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ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Στον αδιάλειπτο άγώνα για την ανάκτηση τών κατα- 
ιτατηβέντων μέ τον ίσχύοντα Οργανισμό και τών λοιπών 
άντεργατικών νόμων δικαιωμάτων του τό προσωπικό τής 
Τραπέζης δέν αντιμετωπίζει μόνο τής Διοικήσεως την δι~ 
στακτικότητα — συμπεριφορά συνηθισμένη και στους πλέον 
προοδευτικούς Εργοδότες.

'Ολοένα και περισσότερο καθίσταται έκδηλη ή αντί
δραση τών πάσης φύσεως «μικροομάδων» πού αποτελούνται 
άπό «συναδέλφους» οί όποιοι εύνοήθησαν σκανδαλωδώς ή 
καί συμπτωματικώς καί πού άπό φόβο μήπως χάσουν τά 
παρανόμως καί άνηθίκως «κτηθέντα» προσπαθούν μέ όλες 
τις δυνάμεις νά έμπνεΰσουν «ανησυχίας» στην Διοίκηση μέ 
Εντεχνη καλλιέργεια τού μύθου ότι οί έπιδιώμενες άπό την 
Έκπροσώπιση τροποποιήσεως τού ’Οργανισμού θά έχουν 
σάν συνέπεια μεγάλης έκτάσεως «αναταραχήν» καί δυσβά
στακτες οικοδομικές υποχρεώσεις.

Αλλά ό μύθος δέν άποτελεΐ στην Εποχή μας πειστικό 
Επιχείρημα. ’Έτσι, γρήγορα άπεκαλύφθη ότι: ή μέν δήθεν 
«αναταραχή» αποβλέπει απλώς στήν Επίτευξη δυο κρυ
στάλλινων σκοπών γιά τούς όποιους κανένας στοιχειωδώς 
καλής πίσεως καί νοήμων συνάδελφος μπορεί νά εχη αντιρ
ρήσεις:

α) Την ίση μεταχείριση συναδέλφων τής ιδίας κατη
γορίας.

β) Τήν ίση μεταχείριση τών ύπηρετούντων στήν Ε
θνική Τοάπεζα προς τούς συναδέλφους τους τών άλλων με
γάλων Τραπεζών.

Οί δέ δήθεν δυσβάστακτες οικονομικές ύποχρεώσεις 
κλιμακούμενες κατά τήν σχετική πρόταση τής Έκπροσω- 
πήσεως καθίστανται σχεδόν ανεπαίσθητες.

Ή αποκάλυψη τής αλήθειας καί ή πιθανότητα νά «π&- 
ρασυρθή» άπ’ αυτήν ή Διοίκηση, ένέβαλε τούς «καλούς», 
αύτούς συναδέλφους σέ αμηχανία. Παρ’ όλα αΰτά δέν άπε- 
θαρρύνθησαν. Προκλητικοί «καρριερίσται» δέν δίστασαν νά 
βάλουν σέ Εφαρμογή άλλο σατανικό καί άντισυναδελφικό 
σχέδιο. Γνωρίζοντας, λόγω τής θέσεώς τους, κάθε ρωγμή 
τής Τραπέζης, βρίσκουν συναδέλφους δήθεν «θιγομένους» 
άπό τί τροποποιήσεις — τών οποίων οί γενικές Επιπτώ
σεις πάνω στήν VALEUR δέν έχουν ακόμα γενικά σταθμι- 
σθή — καί προσπαθούν νά τούς κινητοποιήσουν μέ τήν μιά 
ή τήν άλλη πρόφαση Εναντίον τής Έκπροσωπήσεως καί μέ 
απώτερο, αλλά Εμφανέστατο σκοπό, νά ματαιώσουν τήν με
ταβολή τού αμαρτωλού STATUS QUO.

Είναι περιττό νά λεχθή ότι ή ανενδοίαστη αύτή τακτι
κή Εκείνων πού άναρριχήθηκαν άνωμάλως σέ καίριες θέ
σεις τού μηχανισμού τής Τραπέζης δέν θά πετύχη τελικά 
τον σκοπό της. Μπορεί όμως νά παρέλκυση ώρισμένες 
λύσεις καί Εδώ πρέπει νά έπιστήσουμε τήν προσοχή τών 
ολίγων πού παρασύρανται άπό τούς «καλοθελητάς» συνα
δέλφους. Καί τούς καλούμε νά λάβουν ύπ’ όψη του ότι:

Τήν στιγμή αύτή βρίσκεται σέ Εξέλιξη, υστέρα άπό 
τις προαναφερθεΐσες άντιδράσεις τών έλέω εύνοιας κατε- 
χόντων υψηλές θέσεις, μιά πραγματική «μάχη». Είναι ά- 
πολύτως φυσικό νά έκτελοΰνται καί άπό τις δυο πλευρές 
Ελιγμοί, νά έγκα,ταλείπωνται φαινομενι
κά ώρισμένα Εδάφη γιά νά προετοιμασθή ή διείσδυση άπό 
άλλον τομέα πού προσφέρεται καλλίτερα γιά τον σκοπό 
αΰτό καί πού δυνατόν νά διασφάλιση μέ άλλο τρόπο τον έ
λεγχο «έκκενωθείσης» περιοχής (αιτήματος).

Ευνόητο είναι ότι κχτά τήν Εξέλιξη τής «μάχης» άπαι- 
τεΐται μεγάλη προσοχή στήν άσκηση κριτικής. Κάθε υπό
δειξη προς τήν Εκπροσώπηση είναι εύπρόσδεκτη καί λαμ- 
βάνεται σοβαρά ύπ’ όψη μέσα στο πλαίσιο τού γενικού 
σχεδίου καί τών έναλλασσομένων συνθηκών. ’Αποβαίνει ό
μως καταστρεπτική ή Εκδήλωση άντιδράσεων «προς τά έ
ξω» οί όποιες μπορεί νά βοηθήσουν τον άντίπαλο ν’ άπο- 
φύγη νά προβή καί σέ υποχωρήσεις πού έχουν άποφασι- 
σθή άπό τον ’ίδιο μέ τελικό αποτέλεσμα νά μήν ωφεληθούν 
άλλοι συνάδελφοι άλλά ούτε καί οί προώρως ή άμελετήτως 
ύστερα άπό έντεχνη Εξώθηση ένιστάμενοι.

Ή Εκπροσώπηση άπέδειξε στο παρελθόν, πρόσφατο 
καί απώτερο, καί τήν έμμονή της στήν Επιδίωξη τού έκά- 
στοτε τιθέμενου σκοπού καί τήν άπό τήν άποκτηθεΐσα πεί
ρα δεξιότητά της νά πετύχη τις καλλίτερες δυνατές λύσεις.

Δέν είναι σκόπιμο νά ύπομνησθοΰν καί μάλιστα έγ- 
γράφως, συγκεκριμένες (καί ώρισμένες άπ’ αύτές πολύ 
χαρακτηριστικές) περιπτώσεις τις όποιες, κάθε συνάδελ
φος πού παρακολουθεί στοιχειωδώς τήν Εξέλιξη τών ζητη
μάτων μας, γνωρίζει κάλλιστα.

Επιβάλλεται συνεπώς, όσο ποτέ άλλοτε, ή συσπείρω
ση όλων μας γύρω άπό τήν Εκπροσώπηση καί άπόρριψη

(Συνέχεια στήν 2α σελίδα)

Άπεφασίσΰη κάθοδος σέ άπεργία όλων 
τών συναδέλφων Άάηνών - Πειραιώς 
φ Τετάρτη, τρίωρη στάση - Σάββατο 
24ωρη άπεργία # Τά προηγηάέντα της 
άποφάσεως της'Ομοσπονδίας @Καταγ
γελίες γιά τά συμβαίνοντα στο συγ
κρότημα Άνδρεάδη.

Σέ κοινή σύσκεψη τού ’Εκτελεστικού Συμβουλίου τής 
ΟΤΟΕ καί τών προέδρων τών Συλλόγων πού πραγματο
ποιήθηκε στις 2)12 άπεφασίσθη όπως κινητοποιηθή ολό
κληρος ό κλάδος γιά τήν κατά 25ο)ο αύξηση τών αποδοχών 
καί τήν περιφρούρηση τής άνεξαρτησίας τών ’Ασφαλιστικών 
μας ’Οργανισμών, πού άπειλοϋνται άπό νέους κινδύνους.

Σάν πρώτη Εκδήλωση άπεφασίσθη όπως όλοι οί Τραπε- 
ζοϋπάλληλοι τής περιοχής ’Αθηνών - Πειραιώς κατέλθουν 
σέ τρίωρη στάση εργασίας τήν Τετάρτη καί σέ 24ωρη άπερ
γία τό Σάββατο. Σέ περίπτωση δέ πού δέν γίνουν δεκτά 
τά αίτήματά μας, ή άπεργία θά έπεκταθή καί στά Επαρχια
κά καταστήματα, θά είναι δέ διαρκείας.

Δημοσιεύουμε παρακάτω όλα τά προηγηθέντα τής άπο
φάσεως γιά άπεργιακή Εκδήλωση.

στήν Γενεύη καί τις Διεθνείς καί Ε
θνικές Συνομοσπονδίες καί ‘Ομο
σπονδίες.

4) Νά έπιδιωχθή ή κατάθεση ερω- 
τήσεως στήν Βουλή άπό βουλευτές 
δλων τών Κομμάτων.

5) Νά στινματίση ή ‘Ομοσπονδία 
τούς πρωτεργάτες τής προδοσίας.

6) Νά όργανωθη ειδική πρές-κόμ- 
φερενς τής Ο.Τ.Ο.Ε πρός τούς Συν
τάκτες τοΰ Ελληνικού καί ξένου τύ
που.

Ή πρώτη κοινή 
συνεδρίαση

Τήν 10)11 στήν Λέσχη του Συλ
λόγου Υπαλλήλων ’Αγροτικής Τρα
πέζης συνήλθε τό Γενικό Συμβούλιο 
τής ‘Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλλη
λικών 'Οργανώσεων Ελλάδος σέ 
κοινή συνεδρίαση μετά τών Διοικη
τικών Συμβουλίων τών Συλλόγων 
τών Τραπεζικών Υπαλλήλων καί έ
λαβαν αποφάσεις έπί τής μορφής 
τών ενεργειών καί τών αγώνων, οί ό
ποιοι θά άκολουθήοουν μέ άντικεί- 
μενο τήν Επίλυση τών αιτημάτων τοΰ 
κλάδου καί ιδιαίτερα: α) μισθολο- 
γικοΰ, 6) κατοχυρώσεως τής άσφαλί- 
σεώς των άπό πάσης προσβολής, 
γ) ωραρίου 39 ωρών έβδομαδιαίως 
σέ όλη τή χώρα, 6) έξουδετερώσεως 
τών παροινόμων Ενεργειών τής Διοι- 
κήσεως τής Εμπορικής Τραπέζης 
πρός διάλυση τής νομίμου Συνδικα
λιστικής Όργανώσεως τών Υπαλ
λήλων της.

Στο τελευταίο θέμα όλες οί 'Ορ
γανώσεις τών Τραπεζικών Υπαλλή
λων αποδίδουν μεγίστη σημασία λό- 
γφ τών συνεπειών πού έχει σέ ολό
κληρο τον κλάδο, είναι δέ αποφασι
σμένες νά άντιδράσουν καί μέ τά 
πιο δυναμικά μέσα προκειμένου νά 
περιφρουρήσουν τήν ακεραιότητα τής 
δυνάμεως καί τήν ένότητά τους.

Κατόπιν μάλιστα τών τελευταίων 
Ενεργειών τοΰ συγκροτήματος Άν
δρεάδη σέ βάρος τής ‘Ομοσπονδίας 
μας στο πρόσωπο τοΰ Γενικοΰ Γραμ- 
ματέως της καί τών προσπαθειών 
τοΰ 'ίδιου συγκροτήματος γιά Επα
ναφορά τής απογευματινής Εργασί
ας σέ όλους τούς Τραπεζικούς Υ
παλλήλους, ό κ. Άνδρεάδης άνεκη- 
ρύχθη 6 ύπ’ άριθ. 1 Εχθρός τού κλά
δου.

Στήν 'ίδια σύσκεψη κατεδικάσθη 
καί άπεδοκιμάσθη ή ακολουθούμενη 
άπό τήν Διοίκηση τοΰ ’Εργατικού 
Κέντρου ’Αθηνών ώς καί άλλων 'Ερ
γατικών Κέντρων καί ‘Ομοσπονδι
ών, τακτική διαγραφών βασικών Σω
ματείων καί ’(Οργανώσεων καί έδη- 
λώθη ότι ή ‘Ομοσπονδία Τραπεζι
κών Υπαλλήλων θά άγωνισθή μέ ό
λες της τις δυνάμεις γιά τήν κάθαρ
ση καί τον Εκδημοκρατισμό τοΰ Συν
δικαλιστικού κινήματος τής Χώρας.

Γιά όλα τά παραπάνω· θέματα 
έξουσιοδοτήθη έν λευκώ τά 'Εκτελε
στικό Συμβούλιο τής ΟΤΟΕ γιά τήν 
δραστηριοποίηση καί κινητοποίηση 
τοΰ κλάδου.

Γιά τήν ’Εμπορική 
Τράπεζα

Εΐδικώτερα πάνω στο θέμα τής 
καταστάσεως πού Επικρατεί στήν 
’Εμπορική Τράπεζα, έλήφθησαν οί 
ακόλουθες αποφάσεις:

1) Νά ύποβληθή υπόμνημα γιά 
τήν κατάσταση, πού Επικρατεί στήν 
’Εμπορική Τράπεζα: στήν Κυβέρνη
ση, τήν Βουλή, τον Τύπο κ.τ.λ

2) Νά καταγγελθή ή κατάσταση 
αυτή στά Επιστημονικά Σωματεία 
καί ‘Ομοσπονδίες, τό Ε.Κ.Α., τήν 
Γ.Σ.Ε.Ε. κ.τ.λ.

3) Νά καταγγελθή στήν Διεθνή 
'Οργάνωση ’Εργασίας πού Εδρεύει

(Συνέχεια στήν 3η σελίδα)

Σύσταση
¥έ©@ Στεγαστι«©ϋ 

ΖηνεταιριορΘύ

Μέ την συνεργασία συναδέλφων 
όλων τών Τραπεζών συνεστήθη στε
γαστικός συνεταιρισμός κάτω άπό 
τήν Επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΣΤΈ
ΓΑΣΉ ΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛ
ΛΑΔΟΣ ΣΥΝ. Π.Ε.».

Τά ιδρυτικά μέλη τοΰ συνεταιρι-: 
σμοΰ στήν πρώτη του συνέλευση έ- ί 
ξέλεξαν τό πρώτο Διοικητικό καί 
’Εποπτικό Συμβούλιο τό όποιο συ- 
νεκροτήθη σέ σώμα ώς ακολούθως: ;

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:! 
Πρόεδρος: Σωκράτης Ίωαννίδης:
(Εθνικής), Α' ’Αντιπρόεδρος: Σω
τήριος ’Αντωνίου (’Εμπορικής), Β' 
’Αντιπρόεδρος: Κώστας Παπανικο- 
λάου (τ. Αθηνών), Γεν. Γραμμα- 
τεύς: Χρυσούλα Δημοπούλου (Ίονι- 
κής - Λαϊκής), ιΕίδ. Γραμματεύς: 
Δημήτριος Βασιλείου (Ίονικής - 
Λαϊκής), Ταμίας: Κώστας Κυ- 
ριακίδης (τ. ’Αθηνών), Μέλη: Σπΰ- 
ρος Διλιντάς (’Εθνικής), Νικόλαος 
Μαγγιώρης (’Εθνικής Κτηματικής), 
Δημήτριος Παπαταξιάρχης (’Εθνι
κής)·

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤI ΚΟ I : Νικόλα
ος Κουϊρίνης (’Εθνικής), ’Ισμήνη 
Μαγγιά (’Εθνικής), Γεώργιος Σκα-j 
φίδας (’Εθνικής) καί Θεόδωρος 1 
Σκρίκας (Τραπ. Ελλάδος).

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Προ
ϊστάμενος: Γεώργιος Καραπάνος
(’Εθνικής), Αναπληρωτής: Θεόδω
ρος Γεωργίτσος (’Εμπορικής Γΐι- 
στεως), Μέλη: Θωμάς ή Άμύντας 
Ίωαννίδης (’Εθνικής Κτηματικής), 
’Ιορδάνης Παπαδόπουλος (Ίονικής- 
Λαϊκής) καί Όδυσσέας Παπαθανα
σίου (’Εθνικής).

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤ I Κ Ο I : Γεώργι
ος Τσίκας (’Εθνικής Κτηματικής) 
καί ’Αλέξανδρος Χατζόπουλος (’Ε
θνικής).

Μέ ανακοίνωσή του, τό Δ.Σ. το
νίζει ότι μέ τήν κοινή συνεργασία 
όλων τών Τραπεζουπαλλήλων στον 
τομέα τής στεγάσεως, δημιουργούν- j 
ται οί προϋποθέσεις γιά τήν πλήρη ■ 
εξυπηρέτηση τού Τραπεζικού κό- j 
σμου καί ότι σύντομα θά βρεθή στήν " 
εύχάριστη θέση ν’ άναγγείλη τά 
πρώτα ικανοποιητικά επιτεύγματα, ι

ΜΟΡΦΕΣ ΠΟΥ ΣΗΜΑΔΕΨΑΝ Τί ΠϋΡΕΑΒΟΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
Τό δεύτερο μέρος τής ιστορικής μονογραφίας 
τοΰ σδ. κ. ΤΑΚΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

Γ ράφτηκε στά νομικά. «Έτι/ττωσε 
εις τοΰ Περρή καί μπιλλιέτα: Ιωάν
νης Δροσόπουλος, φοιτητής τής νο
μικής», έγραψε σ’ ένα άρθρο του ό 
Γ. Α. Βλάχος*. Καί συνέχεια:«’Η
ταν τότε ή καλή έποχή, τά 1887, ή 
φθηνή ζωή, τό ρομαντικά βράδια εις 
τήν Νεάπολη και τά Έξάρχεια, τις

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ
ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ

Στο τελευταίο φύλλο 
τής «Τραπεζιτικής», έδη- 
μοσιεύθη, άπό άντίδραση 
πρός τήν έξαγγελθεΐσα 'ί
δρυση χωριστικής κινήσε- 
ως Ταμιακών 'Υπαλλή
λων, άρθρίδιο περιέχον 
φράσεις δυνάμενες νά θεω
ρηθούν ότι θίγουν τούς 
πρωτεργάτες τής κινήσεως.

’Αντιλαμβάνεται ό καθέ
νας δτι μοναδικός σκοπός 
τής Συντακτικής Επιτρο
πής τής «Τραπεζιτικής» ύ- 
πήρξεν ή σέ έντονο τόνο 
άποδοκιμασία τής έν προ- 
κειμένω κινήσεως, δοθέν- 
τος ότι ή μεγάλη πλειοψη- 
φία τών συναδέλφων έ'χει 
ταχθή ύπέρ τής συσπειρώ- 
σεως όλων τών δυνάμεων 
τοΰ Προσωπικού καί εργά
ζεται μέ φανατισμό γιά τήν 
ταχεία πραγματοποίησή 
της, ούδεμία δέ πρόθεση εί
χε νά θίξη ούτε ώρισμέ- j 
νους συναδέλφους προσω- 
πικώς ούτε πολύ περισσό
τερο τήν συμπαθή καί κα- 
ταφώρως αδικούμενη κα
τηγορία τών Ταμιακών.

’Ήδη, κατά τήν πραγμα- 
τοποιηθεΐσα τήν 24/11/65 
συγκέντρωση τών Ταμια
κών συναδέλφων στή Λέ
σχη μας έδόθησαν, έκ μέ
ρους τών παρισταμένων 
συλλογικών εκπροσώπων, 
πλήρεις εξηγήσεις άναφο- 
ρικά μέ τήν θέση τού Συλ
λογικού ’Οργάνου έναντι 
τών Ταμιακών καί τήν μέλ- 
λουσα νά άκολουθηθή τα
κτική γιά τήν προώθηση 
τών είδικωτέρων θεμάτων 
τήςέν προκειμένω κατηγο
ρίας.

Έξ άλλου, κατά τήν έν 
λόγω συγκέντρωση έ ξ ε- 
φράσθη ομόφωνη ή θέληση 
τών Ταμιακών συναδέλ
φων νά παραμείνουν στούς 
κόλπους τού Συλλόγου μας 
καί νά επιδιώξουν 6Γ αύ- 
τοΰ τήν άρση τών εις βά
ρος τους άδικιών.

Πέραν τών δοθεισών ε
κατέρωθεν εξηγήσεων, ή 
Συντακτική Επιτροπή τής 
«Τραπεζιτικής», εκφράζει 
τήν λύπη της γιά τις άτυ- 
χεΐς φράσεις τού προανα- 
φερθέντος άρθριδίου καί έ- 
παναλαμβάνει ότι μοναδι
κή επιδίωξή της είναι ή 
σψυρηλάτηση τής ένότητος 
τού Προσωπικού καί ή προ
ώθηση τών ζητημάτων του 
μέ αύτήν.

φοιτητικές γειτονιές, τό έστιατόριον 
τού Κοίψή, όπου έτρωγαν οί φοιτη
τές μέ τό τίποτα, τό καφενεΐον του 
Καρατζά, όπου μέσα σέ σύννεφα 
καπνού έδούλευε τά βραδάκια τά 
τάβλι, καί, παρέκει, απέναντι άπό 
τό Πανεπιστήμιο, ωσάν Εχθρός καί 
αντίπαλός του τό καφενεΐον του 
Γαμβέτα, πού είχε δανεισθή τό όνο
μά του άπό τάν μεγάλον Γ άλλον ρή
τορα τών οδοφραγμάτων τού 1870, 
και ήταν κέντρον πολιτικολογίας 
νέων ιδεών καί Εθνικών Εξάψεων. ’Ε
κεί, εις αύτήν τήν νεανικήν ατμό
σφαιραν τού ρομαντισμού, τών τρο
μακτικών πατριωτισμών, τής εύγενε- 
στάτης καθαρευούσης, τών πανεπι
στημιακών καυγάδων, τής βραδυνής 
καντάδας καί τοΰ «Υπογείου Παρα
δείσου», όπου τις νύκτες ξένα πτη
νά έκελάδουν κάπου έκει εις τήν αρ
χήν τής όδοΰ Αθήνας, άνεπτύχθη ό 
νεαρός φοιτητής. . . ».

Ωστόσο, άς μη νομιστή ότι ό φοι
τητής τής νομικής ’Ιωάννης Δροσό
πουλος δέθηκε μέ τό κλίμα, αύτής 
τής ατμόσφαιρας. 'Αντίθετα, τον γύ
ρευαν οί φίλοι του γιά τά ξεψαντώ- 
ματά τους, καί δέν τον εϋρισκαν. 
Τον καλοΰσαν, κΓ έκεΐνος παρ’ όλη 
του τήν αγάπη γιά τις χαρές τής 
ζωής καί τής νειότης, άρνιόταν Επί
μονα τις προσκλήσεις. "Οπως ό "ί

διος ό Βλάχος γράφει: «έκτος άπ" 
τά νομικά του, τό Ρωμαϊκόν καί τό 
Διεθνές, έκτος άπό τά γαλλικά, πού 
τό είχε βάλει πείσμα νά μάθη, είχε 
πέσει καί εις τά λογιστικά. . .».

Ό Δροσόπουλος Ετοιμαζόταν γιά 
τήν Τράπεζα. ‘Ο θείος του αγρυ
πνούσε. Τό αγόρι έπρεπε νά γίνη 
άνθρωπος, πού θά πή: μιά οντότη
τα, μιά παρουσία υπεύθυνη γιά τήν 
ίδια τήν ύπαρξή της. Α,ύτό τό εΤχε 
■'αταλάβει ώς τά κατάβαθά του τό 
χωριατόπουλό τής μικρής Σούρπης. 
Πέρα άπ' τή ρομαντική άτμόσφαιρα 
πού περιέρεε τήν έποχή του, έβλε
πε νά διαγράφεται μέ απόλυτη κα
θαρότητα ή πρακτική ανάγκη: τά 
λόγια νά γίνουν έργα, γιά νά μπό
ρεση κάποτε ή πατρίδα νά θεμελιώ- 
ση απάνω σέ γερές βάσεις τήν ανά
πτυξη καί τήν πρόοδό της.

’Εκείνη τήν έποχή ό χαρακτήρας 
τής έλληνικής οικονομίας ήταν, αν 
όχι άποκλειοπικά, ωστόσο κυρίως 
γεωργικός, καί μάλιστα τής κλει
στής μορφής, μέ τούς αγρότες μας 
περιωρισμένους σέ καλλιέργειες τέ
τοιες καί τόσες, όσο νά καλύπτουν 
τις στοιχειωδέστερες προσωπικές 
τους ανάγκες διατροφής καί ντυσίμα
τος χωρίς άλλο Ενδιαφέρον γιά Εκ
μεταλλεύσεις, πού θά μπορούσαν νά 
αΰξήσουν τό εισόδημά τους. ‘Ως κΓ 
αύτή άκόμα ή Εμπορική διακίνηση 
τών προϊόντων τους ήταν μάλλον υ
ποτυπώδης, αφού ή ολοκληρωτική 
σχεδόν έλλειψη συγκοινωνιών μπόδι
ζε τή μεταφορά τών αγαθών, ένώ, ό
που τήν έπέτρεπε, παρενέβαιναν τά 
υπέρογκα μεταφορικά έξοδα, γιά νά 
τινάξουν κάθε σχετική προσπάθεια 
στον αέρα.

ΚΓ όμως, τά χρόνια Εκείνα έφτα
ναν στην Ελλάδα άπ’ τή μακρυνή 
Ευρώπη ειδήσεις, πού «ιλοΰσαν γιά 
μιά χωρίς προηγούμενο ανάπτυξη 
τής βιομηχοα/ίας. ’Ακόμα, στις Ελ
ληνικές άγορές έφταναν προϊόντα 
άπ’ αύτές τις βιομηχανίες, μάλιστα 
καμωμένα άπό πρώτες ύλες πού α
γοράζονταν άπ’ την ‘Ελλάδα. Τό 
Ελληνικό δαιμόνιο άρχισε νά κεντρί
ζεται, κΓ οί ανοργάνωτες κΓ ασή
μαντες οικιακές βιοτεχνίες, μέ πολύ 
άργό βέβαια ρυθμό, άλλ' οπωσδή
ποτε θετικά, έπιασαν νά έπεκτείνων- 
ται, απλώνοντας τή δραστηριότητά 
τους σ’ ευρύτερο οικονομικό χώρο, 
μέ μεγαλύτερες προοπτικές. "Αρχι
σαν νά μετατρέπωνται σέ βιομηχα
νίες, πού κύριος σκοπός τους 
ήταν ή πληθοπαραγωγή. Τά 
Εργοστάσια πού ιδρύονταν ήταν κυ
ρίως: Ελαιοτριβεία, αλευρόμυλοι,
βυρσοδεψεία, κλωστήρια, ύφαντήρια, 
μεταξουργεία, μηχανουργεία. Πα
ράλληλα, άρχισαν νά ψκιάχνωνται 
δρόμοι, νά δημιουργούνται συγκοι
νωνιακά δίκτυα, νά στρώνωνται σι
δηροδρομικές γραμμές. Αναπτύχτη-

* Έφημερίς «Ή Καθημερινή», 30 
Δεκ. 1937 : «’Ιωάννης Δροσόπου
λος» ύπό Γ.Α.Β.



ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
(Συνεχεία από τήν 1η σελίδα)

των σκοπίμως συνήθως τιθέμενων σέ κυκλοφορία φημών 
για τήν έξέλιξη τής πορείας τού ένός ή τού άλλου θέμα
τος. Ή Εκπροσώπηση βρίσκεται στήν διάθεση κάθε συνα
δέλφου προκειμένου νά τον ένημερώση ΰπευθύνως για δτι 
ένδεχομένως τον άπασχολεϊ είδικώτερα.

‘Η σέ κάθε στιγμή διαδήλωση τής έμπιστοσύνης μας 
προς τους άπό έμάς τούς ’ίδιους άναδειχθέντες για τήν δια
χείριση τών ύποθέσεών μας, αποτελεί πανίσχυρο οπλο στα 
χέρια τους τό όποιο μπορεί νά έξουδετερώση τις μηχανορ
ραφίες τις όποιες έξυφαίνουν στο σκοτάδι οί πάσης φύσε- 
ως «κχρριερίσται» τών όποιων ή άνικανότης καί ή ιδιοτέ
λεια αντικατοπτρίζεται στήν έπικρατοΰσα γενικότερα στο 
'Ίδρυμα κατάσταση.

κε ή άτμήρης ελληνική ναυτιλία, α
νοίχτηκε κι* ή διώρυγα τής Κόριν
θου, πού διηυκόλυνε σημαντικά τις 
θαλάσσιες συγκοινωνίες. Καί τό πιο 
σπουδαίο: άρχισε στήν Ελλάδα ή 
χρήση τής ατμοκίνητου βιομηχανίας.

