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Έκδίδεται κατά μήνα 
Διανέμεται δωρεάν

Άριθ. Φύλλου 234 ( 329)
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Τά τεθέντα διά τού άπό 31.5.62 
Οπό τού Συλλόγου (μας αιτήματα 
του Προσωπικού, διά την συμπλή- 
ρωσιν τών έξαγγλθεισών την 25. 
5.62 άποφάσεων τής; Διοικήσεως, 
ώς προς τήν αναπροσαρμογήν' τού 
μισθολογίου, μελετώνται υπό των 
άρμοδίων υπηρεσιών τής Διευθύν- 
σεως Προσωπικού. Ή μελέτη άφο- 
ρά τήν οικονομικήν θεμελϊωσιν 
τών έν λόγω αιτημάτων καί τόν 
προσδιορισμόν τής σχετικής δα
πάνης.

Είδικώτερον, άντικείμενον με
λέτης αποτελούν τά ζητήματα:

α) Τής άναπροσαρμογής τού 
δασικού μισθού τού Λοιγιστού A 
εις τό ποσόν των 3.600 δρχ. και 
τώιν έκ τούτου έπιπτώσεων έπί τού 
βασικού μισθού 'τού 'Υπ)ρχου 
καί Τμηματ. Β'. 6) ’|0 καθορι
σμός διετίας διά τό επίδομα ευ
δόκιμου παραμονής (20%) ειίς τόν 
βαθμόν τού Λογιστού Β', άντί 
τής υφιστάμενης τριετίας καί,

γ) Ή ένσποίησις -τών βασικών 
μισθών τώινέκτάκτων καί προσωρι
νών μέ τόίν μισθόν τού βαθμού τοΰ 
δοκίμου.

Έκ τών άνωτέρω θεμάτων, το 
πρώτον παρουσιάζει, κατά τάς έ- 
ξεταζούσας αυτό υπηρεσίας τήν 
δυσχέρειαν, ώς προς τόν1 καθορι
σμόν τών βασικών μισθών Ύ 
πατ)ρχου καί Τμημ. Β', καθ’ όσον 
δεν ΰφίσταται εις τάς έτέρας 
Τράπεζας άντ ίΐστσιχος πρός τόν 
Ύποτ)ρχην βαθμός μέ τόν σχε 
τικόν βασικόν μισθόν, ό δέ μισθός 
τοΰ παρ’ ήμΐν Τμηματάρχου Β' υ
περβαίνει κατά τι τον μισθόιν τού 
άντ ιστοίχου βαθμού τής Τραπέζης 
Ελλάδος. 'Ως πρός τό σημείον 
τούτο, κατά τήν διατυπωθεΐσαν 
γνώμην τοΰ Συλλόγου, δέον εις 
τούς έν λόγφ βαθμούς ινά καθορι-

σθοΰν βασικοί μισθόί κατ’ άνάλο· 
γον κλιμάκωσιν άνω τοΰ νέου μι
σθού τού Λογ ιστού Α'. Τούτο έ- 
πιβάλλει ή ιδιομορφία, τήν όποι
αν παρουσιάζει ή ήμετερα Τράπε
ζα, καθ’ ήν ό παρ’ αυτή βαθμός 
Τμηματ. Β' εΤναι οϋσιάστικός 
καί οργανικός βαθμός, ενώ εις τήν 
Τράπεζαν Ελλάδος ό «άντίστοι· 
χος» βαθμός (Τμηματάρχης τών 
11 ) είναι άτήλώς μεταβατικός, ό 
κάτοχος τοΰ οποίου, οπωσδήποτε 
θά μετ-απηδήση; μετά τριετίαν 
άπό τής κτήσεως, εις τήν άνωτά- 
την βαθμίδά Τμηματάρχου.

Τό τρίτον θέμα, θέλε, συνδυα- 
σθή μέ τήν προκήρυξιιν διαγωνι 
σμοΰ προσλήψεως νέου προσωπι
κού, έν ή θά ικαθορισθή καί ό ε
νιαίος βασικός μισθός. Κατά τήν 
άποψιν τού Συλλόγου τό μέτρο» 
τούτο πρέπει νά ίσχύση άπό τοΰ- 
δε, διά λόγους άνακουφίσεως 
τών μάστιζρμένων οίκονομ ι κώς
συναδέλφων τής κατηγορίας ταύ- 
της. Τούτο άλλωστε; ουδόλως εμ
ποδίζει, όπως περιληφθή καί ώς 
ορος εις τήν σχετικήν προκήρυξιν 
τού διαγωνισμού.

--------- ®---------------

ΑΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΝ

Έξ άλλου εις τήν έξαχθείσαν 
6άσε1 τώγ άποφάσεων τής Διοι- 
κήσεως μισθοδοσίαν, παρουσιάι- 
ζονται ήδη τά έξής άτοπα.

Οί μισθοί τών Λογιστών Α', 
Ύποτ)ιρχών, Τμήματαρχώ^ Β', 
παρουσιάζονται κατώτεροι ’ιών 
μισθών τών προηγουμένων αύτών 
βοοθμών άντιστοί,χως, ήτοι τοΰ 
Λογιίστσΰ Β' +20%, Αογιστού Α 
+15% καί Ύποτ)ρχου +15%. Ή

άναπροσαρμογή τώιν μισθών τών 
νΰν κατεχσντων τήν πρώτην σει
ράν τών βαθμών πρός τούς άντι- 
στοίχους προηγούμενους των τής 
δευτέρας (ώς έγένετ ο άλλωστε 
μέ τούς Λογιστάς Β'), είναι ε
πιβεβλημένη. ’Άλλως:, παροΰσιώ 
ζεται τό άτοπον, ιύπάλληλος νεό
τερος Ερχόμενος, εις τόν βαθμόν 
(π,χ. Λογιστής Α' + Ι5% είς Ύ- 
ποτ)ρχην) άποκτήσας όμως τήν 
ηύξημένην - βάσει τών μέτρων - 
προσαύξησιν είς τόν βαθμόν εξ 
σύ προήλθέν, νά διατηρή τάς ηύ 
ξημένας ταύτας άποδοχάςι, υπερ
τερών οΰτω τοΰ παλαιοτέρου είς 
τόν βαθμόν (Ύποτ)ρχου άνευ 
προσαυξήσεως). Τό αύτό συμβαί
νει καί μέ τόν ,μή προαχθέντα, 
8|στις λαμβάνών τήν ηύξη,αένηιν 
προσαύξησιν προηγείται μισθο- 
λογικώς τοΰ προαχθέντος.

Τά άτοπα τούτα, έάν δέν γίνη 
ή προσωρινή άναπροσαρμογή, θά, 
λυθούν διά τής ταχείας καί μέ 
άναΐδρομικήν άπό 1.6.62 ίσχύν, 
ρυθμίσεως τού θέματος τού καθο
ρισμού νέου μισθολογίου είς τούς 
άναφερθέντας βαθμούς μέ βάσιν 
τόν έκ Δρχ. 3.600 βασικόν μι
σθόν είς τόν Λογιστήν Β', δπε,ρ 
καί προτιμότερον.

’Επειδή διαφαίνεται τέλος, λό
γφ τών παρουσ ι αζομένων δ - 
λ ω ς ά δ ι κ α ι ο λ ο γ ή- 
τ ω ς δισταγμών, ίπαρέλκυΐχις 
τοΰ όλου ζητήματος τής «συμπλη- 
ρώσεως» τών αποφάσεων τής δι
ό ικήσεως,, μή Ενδεχόμενον αρνη
τικόν αποτέλεσμα, έ π ι βάλ
λε τ α ι ή άπό κοινού 
έκ μέρους τών Συλλόγων προβο-

(Συνέχεια εις τήν 3τγν σελίδα)

Ή αιφνιδιαστική καί κατά πά
ρε ίσφρυσιν είς τάς κανονικάς 
προαγωγάς τών Λογιστών Α' καί 
Ύποτ)ρχών, κοινοποίησες τών 
«κατ’ έκλογήν» προαγωγών Λογι
στών Β', πλήν τής άντι,δράσεως 
έκ τής Συλλογικής πλευράς διά 
τήν παραβίασιν τών πεκανονισμέ- 
νων άπό άπόψεως λειτουργίας 
τοΰ μηχανισμού προαγωγών, έδη 
μιούργησε σάλον είς τό Προσω
πικόν.

«Ή Τραπεζιτική» χωρίς νά ύ- 
περβάλλητήν πραγματικότητα—δέν 
τό συνηθίζει άλλωστε—θά μετα- 
φέρη άπό τών στηλών της είς 
τους υπευθύνους μικράν είκόνατής 
υποδοχής, τής οποίας έτυχε τό 
εργον των παρά τής κοινής γνώ
μης τών έργαζομένων .Τήν άμεσον 
ταύτην άντίληψιν τήν οποίαν οί 
συλλογικοί παράγοντες έκ τής

♦ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ♦
■------------- ► -«------------- ■

ΣΩΣΤΗ ΠΟΡΕΙΑ
Τις ήμερες αυτές έλαβα μιά 

έπιστολή καί άπό «δημοσιογραφι
κό» καθήκον αναγκάζομαι νά τήν 
δώσω στην δημοσιότητα. Λέγει, 
λοιπόν, ή έπιστολή αυτή: 
«’Αγαπητέ κ. Χρονογράφε,

Φαίνεται δτι τόν τελευταΐον 
καιρό δέν μάς τά λέτε καί τόσο 
καλά. ’Εννοώ δηλ, δτι αλλοιώνε
τε τήν πραγματικότητα. Εξη

γούμαι πιό σαφέστερα: Μάς γρά
φετε πώς τά υπαλληλικά ζητήμα
τα φωτίζονται άπ’ τό φώς τής 
αισιοδοξίας καί πώς άργά ή γρή
γορα θά βρουν τή δίκαιη λΰσι 
τους άπ’ τους εργοδότες.

Ποϋ όμως στηρίζετε τις τό
σον αισιόδοξες προβλέψεις σας; 
Μήπως στις τελευταίες αυξήσεις 
αποδοχών τών άνωτέρων μόνον 
άξιωματουχων τής Τραπέζης,, ή 
μήπως στις σκανδαλώδεις κατ’ 
έκλογήν προαγωγές; Νά βλέπα
με μιά δημιουργική χειρονομία 
έκ μέρους τοΰ εργοδότου, σάν 
κάμνουν στην ’Αμερική κάβε 
χρόνο, άμα τή δημοσιεύσει τοΰ 
ισολογισμού των, πρύ μοιράζουν 
μέρος τών κερδών των στους ύ- 
παλιλήλους των, (όπως π.χ. ήΕΝΑΣ Δ1ΑΦΩΤΙΣΤ1ΚΟΣ ΠΙΝΑΞ

ΤΡΑΠΕΖΑΙ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
’Αναλλοίωτον Μετοχ. Εεφάλαιον —Πολλαπλάσιος Κύκλος 

ωσις Προ σωπικοϋ. ΑΙ άποδΟχαί
Έργασι ών — Πολλαπλάσια Κέρδη—Μεί- 
καρκινο βατοΰν.

(Τά ποσά τών 4 πρώτων στηλών 
είς έκατ. δραχ.)

ΤΡΑΠ.
Χρή
σεις

Μετοχ.
κεφαλ.

Κατα
θέσεις

Τοποθε- 
τήεις

Καθ. κέρδη 
+προβλέ- 

ψεις

Σχέσις
κερδών

κεφαλ.

τιμή
μετοχής

βασ. μισθ. 
Λογ. Α'.

Άριθ.
ΰπαλλ.

Μ 1958 168.- 7.818— 14.582— 98— 58,5% 1.925— 3.100— 3.615—
>> 1959 168.— 8.983.- 17.180— 92— 54,7% 2.140— 3.100— 3.596—
▻ 1960 168.— 10.566.— 19.140.— 128.— 76,5% 3.750.— 3.290— 3.202—
ι>
8 1961 168.— 12.062.- 20.731 — 122— 72.7% 5.800.— 3.380— 3.329—

α 1958 581.- 8.080.- 8.667.- 99.— 17,11% 950— 2.943— 5.250.—
© 1959 581.— 9.911.— 9.875— 96— 16,55% 1.150— 2.943— 5.270—

1960 581.- 11.160.- 11.387— 106— 18,30% 2.235— 3.265— 5.355.—

X 1961 581 — 12.706.- 13.329— 213— 36,70% 3.180— 3.360— 5.537—

Η
S 1958 89.- 2.771.- 2.909— 59— 65,90% 180.— 2.750— 2.540—
a 1959 89.- 3.530.- 3.166— 50.— 56,25% 245.— 2.943.— 2.541 —
’φ 1960 89.— 4.009.— 4.138.— 60— 70,40% 530— 3.120— 2.259—

X
1961 89.- 4.108.— 4.221 — 101.— 113,40% 840— 3.208— 2.225—

ο
Ζ 1958 120.- 1.048.- 720— 13— 1(>56% 670— 2.750— 1.125—
W
X 1959 120.— 1.397— 835.— 9— 7,42% I.

ΟΓ'.
νθ 2.943.— 1.169—

> 1960 120.- 1.571.- 1.121 — 5— 4,39% 2.400.— 3.120— 1.174.—
> 1961 120.- 1.777.- 1.175— 14— 11,85% 2.400.— 3.208— 1.108—

ΞS
Σημ.: 1. Είς τήν στήλην Καταθέσεις τής Τραπέζης 'Ελλάδος αναγράφεται ό αριθμός τών έν κυ

κλοφορία Τραπεζογραμματίων. , , ,
2. Ή αΰξησις τοΰ Προσωπικού τής Τραπέζης ’Ελλαδος κατα το 1961 οφείλεται^ είς προσληψιν 

ττ__—ΆιιλΓ/λ». ’TfY\M-v-vir - Λαϊκής ή μειοκτίς προσωπικού θά ητο μεγαλύτεραβοηθητικού Προσωπικού. 'Ομοίως τής Ίονικής - Λαϊκής η μειοκτις προσωπικού 
έάν αΰτη δέν προσελάμβανε βοηθητικόν προσωπικόν εντός τοΰ 1961.

σ ί ε υ σ ι ς άπό την Τραπεζοϋπαλληλικήν εφημερίδα «ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΝ ΒΗΜΑ». (Συνέχεια εις τήν 2αν σελίδα)αυτή
’Αν α δ η μ ο

Eastman — Kodak τότε 
μάλιστα, νά είμαστε αισιόδοξοι. 
’Αλλ’ έδώ;... Αφήστε < λοιπόν, 
τις αισιοδοξίες κατά μέρος καί 
κινηθήτε πρός οΰσιαστικώτε ρη 
κατεύθυνσι, πριν είναι πολύ άρ
γά γιά όλους μας.

