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Έπί μήνα καί πλέον τώρα 6 κ. Διοικητής τής Τραπέζης ασθε
νεί. ‘Ως Υπάλληλοι, άλλά ώς άνθρωποι, προ παντός, εύχόμεθα 
τήν ταχείαν του άνάρρωσιν, διότι γνωρίζαμεν το άγχος τού ά- 
σθενοΰντος, ακόμη δε περισσότερον εκείνου ό όποιος έχει μίαν 
κσίριον θέσιν γέμουσαν εύθυνών, το βάρος των οποίων μάλιστα 
πρέπει νά συναισθάνεται.

Ώς συνδικαλισταί, έπωμισθέντες καί ημείς τάς ίδικάς μας 
εΰθΰνας, εύχόμεθα τήιν τ,οχείαν επάνοδον τού κ. Διοικητοΰ, διά 
νά έκλειψη το προβαλλόμενον, υπό των ΰπ’ αύτόν χειριζαμέ- 
νων τά ζητήματα τοΰ Προσωπικού: «Τί νά κάνουμε τώρα, ό κ. 
Διοικητής είναι άρρωστος». Δηλαδή ομολογούν1 ότι, τ ό 
σ κ ά Φ ο ς τής Τραπέ ζ η ς π α ρ α μ έ ν ® ι ά κ υ- 
β έ ρ ν η τ ο ν. ‘Οπότε τό Προσωπικόν καί αί ’Οργανώσεις 

του δεν έχουν παρά νά έκπέμψωσι τό S.O.S.
Τούτο δμως γεννςι περαιτέρω σκέψεις: ’Έχει εφαρμόσει ό 

κ. Διοικητής απολύτως συγκεντρωτικόν σύστημα περί τήν δια
κυβέρνησή τής Τραπέζης; Δεν νομίζομεν, διότι δεν θεωρού- 
μεν τόν κ. Διοικητήν έχοντα τόσον άναχρονιστικάς αντιλήψεις, 
ώστε εις τόν σημερινόν αιώνα τής πυραυλικής ταχύτητος καί 
τοΰ επί επιστημονικής όργανώσεως βασιζόμενου1 καταμερι
σμού' τής εργασίας, νά προβάλλη τό αξίωμα τού Βασιλέως - 
Ήλιου: «Τό κράτος είμαι ’Εγώ». Φυσικά όχι, διότι αί λοίπαί 
έργασίαι τής Τραπέζης, ΠΛΒΝ ΤΩΝ ΑΡ ΜΟΔIΟΤΗΤΟΣ ΔΙ- 
ΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ «πηγαίνουν ρολόι», κατά τό 
κοινώς λεγόμενον. Τάς τρεχούσας μάλιστα ημέρας συμπληρώνε
ται ή αϋξησι-ς τού Μετοχικού Κεφαλαίου τής Τροατέζης, ένα τε
ράστιον καί αρκετά επαναστατικόν δύναταί τις νά ε’ίπη, έν 
συγκρίσει με την καθ’ δλην τήν μεταπολεμικήν περίοδον δράσιν 
τής Τραπέζης, βήμα.

Τί συμβαίνει λοιπόν; Πρόσχημα διά νά παραγκωνισθούν 
τά έκικρεμούντα ζητήματα τού Προσωπικού ή πράγματι ό κ. 
Διοικητής έχει έψαρμόσει συγκεντρωτικόν σύστημα απολύτου 
ελέγχου καί χειρισμού, έν τελική αναλύσει, τών ζητημάτων τού 
Προσωπικού, έχων θέσει οΰτω «υπό άπαγόρευσιν» τάς κεφα- 
λάς τής Αιευθύνσεως Προσωπικού;;

Είτε τό ένα συμβαίνει, είτε τό άλλο, ένα είναι τό γεγο
νός : Παραπετάται, ώς ήσσονος σημασίας, τό Προσωπικόν. Διό
τι τα γεγονότα αΰτο λέγουν. Δημιουργοΰνχαι εκατοντάδες έκατ.
καθαρών κερδών μέ τόν ίδρωτα τού Προσωπικού καί ενώ' αί έλ- 
πίδες φτερουγίζουν δτι, έπί τέλους, κάτι θά ίδή καί αύτό, 
σπεύδουν αί Ιθύνοντες καί τακτοποιούν έαυτούς καί άλλήλους 

καί άφίνουν εις τό... μέλλον τήν ύπόσχεσιν τής χ·?έξομοιώσεως», 
ώς περιττήν πλέον, ίσως, διότι ή «έξομοίωσις» δΓ έαυτούς έγέ- 
νετο, ή μάλλον τήν έκαμαν έν τώ μετρώ τών συμφερόντων 
των. "Οταν έζητοΰμεν τήν συμπλήρωσιν τής έξομοιώσεως 
άπα πλευράς βασικών μισθών, ώς άλλως τ ε ή τ ο 
ή ύπό-σχεσις τ ο ί κ. Δ ι ο ι κ η τ ο 0, προεβάλ- 
λοντο μύριαι δυσκολίαι καί τώρα, ώς από μηχανής Θεός, ώς... 
σωτήριον (μάλιστα, κατά τούς προσχηματίας, σωτήριον) γε
γονός ή ασθένεια τού κ. Διοικητοΰ. Τό σκάφος άκυβέρνητον. Ό 
καπετάνιος ασθενεί, εμείς οί «μηχανικοί» τί μπορούμε νά κά
νουμε;

Άλλά είτε έν τοιαύτη περιπτώσει ό καπετάνιος ασθενεί, είτε 
είναι υγιέστατος, τό σκάφος μέ τήν νοοτροπίαν σας κύριοι μη
χανικοί, καί κύριε καπετάνιε, έάν συμφωνήτε μαζί των, θά εί
ναι άκβέρνητον. Διότι τό έμψυχον μηχανοστάσιο ν, τό όποιον 

κινεί τήν Τράπεζαν, δηλ. τό Προσωπικόν, δεν τυγχάνει τής δε- 
σύσης μεταχει ρί σεως. Τό υπερφορτώνετε, τό συντηρείτε κακώς, 
κάμετε τρομερά άδέξιον χειρισμόν τού μηχανισμού του, τό 

καταστρέφετε.
Καί μέ κατεστραμμένας τάς μηχανάς του, μέ αδρανούσαν 

τήν κι νητήριόν του δύναμιν, θα θεληισητε να τό εισαγάγητε εις 
τάς θαλάσσας καί τούς ωκεανούς τής Κοινής Ευρωπαϊκής Α
γοράς καί τού βάσει ταύτηςι διαγραιφομένου τεραστίου εθνικού 
παραγωγικού προγράμματος;

Καί τότε, αντί νά χειροκροτήσητε επιτυχίας , αντί νά
άποκομίσηΤε καρπούς από τήν συμβολήν τής Τραπέζης εις τας 
νέας κατευθύνσεις, θά άναγκασθήτε νά έκπέμψηΤε, άν όχι έΐσεΐς, 
οί διάδοχοί σας ή καί αύτό τό κοινόν, το όποιον έχει τώρα 
εμπιστοσύνην εις τό "Ιδρυμα, το σήμα τού κίνδυνου «S.O.S., 
Σκάφος άκυβέρνητον».

Γ0 ΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΟΥ Ν. 3239)55 Ν0Μ0ΣΧΕΔΙ0Ν 
HEN ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑΝ ΣΧΕΣΙΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τουναντίον εϊσάγονται διαταιζεΐζ οναπλήοονΰο,ι 
εις ίσχύν τάς καταργουμένας άνεγνωρισμένας άν- 
τεργατικάς τοιαΰτας Απόλυτός κυρίαρχος ή
ΓΣΕΕ έπΐι τών ’Ασφαλιστικών ’Οργανισμών.— 

Έλαφρότεραι ποιναί διά παραβιάζοντας το ωρα- 
ριον εργασίας.

τό ικαταργούμενον άρθΐρον, ώς 
.γνωστόν, οί Υπουργοί Σ υντο- 
,νισ,μοΰ καί Εργασίας δύνοονται 
νά τροποποιούν ή νά μήν έγκρί- 
νουν, έν δλω ή έν ίμερε ι τήν Συλ 
λογικήν Σύιμβασιν ή Άτιόφασιν 
Διαιτησίας.

Ή κατάργησις όμως τού τοι- 
ούτου δικαιώματος τών Υπουρ
γών, άναπληροΰται δια τού α
νωτέρω. νομοσχεδίου, μέ τήν ά- 
νάθεσιν τής αρμοδιότητας τού
της εις τό Δευτεροβάθμιον Δι
οικητικόν Διαιτητικόν Δικαστή- 
(Συνέχεια εις τήν 3ην σελίδα)

Είσήχθη εις τήιν ’Επιτροπήν 
Έξουσ ι οδοτήσεως καί παρεπέμ- 
φθη εις τήν Βουλήν Νομοσχέδιον 
περί τ ροποπο ιήσεως καί συμ- 
πληρώσεως τών διατάξεων τοΰ 
Νόμου 3239 περί τρόπου ρυθμί 
σεως τών συλλογικών διαφορών 
έργασίας κλπ.

Ή πλέον ουσιώδης μεταβο
λή ώς έν τή εισηγητική έκ- 
θέσει υποστηρίζεται, επέρχε
ται διά τής καταργήσεως τού 
άρθρου 20 τού Ν. 3239. Κατά

ΓΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤ0Π0ΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΙΑ ΤΗΝ 
ΛΥΣΙΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Ό κ. Υπουργός Συντονισμού άναλαβών προσωπικώς τό 
θέμα ,έζήτησε πιστωσιν χρόνου.—Έν άναμονΐ) ευνοϊκών 
εξελίξεων. — Ή απεργία ανέσταλη, άλλά τό Προσωπι
κόν είναι έτοιμον δι’ έντονωτέρας εκδηλώσεις. — Ή σα
φής θέσις τών Συλλόγων ’Εθνικής έπί τοΰ όλου ασφα

λιστικού θέματος.
•—

Ή έπί σειράν ετών καθυστέρη- 
σίς τής ένισχύσεως τού Ταμείου 
Συντάξεων ήρχισε νά άποδίδη 
τούς πρώτους αρκετά χυμώδεις — 
καί μέ πολύ πικρόν χυμόν—καρ
πούς διά τούς συνταξιούχους. Οΰ
τω αποφάσεις λαμβανόμεναι διά 
τό έν ένεργείςι Προ)πικόν. ώς πρός 
τήν μισθοδοσίαν, .μετά βίας μετά 
εξ μήνας εφαρμόζονται διά τούς 
συνταξιούχους πολλαί δε έξ αυ
τών ύφίστανται καί νέας άναστο- 
λάς.
Τά φαινόμενα ταΰτα καί ή θέλησις 
τού έν ένεργείςι καί ύπό σύνταξιν 
Προσωπικού όπως άνακόψουν τήν 
πορείαν τών Ταμείων προς τήν 
ανεπάρκειαν καί τόν μαρασμόν, 
καταστάσεις αί όποιοι έντέχνως 
δημιουργούνται διά νά ληφθούν 
ώς δάσιμοι αίτίαι διά τό έργον 
τής μαχαίρας τών καραδοκούντων 
Ξ ..—=13
♦ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ♦
"^επιμορφώσεις!-

---------
Είχε γίνει λόγος προ καιρού γιά 

τήν επιμόρφωση πού πρέπει νά 
λαμβάνουν οί Τραπεζικοί Υπάλ
ληλοι, ώς νά μήν έφθαναν αί γνώ

σεις καί ή ζώσα πείρα πού πολ
λοί έξ αυτών έχουν. Άν καί πάν 
τό αναγκαστικόν καί έπιβαλλόμε- 
νον δεν καρποφορεί ποτέ καί α
ποβαίνει ανωφελές, είναι ορθόν 
νά καταρτίζεται πάντοτε ένας υ
πάλληλος. Μέν τήν διαφοράν δτι 
ή κατάρτισις θά είναι ανάλογος 
τής βαθμίδας, τήν όποιαν κατέχει 
είς τήν ιεραρχίαν. "Ισως μερικοί 
καγχάσουν γιά τόν ισχυρισμόν αυ
τό καί ε’ίπουν: Είσαι στά καλά 
σου πού θά βάλης έναν Τμημα- 
τάρχη ή έναν Διευθυντή στό θρα
νίο νά τού κφμουν μάθημα...

Στήν άντίρρησι αύτή άπαντά ή 
έπιγραμματική διαπίστωση τον 
Σωκράτους: «Γηράσκω δ’ άεί δι
δασκόμενος». Έπί πλέον, έφ* ό
σον δεχόμεθα ότι ή κατάρτισις δεν 
συμβαδίζει μέ τήν πείραν καί εί
ναι εντελώς ανεξάρτητος αυτής, 
κατά λογικήν ακολουθίαν πρέπει 
νά δεχθώμεν δτι αΰτη πρέπει νά 
είναι ανάλογος τού βαθμού καί 
τής εύθύνης πού έχει κάθε ύπάλλη- 
λος.

Τό ζήτημα όμως αύτό τής έπι- 
μορφώσεως προβάλλεται έπιμόνως, 
άφ’ ένός μέν διά νά κάλυψη τήν 
στασιμότητα ή άρνησιν έπιλύσεως 
βασικών αιτημάτων τοΰ Προσωπι
κού, άφ’ έτέρου δέ διά ν’ απόδει
ξη έλλειψιν καταρτίσεως τών ύ- 
παλλήλων, ανύπαρκτον. Καί άκοϋ- 
τε νά σάς λέγουν οί καλοθεληταί' 
«Ξέρετε τί γίνεται ατό έξωτερι- 
κό...» ’Ακούστε δμως, αγαπητοί 
μου τί γίνεται στό εξωτερικό:

Προ καιρού ευρισκόμενος είς 
Μιλάνσν, μετέβην είς Κατοστήματα 
τών σοβαρωτέρων Τραπεζών τής 
’Ιταλίας καί διεπίστωσα δτι ού- 
δείς έκ τών με,θ’ ών συνωμίλησα 
ύπαλλήλων τών αρμοδίων ύπηρεσι- 
ών ώμίλει όρθώς, τουλάχιστον, 
τήν γλώσσαν τής οικονομίας, τήν 
’Αγγλικήν. Δεν θά φανή δε πα
ράδοξον άν σάς πληροφορήσω δτι 
είς μίαν τών Τραπεζών τούτων... 
ό κλητήρ ώμίλει τήν γλώσσαν αυ
τήν καλλίτερον τού έντεταλμένου 
ύπαλλήλου!...

—Μά, θά μού πήτε, μπορεί νά 
μήν ήξερε καί ΐίόσο καλά τήν ξέ- 
νην γλώσσαν ό άνθρωπος, άλλά νά 
ήτο κατηρτισίμένος καλά στή δου
λειά του. ’Ακούστε λοιπόν, καί 
τήν κοτάρτισιν. Ερωτώ τόν συνά
δελφον αύτόν:

—Δεν μοΰ λέτε, κ. συνάδελφε, δ- 
ταν αγοράζετε ξένα τραπ)τια ποιο 
λογαριασμό χρεώνετε;

*0 συνάδελφος μ’ έκύτταξε άπο
ρων... Τοΰ επαναλαμβάνω τήν έ- 
(Συνέχεια είς τήν 2αν σελίδα)

«έξυγιαντών», τών άπεργαζομένων 
διά τού τρόπου τούτου τήν έξαφά- 
νισιν τών Ταμείων μας καί τής 
έν γένει κλαδικής άσφαλίσεως ώ- 
δήγησαν είς τήν άνάληψιν έντο
νου άγώνος.

Ούτω παρά τών Διοικητικών 
Συμβουλίων τών Συλλόγων Συν
ταξιούχων Εθνικής Τραπέζης 
καί Τραπέζης ’Αθηνών, Ύπαλλή 
λων Ε.Τ.Ε., Είσπρακτόρων καί 
Βοηθητικού Προσωπικού Ε.Τ.Ε. 
έπρογραμματίσθη άγων μέ τά κά
τωθι αιτήματα:

1. ’Εφαρμογήν τού Νόμου 3662) 
57 διά τάς διετίας 1960—61 καί 
1962-63,

2. Νά λάβουν συγκεκριμένην 
μορφήν καί νά τεθούν είς τήν ό- 
δόν τής έπιλύσεως αί υποσχέσεις 
τών αρμοδίων Υπουργών διά τήν 
μόνιμον έξασφάλισιν τών πόρων 
τών Ταμείων μας, διά τήν άκώλυ- 
τον λειτουργίαν των ύπό τήν έν
νοιαν ούχί τής παροχής συντάξε
ων πείνης, άλλά τής έκπληρώσεως 
τών ύποχρεώσεών των είς, δ ύψος 
αύται έκπληρούνται παρά τών Τα
μείων τών λοιπών μεγάλων Τρα
πεζών.

3. Νά παύση υφιστάμενη ή προ
βαλλόμενη σοβαρά αίτια καθυστε- 
ρήσεως τής έπιλύσεως τών ζητη
μάτων τού έν ένεργεία Προσωπι
κού.

Ώς πρώτη έκδήλωσίς τού άγώ
νος τούτου ώρίσθη διά τήν1 19.10. 
62 πανασφαλιστ ική συγκέντρωσις 
είς τό «ΙΝΤΕΑΛ» τού έν ένερ
γεία Προσωπικού1 καί τών Συντα
ξιούχων μέ σύγχρονον τρίωρον α
ποχήν έκ τών έργασιών τών πρώ
των.

Σημειωτέον δτι ό Σύλλογος 'Υ
παλλήλων Τραπέζης ’Αθηνών 
προσκληθείς όπως συμμετάσχη είς 
τήν κινητοποίησιν δεν προσήλθεν, 
ώς δε δι’ άνακοινώσεως αυτού 
πρός τά μέλη του έδήλωσε, διεφώ- 
νει ώς πρός τά θέματα καί τήν 
τακτικήν τών λοιπών Συλλόγων 
καί δεν θά συμμετείχε ούτε τής 
απεργίας, ούτε καί τής συγκεν- 
τρώσεως, άλλά έκήρυσσεν αύτο- 
τελώς καί ανεξαρτήτως τρίωρον α
περγίαν συμπαραστάσεως διά τήν 
αυτήν ημέραν «αί ώρας.

