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Η ΟΕΣΙΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τό Προσωπικόν τής Εθνικής 
Τραπέζης άνέμενε την ουσια
στικήν δικαίωσιν τής τεραστί- 
ar συμβολής του εις την ττα- 
γιωθεΐσαν πλέον άνοδον τής 
Τραττέζης.

τΗτο δε τόσον βέβαιον δτι ή 
συμβολή του αΰτη θά άνεγνω- 
ρίζετο, ώστε μέ κάθε τρόττον, 
διβμήνυε ττρός την Συλλογικήν 
του ήγεσίαν τήν ορθότητα τής 
-πολιτικής τής αναμονής, έν τή 
•πεττοιθήσει ότι τήν χειρονομίαν 
τής χορηγήσεως των μή λογι- 
σθεισών υπερωριών τοΰ 1961 
θά ήκολούθουν άξιόλογοι ένέρ- 
γειαι τής Διοικήσεως τείνουσαι 
εις σοβαρόν και μόνιμον μισθο- 
λογικήν βελτίωσιν τοΰ Προσω
πικού καί επαναφοράν των λοι
πών έκ τών άπολεσθεισων απο
τής συγχωνεύσεως προς αΰτό 
παροχών.

Η ΑΡΧΗ
ΤΗΣ «ΕΞΟΜΟΙΏΣΕΙΣ» 

ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝΝΟΙΑ ΑΥΤΗΣ

Ή Συλλογική Ηγεσία λαμ- 
βάνουσα ΰπ’ δψιν τάς άνω ύ- 
ποδείξεις τών μελών της, πλήν 
όμως έκτιμώσα καί οπαθμίζον- 
σα τήν πραγματικότητα δέν ά
νέμενε μόνον άλλα καί πρσέ- 
βη είς τάς ένδεδειγμένας ένερ- 
γείας, μέ σκοπόν τήν άξιοποίη- 
σιν τών διοθέσεων τής Διοική- 
σεως καί τών υφισταμένων οι
κονομικών περιθωρίων τής Τρα- 
πέζης προς όφελος όσον το 
δυνατόν εύρντερων κατηγοριών 
τοΰ Προσωπικού.

Πόθος καί έπιδίωξις τών ερ
γαζομένων είς τήν Εθνικήν 
Τράπεζαν, εΐναι ή έπάινοδος τής 
ΰφιστqμέvης προ τής συγχω
νεύσεως άρχής «νά μην ΰπολεί- 
πωνται τών συναδέλφων των 
τών έτέρων μεγάλων Τραπε
ζών». Τήν άρχήν τούτην ό Σύλ
λογος είχε τόσον ώς γενικόν αί
τημα όσον καί ώς γνώμονα περί 
τήν προβολήν τών καθ’ έκαατα 
οικονομικών καί επαγγελματι
κών ζητημάτων τών συναδέλ
φων. Παραλλήλως όμως ή άρχή 
αδτη ήτο ενδεχόμενον νά γίνη 
άντ ικείμενον έκμεταλλεύσεως 
τόσον είς βάρος τοΰ Προσωπι
κού (δεδομένου ότι πλεΐσται 
άργανικαί διατάξεις τής Τρα
πέζης ‘Ελλάδος είναι ασύμφο
ροι) όσον καί προς όφελος ώ- 
ρισμένης μερίδος δήθεν έπικου- 
ρούσης τό Συλλογικόν αίτημα 
ένώ είς τήν πραγματικότητα 
σκσπούσης καθαρώς τά συμφέ
ροντα τοΰ κύκλου της.

Έξ αύτοΰ τοΰ γεγονότος ε
ξηγείται καί ή διόγκωσις τοΰ 
συνθήματος «έξομοίωσις», δι- 
όγκωσις ή οποία εφθασε καί 
μέχρι τής κριτικής ΙκαΤά τοΰ 
Συλλόγου διά τήν άνεπαρκή 
δήθεν προβολήν του.

Έν πάση περιπτώσει, τήν 
άρχήν ταύτην ό κ. Διοικητής ά- 
πεδέχθη σαφώς δηλώσας κατά 
τό παρελθόν Ετος είς τούς Προ
έδρους τών Συλλόγων, τά ά-

κόλουθα:
«Τά όσα ή Τράπεζα Ελλά

δος δίδει είς τό Προσωπικόν 
της θά τά λαμβάνωμεν καί η
μείς καί έν συνεχεία βαθμη
δόν θά πρσχωρήσωμεν είς την 
άπόκτησιν τών υφισταμένων 
βελτιώσεων, έφ’ όσον αυται δέν 
είναι παράλογοι καί δέν υπερ
βαίνουν τάς δυνατότητας τής 
Τραπέζης». Βάσει τούτων όνε— 
λήφθησαν παρά τής Τραπέζης 
καπά τό παρελθόν έτος 1961 
αί κρατήοΈΐς Ταμείου Συντά
ξεων, Ο.Ε.Κ., ’Ανεργίας κλπ. 
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ 
Συλλόγου, εχσν ΰπ’ δψιν πάν
τα τ’ άνωτέρω ώς και μελετω- 
μένας βελτιώσεις τοΰ μισθολο
γίου βάσει τής άρχής τούτης, 
διά διαβημάτων του —εγγρά
φων καί προφορικών— προς την 
Διοίκησιν τής Τραπέζης, εθε- 
σεν ΰπ’ όψιν αυτής ά π ό
σα ς τάς διαφοράς 
(όργανικάς καί μισθολογικάς) 
καθ’ άς τό Προσωπικόν τής Ε
θνικής Τραπέζης ύπολείπεται 
καί έζήτησεν όπως, ή βαθμιαία 
έφαρμογή τής άρχής «νά μην 
ύπολειπώμεθα» περιλαμβάνη έ- 
κάστοτε άπάσας τάς κατηγο
ρίας καί βαθμίδας τοΰ Προσω
πικού

Δεδομένου δε ότι σήμερον 
άπώτερος σκοπός εΐναι ή κατά 
κοώλίτερον τρόπον οικονομική 
άνάκοόφισις τοΰ Προσωπικού, 
ΐνα τούτο παραμείνη όσον τό 
δυνατόν άπερίσπαστον είς τήν 
εργασίαν του, άλλα καί έκ τής 
ψύσεώς της ώς αιτήμα
τος, ή άρχή αΰτη ου
δόλως δύναται νά εχη περιορι
στικόν χαρακτήρα. Διό καί εις 
τήν σειράν τών αιτημάτων του 
ό Σύλλογος περιέλαβε καί τήν 
μηνιαίαν οίκον, ένίσχυσιν τών 
άσθενεστέρων βαθμών, άνεξαρ- 
τήτως εάν παρόμοιον μέτρσν 
ΰπάρχη ή όχι είς τάς έτέρας 
Τ ραπέζας.

Τάς άπόψεις τοΰ Συλλόγου, 
ό Πρόεδρος αύτοΰ διετύπωσε 
καί προφσρικώς προς τον κ. 
Διοικητήν κατά τάς συναντή
σεις τάς όποιας έπραγματο- 
ποίησε τήν 22αν καί 23ην Μάί- 
ου. Ό κ. Διοικητής όμως ήρνή- 
θη έπιμόνως τήν διεύρυνσιν τών 
ήδη ειλημμένων άποφάσεών 
του, τάς οποίας άναφέρομεν εν 
συνεχείςι:

ΠΏΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
Τό εσπέρας τής 25ης Μαΐου 

ό κ. Διοικητής προέβη είς τάς 
γνωστάς άναικοινώσεις του 
προς τούς Προέδρους τών Συλ
λόγων, συμφώνως προς τάς ο
ποίας:

1 ) Καθορίζεται έπίδαμα πο- 
λυετίας 14% διά τήν δεκαπεν- 
ταετή υπηρεσίαν και 18% διά 
τήν 20ετή τοιαύτην. ’Ισχύς ά- 
πό 1.1.62.

2) Αύξάνονται οί βασικοί μι
σθοί τών βαθμών άπό Τμη)ρ- 
χου Α' και άνω έξαμοιοΰμενοι 
μέ τούς άντνστοίχους τής Τρα
πέζης Ελλάδος.

3) Αυξάνονται τά έξοδα πα- 
ραστάσεως Υποδιευθυντών μει- 
ουμένων τών καταβαλλόμενων 
τοιούτων είς τούς Διευθυντάς.

4) Αύξάνεται ή πρώτη κατά 
τριετίαν προσαύξησις βασικοΰ 
μισθού τών βαθμών άπό Λογι- 
στοΰ Α' καί άνω άπό 10% είς 
15%. ‘Ωσαύτως διά τούς Είσ- 
πράκτορας Α' καί Κλητήρας 
Α' ή πρώτη προσαύξησις βα
σικού μισθού θά χορηγήται με
τά διετή παραμονήν είς τον 
βαθμόν καί πρός 20%, ή δέ δεύ
τερα καί τρίτη άνά τριετίαν 
πρός 15%. At έπόμεναι τρεΐς 
παραμένουν άνά τριετίαν προς 
10%.

5) Αυξάνεται ή μετά 2ετίαν 
προσαύξησις βασικών μισθών 
τών Υπολογιστών Β καί Α , 
Ύποταμιών Β' καί Α ώς καί 
ή μετά τριετίαν είς τον Λογι
στήν Β' καί Ταμίαν Β'. άπό 
15% είς 20%. Ή αΰτη αΰξη- 
σις επέρχεται καί είς τάς προσ
αυξήσεις Είοπρακτόρων καί 
Κλητήρων Β καί Γ'.

6) Μειοΰται τό έπιτόκιον 
τώ άτομικών δανείων άπό 7% 
είς 6%. ’Ισχύς τών άνωτέρω 
άπό 1.6.62.
ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

Έκ τής έξετάσεως τών ανω
τέρω μέτρων, διαπιστοΰται ό
τι ώς προς τό κύριον Προσωπι
κόν πλήρης άναπροσαρμογή μι
σθών και ουσιαστική οικονομική 
ϊκανοποίησις έπήλθεν μόνον είς 
τούς βαθμούς Διευθυντοΰ καί 
Ύποδιευθυντου! ! Οΰτοι λαμ
βάνουν, όμοΰ μετά τών έξόδων 
παραστάσεως, περί τάς 3.500 
δρχ. μηνιαίαν αΰξησιν αποδο
χών (! !)... ’Ενδιαφεράμενα ά
τομα 43.
Οί βαθμοί Συμπράττοντας Ύ- 

παδιευθυντοΰ καί Τμηματάρχου 
Α' λαμβάνουν μίαν λογιΙκήν αΰ- 
ξησιιν 700—750 δρχ. μηνιαίως 
κατά μέσον όρον έπί συνόλου 
τακτικών αποδοχών. Ένδιαφε- 
ρόμενα άτομα 215.

Τό αίτιον τής ουσιώδους μι- 
σθολογικής άνόδου τών άνωτέ- 
ρων βαθμών είναι ή αυξηαις τών 
βασικών μισθών έφ’ ών καί υ
πολογίζονται αί περαιτέρω 
προσαυξήσεις καί έπιδόματα. 
Άντιθέτως διά τούς κατωτέρους 
έν συνεχείψ βαθμούς Τμημα
τάρχου Β' καί Ύπστ)ρχου πα
ρουσιάζεται βελτίωσις κατά 
μέσον όρον μόνον 360 δρχ. (εν
διαφερόμενο άτομα 548) ένώ ή 
τοιαύτη βελτίωσις διά τούς 
βαθμούς Λογιστών μέχρι Υπο
λογιστών Β' + 20% κυμαίνεται 
άπό 100 μέχρι 280 δρχ. κατά 
μέσον όρον μηνιαίος (ένδιαχρε- 
ρόμενα άτομα 1926). Οί άνευ 
προσαυξήσεως Ύπολογισταΐ 
Β' δόκιμοι, προσωρινοί καί έκ- 
κτακτοι, ούδέν λαμβάνουν. Έγ- 
καταλειπάμενα άτομα 800.

ΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Αί έν συνεχείς! πιρός τά έγ
γραφα υπομνήματα "τοΰ Συλ

λόγου ένέργειαι αύτοΰ, είχον ώς 
σκοπόν τήν πραγματοποίησιν, 
καί τών κάτωθι πέραν τών έξ- 
αγγελθέντων, αιτημάτων:

1) ’Αναπροσαρμογήν βασι
κών μισθών Λογιστών Α' (κατ’ 
άνοολογίαν δέ καί Ύποτ)ρχών 
καί Τμηματαρχών Β ') ώς ήδη 
έγένετο είς τάς έτέρας Τραπέ- 
ζας.

2) ’Επαναφοράν επιδόματος 
Λογιστοΰ καί θέσεως (Προϊ
σταμένων — αναπληρωτών —
(Συνέχεια είς τήν 3ην σελίδα)

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
I ΑΛΑΗλΟΒΟΙΒΕΙΑ ΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΝ YIAAAHASN

"Ενας νόμος
Τέλος πάντων, τό ζήτημα αΰτό 

;ής εφαρμογής τοΰ Ν. 3662)57 έ- 
;ει ύπερβή τά όρια τής καλώς 
ιοουμένης ανοχής, καί, εύρίσκεται. 
ίδη είς τήν περιοχήν τής άπα- 
ιαδέκτου προκλήσεως. Τούτο δέ 
,όγω τής έπψόνου άρνήσεως τών 
ίπαχρέων έφαρμογής τού ώς άνω 
Ιόμου όπως έκτελέσουν τάς δι- 
ιτάξεις τούτου. Ή κατάστασις 
ιμως αύτή δέν δύναται νά ύφί- 
ιταται έπ’ άπειρον. Νά δεχθώ,- 
ιεν δτι υπάρχουν δύο μέτρα καί 
ίύο σταθμά περί τήν εφαρμογήν 
:οΰ Νόμου; "Αν τά πράγματα β
ουν σδτω, τότε δέν θά είναι 
αράδοςον νά ϊδη ή Πολιτεία μΐ- 
ιν ώραίαν πρωίαν τάς θύρας τής 
Γραπέζης κλειστός. Καί δταν έ- 
ιωτήση:

— Οί κύριοι υπάλληλοι αργούν 
ιήμερον;

Θά λάδη τήν άπάντησιν:
— Οί κύριοι υπάλληλοι, άπερ- 

Όϋν σήμερον!
— Πάλιν άπεργίαν έχομεν; Καί 

) λόγος, παρακαλώ;
_ Διότι έτσι θέλουν.
— "Α! "Ετσι τό έχετε;
— Βεβαίως, όπως κι* έσεις 

τσι θέλετε καί άνέχεσθε κατα- 
ιάτησιν τών Νόμων. Αλλά, πας 
ιχέφροτν αντιλαμβάνεται δτι ύπο 
ιοιούτους δρους παύαμεν πλέον νά 
ιυμπεριφερώμεθα ώς άνθρωποι 
ιολιτισιιένοι καί σοβαροί καί με- 
απίπτομεν είς τό έπίπεδον τής 
.. παντομίμας.

Δέν εΐναι όμως δυνατόν νά γί- 
η άλλως. Τό ζήτημα τής έφαρ- 
,ογής τού Νόμου 3662)57 είναι 
ιοβαρώτατον, καί πρέπει οί έν- 
ιιαφερόμενοι ν’ άντιδράσουν — 
ιατά κάποιον τρόπον — ταχύτα- 
:α, προτού πλέον είναι άνεπανορ- 
Ιώτως άργά. Καί θά είναι άργά 
ιταν άπούσωμεν μίαν ήμέραν δτι ; 
ό Ταμείον μας Συντάξεων,, παύ- ; 
ι νά πληρώνη συντάξεις έλλεί- 
μει.. . χρημάτων.
"Ίσως, επειδή είμεθα νέοι ά- 

:όμη, σχετικώς, καί ή αισιοδοξία 
ής σημερινής μας ιδιότητας άπο- 
ιακρύνει άπό τών οφθαλμών μας 
ήν εικόνα τής άπαμαχίας — μιάς 
ιραγματικότητος ή όποια μίαν ή- 
,έραν θά έίλθη καί δι’ ήμάς — ά- 
ιυνατοϋμεν νά έκτιμήσωμεν την 
αρύτητα τού ζητήματος.Δέν ύπάρ 
ει δμως, νομίζω χαλεπώτερον 
:ραγμα άπό τό νά στερήται κα
είς τών μέσων διαβιώσεώς του. 
ταν πλέον θά είναι ανίκανος 
:ρός έργασίαν καί αί δυνάμεις 
ου θά τόν εγκαταλείπουν.
Διά τούτο καί ή δραστηριότης 

ας είς τό ζήτημα έφαρμογής τοΰ 
I. 3662)57 πρέπει νά είναι άμβ- 
ωτάτη. Διά νά εΐναι τά τέλη τής 
ωής μας — πατά τήν έκκληηια- 
τιπήν έκφρασιν — «άνώδυνα, ά- 
επαίσχυντα»...

