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Μέ απόφαση τής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τής 11/7/66

ΝΕΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ! 
Ο κ. I. Π A Ρ ΑΣΚΕ ΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν χρειάζεται νά παρουσιάσωμε στους συναδέλφους τον 
νέο μας Διοικητή, καθηγητή κ. I. Παρασκευόπουλο. Τριανταττέν- 
τε χρόνια υπηρετεί τό 'Ίδρυμα καί είναι σέ δλους μας πολύ γνω
στός καί για τις αρετές του καί τις ίκανότητές του. Θέλομε μό
νο — πέρα από τις ολόψυχες ευχές μας για την επιτυχία στο 
έργο του πού αποτελεί συμφέρον δλων μας καί επομένως υ
πόθεση δλων μας — νά σημειώσωμε μέ λίγα λόγια — τί 
αιτήματα θά περιληφθοΰν κατά τρόπο αναλυτικό στά σχετικά υ
πομνήματα των οργανώσεων μας — καί κατά τρόπο γενικό τί 
περιμένει τό Προσωπικό, έν ένεργεία καί άπομαχία, από τον 
συνάδελφο - Διοικητή.

Αεν θά γίνουν τά Ταμεία υγείας φέουδα ξένων συμφερόντων

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΝ νΓεΟΣΟΪΝ 
ΑΑΑ0 ΕΝΑ ΑΓΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, 0Α ΑΙΑΑΥΣΗ 

ΚΑΘΕ ΣΚΕΨΗ ΛΗΣΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΟΜΗΣ

Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 
ΙΟΥ ι. Γ. ΜΑΥΡΟΙ

Ή Μικτή έκ τού προεδρείου τής , 
10 μοσπονδ ίας Τραπεζοϋπαλλήλ ω ν I 
καί εκπροσώπων των Ταμείων Ύ-1 
γειας Επιτροπή Άγώνος, στο πλαί
σιο των ενεργειών της, όπως άπο- 
τρέψη τούς κινδύνους πού ανακύ
πτουν άπό τό ϋπά κατάρτιση νομο
σχέδιο περί Τ.Σ.Α.Υ. συνηντήθη 
τήν 8-7-66 μέ τον Υπουργό Υγιει
νής κ. Γιαννόπουλο στον όποιο με
τέφερε τούς φόβους των ήσφαλισμέ- 
νων, έχουσα ύπ’ όψη της τις αρχι
κές διατάξεις τού Νομοσχεδίου. Ό 
κ. Υπουργός έδήλωσε δτι τό αρχι
κό σχέδιο Νόμου έχει ριζικά τροπο- 
ποιηθή. Σέ αίτημα τής Επιτροπής 
δπως τεθή τούτο ύπ’ όψη της ή ρ- 
ν ή θ η κατηγορηματικά, έ- 
ζήτησε δμως υπόμνημα άπό τήν Ε
πιτροπή, έπί άγνωστου σ’ αυτήν

Τήν ώρα πού τό προσωπικό 
τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελ
λάδος αγωνιζότανε μαζί μέ τούς 
συναδέλφους του τής Τ ραπέζης 
Ελλάδος, ’Αγροτικής, Κτηματι
κής καί Ε.Τ.Β,Α. για τήν υπερά
σπιση των κεκτημένων δικαιωμά
των του, άναυδο έπληροψορεϊτο 

τού ΔιοικητοΟ

Τοπικών ’Ιατρικών Συλλόγων ή αναλαμβάνουν, 
οιουδήποτε ετέρου νΰν αναρμοδίου Έλπίζομεν δτι ή σύνεσις και 
Οργανισμούς = _ λογική θά επικρατήσουν καί οΐ Ά- τήν παραίτηση

ε) Τήν διείσδυσιν εις τάς διοι- σφαλιστικοϊ ’Οργανισμοί των μισθό- r- , ,, , __
κήσεις των Ταμείων ιατρού ή έ- συντηρητών έργαζομένων θά άψεθοΰν τ0υ Κι ΓεωΡΥιου Μαυρου, Πρα- 
τέρου, μή υφισταμένου σήμερον, ήσυχοι καί απερίσπαστοι νά έκπλη- γματικα ο αιφνιδιασμός ήταν με- 
προσώπου. ροΰν τον κοινωνικόν αυτών προορι- γάλος, μολονότι άπό καιρό έψι-

στ) Τήν σύστασιν ’Επιτροπής σμόν. θυρίζετο κάτι τέτοιο. 'Η άπόφα-
ή ετέρας_ μορφής όργάνου δπερ Μετά τιμής τοΰ κ. ΔιοικητοΟ ν’ άναμι
ερή μην των διοικήσεων των Τα- Μ Συντονιστική Επιτροπή Ομο- ή , , Γ ;
μείων καί των νομικών έκπρο- σπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Όρ- Χ°θ και πο(λι στήν ενεργό ποΛί- 
σώπων των εις αυτά ήσφαλισμέ- γανώσεων Ελλάδος καί Διοικήσεων τική μάς στέρησε πρόωρα άπό
νων, θά επιλαμβάνεται τής ρυθμί- 
σεως οιουδήποτε θέματος έχοντος 
άμεσον ή έμμεσον έπίπτωσιν καί

Ταμείων Υγείας Προσωπικού 
Τ ραπεζών.

τήν ισχυρή καί χρήσιμη παρου
σία του· είμαστε δέ βέβαιοι δτι 

Κων)νος Παπαϊωάννου (Πρόεδρος δλο, οί συνάδελφοι θά λυπήθη-
συνέπειαν έττι τής διοικήσεως, όρ- ‘Ομοσπονδίας Τραπεζ. Όργαν. Έλ·
γανώσεως,^ λειτουργίας καί οίκο- λάδος), Γεώργιος Σωτηρόπουλος καν άττό τήν «ποχώρησή του για- 
νομικής θεσεως τών Ταμείων Ύ- (Π. Π n τ a c ι ?cr   .,c— ,τΑ. —-A S,,,r* —-ί-— Λ ι„I„Α .
γειας.
4. ΕΤμεθα υποχρεωμένοι νά τονί-

καί κατ’ ελάχιστο τά Ταμεία τους, 
έπέδωσε δέ είς αυτόν καί σχετική 
έγγραφη διακοίνωση τό περιεχόμε- 
νον τής όποιας δη μοσίευα μεν έν συ
νεχείς.

Σχετική διακήρυξη έξέδωσε καί 
προς τούς Τραπεζικούς υπαλλήλους 
καί τούς καλεΐ σ’ επιφυλακή γι’ α
γώνες.

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟ- 
ΠΟΙΗΣΕΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ Υ
ΠΟΥΡΓΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, πού κοινο
ποιείται καί στον κ. Πρωθυπουργό

Ό Δκπκητής τής Τραπέζης μας κ. ’Ιωάννης Παρασκευόπουλος ’Εργασίας- έ"

Α) Από πλευράς Τραπέζης: 1) Νά προστατεύση ~ πουργε 
τό Ιδρυμα από τα εξωτερικά κτυπήματα καί τον πολύμορφο α
θέμιτο ανταγωνισμό.

2) Νά τοποθέτηση τά ένδεδειγμένα στελέχη στις κατάλλη
λες θέσεις — ή βαθειά του γνώση προσώπων καί πραγμάτων 
τής Τραπέζης είναι έχέγγυον ώς προς αυτό — αποκρούοντας στη

Ο.Τ.Ο.Ε.), Επαμεινώνδας τί κατά τό διάστημα τής Δισική- 
Μαυρουλίδης (Άν. Γ. Γ. Ο.Τ.Ο.Ε.), σεώς του, πολλά σοβαρό πρσ-

κε,μένουΧ.ί). Ή ’Επιτροπή, άφον έ- σω^εν^δΤ αΓ ο”δίαγραφόμένα.' Ύγέαςΐ AJ, Έμΐ^ΓκοΙζο^ 6λ^α βΡήκαν, τήν λύση τους 
ξεψρασε την έκπληξη της για την νέαι άπειλαί κατά τής άσφαλίσεως (Πρόεδρος Ταμ. Ύγ. Ύπαλ.^ Α.Έ και ολο1' λιΥ° “ζ πολυ, ωφελη- 
νεΓή£Ρ^άσΤςη τ^ηνκ ° Ύ·^υογοΰΦεέ" ‘Υγείας τών Τραπεζικών Ύπαλ- Ε.), Στυλιανός Γκιτάκος (Σύμδου- 8$l'<av άπό τις λύσεις αυτές.

«δ. t 2%?* * s/* 'Vr·-YmX·τ"*· ·|δ'“"Γ-ή *"τ«*τ\*&το,μο, να αναλαβουν νεον ανυποχώ- θολ,κοΰς αγώνας γνωστούς δ,ά τήν ’Αντίγραφον τού παρόντος άπο- Χη ν« θύματα, παντα την δήμο
ι^01' και οξυν αγώνα σε περίπτωση άποτελεσματικότητα καί τάς συνε- στέλλετα, (δΓ ίδιου έγγραφοί προς κΡ0(τ,ι<ΟΤί1τα του άνδρος, την σο- 
^°;υ πείας των, τούς όποιους, ουδέποτε Κον Πρόεδρον Κυβερνήσεως, κ. Ύ- βαρότητα καί τήν άμέριστη πρό-

,εν λόγφ Οργανώσεις έπεδίωξαν πουργόν Εργασίας, ’Αρχηγούς σοχή πού έδειχνε στή συνεργα- 
η επιδιώκουν άλλά προκαλούμεναι Κομμάτων.

Τό συνέδριο - Ζούγκλα τοΰ Ε.Κ.Α.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΠΣ TON H8QN 
ΘΕΣΜΟΝ ΚΑΙ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ 

ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΟΡΟ
Έν συνεχείςι σημερινής μεθ’ Ύ-

σία του μαζί της καθώς καί τήν 
ευρύτητα άντιλήψεως πού έδει
χνε πάνω στά προβλήματα του 
προσωπικού, πού πολλά άπό αΰ- 
τά καί δυσεπίλυτα ήσαν άλλά 
καί χρονίζοντα.

Στον άπελθόντα Διοικητή, μέ 
τήν πεποίθηση δτι καί στον και
νούργιο τομέα τής δραστηριότη- 
τός του θά τάξη τον έαυτό του 
καί τις αναμφισβήτητες ίκανότη
τές του στήν υπηρεσία τοΰ κοι-

μ,ων συναντήσεως μέ θέμα τάς άφο- ,, Κανέναζ σεβασμός στον Νόμο. Κέντρου ’Αθηνών πού έγινε. . στον νωνικοΰ συνόλου --- ανεξάρτηταρώσσς τά Ταμείΐ Υγείας διδάξεις Κανένας σεβασμός στην ηθική. Κα-1 Πειραιά
τοΰ ύπό κατάρτια,ν Νομοσχεδίου πε- ^ ζ σε-6α?μ,°ς στην εΡΥοσουπαλλη- Άλλά ή ώφέλε,α τών άντεργσπ- 
ρί Τ.Σ.Α.Υ καί κατόπιν Ύμετέρσς ,IKrl κ“ι ευΡντερη ^olvrl ΥνωΡΊ· Η κων δυνάμεων είναι διπλή. Έκτος, r- r ,. . _ . - ” .. rrm/nnmrr τλιχα κτττι-υλιisrrm ιcur.\M z-ro-vv, ' ' ' * ~

μεγαλύτερη δυνατή έκταση τις τυχόν πάσης φύσεως έξωτραπε- 
ζικές έπεμβάσεις πού άποσκοπσΰν στήν έκτροπή άπό τήν βασι
κή αυτή αρχή.

3) Νά έμφυσήση τή διάθεση για μιά γενική συμβολή δλου 
τοΰ Προσωπικού στην όρθολογικώτερη καί άποδοτικώτερη λει
τουργία τής Τραπέζης.

4) Νά αξιοποίηση τήν περιουσία τοΰ Ιδρύματος.
Β) ’Από πλευράς Προσωπικού: 1) Νά ολοκλή

ρωσή τό έργο τοΰ προκατόχου του στο θέμα τοΰ ’Οργανισμού.
2) Νά κάμη πράξη σ’ δλη της τήν έκταση τήν άρχή τής ΐ- 

σης μεταχειρίσεως μέ τούς έργαζομένους στις άλλες μεγάλες 
Τράπεζες.

3) Νά εξίσωση τούς δρους έργασίας Κέντρου καί ’Επαρ
χιών καί να επιβάλη τήν τήρηση τών προστατευτικών γιά τούς 
έργαζομένους νόμων.

4) Νά διασφάλιση άπό πότης πλευράς τούς ’Ασφαλιστι
κούς μας Οργανισμούς καί νά ύποβοηθήση τήν ταχεία ένωσή 
τους.

5) Νά τροποποίηση τό σύστημα καταρτίσεως τών φύλλων 
ποιότητας.

6) Νά τηρή πίστα όλες τις άφσρώσες τό Προσωπικόν δια- 
ταξεις στην αληθή τους έννοια καί σκοπό καί νά παραμερίζη 
κάθε φαλκιδευτική καί καταστρατηγούσα τούς νόμους εισήγηση.

Οι Οργανώσεις τοΰ Προσωπικού μαζί μέ τήν έκφραση τών 
συγχαρητηρίων τους προς τον κ. Διοικητή, είναι υποχρεωμένες 
νά δηλώσουν, δτι μέ τό πνεύμα τής στενής καί ειλικρινούς συνερ- 
γασίας τοΰ οποίου ό ίδιος έχει δείξει στις μέχρι τώρα ευκαι
ρίες επαφής του με τήν Συλ)κή "Ηγεσία, στι είναι θερμός ΰπο- 
στηρικτής καί καλλιεργητής, θά άνοιξη ένας νέος δρόμος προό
δου διά τό Ιδρυμα, πού κατά τήν διάνυσή του βασικοί πόθοι 
τού Προσωπικού θά ευρουν δικαίωση.

Βιογραφιιιό σημείωμα

άπό πολιτική τοποθέτηση — τού 
ευχόμαστε ολόψυχα «καλή έπι-

ύποδεΓξεως! δπως^ποβάλωμεν^ Ύ- “?^οσία. τάν καταδικασμένων'στήν άϋύ 7ήΓ&,οργάι^η“'δ',ά^α^ τυΧία»· Έπιπροσθέτως πιστεύ- 
μΐν έγγραφον υττόμνημα περιέχον ~ΡΎ^[ΚΥ] ^νειδησΠ ίχτομων ύπερ και διάλυση τοΰ εργατικού κίνημα- ουμε δτι στο πρόσωπο τοΰ Γε-
τάς ήμετέρας θέσεις επ’ αυτών έχο- ανω ° ~* Τα παν7σ εξυπηρε- τος, ή πολιτεία αυτή τών ανθρώπων ωργίου Μαύρου ή Εθνική Τρά-

!.μ» Τήν τιμήν νά Σάς γνωρίσωμεν άλλάξη'Γ «ήνεσίαΓ™^ Έ^τ,κηΛ π0° έττ,κα^σε, στήν ηγεσία πεζα καί τό προσωπικό της θά
τά ακόλουθα· αΛΛαξη η «ηγεσία» του Εργατικού του, οι οξυτατες άλληλοκαταγγελιες „ ? , . ,. . .

1. Δέν έχομεν ύπ’ δψ,ν τό πλήρες Κ;ινηματο^ Γ,ατϊ η ήΥεσ!“ έπί τους στις πολλές εσωτερικές δ,αμά- βρίσκουν παντα τον φίλο κα. τον
καί αυθεντικόν κείμενον τοΰ έν λόγω ε'κοσ' ψ>ν,ια «Χ®» , «εκ™ε , χες έπ,κρατήσεως τών διαφόρων φα- συμπαραστάτη,
ύπό κατάρτισιν Νομοσχεδίου. Τάς την δουλειά της». Κάτω απο ενα τριών, καταγγελίες πού αφορούσαν 
πληττούσας τά ήμέτερα Ταμεία Ψευτικ°υ πατριωτισμού και τήν ηθική υπόσταση καί τον ποινικό
διατάξεις έπληροφορήθημεν έκ τοΰ ?λλθφΡ?νθς έθνικοπαραφροσυν η ς βίο ώρισμένων άπό τούς άλληλοκα-
Τύπου. Επίμονος παράκλησίς μας, διαξποι'σε συνεχώς και αδυνάτιζε το ταγγελλομένους, έκλόνισαν τήν έμ-
δπως μάς παραδώσητε άντίτυπον σ,υνδ|καλιστικο κίνημα της χωράς, πιστοσύνη τών έργαζομένων καί τοΰ
τούτου προσέκρουσεν είς τήν ώσαύ- Τ° ε?ετρετίε 7ου, πΡαΥμοπΊκου του κοινού στήν δυνατότητα ύπάρξεως
τως επίμονον αρνησίν Σας. σκοπού και το είχε, κατοιντησει ανι- γνησίου καί Ισχυρού εργατικού κι-

2. Ώς έκ τούτου, άδννατοΰντες νά σχυρ? ν? προστατεύση τα δικαίωμα- νήματος καί έφεραν τις λέξεις «συν- j
υποβάλω μ εν Ύμΐν δΓ υπομνήματος Ζα των εργαζόμενων,^ να ανακοψη τις δικαλισμός» καί «συνιδκαλιστής» σέ ί
απόψεις έπί κειμένου, δπερ δέν κα- διε^δικΠσειζ 7ους' ν? “φηντ1 την με_ ττλήρη ανυποληψία, δταν στις ξένες !
τέχομεν, περιοριζόμεθα νά δηλώσω- Υ«λοεΡΥοδ°σ,0[ και την οικονομική ναι ό κυριώτερος παράγων άναπτύ-) 
μεν Ύμΐν ώς καί είς πάντα αρμό- ολ!ΥαΡΧ"^“νεμ'ΤΤ(?δ,^7ες στ,° όλε9Ρ10 ξεως τής οικονομίας, ανόδου

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

της |I t_A.iv V-IV) IX U. I tlX. IIU/IU UUUQ^· ^ λ x tr--x -x x rs , , x 1 Λ ^ J ‘ I "3/     
διον, δτι αί Συνδικαλιστικά! Όργα- Γα Trlv, Ε,λληνίκη ^Οικονομια και το κοινωνικής ζωής, έδραιώσεως καί έ· 
'___ - τ ν ,χ, χ. Τν οιοτικο επίπεδο του Ελληνικού λ<τηιι inrrviWnr _- 'νώσεις τών Τραπεζικών Υπαλλήλων 6ι°τ'κό ^‘^5° τού Ελληνικού λαού νισχύσεως τής εθνικής ϋποστάσεώς

καί αί Διοικήσεις τών άσψαλιζόντων Ρ°'=Ρ, τη?' , ,. , . Των·
........................................ Η οικονομική ολιγαρχία και οι

σκοτεινές άντεργατικές δυνάμεις τού Π rν 1

Ό εκλεγείς τήν 11 -7-66 Διοι
κητής τής Τραπέζης μας κ. ’Ιω
άννης Παρασκευόπουλος, γεννή
θηκε στήν Λάβδα ’Ολυμπίας. Τε
λειώνοντας τις σπουδές του στήν 
Ελλάδα, μετέβη στήν Γερμανία 
καί ύστερα στήν ’Αγγλία δπου 
σπούδασε νομικά καί οικονομικές 
έπιστήμες στά Πανεπιστήμια 
Μονάχου, Λειψίας, Φράϊμπουργκ

τήν Υγείαν τών εργαζομένων είς 
τάς Τραπέζας ’Οργανισμών, άντιτί- 
θενται είς πάσαν διάταξιν ήτις θά 
θίγη:

α) Διά πάσης οικονομικής έπι- 
βαρύνσεως, οίασδήποτε φύσεως, 
τήν οικονομικήν θέσιν τών Ταμεί
ων Υγείας. Είναι άπαράδεκτον, 
’Ασφαλιστικοί ’Οργανισμοί, ών 
τά οικονομικά στηρίζονται είς πό
ρους προερχόμενους άπό εισφο
ράς έργαζομένων, μοθχούντων νά 
πλησιάσουν τον τιμάριθμον, νά έ- 
πιβαρύνωνται διά νά στηρίξουν οί
κονομ ικώς άλλους Άσφοίλιοτικούς 
’Οργανισμούς.

