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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΟΥ 1959
Το 1958 ανήκει ήδη εις 

την ιστορίαν. Είς την ίστο- 
ρίαν επίσης ανήκουν καί αί 
προσπάθειαι των συλλογι
κών οργάνων διά την ύπο- 
κίνησιν τοΰ ενδιαφέροντος 
των εργαζομένων περί τά 
ζητήματα των, διά την έξύ- 
φτοσιν τής αγωνιστικής των 
δι αΟέσεως καί την άξιοποί- 
ησίν της προς έπίλυσιν των 
προβλημάτων των.Προβλη- 
μάτων πολλά των οποίων 
φέρουν χρονολογίας πολύ 
παλαιοτέρας τοΰ άπελθόν- 
τος έτους καί προβλημάτων 
γεννηθέντων σκοπίμως εν
τός τοΰ 1958, μέ σκοπόν νά 
εμποδίσουν ή νά αναβάλουν 
την λΰσιιν των παλαιών, λυ 
σιν την οποίαν επέβαλεν αυ
τό τοΰτο τό πλήρωμα τοΰ 
χρόνου. Τό άπελθόν έτος, 
έκτος τής συνήθους δράσε- 
ως τών συνδικαλισμένων 
εργατοϋπαλλήλων καί άντι- 
δράσεως τών έργοδοτών— 
Κράτους, περιέκλεισεν είς 
τούς κόλπους του καί δύο 
σημαντικά γεγονότα, τά ό
ποια—πλήν τών αποφάσεων 
των, αί όποΐαι αφορούν το 
μέλλον—■ έπέρασαν καί αυ
τά είς την ιστορίαν, ώς στα
θμοί τού ελληνικού συνδι
καλιστικού κινήματος.

Τό Α' τραπεζοϋπαλληλι
κόν συνέδρων καί τό 1 δον 
πανεργατικιτν συνέδρων α
ποτελούν τά δύο αυτά ση
μαντικά γεγονότα.

Ή αναδρομή είς τό διαρ- 
ρεύσαν έτος καί τό προ αυ
τού, ή άνάμνησίς τής παν- 
ταχσθεν καταβληθε ίσης 
προσπαθεί ας προς έπίλυσιν 
έστω καί επουσιωδών ζητη
μάτων, αί όλίγαι αλλά επι
τυχείς μαχητικαί εκδηλώ
σεις καί συγχρόνως αναμε

τρήσεις μέ τάς δυνάμεις έρ
γοδοτών καί Κράτους καί 
ή οίκτρά οικονομική κατά- 
στασίς μας, είναι οί χαρά- 
κται τών καθηκόντων, τά 
όποια προβάλλονται τόσον 
είς τό σύνολαν τών εργαζο
μένων έν τή ’Εθνική Τρα- 
πέζη δσον καί είς τάς συλ
λογικός των ηγεσίας.

Πρώτιστον εκ τών καθη
κόντων είναι τό τής καλλι
έργειας καί περαιτέρω άνα- 
πτΰξεως τής σύμπνοιας καί 
ειλικρινούς συνεργασ ί α ς 
τών δύο πτερύγων τών άπο- 
τελουσών σήμερον τό προ
σωπικόν. Τά γεγονότα τών 
τελευταίων ετών έδειξαν, ό
τι αί έκάστοτε διοικήσεις 
τού Ιδρύματος διά τής μή 
έπιλύσεως τών ζητημάτων, 
τά όποια έδημιούργησεν ή 
άτυχης συγχώνευσις, έπεδί- 
ωκαν τήν μή ένιαίαν έμφά- 
νισιν τού Προσωπικού καί 
τήν έκ τούτου μή καθολικήν 
προβολήν τών αιτημάτων 
του. Ύπέρτατον λοιπόν κα
θήκον τών δύο συλλογικών 
ήγεσιών είναι όπως, έντός 
τών πρώτων μηνών τού άρ- 
ξαμένου έτους, άγωνισθοϋν 
μετά πείσματος, χρησιμο- 
ποιούσαι πάντα τά μέσα πά
λης, διά τήν έξάλεινψιν τών 
αιτιών, αί όποΐαι εμφανί
ζουν τό προσωπικόν υπό διτ
τήν έκπροσώπησιν. ”Ας ά- 
γωνισθούν παραλλ ή λ ω ς 
προς τον αγώνα τής έπιβτ- 
ώσεως καί τον αγώνα διά 
τήν ένταξιν, τήν ένιαίαν καί 
ύγιά άσφάλισιν καί τήν τρο- 
ποποίησιν τοΰ ’Οργανισμού 
έπί τό άνθρωπινώτερον. "Ε
τερον καθήκον, ισοϋψές 
προς τό έκτεθέν, είναι ή διά 
καθολικόΰ αγώνας άπάλει-

ψις τής ύφισταμένης άνι- 
σότητος ώς πρός τούς όρους 
εργασίας καί ώς πρός τό 
ώράριον Επαρχιών καί 
Κέντρου.

Ή πραγματοποίησις τώτ 
αποφάσεων τού Α'συνεδρί
ου τού κλάδου μας αποτελεί 
καθήκον τών συλλογικών 
"Οργανώσεων τών Τραπε- 
ζαϋπαλλήλων αλλά καί ύπο- 
χρέωσιν τής ανωνύμου μά- 
ζης τών μελών των. όπως 
όχλούν τούς εντεταλμένους 
περί τήν έκτέλεσιν τών λαμ- 
βανομένων αποφάσεων. Κα
θήκον πάλιν τών συλλογι
κών ήγεσιών τίθεται όπως 
υπενθυμίζουν είς τήν άνω- 
τάτην συνδικαλιστικήν ηγε
σίαν τάς ύποχρεοόσεις, τάς- 
οποίας άνέλαβεν απέναντι 
τών εργαζομένων διά τού 
13ου Π άνεργο, τικοϋ Συνε
δρίου.

Κατά τό 1959 οφείλει έ
καστος άπλός υπάλληλος, 
έκαστον, έντεταλμένον ή μή, 
συνδικαλιστικόν στέλεχος, 
νά αύτοεπιστρατευθή διά 
τήν προκοπήν καί τήν άξιο- 
ποίησιν τής συνδικαλιστι
κής του Όργανώσεως, έκα
στη δέ συλλογική ηγεσία 
νά έργασθή διά τό όσον τό 
δυνατόν συντομώτερον ξε
κίνημα ενός ενιαίου έργατο- 
ϋπαλληλικού κινήματος, διά 
μίαν αληθώς γιγαντιαίαν 
προσπάθειαν, ή οποία θά 
έχη ώς αποτέλεσμα τήν συν
τριβήν τών άντεργατικών 
καί άντιϋπαλληλικών Νό
μων, τήν έπίλυσιν τοΰ οικο
νομικού προβλήματος καί 
τών άπασχολούντων τούς 
εργαζομένους ζητημά των 
καί τον σεβασμόν πρός τήν 
■ιδέαν τού συνδικαλισμού.
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ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ;
‘Ως δι’ άνακοινώσεώς του τό 

Δ.Σ. τοΟ Συλλόγου έφερεν εις 
γνώσιν τών συναδέλφων, ούδέν 
έκ τών Ουσιαστικών αιτημάτων 
του Προσωπικού έπελύθη καπά 
τον μήνα Δεκέμβριον. Οΰτω δι- 
έρρευσεν ολόκληρον τό 1958, 
χωρίς ό όγκος τών συσσωρευ- 
θέντων ανεπίλυτων προβλημά
των τών εργαζομένων είς τήν 
Τράπεζαν νά έλαττωθή έστω 
και επ’ έλάχιστον. Άντιθέτως 
ή άναβολή τής ρυθιμίσεως και 
τών τρεχόντων ζητημάτων καί 
τών δη μ ιουργηθέντων κατά τό 
λήξαν έτος θεμάτων, ηΰξησεν 
τον όγκον τούτον.

Πράγματι θέματα ουσιώδη 
(ώς ή ένταξις, στέγασιή, εκθέ
σεις υπαλλήλων, άρσις κατα- 
στρατηγήσεως τοΰ όργσνισμοΰ 
είς τό νέον προσωπικόν κλπ.) 
παραμένουν παρά τάς άπό 1 5. 
7.58 εγγράφους δηλώσεις τής 
Διοικήσεως, άνευ άποεντήσεως, 
ή είς κατάσταση/ διαρκούς α
ναβολής.

Παρ' δλσν ότι τό Διοικ. Συμ- 
βούλιον τού Συλλόγου παρέ- 
καιμψεν έπιτυχώς τον σκόπελον 
τοΰ αίτηθέντος τρόπου υποβο-; 
λής τών αιτημάτων τοΰ προ
σωπικού και ΰπέβαλεν σχετι- 
κάς εμπεριστατωμένας εκθέσεις 
άποδεικνύεται, ότι ή Τράπίεζα 
άπό τής πλευράς της οΰδεμίαν 
έκ τών εκθέσεων έλαβεν ΰπ’ 
όψιν.

Πικρίαν επίσης καί απογοή
τευση/ τουλάχιστον τοΰ Προ
σωπικού, αλλά καί κλονισμόν 
τής πίστεως περί τό έγκυρον 
τών δηλώσεων τής Διοικήσεως 
καί τών αρμοδίων οργάνων αυ
τής δημιουργεί ή πορεία αυτών 
τούτων τών φερομένων ώς έπι- 
λυθέντων ζητημάτων. Οΰτω τό 
ηθικόν αίτημα τής φανερός δια-

Είς τό προηγούμενον ψύλλον 
τής «Τραπεζιτικής» έδημοσνεύ- 
θη άρθ-ρον μέ θέμα τήν ενότητα 
τοΰ προσωπικοΰ, ύπό τήν έν
νοιαν τής συνδέσεως καί ενιαίας 
πνοής καί ήγεσίας τών όργανώ- 
σεών του.

Είναι πράγματι έν πρόβλη
μα σοβαρώτατον άπό οργανω
τικής πλευράς.

’Αρκεί νά λάβη κανείς ύπ’ 
όψιν ότι είς τό συνδικαλιστικόν 
κίνημα ή έπιτυχία ή αποτυχία, 
είς τον οργανωτικόν τομέα έ
χει άνάλογαν αντίκτυπον είς τό 
όλον έργον τής συνδικαλιστι
κής όργανώσεως.

Άρτίως ώργανωμένον συνδι- 
κάτον (σύλλογος, σύνδεσμος, ο
μοσπονδία κλπ.) σημαίνει ότι; 
τοΰτο όχι μόνον πρέπει νά πα
ρουσιάζω άριστην λειτουργίαν 
τών ύπηρίεσιών του, διά τήν 
ταχεΐαν διεκπεραίωσιν τών ζη
τημάτων τών μελών του, αλλά 
καί τοιαύτηγ συγκρότησιν έξα- 

. σφαλίζουσαν τήν πλήρη καί 
έγκαιρον ένημέρωσίν του έπί 
παντός ενδιαφέροντος αυτό θέ
ματος ώς καί προ παντός 
τοΰτο, τήν δυνατότητα άμεσου 
κινητοποιήσεως τών μελών του 
είς στιγμάς ανάγκης διά τήν 
έπίτιευξιν ζωτικών αιτημάτων 
αυτών ή αποτροπήν κινδύνων 
κατά τών ουσιωδών καί άπα- 
ραγράπτων δικαίων των καί 
κοινωνικών κατακτήσεών των.

Η ΕΗΟΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Επειδή δέ αί τελευταία πε-ι 
ριπτώσεις αποτελούν κατά τά 
τελευταία έτη σύνηθες φαινό
μενου, ούτως ώστε αί οργανώ
σεις τών εργαζομένων νά άναγ- 
κάζωνται συχνά νά κινητοποι
ούν τά μέλη των, προέχει ή 
στροφή τής προσοχής τών διοι- 
κούντων τά σωματεία πρός αυ
τήν τήν κατεύθυσνιν.

Βεβαίως άρίστη διά τούς 
‘Έλληνας καί φυσιολογική διά 
τούς Ευρωπαίους ή καί ’Αμερι
κανούς 'ίσως εργαζομένους θά 
ήτο ή τοιαύτη ευχέρεια είς Παν
εργατικήν κλίμακα. Δυνατότης, 
κινητοποιήσεως όλων τών ερ
γαζομένων άπό τήν Γενικήν 
Συνομοσπονδίαν θά εΐχεν άλλα 
άποτελέσματα καί είς άλλο ύ
ψος θά εύρίσκετο τό επίπεδον 
τών Ελλήνων εργαζομένων σή
μερον.

"Αλλά οί λόγοι τής νόσου 
τοΰ Έλληνικοΰ Συνδτκαλιστι- 
κοΰ Κινήματος είναι γνωστοί 
άπό αυτής τής πλευράς καί 
άς περιορισθώμεν είς τάς συν- 
δικαλιστικάς οργανώσεις τοΰ 
Προσωπικού'τής Τραπέζης.

Ό είς Συλλογικός ’Οργανώ
σεις πληθωρισμός τοΰ Προσω

πικού ενός και του αυτου I - 
δρύματος, είναι φαινόμενον έμ- 
φανιζόμενον μόνον είς τήν Ε
θνικήν Τράπεζαν. Ό πληθωρι
σμός αυτός ήτο ή αιτία πολλών 
δυσαρέστων είς τό παρελθόν 
γεγονότων, τά όποια όμως σή
μερον, λόγψ τής συνεννοήσεως 
καί συνεργασίας τών ήγεσιών 
τών δύο έκπροσωπούντων τό 
κύριον Προσωπικόν τής Τραπέ
ζης Συλλόγων, άποτελοΰν έτι 
μάλλον μεμακρυσμένον παρελ
θόν. ’Εξεταστέα λοιπόν τά 
προβλήματα, τά οποία δημι
ουργεί σήμερον.

’Από οργανωτικής 
πλευράς. Είναι φυσικόν 
πολλαπλαΐ ήγεσίαι νά δημιουρ
γούν σύγχυσιν είς κρίσιμους 
στιγμάς ώς πρός τήν σύνδεσίΜ 
ήγεσίας καί σώματος τής Όρ
γανώσεως ιδία! είς άπομεμα- 
κρυσμένα επαρχιακά σημεία.

Ή σύγχυσις, όμως, σπείρε-* 
ται πολλάκις σκοπίμως ύπό 
τοΰ άντιπάλαυ είς ώρισμένας 
έκ τών άργανώσεων, ώστε είς 
τήν περίπτωσιν συγκλήσεως; 
τών συμβουλίων διά τήν λήψ'ΐν 
αποφάσεων άμεσου δράσεως 
είναι σύνηθες ν’ άντι μετωπίζε-

ται πρόβλημα προσεγγίσεως 
έκ διαμέτρου αντιθέτων άπόψε- 
ων καί νά χρειάζεται άνασκευή 
αποφάσεων Συμβουλίων, δι
πλούς έλεγχος πληροφοριών, 
δεδομένων κλπ. μέ τον σοβαρόν 
κίνδυνον άπωλείας χρόνου καί 
τών παρουσιαζομένων καταλλή
λων ευκαιριών δράσεως ή άντι- 
δράσεως μέ πολλάκις άνεπα- 
νορθώτως επιζήμια άποτελέ
σματα.

’Αλλά καί άνευ τής έσκεμμέ- 
νης διασποράςσυγχύσεωςείςτάς 
καθ’ έκαστον οργανώσεις καί 
μόνΙον ή έπί μέρους ύπό τών άν- 
τιστοίχων συμβουλίων έξέτασις 
τών θεμάτων καί είτα ύπό τών 
εκπροσώπων καί ή έν συνεχεία 
προσέγγισις απόψεων δύνανται 
νά φθάσουν είς τά ανωτέρω έκ- 
τεθέντα άποτελέσματα.

Είναι λοιπόν φυσική συνέ
πεια ότι ή δυνατότης άμεσου 
κινητοποιήσεως τοΰ προσωπι
κού τής Τραπέζης, ή μόνη μέ
θοδος άντι μετωπίσεως τών1 αι
φνιδιασμών, τούς οποίους οί 
«αρμόδιοι» θά επιχειρήσουν κα
τά τών συμφερόντων μας, τελεί 
πάντοτε ύπό τήν τροχοπέδην 
σχετικής ή πλήρους δυσκινη
σίας.

Άπό πλευράς συλ
λογικής ισχύος. Ή 
σιδερένια άλήθεια «έν τή 
ένώάει ή ισχύς» είναι άνάγκη

*Η συνέχεκχ εις τήν 4ην σελίδα

νομής τών άσφαλίστρων, έγινε 
σκοτε'ινότερον άφοΰ αΰτη άπο- 
κρύπΤεται άπό τούς εκπροσώ
πους τοΰ Προσωπικοΰ τούς μό- 
νους/ οί όποιοι έγκύρως θά έ- 
πεβεβαίωνον τήν πραγματοποί- 
ησίν της. Οί άδικηθένΤες διά 
τής έντάξεως 1953 Τμημ)χαι 
Α', άκόμη δεν έτακτοποιήθη- 
σαν, παρά τάς έπανειλημμένας 
δηλώσεις οριστικής τακτοποιή- 
σεως τοΰ θέματος άπό τοΰ πα
ρελθόντος Σεπτεμβρίου. Ή έν- 
σωμάτωσις τών επιδομάτων α
κρίβειας είς τον όργανικόν μι
σθόν τίθεται ύπό τό πρίσμα 
φαλκ ιδευτικών μεθόδων, ώστε 
οί ωφελούμενοι έκ τοΰ μέτρου 
τούτου νά περιορισθοΰν είς τό 
έλάχιστον. Ό Σύλλογος πά
σαν παράνομον «λύσιν» θά αν
τιμετώπιση ιδικαστικώς.

Αί προαγωγαί παρά τήν κα-

·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙ[|Ι·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·Ι!ΙΙΙ·ΙΙΙ!!·ΙΙ!ΙΙΒ!!!!·!Ι!Ι!Ι

τά τό παρελθόν θέρος τακτικήν 
και ικανοποιητικήν πορείαν, 
των, όσον άφαρά τήν σειράν 
1958 μέχρι Ύπολογιστοΰ Α’, 
έκτοτε, άκολουθήσασα ι έπι- 
βροώυντικόν ρυθμόν, έδέησε νά 
τελειώσουν μέχρι καί τοΰ Λο- 
γιστού Β' έντός τοΰ Δεκεμβρί
ου. Ή σειρά 1958 άπό τοΰ Λο- 
γιστοΰ Α' καί άνω προστίθε
ται είς τάς παγωμένος προσ- 
γωγάς τμ)χών Β' καί άνω 
1 957Ζ ώς καί τμημ)χών Α' καί 
άνω 1954—1956

Οΰτω αί προαγωγαί—Φυσι
κή έξέλιξις τοΰ ύπαλλήλου κα
τοχυρωμένη διά τοΰ οργανι
σμούς— άκολουθοΰν μίαν βρα- 
δυτάτην καί άνώμάλον πορείαν 
πόρρω άπέχουσαν άπό έκείνην 
τήν οποίαν διέγραφαν αί έπα- 
Ινειλημμέναι διακηρύξεις και

("Η συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)

Ι*Ι!Ι·ΙΕΙ!Ι·ΙΙΙΙΙ| II*

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣa

Τό καθ ιερωμένον Χρ ι στουγενν ιάτ ι,κον δώρον έκιάλυψε 
κενά τών τακτικών δαπανών, τά όποια κενά έδημιουργή- 
θησαν εντός τοΰ 1958 λόγφ τών άνίεπαρκών μισθών καί 
ουδόλως άπήλλαξαν τούς ύπαλλήλους άπό τό άγχος 
καί τό βάρος τά όποια έδημιούργησαν αί πολυέξοδοι 
ήμέραιτών Εορτών. Τήν έπομένην τής , ιείσπράξεώς του, 
ό 13ος μισθός δέν ύπήρχε, χωρίς τούτο νά σηιμαίνη, όπως 
άνωτέρω εΐπομεν, ότι ήναλώθη είς δαπάνας πολυτελείας 
ή δι’ έκτάκτους βασικάς βιοτικός άνάγκας.Αί δόσεις πρός 
τάν έμποράκαν, πρός τον μπακάλην δέν άφησαν περιθώ
ρια διά νά έπισκεφθοΰν οί ύπάλληλοι τά κεντρικά κατα
στήματα, αί προθήκαι τών όποιων ήσαν πλήρεις έορτα- 
στικών σκανδάλων. ‘Ως έκ τούτου προβάλλει έπιτακτι- 
κή ή άνάγκη νά ένισχυθή τά προσωπικόν έκτάκτως. Ή κα
ταβολή ενός 1 5)θήμέρου καί ή σύντο μος ρύθιμισις τοΰ μ η 

σθολογικοΰ του ζητήματος δέν έπιδέχονται καθυστήρησιν. 
Τό προσωπικόν δικαιούται τήν λήψιν τοΰ έκτακτου 
1 5)θημέρου διά νά καλύψη τά μεγάλα κενά, τά όποια έδη
μιούργησαν αί έορταί. Συνήγορος δέ τής εκτάκτου οι
κονομικής ένισχύσεώς του είναι ή φιλοπσνία, ή έργαπικό-" 
της καί ό ζήλος τον όποιον έπέδειξε κατά τό παρελθόν έ
τος μέ άπόρροιαν τά έξαίρετα άποτελέσματα τής οίκο-ι 
νομικής χρήσεως. Οί πάιντες πιστεύουν καί έλπίζουν ότι ή 
Δ)νσις τοΰ Ιδρύματος δέν θά διάψευση τάς έπί τοΰ ση
μείου τούτου προσδοκίας τοΰ Προσωπικού.
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Η ΙΙΟΙΚΕλΙίΙί Τ0Π1ΜΕΙ0Υ ΙΥβΤλίΕΟΝ
Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ

------- «--------

ΑΣ ΜΗ ΕΦΗΣΥΧΑΖΩΜΕΝ
Κατόπιν πολύμηνου αναμο

νής καί συνεχών προσπαθειών 
τόσον τής Διοικήσεως τής Τρα- 
πέζης, όσον καί τών ’Οργανώ
σεων τοΰ έν άπομαχίρ καί έν 
ένεργείρ: Προσωπικοΰ, ό έπί 
τών -Οικονομικών Υπουργός, έ- 
πεμβάσει καί τοΰ κ. Πρωθυ
πουργού, προσυπέγραψε τήνά- 
πόψασιν διά τήν (Αναλογικήν 
κατά τήν διετίαν 1958-59 εισ
φοράν τών Τραπεζών ’ Εθνικής, 
‘Ελλάδος καί Κτηματικής πρός 
τό Ταιμεΐον Συντάξεων τής Ε
θνικής. Αναμένεται ή δημοσίευ- 
σις τής έν λόγψ Υπουργικής 
Άποφάσεως ιείς τήν έφημερίδα 
τής Κνβερνήσεως.

Ή τρομερά όμως δυστοκία 
περί τήν υπογραφήν τής πράξέ
ω ς, ή έλάττωσις τοΰ είς τήν 
Τράπεζαν Ελλάδος άναλογοΰν-

τος ποσού, ή καταβληθεΐσα 
προσπάθεια, όπως ή έν λόγψ 
ύποχρέωσις αυτής τερμοσισθή, 
ή άνάγκη αύξήσεως τών συντά
ξεων πείνης καί ό διαμορφού- 
μενος κίνδυνος καπά τής αυτο
τελείας τών Ασφαλιστικών ’Ορ
γανισμών, είναι ένδέίξειις τοΰ 
ότι τό 1959 προβάλλει νεφελώ
δες καί άβέβαιον. Τοΰτο έπιτεί- 
)νει καί τό γεγονός ότι ή διά 
παγίου μέσου ρύθιμισις τοΰ θέ-ΐ 
ματος δέν έχει σημειώσει ού- 
δεμίαα/ πρόοδον.

Πάντως όμως, βέβαιον είναι 
ότι, οί συνταξιούχοι περικλείή 
ουν καταπληκτικήν δύναμιν καί 
δυνατότητα δράσεως, ή οποία 
εΐναι ικανή όμοΰ μέ τήν δύναμιν 
τοΰ έν ένεργείς( Προσωπικού νά 
κατοχυρώση τό Ταμεΐον άπό 
πάσης πλευράς.
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Τελευταίως, εις τά έτπστη- 
μονικά καί ειδικά περιοδικά, 
άλλα καί εις τον ημερήσιον 
Τύπον, έδημοσιεύθη πληθύς άρ
θρων καί διατριβών, το μεν έπΐ 
τής έν γένει λειτουργίας του 
λου έν 'Ελλάδι ΐσχύοντος άσφα
λί στικοΰ συστήματος, τό δέ, 
καί ιδιαιτέρως* έπί τής λειτουρ
γίας του κλάδου άσφαλίσεως 
τής υγείας.

Άξιολογωτάτας μεταξύ των 
μελετών αυτών, α'ίτινες προε- 
κάλεσαν εύρυτάτας συζητήσεις, 
θεωρώ άφ’ ενός μέν την τού Κα- 
θηγητού κ. Ν. Καβαζαράκη, ά- 
σχολουμένου κυρίως με τό I ΚΑ 
καί καταδεικνύοντας τάς πρά
γματι καταστροφικός συνεπεί- 
ας τού σήμερον1 ΐσχύοντος παρ’ 
αΰτώ συστήματος, άφ’ ετέρου 
δέ τάς είδικάς μελετάς τοΰ δια
κεκριμένου Ίοαροΰ κ. Εύαγγέ-ι 
λου Βαγ κανού, έρευνώντος τό 
θέμα, άπό τής πλευράς τής έν- 
δεδειγμένης μορφοποιήσεως τών 
κλαδικών ασφαλιστικών φορέων 
προς έπίτευξιν τής μεγίστης 
υπέρ τής δ ιάσφαλίσεως τής υ
γείας άποδόσεως, διά τής μι- 
κροτέρας δυνατής δαπάνης.

Η υπό τό πρίσμα τών συμ
περασμάτων καί τών απόψεων 
τών ειδικών τούτων έπιστη μό
νων καί μελετητών θεώρησις 
τών παρά τοΰι ΤΥΠΕΤ έφαρμο- 
ζομένων; άγει εις τό συμπέρα
σμα, δτι διά νά φθάση τό1 Τα- 
μεΐον μας εις τον άναγκαΐον 
καί έψικτόν βαθμόν άποδόσε
ως, έχει άνάγκην ριζικής άνα- 
διοργανώσεως καί άναμορφώσε- 
ως, πραγματοποιήσιμου διά 
τής έγκαταλείψεως τής «πεπα- 
τημένης» καί τής Εντελούς 
προσαρμογής του εις τάς Επι
στημονικός απαιτήσεις, τά δε
δομένα καί τάς εξελίξεις τής 
ΆσφοΛίσεως, ώς συστήματος 
ί κανοπο ιητ ικής άντ ιμετωπίσεως 
τοΰ κινδύνου τής ασθένειας.

Αί σκέψεις, αϊτινες μέ ώδή- 
γησαν εις τό συμπέρασμα τού
το είναι αί εξής:

Κοτά τούς έπιστημονικούς 
κανόνας, οί οργανισμοί τής Ά
σφαλίσεως τής υγείας όμάδος 
προσώπων, οφείλουν νά στηρκ 
ζωνται έπί δεδομένων καί συν
τελεστών κοτά τό δυνατόν βε
βαίων, τοΰθ’ δπερ έπι βάλλει 
πλήρη διερεύνησιν τών έν γένει 
συνθηκών βιώσεως, τών δυνα
τοτήτων καί τών απαιτήσεων 
τών συνιστώντων την άσφαλι- 
ζομένη,ν ομάδα προσώπων, εις 
τρόπον ώστε, τό άσφάλιστρον, 
αί παροχαί καί τά έξοδα λει
τουργίας τοΰ άσφ ολιστικού φο- 
ρέως, νά καθορίζωντο)ι όρθο-, 

λογιστικώς, εναρμονιζόμενα άφ’ 
ενός μέν προς την οικονομικήν 
ΐσχύν τών ήσφαλισμένων, άφ’ ε
τέρου δέ, προς τά διά 
την πλήρη πραγματοποίησή 
τοΰ σκοπού, την δ'ΐασφάλισιν 
δηλαδή τής υγείας, απαραίτη
τα, κοτά τρόπον έξασφαλίζσν- 
τα τήιν πλήρη εις τό άναγκαΐον 
ύψος παροχήν, αλλά καί μή 
καθιστώντα ΕΠΑΧΘΗ την ά- 
σφάλισιν.

Ό ’Οργανισμός όμως τού ή- 
μετέρου Ταμείου Υγείας, ώς 
έχουν σήμερον τά πράγματα, 
έλάχισπα πληροί τάς ανωτέρω 
βασικάς προϋποθέσεις.

Τό ΤΥΠΕΤ, όργανωθέν, ό
πως άλλως τε, δυστυχώς, καί 
τό σύνολον σχεδόν τών έν Έλ- 
λάδι κλαδικών Ταμείων Υγεί
ας, κοτά μίμησιν τοΰ 1 ΚΑ, ά- 
σφαλιστικοΰ δηλαδή φορέως, 
ού μόνον άλλης κλίμακος καί 
υφής, άλλά καί ΒΑΣΙΚΩΣ 
ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ, ακόμη δέ καί 
άνευ ούδεμιάς ούσιαστίκής διε- 
ρευνήσεως τών πραγματικών 
δεδομένων τής ίδικής μας α
σφαλιστικής όμάδος, καί έπί 
πλέον άνευ καν άναλογιστικής 
μελέτης, δέν ήδυνήθη, ώς άλλως 
τε ήτα φυσικόν, νά άποφύγη 
τάς επιζήμιους συνέπειας καί 
έπιρροάς τών σφαλερών άρχών 
έφ’ ών έθεμελιώθη.

Οϋτω, παρ’ όλον τον ζήλον
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καί τον μόχθον τών Διοικήσεων 
καί τών υπηρεσιών του, ουδέπο
τε μέχρι σήμερον κατέτεινεν ή 
ήδυνήθη νά κατοτείνη εις σκο
πούς στηριζομένους εις Επιστη
μονικά δεδομένα καί εις την έ- 
φαρμογήν 'μεθόδων πράγματι 
ικανών νά αποδώσουν τό μίεγα- 
λύτερον αποτέλεσμα διά τής 
μικροτέρας εισφοράς, άπέβλε- 
ψε δέ κοτ’ άνάγκην εις τήν λο
γιστικήν κυρίως περιοχήν, εις 
τήν καλήν δηλαδή διαχείρισιν 
τών πόρων του, βάσει κριτηρί
ων καθαρώς λογιστικών καί νο
μικών.

Ή τοιαύτη όμως αδόκιμος 
όργάνωσις, λειτουργία καί έν 
γένει μορφοποίησις τοΰ Ταμεί
ου μας, έπι βάλλει άφ’ έ αυτής 
τήν έξάντλησιν τοΰ μεγαλυτέ- 
ρου μέρους, άν μή καί τής όλης 
δραστηριότητός του, εις τήν 
συγκέντρωσιν δικαιολογητικών 
διαχειρίσεως, μέ φυσικόν απο
τέλεσμα τήν, παρ’ οίάνδήποτε 
προσπάθειαν περισυλλογής, ά- 
νεπίτρεπτον διόγκωσιν τών δα
πανών διαχειρίσεως, εις βάρος 
τών κονδυλίων παροχών εις βά
ρος δηλαδή τής περιθάλψεως 
καί τής θεραπείας.

Ή δυσανάλογος αυτή αΰξη- 
σις τών δαπανών Διοικήσεως 
καί ή έξ αιτίας άυτής ύστέρη- 
σις τών παροχών, ή όπερ τό 
αυτό ή διόγκωσις τοΰ άσφαλί- 
στρου, καταδεικνύει τήν «κοινό
τητα» τών οργανισμών ΤΥΠΕΤ 
καί I ΚΑ καί έπι βάλλει ώς κα- 
τεπείγουσαν τήν άνάγκην άνα- 
μορφώσεως τοΰ ίδικοΰ μας όρ- 
γανισμοΰ Υγείας έπί βάσεων 
διασφαλιζουσών τό δέον.

Ή πλήρης δέ αΰτη άναμόρ- 
φωσις τοΰ ΤΥΠΕΤ δέν Επιβάλ
λεται μόνον έκ τής άνάγκης τής 
ανακοπής τής άλλως μοιραίας, 
άναποφεύκτου καί διαρκούς αύ- 
ξήσεως τοΰ καί ήδη έπαχθοΰς 
ασφαλίστρου, άλλά καί έξ άλ
λων λόγων έξ ίσου κεφαλαιώ
δους σημασίας καί επιρροής.

Πράγματι, έξ αιτίας τής ση
μερινής όργανώσεως, διαφεύ
γουν όχι μόνον τής δραστηριό
τητας άλλά καί τής προσοχής; 
άκόμη τοΰ Ταμείου μας, βασι
κοί τομείς τοΰ προορισμοΰ του, 
ή διερεύνησις καί πλήρης έξυ- 
πηρέτησις τών οποίων, ώς κε-ι 
φαλαιωδών παραγόντων διά τήν 
ικανοποιητικήν άπόδσσιν τοΰ 
όλου συστήματος Εξυπηρετήσω 
ως τών ήσφαλισμένων, ώφειλεν 
έν τούτο ις νά είχε προταχθή.

Ούτως, ενώ έχει παρά πάν
των τών Επιστημόνων άναγνω- 
ρισθή, ώς παράγων βασικής 
διά τήν θεραπείαν σημασίας, 
ή ύπαρξις ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΕ
ΣΜΟΥ μεταξύ τοΰ νοσοΰντος 
καί τοΰ θεραπεύοντος αυτόν 
ΐατροΰ, τό ΤΥΠΕΤ, παρρρά ή 
άκριβέστερον άρνεΐται τό ιερόν 
καί ώφελιμώτατον δικαίωμα 
τοΰ άσθενοΰς όπως έπιλέγη ό 
ίδιος τον θεροστευτήν ιατρόν 
του καί τό Νοσηλευτήριον τής 
έμπιστοσύνης του καί άντί νά 
διατηρή δι’ εαυτό τον έλεγχον 
μόνον τής παρεχομένης περι- 
θάλψεως καί θεραπείας, Επι
διώκει νά παρέχη αύτό άπ’; 
ευθείας καί πρανομιακώς τήν 
εις τά μέλη του όφειλομένην ια
τρικήν περίθαλψιν, κοττά μίμη-ι 
σιν τοΰ I ΚΑ, τείνει δηλαδή νά 
έξελιχθή εις Νοσηλευτικόν ορ
γανισμόν ΜΟΝΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟ
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΝ 
διά τήν περίθαλψιν τών παρ’ 
αύτόρ ήσφαλισμένων.

Τό σύστημα όμως τούτο, έ
κτος τών άλλων έπιζη,μιωτάτων 
συνεπειών του, συνεπιφέρει καί 
τήν κατάργηριν οίουδήποτε ού- 
σιαστικοΰ ελέγχου, διότι ταυ
τίζει τον έλέγχοντα καί τον έ- 
λεγχόμενον.

Τό σήμερον έφαρμοζάμενον 
ώς άνωτέρω σύστημα, έπιβάλ- 
λον είς τούς ήσφολισμένους ά· 
φορήτους γράφε ι ακρατ ι κάς δια
τυπώσεις, όχι μόνον βαρύνει Ε
ΠΑΧΘΩΣ τό κόστος τής άσφα
λίσεως ΔΓ ΑΛΟΓΩΝ ΔΑΠΑ-

Κύριε Διευθυντά,
Άνέγνωσα μέ τήν πρέπου- 

σαν προσοχήν τήν ύπό μορφήν 
άνακοινώσεως κυκλοφορήσα- 
σαν επιστολήν τοΰ κ. Λυμπε- 
ροπούλου προς τον Σύλλογόν 
μας.

Θέμα πτυχιούχων συναδέλ
φων καί άδικου μεταχειρίσεως 
των ύφίσταται από έτών καί 
όρθώς υπεβλήθη τό σχετικόν 
αίτημα άπό τον Σύλλογον προς 
τήν Σεβαστήν Διοίκησιν.

'Ομολογώ όμως ότι δέν άνε
με να άντίδρασιν τοΰ κ. Λυμπε- 
ροπσύλου, πάντοτε διακριθέντος 
διά τήν ευθυκρισίαν του, έκθέ- 
τοντος δέ τώρα άπόψεις τουλά
χιστον καινοφανείς.

Διότι καινοφανής είναι π.χ. 
ή άποψις ότι «οί τίτλοι σπου
δών άποτελοΰν προσωπικήν ύ- 
πόθεσιν τών κατόχων των».

Τά πτυχία ώς τίτλοι σπου
δών- βεβαιοΰν τήν κατοχήν, έκ 
μέρους τών λαβόντων ταϋτα, έ
νας ώρισμένου κύκλου γνώσε
ων διαπιστωθείσαν, πλήν άλ
λων, καί δι’ υποβολής είς ειδι
κός δοκιμασίας καί εξετάσεις.

Τοΰτο ενδιαφέρει απολύτως 
Τήν Τράπεζαν έκτος, φυσικά, 
τών περιπτώσεων πτυχίων Αι
γυπτιολογίας ή Πολιτισμού 
τών ’Αζτέκων, κλπ. ότε δέν δύ
ναμαι παρά νά συμφωνήσω μέ 
τον κ. Λυμπερόπουλον.

Οΰδείς άναγνωρίζει ότι εις 
τήν διαμόρφωσήν τής προσωπι
κότητας τοΰ υπαλλήλου σημαν- 
Τικώτατον ρόλον παίζουν ή τι- 
μιότης, ή ευσυνειδησία, ή κα
τοχή ξένων γλωσσών, ή Εγκυ
κλοπαιδική μόρφωσις κ.ά. "Ας 
μή λησμονώμεν όμως, ότι, έν 
πολλοΐς, ό πτυχισΰχος έκκινεί 
πρός τήν κατεύθυνσιν τής όλο- 
κληρώσεως τής προσωπικότη
τάς του ώς υπαλλήλου, άπό 
σημεΐον κείμενον έγγύτερον 
πρός τον έπιδιωκόμενον σκοπόν 
ή ό άπλοΰς άπόφοιτος του Γυ
μνασίου. Καί τούτο διότι 6 δι- 
ελθών άπό τά πανεπιστημιακά 
έδρανα έχει ήδη διαμορφώσει 
ρίαν κάποιαν προσωπικότητα 
καί ύπόστασιν, μή άπαιτοΟσαν 
είμή συμπλήρωσιν.

Θά ήτο λοιπόν τρομακτική 
άδικία έάν έτοποθετεΐτο ό κά
τοχος πτυχίου καί ειδικής μορ- 
φώσεως έπί τής αυτής βαθμί
δας μέ τον άπόφοιτσνι τοΰ 
Γ υμνασίου.

Καί όχι μόνον θά άπετέλει 
τούτο άδικίαν, άλλά θά προε- 
κάλει καί τήν άποθάρρυνσιν

ΝΩΝ; άλλά, καί όπερ τό χειρό
τερον, θίγει τήν άξιαπρέπειαν 
τοΰ ήσφαλισμένου, τοΰθ’ όπερ 
άνεπίτρεπτον καί έν γένει καί 
ιδιαιτέρως προκει μενού περί 
προσώπων τής ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘ
ΜΗΣ τών παρ’ ήμΐν ήσφαλι- 
σμένων.

Τοιουτοτρόπως, όχι μόνον 
δέν έκμεταλλεύεται τόν ψυχικόν 
παράγοντα, ώς συντελεστήν 
καταπολειμήσεως τής νοσήσεως, 
άλλά καί έπι τρέπει τήν έντεΰ- 
θεν ύστέρησιν, διά τής παρά 
τφ πάσχοντι ήσψαλισμένφ δη
μιουργίας ψυχικής δυσφορίας.

Συμβάλλει συγχρόνως τό 
όλον παρ’ ήμΐν σύστημα παρο
χών, εις τήν δημιουργίαν προϊ- 
ούσης νοσοκομοφιλίας, μιας 
δηλαδή άλοέν διογκουμένης τά- 
σεως πρός δαπανηρόν καί πε
ρισσότερον μακροχρόνιον θερα
πείαν, μέ άποτέλεσμα —έκτος 
τών άλλων— τήν φαινομενικήν 
διόγκωσιν τής νοσηρότητας καί 
τής αναγκαίας «νοσηλείας» καί 
τοΰτο καθ’ όν χρόνον, αί έπι- 
στημονικαί πρόοδοι τής έποχής 
μας έχουν ώς βεβαιωμένσν ά
ποτέλεσμα τήν περιστολήν τής 
νοσηρότητας, τον περιορισμόν 
τοΰ άναγκαίου νοσηλευτικού 
χρόνου καί προ πάντων τήν κα- 
τά|ργησιν τής άναγκαιότητος 
τής νοσοκομειακής περιθόίλψε- 
ως διά πληθύν νόσων, αί όποΐ- 
αι χάρις είς τάς διαρκώς άύ- 
ξούσας ίατροφαρ μακευτι κάς έ- 
πιτεύξεις, δύνανται ήδη νά τύ- 
χουν ίκανοποιητικωτόπης θε
ραπείας ΟΙΚΟΙ.

Πέραν όμως τών άνωτέρω, S'- 
χων ϋπ’ όψιν μου τήν ύπό τοΰ

καί θά κατεδείκνυε τό μάταιον 
κάθε προσπάθειας πρός μόρ- 
φωσιν, πρός πνευματικόν έξο- 
πλισμόν, διότι πρός τί νά θυ- 
σιάζη κανείς χρυσόν χρόνον 
καί νά μοχθή όταν δέν προσδο
κά τήν άπόκτησιν ενός έλαχι
στού έστω πλεονεκτήματος;

Έκτος τούτου ή σημερινή Ι
διομορφία τών τραπεζικών 
συναλλαγών καθιστά όλσνέν έ- 
πιτακτικωτέραν τή)ν άνάγκηχ 
τής προσελκύσεως είς τό ί
δρυμα υπαλλήλων, οΐτινες είναι 
κόποχοι ειδικής μορφώσεως.

.Ορθώς πράττοιυσα ή Τράπε
ζα καί άκολουθοΰσα, έν προκει- 
μένω τό παράδειγμα τοΰ Κρά
τους, τών Τραπεζών Ελλάδος 
καί ’Αγροτικής, καί άλλων ορ
γανισμών, καθιερώσεως, είς τόν 
τελευταΐσν διαγωνισμόν προσ- 
λήψεως υπαλλήλων, διαφορετιΊ 
κήν μεταχείρισιν τών πτυχιού
χων Άνωτόπων Σχολών.

Παραμένει όμως ή έκκρεμό- 
*της τών ήδη ύπηρετούντων είς 
τήν Τράπεζαν πτυχιούχων, τών 
οποίων ό άριθμός δέν νομίζω 
ότι είναι καί τόσον σημαντικός.

Δέν φρονεί ό κ. Λυμπερόπου- 
λος ότι θά ήτο άδικος ή συνέ- 
χισις τής έκκρεμότητος αυτής 
6Γ ένα άριθμόν συναδέλφων, οί 
όποιοι νομίζω ότι δέν διέψευ- 
σαν κανενός τάς προσδοκίας;

’Ελπίζω λοιπόν ότι ή Τρά
πεζα θά άρη τήν ύφισταμένη,ν 
άδικίαν, τακτοποιιοΰσα όλους 
έκείνους, οΐτινες, είτε προ τής 
προσλήψεώς των είς τό " I δρυ- 
ίμα, είτε κατά τό διάστημα τής 
μέχρι τοΰδε σταδιοδρομίας 
των, μέ κόπον καί θυσίας έλα- 
βον ένα πτυχίον.