Η ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΞΕΛΙΞΙΣ
Τήν 17ην ’Οκτωβρίου, ό Υ

πουργός Συντονισμού έδωσε μέ
ση) τής Δισικήσεως τής Τραπέζης 
πρός τήν Συντονιστικήν Επιτρο
πήν Άγώνος τών Συλλόγων μας 
τήν σοβαράν διαβεβαίωσιν δτι θά 
άρχίση αμέσως ή έργασία καί αί 
συνεννοήσεις διά τήν οριστικήν 
έπίλυσιν τού θέματος.

Κατόπιν τούτου ή συγκέντρωσις 
καί ή απεργία ανέσταλησαν. Τήν 
έπμμένην 18ην ’Οκτωβρίου έπρα- 
γματοποιήθη ή πρώτη σύσκεψις 
μεταξύ τού κ. 'Υπουργού καί τών 
αρμοδίων Διευθυντών τής Τραπέ
ζης, τήν δέ 20ην ’Οκτωβρίου ή 
Συντονιστική Επιτροπή Άγώνος 
απαρτιζόμενη έκ τών Προέδρων 

τών μετασχόντων τής κινητοποιή- 
σεως Συλλόγοιν συνοδευαμένων ύ
πό τού ’Αντιπροέδρου καί τού 
Γεν. Γραμματέως τού Συλλόγου 
Συνταξιούχων Εθνικής, συνηντή- 
θη μετά τοΰ κ. 'Υπουργού Συντο
νισμού. Κατά τήν σύσΚεψιν ό κ. 
'Υπουργός άνεγνώρισεν δτι συν- 
τρέχουσιν ειδικοί λόγοι προσοχής 
τοΰ Ταμείου Συντάξεων, ΰπεσχέθη 
δέ δτι έν συνεννοήσει μετά τών 
αρμοδίων έτέρων συναδέλφων του 
καί τών Διοικητών τών Τραπεζών 
Βά έξευρεθή τρόπος ρυθμί σεως τού 
ζητήματος. Παραλλήλως έδωσεν 
έντολήν είς τόν αρμόδιον Διευθύν- 
τήν τού 'Υπουργείου δπως συν- 
τάξη σχετικήν έκθεσιν.

Καίτοι ό κ. 'Υπουργός είχε δώ
σει οκταήμερον προθεσμίαν διά 
(Συνέχεια είς την 4ην σελίδα)

ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛΙΔΑ

Συμφχονία τοΰ Συλλόγου 'Υπαλλήλων Τραπέζης Έλ- 
λάίδος πρός τήν γραμμήν τής 'Ομοσπονδίας μας.

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
ΟΜΙΛΟΥΝ 01 ΑΡΙΘΜΟΙ

ΐΠσραθέτρμεν κατωτέρω ά ττο τό συντηρητικώτατον και έ- 
χον ττάντα λόγον νά ατΓΟικρύττ,τη δυσμενείς εξελίξεις, 
Δελτίον Τρατύέζης ‘Ελλάδος, στοιχεία έξελίξεως τού τιιμαρίθ.μου 
κατά τούς μήνας Σεπτέμβριον 1961, Αύγουστον 1962 καί 
Σεπτέμβριον 1962, Εχοντα ώς ακολούθως:

Δεΐκται
Γενικός...................................
Διάτροφής.................. .. ...
Πρ. 'Υλών...............................
Βιομηχανικά ... . ................
Ποτών - καπνών....................
Καυσίμων . . .......................... ..... ........ .....

Άξιοσημείωτον είναι, τό ότι τά είδη διατροφής, βιομηχα
νικά, ποτά - καητνά, ήτοι είδη άμέσου καταναλώσεως τών λαϊκών 
τάξεων παρουσιάζουν τάς περισσοτέρας μονάδας αΰξήσεως.

Δικαία συνεπώς ή προβολή εκ ιμέρους των ’Οργανώσεων τών 
εργαζομένων τού αιτήματος τών γενικών αυξήσεων. Ούτοι, είναι 
οί περισσότερον αδικούμενοι, οί δοκιμάζοντες τάς συνέπειας τής 
ανόδου τοΰ κόστους ζωής και μετά πολλών κόπων άποκομίζον- 
τες κάτι, όταν ήδη ή άνοδος αΰ τη έχη φθάσει είς ακόμη, άνωτέ- 

,ρας βαθμίδας,
Τί νά γίνη; Έμεΐς δεν εϊμεθα άπό τις λεγάμενες «παρα- 

γωγικές» τάξεις, αί όποια ι την «παραγωγικότητά» των την έκδη 
λώνουν καί είς τήν Ικανότητα δι!α|μορφώσεως τών τιμών κατά τά 
κοΕλά καί συμφέροντα.

Σεπτ. Αύγουστος Σεπτμ
1961 1962 1962
153,6 154 155,5
146,9 148,1 151
155,1 154,1 151,5
143,1 140,6 144,1
171,2 173,6 174,7
185,4 185,4 185,4

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΑΝΤΑΣ
Ή έξυγίανσις τών ’Ασφαλιστικών ’Οργανισμών μας 

διά τής έκπληρώσεως τών υποχρεώσεων τής Πολιτείας, Εχει 
τόν ευμενή της αντίκτυπον έφ’ όλων των Ταμείων μας, άνε- 
ξαρτήτως τού λαμβάνοντος άμέσως τήν έπιχορήγησίν ’Ορ
γανισμού.

Πλήν τής ύπό τού άρθρου 2 Ν. 3662 προβλεπομένης 
κατανομής Τού υπό τής _ ’Εθνικής Τραπέζης καταβαλλόμενου 
ποσού ,μεταξύ τών Ταμείων τοΰ Προσωπικού αυτής είναι 
εύνόητον, δτι ή Τράπεζα ιμέ τήν ύπό τού Νόμου προβλεπο- 
μένην έπιχορήγησίν τής Πολιτείας καί τής Τραπέζης Ελ
λάδος θά Εχη ώλοκληρωμένην την δυνατότητα άντιμετωπί- 
σεως τών προβλημάτων τών λοιπών Ταμείων, ώς καί τών αι
τημάτων τού εν ένεργεία Προσωπικού.

Ταΰτα αποτελούν παλαιόν, πάντοτε ζώσαν καί τοΐς πά- 
σι γνωστής αλήθειαν, ώστε αμφισβητήσεις καί αντιρρήσεις 
έκθέτ#υν τούς φορείς αυτών καί είς βαθμόν άνάλογον τής υ
πευθύνου, ήν κατέχουν, θέσεως.

ΤΟ ΙΥΝΑΑΑΑΓΜΑΤΟΙΗΜΟΗ
ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. Υ

πουργού ’Εργασίας έπεβλήθη 
έπί τών συναλλαγματικών καί 
εμπορικών έν γένειι γραμματίων 
ένσημον Ενα τοΐς χιλίοις έπί 
της ονομαστικής άξίας αυτών 
υπέρ τοΰ Ταμείου Άσφαλίσεως 
’Εμπόρων καί Τ.Ε.Β.Ε. Δεν 
κρίναμεν τό μέτρον, ούτε άντι- 
τιθέμεθα είς ένεργείάς της Πο
λιτείας τεινούσας είς τήν ά- 
νώδυνον έξυγίάινσιν άσφαλιστι- 
κών Όργανισιμών.

Έκφιράζαμεν αμως έντόνως 
τό εύλογον παράπονάν μας, 
διατί ώς πρός; τά ήίμέτερον Τα- 
μεΐον Συντάξεων ένφ έκικ,ρεμεΐ 
προ ΤΓολλού παρόμοιον αίτημα 
δεν λαμβάνεται τό άνάλογον 
μέτρον. Καί δχι: μόνον αύτό, 
άλλά: α) Υπάρχει καί νόμος 
ένισχύσεώς του οστις δεν έφαρ- 
μόζεται. β) Ηύξήθη τό ECART 
συναλλάγματος διά τόν σκο
πόν αυτόν καί δεν ελαβε τό Τα- 
μεΐον δεκάρα τσακιστή, γ) Ηΰ- 
ξήσαμεν προ πολλοΰ τάς εισ
φοράς μας ώς ήσφάλισμένων, 
μέτρον τό όποιον ό κ. Υπουρ
γός ’Εργασίας έθεσεν ώς άπα- 
,ράβατον προϋπόθεσιν είς τούς 
έμπρρους καί έπαγγελματαβ ιο- 
τέχνας διά την παροχήν τοΰ νέ
ου τούτου πόρου.

Διατί λοιπόν αυτή ή κατα
φανώς μειωτιικιή μεταχείρισις 
τοΰ Τάμείου μας; Μήπως επει
δή δεν δυνάμεθα ώς «μη πα
ραγωγική» τάξις νά έκβιάσω- 
,μεν καταστάσεις; ’Ή μήπως ε
πειδή πειθόμεθά είς τάς διαβε

βαιώσεις τών κ. κ. Υπουργών 
καί δεν προβαίνομεν είς άπερ- 
γιακάς έκδηλώσεις;

--------- »---------

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ nrOIKOAOTHIEQI
'Υπάρχει ή δήλωσις—ύπόσχεσις 

τού κ. Διοικητού περί τής άπό 
τού 1963 λειτουργίας τού Λογ) 
σμοϋ Προικοδοτήσεως θυγατέρων 
τών συναδέλφων, 'Η αναβολή τής 
λειτουργίας αυτού είς τό 1963 ώ- 
φείλεΐο είς την άπαιτουμένην ά- 
ναλογιστικήν μελέτην, τήν σύντα
ξιν τής όποιας ούδείς μάς βέβαιοι 
ώς πραγματοποιηθεΐσαν. Καί έρω- 
τώμεν. "Εγινε ή ιμελέτη; "Αν δχι 
διατί; Καί πότε έν τοιαύτη περι- 
πτώσει θά λειτσυργήση ό λογ) 
σμός; Δέν είναι εντροπή νά εκτί
θεται οΰτω κατ’ έπανάληψιν ό κ. 
Διοικητής λόγω τών παραλείψεων 
ή τής άδυναμίας τών ύπ’ αύτόν άρ 
μοδίων νά άνταποκριθώσιν είς 
τήν αποστολήν των;

--------- ·---------

ΥΠΟΠΤΟΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙΣ
Μάς κατηγγέλθη δτι συνάδελφοι] 

προς οΰς ή Διευθυνσις Προσωπι
κού άπηύθυνεν εγγράφους συστά
σεις διά τήν ποιοτικήν των βελ- 
τίωσιν, δέν ελαβον ταύτας, τινές 
δέ έξ αύτών έπληρο φ ορήθησ αν τό 
γεγονός μετά πάροδον πολλοΰ χρό
νου καί δή άπό τά άποτείλέσματα 
νεωτέρας των κρίΐσεως.

Αί έξαφανυσεις τών εγγράφων 
τούτων δέν άποτελοΰν μόνον εγ
κληματικήν πράξιν κατά τών εν
διαφερομένων συναδέλφων, άλλά 
καί δειλίαν καί αΐσιθήμα ένοχης διά 
τούς άποκρύψαντας τό «σώμα τού 

έγκλήματος». Έκ τού γεγονότος τού



ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΜΙΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΙ

"Αρθρον του ικ. ΚΩΣΤΑ ΠΑΠιΠΑ

Π927> ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗ Σ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
ΕΚΔΡΟΜΑΙ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1962

'|0 άγοίπηίτιός συνάδελφος1 κ. 
Μιχ. Άθονασιάδης, έπ’ εύκα.ρία 
τής άποχωρήσεώς του έκ- τής 'Υ
πηρεσίας Πληροφοριών, |θεώρΐ||σεν 
σκόπιμον δι’ άρθρου του, έπέχσν- 
τος θιέσιν καί άποιχαηρετιστηιρ-ί- 
ου μηνύματος, δημοσιειθέντος εΐΐς 
Το προηγούμενον ψύλλον τής
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ, voc έπισύιρη 
την τοοσονην τών αρμοδίων έν 
τή Τραπέζη παραγόντων, έπί τής 
ανάγκης αναπροσαρμογής μεθόδων 
δράσεως και άξιοποιήσεως τής 
' Υττηρεσίας Πληροφοριών,

Δι-καίως άνεμέ νέτο οτι ή 5ετης 
έν ·τή υπηρεσία τσύτη κτηθεΐσα 
■παρ’ αυτού επαγγελματική πείρα 
θά τού παρείχε την δυνατότητα 
νιά έξετάσηι το θέμα τούτο οΰχί 
(έξ αμβλείας οπτικής γωνίας; akr 
λά έν τώ συν-όίλω του1 καί κυρίως 
εις την υποδομήν ταυ. Τάς κρίσεις 
του τάς άφορώσας τήν τεχνικήν 
τής κάταρτίσεως τών δελτίων τηλ η 
ροφοριών, είναι προφανές οτι έ- 
βάσισε έπί στατικών σημείων, μή 
λαβών ύττ* όψιν τ;ο.υ τά ποαγμα/τι- 
κά δεδομένα.

Τό θέμα τής τεχνικής τής συγ
κεντρώσεις έμιπορ-ιΐκώ|ν πληροΙψο- 

;ριών είναι εΰρύ ιέν τώ συνόλιω· τθυ, 
ώς άποτελούμεινονι ι£ικ συναρτ ίοε- 
ως πολλών παραγόντων καί κατά 
συνέπειαν ή κατά τρόπον μονό
πλευρον έπισκόπησίς του εΐν-αι 
ιμοιραΐον νά όδηγή εις εσφαλμένο 
σ·μμπερά|3ΐματα: ή υποδείξεις1.

Θα μου έπιτρέψη λοιπόν ό α
γαπητό ς; (συνάδελφος; όχι όπιό 8ε 
-σεως άλλα κυιρίως έξ αντικειμέ
νου καί μ-όΐνο-ν νά έχω άντ ι.ρρή- 
σεις έπί ώρισμιένων κρίσεων τοιυ1.

Άρχό-μενος τού άρθρου του1 ό 
κ. Μ. Άθανασιάδης έξ άφορμής 
τής συύδέσεως* τής χώρας μας με
τά τής Κοινής ’Αγοράς, έπισημα» 
νει τάς διαφαινομέναΐς εκ τής με
ταβολής τών τιεχντικοοιιικσνιομιικών 
συνθηκών δυσμενείς επιπτώσεις 
έπί τής οικονομίας, καί συν ιστό 
την άνάγκην άναπρΟσαρμογής με
θόδων δράσεως καί άξιοποιήσεως 
τής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Κατά τήν γνώμην μου, ή Υπη
ρεσία Πληροφοριών δέν είναι το 
Τεταγμένον όριγαινον τής Τ ραίπέ- 
ζης οττερ θα ττρέτϊΈΐ voc άνευρη 
τούς τρόττους άντ ιιμετωττί σεως 
τών οίκονοιμνκών τούτων εξελίξε
ων. Το ερίγαν τούτο ανοίγεται εις 
τον τομέα μελετών τών διαφόρων 
κλάδων τής οικονομίας έν δψει τών 
διοοφαινιοίμένων οίκονοιμι κών avcVKCX 
τατάξεων, θ’ άντιμετωπισθή δέ έν 
καιιρώ κατά τον κύριον όγκον αυ
τού διά μιας προσηρμοσμένης κα
ταλλήλως δράστηιριοποιήσεως τής 
Τροιπεζης. Πάντως ώς θέμα επί
καιρον παρακολουθεΐτ α ι δεόντως 
παρά τής Κεντρικής Υπηρεσίας 
'Πληροφοριών ήτιςι ικαί κατατοπί
ζει έπί τών έι<άστοχε έξελίξεων 
τούς Π ληροφορ ι ολ ήττας.

Έν συνεχεία έξετάζων τον τρό
πον εργασίας τής Υπηρεσίας Πλη 
ροφοριών, χαρακτηρίζει τούτον ώς 
«άνσχρονιστ ικώ ς-στ ατ ικάν».

’Ασφαλώς έχουν δι-αφύγει τής 
προσοχής τού1 άρθρΡγράφου ση- 
μαντικαί διαρθρωτικαΐ προσπα- 
θειαι επιβολής νέων μεθόδων διά 
τήν έπιτυχεστέραν άντιμετώπισιν 
τών προβληιμάτων τής τράξεως.

'Απτά παραδειίγμοίτα προς τοΰ- 
πο κατά τό παρελθόν υπήρξαν:

α) Ή διά τής άποκεντρώσεως τής 
Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφο
ριών δημιουργία ενός εύρέος1 δι
κτύου υπηρεσιών πληροφοριών 
πρός κάλυψιν τών ηύξημένων υ
πηρεσιακών αναγκών τής Τραπέ- 
ζης, αΐτινες είχον διαμορφωθη έκ 
τής; συνεχώς διογκουμένης κ-υικλα- 
φαρίας τών πιστωτικών τίτλων 
(πλήρωμα! έπί προίθεσμίά), τού 
τρόπου καί τώιν μορφών τών συιναλ 
λακΤ ικών σχέσεων κ·αί τών ποι
κίλων έκδηλώισεων έν γένει τού οι
κονομικού 6ίου ώς: έπίσης- καί τής 
δ ν’ άποτελέσματ ικωτέρουί τρόπου 
άντεμιετωπίισεως τών συνθηκών άν 
ταγών ισμσύ.

Άλλα καί πείραν τούτου τό έν 
λόγω σύστημα, εξακολουθεί ν’ ά- 
ποτελή άντικείμενον μελέτης έάν 
καί κατά πόσον χρήζη περαιτέρω 
άναμιορφώσεως.

6) Ή θέσπισα ς σίκαναμ-ικών κι
νήτρων δια τούς άσχολιουιμένους 
ιμέ τιό έργον τής συγικιεντρώσεως

του καί μόνον όιαφεύδεται ή προη- 
γηθεΐσα κρίσις τού ΰααλλήλβυ. Πε
ραιτέρω αποτελεί βολήν κατά τής 
λειτουργίας τοΰ ιμηχανισμοΰ 'ελέγ
χου τής ποιότητος τοΰ υπαλλήλου 
και τής προσπαθεί ας βελτιώσεως 
αύτοΰ. Φρονοΰμεν ότι ή άρμοδία 
'Υπηρεσία πλήν τών πυρώσεων, 
ας Θά πρέπη νά έπιβάλη εις τους 
πταίσαντας Θά πρέπη τοΰ λοιπού 
νά διασφάλιση τήν περιέλευσιν 
τών έγγραφων τούτων εις τούς 
οΰς άφορώσνν συναδέλφους.

