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Έκυκλοφόρησε τελευταίως 
μία ανευ ημερομηνίας άνακοί- 
νωσις από την οποίαν πληρο
φορούμενα δτι συνεστήθη α
πό ελάχιστους Ταμιακούς συν
αδέλφους «'Ένωσις Ταμιακών 
'Υπαλλήλων».

'Απλή άνάγνωσις τής άνα- 
κοινώσεως (καί τών ονομάτων 
των ύπογραφόντων) αρκεί 
για νά προκαλέση πηγαΐον τό 
αίσθημα τοϋ κωμικού κΤ απ' 
αυτήν τήν άποψη, θά αφήνα
με την υπόθεση στήν αποκλει
στικήν αρμοδιότητα τής εύθυ- 
μογραφίας, αν δεν έγνωρίζα- 
μεν δτι τό φαινόμενον αυτό 
υποκρύπτει κίνητρα, πού δχι 
τόν γέλωτα, άλλα τήν θλίψιν 
προκαλοΰν.

Προειδοποιοϋμεν λοιπόν 
αυτούς οί όποιοι Ιπιμελώς 
κρύπτονται όπισθεν τής «έ- 
νώσεως» πού αποβλέπει στήν 
διάσπασιν, δτι θά ύποστοϋν 
εις τό ακέραιον τις συνέπειες 
τής πράξεώς τους. Ό Σύλλο
γος, εις τήν κρίσιμον αυτήν 
περίοδο τής δράσεώς του, κα
τά τήν οποίαν αγωνίζεται για 
τήν ενωσιν δλων τών δυνά
μεων τοϋ προσωπικού, δεν 
είναι διατεθειμένος νά έπιτρέ- 
ψη καμμίαν διάσπασιν. Καί 
είναι ακλόνητα αποφασισμέ
νος νά χτυπήση αλύπητα τούς 
διασπαστάς, έστω καί αν με
ταξύ αυτών περιλαμβάνονται 
καί μερικοί παρασυρθέντες 
συνάδελφοι, οί όποιοι υπό άλ- 
λας συνθήκας θά έπρεπε νά 
απαλλαγούν «λόγω άφελείας».

05 "115„ Σ.Ε.Ο. 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ 

ΤΟΝ κ. ΦΩΤΗ ΜΑΚΡΗ

01 «115» Συνεργαζόμενες Εργα
τικές ’Οργανώσεις, μέ ανακοίνωσή 
τους καταγγέλλουν τήν «συνδικαλι 
στική» δραστηριότητα τοΰ κ. Μάκρη, 
τονίζοντας τά ακόλουθα:

«'Ο κ. Φ. Μακρής, απόβλητος τής 
Εργατικής Τάξεως, μόλις ένεφανί 
σθη, έκυκλοφόρησε εγκύκλιο δ ι ά 
τής όποιας άπειλεΐ δια
γραφές οργανώσεων από 
τ ό Ε. Κ. Α.

Ταυτοχρόνως καθορίζει σύγκληση 
συσκέψεως τών Δ.Σ. τής δυνάμεως 
τοΰ ’Εργατικού Κέντρου ’Αθηνών διά 
τήν 24ην ’Οκτωβρίου 1965 αντί τής 
20ής Σεπτεμβρίου πού ό 'ίδιος ΰπε- 
σχέθη καί άπεδέχθη έγγράφως ενώ
πιον τοΰ κ. Προέδρου Πρωτοδικών 
διά τοΰ νομικού του συμβούλου κ. 
Χρ. Φωτιάδη.

Ή ’Εργατική Τάξις έχει βέβαια 
πικρή πείρα άπό λόγια και υποσχέ
σεις τών έν λόγφ κυρίων. Έπίστευ- 
αν όμως οΐ εργαζόμενοι τής ’Αθήνας, 
δτι θά τηρούσαν τουλάχιστον τήν 
έγγραφον δήλωσίν των, τήν όποιαν 
έκαναν ενώπιον τών δικαστικών αρ
χών.
Ή Ε.Ε. τών «1 1 5» καταγγέλλει τήν 

αχαρακτήρισταν αυτήν στάσιν τών 
κ.κ. Φ. Μακρή και Χρ. Φωτιάδη εις 
τούς εργαζομένους καί καλεΐ τις εί
κοσι πέντε (25) πρωτοβάθμιες ορ
γανώσεις ’Αθηνών πού εΤχον τήν 
πρωτοβουλίαν διά τήν σύγκλησιν τών 
Δ.Σ. νά δικάσουν τήν αϊτησιν ενώ
πιον τοΰ κ. Προέδρου καταγγέλλον
τας ταυτοχρόνως τήν δλην άνεπίτρε- 
πτον στάσιν τοΰ Προεδοείου τοΰ Ε. 
Κ.Α.».

Ή Διοίκηση άποδοκιμάζει τις μεάόδους έκφοβισμοϋ τοΰ 
Προσωπικού καί υπόσχεται ότι μέσα στις άμέσως προσεχείς 
ημέρες άά τακτοποίηση τά 15 άέματα πού περιλαμβάνονται 
στην έγκύκλιό της, λαμβάνοντας ΰπ’ όψιντίς άπόφεις τών 
Συλλόγων φ ’Αρχίζουν ύπό τήν προεδρία του κ. Αιοικητοϋ 
οί συνεδριάσεις τής έπιτροπής γιά τήν τελική διαμόρφωση 
τοϋ Οργανισμού σέ συντομώτατο χρονικό διάστημα, φ Τό 
Προσωπικό καλείται σέ έπαγρύπνηση γιά ν’ άντιμετωπί- 
ση τυχόν νέα παρέλκυστική τακτική τής Τ ραπ έ ζ ης.

Τήν 22)10)65 πραγματοποιήθη
κε ή συνάντησις τών έκπροσώπων 
καί τών τεσσάρων Συλλόγων τοΰ 
Προσωπικού μέ τόν κ. Διοικητή προ- 
κειμένου νά συζητηθή τό θέμα τοΰ 
’Οργανισμού1.

"Οπως είναι γνωστό1, και σύμφω
να μέ τήν ανακοίνωση τών Συλλό
γων τής 23) 1 0, κανένα σχεδόν άπό 
τά θέματα τοΰ ’Οργανισμού δεν επι
λύθηκε καί τό χειρότερο είναι δτι έ- 
πιδιώχθηκε νά συσχετισθή μ’ αυτόν 
τό θέμα τής άρσεως τών προσωρι
νοτήτων τΙς όποιες εΤναι υποχρεωμέ
νη ή Τράπεζα νά άρη συμμορφουμέ- 
νη μέ δικαστικές αποφάσεις, τόν ί- 
σχύοντα οργανισμό και τήν άρχή 
τής ’ίσης μεταχειρίσεως. "Υστερα 
απ’ δλα αυτά καί ύστερα άπό τήν 
άρνηση τής Διοικήσεως νά καθορί- 
ση τό χρονικό διάστημα μέσα στο 
όποιο θά μετέτρεπε σέ πράξεις τις 
δοθεΐσες — ελάχιστες -—- «παρα
χωρήσεις», μέ ομόφωνη γνώμη και 
τών τεσσάρων Σωματείων, κηρύχτη
κε καί πραγματοποιήθηκε μέ συντρι
πτική επιτυχία, 24ωρη απεργία στήν 
’Αθήνα καί τόν Πειραιά.

Πρέπει έδώ νό σταθούμε Ιδιαίτε
ρα καί νά στηλιτεύσουμε γιά μιά 
ακόμα φορά τις απαράδεκτες πιέ
σεις πού ασκήθηκαν άπό τά διά
φορα όργανα τής Τραπέζης γιά νά 
υποχρεώσουν τούς συναδέλφους, καί 
ιδιαίτερα τούς, νέους νά έργασθοΰν. 
Καταστάσεις συμμετοχής ή μη στήν 
απεργία (ενυπόγραφες δηλώσεις), 
απειλές απολύσεων, μεταθέσεων, μή 
χορηγήσεως στεγαστικών δανείων, υ
ποσχέσεις ανταλλαγμάτων καί άλλα 
πολλά μηχανεύτηκαν οΐ γνωστοί έχ- 

ικοί πρός τό Προσωπικό κύκλοι 
γιά νά σπάσουν τήν απεργία μας 
Νά σημειωθή δτι ό 'ίδιος ό κ. Δ ι ε υ
βόν τής τοΰ Προσ ω π ι κο ΰ 
ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ Α
ΝΑΜΙΞΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙ
ΔΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙ
ΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΔΟΚΙΜΑΣΕ κατά 
τήν συνάντηση πού είχαν μαζύ του 
οί Σύλλογοι τήν 27)10 οί όποιοι καί 
διαμαρτυρήθηκαν έντονώτατα γιά τήν 
εικόνα επαναφοράς στήν ’Εθνική 
Τράπεζα μεθόδων πού βασίζονται 
στήν ηθική πτώση μόνο καί αυτήν 
εξυπηρετούν.

Όμως, τό σύνολο τοΰ Προσωπι
κού, άντέδρασε υγιέστατα στις πιέ
σεις αυτές καί έδωσε μέ τήν καθο
λική συμμετοχή του στήν απεργία 
τήν πρέπουσα απάντηση στούς έμ- 
πνευστές τών άπαραδέκτων αυτών 
μεθόδων οί όποιοι, έκτος τών άλλων, 
θέλουν νά πετύχουν τήν διάσπασή 
του καί τήν δημιουργία, άντιμαχο- 
μένων κατηγοριών Προσωπικού μέσα 
ατό "Ιδρυμα.

’Εν τώ μεταξύ, στήν προσπάθεια 
γιά τήν εξεύρεση Χύσεως πριν άπό 
τήν πραγματοποίηση τής απεργίας 
μας, τά προεδρεία τών τεσσάρων 
Συλλόγων έκλήθησαν άπό τόν κ. 
Υπουργό ’Εργασίας, τον όποιο καί 
έσπευσαν νά έπισκεφθοΰν, πλήν ό
μως ό κ. Υπουργός εΐχε ήδη άνα- 
χωρήσει έκτος ’Αθηνών κι’ έτσι ή 
συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε. 
Επίσης τήν παραμονή τής απεργί
ας, οΐ Σύλλογοι έκλήθησαν άπό τόν 
Αντιπρόεδρο τής Κυβερνήσεως κ. 
Αθανασιάδη - Νόβα, ό όποιος καί 

τούς 'έδήλωσε δτι ή Κυβέρνηση θά 
έδέχετο νά προβή σέ ΝΙομοθετική 
ρύθμιση, τοΰ θέματος τών προσωρι
νοτήτων καί ιδιαίτερα τής προσωρι
νότητας άπό τό 1943 μέχρι τά 1953.
Οΐ Σύλλογοι ευχαρίστησαν θερμό
τατα τόν κ. ’Αντιπρόεδρο, τοΰ έδή- 
λωσαν όμως δτι ό -άγώνσς τοΰ Προ
σωπικού τής ’Εθνικής Τ ραπέζης δέν 
γίνεται γιά τήν άρση τών προσωρι

νοτήτων και μονο, τις οποίες σύμφω
να μέ όσα άναφέραμε παραπάνω εί
ναι ήδη υποχρεωμένη ή Τράπεζα νά 
άρη, άλλα γιά τήν εφαρμογή ένός 
νέου συγχρονισμένου ’Οργανισμού 
‘Υπηρεσίας τόν όποιο έξ άλλου προ
σωπικούς ό κ. Διοικητής μάς εΐχε ύ- 
ποσχεθή προ πολλοΰ.

"Ετσι, ή ανακοίνωση τής Διοική- 
σεως πού κυκλοφόρησε τήν 29)10, 
άποδεικνύεται χωρίς περιεχόμενο καί 
ουσία. Σέ δ,τι άφορά δέ τήν υπό
δειξη συγκεκριμένου σχεδίου άπό τό 
Σύλλογο γιά δίκαιη λύση καί μή 
προσβολή τής έπετηρίδος άπό την 
άρση τής προσωρινότητας 43)53 
ΤΟΝΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟ
ΨΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΥ Ε
ΧΟΥΝ ΑΠΟ ΜΑΚΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΣΑΦΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΘΕΙ ΤΟΣΟ 
ΓΡΑΠΤΕΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛ
ΛΕΠΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡ
ΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, Η ΑΡΧΗ: ΤΑ
ΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙ
ΚΟΥ ΒΑΣΕΙ ΟΜΟΙΟΜΌΡΦΩΝ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ.

Έν τώ μεταξύ, τήν περασμένη 
Παρασκευή, 29)10, οΐ εκπρόσωποι 
καί τών τεσσάρων σωματείων έπι- 
σκέφθηκαν τόν κ. Διοικητή, ύστερα 
άπό αίτησή τους, πρός τόν όποιο 
καί διαμαρτυρήθηκαν γιά τά γνω
στά μέτρα καταπιέσεως τού Προσω
πικού καί οπή συνέχεια συζήτησαν 
και τά θέματα πού άποτέλεσαν τό 
περιεχόμενο τής άπεργίας.

Ό κ. Διοικητής έδήλωσε δτι πιέ
σεις πρός τό Προσωπικό νά μην ά- 
περγήσει άκόμα δέ περισσότερο, α
πειλές, έφ’ όσον αληθεύουν οί κατα
γγελίες τών Συλλόγων, είναι τελεί
ως ξένες πρός αυτόν ό όποιος πι
στεύει απόλυτα στήν ελεύθερη διά
θεση τών υπαλλήλων όπως άπεργή-

σουν ή δχι, έφ’ όσον προηγουμένως 
διαφωτισθοΰν πλήρως πάνω στο πε
ριεχόμενο τής ,απεργίας. Κατόπιν, 
ό κ. Διοικητής άναφέρθηκε σέ κατα- 
ταγγελίες περί πιέσεων άπό μέρους 
τοΰ Συλλόγου στο Προσωπικό γιά 
νά άπεργήση. ΤΙς κατηγορίες αυτές 
άπέκρουσαν οΐ εκπρόσωποι τών Συλ
λόγων σαν απόλυτα ανακριβείς.

Μέ τήν ευκαιρία αυτή σημειώνου
με κα! άλλο ένα στοιχείο τοΰ πλέ
γματος ψεύδους μέ τό όποιο ώρι- 
σμένα όργανα τής Τραπέζης περι
βάλλουν τήν Διοίκηση σέ δ,τι άφορά 
τις διαθέσεις καϊ τις πράξεις Συλ
λόγων καί Προσωπικού.

Στην συνέχεια τής συζητήσεως 
πάνω1 στα θέματα πού απασχολούν 
τό Προσωπικό, ά κ. Διοικητής έδή
λωσε :

1 ) "Οτι θά έξετάση τις προτει- 
νόμενες άπό τούς Συλλόγους βελ
τιώσεις στά «ύπό έπίλυσιν» 15 θέ
ματα τοΰ σημειώματος τής 23)10.

2) "Οτι οΐ προσωρινότητες τοΰ 
προσωπικού τής παλαιός Εθνικής 
θά ρυθμιστούν νόμοθετικώς, έζήτησε 
δέ όπως οΐ Σύλλογοι τού υποβάλ
λουν σχέδιο Νόμου.

3) "Οτι άπό αυτή τήν εβδομάδα 
μέ παρουσία τών Συλλογικών εκπρο
σώπων θά πραγματοποιηθούν συνε
δριάσεις γιά τήν διατύπωση τών άρ
θρων τοΰ ’Οργανισμού, τών οποίων 
θά προεδρεύη ό ίδιος.

Οΐ Σύλλογοι, γιά μιά άκόμα φο
ρά είναι έτοιμοι στις νέες προτά
σεις τής Διοικήσεως, ώστε κάθε 
νέα περίπτωση, καθυστερήσεως θά 
έχη έντονη τη σφραγίδα τής παρελ- 
κύσεως.

Συνεπώς ή ευθύνη γιά κάθε ανά
λογης έντάσεως αντίδραση τών Συλ
λόγων, δέν θά βαρόνη γιά πολλοστή 
φορά, ούτε αυτούς, ούτε τό Προσω
πικό τής Τ ραπέζης.

ΜΟΡΦΕΣ ΠΟΥ ΣΗΜΑΔΕΨΑΝ ΤΟ ΠΑΡΕΛ90Ν

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΟίΟΠΟΊΛΟΙ

ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΟΣ 
TOY IX Α, ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ ΞΑΝΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ 
ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Μέ τήν ραδιοφωνική του ομιλία 
της 17)10, ό κ. Πρωθυπουργός ά
φησε νά διαφανή δτι αρχίζει νέα ε
ξόρμηση γιά τήν διάλυση τών κλα
δικών ασφαλιστικών Ταμείων. Κάτω 
άπό τό πρόσχημα τής έξυγιάνσεως 
τοΰ Ι.Κ.Α., τό όποιο «θά καταστή 
ΐσχυρίόν ώστε νά υπάρξουν αΐ προ
ϋποθέσεις μιας ένοποιήσεως τών Τα
μείων» διαγράφεται ή νέα σοβαρή α
πειλή.

Τό μόνο βέβαιο είναι, δπως μάς 
διδάσκει καί ή πείρα τού παρελθόν

τος, δτι εκείνο πού ενδιαφέρει πάν
τα τούς κύκλους, οΐ όποιοι δέν έ- 
παψαν ποτέ νά βάλλουν κατά τής 
ανεξαρτησίας μας, είναι τά διαθέ
σιμα τών Ταμείων μας.

‘Ολόκληρος ό Κλάδος πρέπει νά 
βρίσκεται σέ συνεχή έπαγρύπνηση 
καί μέ επικεφαλής τό ανώτερο συν
δικαλιστικό μας όργανο, τήν Ο.Τ. 
Ο.Ε, νά δώση — δποτε κληθή — 
την απάντηση πού πρέπει καί πού 
όλοι ξέρουμε νά δίνουμε.

Η Ο,Τ,Ο.Ε, ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ 
ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ 

ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
• ΜΙΣ80Λ0ΓΙΚ0 - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΟΡΑΡΙΟ

Στήν συνεδρίασή του τής 12ης 
τρέχοντος τό Εκτελεστικό Συμβού
λιο τής ‘Ομοσπονδίας άπεφάσισε 
την υποβολή υπομνημάτων στά αρ
μόδια Υπουργεία καί τάς Διοικήσεις 
τών Τραπεζών μέ τις άποφάσεις τοΰ

Συνεδρίου. ’Ιδιαίτερα άπεφασίσθη 
νά τονισθοΰν τά αιτήματα γιά τήν 
αύξηση τών αποδοχών, τό ασφαλι

στικόν και τού ένιαίου ωραρίου τών 
39 ώρών σ’ όλη τήν Ελλάδα.

ΤΟΥ σδ. κ· ΤΑΚΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

Τό 1966 ή Εθνική Τράπεζα θά γιορτάση τά 125 χρόνια άπό 
τήν ίδρυσή της. Ή Διοίκησις τής Τραπέζης, εκτιμώντας ορ
θά τή σημασία και τήν έκταση αυτού τοΰ γεγονότος, σκο
πεύει νά προβή σέ μιά σειρά εκδηλώσεων πού θά τονίσουν, 
δπως τής αξίζει, τήν ιστορικότητα τής στιγμής τής θεμελιώ- 
σεως τοϋ πρώτου πιστωτικού ιδρύματος τής χώρας μας.
Στά πλαίσια αυτών τών εκδηλώσεων καί σάν απαρχή τής 

συμμετοχής τοΰ Συλλόγου μας σ’ αυτές, εχουμε τή χαρά νά 
προσφέρουμε στούς συναδέλφους τό πρώτο μέρος μιας ιστο
ρικής μονογραφίας μέ τίτλο τό δνομα ένός άπό τούς Διοικη- 
τάς πού λάμπρυναν στο παρελθόν τήν Τράπεζα: ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ. Τό κείμενο ανήκει στον συνάδελφο Τάκη 
Χατζηαναγνώστου, γνωστότατο συγγραφέα, πού οί επιδόσεις 
του σέ δλους σχεδόν τούς τομείς τοΰ λόγου στέφθηκαν μέ 
πλεϊστες τιμητικές διακρίσεις (ανάμεσα στις όποιες αναφέ
ρουμε καί τό βραβείο «Ούράνη» τής Όμάδος τών Δώδεκα) 
έδώ καί στο εξωτερικό.
Ή εκλογή τής μονογραφίας τοΰ συναδέλφου Τάκη Χατζηα

ναγνώστου πέρα άπό τή συμβολική εχει και πραγματική σκο
πιμότητα. Ή μορφή τοΰ Ίωάννου Δροσοπούλου, τοΰ αλη
σμόνητου καί ακάματου εργάτη τοΰ μεγαλείου τής Εθνικής 
Τραπέζης, παίρνει στις μέρες μας μιαν έξοχη σημασία. Τό 
αύτοδημιούργητο εκείνο παιδί τής ελληνικής επαρχίας, ση
μαδεμένο μέ τή σφραγίδα τής «θείας δωρεάς» καί οίστρηλα- 
τημένο μέ τό πνεύμα τής δημιουργίας, άποτέλεσε τό ιδα
νικό πρότυπο τοΰ υπαλλήλου τής τραπέζης, πού άφοΰ ανέ
βηκε, μέ μόνη τήν προσωπική του άξια, δλες τις βαθμίδες 
τής ιεραρχίας, κατέλαβε τή θέση τοΰ Διοικητοΰ καί τήν έλάμ 
πρυνε δσο ελάχιστοι πριν άπό αυτόν καί άτυχώς, δσο κα
νείς μετά άπό αυτόν.
Ή απόλυτη καί χωρίς περισπασμούς αφοσίωσή του στά κα
θήκοντα τοΰ λειτουργήματος του μαζί μέ τά έμφυτα προσόν
τα ένός ίσχυροΰ χαρακτήρα πού τόν προσδιώριζαν τό ολο
κληρωτικό αίσθημα τοϋ δικαίου, τής τιμιότητας καί τής φι
λαλήθειας, έδωσαν, στά χρόνια πού διοίκησε τήν Εθνική 
Τράπεζα, στο ίδρυμα μέν τήν αίγλη τοΰ αληθινά πρώτου μέ
σα στή χώρα, στο δέ προσωπικό του τό αίσθημα τής σιγου
ριάς καί τής αξιοπρέπειας, μιας άξιοπρέπειας θεμελιωμένης 
επάνω στήν πριν άπό κάθε άλλο εξασφάλιση τής οικονομικής 
του επάρκειας.
Εχθρός τών προθαλάμων, τοΰ πόσης «ρύσεως παραγοντισμοΰ 

καί τής ευνοιοκρατίας, εμπέδωσε πρός δλες τις κατευθύνσεις 
τήν πειθαρχία πού μόνο μέ τήν άξιοκρατία συμβιβαζόταν. 
Δέν επιχειρεί συγκρίσεις ή μονογραφία γιά τόν ’Ιωάννη Δρο- 
σόπουλο, δπως δέν τις επιθυμούμε καί εμείς. Ή ζωή τής 
Εθνικής Τραπέζης δέν άποτελείται μόνο άπό τό παρόν, αλλά 
καί από τήν ιστορία τών ανθρώπων πού ανάλωσαν τή ζωή 
τους γιά τή δημιουργία καί τή μέχρι σήμερα ύπαρξή της. 
Καί είναι υποχρέωση δλων μας ή διατήρηση ζωντανής αυτής 
τής ιστορίας. Τό παράδειγμα καί τό δίδαγμα σ’ αυτές τις 
περιπτώσεις είναι «αυτοφυές».

Η «Τραπεζιτική» εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες πρός 
τόν αγαπητό συνάδελφο Τάκη Χατζηαναγνώστου γιατί θεώ
ρησε τις στήλες της άξιες νά φιλοξενήσουν τήν εξαίρετη 
καί επίκαιρη εργασία του.
Πολλές φορές, ή ερευνά γύρω στά | ίδ

καθέκαστα τής ζωής ώρισμένων -προ
σώπων, πού, μάλιστα, σύμφωνα με 
τήν ιστορική αλήθεια, έπαιξαν κά
ποιο σημαίνοντα ρόλο στήν εξέλιξη 

ών πραγμάτων τοΰ τόπου τους, ο
δηγεί σ’ έναν κύκλο ερωτηματικών, 
πού είναι δύσκολο νά τούς δώση 
κανείς μιαν αναντίρρητη απάντηση. 
Υπάρχουν αυθύπαρκτες αξίες στον 

κόσμο; Υπάρχουν παρουσίες αυτο
δύναμες, Ικανές ν’ ακτινοβολούν πάν
τα, ανεξάρτητα άπ’ τά δεδομένα τής 
γύρω τους πραγματικότητας; ’Ή 
μήπως γιά τό φανέρωμά τους καί τή 
λάμψη τους είναι αναγκαία ή προη
γούμενη έπενέργεια ειδικών διαμορ- 
φωτικών συνθηκών, ανάλογου κλίμα
τος καί κατάλληλης ατμόσφαιρας, 
ώστε ή καταξίωσή τους νά συντελε
στή, τότε μονάχα, όταν θά συντρέ
ξουν οί απαραίτητες προϋποθέσεις;

Μιά όποιαδήποτε εύκολη απάντη
ση, ίσως νά κινδύνευε να χαρακτη- 
ριστή δογματική, και γι’ αυτό άμφι- 
σβητήσιμη. Θ&ταν προτιμώτερο νά 
ΰπογραμμιστή πώς, πέρα άπ’ τις 
παραπάνω εξαρτήσεις, τό περιβάλ
λον είναι οπωσδήποτε ένας παράγων 
πού δέν μπορεί νά άγνοηθή. Ό φω
τισμός μιας προσωπικότητας μέ τά

ιαιτερα χαρακτηριστικά τής επο
χής καί τού χώρου δπου ανέπτυξε τή 
δραστηριότητά της, συγκεκριμενο
ποιεί την παρουσία της, καί μάς τήν 
προβάλλει περισσότερο αυθεντικά.

Ό ’Ιωάννης Δροσόπουλος στά
θηκε γιά τήν οικονομική, άλλα καί 
γιά ολόκληρη τήν εθνική μας ζωή, 
μιά μορφή πρώτου μεγέθους. Ιδιαί
τερα, τή δεύτερη εικοσαετία τοΰ αι
ώνα μας, δέσποσε κυριολεκτικά δ
λων τών εκδηλώσεων τοΰ εθνικού 
βίου, ή δέ φωτεινή ακτινοβολία του 
κάλυψε μέ τή λάμψη της, δίχως τήν 
παραμικρή έκλειψη, δλην τήν έκταση 
τοΰ ελληνικού χώρου. Θά μπορού
σαμε νά δούμε τί)ν Δροσόπουλο σά 
μιά ξέχωρη μονάδα, αποκομμένη άπ’ 
τήν εποχή της κι’ άπ’ τό κλίμα της; 
"Ισως ναί. "Ομως, ή αφαίρεση αυ
τή, ίσως νά μάς μπόδιζε νά 
βρούμε τά πραγματικά μέτρα πού 
θά βοηθούσαν νά προσδιορίσουμε 
τήν αληθινή αξία τής ιδιοφυίας του. 
Πολύ περισσότερο, όταν άναλογιστή 
κανείς τή μοναδικότητα τοΰ φαινο
μένου «Δροσόπουλος», τοΰ ανθρώ
που πού, στις κορφές δπου έφτασε, 
δέν ανέβηκε μ’ ένα πήδημα μονάχα, 
άλλα περνώντας σκαλί - σκαλί, κΓ 
ανάμεσα άπό χίλιες - δυο άντιξοό-



τητες, δλην τήν κλίμακα τής ιεραρ
χίας στον κύριο τομέα τής δράσης 
του, τον τραπεζοϋπαλληλικό, κι* ευ
ρύτερα, τον κοινωνικοπολιτικό.

"Ο ’Ιωάννης Δροσόπουλος γεννή
θηκε στις 27 ’Ιανουάριου τοΰ 1870, 
δταν ό 19ος αιώνας βρισκόταν σέ 
πλήρη ώριμότητα. Πραγματικά, υ
στέρα άπό μια ταραγμένη ζωή πο
λέμων, αιματηρών επαναστάσεων, 
μαζικών μετατοπίσεων κι’ ανακατα
τάξεων, μέσα στη συνείδηση των αν
θρώπων έδραιώθηκε ή πεποίθηση ότι, 
όπως κι’ αν έχη τό πράγμα, τα όρια 
τοΰ κόσμου είναι στενά, κι’ ά μόνος 
τρόπος για να ξεπεραοπή αυτή ή 
άποθαρρυντική αλήθεια, είναι ν’ ά- 
ξιοποιηθοΟν ο! ανθρώπινες δυνατό- 
τητες όσο γίνεται περισσότερο, μέ
σα στα πλαίσια μιας πνευματικά 
καί κοινωνικά δικαιωμένης έλευθε- 
ρίας.

Κιόλας ό καινούργιος άνεμος έ
πνεε σ’ όλη τήν Ευρώπη, καί σ’ ό
λες τις έκδηλώσεις τής ζωής. Και
νούργιες τεχνικές πρόοδοι, καινούρ
γιες έφευρέσεις μπήκαν στην ύπηρε- 
σία τοΰ ανθρώπου: ή χρησιμοποίη
ση τοΰ άτμοΰ στά πλοΐα (1804), ό 
σιδηρόδρομος (1825), c τηλέγρα
φος (1835), τό τηλέφωνο (1876), 
ό ασύρματος (1898).

Αυτή ή νέα τοποθέτηση τοΰ 
ανθρώπινου παράγοντα, ήταν φυ
σικό νά στερεώνη μέσα στά άτομο 
καί τό ίδιο τό πνεΰμα της, αΰτό τό 
πνεύμα τοΰ φιλελευθερι
σμού, πού ένώ γεννήθηκε μέσα άπ’ 
τήν άναγκαιότητα τής έποχής, έφτα
σε νά τήν άναγεννήση.

Στον οικονομικό τομέα τά πρά
γματα εξελίχτηκαν περισσότερο έν
τονα. Ή συναλλακτική δραστηριότη
τα γρήγορα τίναξε άπό πάνω της 
κάθε εξάρτηση παρεμβατισμών καί 
περιορισμών, κι* ώδηγήθηκε στή δια
μόρφωση νέων έπιχειρηματικών τύ
πων, μέ κύριο χαρακτηριστικό τους 
τήν ανεξαρτησία καί τήν τόλμη. "Αρ
χισε ή οργάνωση τής παραγωγής. 
Ξεπεράστηκε τό στάδιο τής χειροτε
χνίας, κι’ ή μεταβατική βιοτεχνική 
παραγωγή έδωσε τή θέση της στήν 
ανάγκη τής πληθοπαραγωγής καί 
στήν οργάνωση τής βιομηχανίας α
πάνω σ’ ορθολογιστικές μεθόδους, 
για τήν προσφορώτερη ανταπόκρισή 
της απέναντι στις απαιτήσεις τής 
ολότητας. Κιόλας έμπαινε όξύ το 
πρόβλημα τοΰ μηχανικού εξοπλισμού 
τών μεγάλων μονάδων. Μ’ άλλα λό
για, ή ανάγκη έφοδιασμοΰ τους μέ 
πάγια κεφάλαια. Άπό δώ καί πέρα 
διαφαινόταν πιά τό πόσο σημαντι
κός ήταν ό ρόλος πού καλούνταν 
νά παίξουν, στά πλαίσια τής οικο
νομικής ζωής, όχι μόνο τό χρήμα, 
αλλά και ή πίστη, καί κυριώτερα 
αυτή, σαν κανόνας τών συναλλαγών, 
σά μέσο στηρίξεως τής φιλελεύθε
ρης ατομικής οικονομίας, καί σά 
μοχλός λειτουργίας της.

Στή χώρα μας, βέβαια, οί παρα
πάνω εξελίξεις δέ μπόρεσαν νά ε
πηρεάσουν τη ζωή τοΰ έθνους μέ 
τον 'ίδιο διαμορφωτικό ρυθμό, όπως 
στήν άλλη Ευρώπη. Οί ειδικές ιστο
ρικές συνθήκες, τής σκλαβιάς πρώ
τα, μέ τον αναπόφευκτο πνευματικά 
σκοταδισμό, καί τής χαοτικής κα
τάστασης πού ακολούθησε τήν απε
λευθέρωση, μέ τις διχογνωμίες τών 
οπλαρχηγών, τούς εγωισμούς, τις 
φιλοδοξίες τους, τήν απειρία καί τήν 
άμάθειά τους, δημιούργησαν στην 
πατρίδα μας μιαν άνεξέλικτη πρα
γματικότητα, πού έπέτεινε τήν κα
χεξία τοΰ έθνους. "Ετσι, ένώ στήν 

'Ευρώπη ό φιλελευθερισμός είχε προ
χωρήσει βαθμιαία σ’ αξιοζήλευτες 
πραγματοποιήσεις, στή χώρα μας ή 
ζωή παρέμενε στάσιμη. Άλλ’ όταν 
έπιτέλους κάποτε δόθηκε ή εύκαιρία 
νά προσεχτούν τά ρεύματα τών νέων 
αντιλήψεων, τόσο άκρατη καί ανεν
δοίαστη ήταν ή αποδοχή τους, έξ αι
τίας τής τόσο ασυμβίβαστης ιδέας 
τής ελευθερίας, πού είχαν σφυρηλα
τήσει μέσα της τά 400 χρόνια τής 
σκλαβιάς, ώστε πάλι τα αποτελέ
σματα στάθηκαν μηδαμινά, όπως ή
ταν έπόμενο άλλωστε, άφοΰ στ’ ό
νομα τής έλευθερίας καταλύθηκε κά
θε νόημα πειθαρχίας σέ κανόνες όρ- 
γανώσεως καί σέ προγραμματικές 
αρχές. Συνέπεια: άπ’ τό 1830, ώς 
τις αρχές σχεδόν τοΰ 20ου αιώνα, ή 
ελληνική οικονομία μέ τήν άνεξέλι
κτη γεωργία της, τή στατική καί 
υποτυπώδη βιομηχανία της, καί τά 
ανύπαρκτα σχεδόν οδικά δίκτυα, 
παρέπαιε ανάμεσα σέ ιδέες, σέ ε
γωισμούς καί σέ άγραμματωσύνη, 
άπσδείχνοντας έτσι ότι άπ’ τή χώ
ρα έλλειπε καί ή στοιχειωδέστερη 
αίσθηση ρεαλισμού.

