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Έτταναλαμβάνομίν και ττά- 
λιν δτι ή περαιτέρω καθυστέρη
σή εις την ένοποίησιν των πό
σης φύσεως ασφαλιστικών φο
ρέων του προσωπικού είναι α
δικαιολόγητος καί επιζήμια 
διά τά συμφέροντα των εργαζο
μένων. Αί βάσεις τού Μα'ί'ου 
τού 1 959 κρίνονται ίσχυραϊ 
διά νά σηκώσουν τό οικοδόμημα 
τής Ενιαίας1 Άσφαλίσεως. Τί 

αναμένει ή Διοίκησις;
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ΗΚΑΤΑΠΑΤΗΣΙΣΤΟΥΔΙΚΑΙΟΥ ΓΕΝΝΑΤΗΝΟΡΓΗΝΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΣΕΡΙΑ ΑΠΕΡΓΙΔΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΣ ΜΕΛΟΣ 

ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΘΕΙΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΙΝ ΤΟΥ 20.)-
Ή συνεχιζόμενη τττώσις τής 

αγοραστικής ίκανότητος των 
ιμισθώμ καί ημερομισθίων, α
πόρροια τής πλεονεξίας καί 
τής ασυδοσίας των μεσαζόντων 
παραγόντων μεταξύ παραγω
γού καί καταναλωτοΰ, εφθασεν 
εις τοιοΰτον σημεΐον ώστε νά 
άφυπνίση καί αυτήν πλέον την 
ΓΣΕΕ καί νά την ώθηση εις 
Ιμιαν ωφέλιμον συνδικαλιστι
κήν καί άξιέπαινον πρωτοβου
λίαν. Βέβαια δεν Εχει έν προ
κειμένη ούδεμίαν σημασίαν 
fro γεγονός δτι πρώτη ή βάσις, 
!μέ αλλεπαλλήλους κεχωρισμέ- 
Φας καί άσυντονίστους άπερ- 
γιακάς εκδηλώσεις, εδωσεν τό 
καλό παράδειγμα. Ή σημασία 
τής ενεργού άναμίξεως τής 
ΓΣΕΕ πρέπει νά έξαρθή καθ’ 
δσον Ενα αίτημα ώς τό τής

| γενικής αύξήσεως των μισθών 
1 καί ημερομισθίων κατά 20% Ε
χει άσυγκρίτως περισσοτέραν 
πιθανότητα —βεβαιότητα τολ- 
μοΰμεν νά ε’ίπωμεν — τελε- 
σφορήσεως μέ τήν Γ. Σ. Ε. 
Ε. παρά άνευ αυτής. "Αξι
όν παρατηρήσεως έν προκειμέ
νω είναι δτι εις αυτό τό πανερ- 
γατοϋπαλληλικόν ξεκίνημα έ
δωσαν τό παρών καί οί διοι- 
κούντες καί τό τμήμα -τής Δη
μοκρατικής Όργανώσεως τής 
ΓΣΕΕ (Κυριακόπουλος - Θεο
δώρου ). Ούδεμίαν πάλιν σημα
σία έχει τό περιωρισμένον τής 
έπιρροής τής όμάδος ταύτης. 
Σημασίαν έχει δτι έγινεν κα
τανοητόν άπ’ δλους τούς συν
δικαλιστικούς ήγέτας, εϊτε τής 
καλής είτε τής κακής ώρας εί

ναι, δτι οποίος άπ’ αυτούς 
μένει έξω άπ’ αυτήν τήν κινη- 
τοποίησίν πού τήν επιβάλλει 
ή καταπληκτική ακρίβεια των 
ειδών διατροφής, εΐναι καταδι
κασμένος ν’ αΰτοενταφιασθή 
συνδικαλιστικώς. Εις τάς προ- 
απεργιακάς συγκεντρώσεις πού 
συντελοΰνται ευρύτατα άνα- 
πτύσσονται αί έξώφθαλμοι συ· 
νέπειαι τής εισαγωγής τού κι
λού εις άντικατάστασι ν τής ο
κάς. Ή μετατροπή αυτή των 
σταθμών έδωσε άκόμη μία ευ
καιρία εις τούς εμπόρους νά 
πωλοΰν τά 300 δράμια 
δσο τά 400 μέ τρομεράς 
επιπτώσεις έπί των έργατοϋ- 
παλλήλων τών οποίων τά ημε
ρομίσθια δεν πρόφθασαν νά 
άποκατασταθούν έκ τής άνα- 
προσαρμογής τής δραχμής

δέχτηκαν πρόσφατα δεύτερο 
κτύπημα άπό τήν έξαφάνισι 
τής οκάς. Τά ημερομίσθια 
έκ τής αίτιας τούτης ουσιαστι
κά (έσωτερικά) περιεκόπησαν 
κατά έν τέταρτον.

‘Η κατάστασις αυτή ώδήγη- 
σεν τον παρελθόντα μήνα εις 
άπεργιακάς έκδηλώσεις, διά
φορους κλάδους εργαζομένων. 
Οί ΰποδηματεργάτες, οί βυρ- 
σοδεψεργάτες, τών κυριωτέ- 
ρων έργοστασίων, οί λιγνιτω 
ρόχοι τής Ραφίνας καί τού 
Παγγαίου, οί εργάτες τών έρ
γοστασίων χαλυβδοφύλλων, οί 
ιατροί, οί ταχυδρομικοί και οί 
Δικαστικοί υπάλληλοι κατήλ- 
θον εις στάσεις έργασίας καί 
εις απεργίας αί όποιαι ώς έπί 
to πλεΐστον έκαρποφόρησαν.

ΣΥΝΕΣΤΗΘΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Είς έκτέλεσιν άποφάσεως 
τού ’Εκτελεστικού Συμβουλίου 
τής 'Ομοσπονδίας, ό Πρόεδρος, 
ό Α’ ’Αντιπρόεδρος καί ό Γεν. 
Γραμματεύς αυτής συνεζήτη- 
σαν κατ’ έπανάληψιν μέ τήν η
γεσίαν τής ΓΣΕΕ τό θέμα τής 
αύξήσεως μισθών και ημερομι
σθίους δπερ μέχρι τότε δεν εί
χε τεθή παρά τής τελευταίας.

Είσηγήσει τών εκπροσώπων 
τής 'Ομοσπονδίας συνεκλήθη 
είς τήν ΓΣΕΕ τήν 9.6.60 σύ- 
σκεψις τών Διοικήσεων όλων 
τών 'Ομοσπονδιών καί τών ’Ερ
γατικών Κέντρων ’Αθηνών — 
Πειραιώς.

Κατ’ αύτήν ό Πρόεδρος τής 
'Ομοσπονδίας αφού άνέπτυξεν 
διά μακρών τό θέμα τής άμοι- 
βής τής έργασίας έν Έλλάδι, 
έτόνισεν τήν ανάγκην δπως ή 
Άνωτάτη Έκπροσώπησις τής 
’ Εργατοϋπαλληλ ι κής τάξεως— 
ΓΣΕΕ—θέση αίτημα αύξήσ- 
ως τών μισθών καί τών ημερο
μισθίων διά συγκεκριμένου πο
σοστού.

Εξήγησε ν, περαιτέρω δτι έ
κτος τού δτι αί αυξήσεις απο
τελούν δχι μόνον μέτρον δικαι
οσύνης έναντι τού χαμηλού βιο
τικού επιπέδου τής Έργατοϋ- 
παλληλικής τάξεως, άλλα καί 
ΰψίστην κοινωνικήν σκοπιμότη-
Β*" Συνέχεια εις τήν 4ην σελίδα

Η ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ
Αί γενόμ είναι εις τό προηγούμενου ψύλλον τής 

«Τραπεζιτικής» διαπιστώσεις σχετικώς μέ τήν οξύ
τητα την οποίαν προοελαδε το οικονομικόν πρόβλη
μα διά τά ευρύτερα στρώματα τού εργαζομένου 
λαού, έπηλήθευσαν εις διάστημα πολύ συντομώτε- 
ρον άπό ο,τι θά ήδύνατο νά ψαντασθή καί ό πλέον 
απαισιόδοξος. Ό εις μετά τον άλλον οί κλάδοι τών 
εργαζομένων κατέρχονται είς αποφασιστικούς α
γώνας, οί όποιοι, ανεξαρτήτως τών προβαλλόμενων 
έπί μέρους <χιτ(ηιμάτων, άποσκοποϋν ούσιαστικά εις 
έν και μόνον, την ύπό τήν μίαν ή τήν άλλην μορφήν 
αναπροσαρμογήν τών αποδοχών. 5 Ιδιαίτερον χα
ρακτηριστικόν τής κινητοποιήσεως είναι δτι ή αρχή 
ταύτης έγένετο ύπό τών πλέον συντηρητικών ομάδων 
τών εργαζομένων, είς τρόπον ώστε κατέστη άδύνατον 
καί είς τούς γνωστούς κακόπιστους κύκλους νά απο
δώσουν, ώς κατά παγίαν τακτικήν έπιχειρεΐται είς 
συναφείς περιπτώσεις, τάς απεργίας είς «ξένας υπο
κινήσεις». Διά πρώτην δέ έστω φοράν και μερίς του 
φιλοκυβερνηίπκοΰ τύπου τάσσεται αναφανδόν παρά 
τό πλευρόν τών άγωνιζοιμένων και διακηρύσσει τό 
δίκαιον τών αιτημάτων των. ’Αλλά καί δέν ήδύνατο 
νά γίνη άλλως. Ή πραγματικότης πλέον βοά. Μέχρι 
τούδε παρετηιρεΐτο βεβαίως άπό έτους είς έτος μία 
άνοδος συνεχής τού κόστους τής ζωής, όφειλομένη 
πότε είς τήν μίαν και πάτε είς τήν άλλη’ν αιτίαν, ου
δέποτε διμως έγένετο τό άλιμα, δπερ συνώδευσε τήν 
διαβόητον μεταρρύθιμισιν τοΰ μετρικού συστήμα
τος. "Εν κατ’ έπίφασιν προοδευτικόν μέτρον, ύπο- 
στηριχθέν όμοθύμως ύπό τής κοινής γνώμης, ’ένοχε 
τοιαύτης επιτήδειας έκμεταλλεύσεως, ώστε νά με- 
ταβληθή είς πηγήν πλουτισμού τών ολίγων και συμ
φοράς τών πολλών. Ή ταχυδακτυλουργική μεταφο
ρά τής τιμής τής όκάς είς τό κιλόν διά τά πλείστα 
τών ειδών βασικής καταναλώσεως αποτελεί τό πλέ
ον «μεγαλοφυές» μεταπολεμικόν επίτευγμα τών πό
σης φύσεως κερδοσκόπων. 'Ολόκληρος ό κρατικός 
μηχανισμός μέ τάς ποικίλας του 'Υπηρεσίας προς 
παρακολούθησιν τής πορείας τών τιμών και τής οι
κονομικής γενικώτερον, ούδέν ήδυνήίθη νά πράξη 
προς αποτροπήν τής τοιαύτης έξελίξεως. παραμεί- 
νας απλούς θεατής τής θρασυτάτης κατάληστειύσε- 
ως τών καταναλωτών.

Έδημιουργήθη οϋτω μία αγχώδης διά τούς ερ
γαζομένους κατάστασις. Τί πρέπει νά γίνηΐ; Συμ- 
μόρφωσις τής στρατιάς τών ποικίλων παρασίτων 
καί ύποχώρησις τών τιμών είς τά φυσιολογικά επί
πεδα είναι, ώς έκ τών πραγμάτων πολλάκις άπεδεί- 
χθη, ανέφικτος. ’Επιβάλλεται δθεν άμεσος καί τα
χεία αναπροσαρμογή τών αποδοχών μέ παράλλη
λον όργάνωσιν καί αυστηρόν έλεγχον τού εσωτερι
κού Ιδίως ξμπορίου, ϊνα άποτραπή ό φαύλος κύκλος 
τού γνωστού κυνηγητού τιμών - μισθών.

Έν τούτοις οί άρμόδιοι παράγοντες διστάζουν 
νά λάβουν τό μέτρον τούτο.

Δέσμιοι τών γνωστών άντιλήίψεων περί οικονο
μικής^ σταθερότητος ή άντιλήψεων αί όποΐαι έρχον
ται είς κατάφωρον άντίθεσιν μέ την οίκο νομικήν 
πραγματικότητα είς την δυναμικήν της μορφήν πα
ρακολουθούν μέ μίαν πεισματικήν άδιαφορίαν τήν 
συνεχώς κατερχομένην στάθμην τού έπιπέδου διαβι- 
ώσεως τών λαϊκών τάξεων και την έκ τού γεγονότος
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Τον παρελθόντα μήνα, κατ’ 
έντολήν τοΰ ’ I ατρ ικοΟ Σ uXX ύ- 
γου ’Αθηνών, οί ’ I ατροί τής πε
ριφέρειας ’Αθηνών καί Πειραι
ώς, κατήλθον είς 24ωρον απερ
γίαν. Μεταξύ τών αιτημάτων 
τών απεργών προέχουσαν θέσιν 
κατέχουν τό του καθορισμού ε
λάχιστου ορίου αντιμισθίας 
(4.750 δρχ. διά 4ωρον ήμερη- 
σίαν άπασχόλησιν), ή υποχρε
ωτική σύναψις Συλλογικών 
συμβάσεων μεταξύ ιατρικών 
Συλλόγων καί ’Ασφαλιστικών 
’Οργανισμών υγείας καί ή ε
λεύθερα εκλογή ιατρών μέ κα- 
θωρισμένον αριθμόν έπισκέψε
ων.

Παρά τάς Κυβερνητικάς δια
βεβαιώσεις, δτι ούδέν οικονομι
κόν αίτημα τών Ιατρικών Συλ
λόγων θά έγίνετο αποδεκτόν 
καί τούτο διά νά άποψευχθή 
οικονομική άναστάτωσις είς 
Τούς ’Ασφαλιστικούς ’Οργανι
σμούς τού Κλάδου Υγείας, 
εϊςΚυβερνητι,κήν συσκεψιν άπε- 
φασίσθη ή χορήγησις ’Επιστη
μονικού επιδόματος άπό 25-— 
40% είς τούς ιατρούς τών κρα
τικών νοσοκομείων ’Αθηνών — 
Πειραιώς καί Θεσσαλονίκης 
καί ή κατά 5 δρχ. αΰξησις τής 
κατ’ έπίσκεψιν ιατρικής άμοι- 
βής διά τούς ήσφαλισμένους 
αύξανομένου τοΰ ποσού τούτου 
άναλόγως προς τήν ώραν προσ
φοράς τής έπισκέψεως.

Ή κατά 5 δρχ. αΰξησις τής 
κατ’ έπίσκεψιν αμοιβής σημαί
νει νέαν έπιβάρυνσιν τών Τα
μείων Υγείας κατά 12,5 — 
14,3%. Συνάγεται ωσαύτως τό 
συμπέρασμα δ. τι ή Κυβέρνησις

ι θά δεχθή καί τήν παρά τών ’ I -
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περί έλευθέρας έκλοχής ιατρών 
έφ’ δσον έκ τής μελέτης της 
κριθή δτι το προτεινόμενσν σύ
στημα θά εΐναι επωφελές διά 
τούς ήσφαλισμένους.

