειράς παρο
μοίων ένεργειών με Αποτέλεσμα 
τήν παρεμπόδισιν τής έξελίξεως 
τού λοιπού Προσωπικού.

Αί γνωσθεΐσαι έν προκειμένω 
είς τόν κ. Διοικητήν θέσεις τοΰ 
Συλλόγου έχουν ώς Ακολούθως:

α) ’Αποκρούεται οίαδηποτε πα-

ράτασις παραμονής, οίουδήποτε 
Απερχομένου συναδέλφου, λόγω 
ορίου ήλικίας.

6) Είς περίπτωσιν επιθυμίας 
τής Διοικήσεως όπως κράτηση 
αυπη έν τή Τραπέζη οίονδήποτε 
έκ τών απερχομένων Διευθυντών, 
όστις θά έκρίνετο Απαραίτητος 
νά προσφέρη περαιτέρω τάς ΰπη- 
ρεσίας του είς τήν Τράπεζαν, ού- 
δεμία Αντίρρησις θά υπήρχε έκ 
μέρους τής έκπροσωπήσεως έφ’ ό
σον οί οΰς θ’ άφεώρα τά μέτρον 
έτηροΰντο έκτος οργα
νικής ,ύφ οίανδή- 
π ο τ ε έννοιαν, θ έ σ έ
ως

‘Ο Σύλλογος είναι άποφατισμέ 
νος, παρά τήν έκτίμησίν τήν ο
ποίαν τρέφει πρός τους Απερχο
μένους Διευθυντάς, διά καθαρούς 
λόγους Αρχής, νά υποστήριξή τάς 
Απόψεις του, διά παντός είς τήν 
διάθεσίν του υπάρχοντας μέσου.

Θ’ ΔΝΑΜΕΝΗ ΕΠΙ ΠΟΛΥ;
Διά προηγουμένου φύλλου μας, κατόπιν τής νπ’ άριθ. 

,107)1962 (Β' σειράς) έγκυκλίου έτέθησαν είς τόν κ. Διοικητήν 
τά έξης έρωτήματα, έν σχέσει μέ τήν ύπ’ άριθ. 107)1962 (Β' 
σειράς) Εγκύκλιον:

1. "Εχει ή δέν έχει έμπιστοσύνην είς τήν κρίσιν τών Διευθυν
τών καί Υποδιευθυντών τών Διευθύνσεων τής Τραπέζης, οί όποιοι 
κρίνο-’-ν τούς ύπ’ αυτούς Υπαλλήλους;

2. Ποιαν γνώμην δύναται νά έχη καί δή όρθοτέραν ή Διεύ- 
9υνσις Προσωπικού, έφ’ όσον δέν παρακολουθεί άμεσα τόν κρι- 
νόμενον;

3. "Οταν έχη άποδειχθή μέχρι τοΰδε, ότι σωρεία ζητη
μάτων τών συναδέλφων καθυστερούν έξ αιτίας τής Διευθύνσεως 
Προσωπικού, πώς είναι δυνατόν ή Διεύθυνσις αύτη νά παρακο
λούθηση καί δή νά σχηματίση έγκυρον γνώμην περί όλων τών Προϊ
σταμένων τής Διοικήσεως;

4. "Οτι ή έν λόγω Διεύθ-νσις πριν ή άσχοληθή μέ τούς άλ
λους προέχει νά τακτοποίηση τά τού οϊκου της;

Ήδη, έν συνεχεία έρωτώμεν:
1. Θ’ άναμείνη έπί πολύ τήν άπάντησιν τό Προσωπικόν;
2. Περιφρονείται κάθε υγιής καί ηθική παρατήρησις;
3. Αύτά είναι τά νέον κρατούν κλίμα έν.τή Τραπέζη;

1Τ Ρ JL Π Ε Ζ I Τ I Κ Η I
NEON ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ
Η άπόφασις τής Γεν. Συνελεύσεας 

τών Ταμείων Αλληλοβοήθειας
Τά Αποτελέσματα τής ψηφοφο

ρίας τών μελών των Ταμείων ’Αλ 
ληλοβοηθείας, ‘Υπαλλήλων καί 
Είσπρακτόρων - Κλητήρων, τής δι- 
ενεργηθείσης τήν 1 όην καί 1.7ην 
λήξαντος μηνός κατόπιν σνγκλή- 
σεως τών άντισποίχων Γενικών Συ 
νελεΰσεων, εΐχον ώς Ακολούθως:

Ταμεΐον ’Αλληλο
βοήθειας ‘Υπαλλή
λων Ε.Τ.Ε.

