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ΑΠ’ ΤΑ ΚΟΚΚΑΛΑ ΒΓΑΛΜΕΝΗ...
Σκληρός καί πολύχρονος 6 αγώνας, αμέτρητες σέ 

αίμα καί σέ υλικά αγαθά οί θυσίες πού χρειάσθηκαν 
γιά την αποτίναξη τοϋ ξενικού ζυγού καί την απε
λευθέρωση των πρώτων Ελληνικών εδαφών.

’Αλλά καί έπειτα από τό μεγάλο σηκωμό τού 21 
ή άπελευθέρωση καί ή ένωση με την μητέρα πατρίδα 
τών άλλων Ελληνικών περιοχών έστοίχισαν καί πά
λι αιματηρές θυσίες καί δταν ακόμη δέν χρειάστηκε 
ανοικτή ένοπλη επέμβαση τού ελευθέρου Ελληνικού 
κράτους.

’Από την κοινή αυτή μοίρα τών Ελλήνων δέν 
μπόρεσε νά ξεφύγη καί ή Κύπρος. "Ας έχουν έύ τώ 
μεταξύ επικρατήσει σ’ δλο σχεδόν τον κόσμο—ακόμη 
καί στις πιο καθυστερημένες περιοχές τής ’Αφρικής— 
οί αυτονόητες γιά τήν εποχή μας αρχές τής άνεξαρτη 
σίας καί αύτοδιαθέσεως τών λαών. "Ας ύπάρχουν— 
γέννημα δύο αλλεπαλλήλων παγκοσμίων πολεμικών 
συμφορών—διεθνείς οργανισμοί γιά τήν διατήρηση 
τής ειρήνης καί τήν επίλυση τών διαφορών μέ βάση 
ώρισμένες αρχές διατυπωμένες στά καταστατικά τους 
πού έχουν έπικυρωθή μέ πομπώδη επισημότητα άπό 
τά κοινοβούλια δλων τών ελευθέρων δυτικών εθνών. 
"Ας στηρίζεται ή πολυδιαφημισμένη ένότης τών ε
θνών αύτών—δπως τούλάχιστον διακηρύσσεται—α
κριβώς εις τήν πίστη γιά τις αρχές τού σεβασμού τής 
ελευθερίας καί τής αξιοπρέπειας τού ατόμου.

Τά ύψηλά ιδανικά ρίχνονται άπό τούς στυλοβά- 
τες τού «ελευθέρου» κόσμου στον κάλαθο τών αχρή
στων μόλις διαγραφή — άπό πολύ μακρυά έστω — ή 
πιθανότης νά διακυβευθή ένα μικρό καί αμφίβολο 
συμφέρον. Μέ απίστευτη ευκολία κυβερνήσεις «έλεύ- 
θερος τύπος», «προσωπικότητες» υποστηρίζουν τήν α
δικία καί τό ψεύδος, τήν απροκάλυπτη βία καί τό 
έγκλημα.

Οί βομβαρδισμοί, ’ιδίως ανυπεράσπιστων χωρίων 
τής Κύπρου άπό τούς διακριθέντας.,.διά τούς αγώ
νας των ύπέρ τών ιδανικών τού «ελευθέρου» κόσμου 
Τούρκους, προεκάλεσαν έκρηξη χαράς στή μεγαλύτε
ρη μερίδα τού ’Αγγλικού τύπου. Καί περιμένουν ύ
στερα άπό αύτό, πώς οί Κύπριοι ειδικά καί οί υπόλοι
ποι Έλληνες γενικώτερα, θά ύποκύψουν.

Ή μνήμη τών «συμμάχων» μας είναι πολύ αδύ
νατη. Λησμονούν πώς οί Έλληνες στάθηκαν άπτόη- 
τοι καί συνέτριψαν τις ορδές τού Μουσολίνι, δταν ή 
φασιστική βία είχε τρομοκρατήσει δλη τήν Εύρώπη. 
Καί δτι χωρίς δισταγμό αντιμετώπισαν τά ρομπότ 
τού Χίτλερ, καί στά βουνά καί στις πόλεις. Καί πώς 
τούς αγώνες αυτούς πολύ τούς ύμνησαν «οί μεγάλοι 
μας σύμμαχοι»!!!

"Ας αναπολήσουν τούλάχιστον αύτά τά πρόσφατα 
ιστορικά γεγονότα οί «σύμμαχοί» μας καί αν έχουν 
κόκκον λογικής, θά βγάλουν τά συμπεράσματα πού 
πρέπει.

Πώς λαός πού αποφάσισε νά άποκτήση τήν ελευ
θερία του αδιαφορώντας γιά τις θυσίες, στο τέλος 
τήν κερδίζει είς πείσμα δλων τών δολοπλοκιών τών 
Ισχυρών τής γής. Κατά συνέπειαν ή Κύπρος, μέ πολ
λά έστω «δάκρυα, αγώνες καί αίμα», θά γίνη ανεξάρ
τητη καί θά ένωθή μέ τήν μητέρα Ελλάδα. Καί οί 
νέοι Μέττερνιχ θά άποσβολωθοΰν.

ΣΥΝΕΣΤΗΟΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
)ΚατόπΊΛ/ άττοψάσεως τού κ. Διοι- 

κητοΰ συ νεστήθη επιτροπή 6ιά τήν 
τροποποίησην τοΰ ίσχύοντος ’Οργα
νισμού τήις Τραπέζης.

Τό γεγονός, Ιδεν είναι 'δυνατόν, πα
ρά νά τό χαιρετίση κανείς μέ ίκανο- 
ποίησιν καί ώς ένδεικτικόν τών δια
θέσεων τής νέας Διοικήσεως. Πλήν 
όμως τής θέταμεν ύπ’ όψιν δτι τό 
Προσωπικόν έχει κακήν πείραν άπό

τοιαύτας Έπιτροπάς. Κατά τό πα
ρελθόν μέχρι ικαί άποστολαί είς τήν 
Ευρώπην έγιναν καί ’Επιτροπαί συ- 
νεστήθησαν, άλλ’ ’Οργανισμός άκό- 
μή δέν έγινε.

Τ’ ανωτέρω δέν γράφονται διά ν’ 
άμφισβηιτήσωμεν τήν ιάξίαν τής άπο- 
φάσεως. Μόνον διά νά μην έπανα- 
ληφθοΰν τά σφάλματα τοΰ παρελ
θόντος.

ΑΠΟ ΤΙΣ " 115 „

ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΙ ΤΟΥ 

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΝΟΜ)ΑΙΟΥ
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ "ΑΚΡΟΠΟΛ,,

Τήν Δευτέρα 3 Αύγουστου έπρα- 
γματοποιήίθή μεγάλη συγκέντρωσι ς 
Διοικητικών Συμβουλίων καί Συν
δικαλιστικών Στελεχών τών «115» 
συνεργαζομένων ’ Ε μποροϋπαλληλ ι- 
κών οργανώσεων γιά τό θέμα τής 
ψηφίσεως τού ικατατεθέντος ύπό τής 
Κυβερνήσεως εργατικού Νομοσχεδί
ου, στο θέατρο Άκραπόλ.

‘Ο ενθουσιασμός καί ή μαχητικό- 
της τής συγκεντρώσεως υπήρξαν α- 
νευ προηγουμένου. Ή κοττάμεστη

πτωνται όλοι (ανεξαιρέτως οΐ εργα
ζόμενοι. ’Ακολούθως, ό κ. Χατζή βα
σιλείου έκάλεσε όλους τούς συνε
πείς συνδικαλιστές νά πάρουν μέρος 
στον μεγάλο αγώνα γιά τον εκδη
μοκρατισμό καί τήν εξυγίανση τοΰ 
Ελληνικού ’Εργατικού Συνδικαλι
στικού ιΚ ινήιμαιτος.

Τελειώνοντας, ό ικ. Χατζή βασι
λείου έκάλεσε τήν εργατική τάξη νά 
είναι άγρυπνη γιά νά μπόρεση νά 
άποκρούση κάθε κίνδυνο πού θά μπο-

Άπό τήν μεγαλειώδη συγκέντρωσι τών «115 » συνεργαζο
μένων οργανώσεων στο Θέατρο ’Ακροπόλ γιά τήν ψήφισι 

τοϋ Νομοσχεδίου.
ροΰσε νά άπειλήσηι τόσο' αυτή δσοάπό τούς έκπροσώπους τών εργα

ζομένων αίθουσα, έσείσθη (κυριολε
κτικά άπό τά χε ιροκροτή ματα1 καί 
τί-ς έπιδοκιμασίες προς τούς όιμιλη,- 
τές τής ήμερος. ‘Ο κ. ’Ορέστης Χα- 
τζηβασιλείου, πού ήταιν καί ό κεν
τρικός ομιλητής, είσηγήθη τό θέμα 
αφού προηγουμένως έκανε μια σύν
τομη παρουσίαση τοΰ νομοσχεδίου 
καί έτόνισε ότι αύτό έχει ανάγκη 
τρσπαποιήισεως άλλά τροποποιήσεως 
■στο καλλίτερο ικαί δχκ, δπως τείνει, 
προς τό χειρότερο ύστερα άπό τίς 
άφόιρητες πιέσεις επί τής (Κυβερνή- 
σεως άπό μέρους τών Γκωλντγου^ 
ώτερ, τού ’Εργατικού Κινήματος» 
δηλ. τών Μακρήδων ικλπ. —δήθεν— 
διαφωνούντων μ’ αύτούς ικαθώς καί 
τών διεθνών μεγαλόσχημων ύποστη- 
ριικτών τους.

Στην συνέχεια,, ό ήμιλητής έτό
νισε ότι οί «115» συνεργαζόιμενες 
οργανώσεις θ’ άναλάβουν έντονους 
αγώνες γιά τήν ψήφιση τοΰ νομο
σχεδίου στην αρχική, του (μορφή καί 
μάλιστα βελτιωμένου σέ ορισμένα 
σημεία κοτά τρόπον ώστε νά καλύ-

καί ολόκληρο τό "Εθνος.
Μέ τό ’ίδιο πνεύμα μίλησαν καί 

οί άλλοι ομιλητές, ικ.ικ. Μεσσλογγί- 
της ικαί Γαλανάπο,υλος ικαί στο τέ
λος, ή συγκέντρωσι ένεκρινε ψήφισμα 
μέ τό όποιο καταγγέλοντα ι οί έκ 
,μέρους τών ξένων συνδικαλιστών ε
πεμβάσεις -καθώς καί τών δήθεν «άν- 
τιπαλιτευαμόνων» Θεοδώρου, Τριαν- 
ταφυλλάκου ικαί Κυριακοπούλου καί 
άπεφάσκσε όπως -σέ περίπτωσι μ,ή 
έγκαιρου ψηφίσεως τοΰ νομοσχεδίου, 
πραγματοπο ιηθή συγκέντρωσι σέ ά- 
νοικτό χώρο, νά συγκληιθή, πανελλα
δική διάσκεψι ιστήν ’Αθήνα τήν 22 
ικαί 23 Αύγούστου καί ινά κηρυχθή 
24ωρη απεργία γιά τήν ιματαίωσι 
τού νόθου συνεδρίου τής ΓΣΕΕ, τήν 
3 Σεπτεμβρίου.

’Επίσης, πρό, -κατά καί στο τέπ 
λος τής συγκεντρώσεως, ό πρόεδρος 
τής Πανελληνίου ‘Ομοσπονδίας Σι
δηροδρομικών ικ. Γυφτάκης, άνέγνω- 
σε σωρείαν τηλεγραφημάτων συμ- 
παραστάσεως.

Μεγάλοι τραπεζικοί οργανισμοί 
του εξωτερικοί) ενδιαφέροντα) 
γιά επενδύσεις στην Ελλάδα

• Μέσω της Ε. Τ.Ε.Β.Λ.
Ζωηρό ενδιαφέρον γιά ενεργό συμ

μετοχή στην Ελληνική οικονομική 
άνάπτυξιν έξεδήλωσαν εκπρόσωποι 
μεγάλων Τραπεζιτικών οργανισμών 
τού ’Εξωτερικού, κατά τίς συνεδρι
άσεις τού συμβουλίου τής ’Εθνικής 
Τραπέζης Έπενδύαεως (Βιομηχανι
κής Άναπτύξεως. Πρόεδρος τής Ε- 
ΤΕΒΑ έξ,ελέγη άμσφώνως ό διοικη
τής τής ’Εθνικής Τραπέζης κ. Μαύ
ρος, α' αντιπρόεδρος ό ύποδιοιικη- 
τής ικ. Παρασκευόπουλος καί μέλος 
τοΰ διοικητικού συμβουλίου ό έπί- 
σης υποδιοικητής ικ. Γαζής. Στήν 
προσφώνησΐ του ό Μαύρος υπογράμ
μισε τίς επικρατούσες συνθήκες οι
κονομικής άνόδου καί νομισματικής 
σταθε-ρότητος καί εξέθεσε τίς άπό-

ψεις τής νέας διοικήσεως τής ’Εθνι
κής Τραπέζης επί τής άκολουθητέας 
πολιτικής στον τομέα τής άναπτύ
ξεως νέων βιομηχανικών μονάδων, κυ
ρίως μέ τήν προσέλκυσι αλλοδαπών 
κεφαλαίων, καί έπιχειρηματικής πεί
ρας. Οί παριστάμενοι εκπρόσωποι 
τών μετεχόντων όργανισμών τού Ε
ξωτερικού υπογράμμισαν τήν επιθυ
μία τους νά κάμουν περισσότερον 
ένεργό τήν παρουσία τους στον έλ- 
ληνιικό οικονομικό χώρο, μέσφ τής 
’Εθνικής Τραπέζης ’Επενδύσεων. Ή 
εκτελεστική επιτροπή τής Τραπτέζης 
έλαβε αποφάσεις γιά τήν διεξαγωγή 
τών εργασιών της καί ένέκρινε προ
τάσεις της Γενικής Διευθύνσεως γιά 
επενδύσεις.

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΟΛΜΗΝ

ΙΪ8 ΒΑΣΙΚλΙ ΠΡ0Υ10ΘΕΣΕΙΣ
Αί βασικαί προϋποθέσεις διά 

τήν έπιτυχίαν τής νέας Διοική- 
σεως είς τάς προσπάθειας της 
διά τον άναπροσανατολισμόν καί 
τήν έπέκτασιν τών δραστηριοτή
των τού Ιδρύματος έν δψει τών 
δημιουργουμένων συνθηκών έκ 
τής συνδέσεώς μας μέ τήν ΕΟΚ 
καί τής τάσεως προς διεθνοπσί- 
ησιν τών Τραπεζικών έργασιών, 
είναι, ώς έτονίσθη καί είς τό τε- 
λευταΐον ψύλλον τής «Τραπεζιτι
κής», δύο κυρίως: Ή άποκατά- 
στασις τής βαθύτατα διαταρα- 
χθείσης ηθικής τάξεως έν τη Τρα- 
πέζη καί ή -λογική, εντός τών 
πράγματι υφισταμένων δυνατοτή
των, ίκανοποίησις τοΰ αιτήματος 
τοΰ Προσωπικού διά τήν βελτί- 
σιν τής υλικής του θέσεως.

Ή πρώτη προϋπόθεσις συνί- 
σταται άψ’ ένός μεν είς τήν άπο- 
μάκρυνσιν έκ τών καίριων θέσε
ων τών προσώπων τά όποια υ
πήρξαν οί κύριοι συνεργοΐ τών 
βλαπτικών διά τό "Ιδρυμα πρά
ξεων καί παραλείψεων τής άπελ- 
θούσης Διοικήσεως, άψ’ ετέρου 
δέ είς τήν τοποθέτησιν ώς προϊ
σταμένων τών βασικών υπηρεσι
ακών μονάδων τών πλέον Ικανών 
καί καταλλήλων λειτουργών τού 
'Ιδρύματος άνευ, βεβαίως, πε
ραιτέρω καταπατήσεως τής βα
σικής, διά τήν εύρυθμον λειτουρ
γίαν τής Τραπέζης, αρχής τής 
Ιεραρχίας.

Θά ήτο άδικον νά λεχθή δτι 
ή νέα Διοίκησις δέν άντελήψθη 
τήν σημασίαν τής κατά τά ανω
τέρω προϋποθέσεως. Ή πλήρω- 
σις βασικών θέσεων, ώς ή Διεύ- 
θυνσις Προσωπικού καί αί γενό- 
μεναι έν συνεχείς μετακινήσεις, 
καθ’ δν τρόπον έγένοντο, όστοδει- 
κνύουν δτι έπιδιώκεται ένσυνει- 
δήτως ή είς τήν πληρεστέραν δυ
νατήν έκτασιν άποκατάστασις 
τής έπιβαλλομένης τάξεως είς 
τήν λετουργίαν τών κεντρικών υ
πηρεσιών.

’Εν τούτοις δέον νά ύπομνησθή, 
προς ύποβοήθησιν τής νέας Δι
ό ικήσεως, δτι ή πραγματοποίη- 
σις τών αλλαγών επιβάλλεται νά 
γίνη μέ ταχύτερον ρυθμόν, έγκα- 
ταλειπομένης τής σχετικής δι- 
στακτικότητος, καί είς μεγαλύ- 
τερον βάθος. 'Ο χρόνος είναι βα
σικός παράγων είς τήν δλην 
προσπάθειαν προς άνάπτυξιν τής 
δραστηριότητας τής Τραπέζης 
καί πρέπει νά γίνεται εντατική 
έκμετάλλευσίς του. Βεβαίως 
χρειάζεται περίσκεψις είς κάθε 
βήμα καί δέν πρέπει νά έπιδει- 
κνύεται αλόγιστος σπουδή ή προ- 
χειρότης, ’Αλλά άν τούς «προ- 
εξανισταμένους είς τούς αγώνας 
ραπίζουσιν» είναι έξ ’ίσου βέ
βαιον δτι καί οί βραδύνο ν
τε ς δέν στεψανοϋνται. 
"Ηδη έχει άπολεσθή πολύτιμος 
χρόνος καί επιβάλλεται ή έντα- 
σις τής προσπάθειας διά τήν 
έξουδετέρωσιν τής σχετικής ζη
μίας.

Έξ άλλου, ή τοποθέτησις ολί
γων, καταλλήλων έστω, «κεφα
λών», δέν είναι αρκετή διά τήν 
ορθήν λειτουργίαν τού μηχανι
σμού τής Τραπέζης. Καί είς τήν 
δευτέραν καί τήν τρίτην βαθμί

δα τής ίεραρχικής κλίμακας, ή 
ύπό τής άπελθούσης Διοικήσεως 
έπάνδρωσις τών σχετικών θέσε
ων έγένετο μέ κριτήρια οΰχί ύ- 
πηρεσιακά καί ώς είκός, μέ πρό
σωπα, τό όλιγώτερον, άδυνατοΰν- 
τα ν’ άνταποκριθώσιν είς τάς 
προβαλομένας άπαιτήσεις καί τά 
όποια λόγφ τών δεσμών μέ τούς 
πρότερον κρατούντας απέκτησαν 
δλας τάς κακάς συνήθειας έκεί- 
νων: Ραθυμίαν περί τήν έκτέλε- 
σιν τοΰ καθήκοντος των, εύλυγι- 
σίαν ένώπιον τών άνωτέρων των 
καί τών «ισχυρών» πελατών, ά- 
καμψίαν διά τούς κατωτέρους 
των καί μακιαβελικήν δ ι άβολη ν 
διά τούς ίσους των. Καί ύπό τσι- 
αύτας συνθήκας εΐναι βέβαιον δτι 
τίποτα το καλύτερο δέν μπορεί 
νά γίνη.

Έκτος τής αλλαγής τών προ
σώπων είς δλας τάς νευραλγικός 
θέσεις έπιβάλλεται καί άλλαγή 
τών μέχρι τοΰδε χρησιμοποιού
μενων μεθόδων. Καί εδώ, όφείλο- 
μεν νά όμολσγήσωμεν δτι δέν ε’ί- 
δομεν ακόμη σχετικόν δείγμα. 
"Ολαι αί υποθέσεις διεκπεραι- 
οΰνται βάσει τής αυτής νωχε- 
λοΰς διαδικασίας καί επάνω είς 
τά ίδια πρότυπα. Βεβαίως ή πα
ρούσα Διοίκησις έγκατεστάθη 
προ ένός καί ήμισεος μόλις μη
νάς, έν τούτοι ς έπρεπε νά ήρχι- 
ζον νά γίνωνται αισθητοί ώρι- 
σμέναι νέαι πνοαί άλλαγής (νο
οτροπίας ιδίως). Καί έλπίζομεν 
δτι αυται δέν θά βραδύνουν πε
ρισσότερον. Άν μή τι άλλο διά 
νά μή έπιχαίρουν τά θλιβερά λεί
ψανα τής παρελθούσης καταστά- 
σεως μέ τό γνωστόν τροπάριον 
«καί τί έγινε; Απλώς ήλθον τά 
έπάνω - κάτω».

'Η δευτέρα προϋπόθεσις ήτις 
πέραν δλων τών άνωτέρω έμφα- 
νίζει πρωταρχικήν σπσυδαιότητα 
εΐναι ή δι’ οίουδήποτε τρόπου 
παροχή οικονομικής ένισχύσεως 
είς τό Προσωπικόν. Έπί μακράν 
οί έργαζόμενοι είς τήν Εθνικήν 
Τράπεζαν έβλεπον μέ πικρίαν δτι 
αί άμοιβαί των ύπελείποντο άδι
κα ιολογήτως τών αμοιβών τών 
συναδέλφων των τών λοιπών με
γάλων Τραπεζών. Παραλλήλως 
παρετήρουν μέ άγανάκτησιν τήν 
κατά διαφόρους τρόπους διόγκω- 
σιν τών πόσης ψύσεως αμοιβών 
ώρισμένων «εκλεκτών» άνηκόντων 
είς τον κύκλον τής εύνοιας τής 
παλαιάς Διοικήσεως, ή όποια εΤ- 
χεν όριστικώς διαχωρίσει τό 
Προσωπικόν είς ύπεραμειβομέ- 
νους καί ύποαμει βομένους.

Τά δύο ταΰτα γεγονότα έδημι- 
ούργησαν μίαν πράγματι έκρη- 
κτικήν ψυχολογίαν, χαρακτηρι
στική ένδειξις τής όποιας ύπήρ- 
ξεν τό κύμα τής όργής, τό όποιον 
ήκολούθησε τήν αποτυχίαν, λόγφ 
τής εσφαλμένης έκτιμήσεως τών 
Διοικήσεων τών Τραπεζών, τών 
διαπραγματεύσεων διά τήν αΰξη- 
σιν τών αποδοχών.

'Όθεν έπι βάλλεται ή ταχύτα
τη παροχή έκ μέρους τής νέας 
Διοικήσεως θετικών άποδείξεων 
περί τοΰ υφισταμένου πράγματι 
ένδιαφέροντός της διά τήν οικο
νομικήν άνακούφισιν τών μο- 
χθούντων υπαλλήλων τοΰ ‘Ιδρύ-
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ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΝΟΘΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΓΣΕΕ

Τού κ. ΟΡ. ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Προς κατατοπισμόν των συναδέλφων άναδημοσιεύομεν 
αρθρον τοΰ Γεν. Γραμματέως τής Ομοσπονδίας Ηλεκ
τρισμού, άπο τό «Τραπεζικόν Βήμα» τής 27 7 64.

7σΒήμα Zcuv

"Η παράνομος Διοίικησις τής Γ. 
Σ.ιΕ'.Ε. μέ ουσιαστική ελλειψιν απαρ
τίας άπεφάσισεν την σύγκλησ.ν του 
15ου συνεδρίου της διά τήν 6ην 
Σεπτεμβρίου 1 964 εις την πολιν τού 
Πειραιώς.

Οϊ Μακρήόες αδίστακτοι και προ
κλητικό! όπως πάντα,, πρριφρονόν
τας τήν Πανελλήνιον εργατικήν ά- 
παίτησιν ίδιά ένα έλεύθερο1, ανόθευ
το καί Δημοκρατικό Συνέδριο, προ
χωρούν είς τιήιν συγκρότησιν τού 
Συνεδρίου των, διά να πλαστογρα
φήσουν άκόμη ίμιαν φοράν τήν ψήφον 
καί τήν θέλησιν των έργαζοιμένων διά 
νά μεταβάλουν ,μέ τον καταχθόνιον 
μηχανισμόν πού διαθέτουν, τήν πλει- 
οψηφίαν είς μειοψηφίαν.

Μπροστά είς αυτήν τήν διαγραψο- 
μένην κατάστασιν, τίθένται άμείλι- 
κτα ερωτήματα προς τήν ύπεύθυνον 
Κυβέρνηισιν, ή οποία διεκήρυξεν καί 
ύπεσχέθη τήν αλλαγήν καί εις τό 
συνδικαλιστικόν κίνημα, καθώς επί
σης επωμίζονται τεράστιας εύθύνας 
τά συνεπή καί προοδευτικά συνδι
καλιστικά στελέχη.

Δυστυχώς ή αλλαγή τής ηγεσίας 
τού εργατικού κινήματος δεν συντε- 
λεΐται ,μέ τήν προσωπικήν Ψήφον ε
νός έκαστου εργαζομένου, όπως τού
το συμβαίνει διά τήν εκλογήν μιας 
νέας πολιτικής Κυβερνήσεως ή τήν 
εκλογήν Δημοτικών άρχών, οπότε οί 
Μακ,ρήδες δεν ήτο δυνατόν νά συγ
κεντρώσουν ούτε τό 1 0% των εργατι
κών ψήφων. Είναι, γνωστόν, ότι άπό 
τάς 450.000 των οργανωμένων ερ
γατοϋπαλλήλων, ιμόνον 250 περίπου 
αντιπρόσωποι φθάνουν εις τό Πανελ
λαδικόν Συνεδρίαν τό όποιον και τε
λικούς εκλέγει τήν νέαν Διοικησιν τής 
ΓΣΕΕ.

Τώρα βάσει ποιας διαδικασίας 
καί κάτω άπό ποιας συνθήκας εκλέ
γονται οί ώς άνω αντιπρόσωποι, 
αύτό αποτελεί τό «μυστικό», των 
έπΐ χρόνια Διοιικούντων τής ΓΣΕΕ.

Αύτό τό «μυστικό τής επιτυχίας» 
των Μακιρήδων θά έπιχειρήσουιμε ν’ 
άποκρυπτογραφήσαυμιε, διά ν’ άντι- 
ληψθή καί ό μή όστασχολούμενος ιμέ 
τά συνδικαλιστικά πράγματα, ότι 
μόνον ιμέ νοθείαν καί βίαν εκλέγον
ται έπΐ σειράν ιέτών, οί άνθρωποι 
των Μποδοσάκηδων καί των κονδυ- 
λίων τής ’Εργατικής Εστίας, ώς «αν
τιπρόσωποι» των έργαζοιμένων.

Ό κ. Φ. Μακρής σαν «Εξυπνος» 
άνθρωπος πού είναι, σονέταξεν έναν 
όρκον πίστεως δικής του έμπνεύσεως, 
πού δέν τον προβλέπει ούτε τό Κα
ταστατικόν, ούτε ή Διεθνής των ’Ε
λευθέρων Συνδικάτων πού ανήκει η 
ίδια ή ΓΣΕΕ καί ζήτησεν 6Γ αύτοΰ 
τήν ικαθυπόταξιν είς αύτόν, όλων των 
ελευθέρων συνδικαλιστών.

Ώς ήτο φυσικόν κάθε υπερήφανος 
αγωνιστής τής ’Εργατικής Τάξε,ως 
σεβόμενος τον έ αυτόν του και τήν 
αξιοπρέπειαν του άπέρριψεν μετά 
περιφρονήσεως τον όρκον. "Αμεσος 
συνέπεια ή διαγραφή άπό τά ’Εργα
τικά Κέντρα τής συνδικαλιστικής 
Όργανώσεως πού εκπροσωπούσε 
καί άπό τήν ιΓΣ ΒΕ.

Οϋτω διεγράφησαν ή δέν ένεγρά- 
φησαν καθόλου βασικώταται και ά- 
γωνιστικώταται οργανώσεις τής 'Ελ
λάδος είς τήν δύνα,μιν τής ΓΣΕΕ. 
’Αλλά ό κ. Φ. Μακρής δέν έδίστασεν 
καθόλου και είς τήν κ ατοοπάτ ησιν 
τής κειιμένης εργατικής νομοθεσίας.

Οΰτω παρά τάς ρητάς; διατάξεις 
τοΰ άρθρου 43 τοΰ Ν. 286 ικαι 16 
τοΰ Ν. 2151 ή εκλογή των αντιπρο
σώπων διά τά συνέδρια των εργατι
κών κέντρων δέν είναι ανάλογα μέ 
τήν δύναμιν των μελών ένός έκάστου 
Σωματείου, αλλά άνεπιτρέπτως πε
ριορίζεται μέχρι τού άριθμοϋ 7. Χα
ρακτηριστικόν παράδειγμα: Τό κα
ταστατικόν τού Εργατικού Κέντρου

ματος. Σημειωτέον έν προκειμέ
νη οτι υπάρχουν τόσον πολλοί 
« ανοικτοί » λογαριασμοί 
λόγφ τής κακόπιστου καί εμπα
θούς τακτικής ή όποια ήκολου- 
θήθη κατά τό παρελθόν, είς παν 
ο,τι άφεώρα τον καθορισμόν των 
αποδοχών, ώστε ή παρούσα Δι- 
οίκησις ουδόλως θά δυσκολευθή 
νά έξεύρη τρόπον ποιας τίνος 
βελτιώσεως τής οικονομικής θέ- 
σεως τοΰ Προσωπικού. "Ας τό 
πράξη ταχύτατα βεβαία ουσα δτι 
καί οί υπάλληλοι τής Εθνικής, 
ή συντριπτική πλειοψηφία των 
οποίων παρέμεινεν άσπιλος πα
ρά τον συσσωρευθέντα κατά τήν 
παρελθοΰσαν εξαετίαν βόρβορον, 
καί έδειξε κατ’ έπανάληψιν οτι 
γνωρίζει νά αγωνίζεται δΓ ανώ
τερα ιδανικά, θά άποδώση δι’ 
άλης οδού πολλαπλασίως δ,τι 
θά τούς παρασχεθή, ανεξαρτή
τως έάν τούτο προέρχεται έκ τών 
όφειλομένων.

’Αθηνών προβλέπει ότι άνά 75 ερ
γαζόμενοι είς πρωτοβάθμιον ό,ργά- 
νωσιν θά στέλνουν διά τό συνέδριόν 
του ένα (1) αντιπρόσωπον. Οΰτω 
οί έμπορουπάλληλοι ’Αθηνών που α
ριθμούν 3.500 μέλη, πρέπει νά εκλέ
ξουν 47 άντ ιπροσώπους, τό σοφόν ό
μως καταισταιτ ιικόν τοΰ κ. Φ. Μάκρη 
τούς περιόριζειι μόνον είς 7(1!) Έν 
τφ μεταξύ 3.150 μέλη αμάδων καί 
μικρών ικιαι ποιλλάκις νεκρών και α
νυπάρκτων σωματείων πού φθάνουν 
σέ αριθμό σωματείων 1 00, εκλέγουν 
άνά ένα (I) αντιπρόσωπον. Οΰτω 
εχσμ,εν τήν έξης παράδοξον καί νό- 
θον αντιπροσώπευση/ διά τό συνέ- 
δριον. ’Ε,μποροϋπάλληλοι 3.500 μέλη 
αντιπρόσωποι 7! ! Μικρά σωματεία 
καί σωμοτείιδια μέ μέλη 3150 αντι
πρόσωποι διά τό συνέδριόν 100. Οϊ 
αριθμοί είναι εύλογο ι καί πείθουν 
μόνοι των δίχως νά έπιμείνωμεν πε
ρισσότερον.

’Αλλά ό κ. Φ. Μαικρή,ς είναι πολύ 
«ικανός» καί εφευρετικός άνθρωπος 
Δέν Εφθαναν μόνον αύτά τά παρά
νομα καί άντ [δημοκρατικά μέτρα διά 
τήν άσφαλή, του έπανεκλογή. Θέλη
σε νά είναι άκόμη πιο σίγουρος καί 
εφεύρε νέον τρόπον νοθείας. Ώς εί
ναι γνωστόν οί αντιπρόσωποι διά 
τό Συνέδριου τής ΓΣΕΕ Εκλέγονται 
άπο τάς 'Ομοσπονδίας όπου ανή
κουν αί άμαειδεΐς πρωτοβάθμιες όρ^ 
γ ανώσεις. ‘Ο ικ. Φ. Μακρής όμως θέ- 
ληαεν καί Επέβαλεν διά καταστα
τικών οί ίδιες πρωτοβάθμιες: οργα
νώσεις νά στέλνουν δύο φορές αντι
προσώπους. Μια φορά διά τών Ό- 
μασπονδιιών καί μιά φορά διά τών 
Εργατικών Κέντρων. Σύστημα: πού 
δέν έχει κιαιμμιά δημοκρατική βάσιν, 
δέν .στηρίζεται σέ ικιαμμιά λογική καί 
σέ κανένα κανόνα δικαίου. Διότι δέν 
είναι ποτέ δυνατόν οϊ ίδιες πρωτο
βάθμιες οργανώσεις πού ανήκουν σ’ 
ένα Εργατικόν κέντ,ρον κα:ί παραλ- 
λήλως είς τήν 'Ομοσπονδίαν νά ψη
φίζουν δύο φορές καί νά στέλνουν 
δυο φορές αντιπροσώπους διά τό 
συνέδριόν. Μέ αύτά τά μέτρα: καί 
τάς μεθόδους έξ|ελέγοντο οί Μάκρη· 
δες επί 15 έτη είς τήν Διοίκη,σιν τής 
ΓΣΕΕ. Ξε,χάσαμε νά προσθέσουμε 
εις τό κομβολόγιον τής, νοθείας τήν 
βίαν ικιαί τροιμακρατίιαν πού άσκοΰσε 
ό ’ίδιος προσωπικώς είς τά συνέδρια 
κατά τρόπον δικτατόρικόν πού ήγγι- 
ζεν τά όρια τοΰ φασισμού. Κατά 
τον ίδιον πανομοιότυπον τρόπον έ
χει πραγματοποιηθή ή σύνθεσις καί 
ή σύγκλησις του 15ου συνεδρίου. 
"Ηδη ή Εκλογή τών αντιπροσώπων 
διά τό συνέδριόν έχει περίπου όλο- 
κληρωθή καί 180 στους 250 ελέγ
χονται άπό τήν ΓΣΕ,Ε. 
δικαλισταί συνεχίζοντας τον ανένδο
τον άγώινα τής Δημοκρατίας καί είς 
τον συνδικαλιστικόν χώρον, καταγ- 
γέλουν είς τήν Κυβέρνησιν τό συνέ- 
δριον ώς νόθον καί άπαράδεκτον διά 
τήν έργατιικήν τάξιν.

Ώς έκ τούτου ζητούν άπό τήν Κυ- 
βέρνησιν.

Πρώτον. Τον αύατηράν Δικα
στικόν έλεγχον διά τά τεράστια, χρη
ματικά κονδύλια, πού διετέθη,σαν 
κατά καιρούς πρός τήν σημερινήν 
Διοικησιν τής ΓΣΕΕ άπό τήν Έρ- 
τιικήν Εστίαν καί τον ’Οργανισμόν 
’Ανεργίας.

Δεύτερον. Τήν αχρήστευαιν 
τού Εκλογικού μηχανισμού τών Μα
κιρήδων και τήν κ,ατάργησιν όλων 
τών παρανόμων καί αντισυνταγμα
τικών διατάξεων τών ίσχυόντων -κα
ταστατικών. Παράλληλα ή Εργατική 
τάξις θ’ άγωνισθή σκληρά, Επίμο
να, μαχητικά διά τήν αναβολήν τού 
15ου συνεδρίου τής ΓΣΕΕ διά Ενα 
έξάμηνσν, τήν πραγματοποίησιν νέ
ων αρχαιρεσιών μέ αναλογικήν άπό 
τήν πρωτοβάθμιον όργάνωσιν μέχρι 
τής κορυφής, τέλος δέ θ’ άγωνισθή 
διά τήν Εγγραφήν όλων ανεξαιρέτως 
τών συνδικαλιστικών οργανώσεων 
πρωτοβαθμίων καί δευτεροβαθμίων 
είς τήν δύναμιν τών ’Εργατικών Κέν
τρων και τής ΓΣΕΕ.

Ή Κυβέρνησις εύρίσκεται Ενώπιον 
ένός προιμελετημένου Εγκλήματος τό 
όποιον ετοιμάζουν οϊ Μ,ακρήδες είς 
βάρος τών Εργαζομένων μέ τήν πρα- 
γματοποίησιν του νόθου συνεδρίου 
των.

Διά τοΰ ικ. Πρωθυπουργού, διεκη- 
ρύχθη κατ’ έπανάληψιν ότι ή Δημο
κρατία θά λειτοιυριγήση καί είς τον 
συνδικαλιστικόν χώρον.

Ή πραγματοποίησις τών Πρωθυ
πουργιών υποσχέσεων θά βοηθήση 
τήν έργατιικήν τάξιν μέ τούς σθενα
ρούς άγώνιας της καί μέ τήν συντρι
πτικήν πλειοψηφίαν της, νά φράξη 
όριστικώς τον δρόμον τών Μακρήδων 
πρός τήν ΓΣΕΕ.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 

ΤΗΑ. 22 9.636

Οί πτυχιοϋχοι
Κύριε Διευθυντά,

Πολύς λόγος γίνεται εσχάτως, καί 
πολλά γράφονται είς τάς εφημερίδας 
τοΰ κλάδου, διά τό θέμα τής πιροω- 
θήσεως τών Πτυχιούχω-ν Τραπεζικών, 
Εντονοι δέ διαφωνία! εγείρονται Εκα
τέρωθεν, κατά τήν άνάπτυξιν Επιχει
ρημάτων καί απόψεων υπό πτυχιού- 
χων ικιαι μή, ϋπαλλήλων διαφόρων 
Τραπεζών.

Τό θέμα τούτο ιδιαιτέρως συγ.κι- 
νεΐ τούς συναδέλφους τής Α.ΤΕ, 
πολλά δημοσιεύματα, ικατεχωρήθη- 
σαιν -είς Τραπεζιτικός Εφημερίδας, 
ταΰτα όμως έχουν τήν σφραγίδα τής 
μονοπλεύρου τοπόθέτήσεως, παρά 
τών Ενδιαφερομένων, συμφώνως πρός 
τό συμφέρον έκάστου τούτων.

Θεωρώ συνεπώς Εποικοδομητικόν 
νά διατυπώσω τήν άποιψίν μου, ϊνα 
έξετάζων τό ζήτημα έν πνεύμαΤι άν
τ ιικιει,μεν ιικότητ,ος καί μετριοπάθειας, 
μακράν πάσης προκαταλήψεως, πα
ράσχω τήν ευκαιρίαν, τής Ενδε,χομέ- 
νιης τακτιοποιιήέώς του, ώς πιράς τό 
Προωπιικόν τής ’ Εθνικής Τραπέζης, 
ής ό ’Οργανισμός συντόμως πρόκει
ται νά άιναμορφωθή.

Είναι γεγονός σναμφισβήτητον, ό
τι ή μεταπολεμική περίοδος, ικα,τέ- 
στησε διά τής οίικονομιικής: άνασυγ- 
κροτήσεως, τής κοινωνικής, πνευμα
τικής καί τεχνολογικής έξελίξεως .τών 
διαφόρων κρατών, καί τής έξυψώσεως 
τού βιοτικού Επιπέδου τών Λαών, 
άναπόφευκτον τήν ανάγκην, συνεχί- 
σεως τού Πολέμου, επί τοΰ οικονομι
κού πεδίου, μέ .μόνα μέσα τήν επι
στημονικήν Ερευναν καί άνάλυσιν, 
προς Εφαρμογήν νέων μεθόδων βελ
τιώσεως, άναπτύξεως καί έπιικρατή- 
σεως, εις τον διεθνή άνταγων ι στ ιικόν 
στίβον.

Πρός τούτο βλέπαμεν καί άλλαχού 
καί παρ’ ήμΐν, ότι τήν μάχην καλεί
ται νά δώση ή Ά ξ ι ο κ ρ α τ ΐ α, 
δέν είναι δέ συμπτωματιικόν τό γε
γονός ότι Πρωθυπουργοί, Υπουργοί 
καί Διοικηταί Τραπεζών καί μεγά
λων οίικονρμιΐκών οργανισμών, Εκλέ
γονται κυρίως είδιικοΐ Επιστήμονες 
καί Καθηγηταί, παραγικωνιζομιένων 
διαδοχικώς, άλλων προσώπων, άτι~ 
να παρά τήν σχετικήν Επιτυχίαν των, 
έκρίθησαν ότι εΐχον πεπειρασμένον ό- 
ριον περαιτέρω άναπτύξεως, έπι,διω- 
ικομένη-ς παρ’ αυτών μόνον διά τής 
δ ιιαπ ιστωθΐείσης, Εστω καί Εξωτερι
κής Εμπειρίας των.

Αί Τ.ράπεζαι, εύρισκάμεναι είς τό 
έπΐικεντρον τής οιίκοναμ ικιής μάχης, 
ήσθάνθησαν π ρώτα ι τήν ανάγκην, 
τής Επί ορθολογικής καί Επιστημο- 
νι-κΐή,ς βάσεως, άναδιοργανώσεως τών 
υπηρεσιών των, διά τήν άρτίαν Εκτέ- 
λε,σιν τοΰ λίαν λεπτού ικιαι τόσον σο
βαρού Εργου των.

Ή Επιτυχία όμως, δέν κερδίζεται 
μόνον μέ τούς ήγήιτορας, ιάλλ’ απαι
τεί έξ ’ίσου καλά στελέχη καί έκ,τε- 
λεστάς.

Έν προκεΐιμένφ στελέχη καί Εκτε
λεστά! είναι αί φάλαγγες τών Τρα
πεζιτικών Υπαλλήλων, τών δυνσι με
νών λόγφ Επιστημονικής ικαταρτίσε- 
ως νά πλαισιώνουν την ύπό τοΰ ηγή
τορας προσδιρριζομένην γραμμήν, νά 
αναλύσουν τήν τεχνικήν Εφαρμογήν 
τών σχεδίων δραστηριότητος, καί γε
νικώς νά κατανοήσουν καί Εκτελέ- 
σουν τάς άποφασιζομένας διαδικα
σίας ικα:ί διέξαγωγάς τών Εργασιών 
κατά τόν καλύτερον καί πλέον ορθο
λογικόν τρόπον.

Υπεισέρχεται οΰτω ή ανάγκη τής 
Επιστημονικής καταρτίσεως καί τών 
ακραίων άκόμη Εκτελεστών, πρός ά- 
νάπτυξιν παντός Τραπεζιτικού Όρ- 
γανκημοΟ.

Όταν ούτος πλαισιοΰται άπό 
Πτυχιούχους, άναλώσαντας πολλήν 
προσπάθειαν καί πσλύν χρόνον δι’ 
ειδικήν Επιστημονικήν κατάρτισιν εί
ναι μάλλον βέβαιον, ότι θά δυνηθή 
νά διατηρήση άσφαλώς τήν θέσιν 
του καί ταχέως νά τήιν βελττώση, ΰ- 
περφαλαγγίζων εύχερώς τούς άντα
γων ιστός του.

Άντιθέτως όταν πλαισιοΟτατ άπό 
μή .Πτυχιούχους, είς οϋς άνετέθη υ
πηρεσία εύθύς αμέσως μετά τήν 
Γυμνασιακήν των έκπαίδευσιν, δΓ ήν 
όλοι γνωρίζοιμεν σήμερον τίνι τρό- 
πφ παρέχεται, καί ποίαν κατάρτισιν 
δίδει είς τούς αποφοίτους Γυμνασίου, 
είναι βέβαιον ότι ό ’Οργανισμός ού
τος, θά άχθη ταχέως εις άποτελμά-

Κοινωνικά:
’Αρραβώνες

’Αθήνα Π. Μαρίνου 
Άνδ,ρέας Γ. ’Ανδρε,αδέλλης.

.: Γεώργιος Πιέτρης
"Ολγα Άδαμοπούλου.

’ Ο ρέστης Γ. Φλίγγλε,ρ, τοΰ υπο
καταστήματος Νέας Ιωνίας.

Νιόβη ιΝί. Μπούμπουλη, φαρμα
κοποιός.

τωσιν κ.αι όπισθοδρόμησιν καί μοί
ρα ίως θά παραχωρήιση τήν θέσιν του 
είς άλλους δυναμικωτέρους οργανι
σμούς, καί τελικώς θά έξαφανισθή.

Τήν πραγματικότητα ταύτηγ ά- 
νεγνώρισαν, Εγκαίρως οί Τραπεζιτι- 
ικοί ’Οργανισμοί,, δΓ ό έφήρμοσαν 
.κατά τά τελευταία Ετη, τήν λεγομέ- 
νην έπιμόρφωσιν ένίων ύποολλήλων 
των είς ίδρυθείσας Σχολάς ,μετεκπαι- 
δεύσεως η είς Σεμινάρια.

Χωρίς νά αμφιβάλλω διά τό κα
λόν αποτέλεσμα τής προσπάθειας 
αύτή,ς, πολύ φοβούμαι ότι αυτή δέν 
λύει τό πρόβλημα- όρθώς, είναι αντί
ο ίκονοιμική, καί ήσσονος άποτελε- 
οματικότητος, Εκείνης ήτιις θά πρό
κυψη Εκ τής άξιοποιήσεως τών Πτυ- 
χιούχων (ϋπηρετούντων καί προσ
λαμβανόμενων) .