Μετά τιμής

Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ»

’Οφείλω νά ομολογήσω πώς ( 
επιστολογράφος μου έχει, άνεπι 
φύλακτα, μεγάλο δίκηο. ’Αλλά, 
άπ’ τήν άλλη μεριά, τό «μηδέν ά
γαν» τών αρχαίων μας προγόνων 
προβάλλει έπίμσνα μές τή σκέψι 
μου. ’Έχομεν απόλυτον δίκηο 
κύριοι.Ι ΕΐμεΙθα οί άδικούμεναΐι, 

οι διαρκώς πληττόμενοι. Τό α
ναγνωρίζω αύτό. Γιά σκεφθήτε, 
όμως, τί θά έπακολουθήση αν 
ξεσηκωθούμε καί ζητήσουμε δυ
ναμικά καί βίαια όλοι τό δίκηο 
μας... Μή μέ νομίσετε, έδώ, πώς 
είμαι πεπτοφαλαγγίτης γιά τό 
συνδικαλιστικά μας ζητήματα 1... 
Κάθε άλλο. "Αν, λοιπόν, ξεση
κωθούμε, τότε είναι τέτοια ή 
αγανάκτηση γιά τις αδικίες πού 
μάς έγιναν, ώστε ασφαλώς θά 
κυριαρχηθούμε ιέξ ολοκλήρου άπό 
τό συναίσθημα καί ή λογική θά 
πάη στήν πάντα. Κι’ όταν ή λο
γική πάη στήν πάντα, τότε λει
τουργεί πλέον τό ένστικτο, κι’ ό 
νόμος τής ζούγκλας. Άλλοίμο-

έπαφής των μέ τό Προσωπικόν ά- 
πεκόμισαν, άς λάβουν σαβαρώς 
ύπ’ όψιν οί είς τάγραφειατωνάπο- 
φασίζοντες, διά νά άντιληφθώσι 
καλλίτερον ότι ή λεγάμενη άσκη- 
σίς δικαιώματος έχει άξίαν όταν 
στηρίζεται ηθικώς. "Αλλως άπο- 
τελεΐ πρόκλησιν τής χειροτέρας 
μορφής, ή όποια ρίπτει τά σπέρμα
τα τής ανωμαλίας διά μίαν μετα- 
γενεστέραν συγκομιδήν συνεπειών 
τερατώδους μορφής.

—Μάς έκοψαν τά χέρια, δέν έ
χουμε όρεξη πιά γιά δουλειά.... 
προλαβαίνει μέσα άπό τόν φόρ
τον τής εργασίας του νά μάς ά- 
ταντήση ό Προϊστάμενος υπηρεσί
ας ένός Ύποκ)ματος.

—,Ε ίνα ιπραγματικά τό θέμασοβα- 
ρό. Τό συζητώ επειδή τό θέσατε, 
λέγει άλλος συνάδελφος, γνωρμ- 
ξων έκ θέσεως κ,αι μακράς προη- 
γουμένης συνυπηρεσίας τό ποιόν 
έτέρου εύνοήθέντος.

—'Ομολογώ, ότι εκπλήσσομαι, 
πότε απέκτησε ό Α’ τά προσόντα 
διά νά άνέλθη τόσο...

—Πώς κατήντησε ή ’Εθνική 
Τράπεζα... Δέν είναι νά μένη κα
νείς έδώ μέσα. 'Αμαρτήσαμε πού 
έφαγαμε τή ζωή μας στο γκισσέ 
μέ τήν αγωνία νά διαφυλάξουμε 
καί νά τοποθετήσουμε επωφελέ
στερα τά όσα χρήματά της ή Τρά
πεζα μάς ένεπιστεύετο καί δέν α
κολουθήσαμε τήν μέθοδο τής «φι
γούρας» καί τοΰ1 «θεατρινισμού»;

—Μέ εκπλήττει τό απόρρητον 
καί τό αιφνιδιαστικόν τής πρά- 
ξεως! δηλώνει άνώτερον στέλε
χος τής Τραπέζης. Άπό ποιον ή

Διοίκησις ήθελε νά κρύψη τήν 
πράξιν της; Άπό τόν Σύλλογον; 
Άπό τούς Κυβερνητικούς παρά
γοντας, οί όποιοι θά τήν έπίεζαν 
διά τούς «ήμετέρους»; "Εστω. 
Αλλά άπό τούς λοιπούς άνωτά·4 
τους λειτουργούς τής Τραπέζης; 
Τά λοιπά τακτικά μέλη τής ’Επι
τροπής Προαγωγών; Δέν έχει είς 
αυτούς εμπιστοσύνην; Τότε πώς 
αναθέτει είς αυτούς πολύ σοβαρω- 
τέρας εργασίας τής Τραπέζης; 
"Ηθελε ν’ αποφυγή ένδεχομένας 
πιέσεις ύπέρ υφισταμένων των; 
Τότε αυτομάτως ηϋνόησε προστα- 
τευοιμένους τού στενού κύκλου τών 
εισηγητών. Είναι κ ταπληκτικόν. 
Αυτά τά πράγματα δέν έγίνοντο 
είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν.

—Γιατί δέν μάς κατεβάσατε είς 
απεργίαν!! έβόησαν τά γκισσέ 
τού Κεντρικού. Περιμέναμε να 
σάς δούμε στά γνιοστά σκαλάκια 
έκεϊ ψηλά. Μέ ένα νεύμα σας, μέ 
μιά φωνή σας, όλοι θά σάς ακο
λουθούσαμε άπδοκιμάζσντες τό 
ανοσιούργημα!

Λίγα καί χαρακτηριστικά είναι 
τά άνωτέρω τής γενικής δυσφο
ρίας. Είναι ή γνώμη τών πολλών. 
Ή γνώμη ανθρώπων, οί όποϊ(?ι 
γνωρίζουν «τί ζυγίζει» ό καθένας 
έκ τών έπιλεγέντων καί ποιοι έξ 
αύτών είναι οί σκανδαλωδώς εύ- 
νοηθέντες. Αΰτη είναι ή δημοσία 
κρίσις. Ή πηγή τών κανόνων τής 
χρηστής διοικήσεως. Διότι άνθρω
ποι, οί όποιοι προέρχονται άπό τό 
συνολον — διήλθον άπό τήν λαΐ-

(Συνέχεια είς τήν 3ην σελίδα)

Η ΓΝΩΜΗ ΜΛΣ
-------------------------------- ► «---------------------------------------■

ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
Ή ‘Εθνική Τράπεζα έχει ώς γνωστόν πρωταρχικήν αποστολήν 

είς τήν οικονομικήν καί συνεπώς ιείς τήν έθνικήν καί έν γένει ζωήν 
τής χώρας. ’Επανειλημιμένως έτονίσθη τό άπαραίτητον τής διοική- 
σεως αυτής συιμφώνως πρός τούς τελευταίους κανόνας διοικητικής 
κατευθυνσεως επιχειρήσεων μέ πολύπλοκον [μηχανισμόν. Προς αύτήν 
τήν κατεύθυνσιν καταβάλλει επιτυχή προσπάθειαν ή Διοίκησις διά 
τόν κατά τό δυνατόν, έξσπλιίσμόιν τών ϋπη,ρεσιώ'ν της διά συγχρόνων 
υλικών μέσων καί όργάνωσιν τών νπηιρεσιών της. Αλλά δέν άρκεϊ 
μόνον ό εκσυγχρονισμός τού μηχανισμού. Βασικότατος παράγων 
είναι ή καλλιέργεια είς τό έμψυχον ΰλιικάν, τής πεποιθήσεως δτι 
τούτο τυγχάνει συμπεριφοράς άρμοζούσης πρός άνθρωπον καί ελεύ
θερον πολίτην. Ή υπαμοιβή τοΰ υπαλλήλου^ ή διά παντός τρόπου 
καθυστέρησις τής σταδιοδρομίας του, ό τραυματισμός τών νέων ί- 
δίφ συνάδελφων διά τής συμπεριφοράς ταύτης τής Τραπέζης, έξα- 
λείφουν έν τή γενέσει της τήν πεποίθησιν ταύτην, συντρίβουν τόν 
ανθρώπινον παράγοντα. Έτέρα βάσις στηρίξεως καί άποδόσεως τοΰ 
άθρωπίνου παράγοντος εΐναι ή διά χρηστής διοικήσεως: δνκαία 
ίμεταχείρισις τού Προσωπικού. Αί επινοήσεις πρός φαλκίδευσιν τών 
αποδοχών, οί διατυμπανισμοί άσηΐμάντων παραχωρήσεων πρός τήν 
πλειονότηιτα διά νά καλυφθούν τά άφειδώς καί πλουριοπαρόχως 
παρεχόμενα είς τήν έλαχίστην μειονότητα, αί τεχνηέντως δημιουρ- 
γούμεναι προωθήσεις διά νά έπισφραγισθοΰν μέ προαγωγάς1 κατ’ εύ
νοιαν, δλ’ οίύτά δέν ά ντοατοκρ ί,νοιντ α ι είς τήν κοινήν περί δικαιοσύ
νης έννοιαν.

Τό σύνολον τών άποφάσεων αύτών δέν θά άποτελή Κώδικα έγ- 
κυκ'λίων χρηστής διοικήσεως άλλά οδηγόν μαγειρικής καί κακής μα
γειρικής -μάλιστα, έν τφ σκότει ώσπερ είς καζάνια άλχημιστών 
παρασκευαζρμένης καί ικανής διά τών εδεσμάτων της νά δηλητηρί
αση τόν οργανισμόν τής ’Εθνικής' Τραπέζης.

-------------- <$>--------------

ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ
Πολλοί έκδρομαϊ τής ΕΦΕΤ 

Εχουν ιματαιωθήι λόγφ μή προ- 
σελεύσεως ένδιαφερομένων. Εί- 
κσσαήμερον παρήλθεν άφ’ δτου ή 
ΕΦΕΤ Εχει ανακοινώσει τήν όρ- 
γάνωσιν απογευματινών! περιπά
των διά μπάνια μέ εξ δρομολό
για έβδομάδιαίως καί είναι ζή
τημα έάν Εχουν πραγματοποιη- 
θή 3—4 εκτοτε.

Τί Ισυμβαίνει; Απέκτησαν >οί 
συνάδελφοι δίλοι αύτ ακίνητα I. 
X.; ”Η κοπιάζουν τόσο πού ού
τε Ενα μπάνιο δέν τούς μένει 
καιρός νά κάνουν; ’Ή δέν Εχουν 
τις 12 δραχμές τό εισιτήριο;

Τό πρώτο άσφαλώς δέν συμ

βαίνει), τό) δεύτερο κατά πάσα 
πιθανότητα ναί. Άλλά τό μπά
νιο ξεκουράζει. Καί τις ήμερες 
πού δέν θά κΟτέβη συνεργείο; 6 
συνάδελφος θά πάη, μέ τό λεω
φορείο νά πάρη τό μπάνιο του. 
Ό λόγος φοβούμεθα είναι άλ
λος. Είναι ψυχολογικός. Ή πίε
ση τής δουλειάς, αί διακρίσεις, 
τά σκάνδαλα, ή περιφρόνησις 
πρός τόν μόχθον τού συναδέλφου 
Εφεραν αυτόν είς τοιοΰτον ση- 
μεΐον, ώστε μόλις κλείνει την 
πόρτα τής Τραπέζης πίσω του 
νά ξεχνά κάθε τ( πού τού θυμίζει 
Τράπεζα. Ακόμη καί τις ψυχα
γωγικές εκδηλώσεις πού άλλοτε 
μέ περίσσεια χαρά καί άννπσ- 
μονησία έπερί,μενε. Έκεϊ Εφθασ»



A! ΝΕΑΙ ΕΘΝΙΚΑ) ΓΕΝΙΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ! ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΩΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΗΣ ΓΣΕΕ- ΠΟΙΟΣ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ 
ΚΟΣΜΟΝ -ΥΠΟΓΡΑΦΗΝ ΝΕΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΙΝ ΤΟΝ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΖΗΤΕΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΜΑΣ

Ώς έγράψαμεν καί εις το προηγού-μενον ψύλλον καί ώς έκ τών 
εύρεΐαν δημοσιότητα λαβαυσών Κυβερνητικών άνακοινώσιεων, την 1, 
2.62 ΰπεγράφησαν δύο νέαι Εθνικοί Γενικού Συλλογικά! Συμβά
σεις περί αΰξήισεως οστό τής αυτής; χρονολογίας τών κατωτάτων ο
ρίων μισθών καί ημερομισθίων έν «ατακλεΐδι -έικάστης τών οποίων 
γίνεται λόγος περί προαιρετικής εργατικής είτφοράς εις 'Λ ημερομι
σθίου, κατ’ ετος^ υπέρ τών συνδικαλιστικών οργανώσεων.

ΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Ε.
ΑΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ:

Ή ΓΣΕΕ διά τής ύπ’ άρι0. 
34)4.6.02 εγκυκλίου άπειΑ- 
θυνο·μόνη,ς πρός τά ’Εργατικά 
Κέντρα καί τάς Όμοσπονδι- 
ας καί ,μέσφ αυτών εις τάς 
πρωτοβαθμίους οργανώσεις 
κρίνει τάς έν λόγφ συμβάσεις 
ώς καρπόν τών επιδιώξεων της 
άλλα καί ώς, Ενδειξιν αλλαγής 
τής Κυβερνητικής πολιτικής, ήν 
καί ονομάζει Νέαιν Κοινωνικήν 
Πολ ιτικήν, χαρακτηρζομένην 
«άπό βαθύτατον πνεϋ|μα ειλι
κρινούς καί εποικοδομητικής 
συνεργασίας μεταξύ τών Βασι
κών συντελεστών τής οικονο
μίας Ικαί ιδιαιτέρως τον εργα

τικού παράγοντος».
Ή -εγκύκλιος απαριθμούσα 

καί άναλύουσα περαιτέρω τό 
περιεχάμενον τών συμβάσεων 
θεωρεί τάς παρασχεθείσας αυ
ξήσεις ώς άνερχαμένας εις 10% 
καί τό γεγονός τοΰτο ώς «άνοο- 
μφισβήτητσν επιτυχίαν» καθ1 2 3' 6- 
σον τό κόστος τής ζωής άπό 
του Σεπτεμβρίου 1960 μέχρι 
31.5.62 άνήλθεν —ώς ισχυρί
ζεται— κατά δύο μονάδας 
(2%).
ΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙ

ΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΡΑ

Διά τής εγκυκλίου έξανρεται 
ή άπόψασις τής Κυβερνήσεως

τά πράγματα ή σημερινή ιθύ
νουσα τάξις εις την Τράπεζαν με 
την προϊοΰσαν «εγκεφαλίτιδά 
της».

-----------------—------------------------

0 ΔΙΑΓΙΗΙΣΜΟΣΙΕΤ1ΤΗΚ
Είναι δίκαιον τό αίτημα με- 

ρίδος συναδέλφων τοΰ βοηθητι
κού Προσωπικού, οΐτινες ζητούν 
δπως τοΐς δοθή ή δ-υνατότης, 
επ’ -εΰκαιρίς< τών προκηρυχθέν- 
των διαγωνισμών, να ιμετατα- 
γώσιν εις τό κύριον λογιστικόν 
Προσωπικόν. Διότι καί τά προ
σόντα διαθέτουν (μερικοί είναι 
καί σπουδασται Άνωτ. Σχο
λών) καί ώς έπί τό πλεΐστον 
πολλοί έργάζονται ήδη -είς λο
γιστικήν υπηρεσίαν. Σχετική 

δήλωσνς έγένετο ύπό τοΰ Συλ
λόγου είς τον κ. Διευθυντήν 
Προσωπικού.

