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Ποτέ βέβαια οί έργάται τής πέννας ή τοΰ μοχλού δέν ά- 
νέμενον συμπαράσπασιν τών δημοσιογραφικών οργάνων τής 
Εργοδοσίας είς τό άτελεΰτητον δράμα τής ζωής ιαύτών των ι
δίων καί τώ|ν οικογενειών Των. Ούτε την άνέμενον, άλλ’ οϋτε 
τήν έζήτησαν ποτέ. Έγνώριζον τάς διαθέσεις των καί τούτο 
ήτο άνασχετικδν κάθε παρόμοιας σκέψεως. ’Αλλά άπό τήν μή 
συμπαράστασιν έως τήν ίταιμή πρόκληισιν υπάρχει τεραοτία 
άπόοττσσις.

«Ή Βιομηχανική Έπιθεώρησις» όργανο» άπηχοΰν τάς 
γνώμας τού Συνδέσμου τών Βιομηχάνων, οί έργοδόται δηλ. αυ
τοί καθ’ εαυτοί άποθρασυνθέντες έκ τής έλλείψεως άξιολόγου 
γενικής συνδικαλιστικής ηγεσίας καί παρακολουθούντες μέ 
κρυφήν χαρά τά απερίγραπτα χάλια τής 'Ομοσπονδίας Τραπε
ζοϋπαλληλικών οργανώσεων τής Χώρας μας, τυφλωμένοι 
άπό τήν σουλτανικήν χλιδήν έντός τής οποίας κυλούν τήν πα- 
ρασιτικήν των ϋπαρξιν, δέν θέλουν νά βλέπουν τριγύρω τους 
εργαζομένους δυναμένους νά ζήσουν τριάκοντα ημέρας μέ τά 
ε’ίκοσι εννέα ήμερομίσθια. Καθ’ ήν στιγμήν οί Τραπεζοϋπάλ- 
ληλοι ΙδΓ ειρηνικών μέσων, επικαλούμενοι τήν ηθικήν, τό δίκαι
ον καί τούς νόμους, προσπαθούν νά άποσπάσουν άπό τούς έρ- 
γοδότας των μηνιαίως ένα πρόσθετον ποσόν τό μέγεθος τού 
όποιου μόλις Θά έπαρκοΰσε νά καλύψη τά ήμερήσια έξοδα τοΰ 
παραχάΐδεμένου «πεκκινουά» των, διακηρύττουν ότι «ο ί 
υπάλληλοι τών Τραπεζών άπό ά π ό ψ ε- 
ω ς ύψους μ ι σ θ ο λ ο γ ί ο υ, όρων ά σ φ α λ ί - 
σ ε ω ς ύ γ ε ί α ς καί συντάξεως αποτε
λούν π ρ ο ν ο μ ι ο ΰ χ ο ν ό μ ά δ α». Συνεπαρμένοι 
άπό τον ταχύν ρυθμόν τών χαρτονομισμάτων τών χιλίων δρα
χμών πού κάθε βράδυ κυλούν στην πράσινη τσόχα τών τραπέ
ζιών των άδούλευΤα λεπτά μέ τά όποια οί «κυρίες» των δια
σκεδάζουν κάπως τήν ανία τους παίζοντας κανένα «ψιλό», χα
ρακτηρίζουν πρανομιοΰχον τάξιν έμάς είς τούς όποιους φέρον
ται, κατά τάς συνσλλαγάς Των έν τή Τραπέζη, καθ’ δν γνωρί- 
ζομεν τρόπον. Προνομιούχους Εχουν καταστήσει οί κύριοι αύτοί 
μόνον τούς σκύλους καί τούς γάτους των. Δι’ αυτά τά τετρά
ποδα ευχαρίστως ανοίγουν τό πουγγί των διά νά μην τούς 
λείψη τό εκλεκτό φρέσκο ψάρι, τό μπισκότο, τό γάλα. ’Ενώ 
δι’ Εκείνους πού λυώνουν τό σίδερο στά εργοστάσιά των, δι 
Εκείνους πού θέτουν είς κίνησιν τούς οικονομικούς μοχλούς τής 
χώρος, τούς αναγνωρίζουν μόνον τό δικαίωμα τής πείνας. «Τ ό 
δ τ ι ό λ α ί α ύ τ a 1 at ε ϋ ν ο ι α ι συνεχίζει 
ήψωνή τών εργοδοτών, τούς κάνου» 
Ε τ ι μάλλον καί μάλλον άπ α ι τ η τ ι κ ω τ έ- 
ρους, δέν είναι δσον φαίνεται πε ρί- 
ε ρ γ ο ν. Μήπως δ έ ν είναι καϊσί μόνοι έκτων 
μισθωτών πού κάνουν άπεργί αν είς κά
θε ευκαιρίαν; <Ε ί ς ά ή ν Έλλάδαάπεργοΰν 
ο σ ο ι αντέχουν κ άπ ως είς τήν ά π ο χ ή ν 
άπό τ ή ς έ ρ γ α σ ί α ς...». Τά ποτάμια άπό τον ιδρώτα 
τών Εργατών, τό αίμα τους πού άλικο χύνεται άπό τήν εμπλο
κήν είς τούς ιμάντας ικαί τά γρανάζια τών μηχανών, οί οίμω- 
γές τών κατ’ αυτόν τον τρόπον άπορφανιζομένων οικογενειών 
των, κάνουν τούς ανθρώπους αυτής τής όμάδος τής έργοδοσίας 
νά θεωρούν εύνοιαν τό δτι ό υπάλληλος τής Εθνικής Εχει μέ
σον μηνιαΐον μισθόν 3—3.500 6ρχ. καί δτι δύναται νά Εχη 
στήν άνάγκη, μόνον τρεις φορές τον μήνα, τόν ιατρό καί τό 
φάρμακο. Δολιοφθορεΐς τής υγιούς άνθρωπίνης κοινωνίας νο
σταλγούν τήν έποχήν καθ’ ήν οί δούλοι έτρέφοντο άκριβώς τό
σον, δσον διά νά μπορούν νά δουλέψουν. Ή δουλειά πού τούς 
Εδιδε ό αφέντης Εξαντλούσε όλη τήν μυϊκή δύναμιν τήν όποιαν 
ό οργανισμός άποκτοΰσε μέ τήν τροφήν. Απεργού», διακηρύτ
τουν ίταμώτατα, διότι αντέχουν κάπως είς τήν αποχήν άπό τής 
Εργασίας, πράγμα πού σημαίνει: Δώστε τους τέτοιους μι
σθούς ίσα πού νά μπορούν νά στέκωνται στά πόδια τους. Ο 
μισθός πρέπει ν&ναι τόσος, πού μιά μέρα αν δέν δουλέψουν νά 
μήν μπορούν νά φάνε. "Ετσι ή πείνα θά τούς έξαναγκάζη νά 
σταματούν τήν άπεργίαν! ! Αυτό είναι τό κήρυγμα: τής οικονο
μικής ήγεσίας τοΰ τόπου μας, τής ολιγαρχίας τοΰ πλούτου, κή
ρυγμα πού είναι παρμένο άπό τούς νόμους τού Κράσσου, ό
ταν ουτος άντεμετώπιζε τήν έξέγερσιν τού Σπάρτακου.

«Ε ί ς τ ο ύ ς μόλις αποζώντας έκ τών 
άμοιβώντω ν—συνεχίζει τό περιοδικόν τών ύπονομευτών τού 
κοινωνικού καθεστώτος—ε ί ς τ ο ύ ς ά κ |α τ ο χ υ ρ ώ τ ο υ ς, ε ί ς 
Εκείνους πού θεωρούν δ ώ ρ σ ν τήν έ ξ α- 
σφάλισιν άπασχολήσεως προκαλεΐάγ- 
χ ώ 6 ε ς δέος καί ή ί δέα μόνο» τής σ τ ε ρ ή- 
σ ε ω ς τών ά π ο δ ο χ ών μ ι ά ς ημέρα ς».

’Αγχώδες δέος πράγματι προκαλεΐ είς τήν πεπολιτισμέ- 
νην άνθρωπότητα καί είς τάς εύγενικάς ψυχάς τών Ελλήνων 
Εργαζομένων ή διαπίστωσις δτι οί προύχοντες τής Ελλάδος, 
οί κύριοι τοΰ πλούτου, Εκείνοι πού δήθεν κάμνουν τήν άνασυγ- 
κρότησιν, έν όνόματι τής όποιας κατεβρόχθισαν τά δισεκατομ
μύρια δολλάρια τής πόσης φύσεως Εξωτερικής βοήθειας, ή ό- 
μάς αυτή τών χρυσοκανθάρων έν όνόματι τού πλούτου της Επι
θυμεί νά γίνη ή Ελλάς ή χώρα όπου ό πληθυσμός της —έκτος 
βέβαια άπό τήν «περιούσιον » ολιγαρχίαν τού πλούτου 
— θά εΐναι ή στρατιά τών ακατοχύρωτων δούλων, ή χώρα 
τών ζωντανών νεκρών οί όποιοι θά θεωρούν ώς θειον δώρον τό 
νά δύνανται νά βάζουν μία πέτρα είς τούς πυραμοειδεΐς τά
φους τών έν λόγω «ηγετών» καί οί όποιοι Ενώ αρπάζουν γιά 
Ενα κομμάτι ψωμί τά προϊόντα τών άγροτών τούς πωλοΰν πα
νάκριβα τά βιομηχανικά τους κατασκευάσματα, διά νά χύσουν 
έν συνεχείςι δάκρυα διά τούς άγρότας, διότι δήθεν ή έπενεχθεΐσα 
τελευταίως Ελάχιστη βελτίωσις τών Επιδομάτων τών συναδέλ-
(?!!«» ί - # Ή συνέχεια είς τήν 3ην σελίδα
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Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
τού Συλλόγου συνεχίζει τήν ά- 
νά τήν χώραν ένημέρωσίν τών 
Πολιτικών παραγόντων Επί τοΰ 

θέματος τής άρνήσεως τού Δι- 
σικητού τής Τραπέζης Ελλά
δος κ. Ζολώτα όπως έφαρμόση 
τόν Ν. 3662)57. Μετά τήν έ- 
ξάντλησιν τών πάσης φύσεως 
διαβημάτων καί παραστάσεων, 
τό Διοικητικόν Συμβούλιον, 
έψ’ όσον έν τώ μεταξύ ό κ. Ζο- 
λώτας Επιμένει είς τήν παρα- 
γνώρισιν τών ήθικώιν, νομικών 
καί υλικών υποχρεώσεων τού 
Εκδοτικού ‘Ιδρύματος προς τό 
Ταμεΐον Συντάξεών μας, θά ευ- 
ρεθή είς τήν ανάγκην όπως 
χρησιμοποίηση καί τό τελευ- 
ταΐον εις τήν βιάθεσίν του ό- 
πλον προς διακανονισμόν τού 
ζητήματος.

Έν συνεχεία τών όσων είς 
τό προηγούμενο» ψύλλον άνε- 
γράψαμεν, δίδομεν σήμερον είς 
τήν δημοσιότητα τάς έν τώ με
ταξύ γνωσθείσας είς ημάς έ- 
νεργείας τών Βουλευτών:

Ή τοπική. Έφημερίς «Ταχυ
δρόμος» Καβάλας είς τό ψύλ
λον της τής 13)5)6] άναφερο- 
μένη είς τάς επί τοΰ θέματος 
ένεργείας τοΰ Υπουργού Β.
Ελλάδος κ. Θεολογ ίτη ανέ

γραψε τά έξης:
«Ό Υπουργός Β. Ελλάδος 

κ. Θεολογίτης έξ αφορμής τη-

δπως οί άρμόδιοι ‘Υπουργοί Ε
πιβάλουν είς τόν Διοικητήν τής 
Τραπέζης ‘Ελλάδος άμεσον Ε
φαρμογήν διοοτάξεως Ν. 3662) 
57, προβλέπουσαν ένίσχυσιν 
Ταμείου Συντάξεως Προσωπι
κού Εθνικής Τραπέζης.

»'0 βουλευτής κ. Μ. Κοτσώ- 
νης καταθέτει αναφοράν τοΰ 
Προσωπικού Ύποκαταστήματ» 
τος Εθνικής Τραπέζης Καρλο- 
βασίου, διαμαρτυρομένου διά 
τήν μή Εφαρμογήν τοΰ Νόμου 
3662)57 παρά τού Διοικητοΰ 
τής Τραπέζης τής Ελλάδος».

«Ό βουλευτής Πρεβέζης κ. 
Α, Κοντογ ιάννης, καταθέτει α
ναφοράν τώιν Υπαλλήλων Έ- 
θνοτραπέζης Πρεβέζης, δια- 
μαρτυρομένων διότι ό Διοικη
τής Τραπέζης Ελλάδος άρνεΐ- 
ται νά έφαρμόση τόν Ν. 3662) 
57 προβλέποντα τήν ένίσχυσιν 
τού Ταμείου Συντάξεως των».

«Ό βουλευτής Λέσβου κ. Π. 
Ξενοδοχειάρης καταθέτει άνα- 
ψοράμ Προσωπικού Ύποκατα- 
στήιμοτος Έθνοτραπέζης Μυτι
λήνης διαμαρτυρομένου διά τήν 
μή Εφαρμογήν τοΰ Ν. 3662)57 
ύπό τοΰ Διοικητοΰ Τραπέζης 
Ελλάδος περί ένισχύσεως Τα
μείου Συντάξεως των».

‘Ομοίως έκ τών Πρακτικών

ΔΙΑ ΤΟΝ κ. ΔΡΙΤΣΑΝ
Η Διαχειριστική Επιτροπή τοΰ Λογαριασμού Έπτικουρή- 

σεως είς τό Συμβούλιον της τής 5 Μαίου ώρισε 5ιμελή Επι
τροπήν διά τήν τροποποίησιν τού Καταστατικού τού Ταμείου.

Η ΈΐΓίτροπή αύτη έντός τής ταχθείσης προθεσμίας, ήτοι 
τής 5ης Ιουνίου, Εξετέλεσε’ τήν άναιτεθεΐσαν αυτή Εντολήν.

Πιστεύομεν δτι ή Διαχειριστική Επιτροπή θα συγκληθή 
συντόμως διά τήν Επικύρωσιν τών τροποποινήσιεωιν, ϊνα τό Τα
μεΐον Έπικουρήσεως άποκτήιση συγχρονισμέναν Κανονισμόν 
τό δυνατόν ταχύτερον.

λεγραφήματος τού προσωπι- | 
κοΰ καί τών συνταξιούχων τού 
Υποκαταστήματος ’Εθνικής 
Τραπέζης Καβάλας, εσχε σή
μερον συνεργασίαν μετά τών 
άρμοδίων υπουργών, διά την 
έπιδότησιν τού Ταμείου των 
παρά τής Τραπέζης ‘Ελλάδος.

»Ό κ. Θεολογίτης θά έπι- 
σκεφθή διά τόν αυτόν σκοπόν 
τόν ’Αντιπρόεδρον τής Κυβερ- 
νήσεως κ. Κανελλόπουλον, έφ’ 
όσον ένδεχομένη άρνησις ένι
σχύσεως τού έν λόγω Ταμείου 
θά προκαλέση ασφαλώς γενι- 
κωτέραν διαμαρτυρίαν τού 
προσωπικού καί τών συνταξι
ούχων τής Έθνοτραπέζης, λό
γω τού άντικτύπου τόν όποιον 
θά εχη ή άρνησς αυτή είς τάς 
παρεχόμενος συντάξεις».

Επίσης παροθέτομεν άπο- 
σπάσματα έκ τών Επισήμων
Πρακτικών τής Βουλής. Συνε- 

δρίασις τής 19)5)61 . . ..
«Οί βουλευταί κ.κ. Θ. Λυμ- 

περίδης καί I. Τριανταφυλλί- 
δης, καταθέτουν αναφοράν τού 
Προσωπικού καί τών συνταξι
ούχων τού ‘Υποκαταστήματος 
’Εθνικής Τραπέζης αίτουμένων

| Συνεδριάσεως τής Βουλής 
τής 16)5 καί 9)6)61.

«Ό βουλευτής ’Αθηνών κ. 
Δ. Βρανόπουλος καίταθέτει ά- 
ναφοράν τού Συλλόγου Υπαλ
λήλων Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος αίτουμένου Εφαρμο

γήν τοΰ Ν. 3662)57 προς ένί- 
σχυσιν τοΰ Ταμείου Συντάξεως 
των».

«‘Ο βουλευτής Λακωνίας κ. 
Δ. Πιαπαμιχαλόπουλος, κατα
θέτει άναφοράν τοΰ προσωπι
κού τής Εθνικής Τραπέζης Γυ- 
θείου, διαμαρτυρομένου διά 
την μή Εφαρμογήν τού Ν. 3662 
)57 παρά τής Διοικήσεως 
Τροπέζης Ελλάδος».

Έξ αλλου έκ τής Βουλής μάς 
έκο-ινοποιήθηισαν τά ακόλουθα 
έγγραφά της προς τό Ύπουρ- 
γεΐον Εργασίας:
«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΔΙ ΕΥΘΥΝΣ I Σ ΝΟΜΟΘΕΤΙ
ΚΩΝ & ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Τμήμα Νομοθετικής Έργασίας 

Έν Άθήναις τή 16.6.61

ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ Π0Ι0ΤΗΤ0Σ
(Μέρος Τρίτον)

"Η έπισκόπησις τών όριζο- 
μένων ύπό τών νέων Δελτίων 
Ποιότητας προσόντων τών 
Υπαλλήλων άγεΓείς την διαπί- 
στωσιν ότι ταΰτα ουδόλως δι
αφέρουν τών διαλαμβανομένων 
είς τά μέχρι τοΰδε ίσχύοντα 
Έσημειώθη μόνον μία περίερ· 
γος τφ όντι άπάλειψις: είς 
τά παλαιά Δελτία καί ύπό τόν 
τίτλον «Γενικά Προσόντα» πε- 
ριελαμβάνοντο δύο στοιχεία α) 
Σπουδαί, β) Ξέναι γλώσσαι» 
’Ήδη Ενώ διατηρείται τό στοι
χείο» «Ξέναι γλώσσαι» δίδετου 
δέ είς τούτο «τακτική» πρατε· 
ραιότης, ήγνοήθησαν παντελώς 
αί «Σπουδαί». Διατί; Έκρίθη- 
σαν άχρηστοι; Δέν νομίζομεν, 
έφ’ δσον, έστω καί στοιχειω
δώς, ή Τράπεζα Ενισχύει καί 
διά τού τρόπου τούτου ώθεΐ

τούς ύπαλλήλους της εις τήν 
συνέχισι ιν τών σπουδών Εκείνων 
αί όποΐαι Εμπίπτουν είς τό 
Τραπεζικόν Επάγγελμα. Ούδε· 
μία παρέχεται έξήγησις έπί 
τού προκειμένου. ’Απεναντίας 
καταβάλλεται Εμφανής προσ
πάθεια συσκοτίσεως τοΰ πρά
γματος, όταν δίδεται ή οδηγία 
όπως ή Γενική Μόρψωσις (ή ο
ποία είρήσθω έν παρόδφ Ενώ ή
το εν έκ τών 4 προσόντων ύπεβι 
βάσθη τώρα είς απλήν ύποση- 
μείωσιν τής ποιοτικής άποδό- 
σεως) κρίνεται «σύχί έκ τής α
πλής κτήσεως τίτλων άλλα έκ 
τής γενικωτέρας θεωρητικής 
καταρτίσεως» τοΰ ύπαλλήλου. 
Ποιου ε’ίδους όμως θεωρητική 
κατάρτισις απαιτείται πού καί 
πώς Επιτυγχάνεται αύτη, ποια 
ή δυνατότης Ελέγχου αύτής ά- 
# Ή συνέχεια είς τήν 2οον σελίδα

Πρωτ 7483)1647
Άριθ. ------------------

Διεκπ. 6286 
Προς

Τό Υπουργείο» Έργασίας 
(Γραφεϊον κ. Υπουργού)

Έ ν τα ΰ θ α 
»’Έχομεν τήν τιμήν νά πέμ- 

ψωμεν συνημμένως τήν κατατε- 
θεΐσαν ήμΐν τήν 2.6.61 ύπό τοΰ 
βουλευτοΰ κ. Δ. Βρανοπούλου 

καί άνακοινωθείσαν είς τήν Βου 
λήν άναφοράν τοΰ Συλλόγου 
Υπαλλήλων ’Εθνικής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος «περί Εφαρ
μογής τοΰ Ν. 3662)57 προς 
ένίσχυσιν τοΰ Ταμείου Συντά
ξεως των» καί νά παρακαλέσω-

μεν διά τά κοθ’ υμάς γνωρίζον- 
τες καί ήμΐν σχετικώς.

Ό Γενικός Γραμματεύς». 
Πρωτ. 7387)1543

Άριθ. ----------------------
Διεκπ. 5858 

Έν Άθήναις τή 31 )5)6] 
Π ρ ό ς

Τό Ύπουργεΐον Εργασίας
(Γραφεΐον κ. Υπουργού) 

’Ενταύθα
»>’Έχομεν τήν τιμήν νά πέμ- 

ψωμεν συνημμένως τήν κατατε- 
θεΐσαν ήμΐν ύπό τοΰ βουλευτοΰ 
κ. Γ. Άνδρεάδη καί άνακοινω- 
θεΐσαν είς τήνΒουλήν άναφοράν 
τοΰ Προσωπικοΰ Ύποκαταστή- 
ΒΙ—► *Η συνέχεια είς τήν 3ην σελίδα

01 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΚΡΙΣΕΩΣ
Ή πληθώρα, τό μέγεθος καί 

ή εκτοοσις τών οικονομικών φαι
νομένων ειχον ως έπακοΑου- 
bov οι Ι ραπεζιτικοί κοΛοσσοΐ 
ώστε οΐ Τ ραπεζιτικοί κοΛοασοι 
νά μή περιοριςωνται απΑως 
εις την οίσκησιν της Εμπορίας 
τού χρήματος υπό τήν έννοιαν 
της απΛης άγοραπωΛησιας 
του. Διά τής χρηματιστικής 
καί Οιοικητικής οιεισουσεως 
των Εντός των μεγαίΛων οικο
νομικών συγκροτημάτων κατέ
στησαν οΐ ρυΟμισταί τής οι
κονομικής ζωής τοσον τής χώ
ρας, εντός της οποίας έχουν 
τήν έδραν των, όσον καί εκτός 
αυτής. Τά Τραπεζιτικά συγ
κροτήματα διά νά άνταπεξέλ- 
θουν νικηφόρως εις την σο6α-
oacv <χύτην <χττο<ττοΑήν, ητις ό- 
π«αδήποτε θέτει ένωπιόν των 
τήν άντιμετώπισιν οίκονομικο- 
κοινωνικο - πολιτικών φαινο
μένων ικαί τήν έπίλυσιν τώιν ά- 
πορρεόντων προβλημάτωνεχονν 
άνάγκη ν προσωπικού ειδικευ
μένου. Ό σημερινός Τραπεζο
υπάλληλος δεν εΐναι ό άπλός 
λογιστικσκαταστιχογ ράφος ό 
χρησιμοποιών είς τή,ν Εργασί
αν του μόνον τάς τέσσαρας 
πράξεις τών αριθμών. Κατέ
στη ό Επιδέξιος χειριστής τοΰ 
μοχλού ό όποιος θέτει έν λει
τουργία τήν ’Εθνικήν καί Διε
θνή οικονομικήν ζωήν. Προς 
τούτο δέν άρκεΐ ή γνώσις τής 
λογιστικής ώς καταστιχογρα- 
ψίας, ώς κινήσεως λ)σμών άλλ’ 
ώς «έπιστήμης» προδιαγράφουν 
σης τό μέλλον τών οικονομι
κών μονάδων μεμονωμένως καί 
έν τώ συνόλω των. Έκ τής 
ιδέας τα,ύτης, πηγάζει ικαί ή 
έκ μέρους τών μεγάλων Ευρω
παϊκών Τραπεζών έπιλογή καί 
μετέπειτα έπιμόρφωσις τοΰ 
προσωπικοΰ των εις εΐδικάς 
προς τούτο υπευθύνους Έπαγ- 
γέλμάτικάς Σχολάς, λειτουρ- 
γοοίσών Εντός ή Εκτός τών Τρα- 
πεζιτικών ‘Ιδρυμάτων. Προϋ- 
πόθεσις προαγωγής είς ανώτε
ρο» βαθμόν εΐναι ή Επιτυχής 
γραπτή ή προφορική δοκιμα
σία έπί τής διδαχθείσης ύλης.

Ή Εθνική Τράπεζα, πρώτον 
Πιστωτικόν "ίδρυμα τής Χώ
ρας, όρθώς διά τοΰ ’Οργανι
σμού της Εσωτερικής ‘Υπηρε
σίας, προβλέπει τόν εισαγω
γικόν καί προαγωγικόν διαγω
νισμόν.

Καί τάς μέν κατά τόν εισα
γωγικόν διαγωνισμόν απαιτή
σεις τής Τραπέζης ικανοποιεί 
πλήρως ή διδοχθεισα ύλη τής 
Μέσης Κλασσικής καί Εμπο
ρικής έκπαιδεύσεως. Δέν συμ
βαίνει όμως τό αυτό καί διά 
τόν προαγωγικόν διαγωνι
σμόν.

Διά τόν τελευταΐον άπό ά- 
πόψεως προπαρασκευής υπάρ
χουν πολλά κενά τά οποία 
προσβάλλουν αυτήν ταύτην τήν 
έγκυρστητα τής δοκιμασίας 
καί θέτουν έν άμφίσβητήσει 
τόν δΓ αΰτοΰ έπιδιωκόμενον 
σκοπόν. Κατά τάς Εξετάσεις 
αύτάς ή Τρόιπεζα εχει απαι
τήσεις βαθμολογουμένας μέ 
το δέκα (10) Ενώ τά παρεχό
μενα παρ’ αύτής κατά τό με
σοδιάστημα εισαγωγής καί 
προαγωγής Εφόδια εύρίσκον- 
ται είς τήν άρχήν τής βαθμο
λογικής κλίμακας άν όχι είς 
τό μηδέν (0).

Εΰλόγως τίθεται τό Ερώτη
μα: Είς τάς προσφάτους Εξε
τάσεις ή δοκιμασθεΐσα δακτυ- 
λογράφος, ή όποια έδιδάχθη

τήν τυποποιημένην Εργασίαν 
έπί τοΰ Α ή Β τύπου μηχανής 
καί ή όποια διδαχή άπεσκόπει 
μόνον είς τήν παραγομένην 
ποσότητα τοΰ τάδε πολυτύπου 
τί γνώσεις δύναται ν’ άντλήση 
έκ τοΰ είδους της έκτελουμέ- 
νης έργασίας περί τοΰ ίσχύον- 
τος λογιστικού οτυστήματος 
τής Τραπέζης, οί λογαρια
σμοί τοΰ όποιου μετονομάζον
ται άπό 6μήνου είς όμηνον; 
Τί συμπέρασμα περί τών κοι- 
νωνικών^καϊ οικονομικών συνε
πειών τής μεταναστεύσεων δύ- 
νσνται νά συναγάγουν αί έν 
λόγω δακτυλογράφοι έκ τών 
άνά χεϊρας των πολυτύπων τών 
άξιων, τών_ Επιταγών, τών Εν
τολών ή τών Εγκρίσεων πρός 
(Συνέχεια είς την 3ηιν σελίδα)
■-----------------------------------------Ε
♦ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ♦
Ε------------- ► ■<------------- Ε

ΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ I
—♦----

z Έπί τέλους! ! Νά πού ή Δι- 
εύθυνσις Πιροσωπιικοΰ άπεψάσι- 
σε νά χτυπήση !μέ τό δίίκιο της 
Τήν... άγραμιμαιτοσύνη μέσα 
στήν Τράπεζα. Συνεκάλεισε μία, 
καί δύο, καί τ.οιεΤς φορές όλους 
τούς ύποψηφίους έπιτηιρητάς 
καί, ώς αυΐμπεραίνομεύ, μέ ΰφος 
που δέν έσήκωνε καμίμίιαν άν- 
τίρρησιν τούς εΐπε, περίπου τά 
έξης: «Άπό Εσάς κύριοι συνά
δελφοι έξαρτάται τό ύψος καί 
τό κύρος τών Εξετάσεων. Αί Ε
ξετάσεις Εφέτος πρέπει: νά εί
ναι αυστηρές. Νά μήν Επιτρέ
ψετε καμιμία αλληλοβοήθεια! ! 
μεταξύ τών έξιεταζομένων καί 
νά εΐσθε ...ντουβάρια αμίλητα 
είς ό,τι τολμήσουν νά σάς έρω- 
τήσουν. Διότι κινδυνεύει... πρός 
θεού τό καθεστώς τής Τραπέ
ζης μας».

χ Άπό τής προηγουμένης είς 
τόν τόπον τών Εξετάσεων αυ
στηρά μέτρα... ασφαλείας εΐ- 
χον ληφθή... Είδιικόιν συνειργεΐον 
τής Διευθύνσεως 'Προσωπικού 
εΐχεν ερευνήσει τάς αίθουσας 
δοκιμασίας τής Άνωτάτης ’Εμ
πορικής διά τυχόν ικεκρυμμένους 
...πομπούς βοήθειας. Κυριακή 
1 1 ’Ιουνίου... "Ωρα οκτώ παρά. 
Ό κ. Προσωπάρχης μέ μία 
κουστωδία έξ ΰπέρ τριάκοντα 
έν οΐς εις άστυφύλαξ έν στολή 
καί έτερος έν πολιτική περιίβο- 
λή Ελέγχουν πάντα πρασ- 
ερχόιμενον. Οΰδεΐς μή έ γ- 
γ ε γ ρ α-ιμ μ έ ν ο ς είςτά χαρ
τιά Επιτρέπεται νά μπή: μέσα 
(τις άλλες χρονιές ήταν ελεύ
θερα) . Ειδικές οδηγίες αφορού
σαν τόν Γενικόν Γραμματέα τού 
Συλλόγου. «Νά τού έπιτραστή ή 
είσοδος είς τό κτίριον οΰχΐ ό
μως καί είς τάς αίθουσας Εξε
τάσεων» (όλες τις άλλες χρο
νιές δέν άπηγορεύετο). Δέν εΐ
ναι νοητόν ‘Υπάλληλος έχων 
έστω καί έλαχίστας γνώσεις 
οικονομικών επιστημών καί τοΰ 
Λογιστικοΰσυστήιματος τήςΤρα 
πέζης νά εύρίσκη,ται είς τάς αί
θουσας τών Εξετάσεων... έντός 
αυτών άλλοι έχουν θέση:. Οί 
συνάδελφοι τής χθές και έπιτη- 
ρηταί τής σήμερον έχουν πάρει 
το ύφος ιεροεξεταστών, διά νά 
φτιάξουν την κατάλληλον άτμό- 
σφαιραν αύστηρότητος. Τά χέ
ρια δεμένα όπισθεν... Τά μού
τρα αύστηιρά. Σμιχτά τά φρύ
δια. Σφιχτά ικα!ί αγέλαστα τά 
χείλη. Κανείς δέν τούς γνωρίζει
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ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΛΛΑΧΟΥ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙΣ
► Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου

Τέλος, αλλαι Τράπεζαν ώς ή
MIDLAND BANK έχουν κα
θιερώσει ειδικήν σειράν μαθημά
των, διάρκειας 3 εβδομάδων διά 
τους έπιστρέφοντας έκ τοϋ στρα
τού ύπαλλήλους των, προκειμένου 
οδτοι νά ανανεώσουν τάς τεχνικάς 
των γνώσεις και νά προσαρμο- 
σθοϋν έκ νέου εις την άτμόσφαι- 
ραν τής τραπεζικής εργασίας.

Τά ανωτέρω δεν αποτελούν εί- 
μή τά γενικά πλαίσια έντός τών 
όποιων λειτουργεί τό ένδοτραπεζι- 
κόν εκπαιδευτικόν σύστημα έν Μ. 
Βρεταννία. Εις τάς λεπτομέρειας 
του, βεβαίως, τούτο διαφέρει α
πό Τραπέζης είς Τράπεζαν τόσον 
κατά την ίεράρχησιν τής διδα- 
σκομένης ύλης και τον χρόνον 
φοιτήσεως, όσον καί τον τρόπον 
επιλογής τοϋ διδακτικού προσωπι
κού καί τού πλήθους τών κατά 
τάξιν φοιτούντων.
ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΣΥ

ΣΤΗΜΑ ΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Διά την καλυτέραν παρακολού- 
θησιν τών υπό τών αγγλικών 
Τραπεζών έφαρροζομένων μεθό
δων έκπαιδεύσεως τών υπαλλήλων 
των, παρατίθεται κατωτέρω λε
πτομερής περιγραφή τού έκπαι- 
δευτικού συστήματος μιας έκ τών 
πέντε μεγάλων Τραπεζών τής Μ. 
Βρεταννίας.

1. Εκπαίδευσίς νεα
ρών υπαλλήλων:

’Αμέσως μετά τήν πρόσληψίν 
των είς τήν Τράπεζαν, ήτις ση- 
μειωθήτω γίνεται άνευ διαγωνι
σμού βάσει απλής αίτήσεως τού 
ενδιαφερομένου καί κατόπιν κρί- 
σεως τών τυπικών προσόντων, α
πόντες οί νέοι υπάλληλοι ύπο- 
χρεούνται όπως παρακολουθήσουν 
είδικάς διαλέξεις καί πρακτικάς 
έφαρμογάς — είς ίδ όκτητα τής 
Τραπέζης έκπαιδευτήρια — έπί 
τών γενικών τραπεζικών εργασι
ών ένός υποκαταστήματος καί α
σκηθούν είς τήν χρήσιν τών δια
φόρων λογιστικών μηχανών. Ή 
κατατόπισις αϋτη δεν διαρκεΐ πε
ρισσότερον τών 2—3 εβδομάδων.

2. Μετεκπαίδευσις 
είς τάς τραπεζικός 
εργασίας έπί χρεο
γράφων καί έξωτε- 
ρ ι κ ο ΰ: Διά τήν μετεκπαίδευ
σήν εις τούς ανωτέρω τομείς τρα-

καί ικανέναν δεν γνωρίζουν. Πά
γος καί σιωπή στην αίθουσα 
τών έξήικοντα εξεταζόμενων στο 
λογιστικό σύστημα τής Τραπέ
ζης και τών είκοσι έπιτηρητών, 
οί όποιοι κωφάλαλοι με μάτι α
ετού, βλοσυροί φρουροί που 
μόνον ή μεσαιωνική πανοπλία 
τούς ελλειπε ή ή στολή τής κα
τοχικής βέρμαχτ. Είς τήν έδραν 
ό έπί κεφαλής δεν άφίνει νά του 
...ξεφύγη ούτε ή παραμικρά ύ
ποπτη κίνησις, πού θά έθιγε... 
τό κύρος τών εξετάσεων. «Τώ
ρα, είναι σάν νά λέη, θά δείξε
τε τί έδιδάχθητε στήν Τράπεζα 
τόσα χρόνια! ! ’Εδώ, εσύ κυρία 
δακτνλογράφος, πού άφ’ δτου 
μπήκες στήν Τράπεζα, φόρεσες 
τήν ποδ.ίτσα σου κΓ έμαθες νά 
κτυπάς τά πλήκτρα τής μηχα
νής σου, όσο γίνεται ταχύτερα, 
νά τήν βουρτσίζης καί νά την 
σκεπάζης μέ τό ειδικό κάλυμ
μά της όταν σχολνάς, θά γοά- 
ψης τήν υπάρχουσαν σχέσιν 
τών πλήκτρων ιμέ την εγγυητι
κήν επιστολήν και πώς τό κά
λυμμα τής μηχανής σου είναι 
τό ίδιο μέ τό κάλυμμα τής εγ
γυητικής έπιστολής... "Αμ έσυ 
κύριε συνάδελφε, εσύ πού δεν 
σηκώθηκες ποτέ σου άπό τον 
γκισσέ τών αξιών προς εΐσ- 
πραξιν, εσύ πού έυαθ'ες νά δι- 
ακαινονίζης 300 άξιες τήν ημέ
ραν και πού δεν σέ τρελλαίνει 
ή ούρά τών πελατών, θά δείξης 
πώς αγοράζεται και πωλείται 
τό συνάλλαγμα καί πώς γίνον
ται αΐ έγγραφα! είς τάς ποο- 
καταβολάς, Τί σημασία έχει 
οτι ήσουν αναντικατάστατος 
καί κόλλησες στα γοαμμάτια. 
’Άν δεν γράψης εδώ, όχι γι’ 
αυτά πού δούλεψες ίκαί τά ξέ
ρεις, άλλα για εκείνα πού πο
τέ σου δεν τάπνασες στα χέρια 
σου καί που κΓ ένώ ποτέ δέν 
στα δίδαξα, δέν παίρνεις προα
γωγή. Πρέπει νά Εέρης ότι ση
μασία ένουν αιί εξετάσεις καί 
όχι ή έπίδοσις».

Αυτά κατά συμπέρασμα θά 
έσκέπτετο ό ικ. έπί κεφαλής. Οί 
διαγωνιζόμενοι άπό τήν άλλη 
μεριά μαζύ ιμέ τήϋ άμψιβολία 
κατά πόσον οί έπνβλέπσντές 
τους ιμέ τόσην άφοσίωσιν είς τό 
...καθήκον τους κατέχουν τά θέ
ματα πού τούς έδόθησαν, διη- 
ρωτώντο: Είναι ή όχι άκυροι αί 
εξετάσεις έπί μή διδαχθείσης 
ύλης; ’Ασφαλώς ΝΑΙ απαντά
ει ή στήλη αυτή.

πεζικών έργασιών λειτουργούν είς 
τό κολλέγιον δύο τμήματα. Ή 
παρακολούθήσις τών τμημάτων 
αύτών είναι ύποχρεωτική διά τούς 
ύπολλήλους 25—35 έτών έξ όλων 
τών ύποκαταστημάτων τής Τραπέ
ζης. Ή διάρκεια τών διαλέξε
ων—συζητήσεων καί πρακτικών 
έφαρμογών δέν υπερβαίνουν τάς 
τρεις έβδομάδας.

3. Μετεκπαίδευσις 
έπί άνωτέρου έπιπέ- 
δ ο υ: Τό πρόγραμμα τού τμήμα
τος τούτου καλούνται νά παρακο
λουθήσουν έκεΐνοι έκ τών υπαλ
λήλων τής Τραπέζης, οί όποιοι 
έχουν δυνατότητας νά γίνουν Δι- 
ευθυνταί ύποκαταστημάτων τής 
Τραπέζης ή νά καταλάβουν υπευ
θύνους θέσεις προϊσταμένων Τμη
μάτων καί αναπληρωτών διευθυν
τών. Οΐτοι δέν πρέπει νά έχουν 
ύπερβή τό 47ον έτος τής ήλικίας 
των. Είς τό έν λόγιο τμήμα, τά 
μαθήματα τοϋ όποιου διαρκούν ε
πτά έβδομάδας, οί μετεκπαιδευό
μενοι παρακολουθούν διαλέξεις ά- 
φορώσας τάς έργασίας εξωτερι
κού έπί ύψηλοτέρου όμως επιπέ
δου. Πραγματοποιείται γενική ά- 
νασκόπησις τών έργασιών έξωτε- 
ρικοΰ, καταβάλλεται δέ προσπά
θεια όπως άναπτυθχή ή προσωπι
κό της καί ή αποφασιστικό της 
τού μετεκπαιδευόμενου. Διεξάγον
ται εύρύταται συζητήσεις καί αν
ταλλάσσονται γνώμαι έπί τών ά- 
νακυπτόντων έκ τών συζητήσεων 
θεμάτων. ’Επίσης οργανώνονται 
επισκέψεις τών μετεκπαιδευόμε
νων είς βιομηχανίας κλπ.

4. Μετεκπαίδευσις 
είς τό εξωτερικόν: 
Τής μορφής ταύτης μετεκπαιδεύ- 
σεως τυγχάνουν ύπάλληλοι επιλε
γόμενοι έξ όλων τών ’Υποκατα
στημάτων τού εξωτερικού τής 
Τραπέζης, όπου εργάζονται έπί 
τφ σκοπώ διευρύνσεως τών γνώ
σεων των καί άποκτήσεως πληρε- 
στέρας πείρας έπιτοπίως, έπί τού 
συνόλου τών έργασιών της Τρα
πέζης. Ή διάρκεια τής είς τό 
εξωτερικόν μετεκπαιδεύσεως ταύ
της είναι δεκαεξάμηνος.

5. Μετεκπαίδευσις
Διευθυντών 'Υποκα
ταστημάτων: Τό πρό
γραμμα τού τμήματος τούτου κα
λούνται νά παρακολουθήσουν οί 
νέοι Διευθυνταί 'Υποκαταστημά
των καί ανώτεροι ύπάλληλοι μέ ύ- 
πευθύνους θέσεις, περιλαμβάνει δε 
διαλέξεις καί συζητήσεις άφορώ- 
σας τήν είδίκευσιν τών διευθυν
τών είς τάς χορηγήσεις δανείων. 
Τό τμήμα τούτο καλούνται έπί- 
σης νά παρακολουθήσουν ανώτα
τοι λειτουργοί τής Τραπέζης οί 
όποιοι δέν έφοίτησαν είς τάξεις 
μακράς διάρκειας. Ή διάρκεια 
τού ανωτέρω προγράμματος ποι- 
κίλει, πάντως όμως, δέν ύπερ- 
βαίνει τάς 5 έβδομάδας.
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥ

ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛ
ΛΗΛΩΝ
Ό εκπαιδευτικός καί μορφωτι

κός κύκλος τών Βρεταννών 
τραπεζ κών υπαλλήλων δέν κλείει 
έδώ. Μέ πρωτοβουλίαν τών ιδίων 
τών ύπαλλήλων καί τήν ήθικήν καί 
υλικήν ένίσ/υσίν τών Διοικήσεων 
τών Τραπεζών ίδρύθη καί λει
τουργεί, ύπό τήν νομικήν μορφήν 
τοϋ σωματείου, τό Ίνστιτοΰτον 
Τραπεζικών 'Υπαλλήλων (Insti
tute of Bankers) είς Λονδίνον 
καί Έδιμβοΰργον. Τούτο συντη
ρείται δι’ εισφορών τών μελών 
υπαλλήλων καί ένισχύεται οικονο
μικούς διά δωρεών, έχει δέ χαρα
κτήρα καθαρώς έκπα δευτικόν καί 
μορφωτικόν, μακράν πάσης συνδι
καλιστικής άναμίξεως.

Διά τήν έπίτευξιν τών σκοπών 
0-

♦ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ♦ 
■------------► -«------------■

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

—Δ)νίς Ευτυχία Καρδάρα 'Υ
πάλληλος ’Εθνικής Τραπέζης Κα
ταστήματος οδού ’Αθήνας κ. ’Ι
ωάννης Άφθονίδης ήρραβωνί- 
σθησαν.

ΓΑ Μ Ο I

— Ευάγγελος Χαριτόπουλος, 
Κούλα Μητροπούλου, άμφότεροι 
Καταστήματος Μητροπόλεως, έ- 
τέλεσαν τούς γάμους των τήν 
25ην ’Ιουνίου 1961.

Άπαντας τούς ανωτέρω συγ- 
χαίρομεν έγκαρδίως.

ΔΩΡΕΑI ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

Τήν 12)6)61 κατετέθησαν 
είς τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ. δρχ. 300. 
ύττό τής κ. καί κ. Π. Γεωργιά- 
δου είς μνήμην του θείου των’Α
θανασίου Παδελοπούλου.

του τό Ίνστιτοΰτον Τραπεζικών 
’Υπαλλήλων: α) διατηρεί άναγνω- 
στήριον καί βιβλιοθήκην, β) Κυ
κλοφορεί εβδομαδιαίους περιοδι
κόν πλούσιον είς τραπεζικήν και 
οικονομικήν ύλην, ώς καί είς στα
τιστικά στοιχεία αφορώ ντα τήν 
τραπεζικήν δραστηριότητα, γ) 
εκδίδει κατά μήνα τό θεωρητικόν 
περιοδικόν (Journal of the 
Institut of Bankers) μέ πλού
σιον τραπεζικόν καί οικονομικόν 
περιεχόμενον. δ) Χορηγεί πτυχία 
σπουδών κατόπιν αύστηρών εξε
τάσεων ύπό ειδικών καθηγητών 
Πανεπιστημίων καί άνωτάτων 
σχολών. Τά πτυχία ταϋτα ανα
γνωρίζονται ύφ’ όλων τών Τρα
πεζών.

Ό κύκλος τών εξετάσεων, αί 
όποΐαι είναι γραπτοί, περιλαμβά
νει δύο στάδια: Τό πρώτον διά 
τήν άπόκτησιν κατωτέρου πτυχίου 
καί τό δεύτερον διά τήν άπόκτη- 
σιν άνωτέρου διπλώματος. Διά νά 
λάβη κανείς μέρος είς αϋτάς πρέ
πει νά είναι τουλάχιστον πτυχι- 
ούχος μιας έκ τών μέσων σχολών, 
τάς όποιας αναγνωρίζει τό Ίνστι- 
τοϋτον. Οί πτυχιούχοι πανεπιστη
μιακών σχολών εξαιρούνται 
ιού πρώτου σταδίου εξε
τάσεων, καθώς καί (ορισμέ
νων μαθημάτων τού δευτέ
ρου, έφ’ όσον εις τά ειδικά μα
θήματα τά όποια περιλαμβάνονται 
είς τό τελευταίον τούτον έχουν 
επιτύχει άπό (ορισμένου βαθμού 
καί άνω.

Εις τούς πτυχιούχους τού δευ
τέρου σταδίου τών εξετάσεων ά- 
πονέμεται δικαίωμα χρησιμοποιή- 
σεως ειδικού τίτλου, ένώ ταυτο- 
χρόνοις χορηγούνται καί χρηματι
κά βραβεία είς τούς αριστεύον
τας. ’Επίσης αί Διοικήσεις τών 
Τραπεζών χορηγούν έφ’ άπαξ 
χρηματικά βραβεία είς τούς λαμ- 
βάνοντας πτυχίον.

Τέλος, τό Ίνστιτοΰτον οργανώ
νει διαλέξεις καί συζητήσεις έπί 
τραπεζικών καί οικονομικών θε
μάτων. Είς ταύτας λαμβάνουν μέ
ρος, άνεγνωρισμέναι προσωπικότη- 
τες(ειδικευμένοι καθηγηταί Πανε
πιστημίων, ανώτατοι τραπεζικοί, 
οικονομολόγοι, συντάκται μεγά
λων οικονομικών εφημερίδων 

κλπ.) καί διεξάγεται συζήτησις 
βάσει ερωτήσεων, αί όποΐαι κα
τατίθενται γραπτώς είς τό προε- 
δρεΐον κατά τήν έναρξιν τής συνε- 
δριάσεως.

Έκτος όμως τοϋ τμήματος διά 
τούς νεαπροσλαμβαναμένους ύπαλ
λήλους, λειτουργεί καί ειδικόν 
τμήμα διά τούς ήδη ύπηρετοΰντας 
είς τήν Τράπεζαν ύπαλλήλους. 
Είς τό τμήμα τούτο, αί Τράπεζαι 
αποστέλλουν τούς άρίστσυς έκ 

τών πεπειραμένων καί προοδευτι
κών ύπαλλήλουςτων, έκείνους δη
λαδή, οΐτινες προορίζονται δι’ ή- 
γετικάς θέσεις. Ή μετεκπαίδευ- 
σις είς τό έν λόγω τμήμα έχει 
σκοπόν τήν παροχήν γενικωτέρας 
κα ίάνωτέρας τραπεζικής μορφώ- 
σεως. ’Ενταύθα δίδεται ιδιαιτέ
ρα σημασία είς τήν άνάλυσιν, τήν 
ερμηνείαν καί τούς τρόπους έ
φ αρμογής τών οδηγιών τής Διοι- 
κήσεως, τήν έρευναν έπί τών με
θόδων όρθολογικωτέρας όργανώ- 
σεως καί άποδόσεως τής εργασί
ας. κλπ.

’Επίσης μερικαί έκ τών Τραπε
ζών έχουν καθιερώσει καί βρα
χυχρόνιον κύκλον διαλέξεων—συ
νήθως μιας έβδομάδος—τόσον δι’ 
έκείνους έκ τών άνωτέρων στε
λεχών είς τούς όποιους πρόκειται 
ν’ άνατεθή ή διεύθυνσις υποκα
ταστήματος όσον καί διά τούς ή
δη ύπηρετοΰντας διευθυντάς υπο
καταστημάτων.

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ»

• Υπεύθυνος έπί τής ύλης: ·
• ΙΩΣΗΦ ΛΙΤΙΝΑΣ ·
• Γρηγορ. Αυξεντίου 16 ·

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝ- 
ΘΕΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ε

ΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Άξιότιμον Κύριον 
Κύριον Δημήτριον Χέλμην 
Διοικητήν ’Εθνικής Τραπέζης τής

'Ελλάδος 
'Ενταύθα 
’Αξιότιμε Κύριε Διοικητά,

Μέ τήν ελπίδα ότι θά τύχωμεν 
τής πατρικής Σας προστασίας,έπι,- 
τρέψατέ μας νά σάς έκθέσωμεν μέ 
πάσαν δυνατήν συντομίαν τό ιστο
ρικόν τοϋ σφαγιασμού 40 περίπου 
εργαζομένων τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης. Τό ιστορικόν τοϋ σφαγια
σμού μας τοποθετείται χρονικώς 
είς τήν πραγματοποιηθείσαν τό έ
τος 1953 συγχώνευα ιν τών Τρα
πεζών ’Εθνικής καί ’Αθηνών, έ
χει δέ ούτω:

Κατά τήν συγχώνευσιν τών 
Τραπεζών καί είς εφαρμογήν τού 
τόσον αμαρτωλού Ν. 2510)1953, 
άπελύθησαν περί τούς 1100 υπάλ
ληλοι τής 'Εθνικής Τραπέζης. J 
Μεταξύ τών άπολυθέντων συμπε- 
ριελαμβάνετο καί ένας μικρός α
ριθμός, περίπου 100, οί όποιοι 
δέν συνεκέντρωναν τάς ύπό τού 
Καταστατικού τού Ταμείου Συν
τάξεων προβλεπομένας προϋποθέ
σεις διά νά τύχωσι συντάξεως. 
Κατόπιν επιμόνων διαμαρτυριών 
μας καί έντονων διαβημάτων μας 
προς τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης 
άριθμός τις έκ τής κατηγορίας 
ταύτης προσελήφθη ένώ διά τούς 
υπολοίπους άνεγνωρίσθή ό σφα- 
γιασμδς έδόθη δέ μία προσωρινή 
λύσις έπί τφ σκοπώ τής μιάς κά
ποιας τακτοπο ήσεώς των μέχρι 
τής έπαναπροσλήψεώς των, τούς 
έχορηγήθη άπό τό ’Επικουρικόν 
Ταμεΐον μία συμβολική έπικούρη- 
σις. Λέγομεν δέ συμβολική διότι 
τό ποσόν έκάστης έπικουρήσεως 
δέν υπερβαίνει τάς 250 — 300 
δραχμάς μηνιαίως. Έν πάση ό
μως περιπτώσει ή έπικούρησις αυ
τή άφ’ ένός τούς συνέδεε με 
τήν Τ ραπεζοϋπαλληλικήν οικογέ
νειαν άφ’ ετέρου δέ τό καί σπου- 
δαιότερον, τούς παρείχε τήν δυ
νατότητα υπαγωγής των είς τήν 
άσφάλισιν τοϋ Ταμείου 'Υγείας 
(Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), ή όποια τούς έξη- 
σφάλιζε τήν ιατροφαρμακευτικήν 
περίθαλψιν τών οικογενειών των. 
Ούτως είχαν τά πράγματα μέχρι 
τέλους Δεκεμβρίου π.έ. ότε ή 'Υ
πηρεσία τού Επικουρικού Τα
μείου άνευ άποφάσεως 
τής Διοικήσεως τού 
Ταμείου προέβη είς τήν πε
ρικοπήν τής έπικουρήσεως των 
μέ τήν δικαιολογίαν ότι έληξεν 
αϋτη. Περικοπή ή όποια ώς συνέ
πειαν έχει τήν στέρησιν τού ψω
μιού τών παιδ'ών των, τής ασπι
ρίνης τοϋ άρρωστου παιδιού των.

Άπευθυνόμεθα προς 'Υμάς, ώς 
Ποόεδρον τού Ταμείου Έπικου- 
ρήσεως καί παρακαλοΰμεν όπως 
σταματήσητε τό τερατούργημα αυ
τό τό όποιον ασφαλώς χωρίς τήν 
έγκρισίν σας έγινε ε’ίμεθα δέ βέ
βαιοι ότι είς τό δίκαιον αίτημά 
μας θά ένωμεν τήν ενεργόν συμ- 
παράστασίν σας.

Μετά σεβασμού
Σύλλογος Άπομακρυθέντων 'Υ
παλλήλων ’Εθνικής Τραπέζης της 

'Ελλάδος
ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Σ. Σ. Ή Δ',οίκησις τής Τραπέ

ζης οφείλει νά έπανεξετάση τό 
θέμα τών άνευ συντάξεως άπολυ
θέντων. Καθ' ήν στιγμήν ενεργεί 
προσλήψεις νέου προσωπικού, δι- 
ατί τούτο νά μην τό λάβη έκ τών 
τέως ύπαλλήλων της; Αϋτη καί 
μόνον ή λύσις είναι ορθή καί ρυ
θμίζει δριστικώς καί τό ήθικόν 
θέμα τών άπολυθέντων άνευ συν
τάξεως καί τά δήμιουργηθέντα 
είς τό Επικουρικόν Ταμεΐον καί 
είς τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ. προβλήματα.

ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας) 

ττοφεύγουν νά "προσδιορίσουν 
οΐ συντάκται τοΰ Κανονισμού. 
Είναι εύλογος ή έπί τού σημεί
ου τούτου μετριόφρων σιωπή 
των. Τό μόνον τό όποιον θά ή- 
δύναντο άνωδύνως νά συστή
σουν, είναι ή γνώσις τών έν τή 
Τραπέζη ίσχυόντων. Τούτο Ο
μως θά καθίστα εκδηλον μίαν 
βασικήν έλλειψιν: Τήν μή εΐσέ- 
τι περάτωσιν τής Κωδικοποιή- 
σεως τών ’Εγκυκλίων τής Τρα
πέζης. Περαιτέρω έπιμονή έπί 
τοΰ θέματος θά ήνάγκαζε προ
σέτι τούς συντάκτας είτε νά 
προβοΰν είς συγκεκριμένην άπ- 
αρίθμησιν ένός έκάστου είδους 

I γνώσεων, είτε νά άναψερθοΰν

είς άνωτέρας Σχολάς. Τούτο ό
μως θά έδημιούργει πλεΐστα ό
σα προβλήματα τόσον είς τούς 
συντάκτος τού Κανονισμού, Ο
σον καί είς πολλούς έκ τών κρι
τών. Θέτουν λοιπόν μίαν αόρι
στον φράσιν «θεωρητική κα- 
τάρτισις» καί (κατά τήν γνώ
μην των πάλιν) έξοψλοΰν.

Χαρακτηριστική έξ άλλου 
είναι ή έμμονή είς τήν ύπάρ- 
χουσαν είς τό παλαιόν σύστη
μα διάκρισιν μεταξύ «φιλοπο- 
νίας» καί «ποσοτικής» άποδό
σεως ώς ή δεύτερα νά μήν ά- 
ποτελή τεκμήριον άλάνθαστον 
τής πρώτης. Τούτο οΰδέν άλλο 
άπατελεΐ είμή έπιβίωσιν τών

ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

J/ΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΑ
ΤΟΛΟ — ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 

(ΦΕΣΤΙΒΑΛ)
Κυριακή 2 ’Ιουλίου.

Παράσταση.
’Αρχηγός ό κ. Α. Καττάκης

ΣΕΛΙΝΙΑΤΙΚΑ
Κυριακή 9 ’Ιουλίου.
Άνοοχώρησις 7 μ.μ. για την 

Κόρινθο. Σύντομη στάση καί 
συνέχεια γιά τά γραφικά Σε- 
λιανίτικα μέ τήν ωραία αμ
μουδιά, τά φρέσκα ψάρια καί 
τά πολλά Φρούτα. Μπάνιο καί 
φαγητό. ’Επιστροφή γιά την 
’Αθήνα μέ μικρή στάση.

Συμμετοχή: Μέλη δρν 55. 
Τρίτοι δρχ. 70.

’Αρχηγός ό κ. Γ. Πέππας

ΤΟΛΟ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 
^ (ΦΕΣΤΙΒΑΛ)

Κυριακή 16 ’Ιουλίου.
Παράσταση.

’Αρχηγός ό κ. I. Πασσάς
ΜΥΛΟΙ — ΚΙΒΕΡΙ — 
ΑΡΓΟΣ —■ ΝΑΥΠΛΙΟ

Άναχώρησις 7 π.μ. γιά τό 
"Αργος. Άπ’ εκεί στο Κιβέρι 
όπου στη θαυμασία παραλία 
θά περάσουμε μέχρι τό από
γευμα. Στην επιστροφή πεο-ί- 
πατος μέχρι τό Ναύπλιο γιά 
καφέ καί παγωτό στον ’Αμφι
τρύωνα ή την Μ. Βρεταννία η 
ρωμαντικό περίπατο στην ’Αρ
βανιτιά.

Συμμετοχή: Μέλη δρχ. 60. 
Τρίτοι δρχ. 75.

’Αρχηγός ό κ. Ν. Βαμβακάς
Σαββατοκύριακο 29 — 30 ’Ι

ουλίου.
ΧΑΛΚΙΔΑ — ΚΥΜΗ — 

ΠΑΡΑΛΙΑ
Άναχώρησις 2.30' γιά τή 

Χαλκίδα. Τακτοποίηση σέ ξε
νοδοχεία. "Οσοι θέλουν μπο
ρούν νά δειπνήσουν καί νά χο
ρέψουν στην βερά'πα τού 
«ΛΟΥΣΥ».

Τό πρωΐ 9 άναχώρησις διά 
τήν Κύμη — Παραλία. Μπά
νια καί γιεΰΐμα. ’ Επιστροφή 
νωρίς γιά τήν ’Αθήνα μέ τό 
Φέρρυ - Μπώτ (ΕΦ’ ΟΣΟΝ Ο 
ΚΑΙΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΣ) 
μέσω Ώρωττοΰ.

Συμμετοχή: Μέλη δρχ. 95. 
Τρίτοι δρχ. 115.

’Αρχηγός ό κ. Ν. Τσοΰχλος

ΧΑΛΚΙΔΑ — Ν. ΑΡΤΑΚΗ 
Κυριακή 6 Αΰγούστου.

Άναχώρησις 7 π.μ. γιά τήν 
Θήβα. Μικρή στόκτη καί συνέ
χεια μέσφ Χαλκίδος γιά τη 
μεγάλη παραλία Ν. Άρτάκη,

άντιλήψεων οτι «καλός» υπάλ
ληλος είναι ό παραμένων είς 
τήν Τράπεζαν 24 ώρες τό είκο- 
στετράωρον εί δυνατόν, διότι 
αυτό υπονοείται ύπό τον άόρι- 
στον τίτλον «φιλοπονία».

Ώς πρδς τήν γενομένην τυ
ποποιημένη ν άνάλυσιν τών 
κατ’ ίδιαν προσόντων ή όποια 
αποτελεί νέον στο'χεΐον έν σχέ- 
σει μέ τό παλαιόν σύστημα θά 
ήδύνατο νά παρατηρηθή ό’τι εί
ναι κατ’ αρχήν ορθή. Ή άορι
στία όμως τών διαβαθμίσεων 
έν συνδυασμώ μέ τήν ανυπαρ
ξίαν ύποχρεώσεως έκ μέρους 
τώιν κριτών αναφοράς είς συγ
κεκριμένα παραδείγματα, πρός 
δικαισλόγησιν τής βαθμολογί- 
σεως, προδικάζει τήν συνέχισιν 
τοΰ καθεστώτος τής αυθαιρεσί
ας.Ή έν προκειμένη) αδυναμία 
καθίσταται ανάγλυφος διά τής 
συνεχούς έπαχαλήψεως τού «συ
νήθους μέτρου», τού «συνήθους 
τύπου» τού «βασικού μέτρου» 
τού «βασικού έπι πέδου». 'Ο
ποία διαφορά αντιλήψεων υ
πάρχει συνήθως άπό κριτοΰ είς 
κριτήν περί τού «συνήθους» ή 
βασικού μέτρου εΐναι γενικώς 
γνωστή. Ούτω ό βαθμός 5 τού 
ένός αντιστοιχεί μέ τό 3 τοΰ 
άλλου καί τανάπαλνν.

’Εκεί όμως πού ή σκοπιμότης 
δυσκόλως άποκρύπτεται εΐναι 
ή βασική διάκρισις τών ύπαλ
λήλων είς δύο κατηγορίας είς 
πείσμα τής πράγματι κότητος ή 
οποία έπι βάλλει τόν διαχωρι
σμόν είς τρεις τουλάχιστον. 'Ο 
έν προκειμένω πολωτικός δια
χωρισμός αποτελεί μίαν κακό- 
τεχνον κολακείαν τών υπαλλή
λων μέσων βαθμών διά τής 
καλλιέργειας είς αύτούς τής 
ψευδαισθήσεως οτι ανήκουν 
πλέον είς τό «άνώτερον» προ
σωπικόν. 'Ο άπώτερος σκοπός 

I τής προώρου «άνωτεροποιήσε-

δπου μπάνιο καί γεύμα στα 
γραφικά μαγαζάκια. Στην ε
πιστροφή στάση στη Χαλκίδα 
γιά τόν απογευματινό καφέ.

Συμμετοχή: Μέλη δρχ. 55. 
Τρίτοι δρχ. 70

Αρχηγός ό κ. Ε. Μακρης
Δηλώσεις τό ταχύτερου εις 

κ. Α. Ραγάζον.
Αριθμοί θέσεων κατά σειράν

πληρωμής:
^ Δηλώσατε συμμετοχή διά 

τις παραστάσεις τοΰ ΦΕΤΕΙ- 
ΝΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ’Επίδαυρου. 
Απολαμβάνετε -μίαν φροντι

σμένη παράσταση υψηλού καλ
λιτεχνικού επιπέδου. Ή πείρα 
άπό ποοηγούμενες εκδρομές 
τής ΕΦΕΤ ςττην ’Επίδσυσο τέ
τοια έποχή -μάς δίνει τό δικαί
ωμα νά σάς δηλώσωιμ-εν οτι δ- 
σοι δέν έχουν απολαύσει ιμία 
τέτοια παράσταση στο μονα
δικό γιά τήν άκουστι-κη του 
θέατρο τού Κόσμου, δέν πηέ- 
πει νά τήν χάσουν έφέτος. 
'Η ΕΦΕΤ σάς έξασώσλίΓει 
κάθε νοόνο είσ'τήο'α έξαιοπτι
κής θέσεως, άσΛάλή -υετάβοο- 
ση καί επιστροφή μέ πολύ προ 
σιτή τιμή.

Ή γνωστή πλέον από ποο- 
ηγούμ-ενες έπαώές -καί συνεο- 
νσσίες μας ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α
ΚΤΗ (Κυλήνης) ποοσκαλ,εΐ 
καί νιά Λέτος τά μέλη τής 
ΕΦΕΤ (είδιικώς) πού επιθυ
μούν νά πελάσουν μερικές εύ- 
νάοιστες - ξένοιαστες καί πο
λιτισμένες μέρες στη μοναδική 
κατσσκήνωοτι πού διαθέτει. 
Μεγάλες βελτκύσεις στις έγκα- 
τσστάσεις σέ βσθ-μό νά βρί
σκεται τώσα σέ ίση μοίρα μέ 
ευρωπαϊκές λσυτροπόλεις,

Συμμετοχή γιά τά μέλη 
μας ήμερησίως:

Σκηνές 2 κλ. δραχ. 70 τό 
άτομον.

Μ ΠΑΓΚΑΛΟ 2 κλ. δραχ.
100 τό άτομον.

ΒΙΛΛΕΣ 2 κλ. δραχ. 110 
τό άτομον

ΒΙΛΛΕΣ μέ ίδ. ντους δρχ.
120 τό άτομον.

Συμπεριλαίμβάνσνται: Δια- 
νυκτέρευσις, ποωΐνόν καί 2 
γεύματα ήιμ-ερησίως.

Δηλώσεις: Olvmoi.c Beach 
Kvllini Γ ραφεΐον Τουρισμού 
ΟΛΥΜΠΟΣ Γιόον Σμοττς 4, κ. 
Χαραλάμπους, τηλ. 37.671.

’Επί τή έπιδείξει ταυτότη- 
τος ΕΦΕΤ καί σχετικού ση
μειώματος -μας (κ. Καττάκης).

ως» εΐναι προφανής. Ή διά- 
οπασις τής μαχητικής μάζης 
τών ύπαλλήλων. Αλλο ζήτημα 
έάν καί ή προσπάθεια αυτή θά 
πέση, ώς καί πολλαί άλλαι, είς 
τό κενόν. Ή ένότης τοΰ Προσω
πικού σφυρήλατη θεία α είς 
σκληρούς αγώνας εΐναι τόσον 
ισχυρά ώστε θυμηδίαν μόνον 
προκαλοΰν οί τοιαύτης μορφής 
άπόπειραι διαβρώσεώς της,

’Εκ τής πραγ μ ατοπο ι ηθε ί - 
σρς «κατ’ αρχήν» άναλύσεως 
τών κυριωτέρων σημε’ων τοΰ 
νέου συστήματος Δελτίων 
προκύπτουν έν συνάψει τά κά
τωθι :

1) Ή κρίσις περί όλων τών 
προσόντων τών ύπαλλήλων α
ποτελεί καί πάλιν αποκλειστι
κόν έργον τοΰ άυέσυυ Προϊστα
μένου, οΰδεμία δέ έγγύησις 6- 
φίσταται είς πεοίπτωσιν ανε
παρκούς πρός τά «άνω βαθμο
λογίας».

Ή απέραντος διαφορά τού 
μέτρου κρίσεως άπό Προϊστα
μένου είς Προϊστάμενον δέν 
παρέχει ασφαλές έδαφος διά 
τήν συναγωγήν δικαίου τελι
κού χαρακτηρισμού τοΰ ύπαλ
λήλου.

3) ’Ανυπαρξία διαδικασίας 
άντι κει μ ενικής διαπιστώσεως 
προσόντων δυναμένων νά έξα- 
κριβωθοΰν έπί τή βάσει κοινού 
μέτρου καί έκτος γραφείου.

4) Σκόπιμος καί άναχρονι- 
οτική τροσπάθεια παραμερι
σμού ’υΰ θέματος (ής γενικής 
καί άνωτέρας μορώωσεως.

Βεβαίως τό θέαα τών Δελ
τίων Ποιότητος δέν έξηντλήθη. 
Θά έπαν-έλθωμεν έπί τή εύκαι- 
pioc τής πρώτης έν τή πράξει 
έφαρμογή- τού συστήματος. 
Έν τφ μεταξύ πάντες οΐ συν
άδελφοι δύνανται καί όφείλουν 
νά γνωρίσουν είς τόν Σύλλογον 
τάς σχετικάς παραττηρήσεις 
των.
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Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΝ 

ΔΡΑΣΙΝ ΤΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε,
’Αφού τό Εκτελεστικόν Συμ- 

βούλιον τής ΟΤΟΕ δεν συνήλ
θε ν οπτό του παρελθόντος Νο
εμβρίου ό Πρόεδρός του, ψέρων 
#μεθ’ έοουτοΰ τήν σφραγίδα τοΰ 
σώματος ένεργεΐ κατ’ έφαρμο
γήν τής λαϊκής παροιμίας «Γι
άννης κερνά, Γιάννης πίνει». 
Έκ των ήιμερησίων έφηιμερίδων 
οΐ Τραπεζοϋπάλληλοι έπληρο- 
φορήθησαν ότι κλιμάκιον τής 
Ό'μοσπονδίας... συνεζήτησε τα 
προβλήματα τής τάςεώς των 
είς τό έν Άμμοχώστφ τής Κύ
πρου συγκληθέν Κυπριακόν 
Παντροστεζικόν Συνεδρίαν.

Ό ίδιος Πρόεδρος έν τή 
προσπάθεια του νά άρη πάσαν 
άμφιβολίαν διά τό παρ’ αυτού 
πιστευόμενον ότι «'Ομοσπονδία 
ϊσον ’Αλευράς και ’Αλευράς ’ί
σον 'Ομοσπονδία», ερήμην και 
πάλιν τού ’Εκτελεστικού Συμ
βουλίου άπέστειλεν έγγραφον 
προς τον Γενικόν Γραμματέα 
τής Γ.Σ.Ε.Ε. ζη,τών τήν σύγ- 
κλησιν κοινών συσκέψεων τών 
Προέδρων και τών Γ εν. Γ ραμ- 
ματέων τών 'Ομοσπονδιών διά

τήν άντιιμετώπισιν τής δημιουρ- 
γηθείσης είς βάρος τών εργα
ζομένων οικονομικής καταστά- 
σεως. Και ενώ τοιούτφ τψ τρό- 
πφ ό κ. Πρόεδρος τής 'Ομο
σπονδίας εκδηλώνει τό συνδι
καλιστικόν του ενδιαφέρον καί 
δράσιν καί ενώ παρά τού κ. 
Μακρή συνεκλήθη ή αίτηθεΐσα 
σύσκεψις διά τήν 13 ’Ιουνίου 
έ.έ. ό αίτήσας ταύτην προετί- 
μησεν αντί τής συζητήσεως έν 
αυτή τών προβλημάτων τών 
'Ελλήνων Τραπεζοϋπαλλήλων, 
ταξίδιον... συνδικαλιστικής α
ναψυχής είς τό ΟΣΛΟ. Μέ τήν 
πρωτοβουλίαν ταύτην τού 
Προέδρου τής ΟΤΟΕ ή λύσις 
τών προβλημάτων μας θά ελθη 
άν όχι άπό τήν ’Αμμόχωστον, 
οπωσδήποτε άπό τό... ΟΣΛΟ. 
Πάντως ούχϊ έκ τής 'Ομοσπον
δίας έφ’ όσον Πρόεδρος τού
της είναι ό ικ. ’Αλευράς ή έκτος 
εάν ό κ. ’Αλευράς παύσει νά 
θεωρή τόν εαυτόν του ώς όμο- 
σπανδίαν.

αι προαγωγαΓδΓευθυντοποιηςεως
Διά τής άπό 19 ’Ιουνίου έ.έ. 

άνακοινώσεώς ιμας έδηλώσαμεν 
ότι θά δώσωμεν συνέχειαν διά 
τής «Τραπεζιτικής» επί τοΰ ζη
τήματος τής Διευθυντοποιήσε- 
ως έξ Υποδιευθυντών Τραπέ
ζης. Ήλπίζαμεν ότι εντός τού 
μεσολαβήσαντος χρονικού δια
στήματος θά έτερματίζαντο, ώς 
άλλως τε γενικώς έπιστεύετο 
καί άρμοδίως έβεβαιώθη, αί 
προαγωγαί είς touc υπολοί
πους βαθμούς, ούτως ώστε ή 
κριτική ήτις θά ήσκ-εΐτο νά εί
ναι πλήρης καί άντικειιμενική.

Τούτου μή πραγματοποιη-
θέντος είσέτι τε,λοΰυυεν έν ανα

μονή έπ ιψυλασσόμ ενοι ι νά συνε- 
χίσωμεν εν και.ρά Δηλοΰμεν 
πάντως, ότι ή περαιτέρω ττα- 
ρέλκυσις τερματισμού τών προ
αγωγών έτους 1960 απάντων 
τών βαθμών, κρίνεται άσυγχω- 
ρήτως άδ ικαιολόγητος, έδει δέ 
άπό μακροΰ ήδη χρόνου νά εΐ- 
χεν απασχολήσει σοι&αρώς τόν 
κ. Διοικητήν, όστις τελεί έν 
γνώσει τής όλης ικαΤαστάσεως, 

Είναι π λ ά ν η ν ά π ι- 
σ τ ίε ύ η τ α ι ότι μέ τάς γε- 
ύαμένας Διευθυντοποιήσεις έ- 
ικλεισ-ε τό θέμα τών προαγωγών 
καί όλα άπ’ έδώ καί πέρα θά
βαβίσουν όμαλώς.

ολιγηΓπροςοχη
Είς τάς μελετωμένας μετα

θέσεις στελεχών διά τήν ’Ε
παρχίαν, συμπεριλαμβάνεται 
συνάδελφος τοΰ Κεντρικού Κα
ταστήματος μέ σοβαράν πο
λεμικήν αναπηρίαν.

Δεν νομίζει ή Διεύθυνσις 
Προσωπικού ό,τι παραβιάζει 
διά τής πράξεώς της ταύτης (ο
ρισμένους ηθικούς νόμους ανα
γόμενους είς τον σεβασμόν 
προς έκείνους οί όποιοι διέθε
σαν την σωματικήν των άρτιιμέ- 
λειαν διά τήν Πατρίδα;

Ή μηχανική ειδική κινησιο

θεραπεία,άμμοθεραπεία καί τά 
θαλάσσια μπάνια είναι μέσα 
συντελοΰντα εις την μή έπιδεί- 
νωσιν τής καταστάσεως τής υ
γείας των, ή πράξις δέ αυτή 
οπωσδήποτε θά έχη δυσμενείς 
συνέπειας έπί τής υγείας τού 
συναδέλφου.

’Εν τοιαύτη περιπτώσει ή Δι- 
εύθυνσις Προσωπικού φέρει 
παλλάς εύθύνας, όχι μόνον (απέ
ναντι τού συναδέλφου, άλλα 
ολοκλήρου τού σώματος τών α
ναπήρων πολέμου.

ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
Καί άλλοτε ήσχολήθημεν μέ 

τό θέμα τής όργανώσεως τής 
Τροπτέζης καί εύρέθημεν είς 
•τήν δυσάρεστον θέσιν νά ψέξω- 
μεν ώρισμένας άμελετήτους έν- 
εργείας.

’Ήδη όμως διαπιστώναμεν 
ότι ή Διοίκησις τής Τραπέζης 
έστρεψε την προσοχήν της είς 
οργανωτικός εκδηλώσεις άπο- 
σκοπούσας -είς τήν ταχύτατη ν 
δυνατήν έξνττηρέτησιν τής πε
λατείας.

Μία τών εκδηλώσεων τούτων 
είναι ή έφαρμασθεΐσα έσχάτως 
είς τά Ταμιευτήρια τών μεγά
λων έν τή περιφερείς! ’Αθηνών 
-—· Πειραιώς Καταστημάτων 
νέα διαδικασία συναλλαγής.

Πρόκειται άναμφ ισβητήτως 
περί συγχρονισμένου τρόπου

έξυπηρετήσεως τών συναλλασ- 
σομένων, δΓ ου προβάλλεται ά- 
ναλόγως ή Τράπεζα καί δη- 
μιουργεΐται ή ευκαιρία σχημα
τισμού ευνοϊκών υπέρ αυτής 
εντυπώσεων.

Έλπίζομεν, ότι ή άρμοδία 
Υπηρεσία τής Τροπτέζης θά 
δώση είς την στήλην ταύτην 
συντόμως τήν ευκαιρίαν νά 
σχολιάση καί πάλιν τοκχύτης 
μορφής εκδηλώσεις, αί όποΐαι 
θεμελιοΰσαι την πεποίθησιν είς 
την πελατείαν μας, ότι ή ’Ε
θνική Τράπεζα επιδιώκει διαρ- 
ικώς καί πάντοτε τήν καλλιτέ- 
ραν έξυπτηρέτησίν της, δημιουρ
γούν κατάλληλον κλίμα διά τήν 
άνάπτυξιν τών έργασιών τής 
Τραπέζης.

01 ΧΡΥΣΟΚΑΝΘΑΡΟΙ
---------------«---------------

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας)
φων τής ’Αγροτικής θά έχη... επιπτώσεις δυσμενείς έπί τής 
γεωργίας.

Αί σιούτου είδους άνώμαλοι ορέξεις τής έργοδοσίας και 
ή έπίθεσις εναντίον τής τάξεώς μας, ούτε θά έξεδηλοΰτο, ούτε 
καί θά έδημισυργει κινδύνους, εάν ή 'Ομοσπονδία Τραπεζοϋ
παλληλικών ’Οργανώσεων Ελλάδος Υστατο είς τό ΰψος τής α
ποστολής της διά νά μην εΐπωμεν έάν ύφίστατο καν. Ό διαφαι- 
νόμενος κίνδυνος άλλά και ή σωρεία τών αιτημάτων τών Τρα- 
πεζοϋπαλλήλων έπιβάλλουν την έκκαθάρισιν της καταστάσε
ως είς την Ο.Τ.Ο.Ε. Ή Ο.Τ.Ο.Ε. δεν έγεννήθη διά τις φέαττες, 
άλλά διά την συνεπή συνδικαλιστικήν δράσιν.

=►·

ΗΙΚΑΠΡΑ ΜΑΧΗ ΑΙΑ ΤΟ ΣΪΝΤΑΪΙΟΑΟΤΙΚΟΝ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 
ματος καί συνταξιούχων Φλω- 
ρίνης «περί υποβολής παρα
πόνων διά τήν μή παρά ΔιοικηΓ 
τού Τραπέζης 'Ελλάδος έφαρ- 
ιμογήν Ν. 3662)57» καί νά 
παρακολέσωμεν διά τά καθ’ υ
μάς, γνωρίζοντες καί ΰμϊν σχε- 
τικώς.

Ό Γενικός Γραμματεύς». 
Πρωτ. 7033)1345

Άριθ. -------------------
Διεκπ. 5424 

Έν Άθήναις τή 23)5)61 
Π ρ ό ς

Τόν 'Υπουργόν Εργασίας 
(Γραφεΐον κ. Υπουργού)

Έ ν τ α ΰ θ α
»’Έχσμεν τήν τιμήν νά πέμ- 

ψωμεν συνημμένως τήν κατατε- 
θεϊσαν ή,μΐν υπό τού βσυλευ- 
τοϋ κ. Δ. Παπαμιχαιλοπούλου 
καί άνακοι νωθεΐσαν είς τήν Βου 
λήν αναφοράν τοΰ Προσωπικού 
τής Εθνικής Τραπέζης Γυθεί- 

ου περί υποβολής παραπόνων 
διά τήν μή έφαρμογήν τού Ν. 
3662)57 παρά τής Διοικήσεως 
τής Τραπέζης 'Ελλάδος καί νά 
παρακολέσωμεν διά τά καθ’ υ
μάς, γνωρίζοντες καί ήμΐν σχε- 
τικώς.

Ό Γενικός Γ ραμματεύς».
Παραθέτομεν έπίσης κσινο- 

ποιηθεϊσαν ήμΐν επιστολήν τοΰ 
Υφυπουργού Συγκοινωνιών κ. 
Κόνιτσα άπευθυνομένην προς 
τούς κ.κ. υπουργούς ’Εμπορίου, 
Οικονομικών καί ’Εργασίας. 
«Άριθ. Πρωτ. 321 0 

Φίλε κ. Υπουργέ,
»’Εσωκλείων άντίγραφον 

τού άπό 1 3.4.1 961 τηλεγραφή
ματος Προσωπικού 'Υποκατα
στήματος Έθνοτραπέζης καί 
Συνταξιούχων Έθνοτραπέζης 
Θηβών, δτΌΐμαρτυρομένων διά 

τήν άρνησιν τής Τραπέζης 'Ελ
λάδος όπως έφαρμόση τόν προ- 
βλέποντα τήν ένίσχυσιν τού 
Ταμείου Συντάξεων Ν. 3662) 
57, παρακαλώ θερμότατα διά

ευμενή έξέτασιν καί ικανοποι
ητικήν λύσιν τού αιτήματος 
των αυτού.

Ευχαριστών
Φιλικώτατα 

Θ. I. ΚΟΝΙΤΣΑΣ»
'Ο Βουλευτής Μέση νιας κ. 

Άνδρέας Κοκκέβης προς τόν 
αντιπρόσωπόν μας τοΰ Κατα
στήματος Φιλιατρών άπέστει- 
λε τό ακόλουθον τηλεγράφημα 
τής 26.5.61 :

«Έπί περιεχομένου τηλε
γραφήματος σας κατέθεσα 
σχετικήν έρώτησίν Βουλήν».

'Ο βουλευτής Θεσσαλονίκης 
κ. Γ. Μπαικατσελος άπέστειλεν 
προς τόν αντιπρόσωπόν μας 
τοΰ Καταστήματος Θεσσαλονί
κης τό άπό 27.5.61 ακόλουθον 
τηλεγράφημα:

«Τηλεγράφημά σας διά τού 
οποίου διαμαρτύρεσθε διότι 
Διοικητής Τραπέζης Ελλάδος 
άρνείται έφαρμογήν Ν. 3662) 
57 κατέθεσα Βουλήν ενώπιον ο
ποίας υποστηρίζω δίκαιον αί
τημά σας».

Ό βουλευτής Σάμου κ. Μιχ. 
Κοτ,σώνης άπέστειλεν προς τήν 
’Αντιπροσωπείαν τσϋ Κατα- 
στήιματος Καρλοβασίου τό ά
πό 25.5.61 τηλεγράφημα:

«Έπί τηλεγραφήματος Προ
σωπικού 'Υποκαταστήματος 
πληρ οφο ρήισατε συ ναδ έλφους 
σας ότι συνεννοηθώ μέ Σύλλο
γόν σας ενταύθα Υπουργόν 
Εργασίας καί περαιτέρω 
φροντίζω έφαρμογήν Νόμου 
3662)57».

Ό Υπουργός ’Εμπορικής 
Ναυτιλίας κ. ΓεΑογιος Άνδρι- 
ανόπουλος άπέστειλεν προς 
τον άντιπρόσωπόν μας τού Κα
ταστήματος Κυθήρων τό άπό 
24.5.61 τηλεγράφημα τοΰ κά
τωθι περιεχομένου:

«Είς άπάντησιν τηλεγραφή- 
ιματός σας γνωρίζω ΰμΐν ότι ε
νεργώ ποός έξυπηρέτησιν τών 
Νομίμων δικαιωμάτων σας».

01ΙΙΚΟΝΙΜ Οί ΜΕΣΟΝ ΙΟΙίίΟί
(συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 
εισαγωγήν, ή με τήν όακτυΛο- 
γράφησιν τής συνήθους Τρα
πεζιτικής άλληλογραφίας;

"Ο,τι συιμβαίνει μέ τήν δα- 
κτυλογράφον τοΰτ’ αΰτό ισχύει 
καί διά τόν ύπόολληλον πού έ
χει έκμάθει κολά τήν τάδε ερ
γασίαν τής Τραπέζης. Δεν εί
ναι σπάνιαι αί περιπτώσεις 
καθ’ άς ύπάίλληλοι παρέμειναν 
καί παραμένουν άπό τής προσ- 
λήψεως μέχρι τής προαγωγι- 
κής δοκιμασίας των καί, είς 
πλείστας περιπτώσεις πέραν 
αΰτής είς τά γκισσέ τών ά- 
ξιών, τού συναλλάγματος, τής 
κινήσεως κεφαλαίων ώς άπλοι 
έντολεΐς είαπράξεων ή πληρω
μών καί καταχωρηΐταί τών σχε
τικών μεμονωμένων^ πράξεων 
είς τά πινάκια; Τούτο δέ <τυμ- 
βαίνει διότι οί Διευθυνταί Κα
ταστημάτων η ένδιαψέρονται 
διά τήν πόλυμάθειαν τών υ
παλλήλων των νά «βγαίνη» 
πολύ καί καλή δουλειά η συνέ
πεια τής γνωστής στενότητας 
προσωπικού εΰρίσκονται έν ά- 
δυναμία νά μετακινήσουν τόν 
υπάλληλον άπό την μ ίαν^ υπη
ρεσίαν είς τήν άλλην. Ό υ
πάλληλος μεταβάλλετα είς μη
χανήν έργοστασ ι ακοΰ συγ
κροτήματος ή όποια έκτελεΐ 
μέρος ενός έργου, τό όποιον 
άλλου αυτόματες μηχανές ο
λοκληρώνουν. Τοιαύτη δέ εί
ναι ή έμμονή ένίων Διευθυν
τών είς τήν καθήλωσιν τών 
ΰπ’ αυτών υπαλλήλων είς τά 
τμήματα τά όποια έχουν έξει- 
δικευθή ώστε δεν είναι ολίγα 
παραδείγματα υπαλλήλων οί 
όποιοι έζητησαν ν’ αλλάξουν 
Κατάστημα, διότι έφ’ όσον 
υπηρέτου ν είς τό αυτό Κα
τάστημα ήτο αδύνατον νά 
αλλάξουν υπηρεσίαν, δΓ ους 
λόγους προείπομεν.

Μέ ποιον λοιπόν δτ καί οι μα ή 
Διοίκησις υποβάλλει τούς υ
παλλήλους τούτους είς εξετά
σεις έπί Τραπεζιτικών έργα
σιών τάς οποίας ουδέποτε^ έξε- 
τέλεσοΓν ή ύπευθύνως έδιδάχθη- 
σαν παρ’ ο ύτής;

Ποιος Προϊστάμενος Υπη
ρεσίας παρέχω ρήσε τήν άδειαν 
είς τήν δακτυλογράφον του, νά 
μελετήση, έν ώρα, υπηρεσίας 
τάς ιέκδτδομένας εγκυκλίους ή 
απλώς συνέστησεν είς τούς ΰπ’ 
αυτόν ύπαλλήλους νά λαμβά
νουν ο’ικοι τάς έγκυκλίους προς 
μελέτην;

Ή Σεβαστή Διοίκησις καί 
αί συνάδελφοι τοΰ Μηχανολο- 
γιστικοΰ Κέντρου, είς τούς ό
ποιους ούδεμίσν μειωτικήν άν- 
τανάκλασιν έχει τό άναφερόμε- 
νον ας μάς επιτρέψουν ν’ άμφι- 
βόλλωμεν έάν κάν^έχουν ύπ’ ό- 
ψιν των οί τελευταίοι ότι τό λο
γιστικόν σύστημα τής Τραπέ
ζης εΰρίσκεται διατυπωμένον 
είς τάς παρά τής πρώτης έκδι- 
δομένας έγκυκλίους καί οΰχί 
είς τήν φυλλάδα τοΰ Α ή Β κα
λοπροαίρετου αυτοσχέδιου δι
δασκάλου.

Μα ακόμη ένα έρώτημα δια- 
τυπώνομεν προς τήν Διεύθυν- 
σιν Προσωπιικού ήτις, ώς έκ

τής αποστολής της φέρει καί 
τήν ευθύνην διά τό μορφωτικόν 
περιεχόμενον τών υπαλλήλων. 
Τούτο δέ πράττομεν διότι ά- 
σφιοίλώς θά προβληθή παρ’ αυ
τής ό ισχυρισμός ότι οί υ
πάλληλοι οφείλουν νά αύτο- 
κ<χλλ ι εργοΰνται, ν’ αύτομορφώ- 
νονται διαθέτοντες πρός τούτο 
τόν «ελεύθερον» χρόνον των.

Είναι δυνατόν ό υπάλληλος
τών 1.500 ή τών 2.000 δρα
χμών οικογενειάρχης^ ή μή νά 
σκεφθή νά διαθέση τόν «έλεύθε- 
ρον» χρόνον του διά νά διατρί- 
ψη έπί τής οικονομικής γεω
γραφίας τού τόπου του, καί έ
πί τών διαφόρων οίκονομικοκοι- 
νωνιικών συνεπειών τού Α ή Β 
γεγονότος;

Ή Διοίκησις οφείλει νά κό(- 
μη συνείδησίν της ότι οί ΰ- 
πάλληλοι έν ώρα: μέν εργασίας 
φροντίζουν νά επινοούν μεθό
δους διά νά άνταπεξέρχωνται 
είς τόν όγκον τής έργασίας 
έξασφαλίζοντες την καλήν βα
θμολογίαν είς τόν επιδεικνυό
μενο ν ζήλον. Εϊμεθα βέβαιοι ό
τι οΰδείς Προϊστάμενος θ’ άνε- 
χθή, έστω καί κατά τ’ ανύπαρ
κτα^ μ ικροδιιαλεί μματα τής δου
λειάς, τον υφιστάμενόν του με- 
λετώντα παν σχετικόν μέ τήν 
οικονομίαν τού τόπου του έστω 
καί άπό τάς εκθέσεις τών Διοι
κητών τών Τραπεζών ποός τούς 
ιμετόχους. Τοιαύτη δίψα μορ- 
φώσεως άν ικαί άπαιτητή παρά 
τοΰ εργοδότου κατά τάς έγγρά- 
φ ου ς δοκ ι μασ ί ας, ουδόλ ως θ ά έ- 
πιδράση εύνοΐκώς κατά τήν ώ
ραν τής κρίσεως είς τήν βαθμο
λογίαν τοΰ έπιδει κνυομένου ζή
λου.

Ό Υπάλληλος ώς έγκαταλεί 
ψη τό Γ ραφείο ν του ταλανίζει 
τήν σκέψιν του τίνι τρόπω θά 
συμπλήρωσή — όχι τάς γνώ
σεις του — άλλά τό μεροκά
ματό του. ’Ή νομίζει στ’ αλή
θεια ή Διοίκησις ότι ό υπάλ
ληλος «τά βγάζει πέρα» μόνο 
ιμέ τό μισθό τής Τραπέζης; Τό 
α’ΐσθημα τής αΰτοσυντηρήσεως 
καί ή ευθύνη προς τήν οίκογέ- 
νειάν του δεν τοΰ έπιτρέπουν 
νά σκεφθή ότι θά λύση τό ίδι
κόν του οίκονομ ικόν πρόβλημα 
μέ τήν μελέτην τής πολιτικής 
οικονομίας.Διότι ναι μέν τά γε
νικά οικονομικά προβλήματα 
σπουδάζονται, άλλά τά οικο
γενειακά τοιαΰτα επιλύονται 
μόνον διά τής έργασίας καί ού- 
χί διά τής άνοτγνώσεως βιβλίων 
καί έγκυκλίων.

Ούτως έχόντων τών πρα
γμάτων έρωτάτατ: κέκτηται ή 
Διοίκησις τό δικαίωμα νά εξέ
ταση έπί ύλης τήν οποίαν αυ
τή ^ ύπευθύνως δέν έδίδαξεν ή 
τοΰλιχχιστον δέν ύπεχρέωσε 
τόν έξεταζόμενον νά τήν «δου- 
λέψη» έν τή έργασίςχ πού τού 
άνέθεσεν; ’Ασφαλώς όχι. Καί 
έφ’ όσον τό πράττει δέν είναι 
παραβάτις στοιχειωδών εκπαι
δευτικών κανόνων και αρχών; 
Ποιος εΐναι ό σκοπός τών έξε- 
τάσεων; Ό έν μιά ώρα έλεγχος

'ΕΚΔΟΣΕΙΣ♦ 
■-------------► ■*-------------■

Ο «ΙΛΙΣΟΣ»
—♦—

’ Εκυκλοφόρηαε τό 22ον τεύ
χος τού περιοδικού έλευθήρας 
σκέψεως «ΙΛΙΣΟΣ». Άπό τά 
περιεχόμενα:Ίω. Βασιλή «Καλ 
λιόστρο», Δ. ’ Iωαννίδη «Ή θε
ρινή τροπή τοΰ Ήλιου», Κ. Με- 
λ ισσαροπούλου «Ή χαρά τής 
ζωής», Χρ. Ρ ιζοπούλου «Δέηση 
άπό ιερείς εξ δογμάτων», Ε
κατόχρονα Ραμπίιντραινάθ Ταγ
κό ρ, ό Προσκυνητής Καμανύτα, 
ό καταπληκτικός μηχανισμός 

τών άδένων μας. Γιατί πιστεύω 
στη μετενσάρκωση, τό πρόβλη
μα τού Θεού (HUXLEU - GU- 
ΙΤΤΟΝ), Ποιήμοοτα (Ί. Κου
τσοχέρα, Π. Κανελλοπούλου, 
Μελισσάνθης, Ίω. Ζερβού, Κ. 
Ουράνη), Χρονικά, κ.λ.π.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΛΙ- 
ΤΕΙΑ

ΦΡΥΓΙΑΣ 6—ΑΝΩ ΗΛΥΣΙΑ 
ΑΘΗΝΑI (6)

—♦—

ΆξιότιΙμε κ. Διευθυντά,
Εΰδοκήισοίντος τού Κυρίου 

όπως άναγγείλητε τήν έκδοσίν 
βελτιωμένην καί έπηυξη,μένην, 
τό πρώτον άπολογητικόν Σύγ
γραμμά μου, υπό τόν τίτλον 
«Συνοπτικά περί Θεού, Ψυχής 
καί θρησκειών, καί περί τής 
έξ ιδιασμένης άποστολής τού 
'Ελληνισμού πνευματικόν άλ
λά καί έθνιΙκόν καθήκον έθεώ- 
ρησα νά άποστείλω καί προς 
υμάς έ'ν τεύχος καί παρακαλώ 
όπως άναγγείληρε την έκ,δοσίν 
του διά τής έγκριτου έημερίδος 
υμών.

Δεχθήτε παρακαλώ τήν έκ- 
φρασιν τής ιδιαιτέρας έκτιμή- 
σεώς μου.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ
1!11ΙΙ·1ΙΙ11·ΙΙ111·Ι1ΙΙ·ΙΙΙ·!!ΙΙ1·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙ1Ι·Ι!Ι1Ι·11Ι·Ι!ΙΙΙ1 
μόνον τών γνώσεων ή ή διατη- 
ρησις τών ήδη κτηθέντων καί ή 
έπέκτασίς των; Ασφαλώς άμ- 
φότερα άλλά τό δεύτερον έχει 
καί πρέπει νά έχη μεγαλυτέραν 
σημασίαν. Πιστεύει σοβαρώς ή 
Διεύθυνσις Προσωπικού ότι 
όλοι όσοι διαγωνίζονται γρά
φουν επειδή κατέχουν ή γρά
φουν διά νά περάσουν καί ό,τι 
γνωρίζουν τό εδιδάχθησαν διά 
την στιγμήν τών έξετάσεων καί 
μόνον;

Τί λοιπόν πρέπει νά γίνη;Νά 
καταργηθοΰν αί προαγωγικαί 
εξετάσεις; Ασφαλώς όχι · ύπό 
ώρισμένας όμως προϋποθέ
σεις: Πρώτη τούτων είναι νά 
παύση ίσχΰον, είς τά μεγάλα 
καί μεσαία Ύποκ)τα, ή άντί- 
ληψις τού έξειδικευμένου καί 1 
τού άναντ ι καταστάτου υπαλλή
λου. ΎτΓοχρεωτικώς,, διά τής 
παρεμβάσεως τής Έπιθεωρή- 
σεως, οΰδείς Υπάλληλος θά 
έκτελή την αυτήν εργασίαν 
πλέον τού ένός έτους όσον α
ποδοτικός κΓ άν κρίνεται καί 
έφ’ όσον ®έν έχει έξαντλήση τό 
TOUR τών υπολοίπων ύπηρε- 
σνών.Τό αΰτό ισχύει καί διά τό 
θήλυ προσωπικόν τό όποιον δέν 
θά εΐναι πρσσδεδεμένον είς τήν 
γραφομηχανήν, άλλά θά έκτελή 
άπάσας τάς Τραπεζιτικάς έρ
γασίας. Μόνον έφ’ όσον ό ύ- 
πάλληλος ανεξαρτήτως φύλου 
«ζήση» όλας τάς Τραπεζιτικάς 
έργασίας καί τάς άφομειώση, 
τότε μόνον νά έπιτρέπεται ή έ- 
ξειδίκευσίς του είς τήν Α ή Β 
τυποποιημένην εργασίαν τήν 
οποίαν ούτος, γνώστης πλέον 
τού συνδέσμου της μέ τό σύν- 
ολον τών Τραπεζιτικών εργα
σιών θά δΰναται νά τήν ποοα- 
γάγη έπ’ ώφελεία καί τού έαυ
τοΰ του άλλά καί τής Τραπέ
ζης. Ή τοιαύτη δέ μετακίνησις 
τοΰ υπαλλήλου δέον νά σημει- 
οΰται είς τά φύλλα ποιότητας.

Δευτέρα προϋπόθεσις εΐναι 
ή ΰ π’ ε ύ θ ύ ν η ν τής 
Τραπέζης έπιμόρφωσις 
τοΰ Προσωπικού της είτε διά 
σεμιναρίων ε’ίτε διά τής φοιτή- 
σεως, έπί έτος τουλάχιστον 
καί έπί πληρωμή τών ώρών φοι- 
τήσεως, είς ειδικά φροντιστηρι
ακά ή άλλως πως ονομαζόμενα 
τμήματα, Είς τά τμήματα τού
τα ή διδασκαλία τής λογιστι
κής (Γενικής, Τραπεζιτικής, 
Βιομηχανικής κλπ.) ώς καί ή 
άνάλυσι ς τών οίκονομικο - κοι
νωνικών πολιτικών φαινομένων 
θά γίνεται άπό επιστήμονας έ
χοντας τά τυπικά καί ουσια
στικά προσόντα.

Έάν τ’ ανωτέρω δέν τά έν- 
στερνισθή ή Διεύθυνσις Προ
σωπικού τό καλλίτερον πού έ
χει νά κάμη εΐνα νά κατάργηση 
τήν προαγωγικήν δοκιμασίαν. 
Μόνον κατ’ αΰτόν τόν τρόπον 
θά διαφύλαξη τό κύρος το ίδ ι
κόν της, τού Ιδρύματος καί 
προ παντός τών έξετάσεων, τό 
όποιον κύρος διαφυλάττεται 
οΰχί έκ τής παρουσίας έν τή 
αιθούση τοΰ Α ή τοΰ Β προ
σώπου, άλλά έκ τής έν αΰτή ε
πί κρατούσης πνευματικής καί 
μορφ>ωτικής άνωτερότητος.

ΠΕΝΝΙΕΣ

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΖΩΩΝΠ
—♦—

Τ’ άκαυτε, κύριοι συνάδελ
φοι; Αΰτό θά πή νά διαπνέετοι 
κανείς άπό λεπτά αισθήματα καί 
νά δείχνη έμπρακτους τήν άγάπην 
του, χωρίς προσδοκίαν άνταπο- 
δόσεως · ·

Δ ι‘επιστολής που άπέστειλεν είς 
χρονογράφον άπογευματινής έφη- 
μερίδος τών ’Αθηνών* τήν 19.4. 
1961 ή Εταιρία Προστασίας 
τών ζώων, τής οποίας ώς γνω
στόν προ'ίσταται προσωπικότης,τής 
οποίας τήν ζωοφιλίαν έδοκίμασαν 
οί υπάλληλοι τής Εθνικής Τρα
πέζης είς τό παρελθόν. Λαμβάνει, 
λοιπόν, αφορμήν ή Εταιρεία αυ
τή άπό χρονογράφημα τοΰ ώς έλέ- 
χθη συντάκτου τής έφημερίδος διά 
νά ζητήση τήν συνεπικουρίαν του 
έπί τών προσπαθειών της προς 
πραγμάτωσιν τής επιδιώξεως της, 
που είναι ή δημιουργία...νεκροτα
φείου ζώων.Καί τό πλέονσυγπινη- 
τΐκόν είναι ότι ή'Εταιρεία έκφρα
ζε ι καί τήν λύπην της, διότι «αί μέ
χρι τοϋδε προσπάθεια ί» της «παρά 
τοΐς Δήμοις δέν έτελεσφόρησαν», 
διότι συνήντησαν «πανταχόθεν τήν 
άρνησιν».

Ζήτησαν δηλαδή μέ άλλους λό
γους οί λίαν συναισθηματικοί αυ
τοί άνθρωποι ένα κοινόχρηστον 
χώρον τόν όποιον μέ τήν ίδικήν 
«επιμέλειαν καί φροντίδα καί μέ 
αφετηρίαν τό κληροδότημα τής ά- 
ειμνήστου Λασκαρίδου» θά διε,- 
μόρφωναν «είς έν ώραιότατον 
πάρκον, όπερ περιφραγμένον διά 
χαμηλού κιγκλιδώματοςκαί έφοδια- 
σμένον διά θρανίων ·. θά άπετέ- 
λει ταυτοχρόνως καί εν τουριστι
κόν άξιοθεατον». Είς τήν εύγενή 
λοιπόν αυτήν προσπάθειαν επίμο
νος ώρθώθη έξ όλων τών πλευ
ρών ή άρνησις. Καί τούτο, διότι 
πάντοτε προεβάλλοντο άλλα περί
εργα έπιχειρήματα, ήτοι: άνάγκαι 
βρεφοκομείου, παιδικών στα
θμών, δημοτικών θερινών κατα
σκηνώσεων καί τά τούτοις όμοια. 
Βλέπετε, πρέπει νά παρέλθη άκό- 
μη άρκετός χρόνος, διά νά μάθη 
ό άνθρωπος νά παραβλέπη άνάγ- 
κας τών ενδεών μικρών καί α
προστάτευτων συνανθρώπων του 
καί νά διοχετεύη τά λεπτά του 
αισθήματα είς προσπάθειας κατα
σκευής ■ · - νεκροταφείων ζώων. 
Τό άνωτέρας πνοής μήνυμα τής 
*Ε.Π. Ζώων θ’ άργήση νά κατα- 
στή αντιληπτόν άπό τούς στενής 
νοημοσύνης συγχρόνους συμπολί- 
τας. Είναι ν’ άγαν ακτή κανείς, 
καί δικαίως, βλέπων όχι μόνον 
μεμονωμένα άτομα άλλά καί όργα- 
νώσεις διανοητικώς Ανεπτυγμέ
νων ανθρώπων (π.χ. συλλόγους 
υπαλλήλων) νά έμπλέκωνται είς 
αγώνας συνεχείς πρδς έπιτυχίαν 
παραδόξων αιτημάτων, όπως φερ* 
είπεΐν; ή παιδική μέριμνα ή το 
αυγό τοΰ παιδιοΰί!), καθ’ ήν στι
γμήν αμέτρητοι «πιστοί σύντροφοι 
ένός τμήματος τής ζωής μας» δι
έρχονται τήν Άχερουσίαν χωρίς 
νά εύρη τό σώμα, πού κατέλιπον 
ενταύθα, άνάπαυσιν είς «γραφι
κήν κατάφυτον τοποθεσίαν».. · 

Τοιαΰται σκέψεις γίνον
ται καθ’ ήν στιγμήν είς ά- 
κριτικάς περισχάς τής Πα- 
τρίδοςμας διελθούσαςτήν τελευταί- 
αν εικοσαετίαν διά πυρός καί 
σιδήρου, προσενεγκούσας προθύμω, 
τήν ζωήν των διά ν’ απολαμβά
νουν τά μέλη τής 'Εταιρίας Προ
στασίας Ζώων σήμερον την ελευ
θερίαν των, είς τάς περισχάς, 
λοιπόν, αύτάς υπάρχουν σήμερον 
μικρά ανυπόδητα παιδιά τά όποια 
ουδέποτε είς την ζωήν 
των έδοκίμασαν — καθώς είχε 
γραφή είς τάς έφημερίδας προ 
καιρού — τήν γεΰσιν μιας σοκο
λάτας ■ ■ Τούτο βέβαια δέν εμ
ποδίζει μερικούς ’Αθηναίους συμ- 
πολίτας μας νά καταστρώνουν, 
εντός τών άνετωτάτων αθηναϊκών 
των μεγάρων σχέδια προς «£γ- 
«ατάστασιν» νεκροταφείων ζώ
ων...

Άλλά πιστεύω, αγαπητοί μου, 
πώς είναι ευτύχημα τό ότι ή αύλή 
τού Κ)κού Κ)τος τής Τραπέζης 
μας δέν έχει μεγάλην έκτασιν 
καί πολύ πράσινον, άλλως, άπό 
δεκαετίας ήδη θά είχαμε τήν · · . 
τιμήν νά φιλοξενούμεν τό περίφη- 
μον αύτό νεκροταφεΐον τών ζώ
ων, ίσως διά νά έχωμεν προ ο
φθαλμών μας διαρκή τήν ύπόμνη- 
σιν ότι... ύπολειπόμεθα οϋσιωδώς 
τών «πιστών αύτών συντρόφων» 
τής ζωής μας»! Π

Ν. Φρ-ς
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ 
ΕΠΙ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΝΟΝΟΝ ΕΠΙΤΕΥΓΗΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Η ΑΪΞΚΙΙΣ ΚΑΤΑ 5°)ο 

ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΝΙΑΟΣ ΤΟΪ ΕΠΙΑΟΝΑΤΟΣ ΠΟΑΙΕΤΙΑΣ
Την -μεσημβρίαν τής Δευτέ

ρας 3ης τρέχ. ιμηνός έιτραγμα- 
τοποιήθη ή από πολλών ημε
ρών αναμενόμενη συνάντησης 
τοΰ Διοικητοΰ κ. Δ. Χέλμη με
τά των Προέδρων τών Συλλό
γων, ήτις θά άφεώρα, συμφώ- 
νως προς εγκύρους πληροφο
ρίας τών Συλλόγων, την άνα- 
ικοίνωσιν τής έπιλύσεως μικρού 
μέρους έκ τών υποβεβλημένων 
ζητημάτων τοΰ Προσωπικού, 
και συγκεκριμένως τοΰ υπολο
γισμού τής μισθοδοσίας βάσει 
τής τελευταίας άποψάσεως τής 
Διαιτησίας, τής Παιδικής Με- 
ρίμνης,τήςέποονασυστάσεως τοΰ 
λογ)σμοΰ προ ικοδοτήσεως θυ
γατέρων, τής άιναμορφώσεως 
τού συστήματος διανομής τών 
άσφαλίστρων καί τής αΰξήσεως 
τοΰ επιδόματος παλυετίας συμ- 
φώνως προς τά έν τή Τραπέζη 
τής 'Ελλάδος ίσχύοντα.

"Εναντι τούτων, αί δηλώσεις 
τού κ. Διοικητοΰ έχουν ώς ε
ξής:

I) Έπίδφα παλυετίας: Τό

υφιστάμενον ποσοστόν 5% διά 
τούς συμπληροΰντας ί Οετίαν 
αυξάνεται εις 10%.

2) Ή Τράπεζα αναλαμβά
νει τάς κρατήσεις υπέρ Ο.Ε.Κ 
καί Ταμείου ’Ανεργίας.

Οί Σύλλογοι, ώς γνωστόν, 
δέχο,νται τό μέτρον τοΰτο, ώς 
αμτιρτελές, λογιζόμενσν βάσει 
τών καταβαλλόμενων έκάστστε 
π ρ α γ μ ατ ικ ώ ν άποδοχών. 
καί τηρούν τάς επιφυλάξεις των 
διά τήιν περίπτωσιν ένάρξεως 
εφαρμογής παρά τής Τραπέζης 
τών σχεδίων της προς συμψηφι
σμόν, διά τοΰ μέτρου τούτου, 
τών άπό τού 1959 έπελθουσών 
είς την μισθοδοσίαν βελτιώ
σεων.

’Επί τών θεμάτων τοΰ υπο
λογισμού τών καταβαλλομένων 
άσφαλίστρων,τής Παιδικής Με- 
ρίμνης καί Αογ)σμοΰ Προ ικο
δοτήσεως, θά έπακολουθήση 
εντός τών ημερών έτέρα σύσκε- 
ψις, ό 6έ ικ. Διοικητής έδήλωσε 
κατηγορηματ ικώς δτι επιδίω
ξίς του είναι νά λύση τά δύο

ΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΑΣ
Ώς άνεγράφη είς τό προηπ 

γούμενσν ψύλλον μας επήλ
θαν ώρισμέναι βασικαί τροπο
ποιήσεις εις τό Καταστατικόν 
τοΰ Ταμείου Συντάξεων τής 
Τοαπέζης τής'Ελλάδος. Αί τρο- 
τοποιήσεις άψορΰν τό ύ
ψος τών παρεχαμένων συντάξε
ων καί δή, τάς κλιμακω
τός επ’ αυτών εκπτώσεις. Διά 
τής νέας πρστάσεως ήτις ανα
μένει την έγκρισην τοΰ Σ.Κ.Α. 
(Συμβούλιον Κοινών. ’Ασφα
λίσεων) άντΐ τών ήδη ίσχυου- 
σών εκπτώσεων καθορίζεται έκ
πτωσης κατά 20% έπί τών συν
τάξεων οίίτινες είναι άνώτεραι 
τοΰ βασικού -μισθού τοΰ Τμη- 
μοτάρχου τής άνωτέρας μ ισθο- 
λογικής ικλίμακος προσηυξημέ- 
νου κατά 40%. Τούτέστιν ή ά- 
νωτέρω εκπτωσις ισχύει διά 
τάς άνω τών Δρχ. 5.664 συν
τάξεις. Τό έν ένεργεία καί ά- 
πομαχία προσωπικόν τής ’Ε
θνικής όύδεμίαν ζηλοφθονίαν 
αισθάνεται διά την τοιαυτην 
βελτίωσιν τής οικονομικής θέ-

ΤΑΜΕΙΑΚΟΙ ΕΚ ΜΕΤΑΤΑΞΕΟΣ
Κατόπιν υπομνημάτων καί 

άναριθμήτων παραστάσεων τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου, ή Δι
εύθυνσης Προσωπικού κατέλ-η- 
ξεν είς την άπόφασιν δπως δώ- 
ση λύσιν τινα είς τό θέμα τών 
ταμιακών έκ μετατάξεως δπερ 
άφορά διακοσίους περίπου συν
αδέλφους. Ή προταθεΐσα λύ- 
σις πόρω απέχει τής διά τοΰ 
άπό 9)2)60 υπομνήματος μας 
ύποβληθείσης καί τούτο διότι 
οί νομικοί Σύμβουλοι τής Τρα
πέζης έχουν διάφορον έπί τοΰ 
θέματος γνώμην εκείνης την ό
ποιαν είς τό άναφερθέν υπόμνη
μά μας ημείς άνεπτύξαμεν καί 
ή όποια εΐναι αποτέλεσμα τοΰ 
οργανισμού καί τοΰ Αστικού 
Κώδικας.

Είς την κατηγορίαν ταύτην 
τών υπαλλήλων έπροτάθη τελι- 
κώς δπως δοθή, προώθησις 2,1/2 
—3 μηνών (ανάλογα με τά τυ
πικά προσόντα) διά κάθε έτος 
μιοθολογικής καθηλώσεως μέ 
άνώηεραν τά τέσσερα έτη.

Βάσει τής προτάσεως αυτής, 
έψ’ δσον τελικά αΰτη τύχη τής 
έγκρίσεως τοΰ κ. Διοικητοΰ 
προωθούνται κατά 6 μήνας εν
νέα ταμιακοί, κατά 12 μήνας 
29, κατά 18 μήνας 33, κατά 
24 μήνας 14, κατά 30 μήνας 
20, κατά τρία έτη 23, κατά 
3,’/2 έτη 18 καί κατά 4 έτη 
17 συνάδελφοι. ’Ανάλογος προ- 
ώθησις θά δοθή καί είς τούς 
έκ Κλητήρων μεταταγέντας 
Είσπράκτορας.

ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ 
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ

Ή άρμοδία παρά τφ ύπο-υρ- 
γείψ Συντονισμού ’Επιτροπή 
τοΰ νόμου περί προσελικύσεω ς 
ξένων κεφαλαίων, -ένέκρινε την 
πρότασιν τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης διά την ϊδρυσιν έργοστα- 
στασίου παραγωγής άζωτοφω- 
σφορούχων λιπασμάτων. Τό ερ- 
γσστάσιοιν θά ίδ-ρυθή, συμψώ- 
νω-ς πρός την ύττο-βληθεΐσαν 
πρότασιν, -είς την Καβάλαν, θά 
είναι δυναμικότητας 250.000— 
300.000 τόννων έτηισίως μέ έ- 
πένδυσιν 23,5 έκατ. δολ.Ή έγ- 
ρισις έδόθη ύπό τούς αυτούς 
όρους ώς καί διά την ’Εμπορι

κήν Τράπεζαν καί τάν όμιλον 
τοΰ κ. Νεύρου. Διά την ϊδρυ- 
σιν τοΰ ανωτέρω εργοστασίου 
ή ’Εθνική Τράπεζα συνεργάζε
ται μετά τοΰ γαλλικού οηκου 
Σαίν Γκομπαίν καί τής Ελλη
νικής Εταιρίας Χημικών Προϊ
όντων καί Λιπασμάτων. Τά 60 
% τού μετοχικού κεφαλαίου θά 
ανήκουν ειίς την Τράπεζαν, την
εταιρίαν λιπασμάτων καί ενδε
χομένως είς άλλους "Ελληνας 
επιχειρηματίας ή οργανισμούς 
καί τά 40% είς τον οίκον Σαίν 
Γκομπαίν.

τελευταία καί νά έξευρεθή τρό
πος ρυθμίσεως τοΰ πρώτου.

Μετά την νέαν ταύτην συν- 
άντησιν μετά τοΰ κ. Διοικητοΰ 
θά έπακολουθήση κοινή σύσκε- 
ψις τών Διοικήσεων τών Συλ
λόγων πρός στάθμισιν καί άν- 
τι μετώπιαιν τής διαμορψωθησο- 
ιμένης καταστάσεως.

ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΝ

Είς σύσκεψιν ήτις έλαβεν χώ
ραν την 15ην ’Ιουνίου μεταξύ τής 
Διευθυνσεως Προσωπικού καί 
τών Συλλογικών έκπροσώπων,

έξεφράσθη ή άπόφασις τής πρώ
της δπως χωρήση είς τον καθορι
σμόν τοΰ νέου μισθολογίου τοΰ 
Προσωπικού τής Τραπέζης συμ- 
φώνως προς τάς απόψεις τής 
Τραπέζης τάς όποιας έξεθέσαμεν 
λεπτομερώς είς τό προηγούμενον 
φύλλσν μας.

Ό τρόπος σύτος υπολογισμού, 
ό όποιος θά έφαρμοσθή άπό τοΰ 
μηνός Αύγουστου, είναι ηθικώς 
καί νομικώς άπαράδεκτος διά 
τάς Συνδικαιλιστικάς ήγεσίας αί 
όποίαι έν προκειμένω έπικαλούμε- 
ναι τούς Νόμους θά διαφυλάξουν 
τά δικαιώματα τοΰ Προσωπικού.

ΟΥΔΕΙΣ ΑΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ

ΙΟΝΙΚΗ - ΑΔ Ι ΚΗ

σεως τών άπομάχοην τοΰ ’Εκδο
τικού Ιδρύματος. Ή τοιαύτη 
πρωτοβουλία τοΰ κ. Ζο- 
λώτα θέν είς τον κ. Διοικη
τήν τής ’Εθνικής τά εξής κα1- 
θήκοντα:

Πρώτον νά ειίσηγηθή είς τό 
Διοικ. Συμβούλιον τοΰ Ταμεί
ου Συντάξεως τής ’Εθνικής ά- 
νάλογον τροπσποίη,σιν τοΰ άρ
θρου 10 τοΰ ίσχύοντος Κατα
στατικού.

Δεύτερον νά τονίση είς τον 
κ. Ζολώταν δτι τό έτι περαιτέ
ρω άνοιγμα τής ψαλίδος είς τάς 
άπολαυάς τών δύο κατηγοριών 
τών συνταξιούχων τό μέν του 
υποχρεώνει είς την άνευ καθυ- 
στερήσεως εφαρμογήν τοΰ Ν. 
3662 τό δέ είς την αύξησην 
τοΰ διά τοΰ νόμου τούτου προ- 
βλεπομένου ποσού είς τοιοΰτον 
έπίπεδον ώστε νά καθίσταται 
δυνατή ή εφαρμογή τής εΰθυ- 
γραμμίσεως τών καταστατι
κών τών δύο Ταμείων Συντά
ξεως.

Καί κατά τό παρελθόν έδόθη αφορμή είς την Έφη- 
I μερίδα μας νά έκφραση τάς αντιλήψεις της έπί τοΰ θέμα- 
1 τος τής παρατάσεως Τοΰ χρόνου παραμονής έν ύπηρεσίρ 
Ξ τών λόγιμ ορίου ηλικίας έξερχομένων συναδέλφων μέ τό 
| αίτιολογ ικόν τοΰ «άναντικαταστάτου».

Οί αρμόδιοι έκώψευσαν έχοντες προφανώς την γνώ- 
1 (μην δτι «δικό μας εΐναι τό μαγαζί κι’ δ,τι θέλουμε τό κά- 
! νου-με».

Άπευθυνόμεθα ήδη είς τόν Κον Διοικητήν, δν εϊμε- 
Ε θα υποχρεωμένοι νά θεωρησωμεν είς τό μέλλον τόν μόνον 
| υπεύθυνον καί δηλοΰμεν δτι:

1. Ημείς ούδένα, οίονδήποτε έργον καί εάν έκτελή, 
= Θεωροΰμεν άναντι κατάστατον καί κατά συνέπειαν πάσα 
Ξ πράξις άποβλέπουσα -είς πσράτσσιν χρόνου θά θεωρηθή 
Ξ ώς χαριστική καί έπιζημία διά τε την Τράπεζαν καί τό 
1 Σώμα τών ΰπ|αλλήλων, καί

2. Ή ηγεσία τών υπαλλήλων έν ή περιπτώσει εύρεθή 
Ξ μελλοντικώς προ τοιούτων πράξεων τής Διοικ. τής Τραπέ- 
1 ζης είναι ύπόχρεως νά αντίδραση δι’ δλων τών μέσων, ά- 
| δι αφορούσα διά τάς συ-νεπεί ας.

Ταΰτα πάντα δέν σημαίνουν δτι ή ηγεσία παραγνω- 
1 ρίζει δτι πλεΐστοι έκ τών λόγω ορίου ήλικίας έξερχομέ- 
Ε νων συναδέλφων δέν συγκεντρώνουν ανεκτίμητους ικανο
ί τητας καί συνεπώς δτι είναι χρησιμοποιήσιμοι.
| Τούτο δ’ Εχουσα ΰπ’ δψιν της πλειστάκις είσηγήθη
| τή Διοικήσει την χρησιμοποίησήν τών ικανών τούτων στε- 
! λειχών είς έπιχειρήσεις δι’ ας ή Τράπεζα ένδιαφέρε,ται 
I μετοχικώς ή Εστω καί δανειακώς.

ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΝ
Κατόπιν τών νέων στοιχείων 

τά όποια ή Διοίκησις τής Τρα
πέζης εθ-εσεν ύπ’ δψι-ν τής Νο
μισματικής ’Επιτροπής, ή τε
λευταία ένέκρινε συμπληρωμα- 
τικώς ποσόν έκ 12 έκατομ. 
δραχμών διά την τρέχουσαν 
χρήσιν. Τό ποσόν τοΰτο, όλι-

γώτερον τοΰ ήμίσεος τοΰ άπορ- 
ριψθόντος, κρίνεται ανεπαρκές 
διά την όλσκλήρωσιν τοΰ στε- 
γ αστικοΰ προγράμματος ώς 
τοΰτο έχει προκαθορισθή έκ 
τής Διοικήσεως καί τοΰ Συν
δέσμου Στεγάσεως.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ ΧΡΟΝΟΥ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διά προσφάτου πράξεως τής 
Διοικήσεως τής Τραπέζης ά- 
νεγνωρίσθη ώς χρόνος υπηρε
σίας έν αυτή καί ό υπόλοιπος 
τοιοΰτος (ό μή άναγνωρισθείς) 
ό διανυθείς υπό ένίων συναδέλ
φων είς τάς τάξεις τοΰ στρα
τού

Κατά συνέπειαν προστιθε
μένου τοΰ χρόνου- τούτου είς τόν 
μέχρι τοΰδε διανυθέντα είς τόν 
βαθμόν δν φέρουσιν οί ένδια- 
φερόιμενο-ι συνάδελφοι, θά κρι- 
θώσιν ουτοι έντός τοΰ τρέχον
τος ετο-υς έφ’ δσον συμπληροΰ-

NEON ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Την 24ην Ιουνίου έγένο-ντο 

τά εγκαίνια καί ήρχισε τάς 
εργασίας του έν Νίκαια (Κοκ- 
κινιά) τό Νέον Ύποκατάστη- 
-μα τής ’Εθνικής Τραπέζης. Είς 
τοΰτο παρεσχέθη ή ευχέρεια 
τής άπ’ ευθείας συναλλαγής 
μεθ’ δλων τών καταστημάτων 
τής Τραπέζης καί μετά τών 
τρίτων ’Εσωτερικού καί ’Εξω
τερικού. Ή Τηλεγραφική του 
διεύθυνσις είναι ΕΘΝΟΤΡΑ
ΠΕΖΑ Νίκαια.
0- -Β
• Τυπογραφικοί έργασίαι ·
® «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» ®
• Μουλαγιάννη - Καζοόρη ·
• Σωκράτους 6 - Άθήναι ®
• (Μέγαρον Βαρθακείου) ♦
Β-----------------------------------------Η

σι τον προς προαγωγήν ή 
προσαύξησιν χρόνον κατά τάς 
διατάξεις τοΰ ’Οργανισμού.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΙ 
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΑΠΕΛΥΘΗΣΑΝ 

ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΝ

Κατόπιν διαταγής τοΰ ύ- 
πουργοϋ Συγκοινωνιών κ. Γκί- 
κ-α άπελύθησαν έκ τής ύπηρε- 
ρ-εσίας τω-ν οί ταχυδρομικοί δι
ανομείς Πατρών Γ. Παπαν ικο- 
λάου, I. Χρυσανθακόπουλος 
καί Α. Μηλής, διότι κατά την τε 
λευτα-ίαν πανελλήνιον απεργί
αν τών ταχυδρομικών υπαλλή
λων ήκολούθησαν τάς έντολάς 
τής διοικήσεως τών συνδικαλι
στικών των οργανώσεων. Ση- 
μειωτέον δτι κατά την έν λόγω 
απεργίαν οΰδείς υπάλληλος εΐ- 
χεν έμψανισθή διά νά έργασθή.
jg .... —— --

• Ό ’Ωτορινολαρυγγολόγος ·

• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΠΙΚΙΟΣ ·

• Δέχεται τούς ήσφαλισμέ- · 

® νους τοΰ Τ. Υ. Π . Ε.Τ. ·

• Λυκαβηττού και Άλεξ. ·

• Σούτσου 24 ·

• 11—1 π.μ. & 5—7 μ.μ. ®

• Τηλέφωνον 613.513 ·
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Α) ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Κατόπιν τού τηλ)ματος τό ό
ποιον άπέστειλαν πρός τόν κ. 
Άνδρεάδην, οί Σύλλογοι, ευθύς 
μόλις έγένετο γνωστή ή χορήγη- 
σις τών άσφαλίστρων είς την 
’Εμπορικήν, και μετά διάβημα 
τών Προεδρείων είς τόν κ. Κυρι- 
ακόπουλον, την 5ην ’Ιουνίου ό κ. 
Άνδρεάδης έκάλεσε τά δύο Προ
εδρεία είς τά όποια άνεκοίνωσε 
την άπόφασιν διανομής τών ά
σφαλίστρων και είς την Ίονικήν 
καί Λαϊκήν.

Οί δύο Σύλλογοι ύπεγράμισαν 
την σημειουμένην άπόκλισιν άπό 
την ’Εμπορικήν Τράπεζαν είς τό 
θέμα τών άσφαλίστρων, είς παρα-' 
τήρησιν δέ τοΰ κ. Άνδρεάδη καθ’ 
ήν ή παραγωγή είς την Ίονικήν 
’Ασφαλιστικήν είναι αίσθητώς 
κατιστέρα τής τοΰ Φοίνικας, εξέ
θεσαν σειράν επιχειρημάτων, έπι- 
μείναντες ιδιαιτέρως είς την ελ- 
λειψιν πορ, αύτή κλάδου αύτοκι- 
νήτων, διά τά όποια αί άσφάλειαι 
γίνονται είς τόν «Φοίνικα».

Οί Σύλλογοι έξέδωπαν καί σχε
τικήν άνακοίνωσιν.

Η ΚΛΙΜΑΞ

Ώς άνεκοίνωσαν οί Σύλλο
γοι τοΰ προσωπικοΰ τής Ίο- 
νιικής - Λαϊκής Τραπέζης, ό κ. 
’Ανδρεάδης άπεφόοσισε την ώς 
ακολούθως διανομήν είς τό προ
σωπικόν τάς έκ δραχ. 3.600. 
000 πρ-οιμηθείας τής Τραπέζης 
έξ άσφαλίστρων έπί συνόλου 
παραγωγής τής Άσφ. έτ. «Ίο- 
νιχή» έκ δραχ. 1 8.000.000.

δραχ.
Υποδιευθυντής 2.000
Προϊστάμενος Ύπηρ. 1.200
Τμηματάρχης Α’ 800
Τμηματάρχης Β ' 600
Ύποτμη-ματάρχης 500
Λογιστής Α' 250
Λογιστής Β' 200
Υπολογιστής Α' 150
Υπολογιστής Β' 120
Βοηθός 110
Δόκιμος 100
"Εκτακτος 100
Εΐσπράκτορες (ανεξαρ

τήτως βαθμού) 75
Κλητήρες (ανεξαρτήτως

βαθμού) 50
Ή λύσις αΰτη ύπολειπομένη 

τής άντιστοίχου είς την Έμ- 
πορ. Τράπεζαν, δέν ικανοποί
ησε τό προσωπικόν, τό όποι
ον είς την έκδοθεϊσαν σχετι
κήν άνακοίν<ωσίν του εκφράζει 
τήν πικρίαν του διά την αδι
καιολόγητον διάφορον μεταχ-εί- 
ρισιν

Β) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ

Τό Ύπουργεϊον ’Εργασίας συγ
κεντρώνει στοιχεία, καί συνεχώς 
ζητεί τοιαΰτα άπό τούς ’Ασφα
λιστικούς ’Οργανισμούς τού Προ
σωπικού, διά νά προχωρήση είς 
τήν συγχώνευα ιν τούτων.

Πάντως, κατά τάς ύπαρχούσας 
πληροφορίας, ή ολομέλεια τού 
Νομικού Συμβουλίου τού Κράτους 
άπεφάνθη περί τοΰ δυνατού τής 
συγχωνεύσεως, ή οποία δέον νά 
θεωρήται ώς- γεγονός.

Έν όψει τούτης τό Δ.Σ. τοΰ 
(Γ.Α.Π.Ι.Τ. δέν προέβη είς τήν 
λήψιν μέτρων πρός βελτίωσιν τών

Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

ΑΙ ΠΑΙΔΙΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Συμψώνως πρός έκδοθείσας 
ανακοινώσεις τοΰ ΤΥΠΕΤ αί 
παιδικαί κατασκηνώσεις τοΰ θέ
ρους 1961 άρχοντα ι τής μέν 
πρώτης περιόδου (άρρένων) 
τήν 10)7)61 έως 3)8)61, τής 
δέ δευτέρας (θηλέων) τήν 5) 
8)61 έως 29)8)61.

Δικαίωμα συμμετοχής είς 
τάς κατασκηνώσεις έχουν ά
παντα τά τέκνα τών μελών τού 
Ταμείου Υγείας ήλικίας άπό 
7 έως 16 έτών ήτοι τά γεννη- 
θέντα άπό 31)7)45 μέχρι 31) 
7)54.

ΑΙ δηλώσεις συμμετοχής 
διά τήν A' Κατασκηνωτιικήν 
περίοδον (άρρένων) έγένο-ντο 
δοκταΐ -μέχρι χθες (30 Ιου
νίου) διά δέ την Β' περίο
δον (θηλέων) λήγουν τήν 31) 
7)1961.

Τέκνα δικαιούμενα συμμετο
χής, είτε τού Κέντρου είτε τής 
’Επαρχίας καί μή συμμετέχον- 
τα δι’ οίονδήποτε λόγον, τών 
κατασκηνώσεων οΰδενό-ς σχετι
κού βοηθήματος δικαιούνται.

Τά έξοδα μετακινήσεως των 
είς τάς ’Επαρχίας διαμενόντων 
τέκνων βαρύνουν τό Ταμεϊο-ν 
Υγείας, τό όποιον -μεριμνά διά 
τό καθ’ ομάδας μετά συνο
δού, ταξίδιον τών κατασκηνω
τών είς ’Αθήνας καί τάνάπα- 
λιν.

οικονομικών τών Κλάδων Πρό
νοιας καί Υγείας — προ πάντων 
τού δευτέρου.

Οί εν αύτφ πάντως εκπρόσωποι 
τών υπαλλήλων άφοΰ διεπίστω- 
σαν τήν αδυναμίαν ριζικής άντι,- 
μετωπίσεως τοΰ θέματος έν όψει 
τής συγχωνεύσεως, έζήτησαν δ
πως, είς ήν περίπτωσιν καθυστέ
ρηση αΰτη τό Δ.Σ. ζητήση άπό 
τήν Τράπεζαν νά καλύπτη κατά 
μήνα τά παρουσιασθησόμενα τυ
χόν ελλείμματα.

Πρός τήν άποψιν ταύτην συνε- 
τάχθη καί ό άντιπρόσωπος τών 
συνταξιούχων.

Γ) ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΝ
Μετά τήν προσωρινήν διακοπήν 

τών εργασιών τής ’Επιτροπής 
Στεγάσεως διά νά συμβαδίσουν 
αύται πρός τάς τής άντιστοίχου 
’Επιτροπής τής Έπορικής Τραπέ
ζης, έπανήρχισαν ήδη αί έργασίαι 
ταύτης και αναμένεται ή έντός 
τών ήμερών άνακοίνωσις τού πί
νακας τών χορηγηθησομένων διά 
τό 1961 δανείων.
Δ) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΠΑΡΑΠΟ

ΝΩΝ
’Ωσαύτως ήρχισαν αί έργασίαι 

τού έν λόγω Συμβουλίου, είς τό 
όποιον, ώς γνωστόν, μετέχουν οί 
Πρόεδροι τών δύο Συλλόγων κ.κ. 
Ίω. Θεοδωρόπουλος καί Γ. Σω- 
τηρόπουλος.

Ε) ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Ένεκρίθησαν ύπό τού Πρω

τόδικε ίου Αθηνών αί είς τά Κα
ταστατικά τών δύο Συλλόγων γε- 
νόμεναι τροποποιήσεις διά τών ό
ποιων, ώς γνωστόν, διευκολύνε
ται ή συγχώνευσις τούτων.

Αί άνωτέρω τροποποιήσεις έδη- 
μοσιεύθησαν νομίμως καί άπό 
τάς άρχάς τοΰ άρχομένου μηνός 
άρχεται ή διαδικασία τής συγχω
νεύσεως .

Ή ’Ενέργεια αΰτη τών δύο 
Συλλόγων έξαίρετα ι ύπό τού συν
όλου τών Τ ραπεζούπαλληλικών 
συνδικαλιστικών κύκλων ώς πα
ράδειγμα πρός άμεσον μίμησιν είς 
όλας τάς Τραπέζας, όπου, ώς 
γνωστόν, ύπάρχουν πλείονες τού 
ένός Σύλλογοι τού Προσωπικού.

ΣΤ) ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

’Επέστρεψαν τήν Κυριακήν 11 
Ιουνίου οί έκδρομεΐς οί συμμε- 

μετασχόντες είς τήν ύπό τών 
Συλλογών ώργανωθείσαν έκδρο- 
μήν είς Σερβίαν, Αυστρίαν, Γερ
μανίαν, ’Ιταλίαν.

Άνταποκρινόμενος είς διατυ- 
πωθεϊσαν επιθυμίαν τών εκδρομέ
ων ό Αρχηγός τής εκδρομής κ, 
Γ. Σωτηρόπουλος παρέτεινεν ταύ,- 
την έπί τρεϊς ημέρας πέραν τών 
άρχικώς προγραμματισθεισών, 
διά τήν έπίσκεψιν τής Φλωρεντί
ας, Ρώμης, Νεαπόλεως καί λοι
πών ’Ιταλικών πόλεων.

Απαντες οί εκδρομείς είναι ι
κανοποιημένοι άπολύτως άπό τό 
πλούσιον πρόγραμμα καί τήν τάξιν 
τής εκδρομής καί εκδηλώνουν τόν 
ενθουσιασμόν των, διότι διά τής 
πρωτοβουλίας τών Συλλόγων τούς 
παρεσχέθη ή δυνατότης — χάρις 
είς τό μικρόν κόστος — έπισκέ- 
ψεως τόσων τόπων, τούς όποιους 
άλλως ήτο αδύνατον, ή τουλάχι
στον έξαιρετικώς δύσκολον, νά 
έπισκεφθούν.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ!
ΑΙΕΥΘΥΝΤΟΥ

•—♦—

Ό Διευθυντής τοΰ 'Υποκα
ταστήματος Καρδίτσης άπηλ- 
λάγη έκ τοΰ Δικαστηρίου είς ο 
προσήχθη, κατόπιν μυνήσεως 
τοΰ ’Επόπτου ’Εργασίας διά 
παράβασιν τοΰ ίσχύοντος ώρα- 
ρίο-υ. Τό Δικαστήριον δέν άμ- 
φέβαλεν -μέν διά τήν παράβα- 
σιν, άπήλλαξεν όμως τής σχε
τικής ευθύνης τόν Διευθυντήν 
τοΰ Καταστήματος, διότι ώς α- 
πεδείχθη έξ έγγραφου ουτος 
τήν ή μέραν καθ’ ήν διεπιστώθη 
τό αδίκημα άπουσίοζεν είς ά
δειαν. Τό Διοικητικόν Συμ
βούλιον θά συνέχιση τούς αι
φνιδιασμούς του τόσον είς τό 
έν λόγω Κατάστημα, δσον καί 
είς τά λοιπά, καθ ,δσον έχει 
ήδη την πληροφορίαν δτι καί 
παρά τήν έκδοσιν απαγορευτι
κών ημερησίων διαταγών ύπό 
τών κ. κ. Διευθυντών περί μή 
τταραβιάσεως τοΰ ώραρίου, οί 
ίδιοι αμέσως τό παροβιάζουν 
διά προσκλήσεως υπαλλήλων 
δπως, είς ιμή εργασίμους ώρας 
καί ήμέρας προσέρχονται καί 
τακτοποιούν τάς τυχόν εκκρε
μότητας των.


