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θ’ ΑΠΟΤΕΑΗ ΟΝΕΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
Ε0Ν. ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΗ 
ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

— Τό Προσωπικό τής Εθνικής Τραπέζης χρόνια πα
λεύει να έξομοιωθή μέ τό προσωπικό των Τραπεζών Ελλά
δος καί ’Αγροτικής από τό όποιο πάγια υπολείπεται ώς 
προς την έξέλιξη.

— Ή Τράπεζα τής Ελλάδος μέ σειρά πράξεων Διοι- 
κήσεως καί ή ’Αγροτική μέ νέο, βελτιωμένο ’Οργανισμό 
Υπηρεσίας, βελτιώνουν ακόμα την θέση τού Προσωπικού 
τους.

— Ή Εμπορική Τράπεζα μέ προγραμματισμό μεγα
λύτερης ανόδου της έθέσπισε ’Οργανισμό Υπηρεσίας πού 
εξασφαλίζει λαμπρή έξέλιξη στο προσωπικό της καί στα 
πλεΐστα σημεία, ούτε συγκρίνεται μέ τόν ’Οργανισμό τής 
’Εθνικής πού γίνεται έτσι ακόμη πιο αναχρονιστικός.

— Ό ίδιος ό ’Οργανισμός τής Εμπορικής Τραπέζης 
πρόκειται νά ίσχύση καί στήν Ίονική - Λαϊκή.

— ’Έτσι ή ’Εθνική παραμένει μέ τόν ίσχύοντα άντι- 
υπαλληλικό καί μεσαιωνικό ’Οργανισμό της.

— Σέ έποχή αλλαγμένης πολιτικής καταστάσεως πού 
καταδικάζει σέ όλες της τις εκδηλώσεις, σέ δλα τά σημεία 
τήν προκάτοχό της καί ιδίως στήν κοινωνική της πολιτική 
καί στο χειρισμό των έργατοϋπαλληλικών θεμάτων, ή Ε
θνική Τράπεζα ρυθμίζει τήν σχέση εργασίας μέ κανόνες 
τής πιο σκοτεινής περιόδου αύτοΰ τού παρελθόντος.

— Σέ έποχή διοικήσεως τής Τ ραπέζης άπό τόν Γεώρ
γιο Μαύρο ισχύει ’Οργανισμός κατασκευασμένος άπό τόν 
Κωστή Ήλιάσκσ.

— 'Η παρούσα Διοίκησις τής Τραπέζης δέν πρέπει 
νά άνεχθή περισσότερο τόν επονείδιστο ίσχύοντα οργανι
σμό πού σέ σχέση μέ τις λοιπές Τράπεζες δίνει στήν Ε
θνική Τράπεζα τήν σφραγίδα τής καθυστερήσεως, τού σκό
τους, τής δυσκινησίας καί τής παρακμής.

— Τό δηλητήριο τού Ήλιασκικοΰ ’Οργανισμού μπο
ρεί νά τρέφη τις σκοτεινές δυνάμεις τού παρελθόντος πού 
βρίσκονται ριζωμένες στήν Τράπεζα καί πού, αλλοίμονο, 
έκπροσωποΰνται μέ υπεύθυνα γιά τά ζητήματα τού Προ
σωπικού πρόσωπα. Θανατώνει δμως καί τό Προσωπικό της 
καί εκφυλίζει τήν πορεία καί τήν ανάπτυξη τής Τραπέζης. 
Δημιουργεί μία κατάσταση αντίθετη προς τήν προέλευση, 
τις αρχές, τις φιλοδοξίες καί τό πρόγραμμα τής παρούσης 
Διοικήσεως. ΓΓ αυτό πρέπει νά ξεκαθαρισθή τό έ'δαφος, 
νά άποτοξινωθή ό μηχανισμός τού 'Ιδρύματος, νά λειτουρ- 
γήση μέ υγιείς αντιλήψεις ή μηχανή τής Διευθύνσεως Προ
σωπικού, νά δοθή εις τό 'Ίδρυμα καί τό Προσωπικό ό ’Ορ
γανισμός πού αρμόζει στήν ’Εθνική Τράπεζα τού 1965.

— Στις εορτές τής εκατονταετίας τού Ίδρόμοττος θά 
πρέπει τό Προσωπικό νά πάρη μέρος ουσιαστικά, έχοντας 
δηλ. πραγματική χαρά, γιατί θά έχη τόν καινούργιο ’Ορ
γανισμό του.

Μεγαλειώδης συγκέντρωση εργατικών 
στελεχών γιά τήν έξυγίανσι τον 
Εργατικόν Κέντρου Αθηνών
Τήν 1)3)65 έπραγματοποιήθη 

στό θέατρο «Κεντρικόν» μεγαλειώ
δης συγκέντρωσις συνδικαλιστικών 
στελεχών πού οργάνωσε ή «Εύρεΐα 
Δημοκρατική Συνδικαλιστική Συνερ
γασία». Σ’ αυτήν μίλησαν ό πρόε
δρος του Συλλόγου τών Υπαλλή
λων τής Εμπορικής Τραπέζης συ
νάδελφος Μαυροκέφαλος, ό πρόεδρος 
τών υπαλλήλων ’Αεριόφωτος ’Αθη
νών κ. Χατζηβασιλείου, ό Γεν. Γραμ- 
ματεύς τού συλλόγου τής ’Εμπορι
κής συνάδ. Γκούτας, ό αντιπρόεδρος 
τών Έμποροϋπαλλήλων κ. Λυκού- 
δης καί ό πρόεδρος τού Σ.Ε.Η. κ. 
Μεσολογγίτης. Τήν συγκέντρωσι ε
πίσης χαιρέτησεν ό πρόεδρος τών 
έμποροϋπαλλήλων κ. Γιαννόπουλος. 
Στόχος δλων των ομιλητών καί φυ
σικά τής «Εΰρείας Δημοκρατικής 
Συνδικαλιστικής Συνεργασίας» είναι 
ή εξυγίανση τού ’Εργατικού Κέν
τρου ’Αθηνών καί ή πραγματοποί- 
ησι ενός δημοκρατικού - ενωτικού - 
γνησίου συνεδρίου πού θά έκλέξη 
μία δημοκρατική ζωντανή διοίκησι 
στο πρώτο εργατικά κέντρο τής χώ
ρας. ’Επίσης κατηγγέλθη ό Υπουρ
γός έργασίας κ. Μπακατσέλος, δτι 
είναι έμπνευστής σχεδίου γιά τήν 
κατάληψι τού συνδικαλιστικού χώρου 
άπό ένα κεντροδεξιό σχήμα κάθε άλ

λο παρά εξυπηρετικά γιά τούς ερ
γαζομένους καί έσημειώθη ή συνω
μοσία πού έπανέφερε στήν ΓΣΕΕ 
τούς Μακρήδες καί Θεοδωρικούς. ’Ε
πίσης δόθηκαν στοιχεία γιά τις νί
κες τών δημοκρατικών αντιπροσώ
πων στις αρχαιρεσίες τών σωμα
τείων. Μιά ακόμη δασική προϋπό- 
θεσι γιά τήν εξυγίανση τού ΕΚΑ, 
έτόνισαν οι ομιλητές, είναι καί ή έ- 
πανεγγραφή τών διαγεγραμμένων 
σωματείων. Τά αιτήματα καί οί ε
πιτεύξεις τής Ε.Δ.Σ.Σ. περιλαμβά
νονται σέ εμπνευσμένη προκήρυξι 
πού δημοσιεύουμε σέ άλλη στήλη.

Στό τέλος τής συγκεντρώσεως, 
διαβάστηκε ψήφισμα πού συνοψίζε
ται στά εξής: Νά συγκεντρωθούν 
στή δύναμι τού ’Εργατικού Κέντρου 
όλες οί συνδικαλιστικές οργανώσεις 
τών ’Αθηνών. Νά εγγράφουν στό 
ΕΚΑ δλα τά έκτος τής δυνάμεώς 
του Σωματεία. Καί τό συνέδριο τού 
ΕΚΑ νά πραγματοποιηθή οπωσδή
ποτε τόν ’Ιούλιο, μέ συνθήκες αδιά
βλητες καί δημοκρατικές.

’Ανάλογη συγκέντρωσι πραγμα
τοποιήθηκε καί στή Θεσσαλονίκη 
άπό τούς «115» μέ εξαιρετική επι
τυχία καί ή όποια είχε μεγάλη άπή- 
χησι μεταξύ τών εργαζομένων τής 
Βορείου Ελλάδος.
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οικονομικόν χώρον, άνένδοτος αρ- 
νηνις ;κανοπο ιήσεως τών δικαί
ων αιτημάτων τών ύπαλλήλων 
καί συστηματική προσπάθεια 
διαφθοράς τούτων), διά μέν τό

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
’Έτος συγκλονιστικών γεγονότων εις τούς εθνικόν, πολιτι

κόν, κοινωνικοοικονομικόν καί συνδικαλιστικόν τομείς ύπήρξεν 
ή άπολογιζομένη συλλογική περίοδος. ’Ωσαύτως, σημαντικαί ε
ξελίξεις έσημειώθησαν καί εις τό "Ιδρυμα τόσον άπό πλευράς 
Διοικήσεως δσον καί άπό πλευράς Προσωπικού.

Εις τόν ’Εθνικόν τομέα έδέσποσεν ό έπικός άγων τών Κυ
πρίων αδελφών μας διά τήν έκπλήρωσιν τού προαιώνιου πόθου 
των, τής Ένώσεως μέ τήν μητέρα Ελλάδα. Μέ μόνην τήν όλό- 
θερμον ήθικήν καί υλικήν συμπαράστασίν της ή δράξ τών γενναίων 
άψηφά τήν άπροκαλύπτως. εχθρικήν προς τήν ΐεράν ύπόθεσιν 
στάσιν τών μεγάλων συμμάχων μας καί αγωνίζεται νά τύχουν 
καί εις τήν περίπτωσιν τής Κύπρου, έφαρμογής αί άρχαί τής 
ανεξαρτησίας καί αύτοδιαθέσεως τών λαών, αί όποΐαι εν τούτοις 
αποτελούν εμβλήματα τού λεγομένου ελευθέρου κόσμου, έν όνό- 
ματι τών οποίων έπιδιώκεται ή σφυρηλάτησις τής αλληλεγγύης 
τών δημοκρατικών χωρών.

Έξ άλλου, εις τόν πολιτικόν τομέα έπραγματοποιήθη, έντός 
τών αστικών πλαισίων, διά τής αλλαγής τού εις τήν εξουσίαν 
κόμματος, αισθητή βελτίφσις εις τήν νοοτροπίαν τών κυβερνών- 
των, αί κύριαι έκδηλώσεις τής όποιας συνίστανται εις τήν έμ- 
πέδωσιν τής πολιτικής δημοκρατίας, τήν διδσμένην έ'μφασιν εις 
τήν Παιδείαν, τήν προσπάθειαν διά τήν καλυτέραν, ίδίςι μέσω 
έπιδοτήσεων τών αγροτικών προϊόντων, διανομήν τού εθνικού ει
σοδήματος καί τήν άπόπειραν έξυγιάνσεως τού συνδικαλιτικοΰ 
κινήματος τής χώρας. Ώς είκός, αί έν προκειμένφ άλλαγαί δέν 
σημαίνουν δτι καί πάσαι αί άναληφθεΐσαι κυβερνητικά! πρωτο- 
βουλίαι υπήρξαν, ίδίςι άναφορικώς προς τούς εργαζομένους (α
σφαλιστικά Ταμεία, φορολογικόν), έπιτυχεΐς.

Πάντως, δέον νά όμολογηθή ει9 τ°ν ευρύτερον ευρωπαϊκόν 
δτι ή έπικρατήσασα έν γένει 
δημοκρατική ανοχή έπέτρεψεν εις 
πολλούς κλάδους έργαζομένων νά 
προβάλουν έντονώτερον τά άπό 
μακροΰ εκκρεμή ζητήματά των 
καί νά επιζητούν άποφασιστικώ- 
τερον τήν έπίλυσίν των. ’Εντεύ
θεν οί αλλεπάλληλοι άπεργιακοί 
αγώνες, οί όποιοι, όσσνδήποτε 
καί αν ενοχλούν τούς αρμοδίους, 
είναι πλήρως ήτιολογημένοι, διό
τι άποσκοπούν, εις τήν μεγίσπην 
πλειοψηφίαν των, εις τήν ίκανο- 
ποίησιν αξιώσεων απολύτως θε
μιτών καί έντός τών ορίων τών 
υφισταμένων δυνατοτήτων.

Προς τούτοις, ύψίστην ένέχει 
σπουδαιάτητα ή άναληφθεΐσα, 
εις τά πλαίσια τής γενικωτέρας 
προσπάθειας διά τόν έκδημοκρα- 
τισμόν, προσπάθεια κατεδαφίσε- 
ως τού αμαρτωλού καθεστώτος 
τής Μακρικής ΓΣΕΕ, τό όποιον 
έπί δύο σχεδόν δεκαετηρίδας κα- 
τεδυνάστευε καί κατεπρόδωσε 
τούς "Ελληνας έργαζομένους.
Βεβαίως ό έπί τού προκειμένου 
κυβερνητικός χειρισμός δέν ύ
πήρξεν ό ένδεδειγμένος, ύπό τήν 
έννοιαν δτι τά ληφθέντα σχετι- 
κώς νομοθετικά μέτρα είναι ανε
παρκή, τά δέ άναδειχθέντα εις 
τήν προσωρινήν Διοίκησιν τής 
ΓΣΕΕ πρόσωπα στερούνται έν 
πολλοΐς καί ικανότητας καί πεί
ρας διά τήν έπιτέλεσιν τού έρ
γου των. Έν τούτο ις δέν πρέπει 
νά μάς διαφεύγουν αί προκλη- 
θεΐσαι ύπό τού αρτίου Μακρικοΰ 
μηχανισμού λυσσώδεις Αντιδρά
σεις αϊτινες άπεκορυφώθησαν 
διά τών έπεμβάσεων διεθνών συν
δικαλιστικών «φυσιογνωμιών», 
αί όποΐαι, είρήσθω έν παρόδφ, 
πάντοτε έφρόντιζον νά καλύπτουν 
τό καθεστώς διαλύσεως τού έρ- 
γατικοΰ μας Κινήματος.

’Αλλά καί εις τήν ’Εθνικήν 
Τράπεζαν έσημειώθησαν, κατά τό 
διαρρεΰσαν συλλογικόν έτος, α
ποφασιστικοί άλλαγαί. Έν πρώ- 
τοις άπήλθεν ό κ. Χέλμης, οστις 
έπί μίαν εξαετίαν άπετέλει, ώς 
έκ τής έν γένει πολιτείας του 
(κακή πολιτική τοποθετήσεων, 
αδυναμία καθορισμού τών αναγ
κών τού Ιδρύματος καί τών κα
τευθύνσεων προς τάς όποιας έ- 
δει νά στ ραφή ή δραστηριότης 
τούτου έν όψει τής έντάξεώς μας

Σωματείου ή δραστηριότης τών 
δύο συλλογικών οργανώσεων έ- 
νηρμονίσθη εις τοιοΰτον βαθμόν, 
ώστε νά δύναται νά λεχθή δτι έν 
τή ουσία έπήλθεν ή ποθητή ένο- 
ποίησις εις τόν έν λόγφ τομέα. 
Ώς έκ τούτου, αί κατωτέρω ά- 
ναφερόμεναι έπιλύσεις αιτημά
των αποτελούν έπιτεύγματα κοι
νά τών δύο Συμβουλίων, δυνάμε- 
να νά περιληφθοΰν πανομοιοτύ- 
πως εις άμψστέρους τούς απολο
γισμούς. Παραθέτομεν ένδεικτι- 
κώς τά κυριώτερα έκ τών έν λό
γφ έπιτευγμάτων, λεπτομερής ά- 
παρίθμησις τών όποιων διαλαμ
βάνεται εις τήν έν συνεχείςι δη- 
μοσιευομένην εύρυτέραν άνάπτυ- 
ξιν τής κατά τό άπολογιζόμενον 
έτος συλλογικής δραστηριότητας 
καί τών γενικωτέρων συνθηκών 
έντός τής όποιας αυτή άνεπτύ-
χθη·

1 ) Καθορισμός τού τρόπου 
λειτουργίας τής Προικοδοτήσε
ις-

2) Αϋξησις άπό 1—1—64 
τής β' προσαυξήσεως εις 15% 
διά τούς άνω τού Λογιστοΰ Α' 
βαθμούς.

3) Έπαύξησις έπιδόματος πο- 
λυετίας διά τού συνυπολογισμοΰ 
τής προϋπηρεσίας.

4) Αϋξησις τών καταβαλλόμε
νων προμηθειών έξ ασφαλίστρων 
κατά 1 0%.

5) Προσήκων υπολογισμός 
τής έκ τού άψανοϋς μισθού δια-

καταβολικής διενεργείας τούτων 
δίς τού έτους.

7) Επιστροφή ήμερομισθίων 
απεργιών 1963.

8) Ρύθμισις τού θέματος τής 
τριετούς προσωρινότητας τών νε- 
οπροσλαμβανομένων συναδέλ
φων.

9) ’Έναρξις θετικών συζητή
σεων διά τήν κατάρτισιν τού νέ
ου ’Οργανισμού Υπηρεσίας.

10) Έπέκτασις έπιδόματος έ- 
στιάσεως εις έπαρχιακούς συνα
δέλφους.

Σημειωτέον δτι καί κατά τό 
λήξαν έτος οί έκ τών συναδέλφων 
ύποδυόμενοι τόν ρόλον τής άντι- 
πολιτεύσεως ούδεμίαν ένεφάνι- 
σαν έποικοδομητικήν δραστηριό
τητα, περιορισθέντες κυρίως εις 
έκστρατείαν ψιθύρων προς δια- 
βολήν τής Έκπροσωπήσεως καί 
τήν ύπονόμευσιν τών προσπαθει
ών διά τήν όλοκλήρωσιν τής ένο- 
ποιήσεως τών συλλογικών οργα
νώσεων. Αί έπί τού προκειμένου 
ένέργειαί των έλαβον πλέον συγ- 
κεκριμένην μορφήν άπό τήν αρ
χήν τού τρέχοντος έτους, οτε κα
τέστη τεχνικώς δυνατή ή σύγκλη- 
σις έκτάκτου Γενικής Συνελεύσε- 
ως διά τήν τροποποίησιν τών 
άρθρων τού Καταστατικού. Σκο
πός τών προταθεισών τροποποι
ήσεων ύπήρξεν, ώς γνωστόν, άψ? 
ενός μέν ή συμμόρφωσις προς 
τάς έπιταγάς τού Νόμου 4361 ) 
64 άψ’ ετέρου δέ ή πλήρωσις τών

(.V) 1^1 tales'
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"Ιδρυμα μόνιμον κίνδυνον καί 
φραγμόν εις τήν περαιτέρω πρό
οδόν του, διά δέ τό Προσωπικόν 
πραγματικόν έφιάλτην.

Έξ άλλου ή άνάδειξις ώς Δι- 
οικητοΰ τής Τραπέζης τού κ. Γ. 
Μαύρου, έπιφανοΰς στελέχους 
τής κυβερνώσης παρατάξεως, ι
κανού καί μελετημένου οικονομο
λόγου, προεκάλεσε γενικήν έντός 
καί έκτος τού Ιδρύματος ί- 
κανοποίησιν καί ένέπνευσε τήν 
πεπσίθησιν δτι ύπό τήν καθοδή- 
γησίν του ή ’Εθνική Τράπεζα θά 
έπιτελέση τήν γενικωτέραν έθνι- 
κοοικονομικήν της αποστολήν.

Περαιτέρω ή ύπερωρίμανσις 
τής ιδέας τής ένότητος τών έρ
γαζομένων εις τό "Ιδρυμα, εΐχεν 
ώς συνέπειαν τήν άντικατάστα- 
σιν τών εις τήν Διοίκησιν τού 
άδελφοΰ σωματείου τών ύπαλλή
λων τής τ. Τραπέζης ’Αθηνών 
προσώπων, κυρίων, ώς γνωστόν, 
ύπευθύνων διά τήν μή έπίτευξιν 
μέχρι τοΰδε τής ένοποιήσεως τών 
συλλογικών καί λοιπών οργανι
σμών τού Προσωπικού, διά νέων 
συναδέλφων, αποφασισμένων νά 
συνεργασθοΰν είλικρινώς μετά 
τού λογοδοτοΰντος Συμβουλίου 
καί έπί τών τρεχόντων ζητημά
των καί διά τήν συνένωσιν τών 
κατακερματισθεισών δυνάμ ε ω ν 
τών έργαζομένων εις τό "Ιδρυμα. 

Άπό τής άναδείξεως τής νέας

φοράς (τό κοινώς λεγόμενον 3%) 
προσθήκη ταύτης εις τόν μισθόν 
καί έναρξις καταβολής τών έκ 
τής έν λόγφ αιτίας όφειλομένων 
αναδρομικών διαφορών.

Ο) Γιεραιωσις τών καθυστε- 
ρουμένων προαγωγών έτους 
1963, τών τοιούτων έτους 1964 
καί έφαρμογή διαδικασίας πρα-

ΪΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΤΟΕ 
ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΜΑΪΟΥ
Τό Έκτελ. Συμβούλιο τής Ο.Τ. 

Ο.Ε. στή συνεδρίασή του τής 2)3) 
1965 συμμετεχόντων καί τών Προ
έδρων τών Συλλόγων μελών, συνε- 
ζήτησε πρόταση τών Συλλόγων Υ
παλλήλων 'Εθνικής Τραπέζης καί 
τ. Τραπέζης ’Αθηνών περί μή πραγ
ματοποιήσεις του 3ου συνεδρίου 
τού κλάδου πού έχει όρισθή γιά τις 
29-31 τρέχοντος μηνός. ‘Η πρότα
ση στηριζόταν στό δτι έξ αιτίας τών 
εργασιών τών Συλλόγων αυτών γιά 
ένοποίησή τους, οί σχετικές αρχαι
ρεσίες γιά ανάδειξη διοικήσεως καί 
αντιπροσώπων γιά τό Συνέδριο δέν 
θά ήταν δυνατό νά πραγματοποη- 
θή πριν άπό τά μέσα του προσεχούς 
’Απριλίου.

Τό Ε.Σ. τής Ο.Τ.Ο.Ε. έκανε δε
κτή την πρόταση καί ώρισε τό Συ
νέδριο γιά τά μέσα τού προσεχούς 
Μαίου. Τήν ώρι.σμένη χρονολογία θά
καθορίση ό Πρόεδρος τών Πρωτοδι-

ταύτης Διοικήσεως τού άδελφοΰκών.

τεχνικών προϋποθέσεων διά τήν 
δημιουργίαν ένιαίας συλλογικής 
όργανώσεως περιλαμβανσύσης ά- 
παντας τούς έν τή ’Εθνική Τρα- 
πέζη έργαζομένους.

Ή συντριπτική, κατά τήν δι- 
εξαχθεϊσαν σχετικήν ψηφοφορί
αν άπάντησις τών μελών τού 
Συλλόγου μας εις τά Αρνητι
κά συνθήματα τά όποια, ώς ά- 
πεδείχθη έκ τών έν συνεχεία έ- 
ξελίξεων εις άλλας Έθνοτραπεζι- 
κάς συνδικαλιστικός οργανώ
σεις, άπέρρευσαν έξ ευρυτέρας 
συνωμοσίας στρεφομένης κατά 
τής ένότητος τού Προσωπικού έ- 
πεβεβαίωσεν τό άρραγές τής έπί 
μακρά έτη σφυρηλατηθε ίσης ψυ
χικής αρμονίας τών έργαζομέ
νων εις τήν Εθνικήν Τράπεζαν.

Άντιθέτως προς τήν σημειω- 
θεϊσαν, έντός τής Τραπέζης, ευ
νοϊκήν έξέλιξιν άπό άπόψεως έ
νότητος κατευθύνσεων καί σκο
πών τών βασικών συνδικαλιστι
κών δυνάμεων, εις τό 'Ομοσπον
διακόν έπίπεδον παρετηρήθη 
ποιά τις άποδιοργάνωσις ώς έκ 
τής ύφισταμένης δυσαρμονίας 
μεταξύ τού Εκτελεστικού Συμ
βουλίου, πλεΐστα μέλη τού οποί
ου ανήκουν εις σχήματα άπολέ- 
σαντα τήν έμπιστοσύνην τής 
πλειοψηφίας τών μελών τών οι
κείων συλλογικών οργανώσεων 
καί τών άναδειχθεισών νέων Έκ-
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Τά οΐιιόπεδα 
©τό Γιουρντά

Αγαπητή «Τραπεζιτική»,

Εις την ’Ανοικτήν ’Επιστολήν μου 
προς τον Πρόεδρον τού ’Εποπτικού 
Συμβουλίου του ΝΕΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙ
ΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗ
ΛΩΝ ΤΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑ,ΠΕ
ΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. Μελχισεδέκ 
Τσουδερόν, ήτις έδημοσιευθη εις τό 
ΰπ’ άριθ. 262 (356) τής 11-2-65 
ψύλλον σου, Εθεσα ώρισμένα έρωτή
ματα καί έζητοΰσα λόγιρ τού Ενδια
φέροντος των άναφερομένων έν αυ
τή θεμάτων, την σύγκλησιν έκτάκτου 
Συνελεύσεως των μελών τού Συνε
ταιρισμού "να μας δοθούν σχετικά! 
άπαντήσεις άπό την Διοίκησιν αυ
τού, πλήν όμως ούδέν μέχρι τούδε 
έγένετο.