Άπαιτουμένη άπαρτία Συνε- 
λεύσεως 370. Προσήλθον 935. 
Ψηφίσαντες 925 — ’Εξ ών ΝΑΙ 
879, ΟΧΙ 41, "Ακυρα - λευκά 5.

Ταμεΐον ’Αλληλο
βοήθειας Είσπρα
κτόρων.-Κλητήρων: 
Προσήλθον 255. ψηφίσαντες 255, 
έξ ών ΝΑΙ 250, ΟΧΙ 4, "Ακυρα 1.

Άπαιτουμένη απαρτία 238.
Ώς γνωστόν, τό ύπό ψήφισιν 

τεθέν θέμα ήτο ή τροποποίησις 
τοΰ Καταστατικού τών Ταμείων 
’Αλληλοβοήθειας ϊνα ένταχθή είς 
τόν Λογαριασμόν Έπικουρήσεως 
Προσωπικού Εθνικής Τ ραπέζης — 
ό όποιος έξαρτάται έκ τών Ταμεί 
ων τούτων — καί τό έκ τής τέως 
Τ ραπέζης ’Αθηνών προερχόμενον 
προσωπικόν τό όποιον στερείται 
είσέτι έπικουρήσεως. Ή άπόφασις 
ΝΑΙ έγκρίνει τήν κατά τόν τρό
πον τούτον έπέκτασιν τής Έπι- 
κουρήσεως καί είς τούς έν λόγφ 
συναδέλφους.

Ή τοιαύτη τροπή υπέρ τής ο
ποίας έτάχθησαν έξ ύπαρχής καί 
είργάσθησαν διά τήν έκβασίν της, 
οί Σύλλογοι, Αποτελεί την πλέον 
ένδεδειγμένην λύσιν, διότι;

1) Ή ύπό ένιαίαν διοίκησίν έ- 
πικούρησις ολοκλήρου τοΰ Πρόσω 
πικοΰ τής Τραπέζης θά έπιτυγχά- 
νη άποτελεσματ ι κώτερον τάς κ αλ

λιτέ ρας λύσεις τών προβλημάτων 
τού κλάδου έπικουρήσεως.

2) Δημιουργεϊται πλέον εύρω
στος οίκονομικώς, οργανισμός.

3) Πραγμοπ-οποιείται τό πρώ
τον ουσιαστικόν βήμα ένοπσιήσε- 
ως τών ασφαλιστικών ’Οργανι
σμών. Ή ένοποίησις τών Ασφαλι
στικών οργανισμών ώς γνωστόν 
θά έπιφέρη πλήρη ταυτότητα συ μ 
φερόντων τού Προσωπικού τής 
Τραπέζης, θά έξαλειφθοΰν καί τά 
τελευταία έρείσματα τοΰ διχασμού 
τοΰ Προσωπικού ούτως ώστε καί ή 
ένότης τών έπαγγελματικών οργα
νώσεων νά άποτελέση πλέον γε
γονός. Αί ώψέλειαι δέ τάς όποι
ας τό Προσωπικόν έχει νά άποκο- 
ΐϊίση έκ τής συλλογικής ένότητος 
είναι ώς εύνόητον τεράστιας ση
μασίας.

Ώς έκ τούτου τό προσωπικόν 
τής Ε.Τ.Ε. τό όποιον ποθεί δια- 
καώς τήν ένότητά του ώς τό μό
νον καί άκαταμάχητον όπλον τής 
προβολής τών ζητημάτων του, 
προσήλθεν άθρόως είς τάς κάλπας 
καί διά μίαν είσέτι φοράν έψήφισε 
τό ΝΑΙ άναμένον μέ ανυπομονη
σίαν τήν δραστηριότητα τών έπί 
κεφαλής τών συλλογικών καί Α
σφαλιστικών του 'Οργανισμών ι- 
σταμένων, διά τήν όλοκλήρωσιν 
τούτης.

Αί ήγεσίαι τών Συλλόγων τής 
Ε.Τ.Ε. άνταποκρινόμεναι είς τήν 
ήθικήν ταύτην έπιταγήν καταβάλ
λουν πάσαν προσπάθειαν πρός 
τήν κατεύθυνσιν ταύτην αίσθανό- 
μεναι ιδιαιτέραν ίκανοποίησιν είς 
έκαστον επίτευγμα. Δέν θά ησυ
χάσουν δέ έάν δέν ίδωσι νά πρα- 
γματοποιήται ό ΰψίστης σημασί
ας σκοπός τών, ή ΕΝΟΤΗΣ.

