
Είκοσι (20) συνολικώς γε
νικά και ειδικά αιτήματα ύ- 
πεβλήθησαν εις τήν Διοίκη- 
σιν κατά τό 1958. Έξ αυ
τών έπελύθησαν πέντε (5) 

μόνον ειδικά.
Τό Πραφεΐον Διοικήσεως και 
ή Διεύθυνσις Προσωπικού εΤ-> 
ναι ευχαριστημένοι άπό τήν 

άπόδασίν των;
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Άπό του παρελθόντος θέ
ρους (Αύγουστος 1958) δτε ό 
Σύλλογοις εΐχειν υποβάλλει τό 
προς τήν Διοίκησιν τής Τραπέ- 
ζης υπόμνημά του περί ανξή-

σεως των αποδοχών μας κατά 
30% (Τραπεζιτική 9)8)58) αί 
δαπάναι προς κάλυψιν τών ανα
γκών ίμιας τετραμελοΰς ύπαλ- 
ληλικής οικογένειας ηύξήθησαν

Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
Ή ορθή. ανεξάρτητος 

καί τιμία συνδικαλιστική 
ύδός τήν οποίαν ήκολούθησε 
τό Δ. Συμβουλών κατά την 
πρώτην θητείαν του διά τήν 
προβολήν καί έπίλύσιν ών 
αιτημάτων τοϋ Προσωπι
κού, ένέβαλεν εις άνησυχί- 
αν τού ςγνωστούς άντιϋ- 
παλληλικους κύκλους. ’Άς 
μάς συγχωρηθή ή όξύτης 
των φράσεων, άλλά τό πα
ρόν άρθρον άναφέρεται εις 
τήν κατακλείδα μιας περιό
δου έν τή οποία ελαβον χώ
ραν γεγονότα καί προσπά- 
ύειαι κατά τοϋ Συλλόγου, 
αί όποΐαι δεν δΰνανται νά
γίνουν νοη,ταί εις άλλην 
γλώσσαν καί ύφος. "Ολαι 
αί μηχανογραφίαι, αί παγί
δες, αί τεχνηταί δυσκολίαι 
τάς οποίας μέ έκπληκτικήν 
ενεργητικότητα έχρησιμο- 
ποίησαν κατά τό παρελθόν 
έως οί κύκλοι ούτοι δέν επέ
τυχαν τον σκοπόν των, νά 
άποσπάσουν δηλονότι τό Δι
οικητικόν Συμβούλων άπό 
τό κύριον εργον του καί νά 
τό παρασύρουν είς σκιαμα
χίας έκτος τού στίβου τών ε
παγγελματικών ζητημάτων 
μας. Ή όλυμπία άταραξία 
μέ τήν όποιαν τό Δ.Σ. άν- 
τεμετώπισε προκλητικούς 
αντιπερισπασμούς, προκει- 
μένου νά επιτυχή· προώθη- 
σιν τών έν άποτελματώσει 
ευρισκομένων βασικών αι
τημάτων, προεκάλεσε σύγ- 
χυσιν εις τούς έν τή Τραπέ- 
ξη «εγκεφάλους» τοΰ άντι- 
ϋπαλληλισμοϋ, καθ’ όσον 
προέδιδεν «ώριμότητα», τήν 
οποίαν ούτοι έθεώρουν άπο- 
κλειστικόν των προνόμοιον.

Πίπτοντες άπό πλάνης είς 
πλάνην—μοιραΐον αποτέλε
σμα τής άπωλειας πραγμα
τικής έπαφής μέ τό μοχθούν 
Προσωπικόν — έθεώρησαν 
τήν έν λόγω«ώριμότητα» πε- 
ριωρισμένης σημασίας καί 
ώς μή εκτεινόμενης πέραν 
τών μελών τοϋ Δ. Συμβου
λίου καί τών άμεσώτερον 
μετ’ αυτού συνδεόμενων.

’Ήρκει λοιπόν κατά τήν 
έκτος τόπου καί χρόνου «λο
γικήν» των νά έξουδετερω- 
θή ή «όμάς» αύτη διά τίνος 
τών γνωστών μεθόδων, ΐνα 
δυνηθοϋν οί έν λόγω κύριοι 
νά μετατρέψουν τήν βασι
κήν συνδικαλιστικήν οργά
νωση- τών υπαλλήλων τής 
ΕΤΕ άπό μαχητικήν προ-

ασπίστριίαν τών ζητημάτων· 
τοϋ συνόλου τών συν
αδέλφων είς δργανον έξυ- 
πηρετήσεως τών φιλοδοξι
ών καί τών συμφερόντων 
τών άντιϋπαλληλικών κύ
κλων.

Καί έσερβίρισαν τεχνη
έντως μέ μίαν κουτοπόνηραν 
«αγαθότητα» τό γνωστόν 
χρυσωμένον κατατόπων τής 
«ένώσεως», ώς έάν τό Προ
σωπικόν νά ήτο χωρισμένον 
είς φατρίας άντιμαχαμένας 
καί άλληλομιισουμένας. Διά 
τοϋ τρόπου τούτου έπεδίω- 
κον νά φέρουν άκόπως καί 
διά όπισθίας θύρας έντός 
τών επιτελικών τοϋ αντιπά
λου των γραφείων έκείνους, 
οί όποιοι είτε άπό αφέλειαν, 
είτε άπό μίαν ίδιάζουσαν 
νοοτροπίαν θά ήσαν κατάλ
ληλοι διά νά άποβοΰν εκτε
λεστοί τών υπονομευτικών 
των σχεδίων. Μυρίας κατέ
βαλαν προς τούτο προσπά
θειας.

Δέν έδίστασαν νά χρησι
μοποιήσουν καί τήν τραγι
κήν οικονομικήν κατάστασιν 
τών συναδέλφων πιστεύσαν- 
Ίες ότι έπιδεικνύοντες τό 
«κόκκαλον» τήςοΐκονομικίής 
ένισχύσεως θά ήτο δυνατόν 
νά παρασύρουν, δίκην κυ- 
νών τό Προσωπικόν καί 
τήν έκπροσώπησίν του είς 
τήν όδόν τήν οποίαν ούτοι 
έπεθύμουν.

"Οτε όμως ή «διπλωμα
τία» tow διά τήν όποιαν μέ 
τόσην αυταρέσκειαν καυ- 
χώνται, είς ούδέν ϊσχυσεν, 
άπέβαλον ευθύς τό ξυνόγλύ
κον μειδίαμά των καί έσυ
ραν τό «ξίφος» διίά τήν κατ’ 
εύθέίαν άναμέτρησιν. Είς 
μάτην οί διατηροΰντες ποιαν 
τινα σύνεσιν τούς συνεβού- 
λευσαν νά μή έπιχειρήσουν 
•τάς σχεδιαζομένας μοργα
νατικός συζεύξεις, διότι 
τό Προσωπικόν τής ΕΤΕ 
διαθέτειΐ, παρά τά φοβερά 
κτυπήματα άτινα τό περιή- 
γαγον είς οικονομικήν απα
θλίωσης αρκετήν διαύγειαν 
πνεύματος διά νά άντιληφθή 
τά έν κρύπτω είς βάρος του 
τεκταινόμεναι. Οί «έγκέφα- 
λοι» παρέμειναν αμετάπει
στοι.

Καί ελαβον τήν άπάντη- 
σιν άπό τήν κάλπην τής 
21ης καί 22ας Μαρτίου. 
Άπάντησιν άποστομωτι-
>--► Ή συνέχεια είς τήν 2αν σελίδα

κατά 3%. Οντω μ έ τ ά | 
πλέον συντηρητικά 
πάντοτε δεδομένα 
τό παρουσιαζάμενσν μηνιαΐον 
άνοιγμα εις την οικογενειακήν 
οικονομίαν τών συναδέλφων κυ
μαίνεται ώς ακολούθως (Άνα- 
λόγως βαθμού καί τής πληρω
μής ή μή ενοικίου).

Διά τήν οικογένειαν Τμημ)- 
χου Άπό δρχ. 112 έως 1.021.

Λιά τήν οικογένειαν Ύπ)- 
χου - Λογ. Άπό δραχ. 705 έ
ως δραχ. 1.837.

Διά τήν οικογένειαν Λογ. και 
κάτω Άπό δρχ. 1 968 έως δραχ. 
3.100.

Συνεπώς τό αίτημα τής αΰ- 
ξήσεως τών άποδοχών μας κα
τά 30% δχι μόνον εξακολουθεί 
νά ύπάρχη άλλά και προβάλ
λεται έντονώτερον.

Ή έκ μέρους τής Τραπέζης 
αδυναμία έπαυσε νά ύφίσταται. 
Έάν λάβη κανείς ΰπ’ όψιν 6κ 
τών Ισολογισμών τής τελευταί
ας τριετίας μόνον τά έκ 
τού Λο)σμοΰ «Κέρδη Ζημίαι» 
στοιχεία βλέπει τήν ακόλουθον 
πορείαν τών μικτών ωφελειών 
τής Τραπέζης: 317 έκατ. διά 
τό 1956, 397 έκατ. διά τό 
1957 καί 497 έκατ. διά τό 
1958. "Ητοι ή μεταξύ τών έ- 
τών 1956 καί 1957 αϋξησις εί
ναι 25,2% καί ή μεταξύ 1957 
καί 1958 άλλα 25,2%.

Ένώ αυτή είναι ή πορεία τού 
πιστωτικού σκέλους τού άπα 
τελεσματικοΰ λογ)σμού ή τού 
χρεωστικού λέγει, ότι, ένώ αί 
άποδοχαΐ Προσωπικού παρου
σιάζουν μεταξύ 1 956—67 αΰ- 
ξησιν 6,90% καί μεταξύ 1957 

■—58 τοιαύτην έξ 9% (όφειλα- 
μένας μόνον εις προαγωγάς καί 
τάς άμοιβομένας ύπερωρίας) 
τό κονδύλι τών αποσβέσεων ηύ- 
ξήθη τό 1957 κατά 81,8% καί 
το 1958 κατά 26,1% έπί πλέον 
αί προβλέψεις προς κάλυψιν ε
πισφαλών απαιτήσεων κατά 
50% ένώ τό προς διάθεσιν πο- 
σάν ηΰξήθη κατά 70% έν συγ- 
κρίσει προς 1957. Τό έκ τού
του καταβαλλάμενον εφέτος μέ
ρισμα είναι κατά 33,4%, έν 
σχέσει μέ τό περυσινόν, η,ύξη- 
μένον, ένώ διά πρώτην φοράν 
μεταπολεμικούς γίνεται κράτη- 
σις δι’ έκτακτον άποβέματικόν^

"Εχουν βεβαίως σημασίαν 
τά ποσά τά όποια έκφράζουν τά 
άναφερθέντα ποσοστά, έκ τού
των όμως ακριβώς συνάγεται 
ότι ήτο δυνατή ή έξαγωγή διά 
τό έτος 1958 μιας αύξήσεως 
ύπέρ τρύ Προσωπικού έκ 10%, 
ώστε σήμερον ώς καί ή προκά-

Ιτοχος Διοίκησις είχε δηλώσει 
θά έπορεύετο τό Προσωπικόν 
προς μίαν βελτίωσιν τών άπο
δοχών του κατά 20% έν σχέσει 
προς τό 1 957.

Ένώ όμως οί άριθμοί ανέρ
χονται σταθερούς καί ή οικονο
μική ευεξία τής Τραπέζης έ- 
δραιοΰται, οί έργαζόμενοι είς 
αυτήν δχι μόνον τοιαύτην αύξη- 
σιν τών άποδοχών δέν εΐδον 
άλλά καί ούδεμία σαφής δήλω- 
σις έκ μέρους τής Διοικήσεως 
περί τού τρόπου καί τού χρόνου 
άντιμετωπίσεως τού μισθόλογι- 
κού έδόθη.

Είναι όμως νομίζομεν καιρός. 
Άν ή ένδεια τού προσωπικού 
δέν συγκινεΐ, τουλάχιστον ή αΰ- 
ξησις τού μερίσματος κατά 33,. 
5% ή διάθεσις προς κάλυψιν 
τών «παγωμένων», 
ηύξημένου κατά 50% καί ιδί
ως ή αύξησις τών άποδοχών τών 
μελών τής Διοικήσεως πρέπει 

ιV’ άποτελέσουν τάςαίτίας ώστε, 
αμέσως τήν έπαμένην τής Γεν. 
Συνελεύσεως τών Μετόχων νά 
κληθούν ύπό τής Διοικήσεως 
οί εκπρόσωποι τού Προσωπικού 
νά συζητήσουν καί νά προχωρή
σουν Είς τάς προβλεπαμένας 
διατυπώσεις διά τήν αναπρο
σαρμογήν τού μισθολογίου μας.

"Ηδη έφ’ όσον Νομικά πλέον 
κωλύμματα (Ν. 2510)53) έπί 
τού σημείου τούτου, ώς έδήλωσε 
άλλωστε γραπτώς καί Κρατι
κός Νομικός Λειτουργός είς έ- 
πίρρωσιν τής γνώμης τών Νομι
κών Συμβούλων τής Τραπέζης 
καί τοΰ Συλλόγου, δέν ύπάρ·· 
χουν, ό δρόμος είναι ανοικτός, 
καί δέν χρειάζεται άλλο τι πα
ρά μόνον ή θέλησις.

"Εχομεν όμως, θά μάς είί- 
πουν, καί τό Κράτος, τό όποι
ον άσκεΐ τήν πολιτικήν του έπί 
τών μισθών. Αυτό εΐναι κάτι τό 
μελλοντιΙκόν τό όποιον τά Συλ
λογικά "Οργανα είναι είς θέσιν 
ν’ αντιμετωπίσουν. Έπί τοΰ 
παρόντος λέγομεν δτι τό Κρά
τος θά πρέπει νά φανή συνεπές 
προς αυτήν ταύτην τήν έργατι- 
κήν πολιτικήν του.

Διότι όταν δέν έχει έπιβάλ
λει—ώς δέν είναι δυνατόν—έ-· 
νιαΐον τιμολόγιον αμοιβής τής 
έργασίας, άλλά παραδέχεται, 
τόν κατά κλάδους διαφορισμόν 
δέν εΐναι δυνατόν νά έμποδίση 
έν τμήμα νά καλύψη τά περι
θώρια τά όποια έχει διά νά 
φθάση τό μισθολόγιον άλλων 
τμημάτων τού αΰτοιΰ κλάδου,; 
μισθολόγιον τό όποιον καί αυ
τό δέον νά κριθή ώς ΜΙΝΙ
ΜΟΥΜ ώστε νά προσαρμόζεται 
έκάστοτε προς τόν τιμάριθμον.
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ
Έλέχθη κατά κόρον, δτι αί 

προαγωγαί εΐναι ή φυσική έξέ- 
λιξις τοΰ Προσωπικού έποΙμέ- 
νως ή διενέργεια αίύτών είς τα
κτόν χρόνον ουδόλως πρέπει ν’ 
άποτελή πρόβλημα διά τήν Δι- 
εύθυνσιν Προσωπικού ούτε κέν- 
τρον έπιδιώξεων καί προσπα
θειών τού Συλλόγου.

Δυστυχώς, καίτοι τούτο ka- 
τενοήθη άπό πάσης πλευράς 
καί άποφάσεις έλήφθησαν καί 
ύποσχέσεις έδόθησαν καί πρα- 
θεσμίαι ακόμη ώρίσθησαν,- αί 
«παγωμένοι» προαγωγαί πρός 
τούς βαθμούς ύποτμ)χου καί ά
νω ετών 1957 καί 1958 κινδυ
νεύουν νά μήν περατωθοΰν ούτε 
έντός τοΰ Απριλίου τού 1959. 
Καί τούτο διότι, κυρίως, ή αρ
μόδια ’Επιτροπή προαγωγών, 
καίτοι έλαβεν έντολήν νά έργα- 
σθή συστηματικώς Ϊνα περατώ- 
ση τάς «αθυστερημένας ταύ- 
τας προαγωγάς έντός τών τριών 
πρώτων μηνών τού τρέχοντος έ
τους, προσεβλήθη άπό τήν α
σθένειαν τών κατ’ έπανάληψιν

άναβολών λόγφ μή απαρτίας 
κ.λ.π.

Πρέπει νά κατανοηθή δτι ή 
άπασχόλη,σις ιμέ τάς προαγω
γάς δέν άποτελΐ «σπόρ» πρός 
τό όποιον προσφεύγωμεν όταν 
δέν έχωμεν άλλο τι νά πράξω- 
μεν. Ούτε ’ ανατίθενται είς τά 
μέλη τής Επιτροπής καθήκον
τα, δΓ δν χρόνον ταΰτα δέον νά 
παρίστανται είς τάς συνεδρΗ 
άσεις τής Επιτροπής, διδομέ- 
ύης οΰτω ήσσονος σημασίας είς 
τό έργον αυτής.

Διά μίαν είσέττ φοράν τονί
ζεται, δτι αί προαγωγαί, ώς καί 
τά βασικά ζητήματα τού Προ
σωπικού, κατέχουν τήν βαθμί
δα τών ύπερεπειγουσών υποθέ
σεων τής Τραπέζης. Γεγονότα 
άπσδεικνύσντα τό άντίθετον εκ
δηλώνουν τουλάχιστον άδιαφα- 
ρίαν πρός τά προβλήματα τοΰ 
παράγοντος «έργασία» πράγμα 
τό όποιον δέν εΐναι δυνατόν νά 
μήν έχη έπίδρασιν έπί τής ο
μαλής λειτουργίας τής Τραπέ
ζης.

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΑΕΥΣΙΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΤΕ
ΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τό Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου τών 
συνταξιούχων Εθνικής Τροιπέ- 
ζης προσεκάλεσε τά μέλη του 
είς έκτακτον Γεν. Συνέλευσιν 
πραγματοποιηθεϊσαν τήν Δεν·

έντολήν όπως τό έπιδόση αυθη
μερόν είς τήν Διοίκησιν τής 
Τραπέζης.

Ό Πρόεδρος κ. Χατζηαν6ρέ- 
ου λαβών τελικώς τόν λόγον έ-

τέραν 13ην Απριλίου 1959 είς γνώρισε είς τήν συνέλευσιν οτι 
τό θέατρον « I ντεαλ» μέ μονά- είς πρόσφατον συνάντησίν του 
δικόν θέμα:

«’Έντονος διαίμαρτυρία διά 
την παρά πάσαν αρχήν δικαίου 
καί ήθικής άνισον μεταχείρισιν 
τών συνταξιούχων τής ’Εθνικής 
υπέρ «λλης κατηγορίας συντα
ξιούχων καί λήψις τών ένδεικνυ- 
ομένων μέτρων».

Είς τήν Συνέλευσιν μετέσχον 
καί τά μέλη τοΰ Συλλόγου τών 
Άπομακρυνθέντων. Ή συνέλευ- 
σις ήτο πρωτοφανής είς ό
γκον. Ή διαμαρτυρία οϋτω έ
λαβε καθολικόν χαρακτήρα, έ
δόθη δέ έκ τών διαφόρων ομι
λητών ή έννοια τής έκδηλώσεως 
τής άγανακτήσεως τοΰ έν άπο- 
μαχία κόσμου τής’Εθνικής Τρα
πέζης διά τήν τελείαν έγκατά- 
λειψίν του είς έπίπεδα συντά
ξεων πείνης.

Τό Προεδρεΐσν έθεσε ΰπ’ όψιν 
τής συνελεύσεως σχετικόν ψήφι
σμα έλαβε δέ παρ’ αυτής την

μετά τού κ. Διοικητσΰ τής Τρα- 
πέζης.

1 ) Επέτυχε τήν άπομάκρυν- 
σιν τοΰ άναπληροΰντος τόν κ. 
Διοικητήν είς την Προεδρίαν 
τοΰ Ταμείου Συντάξεων κ, Χον- 
δροδήρου.

2) ’Έλαβε ύπόσχεσιν παρά 
τού κ. Διοικητοΰ διά

α) την τροποποπίησιν τού 
άρθρου 10 του Καταστατικοί} 
τοΰ Ταμείου Συντάξεων, ώστε 
αί συντάξεις νά ύπολογίζωνται 
βάσει τού νΰν ίσχύοντος μισθο
λογίου τοΰ έν ένεργεία Προσω
πικού νά ακολουθούν δέ αυται 
αυτομάτως τάς πρός αυτό πα- 
ρσχάς, καί

β) την σταδιακήν καί ποσο- 
στιαίαν έφαρμσγήν τής άρχής 
τοΰ υπολογισμού τού έπιδόμα- 
τος πολυετίας διά τόν καθορι
σμόν των συντάξεων.

Η ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ
"Οταν οί διδάσκαλοι αντιβαίνουν τήν διδασκαλίαν 

των. Μία απαράδεκτος καί παράνομος κατάστασις. Τα- 
πείνωσις παλαιών καί δεδοκιμασμένων στελεχών τής 
Τραπέζης. Ή τοποθέτησις εις ώρισμένας θέσεις τών «κα
ταλλήλων» επιβάλλει τήν άμεσον άποκατάστασιν τής 
προσβαλλόμενης υπηρεσιακής ιεραρχίας.

Ό εισερχόμενος είς την Τρά- ποιον ή διδασκαλία αύτη Θά έ- 
πεζαν ύπάλληλος όμοΰ μέ τήν φαρμοσΘή έν τή πράξε;, κατά

τρόπον υποδειγματικόν μάλι
στα, άνάλογον άλλωστε τής 
προηγηθιείσης «έπιμορφώσεως·».

Όποια όμως ή σύγκρισις δι
δασκαλίας καί πράξεως.

"Εν άπό τά «αγαθά» τής συγ- 
χωνεύισεως ήτα καί ή μετατροπή 
ίίς μόνιμον πλέον κατάστασιν 
τής στελεχώσεως τής Τραπέζης 
δι’ εννοούμενων τών κρατούν- 
των. Πρός νόμιμον ιμάλιστα κα- 
τοχύρωσιν τούτων περιελήφθη 
καί σχετική διάταξις είς τόν 
’Οργανισμόν άρ. 4 παρ. 1, καθ’ 
ήν, ή τοποθέτησις των Προϊ
σταμένων τών Διευθύνσεων τών 
ΤΙμημάτων καί τών Υπηρεσιών, 
<τών Διευθυντών, Υποδιευθυν
τών καί Εντεταλμένων Ύποκ) 
των κλπ. γίνεται «ασχέτως βα
θμού καί άρχαιότητος διά ττρά-

διδασκαλίαν τής τραπεζικής 
λειτουργίας δέχεται καί έπι- 
μόνως πολλάκις, τοιαύτην περί 
ιεραρχίας καί τοΰ πρός αύτήν 
σεβασμού. Τό περιεχόμενον καί 
ό σκοπός τής διδασκαλίας αυ
τής όχι μόνον δέν αμφισβητούν
ται άλλ’ αποτελούν θεμέλιον τό
σον ήθικόν όσον καί οργανικόν 
έπί τού όποιου οίκοδομεΐται ή 
ύπόστασις καί βασίζεται ή λει
τουργία ένός οργανισμού.

Ό νέος ύπάλληλος τής Τρα
πέζης, ών ήδη γαλουχημένος 
μέ την άρχήν ταύτην άπό τήν 
προτραπεζικήν έν γένει μόρψω- 
σίν του, δέχεται τήν περί ιε
ραρχίας διδασκαλίαν εις τελευ- 
ταΐον στάδιον. Βλέπει συνεπώς 
την Τράπεζαν καί πολύ άρθώς, 
ώς τόν τομέα έκεΐνοιν είς τόν ό-



ξεως του Διοικητοΰ κατά την α
πόλυτον αύτοΰ κρίσιν» ή δέ πα
ράγραφος 9 τοΰ αύτοΰ άρθρου 
ορίζει δτι «διά την τοποθέτη
σην προσωπικού καί εις την Ε
καστον ΰπάλληίλον άνάθεσιν υ
πηρεσιακών καθηκόντων δεν 
λαμβάνονται ύπ’ οψιν ό βαθμός 
καί αΐ άποδοχαϊ έκαστου υπαλ
λήλου».

ΟΙ διοικήσαντες την Τράπε
ζαν κατά την συγχώνευσιν έ
καμαν εΰρεΐαν χρήσιν τοΰ «δι
καιώματος». ΤΗτο όμως σύμφω
νον προς τό πνεύμα τής τότε 
καταστάσεως καί προς τούς 
σκοπούς, όπως ή διοίκησις τής 

*Γραπέζης άσκήται βασιζόμενη 
εις τον φόβον, τον φθόνον, την 
δαυλίκότητα του προσωπικού, 
την εξαγοράν συνειδήσεων καί 
τον μεταξύ συναδέλφων πόλε
μον των παρασκηνίων διά την 
κατάληψιν των Επιζήλων θέ
σεων.

Ό θεσμός τής ιεραρχίας εΐ- 
χε δεχθή θανάσιμον πλήγμα 
καί έβάδιζε προς τον τάφον. 
‘Η τότε, έν ετει 1953, διοί- 
κησις τοΰ Συλλόγου των Υπαλ
λήλων τής Εθνικής Τραπέζης 
έν τή προσπάθεια τη ς όπως 
περισώση θεσμούς στηρίζον
τας τό "Ιδρυμα καί τήιν άνθρω- 
πίνην ύπόστασιν τοΰ Προσωπι
κού του, προσέφυγεν είς τό 
Συμβούλιον τής Επικράτειας 
αιτούσα άκυρωσιν τοΰ Ό,ργανι? 
σμοΰ. Δυστυχώς ή άπόφασις 
τοΰ Συμβουλίου τής Επικρά
τειας ήτο απορριπτική καί 
διά τό άρθρον τούτο. Εΐχεν 
όμως ή άπόφασις καί κάτι κα
λόν.

Έδικαιολόγει μέν τό δικαίω
μα τής Διοικήσεως τής Τραπέ
ζης, όπως έλευθέρως τοποθετή 
Επί κεφαλής τών διαφόρων υ
πηρεσιών τά έκάστοτε κατάλ
ληλα πρόσωπα, άπαδίδουσα αυ
τό είς την φύσιν τής έπιχειρή- 
σεως, εθετεν όμως τον περιο
ρισμόν τής μ ή τοπο
θετήσεως άνωτέ- 
ρου κατά βαθμόν 
ύ π ό κατώτερον.

Τό αίτιαλογικόν δηλ. τής ά- 
παρρίψεως τής προσφυγής ή- 
δραίωνε σαφώς είς τό σημεΐον 
τοΰτο την έννοιαν τής ιεραρ
χίας. Έπί λέξει δέ τό σχετικόν 
έδάφισν τής άπσφάσεως Εχει 
ώς Εξής: «... λαμβανομένης 
ύπ’ όψιν καί τής φύσεως τής 
έπιχειρήσεως, δέον ή Διοίκη- 
σις τής Τραπέζης νά κέκτηται 
Ελευθερίαν τοποθετήσεως έπί 
κεφαλής τών διαφόρων υπηρε
σιών τών έκάστοτε καταλλήλων 
προσώπων, τών διατάξεων τού
των μη έχουσών τήιν έννοιαν 
Τής δυνατότητος τοποθετήσεως 
άνωτέραυ κατά βαθμόν ΰπό κα
τώτερον, οπότε μόνον 
θά κατελύετσ ή ύ- 
π α λ λ η λ ι κ ή I ε ρ α ρ - 
χ ία».

Δέν είναι Θέμα τής παρούσης 
στιγμής καί τής στήλης ταύ- 
της ή αναγραφή τής έκτάσεως 
τής καταλύσεως τής ιεραρχίας 
τά πρώτα ετη μετά την συγχώ- 
νευσιν. Γεγονός όμως είναι ότι 
ή ανωτέρω άπόφασις άνέκαψεν, 
εν τινι μέτρφ, την άρμην τών 
«άναγεννητών» τής ιεραρχίας. 
Έπί Διοικήσεως Κυριακοπού- 
λου άν καί δέν έξερριζώθη τό 
πνεύμα Ήλιάσκου ώς προς τό 
σημεΐον τοΰτο τουλάχιστον, ό
μως δέν κατηγγέλθησαν κρού
σματα έπεκτείνοντα την κακήν 
ταύτην άρχήν.

Συνεπώς εΐναι οδυνηρά ή 
διαπίστωσις, ότι κατά τάς τε
λουμένας έκάστοτε άπό τοΰ 
παρελ θό ντ ος Σ επτεμ βρίου με- 
ταβολάς περί τήν τοποθέτησιν 
προσώπων είς τάς καιρίας θέ
σεις τής Διοικήσεως τών Κατα
στημάτων καί Ύποκ)των, δέν 
έγένετο σεβαστή ή ηθική αϋτη, 
άλλα καί νομικώς κατωχυρω- 
μένη άρχή.

Οΰτω σήμερον παλαιά καί 
δεδοκιμασμένα στελέχη τής 
Τραπέζης άναλώσαντα τήν 
ζωήν καί τήν ύγείαν των είς 
τήν υπηρεσίαν αύτής, καί έξα- 
κολουθοΰντα νά προσφέρουν 
τήν χρησιμωτάτην είς τήν Τρά
πεζαν Εργασίαν των λαμβάνουν 
ώς ηθικήν των ανταμοιβήν τήν 
ταπείνωσιν, τιθέμενα υπό τάς 
διαταγάς συναδέλφων των κατά 
πολύ νεωτέρων καί κατωτέρου 
βαθμού.

Καί πάντα ταΰτα ύπό τά 
όμματα άνωτάτων λειτουργών 
τής Τραπέζης, οί όποιοι προ ο
λίγων άκόμη ετών, είτε ώς αρ
χαιότεροι υπάλληλοι είτε ώς 
προϊστάμενοι άλλοι δέ καί ώς 
διδάσκαλοι ειδικών σχολών έν 
τη Τραπέζη, έκήρυττον τον σε
βασμόν προς τήν ιεραρχίαν. 
Δεδομένου δέ, ότι αΐ λαμβάινου- 
σαι χώραν τοποθετήσεις, ώς 
αυταιγί νονται,εύρίσκονται Εντός 
τοΰ κύκλο-υήμμσδ ι ό'τητοςτ ι νώνέκ 
τώνάναφερθέντωνλεττουργώντής 
Τραπέζης, ούδέν στοιχεϊον μας 
Εμποδίζει νά συμπεράνωμεν ό
τι καί αΐ σχετικοί εισηγήσεις 
δέν εΐναι ξέναι προς αύτσύς.

Τά συνδικαλιστικά όργανα 
τεταγμένα υπέρ τής ήθικής 
τάξεως έν τή πρόσφορή τής 
Εργασίας τών μελών των καί 
περιφρουρήσεως τών κοινωνι
κών δικαιωμάτων αυτών, έν οΐς 
καί τό τής προσωπικότητας, 
καταδικάζουν τοιαύτας άπσ,ρσ- 
δέκτους έν τή έννοίςι τής ήθι
κής καταστάσεις Εστω καί Εάν 
αυται έν τώ συνόλω των δέν 
Ερχονται είς άντίθεσιν προς τό 

| γραπτόν δίκαιον. Συνεπή δέ 
I πρός τό σημεΐον τοΰτο τής α
ποστολής των μάχονται άνά πά- 
I σαν στιγμήν κατά τής έν τώ 
συνόλω των Εφαρμογής.

| Είς τήν άνωτέρω όμως έκτε- 
| θεϊσαν περίπτωσιιν εχομεν καί 
| αυτόν τον γραπτόν νόμον άντί- 
j θετόν πρός τά Εφαρμοζόμενα έν 
τή Τραπέζη. Έάν λάβωμεν λοι
πόν ώς ορθήν τήν άποψιν ότι 
κατά τήν τοποθέτησιν τών υ
παλλήλων είς τάς άναλόγους 
θέσεις δέον νά λαμβάνεται ύπ’ 
όψιιν πρώτον ή καταλληλότης 
καί κατόπιν ή άρχαιότης καί 
βαθμός, δέον ά π α ρ α ι τ ή - 
τ ω ς νά γίνεται άναδιάρ- 
θρωσις τής Υπηρεσίας ώστε οΐ 
μή κρινόμενοι «κατάλληλοι» νά 
τοπαθετώνται είς έτέρας θέ
σεις. ’Αλλά καί είς αυτήν τήν 
περίπτωσιν υπάρχει τό όριον 
τό όποιον συινίσταται είς τήν 
κρίσιν όχι τοΰ Α ή Β υψηλού 
προστάτου, άλλα είς τήν άντα- 
ποκρινομένην είς τό κοινόν αίί-r 
σθημα κρίσιν περί τής καταλ- 
ληλότητος τοΰ τοποθετούμενου 
προσώπου.

Ή Συλλογική έκπροσώπησις 
έπανεϊλημμένως έτόνισεν είς 
τούς αρμοδίους τής Διοική- 
σεως τής Τραπέζης τήν άνάγ- 
κην τής άποκαταστάσεως τής 
ήθικής τάξεως είς τον έν λόγιρ 
τομέα, άνευ ικανοποιητικής με- 
χρις στιγμής άνταποκρίσεως 
έκ μέρους τών τελευταίων.

Δράττεται συνεπώς τής ευ
καιρίας καί άπο τής στήλης 
ταύτης όπως τονίση καί δημο
σία πλέον τήν άνάγκην ταύ
την καί νά δηλώση είς τούς 
πληττομένους συναδέλφους ότι 
ή συμπαράστασίς της έπεκτεί- 
νεται πέραν τών συνήθων Εν
εργειών της καί είς τήν παντί 
τρύπιο υποστήριξίν των έν ή 
περιπτώσει οΰτοι ήθελον φέρει 
τό ζήτημα καί Ενώπιον τής 
δικαστικής άρχής.

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ

ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΠΙΠΙΚίΟΣ
Δέχεται τά μέλη τών Ταμείων 
Υγείας τιής Εθνικής Τραπέ
ζης τής ‘Ελλάδος καί ’Αθη
νών 11 — 1 καί 5 — 7 μ.μ.
Λυκαβηττού καί Άλιξ. Σού- 
τσου 24 — Τηλ. 613.513

Β= =0
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ»
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ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ!| 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΑΚΩΒΑΚΗ
Συμβεβλημένη μετά τοΰ ΤΥΠΕΤ 
Σκουφά 59 — Τηλέφ. 611-172 

8 — 12 π.μ. καί 4 — 8 μ.μ. |

ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΙΝ
Έν Άθηναις τή 13)4)1959

Κύριε Πρόεδρε,
"Εν Εκ τών Επειγόντων ζη

τημάτων τοΰ Προσωπικού, ό- 
περ θά πρέπει νά άπασχολήση 
τον Σύλλογον, εΐναι τό ζήτη
μα τής στεγάσεως.

Σήμερον, ότε ή Τράπεζα Εχει 
διαθέσιμα, θά ήδύνατο νά χο- 
ρηγήση στεγαστικά δάνεια είς 
τούς Εχοντας 20ετή ύπηρεσίαν 
έν τή Τραπέζη έπί Εκχωρήσει 
τής άπαιτήσεως Εκ τοΰ Ταμείου 
Αύτασφαλείας καί έπί υποθή
κη τοΰ ακινήτου. Ή άσφάλειά 
τής Τραπέζης εΐναι 200% έξη- 
σψαλισμένη.

Έάν ή Τράπεζα διάθεση 10. 
000.000 περίπου δραχμάς έτη- 
σίως έπί 3 ή 4 ετη καί έάν ύ- 
πολογίσωμεν ότι κατά μέσον ό
ρον θά έχρειάζετο έκαστος συν
άδελφος άνά 100.000 δρσχ. 
δάνειον, θά έστεγάζσντο 1 00 
υπάλληλοι έτησίως. Αα;μβανο- 
μένου δέ ύπ’ όψει ότι οί άστε
γοι συνάδελφοι οίκογενειάρχαι 
μέ 20ετή ύπηρεσίαν έν τή Τρα
πέζη κάί έκ τούτων οί έπιθυ- 
μοΰντες νά δανεισθώσι, δέν ΰ- 
περβαίνουσι τούς 400 περίπου, 
τό ζήτημα τής στέγης θά έλύε- 
το εντός μιας 4ετίας, μετά τήν 
πάροδον τής όποιας ή πίστω- 
σις αϋτη τών 10 Εκατομμυρίων 
θά έμειοΰτο σημαντικώς, διότι 
οΐ συμπληροΰντες 20ετίαν, κατ’ 
Ετος, συνάδελφοι άστεγοι θά 
είναι Ελάχιστοι.

Εΰνόητον ότι κατά τήν χορή- 
γησιν τών δανείων αυτών θά 
προτιμηθώσιν οΐ συνάδελφοι 
τών μεγάλων κέντρων, όπου τά 
Ενοίκια εΐναι είς υψηλά Επίπε

δα καί θά ακολουθήσουν οΐ 
συνάδελφοι τών λοιπών Υπο
καταστημάτων και ότι τά δά
νεια ταΰτα θά δοθώσι πρός 
στέγασιν καί μόνον καί ούχί 
δΓ έκμετάλλευσιν.

Τό ζήτημα τών τοκοχρεωλυ
τικών δόσεων θά κανονίση ή 
Διοίκησις τής Τραπέζης, βά
σει τής δυνατότητος καί τών 
δεδομένων έκάστου υπαλλήλου.

Ό υποφαινόμενος καταβάλ
λω μηνιαίως 1600 δραχ. δι’ έ- 
νοίκισν δηλ. 20.000 δραχ. περί
που έτησίως. Τό ποσόν τοΰτο 
θά ήδυνάμην εΰχερώς νά κατα
βάλλω ώς τοκοχρεολυτικήν δό- 
σιν Ενός δανείου, όπερ θά μοί 
εδιδεν ή Τράπεζα καί κατ’ αυ
τόν τον τρόπον Εντός μιας 10 
ετίας θά άπέκτον Ιδίαν στέγην.

Υποθέτω ότι μία θερμή 
είσήγησις τοΰ Συλλόγου πρός 
τον Σον Διοικητήν μας θά "ικα
νοποιεί τό προσωπικόν τήςΤρα- 
πέζης καί θά ελυετό σοβαρώτε- 
ρον ζήτημα δΓ ενα μεγάλο πο- 
σοστόν τοΰ Προσωπικοΰ.
Μετά συν)ψικών χαιρετισμών 

ΓΡ. ΧΑΣΙΑΚΟΣ
Σ.Σ. Εΐναι γνωστόν ότι με

ταξύ τών πρώτων ύποβληθέιντων 
αιτημάτων πρός τήν Δισίκησιν 
εΐναι καί τό τής Στεγάσεως. 
Ή Διεύθυνσις Προσωπικού 
συνέστησεν Επιτροπήν ήτις συ
νέταξε σχετικήν μελέτην ύπο- 
βληθησομένην πρός τον κ. Δι
οικητήν. Ό έπανασυσταθείς δέ 
Σύνδεσμος ’Αστέγων, ώς γρα- 
ψομεν είς έτέραν οελίδα, θέ
λει ένεργήση πρός τήν έν λόγω 
κατεύθυνσιν.

-<$»-

ΜΙΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Κύριε Διευθυντά,

Είς τήν δηίμοσιευθεΐσαν είς 
τά υπό ήμερσμηνίαν 20.1.1959 
ψύλλον τής αγαπητής Τραπεζι
τικής έπιστολήν μου, παρεισέ- 
φρυσαν ώρισμένα τυπογραφικά 
λάθη, τά όποια παρακαλώ νά 
θελήση,τε νά τά έπανορθώαητε.

Ρΰτω; είς την 7ηιν παράγρα
φον, ή φράσις «Οΰδείς άναγνω- 
ρίζει ότι ιείς τήν διαμόρφωσιν 
τής προσωπ ικότητος...» πρέ
πει νά διορθωθή είς «Οΰδείς 
παίραγνωρίζει ότι είς τήν δια- 
μόρψωσιν τής προσωπικότητος 
...»

Επίσης αλλαχού, ό θυσιαζό-

μεινος χρόνος πρέπει νά γίνη α
πλώς «πολύτιμος» καί όχι «χρυ
σός» ώς τον ήθέλησεν ό στοι 
χειοθέτης.

Τέλος «όρθώς πράττουσα ή
Τράπεζα κ.λ.π...... καθιέρωσεν»
καί όχι «καθιερώσεως».

Ευχαριστών διά τήν φιλοξε
νίαν σας, διατελώ, Κύριε Δνευ- 
θυντά, είλι-κρινώς,

Ύμέτερος
EMM. TP IΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ 

Μυτιλήνη 2.3.59
Σ.Σ. Λυπούμεθα διά τά πα- 

ρεισφρύσαντα λάθη. Έλπίζομεν 
διά τής δημοσιεύσεως τής πα 
ρούσης, νά τακτοποιούνται.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
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Μ----- ► Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας
κήν καί τραχεΐαν, άναμφι- 
σβητήτως διιως δικαιαν. 
Τό προσωπικόν κατεξέσχι- 
σε τά σχέδια τών δοκησισό- 
φων «εγκεφάλων», οί όποι
οι, σύν τοίς άλλοις, κατέ- 
χονπαι ώς ή πολιτεία των 
άποδεικνύει, καί άπό έν ά- 
θεράπευτον πλέγμα κατω'η 
τερότητος, χαρακτηριστική 
έκδήλωσις τοΰ όποιου εΐναι 
κα ίτό βαθύ μίσος, τό οποί
ον τρέφουν καπά τών έως 
τής χθες συναΐδέλφων των.

Δέν έπιχάΐρομεν διά τό 
άνηλεές μαστίγωμα. Καί 
τοΰτο διότι ή τραγική οικο
νομική κατάστασίς μας δέν 
άφίνει. σχετικά περιθώρ|ΐα. 
Ή ανάγκη τής ταχείας έπι- 
λΰσεως τών βασικωτέρων 
τουλάχιστον ζητημάτων μας 
εΐναι πλέον ή πιεστική καί 
επιβάλλει τήν πρός τήν 
κατεύθυνσιν ταύτην άπορ- 
ρόφησιν τής προσοχής μας.

Διά μίαν είσέτι φοράν 
έκπληροΰντες τιμίως τό κα
θήκον μας πρός τό "Ιδρυμα 
κα ίτσύς συναδέλφους μας, 
καλοΰμεν πάντας τούς πρός 
τούτο «αρμοδίους» νά προσ

γειωθούν καί έπιδείξουν κα- 
τανόησιν καί καλήν θέλη
σην. ΙΊιστεύομεν νά κατε- 
νόηΟαν, ότι τά άνπϋπαλλη- 
λικά μέτρα,αί ύποπτοι στρα- 
τηγικαί, αί έπιρροαί είς ά- 
σθενεστέρους καί «συμβου- 
λαί» είς ίσχυρωτέρους, ού
δέν απέδωσαν.

"Ας αφιερώσουν λοιπόν 
τάς δυνάμεις των είς τήν έ- 
ξεύρεσιν λύσεων, αί όποίαι 
δσας καί άν εμφανίζουν 
«δυσκολίας» είναι πάντοτε 
δυναταί, όταν ύπάρχη ολί
γη καλή θύλησις καί πρα
γματικόν διά τούς ύποφέ- 
ροντας συναδέλφους των 
ενδιαφέρον.

Έλπίζομεν νά μή διαπρά- 
ξουν έν άκόμη λάθος, νά 
εκλάβοιτν δηλονότι τά άνω
τέρω ώς ένδειξιν αδυναμί
ας. Ή κατά τάς έκλογάς 
άπάντησις τοΰ Προσωπικού 
προοιωνίζει μίαν άλλην, ά
κόμη σκληροτέραν, είς περί- 
πτωσιν κατά τήν όποιαν, τό 
τείχος τής αδιαφορίας διά 
τάς τύχας μας δέν καταπέση 
αυθωρεί.

ΑΡΘΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

ΤΟΥ κ. Κ. ΔΗΜΟΛΙΤΣΑ

Πολλά συζητοΰνται τελευταί
ως είς τούς οικονομικούς κύ
κλους και άκόμη περισσότερα

χ. τοΰ Ίτοολοΰ ΚαΘηγητοΰ κ. 
Σεμττρεγκόντι άνωτάτου στελέ
χους τής SVIMEZ, τής συγ

γράφονται είς τον τύπον, σχε- δρσμής τοΰ Έλληνικοΰ Κέντρου 
τικώς μέ τά προγράμματα οί- τ.αραγωγικότητος (ΕΑ.ΚΕ.ΠΑ) 
κονομικής άναπτύξεως τής χώ- καί διά τής έπιστρατεύσε- 
ρας μας, ως όλων τών δυναμένων νά Ε

Κ ρί σεις καί Επικρίσεις διά ! χουν γνώμην καί γνώσιν.
-τον τρόπον τοΰ καταρτισμού | Διότι, δΓ όσους τυχόν δέν 
των, καί άνησυχίαι διά τήν άρ- έχουν γνώσιν τοΰ όρου τοΰ οι

κονομικού προγραμ|ματι σιμού, 
πρέπει νά καταστή γνω-

γήν πορείαν τής έκτελέσεως τοΰ 
κατά τό Ετος 1957 έξαγγελθέν- 
τος πενταετούς οίκονφικοΰ 
προγράμματος.

Σκοπός μου δέν εΐναι νά πα
ρεμβληθώ είς τήν δημοσίαν αυ
τήν συζήτησιν, διότι άλλοι εΐ
ναι αρμόδιοι 6Γ αυτό, άλλ’ ϊνα 
διά τών κατωτέρω έν γενικαίς 
γραμμαίς σκέψεών μου, Εκθέσω 
απλώς, περί τοΰ τί είναι πρό
γραμμα οικονομικής άναπτύ)ξκ- 
ως, είς τί άποσκοπεΐ καί ποΐαι 
αί προϋποθέσεις Επιτυχίας του.

Ό μετά τον πόλεμον παρα
τηρούμενος είς πλείστας χώρας 
οργασμός άναπτύξεως τών οι
κονομικών των πόρων καί βελ- 
τιώσεως τοΰ βιοτικού Επιπέ
δου τών πληθυσμών των, άπε- 
τέλεσε σοβαρόν κίνητρον διά 
τήν μελέτην καί Ερευναν τών 
προβλημάτων τής οικονομικής 
άναπτύξεως καί τήν προαγωγήν 
διαφόρων κλάδων τής Εθνικής 
των οικονομίας.

Ή ανάγκη άμεσου καί τα
χείας άντιμετωπίσεως τών πολ
λαπλών καί πολλάκις έκ πρώ
της όψεως δυσεπίλυτων θεμά
των, Επέβαλε τήν σύστασιν ει
δικών οργάνων μέ αντικειμενι
κόν σκοπόν τήν έκπόνησιν ειδι
κών κατά κλάδους μελετών,πριν 
ή τά ληφθησόμενα δι’ αυτούς 
μέτρα, τεθούν είς Εφαρμογήν. 
Άκόμη καί νά καθορίζουν τήν 
ένδεικνυσμένην ινά άκολουθηθή 
οικονομικήν πολιτικήν καί νά υ
ποδεικνύουν τά αναγκαία μέτρα 
διά τήν Επιτυχή πραγματοποί- 
ησίν της.

Καί όπου ό κρατικός μηχα
νισμός συνηθισμένος είς τήν άν- 
τιμετώπισιν -προβλημάτων δια
φόρων Εκείνων, άτι να παρουσι- 
άσθησαν μεταπολεμικώς, ώς Ε
πακόλουθα τών σημειωθεισών 
Εκτστε κοινωνικών καί οίκονομ ι- 
κώιν- μεταβολών, ήδυνάτει νά 
προσαρμασθή ταχέως πρός τάς 
νέας συνθήκας, ήλθε ή ιδιωτική 
πρωτοβουλία νά καλύψη την α
δυναμίαν αυτήν. Καί ώς τοιοΰ- 
τσν παράδειγμα αξίζει νά άνα- 
φερθή ή κοιτά τό Ετος 1946 ΐ- 
δρυθεϊσα είς τήν Νότιον ’Ιτα
λίαν ιδιωτική Εταιρία οικονο
μικών Ιμελετών ύπό τόν τίτλον 
SVIMEZ. Αΰτη συνεστήθη μέ 
σκοπόν τήν Ερευναν καί μελέ
την, τών οικονομικών προβλημά
των τής Ν. ’Ιταλίας ϊνα έπι- 
ταχυνθή ή οικονομική της άνά- 
πτυξις, δεδομένου ότι ή Ν. ‘Ι
ταλία παρουσίαζε τότε εκδηλα 
τά συμπτώματα μιας ύποανε- 
πτυγμένης οικονομίας.

Ή SVIMEZ έξεκίνησε ώς ι
διωτική Εταιρεία μελετών ά
νευ κερδοσκοπικών Ελατηρίων, 
καί Εφθασε σήμερον είς τό ση
μεΐον νά τής άνατίθηται έκ μέ
ρους τής Ιταλικής Κυβερνήσε- 
ως ή κατάρτισις τών οικονομι
κών τη ς προγραμμάτων.

Ή ανάγκη χαράξεως οικονο
μικού προγράμματος άναπτύΐξε- 
ως Εχει άπό Ετών καταστή συν- 
είδησις καί είς τόν τόπον μας, 
καταβαλλομένης πάσης προσ- 
παθείας πρός τήν κατεύθυνσιν 
αυτήν διά τής μετακλήσεως ξέ-

στον οτι μια ωργανωμενη προσ
πάθεια οικονομικής άναπτύξεως 
θά έπέφερε φυσικώ τώ λόγφ, 
είς τό υφιστάμενον κοινωνικόν 
καί πολιτικόν καθεστώς, κοι- 
ν-ωνιακάς καί θεσμιακάς μετα- 
βολάς, καί ώς έκ τούτου πρέπει 
νά ύπάρχη άπαραιτήτως συνεί- 
δησις τής μεταβολής, τήν όποι
αν ή αναλαμβανόμενη προσπά
θεια θά έπιφέρή.

Πέραν όμως αυτών ή Εφαρμο
γή καί, τ όκυριώτερον, ή Επιτυ
χία κάθε οικονομικού προγραμ
ματισμού αναπτύξεων δέν έ- 
ξαρτάται π.χ. άπό τήν αυξησιν 
τών Επενδύσεων, άπό τήιν έκβιο- 
μηχάνισιν κλπ. άλλα άπό τήν 
ψυχικήν συμπαράστασιν τοΰ 
λαού Εναντι τούτου. Ή άνάπτυ- 
ξις σήμερον μιάς ύποαναπτύ- 
κτου χώρας, ώς εΐναι καί ή ί- 
δική μας, είναι τό προϊόν τής 
συνειδητής ένεργείας τών άτό- 
μων, τά όποια διά τών θυσιών 
καί τοΰ μόχθου των αυξάνουν 
τούς υλικούς των πόρους, γινό
μενοι κύριοι τής τύχης των.

Συντελεσταί άναπτύξεως εί
ναι καί αί διάφοροι κατηγορίαι 
κοινωνικώς οργανωμένων αν
θρώπων καί γενικώς τό σύνολον 
τής κοινωνίας. Συνεπώς ύπάρ- 
χει ό βασικότερος συντελεστής 
άναπτύξεως ό άνθρωπος, έκ τής 
πσιότητος καί τής άποδόσεως 
τοΰ οποίου έξαρτάται ή Επιτυ
χία ή οχι τοΰ όλου έργου.

Ή Επιτυχής Εφαρμογή τών 
προγραμμάτων οικονομικής ά- 
ναπτύ|ξεω ς πρέπει ώς έκ τού
του νά εχη ώς έπακόλοΰθον τήν 
βελτίωσιν τοΰ βιοτικού Επιπέ
δου τοΰ λαού. Ό λαός διά τών 
θυσιών του καί τοΰ ΐδρώτος 
του καθιστά πραγματικότητα 
Ηην οικονομικήν του άνάπτυξιν. 
Διά τοΰτο πρέπει οΐ ιθύνοντες 
τήν οικονομικήν ζωήν νά μην ά- 
πορροφώνται άπό τάς λεπτο
μέρειας τών μέτρων, τά όποια 
Μελετούν νά Εφαρμόσουν, μέ μί
αν νοοτροπίαν συνήθως μηχα
νοκρατ ι κήν διότι πέραν τών μέ
τρων καί τής συστηματικής όρ- 
γανώσεως, τά όποια βεβαίως 
εΐναι απαραίτητα, ή Επιτυχία 
κάθε προγράμματος έξαρτάται 
άπό τήν Εναντι αύτοΰ ψυχικήν 
στάσιν τοΰ πληθυσμού'. Μέ δύο 
λόγια νά.μήν εΐναι κάτι τό τε
χνητόν κάτι τό ξένον πρός τά 
αισθήματα του διότι ώς τοιοΰ- 
τον θά άποτύχη. Καί διά νά 
προκαλέση ενα πρόγραμμα τήν 
Εμπιστοσύνην τοΰ λαού καί νά 
έπιτύχη πρέπει κατά πρώτον 
λόγον νά διαπνέεται άπό πνεύ
μα δικαιοσύνης καί νά κατανέ- 
μη τά βάρη άναλόγως τής οικο
νομικής δραστηριότητος.

Έν κατακλεΐδι θά πρέπει νά 
τανισθή, ότι άπό τήν Εφαρμο
γήν ένός προγράμματος όσον- 
δήποτε πλήρες καί άρτιον καί 
έάν εΐναι τοΰτο, θά υπάρχουν 
πάντοτε ευχαριστημένοι καί δυ- 
σηρεστημένοι, Προέχει όμως τό 
νά εΐναι οί πρώτοι οί κατά πο
λύ περισσότεροι καί οΐ δεύτε-

νων Εμπειρογνωμόνων, όπως π. ροι ή Ελάχιστη μειοψηφία.

ΕΛΛΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 

ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΕΠΑ 62
Κυπρίάδου — ’Άνω Πατήσια 

Τηλ. 882- 729 
Συμβεβλημένη μέ τά Ταμεία 
Υγείας Τραπεζών, Εθνικής, 
Αθηνών Ελλάδος, ΟΤΕ, Αρ
τεργατών και ’Ηλεκτρικής Ε
ταιρείας;.

Δέχεται καθ’ έ κόστη ν

Υπεύθυνος έπί τής ύλης:

ΕΠΑΜ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ , 

Φωτάκου 4 —ι Άθηναι
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ΕΛΕΥΘΕΡΑΙ ΓΝΩΜΑϊ

ΕΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙ ΕΠΙΤΕΥΞΕΙΣ ΤΟΥ

----------ο----------

ΤΟΥ κ. Α. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΊΌΠΟΥΛΟΥ
--------- -ψ-----------

’Ελάβομεν παρά του συνα
δέλφου κ.Άνδρ. Π απακωνσταν- 
τοπούλου Έπιθεωρητοΰ το κα
τωτέρω άρθρον > έκψράζσν προ
σωπικός αυτού απόψεις. ’Επει
δή πάσα γνώμη σκοπούσα εις 
την ύπόδειξιν τρόπων οΐκονομι- 
κωτέρας διαχειρίσεως και όρθο 
λοΥΐκωτέρας όργανώσεως τώιν 
ασφαλιστικών μας ’Οργανισμών 
εν ναι χρήσιμη, ίδίφ ύπό τάς 
σημερινός συνθήκας, δπου ή τό-

νωσις τής εύρωστίας τών αυτο
τελών Ταμείων αποτελεί ισχυ
ρόν μέσον άμύνης κατά πάσης! 
Φθοροποιού ιδέας συγκέντρωσή' 
ώς των εις ένιαΐον φορέα, πρό
βα ίνομειν εις τήν δηΐμοσίευσίνν 
τού έν λόγψ άρθρου.

Ή «Τραπεζιτική» ευχαρί
στως θά δημοσίευση πάσαν επί 
τού άναφεραμένου θέματος συ- 
ζήτησιν, ανεξαρτήτως τών έπι- 
φυλάξεών της.

-<$>--------- -----
Κατά τό ίσχύον και παρ’ ή- 

μίν σύστημα άσφαλίσεως τής 
'Υγείας, ά ’Ασφαλιστικός Όιρν 
γανισμός καταβάλλει αυτός 
άπ’ ευθείας εις τούς ’ιατρούς, 
τά Νοσηλευτήρια καί τά Φαρ
μακεία, τάς πρός θεραπείαν τής 
ασθενεί ας δημ ι ουργ ου μένας δα 
πάνας.

’Ανέπτυξα ήδη (Τραπεζιτι
κή 29.1.1959) έν γενικαΐτ 
γραιμμαΐις τά μειονεκτήματα τού 
συστήματος τούτου βάσει τών 
συγχρόνων περί τής άσφαλίσε
ως κατά τού κινδύνου τής άσθε- 
νείας άντιλήψεων.

Επιθυμώ ήδη ν άθέσω π-or 
συζήτησιν μεταξύ τών συναδέλ 
φων, πρότυπον σύστημα παρο
χής, μελετηίΒέν παρά τού ιατροί 
κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Κ. ΒΑΓΙΑ- 
ΝΟΥ, ειδικού μελετητοΰ, είχαν- 
Γος πέραν τής θεωρητικής κα
τάρτι σεως καί ί&ιάζουσαν πει 
ραν επί τών Θεμάτων όργανώ- 
σεως τής ασφαλίσεων-υγείας

Διά το ΰσυστήιματος τούτου1, 
οπερ κατά τον καθηγητήν κ. Νι
κόλαον Καβαζαράκην, έκτος 
τών άλλων «δεν εγκλωβίζει, ώς 
μέχρι τοΰιδε την άσκησιν της 
ιατρικής εντός αστυνομικών πε
ριβόλων καί τούτο πρός όφελος 
κυρίως τών ήσφσλισμένων», θε
σπίζεται ή άπ’ ευθείας εις τον 
ασθενούν τα ήσφαλισμένον πα
ροχή τού κατά περίπτωσιν α
ναγκαίου διά τήν περίθαλψίν 
του ποσού. Ή τοιαύτη παροχή 
γίνεται βάσει κανόνων άποκλει- 
όντωιν απολύτως τάς συμπαρο- 
μορτούσας ή άκριβέστερσν χα- 
Οακτηριζούίσας τό σήμερον ε
φαρμοζόμενου σύστημα άσφα- 
λίσεως, καλής πίστεως ιδιαρρο- 
άς. Οΰτω, ό άσθενήσας ήσφαλι- 
σμένος ό ίδιος ή ά έχων την έ- 
πΐιμέλειάν του καθίσταται ό 
διαχειριστής τού πρός άπακα- 
Τόοσταισιν τής υγείας του διατι- 
θειμένου ποσού.

Τό ίδιον υπέρ εαυτού ενδια
φέρον τού πάσχοντος καί τά 
διά τού ύπ’ οψει συστήματος 
λαμβανόμενα μέτρα προστασί
ας του κατά πάσης δυνατότητος 
καταστ ρ α τ η γ ή σ ε ω ς ή έκμεταλ- 
λεύσεώς του υπό τρίτων, καθι
στούν τάν ήσφαλισμένον1 τον 
καλύτερον διά τήν περίπτωσιν
διαχειριστήν, δστις, κατά τό 
ύπ’ οψει σύστημα, επιλέγει ό 
ίδιος κατά τήν απόλυτον κρίσιν 
του τον θεράποντα ιατρόν του 
καί τό νοσηλευτήριον τής εμπι
στοσύνης του διαχειρίζεται δέ 
έν γένει τό διά τήν θεραπείαν 
του παρασχεθέν αύτω ποσόν 
κατά τήν απόλυτον) βούλησιιν 
km κρίσιν του χωρίς να ύπο- 
χρεοΰται είς τήν υποβολήν οί- 
ουδήποτε διά τήν διαχείρισιν 
τού ποσού τούτου' δικαιολογη- 
τικοΰ, είτε κατά τήν λήψιν αυ
τού ή μετά τήν ΐασίν του.

Μοναδική ιύπο'χρέωσι ς τού 
Ασφαλισμένου, ή παιράβασις 
τής οποίας συνεπάγεται βαρεί
ας εναντίον του κυρώσεις, είναι 
νά διαθέτη τό ώς άνω ποσόν 
άποκλεισττκώς καί μόνΡιν διά 
τήν θεραπείαν του.

Τό σύοπημα τούτο οπερ διά 
τής παροχής τής^ απολύτου ε
λευθερίας έπιλογής τού θερά
ποντος ιατρού, καθιερώνει άφ’ 
έαυτού τον τόσον βασικής ση-1 
μασίας διά τε τήν ΐαισιν καί 
τή νπρόληψιν τής νοσήσεως, 
θεσμόν τού οικογενειακού ια
τρού, διασφαλίζει τήν πλήρη 
άξι απρέπειαν τού ήσφαλισμε- 
νου, αυξάνει τό ενδιαφέρον καί 
τήν συνείδησιν τής ευθύνης τού 
ιί'ατρού, καταργεί πάσαν γρα
φειοκρατικήν ιδιατύπωσιν1 καί 
καθυστέρησιν, περιορίζει εις το 
ιέλάχ ιστόν τάς αγόνους καί 
διαρκώς αύξονομένας δαπάνας 
διαχειρίσεως κα ί λειτουργίας, 
αποκλείει οίανδήποτε δυνατό
τητα διαφορετικής μεταχειρί- 
σεως τών ήσφαλ ισμένων __ τού 
Κέντρου καί τών επαρχιών η 
εύνοιας πρός τούς προσκειμέ
νους είς τους διοικαύντας τον 
‘’Οργανισμόν ή τούς συμβεβλη
μένους ιατρούς καί έν γένει δια
σφαλίζει έν παντί τήν ϊσην με- 
ταχείρισιν τών μετόχων.

Πρός δέ κατοχυρώνει τό «α
διάβλητου» ώς! άποκλεΐον αφ' 
εαυτού πάσαινδιυνατότητα ή καί 
υπόνοιαν δυνατότητος απυιναλ- 
λαγής τών διοικούντωιν τόν ορ
γανισμόν μετά τών ιατρών, τών 
Νοσηλευτηρίων καί τών Φαρμα
κείων.

Έν περιλήψει τό ύπ’ οψει 
σύστημα έχει ώς έξής:

Βάσει τών δεδομένων τής ι
ατρικής επιστήμης καί τών εκ 
τής εφαρμογής της συμπερα
σμάτων καί νοσηλευτικών δεδο
μένων, συνδυαιζομένων καί πρός 
στατιστικά στοιχεία άφορώντα 
τήν σύ θεσιν, τήν κοινωνικήν 
άνάπτυξιν, τήν μόρφωσιν, τάς 
συνθήκας έγκαταστάσεως καί 
βιώσεως, τό είδος τού επαγγέλ
ματος, τον μέσον δρον ηλικίας, 
τον βαθμόν νοσηρότητας, τό εί
δος κα ίτήν μορφήν τών διαφό
ρων νοσήισεΐων, τήν δίόίρκεναν 
νοσηλείας καί άλλα ειδικά 
στοιχεία, ώς ή ασφαλιστική 
συνείδησις καί ή πιθανότης 
προβολής προσποιητής νοσήσε
ως, καταρτίζεται π ί ν α ξ 
παροχών, καθορίζων τό 6Γ 
έκάστην περίπτωσιν νοσήσεως 
καταβλητέσν ποσόν.

Κατ’ αυτόν τόν τρόπον, διά 
τήιν ιδίαν περίπτωσιν άσθενεί- 
ας τό Ταμεΐον Υγείας έπιβα- 
ούνεται μέ τήν ούτήν πάντοτε 
δαπάνην, παύει δέ ή διένεξις 
μεταξύ Ταμείου καί ασθενών, 
άποκλειομένης πάσης προτιμή- 
σεως ή ιδιαιτέρας μεταχειρίσε- 
ως άσθενούς δι* οίουδήποτε μέ
σου.

2. Τό Συμβούλιον τού Τα
μείου Υγείας πλαισιούται δΓ 
’Ιατρών ’Ελεγκτών ενός ή πε
ρισσοτέρων δΓ έκάστην ειδικό
τητα. Οί ιατροί, ούτοι άποτε- 
λοΰν τό τεχνικόν Σιίμ.βούλιον 
τού ’Οργανισμού καί τ ό όρ
γανο ν τού ο ύ σ ι α σ τ ι- 
κ ο ΰ έ λ έ γ χ σ υ τ ή ς ν ο σ ή 
σε ως καί τής θεραπεί 
ας τών μελών του 
τούθ* οπερ αποτελεί ένα τών 
βασικών σκοπών τής Άσφαλί- 
σεως, αντί τής μέχρι σήμερον 
αγόνου έργασίας τής λογιστι
κής ' έξυπηρετήσεως τών παρε
χόμενων πρός τά μέλη τού άν- 
εξελέγκτως ιατρικών υπηρεσι
ών, ήτις απορροφά τό σύινολον 
τής δραστηριότητός του.

Εις έκ τών ιατρών τούτων ό- 
►ρίζεται Διευθυντής ίατοός τού 
Ταμείου.

3. Ό άσθενήσας ήσφαλισμέ- 
νος προσφεύγει αμέσως είς θε
ράποντα ιατρόν τής άπολύτως 
ίδικής του έμπιστοσύνης καί 
έπιλογής, δικαιούμενος δπως 
έφ’ όσον ό ιατρός του κρίνει 
τούτο άπαραίτητοιν, ποοβή είς 
τάς άναγκαίας διά τήν διάγνω- 
σιν τής παθήσεως παρακλινι
κάς ή έργαστηριακάς έξετάσεις 
καί την αγοράν τών σχετικών 
Φαρμάκων

Ενταύθα δύναται νά προβλε- 
φθή ότι ό θεράπων αυτός ιατρός 
θά κατοστή ό οίκογενειακός ια
τρός τού ήσφαλισμένου, είναι 
δέ κεφαλαιώδους σημασίας ή 
καθιέρωσις τού θεσμού τούτου 
τόσον διά τή νδι άγ νωσ ι νόσο ν και 
Γην θεραπείαν τής άσθενείας.

Διά τών ανωτέρω επιτυγχά
νεται, άφ’ ενός μεν ή άμεσος 
'έναρξις^ τής θεραπείας, άπο- 
φευγομένης οίσσδήποτε, έκ 
γραφειοκιρατικής, αιτίας ή έκ 
Μεγάλης άπασχολήσεως τών ια
τρών τού Ταμείου καθυστερήσει 
ως άφ’ ετέρου δέ έπαναφερεται 
ή άσκησις τού ’ιατρικού επαγ
γέλματος είς τό σύνολον τών 
Ιατρών, διά τής καταργήσεως 
τού περιορισμού τής έξοοσκήσε- 
ως αυτού υπό μόνων τών υπό 
των Διοικήσεων τών Ταμείων 
Υγείας προτιμωμένων. ^

Εξασφαλίζεται επίσης , ή 
διατήρησις τής αξιοπρέπειας 
τού ήσφαλισμέν ου, μή όντας υ
ποχρεωμένου νά προσφεύγη είς 
ιατρόν είς τόν όποιον πιθανόν 
δεν έχει εμπιστοσύνην—είναι 
5ε έπιστημανικώς αποδεδειγμέ
νη ή επί θεραπείας ωφέλιμος 
επιρροή τού μεταΐξύ ’ιατρού καί 
νοσούντος ψυχικού δεσμού—ο- 
στις προφίοινώ'ς ελλείπει καθ 
ολοκληρίαν είς τήν περίπτωσιν 
καθ’ ήν ό ιατρός, ή ά κύκλος 
τών ιατρών έπιβάλλεται υπό 
τού ’Οργανισμού καί είναι ά- 
γινωστος καί ξένος πρός τόν 
ασθενή.

4. ΔιακριβωΘείσης τής νο- 
σου, ό ήσφαλισμένος ύπαχρεοΰ- 
ται όπως εντός 24ώρου _ενημε- 
ρώση σχετικέος τό Ταμεΐον, ύ- 
ποβαλλων είς αιΰτό γνωμοδότη- 
σιν τού ώς άνω Θεράποντος ια
τρού του. Διά τής υποβολής 
τής ανωτέρω βεβαίωσε ως, όλο- 
κληροΰται πάσα έν προκειμενιμ 
ύπαχρέωσις τού ήσφαλισμένου,

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ Ε.Φ.Ε.Τ. ΣΤΟ ΜΩΡΗΑ 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΑΠ' ΟΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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Ό νομός Μεσσηνίας είναι ά 
πιο εύφορος καί πλούσιος νο
μός τής Ελλάδος. Έκτος άπό 
τά πλεονεκτήματά του αυτά εί
ναι καί ό πλέον τουριστικός. 
’Έχει σημαντικά Τουριστικά 
σημεία, καθώς είναι ή Μεθώνη 
καί ή Κορώνη, λιμάνια σέ 
στρατηγική θέσι καί μέ μεσαι
ωνικά φρούρια. "Οπως είναι ή

Υπουργοί, έδειξαν τή φροντίδα 
πού πρέπει γιά τό πολύ σπου
δαίο αυτό; ζήτημα τό οποίον 
Εξυπηρετεί τή,ν οικονομία τού 
νομού των καί αναπτύσσει τήν 
πνευματικότητα καί τόν κοινω- 
νισμό μεταξύ τών κατοίκων τής 
χώρας μας. Οί αμαξωτοί δρό
μοι Καλαμών — Σπάρτης — 
Μυστρά, Καλσμώιν — Καρδ ά

νετοι είς τούς Ευρωπαίους ναυ
τικούς προέρχεται άπό τόν 

ί πύργο τών Άββαρίνων (Cha- 
ί teau des Awares) πού βρί
σκεται στό βόρειο σημείο τής 
Σφακτηρίας όπου είναι καί ό 

' μικρός Θαλάσσιος δίαυλος. Οί 
Βυζαντινοί τούς Σλαύους τούς 

| ώνόμασαν Άββαρίνους ή Ά6- 
βάρους. ’Έτσι έλεγαν οί Βυ-

Ε’ίσοδος τού λιμένας τής Πύλου άπό τήν όποιαν μπήκε ό στό
λος τών τριών προστάτιδων Δυνάμεων. Δεξιά της ή οχυρά ζώνη 
ασφαλείας καί τά πυροβολεία τού Νεοκάστρου. ’Αριστερά της ή 
μικρά νησίδα «Τσιχλί - Μπαμπά» όπου είναι τό μνημείο των 
Γάλλων πεσόντων. Επίσης αριστερά μετά τό μικρό δίαυλο Αρ
χίζει ή βραιχόνησος Σφακτηρία, κοιντά στην οποία οί ηνωμένοι 
στόλοι είχαν αρχίσει άπό πρόνοια νά άναπτύσσωνται γιά ναυ

μαχία έναντίον τού Τουρκοαιγυπτιακοΰ στόλου.
άρχοία Μεσσήνη ή αρχαία ’ I - 
θώμη καί τό περίφημο μοναστή
ρι Βουλκάνο κοντά στό γραφι
κό χωριό Μ αυρομάτι. Επίσης 
ή αρχαία Πύλος, τό Νεόκα- 
στρον, ή Σφακτηρία καί τό 
ιστορικόν Ναυαρίνον, ομοίως 
ή μεγάλη καί παράξενη σπηλιά 
τής Καρδαμύλης πού δεν είναι 
καί πολύ μακρυά άπό τήν Κα
λαμάτα, καί μόλις εφέτος τήν 
έξερευινήσανε. Ή Καλαμάτα εί
ναι πολύ καλή πάλι τής Πελο
πόννησου, καινούργια μέ όμορ
φες οικοδομές καί μέ ζωηρό εμ
πόριο. ’Από τά τουριστικά της 
σημεία, σημειώνομεν τό ιστορι
κό μοναστήρι πού φτιάχνει τά 
φημισμένα μεταξωτά καί τό 
κάστρο της πού έχει όμορφη 
θέα καί μοντέρνα τουριστικά 
κέντρα. "Αν καί οί κάτοικοι 
τού νομού αύτοΰ είναι ευφυείς, 
φιλοπρόοδοι, εύγενεΐς καί φίλοι 
τού τουρισμού, δεν έφρόντισαύ 
νά έχουνκαλούς αμαξιτούς δρό
μους, γιά νά μπορούν εύκολα 
νά κινούνται τά πούλμαν καί τά 
λεωφορεία τών εκδρομικών σω
ματείων καί τών ξένων τουρι
στών πού έπισκέπτονται τά 
τουριστικά μέρη των. Ούτε οί 
πολιτικοί των, βουλευτσΐ καί

Ιιύλης, Καλαμών — Κορώνης, ζαντινοί τά φρούρια τής Πύλου
Καλαμών—’ Ιθώμης, Βουλκάνο 
Καλαμών Πύλου—Γαργαλιά- 
νων—Φιλιατρών — Κυπαρισ
σίας και Πύλου—Μεθώνης εί
ναι ανεπαρκείς στό πλάτος. 
Σκιρρόστρωμα συνεχές καί μό
νιμο καί άσφαλτό στ ρ ωσ ι δεν υ
πάρχει. Τά πούλμαν περι.άν 
στό δρόμο του ςμέσα σέ στενά 
σοκάκια χωριών, προσκρούουν 
στούς τοίχους καί στά μπαλκό
νια τών σπιτιών καί αναγκά
ζονται νά άνακόψουν τήν δια
δρομή καί νά μή πάνε στον 
προοριισμό τους, όπως στήν

μετά τήν εκεί έπιδρομή τωιν 
Σλαύων καθώς μαρτυρούν τά 
συγγράμματα τού 13ου αιώνα 
καί τά χρονικά τού Μωρέως.

Τό σημερινό Ναυαρίνο δεν 
άνταποκρίνεται σέ κοομμιά αρ
χαία πόλι. Οί Τούρκοι τό 1572 
κτίσανε στον λοφίσκο San Ni
cole τό φρούριο μέ 6 προμαχώ
νας, μέ μιά ισχυρή ζώνη ασφα
λείας καί μέ έπάλξεις, τό ό
ποιο λέγεται Νεόκαστρο. Τό 
είπαν έτσι γιά νά τό διακρί
νουν άπό τό παληό φρούριο τής 
Πύλου, τόν Άββαρίνον πύργο

Κορώνη, Μεθώνη, ’ I θώμη. Τ ώρα πού βρίσκεται όπως είπαμε 
μόλις έτοιμάζεται ένας καλός, | στό βορεινό δίαυλο τής Σ φα
πλατύς δρόμος άπό τήν Καλα
μάτα στην Πόλο. Τό ποιό 
σπουδαίο τουριστικό σημείο τού 
νομού είναι τό Ναυαρίνο γνω
στό άπό τήν ιστορική ναυμα-

κτηριας. Οί Ενετοί κατέλαβαν 
τό Νεόκαστρο τό 1 686 και τό 
κράτησαν έως τό 1718. Τό 
1 825 ό ’ I μπραήμ πασσάς τό 
f-.ετέβαλε σέ ορμητήριο γιά τήν

χία. Βρίσκεται 42 χιλιόμετρα καταστροφή τής Μεσσηνίας. At
θηριωδίαι του όμως μετά τήν 
πτώση τού Μεσολογγίου, προε- 
κάλεσαν τήν έπέ,μβασι τής Ευ
ρώπης καί τήν Ιστορική ναυμα
χία τού Ναυαρίνου.
ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΝΑΥ
ΜΑΧΙΑΣ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ.

Μετά τήν συνθήκη τήν οποία 
υπέγραψαν στό Λονδίνο τήν

δυτικά τών Καλαμών. Τό λιμά
νι τού Ναυαρίνου πρός Δ. φράσ 
σεται άπό τήν πετρώδη νησίδα 
Σφακτηρία ή όποια: τα καθι
στά οχυρό καί ασφαλές. Πλάϊ 
στό λιμάνι αύτό είναι κτισμέ
νη ή σημερινή πόλις Πύλος. 
Ή ονομασία τού Ναυαρίνου 
Γήν οποίαν παρέδωκαν οί Έ-

25)6(6)7)1827 κατ’ έντολήν 
τών κυβερνήσεων των, οί Dy·^ 
dley, πρίγκηψ Polignac καί 
Lieben, ή ’Αγγλία, Γαλλία καί 
Ρωσία άπεφάσισαν νά έλθουν 
σέ επίσημες σχέσεις μέ τήν Έ- 
παναστατημένηΈλλάδα καί τήν 
Τουρκία καί μεσολαβούσαι ινά 
έπι βάλουν ανακωχήν είς τούς 
εμπολέμους. Ή Ελλάς άπεδέ- 
χθη τήν πρότασιν τών τριών 
συμμάχων δυνάμεων ένώ ή 
Τουρκία τήν άπέ;ρριψε. Διά 
τούτο καί είς έκτέλεσιν τού 
συμπληρωματικού καί μυστικού 
άρθρου τής ανωτέρω συνθήκης, 
αί συμιμαχικαί πολεμικοί μοΐ- 
ραι τής Μεσογείου ένισχύθη- 
σαν. Συνάμα δέ Ρωσικός στό
λος κατέπλευσεν άπό τήν Βαλ- 
Μκή. Ή ’Αγγλική μοίρα έκυ- 
βερνάτο άπό τό Ναύαρχο Έ- 
δουάιριδο Κόντριγκτον, ή Γαλλι
κή άπό τό Ναύαρχο Ντέ Ριγνύ 
καί ή Ρωσική άπό τό Ναύαρ
χο Χέϋντεν. Αί συ μ μ αχ ι καί μοΐ- 
οαι ήνώθησαν έξω άπό τό λι
μάνι τής Πύλου. Ό συμμαχι
κός στόλος άπετελείτο άπό 10 
δίκροτα, 10 φρεγάτες καί 7 
κορβέρτες ήτοι έν όλω 27 πολε
μικά, ψέροντα 1276· τηλεβόλα.

Τήν 8(20)10)1827 ώραν 2 
μ.μ. ή συμμαχική μοίρα: είσήλ- 

?θε είς τόιν λιμένα τής Πύλου 
(πρώτα οί ’Άγγλοι έπειτα οί 
Γάλλοι καί τελευταίοι οί Ρώ
σοι) διά νά ζητήσουν άπό τόν 
Ί μπραήμ πασσά έξηγήσεις 
κατ’ έντολήν τών κυβερνήσεων 
των, διατί συνεχίζει τήν έρή- 
μωσι τής Μεσηνίας κατά πα- 
ράβασιν τής συνθήκης τού Λον
δίνου. Οί ναύαρχοι είχαν λάβει 
έντολήν άπό τάς κυβερνήσεις 
των, είς: περίπτωσιν καθ’ ήν 
προσεβάλλοντο υπό τού Τουρ- 
κοαιγυπτιακού στόλου, νά 
προσπαθήσουν νά σώσουν την 
Ειμήν τών οπλών. Ό Τουρκο- 
αιγυπτιακός στόλος ήταν αγκυ
ροβολημένος σέ σχήμα πετάλου 
αλόγου μέ τά νώτα πρός τή 
Σφακτηρία καί τό μέτωπό του 
πρός τό νησάκι «Χελωνάκι». 
Άπετελείτο ό(πό 89 πολεμικά 
πλοία φέροντα 2438 τηλεβόλα 
καί 16.000 ναυτικό: πολεμικό 
πλήρωμα. Συνάμα δέ ήσαν στό 
λιμάνι κα ί 31 φορτηγά αιγυ
πτιακά πλοία έκ τών προσφά
των ενισχύσεων τού Σουλτό
νου τής Αίγύπτου Μεχμέτ Άλή. 
Οί 3 ναύαρχοι χωρίς πρόκλησι 
έχθροπραξίας καί αιματοχυσί
ας Θέλησαν νά έκ|φοβ ί σουν τόν 
’ Ιμπραήμ νά άπομακρύνη τό 
στόλο του άπό τόν λιμένα τής 
Πύλου καί νά παύση νά έρημώ- 
νη τή Μεσσηνία ξεριζώνοντας 
καί αυτά τά έλαιόδενδρα. Πα
ρά τις φιλειρηνικές όμως δια- 
■—► Ή συνέχεια είς τήν 4ην σελίόα

τό δέ Ταιμεΐρν Υγείας ύποχρε- 
ούται όπως άμεΧλητί καί κατά 
τό δυινατόν αμέσως έξετάση 
τόν άσθενοΰντα διά τού ειδικού 
Έλεγκτοΰ ’Ιατρού του.

5. Ό Ελεγκτής ιατρός, με- 
I τά την ώς άνω έξέτασιν, ήτις 
I είναι ύπο'χρεωτική διά τόν ασθε

νή, συ μβουλευόμ-ενος καί τήν 
προβλεπομένην δΓ έκάστοιν μέ
λος καρτέλλαν έν ή. καταχωρίζε
ται πάισα διαπιστουιμένη άσθί- 
νεια, συντάσσει είς διπλοΰν ή 
τριπλοΰν κατά τά προβλεπό μέ
να ύπό σχετικού κανονισμού, 
σύντομον έκθεσιν, τό μέιν βεβαι- 
ούσαν τήν νόσησιν καί τήν τε- 
θεϊσαν διάγνωσιιν, τό δέ έντάσ- 
σουισαν τήν περίπτωσιν είς τόν 
πίνακα πσιοοχών. "Εν άντίτν- 
πον τής έκθέσεως τούτης παρα- 
δίδεται είς τόν ασθενή, όστις 
δΓ αύτοΰ, έπέχοντος θέσιν οίο- 
νεί επιταγής, δικαιούται νά 
είσπράξη αμέσως ολόκληρον 
μέν τό διά τήν θεραπείαν τής 
περί πτώσεως του προ βλεπό με- 
νον ποσόν, έφ’ όσον πρόκειται 
περί περιπτώσεως ο’ικοι νοση
λείας, τό ήμνσυ δέ, έφ’ όσον 
πρόκειται περί περιπτώσεως 
έχούσης ανάγκην Νοσοκομεια
κής περιθάλψεως, τού έτερου 
ήμίσεως κατοβαλλομένου μόνον 
μετά τήιν υποβολήν είς τό Τα- 
μεϊοιν ‘Υγείας βεβαιώσεως Νο
σηλευτηρίου έμφαινούσης ότι ό

ασθενής είσήλθε πιράγματι είς 
αύτό πρός θεραπείαν.

Ενταύθα τονίζεται ότι ό Α
σφαλισμένος τό μέν διαχειρί
ζεται τό πρός θεραπείαν του 
καταβληιθέν αύτώ ποσόν κατά 
τήν απόλυτον βούλησίν του1 καί 
κρίσιν του, απαλλασσόμενος ι 
οΐασδιήποτε λογιστικής ύποχρε- 
ώσεως ή συγκε,τρώσεως δνκαι- 
ολογητικών, τό δέ όμως ύπόκει- 
ται είς αύστηράς κυρώσεις, μέ
χρι καί τής διαγραφής του έκ 
τής άσΦαλίσεως, έφ’ όσον σπο
δέ ιχθή ότι, άπ έφυγε νά ύπο- 
βληθή είς θεραπείαν. Τό Ταμεΐ
ον ‘Υγείας δέ γίνεται ούσια
στικός ελεγκτής δΓ επιστημό
νων ιατρών τής νοσήσεως καί 
τής θεραπείας τών' μελών του 
καί ούχί απλός διαχειριστής 
τών χρημάτων των αύτοελεγχό- 
ψενος, τυπικώς, βάσει λογιστι
κών δεδομένων καί παρέχων
άσύδοσίαν, ούσιαστικώς, τόσον 
είς τόν τρόπον όσον καί είς τό 
κατά περίπτωσιν είδος, ή τό μέ- 
γεθός τής παρεχομένης περι- 
θάλψεως.

6. Έν περιπτώσει διαφωνίας 
μεταξύ θεράποντος καί έλεγ- 
κτοΰ ιατρού περί τήν διάγινω- 
σιν τής νόσου ή τό είδος τής 
παρασχετέας περ ιΗάλψεως (οί
κοι ή Νοσοκομειακής) αϋτη ά
γεται είς συμβούλιον απαρτιζό

μενου έκ τών δύο ώς άνω δια
φωνούν των ’Ιατρών καί τού ια
τρού Δνευιθυντοΰ τού Ταμείου 
έφ’ σσαν ή πειρίπτωσις ύπάγε- 
τοΊ είς τήν ειδικότητά του ή 
ενός ειδικού ιατρού τού κλά
δου ή έπι σοβαρωτέρων περι
πτώσεων ενός ειδικού Καθηγη^ 
τού τής ’Ιατρικής Σχολής τού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δέν δικαιολογείται, άλλως 
αποκλείεται πάσα καταβολή 
πέραν τών έν τζ> Κανονισμώ 
παροχών, 6Γ έκάστην περίπτω- 
σιν, προβλεπομόνων ποσών, 
πλήν έάν έξηκοιβωιμένως καί 
έπαναλαμβανοιμιένης τής ώς α
νωτέρω διαδικασίας έξακαλου- 
θή νά ύφίσταται ανάγκη συνεχί- 
σεως τής νοσηλείας καί μετά 
τήν έξάντληισιν τού διά τήν πε- 
ρίπτωσιν προβλεπομένου χρό
νου ήτοι είς τάς περιπτώσεις 
υποτροπών ή έπιπλοκών κλπ. 
καί ύπό τήν άπαραίτητον προ- 
ϋπόδεσιν ότι έγένετο έγκαιρος 
καί πιστή εφαρμογή τής διά 
τής κανονικής παροχής έξυπη- 
ρετσυμέιης θεραπείας.

7. Είς κατεπειγούσας και έ- 
πιβαλλούσας άμεσον Νοσοκο
μειακήν περίθαλψίν περιπτώ
σεις ότε δηλαδή πιθανολογεί
ται κίνδυνος, ό θεράπων τού 
ασθενούς ιατρός, δύναται νά 
προβή είς τήν άμεσον μεταφο
ράν τούτου είς Νοσοκομείον.

Είς τάς περιπτώσεις ταυτας το 
μέν ήμισυ τού ποσού τής παρο
χής καταβάλλεται έπι τή συγ- 
χρόνω ύποβολή είς τό Ταμεΐον 
Υγείας τής γνωματεύσεως τού 

θεράποντος ιατρού καί τής βε- 
βαιώσεως τού ΝοσηλεύτηρίοΙυι 
περί τής είς τούτο εισαγωγής 
τού ασθενούς, το δέ έτερον ή* 
μι συ μετά τήν ύπό τού Έλεγ- 
κτοΰ ιατρού έξέτασιν τού ασθε
νούς καί σύνταξιν τής ώς άνω 
έκθέσεως του.

8. Καθορίζεται διάτήν πρό- 
ληψίιν διενέξεων καί καταστρα- 
Γηγήσεωιν’, ότι ήσφαλ ισιμέίνος, 
μή ζητήσας τήν αρωγήν τού 
Ταμείου Υγείας κατά τήν ανω
τέρω όριζαμένην διαδικασίαν, 
ή ζητήσας ταύτην μετά τήν ί- 
δίαις δαπάναις όλοκλήρωσιν 
τής θεραπείας του, δεν δικαι
ούται ουδέ μιας παροχής.

Κατά τήν γνώμην πλείστωιν 
ιατρών καί ειδικών άσχολθυμέ
νων [μέ τό θέμα Άσφαλίσεως 
τής Υγείας, τό ώς ανωτέρω 
έκτιθέιμενον σύστημα, διασφα
λίζει τήν αξιοπρεπή καί άμεσον 
παροχήν τής άναγκαίας περι- 
θάλψεως τήν αποφυγήν' τής 
σπατάλης τών φαρμάκων, απο
κλείει κατά τ όμέγιστόν δυνα
τόν τήν εάκεμμένην καί υπέρ 
τό δέον παράτασιν τής περί- 
|—► ‘Η συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα
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θέσεις τών τριών ναυάρχων, 
μερικές βολές τηλεβόλων έκ τοΰ 
Ταυρκοαιγυπτιακοΰ στόλου, έ- 
προκάλεσαν γενική σύρραξι. Ή 
ναυμαχία διήρκεσε 4 ώρες καί 
υπήρξε αιματηρή καί πεισμα
τώδης. Οί γύρω κάμποι καί τα 
βουνά έδονοΰντο άπό τούς ά
πειρους τεχνητούς κεραυνούς 
τών τηλεβόλων καί έφαίνοντο 
να άποσείουν τό βαρύ ζυγό τής 
τυραννίας. Καπνοί πυκνοί, οί 
όποιοι υψώνονταν προς τον ου
ρανό έσκέπαζαν τά πάντα. Οί 
φλόγες πού άνασηκώνονταν ά- 
νάμεσά τους ήταν σαν νά πά
λευαν μεταξύ τους ποια πρώτη 
θά λ-υώση ταχύτερα τις βαρειές 
άλυσσίδες τής τυραννίας πού 
οί βάρβαροι επιδρομείς τής 
‘Ασίας είχαν περάσει στην μη
τέρα τού πνευματικού πολιτι
σμού. Κραυγές καί θρήνοι τών 
καιομένων ’Αφρικανών καί 
Τουρκομογγόλων ακούονταν α
πό τήν κόλασι τής φωτιάς. Εκ
ρήξεις τήν καταποντιζομένων 
πολεμικών μεγάλωναν τον τρό
μο. Ή θάλασσα τής Πύλου με- 
τεβλήθη σε αίμα;, φωτιά, κα
πνούς καί ναυάγια. Τό έδαφος 
τού λιμανιού τής Πύλου Ετρεμε 
άπό τό βάρο ςτοΰ γιγαντιαίου 
αγώνα. Στά παράλια του τά 
κώματα φέρναν καί σώριαζαν 
τούς σκοτωμένους καί πνιγμέ
νους βαρβάρους. Ό τουρκοαι- 
γυπτιακός στόλος επαθε πανω
λεθρία. Στις 6 τό απόγευμα ή 
ναυμαχία έτελείωσε. Ό Εχθρι
κός στόλος Εχασε 6000 άνδρες 
καί 60 πολεμικά πλοία. Διεσώ- 
θησαν μόνον 29 μικρά πλοΐα 
βρίκια καί καρβέρτες, τά οποία 
διέφυγαν διά τοΰ βορείου δι
αύλου. Ό συμμαχικός στόλος 
Επαθε πολύ σοβαρές βλάβες,! 
διότι έβάλλετο καί άπό τά πυ
ροβολεία τοΰ φρουρίου τοΰ Νεο- 
κάστρου, δέν Εχασε όμως κα
νένα πολεμικό. Οί "Αγγλοι εί
χαν 75 νεκρούς καί 197 τραυ

ματίες. Οί Γάλλοι 43 νεκρούς 
καί 11 7 τραυματίες. Οί Ρώσοι 
57 νεκρούς καί 137 τραυματίες. 
Τά μνημεία τών Γάλλων καί 
Ρώσων πεσόντων εύρίσκονται 
εις τήν νησίδα Σφακτηρία. Τών 
"Αγγλων εις τό νησάκι «Χελω
νάκι» Εις τό καλλιμάρμαρο 
μνημείο τών Γάλλων διαβάζομε: 
«La France a ses enfants 
mourns pour la liberte de la! 
Grece» Bataille de Navarip 
20.10.1827. ’Επίσης σ’ αύτό 
τό ΐδιο διαβάζομε καί Ενα αγ
γλικό Επίγραμμα μέ όρειχάλ- 
κινα γράμματα δίπλα σ’ Ενα 
σχέδιο πολεμικής γαλέρας καί 
σ’ Ενα κλάδο φοίνικας: «Το 
the glorious dead. Sea Bat
tle of Navarin 20.10.1827 
the british government». To 
μνημείο τών Ρώσων Εκ πεντελι- 
κοΰ μαρμάρου Εχει τήν Επιγρα
φή εις τήν Ρωσική γλώσσα. 
Ή ναυμαχία τοΰ Ναυαρί- 
νου δέν Εγινε δεκτή μέ 
εΰμένεια έκ μέρους τής 
’Αγγλικής καί Ρωσσικής δι
πλωματίας. Έθεωρήθη «κα
τά λάθος» γενομένη «γεγνίς 
όλντοΰ» καί έζητήθη Επισήμως 
συγγνώμη άπό τήν Υψηλή Πύ
λη. Ή Γαλλία όμως έθεώρησε 
τήν ναυμαχία γενομένη σύμφω
να μέ τις αρχές τοΰ διεθνοΰς 
δικαίου. Διά τοΰτο κατόπιν- 
συναινέσεως τών "Αγγλων καί 
Ρώσσων, άπέστειλε τήν 20. 10 
1828 εις τήν Πελοπόννησο 
τοιν στρατηγό Maison μέ 14. 
000 Γάλλους στρατιώτες διά 
νά διώξη τον Ίμπραήμ. Οί ορ
δές τοΰ Ίμπραήμ καταδιώκομε- 
•νες άπό τούς Γάλλους άπέπλευ- 
σαν τήν 6.10.1828 άπό τον ο
χυρόν λιμένα τής Μεθώνης. ’Α
πό τότε ή Ελλάς έγένετο έλευ- 
θέρα. Ή πόλις Πύλος εις τήν 
κεντρικήν πλατεία της άνήγεψε 
Μεγαλοπρεπές μνημείο προς τι
μήν τών 3 νικητών ναυάρχων 
μέ τό Επίγραμμα «Η ΕΛΛΑΣ 
ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΣΑ».