"Ολ’ αυτά, βέβαια, δέν ήταν πα
ρά απηχήσεις τής τεράστιας ανάπτυ
ξης τής οικονομίας τών προηγμέ
νων χωρών τής Ευρώπης, πού έτσι 
κέρδιζαν τήν καλλίτερη θέση στήν 
έξέλιξη τού πολιτισμού. Στην ού- 
σία ήταν σποραδικές καί κατατμη- 
μένες δραστηριοποιήσεις;, πού είχαν 
κάθε λόγο νά εξασφαλίσουν μιάν ό- 
ποιαδήποτε συμπάθεια, στερούνταν 
όμως την προγραμματικήν έκείνη ορ
γάνωση πού θά τις βοηθούσε νά 
κερδίσουν τήν απαραίτητη στερεό
τητα γιά νά γίνουν κατάσταση καί 
νά μπορέσουν νά συνθέσουν τήν αλη
θινή φυσιογνωμία τής νέας οικονο
μίας μας.,

"Ενα μόνο ήταν βέβαιο: πώς πέρ’ 
άπ’ τον μεμονωμένο καί άπροσανατό- 
λιστο χαρακτήρα τών νεο-εμφανιζο- 
μένων προσπαθειών, καί πέρα άπ’ 
τή νωχέλεια τής αμάθειας καί τής 
κληρονομημένης άπ* τήν πολύχρονη 
σκλαβιά μοιρολατρείας, πού κρα
τούσε τό λαό δεμένο απάνω στούς 
αργόστροφους τροχούς μιας ζωής 
μικρόχαρης, δίχως ορίζοντα, περισ
σότερο γραφικής, καί γι’ αυτό στε
νά περιωρισμένης, πέρ* άπ* όλα αυ
τά, άρχισε κιόλας νά διαγράφεται 
στο μικρό ουρανό τής πατρίδας, 
ακαθόριστη ακόμα στις λεπτομέ- 
ρειές της, άλλ* ωστόσο θετικά, ή 
βεβαιότητα ένός καινούργιου μέλλον
τος, πού δέν έμενε παρά ή κατα
βολή άοκνης προσπάθειας, νιά νά 
καταξιωθή. Δέ χωρούσε άμφιβολία 
πώς αυτό ήταν μια επιβεβλημένη 
ανάγκη γιά τό έθνος ολόκληρο, γιά 
τό λαό- πού ίσαμε τότε ζούσε πίσω 
άπ’ τή μοίρα του, γιά τά άτομα τά 
ίδια. Τό ζήτημα ήταν νά συνειδητο- 
ποιηθή δημιουργικά μέσα στον καθέ- 
ναν ό αναπλαστικός παλμός τής ε
ποχής.

‘Ο Δροσόπουλος ήταν πολύ νέος 
γιά νά πούμε πώς είχε φτάσει σ' 
αύτό τό άκραΐο σημείο άντίληψης, 
όπου μονάχα μιά. ολοκληρωμένη προ
σωπικότητα δικαιολογιόταν νά είχε 
ανέβει. ‘Ωστόσο, ή γρήγορη ευθυ
γράμμισή του προς τις απόψεις τού 
θείου του, γιά τό έπάγγελμα πού 
θά ακολουθούσε, κι’ ή πρακτικότητα 
αΰτουνοΰ τού έπαγγέλματος, ιδιαί
τερα έκεΐνα τά χρόνια, πού τό θέ
μα τής κεφαλαιοδότησης τής οικο
νομίας κι’ επομένως ή τραπεζική 
πίστη έμπαιναν σέ πρώτο πλάνο, 
μάς επιτρέπουν νά συμπεράνουμε 
δτι μέσα του υπήρχαν κιόλας τά 
σπέρματα τής κατοπινής του δια
μόρφωσης καί ανέλιξης. "Ισως δχι 
συνειδητοποιημένα σάν κατευθυντή
ριες γραμμές. ‘Οπωσδήποτε όμως 
σάν θεμέλια τής όντότητός του.

Τέλος τού 1887 ό Δροσόπουλος 
παρέδιδε μιά αίτηση στή Γραμμα
τεία τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελ
λάδος, καί τήν 1 ην Ίανουαρίου 
1888 διωριζόταν στο Υποκατά
στημα Λαμίας, μέ τον κατώτερο βα
θμό τής υπαλληλικής ιεραρχίας, μέ 
μισθό ενενήντα δραχμές τό μήνα.

Μέσα;
Μηδέν.
Προστασίες;
Μηΐδεμία.
Εύνοιες;
‘Ως έκ τούτου, καμμία.
’Αλλά τότε;______
Μά δέν είναι δύσκολο νά τό άντι- 

ληφθή κανείς. Πέρ* άπ’ δλα τούτα 
τά παραπάνω, ό Δροσόπουλος δι
έθετε ίσα - ϊσα εκείνο πού καταρ
γεί κάθε μέσο, κάθε εύνοια, διέθετε 
τά ανεκτίμητα προσωπικά, τά ατο
μικά του προσόντα: τήν ακαταπό
νητη έργατικότητά του, τή ψιλοπο- 
νία του, τήν άκατάβλητή του θέλη
ση, τή δημιουργική ένεργητικότητά 
του, τήν έξυπνάδα του, τήν όξύτατή 
του διαίσθηση, τή διορατικότητά 
του, καί προ πάντων τήν πίστη δτι 
μοναδικός προορισμός στή ζωή εί
ναι αύτή ή ίδια ή άξιοποίηση τής 
ζωής, έντιμα, ενσυνείδητα. Άπ’ τήν 
πρώτη μέρα πού μπήκε στήν Τρά
πεζα, έθεσε σέ λειτουργία τις ικα
νότητες του. ΚΓ αμέσως οί προϊστά
μενοί του τον πρόσεξαν. Δίκαιοι, τά 
άνάφερσν στούς άνωτέρους τους. Οί 
ανώτεροι έσημείωσαν τήν παρουσία 
του. "Υστερα άπό εξ χρόνια παρου
σιάστηκε ή άνάγκη ένός ικανού υ
παλλήλου γιά τό 'Υποκατάστημα

Τριπόλεως. Μετέθεσαν έκεΐ τά Δρο- 
σόπουλο. Δυο χρόνια έμεινε στήν 
παληά πόλη τής ’Αρκαδίας, δπου 
καί παντρεύτηκε. "Υστερα τόν έφε
ραν στήν ’Αθήνα, στο Κεντρικό. Οί 
προαγωγές διαδέχτηκαν ή μιά τήν 
άλλη κανονικά, δίχως τήν παραμι
κρή καθυστέρηση. Ό Δροσόπουλος 
έγινε βοηθός Β' τάξεως, Α' τάξε- 
ως, Υπολογιστής Β', Υπολογιστής 
Α', ύστερα Λογιστής Δ', Γ', Β', 
Α'. "Επειτα ονομάστηκε ’Επιθεωρη
τής, κατόπιν Διευθυντής Τμήματος 
καί πιο ύστερα Γενικός ’Επιθεωρη
τής, γιά νά καταλήξη στις 21 Μαρ
τίου τού 1911 νά όνομαστή Διευ
θυντής τής Τραπέζης, ύστερα άπό 
είκοσι τριών χρόνων ύπηρεσία Αδιά
κοπη στο "Ιδρυμα. Κιόλας άπ' την 
έπαλξη τής Έπιθεωρήσεως, όπως 
σημειώνει ό ’Αλέξανδρος Κορυζής 
«έδωσε νέον τόνον εις τήν ζωήν τών 
Υποκαταστημάτων4 προήγαγεν άπο- 
τελεσματικώτερα τήν όργάνωσιν καί 
τάς έργασίας των καί διά τής έκ- 
δόσεως τής πρώτης συλλογής τών 
ΐσχυουσών εγκυκλίων καί τής κωδι- 
κοποιήσεως αυτών, κατέθεσε τόν 
πρώτον πυρήνα τού εσωτερικού κα
νονισμού τών εργασιών των».

‘Η δράση του δέν ήταν δυνατό νά- 
μή δικαιωθή. Ή ονομασία του ώς 
Διευθυντοΰ Τραπέζης, πέρα άπ' τό 
νά είναι μιά επάξια προαγωγή, ή
ταν κι* ένας φόρος τιμής τού Ιδρύ
ματος πρός τόν ικανότατο του ΰπάλ- 
ληλο, μιά δίκαιη αναγνώριση τών 
προσπαθειών του, τού σεμνού χαρα
κτήρα του καί τής άπό μέρους του 
δημιουργικής ανάπλασης τής δου
λειάς του. 'Επί πλέον ήταν τό πρώ
το σκαλί γιά μιά ένωση τού απρό
σωπου ‘ I δρύματος μ* ένα πρόσωπο, 
πού όλα του τά χαρακτηριστικά, ό
λες του οί εκδηλώσεις, έδειχναν δτι 
ενσάρκωνε τό πνεύμα του.

Σ’ αυτό εδώ τό σημείο, δέ θά ή
ταν άσκοπο νά έπιχειρηθή μιά μι
κρή αναδρομή στήν ιστορία τής 
Εθνικής Τραπέζης, καί στις ιδέες 
πού άποτέλεσαν τά θεμέλια της. Βέ
βαια, ή ίδρυσή της ξεκίνησε άπό κα
θαρή οικονομική αναγκαιότητα. ΚΓ 
άπ’ τήν άρχή επιδιωκόταν τό κέρ
δος. ’Αλλά γρήγορα ή δύναμη πού 
έπιασε νά συγκεντρώνεται άπ’ τήν 
πρώτη Τράπεζα τής ελεύθερης πα
τρίδας, καί τό κύρος της, έγινε φα
νερό πώς δέν μπορούσαν νά δικαιω
θούν μονάχα μ’ αυτήν τήν περιωρι- 
σμένη άντίληψη τής έπικερδίας. "Αλ
λωστε, ταχύτατα, ή ’Εθνική Τράπε
ζα, σάν οργανισμός εθνικού χαρα
κτήρα, ένοιωσε άφ’ εαυτού της ν’ 
άνεβαίνη στο ποώτο έπίπεδο τής έλ- 
ληνικής ζωής. Τό αναμφισβήτητο αΰ- 
τό γεγονός προσέδωσε στο "Ιδρυ
μα, πέρ’ άπ’ τή στενά οικονομική 
του αποστολή, καί καθαρά έθνικό 
σκοπό, πού ή συγκεκριμένη του εκ
δήλωση στάθηκε ή κοινωνική άντί
ληψη, ώστε ή κοινωψέλεια ν’ άπο- 
τελέση, σχεδόν άπ* τήν άρχή τής 
ζωής του, ένα άπ’ τά ούσιαστικώτε- 
ρα γνωρίσματά του. Τό χαρακτηρι
στικό του τούτο άποτυπώθηκε απά
νω στήν πολιτική όλων τών Διοική
σεων τής Τραπέζης, έγινε παοάδρ- 
ση, ταυτίστηκε μέ τις προθέσεις 
καί μέ τούς σκοπούς της. Ήταν 
φυσικό νά τό ένστερνιστή σάν ζων
τανό παλμό κι* όλο τό ποοσωπικό 
της, ώστε νά νοιώθη τήν Τράπεζα, 
όχι μονάχα σά μιά μεγάλη οικονο
μική επιχείρηση, άλλά σάν έναν τε
ράστιο οίκονουικό - κοινωνικό οργα
νισμό, πού ή ίστοοία του βάδιζε πα- 
οάλληλα μέ τήν "δια τήν ιστορία τού 
έθνους.

Ό Δροσόπουλος είχε βγει μέσ* 
άπ* τούς κόλπους αυτού τού προ
σωπικού. ‘Η τοποθέτησή του σέ μιά 
άπ’ τις καίριες θέσεις τής Τοαπέ- 
ζης, είχε τήν έννοια ότι τό "Ιδουμα, 
ύστερα άπό τόσων χρόνων θητεία 
στις άνώτερες άοχές του, τόν έκοινε 
άξιο γιά μιά δημοσιότεοη δράση, 
ικανή νά τό έκαράζη. "Επειτα, ας 
μήν ξεχνούμε πώς βοισκόμαστε στο 
1911, σέ μιά πεοίο,δο πού, περισ
σότερο άπό κάθε άλλην, άπαι- 
τούσε δραστηριοποίηση τών ό- 
ποιωνδήποτε δημιουργικών δυνατο
τήτων. Τό έθνος. ύστερα άπ’ 
τήν έπανάσταση τού 1909, αφυπνι
ζόταν μπροστά στο όραμα μιάς και
νούργιας Αναγέννησης. πού άφηνε 
πίσω1 της οριστικά τή ντροπή τού 
*97 καί τή συμφοοά του, κι* έρχό- 
ταν νά στηλοόση μιά νέα καί γεμάτη 
ελπίδες κοινωνικά - οικονομική πρα- 
νυατικότητα. Κιόλας είχε ίδουθεΐ τό 
Υπουργείο Γεωργίας, Εμπορίου

(Συνέχεια στήν 3η σελίδα)

ΕΝΟΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Εκδηλώσεις μηνάς Δεκεμβρίου
ΑΜΦΙ ΚΑΕΙ Α — ΜΟΝΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Κυριακή 5)12)

Μέλη Δρχ. 45. — Τρίτοι Δρχ. 65.
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΝ (Δ) -— ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΑΙΑΣ — ΚΑΣΤΑΝΙΑ 

(Διήμερος 11 - 12)12)
Μέλη, Δρχ. 50. — Τρίτοι Δρχ. 60.

ΛΑΓΟΝΗΣΙ (απογευματινός περίπατος) Τετάρτης 15)12 
Μέλη Δρχ. 25. — Τρίτοι 35.

ΔΙΟΝΥΣΟΣ — ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ — ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑ — ΝΕΑ ΜΑ
ΚΡΗ (Κυριακή 19)12)
Μέλη Δρχ. 25. — Τρίτοι Δρχ. 35.

ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (απογευματινός περίπατος) Τετάρτη 22)12 
Μέλη Δρχ. 20. — Τρίτοι Δρχ. 25.

ΕΚΔΡΟΜΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΣΠΑΡΤΗ (Δ) — ΓΥΘΕΙΟ,Ν — ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ — ΣΠΑΡΤΗ (Δ) 
— ΜΥΣΤΡΑΣ (24 - 26)65)
"Εξοδα (Πούλμαν καί Διανυκτερεύσεις).
Μέλη Δρχ. 190. -—- Τρίτοι 235.

ΕΚΔΡΟΜΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΙΣΠΑΝΙΑ — Δ. ΑΦΡΙΚΗ — ΚΑΝΑΡΙΟΙ ΝΗΣΟΙ (Κρουαζιέρα Χρι
στουγέννων μέ το πολυτελές α)π ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ)
Διάρκεια: 17)12)65 - 6)1)66, ήμέραι 20.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ —· ΛΙΒΑΝΟΣ — ΙΣΡΑΗΛ (Κρουαζιέρα Χριστουγέννων 
μέ το πολυτελές α)π ΑΧΙΛΑΕΥΣ)
Διάρκεια: 25)12)65 - 12)1)66, ήμέραι 18.
Εϊδικαϊ τιμαι και εύκολίαι πληρωμής διά τά Μέλη, τής Ε.Φ.Ε.Τ. 
Πληροφορίαι - Δηλώσεις: Πρακτορείον ΚΡΗΤΗ, Λ. 'Αμαλίας 4α.

ΠΆΣΧΑ 1966

ΠΑΡΙΣΙ — ΑΟΝΔΙΝΟΝ (Αεροπορική)
Διάρκεια: 31)3 - 14)4)1966, ήμέραι 15.
Είδικαι τιμαι διά τά Μέλη τής Ε.Φ.Ε.Τ. καί μεγάλαι εύκολίαι πλη
ρωμής.
Πληροφορίαι - Δηλώσεις: Πρακτορείον PARIS - ATHENES, Πα
νεπιστημίου 16.

ΚΥΠΡΟΣ (Αεροπορική)
Διάρκεια: 6 - 15)4)1966, ήμέραι 10.
Ή έν λόγφ έκδρομή έπρογραμματίσθη ύπό τού Πρακτορείου 
«ΚΡίΗΤΗ» Λεωφ. Αμαλίας 4α, τή συνεργασίςι τής Ε.Φ.Ε.Τ. 
Πληροφορίαι - Δηλώσεις: Πρακτορείον ΚΡΗΤΗ, Λ. Αμαλίας 4α. 
Διά τάς άνωτέρω έκδρομάς κυκλοφορούν λεπτομερή προγράμματα.

