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--------------*——ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ 

ΚΕ ΔΙΟΙΚΗΤΑ ΔΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ;
Κύριε Χιοιζητά.

Τό προσωπικόν της Εθνι
κής Τραπέζης μετά δικαιο
λογημένου ενδιαφέροντος 
καί αγωνίας παρηκολουθει 
τάς έν γένει ένεργείας σας 
είς Δυτικήν Γερμανίαν καί 
μετά μεγίστης χαράς ύπεδέ- 
χθη τά αποτελέσματα τής 
πρωτοβουλίας σας Καυτής 
διά την άνάπτυξιν τής Ε
θνικής μας οικονομίας καί 
διά την συνυφασμένην με 
αυτήν διεύρυνσιν τής έπιχει- 
ρηματικής δραστηριότητος 
τοΰ Ιδρύματος.
Τά αισθήματα ταΰτα είναι 

στερρώς συνδεδεμένα μέ την 
επιθυμίαν τής καθολικής 
προόδου τοΰ ’Ιδρύματος. 
Καί πρωταρχικόν' στοιχεΐον 
προόδου είναι ή φυσιολογι
κή προώθησις των άπασχο- 
λούντων τόν παράγοντα 
«έργασία» ζητημάτων καί 
ή ακώλυτος λειτουργία τοΰ 
I νηχανι σμοΰ έξυπηρετήσεοις 
τοΰ εργατικού δυναμικού.

Τά κατά τήν απουσίαν 
μας όμως συμβάντα περί, τόν 
παράγοντα «έργασία» ούδό- 
λα>ς δύνανται νά χαρακτη- 
οισθοΰν ευοίωνα. Παραμε- 
ρίζοντες τήν στασιμότητα 
περί τήν έκτέλεσιν καί αυ
τών ακόμη των έντολών διά 
τά ελάχιστα επιτεύγματα, 
ύποσημειοΰμεν τήν πρόκλη- 
σιν διά τό μισθολογικόν καί 
τήν έμπλοκήν τοΰ συνταξιο- 
δοτικοΰ.

Οί υπό τής προκατόχου 
Διοικήσεως τής Τραπέζης 
άναγνωρισθέντες ώς εντε
λώς άμειβόμενοι υπάλληλοι 
αύτής καί διά τούς οποίους 
έσχεδιάζετο υπό ταύτης μία 
βελτίωσις των άποδοχών 
των, εμφανίζονται, υπό τής 
άρμοδίας Κυβερνητικής άρ- 
χής, προς τήν οποίαν μάς 
παρεπέμψατε, ώς ήγεμονι- 
■■■—.....

κώς(!) άμειβόμενοι καί κα
λώς έχουν συνεπώς οί μι
σθοί πείνης.

Τό δέ συνταξ ιοδοτικόν τό 
όποιον κατά κόρον τελευ
ταίως έφέρετο είς τάς πύ- 
λας τής έπιλύσεως, διαπι- 
στο|ϋμεν ότι εύρίσκεται ού- 
σιαστικώς είς τό σημεΐον τό 
όποιον άφέθη υπό τής προ
κατόχου Διοικήσεως τόν πα
ρελθόντα Μάϊον.

Καί τό Προσωπικόν, άνα- 
γνωρίζον εις τό πρόσωπόν 
σας όχι μόνον τόν Διοικητήν 
τής Τραπέζης, αλλά καί τόν 
παράγοντα τοΰ οποίου ή 
γνώμη είναι σεβαστή καί εις 
τούς κυβερνώντας τήν χώ
ραν, έρωτά: ΤΙ ΘΑ ΚΑ
ΝΕΤΕ;

Θά άφίσετε τούς εργαζο
μένους τής Τραπέζης έρμαι- 
ον τής θεωρίας τής έξαθλι- 
ώσεως;

Τό Προσωπικόν διαπνέε- 
ται άπό τόν πόθον νά φέρη 
είς αίσιον πέρας, όπως 
πάντοτε, τά νέα καθή
κοντα, τά όποια θά άνακύ- 
ψουν έκ τών νέων εργασιών 
τής Τραπέζης.

Ποιον όμως άποτέλεσμα 
θά φέρη ή διογκωμένη έρ
γασία ενός Προσωπικού ΰ- 
ποαμειβομένου, ζώντος υπό 
τό διαρκές άγχος τών κενών 
τής οικογενειακής του οικο
νομίας καί ανασφαλίστου;

Ή προσπάθεια προς τήν 
μίαν πλευράν έγινε.

Πρέπει νά όλοκληρωθή. 
Καί θά όλοκληρωθή έάν ή
δη μέ ταχύτατον ρυθμόν καί 
αποφασιστικότητα στρέψη- 
τε πράγματι τήν προσοχήν 
σας προς τήν άλλην πλευ
ράν. Πρός τό ΠΡΟΣΩΠΙ
ΚΟΝ.

Είναι καιρός νά έγκατα- 
λειφθοΰν αί θεωρητικά! α
πόψεις, αί όποΐαι μόνον ζη-

είς την 
άπώτερον 
παοελί

μίας έπεσώρευσαν καί θά 
επισωρεύσουν.

Ή πραγματικότης προ
βάλλει αμείλικτη καί επι
τακτική. Πάσα αναβολή θά 
όδηγήση, άναποφεύκτως είς 
τήν ανατροπήν καί τής έτέ- 
ρας πλευράς.

Διότι, Τράπεζα μέ Προ
σωπικόν έξαθλιωμένον οί- 
κονομικώς, άντιμετωπίζον 
τό φάσμα τής πείνης καί 
τάς συνεχείς αδικίας είς 
βάρος του, όχι τόν προορι
σμόν της δεν δύναται νά εκ
πλήρωσή, αλλά μοιραίος 
θά όδηγηθή είς τήν κατάρ- 
ρευσιν.
Κύριε Διοικητά,

’Επαναφέρατε 
μνήμην σας τό 
καί πρόσφατον 
τής Τραπέζης. Συγκρίνατέ 
το καί θά διαπιστώσητε τήν 
αλήθειαν, ή όποια, όσον καί 
έάν είναι οδυνηρά αποτελεί 
δίδαγμα δι’ όλους μας.

"Οταν έν τη Τραπέζι] έ- 
πεκράτει δικαιοσύνη, όταν ή 
διασφάλισις τφ μέλλοντος 
δεν ήτο αμφίβολος, όταν ή 
αμοιβή τών εργαζομένων 
παρείχε τήν δυνατότητα είς 
αυτούς νά προβάλωνται α
νάλογους τής αποστολής 
των, ή Τράπεζα έμεγαλούρ- 
γησεν. "Οταν όμως πάντα 
ταΰτα άνετράπησαν, παρέ
συραν τήν Τράπεζαν είς 
τήν συμφοράν.

Τό Προσωπικόν ζητεί ό
πως Υμείς άποφασιστικώς 
προχωρήσητε πρός τήν κα- 
τεύθυνσιν ταύτην. Τοΰιο, 
τό γνωρίζον καλώς τήν 
μεγάλην αυτήν αλήθειαν, 
θά βαδίση, οπωσδήποτε, τήν 
οδόν τήν όποιαν τοΰ ΰπαγο- 
ρεύει τό έκ τής αλήθειας 
ταύτης καθήκον του.

Η «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»
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01 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΗΝΩΜΕΝΟΙ ΘΑ ΣΥΝΤΡΙΨΟΥΝ ΤΗΝ ΣΚΕΥΩΡΙΑΝ
Κατόπιν επανειλημμένων συν

αντήσεων τοΰ Εκτελεστικού 
Συμβουλίου τής 'Ομοσπονδίας 
μετά τοΰ Υπουργού τής ’Ερ
γασίας, κατά τάς όποιας ύπε- 
βλήθησαν καί συνεζητήθησαν 
τά αιτήματα τοΰ κλάδου, κυρω- 
θέντα καί διά τοΰ <χ' Πανελλα
δικού Τραπτζοϋπαλληλ ι κ ο ύ 
Συνεδρίου, ά κ. Υπουργός, κα
τά τήν πραγματοποιηθεΐσαν 
συνάντησιν τής 29ης παρελθόν
τος μηνάς, ύπεσχέθη τήν διά 
Νομοθετικού μέτρου κατάργη- 
σιν ώρισμένων άντεργατικών 
διατάξεων (Ν. Τ 943)51, Ν. 
2510)53 καί 3072)54), ώς καί

μας, ότι, οί εγκαίρως άντιλαμ- 
βανόμενοι ταύτην, σπεύδουν νά 
απαλλαγούν οπτά τήν τρυφερόν 
περίπτυξίν της.

ΤΑ “ΑΛΛΟΤΡΙΑ,,

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
ΤΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ

Αυτή ή μηχανή της Διευθύν- 
σεως Προσωπικού έχει πολλά 
γρανάζια, τά όποια πρέπει νά 
δουλεύουν δλα μαζί καί γιά τό 
παραμ ιερότερο θέμα.

Προς δόξαν τοΰ έμπνευστοΰ 
τοΰ συστήματος τών «κεχωρι- 
σμένων υπομνημάτων» δι* έκα
στον αίτημα, ψέρομεν είς γνώ- 
σιν τών συναδέλφων ότι τούτο 
έπεξετάθη καί είς τάς πληροφο
ρίας τάς οποίας ζητεί τό Γρα- 
ψεΐον τοΰ Συλλόγου. Κ αί τό κα
κόν προχωρεί. Διά την πλέον έ- 
πουσιώδη πληροφορίαν παρα- 
πεμπόμεθα είς τους ανώτερους 
διά νά καταλήξουν όλα είς τήν 
«κεντρικήν εξουσίαν», ή είς την* 1 
άπώλειαν τοΰ σημειώματος.

Έρωτά λοιπόν καί ό πλέον 
αφελής: Άψοΰ είς τά μικρά,

ΙΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·Ι··ΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·Ι1·ΙΙΙΙΙ·1ΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙ

τά ελάχιστα, ύπάρχει αυτή ή 
γραφειοκρατική εΰθυνοφο β ί α 
καί καθυοτέρησις, τί θά γίνη 
μέ τά μεγάλα καί σοβαρά ζη
τήματα μας; Τά γρανάζια μιάς 
μηχανής είναι διά τήν καλήν 
λειτουργίαν της ή διά την ά- 
χιρήστευσίν της έκ τών συνεχών- 
εμπλοκών;

ΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙ1 ΙΙΙΙ·Ι1

-Φ-

Η ... ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΜΑΣ
Δημοσιεύομεν τήν κατωτέρω, 

κοινοποιηθεΐσαν καί είς τόν 
Σύλλογόν μας έπιστολήν:
Έν Θεσ)νίκη τή 16η) 10) 1958 
«Πρός τήν Σεβαστήν Διοίκησιν 

τής Εθνικής Τραπέζης τής 
'Ελλάδος, είς ’Αθήνας.

Κύριε Διοικητά,
Επιτυχών είς τόν ύπό τής 

ύμετέιρας Τραπέζης προκηρυ- 
χθέντα τελευταίον διαγωνισμόν 
προσελήφθην ώς υπάλληλος είς 
τό έν Θεσσαλονίκη Α' Υποκα
τάστημα αυτής, όπου είργά- 
σθην άπό 4ης παρελθόντος Αύ
γουστου μέχρι σήμερον.

Κατά τό σύντομον αυτό χρο
νικόν διάστημα μοί έδάθη ή ευ
καιρία νά γνωρίσω είς την πρα
γματικότητά τούς όρους καί 
τάς συνθήκας ύπό τάς όποιας 
οί υπάλληλοι τής Τραπέζης έρ- 
γάζονται καί διαβιοΰν. Άψοΰ 
ειδον τήν- σημερινήν οικονομι
κήν κατάστασιν τών Τραπέζι- 
κών υπαλλήλων καί άψοΰ έστά- 
θμισα όλας τάς δυνατός πιθα
νότητας μιας καλυτέρας μελ
λοντικής διαβιώσεως των Τρα
πεζικών υπαλλήλων καί έβεβαι- 
ώθην έκ των τελευταίων ά- 
περγιακών αγώνων είς τούς ο
ποίους ήναγκάσθη νά κατέλθη 
τό Προσωπικόν τής Εθνικής 
Τραπέζης, ότι δέν υπάρχει πι- 
θανότης τοιαύτης καλλιτερΙεύ- 
σεως, κατέληξα είς τήν άπάφα- 
σιν νά υποβάλω πρός υμάς τήν 
πα-ραίτησίν μου.

Μετά σεβασμού 
ΧΡΙΣΤΟΦ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Υπάλληλος
Ύποκ)τος Α' Θεσ)νίκης»
’Άς γνωρίσουν λοιπόν οί -κύ

ριοι ΰμνηταί τής εύημερίας

Πολύ περίεργη ή έμττνευσις 
τών συνταξάντων τήν έγκύκλι- 
ον 69 περί «άπασχολήσεως 
των υπαλλήλων εις άλλότρια 
καθήκοντα». Μήπως πρέπει διά 
διαταγών νά πιστεύαωμεν δτι 
οί μισθοί μας είναι υπεραρκε- 
τοϊ διά νά καλύψουν τάς άνά- 
γκας μας, ή πρέπει έπι απειλή 
κυρώσεων ( ! ) νά περιορισθοΰν 
είς τόν μισθόν τής Τραπέζης, 
όσοι μέ πρόσθετον άπασχόλη- 
σιν αγωνίζονται διά τόν πενι
χρόν έπιούσιον τής οικογένειας 
των, ή πρέπει νά μή διαψεύδων- 
ται τέλος πάντων καί όσοι μάς 
φέρουν ώς ήγεμονικώς άμειβο- 
μένους; "Ισως οί συντάκται έ
πι κσλεσθοΰν τό σχετικόν άρ- 
θρον τοΰ ’Οργανισμού ή λόγους 
ιτκοπιμότητος. Έάν όμως ήθέ- 
λομεν νά κάμωμεν καλήν χρήσιν 
ro0 ’Οργανισμού ύπήρχον πολ
λά άλλα άρθρα αυτού, ένώ ού- 
δεμία σκοπιμότης υπαγορεύει 
τήν άπασχόλησιν μέ τά «άλ- 
λότρια» διά νά έμψανιζώμεθα 
ότι δέν γνωρίζομεν τά ίδια.

ΤΑ ΦΑΝΕΡΑ^ ΑΦΑΝΕΡΩΤΑ

Μετά σαλπισμάτων καί κε
ραυνοβολ ισμών κατά των Συλ
λόγων (Εγκύκλιος 57 παρ. 
12) άνηγγέλθη προ μηνών ή 
άπόψασις όπως ή καταβολή 
τών άσψαλίστρων ένεργήται 
φανερά, καταργουμένης τής μέ
χρι «τότε» τηρουμένης μυστικό
τητας (Ή αυτή έγκύκλιος 
παράγραφος 2).

Έκάη δέ και ό σχετικός λι
βανωτός διά τό μέγεθος τής 
ευεργεσίας. . .

Έ λοιπόν, το άποτέλεσμα; 
Τά περιεχόμενα τών φακέλλων 
ήλλαξαν άπλώς ψάκελλον είσελ- 
θόντα είς τόν ψάκελλον τής μι
σθοδοσίας. "Οσον διά τό φανε
ρόν. είναι πράγματι, άλλα μό
νον διά τόν. .,. είσπράττοντα.

Είς τούς εκπροσώπους τών 
Συλλόγων, οί όποιοι έζήτησαν 
όπως τούς δοθή άντίγραφον τής 
σχετικής μισθοδοτικής κατα- 
στάσεως,είς έκτέλεσιν άλλωστε
(Ή συνέχεια εις τήν 2oev σελίδα)

καθαρός άποδοχάς κυμαι-νομέ- 
να’ς μεταξύ 700—2.000 δραχ. 
μηνιαίως είς στιγμήν καθ’ ήν αί 
άινόίγκαι μιάς τετραμελους οι
κογένειας ανέρχονται είς 3.800 
δραχ. μηνιαίως κατ’ έλάχιστον
OpiOV.

Ιδιαιτέρως όμως δυσμενή 
άντί κτύπον εΐχεν είς τόν τρα
πεζικόν κόσμον ό τρόπος τής 
δημοσία προβολής τοΰ μύθου 
τούτου, διά προηγηθείσης είς 
τό ρσδιάφωνον καί τόν τύπον 
άνακοινώσεως δήθεν προερχό
μενης έκ των Τραπεζοϋπαλλη
λικών ’Οργανώσεων δι’ ής προ- 
εκλήθη ή «άπάντησις» τοΰ κ. 
Υπουργού.

”Αν καί έπανειλημμένως αί 
στήλαι αϋταί έχουν στιγματί
σει την σκοπιμότητα τής φή
μης περί «ηγεμονικών» αμοιβών 
μας καί έχουν φέρει είς ψώς τήν 
αλήθειαν έπ’ αυτών, φέρουν καί 
αυτήν τήν φοράν τήν γνώμην 
«.Ή ου.έχεια είς τήν 4ην)

έπαναφοράν διά τούς Τραπεζι
κούς, τών προστατευόντων συν
δικαλιστικά στελέχη παλαιοτέ- 
ιρων Νόμων (A. Ν. 694)37 καί
1 803)51 ) έδωσε δέ πληροφορί
ας καί διετύπωσε τήν γνώμην 
του έπί άσφαλιστικών τινων 
θεμάτων. Τά διαμειψθέντα κα
τά τήν συνάντησιν ταύτην έκ- 
τίθενται είς τήν ύπ’ άριθ. 1)3. 
12.58 άνακοίνωσιν τής Ο. Τ. 
Ο. Ε.

Αί διά τό ένιαΐον ώράριον 
τον 39 ώρών και τό μισθολό- 
γιον απόψεις τοΰ κ. Υπουργού 
δέον νά θεωρηθούν άπορριπτι- 
καί.

Μετά πικρίας καί άγανακτή- 
σεως οί Τραπεζικοί ύπάλλη- 
λοι είδαν, ώς πρός τό δεύτερον 
θέμα, νά έρχεται πάλιν είς τήν 
έπιψάνειαν ό γνωστός μύθος 
περί τής καλλίτερον άμειβομέ- 
νης κατηγορίας μισθωτών είς 
στιγμήν καθ’ ήν ή συντριπτική 
πλειοψηφία αυτών λαμβάνει

ΣΦΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΣΠΑΣΜΟΙ t
Ένώ ό Σύλλογος έν τή προσπαθείς του τής έπιλύσεως 

τών ζητημάτων τον Προσωπικού βαδίζει σταθερώς εντός 
μιάς ατμόσφαιρας άντεργατικοΰ καί άντιϋπαλληλικοΰ 
πνεύματος, καταβάλλεται μιά ανοίκειος, κατά τόν έπιει- 
κέστερον χαρακτηρισμόν, προσπάθεια έκ μέρους των ει
δικών «έγκεφάλων» τής Τραπέζης, όπως διά τής δημιουρ
γίας διαφόρων ζητημάτων είς τόν Σύλλογον, άποσπάσαυν 
αύτόν άπό τήιν κυρίαν του άπασχόλησιν καί γενικώς δυσ- 
χεράνουν έτι περισσότερον το έργον του.

’Άς γνωρίζουν όμως οί διάφοροι αυτοί ταλεϋ,ράνδοι τής 
Τραπέζης, οί όποιοι, μή έχοντες τό θάρρος νά έμφανι- 
σ3οΰν δημοσία, καλύπτουν τήν έκτέλεσιν τών έμπνεύσεών 
τωιν μέ τάς ύπογιρΙαφάς των άλλων, ότι αί σφήναι των εί
ναι πολύ ασθενείς διά νά χαλαρώσουν τούς δεσμούς τοΰ 
Προσωπικού μέ τήν ηγεσίαν του. Είναι σφιάλμα τωιν τερά
στιον νά εκλαμβάνουν ώς άδυναμίαν τήν αναμονήν τών 
Συλλόγων καί τάς προειδοποιήσεις του διά τάς συνεπείας 
τάς οποίας θά έχη ή πιρίωτοφανήΐς καθυστέρησις περί τήν 
έπίλυσιιν των αιτημάτων τού Προσωπικού καί να έπιχει- 
ροΰν τήν διάβρωσίν των.

Οί άντι περί σπασμοί αύτοΐ δέν πρόκειται νά έκτρέψουν 
τούς Συλλόγους ούδ’ έπί στιγμήν άπό τό κύριον έργον 
των, τόν αγώνα υπέρ τής λύσεως τών όξυτάτων προβλη
μάτων τοΰ Προσωπικού τής Τραπέζης, τά όποια παρά 
τάς καλλιεπείς υποσχέσεις χαίνουν ώς αθεράπευτοι 
πληγαί.

Η EN0THL ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ό τελευταίος προειδοποιητι

κός άγών, είς τόν όποιον ύπε- 
χρεώθη ν’ άποδυθή τό Προσωπι
κόν, ένεκα τής συνεχιζομένης 
καί ύπό τής παρούσης Διοική- 
σεως τακτικής τής παρελκύσε- 
ως τής έπιλύσεως τών αιτημά
των του καί τής άδιαφορίας ένώ- 
πιον τής οικονομικής του άπα- 
θλιώσεως, κατέστησεν άνάγλυ- 
φον τήν έπιτευχθεΐσαν ψυχικήν 
ενότητα τού προσωπικού. Αί 
τεχνητώς προκληθεΐσαι καί σκο
πίμως διατηρούμενοι «διάφο
ρά!» δέν ήδυνήθησαν τελικώς νά 
έπιτύχουν τό παθούμενον ύπό 
τών έχθρών τών έργαζομένων 
αποτέλεσμα.

Άντιθέτως ή άποκάλυψις τής 
τακτικής τών ραδιουργιών διά 
τήν διαιώνισιν τής διαιρέσεως, 
συνετέλεσεν είς τήν έπιτάχυν- 
σιν τής ώριμάνσεως τής ιδέας, 
ότι, τήν πραγματοποιηθεΐσαν

εις την ώραν τής μάχης ουσια
στικήν ενότητα, δέον νά ά- 
κολουθήση ιίαί ή τυπική τοιαύ- 
τη, διά τής συγχωνεύσεως τών 
δύο Σωματείων. Ούδεμία δήθεν 
διαφορά έπιτρέπεται πλέον 
νά ϊσταται έμπόδιον είς την ό- 
λοκλήρωσιν τής συγκεντρώσεως 
όπασών τών δυνάμεων τοΰ Προ
σωπικού είς μίαν συμπαγή καί 
ισχυρόν όργάνωσιν.

Ή μελετωμένη ήδη έπανέν- 
ταξις ήτις αποτελεί αίτημα ό- 
λοκλήρου καί ουχί τοΰ έκ τής 
μιάς Τραπέζης προερχομένου 
Προσωπικού, θά έξαλείψη τάς 
περισσοτέρας των «διαφορών» 
έπί τών όποιων «έποντάριζαν» 
οί έργοδόται καί οί πάσης 
μορφής συνειδητοί ή όχι πρά- 
κτορές των. Διά την όσον τό 
δυνατόν ταχυτέραν καί δίκαιο
ί Ή Συνέχεια είς τήν 2αν)



Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
“Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας 

διαταγής τοΰ κ. Διοικητοΰ, δο- 
θείσης ενώπιον εξ προσώπων, 
ήτοι των Διευθυντών κ.κ. Σπη- 
λιοπούλου και Συρμακεσίδη 
κα! των Προέδρων και Γεν. 
Γ ραμματέων των Σ υλλόγων, 
προεβλήθη κατηγορηματική 
σρνησις. "Οταν δέ έζητήθη, ό- 
δπως ή κατάστασις τεθή ύπ’ ό- 
ψιν τουλάχιοτον των Συλλόγων, 
αΰτη διολισθήσασα άπό «άρμο- 
δίου» εις αρμόδιον έξηφανίσθη.

Άποδεικνύεται δηλ. δτι το 
«μέτρον» δέν Εκαμε τίποτε άλ
λο άπό τοΰ νά καταβιβάση την 
ΰπόθεσιν εις τό επίπεδον του 
γνωστού παιγνιδιού τής οδού 
Άθηνάς. ’Εδώ τό φακελλάκι. .. 
εκεί τό φακελλάκι, πού εΐναι τό 
Φακελλάκι;. . .

εργαςΓαι ...
ΑΝΕΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ

Κατά την πανηγυρικήν Εναρ- 
ξιν τών εργασιών τοΰ άρτι συ- 
πταθέντος Συμβουλίου Κατα
θέσεων, άλλα καί γενικώς διά 
τάς περαιτέρω εργασίας αυτού, 
ήγνοήθη ό παράγων «εργασία», 
προς τον όποιον κατά τάς προ
φορικός καί Εγγράφους δηλώ
σεις του 6 κ. Διοικητής τοσαύ- 
την Εκτίμησιν καί εμπιστοσύνην 
τρέφει.

Γνωρίζομεν δμως καί πιστεύ- 
ομεν, δτι ή παραγνώρισις τού 
παράγοντος τούτου μόνον επι
ζήμιους συνέπειας δύναται νά 
έπιφέρη εις τό όλον έργον τής 
προσελκύσεως καταθέσεων

Έκτος εάν οί άρμόδιοι είση- 
γηταΐ άγνοοΰν δτι δημιουργός 
καί εκτελεστής τοΰ έργου αυ
τού είναι τό Προσωπικόν τών 
Τ ραπεζών.

Ημείς κατά καθήκον θά πα- 
ρακολουθήσωμεν τήν πρόοδον 
καί επιτυχίαν του καί θά έπα- 
νέλθωμεν διά ν’ άποδείξωμεν μέ 
μαθηματικήν άκρίβειαν τήν 
πλάνην εκείνων, οί όποιοι ή- 
γ νόησαν τους πραγματικούς 
παραγωγούς τών καταθέσεων.

ΝΑ 80ΗΘΗΘ0ΥΗ
.—♦—.

Οί επαρχιακοί συνάδελφοι
ίδιά τών άπομεμακρυσμένων ΰ- 
ποκ)των, δέν Εχουν τήν ευχέ
ρειαν ελλείψει ινστιτούτων, κα
θηγητών κλπ. νά έκ μάθουν τήν 
άπαραίτητον διά τό επάγγελμά 
μας ξένην γλώσσαν ή νά βελτι
ώσουν τάς γνώσεις των έπ’ αυ
τής. "Ομως κατά τάς εξετάσεις 
ή τήν σύνταξιν τών Εκθέσεων ή 
Τράπεζα Εχει τήν άπαίτησιν 
τής γνώσεως τής γλώσσης.

Πολλοί συνάδελφοι Επαρχιών 
έξ ιδίας πρωτοβουλίας άποτολ- 
μοΰν τήν προσπάθειαν ταύτην 
Επιβαρυνόμενοι μέ τά δυσβά
στακτα δίδακτρα ιδιωτών κα- 
θηγητών καί ζητούν προς τούτο 
τήν ένίσχυσιν τής Τραπέζης, ά- 
νευ δυστυχώς άποτελέσματος, 
παρά τάς γενομένας συστά
σεις. "Ας τούς προσέξη ή Διεύ- 
θυνσις Προσωπικού καί ίδίς* τό 
Γραψεΐον Διοικήσεως, τό όποι
ον Εχει έπανειλημμένως δηλώ
σει, δτι ένδιαφέρεται διά τήν 
βελτίωσιν τής καταρτίσεως τών 
υπαλλήλων.

ΑΡΘΡΑ ΓΡΑΜΜΗΣ
Επειδή έξηκριβώθη δτι άρ

θρα συνεργατών τής «Τραπεζι
τικής» Ενίοτε Εκλαμβάνονται ώς 
καθοαττόμενα προσώπων, καθι- 
στώμεν γνωστόν εις πάντας 
τούς συναδέλφους, δτι πάντα 
τά Εν τή παρούση έφημερίδι δη
μοσιευόμενα άρθρα, είτε μεμο
νωμένα θέματα αφορούν, είτε 
γενικωτέρας σκέψεις καί κριτι
κήν περιέχουν, δέον νά θεωρούν
ται ώς άρθρα γραμμής, 
καί ύπό τήν άποψιν αΰτήν νά 
κρίνωνται, ούτως ώστε νά προ
κύπτουν θετικά συμπεράσματα 
έπ’ άγαθφ τής Τραπέζης.

Έπ’ εύκαιρίς* δηλοΰμεν καί 
πάλιν, δτι αΐ στήλαι τής «Τρα
πεζιτικής» είναι άνοικταί εις ά- 
παντας τούς συναδέλφους, οϊτι- 
νες Επιθυμούν νά έκφράσουν έ- 
λευθέρως τήν σκέψιν των, Επί 
παντός θέματος κειμένου Εντός 
τών πλαισίων και τής άποστο- 
λής τής Εφημερίδας μας.

ΑΝΤΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ
—ψ—

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ ,,ΠΟΣΕΙΑΩΝΙΟΥ"

Διαβάζω άπό τό προηγούμε
νο φύλλο τής «Τραπεζιτικής» 
τήν δεύτερη παράγραφο τής Ε
πιστολής τού προέδρου τής 
«μυστικής διπλωματίας» πού 
λέει δτι «Επέτυχε τήν συγκατά- 
θεσιν τού τότε Υπουργού Ερ
γασίας τήν 9ην ’Ιουνίου εις τό 
Ξενοδοχεΐον «Ποσειδώνειον» είς 
Σπέτσας (σημ. γιά τή καταβο
λή στο προσωπικό τής ΕΤΕΑ 
Ενός εκτάκτου δεκαπενθημέ
ρου). To 1 δθήμερον έχορηγήθη 
τήν 13ην ’Ιουνίου, ή δέ Πανελ
λαδική άπεργία ήτο προσδιορι
σμένη διά τήν 1 8ην ’Ιουνίου ά- 
νασταλεΐσα ύτιό τής ΓΣΕΕ 
τήν 1 5ην ’ I ουνίου».

Καί Θυμάμαι δτι. Ή πανερ
γατική πανελλαδική κινητοποίη
ση είχε προγραμματισθή άπό 
τό Μάιο 1957. Στις 28 Μαΐου 
κηρύχτηκε πανεργατική άπερ
γία στήν ’Αθήνα καί τον Πει
ραιά. ’Ακολουθούσε σειρά άπό 
πανεργατικές άπεργίες, μιά τήν 
ημέρα, σέ κάθε αστικό κέντρο 
τής χώρας καί στις 18 ’Ιουνίου 
θά γινόταν γενική πανελλαδική 
πανεργατική άπεργία.

Τότε άκριβώς, πού κυβερνή
τες καί Εργοδότες, παρά τόν ά- 
περγοσπαστικό μηχανισμό 
τους, έτρεμαν τήν γενική κα
θολική άντίδράση τών Εργαζο
μένων, Εγινε ή συνάντηση τού 
«Ποσειδωνείου». Καί άργότερα, 
στις 15 Ιουνίου, Εγινε Εκείνη ή

ανεκδιήγητη στροφή τής δίεδ
ρου (!) «συμπαραστάσεως. . . 
στον άγώνα τής ΓΣΕΕ» γιατί 
ή 24ωρη άπεργία θά ήταν «Θα
νατηφόρος παγίς διά τά συμφέ
ροντα τού Σωματείου μας»!...

Τώρα άπ’ αυτή τήν Επιστολή 
τά πράγματα μιλούν καθαρά. 
Τί μάς δίνετε νά φύγουμε άπ’ 
τή μέση. ΚΓ άν φύγουμε Εμείς, 
σπάνε οί Τραπεζικοί. Κι’ άν 
σπάσουν οί Τραπεζικοί, άπερ
γία δέν γίνεται. Π άρτε λοιπόν 
τό 1 5θήμερο—άργύρια.

Κάτι τέτοια, μαζί βέβαια μέ 
άλλα ’ίδια Εχουν κάνει νά μην 
ύπάρχη άκόμα γερό Εργατικό 
κίνημα στο τόπο μας.

"Οταν ένα συγκρότημα έρ- 
Υ ατΟϋπαλληλ ι κώ ν οργανώσεων 
βαδίζει Ενωμένο καί σφίγγει τον 
άνάλγητο μηχανισμό τής ολι
γαρχίας τοΰ πλούτου νά δεχθή 
τις τίμιες άπαιτήσεις τών Ερ
γαζομένων, ξεφεύγουν οί «Εξυ
πνοι» καί ζητούν «τά δικά 
τους», μέ τό μεγάλο άντάλλα
γμα τήν κατάρρευση τής κοι
νής προσπάθειας, οπότε παρου
σιάζουν και τά ψίχουλα—άργύ
ρια σάν «Εξαιρετικό» Επίτευ
γμα.

Μερικοί «ωφελιμιστές» θά 
πούνε δτι άν δέν κάναμε κΓ 
Ετσι, δέν θά παίρναμε τίποτα. 
'Όχι κύριοι. . . Γιατί άν μέ τά 
άργύρια καλύπτομε τις άνά- 
γκες μισής εβδομάδας, γκρε

μίζουμε δμως προσπάθειες, 
πού στον τόπο μας βρίσκονται 
άκόμα στά θεμέλια, πού δμως 
άν τά χτίζαμε μέ πίστη καί πεί
σμα γιά τήν ολοκλήρωση τού 
οικοδομήματος, τώρα θά συνα
γωνιζόμαστε σέ βιοτικό Επίπε
δο τήν έργατοϋπαλληλ ική τάξη 
πολλών Ευρωπαϊκών Χωρών.

Αυτό Εγινε καί πρόσφατα 
στο κύκλο τής Τ ραπέζης μας 
κατά τό τελευταίο άγώνα τοΰ 
προσωπικού της, μόνο πού ή ο
λότητα στάθηκε άκλόνητη, σύν- 
τρϊψε τά άνήθικα μέσα κα! είναι 
πιο δυνατή γιά νέους άγώνες.

Σέ κάτι τέτοιες περιπτώσεις, 
μάλιστα, έρχονται οί Μεφιστο- 
ψελήδες τής ολιγαρχίας καί 
«γυαλίζουν» τά «δώρα» καί τά 
«διαμαντικά» πού βγαίνουν άρ
γότερα χάλκινα δολώματα.

Ό κόσμος δμως πού ζεΐ άπό 
τό μεροδούλι του καί βλέπει τά 
παιδιά του νά πεινάνε Ενώ ή ά- 

φρόκρεμα σκορπά γύρωτου προ
κλητικά τό πλούτο της, πρέπει 
νά ξέρη δτι τή πορεία της προς 
τά Εμπρός γιά καλλίτερες ημέ
ρες θά τήν κάνη λιγώτερο μαρ
τυρική καί πιο σύντομη, ή κά
θαρση άπό τά καρκινώματα τοΰ 
«Ποσειδωνείου» συνδικαλισμού 
τής ψευτομέσης οδού, τής «μυ
στικής διπλωματίας» ή τής ό
ποιας άλλης μάσκας πού φανε
ρώνονται .

Ν.

Η ΕΝΟΤΗΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

•Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας 

τέραν πραγματοποίησίν της θά 
καταβληθή ύφ’ όλων πάσα δυ
νατή προσπάθεια, θά άποκρου- 
σθή δέ μέ συνέπειαν, οίαδήπο- 
τε τυχόν παλινωδία έκ τής δο- 
θείσης σχετικής κατηγορηματι
κής ΰποσχέσεως.

’Ανεξαρτήτως δμως τούτου, 
ή συναίσθησις τού γεγονότος, 
δτι τά ΚΟΙΝΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ 
εΐναι άσυγκρίτως ΥΠΕΡΤΕΡΑ 
τών οίωνδήποτε «διαφορών» — 
τοιαύτης φύσεως «διαφοραί» ύ- 
φίστανται έξ άλλου καί μεταξύ 
τών μελών έκάστου σωματείου 
—δέον νά έπισπεύση τήν άπαι- 
τουμένη προεργασίαν διά τήν έ- 
πισφράγισιν τής έπελθούσης 
έκ τών «κάτω» ενότητας, διά 
μιάς κοινής Εξαγγελίας τού 
τρόπου πραγ μ ατοπο ι ήσεω ς τής 
τελικής καί οριστικής τοιαύτης. 
Αί τυχόν ύπάρχουσαι καταστα
τικά! ή άλλης φύσεως δυσχέ- 
ρειαι θά σαρωθούν ύπό τοΰ άνέ- 
μου τού Ενθουσιασμού, τον ό
ποιον θά προκαλέση ή συνειδη
τοποίησα τής σημασίας τής οΰ- 
τω άποκτηθησομένης δυνάμεως. 
Αί τελευταΐαι δηλώσεις τών άρ- 
μοδίων κυβερνητικών παραγόν
των, ή έκ μέρους τής Διοικήσε- 
ως τακτική τής πάπιας» Επί 
τοΰ φλέγοντος ζητήματος τής; 
άμέσου καί ικανοποιητικής ά- 
ναπροσαρμογής τών άποδοχών 
πείνης καί ό συνεχιζόμενος έμ- 
παιγμός ώς προς τήν έπίλυσιν 
τοΰ συνταξ ιοδοτ ικοΰ, άφαιροΰν 
κάθε αυταπάτην ώς προς τάς 
καλάς διαθέσεις Εργοδοτών καί 
Κράτους. Νέοι καί τραχύτεροι 
άγώνες μάς άναμένουν προς ά- 
ποφυγήν τής άπό πάσης άπό- 
ψεως έξουθενώσεως πρός τήν 
οποίαν οί «Ταγοί» μάς οδηγούν 
Εν ψυχρφ.

Ή άρραγής ένότης τού Προ
σωπικού άποτελεί τήν καλλιτέ
ραν έγγύησιν, δτι τά σχέδιά 
των καί πάλιν θά άποτύχουν.
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Σοφία Μαυροπούλου, Κ.Κ.Α. 
— Μαρίνος Γραμμάτος, τής 
Τ ραπέζης Ελλάδος, έτέλεσαν 
τούς γάμους των.

Μίνα Μαντοπούλου, Κ εντρι- 
κοΰ Καταστήματος Β ’ — Χα
ρίλαος Σάππας, έτέλεσαν τούς 
γάμους των.

Ευάγγελος Ν. Ν ι κολόπουλος, 
Πολιτικός Μηχανικός — Κλεό 
Άντ. Βινάκη, θυγάτηρ τοΰ Δι- 
ευθυντοΰ Ύπ)τος Χαβρίου κ. 
Αντωνίου Βινάκη, έτέλεσαν 

τούς γάμους των.
Είς ολους τούς νεόνυμφους 

εύχόμεθα πάσαν ευτυχίαν.

ΠΕΝΘΗ
—·—

Καρλόττα Λάσκαρη, άπέθα- 
νε καί έκηδεύθη είς Κέρκυραν. 
Τόν υιόν της συνάδελφον διευ
θυντήν τοΰ Ύποκ)τος Αγρίνιου 
Άνδρέαν Λάσκαρην συλλυπού- 
μεθα θερμώς.

Διά τόν άδόκητον θάνατον 
τοΰ νεαρού συναδέλφου μας 
Κώστα Χολέβα, έπισυμβάντα 
έν Άθήναις τή 30)11)58 θερ
μώς συλλυπούμεθα, τούς οδυ
νηρότατα πληγέντας οικείους 
του.

ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΧΟΛΕβΑ 
«ΟΝ ΟΙ ΘΕΟΙ ΦΙΛΟΥΣ IN,

ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ ΝΕΟΣ».
Αγαπημένε Κώστα,
"Ολος μας ό πόνος καί ή ά- 

γόπτη στέκουν ανίσχυροι νά σέ 
φέρουν πίσω άπό τήν αντίπερα 
όχθη.

Μένουμε συντετριμμένοι, γε
μάτοι δέος γιά τό πόσο ευτρω- 
τη λεία είμαστε στά βέλη τοΰ 
θανάτου.

Ή αφθαρσία τής χαράς πού 
έλαμπε μέχρι χθες στά μάτια 
σου θά μείνη πάντοτε ζωντανή 
καί οδυνηρή παρουσία μπρο
στά μας.

’Αγαπημένε Κώστα,
’Άλλαξες τροχιά πάνω στην 

άκμή σου και στη σφύζουσα 
πληρότητα τών νειάτων σου. 
’Άλλαξες τροχιά τόσο απροσ
δόκητα, πού θά πρέπει νά μάς 
συγχωρέσης άν απαρηγόρητα 
κλαΐμε γιά σένα, μή μπορών
τας νά δούμε πώς ταξιδεύεις, 
ώραίος καί άφθαρτος σ’ Ενα 
πληρέστερο φώς.

ΔΗΜ. ΠΑΠΑΒΑΣ ΙΛΕΙΟΥ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ε. ΑΙΒΕΡΙΑΔΟΥ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Ή Γνώσις καί ή Πίστις, ή 

Θρησκεία καί ή Ηθική, τό Κα
κόν καί ό Θάνατος, ή Άπολύ- 
τρωσις καί ή Χάρις.

Κ ατάλληλον δ Γ ' I εροκήρυ- 
κας, ’Εκπαιδευτικούς, Σπουδα- 
στάς καί διά πάντα μορφωμέ- 
νον xpicmoGvov.

Πωλείται είς τά Κεντρικά 
Β ιβλιοπωλεία.

ΙΛΙ ΣΣΟΣ
Έκυκλοφόρησε τό 1 1 ον τεύ

χος μέ χαρακτηριστικά άπο- 
σπάσματα άπό τις ομιλίες τοΰ 
Κρισναμοΰρτι, τήν μελέτην Χρ. 
Ρ ιζοπούλου «Ό Καβάψης χω
ρίς πνευματοδοξία», άρθρα I. 
Βασιλή, Δ. ’ Iωαννίδη, J. Coats, 
ποιήματα Ουίτμαν, Μελισσάν- 
θης, Δελή, Βόκοβιτς, Χατζηα- 
θανασίου καί μέ ποικίλην άλ
λην ένδιαφέρουσαν ύλην.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΝΗΜ0ΣΥΝ0Ν
Έν μέσφ μεγάλης συρροής 

φίλων έτελέσθη τήν 16)11)58 
είς τόν ιερόν Ναόν Αγίου Νικο
λάου Πτωχοκομείου μνημόσυνον 
τοΰ είς Παρισίους άποθανόντος 
τέως Προσωπάρχου Μιχ, Ζα- 
κούρα. Αί πρωτοφανείς συγκι-

Έκυκλοφόρησε τό ύπ’ άριθ. 
15 τεύχος μέ περιεχόμενο Χρ. 
Εύελπίδη, Διδάγματα άπό τήν 
Γεωργίαν τοΰ ’ I σραήλ. Γ. I. Κι- 
τσοπανίδη, Ή οικονομική θέσις 
τοΰ ίππου Εργασίας έν τή γε
ωργική έκμεταλλεύσει. Δ. Άθα- 
νασάτου, Διακύμανσις τιμών 
χονδρικής πωλήσεως Εσπεριδο
ειδών είς την αγοράν Άθηνών- 
Πειρα|ιώς κατά τό 1955 ι 58
I. Άνθρακοπούλου, Συντονι
σμένη Καθολική Κοινοτική άνά- 
πτυξις. Σχόλια, Γεωργοοικονο- 
μικά Νέα, Βιβλιοκρισία!.
0*=*-Φ-#. == ♦<>♦=♦0
• ΕΜΜ. ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΟΥ ·
• Χειρουργός-Όδσντιατρός ·
• Πανεπιατημ ίων Μονπελιέ ·
• (Γαλλίας) & ’Αθηνών ·
• Παπαδιαμαντοπσύλου 14, ·
• (Ήλύσια) Τηλ. 74 - 365 ·
• Δέχεται καθημερινώς τά ·
• μέλη τοΰ ΤΥΠΕΤ καί τάς ·
• οικογένειας των. ·

θ=
Β=

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ»

ΤΟ ΘΕΜΑ
Φίλε κ. Πρόεδρε,

ΤΩΝ
*

ΠΤΥΧΙΩΝ
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Κατά καιρούς καί τελευταί
ως, Εχει δημιουργηθή αρκετός 
θόρυβος, σχετικώς μέ τό θέμα 
τής προωθήσεως τών πτυχιού- 
χων συναδέλφων διά γενικού μέ
τρου.

Χωρίς νά Εχωμεν λόγους ου
δέ καί αρμοδιότητα έναντιώσε- 
ως είς τούτο, ΰποδεικνύομεν, ό
τι ή ούτω έπιδιωκομένη προώ- 
θησις, τυγχάνει διαβλητή, ώς 
μή στηριζομένη Επί ήθικής βά- 
σεως, θά προξενήση δέ σοβα
ρός αδικίας καί αναταραχήν, Ε
πί ζημ ίςτ τής τε Τραπέζης καί 
τοΰ προσωπικού.

Δ ήλον δτι, έφ’ όσον, ώς κρι
τήρια τής σταδιοδρομίας τού 
υπαλλήλου, Εχουν καθιερωθή, 
λίαν όρθώς καί πρακτικώς, ό έν 
Τφ βαθμφ χρόνος υπηρεσίας 
του καί ή άπό πάσης πλευράς 
και άπόψεως ποιότης του, προς 
δέ, τό πρώτον δύναται νά συν- 
τομευθή συνεπείς* έξαιρετικό- 
τητος τού δευτέρου (Προαγωγή 
κατ’ Εκλογήν), τό πτυχίον, ώς 
τίτλος σπουδών, αποτελεί κα- 
θαρώς τυπικόν προσόν.

Δοθέντος δέ δτι, όσον αφορά 
τόν καθορισμόν τής ποιότητας 
τοΰ υπαλλήλου, πλήν τοΰ τί
τλου σπουδών, λαμβάνονται σο- 
βαρώς ύπ’ δψιν καί Ετεροι πα
ράγοντες, έν πολλοίς σπουδαι
ότεροι καί σχεδόν άσχετοι τών 
τίτλων, ήτοι τιμιότης, ευσυνει
δησία, οξύνοια, διορατικότης. 
Επαγγελματική κατάρτιαις, υ
πηρεσιακή άπόδοσις, ιδιωτική 
ζωή έν μέρει, ξέναι γλώσσαι, 
γενικωτέρα κοινωνική καί Εγκυ
κλοπαιδική μόρφωσις κλπ., δέν 
βλέπομεν τόν λόγον καί τόν 
σκοπόν τής ομαδικής προωθή
σεως τών πτυχιούχων.

Εΐναι γνωστόν, δτι οί τίτλοι 
σπουδών, ώς Εγγραφα καί μό
νον Εξεταζόμενα, αποτελούν 
προσωπικήν ΰπόθεσιν καί ούχί 
αντικειμενικόν κριτήριον.

' Αναμφ ισβήτητον γεγονός 
τυγχάνει τό δτι οί κάτοχοι 
πτυχίων, τόσον γενικώς, όσον 
καί κατά κλάδον Επιστήμης εί- 
δικώτερον, Ενώ τά αυτά πρά
γματα διδάσκονται καί τούς ί
διους τίτλους σπουδών απο
κτούν, είς τήν Επαγγελματικήν 
των σταδιοδρομίαν, είτε Ελεύ
θερον, είτε υπαλληλικήν, ση
μ αντικώς καί ποικιλομόρφως δι
αφοροποιούνται, κλιμακούμενοι 
κατ’ αξίαν.

Έξ ίσου άναμφ ισβήτητον εί
ναι καί τό οτι, είς πλείστας ό- 
σας περιπτώσεις, κάτοχοι υπο
δεεστέρων τίτλων σπουδών υ
περέχουν γενικώς κατόχων άνω- 
τέρων τοιούτων, καθ’ δτι διά 
την μόρφωσιν δέν υπάρχουν ό
ρια, πρός όττόδειξιν δέ ταύτης 
δέν άρκοΰν μόνον οί Εγγραφοι 
τίτλοι αλλά καί ή προσωπικό- 
της.

Εύνόητον όθεν καθίσταται, 
δτι οί τίτλοι σπουδών ούδεμίαν 
άξίαν Εχουν, Eotv οί κάτοχοί των 
δέν άποδεικνύουν έμπράκτως, 
δΓ όλων τών Εκδηλώσεων δρα
στηριότητας, τήν υπεροχήν καί 
τήν πρόοδόν των Εναντι των λοι
πών.

Κατά τό στάδιον τής προσ- 
λήψεως ύπαλλήλων καί ή Πο
λιτεία ορίζει καί φυσικόν εΐναι, 
κατά τεκμήριον, νά λαμβάνηται 
ύπ* δψιν, ώς αρχικόν κριτήριον, 
ό τίτλος σπουδών τών ύποψηφί- 
ων, συνεπείς* άγνοιας τών λοι
πών προσόντων των.

Έν τή σταδιοδρομίς* δμως 
τών ύπαλλήλων ή προηγούμενη 
άγνοια εκλείπει, διότι, σύν τφ

νητικαί Εκδηλώσεις αϊτινες Ελα- 
βον χώραν κατ’ αύτο απέδει
ξαν περιτράνως τά αισθήματα 
άγόστης καί έκτιμήσεως τά ο
ποία Ετρεφον οι πάντες διά 
τόν μεταστάντα, δστις κηδευ- 
θείς εις τήν ξένην έστερήθη σύν 
τοΐς άλλοις καί τού τελευταίου 
χαιρετισμού έκ μέρους έκείνων 
μετά τών όποιων Εζησε καί είρ- 
γάσθη.

ΔΩΡΕΑΙ

Είς μνήμην Μιχαήλ Ζακούρα 
κοπετέθησαν είς το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 
υπό τών συναδέλφων τής Διευ-

σΰνσεως Προσωπικού δρχ 500. 
ύπό τοΰ Συλλόγου άντί στεφά
νου δρχ. 500.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Βαίθειά συγκινημένη άπό τις 
θερμές καί ευγενικές Εκδηλώ
σεις όλων τών συναδέλφων καί 
ιδιαιτέρως τών υπαλλήλων τοΰ 
Τμήματος Προσωπικού, στο με
γάλο μου πόνο γιά τον σκληρό 
χαμό τού αγαπημένου μου συ
ζύγου, ευχαριστώ όλους θερ
μότατα.

"Ελλη Μ. Ζακούρα

Χρόνφ, δημιουργείται ή προσω- 
πικότης των, έξ δλων τών σχε
τικών συντελεστών καί παρα
γόντων, ήτις προσωπικότης Ε
πιδέχεται πλέον, έν τφ συνόλφ 
της καί άδιαιρέτως, την κρίσιν.

Δέον λοιπόν, οί πτυχιοΰχοι 
συνάδελφοι, άντί νά επιδιώκουν 
τήν διά γενικού μέτρου προώ
θησή/ των, νά αποδείξουν έμ
πράκτως, Ενας Εκαστος κατά 
δύναμιν, δτι κέκτηνται μεγαλύ
τερων Ικανοτήτων καί νά άξιο- 
ποιήσουν ταύτας ποικιλοτρό- 
πως είς όφελος τής Τραπέζης.

Έν τοιαύτη περιπτώσει όρ- 
θώτατον καί δικαιώτοπον εΐναι, 
ή Τράπεζα νά άνταμείψη άνα- 
λόγως κοττά περίπτωσιν, χωρίς 
ούδείς, έν δικαίφ, νά δύναται 
νά διαμαρτυρηθή.

Κύριε Πρόεδρε, νομίζομεν δ- 
τι αυτή εΐναι ή ένδεδειχμένη 
καί ορθολογιστική τοποθέτησις 
τοΰ ύπό συζήτησιν θέματος καί 
ούχί τό γενικόν μέτρον υπέρ 
τού οποίου έτάχθη καί ή ύφ’ υ
μάς Διοικητική Επιτροπή.

Μέ τήν πεποίθησιν ότι τά α
νωτέρω στοιχεία όπτηχοΰν τάς 
γνώμας πολλών συναδέλφων δε- 
χθήτε παρακαλώ τους συναδελ- 
φικούς μου χαιρετισμούς.

Άθήναι, 12.11.58 
Μέ έκτίμησιν

ΑΝΤ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
(Σ. Σ. Ό κ. Λυμπερόπου- 

λος τήν άπό 12.11.58 Επιστο
λήν του τήν έκυκλοφόρησε καί 
5Γ άνακοινώσεως).

*
Αγαπητή «Τραπεζιτική»

Ό γνωστός έκ τής πολυπρα- 
γμοσύνης του συνάδελφος κ. 
Άντ. Λυμπερόπουλος, κατε- 
χόμενος προφανώς ύπό τύψεων 
συνειδήσεως διότι είχε παρα
λείψει έπΐ τόσον χρόνον νά. . . 
διαφώτιση τήν κοινήν γνώμην 
τών συναδέλφων καί έπΐ τοΰ θέ
ματος τών πτυχιούχων ύπαλλή
λων τής Τ ραπέζης, συνέχισε 
την γόνιμον συγγραφικήν του 
δράσιν, έκδούς τήν άπό 17.1 1. 
58 σχετικήν άνακοίνωσιν.

Ή άνακοίνωσις, βεβαίως, ά- 
ναγγέλει δτι Ετυχεν αΰτη στορ
γικής υίοθετήσεως έκ μέρους 
«πολλών συναδέλφων», μή έπι- 
τρέπουσα δμως, νά διαπιστώ
σω μεν τόν πραγματικόν αριθ
μόν τών «συναδέλφων» μάς πα
ρέχει τό δικαίωμα νά διατηρή- 
σωμεν πάσαν έν προκειμένφ έ- 
πιφύλαξιν.

Ό κ. Λυμπερόπουλος, έπι- 
δεικνύων άξιοθαύμαστόν, τφ όν- 
τι, θάρρος άγνοιας, προβαίνει 
είς τολμηροτάτην γενίκευσιν 
τοΰ θέματος τής παιδείας καί, 
όμιλών «άπό καθέδρας», διατυ
πώνει συνταρακτικήν θεωρίαν, 
καθ’ ήν, ούτε λίγο ούτε πολύ, ή 
άνωτάτη παιδεία είναι περίπου 
άχρηστος καί τό πτυχίον τοΰ 
Πανεπιστημίου άπλοϋν Εγγρα
φον, άνευ . . . «αντικειμενικής 
αξίας».

Μή Εχοντες τό θειον χάρισμα 
(δπερ εΐναι άναπαλλοτρίωτον 
προνόμιον τοΰ κ. Άντ. Λυμπε- 
ροπούλου) νά όμιλώμεν αύθεν- 
τικώς έπΐ θεμάτων, τά όποια 
άγνοοΰμεν, δέν τολμώμεν νά 
παρακολουθήσωμεν τόν συντά
κτην τής Επιστολής είς τήν ύψι- 
πετή θεωρίαν του. Όμολογοΰ- 
μεν δτι, μή δντες φιλόσοφοι ή 
κορυφαίοι παιδαγωγοί, θεωρού- 
μεν δΓ ή μάς «Τέρραμ ί νγκόγνι- 
ταμ» τήν περιοχήν είς ήν τόσον 
τταρατόλμως είσήλασεν ό κ. Λυ
μπερόπουλος. Ώς έκ τούτου, 
άφήνομεν τό ζήτημα είς την 
κρίσιν τών δυναμένων νά εχωσι 
γνώμην σοφών, άπό τοΰ Πλάτω
νος καί Άριστοτέλους μέχρι 
τού Σπινόζα καί τοΰ Πεσταλό- 
τσι, πρός τήν γνώμην τών οποί
ων κάποιον σεβασμόν, φαχτα- 
ζόμεθα θά τρέφη καί ό κ. Λυμ
περόπουλος.

Ημείς θά περιορισθώμεν είς 
τό »<οσιτόν Εργον νά συζητή
σω μ εν, τό κατά δύναμιν, τά Ε
πιχειρήματα τοΰ κ. Λυμπερο- 
πούλου, άτι να άναφέρονται α
ποκλειστικούς καί μόνον Επί ττΰ 
ειδικού καί περιωρισμένου θέ
ματος τής μελετωμένης προω
θήσεως τών πτυχιούχων κατά 
μίαν διετίαν.

Ούδείς, ασφαλώς, αγνοεί δτι



ή υπηρεσιακή προώθησις των 
ύπαλλήλων —- πτυχιούχων 'Α
νώτατων Σχολών, αποτελεί θε
σμόν, ίσχύοντα εις ά πάσας 
τάς ύπηρεσίας του Δημοσίου 
καί των Νομικών Προοώπων 
Δημοσίου Δικαίου, τάς μεγά
λος Τραπέζας καί τάς ’Ανω
νύμους Εταιρίας. Τελευταίως 
δέ, ύπό την άδήριτον ανάγκην 
τής συγχρόνου πραγματικότη
τας, ό θεσμός ουτος είσήχθη 
καίτοι ήκρωτηριασμένος καί εις 
τήν’Εθνικήν Τράπεζαν κατά τον 
προκηρυχθέντα διαγώνια μ ό ν 
προσλήψεως υπαλλήλων, καθ’ 
όν οί έκ τών υποψηφίων πτυχι- 
οΰχοι, προσελήφθησαν έπί ευ
νοϊκότεροι ς δροις τών λοιπών.

Καί έρωτώμεν: "Εχει την 
γνώμην ό κ. Λυμπερόπουλος ό
τι οί διοικοΰντες έκάστοτε τήν 
πολιτείαν καί τούς μεγάλους 
Κοινωφελείς ’Οργανισμούς κα
ταλαμβάνονται άπά ομαδικήν 
παράκρουσιν καί χαρίζονται είς 
τούς πτυχιούχους;

Είναι καί τοΐς νηπίοις γνω
στόν, ότι τό πτυχίον 5έν εΐναι 
περγαμηνή εϋγενείας μεταβι
βαζόμενη κληρονομικώ δικαι- 
ώματι είς τούς έκάστοτε κατέ
χοντας, ώστε νά δικαιούται ό 
κ. Λυμπερόπουλος νά λέγη ό
τι «οί τίτλοι σπουδών, ώς έγ
γραφα καί μόνον έξεταζόμενα 
άποτελοΰν προσωπικήν ύπόθε- 
οιν καί ούχί άντικειμενικόν κρι- 
τήριον».

Τό πτυχίον έκδιδόμενον ΰπό 
τών Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων τής Χώρας, ύπό 
τήν έγγύησιν τής Πολιτείας, εΐ
ναι τίτλος όστις άποτελών τήν 
ένσάρκωσιν πολυετούς έπι μό
χθου μελέτης καί κοπιώδους 
προσπάθειας, εΐναι ή έπιβρά- 
βευσις τής προσωπικής ΐκανό- 
τητος καί τής έπιστημονίκής 
καταρτίσεως τού κατόχου. Ή 
δέ άνωτέρα παίδευσις καί ό ε
πιστημονικός οπλισμός εΐναι ί- 
δίςε πνευματική άξια, ήτις απο
τελούσα μεθοδικήν συμπύκνω- 
σιν καί συστημοΠΊκήν ένότητα 
τών άνθρωπίνων γνώσεων επί 
έκαστου κλάδου του επιστητού, 
ύπό ούδεμιάς δύναται νά. ύπο- 
κατασταθή έμπειρικής γνώσε- 
ως ή φυσικής ικανότητας. «Επι
στήμην μέν είναι τήν ασφαλή 
καί βέβαιον καί άμετάπτωτον 
ΰπό λόγου κατάληψιν» (δηλα
δή, επιστήμη εΐναι γνώσις ά- 
σφαλής, βεβαία καί μή δι,να- 
μένη νά τροποποιηθή διά λογι
κών έπιχειρημάτων) έλεγον οί 
Στωϊκοί. Καί ό ’Αριστοτέλης 
χαρακτηρίζει ώς Επιστήμην, 
τήν γνώσιν, ήτις δέν παρέχει 
απλώς μόνον τά γεγονότα, τό 
«ότι» άλλα καί τό «διατί».

“Ιδού—διά νά περιορισθώμεν 
μόνον είς τ’ άνωτέρω—ή βασι
κή θεωρητική άρχή, έφ’ ής έρεί- 
δεται ό θεσμός τής ιδιαιτέρας 
ύπηρεσιακής μεταχειρίσ ε ω ς 
τών πτυχιούχων υπαλλήλων.

Βεβαίως, ούδείς έσκέφθη πο
τέ νά ίσχυρισθή ότι όλοι οί ά- 
πόφοιτοι Άνωτάτων Σχολών 
εΐναι καί τής αύτής ίκανότητος 
καί επιστημονικής καταρτίσε
ως. Πέραν τοΰ πτυχίου ά- 
νοίγεται τό στάδιον τής άτέρ- 
μονος έπιστημονίκής μελέτης, 
είς τό όποιον διάφορος είναι ή 
έπίδοσις έκάστου. Συνεπώς, ή 
καταβαλλομένη ύπό τοΰ κ. Λυ- 
μπεροπούλου προσπάθεια περί 
άποδείξεως τοΰ εναντίου παρί- 
σταται ώς άνεδαφική σκιαμα- 
χία.

Ούτε πάλιν, ό τίτλος άνωτά
των σπουδών εξασφαλίζει είς 
πάντα κάτοχον, άνευ έξαιρέσε- 
ως άναμφισβήτητον έπαγγελ- 
ματικήν ύπεροχήν έναντι παν
τός μή πτυχιούχου. Θά ήτο 
τουλάχιστον παιδαριώδες νά ύ- 
ποστηριχθή σοβαρώς τοιοΰτος 
ισχυρισμός.

Ώς έκ τούτου καί ό Σύλλο
γος Υπαλλήλων τής Τραπέζης, 
ύποβάλλων τό λογικόν καί δί
καιον αίτημα τής πλήρους ε
φαρμογής καί έν τή Τραπέζη 
μάς τοΰ ίσχύοντος, ώς προελέ- 
χθη, καθ’ άπασαν τήν Χώραν, 
θεσμού τής προωθήσεως τών 
πτυχιούχων ύπαλλήλων, δέν δι
ατυπώνει τήν άξίωσιν όπως 
πάς, όστις έχει είς χεΐρας του 
έν πτυχίον καθιερωθή, άνευ 
άλλου τινός, ώς έπιστημονική 
αύθεντία καί τφ προσφερθώσι 
τά ύπατα έν τή Τραπέζη άξι-

ώματα. Ό Σύλλογος υπομι
μνήσκει, άπλώς, τή Τραπέζη 
τήν σημειωθεΐσαν ύπ’ αύτής έ- 
πί σειράν ετών αδικαιολόγητον 
παρόλειψιν όπως έφαρμόση εν 
γενικώς παραδεδεγμένον μέτρον 
καί καλεΐ ταύτην όπως, άποκα- 
θιστώσα τό δίκαιον, άρη τήν ύ- 
φισταμένην μόνον είς βάρος τών 
ίδικών της πτυχιούχων ύπαλλή
λων άδικίαν.

Οΰτω, γινομένου δεκτού τού 
αιτήματος, ό πτυχιοΰχος υπάλ
ληλος θά τύχη, λόγψ πτυχίου, 
μιας προωθήσεως δύο ετών, έφ’ 
άπαξ μόνον καθ’ όλην τήν 35τή 
ή 40ετή σταδιοδρομίαν του, είς 
άναγνώρτσιν τής άνωτέρας 
πνευματικής συγκροτήσεως καί 
τής επιστημονικής καταρτίσε
ως, μέ τήν οποίαν έσχε τήν λί
αν άξιέπαινον πρωτοβουλίαν νά 
όπλισθή καί τήν χρησιμοποιεί 
έπ’ ώψελεία τής Τραπέζης, ήν 
διάκονε! καί ύπέρ ής αναλίσκε
ται. Ταΰτα δέ πάντα, ύπό τήν 
σαφώς έξσπακουομένην προϋ- 
πόθεσιν, ότι ό πτυχιοΰχος, έπι- 
τυχών είς τάς καθιερωμένος 
προαγωγικάς έξετάσεις τής 
Τραπέζης, άνελθών άπροσκό- 
πτως τάς βαθμίδας τής ΐεραρ- 
χικής κλίμακος καί έπιδείξας 
τά άπαιτούμενα έν γένει ύπη- 
ρεσιακά προσόντά, έχει κριθή 
ήδη καί έξ άπόψεως επαγγελ
ματικής έΰδοκιμήσεως.

Τούτο σημαίνει, ότι έάν κα
τά σπάνιον έξαίρεσιν, υπάλλη
λος κάτοχος πτυχίου Άνωτάτης 
Σχολής άπέτυχεν έπαγγελματι- 
κώς, δι’ οΐανδήποτε αιτίαν, οΰ- 
δείς λόγος δύναται νά γίνη πε
ρί προωθήσεώς του.

Άντιθέτως, είς ύπαλλήλους, 
μή πτυχιούχους, προικισμένους 
μέ φυσικός ΐκοίνότητας, καί ε
πιδεικνύοντας έπι μέλει αν, ζή
λον καί ψιλοπονίαν παρέχεται 
ή δυνατότης, ού μόνον νά μή ύ- 
στερήσουν άπά άπόψεως έπαγ- 
γελματικής έξελίξεως έναντι 
τών πτυχιούχων, άλλά διά τού 
έπεκταθέντος ήδη καί είς τούς 
κατωτάτους βαθμούς συστήμα
τος τής κατ’ εκλογήν προαγω
γής, τό όποιον ακριβώς έπικα-
λεΐται ό κ. Λυμπερόπουλος, καί 
νά έπιτόχουν έτι μεγαλυτέραν 
προώθησιν.

Κατόπιν τών άνωτέρω, έλπί- 
ζομεν ότι ό κ. Λυμπερόπουλος 
θά έπείσθη ότι εΐναι άνακόλου- 
θον νά πρεσβεύη ότι είναι ορ
θόν, οΐ μέν προσλαμβανόμενοι 
τό πρώτον είς τήν Τράπεζαν 
πτυχιοΰχοι ύπάλλιΆοι νά λαμ
βάνουν τήν διετίαν <λαμβανο- 
μένου ύπ’ όψιν τών τίτλων 
σπουδών ώς άρχικοΰ κριτηρίου» 
οι δέ έπίσης πτυχιοΰχοι υπάλ
ληλοι οί έχοντες προς τούτοις 
πολυετή εύδόκιμον ύπηρεσίαν 
καί κριθέντες κατά τά άνω καί 
ώς ύπηρεσιακώς ικανοί, νά εξαι
ρούνται τού μέτρου τούτου,απο
λειπόμενοι αυτών είς έξέλιξιν.

Εΐναι πανθομολογούμενον, ό
τι ύπό τάς κρα'ούσας διεθνείς 
κοινωνικοοικονομικός συνθήκας 
καί τήν ίλιγγιώδη πρόοδον τών 
επιστημών καί τού τεχνικού πο
λιτισμού, ή άνύψωσις τοΰ μορ
φωτικού έπιπέδου τών υπαλλή
λων εΐναι όρος έκ τών ών οΰκ 
άνευ. Έάν διαπράττωμεν τό 
έγκλημα νά άντιο'τρατευώμεθα 
είς τήν παιδείαν καί νά απο
θαρρύνω μεν τήν τάσιν τών νέων 
προς μόρφωσιν, εΐναι άσφαλώς 
ττολύ υποκριτικόν νά άκούωνται 
έκ τών υστέρων ιερεμιάδες διά 
τό χαμηλόν μορφωτικόν έπίπε- 
δον τής Χώρας μας καί νά κά- 
μνωμεν θλιβερός συγκρίσεις, 
προς τήν καταπλήσσουσαν 
πνευματικήν πρόοδον άλλων 
λαών. "Οστις δέν άναγυωρίζει 
σήμερον τήν άναγκαιότητα τών 
έπιστημονικών μεθόδων εύρί- 
σκεται έκτος τόπου καί χρόνου.

Καί δι ά νά έπανέλθωμεν είς 
τό καθ’ ή μάς:

Ή Τράπεζα τής Ελλάδος ϊ- 
δρυσεν ήδη Σχολήν άνωτέρας 
μορψώσεως καί έπαγγελματι- 
κής καταρτίσεως τών ύπαλλή
λων της παρά τών οποίων όχι 
μόνον δέν εισπράττει δίδακτρα, 
έπιβαρυνομένη αΰτη έξ ολοκλή
ρου μέ τά ύπέρογκα έξοδα λει
τουργίας τής Σχολής, άλλά 
προς τούτοις έπιδοτεΐ τούς ύ
παλλήλους — σπουδαστάς μέ 
πρόσθετον άποζημίωσιν έκ δρ. 
50 ήμερησίως.

Λιατί, λοιπόν, κατά τόν κ.

ΕΜΠΡΑΚΤΟΣ ΙΣΟΤΗΣ
Έξ αφορμής έσχάτως σημει- 

ωθέντος νέου κρούσματος χρη- 
σιμοποιήσεως πλαγίων μέσων, 
ύπό ύπαλλήλων τής Τραπέζης, 
έκυκλοφόρησεν ή νέα έγκύκλι- 
ος Διοικήσεως, καταδικάζουσα 
τήν άνάρμοστον αυτήν τακτι
κήν. Καί, πολύ δικαίως, διότι 
πρέπει νά τεθή ένα τέρμα είς 
τήν χρησιμοποίησιν κακών συν
ηθειών τού παρελθόντος, συν
ηθειών μέ τόσον σοβαρόν κοι
νωνικόν αντίκτυπον.

’Έχομεν όιμως τήν γνώμην 
ότι, συμφώνως μέ τά μέχρι τοΰ- 
δε έν τή Τραπέζη κρατούντα, 
αί μεμονωμένα! περιπτώσεις 
συναδέλφων, οΐτινες προέβησαν 
είς τήν χρησιμοποίησιν πλαγί
ων μέσων διά νά έπιτύχουν τήν 
έπίλυσιν ατομικών των ζητημά
των, δέον νά θεωρούνται ώς ά- 
πολύτως φυσιολογικοί, έρμη- 
νευτέαι άπλώς ώς άποτελέσμα- 
τα λειτουργίας τού έμφύτου έν
στικτου τής αύτοσυντηρήσεώς 
των. Διότι ό άμέσως ή έμμέ- 
σως άδικούμενος δέν εύρίσκει 
άνταπόκρισιν διά τής ευθείας, 
έν τή άπελπισίρί του βεβαίως, 
ένδέχεται νά χρησιμοποιήση 
καί τήν πλαγίαν οδόν, ύποπί- 
πτων όμως οΰτω είς παράπτω
μα έλαφρύτερον, τών όσον άλ
λοι «νομιμόφρονες», κάμνουν 
μέ τούς ώμους τών ισχυρών των, 
άνενόχλητοι. >

Αυμπερόπουλον, θά θεωρηθή 
σκάνδαλον «καί θά προξενήση 
οοβαράς άδικίας καί άναταρα- 
χήν έπί ζημία τής τε Τραπέζης 
καί τού Προσωπικού» έάν οΐ υ
πάλληλοι πτυχιοΰχοι τής ίδι- 
κής μας Τραπέζης, οΐτινες έ- 
μόχθησαν ύπερανθρώπως, άφι- 
ε.οώσαντες τάς ώρας τής σχο
λής των —-μετά τό πέρας τής 
έξαντλητικής έν τή Τραπέζη 
έργασίας των— είς τό έπίπο- 
νον έργον τής μελέτης ογκω
δών έπιστημονικών συγγραμμά- 
μόττων, είς βάρος τής στοιχει- 
ώδοΐ'ς ψυχαγωγίας των καί αύ
τής τής ύγείας των καί δαπα- 
νήσσντες έκ τού ύστερή ματός 
των περιουσίαν ολόκληρον διά 
τάς σπουδάς των, λάβωσι τήν, 
ής δικαιούνται, έλαχίστην ταύ
την ήθικήν αμοιβήν;

Διότι -—μάς λέγει άλλαχοΰ 
τής έπιστολής του—ι«είς πλεί- 
στας περιπτώσεις, κάτοχοι υ
ποδεεστέρων τίτλων σπουδών 
υπερέχουν γενικώς κατόχων ά- 
νωτέρων τοιούτων».

Ή έμφάνισις, όμως τοιούτων 
φαινομένων άποτελεΐ σπανίαν 
έξαίρεσιν καί άποπειρώμενος 
έκ τοιαύτης έξαιρέσεως νά θε- 
μελιώση κανόνα, έάν μέν πράτ- 
τη τούτο ήθελημένως διαπράτ- 
τει σοφιστείαν, άν δέ άθελή- 
τως, ύποπίπτει είς παραλογι- 
σμόν. ’Άλλως κατά λογικόν 
συμπέρασμα τού λαμπρού 
τούτου συλλογισμού, θά ήδύνα- 
το ή Τράπεζα νά παύση άπαι- 
τοΰσα απολυτήρια Γυμνασίου 
άπό τούς ύπαλλήλους της καί

Δέν εϊμεθα ύπέρ τής χρησι- 
μοποιήσεως πλαγίων μέσων. 
Ήμεΐς πρώτοι τά καταδικά- 
ζομεν. Άλλ’ έρμηνεύομεν ώρι- 
σμένα φαινόμενα τών όποιων ή 
ρίζα κεΐται βαθύτερον άπό' ό,τι 
φαίνεται, εϊμεθα δέ πεπεισμένοι 
ότι όταν έπικρατήση έμπρα
κτος ίσότης μεταχειρίσεως 
πάντων, τών ύπαλλήλων, άνε- 
ξαρτήτως τών μέσων ,τά όποια 
μερικοί ένδέχεται νά διαθέτουν, 
τότε παρόμοια κρούσματα, ώς 
τό πρόσφατον, θά έξαφανισθούν 
άμέσως. Καί θά έξαφανισθούν 
άφοΰ ή γενεσιουργός των αιτία, 
ήτοι τά δύο μέτρα καί τά δύο 
σταθμά, έκλειψη όριστικώς.

Έκτος τούτου, νομίζομεν, ότι 
οί ύπάλληλοι δέον νά ένθαρρυν- 
θούν είς τήν έλευθέραν καί άδί- 
στακτον έκφρασιν τών τε παρα
πόνων καί τής γνώμης των.

"Οταν ό υπάλληλος φοβήται 
νά όμιλήση εΐναι άναποτρέπτως 
φυσικόν νά χρησιμοποιήση ώς 
αμυντικόν όπλον έσχάτης προσ
φυγής τήν πλαγίαν οδόν. Έν- 
θάρρυνσις, λοιπόν, τής έλευθε- 
ρίας τοΰ έκφράζεσθαι θά έχη 
άποτελέσματα μείζονα τών 
προσδοκωμένων, έκτος τοΰ ότι 
θ’ άποτελή τίτλον τιμής διά τό 
'Ίδρυμα, τοΰ οποίου πάσα έ- 
νέργεια καί έκδήλωσις πρέπει 
ν’ άποπνέη άνωτερότητα.

νά άναζητή μεγαλοφυΐας μετα
ξύ τών άποφοίτων τού Δημοτι
κού.

Περαίνοντες, θά ήθέλαμεν νά 
διαβεβαιώσωμεν τόν συνάδελ- 
ήγέτης ό κ. Λυμπερόπουλος 
ψον κ. Αυμπερόπουλον, τόν ό
ποιον άλλωστε μόνον έξ όψεως 
γνωρίζομεν, ότι ούδείς προσω
πικός λόγος ή σύγκρουσις συμ
φερόντων μας ύπεχρέωσε νά ά- 
παντήσωμεν. Καί ή ένιαχοΰ τής 
παρούσης μας όξύτης τής έκ- 
φράσεως, ύπήρξεν άναπόφευ- 
κτος άντίδρασις τής πικρίας, 
ήν έδοκιμάσαμεν έκ τού γεγο
νότος ότι νέοι ήμεΐς εϊδομεν νέ- 
ον συνάδελφον νά κηρύσση με
τά πάθους τόν άναχρονισμόν 
καί τήν άναστολήν τής προό
δου.

Ώς έπίδοξος συνδικαλιστικός 
οφείλει άντί τής στείρας άρνή- 
σεως νά ύποστηρίζη τάς θέ
σεις τών άναμενόντων τάς λύ
σεις των πολλαπλών ζωτικών 
προβλημάτων καί άντί νά άνα- 
κόπτη τήν έφεσιν καί νά μαραί- 
νη τόν ζήλον, τών νεωτέρων ί- 
δ·ςε συναδέλφων, προς μάθησιν, 
νά παροτρύνη αυτούς προς τήν 
διαρκή πρόοδον.

Μετά πλείστης τιμής
ΒΑΣ. ΚΑΠΡΑΛΟΣ

Σ.Σ. Ή «Τροστεζιτική» μετά 
τό πέρας τής άπό τών στηλών 
της συζητήσεως έπί τοΰ θέμα
τος, θά δημοσιεύση τήν σαφή 
θέσιν τής ΔΈ. τοΰ Συλλόγου.

ΑΙ ΕΣΧΑΤΟΣ 6ΕΣΠΙΣΘΕΙΣΑΙ 
"ΚΑΤ' ΕΚΛΟΓΗΝ ΠΡΟΑΓΟΓΑΙ..

'Έκπληξιν άνάμικτον μέ άνη- 
συχίαν προεκάλεσεν είς τό 
Προσωπικόν τής Τραπέζης ή 
αιφνίδια άπόφασις τών «άρμο- 
δίων» νά προβοΰν είς προαγω- 
γάς «κατ’ έκλογήν» καί μεταξύ 
τών ύπαλλήλων τών μικροτέρων 
βαθμών.

Βεβαίως ούδείς δύναται νά ί- 
σχυρισθή ότι ή τοιαύτη ένέργεια 
εΐναι παράτυπος ή έξέρχεται 
τών δικαιοδοσιών των. Αΐ «κατ’ 
έκλογήν» προαγωγαί προβλέ- 
πονται ύπό τού ίσχύοντος ’Ορ
γανισμού τής Τραπέζης αύδό- 
λως δέ άντιστρατεύονται είς 
τάς άρχάς τής λογικής, τής ή- 
θικής καί τού δικαίου. Παρά 
ταΰτα όμως έπί πενταετίαν ού
δείς άπετόλμησε νά τάς διε- 
νεργήση. Διατί; Διότι αΐ «κατ’ 
έκλογήν» προαγωγαί εΐναι ώς 
«ιδέα» μέν όρθοτάτη, καθ’ όσον 
ύποτίθεται ότι άμείβονται οΐ, 
λόγω φυσικών ή έπικτήτων ι
κανοτήτων, προσφέροντες πε
ρισσότερα είς τό "Ιδρυμα καί 
έ’ν τινι μέτρω συντελούν είς τήν 
άνάπτυξιν τής άμίλλης μεταξύ 
τών ύπαλλήλων, ή διενέργειά 
των όμως προαπαιτεί τήν ΰπαρ- 
ξιν ώρισμένων προϋποθέσεων 
άνευ τών οποίων αΰται κινδυ
νεύουν νά έκφυλισθοΰν είς ένα 
εξοργιστικόν φαβοριτισμόν.

Ή κυριωτέρα τών προϋποθέ
σεων τούτων εΐναι ή υπαρξις 
ήγγυημένων καί καταλλήλων 
φύλλων ποιότητος. Υπάρχουν 
όμως τοιαΰτα; Άσφαλώς όχι. 
Τούτο άναγνωρίζεται ύπό πάν
των' ή άλλαγή δέ τοΰ έν προ- 
κειμένψ κρατοΰντος συστήμα
τος όχι μόνον άποτελεΐ αίτη
μα τού Προσωπικού έκ τών βα
σικών άλλά, ώς πληροφορούμε- 
θα καί έπιδίωξιν αυτής ταύτης 
τής Διοικήσεως. Καί δικαίως. 
Διά τής άκολουθουμένης διαδι
κασίας είς τήν σύνταξιν τών 
φύλλων ποιότητος ούδεμία ύ- 
φίαταται σήμερον δυνατότης έ- 
λέγχου τών ύπό τοΰ προϊσταμέ
νου ή τοΰ διευθύντοΰ γραφομέ- 
νων. Ή διαφορετική ψυχοσύνθε- 
σις ενός έκάστου, έχει ώς απο
τέλεσμα τήν διατύπωσιν χαρα
κτηρισμών είς τά οίκεΐα δελτία 
τιόρρω άπεχόντων τής πραγμα- 
τικότητος. Ώς έκ τούτου δέ 
βλέπομεντόν ’ίδιον ύπάλληλον: 
ΕΤς προϊστάμενος τόν κρίνει ώς 
«λίαν καλόν», ό άλλος, πλέον 
γενναιόδωρος, τόν γράφει «ά- 
ριστον», ό πάντοτε άνικανοποί- 
ητος τόν χαρακτηρίζει άπλώς 
«καλόν». Ούτε λόγος δέ δύνα- 
ται νά γίνη περί τών λεπτών έ- 
κείνων αποχρώσεων τών άπορ- 
ρεουσών έκ τού «συντελεστοΰ 
δυσχερείας», τόν όποιον έκά- 
στη έργασία τής Τραπέζης 
παρουσιάζει, καί ό όποιος πρέ
πει άπαραιτήτως νά λαμβάντγ»- 
ται ύπ’ όψιν κατά τήν τελικήν 
διατύπωσιν τοΰ χαρακτηρισμού.

ΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
Τήν Τετάρτην 1 Οην τρέχον

τος μηνός είς τά Γ ραφεία τού 
Συλλόγου τών Ύπαλλήλων τής 
Εμπορικής Τραπέζης, καί πα
ρουσία τοΰ Γ εν. Διευθύντοΰ αύ
τής κ. Ε. Κυριακοπούλου, έγέ- 
νετο διάλεξις τού Προέδρου τοΰ 
Συλλόγου κ. Δ. Γκούτα μέ θέ
μα «Ό Εθνικός μας ποιητής 
Διονύσιος Σολωμός».

Τό περιεχόμενον τής ομιλί
ας άπετέλει σοβαράν μελετην, 
βασισθεϊσαν είς στοιχεία περι- 
συλλεγέντα έκ τών τόπων, όπου 
έζησε καί έμορφώθη ό ποιητής 
έν Ίταλίςη έφωτιζοντο δέ αΐ 
κύριαι πλευραί τής δραστηριό
τητας τού ποιητοΰ τόσον ή Ε
θνική όσον καί ή Κοινωνική, ή 
όποια καί σήμερον άκόμη άπο
τελεΐ έν πρόβλημα διά τούς με- 
λετητάς τοΰ Σολωμοΰ.

Στίχοι τοΰ ποιητοΰ άπηγ-

γέλθησαν ύπό τοΰ συναδέλφου 
κ. Δ. Αντωνίου.

Τήν διάλεξιν έπρολόγησ-y ό 
Γεν. Γραμματεύς τοΰ Συλλόγου 
τονίσας τήν σημασίαν αύτής. 
είς τόν μορφωτικόν τομέα

Ό κ. Μποζανΐνος έξέθεσε τήν 
πραγματικήν έννοιαν τών έκ- 
πολιτιστικών τούτων έκδηλώσε- 
ων, συνισταμένων είς μίαν έπί 
μέρους προσπάθειαν, συνθέτου- 
σαν όμοΰ μέ άλλσς τήν γενικήν 
έννοιαν τής ολοκληρωμένης 
προσπάθειας, ή οποία φέρει το 
ποθούμενον άποτέλεσμα, τήν 
πνευματικήν καί συγχρόνως ύ- 
λικην άνοδον τής συναδελφικής 
οικογένειας. «Οΐ στίχοι εΐναι τσ 
θούρια πού οδηγούν στις νίκες» 
έτόνισεν χαρακτηριστικώς. Διά 
τών πολιτιστικών έκδηλώσεων 
έπιτυγχάνεται ή άλληλογνωπι- 
μία καί ψυχική έπαψή μεταξύ

τών συναδέλφων καί μεταξύ αυ
τών καί τών εκπροσώπων των.

Δι’ αυτών θά σφυρηλατηθή ή 
άλληλεγγύη καί θά δημιουργη- 
θή ή δύναμις έκείνη ή οποία 
πράγματι θά 5ώση είς τόν τρα
πεζικόν ύπάλληλον τήν δυνατό
τητα ζωής άναλόγου πρός τάς 
συγχρόνους απαιτήσεις, τάς ό
ποιας δικαίως έχει ώς πνευμα
τικός άνθρωπος.

Έκάλεσε τέλος τό προσωπι
κόν τής Εμπορικής, όπως σΰσ- 
σωμον συμμετέχη είς τάς εκ
δηλώσεις ταύτας έχούσας ση
μασίαν μεγοώυτέραν καί αύτής 
άκόμη τής άπεργίας.

Ό Σύλλογος τής Εμπορικής 
είς συνέχειαν τής πολιτιστικής 
του δράσεως θά όργανώση δια
λέξεις έπί θεμάτων τραπεζικών 
καί οικονομικών, έθνικοοικονο- 
μικών, λίαν δέ προσεχώς θά έγ-

Εΐναι έπομένως δυνατόν αΐ 
ούτως άνεξελέγκτως, άνευθύνως 
καί συμπωματικώς διενεργούμε- 
ναι «βαθμολογήσεις» νά άπο- 
τελέσουν άσφαλή βάσιν διά μί
αν κρίσιν τών ι ύπαλλήλων διά 
προαγωγήν «κατ’ έκλογήν»; 
‘Οπωσδήποτε όχι, εΐναι δέ τό 
όλιγώτερον περίεργος, ή, έν 
προκειμένω, έπιδειχθεΐσα σπου 
δή, τήν στιγμήν κατά τήν ο
ποίαν οί ύπεύθυνοι τής άρμοδι- 
ωτέρας τών Διευθύνσεων δέν 
εΐχον προλάβει—-ή φράσις εΐναι 
ίδική των—«νά ζεστάνουν τάς 
καρέκλας των». Ή έλλειψις αυ
τή κατατοπισμοΰ των κατά κό
ρον χρησιμοποιείται ώς δικαι
ολογία διά τήν καί ύπό τοΰ κ, 
Διοικητοΰ όμολογηθεΐσαν βρα
δύτητα περί τήν έπίλυσιν τών 
άπό καιροΰ λιμναζόντων αιτη
μάτων. Τήν στιγμήν κατά τήν 
οποίαν διστάζουν νά διατυπώ
σουν καί τήν έλαχίστην γνώμην 
έπί ζητημάτων διά τά όποια 
ύπεβλήθησαν λεπτομερή.· καί 
εμπεριστατωμένα ύπομνήματα 
ύπό τής Διοικητικής Επιτρο
πής, πώς έτόλμησαν νά προ
χωρήσουν είς μίαν τοσούτον 
παρακεκινδυνευμένην πράξιν; 
Εύχό^ϊεθα νά. πρόκειται περί 
θάρρους προελθόντος έκ τής ά
γνοιας των. Λέγομεν «εύχόμε- 
θα» διότι ώρισμέναι ένδείξεις 
αρχίζουν ήδη νά προκαλοΰν είς 
u/Χονέν ευρύτερα στρώματα τοί 
Προσωπικού μίαν φοβερόν ύπο- 
ψίαν, ή τυχόν έπαλήθευσις τής 
οποίας θά έχη συγκλονιστικός 
συνέπειας δι’ αυτό τούτο τό 
"Ιδρυμα. Έπεδείχθη, πράγμα
τι κατά τάς έν λόγψ προαγω- 
γάς, μία περίεργος καί παθο
λογική προτίμησις πρός τούς 
άπεργοσπάστας. Νά πιστεύ- 
σωμεν ότι πρόκειται περί ά- 
πλής συμπτώσεως; ’Ολίγον δύ- 
σκολον. Οί αληθώς άριστοι κα
τά τό ήθος καί τήν έπίδοσιν 
υπάλληλοι ουδέποτε γίνονται 
προδόται τών συναδέλφων των, 
δι’ έν ταπεινόν ίδιον όφελος. Ή 
ΐδιότης τών απεργοσπαστών 
αύτή καί μόνη, εΐναι ένδειξις 
σοβαρωτάτη τής άμφι βόλου η
θικής ύποστάσεώς των ώς ύ
παλλήλων καί πρέπει νά καθι
στά δυσχερή, αν μή ν’ άπο- 
κλείη, οπωσδήποτε, τήν προα
γωγήν των καί μάλιστα τήν 
«κατ’ έκλογήν».

Τοΰτο δέ πρός τό συμφέρον 
αυτοΰ τούτου τοΰ ‘ I δρύματος.

Εκείνοι, οΐτινες δέν έλαβον 
ύπ’ όψιν των τόν μοχθοΰντα καί 
πενόμενον συνάδελφόν των, ό- 
στις άποτελεΐ μίαν άπτήν πρα
γματικότητα, διά ποιον λόγον 
δέν θά καταπρσδώσουν δοθησο- 
μένης εΰκάιρία|ς, τό "Ιδρυμα 

πού έν πάση περιπτώσει εΐναι 
έννοια περισσότερον άφηρημέ- 
νη; Έξ άλλου εΐναι έκ τής ι
στορίας γνωστόν ότι τήν προ
δοσίαν πολλοί τήν έδέχθησαν 
ώς έξυπηρετοΰσαν τά συμφέ
ροντα τής στιγμής, τούς προ- 
δότας όμως ούδείς ποτέ· ήμει- 
ψεν ήθικώς.

Έν πάση περιπτώσει δηλοΰ- 
μεν ότι τυχόν έσκεμμένη από
πειρα μεταβολής τής κατ’ έκ
λογήν προαγωγής είς δέλεαρ 
δι’ άγραν αυλοκολάκων θά άν- 
τιμετωπισθή ύπό τοΰ συνόλου 
τοΰ προσωπικοΰ άφοΰ ήδη θά 
τούς έχει καταδικάση είς τήν 
συνείδησίν του.

’Άλλως τε όλοι γνωρίζομεν 
ότι ή κοινωνία διά τήν πρόοδον 
αύτής έχει άνάγκην ηθικών α
ναστημάτων καί όχι χαμαιλε
όντων μέ έλαστικήν συνείδησίν.

καινιάση καί έκθεσιν φωτογρα^ 
φιών έρασιτεχνών φωτογράφων 
μελών του.

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΠΙΚΙΟΣ-
Δέχεται τά μέλη τών Ταμείων 
Ύγείας τής ’Εθνικής Τραπέ- 
ζης τής Ελλάδος καί Αθη
νών 11 — 1 καί 5 — 7 μ.μ. 
Λυκαβηττόν καί Άλεξ. Σού- 
τσου 24 — Τηλ. 613.513
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ΠΑΡΕΑΚΥϊΙΙ ΚΑΙ ΕΜΠΑΙΓΜΟΖ
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ΙΑ “ΕΠΙΛΥΘΕΝΤΑ” ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΙ - Η ΕΝΤΑΞΙΣ... ΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΣΙΝ - ΟΥΛΕΜΙΑ ΠΡΟΟΔΟΣ 
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Τη εντολή τοΰ Εκτελεστικού 
Συμβουλίου τής Ο.Τ.Ο,Ε. ό Γ. 
Γραμματεύς αυτής μεταβάς εις 
Θεσ) νίκην συνέστησεν εκεί 
Κλιμάκιον τής 'Ομοσπονδίας 
άπαρτιζόμενον εκ των συν
αδέλφων κ.κ. Ίππ. Ξενάκη Τρα- 
πέζης Ελλάδος, Άθαν. Πολί
της ’Αγροτικής, Άθαν. Παπα
χρήστου Εθνικής, Άθαν. 8α- 
βατζάνη Ίονικής. Εις την ’Επι
τροπήν θά μετάσχουν και εκ
πρόσωποι τής ’Εμπορικής, Λα
ϊκής καί Τροατέζης ’Εμπορικής 
Πίστεως, όρισθησάμενοι προσ
εχώς. Έπί τφ σκοπφ τούτω 
θά μεταβή εις Θεσ) νίκην καί 
κλιμάκιον τοΰ ΣυλλόγουΎτταλ- 
λήλων Εμπορικής Τ ραπέζης, 
διά την όργάνωσιν τής εκεί αν
τιπροσωπείας τού Συλλόγου 
καί την συνεργασίαν της μετά 
τών λοιπών αντιπροσωπειών 
διά την άπό κοινού άντιμετώ- 
πισιν τών προβλημάτων τών 
Τραπεζικών υπαλλήλων Θεσ) 
νίκης ίδια τών εμπορικών Τρα
πεζών.

Έπί τώ σκοπώ τής όργανώ-

(Συνέχει έκ τής 1ης σελίδος) 
τού κλάδου μας έπϊ τής έξαπο- 
λυθείσης κατ’ αυτού εκστρατεί
ας, ή'όποία άς άποτελέση καί 
μίαν προειδοπαίησι ν.

Οί τραπεζικοί υπάλληλοι, έ
πί τοΰ παρόντος, περιορίζουν 
την άπάντησίν των είς τά έξης 
σημεία.

1. ‘Η μεγάλη πλειοψηφία τών 
Τ ραπεζοϋπαλλήλων άποτελεϊ- 
ται έκ συναδέλφων κατωτέρων 
βαθμών, οί όποιοι αμείβονται 
γλισχρότατα και διαβιοΰν έν 
δυστυ,χία.

2. Ή κατηγορία τών μεγαλύ
τερων βαθμών ανήκει πράγμα
τι είς την άνωτέραν βαθμίδα ά- 
φιοιβής (ιέν ή καί οί οικονομικοί, 
εκπαιδευτικοί, δικαστικοί κλπ.)
χωρίς όμως τούτο νά σημαίνη 
δτι αί άμοιβαί ολοκλήρου τής 
βαθμίδας ταύτης δεν υπολεί
πονται κατά πολύ τού τιμαρί
θμου καί δεν χρήζουν προσαρ
μογής προς τάς άνόογκας τών 
δικαιούχων των, αιτινες είναι 
ηύξημέναι λόγφ ηλικίας, θέ- 
σεως, οικογενειακής καταστά- 
σεως. κλπ.

3. Ή πολιτική καθηλώσεως 
τών αποδοχών την οποίαν διά 
τών απόψεων του υποστηρίζει 
ό κ. Υπουργός, οδηγεί εις την 
έξίσωσιν τής δυστυχίας την ό
ποιαν ή σημερινή, ίδίςι, Κυβέρ- 
νησις δεν θά έπρεπε νά εύνοή.

4. Διά τής έπιθέσεως ταύ
της, ώς ορθότατα καταγέλλε-

Ή ’Επιτροπή Άπομακρυν- 
θέντων καί Συνταξιούχων ΕΤΕ 
Θεσ)νίκης εις ένίσχυσιν τών ε
νεργειών τών ενταύθα Κεντρι
κών Συλλόγων άπέστειλεν υπο
μνήματα προς τον Διοικητήν 
δου.

Οΰτω διά τού μέν άπό 8) 
10)58, υπομνήματος ύπογρα- 
φομένου ύπό τοΰ Αντιπροέδρου 
τής Επιτροπής, κ. Σκίζα εκ
τίθενται τά γενικά απασχο
λούντο τον κλάδον αιτήματα 
(Έπανεξέτασις τών βάσει τού 
Ν. 2510 άπολύσεων, βελτίωσις 
συντάξεων και έπικουρήσεως 
καί έξομοίωσίς των πρός τάς 
παρεχομένας ύπό τών Ταμεία 
ων Προσωπικού τής Τ ραπέζης 
Ελλάδος κλπ.) διά δέ τού άπό 
27)11)58, ύπογραφομένου ύπό

σεως αντιπροσωπείας των, με- 
τέβηααν είς Πάτρας οΐ Πρόε
δροι τών Συλλόγων τών Υπαλ
λήλων τών Τραπεζών ’Εμπορι
κής καί Ίονικής—Λαϊκής μετά 
τών Γεν. Γραμματέων των. Είς 
μεγαλειώδη συγκέντρωσιν τών 
υπαλλήλων τών έν λόγφ Τρα
πεζών, εις το Ε.Κ. Πατρών, δι- 
εδηλώθη ή πίστις αυτών προς 
τάς συλλογικός των ’Οργανώ
σεις καί άπητήθη ή έπίλυσις 
τών αιτημάτων των, μεταξύ τών 
οποίων πρωτεύουσαν θέσιν κα
τέχουν α) ή αΰξησις τών απο
δοχών β) ώράριον 39 ώρών, γ) 
άναγνώρισις προϋπηρεσίας καί 
δ) κατοχύρωσις την ίατροφαρ- 
μακευτικής περιθάλψεως, κιν-* 
δυνευούσης έκ τής άντιασφαλι- 
στικής στάσεως τών ιατρικών 
συλλόγων.

Αί άνά τήν χώραν άντιπρο- 
σωπέΐαι τοΰ Συλλόγου μας, έκ 
καθήκοντος πρωτοστατούν είς 
τήν τοιαύτην έπέκτασιν τής όρ- 
γανώσεως καί είς τούς συλλό
γους τών λοιπών Τραπεζών καί 
τής ’Ομοσπονδίας μας.

λήλων ’Εμπορικής Τραπέζης, 
καταβάλλεται προσπάθεια, ό
πως διά τής δημιουργίας ψευ
δών εντυπώσεων στ ραφή ή κοι
νή γνώμη εναντίον τών Τραπε
ζικών, ώς επίσης, έπιχειρεΐται 
διάλυσις τής Ο.Τ.Ο,Ε. διά τής 
δημιουργίας είς τούς υπαλλή
λους τών Ίημπαρικών Τραπεζών 
τής έντυπώσεως ότι ή σύμπρα- 
ξις μέ τούς καλλίτερον άμει- 
βαμένσυς συναδέλφους των τών 
άλλων Τραπεζών είναι έπι βλά
βης. Ή διατήρησις καί ή άινά- 
πτυξις τής ένότητος τής Τρα- 
πεζοϋπαλλ ηλ ι κής οίκογ ενείας, 
αποτελούν τά μόνον δπλον διά 
ν’ άνταπεξέλθωμεν νικηφόροι 
είς τούς δυσχερίεΐς αγώνας, οι 
όποιοι μάς αναμένουν.

Γενικώς παρατηρεΐται ότι 
αί διαβολαί κατά τού κλάδου 
μας καταλλήλως διοχετευθεΐσαι 
είς τήν κοινήν γνώμην αποτε
λούν προληπτικήν προσπάθειαν 
των αρμοδίων, όπως διά τής ά- 
χρηστεύσεως τής 'Ομοσπονδίας 
μας, μιας έκ τών ισχυρότερων 
έπαγγελματι κών ’Οργανώσεων, 
συγκροτήσουν τήν έργατοϋπαλ- 
ληλικήν τάξιν άπό πόσης ψύ- 
σεως έκδηλώσεις διά βελτίω- 
σιν τών αποδοχών της.

Οί Τραπεζοϋπάλλήλοι όμως, 
απτόητοι, ύπό τήν σκεπήν τής 
"Οίμοσπονδίας, είναι αποφασι
σμένοι νά βαδίσουν τον δρόμον 
τοΰ καθήκοντος.

τών κ.κ. Ν. Χριστοδούλου Προ
έδρου καί Ν. Τσίτρου Γενικού 
Γραμματέως, αΐτεΐται ή πρόσ- 
ληψις τών τέκνων των είς τήν 
Τράπεζαν διά τοπικού διαγω
νισμού

’Άς προσέξουν οΐ άρμόδιοι 
τά αιτήματα ταΰτα, ιδίως τό 
δεύτερον, τό όποιον ευνοεί τήν 
λύσιν τής ένισχύσεως τών υ
ποκαταστημάτων βορείου Ελ
λάδος, κατά πολύ καλλίτερον 
τρόπον άπό τον έπιχειρούμενον 
διά μεταθέσεων, τών ήδη το
ποθετημένων καί άποδιδόντων 
λόγω καταρτίσεως καί ειδικής 
μορφώσεως ύπαλλήλων.

Παρήλθε δίμηνον περίπου 
άπό τής πρώτης, μετά τήν α
περγίαν του Προσωπικού, συν- 
αντήσεως τού κ. Διοικητοΰ με
τά των εκπροσώπων τών Συλ
λόγων, καθ’ ήν ό κ. Διοικητής 
έκρινε, πάσαν ανησυχίαν τοΰ 
Προσωπικού περί τήν έπίλυσιν 
,τών ζητημάτων του, ώς αδικαι
ολόγητον καί εΐκοσαήμερον πε
ρίπου άπό τής ύπό τοΰ ίδιου 
αναγγελίας τής έπι Χύσεως δύο 
ειδικών αιτημάτων, τής ευνοϊ
κής έξελίξεως τοΰ Συνταξιοδο- 
τικοΰ καί τής έντολής διά τήν 
μελέτην τής έντάξεως.

’Ήδη τά έν λόγφ ζητήματα 
παρουσιάζουν σήμερον τήν έ
ξης μορφήν:

Τά «έπιλυθέντα». 
Ή άναγνώρισις τής προωθήσε- 
ως τών άδικηθέντων διά τής 
έντάξεως 1953 τμηματαρχών

σεις συναδέλφων δι εξαγοράν 
προϋπηρεσίας είς τά Ταμεία 
Συντάξεων Τραπεζών Ελλάδος 
και Εθνικής έκκρεμοΰν. Έξ 
άλλου τήν άναγνώρισιν προϋ
πηρεσίας άνευ ύποχρεώσεως έ- 
ξογοράς έπιβάλλει τό άρθ. 51 
τοΰ A, Ν. 1846)51 έκ τής όρι- 
στικοποιήσεως τού όποιου οί 
’Ασφαλιστικοί ’Οργανισμοί θά 
επιβαρυνθούν δυσβαστάκτως.

Πρός θεραπείαν τής τοιαύ-

ΔΓ άνακοινώσεως τού Υ
πουργείου Οικονομικών τήν 22) 
11)58 άνηγγέλθη αΰξησις μι
σθών τών ΔΥ, άνερχομένη εις 
12%. Ή αΰξησις αΰτη κλιμα- 
κοΰται κατά 9% άπό 1)11)58 
καί διά τό υπόλοιπον 3% άπό 
1) 10)59. Λαμβανομένου δέ ύπ’ 
οψιν ότι συνυπολογίζεται εις 
την αΰξησιν ταύτην και ή πα- 
ρασχεθεΐσα διά καταργήσεως 
τών κρατήσεων, ή παρεχομένη 
ουσιαστική διά τό χρον. διά
στημα 1)10)58 - 1)10)59 α
νέρχεται περίπου είς 5%.

Ή ΑΔΕΔΥ έθεώρησε τήν δο- 
θεΐσαν αΰξησιν ώς τήν μόνην 
δυνατήν ύπό τάς παρούσας 
συνθήκας. Έξέφρασε δέ τήν ελ
πίδα δτι αργότερα θά επιλυ
θούν καί τά άλλα αιτήματα 
τών Δη μ. ύπαλλήλων.

Αί ώς άνω άποφάσεις προ- 
εκάλεσαν τάς διαμαρτυρίας 
πολλών Δημοσιοϋπαλληλικών 
Οργανώσεων. Οΰτω ή 'Ομο

σπονδία Λειτουργών Μέσης 
Έκπαιδεύσεως, άπορρίπτουσα 
τήν χορηγηθεΐσαν αΰξησιν το
νίζει οτι αΰτη όχι μόνον δεν 
βελτιώνει τάς άποδοχάς τοΰ 
δημοσιοϋπαλληλικού κόσμου.

κήσεως, άλλά είναι άγνωστον 
πότε θά τεθή έν εφαρμογή!..

Η ΕΝΤΑΞΙΣ
Τήν 26)11)58 συνήλθεν ή 

Υπηρεσιακή ’Επιτροπή τής 
Διευθύνσεως Προσωπικού πρός 
καθορισμόν τοΰ οργάνου μελέ
της τών δυνατοτήτων δ ι ενέργει
ας τής έντάξεως. Άπεφασίσθη 
όπως τά μέλη τής Επιτροπής, 
άποτελούμενα ώς γνωστόν έκ 
τού Διευθυντοΰ καί τών Τ μη μα
τ αρχών Προσωπικού, λάβουν 
γνώσιν τού... άπό 22)8)58 
υπομνήματος τού Συλλόγου(!) 
Μέχρι στιγμής δέν έγνώσθη είς 
ποιον σημεϊον εύρίσκεται ή ά- 
νάγνωσις

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ
Διά τάς περατωθείσας άπό 

21)11)58 προαγωγάς Λογι
στών Β πρός Α, σειράς 1958

της καταστάσεως έχει καταρτι- 
σθή σχέδιον τ ροποπο ι ή σεως τοΰ 
Α Ν. τούτου διά τής όποιας 
προβλέπεται ρύθμισις τού ζη
τήματος δΓ έπι μερισμού τής 
συντάξεως είς τούς ’Ασφαλι
στικούς ’Οργανισμούς ποορΓ οΐς 
έχει διανυθή ή άσφάλισις, άλ
λά ύπό τον όρον ότι ή συντα- 
ξιοδότησις θά πραγματοποιή- 
ται κατά τά οριζόμενα ύπό τοΰ 
Κανονισμού τού τελευταίου Α
σφαλιστικού ψορέως.

άλλ’ άντιθέτως, αυξάνει τήν ά
δικον μεταχείρισιν τών εκπαι
δευτικών. Ή "Ενωσις Επιθεω
ρητών Στοιχειώδους Έκπαι- 
δεύσεως κατακρίνει την ΑΔΕ 
ΔΥ καί τής άρνεΐται τό δικαί
ωμα νά ειρωνεύεται τό πλήθος 
τοΰ δημοσιοϋπαλληλικού κό
σμου. Ό Σύλλογος Ύπαλλή
λων ’Ελεγκτικού Συνεδρίου θε
ωρεί προσβλητικήν τής άξιο- 
πρεπείας τών ύπαλλήλων, την 
δοθεΐσαν έκ 3 δρχ. ήμερησίως 
αΰξησιν καί άποδοκιμάζει τήν 
τακτικήν τής Έκτελ. ’Επιτρο
πής τής ΑΔΕΔΥ.

Είς παρομοίαςι εκδηλώσεις: 
διαμαρτυρίας προέβησαν καί 
άλλαι δημοσιοϋπαλληλικά! ορ
γανώσεις ίδια τού οικονομικού 
κλάδου.

Ή εκτελεστική Επιτροπή 
τής ΑΔΕΔΥ δΓ άνακοινώσεως 
της λέγει, δτι διά τάς ύπό ώ- 
ρισμένων δημοσιοϋπαλληλικών 
οργανώσεων σημειωθείσας αν
τιδράσεις καί διαφωνίας, μετά 
τήν εξαγγελίαν τών κυβερνητι
κών μέτρων έπί Τοΰ μισθολογι- 
κοΰ, θά γίνη εΰρεΐα συζήτησις 
εις συνερχόμενον προσεχώς δη
μοσιοϋπαλληλικόν συνέδριον.

ή σχετική πράξις Διοικήσεως 
πρόκειται νά υπογραφή παρά 
τού κ. Διοικητοΰ. Αί άρξάμεναι 
άπό 28)11)58 προαγωγαί 
τμηματαρχών Β' πρός Α βαί
νουν μέ βραδύν ρυθμόν λόγφ 
τής λειτουργίας τού συμβου
λίου, άπαξ τής εβδομάδας.

Τάς λοιπός ημέρας συνεδρι
άσεων καλύπτει ή ’Επιτροπή 
μετατάξεων καί προαγωγών 
κλητήρων, ήτις περατώνει τάς 
εργασίας της μέχρι τής 15ης 
Τρέχοντος μηνάς.

'Ως γενικόν συμπέρασμα συν
άγεται, ή άνευ προηγουμένου 
βραδύτης μετά τής όποιας βα
δίζουν τά τρέχοντα ζητήματα 
μας. Έμεσολάβησε, βεβαίως, 
ή απουσία τού κ. Διοικητοΰ είς 
τό Εξωτερικόν πράγμα τό ό
ποιον δύναται νά προβληθή ώς 
δικαιολογία διά τήν καθυστέ- 
ρησιν τής υπογραφής τών σχε
τικών πράξεων Διοικήσεως διά 
τά «έπιλυθέντα» καί τάς προα
γωγάς. ’Αναμφισβήτητος δμως 
είναι καί ή δυνατότης ταχείας 
υπηρεσιακής διεκπεραιώσε ω ς 
(τών άπαφασιζομένων καί υπο
γραφής τών σχετικών πράξεων, 
εις περίπτωσιν απουσίας τοΰ 
κ. Διοικητοΰ κατ’ έξουσιοδότη-ι 
σιν, παρά τοΰ κ. Ύποδιοικη- 
τού. Ή δέ περί τάς προαγωγάς 
καθυστέρησις, ουδόλως θά έ- 
παρουσιάζετο, έάν τάς μετατά
ξεις και προαγωγάς βοηθητι
κού προσωπικού διενήργει τρί
τη ’Επιτροπή προεδρευομένη υ
πό Ύποδιευθυντοΰ τής Δ)νσε- 
ως Προσωπικού, ώς είχε προ
τείνει ό Σύλλογος άπό τού 
παρελθόντος Αύγουστου.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΥΣΤΙΚΟ-
ΤΗΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ Α
ΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ

’Ενώ όμως τά αναγόμενα είς 
τήν αρμοδιότητα τής Διοικήσε- 
ως τής Τραπέζης ζητήματα 
χαρακτηρίζονται διά τήν πλή
ρη άποτελμάτωσίν των, ή

Έπληροφορήθημεν οτι είς 
πρόσφατον συγκέντρωσιν τών 
συνταξιούχων τής Τραπέζης 
μας ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου 
κ. Χατζηανδρέου έξεδήλωσε τήν 
άγανάκτησίν του διά τήν μή εί- 
σέτι έπίλυσιν τοΰ σννταξιοδο- 
τικοΰ ιδία δέ διά τήν εμπλοκήν 
τήν όποιαν ύπέστη τούτο ώς 
πρός τήν έφαρμογήν τοΰ Νόμου 
3662)57 καταλογίσας ευθύνην 
καί είς τήν Διοίκησιν τής Τιρα- 
πέζης.

Καίτοι «άωροι», εϊχομεν δι- 
είδει, οποίαν όδόν ήκολούθει το 
συνταξιοδοτικόν όπισθεν τών 
ώραίων λόγων καί έκηρύττομεν

Τήν 25ην παρελθόντος μηνός 
δύο συνόώελφοι έκ τών νεοπροσ- 
ληφθέντων, ϋπηρετοΰντες έν 
Θεσσαλονίκη έλαβον εντολήν 
μεταθέσεώς των είς Γ ιαννιτσά 
καί Όρεστιάδα. Καίτοι υπό 
τών άρμοδίων προβάλλονται υ
πηρεσιακοί λόγοι ή αλήθεια 
συμφώνως πρός στοιχεία τά ό
ποια κατέχει ό Σύλλογος είναι 
ότι αί μεταθέσεις των έπέχουν 
θέσιν ποινής λόγφ συμμετο
χής των είς τήν απεργίαν καί 
έπιχειρεΐται διά τοΰ μέτρου 
τούτου τραμοκράτησις τού προ
σωπικού καί δη τών νεοπροσ-

πορεία τών άναχθέντων είς τήν 
αρμοδιότητα τής Κυβερνήσεως 
παρουσιάζει ανάγλυφο ν τήν ει
κόνα τού έμπαιγμοΰ. Οΰτω ενώ 
τό μισθολογικάν άντεμετώπισε 
τον οίον άναφέρομενι είς έτέ- 
ραν στήλην χειρισμόν παρά τού 
Υπουργού Εργασίας, τό συν- 
ταξιοδοτικόν κινδυνεύει νά κα- 
ταπνιγή ύπό τον πέπλον «ευ
χάριστων» αναγγελιών περί 
έπιλύσεώς του. .

Τάς ελπίδας τάς όποιας έ
τρεφε τό έν ενεργείς» καί υπό 
σύνταξιν προσωπικόν έκ τών 
πληροφοριών περί οριστικής 
πλέον έπιλύσεώς τού ζητήμα
τος διά τής έξευρέσεως πόρων 
καλύψεως τοΰ έλλείμμαΤος των 
Ταμείων, έσκίαζον αί άσάφειαι 
τών επισήμων δηλώσεων, διά 
νά καταλήξωμεν είς τήν έξακρί- 
βωσιν δτι οΰτε ή πράξις διά 
τήν ένίσχυσιν τοΰ Ταμείου 
Συντάξεων διά τήν διετίαν 
1 958—59 έχει είσέτι υπογρα
φή, λόγω διαφωνίας τού Υ
πουργού τών Οικονομικών, ώς 
πρός τό περιεχάμενον τής Ά- 
ποφάσεως.

Ή μή πρόοδος καί αυτής α
κόμη τής προσωρινής έπιλύσε- 
ως τού συνταξιοδοτικοΰ άφ’ ε
νός καί ή άντίδρασις μεταξύ ε
πισήμων δηλώσεων καί πρα
γματικότητες άφ’ ετέρου —ό 
Υπουργός Εργασίας καί ή Δι- 
οίκησις τής Τραπέζης έπανεί
λη μμένως ανήγγειλαν τήν έπί- 
λυσιν τού θέματος—, ή άγνω
στος είσέτι αιτία, άλλά τό βέ
βαιον αποτέλεσμα της διαφω
νίας τοΰ Υπουργού τών Οικο
νομικών, δημιουργούν δικαιολο- 
γημένην ανησυχίαν καί άγανά- 
κτησιν είς τό προσωπικόν τής 
Τραπέζης καί τούς συνταξιού
χους.

Οΰτω προβάλλει ή άιαγκαι- 
ότης άναλήψεως σκληρού άγώ- 
νος διά νά περησωθή δ,τι διά 
μόχθου έτών έδημιουργήθη διά 
τήν άσφάλισιν τής άπομαχίας 
μας.

αγώνα περιλαμβάνοντα τήν όρ- 
θήν λύσιν τοΰ αιτήματος τού
του βληθέντες ύπό πολλών καί 
ύπό τοΰ κ. Χατζηανδρέου.

Λυπούμεθα διά τήν δικαίω- 
ο νν μας. Ή αλήθεια ήλθεν είς 
τήν έπιφόϋνειαν καί είναι ορα
τή άπό δλους. Τό συνταξιοδοτι- 
κόν άκολουθεΐ τήν οδόν δλων 
τών αιτημάτων μας. Τήν κατα- 
βαράθρωσιν. Ημείς κ. Χατζη
ανδρέου θά έπαναλάβωμεν τον 
αγώνα καί δέν βλέπομεν τί έ- 
πράξατε εις το παρελθόν. Περι- 
μένομεν τί θά πράξετε. Σάς πε- 
ριμέ^υμε είς τον κοινόν άγω- 
να. ’Εμπρός...

ληφθέντων διά την αποτυχίαν 
ενδεχομένων αγώνων. 01 Σύλ
λογοι άμα τη αναγγελία τοΰ 
μέτριου έζήτησαν την άρσιν τού
του τό δέ θέμα άφέθη όπως ρυ- 
θμισθή υπό τού κ. Διοικητοΰ ά
μα τή έπανόδφ του, οστις δυ
στυχώς δέν έδέχθη τήν άρχπν 
τοΰ μέτρου.

Ή αντίθετος αΰτη πρός την 
παρχχδοσιν τής ’Εθνικής Τρ>α- 
πέζης ενέργεια, γνωσθεΐσα είς 
τό προσωπικόν έπροκάλεσεν 
άλγεινωτάτην έντύπωσιν, δεδο
μένου δτι τούτο άντΐ τής έπιλύ- 
σεως τών άπό μακροΰ έκκρε- 
μούντων ζωτικωτάτων αιτημά
των του αντιμετωπίζει τοιαύ- 
τας άντ ιϋπαλλήλ ικάς ένεργείας.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
1 I
ΐ Παρακαλοΰνται, οί μή ύποβαλλόντες σχετικός δη-
1 λώσεις συνάδελφοι Ύπολογισταΐ Β' (VAL. Ίανουαρίου 
β καί ’Ιουλίου 1959) υπόχρεοι εξετάσεων διά τον βαθμόν 
1 τού Ύπολογιστοΰ Α', δπως δηλώσουν τά ταχύτερον, είς 
I τα Γραφεία τών Συλλόγων, έάν έπιθυμοΰιν νά μετάσχουν 
* τών ύπό τών Συλλόγων δι οργανουμένων φροντιστηρίων 
1 ’Εκθέσεων καί Λογιστικού Συστήματος Τραπέζης.
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Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ ΠΡΟΫ ΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ ΘΑ ΡΥΘΜΙΣΘΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΣ
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Ώς γνωστόν πλεΐσται αϊτή-
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ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
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