ηΓαντιδραςις
ΤΩΝ Η ΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

—♦—

’Επειδή πρό τής κηρύξεως 
τής απεργίας κατέστη εμφανές, 
δτι παρά τάς καθησυχαστικάς 
Κυβερνητικάς διαβεβαιώσεις οί 
Ιατρικοί Σύλλογοι εΐχον ήδη 
κάμψει τήν Κυβερνητικήν άντί- 
δρασιν, τά Ταμεία Υγείας 
Τραπεζών καί ’Επιχειρήσεων 
Κοινής Ώφελείας άπέστειλον 
προς τον Πρόεδρον τής Κυβερ- 
νήσεως καί τούς αρμοδίους Υ
πουργούς τό ύπό τήν ημερομη
νίαν 2)6)60 τηλεγράφημα, δ
περ έχει ώς εξής:

«Παρά τάς δοθείσας κατ’ έ- 
ρπανόιληψιν διαβεβαιώσεις έκ 
»μέρους αρμοδίων Υπουργών, 
»δτι ούδέν θέμα συνεπαγόμενον 
Ι»οίκανομικήν έπιβάρυνσιν ήμε- 
»τέρων Ταμείων Υγείας θέλει 
»συζητηθή ερήμην ήμών, διά 
δημοσιευμάτων τελευταίως είς 
»ήμερήσιον τύπον εμφανίζεται 
»προσπάθεια υπευθύνων’ I ατρι- 
»κών Συλλόγων επιβολής άπα- 
»ραδέκτων άξιώσεων κειμένων 
»έκτός περιοχής οικονομικών 
»δυνατοτήτων είρη μένων’Ασφα- 
»λιστικών μας ’Οργανισμών.

» Διαμαρτυρόμενοι έντόνως 
»κατά πάσης τοιαύτης προσ- 
»παθείας καθιστώμενΎμϊν γνω- 
»στόν, δτι έν περιπτώσει προω- I 
»θήσεως έν προκει μένω άξιώσε-

»ων ’Ιατρικών Συλλόγων σκο- 
»πουσών διάλυσιν ήμετέρων 
»Ταμείων Υγείας άποδυθώμεν 
»ένισχυόμενοι ύπό ’Επαγγελ
ματικών μας ’Οργανώσεων είς 
>χχποφασιστικούς αγώνας προς 
»περιφρούρησιν καί κατασφάλι- 
»σιν αύτοτελείαςΤαμείων μας».

Τήν δέ 19ην ’Ιουνίου έπρα- 
γματοποιήθη κοινή συσκεψις 
τών εκπροσώπων τών Ταμείων 
Υγείας καί τών ’Επαγγελμα
τικών ’Οργανώσεων προς έξέ- 
τασιν τής δημιουργουμένης κα- 
ταστάσεως. Έν ταύτφ άπεψα- 
σίσθη ή δραστηριοποίησις τής 
κοινής επιτροπής, ήτις εΐχεν 
συσταθή τον παρελθόντα Μάρ
τιον, δτε οί ιατρικοί Σύλλογοι 
έξεδήλωσαν τό πρώτον τάς πε
ρί αυξήσεων άπαιτήσεις των.

Τήν κοινήν αύτήν επιτροπήν, 
ήτις αναλαμβάνει τον συντονι
σμόν τών ενεργειών διά τήν δι- 
ασφάλισιν τής οικονομικής στα
θερότητος τών ασφαλιστικών 
φορέων Κλάδου Υγείας, άπε- 
τέλεσαν οί κ.κ. Ί. ’Αλευράς 
(ΟΤΟΕ), Γ. Τσικουρλούκης, 
Δ. Δούσκιας, Η. Άνδρΐτσος, Τ. 
Καραβίας (ΗΕΑΠ), Ά. Περε- 
σιάδης (ΕΤΕ),Γ.Τζωρτζινάκης 
(ΣΥΤΑ),Σ. Κυπριώτης(ΑΤΕ) 
Καρίβαλος (’Εμπορική), ’ I. 
Θεσδωρόπουλος (Ίονική) καί 
Στόλης (Ίονική).

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ

——♦—

Τό αίτημα τοΰ Ιατρικού Κό
σμου περί βελτιώσ.εως τής οι
κονομικής του θέσεως έν ούδε- 
μκχ περιπτώσει πρέπει νά έξε- 
λιχθή είς αντιδικίαν μεταξύ αύ- 
τών καί τών ήσφαλισμένων. Οί 
τελευταίοι ώς εργαζόμενοι, υ
περαμύνονται τής οικονομικής 
εύσταθείας τών ’Ασφαλιστικών 
’Οργανισμών των, τών οποίων 
τά θεμέλια εάν δέν έκλονίσθη- 
σαν άπό τήν αΰξησιν τής κατ' 
άτομσν ιατρικής έπισκέψεως 
κατά 50% ήτις έχορηγήθη κα
τά τό παρελθόν έτος δέν εΐναι 
δυνατόν, όποιαδήποτε χρηστή 
διαχείρισις καί όποιοδήποτε 
πνεύμα οικονομίας καί έόιν έ- 
φαρμοσθή, νά μήν κλονισθοΰν 
εξ αιτίας μιάς νέας έπιβαρύν- 
σεως. Αί παρεχόμενοι Ιατρι
κοί άμοιβαί (μισθοί καί έπι-

► Ή συνέχεια είς τήν 4ην σελίοα

τούτου έπικινδύνως έπιτεινομένην υφεσιν τής καθό
λου οικονομικής δραστηριότητος.

"Εως πότε όμως; Παράτασις τής καταστάσεως 
ταύτης είναι απαράδεκτος καί εγκυμονεί κινδύνους, 
τούς όποιους άν άλλη φορά μόνον άνθρωποι προικι
σμένοι μέ ιδιαιτέραν διορατίκότηιτα ήδύναντο νά 
προβλέψουν τώρα έχουν καταστή ούτοι εμφανείς καί 
διά τούς άφελεστέρους. Αί μεμονωιμέναι σήμερον ά- 
περγίαι, έφ’ δσον δέν γίνη άμεσος αναπροσαρ
μογή τών άποδοχών καί έφ’ δσον τό κόστος τής ζω
ής θά παραμένη είς τά έπίπεδα είς τά όποια τά έξη- 
κόντισε η κιλοποίησις τής όκάς, θά μεταβληιθούν είς 
γενικωιΌέραν καί μαχητικωτέραν αναταραχήν. Δέν 
απαιτείται δέ ιδιαιτέρως μεγάλη φαντασία διά νά 
άντιλη φθή τις τάς εντεύθεν άνυπολο γ ιστούς ύλικάς 
ζημίας καί τάς ένδεχομένας άλλας θλιβεράς έπι- 
πτώσεις έπί τού πολιτικού καί κοινωνικού πεδίου.

Β——---------------------------------------Β-
♦ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ♦

01 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
—♦----

Ό χρόνος έχει τριακόσιες έ- 
ξήκοντα πέντε ήμερες. Κάποτε 
καλή ώρα μέ τον τρέχοντα καί 
μία παραπάνω. Τώρα πώς τις 
διερχόμεθα αυτές τις εργάσι
μες ή μέρες; ασφαλώς καθένας 
μέ τήν αποστολήν του. Παρα
δείγματος χάριν οί βαπτισμέ- 
νοι ώς Συνδικαλισταί μέ τό νά 
υποβάλλουν υπομνήματα έπί ύ- 
πομνημάτων, νά κάνουν διαβή
ματα έπί διαβημόττων, παρου
σιάσεις έπί παρουσιάσεων, νά 
αναπτύσσουν πολλάκις τής η
μέρας τά θέματα είς τούς άρ- 
μοδίους πότε μέ τό μαλακό καί, 
πότε μέ τήν απαράδεκτη... ζω
ηρότητα, παρακολουθοΰντες ο
πωσδήποτε τό νευρικό στριφο- 
γύρισμα τών μολυβιών είς τά 
δάκτυλα τού κ. Προσωπάρχου. 
Ό τελευταίος, πάντοτε ευπρο
σήγορος διανθίζοντας τό πρό
σωπό του μέ ένα καλοκάγαθο 
χαμόγελο πολύ θερμός μέσα 
στήν δροσερή του ατμόσφαιρα 
έχει τυλίξει δλα τά ζητήματα 
τοΰ Προσωπικού —τό σύστη
μα βλέπετε εΐναι συγκεντρωτι
κό— είς τον ειδικόν ογκώδη 
φάκελλόν του, πού Κύριος οΐδε 
πόσες φορές έχει κάνει τό ά
πρακτον άλλέρετούρ είς τον κ. 
Διοικητήν. Παρά ταΰτα ό κ. 
Διευθυντής αίσιοδοξεΐ. "Ενα ό
χι δέν βγαίνει άπό τό στόμα 
του. Σημασία βέβαια έχει, δτι 
τά Ναί του εΐναι "Οχι... διπλω
ματικά. «Αύτό τό ζήτημα κ. 
Πρόεδρε τό έχω εδώ! ! Νά το. 
‘Εάν δέν ερχόσαστε, ήμουνα έ
τοιμος νά τό πάω στον κ. Δι
οικητή ! ! !... Βλέπετε μέ απα
σχολείτε. Τό άλλο; μελετάταν 
τό έχω δώσει στον κ. Μοΰκα, 
Τό τρίτο;... περιμένω κάτι 
στοιχεία άπό τό Λογιστήριο.
Γιά τό άλλο; αναμένεται τό 
πόρισμα τών δικηγόρων. Γ ιά το 
δείνα πρέπει νά βρούμε ...ένα 
καμουφλάζ. Καί γιά το άλλο, 
έ... μ’ αύτό μόλις τώρα δά πρό 
...έξαμήνου μοΰ τό φέρατε καί 
δόστου τό στριφογύρισμα τών 
μολυβιών πού καί αυτά έξ ’ίσου 
ταλαιπωρούνται δπως τά υπο
μνήματα. "Ολα θά λυθούν κ. 
Πρόεδρε. Καί ό πρόεδρος μ| 
τό συμβούλιό του ακούει τις λύ
σεις, τις άμεσες, τις έμμεσες, 
τις ευθείες, τις πλάγιες, τις 
λοξές, τις άκάλυπτες, τις κα* 
μουφλαρισμένες καί όποιες άλ-
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λες μπορούν υά σοφιστούν οί 
απόγονοι τού πολυμήχανου Ό· 
δυσσέα, πού επιθυμούσε νά σώ- 
ση εαυτόν καί τούς συντρόφους 
του. Που ήθελε βέβαια, γιατί 
έδώ δυστυχώς δεν θέλουμε καί 
όποιος δέν θέλει νά ζυμώση δέ
κα μέρες κοσκινίζει. Εκείνοι ό
μως πού τό στομάχι τους καί 
τά κουτσούβελά τους διαμαρ
τύρονται καί ζητούν ψωμί, γά
λα, αυγά, φρούτα, δέν αντέ
χουν άλλο νά βλέπουν τό ψευ
τοκοσκίνισμα. Καί μιά μέρα ά- 
πό αυτές τις πολλές πού έχει ά 
χρόνος αποφασίζουν νά σταμα
τήσουν τήν δουλειά τους δια
μάρτυρο με,νοι διά κάτι πού ή 
δικαιοσύνη και ή νομιμότητα 
του γεννούν καί την θεϊκήν ορ
γήν. Έ, αυτήν τήν ήμέραν ό 
εργοδότης τήν είχε άφιερώσει 
εις τήν έξεύρεσιν τής λύσεως 
τού δεκαπενθημεροπροβλήμα
τος. Τί σύμπτωσις αλήθεια! I ! 
Τήν ώρα πού ή άγανάκτησις 
ξεσπά ή λύσις είναι επί θύραις. 
Καί νάτην άν κατατεθούν τά 
όπλα έρχεται πάραυτα... τό έ- 
πόμενον ή τό μεθεπόμενον έ
τος! ! ! "Εξ ολόκληρα χρόνια 
έμεΐς οί προπολεμικοί λόρδοι - 
πού μάς έμεινε μόνον ό τίτλος 
καί όχι ή ράντα—προτείνουμε 
διαφόρους τρόπους παροχής 
τής εκτάκτου οικονομικής ένι- 
σχύσεως διά νά μήν τό πάρη, 
λέει, χαμπάρι ό εις έκ των 
συγχρόνων τεσσάρων «σοφών» 
καί τ’ αφεντικά του. Υποτίθε
ται λοιπόν ότι εξ φορές τό 365 
ημέρες ή Διοίκησις καί οί Υ
πηρεσίες της ασχολούνται μέ 
αυτό τό πρόβλημα. "Εχουν ό
μως τέτοια δυστοκία, ώστε 
πρέπει νά σηκωθή απειλητικός 
•ό πέλεκυς τής απεργίας, διά 
να κυοφορήση καί νά ξεπετα- 
χθή άπό τό 'κεφάλι τους ή ’Α
θήνα - Δεκαπενθήμερον. Καί 
τότε; Δώστε μας 48 ώρες προ
θεσμία νά σκεφθούμε! Π άρτε 
την, τούς λέμε μέ άπλωχεριά. 
Κι’ άλλες 48 ώρες μέχρι τήν ε
πομένη εβδομάδα λένε κατό
πιν. Πρέπει νά δούμε καί τον 
“Υπουργό διότι ό Πρωθυπουρ
γός μή πεισθείς άπήλθε. Νά 
πείσωμεν τήν Νομισματικήν.,.ή 
όποια, συμπληρώνουμεν έμεΐς, 
τώρα τίς τελευταίες ή μέρες ή- 
ίρεν κάθε φραγμόν πού εμπόδι
ζε τό χρήμα τών Τραπεζών 
(τού κοσμάκη δηλαδή) νά τρέ- 
ξη άφθονον στις κάσες τών. . 
εξαθλιωμένων Βιομηχανεμπό· 
ρων. Θέλομεν λεπτά, λένε· καί 
τούς δίνουν. Νά κατέβη ό τά
κος ζητούν καί κατεβαίνει. Ή 
-έλευθέρα οικονομία μας πού έ- 
σταθεροπο ι ήθη κε δέν μπορεί νά 
όχη φραγμούς- καί οί φραγμοί 
πέφτουν καί τά δισεκατομμύ
ρια ενθυλακώνονται. Προσοχή 
όμως! "Οσους φραγμούς θά ρί
ξετε άπό · έκεΐ θά τούς βάλετε 
στά μεροκάματα διά νά φυλα- 
χθή ή δραχμή καί ή οικονομική 
σταθερότης. Οί πρώτοι μέ τά 
δισεκατομμύρια αγοράζουν α
γαθά, πρώτες ύλες, μηχανικούς 
Εξοπλισμούς καί θά πολλαπλα
σιάσουν τήν παραγωγήν. Οί 
δεύτεροι νά μήν πάρουν δρα
χμή, διότι θά συντελέσουν εις 
τήν... άπορρόφησιν τής παρα
γωγής... Άφερίμ! ! σύγχρονοι 
«σοφοί»... Καί οί δικοί μας, α-

ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ · * ·~·- — ·'’ ■"=- —— -·ΔΕΥΤΕΡΑ, 4 ΙΟΥΛΊΟΥ 1960

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΣ ΑΥΤΗΣ
Τού συναδέλφου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ I. ΠΑΠΑ·I-ΩΑΝΝΟΥ

Ή στατιστική είναι κλάδος 
τών έφη,ρμοσμένων μαθηματικών 
καί έχει ώς άντικείμενον τήν μέ- 
τρησιν τών φαινομένων,

‘Η έννοια τού φαινομένου υπό 
έποψιν στατιστικήν είναι α
πέραντος. Π.χ. ό πληθυσμός μι
ας χώρας, ή ακρίβεια τών ωρο
λογίων ένός Εργοστασίου, ή 
σύν'θ'εσίς τον προσωπικού μιας 
έπιχειρήσεως, αί συναλλαγαί 
μιας Τραπέζης, αί μέλισσαι μι
ας κυψέλης κ.ο.κ.