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

(Άπό 31ης Μαρτίου έως 14ης Απριλίου 1966)
Ή άνωτέρω εκδρομή λόγφ τής καταπληκτικής έπιτυχίας πού έση- 

μείωσεν τά προηγούμενα πέντε (5) χρόνια, επαναλαμβάνεται κατόπιν 
παρακλήσεως πολλών Μελών.

Τιμή κατ’ ά το, μ ο ν (είδικώς διά τά Μέλη καί φίλους τής Ε. 
Φ.Ε.Τ.)
Τοΐς μετρητοΐς Δρχ. 7.000.
Διά οκτώ (8) μηνιαίων δόσεων Δρχ. 7.200 (ή πρώτη καταβλητέα 
τήν 16)12)65).
Ή τιμή αυτή περιλαμβάνει:
1) Αεροπορικόν είσιτήριον ΑΘΗΝΑ,1 — ΠΑΡΙΣΙ — ΑΘΗΝΑ!.
2) "Ολες τις μεταφορές.
3) Παραμονή σέ Ξενοδοχεία Βας κατηγορίας, 1)2 PENSION, σέ 

δίκλινα δωμάτια μέ κοινόχρηστα λουτρά ή ντους.
4) ’Εκδρομές μέ ξεναγό:

Επίσκεψη ιστορικών μνημείων και χώρων τού Παρισιού. 
Επίσκεψη τών συγχρόνων συνοικιών τού Παρισιού.
Επίσκεψη τών Βερσαλιών.
Επίσκεψη στό FONTAINEBLEAU και BARBIZON.

Περίπατο μέ τά περίφημα «BATEAUX MOUCHES» στον ΣΗ
ΚΟΥΑΝΑ.

’Επί πλέον επιβαρύνσεις:
Γιά δωμάτιο μονόκλινο, σέ όλες τις κατηγορίες Ξενοδοχείων Δρχ. 
700.
Σέ Ξενοδοχεΐον Βας κατηγορίας:
Γιά δωμάτιο μέ ιδιαίτερη τουαλέττα Δρχ. 350.
Γ ιά δωμάτιο μέ ιδιαίτερο ντους Δρχ. 600.
Γιά δωμάτιο μέ ιδιαίτερο λουτρό Δρχ. 860.
Σέ Ξενοδοχεΐον Αης κατηγορίας:
"Ολα τά δωμάτια μέ ιδιαίτερο λουτρό Δρχ. 1.400. 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΞΕΙΔΙ ΟΥ ΣΑΣ 
Α. ΣΤΟ ΛΟΝΔΙιΝΟΝ έπιβάρυνσις Δρχ. 2.000.
Β. ΣΤΟ ΒΕ,ΑΓIΟΝ — ΟΛΛΑΝΔΙΑΝ — ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ καί ΛΟΥ- 

ΞΕ,ΜΒΟΥΡΓΟιΝ.
Επταήμερος έκδρομή μέ λεωφορεία καί PENSION COMPLETE 
έπιβάρυνσις Δρχ. 2.000.

ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

■— Κάθε έκδρομεύς δύναται νά μεταβή έκ Παρισίων εις Λονδΐνον 
μεμονωμένως, άρκεΐ νά δηλώση τούτο έγκαίρως, δηλαδή, πρό 
τής πραγματοποιή,σεως τής εκδρομής.

-—- Λόγφ τού περιορισμένου αριθμού τών θέσεων, συνιστώμεν δ
πως δηλώσετε συμμετοχήν τό τυχύτερον.

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΕΙΣ ΓΑΛΛΙΑΝ — ΙΣΠΑΝΙΑΝ

31 Μαρτίου — 14 Απριλίου 1966 
Τιμή κατ’ άτομον: Δρχ. 11.000 (καταβλητέοι διά δέκα μηνιαίων 
δόσεων) άπό 16.12.1965.
‘Η τιμή αύτή περιλαμβάνει:
1. Αεροπορικόν είσιτήριον ΑΘΗΝΑΙ — ΠΑΡΙΣΙ — ΑΘΗΝΑΙ και

ΠΑΡΙΣΙ — ΙΣΠΑΝΙΑ μέ πολυτελές Πούλμαν.
2. "Ολες τις μεταφορές.
3. Τις εκδρομές καί ξεναγήσεις στήν ΙΣΠΑΝΙΑ.
4. Παραμονή σέ Ξενοδοχεία Βας ,κατηιγορίας μέ PENSION 

COMPLETE, σέ δίκλινα δωμάτια μέ κοινόχρηστα λουτρά ή 
ντούς.

Αί άνωτέρω έκδρομαί όργανούνται ύπό τού «PARIS - ATHENES» 
έν συνεργασία μετά τής ΕΝΩΣΕΩΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑ- 
ΠΕΖΗΣ.
Διά νά γίνη δεκτή, ή δήλωσις συμμετοχής ύπό τού άνωτέρω Γρα
φείου, δέον δπως έφοδιασθήτε δι* ειδικού σημειώματος παρά τού κ. 
Άθαν. Ραγάζου ('Εθνική Τράπεζα — Κεντρικόν Κατάστημα — 
όδ. Αιόλου 86, τηλ. 310.411 Έσωτ. 339).

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
από τό Γραφεΐον «PARIS - ATHENES» όδ. Πανεπιστημίου 16 

τηλ. 625.209 — 631.538 — 624.462 καί 631.523.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Γόμοι
—Στρατής Χατζηγιάννης, ’Αμα
λία Άρμοΰντα (Μυτιλήνης).
—Νικόλαος Πέττικας (Θεσσαλο
νίκης) Ειρήνη Πλατάνου.
—’Απόστολος ’Αναγνώστου (Βό
λου), Θεωδώρα Ίσαακίδου.

— Παντελής Παράσχος (Θεσσα
λονίκης Α') Ευφροσύνη Βαβατσιού- 
λα.

— Παύλος Βαρδάκης (Κολωνακί- 
ου) Γεωργία Μανουσάκη.

— Δημήτριος Παπαγούλας (Τρι
κάλων) Ελένη Τζήμα.

— Δημήτριος Ζαβάκος (Πραξι- 
τέλους) Αναστασία Δημητρίου.

— Εμμανουήλ Μεϊδάνης (Πει
ραιώς) Δόμνα Ντάνια.

— ’Ιωάννης Ζιώγας (Θεσσαλο
νίκης) Χρυσοπηγή Τουραλή.

— Ιωάννης Άϊβαλιώτης (Κ.Κ. 
Β.) Βασιλεία Ίωάννου.

Γεννήσεις
—Ή κ. ’Άννα σΰζ. Δημητρίου 
Δομενικιώτη ετεκεν ά'ρρεν.

—Ή κ. Σοφία στίζ. Χρίστου Σα- 
βράμη (Μεσολογγίου) ετεκεν 
θήλυ.
—Ή κ. ’Έλσα συζ. Βασιλείου 
Βασιλείου (Ηρακλείου) ετεκεν 
θήλυ.

Ή κ. Αλεξάνδρα σύζ. Σταύ
ρου Συνώση (Άρτης), ετεκεν άρ- 
ρεν.

— Ή κ. Νιόβη σύζ. Όρέστη 
Φλίγγλερ (Ν. ’Ιωνίας), ετεκεν άρ- 
ρεν.

— Ή κ. Μάχη σύζ. Ήλία Κα- 
ρατράνιου (Λεβαδείας), ετεκεν άρ- 
ρεν.

— Ή κ. Χριστίνα σύζ. Άριστο- 
τέλους Καπάντζιου (Κοζάνης), έτε- 
κεν Θήλυ.

— ‘Η κ. Αναστασία σύζ. Γεωρ
γίου Λαζαρίδη (Βερροίας), ετεκεν 
Θήλυ.

— Ή κ. Μαρία σύζ. Αναστασί
ου Χρονοπσύλου (Ευριπίδου), έτε- 
κεν Θήλυ.

— Ή κ. Μαρία σύζ. Νικολάου 
Βλαχάκη (‘Ηρακλείου), ετεκεν Θή
λυ.
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A ΑΝ ΚΟΙΝΩΙΙΣ

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
ΕΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ
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Κύριοι, ξ
Εύρισκόμεθα εις τήν εΰχάριστον θέσιν, νά σας άναγ- § 

γείλωμεν δτι, κατόπιν άποφάσεως τοϋ Διοικητικού Συμ- § 
βουλίου τού Συνεταιρισμού σας συνεβλήθημεν μετ’ αυτού § 
καί θέτομε ν ε’ις τήν διάθεσίν σας τήν πλουσιωτάτην εις §

§ 
§

ΩΡΟΛΟΓΙΑ καί ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ συλλογήν μας.
ΔΙ’ ΑΓΟΡΑΝ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΪΣ: ΕΚΠΤΩΣΙΣ 15 ο/ο

ΣΩΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & Σια

ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 9 — ΑΘΗΝΑΙ — ΤΗΛ. 2 3 1.845
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ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΚΣΗΘΕΙΣΑ ΠΡΟΤΟΦΑΝΗ ΒΙΑ 
ΠΛΗΡΗΣ ΓΕΑΟΙΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΤΟ ΔΙΑΒΛΗΤΟ ΤΟΝ ΕΚΑΟΓΟΝ ΠΡΟΚΑΝΕΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

Κατά τις αρχαιρεσίες πού πρα
γματοποιήθηκαν στις 4 Νοεμβρίου 
για τήν άνάδειξι του νέου Δ.Σ. τοΰ 
προδοτικού άντισυνδέσμου τής Έμ- 
πτορικής Τραπέξης καί παρά τήν ά- 
σκηθεΐσα πρωτοφανή βία καί τρο
μοκρατία, οί υποψήφιοι ’Ιούδες ύπέ- 
στησαν πραγματική πανωλεθρία καί 
γελοιοποιήθηκαν πλήρως. Φυσικά, 
μαζί μ’ αυτούς, βρέθηκε εκτεθειμένη 
καί ή Διοίκηση τής Τραπέζης, ή ό- 

-ποία παρενέβη σκανδαλωδώς υπέρ 
τοΰ προδοτικού της κατασκευάσμα
τος.

Να σημειωθή δτι, έκτος από το 
-τελείως άκυρο των εκλογών, δεδομέ
νου δττ κανένα μέλος τού «Συλλό
γου» δεν ήταν, ταμειακώς εντάξει,

σ’ όλα τά επαρχιακά καταστήματα 
οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν χω
ρίς τήν παρουσία Δικαστικών ’Αν
τιπροσώπων όπως ορίζει ό Νόμος.

Ή Διοίκηση τοΰ Συλλόγου μέ τη
λεγράφημά της κατήγγειλε στους 
κ.κ. Εισαγγελείς τήν διενέργεια 
των αρχαιρεσιών χωρίς δικαστικούς 
’Αντιπροσώπους. Ή καταγγελία αυ
τή εΤχε σαν αποτέλεσμα τήν επέμ
βαση τοΰ κ. Είσαγγελέως ‘Ηρακλεί
ου, ό όποιος διεπίστωσε τήν παρω
δία αρχαιρεσιών στό υποκατάστημα 
— όπως άλλως τε σέ όλα ανεξαιρέ
τως τά υποκαταστήματα, άφοΰ καί 
τίς εφορευτικές επιτροπές ωρισαν οί 
κ.κ. Διευθυνταί.

Παρ’ όλα αυτά όμως καί άλλα

πολλά πού συνέβησαν, οί προδότες 
βγήκαν μαύροι καί γελοιοποιημένοι 
άπό τίς κάλπες γιατί κανένας, έκτος 
άπό έναν, δέ μπόρεσε να συγκεν- 
τρώση. τήν εκλογική βάση δηλαδή 
τό μισό σύν ένα τών έγκυρων ψηφο
δελτίων.

Σύμφωνα λοιπόν μέ τά έκδοθέντα 
αποτελέσματα επί συνόλου εγγε
γραμμένων 1824, ψήφισαν 1649. 
"Ακυρα ψηφοδέλτια: αποδοκιμασίας 
τών προδοτών 362, "Εγκυρα 1.287.

"Υστερα άπό τά αποτελέσματα 
αυτά, έξελέγη μόνο ό κ. Οικονόμου 
"Αγγελος ό όποιος κατώρθωσε νά 
συγκεντρώση τήν εκλογική βάση. 
"Ολοι οί άλλοι καταποντίσθηκαν μέ
σα στην αποδοκιμασία τών συνα
δέλφων τής ’Εμπορικής Τ ραπέζης.

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΟΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα)
7) Τέλος — επειδή ώς έτονίσθη 

στην χώρα μας τά ’Εργατικό Δί
καιο έχει μεταβληθή σέ έργσδοτικό 
δίκαιο — νά κινητοποιηθή ό κλά
δος μας γιά νά διεκδικήση μέ τίς 
Ιδιες του τής δυνάμεις τήν λύση τών 
προβλημάτων πού τον απασχολούν 
καί κυρίως τήν συνδικαλιστική ελευ
θερία στον κλάδο, μέ δυναμική ανα
μέτρηση πρός τόν κ. Άνδρεάδη.

Τηλεγράφημα 
διαμαρτυρίας 

τιρός τηνΚυβ)νηση 
-Kori τούς 'Αρχηγούς 

τών Κομμάτων
Σύμφωνα μέ τίς παραπάνω απο

φάσεις ή Ο.Τ.Ο.Ε. άπέστειλλε στις 
33)11 τό ακόλουθο τηλεγράφημα: 

Πρόεδρον Κυβερνήσεως 
Υπουργούς ’Εργασίας, Συντονι
σμού, ’Εμπορίου
’Αρχηγούς Κομμάτων, Γ. Παπαν- 
δρέου, Π. Κανελλόπουλον, I. Πασ- 
σαλίδην Σ. Μαρκεζίνην. 
Νομάρχην 'Αττικής 
Γ.Σ.Ε.Σ.

’ Ενταύθα
’Οργανώσεις Τραπεζικών Υπαλ
λήλων έκπροσωποΰσαι 18.000 μέ
λη καθ' άπασαν τήν Χώραν καί 
Ελληνικήν Κύπρον, τελούν υπό 
έντονον άγανάκτησιν διά ασύδο
το ν άντιυπαλληλικήν δραστηριότη
τα ’Εμπορικής Τ ραπέζης, έκδη- 
λουμένην πρώτον μέ άπό πεντα
μήνου κατατρομοκράτησή καί ά- 
σκησιν στυγνής ψυχολογικής βίας 
επί προσωπικού Τραπέζης δι’ ά- 
θρόαν στρατολόγησιν μελών τή 
έμπνεύσει αυτής ίδρυθέντα άντι- 
σύλλογον καί διάλυσιν νομίμου 
καί γνήσιας συνδικαλιστικής όρ- 
γανώσεως ΣΤΟΠ.
Τοιοΰτον κατασκεύασμα ολοκλη
ρώνει βεβήλωσιν ελευθέρων δημο
κρατικών καί συνδικαλιστικών θε
σμών ΣΤΟΠ.
Ένήργησε βάσει παρανόμου κα
ταστατικού δήθεν αρχαιρεσίας ά- 
νευ δικαστικών αντιπροσώπων καί 
εφορευτικών επιτροπών, κυρίως δέ 
ενώπιον διευθυντών Υποκαταστη
μάτων καί Υπηρεσιακών παρα
γόντων Τ ραπέζης καταπατήσαν 
καί έξευτελίσαν οΰτω ίσχύουσαν 
νομοθεσίαν ΣΤΟΠ.
’Άσκησις ωμής βίας δι’ ένίσχυσιν 
σωματειακού καρκινώματος συνε
χίζεται μέ αΰξουσαν εντασιν 
ΣΤΟΠ.
Δεύτερον. Καθηγητής Δικαίου 
Στρατής Άνδρεάδης παραβιάσας 
εθιμικόν κανόνα άποσπάσεως 
Προέδρων καί Γεν. Γραμματέων 
είς οργανώσεις Προσωπικού Τρα
πεζών άνεκάλεσε υπηρεσίαν Τρα
πέζης Γεν. Γραμματέα όμοσπον- 
δίας μας παρακωλύων οΰτω έρ- 
γον αυτής ΣΤΟΠ.
Τρίτον. Ώς άρμοδίως πληροφο- 
ρούμεθα Διοικήσεις συγκροτήμα
τος Άνδρεάδη σχεδιάζουν επανα
φοράν άπό ετών καταργηθείσης 
απογευματινής εργασίας άπασών 
Τραπεζών είς μεγάλα αστικά κέν
τρα προσβάλλουσαι οΰτω κεκτη- 
ιμένον δικαίωμα καί δημιουργού
σα! θέματα τείνοντα αποκλεισμόν 
προτγ ματοπο ιήσεω ς αίτημα τ ο ς
κλάδου, εφαρμογής εβδομαδιαίου 
ωραρίου 39 ΩΡΩΝ καί είς τήν ε
παρχίαν καί καταργήσεως απο
γευματινής εργασίας καθ’ άπα- 
σαν τήν Χώραν ΣΤΟΠ. 
Διαμαρτυρόμενοι έντόνως δι’ ασυ
δοσίαν εργοδότου Άνδρεάδη κα- 
ταγγέλομεν τά ανωτέρω» είς Υμάς ■ 
καί Κοινήν Γνώμην καί παρακαλοΰ- 
μεν έπέμβητε αμέσως δΓ άποκα- 
τάστασιν ελευθερίας Συνδικαλι

σμοΰ καί σεβασμού ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων είς ’Εμπορικήν Τρά
πεζαν καί αποτροπήν σχεδίων 
πληττόντων τραπεζικούς υπαλλή
λους όδηγουμένους οΰτω είς απο
λύτως δεδικαιολογημένας εκρήξεις 
άντιδράσεως ΣΤΟΠ. 
Παρακαλοΰμεν δεχθήτε εκπροσώ
πους κλάδου διά προφορικήν άνά- 
πτυξιν θεμάτων.
‘Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών 
’Οργανώσεων Ελλάδος

'Ανακοίνωση 
της Ο.Τ.Ο.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Διά προηγουμένων ανακοινώσεων 

σάς ένημερώσαμεν έπϊ τών ενεργει
ών μας πρός προώθησιν τοΰ μι- 
σθολογικοΰ θέματος, τό όποιον απο
τελεί το πλέον επείγον καί ζωτικόν 
ζήτημα τού κλάδου μας.

Ώς γνωστόν τήν 4ην λήγοντος ά- 
πεστείλαμεν είς τάς Διοικήσεις τών 
Τραπεζών έγγραφον διά τοΰ οποίου 
καταγγέλλομεν τάς ίσχυούσας Συλ- 
λογικάς Συμβάσεις δΓ ών έρρυθμί- 
ζοντο μέχρι τοΰδε οί μισθοί μας, έ- 
ζητοΰμεν αΰξησιν 25% θέτοντες προ
θεσμίαν άπαντήσεως εντός 20ημέ- 
ρου, ήτοι μέχρι τής 24ης λήγοντας.

Δυστυχώς τό 20ήμερον παρήλθεν 
άκαρπον. Αΐ Διοικήσεις τών Τραπε
ζών ούδεμιάς θετικής άπαντήσεως 
μάς ήξίωσαν, παρ’ όλον ότι ή αλ
ματώδης αΰξησις τού κόστους διαβι- 
ώσεως έπρεπε νά τάς ώθήση είς 
τήν έξ ιδίας πρωτοβουλίας άπόφα- 
σιν τής σημαντικής βελτιώσεως τών 
αποδοχών τοΰ προσωπικού των έπι- 
δεικνύουσαι δΓ έργων τό στοργικόν 
δΓ αυτά ενδιαφέρον των.

Τουναντίον ή ΕΝΩΣ1Σ ΕΛΛΗΝΙ
ΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, τό Δ. Συμβού- 
λιον τής όποιας άποτελεΐται άπό 
έκπροσώπους τών Τραπεζών, μάς ά- 
πέστειλε τό κάτωθι έγγραφον:

«Είς άπάντησιν τών ύπ’ άριθμ. 
426)3.1 1.65 καί 432)4.1 1.65 εγ
γράφων σας, δΓ ών διεβιβάσατε ή- 
μΐν άντίγραφον τού ϋμετέρου υπο
μνήματος πρός τήν Κυβέρνησιν, αρ
μοδίους Υπουργούς καί Διοικητάς 
τών έν Έλλάδι Τραπεζών, έπι τών 
ζητημάτων τού Κλάδου τών Τραπε
ζικών ‘.Υπαλλήλων, ώς καί τού ΰπ’ 
άριθ. 431)4.11.65 εγγράφου σας 
πρός τάς Διοικήσεις τών έν Έλλά- 
διΤραπεζών περί αΰξήσεως τών μι
σθών σας κατά 25%, έχομεν τήν τι
μήν νά σάς γνωρίσω μεν, ότι τό Δι
οικητικόν Συμβούλιου τής Ένώσεως, 
ΰπ’ όψει τοΰ όποιου έτέθησαν ταΰτα 
κατά τήν συνεδρίασιν τής 15.11.65, 
έκρινε ότι δέν συντρέχει περίπτωσις, 
όπως έπιληφθή τών θεμόττων τούτων 
ή Ένωσις».

Οΰτω, συνάδελφοι, άποδεικνύεται 
διά μίαν άκόμη φαράν ότι οί Έργο- 
δόται μας:

α) Ούδεμίαν σημασίαν δίδουν διά 
τάς οικονομικός δυσχερείας τάς ο
ποίας άντιμετωπίζει τό προσωπικόν 
των, καί

6) Ότι αποφεύγουν συστηματι
κά τόν διάλογον μετά τών νομίμων 
εκπροσώπων τών εργαζομένων είς 
τάς επιχειρήσεις των, τόν παγκο- 
σμίως αναγνωριζόμενου καί έφαρμο- 
ζόμενον καί τόν όποιον ή ‘Ομοσπον
δία μας πάντοτε επιθυμεί καί επι
διώκει ώς τόν πλέον θετικόν καί συμ
φέροντα τρόπον, δΓ άμφοτέρας τάς 
πλευράς, έπιλύσεως τών έκάστοτε 
παρουσιαζομένων ζητημάτων τού 
κλάδου μας.

Τό ’Εκτελεστικόν Συμβούλιου τής 
Ο.Τ.Ο.Ε. πρό αυτής τής τακτικής 
τών ’Εργοδοτών μας καί επειδή τό 
μισθολογικόν θέμα έχει φθάσει είς 
σημεΐον μη, έπιδεχόμενον πλέον ού
δεμίαν περαιτέρω παρέλκυσιν, συν
έρχεται τήν προσεχή Τρίτην 30ήν 
λήγοντος, όμοΰ μετά τών κ.κ. Προ
έδρων τών Συλλόγων — μελών αυ
τής, πρός λήψιν τών ένδεικνυομένων

άποφάσεων τάς όποιας θά σάς άνα- 
κοινώσωμεν διά νεωτέρας μας.

’Επί τή εϋκαιρίςχ σάς πληροφο- 
ροϋμεν ότι τήν παρελθοΰσαν Τε
τάρτην 24ην λήγοντος συνήλθαν είς 
κοινήν σύσκεψιν πρός ανταλλαγήν α
πόψεων τά ’Εκτελεστικά Συμβούλια 
καί τά Προεδρεία τών Πρωτοβαθμί· 
ων ’Οργανώσεων τών κάτωθι ‘Ομο
σπονδιών:

1) Τής ‘Ομοσπονδίας μας.
2) Τής ‘Ομοσπονδίας ’Ηλεκτρι

σμού καί Κοινής Ώφελείας.
3) Τής ‘Ομοσπονδίας Τσιμεντερ 

γατών Ελλάδος καί
■4) Τής 'Ομοσπονδίας Προσωπι

κού Ξένων Αεροπορικών Συγκοινω
νιών.

Είς τήν έν λόγψ σύσκεψιν έλή- 
φθησαν αί έξης αποφάσεις:

α) "Οπως οί εργαζόμενοι τών ώς 
άνω ‘Ομοσπονδιών άγωνισθοΰν διά 
τήν αναπροσαρμογήν τών μισθών 
καί ήμερομισθίων κατά 25%.

6) "Οπως ζητήσουν άπό τήν Κυ- 
βέρνησιν τήν άμεσον κατάργησιν τοΰ 
αντισυνταγματικού Νόμου τής πο
λιτικής έπιστρατεύσεως, όστις όλο- 
σχερώς άχρηστεύει τό δικαίωμα τής 
απεργίας.

γ) Καταγγέλλουν ότι οί δημιουρ- 
γούμενοι άντισύλλογοι ύπό τής ’Ερ
γοδοσίας, όπως τούτο συμβαίνει είς 
τόν χώρον τής ’Εμπορικής Τ ραπέζης 
αποβλέπουν τελικώς είς τήν διάσπα- 
σιν τών Έργατοϋπαλληλικών δυ
νάμεων καί προειδοποιούν τήν Κ υ
βέ ρνησιν καί τήν ’Εργοδοσίαν, ότι 
αί τοιαΰται εκδηλώσεις θ’ άντιμετω- 
πισθοΰν ύπό τοΰ συνόλου τής ’Ερ
γατικής τάξεως.

δ) Διαδηλώνουν τήν πλήρη άπο- 
δοκιμασίαν των κατά τών άντιδημο- 
κρατικών διαγραφών τών ’Οργανώ
σεων άπό τά ’Εργατικά Κέντρα καί 
τάς ‘Ομοσπονδίας.

ε) Ζητούν άπό τήν Κυβέρνησιν νά 
διαψεύση τήν πληροφορίαν, ότι άπό 
τινων ήμερων πραγματοποιούνται 
συσκέψεις είς τό Ύπουργεΐον Υγι
εινής, περί ένοποιήσεως τής ιατρο
φαρμακευτικής περιθάλψεως είς έναν 
ένιαΐον άσφαλιστικόν φορέα καί

στ) Άπεφάσισαν νά συνεχίσουν 
τήν στενήν έπαφήν καί συνεργασίαν 
διά τήν άντιμετώπισιν τών διαφόρων 
προβλημάτων κοινού ενδιαφέροντος.

Μετά συναδελΦικών χαιρετισμών 
ΤΟ ΕΚΤΕΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ ΦΡΑΓΜΟΣ

Ή απόδοση τής Προσωρινότητας στους διορισθέντες 
στην Εθνική Τράπεζα πρό τοΰ 1953, είναι ενα μέτρο ό
χι απλώς δίκαιο, αλλά τό μόνο καί απαραίτητο γιά νά 
έκλειψη άπό αυτής τής πλευράς ή άνισότης γύρω άπό 
τήν μεταχείριση καί εξέλιξη, σέ σύγκριση μέ τούς συνα
δέλφους πού προέρχονται άπό τήν Τράπεζα Αθηνών.

Καί είναι άξιέπαινη ή σημερινή Διοίκηση, πού θέ
λησε ν’ άντιμετωπίση τό θέμα στήν άληθινή του βάση. 
’Αλλά είναι άπαράδεκτος ό φραγμός τοΰ όρου τής έντά- 
ξεως τοΰ 1943. ’Ισχυρίζεται ή Διεύθυνση Προσωπικού 
οτι ή ένταξη τοΰ 1943 τής Εθνικής είναι τό άδυτο τών 
άδύτων τό όποιο δέν πρέπει νά παραβιασθή. Όμως αυ
τό τό άδυτο άναγνωρίζει, καί πολυετή μάλιστα, προσω
ρινότητα ή οποία άπετέλεσε κυριολεκτικά λαιμητόμο ό
πως καί γιά τό ύπόλοιπο Προσωπικό τής ΕΤΕ στήν έν
ταξη τοΰ 1953. Γιατί λοιπόν θ’ άγνοηθή; "Οταν μάλιστα 
δέν είναι ορθό οτι θ’ άνατραπή ή ένταξη τοΰ 1943 μέ 
τήν άναγνώριση τοΰ χρόνου τής προσωρινότητας καί 
μόνο άφοΰ ήταν κάτι τό γενικό.

Ας σταματήση λοιπόν ή «έπιχειρηματολογία» ή ό
ποια μπορεί νά έχη καί ύποπτη προέλευση, καί ν’ άπο- 
δοθή δικαιοσύνη.

Έιιστρατεία σιωπής
Είναι περίεργη ή στάση τοΰ 

ημερήσιου τύπου απέναντι 
στον αγώνα πού έχει άναλάβει 
ή ’Ομοσπονδία μας κατά τών 
ενεργειών τής Διοικήσεως τοΰ 
Γραπεζιτικοΰ Συγκροτήματος 
’Ανδρεάδη, οι όποιες στρέφον
ται εναντίον τοΰ Τραπεζοϋ- 
παλληλικΟΰ συνδικαλισμού καί 
άποσκοποΰν στήν διάλυση τοΰ 
νομίμου Συλλόγου τών Υπαλ
λήλων τής ’Εμπορικής Τραπέ
ζης. "Ολες σχεδόν οί ανακοι
νώσεις τής ’Ομοσπονδίας μας 
παρασιωπώνται άπό τό μεγα
λύτερο μέρος τοΰ τύπου ή, δν 
γράφονται, άναφέρονται μέ τό
σο μειωμένη προβολή, σέ έκ
ταση καί περιεχόμενο, ώστε νά 
περνοΰν σχεδόν απαρατήρητες. 
’Ασυνεπέστατη θεωρείται έν 
προκειμένω ή στάση τής μερί

δας εκείνης τοΰ Τύπου πού 
εμφανίζεται σαν δημοκρατικός 
καί φιλεργατικός. Έτσι, τήν 
τελευταία σημαντική ανακοί
νωση κατά τών ενεργειών καί 
επεμβάσεων τοΰ κ. Καθηγη- 
τοΰ, πού δημοσιεύουμε σ’ άλ
λη στήλη, άνέφεραν μόνο οί 
εφημερίδες: «Ελληνικός Βορ
ράς», «’Ακρόπολις», «Δημο
κρατική ’Αλλαγή», «Μεσημ
βρινή» καί «Εστία». Τά θέ
τουμε αυτά ΰπ’ όψη τών Τρα
πεζιτικών Υπαλλήλων δπως 
θά θέσουμε ΰπ’ δψη τους καί 
τ’ αποτελέσματα τής όργανου- 
μένης άπό τήν Ο.Τ.Ο.Ε.
«πρές - κόνφερανς» επάνω στό 
ίδιο θέμα, γιά νά κάνουν καί 
αυτοί ανάλογα τό καθήκον 
τους.