6) Τήν ύφισταμένην σύνθεσιν 
τών διοικήσεων αυτών καί θά εί- 
σάγη τρόπους άποξενώσεως τού-

ΌφείΧορένη 
άπά¥ΐη@Β 

©τις έφϋρερίΒες 
τοϋ ιιΑάΒ©®

τόπου μας δέν εΰρισκαν καλλίτερα ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ηόυ-!Γν ^επτηΡ^τ'ί<7ε“ις 7“ν, συ^φε" Πώς δμως ά κ. Φ. Μακρύς καί οί μας εσπευσαν, χωοίς νά κάμουν 
ροντωντους. Γ, αυτό, αυτό ι «παση <<περ, αι>τόν>> λυμαίνονται έτη 
θυσ,ςι» επρεπε να μείνουν. £τη τόν Έλληνικό Συνδικαλ,στ,κό

Οί δυο έφημερίδες τοΰ κλάδου 
χς εσπευσαν, χωρίς νά κάμουν 

τόν κόπο νά πληροφορηθοΰν τις
-_- , , θέσεις τών υπευθύνων όργανώσε-

ξυπηρέτησε τήν 12 η ’Ιουνίου I960 στήν' συντριπτική πλειοψηφΓα° τούς ων τοΰ Προσωπικού τής Τραπέ- 
του Εργατικού gxouv καταδικάσει στήν συνείδησή ζης, νά κρίνουν τήν πολιτεία τού 

τους; Άπλούστατα. Μέ άντιδημο- άποχωρήσαντος Διοικητοΰ κ. Γε- 
κρατ,κώτατο Κοσαστατ,κό πού έχει ωργίου Μαύρου, 
την πνοή ανωμάλων περιόδων της ε- , , , . -
σωτερ,κής εθνικής μας ζωής, δπου Ετσί ° «Τραπεζικός Αγων» 
αντιρρήσεις γενικότερης έκτάσεως — υπεύθυνος ό κ. Μαγκλιβέρας, 
δέν ήταν δυνατό νά έγκριθύΰν γιά συνταξιούχος τής Τραπέζης τής 

.πολλούς καί διαφόρους λόγους, ή Ελλάδος - γράφει - γιά λογα- 
I εκπροσώπηση των Οργανώσεων - - - χχ'χ - 'ι-' μελών τοΰ Εργατικού Κέντρου στο Ριασμο των Υπάλληλων της Ε-

Μέ τήν ύπ’ αριθμόν 122)27-6-66 Συ-νέδρι? σύ7οδ: «άθε άλλο παρά ά- ^.κής — δτι «πολλαί έλπίδες

Αυτή τήν ακάθαρτη σκοπιμότητα έ-

τό 15ο Συνέδριο

To sm?sBpi© τ©0 
έργατιη©0 ηέντρ©© 

Σερρών Suopo

Ντόϊτσε Μποινκ καί Μίντλαντ 
Μπάνκ.

Τό 1930, ό κ. ’Ιωάννης Παρα
σκευόπουλος άνέλαβε υπηρεσία κ^ας ττεριτττώσ-εις, τού άρχ,κοΰ Σχ. Υ'ά^τήν έκλογή
__' τ ' V e , Γ , Νομού, περιελθουσας είς(TTnu (5ΤΤΤΟ τότε · - -■ s

τις πολύτι-

λειτουργίαν τών Ταμείων ώς καί πόλεως τών Σερρών πού όονάνωσ^ ν“ στέλη 1 αντιπρόσωπο, 76 έως , . , - . ,
τήν αυτοτέλειαν αυτών. στις W-4-66 ή ΜακρκοθεΧρ^ ’5° 2 0VT^P°^f- '51 - 250 "Κ- Κα. τα περισσότερα δ.εψευ-
3. Ενδεικτικός άναφέρομεν το,- δ,οίκησ, καθώς καί τις άρχα,ρεσίες δ αντιπροσώπους, 251 - 400 4 αντί- σθησοιν παταγωδώς». Κα. ακόμα 

nWr mniTTiW.r -—τ λ™,.—τ.. ν,Α τΑ,, αντιπροσώπων τής πΡ°σωΉ"0Ρζ/ 401 - 600, 5 άντιπρο- «ότι ο Γεώργιος Καραπάνος ά-

προσφερει συνεχώς 
μες υπηρεσίες του.

Διετέλεσε Υφηγητής καί ακο
λούθως Καθηγητής τοΰ Πανεπι

*αί Λονδίνου καί άνηγορεύθη δύο Τ^Λ00 *θηνων< ’Αν«τάτης 
φορές, μέ έπαινο, σέ διδάκτορα ΣΧ°λΐς Οικονομικών κα. Έμπο- 
τών Νομικών καί Οικονομικών £lK“V, ΕτΓ=σττίμ“^ “9 τής 
’Επιστημών. Δέκα χρόνια παρέ- Παντε,ου Ανώτατης Σχολής Πο- 
μείνε στήν Ευρώπη σάν σπουδα- j λιτικων Επιστήμων, 
στής, ταυτόχρονα δέ έπιδόθηκε I Διετέλεσε Υπουργός ’Εφοδια- 
καί πρακτικά στον Τραπεζιτικό,σμοΰ' ‘Υπουργός ’Εθνικής QIko- 
κλάδο, έργασθείς στις Τράπεζες | (Συνέχεια στήν 3τ) σελίδα)

γνώσιν ΓΣΕΕ πού έγιναν στις 24-4-66 μέ ν πέ8ανε μέ ΤΠν πικρίαν διά τήν
ύποστή

στήν Τράπεζα δπου άπό τότε μας,Ίκ τοΰ Τύ^ουΓ^κα! άψορώσας: τό αίτ.ολογικόΓδτι πήρ^μέ^Τττα- π°υς/ 5°J ~κσ1. άνω 7- «ντιπροσώ-
I Γ ’ττπ'λ ΜΤI _ rt \ >p*rri£rx‘XAxi 007 _ ’ __ nrYlim ι,-ν /-Τ-Τ-Α m ΟΟ Λ_______ L «) Επιβολήν εισφοράς 3% είς ράνομα =^ό σύνέδ^,ο 22 ^00^ δΠ^δή ^ επτά (7) σωματεία ^u°r,v>> που ε,χε

βάρος τών Ταμείων έπί τών πά- ποι έπί συνόλου 52 καθ’ δσον τά 2- . με?'η.το. καΘεν“ ίσαν°λο με- «Δπο τον Γιώργο».
σης φύσεως αμοιβών τών Ιατρών, σωματεία τους δέν απέκτησαν «νο- ί έκ!,, ,14γ ΓΓ' δποστελ,λουν °Ι° Ριν
τών καταβαλλομένων είς αυτούς μικήν προσωπικότητα», είτε δέν εΤ- - ρ ° 7 ,σρνεδΡριίς' Τοσους δηλαδη,

Μέχρις έδω δέν θά μπορούσε
παρά'^ών" ή^ΤσΤεν^^ΐα- ναϊ'έπο^Γμ^Τκά - έ^ικΤσω! ^ ^ ™ κανένας στο συν-
μείων. “ ματεΐα είτε αί δ,ο,κήσεΖς τους “ΐ- 2'-θμεΐ 4·500 μέλη ή άλλο ευρύ σέ τακτή του σχολίου παρα — ά-
_6) Τήν αύξησιν τής έργοδοτι- χαν έκπέσε, τοΰ άξιώματος καί χω- Γ σωματει° _με Χ,λιαδεζ μελών. συγχωρητη βέβαια — έπιπολαι- 

κής εισφοράς άπό 2V4 είς 5%. Ρ'ζ νά έχουν δικαίωμα προέβησαν Αφθαστος δέ σέ ικανότητα στον ότητα καί ελλειψη σεβασμού 
γ) Τήν διά καταργήσεως τοΰ στήν έκλογή τών αντιπροσώπων. Τομε? TrS νομοτύπου νοθεύσεως τοΰ πρός τήν δημοσιογραφική δεον- 

ιατροσήμου, έπίπτωσιν τοΰ άντι- "Ας -- ~ -· moovnurrmr ™ ---- a .. 1
στοίχου εσόδου έπί^ τών Ταμείων αυτών
,ΥΤε!οί δι , εισφοράς έτερου 2,ο τρεις έκλεγεν.^ uviιττροσωποι του -rXP,> < ■· ■* , - ■— , , —
επι των πασης φύσεως ιατρικών ΕΚ γιά τό συνέδριο τής ΓΣΕΕ πέν- ρα, με ?πρι°δηποτε λογο, πρα- των χωρίς να τους εχη ποτέ ρω- 
άμοι6ων; τε μέλη τής διοικήσεως τού ΕΚ Κα' ευρειες δΡΥα^ώσεις καί τήσει σχετικά. ’Αλλά ή συνέχεια
-δ)ΤΤην, έτΓιβολ7ν ε^ΥΧΡ^έπ; ΣΕΡΡΩΝ καί ό έκλεγμένος πρόε- ^ &ση τους να τοτΓθθετ1 αντισυν" τής «κριτικής» σέ έπόμενο σχό- 

των Ταμείων παρα τον Π.Ι.Σ. ή δρός του. * I (Συνέχει στήν 2α σελίδα) I λ"ο δέν άφίνε, καμμ,ά άμφΐβΞ



Η ΓΝ ί ΜΗ ΜΑΣ ΤΟ ΖΥΝΕΔΡΙΟ-ΖΟΥΓΚΛΑΤΟΥ Ε.Κ.Α.
(Συνέχεια από τήν 1η σελίδα)

λιστικά φύλλα πού άναφέραμε που νά φροντίζει μέ κάποια συ- | 
οφείλουμε μια πρώτη απάντηση I νέχεια για τήν περαιτέρω επι- 

ρεΐ, ανευ σχολίων διότι δήθεν δέν χωρίς αυτό νά σημαίνη δτι κά- βίωση καί άνδρωση τοΰ Ιδρύμα- 
ορίσκει (!) τί νά πρόσθεση, αΰ- νομέ απολογισμό τής τακτικής τος καί νά τό προστατεύη από
_____'____________ «.μ» ·τηΓ· ■ r ki/v/mmi /viTCumiT ι ΓΓΤΛ TfY ICCi

γιά τον σκοπο τοΰ συντάκτη του 
«Τραπεζικού Άγώνσς». Καταχω-

τούσιο σχόλιο, αντίθετης προς 
τον κ. Μαΰρο πολιτικής έφημερί 
8ος τό όποιο λέει τά εξής: «Έν

του κ. Μαύρου απέναντι στό τά κάθε λογής κτυπήματα. Ετσι 
Προσωπικό. τό έργο αυτό πέφτει στό Πρσ-

(Τί έγινε στη «διετία Μαύ- σωπικό τοΰ 'Ιδρύματος πού, κσν·
συνεχείς* μετεπήδησεν ό κ. Μαΰ- ρου» αναλυτικά θά περιληφθή σ τά στά άλλα, είναι καί σημαντι-
____ ’ _ ΈΛ». <ί>ιζν -Nzeui izA-rcrw-1 A-rrrVX fYV 1 rr 11 η ΚΩΓ 11ETOYOC TOU.ρος εις τήν διοίκησιν τής Έθνι 
κής Τραπέζης διά νά συμπερι

ένα γενικότερο άπολοιγισμο τής κος μέτοχος του 
δράσεως τής Νέας Κινήσεως πού Τά παραπάνω δέν σημαίνουν 

φερθή ώς καθαρός κομματάρχης θά γίνη εξ αφορμής τής συμπλη- ότι ή Διοίκηση Μαύρου — πο- 
δπως προσφάτως έχει καταγγελ- ρώσεως τή χρονιά αυτή μιας δε- λιτική όπως πολλές Διοικήσεις 
θή εις τήν Βουλήν. Καί τώρα έγ- καετίας διαχειρίσεως των κοινών τής Τραπέζης μέχρι σήμερα — 
κατέλειψε τήν Εθνικήν Τράπε- από τούς εκπροσώπους της). ήταν άψογη σέ όλα της ή ότι έρ- 
ζαν άφοΰ έκαιροσκόπησε επί δύο , Α) Κατ’ αρχήν άπό πλευράς γάσθηκε μέ τόν πιο αποδοτικό 
έτη». ί Τ ραπέζης ό κ. Μαύρος εγκαίνια- τρόπο γιά τό "Ιδρυμα. Απλώς

Φανταζόμαστε δτι υστέρα οπτό σε ένα θεσμό απόλυτα σωστό καί αποτελούν άπόιντηση σέ όφθαλ- 
αΰτό δέν υπάρχει συνάδελφος σύμφωνα μέ τό πνεύμα τής έπο- μ αφανή άδικη κριτική, ξένη προς 
πού νά μήν αντιλαμβάνεται δτι χής μας. Νά συζητά ανοιχτά μέ τά αισθήματα τοΰ Προσωπικού, 
ή άπό τόν κ. Μαγκλιβέρα έπίδει- τήν Εκπροσώπηση θέματα άνα- 
ξη δήθεν ενδιαφέροντος γιά τό φερόμενα στή λειτουργία τής 
Προσωπικό τής Εθνικής δέν ά- Τ ραπέζης. Φυσικά τά άποτελέ- 
ποσκοποΰσε — τό όλιγώτερο — σματα τής τακτικής αυτής δέν 
παρά στην άσκηση άπλής πολι- πρόλαβαν νά φανούν γιατί καί 
τικής εις βάρος τού κ. Μαύρου, τό διάστημα τής έφαρμογής της 

Βεβαίως είναι δικαίωμα τού ήταν σύντομο καί τό πλήθος τών 
συντάκτη τοΰ «Τραπεζικού Ά- άλύτων από χρόνια ζητημάτων 
γώνος» νά έχη όποιαδήποτε γνώ- τοΰ Προσωπικού ήταν άναπόφε» 
μη ή πολιτική τοποθέτηση έπι- κτο νά άπορροφά τήν δραστήριο- 
Ουμεΐ, είναι όμως άπαράδε- τητα τής Έκπροσωπήσεως.

τε νομίζουμε δτι θά έξαπατη* 
θή ή συμπαθεστάτη τάξη τών 
ασφαλισμένων στό Τ.Σ.Α.Υ. 
’Αγώνας δλων έναντίων δλων, 
μέ ένα μόνο κίνητρο: τήν συσ
σώρευση άνομων κερδών οπτό 
τις έκάστοτε γκαγκστερικές

ων τά βασικώτερα καί πολυπληθέ
στερα οικοδομικά Σωματεία ’Αθη
νών, τά Σωματεία Προσωπικού Λε
ωφορείων, ύποδηματεργατών κ.λ.π. 
Παράλληλα, ενώ ήρνεΐτο τήν έγγραφή 
άλλων 57 “Οργανώσεων μέ 210 
συνέδρους, προέδη σέ όργιο δημι-

Άξιοοημείωυ
γεγονός

δεσμούς ή διάφορα φυτοζωοΰντα ψευ- 
δοσωματεΐα τά όποια ίδρυε, γι’ αυ
τόν ακριβώς τόν σκοπό. Και έπειδή 
δέν ήταν δυνατό νά εύρη αριθμό με
λών νά καλύψη τήν αναγκαία έκταση
έγραφε τά ίδια πρόσωπα σέ πολλά ουργίας και έγγραφης στό Ε.Κ.Α. 
άπό αυτά τά σωματεία - σφραγίδες, άντισυνδέσμων (μεταξύ τών όποιων 

Και άπό τό ’Εργατικό Κέντρο καϊ τό έκτρωμα τής ’Εμπορικής
’Αθηνών, μέ τόν ίδιο τρόπο, γιατί Τραπέζης, πού τό ένέγραψε στή δύ-
καί τό Καταστατικό καί αί μέθοδοι ναμη τοΰ Ε.Κ.Α. λίγες μέρες πριν 
τής Γ.Σ.Ε.Ε δέν διεφεραν, ό κ. Φώ- άπό τό Συνέδριο) μέ τά συνήθη φαι-

έπιδρομές. Γιά μάς δέν ισχύει της Μακρής μετεπήδα καί ανανέωνε νόμενα πολλαπλών έγγραφων καί
τό «ό θάνατός σου ή ζωή την εκλογή του σαν Γενικός Γραμ- ..mmiKfir νηθείαο.

ματεύς τής τελευταίας.
Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕ- 

ΔΡ I ΟΥ.

μου», ούτε το «ο σκοπος α
γιάζει τά μέσα». Τά μέσα 
προς τόν σκοπό πρέπει νά οι
κοδομούν ηθική τάξη στήν κοι
νωνία καί γι’ αυτό αγωνιζό
μαστε. ’Όχι γιά τή δουλεία 
τών λίγων έλευθέρων, αλλά 
γιά τήν άπευλεθέρωση τών 
πολλών δυναστευομένων. Οί 
σκοτεινές δυνάμεις θ’ άναγκα- 
σθοΰν καί πάλι νά υποχωρή
σουν μπροστά στό αρραγές 
μέτωπο τών έλευθέρων πολι- 
ορκημένων. Δέν θά περά-

Έλαμψε όμως καί ή ελπίδα δτι

μακρικής νοθείας. ’Αρκεί νά σημει- 
ωθή δτι, όπως διεπιστώθη άπό έ
ρευνα τών μητρώων τών άρχαιρ.σιών 
τών ψευδοσωματείων τούτων, 18 ά
τομα έψήφισαν 64 φορές συνολικά, 
είτε στή δική τους, είτε σέ διάφορες

θά έμπαινε τέλος σέ δλον αυτόν τόν άπ’ αυτές τΙς «’Οργανώσεις», φέ-
ήθικό έκτραχηλισμό. Ή Κυβέρνησις 
κάτω άπό τήν πίεση τής κοινής έρ-

ρονται δέ ψηφίσαντες καί πεθαμένοι. 
Άλλ’ επειδή καί παρά τό όργιο

γατικής γνώμης έθέσπισε τόν Αΰ- αδτδ τής προετοιμασμένης νοθείας 
γούστο του 1964 τον Νομο 4361
διά τοΰ όποιου έθετε ώς κύριο μέτρο 
τόν ένα σύνεδρο άνά 75 μέλη γενι
κώς, μέ μόνο περιορισμό, δτι ό ά- £φήρμοσ-ε τά κατάπτυστα μέσα τών 
ριθμος των Συνέδρων έκαστου Σω- ,,ίΙ,,Γ,, „Cr,^nmr

οί παραμένουσες στό Ε.Κ.Α. ’Οργα
νώσεις ήταν άμφιβόλου μακρικής ά- 
φοστώσεως, ό «ατσαλένιος ηγέτης»

ματείου δέν θά μποροΰσε νά ύπερβή 
τό 1)10 τοΰ συνόλου τών Συνέδρων. 
’’Αλλα βασικά στοιχεία τοΰ Νόμου 
ήταν δτι απαγόρευε τις παρατάσεις

: τ σ νά τήν έμφανίζη μέ τρόπο. ’Ανεξάρτητα όμως απο αυτό 
πού νά χτυπά έμμεσα, αλλά καί- κανείς δέν μπορεί νά άρνηθή τή 
ρια ένα "Ιδρυμα καί τό Πρόσω- σημασία τής πρωτοβουλίας αυ- 
πικό του. Διότι εάν ό κ. Μαύρος τής τής «Διοικήσεως Μαύρου» 
συμπεριφέρετο ώς «κομματάρ- καί δτι ή συνέχισή της δέν θά 
χης» καί ό υπηρεσιακός μηχανι- φέρη αγαθά αποτελέσματα, 
σμός τοΰ Ιδρύματος, άλλά καί Β) 'Ως προς τά θέματα τού 
οι ’Οργανώσεις τοΰ Προσωπικού Προσωπικού, ή «Διοίκηση Μαύ- 
του δέν άντιδρούσαν, αυτό θά πή ρου» αλλαξε ριζικά την τακτική 
εις τήν απλοελληνικήν δτι ύπάρ- άντιμετωπίσεώς τους, 
χει σ’ αυτό τό "Ιδρυμα γενική Πρώτα - πρώτα έγκοααλείφθη- 
άμβλυνση τοΰ αισθήματος τού κε αποφασιστικά ή παλαιά με- 
Χρέους. Ιθοδος τής διασπάσεως τοΰ Πρσ-

Κάτι τέτοιο δμως δέν μπορεί σωπικού πού είχαν ακολουθήσει 
νά ΰποστηριχθή σοβαρά γιά τήν δλες οί Διοικήσεις άπό τή Συγ- 
Έθνική Τράπεζα τουλάχιστον άν χώνευση καί δώθε. ’Απεναντίας 
ληφθή ΰπ’ δψη ή κατάσταση πού δέ μέ τήν συμπαράστησή της γιά 
επικρατεί σέ παρεμφερή Έλληνι- τήν ένωση τών ασφαλιστικών ορ- 
κά ιδρύματα καί οργανισμούς, γανισμών άλλά καί τήν έν γενει 
Καί ε’ίμεθα πρόθυμοι γιά γ ε- συμπεριφορά της προς τήν Έκ- 
νι κώτερη σ υ ζ ή τ η ση πά- προσώπηση τών δύο πτερύγων 
νω σ’ αυτό άν τό έπιθυμή ό τοΰ Προσωπικού, ή Διοίκηση 
«Τραπεζικός Άγων». (Μαυρου συνετελεσε στην εμπε-

Έξ άλλου, τό αναμφισβήτητα δωση τής ψυχικής αρμονίας δλων 
καλοπροαίρετο «Τραπεζικό Βή- τών εργαζομένων στό Ιδρυμα, 
μα» — Διευθυντής ό γνωστός ά- j Έξ άλλου, μέ τήν μερική τρο- 
γωνιστής τοΰ κλάδου μας Βαγ- ποποίηση τοΰ ’Οργανισμού Ύ- 
γέλης Τσακίρης — βιάστηκε καί πηρεσίας μέ τήν «κολοβή» έστω 
αυτό νά κριτικάρη μέ βάση τήν λύση τής προσωρινότητας, τήν 
αποχαιρετιστήρια έγκύκλιο τοΰ οικονομική προώθηση στούς άνω- 
κ. Μαύρου τήν τακτική του άπέ- τέρους βαθμούς, τήν προώθηση 
ναντι στό Προσωπικό τής Τρα- τών πτυχιούχων κ.λ.π. τό με- 
πέζης. | γαλύτερο τμήμα τών ύπαλλή-

"Ετσι άφοΰ κάνει ένα παραλ- λων στή «Διετία Μαύρου» κινή- 
ληλισμό τού κ. Μαύρου μέ τόν κ. θηκε άπό άπόψεως έξελίξεως 
Χέλμη(!), τοΰ Ζολώτα (!), τοΰ προς τά μπροστά. ’Άς σημειω- 
Άνδρεάδη (σΐκ) κ.λ.π. έξ άφορ- θή στι μετακίνηση σέ τέτοια 
μής τής φράσεως τής παραπάνω έκταση δέν έχει σημειωθή 
εγκυκλίου «έδόθησαν αί λύσεις στήν Τράπεζα τις τελευταίες 
τάς οποίας αί υφιστάμενοι δυ- δύο δεκαετίες, 
νατότητες έπέτρεπον» (βλέπετε ί "Επειτα, πρώτη σ’ δλους 
λέει τό «Τραπεζικόν Βήμα» δλοι τούς οργανισμούς ή Δι- 
τά ’ίδια λένε καί συνεπώς, δλοι οίκηση Μαύρου υιοθέτησε μιά 
’ίδιοι είναι) ισχυρίζεται δτι ά- χύση στό θέμα τοΰ Ν. 751. 
φησε (ό Μαύρος) νά περάση «ό-j ©ά μποροΰσε ή άπαρίθμηση 
Αόκληρον 1 δμηνον χωρίς νά προ- συνεχισθή καί μέ τά είδικώ- 
ωθήση οϋτε ένα θέμα, οϋτε τερα θέματα, καθώς καί μέ τό 
γενικό, ούτε ειδικό τοΰ ν£0 πνεύμα πού έπεκράτησε — 
Προσωπικού. [σέ μεγάλη έκταση — στήν συμ-

"Εχουμε υποχρέωση νά άπαν- περιφορά τών άνωτέρων προς 
τήσουμε πώς αυτά δέν είναι ά- τούς κατωτέρους. Άλλά θά προ

χωρούσαμε πολύ καί όπως είπα
με δλα αυτά θά άποτελέσουν άν- 
τικείμενο τοΰ γενικότερου άπο- 
λογισμοΰ τής δεκαετίας 1956 - 
1966.

Μόνο θέλουμε νά έπιστήσουμε 
τών θεμάτων γενικών καί είδι- τήν προσοχή τοΰ «Τραπεζικού 
κών τοΰ κλάδου καί αρχίζει πλέ- Βήματος» στό θέμα τών «δυνατο- 
ον νά κάνη κριτική μέσα άπό τά τήτων», τις όποιες δέν παραδέ- 
γραφεΐα χωρίς καμμιά παφή μέ χεται δτι έχουν έστω καί προκει- 
τόν έξω κόσμο: ’Άν συνέχιση μένου περί κολοσσών δπως ή Ε- 
έτσι φοβόμαστε δτι θά πάθη νί- θνική, ώρισμένα δρια. "Οταν ζη- 
λα άνάλογη μέ εκείνη πού έπα- τήματα ολκής δύο δεκαετιών λύ- 
θε γνωστή μουσικοκριτικός πού ωνται συσσωρευτικά μέσα σέ 
έγραφε τήν κριτική τών συναυλι- δύο χρόνια, έχουν μοιραία αΐσθη- 
ών, χωρίς νά πατάη σ’ αυτές, μέ τές οικονομικές συνεπειες καί ε- 
6άση τό πρόγραμμα. Καί δταν θελοτυφλοΰν δσοι δέν βλέπουν 
κάποτε τό πρόγραμμα μιάς συ- τούς έσωτερικούς, άλλά καί τούς 
ναυλίας τροποποιήθηκε έξ αιτίας έ ξωτερ ι κ ο υ ς άντι κτύπους, 
κάποιας άναπόδραστης ανάγκης Άλλά θά μποροΰσε τό «Τρα- 
τής στιγμής, ή μουσικοκριτικός, πεζικό Βήμα» νά ρωτήση μέ τό 
πού δέν πήρε φυσικά είδηση, γνωστό του συνδικαλιστικό «κον- 
στήν κριτική της περιέλαβε τό φορμισμό»: Καί τι σάς νοιάζει 
Κομμάτι πού δέν παίχθηκε καί γιά τις οικονομικές συνέπειες; 
δέν έκαμε καμμιά νύξη γιά κείνο Απαντούμε: Στήν ’Εθνική δέν ύ- 
πού πήρε τή θέση του! πάρχει ένα μόνιμο αφεντικό δ-

Πάντως καί στά δύο συνδικα- πως στό γνωστό Συγκρότημα

λήθεια καί άπορουμε πως το 
«Τραπεζικό Βήμα» γράφει μέ 
τόση ευκολία τέτοια πράγματα. 
Έπαθε μήπως κάποια κόπωση 
έπειτα άπό τήν εντατική — εί
ναι άλήθεια — παρακολούθηση

άπαράδειιτη
συμπεριφορά

Ό ρόλος τών τραπεζικών 
στον άγώνα τής έξυγιάνσεως 
καί τοΰ έκδημοκρατισμοΰ τοΰ 
συνδικαλιστικού κινήματος ή
ταν καί είναι σημαντικότα
τος. Είναι άξιοσημείωτα γε-; Έντελΰζ 
γονός δτι οί Τροπτεζοϋπαλλη- 
λικές ’Οργανώσεις γιά πρώ
τη φορά, καί μέσα σέ κρίσι
μους άγώνες πού διεξάγουν 
γιά τά ζητήματα τοΰ κλάδου 
τους άπετέλεσαν τόν κεντρι
κόν άξονα τοΰ σημαντικότα
του επίσης αύτοΰ άγώνος καί 
μάλιστα στό πιο κρίσιμο 
του σημείο. Γιατί μέχρι τώρα 
ο*ί κλάδοι τών τραπεζικών καί 
τοΰ Ο.Τ.Ε., χωρίς νά παραδέ- 
χωνται τό μακρικό καθεστώς 
στό συνδικαλιστικό κίνημα, 
είχαν τηρήσει μία στάση πού 
λίγο δ ι έφερε άπό τήν άνοχή.
Άλλά καί οί μακρήδες δέν 
είχαν φθάσει σέ τέτοιο ση
μείο έκτραχηλισμοΰ καί άναι- 
σχυντίας. Ή στάση τών τρα

πεζικών εξόργισε τόσο τόν 
«ατσαλένιο» ήγέτη, ώστε ή-
κούσθη νά έκστομίζη καί βα
ρείες ύβρεις γιά τόν κλάδο 
μας. ’Επίσης λέγεται, δτι 
βοηθού μένος καί άπό τό «κλί
μα» πού τόν έξέθρεψε θά έπι- 
χειρήση νά δράση διασπαστι
κά στις οργανώσεις μας, μέ 
ώρισμένα παράφωνα, κατ’ ε
πιεική χαρακτηρισμό, άτομα, 
άνήκσντα στον κλάδο μας καί 
πού τόν περιεστοίχισαν στό 
«συνέδριό» του. ’Άς τολμή- 
ση. Τέτοια ένέργεια θ’ από

δειξη γιά άλλη μιά άκόμη 
φορά τήν ενότητα τοΰ κλάδου 
μας κατά τής έργατοκαπηλί- 
ας, θά σημάνη τόν οριστικό 
καταποντισμό καί τήν εξαφά
νιση τών πρακτόρων του, δ
πως οριστική άργά ή γρήγο
ρα θά είναι καί ή έξαφάνιση 
τοΰ κ. Φ. Μακρή, τής παρατά- 
ξεώς του καί τής νοοτροπίας 
του άπό τό συνδικαλιστικό 
στερέωμα.

σ ο υ ν! Το αριτακτικο συμοο- τής 9ητείας των διοικήσεως
λο τών ληστών θά ποδοπατη- 
θή. Τό δίκηο καί ή άλήθεια 
θά θριαμβεύσουν γιά μιά ά- 
κόμα φορά.

Σωματείων (’Εργατικών Κέντρων, 
'Ομοσπονδιών. Γ.Σ.Ε.Ε.) καί έθέ- 
σπιζε σύστημα ελέγχου στις ψηφο-

«ορκων πιστεως» και της περικοπής 
τής αριθμητικής δυνάμεως τών Παν
ελληνίων Συλλόγων. Τό πρώτο μώ- 
σο, καθαρώς πολιτικού περιεχομέ
νου, απαύγασμα τής πιο φασιστι
κής νοοτροπίας και απροκάλυπτα 
Αντισυνταγματικό κατέπεσε άπό τις 
πρώτες ήμερες τής έμψανίσεώς του 
μη δυνάμενο νά γίνη πιστευτό καί

φορίες καί_συνελειχτεις, ^βάσει ^ Μη- ^ γδιους Τού^ Ιμττνευστές
’ " ~ ” του. Περιέφεροίν μόνον έπί ή μέρες τό

πτώμα του, γιά επανάληψη τής yvwh 
στής έθνοκαπηλικής όιηδοΰς κωμωδί
ας. Τό δεύτερο μέσο έπληττε άμε
σα τις μεγάλες οργανώσεις τών

τρώου μέ στοιχεία τοΰ μέλους (ταυ
τότητα, διεύθυνση, κ.λ.π.) έλεγχόμε- 
να άπό Δικαστικό ’Αντιπρόσωπο, 
ώστε ν’ άποφεύγωνται οί διπλοψη- 
φίες_

ά κ.Ετσ, ο κ. Φώτης Μάκρη ς καταρ- ΤρατΓεζικών κα; το0 Ο.Τ.Ε. κυρίως, 
γήθηκε^ αττο Γενικός της Γ.Σ^Ε.Ε., Q« όποΤες θα συνέβαλλαν άττοτελεσμα 
γιατί η θητεία του εΐχε λήξει. Πάρε- τ,κά ^ ^αλλαγή το0 συνδικαλι- 

, „ . , μενε στο Εργατικό Κέντρο γιατί η στ|Κθϋ κινήματος άπό τόν κ. Φώτη
Είναι γνωστό οτι στους έ- θητεία του εκεί εληγε την 30-3-63. Κ£χ; τούς όμοίους του.

κάστστε διαγωνισμούς, είτε /Αλλά ό κ. Φώτ. Μακρής γ,ά να Αύθα;ρετα κα; ^ίθετα στό πνεΰ- 
περί προαγωγικών πρόκειται ^νο^^γνόη^ε τόν Νόμ^χαράκτη- μα καί τό γράμμα τοΰ Νόμου άλλά

' ε' ρίζοντας αύτόν μέ κρίση ΰπερνομο- *«> ο™ Καταστατικό του Ε.Κ.Α.είτε περί μονιμοποιησεως

τ* * ίέ-Μν* Ψ tZSJSTZ&tEsr ί$σεως τοΰ Γενικού Γραμματέως τής 
Γ.Σ.Ε.Ε. άπό όπου ό Νόμος τόν εί
χε καταργήσει.

Μέ διαρκείς, αυθαίρετες καί άντί-

Εργατικοΰ 
ερώτημα όμως γιατί μέ τήν παλαιά 
τάξη πραγμάτων δέν έφήρμοζε τό ’ί
διο, άλλά θεωρούσε όλο τό έκλογι-

κτός άπό τά μέλη τής έξετα- Κ . ^α^ώϋ I καί στις μέχρι τώρα πήξεις της, 
στικής έπιτροπής, _ τοΰ πλή- λά έβαλε κα εναντίον του άσκήσας ά$ Τ°τών σιίέδρων
θους τών έπιτηρητων και «υ- ^ 4-7-6ά Τών, ’Οργανώσεων τούτων μόνον σ’
ποεπιτηρητων», παριστανται Πρωτάθλημα θράσους! Παράλληλα «ε,νους που αναλογούσαν στα υπη- 
καί μέλη τής Έκπρσσωπήσε- ώργάνωνε τήν κατοχύρωση τής θέ- Ρ^ουντα και ψηφ,σαντα ατιην Αθη- 
ως σύμφωνα μέ έθ,μ.κό δ.καί- σεώς του στό Ε,Κ,ΑΛαά'ναέξορ- ν?. 
ωμα κεκτημένο άπό μακροΰ " 
χρόνου. Τό δικαίωμα αυτό τό 
άσκεΐ ή έκπροσώπηση άδια- 
λείπτως τόσο στήν Αθήνα 
δσο καί στή Θεσσαλονίκη η, 
καί σέ δποιον άλλο τόπο διε-
νεργοΰνται διαγωνισμοί τών
μελών της.

Ή έννοια τής παρουσίας 
τοΰ Συλλογικού οργάνου έχει 
καί ηθικούς άλλά καί πρα
γματικούς λόγους. Είναι δέ 
αύτοί άφ’ ενός μέν ή συμβολι
κή συμπαράσταση προς τά υ
φιστάμενα τήν δοκιμασία μέ-

r\ ' > k, Z -W ι κό CTtoUCC TGJV <TG>U€CT£lCOV CCUTCOV CTCCVθετες προς τον Νομο πλέον, αναβο-
λες τοΰ Συνεδρίου τοΰ Ε.Κ.Α. καί 
άριστα εκμεταλλευόμενος την γενι- 
κώτερη αρρυθμία στά πολιτικά πρά
γματα τής χώρας, ό κ. Φώτης έφθα- 
σε νά όρίση τήν σύγκληση τοΰ Συνε
δρίου τήν 22.5.66.

"Ομως έπρεπε νά εξασφάλιση την 
πλειοψηφία του άπό τά πρίν. "Ετσι 
διέγραψε άπό τό Ε.Κ.Α., κατά τό 
τελευταίο πρίν άπό τό συνέδριο ε
ξάμηνο, 29 ’Οργανώσεις, μεταξύ των 
όποιων βασικώτατες (’Εργατών καί
Υπαλλήλων Φωταερίου, Έμποροϋ- 

λη της καί άφ’ ετέρου — ο- τταλλήλων, Προσωπικοΰ Ε.Η.Σ. και 
περ καί σπουδαιότερον — ή Εταιρείας Ύδάτων, ’Αρτεργατών

’Αθηνών, Θυρωρών Πολυκατοικιών, 
κ.λ.π.) μέ δύναμη 56 χιλιάδων έργα-έξασφάλιση εις τούς διαγωνι-

~ , Λ ~ rr c c ιν.λ.ίΤ. ) μί. υννι_*,μΐ| νυ χι/νυ-ννυν γ^
ζσμενους ομαλών ορών βιεξα- ζομένων περίπ0υ καί 221 συνέδρους.