Μέσα σ’ ένα τέτοιο σχήμα αντιλή
ψεων, συνθηκών ζωής καί συγχύσεων, 
γεννήθηκε ό ’Ιωάννης Δροσόπουλος.

Ή πατρίδα του, ή Σούρπη, ένα 
μικρό χωριό τής Φθιώτιδας, βρισκό
ταν ακριβώς στά σύνορα μέ τή Θεσ
σαλία, πού τότε, πριν τήν προσάρ
τησή της, ήταν Τουρκικό κράτος. 
Αΰτά τά σύνορα ήταν σχεδόν έξω 
άπ’ τό άπλό, χωριάτικο σπίτι τοΰ 
Δροσόπουλου. Λίγο πιο πέρα τους, 
άπ’ τήν άλλη μεριά, φαινόταν ό 
Τούρκικος στρατώνας, όπου έμεναν 
οί στρατιώτες τοΰ παληοΰ άφθέντη 
τής πατρίδας. Δώθε, ήταν αΰτή ή 
ίδιά ή πατρίδα, τό ζεστό της χώ
μα, τά δροσερά της νερά, τ’ αρχαία 
της δέντρα, ή πλούσια έλληνική αί
σθηση, τό πεντακάθαρο έλληνικό 
φώς, ένα φώς όχι μονάχα τρυφερό' 
κι’ άδελφικό κι’ ανθρώπινο, άλλά κι’ 
ένθουσιαστικό, πού κατέβαινε απ’ 
τούς ουρανούς παίζοντας καί τρα
γουδώντας ύμνους γιά τήν έλευθε- 
ρία. Τόνοιωθες, τόβλεπες πού αγκά

λιαζε τά βουνά, τρύπωνε οτίς λα
γκαδιές, Ετρεχε χαρούμενο κι’ αισιό
δοξο απάνω στά χώμα, ανάμεσα άπ’ 
τ’ άγρολούλουδα, φιλούσε τά φΰλ- 
λα, άστραφτε. Ήταν μια άδέσμευ- 
τη δύναμη, ένα πνεΰμα — αΰτό τό 
πνεΰμα πού πέρασε μέ περισσήν ευ
κολία άπ’ τά έκπληκτα μάτια τοΰ 
μικρού Δροσόπουλου, στήν καρδιά 
του, γιά ν’ άφήση απάνω· της τήν ά- 
νεξίτηλη σφραγίδα του, γιά πάντα.

Άπ’ τήν άλλη μεριά, άπ’ τά σύ
νορα καί πέρα, ήταν σκιά. Τόξεραν 
όλοι πώς κι’ εκεί ήταν πατρίδα, τό 
ίδιο χώμα, ή ίδια γή, καί τό ίδιο 
φώς κατέβαινε άπό ψηλά γιά όλους. 
Κι’ όμως, κι’ οί μεγάλοι τόλεγαν, 
καί τά μάτια τών παιδιών τής Σούρ- 
πης τόβλεπαν ολοφάνερα, πώς άπ’ 
τά σύνορά τους καί πέρα έπεφτε έ
νας ίσκιος. Μέσα στις τρυφερές τους 
ψυχές, ή παράδοση τοΰ τόπου, ό θρύ
λος τοΰ τυραννισμένου λαοΰ, έπαιρ
νε ένα άλλο νόημα. Πέρα άπ’ τό νά 
γίνεται μιά παθητική κι’ απαισιόδο
ξη ιστορία, γινόταν ένα δίδαγμα κι’ 
ένα σάλπισμα. Προπάντων γινόταν 
μιά πίστη πρός τά ιδανικά τής έλευ
θερίας — αύτή ή πίστη πού γεννά 
τήν αυτοπεποίθηση, τήν αισιοδοξία, 
τήν άγάπη γιά δράση, τήν άκατά- 
παυτη εργατικότητα. Κι’ ό μικρός 
Δροσόπουλος τήν κέρδισε μέ τό πρώ
το αυτήν τήν τρισμέγιστη άρετή, 
τήν κέρδισε άπ’ τό περιβάλλον του, 
άπ’ τήν παρθενικότητα τοΰ τοπίου 
πού γέμιζε κάθε μέρα τήν άγνή του 
όραση, άπ’ τήν πλούσια ύγεία τής 
γής του, κι’ άπ’ τήν ζωντανή ιστο
ρία τοΰ τόπου του, έτσι όπως τήν 
μιλούσαν τά γεγονότα κι’ ή γύρω 
του θέα τής πραγματικότητας. Καί 
τήν κράτησε σ’ όλη του τή ζωή, φυ
λαχτό, καί παρηγοριά, καί δύναμη.

Δέ θά μπορούσαμε νά μιλήσουμε 
εδώ μέ βεβαιότητα γιά τις επιδρά
σεις πού δέχτηκε ό Δροσόπουλος, 
παιδί άκόμα, άπ’ τό οικογενειακό 
του περιβάλλον. ‘Ο πατέρας του ή
ταν ένας άνθρωπος τής σειράς, α
πλός τελωνειακός υπάλληλος, χωρίς 
ιδιαίτερη άκτινοβολία. Τό ίδιο κι’ ή 
μητέρα του, μιά άπλοϊκή νοικοκυρά 
τοΰ χωριού. Ωστόσο, ή ένστικτώδης 
εκείνη άγωγή τών άδολων κι’ άπο- 
νήρευτων άνθρώπων, έτσι πηγαία, 
άλλά καί σεμνά καί μετρημένα πού 
άσκήθηκε πάνω στά παιδί τους, ή
ταν φυσικό νά παίξη έναν ουσια
στικό διαμορφωτικό ρόλο στήν ψυ
χή καί στή φύση του, ώστε μαζί μέ 
το φυσικό περίγυρο καί τό ιστορικό 
περιβάλλον, νά σφυρηλατήσουν μέσα 
του ένα χαρακτήρα ύψηλοΰ θάρ
ρους.

Τά πρώτα χρόνια τοΰ Δροσόπου
λου δέν είχαν καμμιάν ιδιαίτερη ση
μασία. Ήταν βέβαια ένα έξυπνο 
παιδί, μέ ζωηρή έκφραση, μέ θετι
κή κρίση, μέ οξεία διαίσθηση. Οΐ 
φίλοι του στο σχολειό θυμούνταν 
πώς ήταν ένας άπ’ τούς πρώτους 
μαθητές τής τάξης του. Άλλ’ όλ’ 
αυτά δέν είναι πάντα άναμφισβήτη- 
τα ενδεικτικά μιάς σίγουρης Εξέλι
ξης. Πολλές φορές συμβαίνει νά τά 
άνατρέπη ή ζωή, ώστε ν’ απορού
με βλέποντας στήν τελευταία βαθμί
δα τής κοινωνικής ιεραρχίας πρόσω
πα, πού στό σχολειό προοιώνιζαν τό 
λαμπρότερο μέλλον. Θά μπορούσε 
νά έπιφυλαχθή καί στον Δροσόπου- 
λο μιά παρόμοια μοίρα; Ποιος ξέ
ρει. "Ισως, άν περέμενε στό χωριό 
του όλα του τά χρόνια, νά μήν τοΰ 
δινόταν ό τρόπος ν’ άξιοποιοΰσε τις 
δυνατότητές του, όπως τις άξιοποί- 
ησε. Ευτυχώς ότι δέν έμεινε.

*0 Δροσόπουλος είχε ένα θείο, ά- 
ξιωματικό τής χωροφυλακής, πού με
τά τήν προσάρτηση τής Θεσσαλίας 
στό έλληνικό κράτος (1881), τοπο
θετήθηκε στή Λάρισα. Αύτός ό θείος 
φαίνεται πώς είδε μέσα στά λαμπε
ρά μάτια τοΰ μικροΰ χωριατόπαιδου 
τής Σούρπης ότι ή μοίρα του δέν 
ήταν νά μείνη μέσα στους περίφρα
κτους ορίζοντες τοΰ χωριού. Κάθη- 
σε καί μίλησε μέ τον πατέρα του. 
Ζήτησε τό παιδί μαζί του. ‘Ο πα
τέρας τό συλλογίστηκε, τό μέτρη
σε. Τέλος τό αποφάσισε. Ήταν κι’ 
ό καιρός γιά γυμνάσιο, καί τό ζή
τημα δέ χωρούσε αναβολή. Είπε 
τό μεγάλο «ναί». "Ετσι μιά μέρα, 
ή μικρούλα κι’ άπραγη ψυχή τοΰ 
Δροσόπουλου, άνοιγε τά φτερά της 
γιά τό ώραΐο ταξίδι πρός μιά και
νούργια ζωή.

‘Ωστόσο, στή Λάρισα, τά πρά
γματα δέν ήταν όπως απάνω στό 
χωριό. ’Εκεί ή ζωή; ήταν ξεγνοιασιά 
καί παιχνίδι. ’Εδώ ήταν ένας Επίμο
νος αγώνας. Κιόλας είχε άρχίσει τό 
γυμνάσιο, οί ποικίλες δυσκολίες, ή 
άνάγκη όχι μονάχα νά μπορέση νά 
προχωρήση μέ μιά κάποια Επάρκεια 
στις άνώπερες τάξεις τοΰ σχολειού 
του ό μικρός μαθητής, άλλά καί νά 
Επιτύχη διάκριση άπ' τούς άλλους, 
γιά νά δείξη στον θείο του πώς δέν 
έπεσε έξω; μέ τό νά τοΰ δώση τήν 
υποστήριξή του. Πολλές φορές τά 
βραδυνά, όταν τό μικρό άγόρι κοί
ταζε πίσω απ’ τό μοναχικό του πα
ραθύρι ρεμβαστικά τήν Εσπερινή με
λαγχολία τοΰ θεσσαλικοΰ κάμπου 
νά περιφέρεται στήν ατμόσφαιρα, έ
νοιωθε ένα κύμα νοσταλγίας γιά τό 
μικρό του χωριό, γιά τις ξένοιαστες 
μέρες του, γιά τήν ευτυχισμένη του 
ειρήνη. Τήν ίδια όμως κιόλας ώρα, 
ένα άντίστραφο ρεΰμα Εφερνε κυ
ρίαρχη τήν άρρενωπή του θέληση 
πάνω άπ’ όλες τις άδυναμίες τής ά- 
διαμόρφωτης άκόμα προσωπικότη
τάς του. "Επρεπε νά πάη μπροστά. 
"Ισως νά μήν ήταν μέσα του συνει
δητοποιημένο τό γιατί. Άλλ’ όταν 
άπ’ τό βάθος τής καρδιάς χιλιάδες 
φωνές βοοΰν πώς ή μοίρα, τό νόη
μα, κι’ ή δικαίωση τής ζωής είναι

ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΔΠΕΖΗΣ

Εκδρομές μ η ν ό ς Νοεμβρίου
Κυριακή 7)11 ΚΑΜΑΡΙΖΑ - ΛΕΓΡΑΙΝΑ — ΣΟΥΝΙΟΝ _

Άναχώρησις 8.30' π.μ. ’Επιστροφή είς Αθήνας 7.30' μ.μ. 
"Εξοδα: Μέλη Δρχ. 25 — Τρίτοι Δρχ. 35.

Σάββατο - Κυριακή 13-14)11 ΔΙΑΚΟΠΤΟ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ - ΑΓΙΑ 
ΛΑΥΡΑ.
Άναχώρησις Σάββατον 3 μ.μ. Επιστροφή είς Αθήνας Κυριακή 
8.30'
"Εξοδα σιδηροδρόμου άτομικά.
Λοιπά έξοδα: Μέλη Δρχ. 110 — Τρίτοι Δρχ. 150.

Κυριακή 21)11 OINJOH - ΟΣΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΒΙΛΛΙΑ 
Άναχώρησις 8.30' π.μ. ’Επιστροφή είς Αθήνας 7 μ.μ.
"Εξοδα: Μέλη Δρχ. 25 — Τρίτοι Δρχ. 35.

Κυριακή 28)11 ΒΑΡΥΜΠΟΠΗ - ΤΑΤΟΊ· - ΚΑΤΣΙΜΙΔΙ - Α-Γ. ΜΕΡ
ΚΟΥΡΙΟΣ.
Άναχώρησις 8.30'. ’Επιστροφή είς Αθήνας 7.30' μ.μ.
"Εξοδα: Μέλη Δρχ. 20 — Τρίτοι Δρχ. 30.

Πληροφορίαι — Δηλώσεις:
Κον Αθανάσιον Ραγάζον, Κεντρικόν 'Κατάστημα, τηλ. 310.501, 
Έσωτ. 339.

Κ Ο I Ν Ω Ν I Κ A

αΰτό άκριβώς: ή καταξίωσή της, μ’ 
όλες μας τις δυνάμεις, μ’ όλο μας 
τό πάθος — τότε τί σημασία έχει 
τά πώς καί τό τί;

Τά χρόνια περνούσαν. ‘Ο Δρο
σόπουλος άγωνιζόταν, κέρδιζε σπι
θαμή πρός σπιθαμή, μόνος του, τή 
ζωή του. ,

‘Ένα άπόβραδο, ό θείος κάλεσε 
τον άνηψιό στό γραφείο του. Τοΰ 
μίλησε άπερίφραστα. Ή υπαλληλι
κή του ζωή, είπε, δέν Εξαρτιόταν άπό 
κείνον. Ή «υπηρεσία» τον μετέθετε 
στήν Αθήνα. ΚΓ ήταν υποχρεωμέ
νος νά ύπακούση. ’Εκείνος τί Ελεγε; 
θά τον άκολουθοΰσε, ή θά γύριζε στό 
χωριό του;

Τά μάτια τοΰ έφηβου Δροσόπου
λου έλαμψαν. «Στήν Αθήνα!» Τήν 
είχε άκουστά τή δοξασμένη πρωτεύ
ουσα τής Ελληνικής ποΕτρίδας. Άπ’ 
τό σχολειό είχε μάθει τόσα καί τό
σα γιά τό αρχαίο της κλέος, γιά 
τούς σοφούς της, γιά τούς δασκά
λους της, γιά τήν ομορφιά της πού 
τήν Ετράνευαν τόσο τά μνημεία τών 
Ερειπίων άπ’ τούς άρχαίους ναούς, 
τά μάρμαρα, οί κολώνες. Άκόμα ή
ξερε πώς τώρα ήταν ή πιό μεγάλη 
πολιτεία τοΰ Ελληνισμού, μέ τό 
Πανεπιστήμιό της, μέ τις κοσακτή- 
σεις της στά γράμματα καί τις τέ
χνες, γεμάτη κίνηση, πρόοδο, ζωή. 
"Ενας 'δάσκαλος τούς είχε πει: 
«Είναι ή καρδιά τής πατρΐδος· Εκεί 
λάμπει πρώτον τό φώς, τό ψωτίζον 
όλην τήν Ελλάδα». «Είς Αθήνας» 
λοιπόν. . .

Ό θείος περίμενε τήν άπάντηση, 
πού ήξερε ποιά θά ήταν, τό δίχως 
άλλο:

«Θά σέ ακολουθήσω, θείε».
"Εφυγαν γιά τήν Αθήνα. ’Εκεί 

μεταγράφηκε σ’ Ενα γυμνάσιο τής 
Πλάκας. Ή προσαρμογή ήταν κά
πως δύσκολη. "Αλλες οί συνήθειες 
καί τό αίσθημα τοΰ παιδιού, πού 
κουβαλούσε άκόμα ανέπαφη μέσα 
του τή μνήμη τής ζωής τοΰ υπαί
θρου, μέ τήν άφέλεια τής άγνότητας 
καί μέ τήν άγαθότητα στις προθέ
σεις. Ή πρωτεύουσα είχε κιόλας τις 
κατακτήσεις της, τις προόδους της, 
οί αντιλήψεις καί για τή ζωή, καί 
γιά τις σχέσεις της, δέν ήταν τοΰ 
ίδιου Επιπέδου μ’ Εκείνες τής έπαρ- 
χίας. Αντίθετα μάλιστα, είχαν ένα 
χαρακτήρα περισσότερο· κοσμοπολί
τικο, κΓ οπωσδήποτε διακρίνονταν 
γιά ένα ευρύτερο ξάνοιγμα οριζόν
των. ‘Ο Δροσόπουλος διαισθάνθηκε 
άμέσως τή διαφορά. Καί, ταχύτατα, 
τέντωσε τις παρθένες κεραίες του, 
συνέλαβε τά μυνήματα τοΰ περίγυ- 
ρού του, καί τάκανε ευθύς κτήμα του, 
άφομοιώνοντάς τα μέ τή βοήθεια τής 
σπάνιας ευαισθησίας του. Γρήγορα 
ή αδιάκοπη προσπάθειά του στό 
σχολειό απέδωσε τά άποτελέσμα- 
τά της. Ό Δροσόπουλος δέν έμεινε 
πίσω άπ’ τούς συμμαθητές του, σάν 
άμαθο έπαρχιωτόπουλο. Ή διορατι
κότητα κΓ ή οξύνοιά του, μαζί μέ τή 
θετικότητα τοΰ χαρακτήρα του, τόν 
έφεραν σ’ Ελάχιστο χρονικό διάστη
μα στις πρώτες σειρές τοΰ σχολειού. 
"Ετσι, άμέσως μετά τήν αποφοίτη
σή του, καί σάν συνέπεια τής προ

όδου του, γεννήθηκε Επιτακτικό τό 
πρόβλημα τής συνεχίσεως τών σπου
δών του σ’ ανώτερο πιά Επίπεδο.

Ή Επιθυμία τοΰ δεκαοκτάχρονου 
άγοριοΰ άπέκλινε πρός τή Σχολή 
Εύελπίδων. Πάντα τά άστραψτερά 
γαλόνια μιάς στολής αξιωματικού, 
άσκοΰν μιάν ακατανίκητη έλξη στά 
όνειρα καί τή φαντασία τών Εφή
βων. Άλλά, στήν περίπτωσή μας, 
δέν ήταν μόνο αΰτό. ΚΓ ό πατέρας 
τοΰ Δροσόπουλου, πού ύπηρετοΰσε 
άκόμα στό τελωνειακό φυλάκιο τής 
Σούρπης, μή ξεχνώντας τόν θλιβερό 
ίσκιο τής σκλαβιάς, τόν απλωμένο 
ώς τά χτες πάνω· άπ’ τήν υπόλοιπη 
πατρίδα, λίγα μέτρα έξω άπ’ τό 
σπίτι του, έβλεπε μέσα στο όνειρο 
τοΰ γυιοΰ του νά ΰλοποιήται μιά 
κρυφή Εσωτερική του λαχτάρα: τό 
παιδί του, άξιωματικός τοΰ Εθνικοΰ 
στρατού, θά ήταν ή δυναμική προ
σωποποίηση τής έλευθερίας, πού ή
ταν ή ίδια μοίρα τής Ελληνικής φυ
λής. Τό στρατιωτικό Επάγγελμα θά 
άνάσταινε τόν ξενητεμένο του γυιό 
καμάρι όχι μονάχα στά μάτια τά 
δικά του, άλλά καί όλόκληρου τοΰ 
μικροΰ χωριού. "Εγραψε ευθύς στον 
νέο άπόφοιτο τοΰ γυμνασίου τής 
Πλάκας: «Ναί, Εγκρίνω τήν άπόφα- 
σίν σου».

"Ομως ό θείος του είχε διάφορη 
γνώμη. Σάν άξιωματικός ό ίδιος, εί
χε περισσότερη γνώση τών πραγμά- 
των, κι’ ιδιαίτερα τών στρατιωτικών 
εκείνης της εποχής, και μπορούσε 
νά κρίνη καλλίτερα άπό κάθε άλλον 
άν ή λάμψη τών άστρων Ενός άξιω- 
ματικοΰ κάλυπτε κΓ Ενα άνάλογο 
μέλλον. Άρνήθηκε μέ πείσμα τήν 
Εκλογή τοΰ άνηψιοΰ του, κΓ έπέμενε 
πώς ήταν προτιμότερο ν’ άκολουθή- 
ση ένα άλλο Επάγγελμα, λιγότερο 
άπαστράπτον Εξωτερικά, άλλ’ αναμ
φισβήτητης Εσωτερικής αξίας, όπως 
έξαφνα Εκείνο τοΰ τραπεζιτικού. "Ι
σως τό πρακτικό του μυαλό νάβλε- 
πε τά πράγματα περισσότερο ωφε
λιμιστικά, καί πέρα άπ’ τις οποιοσ
δήποτε απατηλές Επιφάνειες. "Ισως 
ή άσκημένη άπ' τό δικό του Επάγ
γελμα διεισδυτικότητα νάχε κιόλας 
ξεχωρίσει πώς ό μικρός δέν έκανε 
γιά τή δουλειά τοΰ άξιωματικοϋ. Τό 
νά είπωθή πώς διέκρινε στό άσχη- 
μάτιστο άκόμα παιδί ικανότητες άν- 
θρώπου, πού θά μπορούσε νά έξελι- 
χθή σέ οικονομολόγο· πρώτης γραμ
μής, είναι, βέβαια, υπερβολή. Άλλά 
ποιος μπορεί νά μάς πείση ότι ή 
διαίσθηση τοΰ άσήμαντου Εκείνου 
άνθρωπάκου, δέν είχε συλλάδει έ
στω άσύνειδα, ένστικτώδικα, τό ά- 
ληθινό περιεχόμενο τών ικανοτήτων 
τοΰ άνηψιοΰ του, ώστε νά τοΰ δώ
ση, σάν άπό θεία Επιταγή, την κα
τευθυντήρια γραμμή;

"Οπως καί νάχε τό πράγμα, ό 
Δροσόπουλος δέν άκολούθησε τό 
στρατιωτικό. "Ισως γιατί κι’ Εκείνος 
μέσα του ναΰρισκε πώς ή συνείδηση 
τοΰ Ελεύθερου πουλιού πού κουβα
λούσε ή φύση του άπό γεννησιμιού 
του, δέν ταίριαζε μέ τήν αυστηρότη
τα τής κατασκευασμένης πειθαρχίας 
τοΰ στρατεύματος.

Γεννήσεις
— Ή κ. Γεωργία Γεωργ. Παπαϊ- 

ωάννου (Διοίκησις) έτεχεν άρρεν.
— Ή κ. Αικατερίνη σύζ. Κων)νου 

Γιαούρη (Κοζάνης) έτεκεν άρρεν.
— Ή κ. Ζηνοβία σύζ. Χαρ. Τρα- 

κοσοπούλου (Αμυνταίου) έτεκεν άρ
ρεν.

—. Ή κ. Αικατερίνη σύζ. Αθα
νασίου Γκουζή (Πτολεμαΐδος) έτε
κεν άρρεν.

— Ή κ. Λουλσύδα σύζ. Εύαγγ. 
Καραγεωργοπούλου (Βόλου) έτεκεν 
θήλυ.

— Ή κ. Παρασκευή σύζ. Δημη- 
τρίου Σταυροπούλου (Τριπόλεως) έ
τεκεν θήλυ.

— Ή κ. Βασιλική σύζ. Ίωάννου 
Κιζιρίδη (Άλεξανδρουπόλεως) έτε
κεν θήλυ.

Αρραβώνες
Ό κ. Λεωνίδας Σ. Σταθάτος 

και ή δις Φράνση Γ. Κυταριό- 
λου (Ύπ/τος Βάθης) ήρραβωνί- 
σθησαν.

—Παν. Μπακόπουλος (Καμι- 
νίων) "Αννα Έλευθεράτου (Μη- 
τροπόλεως) ήρραβωνίσθησαν.

Γάροι
— Δημήτριος Μακρυγιάννης Ύ- 

ποδ)ντής Ύποκ)τος Τριπόλεως — 
Μάντη Β. Τριάρχη, Φιλόλογος, έτέ- 
λεσαν τούς γόμους των έν ΆΘήναις 
τήν 24ην ’Οκτωβρίου.

—■ Παύλος Α. Κανίνιας (Διοική- 
σεως) — Μίκα Γκόλαντα (Κεντρι
κού Κατ)τος), έτέλεσαν τούς γό
μους των τήν 31ην ‘Οκτωβρίου.

— Νικόλαος Ίω. Περαντώνης — 
Μαρία Ζ. Σακκή, έτέλεσαν τούς γό
μους των έν ΆΘήναις τήν 23ην ’Ο
κτωβρίου έ.έ.

Ευχαριστήριον
ΠΡΌΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ 

Ε.Τ.Ε. ΚΑΛΑΜΙΩΤΟΥ
Διά τόν θάνατον τοΰ άγαπητοΰ

του πατρός, ευχαριστώ θερμώς ά- 
παντας τούς συναδέλφους μου, διά 
τήν συμμετοχήν των είς τό βαρύ πέν
θος μου.

ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ 
Ε.Τ.Ε. ΚΑΛΑΜΙ ΩΤΟΥ

Άνααοίνωση 
πρός τά μέλη 

τού ΤΥΠΕΤ

Έπί rfi ευκαιρία τής άπο- 
χωρήσεώς μου άπό τά ’Ιατρεία 
τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ., επιθυμώ νά 
έκφράσω τάς ευχαριστίας μου 
πρός τό Διοικητικόν Συμβού
λων, τούς υπαλλήλους τοΰ Τ.Υ. 
ΙΙ.Ε.Τ. καί τά μέλη, διά τήν εμ
πιστοσύνην καί έκτίμησιν μεθ’ 
ών μέ περιέβαλλον επί δέκα εξ 
(16) συναπτά έτη.

’Ατομικοί λόγοι καί Νοσο
κομειακή πρωινή άπασχόλησις 
καί ενημέρωσις δέν μοΰ επιτρέ
πουν τήν καθημερινήν προσέλευ- 
σιν καί έξέτασιν ασθενών είς τά 
κεντρικά καί περιφερειακά ’Ια
τρεία τοΰ Τ.Υ.ΙΙ.Ε.Τ. Θά συνε- 
χίσω δμως συνεργαζόμενος καί 
είς τό μέλλον υπό τούς ίδιους ως 
πάντοτε δρους καί μέ τό ίσχΰον 
εκάστοτε τιμολόγιον, μέ τά μέλη 
τοΰ Τ.Υ.ΙΙ.Ε.Τ., δεχόμενος ταΰ- 
τα έν τώ ίατρείφ μου, δδός Κουμ- 
πάρη 3, 5—7 μ. μ., πλήν Σαβ
βάτου ή οίκοι τά μή δυνάμενα 
νά μετακινηθούν.

ΔΡ. MIX. ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ

(Στά έπόμενο ή συνέχεια)

lets’ll) 1*5*! 1^1 <<5?)

§
§
§ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΣ

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
Ε0ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ

Κύριοι,
Εΰρισκόμεθα είς τήν εΰχάριστον θέσιν, νά σας άναγ- 

γείλωμεν δτι, κατόπιν άποφάσεως τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου τοΰ Συνεταιρισμού σας συνεβλήθημεν μετ’ αύτοΰ 
καί θέτομεν εις τήν διάθεσίν σας τήν πλουσιωτάτην είς 
ΩΡΟΛΟΓΙΑ καί ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ συλλογήν μας.

ΔΙ’ ΑΓΟΡΑΝ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ: ΕΚΠΤΩΣΊΣ 15 ο/ο

ΣΩΤ. ΘΕΟΑΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & Σια

ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑΙ - ΤΗΛ. 2 31.845

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ. κ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ, ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ

Είς το Ποατήριον οας 'Υφασμάτων Πεσμαζόγλου 1 
(Στοα. Παλ Χρημαπστηρίου) καί έντός τής Ιδίας 
Στοάς Ευρίσκεια το Πρατήριον Γλυκών Λουτρακιού 
τό οποίον nume δια τους Τραπεζιτικούς 'Υπαλλή
λου*, .ίανικώς e ς χονδρικός τιμάς τά προϊόντα 
Λουτρακ.ου ητο

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ κιλά *5 
ΜΠΑΚΛΑΒΑΔΕΣ ΜΙΚΡΟΙ ο.50

» ΜΕΓΑΛΟΙ ^
* ΚΙΛΟΥ > Β

ΣΟΚΟΛΑΤΙΝΕΣ ΣΠΕΣΙΑΛ u
ΜΠΟΥΛ ο6
ΑΜΥΓΔΑΛΩΤΑ ΛΕΥΚΑ *4
ΚΟΥΜΑΡΑ *
ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ -
ΦΡΟΥΤΟΥ U
ΣΟΦΙΑ ΛΟΡΕΝ 75
ΜΠΡΑΛΙΝΑΚΙΑ >5
ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΦΗΜΑ ΚΩΚ 3

Δοκιμαοτε τις περίφημες Χυλοπήτες Λουτρα- 
Kibu, άνώτερες όλης τής 'Ελλάδος. Κατά κιλόν 
Δραχ. 21 Ή Ά
Τάς ά να τιμάς μόνον είς τό Πρατήριον τής όδοϋ 

Πεσματζόγλου 1 — Τηλ. 318 868

ΔΡ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΪΛΑΣ
Μαιευτήρ-Χειρ. Γυναικολόγος 

Επιμελητής Μαιευτηρίου 
«’Αλεξάνδρα»

Ίατρεΐον: Λουκιανού 22 
Καθημερινώς πλήν Σαββάτου 
5—8 μ. μ.
Οικία: Πατησίων 116

’Ιατρείου : 722.377 
Τηλ. Ν/μείου : 770.501 

Οικίας : 817.026

ΩΤΟ - ΡΙΝΟ - ΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓ. ΠΙΠΙΚΙΟΣ

Δέχεται τούς ασθενείς τών 
Ταμείων 'Υγείας ’Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος καί 
’Αθηνών.
Λυκαβηττού καί ’Αλεξ. Σού- 
τσου 24. 11-1 μ.μ. καί 5—7 
μ. μ. — Τηλ. 613.513.

Ή Διεθνής Όργάνωσις ’Εκπτώσεων FICHE LCLUB
τής οποίας τά μέλη χαίρουν εκπτώσεων είς χιλιάδας Επι
χειρήσεις (εστιατόρια, κέντρα, ξενοδοχεία, ναυτικές εται
ρείες, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, καταστήματα πόσης ειδι
κότητας, κομμωτίρια, κλπ. κλπ. κλπ.) είς οκτώ, τήν στι
γμήν αυτήν κράτη μέ μίαν καί μόνην εγγραφήν, δίδει τήν 
ευκαιρίαν νά έγγραφήτε μιέ 100 δραχμάς δΓ έν έτος.

Προσεχώς τά μέλη θά δύνανται νά έπισκέπτωνται ξέ- 
νας χώρας είς τιμάς άπιστεύτως χαμηλάς.

’Αθηναι- Ρώμη καί Επιστροφή καί 14 νύκτες ξενοδο
χείου μέ περίπου 1800 δρχ.
ΕΓΓΡΑΦΑΙ : 15, Βαλαωρίτου τηλ. 628.150-62V740



Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣΗ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΜΑΣ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ 
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ

ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΑΣ
'Έγινε ή άπαρχή έντονων αγώνων του κλάδου μας · Δεκάδες 
τηλεγραφήματα συμπαραστάσεως # Καταδικάστηκε ό άντισύλλογος 
τής Εμπορικής φ Μέ ιδιαίτερο ενθουσιασμό χαιρετίστηκε ή 

ένταξη τής Ε.Τ.Υ.Κ. στην 'Ομοσπονδία μας

Μέσα σέ ατμόσφαιρα μεγάλου ενθουσιασμού και αγωνιστι
κής διαθέσεως πραγματοποιήθηκε στις 4/10 στο θέατρο 
«Χατζηχρήστου» ή ογκώδης συγκέντρωση δλων τών Τραπε- 
ζοΰπαλλήλων, την όποια έκάλεσε ή Ο.Τ.Ο.Ε. "Ολοι οι ομι
λητές καί οί υπεύθυνοι εισηγητές έγιναν αντικείμενο θερ
μοτήτων εκδηλώσεων άπό μέρους τών συγκεντρωθέντων καί 
χαιρέτησαν την σθεναρή απόφαση τής 'Ομοσπονδίας μας νά 
διεκδικήση μέ τον καλλίτερο τρόπο τά αιτήματα πού απα
σχολούν τον κλάδο μας.

Τήν συγκέντρωση χαιρέτησαν ολοι οί προέδροι τών Συλλό
γων, έκτος τού προέδρου μας ό όποιος άσθενεΐ, καθώς καί ό 
κ. Μιχαηλίδης τής Ένώσεως Τραπεζικών 'Υπαλλήλων Κύ
πρου, ό όποιος καί έγινε αντικείμενο ιδιαίτερα θερμών εκδη
λώσεων.

Τά θέματα τά όποια ανέπτυξαν οί ομιλητές, είναι τά εξής:
Μισθολογικό, ’Ασφαλιστικό, Ωράριο, Συνδικαλιστικές ελευ
θερίες καί θέμα Εμπορικής Τραπέζης.
Ίο μισθολογικό θέμα ανέπτυξε ό ’Αντιπρόεδρος τής ΟΤΟΕ 

καί πρόεδρος τού ’Εθνικού Παντραπεζιτικοΰ Συλλόγου σδ.
Κονταράκης, ό όποιος μέ πραγματικά ακλόνητα επιχειρήματα 
απέδειξε δτι τό αίτημα τής αύξήσεως τών μισθών μας κατά 
25 ο/ο είναι δχι μόνο λογικό, άλλα καί ελάχιστο δριο ύπο- 
χωρήσεώς μας μπροστά στήν άλματώδη αύξηση τού τιμα
ρίθμου. Τις υπόλοιπες εισηγήσεις ανέπτυξε ό σδ. Μαυρουλί- 
•δης, τό κείμενο τών όποιων παραθέτουμε παρακάτω.

Οί είσηνήοεις τον σδ. Μανρουλίδη

Τό άσφαλιστικό
Τό πρόσφατον Πανελλαδικόν Παν- 

τρσπτεζοϋτταλληλικόν Συνέδριο έθεσε 
μεταξύ τών πρώτων καθηκόντων τής 
ήγεσίας τοΰ Κλάδου μας κα! τό «ά- 
σφαλιστικόν θέμα» τών Τραπεζικών 
υπαλλήλων ώς και τό θέμα τού «ω
ραρίου».

1. Ύπά τήν έννοιαν «Ασφαλιστι
κόν θέμα» έννοοΰμεν τήν ομαλήν καί 
άπρόσκοπτον λειτουργίαν τοΰ θε
σμού τής άσφαλίσεως τών Τραπεζι
κών υπαλλήλων καί τήν έξασφάλισιν 
Ικανοποιητικών παροχών.

Καί τούτο, κατ’ άρχήθεν έπικρα- 
τήσασαν πεποίθησιν εις τήν ‘Ομο
σπονδίαν μας δύναται νά πραγμα- 
τοποιηθή έφ’ όσον:

α) Έπεξετείνετο ή αυτοτελής ά- 
σφάλισις καί είς τάς μή διαθετούσας 
τοιαύτην κατηγορίας Τραπεζικών Υ
παλλήλων.

6) Έξασψαλισθώσιν οί πόροι δι’ 
■άπαντα τά άσφαλιστικά Ταμεία, 
ώστε νά παύση νά ΰφίσταται ή ά- 
πειλή τής βαθμιαίας μετατροπής 
τούτων εις έλλειμματικά μέ σκοπόν 
τήν διάλυσίν των, άλλων μέν εις πλη- 
σιέστερον, άλλων δε είς άπώτερον 
χρόνον.

γ) Υπάρχει ευχέρεια χρησιμοποι- 
ήσεως τής περιουσίας των διαθετόν- 
των τοιαύτην προς δημιουργίαν ι
σχυρών πηγών πόρων διά τήν άντι- 
μετώπισιν τών οικονομικών άναγκών 
καί επιβαρύνσεων.

δ) Διασφαλισθή ή ακώλυτος λει
τουργία τών Ταμείων Υγείας καί 
βελτιωθή ή περίθαλψις. Πάσα άπό- 
φασις σχετική μέ τήν λειτουργίαν 
αυτών καί τήν οικονομικήν των ι
σορροπίαν νά λαμβάνεται κατόπιν 
συνεργασίας μέ τούς εκπροσώπους 
τών Ταμείων, λαμβανομένης ύπ’ ό- 
ψιν τής οικονομικής δυνατότητος τών 
’Οργανισμών.

Καί αύταί ήσαν αί άρχαί έφ’ ών 
■έβαδίσαμεν συμφώνως προς τά προ- 
ηγηθέντα τοΰ τελευταίου Συνεδρίου.

"Ολοι όμως γνωρίζομεν δτι, δχι 
,μόνον δεν ήδυνήθη μεν νά πραγμα- 
τοποιήσωιμεν τά διατακτικόν μέρος 
τών αποφάσεων αΰτών άλλά εΰρι- 
σκόμεθα συνεχώς καί ζώυεν υπό τον 
άγριον εφιάλτην μιας άρπαγής καί 
τών κεκτημένων διά μιας καλώς ορ
γανωμένης τακτικής άποπνίξεως τής 
κλαδικής άσφαλίσεως.

Τακτικής ολέθριας/ ανεξαρτήτως 
τοΰ σκοπού είς δν τείνει. Διότι ό 
σκοπός τής ενιαίας άσφαλίσεως 
είναι καί θεωρητικώς καί δεοντολο- 
γικώς ό όρθός καί άπαραιτήτως ε
φαρμοστέος. Διαφωνοΰμεν όμως ώς 
προς τήν άκολουθητέάν σειράν, ή 
οποία πρέπει νά είναι: Παροχαί είς 
τούς μή έχοντας, ΰψωσις αυτών είς 
επίπεδα καλΰπτοντα πλήρως τάς ά- 
νάγκας καί κατόπιν σκέψις καί συ- 
ζήτησις περί ένοποιήσεως.

Τώρα όμως θέλουν: Γκρέμισμα 
τών υπαρχόντων, ίσοπέδωσιν έν ά-

θλιότητι καί ξεκίνημα άπό τοΰ μη- 
δενός μέ χρησιμοποίησιν δλων ημών 
καί τών οικογενειών μας ώς πειρα- 
ματοζώων, διαφόρων ασκούμενων είς 
τήν κοινωνικήν πολιτικήν προσώπων.

Καί ή τακτική τής διαλύσεως τών 
Ταμείων είχε δύο μορφάς τήν ά
μεσον καί τήν έμμεσον:

Ή άμεσος δηλ. ή ευθέως καί δΓ 
άπροκαλύπτων διατάξεων κοσάργη- 
σις τής αυτοτελούς άσφαλίσεως ή- 
κολουθήθη είς τό άπώτερον παρελ
θόν καί άπέτυχεν, διότι άμεσος ήτο 
καί ή καθολική άντίδρασις τών έρ- 
γαζομένων δχι μόνον τών Τραπεζι
κών, άλλά δλων τών αΰτοτελώς ή- 
σφαλισμένων. ΔΓ αυτό ήκολουθήθη 
έν συνεχεία καί ακολουθείται παρά 
τών χαλκέων τής ασφαλιστικής μας 
έξοντώσεως ή έμμεσος, ή όποια 
συνίσταται α) είς τήν άποξένωσιν 
τών διοικήσεων τών ’Ασφαλιστικών 
’Οργανισμών άπό τούς πραγματι
κούς φορείς αυτών, δηλ. τούς άμέ- 
σως ενδιαφερομένους, τούς ήσφαλι- 
σμένους, διά τής βαθμιαίας τοπο- 
θετήσεως εγκαθέτων είς αύτάς, οΤ- 
τινες, είς τήν κατάλληλον στιγμήν 
νά έκτελέσουν τάς οϊας θά λάβουν 
έντολάς είς βάρος τής αύτοτελοΰς 
άσφαλίσεως, καί 6) είς τήν επιβο
λήν δυσβαστάκτων οικονομικών βα
ρών είς τά Ταμεία, ώστε νά έπέλθη 
ή οικονομική ιέξόντωσις αυτών.

Ώς σταθμούς τής πρώ
της περ ι στάσεως εγκαθέτων 
έδοκιμάσαμεν: 1) «Τό περίφημον»
εκείνο Ν)σχέδιον Δεκεμβρίου 1962- 
’ I ανουαρίου, Φεβρουάριου 1963 6Γ 
οΰ ό τότε Υπουργός ’Εργασίας με
τά τοΰ τότε Γεν. Γραμματέως τής 
ΓΣιΕΕ διά τοΰ πολυθρύλητου άρθρου 
27 ώριζεν απολύτους ρυθμιστάς τών 
διορισμών . είς τάς διοικήσεις τών 
Ταμείων τά δύο ταϋτα πρόσωπα 
(Γ.Γ. τής ΓΣΕΕ καί Υπουργόν ’Ερ
γασίας) καί 2) Τήν κατ’ έπανάλη- 
ψιν έμφανισθεΐσαν είς Νομοσχέδια 
περί δικηγόρων διατάξεων τής άναγ- 
καστικής τοποθετήσεως δικηγόρων 
είς τάς Διοικήσεις τών Ταμείων.

Καί ο| άγώνες μας δΓ άμφοτέ- 
ρας τάς περιπτώσεις ήσαν άδυσώ- 
πητοι καί νικηφόροι, καθ’ δν χρόνον 
είχον άναληφθή. "Ομως έπετύχομεν 
τό δεύτερον (τών δικηγόρων) μέχρι 
στιγμής ν’ άποτρέψωμεν, διότι τό 
πρώτον έδει δυστυχώς νά έπανέλθη 
όπούλως ύπό νομοσχέδιον καταστάν 
ήδη νόμος καί μέ τίτλον «περί έρ~ 
γοπών Γερμοενίας» καί είσαχθέν άπό 
τόν νυν Υπουργόν Εργασίας (κατά 
’Ιούλιον 1964 τό τονίζω· διά τόν ά- 
νύποπτον χρόνον, άπό πλευράς τυ
χόν καλοθελητών πού τυχόν νά μέ 
κατηγόρησαν ώς άναλαβόντα πολι
τικήν έπίθεσιν) τόν περίφημον Α,.Ν. 
4346) 10.7.64 κατά τό άρθρον 8 
παρ. .4 τοΰ οποίου μόνος ό Υ
πουργός ’Εργασίας κατά 
τήν έλευθέραν αύτοΰ κρί- 
σ ι ν θεωρεί ποΐαι ’Οργανώσεις τών 
εργαζομένων είναι αϊ πράγματι άν- 
τιπροσωπευτικαί διά νά λαμβάνη έξ

αυτών καί νά διορίζη τούς αντιπρο
σώπους τών ήσφαλισμένων είς τάς 
διοικήσεις τών Ταμείων. Οΰτω είναι 
δυνατόν νά ίδωμεν είς τά Ταμεία 
μας, πρόσωπα δχι μόνον ξένα προς 
τάς διοικήσεις τών Συλλόγων μας, 
άλλά καί ξένα προς τούς Συλλόγους 
μας καί προς τόν κλάδον καί άπό 
άντισυλλόγους άκόμη (έφ’ όσον αυ
τοί θά τυγχάνουν τής εύνοιας τοΰ 
δεδομένου τής στιγμής 
έκείνης Υπουργού) προσβαλλομέ- 
νης οΰτω καί τής έλευθερίας τοΰ συν
δικαλιστικού κινήματος.

Κατά δέ τήν παράγραφον 3 τοΰ 
αύτοΰ άρθρου τοΰ αυτού Νόμου 
πρόσωπα ξένα προς τήν τάξιν τών 
εργαζομένων άκόμη, διεισδύουν είς 
τά Ταμεία μας ύπό τήν ιδιότητα τοΰ 
«ειδικού προσώπου» τοΰ έχοντας πεί
ραν είς τά θέματα Κοινωνικής Πολι
τικής.

Πλεΐστα όσα Ταμεία άγαπητοι 
συνάδελφοι, έπληγησαν διά τής δια- 
τάξεως αύτής, μεταξύ τών όποιων 
καί τρία τοΰ κλάδου μας.

Τήν δευτέραν μ ο ρ φ ήν έ- 
πιθέσεως κατά τών Ταμείων, τής οι
κονομικής δηλ. έξοντώσεως αΰτών, 
έδοκιμάσαμεν άλλεπαλλήλως εις τόν 
τομέα τής άσφαλίσεως τής Υγείας 
μας, διότι τά Τ.Υ. ήσαν εκείνα τά 
όποια παρουσιάζουν τήν μεγαλυτέ- 
ραν εύπάθειαν, δι’ αύτόν τόν λόγον 
καί έπελέγησαν κατά τήν έπίθεσιν. 
Δεν έπεκτείνομαι είς αριθμούς καί- 
τοι έχω πλήθος έξ αύτών. Ά ν α- 
φέρω μόνον ΔΥΟ ένδεί- 
ξεις πού στην σύγκρισίν 
των συνθέτουν μίαν τρο
μερήν άνισότητα.

Κατά τήν πενταετίαν 1960 - 65 
αϊ κύριαι καί μοναδικοί πηγαϊ εσό
δων τών Ταμείων, δηλ. αί άποδοχαι 
των ήσφαλισμένων, ηύξήθησαν κατά 
19%. Αί κύριαι πηγαί δαπανών τών 
Ταμείων ήτοι ίοσρικαϊ άμοιβαί καί 
έξοδα νοσηλείας και εξετάσεων 
παρουσίασαν αύξήσεις κυμαινομένας 
κοττά κλάδους άπό 50 - 167% (Μ. 
Ο. 101%).

'Η άνισότης αΰτη 19:101, έπα- 
ναλαμβανομένη, είναι εύκολα να κα
ταλάβουμε που ασφαλώς θά όδη- 
γήση.
Συνάδελφοι,

Ή σημερινή κατάστασις περί τήν 
άσφάλισίν μας παρουσιάζεται κα
τόπιν τών όσων άναψέραμεν, άφ’ έ- 
νός μέν ύπό τήν μορφήν τών άνυπο- 
χωρήτων καί μή άπομακρυνθΕισών 
άπειλών κατ’ αύτής, άψ’ ετέρου δέ 
ύπό τήν εικόνα τών άσφαλιστικών 
μας αιτημάτων τά οποία έχουν δια- 
μορφωθή ούτως ώστε νά περιλαμβά
νουν συγχρόνως καί διεκδικήσεις 
άλλά καί ούσιαστικά αμυντικά μέ
τρα κατά τών άπειλών τούτων μέ 
σκοπόν τήν έξαφάνισίν των.

Τό Γ' Πανελλαδικόν Συνέδριον 
τής ‘Ομοσπονδίας μας άπεφάσισε 
νά διεκδικήσωμεν:

1 ) Πιστήν τήρησιν τών Νόμων, οί 
όποιοι κατοχυρώνουν τήν οικονομι
κήν ύπόστασιν τών Ταμείων.

2) Συμπαράστασιν καί βοήθειαν 
τών Ταμείων είς τήν προσπάθειαν 
έλευθέρας χρησι μοποιήσεως καί ά- 
ξιοποιήσεως τών διαθεσίμων των ώς 
καί τών πάσης φύσεως περιουσιακών 
στοιχείων αυτών, προς έδραίωσιν 
καί ένίσχυσιν τής οικονομικής των 
θέσεως.

3) Σύστασιν Κοινωνικού Πόρου 
υπέρ τών Ταμείων τών Τραπεζικών 
Υπαλλήλων προς ένίσχυσιν καί ά- 
ποτροπήν τής μεταβολής τούτων είς 
έλλειμματικά ώς καί διά τήν δυνα
τότητα άναλήψεως παντοειδών έπι- 
βαρύνσεων τάς όποιας ή έξέλιξις 
περί τήν άσφάλισίν ενδέχεται νά έ- 
πιφέρη.

4) Έπέκτασιν τής κλαδικής ά
σφαλίσεως καί είς τούς μή διαθέ
τοντας τοιαύτην συναδέλφους τών 
λοιπών Τραπεζών. Δύναται τούτο 
κάλλιστα νά γίνη διά τής ίδρύσεως 
’Επικουρικών Ταμείων ή τής έντάξε- 
ως αύτών είς ήδη υφιστάμενα.

5) Νά κατοχυρωθή διά Νόμου ή 
αρχή όπως «ούδεμία ένέργεια, πρά- 
ξις ή άπόφασις πάσης φύσεως ο
πωσδήποτε έπιδρώσα επί τής οικο
νομικής θέσεως, διοικήσεως, όργα- 
νώσεως καί λειτουργίας τών έν γέ- 
νει Άσφαλιοπικών ’Οργανισμών, α
νεξαρτήτως σκοπού καί νομικής μορ
φής αύτών θά είναι έγκυρος άνευ τής 
συμφώνου γνώμης έκπροσώπων τών

διοικήσεων τών ’Επαγγελματικών 
’Οργανώσεων τών ήσφαλισμένων καί 
τών ’Ασφαλιστικών “Οργανισμών οΐ- 
τινες έπισήμως θά συμμετέχουν είς 
τά άρμόδια διά τήν ενέργειαν, πρά- 
ξιν ή άπόφασιν όργανα».

6) Εύχέρειαν προς τά Ταμεία 
‘Υγείας διά τήν ϊδρυσιν καί λειτουρ
γίαν είτε μεμονωμένως είτε κοινο- 
πρακτικώς, ιατρείων, έργαστηρίων, 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

7) Κατάργησιν τοΰ άρθρου 8 τοΰ 
Ν. 4346)64. ’Επαναφοράν τών προ 
τοΰ Νόμου τούτου διατάξεων περί 
συνθέσεως τών διοικήσεων τών Τα
μείων καί διορισμόν τών έκπροσώ
πων τών ήσφαλισμένων καθ’ ύπόδει- 
ξιν τών Πρωτοβαθμίων ’Ορ
γανώσεων αύτών, προσαρμο- 
ζομένων προς τούτο καί τών οικείων 
Καταστατικών τών Ταμείων.

8) Συνέχισις άγώνος διά νοσή- 
λεια διακοπέντος λόγω τής κρίσεως. 
'Αγαπητοί Συνάδελφοι.

"Ολοι έζήσατε τούς μεγαλο
πρεπείς καί άνταξίους προς 
τάς παραδόσεις τοΰ κλάδου μας ά- 
γώνας τής ‘Ομοσπονδίας, ώς προς 
τό άσφαλιστικόν. Παρά τούτους ό
μως καί παρά τήν αποτροπήν ώρι- 
σμένων κινδύνων δοκιμάζομεν τάς 
όδύνας άττό τά έπελθόντα ήδη πλή
γματα, ζώμεν ύπό τόν εφιάλτην τής 
απειλής ένώ έχομεν νά προβάλωμεν 
καυτές τίς διεκδικήσεις πού σάς 
άνέφερα.

"Αν δοκιμάζομεν οδύνες τών πλη
γμάτων καί αν ζώμεν ύπό τόν εφιάλ
την τής απειλής οφείλεται είς τά 
ότι, τό θετικόν γνώρισμα τών αγώνων 
τοΰ κλάδου μας, πού είναι ή καθο- 
λικότης, τό συμπαγές, ή έπιμονή καί 
ή έπι βλητι κότης, - τά χρησιμοποιήσα
με πάντοτε άπό τήν άρνητική θέση 
τή θέση τής άμύνης.

Περιμέναμε τά κτυπήματα διά νά 
τά άποκρούσωμεν. Μάς ώδήγησεν είς 
αύτό ή συντηρητικότης καί ή άγάπη 
προς τήν νομιμότητα.

Αύτά όμως άν δέν έξελήφθησαν 
ώς άδυναμία, άναμφισβητήτως έχρη- 
σιμοποιήθησαν ώς βάσεις έξορμήσε- 
ως έναντι ον ημών μέ τά άναφερθέν- 
τα άποτελέσμοττα.