ΟΛΟΙ ΠΑΝΕΤΟΙΜΟΙ ΔίΑ ΤΗΝ ΜΑΧΗΝ
Συνάδελφοι,

Τό Εκτελεστικόν Συμβούλιου τής ‘Ομοσπονδίας 
μας άπεφάσισεν όμοφώνως δίωρον στάσιν εργασίας 
δλων τών συναδέλφων περιοχής ’Αθηνών—Πειραιώς:

—· Διά νά μή παραδώσωμεν τήν άσφαλιστικήν μας 
υπαρξιν είς ξένους καί αναρμοδίους πρός τά κοινά 
μας συμφέροντα.

— Διά νά σταματήσομε τήν προσπάθειαν διαλύσε- 
ως τών Ταμείων μας.

— Διά νά καταργηθή ό εχθρικός πρός τόν κλάδον 
μας Νόμος 1943)51.

Άπό στιγμής είς στιγμήν περιμένετε τό σύνθημα τής 
καθόδου μας είς τόν αγώνα.

Κανείς δέν θά λείψη. Δέν υπάρχει αυτήν τήν φοράν 
ευνοούμενος καί καταπιεζόμενος. Πλούσιος ή πένης.

‘Όλοι μαζί νά κρατήσουμε τά άρπακτικά χέρια 
μακρυά άπό τήν άσφάλισίν μας.

Η ΜΙ! ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ (EHUM 
THE ΕΝΙΚΗ! ΤΡΑΠΕΖΗ! EMUDI

ΙΥΣΤΑΣΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ο υποδιοικητής Εθνικής Τρα- _ 
πέζης 'Ελλάδος καθηγητής κ. Ί. 
Παρασκευόπουλος είς ειδικήν συ- 
νέντευξίν του πρός τούς άντιπρο 
σώπους τού τύπου Ανέπτυξε τούς 
σκοπούς τής αύξήσεως τού μετο
χικού κεφαλαίου τού ‘Ιδρύματος 
κατά 500.000.000 δραχ. ’Επίσης, 
Ανέλυσε τάς ευνοϊκός έπιπτώσεις 
τής αύξήσεως τού κεφαλαίου διά 
τήν οικονομικήν άνόοττυξιν τής 
χώρας, μετά τήν εναρξιν τής συμ
φωνίας συνδέσεώς μας μέ τήν Κοι 
νήν ’Αγοράν. Έπεβεδαίωσεν, έξ 
άλλου, τήν πληροφορίαν/ ότι ύπό 
τής Τραπέζης μελετάται ή σύστα- 
σις εταιρίας έπενδύσεων, διά 
τήν όποιαν έξεδήλωσαν ήδη ένδια 
ψέρον πολλαί άπό τάς μεγαλυτέ- 
ρας Τράπεζας τού Κόσμου.

Βασικοί σκοποί, οί όποιοι έπι 
διώκονται έκ μέρους τής ’Εθνι
κής Τραπέζης διά τής αύξήσεως 
τού μετοχικού της κεφαλαίου, έτό 
νισεν ό κ. Παρασκευόπουλος, εί
ναι: 1) Ή δημιουργία όρων άπο- 
λύτου ασφαλείας καί πλήρους έγ- 
γυήσεως τής άκεραιότητος τών 
καταθέσεων. 2) Ή έξασφάλισις 
ένισχυμένων χρηματικών μέσων 
διά τόν ρόλον τόν όποιον θά δια 
δραματίση ή Τράπεζα είς τήν έκ- 
θιομηχάνισιν τής χώρας, 3) Ή 
οτυξησις τοΰ μετοχικού κεφαλαίου

θ’ άποτελέση μοναδικήν ευκαιρίαν 
διά τήν χρησιμοποίησιν τών άδρα 
νούντων κεφαλαίων, ιδιαιτέρως 
τών Δημοσίων ’Οργανισμών καί 
τών Ν.Π.Δ.Δ.

