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ΠΑΡΑΞΕΝΟ! ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΑΥΝΗ ΕΞΤΓΙΑΝΣΙ

... ΣΤΟ ΑΜΑΡΤΩΛΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ Γ Σ-Ε-Ε-

Καταγγελίες γιά τήν συνομωτιιιή δραστηριότητα τών «©yipsav» 
σονδιααλιστών. - Έντατιιιή όπερεργασία στήν Γ. Σ. Ε. Ε. 
γιά τήν ταατοποίησι τών oiuovopiutiv έααρεμοτάτων.

Μετά τήν ψήφισι οστό τήν Επι
τροπή Έξοιυσιοδοτήίσεως τής Βου
λής και τή δημοαίενσι οπήν εφημε
ρίδα τής Κυβερνήσεων του νέου Ερ
γατικού νόμου «περί σωματείων» έ
να άπό τά επείγοντα θέματα πού 
καλούνται νά αντιμετωπίσουν οί Ερ
γαζόμενοι, εΐναι ό διορισμός γνήσιας 
δημοκρατικής καί άποτελουμένης ά
πό συνδικαλιστικά στελέχη άνεπιλήΓ 
πτου ήθους ικαί άγωνισπικής συνέ
πειας, προσωρινής Διοιικήσεως στή 
ΓΣΕΕ καί ό άπο-κλεισμός τών διε
φθαρμένων στελεχών τού παρελθόν
τος.

Ή έγκατάστασις τή,ς προσωρινής 
διοικήσεως τής ΓΣΕΕ θά γίνη τό 
αργότερο στις 21 ιΝοεμβρίου. Έν 
τφ μεταξύ τις τελευταίες ήμερες, ά- 
ναπτύσσεται έντονη, παρασικηνιοική 
δραστηιριότης έκ μέρους παλαιών 
στενών συνεργατών τού Φ. Μάκρη, 
οΐ όποιοι μεταμορφώθηκαν σέ «δη
μοκράτες» καί «έξυγιαντές» τής ow- 
διικαλιστικής ζωής, με άντιικειμενικό 
σκοπό τήν κατάληψι τής διοικήσεως 
τής Γ.Σ.Ε.Ε. Οΐ ενέργειες αυτές τών 
όψιμων «άνανεωτών» τοΰ συνδικαλίι- 
σηκού ικινήιμαπος, πού μέ τήν πα
ραπλανητική επωνυμία «νέα έργατι-

κή κίνησις» προσπαθούν νά τεθοΰν 
έπι κεφαλής τοΰ ανώτατου συνδικα
λιστικού οργάνου, έχουν πρακαλέσει 
τήν )ένπονη άγανάκτησι ολόκληρης 
τής έργατοϋπαλληλικής τάξεως.

Ή ’Εκτελεστική ’Επιτροπή τών 
«1 1 5» συνεργαζομένων οργανώσεων, 
μέ άνακοίνωσί της καταγγέλλει τά 
σχέδια τών Μακρήδων πού κινητο
ποιούνται γιά τό διορισμό «καπά 
τρόπον αίφνιαδιστικόν καί πραξικο
πηματικόν» προσωρινής διοικήσεως 
τής ΓΣΕΕ και προειδοποιεί δτι ή 
έργατική τάξις «εΤναι άγωνιστικώς 
πανέτοιμη νά άνπμετωπίση δΓ ά- 
περγιαικής κινητοποιήσεων κάθε αι
φνιδιαστικόν πραξικόπημα καί κάθε 
άναβίωσιν τών Μακρήδων».

Έξ άλλου ή «Δημοκρατική Συν
δικαλιστική ’Αλλαγή» εκφράζοντας 
τήν καθολική άντίδρασι τών Εργαζο
μένων ικατά τών συνωμοτών, έξέδω- 
σε άνακοίνωσί στήν όποία αναφέρει 
ότι «αί σκοτεινές δυνάμεις οί όποιες 
έπί τόσα χρόνια είχαν δημιουργήσει 
καί στερεώσει τό ύπαρχον καθεστώς 
στήν ΓΣΕΕ, Εξακολουθούν νά αγω
νίζονται διά νά τό διατηρήσουν ή 
μέ τά αύτά πρόσωπα ή μέ άλλα; συν- 
υπεύθυνα διά τήν σημερινήν κατά-

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΒΑ

ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ 
ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΜΑΣ

Στις 10 τοΰ μηνάς, επραγμα- 
τοποιήθη 24ωρη απεργία τών 
Καταστημάτων περιοχής τέως 
Διοικήσεως Πρωτευοΰσης μέ κα
θολική συμμετοχή τοΰ προσωπι
κού. Σκοπός τής άπεργιακής έκ- 
δηλώσεως ήταν δ μή σαφής προσ
διορισμός τών αρμοδιοτήτων τής 
υπό ΐδρυσιν Ελληνικής Τραπέ- 
ζης Βιομηχανικής Άναπτΰξεως 
πού προήλθε άπό συγχώνευσι 
τών Ο.Β.Α.— Ο.Χ.Ο.Α. καθώς 
και ή έκφρασι τής ανησυχίας τοΰ 
Προσωπικού τής Εθνικής Τρα- 
πέζης γιά τήν αιφνιδιαστική ει
σαγωγή κα! ψήφισι τοΰ σχετι
κού Νομοσχεδίου άπό τήν Επι
τροπή Νομοθετικής έξουσιοδο- 
τήσεως, ή δποία πραγματο
ποιήθηκε, χωρίς προηγουμένως 
νά γίνουν γνωστές οΐ απόψεις 
τών Συλλόγων μας, γιατί προ- 
σέκρουσαν στήν ά'ρνησί τους νά 
μάς δεχθούν ο! αρμόδιοι κυβερ
νητικοί παράγοντες, παρ’ δλον 
δτι εζητήθησαν έτανειλημμένως 
άπό τον Σύλλογο σχετικές επα- 
φές.

Τό άπόγευμα τής ιδίας ήμέ-

ρας, οί Σύλλογοι έπεσκέφθησαν 
τον αναπληρωτή Υπουργό Συν
τονισμού κ. Άνδρ. ΙΙαπανδρέ- 
ου, στον όποιο καί υπέβαλαν σχε
τικό υπόμνημα ζητώντας νά γί
νουν καταστατικές διατάξεις τής 
νέας τραπέζης, τά ακόλουθα:

—Ή νέα Τράπεζα νά μή δέχε
ται καταθέσεις.

—-Ό ρόλος της νά είναι συμ
πληρωματικός καί δχι ανταγωνι
στικός.

-—Νά παρεμβαίνη μόνο στις 
περιπτώσεις ανυπαρξίας Ιδιωτι
κού ενδιαφέροντος, καί

—ΟΙ χορηγήσεις της νά μήν 
είναι σέ καμμιά περίπτωσι διάρ
κειας κατωτέρας τών τριών ετών.

Ό κ. Υπουργός έδήλωσε δ- 
τι τά ανωτέρω θά γίνουν πράγ
ματι καταστατικές διατάξεις τής 
Ε.Τ.Β.Α. καί δένέχεικαμμία άν- 
τίρρησι νά τό διαβεβαιώση καί 
έγγράφως. Επίσης δ κ. Α. Πα- 
πανδρέου έδήλωσε δτι δέν πρό
κειται νά θιγοΰν τά συμφέροντα 
τής Εθνικής Τραπέζης άπό τήν 
ΐδρυσι τής ΕΤΒΑ.

ΑΠΕΘΑΝΕ 0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ 

ΙΟΝΙΚΗΣ - ΛΑΪΚΗΣ
Τήν Παρασκευή 18η Σεπτεμβρίου 

άπέθανε αίψνιδίίως άπό καρδιακή 
προσβολή ό πρόεδρος τού Συλλόγου 
τών Υπάλληλων Τραπεζών Ίονικής 
— Λαϊκής ικαί Γεν. Γραμματεύς τοΰ 
εκτελεστικού Συμβουλίου τής Ο.Τ. 
Ο.Ε. Ιωάννης Θεοδωρόπανλος.

Τήν κηδεία του παρηκολούθήσε 
άντιπροσωπεία τού Συλλόγου ιμας, 
ή όποια καί κατέθεσε στέφανον έπί 
τής σοιροΰ.

Ψηφίοίματα γιά τόν άδόκητο θά
νατο τού εκλεκτού ουνεδέλφου έξέ- 
δωσαν τό εκτελεστικόν Συμβούλων 
τής ΟΤΟΕ (καθώς καί οί Σύλλογοι 
-τών υπαλλήλων Ίονικής — Λαϊκής 
καί Αγροτικής Τραπέζης.

ΕΡΟΤΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ 35ΕΤΙΑΝ
Ό Βουλευτής ’Αθηνών κ. Άπο- 

στολ&κος ικατέθεσεν έρώτησιν, διά 
τής όποιας έριωΤ&του ή (Κυβέρνησις 
έάν προτίθεται νά έπεκτείνη τήν 
35ετίαν εις τάς Τραπέζας.

Οκ. ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Ε.Τ.Β.Α.

‘Ο τέως διευθυντής τής Τραπέ
ζης -μας κ. Πορφυρογένης, άνέλαβε 
τήν διοίκησιν τής νεοσύστατης Ελ
ληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής ’Α
ναπτύξεων (ΕΤΒΑ).

Υποδιοικητές έτοποθετήίθησαν οί 
καθηγητές κ.κ. Πίντος -καί Σπανδα- 
νόπουλος.

στάσιν τοΰ κινήματος». Καί ύπο- 
γραμμίζει ότι ό συνδικαλιστής Στ. 
Τοησς, άπό τούς πρωτεργάτες τής 
«νέας κινήσεων» πού προρίζεται γιά 
τήν γενική γραμματεία τής Γ.Σ.Ε. 
Ε., Εκφράζει μόνο τις δικές του α
πόψεις καί ότι έτεθη, έκτος τής κι- 
νήσεώς της.

’Εν τφ μεταΐξύ, σύμφωνα μέ πλη
ροφορίες τού καθημερινού τύπου, οί 
υπηρεσίες τής ΓΣΕΕ έργάζανπαι 
πυρετωδώς γιά τή δισρθωσι τών πρα
κτικών καί τήν τακτοποίησι τών λο

γιστικών βιβλίων τής Συνομοσπον
δίας, προκειμένου νά τά παρουσιά
σουν άψογα στη νέα διοίκησι. ’Ιδι
αίτερη προσπάθεια καταβάλλεται, 
νά δικαιολογηθούν τά έκατομ,μύρια 
πού είσεπράχθήσαν καί δνετέθησαν 
προς ένίσχυσιν τών «δεινοπαθούντων 
στελεχών» Οί ίδιες πληροφορίες α
ναφέρουν, ότι όλες αΰτές οί Ενέργει
ες άητοβλέποιυν οπό νά έμφανισθή ή 
Μακρική διοίικιησις τής ΓΣΕΕ ότι 
δέν υπάρχει καμμιά διαχειριστική α
νωμαλία εις βάρος της.

Αναμένομεν άπό τόν βουλευτήν 
του κλάδου μας κ. Άλέυραν νά λά- 
βη έμφανώς σαφή άέσιν και άνα- 
πτύξη άετικήν δράσιν, σύμφωνα μέ 
τό πνεύμα τής ληφάεΐσης έντολής, 
έναντι δύο σοβαρών προβλημάτων 
τά όποια άπασχολοϋν τούς Τραπε
ζικούς κατά τήν παρούσαν στι
γμήν, ήτοι
1. Τοΰ μισάολογικού
2. Τής έξυγιάνσεως τοΰ συνδικα

λιστικού κινήματος.

Η ΕΚΟΕΣΙ ΤΟΥ κ. Γ. ΚΑΤΡΑΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΙΤΟΥΣΥΝΔΙΚΑΑΙΣΜΟΥ
Πραγματικό σάλο προκάλεσε στους έργαζομένους ή δημο- 
σίευσι τής «άπορρήτου» έκθέσεως τοΰ διευθυντοϋ τοΰ ’Υπουρ
γείου Εργασίας καί ύπευθύνου τοΰ τμήματος συλλογικών 
διαφορών και διαπραγματεύσεων κ. Γ. Κατράνα.

Μέ τήν εκθεσί του αύτή, ό κ. 
Κατράνας, Επισημαίνει τή δραστη
ριότητα τών συνεπών συνδικαλι
στικών δργανώσεων καί ζητεί άπό 
τήν Κυβέρνησι νά δώση οδηγίες 
στις αστυνομικές άρχές, ώστε νά 
παρεμβαίνουν «άθορύβως καί μετά 
διακρίσεως» στή δράσι τών συνδι
κάτων καί νά ένισχύουν όλικώς 
καί ηθικώς τούς δήθεν έθνικό- 
φρονας συνδικαλιατάς. Άναφερό- 
μενος στις συνεργαζόμενες εργα- 
τοϋπαλληλικές οργανώσεις «115» 
λέγει δτι είναι «κατασκεύασμα ‘Α
προσδιορίστου δυνάμεως καί σκο
τεινών επιδιώξεων».

Ή εκτελεστική έπιτροπή τών 
«115», έξέδωσε σχετική άνακοί- 
νωσι καί καταγγέλει τόν κ. Κα

τράνα σάν δργανο τής έργοδοσίας 
τήν δποία εκπροσωπεί πάντοτε έ- 
παξίως. Στιγματίζει τήν πρόταση 
τοΰ κ. διευθυντοϋ γιά απροσχη
μάτιστη έπέμβασι τής χωροφυλα
κής στή συνδικαλιστική δραστη
ριότητα τών σωματείων καί γιά 
τήν επαναφορά τής τρομοκρατίας 
καί τής βίας. Τέλος, στην ίδια 
άνακοίνωσί, ή Εκτελεστική Έ
πιτροπή τών 115 τονίζει δτι Εχει 
στά χέρια της αδιάσειστα στοι
χεία τά όποια θά δώση στή δημο
σιότητα, γιά νά άποκαλυφθή πλέ
ον ό πραγματικός ρόλος τοΰ κ. 
Κατράνα τόν όποιον διαδραματί
ζει στήν έπίλυσι τών εργατικών 
διαφορών.

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΕΜΠΟΡ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 
ΑΠΕΛΕΥΟΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ό Σύλλογος Υπαλλήλων ’Εμ
πορικής Τραπέζης άπέστειλε στήν 
μεγαλειώδη συγκέντρωσι τοΰ ά- 
θηναϊκοΰ Ααοΰ ή δποία οργανώ
θηκε άπό τήν Ένωσι τών Δικαι
ωμάτων τοΰ ’Ανθρώπου καί τις 
άλλες όργανώσεις καί πραγματο
ποιήθηκε τή Δευτέρα 31 Αύγού- 
στου στο Πεδίο τοΰ ’Άρεως, θερ
μό τηλεγράφημα συμπαραστάσεως

στον αγώνα τοΰ Κυπριακοΰ Αα
οΰ γιά τήν αυτοδιάθεσι καί ανε
ξαρτησία τής Κύπρου. Στό ίδιο 
τηλεγράφημα, καταδικάζει τις εγ
κληματικές Ενέργειες καί τούς 
βανδαλισμούς τών Τούρκων σωβι
νιστών καί όποστηρίζει κάθε ενέρ
γεια πού θά συμβάλη στή δίκαιη 
λύσι τής Κυπριακής ύποθέσεως.

Κοινός πόθος τών εργαζομένων, 
χρόνια τώρα, ήταν, κοντά στήν ι
κανοποίηση τών βασικών τους αι
τημάτων καί ή !άπαλλαγή άπό τήν 
άνάξια ήγεσία τής Γ.Σ.Ε.Ε. πού 
μέ πλασματική πλειοψηφία στε
κόταν μόνιμα στήν κεφαλή τοΰ 
άνωτάτου συνδ. όργανισμοΰ πρα
γματικός δικτάτωρ, νοθευτής τής 
έργατοϋπαλληλικής θελήσεως, εύ- 
θυγραμμιστής καί κράχτης τής 
κάθε είδους άντεργατικής πολιτι
κής.

Άνάσανε λοιπόν ό έργατοϋπαλ- 
ληλικός κόσμος δταν είδε δτι ή 
κυβέρνηση πήρε έπί τέλους μέτρα 
γιά τήν Ανατροπή τών βάσεων 
πού έστήριζε τό καθετώς αυτό καί 
έχαιρέτησε τό γεγονός σάν συνέ
πεια τής κυβερνήσεως σέ μιά άπό 
τις τόσες Επαγγελίες πού είχε δώ
σει ώς πρός τά ζωτικά θέματά 
τους.

ΙΙρώτην όμως άπογοήτευση ίν- 
νοιωσαν οί Εργαζόμενοι δταν τό 
βασικώτερο άπό τά μέτρα αύτά, 
τό ’Εργατικό Νομοσχέδιο - πού 
σήμερα είναι νόμος πιά - πού ρυ
θμίζει τά τής Εκλογής ηγεσίας 
καί τήν λειτουργία τών Εργατι
κών Σωματείων παντός βαθμού, 
τροποποιήθηκε μόνον σύμφωνα μέ 
τις απαιτήσεις τών Εκπτώτων μα
κρήδων, Ενώ οί εισηγήσεις συνε
πών συνδικαλιστικών όργανώσεων, 
πού Εκπροσωπούν εόρεΐες μάζες 
εργαζομένων, 8πως τών τραπεζι
τικών καί τών εργαζομένων εις 
τάς επιχειρήσεις κοινής ώφελείας 
ήγνοήθησαν τελείως. ’Έτσι παρέ- 
μεινε τό άνώτατο δριο άριθμοΰ Εκ
προσώπων στις άνώτερες καί ανώ
τατη συνδικαλιστική οργάνωση 
καί μάλιστα μέ Επαχθείς ορούς, 
τοΰ 1) 10 τών λοιπών συνέδρων. 
Παραμένει τό βάθρο αύτό τής μα- 
κρικής κυριαρχίας, πού προκα- 
λεϊ τό πνίξιμο τών μεγάλων όρ
γανώσεων, πού αντιπροσωπεύουν 
εύρεΐες Εργατικές μάζες καί άπο- 
τελοΰν τόν πραγματικό φορέα τής 
έργατικής γνώμης, άπό τις πολυ
ποίκιλες στήν πλειοψηφία τους 
πλασματικές οργανώσεις πού έ- 
στήριζαν τήν άντιπαθεστάτη ήγε
σία τής Γ.Σ.Ε.Ε., Ενώ παραμέ
νουν Απροστάτευτα τά συνδικαλι
στικά στελέχη, μέλη τών Δ.Ε. 
καί άνίσχυρα τά σωματεία νά ά- 
ναλάβουν δικαστικούς άγώνες γιά 
προστασία τών μελών τους γιατί 
οί σχετικές τροποποιητικές προ
τάσεις τους άπερρίφθησαν.

’Αλλά ό λόγος μας περί Εκδη
μοκρατισμού καί έξυγιάνσεως τοΰ 
έργατοϋπαλληλικοΰ κινήματος. 
Έδώ δ έργατοϋπαλληλικός κόσμος 
δοκιμάζει άλλη άπογοήτευση..

Κόσμος πού έπάλαιψε μέ συνέ
πεια, μέ πίστη, μέ άδιαφορία γιά 
τις θυσίες πού θά είχε Ενας τέτοι
ος αγώνας, κόσμος πού ή ομορφιά 
τής ιδέας τής δικαιοσύνης πρός 
τήν μαστιζομένη έργατοϋπαλλη- 
λική τάξη καί ή άνοδός της στό 
Επίπεδο πού τής αξίζει, εσβυνε 
τις πίκρες, τόν πόνο καί ακόμα 
τις συνέπειες άπό τις διώξεις κά
θε μορφής, βλέπει τώρα τις διά
φορες φυσιογνωμίες τοΰ μακρικοΰ 
πανθέου νά Εγκαταλείπουν τό κλυ- 
δωνιζόμενο καί βυθιζόμενο σκάφος 
τής μακρικής ηγεσίας, νά φοροΰν 
κάποιον δημοκρατικό μανδύα τό
σο πιο φανταχτερό δσο λιγώτερη 
είναι ή συνέπεια στήν πράξη, καί 
νά φιγουράρουν σάν υποψήφιοι 
«έξυγιανταί», σάν «φορείς τοΰ Εκ
δημοκρατισμού» (!) στον Εργατικό 
συνδικαλισμό.

Αυτό καθ’ αύτό σάν γεγονός, 
δέν πρόκαλεΐ Εκπληξη καί άπο
γοήτευση. Είναι φυσικό στις στι

γμές τής κρίσεως τό αίσθημα τής 
κοινωνικής αύτοσυντηρήσεως νά 
Επικρατή, οί συνεργάτες νά Εγκα
ταλείπουν τόν άρχηγό, νά διαχω
ρίζουν εύθΰνες, νά προσφέρουν 
στους τωρινούς δυνατούς υπηρε
σίες, νά Εκφράζουν τήν Επί τόσα 
χρόνια κρυφή άφοσίωσή τους (!) 
σ’ αύτούς, γιά νά έπιπλεύσουν κα- 
ταψερτζίδικα, δήθεν γιά κάποιο 
κοινό σκοπό.

’Έκπληξη, άπογοήτευση καί ά- 
ηδία δυστυχώς, προκαλεϊ τό δτι 
αύτή ή ανεκδιήγητη, μέ τόν Επι
εικέστερο χαρακτηρισμό «προσφο
ρά» βρίσκει ανταπόκριση στήν πα- 
ροΰσα κατάσταση κατάλληλα φορ
μαρισμένη άπό ώρισμένους παρά
γοντες, έκ τών όποιων ώρισμένοι 
αιρετοί άρχοντες, πού ό Εργαζό
μενος λαός τούς Εξέλεξε γιά 
άλλους όλότελα διαφο
ρετικούς σκοπούς. Σκο
πούς γιά τούς όποιους, οί ίδιοι άπό 
καίριες ήγετικές θέσεις στό στρα
τόπεδο τοΰ συνεπούς έργατοϋπαλ- 
ληλικοΰ κινήματος διεκήρυτταν 
δτι πολεμούσαν καί οί όποιοι σκο
ποί είναι άκόμη, δυστυχώς, πολύ 
μακρυά άπό τήν πραγματοποίη
σή τους.

Άν μάλιστα λάβουμε ύπ’ δψη 
δτι τά έργατοϋπαλληλικά θέματα 
δέν προχωρούν στήν λύση τους μέ 
τόν ρυθμό πού πρέπει, πολλά μά
λιστα Εμειναν στον δρόμο, τότε 
ή έργατοϋπαλληλική άπογοήτευ
ση θά δλοκληρωθή καί θά άποκο- 
ρυφωθή. Πιστεύουμε νά μή φθά- 
σουνε στό σημείο αύτό. ’Αλλά 
τούτο είναι συνάρτηση άμεση τοΰ 
πραγματικοΰ Εκδημοκρατισμού καί 
τής πραγματικής Εξυγιάνσεως τοΰ 
συνδικαλισμού, δπως άκριβώς τό 
παρόν κυβερνών τήν χώραν σχή
μα ύπεσχέθη.

Πραγματικά Ανεξάρτητος, πο
λιτικά άδέσμευτος, καθολικός στή 
συγκέντρωση δλων τών Εργαζομέ
νων, προσηλωμένος μέ συνέπεια 
καί πίστη στά ζητήματα τών Ερ
γαζομένων καί στήν άνοδο τής 
έργατοϋπαλληλικής τάξεως, ό συν 
οικαλισμός θά εΐναι ρυθμιστικός 
παράγων τής κοινωνικής ισορρο
πίας πού πρέπει νά Ιχη μία πρα
γματικά δημοκρατικά κυβερνω- 
μένη χώρα.

Επισύρουμε τήν προσοχή τοΰ 
φίλου καί αληθινά καλοπροαιρέ- 
του κ. Ύπουργοΰ Εργασίας. Χί
λιες δυο παγίδες καί, δλισθήματα 
γιά ανεπανόρθωτα σφάλματα Εχει 
ό δρόμος πού τοΰ υποδεικνύουν 
πρός τό παρόν νά πάρη.

Νά παραμερίση ό κ. Υπουργός 
τις διάφορες «Ετοιμες» εισηγήσεις. 
Νά ελθη σέ επαφή μ έ τούς 
πραγματικούς Εκπροσώ
πους τών πραγματικά 
Αντιπροσωπευτικών δρ
γανώσεων.

Αύτοί θά είναι οί πραγματικοί 
σύμβουλοι του. Είναι ή ίδια ή Α
λήθεια, είναι ή έργατική ζωή αύ- 
τούσια, ό γνήσιος εργατικός παλ
μός, ή καθαρή σκέψη, ή βγαλμένη 
άπό τήν πείρα γνώμη.

Ή εκτροπή τών Εργατικών ζη
τημάτων άπό τήν φυσιολογική 
τους εξέλιξη, αποτελεί Επικίνδυνο 
παιχνίδι.

Τό κριτήριο γιά τόν Εκδημο
κρατισμό τοΰ συνδικαλιστικού κι
νήματος άν πηγάση άπό τήν δη
μιουργία πλασματικών «τάσεων» 
εις τόν έργατοϋπαλληλικό χώρο, 
τάσεων μέ καμμιά ψυχική Επαφή 
ούτε Ανταπόκριση πρός τόν κορ
μό Εκείνο τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ 
πού καλείται έργατοϋπαλληλική 
τάξη, θά δημιουργήση Εναν πα
ράξενο εκδημοκρατισμό, γιατί δέν



Τό «3 ο)ο» uai ή eop- 
βολή τοΰ η. Καραηά- 
νο» ο τ η ν έπιτυχία 
της διεηδιυήοεως.

Προς τήν Συντακτικήν Επιτροπήν 
τής εφημερίδας «Τραπεζιτική».

Ενταύθα
Έν Άθήναις τή 31)8)1964. 

'Αγαπητοί Συνάδελφοι,
"Ηδη, δτε ή σοβαρωτέρα των οι

κονομικών διεκδικήσεων τάς οποίας 
άντίιμετώτπσεν ή Συλλογική Έκπρο- 
σώπη,σις κατά τήν τελευτά ίαν δεκα
ετίαν - τό 3% - έτερματίσθη μέ πλή
ρη δικαίωσιν τών άγώνων μιας ολο
κλήρου, σχεδόν, τετραετίας, θεωρώ 
καθήκον μου νά θέσω ΰπ’ όψει τόσον 
τών έν ένεργείφ: δσον και τών έν ά- 
πρμαχίςχ συναδέλφων τά τής έξελί- 
ξεως τής ύποθέσεως διότι, δέν δύ
ναμαι νά σάς άποκρύψω δτι, άπ’ δσα 
ήκουσα νά συζητιόνται κατά τό τε- 
λευταΤον δίμηνον μεταξύ τών συνα
δέλφων εις βάρος τής τόσον σθενα- 
ρώς άγωνισθείσης Ηγεσίας τοΰ 
Συλλόγου τών Υπαλλήλων τής ΕΤΕ, 
έπείσθην δτι είς πολλάς περιπτώ
σεις ή κριτική άσκεΐται μέ εγκλημα
τικήν έλαφρότητα.

Κατεβλήθη άκόμη προσπάθεια νά 
έμψανισθοΰν ώς λέοντες τής ΰποθέ- 
σεως, οί ποντικοί, οί όποιοι ούδέποτε 
προσέφερον καί την έλαχίστην βοή
θειαν έπΐ της ύποβέσεως ταύτης, τήν 
όποιαν ήγνόουν μέχρι πρό τίνος καί 
ήτις, έχσρακτηρίσβη ώς ύπόθεσις 
«Πιατταλεξανδρή» ένφ διά τήν άλή- 
θειαν καί τό δίκαιον έπρπε νά τι- 
τλοφορηθή ώς τοιαύτη «Καραπάνσυ».

Καί ίδοϋ πώς άκριβώς έχει ή έξέ- 
λιξις τών γεγονότων.

Μετά τήν εκ τής Υπηρεσίας άπο- 
χώρησίν μου λόγφ όρίου ηλικίας, 
τη 1.1.61, τήν έκδοσιν τής δατοφά- 
σεως τοΰ Πρωτοβαθμίου Δ.Δ.Δ. δι’ 
ής έχορηγήθη ή αΰξησις έπί τών βα
σικών μισθών, οί όποιοι ΐσχυον τήν 
.24.11.1960 καί τής ύπό τής τότε 
Διοικήσεως τής Τραπέζης καθ.ερώ- 
σεως βασικών μισθών μή άνταττο- 
κριναμένων προς τήν δικαίαν άπταί- 
τησίν μας, συνιοταμ-ένην είς τόν υ
πολογισμόν τής αύξήσεως ταύτης έπί 
τοΰ μισθού τοΰ πρακύψαντος συνε- 
πείφ; τής οίικειοθελώς χορηγηθείσης 
ύπό τής Τραπέζης αύξήσεως άπό 
1.7.59 έπεισκέφθήν τον Πρόεδρον τοΰ 
Συλλόγου κ. Καραπάνον καί τον 
παρεκάλεσα ϊνα μέ πληροφαρήση έάν 
συνιεφώνη μέ τάς αντιλήψεις τής Δι- 
οικήσεως, ή ένε,δεί'κνυτο ή διεκδίκη- 
σις η,ΰξημένης άποζημιώσεως έκ τοΰ 
Ταμείου Αΰτασφαλείας βάσει τών 
κατά τά άνωτέρω διαμορφώσεων μι
σθών ώς καί άναλόγωις τής συντά
ξεως 6κ τοΰ Ταμείου Συντάξεων.

Άφ* οΰ μοΰ έδήλωσεν δτι αί έπί 
τής έρωτήσώς μου απόψεις του εΤχον 
ήδη έκτεθή καί είς τήν Τραπεζιτικήν 
καί δτι ή είς τήν δικαιοσύνην προσφυ
γή θά έπεσφράγιζε πανηγυρικός τό 
δίκαιον, τό όποιον δι’ αύτόν άναμψι- 
σβητήτως άνήικεν είς τήν πλευράν 
τοΰ Προσωπικού, μέ παρεκάλεσεν 
δπως συγκαπατεθώ ϊνα, έξόδοις τοΰ 
Σ-υλλόγου, καταθέσω σχετικήν αγω
γήν, εΐδοποιήσας ταύτοχρόνως τον 
Νομικόν Σύμβουλον τοΰ Συλλόγου κ. 
Δημάκον όπως μέ δεχθή -καί ένεργή-

ση τά περαιτέρω.
Τόν συνάδελφον Πρόεδρον έγνώρι- 

σα άπό τους έτους 1 947 καί εκτοτε 
εΐχον εκτιμήσει τόσον τήν δροοστη- 
ριότητά του, δσον καί τήν πρωτοβου
λίαν του έν τή άναλήψει ευθυνών, 
ούδέποτε όμως, ομολογώ, ή&τνάμην 
νά φαντασθώ δτι, άνευ προηγούμε
νης έγκρίσεως τοΰ Διοικ. Συμβου
λίου, θ' άπετόλμσ νά προχωρήση, 
είς ένα τοιαύτης φύσεως δικαστικόν 
αγώνα, τήν έπί τοΰ οποίου νίκην 
δογματικώς ύπεστήριζεν ώς βεβαίαν.

Έν πάση περιπτώσει ή άγωγή 
κατετέθη καί ή ή μέρα τής συζητήσε- 
ώς της ήγγιζε. ‘Ο κ. Δημάκος και 
έγώ προσωπιικώς κατεβάλομεν προσ
πάθειας έξευρέσεως έστω καί ένός 
μάρτυρας πράγμα πού κατέστη άδύ- 
νατον, λόγψ τοΰ τότε κρατοΰντος 
τρομοκρατικοΰ κλίματος.

Κατέφυγα καί πάλιν είς τόν κ. 
^Καραπάνον, δστις, άνενδοίοστα έ- 
δέχθή νά προσέλθη καί προσήλθεν 
είς τό Δικαστήριον, όχι, ώς έδήλωσεν 
τότε, διά νά άντιδικήση μέ τήν Τρά
πεζαν, άλλά διά νά υπεράσπιση, ώς 
εΤχε καθήκον, τό δίκαιον χιλιάδων 
συναδέλφων του.

Καί τούτο, ώς πιστεύω, δλοι άν- 
τιλαμβάνεσθε, έβάρυνεν είς τήν έχδο- 
σιν τής άποφάσεως τοΰ 'Αρείου Πά
γου.

