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$όμεθα υπό ένός απηνούς διω
γμού ώς έργα$όμεχ'οι γενικώς, 
ώς Τραπε^οϋπάληλοι είδικώς 
και ώς ύπάλληλοι τής ’Εθνι
κής Τραπέ$ης είδικώτερον.

Ώς εργαζόμενοι, διότι άπο- 
τελοΰμεν την τάξιν—στόχον 
έπιθέσεως τής μανίας τών με 
άντεργατικον πνεύμα γαλβυ- 
χημένων φορέων τής κοινω
νικής καί οικονομικής πολιτι
κής τής χώρας, πολιτικής τής 
οποίας γεχ'ΐκή αρχή καί πρό
γραμμα είχ'αι χ' ά π ε ρ ά σ η 
ή οΐκον0μική κρί- 
s ι 5 της χώρας εις 
βάρος τών εργαζο
μένων καί μόνο ν.

Ώς Τραπεζιτικοί ύπάληλοι, 
διότι άποτελοΰμεν τήν ; πρωτο- 
πορεία τών εργαζομένων τής 
χώρας μέ ίσχυράς συνδικαλι
στικές καί υποδειγματικές ά- 
σφαλιστικάς όγ.ανώσεις. Αί 
πρώται πρέπει χ·ά συντριβοΰν 
ϊνα άνυπεράσπιστοι αί δεύτε- 
ραι διαλυθούν, ώστε άφ’ ένός 
μέν νά παυσουν ν’ άποτελουν 
παράδειγμα μιμήσεωσ καί έξο- 
μοιώσεως τών αντιστοίχων ορ
γανώσεων τών λοιπώχ' έργα^ο- 
μένων, άφ’ ετέρου δέ διά της 
μετατροπής των εις εικονικούς 
όργαχ'ΐσμούς άσφαλίσεως, οί πό
ροι τωχ' νά διατίδεχ'ται ευκό
λως διά νά συμπληρώνουν τά 
κενά πού έδημιούργηοαχ' οί 
«παγωμένες» καί αί παντοει
δείς συνέπειαι μιας άναρχουμέ- 
νης οικονομίας.

Ώς προσωπικόν τής Εθνικής 
Τραπέ$ης, διότι σύμφωνα μέ τό 
ολον «πρόγραμμα», ή Εθνική 
Τράπεζα, άφοΰ άπεμυ^ύθη άπό 
τούς Γαργαντούας τής «άνασυγ. 
κροτήσεως» έπρεπε χ'ά μετα- 
τραπή εις μίαν κοινήν ’Ανώνυ
μον ’ Τραπεζιτικήν Εταιρείαν 
ή όποια τά διαθέσιμά της ώφει- 
λε νά έξοικονομήση κατά κύρι
ον λόγον εις βάρος τών ϋπο- 
λειπομέχ'ων τοΰ τιμαρίθμου, ά-

ποδοχώχ' τών ύπαλλήλων της.
* **

Ή άμυνά μας πού σδεναρώς 
άντιτάξαμεν έκάμφθη, διότι:

Ώς εργαζόμενοι άνήκομεν 
εις εν στρατόπεδοχ- διηρημέ- 
χΓον, άνοργάνωτον μέ πλήρη 
έλλειψιν συχ'τονισμοΰ έχ-εργει- 
ών απέναντι τών συνδεδυα- 
σμένων ένεργειώχ' τού έργο- 
δοτικού στρατοπέδου, ύπέρ τοΰ 
όποιου έλειτούργησεχτ καί ό 
Κρατικός καί ό Νομοθετικός 
μηχανισμός. Τό Άνώτατον 
Συνδικαλιστικόν ’Όργανοχ' τό 
όποΐοχ' είχε καθήκον νά άνα- 
λάβη τόν αγώνα αύτόχη κατ’ ε
πιεική χαρακτηρισμόν η δ ρ ά- 
ν η σ ε.

Ώς Τραπε^οϋπάλληλοι έγκα- 
τελείφθημεν άπό τούς συμμά
χους μας, έπικρατησάσης τής 
άρχής «ό σώίμων έαυτόχ' σωθή- 
τω».

Ώς ύπάλληλοι της ’Εθνικής 
Τραπέ^ης, στον αγώνα μας έ- 
πάχ'ω έκάμαμεν σφάλματα τα
κτικής καί δεν ήμπορούσαμε— 
δέν θέλαμε μάλλοχ'— χ'ά πιστέ- 
ψωμεν πώς μία νέα πλέοχ' πρα- 
γματικότης είχε δημιουργηθμ, 
έντός τών πλαισίων- της οποίας 
έπρεπε νά όράσωμεν.

***
Σήμερον ώς προσωπικόν τής 

Εθνικής Τραπέ$ης εύρισκόμεθα 
ένώπιον τών ερειπίων τά ό
ποια έδημιούργησαν οί Ήρό- 
στρατοι τής τελευταίας τριε
τίας, Καί διά μέν τήν άνοικο- 
δόμησιν τών ερειπίων τής Τρα
πείς συντελοΰμεν κυρίως ε
μείς καί διά τής καθυστερήσε- 
ως τής νομίμου βαθμολογικής 
καί μισθολογικής έξελίξεώς μας 
καί διά τής έπί έτη παραμονής 
τών αποδοχών" μας είς χαμη- 
λά μισθολογικά έπίπεδα πολύ 
κάτω τοΰ τιμαρίθμου. Τά ερεί
πια όμως τοΰ οικοδομήματος

τής $ωής μας καί τής $ωής τών 
οικογενειών μας, ποιος θά μάς 
όοηθήση νά τά άχ'αστηλώσω-
μεν;

’Εδώ, κατά τήν διάρκειαν 
τοΰ «πλατωνικού συνδικαλι
σμού» τών ύπομχ'ημάτων καί 
τών τηλεγραφημάτων, εϊχο- 
μεν πλουσίαν συλλογήν ποικι
λόμορφων ύποσχέσεων διαβε
βαιώσεων, «συμπαραστάσεων» 
άκόμα καί δακρύων συμπόνιας.

Καί ©ί καρποί τής συγκομιδής 
αύτής;

Άπό τήν Κυβέρνησιν. "Οσοι 
έκ τών παραγόντων της δέν ά- 
πέφυγον νά μάς άντιμετωπί- 
σουχ', μάς ύπεσχέθησαν συν
δρομήν ήτις μάλιστα, ώς λέ
γουν, ήρχισε μέ τήν άπομά- 
κρυχ'σιν τοΰ τέως Διοικητοΰ Ή- 
,λιάσκου.

Τά θέσφατα όμως Ήλιάσκου
έξακολουθοΰχ' νά αποτελούν 
τόν Καταστατικόν' χάρτην τής 
Τραπέίης, ενώ ίδιά τό θεμελιώ
δες καί ζωτικόν θέμα τώ\' ’Α
σφαλιστικών μας Ταμείων' ξε- 
πηδοΰχ' αίφχ'ΐδίως τά πορίσματα 
τών «τριών» περί ύπαγωγής 
μας είς τό χάος καί τήν σήφιν 
τοΰ Ι.Κ.Α.

Άπό τάς Διοικήσεις τών 
Τραπεζών. Αΰται ύπόσχονται 
πολλά άλλα μετά τήν άνόρθω- 
σιν τώχ' Τραπεζών διότι, όλως 
παραδόξως, όλαι αί έμπορικαί 
Τράπε$αι διέρχονται κρίσιν αί 
δέ κρατικού ένδιαφέροντος δέν 
έκπληρούχ' τάς προς τούς Τρα
πεζικούς υπαλλήλους παντοίας 
ύποχρεώσεις των, μήπως διά 
τούτων ανατρέφουν τήν μονό
πλευρον οικονομικήν Ισορροπί
αν τής χώρας, ής ισορροπίας ώ- 
ρίσθησαχ' οί τοποτηρηταί. Κατά 
συνέπειαν αί Διοικήσεις τών 
Τραπεζών μέ τήν σειράν των, 
μετά τάς Κυβερνήσεις, ξητουν 
θυσίας άπό τούς εργαζομένους.

Άπό τήν Γενικήν Συνομο
σπονδίαν ’Εργατών. Ώς έργα- 
$ό·μενοι καί Τραπε^οϋπάλληλοι 
δέν εϊδομεν ηγετικόν ’Οργανι
σμόν μέ συνεπή δράσιν διά 
τήχ' προστασίαν μας. Ώς ύπάλ- 
ληλοι τής ’Εθνικής Τραπέξης 
ούδέν νεώτερον γεγονός εϊδο- 
μεν νά μεσολάβηση, διά νά 
σκεπάση κάπως τήν έδυνηράν 
καί αποκαρδιωτικήν' έντύπω- 
σιν έκ τών συμποσίων τής η
γεσίας τής ΓΣΕΕ μετά τών κ. 
κ. Γονή, Μαρκείμχτι καί έκ τών 
διαβεβαιώσεων ταύτης περί τής 
ύποστηρίξεως ύπό τών εργαζο
μένων' τής χώρας τοΰ τότε άρ- 
χομένου «μεγάλου έργου» θε
μέλιον τοΰ οποίου, άπετέλουν 
τά είς τήν πλήρη άνάπτυξίν 
των εύρισκόμενα τότε μέτρα 
δήθεν έξυγιάνσεως τής Τραπέ- 
ξης καί κατ’ ουσίαν έξοντώσε- 
ως τοΰ Προσωπικού της.

Είχ'αι δυνατόν λοιπόν' νά έ- 
χωμεν έμπιστοσύνηχ' είς οίαν- 
δήποτε νέαν αορφήν ύποσχέ- 
σεωχ' καί διαβεβαιώσεων τώχ7 
ίδίωχ' ώς άνω παραγόντων;

* **
"Εχει περάσει όμως ή έποχή 

καθ’ ήν ή διαπίστωσις αΰτη θ’ 
άπετέλει τήν άφετηρίαν μιας 
μοιρολατρικής άντιδράσεως.

Ή άπεριόριστος καί άνεξέ- 
λεκτος δράσις τών κρατούντων 
κατά τώχ' έργα^ομένων, κατά 
ιστορικήν άναγκαιότητα ηύξη- 
σε καί όσον εξακολουθεί θά αύ- 
ξάνη τά σημεία συχ'αντήσεως 
τών προσβαλλομένων συμφε- 
ρόντωχ' τώχ' διαφόρων κλάδων 
μισθοσυντηρήτων καί κατά συχέ 
πεΐί<γ αύξάνονται αί περιπτώ
σεις κοιχ'ής, ίοχ^ράς, συμπα
γούς, εύρείας καί άποτελεσμα- 
τικής άντιδράσεως έκ μέρους 
τωχ-.

Οϋτω, διά πρώτη ν φοράν μετά 
τήν έχθρικήν κατοχήν, «διάφο

ροι κλαδικαί οργανώσεις τών 
έργα$ομέχ·ων,^κατέρχονται άπό 
κοιχ-ου είς άγώνας.

Διά πρώτηχ· φοράχ· είς τήχ· ι
στορίαν τοΰ Ελληνικού. Συνδι
καλισμού, ολόκληρος ή Τραπε
ζοϋπαλληλική οικογένεια, εύ- 
ρίσκεται συσπειρωμένη έντός 
μιας ’Ομοσπονδίας.

Μέσα δέ είς τήν ΕΤΕΑ, τό 
πνεύμα άχ'τιστάσεως έχει άγ- 
καλιάσει όλοκληροχ· τό προσω
πικοί' της, διότι ή μεγάλη πλει. 
οφηφία έκ τώχτ εύχαριστημέ- 
νων τής χθές„ μετετράπη είς 
δυσαρεστημένους 7ής σήμερον, 
χωρίς ή συντριπτική πλειοψη- 
φία ,τωχ' αδικημένων τής χθές 
χ’ά παύση ν’’ άποτελμ καί τούς 
«Ιδικημένους τής σήμερον.

Αύται είχ'αι αί διαμορφωθεΐ- 
σαι σήμεροχ' συχ'θήκαι, αί ο- 
ποΐαι έδωκαν είς τήν τάξιν 
μας μίαν τεραστίαν δύχ'αμιν. 
Αύτό μάς άπέδειξαν αί τελευ- 
ταίαι προειδοποιητικά"! άπερ- 
γίαι.
Είς α ύ τ ή ν τ ή ν δ ύ- 

χ' α μ ι ν π ρ έ π ε ι , ν ά έ- 
χωμεν έμπιστοσύ- 
χ' η ν’

Αύτή ή «δύναμις θά πείση 
τούς άφειδώς δίδοΧ'τας υποσχέ
σεις, νά τάς μετατρέφουν είς 
έργα.

Αυτήν τήν δύνιαμιν πρέπει 
χ·ά περιφρουρήσωμεν, διότι τό 
άντίπαλοχ- στρατέπείίοχ7 θά κά- 
un τό πάν διά νά τήν έκφυ- 
λίση.

Καί αύτήν τήχ' δύναμιν θά 
πρέπει νά χρησιμοποιήσωμεν 
οδηγούμενοι άπό τήχ' πείραν 
τοΰ παρελθόντος, τήχ' λογικήν, 
τήχ' άποφασιστικότητα καί τό 
θάρρος.

Αύτήν τήν οδόν μάς υπαγο
ρεύουν νά άκολουθήσωμεν οί 
έπιβουλευόμεχ’οι τήν άνθρωπί- 
νην μας ύπόστασιν καί έξ άντι- 
δράσεως τό ένστικτον τής αύτο 
συντηρήσεώς μας, ώς άτόμων, 
ώς οίκογεχ'ειών καί ώς τάξεως.
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C ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΗΡΕΙ ΤΑΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΤΟΥ

Ή προαναγγιελθεΐσα διά τήν 
8ην τρέχοντος 24ωρος άπεργία 
τών Τραπτεζιικών ώς καί τών 'Ε
πιχειρήσεων Κοινής Ώφελείας, 
άν&στάλη, -κατόπιν τών ρητών 
ικαί 'κατηγορηματικών δια6ε6αι- 
ώισεων, τόσον τοΰ κ. Προέδρου 
τής Κυβερνήσεως, δσον καί τών 
αρμοδίων 'Υπουργιών, δτι ή ένο- 
ποίησις τών άσφαλιστυκών όρ- 
γανισιμών δέν άφορδ έκείνους 
οΐτινες εύσταθουν άσφοαλιστικώς 
καί διοιικητί'Κώς, συμπεριλαμβα- 
ναμένων καί τών ασφαλιστικών 
Ταμείων τής ΕΤΕ και Αθηνών. 
Ό Ύιπουργάς τοΰ Συντονισμού 
κ. Χέλμη-ς, προέβη συγκεικρυμέ- 
νως είς τάς ικατωτέρω δηλώσεις:

ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ 
ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Είς τόν Τόπον τής 30 Αύγου
στου καί 1ης Σεπτεμβρίου, έδη- 
μοσιεύθ'η- τό πόρισμα τής κατό-

«Η Κυβέρνηισις σκοπεί τήν 
έξυγίανσιν τών άσφαλιοτικών 
όργανιομών οΐτινες άδυνατοΰν ν’ 
άνταπακριθοϋν είς τόν προορι
σμόν των καί ΟΥΛΕιΜιΙΑΝ έχει 
πρόθεσιν ένοποιήσεως τών ά- 
άσιφαλίιστικιώιν όργανισμώ-ν εκεί
νων οΐτινες Εχουν ύγιεΐς άσφαλι- 
στυκάς βάσεις». Ύπό τό αύτό 
πνεύμα προέβη είς δηλώσεις 
καί ό Υπουργός τής Εργασίας 
κ. Μπουρνι-δς δστις διευκρίνισεν 
δτι τό δλον θέμα παρεπέμφθη 
είς τό ’Εθνικόν ΓνωμοΙδοτιικάν 
Συμβούλιον, τό όποιον καί θά 
άποψασίση έπί τής τύχης τών μή 
άνταποικρίνομένων είς τόν προο
ρισμόν των άσφαιλιστικών Τα
μείων.

πιν έντολής τοΰ Προέδρου τής 
Κυβερνήσεως συστάθείσης έπι- 
τραπής έκ τών «Διευθυντών τών 
Υπουργείων Σ υντονισμοΰ, Γεν. 
Λογιστηρίου καί Εργασίας κ.κ. 
Τσουκάτου, ,Κυρίτση, καί Στα-

Ι
Ό χώρος ούτος διετέθη ί 

διά ν’ ά να γραφούν τά ©νό- > 
ματα τυχόν άπεργοσπα-x 
ατών. Εύτυχώς δέν έχρησι- ί 
μοποιήθη διότι ούδείς άπερ- \ 
γοσπάστης παρουσιάσθη κα- ? 
τά τήν τελευταίαν διαμαρ- ί 
τυρίαν, |

μπέλου, σχετικώς μέ τήν μελέτη,ν 
τοΰ Θέματος τής ένοποιήσεως 
τής κοινωνικής άσφαλίσιεως.

ιΔι’ έκιθέσεώς της ή έπιτροπή 
έπρότεινε τά κάτωθι μέτρα:

1) Διαχωρισμόν τών κλάδων 
συντάξεως καί σγιειονομικής πε- 
ριβιάλψεως είς δύο άσ-φαλιστι- 
στιΐκοός ό,ργανισμούς.

2) Ένοποίηοιν τοΰ κλάδου 
συντάξεων ,είς ενα φορέα δι* δ- 
λους τούς έργάτας καί ύπαιλλιγ 
λ-ους διά τής συγχωνεάσ&ως είς 
αύτόν δλων ανεξαιρέτως τών 
λεΐτουργούνίτων ή|δη. ασφαλιστι
κών όργοηιυσμών, "Ο οργανι
σμός οδτος προτείνεται δπως δι- 
ο-ιικήται ύπό συιμβουλίου, βάσει 
τής άΡΧής τής τριμερούς συν
εργασίας κράτους ■»- εργοδοτών 
—ήισφαλισμένων, οίκονομικώς δέ 
νά υπάγεται είς τό Ύπουργεΐόν 
Οίκονομςΐκών καί δρυκητίικώς είς 
τό Ύιπουργεΐον ’Εργασίας. Είς 
τόν οργανισμόν τούτον, κάτά 
τήν πρ-ότασιν τής επιτροπής:, Θά 
(Σιινέχείια είς τήν 6ην σελίδα)

‘Η έπιτροπή: προαγωγών συν- 
επλήρωσε τήν παρελθοΰσαν ,έ- 
βιδομάδα τάς εργασίας της έ
πί τών προαγωγών τών ' Υπο
λογιστών 'Β' είς Ύπολογ.στάς
Α'. Ή δνοοκοίνωσίς των προβλέ-
πεται νά λάβη χώραν έντός τών 
προσεχών ήιμέρώίν.

Αί διε-νεργηθεΐσαι έξ δλλου 
προαγωγαί τών δοκίμων είς ΰ- 
πολογιστάς Β', άιπεγΡήτευσαν 
τό προσωπιικόν, τοΰ άποοίυ αί 
ελπίδες, αί βασισθεΐσαι είς τάς 
δηλώσεις τ)οΰ κ. 'Διοικητοΰ, δτι 
διά τών προαγωγών ήθελον άρ- 
θή αί άδιικίαι τού παρελθόντος, 
διεψεύυσθησαν. Διότι ώς μέτρον 
άποκαταστάσιεως έλήφθη ή 6ά- 
σις έντάξεως τού προσωπικού 
τής τέως ΈΤΕ κατά τό 1953, 
αντί ή βάσις αύτη ν’ άναθεωρη- 
θή έξ ΰπαρχής καί νά δοθή είς 
t0 κρινόιμενοιν προσωπικόν τής 
ΕΤΕ ό άναλογών, συμφώνως 
πρό-ς τόν παρόντα ’Οργανισμόν 
καί τά ΕΙτη ύπηρ-εσίάς, βαθμός 
κατά περίπτωσι-ν.

Περάιτέρω αί άναδρομιικαί ά- 
ποδοχαί έικ τών Εστω καί μέ τόν 
ώς άνω,τρόπον διενεργηθευών 
προαγωγών δεν ,άποδίδοινται έξ 
διλοκλήρου, τής Τραπέζης παρα- 
κρατού.σης μισθολογι-κάς διαφο
ράς μέχρι δύο έτών.

"Ενεκα τούτων ό Σύλλογος

δ.ιατηρεΐ πλήρως τάς έπιφυλά- 
ξεις του, έπί πλέον δέ, θά ζητή- 
ση τή,ν σ-ύστασιν επιτροπής έπα 
νορθώρεων διά τάς είδιικάς πε
ριπτώσεις άδιικιών.

ΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

κ. Κ. ΜΕΛΙΙΣίΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ή Συντακτική Έττιτροιπή τής «Τρα
πεζιτικής» παρεκλήΒη, ύπό τοό Προέ
δρου τοΟ Συλλόγου κ. Κωρτή Μέλια- 
σαροπούλου vtii δηιμοαιεύση, τάς κατω
τέρω δηλώσεις του, σχετικώς μέ τάς 
προαγωγάς.

Ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου, παρι- 
στάμενος ώς παρατηρητής καί συνή
γορος τών κρίνο μένων κατά τάς συνε 
δριάσεις κρίσεως τών Υπολογιστών 
Β', διά τόν Βαθμόν "Υπολογιοτοΰ Α', 
εύρίσκεται εις τήν εύχάριστον θέσιν 
νά δίαπιστώση. δτι καταβάλλεται επι
μελής προσπάθεια διά τήν άκριΒοδι- 
κσίαν έκτίμησιν τής ποιότητος έκα
στου κρινομένου, έπί τή Βάσει τών 
φύλλων ποιότητάς του. Διά τόν κα
ταρτισμόν όμως τών ψύλλων ποιοι η, 
τος. κατά τιό παρελθόν, ό Σύλλογος 
έχει έπιφυλάξεις καί θά ζητήση μετά 
τό τέλος τώιν προαγωγών νά άναθεω- 
ρηθή ό τρόπος καταρτιοιμοϋ των.