Πάλι τά Κυλιιιεϊα
’Από τήν ημέρα πού δ κ. Κα- 

πετανάκης άνέλαβε ΰπό τήν 
ΰψηλή του έποπτεία τά Κυλι
κεία τής Τραπέζης, τά δίκαια 
παράπονα τών συναδέλφων 
αυξάνονται καθημερινά. Μιά 
κονταίνει τό χαρτί περιτυλί
γματος, μιά μικραίνει τό λεμό
νι στό τσάι, μιά τά παξιμάδια 
είναι μικρά καί πουλιούνται 
δσο τά μεγάλα, μιά οί συνά
δελφοι παρίστανται ακούσιοι 
μάρτυρες θλιβερών Ιπεισοδίων 
πού δημιουργεί πότε εις βά
ρος τών ΰπαλλήλων τοΰ κυλι
κείου καί πότε είς βάρος τών 

| καθαριστριών. Οί Σύλλογοι ε- 
χουν προβή έπανηλλειμμένως σέ 
παραστάσεις στον κ. Διευθυν
τή Προσωπικού καί τονίζουν 
γιά μιά ακόμα δτι δέν είναι 
διατεθειμένοι ν’ ανεχθούν τέ
τοιες καταστάσεις. ”Αν ή Τρά
πεζα δέν θέλει νά συστήση στον 
περί ου ό λόγος, νά άσκή τά 
καθήκοντά του μέσα στά πλαί
σια τής κοσμιότητας, τότε θά 
βρεθούν ΰποχρεωμένοι νά πά
ρουν εκείνοι τά μέτρα πού 
χρειάζονται γιά ν’ άποκατα- 
σταθή ή τάξη.
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’Από τήν ομιλία τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ Κατ)τος Φαρσάλων κ. Α. 
Πούγγουρα πρός τούς μαθητάς τοΰ Γυμνασίου καί Λυκείου τής 
πόλεως μέ τήν ευκαιρία τής Διεθνούς ημέρας άποταρ ιεύσεως.

Στό Αημοσίευ- 
μα της 'Εφημερί
δας μας «για τον 
Κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ,, ΔΕΝ Α
ΠΑΝΤΟΥΝ. ΓΙΑΤΙ;

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΑΗΣΙΣ
Υπάλληλοι Τραπεζών έ- 

χοντες ασθενή τέκνα πάσχόν
τα εξ αιμοφιλίας κάμουν θερ
μήν ϊ'κκλησιν πρός τούς συ
ναδέλφους των όλων τών 
Ί ραπεζαιν καί τούς συγγενείς 
αυτών, δπως διαθέσουν ολί
γον αίμα πρός σωτηρίαν τών 
τέκνων των.

Οί έπιθυμοΰντες νά προσ
φέρουν δύνανται νά προ@έρ- 
χωνται είς τό κέντρον αιμο
δοσίας τοΰ ΙΠΠΟ ΚΡΑΊΈΙΟΥ 
Νοσοκομείου δπου καί τό 
Κέντρον Προστασίας τών εν 
Ελλάδι αιμοφιλικών καί νά 

είναι βέβαιοι πώς προσφέρον- 
τες έλάχιστον άπό τό πολύ
τιμον αίμα των σώζουν α
θώας παιδικάς ΰπάρξεις.

.

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ ΡΟΣΟίΙΟΊ ΛΟΣ
(Συνέχεια άπό τήν 2α σελίδα) 
καί Βιομηχανίας, πού λίγο αργό
τερα ονομάστηκε τής ’Εθνικής Οι
κονομίας, κι’ άρχισε συστηματικό
τερα καί πιο έπισταμένα, όχι μονά
χα ή παρακολούθηση, άλλα κι* ή 
ενεργητική μέριμνα τού κράτους γιά 
τήν εθνική παραγωγή σ’ όλες τίς 
εκδηλώσεις της. Ή ’Εθνική Τράπε
ζα δέν ήταν δυνατόν νά μείνη έξω 
άπ’ αύτό τό κλίμα κΓ άπ’ αύτή τή 
σφύζουσα δημιουργικότητα τών νέων 
καιρών. "Αλλωστε, στις προδρομι- 
κες θέσεις τήν καλούσαν ή ’ίδια ή 
μοίρα της «Γ ό προορισμός της. Ό
μως τά ιδρύματα δέν είναι παρά ά
ψυχοι οργανισμοί, ανδρείκελα πού 
πορεύονται τόν δρόμο τό χαραγμέ
νο άπό κείνους πού τά εκπροσω
πούν. "Οταν ό Διοικητής Ιωάννης 
Βαλαωρίτης υπέγραφε τή διαταγή 
προαγωγής πού Δροσοπούλου σέ δι
ευθυντή τής Τ ραπέζης, ήξερε ότι εμ
πιστευόταν ένα σημαντικότατο πό
στο τοΰ Ιδρύματος στά χέρια ένός 
αληθινού όδηγητή, άξιου νά χαράζη 
μαζί μέ τούς άλλους συνεργάτες του 
τόν πιό σίγουρο καί τόν πιο λαμπρό 
δρόμο γιά τήν ιστορική Τράπεζα 
τής χώρας.

Άπό δώ καί πέρα άνοιγε πλατιά 
ή λεωφόρος τής προσωπικής επιτυ
χίας τοΰ Δροσόπουλου, τής τόσο

στενά συνυψασμένης μέ τή ζωή καί 
μέ τήν τύχη τής Τραπέζης. Ό χρό
νος έτρεχε πρός ραγδαίες εξελίξεις. 
Ήρθαν οι πόλεμοι τοΰ 1912 - 13. 
Νέα προβλήματα, οικονομικά, κοινω
νικά. Ανάγκη πάσα νά διεξαχθοΰν 
μ’ επιτυχία οΐ εθνικές εκστρατείες. 
ΚΓ ανάγκη ύστερα ν’ άντιμετωπι- 
σθή γοργά ή ολοένα μεταβαλόμενη 
καινούργια πραγματικότητα. Νέα 
εδάφη προστίθενταν στό σώμα τής 
πατρίδας. ‘Επομένως νέα προβλή
ματα. Και νέα αναπροσαρμογή τής 
οικονομικής οργάνωσης, μέ βάση τά 
καινούργια δεδομένα. Όλ’ αυτά 
χρειάζονταν γενναία υποστήριξη. Ή 
’Εθνική Τράπεζα, άπ’ τήν πρώτη 
κιόλας στιγμή, κατάλαβε μέ τούς 
ανθρώπους της τήν έννοια τού ρό
λου της. "Επρεπε νά κρατήση γερά 
πίσω άπ’ τίς πλάτες ολόκληρο τόν 
ελληνισμό. Καί τόν έκράτησε.

Ό Δροσόπουλος δούλευε νύχτα - 
μέρα στή θέση πού τόν έταξαν γιά 
τήν επιτυχία τών σκοπών τού ‘Ιδρύ
ματος. Ζυμωμένος μέ την τραπεζι
τική δουλειά, κάτοχος τέλειος τής 
τεχνικής της, αλλά καί γνώστης βα
θύς τών ελληνικών οικονομικών, έ
τσι όπως ή όξύτατή του διαίσθηση 
καί ή πλούσια εμπειρία του τά δία- 
πλάταιναν μέσα στό φωτισμένο του 
μυαλό, κατάφερε νά κατακτήση τα

χύτατα τήν τυφλή εμπιστοσύνη όχι 
μονάχα τών κατωτέρων του, στήν 
πολύτιμη συμπαράσταση τών όποι
ων άλλωστε πάντα υπολόγιζε, αλλά 
καί τών όποιωνδήποτε άνωτέρων.

Τό 1914 πέθανε ό Διοικητής Βα
λαωρίτης. Στή θέση του έξελέγη ό 
μέχρι τότε Υποδιοικητής Ευταξίας, 
πού τά μεγάλα βάρη. κΓ οί υποχρε
ώσεις οι δημιουργημένες άπ’ τήν 
καλπάζουσα εξέλιξη τής κατάστα
σης τόν ανάγκασαν νά ζητήση γρή
γορα συνδιοικητή. "Ετσι έξελέγη ό 
Αλέξανδρος Ζαΐμης, γιά νά γίνη ό
μως, πρός τό τέλος τοΰ 'ίδιου χρό
νου, Διοικητής, μέ συνδιοικητή. τόν 
Γεώργιο Χρ. Ζωγράφο, ένώ ό Ευτα
ξίας απαλλασσόταν τών καθηκόντων 
του, έξ αιτίας διαφωνιών του μέ τή,ν 
κυβέρνηση γιά τόν τρόπο καλύψεως 
τών οικονομικών άναγκών τού κρά
τους, αυτών πού άνέκυψαν μέ τήν έ
κρηξη. τοΰ Α' παγκοσμίου πολέμου. 
Τήν ίδια μέρα (14.12.1914), ή Γε
νική Συνέλευση τών μετόχων τής 
Τραπέζης άνασυναίστήνε τίς θέσεις 
τών δύο Υποδιοικητών τοΰ "Ιδρύ
ματος, γιά τίς όποιες εξέλεξε τόν 
Δ. Μάξιμο καί τόν Ιωάννη Δροσό- 
πουλο.

Ό Μακιαβέλι έλεγε πώς δέν είναι 
καί πολύ δύσκολο ν’ άνέβη κανένας 
υψηλά, άκόμα κΓ αν δέν έχη άξια' 
χωρίς όμως άξια, είναι αδύνατο νά 
κραπηθή στή θέση πού άνέβηκε. Τό 
θεώρημα τούτο είχε τήν πιό τέλεια 
επιβεβαίωσή του στήν περίπτωση

τοΰ Δροσοπούλου. Ό γόνος τής ά- 
σή μάντης Σούρπης, όχι μόνο κρα
τήθηκε στή θέση πού τόν ανέβασε 
αποκλειστικά καί μόνο τό προσωπι
κό του κύρος κΓ ή προσωπική τον 
άκτινοβσλία, αλλά καί άνέβασε αύτή 
τη θέση πού τοΰ εμπιστεύτηκαν άπ’ 
τό επίπεδο τοΰ διακοσμητικοΰ της 
χαρακτήρα, στό ύψος μιας έπάλξε- 
ως έξέχουσας σημασίας, άπ’ τήν ό
ποια, μέ συγκεντρωμένο στά χέρια 
του τό σύνολο σχεδόν τών φλεγόντων 
ζητημάτων τοΰ ‘Ιδρύματος, πού στήν 
ουσία τους ήταν καί προβλήματα 
τού ίδιου τοΰ κλυδωνιζόμενου άπ’ 
τίς πολεμικές περιπέτειες κράτους, 
κατηύθυνε τήν πορεία τής Τραπέ
ζης πρός τι πιό ιδανικές λύσεις. Μέ 
τόλμη, μέ παρρησία, άλλά καί μέ 
σύνεση καί θετικότητα, έχοντας κα
τά νοΰ άπ’ τή μιά τήν πρόοδο τής 
Τραπέζης, κΓ άπ’ τήν άλλη τόν κοι
νωνικά χαρακτήρα τής άποσπολής 
της, επέτυχε νά καταστήση τό "Ι
δρυμα τόν μοναδικό φορέα καί εκ
φραστής τής κρατικής οικονομικής 
πολιτικής, συμβάλλοντας έτσι δυνα
μικά, μέ τά διατιθέμενα οικονομικά 
μέσα, στήν αναδημιουργία τής χώ- 
Ρας. Τώρα πιά ή λάμψη του ξεπερ- 
νοΰσ£ς τούς στενούς χώρους τής τρα- 
πεζικής οικογένειας, έφτανε ώς τήν 
απεριόριστη έκταση τοΰ δημόσιου 
βίου καί τήν έκάλυπτε. Στίς δύσκο
λες στιγμές της (άνοιξη τοΰ 1917) 
ή πολιτεία ζήτησε τή συνδρομή του.

(Συνεχεία εις το επόμενο)
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ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΑΣ 
ΗΡΩΕΣ ΑΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ 

ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
’Αλλεπάλληλα απρόκλητα έπεισο

δειά έδημιούργησαν τ'ις τελευταίες 
μέρες ανώτερα στελέχη τής τροστέ- 
ζης είς βάρος συναδέλφων και συν
δικαλιστικών στελεχών.

Συγκεκριμένος, στις 10)11)65 
ενώ οϊ εκπρόσωποι και των τεσσά
ρων Συλλόγων συζητούσαν μέ τον 
κ. Διευθυντή Προσωπικού, οπόν προ
θάλαμο τού γραφείου τού τελευταί
ου, ό Κ. Νυδριώτης άνοιξε την πόρ
τα ή όποια οδηγεί άπό τό γραφείο 
τού κ. Προσωπάρχου (στο όποιο 
συνεδρίαζε τό Πειθαρχικό Συμβού
λιο και τό όποιο ό κ. Διευθυντής διέ
κοψε για λίγο προκειμένου νά συνο- 
μιλήση μέ τούς Συλλόγους) στον 
προθάλαμο κα'ι χωρίς κανένα λόγο, 
έπετίμησε τά Προεδρεία τών Συλλό
γων λέγοντάς τους ότι οφείλουν νά 
σέβωνται τά Συμβούλια τών ΔιεuL· 
θυντών κα'ι νά μή, τά διακόπτουν.

Μετά την συνεργασία τους μέ τον 
κ. Διευθυντή Προσωπικού, τά Προε
δρεία. τών Συλλόγων προέβησαν σέ 
διαμαρτυρία προς τήν κ. Νυδριώτη 
γιά τήν άπρό'κλητη επέμβασή του 
και παρετήρησαν ότι όπως οϊ εκπρό
σωποι τών εργαζομένων στην Τρά
πεζα σέβονται τους κ.κ. Διευθυντάς 
καί τά Συμβούλιά τους, έτσι καί 
αυτοί πρέπει νά σέβωνται τήν Συλ
λογική ’ Εκπροσώπηση.

Κατά τήν διάρκειαν τής συζητήπ 
σεως αυτής καί τελείως αδικαιολό
γητα, ό ύπ)ντής τής Έπιθεωρήσεως 
κ. Πονηρόπουλος έπετέθη μέ προτε
ταμένους τους γρόνθους του έναντι 
ον τού σδ. κ. Τρίμη. Μέ τήν επέμ
βαση όμως τώιν ψυχραι μοτέρων ά- 
πεφεύχθη ή γενίκευση τών επεισο
δίων.

"Υστερα άπό τά έπεισόδεια αυτά, 
οϊ Σύλλογοι προέβησαν σε έντονη 
διαμαρτυρία προς τον κ. Διοικητή, 
ό όποιος έδήλωσεν ότι θά έξετάση 
τήν ύπόθεσιν καί παρεκάλεσε νά μή 
δοθή συνέχεια.

Παρά ταΰτα, και ενώ οί Σύλλογοι 
περίμεναν τις ενέργειες τής Διοική- 
σεως σχετικά μέ τ’ ανωτέρω συμ
βάντα, οΐ κ.κ. ιΝυδριώτης καί Πονη

ρόπουλος, έκάλεσαν τούς Προϊστα 
μένους τού Κεντρικού Καταστήμα-1 
τος προς τους όποιους εξέθεσαν τά 
επεισόδια όπως ούτοί τά άντελήφθη- 
σαν

Έν τφ μεταξύ, ό σδ. κ. Τρίμης 
κατέθεσε μέσω τού δικηγόρου του κ. 
Ε. Παπουτσάκη έξώδικο διαμαρτυ
ρία προς τούς έν λόγου «συναδέλ
φους» μέ τήν όποια ζητεί νά τού πα
ρασχεθούν εξηγήσεις.