Έψ’ δσον λοιπόν ούτως έχουν τά 
γεγονότα, ούδείς, πολλφ μάλλον έγώ, 
δύναται ν’ άμφισβητήση δτι ή δλη 
ύπόθεσις έικερδήθη χάρις είς τήν Α
ποφασιστικότητα και την συμβολή 
τοΰ Προέδρου τοΰ Συλλόγου Υπαλ
λήλων Ε.Τ.Ε. κ. Καραπάνον καί μό
νον καί ούδενός άλλου.

Έν τούτοις ύπεταλμήθη νά λε- 
χθή δτι ό τόσον καί μόνος άγωνι- 
σθεϊς διά νά ώφελήση τούς συναδέλ
φους του Πρόεδρος απεμπόλησε ( ! )
. . .τήν ΰπόθίεσιν.

Ώς ζήσας τά γεγονότα έδοκίμα- 
σα άληιθή ψυχικήν έπανάστοσιν διά 
τάς κακοηθέίας καί άνέμενον τό τέρ
μα τής ύποθέσεως, Ϊνα απευθύνω 
προς τόν συναδελφικόν κόσμον τήν 
παρούσαν καί βεβαιώσω τήν άνωτέ
ρω πραγματικότητα.

Διότι ή μετά τόσης έλαφρότητος 
άσκηθεΐσα κριτική μαρτυρεί δτι, ένψ 
ή συντριπτική πλειοψηφία τοΰ συνα- 
δελφικοΰ κόσμου έχει πλήρη συνδικα
λιστικήν ώριμότητα καί έπί επτά 
συνεχείς άκλογικάς περιόδους άνα- 
δεικνύει έν τή ήγεσίςτ τόν συνεπέ- 
στερον άνθρωπον πού έχει νά έπι- 
δείξη δχιι μόνον ή Έθνοτραπεζική 
άλλα ολόκληρος ή Τραπεζική οικο
γένεια, υπάρχουν τινές, έλάχιστοι 
βέβαια, οΐ όποιοι μή δννάμενοι νά 
θεμελιώσουν οίανδήποτε κατηγορίαν 
είς βάρος του προσπαθούν διά τα
πεινών μεθόδων νά δημιουργήσουν 
δυσμενείς εντυπώσεις.

'Εντασσόμενος μέ την συντριπτι
κήν αυτήν πλειοψηφίαν πιστεύω προ
σωπικός δτι ή οικογένεια μας κατά 
τό προσεχές μέλλον, τουλάχιστο/, 
δέν πρόκειται ν’ ανάδειξη ηγέτην 
οΤος ύπήρξιε,ν ό συνάδελ. Καραπά- 
νος, δστις, ώς δλοι μας γνωρίζομεν, 
δχι μόνον θέσεις αί όποϊαι τψ προσε- 
φόρθησοτν περιεψρόνησεν, άλλά καί 
αυτήν τήν ζωήν του έθεσεν έν κινδύνψ 
ποιραμείνας πιστός καί συνεπής είς 
τά καθήκον του, είς τό όποιον τόν 
έταξεν ό συναδελφ ικός κόσμος.

Έξ όσων δε γνωρίζω έλάχιστοι 
είναι οΐ ήγέται εκείνοι πού ήγωνί-

θά άρμόζη σε δημοκρατική Κυ
βέρνηση άλλά σέ άλλα σχήματα 
παρωχημένων εποχών.

’Ανησυχούμε γιατί βλέπουμε 
ότι οΐ πλασματικές αότ,ές τάσεις 
γίνονται δεκτές άπό τόν κ. Υ
πουργό καί άπό αύτές δωρίστη
καν κατ’ αποκλειστικότητα, πρό
σωπα σέ διοικήσεις οργανισμών 
Κοινωνικής Πολιτικής, ετοιμάζον
ται δέ νά καταλάβουν τήν μερί
δα τοϋ λέοντος στήν προσωρινή 
διοίκηση τής Γ.Σ.Ε.Ε μετά τήν 
κατάργηση τοΰ κ. Φώτη Μακρή.

Ό παράξενος αύτός έκδημοκρα- 
τισμός είναι φυσικό νά φέρη μίαν 
έπικίνδυνη εξυγίανση. Δηλ. δέν 
θά φέρη εξυγίανση, άφοϋ κατά 
πλειοψηφία θά άνέλθη, θά παρα- 
μείνη μάλλον είς τήν ηγεσία τοϋ 
εργατικού κινήματος ή πλειοψη
φία τών φορέων τοϋ καταδικασμέ
νου άπό τούς έργαζομένους μα- 
κρικοΰ πνεύματος, γιά τό όποιο 
έγινε δλος αύτός δ σάλος, δλοι 
αυτοί οί άγώνες, κοινοβουλευτικοί 
καί μή καί τό πραγματικό περιε
χόμενο τών όποιων ποτέ δέν 
ξεχνούν οί έργαζόμενοι, όσες 
απίθανες καί άκατάλληλες λύσεις 
τούς προσφέρουν.

Ή εξυγίανση δηλαδή πού έπι- 
χειρεΐται θά περιορισθή μόνο στήν 
αποβολή ένός ή λίγων προσώπων 
πού θά χρησιμεύσουν σάν έξιλα-

στήρια θύματα. Μέ άλλους λόγους 
«Ό Μακρής άπέθανε. Ζήτω δ Μα- 
κρισμός». Αυτή ή έξυγίανση, πού 
δέν είναι έξυγίανση, θά είναι επι
κίνδυνο εγχείρημα. ’Επικίνδυνο 
γιατί δέν θά τήν θελήσουν οι έρ- 
γαζόμενοι. Καί άντί τότε νά εχου- 
με περίοδο δημιουργίας, ανόδου 
καί κοινωνικής ειρήνης, θά Εχου
με οξύτητα εις τούς άγώνες τών 
εργαζομένων, οί όποιοι μή εχον- 
τες εμπιστοσύνη σέ μιά απαρά
δεκτη ήγεσία άλλά ούτε καί στό 
φιλεργατικό πνεύμα καί τήν δη- 
μοκρατικότητα τών αρμοδίων άρ- 
χών, ύστερα άπό δσα θά Εχουν 
μεσολαβήσει, θά ακολουθούν μέ 
τις πρωτοβάθμιες δργανώσεις τους 
μέσα σέ ενα άσύνδετο καί άπεί- 
θαρχο συνδικαλιστικό κύμα, τά 
πιό δυναμικά μέσα καί μορφές 
άγώνων γιά τή δικαίωσή τους.

Δέν άπειλοΰμε. Προβλέπουμε. 
Καί σάν φίλοι καί συνεργάτες 
άκόμη τοΰ κ. Υπουργού γιά ενα 
καλίτερο αύριο, Εχουμε χρέος νά 
υπογραμμίσουμε τούς κινδύνους 
πού Εχει δ δρόμος, πού φοβόμαστε 
δτι έξωθεϊται νά άκολουθήση. 
Χώρια άπό τούς κινδύνους έκ τής 
άσταθείας τών περισσοτέρων προ
σώπων (τό παρελθόν τους τό λέ
γει) είς τά όποια Εξωθείται επί
σης νά στηριχθή.

Η ΣΤΗΑΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΘΕ0Φ1Λ0Π0ΥΛ0Υ

Η ΠΙΣΤΩΣΙΣ ΕΝΑΝΤΙ 
ΦΟΡΤΩΤΙΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Σηιμοοντική -προσφορά προς τούς 

υπαλλήλους τών Τραπεζών άλλά καί 
γενικώτερον τούς "Ελληνας έμ,πο- 
ρεναμέναυς άπετέλει ή σχετική μέ 
τάς πιστώσεις έναντι φορτωτικών 
έγγραφων εργασία τοΰ κ. Θεοφιλο- 
πούλου, ή οποία έξεδόθη διά πρώ- 
την φοράν τό 1952.

Είς τήν έν λόγφ έκδοσιν έσκοπεΐ- 
το κυρίως ή διεξοδική ερμηνεία τών 
«’Ομοιομόρφων Κανόνων καί ΣυνηΓ 
θειων» ώς πράς τάς έννεγγύους πι
στώσεις, ιΚ°!ν0νισμοΰ συνταχθέντος 
τό πρώτον κατά τό 1933 είς τήν 
Βιένην υπό τοΰ 7ου Συνεδρίου τοΰ 
Διεθνούς ’Εμπορικού Επιμελητηρίου 
και άναθ&ωιρηθέντος τό 1951 ύπό 
τοΰ 13ου Συνδερίου τοΰ αύτοΰ Ε
πιμελητηρίου, συνελθόντος είς Λισ- 
σα,βώνα.

Έξ άλλου αί μεταγενέστεραι έξε- 
λίξεις έπέβοϋλον άναπροσαρμσγάς τι- 
■νάς είς τήν ύλην τοΰ έργου καί ώς 
έκ τούτου ό συγγραφεύς προέβη είς 
δευτέραν έκδοσιν αύτοΰ κατά τό 
1958.

"Ηδη, κατόπιν της πραγμαποποι- 
ηθείσης δευτέρας άναβέωρήσεως τοΰ 
κατά τά άνωτέρω Κανονισμού τών 
«’Ομοιομόρφων Κανόνων καί συνη
θειών» ύτπο τοΰ συνελθόντος κατά τό 
παρελθόν έτος είς τό Μεξικόν 19ου 
Συνεδρίου τοΰ Διεθνούς ’Εμπορικού 
'Επιμελητηρίου, ό σνγγρα,φεύς έξέ- 
δωσε διά τρίτην Φοράν τήν ώς άνω 
έργοοσίαν του προσηρμοεημένην είς 
τάς γενομένας διά τοΰ νέου Κανο
νισμού διευθετήσεως τών άφορώντων 
είς τάς πιστώσεις έναντι φορτωτικών 
έγγραφων, θεμάτων.

Σημειωτέον δτι εκτός τής παραθέ- 
σιεως του κειιμένον τοΰ ρηθέντος Κα
νονισμού μετά τών έπ’ αύτοΰ σχο
λίων, ό συιγγραφεύς περί έλαβε είς 
ττ|ν τελευταίαν ταΰτην έκδοσιν πί
νακα τών άποδεχθέισών τούς «‘Ο
μοιομόρφους Κανόνας καί Συνήθει
ας» χωρών, ώς καί πλιεΐστα υποδεί
γματα τών σχετικών μέ τάς πιστώ
σεις έγγραφων ικαί οδηγιών τών 
Τραπεζών καί τών πελατών των.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΑΑΗΑΟΥΣ 
ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ
1. Κατόπιν ένεργειών τοΰ «‘Ομο

σπονδιακού 'Οργανισμού Παλαιών 
Πολεμιστών Ελλάδος» έψηφίσθη ό 
ΰπ' άριθμ. 4340 τής 20)7)64 Νό
μος διά τοΰ όποιου παρατείνονται 
έπί έν έτος αί ύπό τής κείμενης νο
μοθεσίας πιρσδλεπόμεναι προθεσμίαι 
άσκήσεως δικαιώματος συντάξεως ή 
βοηθήματος ή αύξήσεως συντάξεως. 
Επίσης αί προθεσμίαι άσκήσεως έν

δικων μέσων (αιτήσεων άναθέωρήσε- 
ως, έφέσεως) έπί συνταξιοδοτικών 
έν γένει ύπαθέσεων, πκχρατείνονται 
έπί έν έτος άπό τήις δηιμοσιεύσεως 
τοΰ Νόμου, άπό 20 Ιουλίου 1964.

2. Τά οικονομικά αποτελέσματα 
τών πράξεων ή αποφάσεων αί όποια ι 
θά έχδοθοΰ/ βάσει, τοΰ Ανωτέρω νό
μου, δέν ίθά έχουν άναΐδρομ ικήν ΐσχύν 
άλλά θά άρχωνται άπό τής πρώτης 
τού μηνάς τής χρονολογίας της έκ- 
δόσεώς των.

3. Δενάμει τού άρθρου 7 τοΰ 
αύτοΰ νόμου υποθέσεις συντάξεως 
κριθεΐσαι όριοπιικώς καί τελεσιδίικως, 
δύνανται νά έπανέλθωσι προς συζή- 
τησιν κατά πρώτον βαθμόν ενώπιον 
τοΰ άρμοδίου οργάνου (Συμβουλίου 
ή ’Επιτροπής) είς περίπτωσιν καθ’ 
ήν, έπί παιθόντω,ν ύπό τάς αϋτάς 
συνβήκας, έξεδόθη νεωτέρα πράξις 
ή άπόφασις τοΰ Έλεγκτικοΰ Συνε
δρίου ή τής ’Επιτροπής Κανονισμού 
Πολεμικών Συιντάξεων, δεχομένη 
όντίύετα πραγιματιιχά περιστατικά.

4. Έπομέλτος δσοι εμπίπτουν είς 
τάς ώς άνω διατάξεις τοΰ εΐρηιμέ- 
νου νόμου δύνανται νά προσέλθωσιν 
είς τά Γραφεία μας (Χαλκοκονδύλη 
29, τηλ. 526-998 καί 529-639) διά 
τά Νομικόν Τμήμα τοϋ καθ’ ημάς 
’Οργανισμού ϊνα λάβωσι γνώσιν τών 
λεπτ ίμερε ιών καί άναθόσωσιν .τήν 
διεκπεραίοχτιν τών ύποθέσεών των.

5. Οί τών έπαρχιών δύνανται νά 
άποστείλωσιν τά κατά Νόμον ορι
ζόμενα πιστοποιητικά Στρατολογι
κά, Υγειονομικά, Γεννήσεως, Ποινι
κού Μητρώου, νομιμοφροσύνης ικλπ. 
προς ύποβολήν άρμοδίως κ,αί διά 
πάσαν ζητηθησομένην πληροφορίαν 
(Κον Τ. Χαιρόπουλον, Χαλκακ,σνδύ- 
λη 29, ’Αθήνας).

σθησαον μέ τόσην πίστιν, εύσυνειδη- 
σίαν καί αύταπάρνησιν.

Εύχομαι ή μοίρα νά έπιφυλάξη, 
διά τό καλό τών απομάχων καί έν 
ενεργείς* συναδέλφων, διάδοχον ήγέ
την τής έκπ,ροσωπήσεως τών αΰτονν 
μέ τόν σημερινόν προτερημάτων.

Τελειώνω τήν έπιστολήν μου μέ 
τήν εύχήν αυτήν καί τάς θερμοτάτας 
εύχα,ρστίας μου, τόσον προς τήν έκ- 
προσώπησιν τών έν ένεργεία συνα
δέλφων δσον καί περισσότερον προς 
τόν κατά πάντα άξιον ήγέτην τής 
τάξεως συν. Καραπάνον.

Μέ συναδελφικους χαιρετισμούς 
Μιλτ. Παπαλεξανδρήις

Συνταξ. Τμηματάρχης τής ΕΤΕ

Τά οΐηόπεδα στον 
Γιονρντά, Αγία 
Σωτήρα uai Xαλ- 
αούτοι.
Αγοιπητή «Τραπεζιτική»,

Κατόπιν τών άναγραφέντων είς τά 
ύπ’ άριθ. 253)347)23-4-64 και 
255)349)6-6-64 φύλλα σου οί έν- 
διαφεράμεινοι διά τά λοιπά οικόπε
δα τά μή ύπαχθέντα μέχρι τοΰδε είς 
το σχέδιον πόλεως -μοί έζήτησαν 
σχετικάς πληροφορίας φοβούμενοι μή 
τυχόν συιμβοΰν και είς αύτά παρό- 
μοιαι περιπλοκαί ώς συνέβησαν εΤς 
τι,να έκ τών κληρωθέντων ήδη οικο
πέδων.

Κατόπιν τούτου παραθέτω κατω
τέρω, δ,τι περί αδτών περιέπεσεν 
είς τήν άντίληψίν μου δεδομένου δτι, 
ώς γνωστόν, ό κ. .Πρόεδρος τοΰ Δ.Σ. 
δτε ήμην μέλος αύτοΰ δέν μσι έπέ- 
τρεπε την έρειυναν έπί τών διαφόρων 
στοιχείων τοΰ Συνεταιρισμού ώστε 
νά έχω γνώσιν καί τών λεπτομερει
ών, διό καί διιεμαρτυρήθην κατ' έτα- 
νάληψιν διά τήν αιτίαν τούτην.