Άλλ' ένώ διά τήν έκτίμησιν τής 
ποιότητος έκαστου κρινομένου δέν δυ- 
νάμεθα νά εχωιμε,ν· παράπονα ■ δέν συμ
βαίνει τό ίδιον και διά τούς γενικούς 

(Συνέχεια είς τήν 6ην σελίδα)

Η ΕΞΕΛΙΞΕΣ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
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Η ΜΑΧΗ ΔΙΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΑΙ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Μεταξύ σοβαρού και αστείου

—*—

’Εγένετο δεκτών τό αίτημα τής 
μετάδολης του ωραρίου τών έπαρ

ΒΟΥΑΙΟΝ 
---------- *

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΕΟΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ

■μυστικότητι καί έρήμην τών ένδια

χιαικών καταστημάτων. Έδόθη 
πρός τούτοις εντολή δττως ή Κυ 
ριακή είναι ήμερα αργίας διά 
πάντα τά έπαρχιακά καταστήμα
τα, έκτος έάν άνάγκαι τής υπη
ρεσίας επιβάλλουν καί τήν κατά 
τάς Κυριακάς εργασίαν.

----*-----
Έδόθη εντολή δπως καταβλη

θούν εις χρήμα αί άδιειαι τοΰ 
1955. Έφ’ όσον δεν υπάρχουν έν 
ζωή οί δικαιούχοι — δέον δπως 
άναζητηθοΰν οί... κληρονόμοι των 
ύπσκείιμεινοι όμως εις τον φόιρον 
κληρονομιάς.

----*----
ΣΥΝιΑΔΕΛΦΙΚΟΊ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

— Πώς ένήργησαν τάς προα- 
γωγάς οί έκ τών σπλάχνων μας 
προερχόμενοι;

— Πολύ άσπλάχνως.

ιΜπά, σέ καλό σου, τί ύφος εί
ναι αυτό Δημηιτράκη;

— Xμ... έσϋ δεν ξέρεις...
— Τι... νά ξέρω- έσύ λάμπεις 

άπό υπερηφάνεια.
— Ναι... δέν τάιμαθες, Εγινα 

ευεργέτης, μεγάλος εύεργέτηςΙ 
έδώρησα τά αναδρομικά μου στήιν 
Τράπεζα πραγματοποιώντας έτσι 
τήν ιστορική φράση ένός Διοικη- 
τού οτι τό ΰπηρετεΐν εις τήν Τρά 
ττεζσν είναι τιμή. Μάλιστα εγώ 
τήν έπεξέτεινα έπί τό ύλιστικώ- 
τερον «Τό διμρίζειν τάς ας δικαι
ούσαι εις χρήμα άπολαυάς σου 
ΚΑΘΗΚΟΝ».

— Εΐμαι ή δεν είμαι εΰργέτης;

κ. Νώση Μεταξά — Μεσσηνέζη. 
Στις 240 σελίδες του παρατίθεν
ται επίσημα Εγγραφα τά όποια 
έξετρύπωσεν ό ιστοριοδίφης συγ- 
γραψεύς καί ζωντανεύουν οί πα
λιοί -καιροί καί οί θεμελίωταί τής 
νεωτέρας Ελλάδος. Είναι ένα 
βιβλίο πού αξίζει.

Λ
Έξεβόβηισαν έπίσης καί κύκλο 

φορούν, τά κατωτέρω βιβλία έκλε 
κτών συναδέλφων :

Π. Β αζούρα : «Άσημένα χαρά
ματα».

Όρ. Φλίγγλερ : «Τ’ ’Αγρίμι
καί ή Νεραϊδογέννητη»

Σπ. Διλιντά : «;* Εγχειρίδιου
Γεν. ’Αρχών Λογιστικής καί Λογ. 
Συστήματος τής Ε.Τ.Έ.Α.

Στεφ. Στεφ-άονυ1: «‘Ιστορία 
και Ζωή». Μηνιαίον εϊκονογραφη- 
μένον περιοδικόν. Κάθε τεύχος 
περιέχει καί ενα αύτοτελές ίστο 
ρικόν θέμα γραμμένο σύντομα καί 
ευχάριστα.

Καν Π. Βαζούραν Πειραιά. Έ 
πιστολή σας έλήφθη. Λόγω τοΰ Ο
τι τό "τεριεχόμ;νον άναφέρετσι εις 
προσωπικόν θέμα δέν δύναται νά 
δημοσιευθή. ‘Ως προς τό οίκονο
μ ιικόν ζήτημα θά λάβητε ιδίαν ά- 
πάντησιν έκ μέρους τού αρμοδίου 
μέλους τής Δ.Ε.

είτε συλλογική, δπως ή ήμετέρα, 
είναι ή ίκανοποίησις τού όλου 
ανθρωπίνου μό-χθου. Αυτού ταμ 
πολυτίμου μόχθου τό προόν προ 
οτταθοΰν νά μάς άρπάσουν σή. 
μέραν.

Θά τό προστατεύτωμεν μέ τήν 
αποφασιστικότηταν τήν οποίαν έ- 
βάλλει ή δικαιολογία τής ΰπάριξε 
ως.

Ιδού ή υψηλή σημασία τοΰ ά
γώνος. Ε’ίμεθα βέβαιοι ότι εις 
αύτόν θά υπακούσετε πάντες καί 
πάντες, άνευ ούδεμιάς έξαιρέ- 
σεως, θά άπόσχητε τών εργασι
ών σας καθ’ δλην τήν αυριανήν ή 
μέραν τοΰ Σάθβάτου.
ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜ-

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤ1ΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΡΑΠΕΖΟΎΠ ΑΛΛΗΛΩΝ 
ΗΕΑΠ — ΕΗΕ

Άθήναι 29)8)56 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 

Συνάδελφοι,
Ή Συντονιστική ’Επιτροπή 

τών Ταμείων Υγείας συνελθοΰσα 
έκτάκτως σήμερον πρός λήψιν α
ποφάσεων διά τήν άντιμετώπι-σιν 
τών αμέσων κινδύνων οϊτινες προ 
έκυψαν έκ τών δύο διαλυτικών 
διά τήν άσφάλισιν μας σχεδίων, 
τής γνωστής συσταθείσης εντολή 
Προέδρου Κυβερνήσεως τριμελούς 
Κυβερνητικής ’Επιτροπής καί τού 
Υπουργείου Πρόνοιας άπεφάσι 
σε παμψηφεϊ τά κάτωθι:

1) "Απαντα τά Ταμεία Υγείας 
δέν δέχονται ούδεμίαν μεταβο
λήν τού σήμερον ύφισταμένονυ- κα 
θεοπώτος τής αύτοτελείας των 
καί τής αΰτοδιοικήίσεώς των.

2) Οί Οργανισμοί μας είναι 
πανέτοιμοι διά νά άποδυθοΰν εις 
άγώνα τού όποιου τήν Εκτοίσιν 
καί τήν βαρύτητα δέν δύνανται 
νά συλλάβουν καί νά φανταισθοΰν 
οί γνωστοί διαλ,υταί καί κατα- 
στροφεΐς τής άσφαλισεώς μας.

3) ‘Η ηθική πίεσις καί ό ά
γων μας εναντίον των εχθρών τής 
άσφαλισεώς μας θά τερματισθή 
τότε καί μόνον όταν έκλειψη καί 
ή τελευταία πονηρά σκέψις ήτις 
εΐναί δυνατόν νά θίξη σίονδήπο- 
τε ασφαλιστικόν μας οργανισμό» 
(κυρίας άσψοίλίσεως, επικουρικής 
αΰτασφαλείας καί υγείας) καί 
πεισθοΰν οί άγνοοΰντες τήν πρ-αγ 
ματιχότητα υπεύθυνοι 6τι δέν δύ 
νανται νά πε ι ραματ ί ζωνται έπ’ 
άπειρον εις βάρος τών έργαζο- 
μένωνλ

4) Έφιστώμεν τήν προσοχήν 
τών άρμοδίω/ έπϊ τού τρραστίας 
έκτάσεως κοινωνικού θέματος τό 
όποιον αμεσότατα θέλει δημιουρ- 
γηθή έκ τής άντιδράσεως τού συ
νόλου τών θίγόμενων είς περϋπτω- 
σιν υΐοθ'ετήσεως τών έν λόγω σχε
δίων. Τάς εύθύνας έπϊ τών συμ- 
βησομένων θά φέρη έξ ολοκλήρου 
ή Κυθέρνηΐσις.

Μετά συνάδελφικών χαιρετι
σμών.
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΤΡΑΠΕΖΟΎ ΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 
’Αθήναι 30)8 1956

’Αγαπητοί Συνάδελφοι-
Άπό ιμηνός περίπου, κατόπιν 

εντολής τού κ. Προέδρου τής Κυ- 
βερνίήσεως είχεν συσταθεΐ έκ τρι 
ών Διευθυντών Υπουργείων Έπι- 
τ|ροπή. πρός μελέτην καί είσή- 
γη-σιν έπϊ τοΰ θέματος τής ένοποι 
ήισεως τής Κοινωνικής Άσφαλί'- 
σεως.

Εντός εΐκοσιν ήμερων, ή έν 
λόγψ Επιτροπή κατήρτισε Άνα 
λογιστικήν μελέτην καί ΰπέβαλ,εν 
ήδη έμπιστευτικήν ’Έκθεσιν είς 
τήν Κυβέρνησιν προτείνουσα ώς 
εχομεν έξηικρι-βω-μέναΐς πληροφορί
ας τά κάτωθι:

1) Τήν ένοποίησιν τού Κλάδου 
Συντάξεων είς ένισΐο-ν φορέα δι 
δλους τούς έργατοϋπαλλήλους, δ- 
στις νά ΰπαχθή είς τό Ύπουργεϊι 
ον Οικονομικών ή νά παραμείνη 
άνεξάρτητο-ς διά τής συγχωνεύ" 
σεως είς τούτον πάντων τών ά- 
νεξαρτήτως λειτουιργούντων ήδη 
Ασφαλιστικών Ταμείων.

2) Νά ένοποιηθοϋν οί υφιστά
μενο ι κλάδοι Επικουρικής Άσφα 
λίσεως, διά μειώσεως κυιρίως τής 
ήδη παρεχομένης έρψοδοτικής ει
σφοράς υπαγόμενοι καί ούτοι είς 
τον ώς άνω ένιαίον φορέα τής Κυ 
ρίας Άσφαλισεώς.

3) Διά τά υφιστάμενα Ταμεία 
Προνοίας ή Αύτασφαλείας, ή Έ 
π ι τροπή είση γεΐται δπως πρόσω 
ρινώς παραμείνουν τούτα ώς έ
χουν.

4) Διά τον Κλάδον Υγείας 
προτείνεται ή δημιουργία Ετέρου 
ενιαίου φορέ,ως. Υγειονομικής 
Περιθάλψεως καί ή υπαγωγή του 
είς τό Ύπουργεΐον Προνοίας.

Τών ανωτέρω ενοποιήσεων, κα 
τά τήν Εκθεσιν εξαιρούνται τά 
Δημοσιοϋπαλληλικά Ταμεία καί 
παρά τινων μελών τής Επιτρο
πής προτείνεται έπίσης ή έξαί- 
ρεσις Ταμείων συντηιρουμένων κυ 
ρίως έκ κοινωνικών πόρων.

Καίτοι τό εργον τής Επιτρο

πής, διά θέμα έκτεταμένης καί 
θεμελιώδους σημασίας τής Κοινω 
νι-κιής Άσφαλισεώς, συντελεσθέν 
είς χρόνον θαυματοποιού ταχύ- 
τητος, θά Επρεπε καί μόνον έκ 
τοΰ λόγου τούτου- νά θεωρηιθή ώς 
έστερημένον οίασδήποτε άξίας, 
ή Κυβερνητική σπουδή έν τούτο ις 
καί αί παρσικολουθοΰσαι ταύτην 
χρυφίαι καί έμπιστευτικαί ενέρ
γεια! προκαλοΰν άνησυχίας.

Π.ρό -τής τοιαύτης καταστά- 
σεως, τό ’Εκτελεστικόν Συμβσύ 
λιον συνεζήιτησε χθες εκτάκτως το 
μέγα τούτο ζήτημα καί άπεφάσι 
σεν όμοφώνως τήν αποστολήν τού 
έν τελεί τής παρε-ύσης παρατει- 
θεμένου τηλεγραφήματος.

Έν συνεχεία άπεφάσισεν επί
σης δπως, μέχρι» τής προσεχούς 
έβδσμάδος τδ βράδύτειρον καί με 
τά τήν διερεύνησιν τών Κυβερνη
τικών προθέσεων, έξετάση τά μέ 
τρα τής πρώτης άγωνιστικής μας 
άντιδρόοσεως.

ΙΠ-ροκοιταβολικώς πάντως διε 
δηλώθη ή καθολική έν τφ Έκτε- 
λεστιΙκφ Συμίβουλίψ άπόφασις δ
πως, διά τήν προστασίαν τού μέλ 
λοντος ημών καί τών οικογενειών 
μας. στηριζό|μενοι είς τήν Αυτο
τελή ΆσφοΔισίν μας οί Τραπεζι 
τικοί Υπάλληλοι προβάλουν τήν 
σκληροτέραν καί πλέον ανένδοτον 
άντίστασιν.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ 
Πρόεδρον Κυβερνήσεως 

Αντιπρόεδρον Κυβερνήσεως 
Υπουργούς Συντονισμού, Οίκο- 

νομ ιικών, Έργασί ας Προνοίας 
Βουλήν 'Ελλήνων

'«‘Η Κυβερνητική ’Εντολή κοααρ 
τισθεΐσα Εκθεσις ένοποιήσεως 
Κοινωνικής Άσφαλί-σεως, δι’ ά- 
ν^ξαιρέτσυ συγχωνεύσεως είς 
ίΚΑ ή ικεχωρισμένον ένιαίον φο
ρέα Αύτοτολών Ασφαλιστικών Τα 
μείων, προικαλεΐ Εντονον αίσθημα 
άβεβαιότητος καί άνασφαλείας

παμάχωιν Τραπεζιτικών Ύπαλλή 
λων ΣΤΟΠ

Μακρα πείρα έκ λειτουργίας 
εύρυτέρου φοριέως Ι.Κ.Α. άποδει- 
χ,νύει σοβαρας ’Οργανικός αδυ
ναμίας αΐτινες άσφαλώς έπιταθώ 
σιν δι’ έπεκτάσεως εις πολλαπλά 
σιον αριθμόν ήσφαλ ισμένων Σ ΤΌΠ

Προ πάσης σικέψεως δημίουργί 
ας εκτεταμένων φορέων Κοινωνι
κής Άσφαλισεώς επιβάλλεται Οί 
κονεμική, ’Οργανική καί Λειτο,νρ 
γιική ύττοδειγματοποίησις Ι.Κ.Α. 
μετά όττοίαν συζητηθήσονται υ
πό συνθήχας εμπραγμάτου εμπι
στοσύνης λύσεις γενικής ένοποι
ήσεως ΣΤΟΠ

Απλή λογική άνοπάντητος πα
ρά νεφελωδών θεωρημάτων Έκθέ- 
σεως έρωτά πιώς είναι δυνατόν 
ευδοκίμηση μελετώμενος ευρύτα
τος ένιαϊος καθολικός φορεύς Κοι 
νωνικής Άσφαλισεώς όταν Κρά
τος καί θεωρητικοί του τής Έπι 
τροπής ένοποιήσεως άπεδείχθητ 
σαν ανίσχυροι θεραπεύσουν μάκ
ρος διαπιστώσεις σοβαρας, αδυ
ναμίας μικρότερου φορέως ώς 
Ι.Κ.Α. ΣΤΟΠ

Ύποιβληθεΐσα "Εκθεσις μετά 
συνοδευτικής άνσλογ ιστ ι ιςή(ς Με
λέτης συντοοχθεΐσαι είς ώμολογη- 
μένον παρά συντακτών τελείως 
άνεπαρΙχήι χρόνον είναι άνήκου- 
στον άποτελέση βάσίν οίασδήπο
τε οποφάσεως· ΣΤΟΠ

Κολοσιοϊον θέμα, Κοινωνικής 
’.Ασφαλισεώς δύναται μελετηθή 
είς Δημοκρατικήν Χώραν μόνον 
συμμετοχή ενδιαφερομένων. Συν
ταγματική δέ επιταγή κυρίως έ- 
κιείνων οϊτινες κληθώσι-ν διαθέσο; 
σιν Ασφαλιστικός των περιουσί
ας ΣΤΟΠ

Πάσα τυχόν άπόφασις μέ 6ά- 
σιν πρόχειρον Εκθεσιν πρακαλέ- 
ση ανένδοτον άγώνα συ μ πάσης
τάξεως Τραπεζοϋπαλλήλων ΣΤΟΠ 
ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΙΒΟΥ 

ΛΙΟΝ»

λίων τών Συλλόγων Συνταξιού
χων τής Ε.Τ.Έ.Α.,- εξέλεξαν 8μελή 
συντονιστιικιήιν Επιτροπήν ΰ)πό 
τον Προεδρεύοντα Πρόεδρον τού 
Σ ελλόγου τών Συνταξιούχων 
τής Εθνικής Τραπέζης, ή όποίσ 
έρχοιμένη άμελητί είς έπαφήν με
τά τών Συλλόγων τού έν ενερ
γείς! Προσωπικού καί τών Συντα
ξιούχων τών λοιπών Τραπεζών θέ 
λει καθορίσει τά ένδεικ,νυόμενα 
μέτρα κοινής ένεργείας πρός ά- 
ποτελεσματικωτέραν διεξαγωγήν 
τον δλου άγώνος.

Πρός τούτο ις κίολεΐ σπαν τό έν 
ενεργεί α καί υπό Σύνταξιν πρόσω 
πικόν τής Ε.Τ.Ε.Α. είς αΰστηράν 
έπιφυλακήν

Μετά συν αδελφικών χαιρετι- 
ΤΑ ΔΙ Oil Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

τήν διά τεχνικούς λόγους σημει- 
ωθεϊσ'αν απουσίαν των, άπό τήν 
έκδήλωσίν τής παρελθούσης Τε
τάρτης, βά συμπληρώσουν διά 
48ώρου άγώνος, άρχρμένου άπό 
σήμερον.

Τό Εκτελεστικόν Συμβούλιο',· 
αισθάνεται υψηλόν χρέος καί ά
πό τής θέσεως ταύτης, νά συγχα 
ρή θερμότατα δχι μόνον τούς Τρα 
πεζικού ς συναδέλφους, άλλα καί 
δλας τάς Διοικήσεις καί τ« μέ
λη τών ώς άνω Συλλόγων» οί'τινιες 
μέ παραδειγματικήν συναντίληψιν 
έ ξετέλευαν τό άγωνιστικόν των 
καθήκον.

Με τήν αύΐήν συνοχήν καί τήν 
ιδίαν καθολικόιτητα, θά διεξαχθή 
καί ό προαναγγελθείς ήδη άγών, 
τής 24ώρου άπεργίάς τής αύριο,ν

Έζητήσαμεν άπό τήν Κνβέρνη- 
σιν, μίαν κατηγορηματικήν καί 
σαφή διαβεβαίωσιν δτι, οί Α
σφαλιστικοί μας Όργανσμοί, οΐ 
τινες λειτουργόύν άνευ κοινωνι
κών1 επιβαρύνσεων άνευ υψηλών έ 
ξόδων διαχειρίσεως. Εχουν ύπο- 
δειγματικήν! τάξιν καί αύστηρόν 
Διοικητικόν καί Διαχειριστικόν 
Ελεγχον, νά παραμείνουν Εξω παν 
τός αβέβαιου πειράματος ’Ασφα
λιστικής ένοποιήσεως.

Αντί τής τοιαύτης διαβειβαιώσε- 
ως> αί χβέσιναί δηλώσεις τού κ„ 
Προέδρου τής Κυβερνήσεως, έπαυ 
ξάνουν τους ψόΐβους διά τόν ΰφι- 
στάμενον κίνδυνον καί αποκαλύ
πτουν τήν εμμονήν τών Κυβερνητι
κών1 προθέσεων καθ’ άς, τά Α
σφαλιστικά μας Ταμεία άτι να πα

ΜΕΤΑ ΤΡιΙ ΑΚΌΝΤΑΕΤI ΑΝ 
Πληροφορούμεθα δτι, παρά τάς 

καταβαλλόμενος προσπάθειας πα 
ρά τών αρμοδίων τής Διοικιήσεως 
δπως έξευρεθή δικαία βάσις διά 
το έπίδρμα χειριστριών λογιστι
κών μηχανών τοιαύτη δέν έξευρέ- 
βη είσέτι. Είς παρουσ ι ασθείσαν 
’Επιτροπήν άπό γηραιός καί σε
βάσμιας χειριστρίας ό άρμάδιος 
Διευθυντής έδήΐλωσε δτι ή Τρά
πεζα δέν Εχει χρήΐματα λόγω τής 
ΰπάρξεως τοΰ προβλήματος τών 
ασφαλιστικών Ταμείων. Πάντως 
ή υπομονή δέν βλάπτει καί άλλω
στε : Ή Δικαιοσύνη οΰκ έν τ ώ 
χόσμω τούίτω ·

——#----
Δι’ εγκυκλίου ονομάζονται έπί 

τιμοι ϋπολογιστεί Α'. οί συ|μπ- 
ληρώσαντες 40)ετιίαν είς τον βαθ 
μόν τού Ύπολογιστοΰ Β'

Διευκρινίζεται δτι τοιαύτης ό 
νομασίας έδικαιώθη,σαν δσοι τήν 
40)ιεΐτί<<ν τήν συνεπλήιρωσο)ν δι’ 
εργασίμων ήμερων καί δέν εΐχον 
χτυπήσει κόκκινο σιήν καρτέλλα 
τους, τουλάχιστον έπί μίαν συνε 
χή 5ετίαν.

----*----
Ύπεγρό«1>η εγκύκλιος, δι’ ής 

επιτρέπεται ή εθελούσια Εξοδος 
είς τούς συμπλη,ρώσαντας 25ιετί- 
αιν είς τόν βαθμόν τού Δοκίμου 
καί 30ετίαν είς τόν βαθμόν τού 
Ύπολογιστοΰ Β'.

. Άθήναι, 7 Σεπτεμβρίου 1956 
ΑΝΑΚΟϋΝΩΣΙ Σ 

Συνάδελφοι.
Αί Κυβερνητικά! μελέται καί 

τά σχέδια διά τόν άφαινισμόν τής 
αυτοτελούς υγιούς Κοινωνικής 
Άίάφαλίσεως εΐχον ώς αποτέ
λεσμα ενα τεράστιον κοινωνικόν 
σάλον, τόν- όποιον δημιουργεί ή 
δίκαια άγανάκτησις τών εργαζο
μένων, οϊτινες σιδηροδέσμιοι ά
γονται πρός τήν κόλασίν τοΰ 
ΙΚΑ

‘Η σύγχυσις τών συνομωτών. 
οί όποιοι έχάλκευισαν έν πλήρει

φερομενων τά εξοντωτικά σχέδια, 
υπήρξε τοιαύτη ώσΤιε ό μέν κ. Υ
πουργός τής ’Εργασίας νά πρό
βα ίνη είς δηλώσεις δτι τά δημο- 
σιευθέντα δέν άπηιχοΰν τάς Κυ
βερνητικός απόψεις» ό δέ κ. Πρω 
θυπουργός δτι τά μέτρα λαμβά" 
νονται «πρός τό συμφέρον τών ή- 
σφαλισμένων καί έπομένως ή, α
περγία «στερείται οίουδήποτε η
θικού καί λογικού ερείσματος». 
Μέ άλλα λόγια δτι αί οΰραΐ, αί 
ταλαιπωρίαι, αί συντάξεις θανά- 

(Συνέχεια είς τήν 5ην σελ.)

μέλλοντος ’Εργαζομένων καί Ά-

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝ)ΞΙΟΥΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝ)ΞΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 1)9)1956
Τά Δ. Συ|μΙ6ούλια τών Συλλό

γων τού έν ένρργεία Προσωπικού 
τής Ε.Τ.Ε.Α. (Έθνιΐκής καί Άθη 
νών) θεωρσΰντα δτι ό άγώνδν δι
εξάγει ό Σύλλογος τών Συνταξι
ούχων ’Εθνικής Τραπέζης: πρός 
ένίσχυσιν καί κστοχύρωσιν τών 
Ασφαλιστικών Ταμείων τής Ε.Τ. 
Ε,Α. είναι κοινός, ένδιαφέρων είς 
τόν ίδιον βαθμόν τά έν ένεργείςί 
προ σωπ ιικόν τής Τραπέζης, δια
κηρύττουν τήν πλήρη άλληλεγγΰ- 
ηντων καί τήν όητοφασίν των νά 
έλθουν δι’ δλωιν τών μέσων, ακό
μη, καί τής άπεργίάς, είς ένίσχυ- 
σιν του» διά τήν έπίλυσιν τού ώς 
άνω θέματος.

Συνελθόντα είς επανειλημμένος 
συσκέψεις μετά τών Λ. Συμβάν σμων

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΤΡ ΑΠΕΖ ΟΎ-ίΠΑΛΑΗΛ IΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣ ΕΩΝ ΕΛΑΑΔΟ Σ

’Εν Άθήναι ς τή 7)9)1956 
Άνακοιίνωσις ΰπ’ άριθ. 21 

Αγαπητοί Συνάδελφοι»
Ή δίωρος διαμαρτυρία τής, 

προχθές έσημείωσεν απόλυτον έπι 
τυχίαν.

Άπβδείχθη δι’ αύτιής, ώς άλ
λωστε άνεμένετο, ή άνεξαίρετος 
κατανόηισις έπί τού άγώνος διά 
τήν προιχσπισιν τών Ασφαλιστι
κών μας Ταμείων. Οί κίνδυνοι οί 
όποιοι τά απειλούν, έξηλέικτρισαν 
τήν άγανάκτησιν δλων ανεξαιρέ
τως τών Τραπεζιτικών Υπαλλή
λων, είς τρόπον ώστε διά τής κα
θολικής άποιχής των, νά νεκρώ
σουν έπί δίωρον δλα τά Καταστή 
ματα τών Τραπεζών έν Άθήναι ς 
Πειραιεΐ -καί Χολ αργώ·

Μέ όμοίαν επιτυχίαν έξεδηλώ- 
6η ή διαμαρτυρία καί είς τους συ 
μετέχοντας είς Τόν αγώνα Συλλό 
γους τοΰ Έργστοτεχνικοΰ Προαω 
πικού τής ΗΕΑΠ, τοΰ Ύπαλληλι 
κού Προσωπικού τής ΗΕΑΠ, τών 
‘Ελληνικών ’Ηλεκτρικών Σιδηρο
δρόμων, τού ’ Οργανισμού Λιιμένος 
Πειραιώς, τής Ελληνικής ’Ηλεκ
τρικής Εταιρείας, τών Υπαλλή
λων διαχειρίσεως Υπεγγύων Προ 
σόδων καί τών Υπαλλήλων ’Ανω
νύμων Ασφαλιστικών Εταιρειών.

Τά Συνδικάτα τοΰ Όργανι 
σμοΰ Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, 
έξεδήλωσαν έπίσης, τήν συμπα- 
ραστασίν των καί έδήλωσαν δτι.

ΝΕΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΤΕΩΣ Ε.Τ.Ε. 
AreAMLOlMSi.SDS 

Άθήναι 8 Σεπτεμβρίου 1956 
Συμμεριζάμενοι απολύτως τήν 

αγωνίαν καί τό άδιάπτωτον ένδι 
αφέρον τό όποιον καθημερινώς έ 
'πμδεικνύεται παρά τών Μελών 
τοΰ Συνεταιρισμού μας, περισ
σότερον δέ έκ τής μέχρι σήμερον 
καθυστερήσεως τής ένάρξεως τής 
χρηματοδρίτήΐσεως έκ μέρους τοΰ 
κ. Λ. Βεράρ, εις έκτέλεσιν τών δ 
,ρων τής ύπογρ-σφείσης μετά τής 

γνωστής Σ νμ βάσ-εώς 
«αί πρός πλήρη ένημέρωσιν τού
των, λίαν συιντόμως θά ε’ίμεθα είς 
θέσιν νά άνοκοινώσωμεν τά άπο- 
τελέαμοίτα ενεργειών μας πρός 
αρμοδίους Ελληνικούς καί ξένους 
παράγοντας, διά τήν κατά τόν 
συμφερώτερον δυνατόν τρόπον στέ 
γασιν τών Συνεταίρων μας καί 
έξ έτέρας πηγής.

Έκ τού Δ. Συμβουλίου

ΕΚ-ΖΆΟΧΕΙΖΒ
"Ενα εξαιρετικά καλογραμμένο 

καί καλαίσθητα τυπωμένο βιβλίο 
έπλούτισε τήν Ελληνική, βιβλιο
γραφία. Είναι τό βιβλίο «ΙΓεώρ- 
γιος ΣΙταϋρος καί Εθνική Τρά
πεζα» τού αγαπητού συναδέλφου

ρ έχουν μίαν έξισρρροπημένην ά- 
σφαλιστικιήν προιστασίαν» καί α
ποτελούν τούς δείκτας μιας άσφα- 
λιστνκής άρτιότητος, πρέπει νά 
παράδοθοΰν είς τόν έξαφανιαρόν 
τής συγχωνεύσεως καί νά ΰποβλη 
θοΰν είς τήν θεραπείαν «νόσου» 
έξ ής δέν πάσχουν.

Προ τής τοιαύτης επικινδύνου κα 
ταστάσεως, ή προαναγγελθείσα 
24ωρος άπεργία θά πραγματοποι 
ηθή. Θά είνα: ή τελευταία προει- 
δοποίησις πρός τήν Κυβέρντρπν, 
ϊνα μ ή έκτεθή α’υτη είς αποφάσεις 
κατά τής άσφαλισεώς, αΐτινες τό 
τε θά προκαλέσουν μίαν άνευ προ 
ηγουμένου άναστάτωσιιν» μέ συνέ
πειας άγνωστους.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Ή άσφάλισις,* είτε ιδιωτική.
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ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΕΝΤΑΞΙΣ
Υπό τοΰ κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΟΥΓΚΟΥ — Λογ. Β

*Η Δ. Ε. του Συλλόγου διά τής 6ΐΓ 
άριθ. 12)22.8.956 άνακοινώσεως, ά- 
ψου μάς γνωρίζει ότι διά των κατά 
κλιμάκια κοινοποιούμενων προαγω
γών διεψεύσθήσαν αί έλπίδες της περί 
καθολικής άποκαταστάσεως των κα
τά τό ποςρελθδν άδικηθέντων., διακηΓ 
ρύσσει ότι, βασικόν αίτημα τόσον αύ· 
τής όσον καί ολοκλήρου του πρόσω· 
πικου/ παραμένει ή διενέργεια νέας 
έιντάξεως βάσει αναθεωρημένου όργα- 
νισμοΰ.

Έπανερχόμεθα: outgo, είς τόν όρθόν 
δ,ρόμον, τόν όποιον διά τής ύπ’ άριθ. 
7)5.7.56 άνακοινώσεως εϊχομεν έγ- 
κάτιαλείψει έφόσον είς τά περιλαμβα
νόμενα είς τήν άνακοίνωσιν τούτην 
«βασικά» κατά τήν έκφρασιν τής Δ. 
Ε. Θέματα, ούδέν άνεφέρετο διά τήν 
άναθεώρησιν του όργανισμου καί τήν 
δικά ία ν ένταξιν του προσωπικού.

Ποϊαι αί διά του Ισχύοντος όργα- 
νισιμοΟ και κατά προέκτασιν διά τής 
έπακολο υθησάσης έντάξεως καθιερωθεΐ- 
σαι είς βάρος μας άδικίαι είναι 
είς όλους γνωσταί, καί έχουν, κατά 
τό παρελθόν, άναγραψη καί άναλυ- 
θή διά των στηλών τής «Τραπεζιτι
κής». Θά μου έπιτραπή όμως νά πι
στεύω, ότι σήμερον έπιβάλλεται όπως 
άνασύρωμεν έκ νέου τό όλον θέμα 
καί ύπό τό φώς τής δημιουργηίθεί- 
σης έν τή Τραπέζη μας νέας κατα- 
στάσεως, έπιχειρήρωμεν μίαν νέαν 
δημοσίαν συζήτησιγ πρός έξαγωγήν 
συμπερασμάτων, μέ τήν έλπίδα ότι τά 
συμπεράσματα τούτα συντιθέμενα θά 
είναι δυνατόν ν’ άποτελέσουν μίαν 
βάσιν διά τήν έκ μέρους τών αρ
μοδίων λήψιν μιας σειράς ύπέρ τής 
Τραπέζης καί του Πρσσωπικοϋ μέ
τρων.

I.— ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΙΕΣΙΑΣ:
Ό ’Οργανισμός Υπηρεσίας τής νέ

ας Τραπέζης, συγκρινόμενος μέ τόν 
είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν τής 'Ελ
λάδος τελευταίως ίσχύσαντα τοιου- 
τον, παρουσιάζει συν τοΐς άλλοις καν 
τά έξης μειονεκτήματα:

ια) Καταργουνται αί προσαυξήσεις 
είς του ς μισθούς τών κάτ ω του Λογ ι
στοί) Α'. υπαλλήλων, μέ άποτέλεσμα 
νά στερηθούν οδτοι μιας σοβαράς οΐ 
κονρμικής ένισχύσεως.

β) Μειώνεται τό ποσοστόν προσαυ- 
ξήσεως λόγω παραμονής είς τόν αυ
τόν βαθμόν διά τούς Δογιστάς Α'. 
άπό 15ο) ο είς 10ο) ο.

γ) Δημιουργείται συσσώρευσης τών 
υπαλλήλων είς τόν βαθμόν τού Λο- 
γιστού Α'.

δ) ΚαταργοΟνται τά έπιδόματα θέ- 
σεως, λογιστικής μηχανής, τεχνικόν, 
λογιστικόν, κλπ., άτι να προϋπήρχον 
τής συγχωνεύσεως είς τήν Εθνικήν 
Τράπεζαν.

ε) Δημιουργούντάι νέοι βαθμοί, 
στ) Καθορίζεται ό τρόπος έντάξεως 

του Προσωπικού έκατέρων τών συγ- 
χωνευθεισών Τραπεζών, έπί τή βάσει 
άνίσου καί άδικου μέτρου.
ΓΙ.ν- ΕίΝΤΑΞΙΣ:

’Επί τη βάσει τών κανόνων τούς ό
ποιους ό οργανισμός ούτος καθιερώ
νει καί είδικώτερον τών εδαφίων Β'
Γ καί Ζ του άρθρου 34 τών μετα
βατικών διατάξεών του, έγένετο κατά 
τό 1953 ή ένταξις τού Προσωπικού.

Καί μόνη ή άνάγνωσίς τών εδαφίων 
τούτων άρκεϊ διά γά άντίληφθή πας 
τις τό μέγεθος τής προσγενομένης είς 
βάρος τού έκ τής Εθνικής Τραπέ
ζης προερχρμένου Προσωπικού άδι- 
κίας.

Τά έδάφια Β' καί Γ' άναφέρουν:
ΕΔΑΦΙΟΝ Β' «Τό προσωπικόν τό 

προ ερχόμενον παρ’ έκατέρας τ ών Τρα
πεζών διατηρεί τόν βαθμόν όν εΐχεν 
είς τήν Τράπεζοιν έκ τής όποιας προ
έρχεται καί μέ τόν βαθμόν τούτον έν- 
τάσσεταί είς τό προσωπικόν τής Τρα
πέζης τής σειράς άρχαιότητος καθο 
ριζομένη,ς άνολόγως τών έτών παρα
μονής είς τόν βαθμόν τόν όποιον κα
τέχει κατά τήν ένταξιν».

ΕΔΑΦΙΟΝ Γ' : «’Εάν κατά τήν έ- 
ψαρμογήν του παρόντος ’Οργανισμού 
υπάλληλος προερχόμενος έξ έκατέ
ρας τών συγχωνευθευσών Τραπεζών 
έχει συνολικά έτη ύπηρεσίας όλιγώ- 
τε,ρα τών όσων κατά τόν παρόντα 
’Οργανισμόν προβλέπονται* διά τόν 
βαθμόν όν κέκτηται σήμερον,, διατη
ρεί μόνον τάς άποδοχάς του βαθμού 
του, πλήν έντό/σσεται είς τόν άμέ- 
σως κατώτερον βαθμόν, διατηρών ό
μως τό δικαίωμα τής αύτομάτου 
προαγωγής εύθύς άμα τή συμπληρώ
σει τών διά του παρόντος ’Οργανι

σμού προ βλεπο μένω ν έτών ύπηρεσίας. 
Η διάταξις αυτή Ισχύει μόνον διά 

ίούς μέχρ ι του βαθμού του Λογ ιστού 
Α*. συμπεριλαμβανομένους βαθμούς». 
Έκ τών έδαφίων τούτων τό μέν Β ά- 

φορφ τούς ύπαλλήλους άμφοτέρων 
τών Τραπεζών, ένώ τό έδάφιον Γ'. 
καλύπτει μόνον τό έκ τής τέως Τρα
πέζης Αθηνών προσωπικόν., τό όποιον, 
βάσει του ’Οργανισμού τής Τ,ραπέζης 
ταύτης είχε ταχυτέραν βαθμολογι
κήν έξέλιξιν.

Έκ του ύποβληθέντος κατά τόν Νο
έμβριον 1954 προς τόν Υπουργόν 
Εργασίας, Υπουργόν Προεδρίας 
τής Κυβερνήσεως καί τήν τότε Διοί- 
κη,σιν τής Τραπέζης, υπομνήματος 
του Συλλόγου (έπί προεδρίας κ. Μ. 
Τσουδερου) άναιφιερομένου είς τήν έ 
ψαρμογήν τών διατάξεων τών άνωτέ- 
ρω έδαφίων καί λαμβανομένου ύπ’ 0- 
ψιν ότι ή μισθολογική έξίσωσις τών 
υπαλλήλων τής Τραπέζης Αθηνών 
πρός τούς ύπαλλήλους τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, προηγήθη τής έντάξεως, 
προκύπτει ότι:
Υπάλληλος 5 έτών τ. ’Αθηνών έντάσ- 

σεται ώς Ύπολογ. Β' μέ άποδοχάς 
Ύπολογ. Α'.

Υπάλληλος 5 έτών τ. ’Εθνικής έντάσ- 
,σεται ώς Ύπολογ. Β μέ άποδοχάς 
Ύπολογ. Β'.

Υπάλληλος 9 έτών τ. ’Αθηνών έντάσ- 
σεται ώς ύπολογ. Α'. μέ άποδοχάς 
Λογιστ. Β'.

Υπάλληλος 9 έτών τ. Εθνικής έντάσ- 
σεται ώς ύπολογ. Α'. μέ άποδοχάς 

Ύπολογ. Α'.
Υπάλληλος 1.2 έτών τ. ’Αθηνών έντάσ- 

σεται ώς Λογιστ. Β'. μέ άποδοχάς 
Λογιστ. Α'.

Υπάληλος 12 έτών τ. Εθνικής έντάσ- 
σεται ώς Λογιστ. Β'. μέ άποδοχάς 
Λογιστ. Β'.
Σημειωτέον ότι διά τούς πλείστους 

τών ύπαλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης προϋπάρχει τών άνω έτών ή προ- 
σωρινότης, ή όποια φθάνει κατά κα
νόνα τούς 1(2—18 μήνας, ύπερβαί- 
νει δέ αύτούς κατά πολύ είς είδ;κάς 
περιπτώσεις.

Βεβαίως, μέρος τών ύπαλλήλων, 
τή,ς Εθνικής Τραπέζης, άποκαθίστα- 
ται, όσον άφορφ τήν άνω μισθολο 
γικήν διαφοράν, διά τών διενεργου- 
μένων ήδη προαγωγών. Παραμένει ό
μως μέγα μέ,ρος Υπολογιστών Α'. 
καί τό πλεΐστον τών Λογιστών Β'. 
οί όποιοι δέν έχουν συμπληρώσει τόν 
υπό του ίσχύοντος ’Οργανισμού προ- 
βλεπόμενον χρόνον προαγωγής, καί 
διά τούς όποιους θά έξακολουθήση υ
φιστάμενη ή διαφορά θύτη. Έξ άλ
λου, διά τήν πλειονότητα τών κάτω 
του βαθμού Λογ. Β', ύπαλλήλων.. πα
ραμένει έκκρεμές τό θέμα τών έτών 
προσωρινόν η τος. Ύπεράνω όμως ό
λων αύτών εύρίσκεται ή διά τού έ- 
δαφίου Γ'. δημιουργηθεΐσα άνωμα- 
λία είς τήν VALEUR, άνωμαλία ή ό
ποια δέν είναι μέν άπολύτως αισθητή 
είς τούς κατωτέρους βαθμούς, έχει 
όμως καταστή βραχνάς
είς τά άνώτερα κλιμάκια τής Ιεραρ
χίας, όπου καί προβλέπονται, ύπό 
τού ’Οργανισμού/ ώρισμέναι όργανι- 
καί θέσεις.

Τό έδάφιον Ζ' άφορά τούς άπό του 
Λογ ιστού Α' καί άνω ύπαλλήλους οι 
όποιοι καί μόνον κατά τόν έν ίσχύΐ 
’Οργανισμόν δικαιούνται προσαυξή- 
σεων.

Έκ τής έψαρμογής του έδαφίου 
τούτου καί βάσει τών είς τό προνα- 
ψε,ρθέν υπόμνημα του Συλλόγου π ερι- 
λα μ βανο μένω ν στοιχείων, προκύπτουν 
τά κάτωθι:

1) ΟΙ ύπάλληλοι τής τέως Άθη 
δέν χάνουν προσαύξησιν διότι

του .Υποτμημάτάρχου τής τέως ’Α
θηνών μέ 28 έτών ύπηρεσίαν, δεδομέ- 
ycu ότι ό τελευταίος έχει λάβει άπά- 
σας τάς υπό τού ’Οργανισμού προ- 
βλεπομένας προσαυξήσεις.

Έξ άλλου, δύο λογισταί Α', καί 
οΐ δύο έκ τής τέως Εθνικής., έχον- 
τες διαφοράν άρχαιότητος 6 μηνών, 
μετά τήν ένταξιν έχουν ήδη άπόστα- 
σιν είς τήν σειράν άΡΧι:Χιύτητος τριών 
έτών καί 6 μηνών.

Διά τών άνωτέρω έκτειθέντων άπο- 
καλύπτεται μέρος μόιχιν τών είς βά
ρος μας γενομένων άδικιών. Ή καθ’ 
ήμέραν πράξις μόος δίδει πλείστας 
όσας άποδείξεις τής άδικου μεταχεν 
ρίσεως ής έτύχσμεν κατά τό παρελθόν. 
Πιστεύω ότι είναι έξω τών προθέ
σεων τής Σεβαστής Διοικήσεως ή συ- 
νέχισις τής άρρύθμου ταύτης κατα· 
στάσεως, δι’ ό καί κατά τήν γνώμην 
μου, είς ήμάς καί τούς έκπροσώπους 
μας έναπόκειται ή ύπόδειξις τών 6ρ- 
θών έ κείνων λύσεων, αί όποια ι,, ο0· 
σαι έντός του πλαισίου τών οικονο
μικών δυνατοτήτων τής Τραπέζης, θά 
συντελέσουν είς τήν άρσιν τών κά
κιστα κειμένων καί τήν άποκατάστα- 
σιν τής δικαιοσύνης.

Κατ’ έμέ, ύπό τήν προϋπόίθεσιν ότι 
θά παραμείνη ώς βασική μας έπιδί- 
ωξίς ή άναθεώρησις του ίσχύοντος 
’Οργανισμού, εύθύς ώς αί έν τή Τρα
πέζι] ·συνθήκαι τό έπίτρέψουν, όψεί- 
λομεν νά έπανέλθωμεν, τάχιστα, εις 
τό παλαιόν αίτημα τού Συλλόγου, τό 
μέ τόσην σαφήνειαν κατ’ έπανάληψιν 
άναπτυχθέν άπό τών στηλών τούτων, 
κατά τό παρελθόν.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΕΩΣ 
ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ :

α) τών έτών ύπηρεσίας, 
β) Τών προσόντων έκάστου. 
y) Τής εύδοκίΐμου ύπηρεσίας του.

Ή Διοίκησίς τής Τραπέζης έχει τήν 
εύχέρειαν καί δύνατ.αι νά άναίθέση 
είς Επιτροπήν έξ άνωτάτων ύπαλλή
λων, προιερχρμένων έξ άμφοτέρων τών 
συγχωνευθεισών Τραπεζών μέ συμμε- 
τοχήν άντ)ίσώπων τών Συλλόγων Ε
θνικής καί ’Αθηνών, τήν μελέτην τών 
μεταβατικών διατάξεων τού ίσχύον- 
τος 'Οργανισμού, τήν διερεύνησιν τών 
έκ τής έφαρμογής τών δημιουργηθει- 
σών άδικιών καί τήν είσήγησιν τών 
καταλλήλων μέτρων ίσοδικαίας έντά
ξεως του Προσωπικού τής νέας Τρα
πέζης.

Έγκρινόμένων τών μέτρων τούτων, 
νά άνατε/Βή είς τήν αύτήν ή άλλην 
παροιμοίας συνθέσεως έπιτροπήν ή έκ 
νέου ένταξις τών ύπαλλήλων καί τών 
δύο Τραπεζών.

Μετά τήν νέαν ένταξιν, ό μισθός έ
καστου ύπαλλήιλου θά είναι δ διά τόν 
βαθμόν είς όν θά έχη οδτος ένταχθή 
προβλεπόμενος.

Κατ’ αύτόν τόν τρόπον θά άποδοθή 
δικαιοσύνη καί θά παύση ή ύφισταμέ- 
νη σήμερον έν τφ ‘Ιδιρύματι άνατα- 
ρσχή, ή συνέχισις τής όποιας μόνον 
ιηρόξενος ζημιών δύναται νά είναι. 
Πόρρω άπέχει τής άληθείας τό ύπο- 
στηριζόμενον ότι διά τής άναθεωρή- 
,σεως τής έντάξεως θά δημιουργηθή 
άναταραχή. 'Αναταραχή, ύφίσταται καί 
ούδέν προσφέρομεν έάν τήν παραβλέ- 
πομεν.

©ΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

01 ΥΠΟΤΑΜΙΑΙ ΕΚ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΣ
Μία συμπαθής τάξις συναιδέλφων^ 

οί .Υποταμίαι έκ μετατάξεως, έχουν 
κι’ ,αύτοί τά βάσανά τους, άπό dSu 
κίες που έγιναν στο παρελθόν κι’ άπό 
τους τύπους που τρώγουν τήν 0ϋσία 
στις σημερινές προαγωγές.

Αύτοί οι άνθρωποι, έχουν ό καθέ
νας τους, πάνω άπό 15—25 χρόνια 
στήν Τράπεζα καί προέρχονται άπό 
τόν κλάδον τών είσπρακτόρων. Μά ό
ταν τους μετέταξαν, δέν υπελόγισαν 
τά πόσα χρόνια είχαν στήν Τράπεζα 
τότε, τί προσόντα είχε ό καθένας 
τους (σπουδών, εύδοκίμου λογιστι
κής ή ταμιακής ύπηρεσίας), πόσες 
διετίες παραμονής είς τόν αύτόν βα
θμόν, άλλά τούς άρπαξαν όλους μαζί, 
τούς στρίμωξαν σέ μια VALEUR καί 
ξεκίνησαν μέ τόν καινούργιο τους 
βαθμό μέ νέες εύθύνες.

Χρόνια καί χρόνια τούς άνέγραφαν 
στούς πίνακας μετατακτέων (όταν έ
φεραν τόν βαθμόν τού είσπράκτορος), 
καί χρόνια καί χρόνια τούς διέγρα
φαν γιατί δέν είχαν λέει «χρηματι
κήν διαχείρισιν» κΓ άς είχαν άπολυ- 
τήρια Γυμνασίου κι” άς είχαν όλα 
τους τά χρόνια λογιστικήν ύπηρεσίαν., 
λές κι’ ή λογιστική έργασία νά είναι

Συνάδελφοι,
Πολλοί δέν μάς έχετε Λ- 

ποστείλει τά ατομικά σας 
δελτία άπογραφής. Τοΰτο ε
πιφέρει μεγάλην 'δυσχέρει
αν εις τό εργον τής αρμό
διας επιμελητείας τοΰ Συλ
λόγου όπως παρακολούθηση 
τάς διενεργουμένας προα- 
γωγάς καί ένεργήση διά 
τήν έγκαιρον έ- 
πανόρθωσιν άδικιών.

Άποστείλατέ μας άνευ ά- 
ναόολής μέσω τών άντιπρο- 
σωπειών τοΰ Συλλόγου τά 
άπογραφικά σας δελτία σα-; 
φώς καί έπαρκώς συμπε- 
πληρωμένα.

| "Η αδιαφορία πλήττει τό 
ί πρώτον τούς άδιαφοροΰντας.

κατώτερη άπό τήν Ταμιακή. ’Εμπό
διο ήταν τό άρθρο ν 20 παράγ. δ', 
του παλαιού ’Οργανισμού τής τέως 
Εθνικής Τραπέζης.

!Κα! γίνονται οί μετατάξεις του 
1953 μέ βάσιν τόν παλαιόν ’Οργα
νισμό.

Σ’ αύτές, μετατάσσονται όλοι οΐ 
έχοντες χρηματικήν ή όχι διαχείρισιν 
καί τό πιδ σπουδαίο μέ τό ίδι0 άρθρο 
20 παράγρ. δΖ πού όριζε ότι μόνον οί 
έχοντες υπεύθυνον χρηματικήν διαχεί- 
ρισιν μετατάσσονται στον βο)9μό του 
Ύποταμίου.

Μά δέν είναι άδικο αώτό;
Δέν πρέπει όλα αυτά τά χρόνια τής 

ά να γραφής καί τής διαγραφής τους 
είς τούς τότε πίνακας μετατακτέων νά 
ύπολογ ι'σθοϋν καί ν’ άναγ νω ρ ισ.8οϋ> 
γιά τό καθένα χωριστά, καί άνά- 
λογα μέ τά χρόνια τους στήν Τράπε
ζα, τά προσόντα τους, τό μίσθό τους 
καί τήν έν γένει ύπηρεσίιακή τους κα> 
τάρτισι;

Ο Σύλλογος σ* αύτό έκοπ*ε τό κα
θήκον του. ύπέβαλε ατό τμή μα Προ
σωπικού, υπομνήματα, κατατοπιστικά 
σημειώματα, πίνακες σταδιοδραμήσε- 
ως (άπό άπόψεως μισθ'οΰ) κι’ ένα σω
ρό χαρτιά πού άποδεικνύεται ότι τό 
θέμα είναι μόνον ΗΘΙΚΟ χωρίς νά 
συνεπάγεται γιά τήν Τράπεζα οΰτε 
δραχμή σάν οικονομική έπιβάρυνσι 
καί ένα πίνακα μέ προτάσεις γιά τήν 
βαθμολογική τους τακτοποίησι γιά 
τήν άρσι τής άδικίας αυτής.

Καί νά ήταν μόνον αύτό;
"Ενας ύποταμίάς Α’ άν έξέλίθη τής 

ύπηρεσίας σήιμερα μέ 25 χρόνια στήν 
Τράπεζα, διατηρώντας μισθόν είσπρά- 
κτορος Α' μέ 5 προσαυξήσεις θά πά- 
ρη μικρότερη σύνταξιν άπό ένα συνά
δελφο Λογιστή Α’ μέ 25 χρόνια, παρ’ 
όλον πού καταβάλλει μεγαλυτέραν 
εισφοράν πρός τό Ταμείο ν Συντάξεωνί 

Ελπίζομε, έστω καί τήν τελευτάίαν 
στιγμήν νά άρη τήν άδικίαν αύτήν ή 
έπι τροπή -τίροαγωγών καί νά δώση 
μίαν άνάλογον προώθησιν ατούς συμ
παθείς συναδέλφους αύτούς πού κατη- 
νάλωσαν τούς έαυτο ύς των είς τήν 
ύπηρεσίαν τή^ς Τραπέζης.

Μ. Κ.

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ;

>ων
ίάς είχον ήδη λά&ει πρό τής συγχω- 
/εύσεως, βάσει τού ’Οργανισμού τής 
Τραπέζης ’Αθηνών.

2) ΟΙ έκ τής τέως ’Εθνικής έχον 
τες τριετίας περισσοτέρας τής μιας 
έπί πλέον τών προβλεπο μένω ν κατά 
τόν ’Οργανισμόν έτών διά τόν βα
θμόν όν κέκτηνται, λαμβάνουν μό
νον μίιαν προσαύξησιν καί

3) "Οσοι έκ τής τέως Εθνικής έ
χουν πρός προσμέτρησιν πλεονάζσντα 
έτη άλλά δέν έχουν τήν 1.3.53 συμ- 
πεπληρωμένην τριετίσγ άπό τής τε
λευταίας προαγωγής των, ούδεμίαν 
προσαύξησιν λαμβάνουν.

Κατά τό άνω ύπό μνήμα, Τμηματάρ- 
<ης Α'. τής τέως 'Εθνικής μέ 33 έ
τών ύπηρεσίαν καί Τμηματάρχης Β'. 
τής τέως 'Εθνικής μέ 27 έτών ύπηρε- · Θέθιν ά 5ί ά μ π Τ Ο I) 
αίαν λαμβάνουν άποδοχάς κατωτέρας I ε[ς τ^, αίτημα τούτα.

Σ. Σ: Ευχαριστούμε ν τόν συν- 
άδ^λςμαν κ, I. Ζούγκον διά τιμν 
συνεργασίαν του. Πρός διάλυσιν 
δμως τυχόν έσφαλμένω)ν έντυπώ 
σεων ευμεύ’α υποχρεωμένοι νά τού 
ύπενθυμίσωμεν δτι ουδέποτε ή πα
ρούσα Δ. Ε. έγκαιτέλειψε1 τό αίτη
μα ’Οργανισμού — Έντάξεως 
(βλ. προγραμματικά ς δηλώσεις, 
‘Τπόμνημα προς Δυοιίκησιν και 
«Τραπεζιτικήν» Ν,ο 164)20.7,56) 
καί υπό τήν έννοιαν τής άποκα- 
ταστάσεως τής δικαιοσύνης έν τή 
Τραπέζη. Επιπλέον αντί τής migor 
τάσεως του άπιστο λογρ,άφο/υ μας 
περί επανόδου εις τό παλαιόν αί
τημα τού Συλλόγου «ιεύθυς ώς αί 
έν τή Τραπέζη συνθήκα^ τό επι
τρέψουν» ή παρούσα Δ. Ε. δέν ά- 
ψίνείω τό αίτημα νά «παληώση» 
άλλά ώς τονίζει εις τήν ύπ’ άριθ. 
12)22.8.56 άνακοίνωσιν λαμβάνει 

έ ιμ μ ο ν ή; ς j

Τί γίνεται; Τί νέα;
Αύτά τά έρωτηματικά άκούω κάθε μέ
ρα άπό τούς συναδέλφους. Μόλις 
βλέπω καί μέ πλησιάζει συνάδελφος. 
τθν προφθαίνω — άν όχι πάντο-τε — 
τις π ιό πολλές φ ορές όμως καί τού 
λέω:

— ‘Ασφαλώς θέλεις νά μάθης τί γί
νεται, έ;

— Ναι, βρε παιδί μ:υ, τόσα χρόνια 
μαραζώσαμε. Ή βωβολογία μας έ
σπασε τά νεύρα, καί τώρα πού άντί- 
λαμβάνοιμαι ότι κάτι γίνεται, έρχο
μαι νά σέ ρωτήσω τί γίνεται;

Αύτά κι’ αύτά γίνονται άγαπητέ 
συνάδελφε.

Μιελετάυε τό κάθε ζήτημα, τό συ
ζητούμε, προβαίνρμε στις άνάλογες 
παραστάσεις, παίρνομε αύτές τις ά- 
παντήαεις, αύτές τις ύποσχέσεις. Δέν 
μας ικανοποιούν αί άπαντήσεις, έπα- 
νερχόμε'6α. * I δρ ώνουμε, άπε ιλουμε, 
σπάμε στά πάε κι’ έλα, γράφομε, ξα
ναγράφομε, μαζεύομε στοιχεία, δια
σταυρώνομε πληροφορίες — κατάλα
βες; όλο καί κάτι γίνεταιI

Πάει ό πρώτος, άνασαίνω γ:ά λί
γα δευτερόλεπτα νάσου ό δεύτερος, 
τί γίνεται;

Έπανάληψις τών όσων είπα στον 
πρώτο. Πάει κΓ αύτός, παίρνω βαθειά 
άνάσα, ωχ: τρίτος, τέταρτος καί πάει 
λέγοντας. Τό τί γίνεται είναι άφάν- 
ταστο,

Ή έρώτησις αύτή μέ κυνηγά παν
τού. Τί γίνεται; Τί γίνεται:

‘Αρχίζω νά κουράζωμαι, μασσώ τά 
λόγια μου, λιγοστεύω τις πληροφορί
ες. συντομεύω τις άνακοινώσεις μου!

"Οταν ξαφνικά, νά ό πρώτος καί 
πάλι

—Τί θέλεις, δέν σούπα πριν μιά ώ
ρα τί γίνεται;

-- Ναι, μοδπες. άλλά... Εέρε,ις ό 
X μοδπε άλλα κάπως διαφορετικά.

— Δηλαδή τί ; μέ δ έψευσε;
— "Οχι, άλλά μ:δ τάπε πιό ... αι

σιόδοξα!!.
— "Ε! εΐν* ό χαρακτήρας του πιό 

αισιόδοξος

Σέ λίγο έπανέρχονται κΓ οί άλλοι.
— Δέ μάς είπες, όσα είπες στον Ν, 

μάς είπες λίγα καί πολύ περιληπτικά.
Προσπαθώ νά τούς έξηγήσω ότι 

άνθρωπος είμαι κι’ έγώ, δέν είμαι 
Λιγκουαφόν, ούτε μαγνητόφωνο, κου
ράζομαι νά λέω, άλλωστε γι' αύτό 
βγαίνουν κι’ οί άνακοινώσεις, κι* ή 
«Τραπεζιτική». Είδατε τόσες άνακοι- 
νώσεις μέσα σέ τρεις (3) μήνες που- 
μαστε Σύλλογος, αύτές δέν τις εί
χατε δή καί διαβάσει ούτε σ’ ένα 
χρόνο άπο τούς προκατόχους. Φεύ
γουν, άνασαίνω.

Ξαφνικά πετάγομαι έπάνω σάν έλα- 
τήριο. *0 προϊστάμενός μου μέ φωνά
ζει:

— κ. Α. τί γίνεται;
Άσθμαίνοντας πάω νά τ:ΰ πώ κι* 

σύτουνοΟ τί γίνεται, όταν μέ διακό
πτει ·

— Δέν θέλω νά μου πής τί γίνεται 
συνδικαλιστικώς, άλλά τί γίνεται ή 
συμφωνία... τοΰ τάδε λογαριασμού'. 

Δόξα σοι ό θεάς, που μέ ρώτησε 
καί κάποιος, έστω κΓ ό προϊστάμε
νος, τί γίνεται υπηρεσιακώςΐΐ

Διότι άν έπρεπε νά τού πώ καί πά
λι τά ϊδια θάχα σκάσει .

’Έφθασε ή ώρα τού λυτρωμοΰ, τής 
άναχωρήσεως, μέ μεγάλα βήματα ε
ξέρχομαι τής Τραπέζης, τρέχω σχε
δόν. "Ολους τους βλέπω σάν κάτι 
πελώρια έρωτηματικά, τί γίνεται;

Φθάνω, Ιδρωκοπώντας, σπίτι μου» 
Κιυττώ γύρω μου, μή καί δώ κανέ- 
ναν καί μέ ρωτήση τί γίνεται, άνοί- 
γω τήν πόρτα, παίρνω μιά βαθειά ά
νάσα, θεωρώ τόν εαυτό μ:υ άσφαλή, 
όταν... άκούω τήν γυναίκα μου:

— Ήρθες; Καλώς τον, τί γίνεσαι τί 
νέα;

Σηκώνω τά χέρια μου πρός τόν Ου
ρανό, προσπαθώ νά ψελλίσω δυο λό
για καί πέφτω λιπόθυμος σέ μιά πο
λυθρόνα!

"Ο,τι ήταν φ'υσ.κό νά γίνη, έγινε. 
Λιποθύμησα!!

Αδ5



Σελις 4

μ ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ 31ns ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1956

Κύριοι Συνεταίροι, ι
'Επί τ-ή συμπληρώσει τετραμή- 

αιου διαστήματος άπό τής άναλή- 
ψεως τής διεύίθύνσεως τίόν έιργα- 
σιών τοΰ Προμηθευτικοί μας Συν
εταιρισμού, θεωροΰμεν σκόπνμον 
νά σας πληροφορήσω,μεν έιπί των 
μέχρι τοϋδε ενεργειών μας καί νά 
σάς ένημερώσωμεν επί τής πορεί
ας των εργασιών τοΰ Συνεταιρι
σμού.

"Αμα τή άναλήψει τής διευθύν- 
σεως τοΰ Συνεταιρισμού τό Διοικ. 
Συμβούλιου κατέβαλε συντόνους 
προσπαθεί ας διά τόν εμπλουτισμόν 
των Πρατηρίων μέ άπαντα τά εί
δη εαρινής εποχή ς καί ο λα τά 
εΒδη τριοψιίμων.

Έφαρμόξοντες πιστώς τάς προ- 
γραμματιικάς μα,ς υποσχέσεις, αί 
πραμήθειαι δλων τών ειδών έγέ- 
νοντα άπι’ -ευθείας έκ *τών πηγών 
μέ την συνδρομήν δέ λειτουργών 
(τής Τραιπέζης έπειτΰχομεν τό κα
τώτερον δυναιτόν κόστος είς τρό
πον ώστε αί τιμαί τών ειδών Πρα
τηρίου Υφασμάτων ν’ άφίσταν- 
ται τών τιμών τής άγοράς άπό 
10% — 25% καί άνω.

Έκ παραλλήλου καί πρός πε
ριορισμόν τών εξόδων διαχειΙρίσε· 
ως, τό Δ. Σ. προ,έβη είς άποσυμ- 
φόρησιν πλεονάζοντας προσωπικού 
Οΰτω κατηγγέλθησαν αί συμβάσεις 
εργασίας τεσσάρων ύπαίλλήλων, έ- 
τέρων δέ τεσσάρων θά καταγγελ
θούν αί συμβάσεις άπό 1ης Σε
πτεμβρίου έ. έ.

Περαιτέρω προήβημεν είς τήν 
ύπενοικίαισιν τοΰ Ισογείου τοΰ 
Πρατηρίου Τροφίμων, περιορισ
μένης τής λειτουργίας του είς τό 
υπόγειον, καταλλήλως πρός τούτο 
διαρρυθμιζόμενου. Διά τής ύπενοι- 
κιάσεως ύπεβ'βάσαμεν τό ενοίκιον 
τού Πρατηρίου άπό 14.000 δρχ. 
μηνιαίως είς δρχ, 4.000.

Ουτω τό σύνολον τών επιτευχθεί 
σών οικονομιών άπό τοΰ έτους 
1955 καί μέχρι σήμεριον άνήλθεν 
είς δρχ. 900.000 περίπου έτησίως. 
Τό γεγονός τούτο πλέον τής καθ’ 
ημέραν αύξανσμένης εμπιστο
σύνης τών Συνεταίρων πρός τόν 
Συν)σμόν, μάς δίδει τό δικαίωμα 
νά σάς διαβεβαιώσωμεν δτι είιιβθα 
αίσιόδοίξιοι διά τό μέλλον καί τήν 
προκοπήν τού οικονομικού τούτου 
όργανισμοΰ μας.

Έπαρσυσιάσθημεν είς τήν Διοί- 
κησιν τής Τραιπέζης καί άνεπτύξα- 
μεν τάς άνήγκας καί τά αιτήματα 
τού Συνεταιρισμού.

Ό κ. Διοικητής μάς ύπεσχέθη 
πλήρη ένίσχυσιν τής Τραιπέζης 
καί μάς επέλυσε τά κάτωθι ζητή
ματα:

1. Ένέκρινε τήν χορήγησιν δα
νείου πρός τόν Συνεταιρισμόν 
1.500.000 δρχ. (Σχετική αϊτησις 
υπεβλήθη είς τήν Τράπεζαν τής 
Ελλάδας καί άναμένομΙεν τήν έγ- 
κρισίν τής Νομισματικής Επιτρο
πής).

2" "Εναντι τού άνω δανείου, δ 
κ. Διοικητής μάς έχο-ρήγησε προ
καταβολήν δρχ. 150.000 διά τήν 
άγοράν τυριού φέτας.

3. "Ομοίαν προκαταβολήν δρχ. 
200.000 διά τήν όλοικλήρωσιν τής 
άποσυμφαρήσεως τού προσωπικού

4. Ένέκρινε τήν μείωσιν τού ε
πιτοκίου τών πρός τόν Συνεται
ρισμόν χορηγήσεων τής Τραιπέζης 
άπό 12% εις 6%.

5. Ένέκρινέ τήν παραχώρησιν

τής ηθικής συμπαραστάσεώς του 
καί είς τό μέλλον.

Παρά τάς άνωτέρω επιτεύξεις 
έντά,ς τού διαρρεύσαντος ελάχι
στου χρονικού διαστήματος, υπάρ
χουν δυστυχώς συνεταίροι, εχθροί 
έν τούτοις τοΰ Συνεταιρισμού, οί 
όποιοι κάθε άλλο παρά άπό κίνητρα 
εύγενή δρμώμενοι δυσφημούν τόν 
Συνεταιρισμόν, προσπαθοϋντες νά 
κλονίσουν τήν πιρός αυτόν εμπι
στοσύνην τών Συνεταίρων.