Επίσης into τον όρον τής 
μετρήσεως έννοοΰμεν τήν αρι
θμητικήν μέτρησιν, τήν σύγκρι- 
σιν καί έκ τούτων τήν πρόβλε- 
ψιν.

Ό άνθρωπος, καθημερινώ'Γ 
σχεδόν, κάμνει στατιστικήν. Ε
άν δούμε π.χ. κάποιον νά μετρά 
χpήματq, άσυναισθήτως τον 
παρακολουθούμε ν καί ημείς εις 
τό μέτρημα. ’Ή όταν μάς εΐπουν 
δτι τόσοι τουρίσται είσήλθον Ε
φέτος εις τήν χώραν μας, αμέ
σως 8ά έρωτήσωμεν πόσοι ήλ
θαν πέρυσι. Επίσης, όταν δια- 
βάσωμεν τον ισολογισμόν μιας 
έπιχειρήσεως, αμέσως θά ζητή- 
σωμεν και τον προηγούμενον τής 
ιδίας ή άλλης άνταγωνιστρίας 
της διά τήν σύνκοισιν. Οί άρι 
θμοί γοητεύουν τον άνθρωπον.

Ή στατιστική είναι μία άπό 
τάς άρχαιοτέρας έπιστήμας. *Η 
Ετυμολογία τής λέξεως προέρ
χεται άπό τό Status (Κράτος). 
Καί είναι φυσικόν νά ταυτίζεται 
μέ τό Κράτος, διότι χωρίς στα
τιστικήν δέν εννοείται εύρυ
θμος λειτουργία Κράτους.

‘Η πρώτη Ενέργεια οίασδήπο- 
τε, έστω στοιχειώδους «οργανωμέ
νης, κοινωνίας Θά ήτο ασφαλώς 
στατιστική ενέργεια. Θά ήτο ή 
μέτρησις (άπογραφή) τού πλη
θυσμού, διά στρατιωτικούς, φο
ρολογικούς και άλλους σκοπούς.

Ώς πρώτη άπογραφή άναφέ:- 
ρεται ύπό τού Κομφουκίου ή γε- 
νομένη ύπό τού Αντοκράτορος 
τής Κίνας ΥΑΟ έν έτει 2238 
π. X. Οί Ρωμαίοι εΐχον ώς μέ- 
γ ιστόν αξίωμα τήν τιμητίαν, 
σπουδαίος κλάδος τής όποιας 
ήτο ή στατιστική. ’Από τό Εΰαγ- 
γέλιον επίσης πληροφορούμεθα 
ότι «άπογραφή έγένετο καθ' ά- 
πασαν τήν ’ I ουδαίαν,;. Πάντα 
ταύτα όμως δλως στοιχειωδώς, 
διότι ή επιστημονική στατιστι
κή αρχίζει μετά τήν ’Αναγέν
νησιν.

Τό πρώτον έργον περί στατι
στικής, τό όποιον απαντάται, 
είναι τό Dei coverno admi- 
nistratione _ di diverti regni 
et rebublicae e.t-c·, ύπό 
Francesco Sansonino. (Βε
νετία 1538). ’Έκτοτε, πλεΐστοι 
οσοι διάσημοι μαθηματικοί, ή- 
σχολήθησαν μέ τήν προαγωγήν 
τής Στατιστικής, ιδιαιτέρως δέ 
ό Γερμανός Anchawnd, δστις 
κα) πατήρ αυτής άπεκλήθη δια 
τό περισπούδαστον περί στατι
στικής έργον του, εν ετει 1749. 
Κατ’ αυτόν, σκοπός τής Στατι
στικής είναι: «ή αληθής γνώσις 
τών πράγματι άξιοσημε(ΐώτων 
έν τώ Κράτει». Οί ανωτέρω ώς 
καί αί μέχοι τού Zimmerman 
(1718-1792), ήσχολήθησαν μέ 
τήν περιγραφικήν ΣταιτιΙστικην, 
κατέγραφον τοΰτέστι τά διάφο 
ρα φαινόμενα, ώς ταύτα ένε- 
φανίζοντο, χωρίς καί νά έρευ
να ύν τήν πρός άλληλα υφιστα- 
μένην σχέσιν. Ο ί νεωτεροι όμως 
στατιστικολόγοι ήθελησαν να 
μελετήσουν βαθύχερον τα, προ
βλήματα τών μεταξύ τών φαι
νομένων ^παρχουσών σχέσεων, 
νά άνεύρουν τάς αιτίας τών δια
κυμάνσεων αυτών και, ευρίσ,κον
τές μαθηματικούς νόμους, νά έ- 
ξαγάγουν έκ σταθερών γεγονό
των απολύτους αλήθειας.

Ούτω, Εκτός τών άλλων, εισ- 
ήγαγον είς την στατιστικήν την 

νώτερα στελέχη τού πρώτου θεωρίαν τών πιθανοτήτων1 και 
πιστωτικού Ιδρύματος τής άντι κατέστησαν σχεδόν τήνγε-

νίκην μέτρησιν δια της δειγμο-Χώρας καί κατ ανάγκην οικο
νομολόγοι ζητούν 48 ώρες προ
θεσμίας, διά νά μελετήσουν τήν 
«σοφότητα» τής «σοφίας» τού 
ενός τών τεσσάρων«σοφών» καί 
τών συνεργατών του.

Λ I ΣΟΣ»

Έκυκλοψόρησε τό 18ον τεύ
χος τού ΙΛΙΣΟΥ ( Ιούνιος 
1960), μέ εκλεκτήν καί ένδια- 

-φέρουσαν ύλην. Μεταξύ άλλων: 
Στ.Τσβάϊχ «Τά μάτια τού αιώ
νιου αδελφού». Οί ομιλίες τού 
Σουάμι Γκανανάντα στην ’Αθή
να μέ ολόκληρη τήν εισήγηση 
Ν.’ Λούβαρη. Ή προσφώνηρτς 
τής Βασιλίσσης στη διάλεξι 
Dr. Haisenberg. Δημ. Μωαννί- 
δη «Οί επικοινωνίες μέ τό ύ 
περπέραν». Ransom «Τί είναι 
ό Αιρετικός». Perkins «Διά
στημα καί άποκαλόψεις». Jina- 
rajadasa «Ή καλλιτεχνική ι
διότητα τών πραγμάτων». Me
hta «Τό πρόβλημα τού ήρεμου 
νοΰ».

τοληψίαις.
Σήμερον ή στατιστική έχει ση

μειώσει τεράστιας προόδους και 
τών υπηρεσιών της καμνουν χρή- 
σιν εις μεγίστην έκτασιν καί 
ποικιλίαν άλα τά προηγμένα 
κράτη. * Ι σχυρ ί ζονται δε τινες 
τών συγχρόνων συγγραφέων, ό
τι ή πρόοδος καί ή ευημερία 
τών μεγάλων κρατών Αμερι
κής, Αγγλίας', Ρωσσίας, ώς 
καί τών άλλων, προηγμένων ο’ι- 
κονάμ'ικώς το ι ούτων οφείλεται 
είς τήν στατιστικήν των όργάνω- 
σιν. Τούτο έγένετο άντιληπτσν 
καί παο’ ήμΐν και παρατηροΰμεν 
μετ’ εύχαρίστου έκπλήξεως, δτι 
τό ΚράταΙς, πρωτοπόρον αυτήν 
τήν φοράν τής ιδιωτικής^ πρω- 
τοβσυλίσις, διά Νόμου τζ> 1956 
άναδ ιωργάνωσε την ‘Εθνικήν 
Στατιστικήν Υπηρεσίαν μέ εύ- 
ρυτάτας άρμοδιοτητας. Ουτω, 
έκτος τής κεντρικής υπηρεσίας 
μέ ύπερπεντακοσίους υπαλλή
λους, θεωρούμενους ώς τεχνι- 
κούς, έχει και παραρτήματα 
στατιστικής είς τά Υπουργεία, 
τάς Νομαρχίας και είς τά πολ
λά Ν.Π.Δ.Δ. Αί μελέται καί αί 
έκίδόσεις τής Εθνικής Στατι
στικής ’Υπηρεσίας, παρέχουν 
είς τό Κράτος ανεκτίμητους 
•Πληροφορίας, βάσει τών όποι

ων καταρτίζει τά προγράμματα 
του καί χαράσσει τήν πολιτικήν 
του. Πέραν τούτων, ΐδρυσεν έ
δραν Στατιστικής είς τήν Άνω* 
τάτην Σχολήν ’Εμπορικών καί Οι
κονομικών ’Επιστημών καί ομοιαν 
είς τήν Άνωτ. Σχολήν Βιομ)κών 
Σπουδών. Ή τελευταία μάλιστα, 
διά τήν άρτιωτέραν κατάρτισιν 
τών ενδιαφερομένων, 'ίδρυσε τό 
Κέντρον Στατιστικής Έκπαι- 
δεύσεως μέ τριετή ή διετή διά 
τούς προερχόμενους έξ ανώτα
των Σχολών φοίτησιν, 12ώρου 
διδασκαλίας έβδομαδιαίως. Ή 
στατιστική διδάσκεται έπίσης είς 
τήν Εσωτερικήν Σχολήν Τραπε
ζιτικών σπουδών τής Τραπέζης 
τής 'Ελλάδος, οί δέ νεοπροσλαμ- 
βανόμενοι είς τήν Τράπεζαν τού
την Εξετάζονται καί είς τό μά
θημά τής στατιστικής.

ΠσρατηΙρεΐται, ούτω, μεταποη 
λεμικώς καί είς τήν χώραν μας 
μία άξιοσημείωτος στροφή πρός 
τήν στατιστικήν μεθοδολογίαν, ή 
οποία καλείται νά έκτοπίση τήν 
άτελεστάΤην ή καί Επικίνδυνον 
Εμπειρίαν.

Ή στατιστική, λόγω τής φαι
νομενικής τής άπλότητος, θεω
ρείται δτι προσιδιάζει είς δλας 
#τάς γνώσεις. Επιτρέπει ούτω 
πολλάς άτείλείας, πολλά σφάλ
ματα, άλλά καί πολλά σοφίσμα
τα. Οί άδαεΐς Εντυπωσιάζονται 
μέ τά θέλγητρα τών αριθμών 
καί οί Επιτήδειοι αποστομώνουν 
τούς άντιφρονοΰντας μέ τό Επι
χείρημα «έδώι μιλούν τά νούμε
ρα». Καί είναι μεν βέβαιον, δτι 
οί άριθμοΐ" έχουν τήν άψευδεστέ- 
ραν γλώσσαν άλλ’ αυτό συμβαί
νει όταν άρθώς καί μεθοδικώς 

έρωτώνται. Τούτο δμως δεν εί
ναι καί τόσον εύκολον, όσον εκ 
(πρώτης δψεως φαίνεται. Διότι 
ό μή ειδικός, καί είς αυτά ακό
μη τά όπλα προβλήματα τού μέ
σου ορού, είναι Ενδεχόμενον νά 
ύποπέση είς λάθος. ’ Αλλοι πσ- 
λιν συλλέγουν κατ’ αρέσκειαν 
διαφόρους άρ,ιθμού% καταρτί
ζουν πίνακας καί κά μ νουν παρα
τηρήσεις μέ τήν μεγαλυτέραν εύ- 
κολίαν'ίΟλοι οί ανωτέρω Εάν έρρι- 
πτον έν μόνο νβλέ μμαεί ς ο ί ο ν δήπο τε 
έγχειρίδιον στατιστικής θά άντε- 
λαμβάνοντο άμέσως δτι άνυπο- 
πτον έργον έπιτελο'ύν. Διά να 
άσχοληθή τις Επωφελώς είς τήν 
στατιστικήν, πρέπει νά κατέχη 
καλώς τήν θεωρίαν τής στατι
στικής τεχνικής. 'Ο γερμανός 
στατ ι στ ι κολόγο ς Ρουμελιν λεγει 
δτι: «οί στατιστικοί αριθμοί οί 
διδόμενοι ύττό τών ττινακων ττροσ- 
ομσιάζουν ττρός τον όνον του 
Προφήτου Βαρλαάμ, δστις ΰπή- 
κουεν είς μόνην τήν φωνήν αυ
τού». *0 δε Γάλλος μαθηματι
κός Πουαγκρέ λέγει δτι: δπως 
δέν κτίζουν οικίαν ή άμμος, κέ
ραμοι, άσβεστος καί λοιπά υλι
κά άμόρφως που κατακείμενα, 
αν μή ΰπάρχη ό άρχιτέκτων, ου
τω και παρατηρήσεις καί πίνα
κες ούδεμίαν άξίαν έχουν, άνευ 
ειδικού». Διότι, λέγει δια νά ά- 
ναγκασθούν οί αριθμοί να υπο
δηλώσουν τάς ο'ίας υποκρύ
πτουν σχέσεις, άπαιτοΰν Ερευνη
τήν, κάτοχον τής τεχνικής τής 
στατιστικής, διότι ουτος μόνον 
θά τούς πειθαναγκάση νά ομιλή
σουν. Είς έπίρρωσιν των ανωτέ
ρω οΐ σύγχρονοι συγγραφείς Α
ναφέρουν τό πάθημα του περιο
δικού Literhi Digrest, τό^ό- 
ποιον τό έτος 1936, είς τήν Α
μερικήν!, κατήρτισε δείγμα εκ 
2.300.000 Εκλογέων, διά τών ά 
παντήσεων τών όποιων προέβλε- 
ψεν δτι ό Φρ. Ρούζβελ r θα απε- 
τύγχανεν είς τάς προεδρικάς εκ- 
λογάς, λαμβάνων μόνον τό 30% 
τών ψήφων, ένώ είς τήν πραγμα
τικότητα συνέβη το αντίθετον. 
Πάς τις, τώρα, δύναταιι νά φαν- 
τασθή όποια κολοσσιαία ποσά έ- 
χάθησαν άπό τούς επιρρεπείς 
είς τά στοιχήματα Αμερικανούς, 
λόγω τής έσφαλμένης τούτης 
ποοβλέψεως.

Διά νά καταστή δμως ακόμη 
έμφανεστέρα διά τούς αμφιβάλ
λοντας ή φαινομενική άπλότης 
Της στατιστικής, θά μεταφέρω- 
μεν ενταύθα Ενα παράδειγμα μέ
σου ορού, επειδή ό μέσος όρος 
καί τά ποσοστά θεωρούνται α
πό τούς πρακτικούς ώς τό απαν 
τής στατιστικής, ένώ είς τήν 
πραγματικότητα σχετικήν μόνον 
άξίαν έχουν, |Οίίτω:

’Εάν μία αυτοκινητάμαξα με- 
ταβή άπό Αθήνας είς Θεσσαλο
νίκην μέ ταχύτητα π.χ. 100 χιλ. 
τήν ώραν καί έπιστρέψη μέ 30 
χιλ., ποια ή μέση ταχύτης της; 
Προφανώς 65 χιλιόμ., διότι 100 
+30:2 = 65. Και δμως ή άπάν- 
τησις είναι λανθασμένη, διότι^ ή 
μέση ταχύτης. Εάν δεχθώμεν δτι 
ή Θεσσαλονίκη άπέχει 600 χιλ., 
είναι μόνον 46,150 τήν ώραν.

Διά τούτο ό ήγέτης οΐασδη- 
ποτε μονάδος, μετ’ έπιφυλάξεως 
δέον νά δέχηται τά παρά μή ει
δικού στατιστικά εξαγόμενα.

καί μαθηματικών εξισώσεων. 
Διότι, Εκείνο τό οποίον χαρα
κτηρίζει τήν στατιστικήν, είναι 
ή πληθώρα τών συμβόλων καί 
τών τύπων.

Γενικώς- μόνον θά άναφέρωμεν 
δτιι, ή Εργασία τού στατικολό- 
γου αρχίζει άπό τό θέμα. Τούτο 
θά τό δώση ό ήγέτης. 'Ο ειδικός, 
άφοΰ τό μελετήση καλώς, θά σύν
ταξη, άναλόγως τής περί πτώσε
ως, τό έρωτημστολόγιον, τό ο
ποίον πρέπει νά είναι σαφές, πε
ριεκτικόν καί ουδέποτε άμφισβη- 
τούμενον. Θά προκαλέση τον νό
μον ή τήν Εγκύκλιον καί θά συγ- 
κεντρώση καί ταξινομήση τά 
στοιχεία του είς ομάδας καί πί
νακας όμοειδεΐς. Είς τούς μεγά
λους οργανισμούς καί διά πο
λυάριθμα στοιχεία ή ταξίνόμη- 
σις, καί πινακ/οποίίησις γίνεται 

διά τού συστήματος τών διατρητι- 
κών καί διαλογιστικών μηχανών. 
Τά Εξαγόμενα τής μαθηματικής 
άναλύσεως θά διατυπωθούν είς 
άριθμοδείκτας καί παραστατικά 
σχεδιαγράμματα. 'Η πρακτική 
χρησιιμότης τών τελευταίων τού
των είναι καταφανής. Απεικονί
ζουν τήν διακύμανσιν καί τήν τά- 
σιν τού ύπό έρευναν φαινομένου 
κατά τρόπον (υποβλητικόν, δπως 
τό σχέδιον τού μηχανικού τήν οι
κοδομήν. Μέ ένα βλέμμα έπΐ τού 
παραστατικού σχεδιαγράμματος 
(καί έχουν έπινοηθή πλείστα ό
σα τοιαΰτα) ο ήγέτης κατατοπί
ζεται πολύ καλλίτερον άπό τήν 
σωρείαν τών πινάκων καί τών έκ- 
θέσεων. Κλασσικόν παράδειγμα 
αποτελούν αί πινακίδες, αί έμφα- 
νίζουσαι τάς διακυμάνσεις τού 
πυρετού τών άρρωστων είς τά 
Νοσοκομεία.

Ή εφαρμογή τής στατιστικής 
είναι άπέραντος καί ή χρησιμό- 
της της καταφανής. Ή Κοινωνιο- 
λογία, ή Μετεωρολογία, ή Ψυχο
λογία, ή Ιατρική, ή Γεωπονία, ή 
Εγκληματολογία καί γενικώς ό- 
λαι αί έπιστήμαι οφείλουν τήν 
πρόοδόν των είς τήν στατιστικήν 
παρατήρησιν. Άλλά καί τά οικο
νομικά φαινόμενα, παρ’ δλον δτι 
ή βούλησις τού ανθρώπου άποψα- 
σιστικώς τά επηρεάζει, και ταύτα 
Επιδέχονται βαθυτάτην στατιστι
κήν έρευναν, διότι ύπακούουν καί 
«ΰτά είς σταθερούς νόμους κα
νονικότητας. ‘Ο ’Άγγλος οικονο
μολόγος A- Marshal λέγει δτι 
«ή Στατιστική ήτο τό υλικόν δι’ 
ού, ώς καί πάς οικονομολόγος 
ήδυνήθην νά θεμελιώσω τάς θεω
ρίας μου».

Έφ’ δσον κατά ταύτα καί είς 
τήν οικονομικήν επιστήμην, ώς 
θεωρίαν λαμβανομένην, έχει εφαρ
μογήν ή στατιστική, φανερόν κα
θίσταται δτι καί είς τάς συγ- 
κεκριμένας εκδηλώσεις της, δη
λαδή τήν παραγωγήν, τήν διανο
μήν καί τήν κατανάλωσιν καί τούς 
φορείς αυτών (Βιομηχανίαν, Έ- 
ιμπόριον, Τραπέζας κλπ.), αϋτη 
είναι άπολύτως άπαραίτητος. 
Διά τούτο είς τάς οίκσνσμικώς άνε 
πτυγμένας χώρας, αί έφαρμογαί 
►τής στατιστικής άναλύσεως παρά 
καί τών μικρότερων οικονομικών 
μονιάδων, είναι λίαν Εκτεταμένοι. 
Άτυχώς, παρ’ ήμΐν, δχι μόνον 
μικραί έπιχειρήσείς άλλά καί με
γάλοι οικονομικοί οργανισμοί, 
είναι άνοργάνωτοι στατιστικώς

ΠΑΙΔΙΚΑΙ ΕΞΟΧΑΙ
Σύμφωνα μέ άνακοίνωσιν τού 

Ταμείου 'Υγείας Προσωπικού ’Ε
θνικής Τραπέζης, αί Παιδικοί Έ
ξοχοι κατά τά θέρος 1960 θά 
λειτουργήσουν ώς κάτωθι:

Α' ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙ
ΟΔΟ Σ—ΑΡ ΡΕΝΩ-Ν—Άπό 1 5)
7) 60 (ήμ. Παρασκ.) έως και 8)
8) 60 (ήμέρ. 25)—-Έπι στροφή
πρωίαν Τρίτης 9)8)60.

Άρρενα άπό ηλικίας 7 Ετών 
(συμπεπληρωμένον) μέχρι 16 Ε

τών, ήτοι τά γεννηθέντα άπό 30) 
6)44 μέχρι 30)6)53.
r ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙ

ΟΔΟΣ—ΘΗΛΕΩΝ—Άπό 12)8) 
60 (ήμ. Παρασκ.) έως καί 5)9)60 
(ήμέρ, 25)—Επιστροφή πρωίαν 
Τρίτης 6)9)60.

Θήλεα άπό ηλικίας 7 ετών 
(συμπεπληρωμένον) μέχρι 16 ε
τών, ήτοι: τά γεννηθέντα άπό 
31)7)44 μέχρι 31 )7)53.

Αί δηλώσεις συμμετοχής^ διά 
τήν Α' Κατασκηνωτικήν Περίοδον 
(άρρένων) θά ένεργούνται μέχρι 
τής 5)7)60 τό άργότερον. Πέραν 
τάς χρονολογίας τούτης ο ϋ δ ε- 
μ ί α έγγραφη θ ά γ ί- 
ν η δεκτή.

Αί δηλώσεις θά γίνωνται εις. 
τά Κεντρικά Γραφεία τού Τ.Υ. 
Π.Ε.Τ. διά τά τέκναι τών μελών

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

'Αλέξανδρον Δεσποτόπουλοιν 
Κατάστημα Θηβών 

Έπΐ τοΰ περιεχομένου τής 
άπό 28)5 επιστολής σας ή 
βέσις τοΰ Συλλόγου διατυ- 
ποΰται σαφώς είς τό παρ’ αυ
τού έκπονηθέιν σχέβιον Όρ-Ι 
γανισμοΰ. Έψ’ δσον δέ αί α
πόψεις σας δέν είναι διάφο
ροι τών διατυπουμένων παρ- 
έλκει ή δημοσίευσις τής επι
στολής σας.

τών ύπηρετούντων είς τά Κεν
τρικά Καταστήματα καί τά Κα
ταστήματα περιφερείας Αθηνών 
(πλήν Μητροπόλεως)

Αί καταστάσεις δηλώσεων συμ
μετοχής τών τέκνων τών Μελών 
τών ύπηρετούντων είς τά Κατα
στήματα περιφερείας Πειραιώς 
(Κεντρικόν Πειραιώς—Ζέαις κλπ.) 
θά ύποβληθώσι μέσω τοΰ Συμ
βουλίου τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ. τού ύπη- 
ρετοΰντος είς τό Κεντρικόν Κα
τάστημα Πειραιώς.

Αί δηλώσει τών Μελών τοΰ 
Καταστήματος Μητροπόλεως θά 
γίνουν είς τό ’ I ατρεΐον τοΰ Κα
ταστήματος τούτου.

Αί έγγραφοί διά τήν Β' Κα
τασκηνωτικήν Περίοδον (Θηλέων) 
θά ένεργώνται άπό τής 16)7)60 
μέχρι 5)8)60.

Διά κάθε έγγραφόμενον τέκνον 
θά συμπληροΰται παρά τοΰ γονέ- 
ως η κηδεμένος ειδικόν έντυπον 
χορηγούμενον ύπό τής 'Υπηρε
σίας τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Δέον νά σημειωθή, δτι τέκνα 
δικαιούμενα συμμετοχήις καί μή 
συμμετέχοντα δι’ οίονδηποτε λα
γόν, ο ΰ δ ε ν ό ς σχετι
κού βοηθήματος δι
καιούνται 

►---------- --------------------------------------- -
ΜΟΛΙΣ ΕΞΕΔΟΘΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ 

Ύπό
J. α CARNAVON

Άπαραί<τητσς 8Γ αρχαρί
ους καί προχωρημένους.

’Απαραίτητον βοήθημα διά 
σπονδαστάς προοριζομένους 
δι’ ’Αγγλικά καί ’Αμερικανι
κά Πανεπιστήμια.

—Μοναδική δΓ άπόκτησιν 
διπλώματος Σχολών Cambri
dge, Mitchigan κλπ.

■—Πολύτιμος διά τούς ά
ν ευ διδασκάλου διδασκόμε
νους.

-—Κατάλληλος δι’ 'Έλλη
νας τοΰ έξωτερικοΰ.

Διάθεσις βιβλίων.
‘Οδός Βεραντζέρου 8, 4ος 

’Όροφος
Τιμή Δραχ. 50.

παρ’ δλον δτι άντιλαμβάνονταιτήν 
χρησιμότητα τής στατιστικής. 
Τρανή άπόδειξις, δτι αί Επιτελι
κοί των ΰπηρεσίαι καθημερινώς 
ζητούν άπή τάς Εκτελεστικός 
των στατιστικά στοιχεία πάσης 
φύσεως. Καί είναι φυσικόν τού
τα διότι, ούδεμία προ- 
6 λ έ ψ ι ς, ο ύ δ ε ΐ ς προ
γραμματισμός καί 
ούδεμία βελτίωσις 
συστήματος είναι δυ
νατόν νά γίνη άνευ ακριβών και 
λεπτομερών στοιχείων. Ή εξαγω
γή δμως άλανθάστων καί συνε
πώς ωφελίμων συμπερασμάτων, 
προϋποθέτει την έπεξεργασίαν 
τών ύποβαλλομένων στοιχείων 
παρ’ άρτιας και ίσχυράς ποιοτι- 
ΐκώϊς στατιστικής υπηρεσίας. 
’Άλλως, Εχομεν αύτοσχεδιασμούς, 
ιμέ δλους τούς συνεπαγόμενους 
είς τάς περιπτώσεις ταύτας κιν

δύνους, οί όποιοι είς τάς οίκονο- 
μικάς μάλιστα μονάδας, δύνανται 
νά είναι ένίοτε καταστρεπτικοί.

Διά τούτο καθίσταται άπαραί- 
τητον δπως γενικευθή ή Εφαρμο
γή τής στατιστικής μεθοδολογίας 
είς δλας τάς Εκδηλώσεις τής Δι
οικητικής καί οικονομικής δρα- 
στηριότητσς. ’ Ιδιαιτέρως όμως 
είς τούς μεγάλους οργανισμούς, 
θά είναι τούτο καί πρός ίδιον αυ
τών οφελος, άλλά και πρός τό 
καλόν τής έν γένει Εθνικής μας 
οικονομίας. Διότι, δέν πρέπει νά 
θεωρηίθή ώς υπερβολή τό ύπσστη- 
ριζόμενον, δτι ή άδυναμία καταρ- 
τίσεως προγραμμάτων καί ή Εν
τεύθεν οικονομική καθυστερησις 
τής Χώρας μας, οφείλεται κυρί
ως είς τήν γενικήν, άλλά καί τήν 
επί μέρους, άτελεστάτην στατι
στικήν μας όργάνωσιν

ΓΕΩΡ, I. ΠΑΠΑ·I-ΩΑΝΝΟΥ

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ ΝΕΟΤΗΤΟΖ
Τό Κατάστημα Σταδίου 38 επιδεικνύει ιδιαιτέραν δραστηριότητα εις τήν άνάπτυξιν τών 
καταθέσεων Ταμιευτηρίου Νεότητας, Επιτύχαν μέχρι τής 31ης Μαρτίου έ.ε. τήν δημι

ουργίαν 1.063 καταθέσεων συνολικού ποσού δραχ. 1.500.000.

*
Δέν θά Εξυπηρετεί ούδεμίαν 

σκοπιμότητα, ή παραθεσις εν
ταύθα παραδειγμάτων στατιστι
κής Επεξεργασίας. Θά ήτο, άλ
λωστε, κουραστική καί άσκοπος 
ή πρόχειρος άνάγνωσις τύπων

Είς τήν άνωτέρω φωτογραφί αν εμφανίζονται Μαθηταί τοΰ 3ου Δημοτικού Σχολείου Η
λιουπόλεως, έπισκεφθέντες όμαδικώς τό Κατάστημα τής όδου Σταδίου δια να καταθε-

σωσι τάς μικράς οΐκονομίαςτων.
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Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
0 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΕΟΣ

ΠΑΗΤΡΔΠΕΖΙΤΙΚΑ ΝΕΑ

Εις το τελευταΐον Συμβού- 
Χιον τον Λογ)σμοΰ Έπικουρή· 
σεως, οι έν αύτω έ «πρόσωπο ι 
τοΰ Συλλόγου μας έζήτησαν <> 
πως συγκληθή ειδικόν Συμβού- 
λιον μέ μόνον θέμα την πλήρη 
άναθεώρησιν τοΰ ίσχύοντος Α
πηρχαιωμένου Κ)κοΰ του η την 
έκττόνησιν εντελώς νέου τοιού-

-<$>-

του. Έν όψει μάλιστα τής εισ
δοχής έν αύτώ καί των έκ τής 
τέως Τρ. ’Αθηνών προερχόμε
νων συναδέλφων, εισδοχήν την 
οποίαν έπανειλημμένως έζήτη- 
σεν καί ζητά ό Σύλλογός μας, 
έπιβάλλεται όπως το Κατα
στατικόν τοΰ έν λόγφ λογ)- 
σμοΰ προσαρμοσθη πλήρως 
προς τά σημερινά δεδομένα.

0 ΡΟΛΟΣ ΕΝΙΩΝ 
ΕΚ ΤΟΝ κ ΠΡΟΪ ΣΤΑΜΕΝΟΝ

Γνωρίζομεν βεβαίως όλοι 
τάς παντοειδείς ύλικάς ζημίας 
τάς οποίας ύπέστη το "Ιδρυμα 
έκ τής διακυβερνήσεως αΰτοΰ 
ΰπό τοΰ «έξυγιαντοΰ» Ήλιά- 
σκου. Πλανώνται όμως οίκτρώς 
δσοι νομίζουν ότι το «παλούκι» 
τών 300 έκ τής μειώσεως τής 
περιουσίας τής Τραπέζης κατά 
τήν σκοτεινήν έκείνη περίοδον 
αντικατοπτρίζει αυτό καί μό
νον τον πραγματοποιηθέντα ΰ
πό τοΰ έπιδρομέως άθλον. Δυ
στυχώς ή έν ψυχρώ γενομένη 
προσπάθεια προς διάβρωσιν 
τής ηθικής ΰποστάσεως τοΰ 
Προσωπικοΰ είναι πολύ περισ
σότερον οδυνηρά καί δυσκολο- 
θεράπευτος. Ό διά τών φα- 
κελλακίων έκμαυλισμός τών 
συνειδήσεων νομιμοποιηθείς 
καί έπεκταθείς εκτοτε άπεδω- 
σεν ήδη τους ειδεχθείς καρπούς 
του. ’Ανάγλυφος είκών τούτου 
παρουσιάζεται εις τήν κατά

τούς αγώνας τοΰ Προσωπικού 
τηρουμένην υπό ένίων έκ τών 
κ. Προϊστάμενων στάσιν. ΟΟτοι 
δεν περιορίζονται απλώς νά 
μεταφέρουν τάς «άπόψεις» τής 
Διευθύνσεως άλλ’ αναπτύσσουν 
αυτοβούλως μίαν ζωηράν οσον 
καί άντιϋπαλληλικήν δραστηρι
ότητα. Χρησι μοποιοΰντες δλα 
τά μέσα άπό τής ευτελούς κο
λακείας μέχρι καί τής απροκά
λυπτου απειλής προσπαθούν 
νά στρέψουν προς τήν οδόν 
τής προδοσίας τούς ύπ* αυτούς 
συναδέλφους. Οί περισσότεροι 
έννοεΐται ούιδέν επιτυγχάνουν 
έκτος μόνον νά γίνουν άντιπα- 
θεΐς, ώς συμβαίνει ιδίως μέ ε
κείνους έξ αυτών οί όποιοι 
προσπαθούν δΓ έπιχειρημάτων 
έκ τής γενικής πολιτικής τής 
Τραπέζης νά «αποδείξουν» τό 
άσύμφορον τού τρόπου ένεργεί- 
ας τών συλλογικών οργανώ
σεων.

ΑΙ ΕΞΩΣΕΙΣ
Δεν νομίζομεν δτι α! συνε

χιζόμενοι έξώσεις έπαγγελμα- 
τικών σωματείων έκ τών Ερ
γατικών Κέντρων, έχουν οποι
οσδήποτε συμβολή εις τήν άνά- 
πτυξιν τοΰ «συνδικαλισμού» ή 
εις τήν τσνωσιν του Εθνικού 
φρονήματος τών Εργατοϋπαλ
λήλων. ’Απεναντίας τό γεγονός 
μαρτυρεί αδυναμίαν καθοδηγή- 
σεως έκ μέρους τών Διοικούν- 
των τά Εργατικά Κέντρα καί 
τήν ΓΣΕΕ, τών πρωτοβαθμίων

όργ ανώσεων. Ό έξωζόμενος 
εύκολα έκλαμβάνεται ώς θύμα 
καί προκαλεΐ τάς συμπάθειας. 
(Προτιμοτέρα λοιπόν ή χρήσις 
τής πειθοΰς καί τής νουθεσίας 
παρά ένέργειαι τάς οποίας ό
χι μόνον κατεδίκασαν τό 13ον 
Πανελλαδικόν Συνέδριον καί 
τό πρόσφατον 5ον Συνέδριον 
τοΰ ’Εργατικού Κέντρου ’Αθη
νών, αλλά έζήτησαν καί τήν 
έπαναστέγασίν τών ήδη έξω- 
σθέντων.

ΙΟΝΙΚΗ - ΛΑΊ'ΚΗ
—«—

Κατά τό τελευταΐον χρονικόν 
διάστημα, σοβαρόν έξέλιξιν έ- 
σημείωσεν τό ασφαλιστικόν θέμα 
τοΰ Προσωπικού καί δύναται νά 
λεχθή, δτι ήδη είσήλθεν εις τήν 
οδόν τής τελικής ρυθμίσεώς του.

Συγκεκριμένως ή Διοίκησις ά- 
πεδέχθη κατόπιν μακρών διαπρα
γματεύσεων τήν αυξησιν τοΰ έρ
γο δοτικού ασφαλίστρου κατά 5% 
έναντι ταυτοχρόνου αύξήσεως κα
τά 1,25% τοΰ υπαλληλικού α
σφαλίστρου, καθώς καί τήν χο- 
ρήγησιν άτοκου δανείου 8.000. 
000 δραχ. εξοφλητέου έντός 10ε- 
τίας. ’Έτσι έξασφαλίζονται αί 
προϋποθέσεις διά τήν συγχώνευ- 
σιν τών κλάδων Συντάξεων τών 
δύο Ταμείων. Ύπά άναλόγους ό
ρους καί βάσει τών συμπέρασμά- 
των, εις τά όποια θά καταλήξη 
διενεργουμένη ήδη άναλογιστική 
μελέτη, θά γίνη καί ή συγχώνευ- 
σις τών Κλάδων Πρόνοιας, άνευ 
έπιβαρύνσεως τοΰ Προσωπικοΰ.

"Οσον άφορά τον κλάδον Υγεί
ας, ήδη φαίνονται νά εΰοδοΰνται 
αί ένέργειαι δι’ άπόσπασιν τοΰ 
Προσωπικού τής τ. Λαϊκής άπό 
τό ΙΚΑ δπου μέχρι σήμερον εΐνε 
ήσψαλισμένον διά τήν ασθένειαν. 
’Επίσης ή Τράπεζα αναλαμβάνει 
αυτή νά πλήρωσή διά τό Προσω
πικόν τής τ. Λαϊκής εις τό Νέον 
Ταμεΐον τό άναλογοΰν εις αυτό 
ποσόν διά τά έσχηματισμένα ήδη 
άποθεματικά τοΰ κλάδου τούτου 
Τοΰ Ταμείου Άσφαλίσεως Προσω
πικού Ίονικής Τραπέζης.

Τά Διοικητικά Συμβούλια τών 
δύο Συλλόγων ώς καί τών άντι- 
στοίχων Συλλόγων τών Συν
ταξιούχων, έξεπόνησαν άπό κοινού 
σχέδιοίν Καταστατικού τοΰ Νέου 
Ταμείου καί ήρχισαν ήδη συζητή
σεις έπ’ αΰτοΰ μέ τούς έκπροσώ- 
πους τής Τραπέζης.

’Εξαίρεται ιδιαιτέρως ή ΰφι- 
σταμένη σύμπνοια καί συνεργα
σία μεταξύ τών Συλλόγων έν έν- 
εργείςι καί συνταξιούχων, αποτέ
λεσμα τής οποίας, ώς καί τών 
κοινών διεκδικήσεων καί παρου
σιάσεων τούτων, ίύπήρξεν ή όν
τως έπιτυχής λύσις ένός τόσης 
σημασίας θέματος.

Πιστεύται ότι ή ομαλή συγχώ- 
νευσις καί τών Συλλογικών ’Ορ
γάνων θ’ άκολουθήση συντόμως.

ΔΙΑ ΤΟ ΤΥΠΕΤ
Συνάδελφος Επαρχιακού Κα

ταστήματος δι’ έπιστσλής του 
παρακαλεϊ δπως ή συμμετοχή τών 
τέκνων τών έπαρχιακών συναδέλ
φων εις τάς παιδικός κατασκη
νώσεις καταστή προαιρετική άπο- 
φευγάμένης οΰτω άφ1 ένός μεν 
τής ταλαιπωρίας ήν ΰφίστανται 
ταΰτα έκ τής μετακινήσεως, άφ 
ετέρου δέ τών έξο'δων δια την 
μετακίνησιν τά όπσΐα διπλασιά
ζονται έκ τοΰ γεγονότος ότι το 
τέκνον πρέπει νά συνοδεύηται 
παρ’ ένός τών γονέων του καί τής 
έπιστροφής τοΰ συνοδού εις τήν 
έστίαν του. Νά καταβοολληται δε 
εις τά μή συμμετέχοντα ή προ- 
σχολική μέριμνα. Τό αίτημα έάν 
παραγνωρισθή ή άποστολη και ό 
σκοπός τών κατασκηνώσεων, είναι 
λογικόν άπό τήν άποψιν τών έ- 
ξόδων μετακινήσεως. Διά τήν έκ- 
μηδένισιν ή τήν έλάττωσιν αυτών

τών έξόδων έχει όργανωθή παρά 
τοΰ ΤΥΠΕΤ ή καθ’ ομάδας απο
στολή. Έάν όμως ληφθή ΰπ' όψιν 
ή άπωτέρα αποστολή τοΰ θεσμού 
τών κατασκηνώσεων, τροφική ένί 
σχυσις, άλλαγαΐ κλιματολογικών1 
συνθηκών, εισδοχή τον παιδιού 
εις ένα όργανωμένον κοινωνικόν 
περιβάλλον κλπ., δέν έχουν δίκηο 
οί έπιστολογράφοι συνάδελφοι.

Εΐναι 6έ δυστύχημα τό γεγο
νός ότι τά οικονομικά τοΰ Τα
μείου δέν έπιτρέπουν τον διπλα
σιασμόν ή καί 3πλασιασμόν τοΰ 
χρόνου έκαστης κατασκηνωτ ικής 
περιόδου, ώστε τό παιδί ν άρ- 
χίση νά μαθαίνη νά «ξεκάβη» άπό 
τό στενόν οικογενειακόν του περι
βάλλον καί έκ παραλλήλου νά γα- 
λουχήται μέ τάς άρχάς έκείνας 
που θεμελιώνουν τον θεσμόν τής 
οικογένειας.

Η ΠΡΟΣΧΟΑΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
Δέν μάς ευρίσκουν άντι θεα

τούς αί διαλαμβανόμενοι από
ψεις τών συναδέλφων τοΰ Κα
ταστήματος Ζέας—Πειραιώς, 
εις τό άπό 30 Μαιου Υπόμνη
μά των προς τό ΤΥΠΕΤ προς 
τό όποιον προ πολλοΰ απευθυ- 
ιναμεν σχετικήν παράκλησιν. 
Προτείνομεν ή6η μίαν έπανε- 
ξέτασιν τοΰ ζητήμοττος τοσον

άπό τό ΤΥΠΕΤ όσον καί άπό 
τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης. 
Οί ήσφαλισμένοι βλαστοί άφού 
Ανεξαρτήτως ηλικίας έχουν 
τάς ιδίας προς τό ΤΥΠΕΤ υ
ποχρεώσεις έλκουν έξ αύτών 
καί ’ίσα δικαιώματα. Είναι ά- 
παράδεκτος ή διάκρισις εις 
πρωτοτόκους, δευτεροτόκους κ. 
λ. π.

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚ,ΟΝ

Πέραν τοΰ ασφαλιστικού θέμα
τος, εις πολύ καλήν έξέλιξιν εΰ- 
ρίσκέτοι καί τά στεγαστικόV 
πρόβλημα. Τοΰ αιτήματος τών 
Συλλόγων, περί συμμετοχής εις 
τήν ’Επιτροπήν Στεγάσεως έκ- 
προσώπων τών Συλλόγων, γενο- 
μένου δεκτού ΰπό τής Διοικήσεως, 
ή έν λόγιρ έπιτροπή, τή συμμετο
χή καί τών δύο Προέδρων κ. κ. 
Θεοδωροπούλου καί Σωτηροπού- 
λου, τελειώνει έντός τών ήμερών 
τό έργον της διά τήν χορήγησιν 
τών δανείων τρ. έτους έκ δραχ. 
10.000.000 συνολικώς.

Πέραν τών θεμάτων τούτων, οί 
δύο Σύλλογοι δι’ υπομνήματος
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των προς τήν Διοίκησιν θέτουν 
τά έξής θέματα:

α) Μ ι σ θ ο λ ο γ ι κ ό ν: 
ΖητοΟν τήν πλήρη " έξομοίωσιν 
προς τήν Ε.Τ.Ε. διότι ώς γνω
στόν, ή παρασχεθεΐσα άπό 1.9. 
1959 λύσις τοΰ μισθολογικοΰ θέ
ματος δέν ικανοποιεί, άπέχουσα 
αίσθήτώς άπό τήν άποκατάστα- 
σιν τών εις τήν Ε.Τ.Ε. ίσχυόντων.

6) ’Έκτακτος οικο
νομική ένίσχυσις: 
ΖητοΟν τήν χορήγησιν έκτάκτου 
ένισχύσεως έξ ένός 15θημέρου, 
διά τήν άντιμετώπισιν τών έποχι- 
σκών άναγκών καί τήν αυξησιν 
τοΰ κόστους ζωής

γ) ’Οργανισμός: Ζη
τοΟν ώρισμένας βελτιώσεις τοΰ ί
σχύοντος οργανισμού, ίδίφ εις τά 
θέμα τών έπιδομάτων (θέσεως, 
Βορείου Ελλάδος) ώς καί τής 
λειτουργίας τών διαφόρων οργά
νων Διοικήσεως.

δ) Θέματα κλητή
ρων: Τίθεται τό θέμα τών έ
πιδομάτων ισολογισμού καί καυ
σίμων, τά όποια περιεκόπησαν 
είς τό όνομα τής «έξομοιώσεως», 
χωρίς έν τούτοι ς νά χορηγηθοΰν 
εις τούς κλητήρας αυξήσεις άπο- 
δοχών.

’Επίσης θέτουν ώρισμένα ζητή
ματα άναφορικώς πρός τον ιμα
τισμόν τών κλητήρων.

ε) Τ ό θέμα τ ή ς ό - 
μοιομόρφου περιβο- 
λ ή ς τοΰ θ ή λ ε ο ς Προ
σωπικού διά τής κατασκευ
ής ποδιών.

στ) Κατασκηνώσεις: 
Ύπογραψίμίζουν έλλείψεις καί 
παραλείψεις τών κατοίσκηνώσεων 
Βαρυμπόμπης καί υποδεικνύουν 
τά μέσα τής θεραπείας των.

ζ) Κανονική άδεια : 
Καταγγέλλουν τήν μή κανονικήν 
χορήγησιν τής κανονικής έτησίας 
άδειας, όπως άλλως τε συμβαίνει 
είς όλας τάς Τραπέζας,, καί ζη
τούν τήν πιστήν έφαρμογήν τής 
σχετικής νομοθεσίας. Τέλος

η) θέτουν τό θέμα τοΰ καθορι
σμού ποσοστού προτιμήσεως τών 
τέκνων τών υπαλλήλων κατά τάς 
διενεργουμένας προσλήψεις.

’Επί τοΰ άνωτέρω ΰπομνήμα- 
Υθς ό κ. Άνδρεάδης έπεφυλάχθη 
ν’ άπαντήση, παρέδωσεν δέ τούτο 
είς έπιτροπήν Διευθυντών μέ τήν 
έντολήν νά τό μελετήση καί νά 
κάμη τήν σχετικήν είσήγησιν.

Είς τήν τελευταίαν ταύτην οί 
Σύλλογοι έπέδωσαν λεπτομερές 
έρμηνευτικόν σημείωμα, τελούν 
δέ έν άναμονή τής άπαντήσεως 
τής Διοικήσεως, έκ τής όποιας θά 
έξαρτηιθοΰν καί αί περαιτέρω αντι
δράσεις των,

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
'Η διά τήν 25ην Μαΐου προ- 

γραμματ ι σθεΐσα παρά τού Συλλό
γου τών Υπαλλήλων τής ’Εμπο
ρικής Τραπέζης απεργία διάρκει
ας άνεστάλη κατόπιν ΰπαναχω- 
ρήσεως τής Διοικήσεως τής Τρα
πέζης είς τό ζήτημα τής συζητή- 
σεως τών θεμάτων τά όποια άπε- 
τέλεσαν τό άντι κείμενον τής άπερ- 
γιακής έκδηλώσεως. Ό κ. Άν-

Έλάβομεν καί δημοσιεύομεν τό 
άκόλουθον υπόμνημα:

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Πρός

ΤΟ ΤΑΜΕΪΟΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Άθήναι 30)6)60 

Κύριε Πρόεδρε,

'Ως σάς είναι γνωστόν ένας ση
μαντικός άριθμός παιδιών ήλι- 
κίας κάτω τών 7 έτών τυγχάνει 
καθ’ έκαστον έτος ειδικής προ
στασίας.

Αίίτη άπό τής συγχωνεύσεως 
περιωρίσθη λίαν σημαντικώς, προ 
τριετίας όμως έγένετο μικρά βελ. 
τίωσίς ώς πρός τό παρεχόμενον 
βοήθημα, τό οποίον άνευ άλλης 
τινός βελτιώσεως Ισχύει εκτοτε.

"Ητοι διά μέν τό πρώτον τέκνον 
δραχ.550, διά τό δεύτερον 300 
καί διά τό τρίτον δραχ. 300.

Άντιστοίχως δΓ έκαστον μετέ- 
χον τής κατασκηνώσεως παιδίον 
τό ΤΥΠΕΤ έπιβαρύνεται μέ δραχ. 
1.200-1.500.

Οΰτω συμβαίνει είς τό αυτό 
Ταμεΐον μέ τάς Ιδίας δΓ όλους υ
ποχρεώσεις νά Ισχύουν δύο μέτρα 
καί δύο σταθμά. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπον συνάδελφος μέ 2 ή 3 τέκνα 
κάτω τών 7 έτών λαμβάνει συνο
λικώς ώς έπίδομα διά τον αυτόν 
σκοπόν όλιγώτερα άπ’ όσα διατί. 
θενται διά τά έξοδα ένός μόνου 
παιδιού συμμετέχοντας είς τήν 
κατασκήνωσιν.

—Έρωτάται λοιπόν διά ποιον 
σκοπόν χορηγείται τό βοήθημα 
τούτο; Μήπως θεωρείται έπαρκές 
διά νά παράσχωμεν καί ήμείς εις 
τά τέκνα μας ολίγον καθαρόν άέ* 
ραν, όλίγην έξοχήν.

—-Επειδή τό ΤΥΠΕΤ καί κάθε 
προηγμένος ’Οργανισμός Υγείας 
δίδει μεγάλην σημασίαν είς τήν 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗΝ, νο- 
μίζομεν ότι δέν θά άπετέλει οι
κονομίαν διά τό Ταμεΐον ό άπο- 
κλεισμός τών μικρών προστατευ- 
ομένων του, οί όποιοι τόσον μεγά-

=0
λην άνάγκην έχουν κατά τήν κρί- 
σιμον καί τρυφεράν ηλικίαν των.

Έλπίζομεν ότι κατά τήν έφε- 
“τεινήν περίοδον;, κατά τήν οποίαν 
τά Συμβούλιόν σας θ’ άσχοληθή 
καί θ’ άποφασίση διά τήν παρο
χήν διαφόρων έπιδομάτων—βοη. 
θημάτων, δέν θά παράλειψη νά 
μετριάση τουλάχιστον τήν διαφο
ράν ή οποία ΰφίσταταιόσονάφορά 
τά δικαίωμα «τής ϊσης μεταχει- 
ρήσεως».
Θά θεωρήσωμεν δέ«καλήν άρχήν» 

έκ μέρους τοΰ ΤΥΠΕΤ έστω καί 
τήν σταδιακήν αυξησιν τοΰ σχε^ 
τικοΰ επιδόματος τό όποιον ημείς 
προτείνομεν διά τήν έφετεινήν πε
ρίοδον εις 800 δραχ. δι’ έκαστον 
τέκνον ποσόν κατώτερον τών έξό. 
δων ένός άλλου παιδιού ηλικίας 
άνω τών 7 έτών, μετέχοντας τής 
κατασκηνώσεως, καί μέ προοπτι
κήν τήν αυξησιν τούτου είς τό 
μέλλον.

Βέβαιοι, Κύριοι Πρόεδρε διά 
τό δίκαιον τοΰ αιτήματος μας καί 
τήν εΰγενή έπ’ αΰτοΰ άπόφασίν 
σας.

Διατθλοϋμεν μετά τιμή|ς 
(ύπογραφαί)

ΠΡΟΣΧΟΑΙΚΗ
—♦-

ΜΕΡΙΜΝΑ

Δι’ εγκυκλίου τοΰ Ταμείου 
Υγείας ή προσχολική μέρι
μνα διά τό τρέχον έτος καθω- 
ρίσθη είς Δραχ. 550 διά τό 
α τέκνον και 300 διά τά ΰ- 
πόλοιιτα. Τοΰ επιδόματος 
τούτου δικαιούνται τά τέκνα 
τά όποια θά γεννηθούν έντός 
>τής κοαασκηνωτικής περιό
δου καί έκεΐνα τά όποια ά
γουν ηλικίαν μέχρι τοΰ 6ου 
έτους συμπληρωμένου.

δρεάδης έδέχθη τάς συζητήσεις 
καί κοΐθώρισεν έπιτροπήν τή συμ
μετοχή καί τών έκπροσώπων τών 
Υπαλλήλων ήτις θά έξετάση τό 
μισθολογικόν. Τά πορίσματα τής 
έν λόγω έπιτροπής — πρός τά ό
ποια τό Συλλογικόν όργανον δια
φωνεί — εΰ ρίσκο νται 
ε I ς τον κ . Ά ν δ ρ ε ά- 
δ η ν.

Κατόπιν ένεργειών τοΰ Δ. 
Σ. τοΰ Ταμείου Συντάξεων έπε- 
τεύχθη τελικώς ν’ άποσυρθοΰν αί 
ληφθείσαι άποφάσεις σχετικώς 
μέ τήν αυξησιν τοΰ ορίου συντά
ξιοδοτή σεως διά τους άρρενας ά
πό 30 εις 35 έτη. 'Ωσαύτως κα
τόπιν άπαφάσεως τοΰ Υπουργεί
ου Εργασίας τό έν λόγω ταμεΐ
ον άπηλλάγη έκ παλαιάς όφειλής 
του πρός τον Ο ΕΚ έκ 2.065.156 
δραχμών.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
•ι ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΖΟ- 

ΠΟΥΛΟΥ.

• Σαμοθράκης 15 - Κύπρου.

• Δέχεται καθημερινώς άπό

Ρ - 12 καί 5-8.

ΓΙΟΥΡΝΤΑΣ καί έπί τοΰ 
παραλιακού πευκόφυτου 
λόφου, έν συνεχεία τών έκ- 
τάσεων τοΰ Νέου Συνεται- 
ρισιμοΰ "Υπαλλήλων ΕΤΕ 
πωλείται έκτασις 8 περί
που στρεμμάτων καί έτέρκ 
2!ά άμφστεραι με μεγόλο 
πρόσωπον ϊπί τής λεωφό
ρου Σουνίου και επί της 
ΰπό τοΰ σχεδίου προβλεπο- 
μένης νέας όδοΰ.

Πληροφορίαι, τηλ. 615- 
270.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1960

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Μετρητά έν τώ Ταμείω, παρά 

τή Τραπέζη τής Ελλάδος, 
τοκομερίδια, έπιταγαί καί έν
τοκα ταμειακά γρ)τια .... 3.4 82.729.965,20 

Είς χρυσόν, παρά Τραπέζαις 
’Εξωτερικού καί ξένα τραπε
ζικά γραμμάτια..................... 1 22.814.499,25 3.605.544.464,45

• Υπεύθυνος επί τής ΰλης:
• ΙΩΣΗΦ ΛΙΤΙΝΑΣ
• Γρηγορ. Αυξεντίου 6
• "Ανω Ήλύσσια
• Τυπογραφι καί έργασίαι
• «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ»
• Μουλαγιάννη - Καζούρη
• Σωκράτσυς 6 - Άθήναι
• Προϊστάμενος Τυπογραφείου
• ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΣ ΙΚΟ'ΝΟΥΡΗΣ
• "Οδός Σ ωκράτους 6

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝ- 
ΤΟΥΔΑΚΗ.

Δέχεται καθημερινώς πλήν 
Πέμπτης, ώρα 9-1 και 5-8. 

Κεδρηνοΰ 63 - Παπαστρά- 
τειος Στέγη.
"Άγιος Δημήτριος - Τηλ. 
667-022.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
Οικονομοτεχνική Έπιθεώρησις

Έκυκλοφόρησε τό 2ον τεύχος 
μηνός ’Ιουνίου μέ λίαν ένδιοίφέ- 
ρουσαν ϋλην ίδίψ διά τους συνα
δέλφους.

Μεταξύ τών περιεχομένων, 
άρθρα τών -κ. κ. Γ. Παπαδημητρα- 
κοπούλου. Συμβούλου Ε.Τ.Ε διά 
τήν ένιαίαν διαχείρισιν τών προϊ
όντων καί τάς έξαγωγάς, Κ Παρά 
—Ύποδιευθυντού Ε.Κ.Τ.Ε. διά 
τήν κτηματικήν πίστιν, Γ Μίρκου 
διά τήν μέθοδον τών άριθμσδει- 
κτών, Μ. Κοζώνη διά τήν εκθεσιν 
Ράντλιφ κλπ. ’Επίσης πληροφο
ρίας οϊκονομικάς καί τραπεζικας, 
ιάνάλυσιν άπαφάσεως Νομισματι
κής Έπιτροπής ΰπό κ. Π. Κα- 
μπέρου κλπ., ώς καί περιγραφήν 
τού περί ‘Ανωνύμων Εταιρειών 
γερμανικού νόμου.

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
I. Πρός Εμπόρους καί Έπαγγελ ματίας
Προεξοφλήσεις........................... 7 65.924.567,40
Δάνεια καί Λογαριασμοί:
Ήγγυημ. διά δικαιογράφων 

καί άλλων έγγυήσεων ... . 1.2 40.854.71 6,60 
Ήγγυημ. δΓ έμπορευμάτων 

καί φορτωτικών · · . · ■'· . 1.1 53.906.071,30
Εγγυημένοι διά χρεογράφων 93.962.619,40
’Επί υποθήκη................................. 1 0.839.023,70
Τ ρέχοντες λογαριασμοί καί
άντεγγυήσεις............. .. . . . . 1.3 05.036.232,10 4.570.523.230,55

II. Πρός Βιομηχάνους καί Βιοτέχνας
Προεξοφλήσεις ... ................ 143.302.040,60
Δάνεια καί Λογαριασμαί:
Ήγγυημ. διά δικαιογράφων 

καί οίλλων έγγυήσεων ... . 3.462.973.077,80 
Ήγγυημ. δΓ έμπορευμάτων 

καί φορτωτικών ... ... · ·
Έπι υποθήκη............... · · , · ·
Τρέχοντες λογαριασμοί καί 

άντεγγυήσεις ... . ...
Δάνεια Άνασυγκροτήσεως . .

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Κεφάλαιον Μετοχικόν .... . 5 81.407.680,—
Τακτικόν Άποθεμοτπκόν. . .. 12.023.851.—
’Έκτακτον Άποθεματικόν ... 16.000.000.— 609.431.531.—

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
"Οψεως. . . · ............................... 3.5 03.044.659,50
Ταμιευτηρίου  ............ .. 4.703.923.883.25
Έπι προθεσμίψ.......................  1.7 10.51 8.068.95
Δημοσίων ’Οργανισμών .. . 815.547.934,20 10.733.034.545,90

ΤΡΕΧ/ΟΝΤΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ & ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 2.445.261.568,50 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ Ο.Χ.Ο.Α. (Μακροπρό

θεσμα δάνεια - ’Ανασυγκρότησεως) ... .. .. 695.791.646.—
ΕΠΙΤΑΓΑΙ ΚΑΙ ΕΝΤΟΑΑΙ ΠΛΗΡΩΤΕΑI .. .. 112.378.472,80
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ . . . ... .. ......................... 96.215.724,30
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ........................ .· 52.564.270,55

4 50.614.549,85 
2.826.482.50

714.829.922,35
695.791.679,— 5.470.337.752,10

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Χαρτσψυλάκιον χρεογράφων . 
Κτίρια καί Κτήματα Τραπέζης 
’Εγκαταστάσεις, έπιπλα, χρη

ματοκιβώτια ... ... ... .

‘Ο Διοικητής 
ΔΗΜ. Ε. ΧΕΛΜΗΣ

692.151.685,45 
3 68.370.267,40

37.750.359,10 1.098.272.311,95 

ΔρχΓ 14.744.677.759,05 Δρχ. 14.744.677.759,05

*0 Διευθυντής τοΰ Γενικού Λογιστηρίου 
ΣΠ. X. ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ
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Τό Γραφεΐον Έπιθεωρήσεως 

Εργασίας τοΰ Υπουργείου 
Εργασίας άπέστειλε πρός 
'τόνΣύλλογόν μας Εγγραφον διά 
τοΰ όποιου1 καθιστά γνωστόν 
δτι έξ ελέγχου τον όποιον διε- 
Ινήργησεν κατά τον παρελθόντα 
μήνα εις τό Υποκατάστημα 
Τής όδοϋ Χαβρίου διεπιστώθη 
άτι έκ των 35 ύπηρετούντων έν 
αυτή» υπαλλήλων ελαβον την 
θερινήν άδειαν τοΰ 1959 δέκα 
έπτά (17) υπάλληλοι ήτοι τό 
50% τής δυνάμεως, έντός τοΰ 
Ετους τούτου, οί υπάλληλοι δέ
κα οκτώ (18) ελαβον ταύτην 
κατόπιν έκφρασθείσης Επιθυμί
ας των, ως οί ίδιοι έδήλωσαν 
είς τό διενέργησαν τον σχετι
κόν Ελεγχον όργανον τοΰ Υ
πουργείου ’Εργασίας διακεκομ
μένους, ήτοι ήμέρας τινάς έν
τός τοΰ 1959 καί τάς ύπολοί- 
πους έντός τοΰ τρέχοντος Ε
τους.