πληροφοριών.
γ) ‘Η καταδαλλομένη έπίμονος 

προσπάθεια εις τόν τομέα τής έ- 
πιμορφωτικής έξειδικεύσεως τών 
στελεχών διι’ εβδομαδιαίων συγκεν 
τρώσεων καί διαλέξεων καί

6) ‘Η έκπόνησις Κανονισμού ο- 
στίς καθορίζει τά τής λειτουργί
ας τών υπηρεσιών πληροφοριών, 
τά τού συντονισμού τών ενεργει
ών1 αυτών, ώς καί τά άφορώντα 
τά τού ελέγχου τής έν γένει πα
ραγωγικής διαδικασίας.

"Ηδη συ γ κε ντροϋντ αιι τι’ απα
ραίτητα στοιχεία πρακτικών οδη
γιών δι’ ών θά διευκολύνεται τό 
ί’ργον τού πληροφοριολήπτου.

Έν συνεχεία ό κ. Μ. Άθανα- 
σ ιώδης έπιλαμβανόμενος τής: ποι- 
ότητος τών κ ατ αρτ ιζομένων δελ
τίων Πληροφοριών διερωτάται 
«ποιΰ έγκειται ή άξί'α τού Δελτ'ί- 
Ου Πληροφοριών ικαί πώς: είναι δυ- 
νιατόν να: σχηματ ίζημαι γνώμη 
περί τής ένεστώσης οικονομικής 
θέσεως μιας βιομηχανικής ή εμπο
ρικής έπιχειρήσεως όταν διά τού 
Δ.Π. άναφερώμέθα εις στοιχεία 
λογ ιστ ικά^κιατά κανόνα τού παρ
ελθόντος». Καί έν συνεχεία «Έν 
αλλσίς λόγοις1, τά συντασσόιμενα 
Δ.Π. μάς πληροφορούν έπαρκώς 
'διά τάς συνθήκαςι ύπό τάς οπαί
ας έργάζεται ή ύπό έξέτασιν οι
κονομική μοινάς; Περί τού1 κόστους 
τών πιαρ1’ αΰτήΐ; προσφ&ρομένων 
υπηρεσιών ή παραγοιμένων προϊ
όντων έν συίσχετ ιισμιώ ,μέ αλλας ό- 
μοει'δεΐς έγχωρίαυς ή ξένας: Λέ
γουν τι περί άποδο.τ ικότητος;» 
κλττ.

Πολύ φοίβοϋμαι άτι 6 κ. Μ. Ά- 
θανασιιάίδης θέ'των τ’ άνωτέρω ε
ρωτήματα συγχέει προφανώς τά 
Ιύφισντάμενα άρια δυνατοίτήτων έ- 
ρεύνης ,μεταξύ δελτίων πληροφορι
ών καί οικονομοτεχνικών μελετών.

Τά δελτία Πληροφοριών περί 
ών καί άπακλειστιικώς άσχολεΐται 
έν τώ αρθρω του, δέν είναι δυνα
τόν νιά ττερ ι λαμβάνουσ ι τοιαύτης 
έκτάσεως στοιχεία καθ’ οτι σκοπός 
ικαί επιδίωξις τοΰ δελτίου πληρο
φοριών ιεΐναι ή εντός συντομωτά- 
του χρονικού 'διιαστήμ.ατος συλλογή 
τών άφορώντων τήν έπιχείρησιν 
στοιχείων, ή επιλογή: τούτων κα
πά σπουδσιότηΤα καί ό ’έλεγχος 
αύτών. Ό ρυθμός τών συναλλα- 
-ών, συντελουμενών μέ συντελε- 
ϊτήν Ιέπιταχυνόμενον διαρκώς καί 
ύπό συνΙθήκας όξυτάτου άνταγωνι- 
σμοΰ, δέν παρέχει τήν άπαιτοιυ- 
μόνην χρονικήν άνΐσιν ειίς τόν Πλη- 
ροφοιριόλήπτη ν, άπως προ βή εις 
λεπτομερή κατά πλάτος καί ιδία 
κατά βάθος έξέτασιν τής οικονο
μικής μονάδος δι’ ήν άσχολεΐται.

! Τό έργον τούτοι, προϋποθέτον πλη 
ρότη'τα παροχής· οίκονομι κιον καί 
στατιστικών στοιχείων, υπάγεται 
εις τήν άρΙμοδιότητα: τής Υπηρε
σίας Οικονομοτεχνικών Μελετών 
τής Βιομηχανικής Πίστεως. Τά 
δελτίιον Πληροφοριών υπό τάς 
κρατούσας συνθήκας πρέπει νά έ- 
νέχη τήν σημασίαν τοΰ «είσιτη- 
οίου είσ:|δου» κατ’ άρχήν τού πε-

1 λάτου εις τήν Τράπίεζαν ικαί άκο- 
λουβέΐ ε|ί:ς πηριΐήτωσιν χιρίηΐιοίτο- 
Ιδοτιήσεωςι. ή, περαιτέρω ίπαραΐκο- 
λούθησίς του.

Τά τού τρόπου συγκεντρώσεως 
'Εμπορικών Πληροφοριών καθορί
ζει σαφώς ό έν ίισχύϊ Κανονισμός, 
άίστις μεταξύ άλλων ορίζει καί τό 
ιδιάγράμμα έντός) τού όποιου ό ί 
Πληροψοριοιλήπτηις πρέπει νά κι- 
νηθή:. Εις τήν έξέταΐσιν τών λο
γιστικών βιβλίων τού έπιχειιρη- 
μ<χτ ίου πρός έπαλήθευσιν τών παρ’ 
αύτοΰ Ιδηλουμιένων έπιχειρηματι- 
ικών κεφαλαίων θέλει προβήι ό 
ΙΠληροφοριολήπτης1 έφ’ δσον συ
νάντηση πρόθυμον συμβολήν τού 
έπιχειρηιματίαυ πρός έπίΐδενξνν τών 
λογιστικών τορ βιβλίων, ατινσ εις 
πλείσταις τών περιπτώάεων, λόγω 
άπακρύψεων η άλλων ειδικών λό
γων δυνατόν νά μήν άνταποκρίνων- 

ται εις τήν πραγματτικότητα
Εις πλε,ίστα περιπτώσεις επι

χειρήσεις ευρέως· χρηιμάτοιδοτιο υ
μένα ι παρά τής Τρσπέζης θέτουν 
είς τήν διάθεσιν τοΰ Πληροφοριο- 
λήπτου τόν ισολογισμόν των καί 
μόνον, άρνούμιναι εις τήν παροχήν 
ετέρων στοιχείων «απαραιτήτων διά 
τήν διερεύνηριν ώρισμένων ,κονδυ- 
λίων Tckrov τοΰ ένεργητ ιικοΰ δσον 
καί τοΰ Παθητ ιικοΰ. Ελλείψει λο
γιστικού σχεδίου ή διά τοΰ ισολο
γισμού1 έκφρασις τής οικονομικής 
καταστάσεως τής έπιχειρήσεως, 
πολλάΐκις είναι άπατηλή1, δεδομέ
νου' άτι ό ισολογισμός δέν άποτε- 
λεΐ άλλο τι είμή τήν περίληψιν 
τών χρεωστικών καί πιστωτικών 
υπολοίπων τών βιβλιίων είς δείδο- 
μένην χρονολογίαν. ’Αλλά ικαί έάν 
ΰποτιεθή άτι ή έπιιχείρηΡί'ςι είναι 
διατεθειμένη! νά παράσχη συμπλη 
ρωματίικιά στοιχεία, ή δι’ έξωτερι- 
κιοΟ έλεγχον καί μόνον1 έπαλήθευ-

έλ'έγχων, ό έξωτερ ιικος έλεγχος 
η έλεγχος έπαληθεύσεως δέν ανα
τέμνει τον λογαριασμόν είς τά 
συστατικά του ιστοΐιχεΐα ούτως' ώ
στε ν’ άνατρέξη είς τήν άρχήν τής 
γενέσεως τών πράξεων Ικαί νά έ- 
παληιθεύση τήν αλήθειαν Καί τήν 
άκρί'βειάύ των, άλλα περιορίζε
ται εις απλήν διαπίστωσιν άτι τά 
οίκονομικά γεγονότα άπεδόθησαν 
λογ ιιστιΐκώιςι.

Πέραν δ μ,ως τών άνωτέρω διό 
νής έξετά'σειως τών λογιστικών 
βιβλίων δέν είναι δυνατόν νά δια
πιστωθούν δυσμενείς, τυχρν εξε
λίξεις όφειιλΙ^μενατ ειίς ίσωγενείς 
ή έξωγενεΐς παράγοντας π.χ. Ά- 
γοραί άι^αταλλήιλων α' ύλών ή έμ- 
πορευμάτων, χορήγησι ς πιστώσε
ων είς αμφιβόλου φερεγγυότητος 
πελατείαν ή διαμήρίφωσις όξυτέ- 
ρων συνθηκών συναγωνισμού κλπ. 
Έν συμπεράσματτ τών άνωτέρω, 
ή ένεστώσα οικονομική θέσις μιας 
βιομηχανιικής ή έμποριΐκής έπιχεμ- 
ρήσεως, δέν είναι εφικτόν νά ττροσ 
διορισθή διά τής λεπτομερούς κάί 
ρόνον έξετάσεως τών λογιστικών 
βιβλίων εντός τοΰ λίαν περιωρι- 
σμένου χρονικού διαστήιματος1 ό- 
περ διαθέτει ό Πληροφορ ιολήπτη ς. 
Έν συνεχεία ό προσδιορισμός! τοΰ 
βαθμού άποδοτ ικότητος τής έπι- 
ίχει ρήσεως δύνάται να συΐντελεσΒή 
έφ’ οσον τεθούν είς τήν διάθεσιν 
τοΰ πληροφορ ιολήπτου άκριβή 
στοιχεία παραγωγής καί διοίθέσε
ως, γεγονός άπερ πλεΐσται επι
χειρήσεις αποφεύγουν έπι,μιελώς 
νά πράξοιυν-, ϊνα -μή, διαρριεύσουν 
ταΰτα εις τόν συναγωνισμόν.

Κατ’ άκολοΰθίαν τών άνωτέρω 
είς τήν άνεπτυγμένην άντίληψιν· 
πείραν, ευθυκρισίαν καί διαίσθη- 
σιν τοΰ πληροιφορισλήιπταυ έναπό- 
κειται, ϊνα διά πληροφοριών it', 
τών πλέον ένεδειγμένων πηγών έκ 
τής ’Αγοράς, συμπληρωθούν τά υ
φιστάμενα κενά διά τήν διαμόρ- 
φωσιν τής τελικής άντιλήψεως. 
Ή π,ροιαωπικότηις τοΰ π'ιλήροφοιρι- 
ολήπτου έν τή προκειιμένη φάο'ει 
τών άνάζητήΐσεων θ’ άποτελέση τόν 
πρωταρχικόν παράγοντα τής εύο- 
δώσεως τοΰ επιδίωκα μενού σκοπού 
καί συνεπώς ό κ. Άθανασιάδης 
-δικαίως θέτει τό ερώτημα «ποιος 
συνέταξε τό Δ.Π.*. Έπί τών δια- 
τυπουμένων έν συνέχεια διαπιστώ 
ίσεών του είμαι υποχρεωμένος' ά- 
Μιωςι συμφω#;ήσω άνεπιφύλακτά μα
ζί του. Ή έπτλογή, του άσχολου- 
ψένου μέ τήν συγικέντρωοΊν έμπο- 
,ρίκιών πληροφοριών έμιψύχου υλι
κού πρέπει νά πραγματοποιήιται 
(μετά τής αυτής προσοχής καί τών 
«χυτών έπαγγελματ ικών κριτηρίων 
,μεθ’ ών έπιλ,έγε'ταΊ καί τό προ- 
ισωπιικάν τό- άπαισιχιολούμενον είς 
ώριίσμένας οίδικάς Υπηρεσίας. 
Επίσης έπιβάλλεται ή διάλυσις 
τής κρατούσης φοβίας άτι ό άπα- 
σχολούμενος μέ ηό έργον τής σιυγ 
κεντρώσεως έμπορ ιικών' πληροφο
ριών δέν είναι ό κατάλληλος δι’ 
ϋπηιρεσιακήί/ προβολήν. ' Υφίσταν- 
ται δυστυχώς ενδείξεις άτι τό κλί 
μια τούτο τοΰ ύπηρεσιακοΰ φοβι
σμού ικαλλιεργεΐται καί έκ μέρους 
ώρισμένων «άπληροφόρησών πα
ραγόντων» οϊτινιες: έν προκειμένω 
προσφέρουν άθελήτως ίσως, χειρι
στήν ΰπηιρεσίαν είς τά καλώς έν- 
νοούμενσ συμφέροντα τής Τραπέ-
4ΐ;ς·

'Η εργασία τοΰ πληιροφοριολή- 
πτοιυ λέίγ'ωι τοΰ είδους ,καί τής έκ
τάσεως τήν όποιαν λαμβάνει δέον 
νά θεωρήται ώς προκεχωρημένάν 
στάδιον έκπαιδεύσεως Ιύπαλλήλων 
μελλόντων νά καταλάβουν ήγετ·· 
τάσεως τή|ν οποίαν λαμβάνει, δέον- 
τομέα: τών χρηματοδοτήσεων.

ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 

I. ΚΟΥΤΑΛΙ ΔΗ Σ
τ. εσωτερικός ιατρός τοΰ Γε- 
οαντολογικοΰ Νασόκαμείου BU 
RGERSPITAL Βασιλείας Έλ 

βετίας
Δέχεται: ΑΧΑΡΝΩΝ 49, Τηλ. 

810—183.
9—111 καί 4—6 

'Ως καί έπί συνεντεύξει

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ...
(Συνέχεια έκ τής Ιη,ς σελίδας) 

ρώτησε. "Αρχισε τότε νά μοΰ λέ- 
γη αυτά πού ή κοινή διάλεκτος ο
νομάζει «κουταμάρες». Αΰιή, λοι
πόν, είναι ή κατάρτισ-ις τών συνα
δέλφων τού εξωτερικού...

'Ημείς έδώ, ώς έπί τό πολύ, 
καλήν κατάρτισιν καί μόρφωσιν 
έχομεν, άλλά δέν τάς άξιοποιοΰ- 
μεν. Διά τούτο καί οί «κουτό- 
φραγκοι» ιμ|άς ξεπερνούν καί όταν 
πάμε στον τόπο τους χάσκουμε 
θαυμάζοντας τά διυλιστήριά τους, 
τά εργοστάσιά τους μέ τ' αυτό
ματα μηχανήματα, τις τηλεοράσεις 
τους κλπ. Καί λέμε: «Μωρέ γιά 
ίδές πολιτισμός!...».

Πολιτισμός τών ανθρώπων πού 
όταν ό ’Ισοκράτης καί ό Σωκρά
της ώμίλσυν περί ’Ηθικής καί ’Α
ρετής καί ό ’Αριστοτέλης έθετε 
τάς βάσεις τώνι έπιστημών είς τον 
άτυχή τόπον μας, οί σημερινοί 
«πολιτισμένοι» κυνηγούσαν ελάφια 
στάς κλιτύς τών 'Ελβετικών "Αλ
πεων...

Ό πολιτισμός έδώ υπάρχει. Τόν 
συναντούμε είς τόν άφαινή υπάλ
ληλον, τόν ύπολογ ιστάκον, πού άν 
καί γλίσχρως άμειβόμενος εργά
ζεται υπέρ τάς δυνάμεις του καί 
έτσι «ή υπηρεσία πηγαίνει ρολόι», 
ό πελάτης αισθάνεται ασφαλής ει
σερχόμενος «σέ ιμιά τέτοια μεγάλη 
Τράπεζα». Καί οί μετοχές τής 
Τραπέζης ανεβαίνουν, ανάλογα μέ 
τά κέρδη της, άλλ* ό δημιουργός - 
υπάλληλος μένει μέ τά δίδραχμα 
τής άστοργίας είς τήν τσέπη του 
καί βλέπει μίαν χείρα νά τόν δα- 
κτυλοδεικτή: «Χρειάζεσαι επιμόρ
φωση, κύριε...».

Πράγματι, αί λέξίεις «μάρφω- 
σις» καί «έπιμόρφωσις» έχουν 
προσλάβει στις ήμερες μας άρκε- 
τά διασκεδαστιπήν άπόχρωσιν...

Ν. Φρ -ς

I ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ I
■------------- ► -«----------- ■

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Ό συνάδελφος Σπΰρος Λια- 

ικόττουλος (Ύττακήτος Μεγά
ρων) άπέκτησε θήλυ τέκνον.

Ή συνάδελφος Ά.γγελίικιή 
συζ. Α. Λαζάρου, θυγάτηρ τοΰ 
συνταξιούχου συναδέλφου κ. 
Γερασίμου Μπεράτη ετεικιεν άρ- 
ρεν.
Εύχόιμεθα υγείαν καί εΰζωίαν

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
Ναπολέων Παπταγγέλης (Λο

γ ιστι-κόν Κέντρον) Θεοδώρα 
Κοζιάκη (Ύποκ)τος Πτολε,μαΐ ■ 
δος). Θερμάς εύιχάς.

ΓΑΜΟ·
Λεωνίδας -Βλάχος ( Ύποκ) 

τος ιΠειραιώς Α'.) Πόπτη Βο- 
γ:ατζή.

Τάκη,ς Σοομαρτζό'ΤΓούλος (Κα 
τ)μα Σταδίου 38) Μένη: Λει- 
βάδηι (Λογνστ. Κέντ,ρον).

(Παναγιώτης Μούκιος (Δημό
σιος Υπάλληλος) Τούλα Ζή- 
κου (Βιομηχ. Π ίΐστεως).

Χρήστος Καναβέλλης (Βιο- 
μηχ., Πίστις) Βενετία Τσιγ-κά-
-ρη · ,

Ευχάμεθα _είς τά ζεύγη τών 
νεόνυμφων ττάσαν ευτυχίαν.