"Ας έξετασθή λοιπόν ή πε- 
ρίπτωσις. Δεν πρέπει ν’ άπο- 
|<λείηται ή σταδιοδρομία είς 
άνθρώπους, οί όποιοι έχουν 6"- 
νατότητας να προσφέρουν πολ
λά είς την Τράπεζαν.

κήΐσεως τής Τροπέζης άμεσον 
έπαφή αότοΰ μετά τοΰ Προσω
πικού. Ό κ. Διοικητής θά ή- 
,κουε έτσι τό παρόπονον ή 
καί τάς απόψεις τού οισδήπατε 
συναδέλφου. ΤΙ ωραία λόγια! ! 
Άλλα ή οδός ή άγουσα έν 
πριοκειιμένω είς τον βελούδινον 
προθάλαμον τής Διοιίκήσεως 
παρέμεινεν «οδός ’Ονείρων».

ΑΙΑ TOW Κ. ί
Παρήλθε μην ολόκληρος άφ’ ό- 

του:
1) Κατηγγέλθησαν αΐ συνθήκαι 

έργασίας καταμετρητών κερμάτων 
τοΰ Κεντρικού Καταστήματος καί 
έξητήθη ή βελτίωσις αύτών. Τό 
άσήμαντον δέ οίκοναμικώς ολλα 
σημαντικώτατον διά την υγείαν 
των βοήθημα (άξια δύο φιαλών 
γάλακτος ήμερησίως) έχει τεθή 
προ πολλού καί έπί τή εϋκαιρίςι 
άνενεώθη.

2) 'Ήρχισεν ή εργασία συντάξε
ως τών πινάκων τών δικαιούμε
νων προωθήσεως ταμειακών βάσει 
τής τελευταίας άποφάσεως Διοική- 
σεως, ή όποια μάλιστα έπερατώθη 
καί ούδείς λόγος γίνεται περί 
συγκλήσεως τής επιτροπής προα
γωγών διά τον καθορισμόν τής 
νέας Valeur έκάστου δικαιού- 
χου.

Ταΰτα καί άλλα ζητήματα συνα
δέλφων, ή έπίλυσις τών όποιων, 
είτε είναι ζήτημα εντολής τοΰ κ. 
Διευθυντού Προσωπικού (καί με
λών τής Ύποδιευθύνσεως ακόμη), 
είτε είσηγήσεως αυτού είς τόν κ. 
Διοικητήν. Φυσικά ή είσήγησις θά 
είναι άπολύτως ήτιολογημένη, λό
γφ τής αποδοχής τού δικαίου τών 
αιτημάτων έκ μέρους τής Διευ- 
θυνσεως.

Είναι άκατανόητον λοιπόν δια- 
τί αΐ συνεχείς έκ μέρους τού Συλ
λόγου υπομνήσεις; συναντούν 
τούς δισταγμούς τοΰ κ. Διευθυν- 
τοΰ, άντί τών αποτελεσμάτων μι
ας πρωτοβουλίας την όποιαν πρέ
πει νά έπιδείξη.

-Φ-

ΟΔΟΣ ΟΝΕΙΡΩΝ
Δεν πρόκειται; διά τήν θεα

τρικήν . δημιουργία τοΰ πασί
γνωστου συνθέτου, άλλά διά 
τήιν πασίγνωστη πάλαι ποτέ 
καί είς πολλούς τόνους δια- 
τυμπανισθεΐσα παρά τής Διοι-

ΠΟΑΥΤΙΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 

τού Συλλόγου δίδει ιδιαιτέραν 
σημασίαν είς την <#υνεχή επα
φήν του -μέ τους τοπικούς είς 
Κεντρικάς καί περιφερειακάς υ
πηρεσίας καί ‘Υποκαταστήμα
τα. Διό καί έχει προγραμμα
τίσει, καί είς τό παρελθόν, ε
πισκέψεις τών μελών του, ίδίρ 
είς τήν επαρχίαν, διά τήν το
πικήν έξέτασιιν τών ζητημάτων 
τών συναδέλφων. ’Επειδή δμως 
τούτο δέν είναι άρκετόν, έχει 
καθιερώσει ήδη; τήν δΓ αλληλο
γραφίας συνεχή επαφήν. Οί κα
τά τόπους έκπρσσωποι άπαν- 
τώντες έγγράφως είς τήν αλ
ληλογραφίαν τοΰ Δ.Σ. προσ
φέρουν πολύτιμον ύπηρεσίαν 
είς τούς συναδέλφους των καί 
βοηθούν τό Δ.Σ. είς τήν δια- 
μάρφωσιιν, άνά πάσαν στιγμήν, 
τής άνπλήψεως περί τοΰ τι 
συμβαίνει καί είς τήν τελευταί, 
αν γωνίαν τής 'Ελλάδος, ώστε 
νά ενεργή άνευ καθυστερήσεως 
δΓ δ,τι καί δ,που δει.

-$>-

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΕΣΧΗΝ

Χρειάζεται δυστυχώς νά τό έ- 
παναλάβωμεν άλλην μίαν φοράν.

Ό χώρος τής Λέσχης, τά έ
πιπλα καί τά διάφορα εκεί Αν
τικείμενα είναι κοινής ίδιοκτη- 
σίάα καί κοινής χρήσεως. Συνε
πώς πρέπει νά χρησιμοποιούμε 
αυτά σύμφωνα μέ τόν προορι
σμόν τους καί άχι σύμφωνα μέ 
ώρισμ.ένες (κάκές συνήθειες, τις 
όποιες άμφίβολο είναι δν έφαρ· 
μόζουμε στο ίδιο μας τό σπίτι. 
Πρέπει άλλώστε >νά σεβώμεθα 
καί τήν έπιθυμία τοΰ άλλου συ
ναδέλφου, ό όποιος θέλοντας νά 
παραμείνη είς τό σαλόνι τής 
Λέσχης σύμφωνα μέ τούς κανονι
σμούς δέν έχει καμμίαν όρεξη νά 
άντιιμετωπίζη τις σόλες ή τά ί- 
δρωμένα πέλματα κιαί τό... ρο
χαλητό τοΰ Χσκοήθαυς- συναδέλ
φου, ό όποιος θεωρεί τήν Λέσχην, 
αν οχι εΐδος λαϊκού υπνωτηρίου, 
τουλλάχιστον χώρον τόν όποιον 
οί πολλοί αφελείς θέλουν νά τη
ρούν καθαρόν καί εύπρεπισμενον.

Λυπηρόν νά έρχωνται ιστήν 
δημοσιότητα τοιαΰτα θέματα θί- 
γοντα τήν συναδελφι-κήν μας οι
κογένειαν. Πϊστεύομεν νά συνε- 
τισθοΰν αί ευτυχώς έλάχισται έ- 
ξαιοέοεις, διότι άλλως ή δημο- 
σιότης θά άναφέρη πλέον ονόμα
τα.

δπως πρσβή είς τήν κατάργη- 
σιν τού άρθρο1-' 20 τού Νόμου 
3239)55 διά τού όποιου έπε- 
τρέπετσ είς τούς Υπουργούς 
’Εργασίας καί Συντονισμού δ
πως επεμβαίνουν εις κάθε π-ε- 
ρίπτωσιν Συλλογικής Συμβά- 
σεως ή Διαιτησίας καί άλλ-οιώ- 
νουν αυτήν καθ’’ δ μέτ,ρσν θά 
έκρινον δτι ή δΓ αύτών ρύθμι- 
σις άντετίθετο προς τήν οικο
νομικήν πολιτικήν τής Κυβερ
νήσεως.

Ή Ικατάργησις αυτή- θεωρεί
ται υπό τής ΓΣΕΕ, τεράστιον 
έπίτευγιμα διά τήν Έργατοϋ- 
παλληλικήν τάξιν, «καθ’ δσον 
οΰτω άπακοίθίσταται πράγματι 
καί έν τή Χώρα μας ό θεσμός 
τών έλευθέρων Συλλογικών 
Σ υμβάσεων».

ιΚατόπιν τής ικ,αταργήσεωςι 
ταύτης, αρμόδιον πρός τελεσί
δικον κρίσιν έπί τών σχετικών 
θεμάτων καθίσταται τό Δευτε
ροβάθμιον Διαιτητικόν Δικα- 
στήριον μέ τήν καθιερωμένην 
σύνθ'εσίν του έν ή ό Ιεΐς τών εκ
προσώπων τών έργαζαμένων θά 
προέρχεται άπό τήν δευτερο
βάθμιον όργάνωσιν τής περιο
χής (ΈργατιΙκσΰ Κέντρου) ή 
του Κλάδου (’Ομοσπονδίας) 
πού άφοροΰν τό ύπό -κρίσιν θέ
μα.

Περαιτέρω επιτυχίας της ή 
ΓΣΕΕ -είς τόν τομέα τής προ
στασίας τοΰ Συνδικαλιστικού 
Κ ινή-ματος, θεωρεί:

1) Τήν πλήρη, άναγνώρισιν 
τού δικαιώματος τής οικονομι
κής ανεξαρτησίας τών ’Εργατι
κών ’Οργανώσεων διά τής ικα- 
ταργήσεως άπό 1.6.63 τού 
γνωστού συστήματος χρημα- 
τοδοτήσεως τούτων παρά τής 
’Εργατικής ‘Εστίας. "Ηδη διά 
τών ύπογραφεκχών Συλλογικών 
Συμβάσεων Vi ημερομίσθιον έ- 
τησίως θά είαπράττεται Καί 
θά κατανέμεται αύτομόσως κα
τά 7)20 άνά ΈργοπΊ-κόν Κέν- 
τρον, κατά 4)20 μεταξύ τών 
σωματείων έκαστου ’ιξργατιπ 
κοΟ Κέντρου, κοττά 4)20 -μετα
ξύ τών Κλαδικών ‘Ομοσπονδι
ών καί τά 5)20 θά εισπράττει 
ή ΓΣΕΕ.

2) Τήν πλήρη διασφάλισιν 
τών συνδικαλιστικών ελευθερι
ών διά τής προσαρμογής τής 
κειιμένης Νομοθεσίας περί τών 
έπαγγρλμστίΐκώίν σωμοττείων 
προς τήν κυ,ρωθείσαν Διεθνή 
σύμβασι-ν ύπ’ άριθ. 87 καί

3) Τή ν άπακατάστασι ν τής 
ύπευθύνου εργατικής έκπρσσω- 
πήσεως είς τά ψαλικ ιδευθέντα 
δικαιώματα αυτής έπι τής Δι- 
ονκήσεως τών ’Οργανισμών 
Κοινωνικής Άσψαλίσεως καί 
ΚοιινωνιΙκής Πολιτικής.
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ:

"Ετερα θέματα άπασχολή- 
σαντα τήν Διοίκησιν τής ΓΣΕΕ 
καί τά οποία, ώς άναφέρει ή 
Εγκύκλιος, εύρίσκσνται ήδη 
είς τό στάδιον τής -μελέτης καί 
τοΰ προγραμματισμού, ύπό τήν 
παρακολούθηισιν τής έγρατικής 
έκπροσωπήσεως, είναι:

α) Τής άναπροσαρμσγής τών 
συντάξεων τοΰ Ι.Κ.Α., β) τής 
'Εργατικής Στέγης, γ) τής ρι
ζικής άναδιαρθρώσεως τής 
Κοινωνικής Άσφαλίσεως (κυ
ρίας, I ΚΑ καί Κλαδικής, ’Επι
κουρικής καί ’Ανεργίας), δ) 
τής έπεκτάσεως τοΰ ΙΚΑ είς 
1 50 κωμοπόλεις, πρός κάλυ- 
ψιν 50.000 εργαζομένων στε
ρούμενων ασφαλιστικής προ
στασίας, ε) τής έκδόσεος Κα
νονισμού Συνταξίοδοτήσεως 
τών είς ιδιαζόντως βαρέα καί 
άνθυγνεινά έπαγγέλιματα άπα- 
σχολουμένων μισθωτών, στ) 
τής στεγάσεως τών έργατοϋ- 
παλληλι-κών οργανώσεων καί 
ζ) τής άναμορψώσεως τής ψο- 
ρολ-ογ ίας ε ί σοδή μ απος μ ισθω- 
τών, (ιμ-είωσις τών φορσλ'ογι- 
κών συντελεστών τών κατωτέ
ρων (κλιμακίων καί κοθιερώσε- 
ως άφορολογήτου ορίου συντη,- 
ρήσεως).
ΤΟ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ

Ή πλήρης, τέλος, άσάφ-εια 
περί άναμρρφώσεως τής κοινω-

I ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
-β

Γ Α Μ Ο I
Κωνσταντίνος Κυιρ-ιανής Υ

ποκαταστήματος Λαρίσης.
Ρωξάνη Γκοτζαμάνη, έτέλε- 

σαν τους γάμους των. Είς τό 
ευτυχές ζεύγος εύχόμεθα μόνι
μον ευτυχίαν.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Ή κυρία Μαρία Λίτινα σύ

ζυγος τοΰ-κ. Ιωσήφ Λίτινα, 
Ειδικού Γραμματέως τοΰ Συλ
λόγου έτεκεν θήλυ τέκνον. Εύ- 
χάμεθα ύγείαν καί εύτυχίαν 
είς τούς γονείς καί τό νεογέν- 
νητον.

ΠΕΝΘΗ
Χρηστός Φράγ-κος, Σ υντα- 

ξιοΰχος Έθνι-κής Τραπέζης τής 
Ελλάδος. Πατήρ τού συναδέλ
φου καί -συνεργάτου μας κ. Νι
κολάου Φράγκου.

Πρεσβυτέρα Αικατερίνη Κα- 
λογερέση-, Μήτηρ τού συναδέλ
φου Πέτρου Καλογερέση.

Διονύσιος Καντιανής, Πατήρ 
τών συναδέλφων -Γεωργίου, Πέ 
τρου καί Πόπης Κατιάνη. "Α
παντάς τούς οί-κείους των συν
αδέλφους καί τάς οικογένειας 
των συλλυπούμεθα θερμώς.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

‘Εξεδόθη τό ύπ' άριθ. 4—5 
τεύχος τοΰ IΒ' τόμου τοΰ έπι- 
στημον ικοϋ οργάνου άης ’Ανώ
τατης Βιομηχανικής Σχολής 
«ΣΠΟΥΔΑΙ» -είς σιελίδας 168 
περνέχον λίαν- ενδιαφέρουσας 
με'λέτας τών- κ.κ. Στρ. Παπαΐω- 
άννου, έπί τώ νέφ ετει — Γρ. Π. 
Κασιιμάτη. 'Η Οΐ-κ-ονομ ική Παι
δεία —- Ε.Δ. Μαργαρίτη. ‘Η Α
νώτατη Βιομηχανική Σχολή (ή 
σηιμασία και ό ρόλος της). —
Άνδρ. Κυρκιλίτση. Κατευθύν
σεις και κριτήρια τής πιστωτι
κής! πολιτικής!—-Σ. Άγαπητίδη. 
Κοινωνικοί ’Αντίκτυποι -έκ τής 
έγκαταστάσεωςΐ των- προσφύγων 
είς τήν 'Ελλάδα—Π. Σαραντο- 
πούλου. Ή -Ευρωπαϊκή |Οίκονο- 
μιική Κοινότη,ς ικαί ή Ελλάς. Γ. 
Α. Φαρμακίδη. Ή Διεθνοποίησίς 
τής Κοινωνικής ’Ασφαλείας (έξ 
άφορμή-ς τοΰ βιβλίου τής κ.
Άννας Κατσιρέλλ,η). Ν.Κ. Άνά- 
γν-ου. 'Απλή καί πολλαπλή συ-
σχέτισις καί VERA CAO —
PINNA. Μεθοδολογικόν σχήμα 
δι’ ενα «ενδεικτικόν» προγ-ραμ- 
ματι-σμόν τής ο-ίκ/οινομ ι,κή^ι -άνα- 
πτύξεως έπί περιφερειακού καί 
διά — περιφερειακού έπιπέδου 
(Κατ’ οοτόδοσιν -είς τήν ‘Ελλη
νικήν ύπό τού κ. ’Ιωσήφ Βλα- 
χούλη).