Ό κ. Παρασκευόπουλος προσέ 
θεσεν, ότι ή ’Εθνική Τρόατεζα έχει 
άπό μακροϋ προπαρασκευαστή 
διά τήν ένίσχυσιν τής βιομηχανί
ας καί τής έπιχειρηματικής πρω
τοβουλίας, διεϋκρινίσας, ότι ή ’Ε
θνική Τράπεζα πρώτηι προέβη είς 
τήν «χΰξησιν τών πάσης φΰσεως 
ύπσχρεώσεών της είς τό έξωτερι- 
κόν. Κατ’ αυτόν τόν τρόπον, κα- 
τέληξεν, ήρθη τό έμπόδισν διά 
την έπανασόνδεσ ι ν τών έλληνι- 
κών έπιχειρήσεων μέ τήν αγγλι
κήν κεφαλαιαγοράν.

CI ΔΙ ΕΝΕΡΓΗ ΟΕΝΤ ΕΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Τά γοαπτά τών διενεργηθέντων 
τήν 18.11.62 διαγωνισμών μονι- 
μοποιήσεως καί μετατάξεως ήλέγ- 
θησαν καί έβαθμολογήθησαν, πρό
κειται δέ έντός τών ημερών νά ά- 
νοιχθοΰν ένώπιον τής σχετικής έ- 
πιτροπής καί νά Ανακοινωθούν τά 
Αποτελέσματα. Τά γραπτά τών 
προαγωγικών διαγωνισμών, μέχρι 
στιγμής, δέν ήλέγχθησαν.

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ

ΥΓΙΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

TfAratnmiimi Ειαηςειζ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Καθιερώθησαν νέοι βασικοί μι
σθοί διά τούς βαθμούς βοηθού 
δρχ. 2.195, Ύπολογ ιστού 2.467, 
καί Ύπολογ ιστού Α' δρχ. 2.875.

Σημειοΰμεν ότι οί μισθοί τών 
Αντιστοίχων βαθμών παρά τή Ε
θνική Τραπέζη είναι: Ύπολογ ι
στού Β ' δρχ. 2.1 85, Υπολογ ι
στού Α' δρχ. 2.455 καί Λογιστού 
Β' δρχ. 2.885.

’Επίσης έγένοντο καί στρογγυ 
λοποιήσεις τών μισθών τών κα
τωτέρων βαθμών, ήτοι Δοκίμου, 
Βοηθών - Διαχειριστοΰ καί κλητή
ρων, συμποσούμεναι είς αύξησιν 
5,5% περίπου.

Αί μι σβολογι καί αυται τακτο
ποιήσεις θά Εχουν αναδρομικήν ί- 
σχΰν άπό 1)8)1962.

Περαιτέρω, ώς άνακοι νοΐ ό 
Σύλλογος, έληξεν ή λόγω ποιοτι
κού χαρακτηρισμού υφιστάμενη 
άπό μακροΰ καθυστέρησις εις τήν 
χορήγησιν προσαυξήσεων η προ
αγωγών, διά τάς πλείστας τών 
περιπτώσεων, έπερατώθη δε ή χο 
ρήγησις προσ αυξήσεων μηνός Νο
εμβρίου έ.έ.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

-Κύρια θέματα άπασχολοΰντα 
τό προσωπικόν είναι ή σύνταξις 
έπετηρίδος καί αι προαγωγαΐ. 
Τό μέν πρώτον προχωρεί μέ ταχύ 
τατον ρυθμόν, τό δέ δεύτερον με
τά τήν περίπτωσιν Τής κρίσεως 
καί τής σειράς 1962 μέχρι τοΰ 
Ύπολογ ιστού, έκκρεμεΐ ώς πρός 
τήν κρίσιν τών Υπολογιστών είς 
Λογιστάς (σειραί 1961, 1962), 
λόγω μή καθορισμού τών οργανι
κών θέσεων.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
ΑΝΔΡΕΑΔΗ 

ΙΟΝΙιΚΗ — ΛΑΪΚΗ

Ή Συνδικαλιστική Ηγεσία τοΰ 
Προσωπικού Ίονικής - Λαϊκής έ-

Ό Σύλλογος έχει έπανειλημ- 
μένως άπευθυνθή πρός τήν Διοί- 
κησιν τής Τ ραπέζης αίτούμενος 
τήν άρσιν τών έπενεχθεισών εις 
τό άπό τού 1954 καί εντεύθεν 
προσληψθέν Προσωπικόν Αδικιών 
διά καταστρατηγήσεως τών δια
τάξεων τοΰ ’Οργανισμού Υπηρε
σίας. Βασικόν ήτο τό άπό 4.11.
1958 καί είσέτι έκκρεμοΰν υπό
μνημα αυτού. Έν συνεχεία έδημι- 
ουργήθησαν καταστάσεις περί τήν 
πρόσληψιν καί έξέλιξιν τοΰ Προσω
πικού ετι δυσμενέστεροι δΓ αΰτό. 
’Ήδη ό Σύλλογος διά νέώυ άπό 
27ης ’Οκτωβρίου υπομνήματος 
του συγκεντρώσας καί τάξινομή- 
σας τάς περιπτώσεις Αδικιών ζη
τεί την κάτωθι ρύθμισιν:

