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HpGylilq μέρα κιέμεϊμ
Ή ’ Οκτωβρίου 1940 είναι ή μεγάλη

μέρα, «ου βπως os κάθε "Ελληνα, φέρνει οτη μνή
μη του προσωπικού τής ’ Εθνικής Τραπεζης, στι
γμές ΰηερτάτου «ατριωτιαμου, στιγμές άφθαστου 
φιλοπατρίας.

★
Οί στρατευόμενοι συνάδελφοι, «ρωι - πίρω'έ' 

σπεύδουν ν’ άναφέρουν στους αρμοδίους υπηρε
σιακούς παράγοντες τής Ί'ραπε'ίης, δτι ή φωνή 
τής ΙΕατρίδος, τους καλεΐ νά την ύπερασπισΟοϋν 
και πρέπει το τ α ·/ ύ τ ε ρ ο ν νά παραδώσουν την 
υπηρεσίαν τους και νά παραληφθή άπο κάποιον 
άλλον συνάδελφον ή διαχείρησίς τους, το χρημα
τικόν τους υπόλοιπον, τά κλειδιά τους.

Καί οί ασπρομάλληδες ανώτεροι συνάδελφοι, 
πα ρελάμβα ναν τά κλειδιά, τά πέτου σαν στο συρτά
ρι του γραφείου των καί μ’ ένα «έν τάξει», τους 
αγκάλιαζαν δακρυσμένοι τους φιλούσαν καί μέ 
την ευχή «Καλή Τύχη» καί MIKSTZTES, τούς 
έβγαζαν ώς τήν πόρτα γιά νά τούς πουν πιά μέ κά
ποιο μελαγχολικό ύφος, τίς τελευταίες λέξεις, 
«άντε τ υ χ ε ρ έ»!

Τά μάτια των θηλυκών συναδέλφων δέν στα
ματούσαν.

Ποτάμι έτρεχαν τά δάκρυα κι’ έβρεχαν τά χέ
ρια των συναδέλφων πού καμαρωτοί καί βιαστικοί 
τίς άποχαιρετοΰσαν.

Αλάκρυα χαράς· καί μπορεί κάπου - κάπου... κι’ 
άποχ ω ρισμο ΰ .

Μά ή φωνή τής ΙΙατρίδος, είναι γλυκύτερη κι* 
έπιτακτικώτερη, άπο όποιαδήποτε άλλη!

★
Αλλά ή εποποιία τού 1 910 -ΤΙ συνδέεται 

μέ τήν ’Εθνική Τράπεζα καί ιδιαίτερα μέ το προ
σωπικό της μ" ένα έξόχως ιστορικό γεγονός. Τήν 
^£>ην ’Ιανουάριου 1941, άπεθανεν ό ’Ιωάννης 
Μεταξάς, ό πρωθυπουργός πού έδωσε τήν άπάντη-

ΑΛΕΞΑΝΔ Ρ ΟΣ ΚΟ'Ρ IΖ Η Σ

ση στο ιταμό ’ Ιταλικό τελεσίγραφο, μέ τό πανελ
λήνιο ΟΧΙ!

Ό Κασιλεύς Γεώργιος IS ' καλεΐ αμέσως τον 
τότε Διοικητήν τής Εθνικής Τραπέζης, "Αλέξαν
δρο Κοριζή καί τού ά να θέτει τήν Προεδρίαν τής 
Κυβερνήσεως.

Δέν ήταν ή πρώτη φορά πού ή Πολιτεία προ» 
σέφευγε, σέ δύσκολες στιγμές στήν ’Εθνική Τρά
πεζα, γιά νά βρή "Άνδρες ικανούς, νά τής προσφέ
ρουν τίς υπηρεσίες τους.

Άλλ’ αυτή τή φορά, ή ύψίστη αύτή τιμή αντα
νακλούσε εις τό προσωπικό τής Τραπέζης καί εις 
τήν επαγγελματική του οργάνωση. " Πταν τιμή τού 
Χυλλόγου του.

Ό άναλαμβάνων τήν πρωθυπουργίαν στήν κρι- 
σιμώτερη καμπή τού πολέμου κατά τής Πατρίδας 
μας, προέρχεται άπό τούς κόλπους τού προσωπικού 
τής Τραπέζης. Είναι ό συνάδελφος!

Καί κάτι περισσότερο. Είναι ένας άπό τούς 
ιδρυτές τού Συλλόγου μας καί ό πρώτος Γενικός 
Γραμματέας του.

★
"11 μοίρα φθόνησε τήν τύχη. Ή ραγδαία καί 

άτυχη έκβαση πού είχαν τά πολεμικά γεγονότα, έπέ- 
δρασε μέχρι αυτοχειρίας στον φιλότιμο Πρωθυ
πουργό.

Έπήρξε άτυχος κατά τό διάστημα τής πρωθυ
πουργίας του ό Αλέξανδρος Κοριζής. Πάντοτε 
όμως, περίνους καί ύπερήφανος. Κι’ έτσι πέρασε 
στήν ιστορία τής νεώτερης "Ελλάδος.

Εις τάς καλένδας ό ασφαλιστικός κωδιξ;

ΜΕ ΠΡΟΣΟΧ ΗΝ ΜΙ ΠΕΡΙΣΚΕΨΙΝ
81 ΕΞΕΪΙΣίΙΗ ΤΟ ΒΣΦΜΙΣΤΙΚΟΝ

ΤΤΑΡΕΔΟΘΗ 
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τό σχέδιον τροποποιήσεως τον 
’Οργανισμού Υπηρεσίας το ό
ποιον συνέταξε τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον τού Συλλόγου, πα- 
ρεδόθη υπό τού προεδρείου εις 
τον κ. Διοικητήν. Προς ένημέρω- 
σιν των συναδέλφων τό Διοικ. 
Συμβούλιον έξέδωσε τήν κατωτέ
ρω άνακοίνωσιν:

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Τό Προέδρεΐον τού Συλλόγου έ- 

γένετο σήμερον δεκτόν υπό τού κ. 
Διοικητού και τού παρέδωσε τό έκ- 
πονηθέν σχέδιον τροποποιήσεως τού 
’Οργανισμού Υπηρεσίας, ώς καί ει
σηγητικήν εκ@εσιν τού Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Ό κ. Διοικητής έξέφρασε τήν ί- 
κανοποίησίν τον καί τάς ευχαρι
στίας του διά τήν συμβολήν τού 
Συλλόγου εις τό έργον τής Διοική- 
σεως καί άφοΰ ίπανέλαβε ότι, -τό 
ενδιαφέρον τον διά τό Προσωπικόν 
είναι άναμφισβήτητον, μάς έτόνισεν 
έμφαντι,κώς δτι, διά τήν ’Εθνικήν 
Τράπεζαν πλέον των ξηρών άριθμών, 
άνεκτίμητον κεφάλαιον έχει τό Προ
σωπικόν αυτής, τόσον τό έν ένερ- 
γεία όσον καί τό έν συντάξει ευρι
σκόμενον. Προς τούτο προσέθεσε ό 
κ. Διοικητής, θέλει καί τήν βελτίω- 
σιν τον ’Οργανισμού Υπηρεσίας, 
καί μάς ηνχαρίστησε που τού έκθέτο- 
μεν καί τάς απόψεις μας διά τού 
παραδοθέντος αΰτώ σχεδίου. ’Εν 
συνεχεία μάς ύπεσχέθη δτι, μόλις 
έπεξεργασθήι τό σχέδιον μας καί 
διατυπωθούν αΐ απόψεις τής Διοι
κήσει» ς θά κληθή τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον διά τήν άνταλλαγήν ά- 
πόψεων.

Έχφράζομεν τάς ευχαριστίας μας 
προς τον κ. Διοικητήν διά τούς κα
λούς λόγους καί τό έδκηλωίϋΐέν έν
διαφέρον του διά τό Προσωπικόν 
καί διά τήν άναγνώρισιν παρ’ αυ
τού τής συμβολής του εις τήν προ
κοπήν τού 'Ιδρύματος.

Έλπίζομεν δτι, αί προτάσεις μας 
θέλουν γίνει δεκταί δεδομένου δτι, 
αποβλέπουν εις τήν βελτίωσιν τής 
Ρίσεως τού Προσωπικού, καί διότι, 
έν τελευταίφ αναλύσει είναι τό συμ
φέρον τού 'Ιδρύματος πού μέ τό
σην άφοσίωσιν ύπηρετούμεν.

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Διά τό Δ. Συμβούλιον 

Ό Πρόεδρος 
Μ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ 
'Ο Γ. Γραμματεύς 

Δ. ΠΑΠΑ· I ΏΑΝΝΟΥ

Τό ασφαλιστικόν θά έξετασθή μέ 
προσοχήν καί περίσκεψ'ν. Αύτή εί
ναι ή άπόφασις ή οποία έλήφθη κα
τά τήν τελευταίαν σύσκεψιν τού κ. 
Πρωθυπουργού μέ τούς αρμοδίους υ
πουργούς καί τούς υπηρεσιακούς πα
ράγοντας.

Ή Κυβερνητική αυτή άπόφασις ε
νισχύει τήν πεποίθησίν μας δτι θά 
άναγνωρισθή ή όρθότης των απόψε
ων μας καί θά διατηρηθή ή αύτοτέ- 
λεια των Ταμείων μας. Τό Διοικη
τικόν Συμβούλιον παρακολουθεί μέ 
τεταμένην προσοχήν δλας τάς εξελί
ξεις τού ασφαλιστικού θέματος καί 
προβαίνει εις τάς ένδεικνυομένας έ- 
νεργείας εντός των πλαισίων τής Ο. 
Τ.Ο.Ε., ή οποία χειρίζεται ύπευθύ- 
νως τό ασφαλιστικόν θέμα.

Εις τά σύνολόν των σχεδόν αί ά- 
θη,ναϊκαί έφη μερίδες έχαιρέτισαν μέ 
ΐκανοποίησιν τήν κυβερνητικήν άπό- 
φασιν, καί είναι λίαν χαρακτηριστι-

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣ ΙΣ

Παρά τού Συλλόγου των Υπαλ
λήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος ήρωτήθην επί τής έννοιας 
των διατάξεων τού άρθρου 1 καί 2 
τού ν.δ. 4528)1966 «περί ρυθμί- 

, σεως ζητημάτων τινών άφορώντων 
εις τό προσωπικόν τής Εθνικής Τρα
πέζης τής Ελλάδος».

Άπάντησις
I

1. Διά τού άρθρου 1 1 τού ν. 
2292)1953, δστις έρρύθμισε τά τής

κά τά σχόλια τά όποια έδημοσίευ- 
σαν.

Ή «Νέα Πολιτεία» εις το φύλλον 
της τής 24ης π.μ. γράφει:

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ

Γενικόν είναι τό έντονον ένδια
φέρον των διαφόρων τάξεων διά 
τον Κώδικα Κοινωνικών ’Ασφαλί
σεων, ό όποιος είναι δΓ αύτάς 
ζωτικής σημασίας. Ούδεμία ανη
συχία των, δμως, δικαιολογείται, 
δεδομένου δτι τό δλον θέμα εξε
τάζεται μέ γνώμονα άποκλειστι- 
κώς και μόνον τό συμφέρον 
των ήσφαλισμένων καί συμφώνως 
προς τό πνεύμα τής κοινωνικής 
δικαιοσύνης. Καί έπ’ αύτού τού 
σημείου είναι σαφείς αϊ έντολαΐ 
τού πρωθυπουργού κ. Γ. Παπα- 
δοπούλου δπως ή εργασία διά 
τήν όλοκλήρωσιν τού Κώδικος

ουγχωνεύσεως τραπεζιτικών εταιρι
ών, ώρίσθη δτι τό προσωπικόν τής 
διά τής ουγχωνεύσεως συνιστωμένης 
ανωνύμου τραπεζιτικής εταιρίας συγ
κροτείται υποχρεωτικούς έκ τών ϋ-

Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων προχω- 
ρήση μέ προσοχήν καί περίσκε- 
ψιν, λόγψ τής ίδιαζούσης μορφής 
τού θέματος. Κατ’ έποονάληψιν δέ 
έχει τονσθή δτι θά κληθούν δλοι 
οί ενδιαφερόμενοι νά έκφέρουν 
τάς παρατηρήσεις των έπί τού 
κειμένου τού Κώδικος. Καί τού
το βεβαίως θά γίνη ευθύς ώς μορ- 
φοποιηθή ούτος. Διότι ή άσφαλι- 
στική πολιτική τής κυβερνήσεως 
διέπεται άπό τήν άπόψασίν της 
νά δημιουργήση, όγιεΐς άσψαλι- 
στικούς φορείς προς όφελος ό
λων τών ήσφαλισμένων καί δχι 
προς άψαίρεσιν κεκτημένων δι
καιωμάτων.

Ή έφημερίς «Ναυτεμπορι κή» τήν 
Ιδίαν ή μέραν σχολιάζουσα τήν κυ
βερνητικήν άπόφασιν γράφει:

"Οτι τό δλον σύστημα άσφα-
(ΣΥΝ ΕΧΕ ΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)

παλλήλων τών συγχωνευομένων Tpoc- 
πεζών. Διά δέ τού άρθρου 1 τού 
ν.δ. 2510)1953 παρεσχέθη ή έξου- 
σία, δπως, προκειμένου περί τού 
προσοοπικού της, κατ’ έφαρμογήν 
τού ανωτέρω νόμου, συσταθείσης νέ
ας Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος 
καί ’Αθηνών δΓ οργανισμού καταρ
τιζόμενου ΰπό τού Δ.Σ. αύτης καί 
κυρουμένου διά 6ασ. διατάγματος, 
ρυθμισθοΰν έξ ύπαρχής τά τών απο
δοχών, δρων εργασίας έν γένει, τά 
τής διαβαθμίσεως, έντάξεως, προοο- 
γωγών, υπηρεσιακής έν γένει κατα- 
(ΣΥΝ ΕΧΕ ΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.)

ι ι
ί "Η γνώμη μας ί
ι.,: - ι
ΑΣ ΔΟΘΗ ΤΕΛΟΣ... ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ

Ή προώθησις τών Πτυχιούχων 
'Υπαλλήλων τής Τραπέζης μας

Η ΓΝΟΜΟΑΙΙΤΗΣΙΣ ΙΟΥ«. I. ΚΑΠΟΔΙΙΤΡΙΛ ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΥΠΟ ΥΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ -
Παραθέτσμεν κατωτέρω τό πλήρες κείμενον γνωμοδοτήσεο3ς 

τοΰ καθηγητοϋ τοΰ Πανεπιστημίου κ. Ίωάννου Καποδίστρια έπί 
ερωτήματος τοΰ συλλόγου, αφορώντας εις τήν προώθησιν τών πτυ- 
χιοΰχων υπαλλήλων τής Τραπέζης μας.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον ύπέβαλεν τήν γνωμοδότησιν τοΰ χ. 
Καποδίστρια εις τήν Διοίκησιν καί ώς πληροφοροΰμεθα τό δλον 
•ίέιια μελετάται υπό τής Νομικής "Υπηρεσίας τής Τραπέζης.

ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΩ! 
ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΓΔΣΕΩΣ

"Οσοι έκ τών συναδέλφων έχουν 
υποβάλλει αϊτησιν εις τό Γενικόν 
Έπιτελεϊον Στρατού διά τήν έκδο- 
σιν πιστοποιητικών άναγνωρίσεώς 
των ώς αγωνιστών Εθνικής Αντι
στάσεως, παρακαλούνται δπως ά- 
ποστείλουν σημείωμα εις τά γρα

φεία τού Συλλόγου, μέ τό όνομα
τ επώνυμον καί τον αριθμόν πρωτο
κόλλου τής αίτήσεώς των προκειμέ
νου νά έπιδιωχθή ή έπίσπευσις τής 
έκδόσεως τών σχετικών πιστοποιη
τικών.

Πρέπει πλέον νά δοθή τέλος εις τό θέμα τής άσφαλίσεως τών 
νεοπροσληφθέντων καί νεσπροσλα μ βανο μενών1 συναδέλφων.

Πέραν τού δτι έκ τού ιΝάμου παρέχεται εις αυτούς τό δικαίωμα νά 
άσφαλίζωνται εις οργανισμούς τής προτιμήσεώς των, άντελήφθησαν τά 
παιδιά άπό τής πρώτης στιγμής, δ,τι 1 8 χρόνια τώρα δεν άντελήφθησαν 
οί «αντι,δρώντες». "Ο'τι δηλαδή;, είναι εύνοια τής τύχης νά εύρεθή κανείς 
υπάλληλος τής ’Εθνικής Τροστέζης καί έν οΰδεμιψ περιπτώσει καί έπ’ 
ούδενί λόγψ δέχονται καθ’ οίονδήποτε τρόπον νά τούς άμφισβητηθή. Ά- 
γνοοΰντες δμως τόν ψυχολογικόν αυτόν παράγοντα οί «άντιδρώντες» άπο- 
πειρώνται κατά κάποιον τρόπον, νά τούς τό αμφισβητήσουν.

Μά μήπως δέν άμφισβητσΰν δτι υπάρχει... Εθνική Τράπεζα;!
Καί μέ τήν «φόρα» ποΰχουν πάρει είναι παράξενο πώς δέν ζητούν την 

άντικατάσταση τοΰ Γεωργίου Σταύρου ,μέ τήν ’Αθηνάϋ!
’Αλλά φοβούνται ’ίσως, μήπως χαρακτηρισθοΰν... υπερβολικοί.

'Η επέτειος τού «ΟΧΙ» έωρτάσθη μέ ίδιαιτέραιν μεγαλοπρέπειαν εις τό Κεντρικόν Κατάστημα τής Τρα
πέζης μας. Τήν παραμονήν τής 28ης ’Οκτωβρίου έπραγματοποιήθη συγκέντρωσις τού προσωπικού καί 

έξεψώνησε πανηγυρικόν λόγον ό συνάδελφος Μιχ. Κούμπας: Διευθυντής Βιομηχανικής Άναπτύξεως.

Τό ταμιακόν επίδομα
Δέν τοποθετείται έπί ορθής βά- 

σεως τό θέμα τής χορηγήσεως τοΰ 
ταμιακού έπιδόματος, δταν ώς κρι- 
τήριον διά τό ύψος τοΰ χορηγού
μενου χρηματικού ποσού, λαμβάνε- 
ται ΰπ’ δψει ή κατηγορία τοΰ Ύπ) 
τος εις τό όποιον ύπηρετεΐ ό τα
μίας.

Τό έπίδομα αύτό καίθιερώθη διά 
τούς διαχειριστάς χρημάτων, κατό
πιν τής παραδοχής τού άξιώματος 
καί τής συνειδηιτοποιήσεως τής πρα- 
γματικότητος, δτι, πάς διαχειριζό- 
μενος συνεχώς χρήματα, είτε εις 
μεγάλος είτε εις μικράς ποσότητας 
είναι άδύνατον, κ ά π ο τ ε, νά μη 
κάμη λάθος, πότε εις βάρος του, 
πότε εις βάρος τού μετ’ αυτού συν
αλλασσόμενου'.

'Ως έκ τούτου, δέν έχει σχέσιν 
έάν τό Ύπ) μα είναι μικρό ή με
γάλο.

’Εάν τό Ύπ) μα είναι μεγάλο — 
άπό άπόψεως έργασιώιν βέβαια— 
τότε δχι πλέον διά νά μήι κινδυ- 
νεύση ά Ταμίας νά κάμη λάθος, 
λόγψ μεγάλης κινήσεως, άλλά διά 
νά έξυπηιρετήται ταχύτερον ό πελά
της, πρέπει ή υπηρεσία νά ψροντ ί- 
ζη διά τήν τοπσθέτησιν καί δευτέ
ρου καί άν παρίσταται περαιτέρω 
ανάγκη καί τρίτου Ταμίου.

Τό έπίδομα συνεπώς, πρός κάλυ- 
ψιν τών άναποφεύκτων διαχειριστι
κών λαθών, πρέπει νά είναι ένιαΐσν 
δΓ δλα τά Ύπ)τα καί εις ύψος ά. 
ξιοπρεποΰς ορίου καί άνταποκρινό-



Η γνόμη μας
μενον εις το κινδυνώδες τής έκτε- 
λουμένης έργασίας.

Εις τούς διαχειριστάς χρεογρά
φων ανέκαθεν κατέβάλλετο διαχει
ριστικόν επίδομα ηΰξημένον, έξι- 
κνούμενον είς το διπλάσιαν τού είς 
τους διαχειριστάς χρηματικού, κα
ταβαλλόμενου. Τούτο δέ διότι, όν
τως ή διαχείρισις χρεογράφων ε- 
χει έπί πλέον, έκάστοτε, την άπα- 
κοπήν καί έξόφλησιν τών τοκομε
ριδίων καί τό σοβαρώτερον καί λί
αν έπικίνδυναν, την ευθύνην τού ε
λέγχου των μετά λαχνού κληρώ
σεων.

Έπί της δικαίας βάσεως αυτής 
λοιπόν, πρέπει νά γίνη ή, αϋξησις 
καί άναπροσαρμογή τού διαχειρι
στικού έπιδόματος καί τό συντομώ- 
τερον.

Υπάρχει δυοχέρεια ;
Οί προϊστάμενοι των υπηρεσιών 

τού Κεντρικού Καταστήματος τοπο
θετούνται διά πράξεως τού κ. Δι- 
οικητοΰ. Οΐ προϊστάμενοι υπηρε
σιών τών μεγάλων μονάδων ορίζον
ται δΓ ήμερησίας διαταγής τού οι
κείου διευθυντοΰ τοΰ Καταστήματος. 
Κατά τον κανονισμόν όμως συντά
ξεως δελτίων ποιότητας τού προ
σωπικού, οί προϊστάμενοι υπηρεσι
ών πέντε μεγάλων μονάδων τής Τρα
πέζης (Κεντρικού, Σταδίου 38, Μη- 
τροπόλεως, Πειραιώς Α καί Θεσσα
λονίκης Α) συντάσουν ώς πρώτοι 
κριταί τά δελτία ποιότητος τών ύπ’ 
αυτούς υπαλλήλων. Διά τούς ίδιους 
συντάσσονται δελτία πρώτης κατη
γορίας.

Θά ήτο δάσκαλον έφ’ δσον οί προ
ϊστάμενοι υπηρεσιών τών ώς άνω 
Καταστημάτων έξομοιοΰνται προς 
τά καθήκοντα τών προϊσταμένων νά 
γίνεται καί ή τοποθέτησίς των διά 
πράξεως τού κ. Διοικητοΰ;

Υπάρχει δυσχέρεια;

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαΐον δργανον τού Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων τής Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος.

Δ)νσεις συμφώνως τφ Νόμψ:
Υπεύθυνος "Υλης: 

ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ 
Χατζηγιάτννη Μέξη 4

ΑΘΗΝΑ I

Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 
ΑΟ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ρήγα Παλαμήδη 5 —Άθήναι 
Τηλ. 319.306

Οί ινεοπροσληφθέντες υπάλληλοι τής Τραπέζης μας είχαν την ευκαιρία νά συνομιλήσουν μέ τον Πρόε
δρο καί τον Γεν. Γραμματέα τού Συλόγου μας, όταν όλοι μαζί βρέθηκαν συγκεντρωμένοι είς τον έορτα- 
σμςν τής 28ης ’Οκτωβρίου, Είς την φωτογραφίαν: Ό Πρόεδρος καί ό Γεν. Γραμματεύς τού Συλλόγου 
κ. Μελχ. Τσουδερός καί Δημ. Παπάίωάννου μέ μίαν ομάδα προπαιδευομένων είς τό Λογιστικόν Κέν

τρου, νέων συναδέλφων.

Ό ασφαλιστικός κωδιξ
α Τοΰ κ. Η ΑΙΑ ΚΥΡΟΥ, διευθυντοΰ τής 

εφημερίδας «Ελληνικός Βορράς»
Αύτάς τάς ημέρας είναι πολύ έ- 

πίκαιροι οί άφορισμοί τού ’Αντι
προέδρου τής Κυβερνήσεως, κ. Πατ 
τακοΰ, κατά τών ψιθυριστών. Κα
ταλαμβάνεται υπό (αλλεργίας ό 
δεύτερος τή τάξει είς την Κυβέρνη- 
σιν καί υπουργός τών Εσωτερικών, 
όταν είς τά ώτα του φθάνουν ψίθυ
ροι ανθρώπων, οΐ όποιοι, είτε έκ 
λόγων αντιπολιτευτικών, είτε έξ α
νοησίας, διαδίδονυ ψευδή πράγμα
τα. Καί αυτό, ακριβώς, συμβαίνει 
τάς ημέρας αύτάς, μέ την διασπο- 
ράν «έγκυρων πληροφοριών», περί 
τού πότε πρόκειται νά ίσχύση ό νέ
ος ’Ασφαλιστικός Κώδιξ. Όμιλοΰν- 
τες δέ, οΐ καλώς πληροφορηιμένοι, 
περί τού νέου ’Ασφαλιστικού Κώδι
κας, εννοούν, όπως αντιλαμβάνεστε 
τό άδόκιμον εκείνον κείμενον, πού 
έδημοσιεύθη, προ μηνός περίπου, είς 
ώρισμένας εφημερίδας. Ο1! ψιθυρι
στοί δέ, ένέτειναν τούς ψιθύρους 
των, άπό τότε πού έδημοσιεύθη είς 
τόν Τύπον ή πληροφορία, ότι, τό 
Υπουργικόν Συμβούλιον συνεδρία- 
σεν έπί έν'νέα ώρας, έπί τού άσφα-

ΒΕΙΣ ΦΙΛΑΘΛΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΦΟΡΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ

ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΚΔΡΟΜΕΣ 
ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1970

ΣΑΒΒΑΤΟ — KYPIAICH 7—8)11)70 
ΒΥΤΙΝΑ — ΟΛΥΜΠΙΑ Σάββατο 7.11.70. Άναχ. 3 μ.μ. γιά "Αρ
γος (στάση 20 ) —— Τρίπολη — Βυτίνα. Τακτοποίηση στο Ξενοδοχείο 
«ΒΙΛΑΑ ΒΑΛΟΣ» διανυκτέρευση.
Κυριακή 8.1 1.70: Άναχ. 8.30’ π.μ. γιά ’Ολυμπία, έπίσκ. Μουσείου 
καί αρχαιολογικού χώρου. Μεσημβρινό φαγητό καί άναχ. 3.30 μ.μ. γιά 
Πύργο — Πάτρα (στάση 30') — Κόρινθο — ’Αθήνα.

ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 165 —- 190 (πούλμαν διανυκτ.).

ΣΑΒΒΑΤΟ · ΚΥΡΙΑΚΗ 14—15)11)70
ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΑ (Ξενοδ. «ΓΑΛΗ,ΝΗ>>)σ Σάββατο 14.11.70: Άναχ. 
3 μ.μ. γιά Καμ. Βούρλα. Τακτοποίηση στο πολυτελές Ξενοδ. «ΓΑΛΗ- 
ΝΗ», συνεστίασις.
Κυριακή 15.11.70: Έλεύνεροι όλη την ήμερα γιά περιπάτους καί 
φαγητό. Άναχ. 7 μ.μ. γιά Αθήνα.

ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 130 — 150 (πούλμαν, διανυκτ., πρωινό).

KYPIAKH 15) 11) 70
ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΑ: Άναχ. 8 π.μ. γιά Καμ. Βούρλα. Παραμονή στην μα
γευτική Λουτρόπολη γιά περιπάτους καί μεσημβρινά φαγητό. Άναχ. 
7 μ.μ. γιά Ά3ήνα.

ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 50 — 70.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22)11)70
ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ — ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ — ΑΘΗΚΙΑ (ΜΟΝΗ ΤΑ
ΞΙΑΡΧΩΝ) — ΛΟΥΤΡΑ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ (Άπογευμ. τσάι είς Μο
τέλ «ΣΑΡΑΜΑΝΤΗ»), Άναχ. 8 π.μ. γιά Άρχ. Κόρινθο, έπίσκ. Μου
σείου, αρχαιολογικού χώρου καί έν συνεχεία στον Άκροκόρινθο γιά 
έπίσκ. φρουρίου. Κατόπιν εις Λουτρά "Ωραίας Ελένης γιά μεσημβρινά 
φαγητό. Μετά τό φαγητό προαιρετική μετάβαση είς Άθήκια γιά έπίσκ. 
Μονής Ταξιαρχών. ’Επιστροφή είς Μοτέλ Σαραμαντή γιά Απογευμα
τινό τσάι καί χορό. Άναχ. 9 μ.μ. γιά Αθήνα.

ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 60 — 80 (πούλμαν, τσάι κομπλέ).

ΣΑΒΒΑΤΟ — ΚΥΡΙΑΚΗ 28—29)11)70
ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΑ (Ξεν. «ΓΑΛΗΝΗ»): Σάββατο 28.11.70: Άναχ. 3 
μ.μ. γιά Καμ. Βούρλα. Τακτοποίηση στο πολυτελές Ξενοδ. «ΓΑΛΗΝΗ», 
συνεστίασις.
Κυριακή 29.11.70: ’Ελεύθεροι όλη την ημέρα γιά περιπάτους καί 
φαγητό. Άναχ. 7 μ.μ. γιά Αθήνα,

ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 130 — 150 (πούλμαν, διανυκτ. πρωινό),

ΚΥΡΙΑΚΗ 29) 11)70
ΚΙΑΤΟΝ — ΑΡΧ. ΣΙΚΥΩΝΑ — ΑΝΩ ΒΑΛΤΟΣ: Άναχ. 8 π,μ. γιά Κιά- 
τον (στάση 15') — Σικυώνα, Άρχ. Σικυώνα, έπίσκ. άρχαιολογικοΰ 
χώρου καί Μουσείου καί έν σννεχείψ γιά "Ανω Βάλτο. Παραμονή στην 
καταπράσινη περιοχή γιά περιπάτους καί μεσημβρινό φαγητό στα γρα
φικά ταβερνάκια τού χωριού, Άναχ, 5.30' μ.μ. γιά Αθήνα μέ ένδιά- 
μεση στάοτη.

ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 45 — 60.

λιστικοΰ θέματος.
Διά νά δή το φώς τής δημοσιό- 

τηςτος ή εϊδητις αυτή, άσφαλώς εί
ναι αληθέστατη. Διά τό ασφαλιστι
κόν συνεδρίασε τό ‘Υπουργικόν Συμ 
βουλιον. Άλλ’ όχι, άσφαλώς διά 
νά θέση υπό συζήτησιν τό' Ακατάλ
ληλον σχέδιον. Δέν συμβιβάζεται 
μέ την σοβαρότητα ένός ‘Υπουργι
κού Συμβουλίου, προεδρευομένου, 
μάλιστα, υπό πολιτικού ευφυούς 
καί διακεριμένου, νά άσχολήται μέ 
τοιαντα έξαμβλώματα. "Αλλωστε, 
προ ήμερων, ή Κυβέρνησις, διά τοΰ 
αρμοδίου έπί τών Κοινωνικών ‘Υ
πηρεσιών υπουργού της, διέψευσε, 
κατηγορηματικούς, ότι τό παλαιόν 
τούτο σχέδιον έχει οίανδήποτε σχέ- 
σιν μέ τόν συζητούμενον νέον, περί 
Ασφαλιστικού νόμον.

Αλλά διά νά μή παρασύρωνται 
άπό τάς γελοίας διαδόσεις καί α
νησυχούν άδίκως, οιί ήσφαλισμένοι, 
θά άναφέρωμεν δΓ ολίγων, εντελώς 
λακωνικώς, Οπως συνηθίζεται είς τά 
στρατωιτικά είμενακ, τούς λόγους 
διά τούς όποιους, τό παλαιόν εκεί
νο σχέδιον Κώδικας είναι αδύνατον 
λογικώς, ήθικώς καί πολιτιστικώς 
νά ίσχύση, έστω καί μέ τροποποιή
σεις.

Αποτελεί σιδηροΰν κοινωνικόν 
νόμον, τού οποίου ούδαμοΰ τής Γής 
μέχρι σήμερον άπετολμήιθη ή άα- 
τροπή, οτι, όσα κατάκτησαν οί ερ
γαζόμενοι, έπειτα άπό προσπάθει
ας καί αγώνας, πολυετείς, δέν ά- 
φαιροΰνται. Οί έργαζόμενοι προχω
ρούν εις κατακτήσεις, ουδέποτε υ
ποχωρούν'. Ανέρχονται αί άπολαυαί, 
περιορίζονται αί ώραι έργασίας, 
βελτιώνονται οί όροι έργασίας, έξ- 
έρχονται συνεχώς καί νεώτεροι έκ 
τής ένεργού έργασιακής δράσεως, 
λαμβάνουν καλλιτέρας συντάξεις καί 
τούς παρέχεται συνεχώς καί πλη- 
ρεστέρα ιατροφαρμακευτική περί- 
θαλψις. Πώς, λοιπόν, είναι Suva-

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

τον εις την Ελλάδα νά γυρίσωμεν 
οπίσω τούς δείκτας τού ωρολογίου 
τής κοινωνικής ιστορίας καί εξελί
ξεις; Έάν έπιχειρηθή τοιοΰτον τι, 
θά σπάση, άπλούστατα τό ώρολό- 
γιον. ”Η θά άρχίση νά γυρίζη, 
«τρελλά», μέ Αποτέλεσμα νό έκτι- 
ναχθοΰν τά έλατήρια καί νά μή, δύ- 
ναται πλέον νά τά περιμαζεύση κα
νείς. Διότι ούδείς δέχεται νά άπο- 
λέση τά κτηθέντα, ιδίως όταν αυτά 
αποτελούν αριον ζωής.

Άλλ’ ε’ιπομεν, ότι θά εΐμεθα λα
κωνικοί. Λοιπόν, διά νά τελειώνω- 
μεν: Τοΰ ανωτέρω σιδηρού κοινωνι
κού νόμου μία καί μόνη έξαίρεσις 
εινοα δυνατή, χωρίς νά έπακολου- 
8'ήση κοινωνική αναταραχή μή, δυνα- 
μένη νά έλεγχθή άπό κανένα: Ή 
θυσία υπέρ όλων ά: λ λ ά 
καί έκ μέρους όλωιν. 
Δηλαδή δέν είναι νοητόν1 ούτε καί 
δυνατόν μία μερίς έργαζομένων νά 
εχη βελτιώσει, ούσιωδώς τάς άπο- 
δοχάς της έν εργασιακή ενεργείςι 
και τάς συντάξεις της, κατά την ά- 
ποχώρησιν άπό την ενεργόν υπηρε
σίαν, ιδίως άπό τής Έπαναστά^ 
σεως καί εντεύθεν καί νά διατήρη
ση τά καλώς κτηθέντα καί δοθέντα 
εις αυτήν, ουδόλως ύποκειμένη είς 
τό σχέδιον τού Άσφαλιστκοΰ Κώ
δικας πού έδημοσιεύθηι, καί άλλοι 
Έλληνες νά άπολέσουν τά κτηθέν
τα έντός μιας τριακονταετίας, έν 
όνόματι τής βελτιώσεως τών συν
τάξεων ώρισμένων έργαζομένω'ν, πού 
λαμβάνουν χαμηλός, όμολογουμένως, 
συντάξεις καί είς τούς όποιους πα
ρέχεται πλημμελής ιατροφαρμακευ
τική πζρίθαλψις. "Η δέν θά θιγή 
κανείς καί δά καταβληθή προσπά
θεια ανόδου είς ύψηλότεραν επίπε
δον τών έχόντων χαμηλός συντάξεις 
καί ανεπαρκή περίθαλψιν, ή θά θι- 
γώμεν όλοι. Έάν τά κοινωνικόν συμ
φέρον, ό'ρίίώς έκτιμώμενον, καί ό 
πατριωτισμός, άπαιτεΐ την θυσίαν, 
τότε ή θυσία θά γίνη άπό όλους 
τούς "Ελληνας. Πού ήκαύσθη νά ά- 
ξιοΰμεν πατριωτισμόν καί θυσίας έν 
όνόματι αυτού, καί άλλαι τάξεις νά 
είναι άπηλλαγμέναι τής, έκ τού πα
τριωτισμού καί τού κοινωνικού συμ
φέροντος, ύποχρεώσεως πρός θ'υ- 

Καί ούτε κουβέντα περί φό-

1 ■ ΤΡΑΠΕΖΑ IIΕΑΑΑΔΟΣ ΑΙ
ΠΡΟΚΗΡΥΧΙΖ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ 30 ΑΡΡΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙ ΒΑΘΜΩ ΥΠΟ- 
ΑΟΓ ΙΣΤΟΥ Β' ΤΑΞΕΩΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΔΙΕΤΟΥΣ ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΜΩ 

ΤΟΥΤΩ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Ή Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος προκηρύσσει διαγωνισμόν 
διά την πρέισληψιν 30 Άθυένων Υπαλλήλων Πτυχιούχων Ανώ
τατων Σχολών (Π.Ο.Ε. Άμήνών, Ο.Π.Ε. Θεσ)ινίκης, Α.Σ.Ο1. καί 

χ Ε.Ε., Βιομηχανικής Πειραιώς καί Θεσ)νίκηις, Νομικής Άθηνώιν 
<| καί Θεσ)νίκης, Παντείου Ανώτατης Σχολής Πολιτικών Έπιστη- 

μώ-, καί Φυσικομαθηματικής).
Ό Διαγωνισμός διενεργηθήσεται έν Άθήναις έντός τού πρώ

του 15θημέρου τού μηνός Δεκεμβρίου έ.ε.
ΟΙ έπιτυχόντες είς τόν διαγωνισμόν θά προσληφθώσιν έπί 

Λ βαΕμώ Ύπολογιστοΰ Β' τάξεως μετά τών1 υπηρεσιακών καί Οικο- 
' νομικών συνεπειών διετούς έν τώ βαθμώ τούτιρ παραμονής (μη

νιαίος μισθός δρχ. 3.990, πλέον τυχόν οικογενειακών επιδομάτων).

I. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ICAI ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. ‘Ελληνική Ιθαγένεια.
2. Πτυχίον Ανώτατης Σχολής τής ημεδαπής ή ισοτίμου τής Αλ

λοδαπής, ώς άνω.
3. ‘Ηλικία ούχί άνωτέρα τών 30 ετών, ήτοι γεννηθέντες μετά τήν 

31.10.40.
4. Έκπλήρωσις τών στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμος καί 

οριστική απαλλαγή έξ αυτών, ούχί όμως διά λόγους υγείας.

II. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1. "Εκθεσις ’Ιδεών.
2. Ξένη Γλώσσα: Αγγλική ή Γαλλική ή Γερμανική.
3. Λογιστική ή Οικονομικά Μαθηματικά κατ’ επιλογήν τού δια- 

γ ων ι σθη σ ο μ έ νου.
Έπιτυγχάνοντες |8ά θεωρηθούν οί λαμβάνοντες είς μέν τήν 

"Εκθεσιν ’Ιδεών τουλάχιστον τήν βάσιν, είς δέ τά έτερα δύο μα
θήματα άθροιστικώς, σύνολον βαθμών τουλάχιστον ϊσον πρός τά 
άίροισμα τής βάσεως οκάστου τών μαθημάτων τούτων.

III. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩ- | 
ΝΙΣΜΟΥ

*
Ή ακριβής ήμερομηνία ώς καί ό χώρος καί ή ώρα διενερ- 

γείας τοΰ διαγωνισμού θέλουσι γνωστοποιηθή δέκα τουλάχιστον 
ημέρας πρό τής διενεργείας του, δΓ άνακοινώσεως τής Τραπέζης, 
είς τόν ημερήσιον Τύπον, τών 'ένδιαφερομένων δυναμέν'ων νά λά- 
βωσι σχετικός πληροφορίας καί παρά τών κατά τόπους 'Υποκα
ταστημάτων τής Τραπέζης.

IV. ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩ
ΝΙΣΜΟΝ

Αίτησις συμμετοχής συντεταγμένη έπί ειδικού έντυπου τής 
Τραπέζης αποβλητέα τά βραδύτερον μέχρι καί τής 28ης 'Νοεμ
βρίου έ.ε.

Αί αιτήσεις θά ΰποβάλλωνται επί προσκομίσει τής Αστυ
νομικής ταυτότητας, -έν Άθήναις μέν είς τό Κεντρικόν 'Κατά
στημα τής Τραπέζης οδός Αιόλου άριθ. 86 (2ος οροφος. Υπηρε
σία Μητρώου Προσωπικού) καθ’ έκάστην έργάσιμον ημέραν, είς 
δέ τάς έπαρχίας είς τά κατά τόπους Υποκαταστήματα τής Τρα
πέζης καθ’ όλα ςτάς εργασίμους ημέρα καί ώρας.

Αιτήσεις ύποβληθεισαι μέχρι σήμερον' καθ’ οίονδήποτε τρό
πον δέν ίδιά ληφθώσιν ΰπ’ όψιν.

I V. ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ

ν 1. Άρτιμέλεια καί υγεία πιστοποιούμενοι ΰπο ιατρών τής Τρα- 
I πεζής.,
<| 2. Προσικόμισιν πάντων τών προβλεπομένων ύπό τοΰ ’Οργανισμού 

τής Υπηρεσίας τής Τραπέζης καί τών κειμένων νόμων, πιστο
ποιητικών καί 'στοιχείων.

Αί προσλήψεις θά πραγματοποιηθώσι κατά σειράν έπιτυ- 
ί» χίας βάσει καταρτισθησομένου πίνακος αποτελεσμάτων.

Ό ώς άνωι πίναξ θά τηρηθή έν ίσχύΐ μέχρι 31.3.1971 ϊνα 
έκ τούτου πληρωθώσι τυχόν περαιτέρω άνάγκαι τής Τραπέζης είς 
τακτικόν Προσωπικόν κατά τήν περί τούτων απόλυτον κρίσιν 
αυτής καί βάσει τών είς Προσωπικόν κατά τόπους αναγκών τής 
Τραπέζης.

Οί προσληφθησόμενοι ύποχρεοΰνται όπως πρό τής άναλή- 
ψεως Υπηρεσίας ή καί μετά ταύτην, κατά τήν κρίσιν τής Τρα- 
πέζης, φοιτήσωσιν είς τήν Σχολήν Προπαιδεύσεως τού Προσω
πικού αυτής.

Ή Τράπεζα επιφυλάσσει είς έαυτήν τό δικαίωμα όπως μα
ταίωση', άναβάλη ή τροποποιήση τόν διαγωνισμόν δΓ άνακοινώ- 
σεω-ς δημοσιευθησομένης διά τοΰ Τύπου μέχρι καί τής 30,11.1970.

Πλείονες πληροφορίαι θά παρέχωνται, έν Άθήναις μέν παρά 
τής άρμοδίας Υπηρεσίας Μητρώου Προσωπικού (οδός Αιόλου 
άριθ. 86, 2ος όροφος, τηλ. 31 1.058 ή 310.411 έσωτ. 285), είς 
τάς Έπαρχίας δέ είς τά κατά τόπους Υποκαταστήματα τής 
Τραπέζης.

Έν Άθήναις τή 30ή ’Οκτωβρίου 1970

Έκ τής ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

| σιαν;
Τήν 4.10.70 ή κ. Μάχη Νίκ. Κα- I ρων καί καταβολών ύπέρ τρίτων,

ρανικόλα έβάπτισεν είς Ν. ‘Ηράκλει 
ον τά χαριτωμένα της δίδυμα.

Οί άνάδοχοι κ.κ. ’Αθανάσιος Οι
κονόμου (Εμπορος) καί Δημήτριος 
Χαβδούλας (δικηγόρος) έχάρισαν είς 
αύτά τά ονόματα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ καί 
ΚΥΡΙΑΚΗ άντιστοίχως.

Εύχόμεθα όλοψύχως νά τής ζή- 
σουν.
Οΐ συνάδελφοι τού Τμήματος Πλη
ροφοριών ΔιοΊκήσεως.

ΔΩΡΕΑΙ

Είς μνήμην Κικής Μπαρμπίκα, ύ- 
παλλήλου τοΰ Δικαστικού, οί συνά
δελφοί της τού Δικαστικού προσέ- 
ψεραν τό ποσόν τών 2.500 δρχ. ύπέρ 
τού Συλλόγου «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙ
ΔΙΟΥ».

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ

‘Ο κ. Μιχ. Κοκολογιάννης είς μνή
μην τής αδελφής του "Ερσης Ζαχα- 
ροπούλου, έπί τή συμπληρώσει Ε
τους άπό τού θανάτου της δρχ. 2. 
000. Αί κ.κ. Καίτη Θωμά καί Κασ
σιανή Σκαλιέρη είς μνήμην τής ά- 
ξέχαστης συναδέλφου "Ερσης Ζαχα- 
ροπούλου - Κοκολογιάννη, έπί τή 
συμπληρώσει Ετους άπό τού θανά
του της δρχ. 500.

διότι αυτοί τών όποιων αί συντά- 
ξειβ άπειλοΰνται μέ αποκεφαλισμόν, 
πληρώνουν τάς συντάξεις πολλών 
άλλων μεθόδω καί τρόπων, οί όποιοι 
είναι είς τούς πάντας γνωστοί. Ή 
εποχή τής Σπάρτης μέ τούς Σπαρ- 
τιάτας πολίτας καί τούς είλωτας, 
παρήλθεν ανεπιστρεπτί. Σήμερον δ- 
λοι εΐμεθα ‘Έλληνες πολΐται, ίσοι 
είς τάς υποχρεώσεις καί τά δικαι
ώματα. Κα] ΐσοι καί είς τάς θυ
σίας. Αλλωστε καί είς τήν' εποχήν 
τής Σπάρτης, έκεΐνοι πού είχαν τά 
δικαιώματα είχαν καί τάς υποχρεώ
σει ς. Οί τΐλωτες δέν είχαν δικαιώ
ματα, άλλα δέν είχαν καί υποχρεώ
σεις.

Λοιπόν: Πρώτον διότι ουδέποτε 
ούδαμοΰ άφηρέθησαν' άπό τούς ερ
γαζομένους τά κατακτηθέντα καί, 
δεύτερον επειδή τό άτυχέστατον ε
κείνο σχέδιον Κώδικας Κοινωνικής 
Άσφαλίσεως στερείται καθολικότη- 
τος, μή προβλέπον εφαρμογήν του 
έφ’ όλων τών Ελλήνων, είναι άδύ- 
νατον νά έγκριί3!ή ύπό τής Κυβερ
νήσεως, άλλα καί νά 'έφαιρμοσθή. 
Άρα κανείς νά; μή δίδη πίστιν είς 
τούς ψιθυριστός. Είναι μωροί δσοι 
διανοούνται ότι ήμποροΰν νά γί
νουν πιστευτοί πώς θά έψαρμοσθή 
τοιοΰτος Κώδιξ Άσφαλίσεως.

15ίαθητα1 τών Στρατιωτικών Σχολών καί τών' Σχολών τών Σωμάτων Α
σφαλείας, προσήλΞέν είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν καί μετέσχον έορτα- 
στικής έκδηλώσεως έπ’ ευκαιρία τής ‘Ημέρας τής Άποταμιεύσεως. Πρός 
τούς μαθητάς ώμίλησεν ό Διοικητής κ. Άχ. Κομινός, ό όποιος έτόνισε, 
μεταξύ άλλων, ότι «& σημερινός έορτασμός είναι έκδήλωσις ολοκλήρου 
τού πεπολιτισμένου κόσμου, ό όποιος τιμά μίαν ιδέαν, μίαν άνθρωπί- 
νην άρετήν τήν άποταμίευσιν». Μετά τήν ομιλίαν τοΰ κ. Διοικητοΰ έπη- 
κολούθησε ξενάγησις τών μαθητών είς τάς διαφόρους υπηρεσίας τής 

Τραπέζης καί δεξίωσις είς τόν ξενώνα.



Ή προώθησις των Πτυχιούχων 
Υπαλλήλων τής Τραπέζης μας
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
στάσεως, λύσεως τής υπαλληλικής 
σχέσεως καί έν γένει πάν δ,τι Αφο
ρά τό προσωπικόν καί τήν διάρθρω- 
σιν καί όργάνωσιν των υπηρεσιών.

‘Ο εις έκτέλεσιν τής έξουσιοδοτή- 
σεως ταύτης έκδοθεΐς οργανισμός 
τής νέας Τραπέζης (6.δ. 17)26 Σε
πτεμβρίου 1953) έρρύθμισε διά των 
μεταβατικών διατάξεων τού άρθρου 
34 αύτοΰ, τά τής εις τήν νέαν Τρά
πεζαν έντάξεως τού έξ έκατέρας των 
συγχωνευομένων Τραπεζών προερχο- 
μένου προσωπικού κατά τοΊοΰτον 
τρόπον, ώστε τούτο νά διατηρή τον 
βαθμόν τον όποιον κατείχε παρά τή 
Τραπέζη έξ ής προήρχετο καί μέ 
τόν βαθμόν τούτον, νά έντάσσεται 
εις τό προσωπικόν τής νέας Τραπέ
ζης, τής σειράς άρχαιότητος καθο- 
ριζομένης άναλόγως τών έτών παρα
μονής εις τόν βαθμόν τόν όποιον κα
τέχει κατά τήν ένταξιν. Εις έκτέλε- 
σιν τής διατάξεως ταύτης, τόσον οί 
έκ τής παλαιάς Εθνικής Τραπέζης, 
δσον καί οί έκ τής Τραπέζης 'Αθη
νών προελθόντες ύπάλληλοι τού λο
γιστικού κλάδου ένετάχθησαν εις τήν 
νέαν Τράπεζαν άναλόγως τού βα
θμού τόν όποιον κατείχαν τότε καί 
τόν όποιον είχαν αποκτήσει συμφώ- 
νως τφ Όργανισμφ εσωτερικής ΰ- 
πηρεσίας έκατέρας τών Τραπεζών. 
Ένφ δμως διά τού οργανισμού τής 
Τραπέζης ’Αθηνών til προσλήψεις 
τών υπαλλήλων αυτής έγίνοντα πάν
τοτε εις τόν βαθμόν τού Δοκίμου, 
ενίοτε δέ, εις τινας περιπτώσεις, λό- 
γφ έξαιρετικών προσόντων ή πείρας, 
έγίνοντο καί εις άνώτερον τού Δο
κίμου βαθμόν, (άρθρον 5 τού οργα
νισμού Τραπέζης ’Αθηνών, ώς είχε 
τφ 1950), μή ΰπαρχούσης περιπτώ- 
σεως νά προσληφθή τις ώς προσωρι
νός ή έκτακτος έπΐ συμβάσει, διά 
τού οργανισμού τής ’Εθνικής Τρα
πέζης (άρθρον 22 § 3 τού οργανι
σμού ’Εθνικής Τραπέζης, ώς είχε τφ 
1950) ήδύνατο νά προσληφθή τις έν 
άρχή ώς προσωρινός ή έπί συμβά- 
σει καί είχε τήν έλπίδα νά μονιμο- 
ποιηθή μετά πάροδον ικανού χρόνου, 
δτε καί έμονιμοποιεΐτο μέ τόν βα
θμόν τού Δοκίμου. Ένφ δέ έν τφ 
μεταξύ είχεν έργασθή παρά τή Τρα
πέζη έπί έν, δύο ή καί πλείονα έτη 
ώς προσωρινός ή έπί συμβάσει, ή 
παρά τή Τραπέζη άρχαιότης του ΰ- 
πελογίσθη μόνον άπό τής μονιμο- 
ποιήσεώς του εις τόν βαθμόν τού 
Δοκίμου καί ύπό τήν οΰτω καθορι- 
σθείσαν άρχαιότητά του ένετάχθη 
και είς τήν νέαν Τράπεζοίν.

2. Τήν έκ τής τοιαύτης ρυθμίσεως 
προκύψασοαι ανισότητα μεταξύ τών 
παλαιών ύπαλλήλων τής Τραπέζης 
’Αθηνών και τών παλαιών ύπαλλή
λων τής Έθύικής Τραπέζης, οϊτινες 
εΐχον έργασθή άρχικώς καί ώς προ
σωρινοί ή έπί συμβάσει, καί τήν έκ 
τής άνισότητος προκύψασαν είς βά
ρος τών τελευταίων αδικίαν έπεδίω- 
ξε νά θεραπεύση τό ν.δ. 4528)66, 
τό οποίον έπέβαλε τήν βαθμολογικήν 
προώθησιν ύπαλλήλων τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, προερχομένων έκ τής τέ
ως Εθνικής Τραπέζης, οϊτινες εΐχον 
προσληφθή άπό 1.1.1943 μέχρις 28. 
2.1953 άρχικώς ώς προσωρινοί ή 
έπί συμβάσει ύπάλληλοι τού λογι
στικού κλάδου αυτής καί μετά τήν 
συγχώνευσιν τών δύο Τραπεζών ένε
τάχθησαν ή έμονίιμοποίήθησάν είς 
βαθμόν τής ιεραρχίας τού νΰν ίσχύ- 
οντος οργανισμού υπηρεσίας τής 
νέας Τραπέζης, καί οϊτινες έχουν, 
συνεπείς! τής προϋπηρεσίας των ύπό 
καθεστώς προσωρινότητας συνολικόν 
άπό τής προσλήψεώς των χρόνον υ
πηρεσίας μείζονα τού ύπό τού ρη- 
θέντος οργανισμού, διά τόν βαθμόν 
είς δν ένετάχθησαης προβλεπομένου 
χρόνου.

Περί τού τρόπου καθ’ δν γίνε
ται ή προώθησις, τό στοιχ. α τής §
1 άρθρου 1 τού ν.δ. ορίζει, δτι ci 
περί ών ό λόγος ύπάλληλοι προω
θούνται έν τφ βαθμφ τόν οποίον κα
τέχουν «σήμερον» (δηλ. τήν 11.8. 
1966) καί κατά χρόνον ίσον προς 
τήν διαφοράν μεταξύ τού ύπό τού 
νύν ίσχύοντος οργανισμού προβλε- 
πομένου, διά τόν βαθμόν είς δν ένε
τάχθησαν, συνολικού χρόνου υπηρε
σίας καί τού χρόνου δν οδτοι εΐχον 
διανύσει έν τή ύπηρεσίς( τής Τραπέ
ζης μέχρι τής έντάξεως των είς τόν 
βαθμόν τούτον.

Περί τού χρόνου προσωρινότητας 
δστις λαμβάνεται ύπ’ δψει διά τόν 
χρονικόν καθορισμόν τής προωθήσε- 
ως τό έδάφ. α τής § 2 τού αυτού 
άρθρου 1 ορίζει δτι ώς τοιούτος θεω
ρείται μόνον ό χρόνος τής πραγμα
τικής καί εύδοκίμου υπηρεσίας τών 
περί ών ό λόγος ύπαλλήλων ώς προ
σωρινών ή έπί συμβάσει ύπαλλήλων 
τού λογιστικού κλάδου αυτής, πλήν 
άν πρόκειται περί τών έν τή αυτή 
παραγράφφ σημειουμένων έξαιρέσε- 
ων καί διακρίσεων. ‘Ως προς τά ά- 
ποτελέσματα τής προωθήσεως ορί
ζεται έν έδαφ. β τής § 1 άρθρου 1, 
δτι αΰτη δεν μεταβάλλει τήν έν τφ 
κατεχομέν.φ βαθμφ άρχαιότητα, άλλ’ 
άπλώς συντέμνει, κατά τόν άνωτέρω 
άναφερόμενον χρόνον, τόν χρόνον, 
τόν άπαιτούμενον πρός κρίσιν διά 
προαγωγήν ή προσαύξησιν.

3. Καθοριστέον ήδη, πώς, κατ’ ε
φαρμογήν τών άνωτέρω διατάξεων,

δέον νά γίνεται ή προώθησις,
Έν πρώτοις, έκ τής διατάξεως 

τού έδαφ. β τής § 1 άρθρου 1 καθ’ 
ήν «ή προώθησις αύτη δεν μεταβάλ
λει τήν έν τφ κατεχομένφ βαθμφ 
άρχαιότητα», προκύπτει σαφώς, δτι 
ό υπολογισμός τού χρόνου τής προ
ωθήσεως δεν δύναται νά γίνη άνα- 
δρομικώς, καί δή είς χρόνον προ 
τής συντελέσεως τής προαγωγής είς 
τόν βαθμόν, τόν όποιον φέρει ό προ- 
στατευό μένος υπάλληλος κατά τήν ή- 
μέραν θέσεως τού ν.δ. έν ίσχύϊ. 00- 

! τω, μέχρι τής ημέρας ταύτης, ή άρ- 
! χαιότης τόσον τού προστατευομένου 
ύπαλλήλου, δσον καί τών λοιπών ύ
παλλήλων παραμένει άθικτος. Εφαρ
μοζόμενων δμως τών διατάξεων τού 
έδαφ. α τής αυτής § 1 άρθρου 1 έπη- 
ρεάζεται άπό τούδε ή άρχαιό
της τού προωθούμενου έναντι τών λοι
πών, μή προστατευσμένων ύπό τού 
νόμου, συναδέλφων του, διότι αυτή 
ακριβώς είναι ή έννοια τής προωθή
σεως : Νάπροηγήταιπάν- 
τοτε βαθμολογικός ό 
προστατευόμενος ύπάλ- 
ληλος τών λοιπών ό μ ο ί
ο 6 ά θ μ ω ν συναδέλφων 
του, τόσον έκ τής Τραπέζης ’Αθη
νών, δσον καί τών έκ τής Εθνικής 
Τραπέζης προερχομένων, έπί τό
σον χρόνον, δσος ήτο ό 
χρόνος καθ’ δν είχεν 
ύπηρετήσει παρά τή 
παλαιφ Εθνική Τραπέ
ζη ύπό καθεστώς προ
σωρινότητας ή έπί συμ- 
βάσει καί ύπό τάς λοι
πές έν § 2 τού άρθρου 
1 προϋποθέσεις.

Οΰτω: Έάν λ.χ. ό υπάλληλος τής 
παλαιός Τραπέζης, ό έχων χρόνον 
πραγματικής καί εύδοκίμου υπηρε
σίας δύο έτών ώς υπάλληλος έπί 
συμβάσει καί δύο έτών ώς Δόκιμος,

ένταχθείς είς τήν νέαν Τράπεζαν μέ 
τόν βαθμόν Δοκίμου, φέρηι τήν 11.8. 
1966 βαθμόν Λογιστοΰ Β', μέ έν έ
τος ύπηρεσίας έν τφ βαθμφ τούτφ 
δέν θά έπρεπε πλέον νά άναμένη 
έπί μίαν άκόμη τετραετίαν ϊνα προ- 
αχθή είς τόν βαθμόν Λογιστοΰ Α' 
(ώς προβλέπει τό άρθρον 10 § 2 
τού οργανισμού ύπηρεσίας) διότι ά- 
πέκτησεν έκ τού νόμου τό δικαίωμα 
τής προαγωγής μετά πάροδον δύο 
έτών, δηλαδή μετά παραμονήν τριών 
έν συνόλφ έτών είς τόν αυτόν βατ 
θμόν, διότι τά δύο ύπολειπόμεα έτη 
μέχρι συμπληρώσεως τής πενταετίας 
θεωρούνται κατά τό ν.δ. ώς πλασμα
τικά έτη ύπηρεσίας έν τφ κατεχο
μένφ βαθμφ. Οΰτω έπανορθοΰται ή 
κατά τήν αρχικήν (έν έτει 1953) έν- 
ταξιν γενομένη είς βάρος αύτοΰ ά- 
νισος μεταχείρισις, ήτις συνίστοπαι 
είς τό δτι, έάν ύπελογίζετο τότε ώς 
χρόνος ύπηρεσίας παρά τή Τραπέ
ζη καί ή διετία τήν όποιαν ό υπάλ
ληλος οΰτος διήνυσε προ τής συγ- 
χωνεύσεως ώς υπάλληλος έπί συμ- 
βάσει, θά ένετάσσετο τήν 11.8.1953 
μέ τόν βαθμόν Ύπολογιστσΰ Β’ καί, 
όμαλώς έξελισσομένων τών πραγμά
των, κατά τούς δρους τού οργανι
σμού ύπηρεσίας, θά έφερε μέν καί 
πάλιν κατά τήν 11.8.1966 βαθμόν 
Λογιστοΰ Β', άλλά μέ χρόνον ύπη
ρεσίας έν τφ βαθμφ τούτφ τριών έ
τών καί θά άπέκτα μετά δύο έτη τό 
δικαίωμα προαγωγής είς τόν άνώ
τερον βαθμόν.

4. Έχοντες πάντοτε ώς γνώμονα 
τόν σκοπόν τούτον τού ν.δ. 4528) 
1 966, δστις ήτο νά παράσχη οπωσ
δήποτε τήν βαθμολογικήν προώθησιν 
είς τούς ύπ’ αύτοΰ προστατευομέ- 
νους, δεχόμεθα δτι καί κατά τάς πε
ριπτώσεις προαγωγής είς βαθμόν ά
νώτερον τού Λογιστοΰ Α’, δι’ άς ά- 
παιτεΐται ή ϋπαρξις κενής οργανι

κής θέσεως, ή προαγωγή τού προ
στατευομένου ύπαλλήλου είς τόν ά
νώτερον βαθμόν (ήτις θά χωρήση έφ’ 
δσον βεβαίως συντρέχουν καί αί λσι- 
παί άπαιτούμεναι, κατά τόν οργα
νισμόν ύπηρεσίας, τυπικά! καί ού- 
σιαστικαί προϋποθέσεις ή προα
γωγή θά γίνη μέ VALEUR 
όπισθενεργοΰσαν είς 
τόσον χρόνον, δσος ό 
χρόνος τής προσωρι
νότητας ή έπί συμβά- 
σει έργασίας τού προ- 
αγομένου παρά τή πα- 
λ α ι qc Εθνική Τραπέζη. 
Μέχρι δέ τής τοιαύτης αναδρομικής 
προαγωγής του καί έφ’ δσον παρα
μένει είς τόν βαθμόν τού Λογιστοΰ 
Α', θά δικαιούται νά λαμβάνη τήν 
κατ’ άρθρον 7 τού οργανισμού ύπη
ρεσίας προσαύξησιν μισθού λόγφ 
παραμονής έν τφ αύτφ βαθμφ μετά 
τών περαιτέρω οικονομικών συνε
πειών.

Κατά ταΰτα, ή έννοια τής διατά- 
ξεως τού έδαφ. β τής § 1 άρθρου 
1 τού ν.δ., καθ’ ήν ή προώθησις συν
τέμνει τόν χρόνον, τόν άπαιτούμενον 
πρός κρίσιν διά προαγωγήν ή προσ- 
αύξησιν, είναι δτι ό προστατευόμε
νος θά λάβη κατά πάσαν περίπτω- 
σιν τήν κατά προτίμησιν προαγωγήν 
του (έφ’ δσον συντρέχουν καί αί λοι- 
παί, κατά τόν οργανισμόν, προϋπο
θέσεις) καί δτι έφ’ δσον χρόνον δέν 
προάγεται καί παραμένει έν τφ αύ
τφ βαθμφ θά λαμβάνη τήν προσαύ- 
ξησιν τού μισθού. Σημειωτέον δέ κα
λώς δτι, έφ’ δσον συντρέχουν καί 
αί λοιπαί, κατά τόν οργανισμόν υ
πηρεσίας, άπαιτούμεναι προϋποθέ
σεις, ή προώθησις χωρεΐ αυτοδικαί
ως έκ τού νόμου, μή έξαρτωμένη μό
νον έκ τής άποφάσεως τών διά τήν 
ένέργειαν τών προαγωγών αρμοδίων 
οργάνων τής Τραπέζης.

Η νυμραλπ ιών Τραπεζών
% 1 WBig την ονοπτυξίν των 

πτωχότερων περιοχών
Ή οιύσι-ωιδεστέρα πλευρά τών Τ(μ- 

πε,ξικών ιέιργασίιών είναι ή. ουμιβολή 
των ε.ίς τήν κυκλοφορίαν το® χρημιαι- 
τ-ος — ή -έμιταρία το® γοήματο'ς.Κατ’ 
άΑίούσΙΐευσιι,ν δέ ή λειτουργίαΐ αυτή 
διιακρίνεταιι είς: (α ) αιμεαον καί έμ
μεσον έπιίδιρασίν τυρός δημιουργίαν 
«ροΛη; ιίτριος άιϊοτιαίμίευοιν». (ιβ) Είς 
μηχανισμόν συλλογής τώίν άπβταμιεΰ- 
σιεωιν (καταιθέσειις) καί (γ) εις άν- 
τίσταυχον μηχανισμόν διοίχιετεύσεωις 
τών ιάπιαταμιεήσεων. είς τήν οικονο
μίαν (χΌριηιγήισΕίς).

Έν συνιειχεία θά έπΐιχιειρηΐθήι σύν
τομος ,πίειριιιγιραΐφΐκή άνάλυσις τιώιν κυ- 
ριιωτέρων αυτών λειτουργιών, πρέ
πει όμως νά πριοστεθή ότι τά σύγ
χρονα πιστωτικά Ιδρύματα (οί ΤΙρά- 
πιεζαι κυρίως) δέν άρκοΰινται είς τήν 
εμπορίαν το® χρήματος (καιταιθέισεις 
—- χορηγήσεις!) άλλ’ έχουν αναπτύ
ξει δύο άλλας σαβαρ-ωτάτας συγγε
νείς 'δραστηριότητας πού συντβλσΰν, 
ίαχυράτεριον καί από τάς κυρίας ως 
άνωτέρω, ισχυρίζονται μερικοί θεω
ρητικοί, είς τήν σλίοίκλήρωίσιιΐν τής 
οικονομικής αναιΓούιξίεωις. Αί λειτουρ
γία! αΰτίαιι είναι: ή τεχνική συμιπαΐ- 
ράΐστασις τών επιχειρηματιών διά συμ 
βουλών καί πληροφοριών καί ή άνά- 
ληιψις ιδίων, αυτοτελών Ιέπιχειρημαΐτιι- 
κών δραστηριοτήτων.

Ή δημιουργία «ροπής πρός άπα- 
ταμίευσιν» άποτειλεϊ μίαν ουσιώιδη 
πλευράν τής πιστωτικής λιειτουργίαίς 
πλήν ιούιχί, έξ όλοκλήριου καίί άμέσωις, 
έμφ-ανή. Δέν είναι μόνον τό κίνητρον 
το® κέρδους διά τόν ιάίπσταιμιευτήν 
(δ τόκος) πού δημιουργεί τήν ροπήν 
ταιύτην, είναι .άκόμη ή «πιώλησις1» τής 
ιδέας τής άποταίμιεύσεως, κατά . τήν 
ορολογίαν το® Μιάρκετιγκ, πού απο
τελεί μίαν τών κυριιωτέριων φιραντί- 
δων τών τραπεζικών Ιδρυμάτων. Α,ίίΐ- 
τη δε ώς -γνωστόν, συντελεΐται μέ 
φυλλάδια, όμιλίας. βραβεία κ.η.κ. 
Μόνη δέ ή παρουσία' ενός 'άξιιοιπριε- 
ποΰς καί καλώς έπηιλδιρωμένου1 κατα
στήματος Τρ-απέζης -είς μίαν περιο
χήν, είναι δυνατόν νά βεγθήι ότι δη
μιουργεί ριοιπήν πρός ιάποτίαμΙίευσιν.

'Ή δεντέρα δυναμική λειτουργία 
τών Τιριαιπέξών είναι ή -συλλογή τών 
ίάποιταμιεύσιείόν. Είς ταιύτην συν-ργιεΐ 
προ|φΐανώ-ς τό κίνητριον το® κέρδους 
(ό τόίχιος), άλλ’ άκόίμη καί ή έμπι- 
στοσύνη το® ιάποταμιιευίτο® ποίός τόν 
συλλογέα, τήν Τ ράπεζαν. Πίστι,ς καί 
έμπισΤοισύνη πρέίπει νά θΐεωουιθηϋν 
ως συνώνυμοι ϊννοιαι ικαΐΐ. ώς βόΐσις 
τής τοιαπεζικής συναλλια'νής διά τοίΰ- 
τίο, άλλωστε, ή ΠΤΣΙΤ'ΤΣ. άπέβπ νά 
σημαίνή καί τό τραπεζικόν Χιειτούρι- 
γη·ια.

Είις δλας τάς πειοιοίχ-άς, Ακόμη καί 
τάς πτωιΎΐστιέοιας, ύτάονει. ή δυνατόί- 
τη; δημιουργίας άπιοταμιεύισεων. Ό'
καθηγητής HIllSHMAN (THE

S'l'K-ATEGT O'F ElCO-NOMlG 
GROWTH) ισχυρίζεται ότι είς τάς 
πείριοχιάς όπου δέν ϋπάΐρίχΐΒ ζήτησις 
καί μηχανισμοί -συλλογής1 τών -άποι- 
τιαμιεύισιεων, τά υπάρχοντα περισσεύ
ματα λιμνάζουν, -άπο-βαίνουν «νεκρός 
θησαυρισμό-ς», ύπό- τήν μοριψήν χρυι 
σών λιρών, κο-μποδέματο-ς σε σεντού
κια, ιάναθημάτων κ.ο.κ, '-Ο νεκρός αύ- 
τός θησ-αυιρισμός υπολογίζεται είς 
δεκάδας -έκατομμυρίων χρυσών λιρών, 
είς ύιπσαναπτύκτους οικονομίας, πού- 
έντέχνως συ-λλεγόμενα θά ήδύναντο 
νά χρηματοδοτήσουν παιραγωιγικάς Β- 
πενδύσεις καί νά βοηθήσουν τάς χώι- 
ρας .αΰτ-άς νά έξ-έλθουν άιπόι τόν φ-αϋι- 
λον κύίκλον τής ύποαναπτύ-ξιεως.

Τέλος, έτ'έρα έμφίανής διραστηριόί- 
της τών Τραπεζών, πού άπο-τελεϊ καί 
συμπλήρωσιν, τρόπον τινά, τής προη- 
γουμένης. -είναι ή δ-υο-χέτευσιςι τών 
άποτ-αμιεύσε-ων πρός τήν οιΐκονομίαίν.

Τό 'εργοιν τ-οϋτο καί δυσχιειρές είναι 
αλλά καί λεπτόν, -είς περ-ιο-χιάς μάλι
στα όπου κυριαρχεί ή κοινωνικοιαίκοι- 
νρμυκή καθυστέρησίις.

Είναι δυνατόν, βεβαίως, νά λεχΒή 
ότι διά τής ίδρύσεως μια-ς ΤΙριαπέζης 
είς μίαν περιοχήν άρχ'ίΐζει νά λειτουιρ- 
γή ιαιύττμάτως καί δ μηχανισμός συλ- 
λο'γής καί διο-χετεύοιε-ωις τών ά'ποται- 
μιεύσ-εων. Έν τούτοις, ή διαδικασία 
αυτή, λόγω τών κινδύνων πού- συνε
πάγεται καί τώ-ν πολύπλοκων προϋπο
θέσεων πού χρειάζεται ή- επιτυχής 
διεξ-αγωγή της άπαιιτεί λίαν επίπονον 
κ;ί λεπτόν .χε-ιριαμόν, πού ιμόνον τό 
σύγχρονον τραπεζικόν ίδρυμα είναι 
εις θέσιν ν’ άναλάβη.

Πρέπει -ακόμη νά λεχίθήι ότι όπου 
δέν υπάρχουν τραπεζικά ιδρύματα 
λειτουργεί άνεμποΐδίστως ή τακογλυ- 
<ί r/.ή άγ-οίρά το® χρήματος, ήτις, ό
μως, προ-φίανώς, -άπο'βαίν-ει είς βάροκ 
τής σίκονοιμικής άναπτύξεως τής πε- 
ρι-αχήκ καί' άπο-τελεϊ κυ-ρ-ισλιεκτικώς 
φ-ραγιμόν ®ίς τήν άνάπτυξιν τής επίι- 
χε·ρηματικής δραστηιριότητοις,

Έκ τών άνωτέρω- καθίσταται προ
φανής (6 -ριόιλος πού -διαδραματίζει ή 
Τράπεζα είς τήν άνάπτυξιν τών πτω
χότερων περιοχών, δεδομένου ότι συμ
βάλλει, άποφιασιστ-ιικώς, είς τή-ν δη
μιουργίαν άποταμ ιε-υτικής συνειδήισίε- 
<05,■ είς τήν κίνησιν τα® νεκροΰ θη- 
σαυρισμο® καί, έν τελευταία αναλύ
σει, -είις τήν 'δημιουργίαν νέων κΐαί 6ή, 
βιωσίμιων επιχειρήσεων.

Αύτά τά ολίγα, πού1 προκύπτουν 
άπό τάς συγχρόνους θεωρίας άλ-λιάι 
καί τήν πραιξιν τής οίικονομικής άνα- 
πτύξ-εω-ς, συνηγορούν περί τής άπό- 
ψεως ίΐτι ιά πιστωτικαί λειτοιυργίσΐι 
δμο® μέ τήν εισαγωγήν νεωτερισμών 
είς μίαν ρίκονομίαν —■ καί τήν πλέον 
πτωχήν —- αποτελούν τούς θεμελίους 
λίθους τής οικονομικής άναπτύξεως.
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Έτέρα καί δλως διάφορος ττερί- 
πτωσις ττροωθήσεως τώ-ν ύπαλλήλων 
τής Εθνικής Τραπέζης είναι ή προ- 
βλεπομένη ύπό τού άρθρου 2 τού 
αύτοΰ ν.δ. διετής προώθησις καί ή- 
τις έχει ώς προϋπόθεσιν, δτι ύπάλ
ληλος υπηρετών παρά τή Τραπέζη 
κατά τόν χρόνον τής θέσεως έν ί- 
οχύΐ του ν.δ., είχεν ήδη ή απέκτησε 
βραδύτερον πτυχίον άνωτάτης σχο
λής τής ήμεδαπής ή ισοτίμου τής άλ- 
λοδαπής καί έπλήρου καί τάς λοι- 
πάς έν έδαφίφ α τής § 1 τού αύτοΰ 
άρθρου τιθεμένας προϋποθέσεις.

Σκοπός τής προϋποθέσεως ταύτης 
είναι νά δοθή ηθική καί οικονομική 
ίκανοποίησις είς τούς πτυχιούχους 
ύπαλλήλους τής Τραπέζης έναντι τών 
λοιπών όμοιοβάθμων συναδέλφων 
τών. Έφ’ δσον δέ τό έδάφ. β τής 
παρ. § 1 άρθρου 2 ορίζει, δτι ή
προώθησις αΰτη τών πτυχιούχων νο
είται ύφ’ ήν έννοιαν ορίζεται έν έ
δαφ. β τής § 1 τού άρθρου ί, έπε- 
ται δτι καί κατά τάς περιπτώσεις 
τών πτυχιούχων, τόσον διά τήν προ
αγωγήν (κατά δύο έτη ένωρίτερον), 
δσον καί διά τήν έν τφ μεταξύ κατα
βολήν προσαυξήσεως τού μισθού λό
γφ παραμονής έν τφ αύτφ βαθμφ 
(έφ’ δσον χρόνον καθυστερεΐται ή 
προαγωγή) έχουν εφαρμογήν δσα ά
νωτέρω έξεθέσαμεν. Καί ένταΰθα ή 
πρώτη προαγωγή τού πτυχιούχου 
μετά τήν ί-σχύν τοΰ ν.δ. ή τήν λήψιν 
τού πτυχίου, θά γίνεται, -κατά πά
σαν πε-ρίπτωσιν καί δι’ δλους τους 
βαθμούς τής ιεραρχίας, δύο έτη ένω
ρίτερον έναντι τών όμοιοβάθμων καί 
κατεχόντων τά αύτά, κατά τόν ορ
γανισμόν ύπηρεσίας, λοιπά προσόν
τα συναδέλφων του. Έν οΰδεμιφ δέ 
περιπτώσει έπιτρέπεται ν’ άπωλέση 
ό πτυχιοΰχος τό δικαίωμα τής ύπό 
τού Νόμου παρεχομένης διετούς βα
θμολογικής προωθήσεως. Τούτο προ
κύπτει σαφώς έκ τής § 1 τού άρ
θρου 2, καθ’ ήν, έφ’ δσον κοιτά τόν 
χρόνον τής διενεργείας τών προα
γωγών ή υπηρεσία τού πτυχιούχου 
ύπαλλήλου δέν έκρίθη εύδόκιμος, ή 
προώθησις του χορηγείται άμα τή 
συμπληρώσει διετούς εύδοκίμου υπη
ρεσίας μεταγενεστέρως. Επομένως, 
καί κατά μείζονα λόγον, έφ’ δσον 
κατά τήν διενέργειαν τών προαγω
γών δέν κοπέστη δυνατή ή διετής 
προώθησις τού εύδοκίμως ύπηρε- 
τούντος ύπαλλήλου έξ άνυπαρξίας 
τυχόν οργανικών θέσεων, ή διότι ό 
υπάλληλος προήχθή μέν άλλά βάσει 
πραγματικών έτών ύπηρεσίας, τό 
σχετικόν δικαίωμα δέν άπόλυται, 
άλλ’ ή ούσιαστική βαθμολογική προ- 
ώθησις βάσει τοΰ Νόμου δέον νά 
πραγματσποιηθή εις τάς έπακολου- 
θούσας προαγωγάς, προσμετρουμέ- 
νης τής διετίας είς τους έπομένους 
βαθμούς μέχρι πλήρους -καλύψεώς 
της. Ή αύτή διαδικασία δέον ν’ ά- 
κολο-υθηθή καί καθ’ δσον άφ-ορςι τήν 
ύπό τοΰ Νόμου παρεχομένην βαθμο
λογικήν προώθησιν είς τούς έχον
τας προσωρινότητα ύπαλλήλους.

Άθήναι, 2 Ιουλίου 1970

Ό γνωμοδοτών

Η 'Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών ’Οργανώσεων Ελλάδος έδεξιώθη 
τούς Κυπρίους Τραπεζικούς, κατά τήν παραμονήν των είς ’Αθήνας ώς 
φιλοξενούμενοι τού Εθνικού1 ‘Ιδρύματος. Εις τήν -φωτογραφίαν έκ -δε
ξιών πρός τά άριστερά διακρίνονταΐι ό κ, Γ. Ράπτης, ’Αναπληρωτής Γεν. 
Γραμματεύς τής Ο.Τ.Ο.Ε., ό -κ. Ίο. Τ-σάλας προσωπάρχης ’Εμπορικής 
Τραπέζης, ό κ. Γ. Μιχαηλίδης Γ. Γραμματεύς τής Ε.Τ.Υ.Κ., ό Πρόε
δρος τοΰ Συλλόγου μας κ. Μελχ. Τσσυδερός, ό κ. Πάσσιος μέλος τού 

έκτ. Συμβουλίου τής Ε.Τ.Υ.Κ., ή κ. Πασσίου -καί ή κ. Ράπτη-,

H ΟΜΙΛϋ 10ΪI. [PAHM/M ΤΗί ΕΠΙ 
ΚΑΤΑ H ItfflHN IK MQPHM 
16Η KYIM ΕΚ1Ρ0ΝΕΠΝ MEM

Οί Κύπριοι Τραπεζικοί ’Υπάλλη
λοι, οί όποιοι έπεσκέφ-θ-ηισαν τήν 
Ελλάδα ώς φιλοξενούμενοι τοΰ ’Ε
θνικού Ιδρύματος, άνεχώρησαν με
τά παραμονήν 1 5 ήμερώ-ν.

Κατά τήν τελετήν ή οποία έγένε- 
το -έπί τή Αναχωρήσει των, ό Γεν. 
Γραμματεύς τής Ε.Τ.Υ.Κ. κ. Γ. Μι
χαηλίδης, εΐπεν μεταξύ άλλων τά 
έξης:

«Στην ίεράν αυτήν στιγμήν τοΰ 
αποχωρισμού μας εϊμεθα έξαιρετικά 
συγκινημένοι. Καί ή συγκίνησίς μας 
αυτή αυξάνει άπο τό γεγονός δτι 
θά άψήσωμεν πίσω μας πρόσωπα 
μέ τά όποια έδη-μιουργήσαμεν άδελ- 
φικούς φιλικούς δεσμούς.

Ή φιλοξενία μας είς τήν Ελλάδα 
6ά μάς μείνη αλησμόνητη. Οί μέ
ρες πού περάσαμε είς τήν Ελλάδα 
ώς φιλοξενούμενοι τού Εθνικού Ι
δρύματος θ'ά αποτελούν για μάς τις 
ομορφότερες ήμερες τής ζωής μας. 
Μάς έδόθη ή ευκαιρία νά γνω-ρίσω- 
μεν δλα έκεΐνα τά μέρη τής Ελλά
δος τά οποία μέχρι σήμερον μόνον 
σπό τά βιβλία έγνωρίζαμεν. Έχει 
περάσει άπό μπροστά μας το μεγα
λείου καί ή δόξα τής Ελλάδος. Γέ
μισαν οί καρδιές μας άπό Εθνικόν 
μεγαλείου.

Δι’ αύτό Θέλομεν άκόμη μίαν φο
ράν νά εύχαριστήσωμεν δλους εκεί
νους πού μέ οΐονδήποτε τρόπον Ε
χουν -συμβάλει εις τόν καταρτισμόν 
και τήν πραγματοποίη-σιν τού πλου
σίου προγράμματος.

"Ολοι έμεΐς θά ήθέλαμεν νά μην 
τελειώση ποτέ τό Εθνικόν αναβά
πτισμα τό όποιον μάς προσφέρετε 
έδώ είς τήν Ελλάδα. "Ομως γνωρί- 
ζομεν δτι πρέπει νά φύγωμεν. Πρέ
πει νά φύγωμεν διά νά δοθή ή εύ- 
καιρία καί είς άλλους νά φιλοξενη
θούν είς τό "Ιδρυμα. Νά δοθή ή εύ- 
καιρία καί είς άλλους νά φιλοξενη
θούν έδώ νά κλείσουν μέσα στήν ψυ
χή τους τήν Ελλάδα μας νά αισθαν
θούν, όπως έμεΐς, νά φτερουγίζη μέ
σα τους κάθε είδος μεγαλείου.

Έκφράζομεν τήν ίκανοποίη-σίν μας 
για δσα έχομεν ίδή. Έκφράζομεν τήν 
εύγνωμοσύνην μας πρός δλους για 
δσα έχετε κάμει για μάς. Έκφρά
ζομεν δμως και μίαν ΰπόσχεσιν, δτι 
θά συνεχίσωμεν τόν άγώνα ηνωμέ
νοι μέχρι τέλους. Θά συνεχίσωμεν 
τόν άγώνα έως τήν ιερήν στιγμήν 
πού ή Κύπρος θ’ άποτελέση άναπό- 
σπαστον τμήμα τού Ελληνισμού, έ
ως τήν εΰλογημένην ώραν πού ή Κύ
προς θά ένωθή μέ τήν Ελλάδα».

ΈΙξ άλλου, ό κ. Μιχαηλίδης προ- 
έβη είς τήν Ακόλουθον δήλωσιν:

Είμαι έξαιρετικά εύτυχής διότι 
μού δίδεται Ακόμη μίαν φοράν ή εύ- 
-καιρία ύπό τήν ιδιότητά μου ώς Αρ
χηγού τής όμάδος τών Κυπρίων Τρα
πεζικών νά έκφράσω τάς θερμοτά-

ΕΠ^ΝΟΡΘΩΣΙΣ
Είς τάς «Τοποθετήσεις καί μετα- 

βολάς» τού -μηνός Σεπτεμβρίου, αί 
όποΐαι κατεχωρήθησαν εις τό προη
γούμενου φύλλου μας άνεγράφη έ- 
σφαλμένως δτι ό κ. Σώζων Καρτσα- 
κλής, τοποθετείται Διευθυντής είς 
τό υποκατάστημα Ζακύνθου, ένώ οΰ
τος έτοποθετήθη Διευθυντής είς τό 
υποκατάστημα Μυρίμνης Λήμνου.

Παρελήφθη έξ άλλου νά άναφερθή 
δτι ό κ. Λεωνίδας Λαμπίρης έτοπο
θετήθη Διευθυντής είς τό ύποκατά- 
στημα Ζακύνθου.

Παρελήφθη επίσης νά άναφερθή 
δτι ά κ. Γεώργιος Κόντης, Εντεταλ
μένος καί προϊστάμενος Λογιστηρί
ου τού υποκαταστήματος Ελευσίνας, 
άπηλλάγη τών καθηκόντων του καί 
έτέθη είς τήν διάθεσιν τής Διευθύν- 
σεως Προσωπικού (Τμήμα Επαγ
γελματικής Έκπαιδεύσωες) προκει- 
μένου νά ύποβληθή είς ειδικήν έκ- 
παίδευσιν.

τας εύχαριστίας μας πρός τό Εθνι
κόν " I δρυμα καί πρός δλους έκεί- 
νους οί όποιοι συνέτειναν είς τό νά 
πραγματοποιηθή ή έπίσκεψή μας είς 
‘Ελλάδα.

Εκφράζω τήν Απεριόριστον εύ
γνωμοσύνην όλων τών έκδρομέων 
πρός τήν Εθνικήν Κυβέρνησιν Ελ
λάδος πού είχε τήν εύγενή καλωσύ- 
νη νά μάς προσκαλέση είς Ελλάδα, 
τήν Διοίκη-σιν τοΰ Εθνικού Ιδρύμα
τος πρός τήν ΟΤΟΕ καί πρός τάς 
Διοικήσεις τών Τραπεζών, Εθνικής, 
Έλάδος, ’Αγροτικής, Εμπορικής καί 
Βιομηχανικής Άναπτύξεως αί όποΐαι 
μέ τάς γενναίας εισφοράς των έκα
μαν κατορθωτήν τήν πραγματοποίη- 
σιν τοΰ προσκυνήμοπός μας είς τήν 
μητέρα πατρίδα.

Έρχόμεθα σήμερον εΰλαβεΐς προ- 
σκυνηται άπο γήν Ελληνικήν είς τήν 
Μητρόπολιν τών Ελλήνων για νά έκ- 
φράσωμεν τήν αγάπην μας πρός τήν 
μάνα Ελλάδα. Έρχόμεθα σήμερον 
εύλαβεΐς προσκυνηταί γιά νά σάς 
μεταφέρωμεν τό μήνυμα τής Κύπρου. 
Τό μήνυμα τού Ελληνισμού τής Κύ
πρου ό όποιος άπό χρόνια τώρα μά
χεται ηρωικά γιά τόν ένα καί άναλ- 
λοίωτον στόχον. Τήν "Ενωσιν μέ τήν 
Ελλάδα.
Έλληνες άδελφοί,

Μπορεί ό αγώνας τών Ελλήνων 
τής Κύπρου νά έλαβεν κατά καιρούς 
ποικίλες μορφές. "Ομως ή καρδιά 
τής Ελληνικής Κύπρου δέν έπαυσε 
ποτέ νά κτυπά γιά τήν Ελλάδα καί 
τήν "Ενωσιν.

Σάς παρακαλώ λοιπόν νά Εκτιμή
σετε σωστά τίς συνθήκες τοΰ άγώνα 
μας καί νά εΐσθε βέβαιοι πώς Ανε
ξάρτητα άπό τήν τροπήν τών πρα
γμάτων ή Κύπρος δέν θά παύση πο
τέ νά ένεργή καί νά σκέπτεται Ελ
ληνικά.

Δέν άμφιβάλλομεν δτι άπό τούς 
ύπευθύνους έχει όργανωθή τό πρό
γραμμα κατά τέτοιον τρόπον ώστε 
νά δοθή ή εύκαιρία είς τούς εκδρο
μείς νά γνωρίσουν άπό κοντά τούς 
Αρχαιολογικούς καί ιστορικούς χώ
ρους τής Ελλάδος καί νά γνωρί
σουν έκ τοΰ σύνεγγυς τήν συντελου- 
μένην σήμερον οικονομικήν άνάπτυ- 
ξιν τής Ελλάδος ή οποία τόσον πο
λύ ενδιαφέρει Εμάς τούς τραπεζι
κούς.

Θά άνανεώσωμεν έκ τής σημερι
νής έπαφής μας μέ τήν μητέρα Ελ
λάδα προαιώνιους δεσμούς κοινής 
καταγωγής, κοινής θρησκείας, κοι
νής γλώσσης κα'ί κοινών πεπρωμένων 
καί οί δεσμοί αύτοί δέν άνοίνεώνον- 
ται άπλώς άλλά ένισχύονται καί ά- 
ναγεννώνται άπό τό μήνυμα ήρωϊ- 
σμοΰ καί αύτοθυσίας τό όποιον στέλ- 
λει ή μαχομένη Κύπρος.

Συνεχίζει ή Κύπρος σήμερον τήν 
παράδοσιν τών εύγενεστέρων αγώ
νων τής φυλής καί είναι λαώς συγ
κινητικά ένωμένος αγωνίζεται ύπό 
τήν ήγεσίαν τοΰ Εθνάρχη Μακα
ρίου διά νά κράτηση ένιαΐον καί ά- 
μόλυντον τό πιο Ελληνικό τμήμα 
τού Ελληνισμού.

Καί είς τόν άγώνα αύτό έχομεν 
συμπαραστάτην καί συναγωνιστήν 
τόν μαχητήν Ελληνικόν λαόν.

Τό αίμα τών Ελλήνων τής Κύ
πρου καί τής Έλάδος οί όποιοι Ε
πεσαν άδελφωμένοι στο πεδίο τής 
τιμής γιά τήν ύπεράσπιση τών πε
πρωμένων τής φυλής άποτελεΐ τήν 
πιο τρανή έγγύηση γιά τήν δικαίω^ 
ση τού άγώνα μας.

Τελειώνοντας έκφράζω καί πάλιν 
τίς εύχαριστίες δλων τών έκδρομέων 
καί προσδοκώμεν μέ άγωνίαν τήν έ- 
ναρξιν τού προγράμματος γιά νά εΰ- 
ρεθώμεν πιο κοντά στον Ελληνικόν 
λαόν γιά νά άναβαπτισθώμεν καί έ
μεΐς στίς πηγές τού ιστορικού πα
ρελθόντος τής Ελλάδος, γιά νά δυ- 
νηθώμεν καί έμεΐς νά γνωρίσωμεν τά 
σημερινά έπιτεύγματα τού Ελληνι
κού λαού.



In εΤνιι iuvoiq dots νόμω έπιτρειτη q ένκροφό 
ιών νεοπροσλαμρανομένων υπαλλήλων sis «ΤιρεΤαν 
Συντάξεων» ι| ύποΟείξει q ι| έπιραλή τής Ιραπέζπο

Άπό της συγχωνεύσεως της Τραπέζης ’Αθηνών μέ την 
Εθνικήν Τράπεζαν, ή άσφάλισις των νεοπροσλαμβανομένων 
συναδέλφων, έγένετο κατά τρόπον ανώμαλον. Εις την άνω- 
μαλίαν αυτήν άπεφάσισε νά θέση τέρμα τό Διοικητικόν Συμ- 
βούλιον τοΰ Συλλόγου. Διά παραστάσεών του εις τήν Διοίκη- 
σιν, ήξίωσεν, όπως, οι νεοπροσλαμβανόμενοι υπάλληλοι, ασφα
λίζονται εις τό Ταμεΐον Συντάξεων Προσωπικού Εθνικής 
Τραπέζης καί άνέπτυξεν διά ποιους λόγους έπιβάλλεται τού
το. Παραλλήλως άπηύθυνε σχετικόν έρώτημα εις τον διακε- 
κριμένον δικηγόρον κ. ’Ιωάν. Παπαθεοδώρου. Ή γνωμάτευ- 
σις τοΰ κ. Παπαθεοδώρου, τήν όποιαν δημοσιεύομεν κατωτέ
ρω, θέτει οριστικόν τέρμα εις τό θέμα τής άσφαλίσεως των 
νεοπροσλαμβανομένων συναδέλφων δεδομένου δτι δεν παρέ
χονται πλέον περιθώρια παρερμηνειών καί αυθαιρέτων συμ
περασμάτων.

Προς

Τό Διοικητικόν Συμβοΰλιον 
Τοΰ «Συλλόγου Υπαλλήλων 

Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος»

Αιόλου 86 
Ενταύθα

Π ε ρ ί λ η ψ ι ς: «Άπάντησις έπί 
ΰττοβληθέντος ερωτήματος έν σχέ- 
σει προς τήν άσφάλισιν εις Τα
μεΐον Συντάξεων Προσωπικού τής 
Τραπέζης».

’Αξιότιμοι Κύριοι,

ΔΤ έγγραφου υμών έτέθησαν ύττ’ 
δψει μου τά εξής:

Εις τήν «Εθνικήν Τράπεζαν» υ
πάρχει άπό τοΰ έτους 1867 ασφα
λιστικόν Ταμεΐον υπό τον τίτλον 
«ΤΑΜΕΪΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩ
ΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ» 
εις τό όποιον ήσαν ήσφαλισμένοι 
οί, κατά τον χρόνον τής συγχωνεύ
σεως εις τήν Εθνικήν Τράπεζαν 
τής «Τραπέζης ’Αθηνών», ύπηρετοΰν- 
τες υπάλληλοι αυτής. Εις τήν συγ- 
χωνευθείσαν μετά τής Εθνικής κα
τά τό έτος 1953 «Τράπεζαν ’Αθη
νών» ύπήρχεν έπίσης ασφαλιστικόν 
Ταμεΐον εις το όποιον ήσαν ήσφα- 
λισμένοι οί εις αυτήν εργαζόμενοι. 
Από τής τοιαύτης συγχωνεύσεως 

τών δύο Τραπεζών μέχρι σήμερον, 
εξακολουθούν υφιστά
μενα κ α ι τά δύο ώ ς άνω 
ασφαλιστικά Ταμεία.

Τό έτος 1957 ή Τράπεζα έπανέ- 
κτησεν τον παλαιόν τίτλον της «Ε
ΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ
ΔΟΣ» διαγραφεισών εκ τοΰ τίτλου 
της τών λέξεων «Καί ’Αθηνών».

’Εν δψει τών δεδομένων τούτων 
μοί έθέσατε τά έξης ερωτήματα:

α) Οί προσλαμβανόμενοι νέοι υ
πάλληλοι τής ’Εθνικής Τραπέζης 
εις ποια Ταμεία δέον ν’ άσφαλι- 
σθοΰν;

Ρ) Δύναται ή έργοδότις Τράπε
ζα ν’ άσφαλίζη ΰποχρεωτι- 
κ ώ ς τούς νεοπροσλαμ6άνομένου ς 
υπαλλήλους της εις τό Ταμεΐον κα
τά τά δοκοΰν αυτής, Καί έάν ή Τρά
πεζα προβή εις τοαιύτην ένέργειαν 
είναι νόμιμος αυτή;

Επί τών έρωτημάτων τούτων έ
χω τήν τιμήν νά σάς γνωρίσω τά 
έξής:

α) Κατά τό άρθρον 6 τοΰ «Κα
νονισμού τοΰ Ταμείου Συντάξεων 
τοΰ προσωπικού τής Τραπέζης 
(πρώην) ’Εθνικής», ώς οΰτος ισχύ
ει σήμερον, κωδικοποιημένος, μετά 
τάς έπελθούσας τροποποιήσεις τών 
διατάξεων αυτού υπό τής ΰπ’ άριθ. 
75758) Σ.543) 12.9.67 άποφάσεως 
τοΰ Υπουργού Εργασίας (Φ.Ε.Κ. 
τ. Β' 571)1 8.9.1 967), παρά τή> έν 
λόγφ Ταμείψ ασφαλίζον
ται ΰ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ώ ς οί 
Διοικηταί, Ύποδιοικηταί τής ’Ε
θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος 
καί πάντες οί άνήκον- 
τες εις τό υπαλληλι
κόν (κύριον καί βοη
θητικόν) καί υπηρετι
κόν προσωπικόν αυ

τής άπό τής ημέρας 
τοΰ διορισμού των». 
Κατά τό άρθρον 10 τοΰ Καταστα
τικού τοΰ «Ταμείου Συντάξεων τοΰ 
Προσωπικού Τραπέζης ’Αθηνών», ώς 
τούτο ισχύει σήμερον κωδικοποιηθέν 
μετά τάς γενομένας τροποποιήσεις 
καί συμπληρώσεις αυτού, «’Ασφα
λίζονται υποχρεωτικούς παρά τώ 
Ταμείψ οί Διοικηταί, ύποδιοικηταί 
τής Τραπέζης καί πάντες 
οί άνήκοντες εις τό 
υπαλληλικόν (κύριον 
καί βοηθητικόν) καί 
υπηρετικόν προσωπι
κόν αυτής άπό τής ή
μερα ς τοΰ διορισμού 
τ ω ν».

Έκ τοΰ συνδυασμού τών διατά
ξεων τούτων, καί μέ βάσιν τό δι
καίωμα τού μισθωτού δπως έπιλέξη 
οΰτος έλευθέρως τό εις δ θά ΰπαχθή 
ασφαλιστικόν Ταμεΐον, έφ’ δσον υ
πάρχουν έν τφ κλάδω πλείονα τοΰ 
ενός ασφαλιστικά Ταμεία κυρίας 
άσφαλίσεως, έν συσχετισμοί) καί 
προς τον σκοπόν δι’ ον διετηρήθη 
τό «Ταμεΐον Συντάξεων Προσωπικού 
τής Τραπέζης ’Αθηνών» καί δέν συ- 
νεχωνεύθη μέ τό αντίστοιχον Ταμεΐ
ον τοΰ προσωπικού τής Τραπέζης 
(πρώην) ’Εθνικής, προκύπτουν τα 
έξής:

α) Οί ΰπηρετοΰντες, κατά τον 
χρόνον τής συγχωνεύσεως τών Τρα
πεζών (1953), εις τήν «Τράπεζαν 
’Αθηνών» τυγχάνουν ύπο- 
χρεωτικώς ή σ φ ολι
σμέ ν ο ι εις τό Ταμεΐον Συν
τάξεων τοΰ προσωπικού τής Τρα- 
πέζης ταύτης. Οΰτοι, άπομακρυνό- 
μενοι ή άποχωροΰντες τής υπηρε
σίας τής, εις ήν εργάζονται νΰν 
«’Εθνικής Τραπέζης» καί έχοντες 
τάς προς τοΰτο προϋποθέσεις, συμ-

φώνως τφ καταστατικό) τοΰ Ταμεί
ου των, θά συνταξιοδοτηθούν έκ τοΰ 
«Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού 
Τραπέζης ’Αθηνών». Αυτός είναι, 
άλλως τε, καί ά λόγος τής διατη- 
ρήσεως τοΰ Ταμείου καί τής μή 
συγχωνεύσεως του μέ τό αντίστοι
χον Ταμεΐον τής Τραπέζης (πρώην) 
’Εθνικής.

β) Οί ΰπηρετοΰντες, κατά τον 
χρόνον τής συγχωνεύσεως τών Τρα
πεζών εις τήν «’Εθνική Τράπεζαν» 
τυγχάνουν ΰποχρεωτικώς ήσφαλι- 
σμένοι εις τό αντίστοιχον Ταμεΐον 
Συντάξεων τού προσωπικού τής 
Τραπέζης ταύτης καί έξ αυτού, καί 
ΰπό τάς έν αΰτώ προϋποθέσεις, θά 
συνταξιοδοτηθούν.

γ) Οί νεοπροσλαμβανόμενοι εις 
τήν Τράπεζαν ύπάλληλοι, μετά τήν 
συγχώνευσιν τών Τραπεζών καθί
στανται ύπάλληλοι τής «’Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος καί οΰδεμί- 
αν δύνανται νά θεωρηθή δτι έχουν 
σχέσιν προς τήν πρώην «Τράπεζαν 
’Αθηνών», ή τις συγχωνευθεΐσα δέν 
ύφίσταται πλέον.

Οί νεοπροσλαμβανόμενοι ουτοι 
ύπάλληλοι, κανονικώς είναι ΰπο
χρεωτικώς άσφαλιστέοι εις τό «Τα
μεΐον Συντάξεων Προσωπικού Τρα
πέζης, (πρώην) ’Εθνικής» καί οΰχί 
εις τό «Ταμεΐον Συντάξεων Προσω
πικού «Τραπέζης ’Αθηνών».

Ούχ’ ήττον, έφ’ δσον ύφίσταται 
έν λειτουργίςι καί τό «Ταμεΐον Συν
τάξεων Προσωπικού Τραπέζης ’Α
θηνών» καί ό νεοπροσλαμβανόμενος 
ύπάλληλος, ήθελεν έπιλέξει, κατά 
τήν έλευθέραν κρίσιν του, τήν έγ- 
γραφήν του εις τον υφιστάμενον 
«Σύλλογον Υπαλλήλων Τραπέζης 
’Αθηνών» ή εις άλλο έπαγγελματι- 
κόν σωματεϊον, τοΰ προσωπικού τής 
«Τραπέζης ’Αθηνών», θά έχη ό ύ
πάλληλος οΰτος τό δικαίωμα νά 
προτίμηση καί έπιλέξη, διά λόγους 
οί όποιοι έκτιμώνται έλευθέρως ΰπ’ 
αΰτοΰ, τήν ΰπαγωγήν του εις τήν 
άσφάλισιν τοΰ «Ταμείου Συντάξεων 
Προσωπικού Τραπέζης ’Αθηνών». 
Έφ’ δσον όμως κατά τήν έλευθέραν 
κρίσιν του, ό υπάλληλος οΰτος έπι
λέξη μετά τήν πρό-σληψίν του, τήν
έγγραφήν του εις τον «Σύλλογον 
Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης» 
καί τήν ΰπαγωγήν του εις τό άντί- 
στοιχον Ταμεΐον Συντάξεως, ή έ- 
πιλογή του αυτή, ά πο- 
τ ε λ ο ΰ σ α, ΰπό τ ά ΰ ψ ι
στό .μ ε ν α σήμερον νο
μικά δεδομένα, δικαί
ωμά του, εΐναι νόμι
μος καί ΰποχρεωπκή 
διά τ ό Τ α μ ε I ol ν.

Έν ούδεμιά περιπτώσει, κατά

τήν γνώμην μου, είναι δυνατή, ούτε 
νόμφ έπιτρεπτή ή έγγραφή τών νεο
προσλαμβανομένων υπαλλήλων, τή 
αιτήσει, τή ΰποδείξει ή τή έπιβολή 
τής Τραπέζης εις «Ταμεΐον 
Συντάξεως» τής έπιλο- 
γής τής Τραπέζης, ά- 
ν ε υ συναινέσεως ή έ γ
κρι σ ε ω ς τών ά μ έ σ ω ς 
έ ν δ ι α φ ε ρ ο μ έ ν ώ ν.

Τοιοΰτον δικαίωμα, έξ οίασδήπο- 
τε πλευράς καί ΰπό οίανδήπατε δι
καιολογίαν, δέν ύφίσταται ούτε εί
ναι δυνατόν ν’ άναγνωρισθή διά τήν 
Τράπεζαν, πάσα δέ σχετική ένέρ- 
γειά της, δέν θά εΐναι νόμιμος καί 
δέν εΐναι δυνατόν νά παραγάγη εν- 
νομα άποτελέσματα, ούτε νά ΰπο- 
χρεώση τό Ταμεΐον ή τον ήσψαλι- 
σμένον.

Τά αυτά ισχύουν, κατά τήν γνώ
μην μου, καί ώς προς τήν άσφάλι- 
σιν τού προσωπικού τής Τραπέζης 
εις τούς άσψαλιστικοΰς οργανι
σμούς τής ύγείας καί άλληλοβοη- 
θείας.

Μεάτ τιμής
ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ 

Δικηγόρος

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΝ ΤΟ ΙΧΕΑΙΟΝ 
ΚΟΛΙΚΟΙ ΚΟΙΝΟΝΙΚΗΙΑΙΦΑΛΙΙΕΟΙ
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λίσεως έχει ανάγκην αναπροσαρ
μογής, έκσυγχρονισμοΰ καί, προ 
πάντων, όργανώσεως, είναι ά- 
ναμφισβήτητον καί παραδεδεγμέ- 
νον. ’Αλά καί ή άδυναμία τής 
άναπτυσσομένης έλληνικής οικο
νομίας νά έπωμισθή βάρη πέραν 
εκείνων τά όποια ήδη βαστάζει 
εΐναι άνεγνωρισμένη. Έκ τρίτου 
ή έξίσωσις τών ήσφαλισμένων 
προς τά κάτω εις ούδέν πρόκει
ται νά ώφελήιση τούς άλλους, 
τούς πολλούς, υπέρ τών οποίων ή 
Κυβέρνησις όρθώς καί άξιεπαί- 
νως έπιθυμεΐ νά μεριμνήση. Τοι
ουτοτρόπως, τό ελληνι
κόν γ ν ω μ ι κ ό ν «μ ή κ ί ν ε ι 
κακόν ε 0 κείμενον» έχει 
πλήρη ίσχυν εις τήν περίπτωσιν 
τοΰ ’Ασφαλιστικού Κωδικός. Πρίν, 
λοιπόν, άνακινηθή τό «ε 0 κεί
μενον κακόν» ας μελετηθή 
έπισταμένως. Δι’ δ καί ή σχετι
κή άπόφασις τού κ. Πρωθυπουρ
γού τυγχάνει πανελληνίου επι
δοκιμασίας.

Ή έφημερις «Ελεύθερος Κόσμος» 
έξ άλλου, εις τό φύλλον της τής 1 6ης 
π.μ. γράφει έξ αφορμής δηλώσεων 
τοΰ υφυπουργού κ. Γεωργαλά:

Κατά τήν διάρκειαν τοΰ λό
γου του ό κ. Γεωργαλάς άνεφέρ- 
θη, παρεμπιπτόντως, είς τό α
σφαλιστικόν θέμα, τό όποιον έ-

ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ 
ΕΠΙ ίΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΝ ΑΠΟΔΟΧΗΝ

Πως εφαρμόζεται ό δεσμός 
τής τριμερούς συνεργασίας

Όίδηιγίας -διά τήν έφαρμογήν τοΰ 
θεσμού τής τριμερούς συνεργασίας, 
ό άπίοίοις προιβλέπετια,ι ΰπό τοΰ Νομο
θετικού Διατάγματος 186)1:969, πα
ρέχει προς τάς κατά τόπους Επιθε
ωρήσεις εργασίας τό ΰιπουργεΐίον Ερ
γασίας δι’ εγκυκλίου τ,ου. Διά τής 
εγκυκλίου αυτής ιόρίζεται δτι τοΰ 
λοιπού ή τριμερής συνεργασίας (κτά- 
τος, έργιοΙδόιτης. έργαζόμενος) θά έ- 
Φ'αρμόιζεται μόνον ιμέσω τών άντιπροι- 
σωπίευτικών 'οργανώσεων, είς έκίτέλιε,- 
σνν τοΰ Ν.Δ. 1816 καί μόνον Ιδιίά πίε- 
νιπτώτικι; διενέξ-εως καΐί ιδιιαφίοΐρών. 
Είς τάς πειριπτώσίεις κοιτά τά,ς όιπίοιί- 
.ας ιπιιστοπιοιιεϊται παιράΙβιαιΡις: τυγ'χιά- 
νουν έψιαρμοιατέαι αί διατάξεις τής 
ιχίειιμένης έριγ-ατικήις νομόθίεβίιας.

ΠιαροίλλιήΙλιοις -διά τής έγκυικιλίουι 
παίριέχ-ο-νται οδηιγίαι σχιετΙικώς μέ τάς 
προϋκοιύεσεις κιαιί τήν ιδια&'καισιύαν 
συγικιλήισιειω-ς τών έπιτροιπ-ών τριμιε- 
-ροΰς συνεριγαοΐας τήν τήιρηριν τών 
πρακτικών, τό κΰρος τών άιπΙοίφάσιεων 
καί τήν εύύΰνην τών ιέ,τοΦτικών ορ
γάνων. Αί -διαπιττοοσεις καί τά πο-

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΑΑΑΑΟΣ

Τό Δ.Σ. τοΰ «ΊίδριΰιΙιαΙτος Έύνΐκή-ς 
Τ-ραπιεζη-ς» ιάιπεφίάσιοείν, δάως 6:οη|5ή- 
ση τον σπουδαστήν ΆνΙδιρέα Α. Μιαν- 
δέλην νά με,ταιβή είς τάς 'Ηνωμένας 
Π-οιλιτειίας διά νά σπυυιδάσηι ,πυρηνι
κήν φυσικήν, κατόπιν υποτροφίας 
τής όποί-ας έτυχεν σΰτος άιπό τό Πια1· 
νειπιστήμιον TALE, Τό "Ιδιρυμα Όάι 
παριάισιχη είς τον "Είλληνα σπουδα
στήν μοίκιροπ,ράθιεσμον δάνειον 40 χι
λιάδων -διραχμών πίρός άντιμειτώπυσιιν 
τών εξόδων του μεταιβάσεως καί 6γ- 
καταστάισιείω-ς καί ώρισιμένων ΰιποχιρε- 
ώισιεών του πίρός τό Π-ανβπιστίήμίον.

Έξ άλλον, τό «' Ιδρυμα Εθνικής 
Τραπέζης», άπεφάσισε τήν οίκονομι-

I κή ενίσχυσι τοΰ «Πειρα|μαιτΐικοΰ' Θε
άτρου» τής ΜαιριέτΤιας Ριάλδηι, γιά 
τήν ιάντιμετώπι-σι τών έιξόιδων του 
στο «Διεθνές Φεστιβάλ τοΰ Νιανσύ» 
τήν περίοδοΛ· 1970ι—-71. "Οπως εί
ναι γνωστό τό «Πειραμαιτίιικό Θέια- 
τροι» ιάιπεΐσιπασε στό πρό διεφίας Διε
θνές Φιε-στίιβάλ τοΰ Νιανσΰ τό 'πρώτο 
βραβείο.

Διά τήν 28ην ΌκτΙω'βρίου τό «"Ι
δρυμα Εθνικής ΤΙραΙπέιζης» ,προεκήρυ
ξε διαγωνισμόν έκιύέσίεως Ιδεών με
ταξύ τών μαθητών καί μαθητριών 
τής τέλευιταιίιας τάξεως τών γυιμνια- 
σίκν όλης τής χώρας, μέ ΘεΙμα τήν 
σημαάίαν τοΰ αγώνας τοΰ 1940.

ριεμαυα των επιτριοιπών τής τριμε- 
ροΰς συνεργασιίας -δέν διΰνανται νά 
περιιοιρΟσουν τό διευθυντικόν δικαίω
μα τοΰ έργοίδόιτίον, δέν -είναι ΰποίχριεωι- 
τικιαί καί δέν δεσμεύουν νομικ,ώς τά 
ένδια-φειρόίμενα μέλη αν -δέν δύνανται 
αύτοιι νά άπατε,λέσουν πρόκιριιμ-α διά 
τήν -δικαστικήν ή έ,τέιριαν αρχήν Ε- 
χσυσ'αν -έκ τοΰ νόμου άρμαδιότητία- 
διά τήν 'ουσιαστικήν κρίσιν τής ΰπο- 
θέσε,ως.

Ή τριμερής συνεργασία, ώς το
νίζεται ειίς τήν εγκύκλιον τοΰ υπουρ
γείου ’Εργασίας, -άπ-οισκιοπεΐ είς τήν 
έπΐίλυσιν διιαιφ,οιρών μεταξύ ΙέργίαιζοΙ- 
μένιον κ|αί έριγοδοσίας σχετικ,ώς μέ 
τάς καταγγελίας συμβάσίειως έριγασί- 
-ας, τήν έφιαρμογήν έσωιτερι-κών κανο
νισμών, τάς -αΰιΐή-σεις άποδίοιχιών, τάς 
άδειας, τά χρονικά ίδρια: έ-ργασίας 
κ.λπ.

'Ομιλία συναδέλφου 
είς Χαλάνδρι

Είς τήν αίθουσαν τοΰ Δημαρχείου- 
Χαλανδρίου, παρουσίρ τών Τοπικών 
αρχών κιαί πολλών δημοτών, άμίλη- 
-σε,ν μέ θέμα τό «Λιαχιειιοιφόιρον Κρα
τικόν -Δάνειον ώς παράγων οικονομι
κής κιαί Κοινωνικής προόίδουι» ό ου- 
νάδιελιφιος τοΰ έκεϊ υποκαταστήματος 
ικ. Σπ. Στέλλας.

Έπί τοΰ συνόλου τών καταιβαλιλο- 
μένωιν άποδ-οχών καθιαρίζιετιαι τό έπί- 
δοιμαι άδιείας. Τό υιπουιργεΐον Έίριγιά- 
σίας παρέσχιεν σχιειτίκάς διιευκρινήισιεις 
έξ άφιορμής ΰποιβληΐθέντων είς αΰτό 
ερωτημάτων. Οΰτω ιάναίφιέριεται οτι 
διά τον υπολογισμόν τών άποιδοιχών

Τό Συμβούλιον 
τοΰ Ταμείου 
Συντάξεων

Διά κοινών αποφάσεων τοΰ άντι- 
προέδρου τής Κυβερνήσεως καί υ
πουργού τών Εσωτερικών κ. Στυλ. 
Παττακοΰ καί τών υπουργών Οικο
νομικών καί Κοινωνικών Υπηρεσιών 
κ.κ. ’ Ανδ ρ ο υ τσοπούλ ου καί Δο-υβοο- 
λοπούλου, συνεκροτήθη τό Διοικητι
κόν Συμβούλιον τοΰ Ταμείου Συντά
ξεων προσωπικού (πρώην) Εθνικής 
Τροοπέζης ώς ακολούθως:

Πρόεδρος: Ό κ. Υποδιοικητής 
τής Εθνικής Τραπέζης.

Μέλη: Σωτήριος Γκίκας, Μελχι- 
σεδέκ Τσουδερός, Δη μ. Παπαϊωάν- 
νου, Ή. Βαλαβανιώτης.

Εκδηλώσεις 
εις μνήμην 
I. Δροσοπούλου

Μ-έ πρωτοβουλίαν τής Διοικήσέ
ως τοΰ Οικοδομικού Συνεταιρισμού 
τών έιν Φιλοθέπ ΰπαλλήλων ’Εθνικής 
Τραπέζης, έπραγ ματοποι ήθησαν έ- 
ορταστικές εκδηλώσεις είς μνήμην 
τοΰ ’ I ωάνν’ου Δροσοπούλου, ίδρυτοΰ 
τοΰ προαστίου, μέ τήν ευκαιρία 
τής συμπλ,ηρώσεως 100 χρόνων άπό 
τής γεννήσεώς του. Είς τήν έπιμινη- 
μόσυνον δέησιν ή οποία έτελέσθη 
είς τήν Πλατείαν Δροσοπούλου πα
ρέστησαν ό πρόεδρος καί 6 γεν. 
γραμματεύς τοΰ Συλλόγου καί κα
τέθεσαν δάφ-νινον στέφανον είς τήν 
προτομήν του. Παρέστησαν έπίσης 
ή κόρη τοΰ Δροσοπούλου κ. Χρυσού
λα Γουναράκη καί ή έγγονή του κ. 
Έρα-σμία Κονδύλη.

tifi'du; λμμβάνανται ύπ’ oijiiv τό χ-ο- 
ρηιγούιμενον ενδεχομένως επίδομα 
άνιθΰιγιεινής έιργαισΐας καθώς καί ή 
παιρίεχβμένη προσαύξησις διιά νυκτε
ρινήν εργασίαν. ΈΙπίσηις συνυπριλιοιγΐ- 
ζοντω, τό έπίδο|μα ώέσεως, τά 6ξοιδα 
παιραστάσεως, τό επίδομα διαχειριι- 
στιικών λαλιών ώς κιαί πάσα ποιίσ-Οε- 
το-ς -οίιζίονοιμιική παροχή άποτελοϋισα 
προσιαυιξ-ηισιν μίσθιου.

Είς τάς άποδιοχ-άς άδειας δ-έν συ
νυπολογίζονται -αί προσαυξήσεις -δι’ 
άπαισχόλ-ηισιν κατά τάς Κνριι-ακάς καί 
έ,οι,οτάς, κιαί αί ιάποζημιώ-σετς ιδιι’ έ
κτος άδ η ας διιανυικτειριεύσε ι,ς καί ν- 
πειρωιριισΙκήν -άπασχό-λησιν.

Τέλος, τό υ'πουργ'εϊον Έίργιασίας 
υπενθυμίζει δτι εργίοίδότηις ιάρνο-νιμιε- 
ν-ος νά χορηιγήση είς τόν υπάλληλόν 
του τήν νόμιμον αύτίοΰ αίδειαν ύπο- 
χρίεοΰται δπω-ς άμα τή λήιξε-ι τοΰ- έ
τος κιαίθ’ δ δικαιούται άδιείας' 6 μι
σθωτός καί μετά προηγιουιμένην διιίαι- 
πίστωιβιν τής παριαλήιψεως ισιύτής ύ- 
πό όργάινου τοΰ υπουριγείουι Έΐργαισιί- 
ας, καταβάλη είς τον μισθωτόν τάς 
άντιιστοίχιους άπο-δοιχάς τών ημερών 
άδιείας ηύξημένας κατά 100 ο)ο-. Ε
πί τοΰ πρ-οικειμένου ίσίχΰει τό άρθρον 
3 τοΰ Νομοθετικού Δυατάγμιατοις 37 
55)1957.

χει έγειρε ι πολλάς καί δχι αδι
καιολογήτους ανησυχίας είς ρε
γάλας κοινωνικάς ομάδας, λόγφ 
κυρίως άνευθύνων διαδόσεων καί 
ανεπισήμων πληροφοριών, πού 
διέρρευσαν, κατά καιρούς εις τόν 
Τύπον. Νομίζομεν δτι τά δσα ά- 
νεκοίνωσεν ό κ. υφυπουργός ώς 
προθέσεις τής Έπαναστάσεως 
έπί τοΰ θέματος θά πρέπει νά 
διαλύσουν τάς ανησυχίας αΰτάς.

«Μέ τό προεπαναστατικό κα
θεστώς —είπεν— κάθε κοινωνική 
όμάς, άναλόγως μέ την δύναιμι 
πού είχε έπίεζε τό Κοινοβούλιο 
καί άποσποΰσε προνόμια, μέ α
ποτέλεσμα νά δημιουργηθη μία 
κοινωνία μέ ανισότητες καί αντι
θέσεις. Κανονικά, λοιπόν, θά έ
πρεπε νά -έπέλθη ή έξίσωσις αυ
τών τώ προνομίων. Δέν τό έκανε 
δμως ή Έπανάστασις διότι θά 
άνέτρεπε τις προοπτικές μεγάλων 
μαζών εργαζομένων, οί όποιες εί
χαν ξεκινήσει μέ τήν άλφα προ
οπτική».

Αυτός εΐναι ό ρεαλιστικότερος 
καί δικαιότερος τρόπος άντιμετω- 
πίσεως τοΰ ’Ασφαλιστικού. Πρώ
τον, διότι αποτελεί αρχήν τής 
κοινωνικής πολιτικής νά μή θί- 
γωνται κεκτη-μένα δικαιώματα ερ
γαζομένων. Δεύτερον, διότι εΐναι 
σκληρόν καί απάνθρωπου νά υ
ποβιβάζεται τό βιοτικόν επίπεδον 
ολοκλήρων κοινωνικών ομάδων καί 
νά μεταβάλλωντατ οί δρρι καί αί 
προοπτικά! μιας ολοκλήρου ζωής, 
διά -κροΠΊκών αποφάσεων. Καί, 
τρίτον, διότι δημιουργούνται, προ
βλήματα έκεΐ πού δέν υπάρχουν, 
χωρίς νά άμβλύνωνται τά υπάρ
χοντα. Τό ορθόν είναι νά εξυψω
θούν αί πλέον άδικημέναι κατη
γορία! ήσφαλισμένων καί δχι νά 
ύποβιβασθοΰν αί εύνοημέναι.

Είς τήν εφημερίδα «Ελληνικός 
Βορράς» έδημοσιεύθη έπίσης άρθρον 
τοΰ διευθυντοΰ της κ. Ήλία Κύρου, 
ό όποιος όρθώς είχεν διαβλέψει δτι 
ήτο· αδύνατον νά υίοθετη,θή ΰπό τής 
Κυβερνήσεως τό σχέδιον Κώδικας 
Κοινωνικής Άσφαλίσεως τό όποιον 
είχεν συνταχθή καί είχεν ΰποβληθή 
είς τό Υπουργικόν Συμβούλιον. Τό 
άρθρον τοΰ κ. Κύρου δημοσιεύομεν 
είς άλλας στήλας.

Έκπτωσις 
εις τά δίδακτρα

Τό Εκπαιδευτικόν Κέντρον «ΝΙ
ΚΗΣ» δι’ επιστολής του προς τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ Συλλό
γου γνωρίζω δτι παρέχει έπτω-σιν 
20% είς τά μέλη τού Συλλόγου, έπί 
τών διδάκτρων τών ξένων γλωσσών. 
Γνωρίζει έπίσης δτι Τ-δρυ-σε τμήμα 
ειδικών μαθημάτων Γερμανικής 
γλώσσης, είς τά όποια διδάσκονται 
Εμπορική αλληλογραφία. Οικονομι
κή καί Τεχνική ‘Ορολογία καί Με
ταφράσεις Οικονομικών καί Τεχνι
κών κειμένων’.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ό Σύλλογος Βοηθητικού Πρια- 
Όίωκιιχιοΰ Εθνικής ΤΙριαΜέζης έκίοιι- 
Λίαπ,οιίησιε προς υά ιμόλ,η του' τήν 
κατωτέρω άνακοΐίνωσιν:

ςΣι··Λ'άϊ>:·:Αφ-οι,

Τό Δ-.Σ. τοΰ Συλλόγου 6ιά παρά- 
ΦτώοΦων καί προσωπικής έΛσΙτολής 
τοΰ Προέδρου μα-ς, έξιέθι&οΐεν είς τόν 
ΔιιευθυντήΙν παρά τψ κ. -Δΐιοικητή κ. 
Α«Υ· Νυόρι-ώ-την τάς απόψεις του 
σχειτικώς -μέ τάς μελλούισίας νά πιρατ 
γματσποιηθοΰν μετ-ατιάξει-ς.

Είς άπάντησιν τών έν λόιγω ένερι- 
γιευών' ιμιαίς, 6 κ. Διευθυντής «Ιπέστει-

©ά τυγχάνουν 
εκπτώσεων

Εκπτώσεις 30% έπί τού ϊσχύοντος 
τιμολογίου των, Θά παρέχουν, άπό 
1ης ’ I ανουαρίου 1971 μέχρι 31ης 
Μαρτίου 1971, είς τούς στρατιωτι
κούς, δημοσίους υπαλλήλους, τραπε
ζιτικούς καί υπαλλήλους νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου, τά ξε
νοδοχεία «Ξενία» Χανιών, Ηρακλεί
ου, Πορταριάς, ’ Ιωαννίνων καί Άρ- 
της καί τά μοτέλ ’Ιτέας, Καλαμάτας 
καί Λαρίσης.

Η χορήγησις
S ΑΠΟΦΑΣΙΣ

.Βατά την ορθήν έννοιαν τών σχιε- 
πκών βιια,τ-άξιεων τοΰ 'ΤπαΙλληλικοΰ 
Κώδικάς, ή χορήγησις είς τόν ΰπάΙλ- 
ληιλον -άν-α,ρρωτιικής άΐδ-ειίας, υπέρ τής 
οποίας έγνω-μάτευσιεν ή Δευτεροιβά- 
θμι,οις 'Τγιε,ιονομική ’ΕΨίτιριαπή, έπικυ- 
ρώιοίαΐσα όμιοίαν γνωμάτευσι-ν τής 
Π-ρωιτοΐβαθΙμίου 'Τγειίιονιοιμικής Έίπι- 
τ-ριοιπής, ε-ίνα-ι υποιχιρεωτική διά Τον 
υπουργόν. Καί δικαιολοιγεΐ, ώς προς 
τήν όρ'.|σ|θεϊσια'ν διάρκειαν τής άδειας, 
τήν συνεπεία τής ιδιιιαπιιστωιθιείσης1 πα- 
θήι:ΐε,ω-ς καί τής έντεΰθεν άινικανότηι- 
τος προς έργα-σίαν τοΰ υπαλλήλου dr 
ποιχήν του από τής έικτειλέισιεως τών 
καθηκόντων του, έστω κιαί 3ν ή περί 
χορηγήσεωις τής άδειας ΰπο-υργιι-κή- 
πρδξ,ις έκδιοιθή μεταγενεστέρως.

Τιοΰτο έδέχθη διά προσφάτου άπσ- 
φάσι&ώς του τό Α' Τμήμα τοΰ Συμ
βουλίου τής Επικράτειας, ιέξ αφορ-

αναρροτικής
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

μής προσφυγής τιμωιρηθιέν-τιος διά ποι
νής προστίμου υγειιονΌΙμικοΰ ΰπαλλήι- 
λου ύπουργεί'ου. Είς τοΰτον κατ'ελο- 
γ-ίσίθη τό πειθαρχικόν αδίκημα τής 
άδικαιαλογήτρυ άπσχής έκ τής έργαι- 
οίας του έπί Ιιδθήμερον διόιτι είχεν 
αχάσγεί έκ τής έκτειλέσιειω-ς τών κα'- 
Βηκ-όντων του κατά τό χρονικιόινι Τού
το -διάστημα, πριν τού χιορηγηθή υπό- 
τ-οΰ πιροϊσίταμένου τοΰ ύπουιργαϋ' ή 
Ιδθήμειρος άναρρωτιΐκή ά-διεια, υπέρ 
τής όποιας είχε γνωματεύσει ή Δ-ευι- 
τεροΐβάθμιος 'Τγειον-ομική Έίπιτριοοιήι.

Είς τήν -άπάφίασιιν τοΰ Άνωτάτου 
ΔιΌιΊκητικοΰ Δικαστηρίου' προστίθεται 
-οτ-ι-, ΰπό τάς έκ-τε-θεΐσίαις' συνθήκες, ή 
άποίχή Τοΰ υπαλλήλου άιπό τής έκτει- 
λιέσεως τών καθηκόντων του δέν συ^ 
νιστα το πριοίβλιεπόμενον ΰπό τοΰ 'Υ
παλληλικού Κώι&ικοις πειθαρχικόν πα
ράπτωμα τής άδικαιολιογήτου έκ τής 
υπηρεσίας άπαχης τοΰ ΰπαλλήλιου.

λεν είς τόν Πρόεδρον τοΰ Συλλόγου 
μας τήν κατωτέρω' επιστολήν:
Κύριον
Κωιν. Τρίμη,ν
Πρόεδρον Συλλόγου Βοηθητικού- 
Πρασωπικιοΰ Εί.Τ.ΕΙ.
Ενταύθα 
Κύριε Πρόεδρε,

Έίλαιβα τό ΰιπ1’ άριθμ. 76) 11.10.70 
γράμμα σας, το πε-ριεχόιμενον τοΰ ό
ποιου ίδ-ιίεξήλθον μ-έ ίδια-ιτέοα-ν προ
σοχήν.

Επιθυμώ νά σάς 6s6aimcto Ιδΐτι τό 
θέμα τής μετατάΐξεως άξιων Κλη
τήρων είς ΕίσπράκτιοιριαΙς σοιβαρώτα» 
τ-α άπασχοιλεϊ τήν 'Τσηρεσίαν τοΰ’ 
Προσωπικού καί δτι συνεπώς, ή διιά 
τής άνω έπ'ιστολής σας είίσήγησίς 
σας θά μελετηθή έπιιμελώς, ώς έκι- 
φράζουσ-α τήν άπίοψίν τών ένδ-ιαφε- 
ρυμένων.

Έκ-ράτησα σμείωσιν τής τελευταιί- 
ας παραγράφου τής επιστολής σας, 
δι·,3 ής θέτετε είς τήν διάθεσιν τής 
'Τπηρεσία-ς τάς έκ τής πείρας σας 
γν-ώΐσιεις τοΰ θέματος καί θ'εωΐρώ' ΰ- 
παχιρέωισ-ΐν μου νάι αδ ευχαριστήσω- 
τόσ'οιν -διά τήν προσφοράν σας ταύ'- 
την, οσον καί διιά τούς φ-ι-λόιγιοιονας 
'δι3 εμέ λόγους σας,

-Μέ έκιτίμησιν 
Α. ΝΤ'ΔΡΙΩΙΤΗΕ! 

Σιυνά'διελ,φο-ι,
Έλπίζοιμιεν δτι κατόπιν κΙαί τής 

συμπαραστάσεως τοΰ ικ. Διευθυντοΰ 
παρά τώ κ. Διοικητή, τό ιδλιον θέμα 
θά έπιλυθή -βάσει τών διιαίτυιπωθεισών 
ΰπό Τοΰ Συλλόγου μας ιάίπιόιψεων.

Μέ -συναδελφΊκ-οΰις χιαι,ρε-τισμοΰς
Διά τό Διοικητικόν Συμιβούιλιο-ν 

' Ο ΠρόΗδριοίς 
Κ. ΤΡΙΜΗΣ!

Ό Γεν. Γιραιμματεΰς 
Ε. ΒΙΖΤ1ΤΝΟΣ