Δέν υποστηρίζω ότι τό Πτυχίον 
αποτελεί τό μόνον στοιχεΐον τής έ1- 
πιτυχίας, δέχομαι όμως ότι έκ τούτου 
σαφώς τεικμ,αίρεται αΰτη.

Συν τή προόδφ τοΰ χρόνου, καί 
μέ τήν άλματώδη, .άνάτΓΓίυξι,ν τών το
μέων οικονομικής δραστηριότητος, 
καί τεχνικής δράσεως, ούτε τό εν 
πτυχίον, θά είναι αρκετόν, ώς πιστο- 
ποιητικόν μεγάλης εύρυμαθείας, ήτις 
θά άπαιτήται διά νά καθέξη τις θέ- 
σίν ύπεύθυνον καί ηγετικήν.

Θεωρώ ωσαύτως άπαραίτητον, ό
πως ό κάτοχος τοΰ Πτυχίου, κοσμή- 
ται καί μέ ετερα ούσιαστικά πιροσόν- 
τα ώς ή έργατιικότης, ή άρτια υπη
ρεσιακή κατάρτισις, ή οξεία άντίλη- 
ψις ικιαι κρίσις, ή πρωτοβουλία, τό 
έξαίρετον ήθος ικτλ.κτλ.

Καί έχω τήν γνώμην ότι έκ τοΰ 
συνδυασμού τής ιδιότητας τοΰ Πτυ- 
χιούχου καί τών ούσιαστικών προ
σόντων του, Επιβάλλεται ή ένθάρρυν- 
σις καί δικαίωσις τών Πτυχιούχω-ν 
δΓ εύλογου προωθήσεώς των, μερι
κής πάντως, Επί τφ τελεί δημιουρ
γίας κινήτρου πρός άξιολόγησιν τού 
'Προσωπιικ,οΰ δ ι ’ ιδίων του μέσων καί 
φροντίδων, καί πρός βελτίωσι,ν τής 
ποιοτικής στάθμης αύτοΰ.

Πρός τούτο προτείνω όπως ό νέος 
’Οργανισμός τής ’Εθνικής Τραπέ- 
ζης περιλάβη τάς κάτωθι ,μεταβατι- 
κάς διατάξεις, ΐνα κατά τρόπον εύ
λογον, θεμελιώ-ση σκόπιμον, όρθή-ν 
καί δίκαιον λύ-σιιν τού έπιμάχου θέ
ματος.

«Υπάλληλοι τής Τραπεζης κεκτη- 
μ-ένοι .Πτυχίου Πανεπιστημίου ή ’Α
νώτατης Σχολής ή ισοτίμου ’Ανώτα
της Σχολής τής άλλοδ,απή,ς, απο
κτούν δικαίωμα κρίσεως, πρός προ
αγωγήν είς τούς αμέσως άνωτέρους, 
τού οΰτινος κέκτηνται, βαθμούς εφό
σον Εχουν λάβει, βάσει τών φύλλων 
Ποιότητος, τής τελευταίας εξαετίας, 
τούλάχιστον έπί τέσσαρες: φοράς, 
τόν γενικόν χαρακτηριισμόν τού άρί- 
στου ή διακεκριμένου υπαλλήλου.

«Υπάλληλοι προσλαμβανόμενοι 
είς τήν Τράπεζαν ,μέ τόν βαθμόν 6- 
στις προβλέπεται διά τούς προσλαμ- 
8ανομ.0ν,οιυς αποφοίτους Γυμνασίου 
κ.τ.λ. κατέχοντες όμως Πτυχίον Ά- 
νωτάτης Σχολής ικ,λπ. άποκτο,ΰν δι
καίωμα κρίσεως πρός προαγωγήν, 
εις τόν ιάνώτερον βαθίμόν, Εφόσον έ
χουν λάβει βάσει τών φύλλων ποιό
τητας, τής τελευταίας τετραετίας, 
τούλάχιστον έπί τρεις φοράς, τόν γε
νικόν χαρακτηρισμόν τού λίαν κα
λού ή άρΙστού ή διακεκριμένου υ
παλλήλου.

«Ή άνωτέρω δεύτερα παράγραφος 
θά έιφα,ρμόζητα,ι καί διά τούς κατά 
τήν διάρκειαν τής έν τή Τραπέζη υ
πηρεσίας των, αποκτώντας πτυχίον 
’Ανώτατης Σχολής υπαλλήλους, μέ 
δικαίωμα κρίσεως, μετά τριετίαν άπό 
τής άποκτήσεως τού Πτυχίου.

«Αί αιτήσεις τών Ενδιαφερομένων, 
μετά σχετικών δικαιολογητιικών υπο
βάλλονται προς την Διεϋθυνσιν Προ
σωπικού κατ’ Ιανουάριον τού επο
μένου Ετους καθ’ ό έπήλθε ή λήξις 
τών άνωτήριω προβλεπομένων προ
θεσμιών.

«’Ελλείψει οργανικών θέσεων πρός 
προαγωγήν τών κατά τά άνω Πτυ
χίούχων υπαλλήλων παρέχεται είς 
τούς ικρινομένσυς ώς προακτέους, 
άλλά μή δυναμένους έκ τού λόγου 
τούτου, νά καταλάβουν τόν άνώτερσν 
βαθμόν, μισθολογική προαγωγή συ- 
νισταμένη είς τήν χορήγησιν αύτοΐς 
τών άποίδοχών τού ανώτερου βα
θμού.

«ΑΙ οΰτω ένεργούμεναι βαθμολο-

(Συνέχεια είς τήν 2 αν σελ.)

Διευθύνσεις συμφώνως τζ> νόμφ: 

Ύπευθ. ύλης:

Θεοδ. Κ. Σ αλί μπας 

Τήνου 5 — ’Αθήναι 

Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 

Κωνστ. Μοΰτος 

Κάνιγγος 7 — ’Αθήναι
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ΕΚΙΗΛΟΐΕΙΣ ΜΗΚΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Απογευματινοί περίπατοι για μπάνια

Άνακοινοϋμ=εν δτι κατά τόν μήνα Αύγουστον θά πραγματο
ποιηθούν οί κάτωθι περίπατοι γιά μπάνια.

Τετάρτη 12) 8, ΝΗΣΑΚΙΑ, ώρα άναχ. 14.45, επιστρ. είς 
’Αθήνας 19.00. ’Έξοδα συμμετοχής, Μέλη 10, Τρίτοι 15.

Παρασκευή 14) 8, ΛΑΓΟΝΗΣΙ, ώρα άναχ. 1 1.15. επιστρ. 
είς ’Αθήνας 19.00. ’Έξοδα συμμετοχής: Μέλη 10, Τρίτοι 15.

Τρίτη 18) 8, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, ώρα άναχ. 14.45, επιστρ. 
εις ’Αθήνας 19.00. ’Έξοδα συμμετοχής: Μέλη 10, Τρίτοι 15.

Πέμπτη 20)8, ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ώρα άναχ. 14. 
45, επιστρ. είς ’Αθήνας 20.00. Έξοδα συμμετοχής: Μέλη 10, 
Τρίτοι 20.

Σάββατο 22) 8, ΚΙΝΕΤΤΑ, ώρα άναχ. 14.45, επιστρ. εις 
’Αθήνας 20.00. ’Έξοδα συμμετοχής: Μέλη 10, Τρίτοι 15.

Σάββατο 22)8, ΛΑΓΟΝΗΣΙ, ώρα άναχ. 17.00, επιστρ. είς 
’Αθήνας 21.00. ’Έξοδα συμμετοχής: Μέλη 10, Τρίτοι 15.

Τετάρτη 26) 8, ΜΕΓ. ΠΕΥΚΟ, ώρα άναχ. 14.45, επιστρ. 
είς ’Αθήνας 20.00. ’Έξοδα συμμετοχής: Μέλη 10, Τρίτοι 15.

Παρασκευή 28) 8, ΒΑΡΚΙΖΑ, ώρα άναχ. 14.45, επιστρ. είς 
’Αθήνας 19.00. ’Έξοδα συμμετοχής: Μέλη 10, Τρίτοι 15.

Σάββατο 29)8, ΚΙΝΕΤΤΑ, ώρα άναχ. 14.45, επιστρ. εις 
’Αθήνας 20.00. ’Έξοδα συμμετοχής: Μέλη 10, Τρίτοι 15.

Σάββατο 29) 8, ΛΑΓΟΝΗΣΙ, ώρα άναχ. 17.00, επιστρ. είς 
’Αθήνας 21.00. ’Έξοδα συμμετοχής: Μέλη 10, Τρίτοι 15.

Έππτώεείξ έπί άτμοπΑοϊπών εισιτηρίων
Ευχαρίστως σάς άναγγέλομεν δτι ή ’Ατμόπλοια Αιγαίου ’Α

δελφών Σ. Τυπάλδου παρέχει, είδικώς διά τά Μέλη τής Ε.Φ.Ε.Τ. 
εκπτώσεις επί τών εισιτηρίων διά ταξείδια εξωτερικού καί εσωτε
ρικού ώς κάτωθι:

’Εξωτερικού ............... . . ποσοστόν 35%
Εσωτερικού ....................  .ποσοστόν 20% επί τών εισιτηρίων

μετ’ επιστροφής.
Είς τούς έπιθυμοϋντας, έκ τών Μελών μας, νά ταξιδεύσουν μέ 

τά πλοία τής Άτμοπλοΐας Τυπάλδου, ινα τύχουν τών άνωτέρω 
εκπτώσεων, ή Ένωσις θά χορηγή ειδικά σημειώματα παρεχόμε
να παρά τοΰ Γεν. Γραμματέως.

Διάφορα

Τό Διοικ. Συμβούλιον Ελαβε τάς κάτωθι αποφάσεις: 
α) "Οπως τό Γυμναστήριον παραμείνη κλειστόν κατά τόν 

μήνα Αύγουστον.
β) "Οπως άνασταλή ή δραστηριότης του Ποδοσφαιρικού 

Τμήματος μέχρι τής ένάρξεως τής νέας ποδοσφαιρικής περιόδου.
γ) "Οπως εφ’ δσον υπάρχουν κεναί θέσεις είς τά πούλμαν 

τών απογευματινών περιπάτων διά θαλάσσια μπάνια, οί άθληταί 
καί ποδοσφαιρισταί τής Ε.Φ.Ε.Τ. μετέχουν είς αυτούς δωρεάν.

Άπό τήν ομιλία τοΰ Διευθυντοϋ Καταστήματος Όρεστιάδος 
συναδ. Ί. Τσάγκα κατά τήν εορτήν τής απονομής βιβλιαρίου 
καταθέσεως Ταμιευτηρίου είς τόν βραβευθέντα μαθητήν τής 
ΣΤ' τάξεως τοΰ Γυμνασίου Όρεστιάδος Δημ. Νικολαΐδην.

ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΜΑΓΕ 
" Υ Ο Ν ROLL,,

'Αγγλικά μαλλιά γιά πλέξιμο
"DERBY,,

φ Πλούσια Συλλογή ψ Εκλεκτές ποιότητες
φ Χρώματα εντυπωσιακά φ Σχέδια μοντέρνα 

Τιμές προσιτές

Έπισκεφύ-ητε τό Κατάστημά μας
Φ ΩΚΙΩΝΟΙ 2

( Πάροδος Έρμου—Μητροπόλεως )

Δεχόμαστε διατακτικές τοΰ Συνεταιρισμού
Ειδικές εκπτώσεις γιά τούς ‘Υπαλλήλους 

Εθνικής Τραπέζης

"ΠΗΝΕΛΟΠΗ,, ο.ε.
ΦΩΚΙΩΝΟΣ 2 ΤΗΑ. 229.375



ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΝ
(Συνέχεια εκ τής 2ας σελίδος)
γιικαί καί ιμισβολογικαί προαγωγαί 
δέν δύνανται νά ϋπιερδοΟν τάς δύο 
τοιαύτας, υπάλληλοι δέ τυχόντες 
των προαγωγών τούτων, ήτοι δύο 
βαθμολογικών ή δύο ,μισθσλογιικών ή 
μιας βαθμολογικής καί μιας ,μισθο- 
λογικής ,δέν δικαιούνται έτέρας κρί- 
σεως προς προαγωγήν κατά τάς δια
τάξεις τού ‘Οργανισμού τής Τρα- 
πέζης.

«Ή έκ των ανωτέρω δεύτερα ικρί- 
σις προς προαγωγήν δύναται νά λά- 
6η χώραν μετά παρέλευσιν τριετίας 
άπό τής Ενέργειας τής πρώτης προ
αγωγής καί εφόσον ό κρινόμενος, 
έπέτυχεν γενικόν χαρακτηρισμόν εις 
τά φύλλα ποιότητος τής ύπό κιρίσιν 
τριετίας, τοιυλάχιστον δύο φοράς, τον 
τού λίαν καλού ή άρίστου ή διακε
κριμένου υπαλλήλου.

«Αί κατά τάς διατάξεις τού πα
ρόντος άρθρου, κρίσεις καί προαγω
γαί νοούνται καθ' ΰπέρβασιν καί 
είναι ανεξάρτητοι των γενικών κρί
σεων καί προαγωγών αϊτινες ένερ- 
γούνται δι’ άπαντας τούς υπαλλή
λους τής Τραπέζης.

«Υπάλληλοι μή κατέχοντες Π;τυ- 
χίον Πανεπιστημίου ή Άνωτάτης 
Σχολής κ.λ.π. αποκλείονται τού δι
καιώματος κρίσεως προς προαγωγήν 
μόνον εις τον άνώτατον βαθμόν τού 
Διευθυντού Τραπέζης, δ-υνάμενοι νά 
εξελιχθούν βαθμολογικώς μέχρι τού 
βαθμού τού Ύπο6)ντοϋ συμπεριλαμ
βανομένου.

«Ύπό τήν έννοιαν τού πτυχιούχου 
υπαλλήλου, 'υπάγονται εις τάς ανω
τέρω διατάξεις ικαί οί έντεταγμένοι 
εις το Προσωπικόν καί απασχο
λούμενοι πλήρως παρά τή Τραπέζη 
ώς υπάλληλοι Τεχνικοί καί Νομικοί 
Σύμβουλοι, Δικηγόροι, Πολιτικοί 
Μηχανικοί, Μηχανολόγοι, Αρχιτέ
κτονες ικ.λ.π.».

Δέν δύναμαι νά γνωρίζω' πόσοι 
πτυχιοΰχοι ικαί μέ ποιους βαθμούς 
υπηρετούν σήμερον εις τήν Τράπε
ζαν, διά νά εκτιμήσω: τό μέγεθος τής 
έπιιβαρύνσεως έκ τής εφαρμογής των 
άνω διατάξεων.

Πιστεύω δμως ότι αί πκχρεμβαλ- 
λόμεναι προϋποθέσεις, συντρέχουσαι 
ιμέ το ιΠτυχίον κατά τήν κρίσιν προς 
προαγωγήν, μειώνουν σηιμαντικώς 
τόν αριθμόν τών ούτω προακτέων, 
ώστε τελικώς νά τυγχάνουν προω- 
θήσεως πτυχιοΰχοι καθ’ δλα άριστοι.

Μολονότι πιστεύω δτι διετύπωσα 
μίαν άποψιν άμφοτέρωθεν παραδε
κτήν, θά ήμην ευτυχής εάν ιέ,ξ αφορ
μής τούτης, διετυπούντο ικαί άλλα 
απόψεις ή τυχόν άντιρρήσεις ΐνα εΰ- 
ρεθη ή καλύτερα λύσις, ήτις νά υί- 
οθετηθή καί ΰποστηριχθήι υπό τών 
εκπροσώπων τών Υπαλλήλων, έγ- 
«ριθή δέ ύπό τής Σεβαστής Διοι- 
κήισεως.

Μέ έκτίμησιν 
Α-.

Λιά τό ΤΥΠΕΤ
Ό Συνταξιούχος τέως Υποδιευ

θυντής Κεντρικού κ. Χρ. Παππάς 
μάς άπέοτειλεν τήν κατωτέρω' προς 
τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού Τ. 
Υ.Π.Ε.Τ. άπεύθυνομένην επιστολήν 
του ιμέ τήν προσθήκην, δτι καμμία 
δέν τού έδόθη άπάντησις ή έξήγη- 
σις έστω καί άπό τηλεφώνου άπό 
αρμόδιον πρόσωπον.

Συμμιεριζόμεθα πλήρως τά γρα
φόμενα καί τήν πικρίαν τού παλαι
μάχου τέως συναδέλφου, τού οποίου 
είναι γνωστή ή προσωπικότης άλλα 
καί ή συμβολή του διά τήν ήθικήν 
έξυγίανσιν τού Ταμείου, ώστε νά έ- 
πεβάλλετο περισσότερος σεβασμός 
άπό τους ιθύνοντας αΰτό νεωτέρους 
του.

Έν Άθήναις τή 22 ’Ιουνίου 1964 
ιΠρός

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
τού ΤΥΠΕΤ 

Κύριε Πρόεδρε,
Εΐχον προακληθή καί παρέστην 

τήν 18η,ν τρέχοντος ένώπιον τής 
Ιατρικής ’Επιτροπής διά 'νά λά
βω τήν άδειαν λουτροθεραπείας. 
Εις σχετικήν έρώτησιν τής Επι
τροπής σπήντησα, δτι υποβάλλο
μαι εις λουτροθεραπείαν έ ν Υ
πάτη άπό 2 5 ε τ ί α ς, διά 
νευροαρθριτιικήν πάθησιν χρονιάς 
μορφής καί προσέθεσα, δτι άπό 
όετίας προσεβλήθην και ύπό σπον- 
δυλοαρθρίτιδος μετ’ οξέων πόνων 
ιδίως κατά τον χειμώνα, χρονιάς 
-επίσης μορφής διά τήν άνακούφι- 
σιν ,έκ τής όποιας υποβάλλομαι 
κατ’ έτος εις μικρόν αριθμόν ια
ματικών λουτρών Καμμένων Βούρ
λων. Σημειωτέου δτι κατά τό 
1959 εΐχον ύποστή έντονον παρο
ξυσμόν καί έχρειάσθη νά υποβλη
θώ εις ειδικήν επιστημονικήν θε
ραπείαν έν Αυστρία παραμείνας 
έκεΐ έπί 20ήμερον, χωρίς νά ζη
τήσω βοήθημά τι άπό τό Τ.Υ.Π. 
Ε.Τ.

