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ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ -
"Οταν ή ηαρέμβαακ; τής Πολιτείας δέν είναι 

ύποχρεωτικη ή δταν δεν ύπάρχουν άηαγορευτιζά 
•πλαίβτα τότε ή άηοδο/ή καί ή ικανοποίησες των 
αίτημ,άτων των έργαξομ-ένων άνήκεε εις τόν εργο
δότην. Εις πολλάς βέβαια περιπτώσεις άκόμ-η καί 
εις τάς αύστηρώς προσωπικας εταιρίας, άλλοτε μ,έν 
παρίσταται άνάγκη παρεμβάσεως τής Πολιτείας 
διά τήν ικανοποίησιν αιτημάτων του προσωπικού, 
άλλοτε δε ή Πολιτεία διά γενικωτερους λόγους 
δεν επιτρέπει την ικανοποίησιν αιτημάτων.

Ή εφαρμογή του θεσμού τής τριμερούς συνερ
γασίας είναι ή έκφρασις τής τοιαύτης παρεμβάσεως 
τής Πολιτείας, ή όποια οφείλει νά προστατεύη τούς 
εργαζομένους άπο τούς κακούς έργοδότας, νά προ- 
λαμβάνη τήν πρόκλησιν άναταρα/ών καί νά ρυθμί- 
ζη τά προκύπτοντα έκ τής προσφοράς καί ζητήσεως 
τής έργασίας προβλήματα, πρύς περιφρουρησιν των 
συμφερόντων τού συνόλου των πολιτών καί τής προ
όδου τής οικονομίας τής χώρας.

Εις τάς προσωπικάς εταιρίας ή εύχέρεια τού 
εργοδότου νά ρυθμίζη το ύψος των άποδο/ών τού 
προσωπικού του είναι άναμφιβόλως μεγαλύτερα 
άπύ έκείνην πού διαθέτει ό έκπρόσωπος μιας μεγά
λης ’.Ανωνύμου εταιρίας ή ένος ’Οργανισμού, πο
λύ δέ περισσότερον όταν ή Εταιρία ή ό ’Οργανι
σμός έλέγχωνται ύπό τού Μ,ράτους.

Αιά τό Προσωπικόν τής ’ Εθνικής Τραπέζης τον 
ρόλον τού εργοδότου ενσαρκώνει ό έκάστοτε Διοι
κητής της. Άπο ένός καί ήμίαεος έτους τήν θέσιν 
τού Διοικητοΰ κατέχει ό κ. Χρ. Άχής. Πατά τό 
αύτό χρονικό διάστημα είς τήν Διοίκησιν τού Χυλ- 
λόγου των όπαλλήλων τής ’Εθνικής ΊΓραπέζης εύ- 
ρίσκεται τό σημερινόν Διοικητικόν Χυμβούλιον.

’Εργοδότης καί εκπρόσωποι τού Προσωπικού 
άπο τής άναλήψεως των καθηκόντων των, είς τήν 
περίπτωσίν μας ό εργοδότης «άναλαμβάνει καί έκ- 
τελεΐ καθήκοντα, έκλήθησαν ό μεν νά ίκανοποιήση, 
οί δε νά άναπτύξουν καί θέσουν ενώπιον του τά εκ
κρεμή αιτήματα τού Προσωπικού τής ’Εθνικής 
Τραπέζης καί νά ζητήσουν τήν ικανοποίησιν των.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ -
Εις βραχύ, πράγματι, χρονικόν διάστημα, άπο 

τής άναλήψεως των καθηκόντων του, τό Διοικητι
κόν Χυμβούλιον, ύπέβαλε είς τον κ. Διοικητήν ύ- 
πόμνημα με τά αιτήματα τού προσωπικού. Πατά 
τήν παγίαν συνδικαλιστικήν άρχήν άπεφεύχθη ή συσ- 
σώρευσις αιτημάτων καί περιελήφθησαν αιτήματα 
δυνάμενα νά ικανοποιηθούν εύχερέστερον, ένώ ύ« 
πήρχεν πάντοτε ή δυνατότης τής ύποβολής παντός 
ετέρου αιτήματος, παλαιού ή νέου.

’Εκ των περιληφθέντων είς τό υπόμνημα αιτη
μάτων ό κ. Διοικητής, είς βραχύ επίσης χρονικόν 
διάστημα άπεδέχθη καί προέβη είς τήν ίκανοποίη- 
σιν των περισσοτέρων.

Τό Διοικητικόν Χυμβούλιον τού Χυλλόγου κα
τά τήν έτησίαν Γενικήν Χυνέλευσιν των μελών ή 
όποια έπραγματοποιήθη τόν παρελθόντα Απρίλιον 
άνέφερε είς τόν άπολογισμόν του τήν ικανοποίησιν 
τών αιτημάτων αύτών. Παρέλειψεν όμως νά άπευ- 
θύνη καί τάς εύχαριστίας του είς τόν κ. Διοικητήν 
διότι... Διότι κατά τό χρονικόν διάστημα άπό τής 
ίκανοποιήσεως τών αιτημάτων τού ύπομνήματος καί 
μέχρι τής Γεν. Χυνελεύσεως ένεφανίσθη τό μέγα 
θέμα τής άναπροσαρμογής τού μισθολογίου μας, 
καί διότι κατά τό ίδιον διάστημα τό Διοικητικόν 
Χυμβούλιον ΰπεχρεώθη καί έ'ξ άλλων λόγων νά 
άναλάβη άγώνα διά τήν ικανοποίησιν αιτημάτων 
τού Προσωπικού, τά όποια ή Διοίκησις τής Τράπε
ζας δεν είχε τήν δυνατότητα νά άποδεχθή έκ μόνης 
τής ίδικής της θελήσεως.

Ή άξίωσις νά ίκανοποιηθή άπό τήν Διοίκησιν 
τής Τραπέζης τό αίτημα τής άναπροσαρμογής τού 
μισθολογίου, τό όποιον δεν είχον άποδεχθή καί αί 
Διοικήσεις τών άλλων Τραπεζών, ήτο φυσικόν νά 
προκαλέση αισθήματα πικρίας είς τήν Διοίκησιν, 
ή όποια είχεν προβή προηγουμένως είς άπόδειζιν 
τού ενδιαφέροντος της διά τό Προσωπικόν. Ή ά- 
πόφασις εξ άλλου τού Διοικητικού Χυμβουλίου νά 
άγωνιαθή διά τήν ΙΧΗΧ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΧΙΝ 
τού Προσωπικού τής ΕΤΕ μέ τό προσωπικόν τών

ΑΙΤΗΜΑΤΑ
έτέρων μεγάλων Τραπεζών, αίτημα τό όποιον έ- 
τέθη καθ’ όλην του τήν έκτασιν, προεκάλεσε ποι
κίλας άντιδράσεις.

Έντόνως προεβλήθη ή άξίωαΐς αΰτη πρός τήν 
Διοίκησιν, άπό τήν όποιαν έζητήθη ή άποδοχή τού 
αιτήματος. Είς τήν προσπάθειαν όμως τής έπιλύ- 
σεως τών σοβαρών αύτών αιτημάτων έγένοντο άδι- 
καιολόγητοι υπερβάσεις καί προσωπικαί άντεγκλή- 
σεις, δυνάμεναι νά έπιφέρουν ζημίαν. ’Εκινδυνεύ- 
σαμεν ούτω, νά έκληφθώμεν ώς προβάλλοντες αι
τήματα τού Προσωπικού δι’ άλλοτρίους σκοπούς. 
Εύθύς ώς έπεσημάνθη τούτο τό Διοικητικόν Χυμ
βούλιον Ισπευσε νά έπανατοποθετήση είς τά αύστη- 
ρά πλαίσια τών συνδικαλιστικών άγώνων τά αιτή
ματα τού Προσωπικού καί άνευ καί τής έλαχίστης 
άπω λείας χρόνου νά άπευθυνθή είς τήν Διοίκησιν 
τής Τραπέζης καί νά άναζητήται σήμερον άπό κοι
νού ό τρόπος διά τού όποιου θά καταστή δυνατή ή 
ίκανοποίησις τών βασικωτέρων αιτημάτων τού 
Προσωπικού τής ΕΤΕ.

'Η άπόφασις τού Δ.Δ.Δ.Δ. Αθηνών διά τήν 
άναπροσαρμογήν τού μισθολογίου διευκολύνει τά 
μέγιστα τήν άντιμετώπιαιν τών έτέρων θεμάτων 
πού μάς άπασχολοΰν.

Τό Διοικητικόν Χυμβούλιον, είναι βέβαιον, ότι 
ό κ. Διοικητής, πρός τόν όποιον καί έκφράζει τάς 
εύχαριστίας του διά τό έκδηλούμενον ένδιαφέρον 
του ύπέρ τού Προσωπικού, θά συμβάλη δι’ όλων 
τών είς τήν διάθεσίν του μέσων διά τήν ίκανοποίη- 
σιν τών έκκρεμούντων αιτημάτων μας, μικρών καί 
μεγάλων.

Είμεθα βέβαιοι ότι ό κ. Διοικητής, ό όποιος είς 
πάσαν εύκαιρίαν διακηρύσσει τήν προσφοράν τού 
Προσωπικού είς τήν άνάπτυξιν τής ’Εθνικής Τρα
πέζης, θά μάς δώση τήν εύκαιρίαν νά τού έκφρά- 
σωμεν είς ειδικήν συγκέντρωσιν εύχαριστίας, τήν 
εύγνωμοσύνην μας διά τήν μεγίστην προσφοράν του 
πρός ήμάς καί τό όνομά του νά αυνδεθή μέ τά όνό- 
ματα τών μεγάλων Διοικητών τού πρώτου πιστω
τικού Ιδρύματος τής χώρας μας.

Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΕΝ ΕΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗ

Ζιρορήταται πί έιΙίίξΕΐί
ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΕΙΣ ΟΓΚΟΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΑΣπεριιρρουρησεωΒ τπβ 

οϋιοιελείοΒ των Ταρείων
• ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Σε λαοθάλασσα μετεβλήθη ή αίθουσα Συνοολλαγών τοΰ Κεντρικού 
Καταστήματος τής Τράπεζας μας, τήν Πέμπτην 9ην τ.μ. Οί συνά
δελφοι τού Κεντρικού Καταστήματος τοΰ Κέντρου Μηχανογραφίας και 
τών υποκαταστημάτων ’Αθηνών καί Πειραιώς, έδωσαν τό παρόν είς τό 
προσκλητήριον τών συνεργαζομένων Συλλόγων Προσωπικού τής Τρα
πέζης μας, διά τήν ανεξαρτησίαν τών άσφαλιστικών μας ’Οργανισμών, 
διά τήν περιφρουρησιν τών κεκτημένων δικαιωμάτων μας. Μυριόστο
μη άντήχησε ή κραυγή «Κάτω τά χέρια άπό τά Ασφαλιστικά μας Τα
μεία» καί ή θύελλα χειροκροτημάτων, πού έκάλυψε τάς άμιλίας τών 
ρητόρων τής συγκεντρώσεως διαμαρτυρίας, ύπήρξεν ή άπάντησις είς 
τούς γραφεισκράτας πού έπιμένουν... καί έπιμένουν νά μάς άφαιρέ- 
σουν τήν προστασίαν τών ασφαλιστικών μας ’Οργανισμών.

Τής συγκεντρώσεως προήδρευσαν οί Πρόεδροι τών Ταμείων Υ
γείας Εθνικής καί ’Αθηνών κ.κ. Μακρής καί Τζωρτζινάκης. Πρώτος 
ομιλητής τής συγκεντρώσεως ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου μας κ. Νικ. 
Πίσκοπος.

Ύπό τά παρατεταμένα χειροκροτήματα τών συγκεντρωμένων ό 
κ. Πίσκοπος εΐπεν τά έξής:

Τήν Δευτέραν 20ήν τ.μ. συνήλθεν 
εις έκτακτον συνεδρίασιν τό Γενικόν 
Συμβούλιου τής ’Ομοσπονδίας καί 
έξήτασε τήν δημιουργηθεΐσαν κατά- 
στασιν, μετά τήν ύπερψήφισιν τοΰ 
σχεδίου Ν.Δ. «περί άλληλοβοηθητι- 
κών Σωματείων» ΰπό τής υποεπιτρο
πής τής Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Τό Γενικόν Συμβούλιου διά 48 ψή
φων έπΐ 48 ψηφισάντων άπεφάσισε 
τήν κήρυξιν 24ώρου προειδοποιητι
κής άπεργίας είς δλας τάς Τραπέζας 
είς τά υποκαταστήματα περιοχής 
Διοικήσεως Πρωτευούσης.

Τήν έπομένην ή μέραν Τρίτην 21ην

συνήλθεν εκτάκτως τό ’Εκτελεστικόν 
Συμβούλιου τής 'Ομοσπονδίας, τό 
όποιον καί άπεφάσισε τήν μή πρα
γματοποίησή τής άπεργίας, άφοΰ 
ένημερώθη ύπό τοΰ προέδρου τής 
Ο.Τ.Ο.Ε. έπΐ τών συζητήσεων τάς 
οποίας είχεν μετά κυβερνητικών πα
ραγόντων.

Σχετικώς έξεδόθη ή ακόλουθος ύπ’ 
άριθ. 15 άνακοίνωσις τής 'Ομοσπον
δίας:
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τό ’Εκτελεστικόν Συμβούλιου τής 
"Ομοσπονδίας μας, συνελθόν έκτά-
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)

Ό Πρόεδρος τού Συλλόγου μας κ. 
Νικ. Πίσκοπος ένώ όμιλεΐ είς τήν 
μεγαλειώδη συγκέντρωσιν διαμαρ
τυρίας, διά τήν σωτηρίαν τών Α

σφαλιστικών μας ’Οργανισμών.

«’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Είναι ή τρίτη φορά πού οί Μαν

δαρίνοι τής γραφειοκρατίας μάς υ
ποχρεώνουν νά άγωνισθοΰμε, διά 
τήν Ανεξαρτησίαν τών ’Ασφαλιστι
κών μας ’Οργανισμών. Καί είναι ό

άγώνας μας αυτός ό πιο δίκαιος, ό 
πιό ιερός. Άφοΰ μέ αγώνες πολ
λούς κατωρθώσαμε νά ιδρύσουμε 
καί νά έδραιώσουμε τούς ’Ασφαλι
στικούς μας ’Οργανισμούς, ύποχρε- 
ούμεθα, έπειτα άπό 100 χρόνια λει
τουργίας των, νά δίνουμε νέους Α
γώνες διά νά τούς διατηρήσωμε.

Δέν χρειάζεται, αγαπητοί συνά
δελφοι, νά τονίσωμεν, την αξίαν πού 
έχουν γιά μάς, οί Ασφαλιστικοί μας 
όργανισμοί. Σ’ αυτούς έχομεν ένα- 
ποθέσει δλες μας τις ελπίδες, όχι 
τόσον γιά μάς τούς ίδιους, δσον γιά 
τις οίκογένειές μας, γιά τά παιδιά 
μας, γιά τις γυναίκες μας, γιά τούς 
γονείς μας.

Οί ασφαλιστικοί μας Όργανι-
(ΣΥΝ ΕΧΕ ΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.)

Νέος προϊστάμενος 
τοΰ Τμήματος 
Δημοσίων Σχέσεων

Διά πράξεως τοΰ κ. Διοικητοΰ έ- 
τοποθετήθη προϊστάμενος τοΰ Τμή
ματος Δημοσίων Σχέσεων ό κ. Λου
κάς Ε. Ζαμάνος, Τμηματάρχης Α'.

Ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου Υπαλ
λήλων Τραπέζης ’Αθηνών κ. Στ. 
Γκιτάκος, Ανέλυσε τό σχέδιον Ν.Δ. 
περί Αλληλοβοηθητ ικών σωματείων 
είς τήν συγκέντρωσιν διαμαρτυρίας 
τοΰ προσωπικοΰ τής Τραπέζης μας.

ΕΝΕΚΡΙ0Η 
Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Τήν Δευτέραν, 13ην τ.μ. έπρα
γματοποιήθη ή "Εκτακτος Γενική 
Συνέλευσις τών μελών του Συλλό
γου μας, ή όποια καί ένέκρινε τό 
καταστατικόν τού Συλλόγου, προ- 
σηρμοσμένον είς τάς διατάξεις τών 
Νομοθετικών Διαταγμάτων 795 καί 
890.

Είς σύντομον ένημέρωσιν έπΐ τής 
ύποχρεώσεως προσαρμογής τοΰ Κα
ταστατικού είς τάς διατάξεις τών 
Ανωτέρω Νομοθετικών Διαταγμά
των προέβησαν ό Πρόεδρος τοΰ Συλ
λόγου κ. Νικ. Πίσκοπος καί ό Γεν. 
Γραμματεύς κ. Άλ. Ρωσσέτης.

Παλαιοί καί νέοι συνάδελφοι, ηνωμένοι είς τόν Αγώνα διά τήν σωτηρίαν τών Ασφαλιστικών ’Οργανισμών, προσήλθον είς την συγκέντρωσιν 
διαμαρτυρίας καί κατά τόν πλέον έντονον τρόπον διεκήρυξαν τήν Αντί 6εσίν των είς τό σχέδιον τοΰ Ν.Δ. «περί Αλληλοβοηθητ ικών Σωματείων» 
καί τήν Απάφασίν των νά άγωνισθοΰν διά νά άποτρέψουν τόν κίνδυνον ό όποιος Απειλεί άμεσα τούς ’Ασφαλιστικούς μας ’Οργανισμούς.
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ΔΙΑΤΙΔΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝ ΤΟ ΣΧΕ1Ι0Ν ΤΟΥ Ν. 1. 
ΠΕΡΙ ΑΛΛΗΑΟΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

• ‘Υπόμνημα πρίβ ιόν Υπουμγόν Κοινωνικήν Ύπηρεοιων
Τά Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων μελών τής Ο.Τ.Ο.Ε. 

καί των Ταμείων Υγείας, Αύτασφαλείας καί ’Επικουρικών, ΰπέβα- 
είς τον Υπουργόν Κοινωνικών Υπηρεσιών τάς παρατηρήσειςλον

των έπί τοϋ Σχεδίου Νομοθετικού Διατάγματος «περί άλληλοβοη- 
θητικών Σωματείων». Τό πλήρες κείμενον τού ύποβληθέντος υπο
μνήματος Εχει ώς Ακολούθως:

Έξοχώτατε,
Έν συνεχείρ προς τήν από 4ης τρ. 

μηνός ένημέρωσίν μας καί τήν κατ’ 
αύτήν διέ'ξαχθεί :αν συζήτησιν, παρε- 
δόθη ήμΐν κατ’ εντολήν Σας έκ μέ
ρους των υπηρεσιακών παραγόντων 
τό πλήρες κείμενον τής εισηγητικής 
έκθέσεως καί τοϋ νομοσχεδίου περί 
άλληλοβοηθητικών σωματείων.

Τό έν λόγφ σχέδιον έθέσαμεν ύπ’ 
οψιν των ενδιαφερομένων μελών μας 
εις εκτάκτους συγκεντροισεις, αιτινες 
μετά λεπτομερή συζήτησιν κατέληξαν 
εις τά κάτωθι συμπεράσματα, τά ό
ποια καί εξουσιοδότησαν τά Διοι
κητικά των Συμβούλια δπως θέσουν 
ύπ’ οψιν 'Τμών.

1. 'Υφιστάμενον καθεστώς

Τά ασφαλιστικά μας ταμεία λει
τουργούν έπί μακράν σειράν ετών κα
τά τρόπον αψογον παρέχοντα πλή
ρη ίκανοποίησιν εις τάς έξ αυτών 
προσδοκίας τών μελών των.

Ουδέποτε έν ούδεμιά περιπτώσει 
ήγέρθη παράπονόν τι ΰπό τίνος τών 
ήσφαλισμένων ή έδημιουργήθη ζήτη
μα γενικόν ή ειδικόν.

Ή οΰτω αποδοτική προσφορά αύ- 
τη τών ασφαλιστικών μας οργανι
σμών οφείλεται εις τό γεγονός οτι 
οΰτοι διοικοΰνται ΰπό αμέσως ήσφα- 
λισμένων καί έλεγχομένων μελών, 
έκλεγομένων ύπ’ αύτών τών Ιδίων 
τών Ενδιαφερομένων καί έλεγχομέ
νων απολύτως άποτελεσματικώς και 
ύπό τών μελών καί ύπό τών ειδικών 
Τμημάτων Έπιθεωρήσεως τών Τρα
πεζών καί ΰπό τής Πολιτείας ώς 
πρός τε τήν διαχείρησιν, τάς παρο- 
χάς καί τήν έκπλήρωσιν τής κοινω
νικής των αποστολής μέ άμεσα απο
τελέσματα ώς πρός τήν έκπλήρωσιν 
τοϋ κοινωνικού σκοπού, νά εχη έπι- 
τευχθή υψηλής περιωπής περίθαλ- 
ψις.

"Οσον άφορα εις τό κόστος τής 
λειτουργίας καί από άπόψεως εξό
δων διοικήσεως όσον καί εις τας 
πραγματοποιουμένας εισφοράς έργο- 
δοτών καί Εργαζομένων έχουν επι
τευχθεί, μέ τό μικρότερον καί δή συγ- 
κριτικώς κόστος τά ώς άνω αξιο
θαύμαστα αποτελέσματα περιθάλψε- 
ως, παραμένουν δέ, ώς έπί τό πλεί- 
στον καί πλεονάσματα.

Είναι, φρονοϋμεν περιττόν νά το- 
νισμή όποια είναι ή περίπτωσις τής 
τοιαύτης ώς ανωτέρω ασφαλιστικής 
προστασίας έπί τοϋ παράγοντος τής 
κοινωνικής εύρυθμίας καί γαλήνης.

Πάντα ταΰτα έπετεύχθησαν διά 
τής Εφαρμογής τής κείμενης νομοθε
σίας από μακροτάτου χρόνου, τούτου 
δέ δεδομένου, ούδείς λόγος ύφίστα- 
ται μετατροπής τών ίσχυόντων.

2. Συνταγματική προστασία

Τό δικαίωμα τού συνεταιρίζεσθαι 
αναγνωρίζεται καί προστατεύεται ι
διαιτέρως διά συνταγματικών διατά
ξεων ανέκαθεν καί διά τών διατά
ξεων τού ίσχύοντος Συντάγματος τοϋ 
1968 (άρθρ. 19) καί όχι μόνον έν 
Έλλάδι. Τό εργον οπερ ύπολείπεται 
καί Επιβάλλεται πλέον εις τήν Πο
λιτείαν, Εκκινούσαν έκ τής βασικής 
συνταγματικής ταύτης διατάξεως, 
είναι δπως κατοχυρώση, εις δσην τό 
δυνατόν μεγαλυτέραν εκτασιν, τήν 
Ελευθερίαν τής ένασκήσεως τού οχι 
μόνον ύπέρ τοϋ ατόμου, αλλά καί ό- 
πέρ τού κοινωνικού συνόλου θεσπι- 
σθέντος καί προστατευομένου τούτου 
δικαιώματός.

Ή έκ τής Πολιτείας έκπορευομέ- 
νη νομοθεσία θά πρέπει οΰτω νά εχη 
ώς σκοπόν καί αποστολήν τήν προω- 
θησιν εις τήν δημιουργίαν πόσης φύ-

i σεως συνεταιριστικών οργανώσεων 
καί οργανισμών, τήν προαγωγήν αύ
τών καί τήν προστασίαν αύτών από 
πάσης ροπής τεινούσης εις τήν καθ’ 
οίονδήποτε τρόπον δέσμευσιν τής Ε
λευθερίας πρός ένάσκησιν τού δικαι
ώματος τούτου. Ή ύφισταμένη νομο
θεσία διέπεται. έν πολλοίς ύπό τού 
πνεύματος„τούτου.

Κάθε άλλο παρά τό πνεύμα αύτό 
είναι Εκείνο τό οποίον διέπει τάς δια
τάξεις τού σχεδίου νομοθετικού δια
τάγματος. Εις τήν διατύπωσιν αυ
τού καταφαίνεται δτι ώδήγησαν Αν
τιλήψεις άντίθεται πρός τό πνεύμα 
αύτό. ’Αφού καί διά τήν περίπτωσιν 
κατά τήν όποιαν τό σχέδιον ανέχε
ται τά άλληλοβοηθητικά ταμεία ώς 
νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού δικαίου 
Εκφράζεται εις τήν αίτιολογικήν εκ- 
θεσιν (σελ. 2), ένθα άποδοκιμάζεται 
ή δπαρξίς των, τό οίονεί παράπονον 
δτι δεν είναι δυνατόν νά τά άπογο- 
ρεύση, διότι τούτο θά προσέκρουεν
εις το Συνταγαμ.

’Αλλά καί πέρα τούτου αντιβαίνει 
ευθέως πρός τήν διάταξιν τοϋ άρ
θρου 19 τοϋ Συντάγματος, τήν κα- 
τοχυρώνουσαν καί προστατεύουσαν τό 
δικαίωμα τού συνεταιρίζεσθαι, ή διά 
τοϋ σχεδίου Επιχειρούμενη άλλοάοσις 
τοϋ χαρακτήρας τών άλληλοβοηθητι
κών ταμείων άπό νομικών προσιόπων 
Ιδιωτικού δικαίου εις νομικά πρόσω
πα δημοσίου δικαίου, δι’ Εκείνα έξ 
αύτών τά οποία δέχονται εισφοράς 
τοϋ Εργοδότου (πρός τάς όποιας εισ
φοράς δέν πρέπει νά έξομοιοϋνται οί

Έπιστολαί πρός τήν» Τραπεζιτικήν»
Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ,,

πουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών 
έγκεκριμένον σχέδιον μέ άριστα 
αποτελέσματα καί χαρακτηρί
ζει τήν πολιτικήν τής έκπληρώσεως 
τοϋ προορισμού τών οΰτω πως λει- 
τουργοΰντων οργανισμών ώς εχου- 
σαν άριστα αποτελέσματα 
καί μάλιστα καί ΰπαρξιν πλεονεσμά- 
των μετά τήν παροχήν πρός απαν- 
τας τούς ήσφαλισμένους πάντων τών 
εις τήν διάθεσιν τής συγχρόνου Ε
πιστήμης ύπαρχόντων μέσων.

Είδικώτερον, ό ύπό τό σημερινόν 
καθεστώς πραγματοποιούμενος Ελεγ
χος είναι πολλαπλούς, ύπό τής Πο
λιτείας, ύπό τών Διοικήσεων τών 
Τραπεζών διά τών αρμοδίων Ελεγ
κτικών οργάνων, ύπό τών διοικήσεων 
τών ταμείων οΐτινες είναι συγχρό- 
νοις καί ήσφαλισμένοι καί ύπό τών 
συνελεύσεων τών ήσφαλισμένων έν 
αίς ασκείται έκάστοτε αύστηρώς Ε
λεγχος ύπό τής άντιπολιτεύσεως καί 
ύπό τών ύπό τής συνελεύσεως έκλε
γομένων ειδικών Ελεγκτών. Διά τών 
διατάξεων τού νομοσχεδίου ό έν λό
γιο πολλαπλούς Ελεγχος περιορίζεται 
άποκλειστικώς εις τον Ελεγχον τοϋ 
'Τπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών 
καί μόνον, ήτοι εις μέρος μόνον τού 
ύφισταμένου.

Έξ άλλου, εις Ετερον σημείον τής 
έκθέσεως (σελ. 2) Εμμέσως όμολο- 
γείται, ύπό τό πρόσχημα τής «έπε- 
κτάσεως τής άσφαλίσεως εις άπαν
τα σχεδόν τον πληθυσμόν τής Χώ
ρας», ή εφεσις πρός κατάργησιν τών 
άλληλοβοηθητικώχ σωματείων. Ή 
τοιαύτη δμως Εκθεσις προδικάζει 
μείωσιν τών ύφισταμένων παροχών 
άπό τούς οργανισμούς μας.

Έρωτάται, όμως, αυτός πρέπει νά 
είναι ό σκοπός Ενός νομοθετήματος;

Καί διά τόν λόγον αυτόν άρνού- 
μεθα νά άποδεχθώμεν τήν μεταβο-

Τά ασφαλιστικά μας ταμεία 
είναι ιερά. Ιερός είναι και ό 
αγώνας διά την σωτηρία των

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαΐον όργανον τοϋ Συλλόγου 
των Υπαλλήλων της Εθνικής 

Τραπέζης τής ’Ελλάδος.
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κοινωνικοί ποροι, ως πραττεται εις 
τό σχέδιον). Τής Εναντι τής άλλοι- 
ώσεως ταύτης συνταγματικής προσ
τασίας άπολαμβάνουσι τά άλληλοβο
ηθητικά ταμεία Ακριβώς τής αυτής 
καί ό'ταν δέχωνται έργοδοτικάς εισ
φοράς. ΓΙαραπέμπομεν εις τήν ύπ’ 
άριθ. 1072)1948 άπόφασιν τού Συμ- 
οβυλίου τής ’Επικράτειας, ήτις δέ
χεται τούτο άντιμετωπίζουσα ευθέως 
καί μοναδικώς τό έν προκειμένη) 
πρόβλημα τής διά νόμου μετατροπής 
εις νομικόν πρόσωπον δημοσίου δι
καίου άλληλοβοηθητικσΰ ταμείου νο
μικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου άλ- 
ληλοβοηθητικού ταμείου δντος νομι
κού προσώπου ιδιωτικού δικαίου.
3. Διεύρυνσις τών κατά τήν γνώμην

μας αποτελεσμάτων Εκ τής τυχόν
Εφαρμογής τών διατάξεων τοϋ ύ
πό κρίσιν νομοσχεδίου.
Έν τή έπιθυμίρ μας δμως μή χα- 

ρακτηρισθώμεν ώς Αρνητικοί καί δυσ- 
τροποϋντες πρός οίανδήποτε πρότα- 
σιν έκθέτομεν περαιτέρω τάς άπό- 
ψιεις μας Επί τής Αντικειμενικής έξε- 
τάσεως τών διαλαμβανομένων έν τή 
εισηγητική Εκθέσει καί εις τά άρ
θρα τοϋ νομοσχεδίου.

Έκ τής πρώτης άναγνώσεως τής 
εισηγητικής έκθέσεως διαπιστοϋται 
δτι έν αυτή έπιχειρεϊται ή άνάμιξις 
νομικών σχημάτων μετά τής έν τή 
ούσίφ πρακτικής ώς πρός τήν λει
τουργίαν τών άλληλοβοηθητικών σω
ματείων. 'Ωσαύτως έπιχειρεϊται ταυ
τισμός κοινωνικών πόρων καί έργο- 
δοτικών εισφορών καί διά τής ά- 
θροίσεως τών οΰτω πως άνομοιογε- 
νών στοιχείων καί διά τής προσθή
κης Αναληθούς Επιχειρήματος δτι έκ- 
φεύγουν τού ουσιαστικού Ελέγχου τής 
Πολιτείας τά άλληλοβοηθητικά σω
ματεία Εξάγεται τό αυθαίρετον συμ
πέρασμα δτι πρέπει νά μετατραποΰν 
εις Ν.Π.Δ.Δ.

Διαδηλοΰμεν τήν πλήρη άντίθεσίν 
μας πρός τήν έπιχειρουμένην συσχέ- 
τισιν έργοδοτικής εισφοράς καί κοι
νωνικού πόρου.

Είναι Αξίωμα πλέον δτι ή έργο- 
δοτική εισφορά Αποτελεί Αμοιβήν τοϋ 
Εργαζομένου παρακρατονμένην ιίπό 
τής Εποχής τής Ενεργού υπηρεσίας 
του διά τήν άπόδοσιν εις αυτόν κα
τά τήν περίοδον τής άπομαχίας, εί
τε ύπό μορφήν περιοδικών παροχών, 
είτε ύπό μορφήν υγειονομικής περι- 
θάλψεως εΐτε ύπό μορφήν έπικουρή- 
σεως τής συντάξεως, είτε ύπό μορ
φήν καταβολής έφ’ άπαξ Αποζημιώ- 
σεως κατά τήν άποχώρησίν του έκ 
τής ύπηρεσίας.

'Ομοίως, ώς έκ τών πραγματικών 
γεγονότων Αποδεικνύεται (Εκθέσεις 
Ελεγκτών Υπουργείου Κοινωνικών 
'Υπηρεσιών), οχι μόνον γίνεται Ελεγ
χος Αλλά ούτος διαπιστώνει τήν πλή
ρη προσαρμογήν τών λογαριασμών 
διαχειρίσεως πρός τό ύπό τοϋ Ύ-

λήν καί άπορρίπτομεν ώς Αντίθετον 
πρός τήν λογικήν τόν ισχυρισμόν δτι 
ή Ελευθερία τών άλληλοβοηθητικών 
σωματείων, δπως εις τήν πραγματι
κότητα Ασκείται καί ούχί ώς άορί- 
στως άναφέρεται, παραβλάπτει τά 
συμφέροντα τού κοινωνικού συνόλου.

Τουναντίον πιστεύομεν δτι παρέχει 
ύψίστην ύπηρεσίαν καί πρός τούς ή- 
σφαλισμένους Αλλά καί πρός τό κοι
νωνικόν σύνολον, έξασφαλίζουσα μί
αν νησίδα λογικής καί πραγματικής 
ήρεμίας άνευ ούδεμιάς έπιπτώσεως 
οικονομικού βάρους εις τρίτον τινά. 
Φρονοϋμεν δέ δτι θά άπετέλει ριζο
σπαστικήν άντιμετώπισιν καί στα
θμόν ιστορικόν Επιτυχίας ή έπέκτα- 
σις τού τρόπου λειτουργίας, εί δυνα
τόν, μηδέ τού ΙΚΑ έξαιρουμένου.

Ή άνάθεσις τής ευθύνης διοική- 
σεως καί διαχειρίσεως εις τούς ίδι
ους Ενδιαφερομένους, έν τή άπλότη- 
τί της, Αποτελεί τό μυστικόν τής Ε
πιτυχίας έξασφαλίζουσα, Εκτός τής 
καλυτέρας οικονομίας ώς πρός τά υ
λικά μέσα, καί τό ΰψιστόν αγαθόν 
διά τούς οργανισμούς κοινωνικών ύ- 
πηρεσιών, τήν διατήρησιν καί τήν έ- 
ξύψωσιν τού παράγοντος άνθρωπος 
εις τό ύψηλόν Εκείνο Επίπεδον τό ό
ποιον επιβάλλει ή σύγχρονος περί κοι
νωνίας άντίληψις καί άναγκαιότης.

Ταύτοχρόνως, μόνον κατ’ αυτόν 
τόν τρόπον είναι δυνατόν νά καταπο
λεμηθώ ή πανθολογουμένη γάγγραι
να τής κρατικής γραφειοκρατίας, ή 
οποία αποτελεί τήν μόνιμον άνάσχε- 
σιν καί τροχοπέδην εις πάν μέτρον 
πρόοδον.

Καθ’ δσον Αφορά εις τάς λοιπάς 
διατάξεις τού νομοσχεδίου παρατη- 
ροϋμεν τά Εξής:

1. Τό άρθρον 10 θεσπίζει διατά
ξεις καί ώς πρός τήν διοίκησιν καί 
ώς πρός τόν τρόπον λειτουργίας καί 
ώς πρός τάς παροχάς, αιτινες συγ- 
κρινόμεναι μέ τά νυν ίσχύοντα ουδό
λως παρέχουν τήν βεβαιότητα εις η
μάς τούς ήσφαλισμένους δτι τό μέλ
λον νά δημιουργηθή καθεστώς αντι
μετωπίζει κατά δίκαιον καί ορθόν 
τρόπον τά προβλήματα τών Ασφαλι
στικών φορέων.

2. Τό νομοσχέδιου ανατρέπει τά 
μέχρι τοϋ δε ίσχύοντα ένφ θά ώφειλε 
νά νομιμοποιήση καί έπικυροόση 
ταΰτα ώς καλώς εχσντα.

3. Τά ήδη κεκτημένα δικαιιόματα 
τών ήσφαλισμένων Επαφίενται διά 
τών σχετικών διατάξεων τοϋ νομο
σχεδίου (άρθρα 10 καί 11) εις τήν 
ρύθμισίν των δι’ Αποφάσεοις τοϋ 
κάστοτε 'Υπουργού Κοινωνικών 
πηρεσιών μετά γνώμην μόνον καί ού
χί σύμφωνον γνώμην αμφιβόλου έκά
στοτε συνθέσεως διοικητικού συμβου
λίου καί γνώμην τού παρά τφ Ύ- 
πουργείφ Κοινωνικών 'Υπηρεσιών 
Συμβουλίου Κοινωνικής Άσφαλίσεως! 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)

’Αγαπητή «Τραπεζιτική»,
Ή Επιστολή τού συναδέλφου κ. 

Στ. Παπαδοπούλου ττού δη μοσιεύθη- 
κε στό προηγούμενο φύλλο τής 
«Τραπεζιτικής», μάς δίνει άφορμή 
νά πούμε ώρισμένα πράγματα για 
τούς λογοτεχνικούς διαγωνισμούς 
(πράγματα πού κι Εμείς Εχομε ήδη 
θίξει καί πού είναι, γενικότερα, 
γνωστά στούς ασχολούμενους μέ 
τήν λογοτεχνία), Απαντώντας έτσι 
ειδικότερα στά Ερωτήματα τοϋ συν
αδέλφου. Βεβαίως, οί κανόνες πού ά- 
ναφέρονται παρακάτω δέν υπάρχουν 
σέ Επίσημα έγγραφα· άλλά, σαν ά
γραφοι νόμοι, είναι παραδεκτοί καί 
σεβαστοί άπ’ όλους. Ερχόμαστε 
λοιπόν στά Ερωτήματα:

α) «Γιατί στο τεύχος μηνός Μαΐ- 
ου, μαζί μέ τ’ Αποτελέσματα τού 
διαγωνισμού καί τά ψευδώνυμα τών 
νικητών, δέν δημοσιεύθηκαν καί τά 
όνόματά τους;»

Εΐθισται, στούς λογοτεχνικούς δια
γωνισμούς, τά ονόματα τών βραβευ
όμενων νά άνακοινώνωνται δημοσίως 
μόνον κατά τήν τελετή Απονομής 
τών βραβείων. Σέ μερικές περιπτώ
σεις, μάλιστα, καί οί ’ίδιοι οί βρα
βευόμενοι δέν γνωρίζουν καν ότι δια- 
κρίθηκαν, ώς τήν στιγμή πού Εκφω
νούνται τά όνόματά τους. Στις πε
ρισσότερες όμως περιπτώσεις οί 
βραβευόμενοι, άφοΰ πιά γίνουν γνω
στοί στούς όργανωτάς τού διαγωνι
σμού, μετά τήν τελεσίδικη άπόφασι 
τής κριτικής Επιτροπής καί τό άνοι
γμα τών φακέλλων τους, ειδοποιούν
ται ιδιαιτέρως ώστε νά παρευρίσκων- 
ται στήν τελετή οπωσδήποτε, οπότε 
Ανακοινώνονται Επίσημα καί τά ό
νόματά τους.

β) «Γιατί δέν δημοσιεύθηκε πό
σους ψήφους συγκέντρωσε καθένα 
άπ’ τά βραδευθέντα διηγήματα καί 
ποιά άπ’ τά μέλη τής κριτικής Επι
τροπής ψήφισαν ύπέρ ή κατά;»

Εΐθισται, στούς λογοτεχνικούς 
διαγωνισμούς, νά μή Ανακοινώνεται 
δημοσίως τό πόσες ψήφους έλαβε τό 
κάθε κείμενο καί, πολύ περισσότερο, 
ποια μέλη τής κριτικής Επιτροπής 
Εψήψισαν ύπέρ ή κατά τού κάθε κει
μένου. ’Άν παρ’ όλα αυτά ό κ. Πα
παδοπούλας Επιμένει νά εχη λεπτο
μερέστερες πληροφορίες, μπορεί ν’ 
άνατρέξη στό ύπ’ άρ. 30 τεύχος τής 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, όπου θά διαβάση 
τά έξης λεχθέντα άπό τόν "Αγγελο 
Τερζάκη: «... τά κριτήρια καί τών 
τριών μελών της (δηλ. τής Επιτρο
πής) συγγένευαν τόσο, πού σχε
δόν νά ταυτίζονται». Καί πιο κάτω, 
στήν "Εκθεσι τής Επιτροπής: «... ή 
Επιτροπή έκρινε ομόφωνα...» ή «... 
πού πήρε παμψηφεί...» κλπ. Αποφά
σεις σχετικά μέ τά βραδευθέντα δι
ηγήματα.

γ) Τό τρίτο Ερώτημα σχολιάζεται 
παρακάτω.

δ) «Γιατί δέν δημοσιεύθηκαν άπό 
τις στήλες τού περιοδικού τά ονόμα
τα τών συναδέλφων πού έλαβαν μέ
ρος στον διαγωνισμό, σαν μιά τυ
πική έστω ύποχρέωσι τού περιοδικού 
πρός αυτούς;ς.

Εΐθισται, (σ’ ένα λογοτεχνικό 
διαγωνισμό όπου ή συμμετοχή γίνε
ται μέ ψευδώνυμο) έπειτα άπό τήν 
τελική κρίσι καί άπόφασι, ν’ άπο- 
σφραγίζωνται μόνον οί φάκελλοι πού 
περιέχουν τά στοιχεία τών βραβευ- 
ομένων καί όχι όλων πού συμμετεί
χαν καί δέν διακρίθηκαν. Συνήθως, 
οί άποτυχόντες δέν Επιθυμούν κάτι 
τέτοιο καί είναι δικαιολογημένοι, 
γιατί δέν θέλουν νά άνακοινωθή δη
μοσίως ότι άπέτυχαν. Γ Γ αύτό καί 
ή Γραμματεία τού Διαγωνισμού τής 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ δέν άπεσφράγισε 
τούς φακέλλους τών μή διακριθέν- 
των συναδέλφων. Οΐοσδήποτε μπο
ρεί καί σήμερα άκόμη νά τό διαπι- 
στώση αυτό «ϊδίοις όμμασιν», άν έ- 
έπιθυμή. Χαρακτηριστικό είναι τό 
Εξής: "Οταν θελήσαμε νά έλθωμε
σ’ Επαφή μέ τούς 9 συναδέλφους 
πού τά διηγήματά τους δέν βραβεύ- 
θηκαν μέν, άλλά κρίθηκαν Αξιόλογα, 
Αναγκαστήκαμε νά τούς ζητήσωμε, 
μέσφ τής ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, νά μάς 
τηλεφωνήσουν Εκείνοι πλέον, γιά νά 
μάς γνωρίσουν τά στοιχεία τους 
(βλ. τεύχος 30, σελ. 7). Φυσικά, 
ποτέ δέν άποκλείεται νά μάς πλη- 
ροφορήση έκ τών υστέρων κάποιος 
συνάδελφος ότι έλαβε μέρος στόν 
διαγωνισμό μέ τό άλφα ή βήτα δι
ήγημα· άλλ’ αυτό Αποτελεί πλέον 
δική του πρωτοβουλία.

ε) «Γιατί δέν κληθήκανε, έστω 
καί τηλεφωνικώς, νά παρευρεθοΰν 
στήν τελετή όσοι άπ’ αυτούς ήταν 
δυνατόν νά παρευρεθοΰν άλλ’ Αγνο
ήθηκαν Ενώ Αντίθετα παρευρεθήκα- 
νε άλλοι Εντελώς άσχετοι;».

Ή προηγουμένη άπάντησι λύνει 
αυτομάτως καί αυτή τήν Απορία. 
Πιστεύομε νά είναι τώρα ευνόητο 
τό ότι δέν ήταν δυνατόν νά κληθούν 
ιδιαιτέρως στην τελετή ένας έκα
στος έκ τών διαγωνισθέντων, γιά 
τόν μοναδικό καί άπλό λόγο ότι 
δέν γνωρίζαμε ποιοι ήσαν! Ή πρό- 

_του ε" σκλησι, πρός όλους, μοιραία έπρε- 
ών Υ- πε νά γίνη μέσφ τού Περιοδικού, 

καί χαρά μας Απέραντη θά ήταν άν 
μπορούσαν όλοι —άκόμη καί οί έξ 
Επαρχιών— νά παρευρίσκονταν. "Ο
μως, λόγοι Ανώτεροι τών προβλέψε- 
ών μας (Ανειλημμένες ύποχρεώσεις 
μελών ’Επιτροπής, παρουσία βρα
βευμένων κλπ.), μάς Ανάγκασαν νά

όρίσωμε τήν ήμέρα τής τελετής στις 
Αρχές Μαΐου. Παρ’ όλα αυτά, τό 
τεύχος Μαΐου κυκλοφόρησε Εγκαίρως 
στήν Διοίκηση Κεντρικό κλπ. (Εκεί 
δηλαδή όπου μοιράζεται μέ διανο
μέα) καί δόθηκε Εντολή γιά άμεση, 
ταύτοχρόνως, Αποστολή του στά 
Καταστήματα. Δυστυχώς έχομε δια
πιστώσει καί άπό άλλα πρόσφατα 
περιστατικά ότι τό Περιοδικό φτάνει 
μερικές φορές στά χέρια τών συνα
δέλφων καθυστερημένα καί όχι πάν
τοτε στόν σωστό άριθμό Αντιτύπων. 
(Είναι ένα θέμα πού μάς άποσχο- 
λεϊ σοβαρά καί πού προσπαθούμε 
νά διευθετήσουμε κατά τόν καλύτε
ρο τρόπο). Καί θά πρέπει νά είναι 
κανείς φοβερά κακόπιστος, γιά νά 
ίσχυρισθή ότι έσκεμμένως έγινε μιά 
τέτοια Ενέργεια.

"Οσο γιά τό Αψυχολόγητο καί α
νεπιτυχές λογοπαίγνιο τού Επιστο
λογράφου, ότι δηλαδή οί συνάδελ
φοι «αισθάνονται» ότι μετέχουν στήν 
έκδοσι τού Περιοδικού καί δέν μετέ
χουν πραγματικά, δέν θά κάνω με 
τόν κόπο νά Απαντήσω με Εμείς. ’Α
παντούν μόνες τους, καί κατά τόν 
καλύτερο τρόπο, οί δεκάδες περι
πτώσεις τών συναδέλφων Εκείνων 
πού έχουν μέχρι σήμερα συνεργα- 
σθή (καί όχι «αίσθανθή» μόνον, ό
πως μπορεί νά διαπιστώση κι ό ί
διος άν φυλλομετρήση προσεκτικά 
τά τεύχη τού Περιοδικού). Μιά πα·

5ώ) ύπήρξε άπό παλιά πηγή έμ- 
πνεύσεως γιά καλλιτέχνες καί γιά 
συγγραφείς διασήμους ή λιγτώερο 
διάσημους, πού ό καθένας τους δέ
χτηκε τό μήνυμά της γιά νά τό έκ- 
φράση Ανάλογα· θάπρεπε άραγε νά 
ισχυριστούμε πώς ό καθένας και
νούργιος Αντιγράφει τούς προγενε
στέρους; Στήν συγκεκριμένη περί- 
πτωσι άλλωστε (δηλ. τού διηγήμα
τος πού άνεφέρθη) ή ίδια ή Κριτι
κή ’Επιτροπή έχει έπισημάνει τό γε
γονός τού μή πρωτοτύπου θέματος 
καί Αναφέρει στήν έκθεσί της, πού 
δημοσιεύεται στό τεύχος πάντοτε άρ. 
30 τού Περιοδικού (άπό τό όποιο, 
καθώς φαίνεται, ό Επιστολογράφος 
διάβασε ώρισμένα μόνο κομμάτια): 
«Πέρα άπ’ τήν έξιστόρηση τής Α
φρικανική; περιπέτειας καί τό Ενδι
αφέρον γιά τό ξετύλιγμα τού μύ
θου, πράγμα άρκετά κοινότοπο άλ
λωστε... καί τόν όχι καί τόσο πρω
τότυπο Εξωτισμό τού θέματος, ύπάρ- 
χει σ’ αύτό...» κλπ. κλπ.

Άλλά άκόμη καί άν Εννοούσε ό 
Επιστολογράφος πώς είναι φανερή 
στό διήγημα αύτό ή έπίδρασι κά
ποιου μεγάλου συγγραφέως, φοβό
μαστε πώς πάλι δέν Ανακάλυψε κά
τι τό πρωτοφανές, άφοΰ κι Εδώ πρό
κειται γιά ένα φαινόμενο κάτι πα
ραπάνω άπό συνηθισμένο. Σχεδόν 
όλοι όσοι Εκφράζονται μέ κάποια 
μορφή Λόγου ή Τέχνης, στά πρώτα

ρατηρηση μόνο: Ό κ. Παπαδόπου-ί τους τουλάχιστον βήματα έπηρεάζον- 
λος έχει προσωπικά τό δικαίωμα νά ται άπό κάποιον άλλον — π.χ. τόν 
πιστεύη, άν θέλη, πώς ή μή έγκαιρη ! δάσκαλό τους ή κάποιον Μεγάλον 
πρόσκλησι (έστω καί κατ’ άτυχή1 πού θαυμάζουν — κΓ έτσι, άθελά 
σύμπτωσι) σέ μιά μοναδική έκδή- τους ή έπίδρασι αυτή γίνεται αίσθη- 
λωσι, Αποτελεί άπόδειξι τρανή ότι τή στά πρώτα έργα τους, έως ότου 
οί συνάδελφοι δέν έχουν τήν δυνα- j Απαγκιστρωθούν τελικά καί βροΰν 
τότητα νά συνεργασθοΰν μέ τό Πε- τόν δικό τους δρόμο. "Ολοι οί κρι-
ριοδικό. Άλλά άς έπιτραπη να έ
χουν διαφορετική γνώμη περί συνερ
γασίας οί υπεύθυνοι τουλάχιστον 
τού Περιοδικού. Καθημερινά Ερχόμα
στε σ’ Επαφή μέ πολλούς συναδέλ
φους πού μάς γράφουν ή μάς τη
λεφωνούν ή μάς Επισκέπτονται, καί 
συζητούμε μαζί τους γιά τό Περι
οδικό, γιά τήν ύλη, γιά τις δυνατό
τητες βελτιώσεως καί, κυρίως, γιά 
τις συνεργασίες τους πού, έστω κι 
άν δέν κρίνονται όλες κατάλληλες 
γιά δημοσίευση περιβάλλονται πάν
τοτε μέ τό τδιο Ενδιαφέρον, στοργή 
καί καλή διάθεσι.

Τέλος, τό γ' Ερώτημα: «γιατί
βραοεΰθηκε τό διήγημα «ό άνθρω
πος καί τό λιοντάρι» καί μάλιστα 
μέ πρώτο βραβείο, άφοΰ τά στοι
χεία του είναι στό σύνολό τους σχε
δόν Αποσπασματικά δανεισμένα άπό 
μυθιστόρημα γνωστού νεοέλληνα 
συγγραφέα», άφορά τήν Κριτική ’Ε
πιτροπή. Παρ’ όλα αυτά, άς μάς 
έπιτραπή νά έκφράσωμε ώρισμένες 
σκέψεις καί νά ζητήσωμε κάποιες 
διευκρινήσεις· κι αύτό Επειδή ή δια- 
τύπωσι αυτή περί «στοιχείων» πού 
είναι «Αποσπασματικά δανεισμένα 
στό σύνολό τους σχεδόν» μάς φαί
νεται τρομερά Ασαφής ηθελημένα ή 
όχι— καί συνεπώς τρομερά Επικίν
δυνη. ’Εδώ μπορεί νά προκύψη θέ
μα τεράστιο, όχι μόνον πνευματικής, 
άλλά καί ήθικής τάξεως. Γ Γ αύτό 
κατά τή γνώμη μας, ό Επιστολογρά
φος ώφειλε έξ άρχής νά διευκρινήση 
μέ εύθύ σαφή καί ύπεύθυνο τρόπο, 
τί Ακριβώς Εννοούσε μέ όσα έγρα
ψε. Καί Εάν μέν Εννοούσε ότι πρό
κειται γιά καθαρή λογοκλοπή, ή 
κατηγορία (καθώς Ελπίζομε νά αν
τιλαμβάνεται) είναι σοβαρωτάτη καί 
ώφειλε νά παραθέση τό όνομα τού 
συγγραφέως καί τόν τίτλο τού βι-

τικοί καί μελετητές Επισημαίνουν τό 
παγκόσμιο αύτό φαινόμενο. Άλλά 
ποτέ κανείς δέν διανοήθηκε νά κα- 
τηγορήση τούς νέους γι’ αύτό.

’Εάν, τέλος, (Αναγκαζόμαστε νά 
κάνωμε όλων τών ειδών τίς ύποθέ- 
σεις) ό κ. Παπαδοπούλας Εννοούσε, 
μέ όσα έγραψε, τήν άντλησι πλη
ροφοριών άπό ένα συγγραφέα (πλη
ροφοριών γύρω άπό τοπικά, ιστορι
κά, πολιτιστικά καί άλλα δεδομένα), 
θ’ άποτολμούσαμε τήν γνώμη πώς 
κάτι τέτοιο όχι μόνον Επιτρέπεται, 
άλλά καί Επιβάλλεται σέ ώρισμέ
νες περιπτώσεις. Καί βεβαίως, ούτε 
οί χώροι καί οί Εποχές, ούτε τά ή
θη καί τά έθιμα τών λαών, ούτε καί 
τά στοιχεία τού τεχνικού ή τού πνευ
ματικού πολιτισμού τους, μπορούν 
νά θεωρηθούν «εύρεσιτεχνία» καί ά- 
ποκλειστικότης Ενός καί μόνον συγ
γραφέως.

Αύτά, γιά μιά πλήρη καί τελει
ωτική άπάντησι στήν Επιστολή.

"Ισως μερικοί ποΰν ότι γίνεται 
πολλή φασαρία γιά τό τίποτε. Δέν 
θά συμφωνήσωμε μαζί τους. Γιά 
τούς υπευθύνους τής ΣΥΝΕΡΓΑΣΙ
ΑΣ κάθε ζήτημα πού άφορά τό Πε
ριοδικό καί τίς Εκδηλώσεις του έχει 
μεγάλη σημασία καί πρέπει νά Ε
ξετάζεται ύπεύθυνα, πάνω στήν 6ά- 
σι τής Αμοιβαίας έκτιμήσεως καί ει
λικρίνειας πού πάνω της έστήριξαν 
έξ άρχής τίς σχέσεις τους μέ όλους 
τούς συναδέλφους. Χαιρόμαστε πού 
πάνω σ’ αύτήν τήν ίδια άρχή εύθύ- 
τητος καί Εντιμότητας μάς δόθηκε ή 
εύκαιρία ν’ Απαντήσω με σ’ ένα συν
άδελφο γιά τό θέμα πού έθιξε. Εί
μαστε πεπεισμένοι πώς, κατά βάθος, 
ή πρόθεσί του δέν ήταν κακή, δέν 
άπέβλεπε δηλαδή στό νά μειώση τό 
κύρος Ενός διαγωνισμού πού πρώτη 
φορά έγινε γιά τούς συναδέλφους 
καί πού Απευθύνθηκε μόνον σ’ αύ-βλίου, καθώς καί τίς συγκεκριμένες 

σελίδες ή έστω καί τίς παραγρά- : τούς. "Ετσι, άπορρίπτομε καί τήν 
φους πού έχουν έξ ολοκλήρου καί | σκέψι άκόμη ότι ίσως ό κ. Παπαδό- 
«μέχρι κεραίας» Αντιγραφή. πουλος είναι ένας άπό τούς συμμε-

Έάν όμως Εννοούσε ταύτισι θέ- τασχόντας στόν διαγωνισμό· κάτι
ματος, σύμπτωσι έμπνεύσεως ή κά
τι παρόμοιο, νομίζομε πώς βρίσκε
ται λίγο «Εκτός τόπου καί χρόνου». 
Γιατί Αποτελεί παγκόσμιο φαινόμε
νο, σέ όλους τούς καιρούς καί σέ 
όλες τίς μορφές Λόγου καί Τέχνης 
(μουσική, εικαστικές τέχνες κλπ.), 
ή ταύτισι τοϋ θέματος. Φαίνεται πώς 
κάτι τέτοιο είναι Αναπόφευκτο, άφοΰ

τέτοιο θά προσέδιδε ίσως στήν ένέρ- 
γειά του χαμηλά κίνητρα, πράγμα 
πού φυσικά δέν θά τόν τιμούσε κα
θόλου. Θέλομε νά πιστεύωμε πώς 
άπό Ανιδιοτελές Ενδιαφέρον καί μό
νον θέλησε νά ένημερωθή καί γι’ αύ
τό τόν εύχαριστοΰμε, όπως Επίσης 
εύχαριστοΰμε καί τούς συναδέλφους 
πού διάβασαν αύτά τά λόγια καί

τά ίδια περίπου Εξωτερικά έρεθί- j τήν «Τραπεζιτική» πού ευγενικά τά 
σματα Αγγίζουν τίς χορδές τής ψυ- φιλοξένησε.
χής τών δημιουργών καί μοιραία | Γιά τήν Γραμματεία τού Διαγωνι-
συμβάλλουν στό νά συμπίπτη, πολ
λές φορές, ή έμπνευσι τοϋ Ενός μέ 
τού άλλου. Ή Αφρική, άς πούμε 
(άφοΰ τυχαίνει νά είναι τό θέμα έ-

σμοΰ Διηγήματος τής ΣΥΝΕΡΓΑ
ΣΙΑΣ.

I. X. ΚΟΛΙΑΤΣΟΣ 
ΦΡ. ΣΤΑΘΑΤΟΥ

’Επιστολή της δίδος Άδαμαντίδου
Αγαπητή «Τραπεζιτική»,

Παρακαλώ δημοσιεύσατε τά πα
ρακάτω, σ’ απάντηση Επιστολής τού 
κ. Στ. Παπαδοπούλου τού ύπ’ άριθ. 
320 (414) φύλλου σας, μηνός Σε
πτεμβρίου έ.ε.

Μολονότι τίποτε δέν μέ ύποχρεώ- 
νει ν’ Απαντήσω στόν αξιότιμο κ. 
συνάδελφο, πού είχε τήν Ανυστερό
βουλη καλωσύνη νά λερώση μέ τόν 
λεκέ τού «δανείου» τό διήγημα <;Ό 
άνθρωπος καί τό λιοντάρι», έν τού
τοι ς μέ ικανοποίηση δέχτηκα τήν 
σοφά καμουφλαρισμένη μέ μελετη
μένη άοριστία παρατήρησή του, γιά 
νά βρω μιαν Αφορμή νά μιλήσω 
στούς Αναγνώστες σας γιά τό πώς 
γράφτηκε τό διήγημα τούτο.

’Ίσως Ελάχιστοι ξέρουν πώς ή ι
στορία τού «’Ανθρώπου μέ τό λιον
τάρι» είναι πέρα γιά πέρα Αληθινή.

ό όποιος Εργάστηκε, ώς κτηνίατρος, 
στήν περιοχή τού RUANDA - URUN- 
DI Επί 18 χρόνια. Στήν Αφήγηση 
άλλαξα τ’ όνομα· συνηθίζεται αύτό 
όταν γράφουμε γιά δράση ζώντος 
Ατόμου. Κράτησα όμως τόν τόπο 
πού συνέβη τό γεγονός. Τό Κιγκό- 
μο - Ταμπόρα καί ή Τάνγκα είναι 
κοντά στά RUANDA - URUNOI, καί 
μέσα στό γεωγραφικό τετράγωνο 
πού σχηματίζεται Ανάμεσα Κένυα, 
Ταγκανίκα, RUANDA - URUNDl 
(καί λίμνης Ταγκανίκας), καί ιής 
Ανατολικής άκτής τής ’Αφρικής, άπ’ 
όπου έφτασε στήν ’Αφρική ό Σπΰ- 
ρος, μέσφ τοϋ σπουδαιότερου λιμα
νιού τής ’Ανατολικής ’Αφρικής, τής 
Ζανζιβάρης, (βλ. ΊΞγκ. ΠΑΠΥΡΟΣ 
ΛΑΡΟΥΣ, κεφ. «Ζανζιβάρη», σελίς 
28). Γιατί άλλος τρόπος νά φτάση 
κανείς στήν περιοχή αυτή, Εκείνο

Συνέβη στά 1954 στόν άδελφό μου (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.)



Ο Οιον&ινιιρόο Tije «Συνεργισίιι»
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 2ας ΣΕΛ.) 
τον καιρό που τά JET ήταν άγνω
στα, δεν υπήρχε.

’Από τον αδελφό μου λοιπόν, κι’ 
απ’ τις άφάνταστες Εμπειρίες του, 
έμαθα ν’ άγαπώ τήν ’Αφρική. Μαζί 
του κυνήγησα, —μέ τον τρόπο, φυ
σικά, πού κυνηγούσαν οί «συνετοί 
επαρχιώτες τής Μακεδονίας», μσζι 
μέ τον κυρ-Σπύρο! Νά εξηγούμαι— 
Μαζί του περπάτησα στην Ζούγκλα, 
οδηγημένη άπ’ τις γοητευτικές διη
γήσεις του κι’ Εμαθα μερικά cat τά 
μυστικά της. "Εζησα κοντά του σε 
καταυλισμούς ιθαγενών κι’ ακόυσα 
γιά τις συνήθειές τους γιά τις δει
σιδαιμονίες τους, γιά τούς φόβους 
τους, γά τήν πρωτόγονη ζωή τους.

"Ομως ό άξιότιμος κ. Στ. Παπα
δοπούλας επιμένει πώς, ούτε λίγο 
ούτε πολύ, «τά στοιχεία τού διηγή
ματος είναι στό σύνολό τους σχε
δόν άποσπασματικά δανεισμένα άπό 
μυθιστόρημα γνωστού "Ελληνα συγ
γραφέα».

*0 κ. συνάδελφοος όμως δεν διευ
κρινίζει τί Εννοεί μέ τον ορο, «στοι
χεία». "Αν έννοή τούς κανόνες τού 
κυνηγιού τών ζώων τής Ζούγκλας, 
τοϋδωσα κιόλας τήν απάντηση πα
ραπάνω, δηλώνοντας ότι ο ηρως τής 
Ιστορίας είναι αδελφός μου. "Ετσι 
ήταν Εντελώς φυσικό νά γνωρίζω μέ 
κάθε δυνατή λεπτομέρεια τό γεγο
νός καί νάχω τήν ευχέρεια νά δια
τυπώσω άπορίες καί νά πάρω εξη
γήσεις. ’Αλλά Επειδή, όπως φαίνε
ται, ή συναδελφικη διαβεβαιωσις 
καί μόνη, 6έν θεωρείται... «πειστή- 
ριον». Επισυνάπτω φωτοτυπίες δη
μοσιευμάτων Βελγικών εφημερίδων, 
(6 αδελφός μου είναι Βέλγος υπήκο 
ος), τά όποια άναφέρουν τό Επεισό
διο μέ ό νάματα καί Επαγγελματι
κούς τίτλους τού ανθρώπου που ε- 
ζησε αύτόν τον Εφιάλτη.

”Αν πάλι έννοή τίς σουαχίλικες 
λέξεις πού χρησιμοποιώ (μπουάνα-- 
άφεντικό, σίμπα - λιοντάρι, ’νγκό- 
μα-τύμπανα γιά τις είδωλολατρικες 
τελετουργίες, κιμπάντα - καλύβα 
τών ιθαγενών), ας μάθη δτι οί Ά- 
φρικάνερς, —οί Ευρωπαίοι πού γεν
νήθηκαν ή εζησαν πολλά χρόνια 
στήν ’Αφρική,— καί ξαναθυμίζω ό
τι ό άδελφός μου εζη,σε εκεί 18 
χρόνια, —χρησιμοττοιοΰν αυτές τίς 
λέξεις, μαζί μ’ έναν αριθμό άλλων, 
τόσο συχνά όσο εμείς τήν «καλημέ- 
ρα». Γιατί ή λέξη «άφεντικό» ήταν 
τό χαρακτηριστικό τής δουλειάς 
τών μαύρων, τό «λιοντάρι» ήταν και 
είναι τό σύμβολο τής Ζούγκλας, «τά 
τελετουργικά τύμπανα» άποτελού- 
άναπόσπσστο μέρος τών πρωτόγο
νων Εκδηλώσεων καί άπό «κιμπάν- 
τες» άποτελοΰνται οί οικισμοί τών 
ιθαγενών.

’Επίσης άναφέρω ότι πριν στηθή 
τό σκηνικά τού διηγήματος, καί για 
νά μπορέσω νάμαι συνεπής σ αυ
τό καί νά μήν άναφέρω άνακρίβειες, 
κατέβηκαν ’Εγκυκλοπαίδειες, Ελλη
νικές καί ξενόγλωσσες, ανοίχτηκαν 
χάρτες γιά νά προσδιοριστούν Επα
κριβώς οί τοποθεσίες καί νά γρα
φτούν σωστά τά ό νάματά τους, με
λετήθηκε ή πανίδα καί ή χλωρίδα 
τής ’Αφρικής, (Βλέπε Έγκυκλ. ΠΑ 
ΠΥΡΟ'Σ ΛΑΡΟΥΣ, κεψ. «’Αφρική», 
σελ. 941—949 καί CAXTON EN
CYCLOPEDIA κεφ. «AFRICA», σελ. 
73—86, καθώς καί κεφ. «Ερπετά» 
ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ σελ. 818, 
«μάμπα ή μέλαινα»). "Ας πιστέ- 
ψη ό κ. συνάδελφος οτι δέν εΐναι 
καί τόσο απλό, όσο προφανώς φαν
τάζεται, νά πάρη κανείς ένα χαρτί 
κΓ ενα μολύβι καί ν’ άρχίση να 
γράφη, άν θέλη νάχη συνέπεια κΓ 
αλήθεια σ’ αυτό πού γράφει.

"Αν πάλι εχη Ερωτηματικά ως 
προς τό χρώμα τών θεών καί τήν 
κατοικία τους, πρόθυμα τόν πληρο
φορώ πώς τό Κιλιμάντζαρο, καθώς 
θά πρέπει νά γνωρίζη, κι’ δπως το 
βεβαιώνει στήν σελ. 483 ή Έγκ. 
ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ, εΐναι τό ψη
λότερο βουνό τής ’Αφρικής, κι’ ί
σως τό μοναδικό στον κόσμο πού 
γοητεύει πάντα τούς λευκούς, (βλέ
πε Ανεκτίμητες φωτογραφίες τής 
CAXTON ENCYCL. σελ. 3.498— 
3.499). ’Αρκεί νά θυμηθούμε τό δια- 
σημότερο Εργο τού Χέμινγκγουαίη, 
καθώς καί τήν θαυμάσια Εκείνη πε
ριγραφή τού CHARLES DUNDAS, 
πού καταλήγει: «. . άπ’ δπου κι’ 
αν τό δής σέ υποχρεώνει νά τό δε
χτής σάν ενα άπ’ τά θαύματα τού 
κόσμου!». Ό μόνιμα χιονισμένος 
θόλος του, τό Κίμπο, εΐναι κορφή 
ιερή. ’Εκεί, καί σέ ύψος 6.000 μέ
τρων περίπου, ό πρωτόγονος ρομαν
τισμός τών Τσάγκα, τών Οΰνιαμπέ- 
ζι, τών Μασάη, τών Βατούζι, θέλη
σε νά στήση τά βάθρα τών Θεών 
του, δπως ακριβώς οί "Ελληνες λά
τρεψαν τούς Θεούς τους στό ψηλό
τερο βουνό τής Ελλάδος. Καί πά
νω σ’ αυτά τά βάθρα οί Άφρικά- 
νοι Εστησαν, φυσικά, Θεούς πού νά 
τούς μοιάζουν: μαύρους πίσσα, μέ 
προσωπεία τρομερά καί δυνάμεις 
μαγικές. ”Αν δμως 6 κ. Στ. Παπα
δοπούλας δέν Εγκρίνει ούτε τό χρώ
μα ούτε τό θεϊκό Ενδιαίτημα τών 
αφρικανικών ειδώλων, τότε άς στή
ση, στό οροπέδιο Μιτούμπα μιά 
σειρά κατάξανθες σκανδιναβικές 
θεότητες! Τόν διαβεβαιώ δτι Εμένα 
προσωπικά δέν θά μ’ Ενοχλήση κα
θόλου. Ούτε καί τούς ιθαγενείς υπο
θέτω, μιά καί -οί περισσότεροι τώ
ρα πιά πιστεύουν σ’ "Ενα Θεό καί 
μάλιστα "Ασπρον...

"Ολα τά παραπάνω αποτελούν 
μιά ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, πού μπο
ρεί κανείς νά τήν διαπιστώση ά- 
νοίγοντας μιάν όποιαδήποτε ’Εγκυ
κλοπαίδεια, ή έναν όποισνδήποτε 
χάρτη. Δέν εΐναι πράγματα πού υ
πήρξαν στήν φαντασία κάποιου 
«γνωστού νεοέλληνα συγγραφέα». 
"Ετσι μπορούν νά χρησιμοποιηθούν 
άπ’ τόν καθένα πού θ&χε τήν περι
έργεια καί τό Ενδιαφέρον να τ’ ά- 
ναζητήση.

Θάθελα Επίσης νά θυμίσω δτι, ό
ταν ενα πράγμα σ’ Ενδιαφέρη σαν 
παράξενο κΓ άγνωστο, δταν άγα- 
πάς κάτι πάρα πολύ, δέν παύεις να 
ρωτάς, νά μαθαίνης, νά ψάχνης, ν’ 
άναζητάς πληροφορίες, νά πλουτί- 
ζης τίς γνώσεις σου, νά καλλιεργής 
αναμνήσεις άπό θεάματα κι’ Ανα
γνώσματα, ν’ άποθήσαυρίζης υλικό. 
"Ετσι, δταν χρειαστή κάποτε νά μι- 
λήσης γιά τό άντικείμενο πού σ’ Εν
θουσιάζει, υπάρχει πάντα μέσα σου 
πολύτιμο άπόθεμα γιά νά σέ βοη- 
θήση νά στήσης τήν ιστορία σου 
στό σωστό της περιβάλλον δίχως 
νά πής άνακρίβειες καί δίχως νά 
δώσης λαθεμένες πληροφορίες. Κάτι 
τέτοιο, θάταν άλήθεια σφάλμα ά- 
συγχώρητο.

"Αν πάλι ό Επιστολογράφος έν
νοή τά «ύφος» τού γραψίματος, τόν 
πληροφορώ ευχαρίστως δτι Εκείνος 
πού Αποφασίζει νά γράψη πρέπει 
νάναι έτοιμος νά δεχτή κάθε είδους 
Επιρροή. Δέν είναι δυνατόν νά φτά- 
ση σέ κάτι καινούργιο, αν δέν δου- 
λέψη Εξαντλητικά τό παληό, τό 
κλασσικό, άν δέν εχη νοιώση τί ση
μαίνει άρχιτεκτονική γραφής, τρό
πος έκφράσεως, στρώσιμο γλώσσας, 
ροή αφήγησης. Μέ αυτά τά υλικά 
θά παλαίψη μέχρι νά πετύχη νά 
φορμάρη τό δικό του «ύφος». Καί 
δταν κάποτε τό καταφέρη, μπορεί 
νά θεωρηθή πιά «φτασμένος». ’Αλ
λά δυστυχώς ό δρόμος είναι μα
κρύς, καί λίγοι «φτάνουν». Εΐναι 
αυτοί πού τελικά μάς βοηθούν καί 
μάς Επηρεάζουν. Γιατϊ δλοι μας Α
ναζητούμε τόν δρόμο που Ελπίζου
με κάποτε νά μάς φέρη στήν 
Γ νώση.

Τελειώνοντας θεωρώ άναγκαίο νά 
δηλώσω δτι αυτή εΐναι ή πρώτη καί 
θάναι καί ή τελευταία φορά πού ά- 
σχολοΰμαι μέ τό θέμα τής κριτικής 
αυτού τού είδους, για
τί άπλούστατα δέν εΐναι Εποικοδο
μητική καί δέν οδηγεί πουθενά. "Ε
τσι δέν θά ΰπάρξη, γιά ό π ο ι- 
ονδήποτε λόγο, δευτερο
λογία άπό μέρους μου.

Παρακαλώ δεχθήιτε νά δημοσιεύ
σετε, μαζί μέ τήν Επιστολή μου, καί 
τίς συνημμένες φωτοτυπίες.

Σάς ευχαριστώ 
ΣΤΕΛΛΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ 

Διοίκησις

— CHASSK AU LION MOtiVE- 
ΜΕΝΤΕΕ

■Des indigenes de Kigali (Congo 
beige) s’Etant plaints des ravages 
causes par un lion par mi leurs trou- 
peaux, M. Adamantidis, vetirinaire 
provincial, et ses deux adjoints se 
rendirent sur les lieux. Tandis qu’ils 
exploraient le terrain, a la tombee 
de la nuit, ils furent brusquementi 
attaquEs par le fauve, qui terrassa 
M. Adamantidis. Celui-ci, bien que 
cruellement blessE, parvint a e viter 
des morsures fatales en s’agrippant 
E la criniere du lion, qui fut finale- 
ment abattu par u;i des adjoints. M. 
Adamantidis fut immEdiatement 
hospitalisE. Ses blessures, bien-que 
profondes, ne mettent pas sa vie ea 
danger.
■* Un vefirinaire qui n’j pas froid aiix yeux

Le chef du service vtfrermaire du Ruanda-Ururr- 
di, docteur Adamantidis, en tournetTde service a 
Nyakatare, region inlestce de lions, situee dans le 
r.ord du territoire de Kibungu, recut au dispensai- 
re veterinaire ou il s ataitf arrete pour quelques 
jours, la visile d’indigenes proprietaires de be tail. 
Ceux-cr lui signalerent qu'Un couple de lions leur 
avail enleve plusieurs betes a comes et rodaient 
a nouveau dans les environs.

Le docteur, qui ne possedait qu’un revolver, acL 
licita un fusil, obtint un calibre 12 automatique 4 
cmq coups et partit, 4 la recherche des fauves.

Apercevant tout a coup 1‘un d’eux, tapj, men*, 
pant, a une cinquantaine de metres, il lira dans 
sa direction un coup de feu qui n’eut pour resul
ts! que d’irriter la bete qui,..par longues fouiees, 
se rapprocha rapidement de lui. Arrive 4 quelques 
pas, le fauve se ramassa et a'appreta a bondir. 
quand le docteur lui decocha un nouveau coup de 
feu qui lui fracassa la machoire; une des ballettes, 
passant par l'ceil, et traversant la boite Crania^- 
ne, atteignit probablement le cerveau.

La bete, tete de leavers et gueule ensanglantee, 
bondit aussitot mais, aveuglee par le sang, qu file 
peldait en abondance, et sans doute deja touchee 
h mort, prit mal son elan et vint a'abattre dans

les jambes de I’homme qui, sous le choc, s’ecrouTa, 
mais non sans lacher un -troisieme coup de feu 4 
bout portant, Cette dernibre dfcharge erafla 1* 
peau du cou, sous la criniere.

Le lion, tombe sur une des jambes du docteur, y 
enfonpa ses griffes et le mordit cruellement ent 
piein muscle avec ce qui lui restart de machoire.

Le docteur, cloue au sol, prit la criniere du fau
ve a pleines mains et maintint le muile sanglanC 
le mieux qu'il put ecrase sur sa jambe, afin d evitec 
d'autres morsures quand, d'un coup - de reins, 1* 
bete le renversa en passant par-dessus lui et, trop 
mal en point, defaillante, e'en fut a petits pas.

Une fois degage, le dooteur parvint 4 se remet- 
tre debout et, dune main encore tremblante, de- 
chargea tout le magasin de1 son- revolver sur le

Tout eat bien qui finit bien, Le Dr Adamantidis, 
soutenu jusqu’au dispensaire voisin, put, aide d.un 
coafrbra, desinfecter immfdiatcmcnt les plaies,i et 
las panser sommairement avant d'etre achemine 
sur l'hipital de Kigali, οί ϋ se titablit rapidement.

ETALAGE
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"Εκπτωσις εις Τραπεζικούς 
Επαλλήλους

Η ΣΥΓΚΕΙΜΤΡΩΣΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
(ΣΛΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
σμοί, τά Ταμεία Συντάξεων, τά Τα
μεία Υγείας, τό Επικουρικόν, τά 
Ταμεία Αύτασφαλείας, εΐναι τό Εκ 
τής Εργασίας μας, άποθεματικόν κε- 
φάλαιον, τό όποιον δημιουργούμε έκ 
τού ύστερήματός μας, διά νά τό 
χρησιμοποιήσωμεν εις τάς δύσκο
λους στιγμάς. Διά νά έχωμεν αξιο
πρεπές γήρας, άξιοπρεπή ιατροφαρ
μακευτικήν περίθαλψιν. Καί αυτό τό 
γνωρίζουν καλύτερα άπό Εμάς αυ
τοί πού Επιδιώκουν νά μάς ισοπεδώ
σουν έν όνόματι τής άναδιοργανώ- 
σεως, ή δπως άλλως τήν όνομάζουν, 
κατά διαστήματα, τής Κοινωνικής 
άσφαλίσεως.

Είναι πράγματι, άνεξήγητος ή 
προσπάθεια πού κατεβλήθη καί κα
ταβάλλεται διά νά μάς αποστερή
σουν τής προστασίας τών ’Ασφαλι
στικών μας ‘Οργανισμών. Καί Ενώ, 
θά Επρεπε, νά προβάλλουν τά Τα
μεία μας, ώς παράδειγμα προς μί- 
μησιν, καί να Επιδιώκουν νά Εξα
σφαλίσουν καί εις τούς λοιπούς Ερ
γαζομένους, τήν ιδίαν, άν δχι καί 
καλύτερη ασφαλιστική προστασία, 
Εχουν έπιπέσει μετά μανίας εις τά 
Ταμεία μας. ’Ισχυρίζονται δτι αυ
τό Επιβάλλει τό συμφέρον μας. "Ας 
μάς άφήσουν δμως νά κρίνωμεν ή- 
μεΐς, ποιο είναι πράγματι τό συμ
φέρον μας.

Άρνούμεθα τήν προστασία πού 
μάς προσφέρουν.

Άρνούμεθα τά σχέδιά των. Καί 
Επειδή γνωρίζομεν πού αποβλέπουν, 
τά άπορρίπτομεν.

"Ας μάς άφήσουν έπί τέλους α
περίσπαστους, είς τήν εργασία μας. 
"Ας πάψουν να μάς καταδιώκουν μέ 
τάς σειρήνας των. "Ας φροντίσουν 
τό I ΚΑ των, άς δημιουργήσουν τέ
λος τάς προϋποθέσεις έκείνας, μέ 
τάς όποιας θά δυνηθοΰν κάποτε νά 
αποδείξουν δτι πράγματι ένδιαφέ- 
ρονται διά τήν βελτίωσιν τής θέσεώς 
μας. "Εως τότε δμως δέν θά έπι- 
τρέψωμεν σέ κανένα νά μάς αφαί
ρεση δ,τι μέ αγώνες καί θυσίες ε- 
χομεν κατακτήσει.

Τά ασφαλιστικά μας Ταμεία εΐ- 
να ιερά. 'Ιερός εΐναι καί ό αγώνας 
μας διά τήν σωτηρίαν των.

Είς τόν αγώνα αύτόν, αγαπητοί 
συνάδελφοι, δέν υπάρχει ύποχώρη- 
σις. Μέ τήν σημερινήν μεγαλειώδη 
συγκέντρωσίν μας, δίδομεν καί πά
λιν τήν άπάντησίν μας, εις τούς αΰ- 
τόκλειτους προστάτας τών Ταμείων 
μας.

Μυριόστομη ή κραυγή μας άς άν- 
τηχήση και πάλιν είς τά πέρατα 
τής 'Ελλάδος. Κάτω τά χέρια άπό 
τά ‘Ασφαλιστικά μας Ταμεία».

‘Εν συνεχείςι άνέγνωσε τά 
σχέδιον τού Νομοθετικού Διατά
γματος «Περί άλληλοβοηθητικών 
Σωματείων καί τήν εισηγητικήν 
Εκθεσιν, ή όποια τό συνοδεύει.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

’Ακολούθως ελαβε τόν λόγον 
ό Πρόεδρος τού Συλλόγου ‘Υπαλ
λήλων Τραπέζη ς ’Αθηνών κ. 
Στυλ. Γκιτάκος ά όποιος εΐπεν 
τά έξης:

Ή ισχύς έν τή ενώσει. Ή Ένω- 
σις υπάρχει. Συνεπώς υπάρχει καί 
ή ισχύς. Προσθέτομεν καί διευκρινί- 
ζομεν. ’Ισχύς χρησιμοποιουμένη λε
λογισμένος, Εντός τών ΰπό τών Νό
μων τής Πολιτείας διαγραφομένων 
όρίων, άλλα είς αυτήν τήν περίπτω- 
σιν δπως καί είς άλλας Εάν παρα- 
στή άνάγκη, όμοιας περιπτώσεις, έ- 
ξικνουμένην ακόμα καί μέχρι τής 
προσφυγής καί τής χρησιμοποιήσε- 
ως τού μέσου τής απεργίας, διά τήν 
ΰπεράσπισιν δλων Εκείνων, τά όποια 
Εχουν δημιουργηθή, μέ τον τίμιο ί
δρωτα καί τό τίμιο αίμα τό δικό 
μας, ώς Εργαζομένων. Δέν υπάρχει 
περίτπωσις Κοινωνικής Όμάδος, 
Κοινωνίας, Κράτους ή Πολτιείας, η 
όποια νά προκόβη καί νά ζή, βασι- 
ζομένη είς τήν παραπλάνησιν καί 
είς τό ψεύδος.

Οί Κοινωνίες, πού δέν αντιδρούν 
είς αυτού τού είδους τίς καταστά
σεις, εΐναι καταδικασμένες νά πε- 
θάνουν. Άντιθέτως, οί Κοινωνίες οί 
οποίες θέλουν νά ζήσουν καί νά 
προκόψουν, Εχουν καθήκον καί ΰπο- 
χρέωσιν νά Επισημαίνουν τούς ψευ
δομένους, νά τούς Εξουδετερώνουν 
καί νά τούς τιμωρούν. Είς αυτήν δ
μως τήν προσπάθειαν μας, πρέπει 
άπό τούδε νά σάς πούμε δτι δέν άρ- 
κούμεθα καί δέν περιοριζόμεθα είς 
τήν άρνησιν τού οίουδήποτε Νομο
σχεδίου τής μορφής αυτής, άλλα 
διατυπώνομεν προς την εννομον τά- 
ξιν, προς τήν υπεύθυνον Κυβέρνησιν 
τήν άξίωσιν νά έπισημάνη, νά συλ
λαβή καί νά τιμωρήση τούς ψευδο
λόγους, Εκείνους οί όποιοι Εμφανί
ζουν έν γνώσει των αναληθή πρά
γματα, διά νά διαστρεβλώνουν τήν 
αλήθειαν, διά νά Εξαφανίσουν δ,τι 
καλό υπάρχει καί νά δημιουργούν 
μίαν Κοινωνικήν αναταραχήν, ή ό
ποια εΐναι είς βάρος καί τής ησυ
χίας καί τής ηρεμίας, τών αμέσως 
Ενδιαφερομένων καί τής άποδόσεώς 
των είς τήν Εργασίαν, άλλά καί είς 
βάρος τής γενικότερης προσπάθει
ας γιά αναδημιουργία καί ανασυγ
κρότησή.

Καί ιδού ,αγαπητοί Συνάδελφοι, 
τά τερατούργημα.

Άπ’ δ,τι άκούσατε, τόσον άπό

τάς διατάξεις τού σχεδίου Νομοθε
τικού Διατάγματος, όσον καί άπό 
τήν Εισηγητικήν Έκθεσιν, δλο αυτό 
τό φιάσκο, Εγινε γιά νά καμουφλά- 
ρη τάς διατάξεις τού άρθρου 10, μέ 
τό όποιον σκοπεΐται νά μετατρα- 
ποΰν οί άριστα διωργανωμένοι, οί 
άψόγως λειτουργοΰντες, καί τά μέ
γιστα άποδίδοντες προς τούς ήσψα- 
λισμένους τους Ασφαλιστικοί ’Ορ
γανισμοί, σέ γαγγραινιασμένους, 
βραδύσυρτους, άναχρονιστικούς καί 
Αντιδραστικούς ’Οργανισμούς, οί ό
ποιοι βλέπουν Εκείνους, χάριν τών 
όποιων Εχουν συσταθεΐ καί άπό τούς 
όποιους κατ’ αποκλειστικότητα τρο
φοδοτούνται, σάν νούμερα ή σάν 
καρτέλλες.

Γιά νά στηριχθή δέ, και νά κα- 
μουφλαρισθή, αυτό τό ανοσιούργη
μα, χρειάστηκε νά διαπραχθή καί 
ενα Εγκλημα. Καί τό Εγκλημα αυ
τό εΐναι τό εξής: Κόπτονται οί διά
φοροι ύποπτοι τύποι σέ αυτές τίς 
περπιτώσεις, δτι οί ’Οργανισμοί 
μας διαφεύγουν, τρόπον τινά, τόν 
Ελεγχον τού Κράτους, καί κάνουν 
δ,τι θέλουν. ’Ενώ μέ αύτόν τόν τρό
πον, λένε καί υποστηρίζουν, δτι θά 
Εξασφαλίσουν τον Ελεγχον καί τήν 
καλήν Διοίκησιν.

Μήν συγκλονισθήτε άπ’ αυτό πού 
θά ακούσετε, άλλά πρέπει νά σάς 
πούμε, δτι άπό πλευράς Ελέγχου, 
μειούται ό Ελεγχος, τόν όποιον κα- 
θιεροΐ, τό σχέδιον Νομοθετικού Δια
τάγματος, Εναντι τού υφισταμένου.

Διότι τό μέν Νομοσχέδιου, προ
βλέπει τόν Ελεγχον, πού ισχύει είς 
τά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δι
καίου, καί ό όποιος Ελεγχος άμείω-

Καί λέμε, δτι Εμείς δχι μόνον δέν 
έπιβαρύνομεν τό Κοινωνικόν Σύνο- 
λον, δχι μόνον δέν Εχομεν κοινωνι
κούς πόρους, ή δέν παίρνουμε Εστω 
καί τό Ελάχιστου, πού δέν μάς ά- 
νήκει άπό κανέναν, άλλά απεναντί
ας καί είναι κοινό μυστικό, εΐμεθα 
υποκείμενοι καί ύφιστάμεθα τό βά
ρος κοινωνικών πόρων χάριν άλλων

"Οχι λοιπόν διαστρέβλωσις καί 
αντιστροφή τής άληθείας. Άλλά άλ
λο στοιχείο τού Εγκλήματος εΐναι 
καί τούτο.

Θέλουν νά βάλουν στό χέρι τίς 
Διοικήσεις τών ’Οργανισμών αυτών. 
Γ ιά νά λειτουργήσουν, δπως υπο
στηρίζουν καί δπως αφήνουν νά έν-ι 
νοηθή, ομαλότερα καί καλλίτερα. 
Καί διερωτώμεθα, ώς άνθρωποι δια- 
θέτοντες την άπλήν λογικήν.

Τί κακό έχει υπάρξει είς τά Τα
μεία μας, ‘Υγείας, δπου τά Διοικη-: 
τικά Συμβούλια εΐναι αιρετά, μέ τις 
μικρότερες δυνατές εισφορές, απο
δίδουν καί χαρίζουν είς τούς ήσφα- 
λισμένους, τό μεγίστου δυνατόν τής| 
περιθάλψεως καί ποιοι εΐναι Εκείνοι: 
οί όποιοι θά έγκύψουν μέ μεγαλύ
τερη στοργή, μέ μεγαλύτερη γνώσι, 
μέ μεγαλύτερη ανθρωπιά, μέ μεγα
λύτερη συμπαράστασιν είς τούς 
πολλές φορές αντιμετωπίζοντας ενα 
σωρό ιδιομορφίες συναδέλφους μας 
διά νά τούς ανακουφίσουν είς τόν 
πόνον καί νά τούς παράσχουν τήν; 
έπιβεβλημένην καί τήν καλυτέραν 
δυνατήν περίθαλψιν; Μήπως ό Κυ
βερνητικός Επίτροπος είς τόν όποι
ον προσβλέπουν καί ό όποιος ανε
ξαρτήτως τής άμφισβητήσεως τών 
δυνατοτήτων καί τού κύρους άπό

Μέ όλα τά μέσα συγκοινωνίας εσπευδον οί συνάδελφοι άπό τά διάφορα 
υποκαταστήματα διά νά δώσουν τό παρόν είς τό προσκλητήριον τού 
άγώνος καί νά Εκδηλώσουν τήν άντίθεσιν είς τά σχέδια τών μανδαρίνων.
τος υπάρχει είς τούς Ασφαλιστι
κούς μας ’Οργανισμούς, κατά τήν 
κειμένην Νομοθεσίαν, άλλά πέραν 
αυτού τού Ελέγχου, τόν όποιον λέει 
δτι πάει νά έξασψαλίση τό σχέδιον 
Νομοθετικού Διατάγματος καί ό ό
ποιος ύφίσταται, τονίζω καί υπο
γραμμίζω, έκ τής ήδη κείμενης καί 
ίσχυούαης Νομοθεσίας, υπάρχει καί 
Ενας άλλος Ελεγχος, ό όποιος νο
μίζω, δτι εΐναι ό σπουδαιότερος καί 
ό ουσιαστικότερος.

Ό έλεγχος τών μελών, ό Ελεγ
χος τής Γενικής Συνελεύσεως. Έκ- 
τέλεσις λοιπόν έν ψυχρφ, μη ζών- 
τος είς τήν προκειμένην περίπτωσιν. 
Διότι ό θρυλλούμενος Ελεγχος υπάρ
χει ηύξημένος.

"Ετερον στοιχεΐον τού Εγκλήμα
τος είναι:

Ή παρά τά διεθνώς καί είς τήν 
θεωρίαν καί είς τήν πρακτικήν πα
ραδεδεγμένα, δτι ή συνεισφορά τού 
Εργοδότου, δέν αποτελεί τμήμα τής 
αμοιβής τής Εργασίας μας, άλλά α
ποτελεί δήθεν κοινωνικήν έπιβάρυν- 
σιν ή εισφοράν τρίτων.

Πουθενά έπί τής Γής, δπου λει
τουργούν θεσμοί Κοινωνικής Άσφα
λίσεως καί ευνομούμενες πολιτείες, 
δέν γίνεται παραδεκτή αυτή ή θεω
ρία.

Είναι γεγονός, Εκτός πόσης άμ- 
φισβητήσεως, τονίζω καί υπογραμ
μίζω καί είς τήν πρακτικήν καί είς 
την θεωρίαν διεθνώς καί παγκοσμί- 
ως, δτι ή συνεισφορά τού Εργοδότου 
εΐναι τμήμα τής αμοιβής τής Εργα
σίας, διδόμενος ύπ’ αυτήν τήν Εν
νοιαν.

Δέν θά σάς κουράσω, αναλύοντας 
λεπτομερρώς τό θέμα. Θά σάς έπι- 
σημάνω μόνον τό εξής:

Κάθε φορά, πού παρίσταται ά
νάγκη αύξήσεως τών αποδοχών μας, 
Εάν φέρ’ είπείν, τό ποσοστόν τής 
αύξήσεως εΐναι 6% καί ή έπιβάρυν- 
σις Εξ αυτού, τού 6% συγκεκριμέ
να είναι τρία (3) ή τέσσερα (4) ε
κατομμύρια, ή Τράπεζα, καί γίνε
ται παντού αυτό τό πράγμα, υπο
λογίζει, δχι τά τρία ή τέσσερα αυ
τά εκατομμύρια, παρά λέει: Ααξη- 
σις 6%, έπιβάρυνσις τέσσερα, εισ
φορά! διακόσια, σύνολον έπιβαρύν- 
σεως τέσσερα διακόσια. Είναι μιά 
τρανή άπόδειξις καί αυτή τού δτι 
πέραν τών άλλων, ή συνεισφορά τού 
Εργοδότου, αποτελεί τμήμα τής α
μοιβής τής Εργασίας.

Άλλά διατί οί κύριοι αύτοί κά
νουν αυτήν τήν σκέψιν καί αύτόν 
τόν Ελιγμόν;

Διότι δέν τούς βόλευε κατ’ άλλον 
τρόπον, άν δέν αναπτύξουν άΰτήν 
τήν καινοφανή θεωρία, νά μάς που
λήσουνε άλλες καταστάσεις, πού υ
πάρχουν κοινωνικοί πόροι ή Επιβα
ρύνσεις τού Κοινωνικού Συνόλου.

πλευράς γνώσεως πού μπορεί νά ε
χη καί θά μοΰ Επιτρέψετε Εδώ, νά 
ανοίξω μίαν μικρήν περένθεσιν, ό 
ρόλος τού Κυβερνητικού ’Επιτρόπου 
δπου υπάρχει, εΐναι νά τηρή, λέει 
καί νά έπιτηρή τήν καλήν Εφαρμο
γήν τών Καταστατικών, τών νόμων 
καί νά διαφωνή είς πάσαν περίπτω- 
σιν τών αποφάσεων τού Διοικητικού 
Συμβουλίου, δπου κατά τήν γνώμην 
του υπάρχει παραβίασις.

Άλλά, δπως άντιλαμβάνεσθε, διά 
νά εΐναι είς θέσιν νά πράξη καί νά 
Επιτέλεση όλα αυτά τά πράγματα ό 
Κυβερνητικός Επίτροπος, θά πρέ
πει νά εΐναι ενα πρόσωπον τό όποι
ον διαθέτει κατάλληλον Επιστημονι
κόν Εξοπλισμόν καί έξειδικευμένες 
γνώσεις.

Θά σάς άναφέρω ένα παράδει
γμα, διά νά μήν σάς κουράσω. Ά
πό τήν Εμπειρίαν, τήν οποίαν Εχω 
Εγώ προσωπικός προσκομίσει γύρω 
άπό αύτόν τόν θεσμόν. Ύπήρξεν πε- 
ρίπτωσις πού άντιμετωπίσθη είς τό 
Ταμείον Συντάξεων. Νομικοί Σύμ
βουλοι, Διοικητικόν Συμβούλιον μέ 
δλην τήν συνείδησιν καί τήν Επιμέ
λειαν τής μελέτης, μέ Ομόφωνον ά- 
πόψασιν, Ελυσαν ένα θέμα συνταξι
ούχου. Διεφώνησεν ό Κυβερνητικός 
Επίτροπος. Έπήγε ή διαφωνία είς 
τό Ύπ. Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, το 
όποιον έχει καί αυτό τό ποντικοφάρ- 
μαχον. Έάν ξεφύγουν άπό όλες τίς 
άλλες πλευρές, υπάρχει καί τό βέτο 
διά τήν χαριστικήν βολήν, διότι Κυ
βερνητικός ’Επίτροπος είς θύτες τίς 
περιπτώσεις, ουσιαστικά καί έν τε- 
λευταίψ αναλύσει ίσον χαριστική 
βολή. Πήγε είς τό Ύπουργεΐον καί 
τό Ύπουργεΐον Ελυσε τήν διαφωνί
αν ύπέρ τίνος άλλου, υπέρ τού Κυ
βερνητικού ’Επιτρόπου. Καί πάει ό 
Ενδιαφερόμενος ό κακομοίρης καί 
πληρώνει δικηγόρο καί ξοδεύεται 
καί Ερχεται ή δικαστική άπόψασις, 
ή οποία ούτε λίγο ούτε πολύ, περί
που Εδιδε τήν έντύπωσιν δτι είχε 
αντιγράψει τήν θεμελίωσιν και τήν 
χπόφασιν τού Διοικητικού Συμβου
λίου, διότι ήτο αυτή ή σωστή, αυ
τή ή δίκαια, αυτή ή ήλεγμένη, αυ
τή ή πολυβασανισμένη διά νά λη- 
φθή.

Αυτός θά είναι ό ρόλος τού Κυ
βερνητικού Επιτρόπου. Θέλουν λοι
πόν, νά υετατρέψουν αυτούς τούς 
’Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου, 
καί άς μήν κρυβόμεθα πίσω άπό τό 
δάχτυλό μας, διά νά βάλουν χέρι είς 
τάς Διοικήσεις. Νά διορίζουν Συμ
βούλια, δέν ξεύρω ποια Συμβούλια 
θά εΐναι καί νά παραπέμπουν είς 
τάς έλληνικάς καλένδας δλα τά ζη
τήματα, τά όποια Ενδιαφέρουν καί 
εΐναι καυτά διά τούς Ενδιαφερομέ
νους και αν μέν πρόκειται διά τά 
Ταμεία Συντάξεων, Εκεί λόγω τής

μορφής καί τού σκοπού τόν όποιον 
έπιτελοΰν αυτά τά Ταμεία, δέν εΐ
ναι τόσο κτυπητή ή φθοροποιός έ- 
πίδρασις αύτοΰ τού βραδυκίνητου 
μηχανισμού τών ’Οργανισμών Δη
μοσίου Δικαίου. Έάν πρόκειται δ
μως αγαπητοί μου συνάδελφοι διά 
ταμεία υγείας, αυτούς τούς ζωντα
νούς ’Οργανισμούς πού σψίζουν ά
πό ζωή καθημερινώς καί είς τήν βο
ήθειαν καί είς τήν συμπαράστασιν 
ιών οποίων καταφεύγομε κάθε ή μέ
ρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό, άντιλαμ- 
δάνεσθε, τί πρόκειται νά αντιμετω
πίσουμε καί τί πρόκειται νά γίνη, Ε
άν Εχωμε αυτήν τήν πολυδαίδαλη 
διαδικασίαν τών 4 ή 5 ή 6 μηνών.

Θά πρέπει είς τό σημεΐον αυτό 
νά σάς πώ καί πάλι, έκ προσωπι
κής Εμπειρίας, δτι καταστατικοί 
τροποποιήσεις τού ταμείου Συντά
ξεων αΐ όποΐαι δέν κάνουν τίποτε 
άλλο, παρά διασαφηνίζουν ώρισμέ- 
>ες ασάφειες πού προέκυψαν έκ τής 
Εφαρμογής ώρισμένων διατάξεων αί 
όποΐαι δέν συνεπάγονται ούδεμίαν 
χπολύτως οικονομικήν έπιβάρυνσιν 
ούδεμιάς δραχμής, ταλαιπωρούνται 
τπό τά τέλη Φεβρουάριου 1972 καί 
δέν ξεύρομε ακόμη έπί πόσον χρό
νον θά ταλαιπωρούνται καί τί τε
λικός κατάληξιν θά Εχουν.

Σκεφθήτε λοιπόν, έάν αυτός ό μη
χανισμός, αυτή ή μέθοδος έφαρμό- 
σθή καί είς τούς ’Οργανισμούς, είς 
-ά Ταμεία Άσφαλίσεως, πού καλύ
πτουν τήν υγείαν μας.

Άλλά καί είς τούς ’Οργανισμούς 
τής Επικουρικής Άσφαλίσεως, πού 
δέν υπάρχουν αιρετά Συμβούλια άλ
λά συντίθενται κατά έναν ώρισμέ- 
νον τρόπον πού διαγράφουν τά Κα
ταστατικά των. Καί αυτά λένε δέν 
τούς αρέσουν. Καί Εδώ, αγαπητοί 
συνάδελφοι, υπάρχει κάτι τό τρομε
ρό, κάτι τό φοβερό, κάτι τά αδιανό
ητου. Καί είς τό ’Επικουρικόν, καί 
είς τά Ταμεία Αύτασφαλείας, Πρόε
δρος τών Διοικητικών Συμβουλίων, 
είναι κατά τά Καταστατικά φυσικά, 
ό έκάστοτε Διοικητής τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, ό όποιος βέβαια πλαισι
ώνεται καί μέ τά λοιπά μέλη τού 
Διοικητικού Συμβουλίου, προερχό
μενα, είτε άπό τό Διοικητικόν Συμ
βούλιον τής Τ ραπέζης, είτε άπό Εκ
προσώπους τών Εργαζομένων ή τών 
συνταξιούχων.

Δέν τούς αρέσουν λοιπόν --λένε 
— αυτά τά Συμβούλια, διότι δη
μιουργούν κινδύνους αύθαιρεοιών, ή 
ίέν ξεύρω τί άλλο. Καί έρωτάται. 
Είς τόν Διοικητήν τής ’Εθνικής Τρα- 
πέζης, τόν όποιον αύτό τούτο τό 
κράτος, ώς έλέγχον τήν πλειοψηφίαν 
τών μετοχών, έμπιστεύετα, δισεκα
τομμυρίων ποσών διαχείρισιν, Εμπι
στεύεται κατά κύριον και μέγιστον 
λόγον, τήν διευκόλυνσιν τής προσ
πάθειας τής οικονομικής άναπτύξε- 
ως τής χώρας, τής άνασυγκροτήσε- 
ως τής χώρας καί δέν Εμπιστεύεται, 
άκούσατε παρακαλώ, τήν διαχείρι- 
σιν τών σαράντα ψωροεκατομμυρίων 
τού ’Επικουρικού ή τών 100 ψωρο
εκατομμυρίων τού Ταμείου Αύτα
σφαλείας.

Αυτή είναι άγαπητοΐ συνάδελφοι, 
μέ αδρές γραμμές ή απόπειρα καί 
ή αλήθεια. Φρονοΰμεν δτι οΐ ύπεύ- 
θυνοι τής Κυβερνήσεως μέ Επικεφα
λής τόν Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως, 
τόν Πρωθυπουργόν τής Χώρας, ό ό
ποιος έχει έπιδείξει καί αποδείξει 
κατ’ έπανάληψιν σέ παρόμοιες στι
γμές, δτι οί εξαγγελίες του περί 
στοργής προς τούς Εργαζομένους, 
περί προστασίας τών καλώς Εννοού
μενων συμφερόντων καί περί Επιβο
λής τού δικαίου καί τής άληθείας, 
δέν θά άφήσουν ακάλυπτη αύτήν τήν 
προσπάθειάν μας καί αυτήν την το- 
ποθέτησίν μας.

Τελειώνων, Επαναλαμβάνω, τονί
ζω καί υπογραμμίζω, δτι δλοι οί 
Εργαζόμενοι τής χώρας καί είδικώ- 
τερα οί τραπεζικοί υπάλληλοι, έκ 
τών όποιων καί Εξ ονόματος τών ο
ποίων, ώς μέλη αύτής τής οικογέ
νειας Εχομε δικαίωμα καί μπορού
με νά όμιλώμεν, είναι Ενα άπό τά 
πιο φιλήσυχα, πιο φιλόνομα, πιο 
πειθαρχικά καί πιο Εργατικά τμή
ματα τής Εργατικής τάξεως.

Οϋδείς δικαιούται, κάθε τόσο νά 
τούς δημιουργή αναταραχήν, νά τούς 
θέτη έν άμφιβόλφ ή ΰπό κίνδυνον α
παράγραπτα καί αναμφισβήτητα δι
καιώματα καί ούδείς δικαιούται κά
θε τόσο νά τους περισπά άπό τό 
κύριο Εργο των καί νά τούς άπα- 
σχολή μέ αυτού τού είδους τις απα
ράδεκτες Επιθέσεις, άνακρίβειες καί 
αναλήθειες.

Έάν, δμως, παρ’ Ελπίδα, δέν άν- 
τιμετωπισθη Εγκαίρως καί δέν άπο- 
συρθή αύτό τό άπαράδεκτον νομο- 
σχέδιον, τό όποιον ούδείς νόμος καί 
καμμία αιτιολογία δυναται νά τό υ
ποστήριξή ούτε μέ πατερίτσες, διό
τι θά πρέπει νά σάς πώ συμπλη
ρωματικός, δτι τά άλλα άρθρα καί 
αί διατάξεις περί άλληλοβοηθητικών 
Σωματείων, θά μοΰ Επιτρέψετε νά 
χαρακτηρίσω, νά μεταχειρισθώ τήν 
εκφρασιν, δτι εΐναι κουραφέξαλα, δι
ότι ή κειμένη νομοθεσία καλύπτει 
τά περί άλληλοβοηθητικών Σωμα
τείων, μάλιστα, υπάρχει πρόσφατος 
καί ό θεσμικός νόμος 795. Ό θε
σμικός νόμος, τό τονίζω. Καί έάν 
Εκεί ήθελε ή Πολιτεία, ουσιαστικός 
σέ κάτι βαρύ, σέ κάτι πού χώλαινε 
νά έπέμβη, άντιλαμβάνεσθε δτι θά 
ήρχιζε νά τό κάνη καί νά τό Εξα
σφάλιση μέ τόν θεσμικόν νόμον, καί 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)



Ή απεργία δεν έπραγματοποιήδπ 
ή αυτοτέλεια παραμένει
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.) 
κΐως έσχημάτισε κατόπιν σημερινών 
έπαφών την γνώμην, έδραζομένην έ
πί σοβαρωτόιτων Ενδείξεων, δτι ή ή- 
γεσία τής Εθνικής Κυβερνήσεως αν
τιμετωπίζει τό δημιουργηθέν θέμα 
των άσφαλιστικών μας Ταμείων μέ 
τό έπιβαλλόμενον άντικειμενικόν Εν- 
διαφέρον έπί τώ σκοπφ τής περι- 
φρουρήσεως τής αΰτοτελείας των και 
των κεκτημένων δικαιωμάτων των εις 
αύτά ήσφαλισμένων.

A
Ό Πρόεδρος τού Συλλόγου μας 

κ. Νικ. Πίσκοπος όμιλών ένώπιον 
τού Γενικού Συμβουλίου τής 'Ομο
σπονδίας, είπεν τά εξής:
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Είς την ιστορικήν αυτήν συνε- 
δρίασιν τού Γενικού Συμβουλίου 
τής 'Ομοσπονδίας μας, μεταφέρω 
τον χαιρετισμόν των μελών τού 
Συλλόγου των υπαλλήλων τής Έ- 
Θνκής Τραπέζης. Σάς μεταφέρω έ- 
πίσης τήν πίστιν των είς τό δίκαι
ον τού άγώνος μας καί τήν άπόφα- 
σίν των νά άγωνισθοΰν διά να δια
φυλάξουν τήν άνεξαρτησίαν των ’Α
σφαλιστικών μας ’Οργανισμών. Ή 
πράγματι μεγαλειώδης συγκέντρω- 
σις διαμαρτυρίας τήν οποίαν έπρα- 
γματοποιήσαμεν ήτο τό πρώτο ξέ
σπασμα, ή πρώτη άγωνιστική έκ- 
δήλωσις διά τήν σωτηρίαν τών Τα
μείων μας. Είναι έν ταυτώ καί μή
νυμα προς ήμάς διά τήν πορείαν 
τήν οποίαν όφείλομεν νά άκολουθή- 
σωμεν. Καί ή οδός αύτή, αγαπητοί 
Συνάδελφοι, δέν είναι δυνατόν νά 
είναι άλλη άπό τήν κήρυξιν 24ώρου 
προειδοποιητικής άπεργ;ας. Καί αν 
παρ’ έλπίδα οί πολιορκηταί δέν 
λύσουν τήν πολιορκίαν των, τότε 
θά πρέπει νά έντείνωμεν τόν άγώνα

μας, θά ποέπει νά τους ΰπενθυμί- 
σωμεν οτι είς τήν Ελληνικήν ιστο
ρίαν άνήκει ό χορός τού Ζαλόγγου 
καί ή ηρωική έξοδος τού Μεσολογ
γίου.

Δέν έχομεν τό δικαίωμα νά άπο- 
ψασίσωμεν άλλως. Δέν Εχομεν άλ
λην οδόν, αφού περιθώρια διαπρα
γματεύσεων καί διαλόγου δέν υπήρ
ξαν. Καί είναι καί αΰτό μία άπό- 
δειξις τού μίσους τό όποιον οί μαν
δαρίνοι τρέφουν προς τήν τάξιν τών 
Τραπεζικών ύπαλλήλων. Είμαι βέ
βαιος, δτι εΐμεθα δλοι αποφασι
σμένοι νά συνεχίσωμεν τήν παρά- 
δοσιν τών αγώνων τής τάξεώς μας 
καί νά φανώμεν άντάξιοι τής συν
δικαλιστικής ιστορίας μας. Τό γε
γονός δτι τόν άγώνα είς τόν ό
ποιον καλούμεθα, μάς τόν επέβαλαν 
αί καινοφανείς θεωρίαι τής γρα
φειοκρατίας, μάς υποχρεώνει νά 
τόν διεξαγάγουμε μέ τήν άποφασι- 
στικότητα πού Επιβάλλεται διά νά 
λήξη άπαξ διά παντός ή απειλή 
κατά τής ’Ασφαλιστικής προστα
σίας τήν οποίαν έξασφαλίσαμε μέ 
αγώνες καί θυσίες.

’Από τού βήματος αΰτοΰ, άγαπη- 
τοΐ συνάδελφοι, κατά τήν ιστορικήν 
αυτήν συνεδρίασιν, πού προσθέτει 
μίαν χρυσήν σελίδα είς τόν Τρα
πεζοϋπαλληλικόν συνδικαλισμόν, έ- 
πιτρέψατέ μου νά διατυπώσω ένα

Ερώτημα είς τούς υπευθύνους τής 
άναταραχής καί τού κύματος τής 
οργής πού κατακλύζει τάς Τραπέ- 
ζας. "Οταν είς τήν Ευρώπην οί Ερ
γαζόμενοι γίνονται μέτοχοι τών Ε
ταιριών είς τάς όποιας Εργάζον
ται, δταν αί Γαλλικοί Τράπεζαι 
καθιστούν αύτοβούλως μετόχους 
των τούς υπαλλήλους των, πώς τολ 
μοΰν νά διατυπώνουν τήν άποψιν δ- 
π ή εισφορά τού Εργοδότου είναι 
κοινωνικός πόρος," Παραδέχονται, 
καί είναι ’ίσως οί μόνοι πού άπέ- 
μειναν, δτι ή χώρα μας άνήκει ά- 
κόμη είς τάς ϋπαναπτύκτους χώ
ρας; Διότι ή θεωρία των, μόνον είς 
ύπανάπτυκτον χώραν δύναται ’ίσως 
νά εύσταθήση. "Αν λοιπόν, αΰτόι 
πιστεύουν, άς τό διατυπώσουν δη
μοσίως, διά νά πληροφορηθώμεν 
καί ήμεϊς, δτι διαβιούμεν είς ΰπα- 
νέπττυκτον χώραν καί νά παύσωμεν 
νά διαμαρτυρώμεθα.

Επειδή δμως δέν πρόκειται πε
ρί αυτού. Επειδή ή χώρα μας έπαυ- 
σεν νά άνήκη είς τήν κατηγορίαν 
τών ΰπαναπτύκτων, τότε Επιβάλλε
ται οί κύριοι αυτοί νά άπομακρυν- 
θοΰν τό ταχύτερον άπό τόν Κρατι
κόν μηχανισμόν διά νά παύσουν νά 
προκαλοΰν καρκινώματα ικανά νά 
μάς στρέψουν προς τά όπίσω.

Κατά τούτο πιστεύω δτι ό άγών

μας δέν άποβλέπει μόνον είς τήν 
σωτηρίαν τών ’Ασφαλιστικών μας 
’Οργανισμών, άλλά καί είς τήν 
προστασίαν τού κοινωνικού συνό
λου. Είναι δηλαδή καί άγών ’Εθνι
κός. Ή τιμή τού άγώνος αΰτοΰ έ- 
λαχεν είς ήμάς καί είναι βέβαιον 
δτι θά τόν φέρωμεν είς πέρας.

ΖΗΤΩ Η ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗ
ΛΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.

Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 3ης ΣΕΛ.)
δχι μέ Εξαμβλώματα αύτής τής μορ- 

ης, τά οποία έν συγκρίσει μέ τις 
μεταβολές, οί όποιες δέν είναι θε-

Ή Μΐοφοοίϋ tdu II. A. II. ’Αθηνών 
Οιό τήν ο6ξηοιν ιού μισθολογίου

Τό Δευτεροβάθμιον Διαιτητι
κόν Δικαστήριον ’Αθηνών έξέδω- 
σε τήν ύπ’ άριΒ. 23)72 άπόφοοσίν 
του περί αύξήσεως τού μισθολο
γίου τού προσωπικού τής ’Εθνι
κής Τραπέζης. Παραθέτομεν κα
τωτέρω τό τμήμα τής άποφάσε- 
ως πού άφορά είς τήν αΰξησιν 
τού μισθολογίου.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ ΤΟ Δ.Δ.Δ.Δ.Α. 
Έπιλΰον την ύφισταμένην μετα

ξύ τής ’Εθνικής Τραπέζης τής ‘Ελ
λάδος Α.Ε., άφ’ ένός καί άφ’ Ετέ
ρου 1) τού Συλλόγου τών Ύπαλ- 
λήλωντής Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος, 2) τού Συλλόγου τών Ύ
παλλήλων τής Τραπέζης ’Αθηνών, 
3) τού Συλλόγου τών Είσπρακτό- 
ρων τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελ
λάδος, δέχεται τύποις τάς ύποβλη- 
θείσας Εφέσεις κατά τής ύπ’ άριθ. 
20)72 άποφάσεως τού Π.Δ.Δ.Δ. ’Α
θηνών, έν μέρει δέ καί ούσίςι τήν έ- 
φεσιν τών έν διενέξει μισθωτών. ’Α
πορρίπτει ούσίφ την έφεσιν τής Έρ-

γοδότιδος. ’Απορρίπτει τά ώς άπορ- 
ριπτέα έν τψ σκεπτικφ κριθέντα. 
Μεταρρυθμίζει τήν ύπ’ άριθ. 20)72 
άπόφασιν τού Π.Δ.Δ.Δ. ’Αθηνών, ά- 
ποφασίζει ώς κάτωθι:

1. Οί κατά τήν έναρξιν Ισχύος 
τής παρούσης ίσχύοντες διά τό Προ
σωπικόν τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 
'Ελλάδος οργανικοί ή βασικοί μηνι
αίοι μισθοί αυξάνονται ώς άκολού- 
θως:

α) Άπό τής 1ης ’Ιουλίου 1972 
έως 30ής Σεπτεμβρίου 1972 κατά 
ποσοστόν 6%.

β) Άπό 1ης Μαρτίου 1972 έως 
28ης Φεβρουάριου 1973 κατά ποσο
στόν 12%.

γ) Άπό 1ης Μαρτίου 1973 καί 
Εφεξής κατά ποσοστόν 17%.

2. Κατά τά λοιπά Εξακολουθούν 
ίσχύουσαι αί κείμενοι διατάξεις.

3. Τυχόν καταβαλλόμενα! άποδο- 
χαϊ άνώτεραι τών ϋπό τής παρούσης 
καθοριζόμενων δέιν δύνανται νά μει- 
ωθώσιν.

ΜΙ 1110 ΙΟΝ ΜΙΜΟΝ
Αντί άλλης άπαντήσεως είς τήν θεωρίαν πού εισάγει τό 

Ν.Δ. δτι ή εισφορά τού ’Εργοδότου είς τήν Άσφάλισιν είναι Κοι
νωνικός Πόρος, παραθέτομεν τάς άπόψεις τού Καθηγητοΰ καί 
Οικονομικού Συμβούλου τού Προέδρου Νίξον κ. FRIEDMAN1.
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1) MILTON FRIEDMAN, καθηγητής καί οικονομικός 
σύμβουλος τού Προέδρου NIXON·

’Αποτελεί είς τήν πραγματικότητα άξίωμα δτι μακρσχρο- 
νίως ή εισφορά τού Εργοδότου βαρύνει τόν παράγοντα Εργασία. 
’Επί παραδείγματι, εγραψεν ό Μ· FRIEDMAN:

(Ή συνολική Επιβάρυνσις διά τήν κοι
νωνικήν ά σ φ ά λ ε ι α ν) περιλαμβάνει Εκείνο τό όποιον 
κατ’ ευφημισμόν άπακαλεΐται «εισφορά τού Εργοδότου». Καί πά
λιν ό τίτλος είναι λανθασμένος. Δέν υπάρχει εισφορά τού Εργο
δότου: είναι μία υποχρεωτική έπιβάρυνσις καί δέν πληρώνεται 
υπό τού Εργοδότου «πληρώνεται, είς τήν πραγματικότητα, άπό 
τόν μισθωτόν. Είναι τμήμα τών άποδοχών του άποστελλόμενον 
είς τήν Οΰάσιγκτον άντΐ νά δίδεται είς αυτόν. Ό τύπος, ή ονο
μασία, δέν άλλάζει τήν ουσίαν».

2) Είς εν άρθρον της, ή M-W· HALD λέγει δτι τά στοι
χεία τού Διεθνούς Γραφείου Εργασίας δεικνύουν μίαν άντίστρο- 
ψον σχέσιν μεταξύ βασικών άποδοχών καί «κοινωνικών Επιβαρύν
σεων» (έπιβάρυνσις έπί μισθοδοσίας Εργοδότου) είς τόν Βισμηι- 
χανικόν τομέα 13 Ευρωπαϊκών Χωρών τό 1954. Τούτο αφήνει 
νά νοηθή δτι αί ηύξημέναι είσφοραί τών Εργοδοτών τείνουν νά 
ύποκαταστήσουν τάς αυξήσεις τών βασικών άποδοχών.

σμικοί νόμοι, άλλά κάτι παραπάνω 
άπό θεσμικόν νόμον.

Αέγω λοιπόν, δτι Εάν δέν άποσυρ- 
θή αυτό τό νομοσχέδιον τό όποιον 
είναι άπαράδεκτον άπό πάσης πλευ
ράς, τότε, δυστυχώς, θά εΐμεθα ύ- 
ποχρεωμένοι δλοι μαζί άγκαλιασμέ- 
νοι καί Ενωμένοι καί τών όποιων ή 
αθολική θέλησις καί ένότης Εκφρά

ζεται καί θά Εκφράζεται μέ τό δευ
τεροβάθμιον συνδικαλιστικόν μας 
"Οργανον, τήν 'Ομοσπονδίαν μας, 
νά άποδυθοΰμε είς σκληρούς άγώ- 
νας, μή έξαιρουμένης καί αυτής τής 
απεργίας, καί άς μήν αϋταπατών- 
ται οί δοκισήσοφοι, δτι ή πολυδαί
δαλος διαδικασία ή όποια οδηγεί 
είς τήν λήψιν άποφάσεως διά τήν ά- 
νάληψιν καί πραγματοποίησιν άπερ- 
γιακοΰ άγώνος, είναι δυνατόν, νά 
άποτελέση έμπόδιον ή νά τούς προ- 
στατεύση, ΰποψιαζόμενοι ή άναμέ- 
οντες έξουδετέρωσιν τού όπλου αυ

τού είς τό όποιον τονίζεται, Επανα
λαμβάνω, αφού έξαντλήσωμε δλα τά 
άλλα μέσα καί δέν άποδώσουν, θά 
εΐμεθα υποχρεωμένοι νά καταφύγω- 
με, καί νά είναι βέβαιοι δτι καί θά 
καταφύγωμε καί θά άπεργήσωμε 
καί θά Επιτύχη ή άπεργία μας.

Ό Πρόεδρος τής Ο.Τ.Ο.Ε. ά- 
πηύθυνεν άκολούθως χαιρετισμόν 
προς τήν συγκνέτρωσιν, μετα- 
φέρων καί τόν χαιρετισμόν τών 
συναδέλφων τών Τραπεζών τής 
'Ελλάδος καί ’Αγροτικής.

Διπλασιασμός
ειδικών
προκαταβολών

(★}

ΑϋΕπσις
επιδόματος
καυσίμων

Δι’ άποφάσεως τού κ. Διοικητοϋ 
ηύξήθη τό καταβαλλόμενον διά καύ
σιμα Επίδομα άπό 2.000 είς 3.000 
δρχ.

ΔΓ έτέρας Επίσης άποφάσεως τού 
κ. Διοικητοϋ διπλασιάζεται τό ποσόν 
τών ειδικών προκαταβολών δΓ Εκ
παιδευτικός άνάγκας άπό 1.000 
δρχ. είς 2.000 δρχ. διά τούς μαθη- 
τάς καί άπό 1.500 δρχ. εις 3.000 
δρχ. τούς σπουδαστάς. Διπλασιάζε
ται Επίσης τό χρηματικόν βραβεΐον, 
άρχής γενομένης άπό τήν σχολικήν 
περίοδον 1971—72, τών άριστευόν- 
των τέκνων κλπ.

10 WEIGH ΑΡΘΡΟΝ
Παραθέτομεν κατωτέρω τό ΙΟον άρθρον τού σχεδίου Ν. Δ. 

«περί άλληλοβοηθητικών Σωματείων» καί συνιστώμεν είς τούς 
συναδέλφους νά μήν τό λησμονήσουν. Νά Ενθυμούνται δτι δι’ αυ
τού Επιχειρεΐται ή μετατροπή τών άσφαλιστκών μας ’Οργανι
σμών είς βραδύσυρτους, άναχρονιστικούς καί άντιδραστικούς 
’Οργανισμούς, οί όποιοι βλέπουν τούς ήσφαλισμένους των σάν 
νούμερα ή σάν καρτέλλες.

'Άρθρον 10 
Τελικοί Διατάξεις

1. Άπό τής πρώτης τού τετάρτου μηνός άπό τής δημοσιεύ- 
σεως τού παρόντος τά υφιστάμενα άλληλοβοηθητικά Σωματεία ή 
Ταμεία ή Λ)σμσΐ Κοινωνικής Άσφαλίσεως, ών ή σύστασις έγέ- 
νετο είτε κατά τάς διατάξεις τού Νόμου 281)1914 καί τού 
Αστικού Κώδικος, είτε διά συλλογικής συμβάσεως. Εάν μεταξύ 
τών υπέρ αυτών πόρων ύφίστανται είσφοραί Εργοδότου ή κοινω
νικοί πόροι, καθίστανται Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
ϋπό τήν αυτήν Επωνυμίαν υπαγόμενα είς τήν έποπτείαν τού "Υ
πουργείου Κοινωνικών "Υπηρεσιών.

2. Τά τής συνθέσεως τών Διοικητικών Συμβουλίων, τά τού 
διορισμού τού Κυβερνητικού Επιτρόπου καί τών μελών τούτων, 
τά τής άπαρτίας καί λήψεως άποφάσεων ώς καί πάσα λεπτομέ
ρεια άναγκαία διά τήν λειτουργίαν τών άνω Συμβουλίων αυτών 
καθορισθήσονται δΓ άποφάσεως τού ‘Υπουργού Κοινωνικών Υπη
ρεσιών.

3. ΔΓ άποφάσεως τού ‘Υπουργού Κοινωνικών ‘Υπηρεσιών, 
μετά γνώμην τού Διοικητικού Συμβουλίου έκάστου Εκ τών δυνά
μει τών διατάξεων τής προηγουμένης παραγράφου καθισταιμένων 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καί γνώμην τού παρά τφ 
Ύπουργείω Κοινωνικών "Υπηρεσιών Συμβουλίου Κοινωνικής Άσφα
λίσεως, θέλουσι καθορισθή ή Επωνυμία, αί προϋποθέσεις άπονο- 
μής τών παροχών, τό είδος ή εκτασις καί τό ϋψος αυτών, ό τρό
πος υπολογισμού καί ή διαδικασία χορηγήσεως τούτων, οί λόγοι 
έκπτώσεως καί άναστολής τής καταβολής τών παροχών, τά τής 
παραγραφής τών άξιώσεων Επί τάς παροχάς, ό χρόνος ένάρ- 
ξεως καί λήξεως τού δικαιώματος έπί τάς παροχάς, ώς καί τά 
τής άναγνωρίσεως καί Εξαγοράς τής προϋπηρεσίας.

Πάσα έν τφ μέλλοντι τροποποίησις τών διεπουσών τών ώς 
άνω Νομικών Προσώπων διατάξεων, ένεργεΐται κατά τήν αυτήν 
ώς άνω διαδικασίαν.

4. Μέχρι τής έκδόσεως τών ύπό τής προηγούμενης παρα
γράφου προβλεπομένων άποφάσεων. Εξακολουθεί ίσχύον τό κατά 
τήν δημοσίευσιν τού παρόνος υφιστάμενον καθεστώς

ΔΙ’ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΫ κ. ΧΡ. ΑΧΗ

ΑΠΟ 1"= ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΑΥΞΗΣΙΙ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ
φ ’Ανακοίνωσις των συνεργαζομένων Συλλόγων

Ύπό τού υφυπουργού Άπα- 
σχολήσεως κ. Κλ. Δαμιανού έ- 
κηρύχθη Εκτελεστή ή ύπ’ άριθ. 
23)72 άπόφασις τού Δευτεροβα
θμίου Διαιτητικού Δικαστηρίου, 
διά τής όποιας αυξάνονται οί βα
σικοί μισθοί τού προσωπικού τής 
Τραπέζης μας, ώς άκολούθως: 
Άπό 1ης ’Ιουλίου 1972 κατά 
ποσοστόν 6%, άπό 1ης ‘Οκτω
βρίου 1972 έως 28ης Φεβρουά
ριου 1973 κατά ποσοστόν 6% 
καί άπό 1ης Μαρτίου 1973 καί 
Εφεξής κατά ποσοστόν 5%.

"0 Διοικητής τής Τραπέζης μας 
κ. Χρ. Άχής, μετά τήν έπικύ- 
ρωσιν τής άποφάσεως, άνεκοίνω-

Διατί απορρίπτομε 
τοϋ Ν.Δ.

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 2ας ΣΕΛ.)
4. Τέλος, αί διατάξεις τών ίσχυ- 

όντων καταστατικών τροποποιούν
ται ύποχρεωτικώς κατά τήν ανωτέρω 
διαδικασίαν.

Έν συμπεράσματι, ή έπιχειρουμέ- 
νη μεταβολή, άπό τής ής ευρισκόμε
να απολύτως άπό πάσης πλευράς ι
κανοποιητικής καταστάσεως, μάς με
ταφέρει είς κατάστασιν πλήρους ά- 
βεβαιότητος καί ώς προς τήν μέθο
δον διοικήσεώς μας καί ώς προς τόν 
τρόπον, τό είδος, τήν έ'κτασιν τών 
παροχών, ώς καί τό ΰψος τών εισ
φορών μέ άναμψισβητήτως λίαν δυ
σμενή προοπτικήν ώς προς τό οικο
νομικόν μέλλον τών οργανισμών μας, 
έν οψει τών υφισταμένων προσθέτων 
δεσμεύσεων τών κεφαλαίων καί τής 
διαχειρίσεως αυτών ώς προς τά νο
μικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Εΐμεθα, κατόπιν όλων τών άνω- 
τέρω, υποχρεωμένοι, έκψράζοντεςέν 
προκειμένη) τήν ομόφωνον γνώμην 
καί θέλησιν τών μελών μας, νά δη- 
λώσωμεν δτι άντιτιθέμεθα πλήρως 
προς τήν έπιχειρουμένην μεταβολήν. 
Εΐμεθα δμως πρόθυμοι νά συζητήσω- 
μεν παν μέτρσν, τό όποιον, έπί τή 
βάσει τοϋ ίσχύοντος καθεστώτος θά 
έτεινε προς ορθολογικήν δικαίαν καί

προς τα βελτίωαντικειμενικήν 
λιξιν.

Τέλος, θεωροΰμεν καθήκον μας 
νά άναψέρωμεν είς τήν Σεβαστήν 
Κυβέρνησιν δτι ή καθ’ υποτροπήν Ε
παναφορά τών άσψαλιστικών θεμά
των ύπό τήν μορφήν μέτρων συλλή
βδην καταργήσεων καί τροποποιήσε
ων δημιουργεί άκρως δυσμενές κλί
μα φοβίας καί άνασψαλείας μεταξύ, 
δχι μόνον τών άμέσως ήσψαλισμέ- 

όργανισμούς μας καί 
χιλιάδων μελών τών 

οικογενειών των, άλλά καί πέραν 
αυτών δλων τών Εργαζομένων τής 
Χώρας καί δή ανευ άποχρώντος λό
γου.

νων εις τους 
τών δεκάδων

σε τήν άττόφασίν του, δττως, κα- 
ταβάλη άττό 1ης 'Ιουνίου 1972 
τό ποσοστόν αύξήσεως 6%, άντί 
τής 1ης Ιουλίου τήν οποίαν ορί
ζει ή διαιτητική άπόφασις.

Οί Συνεργαζόμενοι Σύλλογοι 
Προσωπικού τής Τραπέζης μας, 
ήτοι οί Σύλλογοι Ύπαλλήλων ’Ε
θνικής Τραπέζης, Ύπαλλήλων 
Τραπέζης Αθηνών καί Εϊσπρα- 
κτόρων ’Εθνικής Τραπέζης, έξέ- 
δωσαν άκολούθως την κατωτέρω 
άνακοίνωσιν:

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Προς όλοκλήρωσιν τής ένημερώ- 

σεώς σας έπί τού θέματος τής αύ
ξήσεως τών άποδοχών μας, γνωρίζο- 
μεν τά κάτωθι:

Ή σχετική "Υπουργική άπάφασις 
περί κηρύξεως Εκτελεστής τής ύπ’ 
άριθ. 23)72 άποφάσεως τού Δ.Δ.Δ. 
Δ.Α. περί αύξήσεως τών άποδοχών 
μας, ύπεγράφη καί άπεστάλη πρός 
δημοσίευσιν είς τήν Εφημερίδα τής 
Κυβερνήσεως.

Διά τής ώς άνω άποφάσεως, Εχο- 
ρηγήθη, ώς ήδη σάς εϊχομεν άνα- 
κοινώσει, διά τής άπό 27)10)72 έ
τέρας άνακοινώσεώς μας, αΰξησις 
τών βασικών μας μισθών κατά πο
σοστόν 6% άπό 1)7)72—30)9)72, 
12% άπό 1)10)72—28)2)73 καί 
17% άπό 1)3)73 καί Εντεύθεν.

Τήν διαφοράν τού ένός μηνός διά 
τό ποσοστόν 6% (τό 6% διά τούς 
λοιπούς Τραπεζικούς έχορηγήθη όπό 
1 )6)72), τήν οποίαν δέν έκάλυψεν 
ή προμνησθείσα Διαιτητική άπόφα- 
σις άλλ’ ούτε καί ή σχετική Εγκρι
τική Ύπουργκή άπόφασις, έκάλυψε 
δΓ άποφάσεώς τρυ ό κ. Διοικητής 
τής Τραπέζης μας, πρός τόν όποιον 
Εκφράζονται αί εύχαριστίαι τού Προ
σωπικού καί τής Συλλογικής του Η
γεσίας.

Ή ίκανοποίησις τού προκειμένου 
αιτήματος μας, θέλομεν νά πιστεύω-

μεν δτι Εκφράζει τήν άπαρχήν τής 
Εφαρμογής τής ίσης μεταχειρίσεως 
μέ τούς συναδέλφους μας τών άλλων 
μεγάλων Τραπεζών καί άποδεικνύει 
τήν σταθεράν προσήλωσιν είς τήν ι
δέαν τής έπιλύσεως τών άπασχο- 
λούντων τό Προσωπικόν θεμάτων.

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 
ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 

ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΑΣ

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ 
ΤΗΣ Ε.Τ,Υ,Κ, 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ

κ. ΠΡΒ0ΥΠΟΥΡΓΟΝ
Ή Ένωσις Τραπεζικών Ύπαλλή

λων Κύπρου άπέστειλε πρός τόν κ. 
Πρωθυπουργόν τό ακόλουθον τηλε
γράφημα.

Έξοχώτατε,
"Ενωσις Τραπεζικών Ύπαλλήλων 

Κύπρου, οργανικόν μέλος ‘Ομοσπον
δίας Τραπεζοϋπαλληλικών ’Οργανώ
σεων ^Ελλάδος, Εκφράζει άντίθεσίν 
της δΓ έκδηλουμένην κατάργηση/ οι
κονομικής καί διοικητικής άνεξαρτη- 
σίας Ταμείων Υγείας καί ’Επικουρι
κών. "Ελληνες Κύπριοι έχομεν πόοντο- 
τε ώς πρότυπον ταμεία τραπεζικών ύ
παλλήλων μητρός Πατρίδος. Τοιαΰ- 
ται ένέργειαι άντιβαίνουν πρός τό 
πνεύμα Έπαναστάσεως 21ης Απρι
λίου. ‘Ως Εκ τούτου παρακαλοΰμεν 
ύμετέραν Εξοχότητα δπως έπέμβη 
άμέσως διά ματαίωσιν ύφαρπαγής 
δικαιωμάτων Ελλήνων Τραπεζικών 
Ύπαλλήλων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΙΧΑΗΛ ΙΔΗΣ 
Γενικός Γραμματεύς Ε.Τ.Υ.Κ.

Ή ΕΙΙφΟρΟ TBU EPYBilTOI 61101 τριρι TDU ριιΐυι
pop υοί auficig έχει τρ Ιίιιρι ιό pig τό όιρυιρέση

Νά έκλειψη ό φραγμός των οργανικών θέσεων