ΠΕΝΘΗ
Δη μή,'τρ ι ο ς Χατζή κωνσταντ ίνου, 

Ύπ)ρχης Ύττ)τος Πειραιώς.
Τήν οίκογένειάν του συλλυ- 

πούμεθα.
ιΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΛΛΛΑΑΑΑΑΑΑΑΑι

Αίσθάνρμαι- τήν ΰποχρέωσίν 
να έικφράσω τάς βαθείας μου 
ευχαριστίας πρός τόν Διευθυν
τήν Πριασωττιικοΰ κ. Σ πηλιόπου- 
λον, τόν ιΠίρόιβδρον τοΰ ΤΥΠ'ΕΤ 
κ. Μουρικουτάν καί τόν Πρόε
δρον τοΰ Ταμείου Άλληλο6οηΓ 
θείας Είσττρά<:άρων και Β.Π. 
Ε.Τ,ιΕ. κ. Τρίιμην διά τήιν σμμ- 
τταράστ'αισίιν των είς τήν άντι- 
μετώ'τησίν τής κρίσεως τής υ
γείας ήν ΰπέστηιν (σοβαρά π-ά- 
θησις οφθαλμών) καί τήν συμ
βολήν των εις τήιν θεραπείαν 
μου.
Έν Άθήναις τή 5η Νοεμβρίου 

1962
Ίω. Δασκαλάκης 

Υπηρεσία Άσφ-αλ, Τραττέζης

ΠΑΡΝΗΘΑ (Κυριακή 18)11) 
62)
Άναχώρησις 8.30' π.μ. διά 

Πάρνηθα— Καταφύγιο. Παρα
μονή ,μέ διαφόρους αναβάσεις 
καί άναχώρησις 5.30' μ.μ. δι’ 
’Αθήνας.

Έξοδα: Διά τά Μέλη Δρχ. 
30. Διά πάντα τρίτον Δρχ. 35. 
ΧΑΛΚ I Σ — ΨΑΧΝΑ — ΜΟ

ΝΗ ΜΑιΚΡ ΥΜ ΑΛΛΗΣ (Διή
μερος 24 και 25)11)62). 
Σάββατον άναχώρησις 3 μ. 

μ. διά Χαλκί,δα, άπό τόν και
νούργιο διρήμ-ο. "Αφ:ΐξις 5 ,μ.μ., 
τακτοίποίη’σις είς τό Ξενοδο- 
χεΐαν.

Κυριάκήί άναΐχώρησις 8 π .μ. 
διά Ψαχνά — Μονή Μακρυμάλ 
λης. Διημφευσις ικαί άνοτχώρη: 
σις 4 μ .μ. διά Χαλκίδα μέ πα-1

ΑΓΓΕΛΙΑ·

Τό μ νκρο6ιολογ ιικόν έργαστή- 
ρΐον τοΰ συμβεβλημένου μετά 
τοΰ ΤΥιΠ-ΗΤ Ίατ,ρρΰ — Ύφη- 
γηΐτοΰ Πανείτιστημίου κ. Γ,Ε- 
ΩΡίΓΙΟ-Υ ΑΑιΖΑΝΑ μετεψέρθη 
είς τήν οδόν Κάνιιγγος 31 (γω
νία ΣτοΡρ-νάρα) Άριθ. -τηλ. 
620—900. ιΠρός έξυττηιρέτησιν 
■τών ή-σφαλ ιισίμένων τοΰ Ταμείου 
ύτταλλήλων τής Τ,ραπέζης δέ
χεται άπό 7,30 — 12 π. μ. 

και 4.8 μ. μ.

Σ ΥΝ ΑΔΕΛΦΟ Σ μέ κολλεγι- 
ακήν ικατάρσισιν, τελειόφοιτος 
’ Αμ-ε,ρι ιίκ-αν ιικοΰ Π ανεπ ι στη.u ίου 
MICHIGAN άναλαμβάνει ύ- 
π ε u θ- ύ -ν ω ς τήν διδασκα
λίαν τής -άγγλίικής βάσει άμε- 
ριικ,οΟΛί'κοΰ συστή-μοΓΓος (προφο
ρικά — CONV ERS ΑΤΙΟΝ). 
Έπίισηις ιδιαίτερα μαθήματα 
μέ δίδακτρα προσιτά. ’Επιτυχία 
έξησφοώ ιΐσίμήνηι 100%.

Τηλεφωνήτε καθημερινώς 6— 
8, τηλ. 682.424 διά τήν έγ
καιρον (εγγραφήν σας.

ΔΡΧ. 60 ΤΟ ΜΕΤΡΩΝ. Δια
τίθεται- είς Σουβάλαν Αίγίνης 
χώρος 7.000 μέτρων δι’ άνέγερ- 
σιν κατο-ιΐκ'ΐών. Έύκαιρί-α διά εν
διαφερομένους σίκοδομιΐκ οΰς 
Σ υνεταιρισμούς.

Άπει^υνθίήτε ικυρί,αιν Ζηνοβί
αν ’Αρχιμανδρίτου — Αίγιναν 
Τηλ. 88.

ρσ,μονήν 45'. "Αφι-ξις είς ’Α
θήνας 9 ιμ.ιμ.

"Εξοδα: (Πούλμαν καί Δια- 
νυκ-'τέρευσις).
Διά τά Μέλη Δρχ. 85.
Διά πάντα τρίιτοιν Δρχ. 100. 
ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΛΕΒΑΔΕΙ

ΑΣ (Κυριακή 2)12)62).
Άναχώρησις 8 π .μ .μ διά Θή 

βας —Άεβάδειιαν. Στάσις 20' 
ικαί έν συνεχεία διά "Οσιον Λου 
κάν. Ξενάγησις είς, τήν Μονήν 
καί διημέρευανς. Τό άπόγευιμα 
άναχώρησις δι’ ’Αθήνας, άπό 
τόν καινούργιο δρόμο.

Έξοδα: Διά τά Μέλη Δρχ. 
50. Διά πάντα τρίτον Δρχ. 65.

ΣΗΜΕΙΩΣ I Σ : Ποαράκληνις 
αί δηλώσεις συμμετοχής νά γί
νω νται εγκαίρως μέ π-ρ-οπληρω'- 
μή τών εξόδων συμμετοχής.

ΑΡΙΗΕΙΙΗΙ ί. SU1U1B
ΑΘΗΝΑ I — ΣΚΟΥΦΑ 26 

Δέχεται 5-7 καί έπί συνεντεύξει, 
Τηλ. 613-310.

Ό ιατρός κ. Αριστείδης Παπα· 
δάκης Μαιευτήρ — Χειρουογός 
Γυναιικσλόγος έκ τώνί γνωστοτέ- 
ρων τών Αθηνών, συνεργόίζεται 
άπό εικοσαετίας μετά τοΰ Ταμεί
ου Υγείας τής Εθνικής καί μέ 
έξαιρετι-κόν ένδιαφέρον καί στορ
γήν έξυπηρέτησε τά μέλη αύτοΰ. 
Πρό τίνος είχε μεταβή έκ νέου είς 
Η.Π.Α(.„ -πρό-ςΙ παραΐκολοΰθησιν 

τών νεωτέρων έξελίξεων τής ε’ιδι- 
ικότητός του, μεταξύ δέ αύτών 
καί τάς έξελίξεις είς τό θέμα τής 
στειρώΙσεως καί άνωδύνου τοκε
τού.

"Ηδη θέτει καί πάλιν τάς όπη- 
ρεσίας του, τήν πείραν του καί 
τό στοργικόν ένδιαφέρον του είς 
τήν διάθεση) τών ή σφαλισμένων 
είς τά Ταμεία 'Υγείας τής Τραπέ- 
ζης μας.

Υπεύθυνος Ολης:
ΙΩΣΗΦ ΛΙΤΙΝΑΣ 

Γρηγορίου Αυξεντίου 16
ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΝ

ΣΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΝ 
ΑΠΕΥΘΥΝΕΣ ΘΕ:
1) Γραφεία τής Τρσπέζης: 

Αιόλου 86 Ταχ. Ταμεΰς 121.
2) ’Ακαδημίας 60 Ταχ. το- 

μεύς 143.

σις αυτών είναι δυναπον' να έδρα ί
ωση- πεποίθησιν περί τήςι άκρι-βεί- 
σς των; Κατά τήν θεωρίαν τών

Φ
ΚΑΙ

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ
ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΑ ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
I ΣΤΗ ΣΧΟ> ΙΔΙΟΙίΟΛΗ ΤΗΣ ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ, ΟΙ 

ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 
Ειδικά Τμήματα διά Τραπεζικούς ύπαλλ,ήλους, ιμέ ειδι

κήν διδασκαλίαν Εμπορικής ικαί Τραιπεζιΐκήις Ό-ρολογίας.
ΒΡΕΤΑΝΝΙΚΟΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ 

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
α) ΠΛΑΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ & ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 1 — ΤΗΛ. 

223. 873—23-1.002
6) ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ 17 — ΤΗΛ. 871,294.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΕΥ ΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ιΠΙΡ(ΟΙΚΑΤΑΒΟΑΗΣ 

ΣΕ 15 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥΣ ΔΟΣΕΙΣ

Έπ ισκεπτήμε,νοι τό Κατάστημά μας δύνααθε νά πιρομηθευθήτε 
ειίς τιίμιάς, βιτρίνας:

ΩΡΟΛΟΓΙΑ (Χεΐ)ρόΙς, Τ1σέπιη|ς, Τοίχου, Εγερτήρια, Κούκου ’Ηλεκ
τρικά, κ.λ,π.) .

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ Άρίσ,της τιήχνης (Σταυρούή, Βέρες, Δάκτ|υ(λίιδιια, 
Ταυτ-ύτητίες, Β-ραχιόλιία, Καρφίτσες, Κολιέ, Σκου

λαρίκια) ικλ,π.).

ΔΓ ΑΓΟΡΑΝ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΕΚΠΤΩΣIΣ 10%

ΣΩΤ. ΘΕ0ΔΩΡΑΚ0Π0ΥΑ0Σ ΚΑΙ Σ,Α
!
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1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ 

------------e------------
Πρός ένημέρωσιν ιτοΰ μητρώου τών ίΠτμχιούχων Υπαλ

λήλων τής Τραπέζης, πσρακαλοΰνΤαι- άπανΤες οί συνάδελφοι- 
Πτυχιουχοι· Άνω-τάτων Σχολών, όπως συμπληρώσουν -καί ά- 
ποστείλουν είς τήν Βιβλιοθήκην τής Λέσχης τών Υπαλλή
λων Εθνικής Τραπέζης — ’Ακαδημίας 60 (κ. Δ. Δούκαν) 
Άθήιναι, τά κάτωθι στοιχεία:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΩΝ . ............................... .... ................
ΒΑΘΜΟΣ ΕΝ ΤΗ ΤΡΑΠΕΖΗ.................................. ............
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ ... .........................ΜΟ-
νιμοποιηςιεως · ·. ■·................. ..........................................
ΠΤΥΧΙΟΝ ΣΧΟΛΗΣ .......................... .. ..... ............
ΕΤΟΣ ΑΙΠΟΦΟI ΤΗ Σ!ΕΩΣ.................... ..............................
ΥιΠ)ΜΑ ΕΙΣ -Ο.ΥΠΗΡΕΤΕΊ (ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ) ................. ..
ΔΙΕΥΘΥΝΣ I Σ ΚΑΤΟΙΙΚ ΙΑΣ .................................................
ΑΡΙΘ. ΤΗΛ..................................... .........................................

Σ η- ιμ.: Τ’ άνωτέρω στοι,χεΤο: θά συμπλιηιρωθιΰν ύφ’ α
πάντων τών πτυχιούχων ‘Υπαλλήλων τής Τροςπέζης (τ. Ά-
βηινώιν ικαί -τ. ’Εθνικής).
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ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ
Ή μετά τών Ά|μερ!ι|<<χΙή3(ν ομολογιούχων ισυνοοφβεΐσα 

συμφωνΐοί περί ρυθμίσεως τού εις δολλάρια προπολεμικού 
χρέους, τής όποίο·ς αναμένεται μετά βεβαιότητας ή έπέικτα- 
σις καί εις τά λοιττά προπολεμικά εις ξένον συνάλλαγμα 
χρέη, άπετέλεσε το σπουίδ'αιότερον, μετά τήν σύνδεσιν μέ 
τήν Κοινήν ’Αγοράν, οικονομικόν γεγονός των τελευταίων 
ετών. Αί έντεΰ'θεν επιδράσεις — θετικαί καί άρνητικαι — 
έπί τής περαιτέρω* άινιοπτύξεως τής έλληνιικής οικονομίας 
θά είναι σημανιτιικώταται. ΈΙξ άλλου' γενικόν υπήρξε τό 
αίσθημα τής πικρίας άψ’ ,ένός μέν διά τόν έκίδήλως έκβια
στικόν Τρόπον Ιμέ τον όποιον ,έπραγ μ άτοποι ήθη τελικώς ό 
μετά τών ξένων ομολογιούχων συμβιβασμός, άφ’ ετέρου δέ 
διά τήν τερατώδη άνισον μεταχείρισιν τών κατόχων ομολο
γιών τών είς δραχ. δανείων. Έκ τών λοιπών οικονομικών 
εξελίξεων είς τό εσωτερικόν σημαντικώτεραι υπήρξαν ή έκ- 
δηλωθεΐσα σαφώς ύψωτική τάΐσις είς τό επίπεδον τώΐν τι
μών, ή θεμελίωσις τών δύο εργοστασίων λιπασμάτων καί τό 
έΚδηλωιθέψ ένίδιαφέίρον ξένων' έπιχειρημοΐτιΐών διά τήν| πρα- 
γματοποίησ ιν επενδύσεων είς τήν Ελλάδα.

---------- —#------------------- —

0 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΝΑΠΟΣΠΛΣΤΟΝ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ

κ «μποϊ ιιοικιτικοΥ toy mtmm ειφραιιι της mmi τον ςυηα&εαφοη του εκδβτ. ιδρύματος
δρίασίν αύτοΰ έλαβε τή προτά-

Τήν 19.10.62 άνηγγέλθη ή κα
τόπιν μακρών διαπραγματεύσεων 
έπιτευχθεΐσα συμφωνία μετά τών 
άμερικανών ομολογιούχων διά 
τήν ρύθμισιν τού είς δολλάρια 
προπολεμικού χρέους τής ’Ελλά
δος, τά κύρια σημεία τής όποιας 
έχουν ώς έξής:

1) ’Αναγνωρίζεται είς τό ακέ
ραιον τό ονομαστικόν κεφάλαιον,

2) ’Αναγνωρίζεται τό 10% τών 
συμβατικών τόκων διά τήν δεκαε
τίαν 1951—60 καί τό 20% διά τήν 
διετίαν 1961—62. ’Από τοΰ προσε
χούς έτους τό εν λόγω ποσοστόν 
θά αύζάνη προοδευτικώς μέχρι τοϋ 
1967 δτε θά άνέλθη είς 50%, θά 
διατηρηθή δέ είς τό αύτό ύψος 
διά τήν μετά τό έτος τούτο περί
οδον.

3) Ή έξόψλησις θά πραγματο- 
ποιήται δι’ αγορών ομολογιών δι
ατιθέμενου προς τούτο ποσού, άπό 
τό 1963 καί επέκεινα, ίσου προς 
τό ’Λ% τού ονομαστικού κεφαλαί
ου.

Βάσει τών ώς άνω όρων θά ά- 
παιτήθή χρονικόν διάστημα 42— 
45 ετών διά τήν καθ’ ολοκληρίαν έ- 
ξόφλησιν τού συνολικού εξωτερι
κού χρέους θά καταβληΐθή δέ, λόγιο 
τής διαδικασίας τής εξαγοράς, 
τό 60% τού ονομαστικού κεφαλαί
ου. Σημειωτέον ότι τό σΰνολον 
τής έκ.πρεμούσης ονομαστικής ά
ξιος τών όμολσγ/,ακών κλπ. είς ξέ
να νομίσματα υποχρεώσεων τής 
χώρας (πλήνι τών άντιπροσωπευ- 
ουσών δάνεια χορηγηθέντα άπ’ ευ
θείας υπό ξένων Κυβερνήσεων) α
νέρχεται είς 210 έκατομ. δολλάρια'.

Ή δαπάνη διά τήν έξυπηρέτησι,ν 
τών κατά τ’ ανωτέρω δανείων θά 
άνέλθη. διά μέν τήν μέχρι τό 1967 
περίοδον είς 8,3 έκ. δολ. έτησίως, 
άπό δέ τοΰ έτους τούτου καί εφε
ξής είς 12 έκ. δολλάρια.

Ταυτοχρόνως μέ τήν ρύθμισιν 
τοϋ έξωτερικοϋ χρέους, άνηγγέλθη: 
καί ή συμβολική άνάβίωσις τού ε
σωτερικού τοιούτου. Ουτω ανα
γνωρίζεται τό 5% του ονομαστικού 
κεφαλαίου καί τόκος 2% επί τοΰ 
ά ναγ ν ω ρ ιζοιμ ένου τμήματος ,ι δια- 
γραφομένων όλων τών μέχρι τοϋ- 
δε τόκων. Ή έξόφλησις θά πρα- 
γματοποιηθή διά τής έκδόσεως νέ
ων ομολογιών είς δραχμάς και τής 
βαθμιαίας 6ξαγοράς τούτων εις τό 
X ρηματι στήριον.

Αί συνθήκαι ύπό τάς όπίοίας έ- 
πραγματοποιήθη ή ρύθμισες τού 
εξωτερικού χρέους καθιστούν εμ
φανή τόν άοκηθέντα έκβιαιαίμόν διά 
τήν επιβολήν όσον τό δυνατόν εΰ- 
νοϊκωτέρων όρων διά τούς ξένους 
ομολογιούχους.

