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ΜΙΑ ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Μία έπιδρομή κατά τοϋ Ταμείου Συντά
ξεων άπετράπη πρό ολίγων ήμερων. Έπρόκειτο νά έγκριδή έν Συμβουλίω τοϋ Ταμεί
ου ή απονομή συντάξεως καί εις τούς λόγω
καταργήσεως δέσεως έδελουσίως
έξελδόντας ή μέλλοντας νά έξέλδουν ύφ’
οϋς όρους καί δελεαστικός παροχάς έγένετο ή έδελουσία προκειμένου περί λευκαδέντων έν τή 'Υπηρεσία παλαιών Συνα
δέλφων. Τούτο, προεξοφλουμένης καί τής
ΐκανοποιήσεως τοϋ αιτήματος των έδελου
σίως έξελδόντων περί είσπράξεως τών συνεργειακών άμοιβών, δά άνοιγε τήν 6ρεξιν εις κόσμον ολόκληρον ΐνα, μέ τήν
χρησιμοποίησιν άνομολογήτων μέσων, άποχωρήση εις νεαρωτάτην ήλικίαν
εις
βάρος τής κοινωνίας, εις βάρος
τών
Τραπεζών, εις βάρος ήμών τών
έργαζομένων καί εις βάρος τοϋ άναιμικωτάτου Ταμείου Συντάξεων. Οί έν τώ Συμβουλίω τοϋ Ταμείου εκπρόσωποι τών Συλλόγων
Έδνικής, Ελλάδος καί Κτηματικής έδωσαν
πραγματικήν μάχην καί έκέρδισαν τό ζή
τημα, άρνηδέντες σύνταξιν εις νεαρούς Συ
ναδέλφους. Ή κερδιδεΓσα μάχη έχει βαδυτέραν έννοιαν. Έδόδη νά έννοηδή ύπό
τών Διοικήσεων ότι δέν μπορούν πλέον νά
μή σκέπτωνται πολύ καλά έκεϊνο ποϋ έκάστοτε άποφασίζουν. Έάν δέλουν αί Διοι
κήσεις νά κάμουν άποσυμφόρησιν καί έξυγίανσιν δά τήν πραγματοποιήσουν εις βά
ρος τών Τραπεζιτικών 'Ιδρυμάτων καί ούχί
εις βάρος τοϋ Ταμείου, ούτινος σκοπός εί
ναι ή συντήρησις τών πτωχών άπομάχων
καί τών οικογενειών των. "Οταν δέ ή έξυγίανσις γίνη είς βάρος τών Τραπεζών εί

ναι φυσικόν τό Προσωπικόν νά έξεγερδή
σύσσωμον όταν πρόκειται νά γίνουν ρουσφέτια είς βάρος τών εξόδων διαχειρίσεως,
δηλαδή είς βάρος των, ώς έκείνα, ατινα έ
λαβαν χώραν είς τήν Τράπεζαν τής 'Ελλά
δος καί τά όποΤα άποτελοϋν σκάνδαλον
ικανόν νά άπασχολήση γενικώτερον καί
τήν Κυβέρνησιν καί τόν τύπον. ’Ιδού διατί
ζητοϋν oi Σύλλογοι νά μετέχουν είς όλα
τά Συμβούλια (προαγωγών, πειδαρχικά, ’Ορ
γανισμών καί είς αυτό ακόμη τό Γενικόν
Συμβούλιον). Είναι μεγάλη ή νίκη αϋτη τών
Συλλόγων καί όσοι τυχόν δέν έχουν εν
νοήσει πλήρως τήν σημασίαν τής συλλογι
κής ιδέας καί τόν ρόλον τών Συλλόγων δά
πρέπη τώρα πλέον νά άναφωνήσουν: «Ζήτω
ή Συλλογική ιδέα». Διότι οί Σύλλογοι δέν
περιεφρούρησαν διά τής στάσεώς των μό
νον τό Ταμεΐον Συντάξεων, άλλά ύπηρέτησαν καί τήν κοινωνικήν δικαιοσύνην, διότι
έρράπισαν τήν φαυλότητα καί τό ρουσφέτι,
τό όποιον άνέμενεν, έξω τής αίδούσης τοϋ
Συμβουλίου, έναγωνίως τήν άπόφασιν, διά
νά ξεμυτίση έν όλη του τή δρασύτητι. Τέ
λος προσέφερον καί είς τάς Διοικήσεις πο
λύτιμον υπηρεσίαν, διότι οϋτω τάς άπήλλαξαν από ανυπερβλήτους καί δυσβαστάκτους πιέσεις. Διότι πού ήκούσδη, τά χδεσινά παιδαρέλια, νά ζητοϋν έδελουσίαν έ
ξοδον καί τά όποΤα, ώς τόσο, έχοντα τά
μέσα των, δά δελήσουν νά τά χρησιμο
ποιήσουν χωρίς τόν ξενοδόχον;