Λ έπιΒρομή
‘Η αποφασισμένη άπό πα- 

ληά ληστρική έπιδρομή τών 
σκοτει νών δυνάμεων έναντι ον 
τών ταμείων μας, παίρνει 
διάφορες μορφές, αλλάζει 
μανδύες καί προσαρμόζεται 
σαν χαμαιλέων στις έκάστοτε 
περιστάσεις γιά νά καταφέρη 
τό τελικό πλήγμα κατά τής 
αΰτοτελείας τών Ασφαλιστι
κών μας ’Οργανισμών καί νά 
μάς (έγκλείση) μεταγάγη 
στά στρατόπεδα συγκεντρώ- 
σεως τών αποκλήρων τής ζω
ής. Νά ποια είναι ή νέα με
ταμόρφωση τών σκοταδιστών, 
τών άρπάγων, πού καιροφυ- 
λακτοΰν, τών αί μοβόρων αι
λουροειδών που ελίσσονται 
κατάλληλα καί προκαλοΰν α
γώνα τών μέν έναντίον τών δέ 
καί τοΰτο γιά νά μπορέσουν 
νά καρπωθοΰν τήν πλούσια 
λεία τών θυμάτων καί άπό 
τις δύο πλευρές: ’Επιβά
ρυνση τών ταμείων 
μας υπέρ τοΰ Τ.Σ.Α.Υ. 
Άλλά, κανέναν πια δέν εξα
πατά ή τακτική τους καί οϋ-

γωγής τών έξετάσεων, συμφω 
να μέ τις έκάστοτε έγκυκλί- 
ους τής Διοικήσεως, ή προά
σπισή τους άπό ενδεχόμενες 
υπερβάσεις αυστηρότητας ά
πό οίονδήποτε καί ή τήρηση 
αυτής τής υπηρεσιακής αΰ- 
στηρότητος σέ ίση απόσταση 
προς ολους τούς διαγωνιζομέ- 
νους.

"Ετσι καί κατά τις τελευ
ταίες έξατάσεις τής 5ης Ιου
νίου ό Σύλλογος τών Υπαλ
λήλων τής ’Εθνικής Τ ραπέζης 
παρέστη διά τοΰ Προέδρου 
αύτοΰ καί τοΰ Άναπλ. Γεν. 
Γ ραμματέως, πρόσωπα τά ό
ποια, τουλάχιστον, άπό λό
γους αρχής καί σεβασμού 
προς τήν ιδιότητά τους άλλά 
καί 'βαθύτατου αισθήματος α
ξιοπρέπειας δέν θά ήταν δυ
νατό νά διανοηθοΰν κάν τήν 
μετοαροπή τους σέ «φτηνούς» 
βοηθούς τών διαγωνιζομένων. 
Έξ άλλου ό Σύλλογος είχε 
μεριμνήσει, δπως πάντα, νά 
έλθη βοηθός προς τούς υπό έ- 
ξέταση συναδέλφους εκεί ό
που ή υπηρεσιακή πρωτοβου
λία άφηνε κενά, δπως π.χ. ή 
σύσταση φροντιστηρίου ξένων 
γλωσσών.

Αυτά δλα ένα έκ τών μελών 
τής Ύποδιευθύνσεως τής Έ- 
πιθεωρήσεως καί μέλος τής έ- 
ξεταστικής έπιτροπής — καθ 
υποτροπήν άσπονδος «φίλος» 
τοΰ Συνδικαλισμού καί θια
σώτης τής πλέον στείρας αύ· 

στηρότητος — θεώρησε κα
θήκον του νά τά ρίξη στό κα
λάθι τών άχρηστων, δημιουρ 
γήσας έπεισόδιον εντός τής 
αιθούσης συναλλαγών τοΰ Κ.

Προηγουμένως, κατά τήν διάρκεια 
τής τριετοΰς θητείας της, ή Διοίκη-

νόμιμο εκλέκτορα τών αντιπρόσω
πων, ώμά, άλλά εΐλικρινά, άπαντοΰ- 
σε: «Γκχτί τώρα ε"crcKrre πολλοί»! 
Άλλά απόδειξη τής παρανομίας τοΰ 
Φώτη Μακρή καί τοΰ Νομικού του 
Συμβούλου Φωτιάδη είναι τό οτι, 
πρώτη πράξη τροποπο ιήσεως τοΰ 
Καταστατικού τοΰ Ε.Κ.Α. πού εί- 
σηγήθηκαν στό νόθο συνέδριό του< 
ήταν αύτός τούτος ό αποκλεισμός 
τών επαρχιακών μελών τών Πανελ
ληνίων Συλλόγων.

’Έτσι αί ΰπερνομοθέται Μακρής- 
Φωτιάδης καί Σ ΙΑ, περίώρισαν τούς 
συνέδρους τοΰ Συλλόγου τής ’Αγρο
τικής άττό 32 σέ 4, τής Εθνικής άπό 
35 σέ 24, τής Ελλάδος άπό 33 σέ 
21, τής Ίονικής - Λαϊκής και τής 
Εμπορικής άπό 15 σέ 8 κατά Σύλ
λογο. Παρόμοια περικοπή έγινε καί

σις του Ε.Κ.Α. είχε διαγράψει άλ- στίς ‘Οργανώσεις τοΰ Ο.Τ.Ε. 
λες 19 ’Οργανώσεις μέ δύναμη 77 Κριτήριο επίσης γιά τή^ συμμε- 
χιλ. εργαζομένων, μεταξύ τών οποί- τοχή ατό Συνέδριο δέν θά ήταν γ Δ

τούς ΰπερνομοθέτες, ά έλεγχος τών 
” --------------------συνέδρων βάσει τών πιστοποιητικών

,, - ___ , εκλογής άπό τά σωματεία τους, δ-Καταστηματσς (οπού ο χώρος πωςΥ^ρο6λέπει ό Νόμος< άλλά ή
τών διαγωνιζομένων) εις 6α- θιακριτική κάρτα, τήν οποία, τό μα- 
ρος τοΰ συνδ. Άναπλ. Γενικού γειρεία τοΰ Συνεδρίου έχορηγοΰσε 
Γραμμοττέως, μέ τήν κατα κατά τήν κρίση του. 
φαντασίαν δικαιολογίαν — "Ετσι, ή σύνθεση τοΰ συνεδρίου, 
,ί, ά6άσιμον * 4~1<* &«- *Zj*J**£ &Ζ&Ζ
πιστώθη άπό δλσυς τούς πα- 
ρευρισκομένους — δτι αύτός 
υπήρχε φόβος νά «βοηθηση» 
τούς γράφοντας. Ή συμπερι
φορά τού έν λόγφ ανώτερου 
— τώ βαθμφ — συναδέλφου

τά διακριτικά σημεία, ήταν απόλυτα 
άνταποκρινομένη στή θέληση τής 
ΰπό τόν κ. Φώτη διοικήσεως. Άλλά 
οί Δικαστικές αρχές τών ’Αθηνών 
δέν ήσαν καθόλου σύμφωνες, φαίνε
ται, μέ αυτές τις δοξασίες. Ό Πρό
εδρος Είρηνοδικών Αθηνών κ. Κασί- 
μος προς τόν όποιο ή ηγεσία τών

υπήρξε παντελώς απαράδεκτη γνησίων και αντιπροσωπευτικών συν
δικαλιστικών δυνάμεων κατήγγειλε 
τά τεκταινόμενα έδήλωσεν δτι θά έ- 
φαρμοσθή άπαρεγκλίτως ό Νόιμος, 
οί δέ σύνεδροι θά προσήρχοντο ατό 
συνέδριο μετά άπό έλεγχο τών πι
στοποιητικών άνακηρύξεώς τους, ώς 
ό Νόμος ορίζει. Κατά τις ΰπάρχου- 
σες δέ πληροφορίες ήρθε σέ όξύτα- 

ποΐον έξεπρσσώπει. Π ιστευου- Τη άντίθεση μέ τόν νομικό σύμβουλο 
με δτι δέν έχει κανένα δικαί- τοΰ Μακρή, Φωτιάδη, κατά τήν δι- 
ωμα νά θεωοή τά μέλη τοΰ άρκεια σχετικού διαβήματος τοΰ

- δευτέρου.
‘Έτσι μόλις τήν 20—5—-66, δύο 

ή μέρες πρίν άπ’ τήν σύγκληση τοΰ 
Συνεδρίου, ή υπόδικη, διοίκηση τοΰ 
Ε.Κ.Α. αποφασίζει νέα αναβολή τοΰ 
Συνεδρίου γιά τήν 12—6—66 μέ 
τόπο διενεργείας τόν Πειραιά, στό 
μέγαρο τοΰ έκεΐ Εργατικού Κέντρου 
όπου, δύο μήνες πρίν, ό ομότιμος 

Συλλογικόν "Οργανον δέν εΐ- τοΰ κ. Φώτη. Μακρή, πρόεδρος τοΰ 
ναι αποτέλεσμα τής «ανοχής» Εργατικού Κέντρου Πειραιώς, κ. 
, c, , ■>' > Κασιμάτης, ΰπό παρόμοιες συνθη-οπο,ουδηποτε ανώτατου η α- κ£ς εΐχε <<άν^εώαει» τήν ί-
νωτερου λειτουργού της Τρα- 5ιοτη-ια του σάν προέδρου τοΰ Κέν- 
πέζης άλλά οργανον πού προ- τρου τούτου.

Ώς λόγος τής αναβολής καί με
ταφοράς τοΰ Συνεδρίου στον Πει
ραιά, προεβλήθη ή άρνηση τοΰ ιδιο
κτήτου τοΰ θεάτρου «Κεντρικόν» νά 
παραχώρηση τό θέατρο, άφοΰ τό εΐ
χε ήδη παραχωρήσει άπό δεκαημέ-

καί βάναυση, διότι αϋτη δέν 
έστρέφετο μόνον κατά τοΰ 
προσώπου τού ύποστάντος 
τήν σκαιάν μεταχείρισιν άλ
λά — κυρίως — κατά τοΰ 
Συλλογικού ’Οργάνου τό ό-

Διοικητικοΰ Συμβουλίου του 
Συλλογικού ’Οργάνου σάν ά
τομα μέ μικρότερη άπό αυτόν 
αξιοπρέπεια καί αίσθημα σο
βαρότητας τοΰ ρόλου των κα
τώτερο άπό τόν δικό του.

Έν πάση περιπτώσει, τό

έρχεται άπό τή θέληση τών 
χιλιάδων έργαζομένων εις τήν 
Τράπεζα. Τή δέ δύναμή του, 
δταν εύρί σκέτα ι σέ ώρα δί
κιου, τή γνωρίζουν οί πάντες.



Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΙΟΙΚΗΤΟΥ
(Συνέχεια από την 1η σελίδα)

νομίας, Υπουργός Εμπορίου, 
Υπουργός Βιομηχανίας, Υπουρ
γός ’Εργασίας, Υπουργός Ε
σωτερικών, Υπουργός Εξωτερι
κών, Υπουργός Συντονισμού, 
JΑντιπρόεδρος Κυβερνήσεως και 
Πρόεδρος Κυβερνήσεως.

Έπί πολλά ετη αντιπρόσωπος 
τής Ελλάδος στην Διεθνή Τρά
πεζα Άνασυγρκοτήσεως καί ’Α
ν απτό ξεως καί άπό δεκαπενταε
τίας Υποδιοικητής τής ’Εθνικής 
Τραπέζης.

Έκ παραλλήλου έχρημάτισε 
Πρόεδρος καί Μέλος πολλών επι
στημονικών οργανώσεων καί επι
τροπών, Δημοσίων Υπηρεσιών, 
Συμβουλίων, Επιχειρήσεων τής 
Τραπέζης, ιδρυτής καί Πρόεδρος 
^Οργανισμών καί "Ιδρυμάτων.

Ή προσφώνησις 
τοΰ Πρόεδρό» 

τοΰ Σνλλόγο» μας
Κύριοι Μέτοχοι,

Ή προτεινομένη παρά τοΰ Γενικού 
Συμβουλίου εκλογή τοΰ έκ των "Υ
ποδιοικητών Καθηγητοΰ κ. Παρα- 
σκευοπούλου είς το αξίωμα τοΰ Δι- 
Οικητοΰ δεν αποτελεί μόνον δικαίαν 
άναγνώρισιν τής αξίας μιας ηθικής 
καί επιστημονικής προσωπικότητος, 
ή οποία ήνάλωσε 35 έτη είς την ΰ- 
πηρεσίαν τοΰ Ιδρύματος.

’Αποτελεί πρωτίστως υπηρεσίαν 
είς αυτό τούτο το "Ίδρυμα. Διότι ό 
καθηγητής κ. Παρασκευόπουλος α
πέδειξε κατά τον μακράν υπηρεσια
κόν του 6ίον βαθεΐαν γνώσιν των 
συμφερόντων τοΰ ' I δρύματος αλλά 
και άφοσίωσιν στερράν είς τήν έξυ- 
πηρέτησιν αυτών.

’Ακριβώς δέ ή έμμονή του αυτή 
είς τήν ϋπεράσπισιν τών δικαίων τής 
Τραπέζης πρός πάσαν κατεύθυνσιν 
άπό τής εποχής ακόμη τής κατο
χής —■ γεγονότα είς πολλούς γνω
στά, είς τά όποΐα δμως δεν έδόθη 
ή δέουσα δημοσιότης, διά τον φρο- 
νιματισμών τών νεωτέρων λειτουργών 
τοΰ "Ιδρύματος — ύπήρξεν, καί αυ
τό τείνει νά καταστή γενική βεβαιό- 
της, ή κυρία αιτία τής μακράς καθυ- 
στερήσεως πρός απονομήν εκείνου τό 
όποιον δικαιωμστικώς άνήκεν είς τον 
καθηγητήν κ. Παρασκευόπουλον.

Εϊμεθα δμως βέβαιοι ότι ή σημε
ρινή εκλογή του είς τό αξίωμα τοΰ 
Διοικητοΰ έστω καί με τοσαύτην 
καθυστέρησιν πραγματοποιούμενη θά 
άποβή λόγφ καί τής πείρας έκ τών 
λοιπών άνωτότων θέσεων τάς οποίας 
έχει κατά καιρούς καθέξει, έπ’ άγα- 
θφ τής Τραπέζης αλλά καί τής οι
κονομίας τής χώρας γενικώτερον.

Ζώμεν είς έποχήν κατά τήν οποίαν 
(πικρά ή αλήθεια, αλλά πρέπει νά 
λέγηται) επικρατεί όλονέν καί πε

ρισσότερον ή λατρεία τοΰ στενού α
τομικού συμφέροντος καί είς τήν έ- 
ξυπηρέτησιν τούτου θυσιάζονται ά- 
νευ δισταγμού αί ήθικαί άρχαί καί 
τό ευρύτερου έθνικοκοινωνικόν συμ
φέρον.

Μία έκ τών συνεπειών τής νοο
τροπίας ταύτης είναι καί τό γεγο
νός δτι ή Εθνική Τράπεζα βάλλεται 
διά διαφόρων μέσων καί άπό πολ
λών πλευρών αντί νά τυγχάνη ώς έ- 
δει έκ μέρους τών άρμοδίων παρα
γόντων συνεχούς συμπαραστάσεως 
διά τήν εΰρυτέραν δυνατήν έκπλήρω- 
σιν τοΰ προορισμού της, δστις έν 
τελευτάίρ: αναλύσει αφορά, ώς έκ 
τής ιστορίας τής Τραπέζης άποδει- 
κνύεται, είς τό καλόν τοΰ κοινωνικού 
συνόλου.

Καί άτυχώς αΐ κατά τοΰ 'Ιδρύμα
τος έπιβουλαί πολλάκις καρποφο
ρούν καί δΓ άλλους λόγους αλλά καί 
ώς έκ τής μικράς θητείας καί τής 
συχνής έναλλοεγής τών Διοικήσεων 
αΰτοΰ, κατάστασις μή έπιτρέπουσα 
μίαν αποτελεσματικήν χειραγώγησιν 
τών τυχών τής Τραπέζης.

Οΰτω μέχρι τοΰδε τό Προσωπικόν 
τοΰ "Ιδρύματος εΰρέθη πολλάκις είς 
τήν ανάγκην νά άγωνισθή διά νά έ- 
ξουδετερώση τάς κατ’ αυτού απρο
κάλυπτους ή συγκεκαλυμμένας έπι- 
θέσεις.

Καί δηλοΐ δΓ έμοΰ δτι καί είς τό 
μέλλον θά παράσχη άμέριστον τήν 
συνδρομήν του είς τάς έν προκειμένη 
ένεργείας τής νέας Διοικήσεως το- 
σοΰτον μάλλον καθ’ δσον έχει τήν 
βεβαιότητα δτι ό έκ τών τάξεων του 
προερχόμενος νέος Διοικητής γνωρί
ζει καλώς τά προβλήματά του καί 
θά πράξη πάν τό δυνατόν διά τήν 
βελτίωσιν τής θέσεώς του.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΑΟΣΕΩΣ ΠΕΛΑΤΟΥ 
ΚΑΙ Π ΑΡ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΣΙ Σ 

ΑΝΑΤΕΘΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ

Ή προοχολιιιΑ 
μέριμνα

Τοΰ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ I. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)
ι Ζήτημα δυσχερές ανακύπτει όταν 
έχωμεν προεξοφλήσεις γραμματίων 
λήξεων πέραν τοΰ έξεταζομενού έ
τους, πολύ δέ περισσότερον γραμ
ματίων ειδών διάρκειας (ε’ίς τινας 
περιπτώσεις ώς γνωστόν, έπιτρέπε- 
ται ή προεξόφλησις γραμματίων λή
ξεων μέχρι 4 ή καί πέραν έτών. Ά- 
πόφ. Ν. Ε. 1294)17.9.63 Κεφ. 
Ε’ Παρ. Β" καί No 1339) 10.9.64 
Κεφ. Β' Παρ. 3).

Τό νά άσχοληθώμεν νά ύπολσγί- 
σωμεν τούς άναλογούντας τόκους δΓ 
έκαστον έτος (έξωλογιστικώς) είναι 
ΰπόθεσις εκτάκτως δυσχερής, όταν 
μάλιστα τά γραμμάτια είναι πλήθος. 
’Εάν μάλιστα θελήσωμεν νά έπεκτα- 
θώμεν θά πρέπει νά ύπολογίσωμεν 
είς τάς ώφελείας μας καί τούς τό
κους τών προεισπραχθέντων τάκων 

Π Ε Λ A 
ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣ IΑΣ 

! ΆνατεθΊσαι Έργασίαι

(προεξοφλημάτων κ.λ.π.). Πρός απο
φυγήν δθεν εμπλοκής είς τοιοΰτους 
άσκοπους καί αμφιβόλου ακρίβειας 
υπολογισμούς, τό καλύτερον είναι νά 
θεωροΰμεν δτι ή προεξόφλησις ολό
κληρος άφορά τό έξεταζόμενον έτος 
καί τά είσπραχθέντα προεξοφλήμα- 
τα ώς τόκους μιάς συνήθους χορη- 
γήσεως. Ή αυθαιρεσία αΰτη αμβλύ
νεται έκ τής ιδιομορφίας με τήν ο
ποίαν ένεργοΰμεν δΓ όλους τούς πε
λότας καί 6Γ δλας τάς χρήσεις.

Διά νά άνακεφαλαιώσωμεν τά α
νωτέρω θά παραθέσωμεν ένα υπό
δειγμα υπολογισμού τής τελικής ά
ποδόσεως τοΰ πελάτου Α μέ τάς ά- 
νατεθείσας έργασίας είς τήν Τράπε
ζαν έντός ένός έτους καί τάς έξ αυ
τών πόσης φύσεως ώφελείας: 
ΤΗΣ Α. . .

ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΡΑΨΚΟΒΙΤΣ
"'Ενας άπό τούς παληότερους συ

ναδέλφους τοΰ Ύποκ)τος ’Αγοράς, 
ό Θανάσης Τραΐκοβιτς, δεν υπάρχει 
πιά.

"Ο Θανάσης μας, ό αγαπητός συ
νάδελφος, άφησε τήν τελευταία του 
πνοή έντελώς ξαφνικά. Που νά ψαν- 
τασθοΰν οί συνάδελφοί σου, αγαπη
τέ μας Θανάση, δτι τήν μιά ή μέρα 
θά ήσουν μαζί τους στο υποκατά
στημα καί θ’ άκούγανε τ’ αστεία 
σου καί τήν άλλη μέρα θά σε συνώ- 
δευαν στήν τελευταία σου κατοικία.

Πάντα καλόγαθος, ήσουν ό πρώ
τος πού άντικρύζαμε όταν τό πρωί 
έρχόμαστε στο γραφείο καί πολλές 
φορές ρωτούσες τά νέα γιά τά διά
φορα ζητήματα πού απασχολούσαν 
τά προσωπικό τής Τραπέζης μας.

"Οσα καί νά γραφούν δεν θά μπο
ρέσουν νά περιγράφουν τον Θανά
ση μας, τόν αγαπημένο μας Θανά
ση. ιΓατί μέσ’ στο πληθωρικό σώμα 
του είχε μιά αθώα καρδιά καί γι’ 
αύτά τόν αγαπήσαμε, γι’ αυτό τον 
θρηνήσαμε, γι’ αυτό θά τόν θυμό
μαστε πάντα.

Ν. Π.

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

8)

ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ 
ΕΞΑΓΩΓΑΙ 
ΕΓΓΥΗΤΙ ΚΑΙ ΕΠΙ ΣΤΟΛΑΙ 
ΑΞΙΑΙ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΙΝ 
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΓΡΑΦΑ 
ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΕΚ APT: α) έκ ΔΑΝΕΙΩΝ Ν.Δ. 
2687)63 (ευθύνη Καταθέτου) 
6) έξ ήγγυημ. ΔΑΪΝΕΙΩΝ ΟΧΟΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ ΕΞ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ 
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΑΙ

ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ

Είς χιλ. δρχ.
Δρχ. 3.800 

» 500
» 3.000

Έτους. . . 
Ώφέλειαι

Δρχ.
»
»

35.500
2.500

25.000

10.200
1.500

Δρχ. 1.139.900 
» 10.000

Τ οκοπρομήθειαι 1 2

1) Τόκοι δανεων έν γένει
2) Τόκοι χρεωστ. Καταθ. δψεως 

(πρός 10%)

ΜΕ ΙΟΝ: Φ.Κ.Ε., ΧΑΡΤ. ΟΓΑ 

ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ
1) Τόκοι καταβληθέντες είς Τ.Ε. λό

γφ άναπροεξοφλήσεως (πρός 8%) Δρχ. 160.000
2) Τόκοι καταθ. "Οψεως (πρός 1,5%) » 3.750
3) Τόκοι καταθ. προθεσμίας — —

» 31.000
» 300

21.000 
- |

»
1

1.700
» 2.000

» 119.000
I

Δρχ.
I

1.149.900

» 1.268.900 
- |

5> 1.268.900

163.000

Καθαραί ώφέλειαι 
ΑΠιΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
Μέσον ΰφος άπασχολήσεως έκ χρηματοδοτήσεων 
Μέσον ΰψος άπασχολήσεως έκ χρεωστ. καταθ.

Σ ύνολον » 1.105.150

Μεΐον άναληφθέντων έκ κεφ. Τ.Ε. δρχ. 2.000.000 
Μεΐον καταθέσεων του δψεως » 250.000
Μεΐον καταθέσεων του προθεσμ. » —■

δρχ. 12.239.000 
» 100.000

12.339.000

2.250.000

» 10.089.000
’Ήτοι μέση έτησία συνεχής άπ)λησις Κεφαλαίων Τραπέζης 10.089.000 
Καί συνεπώς Κεφάλαια δρχ. 10.089.000 

Ώφέλειαι δρχ. 1.105.150

Άπόδοσις 10,95% έτησίως (αντί 9,31 % ώς άνω).

, Ζήτημα ηγεσίας είναι νά προσδι- 
I ορίση τήν ακριβή έννοιαν τών έξής 
στοιχείων:

1) Είσαγωγαί: Έννοοΰμεν ώς ά- 
νατεθείσας έργασίας, τά ανοίγματα 
καί τά προεμβάσματα ή τούς δια
κανονισμούς αυτών; (Κατά τήν κρα
τούσαν γνώμην τό όρθώτερον είναι 
νά λαμβάνωμεν τά ποσά τών ανοι
γμάτων καί προεμβασμάτων κατά 
τήν άνάθεσιν ήμΐν τής έργασίας ταύ
της. Έπί τών λαμβανομένων δμως 
ψορτ)κών έξ)κοΰ πρός εΐσπραξιν νά 

| λαμβάνωμεν τά ποσά κατά τόν δια- 
! κανονισμόν τούτων, ασχέτως εάν ό 
δ)σμός γίνεται τοΐς μετρητοΐς ή 
προθεσμιακώς).

I 2) Προμήθειαι ’Εγγυητικών: Λαμ 
βάνομεν άνωτέρω είς τάς ώφελείας 
μας τάς είσπραχθείσας ή τά λογι- 
σθείσας; (Τό ορθόν είναι νά λαμβά
νωμεν τάς λογισθείσας προμήθειας).

Προσδιορίζοντες καί τάς έννοιας 
ταύτας έχομεν σαφή εικόνα τού πε
λάτου άπό άπόψεως άποδόσεως, μέ
σου δρου άπασχοληθέντων κεφαλαί
ων έτησίως, ύπάρξεως καί ύψους κα
ταθέσεων καί τού ύψους τών ανατε
θεί σών ήμΐν έργασιών του.

’Ανωτέρω όμιλοΰμεν συνεχώς περί 
τοΰ μέσου έτησίου δρου καί εΰλό- 
γως θά έρωτήση κανείς. Δεν δυνά- 
μεθα νά έχωμεν άπόδοσιν έξαμήνου, 
τριμήνου ή καί μηνός;

Ή άπάντησις είναι δτι μαθημα- 
τικώς μεν τούτο είναι δυνατόν (α
παιτείται βεβαίως μεγάλη άπασχό- 
λησις ίδίφ δταν έχωμεν πολλούς λο
γαριασμούς χρη μοττοδοτήσεων τού 
πελόπου, διότι θά άπαιτηθή νά ύπο
λογίσωμεν τούς τόκους καί βάσει 
αυτών νά εΰρωμεν τό μέσον άπη- 
σχολημένον κεφάλαιον ώς άνω), αλλά 
οί δεΐκται οί όποιοι θά προκόψουν 
είναι φοονερόν δτι δέν θά είναι λσγι- 
κώς ορθοί.

Διά νά είναι οΐ δεΐκται άποδόσεως 
δχι μόνον μαθημοπτκώς αλλά καί 
λογικώς άκριβεΐς, πρέπει νά άνα- 
φέρωνται είς στοιχεία ολοκλήρου τοΰ 
έτους.

"Αλλως λόγφ τής εποχιακής δρα- 
στηριότητος ή όποια διακρίνει κάθε 
σχεδόν έπιχείρησιν θά συμβή αΐ έπί 
μέρους αποδόσεις τοΰ αΰτοΰ πελά
του έντός ένός έτους νά παρουσιά
ζουν μεγάλας διαφοράς μεταξύ των.

’Αλλά τοιούτου είδους δεΐκται δχι 
μόνον είς σΰδέν μάς φωτίζουν αλλά 
τουναντίον μάς παρασύρουν ασφα
λώς είς έσφαλμένας έκτψήσεις.

Ή μόνη συνεπώς ορθή καί ακρι
βής άπόδοσις είναι ή έτησίως ΰπο- 
λογιζομένη, ώς περιλαμβάνουσα ο
λόκληρον τό έποχιακόν κύκλωμα (έ- 
τος).

ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΠΑΠΑΊ-ΩΑΝΝΟΥ
Τμηματάρχης Β', Προϊστάμενος 

Γραφ. Διευθύνσεως Κεντρικού Κατα
στήματος.

ρου καί πλέον.
Συνετελεΐτο έτσι μιά πρωτοφανής δχι 
άπλώς παρανομία άλλά κατ' ευθεία» 
προσβολή τών αρχών τής καλής πί- 
στεως καί τής χρηστής διοικήσεως 
οί όποιες αποτελούν παγκοσμίως τά 
θεμέλια τοΰ δικαίου.
Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ «ΣΥΝΕ- 

ΔΡ I ΟΥ»
’Αντί άλλης περιγραφής γιά τήν 

πρώτην ή μέρα (12—&—66) παρα
θέτουμε τό μεγαλύτερο μέρος τών 
δηλώσεων τοΰ υποψηφίου προέδρου 
τοΰ Ε.Κ.Α, συναδ. Ν. Παπαγεωρ- 
γίου, Προέδρου τής Πανελληνίου "Ο
μοσπονδίας ’Εργατοϋπαλλήλων Τσι
μέντων, ό όποιος συγέντρωνε τήν έμ- 
πιστοσύνη δλων τών γνησίων συνδι
καλιστικών δυνάμεων:

«Συγκλονισμός, λέγει ό συνδ. 
Παπαγεωργίου, κατέχει σήμερα 
τούς "Ελληνας έργαζομένους οί 
όποιοι εϋρίσκονται ϋπό τό κρά
τος οργής καί άγανακτήσεως διά 
τόν διασυρμόν τής συνδικαλιστι
κής ιδέας καί τήν κτηνώδη κατα- 
πάτησιν τών ιερών καί συνταγμα
τικών δικαιωμάτων, πού έκθέτει 
τήν χώραν μας άνεπανορθώτως 
είς τούς διεθνείς συνδικαλιστι
κούς κύκλους διά τό δργιον βίας, 
τρομοκρατίας, νοθειών καί κραυ
γαλέων παρανομιών πού έλαβαν 
χώραν σήμερον κατά τό Έργατο- 
ϋπαλληλικόν Συνέδριον τοΰ ΕΚΑ, 
τά όποιον παρανόμως συνεκλήθη 
είς τήν πόλιν τοΰ Πειραιώς.

"Ο κ. Φ. Μακρής καί οί γνω
στοί κατ’ επάγγελμα έργατοκά- 
πηλοι καταπάτησαν σκαιώς υπό 
τά δμμοττα τής ’Αστυνομίας καί 

τοΰ Δικαστικού ’Αντιπροσώπου κ. 
Περδίκη πάσαν έννοιαν νομιμότη
τας, ανθρώπινης αξιοπρέπειας 
καί ηθικής. ‘Υπό τήν πίεσιν τών 
γνησίων εκπροσώπων τών έργα- 
ζομένων οί τρομοκράτα ι τοΰ συν
δικαλισμού άπέρριψαν τό προσω- 
πεΐον καί τά προσχήματα καί πα
ρανόμησαν ευθέως, άδιστάκτως 
καί άναισχύντως.

Έπεκράτησεν ό νόμος 
τής Ζούγκλας. (Σ.Σ. Άρ- 
κοΰσε ένα σύνθημα τοΰ μουσσο- 
λινίζοντος κ. Μακρή γιά νά τινά
ζονται μέ καννιβολικούς άλλαλα- 
γμούς κάθε τόσο οί «σύνεδροί» 
του κραδαίνοντες τά πιστοποιη
τικά - κάρτες τους). 'Αξιοπρεπείς 
εκπρόσωποι τών εργαζομένων, νο-

μίμως εκλεγμένοι, προσκομίζον
τας τά νομιμοποιητικά έγγραφά 
των, ώς απαιτεί ό νόμος, έξεδιώ- 
κοντο ύπό τής ’Αστυνομίας καί 
ένώ προσήρχοντο διά τήν έκπλή- 
ρωσιν τοΰ νομίμου καθήκοντος 
των δέν τούς έπετρέπετε δχι καν 
ή είσοδος αλλά ούτε ή προσέγ- 
γισις είς τό φρούριαν τοΰ Εργα
τικού Κέντρου Πειραιώς. Κατ’ 
αυτόν τόν άπαράδεκτον τρόπον έ- 
ξεδιώχθησαν οί έκπρόσωποι τών 
σοβαρωτέρων βασικών οργανώσε
ων, ώς τών Τραπεζικών, τοΰ Ο. 
Τ.Ε. κ.λ.π. Είς τούς άλλους τούς 
φίλα προσκειμένους πρός τόν κ. 
Φ. Μακρήν έπετρέπετο ή διέλευ- 
σις άπό τήν αστυνομικήν στρα
τιάν έπί τή έπιδείξει υπόπτων 
σημειωμάτων ή τών καρτών τάς 
οποίας έχορήγησεν ό κ. Φ. Μα
κρής κατά βούλησιν είς δσους αύ- 
Θαιρέτως καί παρανόμως έκρινεν 
δτι πρέπει νά μετάσχουν τοΰ Συ
νεδρίου - Τέρατος. Ή άνάδειξις 
έξ άλλου τοΰ ’Εφορευτικής ’Επι
τροπής άπετέλεσε θρασυτάτην 
παραβίασιν πάσης έννοιας συν
δικαλιστικής δεοντολογίας, τό α
ποκορύφωμα τής προκλήσεως τών 
άδιστάκτων αυτών άνθρώπων καί 
τήν δημοσίρ καί υπό τό φώς τής 
ή μέρας καί τά δμματα τών κατα- 
πλήκτων ‘Ελλήνων ’Εργαζομένων 
καταπάτησιν τών κειμένων νόμων 
καί τής ήθικής τάξεως. Τά άνω
τέρω εκτιθέμενα γεγονότα διεπί- 
στωσαν και οί "Έλληνες δημοσιο
γράφοι, είς τούς όποιους δέν έ- 
πετράπη παρά τάς ρητάς έντο- - 
λάς τοΰ Είσαγγελέως Πειραιώς 
κ. Πολυχρονοπούλου νά διέλθουν 
άπό τήν έκτεταμένην (Σ.Σ. ένός I 
χιλιομέτρου βάθους) Άστυνομι-1 
κήν ζώνην διά νά έπιτελέσουν τό 
δημοσιογραφικόν των καθήκον καί 
οί όποιοι έχουν σχηματίσει ιδίας 
άντιλήψεις περί τοΰ τί συνέβη σή
μερον είς τό ’Εργατικόν Κέντρον 
Πειραιώς.

(Σ.Σ. 1. "Ο κ. Είσαγγελεύς 
είχε κατακρίνει ώς παράνομον καί 
τήν μακρική κάρτα, ώς κριτήριο 
τής ίδιότητος τοΰ συνέδρου χω- j 
ρίς τόν έλεγχο τοΰ πιστοποιητι
κού εκλογής. 2. Οί δημοσιογρά
φοι κατώρθωσαν μετά άπό διαβή
ματα πρός τόν Εισαγγελέα νά 
είσέλθουν στήν αίθουσα τοΰ «συ
νεδρίου» κατά τό μεσημέρι τής

1 2—6—66 άλλ’ έξεδιώχθησαν 
μέ έντολή τοΰ Φ. Μακρή ένα μό
λις τέταρτο μετά τήν είσοδό 
τους). Καταληφθέντες άπό τήν 
άφόρητον αηδίαν καί τήν οδύνην 
τήν οποίαν αίσθανόμεθα άπό τήν 
άνίερον καί άνεμπόδ ιστόν κατα- 
πάτησιν τών ιδεών καί τών νόμων 
άπό άδιστάκτους άνθρώπους είς 
τούς οποίους φαίνεται δτι δλα 
έπιτρέπονται σήμερον είς τήν πα
τρίδα μας, άπεχωρήσαμεν τής 
σημερινής συνεδριάσεως είς έν- 
δειξιν διαμαρτυρίας. . .».

Ή δεύτερη ή μέρα τοΰ «Συνεδρίου» 
προσέθ-σε καί νέα «ιστορικά περι
στατικά βίας, αυθαιρεσίας, τραμ- 
πουκισμοΰ καί προσβολής κάθε άρ- 
χής ήθικής καί πολιτισμού Μονόλο
γος τής διοικήσεως τοΰ Ε.Κ.Α. καί 
τών φιλικών πρός αυτήν ομιλητών, 
ένώ οί μόνοι πού κατώρθωσαν (ή 
μάλλον «διά τό θεαθήναι» τούς έπε- 
τράπη) νά λάβουν τόν λόγον έκ τών 
επικριτών τής διοκήσεως συνάδελ
φοι Ν. Παπαγεωργίου, Βασίλ. Μεσο- 
λογγίτης καί I. Πανταζόπουλος, έ- 
μίλησαν έκαστος μόνον έπί 10-15 
λεπτά τής ώρας, διακοπτόμενοι συ
νεχώς, ένώ τοΰ συναδ. Ν. Παπαγεωρ
γίου άφηρέθη ό λόγος. Ένώ ήσαν έ- 
γεγραμμένοι καί άλλοι όμιληταί γιά 
κριτική έπί τής λογοδοσίας, ό κ. Φώ
της Μακρής διέταξε ν’ άρχίση ή ψη
φοφορία ή οποία καί έπροχώρησε 
χωρίς νά λάβουν ούτε τόν λόγο, άλ- 
λά ούτε, όπως ήτοο/ φυσικό, μέρος 
σ’ αυτήν οί γνήσιοι άντιπρόσωποι 
τών έργαζομένων. "Ας σημειωθή έδώ 
δτι ό εκβιασμός τών μακρήδων, έ- 
φθασε μέχρι τό σημείο, ώστε ή ά- 
ποζημίωση πού είχε προβλεφθή γιά 
κάθε σύνεδρο, νά μή καταβάλλεται 
(καί άκόμα νά μήν έχει καταβληθή) 
στούς συνέδρους πού ήρνοΰντο, σέ 
ένδειξη διαμαρτυρίας, νά συμμετά
σχουν στήν ψηφοφορία αυτή, ή ό
ποια τελικά κατέληξε, ώς ήταν επό
μενο, σέ χιτλερική παμψηφία τών 
ψευτοσυνέδρων υπέρ τής λογοδοσίας. 
Σέ συνέχεια, τό Συνέδριο - Τέρας 
είσήρχετο στήν Τροποποίηση τοΰ 
Καταστατικού τοΰ Ε.Κ.Α. (έπί τό 
φασιστικώτερο φυσικά). Στο σημείο 
αυτά άποχωροΰν δλοι οί σύνεδροι 
τοΰ γνησίου έργατικοΰ κινήματος, 
μία δέ ομάδα μπράβων, καί μέλη 
τής υποδίκου διοικήσεως τοΰ ΕΚΑ, 
έπιτίθενται καί βιαιοπραγοΰν κατά 
τοΰ συναδ: Ε. Μαυρουλίδηι (άντι-

| προέδρου τοΰ Συλλόγου μας) στήν 
! προσπάθειά του νά έπιδώση έγγρα
φη διαμαρτυρία έκ μέρους τών γνη
σίων συνέδρων καί νά ύποβάλη έν- 

ι στάση απαρτίας ώς καί κατά τών 
συνδ. Ν. Παπαγεωργίου ("Υποψηφί
ου άντιμακρικοΰ Προέδρου τοΰ Ε. 
Κ.Α.) καί Δημ. Χαρίτου (’Εφόρου 
τοΰ Συλλόγου μας) πού έσπευσαν 
είς βοήθειαν τοΰ πρώτου. Παρόμοια 
κακοποίηση ύπέστη καί ό Γεν. Γραμ- 
ματεύς τοΰ Σωματείου "Ελλήνων Η
θοποιών Στέφανος Ληναΐος, σέ προσ- 
πάθειά του νά διαμαρτυρηθή. Είναι 
χαρακτηριστικό, δτι ή διαμαρτυρία 
έπεδίδετο τήν στιγμή πού ό κ. Φώ- 
-ρ 5orloix»>iigivio ο 'οΛη) ο>ιοι>ιιοϋρ 
λοχ oxjo AOXliQrod3Qfi3Y3xm ηχΌφορόχι 
non x>rlo>i» 53χπ» =σ im 53dmX 
ελληνίων Συλλόγων.
ΤΟ ΝΟΘΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ,

Τά δσα συνέβησαν ήταν μιά δια
πίστωση, δτι καμμία έγγύηση δέν 
θά παρείχετο γιά τήν έπικράτηση 
τοΰ νόμου καί τής ήθικής στις όρι- 
σθεΐσες γιά τήν 17 καί 18—6—66 
«αρχαιρεσίες» πρός άνάδειξη «νέας 
διοικήσεως τοΰ Ε.Κ.Α, Ή έπικράτη
ση τοΰ νόμου τής βίας, νοθείας καί 
παρανομίας ήταν βέβαιη. Οί γνή
σιοι άντιπρόσωποι τών έργαζομένων 
τής ’Αθήνας ούτε υπέβαλαν υποψη
φιότητες, ούτε έπήγαν νά ψηφίσουν. 
’Άφησαν τόν κ. Φ. Μακρή νά έκλεγή, 
νά έκλέξη οποίους θέλη, νά παίξη 
άλλη μιά φορά τόν τραγικό γιά τήν 
"Ελληνική ’Εργατοϋπαλληλική τάξη 
ρόλο του. ’Αλλά συγχρόνως νά έκ
θεση άλλη μιά φορά καί δλους όσοι 
τόν υποστηρίζουν καί πού άναλαμ- 
βάνουν τήν ευθύνη τοΰ κατ’ έπανάλη- 
ψη διασυρμοΰ τής χώρας μας διε
θνώς. Καί σ’ αυτές τις άρχαιρεσίες 
κατηγγέλθησαν νέες παρανομίες. "Ε
γιναν χωρίς έλεγχο ταυτοτήτων πού 
προβλέπει ό νόμος, ψήφισαν άλλοι 
άντ’ άλλων. Συνελήφθη άπό τόν δι
καστικόν αντιπρόσωπο άναπληρωμα- 
τικό μέλος τής ’Εφορευτικής ’Επι
τροπής νά προσθέτη σταυρούς προ- 
τιμήσεως στά ψηφοδέλτια κ.λ.π.

Καί ιδού τ ό κραυγαλέο 
νόθο άποτέλεσμα. Σύμφωνα 
μέ άνακοίνωση τοΰ ίδιου τοΰ κ. Φ. 
Μακρή:
σέ σύνολο συνέδρων 852
έψηφισαν 579

Άπέσχον 273

Εύρέθησαν λευκά 93
Σ ύνολον συνέδρων πού άπεδο-

κίμασαν τόν κ. Φ. Μακρή 366 
’Εάν είς αυτούς προστεθούν:

1) ’Εκπρόσωποι διαγεγραμμένων 
σωμοαείων άπό τοΰ 1962, 165.

2) ’Εκπρόσωποι 34 διαγεγραμμέ- 
νων σωματείων άπό Δεκεμβρίου 
1965 - Φεβρουάριου 1966, 221.

3) ’Εκπρόσωποι 75 μή έγγεγραμ- 
μένων σωματείων παρά τήν έκκρε- 
μοΰσαν αίτησή τους, 210.

4) ’Εκπρόσωποι άποκλεισθέντες 
άπό τό «Συνέδριο», πανελληνίων 
Όργςχνώσεων (Τραπεζικών - ΟΤΕ) 
τουλάχιστον 175.

"Ητοι σύνολον άντιμακρικών συνέ
δρων 1.077.
"Εναντι τών οποίων ό κ. Φ. Μακρής 
καί τό «Έπιτελεΐον» του έλαβαν κα
τά τήν έπίσημη (άνακοίνωση! τοΰ ψευ
δοσυνεδρίου τους, ψήφους 486 (!)

Τό σημαντικώτερο δμως είναι δτι 
τούς 1.077 άποτελοΰν ψήφοι πρα
γματικών καί μέ εϋρεΐα βάση σω
ματείων (Τραπεζικοί, Ο.Τ.Ε., Κοινή 
’Ωφέλεια, Μεταφορά, Οικοδόμοι, βι
ομηχανικοί εργάτες) ένώ τούς 486 
άποτελοΰν οί άντισύνδεσμοι καί τά 
ψευδοσωματεΐα. Καί έρωτάται: Ποι
ον έκπροσωπεΐ ό κ. Φώτης Μακρής;

Τήν άπάντηση άς τήν δώσουν ό
λοι δσοι στο δνομα τοΰ «’Ελευθέρου 
Δημοκρατικού Συνδικαλισμού» κα
ταρρακώνουν στον τόπο μας καί τήν 
’Ελευθερία καί τήν Δημοκρατία καί 
τόν Συνδικαλισμό.
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

"Υστατη προσπάθεια καί άνταπό- 
κριση πρός τό υπέρτατο· καθήκον 
πού έχουν οί γνήσιες συνδικαλιστι
κές δυνάμεις άπέναντι τών έργαζο
μένων, άποτελεΐ ή δικαστική πλέον 
προσβολή τοΰ άποτελέσματος τοΰ 
ψευδοσυνεδρίου. Είκοσι περίπου βα
σικές ’Οργανώσεις πού άποτελοΰν 
ποσοστό πολύ πέρα άπό τό 1 )3ο 
πού άπαιτεΐ ό Νόμος ήσκησαν στις 
1 1—7—66 προσφυγή πρός άκύρω- 
ση τοΰ «Συνεδρίου - Τέρατος». Με
ταξύ τών ’Οργανώσεων τούτων περι
λαμβάνονται καί οί άντιπροσωπευ- 
τικώτερες άπό τις Τραπεζοϋπαλλη
λικές. |

'Αγαπητή Τραπεζιτική,
"Ας μοΰ έπιτραπή νά έκψράσω τή 

γνώμη μου γιά ένα ζήτημα πού ά
φορά τό ΤΥΠΕΤ.

Πρόκειται γιά τό βοήθημα προ- 
σχολικής μερίμνης, τό όποιο τό Τα
μείο ‘Υγείας χορηγεί στά παιδιά 
τών υπαλλήλων καί συνταξιούχων, 
μέχρι τής συμπληρώσεως τοΰ εβδό
μου έτους τής ήλικίας τους.

‘Ο σκοπός, βέβαια, γιά τόν όποι
ον τό ΤΥΠΕΤ παύει νά χορηγή τό 
βοήθημα αυτό πέρα άπό τό 7ο έτος, 
είναι προφανής:

Νά ωθηθούν, κατά κάποιον τρόπο 
οί γονείς νά στείλουν τά παιδιά τους 
στις παιδικές κατασκηνώσεις τοΰ 
Ταμείου Υγείας, δπου, καθώς παν- 
θομολογεΐται, περνούν πολύ ώραΐα 
καί πολλά ωφελούνται, άσχετα πρός 
τό γεγονός δτι ή δαπάνη τοΰ Τα
μείου γιά κάθε παιδί μπορεί νά είναι 
μεγαλύτερη άπό τό βοήθημα πού δί
νεται γιά τά παιδιά πού δέν συμμε
τέχουν.

Θά πρέπει δμως νά άνοΕγνωριστή 
δτι, στήν ηλικία τών 7 καί τών 8 
χρονών, δέν είναι εύκολο, τουλάχι
στο γιά τούς γονείς τών έπαρχιών, 
νά στείλουν τά παιδιά στις κατα
σκηνώσεις, πολλά άπό τά όποια θά 
ήταν δύσκολο νά θελήσουν νά μεί
νουν τόσες μέρες μόνα τους νοιώ
θοντας τούς γονείς τους εκατοντά
δες χιλιόμετρα μακρυά. αλλά ούτε 
καί οί γονείς αύτοί μπορούν νά αι
σθάνονται ήσυχοι, παρά τό άναμφι- 
σβήτητο, άσφαλώς, ένδιαφέρον τοΰ 
Ταμείου.

Γ Γ αυτό, φρονώ, άπηχών, καθώς 
θέλω νά πιστεύω, καί τή γνώμη πολ
λών συναδέλφων, δτι, τό βοήθημα 
προ σχολικής μερίμνης θά πρέπει νά 
χορηγήται καί γιά μερικά χρόνια 
ακόμη μετά τήν συμπλήρωσι τοΰ 
7ου έτους, γιά τά παιδιά πού, λόγφ 
ήλικίας δέν είναι εύκολο νά έπωψε- 
ληθοΰν τών πλεονεκτημάτων τής κα- 
τασκηνώσεως, καί νά μή άπσκλείαν- 
ται άπό αυτό.

Γιατί διαφορετικά ένας μεγάλος 
άριθμός συναδέλφων τών έπαρχιών, 
ούτε στις κατασκηνώσεις θά στέλ
νουν τά παιδιά τους ούτε βοήθημα 
θά παίρνουν.

Μέ τήν εύκαιρία άναφέρω δτι τό 
Ταμεΐον "Υγείας τής τ. Τραπέζης 
Αθηνών, τό βοήθημα αυτό, πού τό 
ονομάζει «παιδική μέριμνα» τό χο
ρηγεί γιά παιδιά γεννηθέντα άπό 
τοΰ έτους 1949.

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Εύγ. Μαντέλος

Σ.Σ. Δέν ξέρουμε τί άπάντηση 
θά δώση τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στήν παρα
πάνω επιστολή. Ή γνώμη μας πάν
τως είναι δτι 6 συνάδελφος δέν έχει 
δίκηρ γιά τούς έξής λόγους:

1. Τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ. δέν μπορεί νά 
έπιβαρυνθή περισσότερο έπεκτείνον- 
τας τήν προσχολική μέριμνα τήν 
στιγμή κατά τήν όποια έπιβαρύνεται 
έξ ολοκλήρου μέ τό σχετικό κονδύ
λι καί τό όποιο άνέρχεται σέ δρχ.
1.500.000 τά χρόνο.

2. Ή συμμετοχή τών παιδιών 
στήν κατασκήνωση είναι έπιβεβλη- 
μένη τόσο γιά τήν καλή τους υγεία, 
όσο καί γιά τήν διαμόρφωση τοΰ 
χαρακτήρα τους στο καλλίτερο έξ 
αιτίας τής ομαδικής ζωής.

3. Θέμα όστοστάσεως δέν τίθεται. 
Συνάδελφοι άπό τήν έπαρχία έμπι- 
στεύονται γιά πολλά χρόνια τά παι
διά τους στή φροντίδα τοΰ ΤΥΠΕΤ 
καί ποτέ δέν παραπονύθηκαν γιά 
τίποτα. Μάλιστα, άπό πολύ μακρι
νές επαρχιακές πόλεις, τρίτοι, πού 
δέν έχουν καμμία σχέση μέ τήν Τρά
πεζα, μάς παρακαλοΰν νά δεχθούμε 
τά παιδιά τους στήν κατασκήνωση.

Παρακαλοΰμε λοιπόν καί πάλι τόν 
κ. συνάδελφο νά μελετήση τούς πα
ραπάνω λόγους καί εάν έχη τίποτα 
θετικώτερο νά πρόσθεση νά έπανέλ- 
θη μέ νέο του γράμμα.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Α. Παπαγεωργακοποΰλου

“Η ΕΝΕΓΓΥΟΣ ΠΙΣΤΟΣΙΣ 
ΕΝ ΤΗ ΠΡΑΞΕΙ,,

Τά βιβλία τά σχετικά μέ τήν 
πρακτική τών τροστεζιτικών έργασι
ών είναι πραγματικά σπάνια. Καί 
μόνο γιά τόν λόγο αΰτόν θά μπορού
σε ή έργασία τοΰ συναδέλφου κ. Α. 
Παπαγεωργακοπούλου νά θεωρείται 
ήδη μιά σημαντική προσφορά. Αλλά 
δέν είναι μόνο γι’ αυτόν τόν λόγο ή 
προσφορά τοΰ κ. Παπαγεωργακο
πούλου σημαντική. "Η σαφής διατύ
πωση, ή περιεκτικότητα καί ή απλή 
παρουσίαση καί τών πιο δύσκολων 
περιπτώσεων καθώς καί ή υποσημεί
ωση τών κινδύνων, δλ’ αύτά δέ συνο- 
δευόμενα άπό πολλά καί συγκεκρι
μένα παραδείγματα, καθιστούν τό 
βιβλίο τοΰ κ. Παπαγεωργακοπούλου 
μοναδικό βοήθημα δχι μόνο γιά δ
λους τούς συναδέλφους άλλά καί γιά 
τούς συναλλασσομένους μέ τήν Τρά
πεζα.

’Επίσης εξαιρετικά πολύτιμο συμ
πλήρωμα τοΰ βιβλίου άποτελεΐ ή 
παράθεση τών IΝΚΟΤΕΡΜΣ τοΰ 
1953, οί όποιοι είναι δυσεύρετοι.

Συνιστοΰμε άνεπιφύλακτα σέ ό
λους τούς συναδέλφους ν’ (αποκτή
σουν τό βιβλίο αυτό γιατί διαβάζον- 
τάς το θά μπορέσουν νά σχηματί
σουν μιά πλήρη εικόνα τόσο τοΰ νο
μικού, όσο καί τοΰ ούσιαστικοΰ πε
ριεχομένου τών ένεγγύων πιστώσεων.



ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΤΡΟΜΕΡΗ ΑΠΕΙΛΗ 
Η ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΑΑΟΥ ΜΑΣ

• ΠΛΗΡΕΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ ΑΓΟΝΟ! · ΝΙΚΗ ΤΟΝ ΤΡΙΠΕΖΟΥΠΜΗΑΟΝ
Με ωρισμενες διατάζεις που, αι- το προσωπικό των τεσσσρων πλητ— τά συγχαίρουμε 

ττικά στην νυκτερινή συνεδρί- τομένων Τοαπεζών ακολούθησε n- mvA-m-rA- τη,,,- "φνιδιαστικά στην νυκτερινή συνεδρί 
αση τής «Μικρής Βουλής» τής 14ης 
Ιουνίου (σέ περιωρτσμένο μάλιστα 
αριθμό έντυπων, διανευηθέντων εις 
τους βουλευτάς), προσέθεσε ή Κυ
βέρνηση στο νομοσχέδιο «περί άπα- 
γορεύσεως προσλήψεως μή τακτικού 
προσωπικού κ.λ.π.» έπεχειρήθη νά
ανατροπή ριζικά το υφιστάμενο τρα- πανελλαδική άπό την 16-6-66 καί 
πεζ'κο καθεστώς και να πληγούν ο, cn-ΐς Τράπεζες, Έλάδδος, Εθνική 
τραπεζικό, υπάλληλο, στην ηθική, κα; Κτηματική εικοσιτετράωρη τήν 
υπαλληλική κα, υλική τους υποστα- !ό)6 γιά -Αθήνα - Πειραιά - Περί-

— —,— γιά τήν άντικειμε-
τομενων^ Τραπεζών ακολούθησε, δ- νικότητά τους. "Ετσι ή Κυβέρνησις 
πως καί τήν περίμενε τήν κοινή ά- άπό τήν κατηγορηματική, διά στό- 
ποφαση, τού ’Εκτελεστικού Συμβου- ματος κ. Υπουργού Συντονισμού, 
λίου Τής ’Ομοσπονδίας και των Δι- άρνηση τής 17)6)66 καί το κύκνειό 
οικήσεων των Συλλόγων. άσμα τής έμμεσης (με διοχέτευσή

"Α μέσος καί καθολικός τϊ1ζ άπό τον κ. ‘Υπουργό ’Εμπορίου, 
άγων. Πού εκφραζόταν σέ απεργία ττρός τον Τύπο) απειλής γιά πολιτι- 
διαρκείας στήν Άνοοτική ΤοάπεΓσ κή επιστράτευση( ! ) τής 19)6)66.

ΦΗΦΙΣΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΗ ΒΟΥΛΗ

ΟΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙ ΠΡ0Σ0ΡΙΝ0ΤΗΤ0Ν
ΩΘΗΣΕΩΣ

ΤΥΧΙΟΥΧΟ
Αγροτική Τράπεζα 

τήν 16-6-66 και
κή επιστράτευση( !) τής 19)6)66, 
τήν Δευτέρα 20)6)66, μέ εντολή 
(σύμφωνα μέ τις πληροφορίες μας) 
τού ίδιου τού κ. Πρωθυπουργού 
(πού, πάλι σύμφωνα μέ πληροφο
ρίες μας, ήταν άπό τήν αρχή αντί
θετος προς το νομοθέτημα) οΐ Ύ-

ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΠΡΟ ΤΟΥ 1 943 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΤΗΤΩΝ
υπαλληλική κα, ΟΛική τους ύπόστα- 1ό)6 γιδ ·Αθήνα „ Πειραιά - Περι- 
ση K0CI να κατσργηθη, ουσιαστικά, χωρα πού άνανεώθηκε σέ 48ωρη γιά 
το επάγγελμά του τραπεζικού υπαλ- τήν 17 κα; ,8)6)66 πανελλαδΐκή - — ,
ληλου, στην μορφη^ και σχέση που καί προγραμματίσθηκε νέα 48ωρη πουργοί ’Εργασίας, ’Εμπορίου καί 
εχει απο της συστασεως του. J γιά τήν 20 καί 21)6)66 πού έκτε- Γεωργίας, καλοΰσαν τήν διοίκηση 
1 “Ύ1 με τα-? . α 16, 1/ καί ^ λ£σ9ηκε μόνο στδ ήμισυ, γιατί ή Κυ- τής ‘Ομοσπονδίας καί τούς προέ-

es του νομοσχέδιου: I δέρνηση άπέσυρε τά επίμαχα άπα- δρους των Συλλόγων σέ συνεννοή-
1. Κατελυετο ή αυτοτέλεια των ράδεκτα άρθρα 16, 17 καί 18.

