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‘Ως και διά σχετικής άνα- 
κοινώσεως άττό 19ης Σ επτεμ- 
βρίου έ.έ., έγνώσθη εις τό 
Προσωπικόν, ό Σύλλογος αφού 
έξήντλησεν άπαντα τά όρια 
τής μέσω τής Διευθύνσεως 
Προσωπικού άναμονής προω- 
θήσεως καί ρυθμίσεως των έκ- 
κρρμών ζητημάτων των ύπάλλή 
λων τής Τραπέζης, άπηνθύνθη 
απ’ ευθείας προς τον κ. Διοι- 
κητήν, ζητών την διά πρωτο
βουλίας τούτου διάνοιξίν διε

ξόδου "να τά ζητήματα ταΰτα 
άχθοΰν εις την όδόν τής έπι- 
λύσεως.

Διευκόλυσιν έξ άλλου προς 
την Διοίκησνν τής Τραπέζης 
άπετέλεσε καί τό γεγονός τής 
έπί ένα και ήιμισυ μή-να μή ό- 
χλήσεώς της παρά τής Συλλο 
γικής πλευράς λόγψ άπασχο- 
λήσεως τής τελευταίας μέ τά 
ζητήματα των επαρχιακών συ
ναδέλφων, διά τά όποΐα έπρα- 
γματοποίησε και ειδικήν περι

οδείαν εις τάς επαρχίας,
Ό χρόνος ουτος ήτο καί μία 

προθεσμία εκ μέρους τού Συλ
λόγου, προς την Διοίκησιν τής 
Τραπέζης, ώς έτονίσθη. είς την 
σχετικήν του άνακοίνωσιν καί 
μία πρώτης τάξεως ευκαιρία 
δι’ αυτήν όπως δώση ουσια
στικός λύσεις είς τά ζητήματα 
ταΰτα.

Ή Διοίκησις τής Τραπέζης, 
άμα τή 'υποβολή τού συγκεν
τρωτικού υπομνήματος, οδτι- 
νος τό πλήρες κείμενον δημο- 
σιεύομεν 'κατωτέρω, προέβη 
είς την αποδοχήν καί άνοοκοί- 
νωσιν τής έξομοιώσεως των ά- 
ποδοχών τών προσωρινών και 
ήμεραμισθίων υπαλλήλων, προς 
τάς τού δοκίμου, μετ’ όλίγας 
δέ ημέρας έδωσεν εντολήν διά 
τήν προκαταβολήν είς τό Προ 
σωπικον τού α' μέρους τών έξ 
ασφαλίστρων παροχών.

Τέλος, τήν 25ην Σεπτεμβρί
ου, ό κ. Διοικητής άνεκοίνω- 
σεν είς τον Πρόεδρον τού Συλ
λόγου τήν μείωσίν τού χρόνου 
προς λήψιν προσαυξήσεως είς 
τον βαθμόν Αογιστοΰ Β' από 
3 ετη, είς 2,5 ετη άντί τών αΐ- 
τηθέντων 2 παρά τών Σ υλλόγων 
ώς και τήν άνάληψιν παρά 
τής Τραπέζης τού ημίθεος τών 
παρεχομένων είς τους συνα
δέλφους τών ορεινών περιοχών 
δανείων διά προμήθειαν καυσί
μων.

Ή προβολή τών ζητημάτων 
κατά τό διαρρεΰσαν δίμηνον 
ήτο έντονος. Δι’ επανειλημμέ
νων παρουσιάσεων προς τούς 
αρμοδίους Διευθυντάς καί διά 
σειράς τηλεγραφημάτων προς 
Τον κ. Διοικητήν έξετέθή ή σο- 
βσρότης τών θεράπων μας καί 
τό έπειγον τής ρυθμίσεως αυ
τών.

ΠΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΝ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
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ΤόΔ.Σ. τού Συλ)γουσυνέδριά 

σαν μετά τήν τελευταίαν άπάν- 
τησιν τού κ. Διοικητοΰ διεπί- 
στωσεν ότι επέρχεται διά ταύ- 
της ανακοπή τής πορείας προς 
την Εφαρμογήν τής άρχής «νά 
μήν ύπολειπώμεθα τών συνα
δέλφων τών λοιπών Τραπεζών». 
,Συίμφώνως προς τάς ύποσχέ- 
,σεις τής Διοικήσεως έπρεπεν 
είς τάς ανακοινώσεις αυτής νά 
περί ιλοαμβάνωντα ι τούλάχ ιστόν 
καί ή αναπροσαρμογή τού δα
σικού μισθού τού Αογιστοΰ 
Λ'. — Ύποτ)ρχών — Τμη) 
ρχών Β'., ή ορθή εφαρμογή τού 
’Οργανισμού διά τούς άπό τού 
1 954 καί εντεύθεν πρασληψθέν- 
τας καί ή ρύθμισις τού χρόνου 
ρν τρ βαθμώ τής^Δοκίμου διά 
τό εκ τής παλαιάς ’Εθνικής 
προερχόμενου Θήλυ Προσωπι
κόν.

Ή αναστολή οΰτω τής εφαρ
μογής τού όλου προγράμματος 
ιτής εξάμοιώσεως βλάπτει ο
λόκληρον τό Προσωπικόν. Ή 
έπιχειρουμένη άλλωστε, ύπερ- 
κέρασις τού 'Οργανισμού Υ
πηρεσίας καί επιβολή de fa
cto, καταστάσεων, αί όποΐαι 
θά άττοτελέσουν τήν βάσιν διά 
τροττοποίησιν τού 'Οργανισμού 
έπί τό έπαχθεστε,ρίον, δημιουρ
γούν άκρως επικίνδυνον διά τό 
.Προσωπικόν κατάστασιν.

Ή τοιαύτη έξέλιξις οδηγεί 
τήν Συλλογικήν Ηγεσίαν είς 
τήν μετατόπισιν τών ενεργειών 
της είς τήν μορφήν τών καθο
λικών αντιδράσεων τού Προσω
πικού. Πρώτη: έκδήλωσις τού
των θά είναι μαχητική συγκέν- 
τρωσις τών μελών τού Συλλό
γου /μέ συμμετοχήν τού λοιπού 
Προσωπικού τής Τραπέζης.

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ 
ΤΟ» νΠΟΜΝΗΜΑΤΟί

Τό πλήρες κείμενον τού ΰ- 
πσβληθ'έντος άπό 3.8.62 προς 
τον κ. Διοικητήν υπομνήματος 
εχει ώς άκαλσύθώς :

3. Αΰγούστου 1962 
Κύριε Διοικητά,

Λαμβάνομεν τήν τιμήν νά 
ιεπα(να!φέρωμείν ένώπίιον ‘Υμών 
τό σύνολον τών κυρ ιωτέρων έκ 
τών ύποβληθέντων προς Υ
μάς καί τή,ν άρμοδίαν Διεύθυν 
σιν, θεμάτων καί ζητημάτων 
τού Προσωπικού γενικών καί 
ειδικών.

Εύρισκόμεθα είς τήν ανάγ
κην νά πράξωμεν τούτο καθ’ 
όσον ό χειρισμός τούτων, άπό 
πλευράς ^ Τραπέζης έχει οδη
γήσει είς τήν άποτελμάτωσίν
(Συνέχεια είς τήν 5ην σελίδα)

13— ==a
♦ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ♦
Β >■ ■*= Η

Ο ΧΡΟΝΟΣ
Πολύ έπιγραμματικά τό α

λάθητο κριτήριο τού Ελληνικού 
λαού έχει παραστήσει τήν τα
κτική εκείνου πού διαρκώς ά- 
ναβάλλει τήν εκτέλεση κάποι
ου έργου προβάλλων προφά
σεις. Λέγει, λοιπόν, θυμόσοφα 
ό λαός ότι «όποιος δεν θέλει 
νά ζυμώση σαράντα μέρες κο 
σκινάει». Δη,λ. όποιος δεν θέ
λει νά κάμη, μια δουλειά, άσχο- 
λεΐται υπέρ το δέον μέ τις σχε
τικές προπαρασκ ε υές τής δου
λειάς αυτής, τήν όποια βέβαια 
δεν φαίνεται νά θέλη ν’ άρχίση 
ποτέ. Ή παροιμία αυτή μάς 
θυμίζει καί κάποια πολύ πετυ
χημένη περιγραφή πού μάς ά- 
φισε ένας λάτρης τού αρχαίου 
‘/Ελληνικού Πνεύματος, ό Περι
κλής ίΓιαννόπουλος, για τή 
σύγχρονη ζωγραφική —τής πε
ρασμένης τεσσαρακονταετίας. 
Δεν έχω πρόχειρο τό ακριβές 
κείμενό του, άλλα καθώς ένθυ- 
μοΰμαι, έλεγε περίπου τά ε
ξής: «Σάς δείχνουν, έλεγε, ένα 
πίνακα συγχρόνου ζωγράφου. 
Γιά νά μπορέσετε νά ίδήηε τί 
παριστάνει, πρέπει νά τον το- 
ποθετήσητε σε ώρΊσμένσ μέρος 
τού δωματίου, νά γύρετε τά 
παντζούρια, ν’ ανάψετε ένα 
φως στην μιαν άκρη, νά σταθήρ 
τε υπό ώρισμένη γωνία ώς 
προς τον πίνακα. ’Αλλά... για 
σταθήιτε, γύρετε λίγο προς τά 
εμπρός ή τά όπίσω, κλείσετε 
τό ένα σας μάτι, φέρετε τό άλ
λο χέρι σας πάνω άπ’ τό άλλο 
μάτι... καί δεν ντρέπεσθε, λέγω 
έγώ'... Ζωγραφική είναι αΰτή 
ή...» κλπ. Αυτά είπε ό Π. Γι- 
αννόπουλος για τούς ζωγρά
φους, πού μή έχοντας νά έπι- 
δείξουν τέχνη καί ταλέντο, 
προσπαθούν νά καταπονήσουν 
τούς θεατάς των μέ δευτερευ- 
σης σημασίας ζητήματα, ένφ 
στην ουσία υποκρίνονται, μή έ- 
χοντες νά παρουσιάσουν κάτι 
τό βασικά άξιόλογο.

’Ίσως, όμως, άπορρήση ό α
ναγνώστης. Προς τί όλος αυ
τός ό πρόλογος; Τί σχέση έ
χουν τά παραπάνω, μέ τά ζητή
ματα μας ώς τραπεζικών; Καί 
βεβαίως έχουν σχέση, άγαπη-
(ΣΥΝΕΧΕΙ Α είς τήν 5ην σελ.)

Τήν 24ην Σεπτεμβρίου συν
ήλθε τό Γενικόν Συμβούλιον τής 
‘Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλλη
λικών ’Οργανώσεων ‘Ελλάδος 
είς τήν προβλεπομένην ύπό τού 
ΚαταστοπΊκοΰ αυτής συνεδρία- 
σιν πράς συζήτησιν καί λήψιν 
αποφάσεων έπί τών ακολούθων 
θεμάτων:

1. Έκθεσις . ’Εκτελεστικού 
Συμβουλίου.

2. Μισθολογικόν ζήτημα.
3. Έπικύρωσις ομοφώνου ά- 

ποφάσεως ’Εκτελεστικού Συμ
βουλίου περί προσχωρήσεως 
τής Ο.Τ.Ο.Ε. είς την Διεθνή 
’Ιδιωτικών Ικαί Τραπεζικών Υ
παλλήλων.

4. Όργάνωσις έπαρχιών.
Μετά τήν εγκρισιν τού ’Απο

λογισμού τού ’Εκτελεστικού 
Συμβουλίου, περίληψιν τού ό- 
ιτοίου δημοσιεύομεν έν συνεχείςι, 
γο Γενικόν Συμβούλιον κατόπιν 
άναπτύξεως τών απόψεων τών 
πλείστων έκ τών παριοταμένων

Συψβούλί^ν ίέλαβεν άμοφώνως 
τήν απόφασιν τής προβολής τού 
αιτήματος τής αΰξήσεως τών ά- 
ποδοχών τών Τραπεζικών ‘Υπαλ
λήλων κατά 1 5%.

Αί έκτεθεΐσαι, κατά τήν σ·υ- 
ζήτησιν, απόψεις, έξεδήλουν τήν 
κοινήν καί γενικήν άξίωσιν τών 
έργαζομένων είς τάς Τραπέζας 
διά τήν αναπροσαρμογήν τών α
ποδοχών, των, τήν οποίαν επι
βάλλει' ή σημειωβεΐσα κατά τό 
τελευταΐον τρίμηνον ανοδική τά- 
σις τού τιμαρίθμου καί ή έπι- 
βληθεϊσα φορολογία έπί τών ει
δών πρώτης δίνιάγκης. "Ηδη τό 
ιαΐτήμα καθίσταται έπιταίκτικώ- 
τερον καθ’ δσον ήδη είχε τεθη 
κατά τό Β' Συνέδριον τής 'Ο
μοσπονδίας τόν Νοέ|ιβριον τού 
1961 καί βάσει τού τότε έπιπέ
δου τιμών. 'Η πραγματοποιη- 
θεΐσα έξ άλλου παρά τών Τραπε
ζών και συνεχιζόμενη τεραστία 
ιαύξησις τών κερδών αύτών άψ’ 
ένός θέτει ηθικόν θέμα αμοιβής 
τών πραγματοποιησάντων ταΰτα 
ψορέων τής έργασίας; άψ’ ετέρου 
δέ δημιουργεί βασικόν έπιχείρη- 
μα άπό υλικής πλευράς διά τήν 
ίκανοπο ίησιν τού αιτήματος, 
λαμβανομένου ΰπ’ οψιν ότι μέ
χρι τοΰδε άπαντες οί αρμόδιοι

Υπάρχουν συνάδελφοι, οί ό
ποιοι έχασαν ολόκληρον έξάμη- 
νον είς τήν αρχαιότητά των κα-

(Διοικήσεις Τραπεζών, Κυβέρ- 
νησις, Δικαστήρια) έθετον ώς 
προϋπόθεσιν τήν οικονομικήν δυ
νατότητα τών Τραπεζών. Ό τρό
πος προβολής καί ή ακολουθητέα 
τακτική θά άπεφασίζετο παρά 
τού ’Εκτελεστικού Συμβουλίου, 
/έν εύρείςι συνεδριάσει τούτου, 

τή συμμετοχή τών Προέδρων τών 
Συλλόγων.

Ή άπόφασιςι έν συινεχείςι, τής 
ένσ,ωιματώσεως τής 'Ομοσπονδίας 
ιμας είς τήν Διεθνή τών ιδι
ωτικών καί Τραπεζικών Υπαλ
λήλων δίδει είς αυτήν διεθνές 
κύρος καί ίσχύν μέ άνάλογον έλ- 
πίδα έπιτυχίας τών ΰπ’ αυτής 
χει,ριζομένων θεμάτων.

Τέλος, ή κατά τό δυνατόν 
συντομώτερον χρόνον πραγματο- 
π)οιη3)ησομέ(νη; /ομοσπονδιακή όρ- 
γάνωσις τών έπαρχιακών συνα
δέλφων, διά τής συστάσεως Παν
τραπεζικών ’Επιτροπών είς έ- 
κάστην πάλιν, προβλέπεται δτι 
όπωσίδήποτε /θά ιάνακουφίση 

τούς είς τάς έπαρχίας έργαζομέ- 
νους συναδέλφους. 'Η δυνατότης 
κατά τον τρόπον τούτον έλέγχου 
ΰπά υπευθύνων οργάνων τών ό
ρων καί συνθηκών εργασίας θά 
όδηγήση αν όχι εις τήν άμεσον 
βελτιωσιν τούτων, τουλάχιστον 
όμως είς τήν διατήρησιν είς τά 
νόμιμα όρια, τά όποια φυσικά 
είναι άνθρωπινώτερα άπό τά νΰν 
ακολουθούμενα.

Δι’ αυτό ύπεγραμμίσβη όΤ* 
κάθήκον απάντων τών συνδικαλι · 
στικών παραγόντων είναι όπως 
δι’ όλων των τών δυνάμεων έρ- 
γασθοΰν διά τήν τσχυτέραν όρ- 
γάνωσιν τής έπαρχίας.

ΔΙΑΦΩΝΕΙ 
0 κ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
Δυστυχώς ένφ τό θέμα ήτο 

έτοιμον νά συζητηθη είς τό Ε. 
Σ , ώς ττρός τόν τρόπον διεκδι- 
/κήσεώς του, ό Πρόεδρος τοΰ 
Συλλόγου Υπαλλήλων Τροητέ- 
ζης Ελλάδος -κ. Δασκαλάκης, 
οΓ έγγράφου του προς τό ’Εκ
τελεστικόν Συμβούλιον τής 
'Ομοσπονδίας, δεν άναγνωρί-
(Συνέχεια είς τήν 8η Σελίδα)

τά τήν «ρόσληψιν, διά λόγους 
όχι μόνον τελείως ανεξαρτήτους 
τής θελήσεώς των, αλλά έ| ύπαι-ι

IVNAIKAAIITAI 
mu TOY piJMIM

^Αρθρον tou ττροέδρου κ. Γ*. ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ
Οί έργοδόται κατά τά τελευταία ετη διά τών είς 

τήν διάΟεσίν των παντοίων οργάνων καί μέσων έχουν 
έστραμμένα τά βέλη των κατά τοΰ συνδικαλιστικοί κι
νήματος,, τό όποιον προσπαθούν νά εκμηδενίσουν ΐνα α
νενόχλητους προχωρούν είς τό καταστροφικόν εργον τον 
απολύτου έλέγχου τής εργασίας.

Κανείς βέβαια δεν άνέμενε ποτέ διάφορον τακτικήν. 
Είναι φυσικόν άλλως τε ή έργοδοτική τάξ-ις- ή οποία εί
ναι καί ή άρχουσα, νά προσπαύή διά παντός μέσου να 
περισώση καί έπαυξήση τό πλούσιον βαλάντιόν της, το 
όποιον έχει δημιουργήσει άπό την άποστέρησιν τής δι- 
καίας αμοιβής τής εργασίας.

Άφύσικον ειναιι τό νά στρέφεται κανείς κατά τών 
ιδίων του συμφερόντων. Καί δεν θά ήτο υπερβολή εαν 
υπεστηρίζετο πόσον είναι εγκληματικόν όταν συνδικαλι- 
σταί στρέφωνται κατά τοΰ συνδικαλισμού καί υπονομεύ
ουν τά θεμέλια καί τά συμφέροντα τής τάξεως, τήν ο
ποίαν εκπροσωπούν. "Οταν οί άνθρωποι είς τους οποίους 
οί συνάδελφοί των ένεπιστεύθησαν τήν διιεκδίκη'σιν τών 
δικαίων των καί έναπέθεσαν δλας τάς ελπίδας των εύθυ- 
γραμμίζωνται μέ τούς έργοδότας των καί γίνονται άρνη- 
ταί τού ιερού καθήκοντος των, ό έπιειίκέστερος χαρακτη
ρισμός δστις πρέπει νά τούς αποδίδεται είναι ό προλε· 
χθείς· __ ,

’Άλλ’ δσοι κι’ άν είναι αυτοί, δσον πρόσκαιρος άπο- 
γοήτευσις καί έάν δημιουργήται είς τούς έργαζομένους 
καί οίανδήποτε τακτικήν έάν μετέρχεται ή έργοδοηική πτέ- 
ρυξ, τό συνδικαλιστικόν κίνημα δεν πρόκειται νά ταφή.

Ή προς τήν ΟΤΌΕ άπό 3-10-62 έπιστολή τού συνα
δέλφου κ. Δασκαλάκη ή οποία έκοινοποιήθη είς τόν γρά- 
φοντα καί διά τής όπο'ίας σαφώς διαγράφονται αί δισ,- 
λυτικαί τάσεις του κατά τού ρινήματος, έδημιούργησε 
μίαν νέαν πραγματικότητα-

’Ανεξαρτήτως τών δι’ αυτής έκφραζομένων άνακρι- 
βειών, ύβρεων καί τής πλέον άήθους άντισυναδελφικής 
συμπεριφοράς καί τής ύπό τής ΟΤΟΕ δοθησομένης ή 
μή άπαντήσεως, απορρέει διά τόν γράφαντα τό καθήκον 
νά έκφράση τάς αντιθέσεις του. Διότι όσα κακοπίστως 
άναφέρονται έν τή έπιστολή αφορούν καί τόν Σύλλογον 
Υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης τόν όποιον την στι
γμήν ταύτην εκπροσωπώ καί συνεπώς είναι έπηυξημένη 
ή ευθύνη καί ή ύποχρέωσις νά τεθούν ύπό κοινήν κρίσιν 
αί εκατέρωθεν αντιλήψεις.

'Ο κ. Δασκαλάκης γράφει έν τή έπιστολή του δτι 
αί κατά Σεπτέμβριον 1961 γενόμεναι τροποποιήσεις τού 
Καταστατικού τής ΟΤΟΕ έγένοντο «έν κρύπτω καί παρα- 
βύστω». Τούτο είναι ήθελημένον ψεύδος, διότι γνωρίζει 
καλώς δτι ή προπαρασκευή τών τροποποιήσεων διήρκε- 
σε πλέον τών δύο μηνών, έκο|ΐνοπο ιήθησαν αύται είς δ- 
λους* ανεξαιρέτως τούς Συλλόγους, συνεσΐήθη ειδική 
επιτροπή μελέτης αύτών καί τελικώς συνεφωνήθησαν 
παρ’ δλων καί είσήχθησαν καί έψηφίσθησαν παρά τού 
Β' Πανελλαδικού Παντραπεζιτικού Συνεδρίου.

’Άν ή τοιαύτη διαδικασία/ ήτις ήκολουθήθη, δεν λέ_
(Συνέχεια είς τήν 2α σελ.)

I Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
■---------------------------------- ► -<---------------------------------- II

ΚΑΙΝΟΤΟΜίΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ

Δεν γνωρίζομεν τψοΐοι έσοψίσθησαν τήν διά τής πρώ
της παραγράφου τής ΰπ’ άριθ. 107)1962 (Β' Σειράς) εγ
κυκλίου άνακοινωθεΐσαν άπόφασιν, καθ’ ήν διά τούς Προϊ
σταμένους Τμημάτων καί Υπηρεσιών τής Διοικήσεως θά 
συντάσσωνται φύλλα ποιότητας καί ΰπό τής Διευθύνσεως 
Προσωπικού, έρωτώιμεν όμως τόν κ. Διοικητήν καί άναμένο- 
μεν ν’ άπαντήση δι* οίουίδήποτε τρόπου κρίνει προσφορωτε- 

ρον, "να διαφωτισθώμεν πρώτον ημείς καί έν συνεχείςι ολόκλη
ρον τό Σώμα τώιν Υπαλλήλων.

1, "Εχει ή δεν έχει εμπιστοσύνην είς τήν κρίσιν τών 
Διευθυντών καί Υποδιευθυντών τής Τραπέζης οί όποιοι 
κρίνουν τούς ΰπ’ αυτούς υπαλλήλους;

2. Ποιαν γνώμην δΰναται νά έχη καί δή όρθστέραν ή Δι- 
εύθυνσίς ΠροσωπικΙοΰ, έψ’ όσον δέν παρακολουθεί άμεσα τόν 
κρινόμενον;

3. "Οταν έχη άπσδειχθή έκ τών μέχρι τοΰδε ότι σωρεία « 
ζητημάτων τών συναδέλφων άπό μακροΰ ήδη χρόνου άναμε- 
νουν τήν λύσιν των, πώς είναι δυνατόν ή άρμοδία Διεύθυν- 
σίς νά παρακολούθηση καί δή νά σχηματίση έγκυρον γνώμην 
περί όλων τών Προϊσταμένων τής Διοικήσεως;

4. Δέν νομίζετε Κε Διοικητά, ότι πριν ή άσχοληθή τις 
μέ τούς άλλους π,ροεχει νά τακτοποίηση τά τού οίκου του;

’Αποτελεί ήθικήν επιταγήν νά δοθή άπάντησις εις τό 
Προσωπικόν.

ΤΑ ΑΔΙΚΑ ΤΩΝ VALEURS



τΐότητος των 'Υπηρεσιών τής 
Τραπέζης. Π.χ. -/.αθυστέρησι,ς έκ- 
δόσεως τού Πιστοποιητικού Υ
γείας (λόγφ αποτυχίας ,μιάς α
κτινογραφίας έστω) ώδήγησεν 
εις την πρόσληψιν τών συναδέλ
φων την 13ην Αύγουστου, ένφ ε
άν αύτη έπραγματοποιεϊτο μέχρι 
τής 1ης Αύγουστου θά είχον ούτοι 
αρχαιότητα άπό τής 1ης ’Ιουλίου 
άντι τής 1ης έπσμένου ’Ιανουά
ριου, ώς τούς έπεβλήθη.

’Εάν ή Διοίκησίς τής Τραπέ
ζης πιστ'εύη ότι έ ν δ ι « αι Ι
ο σ ύ ν η διοικεί, οφεί

λει νά έξετάση την περίπτωσιν 
καί νά τακτοποίηση καθ’ ον τρό
πον έκ στοιχειώδους έννοιας δι
καιοσύνης επιβάλλεται καί ό Σύλ
λογος έχει προ πολλοΰ είσηγηθή,
ΑΝΙΣΟΣ ΑΝΑΙΫΙΕΤΡΗΣΙΣ

’Ανάγκη νά έπανέλθωμεν επί 
γνωστού, αλλά μή ρυθμισθέντος, 
θέματος:

Οί συνάδελφοι τών έπαρχιακών 
Ύποκ)των, υποψήφιοι εξετάσεων 
-μονι|μοποιήσεο>ς\ διά τό μάθημα 
τής ξένης γλώσσης ύστερούν σο- 
βαρώς έναντι τών συναδέλφων 
των τού Κέντρου άπό πλευράς 
δυνατότητας παταρτίσεως. "Οχι 
μόνον ή μακρά εξαντλητική έργα- 
σία τούς άφαιρεΐ τά χρονικά πε
ριθώρια μελέτης, άλλά και ή ανυ
παρξία έν πολλοΐς καθηγητών καί 
’Ινστιτούτων τής αυτής αξίας μέ 
τού Κέντρου τούς μεταφέρει είς 
■σημαντικώς ύποδεεστέραν μοίραν 
τών συναδέλφων των τού Κέν
τρου. Αύτά πρέπει νά ληφθοϋν 
ύπ’ όψιν κατά την έξέτασιν τών 
γραπτών καί κατά την κρίσιν 
πρός προαγωγήν.

Δέν είναι λογικόν νά άπορρι- 
φθούν ώς «αμόρφωτοι» άριστείς 
περί τάς εργασίας τής Τραπέζης 
υπάλληλοι, διά τον λόγον τής α
τυχίας των νά μή εύρίσίκωνται 
είς ’Αθήνας.
ΝΑ ΜΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ

Ή έναρξις τής κρίσεως διά 
τάς προαγωγάς σειράς 1962 καθυ
στέρησε, διότι Καταστήματα τινα, 
καί δη τά μεγαλύτερα, δέν ύπέ- 
6αλον ακόμη τά Δελτία Ποιότη
τας τού είς αύτά ύπηρετούντος 
Προσωπικού. Είναι λυπηρόν τό 
ότι τά Καταστήματα ταύτα, τά 
διαθέτοντα πλήρη- καταμερισμόν 
εργασίας καί είδικάς ύπηρεσίας 
Προσωπικού, αντί νά προηγούνται 
τών λοιπών είς τάς περιπτώσεις 
ταύτας καθυστερούν ολόκληρον 
την Τράπεζαν. Είναι άραγε είς 
γνώσιν τών κ.κ. Διευθυντών τών 
Καταστημάτων τούτων;
ΑΠΟΡΟΥΜΕΝ...

Τί νά συμβαίνη άραγε με ε
κείνην την ’Επιτροπήν Βοηθημά
των τής Διευθύνσεως Προσωπι
κού; Προ μηνών συνάδελφος, εύ- 
νοηθείς ύπό τής Έφεσίσυ Άρτέ- 
μιδος καί άποκτήσας τρίδυμα έ- 
τυχε ταχέως τής δυνατής ύπο- 
ατηρίξεως τού Ταμείου Υγείας 
καί τού Συλλόγου. Ή αϊτησίς 
του πρός την Τράπεζαν έκκρεμεΐ 
άκόμη, διότι... δέν συνήλθεν ή 
’Επιτροπή. Τί νά εϊπωμεν; "Οτι 
ή Διεύθυνσις Προσωπικού έτοι- 
μάζει νέα ρεκόρ καθυστερήσεως; 
Μήπως δέν θέλει νά ένισχύση 
τον συνάδελφον; ”Ας τό εΐπη ευ
θέως διά νά κρίνη καί ό κόσμος 
την νοοτροπίαν τής σημερινής 
Τραπέζης. ’Εκτός έάν θέλη νά με
γαλώσουν τά παιδιά διά νά άνα- 
λάβη τήν έκπαίδευσιν ή ακόμη καί 
τήν προικοδστησίν των!...
ΔΙΚΑΙΟΝ ΑΙΤΗΜΑ

Κατηγορία συνταξιούχων έξελ- 
θόντων τήν περίοδον 1941—1950 
ζητούν συμπλήρωσιν τής τότε λη- 
φθείσης — λόγω αδυναμίας τού 
Ταμείου Αύτασφαλείας— μειωμέ
νης κατά 25% έφ* άπαξ άποζημι- 
«όσεως. Τό αίτημά των είναι δί
καιον. Τώρα καί τό Ταμειον έχει 
τήν δυνατότητα άλλά καί ή Τρά
πεζα άκόμη περισσότερον δύναται 
ν’ άναλάβη τήν σχετικήν δαπάνην.

Ό κ. Διοικητής άνεγνώρισεν έξ 
άλλου τό δίκαιον τούτο.

Καί δέν ήτο δυνατόν νά πράξη 
άλλως όταν ό ίδιος, ολίγον χρό
νον πριν, εΐχε-d εγκρίνει τήν πλή
ρη παροχήν άποζημιώσεως είς 
τούς όλιγώτερον χρόνον άσφαλί- 
σεως έχοντας, έξερχομένους τής 
Ύπηρεσίας συναδέλφους τής τέως 
Τραπέζης ’Αθηνών.

’Αφού λοιπόν τό αίτημα είναι 
δίκαιον, ας συζητήση τό Διοικη
τικόν Συμβούλιον τού Ταμείου 
Αύτασφαλείας τούτο, μέ τό δέον 
πνεύμα, δεδομένου ότι ήδη έκ
κρεμεΐ αϊτησις τού Συλλόγου τών 
Συνταξιούχων.
ΑΣ ΑΦΗΣΟΥΝ ΤΑΣ ΠΡΟ

ΦΑΣΕΙΣ
*Άς έχουν ύπ’ όψιν των μερι

κοί διευθυνταί Ύποκ)των, ότι 
διά νά δώσουν άδειας είς τό Προ
σωπικόν θά στηριχθούν είς τήν 
«χΐτησιν τών δικαιούχων ύπαλλή- 
λων καί είς τό ύποχρεωτικόν 
τής σχετικής νομοθεσίας, έάν έ
χουν λησμονήσει έν τφ μεταξύ 
ότι ύπάρχει καί ή καλή διάθεσις 
καί ή ίκανότης τού διοικεϊν καί 
καταμερίζειν τήν έργασίαν.

Τό νά ζητούν έντολάς άπό τήν 
Διοίκησιν άποτελεΐ πρόφασιν άν 
οχι! κουτοπονηριάν έπιρρίψεως 
ευθυνών (ποιων;) πρός τά άνω, 
τήν όποιαν ή τελευταία πρέπει νά 
πατάξη, έάν δέν θέλη νά θεωρη- 
θή συνεργός ή άφελώς δεχομένη 
τοισύτου είδους «έξυπνάδες».

ΙΥΝ&ΙΚΑΑΙΣΤΑΙ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΙΚΑΑΙΣΜΟΥ

Συνέχεια έκ τής 1ης Σελίδας)

γεται απόλυτος (δημοκριχτικότης- παρρησία και καθολική 
έ'γκρισις, θά τον παρακαλέσω ικαί έχει ύποχρέωσιν έναντι 
καί τών αγαπητών συναδέλφων τής Τραπέζης τής Ελ
λάδος, τούς όποιους εκπροσωπεί, νά μάς υπόδειξη τήν 
ίδικήν του μέθοδον-

”Αν πάλιν άγνοή τ’ ανωτέρω θά περιορίσθώ νά έκ- 
φράσω τήν βαθείαν λύπην μου διότι τόσον... άβασανί- 
στως υπέγραψε μίαν τοιαύτην επιστολήν δι’ ής άποδει- 
κνύεται άγνοών τά γεγονότα, τά όποια ώφειλε νά γνω- 
ρίζη ώς έκ τής συνδικαλιστικής του ίδιότητος-

Δήλοι περαιτέρω ό επιστολογράφος ότι άρνεϊται νά 
συμμετάσχη είς τό συμβούλιον τής ΟΤΟΕ είς ό προσ* 
εκλήθη βάσει τοΰ Καταστατικού της, ϊνα άποφασίσθή ή 
έπιδίωξις καί διεκδίκησις αυξήσεων 15ο)ο υπέρ τών 
Τραπεζικών Υπαλλήλων, διιότι θεωρεί τούς απαρτίζον
τας αυτό ανεύθυνα πρόσωπα.

Οί Πρόεδροι όλων τών Τραπεζοϋπαλληλικών Συλ
λόγων καί τ ό ν ο μ ί μ ω ς έκπρσσωποΰν τήν θέ- 
λησιν τής τάξεώς μας Εκτελεστικόν Συμβούλιον, τό 
όποιον συγκροτεί τό βάσει τού Καταστατικού όργανον, 
είς τό όποιον έκλήίΐη νά λάβη μέρος, είναι «πρόσωπα α
νεύθυνα» καί θεωρεί υπεύθυνον, προφανώς, μόνον τον 
έ αυτόν του ό κ. Δασκαλάκης;

’Ακολούθως ό κ- Δασκαλάκης απειλεί νά άποχωρή- 
ση καί «τυπικώς» τής ΟΤΟΕ (όμολογών εμμέσως τήν 
ουσιαστικήν άποχώρησίν του) καί υποδεικνύεται όντως 
ώς άγνοών στοιχειώδεις διατάξεις καί περιφρονών κατά 
προκλητικώτατον τρόπον τό σώμα τών συναδέλφων τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος, πιστεύων ότι ή άποχώρησίς του 
είναι προσωπική του ύπόθεσις· Ή άποχώρησίς, Κε Δα- 
σκαλάκη, τών συναδέλφων μας τής Τραπέζης τής Ελ
λάδος, οί όποιοι έπρωτοστάτησαν είς τήν ίδρυσιν τής 
ΟΤΟΕ είναι ζήτημα άποφάσεως τής Γενικής Συνελεύ- 
σεώς των· "Ολοι δέ οί Τραπεζικοί Υπάλληλοι έχουν α
πόλυτον έμπιστοσύνην είς αυτούς καί πιστεύουν άκρα- 
δάντως ότι έάν τολμήση νά θέση τοιιοΰτον ζήτημα είς 
συγκληθησομένην Γενικήν Συνέλεϋσιν θ’ άποδοκιμασθή 
αγρίως- Γνωρίζομεν τό υψηλόν αγωνιστικόν θάρρος.των 
καί τήν συναδελφικήν των ψυχήν. Γνωρίζομεν άκόμη 
τούς περιφανείς καί νικηφόρους αγώνας, τούς όποιους 
διεξήγαγον. Πιστεύομεν συνεπώς, ότι τήν πολυσέλιδον
λαμπράν ιστορίαν των δέν θά θελήσουν ποτέ νά κηλιδώ
σουν ύποτασσόμενοι. είς αντιλήψεις κοινώς «παραδεκτούς.

"Ολοι συνεπώς οί ύγιώς σκεπτόμενοι Τραπεζιτικοί, 
καί αυτοί είναι τό μέγ-ιστον ποσοστόν, είναι βέβαιοι ότι 
ποτέ δέν θά διαλυθή ή ΟΤΟΕ, όσον κι’ άν τό θέλουν οί 
Τραπεζΐται, όσο κι" άν τό έπιθυμή ή ΓΣΕΕ καί άλλοι 
παράγοντες μεταξύ τών όποιων ένέταξεν εαυτόν καί ό 
κ. Δασκαλάκης.

Άλλ’ έκτος όλων αυτών είναι γνωστή είς τον συνα- 
δελφικόν κόσμον ή έχθρότης τού κ- Δασκαλάκη κατά τής 
ΟΤΟΕ όφειλομένη είς τον καθημερινόν απομονωτισμόν1 
του καί τήν αδικαιολόγητον φιλοδοξίαν του. Καί τον μεν 
απομονωτισμόν τον ώμολόγησε κατ’ έπανάληψιν δημοσία, 
τήν δέ άσύνετον φιλοδοξίαν του άπέδειξεν όταν χάριν αυ
τής καί τήν ΟΤΟΕ έδέχθη καί τάς λοιπάς άπομονωτι- 
κάς άρχάς του έγκατέλειψε. Διότι έάν τό 1959 ότε εθε- 
σεν υποψηφιότητα Προέδρου τής ΟΤΟΕ δέν άπεδοκι- 
μάζετο ,καί έψηφίζετο, τότε άσφαλώς ή ΰπαρξις τής 'Ο
μοσπονδίας θά ήτο έπιβεβλημένη,

Μάλιστα, ώς χαρακτηριστικόν τής παντελούς έλλεί- 
,ψεως αρχών καί πεποιθήσεων, είναι ανάγκη νά ύπο- 
μνησθή είς τον κ- Δασκαλάκην τό γεγονός, καθ’ ό, ένώ 
κατά τον προ τής ψηφοφορίας του έκείνης χρόνον, έπΐ 
ματαία έλπίδι του ν’ άναδειχθή Πρόεδρος τής ΟΤΟΕ, 
την ύπελογιςε καί τήν έμνημόνευεν είς τάς Συλλογικός 
ανακοινώσεις του, μετά την άποτυχίαν του καί μέχρι τώ
ρα τήν έχθρεύεται-

Ό κ· Δασκαλάκης άγνοεί άσφαλώς ότι ό συνδικα
λισμός δέν προσπορίζει ποτέ ώφελείας είς τά ηγετικά 
του στελέχη, άλλ’ απαιτεί άπ’ αύτά θυσίας καί μόνον 
θυσίας. Μία, καί μόνον μία. είναι ή έξ αύτοϋ ώφέλεια 
καί άποτελεΐ τήν ίκανοποίησιν τών διά τούς συνανθρώ
πους των (συναδέλφους των) αναλισκόμενων: "Οτι ή- 
νάλωσαν τάς δυνάμεις των διά τό καλόν τού συνόλου.

Λέγει άκόμη είς τό περίφημον(!) αυτό κείμενον τής 
επιστολής του ότι δέν δύνατομ νά συμμετάσχη είς όργα
να τών οποίων αί πλειοψηφίαι κατασκευάζονται «κατά 
τον γνωστόν τρόπον». ’Εν όνόματι τής έντιμότητος καί 
τής άκεραιότη,τος όλων τών συναδέλφων του π ρ ο κα
λείται ό κ. Δασκαλάκης καί έχει ύποχρέωσιν ώς τί
μιος άνθρωπος ’ϊνα δημοσία άποκαλύψη ποιον ύποπτον 
ή παράνομον τρόπον υπαινίσσεται-

Μήπως τον είς αυτόν «γνωστόν τρόπον» κατά τον 
όποιον, όλοι μας γνωρίζομεν πώς, έκέρδισε τάς τελευταί
ας Συλλογικός έκλογάς καί παρ’ όλα ταύτα δι’ έξ ψή
φων μόνον;

’Ανεξαρτήτως όμως τών ιάντισυναδελφικών του τού
των εκτροπών προκύπτει καί τό φοβερώτερον εροάτημα-

• ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ·
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ΜΗΤΙΣ
Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Αυτή τή φορά ό Κωστής Με- 
λισσαρόίίουλος δέν μάς έδωσε 
καρπό πνευματικής έργασίας του, 
μέ Θέμα πάντοτε Θλεπόμενο μέσα 
άπό τό πρίσμα τών Ιδιαιτέρων 
μεταφυσικών απόψεων τοΰ συγ
γραφέα.

Μέ έπιμέλεια και υπομονή, συν- 
εκέντρωσε κα’ι μέ σύστημα κατέ
ταξε ενα πλήθος άπό γνωμικά, α
πόψεις, ρητά, αποφθέγματα άπό 
τις πιο πολλές προσωπικότητες 
πού τό ανθρώπινο πνεύμα μάς έ
χει δώσει άπό τά βάθη τής Ιστο
ρίας μέχρι σήμερα. Μάς έδωσε 
έτσι ό Κ.Μ., μέ σημαντικά βέβαια 
αισθητή άπόκλιση πρός τήν ίδεαλι- 
στική πλευρά, τις σκέψεις πού1 έ
κανε ό άνθρωπος έπάνω στά προ- 
βλήματά του τά πάντοτε ζωντανά 
άφοϋ πάντα ζωντανοί είναι οί πα
ράγοντες δυσκολία, προσπάθεια, 
επιτυχία, άποτυχία, πού συνθέ
τουν τήν πάλη τοΰ ανθρώπου στή 
ζωή, τον αντίκτυπο τους στον ε
σωτερικό κόσμο τού ανθρώπου 
(χαρά, λύπη, πόνος) καί πού κα
τασταλάζουν δλα στήν διαμόρφω
ση τού χαρακτήρα του καί τήν ή- 
θική του κράση.

Αυτόν τον θησαυρό τών γνώσε
ων ό Κ.Μ. μάς τον δίνει σ’ ένα 
βιβλίο πού έχει τό όνομα τής 
Μήτιδος τής γυναίκας τοΰ Δία 
πού λατρευόταν σάν πηγή τής 
σοφίας.

Διαβάζοντας τήν «Μήτιδα» ό 
κάθε άνθρωπος θά βρή πολλά ση
μεία πού δέν τον βρίσκουν σύμ
φωνο. Άλλά έκεΐ δπου θά πει- 
σθή, και σέ πολλά σημεία γίνεται 
αυτό, θά βρή ξεκούραση, Ικανο
ποίηση, αλήθεια, δύναμη.

Ό Κωστής Μελισσαρόπουλος 
αυτή τή φοράν δέν λέγει σκέψεις 
δικές του. Δίνει τις σκέψεις τών 
άλλων, ίσως βέβαια έκείνων πού 
συνετέλεσαν νά διαμορφωθούν οΐ 
δικές του αντιλήψεις. Άλλά δεί
χνει δτι, άπ’ δσα διάβασε δέν 
είχε διαρροές. Μάζεψε τό καλλίτε
ρο. καί μάς τό προσφέρει. Καί μέ 
μιά υποθήκη: Νά μή σκλαβώνου
με τή σκέψη μας σ’ αύτά πού 
διαβάζουμε στο βιβλίο. Αύτά θά 
είναι πολύτιμοι βοηθοί τής έλεύ- 
θερης σκέψης μας στήν καθημερι
νή μας ζωή. <

Ν. Μ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΔΠΕΖΗ Σ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 35ΕΤΙΑΣ
Τήν 29)8)62 ή ΕΦΕΤ έκλει

σε 35 χρόνια ζωής.
Ή επέτειος αΰτη. έωρτάσθη 

τήν 14.9.62 ιμέ νυκτερινό ττερί- 
ττατο στο Σαρωνικό μέ τό α)ττ 
«ΝΕΡΑ’ΓΔΑ». εΐδικώς ναυλω- 
θέν από· τήν ΕΦΕΤ.

Στήν μικρή αύτή νυκτερινή, 
μέ πανσέληνο, «κρουαζιέρα» έ- 
λαβον μέρος περίπου 200 ά
τομα. Ίο Σωματείο τύτό πού 
οργανώνει τήν ψυχαγωγία καί 
δίνει τά μέσα διά τήν σωστή

σωματική αγωγή τοΰ Προσωπι
κοί) τής Τραπέζης, έδωσε Ετσι 
μιά ιμικρή_ εικόνα τοΰ έργου 
του.

Τήν 35ετή επέτειο τής ΕΦΕΤ 
έχαιρέτησαν διά συγχαρητηρί
ων εγγράφων ό κ. Διοικητής 
τής Τραπέζης, ό Διευθυντής 
Κεντρικού Καταστήματος κ. Α. 
Παπαβασιλείου, ό Πρόεδρος 
του Συλλόγου κ. Γ. Καροπτά- 
νος κ.ά.

A/ ΕΚΑΡΟΜΑΙ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Κυριακή? ’Οκτω
βρίου ΔΕΛΦΟΙ 

. . Άναχώρησις 7.30 π.μ. ’Επι
στροφή είς ’Αθήνας 9 μ.μ. ’Έ
ξοδα: Διά τά μέλη δραχ. 40. 
Διά πάντα τρίτον δρχ. 50. 
’Αρχηγός ό κ. Νικ. Βαμβακάς. 
Κυριακή. 14 Ό κ τ ω- 
β ρ ίου ΓΥΡΟΣ ΑΤΤΙ 
ΚΗΣ (Ν. Μάκρη — Μαραθών 
—ιΚαπανδρίτι — Κάλαμος — 

Ώρωπός)
Άναχώρησις 8 π.μ. 'Ετπ- 

στροφή εις ’Αθήνας 8 μ.μ. Έ
ξοδα: Διά τά μέλη δρχ. 30. 
Διά πάντα τρίτον δρχ. 35. 
’Αρχηγός ό κ. Παναγ. Μακρό^- 
πουλος (Ύποκ)τος Μητροπό 
λεως).
Κ υ ρ ι α κ ή: 2 1 Ό κ τ ω- 
β ρ ί ο υ ΟΣΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 

—ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΧΗΣ 
Άναχώρησις 8 π.μ,Έπιστρο- 

φή είς Αθήνας 8 μμ. (Τρόφιμα 
μαζί μας). ’Έξοδα: Διά τά μέ
λη δραχ. 30. Διά πάντα τρί
τον 35. Αρχηγός ό Νικόλαος 
Τσοΰχλος.

Κυριακή 28 Ό κτω- 
6 ,ρ ί ο υ — ΜΥΚΗΝΑΙ — 

ΝΑΥΠΛΙΟΝ
Άναχώρησις 7.45’ π.μ. Ε

πιστροφή είς Αθήνας 9 μ.,μ. 
’Έξοδα: Διά τά μέλη, δρχ. 40. 
Διά πάντα τρίτον δρχ. 50. Αρ
χηγός ό κ. Άν. Κατάκης. Πλη- 
ροφορίαι — Δηλώσεις είς κ. 
Αθανάσιον Ραγάζον, τηλ. 339. 
ΧΡIΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Πενθήμερος εκδρομή είς Κρή

την. Αναλυτικόν πρόγραμμα 
προσεχώς.

Β\ ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

Άπό 1ης ’Οκτωβρίου ήρχι- 
σαν αί έγγραφα! είς τήν Ρυθμι
κήν. Τά μαθήματα θ’ αρχίσουν 
τήν 1 5ην τρέχοντος υπό τήν δι
δασκαλίαν τής Καθηγητρίας κ. 
Ελένης Χόρς.

,Πληροφορίαι ε!ς τήν "Εφο
ρον τοΰ Τμήματος κ. Άγγ. Σα- 
καλή, τηλ. 584 καθ’ έκάστην 
Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον 
9 — 11 π.μ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
■- I m

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
*Η κυρίcc Ευαγγελία X ιακοεβέλ

Είς οσταντας τούς άνω,τέρω τά 
θερμά μας συγχαρητήρια.

ΠΕΝΘΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΙΤΑΚΟιΣ Πα

τήρ τον κ. Στυλιανού Γκιτάκου
Προέδρου τοΰ Συλλόγου eΥττοολ-

ΑΘΑΗ. I. ΘΩΜΑ. Ή ση
μασία και ή έπιλογή τών Β ιο- 
ιμηχανικών Επενδύσεων. 
Έκ'δόσεις Οικονομικής Βιβλιο
θήκης ’Εμπορικού και Βιομη- 
χανικοΰ Επιμελητηρίου ’Αθη

νών.
*

ΠΡΩΤΑI ΒΟΗΘΕΙΑΙ

τοΰ κ.;ΚΩΝ)ΝΟΥ ΚΟΡΔΕΛΛΑ 
Άνωτάτου Γεννκοΰ Αρχιάτρου 
,Γενικού Διευθυντοΰ Σταθμοΰ 
Πρώτων Βοηθειών Ε. Ε. Σταυ

ρού.
Χρήσιμον είς πάντα άνθρωπον. 
Οί έπιθυμοΰντες νά πρσμηθευ- 
θώσι τοΰτο δύνανται να αποτεί
νονται είς τον κ. Γκάγκοα1, Ε. 

Ε. Σταυρόν.
Τηλέφωνον 522-840.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΝ 
ΣΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΝ 
ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ:
1) Γραφεία τής Τραπέζης: 

Αιόλου 86 Ταχ. Ταμεϋς 121.
2) Ακαδημίας 60 Ταχ. το- 

μεύς 143.

Χα Ύποκ)τος Καρπενησιού ετε- 
κεν θήλυ.
Ή Κα Δωροθέα Κουκουζέλη σύ

ζυγος τον συναδέλφου κ, Δημ. 
Κουκουζέλη ΎποΙκ)τος Μηαιροπό- 
λεως, ετείκεν άρρεν.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ Ύ 

ποκ)τος ’Αγοράς καί ΒΙΒΗ ΛΑ- 
ΔΟΙΠΟΥΑΟΥ Ίδιωτ. Υπάλληλος.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΑΝΕΖΗΣ Τμη 
μΟτάρχης Β'. Κεντρ. Κάτ)τος 
καί ΚΑΙ ΤΗ ΔΑΡΜΗ Ύποτμημα- 
τάρχης Διοικήσεως.

ΑΝΔΡ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ (Κεντρ, 
Κατ)τος) Γιολάντα Κερασιώτου.

Γ Α Μ Ο I
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΑΝΤΖIΩΤΗ Σ, 

ΑΝΝΑ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ. Ύποκ) 
τος ΜηΤροπόλεως.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝIΚΟΑΑΚΟΠΟΥ 
ΑΟιΣ Ύποκ)τος Πραξιτέλους — 
Χαβρίου ΚΑΙΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ- 
ΠΟΥΛΟΥ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙ- 
ΟΥ τ. Τιιηματάρχης Α' καί ΕΛ
ΛΗ ΖΑΚΟΥΡΑ Ύποτμηματάρχης.

ΤΗΛΕΜΑΧΟΙΣ ΦΑΣΟΣ ’Υπο
λογιστής Β'. Κεντρικού Καταστή 
ματος καί ΛΕΝΑ ΜΕΝΟΥΝΟΥ.

λήλων Τραπέζης ’Αθηνών.
ΝΙ ΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΖΙ ΟΥΡΑΣ, 

Ύπσκ)τος Κοζάνης.
ΠΑΝΑΓΗΣ ΜΠΑΡΟΥΝΟΣ Συν) 

χος τ. Τραπέζης Αθηνών πατήρ 
τού Διευθυντοΰ Ύποκ)τος: Πατη
σίων κ. Γερασίμου Μπαρούνου,

ΕΛΕΥΟΕΡ ΙΟΣ ΦΟΥΡΑΚΗΣ, 
Ύποκ)τος Ίωαννίνων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΟΠιΟΥΑΟΣ 
Συνταξιούχος.

ΕΥΣΤΑΟΙΑ Π. ΤΣΑΓΚΑΡΗ μή 
τηρ τοΰ Ύποδιευθνντοΰ Διοικήσε- 
ως κ. Ίωάννου Τσαγκάρη.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ 
Καταστήματος όδοΰ Σταδίου 38.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ Δ. ΣΙΑΚΑΜΠΕ- 
ΝΗΣ, πατήρ τών συναδέλφων κ.κ. 
Βασ. Σιακαμπένη καί Ίσιδ. Φίλ- 
καρη.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΟΕΟΔΩΡΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ, τ. Τμημοτάρχης Α', 

Τάς οικογένειας τών μετα- 
στάντων συλλυπούμεθα.

ΔΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ 
- ♦

Ή Διεύθυνσις καί τό Προσω
πικόν τοΰ έν Ίωαννίνοις Υπο
καταστήματος Εθνικής Τραπέ
ζι? τής Ελλάδος επί τή θλι- 
βερςι: άναγγελίςε τοΰ θανάτου έν 
Άθήιναις τοΰ άγοπτητοΰ συνα
δέλφου Αειμνήστου ’Ελευθερί
ου Φουράκη Είσπράκτορος Α'., 
καπέθεσεν αντί στεφάνου είς 
μνήμην του είς τό εν Ίωαννίνοις 
Δημοτικόν Νοσοκομεΐον τό πο- 
σόν Δρχ. 1.200.

Καλλιτεχνική Κινηςις

Τήν Τετάρτη 3 ’(Οκτωβρίου καί 
ώραν 7ην μ.μ, είς τήν αίθουσαν 
τής «’Αρχιτεκτονικής» (Πανεπι
στημίου 10 καί Βαλαωρίτου 9α), 
έγιναν τά εγκαίνια τής δευτέρας 
ατομικής έκθέσεως τού Ζωγράφου 
Μάριου Ε. Βατζιά.

‘Ο κ, Βατζι&ς θά παρονσιάση 
μιά ένδιαφέρουσα σειρά πινάκων 
μέ τόν γενικό τίτλο «Διάστημα».

Ή έκθεσις ή όποια θά διαρκέση 
μέχρι τής 20ής ’Οκτωβρίου, θά 
είναι άνοιικτή κάθε ,μέρα άπό τις 
9 τό πρωί έως τις 1.30' μ.μ. καί 
5.30' έως 9μ.μ. πλήν τής Κυρια
κής,

Υπεύθυνος ύλης:
ΙΩΣΗΦ ΑΙΓΙΝΑΣ 

Γρηγορίου Αυξεντίου 16

τικόν: j ί
Τό σύνολον τών Τραπεζικών Υπαλλήλων πού εκ

προσωπείται είς τήν ΟΤΟΕ τον προισεκάλεσεν ϊνα άπό 
κοινού ληφθοϋν αποφάσεις δ|ΐά την διεκδίκησιν αύξή- 
σεως έκ 15ο) ο καί οΰτος μέ δήθεν προκάλυμμα την ε
χθρότητα ήρνήθη περιίφρονητιχώς;. Παρά ταύτα έχειΐ 
διακηρύξει άλλοτε έπισήμως καί Δημοσία δτι έκαστος 
Σύλλογος χωριστά δέν δύναται νά διεκδικήση αυξήσεις 
καί άρμοδία πρός τούτο εινα,ι ή ΟΤΟΕ.

Διατί τώρα άναποδογυρίζει γνώιμας καί άντιλήψείς; 
Μήπως τώρα ό κ. Δασκαλάκης έχει την γνώμην δτι οί 
συνάδελφοί μας τής Τραπέζης τής Ελλάδος εύημεροΰν 
καί παρά τάς ανατιμήσεις τών ειδών καί τά νέα φορο
λογικά μέτρα δέν έχουν πλέον ανάγκην αυξήσεων; Ή 
μήπως παρά τά,ς άνάγκας των θέλει νά έμποδίση την 
ένόχλησιν τών κρατούντων;

Αύταί αί σκέψεις αί θλιβεραί βαρύνουν δλους τούς 
Τραπεζούπαλλήλους, οί όποιος παρά τά τεχνάσματα τών 
ισχυρών καί τάς άφθαστους παλινωδίας τών κατά τοΰ 
συνδικαλισμού στρεφόμενων συνδικαλιστών(;) θά άγω- 
νισθοϋν εύθαρσώς καί ένΐίμως διά νά έξ ασφαλίσουν 
μίαν μικράν βελτίωσιν τής οικονομικής των θέσεως· Ό 
δέ κ. Δασκαλάκης άς παραμείνη είς τόν έξοχον ρόλον 
του συνοδευόμενος άπό τήν περιφρόνησιν ολοκλήρου τοΰ 
Τραπεζοϋπαλληλικού κόσμου είς τήν φωνήν τοΰ οποίου 
άπήντησε μέ περιφρόνησήν.
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ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΝ

Συλλόγου εις έκτέλεσιν τού διά 
την άντνμετώτπσιν των ζητημά
των των έτταρχ ισκών συναδέλ
φων -προγράμματος του, έττρα- 
γματοποίησε άπό τού τελευ
ταίου δεκαημέρου τοΰ παρελ
θόντος Ιουλίου, μέχρι των μέ
σων Σεπτεμβρίου επισκέψεις 
εις άπαντα σχεδόν τά έπαρχια- 
κά Ύποκ)τα τής Τραπέζης.

Ή ενέργεια αΰτη τελούμενη, 
διά τής εναλλάξ αποστολής 
κλιιμακίων τού Διοικ. Συμβου
λίου είς τους αντιστοίχους ε
παρχιακούς τομεΤς έγένετο πα- 
ραλλήλως προς τήν προβολήν 
καί παρακολούθησιν πορά τή 
Διοικήσει των τρεχούσης φύσε- 
ως θεμάτων τοΰ Προσωπικού, 
περί ών γράφομεν εις την ττρώ- 
την σελίδα.

Τά Συλλογικά κλιμάκια, των 
περισσοτέρων έκ των όποιων 
ηγείτο ό Πρόεδρος κ. Κοραπά- 
νος, περ ιώδευσαν άπασαν την 
Ή πυρωτικήν Ελλάδα, Πελο)· 
πόννησον, Νήσους Αιγαίου ·— 
Ίον ίου, Δωδεκάνησον και Κρή
την.

ΩΡΑΡΙΟΝ — ΑΔΕΙΑΙ
At γενόμεναι διαπιστώσεις έ- 

πι των συνθηκών εργασίας των 
πλείστων των επαρχιακών Ύ- 
ποκ)των προκαλοΰν άγανάκτηΓ 
σιν είς πάντα πολιτισμένου άν
θρωπον, άλλά καί τήν άπογοή- 
τευσνν είς πάντα μισθοσυντή,- 
ρηίτον νομιμόφρονα πολίτην, θε
ωρούντο τήν υπαρξιν κανόνων 
έργατικής νομοθεσίας ώς πα
ράγοντα διασφαλίσεως τής ΰ- 
γείας του, τής προσωπικότη
τάς του καί τής ύποστάσεώς 
του έν γένει ώς ατόμου.

Έάν εξαιρεθούν τά Ύπσκ) 
τα μεγάλων επαρχιακών πόλε
ων καί ελάχιστων μικρών άπο- 
τελούντα προς τιμήν τών νύν 
διευθυντών φωτεννάς έξαιρέ- 
σεις, είς άπαντα τά λοιπά, τό 
ώράριον παραβιάζεται κοτά 
κανόνα, εϊς τινα δέ καταφώρως 
καί άπροκαλύπτως ύπό τά 6μ- 
μστα τών διοικητικών, αστυνομι
κών καί δικαστικών αρχών. Ή 
χρήσις έξ άλλου έστω καί μέ- 
-pouc* έκ τχ^ν έτησίών άδείιών 
είναι άντικείμενον επιμόχθου ά- 
γώνος έκ μέρους τών δικαιού- 
χων.

Σωρεία άδειών παρελθόντων 
έτών εύρίσκονται χρεωμένοι είς 
τά Λογιστήρια τών Ύποκ)των 
κοιτά πλήρη περιψρόνησιν τής 
έργατικής Νομοθεσίας και πα
ρά τάς αυστηρός διαταγάς καί 
υπομνήσεις τοΰ Υπουργείου 
Εργασίας.

Εύρέθησαν συνάδελφοι Ύ- 
ποκ)των (είς Πρέβεζαν π.χ.) 
νά ζητούν τήν κ α ν ο ν ι- 
κ ή ν(;) άδειαν διά θεραπείαν 
παθήσεώς των προκληθεΐσαν έκ 
τής συνεχούς καί εξαντλητικής 
έργασίας.

Ή Διοίκησις τής Τραπέζης 
προ τής ανάγκης τής ομαλής 
διεξαγωγής τών έργασιών της 
προ-έβη ήδη είς τήν πρόσληψιν 
Προσωπικού έκ τών αριστούχων

Τά δημοσιευόμενα είς τήν .παρούσαν σελίδα τί&ενταιείς διάθεσιν τού κ· Ύ 
πουργοϋ Έργασίας, τών Δικαστικών και ’Αστυνομικών ’Αρχών, τιού Τύπου 
της Προτευούσης και.της ’Επαρχίας, τών τοπικών αρχών και οίουδηποτε 
έν γένει παράγοντος, δ στις είτε έξ άρμοδιότητος ριτε έκ τής πίστεώς του 
πρό,ς τό ορθόν καί τό δί καιον δύναται νά συντέλε ση είς το σταματημα πα· 
ρανόμων πράξεων είς βάρος τών έργαζομένων ανθρώπων.

ιΙΙΙΙΙΙ»ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1·ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ··ΙΙΙΙΙΗ·ΙΙ>·ΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ··ΙΙΙΜΙΙΙ·Ι·ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙι ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ·ΙΙ·Ι···ΙΙΙ*·Ι

αποφοίτων 'Γυμνασίου ώρισμέ- 
νων πόλεων καί έκ τών τέκνων 
συναδέλφων καί συνταξιούχων. 
"Ομως α! προσλήψεις αύται δέν 
ένεργοΰνται βάσει τοΰ πρα- 
γματικώς άναγκαιοΰντος άρι- 
Θμοΰ υπαλλήλων, ώς ζητούν τά 
Ύποκ)τ;α καί ΰποδεικνύει ή 
συλλογική έκπροσώπησις, άλ
λά μέ άκρως συντηρητικά μέ
τρα, άφίνο-υισαι οϋτω άκάλυτττα 
πλήρως ή μερικώς τά πλεΤστα 
τών Ύποκ)των, ένώ ή προβλε- 
πομένη; αυξησις τών έργασιών 
θά έντείνη- τήν πίεσιν έπί τών 
υπαλλήλων καί θά επιδείνωση 
τήν θέσνν των άπό πλευράς ω
ραρίου, αδειών καί υγείας γε
νικώς.

ΚΤΙΡΙΑΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Τήν στιγμήν τούτην τά κτί
ρια τών επαρχιακών ύποκ)των 
τής Τραπέζης παρουσιάζουν ό- 
ξυτάτας αντιθέσεις περί τήν 
έμφάνισιν. Σύγχρονα ευρύχωρα 
καί μοντέρνα κτίρια εϊς τινας 
πόλεις (Λάρισα, Ηγουμενί
τσα, ’Αταλάντη), στενόχωρα 
«παλησμάγαζα» (δέν εΰρίσκο- 
μεν άλλην λέξιν), άλλού (Κα
στοριά, Καρπενήσι, Δημητσά- 
να, Όρεστιάδα κλπ.) όπου τό 
σάπιο σανίδι, ή υγρασία καί οι 
«χαρτωσιές» επάνω είς τά 
παμπάλαια τρίζοντα καί σα- 
ρακοφαγωμένα γκισσέ είναι τό 
χαρακτηριστικόν γνώρισμα. -Είς 
τό Ύποκ)μα Αευκάδος ή δα- 
κτυλογράφσς ήτο έγκατεστη- 
μένη είς... Πλυσταρ ιό!...

ιΕίς έτερα έξ άλλου κτίρια 
καίτοι ταΰτα παρουσιάζουν 
σχετικήν ευρυχωρίαν, ή έλλει- 
ψις αερισμού τά καθιστά λίαν 
μειονεκτικά καί σοβαράς νοσο
γόνους πηγάς διά τό έργαζόμε- 
νον είς αυτά προσωπικόν.

Ή γενική πάντως κ-ατάστα- 
σις είναι ότι ή Τράπεζα βελ
τιώνει ολοταχώς τάς έγκατα- 
στάσεις της, ένη> τό πλεΐστον 
τών ύψισταμένων τοιούτων πα
ρέχουν κατά κανόνα τάς βασι- 
κάς προϋποθέσεις ομαλής διε
ξαγωγής τής έργασίας. ’Αλλά 
τούτο άκριβώς επιβάλλει δπως 
τά Ύποκ)τα έκεΐνα τά όποΐα 
παρουσιάζουν τήν χειροτέραν 
εικόνα, προηγηθούν είς τον εύ- 
πρεπισμόν, πράγμα τό όποιον 
δέν φαίνεται να έγινε.

Β-

Τά γραφόμενα είς; τάς πα
ρούσας στήλας αποτελούν φω
νήν διαμαρτυρίας τόσον τών ύ- 
φισταμένων αμέσως τά δεινά 
ταΰτα συναδέλφων τών έπαρ-
----------------- ■----------------------0

ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ...
---------- »—

ΡΟΛΟΥ

Στην Τουριστική Ρόδο, το Ύποκ)μά μας παρουσιάζει τό 
τουριστικόν φαινόμενον νά ττερικλειη άνθρωπον και οη τον 

Ταμία τοΰ Συναλλάγματος (έκεΐ μαζεύονται οί τουρίσται) 
διά συρματοπλέγματος, χρησιμοποιούμενου συνήθως δια πε
ριφράξεις οικοπέδων, κήπων καί διά κατασκευήν κλωβίων δια 
πτηνά καί (ας μέ συγχωρήσουν οί συνάδελφοι άλλ’ αυτή εί
ναι ή άλήθεια) εξωτικά ζώα προς έπίδειξιν.