Τό δεύτερο σοβαρό έπεισόδιο έ- 
δημιούργησε ό Δ)ντής τού Καταστή
ματος Συντάγματος κ. Σταματελά- 
τος ό όποιος κυριολεκτικά έβασάνί
σε Υπάλληλό του προσβάλλοντας 
τον καί απειλώντας τον ότι θά τον 
μεταθέση στήν έπαρχία έπειδή ό 
συνάδελφος, ένεργήσας όπως είχε 
υποχρέωση διαμαρτύρησε μία συναλ 
λαγματική πελάτου τού Κστ)τος.

Σέ έπήκοο όλων, ό κ. Σταματε- 
λάτος, γνωστός γιά τήν άντισυνα- 
δελφική νοοτροπία του, άρχισε νά 
κραυγάζη καί νά επίτιμα τον συνά
δελφο σέ τόσο έντονο καί απαράδε
κτο ύφος, πού εκείνος λιποθύμησε. 
’Αμέσως εσπευσαν νά τον βοηθήσουν 
οΐ συνάδελφοί του, αλλά ό κ. Διευ
θυντής τούς άπηγόρευσε νά τον πλη
σιάσουν. Μόνο ένας αγνόησε τήν α
παγόρευση τού κ. Διευθυντοϋ καί 
τού έβρεξε τό πρόσωπο γιά νά συ
ν έλθη. -Μόλις όμως ό συνάδελφος 
συνήλθε, ό κ. Σταματελάτος άρχισε 
ξανά νά τον έπιτιμά καί νά τον α
πειλεί, μέ αποτέλεσμα ό συνάδελφος 
νά ξαναλιποθυμήση καί αυτή τη φο
ρά μέ συμπτώματα καρδιακής προσ
βολής.

Οί Σύλλογοι, μόλις πληροφορή,θη- 
καν τό έπεισόδιο-, προέβησαν οτήν 
διενέργεια ανακρίσεων καί στήν συ
νέχεια διεμαρτυρήθήσαν έντο-νώτατα 
στον κ. Διοικητή καί στον κ. Διευ
θυντή τού Προσωπικού, ζητώντας νά 
ληφθοΰν αμέσως μέτρα εναντίον τού 
παρανο-μήσαντος Διευθυντοϋ.

Οΐ Σύλλογοι περιμένουν τ’ απο
τελέσματα τών ενεργειών τής Διοι- 
κήσεως καί θά καθορίσουν τήν στάπ 
ση τους άναλόγως.

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
©Α ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗ ΩΣ ΤΙΣ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. 
ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΔΕΝ ΜΕΝΟΥΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΟΘΕΙΣΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΓΕΝΝΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Μετά άπό άλεπάλλη-λες συσκέ- I χου καί άνω μέ καθορισμό ιδίων θέ- τευθεΐ άπό; τις φαλκιδεύσεις καί τις 

ψεις μέ τήν Διοίκηση τής Τραπέζης σεων γιά τον Ταμιακό Κλάδο, καί - αναβολές. Δέν είναι εξ άλλου ούτε 
' _λ.. λ',,,',ο. ...™ η-re- I Α ι τλν ήηνη-υικη βαθιιολονικη τοπο-! ποακτικό ούτε, -απο κάθε άλλη πλευ-καϊ τήν Διεύθυνση Προσωπικού, πε

ριπλοκές, παλινδρομήσεις καί ανα
σχέσεις, τά θέματα τού Προσωπικού 
βρίσκονται σήμερα στήν ακόλουθη 
θέση::

Λυϋέντα:

Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΑΑΚΙΔΕΥΣΕΩΣ
ΚΑΙ 0 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Είναι φαίνεται ή κακή μοίρα τών ζητημάτων τοϋ 
Προσωπικού τής Τραπέζης μας, νά μήν λύεται κανέ
να άπό αυτά όπως τά ζητεί ή Συλλογική Εκπροσώ
πηση, δπως δηλ. ή αντικειμενική κρίση καί τό δίκαιο 
τών συναδέλφων απαιτεί. Γι’ αύτο τίποτα το ολοκλη
ρωμένο, τό σωστό δέν εχει γίνει μέχρι σήμερα μέ τά 
ζητήματα τοΰ Προσωπικού.

"Ας προσέξουν πολύ καλά όμως οί ασχολούμενοι 
σήμερα άπό τήν πλευρά τής Διοικήσεως μέ τον ’Ορ
γανισμό. Ό ’Οργανισμός είναι ό καταστατικός χάρτης 
τής σχέσεως εργασίας στήν Τράπεζα και παρ’ δτι θ’ 
άπλουστευθή ή σχετική διαδικασία, δέν ένδείκνυται 
κάθε λίγο νά γενναται θέμα τροποποιήσεώς του. Μέ 
άλλα λόγια, φαλκιδεύσεις, αναβολές, ήμίμετρα, ατε
λείς λύσεις καί λοιπές παρόμοιες αποδείξεις έλλειψε- 
ως άντιλήψεως γύρω άπό τήν σοβαρότητα τοϋ θέμα
τος δέν πρέπει νά έπιδειχθοΰν αύτή τή φορά. Οί δια
τάξεις πού θά θεσπισθοϋν πρέπει νά διακρίνωνται 
γιά τήν αρτιότητα, τήν ευρύτητα, τον ρεαλισμό καί 
τήν ανταπόκριση στα προβλήματα τοϋ Προσωπικού 
καί τις άνάγκες τής Τραπέζης καί μέ τήν σχετική μά
λιστα σέ χρόνο προοπτική.

Ή Συλλογική Ηγεσία μέ συγκεκριμένες προτά
σεις προς τήν Διοίκηση τής Τραπέζης, βασισμένες 
στις άρχές αύτές, έχει καταστήσει γνωστές τις θέσεις 
της καί μέ κάθε μέσο άγωνίζεται γιά τήν επιτυχία 
τους. Τό σύμφωνο τοϋ Προσωπικού γι’ αύτές τις θέ
σεις άπεδείχθη μέ τήν καθολική επιτυχία τών τελευ
ταίων αγωνιστικών εκδηλώσεων.

’Απομένει ή άνταπόκριση τής Διοικήσεως τής Τρα
πέζης. Καί Ιδίως τής σημερινής, τής όποιας τό πέρα
σμα άπό τήν Τράπεζα δέν είναι συνδεδεμένο μέ τον 
τερματισμό μιας σταδιοδρομίας αλλά μέ μια ανοδική 
πορεία στο Εθνικό καί πολιτικό στερέωμα τής χώ
ρας. Κατά συνέπεια οί γνωστές «ψαλίδες» τής τρα
πέζης καί τό απηρχαιωμένο φαλκιδευτικό πνεΰμα 
πρέπει νά μείνουν μακρυά άπό τήν υπόθεση τοΰ ’Ορ
γανισμού. Διότι στήν περίπτωση αύτή δέν θά έχουν 
μόνο τήν αρνητική επίδρασή τους πάνω στήν θέση 
τών ζητημάτων τοϋ Προσωπικού καί της γαλήνης τής 
τραπέζης, άλλα θά άνασχέσουν τήν πορεία αύτή πού 
προηγούμενα άναφέραμε.

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Άπό τή,ν πραγματοποίηση τής 

Πανεργατοϋπαλληλικής συγκεντρώ- 
σεως στο- θέατρο Χατζηχρίστου τήν 
29)11)65, άρχισε συλλογή υπογρα
φών γιά τήν μεταξύ τών έργαζομό
νων τών ’Αθηνών διεξαγωγή δημο

ψηφίσματος γιά τις αυξήσεις καί τις 
συνδικαλιστικές ελευθερίες.

Τό δημοψήφισμα θά διενεργηθή 
κυρίως μεταξύ 5 καί 12 Δεκεμβρίου 
καί πρέπει νά τό υπογράψουν όλοι 
οί έργαζόμενοι.

1 ) ’Αναδιάρθρωση τών προσαυξή- 
σεων Λογιστών Α' καί άνω σέ 5 
καί 15% (ή πρώτη μετά διετία).

2) Κλάσμα προσσυξήσεως γιά 
τούς προαγομένους καί έξερχομέ- 
νους τής Τραπέζης.

3) Χορήγηση προσσυξήσεως 
στους εύδοκίμως έπί τριετία ύπη- 
ρετοΰντας, ανεξαρτήτως τού αν υ
πάρχουν οργανικές θέσεις στον ε
πόμενο βαθμό. (Θέμα πού εφαρμό
ζεται ήδη στήν πράξη, έχει όμως ά
ξια άπό τήν πλευρά τής νομιμότη
τας γιά τον λόγο ότι ό ισχύων ’Ορ
γανισμός θέτει όρο γιά τήν παροχή 
προσαυξήσεων ατούς άπό Λογ. Α' 
καί άνω βαθμούς, τήν μή ύπαρξη 
οργανικών θέσεων).

4) Καθορισμός τής επιτρεπόμε
νης άδειας μέ αποδοχές — γιά λό
γους υγείας έν γένει — μέχρι 3 ε
τών γιά τούς εχοντες υπηρεσία άνω 
ιών 10 ετών καί 2 ετών γιά τούς 
κάτω τών 10 ετών.

5) Καταβολή παρά τής Διοική- 
σεως στά Ταμεία ‘Υγείας τών εισ
φορών τών Υπαλλήλων — ’Εργοδό
του καί ήσφαλισμένου — όταν αυ
τοί βρίσκονται σέ προσωρινή παύση 
καί στερούνται τών άποδοχών τους, 
μέ έν συνεχείςκ κράτηση τής Υπαλ
ληλικής εισφοράς άπό τον μισθό 
τους.

6) ’Αναγνώριση ως χρόνου πρα
γματικής υπηρεσίας τοΰ ακολούθου 
τμήματος χρόνου ασθενεί ας:

6 μήνες γιά τούς εχοντες υπηρε
σία μέχρι 10 Ετών. j
9 μήνες γιά τούς εχοντες ΰπηρε- . 
σία άπό 10 - 20 ετών.
12 μήνες γιά τούς εχοντες υπη
ρεσία άνω> τών 20 έτών.
7) Σύντμηση τού χρόνου γιά τήν 

λήψη τής 4ης προσσυξήσεως έκ 
10% στους Είσπράκτορες Α' καί 
Κλητήρες Α' άπό 3 σέ 2 έτη.

8) Παροχή στούς μέν Είσπράκτο- 
ρες Α' τούς προσληψθέντες στήν 
Τράπεζα μέχρι 31)12)52, μιας οι
κονομικής προαγωγής (προσαυξήσε- 
ως) μέ ανώτατο όριο ετήσιας δαπά
νης 2.500 χιλ., στούς δέ Κλητήρες 
Α' οϊ όποιοι έξήντλησαν καί τήν 6η 
προσαύξηση, παροχή νέας προσαυ- 
ξήσεως έκ 10% άνά πενταετία.

9) ’Επαναφορά τού βαθμού τοΰ 
’Εργοδηγού γιά τούς Τεχνίτες καί 
ένταξη σ’ αυτόν όσων άπό τούς ϋπη- 
ρετούντας σήμερα είχαν τον βαθμό 
τού ’Εργοδηγού κατά τον χρόνο τής 
καταργήσεώς του (1953), εξέλιξή 
τους έν συνεχεία, ώς προς τις προ
σαυξήσεις, κατά τά ίσχύοντα στον 
Λογιστή Α'.

10) ’Απόδοση τής παρανόμως έ- 
πιβληθείσης προσωρινότητας στούς 
άπό τό 1953 προσληψθέντες ώς καί 
είς τούς έκ τής τ. Τραπέζης ’Αθη
νών προερχο μένους συναδέλφους. 
Κατάθεση νομοσχεδίου γιά τήν νο
μοθετική ρύθμιση (άρση) τών προ
σωρινοτήτων τού προ τοΰ 1953 προ
σωπικού τής ΙΕ.Τ’.Ε,

Οί σχετικές πράξεις Διοικήσεως, 
έδηλώθη ότι ϋπεγράφησαν ή υπο
γράφονται αύτές τις ή μέρες. Γ ιά όσα 
άπ’ αυτά χρειάζεται καί τυπικά ή 
τροποποίηση τοΰ ’Οργανισμού, θά 
περιληφθοΰν στήν πρώτη φάση τών 
τροποποιήσεων ή οποία θά έχει λή
ξει μέχρι τις 15)12)65, κατά δή
λωση τού κ. Διοικητοΰ.

Τί ζητεί 
ή συλλογική 

ηγεσία
Δεδομένου ότι μεταξύ τών θεμά

των τά όποια ρυθμίζονται νομοθετι- 
κώς είναι καί ή άπλούστευση τής 
διαδικασίας τροποποιήσεώς τοϋ 
'Οργανισμού, ή Διοίκηση τής Τρα
πέζης υποστηρίζει ότι προς άποψυ 
γην τεράστιας έφ’ άπαξ οικονομικής 
έπιβαρύνσεως τοΰ Ιδρύματος, ή 
τροποποίηση τού ’Οργανισμού πρέ
πει νά γίνη κατά στάδια, μέ πρώτο 
στάδιο λήγον τήν 15)12)65

Στο στάδιο τούτο θά περιέχονται 
όλα τά ανωτέρω ζητήμοπα τών ό· 
ποιων ή κατοχύρωση απαιτεί τρο 
ποποίηση τοΰ ’Οργανισμού ώς καί 
όλα τά μέχρι σή,μερα καθίερωθέντα 
μέ πράξεις Διοικήσεως (τής παρού- 
σης καί τών προηγουμένων όπως 
π.χ. μεταβολή ποσοστών προσαυξή- 
σεων, πολυετίας κλπ.) καί έπί πλέ-

6) τήν οργανική βαθμολογική τοπο- j πρακτικό ούτε, άπό κάθε άλλη 
θέτηση, τών ΰπηρετούντων στον Τε-'ρά ωφέλιμο αλλά καί σοβαρό γιά 
χνικό Κλάδο. I τήν Τράπεζα καί τον θεσμό τοΰ Όρ-

‘Η Συλλογική ‘Ηγεσία πιστεύει γανισμοΰ Υπηρεσίας ^ τό γεγονός 
ότι υπάρχουν δυνατότητες νά ρυθμι-1 τών αλλεπαλλήλων και κατα σύντο- 
σθοΰν τά πλεΐστα τών ζητημάτων ί μα διαστήματα τροποποιήσεων τοΰ 
τά όποια έχει θέσει έδώ καί πολλά j ’Οργανισμού.
χρόνια, υπάρχει δε, όπως καί στο | Παρά ταύτα; αφού έξαναγκαζόμε- 
παρελθόν άπεδείχθη, τρόπος ρυθμί-, θα άπό χρονικές καί πραγματικές 
σεως τών οικονομικών επιβαρύνσεων πιεσείς να ακολουθήσουμε αυτό τό 
μέ χρονική τους κλιμάκωση.

Κάθε περικοπή αποτελεί ήμίμέτρο 
καί τό Προσωπικό έχει πια άπογοη-

”Εγγραφ© 
τοϋ Γε¥. Γραρρατέως 
τής Γ.Σ.Ε.Ε. γιά τήν 
άπ@αατά©τα©η τών 
άπορααρννΒέντων 
Υπαλλήλων ’Εθνι

κής Τραπέξης.

«Περί μερικής άποκαταστάσεως 
άπομακρυνθέντων υπαλλήλων 
’Εθνικής Τραπέζης».

Προς
Τόν Άξιότιμον Κύριον Υπουργόν 

’Εργασίας 
Κύριε Υπουργέ,

Έλάβατε γνώσιν 1 υπομνήματος 
τού Συλλόγου άπομακρυνθέντων υ
παλλήλων Εθνικής Τραπέζης, έν τφ 
όποίω υποβάλλονται συγκεκριμένοι 
προτάσεις, αϊτινες χαρακτηρίζονται 
ώς μετριοπαθείς τοιαΰται, διά τήν 
έπίλυσιν τού χρονίσαντος αιτήματος 
τής μερικής άποκαταστάσεως των, 
ήτοι:

1 ) Άναγνώρισις συνταξίμων έ
τών άπό τής άπολύσεώς μέχρι τής 
καταλήψεως τού ορίου ηλικίας μέ 
μεγίστου έτη 9.

2) Χορήγησις προσαυξήσεων 
(τριετιών) έπί τών άναγνωρισθησο- 
μένων ώς άνω συνταξίμων έτών.

3) Χορήγησις άναλόγου1 συμπλη
ρωματικού έφ’ άπαξ έκ τού Ταμείου 
Αύτοασφαλείας προσωπικού ’Εθνι
κής Τ ραπέζης.

‘Ωσαύτως υποβάλλονται προτά
σεις διά τόν καταμερισμόν τής ά- 
παιτηθησομένης συνολικής δαπάνης 
έκ δρχ. 27 έκατ. περίπου έτησίως, 
ήτοι:

1) Τό 1)3 νά καταβάλη ή Τρά
πεζα τής ‘Ελλάδος, ώφεληθεΐσα άπό 
τόν διαχωρισμόν τών κοινών ’Ασφα
λιστικών Ταμείων.

2) Τό 1)3 νά καταβάλη τό Δη
μόσιον διά καταλλήλου τροποποιή- 
σεως τοΰ ν. 3662)56 διότι τούτο 
κατέστη, ώς ύποστηρίζεται, υπεύθυ
νον διά τάς προώρους απολύσεις ε
κατοντάδων υπαλλήλων άνευ οϋδε- 
μιάς αίτιας καί ούδενός ηθικού έρεί- 
σματος (Συγχώνευσις Τραπεζών ’Ε
θνικής — ’Αθηνών).

3) Τό τελευταίου 1)3 νά καταβά
λη ή ’Εθνική Τράπεζα: τής Ελλάδος 
διότι ώψελήθη κα'ι αύτή εκ τών απο
λύσεων, πολύ δέ περισσότερον καθ’ 
όσον έδιπλασίασε τάς άποδοχάς τών 
υπαλλήλων τής Τραπέζης ’Αθηνών 
καί έτριπλασίασε τάς συντάξεις τών 
συνταξιούχων της.
Κύριε Υπουργέ,

Ή Γ.Σ.Ε.Ε. άναγνωρίζουσα τό δί
καιον τών άπομακρυνθέντων δυνάμει 
τοΰ ν. 2510)1953 ύπαλλήλων τής 
Εθνικής Τ ραπέζης καί έχουσα ύπ’ 

οψιν δτι ήδικήθησαν 1200 Τραπεζι
τικοί υπάλληλοι, λευκανθέντες είς τήν 
υπηρεσίαν, παρακαλεΐ υμάς όπως 
έκδηλώσητε άπαν τό ενδιαφέρον σας 
διά τήν έπίλυσιν τού χρονίσαντος 
τούτου αιτήματος, έν τή άναγνωρί- 
Ο'ει ότι ή άποκατάστασις τοΰ δικαί
ου πρέπει νά άποτελή βασικήν μέ
ριμναν τής πολιτείας.

Μετά πόσης τιμής 
Ό Γεν. Γραμματεύς

δρόμο, τίθεται άπό Συλλογικής 
πλευράς σαν «έλάχιστο όριο» περι
πτώσεων πού πρέπει νά ρυθμισθοΰν 
στήν πρώτη αύτή φάση, τά κατωτέ
ρω ζητήματα μεταξύ τών οποίων ό
λα όσα δέν έχουν οικονομική επι
βάρυνση γιά τήν Τράπεζα, δηλ:

α) "Ελεγχος στις προσλήψεις μέ 
καθιέρωση συστήματος εισόδου στήν 
Τράπεζα ώρισμένου κατ’ έτος αριθ
μού ύπαλλήλων κατόπιν εξετάσεων, 
άποκλειομένου κάθε άλλου τρόπου 
καί καταργουμένης κάθε μορφής 
προσωρινότητος.

I β) Κατάργηση τοΰ δικαιώματος 
j τής Τ ραπέζης νά άναστέλλη τήν δι
ενέργεια προαγωγών ή χορήγηση 
προσαυξήσεων.

γ) Κατάργηση τών «κατ’ έκλο- 
γήν» προαγωγών στούς κάτω τοΰ 
Αογιστοΰ Α' βαθμούς γατί καταλή
γουν στήν Εξυπηρέτηση τής διαφθο
ράς τών Ύπαλλήλων.

δ) Καθιέρωση τών τριμήνων γιά 
τήν αρχαιότητα τού Υπαλλήλου αν
τί τών εξαμήνων.

ε) §0 αριθμός τών οργανικών θέ
σεων νά είναι ανάλογος προς τήν 
έκάστοτε δύναμη ολοκλήρου του 
Προσωπικού.

στ) Κατάργηση τών φθοροποιών 
«φακελλακίων». ’Εφαρμογή τοΰ συ^ 
στήματος επιδομάτων θέσεως σέ 
συνδυασμό μέ τήν διανομή τών α
σφαλίστρων σέ ολόκληρο το Προσω
πικό ανάλογα προς τόν μισθό.

ζ) ’Επέκταση τών οικογενειακών 
επιδομάτων σέ όλα τά τέκνα.

η) Τά πόσης φύσεως έπιδόματα 
νά καταβάλλωνται καί στους ανα
πληρωτές τών δικαιούχων κατά τόν 
χρόνο τής άναπληρωσεως.

θ) Καθορισμός κατά χρόνο καί 
περιεχόμενο' τών περιπτώσεων θέσε
ως τών Υπαλλήλων «είς διάθεσιν» 
τής Διοικήσεως.

Γ) Σαφείς καί περιοριστικές δια
τάξεις περί παραπτωμάτων ώστε ν’ 
αποκλείεται κάθε αυθαιρεσία σέ βά
ρος τώιν Υπαλλήλων.

ια') Νά πάψουν τά πειθαρχικά- 
συμβούλια ν’ αποτελούν όργανα: κα- 
τατρομοκρατήσεως τού Προσωπικού. 
Απαραίτητη προϋπόθεση συζητήσε- 
ως θέματος σ’ αυτά, ή απολογία τοΰ 
κρινομένου μέ δικαίωμά του γνω- 
στοποιήσεως τής κατηγορίας καί υ
ποβολής συμπληρωματικής απολο
γίας. Νά μήν καθυστερή ή Εκδοση 
τών αποφάσεων αυτών. Κανείς άλ
λος έκτος άπ’ αύτάς νά μήν έπιβάλ- 
λη ποινές.

ιβ') Κατάργηση τής ατιμωτικής 
ποινής τοΰ υποβιβασμού.

ιγ') Συμμετοχή τής Συλλογικής, 
Έκπροσωπήσεως σέ όλα τά Συμ
βούλια κρίσεως τών Ύπαλλήλων 
(Προαγωγών — Πειθαρχικά — Άι- 
ναθεωρήσεων φύλλων ποιότητος) με
τά ψήφου.

ιδ’) Αύξηση τού ορίου ηλικίας θή- 
λεος Προσωπικού (55ο έτος) καί 
αντιμετώπιση τής δυνατότητας λύσε- 
ως τής σχέσεως εργασίας αυτού στο 
20ο έτος υπηρεσίας.

ιε') Μετονομασία τού Υπηρετι
κού Προσωπικού σέ Βοηθητικό.

Επίσης, ή Συλλογική Ηγεσία έ
χει ζητήσει όπως μεταξύ τών ζητη
μάτων τών οποίων προβλέπεται νο
μοθετική ρύθμιση περιληφθή καί ή; 
προώθηση τών Πτυχιούχων καί τών 
πολεμιστών τοΰ Ν. 751.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ 0 κ. Δ)ΝΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Θά έξακολουθήση υφιστάμενο τό καθεστώς τής 

VALEUR οσον αφορά τόν χρόνο προσλήψεως και 
νά συμβαίνϊ) ώστε συνάδελφοι προσληφθεντες τόν 
μήνα ’Ιανουάριο νά λαμβάνουν VALEUR Ιουλίου 
ενώ άλλοι προσληφθέντες τόν μήνα Φεβρουάριο τοΰ 
αύτού έτους νά λαμβάνουν VALEUR τού ’Ιανουάρι
ου καί εάν ναί, ποιος θά φταίη όταν οί αδικούμενοι 
προσφύγουν στήν δικαιοσύνη ;

ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΣΙΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΗ Γ.Σ.Ε.Ε.

Τό ααΜιτεχνιπ© 
Γραφεί© 'KBnvGiv

Τό Καλλιτεχνικό Γραφείο ’Αθηνών 
τού κ. Γ. Π. Κουράκου, άπό τόν πε
ρασμένο χρόνο μάς στέλνει κατά 
καιρούς έναν αριθμό εισιτηρίων γιά 
τις συναυλίες συνδρομητών του, σέ 
Εξαιρετικά χαμηλή τιμή.

Θεωρούμε χρέος μας νά εΰχαρι 
στήσουμε τόν κ. Κουράκο καί παρα- 
καλοΰμε τούς Ενδιαφερομένους γιά 
τά εισιτήρια αυτά συναδέλφους, ν 

ον: α) τήν αύξηση τών οργανικών ,; άπευθύνωνται στά γραφεία τού Συλ- 
! θέσεων τών βαθμών Ύποτμηματάρ- ! λόγου.

"Υστερα άπο προσφυγή πού έκα
νε ή μειοψηφία τής Προσωρινής Δι
ό ικήσεως τής Γ.Σ.Ε.Ε. γιά τήν αν
τί κατάσταση δεκαοκτώ μελών, η 
σύνθεση τής νέας προσωρινής Διοι- 
κήσεως είναι ή ακόλουθη:

Παραμένει γεν. γραμματεύς ό κ. 
I. Γαλάτης καί ταμίας ό κ. Κ. Γιάν- 
νου. Παραμένουν Επίσης οί κ.κ. Κ. 
Γαϊτανίδης, Γ. Παππάς, Γ. Άποστο- 
λόπουλος, Κ. Πλουμίδάκης, I. Δα- 
ψέρμος, I. Βάνδουλας, Κ. Νικολαΐ- 
δης, Δ. Παπαμήτρος, Δ. Κρικελάς 
καί Α, Χιώτης. Μένει τέλος καί ό 
γεν. γραμματεύς τού ΕΚΑ κ. Άρ. 
Παπαδάτος.

Μέ τούς νέους διορισμούς στη δι
οίκηση τής Γ.Σ.Ε.Ε. προσετέθησαν 
Επίσης οί κ.κ. ’Αν. Μούντριχας (πρό
εδρος Ο ΕΜΕ), Γ. Βεντουρής (πρό
εδρος Ε.Κ. Ζακύνθου), Θ. Σαραντά
ρης (Γ. Γραμματεύς ‘Ομοσπονδίας 
Έκσκαπτικών Μηχανημάτων), Κ. 
Φλούκας (πρόεδρος Ε.Κ. Καρδί- 
τσης), Γ. Μπακέας (πρόεδρος Ε.Κ. 
Ναυπλίου) καί Τρ. Σταθόπουλος 
(πρόεδρος Ε.Κ. Άργους).

’Επίσης διωρίσθησαν οί κ.κ. I. 
Κασιμάτης (πρόεδρος Ε.Κ. Πειραι
ώς), Άν. Σταυρουλάκης (πρόεδρος 
Ε.Κ. Ηρακλείου), 1. Μπερδέσης 
(γεν. γαρμ. ‘Ομοσπονδίας Στρατιω
τικών Καταστημάτων), Γ, Γεωιργαν- 
τάκης (πρόεδρος Ε.Κ. Καλαμάτας) 
καί Λ. Δελλάκος (τέως πρόεδρος 
Ε.Κ. Λειβαδιάς).

Τέλος, στη νέα διοίκηση διωρίσθη- 
σσν καί οί κ.κ. Κ. Τόλος (πρόεδρος 
σωματείου έργατοτεχνιτών στρατιω
τικών καταστημάτων), Ν. Καραβο
κύρης (πρόεδρος σταθμαρχοελεγ
κτών Μακεδονίας), Σ. Κουντούρης 
(αντιπρόεδρος Ε.Κ. Εύβοιας), Σ

Παπαϊωάννου (γ. γραμματεύς Υ
παλλήλων Ίονικής, - Λαϊκής), Π. 
Κωνσταντινίδης, 1. Πρωτοψάλτης 
(αντιπρόεδρος Ε.Κ. Κέρκυρας) καί 
Άλ. Προκοπίου (πρόεδρος ’Εργατο
τεχν ι τών Εργοστασίου τής 301 
Στρατιωτικής Βάσεως Αθηνών).

Στήν πρώτη της συνεδρίαση, ή 
νέα Προσωρινή Διοίκηση πήρε τήν 
απόφαση ν’ άναβληθή τό Συνέδριο 
τής Γ.Σ.Ε.Ε. γιά τόν Φεβρουάριο! 
Δηλαδή έκανε τό αντίθετο άπ’ αυ
τό πού έπρεπε νά κάνη: Νά προπα- 
ρασκευάση σύντομα το Πανελλαδι
κό Συνέδριο.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΟΝ Σ.Υ.Τ,Α.

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Στις 6 καί 7 Νοεμβρίου διεξήχθη- 

σαν οϊ Εκλογές γιά τήν ανάδειξη 
νέου Δ. Σ. τού Σ.Υ.Τ,Α. "Υστερα 
άπο τήν έκδοση τών άποτελεσ μάτων 
(621 Κατσούλης, 620 Γκιτάκος) 
καί τις προσθήκες ή, διαγραφές άπό 
τά ψηφοδέλτια τό Δ.Σ. τοΰ Συλλό
γου καταρτίσθηκε ώς Εξής:

Πρόεδρος: Γκιτάκος Στυλιανός 
Αντιπρόεδρος: Φουκαρίδης Στέ

φανος
Γενικός Γραμματεύς: Πιερρουτσά- 

κος Κ ωνσταντίνος
Ταμίας: Τζωρτζάκης Νικόλαος 
"Έφορος: Ροδόπουλος Γεώργιος 
Σύμβουλοι: Δη,μητριάδης ’Ιωάν

νης, Κατσούλης Κωνσταντίνος, Μου- 
στάκης Στυλιανός, Παπανικολάου 
Κωνσταντίνος.