’Ανεξαρτήτως όμως τούτου, 
συνεχίζει τό Εγγραφον τοΰ Υ
πουργείου ’Εργασίας, ύπεδεί- 
χθη είς τον Διευθυντήν τοΰ ά· 
Ινωτέρω Υποκαταστήματος ό
πως αί άδειαι των Υπαλλήλων 
χορηγούνται έντός τοΰ αύτοΰ 
Ετους καί ούχι ως έχορηγήθη- 
σαν, προς αποφυγήν τών ύπό 
τοΰ Νόμου προβλεπομένων ποι
νικών κυρώσεων, εις άς προέβη 
(τό Ύπουργεΐον) δοθέντος ότι 
ό ως άνω τρόπος χορηγήσεως 
τής άδειας έπεβλήθη αιτήσει 
τών Ενδιαφερομένων.

Έκ τοΰ όλου περιεχομένου 
τοΰ Εγγράφου τοΰ Υπουργείου 
συνάγονται αί έξής διαπιστώ
σεις:

1) "Οτι τό Υποκατάστημα 
τής όδοϋ Χαβρίου παρέβη τον 
Νόμον περί χορηγήσεως α
δειών.

2) "Οτι οί συνάδελφοι έκά- 
λυψαν διά τών δηλώσεων των

"Ως άνεγράφη είς τήν ύπ 
άριθ. 16 άνακοίνωσιν τοΰ Συλ
λόγου μας, ήρχισεν τήν παρ- 
ελθοΰσαν Εβδομάδα ή κυρίως 
Εργασία τής συσταθείσης Ε
πιτροπής διά τήν έκπόνησιν 
τοΰ νέου- ’Οργανισμού ’Εσωτε
ρικής Υπηρεσίας. Τό γεγονός 
όμως δτι είς τό στάδιον τής 
προεργασίας, καθ’ ο έγένετο 
άνταλλαγή απόψεων μεταξύ 
τοΰ κ. Σπηλισπούλου καί τοΰ 
Προέδρου τοΰ Συλλόγου μας 
έσημειώθησαν διαψωνίαι Επί 
τών βασικών άρθρων αΰτοΰ καί 
τό οτι μέχρι σήμερον ή άρμο- 
Βία Επιτροπή έπραγματοποίη- 
σεν δύο μόνον συνεδριάσεις, 
Εμβάλλουν τούς συναδέλφους 
είς εύλογον ανησυχίαν δσον α
φορά τήν έντός λογικών χρονι
κών περιθωρίων περάτωσιν 
τοΰ όλου Εργου. Τό ζήτημα τοΰ 
νέου ’Οργανισμού πού δικαίως 
κατατάσσεται είς τήν κορωνίδα 
τών αιτημάτων μας πρέπει 
νά έπιλυθή συντομώτατα. ‘Ο

Σήμερον τήν 11ην πρω
ινήν έκλήθησαν παρά τοϋ 
κ. ΔιοικηιτοΟ οί εκπρόσω
ποι τοϋ Προσωπικού, είς 
τούς όποιους άνεικοινώθη 
ή απορριπτική απάντησις 
τής Τραπέζης είς τό αϊτηΓ 
μα τής προσθέτου οικονο
μικής ένισχύσεως. ’Αντί 
τής καταβολής τοϋ 15θη- 
μέρου ή Διοίκ|ηισις έπρό- 
τεινε νά δοθή προκατα
βολή έπί τών άσφαλί- 
στρων ίση προς τό 70% 
τών λαμβανοιμένων. Αί 
κατόπιν τής προτάσεως 
ταύτης πολώωροι συζη
τήσεις τόσον μετά τοΰ κ. 
Διοικητοϋ, δσον καί μετά 
τοΰ κ. Σπηλιοπούλου, είς

προς τά όργανα τοΰ Ελέγχου 
τήν παρανομίαν τοΰ Διευθυν- 
τοΰ τοΰ Καταστήματος των.

3) "Οτι τό Ύπουργεΐον ώ- 
φειλεν έν τοιαύτη περιπτώσει 
νά έφαρμόση τον Νόμον προ; 
πάντα υπεύθυνον.

‘Ο Σύλλογος Εχει πάντα 
λόγον νά πιστεύη οτι ή διαπί- 
στωσίς τής Έπιθεωρήσεως 
’Εργασίας, ως προς τούς αρι
θμούς είναι ακριβής, αμφιβάλ
λει όμως διά τάς «αιτήσεις» 
τών συναδέλφων καθ’ δσον έ- 
πανειλλημένως προεβλήθη είς 
αυτόν ή δικαιολογία διά τήν 
Ιμή κανονικήν χορήγησιν τών 
άδειών, οΰχί τών «αίτησε- 
ω ν,», άλλά ή στενότης τοΰ 
προσωπικού καί τά υπόλοιπα 
τοΰ 1958. Έν τοιαύτη περι- 
πτώσει σημειώνομεν τήν εύθύ- 
νην τών τυχόν δηλωσάντων 
ψευδώς δτι οικεία βουλήσει έ- 
ζήτησαν τήν μή Εμπρόθεσμον 
λήψιν τής άδειας των. Δέν πι- 
στεύομεν δτι ύπήρξεν Εστω: καί 
εις δστις διά τής δηλώσεώς

Κατά προσφάτως ληφθεΐσαν ά- 
πόφασιν της Νομιοιματικής Επι
τροπής παρεσχέθη είς τάς τρεις 
ρεγάλας εμπορικός Τραπέζας ή 
δυνατότης έπενδύαεως μέρους τών 
διαθεσίμων των είς μετοχάς νεσ- 
ΐδρυομένων βιομηχανικών, μεταλ
λευτικών καί ξενοδοχειακών Επι
χειρήσεων ανευ προγενεστέρας ει
δικής έγκρίσεως. "Η άπόφασις 
αΰτη άνταποκρίνεται εν τινι μέ- 
τρφ είςτήν ΰπό τής 
Διοίκησε ως τής Έ- 
θ ν ι κ ή ς Τραπέζης 6-
ποστηριχθεΐσαν ά- 
πο ψ ι ν, καθ’ ή ν α ί 
Εμπορικοί Τράπεζαι 
θά πρέπει νά δύ-

νέος ’Οργανισμός, προσηρμο· 
σμένος είς τάς σημερινάς αντι
λήψεις περί σχάσεως εργαζο
μένων καί Εργοδότου καί περί 
τών Εκατέρωθεν δικαιωμάτων 
καί υποχρεώσεων, θά είναι ά· 
ινευ άξίας Εάν δέν θεραπεύση 
Τάς ήθικάς παρεκτροπάς τής 
εντάξεως Ήλιάσκου καί τάς 
ΰλικάς συνέπειας των..

Έπ’ αύτοΰ ακριβώς τοΰ ση 
μείου έφιστώμεν τήν 
προσοχήν τών με
λών τής Επιτρο
πής. "Η συχνή παρουσία 
τών Εκπροσώπων τών Εργαζο
μένων είς τάς συνεδριάσεις 
Της οπωσδήποτε θά συντέλεση 
είς τήν διάπραξιν όλιγωτέρων 
σφαλμάτων καί θά μεταθέση 
καί τάς εύθύνας, πράγμα τό 
όποιον εΰχαρίστως γίνεται ά- 
ποδεκτόν τόσον άπό τήν πλευ
ράν τοΰ Εργοδότου δσον καί ά
πό τήν πλευράν τών Εργαζο
μένων.

οΰδέν κατέληξαν, διότι 
δέν διευκρινίσθη, έάν δι
ατηρητέα εξ ολοκλήρου 
τό δικαίωμά μας έπί τών 
άσφαλίστρων, τά όποια 
καταβάλονΤαι καθ’ έκα
στον Φθινόπωρον. Πάντως 
ή δυσψορία τοΰ προσωπι
κού καί τών εκπροσώπων 
του είναι τοιαύτη ώστε, 
δέν αποκλείεται ή σύντο
μος εξαγγελία τών προ- 
Υραμματισθεισών έκδη- 
λώσεων.

Τούτο θά έξαρτηθή έκ 
τής αυριανής συναντήσε- 
ως τών Συλλόγων μετά 
τοΰ κ. ΔιευθυντοΟ τοΰ 
προσωπικού, ήν ό τελευ
ταίος έζήτησεν επειγόν
τως.

του ήρνήθη πανηγυρικώς τά δί
καιά του δώσας άσχημον πα
ράδειγμα προς μίμησιν Εκθέ
τοντας συγχρόνως προς τήν 
Έποπτεύουσαν αρχήν τά Συν
δικαλιστικά του όργανα, τά ό
ποια άνευ τής συμπαραστάσε
ις τής μάζης τών ύπαλλήλων, 
δέν δύνανται νά Εκπληρώσουν 
τήν αποστολήν των.

Τό γεγονός καί μόνον τοΰ Ε
λέγχου πρέπει νά σημειωθή 
τόσον παρά τής Διευθύνσεως 
Προσωπικοΰ δσον καί παρά 
τών Διευθυντών τών Υποκα
ταστημάτων οί όποιοι προβάλ- 
λοντες τό Επιχείρημα τής όνε 
παρκείας τοΰ προσωπικοΰ 
φαλκιδεύουν κατά τον άλφα ή 
βήτα τρόπον τό δικαίωμα τής 
άδειας. Ή άδεια Εφόσον πλη
ρώνεται είς τό διπλάσιον, είς 
τήν περίπτωσιν πού δέν ληφθή 
είς τόν κανονικόν χρόνον δίδει 
δικαίωμα διπλάσιου χρόνου 
τοιαύτης είς περίπτωσιν Εκ
προθέσμου λήψεώς της.

νανται να συμμετέ
χουν είς τ ό κ ε φ ά- 
λ α ι ο ν ίδρυομένων ή 
υφισταμένων Επι
χειρήσεων εις εύρυ. 
τέραν κλίμακα άπό 
δ, τι παρέχεται σή
μερον ε ί ςι α ύ τ ά ς ή 
ευχέρεια.

Αί προϋποθέσει ς καί οί ορο ί 
ύπό τούς όποιους αί έν λόγφ 
Τράπεζαι δύνανται νά συμμετά- 
σχουν είς τήν κάλυψιν τών κεφα
λαίων νέων -Επιχειρήσεων εΤναι οί 
ακόλουθοι:

Ή άπόφασις άφορά μόνον τήν 
’Εθνικήν Τράπεζαν, τήν ’Εμπορι
κήν Τράπεζαν καί τήν Ίονικήν 
καί ΛαϊκήνΤράπεζαν δεδομένου δτι 
κατώτατον δριον κεφαλαίων ορί
ζεται τό ποσόν τών 120 έκατ. 
δρχμ. Ή συμμετοχή τών Τραπε
ζών τούτων είς τάς Επιχειρήσεις 
θά γίνεται διά τών διαθεσίμων 
των έκ καταθέσεων, βρίζεται δε 
έν τή άποφάσει δτι ή συμμετοχή 
αυτή δέν δύναται νά ύπερ6ή έν 
συνόλω τό 5% τών έκάστοτε υφι
σταμένων παρά ταΐς Τραπέζαις 
πάση,ς φύσεως καταθέσεων. Τού
το σημαίνει δτι δύνανται ήδη νά 
διατεθούν κεφάλαια μέχρις 800 
έκ. δρχ. περίπου είς νεοϊδρυομέ- 
νας Επιχειρήσεις.

Αί έν λόγφ Επιχειρήσεις δύ- 
νανται νά είναι βιομηχανικοί ή 
μεταλλευτικοί ή ξενοδοχειακοί, 
άποκλειομένων συνεπώς τών Εμπο
ρικών, έστω καί έξαγωγικών τοι- 
ούτων. Τό άρχικόν κεφάλα ιον τών 
Επιχειρήσεων πρέπει νά είναι 
τούλάχιστον 20 έκατ. δραχμαί. 
Προφανώς, διά τού ορίου τούτου Ε
πιδιώκεται ή ΰπό τών Τραπεζών1 
κεφαλαιοδότησις μόνον Επιχει
ρήσεων μεγάλης σχετικώς Επιφά
νειας, σκοπόν έχουσών τήν δημι
ουργίαν νέων συγχρονισμένων βι
ομηχανικών, μεταλλευτικών ή ξε
νοδοχειακών μονάδων. ’Ενώ δμως 
τό έλάχ ιστόν δριον τών 20 έκα- 
τομμυρίων δραχμών είναι εύλογον 
προκειμένου περί μεγάλων βιο
μηχανικών ή μεταλλευτικών μονά
δων, ώς πρός τάς ξενοδοχειακός 
Επιχειρήσεις δύναται νά θεωρηθή 
ώς καλύπτον μεμονωμένος μόνον 
περιπτώσεις.

Δεν περιελήφθη είς τήν άπό- 
φασιν ή περίπτωσίς αΰξήσεως 
κεφαλαίων ΰφισταμένων ήδη Επι
χειρήσεων πρός έπέκτασιν τών 
Εγκαταστάσεων αυτών, πιθανώς 
διότι έθεωρήθη δτι αύται δύνανται 
νά χρηματοδοτηθούν έπαρκώς βά
σει τών υφισταμένων άποφάσεων 
ιών νομισματικών άρχών. Πρά
γματι, ώς γνωστόν, ή ευχέρεια 
αύτη παρεσχέθη διά τής ύπ’ άριθ. 
1139)26.2.60 άποφάσεως τής 
Νομισματικής ’Επιτροπής.

Σημαντικός δρος τής νέας ά
ποφάσεως είναι δτι αί Εμπορικά! 
Τράπεζαι οφείλουν νά διαθέσουν 
βαθμιαίως καί «ευθύς ώς δημι- 
ουργηθούν αί πρός τούτο κατάλ
ληλοι συνθήικαι», τάς συμμέτοχός 
των είς τό κοινόν. Τούτο προϋπο
θέτει δτι αί μέτοχοί τών νεοϊδρυ- 
ομένων Επιχειρήσεων πρέπει νά 
είναι εισηγμένοι είς τό Χρηματι- 
στήριον ’Αξιών. Δέν καθορίζεται 
δμως είς τήν άπόφασιν ποΐαι θε
ωρούνται ώς κατάλληλοι συνθή- 
και. Είναι έν τούτοις προφανές, 
δτι ή ευχέρεια έπενδύαεως κεφα
λαίων είς νεοϊδρυομένας παραγω
γικός Επιχειρήσεις παρεσχέθη είς 
τάς Τραπέζας πρός ένίσχυσιν τής 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας κατά τήν 
άνάληψιν κινδύνων είς Επιχειρή
σεις μεγάλης έκτάσεως καί είς 
άναπλήρωσιν τών κενών τής Ελ
ληνικής κεφαλαιοαγοράς. Συνε
πώς, φαίνεται δτι ώς «κατάλλη
λοι συνθήκαι» θεωρούνται Εκείνοι· 
α'ίτινες θά δημιουργηθοΰν, έφ’ δ
σον ή χρηματιστηριακή άγορά δυ- 
νηθή νά προσέλκυση τό άγοραστι- 
κόν Ενδιαφέρον τοϋ ευρυτέρου κοι
νού.

(Συνέχεια έκ της 1ης σελίδας)
τα, ίδίςχ κατά τάς στιγμάς τής 
ευπαθούς λαϊκής ψυχολογίας.

Έπί τής προτάσεως ταύτης 
διεξήχθη ψηφοφορία καί άπεψα- 
σίσθη σχεδόν όμοφώνως, όπως 
τεθή αμέσως αίτημα αΰξήσεως 
μισθών καί ήμερομισθίων.

Κατά νεωτέραν σύσκεψιν τών 
ώς άνω Διοικήσεων "Ομοσπον
διών καί ’Εργατικών Κέντρων, 
άπεφασίσθη δπως τεθή παρά 
τής ΓΣΕΕ αίτημα γενικών αυ
ξήσεων μισθών καί ήμερομισθί- 
ων κατά 20%,

Συγχρόνως άπεφασίσθη, κα
τά τήν ιδίαν σύσκεψιν, ή συγ- 
κρότησις ’Επιτροπής συμμετο
χή καί τοΰ Προέδρου τής "Ο
μοσπονδίας μας διά τον προ
γραμματισμόν τών εύρυτέρων 
εκδηλώσεων, διά τήν προβολήν 
τών αιτημάτων τής Έργατοϋ- 
παλληλικής τάξεως καί ίδίςί 
τοΰ αιτήματος τών αυξήσεων.

Τά πορίσματα τής έν λόγφ 
Επιτροπής ήχθησοτν είς έτέραν 
σύσκεψιν τής 27.6.60 κοθ’ ήν 
όμοψώνως άπεφασίσθη τό πρώ
τον στάδιον τών προγραμμα- 
τισθέντων Εκδηλώσεων, ήτοι:

α) Προβολή τών αιτημάτων 
διά τοΰ Τύπου.

β) Έκδοσις διακηρύξεως 
πρός τήν ’ Εργατοϋπαλληλ ικήν 
τάξιν καί τόν Ελληνικόν λαόν 
περί τής δεινής θέσεως ύφ’ ήν 
τελεί ή ’ Εργατουπαλληλ ική τά- 
ξις καί τής ’Εθνικής άνάγκης, 
δπως τά προβλήματα της w

ΤΟ ΣΤΈΓΑΣΉ ΚΟΝ
—♦—

«Οί τυχεροί» άστεγοι τοΰ 
δημοσιευθέντος Α' πίνακας 
ήρχισαν νά ύπο,βάλλουν τάς 
αιτήσεις των διά τήν παρο
χήν τών δανείων. ‘Ο ρυθμός 
δμως τής υποβολής των είναι 
πολύ βραδύς λόγφ τοΰ δτι ή 
α’ΐτησις πρέπει νά συνοδεύε
ται μέ τά απαραίτητα δικαιο-
λογητικά μεταξύ τών όττοίον 
συγκαταλέγεται καί τό τοιοΰ- 
τον τοΰ ύποθηκοφυλακίου τοΰ 
όποιου ή εΐκδοσις άπαιτεΐ 
χρόνον. Επίσης καί τό άνα- 
ψηλάφίσμα πάντων τών δι- 
καιολογητικών ύπό τών νομι
κών συμβούλων τής Υπηρεσί
ας Στεγάσεως είναι άνυ- 
πέρβλητος τροχοπέδη τής ό
ποιας ή σημασία δέν δύνα- 
ται μεν νά παραγνωρισθή άλ
λά δμως Επιβάλλεται νά συν- 
τομευθοΰν τά χρονικά δρια 
τής διερευνήσεως καί τοΰτο 
διά νά καταστή δυνατή ή ά- 
πορρόφησις τοΰ διά τό τρέ- 
χον είτος καθορισθέντος παρά 
τής Νομισματικής Έπιτρο 
πής ποσοΰ.

ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

Αϋριον Τετάρτην ή μεθαύρι- 
ον Πέμπτην, άρχεται ή καταβο
λή τής α' δόσεως (800 δρχ. 
έλάχιστον) έκ τών άναδρομι- 
κών 1955 — 56.

------------ a>-------- —
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

-—♦—

Μέχρι χθες εΤχον πραγμα- 
τοποιηθή δύο συνεδριάσεις τής 
ειδικής ’Επιτροπής. Σήμερον 
τήν 12ην θά γίνη καί έτέρα. 
Ό κ. Διευθυντής προσωπικού 
δηλοΐ, δτι -μετά τήν πραγματο- 
ποιηθεΤσοα' Επάνοδον του κ.
Γαζή, θά γίνωνται δύο συνεδρι
άσεις έβδομαδιαίως.

♦ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ♦
■----------- ► ■+----------- ■

ΓΑΜΟΙ
—*—

"Η δίς Παναγιώτα Δη- 
μακοπούλου Ύπ)τος όδ. 
Πειραιώς, και ό κ. Θεό
δωρος Ρηγόπουλος, έτέ- 
λεσαν τους γάμους των.

Ή δίς Σπ. Σπυροπούλου 
Κατ)τος Σταδίου 38 καί 
ό κ. Κώστας Άγγελόπου- 
λος, δικηγόρος, ομοίως.

ΘΑΝΑΤΟΙ
. -■ Μ ~

Γεώιργ. Καρύδης, Υ
πολογιστής Β Κ) κόν Κα- 
τάστημα.

— Νικόλαος Δ. Νόνης, 
Τμηματάρχης Α' Συντα-

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
Η ΜΕΤΑ ΜΙΑΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΦΙΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ
ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ

Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΥΙΟΘΕΤΕΙ 
ΤΑΣ ΟΡΘΑΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ , ΧΕΛΜΗ

χουν τής όψειλομένης παρά τών | 
άρμοδίων κατανοήσεως.

γ) ’Έκτακτον Συνέδριον τοΰ 
’Εργατικού Κέντρου ’Αθηνών 
-τή συμμετοχή δλων τών Διοικη
τικών Συμβουλίων τών Σωμα
τείων ’Αθηνών. Κατά τό έν λό
γφ Συνέδριον θά κληθούν δπως 
παραστοΰν έκπρόσωποι τής κυ- 
βερνήσεως καί τοΰ Πολιτικού 
κόσμου.

Τό έκτακτον τούτον Συνέδρι
ων θά πραγματοποιηθή τήν 17 
καί 18ην ’Ιουλίου είς τό Θέα 
τρον Σαμαρτζή.

δ) Τήν έπομένην τοΰ Συνε
δρίου θά πραγματοποιηθή πρές 
κόνψερανς τών "Ελλήνων καί 
ξένων Δημ)ψων καθ’ ήν θά Ε

κτεθούν τά προβλήματα τής 
Εργατοϋπαλληλ ικής τάξεως 
καί θά έξηγηθή ή άνάγκη έπ*- 
λύσεώς των.

ε) "Εκτακτον Συνέδριον διά 
τό 3ον δεκαήμερον τοΰ Ιουλίου 
τών Διοικητικών Συμβουλίων 
πών Σωματείων τής δυνάμεως 
τοΰ ’Εργατικού Κέντρου Πϊΐ- 
ραιώς.

στ) ‘Ομοιας Εκδηλώσεις νά 
πραγματοποιήσουν έν τφ μετα
ξύ καί άλλα Επαρχιακά ’Ερ
γατικά Κέντρα.

ζ) Έάν μετά τό .πρώτον τοΰ
το στάδιον τών Εκδηλώσεων δέν 
έκδηλωθή διάθεσις έπιλύσεως 
Τών αιτημάτων νά προγραμμα- 
τισθή τό δεύτερον στάδιον έκ-

Η ,11.1.6,L ΕΙΣ ΤΗΝ
ΣΥΓΚΡ0ΤΗ6ΕΙΣΑΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ

Ή γενική κινητοποίησίς διά 
τήν ί κανοπο ίησ ιν τοΰ καθολι
κού αιτήματος περί αΰξήσεως 
τών άποδοχών τών Εργαζομέ
νων κατά 20%, Εχει αΰτήν τήν 
φοράν τό χαρακτηριστικόν 
γνώρισμα δτι είς τήν συστα- 
θεΐσαν συντονιστικήν Επιτρο
πήν συμμετέχουν καί οί Τραπε- 
ζοϋπάλληλοι διά τοΰ προεδρεί
ου τής ΟΤΟΕ.Ή συμμετοχή αυ
τή, πλήν τής. προσθήκης τοΰ 
σοβαρού όγκου τοΰ κλάδου 
δστις θέτει είς κίνησιν τήν κα
θόλου οικονομίαν τοΰ τόπου, 
παρέχ'ει έτφπρσσθέτως τό 
στσιχεΐον τής συνέπειας καί 
τής μαχήτικότητος. Κατ’ αυτόν 
τόν τρόπον διασκεδάζονται κά
πως οί δικαιολογημένοι φόβοι 
τόσον τών Τραπεζοϋπαλλήλων 
δσον καί άλλων κλάδων Εργα
ζομένων διά τήν σοβαρότητα

καί τήν όλσκλήρωσιν τής άρ- 
ξαμένης κινήσεως. Πράγματι 
θά είναι πολύ δΰσκολον αυτήν 
τήν φοράν—δχι δμως καί αδύ
νατον—είς τήν ηγεσίαν τής 
ΓΣΕΕ καί είς άλλους ανα
σταλτικούς παράγοντας νά θε- 
λήσουν νά άνακόψουν τήν έκ 
τών γεγονότων έπιβαλλομένην 
φοράν τών πραγμάτων άνευ 
σοβαρών συνεπειών δι’ αύτσύς. 
Εμείς, οί όποιοι θέλομεν νά πι- 
στεύωμεν δτι ε’ίμεθα έκ τών 
πλέον υπολογίσιμων δυνάμε
ων τής ΟΤΟΕ θά παρακολου- 
θήσωμεν άγρύπνως δχι μόνον 
τήν άνωτάτην Συνδικαλιστι
κήν ηγεσίαν άλλά καί αύτήν 
ταύτην τήν ‘Ομοσπονδίαν μας 
είς τήν έξόρμησιν τοΰ 20%, 
προσφέροντες είς τήν τελευταί- 
αν g/ri είναι άνθρωπίνως δυνα
τόν

0 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛ. ΤΑΜΕΙΑ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 
σκέψεις) είχαν καθορισθή βά
σει τών Εσόδων τών Ταμείων, 
Εσοδα τά όποια έξαρτώνται έκ 
τοΰ ΰψους τών μισθών μας. Ή 
κατά 50% αϋξησις τοΰ 1 959 έ- 
πέψερεν έπιβάρυνσιν, ήτις ώ- 
φειλεν νά άντισταθμισθή διά 
νέων Εσόδων τών Ταμείων, έφ’ 
δσον δέν θέλομεν ν’άντιστροητευ 
θώμεν τάς άναλογιστικάς μελέ- 
τας, είς τάς όποιας στηρίζεται 
ή καθόλου λειτουργία τών ’Α
σφαλιστικών ’Οργανισμών. ’Ο
φείλουν έπομένως οί Κυβερνη
τικοί ύπεύθυνοι, έφ’ δσον ύπο- 
χωροΰν είς άξιώσεις έχούσας 
ώς συνέπειαν τήν αϋξησιν τών 
Εξόδων τών Ταμείων, νά μερι
μνούν έξ ίσου καί πάραι/τα διά 
τήν ίσόποσον αΰξησιν τών Εσό
δων των. Αΰξησις δέ τών Εσό
δων σημαίνει είτε άνύψωσιν τοΰ 
άσφαλίστρου, είτε αϋξησιν τής 
άμοιβής τής Εργασίας. ’Επειδή 
δέ ούδείς λόγος περί τής πρώ
της περιπτώσεως, δύναται νά 
γίνη, διά τοΰτο τό Κράτος ο
φείλει νά έπιρρίπτη τάς έκ τών 
χειρονομιών του προσθέτους 
δαπάνας είς τόν Εργοδότην ή 
είς τόν Εαυτόν του.

------------ Φ----------- -
ΜΟΝΟΝ

Η ΒΕΛΤΙΩΣ IΣ ΜΙΣΘΩΝ
ΘΑ ΛΥΣΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ 

—♦—
Τό δτι αί’Ασφαλιστικαί ’Ορ

γανώσεις άδυνατοΰν νά άντα- 
ποκριθοΰν είς τάς νέας υποχρε
ώσεις των, δέν οφείλεται είς 
τήν κακοδιοίκησίν των, άλλά 
είναι άπόρροια τοΰ γεγονότος, 
δτι Ενώ οί ιατροί καί φαρμακο
ποιοί προσήρμοσαν τήν άμοι- 
βήν τής Εργασίας των οί μέν 
καί τών προϊόντων των οί δέ 
είς έπίπεδα μή διαφέροντα τών 
προπολεμικών, ή άμοιβή τής 
Εργασίας παραμένει, παρά πά
σαν λογικήν, είς έπίπεδα κα- 
τερχόμενα είς πολλάς περι
πτώσεις είς τό 50% τών προπο
λεμικών. Μόνον μία άναπροσ- 
αρμογή τών μισθών καί ήμερο- 
μισθίων ισοϋψής μέ τάς αυθαι
ρέτους άναπροσαρμογάς τάς ό
ποιας Ενεργούν οί έμποροι, οί 
βιομήχανοι, οί έπαγγελματίαι, 
οί παρέχσντες Επιστημονικήν Ε
λεύθερον Εργασίαν (ιατροί, δι
κηγόροι κλπ.) θά λύση αυτο
μάτως τά δημιουργούμενα προ
βλήματα. Τό Κράτος δέν πρέ
πει νά έπικαλήται τήν άρνησιν 
τών Ταμείων Υγείας νά δε
χθούν εΰμενώς τά αιτήματα 
τοΰ ιατρικού κόσμου, άλλά νά 
έχη τό θάρρος νά δηλοΐ δτι «οί 
μισθοί τους όποιους Επιτρέπω 
νά παρέχουν οί έργοδόται, άδυ
νατοΰν νά καλύψουν τάς ίδικάς 
σας άξιώσεις».

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΜΑΣ
Τό Διοικητικόν Σϋμβαύλι- 

ον τοΰ Συλλόγου μας, έν τή 
προσπάθεια τήν όποιαν κατα
βάλλει διά τήν ποικιλότρο- 
πον ένίσχυσιν τών Συναδέλ
φων ελαβεν άπόφασιν καί 
καθιέρωσεν άπό τής 15ης ’Ι
ουνίου εκπτωσιν έκ δραχ. 3 
διά τό σερβιρόμενον είς τό 
έστιατόριον τής Λέσχης μας 
ιμεσημβρινόν γεύμα.

Τής τριδράχμου ταύτης έκ- 
πτώσεως δικαιούνται οί έν τή 
Τραπέζη Εργαζόμενοι άσχέ- 
τως έάν τυγχάνουν ή δχι μέ
λη τοΰ Συλλόγου μας.

Παραλλήλως προς τό ά-

ξιοϋχος.
— Αλέξανδρος Γ. Σπό

ρου, Τμηματάρχης Β' 
Συνταξιούχος.

νωτέρω μέτρον ■ κατεβλήθη 
προσπάθεια καί έγένετο αι
σθητή βελτίωσις, ποσοτική 
καί ποιοτική τών σερβιραμέ
νων Εδεσμάτων είς τρόπον ώ
στε νά ικανοποιούνται καί οί 
πλέον γαστρίμαργοι τύποι.

Τό Διοικητικόν Συμβούλι- 
ον Ελπίζει είς τήν έκτίμησιν 
τής χειρονομίας του τόσον έκ 
μέρους τών Συναδέλφων δσον 
καί έκ μέρους τής Διοικήσε- 
ως. Καί. οί μέν πρώτοι οφεί
λουν νά Εκδηλώνουν ταύτην 
διά τής έστιάσεώς των έν τφ 
έστιατορίφ μας, ή δέ δευτέρα 
διά της έκ μέρους της άναλή- 
ψεφς τής έπιβαρύνσεως ήτις 
θά προκύψη έκ τής έπεκτάσε- 
ως τοΰ ληψθέντος μέτρου κα* 
κατά τό δεΐπνον.