'Ήδη πληροψορούμεθα ότι κατό
πιν Ενεργειών συνεταίρου τού Συνε
ταιρισμού μας (ούχ! μέλους τής Δι- 
οικήσεως αυτού) πρόκειται νά λη- 
φθτή άπόψασις άπό τά Ύπουργεΐον 
Δημοσίων ’Έργων περί επεκτάσεως 
τού σχεδίου πόλεως έπΐ τών άγο- 
ρασθεισών νεωτέρων γηπεδικών εκ
τάσεων ύπό: τού Συνεταιρισμού εις 
θέσιν «Πεύκα Γιουρντά».

‘Ως έκ τούτου θεωροΰμεν ύποχρέ- 
ωσίν μας νά ευχαριστήσω μεν τον ώς 
άνω κ. συνεταίρον διά την προσπά
θειαν του τούτην κα! την άναμενο- 
μένην επιτυχίαν του.

Διά τον πρόσθετον όμως τούτον 
λόγον έπιμένομεν ότι πρέπει νά συ
ζητηθούν κεχωρισμένως αί απαράδε
κτοι ένέργειαι τής Διοικήσεως τού 
Συνεταιρισμού, ώς προκύπτουν άπο 
τά Εγγραφα τών Δημοσίων Υπηρε
σιών κλπ.

ιΕιδικώτερον έπιθυμούμεν νά πλη- 
ροφορηθώμεν τάς απόψεις τού ’Εφο
ριακού Έλεγκτού περί ών ή κατά 
Ιανουάριον τού 1964 εκθεσίς του 
καί τά σχετικά μέ τά έπιβληθέντα 
πρόστιμα, ώς επίσης διατΐ παρητή- 
θη ό κ. Ν. Ροδιάδης κα! μετά ταύ- 
τα νά συζητηθούν άπασαι αί περι
πτώσεις αί άναφερόμεναι εις την ως 
εϊρηται ’Ανοικτήν Επιστολήν μου, 
κοπά σειράν.

Έξ ετέρου κατόπιν τών προσπα
θειών κα! τής αναμενόμενης επιτυ
χίας τού έν λόγιμ κ. συνεταίρου γεν- 
νάται τό εξής ερώτημα: ποία ήτο 
ή επιτυχία τής Διοικήσεως τού Συ
νεταιρισμού μέχρι τούδε;

Ώς Εξάγεται άπό τά άρθρα 12 
κα! 14 τού ύπ’ άριθ. 1969)20-7-57 
προσυμφώνου,· τό όποιον άφεώρα τό 
μεγαλύτερον μέρος τού μη επιτρα- 
πέντος νά οίκοπεδοποιηθή δάσους, 
ή υπαγωγή, είς τό σχέδιον πόλεως 
τών οικοπέδων τών πρώτων άγορών 
είς θέσιν «Πεύκα Γ ιουρντά», ήτο πε
ρισσότερον έργον τού πωλητοΰ κα! 
όλιγώτερον τής Διοικήσεως τού Συ
νεταιρισμού, ήδη δε η επεκτασις τού 
σχεδίου πόλεως και επί τών μετά 
ταΟτα άγορασθεισών νεωτέρων γη- 
πεδικών Εκτάσεων τού Συνεταιρι
σμού είναι Εργον συνεταίρου οϋδε- 
μίαν ειδικήν σχέσιν Εχοντος μέ τήν 
Διοίκησιν αύτού.

Ώς συμπεραίνεται λοιπόν η μόνη 
επιτυχία τών Διοικούντων είναι αϊ 
απαράδεκτοι ένέργειαι των.

Κατόπιν τούτων Εχομεν τήν γνώ
μην οτι καλόν θά ήτο όπως ο ως ει- 
ρηται συνεταίρος πλαισιωθή μέ νέα 
μέλη κα! ώς νέον Διοικητικόν Συμ
βούλιου Επιδίωξη τήν έπίλυσιν τών 
προβλημάτων τού Συνεταιρισμού 
μας, τά όποια θά προκύψουν μετά 
τήν έπέκτασιν τού σχεδίου πόλεως.

Ώς είναι γνωστόν, εις τούς Συ
νεταιρισμούς Εχουν δοθή προνόμια, 
τά όποια όμως διά νά αποδώσουν 
πρέπει αί ένέργειαι τών διοικούντων 
νά μή καλύπτωνται άπό μυστικότη
τα, ώς καλώς έξεψράσθη συνεταί
ρος - άνώτατον στέλεχος τής Τρα 
πέζης καί νΰν συνταξιούχος, εις μί
αν τών Γενικών Συνελεύσεων. Διά 
νά έπιτενχθή τούτο θά πρέπει νά 
ένημερούνται εγκαίρως καί λεπτομε
ρώς οί κ.κ. συνεταίροι έπ! τών Ενερ
γειών τής Διοικήσεως, νά γίνουν κα
ταστατικά! τροποποιήσεις διά τήν 
καλυτέραν λειτουργίαν τού Συνεται
ρισμού, νά τηρούνται αύστηρώς αί 
διατάξεις τού Νόμου 602 κα! τού 
Καταστατικού κ.λ.π.

Είναι ευτύχημα ότι ό ώς άνω κ. 
συνεταίρος άνελαβε πρωτοβουλίαν 
διά τήν εύόδωσιν τών σκοπών τού 
Συν)σμοΰ μας.

Κατόπιν δθεν τών ανωτέρω εΤναι 
απαραίτητον ή νά συγκληθή Εκτα
κτος συνέλευσις διά τήν συζήτησιν 
«τών ώς άνω θεμάτων κα! νά έπακο- 
λουθή,ση ή τακτική Γενική Συνέλευ- 
σις, ευθύς ώς Εκδοθή τό Διάταγμα 
περί Επεκτάσεως τού σχεδίου πόλε
ως, ή άντιστρόφως νά συζητηθούν 
ταΰτα κατά τήν τακτικήν Γενικήν 
Συνέλευσις ήτις πρέπει νά συγκλη
θή τό ταχύτερου κα! νά έπακολουθη- 
ση, Εκτακτος τοιαύτη μετά τήν εκδο- 
σιν τού ώς εϊρηται Διατάγματος. 
Προς τον σκοπόν τούτον άπευθυνό- 
μεθα κα! πάλιν προς τόν Πρόεδρον

τού ’Εποπτικού Συμβουλίου τού 
Συν)σμοΰ κ. Μελχισεδέκ Τ σουδερόν 
ϊνα άποφασίση σχετικώς.
Έν ’Αθήναις τή 5)3)65 

Μετά τιμής

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
Κεντρικόν Κατάστημα

ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΔΠΕΖΗΣ

’Εκδρομές μηνός Μαρτίου

Ή έφορευτιιιή 
επιτροπή άπαντά:

Αγαπητή «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»,
‘Ο κ. Τσουδερός έν δψει τών προ

σεχών άρχαιρεσιών κα! προκειμένου 
νά υπογράμμιση πάση θυσία άπο 
τώρα τήν παρουσία του στά κοινά, 
άναζητεΐ θέματα κα! στόχους.

Πολύ δικαιολογημένη ή προτίμη
σή του στούς συναδέλφους πού άπε- 
τέλεσαν τήν ’Εφορευτική ’Επιτροπή 
τής τελευταίας ψηφοφορίας (τροποπ. 
κατ)κοϋ). Τό άναπάντεχο — γι’ αυ
τόν — αποτέλεσμα τού 89% Ερμη
νεύεται άπό τον κ. Τσουδερό (κα! 
δεν είναι κατά τήν γνώμη μας ορθή 
ή έρμηνεία) ότι ή συντριπτική πλει- 
οψηφία τών συναδέλφων πού δεν ψή
φισε τό «ΟΧΙ» του άρνεΐται νά τόν 
άκολουθήση. ΚΓ αυτό τό άπογοητευ- 
τικό συμπέρασμα πρέπει νά διασκε- 
δαστή.

Ματαίως όμως άναζητεΐ «νοθευ- 
τάς» κα! «διασπάς» τής βουλήσεως 
τών μελών τού συλλόγου μας. Δεν 
θά τούς εύρη μεταξύ τών συναδέλφων 
του γιατί κι’ αυτοί Εχουν τήν ίδια 
μέ τόν κ. Τσουδερό άγνή φιλοδοξία: 
Νά ΰπηρητήσουν τά κοινά —■ έστω 
κα! ώς μέλη ’Εφορευτικών Επιτρο
πών — μέ σοβαρότητα.

Τά μέλη τής «ύπό κατηγορίαν» 
’Εφορευτικής Επιτροπής δέν ένδια- 
φέρονται βεβαίως νά προβάλουν Ε
αυτούς ώς συνδικαλιστικούς παρά
γοντας ούτε Επιθυμούν νά βοηθήσουν 
τόν κ. Τ σουδερό στήν προσπάθεια 
του αυτή μέ -τήν συνέχιση τού χαρ
τοπολέμου. Κα! θά Επρεπε νά τεθή 
τελεία καί παύλα στήν όλη ιστορία 
άπαξ καί έφρόντισε ό κ. Τσουδερός 
νά δώση είς αυτούς ίκανοποίησιν 
ποικίλοντας τήν περίφημη «ΑΝΟΙ
ΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ» του1 μέ διάσπαρ
τες φράσεις καταλλήλου περιεχομέ-

ΚΑΛΑΜΟΣ - ΑΜΦΙ ARAB ΙΟΝ - ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, Κυριακή 14)3. 

Άναχώρησις 8.30' π,μ. Επιστροφή είς ’Αθήνας 19.30'.
’Έξοδα: Μέλη Δρχ. 30, Τρίτοι 35.

ΔΕΛΦΟΙ - ΑΡΑΧΩΒΑ - ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ, Κυριακή 21)3.

Άναχώρησις 8 π.μ. ’Επιστροφή είς Αθήνας 21.00'
"Εξοδα: Μέλη Δρχ. 40, Τρίτοι Δρχ. 50.

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, Τετάρτη - Πέμπτη 24 - 25)3.
Άναχ. 14.30' άκριβώς διά Ρίον - Άντίρριον. Τακτοποίησις είς 

Ξενοδοχεία Ναυπάκτου όπου θά διανυκτερεύσωμεν. Τό πρωί τής Πέμ
πτης 25)3 Ελεύθερο για περιπάτους είς τήν ώραίαν τοποθεσίαν τής 
πόλεως. Άναχώρησις διά Μεσολόγγι ώρα 13.00 όπου θά παραστοΰμε 
είς έορταστικήν έκδήλωσιν, όργανουμένη.ν ύπό τής ‘Ομοσπονδίας Εκ
δρομικών Σωματείων τής Ελλάδος είς τόν Ιστορικόν χώρον τού Ηρώου. 
Άναχώρησις έκ Μεσολογγίου 6Γ ’Αθήνας ώρα 1 5.30 μέ Ενδιάμεσες στά
σεις. z ,

"Εξοδα: (Πούλμαν κα! διανυκτέρευσις) Μέλη Δρχ. 95, Τρίτοι
Δρχ. 100.
ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ, Κυριακή 28)3

Άναχώρησις ώρα 8 π.μ. ’Επιστροφή είς Αθήνας 20.00.
"Εξοδα: Μέλη Δρχ. 30, Τρίτοι Δρχ. 35.

Ποδοσφαιρικόν τμήμα
Καλούνται άπαντες οί παλαιοί Ποδοσφαιρισταί τής ΕΦΕΤ ως Ι 

οί έκ τών νέων συναδέλφων έπιθυμούντες νά συμμετάσχωσιν είς τάς εκ
δηλώσεις τού Ποδοσφαιρικού Τμήματος, όπως τήν Τρίτην 9ην ^τρέχοντος 
κα! ώραν 6.30' μ.μ. παρευρίσκωνται εις τό Γυμναστήριον τής Τραπέ
ζης (Αιόλου 86 - 4ος όροφος).

Τμήμα άΰ'λοπαιδιών
Τήν Κυριακήν 28ην Φεβρουάριου έ.ε. ή ‘Ομάς ΜΠΑΣ ΚΕΤ μετέβη 

είς Χαλκίδα όπου συνηντήθη μετά τής τοπικής ‘Ομάδος «ΤΡΙΤΩΝ».
Κατόπιν συναρπαστικού άγώνος ή ‘Ομάς τής ΕΦΕΤ έξήλθε νική

τρια μέ 45 - 35.

Θά ήταν όμως ασυγχώρητη Αδια
φορία πρός τήν αλήθεια άν Εμεναν 
Ασχολίαστα ώρισμένα σ υ γ κ ε κ ρ ι- 
μένα (διότι πολλά ήταν τά άνευ 
νοήματος) σημεία τής Ανοικτής ’Ε
πιστολής, τά όποια — αληθινά πυ
ροτεχνήματα —- Εντυπώσιασαν πολ
λούς συναδέλφους.

1. Άρνεΐται ό κ. Τσουδερός ότι 
τού έγνωστοποιήθη άμέσως ή Από
φαση τής ’Εφορευτικής ’Επιτροπής 
περί καθορισμού ή μέρας τής ψηφο
φορίας. Δηλώνει ότι τόν αγνοήσαμε 
κΓ ότι τήν Απόφαση πληροφορήθηκε 
στήν Πάτρα. Μάς κατηγορεί ότι έν 
προκειμένω «κακοποιούμε ώμά τήν 
Αλήθεια».

Συμβαίνει άκριβώς τό Αντίθετο ή 
ή μνήμη τού κ. Τσουδεροΰ Εχει εξα- 
σθενήσει πολύ.

Διότι άκριβώς τήν Επομένη τής 
Συνελεύσεως, ήμερα Σάββατο καί 
ώρα πρωινή Εργάσιμη, ή ’Επιτροπή, 
Αφού συνεδρίασε κα! Ελαβε Αποφά
σεις, ήλθε άμέσως σέ τηλεφωνική Ε
πικοινωνία μέ τόν κ. Τσουδερό, τόν 
όποιον Ενημέρωσε σχετικώς διά τού 
στόματος τού υποφαινομένου. Χαρα
κτηριστικούς, στο τηλεφώνημα αυτά 
(διάρκειας τουλάχιστον 10 λεπτών) 
συνεψωνήθη νά καταβληθή προσπά
θεια συντόμου άπομαγνητοφωνήσεως 
τών πρακτικών κα! νά δοθή στον κ. 
Τσουδερό Αντίγραφο προκειμένου νά 
κυκλοφορήση Ανακοινώσεις μέ απο
σπάσματα έξ αύτών, Αφού δέν θά 
ήταν δυνατόν νά Εκτυπωθή καί νά 
κυκλοφορήση έν τφ μεταξύ ή «ΤΡΑ
ΠΕΖΙΤΙΚΗ». Θά πρέπει νά ένθυμεΐ 
ται ότι τού έδόθη αντίγραφο τών 
Πρακτικών μετά μερικές μέρες, στό 
Γ ραφείο του, παρουσία τού παλαι
μάχου Προέδρου τού Συλλόγου μας 
κ. Κώστη. Πότε τά έζήτησε 
λοιπόν αύτάτά Πρακτικά; 

Οταν ήταν στήν Πάτρα;
2. Γιά τό σφράγισμα τής κάλπης 

δέν χρησιμοποιήθηκε — λέγει — με
ταλλική σφραγίδα Αλλά βάσις γυ
ναικείας ομπρέλας κα! ό κ. Δικαστι
κός Αντιπρόσωπος έχολώθη κ.λ.π.

‘Ο κ. Τσουδερός χρόνια συνέχεια 
Αναμιγνύεται στά συνδικαλιστικά 
κα! γνωρίζει πολύ καλά ότι ποτέ 
καμιά κάλπη, τού Συλλόγου μας δέν 
σφραγίστηκε μέ μεταλλική σφραγί
δα. Γνωρίζει Επίσης πολύ καλά οτι 
τό βουλοκέρι στήν ψηφοδόχο σφρα
γίζεται πάντοτε μέ δ,τι Αντικείμενο 
μεταλλικό διαθέτουν προσωπικά οί 
υπεύθυνοι (μέλη τής Έφ. Έπ. Δικ. 
Άντ)πος - Υποψήφιοι) κα! τό ό
ποιο Αντικείμενο διασφαλίζει, κατά 
τήν κρίση τους, περισσότερο 
Από τήν μεταλλική σφρα
γίδα (ποία;) τό Απαραβίαστο τής 
κάλπης. Γνωρίζει πολύ καλά ότι ό
λες οί μέχρι σήμερα ’Εφορευτικές 
'Επιτροπές μεταχειρίζονταν σάν τέ
τοια Αντικείμενα πάντοτε τά

κλειδιά τών κατοικιών τών μελών 
τους, τού Δικ. Άντ)που κα! τών Υ
ποψηφίων. Ό ίδιος ό κ. Τσουδερός, 
πόσες φορές, σάν ύποψήψιος, δέν τό 
Εκανε αύτό; "Η μήπως τό κλειδί μιας 
κατοικίας πρέπει νά θεωρηθή σάν 
σοβαρό Αντικείμενο ένώ ή βάση τής 
όμπρέλλας σάν Απαράδεκτη πρωτο
τυπία;

Νά άρκεσθή κανείς σ’ αΰτά μόνο 
τά δύο σημεία ή νά θυμηθή ότι κα
τηγορεί τήν Έφ. Έπ)πή σάν υπεύ
θυνη τής βελτιώσεως τής λειτουργί
ας τών υπηρεσιών τού Ταχυδρομεί
ου; Είναι περίεργον — λέγει — 
πώς ήλθαν τόσο γρήγορα οί φάκελ- 
λοι τών Ύποκ)των. Υπάρχουν Αρ
χεία στό Ταχυδρομείο κ. Τσουδερε 
κα! μπορεί κάθε Ενδιαφερόμενός να 
καταψύγη σ’ αΰτά γιά νά λύση κάθε 
Απορία του.

"Η νά σκεφθή κανείς ότι τό Απο
τέλεσμα τής ψηφοφορίας νοθεύτηκε 
διά τού συστήματος «Pi-ΦΙ-ΦΙ» τήν 
νύχτα τής Δευτέρας πρός Τρίτην 
(γιατί όχι κα! τής Κυριακής πρός 
Δευτέραν). Διότι πράγματι τις νύ
χτες αυτές ή κάλπη παρέμεινε (ό
πως γίνεται πάντοτε) στό Πρατήριο 
τού Συνεταιρισμού τού οποίου τά 
τρία (3) διαφορετικά κλειδιά βρί
σκονταν σέ τρία (3) διαφορετικά χέ
ρια.

Αΰτά όλα όχι γιά τόν κ. Τσουδε
ρό πού λόγφ πείρας γνωρίζει τήν Α
λήθεια Αλλά δΓ Εκείνους έκ τών συν
αδέλφων πού — καθ’ ομολογίαν τού 
κ. Τσουδεροΰ —- «στερεοτύπως πα
ροτρύνουν αυτόν κ.λ.π.» κα! πού στις 
τόσες Εμπνεύσεις τους δέν σκέφτη- 
καν ν’ αναζητήσουν τήν Εξήγηση τού 
89% Εκεί πού πρέπει: στήν επιθυ
μία τού προσωπικού τής ’Εθνικής 
Τραπέζης νά έπιτευχθή παντί τρό- 
πς> ή συνένωσις τών δυνάμεών του.

Ευχαριστώ διά τήν φιλοξενίαν 

ΑΘΗΝΑI, 3 ΜΑΡΤ. 1965
ΣΤΕΦ. ΜΥΤΊΛΗΝΑΙΟΣ

Η ΣΤΗΛΗ 
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΑΩΡΔ 
ΣΤΟΝ ΧΟΡΟ ΜΑΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΚΟΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 
ΑΘΗΝΑΙ 1965

Δέκατο τρίτο βιβλίο τοΰ Προ 
έδρου τών Συνταξιούχων συνα
δέλφων τής Εθνικής Τραπέζης.

Τό περιεχόμενο τών «Μελε- 
τημάτων» είναι μία συλλογή ά
πό δέκα τέσσαρα δοκίμια μέ 
ποικίλο περιεχόμενο, κυρίως φι
λοσοφικό καί ιστορικό.

Γραμμένα σέ στρωτή γλώσσα 
μέ τό γνώριμο ύφος καί τή σα
φήνεια πού χαρακτηρίζουν τις ερ
γασίες τοΰ κ. Μελισσαροπούλου, 
σκοπεύουν στήν γενικότερη μορ 
φωτική επίδραση πάνω στον α
ναγνώστη μέσα άπό τό πρίσμα 
τών ηθικών καί κοσμολογικών 
προβλημάτων καί τήν αναζήτη
ση τών αιωνίων εκείνων άξιών 
πού στηρίζουν καί καταξιώνουν 
τόν άνθρωπο σάν μονάδα άνε- 
πανάληπτη μέσα στό σύμπαν.

Βιβλίο άπόλυτα χρήσιμο γιά 
τό πλήθος γνώσεων, συμβουλών 
καί λύσεων πού προτείνει, πι
στεύουμε δτι θά γίνη ευρύτατα 
άποδεκτό δπως καί τά προηγού
μενα έργα τοΰ εκλεκτού συγγρα- 
φέως.

Διευθύνσεις συμφώνως τώ νόμφ:

Ύπευθ. ύλης:

θεοδ. Κ. Σ αλί μπας

Τήνου 5 — Άθήναι

Υπεύθυνος Τυπογραφείου:

Κωνστ. Μοΰτος

Κάνιγγος 7 — Άθήναι

’Ιδιαίτερα
Μαδήματα
Γερμανικής
229-636

Κοινωνικά:
Αρραβώνες

Ο κ. ’Αντώνιος Ί. Βαρώνος 
Ανθ)χος Β. Ν. καί ή δίς Ρέ- 

να Π. Κουροζιανοπούλου Ύ- 
ποκ)τος ’Αγοράς έδωσαν ά- 
μοιβαίαν ύπόσχεσιν γάμου τήν 
21—2—1965.

ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ

Ό συνδ. Σταύρος Πιερρου- 
τσάκος (ΕΤΕ Όμονοίας) έξεχώ- 
ρησε, εις μνήμην τής συζύγου 
του Καίτης, τήν άποζημίωσίν 
του ολοκλήρου τής τετραετίας 
ως Δημοτικού Συμβούλου τοΰ 
Δήμου Καλλιθέας, υπέρ τοΰ 
’Ορφανοτροφείου Καλλιθέας.
Ή πράξη τιμά τόν άνθρωπο 

καί τόν συνάδελφο

1) Α.Ε.
2) «Ε Λ A

Ζ Ο Λ Α» 
• I · Σ»

3)
4)

ΘΕ.ΜΙ ΣΤΟΚ ΑΕ

Ι ΝΕΡΒΑ» - ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 16.
ΕΚΤΑ Ρ» - ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 23

5) ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΝ - «I NT Ρ Α»
ΟΥΣ 34

6) ΑΦΟΙ ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΥ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
7) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ «Σ Τ Α Ρ»
8) Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΑΠΩΝΟΣ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗ» - ΠΟ- 

ΑΥΔΕΥΚΟΥΣ 29 - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
9) ΥΦΛΝΤ ΟΥΡ ΓI Κ Η ΕΤΑΙΡΙΑ «X. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ 

& ΥΙΟΣ» - ΚΑΡΆΙ-ΣΚΑΚΙΗ 5 - ΝΙΚΑΙΑ
10) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΑΡIΚΩΝ «Η Λ I Ο Σ» - ΓΙΑΤΡΑ

ΚΟΥ 27 - 29
11) ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ - ΠΑΝΤΑΖΌΠΟΥΛΟΣ - ΣΤΑΔΙΟΥ 48
12) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΑΠΩΝΟΣ «Ε Ρ Μ Η Σ»
13) «Ζ A Α Ε» ΟΜΗΡ ΙΔΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΗ 7 - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
14) ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΜΆ «I Ο Ν» - ΚΕΧΑΓΙΑ 59 - NEON 

ΦΑΛΒΡΟΝ
15) ΟΥΜΠ1ΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΟΘΩΝΟΣ 6
16) ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ - 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΣΤΑΔΙΟΥ 33
17) ΚΛΩΣ Τ Ο ■ ΥΦΑΝΤΌ ΥΡΓIΑ «ΑΙΓΑΙΟΥ» - Μ. ΑΣΙΑΣ 28 

ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
18) ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ - ΧΑΡΙΤΟΣ 1 - ΚΟΛΩΝΑΚΙ
19) ΜΕΤΑΞΟ-ΒIΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «Β Ο Μ Β Υ σ» - 

ΕΡΜΟΥ 52
20) Γ. & X. ΛΑΜιΠ Ρ Ο Π ΟΥΛΟ Σ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 29
21) ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ «Ε Ο1 Ν Ο Σ» Γ. ΚΕΡΑΝΗΣ - 

ΑΘΗΝΩΝ 37 -39 - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
22) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΤΣΩΝ ΙΑΚ. ΔΑΡΖΕιΝΤΑ - ΚΟΛΟ- 

ΚΟΤΡΩΝΗ 33
23) Ν. ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚίΗΣ - Π. ΣΚΟΥΖΕ 3
24 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΣΑΟΥΣΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 3
25) ΑΦΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΗ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 48
26) «Β I Α Μ Υ Λ»
27) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ «Ε Ρ Κ Α»
28) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΠΑΛΑ ΙΔΗΣ «ΥΑΛΙΚΑ - ΟΙΚΙΑΚΑ» - ΒΑ- 

ΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 41 - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
29) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ «ΣΤΕΡΠΟΥ» - ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7
30) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ «ΝΤΕΡΟΣ» - ΣΤΑΔΙΟΥ 4
31) Α.Ε. ΖΥΘΟΠΟΙΊΑ ΦΙΞ- ΣΥΠΓΡΟΥ 53
32) ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΊΑ «CANOΙΑ» - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 8 - 

ΣΟΥΡΜΕΝΑ
33) ΚΑΤ)ΜΑ «ΜΠΙΤΖΑΝΗΣ» - ΕΡΜΟΥ 33 ,^ικιΛΐ_η
34) ΚΑΤΣΑΡΗΣ - ΓΕΝ. ΑΝΤΙ ΠΡΟΣ. ΦΩΤΟΓΡ. & ΑΚΤΙΝΟΓΡ. 

ΕΙΔΩΝ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΥΤΣΗ 3
35) ΚΡΕΑΚΟ - ΝΙΚΗΤΑ 7 - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
36) ΗΑΙΑΣ ΚΑΜΣΙΖΟΓΛΟΥ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 4
37) «ΜΑΔΕΡΑΚΗΣ» Α.Ε. - ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 6 - ΚΕΝΤΡΙΚΗ Α

ΓΟΡΑ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ , ,
38) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΑΟΣ - ΕΡΜΟΥ 41 Α
39) Α.Ε.Ε. & Β.Υ. «Ε Ρ Μ !Η Σ» - ΑΓ. ΜΑΡΚΟΥ 6
40) ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ «ΠΑΠΑΣ Τ Ρ ΑΤΌ Σ» - ΚΟΡΑΗ 1
41) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ «ΕΛΚΑ» - ΦΩΚΙΩΝΟΣ & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ
42) ΑΦΟΙ ΤΣΑΟΥΣΗ - ΑΙΟΛΟΥ 10 Β'
43) ΔΟΥΜΟΥΡΑΣ - ΣΤΑΔΙΟΥ 48
44) «ΡΟΖΑΡΙ» - ΚΑΛΑΜΩΤΟΥ 15
45) ΝΙ ΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΝΤΟΣ - ΚΑΛΑΜΩΤΟΥ 25
46) ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΝ «ΑΡ I ΣΤΟΝ» - ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ 6 & ΦΡΥ

ΝΙΧΟΥ
47) Ν ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ Α.Ε. - ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1
48) ΥΦΑΣΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΉ ΕΤΑΙΡΙΑ «Η ΜΗΤΡΟΠΟΑΙΣ» Α.Ε. 

ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ 1
49) Γ. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 6
50) Δ. ΣΕΒΑΣΤΑΚΒΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ 55
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52) ΜΗΝΑΊΔΗΣ - ΦΩΤΙΑΔΗΣ
53) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Β. ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΝΤΕΚΑ 10
54) «Τ Ε A Ε Σ Τ Α Ρ» - ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 39
55) ΓΡΑΦΕΙ ΟΝ ΓΕΝ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - «ΑΙΓΑ ΙΟΝ» - ΒΟΥ

ΛΗΣ 15
56) ΑΦΟΙ ΠΑΡΛΑΛΙΔΗ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
57) ΑΦΟΙ ΛΑΓΟΥΤΗ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
58) ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟI - ΣΤΑΔΙΟΥ 19
590 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ «ΠΕΤΡ1ΔΗ» - ΣΤΑΔΙΟΥ & ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ
60) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ε.Τ.Ε.
61) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΣΙΡΟΖΙΔΗ
62) ΑΘΑΝΑΣ. ΦΙΛΟΣ «MODES LANA» - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 17
63) Σ. ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ - ΑΙΟΛΟΥ 27
64) Α.Ε. ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ 4 Α'
65) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΊΑ «ΑΛΦΑ» - Π. Ρ ΑΛΛΗ 24 - 

ΡΟΥΦ
66) I. & Μ.. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ - ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ
67) «MUSIC BOX» - ΝΙΚΗΣ 2
68) ΕΤΑΙΡΙΑ «ΔΑΦΝΗ» - ΓΕΡΑΝΙΟΥ 28
69) ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ «BELL FEMME» - COIFFURES - ΜΑΥΡΟ

ΜΑΤΑ ΙΩΝ 3 - ΣΤΑΣΙΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ - τηλ. 818.772

ΓΕΩΡΓ. X. ΛΑΣΚΑΡΗΣ 
Χειρουργός ’Οδοντίατρος 

Δέχεται άσφαλισμένους 
Τραπεζών.

οδός Πανεπιστημίου 41 
Στοά Νικολούδη 

(3ος ’Όροφος άριθ 5) 
Τηλ. 224.648 — 878.186 
Δέχεται: 5 — 9 μ. μ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

’Ακριβώς είς νέον τέρμα 
Παγκρατίου, Λάσκου 36, Δω- 
μάτιον μέ μεγάλο χώλ (έντοι- 
χισμένες ντουλάπες) λουτρό, 
κουζίνα, τηλέφωνο κ.λ.π. χω
ρίς θυρωρό. Πληροφ. 8 1)2— 
10 π.μ. καί 5—6 μ, μ. είς τηλ. 
715-063 καί 720—582.

Ό οφθαλμίατρος %. Γεώργιος X. ΚΑΜΠΙΤΣΟΠΟΤΑΟΣ I- 
πιμελητής τής Όφθαλμολογικής Κλινικής τοϋ Νοσοκομείου 
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» δέχεται είς τό έπί τής έδοΰ ’Ακαδη
μίας άριθ. 28 ίατρεΐον του, τά μέλη τοΰ Ταμείου Υγείας 
τών Υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης καθ’ εκάστην άπό 
5—7 μ.μ. ώρας πλήν Παρασκευής (τηλ. 647.629).
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(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδ.)
προσωπήσεων τούτων. Κυρία 
συνέπεια του γεγονότος τούτου 
ύπήρξεν ή χαλάρωσις τής δρα
στηριότητας τοΰ δευτεροβαθμίου 
οργάνου, τά επιτεύγματα του ό
ποιου κατά τό παρελθόν έτος 
συνοψίζονται:

1. Είς τάς περιωρισμένας αυ
ξήσεις των μισθών (7% άπό 1.9. 
64 καί 3% άπό 1.1.65).

2. Τήν έξουδετέρωσιν, επί τοΰ 
παρόντος, των επιπτώσεων τών 
άναληφθεισών ύπό τής κυ'βερνή- 
σεως άτυχών πρωτοβουλιών είς 
τά ασφαλιστικά θέματα καί τήν 
φορολογίαν τοΰ εισοδήματος.

3. Τάν κατάργησιν τοΰ A. Ν. 
1943)51.

Βεβαίως τά έπιτεύγματα τών 
συλλογικών οργανώσεων κατά 
τό άπολογιζόμενον έτος δεν υ
πήρξαν θεαματικά, υπήρξαν ό
μως θετικά, προσιωνίζοντα, βοη- 
θσΰντος καί τοΰ νέου κλίμοττος, 
οπερ έδημιουργήθη διά τών προ- 
αναφερθεισών άλλαγών, τήν ήλο- 
κλήρωσιν τής ΐκανσποιήσεως τών 
αιτημάτων τοΰ Προσωπικοΰ. Αυ
τή θά έπιτευχθή βασικώς διά τής 
καταρτίσεως τοΰ νέου Οργανι
σμού, αί διατάξεις τοΰ όποιου 
θά διέπωνται, συμφώνως προς 
ρητήν καί σαφή διαβεβαίωσιν 
τής Διοικήσεως, άπό τήν άρχήν 
τοΰ νά μή ύπολειπόμεθα τών λοι 
πών μεγάλων Τραπεζών.

Άναλυτικώτερον, αί γένι καί 
καί ειδικοί συνθήκαι, έντός τών 
όποιων άνεπτύχθη ή διεξοδικώς 
άναφερομένη κατωτέρω δράσις 
τοΰ συλλογικού μας όργάνου, έ
χουν ώς ακολούθως:

ΓΕΝΙΚΑΙ ΣΥΝΟΗΚΑΙ
ΈΰΎΐκός τομεύς

Πολιτικός τομεύς
Παρά τάς άναφερθείσας δυσχέ

ρειας ή νέα κυβέρνησις έξεπλήρω- 
σε σχεδόν είς το ακέραιον τάς υ
ποσχέσεις της περί εφαρμογής τής 
πολιτικής δημοκρατίας.

Άπό τής ανόδου της είς τήν άρ
χήν οΰδεμία σοβαρά διαμαρτυρία 
ήγέρθη άπό οΐανδήποτε πλευράν πε
ρί άσκήσεως πιέσεων, συνεπείςι τής 
κομματικής ή ιδεολογικής τοποθετή- 
σεως, Ή ελευθερία τοΰ φρονήματος 
κατέστη γενικώς σεβαστή. Σεβα
στόν. επίσης κατέστη καί τό δικαίω
μα τών εργαζομένων νά ρυθμίζουν τά 
τών έπαγγελματι κών των όργανώσε
ων ανευ «συστάσεων» και έπε μ βάσε
ων ώρισμένων άρχών. Ή σημασία 
τής εφαρμογής τών δημοκρατικών 
άρχών είς τόν έν λόγφ τομέα ενέ
χει ΰψίστην σπουδαιότητα διά τό έ- 
παγγελματικόν μέλλον τών ‘Ελλή
νων εργαζομένων καί διά τήν πολιτι
στικήν άνοδον τοΰ έθνους γενικώτε- 
ρον.

Κοινωνικο
οικονομικός τομεύς
α) Επιτυχείς πρωτοβουλίαι

Κατά τήν διάρκειαν τοΰ δι- 
αρρεύσαντος έτους είς τό προ- 
σκήνιον τής εθνικής μας ζωής 
εύρίσκετο ό άγων τών Κυπρίων 
άδελφών μας διά τήν άπόκτη- 
σιν τής άδεσμεύτου άνεξαρτησί- 
ας, περικλειούσης τό δικαίωμα τής 
αϋτοδιαθέσεως, ή άσκησις τοΰ ο
ποίου θά άδηγήση, ώς είκός, είς τήν 
"Ενωσιν τής Μεγαλονήσου μέ τήν 
Ελλάδα.

Σημειωτέον δτι ή έπί τοΰ προκει- 
μένου έπι θετική στάσις τής Τουρκίας 
καί ή ευμενής προς ταύτην «οϋδε- 
τερότης» τών συμμάχων μας ’Αμερι
κής καί 'Αγγλίας έπέβαλον τήν συ
νεχή καί άμέριστον ήθικήν καί υλι
κήν συμπαράστασιν τής Ελληνικής 
Κυβερνήσεως προς τους πανταχόθεν 
πιεζομένους Κυπρίους.

Αυτονόητον τυγχάνει δτι ή έμπλο- 
κή τής Ελλάδος είς τάν Κυπριακόν 
άπελευθερωτικόν άγώνα δημιουργεί, 
λαμβανομένου ΰπ’ δψιν καί τοΰ έν 
γένει τρόπου άσκήσεως είς τήν χώ
ραν μας τής άντιπολιτεύσεως, πλεί- 
στους περισπασμούς διά τήν υπεύ
θυνον κυβέρνησιν, ικανούς νά άπορ- 
ροφήσουν μέγα μέρος τής δραστη- 
ριότητος ταύτης, ώς επίσης καί σο
βαρός οικονομικός υποχρεώσεις.

ΑΙ τελευταίοι αΰται ηΰξήθησαν έ- 
τι περαιτέρω συνεπείςι τών βαρβά
ρων όμαδικών άπελάσεων τών ’Ελ
λήνων ύποκόων, τών διαμενόντων είς 
Κωνσταντινούπολιν, γενομένων είς 
αντίποινα διά τήν Ελληνικήν στά 
σιν είς τό Κυπριακόν,

ΑΙ άνωτέρω έξελίξεις εΤχον ώς ά 
ποτέλεσμα τήν πρόκλησιν δυσχερει
ών είς τήν έν γένει έφαρμογήν τοΰ 
προ τών έκλογών έξαγγελθέντος κυ
βερνητικού προγράμματος είς πλεί- 
στους τομείς τής κοινωνικοοικονομι 
κής ζωής τής χώρας καί τήν άνα 
στολήν τής ϊκανοποιήσεως βασικών 
αιτημάτων των εΰρυτέρων λαϊκών 
στρωμάτων.

"Οθεν ή μετά βεβαιότητας άνα- 
μενομένη έπίλυσις τοΰ Κυπριακού 
διά τής εφαρμογής τών άρχών τοΰ 
καταστατικού χάρτου τών ‘Ηνωμέ 
νων ’Εθνών, αί όποιαι συνιστοΰν έν 
ταυτφ ιδεολογικά βάθρα τής συμ- 
μαχίας τών δημοκρατικών ’Εθνών, 
πέραν τής άποδόσεως στοιχειώδους 
δικαιοσύνης είς τό τμήμα τούτο τοΰ 
Ελληνισμού, θά άποδεσμεύση ση 
μαντικός ήθικάς καί υλικός δυνάμεις 
δυναμένας νά υποβοηθήσουν θετικώς 
τήν γενικωτέραν προσπάθειαν τής 
σημερινής κυβερνήσεως διά τήν άνύ- 
ψωσιν τής στάθμης διαβιώσεως τοΰ 
Ελληνικού λαού καί τήν ΰπ’ αΰτοΰ 
κατάληψιν τής προσηκούσης έκ τής 
ιστορίας του καί τών ικανοτήτων 
του, θέσεως μεταξύ τών έλευθέρων 
έθνών.

"Ολως ιδιαιτέρως σημαντική 
θεωρείται έν προκειμένφ ή άναλη 
ψθεΐσα προσπάθεια διά τήν γενίκευ- 
σιν καί τόν έκσυγχρονισμςν τής Παι
δείας, Γενική ύπήρξεν κατά τό πα
ρελθόν ή διαπίστωσις δτι ή παρεχο- 
μένη είς τά ευρύτερα στρώματα 
τοΰ πληθυσμού μόρφωσις ήτο άνε 
παρκής διά τάς σημερινός άνάγκας 
ώς αΰται διεμορφώθησαν ύπό τής 
άλματώδους έξελίξεως τών τεχνικών 
μέσων. Παρά ταΰτα ή δύναμις τής 
άδρανείας καί ή άνεσις τής πεπατη- 
μένης προέβαλλον άνασπαλτικούς 
φραγμούς είς πάσαν άπόπειραν με- 
ταρρυθμίσεως.

Ή έν προκειμένφ καθυστέρησις 
καθίστατο έτι περισσότερον έπικί 
δυνος μετά τήν σύνδεσίν μας μέ 
τόν ευρωπαϊκόν οικονομικόν χώρον 
διότι ή ’Ελλάς δεν έχει νά άντιτά- 
ξη είς τούς ανεπτυγμένους συνεταί
ρους τής ΕΟΚ εί μή μόνον τό έξαί- 
ρετον άνθροτπινον δυναμικόν της, τό 
όποιον είναι λίαν επιδεκτικόν προσ
αρμογής καί έξοικειώσεως προς τάς 
συγχρόνους μορφάς τής ζωής έφ’ ό
σον βεβαίως τύχη τής καταλλήλου 
έκπαιδεύσεως.

Συνεπώς αί άποφάσεις περί πα 
ροχής παιδείας «δωρέαν» και περ^ 
τροποποιήσεως τοΰ έκπαιδευτικοΰ 
μας συστήματος άποτελοΰν ένθαρ- 
ρυντικάς προϋποθέσεις διά τήν άνο
δον τής μορφωτικής καί τεχνικής 
στάθμης τοΰ λαού μας είς έπίπεδα 
άνάλογα τών παραδόσεων καί τών 
πνευματικών του ικανοτήτων.

Άλλα καί ή οικονομική πολιτική 
τής κυβερνήσεως, βασικαί άρχαί τής 
οποίας υπήρξαν ή άναδιανομή τοΰ 
εθνικού εισοδήματος προς όφελος 
τών άσθενεστέρων οίκονομικώς τά
ξεων καί ή έπιτάχυνσις τής άναπτύ- 
δεως τής οικονομίας βασει καθολι
κού επιστημονικού προγράμματος 
θεωρείται γενικώς ώς ή ένδεδειγμένη 
κατά τήν παρούσαν περίοδον

Καί είναι μεν άληθές δτι τό περί 
οΰ ό λόγος πρόγραμμα δεν έδόθη 
είσέτι είς τήν δημοσιότητα καί είναι 
λίαν άμφίβολον έάν κατηρτίσθη έστω 
καί είς τάς γενικός του γραμμάς. 
Σχετικώς παρέχεται ή έξήγησις δτι 
αί ύφιστάμεναι είς τόν διοικητικόν 
μηχανισμόν ελλείψεις, είναι σοβαρώ- 
ταται, μή δυνάμεναι νά θεραπευθοΰν 
είς τό σύντομον χρονικόν διάστημα 
κατά τό όποιον εύρίσκεται είς τή,ν 
άρχήν ή παρούσα Κυβέρνησις.

"Οσον άφορά όμως τήν προσπά
θειαν διά τήν άνακατανομήν τοΰ ει
σοδήματος όμολογεΐται δτι αΰτη έ- 
σημείωσεν άξιόλογον έπιτυχίαν 
Συγκεκριμένως ή άκολουθηθεΐσα πο
λιτική εΰρείας έπιδοτήσεως τών γε
ωργικών προϊόντων εΐχεν ώς άποτέ- 
λεσμα τήν σημαντικήν άνοδον τής α
γοραστικής δυνάμεως τοΰ άγροτικού 
πληθυσμού ή όποια, είρήσθω έν πα- 
ρόδφ, ένισχυθή καί έμμέσως (δωρε
άν παιδεία, κατάργησις εισφορών ύ- 
πέρ Ο.Γ.Α.). Ή εντεύθεν προκύψα 
σα οικονομική ευεξία είς τή,ν ΰπαι 
θρον εΐχεν έμμεσον ευεργετικόν άν- 
τίκτύπον καί είς τάς πόλεις, κύριοι 
δεΐκται τοΰ οποίου ύπήρξαν ό ρυθμός 
σύξήσεως τής βιομηχανικής παρα
γωγής καί ή έν γένει έντασις τής 
οικονομικής δραστηριότητος.

’Εκ τής κατά τά άνωτέρω έξελί
ξεως καί τής ταυτοχρόνου διατηρήσε 
ως ικανοποιητικής, έν συγκρίσει μέ 
άλλας ευρωπαϊκός χώρας, σταθερό 
τητος είς τάς τιμάς κατεδείχθη ή 
όρθότης τής κατευθυντηρίου σκέψε 
ως τών οικονομικών έγκεφάλων τής 
κυβερνήσεως, δτι ή άνακατανομή ει
σοδήματος προς όφελος τών άπο- 
ρωτέρων τάξεων δεν άποτελεΐ άνα 
σταλτικόν άλλά απεναντίας προωθη- 
τικόν τής οικονομικής άναπτύξεως 
παράγοντα.

β) ΆτυχεΤς πρωτοβουλίαι
‘Ως άτυχής δέον νά θεωρηθή 

ή άναληφθεΐσα ύπό τής κυβερνήσε
ως αιφνιδιαστική πρωτοβουλία, είς 
τό θέμα τής διενέξεως μεταξύ τών 
κλαδικών άσφαλιστικών όργανισμών 
καί τών ιατρών, διά τοΰ καθορισμού 
νέων ιατρικών άμοιβών συμφώνως 
προς τάς άπόψεις τοΰ Πανελληνίου 
’Ιατρικού Συλλόγου. Οί έργαζόμενοι 
είς τάς Τραπέζας δεν άπεδέχθησαν 
τάς έπιβαλλομένας νέας σοβαρός έ
πι βαρύνσεις, αί όποΐαι έθετον έν 
κινδύνψ τήν οικονομικήν ύπόστασιν 
τών Ταμείων Υγείας, μέ άποτέλε- 
σμα νά προκληθή άπεργιακός σά
λος.

Τελικώς δΓ έκδοθείσης ύπό τών 
άρμοδίων Υπουργείων άποφάσεως 
έρρυθμίσθη τό άνακΰψαν θέμα κατά 
τρόπον, άν όχι άπολύτως ικανοποιη
τικόν διά τά Ταμεία, πάντως όμως 
μή διακυβεύοντα τήν οικονομικήν 
των άντοχήν.

’Εξ ίσου άτυχής ύπήρξεν ό χειρι
σμός τοΰ θέματος τού καταβαλλο- 
μένου ύπό ώρισμένων έπιχειρήσεων 
καί τών Τραπεζών, φόρου βαρύνον- 
τος τάς άπολαυάς τών ύπαλλήλων.

Ή Κυβέρνησις προέβη κατόπιν 
τών προκληθεισών άντιδράσεων είς 
ώρισμένας τροποποιήσεις αί όποΐαι 
όμως ώς κατεδείχθη τυγχάνουν πρα- 
κτικώς δυσεφάρμοστοι. Τό όλον θέ
μα παραμένει είσέτι έκκρεμές έλπί- 
ζεται όμως ότι τελικώς θά έπιλυθή 
χωρίς νά θιγούν τό παράπαν κε- 
κτημένα δικαιώματα τών Τραπεζοϋ- 
παλλήλων, οί όποιοι άνά πάσαν στι
γμήν είναι ποτνέτοιμοι ν’ άποδυθοΰν 
είς έντονους άγώνας, οί όποιοι ώδή- 
γησαν πάντοτε είς νικηφόρα άποτε- 
λέσματα.

περγιών αί όποΐαι, δυνατόν βεβαίως 
νά προκαλοΰν δυσχερείας είς τό κα
θόλου κυβερνητικόν έργον, άποτε
λοΰν δμως άνοστόφευκτον συνέπειαν 
τής έπί μακρόν χρονικόν διάστημα 
έπιδειχθείσης έκ μέρους τών άρμο
δίων παραγόντων άδιαψορίας διά 
τήν 5κανοποίησιν στοιχειωδών αιτη
μάτων μακράς σειράς κατηγοριών 
εργαζομένων.

Έξ άλλου τά προβαλλόμενα ύπό 
τών έν προκειμένφ έργαζομένων αι
τήματα είναι είς τήν πλειονότητά 
των άπολύτως δίκαια καί έκτος ελά
χιστων εξαιρέσεων, έντός τών ύφι- 
σταμένων δυνατοτήτων. Ώς είκός, ά
μεσος καί σύγχρονος έπίλυσίς των 
είναι καί τεχνικώς άνέφικτος, άλλά 
καί ένδεχομένως έπι κίνδυνος διά τήν 
οικονομικήν σταθερότητα, λόγφ τοΰ 
ψυχολογικού κλίματος τής άσταθεί- 
ας, τό όποιον προσπαθούν νά δημι
ουργήσουν οί εχοντες συμφέροντα έκ 
τής προκλήσεως γενικωτέρας άνατα- 
ραχής. "Οθεν έπιβάλλεται ή ταχεία 
ίεράρχησις τής έπιλύσεως τών αιτη
μάτων τών έργαζομένων άναλόγως 
τής σπουδαιότητός των καί τών γε- 
νικωτέρων συνεπειών των. Ή συνέ- 
χισις τής παρελκυστικής τακτικής 
είς οΰδέν θά ώφελήση. Απεναντίας 
θά προκαλέση ίσχυροτέρας έργατι- 
κάς κινητοποιήσεις μέ άπροβλέπτους 
συνέπειας.

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

γ) ’Ανεπαρκείς πρωτοβουλίαι
’Εξαιρετικής σημασίας ύπήρ

ξεν ή πρωτοβουλία τής Κυβερ
νήσεως, διά τόν έκδημοκρατισμόν 
καί τήν έξυγίανσιν τοΰ συνδικαλι
στικού κινήματος τής χώρας.

Είναι είς δλους γνωσταί αί συν- 
θήκαι ύπό τάς όποιας κατέστη δυ
νατή ή κοσάληψις τής ΓΣΕ,Ε ύπό 
τής όμάδος Μακρή. Ή έπί δύο σχε
δόν δεκαετηρίδας διατήρησίς της είς 
τόν άνώτατον συνδικαλιστικόν μας 
όργανισμόν έπετεύχθη κυρίως _ διά 
τοΰ μηχανισμού τής διαγραφής έκ 
τής δυνάμεως τών οικείων έργατικών 
κέντρων μαζικών επαγγελματικών 
οργανώσεων καί τής εισδοχής εις 
ταΰτα σωματείων — σφραγίδων μέ 
πλεονεκτικούς κατά τάς ψηφοφορίας 
όρους. Σοβαρά ωσαύτως καί έν πολ- 
λοΐς άπροκάλυπτος ύπήρξεν ή πα- 
ρασχεθεΐσα είς τόν Μακρήν διάπολ- 
λούς λόγους κρατική συμπαράστα- 
σις. ,

Ή κυβέρνησις εύρέθη είς την ά- 
νάγκην νά καταρτίση ειδικόν νόμον 
διά νά καταστή δυνατή ή διάλυσις 
τοΰ άντιδημοκρατικού μακρικοΰ ^μη
χανισμού. Άτυχώς αί προκληθεΐσαι 
ποικίλοι άντιδράσεις ισχυρών οικο
νομικών συμφερόντων, συνυψασμένων 
μέ τό καθεστώς τής προδοσίας τών 
δικαίων τών έργαζομένων, δέν έπέ- 
τρεψαν τήν λήψιν ριζικών διά τήν ε- 
ξυγίανσιν τοΰ συνδικαλιστικού μας 
κινήματος μέτρων. Είδικώτερον, ορ
γήν προεκάλεσαν εις όλους τούς τί
μιους Έλληνας έργαζο μένους , αί 
ψορτικαϊ παρεμβάσεις ώρισμένων 
συνδικαλιστικών προσωπικοτήτων 
τοΰ εξωτερικού γνωστών διά τήν ευ
κολίαν μέ τήν οποίαν και κατα το 
παρελθόν σανεκάλυπτον τήν άντιδη- 
μοκρατικότητα και τόν άντεργατικόν 
χαρακτήρα τής κατ’ ουσίαν διωρι- 
σμένης Διοικήσεως τής ΓΣΕΕ.

Καίτοι αί έν λογορ αντιδράσεις 
δέν έπέτυχον του κυρίου σκοπού των 
καί τό σχετικόν ν)διον έψηφίσθη^ μέ 
ώρισμένας έστω τροπολογίας, εύνο- 
ούσας τούς μακρικούς εκπροσώπους 
τών σωματείων - σφραγίδων, έν τού 
τοις τά συνησπισμένα μακρικα στοι 
χεΐα καί τά μεγαλα οικονομικά συμ- 
φέροντα ήδυνήθησαν νά δυσχεράνουν 
τόν εκδημοκρατισμόν τοΰ εργατικού 
κινήματος διά πλάγιων μεθόδων. 
Οΰτω διά τής έπιρροής των έπέτυ
χον νά άποκλεισθοΰν άπό τήν Προ
σωρινήν Διοίκησιν τής ΓΣΕΕ οί έκ- 
πρόσωπο ι τών μαχητικωτέρων^ και 
μαζίκοοτέρων όργανωσεων και (δί(^ 
ο! έξ αυτών διαθέτοντες πείραν καί 
συνδικαλιστικήν συνέπειαν.

Θεωρείται όμως βέβαιον^δτι τελι
κώς μέ τήν συνεργασίαν όλων τών 
βασικών όργανιώσεων τών ‘Ελλήνων 
έργαζομένων θά καταστή δυνατή ή 
άνάδειξις τής ένδεδειγμένης έργατι- 
κής ήγεσίας.

Ανεξαρτήτως τών κατά τά προα^ 
ναφερθέντα άτυχών πρωτοβουλιών ή 
άνεπαρκειών τής Κυβερνήσεως, ή δη
μοκρατική πνοή τήν οποίαν αΰτη έ- 
νεφύσησε είς όλους τούς τομείς τής 
δημοσίας ζωής έδημιοΰργησε κλίμα 
έπιτρέπον τήν μαχητικήν προβολήν 
τών αιτημάτων πλείστων κλάδων, οί 
όποιοι, ύπό τάς ύψισταμένας πρό- 
τερον συνθήκας άστυνομεύσεως τοΰ 
συνδικαλισμού, δέν ήδύναντο νά 
κινηθούν εί μή διά πλοττωνικών καί 
συνεπώς άνισχύρων έγγράφων δια
μαρτυριών.

'Οθεν έξηγεΐται τό κύμα τών ά-

Άποφασιστικαί ώσαύτως ύπήρ 
ξαν καί αί σημειωθεΐσαι είς τήν ’Ε
θνικήν Τράπεζαν μεταβολαί.

‘Ο κ. Χέλμης, δστις έπί ^μίαν ε
ξαετίαν έταλαιπώρησε τό "Ιδρυμα 
καί τό Προσωπικόν του, άπεπέμφθη. 
Είναι λυπηρόν διότι εύρισκόμεθα είς 
τήν άνάγκην νά έκφράσωμεν τουλά
χιστον άνακούψισιν διά τήν εκδιωξιν 
προσώπου, τό όποιον είχε καθεξει 
τοσοΰτον ύψηλάς θέσεις είς τήν Πο
λιτείαν καί τό όποιον ύπήρξεν, έν 
πάση περιπτώσει, έπί μακρόν χρο
νικόν διάστημα ό πρώτος τή τάξει 
ύπόίλληλος τοΰ Ίδρύμοσος.

Άλλά ή έν τή Τραπέζη πολιτεία 
τού κ. Χέλμη, άπετέλεσε κλασσικόν 
παράδειγμα προς αποφυγήν. ‘Οσον 
δήποτε καί αν θελήσωμεν νά δειχθώ 
μεν επιεικείς, δέν εύρίσκομέν τι δυ- 
νάμενον νά θεωρηθή ώς άψογον.

Τί πρώτον καί τί ύστερον νά άνα- 
φέρωμεν;

α) Τ ά ς τ ο π ο θ ε τ ή σ ε ι ς; Εί
ναι γνωστόν ότι μέγα μέρος τούτων 
έγένετο ελαφρά τή καρδίψ καί πολ- 
λάκις παρά τήν άντίθετον γνώμην 
τής αρμόδιας ύπηρεσίας — διότι μέ 
όλην τήν άσκουμένην παρασκηνιακώς 
ΐσχυράν πίεσιν πολλοί λειτουργοί 
τοΰ Ιδρύματος ώρθωσαν- κατ’ έπα- 
νάληψιν τό άνάστημά των είς τήν 
ύπό μορφήν τοποθετήσεων γενομέ- 
νην διασπάθισιν τής περιουσίας τοΰ 
‘Ιδρύματος. Είναι βεβαίως άσχετον 
τό γεγονός έάν δέν είσηκούσθησαν. 
Τήν έν προκειμένφ πολιτικήν στερεο- 
τύπως έκαυτηρίαζε κατά τάς Συνε
λεύσεις τών Μετόχων ό κ. Πρόεδρος 
τοΰ Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου μας, διό
τι έκτος τών ά μέσων ζημιών αΰτη 
προεκάλει καί έμμέσας τοιαύτας. 
Οί ισχυροί διευθυνται - τοπάρχαι - 
γνωρίζοντες τάς «έσφαλμένας»^τοπο
θετήσεις τοΰ κ. Διοικητοΰ διεπρατ- 
τον καί αύτοί μέ τήν σειράν των ω- 
ρισμένα «σφάλματα» καί ώς είκός, 
οΰδείς σοβαρός ένοχος έτιμωρήθη 
ποτέ. Τούτο ύποχρεοΐ καί αΰθις ή- 
μάς ϊνα καί έν τή: παρούση έπανα
λάβω μεν τήν άνάγκην συστάσεως Ε
πιτροπής έξετάσεως τών πραγμάτων 
καί καταλογισμού τών έπιβαλλομε- 
νων ευθυνών. Ή παρασιωπησις και 
ή έξ αυτής κάλυψις τών ένεχομένων 
καί καθ’ οίονδήποτε τρόπον συνερ- 
γησάντων εις τήν άπαράδεκτον τα
κτικήν όδηγεΐ είς τήν δημιουργίαν 
άποκαρδιώσεως όλων εκείνων οι ο
ποίοι ύψώσαντες τό άνάστημά των 
ύπέστησαν τάς συνέπειας τής τοιαύ- 
της άνδρικής καί τιμίας προβολής 
των.

6) Τήν έν γένει διαχείρισιν τών 
κτημάτων τής Τραπέζης; ’Αλ
λά οί πάντες γνωρίζουν ότι εις τάς 
τοιούτου είδους συναλλαγάς ό τό
σον σκληρός προς τό Προσωπικόν 
ό κ. Χέλμης, ύπήρξε πάντοτε ^ βο
λικός. Τί άκριβώς έστοίχισεν ή έν 
λόγφ άνεκτικότης του είς τό “Ιδρυ
μα, μόνον ειδική επιτροπή έξ άδια- 
βλήτων προσώπων θά ήδύνατο νά 
προσδιορίση κατά προσέγγισιν, πε 
ρί ής άνωτέρω άναφέρομεν.

γ) Τήν έπιδειχθεΐσαν πλήρη ανε
πάρκειαν είς τά θέματα όργανώσε- 
ως τής Τραπέζης; Είς τόν τομέα 
τούτον δέν άπαιτεΐται βεβαίως σύ- 
στασις έπι τροπής διά τήν διαπί- 
στωσιν τής παντελούς έλλείψεως σο
βαρός τίνος εργασίας. Αρκεί καί 
μόνον τό γεγονός ότι έπί- σειράν ε
τών τό "Ιδρυμα ούδεμίαν έπέδειξε 
ύπολογίσιμον πρόοδον άπό άπόψε- 
ως έκσυγχρονισμοΰ τών μεθόδων 
συναλλαγής διά τήν ταχυτέραν καί 
άκριβεστέραν έξυπηρέτησιν τής πε 
λοπείας του.

Περιοριζόμεθα είς τήν έν στενή

έννοίςς «τεχνικήν» πλευράν τής 6ρ- 
γανώσεως. Διότι έάν έπεκταθώμεν 
είς τά γενικώτερα θέμασα 1) τής 
προετοιμασίας τής Τραπέζης διά 
τήν άντιμετώπισιν τοΰ άνταγωνι- 
σμοΰ τών ξένων πιστωτικών ίδρυμά- 
τωντων, ό όποιος θά έμφανισθή ά- 
πειλητικός άμα τή ολοκληρώσει τής 
έντάξεώς μας είς τήν Κοινήν Αγο
ράν. 2) Τής καταλλήλου έπιμορφώ- 
σεως τοΰ Προσωπικού. 3) Τής χρη- 
σιμοποιήσεως συγχρόνων μεθόδων δι- 
εισδιύσεως είς τά ευρύτερα στρώμα
τα τοΰ πληθυσμού διά τήν προετοι
μασίαν μελλοντικής πελατείας, όμο- 
λσγουμένως ή διαπίστωσις έργου τί
νος, έστω καί κατ’ έπίφασιν, άπο-1 
βαίνει άνέφικτος.

Προς τούτοις θλιβερά είναι ή ά- ] 
νάμνησις τών έπανειλημμένων απο
πειρών προς σύνταξιν ώρισμένων 
«μελετών». Πότε ένας - ένας, πότε 
καθ’ ομάδας,, ήσχολήθησαν με αυ
τός, πλεΐστοι οικονομολόγοι εγχώ
ριοι καί άλλοδαποί. 'Αποτέλεσμα: 
Καταβολή παχυλών άπολαυών, έναν
τι μηδαμινής άποδόσεως.

"Ετι χειροτέρα ύπήρξεν ή έπιδει- 
χθεΐσα έναντι τών έργαζομένων εις 
τό " Ιδρυμα στάσις τοΰ κ. Χέλμη καί 
τών στενών συνεργατών του. Δέν 
πρόκειται μόνον διά τήν παγεράν καί 
πείσμονα άρνησίν του νά έπιλύση 
βασικά αιτήματα, άπό μακροΰ έκ- 
κρεμοΰντα, ένώ· είχον δημιουργηθή 
πάσαι αί σχετικά! προϋποθέσεις. 
Δέν θά άνεφερόμεθα ίσως οϋτε είς 
τούς σκληρούς άγώνας οί όποιοι ά- 
Γητήθησαν διά τήν έπίλυσιν ώρισμέ

νων δευτερευόντων έξ αυτών.
Δέν δυνάμεθα όμως νά μή _ άνα- 

μνησθώμεν μετά βδελυγμίας^ τήν ά 
νήθικον προσπάθειαν προς έξαχρεί· 
ωσιν μερίδος τοΰ προσωπικούς διά 
νά καθίσταται ευχερής ή υπονόμευ- 
σις τών αγωνιστικών πρωτοβουλιών 
τών συλλογικών όργανωσεων αλλά 
καί ή άδιαμαρτύρητος έκτέλεσις τών 
παρατύπων και βλαπτικών διά τα 
συμφέροντα τής Τραπέζης «άνωθεν» 
έντολών. Έπί τοΰ ιερού τουτου έρ
γου ό άπελθών Διοικητής καί ή περί 
αυτόν όμάς έπέδειξαν άκάματον ζή
λον. Ούδενός μέσου έψείσθησαν. Α 
θέσεις προϊσταμένων καί ύποπροί- 
σταμένων, αί διαβόητοι κατ εκλο 
γήν προοεγωγαί, αί θέσεις εις τάς 
διαφόρους ‘Εταιρίας, τά πάσης φύ- 
σεως μυστικά καί φανερά επιδόματα 
καί τέλος ή επιβολή μακροχρονίου 
προσωρινότητας είς τούς νεοπροσ- 
λαμβανομένους συναδέλφους έχρησι- 
μοποιήθησαν κατά τρόπον αττάδον- 
τα είς τήν άνθρωπίνην άξιοπρέπειαν 
διά νά έπιτευχθή ό μεγάλος σκοπός: 
‘Η έξουθένωσις τής ήθικής ύποστά- 
σεως τού προσωπικού.

Έξ άντιθέτου, ή άνάδειξις ως Δι 
οικητοΰ τής Τραπέζης, κατόπιν τής 
ύπερηφάνου άρνήσεως τοΰ Ύποδιοι- 
κητοΰ κ. Παρασκευοπούλου1 νά δε- 
χθή τήν διά τής όδοΰ τής Συνδιοι- 
κήσεως διχοτόμησιν τοΰ Ιδρύματος, 
τοΰ κ. Γ. Μαύρου, επιφανούς στελέ
χους τοΰ Κυβερνώντας κόμματος ά- 
νεπτέρωσε τάς έλπίδας τού Προσω
πικού, διά μίαν ριζικήν έπίλυσιν τών 
έκκρεμών ζητημάτων του τά όποια 
συνοψίζονται ώς γνωστόν εις το καθ 
όλα λογικόν αίτημα νά τύχωμεν με- 
ταχειρίσεως όμοιας μέ έκείνην τοΰ 
Προσωπικού τών λοιπών μεγάλων 
Τραπεζών.

Ή Έκπροσώπησις, άπό τάς πρω- 
τας έπαφάς της μετά τοΰ νέου Διοι- 
κητοΰ, έσχημάτισε πεποίθησιν περί 
τών καλών καί ειλικρινών έναντι τοΰ 
Προσωπικού προθέσεων του. Είδικώς 
έσημειώσαμεν τήν δήλωσιν τοΰ κ. 
Διοικητοΰ περί εφαρμογής καί εις 
τήν Τράπεζάν μας μισθολογίου και 
όρων έργασίας άναλόγων προς τάς 
λοιπάς μεγάλος Τραπέζας.

Αξία ώσαύτως ιδιαιτέρας έξάρ- 
σεως είναι ή έγκαινιασθεΐσα ύπό 
τής παρούσης Αιοικήσεως τακτική 
τής άνταλλαγής γνωμών μετά τών 
εκπροσώπων τών έργαζομένων περί 
τής έν γένει πορείας τών έργασιών 
τής Τραπέζης καί τών έπιβαλλομε
νών μέτρων διά τήν περαιτέρω: άνά- 
πτυξιν τούτων.

‘Ομίλων κατά τήν πρώτην διά τόν 
ώς άνω σκοπόν έπαφήν μας ό κ. Δι
οικητής ύπήρξεν άπολύτως πειστικός 
άναφορικώς μέ τήν έπιβαλλομένην 
διά τήν άναδιοργάνωσιν τοΰ Ιδρύ
ματος διαδικασίαν. Μάς διαβεβαίω- 
σεν προς τούτοις δτι άντιμετωπί- 
ζει μετά τής δεούσης προσοχής τό 
θέμα τοΰ άνταγωνισμοΰ τών ξένων 
Τραπεζών, τής έπιμορφώσεως τού 
Προσωπικού προς έπάνδρωσιν τών 
έπιτελικών υπηρεσιών τοΰ Ιδρύμα
τος, τής άξιοποιήσεως τής περιου
σίας αΰτοΰ κ.λ.π.

Δυνάμεθα συνεπώς νά εΐμεθα αι
σιόδοξοι δτι ύπό τήν παρούσαν Δι- 
οίκησιν καί τό "Ιδρυμα θά έπιτελε- 
ση τόν κοινωνικοοικονομικόν του 
προορισμόν καί οί εργαζόμενοι εκ; 
αΰτό θά δικαιωθούν διά τής έπιλύ
σεως τών βασικών των αιτημάτων.

Άλλά καί είς τάς λοιπάς άδελ·^ 
φάς οργανώσεις τοΰ Προσωπικού 
τοΰ ‘Ιδρύματος έσημειώθησαν έξελί- 
ξεις προοιωνίζουσαι τόν άμεσον τερ
ματισμόν τοΰ καθεστώτος τής διαι- 
ρέσεως τών δυνάμεων τών έν τή Τρα- 
πέζη έργαζομένων. Πράγματι, ή διά
χυτος θέλησις όλων τών συναδέλφων 
διά τήν ένοποίησιν τών συνδικαλι

στικών όργανώσεων καί τών άσφα- 
λιστικών Ταμείων εΐχεν ώς άποτέ- 
λεσμα τήν γνωστήν άλλαγήν είς τήν 
Διοίκησιν τοΰ Συλλόγου τών Ύπαλ
λήλων τής τ. Τραπέζης Αθηνών.

Οΰτω έδημιουργήθησαν καί είς 
τό άδελφόν Σωματεΐον αί προϋ
ποθέσεις διά τήν πραγματοποίησιν 
τής άμεσου1 ένοποιήσεως τών δύο κυ
ρίων έθνοτραπεζικών συλλόγων, διά 
τήν όποιαν, ώς γνωστόν, τό παρόν 
σχήμα ήγωνίζετο άπό μακροΰ, οίνευ 
δυστυχώς άποτελέσματος, λόγφ τών 
ισχυρών άντιδράσεων τής άπελθού- 
σης Διοικήσεως τής έτέρας πλευράς.

Ή έν προκειμένφ ένοποίησις θά 
άποτελέση άσφαλώς τήν άποίρχήν 

I διά τήν ταχεΐαν συγχώνευσιν καί ο
ι λων τών λοιπών όργανώσεων τοΰ 
Προσωπικού ώς καί τών οικείων ά- 
σφαλιστικών Ταμείων. Άσφαλώς ύ- 
φίστανται σχετικά! τεχνικά! δυσχέ- 
ρειαι, αί όποΐαι όμως διά τής καλής 
θελήσεως δλων μας θά ύπερνικηθοΰν. 
Οΰτω τό Προσωπικόν τής ’Εθνικής 
Τραπέζης θά βαδίζη τοΰ λοιπού ή- 
νωμένον διά τήν έπίλυσιν τών αιτη
μάτων του καί τήν διασφοώισιν τοΰ 
μέλλοντος τών άσφαλιστικών του 
Ταμείων.

Σημειωτέον δτι άπό τής έκλογής 
τής νέας Διοικήσεως τοΰ άδελφοΰ 
σωματείου έπραγ ματοπο ι ήθη πλήρης 
έναρμόνισις είς τήν δράσιν τών δύο 
κυρίων συλλογικών όργανώσεων, καί 
διά τά τρέχοντα ζητήματα τοΰ Προ
σωπικού. ‘Η άκολουθηθεΐσα εν προ
κειμένφ κοινή γραμμή άπεδείχθη α
ναγκαιότατη κατά τήν μεταβατικήν 
περίοδον τοΰ κατατοπισμοΰ τής νέ
ας Διοικήσεως τής Τραπέζης είς τά 
άφορώντα τό Προσωπικόν θέματα. 
Οΰτω ή νέα Διοίκησις διεπίστωσεν 
άπό τής πρώτης στιγμής την ύφι- 
σταμένην άρραγή ψυχικήν ένότητοί 
τών έργαζομένων εις το Ιδρυμα και 
προσεφέρθη νά ύποβοηθή.ση τό έργον 
τής ένοποιήσεως τών άσφαλιστικών 
μας οργανισμών.

Έξ άλλου καί είς τήν έν συνε- . 
χείςε κλιμάκωσιν καί προβολήν τών 
άμέσων αιτημάτων άπεδείχθη πλή
ρης ταυτότης άντιλήψεων τών δύο 
κυρίων συλλογικών όργανώσεων. Τήν 
συστηματικήν κατά τό παρελθόν ^κω
λυσιεργίαν τών έκπροσώπων τοΰ ε
τέρου συλλόγου είς δ,τι αφεώρα τήν 
άπό κοινού επιδίωξιν τής έπιλύσεως 
αιτημάτων άντεκατέστησεν ακάμα
τος δραστηριότης τής παρούσης Δι- 
οικήσεως τοΰ άδελφοΰ σωματείου. 
Κοινοί ύπήρξαν όλοι οί γενόμενοι είς 
λεπτότατα θέματα χειρισμοί και ά
πό κοινού έπραγ ματοπο ιήσαμεν δ- 
λας τάς έκάστοτε ένδεδειγμένας πα
ραστάσεις προς τήν Διοίκησιν τής 
Τραπέζης. "Οθεν δικαίως δύναται 
νά λεχθή δτι αί διαλαμβανόμενα! _έν 
συνεχείς* επιλύσεις αιτημάτων ύπήρ
ξαν κοινά καί τών δύο Συλλόγων 
έπιτεύγματα. Καί άναλογιζόμέθα ^μέ 
πικρίαν τό σημεΐον είς τό όποιον 
θά είχον προωθηθή δλα τά θέματα 
τοΰ Προσωπικού έάν άπό έτών έ- 
τελεσφόρουν αί καταβληθεΐσαι^ υπό 
τοΰ ήμετέρου σχήματος προσπάθεια! 
διά τήν συγχώνευσιν τών κυρίων συλ
λογικών όργανώσεων. Δυστυχώς ό 
δαίμων τής φιλοπρωτίας καί τών 
μ ι κροσυ μφερόντων έκράτησε πολύ 
περισσότερον τοΰ δέοντος κατακερ- 
ματισμένον τό Προσωπικόν μέ άπο- 
τέλεσμα τήν έξουδετέρωσιν τών δυ
νατοτήτων του.

ΕΠΙΑΥΟΕΝΤΑ 
ΑΙΤΗΜΑΤΑ

‘Η άναλγησία τήν όποιαν έπέδει- 
ξεν ή προγενεστέρα έν τή Τραπέζη 
κατάστασις έναντι τών θεμάτων 
τοΰ Προσωπικού εΐχεν ώς άποτέλε- 
σμα τήν βαθμιαίαν συσσώρευσιν 
πλήθους δικαίων αιτημάτων, ^περι- 
λαμβανομένων στερεοτυπως εις τα 
περιοδικώς ύποβαλλόμενα πρός τήν 
Διοίκησιν ύπομνήματά μας.

Κατόπιν τής έπι μόνου άρνήσεως 
τών Διοικούντων νά προβοΰν είς 
μίαν γενναίαν χειρονομίαν ήτοι vet 
καταρτίσουν νέον ’Οργανισμόν^ Υ
πηρεσίας μέ βάσιν τήν άρχήν τής ί
σης μεταχειρίσεώς μας πρός^ τάς 
λοιπάς μεγάλας Τραπέζας πράγμα 
τό όποιον θά εΐχεν ως αποτέλεσμα 
τήν αυτόματον κάλυψιν τοΰ 90% τών 
αιτημάτων μας, ή Εκπροσώπησις 
εύρέθη είς τήν άνάγκην νά κλιμακώ- 
νη τά εκκρεμή θέματα επιζητούσα 
καί άποδεχομένη τήν έπίλυσιν τών 
έκ τών συνθηκών δυναμενων νά τυ
χουν προσοχής τίνος.

Οΰτω άπό τής άναλήψεως τών 
καθηκόντων του τό παρόν Δ.Σ^. ό- 
μοΰ μετά τών έκπροσώπων τοΰ ά
δελφοΰ σωματείου έπέτυχεν τήν έκ 
τοΰ ύποβληθέντος είς τήν προηγου- 
μένην Διοίκησιν σχετικού καταλόγου 
αιτημάτων, έπίλυσιν τών κάτωθι:

1) Προικσδότησις θηλέων τέ
κνων:
Χρονολογία ένάρξεως 1—1—1963. 
Εισφορά Τραπέζης: 2,3% (έτήσιον 
ποσόν 2.000.000), εισφορά δικαι
ούχου: 1,5% διά τό πρώτον τέκνον, 
1% διά τό δεύτερον, 0,50% διά τό
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(Συνέχεια άπό την 3η σελ.)
τρίτον έπί του συνόλου τών άποδο- 
χων. Αί άναδρομικαί είσφοραί άπό
I ^ 63 και ή εξαγορά τών προ

της^ χρονολογίας τούτης έτών υπη
ρεσίας άναλαμβάνεται ΰπό τής Τρα- 
ττέζης διά συνολικού ποσού Δρ. 5. 
000.000, τού υπολοίπου δαρύνοντος 
τούς δικαιούχους, μέχρ, ένός καί ή- 
μισεος μισθού κατ’ άνώτατον δριον, 
εισπραχθησομένου διά μηνιαίων κρα
τήσεων έντός^ έξαετίας. Ή παροχή, 
ανάλογος τού μισθού καί τών έτών 
υπηρεσίας θά κυμαίνεται άπό 55 
000 μέχρι 78.000.

2) Αϋξησις τής 6' προσαυξή- 
σεως διά τούς βαθμούς τον Λο- 
γιστού Α' καί άνω κατά 5%:

1Η Διοικησις τής Τραπέζης άπε- 
δεχθη _την άπό 1—1—1964 αϋ- 
ξησιν τής 6' προσαυξήσεως διά 
τους άπά τού Λογιστοΰ Α' καί άνω 
βαθμούς άπό 10 εις 15%. Ή έπί- 
λυσις τού αιτήματος τούτου άπετέ- 
λεσεν εν είσέτι μικρόν δήμα προς 
την εφαρμογήν τής άρχής τής ’ίσης 
μεταχειρίσεως.

3) Αύξησις τών καταβαλλόμε
νων προμηθειών έξ ασφαλίστρων 
κατά 10%:

Ως εΐκός, αίτημα τού Συλλό
γου παραμένει ή γενική, καί κατά 
λόγον μισθού κατανομή τών έξ ά- 
σφαλίστρων προμηθειών. Παρά ταΰ- 
τα ή έκπροσώπησις άποδέχεται καί 
την σταδιακήν αυξησιν τούτου εις 
τρόπον ώστε μετ’ ολίγον νά φθάσω- 
μεν εΐς^ τον αντικειμενικόν μας σκο
πόν. ‘Υπό τήν έννοιαν ταύτην καί 
μόνον έγένετο άποδεκτή ή διά τό έ
τος ^ 1963 έπαύξησις τού καταβαλ
λόμενου ποσοστού προμηθειών έξ 
άσφαλίστρων κατά 10%.

4) Έπαύξησις τού επιδόματος 
πολύ ετίας διά του συνυπολογι- 
σμοΰ τής προϋπηρεσίας:

'Ως γνωστόν, εις τήν Εθνικήν 
Τράπεζαν ύπελογίζετο 6 χρόνος προ 
υπηρεσίας εις Τραπέζας, Δημόσιον 
ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δι
καίου κ.λ.π. διά τόν καθορισμόν τού 
έπιδόματος πολυετίας. Τό δικαίωμα 
τούτο κατεπατήθη, ώς καί πλεΐστα 
άλλα, ΰπό του Ήλιάσκου. Σημειω- 
τέον ότι έπΐ τού εν λόγφ θέματος 
ϋφίστοινται είσέτι, παρά τήν δοθεΐ- 
σαν^ λυσιν, ωρισμεναι άμφισδητήσεις 
αΐ όποΐαι έλπίζομεν ότι θά άρθοΰν.

5) Προσήκων υπολογισμός τής 
έκ του αφανούς μισθού διαφο
ράς:

Είναι γνωστή ή ιστορία τού 
χρονίσαντος τούτου αιτήματος τού 
Προσωπικού, οπερ άνέκυψεν έκ 
τής αυθαιρεσίας τών αρμοδίων νά 
μή υπολογίσουν τήν δοθεΐσαν κατά 
τό^ 1960 αυξησιν καί έπί τού άφα- 
νοΰς μισθού.

Οταν' αί σχετικά) παραστάσεις 
μας παρέμεινον άκαρποι έκινήσαμεν 
μέσφ συνταξιούχου συναδέλφου τήν 
Δικαιοσύνην. Καί έδικαιώθημεν.

_ Παρά ταΰτα ή προηγούμενη Δι- 
οίκησις ουδόλως εστεργε νά συμμορ- 
φωθή^ προς τήν άπόφασιν καί αύτοΰ 
τού ’Ανώτατου Δικαστηρίου. "Οπως 
καί εις πλείστας άλλας περιπτώσεις 
κατά τό παρελθόν ήκολούθησε τήν 
άπαράδεκτον, διά κάθε Ισχυρόν οι
κονομικόν οργανισμόν καί 5ή τήν 
Εθνικήν Τράπεζαν, τακτικήν, ή ό

ποια εις τα απλοελληνικά μεταφρά
ζεται : "Ας προσφύγη ό κάθε υπάλ
ληλος εις τό δικαστήριον νά με υπο
χρέωση νά τά δώσω. Ώς εΐκός, ή 
πρόκλησις αυτή άπευθύνεται μέ τήν 
βεβαιότητα ότι οι περισσότεροι υ
πάλληλοι δεν θά τολμήσουν, φοβού
μενοι επιπτώσεις έπί τής έξελίξεώς 
των, νά άντιδικήσουν μέ τό "Ιδρυ
μα. ’Αντιλαμβάνεται εντεύθεν πάς 
τις ευκόλως το ηθικόν ύψος ώρισμέ- 
νων «ταγών» τής πολιτείας μας.

Κατόπιν τών άνωτέρω τά μέλη 
™ν Δ.Σ. άμφοτέρων τών συλλογι
κών οργανώσεων προσέφυγον εις τά 
Δικαστήρια. Ευτυχώς ή νέα Διοίκη- 
σις άντιληφθεΐσα τό δίκαιον καί νό
μιμον τού αιτήματος τών υπαλλήλων 
προέβη προθύμως εις τήν σχετικήν 
ρύθμισιν. Βεβαίως άπητήθησαν ώ- 
ρισμένοι ^ χειρισμοί, χαρακτηριστι
κόν τών όποιων ύπήρξεν άπό· πλευ
ράς μεν έκπροσώπων τού Προσωπι
κού ή καλή πίστις καί τό συμβιβαστι 
κόν πνεύμα, άπό πλευράς δέ υπηρε
σιών Διοικήσεως ή διάπραξις βασι
κών σφαλμάτων. ’Απόρροια τούτων 
υπήρξε καί ή σημειωθεΐσα έκ μέρους 
τών γνωστών κύκλων δημοκοπική έκ- 
μετάλλευσις τού θέματος.

’Εννοείται ότι ή έν συνεχεία έξέλι- 
ξις διεψευσε τους έκ συστήματος 
διαβολεΐς τών ενεργειών τού Δ.Σ.

6) Περαίωσις τών προαγωγών 
τών έτών 1963 καί 1964. Καθιέ-
ρωσις διαδικασίας διενεργείας 
τούτων:

Σύστημα τής άπελθούσης Διοική- 
σεωις και τών στενών συνεργατών της 
ύπήρξεν ή έν παντί καταταλαιπώρη- 
σις τού Προσωπικού. Οΰτω καί αΰ-

ται αί προαγωγαί τάς οποίας ΰπε- 
χρεοΰντο έκ^τού ’Οργανισμού τής Υ
πηρεσίας να διενεργούν, κατέστησαν 
μέ τήν πρωτοφανή παρελκυστικήν 
τακτικήν τών υπευθύνων. . . θέμα 
προς έπίλυσιν! !

Είδικώτερον, καπά τό παρελθόν έ
τος ύπήρχεν σοβαρώτατον υπόλοι
πον, μή διενεργηθεισών προαγωγών 
του έτους 1963. Ή νέα Διεύθυνσις 
τού ^Προσωπικού ήδυνήθη, χρησιμο
ποιούσα τούς αυτούς ώς καί ή προ- 
ηγουμένη ύπαλλήλους, διότι ώς γνω
στόν εις την έν λόγφ Διεύθυνσιν δεν 
έγένοντο μέχρι τούδε σημαντικά! με- 
ταβολαί, νά περατώση τάς προαγω
γές και τών δυο ετών εις διάστημα 
το οποίον άλλοτε άπητεΐτο διά τήν 
διενέργειαν προαγωγών δύο μικρο- 
τέρων βαθμών.

Πέραν τούτου ή παρούσα Διεύθυν- 
σις έπεράτωσε τάς πρώτας ημέρας 
τού τρέχοντος έτους καί τάς προα- 
γωγάς τής α' εξαμηνίας τού 1965, 
ή τακτική δε αϋτη τής έκ τών προ- 
τέρων διενεργείας τών προαγωγών 
έκάστης εξαμηνίας θά έξακολουθή- 
ση κατά τας άρμοδίως δοθείσας δια
βεβαιώσεις καί εις τό μέλλον. Ή 
σύγκρισις καί εις τόν τομέα τούτον 
τής παρούσης μέ τήν προηγουμένην 
κατάστασιν εΐναι συντριπτική διά 
τήν δευτέραν.

7) Επιστροφή ημερομισθίων 
απεργιών έτους 1963:

Πρόθυμος εις τήν αύστηράν ε
φαρμογήν πόσης άντεργατικής δια- 
τάξεως τής κειμένης νομοθεσίας ή 
προηγουμένη Διοίκησις είχε προδή 
εις τήν κράτησιν τών ημερομισθίων 
τών πραγματοποιηθεισών κατά τό 
1963 άπεργιακών εκδηλώσεων. Ού- 
δείς βεβαίως άρνεΤται ότι πράξασα 
οΰτω' ή Διοίκησις ήτο νομικώς «έν 
τάξει». Άλλα καί οϋδείς άμφιβάλ- 
λει ότι ήδύνατο νά πράξη καί δια
φορετικά. ”Εν προκειμένη υπήρχε 
καί προηγούμενον μή έφαρμογής τών 
περί ών ό λόγος διατάξεων, ώς καί 
προηγούμενον επιστροφής παρακρά
τη θέντων σχετικών ποσών. Οΰδείς 
επομένως φόβος περί έπιβολής νο
μικών κυρώσεων έκ τής μή παρακρα- 
τήσεως τών ή μερομισθ ίων τών απερ
γιών.

Έξ άλλου, ή κατά τού Προσωπι
κού εμπάθεια τής άπελθούσης Διοι- 
κή,σεως καθίσταται ανάγλυφος καί 
έκ τής άρνήσεως ταύτης νά έπιστρέ- 
ψη τά κατά τά άνωτέρω παρακρά
τη θέντα ποσά καί τήν ύστάτην στι
γμήν τής άποχυρήσεώς της. Άντιθέ- 
τωις ή νέα Διοίκησις έστερξεν αμέ
σως εις τήν καταβολήν τών ώρομι- 
σθίων τής απεργίας άντιληφθεΐσα 
προφανώς τήν ηθικήν σημασίαν τής 
χειρονομίας ταύτης.

8) Ρύθμισις του θέματος τών 
νεοπροσλαμβανομένων συναδέλ
φων:

’Ανίκανοι νά άσχοληθοΰν μέ τά 
βασικά θέματα τής όργανώσεως 
καί τού εκσυγχρονισμού τής Τραπέ
ζης ή άπελθοΰσα Διοίκησις καί ο! 
έπιτελεΐς της έ'δειξαν εξαιρετικήν έ- 
Φευρετικότητα εις τήν έξεύρεσιν τρό
πων διασπάσεως τού Προσωπικού 
καί δημιουργίας μονίμου σώματος 
απεργοσπαστών.

"Εν έκ τών πράγματι σατανικών 
μέσων ύπήρξεν καί ή καθιέρωσις τής 
τριετοΰς προσωρινότητας εις τούς 
νεοπροσλαμβανομένους ύπαλλήλους. 
Βεβαίως κατά τήν φοίτησιν τούτων 
εις τάς περίφημους λίαν «άποδοτι- 
κάς» (διά τούς διδάσκοντας) Σχολάς 
κατεβάλλετο συστηματική προσπά
θεια μετατροπής τών νέων συναδέλ
φων εις ύπονομευτάς τής ψυχικής έ- 
νότητος τού Προσωπικού τής Τρα
πέζης. ’Επειδή όμως μέ δλην τήν 
θεάρεστον «κατήχησιν» ήτο βέβαιον 
δτι οί νέοι συνάδελφοι δέν θά έδέ- 
χοντο νά παίξουν τόν ρόλον διά τόν 
όποιον τούς προετοίμαζον, άναμι- 
γνυόμενοι δέ μέ τούς λοιπούς ύπαλ
λήλους θά καθίσταντο, ώς συμβαί
νει εις δλας τάς συναφείς έκδηλώ- 
σεις, πρωτοπόροι εις τούς άγώνας 
τού Προσωπικού, έφράντισαν νά ύ- 
ψώσουν ύπέρ τήν κεφαλήν των τήν 
δαμόκλειον σπάθην τής τριετοΰς, 
διά τής προσωρινότητας, άβεβαιότη- 
τος περί τήν θέσιν των διά νά τούς 
άκινητήσουν.

‘Ο έν προκειμένφ δόλιος σκοπός 
εΐχεν έπισημανθή παλαιότερον καί 
εΐχεν έπιδιωχθή ή άρσις τού μέτρου 
τούτου. Ή σχετική προσπάθεια ήρ- 
ξατο νά καρποφορή μόνον κατά τό 
παρελθόν έτος οτε κατωρθώθη νά 
προκηρυχθή διαγωνισμός διά τήν άπ’ 
ευθείας πρόσληψιν δοκίμων. Άπό 
τής στιγμής ταύτης ή τριετής προ- 
σωρινότης τών παλαιοτέρων εΐναι ά- 
διανόητος καί βαθμιαίως τακτοποι
είται όριστικώς.

Οΰτω πάντες οί νεοπροσλαμβανό- 
μενοι θά άποτελοΰν ευθύς έξ άρχής 
έν δλον μετά τού υπολοίπου Προ
σωπικού καί θά εΐναι υπερήφανοι 
πρωτοπόροι εις τούς δικαίους άγώ
νας του.

9) Έπέκτασις τού επιδόματος 
έστιάσεως εις έπαρχιακούς συ
ναδέλφους:

Κατά τό όπολογιζόμενον έτος 
έπετεύχθη ή έπέκτασις τού έπι-

δόματος έστιάσεως καί εις τούς έ- 
παρχιακούς συναδέλφους. Οΰτω έξέ- 
λιπε μία τουλάχιστον άπό τάς ύφι- 
σταμένας είσέτι άδικαιολογήτως δια
κρίσεις (ως π.χ. τό διαφορετικόν ώ- 
ραριον) μεταξύ Κέντρου καί Έπαρ- 
ΧΚλν. Ύπό τήν έννοιαν κυρίως αυτήν 
τό έν λόγφ επίτευγμα, καίτοι μή α
ποτελούν ουσιώδη οικονομικήν βοή- 
^-Ιαν τής γλισχρότητος γενι
κώς τού έπιδόματος, θεωρείται άξιό- 
λογον.

10) ’Έναρξις θετικών συζητή
σεων διά τήν κατάρτισιν τοΌ νέ
ου ’Οργανισμού:

Τέλος τό βασικώτερον έπίτευ- 
γμα ^ τής άπολογιζομένης περιό
δου άποτελεΐ ή άναγνώρισις έκ μέ
ρους τής^ Διοικήσεως τής άναγκαιό- 
τητος διά τήν κατάρτισιν ένός νέου 
’Οργανισμού, βασιζόμενου εις τήν 
αρχήν τής Ίσης μεταχειρίσεως μετά 
τών λοιπών μεγάλων Τραπεζών.

_ Γνωρίζομεν καλώς δτι πολλοί έκ 
τών συναδέλφων άπογοητευμένοι έκ 
τής εν προκειμένφ παρελκυστικής 
τακτικής τής προκατόχου Διοικήσε- 
ως είναι άκρως επιφυλακτικοί ώς 
πΡ°ς τήν δυνατότητα περαιώσεως 
τού θέματος τούτου.

Παρά ταΰτα πέραν τής ρητής ύ- 
ποσχέσεως τής παρούσης Διοικήσε- 
ως περί έφαρμογής τής άρχής τής 
ίσης μεταχειρίσεώς μας μετά τών 
συναδέλφων τών λοιπών Τραπεζών 
τόσον ή γενική κατάστασις τής Τρα
πέζης όσον καί ή διαμορφουμένη έκ 
τής πραγματοποιούμενης ένοποιήσε- 
ως τών συλλογικών οργανώσεων καί 
τής εντεύθεν εΰθυγραμμίσεως τών ά- 
πόψεων όλων τών μερίδων τού Προ
σωπικού, καθιστούν έφικτήν τήν έκ- 
καθάρισιν τού παρελθόντος διά τής 
μέσφ ένός συγχρονισμένου καί φί
λο υπαλληλικού οργανισμού έπιλύσε- 
ως τών βασικών αιτημάτων.

"Ηδη, περατωθείσης τής σχετικής 
προεργασίας, τό σύνολον τών άπό- 
ψεων τής Έκπροσωπήσεως έτέθη ε
νώπιον τής Διοικήσεως καί άναμένο- 
μεν τήν μεγάλην άπάντη- 
σ ι ν. Ώς εΐκός, τά αΐτηθέντα παρ’ 
ημών δέν άποτελοΰν εί μή εφαρμο
γήν τής άρχής τής "ίσης μετα
χειρίσεως. τόσον εις τά γενικά 
θέματα όσον καί εις τά τοιαύτα ώ- 
ρισμένων κατηγοριών. Ώς έκ τούτου 
δέν δύνανται νά προβληθούν σοβα
ρά) αντιρρήσεις άπό οίανδήποτε 
πλευράν ώς πρός τήν ορθότητα ή μή 
τής πραγματοποιήσεώς των.

Άντιλαμβανόμεθα πάντες δτι ή έ- 
ξομοίωσίς μας πρός τούς ύπαλλή
λους τών λοιπών Τραπεζών θά δημι- 
ουργήση κοινότητα συμφερόντων 
μετ’ αυτών μέ αποτέλεσμα τήν συγ- 
κρότησιν μιας πανισχύρου όμάδος 
εργαζομένων ικανής νά διεκδικήση 
άποτελεσματικώς τά δίκαια τών με
λών της.

ΕΝΔΟΣΟΜΑΤΕΙΑΚΑΙ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Άτυχώς καί κατά τό λήξαν συλ
λογικόν έτος ή αύτοαποκαλούμενη 
άντιπολίτευσις, ή οποία είρήσθω έν 
παρόδφ περιωρίσθη εις δύο - τρεις 
έπανειλημμένως άποδοκ ι μασθέντας 
κατά τό παρελθόν «συνδ ι καλ ιστάς» 
ούδεμίαν ένεφάνισε δραστηριότητα 
δυναμένην ν’ άποβή έπ’ ώφελεία τού 
έθνοτραπεζικοΰ συνδικαλιστικού κι
νήματος.

Μοναδική άσχολία της ύπήρξεν ή 
άνάληψις έκστρατείας ψιθύρων ή ό
ποια άπέβλεπεν εις τήν παντί σθέ- 
νει έξασθένησιν τού κύρους τής Έκ
προσωπήσεως καί τήν διαβολήν ταύ
της πρός δλας τάς κατευθύνσεις. 
Αιτία ό φόβος τής οριστικής έπιλύ- 
σεως όλων τών εκκρεμών ζητημάτων 
καθ’ δσον, τοιαύτη έξέλιξις, σαφώς 
διαγραφομένη ήδη εις τόν συνδικαλι
στικόν μας ορίζοντα, θά δικαιώση 
πλήρως τήν έπί έπταετίαν άκολου- 
Θηθεΐσαν τακτικήν τού παρόντος 
σχήματος καί τήν έπιδειχθεΐσαν εις 
αυτό έμπιστοσύνην έκ μέρους τής 
μεγάλης πλειοψηφίας τών συναδέλ
φων.

Ή μηδέν ι στ ική. στάσις τής έν 
προκειμένφ «άντιπολιτεύσεως» κατέ
στη πλέον έκδηλος κατά τάς άρχάς 
τού τρέχοντος έτους δτε τό Δ.Σ. 
συνεκάλεσεν "Εκτακτον Γενικήν Συ- 
νέλευσιν διά τήν έγκρισιν ώρισμένων 
τροποποιήσεων τού Καταστατικού, 
σκοπός τών οποίων ύπήρξεν ή έναρ- 
μόνισις ώρισμένων διατάξεων πρός 
τάς έπιταγάς τού Νόμου 4367)64 
καί ή διευκόλυνσις τής ένοποιήσεως 
τών έθνοτραπεζικών συλλογικών ορ
γανώσεων.

Ένώ έδόθησαν πάσαι αί ζητηθεΐ- 
σαι εξηγήσεις άναφορικώς μέ τούς 
λόγους τής σχετικής άργοπορίας διά 
τήν σύγκλησιν τής έκτάκτου Γενι
κής Σ υνελεύσεως, άνελύθησαν οί 
σκοποί τών προτεινομένων τροποποι
ήσεων, άπεσαφηνίσθη ό μεταβατικός 
χαρακτήρ τούτων, διεκηρύχθη ύπό 
τού Δ.Σ. ή άνάγκη ριζικής τροπο- 
ποιήσεως τού Καταστατικού, ευθύς 
ώς καταστή έφικτή ή ένοποίησις τών 
δυνάμεων τού Προσωπικού, ή «άντι- 
πολίτευσις» τελικώς συνέστησε εις

τό Προσωπικόν τό ΟΧΙ.
Σημειωτέον δτι οΰδείς έκ τών ομι

λητών κατά την "Εκτακτον Συνέλευ- 
σιν έτάχθη κατά τών βασικών τρο
ποποιήσεων, αί όποΐαι άφεώρουν εί
τε συμμόρφωσιν πρός τόν Νόμον εί
τε τήν ενωσιν τού Προσωπικού. Α
φορμή τής έκδηλωθείσης άντιδράσε- 
ως ύπήρξαν δευτερευούσης σημασί
ας τροποποιήσεις ή τοιαΰται δλως 
γενικά) καί απρόσωποι, ούδέν άπο- 
τέλεσμα συνεπαγόμενοι διά τό πα
ρόν σχήμα κατά τάς προσεχείς άρ- 
χαιρεσίας.

Συνεπώς βαθύτερα ήτο ή αιτία 
τής προκριθείσης ύπό τής «άντιπολι- 
τεύσεως» άρνητικής στάσεως. Στό
χος τού ΟΧΙ ύπήρξεν έν τή ούσίςι 
ή Ένωσις τού Προσωπικού τήν ο
ποίαν βεβαίως δέν ήδύναντο νά κα
ταπολεμήσουν έκ τού εμφανούς.

Τούτο άπεδείχθη πλήρως διά τών 
έν συνεχείς εξελίξεων. Οί πάσης φΰ- 
σεως «μ ι κροκαπεταναΐο ι» έκ κοινού 
συμφέροντος όρμώμενοι άνέλαβον 
συντονισμένην δράσιν άποσκοπούν- 
τες εις τήν ματαίωσιν ή τουλάχιστον 
τήν έπιβράνδυσιν τής ένοποιήσεως 
τών συνδικαλιστικών μας δυνάμεων. 
Ή έκ συμπτωματικών καί προσωπι
κών λόγων σημειωθεΐσα πρόσκαιρος 
έπιτυχία τών αντιδραστικών εις ώ- 
ρισμένην κατεύθυνσιν θά άποδειχθή 
άνευ ουσιαστικού περιεχομένου.

Άντιθέτως ή άποστομωτική ά- 
πάντησις ΝΑΙ τού 90% τών μελών 
τού Συλλόγου μας, άποδεικνύουσα 
τό υψηλόν ήθος καί τήν συνδικαλι
στικήν ώριμότητα τής πλειονότητας 
τού Προσωπικού τής ΕΤΕ, ώς καί 
τήν βαθυτάτην ύπό τούτου έπίγνω- 
σιν τών καλώς έννοουμένων συμφέρον 
των τών έργαζομένων άποτελεΐ ά- 
σφαλή έγγύησιν διά τήν ταχείαν άρ- 
οιν τών σκοπίμως καί έξ ιδιοτέλει
ας τιθεμένων εις τήν ενωσιν τού Προ
σωπικού φραγμών.

ΛΟΙΠΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ

Καί κατά τό άττολογιζόμενον έτος 
τό Δ.Σ. έστρεψεν άμέριστόν τήν 
προσοχήν του πρός τά επαρχιακά υ
ποκαταστήματα μέ τόν αυτόν πάν- 
τότε σκοπόν: Νά καταστήση σεβα
στόν τό ώράριον έργασίας καί τό 
δικαίωμα λήψεως τών άδειών, νά έ- 
πισημάνη τάς έν γένει συνθήκας ύπό 
τάς οποίας εργάζονται οί έπαρχια- 
κοί συνάδελφοι καί νά έπιδιώξη τήν 
βελτίωσιν τούτων, νά έξετάση τά ά- 
πασχολοΰντα τούς συναδέλφους εί- 
δικώτερα θέματα καί νά τονώση τό 
ηθικόν των.

Έπεχειρήθησαν άλλεπάλληλοι καί 
αιφνιδιαστικά! έπισκέψεις μελών τού 
Δ.Σ. εις τά ύποκαταστήματα πολ
λών διαμερισμάτων τής χώρας. Μέ 
λύπην μας διεπιστώσαμεν καί πάλιν 
δτι οΰδεμία ουσιαστική πρόοδος έ- 
πετελέσθη άναφορικώς μέ τόν εξαν
θρωπισμόν τών συνθηκών έργασίας 
τών επαρχιακών συναδέλφων.

Εις πλείστας περιπτώσεις τό ώ
ράριον έργασίας ηύξημένον, ώς γνω
στόν, κατά 3 ώρας έβδομαδιαίως, 
καταπατεΐται συστηματικώς. Αί κα
νονικά! άδειαι χορηγούνται, έάν πρά
γματι χορηγούνται, μέ μεγάλην κα- 
θυστέρησιν καί συνήθως εις άκαταλ- 
λήλους έποχάς. Αί γενικά! συνθήκαι 
έργασίας άπά άπόψεως οικημάτων 
καί χώρου άποτελοΰν δχι μόνον κίν
δυνον διά τήν υγείαν τών συναδέλ
φων άλλά καί έντροπήν διά τήν Τρά
πεζαν.

Περί τών άνωτέρω ύπεβλήθη καί 
σχετικόν υπόμνημα εις τήν Διοίκη- 
σιν περιλαμβάνον πρός τούτοις λε
πτομερώς τάς άνάγκας εις Προσω
πικόν ώρισμένων ύποκαταστήμάτων. 
Σημειωτέον δτι παρηκολουθήσαμεν 
έπισταμένως τήν έντός τών ορίων 
τών ύφισταμένων δυνατοτήτων έπάν- 
δρωσιν πολλών έκ τών έν λόγφ ύπο- 
καταστημάτων.

Δυστυχώς, παρά τήν όμολογου- 
μένως ειλικρινή προσπάθειαν τής 
παρούσης Δ)νσεως Προσωπικού ή 
ύφισταμένη εις τά επαρχιακά υπο
καταστήματα άνυπόφορος κατάστα- 
σις, άπόρροια μακροχρονίου έγκα- 
ταλείψεως τούτων, δέν δύναται νά 
διορθωθή εί μή μόνον βαθμιαίως. 
Αποφασιστικός έν προκειμένφ πα
ράγων θά άποβή ή άναθάρρησις τών 
επαρχιακών συναδέλφων καί ή διά 
τής συνδρομής τού συλλόγου μας 
έπιβολή τού σεβασμού εις τά δικαι- 
ώματά των ώς έργαζομένων. Αί διαρ
κείς υποχωρήσεις εις τάς αυθαιρε
σίας καί τάς πιέσεις τών διευθυντών 
δημιουργούν σύν τφ χρόνφ πνεΰυα 
ραγιαδισμού άπαράδεκτον δΓ Έλ
ληνας έργαζομένους καί δή, διά μέ
λη Συλλόγου ευρισκομένου εις τήν 
πρωτοπορίαν τών μαχητικών συνδι
καλιστικών οργανώσεων.

Πρός τούτοι ς απαιτείται διά τήν 
έπίτευξιν ώρισμένων βελτιώσεων ή 
άπό κοινού δράσις μετά τών ύπαλ- 
λήλων τών ύποκαταστή μάτων τών 
λοιπών Τραπεζών. Χαρακτηριστικόν 
έν προκειμένφ παράδειγμα άποτε
λεΐ ή πραγματοποιηθεΐσα κατόπιν 
συνεννοήσεων κατάργησις ένός έρ- 
γασίμου άπογεύμετος εις τά ύποκα-

ταστήματα όλων τών Τραπεζών εις 
τήν Κατερίνην. Ώς εΐκός, ή γενίκευ- 
σις τοιούτου είδους συμφωνιών άπαι- 
τεΐ τήν άνάγκην συστηματικής δρά- 
σεως έκ μέρους τής ΟΤΟΕ, ή άπου- 
σία τής όποιας έκ τής έπαρχίας εί
ναι πλέον ή αισθητή.

ΗΙΔΡΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΤΒΑ
Οΰδεμία δύναται νά προβληθή άν- 

τίρρησις εις τό δτι ή Κυβέρνησις έ
χει τό δικαίωμα νά ίδρύη τούς κατά 
την γνώμην της αναγκαίους, διά 
τήν άσκησιν τής οικονομικής της πο
λιτικής, οργανισμούς.

’Αποτελεί όμως θεμιτήν άξίωσιν 
έκ μέρους τών τυχόν έντεΰθεν θιγο- 
μένων όπως έκάστοτε καθορίζεται ε
πακριβώς διά τού ιδρυτικού νόμου ή 
τού οικείου καταστατικού ό χαρα
κτήρ καί τά δρια δράσεως τών έν 
λόγφ οργανισμών, ιδίως δταν ουτοι 
πρόκειται νά κινηθούν εις έπίπεδα 
παρεμφερή ετέρων, ιδιωτικών ή μή 
οικονομικών μονάδων.

Τοιοΰτον τι δέ δέν συνέβη καί μέ 
τήν ΕΤΒΑ, προελθούσαν έκ τής συγ- 
χωνεΰσεως τών ΟΒΑ - ΟΧΟΑ.

Σκοπός τής κυβερνήσεως, κατά 
τάς ύπευθύνους διακηρύξεις, ύπήρ
ξεν ή διά τής συγχωνεύσεως τών έν 
λόγφ δύο άποτυχόντων εις τό έργον 
των οργανισμών δημιουργία ετέρου 
τοιούτου προοριζομένου νά ύποβοη- 
θήση τήν έκβιομηχάνισιν τής χώρας. 
Αυτονόητον ήτο δτι ή δραστηριότης 

I τού νέου τούτου οργανισμού θά άφε- 
ώρα τομείς μή καλυπτόμενους ύπό 
τών ύφισταμένων έμπορικών Τραπε
ζών.

Παρά ταΰτα τό αΐφνιδιαστικώς 
κατατεθέν σχετικώς μέ τήν Τδρυοτν 
τής ΕΤΒΑ σχέδιον νόμου1 δέν περι- 
ελάμβανε σαφείς διατάξεις άναφορι
κώς μέ τόν περιορισμόν τής νέας 
ταύτης Τραπέζης εις τά προαναφερ- 
θέντα καθήκοντα. Έντεΰθεν δέ καί 
ή προκληθεΐσα έκ μέρους ημών άντί- 
δρασις ή όποια έλαβε πλέον έντονον 
μορφήν διά τής άπεργίας τής 10ης 
Σεπτεμβρίου 1964.

Εύρέθησαν πολλοί, άκόμη καί ά
πό τήν πλευράν τής άντιπολιτεύσε- 
ως, νά έπικρίνουν τήν πρωτοβουλίαν 
μας ώς έξερχομένην δήθεν τών όρίων 
τής συνδικαλιστικής δράσεως. Πρό
κειται προφανώς περί εσφαλμένης 
τοποθετήσεως τού θέματος, προερχο- 
μένης είτε1 έξ άγνοιας είτε έξ ιδιο
τέλειας. (Γνωστόν εΐναι δτι ή ϊδρυ- 
σις μιας Τραπέζης δημιουργεί πολ- 
λάς ελπίδας διά κατάληψιν πλουσί- 
ως άμειβομένων θέσεων ή εΰκολον 
δανεισμόν).

Ή έκδηλωθεΐσα έν προκειμένφ άν- 
τίδρασίς μας άπέβλεπεν μόνον καί 
μόνον εις τήν διασφάλισιν τής Εθνι
κής Τραπέζης άπό τήν τυχόν άσκη- 
σιν άθεμίτου, έκ μέρους τής νέας 
Τραπέζης, άνταγωνισμοΰ τόν όποι
ον καθιστά δυνατόν τό είδος τών εις 
τήν διάθεσιν ταύτης τεθέντων κεφα
λαίων καί τά λοιπά προνόμια. Πικρή 
έκ τού παρελθόντος έμπειρία μάς έ- 
δίδαξεν δτι αί σχετικά! κυβερνητικά! 
πρωτοβουλίαι έκτρέπονται, έφ’ δσον 
δεν ληφθοΰν παραλλήλως τά ένδεδει- 
γμένα μέτρα, τού έπιδιωκομένου 
σκοπού καί καταλήγουν νά άποτε
λοΰν ούχί συμβολήν εις τήν οικονο
μικήν άνάπτυξιν τού τόπου, άλλά 
πλήγματα άμεσα κατά τών λοιπών 
έργαζομένων.

Χαρακτηριστικόν σχετικόν παρά
δειγμα άποτελεΐ ή συγχώνευσις τών 
Τραπεζών Εθνικής - Αθηνών. Ένφ 
ουδόλως έπεδιώχθη ό διακηρυχθείς 
κατ’ αύτήν σκοπός ήτοι ή μείωσις 
τού κόστους τού Τραπεζικού χρήμα
τος (ή έπιβληθεΐσα τότε μείωσις 
τών έπιτοκίων ύπήρξεν απολύτως 
τεχνητή οΰδόλως άνταποκρ ινο μέν η 
εις τάς έν γένει συνθήκας τής άγο- 
ράς καί έγένετο άπλώς διά λόγους 
έντυπώσεων) ή συγχώνευσις άπετέ- 
λεσεν δυνατόν πλήγμα διά τούς ύ
παλλήλους τής ΕΤΕ, χωρίς ώς εΐ
κός νά προκύψη οΰδεμία γενικωτέρα 
διά τήν Χώραν ωφέλεια. Κατόπιν 
τούτου τά άφ’ ύψηλοΰ καί έν πολ- 
λοΐς ύποκριτικώς ύποστηριζόμενα 
περί τών έν προκειμένφ όρίων τής 
συνδικαλιστικής δράσεως άποτελοΰν 
απλήν φιλολογίαν.

Έκ τής έκδηλωθείσης άντιδράσε- 
ώς μας δέν προέκυψεν βεβαίως θεα
ματικόν τι άποτέλεσμα. Έδόθησαν, 
ώς εϊθισται, καθησυχαστικαί ύπο- 
σχέσεις έκ μέρους τών πλέον αρμο
δίων κυβερνητικών παραγόντων.

Τό θέμα παραμένει ανοικτόν καί 
δέον νά άποτελή άντικείμενον έπι- 
σταμένης παρακολουθήσεως έκ μέ
ρους μας. ‘Η άπεργιακή έκδήλωσις 
ύπήρξεν άπλώς τό προοίμιον ένός 
άγώνος, ή συνέχισις ή μή τού οποίου 
θά έξαρτηθή έκ τής τηρήσεως τών 
κυβερνητικών ύποσχέσεων περί περι
ορισμού τής δράσεως τού νέου ορ
γανισμού εις τά έκ τού σκοπού του 
διαγραφόμενα δρια.

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ!
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ!

ΠΡΟΤΟΒΟΥΛΙΑΙ
_ Κατά τάς έπισυμβάσας τό παρελ

θόν έτος σημαντικός άνακατατάξεις 
εις τόν συνδικαλισμόν τό Δ.Σ. έλα
βε τήν έκ τών συμφερόντων τού συ
νόλου τών έργαζομένων υπαγορευό
μενη θέσιν, χωρίς νά πτοήται άπά 
τάς τυχόν ήθελημένας ή μή παρεξη
γήσεις, αί όποΐαι ήδύνατο νά προ- 
κληθοΰν κατά τήν έν λόγφ μεταβατι
κήν περίοδον.

Ύπεστήριξε πρός δλας τάς κα
τευθύνσεις, μέ ιδιαιτέραν δέ έμφα- 
σιν ένώπιον τού αρμοδίου Υπουρ
γού τήν άνάγκην τού πλήρους έκδη- 
μοκρατισμοΰ τού συνδικαλιστικού 
κινήματος καί συνειργάσθη πρός τόν 
σκοπόν τούτον μέ δλας τάς συνεπείς 
μαζικός έργατοΰπαλληλικάς οργα
νώσει ς.

Τό κύρος τού σωματείου μας ά- 
νήλθεν εις τό ύψηλότερον δυνατόν 
σημεΐον, ώς άποδεικνύεται διά τής 
όμοθύμου προτάσεως εκατοντάδων 
οργανώσεων δπως άνατεθοΰν εις τόν 
Πρόεδρόν μας καθήκοντα Γεν. Γραμ- 
ματέως τής προσωρινής Γ.Σ.Ε.Ε. 
Βεβαίως αί ποικίλαι πολίτικα! σκο
πιμότητες καί παρασκηνιακαί ένέρ- 
γειαι εΐχον τελικώς ώς άποτέλεσμα 
τόν παντελή άποκλεισμόν μας έκ 
τής ΓΣΕΕ. Τούτο οΰδόλως μειώνει 
τήν αϊγλην τού σωματείου μας με
ταξύ τών ορθοδόξων συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, οί ιθύνοντες τών όποι
ων γνωρίζουν καλώς δτι ό άποκλει- 
σμός μας οφείλεται εις τήν αΰστη- 
ραν συνδικαλιστικήν μας συνέπειαν 
καί τήν άρνησίν μας νά προβώμεν 
εις οίονδήποτε είδος συμβιβασμού.

Έξ άλλου ή ταχεία, ώς θέλομεν 
νά έλπίζωμεν, άποκατάστασις τής 
δημοκρατίας εις τά συνδικάτα θά 
τοποθετήση μελλοντικώς έκαστον εις 
τήν άρμόζουσαν θέσιν.

Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ 
ΤΗΣ Ο,Τ,Ο,Ε

Άτυχώς ή κατά τό άπολογι- 
ζόμενον έτος δραστηριότης τής 
δευτεροβαθμίου συνδικαλιστικής μας 
όργανώσεως ύπήρξε χαλαρά διά νά 
μήν εϊπωμεν άνύπαρτος. Άποτέλε
σμα: ‘Ο κλάδος μας δέν ήδυνήθη νά 
έπωφεληθή τού δημιουργηθέντος, διά 
τής άνόδου τής παρούσης κυβερνή
σεως εις τήν άρχήν, ευνοϊκού διά 
τούς έργαζομένους κλίματος.

Κυρία αιτία τής έν προκειμένφ 
χαλαρώσεως τής δράσεως τής 
ΟΤΟΕ ύπήρξε τό γεγονός δτι πλεΐ
στα μέλη τού Εκτελεστικού Συμ
βουλίου ταύτης έπαυσαν συνεπείς 
τών προηγηθεισών εις τά Δ.Σ. τών 
οικείων Συλλόγων αλλαγών νά εΐναι 
μέλη τούτων, πράγμα τά όποιον ήμ- 
βλυνε τό αίσθημα τής γενικωτέρας 
έναντι τού κλάδου εύθύνης των.

Ή έμπειρία αΰτη όδηγεΐ εις σκέ
ψεις ρεαλιστικωτέρας προσαρμογής 
τού Καταστατικού τής ΟΤΟΕ πρός 
τάς διατάξεις τών Καταστατικών 
τών Συλλόγων - μελών ίδίςε δσον ά- 
φορά τήν διενέργειαν τών αρχαιρε
σιών. Έλπίζομεν δτι τούτο θά άπο- 
τελέση θέμα τού συγκληθησομένου 
προσεχούς Πανελληνίου Συνεδρίου.

Παρά ταΰτα διά τής κινητοποιή- 
σεως τού κλαδικού μας οργάνου έ- 
πετεύχθησαν κατά τό λήξαν έτος τά
έξης: , , ,

1) Αί περιωρισμέναι κλαδί καί αυ
ξήσεις τών αποδοχών (7% άπά 1.9. 
64 καί 3% άπό 1.1.65). Περιττεύει 
νά έξιστορήσωμεν διά μακρών τάς 
καταβληθείσας ύπό τών έκπροσώπων 
μας προσπάθειας διά τήν έπί τού 
θέματος τούτου ένεργοποίησιν τής 
ΟΤΟΕ εις τρόπον ώστε νά έπιτευ- 
χθή ύψηλότερον ποσοστόν αΰξήσεως 
τών άποδοχών μας, ώς καί τάς «εγ
γενείς δυσχερείας» αί όποΐαι ή μπό
δισαν τήν αίσίαν έκβασιν τούτων.

2) ‘Η έξουδετέρωσις τών συνεπει
ών τών άναληφθεισών ύπό τής κυβερ
νήσεως ατυχών, ώς έξετέθη καί άνω
τέρω, πρωτοβουλιών εις τά θέματα 
τών Ασφαλιστικών Ταμείων καί τήν 
φορολογίαν τού εισοδήματος. Είδι
κώτερον, κατόπιν σχετικής έξουσιο- 
δοτήσεως τών Συλλόγων μελών καί 
τών άντιστοίχων Ταμείων Υγείας, ή 
ΟΤΟΕ άνέλαβεν έντονον άγώνα διά 
τήν περιφρούρησιν τών έν λόγφ α
σφαλιστικών μας οργανισμών, ή οι
κονομική ύπόστασις τών όποιων 5ι- 
εκυβεύετο σοβαρώτατα συνεπείς* τής 
αιφνιδιαστικής ύπουργικής άποφάσε- 
ως περί ρυθμίσεως τών ιατρικών ά- 
μοιβών.

Σχετικώς ή ΟΤΟΕ έκήρυξεν έν 
συνεργασίςι καί μέ άλλας κλαδικός 
οργανώσεις δύο άπεργίας: τρίωρον 
στάσιν τήν 14.5.64 καί 24ωρον ά- 
περγίαν τήν 23.5.64.

Άποτέλεσμα τού άγώνος ύπήρ
ξεν ή καί άνωτέρω έκτεθεΐσα συμβι-
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(Συνέχεια άπό τήν 4η σελίδ.)
βαστική λύσις ή όποια θιωρεΐται ώς 
σχετικώς ικανοποιητική διά τά κλα
δικά Ταμεία Υγείας.

Παρομοία έντονος άντίδρασις έξε- 
δηλώθη έκ μέρους τής ΟΤΟΕ καί διά 
τάς διατάξεις τοΰ φορολογικού νο
μοσχεδίου σχετικώς μέ τον καταβαλ
λόμενου ύπό τών Τραπεζών ψόρον 
διά τάς άποδοχάς μας.

Διά τών έν λόγφ διατάξεων κα- 
τηργεΐτο, ώς γνωστόν, κεκτημένον ό- 
πό μακροΰ δικαίωμα τών Τραπεζοϋ- 
παλλήλων 6άσει τοΰ οποίου ό έπΐ 
τού μισθού το)ν άναλογών φόρος 
εισοδήματος κατεβάλλετο ύπό τών 
Τ ραπεζών.

Καίτοι ή κατάθεσις τοΰ νομοσχε
δίου έγένετο αίφνιδιαστικώς και ώς 
έκ τούτου ή άπόφασις τής ΟΤΟΕ 
περί απεργίας έλήψθη έσπευσμένως 
ή επιτυχία τής κηρυχθείσης τήν 
7.11.64 24ώρου άποχής έκ τής έρ- 
γασίας έσημείωσε καθολικήν επιτυ
χίαν. "Η μετά τήν απεργίαν γενομέ- 
νη τροπολογία διέσωσε μεν τό κε
κτημένον μας δικαίωμα, περιέπλεξεν 
6μως σοβαρώς τά θέμα τού υπολο
γισμού, βάσει τής δοθείσης Χύ
σεως, τού φόρου πράς ένσωμόπωσιν 
τούτου εις τάς άποδοχάς μας. Έλ- 
πίζομεν έν τούτοις δτι και τό έμπό- 
διον τούτο θά ύπερνικηθή κατά τρό
πον μή θίγοντα τά συμφέροντα μας.

3) Κατάργησις τού Α.Ν. 1943) 
51. Διά τοΰ έν λόγφ Νόμου άπηγο- 
ρεύετο εΐδικώς εις τάς Τράπεζας ή 
καταβολή ήμερομισθίων απεργίας. 
Διά τοΰ τρόπου τούτου έπληττετο σο
βαρότατα τό συνταγματικός κάτω- 
χυρωμένον δικαίωμα τής απεργίας. 
Κατόπιν ενεργειών τής ΟΤΟΕ, ή 
σχετική διόπαξις κατηργήθη διά κα- 
πατεθείσης ύπό τοΰ Βουλευτοΰ τοΰ 
κλάδου κ. Άλευρά τροπολογίας εις 
τό νομοσχέδιον «περί όργανώσεως 
'Υπηρεσιών τών έν Γερμανίφ Εργα
ζομένων Ελλήνων».

Σημειωτέον δτι ή κατάργησις τής 
■ άνελευθέρας ταύτης διοσάξεως άπε- 
τέλει χρέος τιμής διά τήν παρούσαν 
κυβέρνησιν διότι αϋτη είχε θεσπισθή 
υπό τής ίδιας παρατάξεως κατά τό 
1951 καί εΐχεν προαγγελθή προεκ
λογικός.

Ταϋτοχρόνως κατηργήθησαν καί 
ώρισμέναι μεταγενέστεροι, ωσαύτως 
άντιδημοκρατικαί, διατάξεις έτέρων 
νόμων ώς ή τοΰ Ν. 2510 διά τής ό
ποιας ήρετο ή παρεχομένη εις τούς 
Προέδρους καί Γραμματεΐς τών άνω 
100 μελών σωματείων προστασία 
καί ή τοΰ Ν. 3572 ήτις άπηγόρευεν, 
εΐδικώς πάλιν διά τούς Τραπεζοϋ- 
παλλήλους, νά είναι μέλη τών σωμα
τείων των οί καθ’ οΐονδήποτε τρόπον 
άπολυθέντες.

Συνάδελφοι,

Τό Δ.Σ. κρίνει ώς άνεπαρκή, καί- 
τοι καθ’ έαυτά σοβαρά, τά πράγμα- 
τοποιηθέντα κατά τό διαρρεΰσαν έ
τος έπιτεύγματα. Ή κάλόπιστος ό
μως θεώρησις τών συνθηκών εντός 
τών οποίων άνεπτύχθη ή δραστηριό- 
της τοΰ Δ.Σ. κατά τό άπολογιζό- 
μενον έτος έπιβάλλει όπως άναγνω- 
ρισθή δτι ή μή έπίλυσις περισσο
τέρων αιτημάτων δεν όφείλεται είς 
όλιγωρίαν ή άδίεξίους χειρισμούς 
τούτου.

Δέον νά άποδοθή είς τάς πραγμα- 
τοποιηθείσας έκτος καί εντός τής 
Τραπέζης άλλαγάς, αί όποΐαι καίτοι 
καθ’ έαυτάς λίαν έποικοδομητικαί, 
παρημπόδισαν, λόγφ τοΰ άπαιτου- 
μένου χρόνου πράς κατατοπισμόν 
τών ύπευθύνων παραγόντων, τήν ρι- 
ζικωτέραν άντιμετώπισιν τών προ
βλημάτων μας.

Έν τούτοις πρέπει νά θεωρήται 
βέβαιον δτι κατά τό παρόν έτος θά 
καταστή δυνατή, ανεξαρτήτως τοΰ 
ποιοι θά διαχειρίζωνται τά συλλο
γικά μας πράγματα, ή έπίλυσις τοΰ 
βασικού θέματος τοΰ νέου όργανι- 
σμοΰ, διά τής καταρτίσεως τού ο
ποίου θά καλυψθή τό μέγιστον μέ
ρος τών αιτημάτων μας, άτινα συ
νοψίζονται καί συμπυκνοΰνται είς τήν 
έφαρμογήν τής άρχής νά μήν ύπο- 
λειπόμεθα τών συναδέλφων τών άλ
λων Τ ραπεζών.

’Ασφαλή έν προκειμένω ένδειξιν 
τών διαθέσεων τής νέας Διοικήσεως 
•αποτελούν συν τοΐς άλλοις καί τά 
έπιλυθέντα αιτήματα ήτοι:

1. Ή άναδιάρθρωσις τών μισθών 
άπό τοΰ βαθμού τοΰ Ύποτμηματάρ- 
χου καί δίνω.

2. Ή έγκρισις τοΰ κανονισμού 
προ ι κοδοτήσεως.

3. "Η προώθησις τών συναδέλφων 
•ο! όποιοι ώς κλητήρες έξετέλουν έρ- 
γασίαν Υπαλλήλου.

4. *Η αϋξησις τοΰ βοηθήματος 
θερμάνσεως.

5. "Η αΰξησις τών ταμειακών έπι- 
δομάτων.

Διά τής έπιλύσεως τών ώς άνω 
θεμάτων κλείει σχεδόν ό κύκλος εκ
κρεμοτήτων καί παραμένει Εν καί 
μόνον αίτημα: ’Οργανισμός. 
Ούδέμία αμφιβολία δτι αί ήνωμέναι 
δυνάμεις τών έν τή Τραπέζη Εργα
ζομένων θά Επιτύχουν, βοηθούσης 
καί τής εμπειρίας των, ει/τυχή λύσιν

καί εις τό βασικόν τούτο θέμα, τό 
όποιον θά καθορίση "ίσως έπί δεκα
ετίας τήν τύχην τών ύπαλλήλων τής 
ΕΤΕ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΑΙ

Έκ τής κατά τά άνωτέρω διεξο
δικής άναλύσεως τής κατά τό παρελ
θόν έτος δραστηριότητας τοΰ συλ
λογικού οργάνου καί τών συνθηκών 
εντός τών οποίων αϋτη άνεπτύχθη 
προκύπτουν τά ακόλουθα συμπερά- 
σ ματα:

α) Ή σημειωθεΐσα «αλλαγή κλί
ματος» συνεπείς! τής Κυβερνητικής 
μεταβολής άπέβη έπ’ ωφελείς! τών 
Εργαζομένων γενικώς παρά τάς έμ- 
φανισθείσας πολλαπλός δυσχερείας 
είς τό Εσωτερικόν καί τό Εξωτερικόν. 
Ή ωφέλεια συνίσταται κυρίως οΰχί 
είς τάς δοθείσας, λίαν ανεπαρκείς 
διά τήν άντιμετώπισιν τών συγχρό
νων βιοτικών άναγκών, αυξήσεις είς 
τούς μισθούς καί τά ήμερομίσθια, 
άλλά είς τήν άλλαγήν τών κυβερνη
τικών μεθόδων άντιμετωπίσεως τών 
έργατοϋπαλληλικών θεμάτων καί τήν 
έν πολλοΐς κατάργησιν τής άστυνο- 
μεύσεως τών συνδικάτων, πράγμα τό 
όποιον έπέτρεψε τήν άκώλι/τον άνά- 
πτυξιν τής συνδικαλιστικής δράσεως 
προς έντονωτέραν προβολήν τών έρ
γατοϋπαλληλικών αιτημάτων.

β) ‘Η έπελθοΰσα είς τήν Διοίκητ 
σιν τής Τραπέζης μεταβολή ύπήρ- 
ξεν ευνοϊκή διά τό Προσωπικόν ώς 
σποδεικνύεται σύν τοΐς άλλοις καί

1. έκ τής αμέσου έπιλύσεως ση
μαντικών θεμάτων άπό μα
κροΰ έκκρεμούντων.

2. έκ τής καθιερώσεως τής άρχής 
τής άνταλλαγής απόψεων με
ταξύ Διοικήσεως καί Προσω
πικού έπί γενικωτέρων ζητη
μάτων άφορώντων είς τάς Ερ
γασίας τής Τραπέζης.

3. έκ τής έν γένει άντιμετωπίσε- 
ως ύπό τής νέας Διοικήσεως

______τού παράγοντος Εργασία „
γ) ‘Ωσαύτως, ή πραγματοποιη- 

θεΐσα αλλαγή είς τήν Διοίκησιν τοΰ 
άδελφοΰ σωματείου τής τ. Τραπέ
ζης ’Αθηνών διηύρυνε τάς προϋπο
θέσεις ειλικρινούς συνεργασίας τό
σον έπί τών τρεχόντων ζητημάτων 
τών έν τφ Ίδρύματι Εργαζομένων 6- 
οον καί έπί γενικωτέρων τοιούτων 
ώςπ.χ.

ή ένοποίησις των οργανώσεων τοΰ 
Προσωπικού. Δέον μετά παρρη
σίας νά όμολογηθή δτι τό αδελ
φόν Συμβούλιον είργάσθη μετά 
πίστεως καί υπομονής διά τήν πε
ραιτέρω· άνάπτυξιν τοΰ Ενωτικού 
πνεύματος μεταξύ τών διαφόρων 
κατηγοριών τοΰ Προσωπικού ά- 
σχέτως τής μή ολοκλήρου έπιτεύ- 
ξεως τών ταχθέντων άντικειμενι- 
κών σκοπών συνεπείς! τής έπιδρά- 
σεως δλως συμπτωματικών παρα
γόντων.
Έξ άλλου ή γενικότερα έμπέδω- 

σις τοΰ δημοκρατικού πνεύματος είς 
όλους τούς τομείς τής δημοσίας ζω
ής καί ή έπί Επιστημονικών βάσεων 
τοποθέτησις τοΰ προβλήματος τής 
οικονομικής άναπτύξεως τής χώρας 
καί τοΰ συνεπείς! ταύτης άποκλει- 
σμοΰ τής άντιλήψεως δτι πάσα πα
ροχή προς τούς Εργαζομένους συ
νεπάγεται μείωσιν τής ανταγωνιστι
κότητας τής οικονομίας (περίφημος 
πρόφασις διά τήν κάρπωσιν υπερ
κερδών έκ μέρους τών Επιτηδείων) 
δικαιολογεί τήν πρόβλεψιν δτι άπό 
κυβερνητικής πλευράς δεν θά υπάρ
ξουν κατά τό τρέχον έτος άντιρρή- 
σεις διά τήν βελτίωσιν, όπου αϋτη 
καθίσταται δυνατή, τής Θέσεως τών 
εργαζομένων.

‘Ως έκ τούτου μέ τήν έπιτευχθεΐ- 
σαν αρμονικήν συνεργασίαν τών βα
σικών οργανώσεων τοΰ Προσωπικού 
καί μέ τήν συμπαράστασιν τής ύπό 
φιλοϋπαλληλικών αισθημάτων έμ- 
πνεομένης Διοικήσεως τής Τραπέ
ζης θά καταστή δυνατή ή Εντός τοΰ 
τρέχοντος έτους έπίλυσις όλων τών 
βασικών αιτημάτων τών έν τφ Ίδρύ- 
ματι Εργαζομένων τά όποια ώς οίκος 
συμπυκνοΰνται είς δύο τινά: 

α) ’Οργανισμός - Ένταξις. 
β) Ένοποίησις δλων τών οργανώ

σεων τών άσφαλιστικών όργα- 
νισμών.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
Καί κατά τό άπολογιζόμενον 

Ετος κατεβλήθη υπεράνθρωπος προσ
πάθεια έγγντάτης παρακολουθήσεις 
Εκατοντάδων προσωπικών ζητημάτων 
συναδέλφων, δύναται δέ νά ύποστη- 
ριχθή δτι, καίτοι πολλά έξ αυτών έ- 
νεφάνιζον άξιολόγους άδυναμίας, τε
λικός έπετεύχθησαν λύσεις ικανοποι
ητικά! υπέρ τών Ενδιαφερομένων.

Δέν δυνάμεθα βεβαίως ν’ άμφι- 
σβητήσωμεν δτι δι’ ενια έκ των προ
σωπικών τούτων αιτημάτων δέν κα
τέστη δυνατή ή έπίλυσις των. Τοΰτο 
δμως δέν σημαίνει δτι ή έκπροσώ-

πησις δέν κατέβαλεν τήν έπιβαλλο- 
μένην φροντίδα καί δέν ήγωνίσθη Εν
τός τών πλαισίων τών δυνατοτήτων 
της διά τήν ΐκανοποίησίν των, ή δτι 
παρητήθη τής περαιτέρω διεκδική- 
σεώς των.

Πιστεύουσα είς τήν διακηρυχθεΐ- 
σαν αρχήν καθ’ ήν πάν αίτημα συ
ναδέλφου είναι καί άίτημα τοΰ Συλ
λόγου1, είναι άποφασισμένη νά συνέ
χιση τάς προσπάθειας της ώστε νά 
έπιτύχη τήν έπικράτησιν τοΰ δι
καίου.

ΕΝΔΟΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Οικονομική 
δ ιαχ είρισις

Συνεχίσθη καί κατά τό ύπό κρί- 
σιν Ετος ή μετά συνέσεως διαχεί- 
ρισις τής Συλλογικής περιουσίας, 
ώστε ν’ άποφευχθή σπατάλη έστω 
καί μιας δραχμής χωρίς Εννοείται 
διά τής τοιαύτης περιοριστικής τα
κτικής νά μειωθή ή κοινωνική προβο
λή τοΰ Συλλογικού οργάνου.

Κατεβλήθη έπηυξημένη φροντίς, 
ώστε αΐ έορταστικαί Εκδηλώσεις 
διά τούς συναδέλφους καί τά τέκνα 
αυτών νά είναι ικανοποιητικότεροι, 
βάσει τών οικονομικών δυνατοτήτων, 
παντός προηγουμένου Ετους.

Παρά δέ τό γεγονός τής αύξήσεως 
τών τιμών ειδών καί υπηρεσιών ή 
αΰξησις τών έν γένει δαπανών έν 
συγκρίσει μέ τό παρελθόν Ετος ά- 
νήλθεν είς Δρχ. 142.550,65 όφειλο- 
μένη είς τούς έν αναλύσει τής μερί
δας «'Εσοδα καί Έξοδα» λόγους 
καί είδικοότερον είς τήν ένεργηθεΐ- 
σαν άνακαίνισιν τής Λέσχης δι’ ήν 
ή δαπάνη άνήλθεν είς δραχμάς 74. 
450,40. Συνεπώς αί έπί πλέον δα- 
πάναι περιορίζονται είς Δρχ. 66. 
100,25.

Τό δέ έκ τών Εσόδων περίσσευμα 
άνήλθεν εις Δρχ. 762.992,30 έναντι 
δρχ. 482.038,70 τοΰ έτους 1963, 
έπί έσόδων τοΰ έτους τούτου Δρχ. 
1.219,915 καί τοΰ άπολογιζομένου 
έτους Δρχ. 1.660.441,95.

Έστιατόριον 
- Λέσχη

Καί κατά τό λήξαν έτος τό Εστια- 
τόριον τής Λέσχης έξυπηρέτησεν ι
κανόν αριθμόν έστιαζομένων συνα
δέλφων, είδικώτρον δέ τών μικροτέ- 
ρων βαθμών.

Επιβάλλεται νά σημειωθή δτι 
παρά τήν άναμψ ισβήτητον 
άνοδον τών τιμών τροφίμων καί υ
πηρεσιών (αΰξησις αποδοχών προ
σωπικού) αΐ τιμαί διετηρήθησαν εις 
τά αΰτά Επίπεδα.

‘Ήδη τό έστιατόριον, διά τέταρ
τον κατά σειράν έτος, έκάλυψεν 6- 
λας τάς δαπάνας λειτουργίας του, 
συμπεριλαμβανομένων καί τών μι
σθών προσωπικού, άξίας καυσίμων, 
ύδρεύσεως, ήλεκτρισμοΰ, αΐ όποΐαι 
είς προηγουμένας περιόδους έβάρυ- 
νον τό Συλλογικόν Ταμεΐον.

Ή στέρησις δμως τών Ύπαλλή
λων τής Εθνικής Τραπέζης μιάς ά- 
ναλόγου πρός τό ϋψος τής Τραπέ
ζης Λέσχης παραμένει καί καθημε
ρινώς καθίσταται έντονωτέρα.

Ή άκαταλληλότης τοΰ κτιρίου διά 
τήν έξυπηρέτησιν τών άναγκών τοΰ 
Συλλόγου καί τών μελών του γίνε
ται όσημέραι έμφανεστέρα. Οΐ δυσ
μενείς δροι συγκατοικήσεως μετά 
τών κατεχόντων τούς Ετέρους ορό
φους οργανισμών γίνονται όλονέν καί 
δυσμενέστεροι λόγφ τοΰ άσυμβιβά- 
στου τοΰ περιεχομένου δράσεως Ε
νός Εκάστου τούτων καί τής Λέ
σχης.

Οΐ άνελκυστήρες δέν Εξυπηρετούν 
τό κοινόν κατά τάς ώρας Εργασίας 
ήτις πολλάκις συμπίπτει μέ άπα- 
σχόλησιν τών έτέρων ορόφων.

Λόγφ τής κατά τήν άπολογιζομέ- 
νην περίοδον έπελθούσης άλλαγής 
τής Διοικήσεως δέν κατέστη δυνατή 
ή προώθησις τοΰ θέματος Εξαγοράς 
νέου καταλλήλου οικήματος, αΐ δέ 
καταβληθεΐσαι προσπάθειαι έξευρέ- 
σεως καταλλήλου άπέβησαν άκαρ
ποι.

Εις τον Κον Διοικητήν, δστις εί
χε τήν εΰγενή καλωσύνην ν’ όστοδε- 
χθή τήν πρότασίν μας και παραστή 
είς τήν Εορτήν τοΰ κοψίματος τής 
πίττας καί διεπίστωσεν τήν άκαταλ- 
ληλότητα, έδόθη ή ευκαιρία νά τεθή 
τό θέμα άγοράς νέου οικήματος, 
πράγμα τό όποιον άνεγνώρισεν ώς 
άμεσον.

Πρός τούτο, είσηγήθημεν καί έ- 
παναλαμβάνομεν καί διά τής παρού- 
σης τήν άνάγκην όπως ή Τράπεζα 
προέλθη είς τήν άξιοποίησιν τοΰ έπί 
τής όδοΰ Πεσματζόγλου 1 κτιρίου 
της (δπου σήμερον ό Προμηθευτι
κός Συνεταιρισμός) ένθα θά ήτο δυ
νατόν νά στεγασθή ή νέα Λέσχη τών 
υπαλλήλων καί οί λοιποί όργανισμοί 
τοΰ Προσωπικού τής Τραπέζης, διό-

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Άιιατανόητο I

Διευθυντής καί Υποδιευ
θυντής Ύποκοτταστήματσς καί 
ύπεύθυνος υπηρεσίας υπάλλη
λος έτιμωρήθησαν για βαρύ 
υπηρεσιακό παράπτωμα, οί 
μέν πρώτοι μέ τρίμηνη παύ
ση καί ό τρίτος μέ οριστική 
άπόλυση. Δέν ξέρουμε τον κα
ταμερισμό τών ευθυνών. "Οσο 
δμως βαρύς καί αν ήταν για 
τον τρίτο δέν δικαιολογεί τήν 
άνάθεση είς τούς δύο πρώτους 
(πριν μάλιστα λήξη ή ποινή 
τους) πλέον ύπευθύνων καί ά- 
νωτέρων άπό έκεΐνες πού εί
χαν θέσεων. ’Απόσταση ουρα
νού καί γης άπό τον τρίτο — 
τον άσθενέστερο ύπάλληλο. 
Έρωτόηται: ’’Ήταν υπεύθυνοι 
έξ ίσου μέ τον τρίτο οί δύο 
έλαφρότερα τιμωρηθέντες; "Αν 
ναι γιατί ή Εξοργιστικά ευ
νοϊκή, μέ άφεση αμαρτιών, με
ταχείριση τών πρώτων, καί ή 
έπίσης Εξοργιστικά βαρειά 
τσΰ τρίτου, τοΰ «αίροντας τήν 
αμαρτίαν»; "Αν οχι, ή διαφο
ρά πταίσματος ήταν τόση, ώ
στε ό Ενας νά πάη στά έγκα
τα τοΰ "Αδη καί οί άλλοι δυο 
μέ φτερά άγγέλων στούς Ε
φτά ούρανούς; ”Αν ό πρώτος 
τους «παρέσυρε» στήν υπο
γραφή τής κολάσιμης πράξε- 
ως, δέν είναι τοΰτο δείγμα ά- 
νεπαρκείας τους πού θά πρέ
πει νά καθιστά επιφυλακτική 
τήν Διοίκηση τής Τραπέζης 
στο νά τούς άναθέση πάλι ύ- 
πεύθυνη θέση καί μάλιστα έ- 
κείνη πού τούς άνέθεσε; Εί
ναι ώρισμένα πράγματα πού 
κτυπάν άσχημα στο ήθικό κρι
τήριο τής κοινής συναδελφι- 
κής γνώμης άλλά καί στήν 
κοινή λογική. "Ας άφίσουμε 
τά δσα φημολογοΰται στι 
στη «κολάσιμη πράξη» εύθύ- 
νσνται καί πρόσωπα τής άπ- 
ελθούσης διοικήσεως «υψηλό
τερα ίστάμενα» καί κρίνεται 
σκόπιμο νά μή γίνη παραπέ
ρα λόγος. ’Αλλά σ’ αυτή καί 
σ’ όποιαδήποτε περίπτωση εί
ναι ήθικά άπαράδεκτο νά πλη- 
ρώση τά πάντα ό μικρότερος, 
ό άσθενέστερος. Τουναντίον ή 
Τράπεζα πρέπει νά άκσλουθή 
τό δρόμο τής άδέκαστης, τής 
άντικειμενικής δικαιοσύνης 
γιά τήν διαφύλαξη τοΰ ύπ’ ά- 
ριθ. 1 περιουσιακού της στοι
χείου. Τοΰ ήθικοΰ της 
κύρους. Γιά 8λα αυτά τό 
Προσωπικό περιμένει Εξηγή
σεις.

Οί υπερωρίες
Μέ τήν άριθμητική αύξηση 

τοΰ Προσωπικού τής Τραπέ
ζης Εγινε καί ή σκέψη οτι θά 
Επρεπε νά έπέλθη καί άνάλο- 
γη μείωση τών υπερωριών, σέ 
άμοιβή φυσικά. "Αν ή σκέψη 
αύτή ήταν σωστή στις περι
πτώσεις πού ό άριθμός τών 
νέων συναδέλφων έκάλυψε τις 
άνάγκες σέ προσωπικό, σω
στή καί σάν σκέψη καί σάν 
πράξη. Δυστυχώς όμως ή σκέ
ψη Εγινε πράξη παντού. "Οχι 
μόνον Εκεί πού έκαλύφθηκαν

τι ή θέσις συγκεντρώνει δλας τάς 
άπαιτουμενας προϋποθέσεις διά τον 
σκοπόν τούτον.

Κινηταϊ άξίαι 
Συλλόγου - 

Μετοχαι Τραπέζης
"Ως γνωστόν έκ τής λογοδοσίας 

τοΰ παρελθόντος διά τήν λόγφ τής 
αύξήσεως τοΰ κεφαλαίου τής Τρα
πέζης άπόκτησιν 1.145 μετοχών εύ- 
ρέθημεν είς άνάγκην νά συνάψωμεν 
δάνειον τοΰ όποιου τό υπόλοιπον τή 
31.12.63 άνήρχετο είς Δρχ. 2.087.
935.25. Έλογίσθησαν τόκοι, Πρ)αί 
κ.λ.π. είς Δρχ. 309.800. Σύνολον
2.397.735.25.

Έναντι αύτών κατεβλήθησαν κατά 
τό ύπό κρίσιν έτος Δρχ. 728.255. 
Άπομένοντος υπολοίπου έκ Δραχ.
1.669.480.25. Έναντι σημερινής ά
ξίας τών 1.145 μετοχών Δρχ. 3. 
251.800.

οί άνάγκες άλλά καί Εκεί πού 
Εκαλύψθη μέρος αυτών καί Ε
κεί πού σάν μέτρο Ενισχύσεως 
ϊσχυσαν τά δεδομένα τσΰ 
1960 καί 61—έν τφ μεταξύ ή 
δουλειά πολλαπλασιάστηκε— 
καί Εκεί πού δέν ένισχύθηκαν 
ούτε μέ Εναν ύπάλληλο! !

Υπάρχουν υπηρεσίες, στο 
Κέντρο καί στά ύπσκαταστή- 
μοττα, πού ή ύπερωριακή άμοι
βή κόπηκε Ενώ τό προσωπικό 
καί άριθμη,τικά Ελαττώ
θηκε. Πρός Θεοΰ κύριοι, δχι 
τίποτε άλλο, λίγη λογική. ’Α
φού δέν θέλετε ή δέν μπορείτε 
νά ξεχάσετε τις παληές σας 
συνήθειες καί νοοτροπία, του
λάχιστον μήν Εκθέτετε Εκεί
νους πού σάς κρατοΰν σέ καί
ριες θέσεις Ενώ άσφαλώς — 
καί αύτό είναι τό παράξενο— 
πιστεύουν οτι θά πνεύση νέος 
άνεμος στήν Τράπεζα.

Άιιατανόητο II
Νέος υπάλληλος Επαρχια

κού υποκαταστήματος Επιτυ
χών έκ τών πρώτων, κατά τον 
εισαγωγικό διαγωνισμό, στήν 
ξένη γλώσσα — Εχει μητέρα 
άλλοδαπή καί μητρική φυσικά 
γλώσσα τήν ξένη — Ετυχε νά 
πάρη γιά Επείγουσα άνάγκη 
του, μέρος τής κανονικής 
του άδειας, ή όποια Ετυ
χε τής έγκρίσεως τοΰ διευθυν- 
τσϋ τοΰ ύποκ)τος. Ενώ προη
γουμένως ό υποδιευθυντής εί
χε φέρει άντιρρήσεις. ’Αποτέι- 
λεσμα. Ή Εκθεση γιά τήν ποι
ότητα τού ύπαλλήλσυ, συντα
γμένη άπό τον ύποδιευθυντή
κυρίως, άλλά πού τήν ύπέγρα- 
ψε καί ό διευθυντής, τον Εφε
ρε σέ χαμηλό βαθμό, έξ αίτι
ας, δπως διεπίστωσε ό Σύλ
λογος άρχικά. . . τής μή γνώ- 
σεως... ξένης γλώσσας! (Σημ. 
ό συντάξας τήν Εκθεση ύπο- 
διευθυντής δέν διακρίνεται ώς 
γλωσσομαθής). ’Αφού διενερ- 
γήθηκε Ελεγχος, άλλαξε ή αι
τία τής πτώσεως τοΰ υπαλλή
λου (γιατί ώρισμένοι φωστή
ρες πού μόνιμα κατοικοεδρεύ
ουν στήν Διεύθυνση Προσωπι
κού θέλουν ναι καί καλά, τήν 
κεφαλή τών ύπαλλήλων «έπί 
πίνακι») καί φέρεται αύτός 
φταίχτης γιατί πήρε τήν ά
δεια παρά τις άντιρρήσεις 
τού. . . ύποδιευθυντοΰ. Δηλ. 
Επειδή ό κ. ύποδιευθυντής ήρ
θε σέ διαφωνία μέ τον διευθυν
τή, πρέπει νά πληρώση ό μι
κρός ύπάλληλος; Καί ήταν τό
σον φοβερό νά ζητήση ό ύπάλ
ληλος τήν κανονική του άδεια; 
Εΐναι άκατανόητη ή νοοτρο
πία τών στελεχών τής Τρα
πέζης καί ιδίως τών «κριτών» 
τής Διευθύνσεως τοΰ Προσω
πικού, στις περιπτώσεις πού 
παρουσιάζεται διοικητική ά- 
νεπάρκεια τών άνωτέρων, νά 
Εφαρμόζουν τήν άρχή τής 
ζούγκλας «τό δίκαιο τοΰ ΐσχυ- 
ροτέρου» μέ Εξιλαστήρια θύ
ματα τούς μικρούς καί άνι
σχυρούς.

Πάλι τά ”ρ ο λ ό γ ι α 
παρουσίας

Στοΰ κουφού τήν πόρτα λοι
πόν; Γράψαμε καί φωνάξαμε 
γιά τά άνεκδιήγητα ρολόγια 
παρουσίας Κεντρικού καί Δι- 
οικήσεως πού παρουσίαζαν 
τήν ώρα άλλά πότ - πουρί ή 
έδούλευαν «κατά βούλησιν» 
καί τό προσωπικό συνωστι
ζόταν σέ Ενα άπό τά τέσσαρα 
γιά νά κτυπήση · · . καθυστέ
ρηση αν καί Ερχόταν Εγκαιρα. 
Είπαν δτι τά διώρθωσαν, ξε
χώρισαν τούς προαχθέντες σέ 
άλλα ρολόγια, άλλά.. · «ή ευ
τυχία κρατά τόσο λίγο!» Πά

λι τά ‘ίδια ρολόγια στήν ποι
κιλία ωρών. Καί Ετσι γίνεται 
μία. . . πρόκριση προσελεύ- 
σεως κάθε πρωΐ. Παίρνει ό 
καθένας τήν καρτέλλα του καί 
τρέχει ψάχνοντας νά βρή τό 
ρωλόϊ πού δείχνει τήν συμφε- 
ρώτερη ώρα. Μά εΐναι πρά
γματα αύτά; Καί πληρώνου
με ρεΰμα, άνθρώπους δήθεν 
νά τά συντηροΰν καί Εχουμε 
άνθρώπους πού ταλαιπωρούν
ται νά τά χρησιμοποιούν.

Τί Εξυπηρετούν λοιπόν αΰ
τά; ή μάλλον ποιόν έξυπηρε- 
τοΰν; Τό προσωπικό καί τήν 
ύπηρεσία άδύνατο. "Ας τα 
φτιάξουν λοιπόν ή νά τά πε- 
τάξουν. "Ετσι θά φθάνη πιο 
Εγκαιρα ό ύπάλληλος κατ’ 
ευθείαν στο γραφείο του, 
θά δηλώνη στον προϊστάμενό 
του τήν ώρα προσελεύσεως 
καί θά πιάνη δουλειά, άντί νά 
ψέρνη βόλτα ολόκληρο τό κτί
ριο τής Τραπέζης νά ξεγλι
στρά μέσα άπό μιά ποντικό
τρυπα, νά παίζη κυνηγητό 
καί νά ταλαιπωρείται στά λα
βυρινθώδη ύπόγεια γιά νά δη- 
λώση τήν προσέλευσή του, σ’ 
Εκείνους πού δέν σέβονται τήν 
παρουσία του στήν Τράπεζα.

Λίγη άνθρωπιά...
Νομίζουμε οτι ο! κύριοι συ

νάδελφοι πού κατά τήν προ
χθεσινή πρωτοφανή θεομηνία 
Εφευγαν άπό τήν Τράπεζα 
(συνέβη σέ πολλά Καταστή
ματα, ύποκ)τα καί διοικητι
κές ύπηρεσίες τής Τραπέζης, 
’Αθηνών καί Πειραιώς) μέσα 
στις άδειες κούρσες και κουρ- 
σάρες τους, άκόμα δέ περισ
σότερο μέσα στά υπηρεσιακά 
αυτοκίνητα άρκετής χωρητικό- 
τητος, καλά θά Εκαναν άν Ε
παιρναν καί μερικούς συνα
δέλφους, αυτούς τουλάχιστον 
πού είχαν πραγματική άνάγ
κη βοήθειας Εκείνη τήν στι
γμή. Λίγη άνθρωπιά σ’ α&τέ~ 
τοΰλάχιστον τις στιγμές, 
χρειάζεται.

ΜΑΙΡΗ ΑΠΟΣΤ.-ΠΑΠΠΑ
ΙΑΤΡΟΣ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
Εΐδικώς μετεκπαιδευθεΐσα \ 

είς Παρισίους

Επιστημονικοί θεραπείαν 
άποτρίχωσις, άκμή, τριχό- | 
πτωσις, εύρυαγγεΐαι κλπ. ;

Δέχεται καθ’ έκάστην 5—7 ! 
είς τό Ίατρεΐον της, οδός \ 

Άριστοτέλους 180, Τηλέ- , 
φωνον 870478, τούς ήσφα- ■ 
λισμένους τοΰ Ταμείου Ύ 
γειας προσωπικού Εθνικής ϊ 
—’Αθηνών

ΟΡΦΕΥΣ ΡΟΒΙΘΗΣ
’Ιατρός Χειρουργός 

Ούρολόγος

Διπλωματούχος Πανεπιστη 
μίου Sienna.

Δέχεται

Τούς ήσφαλισμένους τοΰ 
ΤΥΠΕΤ καθ’ έκάστην 5-7 
πλήν Σαββάτου.
Όδός ’Ηπείρου και Φυλής 
16. ΑΘΗΝΑΙ



ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΠΑΛΙΝΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΡΙΣΜΟΥ 
ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Ε.

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ
Αναμένεται σύντομα απάντηση τής 
Διοικήσεως γιά τόν Οργανισμό.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ή συνέχεια τής ττεριττετείας 
ττερί την ηγεσία τοΰ έργατοϋ- 
τταλληλικσΰ συνδικαλισμού τής 
χώρας μας, γιά την όποια γρά
ψαμε στο περασμένο φύλλο μας, 
μπήκε σε νέα, τραγίκώτερη γιά 
τούς εργαζομένους, φάση.

Την 22α Φεβρουάριου ό Πρό
εδρος των Πρωτοδικών κ. Πετρό- 
χειλος έξέδωκε την απόφασή του 
μέ την όποια καθηρέθη ή προη
γούμενη προσωρινή Διοίκηση την 
όποια, ας σημειωθή, ό ίδιος πά
λιν είχε διορίσει εφαρμόζοντας 
τον Ν. 4361 )64. Ή νέα απόφα
ση έξεδόθη κατόπιν τής γνωστής 
προσφυγής τής φιλικής προς τόν 
κ. Υπουργό Εργασίας Θεοδωρι- 
κής συνδικαλιστικής όμάδος.

"Ετσι διορίζονται 18 γνωστοί καί 
άφοσιωμένοι συνεργάτες τοΰ κ. Φώ
τη Μάκρη, 4 άμφιρρέποντες μετοπτη- 
οΰντες στα διάφορα συνδικαλιστι

κά σχήματα, ένας τής Δημοκρατικής 
Αλλαγής (όμάς ’Αλευρα), ένας τού 

παλαιού συνεργάτου τού Φ. Μακρή 
καί τώρα ανεξάρτητου «δημοκρατι- 
οΰ έξυγιαντοΰ» Α. Κυριακοπούλου 
αΐ 7 Θεοδωρικοΐ (σύνολο 31). Οι 

τελευταίοι είναι γνωστοί ώς οί «οΰλ- 
•ρα» (νεοφασισται) τοΰ εργατικού 
:ινήματος, κατά παραλληλισμό μέ 

Τούς «οϋλτρα» τοΰ Ο.Α.Σ. τής ’Αλ
γερίας, γιά την μισαλλόδοξη και 
αθαρά φασιστικής νοοτροπίας, 

προσκόλλησή, τους στις αρχές πού 
διαλύουν τό εργατικό· κίνημα τής 
χώρας και τά παραδίδουν ανίσχυρο 
και έρμαιο στίς έργοδοτικές επιτα
γές. Γενικός Γραμματέας καί Τα
μίας διωρίσθηκαν οί μακρικοι Γ. 
Λημητρόπουλος και Α. Σταυρουλά- 
κης.

Πανεργατοϋπαλλη 
λική άγανάκτ ησ ι

Ή έξέλιξη αυτή προκάλεσε θύελ
λα άγανακτήσεως στους εργατοϋ
παλλήλους τής χώρας καί δυσμενέ
στατα γιά τούς υπευθύνους σχόλια.

01 κύριες εργατικές κινήσεις πού 
καλύπτουν τό σύνολο τής εργατικής 
τάξεως τής χώρας, σέ συνδικάτα 
καί στελέχη δηλ. οΐ «1 15» Συνεργα
ζόμενες Έργατοϋπαλληλικές ’Οργα
νώσεις καί ή ΔΣΑ (Δημοκρατική 
Συνδικαλιστική ’Αλλαγή) στιγματί
ζουν τήν δημιουργηθεΐσα απαράδε
κτη καί προκλητική διά τό δημοκρα
τικό αίσθημα των ’Ελλήνων ’Εργα
ζομένων, κατάσταση.

Ο ί «115»
παρατηρούν δτΐ:
1) Είναι γεγονός αναμφισβήτητο 

οτι πραγματοποιείται σέ εϋρεΐα έ
κταση ή παλινόρθωση τοΰ μακρι- 
σμοΰ καί ανέρχονται οί πλέον στε
νοί συνεργάτες τού Φ. Μακρή ένώ 
οί έκπρόσωποι τοΰ Θεοδωρισμού — 
νεοφασισμού σημειώνουν καί πάλι 
έντονη τήν παρουσία τους. "Ολοι έ
χουν τεράστιες ευθύνες απέναντι 
στήν ’Εργατική τάξη διά τό αμαρ
τωλό παρελθόν μιας ολόκληρης 15ε- 
τίας.

2) ’Από τήν νέα διοίκηση τής Γ. 
Σ.'Ε.Ε. άπεκλείσθησαν δλοι οί συν- 
δικαλισταϊ πού εκπροσωπούν βασι
κές καί πολυάριθμες συνδικαλιστι
κές οργανώσεις (Τραπεζικών, Κοι
νής ώφελείας, Μεταφορών, ιδιωτικών 
υπαλλήλων κ.λ.π.) καί αγωνίστηκαν 
γιά νά πνεύση άνεμος δημοκρατίας 
είς τό Ελληνικό Συνδικαλιστικό κί
νημα.

3) Ή έντονη παρασκηνιακή δρα
στηριότητα τοΰ κ. Γ. Μπακατσέλου, 
ή ανεδαφική άρνησή του στήν προη
γούμενη νόμιμη Προσωρινή διοίκη
ση τής Γ.Σ.Ε.Ε. καί ή ενθάρρυνση 
έκ μέρους του, τών Θεοδωρ ικών - νε- 
οφασιστών νά προσφύγουν έκ νέου 
εις τόν κ. Πρόεδρον Πρωτοδικών μάς 
ώδήγησε είς έναν «άτέρμονα συνδι
καλιστικό κυκεώνα» από τόν όποιο 
ασφαλώς καί κατά τρόπο θετικό ω
φελείται ή Εργοδοσία καί τό Κεφά
λαιο.

4) Ή εργατική τάξις δεν είναι 
διατεθειμένη νά έπιτρέψη αναβίωση 
τών γνωστών μακρικών μεθόδων, φα
σιστικούς όρκους πίστεως, καί δια
γραφές Σωματείων από ’Εργατικά 
Κέντρα καί ‘Ομοσπονδίες.

5) Ή Ηγεσία τών «115» θά άν- 
τι μετωπίση μέ τά καλλίτερα αγω
νιστικά καί νόμιμα μέσα τήν δήμι
ο υργηθεΐσα έξόχως σοβαρή συνδικα
λιστική κατάσταση.

Ή Δημοκρατική 
Συνδικαλιστική 

Αλλαγή
(καθαιρεθεΐσα προσωρ. διοίκησις 

τής Γ.Σ.Ε.Ε.)
καταγγέλει ότι ή νέα περιπέτεια 

είς τήν όποια είσήλθε καί πάλι τό 
πολυπληθές συνδικαλιστικό κίνημα 
τής χώρας συνίσταται είς τό ότι, 
ένώ ή εργατική τάξις άνεθάρρησε 
καί πίστευε ότι ό ελληνικός συνδι
καλισμός είσήλθε είς τήν οδό τοΰ 
εκδημοκρατισμού, τής έξυγιάνσεως 
καί τής όμαλότητος μέ κύριο στόχο 
Ενα γνήσιο Πανελλαδικό· Συνέδριο, οί 
τελευταίες Εξελίξεις φέρουν καί πά
λιν έπί κεφαλής τής Γ.Σ.Ε.Ε., τήν 
παλαιά της μακρική διοίκηση.

Οί απίστευτες αυτές εξελίξεις, 
συνεχίζει ή καταγγελία τής Δ.Σ.Α. 
οφείλονται «είς τάς άστοχους άντι- 
δημοκρατικάς καί μυωπικός ένεργεί- 
ας του υπουργού κ. Μπακατσέλου, 
ό όποιος έπωμίσθη βαρυτάτας εΰθύ- 
νας έναντι τών Ελλήνων εργαζομέ
νων, ένθαρρύνων τάς σκοτεινάς επι
διώξεις τής καταδικασμένης είς τήν 
συνείδηση τής έργατοϋπαλληλικής 
τάξεως όμάδος, τής λεγομένης Δη
μοκρατικής Λειτουργίας» (Σημ. τής 
Θεοδωρικής όμάδος).

Ή καθαιρεθεΐσα προσωρινή διοί
κησης τής Γ.Σ.Ε.Ε. δηλώνει ότι όχι 
μόνον δέν πτοεΐται άπό τις εξελίξεις 
αυτές αλλά θά συνέχιση αδιάλλακτα 
τις προσπάθειες της υπέρ τής ερ
γατικής τάξεως άπό άλλη πλέ
ον έπαλξη καί καλεΐ τις γνήσιες 
δημοκρατικές συνδικαλιστικές δυνά
μεις σέ επιφυλακή, γιά την οργάνω
ση ενός γνησίου Πανελλαδικού Εργα
τικού συνεδρίου· πού θά άποκατα- 
στήση τήν δημοκρατία στον συνδι
καλιστικό χώρο καί θά φέρη έπί κε
φαλής τής Γενικής Συνομοσπονδίας 
τούς Εκλεκτούς τής τάξεως.

Οί πρώτες 
άντιδράσεις 

των έργαζομένων
Ό Σύλλογος Υπαλλήλων Εμπο

ρικής Τραπέζης καί ή "Ενωση Προ
σωπικού Δ.Ε.Η. —· Π.Α.Π. (πρώην 
Η.Ε.Α.Π.) ήσκησαν τό δικαίωμα τής 
τριτανακοπής καί κατέθεσαν αίτη
ση «άνακλήσεως καί έξαφανίσεως» 
τής άποφάσεως τοΰ Προέδρου τών 
Πρωτοδικών πού διώρισε τήν μακρι- 
κο - θεοδωρική διοίκηση. Διότι: α) 
παραβιάσθηκε ή αληθινή έννοια τοΰ 
άρθρου 69 τοΰ Α.Κ. διότι ύ π ή ρ- 
χ ε διοίκηση Γ.Σ.Ε.Ε., ένώ τούτο έ
πρεπε νά έφαρμοσθή σέ αντίθετη 
περίσταση, 6) ή προεκδοθεΐσα Προ
εδρική άπόφασις δέν άνακλήθηκε ού
τε ακυρώθηκε, V) ή προηγουμένη 
προσωρινή διοίκηση συγκέντρωνε τις 
προϋποθέσεις νά φέρη σέ πέρας τήν 
αποστολή της, ένώ ή νεσδιορισθεΐσα 
άποτελεΐται άπό τά πλέον ακατάλ
ληλα πρόσωπα γιά νά πραγματο
ποιήσουν ένα τίμιο πανεργατικό συ
νέδριο.

Πανεργατικές κινητοποιήσεις δια
μαρτυρίας έξ άλλου οργανώνονται 
είς τά διάφορα κέντρα τής χώρας μέ 
αρχή τον Πειραιά καί τόν Βόλο.

...καί οί πρώτες 
«έδνικές» ένέργειες 

τών «ηγετών»
Αυτές ήσαν, στίς πρώτες πέντε 

ημέρες τής άναλήψεως τής αρχής 
άπό τούς «νέους ήγέτες», οί ακό
λουθες :

α) Ό καθορισμός παχυλών μηνι
αίων αποζημιώσεων είς τόν Γενικόν 
Γραμματέα καί Ταμία 15.000 καί 
11.000 άντιστοίχως καί ανάλογα 
διά τούς λοιπούς Εκτελεστικούς.

6) Ή Επιβολή τών άπαραδέκτων

Τό ’Εκτελεστικό Συμβούλιο τής 
Όμοσπονλίας ’Ηλεκτρισμού καί ’Ε
πιχειρήσεων Κοινής Ώφελείας άπε- 
τελέσθη άπό τούς συναδέλφους:

Ό ρέστη Χατζηβασιλείου, Προέ
δρου ’Υπαλλήλων Φωταερίου ’Αθη
νών, Πέτρου Ψαρογιάννη, Προέδρου 
Ένώσεως Προσωπικοΰ ΕΗΣ, Πανα
γιώτη Τασούλη. Γεν. Γ ραμματέως 
Ένώσεως Προσωπικού ΕΗΣ, Γεωρ
γίου Τσεκουρλούκη Προέδρου Ένώ
σεως Προσωπικού ΔΕΗ — ΠΑΠ

μακκαρθικών «όρκων πίστεως» πού 
επιβάλλουν σάν προϋπόθεση συμμε
τοχής τών συνδικάτων είς τά Ε. Κέν
τρα καί Συνομοσπονδίας, τήν ιδεο

λογική υποταγή προς ώρισμένη πο

λιτική παράταξη τής χώρας καί

Στον Σύλλογο τής 
Τραπέξης Ελλάδος 

έπανεξελέγη 
τό yΏφοδέλτιο 

Διιιαιάιιοο
Τ’ αποτελέσματα τών αρχαιρε

σιών τής 15ης Φεβρουάριου στον Σ. 
Υ.Τ.Ε. άνέδειξαν μέ ποσοστό 57% 
τό ψηφοδέλτιο Δικαιάκου.

Βάσει τών αποτελεσμάτων Εκλέ
γονται στά διάφορα όργανα τού 
Συλλόγου οί κάτωθι:

Πρόεδρος Συνελεύσεων συνδ. Νικ. 
Βασιάκος.

Τακτικά Μέλη τού Δ.Σ. κατά σει
ράν οί συνάδελ. Γατσόπουλος Παν., 
Καρακατσάνης Παν., Μαρκέτος Δημ. 
Ζωγραφάκης Γρηγ., Κοτρώτσος Γε
ώργιος, Δικαιάκος Σωτ., Μανωλό- 
πούλου Μαίρη, Παπουτσής Σωτ., 
Μαρίνης Έλ., Μπιζέλης Χαρ., Χού- 
πη — Σουριαδάκη ’Αμαλία.

’Αναπληρωματικά μέλη τοΰ Δ.Σ. 
οί σδ. Κων. Σαμαρτζής, Κων. Λα- 
ριτζάκης, Παν. Καρύδης.

•Γενικοί Σύμβουλοι: Α' Διαμερί
σματος, Κων. Ζαχαρόπουλος, Β' 
Διαμερίσματος, Ίωάν. Ζώης, Γ' Δι
αμερίσματος,, Ίωάν. Οίκονομόπου- 
λος, Δ' Διαμερίσματος, Άνδ. Δερ- 
μιτζάκης καί Ε' Διαμερίσματος ‘Ιπ
ποκράτης Ξενάκης.

Έλεγκταί: Κάβουρας Άθαν. καί 
Μητρογιαννόπουλος Τρύφων.

Τό Διοικητικόν Συμβούλων τοΰ 
Σ.Υ.Τ.Ε κατηρτίσθη σέ σώμα ώς α
κολούθως :

Πρόεδρος Σωτ. Δικαιάκος, Άν) 
δρος Δημ. Μαρκέτος, Γ εν. Γραμμα- 
τεύς Γεώργ. Κοτρώτσος, Είδ. Γραμ- 
ματεύς Παν. Καρακατσάνης, "Εφο
ρος ’Αμαλία Χούπη — Σουριαδάκη, 
Ταμίας Σωτ. Παπουτσής, Σύμβου
λος Έξωτ. Σχέσεων καί Παραρτη
μάτων Έλευθ. Μαρίνης, Σύμβουλος 
Έπαγγελμ. Συμφερόντων Παν. Γ α
τσόπουλος, Σύμβουλοι Γρηγ. Ζω
γραφάκης, Μαίρη Μανωλοπούλου καί 
Χαρ. Μπιζέλης.

πικοΰ ΔΕΗ — ΠΑΠ (τ. ΗΕΑΠ), Νι
κολάου Γάτση Εποπτικού Συμβού
λου Ένώσεως Προσωπικού Η.Ε.Μ., 
Ίωάννου Τσαγκαράκη Προέδρου Έ
νώσεως Προσωπικού Η.Ε.Μ., Γεωρ
γίου Σφικτέλη Προέδρου Σωματείων 
Τεχνιτών αναβατήρων, Θεολόγου 
Κανάρη ’Αντιπροέδρου Συλλόγου υ
παλλήλων ΕΔΕΜΕΔ, Δημητρίου Μυ- 
τιληναίου Εκπροσώπου Ένώσεως 
Προσωπικού ΕΕΥ, Έμμ. Μανουσά-

γ) Ή διαγραφή άπό τό Εργατι
κό Κέντρο Χανίων (Πρόεδρος Κ. 
Πλουμιδάκης, μέλος τής Εγκαθέτου 
διοικήσεως Γ.Σ.Ε.Ε.) 7 σωματείων 

πού άρνήθηκαν νά δεχθούν αυτούς 

τούς «όρκους πίστεως».

Ό Σύλλογος 
ύπαλλήλων 

Άγροτιυής ζήτησε 
εφαρμογή 35 ετ ί ας 
uaiεθελοναία έξοδο

Ό Σ.Υ.Α.Τ.Ε. έθεσε στήν Διοίκη- 
σι τής ’Αγροτικής Τραπέζης τό θέ
μα τής 35ετίας όπως ΐσχυσε στό 
Δημόσιο,

Κατά τάς ύπαρχούσας πληροφο
ρίας, ή Διοίκησις τής Τραπέζης αν
τιμετωπίζει ευνοϊκά τό θέμα.

Έκτος όμως άπό τά άνωτέρω, ό 
Σ.Υ.Α.Τ.Ε. έζήτησε Εθελούσια έξο
δο προκειμένου ν’ άποσυμφορηθή ή 
Τράπεζα καί νά έξασφαλισθή ή α
νανέωση καί ομαλή Εξέλιξη τοΰ Προ
σωπικού.

Μι©8©Ά©γιιιΑ 
έξομοίωση 

τών Ύπαλλήλων 
τ©ΰ «Άστέρος» 

ρέ τήν Ε. Τ. Ε.

Σημαντική Επιτυχία έσημείωσε τό 
Προσωπικόν τής Άν. ’Ασφαλιστικής 
‘•Εταιρίας «Άστήρ» στό μισθολογι- 
κό του θέμα. Κατά τις διεξαχθεΐσες 
μεταξύ τών Διοικήσεων τής Εται
ρίας καί τοΰ Συλλόγου διαπραγμα
τεύσεις, ό Πρόεδρος τοΰ Δ.Σ. τής 
Εταιρίας κ. Γαζής Εδέχθη όπως 
χορηγηθή στό Προσωπικό τοΰ ’Α
στέρας τό αυτό μισθολόγιο μέ τήν 
’Εθνική Τράπεζα.

Σύ@αε||Ώ γιά τό 
Ινστιτούτο 
Δημοσίων uai 
Τραηεξιηών 
Ύπαλλήλων

Ύπό τήν προεδρία τοΰ πρω 
θυπουργοΰ κ. Γ. Παπανδρέου 
εγινε χθές, στίς 7.30 μ.μ. στό 
Καστρί, σύσκεψη τοΟ πρυτά- 
νεως κ. Γ. Παπαχατζή καί 
τής Συγκλήτου τής ΓΙαντείου, 
γιά τήν έξεύρεση τοΰ καλυ
τέρου τρόπου όργανώσεως 
τοΟ ’Ινστιτούτου έκπαΐδεύσε- 
ως δημοσίων ύπαλλήλων, στά 
πλαίσια του προγράμματος 
τής Κυβερνήσεως γιά τήν ά- 
ναγέννηση τής Δημοσίας Δι- 
οικήσεως.

Διά τής άπό 20 Φεβρουά
ριου έ. έ. άνοκοινώσεως τοΰ 
Συλλόγου έγνώσθη ή έπίλυ- 
σις τών έν αύτή άναψερομέ- 
νων ζητημάτων τά όποια ό- 
πησχόλουν τήν τάξιν.

— Καίτοι εκτοτε παρήλθεν 
2οήμερον δέν έξεδόθη είσέτι 
ή σχετική εγκύκλιος ή ρυθμί- 
ζουσα τά τής λειτουργίας τοΰ 
Αογ)σμοΰ προικοδοτήσεως ώ
στε νά γνωσθοΰν αί ύποχρε- 
ώσεις τών ένδιαψερομένων 
συναδέλφων, άρχίση δέ ή τα- 
κτοπο ησις τών οφειλών των.

— Επίσης ή έπί τοΰ ζητήμα
τος τής προωθήσεως τών συ
ναδέλφων οί όποιοι ώς κλη
τήρες έξετέλουν έργασίαν ύ- 
παλλήλου δοθεΐσα λύσις ού 
μόνον δέν άποτελεΐ ίκανο- 
ποίησιν άλλ’ άναθέτως έδη- 
μιούργησε νέα ζητήματα διά 
τήν τάξιν τών ενδιαφερομέ
νων.

Είναι δέ εκπληκτικόν τό 
γεγονός καθ’ δ παρελείφθη- 
σαν τής προωθήσεως συνά
δελφοι οί όποιοι είναι γνω
στόν δτι έξετέλουν έργασίαν 
ύπαλλήλου.

Ή έκπροσώπησις έγκαιρα 
(άπό τό 1964) δι’ έγγράφου 
της έπεσήμανε τήν άναγκην 
δπως διά τήν ρύθμισιν τοΰ 
άνω θέματος συγκροτηθή έ-

Γιγαντιαία πανεργατική συγ 
κέντρωση στο Πεδίο τοΰ ’Άρεως 
καί πορεία στό Πολιτικό Γρα
φείο τοΰ πρωθυπουργού, συγκα- 
λεΐται στίς 6 ’Απριλίου από τις 
συνεργαζόμενες δργανώσεις 
«11 δ», στά πλαίσια τοΰ άγοόνα 
γιά τόν εκδημοκρατισμό τοΰ συν
δικαλιστικού κινήματος.

Στη συγκέντρωση θά καταγ
γελθεί ή δλη παρασκηνιακή δρα
στηριότητα τοΰ υπουργού Έρ 
γασίας καί τών εγκαθέτων τής 
ΓΣΕΕ, πού σκοπό έχει νά επα
ναφέρει τήν τυραννία στά 
συνδικάτα, νά άποτρέψει τόν 
εκδημοκρατισμό τους, καί νά δια- 
σπάσει τό συνδικαλιστικό κίνη
μα.

Παράλληλα έντείνονται οι προε
τοιμασίες γιά τήν πραγματοποίη
ση πανεργατικών συκεντρώσεων 
μέχρι τις 6 ’Απριλίου σέ δλες 
τις πόλεις τής Ελλάδος. ’Ήδη 
εκτός άπό τήν πανεργατική συγ- 
κέντρωσι πού συγκαλεΐται αύριο 
στό Βόλο, συνεχίζονται οι προε
τοιμασίες γιά τήν πραγματοποί
ηση συγκεντρώσεων στήν Πάτρα, 
Σέρρες, Λάρρισα, Καβάλα, Πει
ραιά καθώς καί σε άλλες πόλεις 
τής Ελλάδος ένώ οΐ πανεργατι
κές συγκεντρώσεις που ήδη πρα- 
γματοποιήθησαν στή Θεσσαλονί
κη καί τό ’Αγρίνιο σημείωσαν 
εκπληκτική σέ δγκο, παλμό καί

πιτροπή είς ήν νά συμμετό- 
σχη καί αυτή.

Δυστυχώς καί οί παρόντες 
ύπηρεσιακοί παράγοντες έ- 
χοντες τήν ιδίαν νοοτροπίαν 
τών προκατόχων τών ήγνόη- 
σαν παντελώς τήν έκπροσώ- 
πησιν.

Εΐναι δμως καιρός να έ- 
πανορθώσουν τα σφάλματά 
των.

—Τό ύπ’ άριθμόν ένα ηθικόν 
θέμα τής Τραπέζης, τό τής 
δικαίας συμμετοχής τοΰ προ
σωπικού είς τάς ύπό τής Τρα 
πέζης έλεγχομένας έταιρείας 
κατά διαβεβαίωσιν τοΰ κ. Δι- 
ευθυντοΰ Προσωπικού, συν
τομότατα θά τακτοποιηθή.

— Τέλος δσον άφορά τό ζή
τημα τοΟ ’Οργανισμού, κατά 
νεωτέραν επαφήν τής έκπρο- 
σωπήσεως μετά τών άρμοδί- 
ων ύπηρεσιακών παραγόντων 
παρεσχέθη ή διαβεβαίωσις ό
τι ή μελέτη τών είς τήν άπό 
5.3.65 άνακοίνωσιν τών Συλ
λόγων άναφερομένων αιτη
μάτων προχωρεί μέ ταχύτα- 
τον ρυθμόν ώστε έλπίζεται 
οτι εντός συντόμου χρονικού- 
διαστήματος θά δοθή ή άπάν- 
τησις τής Διοικήσεως.

Είδικώτερον έπί του θέμα
τος τής άρσεως τής προσωρι
νότητας ή άπάντησις άναμέ- 
νεται νά δοθή συντομότατα.

μαχητικότητα επιτυχία.
Στίς 6 ’Απριλίου, επέτειο τής; 

μεγάλης πανεργατικής πορείας, 
τών 100.000 εργατοϋπαλλήλων 
τής ’Αθήνας πού έ'γινε πέρυσι,, 
συγκαλεΐ φέτος τή νέα μεγαλει
ώδη δπως προβλέπεται, πανερ
γατική συγκέντρωση ή Ε. Ε
τών «115».

Ή φετεινή συγκέντρωση καί 
πορεία θά έ'χει δπως ανακοινώ
θηκε, τά εξής συνθήματα.

— ’Έξω οι ΙΊερικλήδες άπό τό· 
συνδικαλιστικό κίνημα.

— Καμμιά ανάμιξή τοΰ υπουρ
γού ’Εργασίας καί τής κυβέρνη
σης στή ζωή τών συνδικάτων.

— ’Όχι ατούς μακκαρθικούς 
«δρκους πίστεως».

— Ουσιαστική δημοκρατία στο 
ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα.

— Κοινωνική καί οικονομική 
δημοκρατία.

’Από τις συνεργαζόμενες ορ
γανώσεις «115», καλείται επίσης 
δ πρόεδρος τής κυβέρνησης νά· 
δηλώσει δημόσια, ά'ν δέχεται τό 
σημερινό φασιστικό συνδίκαλισπ 
κό συνονθύλευμα πού δημιούργη
σε ό υπουργός ’Εργασίας καί αν 
τόν καλύπτει σέ δλες τις άντισυν- 
δικαλιστικές του ενέργειες.(τ. ΗΕΑΠ), Δημητρίου Δούσκα Γε- κη, Προέδρου Ένώσεως Προσωπικού

νικοΰ Γ ραμματέως Ένώσεως Πρόσω-1 ΕΕΥ.

ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡ,-ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΜΟΝΟ Μ Ε ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Ή Τράπεζα γιά τήν πραγματοποίηση τοΰ κτιριακοΰ 
της προγράμματος ενεργεί πωλήσεις άκινήτων της σέ πε
ριοχές μή πρσσφερόμενες γιά εγκατάσταση υποκαταστημά
των καί προβαίνει σέ άγορές άλλων έξυπηρετούντων τόν 
σκοπό αύτο. Καί αυτό είναι σωστό. ’Αλλά ή προσπάθεια 
ωρισμένων άετονύχηδων—κερδοοκόπων τοΰ είδους, νά 
πετύχουν δπως πληροφορηθήκαμε, νά άγοράσουν σέ πολύ 
χαμηλότερη τής πραγματικής τους αξίας τά προσφερόμενα 
προς πώληση άκίνητα τής Τραπέζης, είναι όλότελα απα
ράδεκτη άπό κάθε πλευρά.

Τό πιο ακάθαρτο δέ είναι δτι, «υψηλά μέσα» καί «πι
έσεις» ασκούνται γιά ιδιαίτερες συμφωνίες καί «κατ’ ιδίαν» 
διαπραγματεύσεις. "Ας προσέξουν τά υπεύθυνα όργανα τής 
Τραπέζης. Ή ευθύνη τους είναι τεραστία καί πιστεύουμε δ- 
τι θ’ άνταποκριθοΰν σ’ αύτή. Μακρυά άπό ύποπτες άντι- 
παροχές πού δ άντισυμβαλλόμενος παίρνει τήν μερίδα τοΰ 
λέοντορ. Καί πριν άπό δλα, τά άκίνητα τής Τραπέζης νά 
προσφέρωνται μέ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙ
ΣΜΟ. ’Έτσι θά διαμορφώνεται ελεύύερα ή συμφέρουσα 
γιά τήν Τράπεζα τιμή.

Ή ένωση Θά πραγματοποι- 
ηθή όποσδήποτί. Είναι 
άπατιρνοι όσοι νομίζουν 
ότι θάτήν[μποδίσουν

ΑΠΟ ΤΟΥΣ "115,,

ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ

ΣΤΟ ΠΕ&ΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΑΣ