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑΙ -ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ! ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
ΕΝΑΝΤΙ Φ0ΡΤ)ΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Τοΰ κ. "Αγγ. Θεοφιλοπούλου Τμ)ρχου Τραπέζης Ελλάδος
Τό βιβλίον δέν είναι ν-έον. 

Έξαντληθείσης μόνον τής πρώ
της, έκδίδεται εις δευτέραν έ- 
πη-υξημένην καί βελτιωμένην εκ- 
δοσιν.

Τοΰτο μαρτυρεί άμφότερα:
— τήν υπό τοΰ κοινοΰ άναγνώ- 
ρισι.ν τής άξίας καί τής χρησι- 
μότητος τής μελέτης ταύτης καί
— τήν Επιθυμίαν τοΰ μ-ελετη- 
τοΰ νά προσφέρη εις τούς Ενδι
αφερομένους κύκλους —Εμπορι
κούς, τραπεζικούς, νομικούς καί 
άλλους—τάς νεωτέρας καί αυ
θεντικός Ερμηνείας Επί σειράς 
Επιμάχων τινών θεμάτων έγει- 
ρσμένων Εν τή πράξει κατά τήν 
χρησιμοποίησιν τοΰ θεσμού τής 
Πιστώσεως Εναντι φορτωτικών 
Εγγράφων, παρέχων ούτως έν 
ταύτώ εις τούς συναλλασσομέ- 
νους - Εμπόρους καί τραπέζι - 
Τας - Ετι άρτιώτερον βοήθημα 
καί σύμβουλον εις τάς Εργασίας 
των.

Σημειοΰται Ενταύθα ή καλή 
διάρθρωσις τής ύλης καί ή κατ’ 
έΰληπτον τρόπον Εκθεσις αυτής.

Οΰτω:
Εις τό Μέρος A' (σ. 3—98) 

άναπτύσσεται Εκτενώς ή Τρα
πεζιτική -αυτή Εργασία.

Εις τό Μέρος Β' (σ. 99— 
174) παρατίθενται:
—- Τά άρθρα τοΰ Νόμου τά 
σχετικά μέ τον θεσμόν τής πι- 
στώσεως,
— Οί "'Ομοιόμορφοι Κανόνες 
καί Συινήθειαι τοΰ Διεθνοΰς 
’Εμπορικού Επιμελητηρίου με
τά λίαν Εκτενών σχολίων1.

Είς τό Μέρος Γ' (σ. 175— 
194) παρατίθενται:
— Όδηγίαι - συστάσεις, βοη- 
θοΰσαι τούς χρησιμοποιούντας 
τόν θεσμόν διά τήν καλυτέραν 
διεξαγωγήν τής Εργασίας των,
— Άγγλο - γαλλική ορολογία 
καί
—· Συντετμημένοι Εμπορικοί ό
ροι.

Ή όλη ύλη κλείεται μέ σει

ράν παραρτημάτων ως και υπο
δειγμάτων Εν φωτοτυπία.

Δίκαιον είναι ακόμη νά προ- 
στέθή ότι ή μελέτη αΰτη ετυχε 
λίαν ευμενούς μνείας καί κρί- 
σεως είς τάς κάτωθι γνωστάς 
Τραπεζιτικάς Επιθεωρήσεις:

Revue de la Banque de 
B ruxelles, Δεκέμβριος 1958.

Institute of Bankers-.1: Ma
gazine London, Δεκέμβριος 
Ϊ958.

Έκυικλοφάρησεν Επίσης καί 
πωλείται είς τά βιβλιοπωλεία 
καί κεντρικά περίπτερα βιβλίον 
τοΰ κ. Κων. Β. Βυζά ύπό τό» 
τίτλον «Συμβολή είς τήν λύσιν 
τοΰ οίκονομ ικοΰ προβλήματος 
τής Ελλάδος,». Ό συγγραφεύς 
συνιστά τήν ύπό τοΰ Κρότους 
ίδρυσιν τών μεγαλυτέρων ναυ
πηγείων, πιστεύων ότι δι’ αύ- 
Τών θά λυθή τό οικονομικόν 
πρόβλημα τής Ελλάδος. 
·11Β!!Ι!!ΒΙΙΙΙίΗ!Ιι!1ΒΙΙΙΙΙΒΙ1ΒΙΙΙΙΙΒΙΙ!ΙΙΒ!!ΙίΙΗΙΙΙΙΙΒΙΙΙΙΐ·

ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΑΙΑ$ΤΟ ΤΎ.Π.Ε.Τ.
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θάλψεως, τήν αδικαιολόγητον- 
διόγκωσιν τών ιατρικών Επισκέ
ψεων καί τών παρακλητικών 
καί Εργαστηριακών Εξετάσεων 
καί Εξασφαλίζει τήν παράτασιν 
τής νοσηλείας -είς δλην τήν άνα- 
γκαίαν εκτασι» χρόνου είς τάς 
περιπτώσεις καθ’ άς άποδεδει- 
'γμιένως δέν έξέλιπαν οί λόγοι 
οϊτινες έπέβαλον τήν παροχήν 
της, περιορίζει είς τό έλάχιστον 
τάς δαπάνας Διοικήσεως, διό
τι Εχει ανάγκην -Ελάχιστου προ
σωπικού διά τήν πλ,ηρωμήν τών 
παροχών καί τήν τήρησιιν στα
τιστικών στοιχείων, Επιτυγχά
νει δέ έν κατακλεΐδι τό μέγιστον 
δυνατόν ωφέλιμον εργον διά τής 
Ελάχιστης καταβολής.

Δέν είναι δέ σχήμα λόγου 
τό τοιοΰτον συμπέρασμα, διότι 
στηρίζεται είς ίατροστατιστικά 
δεδομένα ληφθέντα τόσον Εξ Επι
στημονικών πηγών όσον καί Εξ 
απολογισμών οργανισμών ^ ’Α
σφαλίσεων καί δή παρεχόντων 
έξαιρετικάς παροχάς,

Οΰτω υπολογίζεται ότι διά 
ϊγ λ ή ρ η περίθαλψιν (νοσο
κομειακήν καί οίκοι) πό
σης περί πτώσεως άσθενείας 
11 .600 μελών όσα τά μέ
λη τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. κατά τό έτος 
1957 θά έπρεπε νά δαπανηθώσι 
δραχ. 6.960.000 ήτοι δραχ. 
600 κατά μέσον όρον δι’ έκα
στον μέλος έναντι δαπανηθέν- 
των δραχ. 12.300.000. Υπο
στηρίζεται δηλαδή ότι τό ΤΥ 
ΠΕΤ κατά τό έτος 1957 ύπέστη 
μίαν καλή ς π ί σ τ ε ω ς 
διαρροήν τών πόρων του δραχ. 
5.340.000.

'Ομολογώ ότι ή διαπίστωσις 
αΰτη μοΰ έκαμε κατ’ άρχήιν κα- 
τάπληξιιν, ότε όμως ένετρ-ύφησα 
είς τά τεθέντα ύπ’ όψιν μου 
στοιχεία, έμόρψωσα τήν γνώ
μην ότι δέν πρέπει νά άφίστα- 
ται κατά μεγάλο ποσοστόν τής 
πράγματι κότητος.

Εκείνο όμως πού^ μέ έκαμε 
νά υιοθετήσω τό ώς άνω σύστη
μα, είναι ή προοπτική Εφαρμο
γής διά τοΰ ώς άνω περιθωρίου 
τής προληπτικής ’Ι
ατρικής περί ής κατωτέ- 
ρω,ήτις αποτελεί εύρντατον κοι
νωνικόν αίτημα καθολικωτά- 
της ανάγκης, σημασίας καί Ε
πιρροής καί ένα τώ» βασικω- 
τέρων καί βεβαίων συντελεστών 
αύξησεως τής πσραγωγικότη- 
τος καί -διασφαλίσεως^ ομαλής 
βιώσεως. Τοΰτο δέ διότι σκο
πεί τήν αυξησνν τών ημερών 
τής προς Εργασίαν ίκανότητος 
καίτής άποδόσεως τοΰ έργαζο-

ΑΓΓΕΛΙΑ
Δηιμοδι δάσκαλος μέ πείραν 

προγυμνάζει ιμαθητάς τοΰ δη
μοτικού σχολείου καί τώ» δυο 
κατωτέρων τάξεων τοΰ Γυμνα
σίου, είς όλα τά μαθήματα. Δι
δάσκει ορθογραφίαν, έκθεσιν. 
Παρσδίδει τεστ δι’ ύποψηφίους 
τών διαφόρων Κολλεγίων.

Πληροφορίαι είς τά γραφεία 
τοΰ Συλλόγου.
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μένου καίτήν δίατήρησιίν καί 
προαγωγήν τοΰ ηθικού αύτοΰ 
καίτών περί αυτόν, τοΰθ’ όπερ 
αποτελεί εν έκ τών κυριωτέρω» 
μέσων τής κατά τής άσθενεί
ας άμύνης καί δή διά τάς σή
μερον έπικρατούσας νόσους.

Οί πλέον αισιόδοξοι, μεταξύ 
τώιν οποίων οί Τεχνικοί τής 
Ελλάδος, οϊτινες πραέκριναν 
τό σύστημα τοΰτο διά τήν όρ- 
γάνωσιν τού νεοσυνιστωμένου 
Ταμείου Υγείας των, προβλέ
πουν ότι δυνατόν ν’ άποδειχθή 
ύπο6ειγ|ματΐικό#ν διά τήν γενι- 
κωτέραν έπί λυσιν τής νοσούσης 
έν Έλλάδι άσφαλίσεως τής υ
γείας.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΝΩΣ I Σ — 

ΠΡΟίΘΕΡΑΠΕΙ A
’Ως ουσιώδη καί πραγματι

κόν σκοπόν τοΰ Άσφαλιστικοΰ 
ήμών κατά τής άσθενείας ’Ορ
γανισμού -δέν πρέπει νά θέσω- 
μεν περιορισμένως καί μόνον, 
τήν άιντιμετώπιστν τής έκδηλω- 
θείσης άσθενείας αλλά κυρίως 
δέ τοΰτο, καί τήν, κατά τό άν- 
θρωπίνως δυνατόν, πρόληψιν 
αυτής.

Όφείλομεν δηλαδή, νά κατα- 
νοήσωιμεν καί νά συνειδητοποι- 
ήσωμσν ότι ό Ασφαλιστικός 
ή$ιώιν ’Οργανισμός πρέίπει νά 
όργανωθή κατά τρόπον δια- 
σφαλίζοντα πάσαν δυνατήν 
δραστηριότητα καί παροχήν, ί- 
κ-ανήιν νά έξυπηρ-ετήση τήν1 
«Άκεραίαν Υγείαν» τοΰ ήσφα- 
λισμένου. Εννοιαν μή ταυτιζο- 
μένην μέ τήν απλήν Ελλειψιν 
άσθενείας ή άκριβέστερον μέ 
«ήν άπλήίν Εννοιαν έκδήλου ά
σθενείας.

Προς έπίτευξιν τούτου όφεί- 
λοιμεν νά άντιληφθώ-μεν τόν ’Α
σφαλιστικόν μας ’Οργανισμόν 
Κινούμενου -Εντός τών οικονομι
κών τον δυνατοτήτων αλλά κα
τά τάς έπιταγάς τής Ιατρικής 
καί ούχί ώς οικονομικόν ’Οργα
νισμόν ένισχύοντα καθ’ ώρισμέ- 
ναν τι να τρόπον τά οικονομικά 
τοΰ ήσφαλισμένου κατά τήν πε
ρίοδον τής νσσήσεώς του.

ΕΤναι δέ γνωστόν ότι ή Ια
τρική έν τή προσπάθεια της 
πρός διασφάλισιν τής «Υγεί
ας» ήτις σκοπεί καί τήν1 προα
γωγήν τής «Ευεξίας» τοΰ αν
θρώπου κινείται πρός δύο κε
φαλαιώδεις κατευθύνσεις:

1. Τήν πρόληψιν καί τήν 
άποσόβησιν τής νοσήσεως.

2. Τήν Νοσηλείαν.
Ό Κλάδος «Πρόληψις τής 

νοσήσεως» άποβλέπων είς τήν 
ούσιαοττικήν έξάλειψιν τών αί
τιων νοσήσεως, όχι μόνον κατ’ 
αύδέν υστερεί -είς Έπιστημονι- 
κή|ν ή οίασδήποτε άλλης άξί- 
οις σημασίαν τοΰ Κλάδου «Νο
σηλεία» άλλα καί υπερτερεί αύ
τοΰ είς περιοχάς όλως ιδιάζον
τας Ενδιαφέροντος όπως:

α) αποφυγή τή-ς διαταραχής 
τής κατασκευής ή τών λειτουρ
γιών τοΰ ανθρωπίνου οργανι
σμού, ή είς τό ακέραιον άπο- 
κατάστασις (τελεία ίασις) τών 
οποίων, παραχθείσης διαταρα
χής, δέν -είναι πάντοτε καίμετά 
βεβα ι ότητος δ ι ασφαλ ι σ,μένη.

β) Ή έπιμήκυνσις κςχϊ ή έπί- 
τασις τής Εύέξίας, τής πρός 
έργασίαν ίκανότητος καί δρα
στηριότητας έν γένει τοΰ αν
θρώπου.

γ) Ή πρ-αγματοποίησις τοΰ 
σκοποΰ τής διασφαλίσεως τής 
Υγείας, διά δαπανών είς χρό
νον καί χρήμα ούσιωδώς μι- 
κροτέρων.

δ) Ό περιορισμός τής έκ τώ» 
ήμερασθενειώιν μειώσεως τής 
πρός έργασίαν ίκανότητος καί 
τής άπαδοτικότητος τών ατόμων 
καί τών ομάδων καί ή αποφυ
γή τής έπιζηιμιωτάτης Επιρρο
ής τής άσθενείας Επί τοΰ ηθι
κού τοΰ πάσχοντος καί τών περί 
αυτόν.

Είναι Επομένως ά.αμφισβπ- 
τητον, ότι ή συινειδητοποίησις, 
ό όρθός προγραμματισμός, ή 
αποφασιστική άνάληψις καί ή 
Επιτυχής διεξαγωγή άγώνος έ- 
πιδιώικοντος τήν, εις τόν μ-έγι- 
στον δυνατόν βαθμόν, πρόληψιν 
καί άποσόβηισιίν τής νοσήσεως, 
διά τής Επιτυχούς καταπολεμή- 
σεως τών γενικών καί ειδικών 
νοσοεργών αιτίων καί τοΰ πε
ριορισμού τής φθοροποιοί) Επιρ
ροής των, αποτελεί παράγοντα 
πράγματι ουσιωδέστατο» διά 
τήν όλοκλήρωσιν τής^ αποστο
λής καί τήν Επιτυχή ·Ιξυπηοέ- 
τησιν καί πραγματοποίησιΐν 
τών σκοπών ’Οργανισμού ’Α
σφαλ ίσεως κατά τοΰ κινδύνου 
τής άσθενείας.

Άντιθέτως, ή καθυστέρησις 
άναλήψεως άποφασι στ ι κή ςπρος 
τήν κατεύθυνσιν αύτήν,προσπα- 
Θείας τών φο,ρέωιν τής κατά τής 
άσθενείας Άσφαλίσεως, μειώ
νει τήν άπόδοσίν των, δυσχε
ραίνει τό Εργον των, παραβλά
πτει τά οικονομικά των καί προ 
παντός καί κυρίως τοΰτο. Επη
ρεάζει δυσμενώς τήν Υγείαν 
τών πα,ρ’ αύτοίς ήσφαλισμένων 
προσώπων.

Παρά ταΰτα, ή μέχρι σήμε
ρον κρατήσασα άντίληψις περί

τής αποστολής καί τοΰ τρόπου 
διεξαγωγής τής κατά τής ά
σθενείας Άσφαλίσεως, Εξαν
τλεί ολόκληρον σχεδόν τήιν- δρα
στηριότητα τοΰ είς τήν διασφά- 
λισιν καί έξυπηρ-έτησιν τής ‘Υ- 
γείας μας σκοποΰντος ’Οργανι
σμού μας, είς μόινην τήν νοση
λείαν ή τουλάχιστον κυρίως είς 
μόνην τήν νοσηλείαν.

_ 'Ο μηχανισμός τοΰ Φο-ρ-έως 
τής Άσφαλίσεως τίθεται ού- 
σιαστικώς είς κίνησιν μετά τήν 
αΐτησιν τοΰ ήσφαλισμένου ήτοι 
μετά τήν έπέλευσνν τής άσθε
νείας.

‘Ή προληπτική δραστηριότης 
εχει—έν γένει—άφεθή είς τήν 
άκ-αθοδήγητον άτομ ι κή» προφύ- 
λαξιν καί -είς τήν γενικήν έν 
προκειμένω μέριμναν τής Πολι
τείας ή έκδηλοΰται διά προλη
πτικών τινων Εμβολιασμών, πε- 
ριορισμένας τιινάς παροχάς, είς 
<τήν προφυματικήν καί τήν με- 
τασανατοριακήν περίοδον. Ού- 
σιαστικώς 6-έ, διά τούς εόρώ- 
στους όπως ό ίδικός μας ’Ορ
γανισμός, διά μόνων τών θερι
νών παιδικών κατασκηνώσεων.

’Εν όψει τών άνωτ-έρω, Επι
βάλλεται καί δή ώς αΐτηιμ-α κα- 
τεπεϊγον, ή άναθεώρησις τών 
περί τοΰτρόπου διεξαγωγής τής 
κατά τοΰ κινδύνου τής άσθενεί
ας^ Άσφαλίσεως αντιλήψεων, 
καί ή συστημ-ατο-ποίησις καί ή 
έπίτασις τής προληπτικής κατά 
τής νοσήσεως δραστηριότητος.

Προς τοΰτο θά χρειασθή νά 
καθορίσωμεν όρθώς καί ώφελί- 
Μως τή» ένδεδειγμένην περιο
χήν Εφαρμογής, τήν Εκτασιν 
καί τήν μορφήν τής όφειλσμένης 
καί άποδοτικής προληπτικής 
Εναντίαν τής νοσήσεως δραστη
ριότητος καί ν’ άντιμετωπίσω- 
μεν τό ζήτημα Εντός τών ουσι
αστικών πλαισίων του, καθορί- 
ζοντες:

1. Είς τήν πραγματικήν αύ
τοΰ εκτασιν καί ύφήν τό αίτημα 
είς τήιν Εξυπηρέτησιν τοΰ όποι
ου θά άποβλ-έψωμεν διερευνών- 
τες.

2. "Ολας τάς περιοχάς, Εξ 
ών θά ήδυνάμεθα ν’ ά,ρ-υσθώμεν 
ώφ-έλιιμα συμπεράσματα, καθώς 
καί έκείνας είς τάς οποίας ή 
προληπτική δραστηριότης θά 
ήδύνατο νά εχη ωφέλιμον Εφαρ
μογήν ή Επιρροήν καθώς καί

3. Τή» πραγματική»1 αξίαν 
ιών είς τήν διάθεσίν μας τεθέν- 
των μέσων καί τόν βαθμόν δ-υ- 
νατότητος συμβολής αυτών καθ’ 
έαυτά, ή έν σννδυασμώ χρησι- 
μοποιο-υμέν-ωιν, πρός Επιτυχή 
διεξαγωγή» τοΰ άναληφθησομέ- 
νου Εργου. Νά έπιδιώξω-μεν δέ 
τήν χρη,σι-μοποίησίν των κατά 
τρόπον διασφαλίζοντα τήν με- 
γίστην δυνατήν ωφέλιμον άπό- 
δοσιν.

Γενικώς δέ, νά έργασθώμεν 
μέν ύπό τά πρίσμα τών σημερι
νών πραγματικών δεδομένων 
!τοΰ προβλήματος, τών διαπι- 
στουμένων ανελίξεων τώ-ν κρ-α- 
τουσώ» ήδη Επιστημονικών αν
τιλήψεων καί μεθόδων καί τών 
έν γένει τάσεωιν1, πραγματοποι
ήσεων καιί δυνατοτήτων τής ε
ποχής μάς.

Είδικώς δέ, ύπό τό πρίσμα 
τής συνθέσεως, τής ύφής, τών 
βιοστατικών καί τών έν γένει 
δεδομένων τής έξυπηρετητέας 
Ασφαλιστικής ό-μάδος, καθώς 
καί τώιν οικονομικών καί τών 
πάσης φύσεως δυνατοτήτων τοΰ 
Ταμείου, τής πραγματικής α
ποστολής αύτοΰ ώς καί τοΰ 
άρμόζοντος είς αυτό —ικανόν 
άποδείδειγμένως νά καταστή 
διά μ ία» άκόμη φοράν 
πρωτοπορεί αικ-όν είς τό είδος 
του— άναμψισβητήτως -ρόλου. 
Ταΰτα δέ έν Εναρμονίσει καί 
πρός τήιν- καθ’ όλου ύγεισνομι- 
κήιν όργάνωσιν τής πολιτείας 
καί τήν ύπ’ συ τής έφαιρμοζομέ- 
νην Κοινωνικήν Πρόνοιαν καί 
'Υγιεινήν.

Τό Ταμεΐον δηλαδή, οφείλει 
ιά όργανώση τήν καθ’ όλου ύ- 
γειοινοιμικήν δρ-αστηριότητά του 
καί τήν μέριμναν, κατά τρόπον 
διασφαλίζοντα τόν αύτοματι- 
σμόν καί καθιστώντα αυτό ικα
νόν όπως έξυπηρετή είς τό μέ
γιστο» δυνατό.· ύψος τούς σκο
πούς τής κατά τής άσθενείας 
άσφαλίσεως, οϊτινες αναλυτι
κότερο» καί καθ’ δ , μέρος αφο
ρά είς τήν παρούσαν πρέπει νά 
είναι οί έξης:

α) Προστασία τοΰ ήσφαλι- 
σ-μ-ένον προσώπου άπό παντός 
διαικριβωσίιμςυ κινδύνου άπει- 
λοΰντος τήν ύγείαν αύτοΰ καί 
καθ’ ό μέγιστον μέτρο» δύνατατ 
ό κίνδυνος ουτος νά άντιμετω- 
πισθή.

β) Διατήρη-σις καί έπαύξη- 
σις τής υγείας, τής ευεξίας καί 
τής πρός έργασίαν -ίκανότητος 
τώ» ήσφσλ ισμέινων προσώπων 
ώς ατόμων, ώς οικογενειών, καί 
ώς συνόλου.

γ) Ένίσχύσις καί θεραπεία 
τών έπι-νόσων οργανισμών, 
(τσέκ - απ).

δ) Νοσηλεία τών νοσησάν-
των1.

-ε) Αποθεραπεία τών ίαθέν- 
των καί συμβολή είς τήν αποφυ
γήν ύποτροπής ή άλλων Επιζή
μιων συνεπειών τής καταπολε- 
μηθείσης νόσου,

Αί ύπό τά στοιχεία δ' καί εΖ 
περιπτώσεις περιλαμβάνονται 
ήδη είς τήν δραστηριότητα τοΰ

Ταμείου μας. Επομένως ή 
προ-σπάθειά μας πρέπει ινά 
στραφή καί πρός τά άλλα, το- 
σούτω μάλλον καθ’ όσον αί πε- 
ρτοχαί καί αί άσθένειαι, αϊτι- 
νες άπετέλο-υν οίλλοτε τή-ν μά
στιγα τής άνθρωπότητος Εχουν 
ήδη, χάρις είς τάς ίατροφαρ- 
μακευτικάς και ΐατροφυσικάς έ- 
πιτεύξεις περιορισθή λίαν ση- 
μαντικώς ή άντιμετωπίζονται 
σχεδόν λυσιτελώς διά γενικών 
καί καθιερωμένων μέσων.

Διά τήν άποσόβηστιν όιμως 
καί τήν πρόληψιν τών σήμερον 
κυιριαρχο-υσών ασθενειών, αγνώ
στου έν πολλοίς παδογενείας 
καί ίσως, έν πολλοίς, έξωμικρο- 
βιακής προελεύσεως, ή Βφηρμο- 
σμένη προληπτική ιατρική (ύ·- 
γιεινή) καί ή καθ’ όλου όργά- 
νωσις τής προληπτικής δίρ-α- 
στη,ριότητος, ύπό τήν σημερι
νήν αυτής μορφήν, πολύ ολίγα, 
ενίοτε μάλιστα καί ούδ-έν, δύ- 
ναται νά προσφέρουν,

’Επιβάλλεται έπομένως καί 
Εντεύθεν, μάλιστα μετ’ έπιτα- 
κτι-κότητος, ή -άναζήτηστς τών 
νέων καταλλήλων μέσων καί ό 
καθορισμός τών έ.δεδειγμένων 
μεθόδων, πρός διεύ-ρυνσιν καί 
άναιμόρφωσιιν τής προληπτικής 
κατά τής νοσήσεως δραστηριό- 
τητος, κατά τρόπον καθιστώντα 
αυτήν ικανήν όπως ιάιντοοτεξέρ- 
χεται όσον Ενείστι λυσιτελέστε- 
ρον, εναντίον τών μαστιζουσών 
τόν ά.ιθιρω-πον νόσον.

Παρά ταΰτα ό ώργανωιμένος 
πρ-ός πρόληψιν τής άσθενείας 
αγών, Εξακολουθεί μέχρι σήμε
ρον νά διεξάγηται κατ’ ουσίαν 
ύπό την μορφήν, τήν οποίαν Ε
πέβαλλαν τά δεδομένα άλλων Ε
ποχών, τά όποια έν τούτο ις Ε
παυσαν προ πολλοΰ νά αποτε
λούν τούς πραγματικούς ρυθμι·* 
στικούς συντελεστάς.

Τοΰτο αποτελεί λίαν Επικίν
δυνον καθυστέρησιν. Επιβάλλε
ται δ-έ ή όσον ε.εστι τοχυτέρα 
άναπροσαρψογή καί ή Επέκτα- 
σις τής καθ’ όλου Εναντίον τής 
Vo-σήσεως προληπτικής δραστη
ριότητας τοΰθ’ όπερ άλλωστε Ε
πιβάλλουν καί πλεΐστοι άλλοι 
λόγοι.

Πρέπει ΐέν σ-υιμπερ-άσματι νά 
κατανοηιθή ότι:

Ύφίσταται πραγματική καί 
απόλυτος ανάγκη, όπως πρ-ός 
διατήρη-σιν καί έπαύξηστν τής 
υγείας, καθιερωθή ώς . αναγ
καιότατη καί σύμφορ-ος παροχή 
ή προληπτική προσπάθεια καί 
δραστηριότης τοΰ ΤΥΠΕΤ, ήτις 
οφείλει νά,

α) Έπεκταθή είς πάσαν πε
ριοχήν είς ήν ή -Εφαρμογή της 
δύναται νά άποσοβήση οίονδή- 
ποτε κίνδυνον νοσήσεως ή νά 
ιμετριάση τάς έκ τυχόν έπαλη- 
Βεύσεως τούτου Επιζήμιας συινε- 
πείας,

β) , Επεκταθή είς δλας τάς 
περιοχάς άρμο-διότητος καί ά- 
παστολής τής έφηιριμοσμένης 
προληπτικής Ιατρικής (Υγι
εινής).

γ) Συμμορφωθή πρός τά ση- 
Μ-ερινά πραγματικά δεδο-μ-ένα.

δ) Έικμεταλλευθίή έντατικώς 
πάσαν πρός Επιτυχίαν της δυ
νατότητα παρεχομένην ύπό τής 
οικονομικής ισχύος, τής υφής 
καί τής συνθέσεως τής Ασφα
λιστικής Όμάδος, καθώς καί 
τών Ιατρικών πραγματοποιή
σεων, αντιλήψεων καί μεθόδων 
τής έποχής μας, καθιστάμενη 
πράγματι ικανή όπως αντιμε
τώπιση είς τήν μεγίστη» δυνα
τήν εκτασιν τούς άπειλοΰντας 
τήν ύγείαν τών ήσφαλισμένων 
κινδύνους.

Έπεξετάθην, έθεώρησα όιμως 
τοΰτο απαραίτητον διά νά δώ
σω διά τής πληρεστέρας άινα- 
πτύιξεως τήν δυνατότητα συμ
μετοχής είς τήν Ερευναν τοΰ θέ
ματος, . είς όλους εί δ-υνατόν 
τούς συναδέλφους, πολλοί τών 
οποίων ασφαλώς δέν1 είχαν μέ
χρι τοΰδε τήν εύκαιρίαν νά ά- 
σχοληθοΰν είδικώτερον μέ τό 
ύπ’ όψει ζήτημα, μολονότι κε
φαλαιώδους δι’ όλους μας ση
μασίας.

Συνοψίζων προτείνω, όπως 
διά τήν πλήρη κανονικήν καί α
ποδοτική» λειτουργίαν τοΰ ΤΥ
ΠΕΤ, άποβλέψω-μεν είς τήν κα- 
θιέρωσιν τοΰ ύπ’ όψει συστήμα
τος νοσηλευτικής καί προληπτι
κής δραστηριότητος τον,, έφαρ- 
μόζοντες διά μ-έν τήν πρώτην 
όσα έν αρχή έξέθηκα. όργανοΰν- 
τες δέ διά τήν δευτέραν, αντί 
πολυϊατρείου, πλήρες «Διαγιω- 
στήριον», όπερ πέραν τής κάθ* 
αυτό προληπτικής ’Ιατρικής α
ποστολής του, άψ’ ένας μέν θά 
έπραγματοποίετ άπάσας τάς ά- 
παραιτήτους Εργαστήρια κ ά ς 
καί παρακλινικάς Εξετάσεις 
συμβάλλον οΰτω ο'ημαντικώτα- 
τα είς τήν οικονομικήν πραγμα- 
τοποίησιν τών σκοπών καί υπο
χρεώσεων μας, άφ’ Ετέρου δέ θά 
έπρογραμμάτιζε καί 6ά καθώ- 
ριζε τάς ώφελίμους καί έιιδε-ί 
δειγμένας καί αναγκαίας κα
τευθύνσεις, Ενέργειας καί έφαρ- 
μσγάς.

Εύχομαι όπως ή άνοιγομένη, 
διά τής δηιμοσιεύσεως τών ανω
τέρω, συζήτησις τοΰ θέματος 
μεταξύ τών συναδέλφων, κατα
στή Εποικοδομητική καί διά τήν 
κατά κοινήν ομολογία»1 έπιβαλ- 
λομένην άναδι ο-ργάνωσιν τοΰ 
ΤΥΠΕΤ.



Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ

-------- ♦--------
Έπί δίμη.νον περίπου ή έφημερίς μας δέν έλειτούργησεν ώς 

σργανον τής Διοικήσεις τοΰ Συλλόγου. Τό προτελευταΐον ψύλ
λον διετέθη διά τόν απολογισμόν τής Δ.Ε. τό δέ τελευταΐον διά 
την δημοσίευσιν τών πρακτικών τής ετήσιας Τακτικής Γενικής 
Συνελεύσεως καί τών οδηγιών τής Κεντρικής Εφορευτικής Ε
πιτροπής πρός τούς συναδέλφους. - εκλογείς.

Επί δίμηνάν περίπου, άφ’ ής κατέθεσε τόν απολογισμόν 
της ενώπιον τοΰ Σώματος τών συναδέλφων, ή Διοίκησις τοΰ Συλ
λόγου μολονότι ούδ’ επί στιγμήν άπέστη τών καθηκόντων της 
έτέλει ΰπό την αί'ρεσιν τής έπανεκλογής της καί ώς πρός αύτό 
τό σημεΐσν τό έργον της δεν ήτο άπερίστταστον.

’Από τής 3.4.59 ή Διοίκησις τοΰ Συλλόγου άναβαπτισθεΐ- 
σα με την Εμπιστοσύνην τών συναδέλφων άνέλαβε τό έργον της.

Ή «Τραπεζιτική» επανέρχεται ώς όργανόν της εις τήν υπη
ρεσίαν τοΰ Συλλόγου, είς τήν υπηρεσίαν τών συναδέλφων.

Πιάνει πάλι τό μετερίζι τοΰ άγώνος, ανοίγει πάλι τις στή
λες της διά νά προβάλη τά δίκαια αιτήματα τοΰ Προσωπικού 
τής Τραπέζης μας, νά ένθαρρύνη τούς αγώνας τής τραπεζοϋπαλ
ληλικής οικογένειας καί τών Ελλήνων μισθοσυντήρητων, νά φω- 
νάξη διά νά προλάβη ή νά πατάξη αδικίας είς βάρος τών συνα
δέλφων. ' i 'ί | 8 !

Διακαής τέλος πόθος της είναι νά εύρίσκεται συχνά είς 
Τήν εύχάριστόν θέσιν νά δημοσιεύη επιτεύγματα τοΰ Συλλόγου 
υπέρ τών συναδέλφων.

--------------Φ--------------

ΕΝΟΤΗΣ ♦- -
Πολύς λόγος έγένετο κατά I 

τήν προεκλογικήν περίοδον πε- I 
ρί ένότητος, καί τοΰ κινδύνου 
Τον όποιον θά δ ι έτρεχε δήθεν 
αΰτη εάν ή διοίκησις τοΰ Συλ
λόγου δέν άπίετέλει κράμα τών 
κατά καιρούς ήγηθέντων τής 
Όργανώσεώς μας.

Δέν συνεφωνήσαμεν μέ τήν 
άπαψιν αυτήν διότι ούδςποτέ 
έπιστεύσαμεν είς τόν διαχωρι
σμόν τοΰ Προσωπικού είς μι
κροπολιτικός ομάδας, έκαστη 
τών όποιων θά ΰψώνη «δικό της 
μπαϊράκι» όταν ό «έκπρόσωπός 
της» δέν συμμετέχει είς τήν δι-

οίκησιν τοΰ Συλλόγου.
Μέ τήν άποψιν αυτήν συνε- 

φώνησε καί τό Σώμα τών συνα
δέλφων, διά τής κατηγορηματι
κής ετυμηγορίας του. ’Απέδει
ξε ότι ή Ένότης υπήρχε καί υ
πάρχει.

Είναι ή συσπείρωσις τοΰ 
Προσωπικού τέερί τήν ηγεσίαν 
του ή δημιουργία οΰτω ίσχυράς 
άξιομάχου μονάδας απροσβλή
του άπό διασπαστικός βολάς 
καί πόσης φύσεως διάβολός, 
μόνης ικανής νά όδηγήση τάς 
επιδιώξεις μας είς τήν επιτυ
χίαν.

ΑΝΑΝΕΩΣ IΣ
—»—

Τό νέον Διοικητ. Συμβσύλι- 
ον περιλαμβάνει καί συναδέλ
φους τό πρώτον άνοολαμβάνον- 
τας καθήκοντα ηγετικού στελέ
χους τοΰ Συλλόγου.

Οΰτω ή άρξαμένη άπό τοΰ 
παρελθόντος έτους τάσις άνα- 
νεώσεως τής συνδικαλιστικής 
ηγεσίας προχωρεί είς εΰρύτερον 
σχήμα, ώς έπιβάλλεται άλλω
στε διά τήν εύρωστίαν τής όρ
γανώσεώς μας, διότι πάντοτε 
νέα πρόσωπα φέρουν νέας δυ
νάμεις.

Ή άνάμιξις είς τόν συνδικα
λισμόν δέν αποτελεί προνό/μιον 
ή «μοίραν» ώρισμένων προσώ
πων μέ αποτέλεσμα τήν ίσοβι- 
ότητα αύτών είς τήν διοίκησιν 
Τών οργανώσεων. "Ολοι εί δυ- 
ινατόν πρέπει νά θητεύσωμεν 
είς άύτάς.

Οί συνάδελφοι συνεπώς οί 
παρουσιάζοντες έφεσιν είς τήν 
άνάληψιν τών σοβαρωτάτων 
τούτων καθηκόντων, άς αρχί
ζουν ινά καταρτίζωνται περί τά 
συλλογικά ζητήματα ώστε ή κα
τά τήν έπομένην θήτείαν περιέ- 
λευσις τοΰ Συλλόγου είς τάς 
καταλλήλους νέας χείρας νά 
μήν άποτελέση άλυτον πρόβλη
μα.

--------- <$>---------
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΦΛΥΑΡΙΑ

—·—
Πρωινή οικονομική ήιμερηρία 

έφημερίς, εκπροσωπούσα κάθε 
άλλο παρά έργατοϋπαλληλνκά 
συμφέροντα, αίφνιδίως, ένώ· ό 
σχετικός σάλος είχε κοπάσει, 
άνεμάσησε τό παλαιό γνωστό 
τροπάριο διά νά μάς γνωρίση 
ότι «πρέπει νά γίυη συγκέν- 
τριωσις τών ασφαλιστικών ορ
γανισμών είς τό Ι.Κ.Α. διά νά

■Φ--------------
καταστή δυνατή ή μείωσις τών 
γενικών των εξόδων καί ή ένο- 
ποίησις τών παροχών».

’Επικίνδυνος φλυαρία. Τόσογ 
διά τούς ήσφαλισμένους έάν ά- 
ποσκοπεΐται ή διαμόρφωσις τής 
κοινής γνώμης πρός τήν έσφαλ- 
μένηνι ώς έπανειλημμένως άπε- 
δείχθη διά σχετικών δημοσιευ
μάτων, κατεύθυνσιν, όσον καί 
διά τούς τυχόν κρυπτομένους 
όπισθεν τοΰ άρθρου, διότι θά 
γνωρίσουν διά μίαν ακόμη φο
ράν, έάν τό θελήσουν, δτ,ι οί 
ήσψαλισμένοι είναι περισσότε
ρον παρά ποτέ αποφασισμένοι 
νά προστατεύσουν τήν ανεξαρ
τησίαν τών ασφαλιστικών των 
οργανισμών άδιαφοροΰντες έάν 
αμυνόμενοι θά προκαλέσουν καί 
κοινωνικήν αναταραχήν.

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

ΤΟ ΒΙΟΛΙ ΒΙΟΑΑΚΙ ΤΟΥ. . .
—♦—

Καπά τόν απολογισμόν 1958 
τής Τραπέζης τής Ελλάδος, ό 
Διοικητής αυτής έποονέλαβε τάς 
γνωστάς θεωρίας τουι περί συγ- 
κρατήσεως τής νομισματικής ι
σορροπίας διά τής μή παροχής 
οΰδειμιάς αύξήσεως /μισθών καί 
συντάξεων. Καί τούτο όταν ήδη 
ό περιορισμός τής αγοραστι
κής ίκανότητος τών μισθοσυντή
ρητων είς οϋδέν ωφέλησε καί αί 
τιιμαί βασικών ειδών διατροφής 
(πατάτες, /κρεμμύδια, ρύζι, ε
λαίαν κλπ.) ηΰθήθησαν μέχρι 
και 100%.

’Ελπίζομ ν ότι ό Μεγαλοδύ- 
ναμος θά φωτίση τούς Κυβερ
νώντας νά μήν ακούσουν τόν κ, 
Ζολώταιν, διότι αί μέν θεωρίαι 
αύτρΰ περί συγκρατήσεως κλπ. 
μπορεί νά συγκρατοΰν τούς μι
σθούς, αλλά τό ξέσπασμα τής 
λαϊκής άγανακτήσεως ποιος θά 
μπόρεση νά τό συγκράτηση;
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ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΝ & ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ
ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΡΚΑΚΑ — ΤΣΑΚ A 

ΙΑΤΡΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΥ 
ΟΛΓΑΣ Γ. ΛΑΣΚΑΡΗ 

ΙΑΤΡΟΥ
ΣΟΛΩΜΟΥ 62β — ΤΗΛ. 524.209 — ΑΘΗΝΑI 
ΩΡΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ: 8 — 12 π.μ. & 5 — 8 μ.μ. 

Συμβεβλημένον μετά τών Ταμείων Υγείας τών Τραπε
ζών Εθνικής, ’Αθηνών, Ελλάδος, Ίονικής καί Σ.Π.Α.Π. 

Κεροψοποιών, Συντακτών.
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Η ΑΝΑΝΕΟΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΙΣ TON NEQTEPQW ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΝ 

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ή Εθνική Τράπεζα, ώς ζών 

Οργανισμός, ανανεώνει κατά 
καιρούς τό προσωπικόν της. 
Πλήν όμως, ή άρμοδία Διεύθυν- 
σις τής Τραπέζης, αντί διά τής 
άνανεώσεως τοΰλρίχιστονί τοΰ 
προσωπικού νά άνανεώνη καί 
τάς αντιλήψεις της καί νά 
προσαρμογή ταύτας πρός τήν 
ύφισταμένην πραγιματ ικότητα 
περί τήν ποιότητα τοΰ1 νεοεισερ 
χαμένου αίματος καί τούτο 
πρός τό συμφέρον τής Τρα
πέζης, έφαρμόζει διά τούς 
έίσελθόντας άπό τής συγχω-, 
νιεύσεως τών Τραπεζών καί 
εντεύθεν εν κράμα τών πλέ
ον επαχθών διατάξεων τών ί- 
σχυουσών είς τάς δύο Τραπέζας 
προ τής συγχωυεύσεώς των, 
παραβαίνουσα- τούς ύπ’ αΰτήο 
θεσπισθέντας καί ίσχύοντας' 
διά τό ήδη ύπηρετοΰν Προσω
πικόν κανόνας έξελίξεως αό'- 
τοΰ.

Ύπογραιμμίζο/μεν, διά μίαν 
είσέτι φοράν, ότι πάντα ταΰτα 
έχουν βλαβεράς συνέπειας δΓ 
αύτήν ταύτην τήν Τράπεζαίν., 
"Οταν ή συγχώνευσές καί αΐ 
έπάκολουθήσασα ι απολύσεις 
καί αί λοιπαί, κατ’ ουσίαν ά- 
ναγκαστ ι κα ί, άπομακρύνσε ι ς, 
έστέρησαν τήν Τράπεζαν άπό 
τό μεγαλύτερον /μέρος τοΰ έμ
πειρου καί ικανού προσωπικού 
της, κατεφέρθη τό πρώτον 
πλήγμα κατά τής στ-ελεχώσεως 
τής Τραπέζης. Διά τής παρεμ
βολής δέ προσκομμάτων είς τήν 
έξέλιξιν τών νέων συναδέλφων 
άπό τών πρώτων βημάτων των 
είσ τήν Τράπεζαν αφανίζεται 
τό υλικόν άπό τό όποΐον θά ανα
πηδήσουν τά νέα στελέχη καίθά 
προέλθη ό εφοδιασμός τών υπη
ρεσιών τής Τραπέζης δι’ ικανών 
υπαλλήλων. Δυστυχώς, επικρα
τεί Ικαταστρεπτικόν διά τήν 
Τράπεζαν καί τό Προσω
πικόν της φαλκιδευτικόν πνεύ
μα, συνέπεια τοΰ οποίου 
είναι ή άποχώρησις μέχρι στι
γμής είκοσάδος περίπου έκ τών 
νεάττροσληφθέντων υπαλλήλων.1 
Ό Σύλλογος, προβλέπων τόν 
σοβαρώτατον κίνδυνον, υπέβαλε 
άπό τοΰ Νοεμβρίου 1 958 τό α
κόλουθον υπόμνημα, πρός τήν 
Διοίκησιν τής Τραπέζης, έπί 
τοΰ οποίου όμως- ούδείς όμιλεΐ, 
καί το ι ή Διεύθ'υνσις Προσωπι
κού έττλουτίσθη δι’ ειδικών υ
παλλήλων διά τήν «μελέτην καί 
ταχεΐαν διεκπεραίωσιν τών ύπο- 
μινημάτων τών Συλλόγων», καί- 
τοι τόσα πολλά καί ώραΐα έλέ- 
χθησαν καί έγράφησαν περί ά- 
ξιολογήσεως καί προστασίας 
τών νέων υπαλλήλων.

------------Φ-----------
ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

—♦—

Κύριε Διοικητά,
Ά δ ι κ ί α ι είς βά

ρος προσληφθέντων
άπό τού 1954 κ α ί 
εντεύθεν.

Ή Τράπεζα άπό τοΰ 1954 
καί έντεΰθεν διενήργησεν εξ 
διαγωνισμούς προσλήψεως προ
σωπικού.

1) Τήν 7)11 )1954 δημόσιον 
διαγωνισμόν προσλήψεως ά?ρε- 
νος προσωπικού εν Θεσ)νίκη.

2) Τήν 9)1)1955 δημόσιον 
διαγωνισμόν προσλήψεως θήλε- 
ος προσωπικού έν Άθήναις.
3) Τήν 31)7 καί 21)8)1955 
δημόσιον διαγωνισμόν προσλή
ψεως 50 άρρένων υπαλλήλων.

4) Τήν 6)4 καί 20)4)1958 
δημόσιον διαγωνισμόν προσλή
ψεως 50 άρρένων καί θηλέων 
υπαλλήλων, πτυχιούχων Άνωτ. 
Σχολών, έπί βαθμώ δοκίίμου/ 
καθ’ άπασαν τήν 'Ελλάδα.

5) Τήν 6)4 καί 20)4)1958 
δήμόσιον διαγωνισμόν προσλή
ψεως 1 00 άρρένων υπαλλήλων 
έπί έτησίςι συμβάσει, αποφοί
των Γυμνασίου ή μέσης Σχο-ί 
λής, καθ’ άπασαν τήν .Ελλάδα.

6) Τήν 30)3)1958 δημόσιον 
διαγωνισμόν προσλήψεως 60 
θηλέων ύπαλλήλων, αποφοίτων 
Γυμνασίου ή μέσης Σχολής, 
καθ’ άπασαν τήν Ελλάδα,

Τούς έν τφ στοιχ. (1) συν
αδέλφους, ή Τράπεζα, ακολου
θούσα τόν ’'Οργανισμόν Υπη
ρεσίας, έμονιμοποίησε μετά 
πάροδον έτους άπό τής προσ
λήψεως μέ αρχαιότητα είς τόν 
βαθμόν τοΰ δοκίμου άπό της 
χρονολογίας προσλήψεως. Έκ 
νής σειράς όμως τούτης, οί ιμή 
συμπληρώσαντες κατά Ν)βριον 
1955 έτος,ώστε νά περιληφθοΰν 
είς τάς ώς άνω μονιμοποιήσεις, 
περιέπεσαν είς τάς διατάξεις 
τής ύπ’ άριθ. 48)27.2.57 πρά- 
ξεως Διοικήσεως, ήτις τοΐς έπέ- 
βαλεν έν έτος προσωρινότητας, 
κάθορίσασα άρχαιότητα είς τόν 
βαθμόν τοΰ Δοκίμου έ ν έ - 
τ ο ς μετά τήν πρόσ- 
λ η ψ ί ν τ ω ιν.

Οΰτω υπάλληλοι τής αυτής 
σειράς μέ τά αυτά προσόντα 
καί έκπληρώσαντες τούς αυτούς 
όρους καί προϋποθέσεις προσ
λήψεως έκρίθησαν μέ δύο μέ
τρα.

Ή έν λόγω πράξις Διοικήσε- 
ως, ήτις έφηρμόσθη καί έπί 
τών ΰπό αποιχεΐα 2 καί 3 σει
ρών, εισάγει τά κάτωθι μέτρα:

α) Οί προσληφθέντες διά 
τοΰ Δημοσίου Διαγωνισμοΰ 
προσλήψεως ’Αθηνών, (έξσμοι- 
οΰνται πρός αυτούς καί οί τής 
Θεσσαλονίκης), ά ρ ρ ε ν ε ς 
καί θ ή λ ε ι ς, μονιμοποιούν
ται είς τόν βαθμόν τοΰ Δοκί
μου μετά έν ακριβώς έτος άπό 
τής ήμερομηνίας προσλήψεως 
των.

β) Οί προσληφθέντες ώς υ
περάριθμοι έκ τών ώς άνω δια
γωνισμών μονιμοποιούνται ;με-ι 
τά 1,1)2 έτος άπό τής ήμερο
μηνίας προσλήψεως των.

γ) Οί άποτυχόντες είς έν 
μάθημα καί προσληφθέντες, θε
ωρούνται ώς είσελθόντες άνευ 
διαγωνισμού καί μονιμοποιούν
ται μετά συμπλήρωσιν διετίας 
καί κατόπιν εξετάσεων είς ό 
λα τά μαθήματα τά 
άπαιτοήμενα είς εισαγωγικόν 
διαγωνισμόν.

ίδ) 'Ομοίως καί οί προσλη
φθέντες κατόπιν τοπικών δια
γωνισμών ώς έπιτυχόντες, θά 
μονιμοποιηθούν μετά 1,1)2 έ
τος άπό τής προσλήψεως.

Ή εφαρμογή τής ώς άνω 
πράξεως Διοικήσεως έπί τών 
έκτιθεμένων περιπτώσεων αντι
βαίνει τόν ’Οργανισμόν τής 
Τραπέζης, διότι:

1 ) Ώς πρός τό στοιχείο»1 
(α) αυτής.

Δυνατόν νά έστηοίχθη αυτή 
είς τήν παράγραφ. 10 τοΰ άρ
θρου 2 τοΰ ’Οργανισμού καθ' ήν:

Ή Διοίκησις δύναται, πρός 
συΐμπλήρωσιν ύπηρεσιακών κε
νών τοΰ Λογιστικού—/Ταμια
κού Κλάδου μή δικαιολογούν- 
των κατά τήν άπόλυτον κρίσιν 
αυτής τήν πρόσληψιν μονίμου 
προσωπικού, νά προσλαμβάνη 
προσωρινόν ή έπί συμβάσει 
τςροσωπιιϊόν μέ άποδσχάς ύπ’ 
αυτής καθοριζομένας. ...» 
Έπί τούτου παρατηροΰμεν ότι:

1) Ό ύπό στοιχ. (1) δια
γωνισμός, ώς άπέδειξεν ή ιδία 
ή Διοίκησις, μονιμοποιήσασα 
άπό τής προσλήψεως των μέρος 
τών συ/μ μετασχό ντω ν είς αυτόν 
συναδέλφων, άφεώρα τήν πρόσ
ληψιν μ ο ν ί {μ ο υ προσω
πικού, δεδομένου ότι ή ίδιότης 
(μονίμου ή έκτακτου) δέν κα- 
θωρίζετο δΓ επισήμου προκη- 
ρύξεως.

2) ΔΓ επισήμου επίσης προ- 
κηρύξεως δέν καθωρίζετο ή ί
διότης τών πΡ'Οάληψθεισών συν
αδέλφων βάσει τοΰ υπό στοιχ. 
(2) διαγωνισμού, ένώ ή προκή- 
ρυξις τοΰ ύπό στοιχ. (3) τοι- 
ούτου άναφέρεται (είς πρόσλη
ψιν 50 άρρένων ύπαλλήλων έπί 
έτησία συμβάσει».

Πλήν όμως είς άμφοτέρας 
τάς περιπτώσεις ταύτας ή Δι-ι 
οίκησις, διά μεταγενε- 
σ τ έ ρ α ς πράξεως αυτής, μο- 
νιμοποιήσασα τούς υπαγόμε

νους είς αώτάς συναδέλφους καί | 
μή τηρήσασα τήν άναφερομένην 
είς τήν ένταξιν τοΰ προσωρινού J 
είς τό (μόνιμον προσωπικόν δια
δικασίαν τής παρ. 10 (άρθ. 
2), άπέδειξεν ότι αί, προ και 
μετά τήν είσοδον τούτων είς 
τήν Τράπεζαν συνθήκαι έδικαι- 
ολσγουν άπολύτως τήιν πρόσλη
ψιν μονίμου προσωπι
κού, όπερ καί έν τή πραγματι- 
κότητι συνέβαινε καί έν τή αΰ- ι 
τή όξύτητι εξακολουθεί ώς γνω
στόν νά ύφίσταται καί σήμε
ρον.

Συνεπώς τό κατόπι ν τών δια- 
γωνι/σμών τούτων προσληψθέν 
προσωπικιόν είναι έξ ύπαρχής 
μόνιμον καί δέον νά έφαρμοσθή 
ή παράγραφος 1 τοΰ άρθρου 2 
τοΰ ’Οργανισμού.

2) Ώς πρός τό στοιχ. (β) 
αυτής.

Ή διάταξις περί «υπεραρί
θμων» (έπιτυχόντων πέραν τοΰ 
άριθμοΰ τών προσληπτέων κατά 
τήν προκήρυξιν) δέν τελεί έν 
αρμονία πρός τάς διατάξεις 
%οΰ Όιργανισμοΰ. Διότι είναι 
πρόδηλον, έκ τοΰ γεγονότος ότι 
κα ιοί έπιτυχόντες πέραν τοΰ 
έν τή προκηρύξει άριθμοΰ, 
προσλαμβάνονται άπό τοΰδε; 
)ιετά τών λοιπών έπιτυχόντων 
διά νά μονιμοποιηθούν ό π ω σ 
δήποτε μετά προθεσμίαν 
άνευ πλέον δοκιμασίας, ότι αί 
υπηρεσιακού άνάγκαι, διά τάς 
οποίας κατά τήν παράγρφ. 6 
ανάλογος δέον νά ορίζεται «ό 
αριθμός τών προσληπτέων έκ 
τών ύποστάντων δοκιμασίαν 
καί έπιτυχόντων», είναι τοιαΰ- 
ται, ώστε ή πρόσληψις τών υ
περαρίθμων νά είναι αναγκαία, 
μή έπιτρεπομένης τής διαφόρου 
έπί τό δυσμενέστερον μεταχει- 
ιρίσεών των.

3) Ώς πρός τό στοιχεΐον 
δ (τό γ δέν αφορά τάς έκτιθε- 
μένας έν τφ παρόντι περιπτώ
σεις), δεδομένου ότι ούδαμοΰ ό 
’Οργανισμός άναφιέρει διάκρι- 
σιν ώς πρός τήν μεταχείιρισιιν 
τών έπιτυχόντων είς «τοπικούς» 
διαγωνισμούς, πάσα έπιχειρου- 
μένη τοιαύτη εΐναι παράνομος 
καί ά/κυρος.

Ή αψυχολόγητος αυτή διά- 
κρισις άντιστρατεύεται καί αυ
τό τούτο τό συμφέρον τής Τρα
πέζης, καθ’ όσον, πλήττουσα 
άλως άδικαιολογήτως τούς έ- 
παρχιακούς υποψηφίους, τορ- 
πιλλίζει τόν μόνον άσφαλή τρό
πον στ αθέρας έπανδρώσεως τών 
ιέπαρχιακών Υποκαταστημάτων.

Ώς! πρός τόν διαγωνισμόν 
τής 6)4)58 (στοιχ. 4.).

Οί κατόπιν τούτου προσλη
φθέντες πτυχιούχοι Άνωτ. 
Σχολών άρρεινες καί θήλεις συμ- 
φώνως τή σχετική προκηρύξει, 
λαμβάνουν άμέσως τόν βαθμόν 
τοΰ Δοκίμου καί μετά έν (1) 
έτος τόν τού Ύπολογιστοΰ Β’.

Καίτοι ό όρος οΰτος τής 
προαγωγής δηλ. άπό τοΰ βα
θμού τοΰ δοκίμου είς τόν τοΰ 
Ύπολογιστοΰ β’. μετά έν έτος 
άντίκειται είς τόν ’Οργανισμόν 
(άριθ. 4 καί 10 παρ. 2) ό Σύλ
λογος τό δέχεται ώς άπαρχήν 
έπιλύσεως τοΰ αίτήματός -του 
Γεερί προωδήσεως όλων τών 
κεκτημενων πτυχίου Άνωτ. 
Σχολής συνάδελφων, καί ύπό 
τήν προϋπόθεσιν τής νομικής 
κατοχυρώσεως τοΰ δικαιώμα
τος.

Ώς πρός τούς διαγωνισμούς 
ίτής 30)3, 6 καί 20)4)58
(στοιχ. 5 καί 6) προσλήψεως 
«έπί συμβάσει» ύπαλλήλων:

Ή σχετική προκήρυξις άντι- 
βαίνει πρός τό/ν ’Οργανισμόν 
(άρθ. 2). Διότι, όταν ή Διοί- 
κησις προκηρύσσει διαγωνι
σμόν «έπί έτησία συμβάσει» 
δηλ. πρός πλήρωσιν υπηρεσια
κών κενών λόγψ προσωρινότη
τας ή τού εκτάκτου τής άνάγκης 
(συμφώνως τή παρ. 10) καί 
είς τήν προκήρυξιν περιλαμβά
νει όρον, καθ’ δν οί έπιτυγχά-

| νοντες είς τόν διαγωνισμόν «με
τά εν έτος άπό της πρσσλήψε- J ώς των όνο|μάζονται δόκιμοι 
καί μετά δύο έτη εΰδοκίμου υ
πηρεσίας. . . προάγονται εις 
τόν βαθμόν τοΰ ύπολογιστοΰ 
β» αποβλέπει είς 
πρόσληψιν τακτικού 
προσωπι κού δ ι επομένου ΰπό 
τών παραγρ. 1,5 καί 6, αΐ δια
τάξεις τών οποίων υποχρεώνουν 

I αύτήν, όπως τούς επιτυγχά
νοντας προσλάβη έπί βαθμφ 
δοκίμου.

Συνεπώς ή προκήρυξις κα- 
θορίζουσα τήν μετά έτος μονι- 
μοποίησιν αποβλέπει είς κομ 
Υαστρατήγησιν τής διατάξεως 
περί προσλήψεως τακτικού 
προσωπικού.

Πέραν τών ώς άνω απόψεων 
|μας περί τού παρανόμου τής 
ύπ’ άριθ. 48)57 Π.Δ. καί τοΰ 
άντι κανονικού τρόπου τών γε- 
νομένων προσλήψεων έκθέτομεν 
τά άποτελέσματα, άτι να επι
φέρουν αυται άπό άπόψεως ο
μοιογενούς μεταχειρίσεως τοΰ 
προσωπικού καί ίεραρχικής έξε- 
λίξεώς του.

1) Τό προ τής συγχωνεύσε- 
ως προσωπικόν τής Τραπέζης 
θεωρείται (μόνιμον άπό τής 
προσλήψεως του έφ’ όσον είσ- 
ήλθεν δΓ έπιτυχοΰς διαγωνι
σμού άλλως ή μονιμότης του 
άρχεται μετά 1,1)2 έτος.

Ανεξαρτήτως τών άντιριρ/ή-ι 
σεων τοΰ Συλλόγου πρός τό 
οΰτω ίσχΰσαν σύστημα, άντιρ- 
ρήσεις, αί όποΐαι εκτίθενται 
Ύμΐν είς τό περί Έντάξεως 
υπόμνημα, παραθέτομεν τούτο 
διά νά καταδειχθή ή διάφορος 
μεταχείρισις μεταξύ τοΰ/ προ 
τής συγχανεύσεως καί τού μετά 
τήν συγχώνευσιν προσωπικού 
διά διατάξεων έτι επαχθέστε
ρων είς βάρους τοΰ δευτέρου 
καθ’ όσον ή επαχθής καί απα
ράδεκτος συνέπεια τής προσω- 
νότητος έπεβάλλετο μόνον είς 
τούς άνευ έξετάσεων είσερχο- 
μένους.

2) Μέρος τών διά τοΰ δια
γωνισμού 7)11)54 είσελθόντων 
εί ςτήν Τράπεζαν προχωρεί κα-J 
νονικώς βάσει τού οργανισμού, 
τυγχάνον ίσης μεταχειρίσεως 
πρός τό πρό τής συγχωνεύσεως 
προσωπικόν, ένώ τό υπόλοιπον, 
καθυστερεί κατά έν έτος άκο- 
λουθοΰν τό σύνολον τοΰ μετά 
τήν συγχώνευσιν προσληφθέν- 
τος προσωπικού.

Τά ώς άνω μέτρα θεσπισθέν- 
τα έπί τφ σκοπώ καθυστε,ρήσε- 
ως τής έξελίξεως τοΰ προσω
πικού—σχετική δήλωσις έγένε- 
το κατά τήν εποχήν τής θεσπί- 
σεώς των παρ’ αρμοδίου άνωτά- 
του λειτουργού τής Τραπέζης 
—έρχονται είς άντίθεσιν μέ τάς 
εκδηλώσεις τής νΰν Διοικήσε- 
ως περί άπαρεγκλ ίτου τηρήσε- 
ως τών κατοχυρούντων τά δι
καιώματα τοΰ προσωπικού κα
νόνων καί δη περί «προωθήσε- 
ως τών νέων».

Συνεπώς προέχει ή ά>ρσις 
των καί ή άποκατάστασι ς τής 
δικαιοσύνης διά:

1 ) Εφαρμογής έφ’ απάντων 
τών άπό τοΰ 1954 καί έντεΰ
θεν προσληφθέντων ύπαλλήλων, 
τών διατάξεων τοΰ ’Οργανισμού 
περί προσλήψεως μονίμου προ
σωπικού καί

2) (ιΠροκει μενού περί πτυ
χιούχων Άνωτ. Σχολών) έψαρ- 
μαγής τής είς τάς λοιπάς μεγά
λος Τ ραπέζας καί τό Δημόσιον 
ειδικής διετούς προωθήσεως, 
είς άπαντας τούς έν τή Τραπέ- 
ζή κεκτημένους τήν ιδιότητα, ώς 
δΓ ειδικού ύπομνήματος είση- 
γούμεθα-
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ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΝ. ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Το Διοικητικόν Συμβούλιον 

του Συλλόγου κατά την πρώτην 
συνεδρίασιν αύτοΰ μετά την 
σύστασίν του εις Σώμα, άπη- 
σχολήθη μέ την προβολήν τών 
βασικών ζητημάτων ταυ προ
σωπικοί) : Μισθολογικοΰ, ’Α
σφαλιστικού, Έντάξεως — 
’Οργανισμού, Ενιαίου ωραρί
ου.

'Ως γνωστόν τό περιεχόμε- 
νον των έν λόγω αιτημάτων ’έ
χει τεθή ύπ’ δψιν τής Διοικήσε
ις τής Τραπέζης κατά την πα- 
ριελθοΰσαν θητείαν τού Συλλο
γικού ’Οργάνου, εις δέ τούς 
αρμοδίους Κυβερνητικούς πα
ράγοντας κατά την αυτήν πε
ρίοδον διά τής 'Ομοσπονδίας.

Εφέτος είναι πλέον καιρός 
τά ζητήματα τούτα νά περά- 
της εις τό στάδιον τής πραγμα- 
τοποιήσεως. Ό διαρρεύσας 
χρόνος θά ήτο άρκετός διά την 
έκπάνησιν όχι ιμόνον σχεδίου 
έπιλύσεως των ζητημόαων τού 
Προσωπικού τής Τραπέζης, αλ
λά προγράμματος άναπτύξεως 
μιας ολοκλήρου χώρας. Μέ τά 
δεδομένα ταύτα τό Δ. Συμβού
λιον τού Συλλόγου έλαβε απο
φάσεις καθ’ ας:

1 ) Καταμερίζεται ή συλλο
γική εργασία μεταξύ των Συμ
βούλων, 2) Τά αίτήματά μας 
θά έλθουν ενώπιον τής Κυβερνή- 
σεως δι’ αμέσου επαφής τού 
Συλλόγου μετά των Κυβερνητι
κών παραγόντων, 3) , Εξασφα
λίζεται ή συνεχής δραστηριό- 
της τής συλλογικής ήγεσίας, 
ώστε ή προβολή καί άξίωσις 
ίκανοποιήσεως τών αιτημάτων 
τού Προσωπικού σΰδεμίαν κάμ-

ψιν νά παρουσιάζη μέχρι τής έ
πιλύσεως καί 4) Επιβάλλεται 
ή συνεχής επαφή ήγεσίας καί 
ουναδέλφων, ιδία τών επαρχια
κών Ύποκ)των.

Τό Διοικ. Συμβούλιον τού 
Συλλόγου έλαβεν αφορμήν έκ 
τής παρουσιάσεώς του είς τούς 
κ.κ. Διοικητήν καί Υποδιοικη
τήν τής Τραπέζης νά εύχαρι- 
στήση τήν Διοίκησιν διά την 
καταβολήν τού εκτάκτου δεκα
πενθημέρου τής 24)3)59 χαι- 
ρετίζουσα αύτήν ώς έκδήλωσιν 
άντιλήψεως τής οίκτράς, οικο
νομικής θέσεως τού Προσωπι
κού καί ίάπαρχήν ενεργειών διά 
ιήν μόνιμον βελτίωσιν τών απο
δοχών του.

Ή Διοίκησις έδήλωσεν, ότι 
το πρόβλημα τής βελτιώσεως 
τών άποδοχών τού Προσωπικού 
κατά τρόπον ικανοποιητικόν, 
ώστε νά μην ανατρέχω μ εν είς 
τά έκτακτα δεκαπενθήμερα, τήν 
άπασχολεΐ σοβαρώς, άποτελεΐ 
δέ τό κυριιώτερον μέλη μα αυτής 
μετά τό πέρας τών Έλληνογερ- 
μανικών διαπραγματεύσεων διά 
τήν άνάπτυξιν τών έργασιών 
τής Τραπέζης.

-Ψ-
ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Έκ τών επανειλημμένων συν
αντήσεων τής Διοικήσεως τού 
Συλλόγου μετά τής Διευθύνσε- 
ως Προσωπικού έχει διαπιστω- 
θή, διά μίαν είσέτι φοράν, ή 
βραδύτης μεθ’ ής άντιμετωπί- 
ζονται τά τρέχοντα ζητήματα 
μας. Οΰτω, ένώ αί προαγωγαί 
Λογιστών Α' προς ύποτ)χας 
1958 ύποτμηματαρχών δέ καί

ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΑ! ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 

--- «----
Τό νέον υπό τον κ. Γ. Δα- 

σκαλάκην Δ. Σ. τού Συλλόγου 
έγένετο δεκτόν ύπό τού Διοικη- 
τοΰ κ. Ζολώτα καί μελών τής 
Διοικήσεως τής Τραπέζης. '!Η 
συλλογική ηγεσία έξεδήλωσε 
τήν άπόφασίν της όπως συνερ- 
γασθή μέ τήν Διοίκησιν έν πνεύ 
μάτι κατανοήσεως καί ισοτιμί
ας, ή δέ τελευταία, ώς έγνώσθη, 
έπέδειξε ζωηρόν ενδιαφέρον διά 
τά έκκρεμή ζητήματα τού προ
σωπικού. Κατά τάς ύπαρχού- 
σας πληροφορίας συντόμως θ’ 
άνακοινωθοΰν αί αποφάσεις τής 
Διοικήσεως ιδία έπί τής έθε- 
λουσίας έξόδου.

Πληροφορούμεθα δτι ή είς 
τήν Τράπεζαν 'Ελλάδος κατα- 
βληθεϊσα έκτακτος εξ 1 δεκα
πενθημέρου οίκον, ένίσχυσις ά- 
φεώρα μόνον τούς λαμβάνοντας 
σύνολαν μηνιαίων άποδοχών κά
τω τών δρχ. 2.500.
—---------------------------------------♦-------------------------------------------------

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ —♦—
Ύπό τού Δ.Σ. τής Τραπέ; 

ζης άπεφασίσθη ή αύξησις τού 
επιδόματος θέσεως.

’Αναμένεται έπίσης f\ άπό- 
φασις περί συντάξεως έπετηρτ- 
δος. Συμπληροΰνται έντός τών 
ημερών αί προαγωγαί έτους 
1958.-------------- ♦------------------ -

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Έπραγ ματοπο ιήθησαν κατά 

τόν παρελθόντα (μήνα είς τά 
Γραφεία τού Συλλόγου έπανευ 
λημμέναι συγκεντρώσεις τού 
Προσωπικού καθ’ ας κατηγγέλ- 
θη ή έπιδεικνυομένη έκ μέρους 
τής Γεν. Διευθύνσεως άδι αφο
ρία προς τά ζητήματα τών λει
τουργών τής Τραπέζης ήτοι τού 
Εσωτερικού ’Οργανισμού καί 
τής ίσης μισθολογικής μεταχει- 
ρίσεως μέ τούς συναδέλφους 
των τών μεγάλων Τραπεζών1.

Οί υπάλληλοι τής ’Εμπορι
κής Τραπέζης 6Γ έκκλήσεως

προς τούς κ.κ. Πρόεδρον καί 
Άντ)δρον τής Κυβερνήσεωςκαί 
Υπουργούς Εργασίας καί ’Εμ
πορίου, ζητούν όπως έπιλη- 
φθοΰν τών ζητημάτων των τό 
ταχύτερον προς αποτροπήν τής 
άλλως άνσπαφεύκτου αναταρα
χής.

Τά αιτήματα άνεπτύχθησαν 
ύπό τής Συλλογικής ήγεσίας 
καί κατά τήν Γενικήν Συνέλευ- 
σιν τών Μετόχων. Έγνώσθη 
δτι ό Διοικητής τής Εμπορικής 
Τραπέζης κ. Σ. ’Ανδοεάδης κα
τά τήν, έν όψει τής Γ εν. Συνε- 
λεύσεως, συνάντησίν του ιμετά 
τού Συλλόγου ύπεσχέθη τήν ί- 
κανοποίησιν τών ζητητμάτων 
τού Προσωπικού ιδία τού μι
σθολογίου, ήν καί άναμένει ό 
Σύλλογος.
.------------- —♦----------------- —

ΙΟΝΙΚΗ — ΛΑΪΚΗ
’Από τής 19)3)59 διενερ- 

γοΰνται αί προαγωγαί. Ή Γεν. 
Δ)νσις τής Τραπέζης ύπεσχέ
θη ν’ άσχοληθή μέ τά λοιπά αι
τήματα, ήτοι Μισθολογικόν, 
’Οργανισμόν, ΐσην μεταχείρισιν 
είσπρακτόρων Ίονικής —- Λαϊ
κής μέ τούς τής Εμπορικής καί 
" | δρυσ ι ν Αύ τ οτ ελοΰ ς Τα μ ε ί ο υ 
Άσφαλίσεως Προσωπικού Λα
ϊκής Τραπέζης, δπερ σήμερον 
είναι ήσφαλισμένον είς τό Ι.Κ. 
Α. ’Αναμένεται συντόμως κοινή 
συνάντησις τών διοικήσεων τών 
Συλλόγων Εμπορικής — Ίο
νικής -— Λαϊκής μετά τού κ. Σ. 
Άνδρεάδη προς λήψιν άπαντή- 
σεως επί τών αιτημάτων των.

ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 

—*—ΓΠληροφορούμεθα, δτι ή! Διεύ- 
θυνσις τής Τραπέζης κατόπιν 
τής άποφάσεως τού ; Δ.Δ.Δ.Δ.
περί οικογενειακών έπιδομάτων 
έπαυσε νά καταβολή τά διά 
παλαιοτέρας Συλλογικής συμ
βάσεως τού Προσωπικού της 
παρεχόμενα ύψηλότερα τοιαΰ- 
τα.

ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
-------- ♦--------

Τή αιτήσει των ένεγράφησαν είς τόν Σύλλογόν μας οί

κατωτέρω νεοπρσσληφθέντες
1) ’Άννα Μοσχοχείλου
2) Άγγ. Μεσχούρη
3) Παν. 'Ηλιόπουλος
4) Νικόλ. Ζακυνθινάς
5) Άντ. Κοτρωνάκη
6) Γεωργ. Παπαγεωργίου
7) Κλ. Καλλιμάνης
8) Αίκ. Παπασυμεών
9) Βασιλ, Μυλωνάς

συνάδελφοι:
10) Νικόλ. Σαμαράς 
11 ) Κων. Σανδάλης
12) Ελπίς Γαλανού
13) Κων. Κάκκος
14) Π. Χατζησταύρος
15) Μάρκος Βελούνιας
16) Μαρία Σπυροπούλου
17) Φραγκίσκη Γεωργούλη
18) 'Ελένη Λιάντζουρα

άνω 1957 καί 1958 προεβλέ- 
ποντο, συμφώνως προς διαβε
βαιώσεις αυτής ταύτης τής 
Διευθύνσεως, δτι θά έπερα- 
φοΰντο μέχρι τέλους παρελθόν
τος Μαρτίου, οπότε θά έπήρχε-1 

το ένημέρωσις είς, τάς προαγω- 
γάς—τό πρώτον μετά τό 1956 

•—καί είτα άπερί σπαστός ή υ
πηρεσία θά ήσχολεΐτο μέ τήν 
’Ένταξιν καί τόν ’Οργανισμόν, 
ύπερέβημεν ήδη τόν ήμισυ ’Α
πρίλιον, χωρίς νά έχη κερδηθή 
τουλάχιστον τό ήμισυ τής κα- 
θυστερούσης περί τάς προα- 
γωγάς εργασίας.

'Η έπιτροπή διά τήν άνασύν- 
θεσιν τού Όργανισμού συγκεν
τρώνει ακόμη στοιχεία, ή δέ με
λέτη τής Έντάξεως κατά δή- 
λωσιν τής αρμόδιας υπηρεσίας 
εύρίσκεται έν τώ περατοΰσθαι.

Σειρά πράξεων Διοικήσεως, 
διά τήν ρύθμισιν ειδικών ζητη
μάτων, έν οίς καί ή αύξησις τού

Ταμειακού επιδόματος, έκκρε- 
μούν προς υπογραφήν παρά τώ 
κ. Διοικητή.

Κατ’ ούτάς κυκλοφορεί έγκύ- 
κλιος όρίζουσα κατά βαθμόν 
καί Θέσιν, ώς έπίδομα πλέον, 
τό εξ ασφαλιστικών προμηθειών 
παρεχόμενον ποσόν. διανεμόμε- 
νον ώς γνωστόν μέχρι σήμερον, 
διά μυστικών φακέλλων.

'Η Διοίκησις τού Συλλόγου 
διαβεβαιώνεί τήν Διοίκησιν 
τής Τραπέζης καί τάς υπηρεσί
ας της, δτι θά διευκολύνη παν- 
τί τρόπω τό έργον των, διά τήιν 
άνακούφισιν καί αυτών τών ί
διων έκ τού βάρους τών αιτη
μάτων τού Προσωπικού, τούς δέ 
συναδέλφους, δτι θά τούς ένη- 
μερώνη τακτικώς έπί τής πο
ρείας τών ζητημάτων των, θέλει 
δέ έπικαλεσθή καί τήν καθολι
κήν βοήθειάν των είς περίπτω- 
σιν παντός απευκταίου.

0 κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΠΟΧΩΡΕΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ

Ή «Τραπεζιτική» έλαβε πα
ρά τού κ. Κ. Μελισσαροπού- 

λου, προς δη)μοαίευσι·ν τήν κά
τωθι άνακοίνωσιν:

’Αγαπητοί συνάδελφοι,
Τιμηθείς δΐς διά τού Προε

δρικού αξιώματος καί έν συνε
χεία δίς άποδοκι μασθείς, απο
χωρώ όριστικώς, ώς εύνόητον, 
πάσης συνδικαλιστικής άναμί- 
ξεως.

Ευχαριστώ θερμώς τούς αγα
πητούς συναδέλφους, οϊτινες μέ 
έτίμησαν διά τής εμπιστοσύ
νης των.

Ευχαριστώ έπίσης τούς συ
ναδέλφους εκείνους, οϊτινες, μέ 
τό νά μοΰ άρνηθοΰν τήν εμπι
στοσύνην των, μέ άπήλλαξαν 
τών απογοητεύσεων καί πικρι
ών, αϊτινες μοιραίως συνοδεύ
ουν τό προεδρικόν άξίωμα.

"Ολως ιδιαιτέρως ευχαριστώ 
τούς αγαπητούς συνεργάτας, 
τόσον τών εποχών τής επιτυχί
ας, όσον κα ί τών έποχών τής 
αποτυχίας.

’Απευθυνόμενος προς Υμάς, 
αγαπητοί συνάδελφοι, δι’ ύστά- 
την φοράν, εύχομαι όλοψύχως δ- 
πως οί τιμηθέντες κατά τάς αρ
χαιρεσίας — καί ιμάλιστα το- 
σοΰτον πανηγυρικώς, ώστε νά 
τούς δημιουργούντσι μεγάλα 
περιθώρια δυνατοτήτων, αλλά 
καί υποχρεώσεων — έκλεκτοί 
συνδικοΛισταί καί συνάδελφοι 
επιτύχουν πλήρως είς τό σκλη
ρόν έργον τό οποίον έχουν άνα- 
λάβει καί δπως άνατείλουν εύ- 
τυχέστεραι ήμέραι δΓ δλους 
τούς έν Έλλάδι έργαζομένους. 
Μετά οσναδίφικών χαιρετισμών

Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
♦

ΛΟΙΠΑΙ ΕΡΓΑΤΟΎ ΠΑΛΛ. ΕΙΔΗΣΕΙΣ
------- ♦---------

ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΤΡΟΧΙΟΑΡΟΜΙΚΩΝ 
ΑΙΤΙΑ Η ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - Η. Ε. Μ.
Τό προσωπικόν τών τροχιο

δρόμων ’Αθηνών — Πειραιώς 
καί αυτοκινήτων τής Η.Ε.Μ. 
κατήλθε είς νέας αλλεπαλλή
λους τριώρους στάσεις έργασί-' 
ας μέ αίτημα τήν άπάλειψιν 
τών προσβαλλουσών τά δικαι
ώματα τών τροχιοδρομικών δια
τάξεων τής νέας συμβάσεως 
Δημοσίου - ΗΕΜ.

Συμφώνως προς άνακοίνωσιν 
τής Ένώσεως Προσωπικού Η. 
Ε.Μ., στάλε ίσης προς τήν Βου
λήν καί τάς συνδικαλιστικάς 
όοΥανώσεις, έπισημαίνοινται ι
διαιτέρως αί διατάξεις διά τών 
οποίων α) προβλέπεται δριον 
συνταξιοδοτήσεως τό 60ον έτος 
τής ηλικίας των, δπερ δεν δύ- 
νανται νά καλύψουν οί τροχιο- 
δρομικοί λόγφ τής φύσεως τού 
έπαγγέλματος. Οΰτω οί απο
λυόμενοι βάσει τής συμβάσεως 
καί μή συινταξιοδοτοήμενοι φθά
νουν τούς 500, θά παραμείνουν 
δέ άνεργοι, διότι δεν υπάρχει 
άνάδοχος έπιχείρησις, β) κα- 
Υαργεΐται ή έπικουρική άσφάλι- 
σις, γ) Καταργοΰνται οί νόμοι 
προστασίας παλαιών καί νέων

πολεμιστών, δ) Κοταργεΐται 
ονσιαστικώς τό 8ωρον, διότι έ- 
φαρμόζεται τό σύστημα εργα
σίας τών ιδιωτικών λεωφορεί
ων, ε) καταργεΐται ή ύποχρέ- 
ωσίς τής 1 Εταιρείας δπως είς 
έκαστον άπολυόμενον καταβάλη 
άποζημίωσιν ένός μισθού κατ’ 
έτος υπηρεσίας καί είσάγονται 
περικεκομμέναι αί διατάξεις 
τού Ν. 2112, στ) Καταργεΐται 
ή προστασία τών συνδικαλιστι
κών στελεχών.

Ύπό πολλών συνδικαλιστι
κών οργανώσεων έκρίθη απα
ραίτητος ή έκδήλωσις αλληλεγ
γύης προς τούς τροχιοδριαμι- 
κούς, διότι ό άγων των δεν εί
ναι καθαρώς ίδικός των άλλά 
καί τών λοιπών έργαζομένων, 
διότι πέραν τού δτι ή σύμβα- 
σις έπιφέρει καί 20λεπτον αΰ- 
ξησιν τών εισιτηρίων δλων τών 
γραμμών, αί είσαγό|μεναι δια
τάξεις άποτελοΰν προηγούμε- 
νον, τό όποιον ευκόλως δύναται 
νά έπαναληφθή καί είς άλλους 
κλάδους έπί παρομοίων περι
πτώσεων.
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Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΣ
-------- ♦--------

Λόγφ τών παρουσ ι ασθ ε ι σώ V j 
κατά τό δίμηνον Φεβρ)ρίου —] 
Μαρτίου αλλαγών είς· τήν ήγε- 
σίαν πολλών Τραπεζοϋπαλλη
λικών Συλλόγων, ή Όμοοττον- 
δία άπήλθεν προσωρινώς έκ τού 
προσκηνίου τής Συνδικαλιστι
κής ζωής. "Εν ουσιώδες γεγο
νός είναι καί ή άλλαγή τής ή
γεσίας τού Συλλόγου τών Υ
παλλήλων τής Τραπέζης Ελλά
δος οπότε συμφώνως τφ Κατα
στατικά τής Ο.Τ.Ο.Ε. έπιβάλ- 
λεται καί αντίστοιχος άλλαγή 
είς τήν Διοίκησιν τής 'Ομο
σπονδίας κατόπιν άποφάσεως 
τού Γενικού Συμβουλίου αυτής.

Είναι ανάγκη απόλυτος,' δ
πως αί διατυπώσεις συμπληρώ- 
σεως τής ήγεσίας τού κλαδικού 
μας οργάνου, λάβουν χώραν 
συντόμως, διότι πλεΐστα είναι 
τά προβλήματα, τά όποια έχει 
ν’ άντιμετωπίση ό δευτεροβά
θμιος ’Οργανισμός μας. Ούδε- 
μία τών άποφάσεων τού Α' Πα
νελλαδικού Συνεδρίου εύρε ά- 
νταπόκρισιν έκ μέρους τών ι

θυνόντων. Οί συνάδελφοι τών ε
παρχιών τών ’Εμπορικών ιδίως 
Τροτπεζών στενάζουν ύπό καθε
στώς εργασίας τού 1859 ένώ οί 
μισθοί μας προς χλευασμόν τής 
οικονομικής μας θέσεως, θεω
ρούνται άνώτεροι δλων τών έρ- 
γαζαμένων.

Ή ‘Ομοσπονδία μας συν τοΐς 
άλλοις άποτελεΐ καί τόν1 φάροι/ 
τής έλπίδος, προς δν προσβλέ
πουν πλεΐσται όίλλαι υγιείς ορ
γανώσεις έργαζομένων (μεθ’ ών 
αΰτη άποτελεΐ τήν σπονδυλικήν 
στήλην καί τάς βάσεις διά τήν 
άνοικοδόμησιν τού συνεπούς 
συνδικαλιστικού κινήματος τής 
Χώρας. Αυτό και μόνον έπιβάλ
λει είς τάς ’Οργανώσεις μέλη 
της νά θεωρήσουν ζήτημα τιμής 
τήν έπαναλε ι τουργ ί αν της καί 
δή κατά ταχύτερον ρυθμόν καί 
τελειότερον σύστημα, ώστε νά 
θεωρήσουν καύχημα τό δτι έπί 
τής θητείας αυτών ή 'Ομοσπον
δία όχι μόνον έξεπλήρωσε τόν 
προορισμόν της, άλλά απέδω
σε καί τά μέγιστα,

ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΙΣ 
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΤΕΓΩΝ

--------ψ--------
Τό α' δεκαήμερον τρέχοντ. 

μηνός άνασυνεστήθη ό ίδρυθείς 
άπό τού 1949 Σύνδεσμος ’Α
στέγων Προσωπικού Εθνικής 
Τροστέζης τής Ελλάδος καί ά- 
τονήρας έπί συγχωνεύσεως. 
Ώς γνωστόν ό Σύνδεσμος απο
τελεί συνδικαλιστικήν όργάνω- 
σιν, ύπό τήν αιγίδα τού Συλλό
γου, σκοπούσαν είς τήν ένωσιν 
τών αστέγων καί πλημμελώς 
έστεγασμένων συναδέλφων, τήν 
μελέτην καί ύπόδειξιν μέσων 
Χύσεως τού προβλήματος τής 
στεγάσεως καί διά συνδικαλι
στικής δράσεως έπιδίωξιν τής 
πραγμ ατοπο ι ήσεως αυτών. ’Α
νεξαρτήτως τής ύπάρξεως Συν
εταιρισμών Στεγάσεως, οί ό- 
σοΐοι άποτελοΰν οίκονομ ικάς! 
οργανώσεις, ή δράσις τοΰ Συν
δέσμου ’Αστέγων άναμένεται 
’-’ά συμβάλη άποτελεσματικώς 
είς τήν έπίλυσιν τοΰ στεγαστι- 
<οΰ προβλήματος. Άναφέρεται 
έπί τή εύκαιρίφ ή γνώμη τών 
συναδέλφων, δτι πρέπει νά γί- 
‘uri αναπροσαρμογή τών κατα
στατικών διατάξεων τού Συνδέ
σμου, ώστε ή ίδιότης τού μέ
λους νά έπεκταθή καί είς τούς 
νεωτέρους καί άσθενεστέρους 
οικονομικός συναδέλφους.
Έν πάση περιπτώσει όμως ή 
άνασύστασις θεωρείται βήμα 
σοβαρόν ή δέ επιτυχία θά έξαρ- 
τη,θή έκ τής εργασίας τής Διοι- 
κήσίεώς του. Ή προσωρινή Δ. 
’Επιτροπή τοΰ Συνδέσμου έξέ- 
δωσε την κάτωθι άνακοίνωσιν: 
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

'Ο Σύνδεσμος ’Αστέγου Προ- 
σωπικουΈθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος, ίδρυθείς προ 1 Οετίας 
ύπό όμάδος έκλεκτών συναδέλ
φων καί ό όποιος τόσον λαμ
πρόν δράσιν έπέδειξε μέχρι τής 
συγχωνεύσεως, δυστυχώς διά 
πολλούς λόγους,ιδίως όμως λό
γω τής άπολύσεως έκ τής ύπη- 
ρεσίας τών περισσοτέρων με
λών τής Διοικήσεώς του, άπό 
τού έτους 1954 καί έντεύθεν ή- 
δράνησε έντελώς περιελθών είς 
πλήρη άφάνειαν. Καί όμως οί 
λόγοι, οί όποιοι έπέβαλον τότε 
τήιν σύστασίν του, δηλαδή ή 
στέγασις τού άστεγου Προσω
πικού, ούδόλως έξέλιπον διότι 
καί σήμερον πλείΐστοι υπάλλη
λοι τής Τραπέζης μας στερού
μενοι ιδιοκτήτου στέγης αναγ
κάζονται νά καταιβάλλουν μέγα 
ίμερος τών άποδοχών των μηνι- 
αίως δΓ ένοίκιον, ένώ άλλος 
σημαντικός άριθμός στεγάζεται 
είς ιδιοκτήτους μέν άλλά άνε
παρκείς ή καί άνθυγιεινάς κα
τοικίας.

Έν τούτοι ς άπό έτών τόσον 
τό Προσωπικόν όσον καί ή Τρά
πεζα καταβάλλουν μην ι αίαν ει
σφοράν υπέρ οργανισμού άπό 
Υόν όποιον ουδέποτε πρόκειται 
νά στεγασθή τό Προσωπικόν, 
ένώ έξ άλλου μέγας άριθμός ά- 
διαθέτων οικοπέδων έν Φιλοθέη 
άντ ι στάσεως μή οϋσης, παρα- 
χωρσύνται παρά τού οικείου 
Συν)σμοΰ είς τρίτους, παρα- 
γνωριζομένων των, πραγματικών 
δικαιούχων ύπαλλήλων τής ’Ε
θνικής Τραπέζης.

Επειδή σήμερον ούδεμία έ
στω και τυπική Διοίκησις τού 
Συνδέσμου υπάρχει, ύπό όμά
δος συναδέλφων δεινώς χειμα-; 
ζόμένων άπρ άπόψεως στέγης,

άπεφασίσθη ή άναβίωσις τοΰ 
Συνδέσμου μας καί προς τόν 
σκοπόν αυτόν ήτήσαντο τήιν νό- 
μω τακτοποίησιν τοΰ ζητήμα
τος τής Διοικήσεώς του.

Οΰτω δι’ άποφάσεως τοΰ κ. 
Προέδρου τών έν’Αθήναις Πρω
τοδικών συνεστήθη Προσωρινή 
Διοικητική Έπιτροπή έκ τών 
ύποφαινομένων ήτις καί συινελ- 
θοΰσα συνεκροτήθη είς Σώμα 
ώς κάτωθι:

Γεώργιος Παπαϊωάννου Πρό
εδρος, Άθαν. Άμυλίδης ’Αντι
πρόεδρος, Ίωάν. Ροΰσσος Γεν. 
Γραμματεύς, Νικ. Τσιρίβας 
Ταμίαςκαί Σύμβουλοι οί: Θεόδ. 
Π απαγ ιαννόπουλος, Γ εώργιος 
Σακελλαρόπουλος, Γεωργ. Δη- 
ύόπουλος, ’Ιωάννης Γιαβερό- 
πουλος, Βασ. Παπασταθόπου- 
λος. Μηνάς Βλαβιανός.

"Εργον τής Προσωρινής Δι- 
οικήσεως θά εΤνοα ή διενέργεια 
αρχαιρεσιών καί ή διαχείρισις 
τών ζητημάτων τοΰ Συνδέσμου 
μέχρι τής έκλογής τής αιρετής 
Διοικήσεώς του.
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σκοπός μας δεν είναι νά 
προσθέσω μ εν ένα άκόμη Προε- 
δρεΐον είς τά τόσα υπάρχοντα 
είς τό Προσωπικόν, άλλά νά άν- 
(τιμετωπίσωμεν ένα ειδικόν θέμα 
τό όποιον άποπνικτικώς κατα- 
βασανίζει μίαν μερίδα τοΰΠρο- 
Οωπικοΰ καί νά προσφέρωμεν 
οΰτω θετικήν υπηρεσίαν είς 
τούς άστεγους συναδέλφους.

Άλλά διά τήν έπιτυχίαν δεν 
άρκεΐ ή θέλησις τών ολίγων. 
’Απαιτείται ή ένίσχυσις τών 
πολλών.

Διά τούτο καλοΰμεν όλους 
τούς συναδέλφους, όπως μάς 
συμπαρασταθούν άποφαοτστι- 
κώς είς τήν ώραίαν ταύτην 
προσπάθειαν.

Αίτημά μας είναι:
'Η χσρήγησίς δανείων ύπό 

τής Τραπέζης είς τούς άστε
γους υπαλλήλους της πρός ά- 
πόκτησιν ιδιοκτήτου στέγης, ώς 
ύπό τοΰ έγκεκρι μόνου ύπό τού 
Γεν. Συμβουλίου τής Τραπέζης 
άπό τού έτους 1951 «Κανόνι- 
σιμού Στεγάσεως»προβλέπεται.

Διά τήν όσον τό δυνατόν μι- 
κροτέραν έπι βάρυναιν τών υ
παλλήλων, ό Σύνδεσμος θά ά
γων ισθή διά τήιν άπόδοσιν των 
οικοπέδων τής Φιλοθέης είς τούς 
φυσικούς αυτών δικαιούχους υ
παλλήλους τής Εθνικής Τ,ρα- 
πέζης ώς καί διά τήν άπόδοσιν 
‘τής υπέρ του Ο.Ε.Κ. κρατήσε- 
ως είς τόν Χογ)σμόν στεγάσεως 
τού Προσωπικού.

Ή Προσωρινή Έπιτροπή έν
τός τών ημερών θά έπισκεφθη 
τόν κ. Διευθυντήν τού Διοικη
τικό ΰ τής Τραπέζης τοΰ οποί
ου θά ζητήση τήν συμπαράστοι- 
σιν, καί 6ά τόν παρακαλέση, ό
πως προπαρσσκευάση παρου- 
σίασίν μας είς τόν κ. Διοικη
τήν, είς τόν όποιον θά άναπτύ- 
ξη τό θέμα.

Διά νεωτέοας άνακοινώσεως 
μας θά τηρήσωμεν ύμάς ένημέ- 
ρους τών ένεονειών μας.
Μετά σνν)λφΐκών χαιρετισμών

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

--------- ®---------
Σ η μ.: Ό Σύνδεσμος Αστέ

γων κυκλοφορεί δελτία πρός 
συμπλήρωσιν ύπό τών άστεγων 
συναδέλφων έπί τώ σκοπώ τής 
άπογραφής αυτών. Παρακαλεΐ- 
σθε όπως Ιμετά πάσης προσο
χής καί ενδιαφέροντος συμπλη- 
ρώσητε ταύτα, ΐνα διευκολυνθή 
τό έργον τοΰ συνδέσμου.