Άφοΰ όμως διεφώνησα είς 
Τόσα σημεία μέ τόν κ. Λυμπε
ρόπουλον, θά πρέπει νά συμ
φωνήσω μαζί του καί είς κάτι. 
Καί αυτό τό κάτι είναι ότι υ
πάρχουν πολλοί συνάδελφοι, οί 
όποιοι, καίτοι δέν είναι κάτο
χοι πτυχίου, έν τούτοις, χάρις 
είς προσωπικήν μελέτην καί είς 
πολλούς κόπους, Εχουν Επιτύ
χει νά φθάσουν είς ζηλευτόν 
σημεΐον καταρτίσεως.
ΔΓ αυτούς λοιπόν δικαιότατον 
είναι, έπειδή άκριβώς πρέπει 
νά άμείβεται ή έπίδοσις, νά 
ίσχύση ή άρχή τής έξαιρετικό- 
τητος καί νά θεσπισθή ή κατ’ 
Εκλογήν προώθησίς των. 
Ευχαριστώ διά τήν φιλοξενείαν 
EMM. TP IΑΝΤΑΦΥΑΑΙΔΗΣ 

Κ )μα Μυτιλήνης

τεχνικού ’Επιμελητηρίου τής 
’Ελλάδος καί ύπό τόν τίτλον 
«’I ατροστατιστικά στοιχεία διά 
τήν ϊδρυσιν τοΰ κλάδου ύγείας 
τών Τεχνικών», δημοσιευθεΐσαν 
μελέτην, έσχημόαισα τήν πε:- 
ποίθησιν ότι ή άναμόρφωσις 
τοΰ Ταμείου μας, βάσει τών Ε
πιστημονικών δεδομένων, τών 
πραγματικών δεδομένων τής ά-' 
σφαλιστικής ήμών όμάδος καί 
τών συγχρόνων περί άσφαλί- 
σεως κατά τοΰ κινδύνου τής ά· 
σθενείας αντιλήψεων, θά καθί· 
στα άσφαλώς Εφικτήν τήν ανα
κοπήν τής περαιτέρω^ αΰξήσεως 
τοΰ ασφαλίστρου, άν μή καί 
τήν μείωσιν αύτοΰ, τήν άξιο- 
πρεπεστέραν καί ούσιαστικω- 
τέραιν έξι/πηρέτησιν τών ήσφα- 
λισμένων μας, καί ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ 
τήν έξοικονάμησιν έκ τών ήδη 
δαπανωμένωιν, ποσοΰ, ίκανοΰ, 
διά τήν καθιέρωσιν παρ’ ήμών 
τής προληπτικής IΑΤΡ ΙΚΗΣ, 
τής ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΚΩΤΕΡΑΣ δη
λαδή παροχής, ήν Επιβάλλει ή 
σημερινή έξέλιξις τής Επιστή
μης, καί ήτις δέν πρέπει νά 
συγχέηται μέ τήν γνωστήν παρΐ 
ήμΐν προληπτικήν ΥΓΙΕΙΝΗΝ, 
καθ’ όν έξαίρεταν τρόπον ανα
πτύσσονται τά περί ταύτης, έν 
τή ύπό τοΰ Ταμείου Ύγείας 
τών Υπαλλήλων τής ’Αγροτι
κής Τ ραπέζης δημοσιευθείση 
μελέτη τοΰ έν άρχή άναφερ- 
θέντος ίατροΰ κ. Ε. Βαγιανοΰ.

Περαίνων, εύχομαι, όπως τά 
άνωτέρω άποτελέσουν θέμοπα 
μελέτης καί άλλων αξιότιμων 
συναδέλφων.

Έν ’Αθήναις τή 5.1.1959 
Άνδρ. Π απακωνσταντόπουλος 

Επιθεωρητής Ε.Τ.Ε.

ΤΟ ΒΟΥΒΟ ΔΡΑΜΑ 
ΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΝ ΥΠ0Κ)ΜΑΤ0Ν

’Επανειλη μμένως αί στήλαι 
τής έφημερίδος μας ήσχολήθη- 
σαν μέ τήν επικρατούσαν κατά- 
στασιν είς τά Επαρχιακά κατα
στήματα. ’Όχι όλίγας φοράς τό 
Δ. Συμβούλιον, διά παραστά
σεων, διαβημάτων καί ύπομνη- 
μάτων του πρός τήν Διοίκησιν 
καί τάς Υπηρεσίας τής Τ ραπέ
ζης, έζήτησε τήιν θεραπείαν έ
νας κακοΰ, τό όποιον διαχωρίζει 
τούς ύπαλλήλους ένός καί τοΰ 
αυτού ιδρύματος είς «προνομιού 
χους» καί μή. (Ή λέξις «προνο
μιούχος» χρησιμοποιείται άνε- 
πιτυχώς βέβαια, άλλά δικαίως 
άπό τούς συναδέλφους τών έ- 
παρχ ι ακών Κ αταστημάτων).

Ή Διοίκησις καί αί ύπηρεσί- 
αι της, άντί άπαντήσεως, έπε- 
δείκνυον είς τήν Συλλογικήν ή- 
γεσίοον τάς «αύστηράς» των Εγ
κυκλίους, όσον αφορά τάς άδει
ας τοΰ προσωπικού1 καί τήν τή- 
ρησιν τοΰ ώραρίου τών42 ώρών. 
Έκ τής έρεύνης όμως τοΰ Συλ
λόγου, διαπιστοΰται, ότι ή Ε
φαρμογή τών Εγκυκλίων είναι

καθαρώς πλατωνική, ένφ αί Δι
ευθύνσεις τών Υποκαταστημά
των, τουλάχιστον συμφώνως 
πρός τά προβαλλόμίεινα στοι
χεία, τά όποια δεικνύουν καί τό 
μέγεθος τής αΰξήσεως τών Ερ
γασιών τών Υποκαταστημά
των, Εμφανίζουν τό αδύνατον 
τής Εφαρμογής των.

Τό Δ. Συμβούλιον, Επιθυμούν 
τό μέν νά Εχη ιδίαν τών πρα
γμάτων άντίληψιν τό δέ νά βο- 
ηθήση τήν Διοίκησιν τοΰ Ιδρύ
ματος είς τήν Εφαρμογήν τών 
Εγκυκλίων, πραγματοποιεί Ε
πισκέψεις άνά τά Επαρχιακά 
Κ αταστήιματα. Τά έμφανιζόμε, 
να είς τήν Επαρχίαν μέλη τοΰ 
Δ. Συμβουλίου άποτελοΰν τήν 
πηγήν, άπό τήν οποίαν λαίμαρ
γα οί είλωτες τών Υποκατα
στημάτων ζητούν νά σβύσουν 
τήν δίψαν των, όσον αφορά τήν 
γενικήν τραγικήν οικονομικήν 
των κατάστασιν, τάς προαγω- 
γάς των, τήν άδειαν των καί
( Η συνέχεια είς τήν 3ην σελίδα)

Ε Κ Δ Ο Σ ΕΙΣ 0= =0

Έκυκλοφόρησεν είς πολυσέ
λιδα τεύχη ή πρώτη πλήρης 
βιογραφία τοΰ Ελευθερίου Βε- 
νιζέλου μέ άλοκληρωμένην έξι- 
στόρησιν τής ζωής καί τοΰ έρ
γου τοΰ μεγάλου πολιτικού, ά
πό τής γεννήσεώς του μέχρι 
τοΰ θανάτου του, μέ όλας τάς 
λεπτομέρειας >τής πολυκυίμάν-Ι 
του δράσεώς του έπί έξήντα 
χρόνια είς τήν Κρήτην καί έ
πειτα, άπό τό 1909 έως τό 
1936, είς όλην τήν Ελλάδα. 
Μέ τόν «Έλευθ. Βενιζέλον», ό 
κ. Δημ. Πουιρνάρας συμπληρώ
νει τό δίπτυχον τής βιογραφίας 
τών δύο μεγαλυτέρων πολιτι
κών άνδρών τής νεωτέρας Ελ
λάδος, τήν οποίαν ήρχισε πρό 
τινων Ετών μέ τ όν «Χαρίλαον 
Τρικούπην» του, τοΰ όποιου έ- 
κυκλοφόρησε καί νέα έκδοσις. 
Τά κυκλοφορήσαντα τεύχη τοΰ 
«Έλευθ. Βενιζέλου» πωλοΰνται 
έκαστον πρός 6 δραχ. Προη
γούμενα τεύχη πωλοΰνται είς 
τό βιβλιοπωλείον Κολλάρου 
καί είς τά γραφεία τοΰ «Ελευ
θέρου», (Πιπίνου 106 τηλεφ. 
812 - 140). Έγγράφονται καί 
συνδρομηταί. Προκαταβολή 
δρχ. 160 διά τά δύο νέα έργα 
περί Βενιζέλου καί τής Κρητι
κής έπανοοστάσεως, μέ παρα
δοτέα άμέσως τά έκδοθέντα 
τεύχη. Μαζ ίμέ τήν βιογραφίαν 
τοΰ X. Τρικούπη (δύο τόμοι 
650 σελίδων παραδοτέοι Επί
σης) δρχ. 200, δολλ. 10. 
ΙΛΙΣΣΟΣ
. . Έκυκλοφόρησε τό 1 2ον τεύ
χος τοΰ «IΛI Σ ΣΟΥ», μέ άρι- 
θρα Ίω. Βασιλή περί Σπυρ. 
Νάγου ,τοΰ όποιου δημοσιεύε
ται ή ομιλία «.0 Διόνυσος είς 
τήν Ελληνικήν παράδοσιν», 
Δημ. ’ Ιωαννίδη «Οί ’Ορφικοί», 
Κωστή Μελισσαροπούλου «Πε
ρί τής έννοιας τού Θεού», Χρ. 
Ρ ιζοπούλου «Τά κοσμογονικά 
προβλήματα στον Προβελέγ- 
γιο», Ν. Sri Ram «'Η σημερι
νή παγκόσμιος κρίσις», R. 
MEHTA «Ό Χριστιανικός Μυ- 
στικισμός», Η. HESSE «Σιν- 
τάρτα» Ντάνυ Καίη «Βοηθή
στε τά παιδιά νά γελάσουν». 
Ποιήματα Άνδρ. Καραντώνη 
«’Εγκόσμια Μεταφυσική», Σι- 
κελιανοΰ, Κ ίπλιγκ, ’Άρνολντ, 
Μίχα. Ποικίλη άλλη Ενδιαφέ
ρουσα ΰλη καί πλούσια είκονο- 
γράφησις.
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ΜΑΣΣΑΖ
Διά τήν άποθεραπείαν κατα
γμάτων, μυϊκών άτροψιών, άγ- 
κυλώσεων, σπονδυλοαρθρίτιδος, 
ίσχυαλγίας, ημιπληγίας κ.λ.π.

Α. ΛΟΥΖΙΩΤΗΣ 
Φυσικοθεραπευτής, συμβεβλη
μένος μέ τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ. καί Τ.

Υ. Προσ. Τραπ. ’Αθηνών. 
Λεωφ. Κηφισσοΰ 75. Κολοκυν- 

θοΰ, Τ έρμα Τ ράμ 1 1. 
Τηλέφωνον 527.952.
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ΓΑΜΟΙ

Κωνσταντίνος Λένας, Ύποκ) 
τος Αίτωλικοΰ — ’Ιωάννα Καν- 
τζουροΰ, Ύπ)τος Όμονοίας, έ- 
τέλεσαν τούς γόμους των έν 
Μεσολογγίφ.

Τούς νεόνυμφους συγχαίρο-ι 
μεν, ευχόμενοι πάσαν ευτυχίαν.

ΠΕΝΘΗ
—♦—

Νίκος Κούσουλας, Τμημ)χης 
Β' Ύπ)τος Μητροπόλεως, ά-
πέθανε καί έκηδεύθη έν Άθή- 
ναις. Τούς οίκιείους του συλ- 
λυπούμεθα.

ΔΩΡΕΑ I 
----♦—

Είς μνήμην Μιχ. Ζακούρα 
κατετέθησαν τήν 31)11)58 υ
πέρ τοΰ ΤΥΠΕΤ δρχ. 300.— 
ύπό τοΰ Έπιθεωρητοΰ κ. Νικ. 
Νικολαΐδη.

*
Ή Κα ’Αλκμήνη Χήρα Μιχ. 

Κ αλοδίκη είς μνήμην τοΰ συ
ζύγου της, άντί μνημοσύνου, 
είσέφερεν ύπέρ τοΰ ΤΥΠΕΤ δρ. 
500.—

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ίΚΟΛΗ ΑΘΗΗΟΝ
ΑΙΑ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΗΙΥΝΑΑΕΛΦΗΝ

—♦—
Διά τοΰ ύπ’ άριθ. 181)16- 

1 2-58 Εγγράφου της πρός τήιν 
Διοίκησιν τής. Τραπέζης καί 

τόν Σύλλογόν μας ή ’Ιταλική 
Σχολή ’Αθηνών γνωρίζει ότι 
τά τέκνα τών ύπαλλήλωΙν τής 
Εθνικής Τραπέζης τά έπ ι θυ
μού ντα νά φοιτήσωσι έίς τό 
Γυμνάσιον τής Σχολής, γίνρν- 
ται δεκτά μέ σημαντικήν έκ- 
πτωσιν τών διδάκτρων.

Επίσης όσοι μαθηταί τής 
Στ', τάξεως Τοΰ Δημοτικού— 
τ έ κ ν α συναδέλ φ ω ν—έπ ι Θυ μ ού ν 
ύά ύποστοΰν είσιτήριον έξέτα- 
σιν κατά τήν περίοδον τοΰ προ
σεχούς ’Ιουνίου είς τό Γυμνά- 
σιον τής Σχολής ινα διευκο
λυνθούν είς τήν έκμάθησιν τής 
’Ιταλικής γλώσσης, άπαραίτη- 
τον έφόδιον διά τήν έν τή Σχο
λή φοίτησίν των, θά γίγουν 
δεκτά εις τά τμήματα, τά όποια 
δημιουργοΰνται Εντός τοΰ Ία-; 
νουαρίου 1959 άντί Ελάχιστων 
έφ’ άπαξ διδάκτρων.

Πλείονες πληροφορίαι παρά 
τή Διευθύνσει τής Σχολής, Πα
τησίων 47 (κ. Κ. Δεμερτζήν). , 
ΙΙΙΙΙΙΒΙΙΙΙΙΒΙΙΙΙΙΒίΙΙΙΙΒΙΙΙΙΙΒΙΙΙϋΒΙΙΙΙΙΒΙΙΙΙΙΒΙΙΙΙΙΒΙΙΙΙΙΒΙΙΙ* 

ΕΛΛΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 

ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΕΠΑ 62 
Κυπριάδου — Άνω Πατήσια 

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

Δέχεται καθ’ εκάστην
JIIIIBIIIIIBIIIIII ΙΙΙΙΒΙΙΙΙΙΙ I!



Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1958-1959
---------- ♦_------- -

Εις την εορτήν τής πίττας 
του Συλλόγου, διά τό ετοςΐ 958, 
ό τότε Διοικητής κ. Βασ. Κυ- 
ριακόττουλος έτόνισεν οτι «κα
τά τό 1958 θά άντιμετωπι- 
σθοϋν καί τά προβλήματα έκεϊ- 
να, του προσωπικού τά όποια 
έ'μειναν άλυτα κατά τό 1957».

Ή νΰν Διοίκησις διά τής 
χαιρετιστήριου της επί τφ νέψ 
έτει Εγκυκλίου διαβεβαιώνει 
τό Προσωπικόν ότι «· · ,θά εύ
ρη πλήρη «ιαγνώρισιν καί δι- 
καίαν άνταμοιβήν ό τίμιος μό-

ΜΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ
—♦—

"Ενα ερωτηματικόν μεγάλο 
ήτο άπάντησις τού Προσωπικού 
εις την ύπ’ άριθ. 1)16.1.59 
Σειρά Α'. Εγκύκλιον Διοίκή- 
σεως. Προς τι τά 64 σημεία;

Φαίνεται, σοβαράν άπάντη- 
σιν δίδει τό α'. καί γ'. έδάφιον 
τού προλόγου τής Εγκυκλίου. 
Δηλ. απολογισμός των ενδια
φερόντων τό Προσωπικόν ζητη
μάτων καί ευχή όπως ό απο
λογισμός οδτας είναι πλουσιώ- 
τε,ρος. Συμφώνου μεν απολύτως. 
Διότι δεν θά υπήρχε λόγος έπι- 
στρατεύσεως τής εξόδου τού 
προσωπικού, των ταξειδίων εις 
τό έξωτερικόν, των ποινών (! ) 
κλπ. διά την κάλυψιν τής γυ- 
μνότητός του.

Έάν δέ ύποθέσωμεν δτί τό 
6'. έδάφιον είχε τον σκοπόν ό 
όποιος φημολογεΐται, τότε ό 
συντάκτης τής εγκυκλίου θά έ
πρεπε νά πρόσθεση καί 65ον 
επίτευγμα ώς εξής:

ΈπεΤεύχθη ή πτώσις τής νο
ημοσύνης των υπαλλήλων εις 
τοιοΰτον επίπεδον ώστε νά χει
ροκροτούν καί την καθημερινήν 
υπηρεσιακήν άπασχόλησιν τού 
τμήματος Προσωπικού ώς πρό
οδον των ζητημάτων του καί... 
μή χειρότερα. . .

--------- <$---------

ΗΘΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΙΣ
—♦—

Καί κατά τό παρελθόν αΐ 
προαγωγαί διενηργούντο μέ 
καθυστέρησιν, έπί πλέον δέ 
τά άναδρομικά περιεκόπη-ι 
σαιν αγρίως. Τό πενόμενον προ
σωπικόν έστερξίε καί εις 
·!Ι|Ι·Ι1ι!!·Ι!Ι!!·Ι!ΙΙΙ·ΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·!Ι!ΙΙ·ΙΙΙΙΙ·1!ϋ·Ι1ΙΙΙΙ

ΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ

χθας των καί ή ενεργός πίστις 
των προς τά ιδεώδη τής Τρα- 
πέζης μας».

Αί εύχαί καί οί λόγοι δίδουν 
βέβαια αισιοδοξίαν, ή όποια 
όμως κλονίζεται δι’ ένός απλού 
βλέμματος εις τήν άντιμετώ- 
πισιν των άλότων προβλημά
των, μέ συνέπειαν τόν κλονι
σμόν καί τής ύπαρχούσης μέ
χρι στιγμής ενεργού πίστεως 
πρός τά ιδεώδη τής Τραπέζης, 
όσον ειλικρινείς καί αν είναι αί 
εύχαί καί οί λόγοι. 

ί>—---- -----
αυτήν, τήν ύπερβαίνουσαν 
πάν δριον, θυσίαν άναγνω- 
ρίζον τήν οΰχΐ εύχάρ ιστόν θέσιν 
εις τήν όποιαν εΐχον περιαγάγη 
τό "Ιδρυμα οί αύτοχειροτόνη- 
τοι «έξυγιανταί». Ευτυχώς πα
ρά τόν βαθύτατον κλονισμόν, 
τόν όποιον έπροξένησεν ή παν
τοειδής «δραστηριότης» των, τό 
Προσωπικόν διά τής έργατικό- 
τητός του καί τών προσπαθει
ών του, επέτυχε καί πάλιν νά ά- 
νακόψη τήν κατολίσθησιν, ήδη 
δέ τά συγκεντρούμενα αποτελέ
σματα ομιλούν εύγλώττως περί 
τής άρξαμένης ανοδικής πορεί
ας. Ούδεϊς βεβαίως δύναται νά 
ΐσχυρισθή πλέον δτι υπάρχει 
αδυναμία έκπληρώσεως τών υ
ποχρεώσεων τού * Iδρύματοςπρός 
τό μοχθούν προσωπικόν του. 
Θέλομεν συνεπώς νά πιστεύω- 
μεν δτι οί «αρμόδιοι» θά 
είσηγηθούν τήν άμεσον κατα
βολήν τών όφειλομένων έξ (ανα
δρομικών άνευ οΰδεμιάς καθυ- 
στερήσεως. ’Αποτελεί ή πρά- 
ξις αυτή τόσον έκδηλον ήθικήν 
ύποχρέωσιν τής Τ ραπέζης, 
ώστίε θεωροΰμεν περιττόν νά 
προσθέσωμεν άλλο τι. Άναμέ- 
νομεν.

•-------- -®·----------
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ

Σιωπή εξακολουθεί νά καλύ- 
πτη τό ιμυστήριον τών «φανε
ρών» αμοιβών διά φακέλλων.

Νομίζομεν δμως, δτι, εις τήν 
περίπτωσιν αυτήν, ή σιωπή δεν 
είναι δείγμα ευθιξίας τών αρμο
δίων έπί ένός θέματος, ή ηθική 
φύσις τού οποίου, κατόπιν τών 
κατηγορηματικών διαβεβαιώσε
ων, διογκοΰται παρερχομένων 
τών ή μερών.
1!Ι·ΙΙΙ!Ι·ΙΙ!ΙΙ·Ι!Ι·ΙΙΙ·1Ι·ΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·Ι1ί·1Ι·ΙΙΙΙΙ*ΙΙΙ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
(Συνέχεια έκ τής 2ας σελίδας)

προπαντός τήν ολοήμερον καθη
μερινήν εργασίαν των.

Καθιστώμεν λοιπόν γνωστόν 
εις τήν Διεύθυνσιν Προσωπικού, 
δτι εις οΰδέν έκ τών Καταστη- 
μάτων τής Θεσσαλίας έχουν χο- 
ρηγηθή πλήρως αί άδειαι τού 
Προσωπικού. Εις οΰδέν Κατά
στημα τηρείται τό κεκανανισμέ- 
ναν ώράριον τών 42 ώρών. "Ο
ταν τούτο δεν παραβιάζεται κα
ταστρατηγείται διά τής μεθό
δου τών συνεργείων, τά όποια 
ουδέποτε δηλούνταιήπληρώνον- 
ται. Είναι μήπως ανάγκη νά α
ναφέρω μεν δτι εις τά] Φάρσαλα 
οφείλονται δχι μόνον αί άδειαι 
τού 1958 αλλά καί τού 1957, 
τού 1956 καί τού 1955; ’Αγνο
εί μήπως ή Διευθυνσις δτι εις 
τήν Καρδίτσαν οφείλονται συ- 
νολικώς 140 ή μερών άδειαι εις 
σύνολσν προσωπικού 1 0 Υπαλ
λήλων; Διαφεύγει τήν προ- 
χήν τής Δ)σεως, δτι εις τήνίδίαν 
πόλιιν καταπατείται συστηματι- 
,κώς ή Κυριακή αργία καί δτιτόν 
Δ)βριον εις έκαστον υπάλλη
λον έθεβαιώθησαν 1 8 ώρες συν
εργείου διά τούς τόκους καί δτι 
τελικώς δεν ένε,κρίθησαν; Δεν 
πρέπει βέβαια νά διαφύγη τής 
προσοχής τής Διευθύνσεως τό 
γεγονός δτι εις τά Φάρσαλα ό 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου έχει 
λάβει έντός 8 ετών, μόνο τρεις 
φοράς άδειαν καί δτι έτέρα συ
νάδελφος τού ίδιου Καταστήμα- 
τος εντός τριών ετών έλαβε μό
νον 8 ή μερών άδειαν.

Διευθυνταΐ ένίων Καταστη

μάτων ισχυρίζονται δτι μόνοι 
των οί υπάλληλοι, παρά τάς 
απαγορεύσεις, ανοίγουν’ τήν 
Τράπεζαν καί έργάζονται τάς 
έκτος υπηρεσίας ώρας καί ημέ
ρας. Καί έρωτώμεν: Τά 
κλειδιά τής Τραπέζης τά κατέ
χει, ό οίοσδήποτε υπάλληλος ή 
ό Διευθυντής τού Κ αποστή μα
τος ;

Δεν δύνονται δέ οί συνάδελ
φοι ν’ άντιδράσουν, διότι άφ’ 
ένός μέν είναι ολιγάριθμοι άφ’ 
έτέρου δέ ϊσταται ύπερόονω τών 
ή δαμόκλειος σπάθη τής έκθέ- 
σεως τού Διευθυντοΰ. Παράδει
γμα: 01 συνάδελφοι τού Κατα
στήματος Καρδίτσης «προσεβ- 
λήθησαν» όμαδ.κώς άπό άν ικα
νότητα καί ούδεϊς εις τάς έκθέ- 
σεις έχει χαρακτηρισμόν άνω 
τού «καλός».

Βέβαια ή έπιθεώρησις κάτι 
γνωρίζει, άλλά διατί αί διαπι
στώσεις της καί αί προτάσεις 
της μένουν εις τά χαρτιά;

Ή Δ)σις τής Τραπέζης οφεί
λει εις τό πλέον σύντομον χρο
νικόν διάστημα νά έπανδρώση 
τά έπαΐρχιακά Καταστήματα. 
Ή δέ συμπλήρωσις τών κενών 
νά γίνη δχι διά τής έξορίας 
υπαλλήλων άλλά διά προσλή
ψεων κατόπιν τοπικών διαγω
νισμών. Ό μισθός τών 1.000 
δραχμών δεν έπιτρέπει—έστω 
καί άν χορηγείται μέρος τών ε
ξόδων στεγάσεως-—ζωήν μα
κράν τού τόπου τής μονίμου 
διαμονής έκάστου υπαλλήλου. 
Διότι, άς μήν άπατώμεθα, καί 
διά 10 ακόμη έτη, ό υπάλληλος 
έχει τήν άνάγκην τής πατρικής 
οικονομικής ένισχύσεως.

’Από τήν έορτήν: Ό κ. Διοικητής έν μέσφ τού κ. Ύποδιοι- 
κητοΰ καί τού κ. Προέδρου τού Συλλόγου, έκφράζει τάς εύ- 

χάς του πρός τούς παρισταμένους.
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Έορταστικαί συγκεντρώσεις διά τό κόψιμον τής πίττας 
έγένσντο καί εις τά περισσότερα τών έπαρχιακών ύποκ)των 
τής Τραπέζης. ’Ανωτέρω έν μέσφ τού προσωπικού τού ύ- 
ποκ)τος Σερρών ό Διευθυντής κ. Κ. Κύρου κόπτει τήν πίττα 

τού ύποκαταστήματος.

Τήν 1 Οηιν ’ I ανουαρίου, παρου
σία τού Διοικητού τής Τραπέ
ζης κ. Δ. Χέλμη, τού Ύποδιοι- 
κητοΰ κ. Ί. Παρασκευοπούλου, 
τών κ.κ. Διευθυντών τής Τραπέ
ζης καί τών περιφερειακών Ύ- 
ποκ)των, τού Προέδρου καί τού 
Εκτελεστικού Συμβουλίου τής 
Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπολλή- 
λων «αί τών έκπροσώπων τών 
λοιπών ’Οργανώσεων τού έν έ- 
νεργεία καί άπομαχίρ Προσω
πικού τής Τραπέζης, έγένετο ή 
έτησία έορτή τού κοψίματος 
τής πίττας τού Συλλόγου μας.

Τήν έορτήν έτίμησε, προσελ- 
θών βραδύτερον, λόγφ κωλύμα
τος, ό Υπουργός ’Εμπορίου κ. 
Δερτιλής, ένώ οί κληθέντες Υ
πουργοί ’Εργασίας καί ΠpoEJ 
δρίας τής Κυβερνήσεως, καί 
ό Υφυπουργός ’Εμπορίου διά 
τηλεγραφήματος των, έξέφρα
σοον πρός τόν Σύλλογον καί τά 
μέλη του τάς εΰχάς των διά τό 
νέον έτος καί τήν λύπην των 
διά τό δτι δεν ήδυνήθησαν, λό
γφ ετέρων έπιτακτικών άσχσ- 
λιών των, νά παραστούν εις 
αυτήν.

Χαρακτηριστική ήτο ή άθρόα 
προσέλευσις τών συναδέλφων, 
ή οποία συνέβαλεν εις τήν έ- 
πιτυχίαν τής εορτής.

Έναρξιν τής εορτής έκαμεν 
ό Πρόεδρος τού Συλλόγου μας, 
προσφωνήσας άπαντας τούς 
,παρισταμένους. Εις τόν σχετι
κόν λόγον του έχαρακτήρισε 
τήν έορτήν τού κοψίματος τής 
πίττας τού Συλλόγου ώς σπον
δήν μεταξύ τών κινούντων τήν 
Τράπεζαν μοχλών, τουτέστι 
τής Διοικήσεως καί τού Προ
σωπικού της, διά τής όποιας 
άνανεούται, εις τήν άρχήν έκά
στου έτους, τό ξεκίνημα τής, 
διά νέας προσπάθειας, άποδο- 
τικωτέρας συμβολής των εις: 
τήν άνάπτυξιν τής οικονομίας 
καί τήν πρόοδον καί ευημερίαν 
τού τόπου μας.

Άνεφέρθη έν συνεχεία εις τά 
έτπτεύγματα τής Τραττέζης κα
τά τό 1 958, συγκείμενα τόσον

εις τήν άνάπτυξιν τών έργασι
ών της, δπερ είναι άποτέλεσμα 
τής άπό διετίας έπανόδου τής 
πίστεως εις τήν φυσιολογικήν 
της μορφήν, δι’ ήν τό "Ιδρυμα 
διεδραμάτισε τόν κυριώτερον 
ρόλον, όσον καί τήν άναζήτη- 
σιν νέων οδών τραπεζικής δρα- 
στηριότητος, τής όποιας τά ά-

ποτελέσματα θά ίιξαρτηθούν έκ 
τής δεοΰσης άνταποκρ ί σεως 
τής Πολιτείας.

Τό Προσωπικόν τής Τραπέ
ζης, έσυνέχισεν ό κ. Πρόεδρος, 
ό σκληρός μαχητής υπέρ τών 
σκοπών τούτων καί πιστός έ- 
κτελιεστής τών αποφάσεων τής 
Διοικήσεως εύρίσκεται άκόμη

εις τό στάδιον τών, δι’ ιδίων 
του δυνάμεων, προσπαθειών 
διά τήν όρθοπόδησίν του, δι’ δ 
καί τό 1959 άναμένεται ώς έ
τος τής ΐσομεροΰς πρός τήν 
Τράπεζαν άνόδου καί τού Προ
σωπικού αυτής, εις τήν οποίαν, 
έλπίζεται, δτι ήΔιοίκησις θά 
δώση τήν άνάλογον προσοχήν.

Ό κ. Πρόεδρος, -περαίνων 
τόν λόγον του ηύχήθη εις τήν 
Διοίκησιν τής Τραπέζης πλήρη 
έπιτυχίαν εις τό πολυσχιδές έρ- 
γον της, εις τό όποιον άκαμπτον 
συμπαραστάτην είχε καί θά έ- 
χη σύσσωμον τό προσωπικόν 
τής Τραπέζης, εις δέ τούς Κυ
πρίους άδελφούς μας, τήν έντός 
τού 1959 άπελευθέρωσίν των.

Ο κ. Διοικητής άπαντών δι’ 
ολίγων, ηΰχαρίστησε τόν κ. 
Πρόεδρον διά τάς ευχάς του, έ- 
ποονέλαβε τό δτι ή Τράπεζα εύ- 
ρί σκέτα ι πράγματι εις σημεΐον 
άνόδου, έκάλεσεν δμως άπαν
τας, δπως συ μ βάλουν εις τήν 
όλοκλήρωσιν τού έργου αυτής, 
τό όποΐον θά άπαιτήση έντατι- 
κωτέραν έργασίαν, έκ τών άπο- 
τελεσμόττων τής οποίας θά έ- 
ξαρτηθή ή έκπλήρωσις τών πό
θων τών έργαζομένων έν τή Τ ρα
π έζη καί τής Διοικήσεως αυ
τής, ή οποία έν σχέσει πρός 
τό σώμα τών υπαλλήλων εΐνα;ι 
πρώτη έν ϊσοις. Περαίνων ό κ. 
Διοικητής ηύχήθη εις τό Προ
σωπικόν καί τά μέλη τών οι
κογενειών των, διά τό 1959, 
υγείαν, ευτυχίαν, χαράν καί έκ- 
πλήρωσιιν τών πόθων των.

Προσψώνησιν έπίσης έκαμεν 
καί ό τέως Πρόεδρος τού Συλ
λόγου κ. ’ I. Καπέτης, έκφρά- 
σας τάς ευχάς του πρός τόν κ. 
Υπουργόν, τήν Διοίκησιν καί 
τό προσωπικόν τής Τραπέζης.

Μετά τό κόψιμον τής πίττας 
ΰπό τού κ. Διοικητού, καί προσ
φοράν άναψυκτικών, οί παρι- 
στάμενοι άπεχώρησαν μέ μίαν 
άκόμη καλήν άνάμνησιν μιας 
εγκαρδίου συναδελφικής έορτα- 
στικής συγκεντρώσεως.

ΕΠΙ ΤΩΝ "ΚΑΤ’ ΕΚΛΟΓΗΝ,, ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Ο ΠΡΟΚΥΠΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ "ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΊΟΥ ΦΑΒΟΡΙΤΙΣΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

"Οταν εις τό προηγούμενον 
φύλλον έξεφράσαμεν τούς φό
βους μας σχετικώς μέ τόν ολι
σθηρόν δρόμον, εις τόν όποΐον 
ήτο μοιραΐον νά είσέλθουν αί 
διαβόητοι «κατ’ έκλογήν» προ
αγωγαί, ήσοον άρκετοί έκεΐνοι, 
οί όποιοι έθεώρησαν τούτους 
κοιτά κάποιον τρόπον υπερβολι
κούς.

Μήν κακομελετάτε. ’Αφήστε 
νά ίδοΰμε πρώτα, έλεγον. 
Φανταζόμεθα δτι, μετά τήν έκ- 
δοσιν τής σχετικής μέ τάς προ- 
αγωγάς τών Λογιστών Β'. έγ- 
κυκλίου, α ί άμφιβολίαι, ώς 
πρός τό έξαιρετικώς έπικίνδυ- 
νον τού έγκαινιασθέντος -ηρόπου 
προωθήσεως συναδέλφων, έχουν 
πλέον έκλείψει καί άπό τόν πλέ
ον εϋπισταν. Ή ύπ’ άρθιμ. 21 
τής 22-12-58 άνακοίνωσις τής 
Διοικητικής ’Επιτροπής, διά 
τής όποιας άπεκαλύπτετο δτι 
τέσσαρες έκ τών προαχθέντωά 
«κατ’ έκλογήν» προήχθησαν ού- 
χί υπό τού αρμοδίου Συμβουλί
ου άλλά κατά τρόπον, τό όλΐ- 
γώτερον ταχυδακτυλουργικόν, 
πρέπει νά τύχη δλως ίδιαζούσης 
προσοχής. Ούτε ό άριθμός, ού
τε τά πρόσωπα έχουν, βεβαί
ως, ίδιαιτήροον τι να σημασίαν. 
Σημασίαν τεραστίαν δμως έχει 
ή σημειωθεΐσα παρεκτροπή, 
καθ’ δσον δι’ αύτής γίνεται τό 
πρώτον, δειλόν έστω βήμα κα- 
θιερώσεως κριτηρίων, άτι να δέν 
άντέχουν εις τό φώς. Εΐναι δέ 
πασίγνωστόν δτι μόνον ό «φαύ
λα πράττων» προτιμά, κατ’ ά
νάγκην τό σκότος. Καί μόνον 
δηλαδή τό γεγονός δτι διά τούς 
«τέσσαρας» δέν ήκολουθήθη ή 

αυτή μέ τούς λοιπούς διαδικα
σία, άτΓοδείικνύει τήν άνυπαρξϊ- 
αν καί αύτών άκόμη τών πολύ 
άμφιβόλων προϋποθέσεων, αϊ- 
τινες εΐχον τεθή διά τό καινοφα
νές τούτο εΐδος προαγωγών. Ή 
ανεξέλεγκτος θέλησις «παρα

γόντων» έπεβλήθη κατά τρόπον 
άληθώς προκλητικόν. ’Έχουν δ
μως οί «παράγοντες» ουτοι συν- 
αίσθησιν τών συνεπειών τής 
πράξεώς των; Πολύ φοβούμεθα 
δτι δέν έχουν. Διότι άρινούμεθα 
νά πιστεύωμεν δτι άνθρωποι, 
οί όποιοι ήνάλωσαν μίαν ολό
κληρον ζωήν εις τό "Ιδρυμα θέ
λουν νά τό ρίξουν «έν ψυχρφ» 
εις μίαν άναταραχήν-πρόλογον 
τού βαράθρου. Δέν ύπερβάλλο- 
μεν. Καί ή πτωχοτέρα φαντασία 
δύναται εύχερέστατα νά συλ- 
λάβη τά μέλλοντα νά συμβοΰν, 
δταν γίνη σύστημα ή έτσιθελι- 
κή προώθησις. Κατ’ άρχάς βε
βαίως θά άπαιτήται ισχυρόν 
«μέσον» καί φυσικφ τφ λόγφ 
ολίγοι, οί διαθέτοντες τούτο. 
Μικρόν επομένως καί τό κακόν. 
Είναι δμως γνωστόν τί συμβαί-' 
νει εις τήν εύλογημένην χώραν 
μας δταν έκλείψουν μερικαί 
άσφαλιστικαί δικλείδες, όταν 
«ξεσφίξουν τά λουριά». Άπό 
τήν υπουργικήν «πίεσιν» θά πε- 
ράσωμεν εις τήν βουλευτικήν 
διά νά καταλήξωμΙεν νά ύπο- 
κόπτωμεν εις τάς πιέσεις καί 
τών τελευταίων κΟμματαρχίϋ 
σκων. Άπό τήν εύγενή άπαί- 
τησιν τού μεγαλοβιομηχάνου—1 
πελάτου θά περάσωμεν εις τό 
αναιδές «κόλλημα» τού συνοι
κιακού μικροεμπόρου. «"Εχω
ξέρεις ένα δικόν μου........ Ναι
μά εΐναι ξέρεις τό συμβούλιον.
. . . Ουφ καημένε, άφού υπάρ
χει καί άλλος τρόπος έξωσυμ- 
βουλιακός». Καί θά τού άναφέ- 
ρη καταλλήλως πληροφορημέ- 
νος μερικά ονόμασα εις έπίρρω- 
ιν τού ισχυρισμού του. Είναι ώς 

έκ τούτου άπόλυτος ανάγκη δ
πως πάντα τά ύγιά στοιχεία 
τής Τραπέζης - καί υπάρχουν 
πάμπαλα - κινηθούν μέ ταχύτη
τα καί έπιμονήν πρός πάσαν 
κατεύθυνσιν δυναμένην νά έπη-

ρεάση τάς έπί τού προκειμένου 
άποφάσεις τής Διοικήσεως. Τώ
ρα πού τό κακόν είναι άκόμη 
εις τήν άρχήν του.

Οί άπολογηταί πάσης παρα
τυπίας πιπιλίζουν ώς καρα- 
μέλλαν ένα «άδιάσειστον» έπκ 
χείρημα: Συμφώνως τηρός τόν 
’Οργανισμόν αί «κοσ’ έκλογήν» 
προαγωγαί διεινεργούνται ύπό 
τού Διοικητού. Συνεπώς τό 
Συμβούλιον προαγωγών δέν έ
χει θέσιν έν προκειμένφ. Καί 
καταλήγουν ούτε λίγο ούτε πο
λύ νά θεωρούν τάς ύπό τού Συμ
βουλίου τούτου δ ιενεργηθείσας 
πρσαγωγάς ώς περίπου. . . . ί 
άντικανονικάς,

Δέν θά ήξζεν ίσως δμως τόν 
κόπον νά δσθή άπάντησις εις 
τοιαύτην ανεκδιήγηταν «έπιχει- 
ρηματολογίαν». Επειδή δμως 
κατά κόρον χρησιμοποιείται 
αυτή εϊς τινας τών διαδρόμων 
τών δύο πρώτων ορόφων μέ τά
σεις έξαπλώσεως καί εις τήν 
υπόλοιπον Τράπεζαν, εΐμεθα 
άναγκασμένοι νά έρωτήσωμεν 
τούς «όργανισμοφοβούμενους 
συναδέλφους»: Ό κ. Διοϊκητής 
είναι καθ’ έκάστην εις τό γκι
σέ, παρακολουθών, έκτιμών καί 
σταθμίζων τήν έργοοσίαν έκά
στου έξ ήμών; Βεβαίως δχι. 
Έχει συνεπώς διά ν’ άποφασί
ση σχετικώς, άνάγκηρ εϊσηγη- 
τοΰ. Ποιος θά είναι έγκυρότερος 
εισηγητής άπό τό έκ Διευθυν
τών άπαρτιζόμενον Συμβούλιον 
Προαγωγών, ε;ίς τό όποιον πα- 
ρίστανται ώς παρατηρηταί έ
στω, οί εκπρόσωποι τού Προ
σωπικού; Οι «φάκελλοι» ένός έ
κάστου παρελαύνουν ένώπιον 
όλων καί μελετώινται ύπό άπλε- 
τον φώς. Ούδεϊς βεβαίως ισχυ
ρίζεται δτι ουτοι τηρούνται κα
τά τόν πλέον προσήκοντα τρό
πον. Θύματα τής μή τηρήσεως 
τών έκθέσεων κατά τό>ν προσή

κοντα τρόπον ήσαν εις τήν πε- 
ρίπτωσιν ταύτην οί συνάδελφοι 
Λογισταί Β'. τών έπαρχιακών 
Υποκαταστημάτων. Πώς ήτο 
δυνατόν έκ τών πλείστων όσων 
ύπηρετούντων ε:ίς τά έπαρχιακά 
' Υποκαταστήματα Λογιστών 
Β '. νά κριθή μόνον εις(1 )«κατ’ 
έκλογήν» καί αύτός λόγφ τού 
δτι ήσκει καθήκοντα διίευθύνον- 
τος Υποκατάστημα.

Αποτελούν πάντως τεκμήρι
α, μαχητά έστω, κατά πολύ δ
μως ασφαλέστερα καί συνεπώς 
άπείρως προτιμώτερα άπό τήν 
άνεξέλεγκτον βούλησιν τού 
πρώτου τοπαρχίσκου, ή οποία 
δυνατόν νά κινήται άπό τά πλέ
ον ανεπίτρεπτα έλατήρια. Μό
νον οί έχοντες λόγον νά φοβούν- 
νται τήν άνοικτήν κρίσιν προ
τιμούν τούς ψιθυρισμούς εις τά 
ώτα καί τάς ένεργείας τού πα
ρασκηνίου. Μόνον στερούμενοι 
τών καταλλήλων προσόντων έ- 
πιδιώκουν τήν διά τής τεθλα
σμένης καί έν τφ κρυπτφ άνο
δον.

’Άς μή τρέφουν δμως αύτα-ι 
πάσας. Πέραν τών ψυχρών συγ
χαρητηρίων τών έπισήμων έγ-ι 
κύκλιων καί τών κατ' άνάγκην 
χιειραψιιών, ύπάρχει άδέκαστος 
ή συνείδησις τού μοχθοΰντος 
Προσωπικού.

Αΰτή άξ ιολογεΐ Καί τοποθε
τεί τόν καθένα εις τήν θέσιν, ή 
οποία τού άνήκει βάσει τών ι
κανοτήτων του. Ούδεμία άνωθεν 
«άναγνώρισις» δύναται νά άλ- 
λοιώση κατ’ έλάχιστόν τήν ά- 
δυσώπητον κρίσιν της. Ή δύ- 
ναμίς της, εΐμεθα βέβαιοι, θά 
σταθή τελικώς, άποφασιατικός 
καί άδιαττέραστος φραγμός είς 
τάς ύπερψιάλους άξιώσεις τώ>ν 
τοπαρχίσκων.



ΜΕ ΑΦΟΡΜΗΝ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΙΝ ΚΕΡΑΜΙΔΑ

0 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΣ 
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ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
Έξ άφορμής τής έκθέσεως 

τοΰ Διοικητοΰ τού I ΚΑ κ. Κε
ραμιδά, κατά την όποιαν ή χρή- 
σις 1958 τοΰ Ιδρύματος κλεί
ει μέ έλλειμμα 100 έκατσμ., είς 
δέ τό τέλος τοΰ 1959, λόγφ 
αύξήσεως τοΰ έλλείμματος είς 
160 έκατομ., τό Ταμεΐον τοΰ 
ί Κ Α θά φθάετη, είς τό μηδέν, οί 
διάφοροι «άρμόδιοι» και Κυ
βερνητικοί παράγοντες έπανέρ- 
χονται είς τήν σκέψιν τής συγ
χωνεύσεως των αυτοτελών ά- 
σφαλιστιικών οργανισμών είς τό 
I ΚΑ, ΐνα, διά τής άπαρροψή- 
οεως άψ’ Ενός κεφαλαίων τών 
αυτοτελών ’Οργανισμών και 
μιας γενικής πολιτικής περικο
πής και μειώσεως τών κατα- 
βαλλομένων συντάξεων άφ’ έτέ- 
ρου, παροααθή ή ζωή τοΰ Κεν
τρικού ’Ασφαλιστικού Όργϋμ 
νισμοΰ έπί τι χρονικόν διάστη
μα έν τή προόψει «νέων» σκέ
ψεων διά τό άπώτίερον μέλλον.

Κατά τάς ληφθείσας υπό τών 
Διοικήσεων τών ενδιαφερομένων 
συνδικαλιστικών ’Οργανώσεων 
πληροφορίας, ή ένέργεια προ- 
βλέπεται σταδιακή ή ολοκλη
ρωτική μέ έπνκρατοΰσαν τήν 
πρώτην επί τοΰ παρόντος άπο- 
ψιν, συγκειμένην είς τήν ένσποί- 
ησιν πρώτον τών επικουρικών 
ταμείων και έν συνεχεία τής κυ
ρίας άσφαλίσεως. Ώς πρώτη 
δέ ένέργεια σχεδιάζεται ό διά 
Νομοσχεδίου περιορισμός τών 
έφ' άπαξ ασφαλιστικών αποζη
μιώσεων είς τήν διά τοΰ Ν. 
2112 (περί άπολυαμένων μι-| 
σθωτών) παροχήν.

Προς ώρΐμανσνν δέ Και υίσθέ- 
τησιν παρά τής κοινής γνώμης 
τών έν λόγω σκέψεων και σχε
δίων ήρχισε καί σχετική προε
τοιμασία διά τοΰ τύπου, διαλέ
ξεων και λοιπών δημοσία έκφε- 
ρομένων γνωμών, ύποστηριζου- 
σών τήν κατεύθυνσιν ταύτην.

Ή ‘Ομοσπονδία Τραπεζοϋ
παλληλικών ’Οργανώσεων Ελ
λάδος, καταγγέλουσα πάντα τά 
ανωτέρω δι’ άνακοινώσεώς της 
άπό 13)1)59, καλεΐ προς ά- 
ποφυγήν αιφνιδιασμού, όλόκλη- 
ρον τον κλάδον είς έπαγρύπνη- 
σιν μέ τήν παράλληλον δήλωσιν 
τής άποφάσΐως ολοκλήρου τής 
τάξεως τών τραπεζοϋπαλλήλων 
διά τον μέχρις εσχάτων αγώνα, 

---------- ®----------
ΚΟΙΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ

ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
—♦—

Τήν 17ην Ίανουαρίου 1959 
ή ‘Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλ
ληλικών ’Οργανώσεων, τά Συν
δικάτα τών έργαζομένων είς τάς 
Επιχειρήσεις Κοινής 'Ωφέλει
ας καί τον ’Οργανισμόν Τηλε
πικοινωνιών Ελλάδος, έν κοινή 
συσκέψει, άπεφάσισαν τήν άπό 
κοινού άντιμετώπισιν τού κινδύ
νου, κινητοποιούμενων έν έσχά-

τη άνάγκη και τών έργαζομένων 
είς τούς έν λόγω κλάδους είς 
απεργίαν διάρκειας. Αί έν λόγω 
’Οργανώσεις έξέδωσαν έπί 
τούτου κοινήν προειδοποιητικήν 
άνακοίνωσιν έχουσαν οΰτω:

«Τά αυτοτελή ασφαλιστικά 
μας Ταμεία κινδυνεύουν διά 
μίαν ακόμη φοράν.

Οί υπεύθυνοι διά τήν ’Α
σφαλιστικήν Πολιτικήν του 
Κράτους λαβόντες αφορμήν ά
πό τήν έλλει μματικότητα τήν 
όποιαν έπαρουσίασεν τό 1ΚΑ 
και τήν προβλεπομένηινι έπίτα- 
σιν τούτης κατά τό άμεσον 
μέλλον, προσανατολίζονται 
και πάλιν προς τά ιδέας τής 
«έξυγιάνσεως» του πολύπα
θους αύτοΰ ’Οργανισμού διά 
τής συγχωνεύσεως ιείς αύιτόν 
τών άσφαλιστικών μας Ταμεί
ων ώστε μέ τά κεφάλαιά μας 
νά εξυπηρετηθούν οί έπιδιωκό
μενοι σκοποί καί διά τής τα
κτικής τής γενικής συμπιέσεως 
καί περικοπής τών συντάξεων 
διατηρηθή ό ’Ενιαίος ’Ασφαλι
στικός ’Οργανισμός είς τήν 
ζωήν διά μικρόν άκόμη χρονι
κόν διάστημα.

Ή σχεδιαζόμενη υπαγωγή 
τών Ταμείων μας προβλέπεται 
είτε άμεσος δι’ όλους τούς άνε- 
ξαρτήτους ασφαλιστικούς ’Ορ
γανισμούς είτε σταδιακή διά 
τής συγχωνεύσεως πρώτον τής 
έπικουΐριΐκής καί κατόπιν τής 
κυρίας άσφαλίσεως.

Τό θέμα βεβαίως εύρίσκεται 
ύπό μελέτην, άλλ’ έφ’ όσον ό 
σκοπός τής συγχωνεύσεως είναι 
φανερός καί καθώς έχομεν πι- 
κράν πείραν τού αιφνιδιασμού 
είς παρόμοιας κατά τόπαρελθόν 
περιπτώσεις εισαγωγής καί έ- 
φαρμογής άντεργατικών μέ
τρων, ή άπόστασις άπό τής 
προθέσεως είς τήν πράξιν εί
ναι μικρά.

’Ήδη μεταξύ άλλων σχεδιά
ζεται ή περικοπή τής έφ’ άπαξ 
άποζημιώσεως τών έξερχαμέ- 

ίνω,ν τοΰ επαγγέλματος μέ τον 
σκοπόν (όπως ή διαφορά κεφα
λαίων καί έν συνεχεία οί αντί
στοιχοι ’Οργανισμοί υπαχθώ- 
σιν είς τό προβλεπόμενον ’Α
σφαλιστικόν φορέα.

Επιτακτικόν συνεπώς προ
βάλλει τό καθήκον όλων μας ό
πως διά καθολικού άγώνος μα- 
ταιώσωμεν τά άπαράδεκτα 
ταΰτα κατά τών δεκάδων χιλι
άδων συναδέλφων μας σχέδια 
έν τή γενέσει των καί περιφρου- 
ρήσωμεν τό ψωμί τής άπομα- 
χίας μας.

Σ ύνθημά μας είναι:
Οΰδέν σχέδιον, οΰδέν μέτρον 

θίγον καθ’ οίονδήποτε τρόπον 
τ’ ασφαλιστικά μας Ταμεία 
πρέπει νά προχωρήση.

Ούδεμία συζήτησις περί ο
ποιοσδήποτε μορφής συινδέ-

Η ΕΝΟΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
'Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας 

νά έπαναληφθή διά μίαν άκόμη 
φορόιν.

’Αποκλείονται δλαι αί δυνα
τότητες τών «δαιμόνιων» αντι
πάλων νά διαβρώσαυν τήν πα- 
ράταξιν τού Προσωπικού. Τό 
«παζάρευμα» μέ ώρισμένας όρ- 
γανώσεις καί παρόμοιαι έκδη- 
λώσεις συνδικαλιστικής άθλιό- 
τητος θά έκλείψουν.

Αί προβαλλόμεναι «άντιθέ- 
σεις συμφΒρόντων» ώς έμπόδια 
διά τήν συνένωσιν τών Συλλό
γων μόνον βολαί θανάτου τών 
κοινών συμφερόντων τού Προσω
πικού δύνανται νά χαρακτηρισ- 
θοΰν, διότι είς δύο κυρίους κλά
δους κοινού ενδιαφέροντος συγ- 
κεντροΰνται αί προσπάθεναι ο
λοκλήρου τού Προσωπικοΰ.Έ- 
πιβίωσις καί άσφάλισις ύγείας 
καί άπομαχίας, διά τήν κατά- 
κτησιν, καταχύρωστν καί διατή- 
ρησιν τών οποίων απαιτείται 
κοιίνή πάλη ύπό ένναίαν ήγε- 
σίαν.

Τό ποιαν άξίαν έχουν σήμε
ρον αί «αντιθέσεις» αΰται, μάς 
τό φωνάζουν οί συνάδελφοι τών 
επαρχιακών υποκαταστημάτων, 
οί όποιοι όμοφώνως άξιοΰν «έ- 
νωσιν». Είναι δέ γνωστόν, ο
ποία όξύτης σχέσεων έπαρου- 
σιάζετο μεταξύ τών δύο πτερύ
γων τοΰ προσωπικού κατά τήν 
τριετίαν 1953-—55, είς τά έ-ι 
παρχιακά ύποκ)τα.

Οί Σύλλογοι σήμερον έχουν 
ένιαΐσν πρόγραμμα επιδιώξεων! 
προβλέπον λύσιν τών, λόγφ 
ανωμαλιών τοΰ παρελθόντος, 
άνακυψάντων προβλημάτων^

Οί Σύλλογοι πάλιν, εάν οί 
«αρμόδιοι» λόγφ σκοπιμότητος 
δέν χωρήσουν είς τήν αποδοχήν 
καί πραγματοποίησιν τού προ
γράμματος τούτου, θά έχουν 
τήν δύναμιν διά τής πραγμα- 
τοποιηθησαμένης οργανικής έη 
νότητος νά επιβάλουν τάς προ- 
ταθείσας λύσεις.

Α. Δ. X.

σεως οποιοσδήποτε Ταμείου 
/μας προς ένιαΐσν φορέα πρέπει 
νά γίνη δεκτή.

"Ολοι αποφασισμένοι διά 
σκληρόν αγώνα διατηρήσεως 
έκείνων, τά όποια μέ μόχθον έ- 
τών έπετύχαμεν καί μέ τήν έλ- 
πίδα τών οποίων έργαζόμεθα 
άφοΰ αί άπσδοχαί μας άπό ή- 
μέρας είς ημέραν καθίστανται 
περισσότερον έξευτελιστικαί.

Ε’ιμεθα αποφασισμένοι νά 
μη έπιτρέψωμεν όπως τά ’Α
σφαλιστικά μας Ταμεία διαλυ- 
θώσιν άφοΰ είναι βέβαιόν έκ 
θλιβερός πείρας καί έκ τής δια- 
π ι στου μεν ης πραγ μ οτ ι κότητο ς y 
ότι καί ή συγχώνευσις τών αυ
τοτελών Ταμείων είς τον Κεν
τρικόν Ένιαΐσν Φορέα ούδέν 
άλλο αποτέλεσμα θά έχη είμή 
τήν γενίκευσιν τής έξαθλιώσε- 
ως.

’Ακόμη δέ περισσότερον διό
τι τά ’Ασφαλιστικά μας Τα
μεία καί είναι γνωστόν είς ό
λους τούτο, ούτε κοινωνικούς 
πόρους ούτε έξοδα Διοικήσεως,

έχουν, ούτε πάσχουν έκ κακο- 
διοικήσεως.

Κατά συνέπειαν ή γενική 
κοινωνική ασφαλιστική πολιτι
κή πρέπει νά διατηρή ταΰτα ώς 
υποδείγματα διαχειρίσεως καί 
παροχής, ανεκτής άσφαλ ι στ ι. 
κής προστασίας άντί νά έπιδι- 
ώκη τον άφανισμόν των. 
Συνάδελφοι,

Διά τήν έπαγρύπνησιν έπί 
τών άσφαλιστικών μας συμφε
ρόντων αί ’Οργανώσεις μας 
συνέστησαν εξαμελή Συντονι
στικήν ’Επιτροπήν ή οποία εΐ- 
Ιναι εξουσιοδοτημένη νά δώση 
έν δεδομένη στιγμή τό σύνθημα 
διά τήν έκδήλωσιν καθολικής 
καί έντονου /μορφής άμύνης 
προς προστασίαν τών ’Ασφα
λιστικών μας ’Οργανισμών.

Σάς καλοΰμεν, όπως, έν όψει 
τού διαγραφομένου κινδύνου, 
εΐσθε έτοιμοι, άνά πάσαν στι
γμήν, διά τήν διεξαγωγήν άπο- 
φασιστικοΰ άγώνος οίασδήπο- 
τε μορφής.
Μετά συναδελ. χαιρετισμών 
Η ΣΥΝ) ΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

ΣΤΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΕΑΑΗ

------- ♦-------
Ό Πρόεδρος τού ΔΣ τής 

Εμπορικής Τραπέζης, Καθη-ί 
γητής κ. Στρ. Άνδρεάδης, έδή-; 
λωσεν είς τό ΔΣ τοΰ Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων τής Τραπέ
ζης, παρουσιασθέ,ντος είς αυτόν 
τήν Τ 2) 1)59, ότι, εις τό προ- 
τεινόμενον ύπό τοΰ Συλλόγου 
σχέδιον ’Οργανισμού, δέν ύφί- 
Οτανται ουσιώδεις διάφοροί 
άντιλήψεων, έδέχθη δέ αΰξησιν 
τών τριετιών, διά τήν χορήγη
σήν προσαυξήσεων είς 6, αΰξηι- 
σιν τοΰ Ταμειακού έπιδόματος 
είς δραχ. 1 50 καί 300, αϋξησιν 
τών οργανικών θέσεων είς 400 
καί άναγνώρισιΐν τής έκτος 
Τραπέζης στρατιωτικής υπηρε
σίας ώς τοιαύτης έντήΤραπέζη.

Τήν έλάττωσιν τού ώραρίου 
καί τήν βελτίωσιν τού μισθο
λογίου ό κ. Άνδρεάδης δέν έ
δέχθη ίσχυριίσθείς ότι «έδωσε

διά τό 1958 διά δέ τό 1959 θά 
δή αργότερα».

Είς έτέραν δέ συζήτησιν, 
φέρεται ίσχυρισθεϊς, ότι τό μι-i 
σθολόγιον τής ’Εθνικής τό έχει 
ήδη φθάσει τό Προσωπικόν 
τής Εμπορικής, γεννάτσι δέ 
λόγος, όπως ή έξομοίωσις έ- 
πέλθη προς τάς λοιπάς μεγά
λος Τραπέζας.

Αί ’Οργανώσεις τού ύπηρε- 
τοΰντος είς τό συγκρότημα Άν- 
δρεάδη Προσωπικού, ήτοι τών 
Υπαλλήλων τών Τραπεζών, 
Εμπορικής, ’ I ονικής - Λαϊκής, 
τών ΕΗΣ καί τής Ασφαλιστι
κής 'Εταιρίας «Φοΐνιξ» άπεφά- 
σισαν , είς κοινήν συγκέντρω- 
σιν, τήν στενωτέραν συνεργα- 
σίαιν των διά τήν άπό κοινού 
προώθησιν καί άντιμετώπισιν 
τών έκκρεμούντων ζητημάτων 
τφν μελών των.

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΔΑ.Ι.ΚΗΣ
--------- ♦---------

Στις 28.12.58 έτελέσθη κα
τά τρόπον πανηγυρικόν ή έτη- 
σία έορτή διανομής δώρων είς 
τά τέκνα τών συναδέλφων τής 
Ί ονικής καί Λαϊκής Τροστέζης.

*Όπως κάθε χρόνο ή έοιρτή 
έσηιμιείωσε εξαιρετικήν επιτυχί
αν. Ή όργόονωσις ύπήρξεν άρί- 
στη. Τό πρόγραμμα έξαίρετον, 
ίκοΏ/οποιήσαιν μικρούς καί με
γάλους. Τά δέ δώρα λόγφ καί 
τής συμμετοχής τής Τραπέζης 
είς τά έξοδα τής εορτής πλου
σιότατα, προεκάλεσαν ένθου- 
σιασμρν είς τά παιδιά.

Κατά τήν διάρκειαν τής έ- 
ορτής καί πριν άπό τά ποιήμα
τα πού άπήγγειλαν τά παιδά

κια, ό Διοικητής τής Τραπέζης 
κ. Άνδρεάδης έκοψε τήν πίττα, 
τό νόμισμα τής οποίας έπεσεν 
είς τον Σύλλογον ’Εμπορικής 
Τραπέζης.

Επίσης είς 10 παιδάκια τά 
όποια ηΰνοήθη,σαν διά κλήρου1, 
διενεμήθησαιν ισάριθμοι λίραι, 
διατΙεθεΐσαι προς τούτο υπό 
τής Τραπέζης.

’Αξίζει κάθε Επαινος είς τάς 
Διοικήσεις τών Συλλόγων τής 
Ί ονικής—Λαϊκής, πού καθιέ
ρωσαν τήν ώραΐαν αυτήν έορ- 
τήν και κατέβαλαν άοκνους 
προσπάθειας είς τρόπον, ώστε 
ν’ άποΤελέση άληθή έκδήλωσιν 
άνωτέρου πολιτισμού.

Ι1·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙΕΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·Ι1ΙΙΙ·ΙΙΙ1Ι·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙ*ΙΙ*

I ι
1 1

Συνάδελφοι, {§

Τήν «Τραπεζιτική» δέν τήν γράφει ή Συντακτική | 

της Επιτροπή. Αΰτής έργον είναι ό συντονισμός | 

τής ύλης. |

Συντάκται καί σύνεργάται της εϊσθε δλοι. 1

’Αποστέλλετε τήν συνεργασίαν σας έφ’ οίουδήπο- | 

τε, συμφώνου προς τό είδος καί τήν αποστολήν τής m 

έφημερίδος σας, θέματος. . S

«Ι·1·1Ι·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΠ·ΙϋΙΙ·ϋΙΙΙΒΙ1·1Ι·1Ι·Ι!ΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙΕΙΙΙΙΙ·1Ι·ΙΙ·ΙΙΙΙ]·Ι!Ι!Ι·ΙΙΙ*ΙΙΙΙΙ*ίΙΙ·ΓΐΓ

ΟΙΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
------- ♦-------

ΑΚΑΜΠΤΟΙ ΟΙ ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΙ KOI ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΔΙΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΙΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣ IN ΤΗΣ ΑΣΥΔΟ

ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΝ ΤΩΝ ΙΘΥΝΟΝΤΩΝ.

Διά τετάρτην φοράν, έντός 
δ ι μή νου, οί τροχιοδρομικοι κα
τόπιν άκαρπων διαβημάτων 
προς την έργοδότιδά των Άγ- 
νλικήνΈταιρίαν και τό Ύπουρ- 
γεΐον Συγκοινωνιών, έκήρυξαν 
τήν 16)1)59 δύο τριώρους στά
σεις έργ<χσίας. Αίτημά των ή 
οικονομική των ένίσχυσις. Τό 
αίτημά των είναι μηδαμινόν έ- 
νώπιον τών τεραστίων κερδών, 
τά όποια πραγματοποιεί ή ‘Ε- | 
ταίρια καί λογικώτατον, δεδο- ί 
μένου δτι ό ανώτερος μισθός j 
τών τροχιοδρομικών ανέρχεται . 
είς 1.800 έως 2.000 δρχ. "Ομως 
ή Η.Ε.Μ. όχι μόνον άρνεΐται νά 
ίκανσποιήση τό αίτημα τούτο, 
άλλά προβαίνει καί είς τήν κα- 
τακράτησιν τών 500 δρχ. κατ’ 
άτομον, τάς όποιας είχε χορη
γήσει τον παρελθόντα Σ)6ριον. 
Εις άπάντησνν δέ τοΰ άγώνως 
των κηρύσσει «λοκ-άουτ», έκ- 
βιάζουσα τούς άττεργούς μέ 
στέρησιν τών ήμερομισθίων των 
και καταταλαιπωρούσα τό έπι- 
βατικόν κοινόν.

Πλήθος οργανώσεων εργαζο

μένων μεταξύ τών όποιων, ή 'Ο
μοσπονδία Ηλεκτρισμού και 
Επιχειρήσεων Κοινής 'Ωφέλει
ας, τό ’Εργατικόν Κέντρον ’Α
θηνών και ή ‘Ομοσπονδία τών 
Τρατπεζδϋπαλλήλων Εκδηλώνουν 
τήν συμπαράστασίν των προς 
τούς απεργούς διά τηλεγραφη
μάτων των, προς τήν Κυβέρνη- 
σιν, αΐτούντων τήν παρέμβασίν 
της ύπερ τής έπιλύσεως ταϋ 
αιτήματος. Καθήκον δέ τών 
Συνδικαλιστικών ’Οργανώσεων 
είναι καί ή έκ τοΰ υστερήματος 
των οικονομική ένίσχυσις τών 
απεργών.

’Αλγεινήν έξ άλλου έντύπω- 
σιν δημιουργεί είς τό έπιβατι- 
κάν κοινόν καί ίδία είς τούς Α
θηναίους μισθοσυντηρήτους, ή 
αδιαφορία μετά τής όποιας τό 
Ελληνικόν Κράτος αντιμετωπί
ζει τήν προκλητικήν στάσιν τής 
ξένης Εταιρίας, καλΰπτον τήν 
ασυδοσίαν της διά τών ίδιων 
αυτού μεταφορικών μέσων, δα
πανών μάλιστα προς τούτο 
τόννους καυσίμων είς βάρος τού 
Ελληνικού1 Δημοσίου.

ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ
-------- 4---------

'Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας 
διαβεβαιώσεις τοΰ κ. Διοικη- 
τοΰ.

Προβάλλει οΰτω τό ερώτη
μα: Προς τί αί έπβνεχθεΐσαι 
άλλαγαί εις τήν Διεύθυνσιν 
Προσωπικού καί προ παντός: 
ποιος ό .ρόλος τοΰ, μέ κύριον 
σκοπόν την μη καθυστέρησιν 
τών ζητημάτων τοΰ Προσωπι
κού, συσταθέντος Γραφείου Δι- 
οικήσεως; ‘ I δρύθη όντως προς 
τόν σκοπόν τούτον ή διά ν’ ά- 
ποτελέση άτέρμονα λαβύρινθον 
εντός τοΰ όποιου εξαφανίζον
ται τα ζητήματα τού Προσωπι
κού;

Ό Σύλλογος έχει δώσει τήν 
κατεύθυνσιν διά τήν άπρόσκο- 
πτον και ταχεΐαν διενέργειαν 
τών προαγωγών και τήν ρυθμι.

σιν τής έπιλύσεως τών εκκρε
μών ούσιωδών ζητημάτων τού 
προσωπικού. Πλείονες καί όλι-ί 
γομελέστεραι έπιτροπαί διά 
τάς προαγωγάς καί έπιαπρά- 
τευσις τών εμπείρων στελεχών 
τής Τραπέζης διά τήν συγκρό- 
τησιν έτέρων ’Επιτροπών διά 
τήν ταχεΐαν καί όλακληρωμένην 
μελέτην καί είσήγηρτν τής έπι4 
λύσεως τών βασικών προβλη- 
μόα-ων.

Ή έξακολούθησις τής ύ- 
παρχούσης σήμερον κοτταστά- 
σεως δέν δεικινύει είμή πρόθε- 
σιν τροχοπεδήσεως τής φυσιο
λογικής έξελίξεως τοΰ Προσω
πικού καί παγιοποιήσεως τών 
άπό τοΰ 1 953 είσαχθέντων δυσ
μενών διά τό Προσωπικόν θε

σμών..

ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΠΡΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
-------- ♦---------

Τήν ύπάρχουσαν ώς άνω τά- 
σιν επιβεβαιώνει καί τό γεγο
νός τής έπικραταύσης είς τούς 
κύκλους τής Διοικήσεως προ
θέσεως περί τροποπαιήσ/εως τοΰ 
’Οργανισμού. ’Ήδη έγένετο ή 
πρώτη σχετική σύσκεψις, άγνο- 
ηθέντων, παρά τάς άρχικάς 
συμφωνίας, τών Συλλογικών 
’Οργανώσεων. Ή ενέργεια αυ
τή αποτελεί ένδειξιν έμβάλλου- 
σαν είς ανησυχίας τό Προσω
πικόν καί τάς Όργανώσεις του, 
διότι ούδέν καλόν, διά τούς 
Εργαζομένους έν τή Τραπέζη 
πρόκειται νά προέλθη έκ σχε
δίων τέκταιναμένων είς τό σκό

τος κατά τάς μεθόδους Ήλιά- 
σκου—Γ ονή,

ΑΙ ’Οργανώσεις τού Προσω
πικού, πΕιροειδοποίησαν τήν Δι
ό ίκησιν τής Τραπέζης, ότι θά 
άγωνισθοΰν μέ κάθε τρόπον διά 
τήν ματαίωσιν έν τή γεινέσει 
του παντός σχεδίου, τείνοντος 
εις τό νά καταστήση τήν θέσιν 
τοΰ υπαλλήλου έν τή Τραπέζη 
καί τήν σχέσνν έργεκτίας αύ
τοΰ έτι έπαχθεστέρας.

Διότι χειρστέρευσις τών ση
μερινών δεδομένων περί τήν έ- 
ξέλιξιν τοΰ ΰπαλλήλου καί τών 
όρων ιέν γένει έργασίας αύτοΰ 
ση,μαίνει πραγματικήν κόλοοσιν.

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΑ
ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Μ&Σ

♦
Κατόπιν άπαφάσεως τού Δ. 

Συμβουλίου τού Συλλόγου, έγ- 
γρόφονται τή αιτήσει των μέ
λη τοΰ Συλλόγου μας οί κάτω
θι προσληφθέντες είς τήν Τρά
πεζαν κατά τό 1958 συνάδελ
φοι:

Μπάζας Άργ., Βίγγος Στ., 
Σαλοΰστρος Μ., Λαυτράκης Γ., 
Φριζής Ίάκ., Ρΰφαήλ Έλ., 
Φλώρος Γεώργ., Θεοΐδωράτου 
Έλ., Κ,ράλλης Εύστρι., Γειωρ- 
/ιάδου Μ., Μουτζουρέλλης Εύσ. 
Βαγενά Φ. Κουτσυμπλή Αίκατ. 
Μπεράτου Άγγελ., Λύκου Βασ. 
Τάταρη Καλ., Καμπάνη Καλ., 
Σαμίου Γεωργ., Ρωσσοπούλου 
Βαρβ., Παυλίδου Μ., Πάτρα 
Αίκ. Φόυρνάρου Map., Παπα- 
γιαννοπούλου Τρ., Μαρούδας 
Ίω. Άλεβίζος. Ίω., Σταματίου 
Κων., Παπαντωνόπουλος Γρ. 
Χατζόπουλος Άλεξ., Παπαν- 
δρεόπουλος ΪΠ., Γιακουμάκος 
Κων., Γκίνης Παν., Δηιμητριό}- 
δης Δ., Παπανικολάου Σ., 
Καυκάσης Σ., Ποαταστεφανά-;

κης Σ., Μπεζίμης Ίω., Παπα- 
δόπουλος Δ., Σηφάκης Γεώργ., 
Σαμαράς Νικόλ., Στεπανιάν 
Μπ., Τέγκουζικ Χρ., Τρακόπου. 
λος Χαρ., Σταθακόπουλος Άθ., 
Άθαναισιάδου Χρ., Καραμίχου 
Βασ., Γρηγοριάδου Φωτ. Κοτ- 
τίκα Κ., Λαζαρίδης Γ., Άνα- 
στασοπούλιου Ν., Γεραβασίλη 
Έλ., Ρομπουλου Χαρ., Μπαρ- 
τζελιώταυ Έλ., Καλαποδά Κ., 
Γκιριίλλα Σ., Παποζήσης Ζ., 
Τζιάκος Δ., Άγγελόπσυλος Δ., 
Γιαπράκης Α., Μαρούδας Ί., 
Άδαμαντίδου Σ., Άλυμαντίρη 
Αίκ., Άμπαυσαλέμ Μ., Άνα- 
γνωστοπούλουΠ., ΔικαιιάκουιΔ., 
Έλευθεράτου Α., Ζαχαριάδου 
Α., Κάζου Α., Κανελλαίδου Μ. 
Κανούλα I., Κατσιμπάκη Κλ., 
Λαναρά Εύτ., Μπακανάκη Σ., 
Ξανθά Άγ., Σαρασίτου Γ., Σι
δηρά Α., Σκλιά Αίκ., Τούτση 
Χρυσ., Τράμπσυ Έλ., Τσαγκά- 
ρη Δ., Πολίτου Κ., Πατσώρη 
Αίκ., Γριτζά Ζωή.


