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Άνακοίνωσις του Διοικητικού Συμβουλίου
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

'Υπό τού Διοικητικού Συμβουλίου 
τού Συλλόγου μας, έδόθη προς δημο
σίευσήν είς τον ήμερήισιον τύπιον ή 
κατωτέρω Ανακοίνωσις:

«ΕΙς τδ σχέδιον νόιμου περί Κοινω
νικής Άσφαλίσεως πού έδημοσιεύθη 
προ ήμερων είς τδ ήμερήσιον τύπον, 
περιλαμβάνεται διάταξις διά τής ό
ποιας «ρυθμίζονται αί όφειλαί» τοΰ 
Ταμείου Συντάξεων τοΰ Προσωπι
κού τής ’Εθνικής Τραπέζης, είς την 
Εθνικήν Τράπεζαν.

01 Είσηγηταί τής διατάξεως Αγνο
ούν ασφαλώς τά πραγματικά γεγονό
τα περί τήν λειτουργίαν τοΰ Ταμείου 
μας καί τούς λόγους οί όποιοι έχουν 
προκαλέσει τήν προσωρινήν ταμιακήν 
δυσχέρειαν τήν όποιαν αντιμετωπί

ζει προβαλλόμενον έικ τοΰ λόγου αύ- 
τοΰ καί ώς έλλειμματιπδν καί μή; δυ- 
νάμενον νά άνταποκριθή είς τάς υπο
χρεώσεις του.

Προς ιάποκατάστασιν τής άληθεί- 
ας καί διά νά γνωσθοΰν τά πραγμα
τικά περιστατικά τά όποια (οδήγησαν 
είς τήν σημερινήν θέσιν τδ Ταμεΐον 
μας, εΐμεθα ΰποχρεωμένοι νά δηλώ- 
σωμεν προς πάσαν κατεύθυνσιν, οτι 
τδ Ταμεΐον Συντάξεων Προσωπικού 
’Εθνικής Τραπέζης δεν είναι έλλειμ- 
ματικδν καί ΟΤΔΕΙΝ ΠΟΣΟΝ Ο
ΦΕΙΛΕΙ εις τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν.

Τά εμφανιζόμενα είς τούς ισολο
γισμούς τής ’Εθνικής Τραπέζης πο
σά δεν είναι όφειλή τοΰ Ταμείου μας 
αλλά ήθική, καί νομική ΰποχρέωσις 
ταύτης πρδς κάλυψιν τής ταμιακής
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’ Οφειλαί τοΰ Ταμείου Συντάξεων Προοωπί- 
κοΰ Τραπέζης πρώην ’ Εθνικής καί τοΰ Ταμ,είο.) 
Συντάξεων Προσωπικοΰ Τραηέξν]; πρώην Αθη
νών, εξ άτοκων δανείων τής Έθνεκης Τραπέζης 
τής Ελλάδος εξοφλοΰνταε δεά μ,εταβεβάσεως είς 
τήν ’Εθνεκην Τράπεζαν τής 'Ελλάδος τοΰ χρήμα- 
τοφυλακίου (χρηματογράφων) των δύο τούτων 
'-Ταμείων. 'Η μεταβίβασες έπερχεταε αύτοδεκαί- 
ως άπο τής δημοοεεύοεως τοΰ παρόντος, ΰποχρε- 
ουμενων των Προέδρων των /Σεοεκητεκών 3Βυμ- 
βοολεων των Ταμείων τούτων όπως προβοΰν είς 
τάς οχετεκάς δεατοπώαεες παραδόβεως.

Έφ’ όσον πρόκεεταε περί τίτλων, των όποεων 
ή Τράπεζα δεν δύναταε νά εεναε νομεμως κομε- 
στής ούτοε εκποεοΰνταε ύπό δεαδεκασεαν καί είς 
χρόνον όρεζόμενον δε’ άποφάσεως τής Λίομεσμα- 
τεκής Έπετροπής.

/Σεά 16. Λ)τος έκδεδομενου τή προτάσεε τοΰ 
'Τποοργεκοΰ Συμβουλίου, άποφαβεζεταε ή μετα
βίβασες τής κεντητής καί άκενήτου περεουσεας των 
έν τή παραγρ. 4 φορέων προς τήν συγκεκρεμένιην 
Τράπεζαν δεά τήν πλήρη εξόφληοεν των πάοης φύ- 
σεως άπαετήσεων αύτής έναντε τοΰ φορέως καί των 
προς αύτόν έπεχορηγήσεων δυνάμεε τοΰ παρόντος.

Αεά τοΰ αύτοΰ Π. Λ) τος κ.αΟορεζεταε ή σχε- 
τεκή δεαδεκασεα μεταβεβάαεως ώς καί πάσα άναγ- 
καία λεπτομέρεεα.

Ή μεταβίβασες, ή μεταγραφή εν τοες βεβλε- 
οες μεταγραφών ώς καί πάσα συναφής προς αύτάς 
πράξες άπαλλάσσονταε παντός τέλους μεταγραφής 
καί χαρτοσήμου, φόρου μεταβεβάαεως ή άλλου 
συμπαρομαρτοΰντος φόρου ή τέλους ή δεκαεώμα- 
τος ΰπερ οεουδήποτε τρίτου.

δυσχερείας ή όποια πρσεκλήθη ιέκ λό
γων ξένων πρδς τάς οίκονομικάς δυ
νατότητας καί τήν διαχ'είρισιν ταυ 
Ταμείου μιας.

Ώς γνωστόν τδ Ταμεΐον Συντά
ξεων Προσωπικού τής ’Εθνικής Τρα
πέζης Ιδρύθη τδ Ετος 1867. ’Επί έ- 
κατδ καί πλέον έτη ή λειτουργία του 
ΰπήρξεν παραδειγματική καί οί κα
νονισμοί λειτουργίας των περισσοτέ
ρων Ασφαλιστικών Ταμείων έχουν ώς 
πρότυπον τδν ίδικόν του.

Κατά τδ διάστημα τούτο·, πολλάκις 
έ χρησνμοποιήιθησαν τά κεφάλαιά του 
δι’ ’Εθνικούς σκοπούς (πολέμους

1912—1922, ένίσχυσις ’Αεροπορία; 
1936, πόλεμος 1940).

Κατά τήν διάρκειαν επίσης τής 
λειτουργίας του αί έκάστοτε Διοική
σεις τής Τραπέζης έχρησιμοποίουν τά 
κεφάλαιά του διά Τραπεζικά; Ιέργα- 
σίας ΰποσχόμεναι εγγράφω;, ότι θέ
λουν ενίσχυση τδ Ταμεΐον καθ’ υπο- 
χρέωσιν λόγο) τής χρησιμοποιήσεω ς 
ΰπ’ αυτών τών κεφαλαίων του, εάν 
παρίστατο ανάγκη.

Παρά ταΰτα ήδυνήθη νά άνταπο-. 
κριθή πλήρως ·είς τάς υποχρεώσεις 
του καί νά παραμένη ό εύρωστότερος 
Ασφαλιστικός οργανισμός τής Χώρας

μας μέχρι καί τού έτους 1953.
Γεγονότα εντελώς ξένα πρδς ό

ποια νδήποτε άναλογιστικήν μελέτην 
καί πρόβλεψιν προεκάλεσαν τότε, τήν 
ταμιακήν δυσχέρειαν ή όποια καί συ
νεχίζεται μέχρι σήμερον, διότι ή Πο
λιτεία δεν έξεπλήρωσε τάς υποχρεώ
σεις τάς όποιας ή ίδια δι’ ειδικού 
νόιμου (3662)57) ψηφισθέντος όμο- 
φώνως ύπό τής Βουλής, έθέσπισε 
πρδς άποκατάστασιν τής ζημίας, τήν 
όποιαν διά τών ίδικών της ενεργει
ών (συγχώνευσις - Αθρόαι απολύσεις) 
προεκάλεσεν είς τδ Ταμεΐον ιμας.

Ένδεικτικώς Αναφέρομεν απόσπα

σμα από τήν έκθεσιν τοΰ 'Ελβετού 
Καθηγητού - άναλογιστού DR. JE- 
CKLIN, ό όποιος ώς κύριον αίτιον 
τών δυσχερείων τοΰ Ταμείου Συντά
ξεων θεωρεί την πρόωρον συνταξια- 
δότησιν τών άθρόως άπολυθένΤων υ
παλλήλων ’Εθνικής Τραπέζης καί τήν 
συγχώνευσιν, χωρίς νά έπιβαρυνθή μέ 
τήν καταβολήν τών προώρων συντά- 
ξεών των ή ’Εθνική Τράπεζα καί τδ 
Κράτος.

«Ή προκαλουμένη δαπάνη έκ προ
ώρων .απολύσεων δέον νά χρηματοδο- 
τηθή Ιδιαιτέρως έν τφ πλαισίω τών
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)

“ΩΔΥΝΕΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΕΤΕΚΕ ΜΥΝ„
’Εν Αναστατώσει καί πάλιν οί 

έργαζόμενοι. Τδ σχέδιον νόμοιι πε
ρί Κοινωνικής Άσψαλίσεως πού εί
δε τδ φως τής δημοσιότητας προε- 
κάλεσε ώς ήτο έπόμενον τό ένδια- 
φέρον τών ήσφαλισμένων καί τών 
όργανώσεών των. Διά μίαν άκόμη 
φοράν έπϊ κεφαλής τοΰ άγώνος ή 
'Ομοσπονδία μας. Τήν έπομένην 
τής δημοσιεύσεως τοΰ σχεδίου έξε- 
δόθη ύπό τής Ο.Τ.Ο.Ε. ή ακόλουθος 
άνακοίνωσις:

«’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Έπί δύο καί πλέον έτη ή κοινή 

γνώμη, οί ’Εργαζόμενοι καί αί Συν
ταξιούχοι, τελούν έν αναστατώσει καί 
είς ψυχολογικόν συναγερμόν άναιαέ- 
νοντες τά περίφημα σχέδια περί Κοι
νωνικής Άσφαλίσεως τών «Ειδικών 
Μελετητών».

Ή δλη ύπόθεσις ένεφίανίσθη μέ 
μίαν ίσχυράν τυμπανοκρουσίαν περί 
φοβερών καί τρομερών άνωμαλιών εις 
τδν τομέα τής Κλαδικής Κοινωνικής 
Άσφαλίσεως, Δέν εΐμεθα άρμόδιοι 
ούδε έχομεν τήν δυνατότητα νά έ- 
λέγίξωμεν τδ είδος καί τήν ιέκτασιν 
τόόν «άνωμαλιών» καί εΐμεθα υποχρε
ωμένοι πρδ τής βεβαιώσεως τών «αρ
μοδίων» νά υποκλιθώμεν.

Μετά «αρέλευσιν όμως τόσου χρό
νου κατά τήν διάρκειαν τού όποιου 
δέν έγνώσθησαν παρά μόνον τά ολί
γα ή πολλά, πάντως όμως μεμονω
μένα περιστατικά, τά όποια κατά 
καιρούς επαναλαμβάνονται τά ίδια, 
έσχηματίσαμεν τήν υπόνοιαν βτι εάν 
κάτι ιένόσει τούτο ήτο μάλλον είς τήν 
φαντασίαν τών «ειδικών», διότι θά 
ήτο άκατανόητον καί άσυγχώρητον ε
άν ή έκτασις τών Ανωμάλων περι
πτώσεων ήτο μεγάλη καί δέν εΐχον 
έκτοτε ληφθή μέτρα διά τήν άμεσον 
κατάριγησίν των παρά τών άριμοδίων 
κρατικών ΰπηρεσιών.

Καί Ιδού σήμερον, μετά αναμονήν 
κατά τήν διάρκειαν τής όποιας μέγι- 
στον ψυχικόν τα?.ανισμδν ύπέστη καί 
ή κοινή γνώμη Αλλά κυρίως οί Αμέ

σως ενδιαφερόμενοι, εμφανίζεται είς 
τήν δημοσιότητα ώς σχέδιον ή υπα
γωγή όλων τών εργαζομένων, καί δεν 
γνωρίζομεν καί ποιων άλλων τάξεων 
ήσφιαλισμένων άπδ τοΰδε καί εφεξής 
είς τδ Ι.Κ.Α.

«’Ώδυνεν ορος καί έτεκε μΰν».
Δέν νομίζουν οί κ.κ. ειδικοί οτι 

εκτίθενται καί είς τά ομματα τής 
Κυιβερνησεως καί είς τά ομματα τών 
έργαζομένων καί τής κοινής γνώμης, 
όταν παρουσιάζουν ώς επίτευγμα μί
αν λύσιν ή όποια προδίδει κατώτερα;; 
ποιότητας επιστημονικόν ερασιτεχνι
σμόν;

Μ® ποια κριτήρια καί μέ ποια στοι
χεία είναι δυνατόν νά πείσουν τούς 
έαυτούς των πρώτα καί έν συνεχείμ 
τάς χιλιάδας τών έργαζομένων, οί ό
ποιοι έθεώρουν εαυτούς ευτυχείς διό
τι εΐχον τήν τύχην νά μή είναι ήσφα- 
λισμένοι είς τδ Ι.Κ.Α., οτι τούτο 
μετετράπη ώς διά μαγείας είς Παρά
δεισον τών ήισφαλισμένων;

Μήπως βασιζόμενοι είς τήν γνώμην 
τών μέχρι τοΰδε ΰπαγομένων είς τό 
Ι.Κ.Α.;

Μήπως ύποστηρίζοντες οτι διά τής 
εισόδου τών νέων, θά ένισχυθήι τδ 
Ι.Κ.Α., διά τών ασφαλίστρων αυτών 
ώστε νά έπιτευχθή τδ θαύμα;

’Αλλά 5ν τά άαφάλιστρα ταύτα δέν 
έπαρκονΰ νά βελτιώσουν τά οικονο
μικά τών παλαιών φορέων, οΐτινες 
εμφανίζονται υπό τών «Μελετητών» 
ώς οικονομικό); κατεστραμμένοι, πώς 
θά συμβάλλουν είς τήν άνόρθωσιν 
τού Ι.Κ.Α. όταν μάλιστα έκ τών Α
σφαλίστρων αύτών θά έ π ι χ ο ρ η- 
γ ή τ a U! ό παλαιός φιορευς ιμέ τδ 
80ο)ο!!;; "Οταν δέν είναι είς θέσνν 
νά είσπράξη τά τεράστια ποσά τών 
όφειλρμένων, «παγωμένων» Ασφαλι
στικών εισφορών.

Άς μή εύφυολογοΰμεν, ή ύπόθε- 
σις είναι πάρα πολύ σοβαρά ώστε νά 
μή επιτρέπονται αστεία.

Οί πλάτες τόίν μοχθούντων διά τήν 
έξοικονόμησιν τών προ; τδ ζην Α
ναγκαίων, οΐτινες διεκδικούν ώς κό

ρην οφθαλμού τήν βεβαιότητα διά τδ 
μέλλον των ώς απομάχων, δέν είναι 
κατάλληλον έδαφος δι’ έφαρμογάς ε
πιστημονικού ερασιτεχνισμού. Άς α- 
φήσουν τά ιμεγαλεπήιβολα σχέδια καί 
τήν Ανεΐφάρμοστον θεωρίαν δι’ άλλα 
πεδία άσκήσεως.

Ή υπόθεσις τής κοινωνικής άσφα
λίσεως είναι τοιαύτη ώστε νά έπι- 
βάλλεται νά τούς υπομνησθή ότι δέν 
παίζει τίς έν οΰ παικτοΐς... Ή Κυ- 
βέρνησις έδήιλωσεν κατ’ έπανάληψιν 
ότι σκοπεύει νά λάβη μέτρα .υπέρ 
τών εργαζομένων καί έν πάση περι- 
πτώσει νά μή θιγούν τά κεκτημένα 
δικαιώματά των. Μήπως ισχυρίζονται 
σι κ. «Μελετηταί» ότι τά προτεινό- 
μενα μέτρα άνταποκρίνονται πρδς τήν 
θέλησιν ταύτην τής Κυβέρνησε ως; Ό 
τυχόν τοιούτος ισχυρισμός είναι του
λάχιστον παραπειστικός.

Ούδέν μέτρ.ον έκ τών προτεινομέ- 
νων είναι είς όφελος τών ήσφαλισμέ- 
νων, ούτε τών παλαιών τών δήθεν 
προστατευομένων, ούτε προπαντός τών 
νέων, τών όποιων αί ελπίδες διά τδ 
Ασφαλιστικόν μέλλον των ύφίσταν- 
ται κάθετον πτώσιν. Κατ’ αυτόν τδν 
τρόπον θά έπιδιωχθή ή δι’ ιόλων τών 
δυνάμεων των συμμετοχή τών εργα
ζομένων είς τήν προσπάθειαν τής οί- 
κονομκής άναπτύξεως τής χώρας μας; 
Αυτή είναι ή Ανταμοιβή των διά τήν 
μέχρι τοΰδε πιστήν, πρόθυμον καί εν
θουσιώδη μεγίστην προσφιοράν των; 
Άνεγνώσαμεν είς τήν διάψευσιν - έ- 
πιβεβαίωσιν τού 'Υπουργείου, ότι δέν 
είναι Αληθές ότι όλοι οί ήσφαλισμέ- 
νοι θά υπαχθούν είς τδ Ι.Κ.Α. ’Εριο- 
τάται, προς τί ή διευκρίνισις αότη; 
Μήπως πρδς καθησυχασμδν τών μή 
ΰπαγομένων είς τό Ι.Κ.Α. κατά τήν 
πρώτην φάσιν;

Παρακαλούμεν τδν ’ΕΙξοχώτατον 
κύριον Πρωθυπουργόν, όπισθεν τού 
κύρους τού οποίου προσπαθούν οί έν 
λό·γψ «Μελετηταί», νά καλυφθούν μ ή 
τολμώντες νά .φέρουν είς τδ φως τής 
δημοσιότητας τά σχέδιά των, νσχυρι- 
ζόμενοι οτι τά μέτρα τά ΰπ’ αυτών

χαλκευόμενα τά επεξεργάζεται ό 
Πρωθυπουργός, νά τούς κατευθύνη 
πρδς τήν δεδηλωμένην κυβερνητικήν 
έναντι τών έργαζομένων θέσιν, ώστε 
πράγματι τά νέα μέτρα νά συμβάλ
λουν είς τήν διατήρησιν τών κεκτημ- 
νων δικαιωμάτων καί εί δυνατόν είς 
τήν βελτίωσιν τής ασφαλιστικής θέ- 
σεως τών ιάδικημένων.

Μόνον διά τού τρόπου τούτου θά 
δημιουργηθούν αί Απαραίτητοι προ
ϋποθέσεις διά την οικονομικήν Ανά- 
πτυξιν καί κοινωνικήν ήρεμίαν, ή ο
ποία έπικινδύνως καί συνεχώς διακυ- 
βεύεται τά τελευταία χρόνια μέ τοίις 
ερασιτεχνικού ς πειρ «ιματισμούς.

Πρδς τήν κατεύθυνσιν τής ομα
λής έξελίξεως τοΰ ασφαλιστικού θέ
ματος εΐμεθα καί πρόθυμοι καί Ικα
νοί νά προσίφέρωιμεν θετικά; υπηρε
σίας.

Μετά συναδελφικών χαιρετισμών 
ΤΟ ΕΚΤ)ΚΟΝ ΣΤΜΒΟΤΛΙΟΝ»

Πρό τής γενικής κατακραυγής ό 
'Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών 
κ. Δουβαλόπουλος προέβη είς δη
λώσεις έπί τοΰ ασφαλιστικού Θέ
ματος και ανέπτυξε τάς κυβερνητι
κός απόψεις:

Είς τάς δηλώσεις τοΰ κ. "Υπουρ
γού έδωσεν αμέσως, διά τής κατω
τέρω άνακοινώσεως άπάντησιν ή 
'Ομοσπονδία μας καί αί μετ’ αυ
τής συνεργαζόμεναι οργανώσεις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Άνεγνώσαμεν είς τάς εφημερίδας 

τής Κυριακής, τήν Αναμενομένην δή- 
λωσιν τού κ. 'Υπουργού Κοινωνικών 
Ύίπηρεσιών έπί τοΰ έλθόντος είς φώς 
«προσχεδίου» τού Νόμου περί Κοι
νωνικής Άσφαλίσεως. Λυπεΐται ό κ. 
'Υπουργός διά τδν δημιουργηθέντα 
θόρυβον κατόπιν τής δημοσιεύσεως.

Λυπσύμεθα καί ήμείς διότι, έχοντες 
προβλέψει μετά βεβαιότητας τάς αντί
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.)



Ιό πλπρεο κείμενον ιοί ΝομοΒετικοϋ Αιοτίγριτοο 
περί ΕπογγεΙροιίΗϋν ϊωματείων και Ενώσεων

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

"Αρθρον 32. 
Ί’ηοχρέωβι; 

προσωρινές διοικήσεως

1. Έντός προθεσμίας τεσσάρων 
μηνών από τής έγγραφης τού σω
ματείου ή τής ένώσεως εις το 6ι- 
βλίον επαγγελματικών σωματείων, 
προσωρινή διοίκησις οφείλει νά 
συγκαλέση συνέλευσιν των μελών 
προς άνάδειξιν αιρετής διοικήσε- 
ως, συμφώνως τψ καταστατιχψ.

2. Κατά πάσαν περίπτωσιν μετά 
πάροδον εξ μηνών άπό τής έγγρα
φης τοΰ σωματείου ή τής ένώσεως 
εις το βιβλίον θεωρείται λήξασα ή 
θητεία τής προσωρινής διοικήσεως, 
έφαρμοζομένων τών διατάξεων τών 
παραγράφων 2 καί 3 τοΰ άρθρου 
19 τοΰ παρόντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η' 
At*/iipu!!; περιουσίας 

"Αρθρον 33.
Λ!*·/,ϊίρ’.«ί περιουσίας

1. Τά τής διοικήστως, διαθέσε- 
ως, διαχειρίσεως τών πόρων καί 
τής περιουσίας έπαγγελματικοΰ 
σωματείου ή ένώσεως διέπονται υ
πό τοΰ καταστατικού.

2. Αί πόσης φύσεως δαπάναι ά- 
ποφσσίζονται καί έκτελοϋνται συμ
φώνως προς τό καταστατικόν.

3. Ό έλεγχος τής οικονομικής 
διαχειρίσεως έπαγγελματικοΰ σω
ματείου ή ένώσεως διενεργεΐται υ
πό τών έποπτικών καί έλεγκτικών 
έπιτροπών, τών προβλεπομένων ύπό 
τών καταστατικών αυτών.

4. Τά τής χορηγήσεως άποζημιώ- 
σεων καί ημεραργιών δι’ υποθέσεις 
έπαγγελματικών σωματείων ή ένώ- 
σεων προβλέπονται ύπό τών κατα
στατικών, τό ύψος δέ αυτών, καθο- 
ριζόμενον δι’ άποφάσεως τής συνε- 
λεύσεως τών μελών, αναγράφεται 
εις τόν προϋπολογισμόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'.
Ηροστασία

συνδικαλιστικών στελεχών
"Αρθρον 34.

ΙΙροστατευόρ,ενα πρόσωπα- 
.Χόγοι καταγγελίας

τής σχέσεως εργασίας 1 2

1. Έπιφυλαττομένης τής ισχύος 
τών περί καταγγελίας τής σχέσεως 
έργασίας διατάξεων τής έργατικής 
νομοθεσίας καί τοΰ Άστικοΰ Κώδι
κας, ή σχέσις έργασίας μισθωτών, 
οΐτινες τυγχάνουν πρόεδροι ή γε
νικοί γραμματείς οίουδήποτε έργα- 
σιακοΰ σωματείου ή ένώσεως, άρι- 
θμούντων πλέον τών 100 μελών φυ
σικών προσώπων, ή α' καί β' αντι
πρόεδροι ή ταμίαι τών διοικήσεων 
τών ένώσεων έργασιακών σωματεί
ων δέν δύναται νά καταγγελθή κα
τά τήν διάρκειαν τής θητείας των, 
εί μή μόνον διά σπουδαΐον λόγον 
καί κατά τήν διαδικασίαν τοΰ έπο- 
μένου άρθρου. Προκειμένου περί τών 
άρχικώς έκλεγομένων κατά τήν πρώ
τη ν μετ’ άρχαιρεσίας συγκρότησιν 
τής διοικήσεως εις σώμα, ή προ
στασία συνεχίζεται καί έπί εν έ
τος μετά τήν καθ’ οίονδήποτε τρό
πον λήξιν τής θητείας.

2. Σπουδαίος λόγος κατά τήν έν
νοιαν τής προηγουμένης παραγρά
φου είναι:

α) Έάν κατά τήν σύναψιν τής 
ατομικής συμδάσεως έργασίας ό 
μισθωτός έξαπατά τόν εργοδότην, 
προσκομίζων ψευδή πιστοποιητικά 
ή βιβλιάρια προς λήψιν μεγαλυτέ- 
ρας αμοιβής.

β) Έάν ό μισθωτός προδίδη ε
παγγελματικά απόρρητα ή ζητή ή 
δέχεται άθέμιτα πλεονεκτήματα, κυ
ρίως προμήθειας παρά τρίτων, έπί 
ζημία τοΰ έργοδότου του.

γ) Έάν ό μισθωτός καθίσταται 
ένοχος βαρείας προσβολής ή έξυ- 
βρίσεως ή απειλή σοβαρώς τόν έρ- 
γοδότην ή τούς οικείους του.

δ) Έάν ό μισθωτός άρνήται ε
πί μόνως υπηρεσίαν, ή άπειθή εις* 
δεδικαιολογημένας ΰπηρεσιακάς έν- 
τολάς τοΰ έργοδότου ή διά τής κρι> 
φότητός του θέτη εις κίνδυνον τήν 
ασφάλειαν προσώπων ή πραγμάτων 
ή μεθύσκεται έκ συστήματος κατά' 
τήν παροχήν τής έργασίας ή προσ
έρχεται εις αυτήν έν καταστάσει 
μέθης.

ε) Έάν διαπιστοΰται δτι ό μι
σθωτός είναι άνίκανος διά τήν συμ- 
φωνηθεΐσαν έργασίαν ή παραβιάζη 
ουσιώδεις υποχρεώσεις του ή καί 
επουσιώδεις τοιαύτας, διά τάς ο
ποίας όμως έγένοντο ύπό τοΰ έργο
δότου πρός αυτόν έπανειλημμέναι 
ύποδείξεις.

στ) Έάν ό μισθωτός άπέχη τής 
έργασίας άνευ άδειας έπί μακρόν 
σχετικώς χρονικόν διάστημα. Μα
κρόν χρονικόν διάστημα θεωρείται 
κατά τάς περιστάσεις, ίδίςι δταν 
τοΰτο ύπερβαίνη τό δεκαπνεθήμερον 
έπί ύπαλλήλων καί τό δεκαήμερον 
έπί έργατών. Ώς σπουδαίος λόγος 
δέν δύναται έν οΰδεμιςι περιπτώσει

νά θεωρηθή ή συνδικαλιστική δρά- 
σις τοΰ μισθωτού, ιδία όταν αΰτη 
άσκήται έκτος τοΰ τόπου έργασίας 
καί έν γένει έντός τών ορίων τοΰ 
νόμου.

3. Ή κατά τήν προηγουμένην πα
ράγραφον συνδικαλιστική δράσιν έν 
ούδεμα περιπτώσει δύναται νά θεω
ρηθή δτι άπαλλάσσει τόν μισθω
τόν τής ύποχρεώσεως προσφοράς 
τής έργασίας του έντός τών κεκα- 
νονισμένων ωρών έργασίας.

4. Εις τά μέλη τής διοικήσεως 
παρέχεται κατά τάς έργασίμους ώ
ρας ύπό τών οικείων έργοδοτών ά
δεια άνευ αποδοχών οκτώ έως εξή
κοντα ωρών μηνιαίως, πρός διευ- 
κόλυνσιν τής ύπ’ αυτών πραγματο
ποιήσεις τής έκ τών καταστατικών 
διατάξεων άπορρεούσης συνδικαλι
στικής δραστηριότητας. Διαφωνίαι 
έργασιακοΰ σωματείου, ή ένώσεως 
έογοδοτών καί μισθωτών έκ τής έ- 
φαρμογής τής παρούσης παραγρά
φου, άποτελοΰσαι συλλογικός δια
φοράς, έπιλύονται κατά τήν διαδι
κασίαν τοΰ Ν. 3239) 1955 «περί 
τρόπου ρυθμίσεως τών συλλογικών 
διαφορών έργασίας κλπ.», ώς έτρο- 
ποποιήθη καί συνεπληρώθη μεταγε- 
νεστέρως.

"Αρθρον 35.
Αιαδικασία καταγγελίας 

τής σχέσεως εργασίας

1. Περί τής συνδρομής σπου
δαίου λόγου έκ τών άναφερομένων 
εις τήν παράγραφον 2 τοΰ προη
γουμένου άρθρου άποφαίνεται κατά 
πλειοψηφίαν Επιτροπή άποτελου- 
μένη:

α) Έκ τοΰ Προέδρου τοΰ οικεί
ου Πρωτοδικείου ή τοΰ παρ’ αύτοΰ 
όριζομένου Πρωτοδίκου, ώς Προέ
δρου.

β) Έξ ένός άντιπροσώπου τής 
μάλλον αντιπροσωπευτικής δευτερο
βαθμίου ένώσεως έργασιακών σω
ματείων καί

γ) Έξ ένός άντιπροσώπου τοΰ 
οικείου Έμποροβιομηχανικοΰ Επι
μελητηρίου ή έλλείψει τοιούτου τοΰ 
οικείου έμπορικοΰ συλλόγου, έλλεί
ψει δέ καί τοιούτου τής οικείας έ
νώσεως έπαγγελματιών, ώς μελών.

Εις έκάστην τών Πρωτοδικειακών 
Επιτροπών τών πόλεων ’Αθηνών, 
Πειραιώς καί Θεσσαλονίκης, ορίζε
ται καί δεύτερον έργοδοτικόν μέ
λος, ύποδεικνυόμενον ύπό τοΰ σω
ματείου ή ένώσεως βιομηχάνων, 6- 
περ μετέχει τής έπιτροπής αντί τοΰ 
έκπροσώπου τοΰ Έμποροβιομηχανι- 
κοΰ Επιμελητηρίου, οσάκις ή έκ- 
δικαζομένη διαφορά άφορά μισθωτόν 
βιομηχανίας.

2. Τό πρώτον δεκαπενθήμερον 
τοΰ μηνός ’Ιανουάριου έκάστου έ
τους ό Πρόεδρος τοΰ Πρωτοδικείου 
ορίζει τόν άναπληρωτήν αύτοΰ, προ 
σκαλεϊ δέ τό οίκεϊον έπιμελητήριον 
καί τά οικεία έπαγγελματικά σω
ματεία ή ένώσεις, δπως ύποδείξουν 
ένα τακτικόν καί ένα άναπληρωμα- 
τικόν άντιπρόσωπον διά τό άρξάμε- 
νον ημερολογιακόν έτος. Έάν έντός 
1 δθημέρου άπό τής προσκλήσεως 
δέν ύποδειχθοΰν άντιπρόσωποι, ό 
Πρόεδρος τών Πρωτοδικών έντός 
τοΰ πρώτου 1 Οημέρου τοΰ μηνός 
Φεβρουάριου ορίζει ένα βιομήχανον 
ή έμπορον ή έπαγγελματίαν ή βιο- 
τέχνην ώς τακτικόν καί ένα ώς ά- 
ναπληρωματικόν, καθώς καί ένα έρ- 
γάτην ή ύπάλληλον ώς τακτικόν καί 
ένα ώς αναπληρωματικόν καί δι’ ά- 
ποφάσεώς του συγκροτεί τήν έπι- 
τροπήν τής παρ. 1, όρίζων ένα τών 
ύπαλλήλων τής γραμματείας τοΰ 
Δικαστηρίου ώς γραμματέα αυτής.

3. Ή Επιτροπή, κατόπιν αίτή- 
σεως τοΰ έχοντος έννομον πρός τού
το συμφέρον έργοδότου, κατατιθε- 
μένης παρά τψ γραμματεΐ, συγκα- 
λεΐται ύπό τοΰ Προέδρου αυτής έν
τός οκτώ ήμερών άπό τής ύποβο- 
λής τής αίτήσεως.

4. Ή Επιτροπή κρίνουσα έκ τών 
ένόντων ύποχρεοΰται νά έκδώση ά- 
πόφασιν έντός 20 ήμερών, άποφαι- 
νομένη περί τής ύπάρξεως ή μή τοΰ 
κατά τό προηγούμενον άρθρον σπου
δαίου λόγου καταγγελίας.

5. Καταγγελία τής σχέσεως έρ
γασίας τών έν παρ. 1 τοΰ προη
γουμένου άρθρου μισθωτών, άνευ 
συνδρομής τοΰ κατά τήν παρ. 2 
προηγουμένης διαπιστώσεως τοΰ 
αύτοΰ σπουδαίου λόγου είναι άκυ
ρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I'. 
Απεργία. - Ανταπεργία

"Αρθρον 36. 
Απεργία

1. ’Απεργία δύναται νά κηρυχθή 
έφ’ δσον:

α) ’Αποβλέπει εις έπίλυσιν δια
φοράς πρός βελτίωσιν ύφισταμένων 
δρων έργασίας τών μισθωτών καί 
άφορά εις συγκεκριμένος έπιδιώ- 
ξεις, γνωστοποιηθεί σας έγγράφως 
εις τό έτερον μέρος.

β) Παρέλθει άπρακτος εύλογος 
χρόνος, έντός τοΰ οποίου, κατά τήν 
καλήν πίστιν, λαμβανομένων ύπ’

δψιν καί τών ειδικών συνθηκών, έ- 
δει ν’ αναμένεται ή διά διαπραγμα
τεύσεων έπίλυσις τής διαφοράς.

’Απεργία έπιδιώκουσα καί άλλους 
σκοπούς πέραν τών ύπό στοιχείου 
α' τής παρούσης παραγράφου δια- 
λαμβανομένων είναι παράνομος.

2. Ή, κατά τήν προηγουμένην 
παράγραφον, απεργία κηρύσσεται 
καί πραγματοποιείται μόνον έφ’ δ
σον άποφασίση περί αύης ή συνέ- 
λευσις τών μελών τοΰ έργασιακοΰ 
σωματείου ή ένώσεως ή, προκειμέ
νου περί δευτεροβαθμίου ένώσεως, 
τά διοικητικόν συμβούλιον αυτής, 
εις πάσαν δέ περίπτωσιν διά πλει
ονοψηφίας τοΰ ήμίσεος πλέον ένός 
τών δικαιουμένων ψήφου μελών.

3. Κηρυσσομένης άπεργίας ή δι- 
οίκησις τοΰ έργασιακοΰ σωματείου 
ή ένώσεως οφείλει:

α) Νά γνωστοποιή τήν κήρυξιν 
τής άπεργίας τεσσαράκοντα οκτώ 
(48) τούλάχιστον ώρας προ τοΰ ά- 
ποφασισθέντος χρόνου ένάρξεως αύ
τής εις τόν έργοδότην καί τήν πλη- 
σιεστέραν ύπηρεσίαν τοΰ Υπουρ
γείου Έργασίας καί

β) Νά μεριμνά δπως καθ’ δλην 
τήν διάρκειαν αύτής έξακολουθήση 
παρέχον τάς ύπηρεσίας του τό ά- 
ναγκαιοΰν διά τήν άσφάλειαν τών 
έγκαταστάσεων τοΰ έργοδότου προ
σωπικόν.

4. ’Απεργία δέν δύναται νά πρα- 
γματοποιηθή μετά πάροδον εξήκον
τα ήμερών άπό τής λήψεως τής πε
ρί κηρύξεώς της άποφάσεως.

5. Διαρκούσης τής Ισχύος συλλο
γικής συμβάσεως έργασίας ή διαι
τητικής άποφάσεως, δέν έπιτρέπε- 
ται ή διά συλλογικών μέτρων επι
δίωξις μεταβολή ςτών δρων αύτής.

6. Αί διατάξεις τών παρ. 2 έως 
4 τοΰ άρθρου 18 τοΰ Ν. 3239)55 
«περί τρόπου ρυθμίσεως τών συλ
λογικών διαφορών έργασίας κλπ.» 
δέν θίγονται ύπό τών διατάξεων τοΰ 
παρόντος άρθρου.

7. Έπί μερικής άπεργίας έάν κα
θίσταται ανωφελής διά τόν έργοδό
την ή ύπό τών μισθωτών προσφερο- 
μένη έργασία οήτος δικαιούται, ν’ 
άποποιηθή τήν προσφοράν χωρίς νά 
καθίσταται ύπερήμερος περί τήν α
ποδοχήν τής έργασίας.

"Αρθρον 37.
Ά,νταπεργία

’Ανταπεργία δύναται νά κηρυχθή 
ύπό έργοδοτικοΰ σωματείου ή ένώ
σεως έφ’ δσον αΰτη άπεφασίσθη κα
τά τήν διαδικασίαν τής παραγρά
φου 2 τοΰ προηγουμένου άρθρου ά- 
ναλόγως έφαρμοζομένης. Κατ’ έξαί- 
ρεσιν δύναται νά κηρυχθή ανταπερ
γία καί ύπό μεμονωμένων έργοδο
τών έφ’ δσον άποβλέπει εις άπό- 
κρουσιν κηρυχθείσης κατ’ αύτών μό
νον άπεργίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'.
3Βωμ.ατεία καί Ενώσεις 

συνταξιούχων 
"Αρθρον 38.

Χωμ,ατεΐα καί Ενώσεις 
συνταξιούχων

1. Μισθωτοί καί έργοδόται παύ
ουν αύτοδικαίως νά είναι μέλη τών 
εις ά μετέχουν έπαγγελματικών σω
ματείων, καθιστάμενοι όριστικώς 
συνταξιούχοι φορέως κυρίας άσφα- 
λίσεως.

2. Ή έν τή προηγουμένη παρα
γράφω διάταξις έφαρμόζεται καί 
διά τούς καταστάντας ήδη συντα
ξιούχους καί λαμβάνοντας σύνταξιν 
κατά τήν δημοσίευσιν τοΰ παρόν
τος.

3. Οί κατ’ έφαρμογήν τοΰ Ν.Δ. 
185)69 άποχωρήσαντες τής διοι- 
κήσεως έργασιακοΰ σωματείου ή έ
νώσεως καί λαβόντες σύνταξιν ή 
άποζημίωσιν παρά τοΰ Ταμείου Ε
πικουρικής Άσφαλίσεως τών εκπρο
σώπων καί ύπαλλήλων τών έργατι- 
κών έπαγγελματικών οργανώσεων ή 
τής Έργατικής Εστίας ή παρ’ άμ- 
φοτέρων, έξομοιούμενοι πρός συν
ταξιούχους, δέν δύνανται νά είναι 
μέλη έργασιακοΰ σωματείου.

4. Οί κατά τάς προηγουμένας 
παραγράφους συνταξιούχοι δικαι
ούνται νά είναι μέλη σωματείων 
συνταξιούχων.

5. Σωματεία ή ένώσεις συνταξι
ούχων διέπονται ύπό τών διατάξε
ων τοΰ παρόντος, άναλόγως έφαρ
μοζομένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ'. 
Άστικαι καί ποινικαί 

κυρώσεις 
"Αρθρον 39.

Άστικαΐ κυρώσεις

1. Μισθωτοί, μετέχοντες εις ά- 
περγίαν πραγματοποιουμένην κατά 
παράβασιν τών διατάξεων τοΰ άρ
θρου 36 ή μή παρέχοντες διαρκού- 
σης τής άπεργίας τήν έργασίαν των 
πρός άσφάλειαν τών έγκαταστάσε
ων τοΰ έργοδότου, καίπερ ώρίσθη- 
σαν πρός τοΰτο, θεωρούνται ώς κα- 
ταγγείλαντες τήν μετά τοΰ έργοδό
του σχέσιν έργασίας.

2. ‘Ωσαύτως, θεωρούνται, ώς κα-

ταγγείλαντες τήν μετά τοΰ έργο
δότου σχέσιν έργασίας, τά μέλη τής 
διοικήσεως τοΰ έργασιακοΰ σωμα
τείου ή ένώσεως, άτι να δέν έλαβον 
τά άναγκαΐα μέτρα διά τήν κατά 
τήν διάρκειαν άπεργίας άσφάλειαν 
τών έγκαταστάσεων τοΰ έργοδότου.

"Αρθρον 40.
Ποίνιχαί κυρώσεις

1. Τιμωροΰνται διά φυλακίσεως 
μέχρι ς έξ μηνών καί χρηματικής 
ποινής, έφ’ δσον δέν προβλέπεται 
βαρυτέρα ποινή ύπό άλλης τίνος 
διατάξεως.

α) Ό πρός ίδιον όφελος άνευ δι
καιώματος, χρησιμοποιούν τήν έπω- 
νυμίαν έπαγγελματικοΰ σωματείου 
ή συντελούν εις άπομίμην αύτής.

β) Μέλη διοικήσεως έπαγγελμα- 
τικοΰ σωματείου ή ένώσεως, τά ό
ποια ύπό τήν ιδιότητα τούτην δέ
χονται ή αποφασίζουν δπως τό σω- 
ματεΐον ή ή ένωσις λάβη οίασδή- 
ποτε μορφής οικονομικήν ένίσχυσιν 
παρ’ άλλοδαποΰ, έφ’ δσον τοΰτο δέν 
προβλέπεται ύπό τοΰ καταστατικού.

γ) Μέλη διοικήσεως έπαγγελμα- 
τικοΰ σωματείου ή ένώσεως άποφα- 
σίσαντα τήν μεταξύ αύτών ή τών 
μελών τοΰ σωματείου ή τής ένώσε
ως διανομήν τοΰ δλου ή μέρους τής 
περιουσίας αύτοΰ ή έκτελέσαντα ό- 
μοίαν άπόφασιν τής συνελεύσεως 
τών μελών.

δ) Ό έμποδίζων αύθαιρέτως τάς 
συνεδριάσεις τής διοικήσεως ή τάς 
συνελεύσεις μελών έπαγγελματικοΰ 
σωματείου ή ένώσεως ή διαταράσ- 
σων ταύτας διά διεγέρσεως θορύ
βου ή αταξίας καθ’ οίονδήποτε τρό
πον.

2. Τιμωρείται διά φυλακίσεως 
μέχρι ς ένός έτους, ό ένεργών πρά
ξεις διοικήσεως έπαγγελματικοΰ 
ξι ν τής θητείας του. 
σωματείου ή ένώσεως μετά τήν λή-

3. Τά κατά τάς διατάξεις τοΰ 
παρόντος έγκλήματα διώκονται κατ’ 
έγκλησιν τοΰ έπαγγελματικοΰ σω
ματείου ή ένώσεως ή μέλους αύτών 
ή τής έποπτευούσης ’Αρχής, θεω
ρούνται δέ κατά πάσαν περίπτωσιν 
ώς αύτόφωρα καί έκδικάζονται κα
τά τήν διαδικασίαν Τών άρθρων 
418 καί 425 τοΰ Κώδικος Ποινι
κής Δικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΚ'.
Μετ*β*τικ*ί διατάξεις

"Αρθρον 41.
ΙΙροσαρμ.ογ72 καταστατικών

1. Έντός έτους άπό τής ένάρ
ξεως ισχύος τοΰ Ν.Δ. 795)1971 ά
παντα τά έπαγγελματικά σωματεία 
ή ένώσεις οφείλουν νά τροποποιή
σουν τά καταστατικά των έπί σκο
πώ προσαρμογής των πρός τάς δια
τάξεις τούτου, καί τοΰ παρόντος.

2. ‘Η τροποποίησις ένεργεϊται 
τηρουμένων τών περί τροποποιησε- 
ως τοΰ καταστατικού διατάξεων δι 
άποφάσεως τής συνελεύσεως τών με
λών, λαμβανομένης δι’ άπλής πλειο
νοψηφίας.

"Αρθρον 42.
Έκπτωσις 

μελών διοικήσεως

Μέλη διοικήσεως έπαγγελματικών 
καί συνταξιουχικών σωματείων η ε
νώσεων, έν τψ προσώπψ τών ο
ποίων συντρέχει περίπτωσις τής 
παρ. 4 τοΰ άρθρου 17 τοΰ παρόν
τος, έκπίπτουν αύτοδικαίως τής ι
διότητας τοΰ μέλους διοικήσεως από 
τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος.

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

ί
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

I Μηνιαίον δργανον τοΰ Συλλόγου | 
τών Ύπαλλήλων τής Εθνικής j 

Τραπέζης τής Ελλάδος.

•

Δ)νσεις συμφώνως τψ Νόμψ:
Υπεύθυνος:

ΑΘ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Μαραθωνομάχων 3

Διευθυντής Συντάξεως:
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
Καμελιών 42 — Π. Ψυχικόν

Υπεύθυνος "Υλης:
ΔΗΜ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 

Άθηνάς 4 — "Αγ. ’Ανάργυροι

•

Υπεύθυνος Τυπογραφείου:
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ρήγα Παλαμήδη 5—Άθήναι 
Τηλ. 319.306

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΜΗ
'Ο συν. Β. Κορνηλάκης μάς

άπέστειλε τήν κατωτέρω έπί στο
λήν του άναφερομένην εις τό
θέμα τών πτυχιούχων τραπεζι
κών ύπαλλήλων.

’Αγαπητή Τραπεζιτική,
Εις τό ψύλλον σας μηνός Αύγου

στου τρ. έτους δημοσιεύεται επιστο
λή όμάδος μή πτυχιούχων συναδέλ
φων τήν όποιαν οΰτοι οστέστειλον 
εις τήν Διοίκησιν τής ΟΤΟΕ, καί 
ώς γνωρίζομεν έκοινοποίησαν καί 
αλλαχού. Διά τάς αιτιάσεις των κα
τά τοΰ Προέδρου τής ΟΤΟΕ διά τόν 
τρόπον χειρισμού τοΰ δλου θέματος 
δέν εΐμεθα άρμόδιοι νά άπαντήσω- 
μεν Εις τήν άναπτυσσομένην δμως 
έπιχειρηματολογίαν των εις τόν ά- 
χαριν αγώνα των κατά τής προω- 
θήσεως τών πτυχιούχων συναδέλφων 
των δέν θά μείνωμεν αδιάφοροι. Δέν 
πρέπει οί έν λόγψ συνάδελφοι νά 
μείνουν μέ τήν έντύπωσιν δτι ήδι- 
κήθησαν καί δέν πρέπει οί άναγνώ- 
σται τής έπιστολής των νά άφεθοΰν 
νά ρυμουλκηθοΰν εις συμπεράσμοπα 
ξένα πρός τήν πραγματικότητα.

1. Έν πρώτο ις οί έν λόγψ συ
νάδελφοι δίδουν τήν έντύπωσιν μιας 
μικράς όμάδος ανθρώπων οί όποιοι 
έπιθυμοΰν νά έμφανισθοΰν ώς «έπι- 
θετική περίπολος» καί νά δώσουν 
οΰτω τήν έντύπωσιν δτι όπισθεν αυ
τών εύρίσκεται «μέγας στρατός». 
Πιθανώς πρόκειται περί τής ιδίας 
όμάδος ή οποία τήν 22αν Μαΐου τρ. 
έ. έδημοσίευσεν εις τήν έφημερίδα 
«Βήμα» επιστολήν εις τήν όποιαν ά- 
νεγράφετο δτι· ένώ οΰτοι έμάχοντο, 
οί άλλοι έλάμβανον πτυχία. Ώς 
γνωστόν οΰδείς έξηρέθη τής μάχης 
τοΰ ’Έθνους ή ακόμη καί τής άπλής 
στρατιωτικής θητείας "Ενεκα τών 
άνωτέρω ή περίφημος σοβαρωτάτη 
διένεξις ή όποια Ισχυρίζονται δτι υ
πάρχει μεταξύ πτυχιούχων καί μή 
υπαλλήλων, περιορίζεται εις τούς 
θορύβους τής όμάδος καί ούδεμίαν 
έμπειρικήν άντίληψιν τής ύπάρξεώς 
της έχομεν.

2. Ή έξέλιξις τής όργανώσεως 
καί τής δραστηριότητας τών έπιχει- 
ρήσεων συμπεριλαμβοινομένων καί 
τών Τραπεζών έδημιούργησε τήν α
νάγκην έφαρμογής πλήθους έπιστη- 
μονικών μεθόδων παραμεριζομένων 
τών έμπειρικών μεθόδων καί άντιλή- 
ψεων εις πλείστους τομείς. Ή Πο
λιτεία αυτό διεκήρυξε διά τής άπό- 
ψεως τής ΕΣΟΠ. Αί Διοικήσεις τών 
Τραπεζών εις αύτό πιστεύουν προ- 
κηρύσσουσαι διαγωνισμούς διά τήν 
πρόσληψιν πτυχιούχων (ή Εμπορι
κή Τράπεζα τούς προσλαμβάνει μέ 
τόν βαθμόν τοΰ Λογιστοΰ Β' διά 
τήν κατάκτησιν τοΰ όποιου απαιτούν
ται 10 έτη έν τή ’Εθνική Τραπέζη) 
καί όργανώνουσαι σχολάς καί σε
μινάρια έπιστημονικοΰ περιεχομέ
νου. ’Αλλά καί ή θορυβούσα όμάς 
άποδέχεται αυτήν τήν πραγματικό
τητα, ϊσχυριζομένη εις τό τέλος τής 
έπιστολής της δτι δέν άντιτίθεται 
εις τοιαύτας προσλήψεις κατά τό 
μέτρον τών αναγκών τών Τραπεζών. 
Έφ' δσον λοιπόν ή έπιστημονική 
γνώσις αναγνωρίζεται ώς άναγκαία 
εις πολλούς τομείς τής Τραπεζικής 
δραστηριότητας, λογικόν είναι ό δα
πάνη θείς πρός άπόκτησίν της χρό
νος νά θεωρήται ώς υπηρεσία δια- 
νυθεΐσα έν τή Τραπέζη. Δέν πρό
κειται λοιπόν περί τετραετούς προ- 
ωθήσεως, αλλά περί άναγνωρίσεως 
χρόνου υπηρεσίας. Δέν πρόκειται πε
ρί ανατροπής τής ιεραρχίας αλλά 
περί περιωρισμένης καί άνωδύνου 
άναδιατάξεως εις δικαιοτέραν σει
ράν.

Ώς γνωστόν άπό τοΰ βαθμού τοΰ 
Λογιστοΰ Α' καί άνω ή σειρά δέν 
ύφίσταται ώς κάτι τό δεδομένον αλ
λά ώς έννοια προσδιοριστέα διαρ
κώς μέχρι τέλους τής σταδιοδρομί
ας έκάστου άναμορφουμένη. Τά κρι
τήρια άναδιατάξεως είναι βεβαίως 
υπηρεσιακά αλλά ένεκα τής φύσεως 
τοΰ ζητήμοττος αί λύσεις δέν είναι 
μονοσήμαντοι ούτε είναι δυνατόν λο- 
γικώς νά όστοδειχθή πρός γενικήν ά- 
ναγνώρισιν δτι αί έπιλεγόμεναι λύ
σεις είναι εις δλας τάς περιπτώ
σεις αί άριστοί καθόσον αί αντικει
μενικοί άδυναμίαι τών μεθόδων αφή
νουν χώρον καί εις τήν έκδήλωσιν 
ανθρωπίνων αδυναμιών. Επίσης τά 
υπηρεσιακά κριτήρια εκκινούν άπό 
τούς κατασκευαστάς τών οργανισμών 
υπηρεσίας καί τών συμπληρωματι
κών νόμων. Ύπό τήν προϋπόθεσιν 
τούτην ή προώθησις τών πτυχιού
χων γίνεται μέ υπηρεσιακόν κριτή- 
ριον. Τό κριτήριον τοΰτο είναι μο- 
νοσήμαντον καί περισότερον άδ'ά- 
βλητον δλων διότι άγει εις άποτελέ-

Κοινωνικά
ΓΑΜΟ!

Ό συν. Στυλιανός Συμεωνίδης 
καί ή δίς Παρασκευή Νεστοριάδου, 
έτέλεσαν τούς γάμους των.

ΔίίΡΕΑΙ
Υπέρ τών σκοπών τής ΤΥΠΕΤ: 
Οί ύπάλληλοι τής Διευθύνσεως 

Όργανώσεως Ε.Τ.Ε. εις μνήμην τοΰ 
άποβιώσαντος πατρός τοΰ συναδέλ
φου των Πέτρου Διονυσοπούλου.

σματα τά όποια εις ούδεμίαν περί- 
πτωσιν δύνανται νά κατηγορηθοΰν ώς 
περιέχοντα στοιχεία προσωπικής εύ
νοιας. Έξ οίλλου ή άναδιάταξις τής 
σειράς έκ τής προωθήσεως τών πτυ
χιούχων δέν έχει τήν ιδιότητα τοΰ 
άνεπανορθώτου καθ’ δσον είναι έφά- 
παξ έν συνεχείςι άποσβεννυμένη κί- 
νησις καί δχι μονίμως δρώσα προ- 
ωθητική δύναμις. Οί άπολέσαντες 
τήν σειράν των μή πτυχοϋχοι δύ- 
νανται νά τήν έπανακτήσουν έάν εί
ναι ίκανώτεροι. Δέν πρέπει, έξ άλ
λου, νά λησμονώμεν δτι εκτός τής 
βαθμολογικής σειράς ύφίστοπαι καί 
σειρά εις άξιώματα. Π.χ. Διευθύν
σεις καί Υποδιευθύνσεις Υποκατα
στημάτων ή όποια δέν άντιστοιχεΐ 
άκριβώς πρός τήν προηγουμένην καί 
άρχίζει ένωρίτερον τής κτήσεως τοΰ 
βαθμοΰ τοΰ Λογιστοΰ Α'. Ώς έκ 
τών άνωτέρω ούδείς πρόκειται νά ά- 
ποστερηθή τά έκ τοΰ μόχθου του 
δη μ ι ου ργο ύ μένα δικαιώματα καί ή 
σειρά έξελίξεως τών ύπαλλήλων εί
ναι έννοια βαθύτερα διαφέρουσα ό- 
πωσδήποτε τής σειράς προ γαλα
κτοπωλείου διά τήν προμήθειαν γά
λακτος, δπου μοναδικόν κριτήριου 
είναι ό «χρόνος προσελεύσεως εις 
τόν χώρον τοΰ γαλακτοπωλείου».

Τά θέματα τοΰ προσωπικού τών 
Τραπεζών είναι σήμερον τόσον σο
βαρά ώστε νά άποτελή άση μαντο
λογ ία ή πολεμική κατά τής προω
θήσεως τών πτυχιούχων. Ή μισθο- 
λογική διαφορά έκ τής προωθήσεως 
μόνον μέρος τών υλικών δαπανών 
των θά άποσβέση καί έν πάση πε- 
ριπτώσει δέν έπιζητοΰν τήν προώθη- 
σιν διά νά υποσκελίσουν μερικούς 
συναδέλφους των ή διά νά έξελι- 
χθοΰν εις παράταξιν.

’Ενταύθα δυνάμεθα άκόμη νά πα
ρ ατηρήσωμεν δτι έάν ολόκληρον τό 
σώμα τών πτυχιούχων δέν χρησι
μοποιείται εις έπιστημονικήν έργα
σίαν τοΰτο άφορςι εις τήν όργάνω- 
σιν τών Τραπεζών. Πλείσται Ύπη- 
ρεσίαι είναι έπιστημονικής υφής κι’ 
δμως δέν χρησιμοποιούνται άκόμη 
πτυχιοΰχοι ένεκα προφανώς τοΰ «κα
τατρεγμού τών μή πτυχιούχων». Αί 
ϋπηρεσίαι μή πτυχιούχων συναδέλ
φων εις αυτούς τούς τομείς συνί- 
στανται εις τυποποιημένην μερικήν 
έφαρμογήν έπιστημονικών γνώσεων. 
Ή άπουσία τής γνώσεως τοΰ συνο
λικού έπιστημονικοΰ κλάδου τούς 
καθιστά όλιγώτερον ικανούς τών 
πτυχιούχων συναδέλφων των καί εις 
πολλάς περιπτώσεις έντελώς άκα- 
ταλλήλους.

3. Ή κατοχή τοΰ πτυχίου απο
τελεί καθ' ή μάς συμπληρωματικόν 
ψύλλον ποιότητας τοΰ υπαλλήλου. 
Ώς γνωστόν, ό προϊστάμενος μιάς 
Ύπηρεσίας καλείται νά κρίνη: τήν 
εύφυΐαν καί τήν κρίσιν τών ύπαλλή
λων του. Χρησιμοποιούνται ένίοτε 
οροί έξαιρετικώς «έπικίνδυνοι» ώς 
π.χ. «εύφυΐα έξαίρετος» τούς όποι
ους θά έδίσταζε κανείς άκόμη: καί 
διά τόν ’Αϊνστάιν ή τόν Όπενχά'ό 
μερ νά χρησιμοποιήση. Τοΰτο ση- 
χαίνει δτι έκφέρεται ύπό τοΰ προϊ
σταμένου γενικωτέρα γνώμη διά τήν 
εύφυΐαν καί κρίσιν τοΰ 'υπαλλήλου 
ήτοι διά τήν πνευματικήν αύτοΰ κα- 
τάστασιν πολύ πέραν τής έκτελου- 
μένης ύπ’ αύτοΰ έργασίας. Έν τοι- 
αύτη περιπτώσει διατί νά μή έχη 
ιδιαιτέραν σημασίαν ή γνώμη καθη
γητών διεθνούς κύρους οί όποιοι έ- 
χορήγησαν τά πτυχίον εις τόν πτυ- 
χιοΰχον; Βεβαίως τούς έν τή Τρα
πέζη θά κρίνουν οί προϊστάμενοι 
αύτών, άλλά καί ή κατοχή τοΰ πτυ
χίου άποτελεΐ συμπληρωματικόν ψύλ
λον ποιότητας μεγάλης έγκυρότη- 
τος. ,

4. Εις πολλά σημεία τής έπιστο- 
λής τής όμάδος έπιχειρεΐται σύγκρι- 
σις τών ικανοτήτων πτυχιούχων καί 
μή μέ καταφοηιή διάθεσιν ύποστη- 
ρίξεως τής υπεροχής τών δευτέρων. 
Αί μέθοδοι συγκρίσεως είναι ήθε- 
λημένως άφελεΐς αί δέ γενικεύσεις 
των ένθυμίζουν προεπιστημονικήν 
περίοδον καί πρωτογονισμόν. Καθ’ 
ημάς τό θέμα δέν άφορά μεμονωμέ
νος περιπτώσεις, άλλά τό σύνολον. 
Είςτήν σειράν τών μή πτυχιούχων 
ύπαλλήλων διατεταγμένην ώς πρός 
τήν ικανότητα αύτών άντιστοιχεΐ — 
άμφ ι μονοσημάντως —- έτέρα σειρά 
πτυχιούχων διατεταγμένη έπίσης ώς 
πρός τό αυτό κριτήριον. Κάθε δρος 
τής δευτέρας σειράς έχει τήν αύ- 
τήν ικανότητα μέ τόν άντίστοίχον ό
ρον τής πρώτης καί έπί πλέον δια
θέτει έπιστημονικήν γνώσιν διευού- 
νουσαν τήν άποδοτικήν του άξίαν. 
Άντ’ αυτών ή όμάς λαμβάνει ύπ’ 
δψιν έλαχίστας άτυχεΐς περιπτώσεις 
πτυχιούχων, κλείνει τούς οφθαλμούς 
της προ πολύ περισσοτέρων ατυχών 
περιπτώσεων μή πτυχιούχων καί έ- 
ξερχομένη άνά τάς όδούς κραυγά
ζει «εύρηκα»! Ο ισχυρισμός της Ο
τι ή σημερινή σύνθεσις τών άνω- 
τάτων στελεχών τής Τραπέζης ά- 
ποδεικνύει τήν άνωτερότητα τών μή 
πτυχιούχων είναι έσφαλμένος διότι 
κατά τήν έποχήν τήν όποιαν ήρχισαν 
τήν καρριέραν των τά έν λόγψ στε
λέχη ό άριθμός τών πτυχιούχων ή- 
το έλάχιστος άν δχι άνύπαρκτος. 
Έν πάση περιπτώσει υπάρχουν σή
μερον άνώτατα στελέχη πτυχιοΰχοι 
εις καλλιτέραν άναλογίαν ή κατά τήν 
έκκίνησιν. ’Ακριβέστερου: πάντες οί 
έχοντες πτυχίον καί τόν άναγκαι-
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.)



Κρηηϊς ασφαλείας
Tnnrinnnrinmrinnnrinnr^^

S Τοΰ κ. ΗΑΙΑ I. ΚΥΡΟΥ

“ΩΔΥΝΕΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΕΤΕΚΕ ΜΥΝ„
• Άνακοίνοσις της Ο.Τ.Ο.Ε. καί των συνεργαζομένων ’Οργανώσεων

Αόγω τής σϊίουόαι,άτητός του 
άναδηιμοακύ ομεν άπδ τήν Εφημε
ρίδα τής Θεσσαλονίκης «ΕΛΛΗ
ΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ» αρθρον τοΰ 
διευθυντοϋ της κ. Ήλία Κόρου, 
το όποιον -ά<ρο-ρςί εις το νέον σχε
δίαν περί Κοινωνικής Άαΐφ-αλί- 
σεως.

Έν άρχή είναι ό λόγος τής Κσ- 
βερνήσεως. Καί, ώς ττολίται ένός 
Κράτους, τοΰ όποιου εϊμεϊΒά οί δη
μιουργοί, διά τοΰ αίματος καί τοΰ 
ίδρώτος μας, δεν είναι δυνατόν πα
ρά νά αίσθανώμεθα υπερήφανοι δι" 
αΰτό καί νά τρέφωμεν αισθήματα 
πλήρους εμπιστοσύνης προς τούς 
διοικοΰιντας αΰτό. Δι’ αυτό, κατ’ 
άρχήν, πιστεύομεν εις τάς διαβε
βαιώσεις τών εκπροσώπων τοΰ Κρά
τους, δτι, τά δηιμοσιευθέντα άνα- 
φορίικώς προς τά μέλλοντα νά ί- 
σχύσουν επί τοΰ ασφαλιστικού, δεν 
άντοπτοκρί νον-ται πλήρως εις τάς 
πληροφορίας, που διέρρευσαν προς 
τήν δημοσιότητα. Άλλ’ ή ουσία πα
ραμένει άκεραία καί αυτή συνιστά 
μίαν πρωτοφανή, εις τά παγκόσμια 
χρονικά τής κοινωνικής πολιτικής 
οϊουδήποτε κράτους, φλοσσφίαν καί 
πρακτικήν έφαρμογήν τής κοινωνι
κής άσφαλίσεως διά τοΰ συγκερα 
σμοΰ τόσον τοΰ κεφαλαιοκρατικού 
δόγματος δσον καί τοΰ... κομμουνι
στικού:!). Ποΰ βλέπομεν την κομ
μουνιστικήν χροιάν; Μά, άπλούστα- 
τα, εις τήν θεωρίαν τών «τεχινσκρα- 
τών» συμβούλων καί άνωτάτων, ση
μερινών, λειτουργών τοΰ υπουργεί
ου Κοινωνικών ’Υπηρεσιών, δτι ή 
κοινωνική δικαιοσύνη δέον νά εφαρ
μόζεται διά τής ίσοπεδώσεως προς 
τά... κάτω! Ποΰ βλέπομεν τό κεφα
λαιοκρατικόν δόγμα, ώς τούτο ί'σ/υ- 
σεν εις τήν παλαιοτέραν ’Αμερικήν; 
Καί αΰτό είναι εΰκολον νά άποδει- 
χθή: Εις τήν έμπραγμάτως έφαρ- 
μοζομένην θεωρίαν, δτι, ή σύνταξις 
είναι... συμπλήρωμα οικονομικόν 
διά τήν διαβίωσιν τοΰ συνταξιού
χου καί τής οικογένειας του(!). Οΰ- 
τος πρέπει, βασικώς, νά έπιζή ώς 
συνταξιούχος — αυτός καί ή οίκο- 
γένειά του — διά τής άποταμιεύ- 
σεως πού εκαμεν όταν ήτο μισθω
τός... Άλλ’ "Υψιστε Θεέ, ποιος Έλ
λη» μισθωτός -δύναται νά αποταμί
ευση, καί δή τόσα, ώστε επ’ αυτών 
νά στηρίζεται, πρωτίστως, διά τήν 
έν συνταξιοδοτήσει, διαβίωσίν του;

Αΰτά φρονούν οί,.. άναλογισταί, 
οί επί τι χρόνον έργασθέντες έν 
’Αμερική καί ήδη άναλαβόντες νά 
ρυθμίσουν τό ασφαλιστικόν τοΰ Ελ
ληνικού Λαού. Καί πώς ιθά τό ρυ
θμίσουν; Διά τής υπαγωγής δλων 
τών μισθωτών εις τό Ι.Κ.Α. ’Ανε
βαίνει, στοματικός, τό πλαψόν τών 
συντάξεων τοΰ Ι.Κ.Α., κατεβαίνει 
εκείνο τών μισθωτών που εντάσσον
ται εις τό Ι.Κ.Α. Διαμαρτύρονται 
οί 150,000 μισθωτοί, πού πλήττον
ται ανηλεώς, άρπαζομένων τών συν
τάξεων καί τών ταμείων των; Στρέ- 
φομεν κατ’ αυτών τούς ήδη άνήκον- 
τας εις τό ΙΚΑ, πού υποτίθεται δτι 
ώφελοΰνται.Καΐ Ετσι άντιρροποΰμεν 
τήν άντίδρασιν, στρέφοντες τήν μί
αν τάξιν κοιτά τής άλλης, έν όνόμα- 
τι τής αρμονίας τών τάξεων. "Η μή
πως τής πάλης τών τάξεων; Αυτή 
είναι τακτική έξουδετερώσεως τής 
άντιδράσεως. Καί όλοκληροΰται με 
τό σύστημα τό Εφαρμοζόμενου εις 
τά... σφαγεία τοΰ Σικάγου. ’Εκεί 
οδηγούν Ενα - Ενα τούς ταύρους 
προς σφαγήν — οί ίδικοί μας «τε- 
χνοκράται» βάζουν χέρι μίαν - μίαν 
τάς τάξεις. "Ωστε νά μή διαμαρτύ- 
ρωνται δλαι αί τάξεις μαζί καί κα
θίσταται άδύνατος ή εφαρμογή τοΰ 
κομμουνιστοκεφαλαιοκρατικοΰ συ
στήματος, δπως Εγινε μέ τήν προ 
διετίας ανεπιτυχή απόπειραν Ε
φαρμογής τοΰ ’Ασφαλιστικού Κώδι- 
κος. Άφοΰ, λοιπόν, μανδρωθοΰν οί 
150.000 μισθωτοί, πού δεν υπάγον
ται, μέχρι στιγμής, εις τό IΚΑ, έ
πειτα θά Ελθη καί ή σειρά τών άλ
λων. "Ολων τών άλλων, οίανδήποτε 
Εργασίαν καί αν κάμνουν.

’Επικαλούνται οί «τεχνοκράται» 
άναλογισταί καί άλλα φροΰτα εί- 
σαχθέντα έξ ’Αμερικής ώς Επιχειρή
ματα ακλόνητα διά τήν έφαρμογήν 
τοΰ Κωδικός των, τήν άναπηρίαν 
τοΰ ΙΚΑ. Καί ποιος τούς είπεν δτι, 
τήν ανικανότητα Εκείνων πού φέ
ρουν τήν ευθύνην διά τήν κακήν κα- 
τάστασιν του ΙΚΑ, παλαιών καί νέ
ων φωστήρων, θά τήν πληρώσουν 
Εκείνοι πού Εχουν ανθηρά ταμεία; 
Ποια ηθική κοινωνική καί ποία κοι
νωνική δικαιοσύνη λέγει, δτι πρέ
πει νά άρπάζωμεν άπ’ Εδώ καί νά 
δίδωμεν Εκεί, διά νά τά πτωχεύω- 
μεν εις τό τέλος δλα; Καί άν υπο
στηρίζεται τό αντίθετον, δηλαδή ό
τι καί τά συγχωνευόμενα ταμεία 
δέν Εχουν καλώς καί στηρίζονται 
εις κοινωνικούς ή χαριστικούς πό
ρους, πώς άπό τήν συγχώνευσιν 
πλείστων πτωχών ταμείων θά ποο- 
κύψη Ενα πλουσιώτερον, καθ’ ήν 
στιγμήν, έν όνόματι τής Ελαφρύν- 
σεως τής Εργοδοσίας αί υποχρεώ
σεις αυτής προς τό ΙΚΑ θά κατα
στούν όλιγώτερον βαρεΐαι;

’Αδυνατούμε» νά έβατεόσωμεν εις 
τούς σπουδαίους Εθνικούς καί κοι

νωνικούς λόγους, οί όποιοι ήγαγαν 
τούς «τεχνοκράτας» νά είσηγοΰνται 
προς τήν Κυβέρνησιν τοιαύτας άδι
κους καί καταστροφικάς λύσεις. 
’Από τούς πόρους τών ’Ασφαλιστι
κών Ταμείων, δηλαδή άπό τά δισε
κατομμύρια δραχμάς τοΰ ίδρώτος 
τών ήσφαλισμένων Ελλήνων Εργα
ζομένων, δανειοδοτούνται, διά τήν 
άνάπτυξιν τής οικονομίας, αί πα
ραγωγικοί τάξεις καί, πρωτίστως, 
οί έφοπλισταί. Ύπό λαμπρούς ο
ρούς. Σύν τοΐς άλλοις, βεβαίως, διά 
νά καταστούν καί πλουσιώτερσι. 
Καί αυτοί πού τούς καθιστούν 
πλουσιωτέρους, διά τοΰ ίδρώτος των 
καί τών Ετών τής ζωής των, πού 
καθίστανται όλιγώτερα διά τοΰ 
σκληρού μόχθου των, θά γίνουν πτω
χότεροι εις τά γηράματά των, όταν 
Εχουν νά ΰπανδρεύσουν κόρας καί 
νά σπουδάσουν παιδιά; Καλέ τί μάς 
λένε οί κύριοι «τεχνοκράται»; Έ- 
σκέφθησαν καλά τί άποτολμοΰν νά 
κάμουν; "Η μήπως νομίζουν δτι δέν 
έπήραν ε’ίδησιν δλοι οί "Ελληνες, 
δτι, ό Ενας μετά τον άλλον, κατά 
τάξεις Εργαζομένων, Ερχεται ή σει
ρά των;

’Εάν είναι πραγματικοί τεχνο
κράτα ι, άνευ εισαγωγικών, καί άν 
Εχουν μυαλό καί ικανότητα, διατί 
δέν Εξυγιαίνουν τό Ι.Κ.Α.; Ο Με- 
ταξάς, μέ τούς ίδικούς του τεχνο
κράτας, πού δέν τούς έκάλεσεν άπό 
τήν ’Αμερικήν, ίδρυσε τό ΙΚΑ· αυ
τοί δέν ήμποροΰν νά τό λειτουργή
σουν μέ άπόδοσιν, παρ’ δλα δσα 
είσπράττονται; Τότε νά τούς από
λυση ή Κυβέρνησις καί νά τούς 
στείλη πίσω άπό Εκεί πού ήλθαν. 
Διότι τήν Κυβέρνησιν καί τήν Έ- 
πανάστασιν Επικαλούνται, δταν α
νακοινώνουν εις τούς Εκπροσώπους 
τών Εργαζομένων, τάς σκέψεις καί 
αποφάσεις των. Φορτώνουν, άνάν- 
δρως καί δολιοφθορικώς, εις τήν 
Έπανάστασιν καί τον Πρωθυπουρ
γόν τάς σοφίας των. ’Ενώ ούτε ή 
Έπανάστασις ούτε ό Πρωθυπουρ
γός είχαν ή Εχουν σκοπόν νά κα
ταστήσουν τούς "Ελληνας πτωχο- 
τέρους. Νά τούς αρπάξουν, λοιπόν, 
άπό τό αυτί καί νά τούς άπομα- 
κρύνουν, διά νά ανακουφίσουν τόν 
Ελληνικόν Λαόν.

Νά έρωτήση ό κ. Πρωθυπουργός 
τούς K.K. «τεχνοκράτας», βάσει ποι
ας ηθικής καί ποιου δικαίου προ
χωρούν εις τόν διαχωρισμόν τών 
Ελλήνων εις είλωτας ή παρίας καί 
εις προνομιούχους; Διατί οί Εργα
ζόμενοι εις τά ύπό συγχώνευσιν τα
μεία, καί αν ακόμη λαμβάνονυ ικα
νοποιητικόν μισθόν, πρέπει νά κα
ταλήξουν μέ σύνταξιν κατ’ άνώτα- 
τον δριον 7.500 δραχμάς καί οί 
προσφέροντες τάς υπηρεσίας των, 
ΰφ’ οίανδήποτε μορφήν, εις τό Δη
μόσιον, λαμβάνουν σύνταξιν δέκα 
καί είκοσι χιλιάδων δραχμών, καί- 
τοι έλάμβανον, Εργαζόμενοι, μικρό
τερο» μισθόν Εκείνων πού ΰφίσταν- 
ται μείωσιν τών συντάξεών των; 
Αυτό τό όποιον δέν ή μπορεί νά τό 
θέλη ούτε ό Θεός, ούτε ό διάβολος, 
αποτελεί θρυαλίδα εις τά θεμέλια 
τής Εθνικής ένότητος. Δηλαδή τής 
Έλάδος. Διότι σήμερον οί μισθω
τοί τών τάδε κατηγοριών, αϋριον οί 
άλλοι, μεθαύριο» οί ιατροί, δικηγό
ροι, συμβολαιογράφοι, φαρμακο
ποιοί κλπ. κλπ., σταδιακώς δλοι 
οί "Ελληνες, πλήν όλιγίστων προ
νομιούχων, θά ΰποχρεοΰνται νά έρ- 
γάζωνται μέχρι θανάτου, ή νά θνή
σκουν Εργαζόμενοι, διότι ή σύντα
ξίς των θά είναι μικρά καί θά ά- 
νέβη τό δριον ήλικίας προς συντα
ξιοδότησα, καί οί όλίγιστοι θά Ε
ξέρχονται εις τήν τριακονταπεντα- 
ετίαν, ακμαίοι εις ηλικίαν 55 ή 58 
Ετών, διά νά θίγουν σύνταξιν 15 
καί 20 χιλιάδων, νά λαμβάνουν πα
χυλά έφ’ άπαξ, νά Εχουν έξησφα- 
λισμένην τήν προίκησιν τών κορών 
των καί τάς σπουδάς τών τέκνων 
καί νά λαμβάνουν τάς παχυλάς συν
τάξεις των αί θυγατέρες των, καί 
δταν ακόμη συμβή νά ΰπανδρευθοΰν 
καί νά πάρουν, ακολούθως διαζύ- 
γιον. "Ε δχι, δλοι οί "Ελληνες Ε- 
χομεν τάς αϋτάς υποχρεώσεις καί 
τά αυτά δικαιώματα. Πρέπει νά ά- 
μειβώμεθα άναλόγως τής ποσότη- 
τος καί τής ποιότητας τής παρεχο- 
μένης Εργασίας καί νά λαμβάνω- 
μεν σύνταξιν των κρατήσεων Εκ τών 
αποδοχών μας. Δέν είναι δυνατόν Ε
νας "Ελλην νά πληρώνη Επί τριάντα 
Ετη κρατήσεις, διά σύνταξιν καί ια
τροφαρμακευτικήν περίθαλψιν, τρεις 
τέσσαρας καί πέντε χιλιάδας μη
νιαίος καί νά λάβη, Επί πέντε Ετη 
πού θά ζήση ώς συνταξιούχος — 
άν ζήτη τόσον — 7.000 δραχμάς. 
Αΰτό λέγεται κλοπή, καθαρά «Αδι
κοπραγία, τήν οποίαν καμμία η
θική καί κανένας Νόμος θείος ή αν
θρώπινος, δέν ή μπορεί νά άνεχθή 
καί συγχωρήση. Έφ’ ώ καί άπευ- 
θυνόμεθα εις τόν Πρωθυπουργόν καί 
τόν καλοΰμεν, έν όνόματι τού Δι
καίου τής ’Ηθικής καί τοΰ συμφέ
ροντος τής Ελλάδος, εις τήν υπη
ρεσίαν τών όποιων άπεφάσισε νά 
άναλώση τήν ζωήν του, νά άπορρί- 
ψη δλας αύτάς τάς εισηγήσεις καί 
νά έκδιώξη τούς είσηγητάς. Τόν έξ- 
ορκίζομεν νά τό πράξη, έν όνόματι 
τού Εθνικού συμφέροντος.

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1η,ς ΣΕΛ.)
δράσεις αίτινες θά προέκυπτον, εΐχο- 
μεν ζητήσει, έν πλήρ-ει βυναναθήμα- 
τι ευθύνης, -άπό μ-ακρού καί μετά φορ- 
τικότητος νά μάς γνωστοποιηθούν αί 
σκέψεις καί τά σχέδια ή «προσχέδια» 
τών μελετητών, διά νά έκφέρωμεν ύ- 
πευθύνως τάς απόψεις μας, αλλά δυ
στυχώς δέν ύπηρξεν άνταπόώρισις είς 
τδ αίτημά μας τούτο. Ή άπόλυτος 
μυστικότης πού Ετηρεϊτο καθ’ δλην 
τήν διάρκειαν τών μελετών, πράγμα 
άκατανόητον δι’ ήμάς τούς μή μ ν
ότας, Εδημιούργησεν τδ κατάλληλον 
Εδαφος καί δ άνώμαλος τρόπος καθ’ 
δν ήλθον εις τήν δημοσιότητα τά σχέ
δια, έιδημιούργησεν, ώς ήτο φυσικόν 
τήν Εντονον άντίδρασιν.

Έν πάση περιπτώσει, έφ’ ιδσον άν- 
τί τοΰ κατά τήν άποψίν μας λογικού 
καί άποτελεσματικοϋ τρόπου, τής στε
νής συνεργασίας τών μελετητών με
τά τών υπευθύνων ενδιαφερομένων έ- 
προτιμήθη ή ιάπομόνωσις καί έφ’ δσον 
ώς συνέχεια μάς Επιβάλλεται δ δι’ 
ανακοινώσεων διά τού τύπου διάλο
γος, εϊμεθα υποχρεωμένοι νά ,σχολιά- 
σωμεν καί τό «προσχέδιον» καί τάς 
δηλώσεις· τού κ. Ύπο-ρυγού, αίτινες 
τείνουν νά προασπίσουν τάς «διατά
ξεις» τοΰ «προσχεδίου».

Κατ’ άρχήν, μετά λύπης μας βα- 
θείας διαπιστώνομεν είς τάς δηλώ
σεις τού κ. 'Υπουργού, πλήρη Ελλει- 
ψιν καί τής πλέον στοιχειώδους Επα
φής του μετά τοΰ παλμού 6 όποιος 
συνθέτει τούς πόθους, τάς ελπίδας 
καί τάς άνησυχίας τών εργαζομένων 
διά τδ άσφαλιστικόν των μέλλον, ,δ- 
ταν άμιλή περί βεβιασμένης καί ·άσυ- 
νειδήτου άντιδράσεως.

Δέν Εχει, προς μεγίστην ζημίαν 
τής δλης προσπάθειας, άντιληφθή 
ποιαν άλλεργικήν άντίδρασιν πρσκα- 
λεΐ εις δλους τούς εργαζομένους καί 
τδ άκουσμα απλώς τοΰ Ι.Κ.Α., ώς 
τούτο εμφανίζεται σήμερον καί ίδπως 
τδ άποδεικνύει ή μέχρι σήμερον ι
στορία του. Δέν θά έπεκταθώμεν έπί 
τούτου διότι είναι κοινή· ή άντίληψις 
καί Ιδέν χρήζει ούδεμιάς έπεξηγη')- 
σεως.

Συνεπώς, διά πάντα ένδιαφερό,με- 
νον νά καταπιασΤή μέ τδ θέμα τής 
Κοινωνικής Άσφαλίσεως προβάλλει 
ώς πρώτιστον καθήκον ή δι’ απολύ
τως πειστικών μεθόδων διόρθωσις 
τών τοΰ Ι.Κ.Α. καί πειστική μέθοδος 
δέν είναι, ούτε ή είσοδος είς αύτδ 
νέων ήσφαλισμένων μέ μειωιμένον •μά
λιστα άσφάλιστρον, (τδ 80ο) ο θά έ- 
πιστρέφεται είς τούς παλαιούς φορείς) 
ούτε τδ γεγονός οτι οί ίδιοι οί με- 
λετηταί μόλις προ ένδς Ετους (όίρθρ. 
157 παλαιού σχεδίου), «δήλωναν έπι- 
σήμως δτι διά νά δρθοποίδήση τό I. 
Κ.Α. χρειάζεται αυξησις τού άσφα- 
λίστρου του άπδ 5,16ο) ο εως 29,75ο) ο 
ήτοι άπδ 12,25 Εως 18 καί έν συνε
χείς: είς 36ο) ο. ’Ενώ σήμερον τδ 
θαύμα! πραγματοποιείται μέ μόνον 
0,75ο) ο!! (άρθρ. 2 σημερινών σχε
δίων) .

Πότε ήσαν ορθοί οί υπολογισμοί, 
τότε ή τώρα; Ποιαν Εμπιστοσύνην 
δύναται νά εχη τις είς τοτούτους υ
πολογισμούς ;

Καί προχωροΰμεν είς περαιτέρω ά- 
νάλυσιν καί τών διατάξεων τού «προ
σχεδίου» καί τών έπιβεβαιωτικών δι’ 
αύτά δηλώσεων τού κ. Υπουργού. 
’Υπάρχει τδ δρθρον 1 είς τδ όποιον 
άναιφέρεται έπιβεβαιούμενον ύπδ τού 
κ. Υπουργού δτι, οί νέοι άσφ,αίλιζό- 
μενοι, «οί όποιοι μηδεμίαν Εχουν εί- 
σέτι προσδοκίαν» θά είσέλθουν είς 
τδ Ι.Κ.Α.

Τούτο βεβαίως ιΰρδς αντιδιαστολήν 
προς Εκείνους οί όποιοι «Εχουν προσ
δοκίαν». Χρειάζεται έπισηματέρα έ- 
πιβεβαίωσις τής Εναντι τού Ι.Κ.Α. 
δυσμενούς διαθέσεως τής κοινής γνώ
μης δταν ό ίδιος 5 κ. Υπουργός δ ή
λοι έπισήμως οτι διά νά ε’υσέλθη τις 
είς τδ Ι.Κ.Α. οφείλει νά μή, Εχη 
προσδοκίαν!!;; ’Εκτός δν τά ώς έν 
τή άνωτέρφ παραγράφψ μέτρα περί 
Ι.Κ.Α. δημιοργή,σουν τον Παράδει
σον!! Νά τδ δούμε καί νά μή: τδ πι
στέψουμε πού λέγει καί ή λαϊκή πα
ροιμία Άλ λ ά πρώτα ν ά τ ό 
δ θύμ ε!!

Διότι δν λάβωμεν ύπ’ δψιν δτι τδ 
Ι.Κ.Α. δέν κατορθώνει νά είσπραξη 
πλήρως τά ασφάλιστρα (καί δς Ελθη' 
είς φώς τδ ποσόν τών παγφμένων ό- 
φειλομένων άσφαλίστρ,ων) δέν δύνα- 
ται νά έπενΙδύση τά δσα Εχει διαθέ
σιμα άποδοτικώς, έπιβαρύνεται μέ τήν 
Εφαρμογήν τής Κοινωνικής Πολιτι
κής, (παροχαί προς διωχθέντα,ς Έλ
ληνας τοΰ ’Εξωτερικού κλπ. κλπ;), 
γεγονότα περί τών όποιων ούδείς λό
γος γίνεται έν τψ σχεδίφ, δυνάμεθα 
μετά πεποιθή,σεως νά προιβλέψωμεν Ε- 
τι περαιτέρω έπιδείνωσιν τής οικονο
μικής καταστάσεως τού Ι..ΚΑ.

Όμιλε! δ %. Υπουργός περί προ
νομιούχων καί Ιδιοτελών. Δεχόμεθα 
τήν πρόκλησιν έάν πρός ήμάς απο
τείνεται. Πράγματι εϊμεθα προνομι
ούχοι Εναντι τών ήσφιαλισμένων είς 
τδ Ι.Κ.Α. Τό προνόμιόν μας αύτδ !ο- 
μως άφορμ είς ολίγον βελτιωμένας 
παροχάς άναλόγους πρδς τδ ,άσφ'άλι- 
στρον καί τούς μισθούς, αλλά κυρίως 
εϊμεθα προνομιούχοι διότι διατηρού- 
μεν έν τή άίξιοπρεπή πενία μας, εύ- 
ρισκόιμενοι Εκτός τού Ι.Κ.Α., τήν ύ- 
πόστασίν μας ώς άτομα. Ύπδ τήν 
Εννοια ν αυτήν εϊμεθα καί Ιδιοτελεϊς

καί θά εϊμεθα έφ’ δσον διατηροΰμεν 
πνοήν.

’Αλλά πώς εξηγεί ό κ. Υπουργός 
τήν ιδιοτέλειαν, όφ’ ήν Εννοιαν μάς 
τήν ,άποδΐδει, δταν ήμεΐς άγωνιζάμε- 
θ,α καί διά τδ συμφέρον τών μελλόν
των συναδέλφων μας; Προϋπόθεσις 
αναγκαία διά τήν δπαρξιν συναδελφι- 
κής ένότητος καί δικαιοσύνης, ,άντί 
νά διεκδικήσω,μεν μόύον τηγ δ'ΐατήρη- 
σΐν τών κεκτημένων δικαιωιμάτιον 
μας;

Έάν τούτο καλείται ιδιοτέλεια εΐ- 
,μεθα ίδιοτελείς καί θά παραιμείνω- 
μεν ές άεί.

Έρωτάται δμως, ποιαν διατή,ρησιν 
κεκτημένων δικαιωμάτων έννοεϊ ό κ. 
Υπουργός δταν, διά τών σχετικών 
άρθρων τού «προσχεδίου» καί είς 
τούς παραμένοντας είς τούς «διατη- 
ρουμένους» φορείς προστίθενται έπι- 
βαρυντικά στοιχεία συνταξιοδοτήσεως 
μέ τήν πάροδον έκαστου Ετους καί δ
σον άφορρ. τδ δριον ήλικίας καί δσον 
άφορρ τδν χρόνον άποκτήσεως δι
καιώματος συνταξ ιοδοτήσεω ς καί ό
σον άφορρ τά καταβαλλόμενα άσφά- 
λιστρα, είς τοιοϋτον σημεϊον ώστε '.ά 
μή άποιμένη παρά έλάχ ιστόν ποσο- 
στόν συνταξιοδ,οτουμένων τοΰ «δια- 
τηρουμένου» φορέως, οί όποιοι πρά
γματι νά συνταξιοδ'οτηθοΰν βάσει τών 
ίσχυόντων άνέκαθεν δι’ αυτούς κα
νόνων, Εξαιρέσει καί δι’ αύτούς, ά- 
κόμη ένδς κανόνος, ό όποιος αποτε
λεί τδ κυριώτερον άπόκτημα τών Ερ
γαζομένων διά τήν έξασφάλυσιν τής 
άξιοπρεπείας των διά τό υπόλοιπον 
τής ζωής των; τοΰ κανόνος τής α ά
τομά τ ο υ -αναπροσαρμογής τής συν- 
τάξεώς των; Τ’δ σχετικόν αρθρον τοΰ 
«προσχεδίου» προβλέπει αναπροσαρ
μογήν «Εάν Ελθη ναϋς έξ Ασίας».

’Αλλά, δταν ό κ. Υπουργός βέ- 
βαιώνη δτι ουδε-ίς τών υφισταμένων 
φορέων καταργεϊται, δέν νομίζει οτι 
υποτιμά τήν κρίσιν καί τήν λογικήν 
δλων μας;

Τί θά γίνη μετά παρέλευσιν ολί
γων Ετών; "Οταν τδ ήμισυ τών ερ
γαζομένων ένδς καί τοΰ αυτού οργα
νισμού θά είναι ήσφαλισμένον είς τδ 
Ι.Κ.Α., οί δέ υπόλοιποι είς τδν πα
λαιόν φορέα;

Άναλογΐζεται τήν σφοδρότητα τών 
διενέξεων μεταξύ τών Εργαΐζσμένων, 
τών έργοδοτών, τοΰ Ι.Κ.Α. καί τών 
παλαιών φορέων άσφαλίσεως; Δέν 
κινδυνεύει νά πρσσομοιασθή ή τακτι
κή αυτή πρδς Εκείνην τού «διαιρεί 
καί βασίλευε»;

'Αλλά είς τό διαιρεΐν -άποσκοποϋν 
τά κυβερνητικά μέτρα;

Ποιαν έντύπωσιν, ποιας συνέπειας 
θά είχ-εν ή Επέκτασις τοΰ μέτρου είς 
τάς Δημοσίας ύπηρεσίας καί Στρά
τευμα δυνάμει τοΰ οποίου μετ’ δλί- 
γον χρόνον, οί ήμίσεις τών Δημοσίων 
Υπαλλήλων καί ’Αξιωματικών θά ή
σαν ήσφαλισμένοι είς τδ Ι.Κ.Α., οί 
δέ λοιποί είς τδ Δημόσιον καί τδ Με
τοχικόν Ταμεΐον Στρατού;

Έίπικαλεΐται ό κ. Υπουργός τήν 
οικονομικήν δυσπραγίαν ένίων φορέ
ων, ή οποία θά τούς ωδήγει Εντός 
ολίγου είς οικονομικόν άδιέξ,οδον.

Παρακαλοΰμεν νά δοθούν είς τήν 
δημοσιότητα τά πλήρη στοιχεία τοΰ 
6αιοι, καί Βχ,ομεν ημείς τά αναγκαία 
οικονομικού άδιεξόδο, διότι εϊμεθα βέ- 
στοιχεϊα, δτι ή άντικειμενική, διερεύ- 
νησις τού δλου οικονομικού προβλή
ματος, θά απόδειξη Εκείνο τδ όποιον 
Εχει άποδειχθή -άδιαψεύστως έπί μα- 
κροτάτην σειράν Ετών; δτι δχι μόνον 
δέν υπάρχει οικονομική δυσχέρεια, 
αλλά καί σοβαρά πλεονάσματα είναι 
δυνατόν νά προκόψουν, ώστε νά κα- 
ταπίπτη καί τό Επιχείρημα τοΰτο, πε
ρί άναγκαιότητος ΙΚΑποιήσεως.

Βεβαίως, δέν όμιλοΰμεν περί τών 
υφισταμένων φορέων, οί όποιοι έδ-η- 
μιοργή,θησαν είκή καί ώς ετυχεν.

Καί ,άπο,μένει ή άποκατάσΐασις 
πνεύματος δικαιοσύνης.

Εΐναι δικαιοσύνη ή Επιδίωξις τής 
άφαιρέσεως ένδς μικρού πλεονεκτή
ματος τοΰ όποιου Ενδεχομένως ιάπο- 
λαμβά,νει Εστω τδ 10ο) ο τών ήσφά- 
λισμένων, έναντι τοΰ 90ο)ο;

Ήμεΐς τδ όνομάζομεν αύτδ προλε- 
ταριοποίησιν.

Είναι άναγκαίον καί είς τδ σημεΐ- 
ον τοΰτο νά διαστείλωμεν απολύτως 
τήν θέσιν μας άπδ τάς όλΐγας ή πολ- 
λάς σκανδαλώδεις περιπτώσεις, διότι 
καιρός είναι πλέον νά άναζητηθή, ;ύ- 
θύνη ύψ’ ήμών τών κατασυκαφαντου- 
μένων μέ τήν αόριστον προβολήγ αυ
τών τών μεμονωμένων περιστατικών 
καί νά Επιβληθούν κυρώσεις είς Εκεί
νους -οί όποιοι τά Επέτ-ρεψαν καί είς 
έκείνους οί όποιοι Επί μακρδν καί ά- 
δικαιολογήίτως τά διατηρούν.

Άνε-φ-έρθη διά μακρών ό κ. Υ
πουργός, είς τήν άνακοίνωσίν του, 
άναλύων δνεξ,οδικώς τά άρθρα τοΰ 
«προσχεδίου» διά νά κατα-λήξη είς 
τήν δήλωσιν δτι δέν πρόκειται παρά 
μόνον περί καθαρώς ύπη-ρεσιακοΰ χα- 
ρακτήρος προσχεδίου, τό όποιον δέν 
άποτελιεΐ τδ οριστικόν σχέδιον νομο
θετικού διατάγματος. ’ Αν αφόρετοι δέ 
δτι ύπήρ-ξεν ασπούδαστος ή σπουδή 
μας, αν -μή ίδιοτελής.

'Ως πρδς τήν ιδιοτέλειαν, άφήνο- 
μεν τδν κ. Υπουργόν νά κρίνη μό
νος του διά τδν χαρακτηρισμόν.

Ώς π-ρδ-ς τήν άισπούδαστον σπου- 
δι'ιν, έφ’ δσον ό ίδιος τόσον Εκτενώς 
υπεραμύνεται τοΰ προσχεδίου, άπο- 
δεικνΰεται δτι δχι μόνον σπουδή δέν

ύπήρ-ξεν έκ μέρους μας, άλλα Ενδε
χομένως βραιδύτη-ς διά τήν έκδήλωσιν 
τών άπόψεών μας.

Διά τδ άσπούδαστον, ύπομι-μνήισκο- 
μ,εν είς τδν κ. Υπουργόν δτι Εκτός 
τής Επιστημονικής καταρτίσεώς μας, 
διαθέταμεν 8ν πρόσθετον σημα-ντικώ- 
τατον διά τήν περ-ίπτωσιν Εφ-όδιον, 
τής μακράς Εν τή πράξει πείρας, τδ 
όποιον άμφιβάλλαμεν έάν διαθέτουν 
οί κ. «μελετηταί».

Καί διά νά άποδείξωμεν τήν Εμπει
ρίαν μας, έρωτώμεν τί μέλλει γενέ- 
σθαι μέ τήν Επικουρικήν -άσφάλισιν;

Φοιβούμεθα δτι καί είς τδ θέμα 
τούτο θά έπιδειχθή ή Ιδία συνεπής 
πρδς τά προγενέστερο σχέδια τακτι
κή-, ή όποια προέβλεπε τήν κατάργη
σε» τής Επικουρικής άσφαλίσεως ώς 
αυτή λειτουργεί σήμερον, διά συνεισ- 
'φιο-ράς καί τοΰ Εργοδότου.

Καί Εστε ή έσχέτη πλάνη χ-είρων 
τής πρώτης -εάν ώς τακτική καθιε- 
ροόθη ή τμηματική προβολή τών σχε
δίων μέ βάσιν πάλιν τδ διαιρεί κ-αί 
βασίλευε.

Τί μέλλει γενέσθαι μέ τήν -άσφιά- 
λισιν τοΰ κλάδου υγείας;

Διότι τδ άναφερόΙμενον είς τήν ά- 
νακοίνωσιν τοΰ κ. Υπουργού δτι «ση- 
μειούται δτι τά προτεινόμενα μέτρα 
ουδεμίαν Επιφέρουν μεταβολήν είς τδ 
ύφιστάμενον καθεστώς άσφαλίσεως 
άσθενείας» ουδόλως -μάς Εφησυχάζει 
διότι διερωτώμεθα ποιον θά εΐναι τδ 
σύστημα καί ποία ή -μορφή καί -ό φο- 
ρ-εύς άσφαλίσεως υπαλλήλων οργανι
σμού τίνος, Εκ τών όποιων άλλοι ιιιέν 
τυγχάνουν ήσφαλισμένοι διά σύντα; 
ξιν είς τδ Ι.Κ.Α., άλλοι ήσφ-αλισμέ- 
toi διά σύνταξιν είς τόν παλαιόν φο
ρέα, άλλοι Εξ -αυτών θά είναι συν
ταξιούχοι τού Ι.Κ.Α. καί άλλοι συν
ταξιούχοι τοΰ παλαιού φο-ρέως. 'Ο
πότε πλέον, πρδ τοΰ κομφουζίου αυ
τού, θά άχθώμεν δλοι έκόντες -δκον- 
τες είς τήν ύγειονομικήν στέγην τοΰ 
Ι.Κ.Α.

Οΰαί καί άλλοίμονόν μας!
Φρονοϋμεν δτι θά ποραστήι ιάνάγ-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 2ας ΣΕΛ.)

οΰντα χρόνον υπηρεσίας εΐναι σή
μερον στελέχη. Τέλος, ό ισχυρισμός 
των δτι οί τττυχιοΰχοι πρέπει νά κρί- 
νωνται κατά περίπτωσιν και δχι διά 
γενικού μέτρου εΐναι υποκριτικός 
διότι γνωρίζουν καλώς, και είς αυ
τό άλλωστε έλπίζουν, δτι έκεΐνο τό 
όποιον ρητώς δέν τονίζεται φαλκι
δεύεται.

5. ’Ισχυρίζεται ή όμάς δτι ευνο
είται σκανδαλωδώς μία μειονότης. 
Τά ιδιαίτερα δικαιώματα τών όμά- 
δων εργαζομένων δέν τίθενται είς 
ψηφοφορίαν. Ή χρήσις τής λέξεως 
«μειονότης» εΐναι ενταύθα παραπει
στική διά νά έντυπωσιασθή ό ανα
γνώστης άπδ τό δτι ή μειονό- 
της Επιχειρεί κάτι φοβερόν είς βά
ρος τής πλειονότητας. Σκανδαλώδης 
λοιπόν ή διατύπωσίς των καί μό
νον.

6. 'Ομιλούν περί κεκτημένων δι- 
καιωμόπων διότι δταν έδιωρίσθησαν 
δέν ΐσχυον αύτά διά τούς πτυχιού- 
χους καί δτι πρέπει νά «άποθάνουν» 
ύπό τούς αύτούς ορούς. Έάν τήν 
ύπόθεσιν ταύτην τήν δεχθώμεν ώς α
ληθή, ένεκα τών διαδοχικών προσ
κλήσεων ή αφετηρία έκάστης στα
διοδρομίας μιας σειράς υπαλλήλων 
εύρίσκεται Εντός τοΰ χρονικού δια
στήματος τής σταδιοδρομίας τής 
προηγούμενης σειράς, ώς Εκ τού
του λοιπόν προκύπτει σταθερότης 
δρων είς τό χωροχρονικόν συνεχές 
καί ή ζωή, περισσότερον δέ ή πρό
οδος, ούδέν τοιοϋτον υπόδειγμα έ
χουν νά έπιδείξουν πουθενά καί πο
τέ. Καταπάτησις κεκτημένων δικαι
ωμάτων δέν ύφίσταται αφού δέν πρα
γματοποιείται καμμία απολύτως κί- 
νησις προς τά όπίσω αλλά μόνον μία 
σχετική κίνησις πρός τά Εμπρός, 
ό δέ χρησιμοποιηθείς δρος δέν αν
τιστοιχεί είς τήν περίπτωσιν αυ
τήν. Άλλωστε ό χώρος τών πτυχι- 
ούχων δέν εΐναι στεγανός καί οί 
πάντες δύνανται νά λάβουν πτυχίον 
άνεξαρτήτως ήλικίας, είδικώτερον 
δέ Εκείνοι οί όποιοι νομίζουν δτι εί
ναι καί εΰκολον.

7. Ή τηρηθεΐσα μυστικότης κα
τά τήν διαδικασίαν διά τήν προώ- 
θησιν τοΰ θέματος τών πτυχιούχων 
άπετέλεσεν απολύτως άναγκαίαν 
στρατηγικήν, άφοΰ ή όμάς έξεδήλω- 
σεν έπιθετικάς διαθέσεις καί όχι 
συμπαράσπασιν, συμφώνως πρός τό 
γενικόν πνεύμα.

8. Ή όμάς δμως εισέρχεται καί 
είς σοβαρότερα θέματα. Όμιλεϊ πε
ρί κρατικού παρεμβατισμού ό όποι
ος υπήρξε καταστρεπτικός διά τήν 
οικονομίαν ώρισμένων χωρών. Λη
σμονεί ή δέν γνωρίζει δτι ό κρα
τικός παρεμβατισμός έκρίθη αναγ
καίος είς τήν αστικήν οικονομικήν 
όργάνωσιν διά νά άμβλύνη τά μειο
νεκτήματα της καί επικρατήσουν οΰ- 
τω τά πλεονεκτήματα αυτής. Άφοΰ 
δμως ώς κρατικόν παρεμβατισμόν 
θεωρούν τήν γνωμοδότησιν τής Ε. 
Σ.Ο.Π. τότε ϊσοδυνάμως ισχυρίζον
ται δτι δεινά αναμένουν τήν οίκονο-

κη συντοιμώτατα νά παραθέσωμεν οί
κο νομικά στοιχεία έκ τών όποιων θά 
άνατραποΰν πλήρως ολαι αί βάσεις 
τών ύ χ ε ρ τών εργαζομέ
νων σχεδίων καί προθέσεων τών 
κ. μελετητών.

Διά νά μή εϊμεθα όμως μόνο-ν έπν 
κριταί, πρέπει νά όιμολογήσωμεν δτι 
είς τά προσχέδια δνεκρίναμεν διατά1· 
ξεις αίτινες σαψιώς τείνουν -είς την 
βελτίωσιν τής ύφισταμένης είς τδ I. 
Κ.Α. καταστάσεως.

Έάν ιάπεφιεύγετο ή προσπάθεια ά- 
ν-αμίξεως άνομοιο-γενών στοιχείων θά 
ήδύνατο νά άποβή ή προσπάθεια αυ
τή τελεσφόρος καί ίποικ-ο-δοιμητ ική.

Καί ίιδού ή τελική πρότ-ασίς μας:
Προχωρήσατε -είς τήν λήψιν τών 

δυναμένων νά λη-φθονύ εύεργετικών 
μέτρων υπέρ τοΰ Ι.Κ.Α. καί τών έν 
αυτφ ήσφαλισμένων.

Καλέσατε τούς κλαδικούς άσφαλι- 
στικούς φ-ορεΐς νά υποβάλουν πλήρη 
στοιχεία οικονομικά, άναλογιστικά καί 
άλλα, -ώς καί Εκθέσεις Επί τών ίσχυ
όντων είς αύτά κανόνων ιάσφ-αλίσεως 
καί Ελέγξατε ταύτας δι’ Επισήμου 
καί άκρως άντιπρ-οσωπευτικοϋ οργά
νου, είς τδ όποιον θά Εκπροσωπούν
ται τδ Κράτος, οί -έργοδόται καί οί 
Εργαζόμενοι ένισχυόμενοι διά ειδικών 
εμπειρογνωμόνων.

’Ιδού μία -μέθοδος άπλή, λογική 
καί προπαντός αποδοτική.

Δεν είναι δυνατόν νά πρσχ-ωρήση 
άλλως ή προσπάθεια διά τήν έπΐλυ- 
σιν τών σχετικών προβλημάτων.

Οί άφορισμοί έκατέρωθεν -δέν απο
δίδουν καρπούς, τδ δέ πρόβλημα τεί
νει νά καταστή καρκίνωμα, Εάν δεν 
Εχει ήδη κατ-αστή διά τήν κοινωνι
κήν ηρεμίαν.

Πάντως δι’ ήμάς τούς έργαζομέ- 
νος είναι -άγχος, τδ όποιον θολώνει 
τήν σκέψιιν καί αποτελεί σοβαρόν Εμ- 
πόδιον διά τήν άποδοτικότητα τής 
Εργασίας μας.

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 
ΤΑ ΑΙιΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

μίαν άττό τήν ττροώθησιν τών πτυ
χιούχων... ! Άντιπαρερχόμεθα τάς 
άπειλάς δτι έν καιρφ θά προσβά
λουν τάς συμβάσεις καί δτι απο
γοητευμένοι δντες δέν θά έργάζων- 
ται πλέον μέ ζήλον είς τήν Τράπε
ζαν. Άμφότερα ταύτα αποτελούν 
«παιδικήν» συμπεριφοράν, διά νά μήν 
εϊπωμεν άνεπίτρεπτον εκβιασμόν. 
Έν πάση περιπτώσει ή γνώμη τής 
ΕΣΟΠ δέν ήτο υποχρεωτική καί μό
νον ή εργατική δικαστική άπόφασις 
απέδωσε τό δίκαιον. ’Ισχυρίζονται 
ακόμη ο-ί άντιτιθέμενοι συνάδελφοι 
οτι πρέπει νά άφεθοΰν ελεύθεροι αί 
Διοικήσεις τών Τραπεζών νά ρυθμί
ζουν τά θέματα ταύτα λησμονοΰντες 
τάς ίδι-κάς των πιέσεις έπί τών Δι
οικήσεων αί όποΐαι τουλάχιστον κα
τά τό παρελθόν υπήρξαν έξαιρετι- 
κώς ίσχυραί καί ώς έκ τούτου μα- 
ταιωτικαί.

9. Δέν πρέπει νά λησμονούν οί 
άντιτιθέμενοι συνάδελφοι δτι είς τό 
Δημόσιον ή Πολιτεία ένδιαφέρεται 
πολύ περισσότερον διά τήν τύχην 
τού Κράτους ή μία Διοίκησις διά 
τήν τύχην τής έπ ιχε ιρήσεως. Έν τού- 
τοις χρησιμοποιεί καί αξιολογεί είς 
άνώτερον βαθμόν τούς πτυχιούχους 
πεισθεΐσα διά τήν χρησιμότητα τοΰ 
μέτρου. Συνεπώς, υπάρχουν καί «χει
ρότερα».

10. Ό εικοστός αιών χάρις είς 
τήν επιστήμην έφερε τόν άνθρωπον 
είς τήν Σελήνην καί τόν ώπλισε μέ 
τήν μυθικήν δυναμιν τής ατομικής 
καί πυρηνικής ενεργεί ας καί τών ή- 
λεκτρσνικών υπολογιστών. Ή επι
στήμη τιμάται διεθνώς. Ή άπόδο- 
σις δικαίου είς τούς πτυχιούχους έ
χει καί συμβολικήν σημασίαν πέραν 
τών άναψερθέντων επιχειρημάτων. 
Διά τόν λόγον αυτόν δέν άποκρύ- 
πτομεν τήν σκέψιν μας δττ κατ’ αυ
τήν τήν ιστορικήν στιγμήν είς τήν 
πορείαν τού ανθρωπίνου πνεύματος 
αποτελεί «είδος εντροπής» ή συνέ- 
χισις τής στείρας πολεμικής έπί τού 
θέματος τής προωθήσεως τών πτυ
χιούχων.

1 1. Δέν παραλείπομεν, έξ άλλου, 
νά έκφράσωμεν την λύπην μας διό
τι κατέστη άναγκαίον νά άντικρού- 
σωμεν αύατηρώς τά έπιχειρήματα 
μερικών αγαπητών συναδέλφων, άλ- 
λά τοΰτο έπράξαμεν διά τούς σρ- 
χικώς άναφερθέντας λόγους καί μέ 
τήν πεποίθησιν δτι προσφέρομεν υ
πηρεσίαν είς τήν ένότητα τοΰ προ
σωπικού τών τραπεζών -καί δχι είς 
τήν διαίρεσιν αυτού.

Ό χειρισμός, άλλωστε, τοΰ θέ
ματος τών πτυχιούχων ύπό τής Ο. 
Τ.Ο.Ε. ήτοι τού συνδικαλιστικού 
οργάνου ολοκλήρου τοΰ προσωπικού 
τών τραπεζών άποδεικνύει τήν άδ’ά- 
σπαστον ένότητα τοΰ προσωπικού 
καί είς θέματα έπί μέρους δικαίων 
διεκδικήσεων, ώς είναι τό παρόν.

Μετά τιμής 
Β. ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ

Πτυχιουχοι και μή



ΗΘΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΙΣ 
Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΞΕΝΗΘΕΙΣΗΣ
ΖΗΜΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΑΣ

Υπεύθυνοι γνωματεύσεις καί ύποσχέσεις
ΤΟΥ ΕΛΒΕΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ

DR. Η. JECKLIN

Ό ένεργήσας κατά τό 1958 ά- 
ναλογιστικήν μελέτην τού Ταμείου 
Ελβετός Καθηγητής DR Η. JE
CKLIN είς τήν Έκθεσίν του, τής 
όποιας τα συμπεράσματα διεβιβά- 
σθησαν τή 30)8)62 ύπό τής Διοι- 
κήσεως τής Εθνικής Τραπέζης προς 
τον τότε Υπουργόν Εμπορίου Π. 
Π ιπινέλην, θεωρών ώς κύριον αίτιον 
των δυσχερείων του Ταμείου Συντά
ξεων τήν πρόωρον συνταξιοδότησα 
των άθρόως άπολυθέντων υπαλλήλων 
Εθνικής Τραπέζης κατά τήν συγ- 
χώνευσιν των Τραπεζών Εθνικής - 
’Αθηνών, χωρίς νά έπιβαρυνθή με 
τήν καταβολήν τών προώρων συντά
ξεων των ή Εθνική Τράπεζα καί τό 
Κράτος, γράφει:

Ή προκαλουμένη: δαπάνη έκ 
προώρων απολύσεων δέον νά χρη- 
ματοδοτηθή ιδιαιτέρως έν τφ πλάι- 
σίφ τών τρεχόντων γενικών έξόδων 
τής Τραπέζης, έκτος αν ύφίσταται 
δυνατότης προσφυγής εις τι Κροπι- 
κόν Ταμεΐον.

Ή θέσις είς πρόωρον σύνταξιν 
δεν επιβαρύνει τό Ταμεΐον μόνον μέ 
τό βάρος τών συντάξεων, αλλά καί 
τό αποστερεί τών εισφορών τών έν 
λόγφ> συνταξιούχων.

01 Ελβετοί ομοσπονδιακοί υπάλ
ληλοι λαμβάνουν βεβαίως καί αυτοί 
σύνταξιν παρά τοΰ ‘Ομοσπονδιακοί) 
Ταμείου Συντάξεων είς περίπτωσιν 
άναιτίου άπολύσεως. Έν τούτοις, 
είναι ρητώς καθωρισμένον καί νομί- 
μως κεκυρωμένον δτι τό Κρατικόν 
Ταμεΐον δέον νά έπιστρέψη εις τό 
Ταμεΐον Συντάξεων τήν άξίοιν τών 
προώρων αυτών συντάξεων.

Διερωτώμαι, μήπως θά ή το δυνα
τόν νά έξευρεθή τρόπος απαλλαγής 
τών Ταμείων άπό τοΰ έκτάκτου φόρ
του τών προώρων συντάξεων. ’Εάν 
Κυβερνητικοί παράγοντες εΐχον κα
τά έποχάς, αμέσως ή έμμέσως 6α- 
ρύνουσαν γνώμην είς τό θέμα τών 
προώρων συντάξεων, θά έδει καί τό 
Κράτος, κατά τήν γνώμην μας, ν’ 
άναλάβη τάς εΰθύνας του ώς προς 
τάς οικονομικός συνέπειας».
Ο κ. Κ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ

’Αλλά καί ό υπεύθυνος τών απο
λύσεων Διοικητής τότε κ. Κ. Ήλιά- 
σκος είς έγγραφόν του άπό 1.9.1953 
προς τό Ταμεΐον Συντάξεων Εθνι
κής γράφει:

«Ή Τράπεζα θέλει καλύψη πά
σαν πραγματικήν ζημίαν, ήν ήθελεν 
ΰποστή τό Ταμεΐον συνεπείς! τής ά
πολύσεως Προσωπικού κατ’ έφαρ- 
μογήν τών διατάξεων τοΰ Ν.Δ. 
2510)1953».
Ο κ. ΒΑΣ. ΚΥΡ IΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

’Επίσης ό διάδοχός του Διοικη
τής κ. Βασ. Κυριακόπουλος έδήλω- 
σεν ένώπιον τής Γεν. Συνελεύσεως 
τών Μετόχων τής Τραπέζης, τό 
1956:

«Ή χρηματοδότησις τοΰ Ταμείου 
Συντάξεων θά πρέπει νά συμπεριλη- 
φθή είς τά έπισφαλή ποσά. Αί υπο
χρεώσεις προς τους άπομάχους είναι 
ίεραί καί διά τής τηρήσεώς των ά- 
ποκαθίσταται καί είς τους εργαζο
μένους τό απαραίτητον αίσθημα α
σφαλείας».
Ν. 3662)57

Τό ’Ελληνικόν Κράτος, Αναγνώρι

σαν τήν ευθύνην τής Τραπέζης, κα
θώς καί τήν ίδικήν του, όχι μόνον 
διά τήν έγκρισίν του τών απολύσε
ων (Ν. 2510)1953), άλλα καί διά 
τόν έπακολουθήσαντα (Ν. 2626) 
1953) βίαιον καί έτεροβαρή διαχω
ρισμόν τοΰ Ταμείου είς Ταμεΐον 
Συντάξεων ’Εθνικής καί είς Ταμεΐον 
Συντάξεων Τραπεζών Ελλάδος καί 
Κτηματικής, κατήρτισε τόν Νόμον 
3662) 1 957, όστις θά έθεράπευε τήν 
ζημίαν τοΰ Ταμείου Συντάξεων ’Ε
θνικής.

’Αλλά ό Νόμος 3662 δεν έφηρ- 
μόσθη πλήρως καί τοιουτοτρόπως 
τό Ταμεΐον Συντάξεων ’Εθνικής Τρα
πέζης καί πάλιν αδικείται, διότι έ- 
πωμίσθη βάρη τά όποια δεν τοΰ α
νήκουν, ένώ έπρεπε τό βάρος τής 
προώρου συνταξ ιοδοτήσεως τών 6ι- 
αίως άπομακρυνθέντων υπαλλήλων 
νά μή έπιπέση έπί τοΰ άνευθύνου 
Ταμείου Συντάξεων καί τών Συντα
ξιούχων του, άλλά νά άναληφθή υπό 
τής ώφεληθείσης έκ τής άπομακρύν- 
σεως τών υπαλλήλων ’Εθνικής Τρα
πέζης καί τοΰ έμπνεύσαντος τήν ά- 
πομάκρυνσιν Κράτους, ώς συνέβη 
παρά τή Τραπέζη τής Ελλάδος.

ΑΚΛΟΝΗΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙ
ΟΣ IΣ

Τό Νομικόν Συμβούλιον τής ’Ε
θνικής Τραπέζης (Εισηγητής Καθη
γητής Γεώργ. Μαριδάκης) γνωμοδο- 
τεΐ:

«Κεντρική ιδέα τοΰ νόμου 3662 
ήτο, κατά τήν Εισηγητικήν αΰτοΰ 
"Εκθεσιν, ή «σύμμετρος άνάληψις 
βαρών ύπό τών υπέρ ών άπέβησαν 
καθ’ οίονδήποτε τρόπον τά ρηθέν- 
τα μέτρα», ήτοι ή συγχώνευσις άφ’ 
ένός καί ό διαχωρισμός τών Ταμεί
ων άφ’ έτέρου. Κατά ταΰτα αί έκ 
τοΰ Ν.Δ. 3662)57 υποχρεώσεις τών 
Τραπεζών καθιερώθησαν προς ένί- 
σχυσιν τοΰ Ταμείου έκ τών βαρών 
τόσον τοΰ διαχωρισμού (Ν.Δ. 2626) 
όσον καί τών συνεπείς: τής συγχω- 
νεύσεως δυνάμει τοΰ Ν.Δ. 2510)53 
απολύσεων. Τοιαΰτα δέ βάρη δέον 
νά νοηθούν οΰ μόνον τά κατά τον 
χρόνον τοΰ διαχωρισμού τών Ταμεί
ων προκύψαντα, άλά καί τά μεταγε- 
νεστέρως τοΰ χρόνου τούτου έπελ- 
θόντα καί έπελευσόμενα, έφ’ όσον 
τελούν έν αίτιώδει συναφείς! ποός 
τάς αιτίας τοΰ διαχωρισμού ή τής 
συγχωνεύσεως».

«Τό Ταμεΐον δύναται νά προσφυ
γή είς τό Συμβούλιον ’Επικράτειας 
διά κακήν χρσήιν διακριτικής εύχε- 
ρείας ή κατάχρησιν έξουσίας τών 
Υπουργών, έφ’ όσον ήθελαν όρισθή 
παρ’ αυτών καταβλητέα ποσά ή τά 
οριζόμενα δέν είναι ανάλογα προς 
έπίτευξιν τού διά τοΰ νόμου 3662 
διωκόμενου σκοπού».

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ. ΖΕίΠΠΟΣ

«Βέβαιον είναι ότι έκ τοΰ νόμου 
3662)57 γεννάται ευθεία καί διαρ
κής ύττοχρέωσις τών ώς άνω Τρα
πεζών — καί αντίστοιχος άξίωσις 
τοΰ «Ταμείου Συντάξεων Προσωπι
κού ’Εθνικής» — προς οικονομικήν 
ένίσχυσιν τούτου δΓ έτη σ ίων εισφο
ρών (έφ’ όσον καί καθ’ ό μέτρον τό 
Ταμεΐον εύρίσκεται έν οικονομική 
δυσχερείς! καί έκκρεμοΰν εισέτι τά 
έκ τής συγχωνεύσεως τών Τραπεζών 
καί τοΰ διαχωρισμού τοΰ αρχικού

κοινού Ταμείου άναφυέντα ζητήμα
τα) τό άκριβές χρηματικόν ποσόν 
τών όποιων, πέραν τής πρώτης διε
τίας, δέν καθορίζεται έν τφ νόμφ 
ρητώς, άλλ’ άφέθη υπ’ αΰτοΰ νά 
προσδιορίζηται έκάστοτε έν όψει τοΰ 
προπαρατεθέντος σκοπού τοΰ νό
μου, διά κοινών άποφάσεων τών τρι
ών Υπουργών έκδιδομένων ύποχρε- 
ωτικώς άνά διετίαν κατόπιν γνώμης 
τών ένδιαφερομένων τριών Τοαπε- 
ζών».

«Ουδόλως άφέθη ύπό τοΰ νόμου 
ό προσδιορισμός τής έν λόγφ πα
ροχής είς τήν άπόλυτον καί αυθαί
ρετον κρίσιν τών τριών Υπουργών, 
άλλά καί είς τήν δικαίαν καί σύμ
φωνον προς τά άντικειμενικά δεδο
μένα, τά όποΐα τάσσει ό νόμος προς 
συμπλήρωσιν τής άοριστίας τής πα
ροχής, είς τρόπον ώστε αΐ έκάστο
τε έκδιδόμεναι κοιναί άποφάσεις 
τούτων ύπόκεινται είς δικαστικόν έ
λεγχον έξ άπόψεως άν ό προσδιορι
σμός τής παροχής έγένετο ή ού κα
τά δικαίαν κρίσιν βάσει τών έκ τοΰ 
νόμου τασσόμενων άντικειμενικών 
κριτηρίων».

«Τό Ταμεΐον έχει ευθείαν αγω
γήν ένώπιον τών Πολιτικών Δικαστη
ρίων κατά τών τριών Τραπεζών πρός 
καταβολήν ΰπ’ αυτών τών έτησίων 
παροχών (εισφορών) προσδιοριζόμε
νων είς άκριβές χρηματικόν ποσόν 
κατά δικαίαν κρίσιν καί σύμφωνον 
πρός τά αντικειμενικά κριτήρια, ά- 
τινα τάσσονται ύπό τοΰ Νόμου πρός 
συμπλήρωσιν τών άορίστων σημείων 
τής παροχής».

«Τήν άγωγήν ταύτην έχει τό Τα
μεΐον ού μόνον έν περιπτώσει μή έκ- 
δόσεως παντάπασιν άνά διετίαν τής 
έν άρθρφ 2 ν. 3662)57 προβλεπο- 
μένης κοινής άποφάσεως τών ύπουρ- 
γών, άλλά καί έν περιπτώσει έκδό- 
σεως τοιαύτης άποφάσεως, όταν δΓ 
αυτής δέν προσδιορίζεται ή έτησία 
παροχή είς τό προσήκον μέτρον καί 
κατά δικαίαν κρίσιν βάσει τών προ
ειρημένων άντικειμενικών κριτηρίων, 
οπότε είς τό δικαστήριον θ’ άπόκει- 
ται ό προσδιορισμός αυτής, συμφώ- 
νως πρός τόν σκοπόν τοΰ νόμου 
3662)57 καί βάσει τών έκ τούτου 
τασσομένων κριτηρίων».

«Τό Ταμεΐον δύναται δΓ αίτήσεως 
άκυρώσεως ένώπιον τοΰ Συμβουλί
ου ’Επικράτειας νά προσβάλη είτε 
τήν παράλειψιν τής Διοικήσεως 
νά προβή είς νόμφ όφειλομένην έ- 
νέργειαν —έν περιπτώσει μή; έκδό- 
σεως, παντάπασιν, δΓ ώρισμένην 
διετίαν ύπό τών τριών Υπουργών 
τής έν λόγφ κοινής άποφάσεώς των, 
οΰσης υποχρεωτικής δΓ αυτούς κα
τά τά προεκτεθέντα— ε’ίτε τήν τυ
χόν έκδοθεΐσαν άπόφασιν αύτών διά 
μή ορθήν χρήσιν τής ανατεθειμένης 
αύτοΐς διακριτικής έξουσίας, ώς 
πρός τόν προσδιορισμόν τής έτησί- 
ας εισφοράς τών Τραπεζών — έν 
περιπτώσει μή προσήκοντος προσ
διορισμού αυτής διά τής έκδοθεί- 
σης άποφάσεώς των».
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Ό Καθηγητής Ίω. Καποδίστριας, 
άλλοτε Υπουργός ’Εργασίας καί 
Διοικητής τοΰ Ι.Κ.Α., καί νυν Σύμ
βουλος τής Κυβερνήσεως, γνωμοδο- 
τεΐ:

«’Εάν τό προσδιοριζόμενον ποσόν 
είναι δυσαναλόγως μικρόν έν συγ-

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ·
Διά πράξεως τοΰ κ. Διοικητοΰ 

ώνομάσθησαν Έπιθεωρηταί οι κ.κ. 
‘Ιατρού ’Αντώνιος, Τμηματάρχης 
Α', Προϊστάμενος Τμήματος Δ)νσε- 
ως Βιομηχανικής Πίστεως, ό κ. ’Ια- 
τρίδης Μαργαρίτης, Δόκιμος ’Επι
θεωρητής, Τμηματάρχης Β', 6 κ. 
Κανελλάκης ’Αντώνιος Δόκιμος ’Ε
πιθεωρητής, Τμηματάρχης Β', ό κ. 
Άποστολίδης Γεώργιος Δόκιμος ’Ε
πιθεωρητής, Τμηματάρχης Β', ό κ. 
Παπακωνσταντίνου Βασίλειος Δόκι
μος ’Επιθεωρητής, Τμηματάρχης Β' 
ό κ. Γαϊτανάρος Δημήτριος Δόκιμος 
’Επιθεωρητής, Τμηματάρχης Β', ό 
κ. Παλαιός Άνδρέας Δόκιμος Έπι- 
θεωρητήςκ, Τμηματάρχης Β'.

Ώνομάσθησαν έπίσης Δόκιμοι 
Έπιθεωρηταί, οί κ.κ. Άρχοντής Γε
ώργιος, Βοηθός Επιθεωρητής, Λο
γιστής Α', Γκανιάτσος Νικόλαος 
Βοηθός Επιθεωρητής, Λογιστής Α', 
ΈΕαρχόπουλος Σπυρίδων, Βοηθός 
Επιθεωρητής, Λογιστής Α',

Διά πράξεως τοΰ κ. Διοικητοΰ έ- 
τοποθετιίθησαν:

Ό κ. Επαμεινώνδας Ματσαντώ- 
νης, Λογιστής Α' τάξεως, Εντεταλ
μένος καί Προϊστάμενος Λογιστη
ρίου, παρά τφ Ύποκαταστήματι 
Κυπαρισσίας, είς τό Υποκατάστη
μα Φιλιατρών, ώς Διευθυντής.

Ό κ. Μόσχος Κοντολέων, Λογι
στής Α' τάξεως, Εντεταλμένος καί

Προϊστάμενος Λογιστηρίου καί ό κ. 
Κωνσταντίνος Καράκιζας, Λογιστής 
Α' τάξεως, έντεταλμένος ώς ύποδι- 
ευθυνταί παρά τφ ύποκαταστήματι 
Ρόδου.

Ωσαύτως, ώνομάσθη Εντεταλμέ
νος καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου 
τοΰ αΰτοΰ ώς άνω υποκαταστήματος 
ό κ. ’Αναστάσιος Μαρκουλής, Λογι
στής Α' τάξεως.

Ό κ. ’Ιωάννης Κανελλόπουλος, 
Υπολογιστής Α' τάξεως, παρά τφ 
ύποκαταστήματι Πύλου, είς τό αΰ- 
τό ύποκατάστημα, ώς Εντεταλμέ
νος καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

‘Ο κ. Άρίσταρχος Βλάχος, Υπο
λογιστής Α' τάξεως, Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου πα
ρά τφ ύποκαταστήματι Νιγρίτης, 
είς τό ιΠρακτορεΐον Σ ιδηροκάστρου, 
ώς Προϊστάμενος, άντί τοΰ κ. Βα
σιλείου Κωτσοπούλου, Λογιστοΰ Α' 
τάξεως, μετατιθεμένου είς τό Υπο
κατάστημα Χαριλάου ■— Θεσσαλο
νίκης, ώς Εντεταλμένου καί Προϊ
σταμένου Λογιστηρίου.

Ό κ. Βασίλειος Παπασπύρου, 
Ύποτμηματάρχης, παρά τφ Ύπο- 
καταστήματι Πλατείας Συντάγματος, 
είς τό αΰτό Ύποκατάστημα, ώς 
Εντεταλμένος καί Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου.

Ό κ. Έρμόφιλος Γεωργιάδης,

Τμηματάρχης Α' τάξεως, Υποδιευ
θυντής παρά τή Διευθύνσει Ναυτι
λιακών Εργασιών, είς τό Υποκατά
στημα Όδοΰ Σταδίου, ώς Υποδιευ
θυντής.

Ό κ. Τηλέμαχος Γουρζής, Τμη
ματάρχης Α' τάξεως, Προϊστάμενος 
Τμήματος παρά τή Διευθύνσει Ναυ
τιλιακών Εργασιών, είς τήν αύτήν 
Διεύθυνσιν, ώς Υποδιευθυντής.

Ό κ. Δημήτριος Μαούνης, Τμη
ματάρχης Α' τάξεως, Προϊστάμενος 
Τμήματος παρά τή Διευθύνσει Ναυ
τιλιακών Εργασιών, είς τήν αύτήν 
Διεύθυνσιν, ώς Υποδιευθυντής.

Ό κ. Δημήτριος Παυλίδης, Τμη
ματάρχης Β' τάξεως, Υποδιευθυν
τής τοΰ Ναυτιλιακού Υποκαταστή
ματος, είς τό αΰτό Ύποκατάστημα 
ώς Διευθυντής, άντί τοΰ κ. Χαρα- 
λάμπους Άννίνου, Τμηματάρχου Α' 
τάξεως, μετατιθεμένου είς τό Υπο
κατάστημα Πλ. Μητροπόλεως, ώς 
Ύποδ ιευθυντοΰ.

ΔΓ έτέρας πράξεως τοΰ κ. Διοι- 
κητοΰ συνεστήθη Διεύθυνσις Γρα
φείου Διοικήσεως, ής αί άρμοδιότη- 
τες θέλουσι καθορισθή δΓ ιδιαιτέρας 
πράξεως καί έτοποθετήθη ο κ. Γε
ώργιος Λεβεντόπουλος, Υποδιευ
θυντής, Υποδιευθυντής παρά τφ 
Καταστήματι Όδοΰ Σταδίου, είς 
τήν ώς άνω Διεύθυνσιν, ώς Προϊ
στάμενος αύτής.

κρίσει πρός τήν έκ τοΰ Νόμου 
26261) 1953 έπελθοΰσαν είς τό Τα
μεΐον καί έ'κτοτε συνεχιζομένην έπι- 
βάρυνσιν, τό Ταμεΐον καί οΐοσδήπο- 
τε έχων έννομον συμφέρον δύναται 
νά προσβάλη τήν ύπουργικήν άπό- 
φασιν ένώπιον τοΰ Συμβουλίου Ε
πικράτειας έπί άκυρώσει, διά κακήν 
χρήσιν διακριτικής έξουσίας».

Ώς πρός δέ τήν δήθεν «όφειλήν» 
τοΰ Ταμείου Συντάξεων ’Εθνικής 
πρός τήν Εθνικήν Τράπεζαν ότι 
αύτη δέν άποτελεΐ «οφειλήν», άλλά 
ένίσχυσιν τοΰ Ταμείου Συντάξεων 
έκ μέρους τής Τραπέζης.

Σχετικώς τό Νομικόν Συμβούλιον 
τής Τραπέζης (Εισηγητής Καθηγη
τής Γ. Μαριδάκης) γνωμοδοτεΐ:

«Ποσά καταβληθέντα ή καταβλη- 
θησόμενα πέραν τών ύπό τών Υ
πουργών όρισθέντων ή καί έν παρα
λείψει καθορισμού ύπ’ αύτών, είναι 
καταβολα! είς έκπλήρωσιν ύφιστα- 
μένης ένοχής, τόσφ μάλλον δσφ αΟ- 
ται έν πάση περιπτώσει γίνονται έν 
γνώσει τοΰ «άχρεωστήτου» (905 § 
1 Α.Κ.).

Άναζήτησις ύπό τής Τραπέζης 
τών ποσών έκείνων άτινα κατεβλή- 
θησαν παρ’ αύτής, έπί πλέον τών 
διά τών ύπουργικών άποφάσεων κα- 
θορισθέντων, δέν είναι δυνοττή. Αί 
σχετικά! καταβολα! δέν δύνανται νά 
θεωρηθούν ώς διαθέσεις έξ ελευθε
ριότητας. Κατά τά σχετικώς κρα
τούντα, τοιαΰται έξ «έλευθεριότητος» 
παροχαί τοΰ έργοδότου —καί δή ΰ
πό τοιαύτην απρόσωπου γενικήν μορ 
φήν καί έκτασιν— θεωρούνται ώς έ- 
χουσαι τήν αίτιον των είς τάς έρ- 
γασιακάς σχέσεις τοΰ Προσωπικού, 
έφ’ ών οϊκοδομούνται καί αί ασφα
λιστικά! τοιαΰται, είς ας ευρίσκουν 
έπαρκές νομικόν θεμέλιον».

Η ΚΥΒΕΡΝΗΙΙΣ 
ΘΑ ΕΛΘΗ ΑΡΩΓΟΣ

«Επειδή πράγματι διά τοΰ ΰπό 
κρίσιν Νομοσχεδίου ύπάρχει κίνδυ
νος διά τό Ταμεΐον Συντάξεων Υ
παλλήλων Εθνικής Τραπέζης, προ
βαίνω είς τήν δήλωσιν ότι ή Κυβέρ- 
νησις θά έλθη άρωγός είς τό Τα
μεΐον, έάν διατρέξη κίνδυνον έκ τής 
άθρόας έξόδου ύπαλλήλων».

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛ. ΓΟΝΗ, Υ
πουργού Εργασίας, κατά τήν 
ένώπιον τής Βουλής είσήγησίν 
του διά τήν έγκρισίν τής άπο
λύσεως τών ύπαλλήλων τής 
Ε.Τ.Ε.

Τό ταμείο μας 
δέν οφείλει 
σε κανένα
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)

τρεχόντων γενικών έξόδων τής Τρα
πέζης, έκτος αν ύφίσταται δυνατό
της προσφυγής είς τι Κρατικόν Τα
μεΐον.

Ή θέσις είς πρόωρον σύνταξιν δέν 
επιβαρύνει τό Ταμεΐον μόνον μέ τό 
βάρος τών συτάξεων, αλλά καί τό 
αποστερεί τών εισφορών τών έν λό
γφ συνταξιούχων».

Καί άντί ώς ώφε-ιλεν νά άποκατα- 
στήρη τήν ζημίαν Επιχειρεί, έμφανί- 
ζουσα έν γνώσει τοΰ αναληθούς, έ-λ- 
λειμματικόν τό Ταμεΐον μας, νά τό 
στερήση. καί τών περιουσιακών του 
στοιχείων.

Εϊμεθα υποχρεωμένοι νά διακηρύ- 
ξωμεν, ότι τοιαΰται ένέργειαι δέν ε
πιτρέπονται είς εύνοιμουμένην Χώραν 
ώς είναι σήμερον ή Ελλάς καί κα- 
ταγγέλομεν τήν αχαρακτήρισταν Ενέρ
γειαν τών κ.κ. μελετητών ;είς τόν 
Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως.

Εΐιμείθα επίσης υποχρεωμένοι νά οητ 
λώσωμεν, ότι ΕίΝ ΟΤΔΕΙΜΙΑ ΠΕ- 
ΡΙΠΤΏΣΕΙ ΘΑ Ε-ΠΙΤΡΕΨΩιΜΕΝ 
ΤΗΝ ΥΦΑΡΠΑΓΗΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙ
ΟΥΣΙΑΚΏΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΑΣ, τά όποια έδημι- 
ουργήθησαν μέ τόν ίδρωτα χιλιάδων 
εργαζομένων είς τήν ’Εθνικήν Τρά
πεζαν.

Θέλουμε, νά πιστεύουμε, ότι είς 
τόν δίκαιον αυτόν Αγώνα μας θά ευ- 
ρωμεν συμπαραστάτην τήν Διοίκησιν 
τής Τραπέζης μας, ή οποία γνωρίζει 
καί τά πραγματικά περί τό Ταμεΐον 
μας περιστατικά.

Μέ συνα δελφικούς χαιρετισμούς

ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Από την Διοίκησιν μαο ζοτουρον νό εόρεΒη πορά τό πλευράν pog
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Έπί εκατό καί πλέον έτη τό Τα
μεΐον Συντάξεων τοΰ Προσωπικοί 
τής ’Εθνικής Τραπέζης παρέχει τήν 
προστασίαν του είς τούς άπομάχους 
συναδέλφους ένώ ήμεΐς οί νετώεροι 
αποβλ-έπαμεν εις αυτό διά μίαν Αξιο- 
πρεπή διαβίωσιν είς τό γήρας μας.

Τήν προστασίαν αύτήν επιδιώκουν 
νά μας στερήσουν μέ τά διάφορα 
σχέδιά των οί περίφημοι πλέον κ.κ. 
«μελετηταί».

Ή έπιδίωιξίς των νά μας υπαγά
γουν είς τό Ι.Κ.Α. μέ τό ιέπιχείρημα 
οτι τά ταμεία μας είναι έλλειμματι- 
κά είναι ή πλέον ιταμή πρόκλησις.

Θέλουν νά αγνοούν οί κ.κ. «μελε- 
τηταί» ότι οχι μόνον έλλειμματικά 
δέν είναι τά ταμεία μας άλλά ότι διά 
τών ιερών χρημάτων τής άιοΐφαλί- 
οεώς μας ή πολιτεία ασκεί οικονομι
κήν πολιτικήν «Ις βάρος μας καί πρός 
όφελος οίκονομικώς ισχυρότερων τά
ξεων.

Θέλουν, ν άάγνοοΰν, δτι ΑίΠ ΑΓΟ
ΡΕΥΕΤΑΙ ή άξιοποιησις τών άποθε- 
ματικών κεφαλαίων τών ασφαλιστι
κών μας οργανισμών είς βάρος τής 
οικονομικής εύρωστίας των καί τής 
δυνατότητό'ς των νά άντιμετωπίζουν 
τάς περιόδους κάμψεως τάς οποίας 
διέρχονται οί άσφαλιστικοί οργανι
σμοί.

Θέλουν, νά αγνοούν, ότι άγογγύ- 
στως διεθέσαμεν τά κεφάλαια τών 
ταμείων μας εις τούς ’Εθνικούς ’Α
γώνας.

Θέλουν, άκόμη νά άγνοοϋν, ότι πα
ρά ταΰτα τά ασφαλιστικά μας τα
μεία ήιδυνήθησαν μέχρι καί σήμερον 
νά άνταποκριθοϋν είς τάς υποχρεώ
σεις των καί ότι είναι ικανά νά έκ- 
πληρώσουν τήν άποστολήν των κιαί 
είς τό μέλλον άρκεϊ νά παυσουν νά 
προΐβάλλουν έμπόδια είς τό έργον των 
οί διάφοροι σοφοί μελετητα.ί.

Τό επιχείρημά των ότι τό Τμμεΐον

Συντάξεων μας είναι έλλειμματικόν 
άποδεικνύει τνή σπουδήν μέ τήν δ- 
ποίαν Αντιμετωπίζουν τό ασφαλιστι
κόν θέμα. "Αλλως θά έπρεπε νά εί- 
σηγοΰνται τήν άποκοτάστασιν τής έ
πί σειράν ετών προσγενομένης ,είς αυ
τό ζημίας, καί οχι νά επιδιώκουν καί 
τήν άφαίρεσιν τών περιουσιακών του 
στοιχείων.
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

’Αντιμετωπίζουν καί θά άντιμε- 
τωπισωμεν καί είς τό ιμέλλον μέ 8- 
λας μας τάς δυνάμεις τήν Απειλήν 
τής διαλόσεως τών ασφαλιστικών μας 
ταμείων.

Αίτημά μας είναι όχι 
μόνον ή διατήρησι ς 
τής ανεξαρτησίας καί 
τής ακεραιότητας τών 
ταμείων μας άλλά καί 
ή άποκατά στάσις τής 
οικονομικής ζημίας 
των, άπό τούς υπευθύ
νους.

Τήν στιγμήν αυτήν άπευθυνόΙμεθα 
πρός τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης μας 
καί τήν καλοΰμεν νά εύρεθή είς τό 
πλευράν μας. Ζηποΰμεν άπό τήν Δι- 
οίκησίν μας νά άναγνωρίση πρώτη 
αύτή τό δίκαιόν μας καί νά προάσπι
ση τά άσφαλιστικά μας δικαιώματα 
πρός όφελος καί τών συμφερόντων 
τού ’Εθνικού μας Ιδρύματος.

Προ 100 καί πλέον έτών ή Διοί- 
κησις τής ’Εθνικής Τραπέζη τής 
’Ελλάδος είς άναγνώρισίν τών ύπη- 
ρεσιών τού προσωπικού της συνέβαλε 
τά μέγιστα είς τήν ιδρυσιν τοΰ τα
μείου Συντάξεων τοΰ προσωπικού τής 
’Εθνικής Τραπέζης.

Μετά 100 έ'τη θά δεχθή, ή Διιοίκη- 
σις τής ’Εθνικής Τραπέζης τήν διά- 
λυσιν τών Άσφαλιστακών Ταμείων 
τοΰ Προσωπικού της;

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 
ΤΟ ΔΙΟΙΚ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ό Τ ύπος συμπαραστάτης
’Από τήν έφημερίδα «ΕΣΤΙΑ» 

άναδημοσιεύομεν τό κατωτέρω 
σχόλιον:

Δέν γνωρίζαμεν ποιου εύφυοΰς «ά- 
ναμορφωτοϋ τής κοινωνίας» έργον εί
ναι ή άνακνίησις το ασφαλιστικοί) ζη
τήματος καί δή ανευ λόγου, είς μί
αν έπογήν καθ’ ήν ή Έπανάστασις 
Εχει ανάγκην τής συμπαραστάσεως ο
λοκλήρου τοΰ έθνικόφ ρονος 
λαοΰ —σπονδυλική στήλη τοΰ έθνους 
μας— πρός Επιτυχίαν τοΰ έργου της. 
Οίοσδήποτε πάντως καί 5ν είναι δ 
κύριος αύτός, θά έδει νά έκδιωχθή, 
ανευ έτέρου, ώς δολιοφθορεύς τοΰ κυ
βερνητικού Εργου· διότι ήγευρεν ά- 
κ α ί ρ ω ς καί δνευ ο ύ σ ιώδους 
λόγου ασφαλιστικόν ζήτημα, τό 
όποιον άπό 2,5 ήδη έτών κρατεί έν ά- 
γωνίμ περί τάς 800.000 έργαζομένων 
καί έθνικοφρόνων πολιτών!..

Πράγματι, ούδείς άποχρών λόγος 
ύφίσταται νά υπαχθούν άλλοι ασφα
λιστικοί οργανισμοί είς τό Ι.Κ.Α., 
εν "Ιδρυμα τό όποιον δέν εξυπηρετεί 
κατά τρόπον ιδανικόν τούς είς αυτό 
ή σφαλισμένους. Διατί άλλως τε; Διά 
νά αυξηθούν απλώς οί ταλαιπωρούμε
νοι ήσφαλισμένοι; Καί δέν αρκεί τό 
γεγονός καί μόνον, ότι οί μή ήσφαλι- 
σμένοι είς τό Ι.Κ.Α. έξηγέρθησαν 
σύσσωμοι κατά τής υπαγωγής των είς 
αΰτό-, διά νά πεισθοΰν οί κυβερνών- 
τες, ότι κακώς θίγουν τά έστω καί 
πλημμελώς ευ κείμενα; Διότι δν f- 
λαμβάν-ετο μέριμνα πρός βελτίωσιν 
τών συνθηκών άσφαλίσεως τοΰ Ι.Κ. 
Α. καί άφήνετο, έν συνεχείρ, ή δ ι α- 
κριτική ευχέρεια έκα
στου τών άλλων ασφαλιστικών οργα
νισμών νά υπαχθούν αν θέλουν 
είς αύτόν, τό πράγμα θά ήτο ιολως 
διάφορον. Άλλά τοιοϋτόν τι δέν συμ
βαίνει· καί, απλώς, τό συζητούμενον 
ήδη μέτρον αποτελεί μίαν άπό τάς 
σοσιαλιστικάς μωρίας, μέ τάς όποιας 
οί διάφοροι «άναμορφωιταί» - δολιο- 
φθορεϊς παρασύρουν τήν Κυβέρνησνιν 
εις παγίδας, έκτρεπούσ-ας αυτήν έκ 
τής όδοΰ τής έξυπηρετήσεως τών ερ

γαζομένων καί τής έξασφαλίσεως είς 
αυτού; ένός μέλλοντος άπηλλαγμένου 
στερήσεων καί άγωνίας διά τήν αί>- 
ριον.

Άλλ’ έπί πλέον, καί μόνη ή σκέ- 
ψις τής υπαγωγής όλων τών ήσφαλι- 
σμένων είς ένα φορέα —καί δή 
είς μίαν χώραν, παν άλλο ή προηιγμέ- 
νην όργανωτικώς— είναι, τό όλιγώ- 
τερον παράτολμος· έάν δέ διεπράττε- 
το τελικώς τό τερατώδες σφάλμα νά 
καταστή νόμος τό περί «’Ασφαλιστι
κού» ναμοσχέδιον, οΐτος θά έστερεΐ- 
το καί ήθικής βάσεως, άφοΰ πρόκει
ται, κατ’ ουσίαν, περί μεταβολής ’Ερ
γατικής Σμβάσεως —καί δή μέ Ανα
δρομικήν ίσχύν— εις βάρος έκατον- 
τάδων χιλιάδων έργαζομέΛ’ων, τών ό
ποιων άπαλλοτριώνει τά κ ε κ τ η μ έ
ν α δικαιώματα!

Πολύ φοβούμεθα, επομένως, ότι τό 
τελικόν Αποτέλεσμα θά είναι οϋχί ή 
βελτίωσις τοΰ Ι.Κ.Α. —μόνος σκο
πός τόν όποιον θά ώφειλον νά επι
διώξουν βαθμηδόν καί μεθοδικώς 
οί Αρμόδιοι γραφειοκράται— ;άλλ’ ή 
Απαθλίωσις καί άλλων όιμάδων καί 
οργάνων τής οικονομικής Αναπτνξέ
ως, έπί ζημίμ βεβαίως τής έθνικό- 
ψρονος παρατάξεως, άλλά καί αύτής 
ταύτης τής Έπαναστάσεως, ή όποια 
θά έδιδε τήν έντύπωσιν, οτι Αδιαφο
ρεί διά τάς Αντιδράσεις τής κοινής 
γνώμης, έχουσα περιχαρακωθή εντός 
τοΰ τείχους πού όψώνουν γύρω της 
οί διάφοροι «Αναμορφωταί». Τό γε
γονός δέ, ότι δυνάμει τοΰ ύπό ψήφι- 
σιν νομοσχεδίου, έξαιρονΰται τής είς 
τό Ι.Κ.Α. ίσοπεδώσεως άλλα-ι -ομάδες 
συνταξιούχων -—ώς λ.χ. δημοσίων υ
παλλήλων, στρατιωτικών κλπ.—- δη
μιουργεί σχετικάς Αντιθέσεις καί ψυ- 
χολογικάς καταστάσεις, έξ -ών ούδέν 
καλόν ήμπορεΐ νά προ έλθη. ΔΓ δ καί 
κρούομεν, απαξ ιέτι, τόν κώδωνα ίοϋ 
κινδύνου, έπαναλομ.6άνοντες τής αρ
χαίας ρωμιαϊκής Γερουσίας τήν ιστο
ρικήν φράσιν: «Κάβεαντ κόνσοι»· 
λες...». Άς προσέχουν οί άρχοντες, 
μήπως κακόν τι συμβή ε’ις τό Κρά
τος!..

ΠΑΡΕΔΟΘΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΙΣ ΓΣΕΕ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΝ

—Άς μή μελετάμε, συνάδελφε, τό σχέδιο άλλά τήν σχεδία. . .
(Τού ΜΑΚΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΑΟΥ)