Γιά τό όνομα τοΰ Θεοΰ!... έδώ έξοδεύονται τόσα καί τό
σα χρήματα δι’ άνακατοοσκευάς, άναμαρμαρωσεις, επιπλώσεις 
κλπ. καί δέν εΐΰρέθη μία' μικροπίστωσις διά τέσσαρας υαλοπί
νακας ή δι* ένα σύνηθες νικέλινον κικλίδωμα;

"Αν ό κ. διευθυντής δέν τό έπρόσέξε (πιθανόν λόγφ τής 
φροντίδας του νά φορτώνωνται ταξί διά κατ’ οίκον εργασίαν), 
δέν ΰπέπεσε τοΰτο είς τήν άντίληψιν τής Περιφερειακής Έπιθε- 
ωρήσεως, οΰτε τεχνικού τίνος τής Τραπέζης; "Ας είναι ."Ας τό 
προσέξουν τοΰλάχιστον άπό τώρα.

Πάντως είναι τοΰτο δείγμα πόσον ΰπολογίζεται ή άνθρω- 
πίνη έμψάνισις καί άξιοπρέπεα τοΰ υπαλλήλου άπό πολλούς 
παράγοντας τής Τραπέζης.

χιών όσον καί τής Συλλογικής 
Ηγεσίας ώς νομίμου εκπροσώ
που των. "Ας άποτελέσουν δέ 
πηγήν έρεύνης διά κάθε άγα- 
πώντοο τόν εκπολιτισμόν τού 
τόπου του παράγοντα, Βουλευ
τήν, Δημοσιογράφον, "Οργα- 
νον- άΰτοδιοι-κήσεως, Οΰτοι έ
χουν ύποχρέωσιν όπως συμβάλ
λουν 6Γ όλων των τών δυνάμεων 
νά λήξη μία κατάστασις, ή ό
ποια οΰδόλως συνιστά τον τό
πον των καί αύτούς τούς ίδιους. 
Διότι ό μέν πρώτος μετατρέπε- 
ται οϋτω είς τόπον βασανισμοΰ 
συναδέλφων μας, συμπολιτών 
των ώς έπί τό· πλεΐστον, αυτοί 
δέ οΒτοι δίδουν τήν έντύπωσιν 
τής άπαθείας των τουλάχιστον, 
ένώπιον τών άπανθρώπων τού
των καταστάσεων. ’Αλλά καί

μιν τής ψυχολογικής βίας.

ΥΠΕΒΑΗΘΗΣΑΝ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Δημοσιεύαμεν κατωτέρω τά 

κείμενα τών προς τόν κ. Διοι
κητήν καί τήν Διεύθυνσιν Προ
σωπικού εκθέσεων, αΐτινες ύ- 
πεβλήθησαν άμα τή επιστροφή 
έκάστου κλιμακίου έκ τής απο
στολής του.

ΠαρόμοΊαι εκθέσεις θά ύπο- 
βληθώσι καί διά τά Ύποκ)τα 
Ίονίων Νήσων καί Δωδεκάνη
σου. Τά προσωπικά θέματα 
τών συναδέλφων άπετέλουν μέ
ρος τών ανωτέρω εκθέσεων ή 
ειδικός τοιαύτας. Τό κείμενον 
αυτών, διά λόγους εϋνοήτους

σεως τών Ύπσκ) των θά έπι- 
σπευσθή.

ιΠλήν τών προς τήν Τράπεζαν 
ενεργειών, τό Διοικ. Συμβούλι
ου τοϋ Συλλόγου διά προσωπι
κού διαβήματος τού Προέδρου 
αύτοΰ προς τόν Υπουργόν Έρ

γασίας καί τόν Διοικητήν Χω
ροφυλακής επέτυχε τήν έκδοσιν 
αυστηρών διαταγών προς τά 
κατά τόπους όργανά των διά 
τόν έλεγχον τών όρων καί τών 
συνθηκών εργασίας.

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΥΠΟΚ)ΤΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

S-

ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΙ.... ΔΕΝ ΑΠΗΝΤΗΣΑΝ

Οί κ.κ. Σπηλιόπουλος καί Ευαγγελιστής έκλήθησαν ά- 
ιτό τών στηλών μας όπως έπέμβουν καί διά διαταγών των 
καθιερώσουν τήν προσαρμογήν τον ωραρίου ένίων έπαρχια- 
κών Ύποκ)των προς τό θελτιωμένον τοΰ άνταγωνισμοΰ. Οΰ- 
δεμία όμως άπάντησις έΐδόθη μέχρι στιγμής πλήν άσθενών 
τινων συγκαταβάσεων τον κ. Διευθυντοΰ Προσωπικοΰ.

Καί έτσι ή ’Εθνική Τράπεζα, ή όποια δέν πταίει διό
τι,... ό άνταγωνισμός παρουσιάζεται πάντοτε ώς πταίων έ
πί τών θεμάτων ιμεταχειρίσεως τοΰ Προσωπικού τών επαρ
χιών, παραμένει, εύτυχώς είς ολίγα Ύποκ)τα, ό πρωτοπόρος 
όχι είς τήν πίστιν άλλά είς τρόπους σαδιστικής άπομυζήσε- 
ως τοΰ Προσωπικού της.

το συμφέρον τών συναλλασσό
μενων συμπολιτών των δέν εξυ
πηρετείται άπό ανθρώπους κο- 
πιώντας καί ασθενικούς, ώς κα
ταλήγουν οί ύπάλληλοι κατόπιν 
τής έξαντλητικής των, κατά 
παρά&ασιν τών κεκανονισμένων. 
ορίων έργασίας.

Πρωτίστως πρέπει νά παύL· 
σουν αί Διοικήσεις τών Τραπε
ζών νά στηρίζωνται είς τό αί
σθημα εύθόνης τοΰ ύπαλλήλου, 
τό δημιουργούμ-ενον έκ τοΰ υ
πέρ τάς δυνάμεις του ηύξηιμέ- 
νου όγκου έργασίας, αίσθημα 
τό όποιον τόν αναγκάζει νά α
διάφορή δι’ ώρας έργασίας καί 
έπί θυσίςι τής άδειας του και 
τής υγείας του νά παραμένη είς 
τό γραφεί ον του ΰπερεργαζόμε- 
νος άπεριίορίστως σχεδόν.

Ό κ. Υπουργός Έργασίας, 
οί κατά τόπους εισαγγελείς, αί 
άστυνομικαί άρχαί, αί λοιπαί 
άρχαί της Πολιτείας πρέπει νά 
συντελέσουν ώστε αί προϋπο
θέσεις αύται τού έξοναγκασμού 
νά έκλείψουν.

Αυτή ή ληστεία τής ανθρώπι
νης φίγασίας καί ή άποιμύζη- 
σις τής δυνάμεως καί τής υγεί
ας τοΰ υπαλλήλου (ιδίως τών 
νέωιν οΐτινες αποτελούν τήν 
πλειοψηφίαν τού Προσωπικού 
τών Ύπσκ)των) πρέπει νά λά- 
βη ένα τέλος.

Δέν ζητούμεν άπό τούς είρη- 
μένους παράγοντας είιμή μόνον 
νά πράξουν τό καθήκον των. Νά 
φανούν συνεπείς είς δ έργον έ
χουν ταχθή. Τής έπιβλέψεως 
δηλ. τής τηρήσεως τών νόμων 
καί πάσης διατάξεως ήν ή πο
λιτεία έχει θεσπίσει διά τήν 
κανονικήν ισορροπίαν καί τήν 
προστασίαν τού εργαζομένου 
ανθρώπου. Δέν αρκεί νά διώ
κονται οί κλέπται τής υλικής 
περιουσίας τοΰ άλλου, άλλά 
καί ο! κλέπται τής έργασίας 
καί οι πάσης ψύσεως -μετατρο
πείς τής ανθρώπινης ύποστάσε- 
ως είς δν κινούμενον μέ τήν δυνα-

δέν δυνάμεθα νά δημοσιεύσω- 
μεν. Τό σχετικόν κείμενον διά 
τά Ύποκ)τα Κρήτης έδηιμοσι- 
ευθή είς τό προηγούμ-ενον ψύλ
λον μας.

ΤΑ ΠΡΩΤΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ό κ. Διευθυντής Προσωπικού 
έσχεν επανειλημμένος συνεργα
σίας μετά τών έκπροσώπων 
τοΰ Διοικ. Συμβουλίου έπι τοΰ 
περιεχομένου τών ύπσβληθει- 
σών αναφορών. Έπί τοΰ παρόν
τος έγένοντο ύπό τού κ. Προ
σωπάρχου αί άκόλουθόι δηλώ
σεις;
1. Έ π ά ν δ ρ ω σ ι ς Ύ- 

π ο «ι) τ ω ν διά Πριο- 
σ ω ττ ι κ ο ΰ:
Κατά τά δηλεοθέντα ύπό τοΰ 

κ. Προσωπάρχου, ή Διοίκησις 
τής Τραπέζης είναι βεβαία δτι: 
διά τών νεοπροσλαμβοονομένων 
υπαλλήλων κοολύπτσνται τά κε
νά είς Προσωπικόν καί θά ά- 
ποκ<Γτασταθιή ούτως ή όμαλό- 
της περί τήν διεξαγωγήν τής 
έργασίας, τό ώράριον καί τά<? 
άδειας. Πλήν δμως, μελετώνται 
ήδη παρά τής αρμόδιας Υπηρε
σίας τά παρατεθέντα ύπό τοΰ 
Συλλόγου στοιχεία καί αί ά- 
πόψεις αυτού καί θά άντιμετω- 
πισθώσιν άναλόγως αΐ έξακρι- 
βούμεναι ελλείψεις.
2. Έ π α νέρχεται ή 

παροχή δανείων 
καυσίμων είς τό Ύποκ)μα 
"Αρτης, ένθα -άπό έτών έχει 
αυτή διακοπή:

3. ’ιΕρρυθμίσθη, κατά τό δυνα- | 
τόν, ικανός άριθμος έκ τών συγ- 
κεντρωθόντων παρά τών κλιματ | 
κίων προσωπικών ζητημάτων 
καί τέλος ή Τεχνική Υπηρε
σία τής Τραπέζης έλαβε σοβα- 
ρώς ΰπ’ δψιν τά ύπό τοΰ Συλ- 
λόγου καταγγελλόμενα, καθ’ 
ά δέ πληροφρρόυμεθα, τό σχε
τικόν πρόγραμμα άνοικοδαμή-

1 8 Αύγουστου 1962 
Ύίγ’ όψιν Διευθυντοΰ Προσωπικού 

κ. Κ. Σπηλιοπούλου 
Κύριε Διευθυντά,

Έκ τής πραγ μ άτοποι ηθε ίσης
<χπό 3—14)8)62 έπισκέψεως κλι
μακίου τού Συλλόγου είς τά Ύ- 
ποκ)τα Νήσων Αιγαίου, διεπιστώ- 
θησαν τά κάτωθι γενικά καί εί- 
/δικά ζητήματα τών είς ταΰτα υ
πηρετούν,των α,υ^αΐδέλφων,; ατ ι να 
θέτομεν ΰπ’ όψιν σας ιμέ τήν πα- 
ράκλησιν τής άμέσου ένερνείας 
σας διά τήν έπίλυσίν των.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Τό κλιμάκων τοΰ Συλλόγου r- 

πεσκέφθη τά Ύποκ)τα Σύρου, 
Καρλοβασίου, Βαθέος Σάμου, Χί
ου, Κσρδαμύλων, Μυτιλήνης, Πλω- 
μερίου καί Μυρίνης Λήμνου.

Διεπίστωσε τόν φόρτον έργα
σίας είς άπαντα τά ανωτέρω Ύ- 
πακ)τα συνεπαγόμενον είς άλλα 
μέν τούτων τήν άνευ οΰδενός πε
ριθωρίου έπάρκειαν τού έκεΐσε έρ- 
γαζομένου Προσωπικού μέ έλα- 
φράν, κατά κανόνα, παραβίασιν 
τοΰ ωραρίου καί καθυστέρηαιν τής 
χορηγήσεως άδειών, είς άλλα δέ 
τήν μη τήρησιν του ωραρίου καί 
μεγάλην καθυστέρησιν τής παρο
χής τών κεκανο·νισμένων άδειών.

’Ιδιαιτέρας προσοχής άπό πλευ 
ράς συνθηκών έργασίας τοΰ Προ
σωπικού παρακαλοΰμεν όπως τύ- 
χωσι τά Ύποκ)τα Σύρου καί 
Πλωμαρίου.

Είς τό π-ρώτον διεπιστώθη κατά 
τήν έπίσκεψιν, μερική, ΰπό μέ
ρους ΰπαλλήλων παραβίασις τοϋ 
ωραρίου. Έκ συιγκεντρωθεισών δέ 
έξ εγκύρων καί αρμοδίων πηγών, 
πληροφοριών, ή παραβίασις είναι 
συστηματική, προκαλοΰσα συχνά 
τάς επεμβάσεις ικαί καταγγελίας 
τού έπόπτου έργασίας.

Είς τήν παραβίασιν τοΰ ωρα
ρίου συντελεί ή διατήρησις παρά 
τοΰ ήμετέ-ρου Ύποκ)τας 4 απογευ
μάτων έργασίας (έν άντιθέσει 
πρός τά 2 τοΰ άνταγωνισμοΰ) 
καί άποχώρησιν έκ τής έργασίας 
καί ή ®Γ υφαρπαγής ήμιώρου 
καί ώρας περί τήν προσέλευσιν 
συσσώρευσις ώρών εβδομαδιαίας 
ΰπερεργασίας καθ’ -υπάλληλον.

‘Ωσαύτως καθυστερούνται τεσ
σαράκοντα (40) έν συνόλω ήμέ- 
ραι άδειας έτους 1961 έπί συνό
λου 15 υπαλλήλων, ένώ άδειοι 
τοΰ 1962 είς ούδένα έχορηγήθη- 
σαν.

Είς τό Ύποκ)μα Πλωμαρίου έξ 
άλλ/bu ασυγκράτητος άνήαγωινι- 

σμάς άφ’ ένός καί έ'Χλειψις Προ- 
σωπιικοΰ άφ’ έτέρου έχουν οδηγή
σει είς τήν δημιουργίαν ασφυκτι
κής διά το Προσωπικόν καταστά- 
σεως άπό πλευράς διαρκείας τής 
έργασίας (έξικνουμενης καί μέ
χρι τοΰ ΙΟώρσυ ήμερησίως) καί α
πό πλευράς άδειών, ένθα έπί συ
νόλου έξ (6) ΰπαλλήλων κοοθυοτε- 
ροΰνται άδειαι 61 (!) ήμερών τοΰ 
έτους 1961 ένώ τοΰ 1962 οΰδό
λως έδόθησαν.

Ή τοιαύτη κατάστασις ώδήγη- 
σειν τό κλιμάκων τοΰ Συλλόγου 
όπως προσφύγη είς τάς άρμοδίας

άστυνομι-κάς καί δημοσίας άρχάς 
διά τήν λιήξιν τής άπαραδέκτου 
τούτης καταστάσεως.

Ώς έκ τούτου ζητοΰμεν τήν 
υμετέραν έπεμβασιν πρός έξάλει- 
ψιν τών τταρουσιαζομένων άνω-μα- 
λιών διά τής προσλήψεως τοΰ ά-

ΣΑ Υ ΛΠΚ1ΚΑΙ ~
ΜΓΚΡΟΤΗΤΕΣ

Τό νά ύπάρχουν τέσσαρα α
πογεύματα άπασχολήσεως είς 
τάς πλείοτας τών έπα,ρχιών, εί
ναι -αναχρονιστικόν φαινόμενου 
τό όποιον πρέπει, καί δι* αυτό 
άγωνιζόμέθα, νά καταργηθή.

Άλλά ώρισμένοι, ευτυχώς ο
λίγοι, Διευθυνταί κομίζοντες 
γλαύκας ευφυΐας, έχουν ορίσει 
διά προσέλευσιν καί άποχώρη- 
σιν οΰχί ολοκλήρους ώρας άλ
λά ήμίσεις καί τέταρτα. Σκέ
πτονται δηλ. αύτοί: Τέσσαρα 
άπογεύμοτα. Λίγο πιο νωρίς 
νά έλθουν λίγο άργότερα νά 
φύγουν οί ύπάλληλοι, άλλες ό- 
κτώ τουλάχιστον ώρες τήν ε
βδομάδα απασχόληση. "Αν ό- 
ρίσωμεν τά τέαρτα θά έλθουν 
στην ολόκληρη ώρα πριν και 
έτσι τις τέοσαρες ώρες τις ε- 
χομίΜ όπωσδήτήοτε έξηαφοιλίτ 
σμένες,

Αΰταί τοΰ έκ Κωνσταντινου
πόλεως σαράφη μέθοδοι είναι 
έκδηλω'τικαί τής ταπεινής (νο
οτροπίας ώρτοίμένωΐν καταλοί- 
πων τής εποχής εκείνης άλλά 
καί τών «νεοφώτιστων» τέως 
Ήλιασκοψάγων ο! όποιοι τάς 
υποθάλπουν.

ΝΑ ΜΗ ΞΕΧΝΟΥΜΕ
Ό I.Α.Μ. παλαιός συνεργά

της τοΰ κ. Διευθυντοΰ Προσω
πικού όταν ό τελευταίος ήτο 
Διευθυντής είς Χαλκίδα, τώρα 
συνταξιούχος είς Καρλάβασι 
προσπαθεί μέ 1.400 δρχ. σύν
ταξη νά ουντηρήση πολυμελή 
οικογένεια. Ζητεί οΰτος άπό 
τήν Τράπεζαν τόν διορισμόν 
τής θυγατρός του έχούσης όλα 
τά προσόντα, όσα αί τελευταί
ως προσληφθεϊσαι. Άκόμ-η δέ 
περισσότερον, τό πλησιέστερον 
Βαθύ έχει άνάγκην δακτυλογρά- 
φου, ή όποια είναι αδύνατον νά 
καλυψθή διά μεταθέσεως. Ή αΤ- 
τησΐς τ-ου φαίνεται «παρέπε
σε». Καί όταν ή Συλλογική 
Έκροσώπησις Ίθεσε τά ζήτη
μα* προσωπικώς είς τόν ·κ. 
Σπηλιόπουλον, έλαβε τήν ά- 
πάντησιν στι αί προσλήψεις 
θήλεος Προσωπτι-κοΰ έκλεισαν.

Καίτοι άντη εϊχεν έπιχειρη- 
ματα διά τό πόσον «έκλεισαν» 
αί προσλήψεις θήλεος Προσω
πικού, δμως έμεινεν εμβρόντη
τος προ τοιάΰτης άπαντήσεως. 
Δέν νομίζομεν ότι πρέπει νά 
ξεχινοΰμεν έκείνους, οί όποιοι 
μή δυνηθέντες νά ανυψωθούν 
άντ ι μετωπίζουν περισσότερα 
δεινά έκείνων τά όποια άπό 
κοινού άντεμετωπίζομεν δταν 
έκινούμεθα εις τά στενά περι
θώρια τοΰ τότε μισθού μέ τά 
προβλήματα τής άναιπτύξεως 
τέκνων -καί δή θυγατέρων.

-Β>

ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΘΗ

Είς τήν Καρδίτσαν κατεδικάσθησαν 4 συνάδελφοι τής ήμε- 
τέρας Τραπέζης καί 2 τής Εμπορικής είς ΙΟήμερον φυλάκι
α ιν διά παράβοοσιν τοΰ ωραρίου.

Αί έφοδοι τών Εποπτών Έργασίας άνά τά Ύποκ)τ« 
καλώς γίνονται καί πρέπει μέ αυστηρότητα νά κρίνεται πάς 
βαραβότης αρχών προστατευουσών τό σύνολον. Είναι οδυνη
ρόν βέβαια οτι οί ϊδιοι οί συνάδελφοι, οί πληττόμενοι άπό 
τήν άστοργίαν τοΰ έργοδότου πλήττωνται καί ώς ποφοίβά- 
ται. Άλλά έτσι θά δοθή καί είς αυτούς ή βάσις άντιστάσε- 
ως κατά τής πιέσεως τοΰ έργοδότου, έτσι ή στυγνότης καί ή 
εκμεταλλευτική τάσις τών κεφαλών τής Τραπέζης θά χάση 
τά περιθώρια άπομυζήσεως ΰπερεργασίας τών ΰπαλλήλων, 
έτσι θά δοθή είς τήν Πολιτείαν ή δννατότης άμβλΰνσεως 
τού θέματος; τήςι άνεργίας τής μορφωμένης νεολαίας, διά νά 
άνακουφισθοΰν καί οί έπαρχιακοί υπάλληλοι, οί φορτισμένοι 
μέ πολλαπλάσιον τής φυσιολογικής έργασίας.

Νά συνεχισθή συνεπώς ή δίωξις παντός παραβάτου τής 
εργατικής νομοθεσίας.



παραιτητου προσωπικού εις τα α
νωτέρω Ύπο,κ)τα, ώς καί προψο- 
ρικώς άνεπτύξαμεν Ύμίν καί αυ
στηρών συστάσεων, μετά τής 
σχετικής παρακολουβήσεως εις τάς 
διευθύνσεις τώίν Ύποκ) των διά 
τήν τήρησιν των κανόνων άιτασχο- 
λήσεως καί τον συγχρονισμόν τής 
απογευματινής εργασίας μετά τού 
ανταγωνισμού, καί τήν παροχήν 
των άδειων.

’Ιδίας έπίσης προσοχής παρα
καλοΰμεν όπως τύχη τό Ύποκ) μα

Χίου από πλευράς παρακολονθή- 
σεως τής διαδικασίας χορηγήσε- 
ως τών Ετησίων άδειων.

Τέλος1 παρακαλοΰμεν δπως ή δια 
πίστωσίς σας περί πλεονάζοντας 
Προσωπικού τού Ύποκ)τος Μυρί- 
νης — Λήμνου, έπανεξετασθή βά
σει πλέον πραγματικών δεδομένων, 
προς άποφυγήνν δυσάρεστου τρο
πής καί τών συνθηκών εργασίας 
τού Προσωπικού τού Ύποχ)τος 
άλιλά καί τών εργατιών αύτοΰ.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΘΡΑΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

20)8)62
Κύριε Διοικητά,

Έκ τής υπό τού ήμετέρου Προ
έδρου προσφάτου έπισκέψεως εις 
τά Υποκαταστήματα τών έν έπι- 
κεψαλίδι περιοχών διεπιστώθη- 
σαν τά ακόλουθα:

1. ΩΡΑΡΙΩΝ
Εις τά Υποκαταστήματα Ά- 

ΐμυνταίου, Βερροίας, Γρεβενών, 
Δράμας, Έλασσόνος, Καρδίτσης, 
Καστοριάς, Κατερίνης, Κοζά
νης, Λαγκαδά, Ναούσης, Νιγρί- 
της καί Σερρών τούτο παραβιά- 
ζεται συστηματικός, πλειστάκις 
δέ αί ώραι Εργασίας ΰπερβαίνου- 
σι τάς 10 ήμερησίως.
2. ΑΔΕΙΑΙ

Παρά τό γεγονός δτιδιανύομεν 
ήδη τον μήνα Αύγουστον, ου μόνον 
δέν ώλοκληρώθη είσέτι ή χορήγη- 
σις άδειών τού έτους 1961 εις 
τό Προσωπικόν τών 'Υποκαταστη
μάτων Βερροίας, Γρεβενών, Έ
λασσόνος, Καστοριάς, Κιλκίς, 
Ξάνθης, Πτολεμαίδος, Σουφλί ον, 
καί Τρικάλων αλλά καί ή χο- 
ρήγησις τοιούτων τού διανυομέ- 
νου έτους καθυστερεί.
3. ΔΥΝΑΜΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

’Αλλά καί τών λοιπών Ύποκα-..

ραπείας τής άπαραδέκτου ταύτης 
καταστάσεως, διότι άλλως, παρά 
τήν Επιθυμίαν μας, θά εόρεθώμεν 
πρό τής άδηρίτου ανάγκης νά έ- 
πικαλεσθώμεν τήν παρέμβασιν τών 
αρμοδίων Δημοσίων 'Υπηρεσιών, 
οντες υπόχρεοι νά περιφρουρήσω- 
μεν τήν υγείαν τών συναδέλφων 
μας.
6) 'Υποκατάστημα 

Όρεστιάδος
Τά αύτά, ώς άνωτέρω, δυναν- 

ται νά λεχθώσι διά τό 'Υποκατά
στημα τούτο, τό όποιον έπί πλέ
ον, ώς ευρισκόμενον μακράν τής 
άγοράς μειονεκτεΐ έναντι τού άν- 
ταγωνισμοΰ.

Ή έκπροισώπησις διαπιστώσα- 
σα, άπό τού έτους 1959, τήν ά
νωτέρω κατάστασιν, .μετέφερεν 
ταύτην εις τούς αρμοδίους υπηρε
σιακούς παράγοντας καί παρεκά- 
λεσεν δπως ή υπηρεσία έπιληφθή 
τής ταχείας θεραπείας της, δοθέν- 
τος μάλιστα ότι τό περί ου πρό
κειται κατάστημα είναι τό πρώ
τον διά τού οποίου προβάλλεται η 
Τράπεζα εις τούς έ*κ τού ’Εξωτε
ρικού έπισκεπτομένους τήν Χώραν 
μας.

=Β

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑΣ

Ιδού τ’ αποτελέσματα τής έξοντωτικής άπασχολήσεως 
τών επαρχιακών συναδέλφων. Ό Νικόλαος ίΠκατζιούρας Τα

μίας τού Ύποκ)τθς Κοζάνης έπί σειράν έτών έμόχθει ανε
ξαρτήτως ώραρίου, πίσω) άπό ιίά κιγκλίδωμα τού Ταμείου εις 

τήν σκόνην τών κερμάτων καί χαρτονομισμάτων. Έκρίνετο 
«άναντικατάστατος» καί έπί σειράν έτών πάλιν δέν τού έ5ί- 
δετο ή άδειά του, τήν οποίαν δπως ό κάθε άνθρωπος εΐχεν 
άνάγκην διά τή|ν διατήρησιν τής υγείας του. Καί δταν ή φο
βερή άρρώστεια άρχισε νά έκδηλοΰται, ό άρρωστος πιά Γκα- 
τζιούρας άγωνιζόταν νά πάρη μερικές ήμερες άπτό τήν άδειά 

του τού έτους...11960!!!... διά νά ΰποβληθή εις θεραπείαν.
Ή άρρωστεια όμως, δπως ήταν φυσικό έκεΐ πού είχαν 

φτάσει τά πράγματα, ένίκησε.
Καί ή περίπτωσις τού Γκατζιούρα εΤνα μία άπό τις πολ

λές πού συμβαίνουν στην Τράπεζα. Καί πόσοι ύποψήφιοι 
ισάν τόν Γκατζιούρα δέν Εκκολάπτονται εις τον Μινώταυρον 
τών Επαρχιακών Υποκαταστημάτων!

Αλλά ώς εδώ.
Κύριε Διοικητά τής Τραπέζης, Κύριε 'Υπουργέ τής Έρ- 

γασίας, πράξατε τό καθήκον σας, διά νά μη Ακολουθήσουν 
άλλοι συνάδελφοι τήν τύχην τού Γκατζιούρα.

’Αλλά καί οΐ ίδιοι οί συνάδελφοι ας έχουν τό παράδει
γμα τού Γκατζιούρα ζωντανό καί νά ξεύρουν νά άμύνωνται, 
διά νά μή μένουν αί οίκογένειαί των χωρίς προστάτην.

ίίΒ=
•ταστημάτων πλήν μιας ή δύο Ε
ξαιρέσεων. τών οποίων ή δύναμις 
■καί ή σύνθεσίς τού Προσωπικού 
■κρίνεται, κατά τάς υπηρεσιακός 
«Απόψεις, ώς δυναμώνη νά άντα- 
■ποκριθή εις τό έργον τό όποιον 
καλείται νά φέρη εις πέρας, ή 
-κατάστασις δέν είναι ικανοποι
ητική διότι άδυνατούν ταΰτα ν’ 
άναπτύξωσι περαιτέρω τάς έργα- 
-σίας των, καίτοι ΰπάρχουσι δυ- 
•νατότητες εις τάς περιφέρειας 
■των δοθέντος δτι έκ τής άναμε- 
τρήσεως τών δυνάμεων των δια- 
πιστοϋται τό άδύνατον ικανοποι
ητικής Ιέξυπηρετήσεως τής) νέας 

-πελατείας των.
Ή έκπροσώπησις έπεσήμανε 

-τήν αδυναμίαν ταύτην ιάΐπό μα- 
κρού ήδη χρόνου καί κατ’ έπανά- 
Άηψιν, κατά τό άπώτερον παρελ
θόν καί τελευταίως, τόσον εις 
"Υμάς, δσον καί πολύ περισσό- 
σότερον είς τήν άρμοδίαν Διεύθυν- 
σιν, έτόνισε τήν άνάγκην λελογι
σμένης έπανδρώσεως τών Ύποκα- 

-ταστημάτων, ΐνα ταΰτα δύνανται 
νά έκπληρώσι τήν αποστολήν των.

Δυστυχώς, ό παράγων «έργα- 
■σίαί» ού μόνον δέν είσηκούσθη, 
■άλλ’ άντιθέτως προσετίθεντο έκά- 
■ στοτε νέα βάρη εις τούς ώμους 
τού Προσωπικού μέ αυστηρός μά
λιστα ένίοτε έντολάς, δπως τά βά
ρη ταΰτα έντός τακτών χρονολο
γιών τακτοποιώνται (άπογραφή 
Επιχειρήσεων κ.ά.).
4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣI Σ ΥΠΟΚΑΤΑ

ΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΥΓΙ
ΕΙΝΗΣ

:α) 'Υποκατάστημα
Καστοριά ς.
Θά ΰποχρεωθώμεν νά χρησιμο- 

ποιήσωμεν βαρεΐαν λέξιν Υνα χα- 
ρακτηρίσωμεν τήν εγκατάστασήν 
τού Υποκαταστήματος τούτου.

Είναι έντροπή διά τήν ’Εθνικήν 
Τράπεζαν νά στεγάζη, άπό έτών 
ήδη, τό έν Καστοριά 'Υποκατά
στημά της είς κτίριον τελείως ά- 
κατάλληλον άπό πάσης όστόψεως 
μέ Εμφανή, κίνδυνον τής υγείας 
τών έν αύτώ ύπηρετούντων.

Έκφράζομεν τήν βαθεΐαν λύπην 
μας διά τήν διαπίστωσίν μας ταύ
την καί άναμένομεν δπως ή υπη
ρεσία έπιληφθή τής ταχείας θε-

5. ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩ
ΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΑΥΤΗΣ 
Είς πολλά έκ τών Ύποκ)μάτων,

ώς μάς κατηγγέλθη καί έξηκρι- 
βώθη, ή αμοιβή έξ ύπερεργασίάς 
δέν καταβάλλεται δι’ ολόκληρον 
τόν πραγματοποιούμενον χρόνον 
παροχής έργασίας καί άλλοτε μέν 
αί ώραι περικόπτονται ύπό τών 
αρμοδίων οργάνων τών Ύποκ)μά- 
των, άλλοτε δέ δέν χορηγείται ή 
Αντίστοιχος πίστωσίς ύπό τής 
αρμόδιας Διευθύνσεως Προσωπι
κού, παρά τό γεγονός δτι αί ύ
πό τών Ύποκ) των ύποβαλλόμεναι 
σχετικαί καταστάσεις άναγράφου- 
σι τό σύνολον χών ύφ’ έκάστου 
υπαλλήλου πραγματοποιουμένων 
ώρών έργασίας.

6. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΕΡ- 
ΓAT IΚ ΟΥ ΔΥΝAM I ιΚ Ο Υ
Είς πλεΐστα 'Ύποκ)τα διεπι- 

στώθη δτι άπό πολλών έτών Είσ- 
πράκτορες ή Κληττ|ιες έκτελοΰν έρ 
γασίαν ίΰπαλλήλων-— είβικώτερον 
τού Ταμείου—τοΰθ’ δπερ άντιβαί- 
νει είς τήν Εργατικήν νομοθεσίαν.

7. ΔΙΑΦΟΡΑ.
α) ’Ε κ μ ά θ η σ ι ς ξένων 

γλωσσών.
Πολλοί έκ τών νέων συναδέλ

φων, ύπηρετοΰντες είς Ύποκ)τα 
ένθα δέν πρασφέρονται τά μέσα 
έκμαθήσεως ξένων γλωσσών, τε- 
λούντες ΰπό την πίεσιν τής έπί 
ΙΟωοον καί πλέον Εξαντλητικής 
έργασίας, εύρίσκονται έν Αδυνα
μία καί Εάν άκόμη παρείχετο ή 
δυνατότης τών μέσων, νά παρα- 
κολουθήσωσι τά μαθήματα ή άλ
λως πως φροντίσωσι διά τήν έκ- 
μάθη'σιν ξένης γλώσσης.

Ή τοιαύτη κατάστασις Απολή
γει τόσον είς βάρος των, δσον 
καί τής Τραπέζης, διότι άφ’ ενός 
μέν παρατείνεται ή έπί μακρόν 
χρόνον προσωρινότης των, άφ’ Ε
τέρου δέ δέν είναι δυνατή ή είς 
άλους τούς τομείς χρηίσιμοποίησις 
αυτών.
6) Ά ντι κατάστασις 

Ταμιών διά χ ο ρ ή γ η- 
σ ι ν ά δ ε ι ώ ν.
Διεπιστώθη περαιτέρω εις τινα 

τών Ύποκ)των, ή Αδυναμία άντι- 
καταστάσεως τών Ταμιών διά τήν 

(Συνέχεια είς τήν 6ην σελίδα)

ΥΠΟΚ1ΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

10)9)62
Κύριε Διοικητά,
"Εχομεν τήν τιμήν νά θέσωμεν 

ύπ’ δψιν Υμών τάς διαπιστώσεις 
γενικές φύσεως, έπί τήν συνθη
κών Εργασίας τών ώς άνω Ύποκ)· 
των, τάς έξαχθείσας κατά τήν 
πραγματοποιηθεϊσαν άπό 24)8 
—3.9.62 έπίσκεψιν αυτών ύπό τού 
Προέδρου καί Γενικού Γραμματέ- 
ως τού ήμετέρου Συλλόγου.

ΩΡΑΡ ΙΌΝ
Διά μίαν είσέτι φοράν εύρι- 

σκόμεθα είς τήν δυσάρεστον θέσιν 
νά καταγγείλωμεν Ύμίν τήν άπα- 
ράδεκτον κατάστασιν τής κατά 
κανόνα παραβιάσεως τού ώρα- 
ρίου.

Ό δυσανάλογος πρός τόν νόμι
μον χρόνον φόρτος εργασίας καί 
τό έκ τούτου ύπέρμετρον βάρος 
εύθύνης Αναγκάζουν τό Προσω
πικόν νά καταναλίσκη άπάσας 
τάς ώρας του Εντός τού Ύπακ)- 
τος κο8ι νά παραμελή τά καθή- 
κοντά του ώς κοινωνικού Ανθρώ
που καί οικογενειάρχου.

Τούτο άντί νά άποτελή στοι- 
χείον άρετής, δημιουργεί στίγμα
τα διά τήν Τράπεζαν. Διότι άρε- 
τή μέν είναι ή Εργασία καί ή φι- 
λοπονία, οΰχί δμως καί ή έξουθέ- 
νωσις τού άνθρώπου. Αυτή Αποτε
λεί βάρβαρον ροπήν, ή οποία στί 
γματίζει έν τή κοινών ίςι τούς ύ- 
παιτίους. Καί ύπαίτιοι είς τήν 
περίπτεροι ν ταύτη\< θεωρούνται 
παρά τού πληθυσμού τών Επαρχια
κών πόλεων καί τών συναλλασσό
μενων μετά τής Τραπέζης οί έν 
τή Διοικήσει τής Τραπέζης ύπεύ- 
θυνοι, οϊτινες άντί νά έπανδρώ- 
σωσι τά Ύποκ)τα μέ τό άναγκαί- 
ον άριθμητικώςι προσωπικόν, θέ
τουν είς διάθεσίν των μικρόν άρι- 
θμόν καταπεπονημένων άνθρώπων, 
μέ έπακόλουθον τήν καθυστέρησιν 
τής έργασίας των καί τήν1 δυσμε
νή έιν γένει άτμόσφαιραν συναλ

λαγής.
Συγκεκριμένως, είς τά Ύποκ)-

τα Μεγάρων, "Αργους, Δημητσά- 
νης, Άμαλιάδος, Γαργαλιάνων, 
Μεσολογγίου, Καρπενησιού, ’Ιτέ
ας, Όρχομενού, Άμφικλείας καί 
Έρύθρών, ή άπασχόληισις τού 
Προσωπικού είναι Απεριόριστος, 
άνευ καταβολής ΰπερωριακών Α
μοιβών, πλήν τών Ύποκ)των Με
σολογγίου καί ’Ιτέας, είς τά ό
ποια αί καταβαλλόμεναι Αποζημι
ώσεις δέν καλύπτουν είμή έλάχι- 
στον μέρος τών ώρών ύπερεργα- 
σίας. Λέγοντες δέ άπεριόριστον 
άπασχόλησιη κυριολεκτούμειν, δε
δομένου δτι πρόκειται περί καθη
μερινής έργασίας όατό πρωίας μέ
χρι νυκτός ουδέ τών Απογευμά
των Αργίας καί τών Κυριακών ά
κόμη έξαιρουμένων.

Είς τά κάτωθι Ύποκ)τα παρα- 
βιάζεται τό ώράριον Από 1-—4 
ώρας ήμερησίως καθ’ υπάλληλον, 
μέ τάς Ακολούθους καθ’ έκαστο 
παρατηρήσεις.

Κ ο ρ ί ν θ ο υ—Π ύ ρ γ ο υ 
Αί παρεχόμοναι κατά τό τέλος 

ίκάστης έξαμηνίίο,ς ίύπερωριακαί 
Αποζημιώσεις καλύπτουν μέρος 
τής τότε παρεχομένης ύπερεργα- 
σίας.

Ναυπλίου 
’Απεριόριστος ώς άνω άπασχό- 

λησις τινών έκ τών υπαλλήλων, 
Ή ΰπερωριακή Αμοιβή καλύπτει 
μέρος τής προσφερομένης ύπερερ- 
γασίας.

Σπάρτης, Γ υ θείο υ, 
Μεγαλοπόλεως, ’Α
ταλάντης:
Ύπερω,ριακή Αμοιβή δέν έγκρί- 

νεται.
Κ ι ά τ ο υ. Ξυλοκά
στρου, Α ί τ ω λ ι κ ο ΰ, 
Π ρ ε 6 έ ζ η ς, Λευκά- 

9/ Ήγουμενί- 
τ σ η ς, Ί ω α ν νι ί ν ω ν, 
Ά μ φ ί σ σ η ς, Λεβα- 

6 ε ί α ς, Θ η 6 ώι ν: 
’Ανεπαρκής ύπερωριακή Αμοι

βή καλύπτουσα έλάχιστόν ή μι
κρόν/ μέρος τής προσφ,εροιμένη)ς 

ύπερεργασίας.

Ή καταβαλλόμενη έν προκειμέ
νη) αμοιβή ύπερωριακής έργασίας 
ή καλύπτουσα έλάχιστον ή μικρόν 
μέρος τής παρεχομένης ΰπερεργα- 
σίας δύναται νά θεωρηθή ειρωνεία 
διά τούς συναδέλφους τών Επαρ
χιακών Ύποκ)των, ένώ παραλλή- 
λως αυτή δημιουργεί συσκότισιν 
διά τόν τυχόν έκ μέρους τών Κρα
τικών ’Οιργάνώίν ένεργούμενον έ
λεγχον τηρήσεως τού ώραρίου. 

ΑΔΕΙΑΙ
Διά τά πλεΐστα τών Επαρχια

κών Ύποκ)των ή λήψις άδειας 
Αποτελεί δνειρον άπραγματοποίη- 
τον, ή δέ έπίτευξις καί μέρους 
ταύτης, θεωρείται μέγα κοτόρθω- 
μα. Ούτω:

Είς τά ύπακαταστήματα Μεγά
ρων, Νεμέας, "Αργους, Γυθείου, 
Σπάρτης, Καλαβρύτων, Πατρών, 
Άμαλιάδος, Γαργαλιάνων, Φιλια
τρών Τριπόλεώς, Ναυπάκτίου, 

Μεσολογγίου, Αίτωλικοΰ, Πρεβέ- 
ζηΚ,, Λευκάδος1,, ΉγουμενΙίτσης, 
Καρπενησιού, ’Ιτέας, Θηβών, ’Ε
ρυθρών, ένώ διέβημεν τόν Αύγου
στον, ούδεμία ή έλάχιστον μέρος 

τών άδειών Ετους 1962 Εχει δο- 
θή, καθίσταται δέ προβληματική 

ή λήψΐς αυτών Εντός τού τρέχον
τος Ετους.

Είς τά Ύποκ)τα Νεμέας, Άρ
γους, Γυθείου, Σπάρτης, Πατρών 
(! ) 'Άμαλιάδος, Γαργαλιάνων,

νει τήν λήψιν τής κανονικής ά
δειας διά θεραπείαν παθήματος 
έν τή Ύπηρεσίςι(!).

'Είς τά Ύποκ)τα τέλος Αίγι
ου, Ξυλοκάστρου, Κιάτου, Μεγα
λοπόλεως, Καλαμάτας, Μεσσήνης, 
Πύργου, Δημητσάνης, Ναυπλίου, 
Κορίνβου, ’Αγρίνιου, Ίωαννίνων, 
Άρτης, Λεβαδείας καί Λαμίας 
χορηγούνται, έν πολλοΐς μετά δυ· 
σχερείας, «ί άδειοι τρέχοντος 
Ετους. Πλήν οίμως λόγω Ενδεχο
μένων Απροβλέπτων αιτιών, δυνα- 
μένωιν νά άνατρέψωσι τήν κανονικό 

τητα τής χορηγήσεως αυτών, πα- 
ρακαλούμεν δπως μετά τής δεού- 
σης προσοχής καί αύστηρότητος 
ίλέγξητε τήν πορείαν τών άδειών 
μέχρι τού καλού των τέλους.

ΙΕΠΑΝΔΡΩΣ ΙιΣ ΎΠΟ ΚΑΤΑ
ΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙιΑ ΠΡΟΣΩΠΙ
ΚΟΥ
Ή μόνη θεραπεία τού κακού 

θά συντελεσθή διά τής ένισχύσε- 
ως τών Ύποκ)των διά τού άναγ- 
καιοϋντος Προσωπικού. Αί πολλα- 
πλασιασθείσαι καί είς είδος καί
εις Αριθμόν Τραπεζικοί έργα- 
σίαι δέν είναι δυνατόν νά διεξά- 
γωνται μέ τό ύπάρχον Από πεν
ταετίας καί παλαιότερον, Προσω
πικόν, ώς συμβαίνει είς τά πλεί- 
στα τών Ύπσκ)των.

Ή πραγμάτοιποιηιθ|εΐσα κατά
Μεσίσήνης, Τριπ/όλεως, Αίγιου, τήν τελευταίαν τριετίαν πρόσλη- 
Ναυπάκταυ, Μεισολογγίου,. Αίτω- 
λικοΰ, Πρεβέζης, Λευκάδος, Ίωαν- 
νίνων, ’Ιτέας, ')Ορχομενού, Ατα
λάντης, Άμφικλείας, Θηβών, καί 
’Ερυθρών, οφείλονται Ακόμη α- 
δειαι Ετους 1961, είς δέ τά Ύ- 
ποκ)τα Γυθείου, Άμαλιάδος, Γαρ- 
γαλιάνων, Αίγιου, ’Ιτέας, Άμφι- 
κλεί^ς) Θηβών; όφείλοντοή όλό- 
κληροι ή υπόλοιπα Αδειών έτους 
1960.

Λυπη,ρ)άν ύπογράΐμμισιν σημει- 
οΰμεν διά τό Ύποκ) μα Πρεβέζης,
Ενθα ύπάλληλος Εναγών ί ως άναμέ-

Ύπ) μα Μεγάρων 2 ύπτάλ. Ύτροβλεπομ. πρόσληψις 1 ελλει

» Κορίνθου 4 > —

> Νεμέας 1 > — »
"Αργους 4 &

»Ναυπλίου 1 » *
Γ υθείου 1 » )> »

Σπάρτης 2 > >
>

> —■
» Δημητσάνης 1 > > *
y> Άμαλιάδος 1
y> Πύργου 2 » * *
» Γαργαλιάνων 1 » * *

Φιλιατρών 1 » (Ταμίας) » >

y> Καλαμάτας 2 » * 2 >
» Τριπόλεως 4 * *
» Κιάτου 2 > *
» Ξυλοκάστρου 1 Δακ)φος » > —
» Αίγιου 3 »
> Μεσολογγίου 2 > » »
» Αίτωλικοΰ 2 > > > 2 »
» Άγριίνίου 3 31- > 2

2
»

Λευκάδος 2 »
y> Ήγουμενίτσης 4 y>

» Ίωαννίνων 1 » > — »
y> Άρτης 2 > > 2

1
»

» Καρπενησιού 2 » * »
» ’Ιτέας 3 2

1
»

Άμφίσσης 1 » * » »
» Όρχομενού 2 *
» Αταλάντης 1 y> » y>
» Λεβαδείας 4 » y> 3
»> Λαμίας 1 » 1

Άμφικλείας 2 » » *
» Θηβών 2 » » » 2
» Ερυθρών 2 *

φίς προσωπικού έξητμίσθη πρό 
τού ογκου τών ηΰξημένων Εργα
σιών ή δέ πραγματοποιουμένη 

κατ’ αύτάς τοιαύτη θά έπιφέρη 
μέν βελτίωσίν τινα τής καταστά

σεως, πλήν δμως θ’ άπομείνουν 
σοβαρά κενά ύπό τόν παρόντα 
δγκον Εργασίας Ετι δέ μάλλον είς 
τήν άναμενομένην περίπτωσιν αΰ- 
ξήσεως αύτοΰ.

Αί παρουσιαζόμεναι είς προσω- 
πικόν άνάιγκαι τών έν έπικεφαλίδι 
τού παρόντος άναφερομένων ύπ) 
των Εχουν ώς είς τόν κατωτέρω 
πίνακα.

Έπί πλέον Αναγκαίος εις κλητήρ 
καί εΐζ βοηθός Ταμίου.

Οί τρείς λόγηι μεταθέστως έκ τού 
Ύποκ)τος

(Λόγω άποχωρήσεως Προϊσταμέ
νου Λ)ριίου)

έ’Επανειλ. Ύποκ)μα Εχει ζητήσει 
τούτον

(Έπανειλ, έζητήθη)
(Έξ ών μία δακτολογράφος) 

(Έξ ών εις πεπειραμένος)

2
2
1
3 
2

1

4

1 (Κατά έτέρας πηγάς αί άνάγκαι 
— Ανέρχονται είς 3)

1

2 
1 
1

2

2

Οί άναφερόμενοι Αριθμοί βασί
ζονται είς στοιχεία άκρως συντη
ρητικά, τά όποια έλήψθησαν έξ υ
πευθύνων πηγών. Έάν ήθέλομεν 
νά παραλληλίσωμεν καί έξομοιώ-
σωμεν τάς συνθήκας έργασίας 
πρός τάς τοιαύτας τών Ύπσκ)- 
των τών Ετέρων Τραπεζών, ό Α
ριθμός τών άναγκαιούντων υπαλ
λήλων θά Εδει νά ήτο πολύ μεγα
λύτερος. ’Αλλά καί οί άνωτέρω 

παρατιθέμενοι ομιλούν εύγλώττως 
περί τής καταστάσεως είς ήν εύ- 
ρίσκονται τά Ύποκ)τα, ώς Επί
σης καί; Εκείνης είς ήν θά περιέλ

θουν μέ τήν αυξησιν ιών Εργασι
ών των, έν ή περιπτώσει δέν λη- 
φθοΰν μέτρα διά τήν Απολύτως Ε
παρκή έπάνδρωσίν των είς προ
σωπικόν. Τούτο έπαναλαμβάνομεν 
καί διά τής παρούσης, έν συνε
χείς προηγουμένης μας, θά παρά- 
σχη είς τούς κ.κ. Διευθυντάς τών 
Ύποκ)των τήν δυνατότητα: νά ά- 
ναπτύξωσι ετι περαιτέρω τάς έρ
γασίας, δοθέντος δτι αί περιφέ
ρεια! των παρέχουσι μέν τήν δυνα
τότητα ταύτην, πλήν ή ελλειψις 
Επαρκούς δυνάμεως Αποβαίνει ά-

λίψσταλτικός παράγων τής| δρα- I 
στηριότητός των.
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΊΣ ΞΕΝΗΝ ΓΛΩΣ

ΣΑΝ.
Καθολικόν αίτημα απάντων 

τών ύπηρετούντων είς τά Επαρχι
ακά ΎπΟκ)τα συναδέλφων, ύπο- 
χρέων νά έξετασθώσιν είς τό μά
θημα τής ξένης γλώσσης, κατά 
τούς προσεχείς διαγωνισμούς μο- 
νιμοποιήσεως καί μετατάξεως, εί
ναι ή μή αυστηρά κρίσις τούτων.

Ώς καί είς τό Από 20.8.62 
πρός Ύμας Ύπόμνηιμά μας έτο- 
νίσαμεν, ιή καθολική κάθ’ ήμέραν 
όητασχόλησις τών Επαρχιακών συν
αδέλφων, καί ή μή έκ τούτου έ- 
ξεύρεσις χρόνου καταρτίσεώς των, 
τέλος δέ ή μή ίίπαρξις είς τάς 
πλείστας τών Επαρχιακών πόλεων 
σοβαρών Ιδρυμάτων καί καταλ
λήλων καθηγητών) φέρουν αΰτούς 
είς λίαν ύποδεεστέραν μοίραν τών 
συναδέλφων των (τού Κέντρου. 
Πάντα ταΰτα, θά συνέθετον τήν 
μεγαλυτέραν Αδικίαν, Εάν Απετέ- 
λουν αιτίαν ύπηρεσιακής καθυστε- 
ρήσεως τών Επαρχιακών συνοίδέλ-
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φων, καθ’ ήν στιγμήν ούτοι, λόγω 
τής άρίστου κάταρτίσεώς των είς 
τάς Τραπεζικάς έργασίας, Απο- 
ηελοΰν τΙά (στηρίγματα τού δι

κτύου τής Τροητέζης Ανά τήν Χώ
ραν.

Ή έκ ,μέρους Υμών όρθή έκτί- 
μησις τής πράγματικότητος, δέν 
εΐναι δυνατόν είμή νά συνταχθή 
μέ τήν Ανωτέρω Αντίληψιν.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΥΠΟΚΑΤΑ

ΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ύ π ο κ)μ α Λευκάδος:

Παρακαλοΰμεν δπως δώσητε Εν
τολήν ϊνα έπισπευσθώσι,παρά τής 
Αρμόδιας Υπηρεσίας τής Τραπέ
ζης, αί άπαιτούμεναι ένέργειαι 
διά τήν ταχεϊαν Αλλαγήν τής έγ- 
καταστάσεως τού ώς άνω Ύποκ) 
τος, καθ’ δσον ή σημερινή τοιαύτη 
λόγω τής Ασφυκτικής στενότητας 
χώρου, ούτε τήν Τράπεζαν συνι- 
στά, ούτε τήν πελατείαν Εξυπη
ρετεί Αλλά τούναντίον έμποδίζειτήν 
στοιχειώδη διεξαγωγήν τής έργα
σίας έκ μέρους τών ύπαλλήλων καί 
δημιουργεί συνθήκας δυσμενείς διά 
τήν ιύγείαν αυτών.

Χαρακτηριστικώς Αναφέρομεν 
δτι, ευρομεν δυκτυλογράφον, έργα- 
ζομένην, λόγω τής έλλείψεως χώ
ρου, Εντός σκοτεινού πλυντηρίου 
ύπό τά δμματα τού κ. Περιφερει
ακού Έπιθεωρητοΰ.
Ύ π ο κ)μ α ’Ιτέας

Είς τό έν λόγ(ρ Ύποκ) μα ή Ερ
γασία διεξάγεται ύπό τελείως Α
νεπαρκές σύστημα έξαερισμοΰ, έ
πί ζημίφ καί κινδύνω τής ύγείας 
τών συναδέλφων.

Παρακαλοΰμεν, δπως, τή Εντολή 
Σας, ή Αρμόδια Υπηρεσία προ- 
6ή είς τήν θεραπείαν τής Ανάγκης 
ταύτης τό δυνατόν συντομώτερον. 
Κύριε Διοικητά,

Τά δσα έξεθέσαμεν διά τά ά
νωτέρω Ύποκ)τα δίδουν πτωχήν 
εικόνα τού τί πραγματικός συμ
βαίνει είς αύτά. Καί έκ τών προ
σωπικών Σας Επισκέψεων άλλω
στε θά εχητε άντιληφθή δσα πάς 
υπεύθυνος δέν ήδυνήθη νά Σάς ct- 
ναφέρη. Ή βίκων αυτή είναι όμοια 
διά τά πλεΐστα Ύποκ)τα τής 
Χώρας.

Τήν κατάστασιν ταύτην, ήτις



ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΖΙΧ

Η πραγματοττοιηθεΐσα κατά τά τρίτον δεκαήμερον τού Αύ
γουστου ανταλλαγή των κυρωτικών εγγράφων τής Συμφωνίας Συν- 
δέσεως τής Χώρας μας μετά τής Ε.Ο.Κ. συνεπάγεται την άπό 
1ης Νοεμβρίου έ. ε. εναρξιν τής ισχύος τούτης. "Εν τφ μεταξύ ή 
οριστικοττοίησίς τής διακοπής τής "Αμερικανικής βοήθειας, ήτις 
έβεβαιώθη διά τής προσφάτου έπισκεψεως τού "Αντιπροέδρου Τζόν- 
αον, μειώνει, είς σημαντικήν εκτασιν, τάς δυνατότητας υγιούς χρη- 
ματοδοτήΐσεως τού1 μακροχρονίου προγράμματος οικονομικής άνα
πτύξεως. Ή Κυβέρνησις αντιμετωπίζει τάς εκ τών ώς άνω έξελί
ξεων νέας συνθήικας διά τής δημοσιεύσεως νομοθετημάτων, διά τών 
οποίων, έφ’ ένός μέν επιβάλλονται νέα φορολογικά βάρη, άψ" έτέ- 

;ρου δε απλοποιείται ή διαδικασία Ιδρύσεως καί έπεκιτάσεως βιο
μηχανιών. "Ανεξαρτήτως τής άποτελεσματικότητος τώ|ν έν λό/γφ 
μέτρων, ήτις ΰπό πολλών ζωηρώς άμφισβητεΐται, καθίστανται ήδηι 
έ'κδηλο# αί συνέπειαι ίικ τής σημειωθείσης κοιτά τά τελευταία έτη 
σοβαρός αιμορραγίας ίδίως είς τό εργατικόν δυναμικόν τής Ελλη
νικής υπαίθρου. Εξ άλλου ή συνέχισίς Τής συσσωρεύσεως κατα
θέσεων είς τάς Τράπεζας, ή κάμψις τών χρηματοδοτήσεων, ή διόγ- 
ικωσις τού συναλλαγματικού άποθέιματος καί ή άποκαλυφθείσα έπί- 
σήμως εκτασίς τής ανεργίας πιστοποιούν την πλημελή έκμετάλλευ- 
σιν καί αυτών τών διαθεσίμων πόρων τής Χώρας

Την; 24.9.62 έπραγματοποιήθη 
ή ανταλλαγή τών σχετικών μέ 
,τήν σύνδεσί/ν τής Ελλάδος μετά 
τής ΕΟΚ κυρωτικών έγγραφων, 
,κατόπιν δέ τούτου ή έν λόγφ συμ
φωνία τίθεται είς έφαρμογήν ά
πό τής 1ης Νοεμβρίου τρέχοντος 
έτους. Αί άμεσοι, μεταβολαί είς 
τό έμπόριον τής 'Ελλάδος μετά 
τών Χωρών — μελών τής ΕΟΚ 
είναι αί άκόλουθοι: 'Η ΕΟΚ θά 
μείωση τούς έπί τών είσαγομέ- 
νων έξ ' Ελλάδος δασμούς διά μέν 
τά βιομηχανικά προϊόντα κατά 
50%, διά δέ τά γεωργικά, ελληνι
κού έξαγωγικοϋ ένδιαφέροντος, 
κατά 35% έκτος τού καπνού καί τής 
Ρταφίδος, ένθα ή μείωσις θά ά- 
νέλθή είς 50%. Ή 'Ελλάς θά 
προβή είς τάς έξής δασμολογικής 
μειώσεις: 5% διά τά παραγάμενα 
-έν ' Ελλάδι καί 10% διά τά μή 
παραγόμενα βιομηχανικά προϊόν
τα. Έξ άλλου συμφώνως προς 
γούς όρους τής συμφωνίας απα
γορεύεται ή ΰπό τών συμβαλλό
μενων μερών έπιβολή νέων δα
σμών καί ποσοτικού περιορισμού. 
Κατ’ έξαίρεσιν ή Ελλάς δεν δύ- 
ναται κατά την πρώτην διετίαν 
νά έπιβάλλη ή αύξάνη δασμούς 
κατά 25% διά την προστασίν νε- 
οΐδρυομένων βιομηχανιών. Πε
ραιτέρω ή 'Ελλάς θά δυναται νά 
κάμη χρήσιν τού μέσφ τής Ευ
ρωπαϊκής Τ ραπέζης "Επενδύσεων 
χορηγηθησομένου δανείου τών 
125 έκ. δολλ. την πρώτην πεντα

ετίαν.
- Παρά την έκ πρώτης όψεως 
ευνοϊκήν διά την Χώραν μας ει
κόνα έκ τών ώς ανωτέρω ρυθμί
σεων ή πραγματικότης εναι περισ
σότερον άπό όσον συνήθως πι

στεύεται οδυνηρά.
"Εν πρώτοις, τό 'Ελληνικόν 

μακροχρόνιον πρόγραμμα οικονο
μικής άναπτύξεως, ή έκτέλεσις 

πού όποιου άποτελεΐ στοιχειώδη, 
ώς γνωστόν προϋπόθεσιν διά την 
έπιβίωσιν τής οικονομίας μας 
«ντός τού εύρυτέρου Ευρωπαϊκού 
χώρου έπληγη βαρύτατα έκ τής 
ληφθείσης υπό τών ’Αμερικανών 
«αποφάσεων περί διακοπής τής 
δωρεάν βοήθειας. Πράγματι συμ
φώνους πρός τά ΰποβληθέντα είς 
τον ΟΟΣΑ επίσημα στοιχεία αί 
είς συνάλλαγμα άνάγκαι διά την 
άνάπτυξιν τής Ελληνικής οικονο
μίας κατά την προσεχή πενΐαετί-
άποτελεϊ πραγματικήν νόσον διά 
-την Τράπεζαν ζητοΰμεν όπως έ- 
ξαλείψητε, πιστεύοντες ώς πόν
τε ς πιστεύουν, ότι, οϋτω πράτ- 
τοντες έξασφαλίζετε την ύγείαν 
τής Τραπέζης, άφοΰ είς τά νευ
ραλγικά σημεία αυτής, ώς είναι 
τά έπαρχιακά Ύποκ)τα, έπιτύ- 
χητε νά προσφέρουν τάς υπηρε
σίας των έπί ικανήν σειράν έτών 
άρ ιστοί καί άκίμαϊοι υπάλληλοι 
καί προ παντός ΥΓΙΕΙΣ ΑΝ
ΘΡΩΠΟΙ, αντί τών εξαθλιωμένων 
ανθρωπίνων υπάρξεων, ώς τείνουν 
σήμερον νά καταστούν οί άρι- 
στείς οϋτοι έκ τών λειτουργών 
τής Τραπέζης.

Διευκρίνιζα μεν έπί τού προ- 
κειμένου, ότι, πλήν ώρισμένων ε
ξαιρέσεων δΓ ας έπιφυλασσόμεθα 
νά λάβωμεν την ένδεδειγμένην θέ- 
σιν, οί διευθυνταί τών έπαρνχισ
κών Ύποκ)των, κατά κανόνα, μέ 
άπόλυτοψ κατανόησιν προς το ύ- 
π’ αυτούς προσωπικόν, πρώτοι έν 
ΐσοις, αγωνίζονται διά τήν έξα- 
σφάλισιν δικαίας ισορροπίας με
ταξύ φόρτου έργασίας καί ανθρω
πίνων δυνάμεων.

Πλήν όμως, ή Συλλογική ‘Ηγε
σία, αποφασισμένη όπως εξάλει
ψη τήν πραγματικότητα εκείνην 
ή οποία επιτρέπει εις τά περί 
Υμάς αρμόδια "Οργανα νά βασί- 
ζωνται είς: το βάρος τής άνατι- 
θεμένης είς τούς επαρχιακούς συν 
άδέλφους ευθύνης μέ σκοπόν τήν 
κλοπήν τής ύπερεργασίας των, θά 
μετέλθη άπαντα τά ένδεδειγμένα 
νόμιμα μέσα ανεξαρτήτως άν ταΰ

αν ανέρχονται είς έκατόν τουλά
χιστον έκατομμύρια δολλάρια έ- 
τησίως έναντι δέ τούτων έξησφα- 
λίσθησαν έπί τού παρόντος μόνον 
25 έκατομ. δολλ. έκ τής Ευρω
παϊκής Τραπέζης ’Επενδύσεων. 
Εξ άλλου τά περιθώρια τού κρα

τικού προϋπολογισμού διά τήν κά- 
λυψιν τών δαπανών τού κρατικού 
προγράμματος &ηενδυσεως, rijju,- 
κρύνεται κατά 600 έκ. Δρχ. κατά 
τό ίσόποσον Τού έκ. τής ’Αμερι
κανικής βοήθειας έισόδου.

Συνεπώς ή παρεχόμενη ευχέρεια 
εξαγωγής ' Ελληνικών βιομη
χανικών προϊόντων είς τάς χώ
ρας τής ΕΟΚ αποβαίνει άνευ 
πρακτικής σημασίας,! καθ’ όσον 
τοιαύτα μέν έπί τού παρόντος δεν 
ύφίστανται άλλ’ ούτε καί είς το 
μέλλον, κατόπιν τών περιορισμών 
τών μέσων οικονομικής άναπτύ
ξεως, είναι δυνατόν νά υπάρ
ξουν.

Μόνη ελπίς απομένει ή αυξη- 
σις τών εξαγωγών τών γεωργι
κών μας προϊόντων, λόγω τής έ- 
πιτευχθΙείσης διά τής συμφωνίας 
[Συνδέσέως ευνοϊκής δασμολογι
κής μεταχειρίσεως. 'Αλλά καί είς 
τον έν λόγφ τομέα αί διαγραφο- 
,μεναι μακροχρόνιοι προοπτικοί 
είναι μάλλον δυσμενείς. "Ηδη λό
γφ τής άθράας μεταναστεύσεως, 
είς δύο βασικάς καλλιέργειας ή
τοι τού καπνού καί τού βάμβακος 
παρετηρήθη είς πλείστας περιπτώ 
σεις έλλειψις (!) εργατικών χει- 
ρών. Δοθέντος δέ ότι αί μέν ά-
νάγκαι τών ανεπτυγμένων χωρών 
τής Ευρώπης είς έργατικάς χεϊ- 
ρας συνεχώς αύξάνουν, αί δέ 
προσφερόμειναι ευκαιριαι άπασχο- 
λήσΕως είς τήν Ελλάδα ή είναι 
ανεπαρκείς έν συγκρίσει μέ τόν 
αριθμόν τών ικανών πρός εργα
σίαν προσώπων ή έχουν καθαρώς 
έποχικόν, ώς συμβαίνει μέ τήν 
γεωργίαν χαρακτήρα, τό μετανα- 
στευτικόν ρεύμα δεν θά ανακο
πή.

Κατόπιν τών ανωτέρω αί δυ
νατότητες περαιτέρω αύξήσεως 
τής γεωργικής παραγωγής καί 
συνεπώς τών εξαγωγών τών σχε
τικών προϊόντων περιορίζεται αΐ- 
σθητώς.