Πράγματι ή έναρξις τής εφαρμο
γής τής Συμφωνίας Συνδέσεως μέ 
τήν Ε.Ο.Κ, καί ή εντεύθεν» προκύ- 
πτουσα ανάγκη έπιταχύνσεως τοϋ 
ρυθμού οικονομικής άναπτύξεώς 
τής χώρας καθιστούν απαραίτητον 
τήν έξεύρεσιν κεφαλαίων έκ πη
γών του εξωτερικού, ιδίως μετά 
τήν διακοπήν τής αμερικανικής οι
κονομικής βοήθειας, διά τήν χρη
ματοδότησήν τών προβλεπομένων 
ύπό τοΰ μακροχρονίου προγράμμα
τος επενδύσεων. Οι ήγε,τικοί κύ
κλοι τοΰ «κονσόρτσιουμ», εις τό 
όποιον παρεπέμφ'θη τό αίτημα τής 
’Ελλάδος περί οικονομικής ένισχύ- 
σεως κατέστησαν κατά τρόπον ώ- 
μότατον, γνωστόν, ότι ή ρύθμι'σις 
τών προπολεμικών δανειακών ύπο- 
χρεώσεων άπετέλεσε πρωταρχικόν 
όρον οίασδήποτε οικονομικής πα- 
ροχής.

Φυσικώ τω λόγω ούδεμία νϋξις 
έγένετο περί έκπληρώσεως συνα
φών υποχρεώσεων έκ πιστώσεων 
χορηγηθεισών κατά τήν κατοχήν 
είς τάς δυνάμεις τοΰ άξονος, αί ό
ποια ι σήμερον εϋ-ημερούν. Ουτω 
διά μίαν είσέτι φοράν οί κανόνες 
τής διεθνούς ηθικής κατεπατήθη- 
σαν καί έφηρμόσθη τό γνωστόν δί

καιον τής ισχύος.
Παρά ταΰτα, ή υφιστάμενη εί

σέτι έκκρεμότης περί τήν σύναψιν 
συνθήκης ειρήνης μέ τήν Γερμα
νίαν παρέχει περιθώρια άνακινήσε- 
ως είς τό μέλλον τόσον τοΰ έν λό
γω θέματος όσον καί τοϋ γενι- 
κωτέρου τοιούτου τών επανορθώ
σεων αί όποΐαι, ώς γνωστόν, εί- 
χον καθορισθή είς έπίπεδα έ'ξιαι- 
ρετικώς χαμηλά μέ τήν αιτιολο
γίαν τής οικονομικής αδυναμίας 
τών ήττημένων, επιχείρημα τό ό
ποιον δέν δύναται πλέον νά προ- 
βληθή.

Αί είδικώτεραι πρόσφατοι εξε
λίξεις τής έλληνικής οικονομίας, 
βάσει τών μέχρι τοΰδε γνω'σθέν- 
των στσιχείανν, έχουν ώς έξης:

Συμφώνως πρός άνακοίνωσιν 
τής ’Εθνικής Στατιστικής ’Υπη
ρεσίας ό γενικός δείκτης τιμών 
καταναλωτών αστικών περιοχών 
έσημείωσε κατά τόν Σεπτέμβριον 
αΰξησιν κατά 0,6%, ενώ ό ύπό τής 
Τραπέζης τής Έλάδος καταρτιζό
μενος γενικός τιμάριθμος χονδρι
κής πωλήσεως ’Αθηνών — Πει
ραιώς ένεφάνισεν αΰξησιν 1%.

Άξιοσημείωτον τυγχάνει ότι 
άντι'θέτως πρός άλλας περιόδους 
αί σημειωθεϊσαι αυξήσεις προέρ
χονται κατά πρώτον λόγον έκ τής 
ανόδου τών ειδικών δεικτών τών 
άφορώντων είς είδη διατροφής, 
πράγμα τό όποιον σημαίνει ότι έ
πληγησαν κυρίως αί χαμηλοί εισο
δηματικοί τάξεις, αΐτινες διαθέ
τουν τό μέγιστόν μέρος τού ει
σοδήματος των διά τήν προμήθει
αν τοιούτων αγαθών.

Ή έντεΰθεν γενικότερα ζημία 
ιών έν λόγω τάξεων καθίσταται 
έτι μεγαλύτερα έκ τού γεγονότος, 
ότι οί επίσημοι δεΐκται πόρρο) α
πέχουν τοϋ κόστους ζωής. Ουτω 
τό τεθέν ύπό πλείστων κλάδων αί
τημα περί άναπρσσαρμογής τών 
μισθών καί ήμερομισθίων θά ά- 
άφορά, έφ’ όσον συνεχισθούν αί 
έν λόγφ εξελίξεις, ούχί βελτίωσιν 
τών αποδοχών κατά λόγον αντί
στοιχον πρός τήν πραγματοποιου- 
μένην άνοδον τοΰ εθνικού εισοδή
ματος , αλλά άποκατάστασιν τής 
μειωθείσης έκ τής αύξήσεως τών 
τιμών αγοραστικής δυνάμεως.

Άντιθέτως, ίκια νΟπσιητικαί ύ- 
πήρξαν αί γνωΟθεΐσαι έξελίξεις 
είς τό εμπορικόν ίσοζύγιον, ένθα 
τό σχετικόν έλλειμμα διά τήν πε
ρίοδον ’Ιανουάριος — ’Ιούλιος 
1962 περιωρίσθή εις 189 έκ. δολ. 
έναντι 203 έκ. δολ, τοΰ αντιστοί
χου έπταμήνου τοΰ παρελθόντος έ
τους. 'Ωσαύτως οί καθαροί άδη
λοι πόροι άνήλθον, κατά την αυτήν 
περίοδον τοΰ τρέχοντος έτους, 
είς 161 έκ. δολ. έναντι 136 έκ. 
δολ. τοΰ 1961.

’Εξ άλλου συνεχίσθη καί κατά 
τόν Σεπτέμβριον ή άνοδος τών κα
ταθέσεων, τό σύνολον τών όποι
ων άνήλθεν κατά τό τέλος αυτού 
είς 26.140 έκ. δρχ. έναντι 20,762 
έκ. τής αυτής περιόδου τοΰ 1961. 
Τό μεγαλύτερον μέρος τής αύξή
σεως ταύτης οφείλεται είς τήν ά
νοδον τών άποταμ ιευτικοΰ χαρα- 
κτήρος καταθέσεων, ώς αί κατα
θέσεις Ταμιευτηρίου καί προθε
σμίας. Αΰξησιν ώσαύτως ένεφάνι
σεν ή χρηματοδότησις τής οικονο
μίας άνελθοΐσα κατά τό τέλος Αύ- 
γού'στου είς 34.893 έκ. δρχ. έναν
τι 31.086 έκ. τοΰ 1961. Ή σημει- 
ωθεϊσα όμως έντός τού έ\ι λόγω 
μηνός αυξηΐσις έκ 317 έκ. δρχ. 
προήλθε κυρίως έκ τής διογκώσε- 
ως τών βραχυπροθέσίμων πιστώσε
ων, πράγμα τό όποιον σημαίνει ό
τι αί προσπάθειαι διά τήν ένθάρρυν 
σιν τών μακροχρονίων ιδιωτικών 
έπενδύσεων διά τήΐν έπίτευξιν τών 
στόχων τοΰ προγράμματος άναπτύ- 
ξεως δέν άπέδωσαν είσέτι τά α
ναμενόμενα αποτελέσματα.

Τουναντίον αί πρωτοβουλίαι 
τών μεγάλων Τραπεζικών Ίδρυ-

'Καιτ'ά έγκφοκς τΓλη,ροφορίας 
τό ΔιοιικητιΙκόν Συιμβούλιαν τοΰ 
Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέ- 
ζης Ελλάδος είς τελευταίαν κα
τά τον παρελθόντα μήνα ισυνε-

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας) 
ρι'ον (Δ.Δ.Δ.Δ.) οπερ καθίστα
ται ιδία άρ'χήι «ισυνιστωμένηι έν 
Άθή,ναις και παρά τώ Υπουρ
γέ ίω Εργασίας».

Ουτω οί ικ.ΐκ. Υπουργοί απο
φεύγουν τόν κίνδυνον τής άνπι- 
δηίμοτικότητός των έκ τών τοι
ούτων έπε,μβάσεων πλήν όμως 
εύχερέστερον αΰτιαι θά λαμβά
νουν εφεξής χήραν καί ιμέ ασφα
λώς δυσμενείς διά τους εργαζο
μένους συνέπειας, διότι:

1. Τό Δ.Δ.Δ. θά (απαρτίζεται 
έξ ενός Συμβούλου Έπικρατεί- 
ας ή ’Αρεοπαγίτου ή Συμβού
λου ΈλεγΙκτικοΰ Συνεδρίου, ώς 
Προέδρου ιμέ ένισχυιμένην ψή
φον έν ίσοψηφία, ενός άνωτέρου 
Υπαλλήλου τοΰ Υπουργείου 
Εργασίας, δύο έργοδοτίικών (με 
λών καί δύο* έργατικών. Ώς ή 
πείρα άπεδειξεν είς τάς πλεί- 
ρπας τών περιπτώσεων καί είς 
πάσας τάς σοβαρωτέρας, ή 
γνώμη, τοΰ (αντιπροσώπου τοΰ 
Υπουργείου ’Εργασίας άυντάσ-

* -;ται, ,μέ Πήρ γΜ&μην τών έργο- 
δοτικών μελών.

Είς τάς συνεδριάσεις τοϋ Δ. 
Δ.Δ,Δ. προσέρχονται υποχρεω
τικής καί άόευ ψήφου ώς είιση,- 
χηταί είς άντ ιπρό,σωπος τοΰ 
Υπουργείου Συντονισμού καί 
εΐς ιάντ ιιπρόσωπος; τοΰ Υπουρ
γείου Εργασίας οριζόμενοι ύπό 
τών Υπουργών καί οί όποιοι με 
ταψέρουν ϋπευθύνως τήν Κυ
βερνητικήν άποψιν, δεδομένου 
5τι ό εκπρόσωπος τοΰ 'Υπουρ
γείου Εργασίας—μέλος τοΰ 
Δ.Δ.Δ.Δ. δέν δύναται ώς δικα
στής έν προκειμένω νά έκφρρη 
ταύτηιν.

Ουτω ή ψήφος τοΰ Προέδρου 
ή οποία καί θά διαμόρφωση τήν 
άπόφασιν είναι 'αδύνατον νά μή;ν 
έπηιρεασθήι άπό τήν φω'ήν των 
έν λόγω' είισηγητών ή όποια έμ- 
μανιζομήνη ώς «φωνή τής Ελλά
δος» θά θέτη. και τήν πλέον κρα- 
τεράν δικαστικήν συνείδησιν Ε
νώπιον «ευθυνών έναντι τοΰ σμμ- 
φέρσντος τής έθνικής οικονομί
ας κλπ.».

2. Κατά τό ικαταργούμενον 
άρθρον 20 οί ικ.κ. 'Υπουργοί εύ- 
ρί σκοντο πρό1 δύο άποφάσεων 
Διαιτητικών Δικόοστηρίων α' καί 
6' βαθμού καί ήτο δυσχερέστε- 

ρον δι’ αΰτούς νά τροποποιή
σουν ή ικαταργήισουν ταύτας, διό 
καί μετά ψειδοΰς έκαμαν χρή- 
σιν τοΰ δικαιώματος των τού-

μάτων διά τήν προώθησιν τής 
συνεργασίας μετά ξένων επιχει
ρηματικών οίκων καί τήν ίδρυσιν 
βασικών βιομηχανιών στέφονται 
ύπό επιτυχίας, Ουτω κατά τόν 
διαρρεύσαντα μήνα έθεμελιώθησαν 
τά μεγάλης σημασίας διά τήν άνά- 
πτυξιν τής έλληνικής γεωργίας 
δύο εργοστάσια λιπασμάτων, άτι- 
να θά άνιεγερθοΰν είς Άμφίπολιν 
καί Νέαν Καρβάλην, ύπό τών σχε
τικών ομίλων τών Τραπεζών ’Ε
θνικής (τό πρώτον) καί ’Εμπορι
κής (τό δεύτερον).

Πρός τούτοις έκδηλοϋται τελευ
ταίως ζωηρόν ενδιαφέρον έκ μέ
ρους ξένων επιχειρηματιών διά 
τήν ίδρυσιν αμιγών ή μεικτών ε
πιχειρήσεων έν Έλλάδι. Ουτω 
πέραν τής άφιχθείσης άντιπροισω- 
πείας γερμανών βιομηχανίαν, οΐ- 
τινες έξήτασαν τάς σχετικάς μέ 
τήν ύπ’ αυτών πραγματοποίησιν ε
πενδύσεων δυνατότητας, άμεριΚα- 
νική έμποΐρική αποστολή έκόμισεν 
έκατοντάδας συγκεκριμένων προ
τάσεων διά τήν ίδρυσιν επιχειρη
ματικών μονάδων.

Τέλος άνηγγέλθη ότι ή έγπρι- 
θενσα αΰξησις τοΰ μετοχικού κε
φαλαίου τής ’Εθνικής Τραπέζης 
κατά 500 έκατ. δρχ. θά πραγματο- 
ποιηθή έντός τού τρέχοντος μη
νός, ένω κατά τό τρίτον δεκαήμε
ρον τού ’Οκτωβρίου έξεδόθη τό 
ίσου ύψους ’Ομολογιακόν δάνειον 
τής Δημοσίας Έπι(χετρήσεως ’Η
λεκτρισμού.

σει τοΰ Προέδρου του κ. Δα- 
σκαλάκη τήν άπόφασιν δπως 
συμιμείθέξη είίς τήν έκ ιμέρους 
τής 'Ομοσπονδίας προβολήν

τεροβάθμισν Δικαστήιριον πριν 
ή έκδώση τήν άπόφασίν του θά, 
έχη δεχθή τήν καταλυτικήν έπί- 
δρασιν τής Κυβερνητικής έπρμ- 
βάσεως.

Έτέρα -είς <βά|ρος τών έργαζο 
μενών διάταξις είναι κιαί ή περί 
τής κ-απ-οργήσεως τών πέντε 
έκ τών έξ λ ε ι το υργούντων Δευ
τεροβαθμίων Διαιτητικών Δικα
στηρίων ('Πειραιώς—-Θεσ) νίκης 
—Λαρίσης—Χανίων) και τής 
άναθέσεως τής άρμοδ ιότηπος 
αυτών είς τό έν των ’Αθηνών.

Ωσαύ τως δ ν’ έτέρων δ ι ατάξε
ων (αίρθρ. 1,2 και 3) αί προθ-ε- 
σιμίαι έκδόσεως τών αποφάσε
ων τοΰ Δ.Δ.Δ.Δ. καθίστανται α
όριστοι.

Συνεπώς ή συσσώρευσις ύ- 
ποθ'έσεων είς' τό έν Δ.Δ.Δ.Δ. 
άφ’ ενός καί ό ιμή. καθόρισίμός 
προθεσμίας άποφάσεων αύτοΰ 
άφ’ ετέρου, θά καταστήρουν ό- 
πωισδήποτε: τόν θεσιμόν τής Δι
αιτησίας χοάνην παραττΌμπής 
εις τό διηνεκές τών έργατικών 
ζητημάτων.

Επίσης (άρθ. 17) οί παρα- 
βάται τοΰ ώρ'αρίου Ιμικροεπιχει- 
ρηιματίαι θά διώκωνται είς βα
θμόν πταίσματος άιντι πλημιμε- 
λήμαπος ώς ισχύει.

Περαιτέρω διατηρούνται αί 
ακόλουθοι κυριώτεραι άντεργα- 
τιικάι διατάξεις τοΰ Νόμου 
3239:

α) Τό δικαίωμα τοΰ Υπουρ
γού Εργασίας νά παραπέμπη 
τήν ιμεταξύ έργαζρμένων και 
εργοδοτών διαφρράν άπ’ ευθεί
ας ένώτπον τοΰ Διαιτητικού Δι
καστηρίου, όπότε έφαρμάζεται:

'β) ή ίδιάταξις κατά τήν ό
ποιαν άπό τής παραπομπής είς 
τήν Διαιτησίαν καί έπί 60 ήιμέ- 
ρας ιάπαγορεύεται- ή κήρυξις α
περγίας καί προβλέπονται ,βα
ρύτατες κ ορώδεις.

γ) Τό διικαίώίμα τοΰ Υπουρ
γού Έργοοσίας νά παρατείνη ε
πί καταγγελ'ίας τήν συλλογικήν 
σύμβασιν έργασίας ιέπί 12ιμη- 
νον.

Έπί πλέον είσα/υνται δυσ
μενείς διά τάς ’Οργανώσεις τών 
έργαζαμένων διατάξεις, ώς ή 
δυνατότίης άνακλήσεως τών εκ
προσώπων αυτών προ τής λή- 
ξεως τή-ς θητείας των (ά)ρθιρ. 6 
παρ. 4) ικαί ή κυιριιαρχιΐκώς ύπό 
τής ΓΣΈΕί ύπόδειξις τών έκ- 
πρσσώπων τών ήσφάλισμένων 
είς τούς ’Ασφαλιστικούς ’Οργα
νισμούς, ένώ διά τους έργοδο- 
τιικσύς έκτηροσώπους παραμένει 
ό καθορισμός παρά τών Κανο
νισμών τών σίκείών Άσφαλι- 
στιΐκών ’Οργανισμών.

Ή διάταξις αυτή πλήττει κυ
ρίως τάς Τραπεζοϋπαλληλικός 
’Οργανώσεις, αΐτινες σήμερον 
ύποδεικνύουν τούς εκπροσώπους 
τών ήσφαλιίσ]μένων είς τά Δ.Σ.

τοΰ αιτήματος τής γενικής αύ< 
ξήσεως τών άποδοχών.

Τό γεγονός τούτο άπατελεΐ 
καρ!πόν ώ|οιμω'τέρας σκέψεως 
κατόπιν τής άντιδιράσεως τοΰ

σιμών.
Γενικώς αί ανωτέρω διατά

ξεις ε'ίδικώτερον δέ αί καθορί- 
ζουσαι ήν διαδικασίαν τοΰ κα
θορισμού τής αμοιβής καί τούς 
δρους έργασίας -είναι άντ [θειοι 
πρός τό πνεύμα καί τό γράμμα 
τής ύπ’ άρ-ιθ. 98 Διεθνούς Σαμ- 
βάσεως, ή όποια υίοθετήθήι διά 
Νόμου καί ύπό τής Ελλάδος 
καί είς τό αρθ[οον 4 τής όποίιας 
ορίζεται άτι «ίδεον νά λαμβάνον- 
ται- μέτρα... 6Γ ών νά ένισχύεται 
καί :νά προωθήται -είς εύρυτά- 
την -κλίμακα άνάπτυξις καί χρη- 
σιιμοποίησις διάδικοοσίας δι’ ής 
έργοδότ,αι καί έργ-οΐδοτιΙκαί ορ
γανώσεις άφ’ ενός καί οργα
νώσεις εργαζομένων άφ’ ε
τέρου νά ιέ ρ χ ω ν τ α ι έ- 
κ ο υ σ ί ω ς -είς διαπραγμα
τεύσεις διά τήν διά Συλλογι
κών Συμβάσεων ρύθμισιν τών ό
ρων άπασχολήσεως...».