Γν A /I

__

fNA./1

g Σ X O A i Λ 1
Διά τόν κ. Μιχ. Αίλιανόν
Είναι αναμφισβήτητος—καίδά ήτο άδικον,
εάν δέν τό έτονίζομεν άπό τών στηλών τής
«Τραπεζιτικής»— ή συμπάδεια ήν. τρέφει ά.
Υπουργός τής ’Εργασίας καί συγχρόνως Υφυ
πουργός του Συντονισμού κ. Μιχ. Αίλιανός
πρός τήν τάξιν τών Τραπεζιτικών Υπαλλή
λων, τούς όποιους λίαν εύστόχως' προσαγο
ρεύει κατά τάς άκροάσεις, είς ας πάνυ προδύμως τούς δέχεται, «Συντεχνίτας του». Καί
τό ενδιαφέρον του τούτο δέν υπήρξε πλα
τωνικόν, άλλά έμπρακτον καί καρποφόρον.
Δέν πρόκειται νά άπαριδμήσωμεν τάς περι
πτώσεις τής δετικής του συμβολής καί τών
πρωτοβουλιών, ας ανέπτυξε πρός προώδησιν
τών ζητημάτων τής τάξεώς μας, άλλά καί
δέν είναι ‘ο! Σύλλογοι τών Τραπεζιτικών ε
κείνοι οϊτινες δέν άναγνωρίζουν τάς άρΤστας
δια δέσεις του καί τήν ϋποστήριξιν τών ζητη
μάτων των έκ μέρους τού κ. Ύπρυργοϋ. Πο
λύ περισσότερον δέν είναι δυνατόν νά άρνηδή τάς υπηρεσίας του ταύτας ό' Σύλλογος
τών Υπαλλήλων τής Έδνικής Τραπέζης, δστις είχε πάντοτε ιδιαιτέρους λόγους νά ύπολογίζη είς τά φιλικά πρός τούς Τραπεζιτικούς
αίσδήματα του κ. Αίλιανοϋ. Ή άχαρισπ’α εί
ναι άπό τά ευτελή εκείνα φυτά, τά όποια
δέν άναπτύσσονται είς τήν οικογένειαν τών
υπαλλήλων τής Έδνικής Τραπέζης, ούτε καί
είς κανενός άλλου Τραπεζιτικού Ιδρύματος.
Είναι τελείως περιττόν νά εΐπωμεν of ι ή’ευ
μενής άντιμετώπισις τών ζητημάτων μας έκ
μέρους τού κ. Αίλιανοϋ έξήρδη’ δλως ιδιαιτέ
ρως άπό τήν 'Ομοσπονδίαν μρς. "Ηδη, δτε
ό κ. Υπουργός έγνφρισε περισσότερον τούς
Τραπεζιτικούς καί έξ άφφμής προχδεσινής συνομιλίας μας, ήτίς—διατί νά τό
άποκρύψωμεν— μας έδημιούφγησε μερικά
κενά, ή έκ 15.000 Υπαλλήλων τάξις μας ανα
μένει, ένταϋδα καί είς τάς έπαρχίας —εκτός
τής οριστικής έπιλ’ύσεως τών οικονομικής φύσεως ζητημάτων μας— νά μάδη έπί πλέόν
άπό τόν Υπουργόν κ. Αίλιανσνί, έάν
πρόκειται^ νά ίδωμεν πραγματοποιούμενος
έπί τών ημερών του τάς διεκδικήσεις μας
έκείνάς,αί όποϊαι μάς ανήκουν κάί τών όέοΐων ή παραχώρησις δέν αποτελεί είμή διασταύρωσιν αίματος είς τάς μεταξύ Κεφαλαί
ου καί ’Εργασίας όμαλάς καί αρμονικός σχέ
σεις, ώς τάς έπεδύμουν καί τάς έπιδϋμουγ
πάντοτε οί είς τάς Τραπέζας Εργαζόμενοι.
Κανείς, άλλά περισσότερον όλων ό κ.
Αίλιανός, δέν είναι δυνατόν νά παρογνωρίζη τήν συμβολήν καί τόν ρόλον, των, Τραπε
ζιτικών Υπαλλήλων είς τήν άνάπτυξιν τής
Έδνικής Οικονομίας τού τόπου. Ή άξίώσίς
των συνεπώς, ώς ώργανωμένου κατά Τρά
πεζαν συνόλου και ώς 'Ομοσπονδίας Τραπε

ζιτικών Υπαλλήλων περί συμμετοχής των
είς τά Υπηρεσιακά καί Γενικά Συμβούλια, ύπό
τήν έννοιαν τής έκπροσωπήσέως καί τοΰ
παράγοντος :«έργασία» είναι ευλογοςρ δίκαια
καί δημιουργική, όταν μάλιστα ή τφιαύτη έκπροσώπησις —παρά τό γεγονός, δτί δέν δά
άποτελη παρά μίαν καταόλιπτικώςφιειοψηφοΰοαν παράστασιν— δά έξουδετερώση τό ου
σιώδες μειονέκτημα τής μονοπνεύρου ουνδέ
οέως τών Συμβουλίων. Πέραν όμως τών ανω
τέρω επιχειρημάτων υπάρχει καί άλλη πλευ
ρά, ήτις επιτάσσει τήν δυαιαν μέρους τών
δχι πάντοτε άψόγως ασκούμενων δικαιωμά
των είς τό Έδνικόν καί κοινωνικόν συμφέ
ρον. Κάί ύπόδέΓομέ/ δ π έννοούμ εδα. 'Ιδού
τί άναμένομεν άπό τόν κ. Αίλιανόν ,καί άπό
τήν σημερινήν Κυβέρνησιν,

Ό νέος Προσωπάρχης
καί ό προκάτοχός του
Καδήκον τοϋ Συλλόγου είναι κατ’ αρχήν,
νά περιβρλη πάντα νέον άξιωματοϋχρν έν
τή Τραπέζη μέ τήν άμέριστον ύποατήριξίν
του, χωρίς καμμίαν εις βάρος του προκατάληψιν. Τό καδήκον τούτο έχομεν' κατά μεΤζονα λόγον άπένάντι τοϋ νέου Πίοοσώπάρχου, οκροϋ ό κ. Πέτρος Μαριολέσς, καδ' δλην τήν έν Τραπέζη- σταδιοδρομίαν του υ
πήρξε σεμνός καί συμπαδέστατος καί προ
παντός ικανός, καί άξιος Συνάδελφος. Ή
διάψευσις όμως ήν έδοκίμασέ τό Προσωπι
κόν μέ ,τόχ προκάτοχόν του, μας έπιβάλλει
νά μή προέξοφλήαωμεν τήν πολιτείαν τοϋ
νέου, τήν όποιαν πάντως έλπίζομεν φιλυπαλληλικήν έπ’ άγάδώ καί τοΰ 'Ιδρύματος καί
τοϋ Προσωπικού, Τον Προσωπάρχην ό Σύλ
λογος. τόν θέλει δίκαιον, αύστηρότατον, α
κέραιον, μέ παρρησίαν γνώμης πρός πάσαν
κατεύδυνσίν, μέ πρόγραμμα καί μέ υπηρε
σιακήν καί συναδελφικήν φιλοτιμίαν, άλλά
καί στοργικόν καί άπηλλαγμένον άπό τούς
τύπους, προκειμένου νά φανή χρήσιμος καί
προστάτης τοϋ πραγματικώς πάσχοντος ή
άδικουμένου Συναδέλφου. ’Αρκετή είς αύτόν, όπως καί είς ένα Πρόεδρον Συλλόγου,
είναι ή ίκανοπαίησις,.τήν. όποιαν δά δοκιμα
στή έάν κατορδώση νά έξυπηρελήση τά πραγ
ματικά συμφέροντα τοΰ Προσωπικού, χωρίς
νά έπιδιώξη, άλλά καί χωρίς νά δεχδή έπ’
ευκαιρία ή συνεπείς! τής άακήαεως -που λε-·
πτοτάτου αύτ.οΰ λειτουργήματος, ύπέρ αυτού
ύλικάς, άμοιβάς καί ήδικάς διακρίσεις, εμφα
νείς ή ουγκεκαλυμμένας, εΤτε καδ’ δ διά
στημα κατέχει τό άζίωμα, έίτε μεταγενεστέρως. Ποτέ δέν. δά μεταμεληδή ST αυτό.
Ό προκάτοχος τοΰ νύν; Προσωπάρχου δέν
μάς εδειξεν δΤι συνεκέντρωνεν δλα αύτά
τά προσόντα.ΚρΤμα. Διότι δλοτ μας γνωρί-

Συλλογικόν Δελτίον
ζομεν δτι τό Προσωπικόν, μερικά αξιώματα,
ώς τά άνωτέρω, τά έννοετ μέ πολύν άλτρουίσμόν, μέ άκόμη -περισσοτέραν εύδιξίαν έκ
μέρους των άσκούντων αύτά καί μέ άνάλωσίν των πραγματικήν.

’Αδικούνται οΐ Λογισταί
"Ολοι οί φέροντες τόν θαδμόν του Λογιστοϋ, έν τή ίδική μας Τραπέζη, άδικοϋνται
μισδοδοτικώς. Μέσα εις τήν γενικήν δυστυ
χίαν, ή όδικία είδικώς τής κατηγορίας των
Λογιστών δημιουργεί άνιοότητας, καί έξηγούμεδα: Οί Λογισταί. έχουν υπηρεσίαν άπό
15—25 έτών καί έκτος άσημάντων έξαιρέσεων δέν είναι έπιδοματοϋχοι, δεδομένου δτι
τάς δέσεις κατέχουν οί φέροντες βαδμόν
Τμηματάρχου. Ή έναντι των έπιδοματούχων
Τμηματαρχών διαφορά άποδοχών τούτων
είναι έκδήλως μεγαλυτέρα του δέοντος.
'Αλλά άδίκαιοΰνται καί έναντι των Υπολογι
στών, άπό τούς όποιους διαφέρουν,άλλοι μέν
κατά 5 ο.)ο λόγω επιδόματος πολυετίας καί
κατά άλλο τόσον λόγω διαφοράς μισδοδοσίας καί άλλοι (όσοι τούτέστι έχουοι ύπηρεσίαν άνωτέραν τών 20 έτών) διαφέρουν κατά
20 ο)ο παρά τόν διπλάσιαν καί πλέον χρό
νον ύπηρεσίας έν συγκρίσει πρός τόν τών
'Υπολογιστών.
Είναι γνωστόν δτι ό Βαδμός τοΰ Λογιστοϋ
είχε καί προπολεμικώς άναγνωρισδή δτι άποτελεϊ μίαν βαδμίδα, τήν όποιαν δταν τήν
κατελάμθανεν ό έργαζόμενος τού προσεπόριζε —σϋν τοϊς άλλοις— καί κά ιοιαν οίκονομικήν προώδησιν άσυνήδη ή εις τούς προηγουμένους βαδμούς. Τούτο σήμερον δέν
συμβαίνει καί είναι άνάγκη νά διορδωδή άμέσως. Καί δά διορδωδή, έάν εις τούς μή έπιδοματούχους λόγω δέσεως Λογιστάς,είς τε
τό Κεντρ,κόν καί εις άπαντα τά Ύπ)ματα,
δοδή προσκαίρως καί καδ' δ διάστημα διαρκεΤ ή άρρυδμία εις τό μισδολόγιον, ειδικόν
μηνιαϊον έπίδομα βαθμού κλιμακωτόν, άναλόγως τοΰ βαδμοϋ (Λογιστής Β'. ανευ προσαυξήσεως, Λογιστής Β'. μ: προσαύξησιν, Λο
γιστής Α’. άνευ προσαυξήσεως, Λογιστής Α'.
μέ προσαύξησιν ).Έπΐ τοΰ ώς άνω,έπιδόματος
δά πρέπη νά υπολογίζεται άποήσιτήτως καί
ή συνεργειακή άμοιβή. Τό αίτημά μας τούτο
είναι δικαιότατον καί δι’ ένα πρόσθετον λό
γον, δτι, δηλαδή, καί ένταϋδα καί εις τά
Ύπ)ματα οί πλεΐστοι τών Λογιστών άσκοΰν
ελεγκτικά καδήκοντα. Εις τήν Τράπεζαν τής
'Ελλάδος τό ζήτημα τούτο έχει λυδή άδορύβως διά τής καταβολής τοϋ ποσοϋ τού επι
δόματος δέσεως, ήτοι δραχμών 85.000, δπερ
λαμβάνουν σχεδόν άπαντες οί φέροντες
τόν βαδμόν Λαγιστοΰ, εις δέ τήν 'Αγροτι
κήν κρατεί σκέψις νά τακτοποιηδ.ή ομοίως.
Οΐκοδεν νοείται δτι καί οί μή έπιδοματοϋχοι
Τμηματάρχαι καί ένταϋδα καί είςτά'Υπ(ματα
δέν δά πρέπη νά ύπολειφδώσιν. Ό κ. Διοι
κητής, δστις καί έσχάτως μάς έδήλωσεν δτι
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δά τόν εΰρωμεν πάντοτε συνήγορον ύπέρ
τών αυξήσεων, άς έξετάση τήν σεμνοτάτην
τούτην πρότασιν καί άς τήν πραγματοποιήοη
άμέσως μέ τήν πεποίδησιν δτι οϋτω έναρμονίζει τάς άπόψεις του δχι μόνον πρός τήν
δεωρίαν, άλλά καί πρός τήν πράξιν καί έπί
πλέον δά άπομακρυνδή δι' αυτού άπό τούς
τύπους προκειμένου νά ίκανοποιή τό Προσω
πικόν καδ’ δν τρόπον έχει ρητώς ύποσχεδή,
ώς, τούτέστιν, καί ή Τράπεζα τής Ελλάδος
καί μέ τήν βεβαιότητα δτι οίκοδομεϊ καί
μάλιστα έπί στερεών βάσεων.
Διά τοϋ ώς άνω προτεινομένου προσωρι
νού μέτρου, ένώ ή μηνιαία έπιβάρυνσις δέν
δά είναι αίσδητή εις τό σύνολον τοΰ μισδολογίου, λύεται κατά ένα τρόπον τό ζήτημα
τών άσκούντων χρέη Έλεγκτοϋ, οϊτινες δέν
έχουσιν όνομασδή έγκυκ,Ϋίως, έν,σχύονται
οί εις τά Ύπ)ματα έργαζόμενοι πέραν τών
κεκανονισμένων ώρών καί δίδεται κάποιο
περιεχόμενον εις τούς βαδμούς, τό όποιον
διά τών μισδολογικών ισοπεδώσουν άπωλέσδη. Καί αύτά δλα δέν είναι άσήμαντα δταν
μάλιστα τό μέτρον εύεργετεί τήν πολυπληδεστέραν καί τήν πλέον άξιοπρόσεκτον
τάξιν των Λογιστών.

Ή 48ωρος άπεργία τώνΤραπεζιτικών
Διά τούς γνωρίζοντας τούς τίμιους αγώ
νας τού Συλλόγου τών Υπαλλήλων τής Ε
θνικής Τραπέζης ή υπόδεσις τής 48ώρου άπεργίας είναι άπί άκρου εις ά.κρον ύπέρ αύ
τοϋ. 'Όζτί πρόέβΧέψαμεν καί δ,τι έφόδήδημεν δυστυχώς έγινεν. Ό Σύλλογος, τής. ΈSviKflc. άγωνισδείς νά άποτρέψη τήν 48ωρον
άπεργίαν έδικαιώδη, άλλα δυστυχώς έκ τών
ύστερων. Είναι περιττόν νά τονισδή δτι ούχί
ημείς έγκαταλείψαμεν ιόν αγώνα τών άλ
λων, άλλά έγκατελείφδηιαεν μόνοι εις δσα
είχον όμοφώνως άποφάσισδή ύπό τής Ο.Ε.Τ.Ο
και τούτο 'έγινε συνεπείς) ίνέας . σκέψεως
ενός Συλλόγου, τόν όποϊον ήκολούθησαν
άναγκαστικώς ό. εις μετά τόν άλλον καί οί
λοιποί, πλήν τοΰ τής 'Εθνικής, δοτις έμεινε
σταδ>:
τάς αρχικός όρδοτάτας
αποφάσεις τής Ο.Ε.Τ.Ο. περί άγώνος άποφασιστικοϋ καί ούχί άγώνος καταδικασμένου έκ
τών προτέρων εις άποτυχίαν καί συνεπαγομένου μείωοιν τής άγωνισΐικής διαδέσεως
τών Συναδέλφων καί όπισδοδρόμησιν τών
αιτημάτων μας.

Ή έδελουσία τών άσδενών
Τό ζήτημα τής έδελουσίας έξόδου τών
λόγω άσδενείας έκδηλωσάντων τήν έπιδυμίαν νά αποχωρήσουν έχρόνισε καί οί ένδιαφερόμενοι Συνάδελφοι άγωνιοϋν. Εμπρός
λοιπόν νά δοδή τέλος καί εις τήν ύπόδεσιν
αυτήν. 'Αλλά μέ προσοχήν άπό πόσης πλευ
ράς. Λέγομεν δέ άπό πόσης πλευράς διά νά
ύπομνήσωμεν εις τούς άρμοδίους πρώτον

δτι 6 Κανονισμός του Ταμείου Συντάξεων όμιλεϊ περί συνταξιοδοτήσεως μόνον των άσθενών εκείνων, οϊτινες έχουν πλήρη άνικανότητα. Συνεπώς τό ΤαμεΤον Συντάξεων
—τό οποίον σήμερον διοικεΤται πραγματι
κός καί δέν έκτελεΤ έντολάς, ώς άλλοτε—
9ά έξετάση έπιμελώς τάς περιπτώσεις πριν ή
δεχθη νά άπονείμη συντάξειςκαί ας σκεφθοϋν
τί γράφουν οί ιατροί. ’Εκτός τούτου θά ήθέλαμεν επίσης νά μάθωμεν τί θά γίνη, αν
λόγω πλήρους πράγυατι άνικανάτητος έξέλθη Συνάδελφός τις ολίγους μήνας μετά τό
σημερινόν πανηγύρι τής εθελούσιας. Δηλα
δή πώς τό βλέπουν οί άρμόδιοι τό έργον
των, σύμφωνα μέ τό όποιον ό μέν σήμερον
άποχωρών, λόγω άσθενείας, λαμβάνει τάς
πάσης φύσεως άποδοχάς (οργανικόν μισθόν,
επιδόματα οικογένειας καί πολυετίας, συνερ
γεία, ποσοστά, παροχάς εις χρήμα καί εις
είδος, έκτακτα δώρα καί επιδόματα έορτών,
δάνεια καί πάσης φύσεως πιστώσεις μέχρι
του 62ου έτους, προαγωγήν εις τόν αμέσως
άνώτερον βαθμόν καί πέντε έτη συντάξιμα
πλέον τών κανονικών) ενώ ό μετά δύο, φερ’
είπεϊν, μήνας μετ’αύτόν, διά τήν αύτήν αιτί
αν άποχωρών,δτε τούτέστι,θά έχη λήξη ή προ
δεσμία τών εύεργετικών δρων τής εθελούσιας,
θά λάβη έν ποσοστόν τοϋ οργανικού μό
νον μισθού του, άνευ άλλης τινός παροχής;
"Εχουν ύπ’ δψιν τους οί άρμόδιοι τό εις βά
ρος του δευτέρου τερατούργημά των; Ό κ.
Διοικητής γνωρίζει τί τοϋ εϊσηγούνται; ’Ιδού
διατί ή έθελουσία δέν έχει οϋτε άρχήν ούτε
τέλος είς λάθη καί ιδού διατί ό Σύλλογος
επιμένει είς τό ϋποβληθέν καί δημοσιευθέν
σχέδιόν του, δπερ προβλέπει δλας τάς πε
ριπτώσεις καί άμβλύνει τάς κτυπητάς διαφο
ράς. Είναι καιρός νά έφαρμοσθή διά τάς άπό
σήμερον καί εφεξής άποχωρήσεις τών πραγ
ματικών άσθενών καί τών ϋπάνδρων γυναικών
τό σχέδιον τοϋ Συλλόγου.

Α'ι ϋπανδροι καί μητέρες Συνάδελφοι

Τά έπιδόματα Χειριστών καί Ταμιών
"Ο κ. Διοικητής, τοϋ οποίου είναι έκδηλος ή
ευαισθησία είς ζητήματα διακρίσεων καί ή
άποστροφή του πρός τάς εξαιρέσεις, πρέπει
νά λύση τό ζήτημα τοϋ επιδόματος χειρι
στών καί χειριστριών όμοιομόρφως πρός τά
λοιπά έπιδόματα Προϊσταμένων κλπ.
Οΰτω τό επίδομα τούτο ήτο προπολεμικώς
τό ήμισυ τοϋ Επιδόματος Προϊσταμένου καί
ήδη καταντά νά είναι όλιγώτερον καί τού
ένός τρίτου διά τής μεθόδου τών συνεργεί
ων. Καιρός είναι νά γίνη μηνιαΐον τό Επίδο
μα χειριστών καί χειριστριών, νά λαμβάνεται ύπ’ δψιν κατά τόν υπολογισμόν τής συνεργειακής ώρας, άλλά καί νά περικόπτεται
λόγω άσθενείας καί απουσιών καθ’ δν τρό
πον άκριβώς γίνεται καί διά τά έπιδόματα
Προϊσταμένων. Παρόμοιον ζήτημα γεννάται
καί διά τά έπιδόματα τών Ταμιών.

Νέα ήδη
"Αλλοτε διά νά τοποθετηδή ένας υπάλ
ληλος είς καλλιτέραν θέσιν έπρεπε νά εί~
χεν έπιτύχη είς τήν προηγουμένην άπολύτως καί πανθομολογουμένως. Σήμερον, έάν
κρίνωμεν άπό μερικός τοποθετήσεις πού έ
γιναν τελευταίως, ή Επιτυχία ή μή δέν άποτελεϊ πλέον άναγκαίαν προϋπόθεσιν.
Καί έπειτα άξιοϋμεν άπό τό Προσωπικόν
προσήλωσιν είς τάς ήδικάς άρχάς, είς τό
υπηρεσιακόν καθήκον καί ξεβραχιόνισμα
στή δουλειά του.

Ό ρόλος τοϋ Συλλόγου
Ό Σύλλογος ζητεί νά εκπροσώπηση είς τήν ’Επι
τροπήν προαγωγών μέ τήν πεποιδηό’ι ν ότι θά βοηθήση είς τήν άνττκεΊμενικην κρίσιν και προ παντός
είς τήν αποτροπήν ρουσψετιών. Ό κ. Διοικητής, δστις, ώς Ισχυρίζεται τούλαχιστον, δέλει δικαιοσύνην,
άς άποφασίοη τούτο, διότι άργά ή γρήγορα ό Σύλλος τήν συμμετοχήν του θά τήν έπιτύχη καί δά
είναι καλλίτερον νά τό προσφέρη η Διοίκησις, πα
ρά νά τήν παρη ό Σύλλογος. Έάν ό Σύλλογος ρυμμετάσχη είς τήν ’Επιτροπήν Προαγωγών
δά είναι
ελεγχόμενος, έάν μείνη έξω δά είναι έλέγχων.
Καί όμως δέν αποφεύγει τας εύδύνας του, διότι
αυτή είναι ή αποστολή του. Αυτό δέν έκτιμότοι;
’Επί πλέον δέν λαμβάνεται ύπ’ δψιν ο π όσάκις δέν
είσηκούσδη ό Σύλλογος, ουνέβηοαν πάντοτε κακά,
πολλά τών όποιων άνεπανόρδωτα;

Ή Διοικητική ’Επιτροπή τοϋ Συλλόγου ύπεστήριξεν δτι κατά τήν γενικήν άνασύνταξιν
τοϋ Προσωπικού δέν θά έπρεπε νά μή ληφθή καί τό μέτρον τής διευκολύνσεως πρός Ούδείς φόόνος, άλλά....
άποχώρησιν τών ύπάνδρων καί μητέρων γυ
Φιδυρίζεται δτι διατίθενται κονδύλια διά τούς
ναικών Συναδέλφων ύπό ώρισμένας προϋπο άνωτάτους λειτουργούς τής Τραπέζης ύπό τύπον
έζόδων
παραστάσεως κ.λ.π.
Τό δτι
ο! ανώτατοι
θέσεις οικονομικών δρων, χρόνου υπηρεσίας,
πρέπει νά άμείβωνται ούδεμία άντίρρηδιατηρήσεως τοϋ δικαιώματος επιλογής έκ λειτουργοί
σις καί ούδείς φθόνος. ’Αλλά τό ζήτημα είναι δτι
μέρους τής Τραπέζης καί έπιβαρύνσεως τοϋ τούτο πρέπει νά γίνεται ύπό τό φώς τής δημοσιό
'Ιδρύματος καί μέ τήν αναλογούσαν αύταίς τητας, "να τό γνωρίζη τό Προσωπικόν καί δι* άλ
μέν πολλούς λόγους, άλλά καί διά νά έχη τήν
σύνταξιν μέχρι τής καταλήψεώς των ύπό τοϋ λους
έμπρακτον έφεσιν πρός άπόκτησιν τών
άνωτάτων
αξιωμάτων
τής ιεραρχίας ζωηροτέραν. ’Εάν τά^ δια
ορίου ήλικίας. Είς τήν άποψιν ταύτην έμμέδιδόμενα είναι άληδή τότε πρέπει νά έκδοθή εγκύ
νομεν διότι είναι γενικώς συμφέρουσα. "Ο,τι κλιος γνωστοποιούσα τάς προσθέτους τούτος άπο
’Εάν όχι, νά γίνη έπίσημος καί υπεύθυνος
έχομεν νά προσθέσωμεν είναι δτι 6 Σύλλο δοχάς.
διάψευσίς των πρός τούς εκπροσώπους τού Προσω
πικού,
διότι
οΰδέν τό κρυπτόν 3 μή φανερόν γενήγος πρέπει άπαραιτήτως νά μετάσχη είς τήν
σεται καί τότε ή ευθύνη δά είναι μεγάλη. "Ας μή
'Επιτροπήν καθορισμού τών δρων εξόδου καί λησμονούμεν τόν χαρακτήρα τής φυλής μας, άλλά
τήν υπηρεσιακήν ανατροφήν τού Προσωπικού
είς τήν έπιλογήν τών μελλουσών νά έξέλ- καί
τής ϊδικής μας Τραπέζης, δπερ δέν ανέχεται, έπ’
θουν.
ούδενί λόγω, δ,τι γίνεται είς άλλα ιδρύματα.