ΔΓ αύτό ή άγάπη μας προς τήν 
νομιμότητα επιβάλλεται νά λάβη 
άλλην μορφήν. Τής ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ- 
ΩΣ πλέον νομίμων καί ηθικών αί- 
τη μάτων.

Τό ό,τι τά έκτεθέντα αιτήματα 
άλλοι κλάδοι κατά πλειοψηφίαν έ
χουν έπιτύχει, άποδεικνύει ότι ύφί- 
στανται καί τά πραγματικά καί τά 
ηθικά έρείσματα θεμελιώσεως τής 
νέας μας θέσεως, άλλά καί έμφανί- 
σεως είς όλην του τήν εκτασιν τοΰ 
άνεκμεταλλεύτου εδάφους τών άσψα- 
λιστικών μας διεκδικήσεων.

Αί ενδείξεις άλλωστε λέγουν, ότι 
είσήλθομεν είς τά τελευταία στάδια 
τής έκ μέρους τής Πολιτείας έκκα- 
θαρίσεως τοΰ τομέως τής άσφαλί
σεως. "Οπως δηλ. καί άν έχουν τά 
πράγματα, είτε θέσωμεν, είτε δέν 
θέσωμεν άσφαλιστικάς διεκδικήσεις, 
τήν έπίθεσιν θά τήν ύπο- 
σ τ ώ μ ε ν. Συνεπώς διατί, έφ’ όσον 
έχομεν ζωτικώτατα καί δικαιότατα 
ασφαλιστικά αιτήματα, τήν μάχην 
νά μήν τήν δώσω μεν είς τά επίπεδον 
αύτών καί δΓ αύτά; Διατί νά μήν 
τήν δώσωμεν είς τόν τομέα τής βελ- 
τιώσεως καί νά τήν δώσωμεν εις τόν 
τομέα τής άφαιρέσεως καί τής συγ- 
κροττήσεως;

Τό Συνέδριον μέ στερράν τήν πε- 
ποίθησιν ότι έφερε τά δικό σας πνεΰ- 
μα είς τήν Ηγεσίαν τής ‘Ομοσπον
δίας αύτήν τήν έντολήιν τής έδωσε. 
«Στήν Πορεία τής διαμορφώσεως 
τής Άσφαλίσεως είς τήν Χώραν μας 
νά εΐμεθα οί Πρωταγωνισταί καί 
συντελεσταί προόδου ΟΕύτής, καί όχι 
παθητικοί δέκται τής οίασδήποτε 
καί κατά βεβαιότητα, ξένης πρός τά 
συμφέροντα τών έργαζομένων-ήσφα- 
λισμένων, πολιτικής, ήτις έν άπου- 
σίς« ήμών καί τών ζωντανών ένδια- 
ψερομένων έργατουπαλληλ ι κών κλά
δων θά όδηγήση είς τήν καταβαρά- 
θρωσιν τής άσφαλίσεως.

Τ ό ώρά ριο
II. Τό αίτημα τοΰ ωραρίου 

παρουσιάζει δύο μορφάς.
Τήν διασφάλισιν τής άπασχολή- 

σεως τών Τραπεζικών υπαλλήλων 
έντός τών νομίμων χρονικών ορίων 
καί τήν διεκδίκησιν τοΰ ενιαίου ώ-;

Γιατί δέν άπήργη6ε..
Συνάδελφος πού τοποθετήθη

κε πρόσφατα σέ περιφερειακό ύ- 
ποκατάστημα άπό τήν επαρχία 
και δ όποιος δέν θεώρησε υπο
χρέωσή του νά άκολουθήση τή 
συντριπτική πλειοψηφία τών άλ
λων συναδέλφων τοΰ υποκατα
στήματος του στήν τελευταία 
24ωρη άπεργιακή εκδήλωση, 
προέβη σέ εκπληκτική ομολογία 
δτι θεωρεί τόν εαυτό του στήν 
’Αθήνα «’Αλεξιπτωτιστή» για 
τήν τακτοποίηση άτομικών ζη
τημάτων, δτι αδιαφορεί για τίς 
προσπάθειες τών άλλων συνα
δέλφων του σέ συλλογικό επίπε
δο διότι πιστεύει δτι οποίος επι
θυμεί νά «άνέβη» στήν Τράπε
ζα πρέπει νά μετέλθη δλα τά 
μέσα, μεταξύ δέ αύτών, φυσικά, 
καί τόν «άπεργοσπαστισμό»!!

Εύγε του!! Τόν παραδίδουμε 
στήν κρίση τών συναδέλφων·

Τό ζήτημα δμως δέν είναι ό 
συγκεκριμένος, δ λαλίστατος μέ
σα στήν έπιπολαιότητά του, συ
νάδελφος, άλλά ή αλήθεια, πού, 
άτυχώς γίνεται κάθε μέρα καί 
περισσότερο αισθητή’ δτι δηλαδή 
ή περίφημη .«καριέρα» στήν 
Τράπεζα δέν είναι πάντοτε υπό
θεση άτομικών ικανοτήτων καί 
υπηρεσιακής επάρκειας άλλά ε
νίοτε ψυχροΰ υπολογισμού, και
ροσκοπισμού καί άρριβισμοΰ. Φυ
σικά υπεύθυνοι γι’ αύτή τήν κα
τάσταση δέν είναι οί συνάδελφοι, 
πού στή συντριπτική τους πλειο
ψηφία μοχθούν καί πιστεύουν — 
αλλοίμονο —· στήν ευθεία οδό,

ραρίου τών 39 ώρών εβδομαδιαίας 
καί όμοιομόρψως είς άττασαν την 
Χώραν.

Ή πρώτη μορφή είναι μέ
ρος τών άγώνων τών συνδικαλιοπικών 
άργανσεων τοΰ κλάδου μας διά τήν 
καταστολήν τής άδηφαγίας τών διοι
κήσεων τών Τροητεζών είς τήν κατα
στρατήγησα τής εργατικής νομοθε
σίας, τό μέρος δηλ. έκεΐνο τών πα
ραβιάσεων τής έργατικής νομοθεσί
ας τό όποιον, λόγφ τής ομοιομορ
φίας του είς τόν κλάδον μας απο
τελεί καί άντικείμενον δράσεως τής 
‘Ομοσπονδίας.

Ύπό τήν όξυτέραν δέ αύτοΰ μορ
φήν εμφανίζεται είς τάς Τραπέζας 
τάς διαθετούσας είς ολόκληρον τήν 
χώραν Ύποκοτταστήματα ιδιαιτέρως 
δέ είς τάς έμπορικάς.

Ή έλλειψις ’Οργάνων έλέγχου καί 
έποπτείας τής ’Εργασίας καί ή α
νυπαρξία νομοθεσίας, προβλεπούσης 
αύστηροτάτας κυρώσεις διά τούς 
παραβάτας, άναποτρέπτως οδηγεί 
είς τήν δημιουργίαν συστημάτων 
Φαλκ ιδεύσεως τοΰ έλευθέρου χρόνου 
τών υπαλλήλων διά παρατάσεως τής 
έργασίας των καί θολώσεως τής νο
μίμου άπασχολήσεώς των διά δια
φόρων έτέρων νομιμοφανών μέσων, 
(ώς πλασματικών υπερωριών κλπ.).

Ή άπαράδεκτος αύτή άντιυπαλ
ληλική τακτική,, είς μέν τό κέντρον 
εφαρμόζεται είς διάφορα ύποκ)τα 
κυρίως τής μείζονος περιψερείας τέ
ως Διοικήσεως Πρωτευούσης είς δέ 
τάς ’Επαρχίας, αποτελεί μόνιμον 
κατάστασιν δΓ άπαντα σχεδόν τά 
κατά τόπους ύποκ)τα, το προσωπι
κόν τών οποίων εξαναγκάζεται νά 
προσφέρη δωρεάν εργασίαν, καί μέ-

άλλά. . . «θοΰ Κύριε φυλακήν 
τφ στόματί μου».

Ή... άναμόρφω@ιι 
τών Κυλινείων

’Από τό κύμα τών αναμορ
φώσεων πού έχει κατακλΰσει 
τόν τελευταίο καιρό τήν τρά
πεζα φυσικά δέν γλύτωσαν καί 
τά Κυλικεία. Καινοτομίες χω
ρίς προηγούμενο εφαρμόστη
καν, πού φανταζόμαστε ότι οί 
εμπνευστές τους θά γραφτούν 
μέ χρυσά γράμματα.στο βιβλίο 
τής ιστορίας τών.,.καφέ-μπάρ. 
Συγκεκριμένα: α) (Οικονομία) 
περιωρίστηκε τό μέγεθος τοΰ 
...χαρτιού στο μισό, μέσα στο 
όποιο τυλίγονται τά προσφε- 
ρόμενα είδη, β) (’Αμηχανία ε
πιλογής) σ’ ένα άπό τά κυλι
κεία περιωρίστηκε ό αριθμός 
τών ειδών γιά νά μήν...χαζεύ
ουν οί υπάλληλοι καί τά χά
νουν μπροστά στήν μεγάλη 
ποικιλία, γ) (Ταμιακή αξιοπρέ
πεια) άντικαταστάθηκαν τά 
σάντουιτς μέ άλλα πολυτελέ
στερου τύπου, ό όποιος έκρίθη 
πιο κατάλληλος γιά νά έξυπη. 
ρετήση... αξιοπρεπέστερα τ ά 
στομάχια τών συναδέλφων, 
κλπ. ’Έτσι λοιπόν, άναφέρον- 
τας μόνο ωρισμένα απ’ αυτά 
πού εφαρμόζονται, αναρωτιό
μαστε τι άλλο θά γίνη προκει- 
μένου νά... εξυπηρετηθούν οι 
συνάδελφοι. Ώ αναμόρφωση, 
πόσα φαιδρά γίνονται στ’ ό
νομά σου !

χρι τών νυκτερινών ώρών άκόμη παλ- 
λάκις δέ καί κατά τάς Κυριακάς καί 
έορτάς.

Ή ανεπάρκεια τών υπηρεσιών ’Ε- 
πιθεωρήσεως ’Εργασίας είναι καί α
ριθμητική κα! οργανική, δέν ύψίσταν- 
ται Ύπηρεσίαι ’Επιθεωρήσεως ’Ερ
γασίας είς δλας τάς πόλεις τής ‘Ελ
λάδος, οπότε άφίεται ή τήρησις τής 
νομοθεσίας είς τάς γνώσεις καί τά 
φιλεργατικόν πνεΰμα τών αστυνομι
κών οργάνων. Ή άριθμητική άνεπάρ- 
κεια τών ’Εποπτικών ’Οργάνων, ό 
φόρτος εργασίας καί ή συνεπαγομέ- 
νη ταΰτα αρρυθμία είναι φυσικόν νά 
έπιφέρη καί οργανικήν χαλάρωσιν 
καί άπογοήτευσιν είς τά κατά κα
νόνα φιλότιμα όργανα Έπιθεωρήσε- 
ως 'Εργασίας. Σύν τοΐς άλλοις δέ 
ύφίστανται καί τάς πιέσεις τών ι
σχυρών (καί ισχυροί είναι πάντοτε ή 
εργοδοσία μέ τούς παντοειδείς πλο
κάμους της) πράγμα τό οποίον χα
λαρώνει έτι περισσότερον καί περι
στέλλει τό· έργον.

Ή άδυναμία αΰτη επιβολής τοΰ 
Νόμου διά τής πλήρους καί όστρο- 
σκόπτου λειτουργίας τών ’Οργάνων 
αύτοΰ, αποθρασύνει τούς έργοδότας 
καί τά όργανά των καί αύξάνει τήν 
άδηφάγον βουλιμίαν των διά τήν ά- 
ποκόμισιν ώφειλών άνευ ούδεμιάς 
δαπάνης. ‘Έφθασε δέ ή τραχύτης 
τών εργοδοτών καί είς έκεΐνο άκόμη 
τό άνήθικον σημεΐον νά τίθεται είς 
τήν πρώτην γραμήν τών κριτηρίων 
άξιολογήσεως καί άνελίξεως τοΰ ύ- 
ποίλλήλου, ή εκτεταμένη· ή μή συμ
μετοχή αύτοΰ, είς τό αφόρηταν καθε
στώς τής εξαναγκαστικής ύπεραπα-

(Συνέχεια στήν 4η σελίδα)

ΑΙΑ ΤΟΝ κ. ΑΙΟΙΚΗΤΗ
Σέ προηγούμενα φύλλα τής «Τραπεζιτικής» έδημοσιεύ- 

σαμε τά, εξής:
«Μάς κατηγγέλθη άπό συνάδελφον καί έλεγχθέν διεπι- 

στώθη άπό ημάς, δτι ανώτατο στέλεχος τή Τραπέζης πού υ
πηρετεί σέ σοβαρή, υπεύθυνη θέση, έδέχθη, γιά νά μήν πού
με δτι έπίεσε, γιατί θά είναι ίσως βαρειά ή λέξη αύτή:

1. Τό παιδί του νά έργάζεται «οίκοι» (αύτό είναι έρευ- 
νητέον δηλαδή εάν είργάζετο) σέ εργασία τελείως ξένη πρός 
αύτό.

2. ’Επί μήνες νά είσπράττη σάν μηνιαία ύπερωριακή α
ποζημίωση τό άνώτατον ποσόν πού κατεβάλλετο, τήν εποχή 
πού είργάζετο.

3. Ένώ υπήρχαν άλλοι συνάδελφοι τής ιδίας έργασίας 
δέν έκαλοΰντο νά έργασθοΰν ύπερωριακώς. Έ ρ ω τ ά τ α ι 
κ. Διοικητά: Είναι έπιτρεπτό τό στέλεχος αύτό πού ούσια
στικά θάπρεπε νά κληθή σέ απολογία γιά τήν πράξη του 
αύτή, νά ύπηρετή σέ θέση υπεύθυνη καί δή σοβαρή;

Ή Έκπροσώπησις σάς μεταφέρει τήν καταγγελία καί 
αναμένει νά έπιληφθήτε πρασωπικώς τής ύποθέσεως τήν ό
ποιαν αποφεύγουμε νά χαρακτηρίσουμε».

Μολονότι πέρασαν τρεις μήνες άπό τήν παραπάνιο κα
ταγγελία μας, απάντηση δέν πήραμε. Προειδοποιούμε δτι ή 
υπομονή μας έξαντλεϊται καί δ καθένας άς άναλάβη τίς εύ- 
θϋνες του.



"Σελίς 4η

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗ ΕΝΤΟΝΟΥ ΑΓΟΝΟΣ 
01 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ Α.Τ.Ε. ΕΠΕΤΥΧΑΝ 
ΝΑ ΣΥΓΚΙΝΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ

ΕΑ00Η ΥΠΟΣΧΕΙΗ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ

Στις 4 ’Οκτωβρίου, τό Προσωπι
κόν τής Άγροτ. Τραπέζης έπραγμα- 
τοποίησε 2ωρη στάσι εργασίας, 
ταυτόχρονα δέ έπρογραμμάτισε 24 
ωρη Πανελλαδική απεργία γιά την 
λύσιν των εκκρεμών αιτημάτων του 
πού χρονίζουν λόγψ τής παρελκυ
στικής πολιτικής που ήσκήθη άπό 
τήν Διοίκηση τής Τραπέζης. Τά αι
τήματα γιά τά όποια ο Σύλλογος έ- 
κάλεσε τό Προσωπικό σέ αγώνα εί
ναι τά ακόλουθα:

1) ’Οργανισμός Υπηρεσίας
2) 'Ίση μεταχείριση.
3) Προαγωγές ’Αρχιλογιστών.
4) ‘Ενοίκια νέων Υπαλλήλων.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙ!! ΟΛΟ 
ΟΠΟΙΟΝ ΚΑΙ 0

5) ’Επάνδρωση Κατ) μάτων Ε
παρχιών, καί

6) ‘Άμεση κοινοποίηση μετατά
ξεων.

Παράλληλα όμως μέ τήν πραγμα
τοποίηση τής 2ωρης στάσεως, τό 
Δ.Σ. του Συλλόγου προέβη σέ δια
βήματα προς όλους τούς αρμοδίους 
Κυβερνητικούς παράγοντες άπό τούς 
οποίους καί άπέσπασε υπόσχεση 
ταχείας έπιλύσεως όλων των θεμά
των πού απασχολούν τό Προσωπι
κόν τής Α,Τ.Ε. Ύστερα, άπό δλ’ 
αυτά ή γιά τήν 8)10 προγραμμα- 
τισθεΐσα άπεργία άνεστάλη.

ΤΟΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούμε θερμά τον 
Σύλλογο Υπαλλήλων τής 
ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΞΠΡΕΣ γιά 
τήν συμπαράστασί του στον 
άπεργιακό μας αγώνα.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΥΚ 
ΣΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ κ. ΜΑΥΡΟ

Ή αντιπροσωπεία τής Ένώ- 
σεως Τραπεζικών Κύπρου, τής 
οποίας ηγείτο ο Γ. Γ. αυτής σδ. 
Γεώργιος Σ. Μιχαηλίδης, συνο- 
δευομένη άπό τον Πρόεδρο τού 
Συλλόγου Βοηθητικού Πρόσω 
πικοΰ καί Γενικό Ταμία τής 
ΟΤΟΕ κ. Κ. Τρίμη, έπεσκεφθη 
τον Διοικητή τής Εθνικής Τρα- 
πέζης τής Ελλάδος κ. Γεώργιο 
Μαύρο καί τον Διευθυντήν Προ
σωπικού τής ιδίας Τραπέζης κ. 
Παπαλέτσο.

Ό κ. Διοικητής εξέφρασε καί 
πάλι τήν χαρά του πού συνηντή- 
θη μέ τήν Κυπριακή αντιπροσω
πεία καί μέ χαρά έδέχθη δπως 
άπό τού προσεχούς έτους γίνουν 
δεκτά στάς κατασκηνώσεις «ΔΙΟ
ΝΥΣΟΥ» τής Εθνικής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος τέκνα Κυπρίων 
Τραπεζικών “Υπαλλήλων.

Ή Τράπεζα Χίον

Η ΠΑΝΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΑΑΗΛΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ 4)10)1965
( Συνέχεια άπό τήν 3η σελίδα) 

σχολήσεως.
Είναι άληθές ότι ή άντίδρασις 

τών ’Οργανώσεων μας καί ετέρων 
ένδιαψερομνων ’Οργανώσεων συνετέ- 
λεσεν ώστε, άπό ένός καί πλέον έ
τους νά προβλεφθή διά Νόμου ή έ- 
πάνδρωσις τών αρμοδίων Υπηρεσιών 
τού Υπουργείου ’Εργασίας καθ’ α- 
πασαν τήν Επικράτειαν πρός κάλυ- 
ψιν τών υφισταμένων άναγκών. Φαί
νεται όμως, συνάδελφοι, ότι αΐ σκο
τεινά! δυνάμεις επικρατούν, τό θέμα 
εύρίσκεται εις τήν θεωρίαν ακόμη 
καί εν καί πλέον έτος άπό τής ψη- 
φίσεως τού Νόμου αΐ κραυγαί άπο- 
γνώσεως τών καταδυναστευομένων 
συναδέλφων μας άκούγονται άπό 
παντού.

Υπάρχει όμως καί ή θετική πλευ
ρά. Είναι ό άγων τών καταπιεζομέ- 
νων. Ή πείρα καί ή ιστορία τού 
κλάδου μας διδάσκει ότι ή θαρραλέα 
παρέμβασις καί εύστοχος εργασία 
τών Συλλογικών ’Οργανώσεων τού 
Κλάδου μας καί μέ τήν συνεργασίαν 
καί βοήθειαν τών καταπιεζομένων 
συναδέλφων, επέτυχε μέσα στα όρια 
τών δυνατοτήτων αυτών έστω καί 
κατά περιόδους τήν περιστολήν τού 
κακού.

Αυτήν τήν Συλλογικήν ’Εργασίαν 
θά έλθη ή ‘Ομοσπονδία είς τήν άρ- 
ξαμένην νέαν περίοδον νά συνδράμη 
άποφασιστικώς, τόσον διά τού συν
τονισμού τών συλλογικών προσπα
θειών, όσον και διά τού ίδιου αυτής 
μηχανισμού, ώστε ό λανθάνων μέχρι 
στιγμής Νόμος καί ό προβλεπόμέ
νος παρ’ αύτοΰ κρατικός μηχανισμός 
προστασίας τής Εργατικής νομοθε
σίας νά γίνουν ή άληθής καί ή άνα- 
μενομένη πραγματικότης.

’Αλλά διά νά όληκληρωθή ή προ
στασία τών εργαζομένων δεν αρκεί 
μόνον ή άρτιότης τού συστήματος 
άνευρέσεως τών ενόχων. Είναι απα
ραίτητος καί ή τιμωρία αυτών. 
Μεταφερόμεθα δηλ. εις θέματα δια
δικασίας καί έκτάσεως ποινής.

Κατά τήν ίσχύουσαν νομοθεσίαν 
αΐ παραβάσεις ωραρίου κρίνονται 
ώς τακτικόν άδίκημα καί έκδικά- 
ζονται μετά πάροδον άρκετοΰ χρό
νου, ό όποιος άποβαίνει έν πολλοΐς 
είς όφελος τών εργοδοτών (έκτόνω- 
σις). Ό βαθμός επίσης τού άδική, 
ματος μετετράπη είς «πταίσμα» άπό 
τόν τού «πλημμελήματος». Αΐ δέ 
ποιναί εξαγοράζονται δι’ ολίγων χι- 
λιοδράχμων ένώ ή ύποκλαπείσα ύ- 
περεργασία άνέρχεται είς πολλάς 
δεκάδας, είς εΰρυτέραν δέ κλίμακα, 
είς έκατοντάδας χιλιοδράχμων.

Διά ταΰτα κατ' άπόφασιν τού Γ' 
Πανελλαδικού Συνεδρίου ή ‘Ομο
σπονδία είς τήν νέαν περίοδον αυ
τής, εντός τών πλαισίων τής άναπτυ- 
χθησομένης δραστηριότητός της πρός 
εντοπισμόν καί περιστολήν τού κα
κού θά έπιδιώξη διά παντός νομίμου 
μέσου:

1) Πλήρη έπάνδρωσιν καθ’ απα- 
σαν τήν χώραν τών ’Επιθεωρήσεων 
Εργασίας διά τήν άσκησιν συνεχούς 
καί άποτελεσ ματ ι κοΰ ελέγχου.

2) Αΐ παραβάσεις τού ωραρίου νά 
κριθώσιν ώς πλημμελήματα νά έκ- 
δικάζωνται δέ είς τό αυτόφωρον 
ϊνα έπιβάλλωνται άμεσοι κυρώσεις 
καί 3) Νά άναγνωρίζεται κατά τήν 
αυτήν δίκην, ή άστική άξίωσις πρός 
άποζημίωσιν τού καθ’ ύπέρβασιν ά- 
πασχοληθέντος χωρίς ν’ άπαιτεΐται 
έγερσις αγωγής.

Οΰτω, τόσον αΐ ποινικά! συνέ- 
πειαι ενώπιον τών όποιων τά έργο- 
δοτικά όργανα παρουσιάζουν ευπά
θειαν άλλά καί αΐ άστικαί τοιαΰται 
ή πλήρης δηλ. άποζημίωσις ώστε 
«νά πονέση τό πορτοφόλι τών ερ
γοδοτών» κατά τήν έκφρσσιν τού εί- 
σηγητοΰ είς τό συνέδριον, τό ευπα
θές δηλ. σημεΐον τής εργοδοσίας,

θά οδηγήσουν είς τήν μεγαλυτέραν 
δυνατήν περιστολήν μέχρις έκμηδε
νισμού τού κακού.

Καί έρχομαι είς τήν δευτέραν 
μορφήν τού αιτήματος τού ώραρίου. 
Τής θεσπίσεως δηλ. ενιαίου καί ό- 
μοιομόρφως εφαρμοζόμενου ώραρίου 
39 ώ ρ ώ ν έβδομαδιαίως 
είς τό Κέντρον καί τήν 'Επαρχίαν, 
δι’ όλας τάς Τ ραπέζας.

ιΕΤναι τό θέμα τόσον παλαιόν ό
σον καί δίκαιον. Έχρόνισε, συνά
δελφοι, τόσον άπό τήν σκληρόν άν- 
τίδρασιν τών εργοδοτών καί τών 
συμμάχων των όσον καί άπό αδυ
ναμίας τής συνδικαλιστικής πλευ
ράς. Ή παρατεταμένη αυτή εργα
σία είς τάς επαρχίας καί ή κατα
νομή της μεταξύ πρωίας καί άπο- 
γευμάτων παρέχει μεγαλυτέρας ευ
καιρίας καταστρατηγήσεως καί τού 
ίσχύοντος ώραρίου. Έχει δημιουρ- 
γηθή τά άπαράδεκτον αποικιακόν 
καθεστώς τών επαρχιών. Έ,χο- 
μεν δηλ. διπλήν μορφήν μειώσεως 
τού ’Επαρχιακού συναδέλφου καί η
θικήν (διότι τόν θεωρούν οΰτω 
κατώτερον είδος) καί πραγ
ματικήν διά τής στερήσεως χρό
νου πολυτίμου1 διά τήν υγείαν του, 
διά τήν πνευματικήν καλλιέργειάν 
του καί διά τάς φροντίδας υπέρ τής 
οικογένειας του.

Κατά τήν πρό έτους περίπου κοι
νήν ενέργειαν τών Συλλόγων τών 
’Εμπορικών Τραπεζών πρός τήν 
Κλαδικήν Έργοδοτικήν Όργάνωσιν 
τήν ένωσιν τών Ελληνικών Τραπε
ζών, έζητήθη όπως σύμφωνηθή μετα
ξύ τών επισήμων τούτων ’Οργανώ
σεων, άμφοτέρων τών πλευρών, ή 
καθιέρωσις τού ενιαίου ώραρίου. Καί 
ένώ ή Συλλογική ενέργεια ήτο άψο
γος όπως άψογοι καί άπλαΐ είναι ό
λα ι αΐ ένέργειαι αΐ στηριζόμεναι είς 
τό δίκαιον, ή άπάντησις τής όργα- 
νώσεως τών ' Εργοδοτών μας, μετά 
πάροδον μηνών δοθεΐσα, όχι μόνον 
ευθύς έξ άρχής άπορριπτική ήτο άλ
λά έστήριξε καί τήν άρνησίν της είς 
τήν «νομιμότητα» τού ώραρίου τών 
42 ώρών διότι οΰτωι προβλέπεται 
νπό τής ’Εργατικής νομοθεσίας. Είς 
τόν Φαρισαϊσμόν δηλ. τών «ειδικών 
συνθηκών» τής επαρχίας πού επιβάλ
λουν κατά τήν άντίληψιν τών Τρα
πεζιτών τήν άνισον μεταχείρισιν τής 
επαρχίας, προσετέθή καί ό σαρκα
σμός τής έν νομιμότητι αδικίας. 
Άρνούνται δηλ. οΐ κ.κ. τραπεζΐται 
πολοί άπό τούς οποίους έχουν καί 
τόν τίτλον τού πνευματικού άνθρώ- 
που, ότι βάσις τού δικαίου, είναι τό 
κοινόν περί δικαίου αίσθημα ένώ ό 
νόμος είναι ή τυπική έκφρασις αύ
τοΰ. Καί οι Νόμοι είναι μεταβλητοί 
διότι καί ή πεποίθησις περί δικαίου 
κατ’ άντικείμενον εξελίσσεται. Στο 
θέμα δέ τού ώραρίου τών Τραπεζι
κών διάστασις τεραστία ύφίσταται 
μεταξύ αισθήματος περί δικαίου καί 
νόμου (κουρελιασμένο παιδικά ένδυ
μα σέ μεγαλωμένο σώμα άνδρός). 
Συνάδελφοι,

Ή διοίκησις τής ‘Ομοσπονδίας 
μας στήν νέα της περίοδον είναι α
ποφασισμένη νά έξαλείψη τις αδυνα
μίες άπό1 τήν συνδικαλιστική πλευ
ρά καί νά προχωρήση στήν λύση τού 
θέματος καί στήν κατάργηση τής ά- 
παραδέκτου καί άπρεπούς ταύτης 
καταστάσεως. (’Ήδη: έλάβομεν τά 
δέοντα οργανωτικά μέτρα).

Τόσον όμως είς τήν περίπτωσιν 
αυτήν, όσον καί είς τήν προηγουμέ- 
νην, τής καταστρατηγήσεως δηλ. 
τού ώραρίου, θέλομεν τήν καθολικήν 
συμμετοχήν καί σύμπραξιν τών συν
αδέλφων τής 'Επαρχίας, ή όποια εί
ναι απαραίτητος. Συνεπίκουρον δέ 
νά σταθή καί τό! Κέντρον. Αΐ προϋ
ποθέσεις αύταϊ είναι απαραίτητοι 
καί διά τήν δημιουργίαν αυτών θά 
καταβάλωμεν κάθε προσπάθειαν. 
Καί πιστεύομεν νά τό έπιτύχωμεν.

Διότι διά πρώτην φοράν είς τήν ι
στορίαν τής ‘Ομοσπονδίας καί σέ 
πλήρη σύμπραξη μέ τούς Συλλόγους 
καί τά τοπικά τμήματα αυτών θά 
έφαρμοσθή ή άρχή: «ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ Σ’ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑ
ΦΗ Μ’ ΑΥΤΗ».

Συ νδικαλισηκές 
ελευθερίες

Συνάδελφοι,
'Έχω εντολήν άπό τό ’Εκτελεστι

κόν Συμβούλων τής ‘Ομοσπονδίας 
νά σάς ένη μερώσω καί έπί τού θέ
ματος τής κατοχυρώσεως τών συνδι
καλιστικών έλευθεριών.

’Εμφανίζεται τό θέμα έκ πρώτης 
όψεως ύπό τήν μορφήν καταργήσεως 
Νόμων, οΐ όποιοι έρχονται είς άντί- 
θεσιν μέ τάς διεπούσας άπαντα τόν 
πεπολιτισμένον καί ελεύθερον κό
σμον άρχάς τής συνδικαλιστικής ε
λευθερίας καί τού δικαιώματος τού 
«συνεται ρ ί ζεσθαι», αΐ όποια ι έπαγι- 
ώθησαν διά διεθνών συμβάσεων, τάς 
όποιας έχει υπογράψει καί ή Ελλάς 
καταστήσασα ταύτας έσωτερικόν 
αυτής δίκαιον.

Έκ τών νόμων τούτων κατά τήν 
λήξασαν ‘Ομοσπονδιακήν περίοδον 
έπετεύχθη ή κατάργησις τών διατά
ξεων τού 1943)51 (κατακράτησις 
ημερομισθίου άπεργίας), ή έπανα- 
φορά τών προστατευτικών διατάξε
ων τού Ν. 1 803 διά τούς Προέδρους 
καί Γεν. Γραμματείς τών Τραπεζι
κών συνδικ. ‘Οργανώσεων, τάς οποί
ας είχε καταργήσει ό Ν. 2510)53 
καί ή κατάργησις τον άρθρου 7 τού 
Νόμου 3072)53, ή όποια άπέκλειε 
τήν ιδιότητα τού μέλους Σ. Ο. είς 
τούς καθ’ οίονδήποτε τρόπον άπο- 
λυομένους έκ τής υπηρεσίας. (Ειδι
κοί Νόμοι διά Τραπεζοϋπαλλήλους 
καί ’Εργαζομένους είς Κ. Ω.)..

Τό Γ' Πανελλήνιον Συνέδριον ανα
νέωσε τήν έπαναπροβολήν τού αιτή
ματος τής καταργήσεως καί τών γε
ν ικωτέρων άντισυνδικαλιστικών νό
μων μέ πρώτας τάς καταργούσας 
τό δικαίωμα τής άπεργίας διατά
ξεις τού Νόμου 3239, ώς καί τών 
Α,Ν. τής ανωμάλου διά τήν χώραν 
μας μεταπελευθερωτικής περιόδου 
(509, 516, 1948, 1986 κ.ά), αΐ ό- 
ποΐαι κάλλιστα, παραφραζόμεναι, ά- 
ποτελοΰν βάσεις διώξεων συνδικαλι
στών.

Δέν θά έπεκταθώ συνάδελφοι έπί 
τού περιεχομένου τών νόμων αυτών 
καί τής τακτικής δι’ ής θά έπιδιω- 
χθή ή κατάργησις των. Είναι θέμα 
θεμελιώσεως νομικής, σταθμίσεως 
τών συνθηκών, συμπράξεως μετά εύ- 
ρυτέρων συνδικαλιστικών οργανώσε
ων καί ενεργειών μας μετά τών στε
λεχών τού Νομοθετικού Σώματος. 
Καί έπ’ αυτού ή διοίκησις τής ‘Ο
μοσπονδίας θά πράξη τό καθήκον 
της.

Φίλοι μου.
Αυτή είναι ή μορφή τών νόμων πού 

δεσμεύουν τήν συνδικαλιστικήν ε
λευθερίαν. ’Αλλά, ή συνδικαλιστική 
έλευθερία, δέν είναι αίτημα. Δέν 
πρέπει νά είναι αίτημα. Είναι αυτή 
ή ίδια ή εσωτερική δύναμή μας πού 
προέρχεται άπό τήν πίστη ότι κάτι 
πού επιδιώκουμε είναι δίκαιο καί 
πρέπει νά παλαίψουμε οργανωμένοι 
μαζί μέ τούς όμοιους μας, μαζί μέ 
τούς συμπάσχοντας συναδέλφους 
μας διά νά κερδίσωμεν τόν δίκαιον 
αυτόν σκοπόν.

Άν λοιπόν τήν άποκλείσης κά- 
νοντάς της αίτημα, πού θά βρής τήν 
έλευθερία νά άγωνισθής νά τήν από
κτησης;

Καί εάν δέν ύπάρχη αυτή ή από
φαση καί ή θέληση νά άγωνισθοΟμε 
πώς θά φθάσουμε στόι σημεΐον νά 
έχουμε επιτεύγματα,· Ποτέ οΐ έργο-

Έπό τήν Τράπεζα Χίου ή
σκήθη προσφυγή ενώπιον τού 
Συμβουλίου Επικράτειας κατά 
τής ΰπ άριθ. 66537/17-12-1964 
άποφάσεως τού “Υπουργείου Εμ
πορίου, διά τής οποίας άνεκλή- 
θη ή άδεια συστάσεώς της. “Η 
συζήτηση τής προσφυγής θά γί- 
νη τήν 23η Νοεμβρίου 1965.

δόται καί οΐ αρμόδιοι δέν Θά μάς 
είποΰν «Περάστε σάς έχουμε στρώ
σει τά τραπέζι τών απολαύσεων πού 
δικαιούσθε».

Άντιθέτως νόμοι ανελεύθεροι καί 
έργοδοτικοί, άντίδρασις στις διεκδι
κήσεις μας έχουν έν κοινόν ση
μεΐον: ΤΟΝ ΦΟΒΟΝ.

‘Ο ανελεύθερος νόμος έχει (διά 
τούς συνδικαλιστάς κυρίως) τήν ά- 
πειλήν τής διώξεως, τής ψυλακίσεως, 
τής κακουχίας. Ή λευκή τρομο
κρατία τών εργοδοτών ένέχει τήν ά- 
πειλήν τού περιορισμού μέχρι καί 
τής στερήσεως τών μέσων διαβιώ- 
σεως.

’Έχομεν λοιπόν, συνάδελφοι, νά 
άντιμετωπίσωμεν έναν εχθρόν: ΤΟΝ 
ΦΟΒΟΝ Νά έξουδετερώσωμεν τό ό- 
πλον αυτό τών αντιπάλων μας. Νά 
έφαρμόσωμεν τήν μεγάλην άλήθειαν 
«ότι είναι κανείς έ λ ε ΰ- 
θέρος όταν νικ ή σ η τόν 
Φ ό βο ν».

Καί οΐ Τραπεζικοί υπάλληλοι εί
μαστε καί πνευματικοί άνθρωποι 
καί ελεύθεροι άνθρωποι. Καί ύπό 
τήν μίαν Ιδιότητα καί ύπό τήν άλλην 
δέν έχει θέσιν ό φόβος μέσα μας.

Διασπάσεις, οργανώσεις, άπομο
νώσεις, ατόμων καί ομάδων, τά έρ
γα αυτά τών πρακτόρων τών εχ
θρών τών εργαζομένων, τών εχθρών 
μας, ένα έχουν σκοπό. Νά δημιουρ
γήσουν κατάλληλο έδαφος διά σπο
ράν τής αμφιβολίας, τής φοβίας καί 
τής διαρκούς άπειλής.

Ή εισήγηση γιά τό θέμα 
τής Εμπορικής Τραπέζης 
στο επόμενο φύλλο

Μόνον καί θαυματουργόν μέσον 
κατά τών μεθόδων αυτών Η ΕΝΟ- 
ΤΗΣ. Κανείς δέν μπορεί νά κτυπή- 
ση ένα ένωμένο σύνολο. Γιατί τότε 
δέν ύφίσταται ή δυνατότης τής δια- 
κρίσεως. Τότε άν θέλουν οι εχθροί 
τών εργαζομένων νά χρησιμοποιή
σουν κατά τού συνόλου, κατά τών 
πολλών, τρομοκρατικά μέσα, ή πα
ρανομία τους θά είναι εμφανής. Καί 
δέν θέλουν νά Φαίνωνται ότι παρα
νομούν όσο· άνομα, καί άν σκέπτον
ται, όσον και άν θέλουν νά μάς πνί
ξουν στο δηλητήριον. Πρό παντός 
θέλουν νά τηρούν τήν βιτρίνα τής νο
μιμότητας. Νά μη σχισθή τό άκριβό 
μετάξι πού σκεπάζει τά παντοειδή 
φονικά τους όπλα.

"Ετσι ολόκληρη, ή τραπεζοϋπαλ
ληλική οικογένεια, ύπάλληλος μέ ύ- 
πάλληλο, σύλλογος μέ σύλλογο γε
ρά δεμένοι μέ τά άτσάλινα. δεσμά 
τής άλληλεγγύης, σέ πλήρη, σύνδεση 
μέ τήν ήγεσία τού κλάδου1 τήν ‘Ο
μοσπονδία, πραγματοποιούμε ένα ά- 
διαπέραστο τείχος στήν κάθε επι
βουλή, στήν κάθε προσπάθεια, τρο- 
μοκρατήσεως, στήν κάθε προσπά
θεια νά μάς κάνουν ανίκανους ν’ ά- 
γωνισθούμε.

Και τότε άγωνιζόμενοι μ’ αυτόν 
τόν τρόπο γιά τό όποιοδήποτε αί
τημα, έχουμε κερδίσει ήδη τό μεγα
λύτερο αγαθό, τήν συνδικαλιστική έ
λευθερία έχοντες αχρηστεύσει κάθε 
μέσο πού θέλει νά τήν πειρορίση, 
όποιο τύπο καί μορφή άν έχη τό 
μέσο αυτό.

ΜΕ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΨΙΘΥΡΩΝ

01 ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΣ ΥΠΟΝΟΜΕΥΟΥΝ 
ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ

"Οπως είχαμε γράψει στο προηγούμενο φύλλο μας, τό Γ’ 
Πανελλαδικό Συνέδριο τής ΟΤΟΕ είναι σταθμός στήν εξέλι
ξη τών συνδικαλιστικών πραγμάτων τοΰ Κλάδου μας. “Από 
τήν έπομένην όμως τοΰ Συνεδρίου, οί εχθροί μας, κρυφοί 
καί φανεροί, άρχισαν μια εκστρατεία ψιθύρων, τήν οποία καί 
δυνάμωσαν υστέρα άπό τήν επιτυχή συγκέντρωση τών Τρα- 
πεζοΰπαλλήλων στο θέατρο «Χατζηχρήστου» στις 4/10. Καί 
τί λένε λοιπόν οί εχθροί μας αυτοί; Ούτε λίγο, ούτε πολύ,, 
δτι δέν υπάρχουν αιτήματα πού νά απασχολούν σοβαρά τήν 
οίκογένειά μας καί δτι κανένας κίνδυνος δέν μας απειλεί,, 
κάθε δέ ένέργεια τών συντονισμένων μας προσπαθειών καί 
ενωμένων μας δυνάμεων γιά νά βγάλουμε τούς συναδέλφους 
μας άπό τήν έσχατη θέση στήν οποία έχουν περιέλθει, έχει 
—άκουσον - άκουσον—μόνον πολιτική σκοπιμότητα!!!
Κάθε ενέργεια έχει καί τις άντε- 

νέργειές της. Μετά τό τρίτο Πανελ
λαδικό Συνέδριο ή Διοίκηση τής ‘Ο
μοσπονδίας μας αναλαμβάνει τήν 
πρέπουσα δραστηριότητα γιά νά έκ- 
τελέση τις εντολές τοΰ Συνεδρίου. 
Γιά νά κάμη πράξη τις αποφάσεις 
του, τις αποφάσεις πού όλος ό κλά
δος περιμένει νά ΐδή νά μπαίνουν 
στον δρόμο τής πραγματοποιήσεώς 
τους. Τόν δρόμο πού τό Συνέδριο 
έδειξε καί ή παντραπεζοϋπαλληλική 
συγκέντρωση τής 4ης ’Οκτωβρίου έ- 
πεκύρωσε.

Καί αυτή είναι ή δράση. Ή ενέρ
γεια.

Πριν όμως καλά καλά πάρη αυτή 
ή ενέργεια τήν μορφή: της καί μπή 
στον κανονικό της δρόμο, άρχισαν 
νά παρουσιάζονται οι κάθε είδους 
άντιδρώντες, οΐ έχθροί τοΰ κλάδου 
μας, οΐ εχθροί τών εργαζομένων. Αυ
τή είναι ή αντενέργεια.

Μέ φαρισαϊκό δήθεν ενδιαφέρον 
γιά τήν ενότητά μας αποβλέπουν 
στήν διάσπαση αυτής, τής ίδιας τής 
ένότητος. Μέ τά πεντακάθαρα αιτή
ματα μας προσπαθούν νά δώσουν 
πολιτικό χρώμα, έξυπηρετώντες έτσι 
οΐ ίδιοι μιά πολιτική σκοπιμότητα 
ολέθρια γιά τά ζητήματά μας καί 
γιά τά συμφέροντα τών εργαζομέ
νων γενκώτερα.

’Επώνυμα ή τις περισσότερες φο
ρές ανώνυμα — σύμφωνα πρός τό 
ήθος καί τόν χαρακτήρα τών φορέων 
τους — άλλά πάντοτε ανεύθυνα, 
άναμεταδίδουν ύπό μορφήν φημών, 
ψιθύρων, κάθε είδους αναλήθειες μέ 
σκοπό νά ρίψουν τήν συναδελφική 
οικογένεια στήν αμφιβολία καί νά 
μειώσουν τό υψηλό φρόνημα καί τό 
ηθικό της, τις δύο δηλαδή ακλόνητες 
βάσεις προβολής τών τραπεζοϋπαλ
ληλικών αιτημάτων.

Τούς καταγγέλλομεν τούς κυρίους 
αυτούς σάν πράκτορες τής εργοδο
σίας καί προδρόμους αυτής καί έ-

Νέα Σϋλλογιιιή 
σύμβαση 

στήν Τράπεζα 
Έμποριιιής Πίστεως

Κατά πληροφορίες τού συνδικα
λιστικού τύπου πρόκειται ν’ αρχί
σουν διαπραγματεύσεις γιά τό> θέμα 
τοΰ ’Οργανισμού στην Τράπεζα ’Εμ
πορικής Πίστεως μετά τήν -επιστρο
φή τοΰ Διοικητοΰ της κ. Κωστοπού- 
λου άπό τήν ’Αμερική. Φέρεται σάν 
βέβαιο ότι οΐ διαπραγματεύσεις θά 
Οδηγήσουν γρήγορα στήν υπογραφή 
νέας συλλογικής συμβάσεως ή οποία 
θά βγάλη τό προσωπικό τής Τρα
πέζης άπό τήν δυσμενή θέση στήν 
όποια βρίσκεται σήμερα.

Ύπεγρόφη 
ό οργανισμός 

στήν Τράπεζα Μ.Τ.Σ.

‘Ο ’Οργανισμός τής Τραπέζης 
Μετοχικού Ταμείου Στρατού, ύπε- 
γράφη άπό τούς ‘Υπουργούς ’Ερ
γασίας καί ’Εμπορίου καί αναμέ
νεται άπό μέρα σέ μέρα ή δημοσί
ευσή του στήν εφημερίδα τής Κυ- 
βερνήσεως.

Ό Ε.Π.Σ. 
ζητά οργανισμό 
γιά τήν Τράπεζα 
ΈπαγγεΑματιηής 

Πίστεως

Ό ’Εθνικός Ποτντραπεζικός Σύλ
λογος έζήτησε άπό τόν Δ)ντή τής 
Τραπέζης ’Επαγγελματικής Πίστεως 
κ. Καλαμαριώτη, σέ εκτέλεση προη
γούμενης ρητής ύποσχέσεώς του, νά 
προβή στήν αναμόρφωση τοΰ άπηρ- 
χαιωμένου ’Οργανισμού ‘Υπηρεσίας 
τοΰ Προσωπικού.

κείνων πού ταυτίζουν τά συμφέρον— 
τά τους μέ αυτήν.

Βοηθούν δηλαδή τήν εργοδοσία: 
καί τούς επισήμους συμμάχους τιης„ 
στο νά δώσουν τήν μάχη τής άρνή- 
σεως στο πρώτο στάδιο της, στο 
στάδιο τής άφανείας μέ τήν ελπίδα, 
ότι θά μπορούσαν συγχρόνως νά δι
αιρέσουν καί τις δυνάμεις μας και 
νά τις καταστήσουν άδύνατες νά υ
ποστηρίξουν τήν επίμονη καί άποφα- 
σιστική προβολή τών διεκδικήσεών 
μας.

Άλλά καί άπό τά γεγονός ότι:
α) Θεωρούν, κατά τό περιεχόμε

νο τής ψιΟυρολογίας καί τών λιβελ- 
λογραφημάτων τους, «άσκοπη» τήν 
προβολή τών ζητημάτων μας «σήμε
ρον». Αγνοούν δηλαδή (άσφαλώς η
θελημένα) ότι σχεδόν οί κλάδοι τών 
έργαζομένων προβάλλουν σήμερα α
κριβώς καί πολλά, οΐ περισσότεροι: 
μάλιστα επιλύουν τά ζητήματά τους.

6) Αγνοούν ότι τά αιτήματα τού 
κλάδου μας ύπήρχαν πολύ πριν άπό 
τό Γ' Συνέδριο τής ‘Ομοσπονδίας, 
καί μάλιστα έπί άρκετά έτη. "Οτι 
τήν προβολή τους άνέκοψε ή άλλα- 
γή τής 'Εργατικής Νομοθεσίας στον 
τομέα τών Σωματείων, πράγμα τό 
όποιον ανέβαλε τήν σύγκληση τοΰ 
Συνεδρίου. Στήν ανακοπή δέ αυτή 
συνέτεινε ή τελευταία πολιτική κρί
ση. Τό δέ Συνέδριο κατά φυσική 
χρονική σειρά καί κατ’ άποκλειστι- 
κή αρμοδιότητα, επανέφερε, συνεζή- 
τησε, διεμόρφωσε αυτά καί έδωσε 
τήν εντολή στήν διοίκηση τής ‘Ομο
σπονδίας μας νά τά προβάλη δΓ ε
πίλυση καί μάλιστα μέ ά γ ω ν ι - 
σ τ ι κ ά μέσα.

γ) Θεωρούν δτι τά Ταμεία μας. 
δέν διατρέχουν κανένα κίνδυνο, όταν 
ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ άπό τούς κινδύνους; 
πού τά άπειλοΰν έχει υποχωρήσει. 
Οΐ οικονομικές επιβαρύνσεις τών Τα
μείων ‘Υγείας, τά ίσχύοντα καί τά. 
«άποσυρθέντα» άλλά καιροψυλα- 
κτοΰντα νά έπανέλθουν νομοθετή μα- 
τα πού άλλοιώνουν τις διοικήσεις 
τών Ασφαλιστικών μας Οργανισμών 
ό εφιάλτης τών ελλειμμάτων τους,, 
υπάρχουν σέ όλη τους τήν όξύτητα. 
Τά επιβεβαίωσε, μάλιστα όλα αυτά: 
τό τελευταίο Πρωθυπουργικά διάγ
γελμα περί ένοποιήσεως τής Κοιν. 
Άσφαλίσεως πού άποδεικνύει πό
σο ξένοι πρός τόν κλάδο μας εί
ναι εκείνοι πού κατευθύνουν τις ε
νέργειες αυτές καί πόσο μίσος έ
χουν κατά τών Τραπεζικών υπαλλή
λων αφού τόσο άπροκάλυπτα καί τό
σο προκλητικά προσβάλλουν καί τήν 
νοημοσύνη μας καί τά συμφέροντά 
μας. Συγχρόνως πόση ηθική πτώση, 
έχουν όταν χρησιμοποιούν αυτα
πόδεικτα ψεύδη πράγμα τό 
όποιο σημαίνει ότι τό μόνο έρεισμα 
καί τό μόνο πρακτικό αποτέλεσμα: 
πού πιστεύουν νά επιτύχουν είναι ή 
εξυπηρέτηση τής δημιουργίας μιας 
ατμόσφαιρας φοβίας.

Άλλά, όπως πριν άπό μερικά 
χρόνια στήν ’Εθνική Τράπεζα, όλες, 
αυτές οΐ προσπάθειες τών σκοτεινών 
κύκλων, πού μέ άνώνυμα λιβελλο- 
γροφήματα καί άνεύθυνη ψιθυρολο- 
γία καταποντίστηκαν μέσα στήν πε
ριφρόνηση καί τήν άηδία τού προ
σωπικού τής Ε.Τ.Ε., έτσι καί τώρα 
είναι βέβαιο, ότι οΐ ίδιοι αυτοί φο
ρείς, τά πειθήνια όργανά τους καί οί 
πηγές κατευθύνσεώς του ΘΑ, ΤΑ
ΦΟΥΝ κάτω άπό τά παρόμοια αι
σθήματα ολοκλήρου τής συναδελφι- 
κής μας οικογένειας.

Οΐ κύκλοι τού ερέβους θά μάθουν 
γιά μιά ακόμη φορά ότι, τά μέσα, 
καί οί σκοποί τους, ούτε είχαν, ού
τε έχουν καί ούτε θά έχουν πέραση 
στον κλάδο τών Τραπεζικών ύπαλ- 
λήλων, πού θά άκολουθήσουν τόν τί
μιο, σωστοί καί αγωνιστικό δρόμο,, 
πού έχάραξε τό Γ' Πανελλαδικό Συ
νέδριο τής ‘Ομοσπονδίας μας.

Αρχαιρεσίες 
στον Σ.Υ.Τ.&.

Τό προσεχές Σάββατο διενε- 
ργούνται αρχαιρεσίας στον Σύλ
λογο “Υπαλλήλων τέως Τραπ, 
’Αθηνών. Μέ απόφαση τής Γε
νικής Συνελεύσεως, στις αρχαι
ρεσίες θά ψηφίσουν και τά επα
ρχιακά μέλη τοΰ πού θά έρθουν 
στήν ’Αθήνα μέ έξοδα τοΰ Συλ
λόγου.


