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Ή προαγωγή τοΰ υπαλ

λήλου είναι νόμος τής φυσι
ολογικής έξελίξεως. ’Αρχί
ζει άπό την πρώτην βαθμίδα 
τής ιεραρχίας καί φθάνει— 
πρέπει νά φθάνη—εις την 
άνωτάτην, έφ’ δσον τά προ
σόντα καί ό χρόνος τής ευ
δόκιμου υπηρεσίας τό επι
τρέπουν. Είναι κάτι άνάλο- 
γον με την βιολογικήν άνά- 
πτυξιν τοΰ άνθρώπου καί 
των λοιπών όντων τοΰ ζωι
κού καί φυτικοΰ βασιλείου. 
Καί δπως ό άνθρωπος δεν 
ήμπορεΐ νά οίκειοποιηθή, ώς 
έργον του, δ,τι άφ’ έαυτοΰ 
γίνεται είς τήν άνάπτυξιν 
αύτοΰ καί των φυτών καί 
δεν εχει τήν δύναμιν νά τό 
έμποδίση, έτσι καί τό κλι
μάκιου τής ανώτατης ιεραρ
χίας τοΰ Ιδρύματος δεν ή- 
μπορεί νά έμφανίζη ώς έπί- 
τευγμά του υπέρ τών υπαλ
λήλων, τάς προαγωγάς, τήν 
φυσιολογικήν έξέλιξιν τοΰ 
υπαλλήλου. Τουναντίον μά
λιστα, ή καθυστέρησίς των 
καθιστά υπόλογον ταΰτην ά- 
πέναντι τοΰ σώματος τών 
έργαζομένων. Ζήτημα προ
αγωγών δέν είναι δυνατόν 
νά δημιουργήται έπάστοτε 
καί δι’ αύτοΰ νά έκτοπίζων- 
ται άλλα ζητήματα φλέγον
τα.

Ή παρούσα Διοίκησις 
τής Τραπέζης, όρθώς τοπο- 
θετήσασα τό ζήτημα, διεκή- 
ρυξεν δτι ζήτημα προαγω
γών δέν πρέπει νά δημιουρ- 
γήται. Άλλ’ έάν δέν πρέπει 
νά ύφίσταται, κατά μείζονα 
λόγον δέν πρέπει καί νά πε
ριπλέκεται. Καί άποτελεΐ 
περιπλοκήν ή έπανεξέτασις 
τών προαγωγών άπό τοΰ 
βαθμού τοΰ Ύποτμηματάρ- 
χου καί άνω. Οί κριθέντες 
Ύποτμηματάρχαι (46) καί 
Τμηματάρχαΐι έ,κιρίθησαν 
καλώς υπό τής αρμόδιας ε
πιτροπής καί άνεπισήμως έ- 
κοινοποιήθη είς αυτούς ή 
προαγωγή των. ’Έπειτα ά
πό δύο μήνας καί μετά τούς 
πανηγυρισμούς τής καρδιάς 
καί τής τσέπης τών προα- 
χθέντων, έρχεται νέον συμ
βούλων πολυμελέστερον είς 
τήν σύνθεσίν του, μέ πρό
σωπα έκ τών άποτελεσάν- 
των καί τό προκάτοχόν του 
καί λέγει«ξεΐπα». Διατί; Έ- 
ρωτοΰν δλοι. Διότι ένηργή- 
θησαν αί προαγωγαί κατά 
παράβασιν τοΰ ’Οργανι
σμού, άπαντοΰν «οί άρμόδι- 
οι».

"Ωστε οί ένεργήσαντες 
τάς προαγωγάς δέν είχον 
ύπ’ δψιν των τον ’Οργανι
σμόν; Τότε πώς άπετέλεσαν 
μέλη επιτροπής ή όποια θά 
διενήργει προαγωγάς βάσει 
άκριβώς τοΰ αγνοουμένου 
οργανισμού; Τον έγνώρι-* 
ζαν; Αύτό καί ήμεΐς πιστεύ- 
ομεν, διότι πώς ένώ προ 
δύο μόλις μηνών δέν έγνώ- 
ριζον οργανισμόν ίσχΰοντα 
άπό έτών τον έμελέτησαν

τώρα καί άπετέλεσαν μέλη 
τής νέας επιτροπής; Τότε 
διατί ένήργησαν ούτω; Έ- 
νήργησαν παρανόμως; ”Αν 
ναι τότε ποΐαι αί κατ’ αύτών 
κυρώσεις; Καί έστω κατά 
παράβασιν τοΰ οργανισμού 
ένεργήσαντες, χωρίς νά ύ- 
ποστοΰν τάς δέουσας κυρώ
σεις, πώς έδέχθησαν, έκτε- 
θέντες ήδη ένώπιον τών 
κριθέντων συναδέλφων των, 
νά άποτελέσουν μέλη τής 
νέας επιτροπής, ήτις συνε- 
στήθη διά νά άνατρέψη τάς 
αποφάσεις τής προγενεστέ- 
ρας είς βάρος τούτων;

Ή προαγωγή συνίσταται 
έκ δύο στοιχείων, τοΰ ένός 
δντος ήθικοΰ, τοΰ δ’ έτέρου 
ύλικοΰ. Έκατέρου τούτων 
μή έπαρκοΰντος είς τήν άπό- 
δοσιν τοΰ περιεχομένου τής 
έννοιας τής προαγωγής.

Επομένως ή διά προσαυ- 
ξήσεων άντιμετώπισις τοΰ 
ζητήματος δέν ικανοποιεί, 
ούτε τούς άμέσως ένδιαφε- 
ρομένους, ούτε τό σώμα τών 
ύπαλλήλων. Τό συμφέρον 
τοΰ Ιδρύματος καί ή ήθική 
έν αύτώ τάξις απαιτεί: 
Ούδεΐς ύποτμηματάρχης ή 
τμηματάρχης έκ τών ήδη 
κριθέντων πρέπει νά μείνη 
έκτος τοΰ καταλόγου τών 
προαχθησομένων. Ή έπι- 
τροπή έχουσα ύπ’ δψιν τήν 
σχετικήν παράγραφον τοΰ 
’Οργανισμού, όρθώς ένήρ- 
γησε τάς προαγωγάς των 
προ διμήνου.

Τό Εκτελεστικόν Συμβούλιου 
τής Ο.Τ.Ο.Ε. συνελθόν είς συ- 
νεδρίασιν προσφάτως υπό 
τήν προεδρία τοΰ κ. Άλευρά, 
συνεζήτησεν τή είσηγήσει τοΰ 
Προέδρου του, τό θέμα τής οι
κονομικής άνακουψίσεως τών 
Τ ραπεζοϋπαλλήλων.

ΑΙ αΰξουσαι άνάγκαι και ή 
συνεχής πτώσις τής αγοραστι
κής άξίας τής δραχμής έπέβσ- 
λον τήν προ πολλών έτών ανα
προσαρμογήν τών μισθών. ‘Ήδη 
ή συντηρητική Γ.Σ.Ε.Ε. δι’ υ
πομνήματος της πρός τους αρ
μοδίους ζητεί τήν κατά 30% αΰ- 
ξησιν τών μισθών και ήμερομι- 
σθίων. Είς τήν συνείδησιν παν
τός έργαζομένου-τής πέννας ή 
τών μοχλών — περισσότερον 
παρά ποτέ εχει ωριμάσει τό αί
τημα τής μισθολογικής Ανα
προσαρμογής.

Και όταν λέγομεν Αναπρο
σαρμογήν, έννοοΰμεν δτι διά τής 
αΰξήσεως πρέπει νά δυνάμεθα 
νά καλύπτωμεν τάς περισσοτέ- 
ρας τών άναγκών μας. Άπό ύ- 
πολογισμούς δέ αυτής ταΰτης 
τής φιλοεργοδοτικής Γ.Σ.Ε.Ε. 
προκύπτοδτι ό έργαζόμενος 
χρειάζεται άλλα τόσα, δσα 
λαμβάνει διά νά άντεπεξέλθη 
δηλ. αΰξησιν 100%. Πρός Α- 
ποτροπήν τοΰ ...πληθωρισμοΰ 
οί εργατοϋπάλληλοι περιορί
ζονται έπί ζημίςι τής υγείας 
των, είς τό 30%. Ούτως έχόν- 
των τών πραγμάτων ούδεις ή- 
δύνατο νά διανοηθή δτι ό Πρό
εδρος τήςΟ.Τ.Ο.Ε.Θά είσηγεΐτο 
τήν κατά 10% αΰξησιν τών μ η 
σθών τών Τ ραπεζοϋπαλλήλων.

Θέμα Αναπροσαρμογής Α- 
ποδοχών διά τούς έργαζομένους 
έν γένει υπήρχε καί προ τοΰ 
1953, όπότε χάριν τής άνασυ- 
γκροτήσεως μισθοί και ήμερο- 
μίσθια ύπελείποντο κοιτά 30% 
περίπου τών προπολεμικών.

Ή κατά μήνα Απρίλιον 
I953ύποτίμησις τής δραχμής 

έμείωσε τήν Αγοραστικήν αξίαν 
τών Αποδοχών κατά 60%.

Διά τών γενομένων έκ τοΰ λό
γου τούτου αύξήσεων έκαλύφθη 
κατά μέσον δρον μόνον τό 
35%, νέαι δέ έκτοτε άνοδοι τοΰ 
τιμαρίθμου Αναβιβάζουν τήν Α
πό τοΰ 1954 όφειλσμένην αΰξη- 
σιν είς τούς έργαζομένους γενι
κώς είς 52%.

Διά τούς ύπαλλήλους τής ’Ε
θνικής Τραπέζης ειδικότερου, 
οί μισθοί είς τούς βαθμούς άπό 
Λογιστοΰ Α'. μέχρι καί τοΰ 
Τμημ)χου Α ελαβον άπό τοΰ 
1953 και έντεΰθεν αΰξησιν κα
τά μέσον δρον 26.16%.

"Ητοι αΰξησις μισθών κατά 
μέσον δρον 32,38%.

Άφαιρουμένης έκ τοΰ ποσο
στού τούτου τής έκ 5% εισφο
ράς υπέρ τοΰ Ταμείου Συντά
ξεων, ήν ή Τράπεζα κατέβαλλε 
πρότερον έθιμικώς (ώς και νΰν 
αί Τράπεζαι 'Ελλάδος, Αγρο
τική καί Κτηματική) καί τό ό
ποιον άπό τής συγχωνεόσεως 
καί έντεΰθεν βαρύνει τον ήσψα- 
λισμένον, οί μισθοί τοΰ προσω
πικού τής ΕΤΕ ελαβον πρα
γματικήν αΰξησιν μόνον 27,38% 
έναντι αΰξήσεως τών ειδών βα
σικής καταναλώσεως Από τοοΰ 
1953 καί έντεΰθεν, κατά 
62,10%'

Συνεπώς οί μισθοί μας ύπο- 
λείπονται τών τοΰ 1953 κατά 
34,72%.

Πέραν δμως τοΰ ώς άνω ύ- 
πολογισμοΰ, έξετάζοντες τό θέ
μα τής έπαρκείας ή μή τών μι

Δέν γνωρίζομεν τον τρόπον σκέ- 
ψεως τών ψηφισάντων ύπέρ τής 
προτάσεως αυτής. "Οσα δέ έπι- 
χειρήματα καί έάν μάς άραδιά- 
σουν δέν θά δυνηθή τό 10% δηλ. 
150 δρχ. μηνιαίως, διάτήνπλειο 
νότητα τών συναδέλφων μας, 
νά καλύψη τά κενά τοΰ οικο
γενειακού μας κορβανά. Τί έ- 
μεσολάβησεν άπό τον Νοέμβρι
ον τοΰ 1956 δτε ή Ο.Τ.Ο.Ε. έ- 
σχε τήν πρωτοβουλίαν άπεργι- 
ακής κινήσεως διά αΰξησιν 
30%; Μήπως έκτοτε έδόθησαν 
αυξήσεις καλύπτουσαι τό 20% 
ή ή δραχμή προσαπέκτησεν Α
γοραστικήν Αξίαν 20% έπί πλέ
ον τής όνο μαστικής της τοιαύ- 
της; "Η μήπως τά φρούτα αυτό 
τό καλοκαίρι παρέμειναν μόνον 
είς τήν φαντασίαν καί είς τά 
μάτια τών μελών τής Ο.Τ.Ο.Ε.; 
Ή άπόφασις τής Ο.Τ.Ο.Ε. ου
δόλως άπηχεΐ τό κοινόν αίσθη
μα. Απεναντίας Αντιβαίνει πρός 
αύτό. Διά τούτο χρήζει έπανε- 
ξετάσεως τό δλον θέμα καί Αν
τιστροφή τών Απόψεων τής πλει 
οψηψίας. Ή Ο.Τ.Ο.Ε. νά ζητή- 
ση αΰξησιν 30% δι’ δλους τούς 
Τραπεζοϋπαλλήλους, καί δσοι 
Σύλλογοί των θέλουν &ς 
αποχωρήσουν μέ ιδιαιτέραν σύμ- 
βασιν είς τό 10%. Ή Ο.Τ.Ο.Ε. 
οφείλει νά καλύψη μέ τό βάρος 
της τό 30%. "Εχει πρός τούτο 
ίεράν ΰποχρέωσιν. Η πρώτη 
της έκδήλωσις έπειτα άπό τήν 
πολύμηνον νάρκωσιν της οφεί
λει νά ίκανοποιή τό σύνολον καί 
δχι νά τον σφαγιάζη

Σ. Δ.

σθών τών δεδομένων τοΰ καθ’ 
ή μέραν βίου, ήτοι τών δαπα
νών μιάς τετραμελοΰς ύπαλλη- 
λικής οικογένειας, δίδομεν, έ
στω καί μέ συντηρητικούς υπο
λογισμούς, μίαν Ανάγλυφον ει
κόνα τής Ασφυκτικής Ατμό
σφαιρας έντός τής οποίας αί 
οίκογενειαί μας προσπαθούν νά 
επιβιώσουν.

Αί βασικαί δαπάναι μιάς τε
τραμελοΰς υπαλληλικής οικο
γένειας άπαρτιζομένης έκ τών 
συζύγων καί δύο τέκνων (άρρε- 
νος 10-12 έτών καί θήλ. 5-7 
έτών) μέ τά πλέον συντηρητικά 
δεδομένα ύπολογιζόμεναι. Ανέρ
χονται είς δραχμάς: α) 3.852. 
έάν δέν καταβάλληται μίσθωμα 
οικοδομής, β) 4.068. έάν κατα- 
βάλληται ένοικιοστασιακόν μί
σθωμα γ) 4.952. έάν καταβά- 
λεται έλεύθερον μίσθωμα.

Οΰτω ή τετραμελής οικογέ
νεια ένός συναδέλφου παρουσιά
ζει τήν Ακόλουθον εικόνα:

Τμηματαρχών Α' Άποδοχαί 
4.884. μέσος όρος μηνιαίως. 
Καλύπτονται αί δαπάναι είς 
τήν α καί β' περίπτωσιν ένώ 
είς τήν γ' παρουσιάζεται μικρά 
άνοιγμα δραχ. 458 μηνιαίως.

Τμηματαρχών Β'. Άποδοχαί 
4.078 κατά μέσον δρον μηνιαί
ως. Καλύπτονται αί ώς άνω δα
πάναι είς τήν α' καί β' περί- 
πτωσιν ένψ εις τήν γ'. παρου
σιάζει έλλειμα δραχ. 814 μηνι
αίως.

Ύποτ)ρχαι καί Αογισταί 
Α'. ’Επί μέσου δρου άποδοχών 
δρχ. 3.963. μηνιαίως τό έλλειμ
μα εΐναι δραχ. 589. διά τήν α'. 
δραχ. 805 διά τήν β'. καί 
1.689, διά τήν γ' περίπτωσιν.

Τών δέ κατωτέρων βαθμών 
(άπό λογιστοΰ β' καί κάτω) 
μέ μέσον δρον άποδοχών δρχ. 
2000 τό έλλειμμα Ανέρχεται είς 
δραχ. 1.852 διά τήν α' 2.068 
διά τήν β', καί 2.952 διά τήν 
γ' περίπτωσιν, μηνιαίως.

Έπαναλαμβάνομεν δτι τά ώς 
άνω στοιχεία έξάγονται βάσει 
δεδομένων καί· ύπολογισμών λί
αν συντηρητικών, ιδία δέ δέν 
υπολογίζονται αί ηύξημέναι κοιϊ 
νωνικαί δαπάναι, αί όποΐαι βα
ρύνουν έπί τό πλεΐστον τούς με- 
γαλυτέρους βαθμούς ένθα καί 
αί δαπάναι Αναπτύξεως τών τέ
κνων είναι κατά πολύ σοβαρό
τεροι, όπότε ή παρουσιαζομέ- 
νη ώς άνω κάλυψις Ανατρέπεται.

"Ας ληφθή πρός τούτοις ύπ’ 
δψιν, δτι εΐς σοβαρότατος πα
ράγων διά τό κΰρος καί τήν 
πρόοδον ένός ’Οργανισμού ώς 
ή Τράπεζα είναι ή βαθμολογι
κή ιεραρχία, ήτις παρουσιάζει 
νΰν συντελεστήν 3 ένοη/τι προ
πολεμικού 5.

Δέον νά σημειωθή έπίσης δτι 
τό ένοικιοστασιακόν μίσθωμα 
τείνει έπί τών ή μερών μας νά 
έκλειψη τό δέ έλεύθερον Αποτε
λεί τον κανόνα.

Ώς πρός τούς συναδέλφους 
τών μικροτέρων βαθμών. Ασφα
λώς θά γεννηθή ή σκέψις, δτι 
μέγα μέρος τούτων δέν υπάγε
ται είς τήν κατηγορίαν τών οι
κογενειαρχών μιάς τετραμελοΰς 
οικογένειας.

Αλλά τότε δέον νά ληφθή 
ύπ’ δψιν δτι:

α) Διά τούς έγγαμους άνευ 
ή καί μεθ’ ένός τέκνου, οίτινες 
άποτελοΰν και τό μεγαλύτερον 
τμήμα τής κατηγορίας αυτής, 
ύφίστανται αί δαπάναι συστά- 
σεως καί θεμελιώσεως τής οι
κογένειας των (έπίπλωσις, έ
λεύθερον μίσθωμα, μεγαλύτεροι 
δαπάναι ρουχισμού, πρόσθετοι 
δαπάναι παρακολουθήσεως, 
βρέφους κλπ.) αΐτινες οπωσδή
ποτε κατά τά 2)3 τουλάχιστον,
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Τό έκτελεστικόν Συμβούλιον 

τής 'Ομοσπονδίας Τραπεζοϋ
παλληλικών ’Οργανώσεων ‘Ελ
λάδος (Ο.Τ.Ο.Ε.) έγένετο δέ- 
κτόν τήν 14)7)58 ύπό τοΰ Υ
πουργού ’Εργασίας κ. Α. Δη- 
μητράτου πρός δν Ανέπτυξε τά 
Απασχολοΰντα τον κλάδαν μας 
ζητήματα, ήτοι τόμισθολογικόν, 
τοΰ ένιαίου ωραρίου 39 ώρών 
καθ’ άπασαν τήν Ελλάδα, τών 
συνδικαλιστικών ελευθεριών, τής 
καταργήσεως τοΰ άντεργατικοΰ 
Νόμου 3239)55 περί Συλλογι
κών Συμβάσεων.

Τό μετά τήν προφορικήν ά- 
νάπτυξιν τών Ανωτέρω, ύποβλη- 
θυν υπόμνημα έχει ώς έξής:

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΟΎ-ΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ

,ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Πρός

Τήν A. Ε. τον έπί τής ’Εργασίας 
‘Υπουργόν

’Ενταύθα
ιΚύριε Υπουργέ,
. , ,Εν συνεχείςι τής προφορικής έ
νώπιον ‘Υμών άναπτύξεως τών βα
σικών αιτημάτων τών Τραπεζικών 
Ύπαλλήλων τή 14)8)58 καί κα
τόπιν τής εντολής Σας, έχομεν 
τήν τιμήν νά έκθέσωμεν ταύτα έν 
συντομίςι καί διά τού παρόντος:

Α'. Αναπροσαρμογή άποδοχών: 
Αί άποδοχαί τών Τραπεζικών Υ
παλλήλων ίδίφ μετά τήν Αναπρο
σαρμογήν τής δραχμής τοΰ 1953, 
έν σχέσει πρός τάς δοθεΐσας έν 
τώ μεταξύ αυξήσεις, υπολείπον
ται οΰσιωδώς τοΰ σημερινού κό
στους ζωής, δπως, ώς πιστεύομεν, 
Αναγνωρίζετε τούτο διά τό σύνο
λον σχεδόν τής έργατοϋπαλληλι- 
κής τάξεως.

‘Η έκ τοΰ λόγου, δθεν, τούτου 
άνάγκη συντόμου ρυθμίσεως μιάς 
εύλογου αΰξήσεως, δέν δύναται 
καθ’ ημάς νά έπιτευχθή διά κλα
δικών Συλλογικών Συμβάσεων τής 
διαδικασίας τοΰ Νόμου 3239, Ενε
κα τών Αρνητικών σχεδόν Αποτελε
σμάτων, τά όποια Απέδωσε καί Α
ποδίδει γενικώς ή έφαρμογή τοΰ 
Νόμου τούτου.
. .Ιδιαιτέρως διά τήν τάξιν μας, 
τής οποίας ή έργοδοτική πλευρά 
έπιρρεάζει τάς οικονομικός κατευ
θύνσεις, πάσα αΰξησις διά τών 
Συλλογικών Συμβάσεων καθίστα
ται, τελείως Ανέφικτος.

Κατόπιιν τούτων καί πρός έπί- 
τευξιν μιάς μικράς, γενικού δμως 
χαρακτήρος βελτιώσεως τής νΰν 
δυσχεροΰς οικονομικής θέσεωςι τών 
έργατοϋίπαλλήλων, θεωροΰμεν Α
παραίτητον δπως είς καταρτισθη-, 
σομένην Γενικήν ’Εθνικήν Συλλο
γικήν Σύμβασιν αΰξήσεως τών κα- 
τωτάτων ορίων μισθών καί ήμε- 
ρομισθίων περιληφθή καί κατώτα- 
τον δριον αΰξήσεως έπί τών κατα
βαλλόμενων μισθών καί ημερομι
σθίων τουλάχιστον είς τό ποσο- 
στόν 1 0%. Πέραν δέ τοΰ ποσοστοΰ 
τούτου νά έπιτραπή ό καταρτι
σμός Κλαδικών Συλλογικών Συμ
βάσεων.

Διά τοιούτου μέτρου Εξασφαλί
ζεται άφ’ ένός Ενα μίνιμουμ αύ- 
ίήσεως δι’ δλους τούς μισθωτούς 
καί Επιτυγχάνεται άφ’ έτέρου ή 
διά τής συνεχίσεως Κλαδικών 
Συμβάσεων Επιδίωξις μεγαλυτέρων 
Αμοιβών Εργασίας, δπου τούτο κα
θίσταται Εφικτόν καί τό Επιτρέ
πουν αί οΐκονομίκαί καί λοιπαί 
συνθήκαι τών καθ’ Εκαστα Επιχει
ρηματικών κλάδων.

δημιουργούν τό ώς άνω έλλειμ
μα.

β) Διά τούς Αγάμους τούς 
ττροσπαθοΰντας νά καλύψουν 
τάς άνάγκας των έκτος τής οι
κογενειακής οικονομίας θά είναι 
έμπαιγμός τής έξαθλιώσέώς 
των έάν όμιλήσωμεν περί δυνα
τότητας έπαρκείας τοΰ μισθού 
των, όταν τό ένοίκιον, τό εστι
ατορίου, αί δαπάναι πλυντηρί
ου καί καθαριστηρίου είναι υ
περδιπλάσιοι συνολικός τοΰ 
έκ δραχ. 1.380 μισθοΰ τοΰ δο
κίμου ή τών 1.530. δραχ. τοΰ 
ύπολογιστοΰ Β'. καί επιστρα
τεύεται τό «βιβλΐον» τοΟ γειτο
νικού παντοπώλου ή τοΰ μικρο- 
εμπόρου τής συνοικίας, διά νά 
μειωθή τό έλλειμμα ή έρχεται

συνέχεια εις τήν 4η,ν σελίδα.

Έάν Εκ τυπικών λόγων τοι- 
συτη Συλλογική Σύμβασις ή άπά< 
φασις Διαιτησίας δέν Επιτρέπε
ται, τότε δύναται τό δλον θέμα νά 
λάθη Νομοθετικήν κύρωσιν, ώς συ
νέβη καί μέ τήν 2)56 ΆπόφασινΙ 
τού Δ.Δ.Δ.Δ. τήν κυρωθεΐσαν διά 
τού Ν. Δ. 3755)57.

Πάσα άλλη λύσις, συγχωρήσατε 
μας νά ύποστηρίξωμεν, θά όδηγή- 
ση είς Ανωμαλίαν, ταλαιπωρίας 
τών έργαζομένων «αί τελικώς είς 
άπογοήτευσιν διάψευσιν Ελπίδων, 
τάς όποιας παρέχει μέν Αλλά καί 
καταστρέφει έν ταυτώ, ή διαδικα
σία τών Κλαδικών Συμβάσεων τού 
Ν. 3239 καί δή υπό τά γνωστόν 
κλίμα τών έργοδοτικών Αντιδρά
σεων.
Β'. Ένιαίον ‘Ωράριον Τραπεζικών:

. Προπολεμικώς διά μέν τάς Τρα- 
πέζας ’Αγροτικήν, ’Εθνικήν, καί 
Ελλάδος ϊσχυεν ώράριον έκ 33 
ώρών έβδομαδιαίως, διά δέ τάς 
λοιπάς Τραπέζας συνήθως 36 ώ
ρών Εβδομαδιαίας Εργασ.ας.

Τό τελευταΐον τούτο ώράριον 
τών 36 ώρών, κατά τό 1939, εΐχεν 
αύξηθή εΐς 42 ώρας. Αλλά Επα
νήλθε καί πάλιν εΐς 36ωρον έβδο
μαδιαίως, κατόπιν τοΰ ύπ’ άριθ. 
65447)2919)16-1-40 Εγγράφου, 
φέροντος τήν υπογραφήν Σας, 
πρός τον τότε Σύνδεσμον Τραπε
ζών.

"Ηδη, καί άπό μακροΰ χρόνου 
τό διά τάς Τραπέζας Αγροτικήν 
καί Ελλάδος ίσχύον ώράριον εΐναι 
39 ώρών διά τήν Εθνικήν, είς τά 
Κεντρικά Καταστήματά της 39 
καί τά ’Υποκαταστήματα 42, διά 
δέ τάς λοιπάς Τραπέζας 42 ώρών 
έβδομαδιαίως,

Παρακαλοΰιμεν όπως έπιληφθή- 
τε τού θέματος καί ρυθμίσητε έ- 
νιαϊον ώράριον δΓ όλους τούς Τρα
πεζικούς Ύπαλλήλους 39 ώρών έ
βδομαδιαίως, διότι πιστεύομεν δτι 
δέν δικαιολογούνται τοιαύται δια- 
φοραί ώρών Εργασίας μεταξύ Ερ
γαζομένων τής αΰτής κατηγορίας 
καί του αΰτοΰ κλάδου.
Κατάργησις Αντεργατικών Δια
τάξεων:

α) Τού Α.Ν. 1933)1951 τοΰ έ- 
πιβάλλοντος τήν Αναγκαστικήν 
κράτησιν τών ήμερομισθιων Απερ
γίας είς τούς ύπαλλήλους τών 
Τραπεζών καί τών Επιχειρήσεων 
Κοινής ‘Ωφελείας. Ώς γνωστόν!, 
διά τών διατάξεων τοΰ Άστικοϋ 
Κώδικας προβλέπεται ή διαδικα
σία τού τυχόν Αδικαιολογήτου τών 
Απεργιών καί Επιβάλλεται ή Επ’ 
αύτοΰ Αστική προστασία τών Επι
χειρήσεων Κατόπιν τούτου ή θέ- 
σπισις τών Εξαιρετικών μέτρων 
τού Α.Ν. τούτου, γνωρίζετε κόιλ- 
λιον παντός άλλου Υμείς πόσον 
έντόνως άντεργατική προβάλλει.

6) Τοΰ άρθρου 6 τοΰ Ν. Δ. 2510 
)1953. Διά τού άρθρου τούτου 
κατηργήιθη κατ’ έιξαίρεσιν ή προ
στασία τοΰ A. Ν. 694)1937 καί 
1803)51 διά τούς ύπαλλήλους 
τών Τραπεζών ’Εθνικής, ‘Ελλά
δος καί ’Αγροτικής.

γ) Τοΰ άρθρου 7 τοΰΝ.Δ. 3072) 
1954. Διά τοΰ άρθρου τούτου ό- 
ρίζεται, κατ’ έξαιρεσιν τής Σω
ματειακής Νομοθεσίας ή ίιδιότης 
τών μελών τών Σωματείων τών 
Τραπεζών καί τών Ν.Π.Δ.Δ.

Αί καταμέλαναι αΰται κηλΐδες 
πιστεύομεν ότι συντομότατα παρ’ 
Υμών θα έίαλειφθοΰν.
Δ’. ’Επαναφορά το ΰ θεσμού τών 
Συλλογικών Συμβάσεων τοΰ έτους 
1936.

Σάς εΐναι γνωσταί αί άδυναμίί- 
αι καί σοβαραί Ελλείψεις τοΰ Ν. 
3239)55, ώστε ή όνομασία του 
ώς Νόιμου τών Ελευθέρων Συλλογι
κών Συμβάσεων νά ήχή είρωνικώς, 
Άπό μακροΰ ήδη καί πριν είσέτι 
έφαρμοσθή ά Ν. 32^9)55, διετυ- 
πώσαμεν τάς Αντιρρήσεις μας, α'ί- 
τινες έδικαιώθησαν άΑλωστε έκ 
τής έφαριμογής καί έζητήσαμεν καί 
ζητοΰμεν, έκτοτε τον θεσμόν τών 
Συλλογικών Συμβάσεων ό όποιος 
ώς έργον πείρας καί μελέτης Επι
τυγχάνει καί μετά μίαν εικοσαε
τίαν νά έπιζή ώς θεσμός είς τόν 
πλέον εύαίσθητον Κοινωνικόν το
μέα τής ρυθμίσεως τών Συλλογι
κών Διαφορών.
Κύριε Υπουργέ,

Δέν θά έπεκταθώμεν διά νά ά- 
ναφέρωμεν τήν πιστιν καί τάς Ελ
πίδας μας είς τήν βαθεϊαν κρίσιν 
καί τό Ενδιαφέρον Σας. Καί μέ 
τήν έντύπωσιν ότι τά Ανωτέρω 
αιτήματα εΐναι μετριόφρονα καί 
δίκαια θά πρέπει νά άναμείνωμεν 
τήν τελείαν ίκανοποίησιν.
Εντολή ’Εκτελεστικού Συμβουλίου

!θ .ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
’ I ωάννη ς Αλευράς 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 
Εΰάγ. Γκούμας
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ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ! ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΝ8ΣΙΣ ΦΙΑΑΘΑΟΗ Ε6ΗΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Η "Ενοχης Φιλάθλων έχει 
την εύχαρίστησιν νά ανακοίνω
ση είς τα μέλη της ως καί εις 
άτταν τό Προσωπικόν τής Τρα- 
ττέζης, δτι καπάτην σχετικών έ- 
νεργειών καί συνεννοήσεων επέ
τυχε την συμμετοχήν των υπό 
έξαιρετικώς οικονομικούς ορούς, 
εις τά όργανούμενα Τουριστικά 
ταξείδια Μεσογείου (Κρουαζιέ
ρα.) μέ τό Υ)Κ NEFERTITI 
με προσεγγίσεις εις Νεάπολιν 
—Γένοβαν καί Μασσαλίαν ως 
τό σχετικόν άναλυτικόν πρό
γραμμα τής Ένώσεως.

Κατά τά ώςάνω τουριστικά τα
ξείδια δίδεται ή ευκαιρία μιας 
Ευχάριστου θαλασσίας εκδρο

μής μέ τό είδικώς διαρρυθμι- 
σμένον προς τοΰτο ύπερωκεά- 
νειον NEFERTITI, τό όποιον 
διαθέτει άνέτους κοινοχρήστους 
χώρους ψυχαγωγίας, συγκεν
τρώσεων καί πισίναν. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡIΑΙ — ΔΗΛΩ
ΣΕΙΣ:

Καθ’ έκάστην πρωίαν 8-2 
είς Κον Άθαν. Ραγάζον (Κεν
τρικόν Κατάστημα τηλ. 339) 
τό δέ απόγευμα 6 — 8 είς τό 
Γραψεΐον Άεραμύνης (είσοδος 
διά τής μικρός θύρας του Κεν
τρικού Καταστήματος Αίολου 
86 τηλ. 446)'
(’Εκ τής Ένώσεως Φιλάθλων)
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ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΣ

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Στις 4 ’Ιουλίου τό βράδυ, 

στο φιλόξενο σπίτι τού συνα
δέλφου κ. Κων Δημολίτσα μέ
σα σε ατμόσφαιρα γεμάτη α
πλότητα καί εγκαρδιότητα έγι
νε ή πρώτη συγκέντρωσις συ
ναδέλφων ερασιτεχνών κινημα
τογραφιστών.

Ή συγκέντρωσις παρατάθηκε 
έπί τέσσαρες περίπου ώρες, 
που έκαλύφθησαν μέ την προ
βολή επιτυχημένων εγχρώμων 
ταινιών, οί όποιες είχαν γυρισθή 
άπό τούς ίδιους τούς συναδέλ
φους.

Μεταξύ αΰτών διειψίθησαΐν 
γιά την φωτογραφία τους, τή τε
χνική αρτιότητα καί τή φυσική 
απόδοση τών χρωμάτων καί ά- 
πέσπασαν τά συγχαρητήρια 
τών θεατών οί ταινίες: «Τα
ξίδι στήν Ελβετία» Σπάρου 
Δάφνου, «Μύκονος» Γ ιάννη Πα- 
παζαχαρίου, «Κέρκυρα, Πήλιον, 
Πορταριά» Γ. Πολύχρονη «’Άν
δρος» Σωτ. Σταθοπούλου «Κε- 
ηπτάουν» Κ. Νοτάρη «’Αθηνα
ϊκή Ζωή» «Βουλιαγμένη» «Τή
νος» Κ. Δημολίτσα.

Σέ κείνους πού είχαν τήν ό
μορφη αυτή πρωτοβουλία γιά 
τήν καθιέρωσι τέτοιων συναδελ- 
φικών συγκεντρώσεων αξίζει κά
θε έπαινος.

Σ.Σ. Οί λοιποί συνάδελφοι 
θά ή σαν υποχρεωμένοι απέναν
τι τών ερασιτεχνών κινηματο

γραφιστών, αν τούς δινόταν ή 
ευκαιρία νά απολαύσουν καί 
αυτοί τις όμορφες ταινίες σέ 
κοινή συγκέντρωση στή Λέσχη 
μας.
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Έξεδόθη καί έκυκλοφόρησεν 
ή παρά τού συναδέλφου κ. Στ. 
Δ. Άλεξανδρή έκπονηθεΐσα πε
ριληπτική μελέτη περί τής 
«Τραπεζικής επιταγής έν τή 
πράξει».

Είναι βιβλίον εϋχρηστον, σύν
τομον καί κυρίως πρακτικόν, 
βοήθημα λίαν χρήσιμον είς τούς 
Τραπεζιτικούς υπαλλήλους, ώς 
αναφέρει ό Υφηγητής κ. I. Ζα- 
γκαρόλας είς τά «Ποινικά Χρο
νικά», όπου, σχολιάζων τον πρό
λογον τού Διευθυντού κ. Α. Πα- 
παβασιλείου, συμφωνεί απολύ
τως μέ τάς απόψεις του περί 
Τραπεζικής ‘Επιταγής.
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Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΙΣ ΤΟΥ ΒΟΗΘ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Τό Προσωπικόν τής Η.Ε.Μ. 
κατόπιν αλλεπαλλήλων τριώρων 
στάσεων εργασίας έπέτυχεν έκ
τακτον οικονομικήν ένίσχυσιν έξ 
ενός 500 δρχ. τήν * οποίαν ή 
‘Αγγλική Εταιρεία ήρνεΐτο έ- 
π ι μόνως, κοποπρομοκρατοΰσα 
τούς απεργούς.
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ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ

♦
Ή άνασυσταθεΐσα επιτροπή 

προαγωγών διά τούς βαθμούς 
άπό Ύποτμηματάρχου καί άνω 
εΰρίσκεται είς τό πέρας τών 
εργασιών της περί τήν κρίσιν 
τών Ύποτμη ματαρχών.

’Επίσης ή ’Επιτροπή κρίσε- 
ως κατωτέρων (μέχρι καί Λο- 
γιστούΑ') βαθμών συμπληροΐ 
εντός τών ή μερών τήν κρίσιν 
τών Υπολογιστών Β' προς Α\ 
Διευκρινίζεται ότι είς τούς κρι- 
νομένους τών έν λόγψ βαθμών 
περιλαμβάνονται καί οί δικαι
ούμενοι άπό' 1)1)58 τής προσ- 
αυξήσεως τής άπό 6.6.58 συλ
λογικής συμβάσεως.

Σημειωτέον ότι ό Σύλλογος 
δΓ εγγράφου διαβήματος του 
προς τον κ. Διοικητήν παρεπο- 
νήθη διά τον άργόν ρυθμόν, όν 
άκολουθοΰν αί προαγωγαί, έκ- 
φράσας τούς φόβους, ότι, οΰτω 
δέν πρόκειται νά έκπληρωθή ή 
διά τής ΰπ’ άριθ. 32) 1958 ’Εγ
κυκλίου διατυπουμένη έπιθυμία 
τής Διοικήσεως περί εγκαίρου 
διενεργείας τών προαγωγών, 
Ό Σύλλογος ζητεί τήν μείωσιν 
τών μελών τών · έπιτροπών, αΐ- 
τινες λόγψ τού όγκου των πα
ρουσιάζουν δυσκινησίαν καί τήν 
σύστασιν τρίτης έπιτροπής διά 
τήν διενέργειαν τών μετατάξε
ων βοηθητικού προσωπικού διά 
τάς οποίας υπάρχει σκέψις νά 
διενεργηθοΰν υπό τής δευτέρας 
Έπιτροπής προαγωγών άνα- 
βαλλομένης τής κρίσεως τών Υ
πολογιστών Α'.

Δρ ΚΙΜΩΝ Ε. ΒΑΤΖΙΑΣ 
Παθολόγος—Νόσοι αίματος 

Συμβεβλημ. μετά τού ΤΥΠΕΤ 
Γ' Σεπτεμβρίου 35 

4—7.30' μ.μ. Τηλ. 521.833

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Ή Δ.Ε. τού Συλλόγου τών 

Άπομακρυνθέντων υπαλλήλων 
Ε.Τ.Ε. έγένετο δεκτή τήν 15.7. 
58 ύπό τού Διοικητοΰ τής Ε
θνικής Τραπέζης κ. Δημ. Χέλ-
μη.

’Αφού έτόνισεν είς τον κ. Δι
οικητήν ότι συνεχίζεται ή άπό 
τού 1953 ύπό τού Ήλιάσκου 
διαπραχθείσα άδικία, άνέπτυξε 
τά άπασχολούντα τούς άπομα- 
κρυνθέντας Υπαλλήλους αίτή- 
μοπα.

Ό κ. Διοικητής έδέχθη εΰγε- 
νέσταπα τήν Δ.Ε. τού Συλλό
γου καί μετά μεγίστης προσο
χής καί έν πνεύματι κατανοήσε- 
ως ήκουσε τά άναπτυχθέντα αι
τήματα, επιφυλαχθείς νά δοόση 
μετά τήν ευμενή έξέτασιν τού
των τήν ένδεικνυομένην λύσιν.

Τά αιτήματα ταΰτα περιλαμ
βάνονται είς υπόμνημα ύποβλη- 
θέν είς τον κ. Διοικητήν κατά 
τήν ΰπ’ Αυτού χαραχθεΐσαν λί
αν ορθήν καί έξυπηρετικήν δια
δικασίαν.

Διά τήν έκ τού σύνεγγυς πα- 
ράκολούθησιν τό Δ.Σ. άπεφά- 
σισε όπως, έκάστην Πέμπτην 
καί ώραν 1 Οην πρωινήν, πρα
γματοποιείται συγκέντρωσις 
τών μελών τού Συλλόγου είς 
τήν Λέσχην τών Υπαλλήλων 
τής ’Εθνικής Τραπέζης (’Ακα
δημίας 60) προς ένημέρωσιν έ
πί τής πορείας καί έξελίξεως 
τών αιτημάτων μας.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον
Ό Πρόεδρος 

Μ. ΡΟΥΣΣΟΣ 
Ό Γ εν. Γ ραμμοπεύς 

Γ. ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ

Προς τήν «Τραπεζιτικήν»
’Ενταύθα

Κύριε Διευθυντά,
Ή Γενική Συνέλευσις τού 

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. μεταξύ τών άλλων 
θεμάτων καλείται νά έγκρίνη 
καί τήν σύστασιν μιας ’Επι
τροπής, είς τήν όποιαν θά συμ
μετέχουν καί άνά εις έκπρόσω- 
πος τού Συλλόγου Εΐσπρακτό- 
ρων καί τού Συλλόγου Κλητή
ρων, καί ή οποία θά άποφαίνε- 
ται «περί παντός θέματος ά- 
σφαλίσεως άφορώντος τούτους, 
τής έκτελέσεως τών λαμβανομέ- 
νων άποφάσεων άποκειμένης είς 
τό Δ.Σ. τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ.».

'Ομολογώ ότι δέν άντιλαμβά- 
νομαι ποιον ρόλον θά έχη αυτή 
ή ’Επιτροπή, ή οποία θά δρά 
καί ένεργή παραλλήλως προς 
τό Δ.Σ. τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ., τό καί 
οΰσιαστικώς υπεύθυνον διά τήν 
ομαλήν λειτουργίαν τού ασφα
λιστικού μας ’Οργανισμού.

Παλαιά έπιδίωξις τού Συλ
λόγου Είσπρακτόρων, καί έξ ό
σων γνωρίζω καί τού Συλλόγου 
τών Κλητήρων, ήτο ή συμμετο
χή των είς τήν διοίκησιν τού 
Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Υποθέτω ότι αυ
τήν τήν άξίωσιν έπιδιώκει νά 
καλύψη ή προτεινομένη έπιτρο
πή.

Τό θέμα τούτο διά τούς είσ- 
πράκτορας ήτο καί παραμένει 
τό αυτό, δηλαδή, συμμετοχή είς 
τήν διοίκησιν τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 
Δέν λύεται δέ μέ τήν σύστασιν 
μιας άνευθύνου, ή ύπευθύνου 
κατά τάς περιστάσεις Έπιτρο
πής, ή όποια μόνον έμπόδια θά 
φέρη είς τήν ομαλήν λειτουργί
αν τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Δέν γνωρί
ζω άν τήν λύσιν τής ’Επιτροπής 
τήν ύπέδειξαν οί οίκεΐοι Σύλ
λογοι. ’Άν όμως τήν ύπέδειξαν 
διέπραξαν σφάλμα βαρύτατον 
καί αί εΰθύναι των θά είναι τε
ράστιοι διότι δέν άντελήφθη- 
σαν ότι ή λύσις τής «’Επιτρο
πής» είναι άνασταλτική ένέρ- 
γεια τής ριζικής λύσεως του 
θέματος.

Τό τόσον δίκαιον καί ηθικόν 
αίτημα τών Είσπρακτόρων καί 
των Κλητήρων Είναι δυνατόν νά 
λυθή, άρκεΐ νά ύπάρχη καλή 
προς τούτο θέλησις, διά τροπο- 
ποιήσεως τού πεπαλαιωμένου 
Καταστατικού τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 
ώστε, άφ’ ενός μέν νά έκλέγουν 
καί νά έκλέγωνται είς τό Συμ
βούλιον αυτού οί συνάδελφοι— 
μέλη τού Συλλόγου τών ύπαλ-
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λήλων παντός βαθμού καί όχι 
άπό τού Λογιστού Α' καί άνω, 
άφ’ έτέρου δέ νά προστεθή διά- 
ταξις προβλέπουσα ότι είς τό 
Συμβούλιον τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ., 
αΰξανομένης τής συνθέσεώς του 
κατά δύο έδρας, μετέχουν άνά 
εις έκπρόσωπος τών Είσπρα
κτόρων καί τών Κλητήρων έκλε- 
γόμενοι ύπό τών μελών έκάστου 
Συλλόγου κατά τάς άρχαιρεσί- 
ας προς άνάδειξιν τών συλλογι
κών των οργάνων.

Πέραν όμως τής λύσεως τού
της νομίζομεν ότι, θά ήτο δυ
νατόν δΓ άποφάσεων τών Γ ε
νικών Συνελεύσεων τΑν Συλλό
γων νά έπιδιωχθή ή ένωσις τών 
ύπαρχόντων δύο Ταμείων ’Αλ
ληλοβοήθειας είς ένα, ύπό τον 
τίτλον Τ.Υ.Π.Ε.Τ., διά νά παύ
ση αυτή ή ύφισταμένη πολυαρ
χία είς τον Κλάδον τής προστα
σίας τής ύγείας τών μελών τών 
τριών Συλλόγων τού προσωπι
κού τής Ε.Τ.Ε.

Τό Καταστατικόν τού Τ.Υ. 
Π.Ε.Τ., τό ίσχύον άπό 25ετίας 
καί πλέον, καί ή ύπαρξις δύο 
συμβουλίων Ταμείων Αλληλο
βοήθειας, μή έχόντων οΰδεμίαν 
δράσιν καί αρμοδιότητα, είναι 
μία άνωμαλία καί πρέπει όρι- 
στικώς νά έκλειψη

Ό Σύλλογος τών υπαλλήλων 
τής Ε.Τ.Ε. καί τό Συμβούλιον 
τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ., ας μελετήσουν 
ποιαν ποότασιν εύρίσκουν όρ- 
θοτέραν καί συμφερωτέραν διά 
τούς ήσφαλισμένους καί ας 
προχωρήσουν είς μίαν οριστι
κήν, δικαίοιν καί σύμφωνον μέ 
τό πνεύμα τής έποχής μας λύ
σιν. "Ολα τά άλλα, σύστασις 
Έπιτροπών κ.λ.π. μόνον τήν 
έκκρεμότητα παρατείνουν—διό
τι θά φθάσωμεν κάποτε είς τήν 
ορθήν λύσιν—καί τήν πικρίαν 
έπαυξάνουν είς σημαντικόν ά
ριθ μόν συναδέλφων συνησφα- 
λισμένων.

Μετά πλείστης τιμής 
Άθήναι τή 30 ’Ιουλίου 1958

Δ. ΠΑΠΑ· I-ΩΑΝΝΟΥ 
τέως Πρόεδρος τού Συλλόγου

Είσπρακτόρων τής Ε.Τ.Ε.
Σ.Σ. Πληροφορούμεθα ότι ή 

σύστασις τής έν λόγψ Επιτρο
πής άποτελεΐ πράγματι θέμα 
συζητήσεως τής Γεν. Συνελεύ- 
σεως τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ. δεδομένου 
ότι τροποποίησις τών διατάξε
ων τού Καταστατικού, καίτοι 
άναγκαία, είναι λίαν δυσχερής 
έπί τού παρόντος.
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Η ΣΤΗΛΗ ΓΗΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ
Β=

Ή «Τραπεζιτική» έγκαινιάζει 
άπό σήμερα «τή στήλη τής συ- 
ναδέλφου».Τό θήλυ Προσωπικόν 
άποτελεΐ σοβαρόν ποσοστόν 
τού συνόλου τών συναδέλφων, 
έργάζεται έπιμόχθως, προσφέ
ρει όχι όλιγώτερα—τηρουμένων 
τών σχετικών άναλογιών—άπό 
τό άρρεν. ’Έχει συνεπώς δι
καίωμα νά διατυπώνη γνώ- 
μας, νά προβάλλη άπόψεις, 
νά προτείνη λύσεις γιά κάθε 
ζήτημα, πού μάς άφορά. Έλπί- 
ζομεν ότι αί συνάδελφοι κατα
νοούσα ι τήν σημασίαν «τής 
στήλης των» θά τήν καταστή
σουν ταχύτατα όρμητήριον ά- 
γώνος διά τήν έπίλυσίν τών αι
τημάτων των καί καθρέπτην τών 
πόσης φύσειως δυνατοτήτων 
των.

Η ΣΥΝΤΑΞΙΣ

ΞΕΚΙΝΗΜΑ

=η

Έχομεν τά Τδια προσόντα— 
τυπικά καί ουσιαστικά — μέ 
τούς άρρενες συναδέλφους μας. 
Μπήκαμε στήνΤράπεζα μέ τούς 
ίδιους μ’ αυτούς τρόπους. Ά- 
ποδεικνύομε έμπρακτα καί κα
θημερινά ότι μπορούμε νά ά- 
ποδόσωμε τό ίδιο μ’ αυτούς σ’ 
όλους ανεξαιρέτως τούς τομείς 
τής δουλειάς μας. Έν τούτοις 
ύπολειπόμεθα καί βαθμολογι
κά ώς προς τή λοιπή ύπημεσια
κή μεταχείρισι. Γιατί;

Μιά πρόχειρη έξήγησηι —· 
Φτωχή παρηγοριά—είναι ότι ή 
μειονεκτική μας θέση βρίσκεται 
σέ αρμονία μέ τή γενική κατά
σταση τής Έλληνίδας. Μιά με
ρίδα νεοελλήνων, πού δέν μπο
ρεί νά άπαλλαγή άπό τήν άνα- 
τολίτικη -νοοτροπία, δέν άνέχε-

ζομένη γυναίκα. Καί όταν ή φο
ρά τών πραγμάτων καθιστά ά
ναγκαία τήν είσοδό της στον ε
παγγελματικό στίβο., ή μερίδα 
αυτή προσπαθεί μέ κάθε μέσο 
νά κρατήση τή γυναίκα όσο τό 
δυνατόν στά χαμηλότερα σκα
λοπάτια τής ιεραρχίας. Καί 
δυστυχώς μέχρι σήμερα τό κα
τορθώνει.

’Άν όμως έξετάσωμε τά 
πράγματα πιο αντικειμενικά 
καί ψύχραιμα θά δούμε πώς καί 
οί δικές μας εύθύνες δέν είναι 
μικρές. Έχομε ύποταχθή στήν 
«μοίρα» μας σχεδόν άδιαμαρ- 
τύρητα.

’Έχομε περιπέσει σέ μιά κα
τάσταση άδικαιολόγητης άδια
φορίας γιά ό,τι άφορά τήν ύ- 
πηρεσιακή μας θέση καί έξέ- 
λιξη. Μένομε συστηματικά μα- 
κρυά άπό κάθε συνδικαλιστική 
κίνηση, ψηφίζομε σχεδόν διά 
τής βίας καί πάντα στήν τύχη 
χωρίς νά κάνωμε τον κόπο νά 
έξετάσωμε τι σκέπτωνται γιά 
μάς έκεΐνοι πού άναδεικνύομε 
έκπροσώπους μας. Καί όμως. 
Ή ένεργοτέρα όνάμιξή μας στά 
«κοινά», ό συνεχής καί συνεπής 
αγώνας είναι οί μόνοι τρόποι 
γιά τήν έξοδό μας άπό τό τέλ
μα τής στασιμότητος.

Η «Τραπεζιτική» μέ τή στή
λη, πού μάς παραχωρεί γιά 
τήν προβολή τών ιδιαιτέρων 
ζητημάτων μας καί τών γενικω- 
τέρων άπόψεών μας γιά ό,τι ά
φορά τη δουλειά μας, μάς δίνει 
μιά ευκαιρία. Πρέπει όλες μας 
νά τή χρησιμοποιήσομε έντοοτι- 
κά. Θά εΐναι ένα καλό ξεκίνημα 
γιά τήν καλυτέρευση τής θέσε- 
ώς μας, πού κάθε άλλο παρά 
ζηλευτή είναι.

Μ.ται μέ κανένα τρόπο τήν έργα-

ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΧΑΛΚΙΔΟΣ
«Αγαπητή «Τραπεζιτική»,

Σέ παρακαλώ νά δημοσιεύ- 
σης αυτό τό γράμμα σάν μιά 
πρώτη έκδήλωση διαμαρτυρίας 
διά τήν συνεχή καί έπί μονή τα
κτική τού Διευθυντού τού ύπ) 
ματος Ε.Τ.Ε. Χαλκίδας, ό όποι
ος έπι βάλλει σέ μισή εκατοντά
δα ύπαλλήλων διαφορετική καί 
δυσμενή μεταχείρηση άγνοών 
τά έθιμα καί κάθε έννοια άν- 
θρωπισμοΰ.

Άπό καιρό έχουν γίνει πολ
λές προσπάθειες γιά τήν τακτο
ποίηση τού ώραρίου καί συγκε
κριμένος γιά τήν περικοπή τής 
άπογευματινής εργασίας όπως 
έχει καθιερωθή είς τό Κεντρι
κόν, άλλά καί σέ πολλά άλλα 
ύποκοίταστή ματα.

"Ομως ό κ. Διευθυντής μέ δι
άφορα προσχήματα καί μέ τό 
κλασσικό πλέον πρόσχημα τής 
μειώσεως τής άποδόσεως άρ- 
νεΐται νά δεχθή κάθε βελτίωση 
τών όρων έργασίας.

Σέ τέτοιο σημείο δέ έχει 
φθάσει ή άντεργατική του νοο

τροπία, ώστε στή τοπική εορ
τή τής Αγίας Παρασκευής δέν 
έδέχθη νά άργήση τό Προσω
πικό μέ άποτέλεσμα νά έργα- 
σθοΰν μόνον οί δύο Τράπεζες 
σ’ όλη τήν περιφέρεια άπ’ όλο 
τον ύπολληλικό κόσμο.

Μέ τήν έλπίδα ότι θά εύρη 
άπήχηση ή διαμαρτυρία μου, ή 
οποία εκφράζει τά αισθήματα 
τών ταλαιπωρουμένων ύπαλλή
λων καί τών δύο Τραπεζών: 
Εμπορικής καί Ε.Τ.Ε.

Σάς ευχαριστώ 
ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΠΟΖΑΝΙΝΟΣ 

Χαλκίδα 30)7)58 
Σύμβουλος Συλλόγου Υπαλλή
λων Εμπορικής Τραπέζης

Σ.Σ. Ή περίπτωσις δυστυ
χώς άποτελεΐ έναν ακόμη λίθον 
είς τό οικοδόμημα τών παραπό
νων κατά τού κ. Διευθυντού.

Π ιστεύομεν ότι αί Διευθύν
σεις Προσωπικού καί ’Επιθεω
ρήσει) ς θά έντείνουν τάς προσ
πάθειας των προς άποκατάστα- 
σιν τών πραγμάτων έν Χαλκίδι 
άπό πάσης άπόψεως.
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ΠΕΡΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
Άγαπητική Τραπεζιτική,

Ώς εΐναι γνωστόν, κατά τά 
τέλη παρελθόντος ’Ιανουάριου 
καί άρχάς Φεβρουάριου διενηρ- 
γήθησαν παρά τής Τραπέζης 
διαγωνισμοί ξένων γλωσσών, 
είς ούς έκλήΐοησαν νά μετάι- 
σχουν άπαντες οί δηλώσαντες 
διαφόρους . βαθμούς γνώσεως 
αυτών συνάδελφοι.

Είς τον τής ’Αγγλικής γλώσ- 
σης διαγωνισμόν άνωτάτης βα
θμίδας, μετέσχον ύπειρτριάκον-

τα υπάλληλος άμφοτέρων τών 
φύλων, έκ τούτων δέ έπέτυχον 
τέσσαοες-πέντε, μεταξύ τών ό
ποιων καί _ό ύποφαινόμενος. 
'Έκτοτε παρήλθε πλήρες έξά- 
μηνον χωρίς οί έπιτνχόντες νά 
ϊδουν πραγματοποιουμένην ού- 
σι αστικήν τινα ανταμοιβήν, έκ 
μέρους τής υπηρεσίας, διά τούς 
μακροχρονίους προς έκμάθησιν 
τής ξένης γλώσσης κόπους των. 
Κατά τήν περίοδον μάλιστα 
τών εξετάσεων διεδίδετο μετ’ έ- 
πιτάσεως καί ή εις τούς μέλ

λοντας νά επιτύχουν παροχή ει
δικού έπιδόματος, όπειρ όμως 
τελικώς δέν παρεσχέθη κατό
πιν, ώς λέγεται, δυσμενούς «εί- 
σηγήσεως», γενομένης είς τον 
τέως Διοικητήν κ. Κυριακόπου- 
λον.

Βεβαίως, ή μή παροχή οίασ- 
δήποτε έπιβραβεύσεως είς τούς
έτπτυχόντας, δέν πρόκειται νά 
μείωση τον. ζήλον των προς 
μάθησιν, ούτε νά μαράνη τήν 
προς διαρκή μελέτην άφοσίωσίν 
των, διότι άμίφότερα ταΰτα ά- 
ποτελοΰν άναπόσπαστον τμή
μα τής προσωπικότητάς των 
καί διά τούτων κατόρθωσαν— 
κατόπιν πολλών ^κόπων καί στε- 
ρήσεως καί αυτής ακόμη τής 
ψυχαγωγίας των ενίοτε — νά 
φθάσουν είς δ επίπεδον Εφθα- 
σαν, έν τή μελέτη τών ξένων 
γλωσσών. Ούτε οί έπιτυχόντες 
πρόκειται ν’ άπογοητευθοΰν έκ 
μιάς δυσμενούς δι’ αυτούς εί- 
σηγήσεως — αν πράγματι έ
λαβε χώραν τοιαύτη — διά τον 
άπλούστατον λόγον ότι οί είση- 
γηται — αν υπήρξαν τοιοΰτοι 
είς τήν πραγματικότητα — οΰ
δεμίαν άλλην ωφέλειαν θ’ άπο- 
κομισούν είμή μίαν ήκιστα κο
λακευτικήν διά τό ύπηρεσιακόν 
των ήθος ίκανοποίησιν. "Ομως, 
έχω τήν γνώμην ότι, χάριν — 
ίϋτως εΐπεΐν — έκδηλώσεως τυ- 
πικώς καθιερωμένης _ φιλοφρό- 
νου λεπτότητας τού διαγωνι- 
σματοθέτου, έπεβάλλετο ή ά- 
πονομή έστω κΓ έφ’ άπαξ μι
κρού βραβείου είς τούς έπιτυ- 
χόντας, έκτιμωμένης οΰτω έν 
αύτοϊς τής προς μελέτην καί 
διεύρυνσιν τού πνευματικού ά- 
ρίζοντος τού ανθρώπου εύγε- 
νοΰς τάσεως.

Θεωρώ περιττόν ένταύθα νά 
σημειώσω τό γεγονός ότι οί 
γλωσσομαθείς άποτ.ελοΰν πνευ
ματικόν κεφάλαιον διά τό "Ι
δρυμα, τού οποίου τάς έργασί
ας μετά αλλοεθνών συναφών 'Ι
δρυμάτων ή καί' πελατών χειρί
ζονται. Θά έτύγχανε δέ ιδιαι
τέρως τιμητική διά τήν Τράπε
ζαν ή έκ μέρους αύτής εϋγενής 
πρωτοβουλία έπιβραβεύσε ω ς 
τών λειτουργών της, έκείνων, οΐ- 
τινες άφ’ εαυτών έπεΒόθησαν 
είς τήν μελέτην καί τήν έπί 
πλέον πνευματικήν των κοαλλι- 
έργειαν, προτιμήσαντες ταύτας 
αντί άλλης άργοσχόλου ή βλα
βερός ή κενής περιεχομένου ά- 
πασχολήσεως, έχοντες κατά 
νοΰν τήν φράσιν τού Περιάν
δρου τού Κορινθίου, ήτίς σιω- 
πηλώς διδάσκει όλους τούς έπι- 
σκέπτας τού Μουσείου τοΰ Βα
τικανού: «Μελέτη τό πάν»'

Ν.Φ.
Σ.Σ. Το θιγόμενον ζήτημα έχει 

συζητηθή κατ’, έπανάληιφιν 
μετά τών αρμοδίων. Έλπίζε- 
ται δέ ότι ή νέα Διοίκησις 
τής Τραπέζης θά δώση τήν 
πρέπουσαν λύσιν έπ’ αΰτοΰ.
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Ό συνάδελφος τού Κεντρι
κού Καταστήματος κ. Τάσος 
ι εωργουλιας καί ή δεσποινίς 
’ Αννα Α. Ντελοπούλου, έκ 
Τριπόλεως, έδοκταν άμοιβαίαν 
ύπόσχεσιν γάμου.

Τους εύχόμεθα ταχεΐαν τήν 
στέψιν.

ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΑΜΟ!

Ό Συνάδελφος Δημ. Κοντό- 
ζόγλου Υποκαταστήματος Χί
ου καί ή δίς Μαρινέλλα Καλλί
τση ένυμφεύθησαν.

0 συνάδελφος τού Κεντρικού 
Καταστήματος κ. Γεώργιος Κ. 
Καρανίκας καί ή Δίς Ήρώ Ε. 
Πετράκη, 'Υπάλληλος Εμπορι
κής Τραπέζης, έτέλεσαν τούς 
γόμους των.

01 συνάδελφοι τού Κεντρικού 
Καταστήματος κ. Γεώργιος Α. 
Δαμίας καί Δίς Σοφία Π. Ήλι- 
οπούλου, έτέλεσαν τούς γόμους 
των.

0 κ. Βασίλειος Τσαπάρας 
ύπάλληλος Ο.Τ.Ε. καί ή συνά
δελφος τού ‘Υποκαταστήματος 
Πλ. Μητροπόλεως Δίς Αλίκη 
Ν. Ζωγράφου έτέλεσαν τούς 
γόμους των έν Φιλοθέη.

Παράνυμφοι παρέστησαν αί 
συνάδελφοι Δ)δαι Κούλα Γ. 
Μητροπούλου καί ’Ολυμπία Α. 
Βαψειάδου.

Οί συνάδελφοι τού Κατα
στήματος Όδ. Σταδίου 38 κ. 
Σπυρίδων Α. Αντωνίου καί Δίς 
Δέσποινα Βλ. Γεωργιάδου έ
τέλεσαν τούς γόμους των.

Ο συνάδελφος τού Κεντρικού 
Καταστήματος κ. Νικήτας Μη
λιάς καί ή Δίς "Αννα Τηνιακοΰ 
ένυμφεύθησοα/.

Παράνυμφος παρέστη ό συ- 
ναδελφοςκ. Νικ. Κωστόπουλος.

Εύχόμεθα είς όλους βίον εύ- 
τυχισμένον.
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Πληροφορούμεθα ότι ό Υ
πουργός Έργασίας κ. Δημη- 
τράτος πρόκειται έντός τών η
μερών νά καλέση τό Έκτελεστ. 
Συμβούλιον τής Ο.Τ.Ο.Ε. ΐνα, 
κατόπιν τής γενομένης ύπ’ αυ
τού μελέτης τών ύποβληθέντων 
αιτημάτων τού κλάδου μας, πε
ρί ών γράφομεν είς έτερον στή
λην, συζητήση ταΰτα καί δώση 
τάς σχετικάς άπαντήσεις.
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ΑΝΕΥ ΧΡΟΝΟΤΡΙΒΗΣ
Τό υπό τοΰ κ. Διοικητοΰ έγ- 

καινιασθέν σύστημα υποβολής 
τών αιτημάτων τοΰ Προσωπικού 
παρουσιάζει άναμφ ισβητήτως 
εν σοβαρόν πλεονέκτημα: Ή 
υπό τής Δ. Σ. τοΰ Συλλόγου 
λεπτομερής επεξεργασία έκά- 
στου αιτήματος φθάνουσα μέχρι 
καί τοΰ άκριβοΰς ύπολογισμοΰ 
τής άπαιτηθησομένης διά την 
έπίλυσίν του δαπάνης, καθιστά 
άναγλύφους τάς πραγματικός 
του διασπάσεις, αίρει έκ τών 
προτέρων σοφιστικός τινας άν- 
τιρρήσεις καί γενικώς διευκολύ
νει τα μέγιστα την έπί τής «ου
σίας» συζήτησιν.

Διά νά έπιτευχθοΰν δμως τά 
έκ τοΰ καθιερουμένου συστήμα

τος προσδοκώ μένα άποτελέ- 
σματα απαιτείται, όπως τίθεν
ται είς την διάθεσιν τής Δ. Ε. 
ταχέως καί άπροφασίστως 
ΠΑΝΤΑ τά άναγκαιοΰντα στοι
χεία. Τοΰτο αποτελεί προΰπό- 
θεσιν έκ τών οΰκ άνευ.

Καθήκον τών άρμοδίων υπη
ρεσιών τής Τροπτέζης εΐναι νά 
καταβάλλουνπάσαν προσπάθει
αν διά την διευκόλυνσιν τοΰ έρ
γου τής Δ. Ε. ό ρόλος τής ο
ποίας διευρύνεται μεγάλως καθ’ 
δσον έν τή ούσία του τό νέον 
σύστημα σημαίνει μετάθεσιν 
είς τους ώμους της καθηκόντων 
καί άρμοδιοτήτων τών υπηρε
σιών Προσωπικού.

ΠΙΚΡΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΙΣ
Καί έπειδή ό λόγος περί 

στοιχείων, μάς γεννώνται αί έ- 
ξής σκέψεις: Τά τεθέντα διά 
τοΰ άπό 26)7)58 συνοπτικού 
υπομνήματος ύπ’ δψιν τοΰ κ. 
Διοικητοΰ αιτήματα ουδόλως 
είναι «νέα». Εύρίσκονται ενώ
πιον τών «άρμοδίων» άπό δύο 
καί ήμίσεος έτών. Έγένοντο έπ’ 
αυτών συζητήσεις, έξητάσθησαν 
άπό «πάσης πλευράς», έδόθη- 
σαν απαντήσεις, αρνητικά! ή 
καταφατικαί, άδιάφορον. Υπο
τίθεται πάντως δτι αί άπαντή- 
σεις έδόθησαν έπί τή βάσει ώ- 
ρισμένων «στοιχείων» Ποία ή 
τύχη τών «στοιχείων» τούτων; 
Υπάρχουν; Δέν θέλομεν νά πι- 
στεύσωμεν δτι υπάρχουν καί ά- 
ποκρύπτονται διά νά ...ξαναζη- 
τηθοΰν συμφώνως προς τό «ό
ποιος δέ θέλει νά ζυμώση δλη 
μέρα κοσκινίζει». Εϊμεθα μάλ
λον υποχρεωμένοι νά συμπερά-
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νωμεν δτι ουδέποτε έμελετήθηΓ 
σαν σοβαρώς τά ζητήματα τοΰ 
Προσωπικού ύπό τών άρμοδίων 
υπηρεσιών καί αΐ δοθεΐσαι έπ’ 
αυτών απαντήσεις ήσαν πρό
χειροι καί αστήρικτοι δηλαδή 
καθαρώς έτσιθελικαί. Τοιαύτη 
δμως έπιπολαία — εΐναι ό έ- 
λαφρότερος χαρακτηρισμός — 
άντιμετώπισις θεμελιωδών ζη
τημάτων τοΰ Προσωπικού άφ’ 
ένός μέν γεμίζει με πικρίαν 
τάς καρδίας τών μοχθούντων διά 
την πρόοδον τοΰ 'Ιδρύματος, 
άφ’ ετέρου δέ έκθετει άνεπανερ- 
θώτως τήν σοβαρότητα αύτοΰ. 
Φρονοΰμεν δτι έπί τοΰ προκει- 
μένου ύφίστανται εύθΰναι καί 
εΐναι τό όλιγώτερον άδικον νά 
άπειλήται μέ στέρησιν τής 
προαγωγής ένας κ απώτερος υ
πάλληλος δι’ άσήμαντον παρά- 
λειψιν τήν στιγμήν καπά τήν ό
ποιαν βαρύνονται μέ τοιαύτας 
παραλείψεις οί κρίνοντες.

ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Οί συνάδελφοι τοΰ Κατ)τος 

Μητρσπόλεως παραπονοΰνται 
διά τάς λίαν δυσμενείς συνθή- 
κας περιβάλλοντος ύπό τάς ό
ποιας έργάζονται. Ποάγμοπι ό 
φωτισμός εΐναι έντελώς άκα- 
τάλληλος διά τά μάτια τών συν
αδέλφων καί τον χειμώνα ή ά- 
τμόσφαιρα εΐναι άποπνικτική 
τό δέ θέρος ή ζέστη άφόρητη.

Πολλαί χιλιάδες χρυσών λι
ρών έδαπανήθησαν διά τήν έπι- 
σκευήν καί τον εΰπρεπισμάν τοΰ 
Καπ)τος, ουδεμία δμως φρον- 
τίς κατεβλήθη διά τον άερισμόν, 
έξαερισμόν καί φωτισμόν του.

"Ανευ χρονοτριβής θά πρέπη 
νά ληφθή μέριμνα διά τήν βελτί
ωση/ τών δυσμενών δρων έργα-

σίας, διότι ή υγεία τών συνα
δέλφων εΐναι πολύτιμος καί ή 
προσγιγνομένη είς αυτήν ζη
μία ανεπανόρθωτος.

'Ομοίως παραπονοΰνται καί 
ι πολύ δικαίως, οί συνάδελφοι 
τοΰ αυτοΰ Κατ)τος, διότι διά τά 
άναψυκτικά καί τον καφέ κα
ταβάλουν τιμάς καπά 50% ά- 
νωτέρας τών Κυλικείων τοΰ 
Κεντρικοΰ καί τοΰ Πειραιώς. 
Άναμένομεν άπό τήν Διεύθυν- 
σιν τοΰ Κατ)τος νά ρυθμίση 
ταχέως τό ζήτημα. Τό Κυλικεΐ- 
ον τοΰ Ι<ατ)τος Μητροπόλεως 
πρέπει νά είναι παράρτημα τοΰ 
τοΰ Κεντρικοΰ Κ)τος καί οΰχί ι
διωτική κερδοσκοπική έπιχείρη- 
σις.
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ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ
Ή είς τό προηγούμενον ψύλ

λον τής «Τραπεζιτικής» παρο- 
μοίωσις τών ψυκτικών μηχανη
μάτων τοΰ Κεντρικοΰ Κοπ)τος 
μέ τήν βρύσην τών ’Αβδηριτών 
ούδέν άποτέλεσμα έπέφερε. Κα
τόπιν αΰτοΰ έπανερχόμεθα μέ 
ώρισμένας υποδείξεις προς 
τούς άρμοδίους, διά τήν βελτί- 
ωσιν τής καταστάσεως. Οί αρ
μόδιοι έπιρρίπτουν τήν ευθύνην 
τής άνεπαρκείας τών ψυκτικών 
μηχανημάτων είς τούς ....συνα
δέλφους ! οί όποιοι άφ’ ένός μέν 
ανοίγουν τά παράθυρα άφ’ έ- 
τέρου δέ κλείουν τούς άγωγούς 
ψυχρού άέρος, διότι κρυώνουν. 
Φρονοΰμεν, δτι μέ μίαν έγκύ- 
κλιον έστω καί μερικάς άπαγο- 
ριευτικάς πινακίδας είς τά πα
ράθυρα τά «AIR CONTITIO-

NING» θά ήτο δυνατόν νά άπο- 
δείξουν είς τούς δυσπιστοΰντας 
δτι δέν εΐναι «βρύση τών ’Αβδη
ριτών» καί δέν έδαποίνήθησαν 
άσκόπως τόσα έκατομμύρια 
δραχμών είς βάρος τών πενομέ- 
νων συναδέλφων.

Δέν εΐναι νοητόν νά κοπα- 
ταλαιπωρήται άπό τή ζέστη ή 
πλειονότης τών συναδέλφων καί 
τό μετά τοΰ Κ)τος συναλλασ- 
σόμενον κοινόν, έπειδή έλάχι
στοί ευαίσθητοι συνάδελφοι φο
βούνται μήπως «κρυολογήσουν». 
Ήμποροΰν κάλλιστα νά απομα
κρυνθούν άπό τάς έστίας του 
ψύχους καί νά άφήσουν ελεύθερα 
τά κύματά του νά δροσίσουν 
τούς φλεγομένους λοιπούς συν
αδέλφους.
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ΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ, ΑΑΕΙΑΙ, Κ.Λ.Π.
'Οσάκις πρόκειται ν« καλυ- 

φθή κενόν Καταστήματος γίνε
ται άπόσπασις συναδέλφων ά
πό τά πλησιέστερα Καταστή
ματα. Οί «άποσπώμενοι» λαμ
βάνουν τάς κοσηγορηματικάς 
διαβεβαιώσεις δτι ή «άπόσπα- 
σίς» των εΐναι προσωρινού χα
ρακτήρας καί δέν θά ύπερβή τό 
έξάμηνον κλπ. ’Αλλά φεΰ! !

«Ούδέν μονιμώτερον τοΰ προσ- 
ωρινοΰ». Τό τοιοΰτον δμως 
έκτος τοΰ δτι γεννά τήν 
δ ι καί αν άγανάκτησιν τοΰ έ- 
ξοριζομένου δημιουργεί καί άλ
λα συναισθήματα είς βάρος τής 
προϊσταμένης άρχής. Άς έπα- 
νεξετασθοΰν λοιπόν δλαι αί α
ποσπάσεις τής Κρήτης, Νήσων

ΑΡΘΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ιι iHMDiiM ίΐίίίΐ: ίΐί mmmi
Είς τό πλαίσιον τών μετα

πολεμικών έξελίξεων τοΰ τομέ- 
ως τής όργανώσεως καί τής δι
ό ικήσεως τών έπιχειρήσεων με
γάλη ν σημασίαν άπέκτησεν ό 
θεσμός τών δημοσίων σχέσεων. 
Πολλά έχουν γραφή καί δημο- 
σιευθή διά τον ρόλον τών δη
μοσίων σχέσεων είς τάς συγ
χρόνους κεφαλαιοκρατικός καί 
κερδοσκοπικός έπιχειρή σεις 
(Βιομηχανία—έμπόριον, κλπ.), 
αί όποΐαι, δρώσαι ύπό συνθή- 
κας άνταγωνισμοΰ, εύρίσκονται 
είς τήν άνάγκην νά άναπτύσ- 
σουν διαρκώς τον δυναμισμόν 
των καί νά έδραιώνουν τήν κα
λήν φήμην των.

Αύτός άκριβώς εΐναι ό κυρι- 
ώτερος σκοπός τών δημοσίων 
σχέσεων είς μίαν έπιχείρησιν. 
Ή έδραίωσις τής έμπιστοσύνης 
καί τής καλής φήμης μεταξύ 
τοΰ κοινού. Παρ’ δλον δτι τά δ- 
ρια τών δημοσίων σχέσεων δυσ- 
κόλως διαχωρίζονται άπό έκεΐ- 
να τής διαφημίσεως καί τής 
προπαγάνδας έν τούτοις ή έν
νοια τών πρώτων εΐναι κατά 
πολύ εΰρυτέρα περιλαμβάνουσα 
τήν έπί τή βάσει όργανωμένου 
προγράμματος έπιστημονικήν 
διά διαφόρων μέσων προβολήν 
τής έπιχειρήσεως είς τό κοινον 
τόσον βραχυχρονίως δσον καί 
μακροχρονίως. ’Ενώ ό άπλή δι- 
αψήμησις καί ή προπαγάνδα 
συνήθως γίνονται κατά τρόπον 
συμπτωματικόν καί έμπειρικόν 
χωρίς καμμίαν ιδιαιτέραν 6ρ- 
γάνωοΊν, δπως συμβαίνει κατά 
κανόνα παρ’ ήμΤν, πλήν έλα- 
χίστων έξαιρέσεων.

Είναι δέ αυτονόητον δτι μία 
έπιχείρησις δσονδήποτε τιμίως 
καί άν διευθύνεται θά όδηγηθή 
είς κατάρρευσιν έάν παραμελή- 
ση τήν προβολήν τών προϊόντων 
της είς τήν άγοράν, καί τήν έ- 
ξάπλωσιν τοΰ κύκλου τών έρ- 
γασιών της. Τούτο σημαίνει δτι 
οί χειριζόμενοι τον τομέα τών 
δημοσίων σχέσεων μιάς έπιχει
ρήσεως πρέπει έκτος τών έπι- 
στημονικών των προσόντων νά 
κατέχουν καί τήν ψυχολογίαν 
τοΰ καταναλωτοΰ ή τοΰ πελάτου 
καί νά συνδυάζουν τήν γόνιμον

κλπ. τώρα μέ τήν εισροήν τοΰ 
νέου αίματος είς τό 'Ιδρυμα.

'Ορισμένα Καταστήματα, ως 
εΐναι τής Κρήτης, ύποψέρουν ά
πό άφόρητον καύσωνα. Διά τοΰ
το είδικώς δι’ αύτά θά πρέπη 
τό Προσωπικόν των νά κοινή 
χρήσιν τής άδειας του κατά 
τούς θερινούς μήνας.
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Ό φαβοριτισμός είς μικρά* ι
δίως καταστήματα δημιουργεί 
πιο έντονα τό συναίσθημα τής 
αδικίας καί άταξίας. Ό σεβα
σμός προς τήν ιεραρχίαν, έστω 
καί έάν αΰτη εΐναι μόνον χρο
νική καί δχι βαθμολογική, πρέ
πει νά εΐναι ό ακρογωνιαίος λί
θος τοΰ οικοδομήματος, έφ’ δ
σον βέβαια πρόκειται περί ίκα 
νών ύπαλλήλων. Διατί λοιπόν 
ή άταξία έκ μέρους τής Διευ- 
θύνσεως τοΰ Κατ)τος Πύργου, 
κατά τήν διάρκειαν τής άδειας 
τοΰ Προϊσταμένου τοΰ Λογι
στηρίου;

ΔΙΑΤΙ;
Είς τούς τελευταίους πολέ

μους, 1940—41 καί 1947—-49 
ή συναδελφική οίκογένειά μας 
έθρήνησεν αρκετά μέλη της.

Ή Τράπεζα ήλθε πάντοτε α
ρωγός είς τάς άπορφανισθεισας 
οικογένειας, προσπαθούσα νά 
άμβλύνη πως τήν έκ τής στε- 
ρήσεως τών ήρωϊκώς πεσόντων 
τέκνων των, έπακολουθήσασαν 
δυστυχίαν.

'Ως πληροφορούμεθα δμως, 
έπί Διοικήσεως Ήλιάσκου, έ- 
γένετο μία έντελώς αδικαιολό
γητος διάκρισις είς βάρος τών 
οικογενειών τών θυμάτων τοΰ 
συμμοριτοπολέμου.

Ή Διοίκησις τής Τραπέζης, 
σταθμίζουσα τά πράγματα άς 
έπιληφθή τοΰ θέματος καί με- 
ριμνήση διά τήν άρσιν τής κα- 
ταφώρου ταύτης άδικίας.

φαντασίαν μέ τό πρακτικόν 
πνεΰμα.

Αί δημόσιοι σχέσεις μιάς έ
πιχειρήσεως δέν άφοροΰν μόνον 
τούς πελάτας, άλλά καί κάθε 
ομάδα κοινωνικήν μέ τήν οποί
αν ή έπιχείρησις έρχεται είς έ
ποψήν (κράτος - μέτοχοι - προ
σωπικόν).

Διά τάς Τραπέζας, αί όποΐ- 
αι δέν πωλοΰν ύλικά έμπορεύ- 
ματα άλλ’ ύπηρεσίας, εΐναι έκ- 
δηλος ή σπουδαιότης ένός έπι- 
στημονικώς ώργανωμένου καί 
καλώς λειτουργοΰντος τμήμα
τος δημοσίων σχέσεων. Διότι ό 
έργοστασιάρχης έπίπλων ή αύ- 
τοκινήτων, ό έμπορος ραδιοφώ- 
νων ή ύφασμάτων κλπ. εΐναι 
είς θέσιν νά δώσουν είς τον κα
ταναλωτήν μίαν άμεσον «ύλι- 
κήν» εικόνα τών προϊόντων των, 
ένώ ό Τραπεζίτης, δστις πωλεΐ 
ύπηρεσίας εύρίσκεται είς μει
ονεκτικήν θέσιν. ’Ακόμη περισ
σότερον μία Τράπεζα πρέπει 
νά κερδίση τήν έμπιστοσύνην 
τοΰ κοινού καί νά προσελκύση, 
δσον τό δυνατόν περισσοτέρας 
καταθέσεις, αί όποΐαι αποτε
λούν καί τήν πρώτην ύλην τών 
τραπεζικών έργασιών. Τούτο έ
χει τεραστίαν σημασίαν είς μί
αν χώραν (δπως π.χ. αί Η.Π.Α.) 
δπου λειτουργεί μέγας άριθμόε 
ιδιωτικών Τραπεζών ύπό καθε
στώς έλευθέρου ανταγωνισμού

’Από τον παρελθόντα αιώνα, 
οπότε οί τραπεζΐται έθεωροΰντο 
ώς στυγνοί τοκογλύφοι, έκμε- 
ταλλευόμενοι τούς πάντας καί 
τά πάντα έν εΐδει Σάϋλωκ, έ- 
κληρονομήθη ή άντίληψις δτι αί 
Τράπεζαι, ίδίςε αί έμπορικαί, 
εΐναι κερδοσκοπικά ιδρύματα 
άποβλέποντα είς τήν καθ’ οίον- 
δήπτε τρόπον μεγιστοποίησιν 
(MAXIMIZATION) τών κερ
δών των, άδιαφοροΰσαι διά τό 
γενικώτερον συμφέρον. Τό κα
θήκον έν προκειμένη τών δημο
σίων σχέσεων μιάς Τραπέζης 
εΐναι νά διαφώτιση τό κοινόν έ
πί τοΰ ρόλου της διά τήν έθνι- 
κήν Οικονομίαν καί τό δημόσιον 
συμφέρον, τήν συμβολήν της είς 
τήν άνάπτυξιν τών διαφόρων 
κλάδων τής οικονομίας, τήν άξι- 
οποίησιν τών πλουτοπαραγωγ ι- 
κών δυνατοτήτων τής χώρας καί 
τήν κοινωνικήν της αποστολήν, 
ώς φορέως τής άποταμιεύσεως 
καί έν γένει τής πίστεως.

’Εκτός τών πελατών, άλλαι 
όμάδες προς τάς όποιας στρέ
φονται αί δημόσιοι σχέσεις μι
άς Τραπέζης εΐναι τό προσω
πικόν των, οί μέτοχοι, καί τό 
δημόσιον, Πελάται, μέτοχοι, 
προσωπικόν, δημόσιαι άρχαί, 
έχουν συνήθως άντικρουόμενα 
συμφέροντα. Οΰτω οί πελάται 
ένδιαφέρονται νά λάβουν περισ
σότερον ή νά καταβάλουν όλι
γώτερον τόκον ή προμήθειαν, οί 
μέτοχοι έπιθυμοΰν μεγαλύτερον 
μέρισμα, τό προσωπικόν μεγα- 
λυτέραν συμμετοχήν είς τά 
κέρδη δι’ αύξήσεως τών απο
δοχών, τό δημόσιον νά είσπρά- 
ξη περισσότερους φόρους καί 
νά άναμιχθή είς τήν διοίκησιν. 
Έν μέσω αυτής τής καταστά
σεως, ή διοίκησις τής Τραπέ
ζης θά χαράδτ μίαν πολιτικήν, 
τήν οποίαν κρίνει ένδεδειγμένην 
καί θά άνοθέση είς τήν υπηρε
σίαν τών «δημοσίων σχέσεων» 
νά διαφώτιση δλους τούς ένδι- 
αψερομένους έπί τών δυνατο- 
τήτων τής Τραπέζης, τών όρίων 
ίκανοποιήσεως μιάς έκόστης ό- 
μάδος, τής προόδου τών έργα
σιών τής Τραπέζης καί τών 
μελλοντικών προοπτικών. ’Ιδι
αιτέραν σημασίαν προσλαμβά
νει έν προκειμένφ ή έπίτευξις 
αγαθών σχέσεων Διοικήσεως— 
Προσωπικοΰ, καί ή δημιουργία 
κλίματος αμοιβαίας έμπιστοσύ- 
νης καί συνεργασίας, διά κα
ταλλήλου άντιμετωπίσεως τών 
αιτημάτων του καί τής διαψωτί- 
σεώς του έπί τών προβλημάτων, 
τά όποια ή Τράπεζα Αντιμετω
πίζει.

Τά κυριώτερα μέσα, τά όποι
α έχει μία Τράπεζα είς τήν διά- 
θεσίν της διά τήν άνάπτυξιν δη-
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Ή τελευταίως κυκλοψορήσα- 
σα παρά τής Σεβαστής Διοική- 
σεως έγκύκλιρς (Σειρά Α’ ά- 
ριθ. 32)1.7.58) πρώτη, άν δέν 
κάνω λάθος, είς τό είδος της, έ- 
γέμισε χαράν καί έλπίδας τό 
Ποοσωπικόν τής τόσα κατά τά 
τελευταία έτη ύποστάσης 
Τραπέζης καί ιδιαιτέρως τούς 
νέους ύπαλλήλους της προς 
τούς όποιους φαίνεται δτι στρέ
φει άμέριστόν τό ένδιαψέρον της 
ή Νέα Διοίκησις.

’Ιδιαιτέρως ή παράγραφος 
9 τής έν λόγω έγκυκλίου εύρί- 
σκεται πολύ πλησίον είς τό θέ
μα, πού θά θίξη τό παρόν ση
μείωμα.

Ώς γνωστόν παρά τοΰ ’Ορ
γανισμού τής Τραπέζης προ- 
βλέπεται δτι διά νά προαχθή 
ό Υπολογιστής Β' είς τόν ά- 
μέσως άνώτερον βαθμόν, έκτος 
τών άλλων οφείλει νά δώση έ- 
πιτυχεΐς έξετάσεις είς τό λογι
στικόν σύστημα τής Τραπέζης 
καί τάς έγκυκλίους.
. . Έπειδή ό καταμερισμός τής 
εργασίας, απαραίτητος είς 6- 
λας τάς έμπορικάς έπιχειρή
σεις, βιομηχανίας, κλπ., έχει έ- 
πικρατήσει καί είς τάς Τραπέ
ζας είς μέγιστόν δέ βαθμόν είς 
τά Κεντρικά των Κατ)τα καί 
τά μεγάλα Υποκαταστήματα, 
ό ύπάλληλσς μετά 5ετή ύπηρε- 
σίαν περίπου, όπότε θά κληθή 
ώς ύπολογιστής Β'., νά δώση 
τάς προαγωγικάς έξετάσεις, 
πολύ πιθανόν νά μή έχη κατορ
θώσει δχι νά γνωρίζη ολόκλη
ρον τήν έργασίαν τής Τραπέ
ζης, άλλά καί άπλώς νά μή 
έχη δυνηθή νά άλλάξη υπηρεσί
αν, καί διά νά κατορθώση νά άν- 
ταπεξέλθη είς τάς απαιτήσεις 
τών έξετάσεων άναγκάζεται νά 
Γτροσψεύγη είς τά δη μιουργού
μενα έπ’ ευκαιρία τάς παραμο- 
νάς τών έξετάσεων φροντιστή
ρια, τά όποια κατά τά τελευ
ταία έτη έλειτούργησαν κατο
πινή πρωτοβουλίας ένίων φιλό
τιμων καί νέων κυρίως συναδέλ
φων.

Ή άπόδοσις τών ούτως έν 
τάχει δη μ ιουργηθέντων φροντι
στηρίων τάς παραμονάς τών έ
ξετάσεων δέν ήτο άρκούντως Ι
κανοποιητική συμφώνως μέ τάς 
κρίσεις τών παρακολουθησάν- 
των αυτά.

Νομίζω δτι προς τό συμφέ
ρον καί τών συναδέλφων, άλλά 
κυρίως τής Τραπέζης, θά έπρε
πε τά φροντιστηριακά αύτά 
μαθήματα νά συστηματοποιη
θούν καί νά άναλάβη τήν όργά- 
νωσίν των αυτή ή ιδία ή Τρά
πεζα καί διά τών άρμοδίων Δι
ευθύνσεων (Προσωπικού — Έ- 
πιθεωρήσεως) νά ύποδείξη τούς 
καταλληλοτέρους έκ τών κ. κ. 
συναδέλφων, οί όποιοι διαθέ
τουν τά προσόντα νά διδάξουν 
είς τούς νεωτέρους δ,τι δέν ή'υ- 
νήθησαν νά έκμάθουν οι τελευ
ταίοι ουτοι έκ τής μικρός πεί
ρας των καί τής ατομικής των 
προσπάθειας.

♦♦♦❖♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦»»♦♦»»
μ οσίων σχέσεων εΐναι κυρίως 
τά εξής:

1) Δημοσιεύσεις είς τον τύ
πον.

2) Υλικόν διαφημίσεως.
3) Ραδιόψωνον —τηλεόρασις
4) Ταχυδρομεΐον.
5) Κινηματογράφος.
6) ’Έντυπα καί φυλλάδια.
7) Εκθέσεις εικόνων καί πα

ραστάσεων.
8) Προσωπικά! έπαφαί — ό- 

μιλίαι — διαλέξεις.
9) Έκδοσις βιβλίων.
Μέχρι τής έποχής τοΰ τελευ

ταίου πολέμου είς τό πλεϊστον 
τών Τραπεζών καί ιδίως είς τήν 
Εύρώπην αί άνωτέρω άναψερό-

συνέχεια είς τήν 4η,ν σελίδα.
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Δέχεται τά μέλη των Ταμείων 
Υγείας τής ’Εθνικής Τραιτέ- 
ζης τής Ελλάδος καί ’Αθη
νών .1 1 — 1 καί 5 — 7 μ.μ. 
Λυκαβηττόν καί Άλεξ. Σού- 
τσου 24 — Τηλ. 013.513
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Ή Τράπεζα εΐναι ή μόνη αρ
μόδια νά κοθοδηγήση τούς συν
αδέλφους κοοτά τον όρθότερον 
τρόπον ούτως, ώστε νά δυνη- 
θουν ουτοι νά άντεπεξέλθουν είς 
τάς άπαιτήσεις τής ύπηρεσίας 
διά τήν καλυτέραν καί ταχυτέ- 
ραν έξυπηρέτησιν τής συνεχώς 
αύξανομένης πελατείας της καί 
ήτις θά έπιτευχθή εύχερέστερον 
δταν οί ύπάλληλοι εΐναι πλή
ρως κατηρτισμένοι.

Πρέπει φυσικά νά μελετηθή 
καλώς ό τρόπος τής διδασκαλί- 
ας ώς καί ή διδασκομένη ύλη, 
δέν θά πρέπη δέ ν’ άγνοήθή 
ουδεις κλάδος έκ τώνέργασιών 
τής Τραπέζης, ώ ς συνέβη μέ 
τά λειτουργήσαντα φροντιστή
ρια, τά όποια λόγω δυσχερειών 
δέν έδίδαξαν τίποτε σχεδόν πε
ρί τής διεξαγωγής τής ύπηρεσί
ας τοΰ συναλλόίγματος.

Αί πιστώσεις έξωτερικοΰ, έ- 
πίσης, ό κλάδος οΰτος, ό όποι
ος κατέστη σήμερον έκ τών 
σπουδαιοτέρων τής Τ ραπέζης 
δέν έπιτρέπεται νά άγνοηθή.

Τά μαθήματα δέν πρέπει νά 
περιορισθοΰν μόνον είς τό θεω
ρητικόν των μέρος, άλλά νά 
προχωρήσουν καί είς τήν πρα
κτικήν έξάσκησιν, νά γνωρίσουν 
οί συνάδελφοι τά έντυπα τής 
Τραπέζης ώς καί τον τρόπον 
χρησιμοποιήσεώς των.

Νά γνωρίσουν τό ένταλμα 
καθώς καί τόν τρόπον τής συν- 
τάξεώς του, νά γίνη κτήμα των 
τό πινάκιον προεξοψλήσεως, νά 
συντάξουν μίαν έγγυητικήν έπι- 
στολήν, νά διδαχθοΰν πώς γίνε
ται ό συμψηφισμός, πότε γίνε
ται, τά χρησιμοποιούμενα έντυ
πα καί τά συνοδεύοντα λογιστι
κά δελτία, ώς καί τά έγγραφα 
τών άναγγελιών, άτι να πρέπει 
νά συνταχθοΰν.

Θά πρέπη νά δοΰν έκ τοΰ 
πλησίον τήν έπιταγήν, τόν τρό
πον είσπράξεώς της, τήν λει
τουργίαν τών γραφείων συμψη
φισμού, νά διδοτχθοΰν περί τοΰ 
συναλλάγματος καί τών διαθε
σίμων, ώς και τούς συμψηφι
σμούς τής μεταφοράς τοΰ άγο- 
ρασθέντος συν)τος κλπ.

"Ολα τά άνωτέρω ένδεικτι- 
κώς μόνον άναφέρονται, διότι ύ- 
πάρχουν πάρα πολλά πράγμα
τα τά όποια όφείλει νά γνωρί- 
ση ό νέος ύπάλληλος καί ύπάρ- 
χουν άσφαλώς καταλληλότεροι 
ημών νά ύποδείξουν τί θά περι- 
λάβουν τά μαθήματα ταΰτα.

Εκείνοι οί όποιοι θά συντά
ξουν τό πρόγραμμα τών μαθη
μάτων, ένα δέον νά έχουν κατά 
νοΰν, ότι όλόκληρος ή ύπηρεσία 
τής Τραπέζης ,άπό τήν άπλου- 
στέραν μέχρι καί τήν ώς δυ- 
σκολωτέραν θεωρουμένην, εΐναι 
ένδιαψέρουσα καί κάθε συνά
δελφος έχει πολλά νά ώψεληθή 
άπό τήν μελέτην τοΰ τρόπου 
λειτουργίας της.

Φυσικά προκύπτει ένα μεγά
λο ζήτημα ώς πρός τούς συνα
δέλφους πού ύπηρετοΰν είς τά 
Ύ ποκαταστήματα.

Νομίζω δτι καί αύτό δέν εΐ
ναι άνυπέρβλητον, διότι ύπάρ- 
χουν καί έκεΐ κατάλληλοι διά 
νά διδάξουν τούς νέους συνα
δέλφους έψ’ δσον θά έχουν προ 
οφθαλμών τό πρόγραμμα τών 
διδαχθησομένων μαθημάτων. Τά 
έν λόγφ μαθήματα δύνανται νά 
τά λάβουν καί νά τά μελετήσουν 
οί συνάδελφοι τών Υποκατα
στημάτων έψ’ δσον .όπωσδήπο- 
τε θά πολυγραψηθοΰν ώς συνέ
βη καί κατά τό παρελθόν.

Ή προσπάθεια αύτή δύναται 
νά άρχίση άμέσως ούτως ώστε 
άπό τοΰ τρέχοντος έτους, δτοον 
θά κληθούν οί συνάδελφοι δι’ έ- 
ξετάσεις νά έχη προπαρασκευ- 
ασθή ή έργασία τής λειτουργί
ας τών φροντιστηρίων αύτών καί 
νά μή άφεθή νά παρέλθη καί 
άλλος ένας χρόνος άπρακτος.

Ταΰτα δύνανται νά θεωρη
θούν ώς ένα μικρό καί πρώτον 
βήμα είς τήν εύρυτέραν προσ- 
πάθειοω, πού πρέπει ν’ άναλη- 
ψθή διά τήν καλλιτέραν καί άρ- 
τιωτέραν κατάρτισιν τών συνα
δέλφων ώς καί διά τό πρόγραμ
μα μετεκπαιδεύσεως τών ύπαλ
λήλων τής Τραπέζης μας.

Τ.Γ,
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ΤΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Την 11)7)58 το Δ.Σ. τοΰ 

Β.Π. τής Ε.Τ.Ε. έγένετο δεκτόν 
παρά τού κ. Διοικητοΰ, δστις ή- 
κουσε μετά προσοχής τά άνα- 
πτι/χθέντα παρά τοΰ Προέδρου 
τοΰ Συλλόγου κ. Τρίμη αιτήμα
τα τοΰ Βοηθ. Προσωπικού.

Ό κ. Διοικητής οτυμφώνως 
πρός άνακοίνωσιν τοΰ Συλλό
γου έδήλωσεν, οτι, προ παντός 
θά έπιληψθή ένίων ηθικών θε
μάτων διά τήν- τακτοποίησιν 
των οποίων δεν έπιτρέπεται 
χρονοτριβή, σύν τώ χρόνω δε θά 
άσχοληθή με τά λοιπά αιτήμα
τα, άτι να έφ’ δσον είναι λογικά 
θά ευρουν την λύσιν των έντός 
τής έκάστοτε διαγραφομένης 
διά την Τράπεζαν πραγματικό
τητας.

Τό έπιδοθέν έν συνεχεία υ
πόμνημα τοΰ Συλλόγου προς 
την Διοίκησιν εκφράζει,^ έν αρ
χή, την ίκανοποίησιν και άγαλ- 
λίασιν τοΰ Συλλόγου α) δια 
την έπαναφοράν τοΰ παλαιού 
τίτλου τής Τραπέζης ό όποιος 
αποτελεί έγγύησιν διά την μή 
εκτροπήν τής Τραπέζης έκ τοΰ 
Εθνικού και ΚοινωφελοΟς προ- 
ορισμοΰ της καί β) διά τήν ά- 
νάληψιν τής Διοικήσεως τής 
Τραπέζηις, παρά τοΰνΰν Διοικη- 
τοΰ, πράγμα το όποιον δημιουρ- 
y εΐ τήν βάσιμον έλπίδα οτι 
τά άπασχολσΰντα τό Β.Π. αι
τήματα θέλουν εΰρει τήν ορθήν 
καί δικαίαν λύσιν των.^

Τά ακολουθούντο αιτήματα 
συνίστανται εις : ,

1 ) Τήν άνασύνταξιν καί α- 
ναμόρφωσιν τοΰ ’Οργανισμού 
Υπηρεσίας εις τοιοΰτον αντά
ξιον τοΰ υπό τον νεον τίτλον 
Ιδρύματος.^ s „ ,

2) Τήν σύστασιν ειδικής επι
τροπής διά τήν μελέτην καί 
σύνταξιν ειδικού κωδικός εντά
ξεων „ ,

3) Την επικλησιν της επεμ- 
θάσεως τοΰ κ. Διοικητοΰ διά 
τήν εισαγωγήν συστήματος δι
καίου τρόπου απονομής^ των 
συντάξεων είς^ τούς κλητήρας, 
πρός αποφυγήν αντιδικίας με
ταξύ των ήσφαλισμένων και τοΰ 
Ταμείου Συντάξεως.^

4) Τήν έπαναφοράν των επι
δομάτων παιδικής μερίμνης καί

πολυετίας λόγω πΐροϋπηρεσίας 
ως καί των έξόδων κινήσεως.^

5) Τήν προσμέτρησιν τής 
προσωρ ι νότητος των προσλη- 
φθέντων έν τή Τραπέζη ώς η
μερομισθίων έργατών καί εΐτα 
μονι μοποιηθέντων ώς κλητήρων.

6) Τήν πρόσληψιν εις τάς κε- 
ν ου μ ένας θέσειις κλητήρων τέ
κνων συναδέλφων ή άπολυθέν- 
των, τήν ταχεία ν μονιμοποίησιν 
των προσωρινών, τάς έγκαιρους 
μετατάξεις εις τό βοηθητικόν 
ταμειακόν προσωπικόν ώς καί 
τήν μετάταξιν εις το_ κύριον 
τών έκ τοΰ βοηθητικού έχόντων 
τά σχετικά προσόντα.

7) Τήν άπόδοσιν άνά διετί
αν προσαυξήσεως 15% εις τους 
κλητήρας Α' μέχρι 6 διετιών.

8) Τήν παροχήν στεγαστι
κών δανείων τουλάχιστον εις 
τούς διαμένοντας εις άνθυγιει- 
νάς κατοικίας.

9) Τήν κατάργησιν τής μυ
στικής αμοιβής (φακελλάκι) 
καί τέλος 10) τήν έκπροσώπτι- 
σιν τοΰ Συλλόγου Β.Π. εις τήν 
Διοίκησιν τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Πέραν τοΰ ανωτέρω υπομνή
ματος ό Πρόεδρος τοΰ Συλλό
γου έπέδωσεν εις τον κ. Διοι- 
τήν αΐτησιν τών αναπήρων Ν. 
751 περί μετατάξεώς των, ύπε- 
στήιρτξε δέ καί τό αίτημα τών 
άποτυχόντων εις την ξένην 
γλώσσαν κατά τάς έξετάσεις πρός 
μετάταξιν κλητήρων, περί 
μετατάξεώς των υπό τον όρον 
τής έπανεξετάσεώς των έντός 
έτους.

ΙίϊΜΓΙΙ EIIDPIKTIPDH
Επίσης παρά τοΰ κ. Διοικη- 

τοΰ έγένετο δεκτόν καί τό Δ.Σ. 
τοΰ Συλλόγου τών Είσπρακτό- 
ρων, τό όποιον άνέπτυξε τά θέ
ματα τοΰ κλάδου των JSia δέ 
τήν άρσιν τών δεινών τής έντά- 
ξεως τοΰ 1953 καί τής μισθο- 
λογικής στασιμότητος, έπιδό- 
σαν καί σχετικόν υπόμνημα.

‘Ο κ. Διοικητής ύπεσχέθη να 
μελετήση τό υπόμνημα καί νά 
δώση σχετικήν άπάντησιιν.

1Ι1ΤΙ HlllUiTlI
Κ ΑΥΞΗΙΙΣ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟΝ ΝΑΣ

υνέχιεια έκ τής 1ης σελιδος των λαμπρών
τό επικουρικόν συμπλήρωμα 
τοΰ γέροντας γονέως δι άνά σω- 
θήή άξιοπρέπεια του υιού, τής 
οικογένειας, ακόμη δέ καί τής 
Τ ραπέζης.

Φυσικά τό εισόδημα έκ τής 
εργασίας τής γυναικός, όπου 
υπάρχει, μειώνει τό έλλειμμα, 
αλλά παραλλήλως αΐ δαπάναι 
αυξάνονται διά τών ποοσθέτων 
έξόδων της έργαζομένης γυναί
κας (μεγαλύτερα φθορά ρουχι
σμού, κοινωνικοί δαπάναι γυ
ναίκας μή ύπολογιζόμεναι ανω
τέρω) πλέον μισθού καί τροφής 
υπηρέτριας.

Αί περιπτώσεις προσθέτων 
εισοδημάτων έκ κτηματικής πε
ριουσίας αποτελούν τήν έξαίρε- 
σιν καί δεν δύνανται νά συζη
τηθούν.

Τό κύριον καταφύγιον τών 
εργαζομένων συνεπώς πρός κά- 
λυψιν τοΰ ελλείμματος είναι ό 
περιορισμός όλων τών δαπανών 
των.
. . ’Αλλά, περιορισμός βασικών 
δαπανών καλυπτουσών στοιχει
ώδεις άνάγκας σημαίνει υποσι
τισμόν, κοινωνικήν άπομόνωσιν, 
συνεπώς κλονισμόν σωματικής 
καί ψυχικής υγείας, όταν ή δια
φθορά δεν θεωρηθή καί αυτή δι
έξοδος.

Τά άνωτέρω δεν διαφωτίζουν 
φυσικά τούς άσχολουμένους μέ 
τήν κοινωνικήν πολιτικήν τής 
χώρας, οίτινες άσφαλώς τά 
γνωρίζουν, πλήν όμως, διά λό
γους γενικωτέρας πολιτικής 
προοπτικής θέτουν άτυχώς, έ- 
θνικώς καί κοινωνικώς έπικιν- 
δύνως, τούς εργαζομένους εις 
δευτερευουσαν μοίραν άπό ά- 
πόψεως φροντίδας. Δέον ν’ ά- 
ποτελέσουν όμως διά τούς Διοι- 
κοΰντας την Τράπεζαν σοβαράν 
μνείαν διά τον χειρισμόν τοΰ 
κυρίου παράγοντος, δστις άνα- 
λίσκεται εις τήν δημιουργίαν

άποτελεσ μάτων 
άνοδον

ΤΟ ΙΥΒΡΙΟΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Β®

Τήν 15ην ’Οκτωβρίου συνέρχεται τό Πανελλαδικόν Συνέ- 
δριον τής Γ.Σ.Ε.Ε. ’Από αυτό, ώς έχουν τά πράγματα, θά 
απουσιάζουν οΐ αιρετοί εκπρόσωποι τών Τραπεζικών υπαλ
λήλων, διότι ακόμη δέν έχει συγκληθή τό Πανελλαδικόν 
Συνέδριον τής ‘Ομοσπονδίας μας, του όποιου, μεταξύ τών 
άλλων, έργσν είναι ή εκλογή τών Τραπεζικών συνέδρων διά 
τήν Γ.Σ.Ε.Ε.

Τό πράγμα δέν θά είχε τόσην σημασίαν εάν ό αποκλει
σμός έπεβάλετο έξωθεν—συνηθισμένα πράγματα διά τήν 
εποχήν μας—αλλά διότι πρόκειται περί αΰτοαποχλεισμοΰ, 
προερχομένου έκ παραλείψεών μας.

Έγράφη καί άλλοτε εις τάς σΐήλας μας, ότι ή σύγκλη- 
σις τοΰ Συνεδρίου παλαιότερον, θά προελάμβανε πολλά 
κακά διά τήν ‘Ομοσπονδίαν.

"Ας σπεύσωμεν λοιπόν....
"Ας όλοκληρώσωμεν τήν διάρθρωσιν τοΰ Δευτεροβαθμί

ου μας Συνδικαλιστικού ’Οργάνου, πραγματοποιοΰντες καί 
την γνησίαν σύνδεαίν του μέ τον Άνώτατον Συνδικαλιστι
κόν Οργανισμόν, τόσον, ώστε νά μή συζητοΰνται θέματα 
καί λαμβάνωνται αποφάσεις έρήμην ημών, δσον καί διά νά 
ίσχυροποιήσωμεν έτι περισσότερον τό μαχητικόν δργανον 
τοΰ κλάδου μας διά τήν άποτελεσματικωτέραν και έπωφε- 
λεστέραν έκβασιν τών ζητημάτων μας.

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 0 ΝΟΜΟΣ 3662)57 
ΠΕΡΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Τό Νομικόν Συμβούλιον τοΰ 

Κρόπους, πρός τό όποιον άπηυ- 
θύνθη ερώτημα τών Υπουργών 
’Εργασίας, Οικονομικών καί 
Εμπορίου έν σχέσει μέ τήν 
συνταγματικότητα τοΰ Νόμου 
3662)1957, άφορώντος, ώς 
γνωστόν, τήν ύποχρέωσιν τής 
Τ ραπέζης Ελλάδος καταβολής

ένισχύσεως υπέρ τοΰ Ταμείου 
Συντάξεως, άπεφάνθη άμοψώ- 
νως οτι ό Νόμος είναι συντα
γματικός μή άποδεχθέν τήν πε
ρί άντ ι συνταγ ματ ι κότητος του 
Νόμου γνώμην τών καθηγητών 
Νομικών Συμβούλων τής Τ. 
Ελλάδος.

»<»—----------------- ------------ -

τής Τ ραπέζης καί τήν 
της.

"Εστω καί μόνον έξ έπιχει- 
ρηματικοΰ ένδιαφέροντος περί 
τήν χρησιμοποίησιν του έμψυ
χου κεφαλαίου έπιβάλλεται ή
οικονομική άνόρθωσις τοΰ προ- ,„ L χ χ - αποδοσιν περικσπεισων τριετι-σωπικου δια την τονωσιν των r r

ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΥΠΟ I 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΑ 
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Συμφώνως πρός τήν διαδικα

σίαν τής άπό 15)7)58 έπι- 
στολής τοΰ κ. Διοικητοΰ, περί 
ής γράφομεν εις έτέραν στήλην, 
ό Σύλλογος ύπέβαλεν εις τήν 
Διοίκησιν άναλυτικάς εκθέσεις 
καί σημειώματα διά τά κάτωθι 
ζητήματα: α) τήν έπανένταξιν 
τοΰ προσωπικού, β) τήν ανα
προσαρμογήν τών αποδοχών 
και παροχήν εκτάκτου οικονομι
κής ένισχύσεως, γ) τό ώράριον 
των 39 ώρών καθ’ άπασαν την 
Ελλάδα, δ) τήν πλήρη έφ αρ
μογήν τών διατάξεων τών Ν. 
751)48 καί 1836)50 διά τούς 
άδικηθέντας συναδέλφους τής 
κατηγορίας αυτής, ε) τήν στέ- 
γασιν τοΰ στερουμένου Ιδίας 
στέγης προσωπικού, στ) τήν 
άλλαγήν τοΰ συστήματος ποι
οτικής παρακολουθήσεως τού 
υπαλλήλου (φύλλα ποιότητος), 
ζ) τάς μετατάξεις και η) τήν

πηγών τής άπό πάσης πλευράς 
άποδοτικής έργασίας.

Έφ’ δσον δέ, ώς άναμφισβη- 
τήτως πιστεύομεν, τήν Διοίκη- 
σιν τής Τ ραπέζης διέπει κοινω
νική και άνθρωπιστική σκέψις, 
ώς πρός τήν θέσιν τοΰ προσωπι
κού έν τή Τραπέζη, ή μέριμνα 
περί τήν λύσιν τοΰ προβλήμα
τος τής έπιβιώσεώς του πρέπει 
νά έκδηλωθή αμέσως.

Ή αϋξησις τών σημερινών 
άποδοχών κατά 30% πρέπει νά 
άρχίση νά λαμβάνη σάρκα και 
οστά.

Ή ‘Ομοσπονδία τών Τραπε
ζικών Υπαλλήλων έχει θέσει 
εις τήν Κυβέρνησιν το αίτημα 
τής MINIMUM αυξήσεως μό
νον κατά 10%. Πέραν ταύτης ή 
Τράπεζα δύναται νά κάλυψη 
παντοίοτρόπως τήν διαφοράν, 
έστω και βαθμιαίως, παρα- 
κάμπτουσα, χάριν τοΰ ίδιου της 
συμφέροντος, ώς πλεΐσται άλ
λα ι επιχειρήσεις πράττουν, τά 
πάσης φύσεως περιοριστικά ώς 
πρός τήν άμοιβήν τής έργασί
ας μέτρα.
------------------------------------- -
ΔΗΜΟΣ ΙΟΎ-ΠΑΛΛΗΛΙΚΑ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Τό ’Εκτελεστικόν Συμβούλι
ον τής Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εΐχε κατά 
τον παρελθόντα μήνα συνεχείς 
έπαφάς μετά τών κ.κ. Πρωθυ
πουργού και Ύπουργοΰ Οικο
νομικών διά τήν έπίλυσιν τών 
δημοσιοϋπαλληλικών ζητημά
των.

ών εις τούς άδικηθέντας διά τής 
έντάξεως 1953 Τμηματάρχας 
Α'.

Ό Σύλλογος παρακολουθεί 
τά ύποβληθέντα αιτήματα έπι 
τών οποίων θά άκολουθήση και 
συζήτησις εις προσεχή μετά 
τοΰ κ. Διοικητοΰ συνάντησιν.
----------------—φ ® φ-—-------------

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ

—.»—
Τό προσωπικόν τής Εταιρεί

ας Ύδάτων επέτυχε δι’ άποφά- 
σεως τοΰ πρωτοβαθμίου Διαι
τητικού Δικαστηρίου αϋξησιν 
τών άποδοχών του άπό ό%-12% 
άναδρομικώς άπό 13)5)58. Ή 
Εταιρεία ύπέβολεν ένστασιν έ-

EHHOS ΣΥΣΤ1ΜΑ Υ111ΙΑ1Σ 
TU ΑΙΤΙΜΑΤΗ ΤΗ IF 111! II IT

Ή Διοίκησις τής Τ ραπέζης 
διά τοΰ άπό 15.7.58 έγγραφου 
της πρός τον Σύλλογον έζήτη- 
σεν δπως τά διά του άπό 28.6. 
58 ύποβληθέντα αιτήματα, ώς 
καί τά μέλλοντα νά υποβληθούν 
εις την Διοίκησιν, άναπτύσσων- 
ται δΓ ίδιας έκαστον έκθέσεως, 
ήτις θά περιλαμβάνη τό Ιστο
ρικόν, τήν θεμελίωσιν τοΰ αιτή
ματος είς τήν κειμένην Νομο
θεσίαν καί τον ’Οργανισμόν Υ
πηρεσίας (μετά σαφοΰς παρα
πομπής είς τάς σχετικάς δια
τάξεις) τάς τεχνικάς λεπτομέ
ρειας τοΰ ζητήματος τήν έκτα- 
σιν αυτού, τήν τυχόν άπαιτηθη- 
σομένην δαπάνην κλπ. Τό πρω
τότυπον τών έν λόγφ εκθέσεων 
θά υποβάλλεται είς τό Γρα- 
φεΐον Διοικήσεως άντίγραφον 
δέ θά διαβιβάζεται είς τήν Δ)- 
νσιν Προσωπικού, ήτις θά δια- 
τυπώνη έπ’ αύτοΰ τάς απόψεις 
της. Ουτω ό κ. Διοικητής ένη- 
μερωμένος θά δίδη άπάντησιν 
είς τά ζητήματα.

Καίτοι τό θεσπισθέν σύστη
μα δύναται νά άποτελέση νέον 
είδος τροχοπέδης ώς πρός τήν 
προώθησιν τών ζητημάτων τοΰ

προσωπικού, ό Σύλλογος έδέ- 
χθη τούτο άφ’ ενός μέν διά νά 
δείξη την καλήν του θέλησιν 
πρός τήν Διοίκησιν άφ’ ετέρου 
δέ λόγφ τοΰ οτι ή εφαρμογή 
τοΰ συστήματος αύτοΰ, ύπό ώ- 
ρισμένας προϋποθέσεις, (αύξη- 
σις τών ήδη άπεσπασμένων είς 
τον Σύλλογον, παροχή οίασδή- 
ποτε πληροφορίας αίτηθησομέ- 
νης παρά τοΰ Συλλόγου έντός 
βραχυτάτου χρονικού διαστή- 
τος) δύναται νά θέση τέρμα 
είς τό άόριστον τών άπαντήσε- 
ων έπι τών ύποβαλλομένων έ
κάστοτε αιτημάτων.

"Ηδη τό Γραφεϊον του Συλ
λόγου άνέλαβε την σύνταξιν 
τών σχετικών εκθέσεων διά πάν
τα τά ζητήματα τοΰ Προσωπι
κού, έκ τών όποιων άλλας μέν 
ύπέβαλεν, άλλας δέ πρόκειται 
νά ύποβάλη έντός βραχυτάτου 
χρονικού διαστήματος.

Τό έγκαιρον τής άπαντήσε- 
ως καί γενικώς ή πορεία περί 
τήν έπίλυσιν τών ζητημάτων 
τοΰ Προσωπικού θά καθορίσουν 
καί την περαιτέρω στάσιν τοΰ 
Σ υλλόγου.

ΑΙ ΑΗΜβΣΙΑΙ ΣΧΕΙΕίΕ ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΤΟ ΘΕΛΑΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ 

ΕΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Κατόπιν τών γενομένων δια

βημάτων τών οργανώσεων τών 
ήσφαλισμένων είς κλαδικά Τα
μεία Υγείας (Τραπεζικοί, Ο. 
Τ.Ε., Έπιχ)σεις Κοινής ’Ωφέ
λειας) και κατόπιν εντολής τοΰ 
κ. Πρωθυπουργού συνεστήθη, τή 
μερίμνη τοΰ κ. Υπουργού ’Ερ
γασίας, ειδική ’Επιτροπή παρά 
τφ Υπουργείφ Εργασίας, ά- 
παρτιζομένη έξ εκπροσώπων 
τών Ύπουργείων’Εργασίας και 
Προνοίας, τών ’Ιατρικών Συλ
λόγων και τών Ταμείων Υγεί
ας, μέ αποκλειστικόν σκοπόν 
τήν λύσιν του θέματος.

Δυστυχώς ή αυτή άντιασφα- 
λιστική καί αντικοινωνική άδι- 
αλλαξία εξακολουθεί νά επιδει
κνύεται έκ μέρους τών έκπρο- 
σώπων τοΰ Πανελληνίου ’Ιατρι
κού Συλλόγου, ή οποία παρα
κωλύει τό έργον τής ’Επιτρο
πής.

’Εάν τό ζήτημα δεν λυθή διά 
«•άποφασιστικής ένεργείας τοΰ 
κ. Ύπουργοΰ τής ’Εργασίας, 
ώς προέβλεπεν άλλωστε καί τό 
σκεπτικόν τής συστάσεως τής 
’Επιτροπής καί ώς επιβάλλεται 
κατόπιν τής διαμορφωθείσης 
πορείας, οΐ ήσφολνσμένοι θά 
κατέλθουν είς άπεργιακόν ά- 
γώνα διάρκειας, πανελλαδικής 
έκτάσεως.

νώπιον τοΰ δευτεροβαθμίου Δι- 
αιτ. Δικαστηρίου τοΰ όποιου 
ή άπόφασις άναμένεται. Ό κίν
δυνος όμως περικοπής έκ μέ
ρους τοΰ Υπουργείου Συντο
νισμού εξακολουθεί νά ύφίστα- 
ται.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ’ §

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΔΝΑΚΟΙΜΩΙΙΣ
Συνάδελφοι,

Φέρομεν είς γνώσιν σας ότι, είς τό έστιατόριον τής Λέ
σχης μας δύναται νά εστιάζεται άπαν τό προσωπικόν τής 
Τ ραπέζης (καί τό προερχόμενον έκ τής τέως ’Αθηνών) ύπό 
τούς αυτούς όρους έστιάσεως τών μελών τού Συλλόγου 
μας.

Οί συνάδελφοι πριοτιμώντες τό Έστιατόριον τής Λέσχης 
μας έξυπηρετοΰν τό συμφέρον των, τόσον άπό άπόψεως 
ποιότητος, δσον καί άπό άπόψεως τιμών, λόγφ δέ τών λαμ- 
βανομένων ύπό τής Επιμελητείας μέτρων, προβλέπεται ή 

Φ έτι περαιτέρω βελτίωσις τών όρων έστιάσεως.
Τό έστιατόριον στεγάζεται είς τήν Λέσχην μας (’Ακα

δημίας 60, 6ος όροφος, τηλ. 613.959) λειτουργεί δέ κατά 
τούς θερινούς μήνας και ή ταράτσα.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Συνέχεια έκ τής 3ης σελίδος 
μεναι αρμοδιότητες δημοσίων 
σχέσεων ή σαν κατανεμημένοι 
κατά τρόπον τυχαΐον καί συμ- 
πτωματικόν είς πολλάς ύπηρε- 
σίας ύπό διαφόρους ονομασίας 
(π.χ. Τμήματα μελετών—Όρ- 
γανώσεως, τύπου καί διαψημί- 
«τεως, προσελκύσεως καταθέσε
ων, προσελκύσεως εργασιών, 
Γραφεία Διοικήσεως κλπ. κλπ.)

Ή διααπορά αυτή τών αρ
μοδιοτήτων, πολλάκις άλληλο- 
συγκρουομένων καί άλληλοϋπο- 
βλεπομένων και ή έλλειψις επι
στημονικού προγραμματισμού 
έχει συνέπειαν τήν σττατάλην 
δυνάμεων καί μέσων, τήν δημι
ουργίαν δυσμενών έντυπώσεων 
διά μίαν Τράπεζαν και τήν έκ- 
τόπισίν της άπό τάς άλλας έρ
γασίας.

*Ως έκ τούτου είναι φανερά 
ή χρησιμότης καί ή άνάγκη δΓ 
έν πιστωτικόν ‘ίδρυμα, μιας έ- 
πιτελικώς ώργανωμένης καί 
συγκεντρωτικώς λειτουργούσης 
ύπηρεσίας Δημοσίων Σχέσεων 
ύπό τήν άμεσον έποπτείαν τής 
Διοικήσεως.

ΑΙ Άμερικανικαι Τράπεζαι 
εύρί σκόντα ι σήμερον έπι κεφα
λής είς τον τομέα αυτόν. Τερά
στια ποσά δαπανώνται έτησί- 
ως είς τά προγράμματα δημο
σίων σχέσεων. "Εχουν καταντή
σει παροιμιώδεις αί έξορμήσεις 
τών Τραπεζών τής ’Αμερικής 
διά τήν προσέλκυσιν τών κατα
θέσεων τοΰ κοινού. Απευθύνον
ται πρός δλας τάς κοινωνικάς 
τάξεις καί πρός δλα τά μέλη 
τής οικογένειας. Χαρακτηριστι
κόν παράδειγμα άποτελεΐ ή 
προσέλκυσις τών καταθέσεων 
τών μικρών μαθητών διά τούς 
οποίους άποστέλλονται ειδικοί 
ύπάλληλοι είς τά σχολεία. Ά- 
ναφέρεται δτι ή BANK OF 
AMERIKA έχει άνω τοΰ 
1.000.000 λ)σμούς παιδικών 
καταθέσεων. "Αλλαι Τράπεζα ι 
άνοίγουν ειδικούς λ)σμούς δ
πως π.χ. λ)σμούς αυτοκινήτου, 
λ)σμούς έκδρομών, λ)σμούς έ
κτακτων γεγονότων καί άπρο- 
βλέπτων δύσκολων περιστάσε
ων, λ)σμούς σπιτιών, κλπ. κλπ. 
Είς τον τομέα τής επιχειρημα
τικής δραστηρ ιότητος άναπτύσ- 
σεται στενή συνεργασία μετα
ξύ έπιχειρηματιών καί Τραπέ
ζης δεδομένου δτι ή τελευταία 
δΓ ειδικών οργάνων της παρέ
χει τεχνικοοικονομικήν βοήθειαν 
είς τούς πελότας της, ένδιαφε- 
ρομένη διά τήν καλήν πρόοδον 
τών εργασιών των.

Υπολογίζεται δτι αΐ άμερι- 
κανικαί έμπορνκαί Τράπεζα ι 
δαπανούν άνω τών 100 έκατ. 
δολλαρίων έτησίως διά διαφή-

μιαιν παντός είδους. "Αλλα 
παραδείγματα έπιτυχοΰς έφαρ- 
μογής τών δημοσίων σχέσεων 
είναι αί προσπάθειαι, τάς όποι
ας καταβάλλουν πολλαί Τράπε
ζα ι διά τήν επαγγελματικήν 
έκπαίδευσιν τοΰ προσωπικού 
των είς εΐδικάς σχολάς ύπ’ αυ
τών συντηρουμένας (καί ή Τρά
πεζα Ελλάδος παρ’ ήμΐν έφήρ- 
μοσε τον θεσμόν αυτόν εσχά
τως) καθώς επίσης καί διά τήν 
ένθάρρυνσιν τής ατομικής πρω
τοβουλίας και τής άξιοποιήσε- 
ως τών προσόντων τών ύπαλ- 
λήλων. Βραβεία χρηματικά καί 
ήθικσί άμοιβαί π·ροσφέρονται, 
είς όσους έκ τοΰ προσωπικού 
ύποβάλλουν μίαν πρακτικήν καί 
ωφέλιμον ίδέοα> είς τήν Τράπε
ζαν,

Τέλος πολλαί Τράπεζα ι τής 
’Αμερικής εφαρμόζουν μέ έπι- 
τυχίαν τό σύστημα τής εύρείας 
συζητήσεως τών διαφόρων προ
βλημάτων, πού άντ ι μετωπίζουν, 
μεταξύ καί τών κατωτέρων άκό- 
μη βαθμιδών τοΰ προσωπικού. 
Είναι τό περίέργον δΓ ή μάς 
τούς Ευρωπαίους σύστημα τής 
θυέλλης τών έγκεφάλων BRA
INS STORM, τό όποιον βασί
ζεται έπι τής άρχής καθ’ ήν 
μία γνώμη ή μία ίδέα όσονδή- 
ποτε άφελής και άν είναι ψαι- 
νομενικώς, δύναται νά άποβή 
πολύ χρήσιμος διά τήν συγκε- 
κριμένην περίτττωσιν. Μία κα
θαρίστρια ή ένας κλητήρ δύ- 
νανται νά δώσουν όρθήν γνώ
μην έπι ζητημάτων τής άρμό
δι ότητός των, μέ άποτέλεσμα 
π.χ. τήν αποφυγήν άσκοπων έ
ξόδων ή άπωλείας χρόνου.

Τέλος ένα άπό τά κυριώτερα 
καθήκοντα τής ύπηρεσίας δη
μοσίων σχέσεων εΤναι νά «οσ
φραίνεται» έκ τών προτέρων τάς 
αντιδράσεις τών ένδιαφερομέ- 
νων και νά προλαμβάνη ένερ
γείας, αΐ όποΐαι θά έξέθετον 
τήν Τράπεζαν ή θά έμείωνον τό 
γόητρόν της.

BANCARIUS
—---- ---------<$>♦<$>—------------
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ ΛΟ
ΓΩ ΠΡΟΎ-ΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΣ 
ΕΤΕΡΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΟΡΓΑ
ΝΙΣΜΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝ κλπ.

Ύπό τής Διευθύνσεως Προ
σωπικού συμπληροΰται ή εργα
σία διά τήν άπόδοσιν τοΰ περι- 
κοπέντος επί Ήλιάσκου επιδό
ματος πολυετίας είς τούς λαμ- 
βδίνοντας τούτο μέχρι τοΰ Σε
πτεμβρίου 1953. Σχετική έκθε- 
σις συντόμως θά ύποβληθή ύ
πό τής Ύπηρεσίας είς τήν Δι- 
οίκησιν διά τήν σύνταξιν και ύ- 
πογραφήν τής άπαιτουμένης 
πράξεως Διοικήσεως.
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