1. Κατάργησιν τής προσωρινό
τητος είς τους προσληφθέντας κα
τόπιν επιτυχίας των είς τούς δη
μοσίους διαγωνισμούς τής 9.1.55, 
31.7.55, 21.8.55, 30.3.58, 6.4 
58, 20.4.58 (πλήν τών πτυχίου 
χων) 10.7.60 21.5.61 καί 18.
6.61.

2. Έξομοίωσιν τών προσλη 
φθέντων ώς «υπεραρίθμων» τών 
δημοσίων διαγωνισμών ετών I960 
καί 1961 είς τούς όποιους προσ- 
εδόθη, τό πρώτον έν τή Τραπέζη 
ή ίδιότης τοΰ «ήμερομισθίου» ΰ 
παλλήλου, πρός τά πρόσληφθέντο 
τέκνα συναδέλφων κατά τά έτη
1959 καί 1960.

πέτυχε τήν ένοποίησίν της. Κατά 
πιν αποφάσεων τών -Γεν. Συνε
λεύσεων υπέρ τής συνενώσεως τών 
Συλλόγων διενηργήθησαν τήν 20. 
11.62 άρχαιρεσίαι, αιτινες άνέ- 
δειξαν τούς συναδέλφους: Οεοδω- 
ρόπσυλον ’ I ωάννην, Παπαϊωάννου 
Στυλιανόν, Μαντζούνην Ίωάν., Λε 
βεντάκου Γλυκ., Γιαννιάν Άπ. (έκ 
τής τ. Ίονικής) καί Πλέσσαν 
Διον., Άδειλίνην Παν., Πετρίδην 
Έλευθ. καί Ντϊνον ’Αντώνιον (έκ 
τής τ. Λαϊκής).

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Είς συνάντησιν μέ τόν Γενι
κόν Διευθυντήν κ. Κυριακόπουλον 
πραγματοποιηθεΐσαν τήν 8.11.62 
ό Σύλλογος διεμαρτυρήθη διά τήν 
•παρατηρουμένην αναβλητικότητα 
ώς πρός τήν έπίλυσιν βασικής ση 
μοοσίας έκκρεμών θεμάτων (μι- 
σθολόγιον - ’Οργανισμός), έλαβε 
δέ τήν άπάντησιν ότι λόγψ πα
ρεμβολής όστροόπτων, έπειγούσης 
φΰσεως, άπασχολήσεων τής Διοι- 
κήσεως, κατέστη άνοτχκαία ή με- 
τατόπισις τής άρχικώς προβλε- 
φθείσης προθεσμίας.

Θέματα έφ’ ών έπίσης διεμαρ- 
τυρήθη ό Σύλλογος ήσαν τού έ- 
πή,υξημένου χειμερινού ωραρίου, 
τής παρακρατήσεως ασφαλίστρων 
καί τού φαλκιδευτικοϋ τρόπου ΰ- 
πολογισμοΰ τής πολυετίας. Ό κ. 
Γενικός διά πάντα τά θέματα πα 
ρέπεμψε τόν Σύλλογον είς τόν 
«άόρατον» κ. Άνδρεάδην.

Τέλος τήν 1.12.62 καί περί ώ
ραν 9 μ.μ. έπραγματοποιήθη συ^- 
νάντησις μετά τού κ. Άνδρεάδη. 
‘Ο κ. Καθηγητής - Διοικητής ό- 
πεσχέθη τήν ρύθμισιν τού μι σβο
λογι κοΰ ώς πρός δέ τόν ’Οργα
νισμόν εϊπεν ότι τού υπεβλήθη 
σχέδιον παρά τού Γενικού Διευ- 
θυντοϋ. Τό σχέδιον ά κ. Άνδρεα» 
δης τό έπέστρεψεν ϊνα έπανυπο- 
βληθή είς αυτόν μετά προηγον- 
μένην συνεννόησιν μέ τόν Σύλ
λογον.

Ώς γνωστόν ή πρώτη ώς άνω 
κατηγορία προβλέπεται βάσει τών 
έγκυκλίως διοττεταγμένων νά πα- 
ραμένη δύο έτη ύπό τήν ιδιότητα 
τοΰ ήμερομισθίου υπαλλήλου καί 
έφ’ όσον έπιτύχη είς διαγωνισμόν 
μονιμοποιήσεως έν είσέτι έτος ύ
πό τήν ιδιότητα τοΰ υπαλλήλου 
έπι συ μ βάσει, δηλ. συνολικώς έπί 
τριετίαν είς κατάστασιν μή μονί
μου υπαλλήλου. Ή δεύτερα κατη
γορία παραμένει έπι διετίαν ύπό 
την ιδιότητα τοΰ έπι συμβάσει, 
(μή μονίμου έπίσης) υπαλλήλου, 
μονιμοποιείται δέ μετά έπιτυχίαν 
είς τάς εξετάσεις.

Ή έξομοίωσις αίτεΐται μέ 6ά- 
σιν τήν έξάλειψιν τής προσωρινό
τητας άπό άμφοτέρσς τάς κατη
γορίας.

3. "Αρσιν τής επιβαλλόμενης 
τριετούς προσωρινότητας εις τους 
προσληφθέντας κατά τό λήγον 
έτος. Ούτοι ναι μέν θά όνομασθώ- 
σι κατά τά έγκυκλίως καθοριζόμε
να Ύπολογισταί Β' μετά τριετί
αν, πλήν όμως έάν ήκολούθουν τό 
νόμιμον έν τή Τραπέζη καθεστώς 
θά έπρεπε μετά διετίαν άπό τής 
προσλήψεώς των νά έλάμβανον τόν 
βαθμόν τοΰ Ύπολογ ιστού Β' ά- 
ψοΰ μετά τήν κεκανονισμένην κα
τά τήν είσοδόν των δοκιμασίαν ώ- 
νομάζοντο Δόκιμοι (δηλ.. μόνιμοι 
υπάλληλοι) άφ’ ής είσήλθον είς 
τήν Τράπεζαν.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 
ΑΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΝ

Σχετικώς μέ τήν δη μοσι ευθεία αν είς τό προηγούμενον φύλ- ιι 
λον μας είδσποίησιν περί προϋπηρεσίας διά τήν προσαύξησιν τοΰ * 
έπιδόματος πολυετίας, παρέχεται ή άκόλουθος διευκρίνισις:

Τό αίτημα περιλαμβάνει τούς συναδέλφους τούς έχοντας προ- ι 
υπηρεσίαν είς τούς κάτωθι ’Οργανισμούς: ,

1) Τό Δημόσιον καί τά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δίκαιου *
ή Δημοσίας ώφελείας. ι

2) "Αλλας Τραπέζας ή Τραπεζικούς ’Οργανισμούς έσωτερι- ,
κοΰ καί εξωτερικού.

3) ’Ανωνύμους ’Εταιρείας. 1
4) ’Οργανώσεις τοΰ Προσωπικού (Ταμεΐον Υγείας, Σύλλο- , 

γοι. Συνεταιρισμοί).
Προϋπόθεσις διά τόν συνυπολογισμόν ταύτης είς την πολυε- ι 

τίαν, ώς διεκδικεΐ ό Σύλλογος, είναι τό όμότιμον τής έν λόγψ * 
υπηρεσίας πρός τήν τής Τ ραπέζης, (ήτοι οικονομικού ή λογιστι- ι 
κοΰ περιεχομένου).

5) Ωσαύτως καί ή υπηρεσία παρά τφ στρατεύματι ώς πα- ( 
λαιοΰ πολεμιστού καί μονίμου άξιωματικοΰ, ή παρά τή Άστυνο- ι 
μία Πόλεων καί Χωροφυλακή, έκπιπτομένης τής θητείας των ώς * 
κληρωτού.

Γενική προϋπόθεσις δΓ άπάσας τάς ανωτέρω περιπτώσεις ι 
είναι ότι ή υπηρεσία ήσκεϊτο κατά κύριον έπάγγελμα καί δέν είχε t 
χορηγηθή δΓ αυτήν σύνταξις.

ΔΙΑ ΔΙΚΑΙΑΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΙΝ 
ΤΟΝ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ


