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ΜΗΝ ΕΦΗΣΥΧΑΖΕΤΕ ΚΥΡΙΕ ΔΙΟΙΚΗΤΑ
Ή «Τραπεζιτική» θά έθεώρει έαυτήν εύτυχή έάν ήτο εις 

θέσιν νά άνακοινώση άν όχι ταχεΤαν, έστω κανονικήν όμως 
έκπλήρωοΊν των υποχρεώσεων καί έκτέλεσιν των αποφάσεων 
τής Διοικήσεως ώς προς τά θέματα του Προσωπικού. Τούτο 
όμως, φεΰ, δεν συμβαίνει, δι’ δ και ό οδηγούμενος άπο την 
φωνήν τού παντοιοτρόπως αδικούμενου καί καταταλαιπωρου- 
ΐμένου Προσωπικού κάλαμος αυτής απευθύνεται διά μίαν 
είσότι φοράν εις τήν κεφαλήν τής Τραπέζης μέ τήν ελπίδα 
ότι οοΰτη θά έπαναφέρη εις τήν μνήμην της τάς διαβεβαιώ
σεις καί υποχρεώσεις της προς το κινούν τήν Τράπεζαν Σώ
μα τών συναδέλφων, άφού το αρμόδιον ή τά αρμόδια Διοι
κητικά "Οργανα παρουσιάζουν καταπληκτικός αδυναμίας εις 
τήν έπιτέλεσίν τού σκοπού τούτου, δι’ δν ακριβώς έχουν τα- 
χθή.

Κε Διοικητα,
Το παρελθόν έτος ήχθητε είς τήν άπόφασιν νά έπιλύισητε 

βασικά ζητήματα τού Π ροσωπικοΰ.Ταϋτα άψεώρων κατά μέγα 
μέρος έπάνοδον άφαιρεθέντων άπο τής συγχωνεύσεως δικαιω
μάτων του, κατά τό λοιπόν δέ μέρος τήν προσαρμογήν τής 
Τραπέζης μας προς τούς αναγκαίους σήμερον διά σοβαρά Τρα
πεζικά 'Ιδρύματα όρους σχέσεως εργασίας.

Τον προγραμματισμόν σας δέ αυτόν ΣΕΙΣ τον ώνσμάσατε 
ΕΞΟΜΟΙΩΣΙΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣ.

Τόν παρελθόντα δέ Μάϊον, μετά Ζμηνον δηλαδή άπό τής 
άνακοινώσεως τής άποφάσεώς σας, άνεκοινώσατε τό πρώτον 
μέρος αυτής.

Αύτό όμως άντΐ τής ίκανοποιήσεως έπέφερε τήν άπαγοή- 
τευσιν είς τό Προσωπικόν.

Ή αιτία; Τό ότι έδέχθητε πλήρως τάς προτάσεις τής έκ- 
προσωπήσεως δι’ ίκανοποίησιν ολοκλήρου τού Προ 
σ ω π ι κ ο ΰ, αλλά περιεκόψατε τούτος καί σημαντικώς μά

λιστα, μέ τά γνωστά αποτελέσματα, τά όποια, παρά τήν λύ
πην τήν οποίαν προκαλοΰν θά τά άναφέρωμεν πάλιν, διότι πι- 
στεύομεν ότι ή προβολή τού «άσχημου» άπστελεΐ Ισχυρόν κίινη- 
τρον διά τήν έξάλειψίν του καί τήν άποκατάστασιν τού «σω- 
στον».

I) Αυξήσατε τάς άττοδοχάς 40 Διευθυντών και Ύιτοδ)ν
τών κατά 50%. Έβελτιώσατε τούς βασικούς μισθούς τών Τμη- 
μοσαρχών A' (215 ατόμων) κατά 10% καί τάς άποδοχάς μέ
ρους τών κατωτέρων βαθμών μέχρι τού Υπολογιστοΰ Β' (1900 
άτομα) κατά 5%. ’Εκτός τού ότι Φις χιλίους πεντακοΐσίους υ
παλλήλους δέν έδώσατε ούτε πεντάραν ή άνωτέρω κατανομή 
είς τούς «ίκανοποιηθέντας» δηλοΐ ότι ή περίφημος έξομοίωσις 
έγινε μόνον διά τήν άνωτάτην βαθμίδα λειτουργών τής Τραπέ
ζης. Έάν δέ λάβωμεν ύπ’ όψιν ότι ή έν λόγω βελτίωσις έχει 
άνάλογον έπίδρασκν επί τής συντάξεως, τής έπικουρήσεως καί 
τής αύτασφαλείας καί ότι σοβαρός αριθμός έκ τών λειτουργών 
τούτων εξέρχονται τής υπηρεσίας έν συνεχείς! καί επί τριετίαν, 
κάθε σχόλιον περιττεύει.

II) Κατεστήσατε τάς άποδοχάς τών ΤμημΟταρχών Β', 
Ύποτ)ρχών καί Λογιστών Α' κατωτέρας τών άμέσως κατω- 
τέοων αυτών βαθμιδών ήτοι άντ ι στοί χως Ύποτ)ρχου, Λογι
στού Α' Λογ ιστού Β' μέ προσαύξησιν, απερ σημαίνει ότι ό 
προαχθεΐς κανονιικώς είς ένα έκ τών ανωτέρω βαθμών εύρίσκε- 
ται είς χειρότερόν μοίραν άπό τόν μή προαχθέντα, τόν μή 
συγκεντρώσαντα δηλαδή, κατά τεκμήριον, τά όσα ό πραχθεΐς 
προσόντα, αλλά καί άπό τόν νεότερο ν του προαγό- 
μενον είς τόν είς όν εΰρίσκεται ήδη οδτος βαθμόν. Καί τούτο 
διότι δέν έδεχθητε τό αίτημα τού Συλλόγου όπως είς τάς απο
φάσεις σας περιληψθή καί ή αναπροσαρμογή τού βασικού μι
σθού τού Λογιστοΰ Α’ είς τάς Δρχ. 3.600., ώς συμβαίνει είς

τάς έτέρας μεγάλας Τράπεζας, την έξομοίωσιν προς τάς ό
ποιας ΣΕΙΣ ύπεσχέθητε.

Ill) "Ετερον μέρος της άσχημου είκόνος: Αογισταί Β' 
άμείβονται επί τριετίαν μέ άποδοχάς τού κατωτέρου βαθμού 
Ύπολ)στοΰ Α' +20%, καί ό Ύπαλ)στής Α' μέ τάς άποδοχάς 
τού κατωτέρου του Ύπολ)στοΰ Β' + 20%, διότι ό μισθός τού 
βαθμού είς δν εΰρίσκεται είναι κατώτερος εκείνου έξ ού προήλ- 
θον καί συνεπώς τόν διατηρούν. Φυσικά τό σημεΐον τούτο μό
νον δι’ άνακσλουθίαν δύναται νά γίνη ψεκτόν καί ούχί διά 
μείωσιν τού υπαλλήλου οικονομικήν ή ηθικήν ώς τό προηγού
μενων. Θά άμβλυνθη δέ ή άνακολουθία με τή,ν αποδοχήν τού 
συλλογικού αιτήματος τής λήψεως της προσαυξήσεως τού Λο
γ ιστού Β' μετά διετίαν- είς τόν βαθμόν άντί τής ύφίοτταμένης 
τριετίας.

IΥ) Τά φινάλε τής άσχημου είκόνος: ‘Η κορωνίς τής ά» 
διωκίας:

’Οκτακόσιοι νέοι Υπάλληλοι, νέον αίμα τής Τραπέζης, έκ 
τών χειρών τών οποίων έξέρχεται ό όγκος τής εκτελεστικής 
εργασίας τού όλου τραπεζιτικού μηχανισμού. Τελούν υπό τό 
βάρος τών συνεπειών τών έπαχθών έρμηνειών τών διατάξεων 
τού ’Οργανισμού. Προσωρινότητες, εκκρεμής χρόνος καθ’ ον ofi- 
το ι τελούν έπί συμβάσει καί λοιποί καθυστερήσεις είς τήν 
σταδιοδρομίαν των, (επιτείνουν τό οίκτρόν τής θέσεως είς ήν 
εύρίσκονται έξ αιτίας των πενιχρών αποδοχών Των.

Οί συνάδελφοι ουτοι, Κε Διοικητά, οί όποιοι λαμβάνουν 
μηνιαίως τόσα όσα έτεροι γνωστοί σας δίδουν δι’ έν άπερρι- 
τίφ είς τά ΑΣΤΕΡΙΑ ή τά όίλλα κοσμικά κέντρα, άνεμενον 
άπό ΥΜΑΣ, ώς δότην δικαιοσύνης, όπως αί αποφάσεις σας 
λύσουν κατά κάποιον τρόπον τό πρόβλημά των. Διότι αί α
ποφάσεις σας αυται βασιζόμενοι είς τά νέα ευρύτατα οίκονο-
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ΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΝ ΑΠΟΤΕΛΜΑΤΩΣΙΝ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑΙ ΜΕΑΕΤΑΙ ΕΓΕΝΟΝΤΟ ΑΛΑ’ ΟΥΑΕΝ ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΠΡΟΣ ΛΥΣΙΝ
ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ Η ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ΤΩΝ ΙΙΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΝ

Κατά τόν διαρρεύσαντα μήνα 
ούδέν (έκ τών ζητημάτων τού 
Προσωπικού έση|μείωσεν πρόο
δόν τινα. Διά τά δύο έκ τών 
τριών μεγάλων θεμάτων, τά ό
ποια έχουν τεθή προς συμπλή- 
ρωσιν τών αποφάσεων τής Δι- 
οικήσεως τού παρελθόντος Μα- 
ΐου, ήτοι τής αναπροσαρμογής 
τού βασικού (μισθού τού Λογ ι
στού Α' καί τής μειώσεως άπό 
τριετίας είς διετίαν τού χρόνου 
λήψεως τής προσαυξήσεως τού 
Αογιστού Β' έχουν γίνει σχε
τικοί μελέται.

Ένφ δέ αί έν λόγψ μελέται 
έχουν ήδη περατωθή, άναβάλλε 
ται συνεχώς ή είσήγησίς των είς 
τόν κ. Διοικητήν, μέ συνέπειαν 
τήν διατήρησι-ν τής ανωμαλίας 
είς τήν ιεραρχίαν καί τήν μισ
θοδοσίαν.

Τό θέμα τού καθορισμού τού 
μισθού τού δοκίμου ώς ενιαίου 
μισθού καί διά τούς εκτάκτους 
καί προσωρινούς θά άντιιμετω- 
πισθή μετά τήν πράσληψιν καί 
τού νέου προσωπικού διά τήν 
έπάνδρωσι-ν τών Ύποκ)των.

Τά κφιιώτερα έξ άλλου έκ 
τών ειδικών θεμάτων διά τά ό
ποια ό Σύλλογος εΐχε σχετικήν 
συνεργασίαν μέ τόν κ. Διευθυν
τήν Προσωπικού κατά τόν παρ
ελθόντα μήνα ήσαν: α) Ή προ
καταβολή έναντι τού έτησίως 
καταβαλλαμένου έξ ασφαλί
στρων ποσού, β) Ή καταβολή 
ηύξημένου πΟσοΰ δοονείων θερ- 
μάνσεως είς τούς συναδέλφους 
τών όρεινών περιοχών, γ) ύπό- 
μνησις έπί ύποβληθέντων υπο
μνημάτων περί προσαυξήσεως 
τού επιδόματος πολυετούς υπη
ρεσίας διά τής προϋπηρεσίας 
καί άποκαταστάσεως είς τό κύ
ριον προσωπικόν τών προσφε- 
ρόντων υπηρεσίαν υπαλλήλου 
κλητήρων, δ) έπίσττευσις της 
έντάξεως είς τους νέους των βα 
θμούς τών τυχόντων προωθήσε- 
ως ταμιακών έκ μετατάξεως,ε)

Ή παροχή επιδομάτων είς τους 
πληροφοριολήπτας ’Επαρχιακών 
Ύποκ)των. Ό κ. Διευθυντής 
Προσωπικού ύπεσχέθη τήν είσή- 
γησι-ν είς τόν κ. Διοικητήν τού 
πρώτου θέματος; ώς| καί τού 
θέματος τών Ταμιακών, διά δέ 
τά λοιπά θέματα μετά τήν διε
ξαγωγήν τής έπ’ αυτών συζη- 
τήαεως έπεφυλάσσετο νά δώση 
οριστικήν -άποονΤησι-ν,περιοριζό- 
μενος είς τήν δήλωσι-ν δτι «θά 
έξετασθούν».

Έν γένει σημειοΰται μία τρο
μερά διατακτικότης εκ μέρους 
τής Διευθύνσεως Προσωπικού, 
δπως είισηγηθή είς τον κ. Διοι
κητήν τά σχετικά γενικά καί ει
δικά θέματα.

Ή Συλλογική έκτψοσώπησις

Είς ειδικόν έδάφιον τής Κυβερ
νητικής Άνακοινώσεως τής 1ης 
’Ιουνίου έ. έ., περί μέτρων άφο- 
ρώντων τούς εργαζομένους, ώς έ- 
γράφη καί είς τό τότε φύλλον τής 
«Τραπεζιτικής», έγένετο μνεία πε
ρί «έΐυγιάνσεως» τού θεσμού τής 
Κοινωνικής Άσφαλίσεως.

Λόγω τού αντιφατικού χαρακτή
ρας καί τής αβεβαιότητας τών έξ 
υπευθύνων πηγών δηλώσεων προε- 
κλήθησαν, καί εύλόγως, άνησυχίαι 
είς πλείστους κλάδους εργαζομέ
νων διαθετόντων ανεξάρτητον κυ
ρίαν ή επικουρικήν άσφάλιοιν. ‘Ι
διαιτέρως ανησυχητική ύπήρξεν ή 
στερεότυπος άπάντησίς τού κ. 'Υ
πουργού Εργασίας, ήν έδωσε πρός 
τούς άπευθυνθέντας σχετικώς είς 
αυτόν έίκπροσώπους Έργατοϋπαλ- 
ληλικών ’Οργανώσεων: «Ό,τι γί- 
ντ| θά γίνη πρός όφελος τών ή- 
σφαλισμένων καί συνταξιούχων». 
Παρά τό «καθησυχαοτικόν» περιε- 
χάμενον τής άπαντήσεως, αί ’Ορ
γανώσεις τών ήσφαλισμένων καί 
συνταξιούχων είς αύτοτελείς ά- 
σφαΐλιστικούς ’Οργανισμούς, εχου- 
σαι έπί τού προκειμένου σχετικήν

εΰρίσκεται είς τήν δυσάρεστου 
θέσιν νά διαπίστωση τούτο, έν 
ή δέ περιπτώσει ή κατάστασις 
αΰτη εξακολούθηση,θά άπευθυν 
θή άπ’ ευθείας είς τόν κ. Διοι
κητήν.
ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ

Έπε,ρατώθη ή κρίσις των έ- 
χόντων κατά τό 1961 σειράν 
πρός προαγωγήν ή προσαύξη- 
σιν Τμηματαρχών Β' καί α
ναμένεται ή παρά τού κ. Διοι- 
κητοΰ υπογραφή τής σχετικής 

άποφάσεώς.
Θά άκολουθήση ή κρίσις πρός 

προσαύξησιν τών Τμηματαρχών 
Α'..