Αί 'άπόψεις τών κυρ ιωιτ'έρων, 
σοβαρωτέρων και οϋσί-α και 
πράγμασιν άντ ιπηροσωπευτ ικών 
έργατοϋποίλληΛ ικών όργανώσε- 
ων Ιέπί τοΰ θεμελιώδους θεσμού 
τών Συλλογικών Συμβάσεων ερ
γασίας καί τής 6π’ αυτών Δι
αιτησίας συνίσπανται ε'ίς τό ό
τι 6 θεσμός ουτος: πρέπει νά 
καταστή αληθώς ελεύθερος, δ
πως άπαντρ είς δλας τάς προη^ 
γμένας χώρας -καί όπως είναι 
ύποιχρεωπ ικόν νά καταστούν Καί 
έν Έλλάδι βάσει τών Διεθνών 
Συμβάσεων ύπ’ άριθ. 87 καί 
98, αΐτινες ήδη αποτελούν 'Ελ
ληνικούς ιΝήμους

Συμφώνως πρός τάς άρχάς 
ταύτας και τήν ικαθολικήν καί 
νεξάρτητον άξίωσιν τής 'Ελληνι 
κής ’ Εργατοϋπαλληλ ικής τάξε- 
ως ό θεσμός τών Συλλογικών 
Συμβάσεων Εργασίας καί τής 
Διαιτησίας αυτών πρέπει ν’ α
παλλαγή τοΰ θανάσιμου κρα
τικού εναγκαλισμού καί κηδε
μονίας καί νά καταστή άνεξάρ- 
τητος καί άδ-έσιμευτος.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

"Απασαι αί ’Οργανώσεις 
Τραπεζοϋποόλλήλωνκαί Επιχει
ρήσεων Κοινής Ώφελείας, Έμ- 
πρροϋπαλλήλων καί έτεραι- 6α- 
σικιαί ικαί δεύτεροβάθΙμιαι O-pu 
γανώσεις έργαζαμένων διά τη
λεγραφημάτων πρός τήν Κυ- 
βερνησιν, τήν Βουλήν καί τους 
’Αρχηγούς (Κομμάτων έζήτησαν 
τήν παραπομπήν τής συζητή- 
σεως τού '«έιργατικού» Νομοσχε
δίου είς τάς Τακτιικάς συνεδριά
σεις τής Βουλής καί όχ ι τής ’Ε
πιτροπής Νομοθετικής ’Εξθ' ■- 
σιόδοτήσεως, είς ήν έχοιύν προ· 
σαχθή. Συνέπεια τής άακηθεί
σης πιέσεως καί λόγω φόρτου 
έργασίας της ή έπιτροπή έξου- 
σιοδ-οτήσεως δέν συινεζήτησε τό 
Νομοάχέδιον, δπε-ρ παρεπέμφθη

Τραπεζοϋπαλληλ ι,κοΰ κόσμου, ι
δία δέ τού σώματος τών συνα
δέλφων τής Τραπέζης τής Ελ
λάδος είς τήν δ ι αμορφωθ εΐσαν 
είς τήιν Όμοσίποΰδίαν κατάστα 
σιν μετά τήν προηγηθεΐσαν θέ- 
σιν τοΰ ιΠ-ροέδρου -τού Σ.Υ.Τ.Ε. 
κ. Γ. Δασκαλάκη περί ής ε’ί- 
χρμ-εν γράψει είς τό προηγού
μενο ν ψύλλον μας.

’Ήδη αναμένεται ή δήλωσις 
τής ώς άνω άποφάσεως είς τό 
Ε.Σ. ιτής Ο,Τ.Ο.'Ε. μετά τήν ό
ποιαν τούτο θά βαδίση είς τήν 
έκτέλεσιν τού προγράμματος 
τής άγωνιίστικής προβολής τού 
αιτήματος τών γενικών αυξήσε
ων. '

ΤΑ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΑΝΤΑ 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Τήν δημοσίεΰσιν τού άρθρου 
τού Πρυέδρου τού ήμετέρου 
Συλλόγου κ. /Γ. Καράπάνου ή- 
-κολούθησεν άπάντησις τοΰ Συλ 
λόγου ‘Υπαλλήλων Τραπέζης 
Ελλάδος, ήτις κατά τό μείγα- 
λύτερον μέρος αυτής άνεφέρετο 
είς τά γεγονότα τής συγχωνεύ- 
σεως τών Τραπεζών ’Εθνικής 
καί ’Αθηνών ικαί τόιν χωρισμόν 
τών Ασφαλιστικών Ταμείων 
τού Προσωπικού τών Τραπεζών 
Έθνικής και ‘Ελλάδος. Ή έν 
συνεχεία άκαλουθήσαίσα άντα- 
πάντηαι-ς τοΰ Προέδρου τοΰ ή- 
μετφου Συλλόγου κ. Καραπά- 
νου ύπεγράμμισε κυρίως τήν 
μετατόπισιν ταύτην τοΰ θέμα 
τος ώς τελείως άκαιραν, γενο- 
μένην -είς παραμονάς τή,ς άγω- 
νιστικής έκδηλώσεως τοΰ Προ
σωπικού τής Εθνικής Τραπέ- 
ζης διά τό- Άσφαλι,σπιικόν. Έ- 
δίδετο1 άκολούθω-ς κατηγορημα- 
τικώς αρνητική άπάντησις ειίς 
τήν τεθεΐσαν παρά τοΰ Σ.Υ.Τ. 
Ε. φώτησιν, ώς πρός τήν ΰιπαρ 
ξιν ύποιμνήιματος τοΰ ήμετέρου 
Συλλόγου έν έτει 1952 άπευ- 
θύνομένου πρός: τήιν τότε Κυ- 
βέρνηισιν «περ-ί συγχωνεύσεως 
τών Τ-ρΙαπεζών ‘Ελλάδος καί ’Ε
θνικής». Έν Ικατοκλεΐδι έτίθε- 
το ή δήλωσις τής λήξεως, τής 
«διενέξεως» ικαί ή έύχή όπως ή 
ηγεσία τοΰ Συλλόγου Ύποώλή 
λων Τραπέζης ΐΕλλάδος λάβη 
τήν άνόίλογον θέα ιν είς τήν 
προσπάθειαν καί τήν έν γένει 
πορείαν τοΰ Τραπεζοϋπαλλη- 
λικοΰ ικινήιματος.

Παραλλήλως τό Ε.Σ. τής ‘Ο
μοσπονδίας μας άπεφάσισε τήν 
άπάντησιν είς ιτής κατ’ αύτοΰ 
κατηγορίας τοΰ συναδέλφου κ. 
Δασκαλάκη καί τήν κυκλοφο
ρίαν είς τά μέλη: τών Τραπε- 
ζοΰπαλληΛικών ’Οργανώσεων 
τής άκολούθου άπό 24.10.62 
άνακοινώσεως

Κύριοι Συνόκδελφοι,
Τό Γενικόν Σμμιββύλΐιον τής Ό- 

μοτπονδίσς μας, κοοτά τήν ούγ- 
ικλησίν του τής 24ης Σεπτεμορί- 
-ου1, όμοφώνως ιόπτ-εφάση-σεν τήιν θέ- 
οτν καί διεκδίκησιν τοϋ «ΐτήιμα- 
τοις; γ-εν(ΐ!κή|ς σΰξ,ήίσεως τών σή- 
Ιμιερον ■κ.ατα'βαλίλριμιένων άττ-οοοχών 
κατά 15%, πσσοιστιόν έλάχιστόν 
έν σχέσει πρός τήν αΰξησιν τοΰ" 
πραγίματικοΰ κόστους ζωής.

Έν συνεχεία τό Γ.Σ. άπεφά- 
σισε τήν σύγ'κληίσιν τ-οΰ ύπό τοΰ 
άρθρου 21 προβλείπο μενού Συμ
βουλίου έκ; τών μελών του καί τών 
[μη μετεχόΐντων αΰτού κ.κ„ Προέ
δρων τών Συλλόγων—Μελών, διά 
τόν χρόνον τής προβολής τοΰ αι
τήματος ικαί τόν προγραμματι
σμόν τών ενεργειών πρός πρα- 
γματοποίησιν τή,ς άπσφάσεωςι.

Άλλ. ένώ- οί Ετεροι δύο Πρόε
δροι κ.κ. Κο-ρσπάνος ( Σ Υ ΕΤΕ) 
καί Γκιτ&κιος (Σ,Υ. Το. ’Αθηνών) 
προσήλθοιν κανό νικώ ς, ό Πρόεδρος 
τοϋ ΣΥ. Τραπέζης ’Ελλάδος κ. 
Δκσκαλάκη-ς, έκοινοποίησεν τήν 
2—2.30' μ,,μ. τής όρισθείσης
διά τήν συνείδρίασιν ή-μέρας, τήν 
κατωτέρω επιστολήν:

Κύριοι Συνάδελφοι,
Είς άπάντήσιν τής άπό 1ης 

τρέχοντος προσκλήσεώς σας, Σάς 
γνωρίζω δτι λυπούμαι, άλλ' έκ 
λόγιων αρχής ιδεν είναι δυνατόν νά 
συιμιμετάσχω είίς τό όριΟθέν κοι
νόν συίμβούλιον -καί ν’ άναλάβω 
εύθυνας ή νά προσυπογράψω α
ποφάσεις λαμβανομενος- έστω ΰ- 
ΐηό πιλει-οψηφίας σχηματ ισθεΐσης
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ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
του. ’Ήδη αυτό τούτο τό Δευ-

„ _ , τελικώς έίς -τακτικήν συνεδρίαν
των Ασφαλιστικών Όιργανι-1 τής Βουλής.

* 01ΕΧΟΝΤΕΣ HP0 Υ ΠΗΡΕΣΙΑΝ "
Εΐς τά ύποβλη|θέν -ύπό τοΰ Συλλόγου αΐτημ-α, σ,πως έπσ- 

νέλθη τό πρό τής συγχωνεύσεως ίσχύον είς τήν ’Εθνικήν Τρά
πεζαν δικαίωμα τού υπαλλήλου νά πρσσσυξήση τό έπίδομα 
πολυετίας του κατά τό -άναλογαύν -είς τόν χιρόνον προϋπηρε
σίας του ειίς έτέρους ’Οργανισμούς ποσοία-τόν, ή Διεύθυνσις 
Προσωπικού άπηντίησεν δτι... δέν Εχει στοιχεία διά νά προσ- 
διορίση τήν δαπάνην.

Κατόπιν τούτου, παρ-άκαλοιΰνται απαντες ο ΐ ένδιαφερόμε- 
νοι συνάδελφοι (Έθνικής, Αθηνών, Εΐσπράκτο-ρες ικ-αιί Βοηθ. 
ΠροσωπιΙκόν) οί εχοντες προϋπηρεσίαιν είς Λογιστικάς και 

Οίκσνομίικάς Υπη;ρεσίάςιτού Δημοσίου1, Ή.Π.Δ,Δ, καί Ν.Π.
Ι.Δ., Σ ώμιατα’ Ασφαλε ί α ς καί μ-ονί μου άξιωματικού, ®ιι’ ήν ούδεμι- 
άς συντάξεως έτυχον, νά άποστείλουν εΐς τριν Σύλλογόν μας- (Αιό
λου 86, 3ος δρ.) σχ-ετι(κόν σημείωμα άναφέρον: Όνο-ματεπώ- 
νυμον, βαθμόν, Κ οπάστημα -— 'Υπηρεσίαν, ση,μερινάς άπο 
δοχάς έν άναλύσει (βασικόν μισθόν, προσαυξήσεις, πολυετ'ίαν, 
οικογενειακά έπιδόιμοςτα) χρόνον έν τή Τραπέζη, χιρο-νον καί 
είδος προϋπηιρεσίας. Σίφμειούται, δτι το σχετικόν αίτη
μα δέν ενδιαφέρει τούς ήδη Εχοντας συμπληρώσει 2-5ετή υπη
ρεσίαν ίέν τή Τραπέζη. Διά τ ό σ υ μ ψ έ ρ ο ν τ ω ν 
οί ένδιαφερόμ-ενοι συνάδελφοι πρέπει νά σΤείλουν1 τά ζητούμε
να σημειώματα. Προθΐκημία ΰποβολήςι ή 10η Δεκεμβρίου' έ.ε,
Οί -κατά τόπους έκπρόσωποι τοΰ Συλλόγου νά μειρι-μνήσουν 
διά τήν συγκέντρωσι-ν καί τήν (χποστολήν, ήτις δύναται νά 
γίνη καί άπ’ ευθείας ύπό τών ένδι-αφεροιμένιων.

Διά την συγκέντρωσιν τών στοιχείων παρά τοΰ1 ήμετέρου 
Συλλόγου Εχει προηγηθή συνεννήήσις μετά τών έτέρων Συλ
λόγων.



Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΟΡΟΚΑΗΣΙΣ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΒΙΑΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ
ΥΓΙΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΑΙ
"Από τού δευτέρου δεκαημέρου τοϋ παρελθόντος μηνός ή 

έκδηλωθείσα ασθένεια τοΰ π. Διοικητοϋ έσχεν ώς συνέπειαν την 
«ατά τό μάλλον ή ήττον άνακοπήν τής πορείας τών ζητημάτων 
τοΰ Προσωπικού.

Οΰτω, άπό τοΰ γενιπωτέρου θέματος τοΰ συνταξιοδοτικού 
μέχρι καί τών προαγωγών παρουσιάσθη «αθυστέρησις, έτι μεγα
λύτερα τής ϋπό ομαλής συνθήκας δυστυχώς παρατηρούμενης.

Ή άσθένεια τοΰ «. Διοικητοϋ εις μέν την πορείαν τοΰ Συν- 
ταξιοδοτιχοΰ άπό πλευράς 'Υπουργείου Συντονισμού δεν πρέπει 
ν’ άσκήση έπίδρασίν είμή μόνον εις περίπτωσιν συσκέψεων προς 
διατύπωσαν τών απόψεων τής Διοικήσεως τής Τραπέζης, αΐτινες 
άλλωστε ιείναι γνωστοί. Δυνατήν έπίδιρασιν εχει έπί τώνι ήδη 
ΰπεσχημένων προς έπίλυΟιν ζητημάτων τών συνταξιούχων (Ε
φαρμογή ίσχυσάντων διά τό έν ενεργείς προσωπικόν οέτρων "Ιου
νίου έ. έ. κλπ.) ώς καί έπί τών έκχρεμών θεμάτων τών ένι Ενέρ
γεια καί κυρίως τής αναπροσαρμογής τοΰ βασικού μισθού Λογι- 
ο'τοΰ Α’ — Ύποτ)ρχου — Τμημ)ρχου Β'. Κατωτέρω άναφέρεται 
ή θέσις ήν παρουσιάζουν σήμερον τά τρέχοντα ζητήματα τοϋ Προ
σωπικού.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
Λόγω ιμή έγκαιρου1 υποβολής 

τών Δελτίων Ποιότητας έτους 
1961, μόλις τήν 4ηιν τρέχοντος 
μηνάς ισυνειπληρώθη ή έργασία 
διά τήν παροχήν προσαυξήσεων 
Υπολογιστών Β'. Πρώτη σχε
τική συνεδιρίΐασις τής Επιτρο
πής Προαγωγών έγένετο τήν 
6)11. Θά άκολουθήσωσι συντό- 
μως αί προαγωγαΐ Υπολογι
στών Α'είς Λσγιστάς ΒΖ.

"Ηδη έπεριατώθησαν και έ- 
κοίίνοποιήβησαν αί προαγωγαΐ 
Δοκίμων προς Ύπολογιστάς 
Β' σειράς 1962 και αί προσαυ
ξήσεις Τμηματαρχών Α' σειράς 
1961. Αί προαγωγαΐ Υπολογι
στών ΒΖ εις Α' θά διενεργηθοΰν 
μετά τάς προαγωγικάς εξετά
σεις τής 2.12.62.

Η ΜΕΤΑ 2 1 )2 ΕΤΗ ΠΡΟΣΑΥ- 
ΞΗΣΙΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Β
’Αναγγέλλεται' δτι «ικατ’ αυ

θεντικήν ερμηνείαν» παρά τής 
Διευθύνσεως ίΠ,ροσωπνκοΰ, ή ι
σχύς τής σποφάσεως μειώσεως 
τής τριετοΰς παραμονής εις τον 
βαθμόν τού Λογιστού ΒΖ διά 
τήν λήψιιν τής έξ 20% πρσσαυ- 
ξήσεως, είς 2,’Δ έτη άρχεται 
γενικώς; άπό 1.6.62. 
Κατά ταΰτα οί συίμπληρώσαν- 
τες τήν 1.7.62 δύο και ήμισυ 
Ετη είς τον βαθμόν Λογ ιστού Βζ 
συνάδελφοι καλύπτονται πλή
ρως :και ιάπο άπόψεως Valeur 
καί άπό πλευράς οικονομικών 
αποτελεσμάτων. Ο! συμπληρώ- 
σαντες 'τήν αυτήν χρονολογίαν 
τρία έτη είς τον βαθμόν θά λά
βουν τήν προσαύξησιν 20% ά

πό 1.6.62. Οι συμπληρώσαντες 
θετίιαν είς τον βαθμόν άπό 
1.1.62 δέν περιλα(μβάνονται είς. 
τό ιμέτρον.