Τά μή ύπαχθέντα λοιπόν είς τό 
σχέδιον πόλεως οικόπεδα εύρίσκον- 
ται:

1 ) Είς τήν πέραν τών οικοπέδων 
τοΰ έγκριθέντος .ρυμοτομικού σχε
δίου περιοχήν είς θέσιν «Πεύκα 
Γιουριπά», έν συνεχεία τής περιο
χής ταύτης καί δσον άπομακρυνό,μέ
θα άπό τής θαλάσσης, διά τά όποια 
σναφέραμαι είδικώτερον ικατωτέρω.

2) Είς τήν ‘Αγίαν Σωτήραν, διά 
τά όποια μέχρι, τής παραιτήσεως 
μου άπό μέλος τοΰ Δ.Σ. δέν εΐχεν 
όλοκληρωθή ή σχετική έργαΚτία, πρό 
διμήνου δέ έπληροφορήθην τήν αγο
ράν δ'ΐά προσυμφώνου κατά τό τε- 
λε'νταϊον τρίμηνοι τοΰ 1963 δασι
κής έκτάσεως 8/ στρεμμάτων, χω
ρίς δμως νά πληραφορηθώ τόν λόγον 
τής άγαρ&ς ταύτης καί

3) Είς Χαλκούτσι Ώροποΰ. Διά 
τής ύπ’ άριθ, 2)1963 Άνακοινώσε- 
ως τοΰ Συνεταιρισμού, ήτοι μετά 
τήν παραίτησίν μου άπό μέλος τοΰ 
Δ.Σ., ή Διοίικησις τοΰ Συνεταιρι
σμού μάς ειδοποίησε διά τήν έγγρα- 
Φην μας είς τά οικόπεδα ταΰτα, άρ- 
γότερον δέ έθεσα σχετιικά έρωτήματα 
χωρίς νά λάβω άπάντησιν. Περί αυ
τών έπληροφορήθην έπίσης πρό δι

μήνου δτι μέχρι τότε ο Συνεταιρι
σμός εΐχεν αγοράσει 307 (τριακό
σια έπτά) στρέμματα καί δτι. ή Δι- 
οίχησις τοΰ Συνεταιρισμού συνέχι
ζε άκόμη τάς προσπαθΙείας της διά 
τήν άγοράν καί των υπολοίπων ά- 
ναγκαιούντων στρεμμάτων προς ικά- 
λίΛφιν τών γεναμένων έγγραφών διά 
1000 οίκόπσδα περίπου, έκτάσεως, 
συμφώνως προς τήν ώς εΐρηται ύπ’ 
άριθ. 2)1963 Άνακοίνωσιν, 1000 
πήχεων έκαστου. Νομίζαμεν δθεν ό
τι έκτος άπό τήν άναμενρμένην άπάν- 
τησιν είς τά τεθέντα ώς άνωτέρω 
έρωτήμαπά μου θά πρέπει νά μάς 
έξηγήσαυν οί άριμόδιοι τοΰ Συνεται
ρισμού λεπτομερώς τούς λόγους τής 
σημειωθείσης καθυσπερήσεως εΐ-ς τήν 
άγοράν τών ώς εΐρηται οικοπέδων.

Σχετικός μέ τά έκτος σχεδίου πό
λεως είς θέσιν «Πεύκα Γιουρντά» οι
κόπεδα γνωρίζω τά κάτωθι:

Μετά τ ήν ύπαγωγήν είς τό σχέ
διον πόλεως τών πρώτων άγορών τοΰ 
Συνεταιρισμού καί πρό τής κληρώ- 
σεως τών οικοπέδων τούτων ήγοιρά- 
σθησαν καί δή καπά το 1960 νεώ- 
τεραι εκτάσεις προς τόν σκοπόν 
προφανώς, όπως διανεμηθούν οικό
πεδα άνά 750 τ.μ. περίπου έκα
στον, ώς έγένε,το περίπου διά τά 
έντός σχεδίου πόλεως οικόπεδα.

Αί εκτάσεις αΰται αποτελούν δύο 
κοίτηγορίας, μέ διάφορον τιμήν τών 
οικοπέδων έκάστη,ς τών δύο τούτων 
κατηγοριών.

Ώς μέ έπληροφόρησαν δμως, οί 
ενδιαφερόμενοι, άλλοι μέν έξ αυτών 
κατέβαλαν ολόκληρον τό όφειλόμε- 
νον πασόν ήτοι τήν όρνσθεΐσαν άξίαν 
τοϋ οικοπέδου, πλέον εξόδων τινών 
ώς αναγράφεται είς τήν σχετικήν 
Άνακοίνωσιν, άλλοι δέ μόνον τήν 
άξίαν τοΰ οίκοπέδου, χωρίς, νά ό- 
χληβοΟν μέχρι τοΰδε παρά τοΰ Συν
εταιρισμού διά τήν καταβολήν καί 
τοΰ ύπολοίπον. Έάν πράγματι συμ- 
βαίνη τούτο τότε κολόν είναι, οΐ τε
λευταίοι νά συνεννοηθούν μετά τών 
αρμοδίων τοΰ Συνεταιρισμού έπί τοΰ 
θέματος τούτου, προς αποφυγήν πα- 
ρεξηγήισεων.

Έν προκειμένη) θεωροΰμεν έπά- 
ναγκες νά ση-μειώσωμεν, δτι αί ει
δοποιήσεις διά τυχόν νέας επιβα
ρύνσεις, έψ’ δσον θά έχουν σχέσιν 
μέ τήν κλήρωσιν τών οικοπέδων, 
δέον νά άποστέλλωνται συστημέναι 
ώστε νά μή υπάρχουν διαμαρτυρίαι.

Καπά τόν Ιούνιον τοΰ 1963 ήρ- 
χισαν αί έγγραφαί διά τά ετι νεώ- 
τερα οικόπεδα είς τήν περιοχήν ταύ- 
την, τά κιείμενα έπί τμήματος τοΰ 
βραχώδους λόφου (-έκτάσεως ώς ε- 
πλη,ροφορηθή,ν άργότερον 583 στρεμ
μάτων καί ούχΐ 500 περίπου, ώς α
ναφέρει ή ύπ’ άριθ. 1)17.6.63 Ά- 
νακοίνωσις τοΰ Συνεταιρισμού), αϊ 
όποϊαι έληιξαιν έντός έλαχίστου χρο
νικού διαστήματος. Τά οικόπεδα 
ταΰτα αποτελούν προφανώς τήν τ.ρί- 
την καιτη.γορίαν τών έκτος σχεδίου 
πόλεως οικοπέδων εις τήν περιοχήν 
Γ ιουρντά.

Δέν γνωρίζομεν δμως διά πόσα 
οικόπεδα ένεγράψησαν άγορσσταί

(Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)

ΕΝΟΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

'Έναρξις λειτουργίας Γυμναστηρίου
Άπό 1ης Σεπτεμβρίου άρχισε ή 

λειτουργία τοϋ Γομναστη,ρίου, ώς ά- 
καλούθώς:
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ

ΑΡΡΕιΝΩΝ: Διεντέρα - Τετάρτη 
- Παρασκευή 7-8 π.μ. Τρίτη - Πέμ
πτη - Σάββατον 6-8 π.μ. Γυμνα
στής κ. Ίω. Χατζηθεοδώρου, τηλέφ. 
712.833. ’Αρχηγός Όμάδος κ. Γ. 
Βήχος, τηλ, 277.

ΘΗΛΕΩΝ: Τρίτη - Πέμπτη - Σάβ- 
βαπον 7-8 π.|μ. Υπεύθυνος Τμήμα
τος κ. Άγ. Σακκαλή, τηλ. 222.841 
ή Έσωτ. 584.
ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙ

ΚΗΣ.
Έναρξις έγγραφων άπό 1 5ης τρέ

χοντος. Έναρξίς μαθημάτων άττό 
1ης 'Οκτωβρίου έ. ετ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 

Μικρά ηλικίας 6 -8 έτών ώρα 16,

15' - 17.00'. Προχωρημένα ηλικίας 
8-10 έτών ώρα 17.00' - 17.45'. 
Προχωρημένα ηλικίας 10 - 12 -έτών 
ώρα 17.45' - 18.30'. Μεγάλα ήλι- 
κίας 1 2 & αινώ ώρα 1 8.45' - 1 9.30'. 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Διά τά Τακτικά Μέλη, (έν ένερ- 
γείς* καί Συντ-χων). Δικαίωμα έγρα- 
φής Δρχ. 50. Μηνιαία δίδακτρα δρχ. 
30.—

Διά πάντα τρίτον. Δικαίωμα έγ
γραφης Δρχ. 1 00. Μηνιαία δίδακτρα 
Δρχ. 100.

Καθηγήτρια Ρυθμικής Κα Ελένη 
Κεφάλου - Χόρς. "Εφορος: Κα Αγ
γελική Σακκάλή.
Πληροφορίαι - Έγγραφαί: Άπό τής 
1 5ης τρέχ. καθ’ έκάστην άπό 8-11 
π.μ. είς τό Γυμιναοτή.ριαν τής Τρα
πέζης, τηλ. 222.841 ή Έσωτ. 584.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΟΕΠΡΗΣΙΣ
Άπό τοΰ προσεχούς διπλού τεύχους Αύγουστου—Σεπ

τεμβρίου ή «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ» %·ά δημοσίευση τά ακόλουθα 
νέα θέματα:

’Οργάνωσις Τραπεζών: Κατά ποιον τρό
πον είναι ώργανωμέναι αί Τράπεζαι είς τό εξωτερικόν 
Πώς είναι διαρθρωμένοι αί Διοικήσεις των. Πώς είναι 
ώργανωμένα τά υποκαταστήματα των. Ποΐαι αί βασικαί 
δργανωτικαι διαφοραί μέ τάς έλληνικάς Τραπέζας κλπ.

Διεθνή Χρηματοδοτικά ιδρύματα: Τι 
είναι ή BIRD, τό A.I.D., ή S.F.I., ή Τράπεζα Ευρωπαϊ
κών επενδύσεων κλπ., πώς είναι ώργανωμέναι, πώς λει
τουργούν, πώς χρηματοδοτούν κλπ.

Τραπεζική Οικονομική και Τεχνική: Εις 
τάς στήλας τών εισαγωγικών τραπεζικών θεμάτων μία 
νέα σειρά μαθημάτων τραπεζικής οικονομικής καί τεχνι
κής διά τούς νέους τραπεζικούς υπαλλήλους καί φοιτητάς.

Τραπεζική νομολογία: Συνεχής δημοσίευσις 
τής ελληνικής νομολογίας. Λεπτομερής παράθεσις δικα
στηριακών αποφάσεων έπί θεμάτων τραπεζικών άλλά καί 
αναλύσεις ώρισμένων θεμάτων διεθνούς τραπεζικής νομο
λογίας.

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ: Ή παλαιά ύλη εμπλουτισμένη μέ 
νέας στήλας :
—οικονομικών καί τραπεζικών πληροφοριών επί τών 
μεθόδων εργασίας, δργανώσεως, διαφημίσεων κλπ., 
κλπ.
—τραπεζικών δρων μέ τάς σχετικάς ερμηνείας αυτών 
—βιογραφ ικών σημειοψάτων μεγάλων επιχειρημα
τιών καί τραπεζιτών καί πλήθος ά'λλων αναλύσεων 
έπί τών οικονομικών καί τραπεζικών έξελίξεων καί 
κινήσεων τοΰ έσωτερικοΰ καί έξωτερικοΰ.
Έξ άλλου προσεχώς θά δημοσιευθή μία νέα σειρά 
ά'ρθρων:

—άναλύσεως τών Ισολογισμών
—μελέτης επιχειρήσεων δργανώσεως τής εργασίας κλπ. 

Ή έτησία συνδρομή τής «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ» είναι: 
διά τούς ιδιώτας δρχ. 150, διά τάς εταιρίας δρχ. 300 καί 
διά τούς οργανισμούς δρχ. 600.

Οί συνδρομηταί τής «Τραπεζικής» λαμβάνουν ταυτο- 
χρόνως, ά'νευ ιδιαιτέρας έπιβαρύνσεως καί τάς ένημερώ- 
σεις τής κωδικοποιήσεως τών αποφάσεων τής Νομισμα
τικής Επιτροπής.

Τό βασικόν σώμα τής κωδικοποιήσεως τών αποφά
σεων τής Ν.Ε. (έ'κδοσις «Τραπεζικής») σχήματος 0.11X0.24 
καί σελ. 250, άποτελεΐται άπό κινούμενα φύλλα καί πω
λείται διά τούς ιδιώτας δρχ. 100 καί διά τάς εταιρίας δρχ. 
120. Ή περαιτέρω ένημέρωσίς του έπιτυγχάνεται μέσω 
ήμών πρώτον, διά τής άγοράς τών σχετικών φύλλων (μέ
χρι 8 σελ.) άντί δρχ. 10 κατά φύλλον, ή δεύτερον διά πλη
ρωμής έτησίας συνδρομής δρχ. 300 (δι’ ιδιώτας δρχ. 150) 
καί τρίτον, ώς ήδη έσημειώθη καί άνωτέρω, ανευ ιδιαι
τέρας δαπάνης έφ’ δσον δ άγοραστής θά 
είναι καί συνδρομητής τής «Τραπεζικής» 
καί κατά συνέπειαν θά δύναται νά άνεύρη τά αύτά ώς 
ά'νω φύλλα τής ένημερώσεως έντός τών Ικδιδομένων τευ
χών τής «Τραπεζικής».

Ή «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ» είναι:
φ τό περιοδικόν τοϋ οικονομικού καί έπιχειρηματι- 
κοϋ κόσμου.
φ τό άπαραίτητον βοήθημα παντός τραπεζικού, 
φ ή μοναδική είς τό είδος της ελληνική οικονομο

τεχνική Έπιθεώρησις.
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ΑΘΗΝΑΙ

Φορέματα, Φούστες, Πλεκτά, Μπλούζες.
"Ο,τι πιό όμορφο καί άπλό σέ παριζιάνικη κούπ. 

Τήν έργασία μας διακρίνουν ή τελειότης, ή άντοχή 
καί ή φίνα γραμμή. Μιά άπλή έπίσκεψις Θά σάς δώ· 
ση τις έφετεινές ιδέες τής μόδας. Προκειμένου διά 
τούς ύπαλλήλους τής Εθνικής Τραπέζης, παρέχουμε 
πραγματικές εύκολίες πληρωμής.



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΕΛΙΙΕΙΣ

Ή σημειουμένη τελευταίως πολύπλευρος έπίθεσις κατά τής 
οικονομικής σταθερότητας υπό μερίδος τοΰ τύπου, διά λόγους 
κυρίως άντιπολιτευτικούς, δέν θά έπιτύχη τελικώς τόν άντικει- 
μενικόν της σκοπόν, οστις συνίσταται εις τόν κλονισμόν τής 
έμπιστοσύνης τοΰ κοινού προς την αντοχήν τής οικονομίας τής 
χώρας, διότι ερχεται εις κραυγαλέαν άντίθεσιν με τάς σημει- 
ουμένας εξελίξεις είς τούς βασικούς τομείς ταύτης. Ειδι- 
κώτερον, ή μεν γεωργική παραγωγή υπολογίζεται ανώτερα 
κατά 4—5 °)0 (καίτοι δέν πρόκειται περί ελαιοκομικού έτους) 
ή δέ βιομηχανική τοιαύτη έσημείωσεν ήδη τό πρώτον έξάμη 
νον αύξησιν κατά 14 °)0 έναντι τοΰ 1963. Έξ άλλου, ή έκ τής 
διευρύνσεως ταύτης τής πρωτογενούς καί δευτερογενούς παρα
γωγής προκληθεΐσα άνοδος τής νομισματικής κυκλοφορίας ού- 
δένα κίνδυνον εγκυμονεί, ένω ή σημειωθεΐσα αύξησις τοΰ ελ
λείμματος τοΰ ισοζυγίου πληρωμών όφείλεται είς καθαρώς 
συμπτωματικούς λόγους (καθήλωσις τών εισπράξεων έκ τοΰ 
τουρισμού). Τέλος, ή πορεία τοΰ κρατικού προϋπολογισμού ά- 
ποδεικνύει τήν ορθότητα τών γενομένων έν προκειμένφ προ
βλέψεων, τό δέ συνεχώς πραγματοποιούμενον δημοσιονομικόν 
πλεόνασμα αποκλείει τήν εντεύθεν πρόκλησιν νομισματικών ή 
άλλων διαταραχών. Παρά ταΰτα διά τήν μεγιστοποίησιν τών 
έκ τής έφαρμογής τοΰ κυβερνητικού προγράμματος γενικότε
ρων ωφελειών, άπαιτεϊται έπαγρύπνησις προς έξουδετέρωσιν 
τών ενεργειών τών ύπονομευτών τής οικονομίας μας.

Είναι πασίγνωστος ό ρόλος τού 
ψυχολογικού παράγοντος είς τήν έν 
γένει πορείαν -καί αυτών ακόμη τών 
πλέον εύρωστων οίκονρμιών. Ώρτσμέ- 
ναι ψυχώσεις κ αλλιεργούμεναι έντε- 
χνως Από τούς εκπροσώπους τών σκο
τεινών συμφερόντων, προκαλοΰν Ε
νίοτε καταστροφάς όμοιας σχεδόν 
μέ τάς σημειουμένας έκ τών πολέ
μων. ‘Ως είκός, άπο τάς εντεύθεν 
ζημίας των πολλών ωφελούνται οι ο
λίγοι, οΐ όποιοι έν ψυχρφ τάς προ- 
εκάλεσοίν.

Τοιαύτη,ς μορφής προσπάθειαι κα
ταβάλλονται, άπροσχηματίστως μά
λιστα, ικοαά τόν τελευταΐαν καιρόν 
και είς τήν Ελλάδα.

Μέ πλήρη Αδιαφορίαν διά τήν κρι
σιμότητα τής ιστορικής καμπής είς 
τήν άποίοτν -εύρίσκετα ι ή Χώρα, ανεν
δοίαστοι Αμάδες Αγωνίζονται νά 
προκαλέσουν ανησυχίας ώς προς τήν 
σταθερότητα τοΰ νομίσματος είδι- 
κώτερον, άλλα καί ώς προς τό οί- 
οΐκσναμικάν ι μέλλον τού τόποιυ γενι- 
κώτειρον. Ή άπλή καί μόνον άνάγνω- 
σις τής είδηισεογραφίας ώρισμένης 
μερίδος τοΰ τύπου εμβάλλει είς θλι
βερός σκέψεις ώς προς τό αίσθημα 
εύθύνης πολλών έκ τών «ταγών» τής 
Ελληνικής 'κοινωνίας.

‘Υπό τάς συΦθήικιας ταύτας είναι 
έπι βεβλημένη ή κατά τόν πληρέστε
ρου δυνατόν τρόπον ένηιμέρωσις τών 
ε ύρυτέρων στρωμάτων τοΰ πληθυσμού 
περί τών σηι^ειοΜμένων πράγματι 
εξελίξεων είς τήν Ελληνικήν οικονο
μίαν, αΐ όποια ι κάθε άλλο παρά δι 
καιολογούν τάς δήθεν «ανησυχίας» ώ- 
ρισμ-ένων ασυνειδήτων δημοσιογρα
φ ιικών οργάνων.

Τό βασικόν επιχείρημα τών «οί- 
κονομολογούντων» κονδυλοφόρων, εί
ναι ή μέχρι τών μέσων τοΰ παρελθόν
τος μηνός πραγματοιπο ιη,θείσα αν- 
ξηρις τής νομισματικής κυκλοφορί
ας, ή οποία άνελθοΰσα είς 2.000 έκ. 
είναι πράγματι κατά πολύ ανώτερα 
τής σημειωθεΐσης 'κατά την αυτήν 
περίοδόν τοΰ παρελθόντος έτοιυς. Οί 
πολλοί ένδεχομένως έντυπωσιόζον
τα ι, ώς είικός, άπό τούς άριθμούς καί 
οί «οικονομολόγοι» τών κίτρινων εν
τύπων τούς προβάλλουν μέ πηχιαί- 
ους τίτλους.

Βεβαίως αποφεύγουν, σκοπίμως, 
νά εξηγήσουν είς τί όφείλεται κυρίως 
ή κατά τ-ά ανωτέρω πραγματοποιη~ 
Θεΐσα αϋξησις τής νομισματικής κυ
κλοφορίας καί άοριστσλογοΰν περί 
σπαταλών (ιδιαιτέρως θλίβονται διά 
τά τυχόν διδόμενα Ψιχία αυξήσεων 
είς τούς εργαζομένους) καί έλλεί- 
ψεως συγκεκριμένου προγράμματος 
τής κυβερνήσεως Αναφορικώς προς 
τήν κατανομήν τών διατιθέμενων πό
ρων

Ή διεύρυνσις τής νομισματικής 
κυκλοφορίας οφείλεται πρωτΐστως 
είς τάς ηΰξηιμένας άνάγκας τής οι
κονομίας ιέκ τής ανόδου τής δραστη- 
ριότητος πλείστων, ζωτικής σημα
σίας, κλάδων. Χαρακηριστική έν προ
κειμένη είναι ή πραγματοπο ιηθεΐσα 
κατά τό πρώτον όμηνον τοΰ τρέ
χοντος έτους άνοδος τής βιομηχανι
κής παραγωγής, κατά ποσοστον δι
πλάσιαν (14%) :έν σχέσει προς τήν 
Αντίστοιχον περίοδόν τοΰ 1963. Δε
δομένου δέ ότι αί προοπτικοί διά 
τήν έξέλιξιν τής εσωτερικής ζητή- 
σεως, προς τήν οποίαν κυρίως στρέ
φεται ή Εγχώριος βιομηχανία, είναι 
λίαν ευνοΐκαί, λόγφ τών επίπεδων 
εις τά όποια τείνει νά Ανέλθη κατά 
τό 1964 τό εθνικόν εισόδημα (8% 
είς σταθερός τιμάς - ποσοστον ρε
κόρ διά μή Ελαιοκομικόν έτος) εί
ναι φυσικόν τόσον αί βιομηχανικοί 
Επιχειρήσεις, όσον καί αί Εμπορικά! 
τοιαΰται νά εντείνουν τάς προσπά
θειας των διά τήν αΰξήσιν τών απο
θεμάτων πρώτων υλών καί έτοιμων 
προϊόντων διά νά έπωψεληθοΰν έκ 
τής προβλεπσμένης σημαντικής άνό-

ΑΞΙΕΠΑΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ 
ΝΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 
Α.Τ.Ε. ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΤΕ 

ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΝ
«Τά 'Καταστήματα τής ’Αγροτικής 

Τραπεζης θά πρέπει νά γίνουν τά 
σπίτια τών Αγροτών». Αυτό τονίζει 
σέ εγκύκλιόν του προς τό προσωπι
κόν τής Τραπέζης ό νέος διοικητής 
κ. Α. Βγενόπουλος, ό όποιος ζητεί 
προσήνειαν, προθυμίαν, πειθώ, ευγέ
νειαν και συμπόνοιαν προς τούς συν
αλλασσόμενους Αγ ρότας.

Επίσης υπογραμμίζει στην ιδία 
εγκύκλιο, ότι κύριος στόχος τής 
ΑΤΕ πρέπει ινά είναι ή άνύψωσις 
τοΰ βιοτικού επιπέδου τών αγροτών. 
«Ή σωτηρία τής ΰπαίιθ'ρου ·—- κα
ταλήγει —- έχει ταυτισθή, ιμέ τήν 
σωτηρία τοΰ "Εθνους καί τη διατή- 
ρησι τοΰ κοινωνικού καθεστώτος».

Η ΚΑΟΙΕΡΠΣΙ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
Έξ άλλου ό Υποδιοικητής τής 

Τραπέζης κ. Πεπτελάσης μέ Εγκύκλιό 
του ορίζει ότι οί διάφορες ιάνσκοινί»- 
σεις καί τά πόσης φύσεως έγγραφα 
τής Τραπέζης πού ιάπόυθύνονται

προς τούς αγρότες, θά πρέπει νά 
συντάσσανται στη δημοτική γλώσσα 
ώστε νά είναι κατανοητά απ’ τούς 
παραλήπτες,

Τό μέτρο αυτό τοΰ κ. Οεπελάσηι, 
προκάλεσε άριστη έντύπωσι στους 
πνευματικούς κύκλους τής Χώρας καί 
θεωρείται σάν απαρχή γιά τήν Ανα- 
γνώρισι καί καθιέρωσι τής δημοτικής 
ώς επίσημης γλώσσας τοΰ Κράτους.

ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΑΣ
"Αλλη σπουδαία πρωτοβουλία τοΰ 

κ. Πεπελάση υπήρξε ή συμφωνία 
πού ή ΑΤΕ έκλεισε ,μέ τόν ιδρυτή 
καί έμψυχωτή τοΰ Θεάτρου Τέχνης 
καί έναν άπ’ τούς κορυφαίους Αν
θρώπους τοΰ θεάτρου τοΰ τόπου μας 
κ. Κ. Κούν, γιά τήν παρουσίασι 
στους αγρότες θεάτρου ποιότητας.

Τό Θέατρο Τέχνης μέ τήν οικο
νομική ένίσχυσι τής ’Αγροτικής Τρα
πέζης, θά περιοδεύση άπό τόν προ
σεχή ’Οκτώβριο τά σημαντικώτερα 
αγροτικά ικέντρα τής Χώρας, πα
ρουσιάζοντας τά κυιριώτερα έργα τοΰ 
,ρεπερτορίου του, πού, ώς γνωστόν, 
έχουν 'άποτελέσει μοναδικές θεατρι
κές επιτυχίες.

δ ου τής καταναλώσεω ς, μέ αποτέλε
σμα την αύξησιν τών χρηματικών Α- 
ναγκών των.

Έξ άλλου γνωστή είναι ι ή έπίδ,ρα- 
οις έπι τής νομισματικής κυκλοφο
ρίας έκ τής συγικεντρώσεως βασι
κών άγροτιικιών προϊόντων (σίτος, 
καπνός, σταφίδα κ.λ.π.). Ή έφετει- 
νή παραγωγή ώρισμένων έξ αυτών υ
πήρξε σημιοοντιικώς άνωτέρα, πρσβλέ- 
πεται δέ ότι τελικώς ό όγκος τής 
γεωργικής παραγωγής θά είναι 4 - 
5% ανώτερος τοΰ 1963 έν συγκρίσει 
προς τό παρελθόν έτος. Λαμβαναμέ- 
νου προς τούτοις 6π’ όψιν ότι και 
αί όρισθεϊσαι τιμαί συγκεντρώσεως 
υπήρξαν έν πολλοΐς βελτιωιμέναι, αν
τιλαμβάνεται πας τις ότι προέκυψεν 
ανάγκη διαθέσεως έν προκειμένω με- 
γελυτέρων χρηματικών ποσών άπ’ 
8,τι κατά τό παρελθόν έτος.

’Αλλά ή κατά τόν ανωτέρω τρό
πον προκληθεΐσα καί προκαλσυμένη 
αϋξησις τής νομισματικής κυκλοφο
ρίας, ούδένα κίνδυνον εγκυμονεί, οί 
δέ μεγαλύτεροι αριθμοί είς τάς σχε
τικός λογιστικάς καταστάσεις τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος Αντικατο
πτρίζουν Απλώς τήν έν γένει άνοδον 
τής οικονομίας είς ανώτερα επίπεδα 
ξραστηριόιτητος. Τό τιθέμενου είς 
κυκλοφορίαν νέον χρήμα δέν πρό
κειται νά πρακαλέση πληθωρισμόν 
διότι άντικρύζεται άπό υπάρχοντα ή
δη ή ύπό 'κατασκευήν Αγαθά.

"Αλλως θά είχε τό πράγμα έάν 
έσημειοΰτο άνοδος τής νομισματικής 
κυκλοφορίας έκ διαφορετικών λόγων 
όπως π.χ. συνειπιείρ τυχόν αυξήσεων 
τών καταναλωτικών δαπανών του1 
προυπολογ ισμού καί προκλήσεως 
σχετικού ελλείμματος. Τότε πράγμα
τι ό κίνδυνος έμφσνίσεως πληθωρι
στικών φαινομένων θα ήτο ίσως α
ναπόφευκτος. "Ομως δέν έλαβε χω
ράν, μέχρι τοΰδε, τοισΰταν τι. Ο τα
κτικός προϋπολογισμός εξακολουθεί 
ούχί μόνον νά είναι πλήρως ισοσκε
λισμένος, αλλά νά καταλείπη καί 
πλεόνασμα, τό όποιον χρησιμοποι
είται διά ,τήν χρηματοιδότηισιν τοΰ 
προγράμματος δημοσίων επενδύσε
ων. Συνεπώς ούδεμία ανησυχία δι
καιολογείται ώς προς τήν νομισμα
τικήν σταθερότητα.

Έπιβεβαίωσιν τοΰ συμπεράσμα
τος τούτου (Αποτελούν καί αί σημ 
μειούμεναι εξελίξεις είς τάς τιμάς, 
αί όποια ι εΐνα:ι ό ασφαλέστερος δεί
κτης διά τήν διακρίβωσιν τοΰ αν Α- 
νατττύσσωνται ή οχι πληθώριστικαί 
τάσεις.

Οΰτω, κατά τό οκτάμηνον Ίανου^ 
άριος - Αύγουστος 1964 ό δείκτης 
τ ιμιών καταναλωτού έσημεί ωσεν αύ- 
ξησιν 1% έναντι 3,3% κατά τήν αυ
τήν περίοδον τοΰ 1963. Είδικώτερον, 
ό δείκτης ειδών διατροφής ηύξήθη 
μόνον κατά 0,5% έναντι αύξήσεως 
7,6% τοΰ αϋτοΰ οκταμήνου τοΰ 1 963.

Άλλα καί ό συνήθης πλέον ευαί
σθητος δείκτης χονδρικής πωλή,σεως 
έσημείωσεν κατά τήν ώς εΐρηπαι 
περίοδον τοΰ τρέχοντος έτους αύξη- 
σιν κατά 3,5% ένοοντι 6,2% τοΰ 
1963.

Δεν δύναται βεβαίως νά άμφισδηπ 
τηθή τό γεγονός ότι τό έλλειμμα 
τοΰ ισοζυγίου έξωτερικών πληρωμών 
έσημείωσεν εφέτος αύξησιν έν συγ- 
κρίσει προς τό 1963. Ή έξέλιξις ό
μως αυτή δέν σημαίνει ότι έπήλθε 
κάποια οργανική χειροτέρευα ις εις 
τάς συναλλαγάς μας μετά τοΰ έξω- 
τερικαΰ. Ώς γνωστόν κατά τά προ
ηγούμενα έτη τό συνεχώς διευρυνό- 
μενον Ελλειμμα τοΰ έμπορικοΰ ισοζυ
γίου (κυρία αιτία τής άνισορροπίας 
τών έξωτερικών μας συναλλαγών) έ- 
καλύπτετο έκ τής παραλλήλου αύ
ξήσεως τών άδηλων πόρων καί εί- 
δικώτερσν έκ τών πραγματοποιούμε
νων εισπράξεων έκ τού τουρισμού. 
’Εφέτος διά τούς γνωστούς λόγους 
(Κυπριακή κρίσις - Ανθελληνική προ
παγάνδα είς ώρισμένας χώρας) ή

Η ΛΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

θά πρέπει νά έξετάση μέ’προσοχή καί νά έπιλύ- 
ση εύμενώς τό θέμα μιας κατηγορίας γυναικών συ
ναδέλφων οί όποιες αν καί προσελήφθησαν ώς ύπάλλη- 
λοι η δακτυλογράφοι, έργάζονται ώς χειρίστριες λο
γιστικών μηχανών, συνεχώς άπό 15ετίας.

Λόγοι ήθικής ’,τάξεως, πιστής έφαρμογής τών 
έγκυκλίων άλλά καί γενικωτέρου συμφέροντος τής 
Τραπέζης, έπιβάλλουν τήν άμεση άντικατάστασί των, 
πριν ύποστή ή υγεία των άνεπανόρθωτη βλάβη.

Ό χρόνοςξτής έργασίας των ώς χειριστριών εί
ναι ήδη τόσον άρκετός, ώστε νά τούς παρέχη τό δι
καίωμα τής μεταθέσεώςξτων είς άλλην έργασίαν τής 
Τραπέζης, καί είς τήν Τράπεζαν τήν ύποχρέωσιν τής 
άμέσου ΐκανοποιήσεως τοΰ δικαίου αιτήματος των.

Κοινωνικά:
ΓΑΜΟ I

Αντώνιος Καττάκης - Πολυξένη 
Σπυροπούλου, ένυμψεύθησαν.
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

Ή έφημερίς μας συλλυπεΐ- 
ται θερμώς καί έκφράζει τήν 
συμπάθειάν της προς τήν οι
κογένεια του άποβιώσαντος 
συναδέλφου προέδρου τών 
Υπαλλήλων Τονικής — Λαϊ
κής I. θεοδωροπούλου. 
ΔΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

Ή Διεύθυνσις καί τό Προσωπικόν 
τοΰ Ύπακ)τος ‘Ομονοίας ’Εθνικής 
Τραπέζης, κατέθεσεν άντί στεφάνου 
είς διαταγήν τού φιλοπτώχου ταμεί
ου I. ΝΑΟΥ Μετα,μορφώσεως Σω- 
τήρος Καλλιθέας, τό ποσόν τών 
1.000 δραχμών

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ σνζ. ΣΤΑΥΡΟΥ 

ΠIΕΡΟΥΤΣΑΚΟΥ 
Είς μνήμην τού άποβιώσαντος πα

λαιού 'συναδέλφου ΉIΚ ΗΦΟ Ρ ΟΥ 
ΣΤΑΦΥΛΟιΠΑΤΉ ό ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε
ΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Αντί στεφά
νου κατέθεσε δραχ 250 υπέρ τοΰ 

’Ασύλου ’Ανιάτων

ΕΝΑ ΕΠΙΜΑΧΟ ΘΕΜΑ
‘Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανι

κών Αθηνών μάς έστειλλε τά ακό
λουθο τηλεγράφημα:

«Σύλλογον Υπαλλήλων Εθνικής 
Τ ραπέζης.

Ζητοΰμεν συμπσράστασιν Πολι
τικού, Επιστημονικού, Πνευματι
κού ικαί Καλλιτεχνικού κόσμου, Τύ
που καί Όργοτνώσεων ’Αθηναϊκού 
Λαού διά Αποτροπής 'καταστροφής 
ένός Από τούς ελάχιστους αστομέ- 
νσντας πνεύμενας πρασίνου πόλεως 
υπό συγικροτήματος είκοσι (20) 
πολυκατοικιών Αξιωματικών πλη
σίον ’Αμερικανικής Πρεσβείας.

Ό Πρόεδρος: I. Ο. Χριστοδου- 
λίδη,ς, ό Γεν. Γεραμματεύς: Όρ. 
Δουμάνης».
Σαν έπαιγγελματικό σωματείο, ύ- 

ποστηρίζουμε κάθε προσπάθεια γιά 
νά Αποκτήσουν ιδιόκτητη στέγη, ό
λοι γενικά οί εργαζόμενοι.

Τί 'θά εμπόδιζε τήν άρμοδία Υ
πηρεσία, νά έγκαταστήση κάπου Αλ
λού τούς ύπό στέγασι Αξιωματικούς 
καί ν’ άποδώση ένα πνεύμονα άπό 
τούς ελάχιστους πού άπέμειναν, ό
πως μάς λέει τό τηλεγράφημα, ατούς 
Ασφυκτιοΰνταις εργαζομένους τών ’Α
θηνών; Γ ιατί πρώτα Από τήν στέ- 
γασι έρχεται ή υγεία καί μέ μεγά
λη μας λύπη βλέπουμε νά μή, λαμ- 
βάνεται κιαιμιά πρόνοια γιά τήν περι- 
φρούρησί της. . .

άνοδος τών έκ τοΰ τουρισμού1 εσόδων 
δέν ϋπή,ρξεν ανάλογος τών προηγου
μένων έτών μέ Αποτέλεσμα τον προ- 
άναφερθέντα Αντίκτυπον είς τό ισο
ζυγίου πληρωμών.

"Οθεν, ώς συνάγεται έκ τών προε- 
κτεθέντων ή μόνη, δυναμένη νά θεω- 
ρηθή ώς δυσμενής έξέλιξις είς τήν 
οίκοναμίαν μας κατά τό τρέχον έτος 
(τό έλλειμμα τοΰ ισοζυγίου πληρω
μών) οφείλεται είς λόγον καθαρώς 
συμπτωματιικόν, ό όποιος Ασφαλώς 
θά έκλειψη μιετά τήν βεβαίαν έπιτνχή 
έκβασιν τής Κυπριακής ΰποβέσεως.

Έξ άλλου, δέν πρέπει νά μάς δια
φεύγουν καί ώρισμέναι ευνοϊκοί έξε- 
λίξεις είς τήν διάρθρωσιν κυρίως τών 
εισαγωγών κατά τό τηρώτον έξάμη^ 
νον τοΰ τρέχοντος έτους. Οΰτω, ένφ 
τό 1963 αί είσαγωγαϊ κεφαλαιουχι
κών Αγαθών έσημείωσιχν αύξησιν μό
νον κατά 3%, τό Αντίστοιχον ποσο- 
σττον κατά τό 1964 υπήρξε 56%. 
Επίσης αί είσαγωγαϊ πρώτων υλών 
κατοαάλώσεως αύξήθτ,σαν κατά τό 
πρώτον έξάμηνσν τοΰ 1964 κατά 
33% έναντι αύξήσεως τής Αντιστοί
χου περιόδου τού παρελθόντος έτους 
κατά 1 8%.

%

"Οσσν Αφορά τέλος τήν έξέλιξιν

τών καταθέσεων, ό μέχρι τού μηνός 
Ιουνίου ρυθμός αύξήσεώς των ΰπε- 
λείπετο πράγματι τοΰ σημειωθέντος 
κατά τό παρελθόν έτος, λόγφ τών 
έπιπττώσεων τής γνωστής Ανωμα
λίας τής προεκλογικής περιόδου τών 
Αρχών τοΰ έτους. Έν τούτοις, κατά 
τον ’Ιούλιον πραγματοποιείται αϋ- 
ξησις κατά 20% ή όποια Ασφαλώς 
θά συνκχίζετο αν δέν έμιεσολάβεί' ή 
έν Αρχή εκτεθεΐσα Ανίερος έκστ,ρα 
τεία τών υπόπτων κύκλων. Έν τού 
τοις, ή σηιμειομμένη πρασωριν|ώς ά- 
νάσχεσις είς τον αυξητικόν ρυθμόν 
τών καταθέσεων δέν δύναται να ικλο- 
νίση, παρά τούς «εύσεβεΐς» πόθους 
ώρισμένων, τήν νομισματικήν σταθε
ρότητα, ή όποια, άντιθέτως, διά τής 
έφαρμογής τοΰ κυβερνητικού ορθολο
γικού προγράμματος άναπτύξεως θά 
όνισχυθή έτι περαιτέρω.

‘Η έν προκειμένφ έπιτυχία θά 
διευικολιυνθιή σημαντικώς διά τής έ- 
ξουδετερώσεως ενεργειών τών ύπο
νομευτών του έθΙνικοΰ νομίσματος 
προς τήν κατεύθυνσιν δέ ταύτην δέον 
νά στραφούν καί αί προσπάθειαι 
τών συνδικαλιστικών οργανώσεων, 
καθόσον πέραν τών γενικωτέρων έ- 
θνιικών λόγων, ή μιείωσις τής: Αγο
ραστικής δυνάμεως τής δραχμής, 
πλήττει κυρίως τούς έργαζσμένους.

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Σεβασμός 6τήν 
Ιεραρχία.

Έτονίσθη κατ’ έπανάλη- 
ψιν άπό τις στήλες μας δτι 
επιβάλλεται ή διενέργεια ευ- 
ρείας έκτάσεως μεταβολών 
σέ πολλές—καίριες καί μή— 
θέσεις τοΰ μηχανισμού τής 
Τραπέζης, γιά νά γίνη δυνα
τή ή ανάλογη γιά τις απαι
τήσεις τής εποχής δραστηρι
οποίησα τών υπηρεσιών τοΰ 
Κέντρου καί τών ‘Υποκατα
στημάτων. Είναι λοιπόν φα
νερό δτι δχι μόνο δέν είμα
στε αντίθετοι αλλ’ άπεναν- 
τίας συνηγορούμε γιά τήν 
χρησιμοποίησι νέων, σέ θέ
σεις πού μέχρι σήμερα θεω
ρούνται «ταμπού», στις οποί 
ες έτοποθετοΰντο κατά πα- 
ράδοσι μόνον άνωτέρου βαθ
μού υπάλληλοι. Τούτο δέ γι
ατί είμαστε βέβαιοι δτι ύπάρ 
χουν μεταξύ τών μικρότερων 
σέ βαθμό υπαλλήλων τής Τρα 
πέζης, ικανότητες οί όποιες 
δέν πρέπει, γιά τό κοινό κα
λό τοΰ ‘Ιδρύματος καί τοΰ 
Προσωπικού, νά παραμένουν 
άχρησιμοποίητες. "Ολα αυτά 
δμως μέ τήν προϋπόθεσι δτι 
σέ κάθε περίπτωσι θά έπι- 
δυκνυεται δ πρέπων σεβα
σμός στήν ιεραρχία, ή οποία 
πολλές φορές καταπατήθηκε 
στο παρελθόν καί μάλιστα 
γιά λόγους κάθε ά'λλο παρά 
υπηρεσιακούς. Ή τυχόν συ- 
νέχισι μιας τέτοιας τακτικής 
καί άπό τήν παρούσα Διοί- 
κησι—άσχετα άν επανειλημ
μένα είχαμε τήν ευκαιρία νά 
διαπιστώσουμε δτι τά ελατή
ρια είναι αγαθά —εγκυμονεί 
κίνδυνους γιά τήν αρμονική 
συνεργασία μεταξύ δλων τών 
εργαζομένων στο "Ιδρυμα. 
’Απαιτείται λοιπόν εξαιρετι
κή προσοχή τόσο κατά τις 
πραγματοποιούμενες αντικα
ταστάσεις συναδέλφων μέ 
άλλους, δσο καί στον τρόπο 
μέ τόν όποιο γίνονται. Γιατί, 
εκτός τών άλλων, είναι καί 
ηθικά απαράδεκτο νά τραυ- 
ματίζωνται χωρίς νά έχουν 
φταίξει σέ κάτι, υπάλληλοι 
στήν δόση τής υπηρεσιακής 
τους ζωής.

Άπορίαι
"Αμα τή άναλήψει τών καθη

κόντων του δ κ. Διοκητής καί 
άκολουθοΰντες οί κ.κ. Ύποδιοι- 
κηταί άνεκοίνωσαν δτι περιορί
ζουν τάς άποδοχάς των δ μέν 
πρώτος είς τά υψ:ος τής βουλευ
τικής ,άποζημιώσεως, οί δέ δεύ
τεροι κατά 30%, παρά τδ γεγο
νός δτι αδται δέν ανέρχονται είς 
αξιόλογα ποσά ώστε ν’ αποτε
λούν οίανδήποτε πρόκλησιν. Δέν 
γνωρίζομεν έάν δ κ. Διοικητής 
Εχει ήδη ένημερωθή καί έάν Α
ποδέχεται τά συμβαίνοντα είς 
τήν έξ ήμίσεος άνήκουσαν είς 
τήν Τράπεζαν Εταιρίαν Ύδά- 
των, όπου οί αλλοδαποί Γενικός 
Διευθυντής καί Γενικός Ταμίας 
λαμβάνουν τάς εξωφρενικάς ά
ποδοχάς τών δρχ. 170.000 καί 
155.000 μηνιαίως, είς πλήρη 
γελοιοποίησιν τών νόμων πού ε
πιτάσσουν δπως ούδείς μισθός 
υπερβαίνη τόν μισθόν τοΰ Πρω
θυπουργού. Παρά τάς έπανει- 
λημμένας διαμαρτυρίας προσώ
πων καί οργανώσεων ούδείς αρ
μόδιος καί πρωτΐστως ή κατά 
τό 50% μέτοχος τής εν λόγφ 
Εταιρίας Εθνική Τράπεζα, ή 
όποια θά Επρεπε νά άσκή καί 
τήν υπεύθυνον διεΰθυνσιν εν προ
κειμένφ, Εδωσεν άπάντησιν δι
καιολογούσαν τό άνω μισθολογι- 
κόν καθεστώς. Μήπως ισχύει 
πλέον τό ρητόν «μή θίγετε τά 
κακώς (ή μάλλον τά πολύ κα
λώς δι’ ώρισμένους) κείμενα»; 
Καί πώς δέχεται ή Τράπεζα 
καί ο! Μέτοχοι αύτής τήν κατά 
τοιοϋτον τρόπον σπατάλην τής 
περιουσίας της, όταν άπό τής 
άλλης πλευράς ύπήρξε τόσον 
φειδωλή είς τάς προς τό προ

σωπικόν της παροχάς, καθηλω- 
μένας είς τό γνωστόν Επίπεδον, 
τό όποιον δέν επιτρέπει τήν Α
ξιοπρεπή Αντιμετώπισιν τών Α
ναγκών τής ζωής ύπό τοΰ μεγί
στου μέρους τοΰ προσωπικοΰ 
της; Πάντως πιστεύομεν δτι ό 
κ. Διοικητής θά φροντίση δπως 
έκλειψη ή σκανδαλώδης αδτη 
ευνοιοκρατία τής άνω Εταιρίας.

Οί μεταιιινήοεις
‘Ορισμένοι ανώτατοι υ

πάλληλοι τής Τραπέζης, άπέ- 
πέκτησαν τήν συνήθειαν 
παίρνοντας αφορμή άπό τήν 
μέχρι τώρα επικρατούσα άν- 
τίληψι δτι τό "Ιδρυμα χω
ρίζεται σέ φέουδα νά μετα
φέρουν δποτε μετατίθενται 
σέ άλλη θέσι καί τά έπιπλα 
τού γραφείου τους σάν νά 
ήταν προσωπικά τους αντι
κείμενα. Τό πράγμα ίσως νά 
μήν είχε ιδιαίτερη σημασία 
καί θά προκαλοϋσε μόνο τήν 
θυμηδία αυτή ή ε’ιδωλολατρι- 
κή προσήλωσι τών συναδέλ
φων αυτών στά άψυχα βοη
θητικά μέσα τής καθημερι
νής έργασίας, έάν ή μεταφο
ρά τών έπίπλων δέν αποτε
λούσε κατά κανόνα τήν πρό- 
φασι γιά τήν επισκευή τών 
νέων γραφείων άπό τήν αρ
χή. Σέ ώρισμένες μάλιστα 
περιπτώσεις δέν πρόκειται 
γιά απλές έπισκευές άλλά γιά 
εξωφρενικά πολυτελείς διαρ
ρυθμίσεις, οί όποιες έρχονται 
σέ κατάφωρη άντίθεσι μέ τήν 
επιβαλλόμενη γιά ενα "Ιδρυ
μα σάν τήν ’Εθνική Τράπε
ζα σοβαρότητα καί μέ τις υ
φιστάμενες άπό άπόψεως έγ- 
καταστάσεως συνθήκες πολ
λών ‘Υποκαταστημάτων. Νο
μίζουμε δτι κάποιος σχετικός 
φραγμός θά εξοικονομούσε 
καί έξοδα καί θά προκαλοΰ- 
σε σεβασμό προς τούς υψηλά 
ίσταμένους.

Οί πτυχιοΰχοι
’Αγαπητή Τραπεζική,
Γενική μάλλον αποδοκιμα
σία συνήντησαν οί προτά- 

| σεις τοΰ συναδέλφου «Α» 
σχετικά μ έ τήν έξέλιξη 
τών πτυχιούχων, πού δη
μοσιεύτηκαν στο προηγού
μενο φύλλο σου. Πιστεύω 
δτι είναι καλόπιστες, γι’ αύ- 
τό δέν Θ’ ασχοληθώ μέ τό πε 
ριεχόμενό τους, άφοϋ καί άλ
λοι συνάδελφοι πρέπεινά σοϋ 
έχουν γράψει σχετικά. Ένα 
θά υπογραμμίσω- Προέχει 
τόσο στο θέμα αύτό οσο καί 
στά λοιπά ειδικά θέματα 
τών συναδέλφων, ν ά πάψη 
κάθε έξωσυλλογική καί ά- 
νεύθυνη δραστηριότητα, γι
ατί βλέπουμε καθαρά που 
μπορεί νά φθάση ένα θέμα, 
δταν καί άπό τήν άλλη πλευ
ρά εύρεθοϋν «καλοπροαίρε
τοι» πού θά στηριχθοϋν δή
θεν στή θέληση ενδιαφε
ρομένων, γιά νά δώσουν τις 
πιο ασύμφορες λύσεις.

Ευχαριστώ
Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ 

’Αθήναι 16)9)64
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0 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΘΡΑΚΗΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
• Η ΙΔΙΑ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΝ

Ό Πρόεδρος καί δ Γεν. Γραμ- 
ματεύς τοϋ Συλλόγου μας, περιώ- 
δευσαν τά Καταστήματα Θράκης, 
Μακεδονίας, Θεσσαλίας καί Δυτ. 
Στερεας καί συνέταξαν τό ακό
λουθο υπόμνημα τό όποιο μαρτυρεί 
γιά τήν επικρατούσα εκεί άπαρά- 
δεκτη κατάστασι.

’Εν συνεχείς τοΰ από 4.8.64 
εγγράφου μας, εχομεν τήν τιμήν 
νά θέσωμεν ύπ’ δψιν Υμών τάς 
γενικής φύσεως διαπιστώσεις έ- 
πί των συνθηκών έργασίας τών 
ώς άνω Υποκαταστημάτων, τάς 
γενομένας κατά τήν πραγματο- 
ποιηθεΐσαν άπό 17.8.64 — 25. 
8.64 έπίσκεψιν αύτών, ύπό τών 
Προέδρου καί Γεν. Γραμματέως 
τοΰ ήμετέρου Συλλόγου.

Τήν είς τά έν έπικεφαλίδι 
Υποκαταστήματα κρατούσαν κα- 
τάστασιν δέν δυνάμεθα ή νά χα- 
ρακτηρίσωμεν άπαράδεκτον, ώς 
ένθυμίζουσαν, έν πολλοΐς, μεσαι- 
ωνικάς συνθήκας έργασίας, ή 
συνέχισις τών όποιων βραδέως 
μέν άλλ’ ίάσφαλώς άποβαίνει είς 
βάρος τόσον τής ύγείας τών συν
αδέλφων μας, δσον καί τών συμ
φερόντων αυτής ταύτης τής 
Τραπέζης.

Είς άπαντα τά Υποκατα
στήματα, πλήν έλαχίστων έξαι- 
ρέσεων, τό ώράριον παραβιάζε- 
ται συνεχώς, ή όπερωριακή Α
μοιβή καλύπτει μόνον μέρος τής 
άπασχολήσεως και ένφ παρατη- 
ρεΐται αυξουσα πορεία τών έρ- 
γασιών τής Τραπέζης, άντι 
στρόφως είς πολλά έξ αυτών ή 
δύναμις τοΰ Προσωπικού με ιού 
ται άριθμητικώς λόγψ στρατεύ- 
σεως ή μεταθέσεως αύτοϋ, πρός 
κάλυψιν ετι σοβαρωτέρων Αναγ
κών.

Θ’ άπετέλει έπιζημίαν πα- 
ράλειψίν μας, έάν δέν μετεδί- 
δομεν Τμΐν δτι είκών καταθλί- 
ψεως καί άπογοητεύσεως έπι- 
κρατεϊ είς τό προσωπικόν πλεί- 
στων Τποκ) των, μέ φυσικόν 
Αποτέλεσμα συντριπτικός Αρι
θμός συναδέλφοτν νά Αντιμετω- 
πίζη θέμα μεταθέσεως πρός τά 
μεγάλα κέντρα ή Ακόμη καί τήν 
έκ τής Υπηρεσίας Αποχώρη- 
σιν.

Συγκεκριμένως είς τά Τ
ποκ) Φα Ελασσόνας, Λαρίσης, 
Ξάνθης, Πτολεμαΐδος καί Σερ
ρών Εργάζονται κατά τάς Κυ- 
ριακάς είς δέ τό Τποκ) μα Να- 
ούσης αί συνθήκαι έργασίας εί
ναι δυσβάστακτοι.

Είς τά Τποκ) τα Πλ. Μετα- 
ξα Θεσσαλονίκης, Ναούσης, Ε
λασσόνας, Άλεξανδ ρουπόλεως, 
’Αμυνταίου, Κιλκίς, Άμφικλεί- 
ας καί Καστοριάς δέν χορηγούν
ται άδειαι, καθυστεροΰνται δέ 
τοιαΰται Από τοΰ Ετους 1962. 
Είδικώτερον είς τά Τποκ) τα 
Πλ. Μεταξά καί Κεντρικόν Θεσ 
σαλονίκης ύπεχρεοόθησαν συνά
δελφοι, κατά τό παρελθόν, ό
πως ύπογράψωσι δηλώσεις λή- 
ψεως άδειας των Ετους 1963 
χωρίς νά λάβουν ταύτας, πρά
γμα άπαράδεκτον δι’ ή μάς καί 
δι’ Ελευθέρους Ανθρώπους, διότι 
τούτο καταρακώνει τήν Αξιοπρέ
πειαν καί τήν άνθρωπίνην ύπό· 
στάσιν τών Εργαζομένων γένι 
κώς.

Δέν Αμφισβητείται βεβαίως ό
τι τό τελευταΐον τούτο γεγονός 
οφείλεται είς τήν ύπό τής Υ
πηρεσίας άντιτμετωπισθεΐσαν Α
νάγκην καλύψεώς της Εναντι 
τής Έπιθεωρήσεως Έργασίας 
έπεβάλλετο όμως τά Τποκ) τα 
ταύτα νά Εχουν ήδη χορηγήσει 
είς τούς Ενδιαφερομένους τάς 
άδειας των Ετους 1963, δεδο
μένου δτι εύρισκόμεθα Εγγύς τοΰ 
τέλους τού διανυομένου Ετους.

Τά κτίρια τών Τποκ) των Ό- 
ρεστιάδος καί Καρπενησιού κρί 
νονται τελείως Ακατάλληλα ώ: 
στερούμενα στοιχειώδους προβο
λής, τό δέ Καρδίτσης λόγω %α- 
ταργήσεως τοΰ νόμου τού άδια-

χωρήτου.
Πρός έπίτευξιν όμαλής λει

τουργίας τών Τποκ) των Επι
βάλλεται, καθ’ ημάς, δπως ταΰ- 
τα ένισχυθώσι διά τής Εναντι 
έκάστου σημειουμένης δυνάμε- 
ως, ήτοι:

Τό Τπκ) μα Ξάνθης μέ 3 ύ- 
παλλήλους, Ναούσης μέ 2, Θεσ
σαλονίκης Πλ. Μεταξά μέ 7, 
Άλεξανδρουπόλεως μέ 2, Κο
ζάνης μέ 2, Βερροίας μέ 3, Βερ- 
ροίας μέ 1 κλητήρα, Πτολεμαΐ
δος μέ 2 ύπαλλήλους, Φαρσάλων 
μέ 1, ’Ιτέας μέ 3, ’Αμφίσσης μέ 
2, Καρπενησιού μέ 1, ’Αταλάν
της μέ 1, Κατερίνης μέ 3, Κο- 
μοτινής μέ 2, Τρικάλων μέ 2, 
Πτολεμαΐδος μέ 2 καί Λαρίσης 
μέ 6.

Κύριε Διοικητά,
Διά τών Ανωτέρω μετεδώσα- 

μεν ’Τμΐν συνοπτικώς τήν Ε
πικρατούσαν Αποπνικτικήν Α
τμόσφαιραν είς τά Ιν έπικεφα
λίδι Τποκ) τα καί έπεσημάνα- 
μεν τούς Εξ αύτής κινδύνους.

Πέραν δμως αύτών, αδτη Α
ποβαίνει Ανασταλτικός παράγων 
τής δλης δραστηριότητος τών 
Τποκ) τών τούτων καί τής ορ
θής άξιοποιήσεως τοΰ Εργατικού 
δυναμικού τής Τραπέζης, διότι 
διά τής τοιαύτης μεταχειρίσε· 
ώς του, διακόπτεται πάσα επα
φή αύτού μετά τοΰ κοινού, ήτις 
θά ήδύνατο νά Αποβή κατά πο
λύ Επωφελεστέρα.

Ή έκπροσώπησις, ήτις Απ' 
Αρχής Εξέφρασε τήν Επιθυμίαν 
ν’ Αποβή στενός συνεργάτης 
Σας, διά τού δημοσιογραφικού 
της όργάνου καί κατά τάς λα- 
βούσας χώραν συζητήσεις, ή- 
γωνίσθη νά πείση τούς μέχρι 
πρό τίνος διοικήσαντας τήν Τρά
πεζαν Επί τής έπιτακτικώς προ- 
βαλλομένης Ανάγκης ριζικής 
καί συγχρόνου Αναδιοργανώσε- 
ώς της Επί σκοπώ εύχεροΰς άν- 
τιμετωπίσεως τοΰ όγκου τής ερ
γασίας, δ στις καθημερινώς πολ- 
λαπλασιάζεται καί οί Εξ αύτού 
προβαλλομένοι κίνδυνοι Επαυξά
νονται διά τε τούς ύπευθύνους 
λειτουργούς καί τήν Τράπεζαν, 
ήτις Επί πλέον εύρίσκεται πρό 
τής (Αδήριτου Ανάγκης τής συ
νεχούς προσλήψεως προσωπικού. 
Δράττεται ήδη τής ευκαιρίας 
νά Επισημάνη καί πάλιν τήν Α
νάγκην ταύτην, πιστεύει δέ, Ε- 
χουσα ύπ’ όψει της τάς Τμε- 
τέρας δηλώσεεις δτι ή Αναδιορ
γάνωσή θ’ άποτελέση δι’ Τ- 
μάς τό ύπ’ Αριθμόν Ενα ζήτημα, 
διότο οΰτω μόνον θά δυνηθή νά 
πορεύση όμαλώς τό "Ιδρυμα. 
Ή περαιτέρω παρέλκυσίς του Α
ποτελεί μέγαν κίνδυνον, είναι δέ 
αμφίβολον Εάν ή Εν τώ μέλλον- 
τι Αντιμετώπισίς του θά ώ-φελή- 
ση ή θ’ Αποβή επιζήμιος.

"Οσον Αφορά τήν Αντιμετώ
πισή τού θέματος τών μή χορη 
γηθείσών Αδειών, Ετών 1963 καί 
προγενεστέρων, ύποβάλλει τήν 
παράκλησιν δπως Αποδεχθήτε 
τήν καταβολήν τής Αντιστοίχου 
Αποζημιώσεως είς τούς δικαιού 
χους, έντελλομένων τών ύπευθύ- 
νων δργάνοτν τής Τραπέζης δ
πως τάς τοιαύτας τού διανυομέ- 
νου Ετους χορηγήσωσιν, άπρο 
φασίστως, είς τό προσωπικόν 
μετά τήν μετ’ ού πολύ πραγμα- 
τοποιηθησομένην ένίσχυσιν τών 
Τποκ) των.

Τέλος Επιβάλλεται, κατά τήν 
έκπροσώπησιν, δπως δοθώσιν 
αύστηραί όδηγίαι είς τά Τ
ποκ) τα περί Απολύτου σεβασμού 
τής ’Εργατικής Νομοθεσίας καί 
είδικώτερον δσον Αφορά τό κα- 
θωρισμένον ώράριον, διότι ή συ- 
νέχισις τού προύπάρξαντος κα
θεστώτος κρίνεται Απαράδεκτος 
ή δέ μή λήψις ύφ’ Τμών τών έ 
πιβαλλομένων μέτρων μοιραίως 
θά όδηγήση είς τήν Ανάγκην

(Συνέχεια έκ τής 2ας σελίδος)
καί έάν ττεριλοίμβάνωντσι καί πάλιν 
είς αυτούς τρίτοι, οπότε ποια είναι 
ή αναλογία τρίτων καί συνεταίρων.

Έν τφ μεταξύ διά τού άπό 10. 
11.62 Β. Διατάγματος καθώρίσθη 
ή άπό Βαιρκίζης μέχρι Σουνίου πα
ραλιακή περιοχή είς ζώνας οΐκο- 
πεδοποιήσεως κλπ.

Τά ως άνω όμως άναφερόμενα, έ
κτος σχεδίου πόλεως οικόπεδα τοΰ 
Συνεταιρισμού δέν περιελαμβάνοντο 
είς τάς ζώνας τα,ύτας.

Δέν γνωρίζω έν τούτοις πώς έ- 
σκέφθη ό κ. Πρόεδρος τοΰ Δ.Σ. καί 
ήθέλησε νά διανείιμη τά οικόπεδα 
ταΰτα κατά τό σύστημα τής Γ' ζώ
νης καθ’ ήν:

«Ζώνη Γ'.
1. Εντός της έν άρθρψ 1 Ζώνης 

Γ' επιτρέπεται μετά τήρησιν τής 
περί σχεδίων πόλεων νομοθεσίας ή 
έγκρισις ή έπέκτασις οικισμού, ών 
οί κοινόχρηστοι, χώροι (οδοί, πλα
τεία ι, κοινόχρηστα πάρκα κλπ.) θά 
κιαταλαμδάνωσιν έπιφάνειαν πεντή- 
κσντα έπί τοΐς εκατόν (50%) τής 
όλης έπιφανείας τοϋ οίκκημοϋ, μέ έ- 
λάχιστόν έμβαδόν τών οικοπέδων, 
χιλίων διακοσίων (1200) τετρ. μέ
τρα.

2. Μέχρι της έγκρίσεως ή έπεκτά- 
σεως των ώς ανω συνοικισμών, εττι- 
τρέπεται ή δόμησις έντός τής ζώ
νης ταύτης υπό τούς όρους δομή σεως 
τούς καθοριζόμενους διά τήν ζώνην 
Β3».

Διά τοΰ συστήματος όμως αώ
του, ώς εξάγεται, θά πρέπει α) νά 
καταβληθούν παρά τών ικ.ικ. Αγορα
στών οικοπέδων έπί πλέον 20% τής 
τιμής άγοράς τών οικοπέδων των καί 
έφ’ όσον βεβαίως υπάρχουν άνάλο- 
γοι εκτάσεις είς έκάστην κατηγο
ρίαν μή διατε,θεΐσα είσέτι, άλλως είς 
περίαττωσιν πού θά έξοψλήσονν απόν
τες οΐ έγγραφέντες άγορασταί είς 
έικάσ,την τών δύο πρώτων κατηγο
ριών τάς όφειλάς των ενδεχεται νά 
μή λάβουν όλοι τά οικόπεδα είς τήν 
κατηγορίαν πού ένεγράψησαν, άλλα 
είς άλλην καί 6) τά οικόπεδα δεν 
θά είναι άρτια καί οικοδομήσιμα έν 
έκαστον κεχωρισμένως έξ 75(ξ τ.ιμ. 
έκαστον ώς τά έντός σχεδίου πολεως 
κληρωθέντα οικόπεδα, αλλά έξ Αδι
αιρέτου ιΑνα δύο οίκοπεδα εκτασεωζ 
600 τ.μ. έκαστον.

Έάν λοιπόν οί αρμόδιοι τοΰ Συν
εταιρισμού επιμένουν έπί τοΰ συστή
ματος τή;ς ιΓ' ζώνης οφείλουν νά μας 
παράσχουν διευκρινήσεις έπί τών α
νωτέρω.

Έπί τούτοις σημειοΰμεν ότι κα- 
α τήν ικλήρωσιν τοΰ Ιουνίου 1961 

Αριθμός Αγοραστών οικοπέδων έκ 
τών ικληρωθεισών Αγορών τοΰ Συν
εταιρισμού έξηρέθη τής κληρώσεως. 
Έξ όσων πληροφοριών μετά ταΰτα 
εχομεν α) ϋπάχαυν διάφοροι περι
πτώσεις έξαιρέσεως καί 6) άλλοι 
ιμέν έκ τών άγορα,στών τούτων διε- 
,μαρτυρή;9ησαν διά τήν έξαίρεσίν των 
άλλοι δέ παρακολουθούν μέ Ανησυ
χίαν τήν έξέλιξιν τής υποθεσεως. 
Είς- τούς έν λόγω Αγοραστας ό κ. 
Πρόεδρος είχεν ΰπσσχεθή ότι θα λά
βουν τά οικόπεδά των Από τήν ευ
θύς Αμέσως άγορασθενσαν νέαν πε
ριοχήν καί υποτίθεται ότι τά οικό
πεδα ταΰτα θά ήσαν ώς καί τά ήδη 
κληρωβέντα. Έρωτόααι- λοιπόν ποια 
ΰπήρξεν ή έξέλιξις μέχρι σήμερον 
έπί τοΰ έν λόγιρ ζητήματος.

Τέλος όσοι έκ τών κ.κ. συναδέλ
φων ένδιαφερονται περισσότερον διά 
τήν καλύτερον παρακολούθησιν τών 
οικοπέδων των καί δέν ενεγραψησαν 
είσέτι ώς μέλη του Συνεταιρισμού, 
ας υποβάλουν α”τησιν έγγραφης των 
καί καταβάλουν το -κάθορισθεν πο- 
σόν (έστω καί διά μηνιαίων δόσεων) 
ινα λάβουν καί συνεταιρικήν μερί
δα, ώστε νά Αποκτήσουν τά δικαιώ
ματα πού αυτήν την στιγμήν δέν έ
χουν ικαί κυρίως νά μετέχουν τών 
Γενικών Συνελεύσεων, ϊνα επιδιώ
ξουν τήν ταχύ,τέραν καί συμψώνως 
πρός τάς Απόψεις των διανομήν τών 
οικοπέδων των.
Άθήναι 1 1.9.64

Μετά τιμής
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1ΩΑΝΝΙΔΗΣ

Οίπτυχιοΰχοι
Αγαπητή «Τραπεζιτική»,

Όμολογώ δτι εξεπλάγην, μετ 
άλλων συναδέλφων, εκ τών δι- 
ατυπουμένων απόψεων είς την 
δημοσιευθ'.ΐσαν είς τό ψύλλον 
σας τής 14.8.64, ειιστολην, υπο 
τον τίτλον «Οί πτυχιοΰχοι». 
Καί διερωτώμαι, εάν ο επιστο
λογράφος «Α», είναι πτυχιοΰ- 
χος, ή τυχόν άποσκοπεΐ εις την 
κατ’ Εμμεσον τρόπον ΰποβοήθη- 
σιν πρός καταβαράθρωσιν τοϋ 
δικαίου αιτήματος τών πτυχιού- 
χων νά τύχουν μιας προωθήσε-

προσφυγής της -εις τας αρμο
δίας Κρατικάς Υπηρεσίας.

Ό Πρόεδρος 
Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ 

Ό Γεν. Γρσμματεύς 
Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ως. Έκτος εάν αυτός εΰρίσκε- 
ται είς προνομιαΰχον τινά θέ- 
σιν καί εχει έκ τών προτέρων 
Ιξησφαλισμένην τήν κρίσιν του 
ως «άρίστου ή διακεκριμένου 
υπαλλήλου».

’Αγνοεί, φαίνεται, δ συνά
δελφος, δτι χαρακτηρισμός υ
παλλήλου, τουλάχιστον εις τήν 
επαρχίαν, ως «άρίστου καί δια
κεκριμένου, έπί τέσσαρας του
λάχιστον φοράς κατά τήν τελευ- 
ταίαν εξαετίαν» αποτελεί ουτο
πίαν καί αρα, μία τοιαΰτη προ- 
υπόδεσις, τιθέμενη, ίαοδυναμεΐ 
πρός αρνησιν έπιλΰσεως τοΰ 
φλέγοντος τούτου ζητήματος. 
Διότι, δλοι οί συνάδελφοι τών 
επαρχιών γνωρίζουν δτι, τό κρι- 
τήριον τό όποιον πολλάκις εχει 
τήν μεγαλυτέραν βαρύτητα είς 
τον χαρακτηρισμόν ενός υπαλ
λήλου, είναι δ χρόνος παραμο
νής έντός τής Τραπέζης πέραν 
τών κανονικών ωρών έργασίας. 
Καί συμβαίνει, υπάλληλος ά'νευ 
πρωτοβουλίας, ικανός νά ακό
λουθή μόνον τήν πιπατημένην, 
καί άνί ανος νά σύνταξη έγγρα
φον έκ δύο σειρών, νά λαμβάνη 
χαρακτηρισμόν καλύτερον ά'λλων 
συναδέλφων του μέ πρωτοβου
λίαν, ευρύτητα πνέύματος καί 
μόρφωσιν, διά τον λόγον δτι, 
κάνει περισσότερον συντροφιάν 
είς τό Κατάστημα άπό τούς τε- 
τευταίους.

’Έχομε δέ πολλά παραδείγμα
τα υπαλλήλων, οί όποιοι, ενώ 
είς τήν έπαρχίαν ήσαν απλώς 
καλοί ή μέτριοι, ή ένίοτε τούς 
έγένετο καί σύστασις νά βελτι
ωθούν, μετατεθέντες εις τό 
Κέντρον ένεθουσίασαν τούς συ
ναδέλφους των καί τούς προϊ
σταμένους, καί έθεωρήθησαν ε
ξαιρετικοί υπάλληλοι Άπόδει- 
ξις δτι τά κριτήρια δέν είναι 
πάντοτε τά ίδια, αντικειμενικά, 
ως εδει. Διά νά άφήσω τον πα
ράγοντα τής ανθρώπινης αδυνα
μίας, προκειμένου, προϊστάμε
νοι μή πτυχιοΰχοι, νά κρίνουν 
υφισταμένους των πτυχιούχους 
-Ανωτάτων Σχολών.

’Αλλά ερωτώ περαιτέρω τον 
συνάδελφον έπιστολογράφον: 
Ποιαν έννοιαν έχει, ή προτεινο- 
μένη ως διάταξις τοΰ ’Οργανι
σμού, καθ’ ήν, οί λαμβάνοντες 
τό πτυχίον κατά τήν διάρκειαν 
τής έν τή Τραπέζη υπηρεσίας 
των, νά αποκτούν δικαίωμα 
κρίσεως μετά τριετίαν άπό τής 
λήψεως αύτοΰ, καί ούσιαστικώς 
μετά τετραετίαν, αφού άναφέ- 
ρει Ιανουάριον, τοΰ επομένου 
τής συμπληρώσεως τής τριετίας 
έτους; Προφανώς επειδή δι’ αυ
τούς δ άγων πρός λήψιν τοΰ 
πτυχίου είναι σκληρότερος !

Πόσον δέ καί δ ίδιος δ επιστο
λογράφος πιστεύει εις τήν προ- 
σφορότητα τών ύπ’ αύιοϋ προ- 
τιινομένων, καταφαίνεται έκ τής 
φράσεώς του δτι, «μειώνουν ση
μαντικούς τον αριθμόν τών οΰ
τω προακτέων...»

Οί πτυχιοΰχοι λοιπόν τών 'Α
νωτάτων Σχολών τραπεζοϋπάλ- 
ληλοι, έκρίθησαν πολλάκις, καί 
γραπτώς καί προφορικώς από 
καθηγητάς Πανεπιστημίου καί 
επιστήμονας μέ διεθνή φημην 
ακόμη, άποδεδειγμένως δέ έχουν 
άποκτήσει γνώσεις νομικάς, οι
κονομολογικός καί έμπορικας, 
ίκανάς διά νά τούς βοηθήσουν 
νά προσφέρουν άνωτέρας υπη
ρεσίας, νά εκπροσωπούν αξιο
πρεπούς έν παντί τήν Τράπεζαν, 
νά διασφαλίζουν καλύτερον τά 
συμφέροντα της κατά τάς συ- 
ναλλαγάς καί έν γένει νά υπη
ρετούν ώς στελέχη της.

Μέ αυτά βεβαίως, δέν θέλω 
νά μειώσω καί τήν ικανότητα 
καί τά προσόντα πού ασφαλώς 
παρουσιάζουν καί μή πτυχίου 
χοι υπάλληλοι. Ούτε, φυσικά 
πρέπει νά άπο ·λεισθή καί τό 
γεγονός, υπάλληλος πτυχιοΰχος 
νά μή άνταποκρίνεται πλήρως 
είς τάς απαιτήσεις τής Τραπέ
ζης. Αυτό δμως, κατ’ έξαίρεσίν, 
φρονώ, καί περί τής έξαιρέσεως 
αυτής ά'ς προβλέψη ό Όργανι-

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ QPA
ΝΕΑ ΑΠΕΙΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ 
TON TAMEIQN ΥΓΕΙΑΣ

Άπό άφορμή τό ψηφίσθέν 
αιφνιδιαστικά Νομοσχέδιο 
περί Υπουργείου Υγιεινής 
οί Σύλλογοι άπέστειλαν τά 
άκόλουθα τηλεγραφήματα: 

Στρατηγόν
Παυσανίαν Κατσώιαν 
Βουλευτήν Αθηνών 
’Ενταύθα
Παρακαλοΰμεν γνωρίσατέ 
μας ένδεχομένας Επιπτώ
σεις ύπό ψήφισιν Ν.Δ. έπί 
θέσεως Ταμείων μαςΎγείας 
STOP Παρακαλοΰμεν όρί- 
σατε συνάντησιν πρός σχε
τικήν συζήτησιν.
Σύλλογοι Προσωπικού 
Έθνοτραπέζης

Κυρίους
Ίωάννην Άλευραν 
Ίωάννην Τσιριμώκον 
Ίωάννην Κουτσοχέραν 
Σταύρον Ήλιόπουλον 
Άριστείδην Δημητρατον 
Δ Στρατήν 
Βουλευτάς Αθηνών 
’Ενταύθα
Παρακαλοΰμεν ελέγξατε 
περιεχόμενον Ν.Δ. περί Υ
πουργείου Υγιεινής STOP 
Άνησυχοΰμεν δΓ έπιπτώ- 
σεις έπί ύποστάσεως καί

αύτοτελείας Ταμείων Ύ
γείας STOP Δηλοΰμεν μέθ’ 
ετέρων έργαζομένων ουδό
λως δεχθώμεν προσβολήν 
άσφαλίσεώς μας STOP Πα
ρακαλοΰμεν ένεργήσατε 
αυθημερόν.
Σύλλογοι Προσωπικοΰ 
Έθνοτραπέζης

Κύριον
Γεώργιον Μαντέλλον 
Πρόεδρον ΟΤΟΕ 
Ακαδημίας 23 
ΈνταΟθα
Παρακ λοΰμεν έλέγξατε 
πάραυτα περιεχόμενον αίφ- 
νιδιαστικώς u ηφίζομένου 
Ν.Δ. Υπουργείου Υγιεινής 
καί επιπτώσεις έπί θέσεως 
Ταμείων Ύγείας STOP 
Συγκαλέσατε έντός ημέρας 
Εκτελεστικόν καί προέδρους 
ένημέρωσιν καί ένδεχομέ- 
νην άμεσον άντιμετώπισιν. 
Σύλλογοι Προσωπικοΰ 
Έθνοτραπέζης 
Μέχρι τήν διευκρίνιση τής 

ύποθέσεως δλος ό κλάδος θά 
βρίσκεται σέ έπιφυλσκή γιά 
τήν άντιμετώπισι κάθε άπει- 
λής εναντίον τών ’Ασφαλι
στικών μας ’Οργανισμών.

ΣΤΟ Α1ΑΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΕΖΗΤΗΟΗ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΙ ΤΟΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΑΣ

Η ΔΠΟΦΑΣΙ ΕΝΤΟΣ 15ΘΗΜΕΡΟΥ
Συνεζητήθη χθές στο Δι

αιτητικό Δικαστήριο ή προ
σφυγή τής ΟΤΟΕ γιά τήν αΰ 
ξησι μισθών τών τραπεζοϋ- 
παλλήλων. Κατά τήν συζήτη- 
σι, οί έργοδόται έπέμειναν 
στήν άρχική τους θέσι γιά 
αυξησι 5ο)ο άπό 1.1.65, ένώ

ή 'Ομοσπονδία έμμένει ατό 
αίτημα τής αύξήσεως τών ά- 
ποδοχών μας κατά 20ο)ο άπό 
1.1.1964.

’Αναμένεται ή έκδοσι τής 
άποφάσεως τοΰ δικαστηρίου 
έντός 15θημέρου.

ΔΟΡΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΝ 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΝ

Προκειμένου τό Διοικητικόν Συμ
βούλων νά -πιροβή καί έφέτος στη 
διανομή δώρων στα τταιδιά τών με
λών τοΰ Συλλόγου άττό ηλικίας δύο 
μέχρι δώδεκα ετών, έττ ευκαιρία 
τών Εορτών τών Χριστουγέννων καί 
Νέου "Ετους, καλεΐ ιμέ άνακοίνωσί 
του, τούς Ενδιαφερομένους νά παρα
δώσουν ή νά άποστείλουν στα Γρα
φεία του, σχετικές δηλώσεις μέχρι 
τής 30.9.1964 τό άργότερον.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ 

ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΟΣ ΤΗΣ Γ Σ Ε Ε-

σμός καί δχι περί τοϋ κανονος.
Καί διά νά τελειώνω, άπό ό

τι έχω ύπ’ όψιν μου, μόνον εις 
τήν Εθνικήν Τράπεζαν οί πτυ- 
χιοΰχοι δέν έτυχον προωθήσεως 
τίνος. Τουναντίον, καί είς τήν 
Τράπεζαν τής Ελλάδος καί εις 
τήν Εμπορικήν καί είς τήν ’Α
γροτικήν, όλοι εύρίσκονται προ
ωθημένοι, είς τήν τελευταίαν δέ 
διά τοΰ προκηρυχθέντος Εσχά
τως διαγωνισμού προσλήψεως 
πτυχιούχων τραπεζικής υπηρε
σίας, πληροφορούμενα ότι θά 
γίνη ή πρόσληψις μέ τον βαθ
μόν τοΰ Βοηθού, καί μάλλον 
τοΰ Ύπολογιστοΰ, ώς λαμβάνε- 
ται διά τοΰ ’Οργανισμού μέριμ
να. Είς τήν Εθνικήν όμως δέν 
κατηργήθη ούτε δ χρόνος προ 
σωρινότητος τών πτυχιούχων.

Άς ελπίσωμεν ότι αί άδικίαι 
θά θεραπευθοΰν διά τοΰ νέου 
’Οργανισμού.
Μετά συναδελφικών χαιρετισμών 

« Πτυχιοΰχος»

"Οπως άνεκοίνωσε ή Εκτε
λεστική έπιτροπή τών «115» 
πολλές οργανώσεις τής συ
νεργασίας, μεταξύ τών όποι
ων τό σωματεΐον ήθοποιών, 
έμποροϋπαλλήλων, όμοσπον- 
δίες λογιστών, τύπου κλπ., 
προσέφυγαν στόν Πρόεδρο 
Πρωτοδικών καί έζήτησαν νά 
δοθή εγκαίρως εύρεΐα δημο- 
σιότης τής δικασίμου γ ι ό 
τόν διορισμό τής προσωρινής 
διοικήσεως τής Γ.Σ.Ε.Ε.

Ή Ενέργεια αυτή Εκρίθη 
άναγκαία, γιά νά άποτραπή 
ό αιφνιδιαστικός καί κατά 
πραξικοπηματικό τρόπο διο
ρισμός τής προσωρινής διοι- 
κήσεως ό όποιος έπιχειρεΐται 
έκ μέρους τών διαφόρων πα
ραγόντων - ύποστηρικτών τών 
κινήσεων τών φίλων τοΰ Μα- 
κρή.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΗ 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΜΑΣ

Ό σδ. Άνδρέας Άναστασάκης — 
Ταμίας τοΰ Συλλόγου Βοηθητικού 
Προσωπικού ΕΤΕ, έξελέγη Πρόε
δρος τοΰ Δημοτικού Συμβουλίου Ν. 
Λιοσίων.

Ή τιμητική έκλογή του — ήλθε 
πρώτος είς τον συνδυασμόν — αντα
νακλά είς όλον τόν κλάδον, ό όποιος 
καί τοΰ έκφράζει τά θερμά του συγ
χαρητήρια.