Μεταξύ τών συνεταίρων αυτών, 
άλλοι μέν είναι -σύμβουλοι τής 
«Α. Ε. ΑΘΗΝΑ» άλλοι δέ έξ ε
κείνων τών ελάχιστων, οΐ όποιοι 
σύδέποτ-ε εκαμον τάς προμήθειας 
των έκ τοΰ Συνεταιρισμού, καθ’ 
δσον αί άπαλαυαί των έκ τών πολ
λαπλών ΙΘέίσςιηΙν έν τή Τ,ραπέζη 
τούς έπιτρέπουν τή;ν επιλογήν τών 
αγοραζόμενων ειδών έκ καταστη
μάτων πολυτελείας.

Άλλα τί ζητούν οί συνεταίροι 
αύτοί; Φοβούνται μήπως δτι ή 
δ-ιατήρησις τού Συνεταιρισμού θά 
τούς ζημιώση; Δέν έχουν είς τήν 
περίπτωσιν αυτήν παρά νά ζητή
σουν τήν διαγραφήν των καί ν’ α
φήσου ν ήσυχον τήν ’Οργανισμόν 
αυτόν δ δίποίοις άποτελεΐ το στήρι
γμα δι’ δσους αποζούν έκ τού μι
σθού των καί μόνον.

Δι’ ολίγων μόνον θ’ άπαντή,σω- 
,μεν είς τά δημοσίευμα τοΰ τέως 
προέδρου τοΰ Συνεταιρισμού.

Ό κ. Χάμψας, ό οποίος προε
ξοφλούσε τήν εντός διμήνου κ«- 
τάρρευσίν μας, μάς κατηγορεί δτι 
δέν έφηρμόσαμεν τά πρόγραμμά 
του δηλαδή τήν διάλυσιν τού Συν
εταιρισμού, άλλά έφ,αρ,μόζομεν έ- 
κεΐνο τό όποιον προεκλογικώ; hr 
πηγγέλθημεν, ήτοι τήν άνόρθωσιν 
καί διατήρησιν τού Συνεταιρισμού 
καί διά τό οποίον έπιμήθημεν διά 
τής ψήφου τών Συνεταίρων, παρά 
τάς διαφόρους, έκ διαφόρων πλευ
ρών. άντιδράσεις καί τήν λυσσώδη 
προπαγάνδαν τής αποχής έκ τών 
αρχαιρεσιών, τήν οποίαν καί οΰτος 
έφήρμοσε, μή προσελιθών νά ψη
φ-ίση.

Μάς κατηγορεί δτι διεσπαθί" 
σαιμεν τά έκ δρ. 500.000 διαθέσι
μα τά όποια αποχωρών έκ τού 
Συνεταιρισμού μάς παρέδωσε.

Τόν έρωτώμεν λο-ιΙπόν:
1. Δύναται νά άρνηθή δτι τήν 

20ήν — 25ην έκαστου μηνάς δ 
Συνεταιρισμός πιστοϋται παρά τής 
Τραιπέζης διά τό σύνολόν τών 
παρ’ α·6τής γενομένων έκ τής μι
σθού οσίας κρ ατήσεων;

2. Δύναμαι νά άρνηθή δτι τό 
-σύνολον τών μηνιαίων κρατήσεων 
κυμαίνεται Iείς τό άνωτέρω ποσόν, 
τό οποίον μάς παρουσιάζει ώ;

3. Μήπως αί ανειλημμένοι διά 
συναλλαγματικών ύποχρεώσεις τοΰ 
Συνεταιρισμού έκάλυπτον τό πο- 
σάν αήτό;

Άλλα καί aV δεχθώμεν δτι δν- 
τω-ς τό διαθέσιμον ποσόν τών δρχ- 
500.000 μάς παρεδόθη ελεύθερον 
πάσης ύποχρεώσεως, έρωτώμεν τόν 
κ. Χάμψαιν: Διατί τό ποσόν τούτο 
έκρατήθη νεκρό'ν καί άπεκρύβη 
ΰπό τήν γην. ώς τό τάλαντο,ν τοΰ 
πονηρού δούλου τής παραβολής 
καί δέν Ίπενδύετο- ιείς εμπορεύματα 
άμεσου καταναλώσεως καί .ευχε
ρούς ρ-ευστοπο-ιήσεω ς ;

Έρωτώμεν τόν έπιτιμητήν μας 
κ. Χάμψαν, ήτο ή δέν ήτοι γνω
στόν καί είς τόν έσχατον τών άν-

καταλληλσυ χώρου δια την μετά- ( της άγοράς, δτι ή τιμή
φοράν , τ-οΰ αρχείου μας, κατόπιν ι έλατου θά άνήρχετσ; Διατί 
παραδοσεως εις τήν Τράπεζαν ^ g^v νά άγοράση 20.000
τών μή χρησιμοποιούμενων γ-ρα- |λοί[ου> &στε άφ’ ένός μέν οί 
φειων του Συνεταιρισμού. συνεταίροι νά έχουν εύθηνότεοον λά

Είς τήν πρώτην μας παρουσία-j δι, άφ’έτέ-ρου δέ ό Συνεταιρισμός 
σιν έζητήσαμεν άπό τόν κ. Διοικη- νά καλύψη τά έξοδά του; 
τήν τήν τοποιθέτησίν είς τόν Συ- 
Λ»ετακριΐΙσ|μόν παρατηρηάού τής 
-Τραπέζης διά τό άδιάβλητον τής 
διαχειρίσεώς μας.

'Ο κ. Διοικητής είς τό αίτημά 
μας τ-οΰτο καί είς τήν τελευταίαν 
μιας παρουσίασιν, μάς έγνώ-ριθεν 
δτι τά παρόν Δ. Σ. απολαύει τής 
εμπιστοσύνης τής Τραπέζης καί 
καιτόπιν τούτου θεώρεΐ περιττήν 
τήν τοποιθέτησίν ιπαρατηρητοΰ.

Τά Συμβούλια τοΰ Συνεταιρι
σμού -αισθάνονται τήν ΰποχ-ρέωσιν 
νά ευχαριστήσουν τον κ. Διοικητήν 
διά τήν στοργικήν μέριμναν, τήν. 
οποίαν έπέδειξίε πρός τόν Συνεται
ρισμόν καί τάς άνάγκας αυτού, 
καί ελπίζουν δτι θά τύχουν τής 
αυτής υλικής, άλλά πρό πάντων

Ημείς, έξ άντιθέτου, καί τά 
Πρατήρια έπλομτίσαμεν καί τήν ά- 
ποσυμφόρησίν τού προσωπΨοΰ συ- 
νεχίζομεν, κατ-αβαλόντες ήδη δι’ 
αποζημιώσεις πλέον τού ποσού των 
160.000 δραχμών.

Καί διά νά τελειίώνωμεν, έρ,ω- 
τώιμεν τόν κ. Χάμψαν: Μάς πα- 
,ριέδωσε, ναι ή δχι, τάς άποθήκας 
τού Πρατηρίου Τίρ-οφίΙμων τελείως 
κενός, -είς τράπιον ώστε νά καθί
σταται περιττή καί σχετική άπ«- 
γρ-αφή κατά τήν παράδο-αιν;

"Ας μάς άπαντήση έάν ύμήρχ-εν 
ή δχι κατά τήν πιαράδοσιν, λήγον
τας τού μηνάς Απριλίου καί ένα 
O-o^uba έαρινών ύφαιομάτων έίκτός 
τών έκ παλαιών άγορών.

Κύριοι Συνεταίροι,
Θά ήθέλαμεν νά σάς καπ;ατο- 

πίσωμεν καί έπί τής γνωστής ό- 
ποθέσεως τών κασμηρίων, διότι 
καί έπί τής ύποθέσε-ω-ς ταύιτης είς 
τό σκότος διεβλήθήμεν καί. έσυκο- 
φ-αντήθημεν, δυστυχώς ξμως δέν 
δυνάμεθα νά τό κάμω μεν, χω-ρίς 
βλάβην τών συφερόντων τού Συν
εταιρισμού, δ-εδ-οιμένου δτι ή ύπό- 
Θεσις αΰτη έκκρεμεί ένώπιο-ν τής 
δικαιοσύνης. 'Έν -μόνον σάς δια- 
6-εβαιοΰμεν, δτι τό -παρόν Δ. Σ. 
έπραξε καί θά πράξη τά καθήκον 
!του είς τό άκέραιΐον μέχρι τέλους, 
άδιαφόρ-ως αν τοΰτο κινή τόν φθό
νον ώρισμένων, έλαχίστιον ευτυ
χώς καί γνωστών, αποτυχημένων 
έν τή Διοικήσει τ-ο,ΰ Συνεταιρι
σμού ή έκ λόγων! άλλων -συμφερόν
των, άντιστ-ρατευιομένων τόν Σ υν- 
εταισμόν μας, κινουμένων.

Κύριοι Συνεταίροι,
Είναι γνωιστή ή κατιάστασις 

τοΰ Συνεταιρισμού, τήν όποιαν 
παρελάβσμεν. Άποθήκαι καί Πρα
τήρια κενά, έλλειψίς εμπιστοσύνης 
τών Συνεταίρων πρός τόν Συν
εταιρισμόν, άθρό-αι αιτήσεις δια
γραφής τών μελών του καί γενική 
άίπογοήτευσις,, δσον άφο-ρά τό 
μέλλον τοΰ οργανισμού μας αυτού.

Τό άπε,λθόν Δ. Σ. ανίκανον νά 
συλλάβη τό πρόβλημα τ|ού Συνε- 
ταιρΊσμοΰ, πανικόβλητον είσηγείτο 
τήν διάλυσιν του, τήν όποιαν δμως 
οί είσηγηταί δέν ήσθάνοντο εαυ
τούς ίκανούς νά -έφαρμόσουν καί 
έκ τοΰ λόγου τούτου ά-πέσχον τών 
έκλογών.

'Ημείς, παρά τ’ άνωτέρω δυσμε
νή δεδομένα, πιστεύοντες άκραδάν 
τως είς τάς δυνατόιτητα-ς τοΰ Συν
εταιρισμού καί είς τήν χρησιμότη
τα του, άνελάβομεν τό βαρύ έργον 
τής έξυιγώνσεως καί τής διιαιτη- 
ρήσεώς του

Κατά τό βραχύ μέχρι τούδε 
διάστημα τής -θητείας μας άπε- 
δείξαμεν δτι τό πρόβλημα τού Συν 
εταιρισμού δέν ήτο άλυτο ν.

Τά Πρατήρια έπλουτίσθησαν μέ 
ύφάσματα τών καλυτέρων έ-ργοε 
στασίων, είς ποικιλίαν σχεδίων 
καί χρωμάτων καί είς τιμάς άφι- 
σταμένας τών τής άγοράς. Έκ 
τών άγαρασθέντων ειδών εαρινής 
εποχής, τίποτε δέν ά’πέμεινε αδιά
θετον καί έπί πλέον διετέθησαν 
άρκεταί ποσότητες έκ τών παλαι
ών άπαθεμάτων.

Ή. τάσις τής διαγραφής τών 
συνεταίρων άν-εκόπη άντιθέτως δέ 
πλεΐστο-ι άπέσυιρον τάς αιτήσεις 
των διαγραφής καί σημαντικός 
αριθμός νέων συνεταίρων ένεγρά- 
φη.

Ή άπολεσθεΐσα έμπιστοσύνη, 
τών συνεταίρων πρός τόν Συνε
ταιρισμόν σιτα-θερώς έπανέρχετα1 
καί δ δ-είκτη-ς τών έΙργασιών τού 
Σ υνεταιρισμοϋ διαρκώς αύξάνει. 
Μετά συναδέλφίιμών χαυράπσιιώδ' 
ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΜΒΟΤΛΙΟΝ

ΑΙ ΓΝΩΜΑΙ ΜΕΛΩΝ 
ΤΟΥ ΑΠΕΛ00ΝΤ02 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σχετικώς πρός τό περιεχόμε- 
νον τής άνωτέρω άνακο-ινώσεω,ς 
έλήβόμεν πιρός δημοσίευσιν τάς 
άκολοΰθους έπισταλάς τού πρώην 
προέδρου κ.Χάμψα καί τοΰ πρώην 
συμβούλου κ. Τσαλάκη.

Άγαπιητή «Τραπεζιτική».
Πρό ολίγων ήμερων έκΰκλο- 

φόρησ-εν ή ΰπό χρονολογίαν 31 
Αΰγσύστοιυ άνοοκ/οιίνωσις τοΰ Συν
εταιρισμού -είς τήν οποίαν έκτίθεν- 
,τοφ αί μέχρι τούδε γενόμεναι ύπό 
τής σημερινής Διοικήσεως αυτού έ- 
νέργειαι,

Παρ’ δτι ,είς τό δημοισιευθέν 
είς τήν Τραπεζιτ'κήν τής 20 ’Ι
ουλίου έ. έ· αρ-θρον μας έχομεν

Συνάδελφοι,
Ή «Τραπεζιτική είναι 

φύλλο δικό σας.
Άπό τών στηλών της 8’ 

άκουσδή ή φωνή σας.
’Αποστέλλετε της τήν 

συνεργασία σας καί τις αν
ταποκρίσεις σας.

εκθέσει κατά τρόπον άρκοήντως 
σαφή ; τάς σκέψεις καί τάς παρα
τηρήσεις μας έν σχέσει μέ τά βα
σικά προβλήματα τού Συνεταιρι
σμού καί τόν ένδεικνυόμενον τρό
πον τής άντιμετωπΐσεώς των, εί- 
με|θα έν τούήοι^, ύποχριεωμένοί 
ήά έπανέλθωμεν καί νά άπασχο-λή- 
σωμεν καί πάλιν δι’ ολίγων τούς 
άναγνώστας τής Τραπεζιτικής κυ
ρίως διά ν’ άπαντήσωμεν -είς ώ- 
ριίρμένα -σημεία τής ώς άνωιτέρκ» 
άνακοιινώσεως άφορώντα τάς σκο
πίμως πρός συσκότι-σιν τών πρα
γμάτων διαιτυιπωθείσας εναντίον 
μας κατηγορίας τής σημερινής η
γεσίας τοΰ Συνεταιρισμού, καίτο-ι 
πό-σον αύται είναι άβάνιμοι είναι 
άπ’ όλους αντιληπτόν καί πρό- παν
τός άπό εκείνους οίτιν-ες ένδαα- 
φέρονταιι καί ιπαρ-ακολουθούιν! τόν 
Συνεταιρισμόν καί επομένως τούς 
έδ-όιθη ή εύκ-αιρία, νά εκτιμήσουν 
τό έπιτελεσθέν παρ’ ημών είς τό 
τόσον βραχύ χρονικόν διάστημα 
τής θητείας μας εργ-ον.

Έν πρώ-τοιις, είς τήν έν λόγφ 
άν-ακιοίνωσιν τ-οΰ Συνεταιοισαού 
τής 31.8.56, μολονότι γενομένην, 
ώς γράφουν καί πρός ένημέριωσιν 
,τών συνεταίρων έπί τής πορείας 
τών έργ-ασιών τού Συνεταιρισμού 
οόδέν, έν τούτοις, σχετικόν στοι- 
χεϊον παρατίθεται είς ταύ-την.

Τά -στοιχεία,, δ,μως, ταΰτα ή· 
σμν άπα-ρ-αίτηιτα διά νά καταστή 
δυνατόν καί είς έκαστον έξ ή-μών 
νά συναγωγή ασφαλή συμπερά
σματα καί νά έκτιμήση επομένως 
κατά πόσον -είναι δικαι-οιλ-ογημέναι 
αί σχετικαί θριαμβολιοιγίαι τών δ-ι- 
οικούντων τόν Συνεταιρισμόν.

Διά τούτο άναμένοιμεν δπως 
διά συμπληρωματικής άνακιοιι-νώ- 
σεως μάς παρασχεθούν συγκεκ,ρι- 
μέναι πληροφορίαι περί τών μέχρι 
Tow6g πωλήσεων, τών πραγμα-τ-ο- 
πο-ιηθέντων έξ αυτών ακαθαρίστων 
έσόιδων καί άντεστοίχως τών μέ
χρι τοΰδε εξόδων έν γέν-ει τοΰ 
Σ ,υνετ αιρ ισμοΰ.

Καί ήδη ολίγα έν σχέσει μέ τά 
άβασίμους καί θρασείς κατηγορίας 
'πού διατυπώ-Θησαν εναντίον μας.

1) Ή ήγιεσία τ-οΰ Συνεταιρι
σμού, τής οποίας τήν σφραγίδα 
φέιρ-ει ή άνακοίνωσις, πρέπει νά 
θ,εωρή υπερβολικά άφελιεΐς τούς κ.

Συνεταίρους διά νά πιστεύσουν 
τόν ισχυρισμόν της καθ’’ δν τ-ό έ- 
φ-αρμοσθέν παρ’ ήμων πρόγραμμα 
τών οικονομιών καί τής περισυλ
λογής, τής λογιστικής καί δ-ιαχει- 
στικής άνα|διοργανώσεως καί πρό 
παντός τής προσοχής κατά τήν 
αγοράν τών διαφόρων ειδών ιμα

τισμού καί τροφίμων άπέίβλεπε 
τάχα είς τήν διάλυσιν τοΰ Συνε
ταιρισμού.

Χάρις είς τό πρόγραμμα τούτο 
δχι μόνον προιελήφθη ή καιτάρ-ρευ- 
σις τοΰ Συνεταιρισμού, άλλά κα
τέστη είς τούτον δυνατόν ν’ άντα 
πρ-κριθή ®ίς τάς πολλάς καί έπει- 
γούσας υποχρεώσεις του - καί συγ
χρόνως νά συνέχιση τήν έξυπηρέ- 
τησιν τών μελών του.

Ημείς -εϊμεθα υπερήφανοι διά 
θό έργον μας τούτο, δπερ αναγνω
ρίζεται παρ’ δλων, καθ’ δσον, ε
κτός τών άνω-τιέρω έν συντομίφ 
έκίτεθέντωΐν, έθεσε-, θέ-λ-ομεν νά 
πιστιεύωμεν, καί τέρμα είς τήν έπί 
έτη, ώς άπειδείχθη, ένε-ρ γούμενη ν 
συστηματικήν καταλήστευσιν τών 
συνεταίρων καί ίδια τών έξ αύτών 
πτωχο-τέιρων οΐτινες ήσαν ύποχ.ρε- 
φμένιο,ι, νά -καταφ-ειύγονν είς τόν, 
Σ υνεταιρ-ισμόν διά τάς προμήθειας 
των.

Ποιοι έ-φρόντισαν διά τήν κα 
τάρρευσιν καί τήν διάλυσιν τού 
Συνεταιρισμού είναι είς δλο-υς 
γνωστόν ώστε -νά περιττεύη ν’ ά- 
σχ-οληθώμεν έπ’ αύιτοΰ.

2) Ή γνώμη μας, καθ’ ήν δέν 
Θά β-ραδύνη νά έκδηλοιθή δ άν- 
τικτυποις έπί τών -διαθεσίμων καί 
τών έσάδων τοΰ Συνειταιρισμού 
έκ τής υπερβολικής έπιμη^ύνσεως 
τών δόσεων, έ-ρμηνεύετ-αι αύθαιρέ 
τως άπό τήν ηγεσίαν τοΰ Συνεται
ρισμού ώς έχουσα τήν έννοιαν τής 
«προεξοφλή-σεως παρ’ ημών τής 
κιαταρριεύισεω-ς καί μάλιστα έντός 
διιμήνου τής -διοικήσεως αύτού».

Ή δρθότης, δμως, τής γνώμης 
μας ταύτης κα-ρεβιείχθη πολύ συν- 
ταμώτερον άπ’ δτι όπελογίζετο 
παρ’ ή-μών, άφ-ού άνευ τής ένισχύ- 
σεως τής Τραπέζης, δέν ήτο, ώς 
φαίνεται, δ Συνεταιρισμός είς θέ· 
σιν νά προμηθειίθή ούτε τήν ά· 
ίναγκαΐίοΰσαν είς αυτόν ποσότητά 
τυρού φέτας

3) Πράγματι δέν προίεβλέψα- 
μ-ε.ν δ’π-ωΐς καί τόσοι -άλλοι περισ- 
σό'ερον ημών αρμόδιοι καί έμπειροι

καί κατ’ άκολουθίαν τήν άναιτίμη- 
σιν αύτού. Λησμονείτε, δμως, δτι 
ή έλλειψίς καί άνατίμησις τού ε
λαίου έλαβε χώραν είς όποχήν, 
καθ’ ήν ό Συνεταιρισμός δχι μό- 
νιν δέν είχε διαθέσιμα χρήματα, 
άλλά καί -έπιΐέζετ)ο άπό πλείστας 
άμεσους υποχρεώσεις πρός τούς 
ΓΙρομηθ,ευτάς του.

Καί δικαιούμεθα νά έρωτήσω- 
μ,εν καί ημείς μέ τήν σειράν μας 
διατί τήν παρ-άλειψίν μας ταύτην 
-δέν έφιροντίσατε έπί τό-σο-ν καιρόν 
ιν-ά έπανοιρ-θώ-σητε υμείς, αφού 
ήτο γνωστόν δτι θά έσυνεχίζετο 
ιοπως καί συνέβη, ή περαιτέρω ά- 
νατίμησις τού έλαιολάδ-ου.

4) Είναι τελείως άναικιριβές δτι 
παρεδώκαμεν τόν Σ υνεταιιρ,ισ-μόν 
Ιείς τούς διαδόχους μας μέ τάς Ά- 
ποιθή.κας κενάς, ώστε νά μή παρί
σταμαι καν ανάγκη -διενεργείας 
ιάπογραφής, ώς άπό λόγους δημα
γωγικούς υποστηρίζεται είς τήν 
έν λόγω άνακοινωσιν τού Σ,υνεται- 
ρισμού.

Διότι είς μέν τό Πρατήριον ‘ΐ- 
ιφ-ασμίάτων ΰπήρ-χον εμπορεύματα 
-άξϊας δρχ, 4.500.000, περίπου είς 
δέ τά Πρατήρια Τροφίμων έμπο- 
ρεύματα αξίας δρχ. 600,000 περί
που.

"Αλλοι είναι επομένως οί λό
γοι δι’ οΰς δέν ήθέλησαν τήν ma- 
ρ-αλαβήν κατόπιν άπογραφής,

Καί οί λόγοι ούτοι είναι οτιί έ- 
γνώριζαν δτι το-ιαύτην εϊχομεν ε
πιβάλλει τάξιν είς τόν Συνεταιρι
σμόν ώστε ούτε ένα δράμι έκ τών 
τίροιφίμων ή ένα -ρούπι έκ τών ί- 
:φ ασμάτων νά ιείίναι δν)ν)ατόν νά 
λείιπη.

Μεγαλύτερα στοκ είς τρόφιμα 
ούτε —: έκτος τού ελαίου — υ
πήρχε λόγος νά έχωμεν άλλά καί 
ούτε ήτο τούτο δυνατόν ελλείψει 
χρημάτων.

Τέλος καί ώς πρός τά υφάσμα
τα έαρινής έποχής δέν υπήρχε κα
νείς λόγος σπουδής. ’Άλλωστε 
ληξάσης τής θητείας τοΰ ΰφ’ ημάς 
Συμβουλίου προεκηρύχθησαν άρ- 
χαιρεσίαι καί άπό -εύθιξίαν έκιρίθη 
παρ’ αυτού σκοπυμώτερον ν’ άφε* 
θή τό έργον τούτο- διά τούς δια^ 
δόχους -αύτού- ΜεΘ’ ϋπολήψεως 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΜΨΑΣ

Έν Άβήναις τή 7)9)1956
Πρός τήν Εφημερίδα «Τραπε
ζιτική» - Ενταύθα

Κύριοι-
Είς τήν άνακοινωσιν του τής 

31ης Αύγοώστου τό Διοικητικόν 
Συμιβούλιον τοΰ Προιμηθευτ ικο-ΰ 
καί Πιστωτικού Συνεταιρισμού 
περιορίζεται ν’ άναφέρη διά τήν 
ϋπόθεσιρ- κασμηρίων οτι έπραξε 
καί θά πράξη τ-ό καθήκον του.

Παιρά τήν καθησυιχαστικήν ταύ
την δήλω-σιν είμαι υποχρεωμένος 
νά τονίσω οτι δέν βλέπω νά έχη 
συλλάβη τούτο τό -νόημα τοΰ κο- 
λοσιαϊο-υ ηθικού ζητή|ματος πού 
άν,έκιυψε.

‘Η άποφαισίς του- νά προέλθη 
εις συμ|6ιβασμόν άντί πινακίου 

φακής μαρτυρεί τήν προχειρότη-- 
τα -μέ τήν οποίαν περιέβοίλε τό 
ολον θήμα.

Έν πάση περιπτώσει έπειδή 
είμαι εκείνος που τράβηξε τό φεΐ- 
δι άπό τήν ούρα έχω νά εΐπω ό
τι δικαίωμα συμβιβασμού άν-ήκει 
άποκλ,ειστικώς είς τήν Γενικήν 
Συνέλευσιν -καί δτι υπέρ πάσαν 
άτοζηιμίω-σιν, έκτ-εινοιμένη-ν πολύ 

πέραν έκείνιω-ν πού ΰπελόγισε τό 
Αιοι-κητικόν Συ|μβούλιον, προ έχει 
ό -κολασμός τών υπευθύνων είς 
τρόπον ώστε νά τ-εθή άπαξ διά 
παντός ό άπαραίτιητος ηθικός 
φραγμός είς τόν πολύπαθη Συνε 
ιαιρισμόν μας Μετ’ ευχαριστιών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ I. ΤΣΟΛΑΚΗΣ

************************ ?-**·**-*■*

Άνακοινοΰται είς τούς συνα
δέλφους τους δικαιουμένους συμ 
μετοχήν είς τόν προαγωγικόν δι- 
αγωνισμόιν τής 4ης Νοεμβρίου τ-ρ 
έτους δτι έκτος τών λιειτουργο-ύν- 
των προπαρασκευαστικών φροντι
στηρίων θά διοργανωθοΰν είσέτι 
κατά τόν Όΐκτώβιρισν- ΰπό τού 
συναδέλφου -κ. ’Αντωνίου Λυμπε- 
ροπούλου 10 — 12 παραδόσεις 
ΰπό τύπον διαλέξεων δι ών θέλου 
σι καλυφθή απανα τά γενικά καί 
ειδικά θέματα τοΰ διαγωνισμού 

Ό τόπος καί ό χρόνος τών έν 
λόγψ παράδόσεων θά γ-νωστοπο ι 
ηθοΰν · έν καιρώ είς τούς ένδιαφε 
ρο-μένους.

Ή παρακολουθησίς των θά εΐ* 
Φήιν απότομον έλλε-ιψιν τού ελαίου ναι έλευθέρα.



Ή Γ νώμη μας
ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
Άπογοήτευσιν έιτρακάλεσεν ατό Προσωιπυκόν, ή κοινοποίη- 

σις των Προαγωγών των Δοικίμων. Ή Δ. Ε. κατέβαλεν πασαν 
•προσπάθειαν προς πασαν κατευθύνουν, ώστε τά κριτή ρ,α νά εί
ναι ούχί μόνον πλή ρως άγτιΐκειιμενυκά, άλλα ικίχί εντός του πνεύμα
τος τής άπό πολλοϋ χρόνου άναμενομένης ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. Καί 
ελαδεν προς τούτοις άξιοαημειώτους ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ. Πλήν 
•σμως, at υποσχέσεις έμειναν υποσχέσεις, αί προαγωγαΐ γίνον
ται καθ’ δν τρόπ ν γίνονται ικαί ή ΑΔΙ ΚΙΑ έξακολουθεΐ ν.ά ύφί- 
σταται.

Επομένως καθίσταται πλέον ή φανερόν, ότι μόνον μία 
ΕΝΤΑΞ,Ι Σ ικαί ένας νέος έξ όπαρχής δημιουργούμενος ΟΡΓΑ
ΝΙΣΜΟΣ δύνανται να φέρουν τά πράγματα εις τήν θέσιν των. 
Δ^ατηροΰνίτες πλήρως τάς έπιφυλάξεις μας, ώς πρός τό θέμα 
των προαγωγών, ,ειμεθα όποχρεωμένοι νά έπιιμείνωμεν καί ν’ άγω- 
νισθώμεν διά τά πρωταρχικά αίτήματά μας;, ΕΝΤΑΞΙΣ καί 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ. Κατέστη φανερόν οτι ή λύσις των προαγωγών 
δέν ήδυνήθη νά παραικάιμψη τάς άδυκίας έκ τής μή ΕΝΤΑΞΕΩΣ 
καί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΡΙΘΜΙΣΜΘΣ
Τά 3' ψιύλλα τής «Τραπεζιτικής», τά 

όποια έκυκλοφόρησεν ή προηγοομένη 
Δ. Επιτροπή κατά -ιό τ,ρέχον έτος έ- 
κόστίσαν εις τόν Σύλλογον δρχ. 31. 
000 ώς εγγιιστα, έναντι δρχ. 13.000 
τάς οποίας /9ά έκόστιζον ύπό τόν 'πε- 
ριορισιμόν των άσκοπων δαπανών τόν 
όποιον 'έπιραγιματοποίησεν ή παρούσα 
Δ. Επιτροπή (Κόστος δισέλιδου επί 
προηγούμενης Δ. Επιτροπής δρχ. 
2.739’30, έναντι κόστους δισέλιδου 
έπί .σημερινής Δ. ’Επιτροπής δρχ. 1. 
158,60).

Καί κάποιος ήκούσθη λέγων: «Βρε 
παιδιά, δέν πρόκειται περί σπατά
λης, άλλ’ απλώς περί... άναριΟμι- 
σμου».

ΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ»

'Η «Τραπεζιτική» λαμβάνει πολλάς 
έπιστολάς συναδέλφων, άλλά δέν εί
ναι δυνατόν νά τάς δημοσιεύη όλας 
καί μάλιστα όταν α) δέν παρουσιά
ζουν γενιικδν ένδιαφέρον, β) είναι 
προσωπικού χαρακτήρος, γ) είναι μα
κροσκελείς, δ) δέν είναι καλογραμ
μένα ι ώστε νά προσελκύουν έκείνους 
πού δέν ένδιαφέρονται διά τό ειδι
κόν θέμα πού θίγουν. Συνεπώς δέν 
πρέπει νά έκπλήσσωνται οί συνάδελ
φοι έκεΐνοι οί όποιοι δέν βλέπουν τάς 
έπιστολάς των δτ(σοσι'ευομένας είς τάς 
στήλας τής «Τραπεζιτικής.». Τοιουτο
τρόπως μερικοί των συναδέλφων πρός 
τούς όποιους έ.στάιλησαν προσκλήσεις 
έκ μέρους του Συλλόγου, διά νά επι
στρέφουν τά χρήιματα τά όποια έδσνεί- 
σθησαν άπό τό Τρμεΐον του Συλλό
γου, όχι μόνον δέν έσπε,υσαμ νά εξο
φλήσουν ή νά συμφωνήσουν τήν κατά 
δόσεις έξόφλησιν, άλλά καί άπέστει- 
λον ύβριστικάς έπιστολάς. ώς εάν ή 
Δ. Έπιτρ:πη προέβη είς έγκλημα, 
διότι έζήττ.σε τήν επιστροφήν των δα
νείων τά όποια προκά.τοχοι Δ. Επί
τροποί., κατά παςάβασιν το-υ Κατα
στατικού του Συλλόγου ιμάς, έχθρήνη
σαν είς με,ρικά των Μελών, πολλά 
των όποιων δέν εύρίσκονται κάν εΚ ά- 
νάγκην βοήθειας. Είμεθα ύποχρεωμένοι 
νά είσπράξωίμεν τά έν λόγω ποσά καί 
θά τά είσπιρ-άξωμεν. παρά τάς ύβρεις 
τώιν έπιστολογ,ράφ'ων μας, τών όποιων 
ή νοοτροπία νά δ ιαμ,αρτύ ρωνται, διό
τι τούς ζητείται ή επιστροφή τών έκ 
του χειμαζόμενου Ταμείου του Συλ
λόγου δσνειίσθέντων, είναι τούλάχι- 
στ::ν περίεργος καί ενθυμίζει τήν πα
ροιμίαν «Φωνάζει ό κλέφτης χά φύγη ό 
Νοικοκύρης».

Έξ ίσου περίεργος είναι ή νοοτρο
πία τού κ. ’Αναστασίου Καραγιάννη, 
τέως έπιμελητου καί διαχειριστή τής 
«Τραπεζιτικής», όστίς επιμένει νά μή 
θέλη νά έπιστρέψη τόν παρ’ θύτου 
προε.ισπραχΟ'έντα... μισθ όν (!) μηνός 
’Ιουνίου 1956, δεδομένου ότι άπό 
24ης Μσΐου έπαυσε νά είναι Διαχει
ριστής τής «Τραπεζιτικής», κατόπιν 
τών άποτελεσμάτων τών ’Αρχαιρεσι
ών του Συλλόγου. Σημειωτέον ότι 
τοιοΟτος... μισθός σήμερον δέν ύφί- 

-σταται. 'Ο κ. Καραγιάννης είς τήν ε
πιστολήν του διαμαρτύρεται ότι κα
λώς τόν είσέπράξε, μέ τό επιχείρημα 
ότι... άπό πολλών έτών τόν είσέ- 
π,ραττε. Πέραν τούτου έκτρέπεται είς 
τελείως άσχετα θέματα, άπειλών εμ
μέσως νά καταφύγη. είς τά Δικαστή
ρια (καί αυτός;...), περιαυτολογών 
καί ύβρίζων. Τοιαϋται έπιστολαί δέν 
έχουν πλέον τήν θέσιν των είς τάς 
στήλας τής «Τραπεζιτικής».

και παλιν*αΓααεχαϊ

Θίγομεν διά μίαν είσέτι φοράν ά
πό τών στηλών τούτων τό θέμα τών 
ΑΔΕΙΩΝ. Είναι Α ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΝ καί 
άντίκειται πρός τούς κειμένους νό
μους, ή μέ τήν μίαν ή άλλην πρόφα- 
σιν καθυστέρησις τών άδειών του

Προσωπικού.
"Ας δοθούν ή έν έσχατη άνάγκη 

άς άποζημιωθοΰν οι δικαιούμενοι καί 
μή λαμβάνοντες ταύτας. Καθυστε
ρούνται είσέτι άδειαι τού 1955. Λο
γικόν είναι διά νά μήν έπέλθη άνω- 
μαλία είς τήν Υπηρεσίαν έκ τής 
μακράς άπουσίας Υπαλλήλων. αί μέν 
άδεια: του 1955 νά πληρωθούν τό 
ταχυτερον καί νά διαταχθή ή άμεσος 
χορήγησις άδειών τού 1956. Διά τά 
’Επαρχιακά Καταστήματα ιδίως, τό 
ζήτημα χρήζει άμέσου έπεμβάσεως 
καί τακτοπσιήσεως.

ΤΑ ESOAA 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

Ή σημερινή Διοίκησίς τής ’Εθνι
κής Τραπέζης τής Ελλάδος, έχομε· 
νη τών λαμπρών εκείνων χειρονομιών 
τού παρελθόντος θά στέρξη νά ικανο
ποίηση ένα δίκαιον αίτημα πού προ
βάλλουν οί έκπρόσωποί της είς τάς 
Επαρχίας, δηλ. τής καθιερώσεως 
του επιδόματος έκείνου πού τούς έ- 
πι τρέπει νά συμμετέχουν είς τάς κοι
νωνικός έκδηλώσεις τής περιφέρειας 
των προσδίδοντες ούτω αίγλη ν είς το

Ή χορήγησις επιδόματος καταστά
σεις, ύπέρτϊοτε έπ 16άλλιετοα σήμερον 
λόγω τής άνεπαρκείας τών καταβαλ- 
λομένων άποδοχών.

----%----
ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ

Etvon άδύνατον νά πιστεύσωμεν., 
ότι ή Έθ’νική Τράπεζα πάντοτε πρω
τοπόρος είς Έθνικάς εκδηλώσεις έ- 
σκέφθη ν’ άδικήση ή νά μήν εκδήλω
σή τήν συμπαράστασίν της πρός τάς 
οικογένειας τών θυμάτων τών τελευ
ταίων περιπετειών τής χώρας μας 
διά τής μειώσεως τών υλικών παρο
χών πού τούς είχαν άναγνωρισθή καί 
έχορηγουντο. μέχρι πρότινος.

----%----
ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ό θεσμός τών όρκωτών Λογιστών 
έγινεν πραγματικότη,ς είς τήν χώραν 
μας. Είς τον πρσκηιρυχθέντα διαγωνι
σμόν διά 10 Λογιστάς, μεταξύ τών 
1Ό0 συμμεταίσχόντων, ζηλευτήν θέσιν 
κατέλαβον οί κ. κ. Ν. Κοντοράτος 
καί Δ. Ζαμάνος, επίλεκτα μέλη, τής 
συναδελφικής μας οικογένειας.

Τούς άξιζε ι ένα μεγάλο εύγε διά 
την θαυμαστήν έπίσυχίαν τους πού 
τ'.μά τόσον εαυτούς, όσον καί τήν 
Εθνικήν Τράπεζαν, ή όποια τούς έ- 
γαλ: ύχησεν.

ΟΤΑΝ ΕΚΛΕΙΠΕΙ Η ΕΝΤΡΟΠΗ

ΟΙ κ. κ. T€QE
Ύπό τοΟ τέως Γεν. Γ,ραμματέως του λ ισσαρόττονλος και πολλά μέλη 

Συλλόγου κ. Α. Προκοπίου μας | 7 ή ς συντονιστικής επιτροπής τής
έζητήθη έπι μόνως νά δηιμοσιεύσω- 
,μεν τήν κάτωθι έπιστολήν:
Εΰχσριστΰ τήν συντακτικήν έ- 

πιτροπήνι τής «Τραπεζιτικής» πού 
ειχεν τήν καλωσύνην ν’ άφιερώση 
τό πρώτον φύλλο ν τής έκδόσεώς 
της ύπό τήν ΙΝέαν Διοίκησιν είς 
τ’ δνοιμά μου. ’Αφού έλύβηισαν Ο
λα τά έκκρειμή μας θέματα ήταν 
φυσικό ν’ άσχοληθή τώρα ή Νέα Δι 
οίκησις καί ,μέ τήν άγονο κριτι
κή τού παρελθόντος για νά μειώ* 
ση όσους άμφιθάλλουν γι' σότήν 
ικαι ν’ αύτοδιαφηιμισθή ή ’ίδια.

Γιά τήν επιτυχία έπεστρατΒύ- 
6η καί ό γνωστός λιβελλογράφος 
’Αντώνιος Λυμπερόπουλος, διπλω
ματούχος στήνι τέχνη τής συκο
φαντίας, διότι τί άλλο παρά δί
πλωμα μπορεί νά χαρακτηρισθή 
ή καταδίκη του είς τετράμηνον φυ- 
λάκισιν άπό τό Α, Τριμελές; 'Ο 
πρόεδρος τής Συντακτικής Επι
τροπής τής «Τραπεζιτικής» έ" 
διάβασε τά έπίσηιμα πρακτικά 
τής δίκης, καί γνωρίζει οτι ό κύ
ριος αυτός ελαόε ώς λύτρα δραχ- 
μάς διακοσίας πενήντα άπό συν
άδελφόν μας διά νά σβήση τό ό
νομά του άπό τόν λίόελιλόν του. 
Τό έβββάίωσε οπήν δίκην ό μάρ- 
τυς τής ύπερασπίσεώς του καί 
αρχηγός τής παραπάξεώς του κ. 
Κ. Καπσιάμπας. Και τό ώμολό- 
γηίσεν καί ό ’ίδιος ό δράστης είς 
τό Δικαστήριον. "Αν του έδινα 
καί εγώ 250 δραχμάς θά Επαυε 
νά γράφη λιβέλλους εναντίον μου. 
’Αλλά δέν θά τό ικάμω γιατί προ
τιμώ νά παρέχω είς τούς συνα
δέλφους μου τήν ευκαιρίαν νά δια
βάζουν στην «Τραπεζιτική» δια- 
σκεδαστιικά άναγνώσματα γρσίμ- 
μένα άπό τούς Ήρακλεΐς τής νέ
ας Διοική,σεως.

Διερωτώμαι τώρα μήπως αυ
τή ή καφεδο μανία (λέγεται ότι 
θά δημοσιευθή στατιστική τής, 
βαρύτητας τών καφέδων καί τής 
έλσφρότη,τος τών ελεγκτών) καί 
ή άπεγνωσιμένη σκανδαλοθηρία Ε
χουν σκοπόν νά περισπάσουν τήν 
προσοχήν τών συναδέλφων άπό τ’ 
έ'ίλντα συινδ ΐικάλ ι στιικά Τους ζη- 
τήματα καί νά τήν κατευθύνουν 
οίς Εναν άτελείώτον χαρτς/πό- 
λεμον μέ χαρτοικαΙφεΙδοσακκοΰΧές. 
Καί ,μέ λύπην βλέπω τήν διαφημι 
σθεΐσαν καί δ ι αφημ ιζο μένην ■ ά
πό τήν μειοψηφούσα ν πλειοψηΐφί- 
αν, μαχητικότητα καί άγων ι στ ι- 
κήν διάθοσιν, νά μετατρέπωνται 
σέ θυμίαμα που προικσλεΐ ναυτί
αν. Είς τό έρωτηματολόγιον τού 
νέου γενικού γραμμάτέως θά ά- 
παντήσω μέ λίγα λόγια.

Δέν Επαιξα ποτέ τό ρόλο τού 
έξ Επαγγέλματος συνδικαλιστοΰ. 
"Ο'ταν ή ηγεσία τού Συλιλόγου 
μου, φοβούμενη τήν δίωξί τη,ς, γύ
ρευε συναδέλφους γιά νά διασώ- 
σο,υν τήν ανεξαρτησία τού Συλλό
γου ιμας καί νά μή δώσουν τό 
«καλώς εχειν» είς τάς ενεργεί ας 
καί τάς πράξεις τής τότε Διοι- 
κήισεως- βρεθήκαμβ εμείς νά δώ
σουμε το παρόν, άπό καθήκον 
στις ιδέες μας. Ή θυσία καί ό 
ήρω'σμός δέν είναι άπαίτησις, εί
ναι προσφορά. ΚΓ έμεΐς δέν κα
κίζουμε που δέν είχατε τήν δΰ- 
ναμι τής προσφοράς αυτής, τότε. 
Κύριε Γραμμοοτεΰ. "Εχουμε όμως 
τό δικαίωμα ν’ απαιτούμε σεβα
σμόν τοΰλάχιστον όχι μ ό- 
ν ο V κ ρ υ φ ά.

Είναι γνωστόν ότι ό κ. Με-

EiiiniiEii ί«„ mm μικ
ΜΕΤΑΞΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 

Όιδος Βασιλέως Γεωργίου Β' 46 
ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Αξιότιμοι κύριοι,
"Εχομεν τήν τιμήν νά σάς γνωρίσωμεν οτι είς τό 

Κατάστημά μας 8ά εύρίσκετε πάντοτε: 
ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ —

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ -
ΣΑΛΟΝΙΑ κλπ.,

είς ποικιλίαν καί είς ολα τά Στυλ μέ τά τελευταία 
σχέδια τών Εύρωπαϊκών χωρών.

ΤΙΜΑΙ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΙ—ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΑΝΑΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΑΣ 
©ά μας έπιτρέφητε, διότι δέν αγοράζετε κάτι πού 

αύριον τό άλλάσσετε ούτε καί στοιχίζει λίγο.. 
ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΗΤΕ ΕΙΣ ΑΓΟΡΑΝ 

Νά μάς έπισκεφθήτε καί άφοΰ συγκρίνητε τήν ποιότητα 
καί τιμάς καί γενικά τό γούστο τών έπίπλων μας νά

άποφασίσητε.
Μετά τιμής

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Μ. Β. ΚΟΥΠΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ

Νέας Κινήσεως μοί έξέφρασαν έ- 
πανειλημμένως τήν συμπάθειαν 
καί έκτ ί μηισί/ν των. ’Αλλά καί με
τά τάς έκλογάς, τά ήγετικά στ β 
λέχη, τής Δ. Ε. μοΰ έζήτησαν τήν 
βοήθειότν μου.

Καί άνεφέρθη σέ συμβούλιόν 
σας ή θεωρία μου ότι όταν οί α
γώνες δικαιώνονται, όπως ό α
γών εναντίον τής συγχωνεύσεως 
τών Τραπεζών, δέν είναι άνεκτόν 
νά μένουν οί κυρώσεις. Καί έπί 
τή βάσει αύτοΰ τού άξιώματος, 
σάς υπέδειξα νά ζητηθή ή οικονο
μική ένίσχυσις τών συναδέλφων 
διά τής επιστροφής τών κρατήτ 
σεων τής Απεργίας, δηλαδή ένός 
15)ιθημέρου.

Καί μέ συνέχαρη ό κ. Μελισσοτ 
ρόπουλος. Καί μέ ηύχαρ ίστησε 
διά τήν συνδρομήν μου. Καί με- 
τεχειρίσθή τά έπιχε,ιιρήματά μου 
Εναντίον τής ένστάσεώς μου !

’Απαιτοΰμεν, Κύριε Γενικέ 
Γραμματέα, νά μήν γίνεται σκο
πίμως παραποίηισις τής άληθείας 
καί τής Ίεττορίας.

Είς τό έρώτημά σας τί προ- 
σέφερα είς τόν Ο.Τ.Ο.Ε., θά Ε
πρεπε νά διαβάσητε πρώτα τά 
πρακτικά τής ίδρύσεώς της ή νά 
ρωτήσετε τόν πρόεδρόν της, διότι 
τότε θά μαθαίνατε ότι:

Ή εμπνευσις τής ίδρύσεώς έ
νός οργάνου όλων τών τραπεζιτι- 

ών υπαλλήλων ναυαγούσε διότι 
το εβλεπαν σάν Ενα όργανο που 
•θά επέλυε τάς διαφοράς τών με
λών του, Ενα είδος O.H.E. Τότε 
είκλήθήν μετά τού κ. Τσουίδεροΰ. 
Καί ΰπειστήριξα ότι ΰπόιιρχουν τό
σες διαφορές, που κανένα όργα
να οποιοσδήποτε συνθέσεως θά ή
ταν εύκολο νά τις λύση. Άλλ’ ε
μείς δέν χρειαζόμαστε Διαιτητι

κόν Δικαστήριον άλλ’ Ενα δργα- 
νον πόλης τής τάτεώς μας πρός 
τούς έργοδόΐτας, κι’ αυτό πρέπει 
νά δη;μιουργήσουμε. ΚΓ έδημιουρ- 
γήθη. Καί υπάρχουν συγχαρητή
ρια καί εύχαριστήρια είς τά πρα 
χτικιά καί τά αρχεία. Μήν κάνετε 
λοιπόν τέτοια λάθη. Άρκεσθήτε 
είς τήν καφεδομαντείαν σας, ε
κεί έξαρτάται μόνον άπό τή σό
δα γιά νά φθθάισουν οί καφέδες ό,- 
τι αριθμό θέλετε.

Καί σάς ερωτώ: Είς τήν διαχεί 
ρισιν τού κ. Τσουΐδιεροΰ, διά τήν 
όποιαν είμαι συνυπεΰθυνος, υ
πάρχει ιδιοτέλεια; Καταγγείλατέ 
το καθαρά καί ξάστερα. ’Εάν όχι, 
σοδαρευθήτε, δέν εΐίσθε πιά τό μι
κρό παιδί που πετροβολιόταν 
στά βουνά τής Κρήτης.

Καί τώρα κύριε Γεν. Γράμμε»· 
τέα, μέ τήν διαίσθησιν τού δαί
μονας τού κακού (όπως μάς άπο- 
καλεί ό φίλος σας κ. Κατσούλης) 
δεχθήτε μιά συμβουλή: Μή δη
μοσιεύετε σχόλια διά τάς σκέ
ψεις τού εκτελεστικού συμβουλίου 
τής Ο.Τ.Ο.Ε. Ή Ο.Τ.Ο.Ε είναι 
τό έπιτελεΐον μας καί οί εχθροί 
δέν πρέπει νά μαθαίνουν ούτε τις 
Αδυναμίες του, ούτε τις Ατέλειες 
του *Η κοινοποίησις τών μυστι
κών καταντά κάποτε προδοσία...

ΑίΝΔΡ. Κ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
Ε.Σ. Ό πολύτιμος χώρος δέν μας 

έπιτρέπει νά σχολιάσωμεν τά άνωτέ- 
ρω ούτε καί νά δημοσιεύσωμεν σω
ρείαν άλλων τής θύτης περίπου προε- 
λ,εύσεως καί περιεχομένου επιστολών. 
ΟΙ «λεο·νταρισ,μοί» τών άπελθόντων 
έν άντίπαραΒολη ·μέ τήν άδράνειάν 
των όταν ή,ταν κατέχοντες ομιλούν 
καλλίτερον παντός.

ΔΗΛΩΣΙΣ
Ή «Τραπεζιτική» δέν πρό. 

κειται είς τό έξης νά κ«τα- 
ατή δΐήμα προσωπικών αν
τεγκλήσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(Συνέχεια έκ τής 2ας σελ.) 

του καί τά λοιπά Αγαθά τού «Α- 
ναμορφωθέντος» IΚΑ πρέπει νά 
είναι τό ιδανικόν παντός ήσφα- 
λισμένου 
Συνάδίλψοι,

Ο ί πρασπαιθ ούντε ς νά έξ ανδ ρα
ποδίσουν την τάξιν μας, άφοΰ Α- 
πέτυχον να διασκεδάσουν τήν έκ 
τών σχεδίων προξενηθεΐσαν Αγα- 
ν'άκτηισιν, μετέρχονται ήδη τόν 
γνωστόν τρόπον τής άπομονώσε- 
ως μερικών έν κινητοποήσει κλά
δων, μέ τήν Απατηλήν ΰπόσχετιν 
τής δήθεν έιξαιρέσεως τών Ταμεί
ων των.

Ή όπάντησις είς την «ηθικήν» 
ταύτην προσπάθειαν θα πρέπη νά 
είναι χρονική καί τοπική έττέκτα 
σις τής άπεριγίας το/ΰ Σοίβδάιτου.

Δέν πρόκειται νΑ έξοπατήσουν 
ούδένα αί διαβεβαιώσεις περί έ- 
ξαιρέσεως τού Α ή τού Β κλάδου. 
*0 κλάδος πού σήμειρα θά έξαιρε 
θή, την έπομένηιν θά είναι τό θύμα 
πού μέ τήν άφελειάν του Εγινε 
συνεργός είς τόν ’ίδιον του θά
νατον.

Παιρολλιήλως ή ΚυβέρνηΡΊς — 
άνευ ούίεμιάς υποχωρήσεως έκ 
τών Αρχικών· της σχεδίων — διά 
νά κερδίση προφανώς χρόνον 
πρός έξαγοράν συνειδήσεων, προ 
τείνει τήν συγκρότησι» «’Επιτρο 
τής μελέτης» τού όλου θέματος.

‘Η μόνη έπί τού παρόντος Α
ναγκαία ’Επιτροπή είναι υγειο
νομική τοιαύτηι, διά νά προβή είς 
έπιστηιμονικάς μελετάς έπί τής 
ΎΌσηιρόΤητος τών έγκεψάλων τών 
συλλαβόντων τά περί ένοποιήσε- 
ως σχιέδια.

’Εάν θελωιμεν νά ζώμιεν άνευ 
φόβου διά τά Ετη τής άποιμαχί- 
ας, εάν θέλωμεν νά διατηρήσωμεν 
τήν Αξιοπρέπειαν μιας, έάν θέλω
μεν νά εχωμεν τόν ιατρόν, τό ψάρ 
μακοχ, τήν Κλινικήν, πριν οπτο- 
θάνωμεν όφείλομεν σύσσωμοι ν’ 
άντ ιδράσωμεν άποφασιστ ικώς.

Δευτέρα έκίδήλωσις, όχι τελευ
ταία, τής άποφασιστ ι κότητος 
μας διά τόν Αγώνα μέχρι τής τε 
λικής νίκιηις, θά είναι ή αύριανήι 
ολοήμερος άπεργία.

Οΰδΐίς εις τό Γραφεΐον, όλοι 
είς τάς έπάλξεις.

Μετά συνάδιελφ ΐικών χαιρετι
σμών
ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΜΩΣΙΣ
Άθήναι 8 Σεπτεμιβρίου 1956 
Συνάδελφοι,
Ή σημερινή μας άπεργία δ·έν 

Εγινε. Δέν Εγινε, διότι δέν έχρει 
άσθη νά γίνη. Άπό χθες δέν .ύπάρ

χει πλέον θέμα απεργίας, τόσον 
διά τό σΰνολον τών Τραπεζιτικών 
όσον κιαί διά τούς λοιπούς κλά
δους τών ’Οργανώσεων Κοινής Ώ 
φελείας, ο·ΐ όποιοι έσχημάτισαν 
μαζί μας τά γ'ρ,ανίτινον μέτωπον 
κατά τών ύπόπτων σχεδίων.

Παρεσχέθησαν σαφείς εγγυήσεις 
ότι τά Ασφαλιστικά μας Ταμεία, 
συμπερ ιλαμ βανομένων τών Τα- 
μείων τής Ε.Τ.Ε.Α., δέν πρόκει
ται νά θιγοΰν.

Η Απόλυτος έπιτυχία τής 2ώ" 
ρου στάσεως τήίς Τετάρτης, ή έκ 
δηλωθίείσα έχ μέρους σας προθυμ- 
μία καί άττοψασισΐικάτης διά τόν 
ύπέρ πάντων Αγώνα, ή επιμονή 
κιαί ή υπερήφανος στάσις τής συν 
δι-.αλιστικής ηγεσίας έκαστου 
τών συνειργαζομ,ένων Συλλόγων, 
ή Απί ο,μόνωσις καί ή έκδίωξίς έκ 
τού ενιαίου μετώπου μας παντός 
«συνδικαλιστοΰ» πού θά ήτοτν πρό 
θυμός να διαττραγματευΒή άνέντι 
μα καί προδοτικά τό θέμα τών ά 
σφαλιστικών μας Ταμείων, Επει
σε τους Κυβερνητικούς παράγον
τας ότι έάν προκαλοΰσαν τήι 
μάχην, θά τήν Εχαναν.
Συνάδελφοι,

Ένικήσατε, διότι ό άναλη 
φθείς άγων, παρά τάς Κυβερνητι 
κάς δηλώσεις, ουδόλως ήιτο έστε 
ρημένος ήθικοΰ έρείάματος.

ΈνιικήΙσατε, διότι ή συνδικαλι
στική, σας ηγεσία έσφυρηλάτησε 
την ενότητα με τους λοιπούς έρ- 
γοζομένους.

Ένικήσατε, διότι άφίσατε να 
διαγραφή σαφώς ή άποφασίς σας 
νά μήν υποχωρήσετε.

^ Ένικήσατε είς τήν μάχην, άλ 
λα θά πρέπει νά παραμείνετε παν 
Τότε έν έπιφ,υίλακή.

Η διαρκής επιφυλακή θά δια
σφάλιση τά κεκτηιμενα καί θά 6ο 
ηθήιση διά τήν έπανάκτησιν τών 
άπωλεσθέντω ν.

Σάς σφίγγομαι συγκινημώ 
νοι τό χέρι. Παραμείνατε πανέτο- 
μοι δια τίμιους Αγώνας καί μέ 
τό φρόνημα υψηλόν.

Μετά σονίαΙδελφικιών χαιρετι- 
σμών.

Σύλλογος υπαλλήλων Έθν. 
Τραπέζης τής Ελλάδος

Σύλλογος ύπ. Τρ. ’Αθηνών 
Σύλλογος Είσπρακτόρων 

Έθν. ^ Τραπέζης τής Ελλάδος 
Σύλλογος Βοηθ. Πτοσωπ. 

Έθν. Τραπέζη,ς τής Ελλάδος

'Ο ’Ωτορινολαρυγγολόγος 
ΓΕΩΡΓ. ΙΜΠΙΚΙΟΣ 

Δέχεται τά μέλη τού ΤΥΠΕΤ 
Λυκαέητοΰ καί Α. Σοΰτσου 24 

Π—1 καί 5—7 μ.μ.
Τηλ. 613.513 '



Ο ΑΓΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΙΝ 
ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΤΑΜΕΙΩΝ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΣΕΛ. 1
συγχωνξυθΦΟν ό ’Οργανισμός 
Άσφαλίσ-εως κατά τής ’Ανερ
γίας -καί Σ τρατεύσεως, ώς καί 
τά ταμεία έπΐ'κουρυκής άσφαλί- 
σεως μειο-υμένης ή καταργου- 
-μένης τηις έργοδοίτιικης εισφο
ράς εις τήν περίπτωσιν ταύτην.

3) Δημιουργία- ενιαίου όργα- 
νισμαΰ υγείας, ΰπαγοιμένου εις 
τήν αρμοδιότητα τοΰ Ύπουργεί- 
ου Κοινωνικής Προνοίας, εις 
τον όποιον νά. συγχωνευθοΰν ά
παντα τά λειτο-υργοϋντα ταμεία 
υγείας των έργάζο-μένων, ή ά- 
γροτυκή άσφάλισις, τό Πατριω
τικόν Ι^δρυμα καί τά φιλανθρω
πικά ‘ιδρύματα.

4) Τής ανωτέρω ένοποιήσε-ως 
ή έπίτροπή, προτείνει όπως 
εξαιρεθούν τά ταμεία Συντάξε
ων, Μετοχικόν καί Προνοίας των 
δημοσίων υπαλλήλων, στρατιω
τικών καί πολιτικών καί ώρι- 
σμένα ουνίτηροΰμενα εκ κοινωνι
κών πόρων, ώς είναι τά ταμεία 
'Υγειονομικών, ΝΙοιμιικών, Βου
λευτών.

Τό ασφάλιστρου υπέρ τοΰ -έ- 
νια-ίου δργαννσμοΰ συντάξεων 
συμφώνως πρός ΰποβληβεΐσαν 
άναλογιστυκήν μελέτην τής επι
τροπής καθορίζεται εις 13% ε
πί τών άποδοχών των εργαζομέ
νων κατανεμόμενον εις 6,25% έρ- 
γοδοτυκήν -εισφοράν, 2,75% ει
σφοράν ή-σφαλισμένου- καί 4% -ει
σφοράν τοΰ Κράτους.

Διά τήν υγι-ειονομικήν περί
θαλψη/ συνεστήθη έτέρα τριμε
λής επιτροπή εικ Διευθυντών 
τών Υπουργείων Προνοίας καί 
’Εργασίας καί Γ-εν. Λογιστηρί
ου, ήτις δεν ύπέβαλεν είσετι 
τό πόρισμά της. Πάντως συζη- 
τεΐται δπως καθορισθη ή εισφο
ρά εργοδότου καί ήσφαλισμέ- 
νου -εις 6% έναντι 6,25% τοΰ 
σημερινού υψ-ους ασφαλίστρου 
τοΰ κλάδου ύγ-είας τοΰ ΙΚΑ. ,

Σχετιικώς πρός τάς συντά
ξεις, ή έπιτροπήί προτείνει νά 
χορηγηται· πλήρης σύνταξις^ με
τά τήν συμπλήρωσιν 35 ετών 
πραγματικής υπηρεσίας καί τήν 
-συμπλήρωσιν ιτοΰ 60ου έτους 
διά τάς γυναίκας καί τοΰ 65ου 
διά τούς άνδρας. Τό 0-ψος τής 
συντάξεως καθορίζεται εις τό 
80% τών άποδοχών τά} εργαζο
μένου. Δικαίωμα συντάξεως α
ποκτάται μετά τήν συμπλήρω
ση/ 15 ετών προιγματικής ύπηρ-ε- 
σίας διά τάς γυναίκας -καί 20 
διά τούς άνδρας.

'Η συμμετοχή τοΰ κράτους 
κατά 4% κρίνεται ώς έντε-λώς 
θεώρητίική, κατά τό προηγούμε- 
νον άλλωστε τοΰ νόμου 1846/ 
περί Κοινωνικής άσφαλίσεως. 
'Ώς γνωστόν δ νόμος οΰτος υπο
χρεώνει τό Κράτος νά κατα&άλ- 
λη εισφοράν πρός τό Ι ΚΑ εναν- 
τι τών εκατοντάδων εκατομμυ
ρίων -δραχμών τοΰ Ιδρύματος 
άς έδ-έσμευσε τό 1940. Ουδέπο
τε όμως ένεγράφη εις τον προϋ
πολογισμόν παρόμοια εισφορά. 
Πέραν όμως τούτου , τό- κρά
τος ώς αντάλλαγμα, συμφώ
νως πρός πρότασιν τής επιτρο
πής, θά περιλάδη μεταξύ τών 
εσόδων Του τούς πόρους τούς ό 
ποιους σήμερον εισπράττουν τά 
διάφορα ταμεία.

-Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΣ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΚΑΙ Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΙ5
ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ή ,άνωτέρω Βκθεσις τής _έπι- 
τραπή-c περιελθοΟσα- εις γναόσιν 
τών ένδιαφεροιμένων εργατών 
καί υπαλλήλων, έπροκάλ-εσεν α
ληθινήν έξέγερσιν. At έργατοϋ- 
πσλληλικαί όργανώσει-ς; δι’ άνα- 
κοινώσεών των καί τηλεγραφη
μάτων πρός τήν Κ-υ-βέρνησιν, 
έτόν: σσν ότι τά προτεινόμενα 
μέτρα κρίνσ/ται ώς απαράδε
κτα.

ΟΙ ήσφαλισμένοι τοΰ ΙΚΑ 
κατά πρώτον ‘ λόγον αποκρού
ουν τά -μέτρα τ-αΰτα, -διό-τι ή 
σείωσις τών Ασφαλίστρων, ή 
έπέκτσ-σις τών υποχρεώσεων 
τοΰ άδυνατόΰντος νά άσφσλίση 
τούς ίδιους ‘Ιδρύματος καί εις 
άλλους καθ’ σΰτ-ό ασθενείς το
μείς — ώς ή άσφάλισις τών α
γροτών καθ’ ον τρόπον σκοπεΐ- 
ται νά γί-νή αδτη — ό καθορι
σμός ώς προϋποθέοεως συντα- 
ξι-οδοτή-σεως 20 έτών . πλήρους 
άπασγολήσιεως διά τούς άνδρας 
καί 15 διά τάς γυναίκας, άνα

τρέπει τό καθεστώς συνταξιοδο- 
τήσεως εις 6άρος τών εργατο
ϋπαλλήλων.

"Έτι μεγαλυτέραν άντίδρασιν, 
ώς ή το φυσικόν, προέδαλλον 
οι ή-σφαλισμένοι εις κλαδικά 
Ταμεία άτινα ίδρυθέντα κατό
πιν αγώνων καί μόχθων τών -έρ- 
γαζομένων καί συντηρούμενα 
6πό τών ιδίως, -κατορθώνουν νά 
παρέχουν ανθρώπινα όρια συν
τάξεως καί περιθάλψεως.

-ΟΟτ-ω τό Εκτελεστικόν Συμ- 
βούλιον τής 'Ομοσπονδίας Τρα
πεζοϋπαλληλικών ’Οργανώσεων 
Ελλάδος, εις .έκτακτον συνε
δρίαση/ ήσχολήθη με τήν δη- 
μιουργηθεΐσαν κατάστασιν κ-αί 
άπεφάσισ-εν όμο-φώ-νως όπως 
έφ’ όσον ή Κυβέρνησις δέν δη
λώσει ρητώς, ότι δέν υιοθετεί 
τό πόρισμα τής ύπαδλη-θείσης 
έκθέσεως καί ότι θά- σεβασθή 
τήν αυτοτέλειαν τών Ασφαλιστι
κών όργανισ-μών, άπαντες οι 
Τραπεζιτικοί υπάλληλοι κα- 
τέλθ-ουν εις έντονον Απεργιακόν 
άγώνα.

Εις παρόμοιας Αποφάσεις 
κατέληξαν καί τά διοικητικά 
■συμβούλια τών εργαζομένων 
εις τούς όργσνισμούο κοινής; ώ- 
φ-ελείας, ΟΤΕ, ’Ηλεκτρικούς 
Σ ιδηροδρόμους, Άσφαλιστικάς 
"Εταιρείας. ΗΕΑΠ, Έλλην. Ή- 
λεκτρ. 'Εταιρείαν, Εταιρείαν 
'Υπεγγύων Προσόδων. ’Οργανι
σμόν Λιμένος Πειραιώς ώς κ-αί 
τά συμβούλια τών αντιστοίχων 
ταμείων υγείας;.

Πρώτη έκδήλωσις τοΰ «γώ- 
νος 'έγένετο τήν Τετάρτην 5η 
Σ ))6ρίου διά 2ώρου στάσεως 
εργασίας εις άπαντας τούς ώς 
άνω κλάδους.

Ή Κυ-6-έρνησις καταθόρυδη- 
θ’εΐσα προ τής γ-ενική-ς: κατα
κραυγής καί τάς κινητοποιή
σεις τών εργαζομένων, ήθέλη- 
σε κοπά τον γνωστόν τρόπον 
νά διαδάλη τόν άγώνα τής _αύ- 
συντηρήσεώς των διά δηλώσε
ων τοΰ υπουργού ’Εργασίας 
ικ-αί αύτΟΰ Ακόμη τοϋ Πρωθυ
πουργού, ότι ή Κυβέρνηση 
σκοπεί εις τήν έξυγίανσιν τής 
Κοινωνικής άσφαλίσεως πρός 
σφελο-ς τών έργάζο-μένων, ε
πομένως αί άπεργίαι στερούν
ται ή θ ι κ ο ΰ ερείσματος. 
Κατόπιν τών ώς άνω, αί συνερ- 
γαζόμεναι οργανώσεις προητου 
μώσθησαν διά τήν προ.ςηρυχθεΐ- 
σαν 24ωρον απεργίαν ιτοΰ Σαβ
βάτου 8ης τρέχοντος. ^

Άπό τών πρωινών ώρ-ών τής 
Παρασκευής 7ης τρέχοντος, ο-ί 
'Υπουργοί Συντονισμού, Εργα
σίας καί Βιομηχανίας ανέπτυ
ξαν εξαιρετικήν δραστηριότη
τα πρός τήν κατιεύθυνσιν τής 
δια-σπάσεως τοΰ Αγώνος, ιδιαι
τέρως δέ έστράφησαν πρός τήν 
"Ένωσίν τοΰ Προσωπικού τής 
Ηλεκτρικής "Εταιρείας, ή_ α
περγία τής -όποιας έθ-εωρεΐτο 
ώς καίρι-ο-ν πλήγμα κατά τής 
Κυ-βερνήισεως. Τελιικώς όμως α
φού άπέτυχον αί προσπάθειαι 
διασπιάσ-εως τοΰ άγώνος, ό κ, 
Χέλμης έκάλεσ-εν τήν μεσημβρί- 
αν εις τό γραφ·εΐον τον τούς εκ
προσώπους τών όργ<χνώσεων 
διά νά συζητηΙθή τό θέμα. Εκεί 
παρευρισκομένου κ-α.ί τοΰ κ. 
Μιπουρνιιά καί -κατόπιν διώρου 
δραματικής συζηιτήσεως, διετυ- 
πώθη ή δήλωσης ήν ώφειλ-εν νά 
κάμη ή Κυβέρνηση. _ =j

’Ακολούθως ή ’Επιτροπή έ
γινε ,δεκτή άπό τόν κ. -Κα.οα- 
μανλή, ό όποιος άναγνωσας το 
κείμενον τής δη-λώσεως, τό απε- 
δέχθη.

'Η ύποχώρηση α-υτη τής Κυ- 
δε,ρνήσεως έχαρακτηρίσθη άπό 
άπάσας τάς όργανώά-εη καί 
'συνίδιικαλιστίικούς κύκλους ώς 
μία άπό τις σημαντικ-ώτερες 
ν’-κες τώ-ν εργατοϋπαλλήλων 
κατά τό τελευταία έτη.

ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΙ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΣΕΕ

Τά σννδικιάτα τής Η.Ε.Μ. δι’ 
άνακοι νώσεώς των οπτό 11)8)56 
ικατήγγειλον τήν Διοίκησιν τής 
Γ.Σ.Ε.Ε. ώς έπιδιώκ-ου-σαν τήν 
συχχώνευσίν τοΰ Ταμείου Συντά
ξεων των στο I ,Κ.Α.

‘Επίσης ,ή Τμωσις Υπαλλή
λων Έστιατορίω/ν δι’ άνακοινώ" 
σεώς τη,ς εκφράζεται μέ άγανά- 
κτη-σιν διά την επαναφοράν τής 
υποχρεωτικής εισφοράς υπέρ τής 
Γ.Σ.Ε.Ε.

Πλη-ροφ-ορούμΕθα: ότι ό Σύλλογος
τών Είσπρακτόρων τής Τραπέζης μας . 
ύπέ;6αλεν ΰπόμ-νη-μα πρός τήν Διοίκ-η- 
σιν τής Τροπέζης σχετικώς μέ τήν ε- 
ξέλιξιν τών Είσπρακτόιρων και Τεχνι
τών.

"Ως μάς γνωρίζει ό έν λόγω Σύλ
λογος, διά τοϋ ‘Οργανισμού Υπηρε
σίας τόν όποιον έπέβ-οολεν ό κ. Ήλιά- 
σ-κος καί διά τής έπακολουθησάσης 
έντσξεως, οί Είσπράκτορες. κα’ι Τε- 
χνίται ύπε6ι6άσθη.σαν σχεδόν πάντες. 
(Π. χ. Είσπιράκτο,ρες Α' ;μέ 30 ο) ο 
ϋπε616άοθησαν είς Έισπράκτορας Α' 
χωρίς προσσύξησιν. ΟΓι μέ 45ο)ο, ύ- 
π-ε6ι6άσ0ησαν είς Είσπράκτορας Α' μέ 
10ο)ο).

Διά νά καλύψουν τόν μισθόν τοϋ 
’Ιανουάριου τοϋ 1953, θά χρ-ειασθή 
6 κάθε, είσττ-οάκτωρ ιή τ-εχνίτης 10 έ
τη κατά μέσον όρον.

Δηλαδή θά παρο-μείνουν μισθολογι- 
κώς στάσιμοι επί ,μίαν δεκαετίαν.

Ή κατάστσσις αΰιτη κρίνεται άδι
κος καί τελείως άπαράδεκτος νά συνε- 
χισθή. ΟΙ είσπράκτο-ρες καί οί τε- 
χνΐται ζητο-ΰν, μέσω τοϋ Συλλόγου 
των, όπως ή Διοίκησις τής Τραπέζης 
καί οί άΡιμόδιοι τής Δι-ευθόνσεως Δι
οικητικού, έξεύρουν τρόπον άρσεως 
τής μ-σ-θύίλογικής των σ-σ-σι-μότητος.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

10 VilliMi ΙΟΙ ItMlIOjiMti ίϊΙΤΕΟΣΟΙ» ΤΙΣ lilt
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III ΙΣΦΜΙΣΙΜ IPIilliill

—-Κύκλος-:ρ-εΐ ’Εγκύκλιο; Δι-οικήσεω; 
δι' ής καλούνται εϊ , συμετοχήν ε-ίς 
τάς προαγωγικάς εξετάσεις τής 4) 
11) 56 καί οί προαχβέντες ε,ίς ϋπολ. 
Β' μέ VALEUR 1)7)54.

— *Η λήγουσα τήν 30)) 9) 56 άνα- 
στολή κρατόσεων τώ-ν πρός τήν Τρά
πεζαν όφειλών μας, παρ-ασ-είνεται έπί 
εν είσέτι τρίμηνον.

-— ΟΙ αίτού,μενιι ιμείωσιν τών πρός 
τό Ταμεΐον Συντάξεων ηϋξημένων 

κρατήσεων λόγω άναγνωρίσεως τής 
Στρατιωτικής των θητείας ώς χρόνου 
συντοιξίμου, δέον όπως ύποθάλλουν τάς 
αιτήσει:: των προς τό έν λόγω Τα- 
μείον.

’Ελάτε σ’ επαφή μέ τού; 
συναδέλφους σας μέσω Tns 
«Τραπεζιτικής»

ΊΗ σΐ)ν-εδρΙασις τής 28 Αν-ι 
γούστου τοΰ ’Εικτελεστικοΰ Συμ
βουλίου τής Ο.Τ.Ο/Ε. έχαρσκτη- 
οίστη ώς λίαν δηιμιου-ργική καί 
διεπομένη ύπάι πνεύματος σύμ
πνοιας, κιατα-νοιήσεως καί Αλ
ληλεγγύης.

'Μέ πρότασιν τοΰ εκπροσώπου 
τού Συλλόγου μας -κατά τήν 
προηγουιμένη-ν συνεδρίασίν ένεγρά 
φη ώς θέμα τής ήμερησίας δια- 
τάξεως τό άσφαλιστικόν πρό-δλη- 
μας τής Ε. Τ. Ε. Μέ πρότασιν 
πάλιν τοΰ έκπροώπου μας 
προηγήθη, επειδή έθεωρήΟη 
γενικώτεροιν τό δεύτερον θέμα τής 
ήίμερηισίας διοττάξεως, τό όποιον 
άφ-εώρ-α τήν ένη-μέρωσιν τοΰ Συμ
βουλίου έπί τών Κυβερνητικών 
σχεδίων -καί μελετών διά τά άσφα- 
λιστι-κιά ταμεία έν γένιει.

Άφοΰ τά Συμδο-ύλιον ή-κο-υσεν 
τόν Πρόεδρον τής "Ομοσπονδίας 
άπεφάσισεν ομόφωνα, μέ μόνηιν 
έπι-φύλαξιν, λόγο; αναρμοδιότη
τας, τοΰ παριστσ,μενού έκπρο-σώ 
που τήν Ά.γ-ροτ ι.κής Τραπέζης, 
τόν προγραμιματισμό,ν το-ΰ άπερ- 
γισ-κοϋ άγώΐνος ό όποιος ήδη έ- 
προίγ-μ οτοποιήΕη.

Έιση-γούμενος τό θέμα τοΰ Τα
μείου Συντάξεων ό έκπρόσωπος 
τοΰ Συλλόγου μας εΐπεν:

«νΤά παρά, τοΰ κ. Προέδρου τής
Ομοσπονδίας έκχεθεντα κυ-βερνη

"Ελλειμμα χρ-ήΐσεως άπό 1-10-53 
σμοΰ τών Ταμείων-) μέχρι 31-

"Ελλειμμα χρήσιεως 1955 δ,ραχ.
Προϋπολογισθέν έλλειμμα διά τό

Εκτός όμως τής ώς άνω- έκ δρχ.
102.1 16.000 ύπρχ.φεώσεωνς τοΰ 

Ταμείου προς τήν Τράπεζαν υ
πάρχουν κ-αί ετερ-aι άτοκοι ΰπο- 
χρεώσεις καί ύπο-χρ-έωσις πρός τό 
Ταμεϊο-ν Συντάξεων Τροπέζης Έλ 
λ-άδος καί Κτηματικής συμποσο-ύ 
με ναι είς δ-ρχ. 8.118.040.

α) Πρός τήν Έ.Τ.'Ε.Α................. .....
Πρός τήν Τράπεζαν Ελλάδος .

τικά σχέδια καί μελέται καθι
στούν έπιτακττιικωτέραν τήν άνάγ 
κην τής έπιλύσεως τοΰ προβλή
ματος τών άσφαλιάτικών Ταμεί
ων τής E.T.E., πρόβλημα τό ό
ποιον καθολοκληρίαν έδημιούργη- 
σεν ή Κυδέρνησις άφ’ ένός μέν 
διά τής συγχωνεύ-σεως τών Τρα 
πεζών, άφ ’έτέρο-υ δέ διά τοΰ δια
χωρισμού τ-ών δύο Ταμείων Εθνι
κής καί Ελλάδος. Ή ϋπαρξίς έ
νός ασθενούς μεγάλου Ταμείου 
ώς τό ίδικόν μας δίδει έρείσμα- 
τα είς τήν Κυίβέρνησι-ν διά τή-ν 
π-ραγματοποίησιν τής ένοποιημέ- 
νη-ς κοινωνικής άσφαλίσεως. Τήν 
έλλειματικότητα τών Ταμείων μας 
προβάλλει ώς έπιχ-είρημα ό εργο
δότης μας καί άχυρ-οΰτατ όπισθεν 
αυτής διά τήν έπίλυσιν βασικών 
ο-ΐικο-νο-μ ι κών αιτημάτων τοΰ προ
σωπικού τής Ε.Τ.Ε.

Σάς δίδω, συνέχισεν ό Γεν. 
-Γραμματεύς μας, μίαν συνοπτι
κήν ιείκό,να τής οίκον, κ-ατα στά
σεως τών Ταμείων μας.

Ή όφειλή τοΰ Ταμείου Συντά
ξεων κοίτα τήν 1Q-6-56 πρός τήν 
Ε.Τ.Ε.Α. άνήρχετο είς τό ποσόν 
τών 102.1 16.000 δ-ρ-αχ., ένώ τά 
Κεφάλαια τοΰ Ταμείου μας ή σαν 
100.1^71.477 δρ-αχ. Τό έλλειμ^ 

μα αΰτό τοΰ Ταμείου αναλύεται 
ώς ακολούθως:

ημερομηνία χωρι- 
12-54 δροχ. 39.760.687.80

39.643.914.— 
1956 δρα-χ. 42.836.000.—

ΑΕτη είναι έν όλίγοις ή εικόνα 
τού Ταμείου μας Συ-ν-τάιξεως, ήτις 
τό καίθι-στά εύάλωτο-ν λείαν είς τά 
Κυβερνητικά άντιυπαλληλικά σχέ

δια. ’Αλλά καί ή κ-ατάστασις τοΰ 
Ταμείου Αύτασφαλείας δέν είναι 
καλύτερα. Αϊ κατά τήν 30-6-56 
όφειλαί του ήσαν αί ακόλουθοι :

. . . . Δροιχ. 62.773.028.20
.............................. » 8.809.261.80

Σ ύνολον ΰπο-χρεώσεω,ν

ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙ’ ΟΥ 
ΑΙ ΕΥΟΥΝΑΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΤΡΑΠιΕΖΙΚΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
'Υπό τοΰ υπουργείου Συντονι

σμού καταρτίζεται Νομοσχέδιο;» 
περί ελέγχου πί-στεως διά τοΰ1 ό
ποιου έπιδιώκεται ή έξασφάλισις 
τής συμ-μορφώσεως τών έμπορι- 
«οών Τραπεζών πρός τάς οπτοφά- 
σεις τής Νοιμισματικής ’Επιτρο
πής.

Αί κυριώτεραι διατάξεις τοΰ κα 
ταρτνσίθέντος Νομοσχεδίου έχουώ 
ώς έξής :

1) Καθίερσΰται πειθαρχική ευ
θύνη τών τραπεζικών υπαλλήλων 
διά πόισαν παράδασιν διατεταγμέ 
νων υποχρεώσεων επιβαλλόμενων 
ποινίΐ/ δι’ άπλής έπιστολής τής 
έπιθεωρήσεως Τραπεζών. Τό μέ- 
τρ-σν τούτο λαμβάνετο.ι διά νά ά- 
ποφευχθή ή έπίπτοσις τών ευθυ
νών τοϋ προσωπικού έπί τής Δγ 
Όΐ-κήΙσεως έ,κόστης Τραπέζης ώς I 
συνέβαινε κατά τό παρελθόν. j

2) Παρσλλήλως πρός τήν πει
θαρχικήν ικαθιεροΰτσι -καί ποινική 
ευθύνη τώ-ν ΰπαλλήλων διαπιστου 
μένη μέ σύντομον διαδικασίαν.

Αί έπιιδσλλάμ-εναι πο ι ναι αί όποϊ- 
αι άλλωστε προεβλέπο-ντο, μετριά 
ζονται είς τρόπον ώστε νά είναι 
εΰχ ερης ή έπι βολή των καί ή κί- 
νηισις τής εναντίον των διαδι-κα- 
ο-ίας. Προηγουμένως ? όγω τών με
γάλων ποινών έκράτει δισταγμός 
ώς πρός τήν έπιβολή-ν βαρειών 
κυρώσεων.

3) Συγχρόνως καθιερούται ποι
νική ευθύνη παντός -δανειολήπτου 
παρ-έχοντος είς τάς Τραπέζας άν- 
οολήθή στοιχεία τόσον έπί τής κα- 
ταστάσεως τής έπιχειρήσεώς του 
δσον καί ώς π-ρός τόν προορισμόν 
τοϋ δανείου.

4) Είσάγεται τέλος τό ένιαΐ- 
ον λογιστικό πλάνο είς δλας τάς 
Τραπέζας, πράγμα τό οποίον θά 
διευκολ'ύνη ταν κατασταλτι-κόν έ
λεγχον.

‘Η -μεταδίίβασις τής εΰθύνης 
τών Τραπεζιτών είς τούς ΰπαλλή 
λους έχαρακτηρίσθη ύπό τού Άθη 
ναιΐκοΰ τύπου τουλάχιστον, ώς 
θαύμα νομοθετικής άναιδείας!

II BF8«I ΠΜΙΙίΤΗ I ΕΙΣ«'
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΣΕΛ. 1

χοτνόνας, ΰυιμψώινως ττρ'Ο-ς του: οποίους 
ύπσλογίζοντ<χι at VALEURS. Διότι ο-ί 
έν λόγω κανόνες, π,ροσπαθόυντ ες, κα
τά τρόπον συντηρητί-κ,ον, νά συ;μβιά
σουν το άπόλυτον Δίκταιον πρός τό δη
μιούργησαν άδικον καιθεστώς, μολο
νότι ελαττώνουν έν τίνι μέτρω τάς 
ύψισταμένας άδικίας κ.αΐ άνίσους με
ταχειρίσεις; έν τσότοις δέν εξαλεί
ψουν ταύτας άλοσχερώ-ς. Ή άτοψτς 
τοΰ Συλλόγου περί «δικαίας έντάξε- 
ω:»# δέν έγένετο άκόμη δεκτή. Ό 
Σύλλογος δέν θά έγκαταλείψη τό περί 
δικά ία ς έντάξεως αίτημά του. ’Απο
δέχεται τάς προαγωγάς ώς προσω- 
ρινόν μέτρον βελτκόσεως τής Κιατα- 
στάσεως, άλλ’ έπιΐμένει είς τήν άτιο- 
ψίν tow δτΐ μόνον διά δικαίας έντά
ξεως, άντίΚειμενικώ-ς ένεργουμένης έ- 
ττί τή βάσει καλώς .μελετημένων κανό
νων. θά άποδοθή πλήρης δικαιοσύνη 
δι’ όλους.

Οί Συνάδελφοι είναι όλως πειρίττόν 
νά ΰποβάλλουν είς τόν Σύλλογον τήν 
προσωπικήν των περίπτωσιν. ’Άς εί
ναι βέβαιοι ότι ό Πρόεδρος τοΰ Συλ
λόγου έκάστην περίπτωσιν τήν πσοα
κόλουθε-’ μετά τοϋ ίδίου ένδιαφέρον- 
τες καί προσοχής, είτε πρό-κεη·|ΐ πε
ρί γνωστού καί ψιλού, είτε περί ά- 
γνώστου είς -αύτόν συναδέλφου. είτε 
έκ τής ΕΤΕ προ ερχομένου, είτε, έκ 
τής τέως ’Αθηνών. Οί Συνάδελφοι άς 
γνωρίζουν, ότι άδικιαι ώς πρός τά 
πρόσωπα δέν παρατηρούνται. Άδικίαι 
δυστυχώς ύψίσταντατ ώς έκ τών δια
τάξεων του ’Οργανισμού, άλλ’ αί ά- 
δ-κίαι αΰται , διά τών ένεργουμένων 
προαγωγών μειοΟνται, ώιστε αί δια- 
ψοραί νά μή είναι τόσον μεγάλα ι έν 
τή έξελίίξει τού κυρίου προσωπικού. 
Άλλ’ at τού παρελθόντος καθυστε
ρήσεις δέιν- διορθοΰνται. Δι’ αύτάς θά

··..... » 71.582.261

Βέβαια το Τοιμεΐον Αύτασφα
λείας αυτοθεραττεύεται βραδέως 
μέν άλλ’ ασφαλώς. Το ντο οιμώς 
δέν σημαίνει ότι δέν χρήζει οίικο- 
νσμικής ένισχάσεως.

Ο Σύλλογος τής Ε,Τ.ίΕ. εικ 
τών ττρώτων τον μελημάτων έχει 
τήν έτιίλνσίν τού ιβασιικού τούτου 
προβλήματος. Δέν τταρέλειψεν νά 
το γνωστοηττοιήσηι είς τήν Κυβέρ^· 
νηΐσιν. "Ομως μέχρι σήμερον του
λάχιστον μόνον άτελευτήτονς υ~ 
ττοσχέσεις έλαβεν.

Διά τούτο ό Σύλλογος εί,ς τό βα
ρύ αυτό άλλ’ έπ>εΐγον έργον του 
ζητεί τήν συμτταράστασιν τής Ό 
μοσττονίδίας διά τήν άνόρΟωσιν 
τού Ταιμ/είου μας.

Λύσεις θ'ρυλούνΤαι ττολλαί, Κυ 
6ερνητι,καίΑ τής Διοικήσεως, τών 
Συνταξιούχων. Ήιμεΐς έφ1 όσον 
τούτο έγένετο κατ* αρχήν άττοδιε- 
κτον είς τήν ττροκαταρικτικήν συ- 
ζήτησιν πού χθές εΥχοιμεν μέ τόν 
κ. ’Αλευράς ζη τού μεν τήν ά' 
μέσον ένίσχυσιν τών Ταμείων μας.

Πρώτον: ’Από τήν Τράπεζαν.
Δεύτερον: ’Από τήν Τράπεζαν 

τής Ελλάδος διότι αυτή έχει η
θικήν πρός τούτο ύποχρέωσίν και

Τρίτον: ,Από τό Κράτος διά 
τής επιβολής μιας προσθέτου έ- 
λαιχίστης προμήθειας είς ώρισμέ- 
νας Τραπέζιτιικάς εργασίας, έξ ής 
ή έπιβάρυνίσίς τής οίικονομίας θά 
ήτο άνεπαιίσθηιτος.

Έπί τής προτάσεώς μας έψή- 
φισαν πάντες υπέρ, άνέλαβεν δέ 
τήν ύποχρέωσίν ή Ο.Τ.Ο.Ε, νά 
είναι ένθερμος σομπαρ αστάτη ς 
μας είς τάς παρουσιάσεις μας 
πρός τήν Κυβέρνησιν ικαί τήν 
Τράπεζαν τής Ελλάδος. 'Ο Σύλ
λογός μας δέν άπέρριψεν τήν πρό 
τασιν τού Προέδρου τού Συλλό
γου τής Τραπέζης τής Ελλάδος 
περί δανείου τής Τραπέζης ταύ- 
της δια 200.000.00ο μέ έλάχί
σον τόικον.

πρέπει νά λάβουν χώραν επανορθώ
σεις.

’Ενδέχεται νά γίνουν καί καιι’ εκλο
γήν πρ:.αγωγοί, δι’ όσους τά φύλλα 
ποιότητος χαρακτηρίζουιν ώς άρίστους, 
μέχρι ποσοστού Γ0σ)ο, συμφώνως 
πρός τόν ’Οργανισμόν τής Τραστίζης. 
Είς ταύτας ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου 
ούδ?)μίαν θά ό^η άνάμιξιν.