Η ΤΡΙΕΤΙΑ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΟΥ 
ΔΜΤΥΛΟΓΡΑΦΟΥ "■ Ε-

Λόγιρ άναφυεισών διαφορών 
γνώμης, ώς προς τήν υπαγωγήν 
-είς τό μήτραν τοΰ πρό· τού έτους 
1945 θήλεος προσωπικού π. 
’Εθνικής, ή ύπόθεσις έπαιναμε- 
λετάται, κατά τό μέρος τιού- 
το, θέλει δέ όριστικοποιηβή 
είς τελευταίαν σύσκεψιν,’ ήτις 
θά πραγματοποιηθή Trapouaiiy 
τοΰ Συλλόγου. Ή Συλλογική 
πλευρά κρίνει αδικαιολόγητον 
τήν καίθυστέρησιν ταύτην και 
άβάσιμον την προβληθεΐσαν αι
τίαν τής προσωρινότητας, ενερ
γεί δέ όπως συγκληθή τάχιστα 
ή ώς άνω σύσκεψις έν ή και θά 
άνατττύξη: εκτενώς τάς απόψεις 
της.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΓΙ- 
ΣΤΟΥ Α
Τό θέμα τού καθορισμού βα

σικού μισθού Λογιστοΰ Αζ, Ύ- 
ποτ)ρχου καί Τμηιμ)-ριχου Βζ μέ 
βάσιν δρχ. 3.600 είς τόν πρώ
τον έξ αυτών έπαναφέρεται 
συνεχώς είς τον κ. Διευθυντήν 
Προσωπικού. Έπράκειτο νά ύ- 
ποβληθή είς τον ίκ. Διοικητήν 
μέ τινας τροποποιήσεις ώς 
προς τόν χρόνον έφαρμογής, 
πλήν όμως ή άσθένεια αυτού 
αναβάλλει τήν ρΰ8|μισιν.

άπό τάς1 γνωστά ς' συνθήκας.
Έπί τή εύκαιιρία τούτη δια

μαρτύρομαι διά τήν έν κρυπτό 
καί παραβύστω είς τό παρελθόν 
έν όνόματι τών υψηλών αρχών τού 
Συνδικαλισμού, μεταβολήν τοΰ 
Καταστατικού τής ΟΤΟΕ καί το
νίζω οτι άποφάσεις λιοομβανόίμενκχι 
κατά τόν γνωστόν τρόπον δέν εί
ναι δυνατόν ινά υποχρεώνουν τόν 
Σύλλογον τών1 'Υπαλλήλων τής 
Τραπέζης τής 'Ελλάδος.

Πάντως ανεξαρτήτως τών ανω
τέρω είμαι τελείως άντίθετος 
προς τήν άπόφαισίν σας περί ’Ε
παρχιακών ’Αντιπροσώπων όπως 
ικαί διά τήν σ»νεργασίαν μέ άλ- 
λας οργανώσεις, είς περίπτωσιν 
δέ καθ' ήν θά θελήσητε νά έψαρ- 
ιμόσητε τάς άνω αποφάσεις σας, 
ό Σύλλογος' τοΰ οποίου έχω τήν 
τιμήν νά προεδρεύω θ’ άπαχωρή- 
ση καί τυπικός τής ΟΤΟΕ δεδο
μένου δτι ώς γνωστόν ή συμμε
τοχή του δέν είναι ουσιαστική.

"Οσον αφορά τό θέμα τών αύ- 
ξήσεων πιστεύω δτι οί αρμόδιοι 
διά τήν διεκδίκησιν τοΰ θέματος 
είναι δχι ανεύθυνοι παράγοντες, 
έστω καί έκλεγέντες άπό συνε
δρίαν, άλλά τά Διοΐ'κ. Συμβούλιο 
τών ικαθ’ έκαστον οργανισμών τά 
όποια είναι είς θέσιν νά αντιμε
τωπίσουν τάς είδιίκάς συνθήκας 
έικάστη,ς κατηγορίας προσωπικού 
καί κατ’ Βκτίιμησιν τούτων νά δρά 
σουν άναλόγως.

Είδικώτειρον όμως αί απόψεις 
μας έπί τοΰ θέματος τούτου συν- 
ίστανται είς τήν άκόλαυθον κλί
μα κωσιν τών έπιδιωκτέων αυξή
σεων :

α) Μέχρι δρχ. 1.000 ποσοστόν 
20%, 6) Άτηόι δρχ. 1.001—1.500 
ποσοστόν 15%, γ) ’Από δραχ. 
1.501—2.000 ποσοστόν 10%, δ) 
Άπό δρχ. 2.001 καί άνω ποσο- 
στόν 5%.
Μετά συναδελφικών χαιρετισμών 

Γ.Σ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 
Κοινοποίησι ς:
Πρός τά μέλη τοΰ Έκτελέοτικοΰ 

Συμβουλίου τής ΟΤΟίΕ καί 
τους Ικ,ικ. Προέδρους τών Συλ
λόγων ‘Υπαλλήλων τής ’Εθνι
κής Τραπέζης τής 'Ελλάδος. 
Τά Συμβούλιον συνεδρίασαν 

κανονικός, συνεζήτησεν έπί τής 
έπιστολής τού κ. Δασκαλάκη, α
ποφάσισε Βει τήν αποστολήν αΰτώ 
τής κατωτέρω, άπό 19)10)62 έ- 
πιστολής:

Κον Γεώργιον Δασκαλάκη ν 
Πρόεδρον Συλλόγου ‘Υπαλλήλων

Τραπέζης 'ιΕλλάδος
’Ενταύθα

Κύριε Πρόεδρε,
Είς τήν όρισθεϊσαν τή 3.10.62 

κοινήν συνεδρίασιν τοϋ ’Εκτελε
στικού Συμβουλίου καί τών Προ
έδρων τών Συλλόγων τών μή με- 
τεχόντων αυτού, Ουγκληθείσαν κα
τόπιν άποφάσεως τού Γενικού 
Συμβουλίου τής ΟΤΟΕ Καί συμ- 
ψώνωςι πρός τό ύπ’ άριθ. 21 άρ- 
θρον τού Καταστατικού αυτής, 
άπηυθύνατε έναντι τής; προσκλή- 
σεώς μας, έπιστολήν πρός τό 
Εκτελεστικόν Συμβούλιον τήν ο
ποίαν καί έκοι νσποιήσοττε πρός 
τους κ.κ. Προέδρους τών Συλλό
γων.

Ή επιστολή αυτή τειθεΐσα ύπ’ 
δψιν τής κοινής ώς ανωτέρω συ- 
(νέδριάσεως, -έκιρίθη ώς συντετα
γμένη, άνευ τού όφειλομενου αίσθή 
ματος εύθύνης καί τής δεούσης 
•σοβαρότητος. διά τούς ακολού
θους λόγους:

α) ‘Ο ισχυρισμός σας καθ’ δν 
αί τροποποιήσεις τοϋ Καταστα
τικού τής ΟΤΟΕ έγένοντο έν 
«κρυπτό καί παραβύιστω» είναι τε
λείως ανακριβής., Αύται άπεφα- 
σίσθησαν τόν Σ),ριον 1961 κατά 
δημοσίαν ισυζήτησιν, ιπαιρά τού ΒΖ 
ΠανελΙλΙαδικού Συνιέδρίου ό ιμ ο φ ώ- 
ν ω ς καί έπραγματοπαιήθησαν 
συμφώνως πρός τάς1 Καταστατι
κός διατάξεις καί τόν ,Νόμρν. ’Ε
πί πλέον τό θέμα τών τροποποιή
σεων τοϋ Καταστατυκού πε,ριελή- 
φθη ικανονιικώς καί εγκαίρως είς 
τάς προς τους Συνέδρους προσ, 
κλήσεις καί άνεκοινώθη ή παρά 
τού Συνεδρίου ειγκρισίς των, είς 
τήν ύπ’ άριθ. 1 )27.7.61 άναικοί- 
νωσιν τής ΟΤΟΕ.

Προΐκαλεΐ, σθεν, ιεϋλαγον άπο- 
ρίαν, ή έπίίκλησις' τοιούτων αίτι- 
άσεων σήίμερον μετά εν ολόκληρον 
ρτ/σς, όπ*5|τε έκλήθητε νά συμβάν 
λητε είς1 τήν πραγματοποίησιν ά- 
ποφάσ εως ‘άποισκοπούσης είς τό 
σρμίφέρον τού συνόλου τών έργαιζο 
μιένων είς τάς Τραπέζας καί τών 
συνταξιούχωΙν! συναδέλφων μας.

6) Τό κοινόν Συμβούλιον, ’Εκ
τελεστικού τής ‘Ομοσπονδίας καί 
Προέδρων τών Συλλόγων είναι 
κάτι’ οΰσίαν καί τύποίς τό ύπευ- 
θυνώτεραν οργανον διά τήν λήψιν 
γενικών αποφάσεων άφορωσών

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΕ ΤΟΥ κ. ΣΠΗ
ΛΙΟ ΠΟΥΛΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΚΑΥ
ΣΙΜΑ

Οί συνάδελφον τών Υποκατα
στημάτων Άρτης καί Λήμνου δο
κιμάζουν άττογοήτεοσιν έκ τής έ
φαρμογής τής τελευταίας όποφά- 
σεως διά τό επίδομα καυσίμωιν. 
Διά τό μέν πρώτον Ύποικ)μα ό 
κ. Διευθυντής Προσωπικού έλησμό- 
νησε τήν ΰπόσχεσιν, ήν ρητός ε- 
δωσεν είς τό Προεδρεΐον τού Συλ
λόγου διά τήν περιέλευσιν είς τό 
μέτρον καί τού Ύποκ)τος τούτου. 
Είς ύπόμνησιν δτι δέν έκοιναποιή 
θη είς τό Ύποκ)μα ή σχετική έγ-

ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΗΝ 16.11.62 
ΓΕΝ. ΣΥΝΕΑΕΥΣΙΣ ΤΟΥ 
TAME 10 Υ ΑΛΛΗΛΟ ΒΟΗ ΘΕΙΑΣ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΙΝ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣ 
ΤΟΥΣ ΕΚ ΤΗΣ τ- ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Τό Δ.Σ. τού Ταμείου Άλλη,- 
λοβαηθείας κ<χτά τήν συνεδρία- 
σΐιν αυτού τής 5.111.62, είς ήν 
παρόστησαν ό Πρόεδιρος καί ό 
Γεν. Γραμιμοττεύς τού Συλλόγου 

ικρισις άπήντησεν δτι... άγνοεΐ τό j μας πρός ,τταροιχήν στοιχείων καί
θέμα! Τό δέ 'Υποκίμα Λήμνου, πληροφοριών, άπεφάσισε τή,ν

ύπήγετο είς τά δανειόδοτού-' , - ,- - χ- σ1 συγκλησιν Γενικής Συνελευσε-Ύποκίτα. αφηοεθη έν οψει
ως τών , μ ελών αύτοΰ πρός λήψιν 
άποφάσεως τροποπο ιήσεως τού 
άρθρου 2 (παρ. ε) τοΰ Korra- 
στατιικοΰ διά την έπέκτασιν τοΰ 
λογ) σ μοΰ ’' Επ νκουρήσεως (ό- 
στις υπάγεται είς τά Ταμ. 'Αλ
ληλοβοήθειας τού Προσωπικού)

ενηι
μένα Ύποκ)τα, άφη,ρέθη, έν δψε 
βελτιίώσεως τοΰ μέτρου. Ή συλ
λογική πλευρά έκφράζει τήν εκ- 
πληξίν της διά τήν τοιαΰτην στά 
σιν τών υπευθύνων προσώπων, κα- 
ταγγέλειΙ τάς τοιαΰτας αυθαιρε
σίας καί τάς παριαδίδέι είς τήν 
κρίσιν τών ένδιαιφερομένων καί 
τοΰ κοινού.

Σημειωτέον δέ δτι είς τόν σχε
τικόν υπολογισμόν τής έγκριθεί- 
σης δαιπάνης εΐχον περιληφθή. άμ- 
φότερα τά ανωτέρω Ύποκ)τα.

Περαιτέρω καί τό Προσωπικόν 
τοϋ Ύποικ)τοις Ααρίσης διεκδικεΐ 
τό δικαίωμα τούτο καθ’ δσσν τό 
σχετικόν μέτρον εφαρμόζεται πα
ρά τού εκεί Ύποκ)τος τής Τραπέ- 
ζη.ς Ελλάδος.

Αλλά όταν τό δικαίωμα τού
το άφαιρήτσι άπό τά κστέχοντα 
αύτό ' Υποκοτταα τή,ματα, τί νά ε’ί- 
πη τις διά τά διεκδιικοΰιντα είισέτι 
αΰτΒ;

ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ

καί ίείς τούς έκ τής τ. Τραπέζης 
’Αθηνών π,ροερχρμένο,υς συν
αδέλφους.

Τά ιμέλη τοΰ ΣυΤιλόγου ιμσς, 
άτινα εΐναι καί μέλη τού Τ.Α. 
καλούνται όπως συμμετάσχωσι 
άνεξαιρέτως είς τήν αυνέλευσιν 
καί ύποστηρί'ξωσι ένθέρμως τήν 
είισίδοχήν ή οποία άνοίγει έιτί 
τέλους τόν δρόμον βιά τήν άρ* 
ρηκτον έινότη,τα τοΰ Προσωπι
κού.

ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΜΑΣ 
ΑΝΟΣΙΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ώς νά μήν ί'φθανεν ό γνωστός 
οικονομικός ταλανισμός τών Τα
μείων μας, ή επιβουλή έκάστοτε 
κατ’ αυτών, ή παρά τών Ιατρι
κών ΣυλλόΙγων έπίθεσις κατά τών 
Ταμείων ‘Υγτίας, ήλθαν και ώρι- 
σμενοι επιτήδειοι έκ τής τάξεως 
τών δικηγόρων, οί οποίοι δέν γνω 
ρίζομεν πώς, ήθέλησαν νά έ’χουν 
μερίδιον έπί τής λείας. Ουτω εις 
«οττατεθέν παρά τοϋ Υπουργείου 
Δικαιοσύνης είς τήν Έπιτροπήιν 
,Νιορσθ. Έξουσιοδοτήσεως σχέδιον 
Νόμου «περί ασκούμενων δικηγό
ρων ^λπ.» έτοποθετήθησαν καταλ
λήλως διατάξεις περί συλλήβίδην 
άσφαλίσεως είς τά Ταμεία Συν
τάξεως τών δικηγόρων τών καθ’ 
σίοινδήποτε τρόπον παρεχόντων τάς 
νομικά ς των υπηρεσίας είς τάς 
Τραπέζας καί έτέρους οργανι
σμούς καί δή ΰπό προνομιακούς 
είς βάρος τών λοιπών ήσψοολισμέ- 
νων, δρους.’Επίσης έπεβάλλεται είς 
βάρος τής έκπροσωπηισεως τώνι ή- 
σφαλισμένων εις τά (διοικήσεις 

τών Ταμείων, εις σύμβουλος δίκη? 
γόρος. Αί ’Οργανώσεις τών Τρα
πεζιτικών Υπαλλήλων είδικώτε- 
ρον δέ οί Σύλλογοι τών Τραπε
ζών ‘Ελλάδος, Εθνικής, Αγροτι
κής καί Αθηνών άπό κοινού άν- 
τιμετωπίζοντες τήν έπιδρομήν α
νέπτυξαν πάσαν δριοοστηριότητα | μεΐα συνέπειας.

πρός: ιάποίκρουσιν αυτής, κινηθέν- 
τες πρός τούς ΚυβερνητΊκούς καί 
κοι νοβουλειυτ ικούς παράγοντας. 
Παράλληλον άντίδρασιν προέβα- 
λεν καί ή ΟΤΟΕ καί ετεραι ορ
γανώσεις έργαζομένιον.

Αί απόψεις τών ήσψαλισμένων 
εΐναι δπως άσφαλίζωνται μέν είς 
τά Ταμεία των οί κατά κυ
ρίαν ά π α ΐσ χ ό: λι η σ ι ν 
Εμμισθοι Βίικηγόροι τών δικαστι
κών τμημάτων τών Τραπεζών καί 
’Οργανισμών, ώς ήδη συμβαίνει 
διά τά ήμέτερα Ταμεία, άποκλεί- 
ωνται δμως οί παρέργως παρέ- 
χοντιες τάς νρμνκάς των ΰπηιρεσί- 
ας δικηγόροι, κατ’ ούδένα δέ 
λόγον νά είναι επιτρεπτή ή συμ
μετοχή δικηγόρων, ξένων έν προ- 
ικειμένω προσώπων είς τά Δ.Σ. 
τών Ασφαλιστικών ’Οργανισμών.

'Υπό τήν πίεσιν τούτων ό κ. 
Υπουργός τής Δικαιοσύνης έξή- 
ρεσε τής τελευταίας τούτης πε- 
ριπτώσεως τά Ασφαλιστικά Τα- 
μεΐα είς τά όποια υπάρχει έκπρό- 
σωπος τών ήσψαλισμένων καί τού 
'Υπουργείου ’Εργασίας (έν οΐς 
ικαί τά ήμέτερα).

Παρέμεινεν δμως τό ανοσιούρ
γημα τής άσφαλίσεως τών ξένων 
πρός τους ήσφαλισμένους δικη
γόρων, τό όποιον ασφαλώς θά ε- 
χη άντιοικονομικάς διά τά Τα-

λήλον, ώστε νά καθίσταται άκια- 
τανόητον τό δτι χαρακτηρίζετε 
ώς ανεύθυνους1 παράγοντας τούς 
έν αΰτώ έκπροσωπορμένους.