Αί προαγωγαί σειράς 1962 
προβλέπεται ν’ άρχίσουν τόν 
προσεχή Σεπτέμβριον.

πείραν έπ τού παρελθόντος, μόνον 
κατόπιν συγκεκριμένων δηλώσεων 
θά ήδύναντσ νά είναι ίκανοποιη,μέ- 
ναι. Περαιτέρω ή έννοια τήν όποι
αν έν πολλοΐς περικλείει ή δήλω- 
σις, ότι ή συγχώνευσίς τών έλ- 
λειμματικών Ταμείων είς τό I. 
Κ.Α. είναι είς όφελος τών ήσφαλι- 
σμένων καί συνταξιούχων διότι 
οΰτω είναι δυνατή ή συνταξιοδό- 
τησίς των, είναι άποκρουστέα, διό
τι ενισχύει μίαν άνίερον τακτικήν 
έξοντώσεως τών αύτοτελών Τα
μείων, τήν μετατροπήν των δηλα
δή, διά διαφόρων καταστρατηγή- 
σεων τών πόρταν των, είς έλλειμ- 
ματικά καί τήν έν συνεχείφ ύπα- 
γωγήν των είς τό IJK.A.

Τάς ανησυχίας τών έργατοϋ- 
παλληλικών όργανώσεα>ν επιτείνουν 
καί σχετικοί πληροφορίαι φέρου- 
σαι έν σχεδίψ διατετυπωμένας υ
πευθύνους προτάσεις προς κατάρ- 
γησιν ή παρόμοιας φύσεως μετα
βολήν τής έπικουρικής άσφαλίσε
ως. Σχετικοί έπί τούτου ζητηθεΐ- 
σαι διευκρινίσεις καί δή παρά 
τής ηγεσίας τής Γ.Σ.Ε.Ε. δέν ή-

ΝΕΑ ΑΠΕΙΛΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΑΙΑ ΤΟΥΣ κ.κ. ΣίΙΗΑΙΟΠΟΥΑΟΝ 
ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΝ

Είς πολλάς έποίρχιακάς πό
λεις υπάρχει ή δυνατότης συμ
φωνίας μεταξύ τών Διευθυ(+ 
τών τών εμπορικών Τραπεζών 
διά τήν μείωσιν τών εργασίμων 
άπσγευμάτων. Ή συμφωνία 
διμως δέν πραγιματοποιεΐταί 
λόγψ -άρνήσεως τών διειθάν- 
τών tcov Ύποκ)των τής: ήμε- 
τέρας Τραπέζης. Ουτοι θέτουν 
ώς δικαιολογίαν τής άρνήσεως 
των την μή ΰπαρξίν έγκρίσεως 
έκ τής Διευθύνσεως Προσωπι
κού καί τών περιφερειακών 
’Επιθεωρήσεων.

Ώς έγράψαμεν καί είς προ
ηγούμενου ψύλλον μας, ή τοι- 
αύτη κατάστασις πέραν τού 
δτι έκθέτει τήν ήιμετέραν Τρά
πεζαν δι’ αδιαλλαξίαν, πλεο
νεκτικόν κερδοσκοπισιμόν και 
«μπακαλίστικη» άντίληψι πορι- 
σμού ωφελειών, ταλαιπωρεί 
καί τό προσωπικόν τών Ύποκ) 
των ιδία τούς θερινούς μήνας, 
δτε, ύπό άψόρητον καύσωνα 
τούτο καλείται νά έργασθή είς 
ώρας καθ’ άς, οί λοιποί εργα
ζόμενοι άναπαύονται.

Θέτομεν λοιπόν ταΰτα ΰπ’ δ- 
ψιιν τών (κ.κ.Δι)ιντών,ώς άρμοδί 
ων διά νά τεθή καθ’δντρόπον νο 
μίζουν —οπωσδήποτε όμως— 
τέλος είς μίαν δυσμενή καί 
διά τήν Τράπεζαν καί τό Προ
σωπικόν κατάστασιν άλλά καί 
διά νά σταματήσουν αί έπί 
όνοματί των προφάσεις ώρισμέ- 
νων πανίίκοβαλλομένων έκ τής 
έργασίας, επαρχιακών διευ
θυντών.

σαν ικανοποιητικοί.
Ώς εΐμεθα είς θέσιν νά γνωρί- 

ζωμεν, αί βασικώτεραι οργανώσεις 
των εργαζομένων εύρίσκονται είς 
διαρκείς συνεννοήσεις καί έπαφάς 
πρός άπόκρουσιν τού διαγραφομέ- 
νου κινδύνου έν ή περιπτώσει ή- 
θελεν έκδηλιοθή ούτος.

"Ηδη ό Σύλλογος Έμποροϋπαλ^ 
λήλων ’Αθηνών έπραγματοποίησε 
τήν 18ην παρελθόντος μηνός "Εκ 
τακτόν Γενικήν Συνέλευσιν τών 

μελών του, είς ήν κατέστη γνωστός 
ό διαγραφόμενος κίνδυνος καί έ- 
κλήθη ό κλάδος είς επιφυλακήν. 
Είς τήν Γ ενικήν Συνέλευσιν κλη- 
θέντες παρευρέθησαν καί οί έκ- 
πρόσωποι τών σ υνεργαζομένων 
’Οργανώσεων καί ο!ς καί ό Πρό
εδρος τής 'Ομοσπονδίας μας μετά 
τού Γεν. Γραμματέως αύτής.

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΠΛΕΟΝ

'Η σύμπραξις μεταξύ τών διαφόρων έπαγγελματικών ’Οργανώ
σεων όταν υπάρχουν κοινοί επιδιώξεις είναι επιβεβλημένη. Τούτο 
άποτέλεΐ κανόνα άπαράβατον, τόν όποιον ονδείς αγνοεί. Ή ηθελημένη 
τουναντίον άγοια καί αΰτοαπομόνΜσίς μιάς ή περισσοτέρων οργανώ
σεων, έξασθενίζε, τήν κοινήν προσπάθειαν άλλα καί καταβαραθρώνει 
καί τά συμφέροντα, τά όποια αί αΰτοαπομονούμεναι οργανώσεις έκ- 
προσωποΰν.

Αί έπιζήμιαι διά τά συμφέροντα τών έργαζομένων συνέπειαι 
μιάς τοιαύτης επαχθούς περιπτώσεως είναι μεγαλυτέρας έκτόοσεως 
καί έντονώτεραι όταν αί οργανώσεις εκπροσωπούν εργαζομένους, 
ύπηρετοΰντας είς τόν αυτόν εργοδότην.

Τάς συνέπειας αύτάς τάς ζώμεν σήμερον. Οίουσδήποτε πανηγυ
ρικούς τίτλους έχουν αιΐ διάφοροι σννδικαλιστικαί ανακοινώσεις, λο
γοδοσίες, «πονήματα» καί λοιπά απολογιστικά έντυπα, ή αλήθεια εί
ναι ότι ό κόσμος μας, τά μέλη μας, οΐ έργαζόμενοι είς τήν Τράπε- 
ζαν καί τά ζητήματα των άντιμετωπίζοναι παρά τής Διοικήσεως μέ 
τήν αδιαφορίαν, τάς προκλήσεις καί τόν έμπαιγμόν.

Ό κόσμος αυτός (θέλει επιτέλους αί οργανώσεις του άπό 
κ ο.ι ν ο 0 νά τόν καλέσουν είς νέους αγώνας, διά νά ΐδη τά ζητ 
τήματά του νιά βγουν άπό τό τέλμα όπου τά έρριψεν ή σκληρότης 

τού εργοδότου καί ή άτολμία, ή άναβλητικότης ή ή συστηματική τα
κτική παρελκύσεως τών αρμοδίων οργάνων του.

Δέκα χρόνια σχεδόν κλείνουν άπό τής συγχωνεύσεως τών Τρα
πεζών καί αί οργανώσεις τών εργαζομένων είς άμφότερα τά μέρη 
τοΰ συγχωνευθέντος Κεφαλαίου όχι μόνον δέν είναι ηνωμένοι όργα- 
νικώς, άλλα έπί βλάβ^ τής έποκκοδομητικής συμπ,ράξεώς των κατα 
τρίβονται είς θέματα, τά όποια ενώπιον τής ζημίας, ή όποια έχει 
έπέλθη είς βάρος τών συμφερόντων τού ένιαίου ούσιαστικώς τρο- 
σωπικοΰ, δύνανται νά χαρακτηριίσβώσι ώς ή «σκιά τοΰ όνου».

Είναι καιρός νομίζομεν, άπαντα τά θέματα τού Προσωπικού 
νά άντιιμετωπίζωνται (άπό κοινού, μαζί ιμέ αυτά δέ καί τό θέμα τής 
όργανι,κής ένώσεως τών οργανώσεων μας. ’Ασφαλιστικών τε καί 
’Επαγγελματικών.

Αυτή είναι ή άπό ετών άποψις τών ’Οργανώσεων τοΰ προερ
χόμενου έκ τής παλαιάς ’Εθνικής Τραπέζης, προσωπικού.

’Άς γίνη έΐπί τέλους γενικώς σεβαστός ό πόθος τού συνόλου, 
της στρατιάς εκείνης ή όποια μάς εμπιστεύεται τά συμφέροντα της. 
Τού ένιαίου Προσωπικού τής ’Εθνικής Τραπέζης.

)Ι Ιδετε Κε Διοικητά,
Συνάδελφος έτταρχιακού Ύττοκ)τος αφού διεκρταγω- 

δεΐ την κατάστασιν, ή όποια υπάρχει εκεί άπό πλευράς 
άδειων καί ωραρίου (υπερβαίνει τάς 10 ώρας ή,μερη- 
σίως) συνεχίζει:

«Φαντασθήτε ύπό ποιας, συνθήκας έργαζόμεθα. Μπο
ρώ νά εΐπω ότι πολλές φορές έργαζόμεθα μέ πυρετό 
διότι, δέν μπορούμε ούτε ν’ άρρωστήσωμε καί νά μεί
νουμε στο σπίτι ιμιά - δυο μέρες. Επίσης κ. Πρόεδρε 
αύτό τό όποιον άληθιΐνά μάς έξέπληιξε ήτο ή σκληρότης 
τοΰ κ. Διοικητοϋ έναντι τοΰ Προσωπικού τών μικρών βα
θμών. Νομίζω ότι ημείς έχομεν ιμεγαλυτέραν άνάγκην 
αύξήσως λόγψ τον μικρού μας μισθού. "Ας έλπίζωμεν 
δτι δέν θ’ άφήσητε νά περάση τό ζήτημα άπαραΤηρητόν 
άλλά θά μεριμνήσητε διά την τύχην αυτών οί όποιοι εί
ναι ή ελπίς καί τό μέλλον τού Ιδρύματος».

Δέν σχολιάζομεν την περικοπήν. Διότι δέν εύρίσκομεν 
Ικαταλληλοτέρας λέξεις καί φράσεις.



μίκά βάθρα τα -δημιουργηθέντα εκ των ικερδών τής Τραπέζης, 
σκοπόν κύριον θα εΐχον να ανορθώσουν οίκονομικώς τούς υ
παλλήλους, να τούς καταστήσουν αξιοπρεπείς καί άνταξίους 
λειτουργούς ένος εΰημεροΰντος ' Ιδρύματος. Διά τούτο καί ή 
μέριμνά σας προς αυτούς, τούς κατ’ έξοχήν ασθενέστερους 
οίκονομ ικώς, άνεμέ νέτο να στ ραφή. Καί όμως τούς ήγνοήσατε.

Δι’ αυτούς ό Σύλλογος σάς έχει υποβάλει το τρίτον 
συμπληρωματικόν του αίτημα. Καί σάς ζητεί νά τούς θεω- 
ρήσητε κοί νά τούς άμείψητε ώς μονίμους ύπαλλήλους άφ’ ής 
είσηλθον εις τήν Τράπεζαν. Ό μισθός τού Δοκίμου νά είναι 
πράγματι ό πρώτος έν τή Τραπέζη. Αύτό ύπεστηρίχθη μάλι
στα καί άπό τόν κ. Διευθυντήν Προσωπικού.

Εύοίωνον είναι δτι άνεγνωρίσατε τό αναγκαίο ν τής συμ- 
πληρώσεως των αποφάσεων σας καί έδώσατε εντολήν εις τήν 
άρμοδίαν Διεύθυνσιν νά συντάξη τάς σχετικός μελέτος.

Καί ό χρόνος παρήλθε, Κύριε Διοικηίτά, καί αί μελέται 
είναι έτοιμοι αλλά τ ά πάντα αδρανούν.

Λέγομεν τά πάντα Κε Διοικητά. Μάλιστα. "Α
παντα τά ζητήματα τού Προσωπικού, άπό τού μεγαλύτερου 
εις ηλικίαν τής θητείας σας έν τή Τ ραπέζη ζητήματος τής 
αναπροσαρμογής τού ’Οργανισμού καί των ανωτέρω ουσιωδών 
διά τό πρώτον βήμα τής «έξομοιώσεως» θεμάτων, μέχρι καί 
των μικρότερων ειδικών καί ατομικών άκόμη ζητημάτων, τών υ
παλλήλων, έχουν άποτελματωθήι.

Ζητήματα διά τά όποια έχουν ληψθή αποφάσεις σας, 
έχουν υπογραφή 'Πράξεις Διοικήσεως (π.χ. προώθησις Τα
μιακών έκ μετατάξεως) μέχρι καί άφορώντα άδειας διά λό
γους υγείας, στοιβάζονται εις τό Γραφεΐον τού κ. Προσωπάρ
χου, διότι υπάρχει ανεξήγητος, κατά τόν επιεικέστερου χαρα
κτηρισμόν, δισταγμός είτε, διά τήν είσήγησίν των προς Υ
μάς, είτε διά λήψιν αρμόδιας άποφάσεως.
Κύριε Διοικητά,

Ούδείς αμφισβητεί δτι ή δραστηριότης σας διά τήν άνά- 
πτυξιν τών εργασιών τής Τ ραπέζη ς καί διά τήν άνάλογον συμ
βολήν αυτής εις τήν οικονομικήν άνάπτυξιν τής Χώρας υπό 
τάς νυν διαμορίφουμένας συνθήκας, σάς απορροφά σχεδόν ολό
κληρον τόν χρόνον τής εργασίας σας.

Ούδείς δμως δύναται ν’ άμφισβητήση, δτι τόν μηχανι
σμόν τής Τραπέζης ποος τάς άναλόγους κατευθύνσεις, βάσει 
τών άνω προσπαθειών σας, θά τόν κίνηση τό ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ. 
Καί θά εΐναι λίαν αμφίβολον τό αποτέλεσμα τής λειτουργίας 
τού μηχανισμού τής Τραπέζης, εάν ουτος κινητοί άπό Προ
σωπικόν εργαζόμενον άνευ τού αισθήματος τής ηθικής ίκανο- 
ποιήσεως, άνευ τού αίσθήμαπος τής άναγνωρίσεως τής συμ
βολής του, άνευ τής πεποιΘησέως δτι ή αϋξησις τού μόχθου 
του θά έχη άνάλογον αύξησιν καί τών ωφελειών του, ώς συνάρ- 
τησίν τής βεβαίας αΰξήσεως τών ωφελειών τής Τραπέζης.

Αυτήν τήν πεποίθησιν, αυτό τό αίσθημα τής ήίθικής ίκα- 
ναποιήσεως δεν τό έπαγιώσατε εις τό Προσωπικόν, Κε Διοι- 
κητά. Διότι ό μόχθος τού Προσωπικού ήδη απέδωσε, άλλ’ δχι 
καί υπέρ αΰτοΰ. ? *

Έλάβατε τάς ημιτελείς σας αποφάσεις καί εφησυχάζετε 
επ’ αύτών.

Καί όσον αί αποφάσεις σας αΰτοα παραμένουν ανολο
κλήρωτοι ολοκληρώνουν τήν αδικίαν καί τήν προκλητικήν ανι
σότητα μεταξύ πλουσιοπάροχων αμοιβών καί πενίας.

Έν συνεχεία, ενώ τό Προσωπικόν άνέμενε τήν άναγκαίαν 
συμπλήρωσιν τών άποφάσεών σας, έδέχθη τόν μύδρον— πρό- 
κλησιν τών «κατ’ εκλογήν» προαγωγών, βολήν κατά τής υπη
ρεσιακής του αξιοπρέπειας.

‘Η συσσώρευσις αλών τών εκκρεμών αιτημάτων, τό άγ
χος τής εργασίας τών συναδέλφων τώιν Ύποκ)των καί ή στέ- 
ρησις βασικών δικαιωμάτων αύτών, ώς αί άδειαι καί ή κανο
νική ήμερησία άπασχόλησις, εΐναι αιτία δυσφορίας καί έν
τονου μάλιστα, τού υπαλλήλου έναντι τής έργο αίας του.

Μήν εφησυχάζετε λοιπόν Κύριε Διοικητά.

Τό Προσωπικόν, ή συντριπτική πλειοψηφία αύτοΰ, ή μάζα 
τών μή άμει-βομένων υπαλλήλων ή ζωή τής Τραπέζης 
δεν είναι ευχάριστη μ ιέ ν η μαζί σας.

Δεν είναι ευχαριστημένη, διότι έκάματε μ ι σ ή δ ο υ- 
λ ε ι ά.

”Η μάλλον, -έδώσατε ελπίδας χωρίς νά τάς έκπληρώσητε. 
’Ελπίδας ίκανοποιήσεως ζωτικών ζητημάτων καί δη π ρ α- 
γματοποιησίιμουςάπό π ά σ η ς π λ ε υ- 
Ρ ά ς.

Χωρίς νά θέλωμεν ν’ άπειλήσωμεν, ούτε νά παραστήσωμεν 
τόν προφήτην -σάς λέγομεν, δτι εάν έξακολουιθήσητε ν’ άΐφίνετε 
τό Προσωπικόν άνικανοποίητον, τότε όλαι σας αί ένέργει-αι διά 
τήν πρόοδον τής Τ ραπέζη ς θά κονιορτοποιηθούν.

’Εάν πάλιν νομίζετε (ή οί κακοί σας σύμβουλοι Σάς 
καθησυχάζουν) δτι ή «δουλειά σας» θά γίνη μέ τούς «άμει- 
βομένους» ύπαλλήλους, τότε τό σφάλμα θά είναι θανάσιμον. 
Διότι εις τήν πικρίαν καί τήν άπογοήτευσιν τού Προσωπικού 
θά προστεθη καί ή ΟΡΓΗ.

Καί τότε... νίπτομεν τάς χεΐρας μας.
"Οχι μόνον ο-ί διάφοροι «άμαδάρχαι» σας (άς μάς επι

τροπή ό χαρακτηρισμός, διότι έκεΐ τείνει οίονδήποτε σύστημα 
εύνοιας) δχι μόνον ή αστυνομική δύναμις ’Αθηνών, όχι μόνον 
ολόκληρος ό Κρατικός μηχανισμός θά στοθή ανίσχυρος νά 
συγκράτηση τήν λάβαν τής έξεγέρσεως, «αλλά καί ημείς άκόμη 
ή Συλλογική ηγεσία, άν θελήσωμεν νά φανώμεν -είρηνοποιοί, 
πρώτοι θά κατοποντισθώμεν. Φυσικά δεν ναμίζομεν δτι προτι
μάτε τόν τρόπον αυτόν χέξουδετερώσεως τού Συλλογικού πα
ράγοντος.

Μήν εφησυχάζετε Κύριε Διοικητά. Διότι καί τούς θεωρού- 
μένους ώς άμειβομένους δεν τούς έχετε με τό μέρος σας. 'Η 
διαρκής επιλογή -στελεχών τήν όποιαιν κάμετε (αλήθεια δλα τά 
πράγματα έχουν ένα τέλος) καί αί έξ αύτών ανακατατάξεις τών 
υλικών καί ηθικών αμοιβών έχουν φέρει αναταραχήν καί εις 
τάς τάξεις αύτών, ώστε νά τούς καθιστούν εστίας άγανα- 
κτήσεως.
Κύριε Διοικητά,

Γνωρίζετε τέλος πολύ καλά ότι ή λήψις γενικών μέ
τρων υπέρ τών έργαζομένων εις έν "Ιδρυμα, ώς το ΐδ-ικόν μας, 
είναι κανών διά νά άμβλύνωνται αί πικραί συνέπειαι τών α
ναγκαίων, διοικητικής φύσεως, μεταβολών. ’Εδώ καί αί τοιαύ- 
της φύσεως μεταβολαί ύπερέβησαν πάν δριον, άλλα -καί τά 
γενικής φύσεως μέτρα υπέρ τού Προσωπικού λαμβάνονται μέ 
τοιούτον πνεύμα περικοπής, ώστε νά καταλήγουν ,είς τό αντί
θετον άκ-ρον, δηλαδή νά επικουρούν τήν εύνοιαν προς τούς Ε
λάχιστους.

Μήν εφησυχάζετε Κε Διοικητά.
Λάβετε τά αίίΐτηθέντα παρά τής Συλλογικής πλευράς καί 

ένδεδειγμένα συμπληρωματικά μέτρα, τά όποια θά επιφέ
ρουν μίαν ίκανοποίησιν. Καί έχετε άπάισας τάς δυνατότητας. 
Καί τάς προσωπικάς διά νά διΐδητε τήν -σημασίαν τήν οποίαν 
θά έχη ή πραγματσποίησις τών γενικών τούτων αιτημάτων, 
ώς καί τήν υλικήν δυνατότητα έκ τής συνεχούς οικονομικής 
ανόδου τής Τραπέζης.

’Ανανεώσατε (επίσης καί έπαναφέρ-ατε εις ομαλήν λειτουρ
γίαν τόν μηχανισμόν τής άρμοδίας Διευθύνσεως, μή φειδόμ-ε- 
νος καί σκληρών μέτρων άκόμη. Δεν επιτρέπεται οργανικός 
τομεύς τής Τροατέζης τοιαύτης σημασίας, νά παρουσιάζη μη
χανισμόν- ---  -συ.ρμόν έμπλοικών.
Κύριε Διοικητά,

Κοιτάξετε πραγματικά τό -Προσωπικόν. Ούτω θά στε- 
ρεώσητε πρώτα τό βόθρον έφ’ ου θά πατήσητε γερά διά νά 
κτίσητε κατόπιν αύτό πού θέλετε. Τό οικοδόμημα τών συγ
χρόνων εργασιών τής Τραπέζης.

Τό Προσωπικόν αναμένει. Εΐμέθα βέβαιοι δτι θά ένδώση- 
τε εις τήν άκουομένην άπό τών στηλών μας φωνήν του.

Τ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ I
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Ό κ. Μιχαήλ Γιαννουλάτος καί 
ή δίς Σούζυ Άγγ. Καυκά (συνά
δελφος Ύποκ)τος Χαβρίου, κόρη 
τοΰ συναδέλφου κ. Άγγ. Καυκά) 
έδωσαν άμοιβαίαν ύπόσχεσιν γά
μου.

*
Κολλάρος Πέτρος,

■καί Ζωζώ Παπαίδήμα.
Τους μνηστευθέντας συγχαίρο- 

μεν έγκαρδίως ευχόμενοι ταχεΐαν 
στέψιν.

-----------e-----------
ΓΑ Μ Ο I

Λέων Ίωαννίδης—Καίτη Τσερ- 
γά (Ύποκ)τος Γ’. Σεπτεμβρίου, 
κόρη τοΰ συναδέλφου κ. Νικ. Τσερ 
γά).

Βασίλειος Μπασιάκος (Ύποκ) 
τος Χαλκίδας) — ’Ακριβή Σταύ
ρου.

Γεώργιος Μπάρμπας (Ύποκ)τος 
Γρεβενών) — Γιώτα Καραμπέση.

’Αλέξανδρος Δουβλίδης (Διεύ- 
θυνσίς Βιομηχ. Πίστεως) — Ε
λένη Θεοφάνη έτέλεσαν τους γά- 
μους των.

Πλάτης ’Ιωάν Ύποκ) τος Εύ-
ριπίδου.

—Γεωργία Παπαδλαχοπούλου. 
Σκουλάτου Νίκη Διοικήσεως1—

Πάνος Κουρτέσης Άθυ-ποπλοίαρ- 
χος Βασ. Ναυτικού.

Τά ζεύγη τών νεόνυμφων, συγ- 
χαίρομεν έγκαρδίως, ευχόμενοι πά
σαν ευτυχίαν.

ΠΕΝΘΗ
Κωνσταντίνος Μωραΐτης, Συν

ταξιούχος Ε.Τ.Ε. τέως Διεθυν- 
τής Έργασιών ’Εσωτερικού τής 
Τραπέζης.

Ευάγγελος Ψαρράς, Υποδιευ
θυντής ’Υποκαταστήματος Βόλου.

Κωνσταντίνος Ν. Ζήσης Συν
ταξιούχος, συναδ. τ. Τιμηματάρ- 
χης Α' παρά τφ Ύπ)τι Βόλου 

πατήρ τοΰ συναδ. τοΰ αΰτοΰ Ύπ) 
τος κ. Ν. Ζήση.

Χρυσή Ίωάννου Τσουδεροΰ. 
Μήτηρ τοΰ συν. τ. Προέδρου τοΰ 
Συλλόγου μας κ. Μελχ. Τσσυδε- 
ροΰ.

Άνδρέας Γ ιαταγάνας, ’Ιατρός 
τοΰ Ταμείου * Υγείας.

Αικατερίνη Λ. Γιαννακάκη.
Τήν οικογένειαν τοΰ γαμβρού 

της κ. Ίω. Μαύκη καί τούς λοι
πούς συγγενείς της συλλυπούμεθα 
θερμώς.

Σεπεντζής Γεώργιος, Τμήμα- 
τάρχης Β'.

Γιαννάτος ’Αναστάσιος, Τμη- 
ματάρχης Β'

Ζυγλίδης Κων)νος, ΣυνταξιοΟ-
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Κατά τήν περυσινήν περιοδείαν του εις Ύποκ)τα Βορείου 
Ελλάδος ό Διευθυντής Προσωπικού κ. Σπηλιόπουλος έσχη- 
μάτισε ίδιαν άντίληψιν περί τών συνθηκών εργασίας τοΰ εις 
αυτά Προσωπικού. Συνδυάσας δέ ταύτας μέ τόν τόπον είπεν, 
ώς πληροφορουμεθα,) χαρακτήριστικώς: «’Εσείς έδώ είσθε 
πραγματικοί άκρίται».

Άναμένομεν λοιπόν νά ίδωμεν τί θά κόμη ό κ. Προσω
πάρχης διά τούς άκρίτας αυτούς, ώς καί μέ τά λοιπά Ύποκ) 
τα. Τί θά κάμη διά νά τούς κατάργηση τό 10ωρον καί πλέον 
τής ήμερησίας εργασίας των καί νά τούς έπαναφέρη είς τό 
«άνθρωπινόν»... έπτάωρον; Τί θά κάμή διά νά λαμβάνουν 
τάς άδειας των, τάς όποιας «στά χαρτιά» δικαιούνται; Τί θά 
κάμη διά νά λαμβάνουν τούλάχισον ΰπερωρίας διά τήν πέραν 
τών κανονικών ώρών έργασίαν; (Λαμβάνουν συνήθως καί μό
νον κατά τήν έξαγωγήν τών τόκων τής εξαμηνίας μέ 12ωρον 
ήμερησίαν έργασίαν 300 Δρχ. έκαστος δι’ ένα μήνα....)

Οί πραγματικοί αυτοί άκρίται, τέλος, θά πιστεύσουν, δτι 
πράγματι ό κ. Προσωπάρχης συνεμερίσθη τήν θέσιν των,έάν 
ώς πρώτην έκδήλωσιν μεριμνήση μέ πίστίν καί συνέπειαν 
διά τήν ίκανοποίησιν τοΰ ύποβληθέντος μέσφ τοΰ Συλλόγου 
αιτήματος των περί βελτιώσεως καί αμέσου καταβολής τοΰ 
επιδόματος καυσίμων.

ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ 
ΕΠΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΩΝ

Ή Διεύθυνσίς Προσωπικού, τέ
λος πάντων δέν εννοεί νά δώση τό 
παράδειγμα οοταδοτικήςι εργασί
ας.

Είς άλλην στήλην γράφομεν διά 
τήν άποτελμάτωσίν τών ζητημά
των, Άλλα ό τρόπος μέ τόν όποι
ον αίίτη «ξεπερνά» τήν άποτελμά- 
τωσιν είναι τόσον εξοργιστικός, 
ώστε οί ενδιαφερόμενοι συνάδελ
φοι καί οργανώσεις νά πρέπη νά 
διαθέτουν υπομονήν καί αντοχήν 
νεύρων πολλών εκατοντάδων- μεγσ- 
τόννων διά νά τήν αντιμετωπί
σουν.

Σταθερή ώς άπό μαγνητοφώνου 
είς: τό στόμα τοΰ κ. Σπηλιοπούλου 
ή φράσις «ας το καί θά τό δού
με» καθίσταται επωδός τής συζηι- 
τήσεως έπί παντός: θέματος.

Καί έτσι περνούν μήνες. Καί 
θυμίζει τούτο τήν σοφήν άπάντη-

σι,ν πού εδωσεν όατλοΰς χωρικός 
είς κάποιον πολιτικόν τής περιο
χής του, ό όποιος έταζε καί ανέ
βαλλε :

«Ούλα θά τά φτιάξιτι κι τί- 
ποτις δέν γένεται».

Άλλα τό Προσωπικόν τής Τρα
πέζης ούτε αφέλειαν κατοίκων 
τής υπαίθρου τής αρχής τού αί- 
ώ-νος μας διαθέτει, ούτε θά έπι- 
τρέψη -είς βάρος του πολιντικαν- 
τισμούς. Τά όρια τής ανοχής τήν 
όποιαν έδειξε διά ν’ άφοπλίση 
τούς κατηγορούντας αύτό δΓ έλ- 
λειψιν ,κατανοήσεως και καλής πί
στεως εξαντλούνται. Καλόν θά 
είναι έγκαίρως νά τά εννοήσουν οί 
υπεύθυνοι καί πρώτος Ιό κ. Διευ

θυντής Προσωπικού.

ΔΙΑ ΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

’Έχει παρατηρηθή δτι ένίοτε, 
κατά τάς δ ι ε νεργου,μένας- έπνθε- 
ωρήσεις Ύποκ)των, οί σννάδελ-

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Έξεδόθη τό ύπ’ άριβ. 6—7 

τεύχος τού I Β' τόμου τού επι
στημονικού οργάνου τής ’Ανώ
τατης Β ιρμηχανικής Σχολής 
«ΣΙΠΟΥΔΑΙ» είς σελίδας 144 
περιέχον λίαν ένδιαφερούσας 
μελετάς τών κ.κ. Ε. Δ. Μαργα
ρίτη. Ή σύγχρονος ’Ανώτατη 
Οικονομική Παιδεία —Άνδρ. Γ. 
Παπανδρέου, ό οικονομολόγος 
ώς έπιστή,μων-Κ. Στρ. Παπάί- 
ωάννου, Τάξεις καί πάλη τών 
τάξεων— Άδ. Πεπελάση. Κοι- 
νωνικοπολιτικοί παράγοντες έ- 
πιδρώντες έπί τής οικονομικής 
άλλαγής —<Κλαυδ. Β. Μπαντα- 
λούκα, Ή συνολική κατοτνάλω- 
σις (έννοια, διακρίσεις, σχέσεις, 
ροπαί καί έλεγχοι αυτής)— 
Άπ. Α. Λάζαρη, Τά συνθήματα 
«ά νατ ροφ οδοτή σεως» είς τήν 
σύγχρονον οικονομικήν άνάλυ- 
σιν — Roy. Barrod, Εΐναι 
δυνατή ή οικονομική άνάπτυξις 
άνευ πληθωρισμού;— I. Α. 
Φράγκου, Ή .ρήτρα τοΰ μάλλον 
ευνοούμενου κράτους— I. Α. 
Σ ακαλή, Έφαρμογαί τής κανο
νικής -^μπύλης πιθανότητος είς 
προβλήματα βλητικής, -καί Ά- 
λεξ. Σπανορρήγα, ό πληθωρι
σμός ώς ιμέσον οικονομικής ά- 
ναπτύξεως είς τάς ύπανοηττύκ- 
τους χώρος κλπ.
φοι άναγκάζονται νά παραμένουν 
είς τά Γραφεία τής Τραπέζης πο
λύ πέραν τών ώρών έργασίας (κ<χ- 
-νονικής καί μή) διά νά προσφέ
ρουν τήν -σχετικήν βοηθητικήν έρ
γασίαν είς τά Κλιμάκια τής Έπι- 
θεωρήσεως. "Ενεκα τής- αιτίας 
ταύτης άσχολοΰνται πολλάκις οί 
συνάδελφοι καί μέχρι τού μεσονν- 
κτίου(!).

Νομίζομεν, δτι είναι ορθόν οί 
κ. κ. Περιφερειακοί Έπιθεωρηταί 
καί Προϊστάμενοι τών Κλιμακίων 
έπιθεωρήσεως νά μεριμνήσουν, δ- 
πως άποφεύγηται ή τοιαύτη ΰπε- 
ραπαΐτχόλησις, ώστε -νά μήν έπι- 
τείνω/ντσι, έτι πε,'ρισάότερον αί 

δυσμενείς- συνθηκαι εργασίας τών 
Ύποκ)των.

ΑΛΛΑΓΗ
ΛΙΕΥΘΥΝΖΕΩΖ

Φέρεται, είς γνώσιν τών κ.κ. 
Συναδέλφων ν ότι. ό χριροΰργος 
όδοντίατρος Ήλίας Π. Βεργό- 
πουλος, διδάκτωρ τοΰ Πανεπι
στημίου MAINZ, ιμετέφερε τό *1- 
ατρεΐον του έκ τής όδοΰ Ακαδη
μίας 61, έναντι είς τήν οδόν Μαυ- 
ρομιχάλη 3.

Δέχεται 10—π .μ. καί 5— 8 μ .μ.
Τηλ. 617.328
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ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Κρουαζιέρα ,μέ πανσέληνο 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΝ 

ΜΕ Τ|0 ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ
Α)Π «ΝΕΡΑ· I ΔΑ» 

Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 1962 
Άναχώρησις έκ Πειραιώς ώρα 

5.30' ιμ-.μ.
'Επιστροφή τό μεσονύκτιον 

Έξοδα συμμετοχής δρχ. 40 
Δηλώσεις — -Πληροφορίαι: Είς 

κ. Άθαν. Ραγάζον, τηλ. 230.01 1

Υπεύθυνος ύλης:
ΙΩΣΗΦ ΛΙΤΙΝΑΣ 

Γρηγορίου Αυξεντίου 1 6

χος Τμηματάρχης Α'.
ΤσόντΟς Κωνσταντίνος, Συμβο

λαιογράφος Χανίων πατήρ τοΰ 
συναδέλφου Σταύρου Τσόντου.

Μακρινή Σοφρωνιάδου, μήτηρ 
τοΰ συναδέλφου Άλεξ. Σοφρωνι
άδου Ύπ)τος Μητροπόλεως.

Μη λ α-ροπσύλο υ- Σοφία μήτηρ 
τών συναδέλφων τού Ύπ)τος Λα
μίας κ. Ροδάνθης Τόντου καί Ίω. 
Μηλαροπούλου.

Παπανικολάου Νικόλαος, τέως 
’Εκπαιδευτικός, Πατήρ τοΰ συνα
δέλφου τού Ύποκ)τος Καλαμιώ- 
του κι Εύθυμίου Παπανικολάου.

Τσαλομήτη Λυγερή, μήτηρ τοΰ 
συνάδελφου Κεντρικού Κατ)τος κ. 
Δη,μητ,ρίου Τσολομήτη.

Τσιούνη Ήλ, Χρυσοΰλ-α, μήτηρ 
τών συναδέλφων Άνδρέου καί 
Δώρας Μαρίτσα.

Τούς συναδέλφους συγγενείς 
καί τάς οικογένειας τών μεταστάν- 
των συλλυπούμεθα θερμώς.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ 
Ταμείου Υγείας Προσωπικού 
Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, 
συνελθόν εκτάκτως έπί τώ, θλιβε- 
ρφ άγγέλματι τοΰ θανάτου τοΰ

Άνδρέου Ξ. Γ*χταγάνα.

Κυρία μου,
| Γίνετε ωραιότερη, φανήτε νεώτερη, ένδιαφερθήτε για τό 
Ε πρόσωπό σας, για τό σώμα σας.

IN ΣΤ I ΤΟΥΤΟΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

Μ. ΜΟΝΑ
Διπλωματούχου Σχολής Παρισίων

Χαρ. Τ-ρικούπη 42. Τηλ. 610-102.
I Για ύπαλλήλους Τρκχπεζών, εκπτωσις 20% έπι τών καλ

λυντικών καί έπισκέψεων.
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ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
Πόσο ευχάριστη έκπληξη δοκι

μάζει κανείς όταν τοΰ δίδουν τήν 
ευκαιρίαν νά έπισκεφθή ένα έπι- 
στημονικόν "Ιδρυμα!... Σπάνιες 
τέτοιες ευκαιρίες.... Κι’ όσο πιο 
σπάνιες οι εύκαιρίες τόσο καί τό 
ένδιαφέρον μεγαλύτερον.

Αύτή τή φανά ή ευκαιρία πού 
μοΰ δόθηκε ήταν: Το Αστεροσκο
πείο Αθηνών. Κυριακάτικο μεση
μέρι, μέ λιοπύρι, έκαμα τήν επί
σκεψή μου.Μόλις πάτησα τό κατώ- 
λι, ένοιωσα μιά άνακουφιστική 
δροσιά γύρω. Απέναντι στήν πόρ
τα, τοΰ κυρίου κτιρίου, μιά προ
τομή.

Ή προτομή τού Γ. Σίνα, τοΰ 
εύεργέτου μέ έξοδα τοΰ οποίου 
κτίσθηκε τό Αστεροσκοπείο. Πό
σο ήρεμη ή μορφή του!...

Καί αλήθεια, πώς νά μή είναι 
ήρεμες οι μορφές εκείνων που έ
δωσαν άντί νά πάρουν; «Κρεΐ- 
σσον γάρ έστί διδόναι μάλλον ή 
λαμβάνειν». Οί μορφές τών εΰερ- 
γετών είναι πάντα ήρεμες γιατί 
απολαμβάνουν τήν λεπτή χαρά τοΰ 
ανθρώπου πού είναι γιομάτος α
γάπη γιά τούς άλλους —τούς έ
χοντας τήν ανάγκη του. Ό ευερ
γέτης δίδει φθαρτό καί πρόσκαι- 
νο πράγμα— τό χρήμα —καί παίρ
νει άφθονο καί αιώνιο— τήν ψυ
χική ίκανοποίησι καί χαρά τής ευ

εργεσίας. «Καί τήν χαράν ύμών 
ούδείς αίρει άφ’ ύμών». Λίγο ’ ς 

πολύ —σε μικρότερη κλίματα— όλοι 
μας έχομε νοιώσει αΰτοΰ τοΰ εί
δους τή χαρά, όταν καμμιά φορά 
έλεοΰμε πτωχούς.

Δυστυχώς, όμως, στις ήμέρες 
μας πολύ ολίγοι διαλέγουν τις 
χαρές τού είδους αύτοΰ. Σέ αλλα 
χρόνια ύπήρχαν στον τόπο μας με 
γάλοι εύεργέται, πού τά έργα τους 
έμειναν καί μένουν «είς μνημόσυ- 
νον αιώνιον». Τά ονόματα τών 
Μαροσλή, Άβέρωφ, Ζάππα, Χα
τζηκυριάκου, Ίωσηφόγλου, Μπε- 
νάκη, Έλενας Βενιζέλου κ. ά. εί
ναι σέ όλους γνωστά.

Σήμερα, όμως, πού είναι έκεΐνοι 
που μπορούν νά ωφελήσουν προσ- 
φέροντας καί νά νονώσουν συνάμα 
καί τή χαρά τής ευεργεσίας; Ε- 
λειψε, μήπως, ό πλούτος; Κάθε 
άλλο. Έδώ, οί έφοπλισταί μας 
κατασκευάζουν θαλαμηγούς μέ 
χρυσούς κρουνούς... Λείπει όμως 
κάτι άλλο: ή ψυχική άν ά τ α σ η. 
Γιά νά πή κανείς: «Νά πάρτε αύτά 
τά χρήματα γιά τις ανάγκες σας» 
πρέπει νά ύψωθή ένα επίπεδο πα
ραπάνω άπό τήν ύπολογιστική πε
ζότητα.

Αλλά, τό περίεργο είναι ότι 
οί έπίδοξοι εύεργέται τών ήμερων 
μας δέν δελεάζονται ούτε κι’ άπ’ 
αύτή τήν ύστεροφημία, πού συνή
θως ακολουθεί έκείνους πού προ
βαίνουν σέ μιά γενναιοδωρία...

Θά έραηήσετε όμως γιατί κά
θομαι καί σάς λέγω όλα αύτά τά 
πράγματα. Άπλούστατα, τά λέγω 
γιά νά κατάδείξω ότι καί ή λύση 
τών άλυτων προβλημάτων πού μάς 
απασχολούν ώς εργαζομένους ανά
γεται στήν ψυχική ανάταση τών 
στελεχών τοΰ Ιδρύματος, ή — 

τουλάχιστον —στή φιλοδοξία των 
νά μείνη τό όνομά των είς τήν

(Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)

διατέλέσαντος ’Ιατρού τοΰ Γ.Υ. 
Π.Ε.Τ. έπί 20ετίαν,

Άπεφάσισεν όπως:
1) Κατατεθή στέφανος έπί τής 

σοροΰ αΰτοΰ.
2) Άποσταλή συλλυπητήριας 

επιστολή είς τήν οικογένειαν τοΰ 
μεταστάντος.

3) Άνακοινωθή τό παρόν ψή
φισμα διά τών Εφημερίδων 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» καί «ΤΡΑ
ΠΕΖΙΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ».
Έν Άθήναις τή 25ϊ|—7—1962 
ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΔΩΡΕΑI ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

Ό Σύλλογος Συνταξιούχων 
Ε.Τ.Ε. κατέβαλεν ΰιτέρ τού Τα- 
ρείου Υγείας Προσωπικού τής 

Εθνικής Τροπτέζης είς μνήμην 
τού άποβιώσαντος Κωνσταντίνου 
Μωραίτη δρχ. 300.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Είς όλους τούς αγαπητούς μου 
συναδέλφους πού μέ κάθε τρόπο 
συμμερίσθησαν τήν λύπην μου νιά 
τήν απώλειαν τής προσφιλούς 
μου μητέρας,, έίκφράζω θερμότα
τες ευχαριστίες.

1 ΜΕΛΧ. I. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
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ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ

Ή έττανεμφάνκτι ς τοΰ προβλήματος των άδρανουσών κατα
θέσεων έστω καί υττο ήτπωτέραν έν συγκρίσει ιμέ ώρισ;μόνας πε
ριόδους τού παρελθόντος μορφήν, αποτελεί ενδειξιν χαλαρωσεως 
τού ρυθμού οικονομικής προόδου. Ή διδόμενη σχετικώς ύπό των 
αρμοδίων Κυβερνητικών παραγόντων έξήγησις είναι δτι ή ι
διωτική πρωτοβουλία δεν έπιδεικνύει την ύπό των συνθηκών 
έπιβαλλομένην τόλμην άναλήψεως μακιραχρονιωτέρων κινδύ
νων. Τούτο, καί αν άκόμη ήτο έξ ολοκλήρου άληθές, δέν άπαλ- 
λάσσει την οικονομικήν ηγεσίαν τής Χώρας έχ των εύθυνών 
της διά τήν μή χάραξιν σταθερών πλαισίων σχετικώς μέ τήν 
περαιτέρω άνάπτυξίν τής ελληνικής οίικοναμίας έντός τών ο
ποίων καί μόνον δύναται νά κινηθή άνέτως καί άποδοτικώς ή 
ιδιωτική πρωτοβουλία.

Έκ τών μέχρι τοΰδε γνωσθέν- 
των στοιχείων σχετικώς μέ τήν 
διαμόρφωσιν ώρισμένων οικονο
μικών μεγεθών «ατά τούς πρώ
τους μήνας τοΰ τρ. έτους προκύ
πτει, δτι ό ρυθμός τής έν γένει 
οικονομικής δραστηριότητας ύπέ- 
στη αισθητήν χαλάρωσιν.

Οΰτω κατά τό τεράμηναν ’Ια
νουάριου — ’Απριλίου ή βιομηχα
νική παραγωγή ηύξήθη κατά 11,8 
μονάδας έναντι 16.4 τής αντι
στοίχου περιόδου τοΰ παρελθόν
τος έτους. Ή μεγαλύτερα κάμψίς 
έσημειώθη εις τούς δείκτας τών 
έξαγωγικών βιομηχανικών προϊ
όντων ως καί τούς τοιούτους τών 
καταναλωτικών αγαθών. Σχετικώς 
παρατηρεΐται ότι ή πρόβλεψις πε
ρί τής κατά τό τρέχον έτος μει- 
ωσεως τών εισοδημάτων έν συγ
υρίσει μέ τό 1°61 καθιστά διστα- 
κτικούς τούς βιομηχάνους καί 
τούς εμπόρους, ώς προς τήν πε
ραιτέρω ατΰξησιν τών υφισταμέ
νων ήδη σοβαρών αποθεμάτων.