Ν. Φρ-ς

Δέν πρέπει, νομίζομεν, νά ξε- 
νίζη (ορισμένους συναδέλφους τής 
Τραπέζης ’Ελλάδος καί δη υπευ
θύνους θέσεις κατέχοντας, τό 6- 
τι θεωροΰμεν πλεΐστα σημεία τοΰ 
έν τή Τραπέζη των ύφισταμένου 
καθεστώτος αμοιβής κφί έξελί- 
ξεως τού Προσωπικού ώς πρότυ
πα, ών τήν ίσχύν έπιδιώκομεν καί 
διά τήν ήμετέραν Τράπεζαν. Δι
ότι άνεξαρτήτως τού δτι ταΰτα 
άπετέλουν καθεστώς καί εις τήν 
’Εθνικήν Τράπεζαν προ τής συγ
χωνεύσεως, οπότε περί έ π α- 
ναπτήσεως κυριολεκτικώς 
όμιλοΰμεν, νομίζομεν δτι ή άρχή 
τής «ίσης μεταχειρίσεως» ουδόλως 
έβλαψε τους συναδέλφους καί 
τών τριών μεγάλων Τραπεζών, 
οσάκις ίσχυσεν είς τό παρελθόν. 
Έτι μάλλον δέ σήμερον, δτε ύφί- 
σταται ή δυνατότης τών Τραπε

ζικών Ιδρυμάτων νά ικανοποιή
σουν, εις εΰρεϊαν κλίμακα,' αιτή
ματα τού Προσωπικού των.

1 Ημείς ουδέποτε έδυσφορήσα- 
μεν διά τήν έπέκτασιν και είς 
τάς έτέρας μεγάλας Τραπέζας 
τών σημείων έκείνων εις τά ό
ποια έπλεονεκτούμεν. Ότε δέ οί 
συνάδελφοι τών Τραπεζών Άν- 
δρεάδη ήγειραν θέμα έξσμοιώσεως 
πρός ήμάς, έθεωρήσαμεν ύπσχρέ- 
ωσιν νά τούς βοηθήσωμεν παν- 
τοιοτρόπως. Έφ’ όσον πιστεύο- 
μεν είς τήν ιδέαν τής αλληλοβο
ήθειας τών Τραπεζικών ύπαλλή- 
λων, καί είς τήν Ιδέαν ταύτηγ 
άναμφισβητήτως πιστεύουν καί 
οί έν άρχή τοΰ παρόντος συνάδελ
φοι, νομίζοιμεν ότι μία έκφρα- 
σις τής ιδέας τούτης είναι καί 
ή άναφερΙΒεΐσα έμπρακτος συμπερι 
φορά.

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΚΑΙ ΠΟ
ΛΥΤΕΛΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ

Μέ άρκετήν πατάπληξιν Ιδία οί 
ύπηρετοΰντες είς τό Κεντρικόν! 
καί τήν Διοίκησιν συνάδελφοι, 
βλέπουν συνεχείς άνακατασκευάς 
πτερύγων καί διαμερισμάτων, αι
φνιδιαστικός άηάξεις πολυτελών 
έπιπλώσεων — τόσον μάλιστα αΐ- 
φνιδιαστικάς, ώσιε ν’ άγνοήται 
καί ό προορισμός των — καί άλ
λα παρόμοια έργα... έξωραϊσμοΰ. 
Φυσικά ό έξωραϊσμός καί ή άνα- 
νέωσίς εΐναι μία ανάγκη. ’Αλλά 
υπάρχει τό μέτρον καί ή σύγπρι,- 
σις. Μέτρον μέν ώς πρός τό πε
ριττόν ή μή, σύγκρισις δέ ώς 
πρός τήν γενομένην μεταχείρισιν 
έτέρων Υπηρεσιών μεγαλυτέρας 
ίσως άνάγπας άντιμετωπιζουσών. 
Ή γενομένη δμως σύγκρισις μέ 
τήν βραδυτάτην πρόοδον τών ζη
τημάτων τοΰ Προσωπικού καί μ.έ 
τήν φειδώ, ή οποία μόνον είς αυ
τά έκδηλούται, πληροί τήν έννοιαν 
τής ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΣ, έννοια ή ό
ποια μόνον ολέθρια άποτελέσματα 
δύναται νά άποφέρη.

--------- ^---------
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΑΡΟΤΡΥΝ

ΣΕΙΣ
Είς τό «Βήμα» τής 24)4)61 

-καί είς τήν άφιερωμένηιν είς τά 
οίκοναμιίκά θέματα σελίδα αυ
τού, δημοσιεύεται άρθρον άνα— 
ψερόμεναν είς τό κόστος τών 
κοινωνικών υπηρεσιών, τό ύψος 
τών όποιων οφείλεται, κατά τό 
ήρθρον, είς τό δτι έν ‘!Ελλάδι 
τό υφιστάμενον κενόν είς Ικα
νοποιητικούς μισθούς καλύπτε
ται διά τών «ποικιλόμορφων» 
κοινωνικών παροχών. Καί ένώ ό 
άρθρσγίράψος άπαφαίνεται δτι 
υπό τάς σημερινός συνθήίκας ή 
κατάργησις τών κοινωνικών ε
πιβαρύνσεων θά ήτο αδιανόη
τος, δμως καταλήγει είς τήν ύ- 
πόδειξιν τής κρατικοποιήσεως 
τής άσφαλίσεως κατά τής α
σθένειας καί τοΰ γήρατος. Χω
ρίς νά θιέλωμεν νά άίμφισβητήΓ 
σωμεν τάς άγαθάς προθέσεις 
τοΰ άρθιρογράψου, νομίζομεν δ-

τι τοιαΰται απόψεις ευκόλως 
μετατρέπονται είς επικινδύνους 
παροτρύνσεις πρός ώρισμένους 
αρμοδίους ισχυρούς, οί όποιοι 
έχουν τάξει σκοπόν τής ζωής 
των τήν ικατάργησιν τής κλαδι
κής καί αυτοτελούς άσφαλίσε
ως, δχι βεβαίως πρός έξυπηρέ- 
τησιν, ούσίςι, τοΰ θεσμού τής 
κοινωνικής άσφαλίσεως. Οί αυ
τοτελείς ασφαλιστικοί οργανι
σμοί έγεννήθησοίν ακριβώς διό
τι δέν ύπήρχε καί διατηρούνται 
ακριβώς διότι δέν υπάρχει Γε
νική, Κοινωνικήι Άσφάλισις ικα
νή νά παράσχη. άνθρωπίνην πε- 
,ρίθαλψιν και νά έξασφαλίση 
ανθρωπίνους δρους ζωής κατά 
τό γήρας. Θά ήτο λοιπόν όρ- 
θώτερον, ό άρθρογράψος, τάς 
άνταπακρινομένας προς τήν εΰ- 
ρεΐαν έπιστημονικήν του κατάρ- 
τισιν καί όρθάς άπό δεοντολο
γικής πλευράς απόψεις του νά 
έπανέβλεπε καί ύπό τό πρί
σμα τής πραγματικότητος, ο
πότε ασφαλώς ή θά περιωρίζε- 
το είς τά έν άρχή τοΰ άρθρου 
του συμπεράσματα, ή θά με
τέστρεφε, ώς έδει, τάς βολάς 
του άπό τής αυτοτελούς άσφα
λίσεως, πρός άπαντας τούς υ
πευθύνους διά τήν έν γένει καθ
υστέρησή του Κεντρικού Φορέ- 
ως τής Κοινωνικής ’Ασφαλί- 
σεως.

Οί ΕΞΕΧΟΝΤΕΣ
‘Οσάκις ή ρόβμισις τοΰ ωραρί

ου είς τάς επαρχίας γίνεται είς 
βάρος τοΰ Προσωπικού προβάλ
λεται ό ισχυρισμός τοΰ ανταγωνι
σμού. Είς πολλάς όμως επαρχίαν 
κάς πόλεις όπου ό άνταγωνισμός 
άποοσχολεΐται δύο μόνον οοτσγεύ- 
ματα, τά Ύποκ)το τής ή,μετέρας 
Τ,ραπέςηςάπασχολοΰνται τρία.Είς 
έτέρας πόλεις αιτία τής άπτασχο- 
λήσεως όλων των έμπορικων Τρα
πεζών πλείονας. άπογευιματινάς 
ώρας άπό δσας διά κοινής συμψω-



ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΝ
ΕΠΙΣΤΟΑΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ,.ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ,,

ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΝ ΕΚΠΑΙίΕΪΣΙΝ
’Αγαπητή «Τραπεζιτική»,

’Ορθότατα κα'ι άπηχοΰντα την 
γνώμην τής πλειονότητας τών 

συναδέλφων τά δσα άνεγράψατε 
εις τό περί τής μελετωμένης «έ- 
παγγελματικής έκπαιδεύσεως» τοΰ 
προσωπικού σ χολ ιόν σας, δημοσι- 
ενβέν έν τώ ΰπ’ άριίθ, 232)1.5.62 
φΰλιλω σας.

Δέν είναι οσκοπον νά τονισθή 
ενταύθα διά μίαν εϊσέτι φοράν 
δτι ή ιδέα τής άναδείξεως στελε
χών έκ φοιτησάντων εις δημιουρ- 
γηθεισας έπί τούτο» «Σχολάς» εί
ναι άνεπιτυχής, διά τούς ακολού

θους λόγους:
1) Διότι ή βραχεία κατάρτισις 

ήτίς πραγματοποιείται εις τάς 
«Σχολάς» αύτάς δέν δύναται νά 
ύπερέχη ποιοτικώς καί ποσοτικώς 
έκείνης άνωτάτων ειδικών έκπαι- 
δευτικών Ιδρυμάτων (π. χ. ’Α
νώτατης ’Εμπορικής, Άνατ. Βι
ομηχανικής Σχολής).

2) Οί είς τάις δημιουργουμένας 
«Σχολάς» καλούμενοι νά φοιτήσω- 
σι προσελκύονται ούχί έξ «αμέ
σου» — ψυχολογικώς — ένδιαφέ- 
ροντος δι’ οικονομικά — Τραπε
ζικά θέματα, άλλ’ έκ τής συνή-

νίας θά ήδόνανσο νά καθορισθώσι 
εΐναι ή ήμετέρα Τράπιζα. Οόδείς 
δέ έχει το θάρρος νά σνα;λά6η την 
εύθύνην τής τοιαύτης απαράδε
κτου μεταιχειρίσεως τών έπαρχια- 
κών συναδέλφων. 01 Διευθυνταΐ
τών Υποκαταστημάτων αιτ ιώνταt 
την Έπιθεώρησιν, ή Επιθεώρησης 
θέλει έντολάς άπό τήν Διεόθυν- 
αιν Προοτωπικου και αυτή πάλι 
φοβάται.... τόν ανταγωνισμόν. 
Νομίζομεν ότι ή σοβαρότης τής 
Τραπέζης μας δέν επιτρέπει τοι- 
οότους κωμικούς Ισχυρισμούς. Η 
καλή θέλησίς αρκεί διά νά μήν 
έχτίθεται το "Ιδρυμα είς την έ- 
παρχιακήν κοινήν γνώμην καί διά 
νά παυσουν οΐ αρμόδιοι έπαρχια- 
κοί Διευθυνταΐ νά είναι οί δακτυ- 
λοδειικτούμενοι φορείς προφάσεων 
εν άμαρτ ία ι ς.

-------- <*>---------
ΠΡΟ ΑΓΟΝΤΑΙ Π ΤΙΜΩΡΟΥΝ 
ΤΑΜ ΙΔΟΥ Η ΑΠΟΡΙΑ

Φαίνεται δτι ώρισμένα πρά
γματα στόν κόσμο δέιν καθί
στανται προσιτά ούτε είς τά 
αισθητήρια όργανα τών ύπευθΰ- 
νων, οΰτε, φυσικά, είς τάς συν
ειδήσεις αυτών.

"Εν έκ τούτων υπήρξαν καί αί 
προαγωγαί Λογιστών Α' καί 
Ύποτμηματαρχών 1961, αΤτι- 
νες περατωθεΐσαι υπό τής έπι- 
τροπής, λίαν περιέργως καί μέ 
δικαιολογίας αΐ όποίαι έπαυ
σαν, λόγφ τού διαρρεύσαντος 
χρόνου νά γίνωνται πιστευτά!, 
κοινοποιούνται μετά πάροδον 
τριμήνου. Καί τίθεται τό ερώ
τημα: Οΐ άνθρωποι αυτοί —οί 
συνάδελφοί μας— οί όποιοι πε
ριλαμβάνονται είς τάς προαγω

γής, τί κακόν εΐχον κάμει είς 
τούς διοιικοΰντας την Τράπεζαν 
καί τούς περί αυτούς, οΐ όποιο , 
ώσάν άναβιώσαντες Θεοί έξεδη- 
λωσαν τήν ιμήνιν των κοιτά τώ 
συγχρόνων Σισύψων —τών κ- ι- 
θέτ/των προς προαγωγήν συνο: 
δέλφων; Δικαίως λοιπόν οί - 
λευταΐοι άνερωτώντο: Προήχθη- 
μον ή τιμωρούμεθα; Πιστεύο- 
ρεν, δτι είς τό μέλλον, ούτε οΐ 
δικαιούχοι συνάδελφοι θά τα
λαιπωρούνται, ούτε καί οΐ ΰ- 
πεύθυνοι θά εκτίθενται ήθικώς. 
είς τοιαΰτον βαθμόν,

ΤΑ ΑΝΘΗ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ
"Οταν δέν ύπάρχη φώς, ύπό 

τόν πέπλον τού σκότους, πλεΐ- 
στα όσα τεκταίνονται καί οί 
τρεφόμενοι απτό τό σκότος ορ
γανισμοί αναπτύσσονται. Ή α
ναμονή έκ μέρους τών Συλλό
γων τού Προσωπικού τής έκδη- 
λώσεως τής πρωτοβουλίας τής 
Διοικήσεως προς λύσκν τών έκ- 
ικρεμούντων ζητημάτων, ή κακή 
δυστυχώς χρήσις τής αναμονής 
ταύτης έκ ιμέρους τής έτέρας 
πλευράς, και ή έκ τούτου έλ- 
λειψις επισήμων ανακοινώσεων 
έτροφοδότησαν τάς ττηγάς τών 
πλέον καταπληκτικών διαδόσε
ων. Ή Συλλογική Ηγεσία έ- 
πέστησε τήν προσοχήν τών 
συναδέλφων έπί τού κακοβού- 
λου τών ανεύθυνων τούτων 
«πληροφοριών» καί οί τελευταί
οι, φυσικά αμυνόμενοι, λαμβά
νουν τά μέτρα των κλείοντες τά 
ώτα. Έν πάση περιπτώσει ή 
χαρά τών διαδοσιών καί τών 
ΰποθάλπόντων τήν μούρην α
γοράν τών ειδήσεων ανήκει είς 
τό παρελθόν, διότι ή Συλλο
γική πλευρά θεωρούσα ώς λή- 
ξασαν τήν σκοπιμότητα τής σι
ωπής της, θά προβαίνη είς τα

κτικήν επίσημον ένημέρωσιν 
τών συναδέλφων, άδέσ μευτος 
πλέον, διά νά καταγγέλη παρ
ελκύσεις,έμπαιγμούς καί παρό
μοιας καταστάσεις, άλλά καί 
ώς διαθέτουσα ισχυρόν αντικει
μενικόν κιριτήριον νά χειροκροτή 
πρώτη σσβαράς καί ουσιαστι
κός λύσεις τών αιτημάτων τού 
Προσωπικού.

ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣ 
ΑΚΡΩΣ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΝ 
ΤΟΠΟΝ
Ή εργασία τών καταμέτρησών 
ερμάτων είναέ άποδεδειγμενως 
,θυγιεινή διό καί. ή Συλλογική 
ευρά έχει ζητήσει όπως οι 
ινάδελφοι τής κατηγορίας ταύ- 
ΐς τύχουν ειδικής ένισχυσεως 
ά σχετικού έπιδόματος.
’Αλλά οί συνάδελφοι τής κατη- 
ιρίας ταύτης τοΰ Κεντρικού 
τταστήματος είναι εις έτι δυσ- 
στέραν θέσιν καί άπό πλευράς 
,που άπασχολήσεώς των. Πρά- 
ιατι «μπουντρούμι» δυναται να 
ιρακτηρσθή ό υπόγειος; στενός 
ίρος μεταξύ Γενικού Αρχείου 
ύ υπογείων αποχωρητηρίων του 
ϊντρικοϋ Καταστήματος έπι της 
ιέρυγος Γεωργίου Σταυρου, ο- 
ιυ ασφυκτικά στρμμωγμένοι οί 
ίταμέτρητα! εισπνέουν τήν με
λικήν κόνιν άνάμικτον μέ τας

’Η Διεύθυνσις τοϋ Κεντρικού 
Καταστήματος — τήν άναφέρομεν 
πρώτην ώςέχουσαν τό προβάδισαα 
άπό πλευράς εύθύνης καί άραοδι- 
ότητος—ή Διεύθυνσις Προσωπι
κού (ό κ. Σπηλιόπουλος έσχεν 
προχθές καί Ιδίαν άντίληψιν τής 
κατοστάσεως) καί πάς έτερος αρ
μόδιος άς δείξουν τό δέον επι 
τοϋ προκειμένου ένδιαφέρον.

εξαεριςμοςΙαταςτη-
ΜΑΤΩΝ
Αλλά τό θέμα τής_ ύπό ύγιει- 

νούς όρους προσφοράς εργασίας 
είναι πλέον έκτεταμενον, φθάνον 
μέχρι τοΰ σημείου νσ καθιστά, 
κατά τήν θερινήν ίδίφ περίοδον, 
άδύνατον τήν παροχήν οίασδήπο- 
τε έργασίας. Καί αϋτά άκόμπ τά 
μεγαλύτερα, μετά τά Κεντρικά, 
Υποκαταστήματα τής Τραπέζης 
ήτοι τής Πλατείας Μητροπόλε- 

ως καί Πειραιώς Α' στερούνται 
παντελώς συστήματος έξαερισμοϋ, 
δπερ σημαίνει ότι κατά τάς εργα
σίμους ώρας, πίελατείά, προσω
πικόν, χαρτιά κλπ. κολυμπούν εις 
τόν Ιδρώτα, πνίγονται όπό τήν 
χαρο)κτηριστικήν διά συχναζομέ- 
νους χώρους δυσοσμίαν καί σκό
νην.
Νομίζομεν ότι έναντι τών τόσων 

εξόδων τής Τραπέζης διά πολυτε
λείς επιπλώσεις καί άνακατασκευ- 
άς κτιριακών πτερύγων, ή έγκα- 
τάστασις είς τά Υποκαταστήματα 
συγχρονισμένου συστήματος έξαε. 
ρισμοΰ δέν !θά ήτο έπιβλαβήςούτε 
διά τήν ύγείαν τών συναδέλφων, 
οΰτε διά τήν ευπρέπειαν, τής Τρα
πέζης, οΰτε διά τήν διεξαγωγήν 
τών έργασιών της, ούτε καί διά 
τήν ,ίτροσέλίκυσιν πελατείας.

ΤΑΜΕΙΑΚΟΙ 
ΕΚ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΣ

«Τό εγκαίρως διδόμενον δίς δί
δεται» έλεγε, πολύ όρθώς, παλαι- 
ότερος Πρόεδρος τού Συλλόγου 
μας. Τούτο θά πρέπει νά έφαρμο- 
σθή εις τούς έπ’ άρκετά έτη τα- 
λαιπωρηθέντας συναδέλφους τα|- 
μειακούς, τούς προερχόμενους έκ 
μετατάξεως , ών ή γνωστή υπόθε
σης τής προωθήσεώς των έτακτο- 
ποιήθη προσφάτως. Διά νά πρα- 
γματοποιηθή όμως ή δοθεΐσα προ- 
ώθησις πρέπει νά συνέλθη τό 
Συμβούλιον Προαγωγών πρόςΙ 
κρισιν τών ενδιαφερομένων συνα
δέλφων εις εφαρμογήν τής σχε
τικής άποφάσεως. Δέν νομίζομεν 
ότι είναι ζήτημα περισσοτέρων 
των δύο συνεδριάσεων αυτού διά 
νά λήξη ή έπί εν εϊσέτι έξάμηνον 
παρατεινομένη καί μετά τήν τα- 
κταποίησιν τής ουσίας έκκρεμό-
της.

θοις παρεχομένης είς τούς φοι
τώντας άποζημιώσεως. ΕΙνοΚ,, κα
τά συνέπειαν, όρθόν νά έναπσθέ- 
τωμεν τήν έμπιστοσύνην μας είς 
έκείνους οίτινες προσελκύονται 
άπό τό χρήμα καί αποκτούν έπι- 
χρίσματα γνώσεων, ή είς έκεί
νους οΐτινξς άδιαλείπτως μελε
τούν καί δέν χάνουν ευκαιρίαν εί
τε διά νά έκμάθουν μίαν άλλην 
ξένην γλώσσαν, είτε νά μελετή
σουν ένα άρθρον οίκονομικοΰ πε
ριεχομένου, τό όποιον θά τούς 
ύποβοηθήση είς τό έργον των, 
είτε νά παρακολουθήσουν μίαν 
σχετικήν διάλεξιν; "Αξιοι άναδεί- 
ξεως είναι έκεΐνοι οί όποιοι έ
χουν ανησυχίας έπαγγελματικάς. 
Δηλ. όσοι καί είς τήν οικίαν των, 
καί είς τόν περίπατόν των άκό- 
μη άπασχολοΰνται 
μέ κάποιο θέμα άπό 
τήν έργασίαν των. 
’Εκείνοι πού έχουν τάς ανησυχί
ας αύτάς, έκεΐνοι που δέν Ικανο
ποιούνται μέ τό ύπάρχον, μέ τό 
νΰν ίσχΰον, άίλλά διαρκώς έρευ- 
νοϋν διά νά άνεύρουν — βάσει 
τών γνώσεων καί τής πείρας των 
— νέους τρόπους ένεργείας καί 
τραπεζιτικής Τεχνικής.

Αμείβονται, μήπως, οί κατ’ 
αΰτόν τόν τρόπον απασχολούμε
νοι καί άνησυχούντες διά τήν έρ
γασίαν τού τμήματός των έκα
στος; ’Ασφαλώς όχι. Δέν άξιζουν, 
λοιπόν, έμπιστσσύνης ούτοι, άλλ' 
άξίζουν έκεΐνοι οί όποιοι θά 
εισπράττουν τό μηνιαΐον «φοιτητι
κόν» επίδομα;

Ή Τράπεζα, δόξα τώ Θεώ, δι
αθέτει Ενα άριστον κατά πάντα 
Τμήμα Όργανώσεως, τό όποιον 
είς βραχύ σχετικώς χρονικόν δι
άστημα, έχει έπιτελέσει σημαντι- 
κώτατον έργον. Τό θέμα, συνε
πώς, τής έξελισσομένης Τραπε
ζικής Τεχνικής άντιμετωπίζεται 
ήδη έπιτυχώς ύπ’ αύτού.

Παραμένει ή άξιοποίησις τών 
έ-χόντων κατάρτισιν είς Άνωτά- 
τας τοΰ Κράτους Σχολάς συνα
δέλφων, ώς καί τών έχόντων εδ- 
ρυτέραν γενικήν μόρφωσιν καί ά- 
ποδεδειγμένον έπαγγελματικόν έν
διαφέρον.

Άλλά δέν πρέπει νά θεωρώμεν 
ώς ήσσονος σημασίας καί τήν έπί 
τήν Τράπεζαν έπιβληθησομένην, 
έκ τής δημιουργίας αιάς «Σχο
λής» βαρειαν οικονομικήν έπιβιί- 
ρυνσιν, ήτίς δύναται, διατιθέμε
νη κατ’ άλλον τρόπον, νά έχη ού- 
σιαστικώτερα άποτελέσματα. Τοι- 
οΰτος δέ άλλος τρόπος είναι ή 
είς ειδικούς έπιστήμονας άνάθε- 
σις: δ>.ενεργεί(η διαλέξεων έπί 
θεμάτων άφορώντων τούς Τραπε
ζικούς ύπαλλήλσυς. (π. χ. περί 
κλήριγκ, ή Κοινή Εύρωπαϊκή ά- 
γορά καί ή σημασία αύτής διά 
τάς Τραπέζας κ.ο.κ.).

Τάς διαλέξεις ταύτας θά παρα
κολουθούν ελευθέριος καί 
ούχί ύποχρεωτικώς 
οί συνάδελφοι, θά διανέμεται δέ 
εις αύτούς, μετά τό πέρας έκά- 
στης διαλέξεως, περίληψ ις περι- 
έχουσα τά κυριώτερα σημεία αυ
τής, αποτελούσα είδος μνημονίου. 
Τοϋ κύκλου τών διαλέξεων αυ
τών περατουμένου, όσοι έκ τών 
ακροατών — συναδέλφων έπιθυ- 
μοΰν, θά ύποβάλουν μίαν μικράν 
μελέτην έπί θέματος τής έκλογής 
των, σχέσιν έχσντος μέ τό περιεχό 
μενον τών διαλέξεων ας παρηκο- 
Χούθησαν.

Φρονώ ότι ό τρόπος σύτος εί
ναι αλάνθαστος διά νά διαγνωσθή 
ύπό τών αρμοδίων ποιοι πράγμα
τι έχουν θεωρητικά καί πρακτικά 
τραπεζικά διαφέροντα καί συ
νεπώς άξίζουν νά προορισθσΰν 
δι’ ήγετικάς έν τή Τραπέζη θέ
σεις.

“Αλλως, υπάρχει κίνδυνος καί 
οί φοιτήσαντες είς δημιουργηθη- 
σομένας τραπεζικάς «Σχολάς» συν 
άδελφοι νά ΐδουν Εαυτούς ύπο- 
σκελιζομένους είτε ύπό τών δια- 
θετόντιον «Ισχυρά μέσα», είτε ύ
πό έκείνων οίτινες έχουσι γεγυ- 
μνασμένην τήν σπονδυλικήν στήλην 
δι’ εδαφιαίας κολακευτικός υπο
κλίσεις.

2.5.1962
Μετά συναδελφικών χαιρετισμών 

Ν. ΦΡΑΓΚΟΣ

Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
’Αγαπητή «Τραπεζιτική»,

’Αποτολμώ καί πάλιν ν’ άπα- 
σχοίλήσω τάς στήλας σου διά νά 
έμφανίσω διαψιθυριζομένας γε- 
νικωτέρας συναδελφικάς απόψεις, 
όχι τόσον έπί τού αποτελέσματος 
των τελευταίων άρχαιρεσιών τού 
Συλλόγου μας, τό όποιον ήτο έκ 
τών προτέρων γνωστόν, όσον κυ
ρίως έπί τής διά τών στηλών σου, 
λαβσύσης τό φώς τής δημοσιότη
τας, έξυμνήσεως αύτού, ώς δήθεν 
άποτόκου γενικής άναγνωρίσεως 
μυρίων προσόντων τής έπί σει
ράν έτών πρστιμωμένης Διοική- 
σεως καί είδικώτερον τής συ - 
δικαλιστικής πορείας της! καί τής 
επιτυχούς διαχειρίσεως τών· ■ · · 
άτυχων ζητημάτων τοΰ κλάδου

I ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ I
a-------------- ► μ-------------- h

ΓΑΜΟΙ
Ό κ. Ευστράτιος Κουκλάκης 

μετά τής συναδέλφου δίδος Φω
τεινής Γυφτοδήιμου (Ύττοκατα- 
στήματος Μητροττόλεως).

—Ό συνάδελφος κ. Σταύρος 
Τσόντος (Βιομηχανικής Πίστε- 
ως) μετά τής δίδος Μάγδας Οι
κονόμου.

—Ό κ. Παναγιώτης Καρα- 
πάνος (υιός τού Προέδρου τού 
Συλλόγου μας) μετά τής δίδος 
Γιώτας Σαραφιανού, έτέλεσαν 
τούς γόμους των.

Είς τά ευτυχή ζεύγη τών νε
όνυμφων τάς καιλλιτέρας μας 
εύχάς.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Ή κυρία Ρούλα Άλεξαινδρο- 

ττούλου, σύζυγος τοΰ συναδέλ
φου Υποκαταστήματος Φιλια
τρών «. Χαραλάμττους Άλεξαν- 
δροττούλου έτεκεν ev Καλάμαις 
τρίδυμα( !) 2 άρρενα -καί έν 
θήλυ.

Συγχαίροντες τούς γονείς, 
ευχόμεθα νά τούς ζήσουν.

ΠΕΝΘΗ
Ευγενία Πυλαρινοΰ άττέθανε 

καί έτάφη έν Ν. Σμύρνη.
Τόν υιόν της Τμηματάρχην 

Υποκαταστήματος Μητροττόλε
ως, κ. Ιωακείμ Πυλαρινόν συλ- 
λυττούμεθα.

Γεώργιος Θεοφανίδης Προϊ
στάμενος HELLENIC

Δημ. Παπαδόττουλος Συντα
ξιούχος.

άττέθανον ·έν Άθήναις. Τούς 
οίκείους των συλλυττούμεθσ.

ΕΛΕΝΗ ΛΙΤΙΝΑ
Τό Δ.Σ. τού Συλλόγου συλλυ- 

πείται θερμώς τόν υιόν της κ. 
’Ιωσήφ Λίτιναν Ειδικόν Γραμμα
τέα τού Συλλόγου.

ΔΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

Είς μνήμην τής άττσβιωσάσης 
μητ,ρός τού συναδέλφου κ. Ευ
αγγέλου ’Αποστόλου, Ευγενίας 
‘Αποστόλου ή Διεύθυνσις καί 
τό Προσωπικόν τού Ύποκ)τος 
’Αγοράς κατέθεσαν υπέρ τού 
Τ.Υ.Π.Ε.Τ. δρχ. 740.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Θεωρώ υποχρέωσίν μου νά 
έκψράσω τάς άπειρους ευχαρι
στίας μου καί πρός τό Τ.Υ.Π. 
Ε.Τ. καί προς τον Σύλλογον 
Υπαλλήλων Ε.Τ.Ε. διά τήν ή- 
θικήν καί υλικήν συμπαράστα- 
σίν των ήν μοί παρέσχον διά τά 
τρίδυμα τέκνα μου.
ΧΑΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΑΟΣ 

Ύποκ)μα Φιλκττρών

μας.
Παρέχω πρσκαταβολικώς τήν 

έξήγησιν ότι μέ όσα θά έκθέσω 
δέν θέλω νά ψέξω προσωπικώς 
τούς έπί σειράν έτών προτιμωμετ 
νους έν τή Διοικήσει τοϋ Συλλό
γου μας κ. κ. Συναδέλφους, διό
τι όλους τούς έκτιμώ καί τούς ύ- 
πολήπτομαι δεόντως.

Παρά ταύτα όμως δέν δύνα
μαι νά μή υπογραμμίσω τό ότι 
κατ’ αρχήν δέν εΐναι όρθη καί 
ένδεδειγμένη ή τοιαύτη έπί σει
ράν έτών διατήρησίς εις τούς 
Συλλόγους τής ιδίας Διοΐκήαεως. 
"Εχει διαπιστωθή έκ τής πράξε- 
ως ότι λόγοι πολλοί καί ποικίλοι 
έπιβάλλσυν τήν άνανέωσιν (αλλα
γήν) Διοικήσεων, διότι μόνον έ
τσι υπάρχει έκ τών προτέρων ή 
έγγύησις ότι ή έκλεγησομένη Δι
οίκησές θά έπιληφθή μετά ζήλου 
τών καθηκόντων της.

Έν πάση περιπτώσει είς τόν 
Σύλλογόν μας ή τοιαύτη άρχή πα- 
ρεκάμφθη καί καλώς ή κακώς έ- 
πανεπροτιμήθη ή ιδία σχεδόν Δι,- 
οίκησις ή όποια, διά νά είμεθα 
αντικειμενικοί έκτιμηταί τών 
πραγμάτων, ούδέν άπέδωσε έπί 
τών ζωτικωτέρων ζητημάτων μας 
(τοΰ ’Οργανισμού, τής έντάξεως, 
τοϋ συνταξιοδοτικοϋ κλπ.). Είς 
τά θέματα αύτά άφήκε κενόν ά- 
δ ,καιολόγητον.

Καί έξεταστέον: Είναι ικανο
ποιημένη ή μεγάλη μάζα τών συν
αδέλφων διά τό είς τόν ύψίστης 
σημασίας τομέα αΰτόν κενόν; Εί
ναι κοινόν μυστικόν ότι ή μέγά- 
λη μάζα τών συναδέλφων δέν εί
ναι Ικανοποιημένη άπό τήν έπαν- 
εκλεγεϊσαν Διοίκησιν, ή όποια 
ούδεμίαν Ιήγγύησιν παρέχει ότι 
θά έπιτύχη, ώς θριαμβολογούν οί 
έξυμνούντες τό έκλογικόν αποτέ
λεσμα καί παρερμηνεύοντες αυτό 
διά τό μέλλον μέ τήν δικαιολογί
αν ότι άνανεοΰται κατά τό 1)3 
τό Συμβούλιον. Όπως ούδέν επέ
τυχε μέχρι τούβε, τό αυτό θά 
συμβή καί είς τό μέλλον.

Κατ’ ακολουθίαν ή έπανεκλογή 
τής μή έπιτυχούσης Διοικήσεως 
πρέπει νά οφείλεται κάπου άλλου. 
Είς παράγοντα άσχετον μέ τήν 
συνδικαλιστικήν δράσιν της. Καί

(Συνέχεια είς την 3ην σελίδα)

/9??Υ ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ

ΕΘΝ 1 Κ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΑ
ΕΚΔΡΟΜΑΙ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 1862

Κυριακή 3 Ιου
νίου: ΧΑΛΚΙΣ — ΝΕΑ 
ΑΡΤΑΚΗ.

Άναχώρησις 7. π.μ. γιά τή 
Θήβα. Μικρή στόισι. Συνέχεια

καί άφιξίς είς Αθήνας περί 
την 1Οην μ μ.

Τιμαϊ συμμετοχής κατ’ άτο- 
μον περιλαμβάνουσαι:

Μεαφοράν διά λεωφορείου
μέσφ Χαλκίδος για τήν ωραιό
τατη παραλία μέ τά Ψαράδικα 
Μαγαζάκια. Παραμονή καί ά- 
ναχώρησις 5 μ.μ.

Επιστροφή είς ’Αθήνας 10 
μ. μ.

Συμμέτοχοι: Μέλη Δραχ. 45 
Τρίτοι δραχ. 55.

Κυριακή 10 ’Ιου
νίου: ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

Διατίθενται άτμοπλοϊκά ει
σιτήρια μέ πολύ χαμηλές τι 
μές ώς ακολούθως: Α' θέσις 
διά ΑΙΓΙΝΑΝ - ΜΕΘΑΝΑ - 
ΠΟΡΟΝ μετ’ έπιστροιφής δρ. 
45.

Α' θέσις διά ΥΔΡΑΝ —ΈΡ- 
ΜΙΟΝΗΝ — ΣΠΕΤΣΕΣ μετ 
επιστροφής Δρχ. 50.

Σ ά 6 6 α τ ο ν, Κ υ ρ ι α- 
κ ή ν καί Δευτέρα 16 

—18 Ιουνίου ΚΥΛΛΗΝΗ.
Σάββατον άναχώρησις 2 μ. 

μ. άπό όδ. Βουικουρεστίου 4 
(Γραφεΐον ΟΛΥΜΠΟΣ),άφιξις 
8 μ.μ. είς ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΝ Α
ΚΤΗΝ ΚΥΛΛΗΝΗΣ (Δεΐπνον 
καί διοινυικτέρευσις).

Κυριακή παραμονή είς Ολυμ 
πιακήν ’Ακτήν.

Δευτέρα άναχώρησις 4 μ.μ,

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ

Πούλ,μαν, άπαντα τά γεύματα 
άπό τό δεΐπνον τής πρώτης η
μέρας καί τό γεύμα της τελευ
ταίας καί παραμονήν, ώς κά
τωθι ;

ΣΚΗΝΗ (Δίκλινος ή μονό, 
κλινος) Δρχ. 290.

ΒΟΥΝΚ ΑΛΟΟΥ δίκλινου μέ 
παροχήν ψυχρού ϋδατος Δρχ. 
350.

ΒΙΑΛΑ δίκλινος ή τρίκλι
νος μέ ιδιαίτερον ντούς καί 
WC Δ,ρχ. 400,

Δηλώσατε συμμετοχήν τό τα
χύτερο ν.

Κυριακή 24 ’Ιου
νίου: ΤΟΛΟ — ΕΠΊΔΑΥ
ΡΟΣ (ΦΕΣΤΙΒΑΛ).

Άναχώρησις 7 π. μ. για τήν 
Κόρινθο. Μικρή στάσίς καί συ
νέχεια για τό Ναύπλιον —- 
Ταλό. Παραμονή όλη τήιν ημέρα 
κοντά στήν ωραιότατη αμμου
διά γιά μπάνιο.Γεΰμα καί άνά- 
παυσι.

Κατά τις 5 μ.μ. άναχώρησις 
διά Επίδαυρον όπου θά παρα
κολουθήσουμε τήιν παράστοοσι.

Σ υίμμεταχιαί: · (Πούλμαν καί 
είσιτ, Θεόπρου) Μέλη δρχ. 90.

Τρίτόι δρχ. 100.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
1. Πρόγραμμα άπογευματι- 

νών περιπάτων γιά μπάνια θ' 
άνακοινωθή προσεχώς.

2. ‘Η γνωστή πλέον απο 
προηγούμενες συνεργασίες μας 
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ ΚΥΛ
ΛΗΝΗΣ» προσκαλεΐ καί φέτος 
γιά τετάρτη φορά τή Μέλη τής 
Ε.Φ.Ε.Τ. νά περάσουν μερικές 
εΰχάριστες μέρες στήν μοναδι
κή Κατασκή|ΐΐωίση, άρίτία άπό 
πάσης άπόψεως (έγκαταστά- 
σεις, ψυχοτγωγία, διατροφή).

Τΐίμαί συμμετοχής κοπ’ α- 
τομον περιλαμβάνουσαι:

(Διανυκτέρευσιν, πρωινόν, 
δύο γεήματα ήμερησίως).

ΣίΚΗΝΗ Δρχ. 90. 
BUNGALOW δρχ. 100 
VILLA δρχ. 120

Δηλώσεις κατόπιν σχετικού 
σημειώματος μας είς κ. Μ. Χα
ραλάμπη ν (Γραφεΐον «ΛΥΜ- 
ΠΟΣ» — όδ. Βουκουρεστίου 4 
τηλ. 37.671).

Ευχαρίστως άνσχοίνοΰμεν 
τάς έπιτευχθείσας τιμάς είσι 
τη ρ ίων.

Πρώτης θέσεως, μετ’ έπι. 
στροφής, στόν Άργοσαρ<ι»νικό.

Τό Δ. Σ. κατόπιν συνεννο- 
ήσεως μετά τών αρμοδίων πλοι. 
οκτητών επέτυχε τις κατωτέρω 
τιμές καί τις όποιες κρίνει άρ-

κ. 'Αντώνιον Άνεζίνην!
Διά ΑΙΓΙΝΑΝ — ΜΕΘΑΝΑ 

— ΠΟΡΟΝ Δρχ. 45.
Διά ΥΔΡΑΝ — ΕΡΜΙΟ- 

ΝΗΙΝ — Σ Π ΕΤΣΑΣ Δρχ. 50.
Δηλώσεις — Πληρήφιοριαι: 

Διά τάς ανωτέρω έκδρομάς είς 
τόν κ. Άθαν. Ραγάζον (τηλ. 
30.011)339).
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 

ΓΖ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Μετά τά τελικά άπατελέσμα 

τα ή 6α9μολογία τών διαφόρων 
Ομίλων έχει ώς έξης:

ΟΜΑΣ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓ. 
ΕΦΕΤ 5 15
ΑΡΙΩΝ 5 13
ΗΧΩ 5 11
ΝΗΡ,ΕΥΣ 4 6
ΑΠΟΛΛΩΝ 3 5
ΣΧΟΛΗ ΕΥ- 
ΕΛΠΙΔΩΝ 4 5
ΑΣΕΝ 4 4
ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑ

ΣΤΙίΚΗΣ
Τήν 29ην Μαίου έγένοντο έ- 

πιδείξεις τού Τμήματος Ρυθμι
κής.

ίΚατά τό τρέχον έτος παρη_ 
κολούθησαν τά μαθήματα τής 
Ρυθμικής 77 υπάλληλοι καί 
τέκνα υπαλλήλων καί συνταξι
ούχων.

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΟΝ ΕΤΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο Ομιλος έπιραγματοποίη- | 

σε κατά τόν Μάϊον τάς έξής έκ- i 
βρομάς:

α) 25)5)62: Ήμερησίαν είς 
Τρίκαλα-----Καλαμπάκα — Με
τέωρα μέ άρχηγον τόν συνά
δελφον κ. Φ. Παπαδοπούλαν καί 

β) 27)5)62: Ήμερησίαν είς 
Καστανιά — Παναγία Σουμε
λά μέ άρχηγον τόν συνάδελφον 
κ. ’Αντώνιον Άνεζίνην.

Ή άνακοίνωσις τών εκδρο
μών Θεσσοώονίκης άναγκαστι- 
κώς γίνεται έκ τών υστέρων,

διότι αί ανακοινώσεις φθάνουν 
είς τά Γραφεία τής Έφημιερί- 
δος μας μετά τήιν έκδασιν τοΰ 
φύλλου. ’Εάν οί όργανωταί τών 
έκξρομών κρίνουν δτι θά εξυπη
ρετούντο καλλίτερον ιμέ μίαν 
προαναγγελίαν τών προγραμ
μάτων, θά πρέπει νά μάς ά- 
ποστέλλουν ένα μήνα πριν τάς 
ανακοινώσεις τού έπομένου μη
νάς, έφ’ όσον φυσικά ηχουν έν 
τώ μεταξύ προγραμματισθή αί 
έκδιρομαί.

Κυρία μου,
Γίνετε ωραιότερη, φοονήτε νεώτερη, ένδιαφερθήτε γιά τό 
πρόσωπό σας, γιά τό σώμα σας.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

Μ. Μονά διπλωματούχος Σχολής Παρισίων

Χαιρ. Τρικούττη 42. Τηλ. 610-102.

Γ ιά υπαλλήλους Τραπεζών, εκπτωσις 20% έπί τών καλ

λυντικών καί έπισκέψεων.



ΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΟΣ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 

ελεγκτών) μέ αντίστοιχον συμ
ψηφισμόν των καταβαλλόμενων 
ήδη -μηνιαίως ασφαλίστρων.

Διά τ’ ανωτέρω ι>φίστανται 
παρά τώ κ. Διοικητή και σχε
τικά! υπηρεσιακά! μελέται.

3) Την μηνιαίαιν οικονομικήν 
ένίσχυσιν τών κατωτέρων βα
θμών είτε δι’ άναπροσαιρμογής 
τών βασικών μισθών, είτε διά 
καταβολής τού ποσού τών α
σφαλίστρων, μηνιαίως δι' ανά
λογου προσαρμογής, τών ήδη 
καταβαλλόμενων έφ* άπαξ.

Τ’ ανωτέρω ό Πρόεδρος τού 
Συλλόγου άνέπτυξε κα! προφο- 
ρικώς είς τον κ. Διοικητήν καπά 
τάς συναντήσεις του τής 23ης 
καί 24ης Μαΐου. Έπέμεινε δε 
έπ’ αυτών, κατά τήν κοινήν 
συνάντησιν του Συλλόγου μετά 
τού κ. Διοικητού.

Τήν άρνησίν του ό κ. Διοι
κητής όπως άποδεχθή τά ώς ά
νω έκικρθμοΰντα θέματα στηρί
ζει είς τήν μή ύπαρξίν οικονο
μικών περιθωρίων, διά δέ τό τε- 
,λευταΐον (οικονομική έ-νίσχυσις 
προσωπικού κατωτέρων βαθ
μών) επικαλείται και τό επιχεί
ρημα δτι αντίστοιχον μέτρυν 
δέν έχει ληψθή είς τήν Τράπε
ζαν Ελλάδος.
Ό κ. Διοικητής όμως εξακο

λουθεί ν’ άγνοή, καίτοι έτέθη 
άρμοδίως ύπ’ όψιν του, ότι τό 
JΕκ)καν "Ίδρυμα, πιθανόν λόγω 
τού πολύ μικρότερου, έν συγ- 
κρίσει προς ημάς, αριθμού, έκ
τακτων, δοκίμων κλπ. νά ιμήν 
άντιμετωπίζη σχετικόν πρόβλη
μα. Τουναντίον ή ήμετέρα Τρά
πεζα στηρίζει τάς ρεγαλυτέρας 
της ελπίδας είς τό νέον τούτο 
αϊμα τό όποιον προσέλαβε ά- 
κριβώς διά ν’ άντεπεξέλθη είς 
τάς τεραστίως αύξηθείσας έρ- 
γασίας της, έκ τής ποιότητας 
δέ καί τής υγείας αύτοΰ, θά έ- 
ξαρτηθή ή έπισυχής διε^ιγωγή 
κα! πορεία τών έργασιών τού
των.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟ- 
ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ — 
ΑΝίΤΙΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟ 

ΣΩΠΙΚΟΥ
Τά περί μή ύπάρξεως οικο

νομικών περιθωρίων πιστεύομεν 
ότι δέν αποτελούν σοβαρόν ε
πιχείρημα. Διότι έκ τής άπλής 
έρεύνης τών στοιχείων τού ’Ι
σολογισμού1 τής Τραπέζης προ
κύπτει ότι ή κατά πασοστόν 
άναλσγία τών πάσης φύσεως 
αποδοχών τού Προσωπικού είς 
τό ύψος τών ακαθαρίστων έσό- 
δων παρουσιάζεται μειωμένη είς. 
τά 38,4%. ’Ενώ κατά τήν πιρο- 
ηγουμένην 3ετίαν .ή άναλογία 
αύτη ήτο: 42,3% (1958) 45,5 
% (1959) καί 43,6% (i960).

Η έπί ,έλαττον διαφορά κατά 
5,2% άντιπροσωπεύει ποσόν 
40,4 έκατσμ. τό όποιον κυριο- 
λεκτικώς άψηρέθη έκ τοΰ Προ
σωπικού κοττά τήν περίοδον 
1961.

Έκ τών ύπαρχουσών σήμε
ρον ενδείξεων έπί τής πορείας 
τών έργασιών τής Τραπέζης 
κατά το πρώτον τρίμηνον 1962 
συνάγεται ότι τά περυσινά α
ποτελέσματα αποτελούν στα
θερόν καί άκλόνητον αφε
τηρίαν άνω τής οποί
ας, οπωσδήποτε, θά κινηθούν 
τά έφετειινά. Συνεπώς άνευ 
οΐασδήποτε οικονομικής έπι- 
πτώσεως, δυνσμένης νά δηιμι- 
ομργήση ανησυχίας, τό ποσόν 
τών 40 εκατομμυρίων άνέτως 
ήδύνατο νά δτατεθή άπό τής 
έφετεινής περιόδου.