Επίσης περιέχεται Αξιόλο
γος παρακολούθη-σις τής οίκονο- 
μ ικής -καί! κοι-νκ»νιικήςΐ ζωής ώς 

καί πολύτιμος βιβλιογραφία.
ΙΛΙΣΟΣ

Άπαντά στά ερωτήματα: 'Υ
πάρχει θάνατος; Τί είναι ικαί πά
τε Απέρχεται; Πλούσια ό3λλη υλη

νική,ς άσφαλίσεως, άσψαλώς 
περιέχει τήν συγιχώνευσι πολ
λών Κλαδικών Ασφαλιστικών 
Ταμείων άντί τής άξιαλόγου έ- 
νισχυσεώς των έκ μέρους τοΰ 
Κρατικού προϋπολογισμού.
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ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

J/ΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΐ 10 Μ Α ΤΑ
Ή ΕΦΕΤ άνακοινοΐ δτι άπό δρχ. 15.

τής 14.6.62 πραγματοποιεί 
(έφ’ δσον συμπληροΰται, βόί- 
σει τών σχετικών δηλώσεων, τό 
ειδικόν -ΠΟΥΛΜΑΝ) άπογε-υ- 
ματινούς περιπάτους διά μπά
νια κατά τό άκάλουθον πρό
γραμμα :
Ή μέρα ι: ΤΡΙΤΗ—ΠΕΜ

ΠΤΗ—ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Αναχώρησε ι ς: 
α’ δρομολόγιαν ώρα 2,45'

άκριβώς
β' δ-ραμσλόγιον ώρα 5 
Έ π ι σ τ ρ ο ψ α ί: 
α' δραμολόγιο-ν ώρα 5.45'—6 
β' δρομολόγισν ώρα 8,45'—9 

Τό πρόγ-ραμιμα είναι δυνα
τόν νά έπεκταθή ,καί δΓ άλλας 
ήιμ-έριας έφ’ δσον ύπάρξη- μεγσ- 
λυτέρα ικίνησις.

Τνμαί: Μέλη δρχ. 12. Τρίτοι

Διά τήν σημαντικωτέρΟν 
δι-ενϊκόλυνσνν τών συναδέλφων ή 
συμμετοχή τής ΕΦ-ΕΤ είς τήν 
δαπάνην ηύξήθη. άναλόγως.

Αναχωρήσεις -καί άφίξεις έμ
προσθεν τής Τ-ραπέζης (Αιόλου 
86).

Σταθμεύσεις έντός τών Α
θηνών άπαγορεύονται καθώς καί 
ή τοποθ-έτη-σις ένδιαμέσων καθι
σμάτων -είς τόν διάδρ-ομ-αν τού 
αΰτοίκιινήτόυ,

ΕΚΔΡΟΜΑI ΙΟΥΛΙΟΥ

Ώς πληροφορούμεθα, διά τόν 
άρξάμενον μήνα θά πραγματο- 
ποιηθή ιμσνον μία εκδρομή 
πρός παρακολούθησιν μιας 
παραστάσεως είς ’Επίδαυρον. 
Ή χρονολογία καί λοιποί ό
ροι θά γνωσθοΰν δΓ είδιικής ά- 
νακοινώσεω-ς.

ΣΩΣΤΗ ΠΟΡΕΙΑ
(Συνέχεια έπ τής 1ης σελίδος) 

νον, όμως, αν έπιτρέψουμε στον 
έαυτό μας—έστω «Γ άν μερικοί 
πιστεύουμε στη θεωρία τού Δαρ- 
βίνου—νά πατέλθη στο χαμηλό ε
πίπεδο τών «έμβιων όντων», ο
πού Ισχύει ό νόμος τού ισχυρότε
ρου. Τότε, άντι νά οίποδαμήσω- 
με και -διορθώσουμε, θά γκρεμί
σουμε και θά χαλάσουμε. Είναι 
τόσο προτιμότερο νά χρησιμο- 
ποιή κανείς τήν πειθώ. Θά μοΰ 
πήτε πώς οί έργοδότες μας δέν 
πείθονται. Τό γνωρίζω ότι δέν 
πείθονται, γιατί έχουν γυαλιά 
στά μάτια καί τά βλέπουν όλα 
μονόχρωμα. Πρέπει νά άφ αιρό
σουν τά γυαλιά γιά νά πεισθούν 
και αναγνωρίσουν ότι τά πρά
γματα όλα δέν εΐναι δπως τά 
βλέπουν αύτοι μονόχρωμα. Σκε- 
φθήτε, δμως, έξ άλλου, αγαπητοί 
μου, ότι έτσι έδιδάχθησαν °ί
άνθρωποι αύτοί, έτσι συνήθισαν 
νά σκέπτωνται. Νομίζετε πώς 
εΐναι εύκολο πράγμα ν’ άλλά- 
ξη ό άλλος νοοτροπία άπό μιά 
μέρα στην άλλη; Γιά νά κυττάξη 
κανείς μέ συμπάθεια τόν συνάν
θρωπό του, γιά νά σκύ-ψη πάνω 
άπ’ τά προβλήματα πού τόν ζώ
νουν; ή τόν πόνο που τόν συντρί
βει, πρέπει νά έχη κάποια γερή κο
σμοθεωρία μέσα του. Νά πι- 
στεύη πώς όλα δέν είναι ύλη, ά- 
πόλαυσίς και πέραν τούτου ού- 
δέν. Γιά νά είναι κανείς φιλάν-

(Αί ίδέαι κατά Πλάτωνα, Ράΐνε 
Ρίλκε, οί θησαυροί τών ’Ίνκας, ό 
Σαίρ Ράμ στήν Έλλόώα, χρονικά 

κλπτ.). Διαβάστε τό κ-υκλοφορήσαν- 
26ον τεύχος ’Ιουνίου 1962.

τάς σχετικάς αποφάσεις τών υ
πευθύνων ’Οργανώσεων τοΰ κλά
δου. Τά σημεία είς τά όποια πε
ριστρέφονται αί σκέψεις τών Τρα
πεζικών Υπαλλήλων, ασφαλώς 6έ 
καί έτερον -κλάδων εργαζομένων.

ΤΑ ΟΙήΟΜΑΣΤΙ-ΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΩΤΑΤΑ Η
ΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ, ΩΣ ΔΙΑΜΟΡ ΦΟΥΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥ

ΤΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ιΠραγματικά ινοούνται τά έ 
συνόλου τών -μηνιαίων άττοδο 

σίας) διαιρουιμένων διά τοΰ 
αί έν γέν-ει κρατήσεις καί τά 
Άνδρες δρ.
Γ υναΐκες »
α) έργάται 
β) Υπάλληλοι
Άνδρες άπό δρχ. 24,33
Γυναίκες » > 24,33
γ) Μαθητε-υόμενοι:
Β [αμηχανίας > 24
Λοιπών Κλάδων » 22

Τά πρότερον ίσχύοντα 
διά τούς έργάπας δΡΧ· 53, 
-ομένους εις βιομηχανίας δρχ. 
20,50. Διά τούς ύπαλλήλους 
τάς γυναίκας δρχ. 23,30—35.

ξαγάμενα ήμερομΐσθι-α έκ τοΰ 
χών (βάσει 26 ήμρριών έργα- 
30, άφοΰ πρότερον άφαιρεθοΰν 
όδ-οιποριικά:

Όνσμ. -Πραγ.
57 41,60
44 33

-47,66 άπό δρ. 20,22-41,70 
-38,66 » » 20,22-33,45

» 17,35
» 15,60

όνομαστικά ήμερομίσθι-α ήσαν 
-έ-ργατρίας δρχ. 41, μαθητευ- 

22., είς λοιπούς -κλάδους δρχ. 
άνδρες 123,30—43,30 καί διά

Η ΑΠΗΧΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 

Ή Τ ραπεζοϋπάλληλική κοινή
γνώμη, έδέχθη “τά έξαγγελθέντα 
μέτρα μετά τοΰ -συνήθους, λόγω 
πείρας τοΰ παρελθόντος, σκεπτι
κισμού, εις τινα δέ σημεία καί 
μετά άνηισυχίας. Άναΐμέν-ει δέ

είναι τά ακόλουθα:
1. Ή άναγνώιρισίς τής ανάγ

κης αύξησεως τών κατωτάτων ό- 
ρίων -μισθών καί ήμερο,μισθίων ή 
οποία άψορά Ανειδικεύτους έρ- 
γάτας -καί υπαλλήλους^ μικρούς 
κατά -κανόνα είς ήλι-κίαν, δέν εΐναι 
γενικώτεραάναγνώρισις τής άνάγ-

θρωπσς πρέπει νά έμπνέεται άπό 
δυνατά συνθήματα, σάν έκεΐνο 
τό περίφημο τοΰ Θεανθρώπου: 
«Έφ’ δσον έποιήσατε ένί τού
των τών αδελφών μου τών έλα- 
χίστων, έμοί έποιήσατε».

"Ετσι λοιπόν, ας στρέψουμε 
προς τό δρόμο τής πολιτισμένης 
άντΐ|μετο)πίσεως τής καταστάσε- 
ως. Νομίζω πώς, όσο κι’ άν οί 
έργοδότες μας κωφεύουν! στις; 
έπικλήσει μας,ι τουλάχιστον θά 

θελήσουν κάποτε νά σκεφθούν 
γιά λίγο ότι εΐναι καί αύτοί άν
θρωποι καί ύπόκεινται είς τόν 
άδυσώπητον νόμον τής φθοράς. 
Πόσα χρόνια θά ζήσουν ακόμη; 
Είκοσι, σαράντα; ’Ασφαλώς ό
χι παραπάνω. Μετά, θά έλθη τό 
τέλος. "Ας σκεφθούν ότι μιά 
μέρα οπωσδήποτε θά έγκαταλεί- 
ψουν διά παντός πλέ
ον τόν κόσμον αύτόν.
Πιστεύω ότι θά προτιμούν νά 

τούς συνοδεύουν μέχρι τής τε
λευταίας! των κατοικίας αί ευ
χές καί οί θρήνοι τών συνεργα
τών των, καί όχι οί κατάρες καί 
οί καγχασμοί άναπουφίσεώς των...

Ν. Φρ-ς

ΙΑΤΡΟ!

Χρανιώτης Παναγιώτης -Πα
θολόγος, Χρανιώιτου (Μαυρο- 
ειδή) Πηνελόπη Μικροβιολό
γος Δρ. Πανεπιστημίου Μο

νάχου, συμβεβλημένοι μετά 
τοΰ ΤΥΠ-ΕΤ,

Δέχονται καθ’ έκάστην 5— 
8 -μ-μ.

Σμύρνης 30 ΑΧΑΡΝΩΝ 
Τηλ. 813.528.

κης γενιικωτέρων αυξήσεων; Δκχ- 
τί έσταμάτησαν Ιϊκιεΐ αί όοτσψά- 
σεις -καί διατί ή ΓΣΕΕ ούδεμίαν 
μνείαν κάμει -διά περαιτέρω ανα
προσαρμογήν τών μιόΐθών, άφοΰ 
ή ιδία συμψώνωςι προς τά στοι
χεία της διαπιστώνει έλλείμματα 
είς τήν οικογενειακήν οίίκοινομίαν 
καί εχει ή'δη θέσει αίτημα γενι
κής αΰξήσιεως -μισθών -καί ήμε- 
ρομισθίων κατά 15%;

2. Ή κατάργησις μόνον τοΰ 
άρθρου 20 τοΰ Ν. 3239)55 μή
πως αποτελεί εμβολιασμόν μόνον; 
ϊνα κοπάση 4 πυρετός άγανακτή- 
σεως όλ-ακλήρου τής ιέριγατοΰπαλ- 
Ιληλι-κής τάξεως -κατά τοΰ στραγ- 
γαλιστικοΰ τούτου νόμου; Διότι 
άνευ καταργήσε-ως Ικαί έ-τέρων δι
ατάξεων ώς ανωτέρω άναφέρε- 
ται, δέν αίρεται τό όνελεύθερσν 
αύτοΰ. Οί φόβοι δέ επιτείνονται 
έκ τής τηρούμενης μύοπικότητος, 
έγκυμονούσης ενδεχομένως Ιΰποκα- 
τάστασιν τοΰ καταργουμένου άρ
θρου.

3. ‘Η Κυβερνητική δήλωσις 
περί -άναδιαρθρώσεως τής Ά-σφα- 
λίσεως καί ή τηρούμενη σιωπή έκ 
μέρους τοΰ ‘Υπουργείου έπί τοΰ 
σημείου τούτου, -έμβάλλουν είς; 
Ανησυχίας, περί έπαναλήψεως 
πειραμάτων, τύπου 1956.

’Επί τών ερωτημάτων1 τούτων 
τοΰλάχιστον οί Τραπεζικοί Υ
πάλληλοι αναμένουν, ,μέ|σω τών 
Όργσνώσεών των, διευκρινίσεις, 
έτοιμοι -νά πράξουν τό καθήκον 
των &ν ή άνάγκη τό καλέση.



ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ
ΤΗΣ “ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ,,

’Αϊτό τού παρόντος φύλλου ή «Τραπεζιτική,» θά ττρο6αίν;η 
κατά τρόπον συνοπτικόν καί άντικειμενικόν εις: έπισκόττησιν 
των κυριωτέρων, άπό άπάψεως αντίκτυπου έπί τής Ελληνι
κής Οικονομίας, γεγονότων τού όιαρρεύταντος μηνός, 'Όλως ι
διαιτέρως θά παρακολουθοΰνται αί σημεισύμεναι εις τάς Τρά
πεζας εξελίξεις ώς καί αί προσπάθειαι τούτων διά τήν υπο- 
βοήθησιν τής συιγκροτήισεως συγχρόνων οικονομικών μονάδων ή 
τήν άνάπτυξιν νέων δραστηριοτήτων, έν δψει πάντοτε των δήμι

ου, ργουμένων έκ τής συμπήξεως ευρύτερων οικονομικών χώρων 
συνθηκών.

Ή παροχή οικονομικής 'βοή
θειας καί δη, κατά το δυνα- 
τόν δωρεάν, αποτελεί μίαν εκ 
των βασικών προϋποθέσεων 
διά τήν έπιτάχυνσιν τής οικο
νομικής άναπτύξεως τής χώ
ρας καί τήν σμίκρυναιν τής 
υφιστάμενης μεταξύ τής Ελ
ληνικής καί των οικονομιών 
τών λοιπών χωρών τού δυτικού 
κόσμου άποστάσεως.