Έτέρα ένδειξις περί τής άνα- 
κοπής τού ρυθμού τής οικονομι
κής ανόδου είναι ή έξέλιξις τής 
συνολικής πιστοδοτήσεως τής οι
κονομίας έν συσχετισμφ μέ τήν 
σημειωθέΐσαν αύξησιν τών πόσης 
φύσεως καταθέσεων. Κατά το 
προαναφερθέν τετράμηνον Ιανου
άριος — ’Απρίλιος 1962 ή πιστο- 
δότησις τής οικονομίας ηύξήθη 
κατά 741 έκ. δρχ. Εναντι 1023 έκ. 
τού αντιστοίχου τετράμηνου τού 
1961. Άντιθέτως ή αυξησις τών 
καταθέσεων, ένφ κατά τό έν λό- 
γφ τετράμηνον ύπελείφθη έν σχέ- 
σει μέ τό 1961 τον Μάϊον έση- 
μείωσε τό μεγαλύτερον κατά τά 
τελευταία έτη άλμα. Ειδικότερου 
αί ιδιωτικά! καταθέσεις ηύξήθη- 
σαν κατά 632 έκ. δραχ. έναντι 277 
έκ. τοΰ άντιστοίχου μηνός τοΰ 
παρελθόντος έτους.

Ή έξέλιξις αΰτη τών καταθέ
σεων θά ήτο από πόσης άπόψεως 
ευχάριστος έάν δέν έσημειοΰτο 
ταυτοχρόΐ'ως άποχή τής ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας έκ τής διενεργεί- 
ας νέων επενδύσεων προς άνάπτυ- 
ξιν τών διαφόρων τομέων τής 
οικονομίας μας. Έν τούτοις είναι 
γνωστόν ότι ύπέρ ποτέ άλλοτε εΐ
ναι αναγκαία ή πραγματοποίησις 
σημαντικών έπενδυσεων είς τον ι
διωτικόν τομέα καθ’ όσον ούτος 
καλύπτει συμφώνως προς τό μοπ 
κροετές πρόγραμμα οικονομικής 
άναπτύξεως τά 3)4 τών συνολι
κών δραστηριοτήτων.

Ή μή έπίδειξις προθυμίας έκ 
μέρους τής ιδιωτικής πρωτοβου
λίας προς άνάλη-ψιν μακροχρονιω- 
τέρων κινδύνων έχει επισύρει τήν 
προσοχήν τών αρμοδίων Κυβερνη
τικών παραγόντων, οί όποιοι είς 
έπανειλημμένας δηλώσεις των έ
ψεξαν διά τον λόγον τούτον τούς 
επιχειρηματίας καί ήπείλησαν έ- 
πέκτασιν τής κρατικής οικονομι
κής δραοτηριότητος.

Οί έπιχειρηματίαι άντιθέτως, 
θεωρούν ώς ύπευθυνον διά την 
παρατηρουμένην ταύτην ελλειψιν 
ενδιαφέροντος διά μακροχρονί
ους επενδύσεις, τήν κρατικήν μη
χανήν προτείνουν δέ έκτός τής 
λήψεως οργανικών μέτρων προς 
ταχεΐαν διεκπεραίωσιν τών έκκρε- 
μουσών σχετικών αιτήσεων διά 
τοιαύτας επενδύσεις, τήν έλά- 
φρυνσιν τών φορολογικών βα
ρών καί τών λοιπών άντιοικονο- 
μικών εισφορών. ’Επιμένουν ώ- 
σαύτως έπί τού περιορισμού τών 
επεμβάσεων τής Διοικήσεως εις 
τήν οικονομίαν, αί πλείσται τών 
όποιων δέν θεωρούνται ύπό τών 
εκπροσώπων τών επιχειρηματιών

δικαιολογημένοι.
Εξ άλλου, ώς τονίζεται ύπό 

τών αύτών ώς άνω κύκλων έπι- 
βράδυνσις παρατηρεΐται καί περί 
την εκτελεσιν τού κρατικού προ- 
γράμματος έπεύδύσεων κατά τό 

τρεχον έτος. Ουτω, ουμφωνως 
αρός τα διατιθέμενα στοιχεία αί 
δαπαναι τών δημοσίων έπενδύσε- 
ων κατά τό πρώτον πεντάμηνον 
εύρίσκονται είς τά αύτά μέ το 
παρελθόν έτος έπίπεδα. Δοθέντος 
όμως ότι το διά τό τρέχον έτος 
πρόγραμμα έπενδυσεων προβλέπει 
δαπανας κατα 20% άνωτέρας έν 
σχέσει με τό 1961 ή καθήλωσις 
τών σχετικών δαπανών είς τό αύ- 
τό ύψος σημαίνει ότι θά παραμεί- 
νΪΙ άνεκτέλεοτον σημαντικόν τμή
μα τών προβλεφθέντων έργων διά 
το τρέχον έτος.

Εκ τών ώς άνω αιτιάσεων άμ- 
φοτέρων τών πλευρών προκύπτει 
σαφώς ότι δέν καθίσταται εφικτή 
ή χδησιμοποίησις καί αύτών άκό
μη τών ύφισταμένων καί ώς α
νεπαρκών κρινομένων πόρων διά 
τήν άνάπτυξίν ^ τής οικονομίας 
μας. Ως εκ τουτου ή έμφανιζο- 
μένη χαλαρότης είς την οικονομι
κήν δραστηριότητα οφείλεται εις 
αίτια βαθύτερα καί κυρίως είς 
τήν έλλειψιν' τών απαραιτήτων, 
ίδιαξουσης μορφής, τεχνικοοικο- 
νομικών γνώσεων. αϊτινες θά ε
πιτρέπουν τήν προσπέλασιν είς 
νέα επιχειρηματικά πεδία. Αί έν 
λόγφ γνώσεις, ώς είκός δέν εΐναι 
υποθεσις μεμονωμένων απόψεων 
άλλα συγκεκροτημένωγ ύπηρεοΤ-η 
ών μελετών καί ερευνών άπαιτου- 
σών δαπάνας δυσαναλόγους διά τό 
μέγεθος τών διατιθίμένοτν ύπό 
τών ιδιωτικών φορέων μέσων.Κα
θίσταται συνεπώς απαραίτητος ή 
έπί τού σημείου τούτου θετική έ- 
νίσχυσις έκ μέρους τού Κράτους 
και τών λοιπών οργανισμών 
(Τραπεζών κλπ.). 'Ωσαύτως λίαν 
επωφελής αποβαίνει ή άνάπτυξις 
συνεργασιών μετά όμοειδών επι
χειρήσεων τοΰ Εξωτερικού, αίτι- 
νες διαθέτουν τεράστιον πείραν 
καί όργάνωσιν, έχουν δέ επιλύ
σει πλεΐστα οσα συναφή τεχνικο- 
οικονομικής φύσεως προβλήματα. 
Προς τήν κατεύθυνσιν ταύτην, ώς 
γνωστόν, αναπτύσσεται λίαν καρ
ποφόρος προσπάθεια έκ μέρους 
τών Ελληνικών πιστωτικών. Ι
δρυμάτων.

Ή καθυστέρησις τής προσαρμο
γής τών παραγωγικών κλάδων τής 
οικονομίας προς τάς εξελίξεις τής 
εσωτερικής ζητήτεως καθίσταται 
έκδηλος έκ τής έξελίξεως τών 
εισαγωγών ή αξία τών οποίων έ- 
ξακολουθεΐ νά αύξάνη παρά τάς 
σοβαράς μειώσεις τών τιμών τών 
είσαγομένων ειδών. Ώς εκ τού
του προβλέπεται ότι τό έλλειμμα 
τοΰ έμπορικού Ισοζυγίου θά ση
μείωση κατά Vo τρέχον έτος νέ- 
αν διεύρυνσιν.

Βεβαίως είναι Ενδεχόμενον ή ση- 
μειουμένη αύξησις είς τάς εισπρά
ξεις έξ άδηλων πόρων (ιδίως με-

Η ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 
ΤΟΝ ΑΙΑΓΟΗΙΣΜΟΝ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
—·—

Ή Διεύθυνσις Προσωπικού 
διά τής ύπ’ άριθ. 81)6.7.62 
Εγκυκλίου (Σειράς Β'.) άνα- 
κοινοΐ τή,ν ύττό τής Τραπέζης 
όργάνωσιν ειδικών Φροντιστηρί
ων διά τήν προετοιμασίαν τών 
Ενδιαφερομένων Υπαλλήλων.

Τό κείμενον τής Εγκύκλιου 
έχει ώς έξής:

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙ
ΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Β'. 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΟ- 
ΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΑ- 

ΞΕΩΣ
«Άνακοινοΰμεν ύμΐν, ότι, πα

ρά τού κ.Διοικητοΰ ένεικρίθη δ- 
πως όργανωθώσι, παρά τής 
Τραπέζης, ειδικά Φροντιστήρια, 
διά τήν προετοιμασίαν τών υ
παλλήλων οΐ όποιοι θά λάβουν 
μέρος είς τούς άνω διαγωνι
σμούς.

Εις τά Φροντιστήρια τούτα 
δύνανται νά συμμετάσχουν 
πάντες οΐ έκ τών υποψηφίων 
τών άνω διαγωνισμών, οί έπι- 
θυμούντες τούτο καί ύπηρετούν- 
τες εις τήν περιψέρειαν Αθη
νών—Πειραιώς, ενώ οί ύπηρε- 
τοΰντες είς τά Επαρχιακά Ύ- 
ποκ)τα θά λαμβάνουν, έφ* όσον 
δηλώσουν δτι έπιθυιμοΰν τούτο, 
πολυγραφημένας σημειώσεις έ- 
πί τών παραδόσεων καί ασκή
σεις.

Τά θέματα είς τά όποΐα θά 
προπαρασκευασθώσιν οί ύπο- 
ψήφιοι εΐναι:
α) Π ρ ο α γωι γ1 ι Κ ο ΰ δια

γωνισμού :
Έκθεσις έπί οικονομικού θέ

ματος.
Θέματα Τραπεζικής Λογιστι

κής και Εργασιών, 
β) Διαγωνισμού μ ο ν ι - 
μοποιήσεως - μετατά- 
ξ ε ω ς.

"Εκθεσις Ιδεών.
’Αριθμητική (Πρακτική ’Εμ

πορική), Λογιστικά.
Οί έπιθυμοΰντες όπως παρσ-

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ί. ΠΑΠΔΔΑΚΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡ — ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 

ΓΥΝΑΙΚ Ο ΛΟΓ Ο Ο'Σ Π. ΔΙΕΥ
ΘΥΝΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙ- 
ΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗ
ΝΩΝ, ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ ΑΚΑΔ.

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΥΟΡΚΗΣ
ΑΘΗΝΑ I — Σ,ΚΟΥΦΑ 26 

Δέχεται 5-7 και έπί συνεντεύξει 
Τηλ. 613-310.

Ό ιατρός κ. ’Αριστείδης Παπα 
δάκης Μαιευτήρ — Χειρουογός 
Γυναιικσλόγος έκ τών) γνωστοτέ- 
ρων τών Αθηνών, συνεργάζεται 
άπό εικοσαετίας μετά τοΰ Ταμεί
ου "Υγείας τής ’Εθνικής καί μέ 
έξαιρετι,κόν ενδιαφέρον καί στορ
γήν Εξυπηρέτησε τά μέλη αύτοΰ. 
Προ τίνος είχε μεταβή έκ νέου είς 
Η.Π.Α,, πρό·ς| παρακρλοόθ η σ ι ν 

τών νεωτέρων έξελίξεων τής; ε 151 - 
κότητός του, μεταξύ δέ αύτών 
καί τάς έξελίξεις εις τό θέμα τής 
στειρώσεως καί ανώδυνου τοκε
τού.

’Ήδη θέτει καί πάλιν τάς ύπηι- 
ρεσίας του, τήν πείραν του καί 
το στοργικόν ένδιαφέρον του είς 
τήν διάθεσιή τών ήσφαλισμένων 
είς τά Ταμεία Υγείας τής Τραπέ
ζης μας.

ταναστευτικών Εμβασμάτων) καί ή 
εισφορά κεφαλαίων νά έξουδετε- 
)ύσουν προσωρινώς τούς έπί τού 
ισοζυγίου πληρωμών δυσάρεστους 
άντικτύπους. Παρά ταϋτα ή εύπά- 
θεια τοΰ ισοζυγίου εξωτερικού εμ
πορίου τής χώρας παραμένει ή βα
σική οργανική αδυναμία τής ’Εθ
νικής οικονομίας.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ

ΤΣΑΝΤΕΣ — ΒΑΛΙΤΣΕΣ — ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ — ΣΑΚ 
Β,ΟΥΑΓΙΑΖ — ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΑ

ΑΦΟΙ π, ΠΔΝΑΓΙΟΤΙΔΗ ο.Ε.
ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ 

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 59, ΤΗΛΕΦ. 533 - 679 
ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ 

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

ΑΙ ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΜΙΣΘΩΝ & ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 8 ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΗΩΣΕΩΣ

Είς τό προηγούμενου φύλλον 
έγράψαμεν τό ιστορικόν τής ύ- 
πογραφής τών ’Εθνικών Συλλο
γικών Συμβάσεων τής 1.6.62 
ώς καί τάς έπ’ αυτής απόψεις 
τής Διοιίκήσεως τής Γ.Σ.Ε.Ε.

Εις τό παρόν φύλλον δημο- 
σιεύομεν τον γενικώτερον αντί
κτυπον, δν εΐχον αυται είς τόν 
έργαπο,υπαλληλικόν κόσμον,άς 

έλλείψει χώ,ρου δέν έδημοσιεύ- 
σαμεν, ώς έδει, είς τό προηγού
μενου φύλλον.

Μέρος τοΰ αντίκτυπου τούτου 
ήσαν αί δηιμοσιευθεΐσαι από
ψεις τών Τραπεζοϋπαλληλικών 
κύκλων.

Αί απόψεις εΰρυτέρων έργα- 
τοϋπαλληλικών κύκλων, αϊτινες 
προεβλήθησαν καί άπό τών 
στηλών τοΰ ήμερησίου τύπου 
έχουν έν περιλήψει ώς άκολού- 
θως:
ΓΕΝΙΚΑ:

Πλήν τών διαφαννομένων θε
τικών σημείων τών έξαγγελθέν- 
των μέτρων ώς τής άπαρχής

κολουβήσουν τά άνω φροντιστή
ρια, τόσον οί είς τήν περιφέ
ρειαν ’Αθηνών—(Πειραιώς, όσον 
καί οί εις τά ’Επαρχιακά Ύ- 
πακ)τα ΰπηρετοΰντες, δέον ό
πως ύποβάλουν ήμίν (Τμήμα 
Επαγγελματικής ’Εκπαιδεύσε- 
ως καί έξελίξεως Προσ)κοΰ, 4 
—2 ιμέχρι τής 25ης ’Ιουλίου
έ.έ.,,σχετικήν αϊτησιν είς ήν καί 
θαναφέρουν τον διαγ)σμόν είς 
τον όποιον θά λάβουν μέρος 
(προαιγωγικός —ή μονίιμοποιή 
σεως— μετοττάξεως), καί τήν 
υπηρεσιακήν μονάδα είς τήν ο
ποίαν υπηρετούν.

Προς τό συμφέρον τών υπο
ψηφίων, συνιστώμεν, όπως οδ- 
το ι συμμετάσχουν τών ώς άνω 
Φροντ ιστηρίων».

διορθωςις
Είς τήν δημοσιευθεΐσαν είς 

τό τηροηγούιμενσν φύλλον μας 
περίληψιν τής ττρσκηρύξεως τοΰ 
διαγωνισμού μονιιμοποιήσεως 
άνεγράφη ότι μεταξύ τών ύπο- 
χρεομμένων νά συμμετάσχωσι 
είς αυτόν περιλαμβάνονται καί 
οί άνευ διαγωνισμού προσληφ- 
θέντες Προσωρινοί ή ήμερσμί- 
σθιοι συμπληροΰντες διετή έν 
τή Τίραπέζη υπηρεσίαν μέχρι 
30.6 62 αντί τού ορθού 30.6. 
63.

Παρακαλοΰμεν όπως οί ένδια- 
φερ|όμε|νοι Κρατήσουν σημείω- 
σιν τής διορθώσεως.

ΥΠΟΜΝΗΣIΣ
"Υπομιμνήσκεται είς τούς εν

διαφερομένους νά σμμμετόχτχω- 
σι είς τον διαγωνισμόν μετα- 
τάξεως τής 28)11)62 Είσπρά- 
κτορας και Κλητήρας, ότι ή 
προθεσμία αποβολής σχετικής 
αίτήσεώς των προς τήν Διοίκη- 
σιν τής Τραπέζης λήγει τήν 
20ήν Αύγουστου 1962.

διά γενικωτέραν καταγγελίαν 
τών υφισταμένων συλλογικών 
συμβάσεων καί αντίστοιχον αϋ- 
ξησιν μισθών καί ήμερο)σθ'ίων, 
τής καταργήσεως τού βέτο τών 
"Υπουργών έπί τών αποφάσεων 
Διαιτησίας καί τών συλλογικών 
συμβάσεων —έφ’ όσον φυσικά 
δέν άνακύψη τι τό ύποκατά- 
στατον— καί τής εφαρμογής έν 
τή τπράξει τών άρχών περί συν
δικαλιστικής έλευθερίας τής Δι 
έθνους Συμβάσεως ύπ’ άριθ. 87 
ό έργατοΰπαλληλικός κόσμος 
έδέχθη τάς έξαγγελίας μέ αίσ- 
θήμοιτα ούχΐ άνάλογα προς τήν 
γενομένην πανηγυρικήν έμφάηυ- 
σίν των.

Άντιθέτως εΰρεϊς συνδικαλι
στικοί κύκλοι ήσκησαν όξυτά- 
την κριτικήν, ήτις προεβλήθη 
καί άπό τών στηλών τού ημε
ρησίου ’Αθηναϊκού Τύπου.

Τά κυριώτερα σημεία αυτής 
έχουν ώς έξής:
ΑΥΞΗΣΕΙΣ:

Κρίνεται ή ήγεσία τής ΓΣΕΕ 
άπαρνηθεΐσα την άπόφασιν τού 
14ου ’Εργατικού Συνεδρίου τοΰ1 
παρελθόντος ’Οκτωβρίου, καθ' 
ήν θά έζητεΐτο ή αυξησις τών 
αποδοχών τών έργαζο^ιένων 
κατά 15% τούλάχ ιστόν καί ανά
λογη αυξησις τών συντάξεων. 
’Αντί τούτου έδέχθη τάς αυξή
σεις ί εως 4 δρχ. διά τούς λαμ- 
βάνοντας τά κατώτατα όρια μι
σθών καί ήιμερομισθίων. Έκ 
τών 700.000 δηλ. έργαζομένων, 
μόνον περί τάς 80.000 λαμβά
νουν αύξησιν 1—4 δραχ. ήμερη- 
σίως. Κρίνεται δέ απαράδεκτος 
ό ισχυρισμός ότι ό τιμάριθμος 
κόστους ζωής άνήλθεν άπό τόν 
Σεπτέμβριον τοΰ 1960 μέχρι 
σήμερον κατά 1,4% μόνον, ένώ 
είναι γνωστόν ότι ή αυξησις τού 
τιμαρίθμου άνήλθε κατά πολλάς 
μονάδας, παραλλήλως δέ όλαι 
αί βιομηχανικαί,,τραπεζικοί καί 
μεταφορικά! επιχειρήσεις κατά 
τό αυτό χρον. διάστημα ηυξη- 
σαν τά κέρδη των άπό 100—
300%.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΙΣΦΟΡΑ

Αποδίδεται ή σιωπή τής η
γεσίας τής ΓΣΕΕ ένοτντι τής 
πενιχρότητος τών αυξήσεων είς 
τήν διά τής προβλεπομένης εισ
φοράς, άπόδοσιν είς τήν ΓΣΕΕ 
καί τάς ύπ’ αυτήν ’Οργανώσεις 
περίπου 16 έικατ. δρχ. έτητ 
σίως. Έκ τούτων ή ΓΣΕΕ θά 
είσπραξη καθάρόν ποσόν 4 έ- 
κατομ. έτησίως άντι τών 1,2 
και άργότερον 2,4 τό όποιον 
είσέπραττεν έπί ύπουργείας Ά. 
Δημητράττου. Ή παροχή αΰτη, 
δέν θά έθεωρεΐτο κατά τούς έ- 
πικριτάς διαβλητή έάν ή ήγεσία 
τής ΓΣΕΕ κατήγγελεν ώς έμ- 
παιγμόν τάς δοθείσας αυξήσεις, 
αί όποΐαι ττόρρω —ώς άναφέ- 
ρουν— απέχουν άπό τάς διεκ- 
■δικουμένας ύπό τών έργαζομέ
νων. Άντι τούτου τό έχαιρέτη-

σεν ώς μέγα γεγονός. Ή όλη 
σειρά τών γεγονότων θεωρείται 
ώς συνέχεια καί συνέπεια τής 
διαδοχής ένός "Υπουργού μέ φι
λοδοξίας συνδικαλιστικού ήγ£- 
του, έκτεθέντος οΰτω είς τήν 
κοινήν γνώμην, άπό έτερον μα
κράν τοΰ συνδικαλισμού ίστάμε- 
νον καί ώς θέλοντα ν’ άποδείξη 
τοΰττον δεχόμενου τά αιτήματα 
τής νομίμου συνδικαλιστικής ή- 
γεσίας; Κρίνεται ώς πράγματι 

επιτυχής, ό έκ μέρους τής τελευ
ταίας χειρισμός τού όλου θέ
ματος τής εισφοράς μέ βάσν 
τήν τόοσνν ταύτην τού κ. ‘Υ
πουργού και τήν έπιθυμίαν τής 
Κυβερνήσεως όπως μή εύρίσκε- 
ται πλέον είς πόλεμον καί μέ 
τήν ΓΣΕΕ.

Τό προαιρετικόν τής εισφο
ράς κρίνεται άμφίβολον διότι 
ούδείς, ώς λέγουν, εργάτης θά 
τολμήση, άρνούμενος τήν εισ
φοράν του, μά κατάδειξη άντί- 
θεσιν προς τήν κρατούσαν κα- 
τάστασιν.

Η ΚΑΤΑΡΓΗΣ I Σ ΤΟΥ ΑΡΘ.
20 ΤΟΥ Ν. 3239)55
Κατηγορεΐται ή ηγεσία τής 

ΓΣ ΕΕ διότι τό άρθρον τούτο τό 
είχε δεχθή κατά τήν θέσπισίν 
του παραλλήλως μέ τό άρθρον 
22 τού αυτού νόμου τό όποιον 
καθώριζεν άπό τότε τήν υποχρε
ωτικήν εισφοράν.

’Αλλά εύρύτερον έξεταζομένη 
ή περίπτωσις κρίνεται ανεπαρ
κής άπό πλευράς άρσεως τών 
περιορισμών τοΰ Νόμου. Ά
νευ τής καταργήσεως έτέρων 
διατάξεων αύτοΰ καί δή τού άρ
θρου 17, καθ’ ό δίδεται δικαίω
μα είς τόν "Υπουργόν τής ’Ερ
γασίας νά παραπέμπη υποχρε
ωτικούς είς τήν Διαιτησίαν μίαν 
διένεξιν μεταξύ εργοδότου καί 
έργαζομένων, τής διατάξεως 
περί Γνωμοδοτικοΰ Συμβούλιου 
Κοινωνικής Πολιτικής καί όνα- 
θεωρήσεος τής συνθέσεως τών 
Δ.Δ. δέν δύναται νά γίνεται λό
γος περί άποκαταστάσεως έν 
Έλλάδι του θεσμού τών έλευθέ- 
ρων συλλογικών διαπραγματεύ
σεων.

ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ
"Η πλήρης τέλος ασάφεια πε

ρί άναμορψώσεως τής κοινωνι
κής άσφαλίσεως, ασφαλώς πε
ριέχει τήν συγχώνευσιν πολλών 
Κλαδικών ’Ασφαλιστικών Τα
μείων αντί τής άξ ιολόγου ενι- 
σχύσεώς των έκ μέρους τού 
Κρατικού προϋπολογισμού.

Τάς έπί τού θέματος τούτου 
ευρυτέρας άπόψεις τών άργανώ- 
σεων καί τάς αντιδράσεις των, 
άναγράφσμεν είς έτέραμ στή
λην.

0-------------------------------------------fij
• Τυπογραφικοί έργασίαι ·
• «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» ·
• Σωκράτους 6 - ΆΟηναι ·

«Τά φύλλα ποιότητος των πλείστων έκ των κατ’ εκλογήν προσ.χθένων όπτηχοΰν ύποκειμενικάς
κρίσεις τών τελευταίων συντακτών αυτών»

«Τοΰ ύπεσχέθη Εκθεση για κατ’ έκλο γήν».
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ΥΓΙΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΝΟΣ ΑΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΑΣ 
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ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τό\ Διοικητικόν Συμβούλιο» 

τοΰ Συλλόγου Συνταξιούχων τής 
Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος 
ήχθη εις τήν άπόφασιν τής άνα- 
λήψεως καθολικού, συνεχούς, καί 
έπιμόνου άγώνος διά τήν έπίλυσιν 
τών ζητημάτων, τά όποια άπασχΟ- 
λούΜ άπό μακρού τήν τάξιν των καί 

τά όποια συνοψίζονται εις τήν ε
πιδίωξιν τής έξασφαλίοεως τών 
πόρων τού Ταμείου Συντάξεων 
βάσει τήςί κφμένης Νομοθεσίας 

ίνα τούτο καλύψη τάς υποχρεώ
σεις του έναντι τών συνταξιού
χων βάσει τής άρχής τής ίσης των 
μεταχειρίσεως προς τούς συναξι- 
ούχους τού έκδοτικού 'Ιδρύματος, 
Ή έν λόγφ άρχή, καθιερωθεΐσο. 
άπό τού 1928 διά τής σχετικής 
νο|μοθ<εσίας τής ίδρύσεως τής 

Τραπέζης τής 'Ελλάδος άλλά καί 
ρητώς διά δηλώσεων τού τότε 
κλήθέντος νά διοίκηση τό εκδοτι
κόν "Ιδρυμα, Διοικητού τής ’Ε
θνικής Τραπέξης Άλεξ. Διομή 
δη, δέον όπως έπανέλθη εις ίσχύν. 
Πάσα περί τού άντθέτου έρμηνεία 

και πραξις είναι άπαράδεκτος, κα· 
χαρακώνει τό κύρος τού επισήμου 
Κράτους καί σπιλώνει τήν μνήμην 
τών τότε άνωτάτων οικονομικών 
λειτουργών.

Ό Σύλλογος τών Συνταξιούχων 
διέρχεται τήν πρώτην φάσιν τού ά- 

γώνος τούτου, ήτις συνίσταται 
είς τήν διαφώτισιν τών επισήμων 
και τής κοινής γνώμης επί τών 
προβαλλόμενων ζητημάτων, Οΰτω 
τά τακτικώς έκδιδόμενα Δελτία 

του άποστέλλει προς τους πολιτι
κούς άρχηγούς, βουλευτάς καί 
λοιπάς προσωπικότητας τής χώ- 
ρας. ^

Διά τούτων καταδεικνύεται σα
φώς ή έπιγεναμένη αδικία είς βά
ρος τών συνταξιούχων τής Ε.Τ 
Ε. καί καλούνται οί υπεύθυνοι νά 
λάβουν τήν έπιβαλλομένην θέσιν 

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
Τό ύπ’ άριθ. 2) 11. 7. 62 Δελ- 

τίον τού Συλλόγου περιλαμβάνει 
έν διακηρύξει τήν σύνοψιν τού 
δλου θέματος. Πρός διαφώτισιν 
τής κοινής γνώμης ή διακήρυξις 
έδημοσιεύθη είς δύο έκ τών μεγα
λύτερων εφημερίδων τών "Αθη
νών. Τό κείμενον ταύτης έχει ώς 
έξης:

"Οταν έπρσκειτο νά ίδρυθή ή 
Τράπεζα τής Ελλάδος, διά ιοί 
χωρισμού τής ένιαίας έως τότε 
«ΈΙΘίνιΐκήίς- Τράπεζης /τής- Ελλά
δος» ό τότε Διοικητής της Άλέξ, 
Διομήδης έκάλεσε τήν 3ην Αύγού- 
στοιι 1927 τούς Ανώτερους ίπτα.Λ- 
λήλοος καί τούς έδήλωσεν, δτι το 
Προσωπικόν δεν πρέπει νά έχη 
κανένα βνδοιασμον -καί φόβον πε
ρί του μέλλοντος του: «Άπό τής 
θέσεως αυτής τό βεβαιώ κατη- 
γορηματίίκώς δτι δεν έχει νά χά
ση Απολύτως τίποτε, θά εΐξακο- 
λουθηση ανεξαρτήτως τής τελικής 
τοποθετήσεως είς τήν μίαν η τήν 
άλλην Τράπεζαν, νά έ χ η- τ ά 
α ύ τ ά δικαιώματα, 
τάς α ύ τ ά ς άπολαυάς 
καί ά μ ο ι 6 άς , τάς 
α ύ τ ά ς Ασφαλείας, 
τόσον είς τό παρόν 
δίσον καί είς τόμέλ- 
λ ο ν». Καί έπήλθεν ό χωρισμός 
τών Τραπεζών, τών οποίων πάν- 
τες οί ιΰπάλληλοι είχον κοινήν ά 
σφάλειαν, Ανήκοντες είς τό ένιαΐ. 
ον «ΓΓαμεΐον Συντάξεων», πρώ

τον καί πρότυπον τών άσφαλιστι- 
κών ’Οργανισμών τής Χώρας, ί- 
δρυθέν τό έτος 1867.

2, "Οταν τόν ’Ιανουάριον 
1953 ή Κυβέρνησις Συναγερμού 
άπεφάσισεν άσυγχωρήτως, έν μις 
νυκτί, τήν συγχώνευσιν τών Τρα
πεζών "Εθνικής καί ’Αθηνών, θέ- 
σασα επί κεφοίλής τόν ικ. Κ. Ή- 

λιάσκον μέ άνεξέλεγκτον δικαίωμα 
άθρόων άπαλύσεων -καί άπεμα- 
κ-ρύνθησαν προώρως, δυνάμει τού 
Νόμου 2510)53, χίλιοι περίπου 
υπάλληλοι τής 1 Εθνικής Τραπε- 
ζης, ώς νά μ ή έφθανε τό πλήγμα, 
έδημοσιεύθη έξ άπήνης ό Ν. 2.- 
626)53, διαχωρίζω» τό κοινόν 
Ταμεΐον Συντάξεων τών ‘Υπαλλή
λων ’Εθνικής Τραπέζης καί Τρα- 
πέζης τής 'Ελλάδος, δυνάμει τού 
όποιου —άκουσον! ακόυσαν! — 
ολοι οί μέχρι τοΰ χωρισμού τών 
Τραπεζών ‘Ελλάδος καί 'Εθνικής 
συνταξιούχοι έπεβάρυνον αποκλει
στικούς τό Ταμεΐον Συντάξεων 
’Εθνικής, μοοζί μέ όλους τούς νέ
ους συνταξιούχους—θύματα τοΰ 
Νόμου 2510)53.

3. Τοιουτοτρόπως, ύπαιτιότητι 
τοΰ Κράτους, έπήλθεν απρόβλε
πτος^ άντ ιασφοίλίρίοτ ι,κή;, ύπερ βο
λική έπΐ'βάρυνσις τοΰ Ταμείου 
Συντάξεων 'Υπαλλήλων ’Εθνικής 
Τραπέζης, ώς| καί άντ ί στοίχος 
στέρηισις τών Ασφαλ ιστ ικών εισ
φορών. Τό θέμα Απη σχόλησε κατά 
τό 1956 τήν πρώτην Κυβέρνησιν 
Ε.Ρ.Ε. τής οποίας 5 'Υπουργοί, 
ό ’Αντιπρόεδρος κ. Ηω. Άποστο- 
λίδης, δ 'Υπουργός Συντονισμού 
κ. Δηιμ. Χέλμης, ό Υπουργός ’Ε
μπορίου- κ. Π. Παπαληγούρας, ό

‘Υπουργός Οίκον, κ. Χρ. Θηβαίος 
καί ό 'Υπουργός Εργασίας κ. Λ. 
Μπουρνιάς άνεγνώρισαν τήν υπό 
του Κράτους ύποχρέωσιν ένιιοχύ- 
σεως τοΰ Ταμείου Συντάξεων ’Ε
θιμικής καί έψηφίσθη «κατ’ ήθικήν 
Επιταγήν», ώς Αναφέρεται έν τή 
Είισηγητιική Εκθέσει, ό Επανορθω
τικός Νόμος 3662)57, υποχρεώ
νω» τάς οπωσδήποτε ώφέληθεί- 
σας Τραπέζας "Ελλάδος καί

χων, οί όποιοι «θά έχουν τό προ
βάδισμα πρός ΐικοονοποίησιν τών 
δικαίων- των»;

10. 0!ί συνταξιούχοι ’Εθνικής 
Τραπέζης δέν είναι πλέον διατε
θειμένοι νά εξακολουθήσουν Εμπαι
ζόμενοι ,καί δ ι απα ιδαγωγού μ ε ν ο ι 
μέ Ανεκπληρώτους ΰποσχέσενς διά 
τό μέλλον^ Πρέπει νά ζήισουν είς 
τό παρόν διότ, άτυχώ-ς δέν δια-
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θνική,ν νά συνεισφέρουν άνά δ.ε- ®ε7ου/, ^^κη περιθώρια j<povou. 
τιαν ποσόν καθοριζόμενο» έκ άστα
τε ΰπό τών "Υπουργών Οικονομι
κών, Εμπορίου καί) ’Εργασίας, 
προς κάλυψιιν τών άνοιγμάτων τοΰ 
Ταμείου Συντάξεων μέχρι πλήρους 
έξυγιάνσεως αύτοϋ.

4. Τάς δύο πρώτος διετίας ή 
-κα~ά Νόμον συνεισφορά έπραγ μ α
τοπο ιήθη. ’Αλλά άπό τοΰ 1960 
καί εντεύθεν ό Διοικητής τής Τρα
πέζης τής Ελλάδος κ. Ξ. Ζολώ- 
τας, θετών έ αυτόν ΰπεράνω τού 
Νόμου, ήρνήιθη έκ τών παρασκη
νίων τήν καταβολήν συνεισφοράς 
διά τήν 3ην διετίαν. Είς- τά δια
βήματα τών συνταξιούχων, ένφ 
άλλοτε προέβαλε τήν ύπόίσχεσιν 
ένισχύσεως τού Ταμείου διά μιάς 
δεκάρας έκ τοΰ ecart τοΰ Συν- 
άλλόογματος (αύξηΐθέντος άπό Μα- 
ΐου 1959) καί τής έφ’ άπαξ συν
εισφοράς 150 έκατ., ύπαναχωοώ-ν 
ήδη καί -έκ τών υποσχέσεων τού
των καί έκ τών υποχρεώσεων τοΰ 
Νόμου 3662)57, έδιικαιολόγησε 
τήν ύπαναχώρησίν του, προβάλ- 
λων δτι, παραμείναντος άμειώτου 
τοΰ επιτοκίου χορηγήσεων τών ’Ε
μπορικών Τραπεζών, παρεσχέθη 
εις τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν ή ευ
χέρεια νά προικοδότηση μόνη τό 
άφαιμαχθέν Ταμεΐον Συντάξεων, 
άνευ περαιτέρω συμμεταχήΐς τήίς 
Τραπέζης τής ‘Ελλάδος.

5. Τοιουτοτρόπως, τό Ταμεΐον 
Συντάξεων παροπτέ-μπεται άπό 
τοΰ Άννα είς τόν Καϊάφαν -καί 
πλέει είς πελάγη αφειδών ύπο- 
σχέσεων, χωρίς νά πραγματοποι- 
ήται πρακτική λύσις, συμφώνως 
πρός τήν Αναγν ωρ ι σθεΐσαν υπό 
τής Εισηγητικής ΙΕκθέ,σεως τού 
Επανορθωτικού Νόμου 3662)57 
ήθικήν ύποχρέωσιν 
τού Κράτους πρός: άναστήλωσιν 
του ύπονομευθέντος Ταμείου Συν. 
τάξεων "Υπαλλήλων 'Εθνικής. Έξ 
άλλου, οί 'Υπουργοί Οίκονομικώ]
Εμπορίου καί Εργασία;!; δέν 

συνήλθαν, συμφώνως προς τόν 
Νόμον, διά τόν καθορισμόν τής ΰ- 
ποχρεώσεως) τή|ς Τραπέίζης τής 
Ελλάδος διά την 3ην διετίαν.

6. Θά έλεγε τις, δτι τό θέμα 
ενδιαφέρει μόνον τό Δ. Συμβού 
λιον τοΰ Ταμείου Συντάξεων καί 
την όπισθεν αΰτοΰ ’Εθνικήν Τρά
πεζαν καί στ, οί συνταξιούχοι πο
λυπραγμονούν ιύπεισερχ|όιμενοι είς 
ιάλλότρια καθήκοντα. Καί, πρά
γματι, έτσι θά συνέβαινεν, έάν 
τδ θέμα τής έπιβαλλομένης ένι
σχύσεως τοΰ Ταμείου Συντάξεων 
δέν εΐχεν άπαραδεκτους έπιπτώ
σεις έπί τών μόνων άνευθύνων, 
τών άτυχων συνταξιούχων. Διότι 
ουτοι, μολονότι ανεύθυνοι-, πλη
ρώνουν τά σπασμένα. Καί ιδού

πώς:
7. Ή σύνταξις, μετά 35ετή ύ- 

πήρεσία-ν, άνήρχετο άλλοτε είς
τά 80% τού μισθού και μετά 40 
ετή υπηρεσίαν είς- ολόκληρον τον 
μισθόν. ’Ήδη, τά ποσάοτά αυτά 
έμει ώθησαν. άλλά καί ή έκ 

μειωμένων ποσοστών σύνταξις, μέ 
τήν πρόφασιν τών δυσχερείων τού 
Ταμείου, δέν- πληρώνεται , δση 

προβλέπεται καί μετά τάς μειώ
σεις, άλλά φαλκιδεύεται περαιτέ
ρω κατά ποσοστά 15%, 50%, 60%
1 1 ! "Ετσι, αί συντάξεις τών 
άλλοτε θεωρουμένων προνομιού
χων υπαλλήλων ’Εθνικής Τραπέζης 
είναι σήμερον κατώτεροι παντός 
άλλου κλάδου.

8. Καί, ένφ οί συνάδελφοι τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος μετά τών 
όποιων μαζί είσήλθομεν είς τήν 
υπηρεσίαν τής ένιαίας Εθνικής 
Τραπέζης καί μαζί έσταδιοδρομή- 
-σαμεν,, λαμβάνουν όχι βέβαια 
ττρ; γ.κητ>ιίκάς, άλλ’ άνθρ-ωπίνας 
συντάξεις, πρός άξιαπρεπή διαβί- 
ωσιν τοΰ φθινοπώρου τής ζωής 
των ημείς οί συνπαξιοΰχοι ’Εθνι

κής Τραπέζης έτέθημεν είς τό πε
ριθώριο ν καί περιήλθομεν είς 
θέσιν πτωχών συγγενών, γεμάτων 
πικρίαν καί άπογοήτευσιν, γεμά
των άγανάκτήισιν διά τάς συνεχώς 
διαψενδομένας ύποσχέσεις καί ά- 
τέλευτήτουςι παρεκλύσεις.

9. Πού θά πάη αυτή ή κατάστα- 
σις; "Εως πότε θά φαλκιδεύωνται 
αί πενιχροί συντάξεις μας; Διατί 
δέν συμβάδίζρμεν μετά τών- συνα
δέλφων μας τής Τραπέζης τής
Ελλάδος; Πού είναι ή κατηγορη

ματική διαβεβαίωσις τού αειμνή
στου Άλεξ. Διομήδους περί ίσης 
μεταχειρίσεως; Ποΰ είναι αί έπί». 
σης κατηγορη-ματικαί δηλώσεις 
τοΰ προηγουμένου Διοικητού ’Ε
θνικής κ. Β. Κυριακοπούλου κατά 
τάς Γεν. Συνελεύσεις τών Μπο
χών 1957 καί 1958 περί στοργι
κής μεταχειρίσεως τών σννταξισύ-

Δέν έ π α ι τ ο ύ ν, άλλ' α
παιτούν τά κετκημένα δι
καιώματα των τής ίσης μεταχει
ρίσεως μετά τών συναδέλφων των 
τής Τραπέζης τής Ελλάδος. Δέν 
-είναι δυνατόν νά παραμένουν αυ
τοί μόνοι ξένοι πρός τόν ρυθμόν 
τής ανόδου τοΰ βιοτικού επιπέδου- 

τών λοιπών τάξεων τοΰ 'Ελληνι

κού λαού. Ποιος έντιμος άνθρω
πος θά τούς άμφισβητήση τό δι
καίωμα νά ζήσουν άξιοπρεπώς είς 
τάς δυσμάς τοΰ βίου των; Τά δί
καιόν μας άπαιτοΰμεν άπό ολους 
τούς αρμοδίους παράγοντας καί 
τό απαιτούμε ν όχι διά τό αόρι
στον καί σκοτεινόν μέλλον, άλλο 
διά τό παρόν. ’Ί σ η ίμ ετα- 
|χ ε ί ,ρ ι σ ι ς μ έ τούς 
συναδέλφους μας τής 
Τραπέζης τής 'Ελλά
δος, τουλάχιστον ά- 
,π ό 1ης ’Ιουλίου 1962.

Τό Διοι'κητ|ικό;ν Συμβούλιο»
Ό Πρόεδρος

ΚΩΣΤ. ΜΕΑI Σ Σ ΑΡ Ο Π Ο ΥΛΟ Σ
Ό Γεν. Γραμματεύς 

ΚΩΝ ΧΡ I ΣΤΟΔ)ΟΥΑΟΥ

ΠΑΙΔΙΚΑ! 
ΕΞ ΟΧ ΑΙ

Παρά τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ. άνεκοι- 
νώθη δτι ή 6' καταακη,νωτιική 
τε,ρ,ίοδος 1962 (άψορώσα θή- 
λεα τέκ,ν-α μελών) σρχεται άπό 
3)8) καί λήγει τήν 27)8)62.

‘Ωσαύτως τό ΤΥΠιΕΤ άνακοι- 
νοΐ δτι δήματα διά τά έν τή 
κατασκηνώσει τέκνα (-είς τά ό
ποια δέν πρέπει νά περι-έχωνται 
τρόφιμα) γίνονται δεκτά είς τά 
Κεντρικά Γραφεία τοΰ ΤΥΠΕΊΓ. 
Ή άλληλογροκρία δέ πρός τους 
κατασκηνωτάς καί κατασκηνω- 
τρίας θά ρίπτεται είς τό rrapa 
τόρ ΤΥΠιΕΤ γραμ ματο-κ ι βώτιον ή 
δέ τών κατασκηνωτών πρός τους 
γονείς θά παραλαμ-βάνετα! άπό 
τά Γραφεία τοΟ ΤΥΠΕΤ.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΥΓΗΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΝ 

ΑΥΞΗΣΙΝ ΤΟΥ 9%

Τό Συμβούλιο» τής Επικράτει
ας έζέδωσε απορριπτικήν άπόφα- 
σιν, έπί τής συζητηθείσης τήν 11. 
5.62 προσφυγής τών Συλλόγων 
τοΰ Προσωπικού τής Τραπέζης 
μας, περί αναδρομικής άπό 25.11; 
60 ισχύος τής ύπ’ άριθ. 4)1961 
Διαιτητικής Άποφάσεως, δι’ ο
λόκληρον τήν προβλεπομένην ύπ’ 
αυτής αΰξησιν τών αποδοχών έξ 
9%.

Ώς γνωστόν, ή έν λόγφ αύξη- 
σις έδόδη κατά 6% άπό 25.11.60 
καί κατά 3% άπό 19.4.61.

ΑΜΕΣΟΣ ΕΠΑΦΗ ΜΕΤΑ 
ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

ΚΑΪΜΑΚΙΑ ΤΟΥ Λ. I. ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ- 
01 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΑΚΠΛΥΤΩΣ ΚΑΙ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑίΟίΚΗΣΙΝ ΤΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΑ ΠΑΝ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΝ ΤΩΝ

Ή Διοίικησις τοΰ Συλλόγου 
καταβάλλει ιδιαιτέραν φροντί
δα διά τήν διαρκή, έποψήν της 
μετά τών συναδέλφων τών ε
παρχιακών Ύποκ)των πρνός 
κτήισιν αμέσου άντ ιλήψεως τών 
αναγκών των καί τών άπασχο- 
λούντων αυτούς ζητημάτων, Τ- 
να έν συνεχεία ένεργήση τά 
δέοντα πρός ικανοποίησίν των.

Κατά τόν παρελθόντα μήνα, 
κλιιμάκιον τοΰ Συλλόγου άπο- 
τελούμενον έκ τοΰ Άντιπροέ- 
δρ>ου αϋτοΰ ικ. Εύστ. Μίχου καί 
τοΰ Γεν. Πραμματέως αύτοΰ κ. 
Έ. Μαυρουλΐδη έπεσκέφθη 
τά υποκαταστήματα Κρήτης.

Αί γενόμεναι υπό τοΰ κλιμα
κίου διαπιστώσεις και ώς πρός 
τό ώράριον, τάς άδειας καί 
λοιπάς συνθήκας εργασίας, δι- 
ετυπώθηισαν είς εκθεσιν πρός 
τήν Δι-εύθυνσιν Π-ροσωπιικοΰ, τό 
σχετικόν έΤτί τών /γενιίκών θε
μάτων τής όποιας εχει ώς α
κολούθως:

Κύριε Διευθυντά,
Έκ προσφάτου έπισκέψεως κλι

μακίου του Συλλόγου τών Ύποκ) 
των Κιρήτης διεπιστώθήσαν αί 
κάτώθι γενικαϊ καί είδικαϊ άνόγ- 
και αυτών καί τού Προσωπικού 
των, ας θέτομεν ύπ’ δψι-ν- σας, έλ- 
πίζοντες είς τήν έττιτνχή καί τα- 
χεϊαν ικανοποίησίν των:
ΕΑΛΕΙΨΙς ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ— 

ΚΑΤΑΡΓΗΣ IΣ ΩΡΑΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
Γενική ή είκών καταθλίψεως καί 

κάμψεως τού Προσωπικού έκ τής 
άριβμηηικήςι Ανεπάρκειας; αύτού, 
ήτίς έντείνεται κατ’ άναλογίαν 
πρός τήν αίίξουσαν πορείαν τών 
έργασιών.

Συνέπεια, ή Αδυναμία παροχής 
Αδειών 1961 (υπολοίπων) καί 
τρέχοντος Ετους ώς καί ή μέχρι 
τών νυκτερινών ώρών συνεχής ερ
γασία τών συναδέλφων-,

Τό αίτημα κατά ταυτα τών ερ
γαζομένων είς τά έν λόγφ 'Υπο
καταστήματα είναι ή ένίσχυσίς 
των, διά προσωπικού, ώς Ακριβώς 
Εχετε δήαπι-στώσφι )καίί Υμείς

προσωπικούς καί ή άρμοδία περι
φερειακή Έπιθεώρησις.

‘Ωσαύτως, είναι δίκαιον Αλλά 
καί ΰποχρέωσι ς πρός: πράγματι 
μοχθοΰντας ανθρώπους νά τούς
καταβληθή πλήρως ή Αμοιβή τής 
ύπερεργασίας των. ’ Ιδίαν Ανάγ
κην τούτου Εχουν τά Ύπακατσ 
στήματα·

Σητείας (δέν κατεβλήθη-σαν υ
περωρία ι. ούτε διά τήν έργασίαν 
έξαγωγής τόκων τής: έξαμηνίας), 
Άγ. Νικολάου, Ρειθύ-μνου, ' I ερα- 
πέτρας, Μοιρών.

Ιδιαιτέρας μερίμνης χρήζε, τό 
Υποκατάστημα Άγ, Νικολάου, 
Ενθα πέντε (5) ύπάλληλοι (συμ
περιλαμβανομένου καί τοΰ Διευ- 
θυντοΰ) τελούν ύπό μετακίιησιν, 
δύο (2) δέ Ετεροι, άποτελοΰντες 
τό συνεργεΐον- Νεαπόλεως λείπουν 
έκ τοΰ Υποκαταστήματος τρις 
τής έβδομάδος...»,

Ή Διεύθυνσίς Προσωπικού ήδη 
Εχει έπιληφθή; τού θέματος τής 
έπανδρώσεως τών Καταστημόττων, 
διά προσωπικού, κυρίως διά διε- 
νεργουμένων τοπικών διαγωνι
σμών προσλήψεως.

Έν συνεχείφ. Ετερον κλιμάκιον, 
ύπό τόν κ. Πρόεδρον καί τούς 
Συμβούλους Θεσσαλίας καί Μακε
δονίας κ.κ. Σιάφον, Παπαδό·που- 
λον καί Κ ωνσταντ ι ν ίδην περιώδευ-- 
σε τά Υποκαταστήματα Μακεδο
νίας, Θράκης καί Θεσσαλίας, κα
τά τό τρίτον δεκαήμερον τοΰ πα
ρελθόντος μηνάς.

Πέραν τών σχετικών βάσει τών 
διαπιστώσεων του ενεργειών πρός 
τήν Διοίικησίν της Τραπέζης, ό 
Σύλλογος θά προβή, έφ’ οσον τά 
σχετικά μέτρα αυτής δέν κριθώ- 
σιν έπαρκή, είς άνάλογον διάβημα 
πρός τόν ‘Υπουργόν Εργασίας.

- ‘ΥΗτε^θυμίζετα^1 πάντως είς 
τους συναδέλφους έκπροσώπους 
τών ‘Υποκαταστημάτων, ή σημα
σία τής συνεχούς δι’ άλληλογρα. 
φίας επαφής των μετά τής Διοι- 
κήσεως τού Συλλόγου καί δή τής 
άμεσου Απαντήσεως: είς τάς. ά-

Truuoruuuiui Euiieii
ΤΡΑΠΕΖΑΙ ΑΝΔΡΕΑΔΗ

ΕΤΕΘΗ ΘΕΜΑ 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Ό Σύλλογος Υπαλλήλων Ε
μπορικής Τροοτέζης, δι’ ίξωδίκου 
προσκλήσεως έκάλεσε τήν Διοί- 
κησιν τής Τραπέζης είς τήν υπο
γραφήν νέας συλλογικής συμβά-
σεως διά τόν καθορισμόν νέου 
μισθολογίου τού προσωπικού θύ

της. Επίσης οί Σύλλογοι ‘Υποολ- 
Χήλων Ίονικήςι— Λαϊκής Τραπέ- 
ζης Εθεσαν είς τήν Γενικήν Διεύ- 
θυνσι-ν τής Τραπέζης των, θέμα
αποδοχών βάσει τής Αρχής τής 
έξομοιώσεώς των πρόςι τήν Ε.Τ.Ε.

Kara πληροφορίας- αί Διοική-

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Λόγφ Αποχωρήσεως τοΰ Διοι- 

κητοΰ τής Αγροτικής Τραπέζης 
κ. Χριστοδούλου, άπασαι αί Συλ
λογικοί ένέργειαι δια τά θέματα 
τού Προσωπικού Εχουν Αναστολή 
έν αναμονή τοΰ νέου Διοικητού 
πρός ον καί θά υποβληθούν τού
τα έν καιρφ.

σεις τών Τραπεζών άνεγνώρισαν 
τήν υπαρξιν μισθολογι-κοΰ θέμα
τος έζητήθησαν δέ σχετικά στοι
χεία, Ατι να καί ΰπεβλήθησαν ύπό 
τών Συλλόγων.

Έξ άλλου, κατόπιν δημοσιο
γραφικού θορύβου ή Γενική Δι- 
εύθυνσις τών Τραπεζών έγκατέλει- 
ψεν έπί τοΰ παρόντος, τάς αυθαι
ρέτους καί παρανόμους τιμωρίας 
καί προέβη είς ώρι-σμέν-αςι έπα- 
νορθώσεις μεμονωμένων τ.ιν-ων πε
ριπτώσεων. Έν τούτοις, ώς κα
ταγγέλλουν οί Σύλλογοι, ή κατά- 
στασις άπό πλευράς παραβίασε- 
ως ωραρίου, καταστρατηγήσεως 
Αδειών, φαλκιδεύσεως Αποδοχών
έξακολουθεΐ -νά παραμένει α
σφυκτική καί Απαράδεκτος.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΑΟΣ
Έξ άλλου κατά τάς ύπαρχού- 

σας πληροφορίας §κ τής Τραπέ
ζης Ελλάδος αί προσπάθειαι τοΰ 
Συλλ)όγου διά τήν έπίλυσιν- του 
θέματος Τών Καθυ(στερου:μέ}νων 
προαγωγών καί προσαυξήσεων, 
τρόικειται να Εχουν επιτυχή εκ- 
βασιν.

ΑΠΕΦΔΣΙΣΘΗ ΠΑΡΑ ΤΟΥ Δ. Σ. ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Η ΕΙΣΔΟΧΗ ΤΟΝ ΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Τήν 18ηιν ’Ιουλίου το Διοικη

τικόν Συμβούλιον τού Ταμείου 
Αύτασφαλείας τοΰ Προσωπικού 
τής Εθνικής Τραπέζης άπεφάσι- 
σε, κατ’ Αρχήν, τήν εισδοχήν ώς 
,μελώντου τοΰέκ τήςτέωςΤραπέζης 
Αθηνών, προερχόμενου Προσωπι- 
κον καί νυν ήαψαλισμένου εις τόν 
Κλόϋδον Προνοίας τοΰ Ταμείου 
Συντάξεων Προσωπικού Τραπέζης 
Αθηνών.

Έν τή ώς άνω Αποφάσε, 6Γ 
ειδικής διατάξεως ρυθμίζεται τό 
κριθέν ώς έπίμαχον θέμα τής τύ
χης τής νΰν περιουσίας τοΰ Τα- 
ίμείου δια τήν θεωρητικήν πε- 

ρίπτωσιν τής διαλύσως αυτού.
Γενικώς ή όπτόφασις περί εισ

δοχής τών συναδέλφων τής τ. 
Τραπέζης Αθηνών εις τό Ταμεϊ- 
ον Ασφαλείας κρίνεται λίαν ση
μαντική μέ θετικάς συνέπειας διά 
τήν ένοποίησίν τών άσφαλιστικών 
οργανισμώ-ν τοΰ Προσωπικού δε
δομένου δτι πληροΰται οΰτω μιά 
τεθεΐσα έκ μέρους τών ενδιαφερο
μένων σοβαρά προϋπόθεσις διά 
τήν υπαγωγήν αυτών οίς τήν κοι
νήν έπικαυρι-κήν άσφάλισιν.

Τό κατ’ αρχήν τής άποφάσεως. 
Εχει τήν Εννοιαν τής λήψεως τής 
οριστικής τοιαύτης άμα τή συμ
πληρώσει τών σχετικών προϋπο
θέσεων εισδοχής, τών έν λόγφ νέ
ων μελών.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΙ ΔΙ’ Η.Π.Α.
Ή έν Έλλάδι ’Επιτροπή τής

American Hellenic Educatio
nal and fare Fund άνακοινοΐ, 
δτι/ θά χορηγηθούν εις "Ελλη
νας άρρενας πτυχιούχους ά
νωτάτων Σχολών, ήλικίας μέχρι 
35 έτών. έπιθυμοΰντας νά παρα
κολουθήσουν Ανώτατα ς σπουδάς 
είς Η.Π.Α. καί στερούμενους ι
δίων έπαρκών μέσων, τρεις 
Ύ π ο τ ρ ο φ ί α ι, άρχόμεναι 
ιάπό τοΰ Ακαδημαϊκού Ετους 
1963

Αϊ ΰποτροφϊαι θά διαρκέσουν 
'δύο Εως τρία ίΕτη, θά Αφορούν 
σπουδάς έπί βιομηχανικής τεχνι 
κής καί οίκο/νομικώ-ν έιέιστημών, 
θά καλύπτουν δέ τά Εξοδα τάξει·

δίου μετ’ Επιστροφής, τά δίδα
κτρα καί μηνιαίον επίδομα έξ 100 
Εως 150 δολλαρίων.

Αί αιτήσεις τών ένδιαφερομένων 
συναδέλφων μετά τών σχετικών 
δ ι κα ι ολογητ ι κών, δέον δπω-ς άπευ - 
θυνθώσι εις τήν Διοίικησίν τής Ε
θνικής Τραπέζης: (Διεύθυνσίς
Προσωπικού, Τμήμα ’Επαγγελμα
τικής Έκπαιδεύσεως καί Έξε- 
λίξεως Προσωπικού), μέχρι 10)- 
8)62.

Πρός τό αυτό Τμήμα δέον ν’ 
Απευθύνωνται επίσης καί οί έν· 
διαφερά|ΐενοι πάσαν περαίι-
τέρω πληροφορίαν.

ΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΑΝΤΙιΠΡΟΣΩ- 
Π-ΕΥΤI Κ AI ΟΡΓΑΝΩΣ ΕI Σ 

ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Τό Συμβούλιου τής, Επικρά
τειας άπεψάνβη διά τής ύπ’ άριθ 
1051 άποφάσεως του, δτι ά- 
ν-αγνωρίζονται Νόμφ ώς μοναδι
κοί, μάλλον άντ ιπ,ροσωπευτ ικαι 
οργανώσεις μισθωτών ή ΓΣΒΕ 
και τά τμήματα αυτής Εργατι
κά Κέντρα καί Κλαδικαι Όμο- 
σπονδίαι. Οί Σύλλογοι καί τά 
λοιπά Σωματεία τά έγγεγραμ- 
μένα εις τάς ώς άνω ’Οργανώ
σεις αποτελούν, ώς γνωστόν, 
τμήματα αυτών.

πυθυνομέναςι πρόςι αΰτ-ους εγκυ
κλίους.

Ή τοιαύτη έποψή θά τηρήται 
Ανεξαρτήτως τών Επισκέψεων τών 
κλιμακίων τοΰ Συλλόγου.

ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

(Συνέχεια έκ τής 2ας σελίδος) 
ιστορίαν τής Τραπέζης, ώς τών 
υπευθύνων Εκείνων άνδρών οί ό

ποιοι. μέ ριζοσπαστικήν λύσιν έθε
σαν τέρμα είς τάς προστριβής έρ 
γοδότου — Εργαζομένων.

Τά μεγάλα έργα, λέγει ό Paul 
Claudel. χρειάζονται ήρωϊσμό. 
'Ηρωισμός, λοιπόν, έστω και σέ 
μικράν δόσιν χρειάζεται καί στην 
περίπτιοσί μας. ‘Αρκεί νά θελήσουν 
οί ύπεύθυνοι νά τόν μεταφέρουν 
άπό τήν στατική κατάσταση είς τήν 
δυπαμική. Καί πρέπει νά είναι 
βέβαιοι δτι ή ένέργειά των αθτή 
θά μείνη έσαεί παράδειγμα πρός 
μίμησιν, γιά τις έπερχόμενες γε
νεές, ώσάν τήν δωρεά τσΰ άειμνή- 
στου Σίνα, ή μορφή τοΰ όποιου 
τόσον έμπνέει Εκείνους ποΰ τους 
δίδεται τό προνόμιο νά είσέλθσυν 
είς τό Άστεροσκοπεΐον τοΰ λόφου 
τών Νυμφών...

Ν. Φρ-ς


