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ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜΑ ΕΞΥΓΙΑΙΝΕΤΑΙ Η ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ;
Κύριε Υπουργέ,

Ό παρατηρούμενος, τελευταίως, όργασμός — διά νά μην 
χαρακτηρίσω τούτον ώς αγώνα δρόμου, ώς προσήκει εις την 
περίπτωσιν — ώς καί άλλαι προσπάθειαι μη έλθοϋσαι εϊσέτι 
είς τό ψώς τής δημοσιότητας, πλήν γνωστού είς τον γράφοντα, 
διά την κατάληψιν τής Γ.Σ.Ε.Ε., έπεσφράγισαν τάς έκτεθεί- 
σας απόψεις μου είς τό από 16ι—8—64 άρθρον μου, τό όποιον 
έφιλοξένησαν τά άγαπητά «ΝΕΑ» την 22—8—64 καί τά συν
δικαλιστικά όργανα «ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΓΩΝ» καί «ΤΡΑΠΕΖΙ
ΚΟΝ ΒΗΜΑ».

Άπεδείχθη δηλαδή ή πτώσις — διά νά μην μεταχειρισθώ 
την βαρεΐαν λέξιν, σήψις — τών είς τό συνδικαλιστικόν κίνημα 
τής Χώρας αναμιγνυόμενων καί ότι έάν ή μακρική τακτική ώ- 
δήγησεν είς τήν σημερινήν διάλυσιν τού κινήματος διά τής δια- 
σπάσεως τών έργατικών δυνάμεων, μέ τήν εντεύθεν βαρεΐαν συ
νέπειαν έπί τών έργαζομένων καί τής οικονομικής άναπτύξεως 
τής Χώρας, σί κατά τήν παρούσαν στιγμήν διαγραφόμενοι κίν
δυνοι χειροτερεύσεως τής καταστάσεως προβάλλονται ετι σοβα
ρότεροι.

Τούτο μέ υποχρεώνει νά έπανέλθω έπί τού θέματος καί νά 
απευθυνθώ προς Υμάς, ώς υπευθύνου Κυβερνητικού παράγοντος.

Διότι ή σιωπή μου θ’ άπεδείκνυε τουλάχιστον έ'λλειψιν 
πίστεως είς τούς αγώνας μου διά τήν άνύψωσιν τής δεινοπα- 
θησάσης καί δεινοπαθούσης τάξεως τών έργαζομένων, ή όποια, 
χάρις είς τήν έ'λλειψιν υγιούς ήγεσίας, αλλά καί Κυβερνητικής 
κοινωνικής πολιτικής, κατέβαλε, καταβάλλει καί ίσως έξακολου- 
θήση καταβάλλουσα τον μείζονα φόρον αίματος, όχι βεβαίως 
διά τήν άνασυγκρότησιν τής Χώρας, αλλά διά τον αθέμιτον 
πλουτισμόν ώρισμένων προσώπων καί αύτών άκόμη τών μέχρι 
πρό τίνος διοικησάντων τήν Χώραν.

Πρέπει νά κατανοηθή υπό τών έπιτηδείων, ότι έπέστη ό 
χρόνος νά τερματισθή ή καταβολή τού φόρου τούτου, διότι ο
δηγεί είς τήν συμφοράν.
Κύριε Υπουργέ,

Πριν όμως προχωρήσω είς τήν διατύπωσιν τών άντιλή- 
ψεών μου κρίνω έπιβεβλημένον νά προτάξω ώρισμένα στοιχεία, 
τά όποια, πιθανόν, νά σας έπιβοηθήσουν είς τον σχηματισμόν
Υν“μης"

Κατελθών είς τόν συνδικαλιστικόν στίβον, εκλέγομαι ύπό 
τής συντριπτικής πλειοψηφίας τών συναδέλφων μου έπί έπτά 
συνεχείς περιόδους Πρόεδρος τού Συλλόγου τών Υπαλλήλων τής 
Εθνικής Τραπέζης. Κατά τήν έπταετίαν, κατόπιν έκλογής, διε- 
τέλεσα έπί εν έτος Πρόεδρος τής ’Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλ
ληλικών ’Οργανώσεων τής Ελλάδος.

Ή έ'κφρασις τής ανωτέρω έμπιστοσύνης οφείλεται είς δύο 
κυρίως λόγους: Είς τήν απόλυτον συνέπειαν ήτις αντέχει είς 
οίονδήποτε καί παρ’ οίουδήποτε ένεργηθησόμενον έ'λεγχον καί 
είς τήν διάθεσιν τού εαυτού μου ύπέρ τής καλλιτερεύσεως τής 
θέσεως τών συναδέλφων μου, ώς καί παντός εργαζομένου.

Έπιτρέψατέ μου, νά σάς δηλώσω ότι, ώς ανώτατος ύπάλ· 
ληλος τής Τραπέζης, δέν έπιδιώκω τήν κατάληψιν οίασδήποτε 
θέσεως, είτε έντός τού συνδικαλιστικού χώρου ε’ίτε έκτος αυτού, 
παρά τό γεγονός ότι ή προσφορά μου είς τόν όινένδοτον αγώνα 
διά τήν νίκην τής δημοκρατίας ύπήρξε σημαντική, διότι καί 
δίωξιν ύπέστην καί σοβαράς ήθικάς καί ύλικάς ζημίας εΐχον.

Ή μή επιδίωξις όμως ουδόλως σημαίνει ανυπαρξίαν έν- 
διαφέροντος διά τήν έξυγίανσιν τού συνδικαλιστικού κινήματος.

Καί τό ένδιαφέρον μου έ'γκειται είς τό νά συμβσλω, έν τφ 
μέτρφ τού δυνατού, είς τήν Κυβερνητικήν προσπάθειαν, διότι 
πιστεύω ότι ή έξυγίανσις διά τής άναδείξεως συνεπών καί συ
νετών ηγητόρων τής έργατικής τάξεως, 6ά έ'χη ώς έπακόλουθον 
θετικάς καί σοβαράς ώφελείας έπί τού όλου έργου αυτής κατά 
τήν άνασυγκρότησιν τής Χώρας, διά τής άναπτύξεως δραστη
ριότητας μέ τάς έξ αυτής έπιδράσεις έπί τής οικονομικής άνορ- 
θώσεώς της, άλλά καί αυτής ταύτης τής θέσεως τών έργαζο
μένων.

Άλλ* ώς γνωρίζετε, τό θέμα τής έξυγιάνσεως είναι μέγα. 
Δέν είναι άπλοΰν ούδέ θέμα αλλαγής ώρισμένων προσώπων, μέ 
κριτήριον τήν πολιτικήν ’ίσως φιλίαν.

‘Η έξυγίανσις δέν δύναται νά στηριχθή μόνον είς τόν ψη- 
φισθέντα Νόμον, πολλή) μάλλον είς τήν στρατιάν τών Μακρι- 
κών στοιχείων, τά όποια έν όψει άπομακρύνσεως τού μέχρι τώρα 
ισχυρού ήγέτου καί οδηγού των έπεζήτησαν καί έπέτυχαν νά 
στεγασθοΰν ύπό τήν στέγην άλλου συνδικαλιστικού σχήματος, 
εκ τού όποιου σχήματος ύπεχρε ώ
θησαν νά αποχωρήσουν άδιάβλητα 
στοιχεία, ώς μ ή δυνάμενα νά συνερ- 
γασθώσι μέ τούς φορείς τών Μ α- 
κρίκων αντιλήψεων, αΐ όποΐαι πρέπει νά 
γραφώσι είς τήν ιστορίαν ώς παράδειγμα προς αποφυγήν.

Ή υπό τινων δέ προσκειμένων προσώπων καταβαλλαμένη 
απεγνωσμένη προσπάθεια όπως παρασυρθήτε είς τήν προβολήν 
καί ύπαστήριξιν νεοσσών συνδικαλιστών, όχι μόνον δέν δημι
ουργεί τάς προϋποθέσεις έξυγιάνσεως τού Κινήματος άλλ’ άν- 
τιθέτως θά όδηγήση είς διακωμώδησιν τών Κυβερνητικών προ
θέσεων καί θά έκθέση τήν Κυβέρνησιν άνεπανορθώτως είς τήν 
’Εργατικήν Τάξιν.

’Απαιτείται συνεπώς μεγίστη προσοχή είς τήν έπιλογήν τών 
προσώπων καί σοβαρά εργασία διά νά έπιτευχθή, έστω καί έν 
μικρόν, άλλά σταθερόν, βήμα προς τήν έξυγίανσιν.

Έπί τών σημείων τούτων θέλω νά έπισύρω τήν προσοχήν 
Σας Κε Υπουργέ.

Διότι δέν είναι άρκετή ή αναλογική έκπροσώπησις.
’Αποτελεί βεβαίως, καί ταύτην όχι ώλοκληρωμένην, δικαίαν 

λύσιν έπί τής έκπροσωπήσεως τών έργαζομένων είς τάς δευτε

ροβαθμίους οργανώσεις των καί έν συνεχεία είς τήν Γ.Σ.Ε.Ε., 
δέν αποτελεί όμως έξυγίανσιν! Έκτος έάν κακώς ή περιοριστι
κούς έρμηνεύθη ή λέξις «έξυγίανσις», διότι είς τήν πρώτην έκ- 
δοχήν δέν έπέρχεται έξυγίανσις έκ τού έργοσσπατερισμοΰ, άλλ’ 
άπλώς, τοποθετείται όρθώς — δημοκρατικώς — ό τρόπος έκ
προσωπήσεως τών έργαζομένων.

Όλοκλήρωσις θά έπέλθη τότε μόνον όταν έκλειψη ή του
λάχιστον περιορισθή ό έργατοπατερισμός.

Ή ευκαιρία δίδεται πρώτον κατά τόν προσεχή διορισμόν 
τής προσωρινής Διοικήσεως τής Γ. Σ.Ε.Ε. καί δεύτερον κατά 
τάς διενεργηθησομένας έν συνεχεία άρχαιρεσίας διά τήν άνά- 
δειξιν νέων Συλλογικών οργάνων.

Καί ή μέν πρώτη εΐναι έναποτεθειμένη είς χεΐρας τής Δι
καιοσύνης, ή οποία θ’ άττοφσνθή βάσει τών τεθησομένων ύπ’ 
όψει της στοιχείων περί τής καταλληλότητας τών προσώπων, τά 
όποια θ’ αποτελόσουν τήν νέαν Διοίκησιν τής Γ.Σ.Ε.Ε.

Έν προκειμένη ή Κϋβέρνησις οφείλει νά μείνη τελείως α
μέτοχος καί ανεπηρέαστος. Διότι τυχόν προσπάθεια της νά υ
ποστήριξή, καθ’ οίονδήποτε τρόπον, πρόσωπα μή άπολαύοντα 
τής γενικής έκτιμήσεως καί έμπιστοσύνης ή έκ τών συνεργατών 
νέων καί παλαιών τού Μάκρη θά τήν έκθέση ανεπανόρθωτα είς 
τήν εργατικήν τάξιν. Διότι διά τής αλλαγής ονομάτων δέν εΐ
ναι δυνατόν νά έπέλθη έξυγίανσις άλλ’ άντιθέτως συνέχισις τής 
ζωής τού ήδη φθαρέντος καί άπαραδέκτου διά τήν εργατικήν τά
ξιν καθεστώτος. Επίσης θά θεμελιωθή έκ τής παρεμβάσεώς της 
ή πεποίθησις ότι κύριος σκοπός τού Νομοσχεδίου ήτο τό βό
λεμα ίδικών της ανθρώπων ,δηλαδή κομματικός συνδικαλισμός, 
πράγμα τό όποιον, θά άποτελέση καίριον ηθικόν πλήγμα κατά 
τής Κυβερνητικής προσπάθειας καί γενικώτερον τής Κυβερνη
τικής κοινωνικής πολιτικής.

’Ακολουθεί ή δευτέρα, ήτις εΐναι έναποτεθειμένη είς τήν 
βάσιν πρό τής οποίας τίθεται τό μέγα καθήκον ν’ άφυπνισθή 
καί κατά τήν έκλογήν νέων έκπροσώπων έκλέξη, πρόσωπα δια- 
κρινόμενα διά τήν συνέπειάν των καί τάς ικανότητας νά τήν 
εκπροσωπήσουν.

Είς τούτο όμως σοβαρώς δύναται καί έπιβάλλεται κατά τήν 
γνώμην μου νά συμβάλη ή προσωρινή Διοίκησις τής Γ.Σ.Ε.Ε., 
διαφωτίζουσα καταλλήλως καί έντός τών νομίμων πλαισίων τής 
δικαιοδοσίας της όλους τους έργαζομένους τής Χώρας.

Δέν καλείται αϋτη νά έκπληρώση διεκπεραιωτικόν εργσν, 
άλλ’ έργον έξυγιαντικόν τού όλου συνδικαλιστικού κινήματος, 
άρχομένου άπό τήν βάσιν.

ΔΓ δ καί ή εύθύνη έπί τής έκλογής τών προσώπων εΐναι 
μεγίστη.

Συνεπώς ούτε τά Μακρικά στοιχεία οϋτε οί ύπό έκπαίδευ- 
σιν συνδικαλισταί, οι όποιοι οφείλουν τήν προβολήν των είς 
τούς έξωσυνδίκαλιστικούς πλέον παράγοντας πρέπει νά έχουν 
θέσιν είς τήν νέαν διοίκησιν. Διότι ούδεμίαν έγγύησιν παρέ
χουν ουτοι έξυγιάνσεως τού συνδικαλιστικού κινήματος, ετι δέ 
μάλλον, έφ’ όσον άπό τά πρώτα βήματά των κατέστησαν δια
βλητοί.

Έπί πλέον θ’ άπεδεικνύετο διά μίαν άκόμη φοράν ή έπι- 
κράτησις τών έπιτηδείων καί θά έπετελεϊτο ή καταβαράθρωσις 
πάσης υγιούς άντιλήψεως περί συνδικαλιστικού κινήματος.

Καί έκ τών είς τά παρασκήνια τεκταινομένων διαφαίνεται 
ότι δίδεται αύτή ή κατεύθυνσις υπό τών είς τά συνδικαλιστικά 
πράγματα ασχολούμενων βουλευτών, δηλαδή ή έγκαθίδρυσις έ
νας νέου καθεστώτος πιστού αντιγράφου τύπου «Μάκρη».

Πιστεύω, έάν πράγματι ένδιαφέρεσθε διά τούς έργαζομέ
νους, ότι 6’ άντιταχθήτε μέ δλην τήν δύναμίν Σας είς τάς προ
θέσεις των ταύτας καί δέν θά διαπράξητε Ενα νέον, άλλ’ άνε- 
πανόρθωτον τήν φοράν αυτήν, σφάλμα, ώς έκεΐνο τού διορισμού 
έκπροσώπων τών έργαζομένων είς τόν ’Οργανισμόν Έργατικής 
Κατοικίας, διά τό όποιον πηγάζει βαρεία εύθύνη Σας.

Ύπεστήριξα καί ύποστηρίζω ότι έπιβάλλεται, αυτό απαι
τεί τό Εθνικόν συμφέρον, όπως ή νέα, προσωρινή, Διοίκησις 
τής ,Γ-Σ.Ε.Ε. συντεθή άπό πρόσωπα όλων τών συνδικαλιστικών 
τάσεων. Τούτο όμως δέν αποτελεί άναγκαίαν προϋπόθεσιν όπως 
τά πρόσωπα ταΰτα εΐναι τά ήγετικά, έφ’ όσον ταΰτα, ώς γνω
στόν, δέν απολαύουν τής γενικής έμπιστοσύνης τής βάσεως.

Φρονώ άνενδοίάστως, ότι αποτελεί παιδαριώδη αστειότητα 
ό αποκλεισμός έκ τής προσωρινής Διοικήσεως τής Γ.Σ.Ε.Ε. έκ
προσώπων έντεταγμένων είς τήν άριστεράν έκ τών προβαλλομέ- 
νων, δήθεν, κινδύνων καταλήψεως ύπ’ αύτών τής διοικήσεως.

Καί λέγω ότι αποτελεί παιδαριώδη αστειότητα, διότι δέν 
πιστεύω ότι ή αριστερά Εχει ύπό τόν έλεγχόν της τό μεγαλύ- 
τερον μέρος τών συνδικάτων καί έπί πλέον, όπως δέν αποκλεί
εται άπό τήν Βουλήν, κατά τόν αύτόν λόγον δέν εΐναι δυνατόν 
νά άποκλεισθή ή παρουσία της άπό τήν Συλλογικήν ήγεσίαν 
τού συνδικαλισμού.
Κύριε Υπουργέ,

Κατά τήν παρούσαν στιγμήν τίθεται άμείλικτον τό έρώτη- 
μα; Τό Συνδικαλιστικόν κίνημα τής Χώρας θά έξυγιανθή ή θά 
εχη χειροτέραν τύχην;

Διότι όταν έπιδίωξις όλων τών Αλεξιπτωτιστών ι— νεοσ
σών συνδικαλιστών — είναι ή άνώμαλος άνοδός των καί αύτήν 
δυστυχώς υποστηρίζουν προσκείμενα είς Υμάς πρόσωπα, δέν 
εΐναι δυνατόν νά τεθή διαφορετικά τό δλον θέμα τής έξυγιάν- 
σεως.

Σεις, έφ’ όσον αυτοί δέν συναισθάνονται τάς ύποχρεώσεις 
των έναντι τών έργαζομένων, έχετε καθήκον ιερόν νά σταθήτε 
είς τό ύψος τής αποστολής Σας καί νά ένεργήσητε μέ άπόλυ- 
τον αντικειμενικότητα προς περιφρούρησιν τής Χώρας καί τών 
έργαζομένων.

Θά τό πράξητε; ’Ίδωμεν. Μέ σεβασμόν
Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ

ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΙΣ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΑΟΥ 
ΕΘΕΣΠΙΣΘΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ!!! 
ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ- 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΣΟΒΑΡΟΣ

ΒΑΡΕΙΑ Η ΕΥΟΥΝΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
’Απίστευτο άλλ’ αληθινό! ’Από την Κυβέρνηση πού περι

μέναμε λύσι καί πρόοδο τών έργατοϋπαλληλικών ζητημάτων 
μάς ήλθε πλήγμα άπό τά βαρύτερα. Αί ουσιαστικότεροι διατά
ξεις τών νομοσχεδίων τά όποια έπλητταν τούς ασφαλιστικούς 
μας οργανισμούς καί τα όποια έπολεμήσαμε νικηφόρως τόν Δε
κέμβριο 1962, ’Ιανουάριο καί Φεβρουάριο 1963, εΐναι ήδη 
έν ίσχύϊ.

Τό περίφημο άντεργατικό νομοσχέδιο τού Υπουργού Ερ
γασίας τής Κυβερνήσεως Ε.Ρ.Ε. ώριζε είς τό άρθρο 27 τόν 
Γενικόν Γραμματέα τής Γ.Σ.Ε.Ε. ώς τό δργανον ύπό τού όποιου 
ύποχρεωτικώς θά ύπεδεικνύοντο οί έκπρόσωποι τών ή- 
σφαλισμένων είς τά Διοικητικά Συμβούλια τών ασφαλιστικών 
’Οργανισμών, αντί τού ίσχύοντας είς τά Τραπεζοϋπαλληλικά 
Ταμεία τουλάχιστον, τής ύποδείξεως δηλαδή τών έκπροσώπων 
τών ήσφαλισμένων υπό τών πρωτοβαθμίων όργανώσεων (Συλ
λόγων - Σωματείων) είς τις όποιες αυτοί, ώς άμεσοι ένδια- 
ρόμενοι, ανήκουν.

Τώρα μέ τό άρθρον 8 του ήδη 
νόμου 4346 «περί εργατών Γερμα
νίας» (ώραΐο πράγματι καιμουφλάζ) 
οί εκπρόσωποι τών ή,σφαλισμένων 
υποδεικνύονται άπό όλες τίς όργα- 
νώσεις, Γ. Σ.Ε.Ε., ‘Ομοσπονδίες, 
’Εργατικά Κέντρα, Σωματεία καί 
Συλλόγους, άλλα ό Υπουργός 'Ερ
γασίας έχει άπόλυταν δικαίωμα, 
«κατ’ ί δ ί α ν κ ιρ ί σ ι ν(!) νά έπι- 
λέγη τήν όργάνωσιν ή τάς 'Οργανώ
σεις συιμφώνως προς τάς υποδείξεις 
τής όποιας ή τών όποιων θά ενερ
γή τους διορισμούς εις τάς διοική
σεις τών Ταμείων.

Ε’ίτε δηλ. μέ τήν μίαν είτε μέ τήν 
άλλη μέθοδο παντοκράτωρ εΐναι ό 
έκάστοτε Υπουργός, καί οΐ «συνδι- 
καλισταί» φίλοι του καί δχι οϊ πρα
γματικοί ήσφαλισμένοι.

Ή σύνθεσις όμως τών Ταμείων νο

θεύεται καί μέ άλλην μέθοδο προσ~ 
θετιικώς. Βάσει τοΰ ίδιου νόμου, 
καθ’ ΰπέρβασιν όμως τών διατάξε
ων αύτοΰ ό νΰν Υπουργός τής Ερ
γασίας έξέδωσε αποφάσεις τροπο- 
ποιήσεως τών Καταστατικών τών 
Ταμείων καί ήλλοίωσε τήν σύνθεσιν 
τών περισσοτέρων έξ αύτών, προσ
θέτων «ειδικά πρόσωπα», κρατικούς 
κυρίως υπαλλήλους, ιμέ τήν δικαιο
λογίαν - δτι εΐναι «ειδήμονες» έπί θε
μάτων Κοινωνικής Πολιτικής.

Τήν έκτασιν τοϋ κινδύνου πού δια
τρέχουν ήδη τά Ταμεία έκθέτομεν 
κατωτέρω είς τό έγγραφον το όποιον 
άπηύθυνε ό Σύλλογος Υπαλλήλων 
Ε.Τ.Ε. προς τήν ‘Ομοσπονδία καί 
τούς λοιπούς Τραπεζοϋπαλληλικούς 
Συλλόγους, καλών αυτούς είς δρα-
(Συνέχεια εις τήν 3ην σελίδα)

Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΟΥ ΜΙΣ0ΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΑΟΡΑΤΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΡΟΩΘΟΥΝ 
ΤΙΣ ΕΡΓΟΑΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Ν’ ΑΠΟΔΥ0Η ΕΙΣ ΑΓΟΝΑ
Μετά άπό συνεχείς παρελκύσεις 

καί αιτίες δι* άναβολήν, τό θέμα τής 
αύξήσεως τών αποδοχών έπρόκειτο 
νά συζητηθή προχθές Δευτέραν 19ην 
’Οκτωβρίου, παρά τοΰ Α'βαθμίου 
Διαιτητικού Δικαστηρίου διά τήν λή~ 
ψιν τελικής άποφάσεως ώς προς τό 
ποσοστόν τής αύξήσεως.

Σαφείς όμως πληροφορία! συνέ- 
κλινον είς τήν κατεύθυνσιν τοΰ Δικα
στηρίου όπως λάβη άπόφασιν εύθυ- 
γραμμίισμέινην προς τό 5% πού 
προσέφεραν οί Τραπεζΐτα,ι, παίρ’ δτι 
τούτο είχε άποκλεισθή καί ύπ’ αύ
τοΰ τοΰ εκπροσώπου τοΰ Υπουρ
γείου κατά τήν ημέραν τής παρα
πομπής τής ύποθέσεως είς τήν Δι
αιτησίαν.

Λόγφ τήις έξελίξεως αυτής ή ‘Ο
μοσπονδία ένήργησε καί έματαίωσε 
τήν συζήτησιν καί τήν λήψιν τής ά
παραδέκτου άποφάσεως, ϊνα έντείνη 
τίς ενέργειες της προς τούς Κυβερ
νητικούς παράγοντας τούς ρητώς τα- 
χθέντας ύπέρ τών τραπεζοϋπαλληλι
κών απόψεων, διά νά δοθούν δίκαια! 
λύσεις. "Αν καί ή ματαίωσις έγέ- 
νετο μέ τήν προοπτικήν τής ταχείας 
έπανασυζητήσεως τοΰ θέματος άπό 
τό Δ.Δ. ύπό τήν νέαν αύτοΰ σύνθε- 
σιν (ώς γνωστόν τήν 20)10 έληξε 
ή θητεία αύτοΰ) όμως, λόγφ αυτής 
τής (μεταβολής εΐναι πιθανός ό κίν
δυνος νέας μακράς παρατάσεως, έ
άν δοθή ή απαράδεκτος διά τούς 
Τραπεζοϋπαλλήιλους ερμηνεία τής έ- 
νάρξεως πάλιν τών προθεσμιών άπό 
τής θητείάς τοΰ νέου Δ.Δ. "Όλους 
8μως αυτούς τούς κινδύνους θά τούς 
άνατρέψη μόνον ή άνάληψις, πλέ
ον, άγώνος παρά τής ‘Ομοσπονδίας 
καί τών ’Οργανώσεων τοΰ Κλάδου 
μας διά νά εύρεθοΰν οί πάσης φύ- 
σεως αρμόδιοι προ τής πραγματι
κής μορφής οξύτητας τοΰ θέματος 
καί νά έγκαταλείψουν τάς άχαρα- 
κτηρίστους μεθόλους καταποντισμού 
του. Αύτήν τήν απόφαση έλαβε τό 
’Εκτελεστικόν Συμβούλιον τής ‘Ο
μοσπονδίας μας μετά τών Προέδρων 
τών Σ υλλόγων τήν 21)10 άνταπο- 
κρινόμενον στήιν αγωνία καί άγαινά- 
κτηιση τοΰ συνόλου τών συναδέλφων 
τοΰ κλάδου μας, καί κατόπιν τής ο
μοφώνου διαπτιστώσεως δτι ή μέχρι 
τοΰδε τακτική τοΰ Έκτελεστικοΰ 
Συμβούλιου, στηιριχθεΐσα είς τήν κα
λήν πίστιν, τήν εύπιστίαν καί την 
πειθώ, δχι μόνον δέν έτυχε άναλό-

I γου υποδοχής, άλλά μετεβλήθη είς 
μέσον έκιμεταλλεύσεως άπό τις φι- 
λοεργοδοτικές καί έργοδοτικές δυ
νάμεις διά νά έφαριμοσθόΰν πλήρως 
αϊ ίδικαί των απόψεις καί προγράμ
ματα.

Οί αγώνες θά αρχίσουν νά έκδη- 
λώνωνται ευθύς ώς έντός τής τρεχού- 
σης έβδομάδος 19 — 24)10)64 δέν 
ληφθή ιάπόφασις ίικ,ανοποιοΰσα τόν 
κλάδον μας ή τουλάχιστον δέν ύπάρ- 
ξουν αποδείξεις, κατά τήν κρίσιν 
τής καθολικής ήγεσίας τοΰ Κλάδου, 
δτι λύεται τό θέμα σύμφωνα μέ τά 
συιμφέροντά μας. Αύτή είναι ή άπό- 
ψασις τοΰ άνωτάτου οργάνου τών 
’Οργανώσεων τοΰ /Κλάδου μας. Ή 
ήγεσία τής Όίμοσπανδίας δίνει άλ
λη μια φορά έξετάσεις, τίς όριστι- 
κές καθ' ημάς, ενώπιον τοΰ συνόλου 
τών συναδέλφων. ’Οφείλει νά έπιτύ- 
χη έχουσα ηύξημένην ευθύνην, λόγφ 
τής ιμέχρι τοΰδε έξελίξεως τοΰ θέ
ματος.

TO LI ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε,Τ. 
ΣΤΟΝ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Τήν 20ην τρέχοντος, έπραγματο- 

ποιήιθη παρουσίασις τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου τοΰ Ταμείου Υγείας είς 
τόν ικ. Διοικητήν.

Κατά τήν συζήτησιν ή οποία έ- 
πηκολούθήισε καί ή οποία ύπήρξε έ- 
ποικοδομητική καί διαφωττστική, έ- 
θίγησον διάφορα θέματα τά όποια 
άφαροΰν τό Ταμεΐον Υγείας. Ιδιαι
τέρως συνεζητή,θη τό θέμα τής έ;νο- 
ποιήσεως τών άσφαλιστιικών Ταμεί
ων τοΰ Προσωπικού, έπί τοΰ όποιου 
ό κ. Διοικητής παρέχει τήν διαβε- 
βαίωσιν δτι είναι άποψασισμένος νά 
προχωρήση είς τήν πραγματοποίη- 
σιν τής συγχωνεύσεως τών Ταμείων.

Τό Διιαιικ. Συμβούλιον τοΰ ΤΥΠΕΤ 
έδήλωσεν δτι θά βοηθήση μέ δλες 
τίς δυνάμεις του τόν κ. Διοικητήν 
στην προσπάθεά του αύτή, ώστε νά 
τεθή τέρμα στην ΰφισταμένη άπό 
χρόνια απαράδεκτη κατάστασι.

Τήν έποιμένην τής παρουσιάσεως 
ΰπεβλήθησαν είς τήν Διοίκησιν διά
φορα στοιχεία τά όποΐα έξητήθησαν 
σχετικώς μέ τήν σημερινήν κατάστα- 
σιν τών Ταμείων.



Τσβήμα ZcDv
Πληροψορίαι διά τάΐοίκόπεδα Γιουρντά

'Αγαπητή «Τραπεζιτική»,
Εις τό ύπ’ άριθ. 255)349)5.6. 

64 ψύλλον σου παρέθεσα τό περιε- 
χόμενον τού έγγραφου τού Υπουρ
γείου Γεωργίας περί των τμημάτων 
τού άγορασθέντος ύπό τού Σι/ν)σ|μοΰ 
δάσους εις θέσιν «Γιουρντά».

Επειδή δ,μωις διά των στοιχείων 
μόνον τούτων δεν έπεξηγεΐται ποια 
έκ τών κακώς κληρωθέντων οικοπέδων 
(δηλαδή εκείνων πού δεν περιλαμ
βάνονται εις το ρυμοτομικόν σχέδιον 
τό έγκριθεν διά τού αητό 9.10.59 
Β. Διατάγματος περί ών άναψέιρο- 
μαι εις τό ώς άνω ψύλλον σου), εί
ναι έττΐ πίΧέοιν δάσος τό όποιον δέν 
επετράπη υπό τού Υπουργείου Γε
ωργίας νά κατατμηδή προς οϊκοστε- 
δοποίησιν ή δ'ΐά τό όποιον δεν είχε 
ζητηθή παρά τού Συν)σμοΰ εγικρι- 
σις άπό τό έν λόγφ Ύπουργεΐον 
όπως κοττατμηθή προς οΐκοπεδοποί- 
ησιν, ύπεβάλαμεν προς αύτό νεωτέ- 
ρας αιτήσεις ϊνα μάς παράσχη σχε
τικός πληροφορίας.

Κατόπιν τούτων έγένετο σχετική 
αυτοψία ΰπό τού Δασονομείου Λαυ
ρίου. Παραδέτομιεν κατωτέρω' τό πε- 
ριεχόμενον τού σχετικού εγγράφου 
αύτοΰ προς τήν Κεντρικήν Υπηρε
σίαν τού Υπουργείου Γεωργίας έξ 
άντιγράψου τό όποιον έλάβομεν κα
τόπιν νεωτέρας και πάλιν αίτήσε- 
ώς μας:

«1. Έικ τού ελέγχου του τηΓ 
ρουμένσυ αρχείου τού ύφ1’ ημάς 
Δασονομείου προκύπτει ότι δυ
νάμει τής ύπ’ άριθ. 99806)
1453) 10.6.1960 Διαταγής: Σας 
έπετράπη είς τον Νέον Συνεται
ρισμόν στεγάσεως Υπαλλήλων 
τής ’Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος 
άδεια κατατμήσεως τού Δασοτε
μαχίου Γιουρντά Περιφέρειας Ά- 
ναβύσσου.

■» 2. Ή άδεια κατατμήσεως ι
σχύει διά 155 στρέμματα καί υ
πό στοιχεία τμημάτων 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 
14, 1, τού τοιμέως Α τής ύπ’ 
άριθ. Ε)27245) 1959 πράξιεως 
τής υπηρεσίας Οικισμού τού Υ
πουργείου Συγκοινωνιών και Δη
μοσίων έργων.

» 3. Τό ρυμοτομικόν τούτο 
σχέδιον τής άνω έκτάσεως, τών 
155 στρεμμάτων, τυγχάνει έγκε- 
κριμένον διά τού άπό 9.10.1 959 
Βασιλικού Διατάγματος, δημοσι- 
ευθείσης τής έγκρίσεως καί είς 
το ύπ’ άριθ. 1 Τεύχος τέταρτον 
τής 23.10.1959 Φ.Ε^Κ.

» 4. Είς τά ύπ’ άριθ. 89. 90 
καί 95 οΐκοττεδίκά τετράγωνα υ
πάρχει δάσος πεύκης.

» 5. Τό τοιοΰτον ύπ’ άριθ. 85 
δέν φέρει δαΟσακάλυψιν. "Απαντα 
τά ανωτέρω οίκοπεδικά τετράγω
να 89, 90, 95 καί 85 δέν εύρί- 
σκονται έπί τού εγκεκριμένου 
σχεδίου κατατμήσεως τών 155 
στρεμμάτων, άλλά είς τό τοιοΰ-

Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

τον τών 325 στρεμμάτων. Διά 
τήν εκτασιν ταύτην δέν προβλέ- 
πεται κατάτμηισις άλλα ή παρα
μονή της ώς ικοινόχρηστος χώ- 
ρος.

» 6. Έκ τών άνωτέρω ιμνημο- 
νευαμένων οΐκοπεδικων τετραγώ
νων, κατά ιτήν έπιτόπιον αυτο
ψίαν μου, ούδειμία παράνομος υ
λοτομία έχει λάβη χώ'ραν μέχρι 
σήμερον καί

» 7. "Οσον διά τό οίκοπεδιικόν 
τετράγωνον (78) καί αυτό δέν 
εύρίσκέται εντός τής άδειας κα
τατμήσεως τών 1 55 στρεμμάτων.
’Επί αυτού έν έτει 1960 - 1961 
έγένετο διάνοιξις οδού καί κατά 
συνέπειαν ΰλαταμήίθή, καί ή τότε 
ύπάρχαυσα δασική βλάστησις ή 
εύρισικομένη κατά μήκος τής διά
νο ίξεως όδοΰ».
Σχετιικώς μέ το άγορασθέν ύπό 

τού Συν)σμοΰ τμήμα τού ύπ’ άριθ 
78 ενιαίου οικοδομικού τετραγώνου 
γνωρίζομεν τά κάτωθι:

Κατά τήν προσπάθειαν κληρώσε- 
ως τον Δεκέμβριον τού 1960 κατά 
διάφορον τρόπον έπρόκειτο νά δια
νεμηθούν τά οικόπεδα αύτοΰ καί κα
τά διάφορον τρόπον έκληρώθησαν 
τον ’Ιούνιον τού 1961, έκ τής αλ
λαγής δε τούτης προέκυψαν 4 (τέσ- 
σαρα) έπί πλέον οικόπεδα. Έκ των 
ύστερων όμως δέν έγένετο ή μετα
βίβασή τών οικοπέδων ώς ταΰτα έ- 
κληρώθησαν, άλλά άπεφασίσθή, έν 
άγνοίψ εμού ώς ιμέλους τότε τού Δ. 
Σ. καί ώς μέλους τής Επιτροπής 
ικληρώσεωις καί ενδεχομένως καί άλ
λων μελών τής Επιτροπής ικληρώ- 
σεος, ή μεταβίβασις τών οικοπέδων 
τούτων είς τούς έκ τής «ληρώσεως 
δικαιούχους κατά διάφορον τών προ
ηγουμένων τρόπον, διό καί διειμαρ- 
τυρήθησαν τινές διά τήν έν λόγφ 
αλλαγήν. Έικ τής άλλαγής ταύτης 
ττρΟ'έχυψεν έν είσέτι οίκόπεδον.

"Οσον άφορά τήν διάνοιξιν τής 
όδοΰ κατά τό πρώτον σχέδιον αυτή 
προεβλέπετο άνωθεν τών οικοπέδων, 
κατά τό σχέδιον τής κληρώσεως τού 
Ιουνίου 1961 αΰτη έμψαίνεται είς 
τό μέσον και βάσει αύτοΰ έγένετο 
ή αυτοψία καί κατά τό σχέδιον τής 
μεταβιιβάσεως πάλιν προβλέπεται ά
νωθεν τών οικοπέδων. "Αρα ή οδός 
αύτη έχει .άνοιχθή μετά τήν προσ
πάθειαν κληρώσεως τού Δεκεμβρίου 
1 960 καί μάλλον τό 1961.

Πράς πληρεστέραν καιτατόπισιν έ
πί τού θέματος τούτου θέτρμεν ύπ’ 
δψιν τών ενδιαφερομένων τό σχεδιά
γραμμα τού ύπ’ άριθ. 78 οικοδομι
κού τετραγώνου τού Συν)σμοΰ ύπό 
κλίμακα 1 :2000 (*) ώς είχε κατά 
τήν κλήρωσιν τού ’Ιουνίου 1961 καί 
έπ’ αύτοΰ σημειοΰμεν τά όρια τού 
δάσους ΰπό στοιχεία Σ.Υ.Τ. τού Το
ιμέως Γ' ληφδέντα έκ φωτοτυπίας 
τού σχεδιαγράμματος τού ‘Υ-ττουρ 

γείου Γεωργίας ύπτό ιδίαν κλίμακα:

ΤΑΚΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ — 

ΧΡΗΣΤΟΥ TP IΑΝΤΑΦΥΛΛΗ:

Ό ΒΑΜΒΑΞ καί αί είς τάς χώ
ρας τής Κοινής ’Αγοράς δυνατότη
τες εξαγωγής του, έρευνώμεναι άπό 
τής σκοπιάς τής παροχής τών με
γαλύτερων ωφελειών είς τό σύνο- 
λον τής Ελληνικής οικονομίας όσον 
καί, είδιικώτερον, είς τούς παραγω
γούς.

’Αθήνα ι 1964

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ

Ξεκινώντας άπό τό γεγονός ότι αί 
έξαγωγαί τής χώρας αφορούν κυρί
ως γεωργικά προϊόντα, ο! συνάδελ
φοί μας Τάκης Χατζησναγνώστου 
καί Χρηστός Τριανταφυλλής έκαμαν 
μια συστηματική έρευνα για τό βαμ
βάκι, πού σύμφωνα μέ τίς ύπάρχου- 
σες ενδείξεις είναι ιμιά άπό τίς άπο- 
δοτικώτερες καλλιέργειες πού μπορεί 
νά άπορροφηθή άπό τίς χώρες της 
Κοινής ’Αγοράς, οΐ όποιες καλύ
πτουν όλες τίς ανάγκες τους μέ ει
σαγωγές.

Ή εργασία τών δύο συναδέλφων 
μας διαιρείται σε τέσσερα μέρη: 
Στο πρώτο μέρος εκτίθενται στοι
χεία πού αφορούν οπήν ιστορία τού 
βαμβακιού, στον τρόπο καλλιέργει
ας του, στην παγκόσμια καί Ελλη
νική παραγωγή καί ικοίτανάλ.ωση.

Τό δεύτερο μέρος άναψέρεται 
στην εμπορική θέση τού προϊόντος 
τούτου σ’ όλο τόν κόσμο καί ιδιαί
τερα στή χώρα μας καθώς καί στο 
ικόστος παραγωγής του.

Στο τρίτο μέρος εξετάζονται άλ
λα θέματα σχετικά μέ το βαμβάκι 
όπως ή προστασία που παρέχεται 
σ’ αυτό καί οί εξελίξεις τής Ελλη
νικής βαμβακουργίας.

Τέλος, στο τέταρτο μέρος διατυ
πώνονται τά συμπεράσματα τής έ- 
ρεύνης καί εκτίθενται οΐ διαγρσφό- 
μενες προοπτικές για τό μέλλον τής 
βαμβακοκαλλιέργειας στην Χώρα 
μας.

Πρέπει νά σημειωθή ότι στήν έρ- 
γασία αύτη έχουν προστεθή καί πολ
λοί πίνακες μέ στοιχεία σχετικά μέ 
τήν παραγωγή, τή διακίνηση, τήν 
-κατανάλωισηι κλπ. τοΰ βαμβακιού, τό
σο στην Ελλάδα όσο καί στον υ
πόλοιπον κόσμο.

Θά ήταν πολύ χρήσιμο για τήν 
οικονομία μας νά έβλεπαν τό φώζ 
καί άλλες τέτοιες έργα-τίες. Φυσικά 
ξέρομε πολύ καλά τίς δυσκολίες πού 
άντ ιιμετωπίζουν οΐ συνάδελφοι πού 
είναι σέ θέση νά καταπιαστούν μ’ 
αυτά τά ζητήματα, όμως οί αρμό
διοι τής Τραπέζης θά μποροΰσοτν 
νά βοηθήσουν ανάλογες προσπάθει
ες μέ κατάλληλο τρόπο.

Δεδομένου ότι ή Φωτοτυπία τού 
είς χεΐρας μας σχεδιαγράμματος βά
σει τού οποίου μετεβ ιβάσθησαν τε- 
λικώς τά οικόπεδα είναι 1:500, κα
τά πρόχειρον υπολογισμόν νομίζομεν 
ότι τά οικόπεδα είς τά όποια εΰρί- 
σκεται το έν λόγφ δάσος είναι: τό 
ύπ’ άριθ. 1 ολόκληρον, τό ΰπ’ άριθ. 
2 κατά τό πλείστον καί τά έξ αδιαι
ρέτου άνά δύο οικόπεδα ύπ’ άριθ. 
3, 4, 5, 6, 7 και 8 τού 78 οικοδο
μικού τετραγώνου τοΰ Συν)σμοΰ κα
τά μέγα μέρος καί ελάχιστα τό ύπ’ 
άριθ. 353 τού 75 οικοδομικού τε
τραγώνου.

Έξ άλλου έπί έτέρσς αίτήσεως 
έλήφθη έγγραφον τού κάτωθι περι
εχομένου:

« Είς άπάντησιν της άπό 2. 
5.64 αίτήσεως σας, γνωρίζομεν 
ϋμΐν ότι, έφ’ όσον τό έν αύτή 
σναψεράμενον ύπ’ άριθ. 78 οικο
δομικόν τετράγωνον περιλαμβά
νεται είς τήν ύπό στοιχεία Σ.Τ. 
Υ. εκτασιν τοΰ Ταμέως Γ' τού 
διά τοΰ άπό 9.10.1959 Β.Δ. έγ- 
ικριθέντσς ρυμοτομικού σχεδίου 
Άναβύσσου (Αττικής) είς θέσιν 
«Πεύκα Γ ιουρντά» δ Γ ήν εκτασιν, 
δέν έχορηγή-θη διά τής ύπ’ άριθ. 
99806)1453)10.6.1960 διατα
γής μας ή άλλης τίνος το ι αύτη ς 
ή ύπό τοΰ άρθρ. 216 Ν. 4173)
1929 προβλεπομένη άδεια κατα
τμήσεως τού Υπουργείου Γεωρ
γίας, απαγορεύεται κατά την δι- 
άταξιν ταύτην ή κατάτμησις αύ
τοΰ είτε διά διανομής: ή πωλήσε- 
ως ή οίασδήποτε άλλης πράξεως

και πάσα σχετική δικαιοπραξία 
τυγχάνει άκυρος καί κατά συνέ
πειαν δέν νιμρμοποιεΐσθε: ούδέ δι
καιούσθε νά προβήτε είς ένεργεί- 
ας έπί τής ώς άνω έκτάσεως. 
Πάσα δε τυχόν παρά ταΰτα αυ
θαίρετος ένέργεια ή παράνομος 
ύλοτσμία ή έκχέρσωσις θά έχη, 
τάς κατά νόμον συνέπειας εναν
τίον τού παραβάτου».

Μετά τιμής
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

Κεντρικόν Κατάστημα

Κοινωνικά:
Βαπτίοεις

Είς τόν Ιερόν Ναόν τοΰ ‘Αγίου 
Νικολάου Δράμας, ή κ. Κουλά Βασ- 
δεκη άνεδέξατο έκ τής κολυμβήθρας 
τό θυγάτριον τού ικ. Δημητρίου Κων- 
στοησινίδη Υπαλλήλου τής Εθνικής 
Τραπέζης τής ’Ελλάδος καί Συμ
βούλου τού ήμετέρου Συλλόγου, άνο- 
μάσασα αυτό ’Αρετήν.

Είς τους ευτυχείς γονείς εΰχόιιε- 
θα νά τούς ζήση ή νεοφώτιστος.

(*) Σ.Ι. Τό σχεδιάγραμμα έσμι- 
κρύνθη διά λόγους τεχνικούς.

Περί τό δημοσίευμα 
της 14 Αύγούστου 
διά τό «ΤΥΠΕΤ»

Ή Συντακτική Επιτροπή τής έ- 
φημερίδος μας άνακοινοΐ ότι, τό Δι
οικητικόν Συμβούλιον τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ, 
άπαντών έπί τών διατυποιυμόνων διά 
τής επιστολής τοΰ συνταξιούχου Δι- 
ευθυντοΰ κ. Χρ. Παππά διαμαρτυ
ριών, είδικώτεριοιν δε ώς πιρός τήν μη 
άτάντησιν προς αυτόν, δηλοΐ κατη- 
γορηματικώς ότι, ευθύς ώς ό κ. 
Παππάς κατήγγειλε τά ένώπιον τής 
έξεταστικής επιτροπής διαδραματι- 
σθέντα, έδόθησαιν είς τούτον, τόσον 
ύπό τής Διευθύνσεως, όσον καί ύπό
(Συνέχεια εις τήν 4ην σελίδα)

ΜΑΙΡΗ ΑΠΟΣΤ,-ΠΑΠΠΑ
ΙΑΤΡΟΙ 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ 
Είδικώς Μετεκπαιδευθεΐσα 

είς Παρισίους

Επιστημονικοί θερσπεΐαι 
άποτρίχωσις, άκμή, τριχό- 
πτωσις, εύρυαγγεΐαι κ λ π.

Δέχεται καθ’ έκάστην 5—7 
είς τό Ίατρεΐον της, οδός 
Άριστοτέλους 18 0, Τηλέ- 
φωνον 870478, τούς ήσφα- 
λισμένους τοΰ Ταμείου υ
γείας προσωπικού Εθνικής 
—’Αθηνών

Ό οφθαλμίατρος

fip ΦΟΙΒΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΣΜΕ
Τ. Δ)ΝΤΗΣ ΕΛΛΗΝ. N0D0Y ΚΑΪΡΟΥ

Δέχεται τούς Υπαλλήλους 
τής Εθνικής Τραπέζης είς 
τό ίατρεΐον του οδός ΜΕΡ- 
ΛΙΝ 8 (Τηλ. 630-136) καθη
μερινώς είς τάς 11,30'—1 
π. μ. ή 5— 7,30' μ. μ.

ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Δέν είναι γνωστόν παία ύπήρξεν 
ή προς τήν Διοίκησιν Υπηρεσιακή 
είσήγησις διά την έξυγίανσιν τής 
κατά τήν τελευταίοον έξαΕτίσν άκο- 
λουθηιθείσης άκατανοήτου καί ;κατά 
παράβασιν τών διατάξεων τού Ισχύ- 
οντος ’Οργανισμού τακτικής προσ- 
λήψεως Προσωπικού ύπό τήν ιδιό
τητα τού «προσωρινού», έφ’ ού θέ
ματος γράψοιμεν καί είς άλλην στή
λην.

Πάντως ή ληφθεΐσα άπόφασις πά
ρω απέχει τών κατά τάς μεταξύ Δι- 
ευθύνσεως Προσαπικού καί Έκπρο- 
σωπτήσεως διεξαχθείσας σχετικάς συ
ζητήσεις, έπικροτησασώ/ άπόψεων 
δσον άφορά τόν τερματισμόν τής 
άοιριστίας τής θέσεως τών υπαλλή
λων τής πρακειιμένης κατηγορίας.

Διότι:
1. Έν ώ απόντες οί διαγωνιζάμε- 

νοι διά την έπί βαθμφ δοκίμου πρόσ- 
ληψίν των είς τήν Τράπεζαν ώς καί 
οί προσφάτως — άρρενες καί θή- 
λεις —· διαγωνίζονται είς τρία μα
θήματα (Μαθηματικά, έκθεσιν καί 
Ξένην Γλώσσαν), είς τούς προσκα
λούμενους ήδη υπαλλήλους τής Τρα- 
πέζη,ς έπιβοίλλεται νά έξετασθώσι 
καί είς τήν Λογιστικήν, αί δε δα- 
κτυλογράφοι καί είς τήν δακτυλο
γραφίαν.

2. Δέν είναι νοητόν υπάλληλοι δι- 
ανύσαντες ήδη τριετή ή τετραετή 
καί είς πολλάς περιπτώσεις καί πεν
ταετή υπηρεσίαν έν τή Τιραπτέζη νά 
κ-αλώνται είς διαγωνισμόν μόνιμό- 
ποιήσεως, όταν κατά τήν μακράν αύ- 
τήν περίοδον έκρίθη-σαν παρά τών 
Προϊσταμένων των ικανοί νά φέρω- 
σι είς πέρας τήν έκάστοτε ύπ’ αύ- 
τών άν-ατεθεΐσαν αύτοΐς αποστολήν, 
τήν δέ συμβατικήν ΰποχρέωσιν άνε- 
πλήρωσεν ή άνωτέρω πολυετής δοκι
μασία έν τή Τραπέζη, ήτις είναι ού- 
σιασπικωτάτη, της συμβατικής ούοης 
τυπικής.

3. Είς πλείστας τών άντιιμετωπι
ζομένων περιπτώσεων, δοθέντο-ς ότι 
αί προσλήψεις δέν έγένοντο κατ’ ο
μοιόμορφον τρόπον, αύτή αύτη ή 
Τράπεζα παρέβη τήν συμβατικήν ύ- 
τοχρέωσιν, κοθ’ ήν έ&ει νά καλέση 
τούς ένδ ιαφεραμένους όπως, μετά
πάροδον έτους άπό τής άνοελήψεω-ς 
υπηρεσίας, προσέλθιουν είς τό μά
θημα τό όποιαν δέν είχον έξετασθή. 
Άντιβέτως άφήκεν τους Υπαλλήλους 
τούτους μέ τήν έντύπωσιν ότι θά 
προέβαινεν είς τήν μ-ονιμοπο-ίησίν 
των.

Εντεύθεν ττηγάζει κ<χί θεμελιοΰ- 
ται ή ηθική ύποχρέωσις.

4. Έκ -ούδεμιάς διατάξεως τού 
Οργανισμού προβλέπονται τά μα

θήματα είς ά ύποχρεοΰνται νά δια- 
γωνισθώσιν οί νεοπροσλαμβςχνόμενο ι 
υπάλληλοι, άλλα ταΰτα καθορίζον
ται δ«’ άπτοφάσεως τής Διοικήσεως. 
Συνεπώς θεωρείται απολύτως δικαι
ολογημένη ή μετά πάροδον μακροΰ 
χρόνου ΰπηιρσσίας τών ενδιαφερομέ
νων σχηματισθεΐσα όοντίληψις καθ’ 
ήν θά έκρίνοντο καί θά έμονιμοποι- 
ούντο βάσει τής υπηρεσιακής έπιδό- 
σεως καί τών άποτειλεσμάτοιν τών 
διαγωνισμών είς όν ύπεβλήθησαν.

Τ’ άνωτέρω ισχυροποιούν τήν έπί 
τοΰ πολύπλοκου τούτου θέματος θέ
σιν τής έκπρσσωτήσεως, έντρ άντι- 
θ-έτως έξασίθενίζουν τό μόνον ύπαρ
χον έν προκειμένψ επιχείρημα τής 
Τραπέζης καθ’ δ οί προσλαμβανόμε
νοι υπάλληλοι δέον νά διαγωνισθώσι 
καί είς τό μάθημα τής Ξένης Γλώσ- 
σης.

Έν πάση όμως περιπτώσει ή εκ- 
προσώπησις επιθυμούσα, ώς άρχή- 
θεν δι-εκήρυξεν, τήν έν πνεύματι α
μοιβαίας 'κατανοήσεω-ς άντι-μετώπι- 
σιν τών άπαισχολούντων τό προσω
πικόν ζητημάτων, έπρότεινεν καί 
έμμ,ένει επί τής άπόψεώς της, ώς 
άπολύτως υγιούς, όπως, οί κατόπιν 
διαγωνισμού προσληψέντες έν τή 
Τ ραπέζη —■ άρρενες καί θήλεις —
1 ) μονιμοποιηθώσιν άπό τής ή μέρας 
τής προσλήψεώς των έπί β-αθμφ Δο 
κί μου. Έψ’ όσον δέ έκ τών φύλλων 
Ποιότητας προκύπτει τό εύδόκιιμον 
τής υπηρεσίας καί έχουν συμπλη
ρώσει διετή χρόνον προαχθώσιν είς 
τόν βαθμόν τού Ύπολ-ογιστοΰ Β'.
2) Έπί τή συμπληρώσει τριετοΰς 
υπηρεσίας έν τφ 6α8|μφ τούτφ κλη- 
6-ώσι νά διαγωνισθώσιν εις τά γνω
στά 'μαθήματα, ήτοι "Εκθεσιν, Μα
θηματικά, Ξένην Γλώσσοον καί Λο
γιστικόν Σύστημα Τραπέζης.

3) Οί άποτυγχάνοντες νά παρα
μένουν στάσιμοι, καί

4) Πάς άποτυγχάνων είς τρεις συ
νεχείς δοκιμασίας νά άπολύη,ται.

Μόνον διά τής το-ιαύτης τοποθε- 
τήσεως τών πραγμάτων θά έκκσθά- 
ρι-σθή άριστικώς ή ύπάρχουσα κατά- 
στασις, άλλως προβλέπσμεν ότι θά 
περιπλοκή έπί τά χείιρω.

ΕΚΔΡΟΜΑΙ ΜΗΝΟΣ1ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΛΑΤ AIAI — ΕΛΕΥΘΕΡΑ I — AI ΓΟΣΘΕΝ A
Κυριακή 1)11 άναχωρ. 8 π.μ. ’Επιστροφή είς ’Αθήνας 20.00'
"Εξοδα: Μέλη Δρχ. 25. Τρίτοι Δρχ. 35.
ΠΑΡΝΗΘΑ — ΒΑΡΥΜίΠΌΜΠΗ (απογευματινός περίπατος).
Σάβδαιτον 7)11, άναχώιρ. 16.00' Επιστροφή είς ’Αθήνας 21.00 
"Εξοδα: Μέλη Δρχ. 20. Τρίτοι Δρχ. 30.
ΠΑΛΑΙ Α ΚΟΡΙΝΘΟΣ — ΜΥΚΗΝΑΙ -— ΝΑΥΠΛ10Ν 
Κυριακή 8)11, αιναχώρ. 8 π.μ. Επιστροφή είς ’Αθήνας 21.00' 
"Εξοδα: Μέλη Δρχ. 45. Τρίτοι 60.
ΓΥΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ (Σούνι-ον παραλιακιώς, Ααύριον - Μαρκόπουλον) 
Κυριακή 15)11, ’Αιναχώρ. 8.30' π.μ. Επιστροφή είς ’Αθήνας 20.00' 
"Εξοδα: Μέλη. Δρχ. 35. Τρίτοι Δρχ. 55.
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΝ — ΚΑΣΤΑΝΙΑ (Διήμερος μέ διανυκτέρευσιν είς -υ- 

λέικαστρον).
Σάββατον - Κυριακή 21 - 22)11, Άναχωρ. 14.45' Επιστροφή είς ’Α

θήνας 20.00'.
Έξοδα: Μέλη Δρχ. 100. Τρίτοι Δρχ. 135.
ΔΙΟΝΥΣΟΣ — ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ — ΝΈΑ ΜΑΚΡΗ (απογευματινός 

περίπατος).
Σάββατον 28)11, άναχωρ. 16.00' ’Επιστροφή είς ’Αθήνας 21.00'. 
Έξοδα: Μέλη Δρχ. 20. Τρίτοι Δρχ. 34.
ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ — ΒΙΛΛΙΑ — ΟΡΜΟΣ ΑΙΓΟΣΘΕΝΩΝ 
Κυριακή 29)11, άναχωρ. 8 π.μ. Επιστροφή είς ’Αθήνας 20.00'. 
Έξοδα: Μέλη Δοχ. 40. Τρίτοι Δρχ. 55.

ΔΙΑΦΟΡΑ
— Άπό 1ης ’Οκτωβρίου έ.έ. έπανήρχισεν ή λειτουργία τού Τμή

ματος Ρυθμικής Γυμναστικής. Αί ενδιαφερόμεναι θ’ άπευθύνωνται, καθ' 
έκάστην Τρίτην - Πέμπτην καί Σάββατον, 8 - 9 π. μ. είς τήν άρμο- 
δίαν Έφορον προς λήψιν οδηγιών, (κ. Α. Σακκαλή,, τηλ. 222.841).

—- Ή Όμάς Μπάσκετ θά μετάσχη τού άρχομένου, εντός τών 
προσεχών ήμερων, 'Πρωταθλήματος Καλαθασφαιρίσεως Γ' κατηγορίας. 
Παρακαλοΰνται θίερμώς τά μέλη τής ‘Ομάδας όπως πριοσέρχωνται ανελ
λιπώς είς τάς καθ’ έκάστην Τρίτην καί Σάββατον προπονήσεις.

—. Πρόεδρος τής ‘Ομοσπονδίας Εκδρομικών Σωματείων τής Ελ
λάδος έξελέγη ό τέως συνάδελφος τής Τραπέζης καί δημοσιογράφος κ. 
Βασίλειος Κωνσταντινόπουλος. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής Ε.Φ.Ε.Τ. 
όπτευθύνει θερμότατα συγχαρητήρια '.είς τόν νέον Πρόεδρον καί τούς 
Σννεργάτας του καί εύχεται καλήν επιτυχίαν είς τό έπωμιζόμενον βα
ρύ εργον των.

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ Δ)Π

"ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ,,
17.12.64 - 6.1.65

ΓΕΝΟΒΑ - ΜΑΛΑΓΑ - ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ - (ΚΑΝΑΡΙΟΙ 
ΝΗΣΟΙ)-ΤΕΝΕΡΙΦΗ - ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ - ΓΙΒΡΑΛ
ΤΑΡ - ΜΑΓΙΟΡΚΑ
"Εξοδα συμμετοχής δρ. 8.000·περιλαμβάνονται απαντα 
τό έξοδα της Κρουαζιέρας μέ παραμονήν είς δίκλινους 
καμπίνας έπί τοΰ άνω καί μεσαίου καταστρώματος. 
Είδικως διά τά Μέλη τής ΕΦΕΤ εύκολίαι πληρωμής 
Δηλώσεις — Πληροψορίαι τό βραδύτερον μέχρι τής 
15ης Νοεμβρίου, έ.έ. μέ προκαταβολή δραχ. 1.000,.

ΚΩΝΣΤ. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 

Επιμελητής Νοσοκομείου 
«'Αγίας "Ολγας» 

Δέχεται καδ’ έκάστην 
6—8 μ.μ.

'Οδός Μάρνη άρ. 7 
Τηλ. 533.574

'Ο οφθαλμίατρος κ. Γεώργιος X. ΚΑΜΠΙΤΣΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ επιμελητής τής Όφθαλμολογικής Κλινικής τού 
Ζ οσοκομείου «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» δέχεται είς τό έπί 
τής όδοΰ ’Ακαδημίας άριθ. 28 ίατρεΐον του, τά μέλη 
τοϋ Ταμείου Υγείας τών Υπαλλήλων τής ’Εθνικής 
Τραπέζης καθ’ έκάστην άπό 5—7 μ.μ. ώρας πλήν Πα
ρασκευής (τηλ. 647.629).

Εϊά τούς ύηαλλήλ@Ός Τραπεζών |
ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ f

ΑΝΕΥ ΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
ΣΕ 15 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥΣ ΔΟΣΕΙΣ 

’Επισκεπτόμενοι τό Κατάστημά μας 
j δύνασθε νά προμηθευθήτε είς τιμάς βιτρίνας:
I ΩΡΟΛΟΓΙΑ (Χειρός. Τσέπης, Τοίχου, ’Εγερτηρίου 

Κούκου, ’Ηλεκτρικά, κλπ.).
• ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ Άρίστης τέχνης, (Σταυροί, Βέρες,
• Δακτυλ'δια, Ταυτότητες, Βραχιό-
j λια, Καρφίτσες, Κολιέ, Σκουλα-
) ρίκια, κλπ.).
i ΔΓ ΑΓΟΡΑΝ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΕΚΠΤΩΣΙΣ 15 7»

| ΣΩΤ. ΟΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΔΟΣ uai Σία
| ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 9 - Τηλ. 231.845 - ΑΘΗΝΑΙ 122

MOOES "LAMA,,

Περιηλέους 17 
Τκ,Ά. 234.034

ΑΘΗΝΑ!

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

Τήν έργασία μας διακρίνουν ή τελειότης, ή άντοχή 
καί ή φίνα γραμμή. Μιά απλή έπίσκεψις θά σάς δώ- 
ση τίς έφετεινές ιδέες τής μόδας. Προκειμένου διά 
τούς υπαλλήλους τής ’Εθνικής Τραπέζης, παρέχουμε 
πραγματικές ευκολίες πληρωμής.



Η ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΙΣ ΤΟΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ TAME ΙΟΝ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας)
στη,ριοποίησιν διά τήιν κατάργησιν 
τών έξαιρετι,κά άντασφαλισπκών τού
των μέτρων.
ΠΡΩΤΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Εις τό σύνολον σχεδόν των κλα
δικών * Ασφαλιστικών Ταμείων καί σ’ 
αύτό τό Ι.Κ.Α. Ακόμη, δ.ωρίσθησαν 
πρόσωπα κατά τό ιτλεΐστον διάφο
ρα των ΰποδειχθέντων άπό τάς ένερ- 
γοΰς καί ιτράγμοτη άντιπροσωπευτι- 
κάς όργ ανώσεις εργαζομένων. Χαί 
οχι μόνον αύτό, άλλα ό κ. Ύπουρ- 
γός 'Εργασίας Ακολουθών ύττοδεί 
ξεις σκοτεινών κύκλων του άμαρτω· 
λοΰ καθεστώτος της Γ.Σ.Ε.Ε. δώ
ρισε, χρησομοποιών τετριμμένα καί 
απολύτως καταδικασμένα άττό τον 
'Ελληνικόν λαόν κριτήρια, κατά μέ- 
γα μέρος πράκτορας τού σαθρού 
συνδικαλιστικού κόσμου των Μάκρη 
- Θεοδώρου - Κιυριακοπούλου καί, 
κατά τό υπόλοιπον, τών ναυαγών 
τού λοιμοκαθαρπηρί,ου της «Δημο
κρατικής ’Αλλαγής». Ή κατάστασις 
αύιή έχει έξεγεί,ρει το σύνολον τών 
υγιών καί πράγματι αντιπροσωπευ
τικών όργανώσεων τών έργαζαμένων. 
Διά τις σχετικές έκδηλώσεις γράψο- 
μεν εις άλλη στήλη,.
ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΎ-ΠΑΛΛΗΛΙ· 

ΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
Τραπέζης Ελλάδος: Δέν 

διωρίσθήσαιν «ειδικά» πρόσωπα ή δέ 
σχετική Υπουργική Άπόφασις περί 
συνθέσειως τής Διοικήσεως τού Τα
μείου ορίζει ώς άρμοδίοον συνδικαλι
στικήν όργάνωσιν διά τήν ϋπόδειξιν, 
μόνον τόν Σύλλογον Υπαλλήλων 
Τραττέζης 'Ελλάδος, οι ϋπό τού ο
ποίου προταθεντε,ς καί διωρίσθησαν 
εις τό Ταμεΐον.

Εθνικής Τραπέζης: Δεν 
διωρίσθησαν καί εδώ «ειδικά» πρό
σωπα άλλα σχετική 'Υπουργική ά
πό,ψασις θεωρεί ώς αρμόδιας οργα
νώσεις, 6ι’ υποβολήν ύττοδείξεως εκ
προσώπων τών ήσφαλισμένων, τήν 
Γ.Σ.Ε.Ε., Εργατικόν Κέντραν, Ο. 
Τ.Ο.Ε. καί Συλλόγους. Οί διορισμοί 
έγιναν συμφώνως προς τάς ύποδεί- 
ξεις τής 'Ομοσπονδίας, διωρίσθησαν 
δέ προταθεντες έκ τού Συλλόγου Υ
παλλήλων καί Βοηθητικού Γΐροσω-

‘Αγροτικής Τραπέζης: 
Διωρίσθη έν «ειδικόν» πρόσωπον. Οί 
έκπρόσωποι τών ήσφαλισμένων διω- 
ρίσθησαν συμφώνως προς ϋπόδειξιν 
τής 'Ομοσπονδίας, διωρίσθη δέ καί I 
πρόσωπον ,μή ϋποδειχθέν ΰπά τού 
Συλλόγου.

Κατά πληροφορίας μ,ας διά πα- 
ροοσκηνισκών ενεργειών έμειώθη ή 
διά τής αρχικής Υπουργικής Άπο- 
φάσεως αισθητή Κυβερνητική παρου
σία (έκ 4 ,μελών έπί συνόλου 9).

Σημειοΰται δτι οί Σύλλογοι Βο
ηθητικού Προσωπικού τόσον τής 
Τραπέζης ‘Ελλάδος δσον καί τής 
Αγροτικής ήγνοήθησαν καπά τούς 
διορισμούς.

Έ ,μ π ο ρ ι ,κ ή ς Τραπέζης 
καί τ. Τ ρ α π έ ζ η ς ’Αθη
νών: Διορίζονται άνά δύο «ειδικά» 
πρόσωπα εις τό ’Επικουρικόν Τα· 
μεΐον καί Ταμεΐον Πρόνοιας καί 'Υ
γείας τής ’Εμπορικής Τραπέζης καί 
έν «ειδικόν» πρόσωπον εις τό Τα- 
μεΐον Συντάξεων προσωπικού Τρσ- 
πέζης Αθηνών. Οί εκπρόσωποι τών 
ήσφαλισμένων διωρίσθησαν καθ’ ΰ- 
πόδειξιν τής 'Ομοσπονδίας περιλαμ
βάνουν δέ πρόσωπα μή ύποδειχθέν- 
τα ύπό τών Συλλόγων.

Είναι φανερόν δτι παρ’ δλην αυ
τήν την περιπέτειαν τό Τ αμεΐον μό
νον τής Τραπέζης Ελλάδος παρέ- 
μεινεν άνέπαφον. Τής ’Εθνικής προσ- 
εβλ,ήθη διά τής Υπουργικής Άπο- 
φάσεως περί αρμοδιότητας καί ’Ορ
γανώσεων ξένων πρός τό Προσωπι
κόν τής Τραπέζης,. Παραμένει δέ 
προσωρινός άνέπαφον διότι τό δι
καίωμα τού Υπουργού διά τήν άρ- 
ξαμένην περίοδον, έξη,ντλήθη διά τού 
διορισμού προσώπων ύπηρετούντων 
εις τήν Τράπεζαν.

Πρσσεβλήθη δμως τό Ταμείου καί 
κατά τήν ομοιογένειαν τής μεταχει- 
,ρίσεως μέ τό τής Τραπέζης τής ‘Ελ
λάδος πακοαιβιασθάπιων τών δικαιω
μάτων τών άπορρεόντων άπό τήν ο
μοιογενή λειτουργία καί αυτοτέλειαν 
αύτών. Έττ’ αύτοΰ ο! ήσφαλισμένοι 
καί αι οργανώσεις των δι,αττηρουν 
τάς επιφυλάξεις των καί θά ενεργή
σουν τα παντα δια τήν αυτοτέλειαν 
τού Ταμείου.

Τό τής ’Αγροτικής παρά τήν «έμ- 
δαλωματικήν» λύσιν τής ,μειώσεως 
τής Κυβερνητικής επιρροής δέν διέ- 
φυγε άπό τό-ν κλοιό τών ξένων.

©ά είναι όμως τρομερό λάθος νά 
νομίσουν καί τά Ταμεία πού διέφο 
γαν δτι πράγματι διέφυγαν. Τό 
«γλύτωμα» είναι προσωρινό. Δέν ε
πέτυχαν παρά μόνον τήν άναΐβολή 
τού πνιγμού των άπό τούς ξένους.

Διότι ό νόμος μένει καί τήν προ
σεχή περίοδο μόνα πλέον, 6ά εΐνα

καί μόνον έκπροσωπευτικές οργανώ
σεις τό δικαίωμα νά υποδεικνύουν 
τούς έκπροσώπους τών ήσφαλισμέ 
νων εις τά Ταμεία. Κάθε άλλη λύ- 
ο'ΐς είναι πραγματική φενάκη, πού 
θά όδηγήση εις τήν διάλυσιν τών 
Ταμείων.
Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 

ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΣ 
Βρρεΐα είναι ή εύθΰνη τών Βου 

λευτών τού ,κλάδου μας, κατά πολύ 
δέ βαρύτερα ή τού τέως Προέδρου 
τής ‘Ομοσπονδίας μας. ΟΟτος καί 
άν δεν συμμετείχε εις τήν σύνταξιν 
τού νόμου — πράγμα Αδύνατο για 
τον κυριώτερο, τότε τουλάχιστον, συ
νεργάτη τού Υπουργού Εργασίας 
—· όπωσδήποτε, δταν κατετέθη ό 
νόιμ-ος εις τήν Βουλήν έλαβε γνώσιν 
τού περιεχομένου. "Ελαβε γνώσιν 
καί έσιώπησε. Ούδένα ειδοποίησε. 
Διατί; Διατί έληριμόνησε τον ήγέτη 
πού διά νά μην θεσπιστούν έπί Κυ· 
βερνησεως Ε.Ρ.Ε. τά δσα τώρα έ- 
θεσπίσθησαν, σάν τιτάν έπαλα ι σε ε
πί κεφαλής τών εργαζο
μένων, προς τιμήν του (τότε) διά 
τήν άναχαίπησιν καί μαπαίωσίν τους; 
Διατί έλησμόνησε τήν προεκλογική 
του υπόσχεση, ενώπιον χιλιάδων ερ
γαζομένων, δτι ουδέποτε, προκειμέ- 
νου νά κινδυνεύσουν τά συμφέροντα 
τών εργαζομένων, θά ύπολογίση πο- 
λιτικάς τοποθετήσεις καί δεσμεύσεις 
καί θά εΰρεθή καί πάλιν έπιικεφαλ,ής 
των «6Γ αγώνας εις το πεζοδιρό- 
μιον;»

"Ολα αύτά τά «διατί» περιμένουν 
τήν απάντησή τους. Οί πολιτικοί άν- 
δρες λαμβάνουν αξίαν άπό τήν συ
νέπειαν τους, ανεβαίνουν εύκολα μέ 
τήιν εμπιστοσύνην τών εργαζομένων 
άλλα πολύ εύκολα καταποντίζονται 
στον εις τήν δοκιμασίαν τής συνέ
πειας απογοητεύσουν έκείνους πού 
τούς άνεβίβασαν.

Είναι καιρός διά τον βουλευτήν 
τού κλάδου μας. ’Αφού λογοδστήση, 
νά πραγματοποίηση τήν υπόσχεση, 
πού προεκλσγιικώς μάς έδωσε. Νά 
παλαίψη διά τήν κατοχύρωση τών 
'συμφερόντων τών Ταμείων μας. Αυ
τές θά είναι αΐ εξετάσεις διά νά ξανα 
κερδίση τήν εμπιστοσύνην τών Τρα
πεζικών καί όλων τών εργαζομένων.

Ή υποχρέωσή του νά τό πράξη 
είναι τεραστία. "Όσο τε-ραστία εί
ναι καί ή εύθύνη του διά τήν έξέλι- 
ξη τών πραγμάτων.
ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ KAOHfKON ΤΗΣ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
Τό εάν ή ‘Ομοσπονδία (ή ήγεσία 

δηλ. τού κλάδου μας καί είδικώ,τερα 
τό Προεδρείο αυτής) έπιραξε τό κα
θήκον της κατά τήν θέσπιση, τού νο
μοσχεδίου δέν είναι θέμα τής παρού - 
σης στιγμής.

Άφ’ ή,ς στιγμής δμως έτέθη ϋπ’ 
οψιιν της ή έκτα,σις τής βλάβης τών 
άσφ,αλιστικών συμφερόντων τού κλά
δου ανακύπτει ή τεραστία αυτής, ευ
θύνη καί οφείλει νά σταθή είς τό ύ
ψος τών παραδόσεων της καί τής 
αποστολής της:

Ή κλαδική συνδικαλιστική μας ή 
γεσία που έσπάθη πάντοτε ή κεφα
λή, ό κορμός καί ή ψυχή τώιν άγω 
νων διά τήν υπεράσπιση τήις αύτο 
τελείας τών άσφαλ ισπικών μας ορ
γανισμών, νά άναλάβη- Αγώνα τερά
στιον, άνάλογον πρός τό μέγεθος τού 
θέματος, με σκοπόν την κατάργησιν 
τών άντιασψαλ ιστιικών διατάξεων κα 
νά καταστήση τά Ταμεία όλων 
τών Τραπεζικών Υπαλλήλων αλώβη
τα.

Ό Σύλλογός μας καί όλοι οί ά 
γκνι-ώντες καί ζητούντες συνέπειαν 
τραπεζοϋπαλληλικοί Σύλλογοι θά 
τήν παρακολουθήσουν, άποψασισμέ- 
νοι, καί τά άσφ-αλιστικά συμφέρον
τα τών μελών των νά περί φρουρή
σουν άλλά καί τήν αγωνιστικήν δύ 
νοίμιν τού κλάδου νά κρατήσουν ι
σχυρή.

Τηλ)ματα διαμαρ
τυρίας τών άπομα- 
κρυνϋ-έντων συνα

δέλφων
' Ο Σ ύλλογος ’ Απαμακρυθέντων 

Υπαλλήλων ΕΤΕ, κατόπιν τής δηλώ- 
σεως τού Διοικητοΰ ικ. Μαύρου δτι 
αδυνατεί νά άντιμετωπίση τό θέμα 
τώιν σφαγιασθέντων τού Ν. 2510, ά- 
πέστειλε πρός τον κ. Πρωθυπουργόν 
τηλεγράφημα μέ τό όποιον ζητεί, ό
πως δοθή εντολή, πρός τά αρμόδια 
όργανα τής Κυβερνήσεως, διά τήν 
άμεσον άποικατάσπασιν τών θυμάτων 
τού Ν. 2510, βάσει τών άρχ,ών τού 
Κράτους δικαίου καί άρετής, άλλα 
καί συμφώνως πρός τάς κατηγορη- 
ματικάς υποσχέσεις καί προσωπικάς 
διαβεβαιώσεως τού κ. Προέδρου τής 
Κυβερνήσεως.

‘Ομοίως ό Σύλλογος ’Απαμακρυ
θέντων, άπέστειλε τηλεγράφημα δια
μαρτυρίας πρός τον "Υπουργόν Ερ
γασίας κ. Μπακατσέλ-ον, εις τό ό
ποιον έκφραζε ι τά εύλογα παράπο
να τών ΰπερχιλίων μελών τού Συλ-

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
fit Κατόπιν άποφάσεως τής ΔιοιΚη- 
σεως, την 13ην Δεκεμβρίου έ.ε. θά 
διενεργηθή Π,ροαγωγικός Διαγωνι
σμός Υπολογιστών Β' Τάξεως. 
τ** ‘ Ομοίως τήν 1 7ην ’ I ccvouapiou 
1965 θά διενεργηθή Διαγωνισμός 
Μονιμ,οποιήσεως τού Προσωρινού καί 
‘Ημερομισθίου Προσωπικού.

Δαπάναις τού Συλλόγου λειτουρ
γούν Φροντιστήρια είς τήν έπί τής 
οδού Ακαδημίας άρ. 60 αίθουσαν 
τής Λέσχης τού Σ.Υ.Ε.Τ.Έ. εις a 
διδάσκουν οί συνάδελφοι κ.κ. Σπυρ. 
Διλιντάς καί Ίω. Περαντώνης.

Είς τούς συνεδέλφους τών Επαρ
χιακών Ύποικσπαστημάτων θ' άπο- 
σταλούν έντυπα βοηθήματα.

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Άπορ ί α ι

λόγου, διά τήν ,μή έπίλυσιν τού ζη
τήματος των παρά τάς κατηγορηιμα- 
τικάς ύποσχέσεις καί διαβεβαιώσεις 
τού κ. Υπουργού.

4 απόλυτον δικαίωμα είς τον Ύ-1 64 άνά τρία (3) κυβερνητικά μέλη

περισσότερον ευάλωτα, όπωσδήποτε 
δέ άπό Υπουργό πού δέν θά είναι 
«φίλος».

Η λύση είναι μιά. Νά καταργη- 
θή τό άρθρο 8 τού Ν. 4346 καί νά 
άντικατασταθή ;μέ διατάξεις πού νά 
κατοχυρώνουν διά τις πρωτοβάθμιες

Πρός τό
Εκτελεστικόν Συμβούλιον 
τής "Ομοσπονδίας 
Τραπεζοϋπαλληλικών 
Όργανώσεων τής Ελλάδος
Κύριε Πρόεδρε,

’Ασφαλιστικοί Όργανι 
σ μ. ο ι.

Έκ τού ελέγχου τής προσφάτως 
ίέσπισθείση,ς νομοθεσίας περί άνα- 
συνθέσεως τών διοικήσεων τών ’Ορ
γανισμών Κοινωνικής Πολιτικής καί 
τής εφαρμογής αυτής ικαί ή. οποία 
περιλαμβάνεται έν τελεί τού ύπό τόν 
διάφορον τίτλον Νόμου 4346 (Φ.Ε. 
Κ. 1 13)A) 1 0.7.64) «περί όργανώ- 
σεως ‘Υπηρεσιών προστασίας καί έ- 
ξυπηρετήσεως των έν Γερμανίρ ερ
γαζομένων Ελλήνων καί άλλων τινων 
περί οργανισμών κοινωνικής πολιτι
κής διατάξεων» διαπιστοΰνται αί ά- 
κόλουβοι, είς βάρος τών αυτοτελών 
κλαδικών ’Ασφαλιστικών ’Οργανι
σμών, συνεπώς ικαί τών τραπεζοϋ
παλληλικών τοι-οότων, συνέτηειαι:

1. Ώς πρός τ ή, ν ΰπόδει- 
ξιν τών εκπροσώπων τών 
ήσφαλισμένων:

Παρέχεται διά τού άρθρου 8 παρ.

πουργόν τής ’Εργασίας νά λαμβά- 
νη τούς ύποδεικνυομένο-υς ώς εκπρο
σώπους άπό τάς ’Οργανώσεις, αί ο
ποία ι, κατά τήν έλευθέραν 
αυτού κ ρ ί σ ι ν θά θεωρούνται 
ώς έκπροσωπευτ ικαί. Κατά ταΰτα, 

α) ’Εάν, ώς συνέβη κατά τό πα- 
τραλθόν, ήγεσίαι τής άνωτάτηις καί 
τών δευτεροβαθμίων συνδικαλιστικών 
’Οργανώσεων, προσκείμενα! πρός 
τόν Υπουργόν άλλ’ άντιτιθέμεναι 
πρός τάς βασικός πρωτοβαθμίους 
Οργανώσεις, αϊτινες καί οσταρτιζον- 

ται έ=χ τών αμέσως ενδιαφερομένων 
ήσφαλισμένων καί συνταξιούχων, καί 
εκφράζουν τή,ν θέλησιν αύτών, δύναν- 
ται, έν συνεννοήσει μετά τού Υ
πουργού, νά διοχετεύσουν είς τούς 
άσφαλιστιικούς Όιργανισμούς πρόσω
πα όχι μόνο ,μή προσκείμενα είς τά 
συμφέροντα καί τάς θελήσεις τών 
εργαζομένων άλλά καί τυγχάνσντα 
επικίνδυνα διά τά συμφέραντα αυ
τών, μή άποκλειρμένης, έν συνδυα- 
σμώ μέ τά έν ,τή επομένη παρα
γράφει άναφ-ερόμενα «ειδικά» πρό
σωπα, ικαί τής λήψεως άπο,φάσεων 
τών Δ.Σ. διά διάλυσιν ικαί συγχώ
νευα ιν τών Ταμείων είς τό Ι.Κ.Α.

6) "Ηδη είς έτερα Ταμεία, πλήν 
τών Τραπεζικών διωρίσθησαν ύπό 
τήν ιδιότητα τού εκπροσώπου τών 
ήσφαλισμένων πρόσωπα τοιαύτα, έν 
πολλοΐς ξένα πρός τούς ήσφαλι-σμέ- 
νους.

γ) Πλήττουν τό έλευθεριον καί δη
μοκρατικόν συνδ,ικαλιστικόν ικινημα, 
τού οποίου ή ‘Ομοσπονδία μας, ώς 
σύνολον, αποτελεί τήν καλύτερον μο
νάδα. Καί τούτο διότι, είναι δυνατή 
κατ’ αύτόν τον τρόπον, ή παρά τού 
οίουδήποτε Υπουργού αοπι,ς θά θέ- 
λήση νά έχη «έπιρροάς» είς τό κί
νημα, ύποστή,ριξις τών διαφόρων ε ί- 
διικώςπρόςτοΰτο δημιουργου- 
μένων ή δημιουργηΙΞήισομένων άντιορ- 
γανώσεων ικαί άντιισυνδέσμων.

2. Ώς πρός τήν δ ι ε ί σ δ υ· 
σ ι ν ξένων πρός τ ά Ταμεία 
π,ροσώπων ϋπό τήν ίδιο 
τ η τ α τού «ειδικού προσώ
που έχοντας πείραν ε ί 
τ ά θέματα τής Κοινωνι
κής πολιτική, ς».

Κατ’ εφαρμογήν τής παραγράφου 
3 τού αυτού άρθρου τού ανωτέρω Νό 
μου διωρίσθη είς τά πλεΐστα τών ά- 
σφαλιστικών ΤαίμΕΐων (έν οίς καί τι 
νων Τραπεζοϋπαλληλικών, ώς καιτω 
τέρω) μή προβλεπόμενος ύπό τών 
Καταστατικών των μέχρι τοϋδε, Α
ριθμός έκ τών άινουτέρω προσώπων.

Κατά τήν ήιμετέιροον γνώμην, στη 
ριζσμένην καί είς έγκύρσυς νομικός 
άπέ-ψεις, αί τοιαύται πράξεις τού 
Υπουργού Εργασίας είναι παράνο
μοι, γενόμεναι καθ’ έρμηνείΐαν τής 
φ,ράσεως «σύνθ'εσις καί άνασυγκρό- 
τηισις τών συμβουλίων» καί κατά τόν 
αριθμόν τών ,μελών καί ούχί ώς πρός 
τά πρόσωπα μάναν, ώς έδει.

’Ανεξαρτήτως τούτου, ώς έχουν 
τά πράγματα σήμερον, κατόπιν τών 
έν λόγφ ,αποφάσεων έδημιουργήθη 
άπό πλευράς συνθέσεως τών Ταμεί
ων κατάστασις Απειλητική, εγκυμο
νούσα κινδύνους, έκ τού γεγονότος 
καί μόνον τής ανατροπής τής προϋ- 
παρχούσης αναλογίας είς τά Συμ 
βούλια είς βάρος τών εκπροσώπων 
τών ένδιαφεραμένων, ήσφαλισμένων 
καί συπαξιούχων, μέ δυνατότητα έ 
πελεύσεως της δυσμενεστέρας τών 
εξελίξεων ώς είς τήν προηγούμενη,ν 
παράγραφον άνεφέρομεν.

Τριαπεζοϋπαλληλ ικά Ταμεία πλητ- 
τάμενα έκ τής τοιαύτης έφαρμογής 
τής άναφερθέΐσης νοιμοθεσίας είναι:

α) Ταμεΐον Συντάξεως καί προ
νοίας Προσωπικού ’Αγροτικής Τρα
πέζης τής Ελλάδος (Άπόφ. ‘Υπουρ
γού ’Εργασίας 71058 - ΦΕΚ 328 
) 1 8—8—64 Τεύχος Β').

Διορίζονται τέσσα,ρα (4) κυβερ
νητικά μέλη, έναντι τριών (3) τών 
ή,σφαλισμένων, ενός (1) τών συντα
ξιούχων καί ενός (1) τής Τραπέζης. 
Προ τού νομοθετήματος τά έν λόγφ 
πρόσωπα ήσαν τρία (3).

β) Ταμεΐον Επικουρικής ’Ασφά
λισε ως Υπαλλήλων ’Εμπορικής Τρα- 
πέζη-ς.

γ) Ταμεΐον ’Ασφαλίσεως (Προ
νοίας καί Υγείας) Προσωπικού ’Εμ
πορικής Τραπέζης.

Διορίζονται είς έιυαστον (Ύπουρ. 
άπόφ. 7168 — ΦΕΚ 327)17—8 
καί 71031 — ΦΕΚ 328)18—8—

έναντι τριών (3) έκπροσώπων τών 
ήσφαλισμένων καί τριών (3) τής 
Τραπέζης διά τό πρώτον τών Τα
μείων καί ένός (1) τών συνταξιού
χων.

Προ τού νομο-θετήμοτος τά -κυ
βερνητικά πρόσωπα ήσαν δύο (2) 
είς έκαστον Ταμεΐον.

Τό προβληθήσόμενον ίσως έπιχεί- 
ρημα δτι αί διατάξεις αυται είναι 
προσωρινά! καί ιμεταβατικαί δυνα
τόν ώς πρόθεσι-ς μόνον νά ευστα
θή.

Ώς νομικόν γράμμα δμως καί ι
σχύς δημιουργούν μίαν έξαιρετικώς 
επικίνδυνον βάσι-ν καί αφετηρίαν.

Ή «έφ’ άπαξ» έκδοσις κ,ατά τήν 
παράγρ. 3 τών Υπουργικών ’Απο
φάσεων άψορά αάτάς καί μόνον ώς 
πρός τό αμετάβλητον κ,αί άμετά- 
τρ-ετπον τού περιεχομένου των. Ή 
δημιουργουμένη κατάστασις είς τά 
Διοιικ. Συμβούλια τών Ταμείων (σύν 
θεσις κατ’ Αριθμόν — «ειδικά πρό
σωπα») παγιοϋται, μέ δυνατότητα 
έπεκτάσεώς της καί εις τά μή υφι
στάμενα ταύτην Ταμεία (Τραπεζών 
Ελλάδος - Έθικής - Ί-ονικής Λαϊ
κής).

Ή διά τής παρ. 4 άλλωστε έκ μέ
ρους τού Υπουργού έπιλσγή τών 
’Οργανώσεων τής άρεσκείας του ώς 
πρός τήν ϋπόδειξιν τών έκπροσώπων 
τών ήσφαλισμένων, ωσαύτως παγιοϋ- 
ται δΓ άπαντας τούς ,κλάδους τών 
εργαζομένων τών 'διαθετόντων αυτο
τελή Ταμεία.
Κύριε Πρόεδρε,

Έξετέθησο^/ Ανωτέρω σαφώς οί 
κίνδυνοι έκ τώιν είρημένων νομοθε- 
τημάτων.

Ή παντί τρόπφ διείσδυσις είς 
τάς διοικήσεις τών ταμείων μας, φο
ρέων, Ασφαλώς οχι άγαθών σκοπιών, 
έχει Αρχίσει.

Είναι Ακόμη νωπαί αί έντυπώσεις 
έκ τών Αγώνων τού Δεκεμβρίου 1962 
καί ’ ί οονσυαρίου - Φεβρουάριου 1963 
διά τήν Ανατροπήν τού «περίφημου» 
άντεργατικ,οΰ νομοσχεδίου Χρυσαν- 
θοπούλαυ - Φ. Μακρή, αί διατάξεις 
τού άπο-ίου (τού περιβόητου άρθρου 
27) είς γενικήν εκπληξιν δλων ημών 
είναι αΐ αύταί ώς πρός τά άποτελέ- 
σμ,οπα τούλάχιστον, πρός τάς Ανω
τέρω Αναφερσμόνας.

Μέγ ιστόν ηθικόν καθήκον συνεπώς 
Ανακύπτει δια τήν ‘Ομοσπονδίαν νά 
άγωνισθώμεν διά τή,ν άπάλειψιν κα 
άντικστάστασιν αυτών μέ έτέρας 
τάς δέουσας, πρσγμοτικάς υπέρ τών 
ήσφαλισμένων ικαί τώ Ταμείων.

Παραικαλοϋμεν δθεν, οπτως αωευ ά 
ναβολής, συγκιαλέσητε το Εκτελε
στικόν Συμβούλιον μετά τών Προέ
δρων τών Συλλόγων πρός έξέτασιν 
τού θέματος, πρός ΑνάληΨιν, διά 
κοινής Αιποφάσεως, τών ένδεδειγμέ- 
νων ενεργειών διά τήν Αποτροπήν 
τών ήδη, έν Αναπτύξει τελούντων κιν
δύνων κατά τής Ασφαλίσεως μ,ας.

Μετά τιμής
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΕ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Γ. ιΚΑΡΑΠΑΝΟΣ 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 
1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποιείται:
1. Κον Ίωάννην Άλευράν 

Βουλεντήν ’Αθηνών 
"Απαντας τούς Συλλόγους 
μέλη τής Ο.Τ.Ο.Ε.
"Απαντας τούς Εκτελεστικούς 
Συμβούλους τής Ο.Τ.Ο.Ε.

Υ.ιΓ. Καί τό Ταμεΐον Συντάξεων 
Προσωπικού Τραπέζης 'Αθηνών 
πλήττεται διά τής προσθήκης 
ένός έκ τών ώς άνω «ειδικών» 
προσώπων.

2.

Διευθύνσεις συμφώνως τώ νόμψ: 

Ύπευθ. ύλης: 

θεοδ. Κ. Σ αλί μπας 

Τήνου 5 — ’Αθήναι 

Υπεύθυνος Τυπογραφείου:

Κωνστ. Μοΰτος 

Κάνιγγος 7 — 'Αθήναι

Τάσον ό κ. Πρόεδρος τής Κυ- 
βερνήσεως όσον ικαί οί Αρμόδιοι 
Υπουργοί έπανειληιμμένως έδή- 
λωσαν πώς ό βασικός σκοπός 
τής οικονομικής πολιτικής τής 
Κυβερνήσεως είναι ή αΰξη,σις τού 
έθνικοΰ είσοδήμοτος καί ή δ ι 
κ α ί α κατανομή του "Αν 
καί είναι βέβαια πολύ έ νωρίς Α
κόμη πρός εξαγωγήν συμπερα
σμάτων, βοη,θυόμενοι καί Από 
τή,ν πείραν τού παρελθόντος ε- 
χομεν νά πσροτη,ρήσωμεν τά έ
ξης: Ή αύξηισις τού εισοδήματος 
τών εργαζομένων , μόνον διά τής 
Αναπροσαρμογής τών ιμισθών ε
πιτυγχάνεται. 'Εμμεσος αϋξησις, 
λόγφ π.χ. πτώσεως τών τιμών 
(πού ποτέ δέν συνέβη) ή άλλων 
τινών παραχωρήσεων (δωρεάν 
παιδεία) μηδαμινήν σχεδόν έπί- 
δρασιν έχουν καί αί επιπτώσεις 
των δεν έπεκτείνονται άμοιομόρ- 
Φως σέ δλη τή μάζα τών έργα- 
ζαμένων. Τούτο βέβαια Αποτελεί 
τό βασικόν μειονέκτημα τής έρ- 
γατοϋπαλληλιική,ς τάξεως ή οποία 
δέν είναι ιδιοκτήτης παραγωγι
κών Αγαθών όπως π.χ. οί αγρό 
ται, οί οποίοι δύΐ'ανται εύκολώ 
τερον νά ικανοποιηθούν τόσον 
διά τής αώξήσεως τής παραγω
γής των, δσον καί Από τήν κυ
βερνητικήν πολιτικήν, βελτιώσε- 
ως τών τιμών Αγροτικών προϊόν
των, έξαγωγών, χρηιμοτιοδοτή- 
σεων Α.Τ.Ε. ,κ.λ.π. Κατ’ έπέ- 
κτασιν τούτο ισχύει πολύ περισ- 
σότειρον διά τάς άλλας παραγω
γικός τάξεις. Κατά τήν διάρκει
αν τή,ς τελευταίας εικοσαετίας 
ήτοι άπό τής άπτελευθερώσεως 
καί εντεύθεν, αί πλεΐσται τών δο- 
θεισών αυξήσεων δέν άπεσκό- 
παυιν είς τήν αύξησιν τού εισοδή
ματος τών εργαζομένων, άλλά 
είς τήν διατήρησιν τού ύπάρχον- 
τος χαμηλού εισοδήματος, πού 
έν τφ μεταξύ εΐχεν σρμπιεσθή 
έτι πρός τά κάτω λόγφ τής ,αύ 
ξήσεως τού τιμαρίθμου. Δυστυ
χώς τό αύτό βλέπομεν νά γί 
νεται -καί τώρα όπου αί άναίμε- 
νόμεναι αυξήσεις τής διαιτησίας 
τής 23.9.64 μόνον μέρος τής -έ- 
πελθούσης άπό τού παρειθόντος 
χειμώνας αύξήσεως τού τιμαρί
θμου -μέλει νά καλύψουν. Εΰνοή- 
τως τούτο δέν άποτελεϊ ουδέ κα
τά προ,σέγγι-σιν άναπροισαιρμο- 
γήν τού έθνιικοΰ -εισοδήματος (αυ
ξανόμενου έν τφ μεταξύ) έπί τό 
δικαιότερον διά τούς εργαζομέ
νους ώς αί κυβρρνη,τικαί έπαγγε- 
λίαι. Ώς έκ τούτου θά ήτο Απα
ραίτητον νά γίνη, έν καιρφ έστω, 
μία υπεύθυνος διευκρίνισις τών 
Αρμοδίων τόσον Από κυβερνητι
κής πλευράς δσον καί άπό πλευ
ράς Τραπέζης, πώς οί έργατοϋ- 
πάλληλοι — καί μεταξύ αύτών 
τό προσωπικόν τής Εθνικής Τρα
πέζης —· θά ,μετάσχουν της δι
καιότερος κατανομής τού έθνικοΰ 
εισοδήματος, καί δέν θά τρέχουν 
στη Διαιτησία διά νά καλύψουν 
τήν μείωση πού κάθε τόσο ύφί- 
στσ,νται, "Αν ή Κυβέρνησις πι- 
στεύιη πραγματικά στάς έπςτ/γε- 
λίας της πρέπει νά προχωρήση 
σύντομα στηιν έκπλήρωσίν των ή 
τούλάχιστον νά ανακοίνωση τά 
σχέδιά της πρός τήν κοπεύθυνσιν 
αύτήν, καθότι δέν νοείται βέβαια 
δικαία άνακατ-ανομή τού -έθνικού 
εισοδήματος, αποκλεισμένου αυ
τής τού εργατικού δυναμικού τής 
Χώρας.

Έρωτώρεδοuai

Τήν 22)3)1 964 διηνεργήβη 
διαγωνισμός μεταξύ τών θη- 
λέων τέκνων συναδέλφων διά 
τήν πρόσληψιν τοΰ άναγκαι- 
οΰντος αριθμού δακτυλογρά- 
φων, πρός κάλυψιν υπηρεσια
κών αναγκών. Εις τόν διαγω
νισμόν τούτον επέτυχαν 58 έξ 
ών προσελήφθησαν 36. Έπί 
πλέον ή τότε Διοικησις ύπό 
τήν πίεσιν Κυβερνητικών πα
ραγόντων προσέλαβε καί τι- 
νας άλλας, είτε διαγωνισθεί- 
σας είτε μή. Ταύτοχρόνως ύπό 
τήν ιδίαν πίεσιν ύπεχρεώθη 
νά προκήρυξή διαγωνισμόν 
διά τήν πρόσληψι 20 δ α κ τ υ
λογ ράφων όρίσασα ημέ
ραν διενεργεί ας αύτοΰ τήν 10. 
5.64, οτε αί ενδιαφερόμενοι 
διηγωνίσβησαν είς τήν ξένην 
γλώσσαν. Έν συνεχεία αί έξ 
αύτών έπιτυχοΰσαι διηγωνί- 
σθησαν τήν 2.8.64 είς τά λοι
πά μαθήματα καί έπέτυχον 
1 64 έξ ών ή Τράπεζα ύπεχρε- 
ούτο νά προσλάβη 20 καί 
προσέλαβε 25 λόγφ ί'σης βα
θμολογικής θέσεως τής 20 μέ 
τήν 25. Καί έν ώ διά τήν 
Τράπεζαν ούδεμία άπέρρεεν 
ύποχρέωσις άλλης προσλήψε- 
ως, ή δυνατό δέ τάς τυχόν ά-

νάγκας της νά καλύψη έκ τοΰ 
πρώτου διαγωνισμού τών τ έ- 
κ ν ω ν συναδέλφων, αί σίκο- 
γένειαι τών όποιων ύποφέρσυν 
λόγω τής πενιχρός άμοιβής 
τών συναδέλφων, έπληρσφορή- 
θημεν, καί τούτο έπεβεβαιώθη 
ύπό τής Διευθύνσεως Προσω
πικού, δτι ή Διοικησις προ- 
ήλθεν είς τήν άπόφασιν προσ- 
λήψεως καί έ τ έ ρ ω ν 25 
δακτυλογράφων έκ τοΰ 
δευτέρου διαγωνισμού. Ημείς 
δέν θ’ άρνηθώμεν τόν προβαλ- 
λόμενον ασθενή ισχυρισμόν 
τής Διευθύνσεως Προσωπικού, 
καθ’ δν αί τού διαγωνισμού 
τούτου έκρίθησαν αΰστηρότε- 
ρον. Επειδή δμως ήρωτήθη- 
μεν έρωτώμεν:

1 ) Εΐναι ή δέν εΐναι άλη- 
6ές δτι είς τήν Τράπεζαν ύπη- 
ρετοΰν δακτυλογράφοι μέ δι
πλώματα άνωτάτων Σχολών, 
καί ξένων γλωσσών αί όποια ι 
δμως δέν κάμνουν άλλην έρ- 
γασίαν άπό τήν τής Δακτυ
λογ ράψου;

2) Μήπως τάς αύστηρό- 
τερον κρτθείσας πρόκειται νά 
χρησιμοποίηση ή Τράπεζα είς 
οίκονομολογικάς μελέτας εί'τε 
σήμερον, είτε είς τό προσεχές 
μέλλον;

3) Είναι ηθικόν καί δίκαι
ον νά βλέπωμεν τούς συνά
δελφους μας ταλανιζομένους 
δταν άζημιώτως διά τήν Τρά
πεζαν δύναται αΰτη νά τούς 
προσφέρη τήν βοήθειάν της;

Αυπούμεθα εΐλικρινώς καί 
αίσθανόμεθα βαθεϊαν πικρίαν 
άπό τήν ανωτέρω άπόφασιν 
διά τής όποιας παραγκωνί
ζονται είκοσι δύο συνάδελφοι 
οίκογενειάρχαι μέ βαρείας υ
ποχρεώσεις. Καί θέλομεν νά 
πιστεύωμεν δτι ή Διοικησις 
έπανεξετάζουσα τό δλον θέμα 
θά δικαίωση τάς απόψεις μας 
έκδηλώνουσα ενδιαφέρον δΓ 
έκείνους πού έδωσαν τόν έαυ- 
τόν τους είς τό "Ιδρυμα.

Τά ώρολόγια παρου
σίας Διο ιαήοεως - 
Κεντριαοϋ

Τί θά γίνη τέλος πάντων μέ 
αύτά τά ρολόγια; Σπάνια λει
τουργούν όλα κανονικώς. Πότε τό 
σύνολον τών ύτρολλή-λων Κεντρι
κού καί Διοικήσεως θά συνωθεΐ- 
ται σέ ενα άπό τά δυό, πότε θά 
πρασψεύγη στοΰ 6ο·ηθητικοΰ προ
σωπικού, αν λειτουργή καί άύ- 
τό, διά νά μπόρεση, νά δηλώση 
τήν ‘έγκαιρη προσέλευή, του. Συ
νωστισμός, αταξία, πού δέν δι
καιολογείται. Έρωτώμεν. Ποιος 
είναι ό υπεύθυνος διά τήν συχνή 
αυτήν Ανωμαλία; Ή έπιχείρηση 
ή ή υπηρεσία Τραπέζης πού έ
χει άναλάβ-ει τήν συντήρησή 
τους; Ποιος ελέγχει τούς υπευ
θύνους; Εΐναι τό γεγονός είς 
γνώσιν του; Έκτος εάν είναι έ
νας τρόπος (ευφυής σύλληψις καί 
αυτή τών καταλοίπων τοΰ Απώ
τερου καί προσφάτου παρελθόν
τος) διά τήν πρόωρη, προσέλευ
ση τών υπαλλήλων. Ό ατυχέστε
ρος όμως καί καθόλου άποδοτι- 
τιικάς.

Κυνηγόi βραβείων
Ακατανόητοι ώρισιμένοι διευ- 

θυνταί ύπακατα,στημάτων. ’Ενώ 
τά λοιπά γειτονικά υποκαταστή
ματα έμιείωσαν (κ,αί έγινε είς τά 
πλεΐστα μέρη της χώρας) τά Α
πογεύματα είς δύο αυτοί έννο- 
οΰν (δέν χαρακτηρίζ,ρμεν τόν βα
θμόν ευφυΐας τής πράξεώς των) 
νά διατηρούν τά τρία εργάσιμα 
απογεύματα, μολονότι, είς τάς 
περισσότερός περιπτώσεις καί τά 
ύποκαταστήιματα τών λοιπών έμ- 
ποριικών Τραπεζών δέχονται τήν 
μείωσιν. Τί επιδιώκουν οί κύριοι 
αυτοί μέ τήν αναχρονιστική τους 
συμπεριφορά; Κανένα βραβείο; 
Άπεδείχθή διμως ότι αύτή, ή συμ
περιφορά αλλού οδηγεί, άφοΰ ή 
νοοτροπία στην οποία βασίζεται 
δέν είναι έκείνη πού άναδεικνύει 
τούς πραγματικά άξιους, Διευ- 
θυντάς τής Τραπέζης. "Ας ρίξουν 
μιά ματιά σέ προηγούμενες πα
ρόμοιες «αυστηρότητες»

"Οσοι δέ είναι στά πρό
θυρα τής εξόδου τους νά ά- 
φίσουν τούλάχιστον μιά καλή Α
νάμνηση καί όχι νά πάρουν τό 
βραβείο τής περιφρονήσεως καί 
τής δυσφορίας τών υπαλλήλων 
τους. ’Ανεξαρτήτως δ:μως, τού
των, ή Διευθυνσις Προσωπικού 
πιστεύομεν ότι θά έπέμβη καί θά 
δώση τάς ένδεικνυομένας φιλο- 
ϋπαλληλικάς λύσεις, δεδομένου 
δτι δέν θίγονται τά συμφέροντα 

τής Τιραπεζης.



ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ 

ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Μεγάλη συγκέντρωσις των « 115 » — ’Αμφισβητείται 
τό δικαίωμα τοϋ κ. Ύπουργοϋ —Τό θέμα στη Βουλή.

Σέ όξύτοίτη ψάσι είσήλθε τό έρ-

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΝ ΖΗΤΗΜΑΤΟΝ ΜΑΣ
ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ

γατοϋπαλληλικό συνδικαλιστικό θέ
μα της Χώρας. Οΐ «115» συνεργα- 
ζάμενες οργανώσεις σέ μεγάληι π(χν- 
εργατική συγκέντρωση, την όττοίαν 
ώργάνωσαν στίς 12 τρέχοντος στο 
θέατρο «Άκρΰπόλ» για τό ασφαλι
στικό θέμα, ασκησοα/ δριμύτατη κρι
τική κατά τοΰ ύπουργοϋ Έ,ργασίας 
κ. Γ. Μπακατσέλαυ, τον όττοΐον κα
τηγόρησαν ότι άκολουθεΐ άντιδη,μο- 
κρατική τακτική στους διορισμούς 
των νέων διοικήσεων των ασφαλιστι
κών οργανισμών. Στο ψήφισμα "πού 
ένέκρινε ή συγκέντρωση ύπογραμ- 
μίζεται άτι θά καταγγελθούν οΐ ε
νέργειες τού κ. ύπουργοϋ στο Διε
θνές Γραφείο ’Εργασίας καί στις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ζητεί
ται επίσης ή άινάκλησι των διορι
σμών καί ή ικατάργησι των αμοιβών 
προς τά ιμέλη τών διοικήσεων.

ιΓιά τό θάμα τών διορισμών καϊ 
γενικώτερα τοΰ Εκδημοκρατισμού τού 
συνδικαλιστικού κινήματος, ή εκτε
λεστική ’Επιτροπή τών «115» όρ- 
γοινώνει τήν προσεχή Εβδομάδα πρές 
κόνφερανς μέ τούς Εκπροσώπους τού 
Ελληνικού και ξένου τύπου.

Τό Ταμεΐον Υγείας ’Εθνικής Τρα- 
πέζης, κυκλοφόρησε τελευταίως οπό 
^Κέντρο ικαΐ τήν ’Επαρχία, ένα εξαι
ρετικά χρήσιμο μικρό τεύχος, Τό 
τεύχος αυτό, περιλαμβάνει οδηγίες 
γιά τον τρόπο παροχής περιθάλψε- 
ως στά μέλη καί περιέχει λεπτομε
ρές καί αναλυτικό τιμολόγιο τών νέ
ων ιατρικών αμοιβών.

ΕΤναι ή πρώτη φορά πού έκδίδε- 
ται ένα παρόμοιο βιβλιαράκι. Πρα
κτικό, εύχρηστο, καί τόσο απαραί
τητο γιά κάθε μέλος, όπως μπορεί 
νά κρίινη κανείς, μέ τήν πρώτη, μα
τιά. Ή εκδοσί του άποτελεΐ ένα από 
τα μέτρα που εφαρμόζει άπό καιρό 
τό Διοικητικό Συμβούλιο τού ΤΥ- 
ΠΕΤ, στα πλαίσια τής μεγάλης 
προσπάθειας γιά τήν παροχή άρ
τιας καί (ολοκληρωμένης, άπό κάθε 
πλευρά, περιθάλψεως.

’Έπειτα άπό τή σχετική απόφα
ση τών Υπουργών Οικονομικών, 
Κοινωνικής Προνοίας καί Εργασίας, 
μέ τήν οποία καθωρίσθησαν οΐ νέες 
ιατρικές αμοιβές, ή δημοσίευσ! τους, 
σέ άντιπαράθεσι μέ τις ίσχύουσες 
προηγουμένως, δείχνει αμέσως τις 
σοβαρές αύξήσεις πού πραγματο- 
ποιήθησαν καί τις ανάλογες επι
πτώσεις στα οικονομικά τοΰ Ταμεί
ου μας. Άπό τό γεγονός αυτό, έ- 
πιβάλλεται ή ακριβής γνώσις τών 
νέων αμοιβών άπό δλα τά μέλη, ώ
στε νά προστατεύωνται άπό κάθε 
τυχόν άκμετάλλευσι ικαΐ νά είναι σέ 
θέσι νά απαιτούν τά δικαιώματά 
των. Άπό τήν άλλη πλευρά δμως, 
καλούνται νά σταθμίσουν τις ύπο- 
χρεώσεις των Εναντι τού Ταμείου οΐ 
όποιες Επειτα μάλιστα άπό τά νέα 
οικονομικά βάρη, γίνονται σοβαρό
τερες. Πρέπει νά κατανοηθή άπό ό
λους μας δτι 'κύριος προασπιστής 
τών συμφερόντων τού ΤΥΠΕΤ είναι 
ό κάθέ ήσφαλισμένος. Καί δτι είναι 
άδ'ύνατον και τά πλέον εύστοχα καί 
ένδ-εδειγμένα μέτρα νά Αποδώσουν, 
χωρίς τή συνδρομή καί ύποστήριξ,ί 
του. . .

Πρωταρχική ύποχρέωσι τού ήσψα- 
λισιμέναυ είναι ή πιστή, ή σχολαστι
κή τήρησι τού Κανονισμού Περιθάλ- 
ψεως. Τό βιβλιάριον ασθένειας, άπο
τελεΐ τήν προϋπόθεσι παροχής οΐασ- 
δήποτε περιθάλψεως. Είναι μία άπό 
τις πιο έπιτυχεΐς ενέργειες τοΰ Δι
οικητικού Συμβουλίου. Σαν βασική 
προϋπόθεσι παροχής περιθάλψεως έ- 
φαρμόζεται μέ άριστα αποτελέσμα
τα σέ όλες τις προηγμένες στον το
μέα τής δημοσίας υγείας Χώρες. 
Είναι κατ’ αρχήν εξαιρετικά χρήσι
μο στά ’ίδια τά μέλη τού Ταμείου. 
Άνά πάσαν στιγμήν, εμφανίζει μιά 
πλήρη εικόνα τής υγειονομικής κα- 
ταστάσεως, ύποβοηθεΐ τον θεράπον
τα ιατρό στήν σωστή διάγνωσι καί 
τον καθορισμό τής ένδεικνυομένης 
θεραπείας. Αλλά καί οπή διεύθυνσι 
τού Ταμείου καί τά αρμόδια όργανα 
ελέγχου, παρέχει την ευχέρεια τής 
γενικής παρακολουθήσεως τών ια
τρών, ώς π,ρός τά μέσα πού χρησι
μοποιούν κατά τήν περίθαλψι τών 
μελών και τον τρόπο αντιμετωπίσε- 
ως τής Ασθένειας. Απαραίτητη Ε
πομένως ή πλήρης καί συνεχής ένη- 
μέρωσί του. Συμπλήρωμα τού βι
βλιαρίου ασθένειας είναι το συντα- 
γολόγιον γιά τήν παρακαλούθησι τής 
φαρμακευτικής αγωγής.

Βασική έπίσης ύποχρέωσι τών με-

Άπό Τραπεζοϋπαλληλικής πλευ
ράς, άντίδρασι έξεδηλώθη έκ μέ
ρους τοΰ Συλλόγου Υπαλλήλων 
’Εμπορικής Τραπέζης καί άπό τήν 
διοίκησι τής ιδίας Τραπέζης.

Μέ ταυτόσημο Εγγραφο προς τό 
Ύπουργεΐον ’Εργασίας, καλείται ό 
κ. Υπουργός, σύμφωνα μέ γνωμά- 
τευσι τοΰ διακεκριμένου νομικού ,κ. 
Βαμβέτσου, νά άκυρώση τήν πράξι 
διορισμού τής διοκήσεως τού Επι
κουρικού Ταμείου διότι δέν Εχει πα
ρόμοιον δικαίωμα, δεδομένου δτι 
τούτο δέν είναι Ν.Π.Δ.Δ. άλλα Α
ποτέλεσμα συμβάσεωις Τραπέζης - 
Προσωπικού, ικαΐ προειδοποιείται δτι 
σέ περίπτωσι μη άνακλήσεως τής 
άποφάσεώς του, θά γίνη προσφυγή 
στο Συμβούλιου Επικράτειας.

Έν τώ μεταξύ κατετέθη άπό 
βουλευτάς Ερώτησι προς τον κ. Ύ- 
ποργό ’Εργασίας μέ τήν όποια κα
λείται νά δώση εξηγήσεις γιατί α
γνόησε τις προτάσεις τών πρωτοβα
θμίων οργανώσεων καί γιατί ευνοή
θηκαν άνθρωποι πού είναι υπεύθυ
νοι γιά τήν άντιδημοκρατική άνωμα- 
λΐα καί δέν Εχουν καμμιά αντιπρο
σωπευτική ιδιότητα.

λών είναι ή ορθή καί λογική χρήσις 
τών κάθε είδους παροχών ικαΐ ή α
ποφυγή κάθε περιττής δαπάνης. Τό 
Διοικητικό Συμβούλιο τοΰ ΤΥΠΕΤ, 
πολύ σωστά κρίνει απαραίτητο πρός 
τό συμφέρον τής υγείας τών ήσφα- 
λισμένων καί τών οικονομικών τοΰ 
Ταμείου, τήν επιλογή τακτικού πα
θολόγου καί τήν άνάθεσι εύρυτέρου 
ρόλου στίς σχέσεις του μέ τά μέλη, 
ώστε νά άποβή σύμβουλος ,κα! τού 
Ταμείου καί τοΰ μέλους. ‘Ο παθο
λόγος ιατρός, μόνον όταν εχη πλή
ρη γνώσιν τής ύγιεινής καταστάσε- 
ως τοΰ ασθενούς ενεργεί γρήγορα 
καί σωστά, εκλέγει, και προτείνει τά 
κατάλληλα μέσα θεραπείας, αποφεύ
γει άστοχες ενέργειες, μέ δυσάρε
στα πολλές φορές αποτελέσματα, 
ταλαιπωρίες καί άσκοπες δαπάνες.

Τέλος έπιβεβλημένον καθήκον τών 
μελών είναι ή άμεση κοπαγγελία 
στη διεύθυνσι τοΰ Ταμείου κάθε πα- 
ραβάσεως, παραλείψεως, ή έσφαλμέ- 
νης Ενέργειας άπό όποιονδήπατε καί 
αν προέρχεται. . .

Μέ τις νέες αυξήσεις τών ιατρι
κών τιμολογίων καί τών παροχών 
πρός τά μέλη, ή Ετήσια έπιβάρυνσι 
τού Ταμείου θά άνέλθη, όπως πλη- 
ροφοραύμεθα, στο ένα τέταρτο πε
ρίπου τού προϋπολογισμού του. Σέ 
πολλές περιπτώσεις, οί νέες τιμές 
τών ιατρικών Αμοιβών, ύπερβαίνουν 
τις καθωρισμένες, μέ τή σχετική ύ- 
πσνργική άπάφασι. Αυτό άποδεικνύ- 
ει δτι προκειμένου νά εξασφάλιση 
ή διοίκησις τού Ταμείου περίθαλψι 
ανώτερου επιπέδου μέ τή συνεργα
σία ιατρών άρτιας Επιστημονικής 
καταρτίσεως καί πείρας, δέν έδίστα- 
σε νά λάβη γενναίες αποφάσεις. 
Γιατί πιστεύει δτι τό ΤΥΠΕΤ μπο
ρεί νά γίνη ό πραγματικός προστά
της τής ύγείας όλων μας, σύμφωνα 
μέ τις απαιτήσεις τής σύγχρονης Ε
πιστήμης καί νά Επιτυχή τήν ολοσχε
ρή κάλυψι όλων τών δαπανών περι- 
θάλψεως. Αρκεί νά μην δηιμιουρ- 
γοΟνται υπερβάσεις, σπατάλη, πε
ριττά Εξοδά. Πράγμα πού μόνον μέ 
τή θετική συμβολή καί τήν ,κατανό- 
ησι όλων τών μελών μπορεί νά Επι^- 
τευχθή. . .

(Συνέχεια έκ τής '2ας σελίδας)
τού κ. Προέδρου τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ. σα
φείς εξηγήσεις, σημειωιθείσης τής μή 
δυνατότητας παρεμβάσεως τών διοι
κητικών οργάνων τού Ταμείου εις τά 
καθήκοντα τών ιατρών της Επιτρο
πής.

Έξ άλλου κατέστη γνωστόν δτι, 
ϋπά τής Εξεταστικής Επιτροπής, είς 
ήν Ετέθη ύπ’ δψιν ή διαμαρτυρία τού 
κ. Παππά Εδηλώθη έγγράφως πρός 
τό Δ.Σ. τού Ταμείου, δτι τά περι
στατικά τής έξετάσεως δέν ελαβον 
χώραν λόγιψ δυσπιστίας πρός τό 
πρόσωπον τού έξετασθέντος, αλλά, 
ώς γίνεται Επί όλων τών άσθενών, 
διά τήν μόρφωσιν γνώμης Επί Ενδε
χομένων ετέρων παθήσεων αύτοΰ. 
Είδικώτερον 6έ περί λουτροθεραπεί
ας ή Εξέτασις αποβλέπει είς τό νά 
δσθή ή κατεύθυνσις διά τούς Εχοντας 
άνάγκην αυτής, ήτοι ποϊαι πηγαί

ΟΪ ΆΠΟΔΥ0ΕΜΤΙΖ 
ΥΜΆΕΆΕΆ0!

Στίς 11.10.64 Εγινε συγκέντρωση 
στο θέατρο «Κεντρικό» τών άπό τοΰ 
1945 καί πέραν άπτολυθέντων ύπαλ- 
λήλων τού Δημοσίου καί τών διαφό
ρων ’Οργανισμών. Σ’ αυτήν Ελαβαν 
μέρος έκτος τών ενδιαφερομένων υ
παλλήλων, καί Εκπρόσωποι πολλών 
Έργατοϋπαλληλικών ’Οργανώσεων 
(μεταξύ τών όποιων καί τού Συλλό
γου Υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τρα- 
πέζης), καθώς και πολλοί βουλευ- 
ταί δλων τών πολιτικών παρατά
ξεων.

Στήν άρχή, ό Πρόεδρος τής Έ- 
νώσεως τών άπολυθέντων υπαλλήλων 
κ. Άθ. Μακρής ανέπτυξε λεπτομε
ρώς πώς Εχει τό ζήτημα τής κατη
γορίας αυτής τών ύπαλλήλων, πού 
άπελύθησαν σέ περιόδους ανωμαλί
ας, αποκλειστικά καί μόνο γιά τις 
πολιτικές τους πεποιθήσεις, καί ζή
τησε άπό τήν Κυβέρνηση νά προ- 
χωρήση, σύμφωνα μέ τίς Επαγγελίες 
της, στήν άρση αυτής τής κατάφω
ρης, κραυγαλέας ικαΐ απάνθρωπης α
δικίας, πού ερριξε στη δυστυχία χι
λιάδες οικογένειες.

Ή δικαίωση μονάχα Εκείνων πού 
απολύθηκαν μετά τό 1952, σύμφω
να μέ τήν απόφαση πού πήρε τό 
Υπουργικό Συμβούλιο στις 2.10.64, 
δέν λύνει βέβαια τό πρόβλημα, για
τί δέν ικανοποιεί παρά ένα ποσο
στό 1 - 2% μονάχα τών άπτολυθέντων 
ύπαλλήλων. Οΐ υπόλοιποι, ή συν
τριπτική πλειονότητά τους, δηλ. τά 
98% άπό αυτούς μένουν Εξω άπό 
κάθε δικαίωση.. Αλλά, όπως πληρώ
νοντας κανείς 1 - 2% τού χρέους του 
δέν Εξοφλεί, Ετσι καί ή Κυβέρνηση 
δέν μπορεί βέβαια νά ισχυρισθή δτι 
έξεπλήρωσε τίς υποσχέσεις της στο 
ζήτημα αυτό, ικανοποιώντας ποσο-

Άπό τήν περιοδική εκδο- 
σι «Κατασκηνωτικοι Παλ
μοί» πού έκδίδεται άπό τίς 
Κατασκηνώσεις τοΰ ΤΥΠΕΤ 
αναδημοσιεύομε άρθρο τοϋ 
Κοινοτάρχου κ. Κωνσταντί
νου Σμπώκου.

Θεωρώ καί φέτος σκόπιμον νά πώ 
καί πάλιν τήν 'γνώμη μου, δσον 
αφορά τήν ουσιαστική προσφορά τής 
κατασκηνώσεως πρός τά παιδιά, 
καί τήν έκ .της σωματικής άσκήσεως 
Εκτός άπό τήν έκ τής ιδιαιτέρας πε- 
ριποιήσεως αΰξησιν τού βάρους 
καί τήν Εκ -τής σωματικής άσκήσεως 
τόνωσιν τού σώματος.

Ή Επιμονή μου καί αυτήν τήν 
φοράν νά τονίσω ώς σπουδαιοτέιραν 
καί άξίαν πολλής προσοχής, τήν 
προσφοράν τής ομαδικής καταοκη · 
νωτικής ζωής στήν ώρίμανσιν τού 
ψυχικού οικοδομήματος τού παιδιού, 
καί τήν όμαλήν έξέλιξιν τού συναι
σθηματικού του κόσμου, πηγάζει έκ 
τής Ενοχλητικής γιά τούς γνωρίζον
τας τήν ουσίαν τών πραγμάτων, αλ
λά καί αναχρονιστικής άντιλήψεως 
πολλών γονέων, δτι μοναδικός σκο
πός καί βασική προσπάθεια τής 
κατασκηνήσεως πρέπει νά είναι ή 
ύπερσίτισις καί ή έκ ταύτης εις βά
ρος αΰξησις τών κατασκηνωτών.

Δέν άρνοΰμαι δτι είναι άναγκαΐον 
νά λαμβάνεται, — καί λαμβάνε-

ένδείκνυνται διά τήν πάθησίν των. 
Συμπληρώνει δέ ή Εκθεσις τών ια
τρών, δτι, πλειατάκις, εις ασθενείς 
προσερχομένους διά ρευιματοπάθειαν 
διεπιστώθησαν έκ τής «κλινικής καί 
Εργαστηριακής Εξετάσεως, άλλαι πα
θήσεις σοβαιρώτεραι, πού ή τυχόν 
λουτροθεραπεία θά είχε λίαν δυσμε
νείς συνέπειας.

Φρονούμεν δτι, αί οΰτω διδόμεναι 
Εξηγήσεις άποκαιθιστοΰν τά πράγμα
τα εΐςτήν πραγματικήν των θέσιν, 
τήν άνάλογον πρός τό άναμψισβή- 
τητον ύψος ήθους τού Δ.Σ. καί τών 
στελεχών τού Ταμείου, τά όποΐα, 
ώς εχοντα πλήρη συναίσθησιν τής 
ΰψιηλής των αποστολής, δέν ήτο δυ
νατόν νά αδιαφορήσουν πρό αιτήμα
τος παντός συναδέλφου καί δή δια- 
κριθιέντος πολυιμερώς ώς ό κ. Χρ. 
Παππάς.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΣ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»

Συνήλθε τό συν- 
έδριον της ΟΤΟΕ 
διά τήν τροποποϊη- 
σιν τοΰ καταστατι
κού

Την 9ην τρέχοντος, συνήλθε τό 
Συνέδριον τής ΟΤΟΕ τό όποιον 
προέβη εις τήν τροποποίησιν τού 
ίΚαταστατικού, σύμφωνα μέ τις δια
τάξεις τού νέου Νόμου περί σωμα
τείων.

Άπό τίς τροποποιήσεις, τίς ό
ποιες έπρότεινε τό ’Εκτελεστικόν 
Συμβούλιον, Εγινε δεκτή., ή άφορώ- 
σα τον τρόπον έκπροσωπήσεως τών 
Συλλόγων - Μελών (1 αντιπρόσω
πος άνά 100 μέλη) Ενώ άπερρίφθη 
ή πραταθεΐσα τροπολογία πε,ρί κα
θορισμού τών μελών τού Εκτελεστι
κού Συμβουλίου, είς τόσα, όσα και 
οί Σύλλογοι.

Ή τροποποΐησις τού Καταστα
τικού ύπήρξεν τό μόνον θέμα τής ή- 
μερησίας διατάξεως καί ώς έκ τού
του άλλα θέματα δέν συνεζητήθη- 
σαν.

στο 1 - 2% άπό τούς υπαλλήλους 
αυτούς.

(Πρέπει νά προχωρήση στην ολο
κληρωτική, χωρίς Εξαιρέσεις καί χρο
νικούς διαχωρισμούς, ίκανοποιήση 
τού δικαιότατου αύτοΰ αιτήματος 
τών άπτολυθέντων ύπαλλήλων.