Παρά ταΰτα, άγνωστον δια- 
τί, οί «σοφοί» τού ΝΑΤΟ 
έκμεταλλευόμενο ι τάς έν τφ 
έσωτερικώ καί εξωτερική) δη
λώσεις τής Κ υβερνήσεως περί 
οικονομικής προόδου καί ευ
ημερίας, «ατέληξαν εις τήν μή 
.ύπσστήριξιν τών Ελληνικών οι
κονομικών αιτημάτων ή, δπερ 
τό αυτό, εις τήν παραπομπήν 
των εις το «Κονσόρτσιουμ». Ή 
έπιδειχθεΐσα σχετική «αφέ
λεια» είναι τό όλιγώτερον υ
περβολική, ώς έκ τούτου δέ έιν- 
τείνονται αί ύποψίαι ότι ή άρ- 
νησις παροχής οικονομικής 
βοήθειας αποτελεί ώμότατον 
μέσον εξαναγκασμού προς 
ρύθμισνν τού δημοσίου χρέους 
ύπό ορούς βεβαίως αρεστούς 
εις τούς διεθνείς κερδοσκό- 
πους. ’Ανεξαρτήτως τών τερα
στίων, άτπό Ελληνικής πλευ
ράς, ευθυνών διά τήν διαχεί- 
ρισιν τού έν λόγφ θέματος, ή- 
τις έδωσε σύν τοΐς άλλοις λα
βήν εις παντοειδή εκμετάλλευ- 
σιν τών μή «ειδημόνων», ό α
σκούμενος ύπό τών υψηλών ε
ταίρων του ΝΑΤΟ εκβιασμός 
είναι έθνικώς καί οίκονομ ικώς 
απαράδεκτος, Σχετικώς δέον 
νά ύπομινη,σθή δτι δύο έκ τών 
μεγάλων εταίρων τού ΝΑΤΟ 

-—ή ’Ιταλία Ικαί ή Γερμανία— 
δεν έχουν έπιατρέψει άκάμη 
εις τήν Ελλάδα τάς περίφη
μους κατοχιικάς «πιστώσεις», 
αϊτινες συμποσοΰνται είς τό 
ούχί εύκαταφρόνητον ποσόν 
τών 170 περίπου έκατ. δολ- 
λαρίων, οΰδειμία δέ πίεσις ά- 
σκεΐται ύπό τών υπολοίπων 
συμμάχων διά τήν έκπλήρωσιν 
τής ύποχρεώσεως τούτης.

Ή έπί τών οικονομικών θε
μάτων συμπεριφορά τών υπο
λοίπων μελών τής Ατλαντικής 
συμμαχίας καθίσταται τοσοΰ- 
τον μάλλον εξοργιστική έν 
όψει τού γεγονότος ότι ή Ελ
λάς έχει επωμισθή βάρη, έκ 
τής κοινής αμυντικής προσπα- 
θείάς κατά πολύ υπέρτερα 
άλλων πλουσιωτέρων χωρών 
καί όλως δυσανάλογα προς 
τήν αντοχήν της.

Σχετικόν μέ τάς ανωτέρω: 
δυσμενείς διά τήν Ελλάδα ε
ξελίξεις υπήρξε καί τό ταξεί- 
διον. τού "Ελληνος Υπουργού 
Συντονισμού είς Παρίσιους. 
Κατά τάς ύφισταμένας ενδεί
ξεις τά αποτελέσματα υπήρ
ξαν, προς τό παρόν, άσήιμαν
το τόσον ώς προς τό θέμα τής 
απ’ ευθείας έκ τού ΝΑΤΟ 
στρατιωτικού χαρακτήρος, βο
ήθειας όσον ικαί ώς προς τήν 
σύστασιν τού «Κονσόρτσιουμ» 
διά τήν παροχήν οικονομικής 
βοήθειας.

Σχετικώς μέ τάς είδικωτέ- 
ρας έν τώ έσωτερικώ οίκονο- 
μνκάς εξελίξεις παρατηρούνται 
τά εξής:

Ή αποτυχία τών προσπα
θειών προς 'άναδιάρθρωσιν τών 
-καλλ ιεργε ιών :άντ ικατοπτρίζε- 
ται είς τήν κατά 7% περίπου 
,άνωτέραν έσωδείαν σίτου καί 
τήν εντεύθεν ανάγκην ύττοστη- 
ρίξεως τών τιμών. Τά έξαγγελ- 
θέντα κυβερνητικά μέτρα ούδό- 
λως θεωρούνται ικανοποιητικά 
έκ μέρους τών παραγωγών, 
δοθέντος ότι οΟτοι έλαβον τάς 
αύτάς ώς καί κατά τό παρελ- 

ίθόν έτος τιμάς, ένώ ή κατανά-

λωσις έπληγη διά τής ύπό τύ
πον εικοσάλεπτου αΰξήσεως 
τής τιμής τού ήμιλεύκου άρτου, 
έπιβληθείσης νέας φορολογίας 
1 80 έκ. δραχμών.

Υποδοχής γεμούσης άμφν- 
βολιών έξ άλλου τυγχάνουν τά 
θεσπιζόμενα διά τού σχετικού 
νομοσχεδίου περί προωθήσεως 
τών εξαγωγών μέτρα. Αί έπί 
τού θέματος εγκυρότεροι γνώ- 
μαι συγκλίνουν είς την άπαψιν 
δτι διά τών έν λόγφ μέτρων 
θά αυξηθούν τά παρασιτιίκής 
μορφής κέρδη ώρισμένων επι
χειρήσεων.

Άντιθ'έτως έντονος δραστη- 
ριάτης (αναπτύσσεται έκ μέρους 
τών Τραπεζών καί ιδιωτών διά 
τήν έπίτευξιν συνεργασιών 
μετά ξένων κεφαλαιούχων καί 
επιχειρηματιών διά τήν ΐδιρυσιν 
μεγάλων συγχρόνων βιομηχα
νικών μονάδων. Οΰτω ή Εθνι
κή Τράπεζα προέβη είς τήν 
ίδρυα ιν Γραφείου επενδύσεων 
είς Π αρ ίσιους μέ σκοπόν τήν 
προσέλκυσιν τού ξένον έπιχει- 
ρημστικοϋ ενδιαφέροντος καί 
διατήρησιν συνεχούς επαφής 
τών Ελληνικών μετά τών 'Ευ
ρωπαϊκών όμοειδών επιχει
ρήσεων.

’Εξ άλλου ή ’Αγροτική Τρά
πεζα ίδρύση έν συνεργασία 
μέ ‘Ελλη νικάς επιχειρήσεις 
δύο μεγάλας γεωργικός βιο
μηχανίας. Ή μία έξ αυτών θά 
άσχολήται μέ τήν έκποίησιν 
τού ελαιόλαδου, θά έχη δέ δυ
ναμικότητα έπεξεργασίας 22. 
000 τόννων έλαιών έτησίως. Ή 
έτέρα θά παράγη συμπεπυ- 
κνωμένον γάλα έκ τής επεξερ
γασίας 22.000 τόννων νωπού 
τοιούτου έτησίως.

Προς τούτοις ή «Χαλυβουρ- 
γική» προτίθεται πέραν τής 
έγκαθιστωμένης είς ’Ελευσίνα 
υψικαμίνου δυναμιικότητος 240. 
000 τόννων έτησίως νά άνεγεί- 
ρη καί δευτέρων τοιαύτην, έ
χει δέ ήδη υποβάλει αΐτησιν 
διά τήν παροχήν τής σχετικής 
άδειας.

"Οσον αφορά είδικώτερον 
τάς είς τάς Έμπορικάς Τρα- 
ιτέζας εξελίξεις, έγνώσθη, ότι 
συμφώνως προς τά διατεθέντα 
διά τον μήνα Μάϊον στοιχεία 
ή πορεία τών καταθέσεων ύ- 
πήρξεν όλως ευνοϊκή. Οΰτω αί 
καταθέσεις Ιδιωτών ηΰξήθη- 
σαν κατά 632 έκατ. δραχ. έ
ναντι αΰξήσεως 276 έκατ. δρχ. 
τού αντιστοίχου μηνάς τού πα
ρελθόντος έτους.

’Αντιθέτως, μολονότι τά 
διατιθέμενα στοιχεία δέν επι
τρέπουν είσέτι τήν μόρφωσιν 
ακριβούς γνώμης διά τήν κατά 
τον έν λόγφ μήνα εξέλιξιν τών 
πιστώσεων προς τήν οίοναμί- 
αν, φαίνεται ότι ό ρυθμός ανό
δου τούτων, έπεβρανδύνθη. Ώς 
κύριον αίτιον άναφέρεται ή 
γεννκωτέρα χαλάρωσις τής οι
κονομικής δρασπηρ ιότητος. 
Πράγματι έκ τών άνακοινωθέν- 
των στοιχείων τής ΈΒν. Στατι
στικής Υπηρεσίας προκύπτει 
ότι κατά τον Μάρτιον ό ρυθμός 
αΰξήσεως τής βιομηχανικής 
παραγωγής έμειώθη είς τό ή- 
μισυ έν σχέσει μέ τον Ιανουά
ριον. Αισθητήν ωσαύτως χα- 
λάρωσιν εμφανίζει καί ή οικο
δομική, δραστηριότης.

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ

Ό όοοντ ιατρός Μιλτιάδης 
Ραφτύπουλος μετέφερε τό ία- 
τρεΐον του ιέπί τής οδού Στουρ- 
νάρα καί Μπσταση 11,6' όρο
φος καί δέχεται καθημερινώς 10 
— 12 καί 5—7 έκτος τού απο
γεύματος τού Σαββάτου. Άριθ. 
Τηλ. 615.402.

ΤΙΖΙΤΙΜΙΗΙΙΙί
--- ♦---

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας)

TO IMH ΜΗΟΙΙ ΤΝί ίΙΟΜΙί
ΛΑΜΒΑΝΕΙ 0 ΕΛΛΗΝ ΕΡΓΑΤΗΣ

Χή, κ<χΐ συνεχής πίεσις πρός έττί- 
λνσίν τον,

----------<3>----------

ΕΖΗΤΗΘΗ Η ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΔΥΞΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΤΟΣ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ 
ΠΡΟ Υ ΠΗΡΕΣΙΑΣ

Δι’ ύποβληθε ντος είς την 
Διοίκησι-ν τής Τραπέζης υπο
μνήματος άπό 21 ’Ιουνίου έ.έ. 
ό Σύλλογος ζητεί τήν επανα
φοράν τών ικαταργηθεισών άπό 
τής συγχωνεύσεως διατάξεων 
τής Εργατικής Νομοθεσίας 
περί προσαυξήσεως τού έπιδό 
,ματος · πολυετίας άναλόγως 
τών έτών προϋ-πηρεσίας είς έ- 
τέρους Όριγανισμούς καί -ό 
Δημόσιον, δι’ α δέν έξεδόθη 
σύνταξις ή οΐαδήποτε άλλη, πα 
Ρ°χή·

Είς τό Συλλογικόν αίτημα 
περιλαμβάνεται και ή άναγνώ 
ρισις τής μή συνταξιοδοτηθ'εί
σης προϋπηρεσίας είς τάς ’Ορ
γανώσεις τού Προσωπικού τής 
Τραπέζης (Ταμεία—Συν)σμοί 
—Σύλλογοι), τά Σώματα ’Α
σφαλείας (’Αστυνομίαν Πόλε
ων—Χωρ)κής) καί μονίμου α
ξιωματικού έν τώ στρατεύ,μά
τι, ώς ϊσχυεν σΰτη είς τη ν Ε
θνικήν Τράπεζαν προ τής συγ- 
χωνεύσεως.

Ή Διεύθυνσις Προσωπικού 
δέν έπελήφθη είσέτι τής έξε- 
τάσεως τού αιτήματος.

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΚΡΑΥΓΗ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤ’ ΕΥΝΟΙΑΝ

ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ
--- ♦---

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 
κήν κάμινον — άφισαν καί τήν 
σχετικήν έντύπωσιν, διεμόρφωσαν 
τήν περί τό ατομόν των, τήν ικα
νότητά των, τήν αξίαν των κλπ., 
γνώμην ,μεταξύ τοϋ περιβάλλον- 
ιος, έξ ού διήλθον καί προήλθαν. 
Καί αυτό τό περιβάλλον, αϋτή ή 
κοινή γνώμη, κρίνει οχι μόνον 
αυτούς, αλλά, καί κυρίως, όλους 
εκείνους οί όποιοι κατεσκεύασαν 
τάς βαθμίδας ανόδου τών «κριθέν- 
των». Ουδέποτε ή συλλογική έκ- 
προσώπησίς θά ξεχάση εκείνο το 
χαρακτηριστικόν... «στείλτε μου 
μια έκθεση πού νά τον άνεβάξη 
στα Γαλλικά»... Τι τό φυσικώτε- 
ρον μετά άπό έκείνην τήν ένώπιον 
τών συλλογικών εκπροσώπων, 
χονδροειδή γκάφφαν, νά έπαραδει- 
γματίσθη,σαν καί νά άνεβίβασαν 
τούς «καλούς» μέ όλους τούς 
«τύπους».

'Υπάρχει, όμως, φεύ, καί τό 
χειρότερον. Ή συλλογική έκπρο- 
σώπησις, όμοϋ μέ τήν άπόσπαοιν 
έκ μέρους τής Δλοικήσεωςι τής 
ύποσχεσεως περί μή έπαναλήιΐιεως 
«έν κρυπτφ» τών κατ’ εκλογήν, 6- 
ξήτησε καί τής έπεδείχθήσαν τά 
δελτία ποιότητας τών προωθηθέν- 
tcov, όσον καί έτέρων μή εύνοη- 
θέντων έκ τών άριστων συναδέλ
φων τής αυτής σειράς καί τής 
προγενεστέρας. Πράγματι τινών 
έκ τών εύνοηθέντων ή κρίσις ,-;ί- 
ναι άδιάβλητος, έτεροι τ υ π ι- 
κ ώ ς παρουσιάζονται καλλίτε
ροι ή ίσοι προς τούς μή προωθη- 
θέντας. Άτυχώς όμως υπάρχουν 
περιπτώσεις, όπου, ούτε είς συνο-

ΣΤΟΙΧΕΙΑ TOY Ο.Β.Α. ΔΙΑ

Συμφώνως προς δοθέντα είς 
τήν δημοσιότητα στοιχεία τού 
ΟΒΑ διά τό κόστος τής έ,ργα- 
σί'Ος είς τάς άλλ,ας χώρας τής 
Κοινής ’Αγοράς, προκύπτει ότι 
ό "Ελλην έργάτης είναι ό πτω
χότερος τής Ευρώπης. Τούτο 
βεβαίως δέν ήτο άγνωστον. Έ- 
πιβεβαιούμενον όμως διά τών 
στοιχείων ενός επισήμου όργα- 
νισμού λαμβάνει ιδιαιτέραν καί 
επίκαιρον σημασίαν, είς στι- 
γμάς κατά τάς οποίας κατα
βάλλεται συστηματική προσ
πάθεια άπό τήν έργοδο- 
τΐ'κήν Ελληνικήν πλευράν, 
όπως, έν άνόματ ι τής ει
σόδου τής Ελλάδος είς 
τήν Κ · Ε. A ■ καί χάρι,ν τής 
«συναγωνιστικότητος», όχι μό
νον νά καθηλωθούν αί σημιε,ρα- 
ναΐ πεινιχραί άπόδοχαί τών 
Ελλήνων εργαζομένων άλλά 
κα νά περ:κοπούν στοιχειώδη 
δικαιώματα αυτών.

Κατά τά στοιχεία λοιπόν τού 
ΟΒΑ τά ονομαστικά μέσα ή-
μερομίσθια τών χωρών της:
Κ.Ε.Α. είναι τά έξης:

’ Ιταλία 97,15 Δρχ.
Γαλλία 108 »
Βέλγιον 158 »
Δυτ. Γερμανία 175 »

Έπί πλέον αί διάψαροι επι
βαρύνσεις τών εργασιών, αί ό- 
ποΐαι κοΕταβάλλονται ύπό 
μορφήν οικογενειακών έποδο- 
μάτων, 13ου ιμνσθού, αδειών 
κλπ. αναβιβάζουν τό κόστος 
εργασίας είς ύψηλότερα επί
πεδα. Τό ύψος τών συνολικών 
μέσων ήιμερομ ισθίων είς τάς 
Χώρα^- τής Κ.Ε.Α. έχει ώς ε
ξής:

ΙΤΑΛΙΑ
Ό εργοδότης είς τήν ’ I τ αλί αν 

καταβάλλει πέραν τών ονομα
στικών ημερομισθίων 6,5% έπί 
τών αποδοχών διά τάς ύποχρε- 
ωτικάς όργιας, 5,5% διά τάς 
έτησίας άδειας, 7 — 8% διά 
13ον ίμΐίσθό·ν καί 33% δι’ σίκο- 
γενει,άκά έπιδόματα. ’Ήτοι έν

λύκον χρόνον ούτε κατά τήν κοι
νήν παραδοχήν παρουσιάζουν οί 
εύνοηθέντες ανωτερότητα έναντι 
ιών μή εύνοηθέντων. Τό καταπιλη,- 
κτικόν δέ είναι, ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡ
ΧΟΥΝ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗ- 
ΤΟΣ ΑΠΟ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ!!!... 
Αντί τούτων ύφίστανται... συ
στατικοί έπιστολαί! 1!...

Τό πόσον τώρα μία τοιαύτη έπι,- 
στολή δύναται ν* άποτελέση στον 
χεΐον προωθήσεως θά τό κρίνη ή 
δικαιοσύνη, είς ήν περίπτωσιν, τίς 
έκ τών άδικηθέντων συναδέλφων 
ήθελε προσφύγη είς αυτήν.

Άλλά τό δλον θέμα θά κριθή ύ
πό τής ολομέλειας τού Διοικητικού 
Συμβουλίου, ήτις θά συνέλθη εν
τός τών ημερών, καθ’ ήν θά άπο- 
φασισθή ή έν συνεχεία άντιμετώ- 
πισίς τής παραβάσεως τών κεκα- 
νονισμένων, ώς καί ή περίπτωσις 
τού νά δοθούν είς τήν δημοσιότη
τα τά ονόματα τών οΰτω εύνοη
θέντων.

Κυρία μου, |
Γίνετε ωραιότερη, φανήτε νεώτερη, ένδιαφερθήτε για τό 1 
πρόσωπό σας, γιά τό σώμα σας.

ΙΝΣΤΙ ΤΟΥΤΟΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ |

Μ. ΜΟΝΑ |
Διπλωματούχου Σχολής Παρισίων Ε

Χαρ. Τρικούπη 42. Τηλ. 610-102.
Γ ιά υπαλλήλους Τραπεζών, έκπτωσις 20% έπί τών καλ- |

λυντικων καί έπισκέψεων. I

ΕΡΓΟ'ΣΤΑΣ ΙΌΝ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ

ΤΣΑΝΤΕΣ — ΒΑΛΙΤΣΕΣ — ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ — ΣΑΚ 
Β|ΟΥΑΓΙ ΑΖ — ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΑ

ΑΦΟΙ Π. ΠΑΝΔΓΙΩΤΙΑΗ ο.Ε.
ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ 

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 59, ΤΗΛΕΦ. 533 - 679 
ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ 

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

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΧΩΡΑΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Α,

συνόλω πρόσθετος έργοδοτική 
εισφορά 53% έπί τών άναμα'στι 
κών άποΐδοχών, οπότε τό ήμ&- 
ραμίάθ'ιον τών 97 δρχ. δια- 
μορφώνετσι τελικώς είς 150 
δρχ.

ΓΑΛΛΙΑ
Είς τήν Γαλλίαν ό έργοδό- 

της έπιιβαρύνεται μέ 6% δ ν’ έ- 
τησίαν άδειαν, 14,25% δι’ οι
κογενειακά έπιδόματα, 3% διά 
τάς 'άποζημ ι αυμένας ημέρας 
αργίας καί 2,45% δι’ οδοιπο
ρικά έξοδα. Σύνολον προσθέ
των επιβαρύνσεων 25,7%, δηλ, 
τό ημερομίσθιον τών 108 δρχ. 
μεταβάλλεται είς 138 δρχ. 

ΒΕΛΓΙΟΝ
Εί τό Βέλγιον ό εργοδότης 

έπιβαρ'ύνεταΐι μέ 4% διά τάς ύ- 
ποχρεωτιικάς όργιας, 6,5% διά 
τήν έτησίαν άδειαν καί 8,5% 6Γ. 
οικογενειακά επιδόματα. Σύν
ολον έπιβαρύνσεων 19%. Συ
νεπώς τό ημερομίσθιον τών 
158 δρχ. 'μεταβάλλεται είς 
δρχ. 188.

ΔΥΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Είς τήν Δυτικήν Γερμανίαν 

ό έργοδότης καταβάλλει 4,5% 
διά τάς υποχρεωτικός αργίας, 
5,6% δ Γ έτησίαν άδειαν, 4,5% 
διά 13ον μισθόν Ικαί 1,1% δι’ 
οικογενειακά επιδόματα. Σύν
ολον έπιβαρύνσεων 15,6% ο
πότε τό ήμεριομίσθιον τών 175 
δρχ. φθάνει τάς 202 δρχ.

Είς άπάσας τάς ανωτέρω 
περιπτώσεις δέν άναφέρονται 
αί έργοδοτιικαί επιβαρύνσεις 
διά ικοινωνικήιν άσφάλισιν αί ο
ποία ι συνθέτουν γενικώτερον τό

X ώ ρ α ι Ημερομίσθια 
Αριχ.

Δυτ. Γερμανία 202
Βέλγιον 188
Γαλλία 138
’ I ταλία 150
Ελλάς 76

Ή μεγάλη αυτή διαφορά
οφείλεται είς τό ότι πέραν τού 
ύψους τών ονομαστικών ημερο
μισθίων, αί πρόσθετοι άποδο- 
χαί (κοινωνικοί παροχα ί, άμ 
δειάι κλπ.) είϊναι μ)εγαλύτε4 
ραι είς τάς άλλας χώρας. 
Είς τή,ν ’Ιταλίαν π.χ. τά οι
κογενειακά επιδόματα φθάνουν 
τά 33% τών αποδοχών ένώ είς 
τή,ν Γαλλίαν αί ώραι εργασίας 
είναι ιμόνον 40 έβδομαδιαίως.

Δυστυχώς τό εισόδημα τών 
Ελλήνων έργοοζορένων είναι έ- 
τι ιμιικρότερον καί έκείνου το 
όποιαν έμφανίζει τό I ΚΑ. Ό 
ποζράγων τής ανεργίας είς τή,ν 
Ελλάδα ασκεί σόβαρωτάτην 

ιμειωτίικήν έπίδρασιν μέχρις έκ- 
,μηδενισμού τού έργατικοΰ εί- 
σοδήιμοττος. Συμφώνως προς 
τά στοιχεία τής Γ.Σ.Ε.Ε. 300. 
000 είναι, οί άνεργοι Ικαί 45

κόστος εργασίας.
ΕΛΛΑΣ

Λαμβάναμεν τήν κοΛυτέΐραν 
περίπτωσιν δηλ, υπολογιστικά 
στοιχεία τού Ι.Κ.Α. έτους 
1961. Κατά ταΰτα ώς μέσον 
ήμεραμίσθιον έμφοΕνίζεται τών 
76 δρχ. Είς τήν αμοιβήν αυ
τήν συνυπολογίζονται καί αί 
πρόσθετοι άμοιβαί, ήτοι 13ος 
,μισθός, αργίας άδειαι κλπ. 
Κατά ετερα στοιχεία, τού 
Συνδέσμου Έλλήινων Βιομηχά- 
νων, τό μέσον ήμε,ραμίσθιον 
τού "Ελληνος εργάτου παρου
σιάζεται μιικρότερον. Λαμβά- 
νεται ουτω βασικόν ήμερομίι- 
σθ'ΐον ίδρχ. 52. Προστίθενται 
έπί πλέον 40 ημερομίσθια ώς 
δώρ'αν Χριστουγέννων καί Πά
σχα, 13 ημερομίσθια άδειας 
καί 5 ημερομίσθια πληρωνσμέ- 
νων άργιών, ήτοι σύνολον έπι- 
βαρύνσεως 18%. Συνεπώς τό 
ημερομίσθιον τών 52 δρχ. γί
νεται τελικώς 61 δρχ. Άλλα 
και τήν ευνοΐκωτέραν περίπτω- 
σιν έάν δεχθώμεν τών 76 δρχ. 
σημαίνει ότι εν συγκρίσει ιμέ 
τάς άλλας χώρας τής Κοινής 
Αγοράς, τό μέσον ελληνικόν 
ημερομίσθιον εΐναι κατά 74 
δρχ. μιικρότερον τής ’Ιταλίας, 
κατά 62 δρχ. μικρότερον της 
Καλλιας, κατά 1 12 δρχ. μ:κρό- 
τερον του Βελγίου ικαί κατά 
126 δρχ. ιμι,κιρότερον τής 
Γερμανίας. Δηλ. 1—2 φοράς 
μιικρότερον τού ημερομισθίου 
τό όποιον καταβάλλεται εις 
τάς άλλας χώρας.

Έτήσιαι συμμέτοχα!
εις Εθνικόν εισόδημα

Άδειαι Εργοδότου Έρ,γαζ) νου
Ήμερ.

26 39% 61%
28 45% 55%
26 32% 62%
30 —

15 59% 41%
τό ιμέγεθος τής πενίας τού 
"Ελληνος εργαζομένου. Άλλά 
λέγει καί δύο τινά ακόμη. "Οτι 
οί "Ελληνες έργοδόται καί οί 
πάσης φύσεως προστάται των 
πρέπει νά έγκαταλείψουν τά 
περί «συναγωνιίστικότητος» τής 
Ελληνικής παραγωγής είς βά
ρος τών έργοζαμένων και νά 
στρέψουν τήν προσοχήν των 
προς την πραγματικήν πΐρος 
Οφελος τού συνόλου, άνάπτυξιν 
αυτής και όχι προς την πολι
τικήν τού στενού, ίδιον των 
συμφέροντος,

Τό έτερον δίδαγμα τής ει
κόνας αυτής είναι ή δίκαια βά- 
σις τού αιτήματος τών Έλλή,- 
νων εργαζομένων περί αύξήσε- 
ως τών αποδοχών τών τόσον διά 
νά έκφύγουν οΟτοι έκ τών επι
πέδων τής έξαθλιώσεως, όσον 
καί διά νά ιμειώσσυν τήν δι,αδρχ. τό πραγματικόν ήμερομί- 

σθ'ιον.
Αυτή ακριβώς ή εί-κών δίνει,

φοράν άπό τους Ευρωπαίους 
συναδέλφους των.

0 αριθμός τηλεφώνου τοϋ 
Συλλόγου άπό της 16.6.62 

είναι 234-659
ΙΥΗΑΝΐΗΣΙί ΑΡΜϋίΙϋΗ ΤΑΪΗΛΑΟΓΟΪ Μίί ΜΕ ΙΟΝ ΪΙ. ΕΡΓΑίΙΑΣ

Τήν 15 ’Ιουνίου, κατόπιν αί- 
τήσεως, έγένοντο δεκτοί παρά 
τού κ. Υπουργού ό Πρόεδρος 
και ό Γ εν. Γραμματεύς του 
Σ υλλόγου.Κ ατά τήν συνάντη,σιν 
παρεκλήθή, ό κ.Υπουργός,όπως 
παράσχη διευκρινίσεις σχετι- 
κώς ιμέ την Κυβερνητικήν άνα- 
κοίνωσιν τήν άφορώσαν τήν έ- 
ξυγίανσιν τής σφαλίσεως, πα- 
ρέδωσεν δέ είς αύτόν καί σχε
τικόν σημείωμα περί τού «θέ- 
ματος τού Ταμείου ιμας Συν
τάξεως». Ωσαύτως εζητήθη, ά
πό τον κ. ’Υπουργόν ή εντασις 
τού ελέγχου παρά τών αρμο
δίων ’Επιθεωρήσεων Εργασί
ας, διά τήν τήρησιν τού ωρα
ρίου είς τό Κέντρον και τάς 
’Επαρχίας.

Ό κ. Υπουργός ώς πρός τό 
πρώτον θέμα ήτο επιφυλακτι

κός, περιορισθείς μόνον εις 
τήν άπάντησιν «ό,τι γίνη θά 
γίνη είς όφελος τών ήσφαλισμέ 
νων καί συνταξιούχων καί θ' 
αφορά βελτίωσιν τού καθεστώ
τος συντάξεων καί έν γένει πα
ροχών».

Ώς πρός τό δεύτερον θέμα, 
έζήτησε συγκεκριμένας καταγ
γελίας ύπσσχεθεις άμεσον έ- 
νέργειαν πρός πάταξιν τών πα
ραβάσεων.

Ό Σύλλογος μή, θεωρήσας 
καθησυχαστικήν τήν περί τό 
ασφαλιστικόν ιάπάντησιν τού κ. 
Υπουργού επιφυλάσσεται ό
πως λάβη, άνάλογσν θέσιν, έ
πί τού παρόντος δέ άφίνει τόν 
χειρισμόν τού ζητήματος, ώς 
γενικωτέρου, είς τό Ε.Σ. τής 
'(Ομοσπονδίας, όπερ ήδη, έί- 
πελήφθη τούτου.



Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣ1Σ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ

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

01 ΑΓΟΝΕΣ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΥΛΕΝ — ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ — ΕΜΠΟΡΟ Υ'- 
ΠΑΛΛΗΛΟΙ — ΑΡΤΕΡΓΑΤΑΙ — ΜΥΛΕΡΓΑ- 
ΤΑΙ — ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΙΣ ΑΓΩΝΙ

ΣΤΙΚΟΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
ΥΔΑΤΩΝ

Οί τρεις χιλιάδες έργάται καί 
υπάλληλοι τής Εταιρίας Ύδά- 
των μετά τάς μεγαλειώδεις απερ
γίας τοΰ παρελθόντος Μαΐου, ά- 
πεφάσισαν εις νέαν μεγαλειώδη 
άπεργιακήν συγκέντρωσίν τής 

12ης ’Ιουνίου, νέον κύκλον εκδη
λώσεων, αί όποϊαι θά έχουν έν- 
τονώτερον και σκληρότερον χα

ρακτήρα και θά είναι μεγαλύτε
ρος διάρκειας.

Ό πρώτος κύκλος, περιέλαβε 
δύο 24ώρους απεργίας τής 7, 9 
Μα'ΐου, ό δεύτερος κύκλος περιέ

λαβε την 48ωρον άπεργίαν τής 30 
καί 31 Μαΐου, την 48ωρον τής 
5ης καί 6ης ’Ιουνίου, την 24ωρον 
τής 8 ’Ιουνίου καί την 48ωρον 
τής 11ης καί 12ης ’Ιουνίου.

Κύρια αιτήματα τών άπεργών 
είναι ή εγκρισις τού κανονισμού, 
ή αΰξησις τών άποδοχών, ή έξα- 
κολούθησις τής χορηγήσεως διατα
κτικών, τό 15θήμερον τής άδειας, 
ή ένίσχυσις τών πόρων τοΰ Τα
μείου κλπ. Ταυτοχρόνως δέ ή κα- 
τάργησις τού άσφυκτικοΰ καί τυ
ραννικού καθεστώτος πού έχει ε
πιβάλει «ό άποθηκάριος Ταξίαρ- 
χος τού ’Αμερικανικού Στρατού», 
Μπούθ.

AL συνεργαζόμεναι ’Οργανώσεις 
τού Προσωπικού, διειμαρτυρήθη- 

σαν έντόνως προς τον Πρόεδρον 
τής Κυβερνήσεως καί τούς Υ
πουργούς ’Εργασίας καί Δημοσίων 
"Εργων, διά την έπιστράτευσιν 
τού Προσωπικού καί την προσπά
θειαν άνασχέσεως τών άπεργια- 
κών άγώνων μέ την παράνομον 
έπέμβασιν τής διαιτησίας τού Ν. 
3239, τονίζουν δέ ότι οι αγώνες 
τού Προσωπικού θά συνεχισθούν, 
μέχρις έπιλύσεοις τών δικαίων αι

τημάτων καί θά λάβουν πλέον 
έντονον μορφήν.

ΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ

Οί σιδηροδρομικοί τών ΣΕΚ, 
έκήρυξαν τά μεσάνυχτα τής Κυρι
ακής 10 ’Ιουνίου 48ωρον άπεργί
αν, ή όποια έσημίείωσε πρωτοφανή 

επιτυχίαν. Συ,μφώνως προς άνα- 
κοίνωσιν τής Πανελληνίου 'Ομο
σπονδίας Σιδηροδρομικών, έκ τών 
132 Αμαξοστοιχιών ( έκινήθησαν 

μόνον 12, μέ μηχανολόγους καί έκ 
τών 4.000 έργαξομένων είργάσθη- 
σαν μόνον 12.

'Αλληλέγγυοι προς τούς απερ
γούς έτάχθησαν οί σιδηροδρομικοί 
Βορείου 'Ελλάδος καί Θεσσαλονί
κης ώς καί ή Ε.Ε. τής ΑΔΕΔΥ.

Έ Π.Ο Σ. δηλοΐ, ότι ή άπεργία 
ήτο προειδοποιητική καί θά έπα- 
ναληφθή έφ’ όσον δέν δοθή λύσίς 
εις τά αιτήματα τής τάξεως, τά 
όποια είναι: Ή γνωστοποίησις 
τού σχεδίου ένοποιήσεως τών δι
κτύων, ή έφαρμογή δώρου καί 
τεσσάρων άναπαύσεων, ή αναπρο
σαρμογή μισθών καί ήμ)σθίων, ή 

καταβολή τού 75% τών έξαιρεσί- 
μων έορτών, ή συμπλήρωσις 850 
κενών θέσεων καί ή καταβολή ε
πιδόματος ανθυγιεινής εργασίας, 
εις τούς εργαζομένους εις τά μη
χανοστάσια.

Εις μαχητικήν δέ συγκέντρωσίν 
των εις τό θέατρον «Κεντρικόν» 
τήν 19ην 'Ιουνίου, οί σιδηροδρο
μικοί άπεφάσισαν, όπως προσδώ- 
σουν εις τάς άπεργιακάς των έκ- 
δηλώσεις πανελλήνιον χαρακτήρα.

ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΎΠΑΛΛΗΛΟΙ

Μεγάλην επιτυχίαν έσημείωσεν 
ή συγκέντρωσίς τών Έμποροϋπαλ- 
λήλων τής 19 ’Ιουνίου, κατά τήν 
οποίαν συνεζητήθη τό «χέδί-ον τής 
κλαδικής συλλογικής των συμβά- 
σεως, τό όποιον ή διοίκησις τού 
Συλλόγου έξουσιοδοτήθηι νά φέ- 
ρη προς συζήτησιν μέ τούς έργο- 
δότας.

Εις περίπτωσιν μή αποδοχής 
τών αιτημάτων τού κλάδου, οί έμ- 
ποροϋπάλληλοι άπεφάσισαν νά μή

περιμένουν τήν έπίλυσίν των, πα
ρά τών διαιτητικών δικαστηρίων 
μέ τήν διαδικασίαν τού Ν. 3239) 
55 άλλά νά τά διεκδικήσουν διά 
τής αγωνιστικής οδού. 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΛΕΩΦΟΡΕIΩΝ
— ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Τήν 20ήν 'Ιουνίου έκήρυξεν 
24ωρον απεργίαν τό Προσωπικόν 
τών λεωφορείων ’Αθηνών— Πει
ραιώς καί οί οδηγοί ταξί ’Αθη
νών. Κατά τήν διάρκειαν τής α
περγίας καί δή τήν 9ην πρωινήν 
έπραγματοποιήθη ογκώδης συγκέν- 
τρωσις τών άπεργών εις τό θέα
τρον «Σαμαρτζή». Τό αίτημα είναι 
ή αΰξησις τών πενιχρών άποδ9χών 
άλλά καί, κυρίως, ή καταβολή τών 
άναδρομικώς όφειλομένων άποδο
χών συνολικού ποσού δρχ. 12 έκ. 
Τά οχήματα πάντωςέκινήθησαν διά 
τοΰ άπεργοσπαστικοΰ μηχανισμού 
καί τών ιδιοκτητών.

ΑΡΤΕΡΓΑΤΑΙ-ΜΥΛΕΡΓΑΤΑΙ

Ό άπό μηνών διεξαγόμενος πο
λύμορφος, μέ άναπαύλας καί επα
ναλήψεις άγων τών αρτεργατών 
—μυλεργατών ένδιαφέρει ιδιαιτέ
ρως τό Προσωπικόν τής ’Εθνι
κής Τραπέζης, διότι, ώς προς τό 
κυριώτερον αύτού θέμα —τό ά- 
σφαλιστικόν— παρουσιάζει! άπό- 
λυτον ομοιότητα. Τό Ταμεΐον Ά- 
σφαλίσεως ’Αρτεργατών — Μυ
λεργατών — Μακαρονοτεχνιτ ώ ν 
(Τ.Α.Α.Μ.Μ.) εν άπό τά πλέον 
ίσιχυρότερα κλαδικά ασφαλιστικά 
Ταμεία, καταστάν έλλειμματικόν 
άπό τήν άστοργαν πολιτικήν τοΰ 
Κράτους εναντίον του (δέσμευσις 
καί διασπάθισις άποθεματικών— 
κρίσις τού κλάδου καί δυσαναλο- 
γία έξερχομένων κλπ.) άπειλείται 
συνεχώς μέ συγχώνευσιν εις τό 
ΙΚΑ. Λόγω άκριβώς τής ομοιό
τητας τού θέματος, ή «Τραπεζιτι
κή» ενδεχομένως θά άσχοληθή δΓ 
ειδικού άρθρου εις έπόμενον φύλ- 
λον της.

Ή τελευταία άγωνιστική έκδή- 
λωσις, μετά τον 9ήμερον Πανελ
λαδικόν αγώνα 26)3-4)4, ήτο ή 
πραγματοποιηθεΐσα τήν 3ην Ίουνί 
ου εις τό ’Εργατικόν Κέντρον 
Πειραιώς, Πανελλαδική συνδιά- 
σκεψις τού κλάδου, καθ’ ήν άν- 
τεπροσωπεύθησαν 80 περίπου Ορ
γανώσεις άπό όλην τήν ’Ελλάδα. 
Τήν συνδιάσκεψιν άπησχόλησαν 
τά αύτά βασικά θέματα ήτοι ή ά- 
πειλή τής συγχωνεύσεως τού Τ. 
Α.Α.Μ.Μ. εις τό ΙΚΑ, ή άρσις 
τής κατοχυρώσεως τού έπαγγέλ
ματος καί ή άλλαγή τής συνθέσε- 
ως έργασίας ’Αρτεργατών—Μυ
λεργατών, συνεπαγόμενη περισ
σότερόν έργασίαν κατ’ άτομον 
καί αΰξησιν τής άνεργίας τού κλά 
δου. Ή συνδιάσκεψις όμοφώνως 
κατεδίκασε κάθε συζήτησιν συγχω
νεύσεως τού Ταμείου καί άπεφά- 
σισε τήν κήρυξιν Πανελλαδικού 
άπεργιακού άγώνος εάν ή Κυβέρ- 
νησις δέν έξασφαλίση τούς αναγ
καίους πόρους εις τό Ταμεΐον.

Λόγω τής έπιφυλακτικής στάσε
ως τών διοικήσεων τών 'Ομοσπον
διών δέν καθωρίσθη είσέτι ή χρο
νολογία έπαναλήψεως τοΰ άπεργι- 
ακού άγώνος.

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Ό άγων τών εκπαιδευτικών 
περί τού όποιου έγραψεν ή «Τρα
πεζιτική» εις τό προηγούμενου 
φύλλον της, έληξε μέ έπιτυχίαν 
τών άπεργών. Συγκεκριμένως ή 
οικονομική !έξ 'Υπουργών ’Επι
τροπή άπεφάσισε τήν έπέκτασιν 
τών εύεργετικών διατάξεων τοΰ 
Ν. 4193 περί τριετιών καί εις 
τούς εκπαιδευτικούς ώς καί τούς 
γεωπόνους, τεχνικούς κλπ. περι
φερειακούς Υπαλλήλους. ’Επίσης 
κατετέθη νομοσχέδιου περί αύξή- 
σεως τών θέσεων τών Γυμνασι
αρχών καί Διευθυντών Β'.

ΟΙ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ

Οί Ταμειακοί καί ’Εφοριακοί

ΠΡΟΣΟΧΗ
Διά τής ύττ’ άριθ. 53) 19.6.62 Εγκυκλίου Διοική- 

σεως, (Σειράς Α'.,) προκηρύσσονται διαγωνισμοί μονι- 
μοποιήσεως τοΰ Προσωρινού Προσωπικού, Ημερομισθίων 
Υπαλλήλων καί μετατάξεις Βοηθητικού Προσωπικού, 
διενεργηθησάμενοι τήν 18.11.62.

Διά τής ΰπ’ άριθ. 54) 19.6.62 ’Εγκυκλίου Διοιική- 
σεως (Σειράς Α'.) προκηρύσσεται επίσης, προάγωγικός 

διαγωνισμός Υπολογιστών Β' προς Ύπολογιστάς Α' 
διενεργηθησόμενος τήν 2.12.62.

ΟΙ ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι πρέπει νά γνωρίζουν:

1. Διαγωνισμός Μ ο νιμ ο π ο ιή σ ε ω ς 
(Χρον. διεξαγωγής 18.11.62)

Ύποχρεοΰνται νά μετάσχουν:
α) Οΐ προσωρινοί επί συ μ βάσει Υπάλληλοι άρρενες 

καί θήλεις, οί κληθέντες καί μή προσελθόντες εις τον δια
γωνισμόν Μονιιμοποιήσεως τής 1 1.6.61 ή μετασχόντες τού
του καί ιάποτυχάντες εις έν ή πλείονα μαθήματα,

6) ΟΙ άνευ διαγωνισμού πρκχτληψθέντες Προσωρι
νοί η ημερομίσθιοι Υπάλληλοι συμπληροΰντες μέχρι 30. 
6.62 διετή έν τή Τραπέζη ύπηρεσίαν.

γ) Οί άποτυχόντες εις έν καί μόνον μάθημία κατά 
τον διεξαχδέντα ιέν Θεσσαλονίκη τή 10.7.60 διαγωνισμόν 

τηροσλήψεως Δοκίμων.
Οΐ ύπόχρεοι πρός συμμετοχήν θά είδοποιηθώσι ύ- 

πηρεσιακώς.
Οι κατά τά άνω άποτυχόντες εις εν μόνον μάθημα 

θά έξετασθώσιν μόνον είς τό μάθημα τούτο.
2. Διαγωνισμός Ημερομισθίων Υ

παλλήλων (Χρον. διεξαγ. 18.11.62)
Ύποχρεοΰνται νά μετάσχουν οΐ Ημερομίσθιοι Υ

πάλληλοι, οΐτινες μετασχόντες εισαγωγικού διαγωνισμού 
άπέτμχον είς έν μάθημα.

Οϋτοι θά είδοποιηθώσι ύπηρεσιακώς.
3. Διαγωνισμός Μετατά ξ ε ω ς (Χρον. 

διεξ. 18.11.62)
Δικαιούνται συμμετοχής:
α) Έίσπράκτορες A', Β'. και Γ' ώς καί Κλητήρες 

Α', Β ' καί Γ', οΐτινες έπιτυγχάνσντες, θά ένταχθώσι 
είς άντιστοίχους βαθμούς (άναλόγως των ετών υπηρεσί
ας) τού κυρίου Ταμιακού Κλάδου.

β) Είσπράκτορες καί Κλητήρες, οί όποιοι μετα
σχόντες είς όμοιους διαγωνισμούς μετατάξεως τής 9.3.58 
καί 8.5.60 άπέτυχον είς τό μάθημα τής ξένης γλώσσης.

Ή συμμετοχή είς τάν δκχγωνσμόν τούτον μετοττά- 
ξεως είναι προαιρετική, δΓ δ καί οΐ έπιθυμοΰντες νά συμ- 

μετάσχωσι δέον δπως υποβάλουν σχετικήν άίτησιν ώς 
ιτό συνηιμιμένον είς τήν ΰπ’ άριθ. 53)62 Εγκύκλιον, υ
πόδειγμα.

Εξεταστέα μαθήματα είς τούς ανωτέρω διαγωνι
σμούς είναι:

1) Ξένη Γλώσσα (ύποχρεωτικώς Γαλλική ή ’Αγ
γλική ή Γερμανική, προαιρετικώς δέ πάσα άλλη).

2) Έκθεσις ’Ιδεών.
3) Άριθμητ ική ( Πρακτ ιίκή—’ Εμπορική).
4) Λογιστικά
5) Δακτυλογραφία (διά τό θήλυ Προσωπικόν)
4. ιΠ ρ ο α γ ω γ ι κ ό ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ό ς Ύ- 

πολογ ι σ τ ώ ν Β' (χρον. διεξαγωγής 2.12.62).
Είς τον διαγωνισμόν τούτον θά μετάσχουν ύποχρε

ωτικώς:
α) Οί ύπσλογισταί · Β', οί εχονπες τον 'βαθμόν τού

τον άπό 1ης ’ Ιουλίου 1958 και προγενεστέρως.
β) Οΐ μετασχόντες είς προηγούμενους όμοιους δι

αγωνισμούς καί άποτυχόντες είς ένα μάθημα, θά έξετα
σθώσιν είς τό μάθημα τούτο.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΜΑΣ

Τραπεζουπαλληλικαι Ειδήσεις

Είς έκτακτον Γενικήν Συνέ- 
λευσίν τής 19.6.62 τού Συλλό
γου τών Συνταξιούχων τής ’Ε
θνικής Τραπέζης έξελέγη, νέον 
Διοιίκητικόιν Συμ'βούλιον, τό ό
ποιον έν συνεχεία κατηρτίσθη 
είς Σώμα, ώς ακολούθως: Πρό- 
εδρος: Κωστής Μελ ισσσρό-
πουλος, Άντ ι π ρ όεδ ρο ι: Ν ιικ. 
Ζουμπούλιδης καί Άν. Άνδρί- 
τσος, Γεν. Γραματ.εύς: Κων. 
Χριστοδούλου, Ταμίας Σπΰρος 
’Αραβόσιτός. Σ ύβμουλοι: Οί 
Άντών. Άποστολάκης, Γεώργ. 
Γεωργιάδης, Νι,κ. Καραράς, Ν. 
Μάλτος, Γεώρ. Σκίζας καί Άθ. 
Τ ριανταφύλλον.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
έν τή ούσίςι αποτελεί άναδιάο-

θρωσιν τού άπό τοΰ παρελθόν
τος έτους άναδειχθέντος μετά 
τήν πτώσιν τοΰ κ. Χατζηανδρέ- 
ου Δ.Σ., μέ κι)ρίας μεταβολάς 
τήν άποχώρησιν tcov κ.κ. Τσα- 
λίκη, (παραιτηθέντος διά λό
γους διαμαρτυρίας πρός τήν 
Διοίκησιν τής Τραητέζης, Προέ
δρου) Κορνέτη (άναπλ. Προέ
δρου) καί Οίκονομοπούλου (Γ. 
Γραμματεως) καί εισόδου τού 
κ. Κ. Μελισσαροπούλου, δστις 
λόγιρ τής πείρας του, ώς χρη» 
ματίσαντος Προέδρου τοΰ Συλ
λόγου τών Υπαλλήλων, άποτε- 
λεΐ ελπίδα διά τούς συνταξι
ούχους. Γενικώς αναμένεται θε
τική συμβολή τοΰ νέου Δ.Σ. 
τοΰ Συλλόγου τών Συνταξιού-

ιΧΜ
Υπάλληλοι τής περιοχής τέως Δι- 
οικήσεως Πρωτευούσης έκήρυξαν 
δύο 24ώρους άπεργίας τήν 2αν καί 
9ην ’Ιουνίου, αί όποϊαι έ σημείω
σαν, κατά τάς άνιχκοινώσεις τών 
'Ομοσπονδιών, έπιτυχίαν είς πο
σοστού 95%.

’Εκ τής Πανελληνίου Ένώσεως 
’Εφοριακών ’Υπαλλήλων άνεκοι- 
νώθη ότι άπεστάλησαν έπανειληιι- 
μένα τηλεγραφήματα διαμαρτυρί
ας πρός τον Βασιλέα, Πρωθυπουρ
γόν καί διεθνείς συνδικαλιστικός 
’Οργανώσεις διά τάς ύπό τού 'Υ
πουργού Οικονομικών διενεργη- 
θείσας μεταθέσεις συνδικαλιστι

κών στελεχών.

ΑΝΕΤΡΑΠΗ
Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ

Ό προγραμματισμός τού άγώ
νος τών Δημοσίων 'Υπαλλήλων, ό 
όποιος είχε τύχει πανηγυρικής 
προεγκρίσεως άπό τήν μεγαλειώδη 
συγκέντρωσίν τής 22ας Μαΐου είς 
τό θέατρον «Κεντρικόν» δέν έ- 
πραγματοποΐήθή, καθ’ όσον ή προ- 
βάσα είς τούτον Ε.Ε. τής Α.Δ. 
Ε.Δ.Υ. κατεψηφίσθή άπό τό συν- 
ελθόν τήν 21ην ’Ιουνίου Γενικόν 
Συμβούλιον τής ΑΔΕΔΥ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έπερατώθη ή έπεξεργασία 
τών π,ροσαυξήσεων ’ I ουνίου έ. 
έ., εντός συντόμου δέ χρόνου 
θά ρυθμισθή τόσον τό θέμα τών 
προαγωγών άπό τοΰ βαθμού 
τού Ύπολογιστού Α' καί κάτω 
δσον και ή έξέτασις τών περι- 
πτώσεωιν ύιπαλλήλων ών αί 
προσαυξήσεις ή αι προαγω- 
γαι καθυστερούν άπό έτών λό
γω ποιοτικού χαρακτηρισμού.

Είς τό επίδομα γάμου τών 
έγγάμων θηλέων συναδέλφων 
έγένετο ή άκόλουθος ριύθΙμισις:

α) Έφ’ δσον το μηνιαΤογ ά- 
κοθάρ ιστόν εισόδημα τού συζύ
γου είναι άπό 3.501—4.000 
χορηγείται ποσοστόν 6%.

6) "Οταν τό εισόδημα είναι 
άπό δρχ. 4.001—4.500 χορη
γείται ποσοστόν 4%.

Ώς γνωστόν, διά την περί- 
πτωσιν μηνιαίου εισοδήματος 
τοΰ συζύγου κόττω τών δραχ. 
3.500 χορηγείται κανονικόν έπί- 
δοιμα οικογενειακών βαρών έκ 
10%

ΤΑΠΕΖΑΙ ΑΝΔΡΕΑΔΗ

ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Ή ζοφερά είκών τήν Οποίαν 

περιέγραψεν ή «Τραπεζιτική» 
καί τα λοιπά συνόικαλιστικά 
φύλλα όια τό Τραπεζικόν 
συγκιρότημα Άνδρεάδη; ο'λδεμί- 
αν έκτοτε άλλαγήν ύπέστη.

Τα Διοικητικά Συμβούλια 
τών Συλλόγων Εμπορικής ■

1 Ιονικής καί Λαϊκής Τραπέζης 
συνήλθαν είς μακριάν σύσκεψιν 
τήν 19)6)62 πρός μελέτην τών 
άπασχολούντων τό προσωπικόν

χων είς τό συνδικαλ ιστ ιίκόν κί
νημα τής Τραπέζης.

Τό νέον Δ.Σ. είς προγραμ
ματικήν του ανακοίνωσαν όηλοΤ 
ότι θ'ά προβάλη μετά σταθερό- 
τητος πρός πάντας τούς άρμο^ 
δίους παράγοντας καί τήν κοι
νήν γνώμην τό αίτημα τής ίσης 
μεταχειρίσεως π;ρός τούς συν
ταξιούχους τών άλλων Τραπε
ζών, αΐτινες άπέριρευσαν έκ τής 
Εθνικής Τραπέζης τής Ελλά
δος. ΟΙ συνταξιούχοι τής ’Ε
θνικής Τραπέζης δεν έ π α ι- 
τ ο ΰ ν άλλά απαιτούν, 
τονίζεται είς τήν άνακοίνωσιν. 
Επειδή 6έ ό Διοικητής κ. Χέλ- 
μης 'έδήλωσε ότι άναγνωρίζει 
τό αίτημα τής ίσης ιμεταχειρί- 
σεως και θά τεθή έπι κεφαλής 
τού άγώνος τούτου, τό Δ.Σ. 
τον άνεκήρυξεν έπίτιμον μέλος 
τοΰ Συλλόγου.

Ό νέος Πρόεδρος τού Συλ
λόγου έλθών άμέσως άμα τή- 
έκλογή του είς έπαφήν μετά 
τών αρμοδίων παραγόντων τής 
Τραπέζης, ελαβε τάς έξης δι
ευκρινίσεις:

α) ότι τό χορηίγηθέν είς τους 
συνταξιούχους καί ιέξοφληθησό- 
μενον είς 36 .μηνιαίας δόσεις 
δάνειον θά άνέρχεται είς τό 
ήμισυ μιας συ'ντάξεως (άνευ1 
έπικουίριικού). Είς περίπτωσιν 
καθ’ ήν τό 1 )2 τής συντάξεως 
είναι κατώτερον τών δρχ. 500 
τό δάνειον θά είναι δρχ. 500. 
Είς ήν δέ περίπτωσιν ή σύντα
ξις 'είναι κατώτερα τών δραχ. 
500 τό δάνειον θά είναι όση 
καί ή σύνταξις.

β) "Οτι ή μείωσις τής πρώ
της έκπτώοεως άπό 30% είς 
1 5% θά ίσχύση άπό 1 ης ’ I ου
νίου 1962. (Σ.Σ. τά άνωτέρω 
(α) καί (β) άπεφασίσθησαν 
ήδη κατά τήν συνεδρίασιν τού 
Δ.Σ. τού Ταμ. Συν)ξεως. τήν 
22.6.62).

Τά επιτεύγματα ταΰτα, κα
τά τό Δ.Σ. τού Συλλόγου, 
πάρρω απέχουν άπό την έλπι- 
ζομέινην άποκατάστασιν τών 
δικαίων απαιτήσεων τών συν
ταξιούχων τών όποιων την πλή
ρη 1'κανοποίησιν θά επιδίωξη τό 
Δ. Σ. μετά στεθερστητος καί 
συνέσεως.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον 
τέλος ζητεί άπό τά μέλη τοΰ 
Συλλόγου σχετικήν πίστωσιν 
χοάνου προς μελέτην τών ζητη
μάτων, άπό δέ τούς λοιπούς 
συνταξιούχους, δπως καταστώ- 
σι μέλη τού Συλλόγου.

άμφοτέρων τών Τήραπεζών φλε
γόντων θεμάτων κοινού ένδια- 
φέροντος καί λήψιν άποφάσεων 
διά τάς περαιτέρω ένεργείας, 
προς άποτέλ,εσμ ατ ιικωτέραν άν- 
τιμετώπισιν τής δημιούργηθεί
σης καταστάσεως.

Κατά τήν σύσκεψιν έξητά- 
σθησαν λεπτομερώς αί έκ τής 
έφσρμοζομένης τακτικής τής Δι
ό ικήσεως δ ι αμορφωθ'εΐσαι είς 
τάς δύο Τ,ραπέζας συνθήκαι, αί 
δέ διεξαχθεΐσαι συζητήσεις 
διά τήν 'άπό κοινού δραστηριό
τητα τών Συλλογικών ’Οργά
νων, περιεσΥράφησαν είς τάς 
εξής δύο βασικάς Κατευθύν
σεις: α) θέματα συνθηκών ’Ερ
γασίας καί β) Οικονομικά! δι
εκδικήσεις, αί έπι τών όποιων 
προσπάθειαι έκ μέριους τής 
Συλλογικής εκπροσώπησε ω ς 
πρασέκρουσαν είς τήν άκαμ
πτο ν άρνητικήν .στάσιν τής δ ί
ο ικήσεως.

Καταγγέλλεται είς κοινήν 
άνακοίνωσιν τών Συλλόγων ή 
πλήρης περιφρόνησις τών ιθυ
νόντων πρός παν δ,τι έχει κα- 
θιερωιθή κατόπιν μακροχρονίων 
μόχθων ώς άπαράγραπτον δι- 
καίω.μα, ώς και ή άρνησις διά 
την παροχήν ελάχιστου τμήμα
τος, έξ όσων τό προσωπικόν 
άφειδώς τηρσσφέρει. Ή κατά- 
κτησις τού Τραπεζικού ορί- 
ζαντος ύπό τού συγκροτήματος 
τονίζεται είς τήν καταγγελίαν, 
ευρύνεται συνεχώς καί μόνον ή 
κατάστασις τών είς αύτό έργα- 
ζομένων χειροτερεύει,

Τά Δ.Σ. τών Συλλόγων ση
μαίνουν τό σόλπισμα τής άφυ- 
πνίσεως τών εργαζομένων είς 
τό συγκρότημα, ζητούν άπό 
αυτούς νά άντιληψθοΰν πλήρως 
την πραγματικότητα και νά τήν 
άντιμετωπίσουν όπως τής αρ
μόζει.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ή Διοίκησις τής Τραπέζης 
έκοινοποίησε πράξεις στασιμό- 
τητος είς 380 άρχιλογιστάς έ- 
πί συνόλου 532, οΐ όποιοι έ
κ ρίθη σαν άμαδικώς στάσιμοι 
κατά τό 1 958, χωρίς νά ύπάρ- 
χη πραγματικόν διικαιολογη,τι- 
κόν. Κατόπιν τούτου, ό Σύλλο 
γος τών Υπαλλήλων προέβη 
είς έντονον διάβημα πρός την 
Διοίκησιν, ζητήσας τήν άκύρω- 
σιν τών πράξεων αυτών, δεδο
μένου ότι οί κριθέντες ώς στάσι 
μοι άποτελοΰν ικανά στελέχη 
τής Τραπέζης ύπηρετοΰντες 
είς υπευθύνους θέσεις ώς δι- 
ευθυνταί Ύποκ)των, Προϊστά
μενοι Λογιστηρίων κλπ. Είς 
συγκέντρωσίν τών άρχιλογ ι
στών τού Κεντρικού Καταστή
ματος ύπό. τήν αιγίδα τού Συλ
λόγου άπεφασίσθη ή άνιμετώ- 
τισις τοΰ ζητήματος δΓ άγώ
νος, παρολλήλως; δέ καί δικα- 
στικώς.

Τέλος τό ουσιώδες θέμα τής 
άναπροσαρμογής τών μ ισθών 
άναμένεται όπως ρυθμισθή έν- 
τός τών ήμερών.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΙ
ΣΤΕΩΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Καθ’ ήν στιγμήν ύφίστατο 
εκκρεμής, ενώπιον τής διαιτηΓ 
σίας, ή ύπόθεσις τής άνανεώ- 
σεως τής Συλ)κής συμβάσεως, 
ήτις έληξε τήν 31.12.61, ίδρύ- 
θη άνεξάρτητος Σύλλογος ύπό 
τον τίτλον ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛ 
ΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΜΠΟ
ΡΙΚΗΣ Π I ΣΤΕΩΣ τό κατα
στατικόν τού οποίου ένεκρίθη 
καί συνεστή,θη. ήδη προσωρινή 
διοικητική έπι τροπή. Μετά την 
άλοκλήρωσιν τών λεπτομερει
ών τής ίδρύσεως θά κληθούν 
τά μέλη, πρός έκλογήν τής ο
ριστικής 6 ίο ικήσεως. Σημειοΰ- 
ται ότι σ! 400 ύπάλληλοι τής 
Τ.Ε.Π. άποτελοΰντες μέχρι, 
τοΰδε μέλη τοΰ ’Εθνικού Παν- 
τραπεζιτικοΰ Συλλόγου ένε- 
γράφησαν είς τον νέον ανεξάρ
τητον Σύλλογον, έκ τής πολι
τείας τού οποίου θά άποδε'- 
χθή 'κατά πόσον ή ενέργεια αυ
τή. θά είναι ωφέλιμος διά το 
Προσωπικόν τής Τραπέζης καί 
διά τό δλον Τραπεζοϋπαλληλι
κόν κίνημα.