Τραττεζων Ελλάδος, Εθνικής, Krrjr η' τ r '
ματικής. Αγροτικής και Ε.Τ.Β.Α. ! κ ή σ ε u Ρ’ΕνίκησανΚάφοΰ ό* Δ/ώνας yo°, εΦσ“νε στην κασέ γωνία τη<

τους πέρασε άπό δραματικές φάσεις. 'Ελλάδος δπου υπήρχε ύποκατάστη 
Ένίκησαν γιατί τό γρανιτένιο τεΐ- ucc Tr’’v ΤοαπεΓων. λιτή τη imvimr 
χος τής αντίστασής τους ήταν α
παραβίαστο. Ένίκησαν γιατί είχε

κομματική μισαλλοδοξία καί φαυλό-, Χ*νει 1T‘Trr| καί στ°ν τελευταίο Κυ- 
τητα Ρερνητικο παραγοντα, οτι θέμα

2. Ή μεταβολή τής οργανικής ι-ΤΓΟΧ^>Ρήσε ως δεν ΰ π ή ρ- 
συνθέσεως τού προσωπικού καί κά- ,Χ 1 α τ ° υ ? Τραπεζικούς, 
θε τροποποίηση των ’Οργανισμών ° °lKr!P τους ακτινοβολούσε και με- 
Ύπηρεσίας θά έγίνετο μέ Νόυο. ·ετρεπε σε ξεθωριασμένες ^ γελοιο-

3. ‘Η κατάληψη των κενών όονα- /Ρσφιες τα πρόχειρα, μονοτονα και-· ηψη των κενών οργα παλαιοντολογικά πλέον, τά «έπιχει- και τον c-u·'· 1 ™ οργάνωση άγω
ι «πολιτικών ελατηρίων» π“Ράλληλα προς τούς Τραπέζι 
-α. κ/.------ —λ -ι - - - kouc ανελσβσυ τά συνδικάτα τού

καί ετίθετο ύπό τον άμεσο κρατικόν 
έλεγχο καί κηδεμονία, ή πρόσληψη 
καί, βαθμολογική καί μισθολογική, 
εξέλιξη τού προσωπικού. Παρεδίδον- 
το δηλαδή καί οί τραπεζικοί στήν

νικών θέσεων σέ ολόκληρη τήν κλί- ρήματα» περί

ι 3 - —— - —— —' , w ι- ν ι- uuzuvyuij
σεις, πού είχαν τό γνωστό άποτέλε 
σμα. ’Αργά τό απόγευμα τής 20)6) 
1966 έφθανε στήν κάθε γωνιά τής

, . . ___ (ατά
μα τών Τραπεζών, λιτό τό μήνυμα 
μιας μεγάλης νίκης: «’Επίμαχα άρ
θρα άπηλείθφησαν ΣΤΟΠ. Συγχαί- 
ροντες παραγγέλλομεν λύσιν (απερ
γίας».

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
Μέ τις ’ίδιες εμβόλιμες διατάξεις 

τού Νομοσχεδίου έπλήττοντο καί οι 
εργαζόμενοι στήν Δ.Ε.Η, τον Ο.Τ.Ε. 
καί τον Ε.Ο.Τ. Τήν οργάνωση άγώ-

μακα της ιεραρχίας, οΐ προαγωγές , , , , ■·
μέ άλλους λόγους σέ οργανικές θέ- . Ρ°ζτεΡε<= ,σε δύναμη, πλήρεις σέ 
σείε, θά ένίνηντη „ΑΑε Ληηά ,,έ αλήθεια και τετρανωνες σε λογική

οι ανακοινώσεις τής ‘Ομοσπονδίας 
έκονιορτοποιούσαν τις θέσεις έπιθέ-
σεως καί συκοφαντήσεως τού αγώ
νας τών τραπεζικών. Σύσσωμος ό 
Τύπος πρόβαλε σέ έκταση τον αγώ
να μας καί στήν συντριπτική του 
πλειοψηφία τόν ΰπεστήριξε. Τού 
χρωστάμε τήν ευγνωμοσύνη μας. 
"Εγκαιρα τά πολιτικά κόμματα, τά 
μεν άντιπολιτευόμενα ήδη μέσα στο 
κοινοβούλιο, τά δέ συμπολιτευόμενα 
μέ έγκαιρες υπεύθυνες δηλώσεις τών 
αρχηγών τους έπήραν τό μέρος τών 
τραπεζικών. Τά ευχαριστούμε καί

σεις, θά έγίνοντο, κάθε φορά, μέ 
διαγωνισμό. ’Ασαφής μάλιστα καί 
σκοτεινή διάταξη έπέτρεπε καί τήν 
κατάληψη ’Οργανικών θέσεων, ά π1 
ευθείας άπό τρίτους καί δχι άπό 
τούς ήδη εργαζομένους στήν Τρά
πεζα.

4. Μέ σκοπό τήν τακτοποίηση τών 
πλεσναζόντων εκτάκτων τού Δημο
σίου καί τών άλλων ’Οργανισμών, 
οί αρμόδιοι Υπουργοί μέ αύτε- 
πάγγελτη ένέργειά τους (καί 
πλήρη παραμερισμό τών Διοικήσε
ων τών Τραπεζών) αποκτούσαν τό 
δικαίωμα, έπϊ μία πενταετία, νά εν
τάσσουν στο προσωπικό τών Τρα
πεζών άριθμό άπό τούς εκτάκτους 
τούτους καί σέ βαθμό άνάλογο εκεί
νου πού κατείχαν στήν Υπηρεσία 
άπ’ δπου θά προήρχοντο.

5. ’Αποφάσεις καί πράξεις καθο
ρισμού τών μισθών καί πάσης φύ- 
σεως άπολαυών τού προσωπικού τών 
Τραπεζών ετίθεντο ύπό τήν άμεση 
εξάρτηση καί έγκριση τών ‘Υπουρ
γών Συντονισμού και Οικονομικών.
Κοπηργείτο δηλ. γιά τούς τραπεζι
κούς ή νομοθεσία τών συλλογικών 
συμβάσεων καί τής διαιτησίας καί
παρεδίδετο, ο καθορισμός καί ή έξέ- "Υστερα άπό συνέδρια - ζούγκλες 
λιξη των^ άποδοχών τους είς τό έ- πού έπραγματοποίησ<χν σειρά άπό
Affor ΤΑ XS I VΤ-ΓΆΝI Μ ι S' ■ η ., , ΑΛ 3 Γ™ . \ 1/ / r Λ _ .

κούς άνέλαβαν 
Ο.Τ.Ε. καί τής Δ.Ε.Η. — Π.Α.Π. 
(τέως Η.Ε.Α.Π.).

Ώς πρώτη εκδήλωση έπραγματο- 
ποίησαν τήν 20.6.66, πανεργατική 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας τών ερ
γαζομένων στούς κλάδους τους, α
γωνιστική είσοδο γιά τήν 48ωρη ά- 
περγία πού θά πραγματοποιούσαν 
αμέσως άπό τήν έπομένην ήμέρα.
Ετσι ό άγων θά έπαιρνε έκταση 

κάί στους ζωτικώτατους τούτους 
κλάδους. Ή απάλειψη τών άρθρων 
εξαφάνισε τον κίνδυνο καί είς τούς 
κλάδους αυτούς καί φυσικά έματαί- 
ωσε καί τόν αγώνα τους.

λεος τών Υπουργών Συντονισμού 
καί Οικονομικών.

_ "Ας σημειωθή, δτι μέ τις άναφε- 
ρόμενες διατάξεις θά έπετυγχά- 
νετο ώστε:

1. Οΐ προβλεπόμενες γιά τις ορ
γανικές θέσεις δεσμεύσεις δεν θά α
φορούσαν τούς ειδικούς επιστήμο
νες πού υπό διαφόρους τρόπους με
τεκπαιδεύτηκαν στο εξωτερικό καί
τούς έργατοτεχνίτες ("Αρθρ. 2 πα-.κπστ τής Γ.Σ.Ε.Ε. Πολύ πιθανό 
ράγρ. ε καί ια). ■ στήν μοιρασιά τών τίτλων νά άλλη-

2. Νά διενεργούν αύτεπαγγέλτως λοσπαραχθοΰν πάλι κατά τόν πιό έ- 
οΐ αρμόδιοι Υπουργοί καί ό έπί τών ξοντωτικό τρόπο δπως καί στο πα- 
Οίκονομικών «μετά σύμφωνον γνώ- ρελθόν. ’Αλλά τώρα ένα προ έχει γι’ 
μην τών οικείων, 'Υπηρεσιακών αυτούς. Οί πραγματικές, γνήσιες 
Συμβουλίων»(! ) μετατάξεις πρόσω- δυνάμεις τού συνδικαλισμού νά τε- 
πικοΰ στις Τράπεζες άπό τούς πλε- θούν εκποδών άπό τήν Γ.Σ.Ε.Ε.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΤΕΡΑΣ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ Γ,Σ,Ε,Ε, - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ 
ΓΕΝ, ΤΡΑΜ, ΤΗΣ Δ,Σ,Ε,Ε,Σ, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

° Απαράδεκτη ή σύγκληση σκνεδρίου άπο άντι - 
προσώπο»ς πού άνέδειξε ή βία και ή νοθεία

δα (μέ 120.000 μέλη). Γιατί τό 
Εργατικό Κέντρο Καβάλας θά έκ- 
προσωπηθή μέ βάση 1.500 εργαζο
μένους, ένώ άπεκλείσθησαν 9.790 
εργαζόμενοι καί πλεΐστες σχλλες πα
ρόμοιες πράξεις διαστρεβλώσεως 
τού εργατικού φρονήματος. Συνέ
δριο μέ αυτή την ψευδή σύνθεση εί
ναι απαράδεκτο. ’Ήδη τό αρμόδιο 
Δικαστήριο Σερρών ακύρωσε τό 
Συνέδριο τού ’Εργατικού Κέντρου 
τής πόλεως του, γιατί έγινε μέ πα
ρόμοια μέσα. Τό αυτό πρέπει νά 
γίνη παντού δπου ό Νόμος δέν έ- 
φηρμόσθη καί κατεπνίγη ή θέληση 
τών εργαζομένων. Νά έπανεγγρα- 
φοΰν οί διαγραφεΐσες ’Οργανώσεις, 
νά εγγράφουν οΐ μή εγγεγραμμένες

Εργατικά Κέντρα καί ‘Ομοσπονδίες 
μέ πρώτο τό Εργατικό Κέντρο ’Α
θηνών, προχωρεί πλέον ή μεθοδική 
προετοιμασία γιά τήν έπανεγκατά- 
σταση τού Φ. Μακρή καί τής παρέ
ας του καί τού τωρινού σέ φασιστι
κή περί τήν διοίκηση τού κινήματος 
νοοτροπία, συμμάχου τους Τάκη 
Θεοδώρου (του Ε. Κ. Θεσσαλονί
κης) καί τής όμάδος του, στήν διοί-

ονάζοντες έκτακτους τών διαφόρων 
Υπηρεσιών τού Δημοσίου καί τών 
Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρα 7 — παρ, 2 — 
καί 8).

3. Η μονιμοποίηση τών έκτακτων 
και στις Τράπεζες νά διενεργήται 
μετά συμπλήρωση τριετίας και κα
τόπιν έκδόσεως Βασ. Διατάγματος. 
Καθιεροΰτο δηλ. αναγκαστική τριε-

οι μη ............... ,
Ταπεινός κομπάρσο'ς στην “δλη ύ- τά ,^ταστατικό

όθεση ό τωοινηη δ,ηηκτ,,ίνηη Lc_ ανωτεΡ“ν τους Οργανώσεων
στις συνταγματικές του διατάξεις.
Τότε τό Συνέδριο τής Γ.Σ.Ε.Ε. θά 
είναι γνήσιο, αντιπροσωπευτικό καί 
αδιάβλητο.

Από τόν Γεν. Γραμματέα τής Γ. 
Σ.Ε.Ε. κ. Iωσ. Γαλάτη έκλήθη νά

πόθεση 6 τωρινός διορισμένος (τε
λευταίος μετά άπό αλλεπαλλήλους 
διορισμούς άπό τήν εφαρμογή τού 
Ν. 4361)64) Γεν. Γραμματεύς τής 
Γ.Σ.Ε.Ε. κ. ’Ιωσήφ Γαλάτης, ό ό
ποιος μή διαθέτοντας βασική εργα
τική δύναμη πού νά τόν υποστηρί-

Δύο βασικότατα θέματα πού άπό 
καιρό έκκρεμούσαν, έτακτοποιήθη- 
σαν. Τό πρώτο άπετέλει τήν κυριώ- 
τερη αιτία αντιθέσεων μεταξύ τού 
Προσωπικού ώς προς τήν προέλευ
σή του (’Εθνικής - Άθήνών) καί ή 
μή επίλυση τού δευτέρου έφερε γε
νικά τό Προσωπικό τής Τραπέζης 
μας σέ μειονεκτικότερη θέση άπό 
τό Προσωπικό τών άλλων Τραπεζών, 
τού Δημοσίου καί τών λοιπών ’Ορ
γανισμών.

Ή βαρύνουσα τό προσωπικό τής 
’Εθνικής, πριν άπό τήν συγχώνευση, 
προσωρινότητα (δηλ. 6 πριν άπό 
τήν μονιμοποίηση χρόνος) τό έφερε 
κατά κανόνα, επόμενο στήν εξέλιξή 
του άπό τό προερχόμενο έκ τής Τρα
πέζης ’Αθηνών Προσωπικό. Διότι ή 
κατά τήν συγχώνευση τών Τραπε- 
ζών ένταξη τού προσωπικού δέν έ
γινε ανάλογα μέ τά έτη υπηρεσίας 
άλλά μέ τήν εσφαλμένη βάση τού 
κατεχομένου βαθμού. Ή Διοίκηση 
Κυριακοπούλου «εξίσωσε» τήν δια
φοράς μέ παράνομη, επιβολή καθυ- 
στερήσεως στο προερχόμενο έκ τής 
τ. ’Αθηνών προσωπικό.

Οΐ συσσωρευόμενες παρανομίες 
άφησαν αδιάφορη καί τήν Διοίκηση 
Χέλμη, πού ήταν άριστος εφαρμο
στής μεθόδων γενικής καθυστερήσε- 
ως τού Προσωπικού καί προωθήσεως 
παντός εύνοουμένου. Ή Διοίκηση 
Μαύρου άντιμετώπισε τό θέμα στην 
νόμιμη καί σωστή του βάση. Άφή- 
ρεσε άπό τούς έκ τής τ. Αθηνών 
τήν παράνομη καθυστέρηση μέ Πρά
ξη Διοικήσεως, δπως άλλωστε είχε 
έπιβληθή. ’Αλλά γιά τούς έκ τής 

: Εθνικής ήταν αναγκαία ή νομοθετι
κή ρύθμιση γιατί είς εκτέλεση νό
μου (τού γνωστού 2510)53) είχε 
κυρωθή, μέ Β.Δ. ή ένταξη τού 1953, 
ττου έπαγίωνε τόν χρόνο ττροσωρινό- 
τητος ^τοΟ προσωπικού τής παλαιάς 
Εθνικής. ’Αλλά ή άρση τής αδικίας 
δεν είναι ωλοκληρωμενη. "Ενα μέρος 
τού προσωπικού τής Ε.Τ.Ε., έκεΐνο 
πού προσελήφθη πριν άπό τό 1943 
(ο Νόμος θέτει τόν φρ<χγμό γιά τους 
-ττροσληψθέντες οπτό 1.1.43 εοος 28.
2.53) έξαιρεΐται. Παρά τις συλλο
γικές προσπάθειες, πού έφθάσαν μέ
χρι τό σημείο νά καθυστερήσουν τήν 
ρύθμιση τού θέματος, προκειμένου 
να επιτύχουν τήν ολοκλήρωσή του, 
ό άπελθών Διοικητής δέν έδέχθη 
την έπέκταση, άλλά τό «επιχείρημα» 
τών άντιδρασάντων. ‘Ότι δηλ. ή έν
ταξη τού J 943 είχε ρυθμίσει τό θέ
μα και είχε θέσει βάσεις ιεραρχίας, 
οί όποιες μέ τήν εξέλιξη πού έπη- 
κολούθησε ορθωθήκαν σέ οΐκοδόμη- 
Μθί__ τό ςόποΐο δέν έπρεπε νά θιγή. 
Τούτο δμως είναι εμφανέστατα άδι
κο, διότι ήδη ή ένταξη τού 1953 
δχι μόνο έθιξε τό οικοδόμημα, άλλά 
τό_ άνέτρεψε. Ή ένταξη άλλωστε 
τού 1943 δέν εξαφάνιζε τήν προσω
ρινότητα άλλά τήν περιόριζε στα 
I * 3 ^ έτη. Ή «καθεστηκυία τάξις» 
εις, τούς συναδέλφους τών σειρών 
τούτων είναι δημιούργημα πολλών 
καί δχΐς αδιάβλητων περιστατικών, 
ώστε τό^ επιχείρημα δτι «θά θιγή» 
νά στερήται σοβαρότητος. ΔΓ αυτό 
ή συλλογική ηγεσία κρατεί τό θέ
μα ανοικτά καί θά επιδίωξη μέ κάθε

μέσο τήν αποκατάσταση τών άδικη- 
θέντων, ώς καί τήν πιστή εφαρμο
γή τών έπιτευχθέντων καί προστα
σία τους άπό κάθε φαλκίδευση.

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

"Αρθρον 1.
1 .α) Υπάλληλοι τής ’Εθνικής 

Τρεπέζης τής ‘Ελλάδος, προερχόμε
νοι έκ τής τέως ’Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος, έκ τής συγχωνεύσεως 
τής οποίας μετά τής τέως Τραπέ- 
ζης^ ’Αθηνών προήλθεν ή άνωτέρω 
Τράπεζα, προσληφθέντες άπό 1.1. 
1943 μέχρι 28.2.1953, άρχικώς ώς 
προσωρινοί ή έπί συμβάσει ύπάλ- 
ληλοι τού Λογιστικού Κλάδου αυ
τής καί μετά τήν συγχώνευσιν τών 
ρηθεισών Τραπεζών ένταχθέντες ή 
μονιμοποιηθέντες είς βαθμόν τής ιε
ραρχίας τού νΰν ίσχύοντος ’Οργα
νισμού τής Υπηρεσίας τής ώς άνω 
Τραπέζης, έχοντες, συνεπεία τής 
προϋπηρεσίας των ύπό καθεστώς 
προσωρινότητας, συνολικόν άπό τής 
προσλήψεώς των χρόνον μείζονα τού 
υπό τού ρηθέντος Όργοτνισμού διά 
τόν βαθμόν είς όν ένετάχθησαν προ- 
βλεπομένου χρόνου, προωθούνται έν 
τφ βαθμό, όν κατέχουν σήμερον, 
κατά χρόνον ίσον πρός τήν διαφοράν 
μεταξύ τού ύπό τού ’Οργανισμού 
τούτου προβλεπομένου διά τόν βα
θμόν είς δν ένετάχθησαν συνολικού 
χρόνου υπηρεσίας καί τού χρόνου, 
δν ούτοι είχον διανύσει έν τή Ύπη,- 
ρεσία τής Τραπέζης μέχρι τής έντά- 
ξεώς των είς τόν βαθμόν τούτον.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΔΓ άποφάσεως Προέδρου Πρωτοδ. 