Μίλησαν Επειτα οί παριστάμενοι 
βαυλευτα! (οΐ περισσότεροι άνήκαν 
στήν Ε.Κ.), πού τόνισαν ότι θεω
ρούν τό αίτημα αύτό δικαιότατο καί 
θά τό υποστηρίξουν ολόψυχα.

Τά ’ίδια είπαν καί ,οί Εκπρόσωποι 
τών έργατοϋποώληλιικών οργανώ
σεων.

ται, —■ αρκετή ψ,ραντίς, γιά τήν υ
γιεινή καί πλουσίαν διατροφήν τών 
κατασκηνωτών, γιά τήν ποιρτικώς 
καί άπό ειδικόν ιατρόν ήλεγμένην 
θερμιδικώς ύπεραρκετή γιά τον αύ- 
ξανόμενον παιδικόν οργανισμόν τρο
φήν. Τό Ταμεΐον Υγείας δαπανά τε
ράστια ποσά διά τον σκοπόν αυτόν, 
πολλά πλέον άπ’ όσα άλλαι κοττα- 
σκηνώσεις, ό δέ Επί τούτφ Εντεταλ
μένος Σύμβουλος; κ. Λίπινας, Εχει 
άπορροφηθή εις τήν προσπάθειαν 
τής άρτιας διατροφής τών κατασκη
νωτών, τής όποιας προσπάθειας τά 
αποτελέσματα εύκολον ν’ αξιολογη
θούν καί ούδεΐς μπορεί ν’ άμφισβη- 
τή,ση δτι είναι άξΐόλογα.

Έξ άλλου μιά τέτοια προσπά
θεια είναι δυνατόν νά καταβληθή καί 
θά πρέπει νά καταβάλλεται άπό 
κάθε οικογένεια γιά τά παιδιά της, 
μέ ανάλογα ή και 'μεγαλύτερα ά,πο- 
τελέσμοοτα στην στενή Έννοια τής α
ριθμητικής είς κιλά βάρους πρόοδον 
τών παιδ'ΐών της1.

Εκείνο όμως τό όποιον δέν δύνα- 
ται άσονδήποτε φιλότιμη καί Επί
μονος καί αν είναι, νά προσφέρη ή 
στενή οίκογενεική ανατροφή στην 
προοδευτικήν καί εξελικτικήν ώρί- 
μανσιν τού Εγώ καί τού συναισθη
ματικού κόσμου τού παιδιού, είναι 
ή -ομαλή καί φυσιολογική Επαφή του 
σέ μιά κοινωνική ομάδα, καί ή σνά- 
πτυξις ύγιών σχέσεων μέ τούς όμοι
ους του, ώς καί κυρίως ή συναίσθη- 
σις τών καθηκόντων του Ένοη-τι τού 
συνόλου, Ενώ συνήθως στο οικογε
νειακό περιβάλλον μαθαίνει ν’ άπο- 
λαμβάνη σχεδόν μόνον δικαιωμάτων, 
αφού ή μητρική στοργή, ή παθολο
γική προσήλωσις στο παιδί, ή, ύπερ- 
βάλλουσα αγάπη ικαΐ ή αδυναμία τών 
γονέων, συντελεί ώστε τό παιδί νά 
καθηλωθή στά αρχικό Εγωκεντρικό 
στάδιο τής βρεφικής ήλικίας.

Στήν κατασκηνωτικήν κοινω
νίαν, μέ τήν προαγωγήν τής άμίλ- 
λης καί τής άναπτύξεως φιλίας μέ
σα σ’ Ενα φυσικό άμορφο φόντο, ω
ριμάζει συναισθηματικά ικαΐ βελτιώνει 
σέ ικανό βαθμό τήν ένωτική του ι
κανότητα μέ τον πλησίον, άποφευ- 
γομένου τού κινδύνου πού πολλάκις 
Εκκολάπτεται στο αυστηρό οικογε
νειακό περιβάλλον, νά γίνη τό παιδί 
Ενδοστρεφής τύπος ή μέ τάσιν πρός 
απομόνωση και μοναχισμόν. Ή συν
αισθηματική «μοναξιά» άπό συνηλί- 
κους στο παιδί, είναι κατ’ Εξοχήν 
άνασταλτικός παράγων διά την ο
μαλήν έξέλιξιν τού χαρακτήριος καί 
δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα 
στά ήδη υπάρχοντα ποικίλα γιά τό 
παιδί. Ανάμεσα στον Ενα ικαΐ τον 
κανένα υπάρχει γιά όλους μας καί 
ιδιαίτερα γιά τον νέο, ενα άπειρο 
καί ενα αγεφύρωτο ψυχικό χάος.

Προαγωγαί
Μέ ταχύτατον ρυθμόν προχωρούν 

οί καθυστερημένες προαγωγές τών 
Ετών 1963 .καί 1964.Στίς Εργασίες 
τής άρμοδίας Επιτροπής, στην ο
ποία μετέχουν και οί πρόεδροι τών 
Συλλόγων, έπεκράτησε γενικώς 
πνεύμα δικαίας ικρίσεως, Εν άντιθέ- 
σει πρός τίς προαγωγές τών προη
γουμένων Ετών.

Υπολογίζεται δτι δλες οί προ
αγωγές θά Εχουν περοπωθή Εντός 
τού μηνάς.

’Οργανισμός
Ευθύς με,τά τό πέρας τών προ

αγωγών καί Εντός τού τρέχοντος μη
νάς, άρχίζουν οί Εργασίες τής συ- 
σταθείσης Επιτροπής γιά την σύν- 
ταξι τού νέου ’Οργανισμού Υπηρε
σίας τής Τραπέζης. Στήν έν λόγφ 
Επιτροπή μετέχουν καί οί Πρόεδροι 
τών Συλλόγων τού 'Προσωπικού.

"Οπως είναι γνωστόν, τά Διοικη
τικά Συμβούλια τών Συλλόγων εί
ναι άπολύτως προετοιμασμένα άπό 
τής άπόψεως τής μελέτης τών ζη
τημάτων πού απασχολούν τό Προσω
πικόν καί τά όποια Επιβάλλεται νά 
λυθούν ικαί νά κατοχυρωθούν μέ τον 
νέον ’Οργανισμόν.

Είναι βέβαιον δτι ό νέος 'Οργα
νισμός θά άποκαθιστά τήν πλήρη ή- 
θιικήν τάξιν, τον σεβασμό τής ιεραρ
χίας καί τήν άπόδοσι δικαιοσύνης 
καί δτι οί πολύχρονοι αγώνες γιά τό 
θεμελιώδες αυτό αίτημα θά εϋρουν 
οριστική δικαίωσι.

Θέμα ύπο τμημα- 
ταρχών

"Αρχισε ή προετοιμασία γιά τήν 
Εξέταση κατά περίπτωσιν τού θέμα
τος αυτού καί τήν ακριβή διαπίστω- 
σι τού ύψαυς τής δαπάνης, ή όποια 
θά βαρύνη τήν Τράπεζα έκ τής Ε
πί λύσεώς του.

Ή Συλλογική ‘Ηγεσία Εξακολου
θεί νά τοποθετή τό έν λόγφ ζήτημα,

Ούδεΐς άμφισβη.τεΐ, δτι ή κοινωνική 
άξία τού Ατόμου έξάρτάται κυρίως 
άπο τήν ένωτίικήν ικανότητα μέ τον 
πλησίον του.

Πολύς έξ άλλου γίνεται λόγος ά
πό σοβαρούς Επιστήμονας καί κυ
ρίως άπό τούς μελετητάς τής ψυχο
λογίας τοΰ βάθόυς καί της ψυχα- 
ναλύσεως γιά τήν αναγωγήν τών 
νευρώσεων ικαΐ ψυχώσεων σέ παιδι
κές αναστολές καί απωθήσεις, ώς 
καί είς την Επαναγωγή, ικαΐ καθήλω
ση σέ προγενέστερα στάδια ψυχι
κής καί συναισθήματιικής άναπτύ- 
ξεως τοΰ παιδιού.

Μέσα οπούς πολλούς συχνά Α
στάθμητους παράγοντες πού Επι
δρούν αποφασιστικά ή όλιγώτ'ερον 
σοβαρά στην άνάπτυξιν τού χαρα
κτήρας τών παιδιών, δύο 'θεωρώ βα
σικούς καί αναμφισβήτητα σπου
δαίους ώς άποτελούντας τον δίποδα 
τής κοινωνικής ϋποστάσεως τού α
τόμου. Πρώτον ή συναίσθησις τών 
δικαιωμάτων του καί δεύτερον ή ά- 
ναγνώρισις τών* καθηκόντων του. 
j<ai τά δύο αυτά θαρρώ πώς καλ
λιεργεί κατ’ Εξοχήν ή ομαδική κα- 
τασκηνωτική ζωή. "Οταν τό παιδί 
δέν άντιληφθή σωστά καί βαθειά δτι 
τά καθήκοντα μας είναι τά δικαιώ
ματα πού έχουν οί άλλοι έπάνω μας, 
ιού Εχει ήδη «κοπεί» τό ένα όπτό 
τά δύο «πόδια», στά όποια θά στη- 
ριχθή στη κοινωνία. 'Καί σέ μιά σα- 
ρανταποδαροΰσα μπορεί νά ξαναφυ- 
τρώνη τό κομμένο πόδι, άλλ’ δχι και 
καί στον άνθρωπο. "Εχει ήδη δη- 
μιουργηθεΐ μιά Επικίνδυνος αναστο
λή στο παιδί, πού δέν είναι βέβαιον 
πώς θά δυνηθή. σέ μεγαλύτερη ήλι- 
ικία νά τήν ξεπε,ράση.

Άλλα καί ή αλλαγή περιβάλλον
τος άπό τό στενό οικογενειακό η το 
πολυθόρυβο και άποπνικτικό πολ-

ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ

ΤΟ ΙΗ ΔΙΔΕΙ 
ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ 

ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ
Τό Ι.Κ.Α. θά χορηγήση είς τούς 

συνταξιούχους του, γιά τό τρέχον έ
τος, τις αποδοχές μισού 15θημ.έρου 
συντάξεως καί άπό τό προσεχές Ε
τος 1 965 πλήρες 1 δθήμερο, ώς Επί
δομα άδειας.

Νά λοιπόν πού τό Ι.Κ.Α. προβα
δίζει σέ μιά παροχή άπό τά κλα
δικά Ταμεία, τούλάχιστον τά τρα
πεζοϋπαλληλικά. ’Άν η παροχή εί
ναι ουσιαστική καί σέ πραγματικό 
ύψος, ανθρώπινη, μπορεί νά χαιρε- 
τισθή σάν άπαρχή γιά πραγματο- 
παίησι τών κοινωνικών σκοπών τών 
ασφαλιστικών οργανισμών.

μα καί σάν τέτοιο τό προτάσσει 
μεταξύ τών Επειγόντων ζητημάτων 
τού Προσωπικού.

'Ασφαλιστικόν
Προχωρεί μετά τής Επιβαλλόμενης 

προσοχής, τόσον έκ μέρους τής 
Τραπέζης δσον καί έκ ιμέρους τών 
Συλλόγων, ή Εργασία γιά τήν ένο- 
ποίησι τών Ασφαλιστικών Όργανι^- 
σ,μών.

Διά τήν άλακλήρωσιν τής τροπο- 
ποιήσειως τοΰ Κανονισμού τοΰ Λαγ) 
σμοΰ Έπικουρήσεως, απομένει μία 
άκρμη συνεδρίασις τής άρμοδίας ε
πιτροπής. "Ολες οί σχετικές τροπο
ποιήσεις, μεταξύ τών όποιων καί ή 
ίσοβιότης τής έπικουρήσεως είναι 
βελτιωτικά! διά τούς έξελθ'όντας καί 
έξερχαμένοιυς συναδέλφους.

Αιαφορα'ι έκ του 
άφανοϋςμισάου

Δέν δικαιολογούνται τυχόν Εντυ
πώσεις, οί όποιες Εδημιουργήθησαν 
άπό τήν δήλωσι τού Νομικού Συμ
βούλου τής Τραπέζης είς τό Διαιτη
τικόν Δικαστήριον, περί δήθεν συμ
ψηφισμού τής ληφθησομένης αΰξήσε- 
ως π,ρός τήν ληφθεΐσαν διαφοράν, 
δεδομένου δτι το θέμα τού «αφα
νούς μισθού» 3% σαφώς διαχωρίζε
ται άπό τήν διαμόρφωσι τοΰ ποσο
στού τών αναμενομένων γενικών αύ- 
ξήσεων.

Κατά συνέπειαν, οί διάφορες ανυ
πόστατες φήμες τών διαφόρων Α
νεύθυνων, μόνον βλάβην τής ΰποθέ- 
σεως άποφέρουν.

’Εκπαιδευτικόν
δάνειον

Ένεκρίθη ύπό τής Διοικήσεως ή 
καταβολή τού χορηγουμένου καθ’ έ
καστον έτος δανείου γιά τήν άντι- 
μετώπι-σιν τών Εκπαιδευτικών δαπα
νών.

Έπίσης Ενεκρίθη ή καταβολή τών 
Επιδομάτων είς τούς άριστεύσαντας 
μαθ'ητάς — τέκνα συναδέλφων, κα
τά τό παρελθόν σχολικόν έτος.

λάκις τής πόλεως, ατό δροσερό, ά
νετο και ευχάριστο τής Εξοχής, — 
μιας ιδιαίτερα ομορφής φύσεως ώς 
τής κατασκηνώσεως —, είναι μιά 
άλλη σοβαρά Επίσης προσφορά στό 
παιδί, μέ άμεση αντανάκλαση στον 
ψυχισμό του καί μέ αποτέλεσμα: 
έκλέπτυσιν συναισθήματος καί πρό
οδον καί καλλιέργειαν αισθήματος 
καί χαρακτήρος. Είμαστε φτειαγμέ- 
νοι κατά τέτοιο τρόπον πού ή αντί
θεση, ικαΐ ή αλλαγή είναι ικανή νά 
μάς δώση μιά Εντονη Απόλαυση καί 
ωφέλεια, Ενώ ή κατάσταση καθ’ έ- 
αυτή,ν δέν μάς δίδει παρά Ελάχιστη.

’Ακόμη νομίζω πώς τό ομαδικόν 
πνεύμα πού Επικρατεί στήν κατα
σκήνωση, οί κοινές Εκδηλώσεις, καί 
ή μεταξύ τών κοπασκηνωτών Ανα
στροφή ικαί συχνή Επαφή αποτελούν 
γνωστή πηγή ίκανοποιήσεως και ι
διαίτερης χαράς γιά τούς μικρούς 
«πολίτας» τής «κοσασκηνωτικής μας 
κοινωνίας».

"Εχω τήν γνώμη, — λέγει ό Γκο- 
γικάλ —, πώς τό νά μοιράζεται κα
νείς τίς 'σκέψεις, τά συναισθήματα 
καί τίς Εντυπώσεις του ;μέ τούς άλ
λους, σ’ ένα ευρύτερο άλλα καί ο
μοιογενές περιβάλλον είναι μιά άπό 
τις μεγαλύτερες ευτυχίες πάνω1 στή
γή·

"Αν Επιμένω μετ’ Εμφάσεως στή 
πλευρά αυτή τής προσφοράς τών 
κατασκηνώσεων καί ίδίφ μιάς ώς τού 
Τ.Υ.Π.Ε.Τ., δπου γίνεται προσεγμέ
νη καί συστηματική εργασία,, είναι 
γιατί τήν θεωρώ άνεπιφύλακτα ώς 
τήν σπουδαιοτέραν και πρωτίστως 
ένδιαφέρουσαν. ‘Η έπί τριετίαν Ε
παφή μου μέ τούς κατασκη,νώτας και 
τούς γονείς των, ώς κοινοτάρχου 
Γραμματείας τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ., άλλά 
καί ή σπουδή μου στην Ιατρικήν 
καί ή έπ’ αρκετόν έντρύψηισις, σέ θέ
ματα σχετικά μέ τήν ψυχολογία τού 
παιδιού, τήν ώρίμανσιν της προσω
πικότητας καί τήν άνάπτυξιν τού 
’Εγώ, μοΰ δίδει τό δικαίωμα τής 
Επιμονής στή γνώμη μου καί μοΰ υ
παγορεύει τήν ανάγκην τής δημοσία 
έκφράσεώς της. Αλήθεια είναι άπο- 
γοητευτική ή σκηνή νά βλέπη κανείς 
παιδιά 12- 15 Ετών νά ομολογούν 
παρουσίφ τών γονέων των πώς ένφ 
5έν Εχουν κανένα παράπονο καί εί
ναι εύχαριστημένα άπό τήν κατα- 
σκηνωτική ζωή, έν τούτοις δέν μττο- 
0'θΰν νά μείνουν μακριά άπό τό σπί
τι των καί τήν μαμά των. . .

Νομίζοΰ πώς Εκφράζω τά συναι
σθήματα τών γονέων καί 'θεωρώ1 κα
θήκον τό νά εύχαριστήσωμεν τον 
Πρόεδρον κ. Μαικρήν καί τον Αρχη
γόν κ. Γιαννόπουλον γιά τήν άοκνον 
έπαγρύπνησίν των καί τίς ιδιαίτε
ρες προσπάθειες των και πρός αύ
τήν τήν κατεΰθυνσιν τής κατασκηνω- 
τιικής δραστηριότητος, μέ γνώμονα 
πάντα τήν βαθύτερη καί ούσιαστι- 
κώτερη προσφορά στούς κατασκη- 
νωτάς.

Κ. ΣΜΠΩΚΟΣ 
Κοινοτάρχης Γ ραμμαΤείας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΙΑΤΡ. ΑΜΟΙΒΩΝ

ΜΙΑ ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΗ ΕΚΑΟΣΙ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Οί ΰπάληλλοι της Εθνικής Τρα- 
πέζης τής 'Ελλάδος μετέχουν ολό
ψυχα στον εορτασμό τής επετείου 

τοϋ ηρωικού «0X1»

“ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ^
ώς θέμα ηθικής ταξεως γιά τό ιδρυ-


