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Θύελλα άγανακτήσεως είναι ή ορμή του καί σημαία ηθι
κής καί δικαιοσύνης ό άγων του.

Ή Θύελλα θά κοπάση διά τής πραγματικής άναγνωρίσεως 
του μόχθου τών εργαζομένων εις την Τράπεζαν. Εκείνοι οί ό
ποιοι θά προσπαθήσουν νά την αναχαιτίσουν μέ τά γνωστά 
σαθρά μέσα τής διασπάσεως καί τής βίας, τό μόνον τό όποιον 
θά επιτύχουν, θά είναι τό στίγμα του δολιοφθορέως καί έχθρού 
τών δικαίων τής συναδελφικής οικογένειας, στίγμα τό όποιαν 
θά φέρουν μέχρι τέλους τής ζωής των τό δέ πέρασμά των άπό 
την Τράπεζαν θά άποτελή μίαν έκ τών μελανών σελίδων τής 
ιστορίας της.

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ
Άπό τής μεσημβρίας τής 6ης τρέχοντος μηνός, τό Προσω

πικόν τής Τραπέζης μας εύρίσκεται διά μίαν ακόμη φοράν επί 
τών επάλξεων. Άνέμενεν έπί έν ολόκληρον έτος νά γίνουν 
πράγματικότης τά οσα αφειδώς ύπέσχετο ή Διοίκησις. Καί θά 
άνέμενεν ακόμη εάν έξείδηλοΰτο άπό τής πλευράς τής Διοικήσε
ις τής Τραπέζης, μία έστω καί βραδεία άλλά ομαλή, φυσιο
λογική καί επί δικαίας βάσεως στηριζομένη πολιτική ίκανο- 
ποιήσεως τών άπό τής συγχωνε ώσεως του 1953 ακόμη(!) έκ- 
κρεμούντων ζητημάτων του. Οί αρμόδιοι όμως, ένώ έκώφευον 
συστηματικώς εις τάς συλλογικός εκκλήσεις, παραλλήλως καί 
κατά τρόπον προκλητικώτατον, άδιαφοροΰντες ακόμη καί διά

τάς ηθικός συνέπειας, τάς οποίας θά εΐχον επ’ αυτών αί πρά
ξεις των, δεν παρέλειψαν εις πάσαν περίπτωσιν νά ικανοποιούν 
περιωρισμένον αριθμόν ατόμων, φθάσαντες μάλιστα καί εις τό 
σημείον τής πρός μεμονωμένα πρόσωπα σκανδαλώδους διακρί- 
σεως.

Συγχρόνως κατεβάλλετο καί καταβάλλεται προσπάθεια α
ποκλεισμοί) τών Συλλόγων άπό τον χειρισμόν ζωτικωτάτων θε
μάτων, ως ό ’Οργανισμός καί τό Στεγαστικόν, ώστε νά εύρε- 
θώσιν ουτοι προ τετελεσμένων γεγονότων.

Κατά τής τακτικής αυτής καί πρός αποφυγήν τών ηθικών 
καί υλικών εις βάρος του συνεπειών της αγωνίζεται τό Προ
σωπικόν τής Τραπέζης.

ΠΟΙΑ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Εις τό προηγούμενου φύλλου 

! «Τραπεζιτική» είχε δημοσιεύ
σει πλήρη πίνακα τών κυριωτέ- 
κων αιτημάτων μας, έξ ών έφαί- 
ετο τό πλήθος τών έξ αυτών ά-

πορριφθέντων καί έκκρεμούντων 
έκ διαφόρων λόγων.

Μεγαλυτέραν δμως οξύτητα 
έπαρουσί ασαν τό οικονομικόν 
θέμα, ή παρέλκυαις του Στιεγα-

Η ΝΑΡΚΗ
Παράτήν ανυπαρξίαν τών 

στοι χειΐώδεστ έρωιν προϋποθ έσε- 
ων διά μίαν κατά τό δυνατόν 
άν'τΐ'κειμενικήν ικαί δικαίαν κρί- 
σιν, παρά τάς πανταχόθεν προ
ειδοποιήσεις διά το πσραικεκιν- 
δυινευόμενον τής πράξεως, παρά 
τόν έντονον αγώνα τής Συλλο
γικής Ηγεσίας καί την εις έν— 
δειξιν έντονου διαμαρτυρίας α- 
ποχώρησίν της έκ τού συμβου
λίου! προαγωγών, οί συνήθως 
τόσον διατακτικοί καί αναπο
φάσιστοι εις την έπίλυσιν καί 
τών άπλουστέρωιν ζητημάτων 
τού προσωπικού παράγοντεςτηο 
Διοικήσεως τής Τραπέζης προ- 
έβησαν, έλαφρά τή καρδίςχ, εις 
την διενέργειαν τώιν κατ’ έκλο- 
γήν προωθήσεων εις έκτασιν 
μάλιστα καλύπτουσαν πλήρως 
τό υπό τού ’Οργανισμού τιθέμε- 
νον ΑΝΩΤΑΤΟΝ όρισν.

Θά ήτο ματαιοπονία νά πα- 
ρα'θέσωμεν άπαξ ^ έτι την άλυ- 
σιιν τών άδειασείστων επιχει
ρημάτων, τά όποΐα^ κατά και
ρούς προφορικώις καί έγγράφως 
άπό τών στηλών μας προεβαλον 
οί εκπρόσωποι τών συναδέλφων 
κατά τής πραγματοποιήσεως 
τού άκαίρου τούτου είδους προ
αγωγών. , Λ „

Μόνον τό γεγονός δτι επι των 
προηγουμένων Διοικήσεων ε- 
σχεδιάσθη, ουδέποτε όμως οιπρ- 
τολμήθη τοιοΰτόν τι, παρά τήν 
έφεσιν πρός άνόρυξιν καί ανά- 
δειξιν «εκλεκτών» αποδεικνυει 
πληρέστατα τό μέγεθος τής ε- 
πιδειχθείσης έπιπολαίως σπου
δής·Βεβαίως οι με τας εν λογω 
προ αγωγός συνυφανθέντες π ο- 
ν η ρ ο ί σκοποί ένίωιν έκ τών 
άνευθύνως ΰπευΒυνων, δια τήν 
κατάτμησιν τών συναδέλφων 
εις ομάδας συμφερόντων καί 
συνεπώς έξασθένησιν τής δι- 
ααθέσεως αυτών διά μιαν 
άγωνιοπτικήν διεκδίκησιν επι- 
λύσεως τών λιμναζόντων ζη
τημάτων, δεν έπετεύχθησαν, | 
χάρις εις τήν συνείδησιν και 
τήν ευθυκρισίαν τής πλειοψηφί- 
οος αυτών τούτων τών διαικριθέν- 
των. Τούτο δμως ουδόλως ση

μαίνει δτι ό κίνδυνος τού φα
βοριτισμού, δστις τόσον άδεξί- 
ως καί χονδροειδώς έπεδείχθη 
κατά τάς προαγωγάς τού εί
δους αυτού, πσρήλθεν. Έγενε
τό ήδη μία κακή άρχή ή δέ μέ
χρι τοΰδε πολιτεία άλλά καί 
αυτή ή ψυχοσύνθεσις τών υ
πευθύνων διά ταώτας, προδικά
ζει δτι ουτοι θά προσπαθήσουν, 
παντί σθένει, νά δώσουν μίαν 
έτι χειρότερόν συνέχειαν, αδιά
φορο ϋ ντε ς αν διά τού τρόπου 
τούτου θέτουν μίαν ΝΑΡΚΗΝ 
εις τά θεμέλια αυτού τούτου 
τού Ιδρύματος, ή εύρυθμος λει
τουργία τού όποιου^ έστηρίχθη 
εις τόν σεβασμόν τής ιεραρχί
ας, τήν δΓ εντίμων μέσων άνά- 
δειξιν καί ιδίως εις τόν αυστη
ρόν αποκλεισμόν τώιν έ ξ ω- 
θεν έπεμβάσεων τάς 
οποίας καθιστά μοιραίας πλέ
ον ή διαπραχθεΐσα ^ πρόκλησις 
τής ευαισθησίας τών συναδέλ
φων.

’Επιβάλλεται ιδθεν,ι όπως 
πάντες οί έκ τών άνωτάτων στε
λεχών τής Τραπέζης μη άναμι- 
χθέντες είς τό σκάνδαλον τούτο, 
συ ν ε ι δ η τοποι ο ΰ ντ ες τόν εντεύ
θεν κίνδυνον, έξεγέρθουν ώς εΐς 
άνθρωπος πρός ανακοπήν τής 
έπί τοιούτου ολισθηρού δρόμου 
πορείας τής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης.

Τούτο βεβαίως ουδόλως ση
μαίνει δτι ολόκληρον τό Προ
σωπικόν διά τών όργανώσεών 
του θά παύση έστω καί έπί στι
γμήν τόν άγώινα πρός άποκα- 
τάστασιν τής όμαλότητος, από 
τής όποιας τοσοΰτσν άπροκα- 

ι λύπτως καί έτσειθελικώς έξε- 
τράπησαΐν οί κοπτόμενοι — με 
λόγια— διά τήν προκοπήν τού 
' I δρύματος.

Ε’ίμεθα δέ βέβαιοι δτι αί έ- 
πιταγαΐ τής ’Ηθικής καί τού 
Δικαίου, αί σποΐαι άπετέλεσαν 
άνέκοθεν τόν γνώμονα τών δι- 

| οικούντων τήιν Τράπεζαν τελι- 
κώς θά επικρατήσουν καί τά 
σκοτεινά σχέδια τών ύπονομευ- 
ΐτών τής γαλήνης της θά άποτύ- 

■ χουν.

στικού, ή έπιχειρουμένη. έρήμην 
τών Συλλόγων τροποποίησις 
τού Όργανισμοΰ, ή δέ παιράβα- 
σις τών ηθικών περί τάς προα
γωγάς άρχών έδημιούργει μίαν 
νέοον κατάστασιν, έντείνουσαν 
τήν οξύτητα καί έπιβάλλουσαν 
αμέσως την Συλλογικήν άντί- 
δρασιν. Είδικώτερον ώς καί διά 
τών ανακοινώσεων τών Συλλό
γων έξετέθη, τά αιτήματα έχουν 
οντω:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΘΕΜΑ
------Ο-------

1) ’Έκτακτος οικονομική ένί- 
σχυσις 1.000 δρχ. ύφ’ ήν μορ
φήν έδόθη είς τήν Τράπεζαν τής 
Ελλάδος. Ή μή άποδοχή τών 
απόψεων τής Συλλογικής ήγε- 
σίας περί βελτιώσεως τών απο
δοχών κατά τόν παρελθόντα 
Μάϊον άφήκε άνοικτόν τό θέμα, 
ώστε νά έξακολουθή νά παρί- 
σταται ανάγκη εκτάκτων οικο
νομικών ένισχύσεων.

2) ,Αναδρομνκαί διαφοραί μι
σθοδοσίας έκ προαγωγών 1 954 
—· 1 956. Ή Συλλογική ηγεσία 
έθεσε κατά τό παρελθόν θέρος 
τό θέμα τούτο είς άντίκρουσιν 
τού πολλαχόθεν προβαλλαμένου 
επιχειρήματος περί άπαγορεύ- 
σεως είς τήν Τράπεζαν δπως 
προβαίνη είς βελτιώσεις τού μι
σθολογίου, ή καταβάλλη πέραν 
τού μισθού παροχάς πρός τό 
Προσωπικόν της. Διά τήν αυ
τήν αιτίαν έζήτησε και τά ανα
δρομικά έκ τής ένσωματώσεως 
τών έπιδομάτων ακρίβειας είς 
τόν οργανικόν μισθόν. Ούτω είς 
αρκετά μεγάλον τμήμα τού 
Προσωπικού θά έπήρχετο οικο
νομική ωφέλεια, νάμψ έπιβε
βλημένη. Ένώ δμως τό δεύτε
ρον θέμα έγένετο αποδεκτόν 
καί κατεβλήθη καί προκαταβο
λή, ώστε σήμερον νά προβάλ
λεται μόνον άπό άπόψεως σ υ ν- 
τμήσεως τών δ ό σ ε ω ν κα
ταβολής του, τό πρώ
τον άπερρίφθη διά λόγους άρ^ 
χής(!) δηλ. δτι ή Τράπεζα (ώς

άνΕψέρθη καί είς σχετικήν έγ- 
κύκλιον) κατά παραχώρησιν &ι- 
ενήργησε τάς προαγωγάς, συ
νεπώς εΐχε τό δικαίωμα νά μή 
καταβάλη τους άντιστοίχους 
μισθόύς. Φυσικά τό «έπιχείρη- 
μα» τούτο έχει ήδη καταπέσει 
ικαί διά δικαστικών αποφάσεων 
έκδοθεισών κατόπιν προσφυγής 
τών έμπιπτόντων είς τήν περί- 
πτοοσιν μελών τού Δ.Σ. τού 
Συλλόγου. Ή Δ)σις τής Τρα
πέζης άντΐ νά συμμορφωθή. 
πρός τόν Νόμον προσπαθεί νά 
συσκότιση τό θέμα, προβάλ- 
λουσα τόν κίνδυνον οικονομικής 
αναταραχής (έκ τής καταβολής 
8 έκατ. περίπου συνολικής δα
πάνης!...). Τούτο, πέραν τού 
ασυμβιβάστου πρός τήν σοβα
ρότητα τού ' I δρύματος, είναι 
καί τελείως αναληθές, διότι οί 
Σύλλογοι έδήλωσαν, δτι δέ
χονται την τμηματικήν κατα
βολήν αυτών είς τό μέλλον, ώς 
συμβαίνει καί διά τάς διαφοράς 
έκ τής ένσωματώσεως, σήμερον 
δέ ζητούν δπως ήΤράπεζα προ- 
6ή είς τήν ένδεδειγμένην πράξιν 
άναγνωρίσεως πρός διακοπήν 
ec*e*c»eieie»eic»€ie<cieicse*e«c3c»e*e#c«cic

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΕΙΣ ΤΗΝ 3 η ΣΕΛΙΔΑ

*
Τό ΡΕΠΟΡΤΑΖ τής «ΤΡΑ

ΠΕΖΙΤΙΚΗΣ» διά τά ζητήμα
τα τών έργαζοιμένων καί τήν 
άντιμετώπισίν των.

'Ομιλούν 6 Πρόεδρος τού 
Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέ- 
ζης Ελλάδος, ό Πρόεδρος Έ- 
νώσεως Προσωπικού Ήλ, Σι
δηροδρόμων καί ό Πρόεδρος 
τού Συλλόγου Υπαλλήλων Λαϊ
κής Τραπέζης.

*
"Αρθρον μας διά τήν ΝΕΑΝ 

ΤΑΚΤΙΚΗΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΥ
ΤΟΤΕΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ.

τής συντελουμίνης Τήν 31)12;·
59 παραγραφής. ’Εάν τούτο ό
μως δεν γίνη, είναι ήναγκασμέ- 
νοι διά τον λόγον τής παραγρα
φής νά καταθέσουν τάς είς χεΐ- 
ρας των άγωγάς τών ένδιαφερο- 
μενών μελών των, πράγμα τό 
όποιον θά έχη ώς συνέπειαν τήν 
άμεσον έκ μέρους τής Τραπέζης 
καταβολήν τής οφειλής της, 
πλέον τόκων καί δικαστικών έ- 
ξόδων.

Έκδηλος συνεπώς ή αδιαλ
λαξία καί ό αδέξιος χειρισμός 
τών ζητημάτων τού Προσωπι
κού έκ μέρους τών έντεταλμέ- 
νων πρός τούτο οργάνων τής 
Διοικήσεως τής Τραπέζης, διά 
τάς οίκονομιΐκάς δέ συνέπειας 
είναι ουτοι υπεύθυνοι απέναντι 
τού Ιδρύματος.

3) ’Εάν πράγματι ή Τράπε
ζα θέλη νά δείξη ένδιαφέρον διά 
τό Προσωπικόν της, άς μιμηθή 
έτέρας μεγάλας Τράπεζας καί 
άναλάβη τάς έπαχθεΐς δι’ αυτό 
εισφοράς υπέρ Ο.Ε.Κ. καί Τα
μείου ’Ανεργίας.

ΣΤΕΓΑΣΙΣ -ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
----♦---

Αί άρμόδιαι ’Επίτροποί έ
χουν συσπαθή άπό τών άρχών 
τού 1959 καί ένώ τό στεγαστι- 
κόν διήιλθεν άπό άναβολής είς 
αναβολήν, τό θέμα τού ’Οργα
νισμού ήρχισε νά «μελετάται» 
μυστηριωδώς.

Καί πάλιν ή Διοίκησις τής 
Τραπέζης συσκοτίζει τά θέμα
τα ομιλούσα περί υποβολής α
νακριβών στοιχείων διά τό πρώ
τον καί καθυστερημένης υπό του 
Συλλόγου Υπαλλήλων υποβο
λής τού σχετικού ύπομνήματος 
διά τό δεύτερον ύποβληθέντος 
τήν 20)11)59.

Οί ισχυρισμοί τής Διοικήσε- 
ως εΐναι άβάσιμοι, διότι τά θέ
ματα εΐχον τεθή άπό έτους καί 
πλέον καί έν γενικαΐς γραμιμαΐς 
αί άπόψεις τών Συλλόγων ησαν 
γνωσταί.

Άλλά έάν ή σύστασις τών 
Επιτροπών έγένετο προ έτους 
διατι δεν έλειτούργησαν αοται; 
Οί Σύλλογοι ήσοα/ άνά πάσαν 
στιγμήν έτοιμοι νά συνεργα-

σβνΰν ι-ό ι α. τής ’ Ετν ι τροιτής. 'Ω^ 
άλλωστε άποδεικνύεται έκ τών 
ύστερων,ή Διοίκησις τήςΤραπέ- 
ζης ουδόλως στηρίζεται είς τάς 
άπόψεις καί τά υπομνήματα 
τών Συλλόγων, διότι ούτε μετ’ 
αυτών καί τού Συνδέσμου ’Α
στέγων συνειργάσθη διά τό 
Στεγαστικόν, ούτε καί τόν Σύλ
λογον έκάλεσε πρός συζήτησιν 
τής ήδη ύπ’ αυτής σχεδιαζόμε
νης τροποποιήσεως τού Όργαί- 
νισμοΰ.

Τό τελευταΐον καί μόνον, dp- 
■—► ‘Η συνέχεια είς τήν 5ην σελίδα

ϊ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ*
a--------- ► -«--------- ■
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

—♦—

’Έφτασε πιά ό κόμπος οπό 
χτένι. Τό πήραμε, απ’ έδώ τό 
πήραμε άπ’ έκεΐ. Μήπως έχου
με άδικο... Μήπως θά πρέπει νά 
περιμένουμε ακόμα;... Γιά νά ί- 
δοΰμε... Κάτι θά γίνη, καί γιά 
μάς.. Δέν βαρυέσαι. Νέες ανα
βολές. Νέα παχειά λόγια (στα
θερό αυτό τό πιάτο τής ή μέ
ρας). Γιά μια στιγμή κάτι πή
γε νά γίνη... Μπά δεν βαρυέ- 
σαι... Λίγες δείκάρες στους πολ
λούς... Μάτσο στους λίγους. 
Καί μιά φωνή άπό πάνω. Θέλω 
έκλεκτούς. Θέλω έκλεκτούς. Οί 
άλλοι «ό δχλος» θά δουλεύουν 
μέχρι ξεθεώματος θά παίρνουν 
τό λιγουλάκι τους, θά ζούν στο 
σκοταδάκι τους,γιατί...αυτός εί
ναι ό προορισμός τους. Καί ά- 
μολήσανε τήν απόχη, τους. Κά
τι νόμισαν πώς πιάσανε κΓ ά
πό κεΐ. Καί έτοιμάζανε τόν ά- 
πολογισμό τους γιά τά μέτρα 
«ύπέρ» τού Προσωπικού, δπως 
καί πέρυσι. Μέ ειδικά άρθρα 
γιά τό πόσοι πεθαναν καί πό
σοι τιμωρήθηκαν. Άλλά ή πα
ράξενη στατιστική μηχανή στα
μάτησε γιατί είχε άλλη δουλειά 
νά κάνη. Γιατΐ ό Γίγας πού οί 
άνθρωπίσκοι - «έγκέφαλοι» ονο
μάζουν «όχλο» σταύρωσε τά χέ
ρια καί εΐπε: «Ώς έδώ κύριοι. 
Θέλω καί γώ τό δίκηο μου. Καί 
δέν θά σάς άφήσω νά προχω
ρήσετε γιοπΊ σαν τό διαλύσε-
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Ό Κώστας Νίκας Εφτασε 
στήν μικρή έπαρχιακή πόλη 
στην άκρη τοΰ κάμπου, Ενα χει
μωνιάτικο βράδυ. Κατέβηκε α
πό τό αυτοκίνητο καί προχώρη
σε στον κεντρικό δρόμο. Πέρα
σε ώς την άλλη άκρη της σέ 
λίγα λεπτά. Ξαναγύρισε άπό 
τον ίδιο κεντρικό δρόμο, καί Ε
πιθεώρησε δλα τά μαγαζιά καί 
τά σπίτια πού είδε. Κάτω άπό 
Ενα μουντό ουρανό ολόκληρη ή 
μικρή πολιτεία εΐχε μια δυσά
ρεστη Εκφραση κακοπαντρεμέ
νης γυναίκας. Σά νά λυπόταν 
ατέλειωτα πού την είχαν πετά- 
ξει στη γωνιά του άσκημου αύ- 
τοΰ λεκανοπέδιου. "Ολοι οί άν
θρωποι τοΰ φάνηκαν κακομοι- 
ριασ,μένοι καί ξένοι. Νά φύγη, 
νά φύγη! Ούτε νά τούς άγγίξη. 
Τούς Εβλεπε σά λεπρούς. Ξανα- 
πηγε στην πλατεία Εκεί πού εί
χε αφήσει τά πράγματά του. 
Κάποιο αυτοκίνητο ξανάφευγε 
γιά κάτω. Μπήκε μέσα καί, ό
ταν τό αμάξι ξεκίνησε, ό Νίκας 
Ενοιωσε τον εαυτό του σάν α
σφαλισμένο. Τοΰ φάνηκε πώς 
γλίτωσε άπό μεγάλο κίνδυνο. 
’Αλλά τί θά γινόταν; Ή φυγή 
του αυτή θά είχε συνέπειες. Εί
χε όμως όλο τάν καιρό νά τά 
συλλογιστή αύτά μέσα στο 
τραίνο, πού θά Επαιρνε στή Λά
ρισα. "Οταν αργά τή νύχτα 
μπήκε μέσα στο ’Εξπρές πού 
πήγαινε στήν ’Αθήνα, ησύχασε 
κάπως. Στρώθηκε σ’ Ενα κουπέ 
τής πρώτης καί ευχαριστημένος 
μέσα στά φώτα καί σέ άλλους 
άνθρώπους άπό κείνους πού εΐ- 
χεσυναντήσει στή σύντοιμη Επί
σκεψή του στή μικρή κωμόπολη,
♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
τε τό μαγαζί, Ετσι πού πάτε 
πάλι στήν πλάτη μου θά ξεσπά- 
ση».

Καί ό ιθύνων ΝΟΥΣ τής νέ
ας τάξεως (ό ΛΟΓΟΣ τής Βί
βλου τής σημερινής μας κακο
μοιριάς), Εχολώθη, καί ήθελε 
νά ΐδή τά πράγματα όπως τοΰ 
άρεσαν. Καί Εδώ αρχίζουν τά 
ευτράπελα. "Αρχισε τό παζάρι 
στή σκέψη του. Θά τοΰ άρεσε α
κόμα καί αυτός ό «όχλος» άν εΐ
χε σταυρώσει τό ένα χέρι του 
μονάχα καί μέ τό άλλο... Εγρα
φε· 1 : I

«Νά μοΰ δώσετε στοιχεία. 
Στοιχεία πού νά λένε δτι μόνο 
τό 50% άπήργησεν» έσύριξε άπ’ 
άκρου εις άκρον τοΰ χώρου τοΰ 
δωματίου του ό «λόγος».

«,Αψοΰ τό θέλεις έφέντημ’. 
Ετσι νά γίνη. ’Αλλά ξέρεις δέν 
είναι Ετσι. Καί αυτούς πού θέ
λησες γιά «έκλειίκτούς» είναι μέ 
τον «όχλο».

«Δολιοφθορεΐς. Δέν εΐν’ Ετσι. 
Αυτό πού σάς είπα θά γίνη». 
Εξέβαλε ό «Λόγος» φωνή πού 
κατόρθωσε νά φθάση μέχρι τής 
οροφής τοΰ δωματίου.

Καί ξαιμολύθηκαν oi στατι- 
στικολόγοι σέ κάθε άκρη. Καί 
πήραν τά στοιχεία. Πολλοί ά
πό... ύπερβάλλοντα ζήλο Εβγα
λαν καί ανακοινώσεις συνδικα
λιστικές Μ...

Γέλασαν τότε... καί οί κότ- 
τες. Μά..., είπε κάποιος, πίσω 
άπό τό δάκτυλό τους πάνε νά 
κρυφτούν; Καί κάποιος άλλος. 
«Γιατί όχι; Ό άνθρωπακισμός 
φίλε μου Εχει τέτοιο ηθικό ανά
στημα πού μπορεί καί πίσω ά
πό ένα δάκτυλο νά τό κρύψη».

Καί ή γελωτοθΕροπτεία κορυ- 
φώθηκε όταν... ή «στατιστική 
παρατήρησις» εΐδε δτι.,. ή δου
λειά δέν βγήκε, καί προσέψυγε 
εϊς τον ...ΛΟΓΟΝ νά ζητήση... 
παράταση τοΰ ωραρίου (!)—1 
ψθάσαμε καί κεΐ άσχετο άν δέ 
ιό πετύχαμε·—γιά νά «καλυφθή 
τό κενόν τής απεργίας».

’Εδώ δμως τά πράγματα δέν 
ήταν τόσο ευνοϊκά γιά τον ΛΟ
ΓΟΝ. Μπορεί νά ψιάχνει κανείς 
μιά εικόνα κατά παραγγελία, 
άλλά τό ξύπνημα είναι πικρό. 
Καταπέλτης Ερχεται ή άπάντη- 
ση τής αλήθειας. «Δούλεψαν» 
οΐ μισοί άλλά πού είναι ή δου
λειά τους;

«’Ανίκανοι... νά βράσω τά 
στοιχεία σας», βρυχήθηκε ό ΛΟ
ΓΟΣ καί αντιλάλησαν ( ! ) γιά 
μιά ακόμα φορά οί τοίχοι τοΰ 
ταλαίπωρου δωματίου.

Καί ό ΛΟΓΟΣ βουβάθηκε. 
Νά δοΰμε τί άλλες Εξυπνάδες 
θά ξεφουρνίση όταν ξανάβρη 
τήν μιλιά του...

Ν.

άρχισε νά σκέπτεται τί θάκανε 
τώρα.

‘Ο Κώστας Νίκας είταν «Εν
τεταλμένος» στήν «Τράπεζα Γε
νικών Συναλλαγών Α.Ε.» σέ έ- 
παρχιακό καλό υποκατάστημα. 
Γι·ά το καπρίτσιο κάποιου το
πικού παράγοντα Επεσε σέ 
«δυσμένεια» καί πήρε μετάθεση 
για τήν πόλη πού τό ίδιο τοΰτο 
βράδυ· κιόλας άφησε. Είχε πάει 
στην ’Αθήνα νά παρακαλέσει νά 
τοΰ άλλάξουν τό ύπσκατάστηι- 
μα. ’Αλλά άπό τις γνωριμίες 
του τοΰ Κεντρικού καμμιά δέν 
τοΰ είχε φανή χρήσιμη, γιατί τό 
ζήτημα εΐταιν «πειθαρχικό». Σέ 
τέτοια περίπτωση, ό μόνος πού 
μπορούσε νά ανακαλέσει τή 
μετάθεση είταν ό Γενικός Δι
ευθυντής. Τά ζητήματα τοΰ 
προσωπικού τά χειριζόταν ό ί
διος ό Γενικός, ό κ. Πάχνης. 
"Ετσι τοΰ δινόταν ή ευκαιρία 
νά ύποχρεώνη τούς πολιτικούς 
ή άλλους παράγοντες, ώστε νά 
κάνει κΓ αυτός τά ρουσφέτια 
του ή νά κανονίζει καλύτερα τις 
δουλειές τής «Τραπέζης Γενι
κών Συναλλαγών A. Ε.». Τή 
στιγμή αυτή όμως ό Νίκας δέν 
μπορούσε νά διαθέσει πολιτικά 
μέσο: κι’ Ετσι είχε άναγκαστή 
ινά ξεκινήσει γιά τή νέα του θέ
ση. "Ομως είδαμε πώς μόλις 
εφτασ’ Εκεί βρήκε τον τόπο τό
σο ανυπόφορο γι’ αυτόν, ώστε 
γύρισε αμέσως πίσω.

Καί τώρα; πώς θά τά κανό
νιζε; ή Τράπεζα μπορούσε καί 
νά τόν απολύσει. Καί ό Νίκας 
δέν ήθελε νά χάση τή θέση του. 
Μιά μέρα τά πράγματα μπο
ρούσαν νά διορθωθούν ή καρ- 
ριέρα του δέν είταν ευκαταφρό
νητη. ’Ένοιωσε τόν έαυτό του 
κάπως λιγότερο αισιόδοξο τώ
ρα. ’Αλλά τή στιγμή ακριβώς 
Εκείνη εΐδε νά περνούν στο διά
δρομο τοΰ βαγονιού δυο πρόσω
πα που δέν περίμενε νά συναν
τήσει Εκεί. Τό Ενα άπό αυτά 
τοΰ Εδωσε εύχάριστη Εκπληξη, 
καί Ετοιμαζόταν νά βγή νά τό 
φωνάξει, άλλά αμέσως παρου
σιάστηκε τό άλλο, πού τόν Εκα
με νά τραβήξει τά κουρτινάκι 
τού βαγονιού γιά νά κρυφτή. Δέ 
θά ήθελε ιμέ κανένα τρόπο νά 
συναντηθή μέσα στο τραίνο ιμέ 
τό δεύτερο αυτό πρόσωπο. Καί 
γιά νά άποφύγει τον κίνδυνο 
καινούργιας συάντησης, σκύ
φτηκε νά ζητήσει βαγκόν - λι 
καί νά μείνει κλεισμένος ώσπου 
νά φτάσει στήν Αθήνα. "Οταν 
όμως πήγε καί βρήκε τάν αρμό
διο υπάλληλο μέσα στο τραίνο, 
Εκείνος σήκωσε τά χέρια:

—Λυπούμαι, κύριε, δέν έχω 
ούτε ένα κρεββάτι.

Καθώς μιλούσε ιμέ τόν υπάλ
ληλο τής Εταιρίας κλιναμαξών 
σέ μιά σκοτεινή γωνιά, εΐδε νά 
μπαίνουν μαζί σ’ Ενα διαμέρι
σμα τοΰ βαγονιού Ενας άντρας 
καί μιά γυναίκα: είταν τά ίδια 
πρόσωπα πού εΐχε άντιληφθή 
νά περνούν τό διάδρομο τού βα
γονιού του λίγη ώρα πιο πρίν.

—·Συνταξΐ)δεύίουν,ί σκέΙφτηκε. 
Μά τότε..τίποτε δέ χάθηκε.

Τό ζευγάρι πού εΐχε αναγνω
ρίσει ό Νίκας, είταν άπλού- 
στατα ό κύριος Πάχνης, γενικός 
διευθυντής τής Τ,ραπέζης καί 
ή κυρία Μαίρη Λαμπά, χήρα 
τού γνωστού δημοσιογράφου. 
Ή κυρία Λαμπά εΐχε άλλοτε 
«αγαπήσει πολύ» τό Νίκα, άλ- 
λ άδέν πρόκειται βέβαια τώρα 
νά σάς διηγηθώ όλο τό παρελ
θόν τοΰ Κώστα Νίκα. Αυτό θά 
τό κάμω άλλοτε, γιατί ό Κώ
στας Νίκας αξίζει νά τοΰ γρά
ψεις τήν ιστορία του. Είναι αν
τιπροσωπευτικός τύπος μέσα 
στους τραπεζικούς, όχι γιατί 
είναι ενα παραπάνω αντίγραφο 
χιλιοαπαντημένου τύπου·, άλλά 
γιατί μέ τις αντιφάσεις του α
ποτελεί ενα χάρτη τής τραπε
ζοϋπαλληλικής ποικιλίας κατά 
τό σύστημα τού Μερκάτορ. Λοι
πόν ή κυρία Λαμπά, γιά νά 
κλείνουμε τήν παρένθεση, φαί
νεται πώς γιά τήν ώρα «αγα
πούσε πολύ» τόν κύριο Πάχνη. 
‘Ο Νίκας δέν άργησε νά κάμει 
το σχέδιό του: Θά πήγαινε νά 
βρή τήν κυρία Μαίρη καί αύτή 
8ά τά κανόνιζε όλα μέ τόν ισχυ
ρό φίλο της. Άποτραβήχτηκε 
στο βαγόνι του, σκεπάστηκε μέ 
μιά Εφημερίδα στή γωνιά καί 
αποκοιμήθηκε ήσυχοσμένος, Τό 
πρωί βγήκε στο παράθυρο καί 
άνάσανε μέ ηδονή τό άρωμα 
των πεύκων: τό τραίνο Εφτανε 
στο Μπογιάτι. Μόλις Εφτασε 
στήν ’Αθήνα, ό Νίκας πήδησε 
άπό τούς πρώτους καί βιαστι
κός μπήκε μέσα σ’ Ενα ταξί καί 
απομακρύνθηκε, γιά νά άποφύ- 
γη ανεπιθύμητη συνάντηση στο 
σταθμό.

Λίγες ώρες άργότερα, ή κυ
ρία Μαίρη δεχόταν μέ ευχάρι
στη Εκπληξη τόν άλλοτε εραστή 
της. Ό παλιός δεσμός της τής 
εΐχε άφίσει καλή ανάμνηση. 
Είταν μιά αυθόρμητη Ενωση χω
ρίς βαθειά ψυχική βάση, μιά 
εύχάριστη περίοδο Ερωτα των 
αισθήσεων καί άσυλλογισιάς,

χωρίς υστεροβουλία, άλλά όχι 
χωρίς τρυφερότητα. Τό ειδύλ
λιο είχε σταματήσει μέ τήν α
ναχώρηση τοΰ Νίκα γιά τήν Ε
παρχία, όπου ανώτερη θέση τοΰ 
άνοιγε τό στάδιό του πολύ Εν
θαρρυντικά.

Δέ χρειάστηκε νά φέρει τήν 
κουβέντα ό Νίκας γιά τόν Πά
χνη καί γιά το ζήτημά του. Μό
νη της ή Μαίρη, σέ τόνο έντε- 
λώς άνοιχτόκαρδο καί μέ τήν 
προθυμία παλιού φίλου, τόν ρώ
τησε πώς τά πάει στήν Τράπε
ζα, καί ό Νίκας διηγήθηκε μέ 
κάθε ειλικρίνεια τήν περιπέτειά 
του.

—Μήν ανησυχείς, μικρέ μου, 
όλα θά διορθωθούν, είπε χαμο
γελώντας ή Μαίρη. Ή πρώτη 
μου δουλειά είναι νά σοΰ πάρω 
μιά άδεια γιά νά μείνης στήν 
‘Αθήνα ώσπου νά κανσνιστή τό 
ζήτημά σου. Άλλά δόσε μου Ε
ξουσιοδότηση νά τό ταχτοποι
ήσω όπως μπορώ καλύτερα,

— Παραδίδομαι ολόκληρος 
στά χέρια σου, απάντησε Εν
θουσιασμένος ό Νίκας.

Τή συνάντηση αύτή ακολού
θησε μιά καινούργια. Ή Μαίρη 
βρήκε μιά λύση πρωτότυπη, 
πού δέν ικανοποίησε απόλυτα 
τό Νίκα, είναι αλήθεια, άλλά έ- 
πειδή Εσωζε τή δύσκολη κατά
σταση καί θά τον Εξυπηρετού
σε στο μέλλον, τή δέχτηκε μέ 
ευγνωμοσύνη. Ό Νίκας Επρεπε 
νά γυρίσει στήν μικρή πληχτική 
πόλη πού άφισε πίσω του μέ 
τόση σπουδή. Άλλά ύστερα ά
πό δυο μήνες τό πολύ, ή θέση 
τοΰ διευθυντή θά άδειαζε. Διευ
θυντής εκεί είταν τώρα ό κ. 
Φιάκας, πού σάν άνθρωπος τοΰ 
κόμματος πού κυβερνούσε τώρα, 
εΐχε αξίωση γιά μεγαλύτερο υ
ποκατάστημα καί θά τό Επαιρ
νε γρήγορα. Ό κ. Φιάκας, αντί
θετα προς κάθε διάταξη τοΰ κα
νονισμού καί χωρίς νά Εχη κα
μιά κατάρτιση, είχε γίνει δι
ευθυντής στο μικρό αυτό υπο
κατάστημα άπό Ταμίας πού εΐ- 
ταν πριν στήν Κέρκυρα. Τό 
καινούργιο καθεστώς τόν είχε 
λανσάρει στή διευθυντική καρ- 
ριέρα καί τώρα ό κ. Φιάκας δέν 
Εβρισκε Ικανοποιητικό τό μι
κρό αυτό υποκατάστημα. Θά 
τόν Εστελναν λοιπόν σέ μεγαλύ
τερο σέ δυο ή τρεις μήνες τό 
πολύ, πο ύθά γίνονταν γενικές 
μεταβολές. Μέσα στον ετήσιο 
γενικό χορό των διευθυντών 
(μεγάλη ευκαιρία γιά ρουσφε- 
ταλόί) ή θέση τού Φιάκα δέ θά 
συμπληρωνόταν, ώστε νά μείνει 
PAR INTERIM στά χέρια τοΰ 
Νίκα. ’Έτσι θά τοΰ δινόταν ή 
ευκαιρία νά δείξη τήν Ικανότη- 
τάτου (ικανότητα μεγάλη δέ θά 
χρειαζόταν, φτάνει νά μήν εί
χε υπηρεσιακά ατυχήματα! ), 
ώστε νά γίνη οριστικά διευθυν
τής σέ λίγο καιρό πού θά ξε
χνιόταν ή τελευταία του ιστο
ρία.

Ό Νίκας προτιμούσε μιά κα
λή θέση στο Κεντρικό, άλλά αυ
τό δέν μπορούσε νά γίνει γιά 
τήν ώρα: οί θέσεις είταν πια
σμένες, θά ερχόταν στήν Αθή
να ώς απλό νούμερο. Γι’ αύτό ή 
Μαίρη τόν συμβούλεψε νά δεχτή 
αύτή τή λύση, πού τοΰ Εξασφά
λιζε μέλλον.

—Πάρε αύτή τή θέση, τοΰ 
είπε. Γρήγορα θά γίνεις διευ
θυντής. Θά πας καί σέ μεγαλύ
τερο κατάστημα. Θά Εξυπηρετή
σεις άνθρώπους ’ισχυρούς καί 
αυτοί μέ τή σειρά τους θά σέ 
βοηθήσουν. Είσαι αρκετά Εξυ
πνος γιά νά ξαίρεις πώς ποτέ 
δέν πάει κανείς μπροστά γιά 
τήν υπηρεσιακή του άξια. Ιδι
αίτερα μέσα στήν τράπεζα σας, 
πρόσθεσε ή Μαίρη; χαμογελών
τας, le piston fait beaueoup 
plus aue le merite...

Καί Εξακολούθησε νά τόν 
συμβουλεύει:

—’Εσείς Εκεί κάτω στήν Ε
παρχία δέν καταλαβαίνετε μέ 
πσιό τρόπο ανεβαίνουν οί μεγά
λοι σας στο κέντρο. Φαντάζεσθε 
ίσως πώς αυτοί πού παίρνουν 
τις μεγάλες θέσεις είναι οί κα
λύτεροι υπάλληλοι. Οί ομαδικές 
Ε—► *Η συνέχεια εις τήν 4ην σελίδα

ΟΠΤΙΚΑ

Γ.ΣΥΚΑΡΑΣ
•

Σπ. Μήλιοιι 26 (Μέγ. Μετ. Ταμ. 
Στρατού). Τηλ. 22.086-ΑΘΗΝΑΙ |

■ ΟΙ ΠΛΕΟΝ ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΣΚΕ
ΛΕΤΟΙ

ΒΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΟΛΩΝ 
ΤΩΝ ΑΝΕΓΝΩΡΙ ΣΜΕΝΩΝ ΕΡ
ΓΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ κ. 
κ. ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΩΝ

■ ΚΑΙ ΠΑΣΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡ 
ΓΑΣ ΙΑ

Ή ημέρα πού κάνει τό χθες 
παρελθόν ένός χρόνου καί τρέ
φει Ελπίδες καί προσδοκίες, 
εφθασε.

"Οπως κάθε χρόνο έτσι καί 
Εφέτος είμαστε έτοιμοι νά τήν 
καλοδεχθοΰμε καί νά τήν γιορ
τάσουμε.

Αύτή εΐναι ή μοίρα των αν
θρώπων, τό παρελθόν, τό παρόν 
καί τό μέλλον νά διαγραφή τόν 
αιώνιο καί αεικίνητο κύκλο μέ
σα είς τον όποιον περιστρέφον
ται οΐ ανησυχίες των.

’Αναμνήσεις!! ευχάριστες, 
δυσάρεστες περικλείονται είς 
τό σύνολο ν των ήμερων πού 
περάσαμε. Τώρα αρχίζει ό νέος 
χρόνος καί μαζύ ξεπροβάλλουν 
ελπίδες, όνειρα, προγράμματα.

Τί έκάναμε ώς τά χθές; Νά 
Ενα Ερώτημα τώρα πού βρισκό
μαστε στο κατώφλι τής πρωτο
χρονιάς. Αύτό δέν έχει σημα
σία, ανήκει είς τό παρελθόν, 
Ενδιαφέρει τό αΰριον. Καί αυ- 
ριον άπηλλαγμένοι άπό κάθε 
κακή άνάμνησι τοΰ χί3ες, θά ξε
κινήσουμε γειμάτοι αισιοδοξία: 
γιά νά κερδίσουμε τήν μάχη γιά 
τήν πρόοδο καί τήν ευημερίαν 
τοΰ συνόλου καί ώς Εκ τούτου 
καί τοΰ Εαυτού μας.

Όλίγη αισιοδοξία δυναμώ
νει τις προθέσεις μας καί είς 
τά όνειροπολήματά μας ανθίζει 
χρώμα χαρωπό.

Άντιθέτως, ή απαισιοδοξία 
μάς σταματάει είς τό παρόν, 
μάς γυρίζει πίσω σέ περασμέ
νες, άλλά όχι αλησμόνητες χα

ρές, μάς κάνει νοσταλγούς τοΰ 
παρελθόντος καί γενικά μάς 
φράσσει τόν δρόμο γιά τό μέλ
λον. Καί μονάχα μιά δυνατή 
νοσταλγία μάς κατέχει, τόσον 
—μά τήν αλήθεια ανθρώπινη. 
Νά γυρίσωμε πάλι πίσω, νά 
γίνωμε πάλι παιδιά δίχως φρον
τίδες, σκέψεις, αγωνίες, όνειρα 
καί μέ μόνη Εννοια τήν ά- 
πόλαυση άπό ενα ασήμαντο ά- 
γιοβασιλειάτικο παιχνιδάκι τοΰ 
πατέρα, που στήν φαντασία 
μας νά γεμίζη κόσμο ολόκλη
ρο. Νά γυρίσωμε στήν ηλικία 
Εκείνη πού τά βλέπαμε δλα χα
ρούμενα καί που δέν ξεΰραμε 
πώς υπάρχουν άλλες λύπες πα
ρά σάν θά έσπαζε ό κούκλος ή 
θά χαλούσε ό σιδηρόδρομος.

Μά μάς άπερρόφηςταν οί σκέ
ψεις, καί ή ώρα περνά...

Σέ λίγα λεπτά, ίσως καί σέ 
δευτερόλεπτα 9ά χτυπήση μεν 
σάνυχτα —δπως κάθε χρόνο—< 
€ά σβύση τό φώς καί οί δώδε
κα βαρείς κτύποι τοΰ ρολογιού, 
θά κλείσουν τόν χρόνο πού πέ
ρασε.

Καί εϊς τό πρώτο δευτερόλε
πτο θά άρχίση νά κυλά ό και
νούργιος χρόνος γεμάτος υπο
σχέσεις. Καί Evy τά χρόνια θά 
περνούν καί θά διαδέχεται τό 
ένα τό άλλο, έμιεΐς οί άνθρωποι 
μέ τις καλές καί κακές αδυνα
μίας μας, κάθε πρωτοχρονιά θά 
άνταλλάσσουμε τήν ίδια πάντα 
εύχή: «Καλή χρονιά».

Κ. Γ. ΔΗΜΟΛΙΤΣΑΣ

Σπΰρος Κουτσογιάννης (Κα
τάστημα όδοΰ Σταδίου 38) — 
Καίτη Κουμεντάκη (Διοίκησις) 
έμνηστεύθησαν. Εΰχόμεθα τα- 
χεΐαν τήν στέψιν.

--------- <$>---------
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

---------♦—

'Q συνάδελφος Γεώργιος Ν. 
Παντελούκας, Ύποκ)τος Χίου 
άπέκτησεν υιόν.

Ό συνάδελφος, Σύμβουλος 
τού Συλλόγου, κ. Γεώργιος 
Μπονάνος άπέκτησεν άρρεν τέ- 
κνον.

Συγχαίρομεν τούς γονείς, ευ
χόμενοι νά τούς ζήσουν.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι- 
σμα Χαριλάου Τρικούπη 120 
καί Τσιμισκή, πολυτελούς κα
τασκευής Επί άρτι άποπερατω- 
θείσης πολυκατοικίας Εκ 3 δω
ματίων^ χώλλ, κουζίνας, δωιμ. 
υπηρεσίας καί βοηθ. χώρων, 
έμβ. συνολ. 72 τ.μ.. 2 βεράν
τες, ανατολικό - μεσημβρινόν. 
Παρκέ ψαροκόκ,κοόλο. Ντουλά
πα κουζίνας όΐά τ.μ. Καλορι
φέρ, ασανσέρ. Πληραφ. είς θυ
ρωρόν πολυκατοικίας καί είς 
τηλ. 622.631, ώραι 3—4 μ.μ.

Υπεύθυνος έπί τής ύλης:
ΕΠΑΜ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ

Φωτάκου 4 — Άθήναι 
ΙΙΙΙΙίΒΙΙΙΙ!ΒΙΙΙΙ!·ΙΙΙΙΙ·Ι|ΙΙΙ·!Ι':·ΙΙΙΙΙ·Ι!Ι||·Ι|||Ι·ΙΙ||Ι·|||||· 

δρ. Γ. Π ΑΠ ΑΔΗΜΗΤΡ I ΟΥ 
Νευρολόγος - Ψυχίατρος 

τ. Διευθυντής Κλινικής τού 
Δρομοκαΐτείου Ψυχιατρείου 

Σκουψά 64 -— Τηλ. 615.053 
"Ωραι έπισκέψεως 4—7 

ΑΘΗΝΑΙ
IlilHIIIIIBIIlllBlllllBIIIIIBIIIIIBIIIIlBIIIIIBIIIIIBIIIIIBillllBIlll  

ΣΤΡΑΤΟΣ Σ.ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 
Χειρουργός - ’Οφθαλμίατρος 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ 
ΠΑΝΕΠ)ΜΙΟΥ Ν. ΥΟΡΚΗΣ 
Ό μόνος έν Έλλάδι διαθετών 

ήλεκτρονικόν τονογράφον. 
"Ωραι έπισκέψεως 4—7 μ.μ.
ΣΚΟΥΦΑ 64 & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 

ΤΗΛ. 617 - 741
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΙΙΙΙΙ1ΙΙ

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΙ

Ό ’Οδοντίατρος 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ

μετώκησ-ε
Πατησίων καί Στουρνάρα 51 

3ος όροφος.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΟΥΣ

Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πανεπιστημίου 64 
Γ’ δροφος, Γραφ. 12 

ΒΙΒΛΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ 
ΕΠI ΣΤΗΜΟΝIΚΑ-Ι ΣΤΟΡ IΚΑ 
- Μεγάλαι εΰκολίαι πληρωμής 

Οί Ενδιαφερόμενοι συνάδελ
φοι ν’ άπευθύνωνται: 
κ. Γ. ΜΠΟΥΚΑΝ Τηλ. 34.659

ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ 
τ. Επιμελητής Ευαγγελισμού 
Δέχεται τά Μέλη τού Τ.Υ.Π. 
Ε.Τ. καθ’ έκάστην 8—10 π.μ. 
καί 5—7 μ. μ. όδ. Σολωμοΰ 
20 — Έξάρχεια, τηλέψωνον 

615.237.

S —.....
• Ό χειρουργός ιατρός ·
• ΚΑΜ. ΜΠΟΝΕΛΛΟΣ ·
• δέχεται τά μέλη τοΰ Τ.Υ. ·
• Π.Ε.Τ. είς τό έπί τής ό- ·
• δοΰ Πιπίνου άριθ. 21 ία- ·
• τρεΐον του καθ’ έκάστην ·
• 5—7 μ.μ. Τηλ. 814.317 ·

ΕΜΜ. Γ. ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΟΥ 
ΧΕΙΡ) ΓΟΣ - ΟΔΟΝ)ΤΡΟΣ 
Π ΑΝ,ΕΠ I Σ ΤΗ ΜIΩΝ ΜΟΝ-
PELLIER (ΓΑΛΛΙΑΣ) ΚΑΙ 

ΑΘΗΝΩΝ
Παπαδιαμαντοπ ούλου 14, 

ΗΛΥΣΙΑ 
Τηλ . 74 - 365

Δέχεται καθημερινώς τά μέλη 
Ιτοϋ ΤΥΠΕΤ και τάς οικογέ
νειας των άπό 9 π.μ. — 1 μ μ. 
καί 5 — 8.30 μ. μ.
*---------·--------- ♦<$>#<$>·-------- ®---------♦
• ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΕΡΓΑΣΙΑΙ e
• ► «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» -« · 
e ΜΟΥΛΑΓΙΑΝΝΗ — e
• ΚΑΖΟΥ Ρ Η—AENTZOYe
• ΑΙΟΛΟΥ 70 — ΤΗΛ. 27.495 e

( Σ τοά Δημητρακοπούλου) · 
— ·------♦<»♦<»♦------·------φ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΣΤΙΧΟΣ

ΘΥΜΗΣΟΥ r ΑΛΗΤΑΚΙ

Θυμήσου τ’ άλητάκι τ’ ορφανό,
ττου στέκονταν στα συρματοττλέγμοίτα του στρατοττεδου 
καί ζήταγε ψωμί τά μεσημέρια.

Θημήσου τ’ άλητάκι το φτωχό
πού φόραγε στά πόδια θεώρατες τρύπιες άρβύλες,
-—’ίσως κλεμμένες, ίσως χάρισμα κάποιου φαντάρου.

Θημήσου τ’ άλητάκι τό φτωχό
μέ τά μεγάλα μαύρα μάτια καί τ’ ωχρό πρόσωπο,
πού έπαψε νάρχεται, άπό καιρό, τά μεσημέρια!...

Τόειδα προχτές τ’ άλητάκι τ’ όρψιανό
πού τό κηδεύανε αντίκρυ. Τό ξόδιασαν μονάχοι
ένας παπάς κΓ ό γέρο-καντηλανάφτης! . . .

ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 
(Θεσ)νίκη)

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΣ |
Προς άποφυγήν πάσης άνωμαλίας είς τήν μετά τής 

έφημερίδος μας Επικοινωνίαν, (αλληλογραφίαν, αποστολήν 
συνεργασίας πρός δημασίευσιν ικ.λ.π.) παρακοολοΰινιται οί 
ένδιαφιερόμενοι συνάδελφοι νά άπευθύνωνται πρός τήν δι- 
εύθυνσιν: ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ Ακαδημίας 60 ή πρός τά έν 

τή Τραπέζη Γραφεία τοΰ Συλλόγου μέ τήν ένδειξιν:
ΔΙΑ ΤΗΝ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ»

ϋΙΙΒΙΙΙΙΙΒΙΙΙΙΙΙ 11ΙΙΙΒΙΙΙΙΙΒΙΙΙΙΙΒΙΙΙΙΙΒΙΙ1Ι

ΜΟΝΟΝ
ΙΙΙΙΒΙΙΙΙΙΒΙϋΙ

ΣΤΟΥ

Τ A Τ Σ Ο Υ
ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΓΟΥΣΤΟ 

ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΡΥΘΜΩΝ
Τραπεζαρίαι εκ ξΰ/ψιυ δρυός και έκ ξύλου καρυ
διάς, κρεββατοκάμαραι σαλόνια κ.τ.λ. Λόγφ τοΰ 
καλοϋ συστήματος και των τελειότερων μηχανημά
των τοΰ έργοστασίου μας, έπιπλώσεις 25ο) ο εύθη- 
νότεραι τής αγοράς. 'Ετοιμοπαράδοτοι καί είς με- 
γάλην συλλογήν. Παρέχομεν έγγύησιν 10 έτών καί 

ευκολίας πληρωμής.
ΤΑΤΣΟΣ Μητροπόλεως 20,

Τηλέφ. έκΟέσεως 21.736 Έργοστασίου 665.703 
ΔΙΑ ΤΟΥΣ κ.κ. ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΥΣ Υ)ΛΟΥΣ 
ΕΙΔΙΚΑΙ ΤΙΜΑΙ - ΜΙΚΡΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΜΟΝΟΝ ΣΤΟΥ

Τ A Τ Σ Ο Υ
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Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ "ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ,,

Η ΑΝΤΙΜΕΤίΙΠΙΣΙΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΤΩΝ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΔΥΝΑΤΗΚΑΙΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ
ΟΜΙΛΟΥΝ 01 ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΕΝΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΛ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Ή «Τραπεζιτική» συνεχίζου- 
σα την ερευνά της έπι των ζη
τημάτων των εργαζομένων λαμ
βάνει συνεχώς τάς απόψεις των 
ηγετών Τών κυριωτέρων έργατο 
ϋπαλληλικών οργανώσεων. Έκ 
τών απόψεων τούτων συνάγεται 
ότι τό ζήτημα τής άμοιβής τής 
εργασίας παρουσιάζεται μέ την 
αυτήν οξύτητα είς όλους τους 
κλάδους τών εργαζομένων και 
ώς έκ τούτου κοινή είναι ή επι
θυμία τών οργανώσεων των, ό
πως άπό κοινού άντιμετωπισθή 
τούτο.

Ώς γνωστόν, τό ύποβληθέν 
ερωτηματολόγιου ύπό τής εφη
μερίδας μας έχει ώς έξης:

1) ’Αντιμετωπίζει ή ύμετέ-

0 ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ
Ό Πρόεδρος του Συλλόγου 

τών Υπαλλήλων τής Τραπέζης 
Ελλάδος κ. Γ. Δασκαλάκης 
μάς διετύπωσε τάς άπόψεις του 
ώς ακολούθως:

Άπό μακροΰ χρόνου αί άπο- 
δοχαί μας έχουν καθηλωθή πα
ρά τήν Ανοδικήν πορείαν τοΰ 
τιμαρίθμου καί επομένως όξυ- 
τατον υπάρχει τό πρόβλημα 
τής αύξήσεώς των.

Έκτος τών άνω λόγων υπέρ 
τής αύξήσεώς συνηγορεί καί ή 
αΰξησις ιτοΰ εθνικού εισοδήμα
τος, ή όποια 'καί άπό τοΰ Βή
ματος τής Βουλής έπισήμως ά- 
νεκοινώθη.

Ή λύσις τού προβλήματος

ρα όργάνωσις πρόβλημα απο
δοχών, εις ποιαν έκτασιν καί υ
πό ποιαν οξύτητα;

2) Μέ ποιον τρόπον αντιμε
τωπίζετε τήν έπίλυσιν τοΰ προ
βλήματος τούτου;

3) Θά ήδύνατσ ή δευτεροβά
θμιος Όργάνωσις τοΰ κλάδου 
('Ομοσπονδία) νά βοηθήση είς 
τούτο καί κατά ποιον τρόπον;

4) Θεωρείτε δυνατήν τήν 
προβολήν τοΰ αιτήματος τού
του είς επίπεδον συνεργασίας 
'Ομοσπονδιών;

5) Ποια άλλα προβλήματα 
απασχολούν τήν όργάνωσίν 
σας; ΕΙσθε ικανοποιημένος έκ 
τής πορείας έπιλόσεώς των καί 
πώς τά αντιμετωπίζετε;

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

κ. Γ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΙΣ
είναι δυνατή κατά δύο τρόπους 
είτε μεμονωμένος είτε διά γε
νικής αναπροσαρμογής τών α
ποδοχών όλων τών εργαζομέ
νων. Άνολόγως τής διευρύνσε- 
ως τοΰ κύκλου τών μισθωτών, 
τών οποίων τάς άποδοχάς θά 
ρυθμίση, θά είναι καί τό Όρ- 
γανον, τό όποιον θά επιδίωξη 
τήν λύσιν, δηλαδή έφ’ όσον άν- 
τικείμενον τής ρυθίμίσεως θά εί
ναι όλοι οι Τραπεζιτικοί ή όλοι 
οί μισθωτοί αυτομάτως περιέρ
χεται είς τήν άρμοδιότητα τής 
Ο.Τ.Ο.Ε. ή τής Γ.Σ.Ε.Ε. χωρίς 
νά αποκλείεται ή προβολή τοΰ 
αιτήματος νά γίνη είς έπίπεδον 
συνεργασίας 'Ομοσπονδιών.

Έκτος τοΰ καθαρώς μισθο-

δοτικοΰ πλεΐστα προβλήματα 
μάς άπασχολοΰν καί συνεχώς 
δημιουργοΰνται νέα. Τά ζητή- 
ματά μας ταΰτα έάν είναι ατο
μικά, δύναται ή έπίλυσίς των 
ν’ άντιμετωπισθή καί άτομικώς, 
έφ’ όσον μως πρόκειται περί γε
νικών τότε παρεμβαίνει ό φοπ 
ρεύς τής έξυπηρετήσεως τών 
συμφερόντων τής τάξεως.

0 ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ »
Ή άπάντησις τοΰ Προέ

δρου τής ' Ενώσεως Προσωπι
κού ΕΗΣ συναδ. κ. Π. Ψα- 
ρόγιαννη, έχει ώς έξης:

1 ) Τό πρόβλημα τής αύξήσε- 
ως τών αποδοχών τών εργαζο
μένων, αποτελεί σήμερον τό σο- 
βορώτατον εργατικόν πρόβλη
μα, άντ ι μετωπιζόμενον ΰφ’ όλων 
τών έργοπικών οργανώσεων. 
Είδικώς είς την χώραν μας, ή 
Αντιμετώπισις τού προβλήμα
τος τούτου, καθίσταται δυσκο- 
λωτάτη διότι οί έργοδότες τυγ
χάνουν τής απεριορίστου ύπο- 
στηρίξεως τοΰ Κράτους (πα
ραδειγματικός Αναφέρω τήν 
σύμβασιν Κράτους — Η.Ε.Μ, 
καί τήν πρόσφατον περίπτωσιν 
τών Πετρελαιοεργατών), έν άιν- 
τιθέσει προς τάς έργατικάς 
οργανώσεις, σί όποια ι ποικιλο- 
τρόπως εμποδίζονται είς την ά- 
σκησιν των καθηκόντων των.

Οί εργαζόμενοι τών ΕΗΣ, 
Αντιμετωπίζουν, βεβαίως, πρό
βλημα αποδοχών. Ή πρόσφα
τος, κατ’ άπόφασιν των Δ.Δ., 
αΰξησις, τών μισθών μας κατά 
8% όχι μόνον δεν δύναται νά 
κλείση τό όξύτατον τούτο θέμα, 
άλλ’ άντιθέτως έφερε είς φως 
τά τεράστια κέρδη είς τά χα
μηλότατα σημερινά επίπεδα. 
Ένώ προπολεμικούς οί μισθοί

Η ΝΕΑ ΤΑΚΙΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΤΕΑΟΝ
"Ολοι όσοι είμεθα ήσφαλι- 

σιιένοι είς αυτοτελείς, κλαδι
κούς ή μή, ’Οργανισμούς, διερ- 
νόμεθα. άπ όκαιροΰ είς καιρόν, 
την δοκιμασίαν καί τήν αγωνί
αν άπό κάποιο σχέδιο, συζη- 
τούμενον έμφανώς ή ψιθυριζό- 
ιιενον ή έμφαντζόμενον ώς Ανε
ξάρτητος δήθεν γνώμη άπό τών 
στηλών κάποιας «καλώς πληρο- 
φορημένης» έφμερίδος. 'Όλα τά 
παοόμοια σχέδια, άπό όποιον- 
δήπατε, έπισήμως ή άνεπισή- 
υως προτείνονται, είς ένα σκο
πόν Αποβλέπουν. Τήν κατΑργηι- 
σνν τής αύτοτέλους κατά κλά- 
δον η ομάδα εργαζομένων ά- 
σφαλίσεως, όπου αΰτη έξακο- 
λουθεΐ νά υφίσταται και την υ
παγωγήν τούτης ύπό ένιαΐον 
φορέα, τό ΙΚΑ ή τούτο ύπό 
μετονομασίαν διά ψυχολογι
κούς. άνευ ουσίας, λόγους.

Φυσικά, τότε, τιθέμεθα είς 
συναγερμόν άπό τάς συνδικαλι- 
στικάς μας ’Οργανώσεις, αί ό
ποια ι συγχρόνως κινούνται 
προς άποσόβησιν τοΰ κινδύνου.

Σήμερα λοιπόν, έφ’ όσον δεν 
έχει έμφανισθή τοιούτον ζήτη
μα άπό έτους σχεδόν, θεωροΰ- 
μεν τον κίνδυνον παρελθόντα. 
"Εχει όμως πράγματι παρέλθει 
αυτός τούτος ό κίνδυνος ή α
πλώς έπαυσε νά έμφανίζεται υ
πό την παλαιόν του μορφήν;

Έάν σημάνωμεν πρσσκλητή- 
ριον είς τάς δυνάμεις, αί όποΐαι 
κατά τό τέλος Αΰγούστου 1 956 
μέ τον αγώνα των έματαίωσαν 
τήν Ανοικτήν προσπάθειαν τής 
συγχωνεύσεως τών ’Οργανι
σμών, θά μάς λείψουν τρεις, ου
δόλως ευκαταφρόνητοι οργανώ
σεις. Ή Ένωσίς Προσωπικού 
’Ηλεκτρικής Εταιρίας Μεταφο
ρών, ή Ενωσις Μονίμων Λιμε

νεργατών ΟΛΠ καί ή "Ενωσις 
τών Συνδικάτων Φωταερίου 
’Αθηνών. Θά μάς λείψουν, υπό 
τήν έννοιαν ότι τό ενδιαφέρον 
των διά τήν διατήρησιν τής αυ
τοτελούς άσφαλ ίσεως δέν υ
πάρχει, διότι δέν υπάρχουν καί 
οί ’Οργανισμοί διά τήν ζωήν 
τών όποιων έπολέμησον τότε.

“Εν έτος μετά τόν αγώνα ε
κείνον tip Ταμείίον Συντάξεων 
Μονίμων Λιμενεργατών ΟΛΠ 
έν άπό τά πλουσιότερα καί ί- 
σχυρώτερα προπολιεμ ικώς α
σφαλιστικά Ταμεία συνεχωνεύ- 
ετο είς τό ΙΚΑ λόγω αδυναμίας 
του προς καταβολήν συντάξεων. 
Λίγους μήνες άργότερον την ί
διον τύχην εΐχεν ό αντίστοιχος 
Άσφαλ ιστκκός ’ Οργανισμός 
τών εργαζομένων είς τό Φωτα- 
έοιον ’Αθηνών, τον παρελθόντα 
δέ Μάρτιον διά τής ύπογρα- 
φείσης συιιβάσεως μεταξύ Δη
μοσίου καί Πάουερ συνεχών εύ- 
ετο καί τό Ταμείον τών έργαιζο- 
υένων είς -μην ΗΕΜ είς τό ΙΚΑ.

Ειρωνεία δέ τραγική είναι, ό
τι οί ίδιοι οί ήσφαλισμένοι καί 
οί συνταξιούχοι συνήθως ζητούν 
τήν συγχώνευσίν ταύτην, διότι 
έχουν νά εκλέξουν μεταξύ μή 
συ νταξ ι αδ οτ ή σε ώ ς των καί άπο- 
λήψεως συντάξεως άπό τό ΙΚΑ.

Καί άλλα μικρά Ταμεία ήκο- 
λούθησον καί Ακολουθούν τήν ι
δίαν οδόν, είς σημεΐον μάλιστα 
νά έξεγερθή καί αυτή ή Διοίκη- 
σις τοΰ ΙΚΑ διότι άντί τής υ
πεσχημένης παρά τής Κυβερνή- 
σεως βοήθειας διά τήν έξυγίαν- 
σίν του, τού αυξάνουν τό παθη
τικόν διά τής προσθήκης «πα
θητικών» Ταμείων.

Σήμερον βλέπομεν άλλους 
δυο σημαντικωτάτους ’Ασφαλι
στικούς ’Οργανισμούς νά εύρί-

σκωνται είς τά πρόθυρα τής 
χρεωκοπίας. Πρόκειται περί 
τού ΤΑΑΜΜ (Ταμείον Άσφαλί- 
σεως 'Αρτεργατών—Μυλεργα- 
τών—Μακαρονοποιών) τό όποι
ον άσφαλίζει 80.000 περίπου 
άτομα καί περιλαμβάνει καί 
Την άρτίως λειτουργούσαν ά- 
σφάλισιν τής Υγείας τών ή- 
σφαλισμένων τού κλάδου καί 
τού TEAM Κ (Ταμείον ’Επικου
ρικής Άσφαλίσεως Μηχανικών 
Κ λωστοϋφ αντο-υργών) τό όποι
ον κατ’ ουσίαν άσκεΐ τήν κυρίαν 
άσφάλισιν λόγω τών χαμηλω- 
τάτων συντάξεων τάς οποίας 
παρέχει τό ΙΚΑ είς τόν κλά- 
δον

Τό ταμείον Συντάξεων επί
σης τών Εργατών Τύπου αντι
μετωπίζει σημαντικήν κρίσιν.

Αί αίτίαι τόσον διά τά συγ- 
χωνευθέντα όσον καί· διά τά ο
δηγούμενα είς τήν χρεωκοπίαν 
είναι σχεδόν αί αύταί.

Άφαίρεσίε Κεφαλαίων ύπό 
τού Κράτους (μέ απαρχήν τάς 
παλαιάς αμαρτίας «υπέρ τής 
’Αεροπορίας»), άθρόαι διά νο
μοθετικών μέτρων, απολύσεις 
άνευ ά να λόγου οικονομικής ένι- 
σχύσεως τών ’Οργανισμών, 
«πάγωμα» τών όφιειλών έξ έρ- 
γοδοτικίών εισφορών, μείωσίς ή 
φαλκίδευσις πόρων κλπ. αίτίαι 
καθαρώς ξέναι προς τήν δισίκη- 
σιν καί λειτουργίαν τών Ταμεί
ων. Διά τήν άντιμετώπισιν δέ 
τών έξ αώτων άποτελεσμάτων 
λαμβάνονται τά πλέον εξωφρε
νικά-μέτρα είς βάρος τών μό
νων μή πταισάντων δηλ. τών 
συνταξιούχων διά τής μειώσεως 
τών συντάξεών των καί τών ή- 
σφαλισμένων διά τής διαλύσε- 
ως τού Οργανισμού, τόν όποιον 
συντηρούν μέ τήν προσδοκίαν

► Ή συνέχεια είς τήν 4ην σελίσα

Ανάλογος προς τήν έπίλυ- 
σιν τών διαφόρων αιτημάτων εί
ναι καί ή ίκανοποίησις τοΰ Προ
σωπικού, τό όποιον σταθερώς 
βασιζόμενον επί τοΰ δικαίου 
τών άπόψεών του εμμένει είς 
τήν χαραχθεΐσαν πορείαν τής 
διευρύνσεως τού κύκλου τών ε
πιδιώξεων του.

Π. ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
μας έφθαναν τά 60% των εισ
πράξεων τής Εταιρίας, σήμε
ρον,^ παρά τήν σοβαράν οίκονο- 
μικήιή της όνάπτυξιν, μόλις 
φθάνουν τά 35% αύτών, δεδομέ
νης δε τής ταχείας ανόδου τοΰ 
τιμαρίθμου, ή άγοραστική μας 
ίκανότης μειούται συνεχώς καί 
αίσθητώς.

Έπι συνόλου εργαζομένων 1. 
400 περίπου, οί 500 (35%),
λαμβάνουν κ απώτατους μισθούς 
(1.600-1800 δραχ.), οί 600 
(44%), λαμβάνουν ,μέσους μι
σθούς (2.400 - 2600 δραχ.), οί 
200 (14%), λαυβάνουν άνώτε- 
ρους μισθούς (3.000 - 3.500 
δραχ.) καί οί υπόλοιποι 100 
(7%), λαμβάνουν άνωτάτους 
μισθούς.

Προπολεμικός οί κατώτατοι 
μισθοί μας, έφθαναν άπό 3.000 
-4000 δραχ., οί ιμέσο ι άπό 
4.000-6.000 δραχ., οί άνώτεροι 
άπό 6.000-8.000 δραχ. καί οί 
άνώτατοι άπό 8.000 δραχ. καί 
άνω.

’Αντιλαμβάνεισθε, λοιπόν, 
τήν οξύτητα μέ τήν οποίαν τί
θεται είς ημάς τό θέμα τής αύ- 
ξήσεως τών άποδοχών ,μας.

2) Πιστεύω ότι ή καλυτέρα 
λύσις τοΰ προβλήματος τών ά 
ποδοχών, εύρίσκεται είς τήν τι
μαριθμικήν άΐναπροσαρ μογήιν1 
των, ή όποια σήμερον, τυχόν 
εφαρμοζόμενη, ωφειλε νά επι
φέρει αϋξησι τών μισθών κατά 
30% τέύλάχιστον. Ή όργ άνω' 
σίς μας δέ μόλις άποδεσμευθεΐ 
έκ τής τελευταίας Συλλογικής 
Συμβάσεως, θά θέσει κατά τρό 
πον έντονον τό θέμα τούτο, πι- 
στεύουσα ότι ό Ν. 3239)55 ά- 
ποτελεΐ έμπόδιον είς τήν λογι 
κήν καί δ ι καί αν ταύτην λύσιν.

3) Φρονώ ότι κυριώτατον κα
θήκον τών δευτεροβαθμίων όρ 
γανώσεων {'Ομοσπονδιών) ση 
ρερον, άποτελεΐ ή ολόψυχος ύ 
ποιστήριξις τήν όποιαν όφείλουν 
αυται προς τάς πρωτοβαιθμίους 
οργανώσεις, διά τήν έπίλυσιν 
τού προβλήματος τώ|ν άποδο- 
χών.

Αί Όμοσπονδίαι είναι σέ θέ- 
σι νά προβάλλουν γενικώτερον 
τό θέμα τής τιμαριθμικής ανα
προσαρμογής τών μισθών, νά 
συντονίσουν τάς ένεργείας τών 
πρωτοβαθμίων οργανώσεων, νά 
άπο φασίσουν καί νά κ απευθύ
νουν τελεσφόρως τήν άπερνια- 
κήν των δύναμιν. Διότι τά συν
δικάτα κατά μεΐμανωμένον τρό
πον καί είδικώς τά συνδικάτα 
Κοινής Ώφελείας, άντιιμετωπί- 
ζουν τον άπεργοσπαστικόν μη
χανισμόν τού Κράτους, ό όποι
ος έμποδίζει τήν έλευθέραν ά- 
σκησιν τοΰ δικαιώματος τών 
έργαζομένων είς τήν άπεργίαν. 
Άντιθέτως αί όμοσπονδιακαί 
άπεργίαι, δύνανται εύκολώτε- 
ρον νά ύπερπηδήσουν καί νά έ- 
ξουδετερώσουν' "τό εμπόδιο 
αυτό.

Αί Όμοσπονδίαι όφείλουν, 
λοιπόν, νά_ θέσουν έπι τάπητος 
τό θέμα τής τΐιμαριθμικής άνα- 
πρόσαρμογής των μισθών, μέ 
τήν βεβαιότητα ότι τήν πρω
τοβουλία των αυτήν μέ χαρά, 
άνακούφισι καί άγωνιστική άν- 
ταπόκρισι, 6ά δεχθούν όλοι οί 
εργαζόμενοι.

4) Θεωρώ όχι μόνον δυνατήν 
τήν προβολήν τοΰ αιτήματος 
τούτου είς έπίπεδον συνεργα
σίας 'Ομοσπονδιών, άλλα καί 
άκρως έπιβεβλημένην. Τό θέμα 
τούτο, κοπ’ άρχήν, απασχολεί 
ζωηρός ΟΛΟΥΣ τούς εργαζο
μένους, τό δέ αίτημα τής τιμα
ριθμικής αναπροσαρμογής των

μισθών παρουσιάζει τοιαύτην 
έλαστικότητα, ώστε νά δύναται 
νά ίσχύσει δϊ όλους τούς κλά
δους τών εργαζομένων καί συ
νεπώς νά άποτελέσει τό γενικόν 
αίτημα. Αυτά ώς προς τό περι- 
εχόμενον τής προβολής τού αι
τήματος, ώς προς την περίο
δον τής προβολής, φρονώ ότι ή 
σημερινή περίοδος, καθ’ ήν ή 
τραγίκότης τής θέσεως των ερ
γαζομένων φαίνεται έξαντλοΰ- 
σα καί τά τελευταία όριά της, 
εΐναι κοπαλληλοτόπη.

5) Τά σοβαρότερα έκ τού 
πλήθους τών προβλημάτων, τά 
όποια άπασχολοΰν τούς εργα
ζομένους τών ΕΗΣ, είναι τά ε
ξής.

α) Ή τροποποίησις τοΰ ήδη 
υπάρχοντας, άλλ’ άτέλους όν
τας, Κανονισμοί Πίροσωπικοΰ 
ΕΗΣ καί ή υπαγωγή είς τόν 
τροπαποιούμενον Κανονισμ ό ν 
τού Προσωπικού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας καί τής Υπηρεσίας 
Λεωφορείων.

β) Ή άναπροσαρμογή τών υ
ποχρεωτικών οφειλών τής 'Ε
ταιρίας, προς τό Ταμείον Συν
τάξεων ΕΗΣ, τό όποιον αντιμε
τωπίζει κρίσιν ακριβώς λόγω 
τής έκμηδενίσεως τών οφειλών 
αυτών. Ένώ αυται προπολεμι
κούς έφθαναν τό 1.000.000 δρ., 
σήμερον εΐναι μόνον 1.000 δρχ.

γ) Ή άντιμετώπισις τής άν- 
τισυνδικαλιιοίτι κής στάσεωςν 
την όποια τηρεί ή Γενική Δι- 
εύθυινσις τών ΕΗΣ, έναντι τοΰ 
Συνδικάτου μας καί ήτις εκδη- 
λοΰται είς τήν μή απαλλαγή έκ 
τής υπηρεσίας τοΰ Γ εν. Γ ραμ-

ματέως ^ τής Ένώσεώς μας, α
παλλαγήν καθι ερωμένην! άπό 
1 5ετίας. Τό μέτρσν τούτο, επη
ρεάζει δυσμενέστατα τήν καλήν 
λειτουργίαν τοΰ Συνδικάτου 
μας.

Ή Διοίκησις τού Συνδικά
του μας, κινείται δραστηρ ί ως 
διόσήν έπίλυσιν τών ώς άνω θε
μάτων καθώς καί άλλων καί εΐ
ναι 'ικανοποιημένη άπό τήν 
συμπαράστασιν καί τήν διάθε- 
σιν τού Προσωπικού τών ΕΗΣ.

Εΐναι φανερόν ότι ή τροχγι- 
κή κατάστασις τών έργαζομέ
νων τής χώρας μας, λαμβανο- 
μένης ύπ’ όψιν τής έργοδοτι- 
κής Αναλγησίας καί τής Κρα
τικής Αδιαφορίας, οφείλεται 
κυρίως είς τήνκρίσιν τοΰ συνδι
καλιστικού μας κινήματος. Πι
στεύω ότι άν οί εργαζόμενοι 
καί τά συνδικαλιστικά των στε
λέχη, άφήσουν νά δι οιωνίζεται 
ή κοπάστασις αυτή, ή θέσΓς 
τών έργαζομένων θά καθίστα- 
ται^ χειροτέρα άπό ημέρας είς 
ημέραν.

Φρονώ ότι ή Τραπεζοϋπαλλη
λική τάξις, άποτελοΰσα τό 
Συμπαγέστερο, πιο μορφωμένο 
Koci καλύτερον οργανωμένο κομ
μάτι τής εργατικής τάξεως, ο
φείλει να άναλάβη αποφασι
στικόν ρόλον προς τήν κατεύ- 
θυνσιν τής ύπερπηδήσεως της 
κρίσεως, συναισθανομένη τάς 
σοβαράς εύθύνας της, χωρίς μέ 
τούτο νά άποβάλωμεν τήν ευ
θύνην τήν οποίαν όλοι μας ε- 
χοιμεν, έναντι της κοταστάσεως 
αυτής.

-Φ-

0 ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ κ Γ. ΣΟΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ό Προεδρεύων τοΰ Συλλό

γου 'Υπαλλήλων τής Λαϊκής 
Τραπέζης μάς έδήλωσε τά
έξης:

1) Νομίζω ότι δέν υπάρχει 
σήμερον Συνδικαλιστική οργά
νωσές ή οποία νά μην άντιμε- 
Γωττίζη θέμα άποδοχών, αί ό- 
ποΐα^ υπολείπονται σοβαρός 
καί έναντι τών προπόλρμικών 
καί έναντι το ύτιμαρίθμου, ό ό
ποιος κοιθημερινώς ύψοϋται ένώ 
αυται μένουν καθηλωμένοι άπό 
μακροΰ είς τά ίδια έπίπειδα.

Είδικώς όμως ή ήμετέρα Όρ- 
γάνωσίς αντιμετωπίζει τό θέμα 
καί υπό ίδιαιτέραν όλως μορφήν 
λόγω τοΰ μισθολογικοϋ διαφο- 
ρισιμοΰ τοΰ ύφισταμένου μεταξύ 
τού Προσωπικού τών διαφόρων 
Τραπεζών.

Σύνίσίτιοπαι λοιπόν τό μ Μ 
σθολογικόν μας θέμα είς τήν 
πλήρη έξομοίωσίν μας προς 
τάς αλλας Τραπέζας άφ’ ένός, 
άφ’ έτέρου δέ καί είς τόν έναρ- 
μονισμόν τών άποδοχών μας 
προς τόν έκάστοτε τιμάριθμον.

2) ' Ώς αντιλαμβάνεται κα
νείς ή διττή μορφή τού μισθολο- 
γικού μας προβλήματος, επι
βάλλει καί διπλήν άντϊιμετώ-ι 
πισίν του.

Ουτω μαζί μέ όλην τήν Τρα- 
πεζοϋπαλληλ ι κήν οίκο γένει ον, 
έπιδιώκομεν αϋξησι ν τών απο
δοχών μας πρός κάλυψιν τού υ
φισταμένου ανοίγματος μεταίξύ 
αύτών καί τοΰ τιμαρίθμου.

Ώς Σύλλογος άφ’ έτέρου, ό- 
μοΰ μέ τούς αδελφούς Συλλό
γους τής ’Γονικής καί Εμπορι
κής, έπιδιωκόμενον άπό τόν έρ- 
γοδότην μας τήν κάλυψιν τής 
υπαρχούσης Ακόμη μισθολογι- 
κής διαφοράς μας άπό τάς άλ
λ ας Τραπέζας.

3) Εΐνε έκτος πάσης συζητή- 
σεως ότι ή 'Ομοσπονδία μας 
πρέπει ν’ άναλάβη τήν έπίλυ- 
σιν τοΰ μισθολογικοϋ ιμας θέ
ματος^ ύπ’ άμφοτέρας αύτοΰ τάς 
ϋ.ερφάς. Καί ύπό τήν γενικήν 
του μορφήν τής παροχής ποσο
στιαίας αύξήσεώς καί ύπό τήν 
ειδικήν του μορφήν τής έξομοι- 
ώσεως πρός τάς άλλας Τραπέ
ζας.

χ 4) _"Οπως εϊπομεν ή προβο
λή τού αιτήματος τών αυξήσεων 
οϋχϊ μόνονεΐναι σήμερον δυνατή 
άλλα καί έπι&εβλημένϊη είναι 
διά τήν Όμοσπονδίαν. Νομίζω

ε-
ά-ι

δέ ότι έξ ίσου έπι 
β λ η μ έ ν η είναι ή 
π ο κοινού μ έ άλλας 
α δ ε λ φ ά ς 'Ο μ ο σ π ο ν- 
δ ί α ς, μέ τάς οποίας τόσοι 
κοινοί άγώνες μάς συνδέουν, 
προβολή καί 9ι εκδίκησις τοΰ1 
θέματος.

Τό πρόσφατον παρελθόν επι
βάλλει τήντοιαύτην συνεργασί
αν.

Η 'Ομοσπονδία μας τήν α’ί- 
Υλην της την άπέκτησεν άπό 
τούς θαυμάσιους νικηφόρους α
γώνας της διά τήν προάσπισιν 
Τών Ασφαλιστικών μας οργανι
σμών καί τήν έν συνεχεία άνά- 
ληψιν τοΰ άγώνος διά τήν παρο
χήν αυξήσεων.

Km εΐναι μέν γεγονός ότι ό ά
γων εκείνος έγκαταλείφθη συνέ
πεια ..άδυνα,μιών καί ταλαντεύ- 
σεων, άλλ’ ένθυμούμεθα όλοι
πόσην ευρεν απηχησιν καί είς 
την Κοινήν γνώμην καί είς τούς 
Αρμοδίους.

Ηδη ό καιρός επέστη διά 
την συνέχισιν τού^ άγώνος εκεί
νου διότι Από τής Αναστολής 
του ούδεμία γενική αΰξησις έ- 
δόθη, ένώ ό τιμάριθμος ηύξήθη 
σημαντικωτατα. Έπι πλέον αί 
τότε αυνθήκαι έπέβαλον αγώνα 
διά την διεκδίκησιν αυξήσεων 
κατά 30%—τό όποιον έθεωρήθη 
ως μίνιμουμ—τί νά εΐπωμεν 
διά τήν σήμερον;

5) ’ Αλλα έξ ’ίσου σοβαρά 
θέματα εΐνε το άσφαλ ι στ ι κόν, 
γενικώς, τό θέμα τοΰ ώραρίου 
καί τοΰ ’Οργανισμού.

Τού Ασφαλιστικού θέματος ή 
άνάπτυξίς έκφεύγει τών όρίων 
τών άπαντήσεών μας. Θά περι- 
ορισθώμεν μόνον νά τονίσω μεν 
ότι εΐνε άπαράδεκτος ή διαφο
ρετική άσφάλισις τών ύπολλή- 
λων μιας καί τής αυτής Τραπέ
ζης. Συγκεκριμμένως ένώ οί υ
πάλληλοι τής τέως ’ I ον ι κής εϊ- 
νε.χ ήσφαλισένοι είς τό ΤΑΠ IT 
δια σύνταξιν. Πρόνοιαν καί Α
σθένειαν, οί υπάλληλοι τής τέ
ως Λαϊκής εΐνε ήσφαλισμένοι 
διά την Ασθένειαν είς τό ΙΚΑ.

Ούτω καταβάλλουν καί αΰτοί 
καί ό εργοδότης μεγάλείτερον 
άσφάλιστρον, ένώ δέν έχουν 
πλήρη περίθαλψιν, διότι είναι 
γνωστόν τί γίνεται μέ τό ΙΚΑ.

Τό αίτημα συνεπώς συνί- 
σταται είς τό ν’ άποσπασθώ- 
μεν άπό τό ΙΚΑ καί νά δημι- 
• Ή συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα



Η ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΕΙΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΝ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διάλεξις τού Διευθυντοΰ Υποκαταστήματος: ’ 1 ωαννίνων
κ. Ν. Παναγιωτοπούλου εις Κόνιτσαν την 28)6)59

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ έν τή προσπαθείς: 
της να συνεισφέρη εις την οι
κονομικήν άνάπτυξιν τής ^ χώ
ρας, θεωρούσα την προσπάθει
αν της ταύτην ώς πρώτισταν 
καθήκον καί ύπσχρέωσίν της έ
ναντι τοΰ "Εθνους ιμεθ’ ου ό
περα ιών ος δεσμοί την συνδέ
ουν. έπεδόθη άπό τού τέλους 
του λήξαντός έτους, εις την 
διαΦώτισιν τής Κοινής Γνώμης, 
διά την άνάπτυξιν τοΰ πνεύμα
τος τής Άποταμ ι εύσεως, ήτ ι ς 
καθ’ ημάς, αποτελεί το βάθρο ν 
Τής ’Εθνικής Οικονομίας τής 
χώρας.

Το θέμα τούτο είναι πολύ με
γάλο καί πολύπλευρο για να πή 
κανείς πώς το κατέχει, δεν εί
ναι δέ δυνατόν να άνοοττυχθή 
είς το χρονικόν δριον μιάς συν
τόμου ομιλίας, γι’ ούτό θά πε- 
ριορισθώ νά σάς εκθέσω συνο- 
πτικώς καί έν γένι καις γραμ- 
μαϊς τον ορισμόν τής ’Αποτα
μ ι εύσεως καί τά έκ τούτης πη- 
γάζοντα αγαθά.

Ή Άποταμίευσις είναι θε
σμός αρχαίος όσον ή Άνθρω- 
πότης.

Ή ’Εργασία καί ή ’Αποτα
μ ίευσις έδημιούργησαν την 
πρόοδον τον Κόσμου

Το πνεύμα τής Οικονομίας 
καί ’Αποταμ ιεύσεως αποτελεί 
Χριστιανικήν ’Αρετήν.

Ή Οικονομία είναι ή πυξίς 
τού ατόμου είς την Ζωήν.

Ή Άποταμ ί ευσις είναι τά 
στήριγμα καί αποτελεί τό τί
μημα τής ανεξαρτησίας τού α
τόμου

Τό πνεύμα τής οικονομίας εί
ναι κόρη, τής Σοφίας.

Αποταμίευαιν δέ λέγοντες 
έννοούμεν τό περίσσευμα ή την 
οικονομίαν πέραν των αναγκών 
διαβιώσεως τού ατόμου.

1 ) Έθν. Τράπεζα τής Ελλάδος
2) Λοιποί Έμπσρ. Τράπεζα ι
3) Λοιποί Άποταμ. Όργ)σμοί

Σύνολον
"Οπως βλέπετε σε διάστημα 

δύο μόνον ετών «ί πάσης φύσε- 
ως καταθέσεις ύπερδιπλασιά- 
σθησαν άπό 6.440 έκ. έγιναν 
13.319 έκ.

Καί εύλογον προκύπτει τό ε
ρώτημα : Πόθεν προήλθεν ό ύ- 
περδιπλασιασμός τής άποταμι-
εύσεως; Τόσον πολύ ηύξήθη μέ
σα σέ δυο χρόνια τό Εθνικόν 
Εισόδημα; Τόσον πολύ οίκονο
μ ίαι έγένοντο;

Ασφαλώς ένα ποσοστόν τής 
αύξήσεως τή ς Άποταμ ιεύσεως 
οφείλεται είς την αΰξησιν τού 
Έθνιΐκοΰ Εισοδήματος, τό με
γαλύτερο ν όμως ποσοστόν οφεί
λεται είς την έμπιστοσύνην των 
Ελλήνων προς τό ’Εθνικό μας 
νόμισμα ήτνς εμπιστοσύνη έ
πεισε αυτούς νά μετατρέψουν1 
τις χρυσές λίρες είς δραχμάς 
καί νά τάς καταθέσουν είς τάς 
Τραπέζας.

Παρήλθεν, Κύριοι, ; άνεπι- 
στρεπτί ή έποχή πού άπό τής 
υπηρέτριας μέχρι τοΰ πλουσι- 
ωτέρου βιομηχάνου ή είσοδημα
τιού κάθε οικονομίαν μικράν ή 
«εγάλην μετέτρεπαν είς Χρυ
σός Λίρας.

Ή Εμπιστοσύνη τού Λαού 
πρός τό Εθνικό μας νόμισμα 
την ΔΡΑΧΜΗΝ την ηνδρωσε 
καί την έκαμε ένα τών υγιέστε
ρων νομισμάτων τής Ευρώπης, 
ώστε πολλοί ξένοι νά ζητούν νά 
καταθέσουν είς Έλληνικάς 
Τραπέζας τά κεφάλαιά των γιά 
τις δουλειές των πού έχουν 
στην Ελλάδα.

‘Η χρυσή λίρα πού τόσα χρό 
νια έρρύθμιζε τάς τιμάς τών 
προϊόντων μας καί την οικονο
μικήν μας κατάστασήν ^ έπεσε, 
την ένίκησεν ή δραχμή ή μάλλον 
ή έμπιστοσύνη τού Λαού προς 
την δραχμήν.

Βλέπετε λοιπόν, Κύριοι, πό
ση τεραστία δύναμη έχει ή Α- 
ποταμίευσις. - , , ,

Άπό τής κατοχικής ακόμη ε
ποχής καί μέχρι πρό τινων έτών 
εκατοντάδες Εκατομμυρίων χρυ
σών λιρών καί ξένου συναλλά
γματος είσέρρευσαν είς τήν χώ
ραν μας. Ολοι μας είχομεν άλ
λος λίγες άλλος πολλές χρυσές 
λίρες. Τό οικονομικά όμως τής 
χώρας μας δεν έπήγαινσν κα
λά, αί τιμαί τών προϊόντων έρ- 
ρνθμίζοντο άναλόγως^ τών κερ- 
δοσκόπων χρηματιστών τής λί
ρας. "Ολα δέ αυτά γιατί έλλει- 
πε ή έμπιστοσύνη στή δρα- •

Δέν είναι ανάγκη νά είναι 
κανείς πλούσιος ή εύπορος διά 
νά κόμη οικονομίαν. ’Εκ στατι
στικών στοιχείων τής Τραπέ- 
ζης μας προκύπτει ότι τό με- 
γαλύτεοον μέρος τών Καταθέ
σεων γίνεται άπό Αγρότες, 
’Εργάτες, Υπαλλήλους, Έπαγ- 
γελματίας Βιοτέχνας καί Με- 
τανάστας.

Ή οικονομία καί άπ σταρ νεύ
σις όσονδήποτε μικρά καί αν 
είναι διά τό άτομον, καθίσταται 
μεγίστη διά τό σύνολον καί αν 
ώς άτομική προσπάθεια ευερ
γετεί άπ’ ευθείας τό άτομον, ώς 
συνολική έχει άπειρα ευεργε
τικά άποτελέσ,ματα έπίτοΰ συ
νόλου τών κατοίκων τής Χώρας 
καί εμμέσως έπί τού άτόμοιυ.

Ή Άποταμίευσις έχει ’Εθνι
κόν περιεχόμενον διότι ώς άνω- 
τέρω εΐπομεν αποτελεί τό βό
θρον τής ’Εθνικής Οικονομίας 
τού Τόπου. "Οσονδήποτε πλού
σια καί άν είναι ή ’Εθνική Πα
ραγωγή τής Χώρας δέν _ άξιο- 
ποιεΐται αΰτη είμή διά τής συμ
μετοχής καί τής ένισχύσεως τής 
’Εσωτερικής Άποταμ ιεύσεως.

Αί μικροκαταθέσεις τών 1. 
000, 5.000 καί 10.000 δρα
χμών συγκεντρούμεναι είς τάς 
Τραπέζας δημιουργούν τερά
στια 'κεφάλαια δισεκατομμυρί
ων δραχμών. Μέ αυτά τά κεφά
λαια ένισχύονται ή Βιομηχα
νία, τό Έμπόριον, ή Γεωργία 
καί Κτηνοτροφία, ή Βιοτεχνία 
καί αί λοιποί Κλάδοι τής Ε
θνικής Οικονομίας μας.

Έκ στοιχείων τοΰ Απολογι
σμού τής ’Εθνικής Τραπέζης 
προκύπτουσι τά ακόλουθα 
στοιχεία διά τήν άνάπτυξιν τών 
είς δραχμάς Καταθέσεων παρά 

I ραπέζαις καί Λοιποις Άπρ.τα- 
μιευτ. Όργανισμοΐς πλήν τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος:

ΑΡΘΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Τό άσύνηθ-ες ποσοστόν απο

τυχίας δπερ έσημειώθη είς τό 
μάθήμα τής «άναπτύξεως οικο
νομικού θέματος», κατά τάς 
προαγωγικάς Εξετάσεις τοΰ πα
ρελθόντος ’Απριλίου, έδηιμι- 
ούργησε ποικίλας συζητήσεις 
καί παρέσχεν άφορμήν προς 
διατύπωσιν διαφόρων γνωμών, 
άτινας δυνάμεθα νά διαχωρίσω- 
μεν είς δύο κατηγορίας:

α) Είς Εκείνας αϊτινες θέτου- 
σιύ ύπό άμφισβήτησιν την μορ
φωτικήν στάθμην των διαγωνι- 
σθέντων καί

β) Είς έκείνας αϊτινες άμψι- 
σβητούσι την ορθότητα τών κρι
τηρίων, βάσει τών οποίων οί έ- 
ξετσσταΐ έξέφεραν τάς περί τών 
διαγωνισθέντων κρίσεις των.

’Επειδή ε’ίμεθα ειλικρινείς δε- 
χόμεθα ότι εις τινας περιπτώ
σεις δ.ικαιούμεθα ν’ άμφισβητή- 
σωμεν τήν μορφωτικήν στάθμην 
τινών έκ τών

Γοΰ συναδ. κ. Ν. ΦΡΑΓΚΟΥ

μόνον δέν δυνάμεθα νά συνάγω- 
μεν ασφαλή συμπεράσματα πε
ρί τής καθόλου παιδείας καί 
μορφώσεως ατόμου τινός.

'Πάντως, γενικά συμπερά
σματα δέν ένδείκνυνται έπί ενός 
τόσον δυσχερούς πεδίου,, και 
μάλιστα όταν πρόκειται νά τά 
συναγάγωμεν έν σπουδή.

"Οσον αφορά τήν δεύτερον 
κατηγορίαν γνωμών άφορωσών 
τά κριτήρια βάσει τών όποιων 
έκρίθησαν οί έξετασθέντες, θά 
μάς έπιτραπή νά διατυπώσω- 
μεν τάς ακολούθους απόψεις:

1 ) Ό εξεταζόμενος είς τήν 
άνάπτυξιν (έκθεσιν) τοΰ X θέ
ματος—έστω καί άν τούτο τυγ
χάνει ειδικής ψύσεως—δέν εξε
τάζεται πρός έξακρίβωσιν μό
νον τών ειδικών επιστημονικών
γνώσεων άς κατέχει καί οφείλει 

διαγωνισθέντων, I νά παραθέση άπλώς, άλλα έξε
αν καί έξ ενός διαγωνισμού καί | τάζεται διά νά κατάδειξη τήν

ικανότητά του πρός διατύπωσιν 
τών έκ τής όλης έγκυκλοπαιδι- 
κής μορφώσεώς του γνώσεων, 
κατά τρόπον λογικόν, σαφή καί 
προσιδιάζοντα είς τήν προσω
πικότητά του.

2) Ό τρόπος διατυπώσεως 
τών εννοιών, ΰφ’ έκαστου ατό
μου, είναι διάφορος -καί δύναται 
νά είναι έκ διαμέτρου άντίθετος 
μέ εκείνον ον κατά νουν έχει ό 
εξεταστής.

3) Τό είδος τής ύπό τού έξε"- 
ταζομένου χρησιμοποιούμενης 
γλώσσης δύναται νά είναιδιάψο- 
ρον (είτε δημοτική, είτε καθα
ρεύουσα), ό δέ εξεταστής δέν 
δικαιούται νά ρυθμίζη τάς έπί 
τού πρσκειμένου σημείου κρί
σεις του άναλόγως τών προσω
πικών του προτιμήσεων, καθ’ 
όσον ό εξεταζόμενος—είς την 
περίπτωσίν μας—δέν θέτει ύπό 
κρίσιν επιστημονικήν πραγμα-

ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

31.12.56 31.12.57 31.12.58
3.069 4.840 6.100
1.823 2.933 3.596
1.548 2.613 3.623

6 440 10.386 13.319
χμή μας. Δέν μπορεί, Κύριοι,
ινά λειτονργήση ένα ’Έθνος Ο
ταν τούτο μέν συντάσσει τούς 
Προϋπολογισμούς τους είς δρα
χμάς οί δέ κάτοικοι συναλλάσ
σονται είς λίρας.

Ή σταθεροπο ί ησ ι ς τής δρα
χμής, ή σταθερά αυξησις ^ τής 
Άποταμ ιεύσεως καί ή ανάπτυ
ξές τής Εθνικής Οικονομίας 
τής χώρας, έπέτρεψαν είς τήν 
Κυβέρνησιν νά έξαγγείλη Πρό
γραμμα Άνασυγκροτήσεως. 
Διά τού προγράμματος τούτου 
πραβλέπεται ή κατασκευή ’Έρ
γων οδοποιίας, Άρδεύσεως, 
Άποξηράνσεως ελών, Σχολεί
ων, Νοσοκοιμιείωνί ώσί Αοιπώΐν 
Φ ι λ ανθοωπ ι κών ' I δ ρυμάτων, γ ε
νικώς δέ προετοιμάζεται τό έ
δαφος μ ιάς καιλλι τέρας αύριον.

Ή Άποταμίευσις είναι Χρι
στιανική Αρετή διότι συγκρο
τεί τον άνθρωπον άπό τήν σπα
τάλην κα ΐδιαφθοράν τον οπλί
ζει δέ ηθικώς ώστε νά δύναται 
νά άντι μετωπίζη τάς δύσκολους 
στιγμάς τής ζωής του (ασθέ
νεια, άτυχήματα, γηρατειά) ά- 
ξιοπρεπώς. 'Ο άποταμιευτής 
ουδέποτε θά τείνη τήν χεϊραν 
τής έπαιτείας, ουδέποτε θά 6ώ- 
ση τό δικαίωμα είς άλλον έπί 
τής άξιοπρεπείας του και τής 
ελευθερίας του. Μόνον ό μή σω- 
φρων καί σπάταλος είς την 
ποιώτην άντιξοότητα τής ζωής 
ταπεινοΰται εξευτελίζεται καί 
δέχεται ηθικά ραπίσματα άπό 
τον' πρώτον τυχόντα έίκμετίαλ- 
λ ευ τήν. ’Έτσι χάνει τον άνθρω- 
πι σιμόν του καί τό θάρρος και 
αποβαίνει -κοινωνικόν ράκος καί 
Εθνικόν καρκί'ϊίωμα.

Ό Άποταμ ιεύων οχι μόνον έ- 
ξασφσ-λίζει τό μέλλον του, τήν 
άνεσιν καί ευτυχίαν τής οικο
γένειας του,άλλα ή προσπάθεια 
του αΰτη τοΰ τονώνει τό αίσθη
μα τής αύ τ οπεπο ι Θησ έω ς, δεν 
νοιώθει τον έαυτόν του μειωμέ
νο, ν έναντι τών άλλων, δέν φθο
νεί τούς άλλους, άποκτά τό συν
αίσθημα τής προσωπικής ανε
ξαρτησίας, νοιώθει^ άσφαλής 
καί ελεύθερος, αισθάνεται χα- 
ράν καί αισιοδοξίαν, μαθαίνει 
νά σέβεται τήν ιδιοκτησίαν καί 
τον-ώινεται τό πατριωτικόν του 
συναίσθημα, δι-απλάσσει ηθι
κόν χαρακτήρα διά τής αποφυ
γής τής άσωτεία-ς καί τών κα
ταχρήσεων.

(Ή συνέχεια είς τό έπόμενον)

■----- ► Συνέχεια έκ τής 2ας σελίδας
προαγωγές κατ’ άρχαιότητσ 
πού γίνονται κάθε χρόνο σάς 
δίνουν τήν έντύπωση πώς οί δι
άφοροι άξιωματοΰχοι σας^ βγαί
νουν κατά 'ένα φυσικό τρόπο ά
πό ένα κατάλογο έκλεκτών ύ- 
παλλήλω-ν, ένα είδος φυτωρίου, 
μέ τή σειρά τους καί μέ τήν ά
ξια τους. Μεγάλη πλάνη. Φυ
τώριο είναι όλη ή Τράπεζα καί 
ή έπιιλογή... ώ, είναι νά γελάς 
πώς γίνεται ή έπιλογή. "Ολα 
γίνονται μέ κάποια υποστήριξη 
που σπάνια όφείλεται στήν α
ξία. Κάποια μικρή θεσούλα 
στήν άριχή. Κατόπιν ξεσκόνισε, 
κολάκεψε, εξυπηρέτησε ισχυ
ρούς. Συναλλαγές πολιτικές, 
οικονομικές, συνοικέσια, άλλου 
είδους σχέσεις, καμιά φορά ύ
ποπτες, ανέβασαν τή μετριότη
τα σέ ακόμα: μεγαλύτερη θέση. 
’Έτσι σέ λίγο καιρό βλέπεις 
νά γίνεται γενικός έπιθεωρη
τής ό γνωστός Διονυσίου, πού 
δέν ξαίρ-ει κάν λογιστικά... Τί 
νά τά κάνει; Ποτέ δέν τού χρη
σίμεψαν...

‘Ο Νίκοος άκουγε τό ευαγγέ
λιο τού άριριβισμοΰ μέ. ανοιχτό 
στόμα. Βέβαια, είχε ακεψτή 
πολλές φορές ώρισμένα τέτοια 
γεγονότα, άλλά έτσι ολοκληρω
μένη ή μεγάλη τοιχογραφία 
πού παριστάνει τούς αγώνες 
τών συναδέλφων του γιά θέσεις 
πρώτη φορά τοΰ δόθηκε. Καί ή 
καρριέρα τοΰ Διονυσίου... 6έ- 
χαι-α, πόσο γρήγορα ανέβηκε 
αυτός ό ανόητος. Ή δίψα νά 
π,ραγιματοποιήσει κΓ αυτός μιά 
τό ίδιο λαμπρή σταδιοδρομία 
τον έκαμε βιαστικό.

—Θά φύγω αύριο, Μαίρη, 
είπε.

•Μή βιάζεσαι. ’Έλα αύριο 
τό απόγευμα εδώ. Θά έχω κό
σμο. Θέλω νά σέ παρουσιάσω 
στον Πάχνη. Καλό είναι νά σέ 
γνωρίσω άπό κοντά.

Τό άλλο άπόγευιμα, όταν ό 
Νίκσς έφτασε οπό σπίτι τής 
Μαίρης, -είδε σταματημένα άπ’ 
έξω μερικά ιδιωτικά αυτοκίνη
τα. Ανέβηκε απάνω. Μιά ντου
ζίνα καλεσμένοι έπαιρναν τσάι 
γύρω άπό Ενα μεγάλο τραπέζι. 
"Εγιναν οί παρουσιάσεις. Ό 
Νίκας άκουσε μέ ευχάριστη έκ
πληξη τον κ. Π αχνή νά τού μι
λάει μέ φιλοφρονητικό καί έν- 
θαρρυντικό τόνο. Ή ιεροτελε
στία τού τσαγιού τελείωνε, καί 
μαζί τελείωνε καί ή ιστορία 
πού διηγότανε Ενας άπό τούς 
καλεσμένους, ό κ. Σιροπά-ς, ό 
δισινοοΰμεινος μέ τις έναλλασσό- 
με-νες πολιτικές καί κοινωνικές 
ιδέες.

"Οταν σηκώθηκαν οί καλε
σμένοι άπό τό τραπέζι καί 
σκόρπισαν ιστό σαλόνι, ό Νίκας 
είδε κάποιον κοντούλη κύριο μέ 
'μαύρο σακκάκι καί ριγέ παντε
λόνι, νά προχωρεί χαμογελών
τας πρός τό μέρος του.Ό άγνω
στος αύτοσυστή-θηκε.

ευχάριστο ότι ή Τράπεζα πα
ρουσιάζει κάποτε άνανέωση τών 
στελεχών της μέ άνθρώπους τής 
άξιος σας. Θά ευχαριστηθώ 
πολύ άν περάσετε νά μέ δήτε 
άπό τό γραφείο.

Ό κ. Σα'νζέστης συνέχισε 
τήν κουβέντα <μέ μεγάλη συγκα
τάβαση, σέ τόνο μισό παλιάς 
οικειότητας, μισό διδακτικό, 
καί οί μποΰρδες του συγκίνησαν 
πολύ τό Νίκα. "Ανθρωπος μέ 
πείρα τοΰ κόσμου ό Σ ανζέστης, 
ήξαιρε νά μυρίζεται αμέσως τις 
νέες«άξίες» καί βιαζόταν νά τις
προσεταιρισθή μέσα στήν τρά
πεζα, όπου βρισκόταν λίγο ά- 
πομονωμένος, γιατί τά ανώτερα 
στελέχη, αρχαιότερα άπό ού
τό ν, δέν Εβλεπαν μέ καλό μάτι 
ότι είχε γίνει Ενα είδος <<ύπερ- 
γενικοΰ» μέσα στήν τράπεζα. 
Ό Σα'νζέστης μέ τή σειρά του 
προωθούσε κάτι απίθανα πρό
σωπα, πού άλλοτε είχαν χρησι
μέψει γιά ερασιτεχνικές γιορ

τές πού είχε δώσει ή τράπεζα 
γιά ρεκλάμα. Είχε όνομαστή 
«θιασάρχης ποικιλιών».

Τό αξίωμα τού Σανζέστη εΐ- 
TOiv: «μήν παραμελείς καν έναν 
άνθρωπο πού μπορεί κάποτε -νά 
φανεί χρήσιμος». Κάΐ δέ χρεια
ζόταν μεγάλη προσπάθεια για 
νά καταχτήσει τον πρσστατευό- 
μενο της Μαίρης. Τήν άλλη μέ
ρα ό Νίκας τον έπισκέφτηκε 
στο γροφεΐο του. Χαμένος πίσω 
άπό Ενα πελώριο τραπέζι, ό 
μι κροκαμωμένος Σ ανζέστης -Ε
δειχνε κάπως σάν κατοικίδιο 
ζώο. Πίσω άπό τά χρυσά γκα
λιά, πού τά εσιαζε κάπου - κά
που ιμέ τό δείχτη τοΰ δεξιού του 
χεριού, τά ματάκια του χαμο
γελούσαν.

—’Έχ-ω, είπε στον επισκέ
πτη του, νέα πού σάς ενδιαφέ
ρουν. Θά είχατε γνωρίσει τον 
Παιπαγιώργη, πού είχαμε διευ
θυντή στή -Μαρίνα...

—Δέν είναι πιά Εκεί;
Είς τό έπόμενον: Τό τέλος.

ΓΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΠΑ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ "ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ,,
• Συνέχεια έκ τής 3ης σελίδας 

ου-ργηθή Κλάδος Υγείας είς τό 
Τ.Σ.Υ.Λ.Τ.

Τό -αίτημα τεθ-έν άπό πολλών 
έτών άνεγνωρίσθη ΰφ’ όλων τώ-ν 
Υπουργών Εργασίας (κ. κ. 
Στοάτου, Πολυζωγοπούλου, 
Μοπυρνιά, ώς καί τού νΰν Υ
πουργού κ. Δημητράτσυ) κατε- 
τέθησαν μόίλ ι-στ-α έπανειλημ-

μένως καί σχετικά -νομοσχέδια 
πλήν όμως έκ διαφόρων λόγων 
κατέστη άδύνατος ή ψηφισίς 
των

"Οσον άφορά τά θέματα τού 
ωραρίου καί τού ’Οργανισμού, 
τούτα συ-νίστανται -είς τήν κα- 
θιέοωσιν ενιαίου ωραρίου 39 
ωρών είς ό-λας τάς Τραπέζας 
καί έ-νιαίου ομοίως Όργανι 
σμού

θ Συνέχεια έκ τής 3ης σελίδος
νά τούς συ-ντηρήση κοί ουτος, 
όταν θά παυσουν, λόγω γήρα
τος, αναπηρίας ή άτυχηματος, 
νά έργάζω-νται.

Άλλά εάν αυτά συμβαίνουν 
μέ τά χρεωκοπήσαντα ή αγόμε
να είς χρ-εωκοπίαν Ταμεία, τά 
συμβαίνοντα μέ τά «μή ένο- 
χλούμ-ενα» έπί τού παρόντος 
τοιαΰτα δέν δύνανται νά θεω
ρηθούν ώς προοιωνίζσντα ασφα
λείς ώς πρός τήν ϋπαρξίν των 
έξελίξεις.

Θά περιορισθώμεν είς τά 
Τρ-απεζούπαλληλ ι κά Άσφαλ ι - 
στικά Ταμεία, τόσον λόγω άμε
σου Ενδιαφέροντος, όσον καί 
διά τό οτι τ-οούτα θεω-ροϋ-ντατ τά 
άντιπροσωπευτικώτ-ερα τής ά- 
ναφερομένης κατηγορίας.

Πρώτη ενδειξις είναι τά Τα
μεία Συντάξεων Προσωπικού 
τής Εθνικής Τραπέζης. Είναι 
γνωστά τά άντι ασφαλιστικά 
μέτρα τοΰ 1953-54 τά όποια 
κατέστησαν τούτα:— ιδίως το 
τής τέως ΕΤΕ—παθητικά καί 
έχρειάσθη μετά πολλών μόχθων 
μόλις τό 1957 νά ψηφισθή 6 -Ν. 
3662 διά τήν διά κοινής εισφο
ράς τών Τραπεζών Ελλάδος— 
’Εθνικής—Κτηματικής κάλυψιν 
Τού άνοίγιματος. Άλλα καί πα
ρά τήν θέσπισιν τού Νόμου 
νέοι, όμηιρικοί άγώινες, άπιαι- 
τοΰνται έκάστοτε, οσάκις πρό
κειται νά έφαρμοσθή.

Οί είς πρώτη ν σειράν, άπό 
όατόψεω-ς εύρωστίας, _ ’Οργανι
σμοί Άσφολίσεως τών ετέρων 
μεγάλων Τραπεζών, 1 Ελλάδος 
καί Αγροτικής άντιμετωπίζου-ν 
Τό πρόβλημα τής άνταποκρίσε 
ως είς τάς υποχρεώσεις των είς 
τό άμεσον μέλλον έκ τής jrpo-

__________ __ βλεπομένης Εξόδου καί όμως
—Σανζέστης', ’τμηματάρχης παρεμβάλλονται έκ μέρους τών 

• -- αρμοδίων αρχών τεραστιαι
δυσχέρειαι είς τήν άπο-δέσμευ- 
σιν καί άξιοποίησιιν τών άπο- 
θεματικών των, διά τήν δημι
ουργίαν ηΰξημένων πόρων.

τής Γραμμοίτείας. Χαίρω πολύ 
πού κάνω τή γνωριμία σας, κ. 
Νίκα. Ό κ. Γενικός καί ή κυρία 
Μαίρη ,μιλούν για σάς μέ με- 
γάλον ένθουσιασμό. Είναι πολύ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ! 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΑΚΩΒΑΚΗ

Συμβεβλημένη μετά τοΰ ΤΥΠΕΤ

Σκουφά 59 — Τηλέφ. 611-172 
8 — 12 π.μ. και 4 — 8 μ.μ.

-Είναι προφανής Επίσης ή έκ 
μέρους τών ίδιων άρχών, άμε
σος ή Εμμεσος, άρνησις αποδο
χής τοΰ αίτή ματος τού προσω
πικού τ-ών λοιπών Εμπορικών 
Τραπεζών διά τήν σύ-στασιν 
αυτοτελών ασφαλιστικών ’Ορ
γανισμών διά τούς τομείς, δΓ 
οϋς σήμερον είναι ήσφαλισμέ- 
νοι είς τό ΙΚΑ, Ζωντανόν πα
ράδειγμα ή άπό πολλών έτών 
προσπάθεια τού Προσωπικού 
τής Λαϊκής Τραπέζης διά τήιν 
σύστασιν ίδιου- Ταμείου Ύγεί- 
ος.

"Απασαι αί Ενδείξεις αΰτ-αι 
είναι δυσοίωνοι ώς πρός τό 
μέλλον τών αύτοτελών καί κλα- 
δι'.κών- ασφαλιστικών ’Οργανι
σμών.

Αί πρόσφατοι δηλώσεις τό
σον τοΰ κ. Υπουργού Εργασί
ας όσον καί αί κατ’ έπαν-άληψιν 
τοιαΰται τής Διοικήσεως τού I. 
Κ.Α., ότι δέν Επιδιώκεται ή 
συγχώνευσις τών κλαδικών Τα- 
-μείων είς τον Γενικόν Φορέα, 
δέν θά Εχουν ούδεμίαν άξίαιν, 
όταν, παραλλήλως, ή άσφυκτι- 
κή οικονομική θέσις τών Ταμεί
ων, έπαναλ αμ-βάνομεν έκ λόγων 
ξένων πρός τήν.Διιοίκηισιν καί 
τούς κανόνας λειτουργίας των, 
οδηγούν αυτά είς κατάρρευσιν 
κ-οίί τούς ήσφαιλισμένους καί 
συνταξιούχους των νά ζητούν 
μεταξύ δύο κακών τό μή χείρον.

ΟΙί έργαζόμενοι λοιπόν καί 
οί συνταξιούχοι τών σχετικών 
μέ τό θέμ-cx μ«ς κλάδων, θά Ε
χουν ν’ άντι μετωπ ί σουν δύο 
μορφάς τοΰ θέματος τούτου.

1 ) τήν γνωστήν μαις μορφήν 
τής «Θαρραλέας» Εφαρμογής 
τών σχεδίων τής Ενοποίησε ως.

Σήμερον μάλιστα τά σχέδιο 
ταύτα, ώς γράψομεν είς έτέ- 
ραν στήλην, δύνανται νά Ελθουν 
άπό τούς διαφόρους κυρίους ξέ
νους Εμπειρογνώμονας. Ό κίν
δυνος είς την περίπτωσίν αυτήν 
είναι άμεσος, παρά τήν ήδη 
διαμορφωθείσαιν γνώμην τού Ύ 
πο-υ-ργού Εργασίας καί τής Δι. 
οικήσεως τοΰ I ΚΑ. Διότι ίσχυ 
ρώτατοι Κυβερνητικοί παιρά· 
γοντες έμιμένου-ν είς τήν ιδέαν 
τής «ένοποιήσεως» καί τό μό 
νον τό οποίον τούς κάνει διστα- 
-κτικούς είναι ή άντίδρασις τών 
πληττομένων κλάδων Εργαζο
μένων. Νά έντείνωιμεν λοιπόν 
τήιν επιφυλακήν μας καί νά εΐ 
ίμεθα Ετοιμοι νά έπαναλάβωμεν 
τούς αγώνας ευθύς ώς διαγρα
φή έκ νέου ή άπειλή.

2) τήν είς τό παρόν άρθρον 
άναπτυχθεΐσαν τακτικήν τού 

.σκόπιμου μαρασμού τών Ταμεί- 
1 ων. Καί έδώ πρέπει νά γί-νη

τείαν, άλλά μίαν έν πλάτει δια- 
τύπωσιν τών άττόψεών του έπί 
τού τεθέντος θέματος.

4) Ό ιδιαίτερος τρόπος χει
ρισμού τοΰ θέματος, ύφ’ έκα
στου έξεταζομένου ποικίλλει 
πάντοτε, τούτο δέ ακριβώς κα
ταδεικνύει καί τήν προσωπικό
τητά του.

Ή ΰπαρξις είτε απλής δια- 
τυπώσεως τών Εννοιών, είτε τοι- 
αύτης μετά τίνος στόμφου, ου
δόλως -μειώνει τήν αξίαν τών 
γραφόμενων.

5) Ό εξεταστής δέν πρέπει 
ν’ άναζητή είς τά ύπό· κρίσιν 
γραπτά άρτι αν άρχιτεΐκτονικήν 
μορφήν, διότι τοιαύτη Ελλείπει 
και άπό κείμενα ετι πεπειραμέ
νων συγγραφέων, οΐτινες, μάλι
στα ας ένθυμούμεθα, ότι, Εργά
ζονται οΰχί ύπό συνθήκας Εξε
τάσεων, άλλ’ έν τή ήρεμία τοΰ 
γραφείου των.

6) Οί έξετασταί κατά προτί- 
μισιν θά πρέπει νά κέκτηνται 
Εκπαιδευτικήν, παιδαγωγικήν 
και φιλολογικήν πεϊρκχν, διότι 
μόνον ή κρίσις τοιούτων προσώ
πων δύναται νά είναι έπ ι στη
μόνι κώς ορθή, συνεπώς καί αν
τικειμενική.

‘Οπωσδήποτε θά μάς έπιτρα
πή νά παρατηρήσωμεν, ότι αί 
προαγωγικαί Εξετάσεις ουδένα 
ουσιαστικόν προορισμόν έπιτε- 
λοΰσι, μή ωφελούσα ι εϊ μή έλά- 
χιστόν τούς έξεταζομένους καί 
τούτο διά τούς έξης λόγους:

α) Είναι υποχρεωτικά! καί 
έξ αυτών έξαρτάται οικονομική 
τις βελτίωσις τών έξεταζομέ- 
ννω, οΐτινες - φυσικψ τψ λόγψ 
εχουσι έ'μμεσον, άπό ψυχολογι
κής άπόψεως, Ενδιαφέρον.

β) ’Αποτελούν μίαν ασυνήθη 
παρένθεσιν εντατικής μελέτης, 
ήτις μετέπειτα ελάχιστα άξιο- 
ποιιεΐται ύπ ότών έξετασθέντων, 
έν τή καθ’ ημέραν έργασίςι των.

γ) Πλεΐστοι ’τών υφισταμέ
νων τάς εξετάσεις είναι οΐκογε- 
νειάρχαι καί, ώς είκός, πιέζον
ται ύπό πολλών μερίμνων καί 
προβλημάτων, μή εχοντες την 
ψυχικήν ήρε μίαν καί διάθεσιν 
διά μαθητείαν.

δ) Τό μάθημα τής έκθέσεως 
(ή άνάπτύξεως «οικονομικού θέ- 
,ματος» ώς άποκαλεΐται) είς τάς 
προαγωγικάς Εξετάσεις είναι 
περιττόν, διότι οί Εξεταζόμενοι 
Εχουν ήδη κριθή είς αυτό κατά 
τον εισαγωγικόν διαγωνισμόν 
προσλήψεώς των. Φρονούμεν, 
όθε-ν, ότι επιβάλλεται άναθεώ- 
ρησις τοΰ ζητήματος τών προα- 
γωγικών Εξετάσεων τών ύποΛ- 
λήλων κα ΐληφθ-ή άπόψασις εί
τε καταργήσεώς των, είτε περι
ορισμού των είς έν μόνον μάθη
μα: Τό τοΰ λογιστικού συστή
ματος τής Τραπέζης.

’Αντί δέ τούτων πάντων θά 
ήτο εύπρόσδεκτος ίκαίι-νοτσμ,ία 
ή ύπό τής Τραπέζης καθιέρω- 
σις, κατ’ Ετος, χρηματικών βρα
βείων δι’ ύπαλλήλους της, οϊτι- 
νες θά έπαρουσίαζον πρωτότυ
πόν τινα ατομικήν Εργασίαν 
των έπί Τραπεζιτικών θεμάτων 
κα ίθά συνέβαλον διά τής οΰτω 
έλευθέρας καί άβιάστου συμ
μετοχής των είς την Ιμελέτην 
καί έπίλυσιν πλείστων ζηττι μ ά
των άτι να κατ’ ανάγκην καθη
μερινώς άναψύονται έν τή πο- 
ρείς« τών εργασιών μιας έπιχει- 
ρήσεως καί δη τοιαύτης ολκής, 
ώς ή Εθνική Τράπεζα τής Ελ
λάδος.

συννενόησιc τών αρμοδίων όρ- 
Υανώσεων καί νά εύρεθή τρόπος 
σταματήματος τής καταρρεύσε- 
ως, ή οποία, έξασθε-νίζει έπι- 
κινδ-ύνως καί τό μέτωπον τών 
αύτοτελών άσφαλιστικών ’Ορ
γανισμών. «ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΑΝΕ
ΞΑΡΤΗΤΟ TAMEIΣΤΟ I. 
Κ.Α.» νά είναι τό σύνθημα τής 
συνεργασίας. «Ένίσχυσις τών 
πόρων καί πάσης ψύσεως οικο
νομικά! διευκολύνσεις είς άπαν- 
τας τούς ασφαλιστικούς οργα
νισμούς».

Κατ’ αυτόν τον τρόπον καί 
μέ συνεχή, άδιάκοπον όγώνα, 
όχι μόνον θά άνακόψωμεν τήν ε- 
φεσιν πρός ίσοπέδωσιν τής ά
σφαλ ίσε ως έν άθλιότητι, άλλά 
θά έπιτύχ-ωμεν καί τήν τόνωσιν 
καί άνόπττυ-ξι ν τών άσφαλ ι στι- 
κώιν μας οργανισμών.



Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ

Είναι χαρακτηριστική ή προθυμία μέ την άττοίαν οί αρ
μόδιοι αρπάζουν κάθε ευκαιρίαν διά νά κωλυσιεργήσουν περί 

την διενέργειαν των προαγωγών. Έφθάσαμεν οΰτω εις τα τέ
λος τοΰ έτους χωρίς νά Εχουν όλακληρωθή οϋτε αί ιτροαγωγαί 
των κάτω τοΰ Λογιστοΰ Α' βαθμών, αί όιτοΐαι δεν -παρουσιά
ζουν τάς γνωστάς δυσκολίας τάς όποιας συνεπάγεται ή «στε- 
νότης» των οργανικών θέσεων τών μεγαλύτερων βαθμών.

Τό αποτέλεσμα είναι γνωστόν, Συσσώρευσίς κρινομένων 
σειρών αϋξησις τοΰ χρόνου δι’ δν θά πρέπει νά καταβληθούν 
αναδρομικά, απόπειρα περικοπής των, δικαστήρια κλπ.

Νομίζομεν δτι ούδείς καλής πίστεως άνθρωπος δύναται νά 
με,μφθή τήν Συλλογικήν ηγεσίαν καί τούς συναδέλφους γενικώ- 
τερον διά τήν έπιδεικνυομένην έκ μέρους των έπιφυλακτικότη- 
τα καί έπι μονήν εις τήν ταχεΐαν περαίωσιν τών τοιαύτης φύ- 
σεως υποθέσεων. ,

ΥΠΟΠΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΣ
Είναι αληθώς καταπληκτικόν τό 
περιεχόμενον τής ύπ’άριθ. 174) 
11.12.59 Εγκυκλίου (Σειράς 
Β). Όμολογεΐται άπρσκαλύ- 
πτως ότι οί άρμόδιοι προέβη- 
σαν εις την απονομήν τών ήθι- 
κών καί ύλικών-αμοιβών τών δι- 
ακριθέντων κατά τήν έξόρμησιν 
προς προσέλκυσιν τών εις τά 
Ταμεία μας άδρανουσών κατα
θέσεων, χωρίς νά έχουν προη
γουμένως συγκεντρωθή τά σχε
τικά στοιχεία Εξ όλων τών Κα
ταστημάτων τά περισσότερα 
τών όποιων δι’ αγνώστους λό
γους δέν Εδειξαν προθυμίαν διά 
τήν υποβολήν των.

Ή περιβόητος λοιπόν κρί- 
σις, έλαβε χώραν μεταξύ περι-

ωρισμένου άριθίμοΰ συναδέλφων 
χωρίς νά λαμβάνη,ται ύπ’ όψιν 
τό άδικον καί παράλογον μιας 
τοιαύτης πράξεως. Άδυνατοΰ- 
μεν νά πιστεύσωμεν ότι ή δια
νοητική ίκανότης τών προς τού
το άρμοδίων δέν ήτο εις θέσιν 
νά συλλάβη τόσον άπλά πράγ
ματα. Παρ’ όλα ταΰτα ουτοι 
προέβησαν εις μίαν πρόχειρον 
καί συνεπώς έλλιπή άξιαλόγη- 
σιν. Διατί; Μήπως διότι κατ' 
αυτόν τον τρόπον άνεδείχθησαν 
εκείνοι, οί όποιοι ήσαν κατά 
τήν κρίσιν τών εΰλογησάντων 
αυτούς άρκετοί; Είναι αμαρτω
λή ή σκέψις, άλλά δικαιολογη
μένη πλήρως έκ τής σειράς των 
Ενεργειών.

ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ τΓπΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Πολλοί Διευθυνταί Υποκα

ταστημάτων, πέραν τών συστά
σεων εις τούς ύπαλλήλους των 
«διά τήν άνάπτυξιν τών Εργα
σιών τής Τραπέζης» τάς όποιας 
πολλάκις συνδυάζουν καί μέ ι
στορίας έπί τοΰ παρελθόντος 
των, προβαίνουν καί εις εξωτε
ρικός Εκδηλώσεις προβολής τής 
Τραπέζης (διαλέξεις, δεξιώσεις 
κλπ.). Αί τελευταίοι αΰται Ε
νέργεια! των είναι καθ’ όλα ά- 
ξιέπαινοι, όταν μάλιστα ό αν
ταγωνισμός διαθέτει ειδικά κον
δύλια διά παρόμοιας Εκδηλώ
σεις. Άλλά, εΐναι βέβαιοι οί 'ί
διοι ότι εις τήν Εργασίαν των εί
ναι απολύτως Εν τάξει; Μήπως 
έχουν παραμελήσει τον παρά
γοντα «Προσωπικόν» τοΰ Υπο
καταστήματος των, αυτόν είς 
τον όποιον θά παραπέμψουν την 
προσελκυομένην πελατείαν; Εί
ναι απέναντι του Εν τάξει άπό 
άπόψεως συμπεριφοράς καί ηθι
κής του Εξυψώσεως; Τοΰ δίδουν 
κανονικώς τήν έτησίαν του άδει
αν; Ζητούν άπό τήν Διοίκησιν 
ύπερωριακάς άμοιβάς διά τήν

πρόσθετον Εργασίαν του. ώς ύ- 
ποχρ-εοΰνται ;■

Προκειμένου λοιπόν νά πα
ρουσιάσουν κάτι άπό άπόψεως 
Εργασίας άς δώσουν πρώτοι τό 
παράδειγμα είς τον τομέα αώ- 
τόν τής Εργασίας των. Πρώτα 
καθαρίζουμε τό σπίτι μας καί 
μετά τό άνοίγουμε στον κόσμο.
♦—-----------------------------------------------------♦

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ [ΤΙΜΙΟΣ
Δέχεται τά μέλη τών Ταμείων 
‘Υγείας τής Εθνικής Τραπέ
ζης 11—1 καί 5—7 μ.μ. 
Λυκαβηττού καί Άλεξ. Σού- 
τσου 24 — Τηλ. 613.513

♦------------------------------------------------♦
BETA ΑΝΔΡΕΟΓΑΟΥ — 
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ΟΠΤιΚΑ METZLER
χ Πλούσια συλλογή είς σκελετούς και κρύσταλλα όλων 

Εργοστασίου τοΰ κόσμου.
’Επιστημονική Εκτέλεσις συνταγών.

ΟΛΓΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΗΣ 2 (’Εντός τής στοάς)

’Έναντι Ταχυδρομείου Πλατείας Συντάγματος 
Τηλέφ. 34.141

Συμβεβλημένη ιμετά τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
ΑΝ ΕΥ ΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΣΕ 15 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥΣ ΔΟΣΕΙΣ 
Διαθέτομεν πλουσιωτάτηιν συλλογήν ωρολογίων 

τών καλλίτερων Ελβετικών Εργοστασίων καί κοσμήματα 
άρίστης τέχνης.
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01 ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
• Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος

κεΐ διά κινητοττοίησιν του Προ
σωπικού, διότι εΐναι αντιληπτόν 
καί ύπό τοΰ πλέον αδαούς, τό 
μέγεθος τοΰ διαγραφρμένου κιν
δύνου έκ τής τυχόν μονομερούς 
Ενέργειας καί ύπό τήν μορφήν 
τού τετελεσμένου γεγονότος θε- 
σπίσεως νέων σφαγιαστικών διά 
τό Προσωπικόν, ’Οργανικών δι
ατάξεων.

Είναι όμως καί εύνόητον, ότι 
ό σάλος έκ τής μάχης, την ο
ποίαν θά δώση τό Προσωπικόν, 
θά είναι άνευ προηγουμένου.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ

χθησαν «κατ’ Εκλογήν» τέσσο 
ρες (4) λαβόντες βαθμούς 2'/2 
καί έτεροι πέντε (5) λαβόντες 
βαθμούς 3.

Εΐναι εύκολοι/, έκ τής παρου- 
σιαζομένης άντιθέσεως τών ανω
τέρω ύπ’ άριθ. 3 καί 4 στοι
χείων, νά συμπεράνη τις τό «αν
τικειμενικόν» τής κρίσεως, δι” 
ώρισιμένους έκ τών κριθέντων. 
Σημειοΰται, ότι άπό τάς «κατ’ 
Εκλογήν» τής σειράς ταύτης 
(1959) άπεκλείσθη άρχικώς ο
λόκληρος ή κρινομένη σειρά, Ε
πιλεγόμενης πρός τούτο μόνης 
τής σειράς τοΰ 1960! κατόπιν 
δέ Εντόνου Επιμονής τής Συλ

λογικής έκπροσωπήσεως έκρίθη 
καί ή κανονική σειρά.

Είς τάς προαγωγάς άνω τοΰ 
βαθμού Λογιστού Α' ουδόλως 
λαμβάνεται ύπ’ όψιν ή άρχαι- 
ότης. Ούτω ικανότατοι Τμημ) 
χαι Β' κατέχοντες ευδοκιμώς ύ- 
πευθύνους θέσεις καί έχοντες 
πλέον τής ΙΟετίας είς τον βαθ
μόν, παραμερίζονται ύπό νεωτέ- 
ρων των μόλις συμπληρωσάντων 
3ετίαν. Οί δέ έχαντες χαρακτη
ρισμόν «καλός» δέν λαμβάνουν, 
κατά τήν θέλησιν τής Επιτρο
πής, προσαύξησιν.

Κατόπιν τών ανωτέρω, ή θέ- 
σις τοΰ Συλλόγου είναι:

1) Σ υμπλήρωσις τών μέχρι 
τοΰ Λογ ιστού Α' κατ’ Εκλογήν 
προαγωγών, σειράς 1959, ώστε 
νά περιληφθοΰν απόντες οί λα
βόντες βαθμούς 2 καί άνω.

2) Είς τούς άνω τοΰ Λογι- 
στοΰ Α' βαθμούς τά 2)3 τών 
κενών οργανικών θέσεων θά κα- 
ταλαμβάνωνται ύπό τών άρχαι- 
οτέρων καί ικανών υπαλλήλων 
καί τό 1 )3 άπό τούς νεωτέρους.

3) Εις πάσαν περίπτωσιν ό 
χαρακτηρισμός «καλός» νά μή 
θεωρήται στοιχεΐον οίασδήποτε 
καθυστερήσεως διά προαγωγήν 
ή προσαύξησιν.

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙΕίς τάς διενιεργηθείσας «κατ’ 
Εκλογήν» προαγωγάς Υπολογι
στών Α' πρός Λογιστάς Β' 
σειράς 1959 ελαβον χώραν τά 
έθής άτοπα:

Ή Επιλογή έγένετο μεταξύ 
τών έχόντων είς τά φΰλλα των 
ποιότητας τόν χαρακτηρισμόν 
«πολύ καλός» καί άνω. Έκεΐ- 
θεν διά τάς ακολούθους αιτίας 
ό κριθείς έλάμβανεν άνά 1 βα
θμόν: 1 ) Πτυχίον ’Ανώτατης 
Σχολής, 2) Έκθεσις «άρίστη», 
3) Γενική κατάρτισις (θητεία 
είς πολλά Ύπακ)τα ή είς πλεί- 
σνας Υπηρεσίας), 4) Ειδική 
κατάρτισις (Άπόκτησις είδικό- 
τητος λόγφ μακράς άπασχολή- 
σεως είς μίαν Υπηρεσίαν ..), 
5) Ξέναι γλώσσαι καί 6) Υ
πεύθυνος θέσις.

‘Ως βάσις κατ’ Εκλογήν προ
αγωγής έλήφθη ό βαθμός 3. "Ο
μως έκ τών προωθήθέντων (καί 
δή μέχρι τοΰ σημείου τής άπο- 
χωρήσεως τών Προέδρων έκ τής 
Επιτροπής Προαγωγών) δύο 
(2) ελαβον βαθμούς 2'/2 καί 
τρεις (3) βαθμούς 2. Δέν προή-

Ή σύνταξις καθορίζεται είς 
ποσοστά τών συνταξίμων απο
δοχών άναλόγως τών συνταξί
μων Ετών ώς κατωτέρω:

1) Συντάξιμα έτη 
θεωρούνται τά έτη υπηρεσίας 
παρά τή Εθνική Τραπέζη 
προσηυξημένα κατά τόν χρό
νον τής προσμετρηθείσης ύπη-> 
ρεσίας,

2) Ποσοστά συντά
ξεως: συνίστανται είς 2% 
δΓ έκαστον συντάξιμον έτος μέ
χρι καί τοΰ 40οΰ έτους συμπε
ριλαμβανομένου. "Ητοι άνώτα- 
τον ποσοστόν συντάξεως 80% 
τών συνταξίμων αποδοχών.

3) Συντάξιμοι ά-
τ ο δ ο χ α ί: α) Ό μισθός
τοΰ βαθμού τής Εξόδου ή ό μι
σθός προηγουμένου βαθμοΰ βά
σει τοΰ όποιου έμισθοδοτεΐτο ό 
υπάλληλος κατά τήν έξοδόν του 
έκ τής ύπηρεσίας προσηρμο- 
σμένος είς τόν μισθόν τών αν
τιστοίχων βαθμών το ΰέν Ενέρ
γεια Προσωπικού τής 31 )5)59.

β) "Απασαι αΐ χορηγηθεΐσαι 
προσαυξήσεις.

γ) Τό Επίδομα πολυετούς ύ
πηρεσίας ύπολογιζάμενον μέ τά 
έκάστοτε ίσχύοντα ποσοστά 
ιού ύπό τής Τραπέζης χορηγού
μενου καί καθ’ ήν έκτασιν χορη
γείται τούτο.

Άναλυτικώτερον, συντάξιμοι 
άποδοχαΐ είναι ό οργανικός μι
σθός τοΰ βαθμοΰ τής Εξόδου, ή 
ό οργανικός μισθός βάσει τοΰ ι 
οποίου έμισθοδοτεΐτο ό έξελθών

’Επανειλημμένα διαβήματα, 
γενόμενα πρός τήν Διεύθυν- 
σιν Προσωπικού καί αύτόν 
τούτον τόν κ. Διοικητήν τής 
Τραπέζης έσχον ώς αποτέλεσμα 
ή τήν άμεσον άρνησιν (οικονο
μικά θέματα, ώς καί ζητήματα 
προαγωγών) ή τήν διά διαφό
ρων αναβολών παρέλκυσιν (στε
γαστικόν - ’Οργανισμός).

Ή τοιαύτη; κατάστασις συζη- 
τηθεΐσα είς κοινάς συσκέψεις 
τών Συλλόγων του Προσωπικού 
έκρίθη άπαράδεκτσς καί άντι- 
μετωπιστέα δΓ έντανωτέρων μέ
σων. ‘Ως πρός τήν τακτικήν ά- 
φέθη ή ευχέρεια είς τά Δ.Σ. 
τών Συλλόγων όπως καθορί
σουν τάς αγωνιστικός tow Εκδη
λώσεις ύπό τήν προϋπόθεσιν 
τής σχετικής άλληλοενημερώσε- 
ώς των, διά τόν συντονισμόν 
τών. αντιστοίχων Ενεργειών.

Οΰτω οί Σύλλογοι Υπαλλή
λων, Είσπρακτόρων καί Βοηθ. 
Προσωπικού ’Εθνικής Τραπέ
ζης, άπό κοινού ένεργοΰντες, τό 
πρώτον έκάλεσαν τό Προσωπι
κόν τού Κεντρ. Κατ)τος καί τής 
Διοικήσεως εις συγκέντρωσιν,

τής ύπηρεσίας άναπροσαρμο- 
σθείς είς τούς αντιστοίχους τού 
έν ένεργεία Προσωπικού τής 
31.5.59.

Άπασαι αί έπί τού μισθού 
τού βαθμοΰ τής Εξόδου χορηγη- 
θεΐσαι προσαυξήσεις ή κλάσμα
τα αυτών χορηγηθέντα κατά 
τήν έξοδον καί μέ τό χορηγηθέν 
άνάλογον ποσοστόν.

Έπί τοΰ συνόλου οργανικού 
μισθού καί προσαυξήσεως ΰπο- 
λογίζεται τό Επίδομα πολυετί- 
ας. Διά τόν υπολογισμόν τού
του λαμβάνονται ύπ’ όψιν άψ’ Ε
νός μέν τά πρασμετρηθέντα έτη 
προϋπηρεσίας άψ’ Ετέρου δέ καί 
τό πέραν τών 6 μηνών χρονικόν 
διάστημα τό όποιον ύπολογίζε 
ται ώς πλήρες έτος.

Έκ των οΰτω ύπολογιζο,μέ- 
νων αποδοχών Εξάγεται ή σύν
ταξις άνερχομένη είς 2% δΓ έ
καστον έτος ύπηρεσίας μέ άνώ- 
τατον τά 80 Εκατοστά.

Τής έξαγομένης συντάξεως 
τό τμήμα άπό 1 δραχ. 2.500 
(μισθ. Λογ. Β') χορηγείται είς 
τό ακέραιον. Τό τμήμα άπό 2. 
500^—- 4.053 δραχ. (μισθ. Τμ. 
Α') ύφιστ. έκπτ. 30%. Τό τμή
μα άπό 4.053 — 5.066 δραχ. 
(μισθ. Διευθυντ. ύφιστ. έκπτ. 
50%. Τό τμήμα άπό 5.066 καί 
άνω ύφιστ. έκπτ. 60%.

Τό κατόπιν τής Εφαρμογής 
τών έν λόγφ Εκπτώσεων ποσόν 
εΐναι ή καταβαλλομένη σύντα-
ξ'ζ-

πραγ,ματοποιηθεΐσαν τήν 2.30' 
μ. μ. τής 4)12)59 είς τήν αί
θουσαν συναλλαγών, όπου άνε- 
πτύχθησαν λεπτομερώς ύπό τοΰ 
Προέδρου τοΰ Συλλόγου Υπαλ
λήλων κ. Καραπάνου τά άπορ- 
ριψθέντα αιτήματα, καί έστηλι- 
τεύθη ή τακτική τής Διοικήσεως 
απέναντι τοΰ Προσωπικού. Έν 
συνεχεία έκηρύχθησαν δίωροι 
στάσεις Εργασίας τήν 7)12)59 
είς τό Κεντρικόν Κατ)μα, τήν 
9)12)59 είς τό Κεντρικόν Πει
ραιώς καί τό Ύπ) μα Ζέας, κα
τόπιν προηγηβείσης τήν προτε
ραίαν μαχητικής συγκεντρώσε- 
ως, τήν 11)12)1959 εις τό 
Υποκατάστημα Μητροπόλεως 
καί τήν 17)12)1959 είς τά 
'Υποκαταστήματα Καλαμιώτου 
καί Χαβρίου.

Ό Σύλλογος τών Υπαλλή
λων τ. Τραπέζης ’Αθηνών έδιδε 
παραλλήλως έντολάς είς τά μέ
λη του τά ύπηρετούντα είς τά 
ώς άνω Κατ)τα καί Ύπ)τα διά 
συμμετοχήν των είς τάς στά
σεις Εργασίας.

Ό Σύλλογος οΰτος Επίσης 
έκήρυξε τήν 16)12)59 μιάς και 
ήμισείας ώρας στάσιν Εργασί
ας είς το τέως Κεντρικόν τής 
Τραπέζης ’Αθηνών Κατάστημα 
όδοΰ Σταδίου, είς ήν, Εντολή 
τών Συλλόγων Ε.Τ.Ε, συμμετέ- 
σχον καί τά έκεΐ ύπηρετούντα 
μέλη των. Προηγουμένως τήν 
14)12)59 είς έκτακτον Γενικήν 
Συνέλευσιν τό Δ.Σ. τοΰ Σ.Υ.Τ. 
Α. ανέπτυξε τά αίτήματά του, 
έλαβε δέ συν τοΐς άλλοις τήν 
Εντολήν τών μελών του, όπως 
κατέλθη είς άγωνιστικάς Εκδη
λώσεις πόσης ιμορψής.

Χαρακτηριστική εΐναι ή μετά 
προθυμίας καί αποφασιστικότη
τας απόλυτος συμμετοχή τού 
προσωπικού είς τάς άγωνιστι- 
κάς Εκδηλώσεις, δείγμα τής ά- 
γανακτήσεως κατά τής έπιδει- 
κνυομένης, τή ύποδείξει τών 
γνωστών κύκλων, συμπεριφοράς 
έναντι τών οικονομικών του ζη
τημάτων καί των απαράδεκτων 
προκλήσεων κατά τών ήθικών 
αρχών, τάς οποίας έχει τούτο 
κίνει πίοτιν του καί έπί τών ό
ποιων έπί σειράν Ετών έστηρί- 
ζετο ή Τράπεζα.

Η ΑΝΤΙΔΡΑΣ I Σ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

—♦—

Ή Διοίκη,σις τής Τραπέζης 
πέραν τών συνήθων Εντολών 
πρός τά «στελέχη» της διά τάς 
γνωστάς «συστάσεις», αΐ άποΐ- 
αι όχι μόνον ούδεμίοον άπήχησιν 
έσχον άλλά προεκάλεσαν ύπέρ 
ποτέ ποτέ άλλοτε τήν θυμηδίαν 
είς τό σύνολον τών Εργαζομένων 
τής Τραπέζης, έχρησιμοποίησε 
τά «μεγάλα» όπλα.

Πρώτη έκδήλωσις ήτο ή κλή- 
σις αστυνομικών1 οργάνων τά ό
ποια άπεμάκρυνοη/ άπό τούς τό
πους τής απεργίας τά μέλη τών 
Δ.Σ. τών Συλλόγων διότι... «ή- 
σκουν, διά τής άπλής παρουσί
ας των πίεσιν έπι τών ύπαλλή- 
λων διά ν’ άπεργήσουν», Ενώ, 
κατά τούς θεωρητικούς τής Δ) 
νσεως Προσωπικού, οί ύπάλ- 
ληλοι θά πρέπει... νά εΐ
ναι «Ελεύθεροι» νά έργασθοΰν 
ή όχι, όπως Ελεύθεροι φυσικά 
είναι καί πολλοί Διευθυνταί καί 
Προϊστάμενοι διά νά κάμουν 
τάς «συστάσεις» των πρός τό 
Προσωπικόν!...

Αυτήν τήν μονόπλευρον άντί- 
ληψιν περί Ελευθερίας τό Προ
σωπικόν ύπεδέχθη,, καταλλήρ 
λως. Τά αστυνομικά μέτρα εϊ- 
χον τό άντίθετον άποτέλεσμα.

Νά δημιουργήσουν δηλαδή EV- 
τονώτερον τό αίσθημα είς τούς 
Εργαζομένους είς τήν Τράπεζαν 
ν’ αποδείξουν ότι καίτοι πτωχοί 
είναι πραγματικά Ελεύθεροι 
άνθρωποι.

Έτέρα έκδήλωσις άντιδράσε- 
ίος ήτο ή έκδοσις τής ύπ’ άρΙιΒ. 
74 Εγκυκλίου (Σειράς Α-) διά 
τής όποιας, ή Διοίκησις τής 
Τραπέζης έπέμενε έπί τής άρνή- 
σεως τοΰ αιτήματος τής οικο
νομικής ένισχύσεως, άπηγόρευε 
είς τούς Συλλόγους τήν άνάμι- 
ξίν των είς τήν τακτικήν της έπί 
τών προαγωγών έδικαιολόγει 
τήν θέσιν της έπί τοΰ Στεγαστι- 
καΰ καί τοΰ ’Οργανισμού, άφοΰ 
έθετε τό θέμα τών αναδρομι
κών ύπό τήν αϊρεσιν τής γνωμα- 
τεύσεως τού Νομικού αύτής 
Συμβουλίου ήπείλει, ότι είς πε- 
ρίπτώσιν ύποχρεώσεως τήςΤρα- 
πέζης πρός καταβολήν τών α
ναδρομικών... θά άνέστελλε τάς 
προαγωγάς.

Τέλος έκάλει τό Προσωπικόν 
όπως μή ύπακούη είς τάς συλ
λογικός έντολάς καί νά μήν ά- 
περγήση.

Τό τόσον άψυχολόγητον καί 
προκλητικόν διά τήν νοημοσύνην 
καί τήν αξιοπρέπειαν τού Προ
σωπικού τής Τραπέζης μέτρον 
έκορύψωσε τήνάγανάκτησιν των 
υπαλλήλων. "Εν ακόμα δείγμα 
άστοχου σκέψεως καί Ενέργει
ας, τών χειριζομένων, άπό πλευ
ράς Διοικήσεως Τραπέζης, τά 
ζητήματα τού Προσωπικού.

Ή άπάντησις έδόθή, έκ μέ
ρους μέν τών Συλλόγων δ Γ ανα
κοινώσεων αύτών, δΓ ώύ άπέ- 
κρουον τούς ισχυρισμούς τής 
Διοικήσεως δΓ έν έκαστον τών 
θεμάτων, άπέρριπτον τάς άπει- 
λάς περί αναστολής τών προα
γωγών καί άπηγόρευον είς πάν
τα τρίτον νά άναμιγνύηται είς 
τά Συλλογικά ζητήματα, έκ μέ
ρους δέ τού προσωπικού, διά 
τής πλήρους έπιτυχίαςτών στά
σεων είς τό Κεντρικόν Β' καί τά 
Ύποκ)τα Καλαμιώτου καί Χα
βρίου. "Αλλο «μέσον» άναχαι- 
τίσεως τών αγωνιστικών Εκδη
λώσεων τοΰ Προσωπικού καί 
συγκρατήσεως τής άγανακτή- 
σεώς του, είναι ή «κατά δόσεις» 
άνακοίνωσις τής «έπιλύσεως» 
τού Στεγαστικοΰ.

Οΰτω τήν 7)12)1 959 άνεκαι- 
‘νώθη ύπό τοΰ κ. Διοικητοΰ πρός 
τόν Πρόεδρον τοΰ Συνδέσμου 
’Αστέγων, ότι τό θέμα βαίνεΑ 
πρός τήν λύσιν του, τήν δέ 18) 
12)59 ό κ. Διοικητής προέβη 
είς νέαν άνακοίνωσιν περί άπο- 
φάσεως τής σχετικής παρά τή 
Διοικήσει Επιτροπής, ώς πρός 
τό έπιτόκιον, άναφερθέντος τοΰ 
ποσοστού 3% και τήν προθε
σμίαν έξοφλήσεως τών δανείων, 
άναψερθείσης ώς τοιαύτης τής 
20ετίας.

Αί απολύτως όμως Ελλιπείς 
τοιαύται δηλώσεις, άνακοινού- 
μεναι προσέτι δΓ αδικαιολογή
των τυμπανοκρουσιών, όχι μό
νον δέν δύνανται νά θεωρηθούν 
Επαρκείς, άλλά διαψαίνεται καί 
ό πραγματικός σκοπός τών χρημ 
σιμοποιούντων ταύτας «^«στρα
τηγικού μέσου» έναντι τών λοι
πών ζητημάτων1 τοΰ Προσωπι
κού, πέραν τοΰ ότι καί δΓ αυτό 
τούτο τό Στεγαστικόν κάθε άλ
λο ή λύσις δύνανται νά θεωρη
θούν.

Τό προσωπικόν άκλόνητον 
αγωνίζεται διά τήν πραγματι
κήν λύσιν τών ζητημάτων του, ή 
έξέλιξις τών όποιων άναφέρεταϊ 
είς τήν όην σελίδα.

8Ι!!ίΙΒΙΙ!!!·ΙΙΙ1Ι·1Ι·ΙΙΙΙΙ·ΙΙ!ΙΙΗΙΙίΙΙ·1Ι·Ι1·Ι1Ι|ΙΗ|||||ΕΙ1ΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·Ι1ΙΙΙ·Ι||||·Ι|||Ι1|!|||ΒίΙΙΙΙ·ίίΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·]]]!ΙΒΙΙϋ 
| ΠΡΟΣΟΧΗ!!! |

Η κανονική ετήσια οίδεια τών υπαλλήλων εΐναι κεκτημένον 8 
I δικαίωμα και δεν άναπληροΰται δι’ οιουδήποτε άνταλλάγ- Μ 
| ,ματος. Σύμφωνα με τούς νόμους πρέπει νά χορηγήται τήν ® 

1 θερινήν περίοδον. Οί Διευθυνταί τών Κ)των οφείλουν νά 1 
5 παροτρύνουν τους υπ αυτους υπαλλήλους είς τήν χρήσιν * 
■ αυτού τοΰ δικαιώΙματος. Ούδείς συνάδελφος πρέπει νά ύ- g 
| πογράψη ψευδή δήλωσιν οτι έλαβεν ή παρη- g 
g τηθη θεληματικώς τής αδειας του. Βλάπτει τόν εαυτόν _ 
| του καί τήν συναδελφικήν οικογένειαν μας,

............................................................................................... ..

0 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΤΡ0Π0Π0ΙΗΘΕΝΤ0Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ



n ΝΕΟΤΕΡΑ EzEElHi ΖΗΤΗΜΑΤΟΝ ΜΑΣ
ΔΙΕΚΟΠΗ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 

ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 
1954- 1950

Κατά την τελευταίαν προ 
τών Χριστουγέννων έβδομάδα 
τό Δ. Συμβούλισν τού Συλλό
γου τών Υπαλλήλων Ε.Τ.Ε. 
παραλλήλως ττρός την κηρυ- 
χθεΐσαν Επιφυλακήν τών μελών 
του, προέβαινεν έντατικώς εις 
τάς ένδεδειγμένας ' ένεργείας 
πρός έπίτευξιν τών νομικών ε
κείνων προϋποθέσεων αΐτινες 
θά έττέφερον διακοπήν τής συν- 
τελουμένης την 31.12.59 παρα
γραφής τών αναδρομικών έκ 
•προαγωγών σειράς 1954-56. 
Τό θέμα τούτο, τό όποιον λόγφ 
τού επείγοντος τής ρυθμίσεώς 
του, ττροέβαλλεν έπιτακτικώτε- 
ρον τών λοιπών Εστω καί σσβα- 
ρωτέρων θεμάτων, Ελαβε κατό
πιν τών συλλογικών Ενεργειών, 
ευνοϊκήν υπέρ τών συναδέλφων 
τροπήν, ως λεπτομερώς άναφέ- 
ρει ή άπό 24.12.1959 άνακοί- 
νωσις τού Συλλόγου εχουσα οϋ- 
τω:
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Την μεσημβρίαν τής χθες έγνω- 
στσποιήθη εις το Δ.Σ. τον Συλ- 
λάγου ύπό τον Διευθυντου Προσω
πικού ή έπΐ τον θέματος αναδρο
μικών τών προαγωγών 1954-56 
άπόφασις τον Ναμιικού Συμβου
λίου τής Τραπέζης εις δ εΐχεν τού
το παραπεμφθή ώς έν τή 74 Ε. 
Δ. παρ. Β άναφέρεται. Κατά την 
γνωμάτευσιν ή Τράπεζα ύποχρεού- 
ται1 νά καιταβάλη τάς διαφοράς 
έκ προαγωγών τάς άναγομένας 
εις τό μεταξύ τών μηνών Ίανουρί- 
ου 1955 καί Μαΐου 1956 χρονικόν 
διάστημα ούχί δμως καί τάς άνα
γομένας εις τό έτος 1954, καθ Ο
σον διά τό έτος τούτο είχε ληφθή 
άπόφασις τού Διοιίκ. Συμβουλίου 
τής Τραπέζης περί αναστολής τών 
προαγωγών.

Κατόπιν όμως τών υπό τού Δ. 
Σ. τεθέντων απ’ δψιν τον Δικαστι

κού τής Τραπέζης νέων στοιχείων 
σχετικών μέ τό θέμα τής αναστο
λής τών προαγωγών έτους 1954, 
τούτο παρεπέμφθη έκ νέου προς 
έΐέτσσιν εις τό Ν. Σ. αναμένε
ται δέ οτι καί ή νέα αίίτη γνωμά- 
τευσις θά είναι ευνοϊκή.

Πληρωθείσης οντω τής αίρέσε- 
ως ΰπό την οποίαν ή Διοίκησις έν 
τή ύπ’ άριθ. 74)1959 (Σειρά Α') 
’Εγκνκλίω της άνεγνώρισε την 
ΰποχρέωσιν τής Τραπέζης διά τά 
αναδρομικά έτους 1955-56, ή ά- 
ναγνώρισις αϋτη καθίσταται πλή
ρης καί οριστική δεσμεύει δέ α
πολύτως την Τράπεζαν. Τό αυτό 
θέλει συμβή ευθύς ώς θά πληρωθή 
ή αυτή αϊρεσις διά την άναγνώρι- 
σιν τών αναδρομικών έτους 1954.

Διά τής άναγνωρίσεως ταύτης 
επέρχεται καί διακοπή τής παρα
γραφής, συνεπώς παρέλκει ή έ- 
γ.ερσις αγωγών εκ μέρους τών Εν
διαφερομένων.

Ούτω διά τής τοιαύτης έκβά- 
σεως τών πραγμάτων δικαιούνται 
πλήρως αί πόσης φύσεως ένέρ- 
γειαι τού Συλλόγου ταντοχρόνως 
δέ δίδεται μία άποστομοτική ά- 
πάντησις εις απαντας τούς ύπο- 
στηρικτάς τής θεωρίας καθ’ ήν ή 
διεκδίκησές ένός ζητήματος κα
θίσταται, έπιβλαβής διά τά λοι
πά ταιαύτα.
Συνάδελφοι,

Κατόπιν τών ανωτέρω καί έκ 
τής δοθείσης διαβεβαιώσεως περί 
λίαν προσεχούς ένημερώσεως τού 
Συλλόγου έπΐ τών ΰπό τήςι Διοι- 
κήσεως ληψθησομένων οριστι
κών καί πληρών απο
φάσεων σχετιικώς μέ τό Στεγαστι- 
κόν, τό Δ. Σ. άναστέλλει διά την 
περίοδον τώιν εορτών πάσαν μορ
φήν άγώνος, έν τή πεποιθήσει του 
οτι τά μεσολαβούν χρονικόν διά
στημα θά χρησιμοποιηθή ύπό τής 
Δισίίκήσεως διά την έπίλυσιν τών 
λοιπών αιτημάτων μας, τά όποια 
άπετέλεσαν τό άντικείίιμενον τών 
τελευταίων αγωνιστικών εκδηλώ
σεων.
Μετά σνναδελφικών χαιρετισμών 
Τ/Ο ΔΙΟΙΚΗΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΤΡΑΠΕΖΟ Υ'ΠΑΑΛΗΛΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΙΩΡΟΣ ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΝ
--------·--------

Την Δευτέραν 21)12)59 τό ΑΤΕ τακτικής έναντι τών ζητη-

-Ψ-

ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ
Ώς γνωστόν, κατά τό Β' ε

ξάμηνού τοΰ έτους 1956 διε- 
νηργήθησαν αί προαγωγαϊ _ διά 
βαθμόν και προσαύξησιν τών έ- 
χόντων συμπληρώσει τον υπό 
τού ’Οργανισμού Υπηρεσίας 
προβλεπόμεναν χρόνον την 1 ) 1 
καί 1)7)54, την 1)1 καί 1)7)
55, ώς και την 1) 1 καί 1 )7)56. 
’Αλλά, ώς γνωστόν έπίσης, έ- 
γένοντο καί αί άκόλουθοι περι- 
κοπαί:

α) Οί τής σειράς διά βαθμόν 
ή προσαύξησιν 1)1)54 ελαβον 
μισθολογ. διαφοράς άπό 1)2)
56. β) Οί σειράς 1)7)54 άπό
1)3)56. γ) Οΐ σειράς 1)1)55 
άπό 1)4)56. δ) Οί σειράς 1)
7)55 άπό 1)5)56 καί ε) Οί 
σειράς 1)1)56 άπό 1)6)56, ε
νώ ο! σειράς 1)7)56 ούδειμίαν 
απώλειαν εΐχον. Οΐ τής α' κα
τηγορίας, συνεπώς, Εχουν λαμ- 
βάνειν διαφοράς 28 μηνών, ο:

τής 6' 22'/2 μ. οί τής γ' 1 ό'/2 
μην. οί τής δ’ 1 1!ά μην. και οί 
τής ε' 5'/2 μην.

Αί διάφορά! αΰται συνίσταν- 
ται εις πλήρη διαφοράν μηνιαί
ου μισθού κοίτα βαθμόν, πλήν 
τών περιπτώσεων Εκείνων, καθ1’ 
άς, λόγφ διατηρουμένων προσ- 
αυξήσεων (ήτοι διά τούς έκ τής 
παλ, ’Εθνικής βαθμούς βοηθού 
+ 15%, ύπολογ ιστού +15%, Λο
στού Β’ + 15% Είσπράκτορος 
κα Κλητήρας Β' + 15%) ο
φείλεται τό ύπολειπό-μενον μέ
ρος τής μισθολογικής κοοτά βα
θμόν διαφοράς, ώς καί τών πε
ριπτώσεων, καθ’ άς έπήρχετο 
συμψηφισμός τών ληψθιεισών αυ
ξήσεων λόγφ τών προ τής συγ- 
γενεύσεως υφισταμένων καί δια
τηρούμενων υψηλοτέρων άποδο 
χών.

ΤΙ ΜΑΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ 
Ο ΞΕΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ:

Κατά συγκρστηθεΐσαν σύσκε- 
ψιν είς τό Ύπουργεΐον Εργα
σίας ύπό την προεδρίαν τοΰ Υ
πουργού κ. Δημητράτου, είς ήν 
ελαβον μέρος και ό διοικητής 
τοΰ Ι.Κ.Α. κ. Καποδίστριας, 
καί ό ειδικός, μετακληθεις έκ 
Γερμανίας καθηγητής >κ. Κρόουν 
ένημερώθη ό τελευταίος έπΐ τών 
πορισμάτων τής άρμοδίας έπι- 
τροπής διά την καθολίκευαιν 
τής άσφαλίσεως καί την δημι
ουργίαν ένός ψορέως άσκοΰντος 
την άσφάλισιν, τόσον διά τούς 
μισθωτούς, δσον διά τούς Ε
λευθέριος έργαζομένους (δικηγό
ρους, ίοπρούς κλπ.) συμπερι
λαμβανομένων καί τών Εμπόρων 
έπαγγελματοβιοτεχνών καί ά- 
γρατών. Τής ένεργείας έτέλει εν 
γνώσει και ό Πρωθυπουργός κ. 
Καραμανλής. Ώς έγνώσθη οί κ. 
κ. Δημητράτος καί Καποδί- 
στριας άντιτίθιενται είς την δη
μιουργίαν ένός ασφαλιστικού 
φορέως, περιλαμβάνοντας τό 
σύνολον σχεδόν τοΰ πληθυσμού, 
διότι Εκτός τών οικονομικών μέ
σων, τά όποΐα ύπολογίζονται 
πέραν τοΰ 1,5 δισεκ. δρχ., αυ
τή προσκόπτει είς άλλα Εμπό

δια καί δή είς τήν άντίδρασιν 
τών Εργαζομένων, διό και ή 
πρότασις φέρεται ώς έγκατα- 
ληφθεΐσα.

Ό κ. Κρόουν κατατοπισθείς, 
άνεχώρησε είς Γερμανίαν, άπό 
όπου Ενδέχεται νά ΰποβάλη .είς 
τήν Κυβέρνησιν τό σχετικόν πό
ρισμα ή μελέτην του.

"Ας προσέξωμεν λοιπόν. ’Α
νεξερεύνητοι αί βουλαΐ τοΰ Κυ
ρίου...’Εμπειρογνώμονας καί ή- 
ροστρατικαι αί τάσειςδιαφόρων 
Εντοπίων κυρίων, περί τήν α- 
σφάλισίν μας. "Αγρυπνοι, έτοι
μοι διά νέους άγώνας προς σω
τηρίαν τών Ταμείων μας.

Προσωπικόν τών Καταστημά
των ’Αθηνών καί Πειραιώς καί 
τών υποκαταστημάτων Θεσσα
λονίκης, Ίωαννίνων καί Ηρα
κλείου τής ’Αγροτικής Τραπέ
ζης κατήλθεν κατόπιν Εντολής 
τών Συλλόγων, είς.τρίωρον α
ποχήν έκ τής Εργασίας.

Ή άπεργιακή αϋτη έκδήλω- 
σις έγένετο είς ενδειξιν διαμαρ
τυρίας διά τήν άκολουθουμένην 
έκ μέρους τής διοικήσεως τής

μάτων του,είδικώτερον δέ ζητεί
ται ή ίση μεταχείρησις, άπό ά- 
πόψεως αμοιβής, μέ τούς Εργα
ζομένους είς έτέρους παρεμφε
ρείς ’Οργανισμούς, ή Εφαρμογή 
τοΰ κανονισμού καί τών απο
φάσεων τού Διοικ. Συμβουλίου 
τής Τραπέζης καθώς καί τής 
Εργατικής νομοθεσίας, τέλος δέ 
ή πραγματοποίησις τών κατά 
καιρούς υποσχέσεων τής διοι- 
κήσεως.

-<$>-

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Τά κατά τον παρελθόντα μή-1 
να δημιουργήσαντα άναστάτω- 
σιν είς τήν Συλλογικήν ήγεσί- 
αν καί τό Προσωπικόν τής ι 
Τραπέζης Ελλάδος αϊτια, ήτοι ! 
άναδιάρθρωσις τώιν ύπηρεσιών | 
καί ή συνεπαγσμένη τούτο ά-! 
πομάκρυνσις ώς καί μεταθέσεις 
Προσωπικού καί κατάργησις 
θέσεων, συμφώνως προς ανα
κοινώσεις τών Συλλόγων, έκ- 
δοθείσας κατόπιν συσκέψεων 
μετά τών Εκπροσώπων τής Δι- 
οικήσεως, εΐχοντήν ακόλουθον 
έξέλιξιν:

1 ) Ή άναδιάρθρωσις τών ύ
πηρεσιών άφεώρα μόνον τήν και- 
τάργησιν 3 τμημάτων καί τον 
περιορισμόν τή,ς άρμοδιότητος 
ένίων τμημάτων (Ελέγχου Σν- 
ναλλαγμ. Νόμων κ.λ.π.) έπι- 
βληθέντα συνεπεία τής μεταβο
λής, Επί ώρισμένων θεμάτων 
τής Κυβερν. Πολιτικής.

2) Οΰδείς έκ τού Προσωπι
κού πρόκειται νά έξανιαιγκασθή 
είς παραίτησιν. Ή Εξοδος τύ- 
ποις καί ούσίςι θά μείνη Εθε
λούσια. Μεταθέσεις εις ύποκ) 
τα δέν θά ύπερβαίνουν τάς 10 
■—12 περιπτώσεις συνολικώς 
καί τούτο μόνον προς κάλυψιν 
ύπηιρεσιακών άναγκών.

3) Δέν καταργοΰνται αί θέ
σεις τών λόγφ ορίου ήλικίας ά- 
ποχωρούντων. Περαιτέρω, ή δι
ό ίκησις άπεδέχθη τά αιτήματα 
τού Συλλόγου περί διενεργείας 
πριοαγωγών, λειτουργίας τής Ε
πιτροπής συντάξεως νέου κανο
νισμού, παρατάσεως Επί πεν-

ταετύαν είσέτι τής καταβολής 
τής έργοδοτικής εισφοράς είς 
διπλοΰν (καλύπτουσαν καί τήν 
τού ήσφαλισμένου). Έδέχθη Ε
πίσης νά μελετήση τό θέμα τής 
άποσβέσεως μέρους τών ύπό 
τύπον δανείου γενικών άφειλών 
τοΰ Προσωπικού, άπέρριψε δέ 
τό αίτημα τής άντιμετωπίσειως 
τού οικονομικού προβλήματος 
τού Προσωπικού, προβαλοΰσα 
τούς γνωστούς ισχυρισμούς πε
ρί νομισματικής σταθερότητας 
κ.λ.π.

Τέσσαρα μέλ ητοΰ Δ.Σ. τοΰ 
Συλλόγου Τ.Ε. οί συνάδελφοι 
Κ. Άλεξάικης, Εύάγγ. Κουρά- 
κος, Άγγ. Πουλημένος καί Ά- 
νοστ. Ψιλόπουλος, δαφωνήσαν- 
τα προς τήν τακτικήν τού Δ.Σ. 
παρητήθη!σαν.Τό ιύπόλοιπονΔ. Σ 
συμψωνοϋντος καί τού Δ.Σ. τοΰ 
Β. Πρ)κοΰ Τ.Ε. Εμμένει είς τήν 
άρχικώις χαραχθεΐσαν τακτικήν 
του, τών Εν ισοτιμία δηλ. δια- 
προγματεύσεων μέ τήν διοίκη- 
σιν, τακτική ή οποία συμφώνως 
προς σχετικήν ανακοίνωσιν Επι
τρέπει αίσιόδοξον ένατένισιν 
τού μέλλοντος.

Ώς έδήλωσεν δέ ό Πρόεδρος 
τοΰ Συλλόγου κ. Δασκαλάκης, 
κατόπιν τής ρυθμίσεώς τών α
νωτέρω θεμάτων καί δή τής Ε
θελούσιας Εξόδου ήτις συμφώ
νως προς σχετικήν άνακοίνωσιν 
ρυθμίζεται κατά τρόπον ουδό
λως έπιζήμιον διά τά ’Ασφαλι
στικά Ταμεία, τουναντίον κα- 
τοχυροΰντα τά συμφέροντα τού
των, έξέλιπον τά αίτια ανησυ
χίας τοΰ Προσωπικού τής Τ.Ε.

ΑΥΟ ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΑΟΤΗΣΙΝ
--------- #---------

Ό υπολογισμός τών συντάξεων και ή άναγνώρισις τής 
προϋπηρεσίας.— Οί συνταξιούχοι καί οί ήσφαλισμένοι 
ν’ απέχουν άπό ένεργείας ΰπονομευοϋσας τήν αυτοτελή

άσφάλισιν.

Είς αλλεπαλλήλους έπιτυχεϊς 24 
ώμους έπεργίας κατήλθον κατά τον 
λήγοντα μήνα καί οΐι ύπάλληιλοι 
’Οργανισμών Άσφαλίσεως, άρμο
διότητος Ύπσυιργέίοιυ ’Εργασίας 
διά τό γεγονός οτι δέν έπελυθη- 
σαν τά ζητήματα συνταξιοδοτήσε- 
ώς των μονιμοποιήσεως των έκτα
κτων, τής χορηγήσεως στεγαστι
κών δανείων παρά τού Ο.Ε.Κ. τής 
ιατροφαρμακευτικής των περιθάλ-
ψεως κ.λ.π.

Α) Διά σχεδίου Νόμου τοΰ 
Υπουργείου Εργασίας κατο- 
χυροΰται τό συνταξιοδστικόν 
καθεστώς τό ίσχΰσαν προ τής 
τελευταίας τροποποιήσεως τών 
Κανονισμών τών Ταμείων Συν
τάξεων Προσωπικού τών Τρα
πεζών Ελλάδος καί ’Εθνικής, 
ήτοι άπό τοΰ 1940 μέχρι τής 
31)7)58 (διά τό Ταμεΐον Συν
τάξεων ΤραπέζηςΈλλάδος) καί 
τής 30)6)59 διά τό τής Ε.Τ.Ε.

‘Η νομιμότης τού έφαρμο- 
σθέντος Επί μίαν 1 8ετίαν συ
στήματος ύπολογ ισμοΰ τών 
συντάξεων, όμσιομόρφως δι ά- 
παντας τούς συνταξιούχους τών 
δύο Τραπεζών, ήμφισβητήθη με
τά τήν κατάργησίν του. ’Αλλά 
τό σύστημα τούτο έφηρμόσθη 
προς τό συμφέρον τών συνταξι
ούχων, λόγφ τής ύποτιμήσεωις 
τής δραχμής. Σήμερον δΓ έκ- 
μεταλλεύσεως άσαφειών τινων 
τής νομοθεσίας, ώρισμένος α
ριθμός συνταξιούχων ζητούν 
καταπληκτικά προνόμια, ήτοι:

1 ) Νά λάβωσι δΓ αναδρομι
κήν αϋξησιν τών συντάξεών των 
ποσόν έν συνόλω Ικανόν νά κά
λυψη γενικήν αϋξησιν τών συν
τάξεων δλων τών συνταξιούχων 
συναδέλφων των, δΓάρκετά ετη.

2) Νά λαυβάνωσι καί έν συ
νεχείς! σημαντικώς ηύιξημένη,ν 
σύνταξιν έναντι τών συναδέλ
φων των, τών συνταξιοδοτηθέν- 
των πρό αύτών ή μετά τήν ίσχύν 
τού νέου Κανονισμού.

Είς ήν περίπτωσιν ύπερισχύ- 
ση ή άποψίς των οί ύπόλοιποι 
συνταξιούχοι θά πρέπει νά ύ- 
ποχρεωθώσι νά έπιστρέψωσι είς

ΚΑΤΗΡΓΗΘΗ Η “ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ,, 
ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗ

τά Ταμεία μέρος τής ληφθείσης 
πο;ρ’ αυτών συντάξεως μέχρι 
τής ημέρας τής τροποποιήσεως 
τών Κανονισμών,

Ύπό τοιούτους όρους αί ορ
γανώσεις τών έν ένεργείςι καί 
συνταξιούχων άπεδέιχθηισαν τήν 
διά τοΰ άνω νομοσχεδίου κα- 
τοχύρωσιν τού έφαρμοσθέντος 
συστήματος συντάξεων μέχρι 
τού 1958—9.

‘Η τακτοποίησις τής όλως 
άτόπως δηιμιουργηθείσης, ανω
μαλίας θεωρείται απαραίτητος 
καί διά περαιτέρω γενικήν αϋ- 
ξησιν τών συντάξεων.

Β) Ώς πρός τήν άναγνώρι- 
σιν τής προϋπηρεσίας παρ’ άλ- 
λοις Όργανισμοΐς, ώς συνταξί
μου, γίνεται, παρά τινων Ενδι
αφερομένων, χρήσης τού άρθρου 
51 τού Κοίνονισμοΰ Ι.Κ.Α. (έ
τους 1951), καθ’ ό, ό έν λόγφ 
χρόνος αναγνωρίζεται ώς συν
τάξιμος παρά τοΰ ’Οργανισμού, 
παρ’ οΰ θά συνταξιοδοτηθώσιν 
οΰτοι, άνευ πληρωμής εισφοράς, 
ή μεταφοράς τών εισφορών των 
έκ τών προηγουμένων 'Ασφαλι
στικών ’Οργανισμών. Έφαριμο- 
ζομένης τυχόν τής ανωτέρω δι- 
ατάξεως παρά τών Ταμείων 
Συντάξεων, θά έπήρχετο πλήρ 
ρης ύπονόμευσις τών Ταμείων, 
διό καί ταΰτα δέν Εφαρμόζουν 
ταύτην.

Πολλοί λύσεις ικανοποιητι
κοί διά τούς Ενδιαφερομένους 
κο:ί μη ζημιοΰσαι τά Ταιμεΐα δύ- 
νανται νά εύρεθοΰν. Μίαν έξ 
αυτών έχει προτείνει το Υπουρ- 
γεΐον ’Εργασίας, καθ’ ήν είς 
τήν συνταξιοδότηισιν τών έχόν- 
των προϋπηρεσίαν θά συιμμετε- 
χωσιν άπαντα τά Ταμεία είς α 
διαδοχικώς ησφαλίσθησαν οΰ- 
τοι. Επειδή όμως διά τού σχε
δίου τούτου αντιμετωπίζονται 
μόνον αί περιπτώσεις δΓ ας δέν 
έπήλθεν ήδη ό ασφαλιστικός 
κίνδυνος καί πρός τον σκοπόν 
όπως τά Ταμεία έχουν τήν δυ
νατότητα νά προσαρμόζουν διά

Πληροφορούμεθα, ότι, διά 
πρώτην κατόπιν σειράς Ετών 
φοράν, είς τάς Τραπέζας ’Εμπο
ρικήν καί Ίονικήν - Λαϊκήν, δέν 
κατεβλήθησαν είσέτι οϋτε καύ
σιμα, ούτε τό καθ ιερωμένον ε
πίδομα «γαλοπούλαςι» διά τάς 
έορτάς τών Χριστουγέννων.

Ό Σύλλογος Υπαλλήλων 
Εμπορικής Τραπέζης καταγ- 
γέλων τό γεγονός λέγει είς 
σχετικήν άνακοίνωσιν. «"Ολοι 
άνέμενον, ότι κατόπιν τής ση- 
μαντικωτάτης ιάνόδου τοΰ τιμα
ρίθμου συνεπεία μιας σειράς 
αυξήσεων όπως π.χ. είς τά ει
σιτήρια τών συγκοινωνιακών 
μέσων, τού άρτου, τώιν ταχυδρ. 
τελών, τής μετατροπής τών μο
νάδων βάρους κ.λ.π, οί αρμόδι
οι θά έθεώρουν Εαυτούς ύποχρε- 
ωμένσυς είς τήν τοιαύτην κατα
βολήν περισσότερον καί προθυ-

μώτερον άπό άλλοτε. Άντ’ αυ
τού όμως παριιστάμεθα μάρτυ
ρες μιάς παρελκύσεως τοΰ ζη
τήματος, ή οποία δικαιολογεί 
τάς Επιφυλάξεις καί τήν πικρί
αν όλων ώς πρός τήν φιλοϋπαλ- 
ληλικήν άντίληψιν τών αρμοδί
ων είς τήν Τράπεζαν μας».

Ό Σύλλογος Υπαλλήλων 
Εμπορικής Τραπέζης ορίζει 
τήν έτησίαν τακτικήν Γενικήν 
Συνέλευισιν διά τήν 5ην Ια
νουάριου 1960 μέ κύρια θέμα
τα τον απολογισμόν τοΰ Δ.Σ. 
καί τήν προκήρυξιν άρχαιρεσι
ών.

Έπίσης κατά τήν Γενικήν 
Συνέλευσιν θά έγκριθή καί ή 
τροποποίησις τοΰ Καταστατι
κού καθ’ ήν έπεκτείνεται τό δι
καίωμα τοΰ έκλέγειν καί είς 
τούς ύπαλλήλους τών Επαρχι
ακών Ύποκ)των.

ΕΡΓΔ ΤΟΎ'ΠΔΛΛΗΛΙΚΑ ΝΕΑ

m ΑΪΞΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Συμφώνως πρός τον καταρ
τιζόμενου ύπό τής Γ. Σ. Ε. Ε. 
τιμάριθμον, τό έλλειμμα τής 
4 μέλους οικογένειας άνήλθε τον

μήνα ’Οκτώβριον 1959 είς δρα- 
χμάς 1669 αντί τών δραχμών 
1.654 ώς ήτο τον Σεπτέμ
βριον.

ΑΙ ΑΘΡΟΑΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ Η.Ε.Μ. (ΠΑΟΥΕΡ)
Αί κοινοποιιηθιΕΪσαιι περί τήν 

Ι5ην τρέχοντος μηνός απολύσεις 
είς 564 έργαζομένους τής Η.Ε.Μ. 
έπέφΕρσιν κυρ'ιολεττιτώς άναστάι- 
τωσιν είς τό Προσωπικόν τής Ε
ταιρείας καί τάς οικογένειας του 
εϊχον δέ λίαν δυσμενή άπήχησιν 
είς δλους τούς κλάδους τών εργα
ζομένων, οί όποιοι δέν ανέχονται 
νά καταλήγουν είς βάρος τής ερ
γασίας τά έκάστοτε λαμβανόμενα 
μέτρα έξυγιάνσεως τών επιχειρή
σεων ή δι’ άλλους σκοπούς.

Ή άντίδρα-σις τών εργαζομένων 
είς τήν Η.Ε.Μ. έξεδηλώθη διά κι- 
νητοποιήσεως τώιν διοικήσεων 
τών συνδικάτων, πρός τούς αρμο
δίους υπουργούς καί βουλευτάς, 
ένώ 10 έκ τών άπολυσμένιων κλει- 
σθέντες είς τό άμαξοστάσιον τής 
Εταιρείας έκήρυσσαν απεργίαν 
πείνης. Ταύτοχρόνως αί σύζυγοι 
τών απεργών καί μέλη τών οικο
γενειών των προέβαινον είς δια
βήματα πρός τό Ύπουργεΐον Συγ
κοινωνιών.

Τά συνδικάτα τών εργαζομένων 
είς τήν Η.Ε.Μ. άνοκοινούν ότι τό 
σύνολον τών άπολυθέντων άνήλθεν 
είς 787 ύπαλλήλους ένώ ή σύμ- 
βασίς μετά τού Δημοσίου προέ- 
βλεπε 603 καί δή έκ τών συντα- 
ξιοδοτουμένων, Έκ τών άπολυθέν

των οί 399 πληρούν προϋποθέσεις 
συντάξεως μέχρι 1.500 δραχ. 223 
θά λαμβάνουν σύνταξιν μέχρι 552 
δραιχ. καί 163 στερούνται συντά
ξεως. Ένώ ή Έταιρείαι ώψειλε ν’ 
άπολύση τό πλεονάζον έκ τής κα- 
ταργήσεως τών γραμμών, προσω
πικόν απέλυσε πέραν τούτου καί 
προσέλαβεν 160 εκτάκτους.

Πλεΐσται έργατνκαί όργανώ- 
σεις, τό Έργ. Κέντρον ’Αθηνών, 
ή Ομοσπονδία ’Ηλεκτρισμού καί 
Επιχειρήσεων Κοινής Ώφελείας, ή 
"Ενωσις Προσωπικού Ε.Η.Σ., ή 
"Ενωσις Προσωπικού Ήλ. Εται
ρείας κ.ά διά τηλεγραφημάτων των 
διαμαρτυρίας καί παραστάσεων 
πρός τούς αρμοδίους υπουργούς 
καί τήν Βουλήν έζήτησαν τήν άνά- 
κλησιν τών απολύσεων. Σχετικά!1 
έπερωτήσεις κατετέθηισαν καί είς 
τήν Βουλήν,

Κατόπιν διαβεβαιώσεων τών αρ
μοδίων υπουργών οτι έκ τών μή 
συνταξιάδοτου μένων έκ τών άπο- 
λυβέντων άλλοι θά έπαναπροσλη- 
φθούν ΰπό τής Η.Ε.Μ. καί αλλοα 
6’ άπορροφηθούν ύπό τού Οργα
νισμού Αστικών Συγκοινωνιών 
(Ο.Ε.Α.Σ.) έλύθη ή άπεργία πεί
νης καί αναμένεται ή έκπλήρωσις 
τών υπεσχημένων.

-<3>-

οι ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΙ
ΑΘΗΝΩΝ

Κατόπιν Εντολής τής 'Ομοσπον
δίας Εργατών Τύπου Ελλάδος,, 
έκηρύχθη άπεργΊα διάρκειας είο 
άπαντα σχεδόν τ|ά τυπογραφεία 
’Αθηνών μέ γενικόν αίτημα τήν 
αϋξησιν τών άποδοχώιν. Κατόπιν 
έμιμονής τών τυπογράφων είς τον 
άγώνα των ό εΐς μετά τον άλλον 
οί έργοδόται άπεδέχθησαν τό αί
τημα. Σημειωτέαν δτν ά άγων ά-- 
πετέλεσεν απαρχήν κινητοποΐήσε- 
ως δλων τών τυπογράφων τής Ελ
λάδος: διά τήν άιναίπροραιριμογήν 
τών αποδοχών των καί τήν δια- 
φύλοιξιν τού Ταμείου των Άσφα- 
λίσεως.

τοΰ Κανονισμού των τάς γενι- 
κάς διατάξεις τής Νομοθεσίας, 
συμφώνως πρός τάς ίσχυούσος 
παρ’ αύτοΐς είδικάς συνθήκσς,έ- 
ζητήθη άνάλΰγος τροπολογία 
περιληφθεΐσα είς τό ρυθμίζον 
τήν προηγουμένην, ώς άνω πε- 
ρίπτωσιν (Α) σχέδιον Νόμου.

Δυστυχώς παρά τάς δοθεί- 
σας ύποσχέσεις έκ μέρους των 
Κυβερνητικών παραγόντωνπρρς 
τούς Διοικητάς τών Τραπεζών 
καί τούς έκπροσώπους των ή- 
σφαλισμένων καί συνταιξιούχων, 
τό Νομοσχέδιο ν δέν είσήχθη 
ποός ψηφισι-ν.

Τά συλλογικά όργανα άμφο- 
τέρίΜίν τών Τραπεζών θά Εντεί
νουν τάο προσπάθειας των διά 
την έπίτευξιν τής νοομδετικής 
κατοχυρώισεως των Ταμείων1 
άλλα καί αί διοικήσεις τών τε
λευταίων θά πρέπει μέ κατανό- 
ησιν νά ρυθμίζουν τά ύπαγόμε- 
να είς τάς Επίμαχους περιπτώ
σεις ζητήματα, ώστε ν’ άπο- 
φεύγω^ται αί άκρότητες έκ μέ
ρους τών Ενδιαφερομένων, οί ό
ποιοι πάλιν καλούνται ύπό τών1 
όργανώσεών των ν’ απέχουν ά
πό ένεργείας στρεφομένας κα
τά τής άσφαλίσεώς μας.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ 
ΑΠΕΡΓΙΔΚΟΣ ΑΓΩΝ 
ΤΩΝ ΑΡΤΕΡΓΑΤΩΝ

Τήν 20.12.59 συνεκλήθησαν είς 
τάς αίθουσας τών Εργατικών Κέν
τρων Άθηινών καί Πειραιώς τά 
Σωματεία ’Αρτεργατών τών δύο 
πόλεων καί άπιεφάσισαν δπως κη
ρύξουν άπεργίαν, έπΐ τώ σκοπφ 
τής έξασφαλισεως τών πόρων τού 
πρός χρεωκοπίαν όδηγοιυμένου ά- 
σφαλιστικοΰ των ’Οργανισμού (Τ. 
Α.Μ.Μ.) καί τήν αϋξησιν τών ήμε- 
ρομισθίων.

ΔΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΪ
ΒΟΗ©. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Έκοινοποιήθησαν αί προα- 
γωγαί είσπρακτόρων, κλητήρων 
καί τεχνιτών σειράς 1) 1 καί 1) 
7)1959. Έκ τούτων πραγματι
κήν προαγωγήν και προσαύξη- 
σιν λαμβάνουν οί προαγόμενοί 
είσπράκτορες, κλητήρες καί τε- 
χνΐται Γ' τάξως καί άνωτέρων 
μέχρι τού κλητήρος είσπράκτο
ρος καί τεχνίτου Α' τάξεως, ώς 
καί οί λαμβάνοντες προσαύξη- 
σιν 15% κλητήρες, Είσπράκτο
ρες καί τεχνΐται Γ' καί Β' τά- 

1 ξεως. Οΐ πλεΐστοι έκ τών λαμ- 
βανόντων προσαυξήσεις κλητή
ρων, είσπρακτόρων καί τεχνι
τών Α', ούδεμίαν οικονομικήν 
ωφέλειαν έχουν λόγφ συμψηφι
σμού τών λαμβαναμένων πρός 
τάς διατηρουμένας πρό τής 
συγχωνεύσεως ύψηλοτέρας άπο- 
δοχάς.