Κατά τούς υπολογισμούς 
τού Συλλόγου τά μέτρα τά ο
ποία ουτος έζήτει υπέρ τού 
Προσωπικού, ώς πρώτην έκδή- 
λωσιν δεν άπητονν έτησιαν 
δαπάνην μείζσνα τών 25 έκατ. 
’Αφίετο συνεπώς περιθώρτον 
15 έκατ. διά τούς συνταξιού
χους καί λοιπός ένδεχομένας 
άνάγκας.

'"Η Τράπεζα ύπολσγίζει μό
νον διά τά ώς άνω μέτρα τό 
ποσόν τών 19 έκατ. έτησίως, 
Παραδεχόμεθα ώς ειλικρινή 
τά δεδομένα τής Διοική- 
σεως τής Τραπέζης (άλ

λωστε αύτη κατέχει πλήρη 
στοιχεία). Ή ακλόνητος όμως 
άλήθεια είναι ότι ή Τράπεζα δί- 
δουσα τά όσα δίδει διά τό άπο- 
μένον έπτάμηνον τού 1962 
(πλήν τής πολυετίας) διαθέτει 
τά 7)12 περίπου τών 19 ε
κατομμυρίων ήτοι I I έκ τών 
40 τά όποια ήδύνατο νά πα- 
ραχωρήση κατά τά προλεχθέν- 
τα.

"Ο ικ. Διοικητής, έπεκαλέ- 
σθη τήν επιβάρυνα ιν τήν όποι
αν δέχεται ή Τράπεζα έκ τής 
μειώσεως τών έπιτοκίων προς 
τάς έξαγωγικάς έπιχειρήσεις, 
άναβιβαζομένην είς 60 έκατ. 
Τό ποσόν είναι προώρως διω- 
γκωμένον, διότι έκ τών ληφθεί
σων ώς έξαγωγικών έπιχειρή- 
σεων δέν γνωρίζομεν έάν άπα- 
σαι θά έκπληρώσουν τούς τι- 
θεμένους ύπό τής σχετικής ά- 
ποφάσεως; τής Νομισματικής 
’Επιτροπής όρους, ώστε νά χα- 
ρακτηρισθοΰν έξαγωγικαί. "Αλ 
λως τε αί προβλέψεις διά τήν 
αυξησιν τών έργασιών τής Τρα- 
πέζης είναι τόσον ευοίωνοι ώ
στε, νά αντιμετωπίζεται πάλιν 
ή περίπτωσις νά εΰρεθή τά 
Προσωπικόν προ νέου ύψους 
κερδών έναντι τοΰ όποιου ή είς 
βάρος του άδικία θά ύψώνη 
τείχος πικρίας ανασταλτικής 
τής χαράς, τήν οποίαν θά πρέ
πη νά δείχνη είς τοιαύτας στι- 
γμός.

Τό Προσωπικόν πράγματι, 
έδέχθη τάς άναγγελθείσας άπο 
φάσεις μέ άνάμιχτον πικρίαν 
καί άγανάκτησιν. Τόσον οί λα- 
βόντες τάς πενιχρός βελτιώ
σεις, όσον δέ καί περισσότερον 
οΐ έγκαταλειφθέντες θεωρούν 
άτυχή τουλάχιστον, τήν χει
ρονομίαν τής Διοικήσεως ώς 
προκαλοΰσαν τό κοινόν αίσθη
μα καί δεικνύουσαν μ ή ά- 
ν α γ ν ώ. ,ρ ι σ ι ν έ κ μέ
ρους της τής σήμα αί

ας τήν όποιαν έ
χει ό παράγων έρ 
γ α σ ί α είς τήν πρόοδον 
ένος ‘Οργανισμού παρά τάς 
έπανειλημμένας διαβεβαιώσεις.

‘Ο Σύλλογος έσπευσε νά 
προειδοποίηση τήν Δισίκησιν 
τής Τραπέζης διά τό χάσμα 
τό όποιον θά διήνοιγε μεταξύ 
αυτής καί τοΰ Προσωπικού έ
άν έπέμενε είς τό ελλιπές τών 
έξαγγελθέντων μέτρων. Πιστευ- 
ων δέ ,είς τό δίκαιον τών άπο- 
ψεών του καί εχων προς τού
το ολόκληρον τό Προσωπικόν 
μέ τό μέρος του, θά έμμένη 
έπί τής συμπληρώσεως τών 
μέτρων τούτων έπί δικαίας καί 
λογικής βάσεως.

Τό λίαν μετριοπαθές τού 
αιτήματος, δίδει είς τον Σύλ
λογον τό δικαίωμα νά μετέλθη 
πάν μέσον διά τήν πραγματο- 
ποίησίν του, είς δέ τήν Διοί- 
κησιν τήν ευκαιρίαν όπως φέ- 
ρη είς τάς άγκάλας της τήν ο
λότητα τού Προσωπικού, ή ο
ποία συνεπεία αδέξιου χειρι
σμού άπεμακρύνθη ψυχικώς. έξ 
αυτής.
Η ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΙΣ 

ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τά Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου με
λέτησαν τήν διαμορφωθεϊσαν 
κατάστασιν, περιέλαβε μεταξύ 
τών αποφάσεων του πρός αν
τί μετώπι σι ν οιύτής καί τήν δια- 
τύπωσνν τών αιτημάτων του 
πρός συμπλήρωσιν τών απο
φάσεων τής Διοικήσεως. Τό ά- 
ποσταλέν πρός αύτήιν άπό 
31 )5)62 σχετικόν υπόμνημα, 
έχει ώς ακολούθως:
Κύριε Διοικητά,
«Έ ξαγγελθεΐσα ι Ύ- 
μέτεραι αποφάσεις 
25ης λήγοντας μηνάς»

Έν συνεχεία πρός τάς διατυ- 
πωθείσας Ύμϊν, έν σχέσει μέ τάς 
ώς άνω άποφάσειςι Σας, ήμετέρας 
απόψεις καί τά έπακοΧουθήσαντα 
διαβήματα μας πρός τον «. Διευ
θυντήν Προσωπικού Χαιμβάνομεν 
τήν τιμήν νά θέσωμεν ύπ’ όψιν ’Υ
μών τά κάτωθι αιτήματα, ή απο
δοχή τών οποίων, κατά την γνώ
μην ιμας, θά ικανοποίηση1 τό Προ
σωπικόν καί θά διάλυση τάς έν- 
τυπώσει ς, αί όποίαι ήδη έκ τοΰ 
ελλιπούς καί άνίσου-, τών έν έπι- I

κεφαλίδι αποφάσεων έχουν δη/μ ι - 
ουριγηθή είς τήν ολότητα- τώ-ν συν
αδέλφων:

1. Προσαρμογήν τού βασικού 
μισθού τού Λογιιστοΰ ΑΊ είς τό 
ποσόνι τών 3.600. (ώς άπό 1 .4.62 
έθεσπίσθη είς τήν Τράπεζαν Ελ
λάδος/) καί άνάλογον αναπροσαρ
μογήν τού βασικού μισθού Ύπο- 
τμηματάρχου καί Τμη-ματάρ- 
χου ΒΊ

2. Επαναφορά τών επιδομάτων 
θέσεως μέ άνάλογον συμψηφισμόν 
τών παρεχόμενων νύν μηνιαίων πο
σών έξ ασφαλίστρων.

3. ’Επαναφοράν τού έπιδόματος 
Αογ ιστού άναπροσαρμοζομένου 
πριός τάς σημερινός έν τη Τρα- 
πέζη συνθήκας.

4. Μείωσιν οπό τριετίας είς δι
ετίαν τοΰ άπαιτουμένου νύν χρό
νου πρός λήψιν έπιδόματος ευδό
κιμου υπηρεσίας είς τόν βαθμόν 
Λογιστοΰ Β Ί

5) Ένίσχυσιν τών κατωτατ ων 
βαθμών.

Τό αίτημα τούτο παρακαλοΰμεν 
δπως φροντίσητε ιδιαιτέρως, λό- 
γιμ τής ιδιομορφίας ήν παρουσιά
ζει τό ήιμέτερον "Ιδρυιμα είς τό 
σημεΐον τούτο, όφειλομένη,ς είς τήν 
ΰφισταμένηιν διαρκή καί έντονον 
ανάγκην τής Τραπέζης είς νέον 
αίμα διά τήν άντιμετώπιίσιν τών 
ΰπό συνεχή; αυξησιν τελουσών έρ
γασιών αύτής.

Προκύπτει, τούτέστιν, πρόβλη
μα προσελκύσεως ι
κανών καί κατηρτισμένων νέων ύ- 
ποί/λήλων οϊτινες ώς καί ή πεί
ρα έχει άποδείξει, ΰπό τάς πα
ρούσας συνθήκας αμοιβής καί έτ 
ξελίξεως, δέν προσέρ
χονται είς τήν Τράπεζαν, 
πέραν δέ τούτου ΰφίσταται κίν
δυνος διαρροής καί τού ήδη κτη- 
θέντος νέου αίματος. Τό πρόβλη
μα τούτο είναι γνωστόν πώς αντι
μετώπισαν έτερα μεγάλα εμπορ ικά 
Τραπεζικά Ιδρύματα, δι’ εύνοϊκω- 
τέρας, έν σχέΙσει μέ ημάς, μετα- 
χειρίσεως τών κατωτέρων βαθμών, 
καί μισθολογικώς (μηνιαία έπιδό- 
ματα έξ άσφοΔίστρων) καί έξελι- 
κτικώς (μονι/μοποίησις άπό της 
εισόδου, συντομότερος χρόνος έ- 
ξελίξεως μέχρι Λογιστοΰ Α'.).

Η λήψις μέτρων συνεπώς ύπέρ 
τών κατωτέρων βαθμών άποτελεϊ 
ό ρ γ α ν ι κ ή ν άνάγκην 
τής Τραπέζης μας. Ώς τοιαΰτα 
μέτρα προτείνομεν:

α) Τήν έξάλενψιν τής προσω- 
ρινότη,τος δΓ άναδρσμικής μονι- 
μοποιήσεως τών νϋν έκτάκτων καί 
προσωρινών άπ,ό τής ημέρας τής 
εισόδου των είς τήν Τράπεζαν δι’ 
άναλόγου δέ προωθησεως τών 6ε- 
βαρυμένον διά τούτης μονιμο

ποιημένων συναδέλφων.
6) Τήν κεθιέρωσιν τού μισθού

τού Δοκίμου ώς μισθού διά πάντα 
είσερχόιμενον είς τήν ΤράπεζίοονΙ 
υπάλληλον. ι

Τά ανωτέρω ί σ χ ύ ο υ ν, 
είς οπτάσας τάς λοιπάς μεγάλος 
Τραπέζας ήμικρατικάς- τε καί Έμ-' 
πορικάς.

Τήν παροχήν -μηνιαίας ένισχύ- 
σεως τού ανεπαρκούς μισθού των.

Ελπίζαμεν δτι, διά τό καλόν 
τού Ιδρύματος καί μόνον, τά ά- 
νωτέρω θά τύχουν τής έκ μέρους 
Υμών σοβαρός μελέτης καί έγ

καιρου άποδοχής,
Διατελοΰμ-εν μετά σεβασμού 

‘Ο Πρόεδρος 
Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΩΣ 
Ό Γεν. Γραμματεΰς 

ΕΠ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ

ΑΛΛΑΓΗ
ΛΙΕΥΟΥΝΙΕΩΣ

Φέρεται είς γνώσιν τών κ.κ. 
Συναδέλφων ,ι ότιι ό χειρουργός 
οδοντίατρος Ήλίας Π. Βεργό- 
πουλος, διδάκτωρ τοΰ Πανεπι
στημίου MAINZ, μετέφερε τό Ί- 
ατρεϊον του έκ τής οδού ’Ακαδη
μίας 61, έναντι είς τήν όδόν Μαυ- 
ρομιχάλη 3.

Δέχεται 10—π.μ. καί 5— 8 μ.ιι.
Τηλ. 617.328

Υπεύθυνος ϋλης:
ΙΩΣΗΦ ΛΙΤΙΝΑΣ 
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ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:

Έκ τών διενεργηθεισών τήν 
22αν ’Απριλίου αρχαιρεσιών 
τοΰ Συλλόγου τών Υπαλλήλων 
τής ’Αγροτικής Τιραπέζης άνε- 
δείχθη έκ νέου τό ΰπό τόν κ. 
Γεώργιον Μαντέλλον ψηφοδέλ- 
τιον, λαβόν τό 65% έπί συνόλου 
ψηφισάντων 2.814. Τό Διοικη
τικόν Συιμβοόλιον τοΰ Συλλό
γου κατηρτίσθη είς Σώμα ώς 
έξης:

Πρόεδρος: Γ. Μαντέλλος,
’Αντιπρόεδρος Κ. Σιγάλας, 
Γεν. Γραμμοττεύς I. Μαυραμι- 
χάλης, Ταμίας Α. Σεφεριάδης, 
Σύμβουλοι Β. Μπαφέρης, Ε. 
Άξαρλής καί Δ. Σφακιανάκης.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
αναμένει νέαν συνάντησιν μετά 
τού Διοικητού τής Τραπέζης κ. 
Χριστοδούλου πρός ρύθμισιν 
διά συλλογικής συμβάσεως τών 
ζητημάτων τοΰ Προσωπικού τά 
όποια εχουιν τεθεΐ ύπ’ όψιν του 
διά σχετικού υπομνήματος τού 
Σ υλλάγου.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κατά πληροφορίας θετικών πη
γών, τό θέμα τής έθελουσίας εξό
δου τοϋ Προσωπικού εύρίσκεται 
είς τό τελικόν στάδιον τής με
λέτης του.

Προς τήν λύσιν του έπίσης εύ- 
ρίσκεται α) τό θέμα τής προαγω
γής 350 υπαλλήλων άπό τοϋ ύπο- 
λογιστού κα'ι κάτω, 6) τό θέμα 
τών κριθέντων ώς σχεδόν επαρκών 
βάσει τού νέου φύλλου ποιότητας 
καί. γ) τοϋ έπιδόματος τών θη- 
λέων υπαλλήλων’ διά τοϋ καθορι
σμού ηύξημένου βασικού ορίου 
μηνιαίου εισοδήματος τοϋ συζύ
γου.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.
Ενώ τό Διοικητικόν Συμβού

λιον τού Συλλόγου άνέμενε συν- 
άντησιν μέ τόν Διοικητήν κ. Άν- 
δρεάδην ή Διοίκησις τής/ Τροιπέ- 
ζης προέβη είς μέτρα αυθαίρετα 
καί άδικα κατά τοΰ Προσωπικού, 
ήτοι άπαλύσεις, «μεταθέσεις ά-

φανισμού» αιί όποίαι πλήττουν ά- 
ναπήρους ΰπαλλήλους καί διαλύ
ουν οικογένειας. ‘Ο Σύλλογος διά 
δημοσίας άνακοινώσεώς του κα
ταγγέλλει τάς ένεργείας ταύτας 
ώς σκοπούσας τον κατατρεγ/μόν 
ποΔαιών υπαλλήλων, διά ν’ απαλ
λαγή ή Τράπεζα κατά ύστερόβου- 
Χον τρόπον άπό ώρίσμένας νομί
μους ύποχρεώσεις της. Έτέρα αυ
θαίρετος ένέργεια τής Τραπέζης 
είναι ή περικοπή καί φαλκίδευ- 
σις τών ασφαλίστρων, τά όποια 
είχε κερδίσει τό Προσωπικόν κα
τόπιν έξαιρετικά έπιιμόχθων προσ
παθειών.

Κατόπιν τούτων τό Διοικητικόν 
Συιμβούλιον τού Συλλόγου θεωρή.- 
σαν τήν δημ ιουργηθεΐσαν κατά- 
στασιν ώς άπαράδεκτον καί μά
λιστα είς τάς παραμονάς συναν- 
τήσεως μετά τού Διοικητού, συν- 
ήλθεν εκτάκτως τήν ] 3ην Μαΐου 
καί άπεφάσισε δπως/ θέση είς έ- 
ψαρμογήν τόν έγκριθέντα προ- 
γραμματισμόν σειράς ένεργειών 
πρός άντιμετώπισιν τών άντιϋ- 
παλληλικών μέτρων, έζήτησε δέ 
έπίσπευσιν τής συναντήσεώς του 
μέ τόν κ. Άνδρεάδην.

Παραλλήλως κατά τό χρονι
κόν διάστημα άπό 7η,ς μέχρι 9ης 
Μαιου συνήλθε ν ή "ιΟλ-ομέλεια τής 
Διοικήσεως τού Συλλόγου όπου 
διά πρώτην φοράν «αί συμψώνως 
προς τό άναμορφωθέν Καταστατι
κόν συμμετεΐχον οί έπαρχιακοί εκ
πρόσωποι. Κατ’ αυτήν έξητάσθη- 
σαν κυρίως: τά θέματα:

α) Οικονομικής φύσεως, 6) έ- 
σωτερικού όργανιισμοΰ, γ) συνθη
κών καί όρων έργασίας και δ) 
οργανωτικόν, έλήφθησαν δέ απο
φάσεις ρυθμίζουσαι τάς γενικάς 
κατευθύνσεις τοΰ Συλλόγου.

Κατά τηιν διάρκειαν τής: συγ- 
κλήσεως τής ’ Ολομέλειας,, ό Πρό
εδρος τού Διοικητικού Συμβουλίου 
καί τά έξ επαρχιών μέλη, κατόπιν 
έπανειλημμένων άναβολών έγένον- 
το δεκτοί παρά τοΰ κ. Άνδρεάδη 
είς άλιγόλεπτον τυπικήν συνάν-

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
(Συνέχεια έκ τής 2ας σελίδος) 

ό παράγων αύτός είναε ή απουσία 
Ικανής νά προσελκύση την πίστιν 
καί εμπιστοσύνην τών συναδέλ
φων άντιπολιτεύσεως. Δέν θέλω 
νά θίξω μέ αύτά πού γράφω τους 
ήγηθέντας τής άντιπολιτεύσεως κ. 
κ. συνάδελφους, τών όποιων άντι- 
θέτως, θαυμάζω τό πρός τούτο 
θάρρος, δοθέντος δτι ήτο βεβαία ή 
εκλογική αποτυχία των. Ή έλλει- 
ψις λοιπόν άντιπολιτεύσεως, δυ- 
ναμενης νά έιμπνεύση πίστιν καί 
έμπιστοσύνην έδωσε τήν νίκην 
είς την παλαιάν Δισίκησιν καί 
οί διθύραμβοι είναι περιττοί.

Είς τάς τάξεις μας όμως έχο- 
μεν συναδέλφους μέ κύρος καί 
προσωπικότητα, οϊτινες και τήν 
πίστιν μας θά προσειλκυον και τά 
ζητήματα μας άποτελεσματικώτε- 
ρον θά εχειρίζοντο. Διατί λοι
πόν νά μή έχωμεν τοιαύτην 6α- 
ρύνουσαν άντιπσλίτευσιν παρέ- 
χουσαν έγγύησιν μιας σκληρός 
καί θαρραλέας συνδικαλιστικής 
δράσεως;

Ή έξήγησις είναι εύκολος. 
Μάς τήν παρέχει μικρά αναδρομή 
είς τό παρελθόν κατά τό όποιον 
διεπιστώθη δτι ή τοιαύτη συνδι
καλιστική δρόσις καί 'όταν ακό
μη εύρίσκεται έντός τής ’Εθνικής 
Γραμμής, δέν είναι έπιθυμητή. 
Καταδιώκεται άγρίως καί άνοι- 
κτιρμόνως, ώς τυγχάνει κοινώς 
γνωστόν έκ ,μυρίων κατά τό παρελ 
θόν περιπτώσεων, δπου συνάδελ
φοι συνδικαλισταί άλλοι μέν έ- 
τέθησαν είς τό περιθώριον, άλλοι 
δέ δίι;νότερον πληγέντες, εύρίτ 
σκονται έκτος Τραπέζης, δι’ οΰς 
ούδεμία προσπάθεια κατεβλήθη έκ 
μέρους τής Διοικήσεως τοΰ Συλ
λόγου διά τήν έπαναφοράν των. 
Καί ώς εύνόητον, ύπό τάς συνθή
κας αύτάς ό συνδικαλισμός κατηρ 
γήθη καί ό περί αύτόν ανταγωνι
σμός τών άριστων έξέλιπε.

’Ιδού διατί ή προτΐμησίς μας 
παραμένει ύπέρ τών κατά τά άλ
λα άριστων συναδέλφων τής έπί 
σειράν έτών άνανεουμένης Διοι- 
κήσεως.

Αύτη τυγχάνει ή αλήθεια, τήν 
όποιαν άποτολμώ νά φέρω είς

τήν δημοσιότητα, παρά τό γεγο
νός δτι ένδέχεται νά παρεξηγη
θώ καί άπό τάς δύο παρατάξεις 
καί κλείιο τό άρθρον μου μέ τήν 
έλπίδα δτι ή έπαναπροτιμηθείσα 
Διοίκησις δέν θά -έπαναπαυθή είς 
τάς δάφνας έκ τής προτιμήσεως 
καί είς τήν αίγλην έ* τών διθυ
ράμβων, άλλα θά κινηθή κατά 
τήν νεαν περίοδόν της ένεργότε- 
ρον καί άποτελεσματικώτερον.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΗΣ
Σ. Σ.
Ούτε διά τούς «διθυράμβους», 

άλλ’ ούτε καί διά τήν «ανεπιτυ
χή» διαχείρισιν τών κοινών θά 
συμφωνούσαμεν μέ τόν επιστολο
γράφον. Διά μέν τούς πρώτους 
διότι ούτοι δέν ύφίστανται, πέ
ραν τής ήθικής ίκανοποιήσεως τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου, τό ό
ποιον διά πολλούς σημαντικούς 
λόγους έπανεπροτιμήθή ύπό τού 
Προσωπικού, διά δέ τήν δευτέραν 
έπειδή πρώτος ό συνάδελφος Α. 
Κ. γνωρίζει, πόσον «ρόδινα» εί
ναι τά πράγματα διά μίαν τιμίαν 
συλλογικήν ήγεσίαν.

’Εκεί που συμφωνούμεν απολύ
τως είναι ή ΑΛΛΑΓΗ. Υπάρ
χουν πράγματι ίκανώτατοι συν
άδελφοι, οί όποιοι συγκεντρώνουν 
τήν άμέριστον άπό πάσης πλευράς 
εμπιστοσύνην τού Προσωπικού. 
Είς τούς συναδέλφους τούτους 
πρώτον τό παρόν Διοικητικόν 
Συμβούλιον θά έθεώρει τιμήν του 
νά παραδώση τήν αρχήν άνευ ού- 
δεμιάς άντιδράσεως, ούτε κάν έ- 
πανυποβολής ύποψηφιότητος.

’Αλλά θά πρέπη καί οί συνάδελ 
φοι ούτοι νά δείξουν ένδιαφέρον 
διά τά κοινά.Νά υπερίσχυση τό εύ 
γενές αίσθημα νά προσφέρουν τάς 
πολυτιμοτέρας τών ίδικών μας 
δυνάμεις καί Ικανότητας διά τήν 
άνοδον τού συνόλου τών συναδέλ
φων των. Βεβαίως θά πρέπη νά 
θυσιάσουν τήν ήσυχιαν των καί 
τά άγάθά μιάς «κεκανονισμένης» 
ζωής. Άλλ’ αυτό είναι τό μέτρο ν 
δυνάμεως χαρακτήρας, άποφασι- 
στικότητος και έν γένει άνδρικής 
άρετής.

Θά θελήσουν ν’ αποδείξουν δτι 
τό διαθέτουν; ’Ίδωμεν.

τησιν. Κατ’ αύτήν ίττε,χείρηραν 
νά συζητήσουν ουσιαστικά θέμα
τα, πλήν όμως ό κ. Διοικητής έ- 
δήλωσεν δτι λόγ ω μεγ ί err ου φόρ
του συνεχών άσχαλιών, ήτο άδύ- 
νατον τούτο καί ύπεσχέθη «λίαν, 
προσεχώς» νέαν συναντησιV.

ΙΟΝΙΚΗ-ΛΑ I ΚΗ
Παρομοία κατάστασις έπικρα- 

τει καί εις: τήν I ον ι κη ν—Λαϊκήν 
Τροητεζα! ένθα τό Προσωπικόν άν- 
τί τής άναμεναμένης Χύσεως τών 
έκκρεμούντωνι ζητημάτων του έ- 
λαβεν τήν ύπ’ άριθ. 64)62 εγκύ
κλιον δι ής εφιστάτο ή προσοχή 
τών υπαλλήλων έπί τού γεγονό
τος δτι «τ’ αποτελέσματα τοϋ 
α τρι/μήνου δέν ήσαν δσον έπρε
πε ικανοποιητικά, μάλιστα δέ ύ- 
πελείπσντο τής άντιστοίχου πέ
ρυσι νής περιόδου».

Οί Σύλλογοι ανταπαντώ ντες 
στρέφουν τήν προσοχήν τής Δι- 
οικήσεως είς τά πραγματιικά αί
τια τής κάμψεως, ήτοι:

1) Είς τήν τελείαν αριθμητι
κήν ανεπάρκειαν τού Προσωπικού, 
τοσον1 είς- το Κέντρον δσον καί 
ε|ς τάς έπαρχίας μέ άποτέλεσίμα:

α) Τήν έξαντλητικη ν τούτου έρ- 
γάσίαν β) τήν παραβίασιν τοΰ 
ώραρίου καί τήν μή χορήγησιν 
τών κανονικών άδειων, γ) τήν 
οίκοι(!) εργασίαν τών ύπαλλή- 
λων μέχρι τών προκεχωρημένων 
βραδύνω ν ωρώ ν .

2) Είς τά άθρόας μεταθέσεις.
3) Είς τάς καθημερινάς παρα

βάσεις τού ’Οργανισμού, άπό τών 
κατ’ άρχαιότητα προαγωγών μέ
χρι τών νομίμων έπιδομάτων (ευ
δόκιμου—τριετίας) καί τής πει
θαρχικής διαδικασίας.

Πάντα ταύτα δημιουργούν έ- 
ψιαλτικάς διάι τό προσωπικόν κα
ταστήσει ς, αί όποίαι όπωσδή/πο- 
τε μειώνουν τήν άποδοτικότητα 
καί τήν ικανότητά του προς έξυ- 
πηρέτησιν τής πελατείας, ή όποια 
ουτω στρέφεται πρός στέρας Τρα
πέζας.

ΟΙ Σύλλογοι καταγγέλλοντες 
τό μεσαιωνικόν πνεύμα τό όποιον 
διέπει τάς1 μεθόδους καί ένεργεί- 
ας τής Διοικήσεως τής Τραπέ- 
ζης, ώς καί τόν έμπαιγμόν τόν 
οποίον ύφίΐστανται άπιό τόν Γε
νικόν Διευνυντήν αύτής, ό όποιος 
λόγω άναρμοδιότητος παραπέμ
πει τά συλλογικά όργανα είς: τόν 
αιωνίως άόρατον κ. Άνδρεάδην, 
έπανέρχονται είς τήν ύποχρέωσιν 
τής Τραπέζης δπως ικανοποίηση 
τό προσωπικόν διά τήν συμβολήν 
του είς τά πραγματοΐΓοιη|θέντα ώ· 
ποτελέσματα. Τέλος' δέ τιίς τόν 
ζητούμενον παρά τής Τραπέζης έν- 
θουσιασμόν, λέγουν δτι ένθουσια- 
σμός πράγματι θά διακρ'νη τό 
προσωπικόν, άλλα εκείνος ό ό
ποιος χρειάζεται διά τήν άνάλη- 
ψιν αγώνων πρός άνατροπήν τών 
μεθόδων καί τού καθεστώτος τό 
όποιον ή Διοίκησις τής Τραπέζης 
προσπαθεί νά έπιβάλη.

ΕΠ ΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙ ΗΘΗ 
Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ

Ή οπτό μοακροΰ Αναμενόμενη 
συνάντησις μετά τοΰ κ.1 Άνδρε- 
άδη, έττραγματοπΌΐήθή τέλος 
τήν 2ΐην Μαΐου. Κατά τήν 
διαριςέσασαν έπί δίωρον συζή- 
τησιν, ό κ. Διοικητής ήκουσε 
μετά προσοχής, άνευ αρνητικής 
στάσεως, τάς έκτεθείσας έπι 
τών θεμάτων τοΰ ιΠ,ρσσωπιίκοΰ 
άπόψεις τού Συλλόγου καί έ- 
κράτησε σημειώσεις, δηλώσας 
έν συνεχείςτ, δτι θά άσιχοληβή 
μέ τά προβληθέντα θέματα,
------------------------♦------------------------

ΠΑΙΔΙΚΑ!
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

—♦—

Έκ τής Δυευθύνσεως τού Τ.Υ. 
ΙΙ.Ε.Τ. άινεκοινώθη δτι αί παι
δικοί έξοχαί έν Διονύσω θά λει
τουργήσουν κατά τό άρχόμενον 
θέρος ώς κάτωθι:

ΑΊ Περίοδος: ’Ιούλιος δι’ άρ· 
ρενα.

Β . Περίοδος: Αύγουστος διά 
θήλεα.

Η ακριβής χρονολογία ένάρξεως 
καί λήξεως έκάστης κατασκηνω- 
ιικής περιόδου θά άνακοινωθή έν 
καιρφ.

Έν τφ μεταξύ καί μέχρι τής 
10.6.62 θά γίνωνται δεκταί δη
λώσεις διά συμμετοχήν σιελεχών 
τής Κατασκηνώσεως.



ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΑΣ

Μετά την μεγαλειώδη πο
ρείαν προς τήν Διοίκησιν, ή ο
ποία έπηικολούθησε τήν Γενικήν 
Συνέλευσίν τών Συνταξίούχωιν 
τής Ε.Τ.-Ε. τής 13ης Απριλίου, 
το Διακ)κόν Συμβούλιον τοΰ 
Συλλόγου τών Συνταξιούχων 
οπιμμορφούμενον εις παιράκλη- 
σιν τοΰ κ. Διοϋκητοΰ υπέβαλε 
συνοπτικόν υπόμνημα τών ζητη 
μάπων των έχόντωιν, έν περιλή- 
ψει, ώς έξης:

1. Επικουρικόν: 1
Έπίσπευσις τής άνακοινώ-

σεως τοΰ νέου Κανονισμού τοΰ 
Λογαριασμού Έπικουρήσεως, 
οΰτινος τά αποτελέσματα θά έ- 
χωσιν αναδρομικήν Ισχύν.

2. "Α ρ σ ι ς τών πε
ρικοπών τών συν
τάξεων:

Συμφώνως τφ άρθρφ 10

παρ. 1 1 τοΰ Κανονισμού τοΰ 
Ταμείου ιμειοΰται α) κατά 30% 
τό τμήμα τών συντάξεων τό ύ- 
περβαΐνον τον έκάστοτε οργανι
κόν μισθόν τοΰ Αογιστού Β-. 
6) Κατά 50% τό τμήμα τό ύ- 
περβαΤνον τον έκάστοτε οργα
νικόν μισθόν τού Τμηλρχου Α'. 
κ,α( γ) καπά 60% τό τμήμα τό 
ύπερβαϊνον τά 125% τοΰ οργα
νικού μισθού τοΰ Τμηματάρχου 
Α'.

Δεδομένου ότι τό Ταμεΐον 
Συντάξεων Τραττέζης Ελλάδος 
ικατήιργησε τάς περικοπάς ταύ- 
τας, πλήν τής τελευταίας, ήν 
καί περιώρισεν είς 20% έπί τοΰ 
τμήματος τοΰ ύπερβαίνοντος τά 
140% τοΰ οργανικού μισθού 
τοΰ Τμητ)ρχου τής άνωτέρας 
κλίιμακος, προβάλλεται τό αί
τημα όπως ή αυτή κατάργησις 
Ισχύση καί διά τό Ταμεΐον τής 
'Εθνικής.

(Εις έπίρρωσιν τού αιτήματος 
των οΐ συνταξιούχοι προβάλ
λουν τήν ορθήν άποψιν ότι, ή 
υιοθέτησις τών διατάξεων τοΰ 
Κανονισμού τής Τραπέζης ΈΛ 
λάδος δΓ ου επιβάλλονται αί 
ανωτέρω περικοπαί,έγένετο έπί 
τω σκοπώ τής έξομοιώσεως άψ’ 
ένός τών διατάξεων καί τών 
ουσιαστικών συνεπειών των, 
άφ’ ετέρου δέ διά τήν αυτόμα
τον Αναπροσαρμογήν. τών συν
τάξεων πρός τους ιμισθοΰς τών 
έν ένεργείρ. Χάριν τών ευερ
γετημάτων αυτών έχασαν οΰτοι 
προηγούμενα δικαιώματα. Συ
νεπώς ή τήρησις τοΰ παρόντος 
κανονισμού πρός τάν έκάστοτε 
άναπροσαρμοζάμενσν τής Τρα
πέζης 'Ελλάδος εΐναι επιβεβλη
μένη.

3. Καταβολή διαφορών αυ
ξήσεων συντάξεων 6% καί 3% 
άπό 1.1.61 έως 31.5.61.

Λ/. Συντονισμός ενεργειών 
Συλλόγων και Διοικήσεως 
Τραπέζης διά τήν εφαρμογήν 
τού Ν. 3662)57.
5. Καταβολή εκτάκτου ένισχά

σεως έξ ήιμισείας συντάξεως.
6. Επιστροφή παρακρατη- 

Θείσης περικοπής αύτασφαλεί- 
ας έξ 25% είς κατηγορίαν συν
ταξιούχων λαβόντων αντασφά
λειαν Αποδοχών Δεκεμβρίου 
1950.

/. Ηθική άποκαταστασις 
τής θέσεως τών προώρως άπο- 
μακρυνθέντων τής Τραπέζης 
βάσει Ν. 2510)53. Έπί τοΰ 
σημείου τούτου τονίζεται ότι 
κατόπιν εντολής τοΰ κ. Πρω
θυπουργού είχε καταρτισθή υ
πό τοΰ τέως Υπουργού Εργα
σίας κ. Δημητράτου σχετικόν 
Νομοσχόδιον.

Τήν 17.5.62 6 κ. Διοικητής 
άνήγγειλεν είς τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον τού Συλλόγου τών 
Συνταξιούχων τήν μερικήν λύ- 
σιν τών δύο πρώτων έκ τών ά
νω αιτημάτων, ήτοι·

1) Τον τελικόν καθορισμόν 
τοΰ ποσοστού έπικουρήσεως 
είς 27% τής συντάξεως. Ή ι
σχύς τοΰ Κανονισμού Ακόμη 
δέν Ανηγγέλθη λόγω τών υφι
σταμένων γνωστών κωλυμά
των.

2) Τήν μείωσιν, άντι τής 
άρσεως, 'μόνον τής πρώτης πε
ρικοπής έκ 30% είς 15%. Οΰτω 
διά τούς λαμβάνοντας συντά
ξεις άνω τών 2.850 δρχ. τό πο- 
σοστόν περικοπής άνω τού πο
σού τούτου μειοΰται είς 15%.

Οί συνταξιούχοι εΐναι φυσικόν 
νά μήν είναι ικανοποιημένοι Α
πό τάς λύσεις ταύτας, και ώς 
πρός τον Αριθμόν τών αιτημά
των και ώς πρός τήν ποιότη
τα, ζητοΰντες έπίλυσιν και ε
τέρων αιτημάτων των, προβάλ- 
λοντες ήδη καί θέμα αΰξήσεως 
τών κατωτάτων ορίων συντά
ξεων.

Είς τάς προσπάθειας των, 
έχουν τήν Αμέριστον ΰποστήρι- 
ξιν τού έν ένεργεία Προσωπι
κού.

ΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ
Άπό τυπογραφικόν λάθος ά- 

νεγράφη είς τό προηγούμενον 
ψύλλον ότι ή συνέλευσις τών 
συνταξιούχων τής 13)4)62 ήτο 
έκτακτος, ένώ έπράκειτο περί 
τακτικής έτησίας τοιαύτης.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΑΙ

Ώς έγκύρως έγνώσθη, ό έσωτε- 
ρν/.ός διαγωνισμός διά τήν μονι- 
μοποίησιν τών προσωρινών καί 
έκτακτων και διά τήν προγωγήν 
είς Ύπολω,αστάς Α'. τών υπολο
γιστών Β . σειράς 1962, θά διε- 
νεργηθοϋν κατά τό τέλος τού βρ
ισμένου Φθινοπώρου. Τήν κατάρ- 
τισιν τών υποψηφίων θά άναλάβη 
ή Τράπεζα διά τής οργανώσει·): 
παρ' αυτής φροντιστηριακών μαθη 
μάτων, άνευ ούδεμιάς έπιβαρύν- 
σεως τών ενδιαφερομένων. OL υ
ποψήφιοι θά έξετασθούν έπί τής 
διδαχθείσης ύλης. Ειδικώτερον αί 
έξετάσεις πρός μονιμοποίησήν θά 
προηγηθώσι τών πρός προαγωγήν, 
α’ίτινες θά λάβουν χώραν κατά πά
σαν πιθανότητα τό α' δεκαήμε

ρον τοΰ Δεκεμβρίου.
Οί ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι 

τών έπαρχιών θά λαμβάνουν έγκαί 
ρως δι’ ειδικών έντυπων τά διδα
σκόμενα μαθήματα, δι' αλληλογρα
φίας δέ θά παρακολουθήται ή κα- 
τάρτισις των (Διόρθωσις εκθέσε
ων, ασκήσεων, παροχή διευκρινί
σεων κλπ.). ’Εντός τών ήμερων 
θά κυκλοφορήση σχετική εγκύκλι
ος.

Καθ’ ά πληροφοροήμεθα, άπό 
τοΰ έπομένου έτους ή άνωτέροι 
κατάρτισις τών ύιΐοψηφίων πρός 
προαγωγήν 'Υπολογιστών Β-. θά 
γίνεται παρά ειδικών Σχολών με
τά την άποφοίτησιν έκ τών όποι
ων θά ένεργώνται αί προαγωγαΐ 
άνευ μεσολαβήσεως εξετάσεων.

TO NEON ΚΤΙΡΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠ0ΚΑΤ)ΜΑΤ0Σ 
ΛΑΡίΣΗΣ—ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Η ΑΝΑΓΚΗ 

ΕΠΑΝΔΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ
Τήν Κυριακήν 3 'Ιουνίου έγέ-1 

νοντο τά εγκαίνια τού νέου Κτι
ρίου τού 'Υποκαταστήματος Λα- 
ρίσης. Παρέστησαν ό Μητροπολί
της, ό Νομάρχης, ό Δήμαρχος, 
βουλευται κλπ. στρατιωτικοί καί 
πολιτικοί άρχαί τοΰ Νομού.

'Εκ μέρους τής Τ ραπέζης παρέ
στησαν ό κ. Διοικητής, οί κ. κ. 
Διευθυνταί Περιουσίας Τραπέζης, 
Προσωπικού Εργασιών ’Εσωτε
ρικού καί Έπιθεωρήσεως, 
καί οί Διευθυνταί τών 'Υποκατα
στημάτων τής περιοχής. Έπί τής 
συμβολής τού νέου 'Υποκαταστή
ματος είς τήν οικονομικήν άνάππυ- 
ξιν τού τόπου ώμίλησαν ά Δι
ευθυντής τοΰ 'Υποκαταστήματος 
κ. Θ. Λιάτσης, ό Πρόεδρος τοΰ 
Εμπορικού Συλλόγου Λαρίσης, 
καί ό Δήμαρχος Λαρίσης. Ό κ. 
Διοικηιής έκλεισε τήν εορτήν τών 
έγκαινίων τοΰ 'Υποκαταστήματος 
εύχαριστήσας τον παραγωγικόν 
κόσμον τής περιοχής διά τήν εμ
πιστοσύνην μεθ’ ής περιβάλλει 
τήν Έθνπήν Τράπεζαν.

Είναι πράγματά αξιέπαινος ή 
προσπάθεια τής άνανεώσεως καί 
εκσυγχρονισμού τών ά ν α τάς δια
φόρους πόλεις τής Ελλάδος έγ- 
καταστάσεων τών 'Υποκαταστη
μάτων τής Τραπέζης. Είς τον το
μέα αύτόν τό μέγαρον τής Λαρί
σης κτισθέν συμφώνως πρός τήν 
τελευταίαν λέιξιν τής τεχνικής 
εΐναι άπό πλευράς έμφανίσεως 
καί ανέσεων διά τήν πελατείαν 
καί τό προσωπικόν, έφάμιλλον 
πρός τά σύγχρονα κτίρια τών Ευ
ρωπαϊκών Τ ραπεζών.

"Αλλά τά καλλιμάρμαρα κτί
ρια μετατρέπσνται είς χρυσωμένος 
φυλακάς δταν στεγάζουν Προσω
πικόν στενάζον ύπό τον φόρτον 
τής έργασίας. Τό 'Υποκατάστη
μα Λαρίσης συγκεκρ ιμένως οκτα

πλασίασε κατά τά τελευταία τρία 
έτη, κατά μέσον δρον, τάς έργα
σίας του. Άπό πλευράς δμως προ
σωπικού καίτοι ή Έπιθεώρησις 
κατά τό παρελθόν Ετος έκρινε 
άναγκαίαν τήν ένίσχυσιν διά τεσ
σάρων είσέτι ύπαλλήλων, ήδη ή 
δύναμίς του έμειώθη κατά 7. Εί
ναι αναγκαία συνεπώς ή άμεσος 
ένίσχυσις τού Προσωπικού τού 
'Υποκαταστήματος τουλάχιστον 
κατά τον μειωθέντα αριθμόν, άλ
λως τό κόσμημα αύτό τής Λαρί
σης, έντός συντόμου χρονικού 
διαστήματος, ολίγον θά διαφέρη 
άπό μίαν καλλιμάρμαρον φρενολο
γ ικήν κλινικήν.

Ή Συλλογική έκπροσώπησις 
έξέθεσεν αυθημερόν τό ζήτημα είς 
τον παριστάμενον κ. Διοικητήν 
ποραπαλέσασα αύτόν, όπως έπι- 
ληφθή προσωπικώς τούτου, έλαβε 
δέ σχετικήν ύπόσχεσιν.

01 ΕΚ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Καθίσταται γνωστόν είς τούς 
συναδέλφους τους προΰπηιρετή- 
σαιντας είς τά Σώματα Ασφα
λείας, οϊτινες έχουν δώσει σχε
τικά στοιχεία είς τον Ειδικόν 
Γραμματέα τοΰ Συλλόγου κ. 
Λίτιναν, ότι ό Σύλλογος υίοθε- 
τήσας τό αίτημά των θά ττρο- 
βή συμφώνως τυρός τάς ύττσδεί- 
ξεις άλλωστε τού Νομικού του 
Συμβούλου, είς τάς σιχετικάς 
ένεργείας τυρός τήν Διοίκησιν 
τής Τραπέζης έν συνδυασμφ μέ 
παρόμοια θέματα.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΑΝ ΟΙ ΚΥ
ΠΡΙΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

, ΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

ΠΙΣΤΕΩΣ

Λόγφ τής άρνήσεως τών έκπρο- 
σώπων τών "Υπαλλήλων δπως δε
χθούν τάς προτάσεις τής Διοική- 
σεως τής Τραπέζης καί υπογρά
ψουν τήν άνανέωσιν τής ληξάσης 
άπό τού Δεκεμβρίου 1961 συλλο
γικής συμβάσεως τό θέμα πάρε· 
πεμφθη τήν ΙΒην Μαΐου είς την 
Διαιτησίαν πρός (έπίλυσιν της 
διαφοράς.

Αί προτάσεις τής Διοικήσεως 
συνί-στανται είς τήν υπογραφήν 
συμβάσεως οιαρκείας 2 έτών δι" 
ής θά παρείχετο αΰξησις 12% εις 
τά επίπεδα αποδοχών τοΰ 1955.

ΣΥΝΕΖΗΤΗβΗ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ 
ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΑΔΡ>ΚΗΝ ΑΥΞΗΣΙΝ 9%
—®—

Τήν 11)5)62 σννεζητήθη ε
νώπιον τού Συμβουλίου τής ’Ε
πικράτειας ή ττροσφυγή τών 
Συλλόγων Προσωπικού τής 
Τραττέζης ττερΐ Αναδρομικής, 
Αττό 25)11 )60, ισχύος τής ύττ’ 
Αριθ. 4)1961 Διαιτητικής Αττο- 
φάσεως δι’ ολόκληρον τήν ττρο- 
βλετταμόνην ύττ’ αΰτής αυξησιν 
τών Αποδοχών κατά 9% Αντί 
τής καθορισθείσης κατά 6% ά
πό τής ώς άνω χρονολογίας καί 
κατά 3% άπό 10)4)61. Ανα
μένεται ή έκδοσις τής σχετικής 
αποφάσεως.

Κατά τήν συζήΤησιν έγέ-

ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ
Υπεβλήθη παρά τού Συλλό

γου είς τήν Διοίκησιν υπόμνη
μα προς μονιμοποίησιν τού 
προσληφθέντος πρός κΑλυψιν 
ειδικών Αναγκών τής Τιραπέζης, 
ίδίφ είς μεταφραχττάς, Προσω
πικού. Τό έν λόγφ Προσωπικόν 
συνδέεται ήδη* μετά τής Τρα
πέζης δια συμβάσεων άορίστου 
χρόνου, λαμβάνει δέ τάς αύτάς 
άποδοχας τοΰ χρόνου προσλή- 
ψεώς του.

Δια τού υπομνήματος, αί- , 
τεΐται ή μονιμοποίησις τών 
συναδέλφων τής έν λόγφ κατη
γορίας δι’ έντάξεώς των είς 
τόν άναλσγοΰντα πρός τάν χρό
νον υπηρεσίας καί τάς Αποδο- 
χάς των βαθμόν. Παραλλήλως 
αίτεΐται ή βελτίωσις τών καθη
λωμένων άττοδοχών των. Ανα
μένεται ή Απάντησις τής Δι- 
ευθύνσεως Προσωπικού.

"Ηδη έλήφθη Απόφασις Διοι- 
κήσεως αύξάνουσα κατά περί- 
πτωσιν τους ιμισθοΰς τών συνα
δέλφων τής κατηγορίας τούτης.

νέτο παρέμβασις τής Τραπέζης 
κατά τής Συλλογικής προσφυ
γής καί υπέρ τής διατηρήσεως 
τής Διαιτητικής Αποφάσεως 
ώς νυν έχει-

Ά έπί 20ήμερον έπισκεφθέν- 
τες τήν Ελλάδα, ώς φιλοξενού
μενοι ύπό τού Εθνικού Ίδρυμα 
τος, έν συνεργασία μετά τών 
Τραπεζών ‘Ελλάδος, Αγροτι
κής, Εθνικής, Κτηματικής ’Εμ
πορικής, Ίονιικής - Λαϊκής καί 
τής ‘Ομοσπονδίας Τραπεζου
παλλήλων, έκατόν Κύπριοι 
Τραπεζικοί ύπάλληλο. ΑνεχΦ- 
ρησαν τήν 1 3ην Μαΐου έπιστρέ- 
φοντες είς τήν πατρίδα των.

Οΰτοι κατά τήν έδω παρα
μονήν των έπεσκέφθησαν tooc 
κυριωτέρους αρχαιολογικούς 
καί τουριστικούς τόπους της 
Ελλάδος έώρτασαν δέ τό Πά
σχα μετά τού Εκτελεστικού 
Συμβουλίου τής Όμοσποναί 
ας μας. Επίσης οί Κύπριοι 
Συνάδελφοι έπεσκέφθησαν τά 
Κεντρικά Καταστήματα τών 
κυριωτέρων Ελληνικών Τραπε
ζών καί τά Μηχανολογιστικά 
των Κέντρα.

Τούς Κυπρίους συναδέλφους 
έδεξιώθησαν έπίσης αί Διοική
σεις τών Τραπεζών, ώς καί τό 
Ε. Σ. τής Όμοσποσδίας είς 
γνωστά Κέντρα τών Αθηνών.

’Επί τή λήξει τής 20ημέρου 
φίλέθενίας των ώργανώθη είς 
τάς είς Πύργον Βασιλίσσης αί
θουσας τού ’Εθνικού Ιδρύμα
τος τελετή απονομής Αναμνη
στικών Διπλωμάτων.

‘Η πρώτη αΰτη εΰρεΐα έπαφΐ 
τών Κυπρίων συναδέλφων μετά 
τής μητέρας Ελλάδος καί τών 
‘Ελλήνων συναδέλφων των Απο
τελεί θετικήν Αρχήν διά τήν

Αί έν συνεχεία πρός τήν Γενι
κήν Συνέλευσιν τής 23ης Μαΐου 
διενεργηθείσαι τήν 29ην ίδιου μη- 
νός άρχαιρεσίαι διά τήν διοίκησιν 
τοΰ Συνεταιρισμού άνέδειξαν τό 
ύπό τόν κ. Θεοδώρου ψηφοδέλ- 
τιον. Ειδικώτερον τά Αποτελέσμα
τα είχον ούτω:

Ψηφίσαντες 1565.. Έλαβσν; Ό 
συνδυασμός τού κ. Θεοδώρου 966 
ψήφους έναντι 563 άς έλαβεν ό 
ύπό τόν Εϋάγ. Ψαράν συνδυασμός.

ΪΒΕΡ Tim ΙΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΗ
Τό Δ. Σ. Απεφάσισε τήν Από 

1)5)62 έπέκτασιν τής έκ- 
πτώσεως τού 3δράχμου κατά 
γεύμα καί είς τούς συνταξιού
χους συναδ. τούς προερχαμέ- 
νους έκ τής ΐ@νιικής Τραπέζης 
τούς έπιθυμοΰντας όπως έστιά- 
ζωνται είς τό έστιατόριον τής 
Λέσχης μας.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,
ΣΤΕΛΔΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑ

ΣΙΑ ΣΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ «ΤΡΑΠΕ

ΖΙΤΙΚΗ». Ή ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΙ
ΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ.

συμπαγή πλέον σύνδεσιν δύο 
μερών τής αυτής ’Εθνικής καί 
έπαγγελ ματ ική ς ένότητος.

01 ΑΓΟΝΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Κατά τόν διαρρεύσαντα μήνα 

Μάϊον πολλοί κλάδοι έργαζομένων 
έκινητοποιήθησαν διά τά ζητήμα- 
τά των καί προητοιμάσθησαν δι’ 
αγώνας τού άμεσου μέλλοντος.

Τήν αγωνιστικήν πρωτοπορείαν 
κατέλαβαν οί ιπτάμενοι φροντι- 
σταί καί συνοδοί τής 'Ολυμπια
κής, τό Προσωπικόν τής Ούλεν, οί 
τεχνϊται τής Εταιρείας Λιπασμά
των καί οί Εκπαιδευτικοί.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΝ
'Οκταήμερος άπεργιακός άγων 

τών ιπταμένων συνοδών καί φρον
τιστών τής 'Ολυμπιακής ’Αερο
πορίας άπό 27 'Απριλίου μέχρι 
4 Μαΐου, άνεστάλη κατόπιν δηλώ- 
σεως τού 'Υπουργού Έργασίας 
πρός μικτήν επιτροπήν τών απερ
γών, δτι θά μεριμνήση διά τήν 
ίπανοποίησιν τών αιτημάτων αυ
τών, ήτοι τής βελτιώσεως τών 
αποδοχών των καί τών συνθηκών 
έργασίας.

ΤΟ ΠΡΟΣΠΠΙΚΟΝ ΤΗΣ 
ΟΥΑΕΝ
Μέ Απόλυτον συνοχήν όφειλο,- 

μένην είς τήν στενήν συνεργασί
αν καί ταυτότητα Αντιλήψεων καί 
σκοπών τού Συλλόγου 'Υπαλλήλων 
καί τής'Ενώσεως Προσωπικού ΕΕ 
Ύδάτων, τό σύνολον τών έργα
ζομένων είς τήν 'Εταιρείαν έ- 
πραγματοποίησε δύο 24ώρους Α
περγίας τήν 7ην καί τήν 9ην Μα,- 
ίου, αί όποίαι έσημείωσαν απόλυ
τον έπιτυχίαν. Οί τρεις χιλιάδες 
περίπου έργατοϋπάλληλοι τής 'Ε
ταιρείας Ύδάτων ήγωνίσθησαν 
διά τήν κατάργησιν τού καθεστώ
τος καταδυναστεύσεως τό όποιον 
Εχει έγκαθιδρύσει ό ’Αμερικανός 
Διευθυντής κ. Μπούθ, τήν έφαρ- 
μογήν τού ΚανονιΟμοϋ'Υπηρεσίας, 
τόν όποιον ή Διεύθυνσις τής Έ,- 
ταιρείας, σκοπούσα τήν άφαίρεΟιν 
κεκτημένων δικαιωμάτων τών έρ- 
γαζομένων προσέβαλεν είς τό 
Συμβούλιον Επικράτειας ώς πα
ράνομον, τήν αυξησιν μισθών, ήμε 
ρομισθίων, τό σταμάτημα απολύ
σεων καί λοιπών Αδικιών.

Μεγαλειώδης ύπήρξεν ή άπερ- 
γι-ική συγκέντρωσις τής 9ης Μα- 
ίου είς τό θέατρον «Κεντρικόν», 
δπου ύπό τής συνδικαλιστικής ή- 
γεσίας καί λοιπών ομιλητών έστη 
λιτεύθη τό άντεργατικόν καθε
στώς είς τήν 'Εταιρείαν. Οί συγ- 
κεντρωθέντες, μέ εξαιρετικόν α
γωνιστικόν παλμόν, διεδηλωσαν 
τήν άκαμπτον θέλησίν των νά δι- 
αφυλάζουν τήν ένότητά των και 
νά καταλύσουν τάς άπαραδέκτους 
συνθήκας ύφ’ ας έργάζονται και 
ζούν

Τά αιτήματα τοΰ Προσωπικού 
δέν έγένοντο δεκτά, ώς έκ τού
του ή συνδικαλιστική ήγεσία προ
χωρεί είς τήν πραγματοποίησήν 
τών προγραμματισθέντων άπεργι- 
ακών αγώνων μέ κυρίαν έκδηλω- 
σιν 48ώρου απεργίας διά τήν 
5 καί 6)6 καί 24ώρου διά τήν 8ην. 
Παρά τήν έπιβληθεΐσαν έπιστρά 
τευσιν 150 τεχνιτών τό ηθικόν 
των άγωνιζομένων είναι άκαμ
πτον καί ή πιστις των άκΙλόνητος.

ΕΙΣ ΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
Μέ αίτημα τήν αυξησιν τών α

ποδοχών των καί τήν βελτιωσιν 
τών συνθηκών έργασίας, 500 τε- 
χνΐται τής 'Εταιρείας Λιπασμά
των κατήλθον καθ’ δλον σχεδόν 
τόν Μάϊον είς άπεργνακόν αγώνα. 
"Ο άγών ό όποιος διήρκεσεν 28 
ημέράς, διήλθε άπό πσλλάς δραμα- 
τικάς φάσεις έξελίξεως, κατά δέ 
τάς 4 τελευταίας ημέρας μετε- 
βλήθη είς άπεργίαν πείνης τών 
230 άπομεινάντων μηχανουργών, 
καθ' όσον οί ύπόλοιποι τεχνϊται 
οξέων είχον λύσει άπό τής 23ης 
ήμέρας τήν άπεργίαν, κατόπιν 
ίκανοποιήσεως τών αιτημάτων 
των. Ό άγών κατέληξεν είς περι
φανή νίκην τών άπεργών, δηλ. εις 
αυξησιν τών ημερομισθίων κατά 
8 δρτχ. καί καταβολήν είς Εκα
στον απεργόν δρχ. 700 έναντι τών 
ημερών απεργίας. Χαρακτηριστική 
ήτο ή ένότης τών άγωνιζομένων. 
ή ευψυχία των, ή άπσφασιστικό- 
της των καί ή πίστις πρός τήν 
νίκην. ’Αξιοσημείωτος καί παρα
δειγματική ύπήρξεν ή συμπαρά- 
στασις τοΰ λοιπού προσωπικού 
τής "Εταιρείας, τό όποιον τιθέμε- 
νον άλληλέγγυον πρός τους άπερ- 
ι ;υς κατήλΒεν επανειλημμένος είς 
στάσεις έργασίας. Είς τόν Αγώνα 
συμμετέσχον καί αί οίκογένειαι 
των άπεργών δι’ έντονων καί μα
χητικών διαβημάταιν πρός: τήν 
Διεύθυνσιν τής 'Εταιρείας. Ώς 
πληροφορούμενα, οί έργατοτεχνί- 
ται τών Λιπασμάτων είναι έκ νέ
ου Ανάστατοι, διότι ή 'Εταιρεία 
είς Αντίποινα απολύει τόν Πρό
εδρον καί τόν Γενικόν Γραμμα
τέα τοΰ συνδικάτου.

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
’Αξιοπρεπείς είς έμφάνισιν και 

έπιβλητικαί είς όγκον υπήρξαν 
at κινητοποιήσεις τών έκπαιδευ- 
τικών Μέσης καί Κατωτέρας Έκ- 
παιδεύσεως. Είς ταύτας ώδήγη- 
σεν ή παρέλκυαις καί ό έμπαι,- 
γμός περί την λύσιν τών ζητημά

των των. Ή πραγματοποιηθείσα 
τήν 17ην Μαΐου τρίωρος στάσις 
έργασίας καί αί μεγαλειώδεις συγ 
κεντρώσεις είς τά θέατρα «Διο
νύσια» και «Κυβέλης» έσημείω
σαν πρωτοφανή έπιτυχίαν. Ή α
περγία έπανελήφθή τήν 24ην Μα- 
ίου 24ωρος, έκεπταθεισα καί είς 
έτέρας 15 πόλεις τής 'Ελλάδος 
μέ καθολικήν συμμετοχήν τών εκ
παιδευτικών. Αί οργανώσεις των 
είναι διατεθειμένοι νά έξαπολου- 
θήσουν τούς αγώνας μέχρι πλή
ρους έπιλύσεως τών τεθέντων ζη
τημάτων.

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΏΝ 
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Πρός νέους άγώνας κινητοποι
ούνται οί Δημόσιοι Υπάλληλοι 
Ως πρώτη έκδήλωσις έπραγματο- 

ποιήθη τό Απόγευμα τής 22ας Μα 
ίου, πρωτοβουλίφ τής Ε.Ε. τής 
ΑΔΕΔΥ συγκέντρωσις τών Δημο
σίων 'Υπαλλήλων είς τό «Κεν
τρικόν» ή οποία έσημείωσε πανη
γυρικήν έπιτυχίαν. Τά προβληθέν 
τα αιτήματα ήτοι, αναπροσαρμο
γήν μισθών καί συντάξεων, εξοδον 
μετά 35ετίαν, ίκανοποίησιν τών
εκτάκτων, προικοδότησιν θυγατέ
ρων, έπαναφοράν έπιδόματος οι
κογενειακών βαρών, ανέπτυξαν οί 
ήγέται τής ΑΔΕΔΥ. Τέλος άπ§- 
οτάλη πρός τήν Κυβέρνησιν ψή
φισμα δι* ού τονίζεται ότι οί Δη- 
μόσιοι'Υπάλληλοι δέν θά φειοθούν 
ούδενός μέσου, περιλαμβανόμενο»» 
yai τοΰ τής απεργίας ,προκειμένο» 
νά άγωνισθούν διά τήν έπιβίω- 
σίν των καί τήν άνθρωπίνην ά- 
ξιοπρέπειάν των.

ΟΙ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 
- ΤΑΜΕΙΑΚΟΙ

"Ηδη λόγφ παρελκύσεως τών 
αιτημάτων των, άπήργησαν κατά 
τάς άρχάς τού παρόντος μηνός 
καί κινούνται διά νέας απεργίας 
οί έφορίακοί καί ταμειακοί υπάλ
ληλοι.

ΚΕΑΙ 2ΥΑΑ0ΓΙΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Ό Ν. 3239 - ΜΕΤΡΑ ΔΙΑ ΤΗΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΙΝ
—♦—

Δ ιά Κυβερνητικής άναχοινώσε - 
ως δημοσιευθείσης εις τόν ημερή- 
σον τύπον τής 2.6.62 καθίσταται 
γνωστή ή υπογραφή δύο νέων Γε
νικών Συλλογικών Συμβάσεων, 
διετούς διάρκειας, δΓ ών αυξά
νονται τά κατώτατα όρια μισθών 
και ήμε ρομισθίων.

Δια τών συμβάσεων τούτων, 
αί όποίαι ύπεγράφησαν ενώπιον 
τού Προέδρου τής Κυβερνήσει,·ις 
ύπό τών ενδιαφερομένων (εκπρο
σώπων Εργοδοτών, ΓΣΕΕ χαί 
Κυβερνήσεως), αυξάνονται τά η
μερομίσθια τών ανειδικεύτων έι>- 
νατών άπό 53 δραχ. είς 57, τών 
εργατριών άπό δραχ. 41 είς δραχ. 
44, τών μαθητευομένων της βιο
μηχανίας άπό δραχ. 22 είς δραχ. 
24 καί τών λοιπών κλάδων οικο
νομικής δραστηριότητας άπό δρχ. 
20.50 είς δραχ. 22. Έξ άλλου αυ
ξάνονται τά κατώτατα όρια μι
σθού άπό δραχ. 700-1.050 είς 730 
-1-160 διά τάς γυναίκας καί άπό 
700-1300 διά τούς άνδρας εις 
730-1430.

Ή Κυβερνητική άναποινωσις 
άναφερει περαιτέρω ότι ή Κυβέρ- 
νησις μελετά μέτρα διά την έξι>- 
γίανσιν τοΰ θεσμού τής κοινωνι
κής άσφαιΧίσεως είς όλους τούς 
τομείς καί δή τής άσθενείας, τού 
γήρατος καί τής ανεργίας, έπί 
τφ> σκοπώ όπως ή κοινωνική ά- 

I σφάλισς προσαρμοσθή είς τάς «ο
ι νωνικάς άνάγκας τού τόπου.

Έπίσης, κατά τήν κυβερνητικήν 
I άναποίνωσιν, άπεφασίσθη:

α) Ή κατάργησις τού άρθρου 
20 τού Ν. 3239)55 (περί ΣυλΑο- 
νι«ων Συμβάσεων καί Διαιτησί
ας) διά τού όποιου παρέχεται είς 
τούς 'Υπουργούς Συντονισμού καί 
Έργασίας τό δικαίωμα τής τροπα- 
ποιήσεως ή άπορρίψεως τών ΰ- 
πογραφομένων Συλλογμκών σημ- 
6ώσεων καί τών αποφάσεων των 
Διαιτητικών Δικαστηρίων.

6) Ή συμμετοχή ώς ενός έκ 
των εκπροσώπων τών μισθωτών 
εις τό Δευτεροβάθμιον Διαιτητι
κόν Δικαστήρισν, τοΰ Προέδρου 
τού Εργατικού Κέντρου ή τής 
"Ομοσπονδίας είς ήν αναφέρετε 
ή Διένεξις.

γ) Προσαρμόζεται ή περί επαγ
γελματικών σωματείων νομοθε
σία πρός τάς διατάξεις τής εσχά
τως κυρωθείσης διεθνούς συιι6<ί- 
σεως περί συνδικαλιστικών έλευ- 
θεριων.

Καταρτίζονται, ώς πρός τά α
νωτέρω, σχετικά νομοσχέδια.

Ό Σύλλογος τών Ύπαλλήλων 
Ε.Τ.Ε. ενδιαφερόμενος ιδιαιτέ
ρως διά τά μελετώμενα ώς πρός 
τούς ασφαλιστικούς οργανισμούς 
μέτρα, έκινήθη καί προ τής έκδό- 
σεως τής κυβερνητικής άνακοινώ- 
σεως. "Εσ-ε δέ έξ υπευθύνου πη
γής τήν διαβεβαίωσιν ότι αί 
σχετικοί μελέται δέν άφορώσι τάι 
Ταμεία τών Τραπεζικών 'Υπαλ
λήλων και τών Επιχειρήσεων 
Κοινής Ώφελείας.