γ) Είναι σήμερον πάγκοινως 
γνωστόν καί ώμολογημένον καί 
παρ’ υμών έπισήμως ικαί δημοσία 
δτι, οί καθ’ εκαττα Σύλλογοι, μό 
νον έπί μέρους θέματα —έν οΐς 
άναμφιβόλως χα; διαρρυθμίσεις 
μισθολογικάς— δύνανται νά έπι- 
λύσοιυν έπιτιυχώς, ένώ τό θέμα 
τής γενικής αύξήσεως τών απο
δοχών, ιέκ τής φύσεώς ταυ γενι- 
κώτερον έχει ανάγκην καθολικω- 
τέρας προβολής καί διεκδιικήσεως. 
ρΕπί τούτοι ς διερωτάται τις ποια 
αΐναι ή κατιισχύουσα άποψίς σας 
ή παλαιοτέρ ή ή έν τή έπιστο- 
λή σας;

Ύπ’ αυτήν τήν Εννοιαν άποιρ- 
ρίπτει κιαί τήν απειλήν τής άπο- 
χωρήσεώς σας έκ τής ‘Ομοσπον
δίας ώς εκβιαστικήν καί όπταρά- 
Βεκτον. Άλλως τε ή σχετική ά- 
πόφασις δέν άνήκει, ώς ίσως γνω 
ρίζετε, είς υμάς, άλλα είς τό σώ
μα τών συναδέλφων τής Τραπέ- 
ζης τής Ελλάδος, παρά τοΐς ό- 
ποίοις τό ‘Όιμοσπονδιακόν καί έ- 
νωτϊικόν πνεύμα αποτελεί μίαν έκ 
τών 'καλυτέρων αρετών του.

δ) Καίτοι τά γραφόμενα περί 
αποφάσεων λαμβανομένων «κατά 
τόν γνωστόν τρόπον» εΐναι ακα
τάληπτα, παρά τάΰτα διευκρινί- 
ζομεν δτι πάσα άπόφασίς λαμβά- 
νεται άναλόγως τής δυνάμεως τήν
όποιαν ιέκπρ'Ο'ωσπεΐ έκαστος Σύλ- 

την ταξιν τών Τραπεζικών Ύπαλ- λόγος. *0 τρόπος ουτος; είναι ό

άπό τής ίδρύσεως τής '/Ομοσπον
δίας ισχύων.

ε) Τόσον τό Ε.Σ. όσον καί 
πάντες οί Πρόεδροι τώΐν Συλλό
γων τούς όποιους αφορά ή έπι- 
στολή σας, αποφεύγουν νά άπαν- 
τήΐσουν εις τό υπόλοιπον άντι- 
συναδελφικόν καί υβριστικόν κεί
μενόν της, δι’ οϋς λόγους έν άρ- 
χή έκριναν.

ιΚαίτοι ή αρνησις δπως μειτά- 
σχητε είς τήν βοήθειαν έπί τής 
αύξήσεως τών αποδοχών, έδημιούρ 
γη σε τήν άναπόφευκτον άνάσχε- 
σιν τοϋ αιτήματος, έν ταΰτοις τά 
Ε.Σ., πιιστεύει δτι θέλετε ένισχύ- 
σει καί νΰν άκόμη, δτε ΰπάρχε' 
καιρός διά λ)σμρν τοϋ Συλλογι
κού ’Οργάνου τοϋ όποιου εϊσθε 
Πιρόεδρος, τήν προσπάθειαν ή ό
ποια άπαβλέπει είς τήν βελτίω- 
σιν τής ζωής τριάκοντα χιλιάδων 
συναδέλφων καί συνταξιούχων.

Καί ή Ισκέψις αύτή ή οποία 
πρέπει νά προέχη είς τάς ένερ- 
γείας τών Συνδικαλιστών τοΰ 
Κλάδου μας, πιστεύαμεν δτι θά 
κατί σχυση πάσης άλλη ς.

Συνάδελφοι,
Διά τής παραύσης άνακοινώσε- 

ως καλοΰμεν τόν συνάδελφον Πρό 
Ιείδρον τού Συλ. Υπαλλήλων Τρα- 
πέζη ςι ‘Ελλάδος, όπως ά|ναθΙεω- 

ρήση τήν Εναντι τής 'Ομοσπον
δίας θέσιν του καί συμβάλη είς 
τήν έξυπηρετησιν τών συμφερόν
των τού κλάδου μας.

Έλπίζομεν δέ δτι ή πρόσκλη- 
σίς μας αΰτη θά εϋρη τήν δέου
σαν άνταπόκρισιν.
ΤΟ ΕΚΤ)ΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

(Συνέχεια έκ τής Ιη,ς σελίδος) 
τήν οριστικήν προς τούς Συλλό
γους άπάντησιν, όμως αί έπακσ- 
λουθήσαβαι έκτακτοι, έπισης σο
βαροί άσχολίαι αύτού (έργοστάσια 
Βορ. Ελλάδος, είσοδος είς Ε.Ο.Κ. 
συμβάσεις μετά ξένων κεφαλαιού
χων κλπ.) έπέτρεψαν έτι περαιτέ
ρω αναβολήν. Είς τούτην συνέτει- 
ναν ωσαύτως καί ή διεθνής κρί
σιμος πολιτική κατάστασις ώς καί

ή άσθένεια τού Διοικητοϋ τής 
Ε.Τ.Ε.

Πάντως, ώς προκύπτει έκ τής 
στενής παρακολουθήσεως τοΰ θέ
ματος, ή ικανοποιητική έκθασις 
αύτοΰ δέν θα βραδύντ).

Έν πάση περιπτώσει οί Σύλ
λογοι εύρίσκονται πάντοτε έν ε
πιφυλακή διά τήν άντιμετώπισιν 
τυχόν άσυμφό,ρου έξελιξεως διά 
παντός νομίμου είς αυτούς μέσου.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚ0Ν ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ Η ΕΠ’ ΑΪΤΟΥ ΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Οί Σύλλογοι- Υπαλλήλων, 
Είοητραΐκτόρωιν κιαί Βοηθητικού 
Προσωπικού τής Εθνικής Τρα- 
ιπίζης της ‘Ελλάδος έθεώρηοχχν 
όρθόν δπως έν οψει έξελιξεως 
τοΰ άγώνος διά τό Άσφαλ,ιστι- 
jcov κατατοπίσουν το Προσωπι
κόν τής Τραπέζης πώς έχει τό 
δλον θέμα καί άπό πλεμράς ε
σωτερικών πραβληιμάτων άΰτοΰ 
καί να ύπαμνήσουν κατά τρό
πον σαφή τήν έπ’ αύτών θέσιν 
των.

Ουτω' τό Προσωπικόν διά τής 
ενημερωσεως του θά είναι είς 
θέσιν νά κρίνη έπί τών έξελίξε- 
ων καί νά ιμή πίπτη, θύμα δια
βολιών καί άνευθύνων διαδόσεων. 
Ή σαφής έξ άλλου θέσις 

τών Συλλόγων ιμας έπί τών βά
σεων τής λύσεως τών προβλη- 
ιμάτων τούτων, διεικνύει πρός 
πάντα δυσπιιστοΰντα ότι σήιμε- 
ρον τουλάχιστον δέν ύπάιρχει έ
δαφος διαφωνιών, άλλά μόνον 
τοιοΰτον συνεννοήσεως διά τήν 
λύσιν τών έσωτερικών καί τήν 
άπό κοινού άντιμετώπισιν τών 
όξωτερί'κών προβλη/μάτων.

Η ΑΝΑΚΟ Ι ΝΩΣ IΣ
Τό κείιμενον τής κοινής άπο 

31.10.62 άνακο ι νώσεως τών 
Συλλόγων εχει ώς άκολούθως:

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
*0 άγων μας διά τήν Ιξυγίαν- 

σιιν τών άσφαιλιστιικών ’Οργανι
σμών Κυρίας άσφαλίσεως ουδόλως 
έκόπαίσεν, έξαΚολουθεΐ. ’Εντός τών 
προσεχών ημερών θά πραγματο- 
ιτοιήσωμιεν μετά τών ’(Οργανώσε
ων τών Συνταξιούχων μ'ας, τήν -υ
πεσχημένη ν άλλωστε, νέαν έποοφήν 
μετά τοϋ κ. 'Υπουργού Συντονι
σμού ΐνα ένημερώθώμιεν έπί τώιν 
άπό- κυβερνητικής πΙΧευράς ένερ- 
γειών πρός έπίλυσιν τού θέμοπος.

Σχετικώςι ή ’Επιτροπή Άγώ
νος τών ’ίΟιργανώσεων τών Συντα
ξιούχων μας καί τών ήμετέρων, 
θά σάς1 ίνημερώση, όρίζουσα τόν 
περαιτέρω τρόπον άντ ι μετωπίσε- 
«ς τής κατοοστάσεως άναλόγως 
τής έξελιξεως αυτής.

Τό άσφαλνστικόν μιας δμως ζή
τημα δέν έξαντλεΐταί', μέ το ανω
τέρω θέμα τής έξοκτφαλ,ίσεως τών 
πόρων τών ασφαλιστικών ’Οργα
νισμών καί δή τής έκπληρώσεως 
τών άπέναντι αύτών ύποχρεώσεων 
τής Πολιτείας.

Έκκρεμεΐ τό Ετερον κεφαλαιώ
δες θέμα τής ενιαίας λειτουργίας 
τών Ταμείων τοΰ έξ έκάστης τών 
συγχωνεϋθεισών Τραπεζών προελ- 
θόντος; Προσωπικού, έπί σκοπώ καί 
τής οργανικής έν συνεχεία έινο- 
ποιήσεως αύτών.

Αί ήμέτεραι ’Οργανώσεις πι- 
στεύουισαι άκραίδάντως είς τήν ι
δέαν τής ΕΝΟΤΗΤΟΣ τοϋ Προ
σωπικού τής Τραπέζης εΐργάσθη- 
σαν ιέπιμάνως ιδίως άπό τού Μάί- 
ου 1959 —δτε τό πρώτον ή Τρά
πεζα ελαβεν αποφάσεις πρός τήν 
κατεύθυνσιν ταύτην— δπως ή έ- 
ινοποίησις πραγματιοποιηθή,, τιό δυ
νατόν ταχύτερον, καιί βάσει πάν
τοτε τής διττής αρχής:

1) Νά μή νπολειπώμεθα (όρ- 
γανικώς ικαί οΐκονομικώς) τών 
συναδέλφων τών ετέρων μεγάλων 
Τραπεζών.

2) Ούδεμία εύνοια ή άδιικία 
(είς άτομα ή κατηγορίας) τού 
έκ τής μιιάς ή άλλης Τραπέζης 
προερχόμενου Προσωπικού, λάβη 
χώραν.

’ Ηδη άπό τού παρελθόντος 
Μαΐου τά μέν Ταμεία Συντάξεων 
λειτουργούν κεχωρισμένως μέν, 
άλλά βάσει ένιαίων κανονισμών.

Τό αύτό καί τά παρέχοντα έψ’ 
άπαξ άμθ6 τή έξόδω άποζημίωσιν 
Ταμεία. (Ταμεΐσν Αύτασφαλείας 
Προσωπικού ’Εθνικής Τραπέζης 
καί Κλάδος ΙΠρονοίας Ταμείου 
Συντάξεων Προσωπικού τέως Τρα 
πέζης Αθηνών).

Διά μόν τήν ένοποίησιν τών 
πρώτων ΰφίστοιται τό κώλυμα 
τής πρό τό Ταμείον Συντάξεων 
Προσωπικού (πρώην) ’Εθνικής 
εισφοράς Τών Ταπεζών 'Ελλάδος 
καί Κτηματικής; βάσει τού Ν. 
3662)57, καίτοι καθ’ ήμάς διά 
καταλλήλου Λογιστικού χειρισμού 
τούτο ήδύνατο ν’ άντ ι μετωπισθή 
καί είς τήν περίπτωσιν ένιαίου 
Ταμείου Συντάξεων τοΰ Προσω
πικού τής Τραπέζης μας.

Ή υπαγωγή άφ’ έτέρου είς τά

Ταμεΐσν Αύτασφαλείας τού Κλά
δου Προνοίας τού Τ.Σ. τέως; Τρο&- 
πέζης; Αθηνών προΐσκρούει κ υ- 
ρ ί ω ς είς πραβαλλόμενον ττα- 
ρά τοΰ 'Υπουργείου ’Εργασίας 
νομικόν κώλωμχ, όπερ θά ήρετο, 
κατά τό Ύπουργείον, μόνον διά 
τής συγχωνεύσεως καί τών κλά
δων τής κυρίας άσφαλίσεως1 (συν
τάξεως) .

’ΈικΙκρεμεί τέλος: ιή ύπαγωγή τών 
έκ τής τ. Τραπέζης ’Αθηνών προ
ερχόμενων συναδέλφων είς τόν ύ- 
φιστάμενον Λογαριασμόν Έπικου- 
οηισεως Προσωπικού Εθνικής Τρα- 
πέζης. Έπί τούτου, καίτοι έχουν 
Χηφθή σχετίικαί αποφάσεις' τής Διοι 
κήισεως τής Τραπέζης καί ένερ- 
γοϋνται παρά τοΰ έν ένεργεία 
ΙΠροσωπΊΚοΰ τοΰ ή σφαλισμένου είς. 
τά Τάμεία τής τέως Τροπτέζης Ά- 
θήνών, άπό διετίας περίπου, σχε- 
Τικαί κρατήσεις, πλεΐσται έντέ- 
χνως προκαλούμεναι, αίτίαΐ', πα
ρεμποδίζουν είισέτι τήιν ύπαγωγήν 
τών έν λόγω συναδέλφων είς τήν 
επικουρικήν άσφάλιίσιν μέ άποτέ- 
,\εσμα νά ικαθυστερή ή κάιτά τά 
προβλεφθιέντα, παροχή έπιικοιυρή- 
σεω.ς είς ταλαιπωραυμένοιυς' άπο-- 
μάχουςι τοϋ' κλάδου 'μας .

Έπί τον παρόντος δέν θά α
σχοληθώ μεν μέ τάς έτέρας, γνω- 
υτάς έν πολλοί ς, άίτίας, α'ίτιινες 
σοβαρώς ισυνέτειιναν είς τήν μέχρι 
τοϋδε ικαθυστέρησιν. Είμέθα υπο
χρεωμένοι δμως νά κοταγγείλωμεν 
διά τήςι παρούσης τήν προσφάτος 
άνακιύψασαιν καί προερχομένην 
δυστυχώς άπό κύκλους: τινας τής 
παλαιός ’Εθνικής Τραπέζης άν
τ ίδραπιν, ήτις καί παρεμποδίζει 
μέχρι- 'στιγμής τήν συγκλησιν Γεν. 
Συνελεύσεως τοΰ Ταμείου ΆλληΓ 
λσ6οηθί:ΐας ‘Υπαλλήλων Ε.Τ.Ε. 
(οίς δ ύπάγεται ό λογ)σμός Έπι- 
κουρήσεως) πρός λήψιν άποφάσε
ως διά τήν άπαιτουμένην τροπο- 
ποίησιν τού Καταστατικού αυτού- 
διά τήιν είρημένην διεύρννσιν τής 
έπικουρήσεως. |

Αί ’Οργανώσεις μας κηρύσσουν 
δημοσία τήν άντίθεσίν των πρός 
τάς τοιαύτας άσυμψόρους διά τήν 
συνάδελφίκήν οικογένειαν τάσεις 
καί συν ιστού ν είς τά μέλη των ό
πως αποκρούουν διαρρήδην ταυ- 
Τας. Έπιφυλλάσσονται δε δπως 
έφ’ δσον παραιστή άνάγκη, καλέί- 
σωσι ταΰτα νά διατρανώοηωσι διά 
τού προβλεπαμένου ύπό τοΰ κα
νονισμού τρόπου, τήν θέλησίν των 
διά τήιν ένόόητα.

Συνοψίζοντες τάς1 ιέπί τού ’Α
σφαλιστικού θέσεις μας τονίζαμεν 
τά έξης:

1. Τό θέμα τής έξασφαλ ίσεως 
τών πόρων τών' Ταμείων μας Συν 
τάξίεωγ, διά τό όποιον 
ό άγων ε ΰ ρ ι σ κ ε τ α ι 
έ ν εξελίξει, ούδάλως δύ- 
ναται νά συνδυασθή, μέ τό <{έσω- 
τερ ι.κόν» άλλ,’ επίσης κεφαλαιώ
δες θέμα τής ένοποιήοεως1 τών 
άσφαλιστικών οργανισμών.

2. Οΰδείς ύπάλληλος ή συντα
ξιούχος τής Τραπέζης δόνΟται 
άνευ διακινδυνεύσεως τής σοβα- 
ράτητός του νά ίσχυρισθή, δτι ή 
ένίσχυσίς τών Ταμείων μας <δέν 
τόν άψορά». Αί διατάξεις τών 
σχετικών Νόμων είνα: σαφείς άλ
λά καί ή πραγματίικ'άΐτης έν τή 
Τροκπέζηι αρκετά εύγλωττος.

3. Είναι δυνατόν ικαί πρέπει 
νά παρακαιμφθή τό προιβαλλόμιε- 
νον ΰπό τοΰ Υπουργείου Εργασί
ας κώλυμα διά τήν συγκέντρωσιν 
είς τό Ταμείον Αύτασφαλείας 
τής αντιστοίχου άσφαλίσεως ό- 
λακλήρου τού Πριοσωπιικού τήις 
Τραπέζης. Πρός τήν κατεύθυνσιν 
ταύτην θά έξαντλήσωμεν πάσαν 
προσπάθειαν, είμεθα δέ βέβαιοι 
δτι καί ό κ. ‘Υπουργός Εργασί
ας, ό όποιος λογικώτατα σκεπτό- 
μενος δέν άνέχεται τήν ΰφιστα- 
μένην έν τή Τροοπέζη άσφαλιστι- 
κήν διασποράν, θά ρίψη τό βάρος; 
τής ΐσιχύος του διά τήν έπίτευ- 
ξιν λύσεως.

4. Τά Δ.Σ. τών Συλλόγων μας 
ένεργοΰν ήδη διά τήν έπΐτευξιν τής 
Ενιαίας έ; π ι ικ οι υ ρ ή- 
σ ε ω ς τ ο ΰ Προσωπι
κού τής Τραπέζης, 
ήτις έλπίζομεν δέν θά βραδύνη.

5. Τέλος, τά Δ.Σ. τών Συλ
λόγων μας; σφυρηλατοΰιντα τήν ύ- 
φιστα,μένην έκ παραδάσεως συν- 
εργασίαν των ιάπεψάσισαν τήν, 
πέραν τής διά τά άσφαλιστιχά 
ζητήματα συνεργασίας των, κοι
νήν προβολήν τών ενδιαφερόντων 
άπό κοινού τούς: Συλλόγους αι
τημάτων τοΰ έν ένεργεία Προσω
πικού.