υπ αριθ. 8555)7-7-66 άπερρίφθη 
προσφυγή τών συναδ. Σωκρ. Κα- 
τσώλα, Ν. Μπαρμπαρέσου καί Ν. 
Κοντογιάννη διά τής όποιας έζητεΐ- 
το ή έκπτωσις τού νυν Δ. Σ. τού 
Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπ. Άθη- 
νών^ καί ό διορισμός προσωρινής δι- 
οικήσεως ύπό τόν συνάδ. Κ. Κα- 
τσούλη. Κατ’ ανακοίνωση τού Συλ
λόγου, ή θητεία τού παρόντος Συμ
βουλίου λήγει ήδη, κατόπιν τής ώς 
άνω Δικαστ. άποφάσεως, τό 6' δε
καήμερο Νοεμβρίου 1966.

Ό ^Πρόεδρος τού Συλλόγου ’Εμ
πορικής Τραπέζης σδ. Δη μ. Μαυ- 
ροκέφαλος άπεχώρησε τής Υπηρε
σίας. Γιά τήν αποχώρηση τού συναδ. 
Μαυροκέφαλου αισθάνονται ιδιαίτερη 
λύπη τοσο οι αυνάδ'ελφοί του δσο 
καί οί συνδικαλιστικοί κύκλοι γενι
κότερα. Ή σύνταξη τής Τραπεζιτι
κής τού εύχονται καλή ξεκούραση.

WNJ/V. VIVVI y IXU.U ι ικη I pit.- 3' I '1 ^
τής προσωρινότητα σέ δσες Τρόπε- λιτεύσεως. 
ζες θά είχαν εκτάκτους πρός μονι- ‘Η σύνθεση τού συνεδρίου εΐνατ έ- 
μοποίησι ("Αρθρα 5 καί 8). τσι προετοιμασμένη, ώστε κατά 70%

4. Νά είσαχθή καί στις Τράπεζες τουλάχιστον νά άποτελεΐται άπό μα- 
c θεσμός τού μονίμως έ κ τ ά- ΚΡΤ1 ~ θεοδωρικούς συνέδρους καί τό 
κ τ ° υ(!). Διότι μέ το άρθρο 9 «οί 20 - 30% έχει άφεθή γιά μία «διά 
έκ τών έκτακτων μή έπιθυμοΰντες ο- τ° θεαθήναι» άντιπολίτευση, τόν ρό

■ Λ * , 7 ----- · IX. I UJV . I CJCAC
ξη θα παιξη τον ρόλο ψευδοαντιπο- παραστή ατό Συνέδριο τής Γ.Σ.Ε

Ε. ό Γεν. Γραμματεύς τής Διεθνούς

ΔΟΡΕΑί ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ

πως μονιμοποιηθώσι παραμένουν έν 
τή Υπηρεσιςτ, ύφ’ ήν ιδιότητα ύπη- 
Ρετ°βσι μέχρι τής φυσιολογικής έκ 
τής Υπηρεσίας εξόδου των...».

ΑΜ,ΕΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣ ΙΣ 
ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Συνομοσπονδίας τών ’Ελευθέρων 
Εργατικών Συνδικάτων (Δ.Σ.Ε.Ε. 
Σ.) συνάδ. Όμάρ Μπεκιοΰ. Σέ συ
νεννόηση ^ μέ τόν συν. Μπεκιοΰ ή Γ. 
Σ.Ε.Ε. οργανώνει γιά τήν 14.7.66 
σύσκεψη «όλων τών συνδικαλιστικώνλο τής οποίας οΐ γνήσιες συνδικα- -----υί των συνοικοΛίστικων

λιστικές δυνάμεις δέν έχουν καμμία τάσεων» υπό τήν προεδρίοο/ του διά 
πρόθεση νά παίξουν. Τό προετοι- νεί έξευρεθοΰν λύσεις εξόδου τού Έλ- 

ζν. μαζόμενο συνέδριο τής Γ.Σ.Ε.Ε. πού ληνικοΰ Εργατικού Κινήματος άπό 
ωρισθη τελικά γιά τις 24.7.66 εΐ- τήν κρίση. Ή πρόσκληση όμως τής 
ναι άπο τώρα νοθο. Γιατί θά έχη Γ.Σ.Ε.Ε. άπευθύνετσ, σέ Όργανώ- 
τσυς 77 εκλεγεντες μακρικούς συν- σεις καί πρόσωπα πού στο σύνολό 

Ήταν απόλυτα φανερό ότι οΐ δια- ε°Ρ°μς του 7°υ συνεδρίου - ζούγκλας τους θά δημιουργήσουν σύνθεση τήη 
τάξεις αυτές δέν ήταν μόνον άδικες. ‘,ου Εργατικού Κέντρου Αθηνών συσκέψεως ανάλογη πρός τήν παοα 

Ηταν καί ήθ,κά απαράδεκτες. Καί ^ε£ε,ου Πειροα^ς). Γ,ατ, θά έ- πάνω του «συνεδρίασής Γ Σ Ε Ε 
πολίτικα ύποπτες. Προσέβαλαν ευ- χη τους συνέδρους του Κασιματη Π μ, , Ή
θέως καί τό κοινό περί δικαίου αί- (έκκ°λαττπκή μηχανή Αναγεννήσεως 'Ροετο'μαζεται απο την Γ.Σ.Ε.Ε. 
σθημα. Οΐ σκοποί γιά την ούσια- Φώτη ΜακΡη) πού έξελέγησαν στο ^'«σύσκεψη - παγίδα γιά τις γνή- 
στική κατάργηση τού, άπό" τής συ- έρήμην τής ’Εργατικής Τά- 1 συνδικαλιστικές δυνάμεις, οΐ ό-
στάσεως τών Τραπεζών, καθεστώτος ^εως Τ°μ Πειραιώς^ ιΓατΐ θά μετέ- ποιες, ώς έκ τούτου ήρνήθησαν νά 
εργασίας τών τραπεζικών ύπαλλή- λουν °' _σύνεδροι τής ‘Ομοσπονδίας παραστούν. Σχετικό έγγραφο τής Ό- 
Xav, ήταν αρκετά διαφανείς. Ό κίν- Ιδιωτικών Υπαλλήλων τού γνωστού μοσπονδίας μας άπηυθύνθη στήν Γ. 
δυνος νά παραδοθοΰν καί οΐ Τρόπε- Π?τσοαζή (Σγούρδας) «εκλεγμένοι» Σ.Ε.Ε. καί έκοινοποιήθη στον συν. I 
ζες βορά στον Μινώταυρο τής Κομ- μονο ,σπ° 45^ όργανώσεις ίδιωτ. ύ- Μπεκιοΰ.
ματικής άσυδοσίας ήταν άμεσος. παλλήλων (μέ 15.000 μέλη) άπό Ή ‘Ομοσπονδία μας oucoc δπωο 
„ /Α λ λ ά έδώ έτέθη πρό- Τ'ς U0 TOU UTT0pXOW 'Ελλά- κα; ο| λ^1ττές γνηΈ,ες^κάλΤι- 
βλήμα ύπάρξεως γιά τούς ι— κές ’Οργανώσεις πιστεύοντας στις
Τραπεζικούς. Άπειλήθηκε ά- . , , t καλές προθέσεις τού Γεν. Γραμμα-
μεσα ή σταδιοδρομία τους, τό μέλ- Λογω πληθώρας ύλης επιστο- τέως τής Δ.Σ.Ε.Ε.Σ έγνώρισαν σ’ 
λον τους, ή έπαγγελματική τους ύ- λες πρός τήν «Τραπεζίτιχήν» αυτόν, δτι έπιθυμοΰν νά έκθέσουν τις
άκ°οΖ5ήσ<σςη 4ητρΓεζ,κδόίπεάγ- στο έπόμενο ή σχετική
Υελμα * φύλλο. συζητηοη σε Ιδιαίτερη με αυτόν συ-

ΓΓ αυτό, ομόφωνα καί καθολικά_________________________________ Κ<πά ^ έ'λευσΠ ^

Κωνστ)νου Ίατροπούλου Ύπο- 
διευθυντοΰ Έπιθεωρήσεως τής ’Ε
θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος είς 
μνήμην τής άποβιωσάσης Παρα
σκευής Ποτηροπούλου, μητρός τού 
Ύποδ)ντοϋ Έπιθεωρήσεως τής Ε
θνικής _ Τραπέζης τής Ελλάδος κ. 
Γεωργίου Ποτηροπούλου, Δρχ. 250.

Προσωπικού Δ)σεως Έπιθεωρή- 
σεως^ τής Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος είς μνήμην τής Παρασκευ

ής Ποτηροπούλου, μητρός τού Ύπο- 
διευθυντοΰ τής Εθνικής Τραπέζης 
της Ελλάδος κ. Γεωργίου Ποτηρο
πούλου, Δρχ. 2.370.

Συνάδελφων Κεντρικού Καταατήτ 
ματος κ.κ. Ν. Βρεττοΰ, Μ. Τρωϊά- 
νου, Δ; Βαμβάκου, I. Στρατήγη καί 
Π. Κλήμη είς μνήμην τού παλιού καί 
άγαπη μένου των προϊσταμένου Δη- 
μητρίου Μαρούδη, Δρχ. 500.

Είς μνήμην Γ. Καραπάνσυ 
Προοΐοπικόν Καταστήματος Πραξι- 
τέλους, Δρχ. 520, υπέρ ’Ορφανο

ί τροφείου Βουλιαγμένης.
Είς μνήμην τού συναδέλφου ΔΗ- 

ΜΗΤΡI ΟΥ ΑΛΑΡΟΥΔΗ, ό συναδ. κ. 
στείλε δρχ. 500 (πεντακοαίας) υ
πέρ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
I — Βασίλειος Παπαδόπουλος — 
Μαίρη Πεντεδέκα, ήρραβωνίσθησαν.

Κώστας Γεωργίου Τσούκαλος 
(Καταστήματος Κορωπίου), Μαρία 
Δημ. Καραθανάση, έδωσαν άμοι- 

ι βαίαν ύπόσχεσιν γάμου. I

Τήν 27 τρέχοντος διενεργήθησαν 
αρχαιρεσίες στο Σύλλογο Υπαλλή
λων Τραπέζης Βιομηχανικής Άνα- 
πτύξεως.

Έψήφισαν 329 έπί συνόλου εγ
γεγραμμένων 372. 'Έγκυρα ψηφο
δέλτια 329.

Εκλέγονται κατά σειρά έπιτυ- 
χίας:

Α) Σ τό Διοικητικό Συμ
βούλιο:

Αιναράς Γεώργιος 
Νομικός Ρωσσέτος 
Καρμανιόλας Λάζαρος 
Σγουρός ’Ιωάννης 
Ζαΐρης ’Ιωάννης 
Νικολάου Σπυρίδων 
Αιμπεράτου Νίκη 
Κωνσταντίνου Ευάγγελος 
Ράπτης Γεώργιος.
Για τ ή ν Έξελεγκτ 

Επιτροπή:
'Αριστομένης Βασιλόπουλος 
Σωτήριος Λουκόπουλος 
’Ιωάννης Γραμματίκας.

" ι κ ή

Στις^ 25 ’Ιουνίου καί έπί παρου
σία τού Δημάρχου καί τού Δημοτι
κού Συμβουλίου, καθώς καί πλήθους 
κόσμου, έτελέσθησαν τά έγκαίνια 
τού Κέντρου Παιδικής Χαράς, κειμέ
νου έπι τών οδών Πλάτωνος καί Ά- 
χιλλέως, είς την Καλλιθέαν.

έν λόγφ Παιδική Χαρά έδημι- 
ουργήθη μέ έξοδα τού Δημοτικού 
Συμβουλίου — τού έν λόγφ Δήμου 
— καί τού συναδ. Σταύρου Πιερ- 
ρουτσάκου εις μνήμην τής συζύγου 
του Αικατερίνης. Σχετική αναμνη
στική πλάκα ένετειχίσθη κατά τήν 
διάρκειαν τής τελετής.

_ Ή; φιλάνθρωπη χειρονομία τιμά 
τόν εκλεκτόν συνάδελφον άλλά καί 
τόν άνθροοπον. j

6) Ή πρσώθησις αύτη δέν μετα
βάλλει τήν έν τφ κατεχομένφ βαθμφ 
αρχαιότητα, άλλ’ απλώς συντέμνει, 
κατά τόν έν έδαφίφ α' καθορτζόμε- 
νον χρόνον, τόν χρόνον τόν άπαιτού- 
μενον πρός κρίσιν διά προαγωγήν 
ή προσαύξησιν.

2.α) Ώς χρόνος προσωρινότητας 
έν τή έννοια τής ανωτέρω παραγρά
φου λογίζεται ό χρόνος τής πραγμα
τικής καί ευδόκιμου υπηρεσίας τών 
ρηθέντων υπαλλήλων ώς προσωρι
νών ή έπί συμβάσει υπαλλήλων τού 
Λογιστικού Κλάδου αυτής.

Είς τόν χρόνον τούτον προσωρινό
τητας δέν συνυπολογίζεται:

αα) Ό χρόνος τυχόν παρατάσε- 
ως, έξ οίασδήποτε αίτιας, τού προ
βλεπομένου, ύπό τού κατά τήν πρόσ- 
ληψιν τών υπαλλήλων τούτων, ίσχύ
οντος Κανονισμού προσλήψεως προ
σωρινού προσωπικού, χρόνου υπηρε
σίας των ώς προσωρινών ή έπί συμ- 
βάσει.

66) Ό χρόνος τυχόν υπηρεσίας 
των ώς προσωρινών Είσπρακτόρων 
ή Κλητήρων, εξαιρέσει τού χρόνου 
υπηρεσίας τών ώς προσωρινών Είσ
πρακτόρων προσληφθέντων, οϊτινες 
άρχήθεν ήσχολοΰντο είς καθήκοντα 
Λογιστικού Υπαλλήλου καί ύπο- 
στάντες, ύπό τήν ίδιότη,τά των τού
την, σχετικήν δοκιμασίαν, μετετάγη- 
σαν είς τόν βαθμόν τού Δοκίμου τού 
Λογιστικού Κλάδου.

6) Έκ τού κατά τό έδάψιον α' 
τής παρούσης παραγράφου χρόνου 
προσωρινότητας άφαιρεΐται τό χρο
νικόν διάστημα τυχόν χορηγηθείσης 
είς τούς έν λόγφ υπαλλήλους, μ ε- 
τ ά τήν 28.2.1953, προωθήσεως, 
έπί σκοπφ άρσεως, ολικής ή μερι
κής, τής προσωρινότητός των.

Ά ρ θ ρ ο ν 2
1. Υπάλληλοι τής Εθνικής Τρα

πέζης τής Ελλάδος Α.Ε., έχοντες η 
είς τό μέλλον άποκτώντες πτυχίον ά- 
νωτάτης σχολής τής ημεδαπής ή ι
σοτίμου τής αλλοδαπής, προωθούν
ται άμα τή ένάρξει ισχύος τού πα
ρόντος ή έν τή δεύτερα περιπτώσει 
άμα jrij λήψει τού πτυχίου των κατά 
δύο έτη έν τφ βαθμφ δν ούτοι κατά 
τόν χρόνον τούτον κατέχουν, έφ’ Ο
σον κατά τά δύο προηγούμενα τής; 
ένάρξεως ισχύος τού παρόντος ή άν- 
τιστοίχως τής λήψεως τού πτυχίου 
των έτη ή παρά τή Τραπέζη ταύτη: 
υπηρεσία των κρίνεται έκ των φύλ
λων ποιότητας αυτών ώς ευδόκιμος, 
άλλως, μή πληρουμένης τής τελευ
ταίας τούτης προϋποθέσεως ή άνω
τέρω προώθησις χορηγείται άμα τή. 
συμπληρώσει δύο συναπτών ετών 
ευδόκιμου υπηρεσίας έντός τής επο
μένης τής ένάρξεως ισχύος τού 
παρόντος ή τής λήψεως τού πτυχίου 
των διετίας.

Ή προώθησις αϋτη νοείται ύφ” 
ήν έννοιαν ορίζεται έν έδαφίφ 6' τής 
παραγράφου 1 τού άρθρου 1.

2. ‘Υπάλληλοι τής άνωτέρω κα
τηγορίας προσληφθέντες έπί βαθμφ 
ανωτέρφ τού Δοκίμου, ή τυχόντες 
οίασδήποτε προωθήσεως λόγω τής. 
ιδιότητάς των ώς πτυχιούχων δέν δι
καιούνται τής άνωτέρω προωθήσεως 
ή λαμβάνουν τούτην μειωμένην κα
τά^ τόν χρόνον τής χορηγηθείσης αύ- 
τοΐς προωθήσεως.

"Α ρ θ ρ ο ν 3

Αί οικονομικά! συνέπειαι έκ τής. 
προωθήσεως περί ής τά άρθρα 1 
καί 2 επέρχονται άπό τής χορηγή- 
σεως αυτής ήτοι άπό τής ένάρξεως, 
ισχύος τού παρόντος ή κατά τάς. 
διακρίσεις τού άρθρου 2 άπό τής. 
λήψεως τού πτυχίου τών έν- αύτφ 
υπαλλήλων ή τής συμπλη ρώσεως δύο 
ετών ευδόκιμου υπηρεσίας, άποκλει- 
ομένης όπωσδήποτε τής αναδρομι
κής έπιβαρύνσεως τής Εθνικής Τρα
πέζης τής Ελλάδος Α.Ε.

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Στις σχολές έκπαιδεύσεως τής 

Τραπέζης μας λει~ούργησε σεμινά
ριο σέ 4 τμήματα πάνω σέ θέματα 
εργασιών έξωτερικοΰ.

Στα τμήματα αυτά στα όποια δί
δαξαν οΐ συνάδ. κ.κ. Β. Χριστοδού
λου, Ν. Κατεβαίνης, Ν. Μελισσαρό- 
πουλος και Γ. Γκόνης, φοίτησαν συ
νολικά 150 συνάδελφοι τής περιο
χής ’Αθηνών - Πειραιώς καί μερικοί 
άπό τά πλησιέστερα έπαρχιακά κα
ταστήματα. Τήν δλη λειτουργία τοΰ 
σεμιναρίου έπόπτευσε ή υπηρεσία 
έπαγγελματικής έκπαιδεύσεως προ
σωπικού. Στούς παρακολουθήσαντες 
ανελλιπώς τις εργασίες τού σεμινα
ρίου, θά δοθούν σχετικές βεβαιώ
σεις.