Ή Κυβέρνησις έν όψει τών ά- 
νωτέρω έξελίξεων πρσέβη είς τήν 
λήψιν σειράς νομοθετικών μέτρων. 
Διά τούτων έπιδιώκεται άφ’ έ-
τα πλήξουν δυστυχώς καί τούς 
πρωταγωνιστάς τούτους. Θά προ- 
τιμήσωμεν νά πονέσουν οί ολίγοι 
διά νά σωθούν οί πολλοί,

’Αλλά Σείς, Κε Διοικητά δϋ- 
νασθε νά προλάβητε πάντα πό
νον.Τε/ίνατε εύήκοον ουςι πρός τάς 
ιέκκλήσεις έκείνων είς ούς ένεπι- 
στεύθητ,ε τόν περιφερειακόν μη
χανισμόν τή|ς Τραπέζης. Μόνον 
φάρμακσν: Η ΕΠΑΝΔΡΩΣΙΣ ΔΙΑ 
ΤΟΥ ΑιΝΙΑΓΚΑΙιΟΥΝΤΟΣ ΠΡΟ
ΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ Η ΕΞΑΣΦΑΛΙ- 
ΣΙΣ ΑΝΕΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΕΞΑ
ΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Τό δεύ 
τέραν, τό υλικόν μέρος, τό φρον
τίζετε μέ αρκετήν ταχύτητα καί 
θά τό όλοκληρώσητε, προβλέπο- 
μεν, συντόμως καί δΓ ά Ύποκ) 
τα παρουσιάζουν έλλείψεις.

Τό πρώτον όμως, τό ΕΜΨΥ
ΧΟΝ, ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ μέρος 
έχει παραμεληθή. Αυτό ζητοΰμεν 
όπως προτάξητε. Είς αϋτό άναμέ 
νομεν τήν έκβήλωσιν τής Ιδιαιτέ
ρας Σας φροντίδας, διά ΠΛΗ
ΡΩΝ μέτρων. Διά τής ΟΛΟΚΛΗ-
ΡΩΣΕΩΣ τής προσλήψεως άναγ- 
κριιοΰντος πρρσιωπιχοϋ καί τής 
έφαρμογής τών εργατικών Νόμων 
οί όποιοι έθεσπίσθησαν κατόπιν 
6αθεΐας μελέτης τής πραγματικό-
τητος τήν όποιαν ούδείς επιτρέπε
ται ν’ άγνοή.

Μετά τιμής
Σ ΥΑΛΟΓΟ Σ ΥΠ ΑΛΛΗΛΩΝ 

Ε.Τ.Ε.
(Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ 
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 
ΕΠ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔίΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟ 
ΥΠΟΣΧΕΘΕΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας) 
των, πράγμα τό όποιον έχει 
Ιδηιμιΐουργΐήσε)ι, άικαίωΐς άλλως

νός μέν ή κάλυψις τών άπολεσθέν 
των, κατόπιν τής διακοπής τής 
άμερικσνικής βοήθειας, έσόδων 
άφ’ ετέρου δέ ή προώθησις τής 
βιομηχανικής άναπτύξεως. Ή δι- 
εύρυνσίς τών έσόδων τού κρατι
κού προϋπολογισμού έπραγματοποι 
ήθη διά τής έπιβολής αύξήσεως 
είς τούς φόρους έπί ώρισμένων, 
εϋρείας καταναλώσεως ειδών ώς 
ό ζύθος, τά σιγαρέττα, ή ζάκχα- 
ρις ύπό τό προπέτασμα τών φο
ρολογικών διαρρυθμίσεων. Έξ άλ 
λου ή μέριμνα διά τήν βιομηχα
νίαν έξεδηλώθη διά τής νομοθετι
κούς έπιβληθείσης άπλσυστεύσεως 
τής διαδικασίας έκδόσεως αδει
ών πρός ϊδρυσιν νέων βιομηχανι
ών ή βιοτεχνιών καί έπέκτασιν 
τών έγκαταστάσεων τών ύφιστα- 
μέσων τοιούτων.

Ή σκοπιμότης τών ώς άνω 
μέτρων αμφισβητείται ζωηρώς 
καθ’ όσον αί μέν νέοι φορολογίαι 
δυνατόν νά οδηγήσουν είς ΰψω- 
σιν τοϋ γενικού επιπέδου τών τι
μών οπότε μειώνεται έτι περαι
τέρω ή ήδηι ασθενής άνταγωνιστι- 
κότης τής ’Ελληνικής Οικονομίας, 
ή δέ πλήρης έφαρμογή τής πολι
τικής τών «ανοικτών θυρών» θά 
θέση είς κίνδυνον τήν βιωσιμό
τητα πολλών βιομηχανικών έπι- 
χειρήσεων είδικώτερον δέ είς 
κλάδους! οϊτινες θεωρούνται ώς 
«κεκορεσμένοι».

*
Τέλος ώς πρός τάς είδικωτέ- 

ρας έξελίξείς τής οικονομίας πα
ρατηρούνται τά έξής:

Αί ίδιωτικμί καταθέσεις είς 
τάς Τραπέζας καί τούς λοιπούς 
πιστωτικούς οργανισμούς (πλήν 
τής Τραπέζης ’Ελλάδος) έσημεί- 
ωσαν εντός τού Αύγούστου αΰ- 
ξησιν κατά 458 έκ. δρχ. Τό μέ- 
γ ιστόν τμήμα τής έν λόγφ αύξή
σεως συνεκεντρώθη, είς τάς άπο- 
,ταμιευτικού χαρακτήρος καταθέ
σεις ήτοι είς τάς καταθέσεις Τα
μιευτηρίου καί Προθεσμίας (171 
έκ. καί 243 έκ. άντιστοιχως). 
Περαιτέρω έντός τού οκταμήνου 
’Ιανουάριος -— Αύγουστος 1962 
αί ιδιωτικοί καταθέσεις ηύξήθη- 
σαν κατά 3.333, — έκ. δρχ. έ
ναντι 1.447 έκ. τής Αντιστοίχου 
περιόδου τού παρελθόντος έτους.

Άντιθέτως, αί νέαιι τραπεζικοί 
πρός τήν οικονομίαν πιστώσεις 
κατά τό έ^ττάμηνον ’Ιανουάριος— 
’Ιούλιος 1962 άνήλθσν είς 2.189 
έκ. Δρχ. έναντι ανόδου 2.370 έκ. 

δρχ. κατά τό άντίστοιχον έπτάμη- 
νον τού 1961. Έκ τών έν λόγφ 
έξελίξεων προκύπτει σαφώς δτι 
ή συσσώρευσις άδρανσυσών κατα
θέσεων είς τάς Τραπέζας έξακο- 
λουθεΐ νά έντείνεται. ’Εντεύθεν 
προβάλλουν άνάγλυφοι αί άδυνα- 
,μίαι τής οικονομικής μας πολιτι
κής, μή δυναμένης νά έπιτυχη 
,τήν αποδοτικήν χρησιμοποίησιν 
τής μικρός έσωιτερικής άπσταμι- 
εύσεως παρά τάς άνάγκας τής τε
λευταίας εις κεφάλαια διά τήν ά- 
νάπτυξιν τής οικονομίας τής Χώ
ρας.

Έξ άλλου, ώς προκύπτει έκ των 
δημοσιευθέντων έσχάτως στοιχεί
ων τής Εθνικής Στατιστικής Υ
πηρεσίας, οί καθ’ όλοκληρίαν ά
νεργοι ανέρχονται είς 238.900 ά
τομα έπί συνόλου ένεργοΰ πληθυ
σμού 4.663.100. ’Εάν ληφθή ύπ’ 
σψιν ή τεραστία έκτασις ΰποαπα- 
σχολήσεως ή όποια ενδημεί είς 
τήν ύπαιθρον άλλά καί είς ώρι- 
ιάμέναςΙ κυρίως/ έπα),σακάς πό
λεις, αντιλαμβάνεται πός τις τήν 
τεραστίαν άπώλειαν πλούτου έκ 
τής μή άπασχολήσεως τών τερα
στίων έργατίκών μας άποθεμάτων.

Ευοίωνος έξέλιξίς σημειούται 
είς τάς εισπράξεις τών άδηλων 
πόρων. Ούτω τό τουριστικόν συ
νάλλαγμα τής περιόδου ’Ιανουά
ριου — ’Ιουλίου τρέχοντος έτους 
άνήλθεν είς 40,2 έκ. δολ. ήτοι 
κατά 30%. Έξ άλλου παρά τήν ΰ- 
φισταμένην εις τήν ναυτιλίαν κρί- 
σιν αί μέχρι ’Ιουλίου εισπράξεις 
έκ ναυτιλιακών εμβασμάτων ά- 
,νήλθον είς 61.9 έκ. δολλ. ήτοι 
υπήρξαν ανώτερα ι κατά 4,2 έκ. 
δαλλ. τού άντιστοίχου έπταμήνου 
,τού 1961.

Κατόπιν τών ανωτέρω συνεχί
ζεται ή άνοδος τού συναλλαγματι
κού αποθέματος, τό όποιον εάς τά 
τέλη ’Ιουλίου άνήλθον είς τά 
270 έκ. δολλ. Έν τούτοίς ή ώσαυ- 
τως συνεχιζομένη διεύρυνσις τών 
έμπορικών πιστώσεων τής αλλο
δαπής αϊτινες τήν 30ήν ’Ιουλίου 
άνήρχοντο είς 138,8 έκ. δολλ. έ
ναντι 114,9 έκ. δολλ. κατά τήν 
αντίστοιχον ήμερομηνίαν ταΰ πα
ρελθόντος έτους ©μείωσε αίσθη- 
τώς τήν σημασίαν τής ανόδου του 
συναλλαγματικού αποθέματος

Παρά τούτα αί έν γένει εξελί
ξεις τόσον άπό άπόψεως καταθέ
σεων, χρημ ατοδοτήσεως, αριθμού 
άποσχολουμένων καί συναλλαγμα
τικών διαθεσίμων πιστοποιούν τήν 
ύπαρξιν εύρέων περιθωρίων πό
ρων δυναμένων νά χρησιμοποιη
θούν διά τήν έπιτάχυνσιν τοΰ ρυ
θμού τής άναπτύξεως τής οικονο
μίας τής Χώρας.

τε, είς τό μοχθούν καί ττενό- 
μενον Προσωπικόν, τήν έντύπω- 
σιν τής, έγκαταλείψεως, ήτις 
γίνεται έτι έντονωτέρα έκ τής 
όλονέν σημειουμένης ανόδου 
τών ωφελειών τής Τραπέζης.

Είίμεθα δέ βέβαιοι Κε Διοί
κησα, ότι ή επαναφορά αυτή 
ενώπιον Ύιμών του μεγέθους, 
είς αριθμόν καί περιεχόμενον, 
τών συσσωρευθέντων ζητημά
των θέλει κινήσει τά ένδιαφέ- 
ρον Σας, ώστε y άναπτυχθή ή 
έκ ιμέρους Υμών πρωτοβουλία 
διά τήν έφαρμογήν τών είς τό 
παρελθόν έκδοθεισών καί τύ- 
ποις επί τοΰ παρόντος ίσχυ- 
ουσών αποφάσεων Σας περί 
λιίσεως εντός λογικού χρόνου 
τών αφορώντων τό Προσωπικόν 
ζητηιμάτωίν.,

Έπί τή εΰκαιρίρ δέ ταΰ- 
θά παρακαλέσωμεν Υμάς καί 
πάλιν όπως δώσητε τήν δέου
σαν -είς τά ζητήμοπα τού Προ
σωπικού σειράν προτεραιότη- 
τος, ώστε νά μή παρουσιάζε
ται η σημερινή είκών συσσωρ- 
ρεΰσεως αυτών.

ρια ισεματα του I Ιροσΐοπικκ 
έχουν έν περιλήψει ώς άκολοι 
θως :
I. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΙΣ ΑΠΟΦλ 
ΣΕΩΝ ΣΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟ 

ΜΑΓΟΥ
1 ·__ Καθορισμός βασικού ιμ 

σθού Λογιστού Α' είς Δο· 
3.600.

Ανάλογος προσαρμογή τών 
βασικών μισθών Ύποτ) ρχου 
καί Τμηματάρχου Β'.

2. Σΰντμησις χρόνου διά 
τήν λήψιν επιδόματος εύδοκί- 
μου παρρμονής είς τόν βαθ
μόν Top Λογ ιστού Β' άπό τρι
ετίας είς διετίαν.

3. Καθορισμός τού μισθού 
τού Δοκίμου ώς πρώτου έν τή 
Τραπέζη μισθού — Ρύθμισις 
π ροσωρ ι νοτήτων.

Τά ώς άνω αιτήματα έτέθη- 
σαν ύπό τής Συλλογικής έκπρο- 
σωπήσεως έν όψει καί μετά 
τήν αναγγελίαν τών αποφάσε
ων Σας τοΰ παρελθόντος Μα- 
ΐου. ("Εγγραφα πρός Υμάς 
άπό 14.4.62, 4.5.62 καί 31 
5.62).

„Αι κατ^εντολήν Σας καί έπί 
τορ σχοττώ νκανοττοιήοΈοας των 
οατηιματων τούτων οιχετ ι koci 
μελέται έχουν συμπληρωθή πα- 
ρά τής σχετικής Υπηρεσίας, 
απομένει δέ ή είσήγησις ενώ
πιον Υμών πρός λήψιν -άποφά- 
σεως.

Σημειώσατε παρακαλοΰμεν 
ότι διά τήζ ίκανοποιήσεως 
τών αιτημάτων τούτων συμ- 
πληροΰται ή πρώτη φάσις τού 
προγράμματος Σας διά τήν 
«έξομοίωσιν» μέ τό Προσωπι
κόν της Τραπέζης τής Έλλά- 
δος, εξαλείφονται σοβαροί α
νωμαλία! εις το μισθολογικάν, 
σμικρύνεται ή άπόστασις διά 
τήν πραγματικήν, έπί τά βελ- 
τ'Φ, ιση,ν μετρχείρισιν τοΰ 
Προσωπικού τής Τραπέζης, 
μας προς τό τών λοιπών με
γάλων Τροοπεζών καί άιμβλύνε- 
ται ή πικρά έντύπωσις περί 
ικανοτΓθΐήοΈο>ς ιμόνον τών α
νώτατων υπαλλήλων τής Τρα- 
πεζής.

Τά ανωτέρω αιτήματα προ
τάσσονται καί είσηγούνται 
αυτοσελώς^ λόγφ τρύ άναπο- 
απάστου αυτών προς τάς α
ποφάσεις Σας του παρελθόν
τος Μαΐου, ή ώς έκ τούτου δέ έ- 
πίλυσίς των κρίνεται μή έπι- 
δεκτική αναβολής.
II. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΦΟ- 
ΡΩΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΥ

ΝΑΔΕΛΦΩΝ
1. Ύπαγωγή έπιδομάτων θέ

αεως είς τήν τακτικήν ιιισθο- 
δοσίαν.

2. Καταβολή έπιδομάτων ε
λεγκτών (Υπόμνημα άπό 18. 
6.59).

3. Καταβολή έπιδάματος 
Λογ ι στού.

4. Προσαρμογή Ταμιακού έ- 
πιδό'ματοςι πρός) τά ύπό τής 
Τραπέζης Ελλάδος] καταβαλ
λόμενα ποσά. (Έπανυποβολή 
δΓ ύπομνημάτων άπό 2.5.62 
καί 31.5.62).

Τά άνωτέρω αιτήματα άπο- 
τελοΰντ ι συνέχειαν τό- άπαι- 
τθυμένων διά τήν έφαρμογήν 
τής αρχής τής 'ίσης πρός τάς 
μεγάλας Τροπτέζας μεταχειρί

σεως, παρακαλοΰμεν όπως 
περιλάβηττε είς' τάς, άμέσως 
προσεχείς σχετικάς αποφάσεις 
Σας.

5. Άνάληψις παρά τής Τρα- 
πέζης μέρους τής δαπάνης 
θερμάνσεως τών συναδέλφων 
Βορείου ‘Ελλάδος καί ορεινών 
περιοχών. "Εγκαιρος καταβο
λή τών σχετικών ποσών.

( Εγγραφα Συλλόγου πρός 
κ. Διευθυντήν Προσωπικού ά
πό 12.8.61, 31.1.62 καί 13.
7.62) .

Ή άμεσος ίκανοποίησις τοΰ 
αιτήματος τούτου άποτελεΐ η
θικήν ύποχρέωσιν τής Τραπέ
ζης κατόπιν τής κατηγορημα
τικής διαβεβαιώσεως τοΰ κ. 
Διευθυντοΰ Προσωπικού περί 
χορηγήσεως ύπό τής Τραπέ
ζης πάσης οικονομικής παρο
χής χορηγούμενης ύπό τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος.

6. Σύστασις Ταμείου Προι- 
κοδοτήσεως θυγατέρων (Υπό
μνημα άπό 3./I I .59).

7. Αυξησις επιδόματος πο- 
λυετίας διά τού υπολογισμού 
χρόνου προϋπηρεσίας εις τό 
Δημόσιον καί ετέρους "Οργα
νισμούς (Ύπάμν. άπό 5.8.58 
καί 21.6.62).

8. (Προώθησις πτυχιοΰχωΐν 
Άνωτάτων Σχολών (Ύπομν.
14.2.59).

9. Σ υνυπολογιαμός έπιδόι- 
ματος χειριστών καί χειριστρι 
ών Λογιστικών Μηχανών είς-" 
τό δώρον Χριστουγέννων καί 
Πάσχα (Υπόμνημα 6.5.60).

10. Καταβολή κομίστρων 
(Ύπάμν. 1.2.62).

11. Κατ’ άνοολογίαν προώ- 
θησις τών προσληφθέντων είς 
τήν ύπηρεσίαν τής Τραπέζης 
ύπαλλήλων μέ βαθμόν κλητή
ρας καί παρεχόντων έξ ΰπαρ- 
χής έργασίαν ύπαλλήλου (Ύ
πομν. 2.2.62 καί 10.7.62).

12. Μονιμαποίησις Προσω
πικού προσληφθέντος έπί συμ- 
βάσει (Ύπάμν. 16.5.62).

13. ’ Εφαρμογή τών Νόμων 
751 καί 1836 (περί νεοπολε- 
μιστών) καί 971 (περί άγω- 
νιστών Εθνικής ’Αντιστάσεως) 
ύπέρ τών ύπαγομένων είς αυ
τούς υπαλλήλων.

14. Καταβολή στεγαστικοΰ 
δανείου και είς τάς ύπάνδρους 
συναδέλφους, ών οί σύζυγοι 
ασκούν έτερον, έκτος τής Τρα- 
πεζής, έπάγγελμά ύπό τήν 
προϋπόθεσιν ότι ή σίκογένειά 
των στερείται οπωσδήποτε ι
διοκτήτου στέγης. (Ύπάμν. 7.
6.62) .

15. Καταβολή έπιδάματος 
χειριστών τηλετύπων (Έγγρα
φον 1.8.62).

Εΐναι έμψανής, Κε Διοικητά, 
έκ τών παρατιθεμένων χρονο
λογιών υποβολής τών σχετικών 
Υπομνημάτων, ή άδιαφορία έκ 
τής| πλευράς τής Τ ραπέζης, 
τόσον έναντι αυτών τούτων 
τών ζητημάτων όσον — και 
τούτο έκδηλοΐ άλλόκοτον α
συνέπειαν — και πρός τά ύπ’ 
αυτής έγκυκλίως δ ιατασσό μέ
να, ήτοι πρός αΰτάς ταυτας 
τάς διαταγάς Σας.

Ύπό μορφήν εντόνου παρα
πόνου καταγγέλλομεν πρός 
ΎμόίςΙ τήύ παρατηροΰμένήν 
καί πρός τά ειδικά, ώς άνω 
βήματα εξοργιστικήν καθυστέ- 
ρησιν τής έπιλύσεώς των, έξι- 
κνουμένην καί μέχρι τών ά- 
πλουστήρων τοιούτων, αλλά 
καί μέχρις έκείνων 6Γ ά έχει 
ήδη ληφθή άπόψασις. Άναφέ- 
ρομεν ώς παράδειγμα τήν πά
ροδον ολοκλήρου εξαμήνου ( ! ) 
άπό τής λήψεως τής σχετικής 
άποφάσεως προωθήσεως τών 
προερ^μφων έκ μετατάξάω^ 
Ταμιακών συναδέλφων, άνευ 
της μέχρι στιγμής έφαρμογής 
αυτής. (Πιστεύοντες ότι# ή α
ναβολή αΰτη, ουδόλως εΐναι δυ
νατόν νά προέρχη,ται εκ μέρους 
Ύ μών, θεφροΰμεν υπεύθυνον 
τήν άρμοδίαν Διεύθ'υνσιν Προ
σωπικού, ήτις, συνεπεία άνε- 
ξηγήτου διστακτικότητος, α
ποφεύγει τήν προς Υμάς εί- 
σήγησιν τών σχετικών θεμά
των.

III. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
1. ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ

‘Ο θεμελιώδης οδτος θε
σμός, ό ρυθμίζων τήν φυσιολο
γικήν έπαγγελματικήν έξέλι-

ξιν έχει ιδιαιτέρως ταλαιπω- 
ρηθή κατά τήν τελευταίαν δι
ετίαν και δή είς τά ακόλουθα 
σημεία :

α) Κ α θ υ σ τ έ ρ η σ ι ς δ ι- 
ε ν ε ,ρ γ ε ί α ς καί άνα- 
κ ο ι ν ώ σ ε ω ς προ ά
γω γ ώ ν.

"Ηδη σήμερον κατ’ Αύγου
στον 1962 διενεργοΰνται είσέ- 
τι αί προαγωγαί έτους 1961. 
Αί έν λόγφ προαγωγαί δεν έ
χουν εΐσέτι όλοκληρωθή, ύπο- 
λειπρμένων τών προσαυξήσε- 
ων είς τούς άπό Τμητ)ρχου 
ΑΖ καί άνω βαθμούς. Δεν ό- 
μιλώμεν περί προοιγωγών είς 
τούς ανώτατους βαθμούς διότι 
ώς γνωρίζετε, αϋται κο^υστε- 
ροΰν άδικαιόλογήτως άπό τοΰ 
1959 παρά τάς έπανειλημμέ
νος παρακλήσεις τοϋ ήμετέρου 
Προέδρου πρός τόν κ. Διευ
θυντήν Προσωπικού καί τάς 
κατηγορηματνκάς διαβεβαιώ
σεις αύτοΰ. έπί τριετί
αν ήδη, ότι «θά τελειώσουν».

’Αλλά καί αΐ διενεργούμε- 
ναι προαγωγαί τών λοιπών 
βαθιμών παρουσιάζουν τρομε- 
ράν καθυστέρησιν περί τήν 
κοινοποίησίν των, μετά τά 
πέρας τών έργασιών τής αρ
μόδιας ’Επιτροπής.

Ή κατάστασις αυτή είναι α
παράδεκτος, διότι επιφέρει τάς 
συνεπείας της έφ’ ολοκλήρου 
τοϋ μηχανισμού τών προαγω
γών καί άναστέλλει βαθμιαίως 
αυτάς, ώστε συντόμως νά τάς 
’ίδωμεν έν τφ συνόλφ των διε- 
νεργουμένας μέ καθυστέρησιν 
τουλάχιστον διετίας.

Παρακαλοΰμεν όθεν, όπως 
έξουδετερώσητε τά αίτια τής 
τοιαύτη,ς καθυστ.ερήσεως διά 
τής άπαρεγκλίτου καί ταχείας 
εκάστοτε έκιτελέσεως τών α
ποφάσεων τής Επιτροπής Προ 
αγωγών. Πάσα προσπάθεια 
άλλοιώσεως αυτών πρός1 έξι> 
πηρέτησιν ισχυρών ένδιαφερο- 
μένων, άποτελούσα καθ’ ή μάς 
τήν κυρίαν αιτίαν τής εΐρημέ- 
νης καθυστερήσεως στερούμε
νης ήθικών έρεισμάτων, είναι 
άποκρουστέα.

‘Ωσαύτως παρακαλοΰμεν ό
πως γίνη αποδεκτόν τό αϊτη- 
μα τοΰ1 Συλλόγου περί αύξήσε
ως τών οργανικών θέσεων (Ύ- 
πόιμν. 10.11.61, 16.6.62^ καί 
12.7.62) ώς αναγκαίου μέ
τρου διά τήν όλην ρύθμισιν 
τοΰ ζητήματος 'άλλα καί άντα- 
ποκρννομένου πρός: τήν πρα
γματικότητα, κατόπιν αύξήσε
ως τής δυνάμεως τού Προσω
πικού τής Τραπέζης καί άλ
λων ,μέτρων τά όποια έλήφθη- 
σαν, ένια μάλιστα κατά προ
κλητικήν παράβασιν τών δια
τάξεων τού ’Οργανισμού (αΰ- 
ξησις θέσεων Διευθυντών και 
Ύποδ)ντών Τραπέζης).

β) Φύλλα ποιότητας.
Διεπιστώθη έν τή πράξει, 

ότι τά είσαχθέντα διά τοΰ έ- 
φαρμοσθέντος άπό τού έτους 
1961 συστήματος συντάξεως 
Φύλλων Ποιότητας, κριτήρια 
καί ή βάσει τούτων αξιολόγη
σές τής ποιότητας τών κρινο- 
μένων, αποβαίνει είς βάρος 
τών τελευταίων. Οντω πλεΐ- 
στοι υπάλληλοι αποδεδειγμέ
νης υπηρεσιακής άξίας έμει- 
φθησαν αίσθητώς μέ έπακό- 
λουθον τήν άπώλειαν ή τον 
συνεχή κίνδυνον απώλειας τής 
προαγωγής των.

Ώς έκ τούτου, παρακαλοΰ
μεν όπως) άναθεωρηθή, βάσει 
άντικειμενικωτέρας μελέτης, ό 
αριθμός, ή σύχθεσις τών κριτη
ρίων καί ή βάσει τούτων βαθ
μολογία. Διότι εΐναι άπαράδε- 
κτσν έν άπουσία τής έκπροσω- 
πήσεως νά λαμβάνωνται μέ
τρα μεταβολής έπί τά χείρω 
τών όρων έργασίας.

Στοιχεΐον προόδου δεν εΐναι 
ή παντί τράπφ αναστολή ή έ- 
πιβράδυνσις τής έξελίξεως τοΰ 
ύπαλλήλου, άλλα ή τόνωσις 
της έφέσεως αύτοΰ πρός ά- 
ιτοδοτικωτέραν έργασίαν.

γ) Κ α τ’ εκλογήν προ
αγωγαί.

Έπανειλημμένως έχομεν το
νίσει, ότι ή διενέργεια προα
γωγών κατ’ εκλογήν είς τους 
κάτω τοΰ Λογ ιστού Α' βαθ
μούς είναι άτυχης. Ή δυνατό- 
της τής παροχής είς τούς βαθ
μούς τούτους παρά πλήθους 
ατόμων, όμοειδών καί τής αθ 
τής αξίας προσόντων, τά πτω-



χά, λόγψ τού μικρού σχετικός 
αριθμού έτών υπηρεσίας και 
κριτών, στοιχεία πράγματι αν
τικειμενικής κρίσεως τού ύ- 
παλλήλου διά ιμίαν το ι αυτήν 
προαγωγήν και ό περιορισμέ
νος αριθμός των ουτω προα
κτέων, συνιστώσι πηγάς βε
βαίων αδικιών είς βάρος όΟ 
συνόλου τών λοιπών μή τυγχα- 
■νάντων τής τοιαύτης εύνοιας. 
Ή πικρία πλήττει -τον κορμόν 
τής υπαλληλικής ιεραρχίας 
αυτού τούτου τού μέλλοντος τής 
Τραπέζης και τά αποτελέσματα 
τής βλάβης τού Ιδρύματος, πέ
ραν τής 'βλάβης τών συναδέλ
φων, εΐναι καταφανή.

Δέν άποκλείομεν τήν εξαι
ρετικήν περίπτωσιν λόγψ ειδι
κών άναγ-κών χ ρήσεως τού προ- 
βλεπομενου υπό τού ’Οργανι
σμού Υπηρεσίας, Ύμετέρου δι
καιώματος. ’Αλλά τήν έξαιρε- 
τικήν ^ ταύτην περίπτωσιν ,μέ- 
χρι τών άθράως ττροκληθεισών 
περιπτώσεων υπάρχει τερά
στια διαφορά.
2. ΑΥΞΗΣIΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ
ΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΕΤΗ ΣIΩΣ 
ΕΚ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞ Α
ΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΟΣΟΥ
Έπανερχάμεθα έπί τού ήδη: 

τεθειμένου καί έκκρεμοΰντος 
αιτήματος μας τήι^ αύξήσεως 
τού ώς άνω ποσού είς το 50% 
ένός μηνιαίου μισθού μέ μίνι
μουμ 1.500 δρχ.

‘Η βελτίωσις αΰτη αποτε
λούσα 10% μόνον αΰξησιν τών 
ήδη καταβαλλομένων θέλει ε
νίσχυση σημαντικός τούς ά- 
σθενεστέρους οικονομικός συν
αδέλφους καί θά έλαψρύνη κά
πως τήν ύφισταμένην αδικίαν 
έκ τής νύν διακρίσεως τού 
Προσωπικού -είς άμει-βομένους 
(διά μηνιαίων ψακέλλων) καί 
μή υπαλλήλους.

’Επί τή ευκαιρία υποβάλ
λομε ν -καί έγγράφως Ύιμΐν διά 
τού παρόντος τήν παράκλησιν 
της χορηγήσεως προκαταβολής 
έναντι τού ποσού τούτου προς 
άντίιμετώπισιν τών αναγκών 
τής εποχής.
3. ΜΕΡΙΜΝΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΡ
ΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΤΩΝ
Ένφ -υπάρχει ενώπιον Υμών 

τό απολύτως ηθικόν καί δίκαι- 
ον^ αίτημα τής^ έξομοιώσεως 
τοΰ ώραιρίσυ τών επαρχιακών 
Ύποκ)των προς τό τοΰ Κέν
τρου (ήτοι τών 39 ωρών ε
βδομαδιαίος] καί τού οποίου 
τήν έκ μέρους Υμών αποδο
χήν άπαξ έτι ζητοΰμεν, ή κα- 
τάστασις είς τά Ύποκ)τα έ
χει σποβή έτι χειροτέρα διά 
τούς έικεΐ εργαζομένους.

Είς επανειλημμένα διαβήμα- 
τά μας καί εκθέσεις προς τάς 
άρ-μοδίας Διευθύνσεις έχομειν 
ζητήσει’ τόν τερματισμόν τής 
καταφώρου παραβιάσεως τού 
ύφισταμένου ωραρίου καί κα- 
ταστρατηγήσεως τού θεσμού 
τών άδειών. ‘Ήδη άπευθυνόμε- 
θα, άπαξ έτι, προς Υμάς, ζη- 
τούντες τήν προσωπικήν έπέμ- 
βασίν Σας διά τήν λήψιν μέ
τρων άνακουφίσεως τών επαρ
χιακών "Υποκ)των καί δή τής 
μεγαλυτέρας ένισχύσεως αυ
τών διά 'Προσωπικού, άλλά 
καί κολασμού τών υπευθύνων 
εκείνων οργάνων, άτινα προς 
άποκόμισιν ίδιου οφέλους Σάς 
παρουσιάζουν ψευδή τήν κατά- 
στασνν άπό πλευράς αναγκών 
τηροβάλλοντα συνήθως ταύτην 
μέ βάσιν τό ήδη καθιερωθέν 
ύπ* αυτών καθεστώς μεσαιω
νικής διαβιώσεως.
4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Ώς προς τό παρόν θέμα δι-
ατυποϋμεν άπαξ έτι τήν πορά- 
κλησιν όπως ή Τράπεζα τηρήΓ 
ση σθεναρωτέραν έναντι τής 
Πολιτείας στάσιν, διά τήν έ- 
φαρμογήν τοΰ Νόμου 3662) 
57 ή την οπωσδήποτε διασφά- 
λισιν τών πόρων λειτουργίας 
τοΰ Ταμείου Συντάξεων.

’Επί τού προκειμένου δη- 
λοΰμεν, ότι έν περιπτώσει συ- 
νεχίσεως τής έκρυθμου τούτης 
καταστάσεως περί τήν εφαρ
μογήν ή μή τού Νόμου, ό Σύλ
λογος θά προβή είς τάς κατά 
τήν κρίσίν του, ένδεδειγμένας 
ένεργείας διά τήν οριστικήν 
λύσιν αυτού.

Τέλος, παρακαλιοΰμεν Ύμάς 
όπως έπισπεύσητε τήν έφαρμο- 
γή-ν τών σχετικών άποφάσεων 
τών Διοικήσεων τών λοιπών 
’Οργανισμών Άσφαλίσεως (Ε- 
πικουρήσεως — Αύτασφαλείας) 
τόσον διά τήν ένναίαν άπό 
πλευράς πρσελεύσεως ήσφαλι- 
σμένων λειτουργίαν αύ-τών, ό
σον καί διά την παροχήν βελ

τιωμένης έπικουρήσεως, πρά
γμα τό όποιον έπί έτη. αναμέ
νουν οί συνταξιούχοι -τής Τρα
πέζης, ανεξαρτήτως προελεύ- 
σεως.

5. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
Κλείνομεν τό παρόν Υπό

μνημα μέ τό κεφαλαιώδες θέ
μα τής άναμορφώσεως καί τοΰ 
-εκσυγχρονισμού τού ’Όργα(νιι·< 
σμοΰ Υπηρεσίας.

Τά έπί τής σπουδαιότητος 
τούτου έπιχείιρήιματα καί έκ 
τής καθ’ ή-μέραν ζωής τής 
Τροπτέζης, έπ ι βε β α ι ού μ ε να, εΤ- 
ναι περιττόν νά άναπτυχθώσι 
ενταύθα.

ΈκεΤνο τό όποιον ζητοΰμεν 
έπί τού παρόντος, εΐναι :

α) Ή έπίσπευσις τών εργα
σιών -τής τροπσποιήσεως, δε
δομένου ότι τά αίτηθέντα ύφ’ 
Υμών έκ τοΰ εξωτερικού στοι
χεία έχουν ήδη συγκεντρωθή.

β) Ή έπικράτησις διά τήν 
έν λόγψ τροποποίησίν πνεύ
ματος ούχί στερητικού τών δι
καιωμάτων τού Προσωπικού, 
άλλά άποδόσεως είς αυτό τών 
ήδη άπολεσθέντων ώς καί τής 
θέσεως ήν τούτο πρέπει νά 
κατέχη έν τώ ‘ Ιδρύματι, καί 

γ) Τήν καθ-’ οίσνδήπο-τε τρό
πον σύγχρονον μέ τάς έργα
σίας τής ’Επιτροπής ένημέρω- 
σιν τοΰ Συλλόγου έπί τής πο
ρείας καί τοΰ περιεχομένου αύ- 
τών.

Κε Διοικη,τά,
Έξεθέσαμεν ανωτέρω, έν 

συνάψει, τά κυρτότερα έκ ήών 
άπασχολούντων τό Προσωπικόν 
τής Τραπέζης φλέγοντα ζητή
ματα αύτοΰ.

Ό ενδεχόμενος χαρακτηρι
σμός τού παρόντος ώς μακρο
σκελούς δέν βαρύνει ημάς, άλ
λά τούς υπευθύνους τής Τρα
πέζης, οϊτινες άφησαν τά ζη
τήματα τ/οΰ Προσωπικού vq 
χρονίσουν.

Δυστυχώς, πλήν τής έπιλύ- 
σεως τών έκτιθεμένων ζητημά
των, ζ η τ ο ΰ μ ε ν τήν 
λύσιν τού ιτ ρ ο 6 λ ψ 
μ α τ σ ς τής λειτουρ
γίας τού μηχανι
σμού τής Τραπέζης 
είς τό σημειον τούτο.

Φροντίσαιτμ, παροοκ αλοΰμ εν, 
Κε Διοι-κητά, διά τήν κανονι
κήν λειτουργίαν τού μηχανι
σμού τούτου καί έάν διαπι- 
στώσητε, ώς ημείς, όξείδωσίν 
του, μή διστάσητε νά τόν άν- 
τικαταστήσητε.

Τό επιβάλλει τό συμφέρον 
τής Τραπέζης, τό όποιον Υ
παγορεύει τήν άποφσγή-ν συσ- 
σωρ-εύσεως άγανακτήσεως, ή- 
τις, ένψ συντάσσεται ή παρού
σα, εύρίσκεται είς τό κορύφωμά 
της.

Ή έκθεσις τών ανωτέρω θε
μάτων, τέλος, θά διαλύση έν- 
δεχομένην είς 'Υμάς έντύπωσιν 
ήτις πιθανόν νά Σάς έχη έν- 
τέχνως καλλιεργηθή, ότι τά 
πλεΤστα τών ζητημάτων τοΰ 
Προσωπικού έχουν λυθή.

Τουναντίον, Κε Διοικητά, έ
άν θέλετε νά έχητε τό Προσω
πικόν τής Τραπέζης συμπαρα
στάτην είς πάσαν έκδήλωσίν 
Σας, προβήτε θαρραλέος είς 
την έπίλυσιν τών ζητημάτων 
του -άρχόμενος άπό τών ύπό 
στοιχεΤον 1 τοιούτων. Ή οι
κονομική δυνατότης τής Τρα
πέζης τό έπιτρέπει καί ή α
νάγκη τής -μή μειονεκτικής με- 
ταχειρίσεως ιμας έναντι τών 
υπαλλήλων τών λοιπών μεγά
λων Τραπεζών τό επιβάλλει.

Άναμένομεν νά χειροκροτή- 
σωμεν πρώτοι καί νά Σάς εύ- 
χαριστήσωμεν δημοσία διά ου
σία καί πράξεσνν ώφελίμους 
διά τό Προσωπικόν ένεργείας 
Σας.

Διατελούιμευ 
Μετά Πλείστης Τιμής 

’Εντολή Διοικ. Συμβουλίου 
Ό Πρόεδρος 

Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ 
Ό Γεν. Γραμματεύς 
ΕΠ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ

ΤΑΣΣΟΣ Αθ ΠΕΤΡΑΚΟΣ
Ειδικός Παιδίατρος έκπαιδευ- 
θ-είς καί έν ’Αμερική. Δέχεται 
τά τέκνα τών ήσφαλισμένων 
τοΰ1 ΤΎΠΕΤ.
ΆριστοφοΜους, 32, Χαλάνδριον 

8—10 π.μ. καί 5—7 μ.μ 
καί έπί συνεντεύξει. Τηλέφω- 
ν-ον: 682.886.

ΑΙΝ'Κ,ΟΥΑΦΟΙΝ ’Αγγλικόν πω
λείται είς τιμήν μοναδικής ευ
καιρίας καί μέ ευκολίας πλη

ρωμής (τηλ, 811.107).

• ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ·

Ο ΧΡΟΝΟΣ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)

τοί -μου. Δέν τή διακρίνετε τή 
σχέση αυτή; θέλετε πιο- παρα
στατική εικόνα τής έκ μέρους 
τών υπευθύνων άποτελματωσε- 
ως τών αιτημάτων τού Προσω
πικού, άπ’ εκείνην πού μάς πα
ρουσιάζει ή παροιμία μέ τό 
«κοσκίνισμα», ή ό μακαρίτης 
-Π. -Γιαννόπουλος μέ τούς συγ
χρόνους ζωγράφους;

Νομίζω πώς έχει περάσει 
χρόνος καί πλέον άπό τότε πού 
έτέθησαν προ τών ύπεθύνων ά
πό τόν Σ ύλλογόν μας τά αιτή
ματα τού Προσωπικού. Καί οί 
υπευθύνοι τοΰ εΐπαν τότε:«(Πρέ
πει νά σκεφθώμεν». ΚΓ έσκέ1- 
φθησαν. Καί κατόπιν συνεπλή,- 
ρωσαν: «Δέν μάς φτάνει ή σκέ
ψη. -Πρέπει νά ίδοΰμε τί γίνε
ται καί σέ άλλες Τράπεζες τού 
εξωτερικού». Καί έξωδεύθη μια 
ολόκληρος περιουσία διά νά ί
δοΰμε τί γίνεται στις Τράπεζες 
τ-οΰ εξωτερικού. Τέλος πάντων 
τά συλλεγέντα στοιχ-εΐα έτέθη
σαν ύπ’ όψιν τών άρμ-σδίων. Καί 
οί τελευταίοι είπαν τότε: «Τώ
ρα πρέπει νά τά έπεξεργασθώ- 
μεν». Καί ήρχισαν τήν έπεξερ- 
γασίαν. Τό πότε θά τελειώση- ή 
έπεξεργασία αυτή είναι ζήτη^· 
μα πού ούτε κι’ αύτά τά... μέν
τιουμ θά γνωρίζουν. Αυτό θά 
πή, κύριοι, ένδιαφέρον δΓ ε
κείνους πού μέ τόν κόπον των 
καί τόν υπερβάλλοντα ζήλον 
των έπαυξάνουν- τά κέρδη τής 
έπιχειρήσεώς μας!...

Μπορεί όμως, νά έρω-τήση 
κανείς γιατί τά λέγω όλα αυ
τά. Άπλούστατα, τά λέγω γιά 
νά υπενθυμίσω στούς συνα
δέλφους ότι έχομε,ν ήδη διαβή 
τά εύλόγως ύπολογισθέντα χρο
νικά όρια αναμονής καί ύπάρ- 
χει κίνδυνος νά ξεχάσουμε το τί 
ζητήσαμε καί πόσος χρόνος έ
χει περάσει άπό τότε. Γιατί, 
τά πράγματα δείχνουν πώς οί
υπεύθυνοι έφορμόζουν τήν "τα
κτική τής λήθης, μέ τή διαιώ- 
νισι προπαρασκευαστικών ερ
γασιών. Καί δέν πρέπει να ξε
χνούμε πώς ό κίνδυνος έγκειται 
ατό ότι ό χρόνος είναι πρά
γματι «πανδαμάτωο» -

Ν. Φρ—ς.

ΑΡΙΠΕΙΜΣ ί. ΙΜΑΜΗ)
ΜΑΙΕΥΤΗΡ — ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ Π. ΔΙΕΥ
ΘΥΝΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΙΑΟΓΙΚΗΣ 
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙ
ΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗ
ΝΩΝ, ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ ΑΚΑΔ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΥΟΡΚΗΣ
ΑΘΗΝΑI — ΣΚΟΥΦΑ 26

Δέχεται 5-7 καί έττ'ι συνεντεύξει 
Τηλ. 613-310.

Ό ιατρός κ. ’Αριστείδης Παπα 
δάκης Μαιευτήρ — Χειρουογός 
Γυναιικολάγος έκ τών' γνωστοτέ- 
ρων τών ’Αθηνών, συνεργάζεται 
άπό εικοσαετίας μετά τού Ταμεί
ου Υγείας τής Εθνικής καί μέ 
έξαιρετι,κόν ένδιαφέρον καί στορ
γήν έξυπηρέτησε τά μέλη αυτού. 
Πρό τίνος είχε μεταβή έκ νέου είς 
Η.Π.Α,, πρόςί παρακολουθησιν 

τών νεωτέρων εξελίξεων τής ειδι
κότητάς του, μεταξύ δε αυτών 
και τάς έξέλίξεις είς τά θέμα τής 
στειρώσεως καί ανώδυνου τοκε
τού.

"Ηδη θέτει καί πάλιν τάς υπη
ρεσίας του, τήν πείραν του καί 
τό στοργικόν ένδιαφέρον του είς 
τήν διάθεση! τών ήσφαλισμένων 
είς τά Ταιμεία Υγείας τής Τραπέ
ζης μας.

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ...

Η ΙΙΑΛΑΙΑ ΠΛΑΚΑ
ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΑΣ
μπορεί νά γίνη καινούργια; 
Μέθοδος Ελβετική καί Απο
κλειστική διά τήν Ελλάδα. 
Έπισκευαί ώρολογίων, ντον- 
μπλέ, χρώμιον, γυαλιά όπτίκ, 
θήκες, δείκτες κ,λπ.

ΑΘ. ΚΑΖΟΥΡΗΣ
ΑΘΗ Μ AI —Πραξιτέλο υς 3 

(4ος όροφος), τηλ. 27.615

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΘΡΑΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΝΑΚ010ΣΙΣ

(Συνέχεια έκ τής 4ης σελίδος) 
είς αυτούς χορήγησυν τών κανο
νικών άδειών των. 
γ) ΣυναλλαγαίΙ πέ

ραν των καθωρι- 
σ μ έ ν ω ν ώ ρ ώ ν.

’Επίσης ε’ίς τινα τών Ύποκ)- 
των αί μετά τού κοινού- συναλλα- 
γαί παρατείνονται μέχρι τής κα- 
θωρισμένης ώρας άποχωρήισεως 
(καί οΰχί τών συναλλαγών), τούθ’ 
δπε,ρ -συνεπάγεται άναγκαστικώς 
τήν παράτοοσιν τού χρόνου παρα
μονής τού Προσωπικού διά τήν 
συμφωνίαν τοΰ Ταμείου, ήτις 
συνεπείφ τής τοιαύτης παρατάσε- 
ως τών συναλλαγών είναι φυσικόν 
είς πολλάς περιπτώσεις νά πα- 
ρουσιάζη καί διαφωνίας, καί νά 
προκαλή τήν- πολύ πέραν τών κε- 
κανονισμένων ωρών παράτασιν 
τής εργασίας.

Ή έκπροσώπησις χωρίς νά πα- 
ραγνωρίζη τόν άνταγωντστικόν 
παράγο-ντα, είς- δν, ώς διεπίστω- 
σεν, οφείλεται ή τοιαύτη έκ τών 
διατεταγμένων άπόκλισις, άλλ’ 
ούτε καί τήν -έκ τής αίτιας ταύτης 
-άπορρέουισ-ανι -ΰιποίχρέωσιν έξυπη- 
ρετήσεως τής πελατείας, φρονεί 
οτι δέον νά τεθήι τέρμα είς τήν 
(άκολουθουμένην τακτικήν, ήν θε
ωρεί άπαράδεκτον.

8. ΩΡΑΡΙΟ-Ν ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ.
Θ’ άπετέλει παιράλειψίν μας έ

άν δέν μετεφέραμεν είς Υμάς τήν 
γενικήν άγανάκτησιν τού Προσωπι 
κού τών Ύποκ)των, είς- βάρος 
τού οποίου παρά τάς συνεχείς 
παρακλήσεις τής Συλλογικής έκ- 
προσωπήσεως, συνεχίζεται ή κα
τάφωρος άδικία συνισταμένη είς 
τήν διάφορον μεταχεί ρισι,ν καθ’ 
ήν έν ώ οί έν τφ κέντριρ έργάζον- 
ται 39 ώρας, τούτο έργάζεται 42.

Μέτρον στοιχειώδους δικαιο
σύνης επιβάλλει τήν ιέφαρμογήν 
τών αυτών μέτρων καί σταθμών 
δΓ ολόκληρον τό προσωπικόν τής 
Τραπέζης.

‘Η Συλλογική έ-κπροσώπηίσ ι ς 
διά τήν δικαίαν λύσιν τοΰ έπιμά- 
χου ζητήματος -έπρότεινεν ήδη ό
πως, έφ’ οσον αύτη δέν εΐναι άλ
λως δυνατή, διά τάς έπί πλέον 
τρεις ώρας έβδομαδιαίως κατα- 
βληθή είς τούς συναδέλφους τώ» 
Ύποκ)των ή αντίστοιχος άποζη- 
μίωσις έργασίας.

-Κύριε Διοικητά,
Διά τών συνοπτικώς έκτεθέν- 

των ανωτέρω, μετεδώσαμεν ‘Υιμΐν 
τήν εικόνα τής έν τοΐς Ύποΐκ)σι 
κρατούσης καταστάσεως, ή όποια 
ώς πιστεύοιμιεν θά έπισύρη τήν 
Ύμετέραν προσοχήν και 9cx δωση.- 
τε αΰστηράς διαταχάς εις τούς 
άρμοδίους ύπηρεσιακούς παράγον
τας ϊνα:

1. Τερματισθή ή κατά προκλη
τικόν τρόπον παραβίασις τού ώ- 
ραρίου.

2. Χορηγηθώσιν τόσον αί καθυ-

στερούμεναι άδειοι τού έτους 
1961 καί, εις τινας περιπτώσεις, 
προγενεστέρων, ώς καί τοΰ διανυ- 
ομένου έτους.

3. Μελετηθή έξ δλων τώ-ν πλευ
ρών του τό ζήτημα ένισχύσεως 
τώϊνΙ Ύποκ)των όξινων ένθα ή 
ύπάρχουσα δύναμις καί σΰνθεσις 
τοΰ Προσωπικού δέν είναι δυνα
τόν -νά καλύψη τάς άνάγκας πε
ραιτέρω αύξήσεως τών έργασιών, 
έν ώ ύπάρχουσι τοιαύται δυνατό
τητες.

4. Πραγματοποιηθή, τό ταχύτε- 
ρον δυνατόν, ή μετεγκατάστασίς 
τών Ύποκ)των Καστοριάς καί 
Όρεστιάϋος είς κτίρια ευπρεπή 
άνταποκρινόμενα τόσον είς τό κύ
ρος καί τήν ιστορίαν τής Τραπέ
ζης, δσον καί είς τάς τοπικάς 
άπαιτήσεις καί ορούς υγιεινής,

5. Τακτοποιηθωσιν οί διεξά
γοντες εργον υπαλλήλου Είσπρά- 
κτορες καί -Κλητήρες μετατασσό
μενοι εις τό Υπαλληλικόν Προ
σωπικόν, καταβληθή δέ αύτοϊς ή 
διαφορά αμοιβής έργασίας, συν
επείς τής ούσίςχ έργασιακής αχέ- 
σεως, άψ’ ής αΰτη ελαβεν διάφο
ρον μορφήν,

6. Ληφθή πρόνοια διά τήν ύπό 
τών προσωρινών υπαλλήλων έκμά- 
θησιν μιάς ξένης γλώσσης, εϊτε 
διά τής μετακι-νήσεώς των είς 
Ύποκ)τα ένθα προσφέρονται 
τ’ άπαιτούμενα μέσα καί τοΰ πε
ριορισμού άπασχολήσεώς των έν- 
τ-ός- τοΰ καθωρ ι σένου χρόνου έρ
γασίας, εϊτε δΓ άξιολόγου οικονο
μικής ένισχύσεως παρεχούσης τήν 
δυνατότητα τής δν’ -ιδιαιτέρων 
μαθημάτων έκμαθήσεως τής ξένης 
γλώσσης. Τήν δευτέραν ταύτην ύ- 
ποστηρίζομεν διότι, κατά τάς- ΰ- 
παρχούσας πληροφορίας, ό αρι
θμός τών ένδιαφερομένων είναι 
περιωρισμένος καί κατά συνέπει
αν ή άπαιτηθησομένη δαπάνη δέν 
θά είναι άξιόλογος, καί,

7. Μελετηθήι ή προτεννομένη 
λύσις διευθετήσεως τού ζητήματος 
τών ώρών έργασίας τών συναδέλ
φων μας τών Επαρχιακών Υπο
καταστημάτων, -διότι είναι κατα
φανώς άδικος ή συνέχισις τής ά
πό εξαετίας έφαρμοσθείσης δια
φόρου μ-εταχειρίισεως τοΰ Προσω
πικού τής Τραπέζης, τούθ’ δπερ 
οδηγεί είς τήν δικαιοτάτην άξίω- 
σιν τών έν ταϊς -έπαρχίαΐς ύπη- 
ρετούντων συναδέλφων μας ϊνα 
μετατεθώσιν είς- τό Κέντρον.

Έλητίζοντες δτι, χάρις είς τήν 
διακρίνουσάν Υμάς- εύρυτάτην 
άντίληψιν, θά δίίδητε τήν άντι-
κειμίΐνικότη'Τ'ίχ τών ttpotoccteov μ<χς 
τάς ότταίας καί θά νίοθετήσητε 
Διατελοϋιμεν μετά πλείστης τιμής 
’Εντολή Διοικητικού Συμβουλίου 

Ό Πρόεδρος 
Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟιΣ 

Ό 'Γεν. Γραμματεύς 
ΕΠ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ

Κυρία μου,
| Γίνετε ώραιότερη, φανήτε νεώτερη, ένδιαφερθήτε γιά τό 
| πρόσωπό σας, γιά τό σώμα σας.
| ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

Μ. ΜΟΝΑ
Διπλωματούχου Σχολής Παρισίων

Χαρ. Τρικούπη 42. Τηλ. 6)0-102.
| Γιά υπαλλήλους Τραπεζών, εκπτωσις 20% έπι τών καλ-

I λυντικων καί έπισκέψεων.

*0 Σύλλογος Συνταξιούχων 
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελ
λάδος:

α) καλεΐ τά μέλη του νά δη- 
λώσωσίν έπειγόντως τήν τυχόν 
αλλαγήν τής διευθύνσεώς των.

β) Τούς τυχόν 'μή έγγεγραμ
μένους συνταξιούχους, νά ύπο- 
βάλωσι τήν σχετικήν αϊτησίν 
των περί έγγραφης.

ΙΝΣΤΙ ΤΟΥΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΑ- 
ΜΕΡ I ΚΑΝΙ ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΣΧΟΛΑ I
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

Πατησίων 14 — Τηλ. 625.383 
Διευθυντής: Σ. Κ. ΚΩΝΣΤΑΣ 
Προς τούς κ.κ. Υπαλλήλους 
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 
’-Ελλάδος. ’Ενταύθα

Ευχαρίστως άνακοινοΰμενΎ- 
μίν ότι άπό τού Σχολικού "Ε
τους 1962 — 63 ή καθ’ ή μάς 
Σχολή θά παρέχη, είς τούς έκ 
τών σπουδαστών της υπαλλή
λους τής ’Εθνικής Τραπέζης 
τής ‘Ελλάδος είδικάς έκπτώσεις 
διδάκτρων ’Αγγλικής γλώσσης 
διά τάς τάξεις A, Β, C, D, ά- 
νερχομένας είς τό ποσοστόν 
30% έπί τών διδάκτρων.
Διά τάς τάξεις Ε (LOWER) 
καί Ρ (PROFICIENCY) θά ι
σχύουν αΐ ύπό τής Τραπέζης 
παρεχόμενοι διευκολύνσεις.

Ή εκπτωσις τού 30% θά πα
ρέχεται καί διά τά >μέλη τών 
οικογενειών ‘Υμών δΓ όλας τάς 
τάξεις.

Προσέτι σάς καθιστώμεν 
γνωστόν ότι είς τήν τάξιν Ρ 
(PROFICIENCY) θά λειτουρ- 
γή-ση άπό τού άρχομένου σχο
λικού Ετους ΕΙΔΙΚΟΝ τμήμα, 
διά πρώ-την φοράν έν ‘Ελλάδι, 
διδασκαλίας SURVEY OF 
INDUSTRY AND1 COM
MERCE, διά τάς έξετάσεις 
τοΰ Πανεπιστημίου τού CAM
BRIDGE. Είς τό τμήμα τού
το, άντΐ τής συνήθους φιλολο
γικής ύλης, θά διδάσκωνται τά 
κάτωθι οικονομολογικά βιβλία:
)) Commerce, by S. Ε. Tho
mas.

|2) Modern Commerce, by 
E. Staden·

3) A Commercial Course 
for Foreign Students, by 
Eckersley Kaufman·

4) A Commercial Course 
for Foreign Students, by 
Eckersley Kaufman - El
liott.

Διά πλείονας πληροφορίας 
ώς καί δΓ έγγραφάς δύνασθε 
νά άποτείνεοθε είς τήν Γραμ
ματείαν τής Σχολής καθ’ έκα
στη ν καί ώρας 9—-1 μ.-μ. και 
5—9 -μ.μ.
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I ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1

ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ 1
I ΑΝΕΥ ΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Σέ 15 Δεκαπενθημέρους δόσεις |
Έπισκεπτόμενοι τό ‘Κατάστημά ιμας δύνασθε νά προμηθευτήτε είς 
τιμάς βηρίνας:
ΩΡΟΛΟΓΙΑ (Χ-ειρός, Τσέπης, Τοίχου, ’Εγερτήρια, Κούκου, Ήλε- |

κτρι-κά, κ.λ.π.).
1 ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ Άρίστης τέχνης (Σταυρούς, Βέρες, Δακτυλίδια, Ταυ

τότητες, Βραχιόλια, Καρφίτσες, Κολιέ, Σκουλαρίκια §
Ξ κ.λ.π.).
I ΔΓ ΑΓΟΡΑΝ ΜΕΤΡΗΤΟΙ Σ ΕΚΠΤΩΣΙΣ 10%

ΣΠΤ. ΘΕΟίΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΜ Σ'»
ΑΡΙΣ1ΈΙΔΟΥ 9 — ΤΗΛ. 231.845 — ΑΘΗΝΑΣ 122

:,....... ..........„„„„„„„„.........„„„....... ................................................mil....... ............. ιιιιιιιιιιιιιιιι......... ιιιιιιιι.............. .......... Ill· ............................. .......................................................... .

Τό μΐ'Κιροβιολογικόιν έργαστή- 
ριον τοΰ συμβεβλημένου μετά 
τού ΤΥΠ-ΕΤ ’Ιατρού — Ύφη- 
γητοΰ Πανεπιστημίου,

κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΖΑΝΑ 
μετεφέρθη είς τήν όδόν Κάνιγ- 
γος 31 (γωνία Στουρνάρα) 
Άριθ. τηλ. 620.900. Πιρος εξυ- 
πηρέιτησιν τών ήσφαλισμένων 
τοΰ Ταμείου υπαλλήλων τής 
Τραπέζης δέχεται άπό 7.30 — 
12 π.μ. καί 4 — 8 μ.μ.

ΕΡΓΟΣΤΑΣ ΙΟΝ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ

ΤΣΑΝΤΕΣ — ΒΑΛΙΤΣΕΣ — ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ — ΣΑΚ 
Β^ΥΑΓΙΑΖ — ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΑ

Α®0Ι Π. ΠΑΝΑΓΙΟΙ!AH Ο.Ε.
ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ 

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 59, ΤΗΑΕΦ. 533 - 679 
ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ 

ΓΕΡΑΝΙΟΥ 7, ΤΗΑΕΦ. 524-726 
Α Ο Η Ν A I



Έπιστολαΐ πρός την
" ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ,,

Η ΛΗ-ΙΣ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤίΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

ΖΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 
ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΞίΟΠΟΙΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΝ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΝ ‘ΠΟΥΡΝΤΑΑΝΑΒΥΣΣΟΥ,
—...... -«—

ΕΝΔΕΙΚ ιΝΥΤΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣ IΣ 
ΑΡΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ

’Αγαπητή «Τραπεζιτική»,
Γερ,μανοί ειδικοί, έπισκεφθόν- 

τες /μετά τή:ν άττελευθέ/ροχτι,ν, 
τό Προάστιαν Φιλοθέης, ένεθου- 
σιάσθη-σαν τόσον, ώστε έδή- 
λωσαιν σνεπιφυλάκτως ότι αν ή 
Έθν.Τρόττεζα τής'Ελλάδος καθ’ 
όλον τον ύτπερεκοίτονταετή βίον 
της, επέτυχε την δημιουργίαν 
τής Φιλοθέης^ τό φγον αυτό 
και μόνον δικαιώνει την Τδρυ- 
σίν της καί τήν επιτυχίαν της.

Εις τό σημεϊον αυτό εΐναι α
νάγκη να λεχθή, ώς δείγμα έ- 
λαχιστοτάτης^ ευγνωμοσύνης, 
ότι χωρίς τήν άτεγκτσν επιμονήν 
των (αειμνήστων Διοικητών Δρ-ο- 
σοπούλου,^ Κοριζή καί ’Ιατρού, 
Φιλοθέηι δεν θά ΰπήρχεν εις τήν 
χώραν μας.

, "Ενα νέον Προάστιον —ττευ- 
κόφυτον καί αύτό, άλλα συγ
χρόνως καί παραλιακόν, πρό
κειται νά δημιουργηθιη, χάρις 
είς Ένα τολμηρόν, άλλα γεμά
το άπό δημιουργικήν πίστιν 
ξεκίνημα καί άπό μίαν — αψη
φούσαν κόπους, δυσμενή σχόλι
α, .επιφυλάξεις, δυσπιστίας, άν 
τ ι δ ράσε ι ς, καί μ ικρότητας—άξ ι έ 
παινον^ αισιοδοξίαν καί επιμο
νήν τού φυλακ/σθέντος διά τούς 
Εθνικούς καί συνδικαλιστικούς 

αγώνας του, Συνοίδ'έλφου κ. 
'Ανδρ. Μπόγδανον κάί των έν 
τφ Στεγαστiky Συνεταιρισμό) 
-συνεργατών του — Συμβούλων 
καί εκλεκτών τεχνικών μας κ. 
κ. Νιικ. Ζουμπουλίδη καί Ίωάν. 
Ίσιγόνη.

Το ύπό ϊδρυσιν νέσν αύτό 
Προάστιον, έάν όλοι μας τό 
περιβάλλωμεν άπό τοΰδε μέ τήν 
όλοκλη ρωτ ι-κή-ν σΟμπαράστασ ίν 
μας, θά προβάλλη έσαεί του- 
ριστικώς τήν ‘Ελλάδα, θά κό
σμηση τήν πρός τό Σούνιον 
διαδρομήν, θά ^ αξιοποίηση μί
αν πλευράν τού Σαρωνικοΰ καί 
θά άποτελέση τήν απαρχήν νέ
ων έξωραϊοτικών καί τουριστι
κών έργων, είς εύρυτέραν Εκτα 
σιν τής θαυμασίας αυτής πε 
ριοχής,_ τά όποια θά κατάστή- 
σουν τήν χώραν μας άσυναγώ- 
νιστον εις τον τομέα τής βιο- 
μηχανίας τών ξένων καί της 
άθράας προσελεύσεως καραβα- 
νιών καί τέλος θά έξασφαλ ι- 
σθοΰν έξ αυτού αξιόλογα περι
ουσιακά στοιχεία υπέρ τών συν 
αδέλφων καί^ τών τρίτων εκεί 
νων,^ οΐτινες, έσπευσαν νά συμ- 
μετάσχουν μέ Εμπιστοσύνην είς 
τήν ύπό ύτταλλήλων τής ’Εθνι
κής Τ ραιπεζης, συσταθεΐσαν 
στεγαστικήν Συνεταιριστικήν 
μας ’Οργάνωσιν.

Τίποτε,- έν προκιειμένω, 6έν 
σκι όζει, άλλ’ άντιθέτως όλα τά 
δεδομένα προοιωνίζουν τήν τοί- 
χεΤαν, άρί-στην καί άνευ ωραιό
τερου προηγουμένου έξέλιξιν 
τής περιοχής, ή όποια συνδυά
ζει όλα τά πλεονεκτήματα, χω
ρίς κανένα απολύτως μειονέ
κτημα, αλλά καί ιμέ μίαν προο
πτικήν, jrop θά πρακαλόση τον 
φθόνον άλλων οργανώσεων καί 
τήν έντονον προσπάθειαν μιμή- 
σεως τού παραδείγματος καί 
τής πρωτοβούλίας τού Προσω
πικού τού πρώτου Πιστωτικού 
μας Ιδρύματος.

Ύπό τάς λογικάς καί συγ
κροτημένος ώς άνω, προβλέ
ψεις καί τούς άρίστους οιω
νούς, τό· παρόν δημοσίευμα, άς 
άποτελέάη τήν πρώτην προσφο
ράν τής συμπαραστάσεώς ιμας 
πρός τό ύπό εκτέλεσιν ύπέρο- 
χον Εκπολιτιστικόν τούτο ερ
γον καί άς μάς έπιτραπή νά 
θέσωμεν ύπό τήν κρίσιν Διοι- 
κούντων, Συνεταίρων καί τρί
των τήν άποψίν ιμας, έπι τφ 
σκοπφ Υης ένάρξεως τής συμ
βολής όλων μας, ώστε νά δια- 
σψοίλισθή διά ρωμαλέου, έκ τών 
προτέρων, προγραμιι-ατιίσμοΰ ή 
άπό πόσης άπόψεως απόλυτος 
επιτυχία του. Καί ή άποψίς 
μας αύτη, τήν οποίαν πλαισιώ
νει ή προσωπική ιμας πεΐρα, 
είναι ή ακόλουθος:

Π-ρό πόσης, υπογραφής συμ- 
βάσεως μέ τήν χρηματοδόιτριαν 
ξένην ‘Εταιρίαν, ακόμη καί προ 
τού προφορικού καθορισμού 
τών μετ αυτής τελικών συμφω
νιών, ένδείκνυται ή συμπλήιρω- 
σιςτοΰ τεχνικού, ’Επιτελείου 
έξ ,επιφανών επίσης τεχνικών 
πείρας, κύρους κάί φαντασίας 
έξ όλων ανεξαιρέτως τών ειδι
κοτήτων, τό όποιον άπό κοινού 
μετά των ήδη τεχνικών μας 
καί μετά τών Διοικούντων τον 
Συνεταιρισμόν νά εργασθη πυ- 
ρετωδώς καί έξονυχιστικώς, νά 
προγραμμάττίση καί τέλος νά 
καθΟρίση καί έξασφαλ ίση :

1.—Τήν ποιότητα τών ύλι-

κών οΐκαδσμήσεως.
2.—Τό απολύτως λογικόν κό 

στος κατά κυβικόν μέτρον τών 
οικιών.

3.—'Τούς λοιπούς, οικονομι
κούς όρους έξυπη.ρέτήσεως τού 
δανεισμού.

, 4.—Τά, σχέδια οικιών, ώστε 
νά άττοτρέπεται ή ομοιομορφία 
τών οικιών καί νά προβλέπων- 
ται αί διώροφοι κατοικίαι, ώς 
καί αί δΓ άταμίκών σχεδίων,
.μετά προηγουμένην εγκρισιν 

—κατοικίαι.
,5.—Τάς προσαυξήσεις τού 

κόστους λόγφ προτ τμήσεως 
άλλων υλικών καί άλλης κατα
σκευής.

6.—Τό κόστος καί τήν ποι
ότητα των ύλικών τών κοινοχρή
στων χώρων, κέντρων, πλατει
ών, δρόμων, δεινδροστοιχιών, 
έργων προσπελάσεως, άποχ,ε- 
τεύσεων, ηλεκτρικών, τηλεφωνι
κών καί λοιπών εγκαταστάσεων 
καί γενικώς τον άρτιον καί σύγ 
,χρονο-ν εξοπλισμόν τού Προα
στίου.

, 7.—(Πάντα τά ανωτέρω μέ 
βασιν και πλαίσιον τόν σεβα
σμόν καί τήν προστασίαν τής 
φυσιογνωμίας τού Προαστίου, 
ώστε, νά προκοολή. αύτη τό εν
διαφέρον και τόν θαυμασμόν 
παντός ξένου καί εντοπίου ε
πισκέπτου καί νά άπΟ'Τελή τήν 
ανοδικήν καί άπαράμιλλον αφε
τηρίαν διά πάσαν είς τό μέλ
λον ΐδική,ν μας, ή άλλων έξορ 
μησιν έν τη περιοχή.

Επί 1.000 εως ί .500 ύπό 
κατοκτκευην οικιών είς τήν πε
ριοχήν, ποΤος έκ τών ίδιοκτητ 
τών, θά φεισθή, ή θά προβάλη 
αντίρρησίν τινα, έάν ή κατοικία 
επιβαρυνθή μέ Δρχ. 1.000' — 
2.000 διά ,τήν αμοιβήν ενός 
αρτίου ,εξ επιφανών τεχνικών 
έπι τελεί ου, τό όποιον θά προ- 
ΥροομμοτΓισχι το όλον εργον koci 
θά , παρακολούθηση ύπευθύνως 
άπΐ αρχής μέχρι τέλους καί 
απο τής έκσκαφής τών θεμε
λίων μέχρ ι τής λεπτομερούς πα- 
ρακολοιθησεως, συνθέσεως, υ
λικών, ,ποιοτητος εργασίας καί 
υπευθύνου τελικώς παραλαβής 
έκάστης οΐκοδαμής καί τών λοι 
πών άποχετευτικών καί κοινο- 
χρήίστων ,έργών, ώς; καί τών 
εγκαταστοΚτεων τόσον έκάστης 
οίΙκοδομής, όσον καί τών του 
προαστίου τοιούτων;

Ή άπάντησις είναι «ΟΥ
ΔΕ I Σ».

Κατ’ αυτόν τόν τρόπον καί 
οί Διοικοΰντες θά (εξασφαλίσουν 
έκ τών πρατέρώιν τό ΑΔΙΑ- 
Β ΔΗ ΤΟΝ, αλλά καί θά δια
σκεδάσουν τάς τυχόν άνηισυχί 
ας τών καλόπιστων μεμψιιμοί 
ρων, έπιπροοθιέτως 6έ θά σκορ
πίσουν τόν ενθουσιασμόν καί θά 
κερδίσουν άπό τοΰδε την λίοον 
απαραίτητόν συμπαράστασιν έ 
νός έ'κάστου χωριστά καί ό
λων μαζί τών ιδιοκτητών καί 
τέλος, θά εγγράψουν ασφαλώς 
υποθήκην έπί τής αίωνίας —με 
τά θάνατον πάντοτε— εύγνω
μοσύνης, διά τό τόσον επωφε
λές καί είς τον τόπον καί είς 
τούς ίδιοκτήτας τών οικοπέδων 
εργον, πού θά προέλθη άπό τήν 
άξιοθαύμαστσν ιδιωτικήν πρώτο 
βουλίαν τών Συναδέλφων, συν- 
εταιριστικώς έκδηλωθεΐσαν καί 
ή οποία πρωτοβουλία ασφαλώς 
θά έχη περιθώρια ίκανοποιήρ·ε- 
ως καί -έκείνων οΐτινες, έξ οίου- 
δηποτε λόγου, δεν κατώρθωσαν 
μέχρι τοΰδε νά έπωφεληθοΰν 
τής δημιουργικής έξορ ρήσεως 
τού Στεγιαστικρΰ Συνεταιρι
σμού προς άπόκτησιν παρα- 
θεριστικής κατοικίας, ή όποια 
συντόμως θά έξασφαλ ίζη όλας 
τάς προϋποθέσεις καί μονίμου 
διαμονής τών ιδιοκτητών.

ΝΙΙΚ. Κ. ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ 
Άθήναι τή 6—10—1962

ΠΩΛΕΙΤΑΙ άντί δρχ. 1700 
πλήρες ΛΙΓΚΟΥΑΦΟΝ ’Αγγλι
κής γλώσσης τελείως καινουρ
γές, αξίας Δρχ. 3350. Πληρο- 
φορίαι Τηλ. 475-013.

Έπι τή λήξει τής έφετεινής κα- 
τασκηνωτικής περιόδου τό Ταμει- 
ον 'Υγείας Προσωπικού ’Εθνικής 
Τραπέξης, ώργάνωσεν ώραίαν έ- 
ορτήν τών κατασκηνώσεων δπου 
έφιλοξενήθησαν έφέτος κα’ι παι
διά ομογενών έξ ’Αμερικής.

Κατά τούτην παρέστησαν πολλά 
ανώτερα στελέχη τής ΕΤΕ, μέλη 
τής αθηναϊκής κοινωνίας και έκ- 
πρόσωποι διαφόρων οργανώσεων 
προσκληθέντες ειδικώς παρά τής 
Διοικήσεως τού Ταμείου. Ό δέ 
Αντιπρόεδρος τού Συλλόγου κ. 
Μΐχος διένειμε είς τούς κατασκη- 
νωτάς τά ύπό τού Συλλόγου προσ- 
φερθέντα δώρα.

*0 διευθυντής τών κατασκηνώ
σεων καϊ τού ΤΥΠΕΤ κ. Α. Πε- 
ρεσιάδης έχαιρέτησε τους προσκε
κλημένους και τούς κατασκηνω- 
τάς είπων τά κάτωθι:

«ΙΚύριοι Διευθυνταί,
(Κυρίες και Κύριοι,
’Επι τή Λήξει τής Κατασκη- 

νωτικής περιόδου ή Διοίκηάις

τής λειτουργίας τών Παιδικών 
Εξοχών.

Εΰχαριστοΰμεν τόν αρχηγόν 
τής Κατασκηνώσεως κ. Φασσέ- 
αν καί άπαν τό προσωπικόν 
τό έργασθέν είς αύτάς, τό ό
ποιον ιμη φεισθεν προσπαθει
ών και κόπων, συνετέλεσεν είς 
τήν εϋρυθίμον λιέιτουργίαν 
τής.

Τάς ευχαριστίας ιμας έπίσης 
έκφράζοίμεν πρός όλους υμάς 
πού διά τής παρουσίας σας 
έτιιμήσατε τήν ση(μερινήν έοο»- 
τήν καί θά δυνηθήτε νά σχη- 
υατίσητε σαφή, γνώμην έκ τοΰ 
σύνεγγυς έπί ένός μόνον το- 
μέως τού συντ-ελουμένου Εργου 
είς την περιοχήν ταύτην.

Είς τήν Κ ατασκήνωσίν μας 
έφέτος, όπως και προ διετί
ας, κατόπιν συνεννοήσεως τής 
Διοικήσεως ιμας ιμετά τού ’Αρ
χιεπισκόπου ’Αμερικής κ, Ια
κώβου, έφιίλοξενήσαμ®^ τέ/κνα 
ομογενών ιμας, διαμενόντων ά- 
ττό πολλών έτών έν ’Αμερική.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ 
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ) ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Ή ’Εργατική Εστία δι’ επανειλημμένων έγγραφων της 
μάς καταγγέλλει, οτι, ώς έξακριβοΰται έκ τον σχετικόν έλέγ- 
ιχον, μέγα ττοσοστόν (μέχρι και 50%) ιέκ τών διατιβειμένων 
ήμΐν εισιτηρίων της δι’ έκδρσμάς δέν χρησιμοποιείται.

Λαμβάνοντες άφορμήν έκ τον γεγονότος; τούτον ΣΥΝ1- 
ΣΤΩΜΕΝ ΑΥΣΤΗΡΩΣ είς τούς Χαμβάνοντας εισιτήρια τής 
’Εργατικής ‘Εστίας δι’ οίανδήποτε ψνχαγωγικήν έκδήλωσιν 
(έκδρομαί, θέατρα κλπ.) όπως κάμνονν ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ χρή- 
σιν τούτων ή νά τά έπιστρέψονν έγκαίρως! είς τό Γροίφεΐον 

τον Σνλλάγον διά νά είναι όννατή, ή είς έίλλον συνάδελφον 
διάθεσίς των.

Ή συνέχισις τής άπαραδέκτου ταύτης καταστάσεως έκτος 
τοΰ ότι εκθέτει σοβαρώς τόν Σύλλογόν ιμας ένώπιον τών Κρα
τικών ’Ρργανισμών καί δημιουργεί ούδόλως κολακευτικήν διά 
τά μέλη αΰταΰ έντύπωσιιν, άποτελεΐ καί τελείως άντισνναδελ
φικήν καί Αντικοινωνικήν πράξιν, δεδομένου ότι κάθε χαμένα 
εισιτήριο αντιπροσωπεύει καί έναν έργαζόμενανι στερημένον τής 
άναγκαίας δι’ αυτόν ψυχαγωγίας.

Τέλος, περιστατικά ώς τό καταγγελλόμενον Αποτελούν 
δεδικαιολογημένην αιτίαν διά τον Κρατικόν ’Οργανισμόν, ό
πως έλοτττώση ή καί διακόψη τελείως τήν παροχήν εισιτη
ρίων είς τό ήμέτερον Σωματεΐον.

ΒΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

τού Τάμείου’Υγείας αισθάνεται 
την ϋποχρέωσιν νά , έκφράση 
τάς θερμιάς τής] ,εΰχάριστίιας 
πρός όλους έκείνους οΐτινες 
συνετέλεσαν καθ’ οΐονδήποτε 
τρόπον είς τήν επιτυχίαν και 
ύποδειγ'ματιΐκόν τρόπον είς τήν 
λειτουργίαν τής Κατασκηνωσε- 
ώς μας καί κατά τήν έφετεινήν 
Γτεοίοδον

’Ιδιαιτέρως εΐμεθα ύποχρεω- 
usvoi νά έκφράσωίμεν τάς εύ- 
χαριστίας .μας πρός τήν Διοί- 
κησιν τής Τραπέζης, ή όποια 
εχουσα πλήρη έπίγνωσιν τοΰ 
μεγάλου σκοπού τής λειτουρ
γίας τών Παιδικών Έξοχων, 
μάς παρέσχε την υλικήν βοή
θειαν της καί κατά τήν τρέχου- 
σαν περίοδον.

(Πέραν όμως τών ύλικών μέ
σων, τό πολυσχιδές εργον τής 
Κατασκηνώσεως άπαιτεΐ διά 
τήν επιτυχίαν του Την συνδρο
μήν πολλών άλλων επίσης πα
ραγόντων. ’(Ελπίζομεν, ότι είς 
όλους τούς , τομεΤς κατεβλήθτι 
κάθε προσπάθεια, τόσον έκ ιιέ- 
ρους τών εκπροσώπων τού Δι
οικητικού Συμβουλίου τών έπι- 
Φο,οτισμένων μέ τό Εργον αυ
τό, όσον και τών άλλων πα
ραγόντων αυτής, ώστε νά άγθτί 
είς αίσιον πέρας τό όλον Εργον

Τά ‘Ελληνόπουλα αυτά, εΐ- 
υεθα βέβαιοι, ότι θά Εμειναν 
άπολύτως J ικανοποιημένα έκ 
<ής διαβιώσεώς των τόσον έν 
τή Κατασκηνώσει μετά τών 
τέκνων τής μητρός Ελλάδος, 
όσον καί έκ τής προσπάθειας 
α,όποια κατεβλήθη διά νά γνω- 
ρίσουΐν 'όσον τό δυνατόν τήν 
Πατρίδα τών, γονέων των, είς 
τό μικρόν χρονικόν διάστημα 
τής φιλοξενίας των.

, Έίς τά παιδιά τής ’Αμερικής 
εύχόίμεθα ειρηνικόν τό ύπερωκε- 
άνειον ταξεΐδι των καί ελπίζο
με ν, ότι επανερχόμενα είς τήν 
’Αμερικήν θά διατηρήσουν τάς 
ώραιοτέρας τών αναμνήσεων έκ 
τής έν ,Έλλάδι διαμονής των.

Καί έχομεν τήν πεποίθησιν, 
ότι ό σκοπός διά τον όποιον τά 
παιδιά αυτά ήλθον είς τήν ’Ελ
λάδα έττετεύχθη.

Σέ σάς άγαπητά μας παι- 
διόι, τά διάμέινονιτα έν Έλλάδι, 
πού ξαναγυρίζετε στο πατρικό 
σας σπίτι, εύχάμεθα καλό χει
μώνα καί καλή πρόοδο είς τά 
μαθήματα σας.

Σε, όσα δέ παιδιά άπό σάς 
πού Εχουν τάς προϋποθέσεις 
νά μετάσχουν τής Κατασκηνώ
σεως τού προσεχούς θέρους, εΰ- 
χόμεθά καλήν άντάμωσιν τού 
χρόνου».

ΚΑΤΕΤΕΘΗΣΑΝ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ- 
ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ

Τά ύπό (τού ? ιύπουργείου 
’Εργασίας καταρτισθέντα σχέ
δια νομοθετικών διαταγμάτων, 
δια τών όποιων ρυθμίζονται 
διόίφορα ιάσφαλιστικά θέματα, 
•ένεκρίθησαν ύπό τής έξ ύπουρ- 
γών Οικονομικής ’Επιτροπής 
θά κατατεθούν δέ είς την ’Επι
τροπήν Έξουσιοδοτήσεως συν
τόμως, πρός ψηφισιν.
, , Δι’ αυτών συνιστάται Εν 
μόνον δικαστήριον, διά τήν έ- 
ξέτασιν τώγ συλλογικκιιν δια
φορών .μισθών καί ήμεριιμισθί- 
ων ιμέ έδραν τάς 'Αθήνας, κ,α- 
ταργουμένων τών πέντε ήδη 
λε ι τουργού ντων.

Μέ τό νομοσχέδ ιον παρέχε- 
τ,αν έξουσιοδότηιτις διά τήν 
συγχώνευσιν είς τό I ΚΑ διαφό 
ρων κλαδικών οργανισμών ά- 
σφολίσεως, οί όποιοι δέν δύ-

ναντιαι νά άνταποκριθοΰν είς 
τά,ς υποχρεώσεις των πρός 
τούς ήσφαλισμένους καί συντα- 
ξιούχΌυς.

^ Τέλος, ρυθΙμίζεται τό θέμα 
τής εισφοράς τού ένός ημερομι
σθίου έπί τού δώρου τών Χρι
στουγέννων ύπέρ τής ’Εργατι
κής Εστίας, έκ τού όποιου τό 
ήμισυ θά μεταβιβάζεται άπ* 
ευθείας είς τήν ΓΣΕΕ καί 
,τάςί λριπάς συνδικοτλιοτικάς 
οργανώσεις, έφ’ όσον δέν ύπαρ
ξη αρνητική δήίλωσις τοΰ μι
σθωτού, τό δέ Ετερον ήμισυ 
θά Εξακολούθηση νά περιέρχε
ται είς τήν ’Εργατικήν ‘Εστί
αν, διά τό πρόγραμιμα τών έκ- 
δραμών καί θεατρικών παρα
στάσεων ύπέρ τών έργαζομέ- 
νων.

Άρθρον τού κ. ΜΙΧΑΗΛ ΑθΑΝΑΣΙΑΔΗ 
Θεός νά βάλη τό χέρι του»! !Διά τής εισόδου τής Χώρας 

μας είς τήν Κοινήν 'Αγοράν, τε
ράστια προβλήματα καί θέματα 
ανακύπτουν, προβλήματα καί θέ
ματα άπτόμενα αμέσως καί έμ- 
μέσως τής οικονομικής, κοινωνι
κής καί ίμΐιχρις ώρισμένου ορίου 
καί αυτής ταύτης τής Εθνικής 
μας ύποστάσεως, Δέν άφορά τήν 
παρούσαν άρθρογρσφίαν,ή άπαρί- 
θμισίς τούτων, πολλή» δέ μάλ
λον ή άνάλυσίς των. ’Εκείνο τά 
όποιον θέλομεν νά Βίξωμεν διεξο- 
δικώτερον εΐναι δ,τι άφορά τά 
καθ’ ημάς ώς Τραπέζης, ώς οικο
νομικού οργανισμού διεθνούς κύ
ρους καί προβολής. Καί τούτο, 
διότι καλούμεθα νά άναπροσαρμό 
σωμεν, έν δψει τού γεγονότος τής 
εισόδου, τόσον τήν Τακτικήν, Ο
σον καί τήν Στρατηγικήν μας, ώς 
οργανισμού άμεσώτατα συνδομέ 

, νου μέ τήν οικονομίαν τής Χώ- 
ρας.

Είναι κατάδηλος ή ανάγκη τής 
άπό τοΰδε χαράξεως νέας τακτι
κής καί έφαρμογής νέας στρατη
γικής, άποβλεπουσών άμφοτέρων, 
είς τήν έπίτευξιν άκοπών, 6Γ ών 
ούχί μόνοινι θά έξυπηρετοΰνται τά 
ατενώς έννοούμενα Τραπεζικά μας 
συμφέροντα, άλλά καί δι* ών σκο
πών θά έπιτευχθή ή διατήρησις 
τοΰ έθνικο—κοινωνικού χαρακτή
ρας τοΰ Ιδρύματος.

Χρησιμσποιοΰμεν ένταΰθα δύο 
στροσιωτικοΰς ορούς «Τακτική», 
«Στρατηγική», διότι ώς άντιλαμ- 
βάνεται πάς τις, είς μάχην κα
λούμεθα ώς "Εθνος, ώς Κράτος, 
ώς 'Ίδρυμα, Καλούμεθα είς μίαν 
μάχην διάρκειας, σκληράν καί έ- 
πίπονον, είς μάχην έπιβιώσεως, 
ώς Λαοΰ.

Δέν πρόκειται πλέον ν’ άντι- 
ιμετωπίσωμεν γνωστός μεθόδους 
ί«οίκονομικοΰ πολέμου», ούτε τεχ- 
νάσιματα «αίκονομο—τεχνικής» πο
λιτικής.

Θά άντιμετωπίσωμεν μίαν πρα 
γματικότητα έντός τοΰ τεραστί
ου Εΰρωπαϊκιοΰ χώρου, μίαν πιρα- 
γμοττικότητα μή έπιτρέπουσαν πα
λινωδίας, συμβιβασμούς καί κου
τοπονηριάς.

Τεραστία δθεν πρό ήμών προ
βάλλει ή νποχρέωσις ώς Ελλή
νων καί ώς Υπαλλήλων τοΰ με- 
γαλυτέρου Τροατεζικοΰ ’Οργανι
σμού, δπωςι συμβάΧ.ωμεν δι’ Ο
λων των διαθεσίμων πνευματι- 
κών^ σωίματικών καί ηθικών δυ- 
νάμεών μας, είς τήν επιτυχή άν- 
τιμετώπισιν τών προβλημάτων α- 
ττνα ανακύπτουν ή θά άνακύψουν 
άπό τήν σύνδεσίν μας μέ τήν Ευ
ρωπαϊκήν Κοινήν ’Αγοράν.

Ρόλον σπουδαιότατον, ρόλον έκ 
τών οΰικ ανευ δύναμαι νά εΐπω, 
π/ί^ΐκειται νά διαδραματίση είς 
τήν προαναφερθεΐσαν χάραξιν πα
ρά τοΰ ’Επιτελείου τής Τραπέ- 
ζΠ9. τής νέας τακτικής καί Στρα
τηγικής, ή Υπηρεσία Πληροφο
ριών.

Μέχρι σήμερον καί ποορά τάς 
έπενεχθει σας ε ίς μεγάλη ν έκτασιν 
τροποποιήσεις καί μεταρρυθμίσεις 
περί τήν όργάνωσιν τής έν λόγφ 
Υπηρεσίας, δέν κατέστη αϋτη ι
κανή νά έξέλθη τού «παθητικού» 
ρόλου της1.

Ή Υπηρεσία Πληροφοριών — 
πρέπει νά ό μολογη θή— εργάζεται 
έν πολλοΐς κατά τρόπον άναχρο- 
νιστικώς στατικόν. "Ο ρόλος της 
είναι ρόλος Έπιμηθέως καί ούχί 
Πρσμηθέως. Οΰδενός όμως πρέπει 
νά διαφεύγη τής προσοχής, ή 
σπουίδαιότης1 καί ή σημασία τής 
ΰπάρξεώς της. Πολλφ δέ μάλλον, 
όταν οΐ καιροί έπιβάλλουν άνευ 
πλέον χρονοτριβής καί ένδοια- 
σμών, τήν έπί έπιστημονικών βά
σεων, έξ ύπαρχής άναπροσαρμο- 
γήν τών μεθόδων δράσεώς της, μέ 
γνώμονα τάς άνάχκας τάς οποί
ας διά τού έργου της καλείται 
καί πρέπει νά καλύψη.

Αί έν λόγφ διαπιστώσεις δέν 
άφοροΰν μόνον τήν ήμετέραν Τρά
πεζαν άλλά καί δλας τάς είς τήν 
Χώραν μας λειτουργούσας Τράπε
ζας, αΐτινες διαθέτουν ιδίας Ύπη 
ρεσίας Πληροφοριών. Αί Τράπεζαι 
εύρέθησσ,ν άπροετοίμαστόιώς πρός 
το σημεϊον άντιμετωπίσεως τών 
έκ τών πιστωτικών αναγκών τής 
άγοράς δημιουργουμένων προβλη
μάτων, Ίδίςι είς δ,τι άφορά τά 
(«τεχνάσματα» προσπορισμοΰ κε
φαλαίου παρά τών ένδιαφερομένων 
εμπορικών καί βιομηχανικών κύ
κλων, ‘Η τεραστία έξ άλλου κυ
κλοφορία τών ποικιλώνυμων πι
στωτικών τίτλων (Συναλ)καί, 
Γραμμάτια, Έπιταγαί κ. ά.) οϊ- 
τινες αντικατέστησαν τό «ρευ- 
οττόν», είς μεγάλην εκτασιν, έδη- 
μιούργησαν καί δημιουργούν νέα 
(δύσκολα προβλήματα διά τήν Υ
πηρεσίαν Πληροφοριών.

Ή μέχρι τοΰδε πεΐρα, άπέδει- 
ξεν, δτι τό παρά τών οργάνων 
τής Υπηρεσίας Πληροφοριών, 
συντασσόμενα δελτία, έχουν τήν 
άξίαν «τυπικών έντυπων» διά τών 
όποιων διάσφοόλίίζεται (sic) ή 
πρός τά έγκυκλίως διατεταγμέ
να, ΰπηρεσιακή διαδικασία τής 
δανειοδοτήσεως. Πέραν αυτού, «’Ο

"Ας καταστώμεν πλέον συγκε
κριμένοι. Πού έγκειται ή άξια τού 
Δ.Π. καί πώς εΐ αι δυνατόν νά 
σχηματίζεται έγκυρος γνώμη ιτερί 
τής ένεστώσης οικονομικής θέσε- 
ω_ς μιας βιομηχανικής ή εμπορι
κής έπιχειρήσεως δταν διά τοΰ 
Δ.Π. άναφερόμεθα είς στοιχεία — 
λογιστικά— κατά κονόνα, τοΰ 
παρελθόντος; Συζητοΰμεν σήμερον 
διά τήνι οικονομικήν θέσιν έπωνυ- 
μίας τινός κατά τήν 31)12 π. 
έ. ή καί πρλύ πρότερον, γνωστού 
δντος δτι ή θέσις τής οίασδήποτε 
οικονομικής μονάδας μεταβάλλε
ται άπο ήμέρας είς ημέραν. ’Αλ
λά καί άν το Δ.Π. άναφέρεται είς 
τό παρελθόν, πρόσφατον ή άπο- 
μεμακρυσμένον, τό παρελθόν αύτό 
έχει διερευνηθή κατά τοιούτον 
τρόπον ώστε, έστω καί κατά προ- 
σέγγισιν νά προδικάζεται τό μέλ
λον; ’Εν άλλοις λόγοις, τά συν
τασσόμενα Δ.Π. μάς πληροφορούν 
έπαρκώς διά τάς συνθηκας ύπό 
τάς οποίας έργάζεται ή υπό έ- 
ξέτασιν οίκ. μονάς; Περί τού κό
στους τώ·ν παρ’ αυτής προσφερο- 
μένων υπηρεσιών ή παραγομένων 
προϊόντων, έν συσχετισμώ μέ άλ
λος όμοειδείς εγχωρίους! ή ξένας; 
Λέγουν τί περί άποδοτικότητος; 
περί τών δυσκολιών τάς οποίας 
αντιμετωπίζει, τόσον είς τόν οικο
νομικόν τομέα δσον καί είς τόν έμ 
πσρικον ή τεχνικόν;"Οταν λοιπόν, 
είς αυτά, τά ύπό τύπον παρα
δείγματος άναφερόμενα έρωτήμα- 
τα δέν μάς δίδεται άπάντησις, 
πώς δυνάμεθα νά λέγωμεν δτι γνω 
ρίζομεν τήν «ένεστώσαν» οίκ, θέ
σιν τής έπιχειρήσεως καί νά προ- 
χωρήσωμεν είς τήν άνάληψιν κιν
δύνων;

Πέραν δμως τών ανωτέρω, ποι
ος έξήτασε ή εξετάζει τό «ποιος 
συνέταξε τό Δ.Π.»; Και ακριβώς 
είς τό «ποιος συνέταξε τό Δ.Π.» 
εύρίσκεται ή αχίλλειος πτέρνα 
τής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Δέν 
δυνάμεθα νά όμΐλώμεν περί Υπη
ρεσίας Πληροφοριών άνταποκρι- 
νομένης πλήρως είς τάς προσδο
κίας τοΰ επιτελείου τοΰ 'Ιδρύμα
τος διά τό μέλλον, δταν ή 'Υπη
ρεσία αύτη χωλαίνει είς έμψυχον 
ΰλικόν, έπιστημοννκώς κατηρτι- 
σμένον.

Ή παρατηρουμένη δμως τοιαΰ- 
τη «άναιτηρία» τής Υπηρεσίας 
Πληροφοριών δέν οφείλεται μόνον 
εις τήν έλλειψιν κατανοήσεως τοΰ 
σκοπού ΰπάρξεώς της, οφείλεται 
κατά μεγάλον ωσαύτως ποσοστόν 
είς τήν απροθυμίαν ικανών καί κα- 
,τηρτισ/μένων Υπαλλήλων όπως 
ύττηρετήσουν είς αυτήν διά λόγους 

• · . Ύπηρεσιακή,ς «αρριέραςι! !
Θεωρείται άπό υπηρεσιακής 

πλευράς, δτι οί πληροφοριολή- 
πται είς οΰδέν τό θετικόν συμβάλ
λουν είς τό έργον τής Τραπέζης, 
άποτελοΰντες τρόπον τινά τους 
«παρίάς» τής συναδελφικήςι οικο
γένειας, μή έχοντες δικαίωμα 
προβολής καί έξελίξεως. Ύπό τοι 
αύτας δμως συνθηκας- πώς δυνάμε
θα νά έχωμεν αξιώσεις πλαισιώ- 
σεως τής 'Υπηρεσίας άπό άξιο- 
λόγους υπαλλήλους καί έκπλη,ρώ- 
σεως τών είς αυτούς ανατιθέμε
νων καθηκόντων;

Μόνον υπάλληλοι κατολλήλως έ- 
πιλεγμένοι μεταξύ τών διαθε- 
τόντων επιστημονικήν κατάρτισιν 
άνάλογον, μέ ήθος και οξύνοιαν, 
δύνανται ύπευθύνως νά συντάσ
σουν Δ, Π. καί τά δελτία ταΰτα 
βασίμως νά λαμβάνωνται ύπ’ ο- 
ψιν δτι άνταποκρίνονται είς τά 
πράγματα. Μέ «έμπειρισμούς» καί 
;«παρελθονΤοιλογΐίο)ςί» |δέν δυνάμει- 
θα νά άναλαμβάνωμεν κινδύνους 
έπ’ άπειρον, διότι τό έργον μας 
ώς Τραπέζης έργαζομένης έντός 
τών πλαισίων τής νέας διαμορ- 
φουμένης καταστόοσεως έν τή οί- 
κονομίςι μας δέν εΐναι έργον «φι
λανθρωπικού καταστήματος», ού
τε έργον συνεχούς άπασχολήσεως 
μέ «έπιδΐκους» υποθέσεις. Θά άπο- 
φύγωμεν τά ανωτέρω πάρεργα είς 
τό άμέσως προσεχές μέλλον, δταν 
τά Δ.Π. απεικονίζουν πλήρως καί 
άντικειμενικώς, τήν ένυπάρχουσαν 
πραγματικότητα εϊς τινα οίκ. μο- 
να(δα,, κατά τρόπονΙ ούχί μόνον 
στατικόν, άλλά καί δυναμικόν.

Διά νά έπιτευχθή δμως τούτο, 
πρέπει ή 'Υπηρεσία Πληρωφοριών 
νά καταστή πρότυπος έπιτελική 
μονάς, πλαισιουιμένη άπό κατάλ
ληλον προσωπικόν,, μέ αναμφισβή
τητα τυπικά καί ουσιαστικά προ
σόντα.

"Οσον έγκαιρότερον άντιλη- 
φθώμεν τήν σημασίαν καί σπου- 
δα ιό τη τα τής ΰπάρξεώς μιάς τοι- 
αύτης Υπηρεσίας, τόσον έγκαι- 
ρότερον θά άποφύγωμεν δυσαρέ- 
στους εκπλήξεις ειΐς: τό μέλλον. 
Καί ομιλώ- περί δυσαρέστων έκ- 
πλήξεων απλώς, ivy τό άληθέστε- 
ρον εΐναι, διά νά άποφύγωμεν θα
νάσιμους κίνδυνοι^ ιμέ τραγικάς συ 
νεπείας διά τό "Ιδρυμα καί τήν 
οικονομίαν μας, ής ή ’Εθνική Τρά
πεζα άπετέλ-εσε-ν τόν χρηματικόν 
στυλοβάτην άτπό τής ’Ανεξαρτησί
ας καί έντεύθεν.
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Ό Σύλλογος Συνταξιούχων 
χειριζόιμενος το θέμα τής ανα
προσαρμογής των συντάξεων 
των βάσει τής άρχής «νά μη 
ύπολείπωνται αΰται των συν
ταξιούχων των Τραπεζών αϊτι- 
νες άπέρρευσαν άπό την Εθ
νικήν Τράπεζαν» καί το όποι
ον θέμα έχει ως βασικήν προ- 
ϋπόθεσίν τήν έξασφάλισιν τών 
πόρων τού Ταμείου Συντάξεων 
τόσον βάσει τής κείμενης Νο
μοθεσίας, όσον και βάσει ου
σιαστικών μέτρων, ώς αΐ υφι
στάμενοι παλαιόθεν υποσχέ
σεις και. διαβεβαιώσεις, έξήν- 
τλησε τά περιθώρια τών έ- 
νεργειών του προς τούς Κυ
βερνητικούς και λοιπούς πολι
τικούς παράγοντας ώς καί 
προς τάς διοικήσεις τών Τρα
πεζών. Αί ένέργειαι αδται,, 
πλήν τών ήθικών ανταποκρί
σεων καί έπανάληψιν τών δι
αβεβαιώσεων, οΰδεν μέχρι στι
γμής ουσιαστικόν αποτέλεσμα 
έσχον άπό τής πλευράς τών 
υπευθύνων. Κατόπιν τούτου 
πρωτοβουλίοτ του Συλλόγου 
Συνταξιούχων Ε.Τ.ιΕ., ό α
πομαχικός κόσμος τής Τραπέ- 
ζης μας πραγματοποιεί. τήν. 
πρωίαν τής 19ης άρξαμένου 
μηνός πανασφαλιστικήν συγ- 
κέντρωσιν εις τον κινηματο- 
θέατρον «IΝΤΕΑΑ», εις ήν 
καλείται νά συμμετάσχη και 
άπαν το έν ενεργείς?; Προσω
πικόν τής Τραπέζης.

ΤΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟΝ
Τό κείμενον τού προσκλητη

ρίου τού Συλλόγου Συνταξι
ούχων προς τάς ’Οργανώσεις 
καί τά μέλη τού προσωπικού 
τής Τραπέζης Εχει ώς; έιξής:

Προς τά έν ενεργείς? καί ΰττό 
σύνταξιν προσωπικόν της Εθνικής 
Τραπέζης καί τής τέως Τραπέ
ζης ’Αθηνών.
’Αγαπητοί Συνάδελφον,,

'Ο Σύλλογός μας, εχων υπ’ ο- 
ψιν του τήν οικονομικήν έξαθλίω- 
σιν καί τήν έσχάτην πενίαν εις 
τήν όποιαν έχουν περιέλθη οί 
συνταξιούχοι τής Εθνικής Τρα
πέζης καί τής τέως Τραπέζης ’Α
θηνών, ώς καί τήν αβεβαιότητα 
τής άσφαλίσεως, τών έν τή ’Ε
θνική Τραπέζη έρχαζομενων, συ
νεπείς? διαπραχθέντων σφάλμά- 
των, άναγνωρισθέντων ίίπο τού 
ίδιου τού Κράτους, άπεφάσι.σε νά 
κάμη γενικόν προσκλητήριαν τών 
έν άδικίςι ευρισκομένων, διά νά 
ύψώσωμεν, σύσσωμοι, φωνήν Εν- 
τονωτάτης διαμαρτυρίας, εναντί
ον εκείνων οί όποιοι καίτσι γνώ- 
σται τής δημιουργηθείσης απα
ράδεκτου καταστάσεως εις τά ’Α
σφαλιστικά Ταμεία τής ’Εθνικής 
καί τής τέως ’Αθηνών·, δχι μόνον 
Ιδέν πράττουν το καθήκον των καί 
δέν ακολουθούν το παράδειγμα 
τών πράξεων καί τών Εργων τών 
προκατόχων των Διοικητών, άλλ’ 
άσεβοΟντες καί προς αυτούς τούς 
ΰπά τής Πολιτείας θεσπισθεντας 
Νόμους, μέ τά αχαρακτήριστα Εν
στικτά των, Επιθυμούν νά έξακο- 
λουθή ή δυστυχία μας.

Διά τών Ενεργειών των, τών Ε
πεμβάσεων καί τών προβαλλόμε
νων έκάστοτε τελείως άβασίμων 
ισχυρισμών των, άρνοΰνται τήν 
ΐσην μεταχείρισίν μας, μετά τών 
συναδέλφων μας τής Τραπέζης 
Ελλάδος καί Κτηματικής, την ό
ποιαν ανέκαθεν εϊχομεν διά συμ
φωνιών τής 10 Μάίου 1928, έπι- 
κυρωθεισών ϋπό τών Δ. Συμβου
λίων τών Τραπεζών ’Εθνικής καί 
Ελλάδος τάς ιόπσία|ΐς έθεμελίω- 
σαν οί μεγάλοι έκλιπόντες προ- 
κάτοχοί των Διοικηταί, διά την 
ηρεμίαν, τήν ευημερίαν καί τήν> 
πλήρη έξασφάλισιν ολοκλήρου τοΰ 
Εκ τής 'Ενιαίας ’Εθνικής, Τραπέ

ζης προερχόμενου προσωπικού τών 
Τραπεζών τούτων.

Αί συντάξεις μας πείνης δέν 
είναι δυνατόν νά διορθωθούν μέ 
προσωρινός καί έμβαλωματικάς 
λύσεις, οϋτε μέ τά διδόμενα προς 
έμπατγμον ψιχία, ούτε είναι δυ
νατόν νά ύπαρξη ηρεμία εις τό 
Εργαζόμενον έν τη ’Εθνική Τρα
πέζη Προσωπικόν, τό όποιον, άρ- 
γά ή γρήγορα, θά Ελθη εις τήν 
θέσΐ'ν τού συνταξιούχον, άν δέν 
ληφθοΰν έκ μέρους1 τής Κυβερνή- 
σεως καί τών αρμοδίων τά ένδε- 
δειγμένα ριζικά καί αποτελεσμα
τικά μέτρα, προς αντιμετώ
πισην τής δλως άδικου δι* ήμάς

(Συνέχεια έπ τής ίης σελίδας) 
ζει εις αυτήν τήν άριμοδιότητα 
τοΰ χειρισμού, άπειλεΐ δέ ότι 
εάν ληφθοΰν περαιτέρω άποφά- 
σεις θά. άποχωρήση ό Σύλλο
γος ‘Υπαλλήλων Τραπέζης 
Ελλάδος έκ τής 'Ομοσπονδίας.
Ό μολογουμένως, τό γεγονός, 

παρά τό άβάσιιμαν καί άκαιρον 
τών προβαλλόμενων λόγων κα
θυστερεί τό εργον τής 'Ομο
σπονδίας καί δή ώς προς το 
θέμα τούτο. Πάντως τό Ε.Σ.

Ό ΐιποβληθείς εις τό Γενικόν 
Συμβούλιον απολογισμός τοΰ Ε. 
Σ. διά τό χρονικόν διάστημα Νο
εμβρίου 1961—Σεπτεμβρίου 1962 
Εχει έν περιληψει ώς έξης:

1. Ή Έκπρρσώπησις τών Τρα
πεζικών 'Υπαλλήλων εις τό 4ον 
Πανεργατικόν Συνεδρίαν τής ΓΣ- 
ΕΕ ήσκησεν τήν μόνην άκου αθεΐ
α αν αΰστηράν κριτικήν διά τα ΰ- 
πό τής ηγεσίας τής ΓΣΕΕ συντε- 
λούμενα άτοπα εις τόν χώρον τοΰ 
Ελληνικού Συνδικαλισμού καί 
συνετέλεσεν όπως αί κυριώτεραι 
αποφάσεις τού Συνέδριου τών 
Τραπεζοϋπαλλήλων , ήτοι:

α) Ή αϋξησις τών μισθών καί 
ημερομισθίων κατά 15% καί 

6) Ή ριζική τροποποίησις τού 
Νόμου περί Συλλογικών Συμβάσε
ων, γίνΙουν (δέκταί παρά τοΰ 
Πανεργατικσδ Συνεδρίου.

2Α ύτοτελής χειρι- 
σ μ ό ς τού ιμ ι σ θ ο λο
γικό ϋ θέματος: ’Επει
δή όμως κατά τήν γνωστήν τα
κτικήν τής ΓΣΕΕ αί αποφάσεις 
αύται, ώς πάσα σοβαρά άπόφασις 
δυναμένη νά έχη ουσιαστικήν έπί- 
δρασιν έπΐ τού βιοτικού έπιπέδου 
τών Εργαζομένων, περιήλθεν εις 
καθαρώς θεωρητικήν θέσιν, τό 
Ε.Σ. έξήτασε τάς δυνατότητας 
τής διά πρωτοβουλίας τής 'Ομο
σπονδίας προβολής τού μισθολσ- 
γικού θέματος. ’Επειδή δέ διεπί- 
στωσεν ότι λόγω ειδικής θέσεως 
ένίων Τραπεζοϋπαλληλικών Συλ
λόγων άφ’ ενός καί τής αδυναμί
ας άφ’ έτέρου τής μεθ’ έτέρων 
'Οργανώσεων προβολής τούτου 
ανέβαλε τό θέμα δι’ εύθετώτερσν 
χρόνον, ότε θά έξησφαλίζοντο αί 
έν λόγιο προϋποθέσεις.

3. Προβολή λοιπών 
γενικών ζητημάτων 
τού Κλάδου. Τό Ε.Σ. υ
πέβαλε δι’ υπομνήματος εις τόν 
‘Υπουργόν 'Εργασίας τά συμφώ- 
νως προς τάς άποφάσεις τού Β', 
Τραπεζοϋπαλληλικού Συνεδρίου 
αιτήματα, τά όποια συνεζήτησε εις 
μετ’ αύταΰ συνάντησιν.

α) ’Αναπροσαρμογής τών απο
δοχών.

6) Καταργήσεως τών Άντιτρα- 
πεζοϋπαλληλικών Νόμων, 

γ) Ενιαίου ωραρίου 39 ωρών, 
δ) Καταστρατηγήσεως παρά τών 

Τραπεζών τού υφισταμένου ώρα- 
ρίου.

ε) Ριζικής άναμορφώσεως τού 
Ν. 3239)55 περί Συλλογικών Συμ
βάσεων.

’Επί πάντων τών άνωτέρω θε
μάτων , πλήν τού τής καταστρα
τηγήσεως τού ώραρίσυ τών επαρ
χιακών, ό κ. Υπουργός ύπήρξεν 
ανεπιφύλακτος αρνητικός, διερ
μηνεύουν τήν επίσημον πολιτικήν.

Κατά τής καταστρατηγήσεως 
τού ωραρίου έξεδόθησαν αύστηραί 
διαταγαί προς τά έποπτικά όργα
να είς α έδόθη καί εντολή συνερ
γασίας των με τά 'Ομοσπονδιακά 
καί συλλογικά, τοιαύτα..

δημιουργηθείσης άπαραδέκτου κα 
ταστάσεως είς τά ’Ασφαλιστικά 
Ταμεία Εθνικής καί τ. ’Αθηνών 
καί έάν οί υπεύθυνοι τού κλονι
σμού τών ’Ασφαλιστικών τούτων 
Ταμείων καί οί υπόχρεοι δέν Εκ
πληρώσουν είς τό ακέραιον τάς 
προς αυτά υποχρεώσεις των.

Οί διοικοΰντες τό Κράτος καί 
τάς μεγάλος Τραπέζας, όφείλου- 
σι καί Εχουσιν ύποχρέωσιν νά έ- 
νισχύσουν τά συνεπείςι τών μέ
τρων τής Πολιτείας καταστάντα 
ελλειμματικά Ταμεία τής ’Εθνι
κής καί τ. ’Αθηνών καί νά καλύ- 
ψωσιν άνευ περαιτέρω καθυστε- 
,ρήσεως τό Παθητικόν τοΰ διαχω-

εΐναι άποφασιισιμένον νά προχω- 
ρήση είς τήν προβολήν καί 
προώθησην τού μισθολογικοΰ 
αιτήματος, διά παντός μέσου 
καί ανεξαρτήτως της στάσεως 
τού Συλλόγου ‘Υπαλλήλων 
Τραπέζης ‘ιΕλλάδος, δεδομένου 
ότι άπαντες οί λοιποί Σύλλο
γοι—ιμέλη τής ΟΤΟΕ έλαβον 
σχετικήν άπόφασίν είς το Γε
νικόν Συμιβούλιον αυτής, ώς 
άνωτέρω έλέχθη.

"Εναντι τού αιτήματος τής 
καταργήσεως τοΰ Ν. 3239, κατηρ- 
γήθη άργότερον μόνον τό άρθρον 
20 αύτοΰ, τό έπιτρέπον έπέμβασιν 
τών 'Υπουργών Συν)σμοΰ καί ’Ερ
γασίας είς τάς αποφάσεις Διαιτη 
σίας καί τάς ύπογραφομένας Συμ
βάσεις. 'Ωσαύτως έθεσπίσθη καί ή 
συμμετοχή είς τά Διαιτητικά Δι
καστήρια Εκπροσώπων τών οικεί
ων δευτεροβαθμίων συνδικαλιστι
κών 'Οργανώσεων έν αΐς καί ή 
'Ομοσπονδία μας.

Αί τροποποιήσεις αύται βελτιώ
νουν ιμέν τόν Νόμον πλήν όμως 
δέν μειώνουν τήν άντεργατικότη- 
τα αύτοΰ.

4. —!Π/ ροστασία συν
δικαλιστικών θεσμών. 
Τό Ε. Σ. άντέδρασεν ένερ- 
γώς είς έπιχειρηθεισαν κατά Νο
έμβριον 1961 δίωξιν παρά τής Δι- 
οικήσεως τής ’Εθνικής Τραπέζης 
τού Προέδρου τού Συλλόγου τών 
'Υπαλλήλων αύτής ώς καί κατά 
τής έκδιηλισθείσης παρά τοΰ Δι 
οικητοΰ τής Τραπέζης 'Ελλάδος έ- 
πεμβάσεως είς τάς αρχαιρεσίας 
τού Συλλόγου τών Υπαλλήλων 
αύτής πατά μήνα Φεβρουάριον 
1962.

5. Τό Εκτελεστικόν Συμβού
λων έν συνεργασίςι μετά 25 έτέ
ρων συνδικαλιστικών οργανώσεων 
άντέδρασεν ένεργώς καί αποφασι
στικούς κατά τόν διαφανέντα 
τόν παρελθόντα Μάϊον καί ’Ιούνι
ον κίνδυνον καταργήσεως τής αύ- 
τοτελούς ’Επικουρικής Άσφαλί- 
σεως.

6. Τό Ε.Σ. ώσαύτως ήσχολήθη 
μέ πλείστα ετερα θέματα ώς τής 
Επαναφοράς τοΰ ώραρίου προσε- 
λεύσεως τών Τραπεζοϋπαλλήλων 
είς τήν Πρωτεύουσαν καί Πειραιά, 
Ελαβε τήν αρχικήν άπόφασίν έγ
γραφης τής Ο.Τ.Ο.Ε. είς τήν Δι
εθνή τών ’Ιδιωτικών 'Υπαλλήλων, 
συνεπλήρωσε τήν προπαρασκευα
στικήν έργασίαν όργανώσεως τών 
έπαρχιακών συναδέλφων κλπ.

Τέλος τό Ε.Σ. θεωρεί έπάναγκες 
όπως παρακολουθή, συστηματικώς 
τάς μεταβολάς καί άνακατατάξεις 
διά τήν θέσιν τών έργαζαμένων 
καί τών Τραπεζικών Υπαλλήλων 
είδικοότερον έκ τοΰ λόγου τής συν- 
δέσεως τής 'Ελλάδος μετά τής 
Ε.° Κ.

Έπί τφ σκοπώ τούτφ ζητεί ό
πως συσταθή έκ τοΰ Γενικού Συμ
βουλίου μόνιμος ’Επιτροπή, ήτις 
πλαισιωμένη καί παρ’ άλλων ειδι
κών συναδέλφων, νά μελετήση 
τάς διαγραφομένας έργασιακάς 
καί ασφαλιστικός συνθήκας διά 
τους Τραπζιτικούς 'Υπαλλήλους 
καί νά ύποβάλη είς τήν 'Ομοσπον
δίαν τά πορίσματά ντης. Γενικώτε- 
ρον, συγχρόνως, θά πρέπη νά με
λετά καί νά παρακολουθή ή έν λό
γω ’Επιτροπή όλα τά προβλήματα 
τής ’Εργασίας καί νά ένημερώνη 
έπί τών πορισμάτων, της τήν "0> 
μοσπονδίαν.

ρισθέντος Κοινού Ταμείου Συντά
ξεων ’Εθνικής, Ελλάδος καί Κτη 
ματικής, οί μέν, ώς υπεύθυνοι ά- 
ναγνωρισθέντων σφαλμάτων τού 
Κράτους, οί δέ ώς συνυπεύθυνοι 
συνεταίροι τοΰ Παθητικοΰ, τό ό
ποιον είχεν αύξηθή trpo τοΰ δια
χωρισμού καί έκ τών μέτρων κα
τόπιν άφήκεν είς το Ταμεΐον τοΰ 
Προσωπικού1 ’Εθνικής κατά τόν 
χωρισμόν, τάς δημιουργηθείσας 
τεραστίας κοινάς υποχρεώσεις, 
μή δυναμένας έν ούδεμιά 
περιπτώσει νά καλυφθώσιν 
ύπο μόνης τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης, άνευ τής συμμετοχής: είς ταΰ- 
τας τοΰ υπευθύνου Κράτους καί 
τών συνυπευθύνων καί συνεταί
ρων της Τραπεζών 'Ελλάδος καί 
Κτηματικής, ώς καί ό έν ίσχύΐ 
Νόμος 3662)57 καθορίζει.

Φρονοΰμεν στι δλοι γενικώς δ- 
φείλουσι νά έπιδεικνύωσι τόν πρέ 
ποντα σεβασμόν προς τους απο
μάχους τής Εργασίας, οί όποιοι 
διά τοΰ μόχθου καί τής: έντιμου 
Εργασίας των, υπήρξαν, είς τήν 
π' ρίπτωσίιν μας,αί θεμελ ιώταν τοΰ 
σημερινού καθεστώτος, τής άνα- 
πτύξεως τής οικονομικής ζωής τής 
Χώρας καί οί δημιουργοί τών με
γάλων Τραπεζικών μας) ιδρυμά
των.

Ας άναλογιαθοΰν οί υπεύθυνοι 
καί αρμόδιοι, ποΰ οδηγούν τήν 
νομιμόφρονα καί πολυάριθμον αύ- 
τήν τάξιν καί άς πράξωσι τό έ
ναντι αύτής καθήκον των.

Είς τό παρόν προσκλητήριαν 
είναι βεβαίως Επιτακτική ή άινάγ 
κη όπως προσελθουν όλοι γενι
κώς άπο τοΰ κάνωτάτου μέχρι τοΰ 
κατωτάτου, οί Εργαζόμενοι έν τή 
Εθνική Τραπέζη καί νά μή ά- 

‘πουσιάση κανείς άπό τούς συν
ταξιούχους οί όποιοι δυστυχούν. 
Τούτο όμως καί μόνον δέν· άρκεΐ. 
Πρέπει οί συνταξιούχοι άπαραιτή- 
τως νά φέρωσι μαζί των καί 6λα 
τά πρόσωπα τής οικογένειας των 
τά όποια συντηρούν μέ τάς συν
τάξεις πείνης πού λαμβάνουν, ΐνα 
ίδιοι ς όμμασι, διαπιστώσωσι καί 
τήν είς τά πρόσωπά των ζωγρα- 
φισμένην δυστυχίαν των, τά Μέ
λη τής Κυβερνήσεως, οί ’Αρχηγοί 
τών Κομμάτων, οί Βουλευταί καί 
οί Εκπρόσωποι τοΰ Τύπου, οί ό
ποιοι θέλουσι προσκληθή είς τήν 
συγκέντρωσίν μας ταύτην, διά νά 
έξαγάγωσι τά συμπεράσματά των.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τό Διοικητικόν Συμβούλιου 
τού Συλλόγου τών 'Υπαλλή
λων Ε.Τ.,Ε. οοπεφάσισε τήν 
συμμετοχήν τών μελών του είς 
τήν ώς άνω συγκέντρωσίν. Είς 
τήν αυτήν άπόφασίν ήχθησαν 
και τά Δ.Σ. τών λοιπών Συλλό
γων του Προσωπικού τής ’Εθνι
κής Τ ραπέζης.

Ή συμμετοχή τού £ν ενερ
γείς? Προσωπικού είναι απα
ραίτητος. Τήν βύναμιν ήν δια- 
θέταμεν πρέπει νά τήν ρίψω- 
ιμεν όπέρ τού άγώνος διά τήν 
ζωήν τών Άσφοιλιστικών μας 
’Οργανισμών, ή οποία είναι 
συνυψασμένη μέ τήν ίδικήν μας 
ζωήν. Καί πρώτοι είς τόν ά- 
γώνα αύτόν θά πρέπει νά στα
θούν οί συνάδελφοι τών μεγα- 
λυτέρο»ν βαθμών, οί όποιοι 
πλήν τού άμεσου συμφέροντος 
των πρέπει νά δώσουν τά πα
ράδειγμα ότι πραγματικά ΐ- 
στανται είς τάς πρώτας βαθ
μίδας τού Προσωπικού είς πά
σας τάς ε'ύγενεΐς του Εκδηλώ
σεις. Καί πέραν τούτου θά 
είναι μία ευκαιρία διά νά δεί
ξουν δτι δέν ύστεροΰν άπό 
τούς συναδέλφους των τών λοι
πών Τραπεζών αϊτινες άπέρ
ρευσαν 'άπό τήν ’Εθνικήν Τρά
πεζαν καί προς τούς όποιους

ΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
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Ϊγεζιτιιιμιιελι Ειμιι
Ή κατά τό διαρρεΰσαν δίμηνον 

συνδικαλιστική δράσις καί τά ά- 
ποτελέσματα αυτής είς τάς λοι- 
πάς Τραπέζας είχον ώς άκολού- ι 
θως:
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Πλήν τής κρίσεως προς προαγω
γήν κυρίου Προσωπικού καί κλη
τήρων πρός μετάταξιν ούδέν έκ 
τών λοιπών θεμάτων προωθήθη. 
Ό Πρόεδρος κ. Μαντέλλος έπρα- 
γματοποίησε πορείαν άνά τάς ’Ε
παρχίας.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έλαβον χώραν συζητήσεις καί 
ένέργειαι διά τήν ρύθμισιν τών 
περί τάς προαγωγάς ζητημάτων 
(Valeur προαγωγής είς μί| όρ- 
γανικάς θέσεις, παροχή προθε
σμιών διά τήν κρίσιν λόγφ ποιο
τικών χαρακτηρισμών, προσαυξή
σεις Αύγσύστου — Σεπτεμβρίου). 
Ή ρύθμισίς τοΰ δλου θέματος τών 
προαγωγών καί ή τακτοποίησις 
έτέρων έκ τών ,σοβαρωτέρων θεμά
των θά άποφασισθή έντός τού άρ
ξαμένου μηνός άνευ έτέρας άναβο- 
λής.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Δύο ουσιώδη θέματα, τό Μισθο- 
λογικόν καί ό ’Οργανισμός 'Υπη
ρεσίας, σημειώνουν κατά τάς ύ- 
φισταμένας ενδείξεις, πρόοδον 
πρός τήν κατεύθυνσιν τής έπιλύ- 
σεώς των.

Οϋτω μετά τήν άποδοχήν παρά 
τοΰ Διοικηιτού κ. Άνδρεάδη τών 
αιτημάτων τοΰ Συλλόγου διά τήν 
μελέτην τής τροποποιήσεως τοΰ 
’Οργανισμού καί τής ρυθμίσεως 
τοΰ μισθολογικοΰ, ό Γεν. Διευ
θυντής κ. Κ. Κυριακόπουλος έ-

πελήφθη τοΰ θέματος τού 'Οργα
νισμού. Ούτος διεβεβαίωσε τήν 
Συλλογικήν Ηγεσίαν, ότι ή με
λέτη τού όλου θέματος, έν συναρ
τήσει πρός τάς εισηγήσεις τού Συλ 
λόγου εΰρίσκεται περί τό τέρμα 
της, θά τεθή δέ ύπό "τήν κρίσιν 
τού π. Άνδρεάδη πρός συζήτησιν 
καί διατύπωσιν τών τελικών απο
φάσεων, άμα τή έπανόδω τού τε
λευταίου έκ τού1 εξωτερικού. Τό
τε, κατά τάς ύφισταμένας πληρο
φορίας, θά δοθώσι αί τελικαι α
παντήσεις έπί τού μισθολογικοΰ 
θέμα διά τό όποιον, ώς έλέχθη, 
ύφισταται παρά τού Διοικητοΰ 
τής Τραπέζης ύπόσχεσις έπιλύ- 
σεως.
ΙΟΝΙΚΗ — ΛΑΪΚΗ

Ή Διοίκησις τής Τραπέζης έ- 
προχώρησεν είς τήν „ λύσιν έκκρε- 
μούντων άπό καιρού θεμάτων τού 
Προσωπικού: Καταβολή άπό τοΰ- 
1959 διαφορών αποδοχών έκ τής 
έξομσιώσεως πρός τήν ΕΤΕ. Χο- 
ρήγησις αδιαθέτων υπολοίπων 
στεγαστικών δανείων τρεχούσης 
χρήσεως. Πρόβλεψις προσλήψεως 
τέκνων συνάδελφων. Προοπτική 
επεξεργασίας 'Οργανισμού 'Υπη
ρεσίας.

Περί τά τέλη τρέχοντος μηνός 
καί άρχάς έπομένου θά πραγματο
ποιηθούν αί Γεν. Συνελεύσεις τών 
Συλλόγων Ίονικής καί Λαϊκής 
κεχωρισμένως, μέ θέματα: Λογο
δοσίαν καί Απολογισμόν, ώς καί 
Κοινή Γεν. Συνέλευσις τών Συλ
λόγων Ίονικής καί Λαϊκής μέ θέ
ματα: α) Έγκρισίς Καταστατικόν 
τού νέου ένιαίου Συλλόγου, 6) 
’Εκλογή ’Εφορευτικής ’Επιτροπής, 
καί γ) Άρχαιρεσιαι.

ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΙΝ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Κατά τόν παρελθόντα μήνα 

έπανήλθεν έπί τού προσκηνίου 
τό γνωστόν θέμα τών ιατρικών 
άμοιβών. Τούτο, ώς έκάστοτε 
τίθεται ύπό τών ιατρικών ’Ορ
γανώσεων αποβλέπει έν τελιΙκή 
αναλύσει είς τήν διάλυσιυ τών 
Κλαδικών Ταμείων ‘Υγείας, διά 
τής οικονομικής έξοντώσεως αυ
τών. Ώς καί άλλοτε έτονίσθη, 
τό θέμα δέν αντιμετωπίζεται έκ 
μέρους τών Διοικήσεων τών Τα
μείων ώς άρνησις τής λογικής 
έκάστοτε άναπροσαρμογής τών 
ιατρικών άμοιβών, βάσει τής 
δυνατότητας τών Ταμείων. Καί
θέλουν καί δικαιούνται νά έ- 
ξομοιωθόΰν.

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
Τά λοιπά φλέγοντα θέματα 

τών συνταξιούχων >μας είναι τά 
άκόλουθα :

1. 'Νά σταματήσουν άπό ί. 
7.62 αί παράλογοι εκπτώ
σεις τών συντάξεων δπως έ
χουν σταματήσει άπο 1.11.61 
α! εκπτώσεις τών συντάξεων 
τής Τραπέζης τής ‘Ελλάδας 
(Έφημ. Κυβ, 298)5.9.61. 
Τεύχος 2ον).

2. Νά αύξηθή άπό 1.7.62 ή 
έπικούρησις είς 45% έπί τών 
συντάξεων, όπως ισχύει άπό 
μακροΰ διά τούς συνταξιούχους 
τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος.

3. Νά συσταθή ’Επιτροπή 
πρός μελέτην τών άδικιών αί ό- 
πσίαι έγέναντο είς τούς νΰν συν
ταξιούχους, διά τής έφαρμογής 
τοΰ Ν. 2510 (συγχωνεύσεως 
Τραπεζών Έμνικής—Άθη,νών), 
καί νά ληφθή νομοθετική πρό
νοια ύπέρ τών άδικηθέντον.

4. Νά σταμοττήση πάσα φο
ρολογία έπί τών συντάξεων. 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΏΝ

Οί Βουλευταί κ.κ. Σ. Ήλιό- 
πουλος, Ε. Μπενά, I. Εύαν- 
γελίδης καί I. Παπαδημητρί- 
ου διά νέας άπό 27.8.62 κα- 
τατεθείσης είς τό Προεδρεΐον 
τής Βουλής έρωτήσεώς των ά- 
πευθυνομένης πρός τούς Υ
πουργούς ’Εμπορίου, Οίκονο- 
κών καί ’Εργασίας έπανέρχον 
ται έπί προηγούμενης άπο 25. 
5.61 έρωτήσεώς των πρός τούς 
αυτούς Υπουργούς καί ζη
τούν τήν αιτίαν δι’ ήν οΰτοι 
δέν έξέδωκαν τήν κατά τό άρ- 
θρον 2 τοΰ Ν. 3662)57 άπό
φασίν των «καταστήσαντες ού
τως άνέφικτον τήν ε’ίσπραξιν 
τής εισφοράς» ώς καί ποια μέ
τρα πρόκειται νά λάβουν διά 
τόν έξαναγκασμόν τής Τραπέ
ζης τής 'Ελλάδος προς_ κατα
βολήν τής όφειλομένης εισφο
ράς και γενικώς διά τήν κατο- 
χύρωσιν τής συνεχίσεχ»ς τής 
έτησίας εισφοράς τών τριών 
Τ ραπεζών.

♦-ς------ ς—
είς τό σημεΐον τούτο ύφισταται 
κατ’ άρχήν συμφωνία, τή έπικυ- 
ρώσει τής Κυβερνήσεως καί ύ
πό τόν έλεγχον τών άρμοδίων 
Υπουργών. Παρά ταΰτα οί Ί ά
τριχοι Σύλλογοι, Πανελλήνιος 
καί Τοπικοί, άκολουθούμενοι, έν 
πολλοΐς δέ καί κατ’ υπερθεμα
τισμόν, υπό τών ’Οδοντιατρικών 
καί Φαρμακευτικών Συλλόγων, 
άνέλαβον έκ νέου εκστρατείαν 
μέ αίτήιρατα δχι απλώς καθ’ 
ύπέρβασίν, άλλά έπί σκοπώ 
άνατροπής τών συμπεφωνημέ- 
νων καί διά Διαταγμάτων κα
θιερωμένων. Πέραν_δέ τούτου 
έπιλαμ'βάνονται οΰτοι καί θεμά
των ξένων τής άρμοδιότητός 
των, ήτοι άμέσων προτάσεων 
κ αταργήσεως τής 
αυτοτελούς κλαδι
κής άσφαλίσεως 
καί ύπαγωγής αυ
τής ύπό έ » ι α 1 ο V 
κρατικόν 'φορέα.

Αί δυσοίωνοι διά τήν άσφάλι- 
σίν μας συνθή'και διαμορφοΰν- 
ται έκ τής θέσεως τήν οποίαν έ-' 
λαβον τή ττιρστροπή τών ένλόγω 
Συλλόγων, μερίδες -τού Κοινο
βουλίου καί 'κυβερνηΓΓίκοί πα
ράγοντες. Ούτω: α) Κατά τήν 
τελευταίαν σύσκεψιν πρός κα- 
θιρισμόν τών άδοντιατρικών ά
μοιβών οί κ.κ. 'Υπουργοί ’Ερ
γασίας καί Πρσνοίας έτάχθη- 
σαν άναφανδόν ύπέρ τών οδον
τιατρικών άπόψεων, β) Παρά 
’Επιτροπών Βουλευτών όλων 
τών κομμάτων έδόθησαν έν 
σπουδή υποσχέσεις ύποστη.ρί- 
ξεως τών άπόψεων τών ’ I ατρι 
κών Συλλόγων, χωρίς τό ζήτη
μα νά έξετασθή, ώς έδει, άν- 
τικειμενικώς καί .ώς προς τάς 
άπόψεις τών ήσφαλισμένων. γ) 
Είς τό Πανελλήνιον Ιατρικόν 
Συνέδριον είς Ιωάννινα έγένε- 
το παρουσία τού κ. Υπουργού 
Κοινωνικής Προνοίας είσήγησις 
τοΰ θέματος τής «ενιαίας άσφα
λίσεως τής Υγείας ύπό Κρατι
κόν φορέα».

Ή τοιαύτη: έξέλιξις προεκά- 
λεισε τήν καθολικήν άντίδρασιν 
τών ήσφαλισμένων είς αυτοτε
λή Ταμεία Υγείας. Τού θέμα
τος έπελήφθησαν ήδη Συνδικα
λιστικά! ’Οργανώσεις καί δή 
αύται τών κυριωτέρων κλάδων, 
Τραπεζικών, Δ.Ε.Η. ’Αθηνών 
Πειραιώς, Ηλεκτρικών Σιδηρο
δρόμων και Ο.Τ.Ε., αϊτινες συν- 
εκρότησαν μετ’ αντιπροσώπων 
τών Ταμείων των Υγείας Κεν
τρικήν Επιτροπήν Άγώνος, 
πρός παρακολούθησιν καί άντι- 
μετώπισιν τού κινδύνου. Διά 
τηλεγραφημάτων τόσον τής ‘Ο
μοσπονδίας Τραπεζικών, όσον 
καί τής συσταθ'είσης ώς άνω 
’Επιτροπής έφιστάται ή προ
σοχή τής Κυβερνήσεως καί 
παντός αρμοδίου όπως πάν θέ
μα άφαρών τά Ταμεία έξετάζη- 
ται μετ’ έκπροσώπων αυτών καί 
τών ήσφαλισμένων, άλλως: είς. 
περίπτωσιν μονομερούς έπιβσ- 
λής νέας έπιβαρύνσεως θά προ- 
κληθή έξέγερσις πεντήκοντα χι
λιάδων ήάφαλνσμένων. Ή ’Επι
τροπή έζήτησε συνάντησιν με
τά τών αρμοδίων Υπουργών.