’Αλλ’ ένώ τοιαύτη αληθής και 
άκριβολόγος ύπήρξεν ή κατάθ'εσίς 
μου, ή ’Επιτροπή Υμών άτυχώς 
δέν έπείσθη εις τά λεγάμενα καί 
ιμοΰ έζήτησε ακτινογραφίας τής 
σπονδυλικής στήλης, τάς οποίας 
έχω μέν εις τό ιατρικόν άρχεΐον 
μου άλλα δέν εΐχον μαζί μου καί 
ϋπεσχέθην νά -τάς φέρω έκ τών 
ύστερων.

Ή σιινεχισθεΐσα επίμονος ύπέρ 
τά 1 0 λεπτά ίεροεξεταατική άνάκρι 
σις έφθασε εις τό κορύφωμά της,

διότι μ,οΰ έζητήθη άπό τόν νεώ- 
τερον έκ τών Ιατρών νά κάμω 
«στροφήν τής κεφαλής», διά νά 
διάγνωση (! I) τήν σπονδ-υλαρ- 
θροπάθ'ειάν μου.

Ήπόρησα πράγματι διά τό ά- 
νεξήγητον καί αυτόχρημα ταπει
νωτικόν παράγγελμα τού κ. Ιατρού 
είς τόν όποιον δέν εΐχον άποκα- 
λύψει ποια ή ποΐαι αί νοσούσαι 
έκ τών 24 ισπσνδυλαρθρώσεών μου, 
ώστε νά έχουν προκληθή δυσικαμ- 
πτικά φαινόμενα τής κεφαλής, δι- 
καιολογοΰντα τήν αμφιβολίαν τού 
κ. ιατρού καί κατηγανακτισμένος 
άπεχώρησα, άφοΰ έξέφρασα μέ έν
τονον ύφος την δυσφορίαν μου.

Καί αυτά μέν δσον αφορά είς 
τό πρακληθέν περιστατικού, τό ό
ποιον σφοδρά μέ έλύπησε καί διά 
τό όποιον έσπευσα εΰθύς άμέσως 
νά ενημερώσω τήν Διεύθυνσιν καί 
τήν υπηρεσίαν τού Ταμείου.

Δέν γνωρίζω ποιας οδηγίας έχει 
δώσει τό Συμβούλιον Υμών προς 
τήν έν λόγφ ’Επιτροπήν, άλλα νο
μίζω δτι μέ περισσοτέραν ρεαλι
στικήν άντίληψιν καί ανθρωπιάν θά 
πρέπει νά ικρίνη καί νά συμπεριφέ- 
ρηται αύτη προς τούς εξεταζόμε
νους διά τούς έξης λόγους:

1) Τά μέλη τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ. εί
ναι μορφωμένοι άνθρωποι, άνωτέ- 
ροιυ κοινωνικού, πνευματικού καί η
θικού επιπέδου καί δέν είναι λόχος 
νεοσυλλέκτων στρατιωτών, διά νά 
δέχωνται ταπεινωτικά τής έντιμό- 
τητός των παραγγέλματα ώς «γυ
ρίστε τό κεφάλι σας», «σκύψτε τήν 
ιμιέσην σας» κλπ. Αί αύστηραί μέ
θοδοι διά πονειμένα πρόσωπα εί
ναι απαράδεκτοι εις τούς σημερι
νούς καιρούς καί αντίθετοι προς 
τάς παραδόσεις καί τόν θεσμόν 
τού Ταμείου Υγείας τής ’Εθνικής 
Τραπέζης.

2) Ή ’Επιτροπή σας άκόμη 
δέν θά έπρεπε νά λησμονή, δτι ό
ταν τά έξεταζάμενα πρόσωπα εί
ναι ύπερήλικες ικαί δή ύπερεξηκον- 
ταετεΐς συνταξιούχοι, είναι ελά
χιστα πιθανόν νά μή ύποφέρουν ά
πό νόσους περί τάς αρθρώσεις καί 
συνεπώς αποκλείεται νά ύπάρχη 
μεταξύ αυτών «λαθρεπιβάτης», διά 
νά έκμαιεύση τό πενιχρόν βοήθημα 
τού Ταμείου. Τό βοήθημα τούτο 
μόλις έπσρκεΐ διά τά ναυλοεισιτή- 
ρια ικαί τά δικαιώματα λούσεως 
είς λουτραπόλεις, ώς ή Υπάτη, ο
πού μεταβαίνει τις οΰχί διά ψυ
χαγωγίαν, άλλά διά τήν ανάγκην 
λούσεως καί μόνον.

3) 'Η ’Επιτροπή, άς μρΰ έπι- 
τραπή ή γνώμη, δέν θά έπρεπε νά 
άποτελ'ήται μόνον άπό ιατρούς, οι 
όποιοι στο κάτω κάτω είναι αδύ
νατον νά μορφώσουν άσφαλή γνώ
μην εντός όλιγολέπτου έπί έκά- 
στης περιπτώσεως, άλλά θά έπρε
πε νά πλαισιώνεται καί μέ ένα πα
λαιόν διοικητικόν στέλεχος του Τα
μείου διά νά δίδη όχι μόνον τά 
αναγκαία στοιχεία καί πληροφο
ρίας προς τά Ιατρικά μέλη, άλλά 
διά νά είναι καί ό φορεύς τών ύ- 
γιεστέρων αρχών καί αντιλήψεων, 
τάς οποίας πρασωπικώς πιστεύο) 
δτι ένσαρικώνει τό νέον Συμβού- 
λιον τού Ταμείου, διά τήν πραγμα
τικήν άνακούφισιν τών πασχόντων 
μελών του.

’Επισυνάπτω τήν άπό 11.3.59 
ιατρικήν βεβαίωσιν τού καθηγητού 
κ. Σκαρπαλέζου καί έχω είς 
τήν διάθεσίν σας 4 ακτινογραφίας 
μεγάλου σχήματος ύπό ήμερομηνί- 
ας 10.11.54, 22.10.55, 7.2.59 καί 
12.3. 59 τού ’Ακτινολογικού Ερ
γαστηρίου τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Μέ τήν έκφροισιν ειλικρινούς λύ
πης κ, Πρόεδρε, διότι εύρέθην είς 
τήιν ανάγκην νά απασχολήσω, τό 
Ταμεΐον διά πρώτην φοράν είς τόν 
ύπερτεσσαρακονταετή ύπη ρεσ ι α- 
κόν μου βίον διά προσωπικόν μου 
ζήτημα, διατελώ

Μετά τιμής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 

Συνταξιούχος τέως Υποδιευθυντής 
’Εθνικής Τραπέζης

ΑΠΠΛΕΙΑΙ

ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
’Έφυγε άπό κοντά μας, πολύ πρό

ωρα άλλά δχι καί ξαφνικά, γιατί 
γνωστή μακρόχρονη: καί σκληρή ή
ταν ή πάλη του ιμέ τό θάνατο.

Τό άδιόρατο, καρτερικό του χα
μόγελο πού τό διατηρούσε καί στις 
ατέλειωτες μέρες τής δοκιμασίας του 
δημιουργούσε τήν άπατηλή ελπίδα 
πώς, προσωρινά έστω., θά κέρδιζε 
τήν άδυσώπη,τη μάχη του νά κρα- 
τηθή στη ζωή.

"Οταν ιρμιως, λίγες μέρες πριν 
ύπακύψη στο μοιραίο, ήλθε νά μάς 
δή —· πιστός πάντα αγωνιστής τής 
συλλογικής ιδέας ■— στά Γραφεία 
τού Συλλόγου μας, όσοι τύχαμε έ
χει καταλάβαμε πώς ή έπίσκεψη αυ
τή ήταν ό τελευταίος συγκινητικός 
αποχαιρετισμός τού άγαπητοΰ Σπύ- 
poU.

"Ολοι οί συνάδελφοι συμμερίζον
ται τόν άγιάτρεντο πόνο τής οικο
γένειας του καί υπόσχονται νά δώ
σουν κάθε συμπαράσταση σ’ αυτή.

01ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΑΣ 
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓ, Ν0Μ0ΣΧΕΑΙ0

I. Τό πνεύμα τής ύπ’ άριθ. 87 Διεθνούς Συμβάσεως διά τήν 
εύχερεστέραν καί πληρεστέραν εφαρμογήν τής όποιας, καί διά τήν 
προσαρμογήν γενικώτερον τής Ελληνικής εργατικής νομοθεσίας 
προς αύτήν, θεσπίζεται τό ώς άνω Ν.Δ., είναι, ώς δια τής σχε
τικής εισηγητικής έκθέσεως διατυποΰται, ή διασφάλισις είς τούς 
έργαζομένους τού δικαιώματος όπως, ύπό συνθήκας πλήρους ε
λευθερίας συνιστοϋν έπαγγελματικάς οργανώσεις αί δποΐαι, σύν 
τοΐς άλλοις, νά χειρίζωνται τά έν γένει θέματα, άτινα ανάγονται 
είς τήν προάσπισιν τών συμφερόντων τών μελών αυτών κατ’ έλευ- 
θέραν βούλησιν, τηροΰσαι τήν νομιμότητα.

Είς τήν πραγματικότητα όμως πλεΐσται περιπτώσεις παρα- 
'βάσεως τών ορών σχέσεως έργασίας έκ μέρους τών έργοδοτών δέν 
τυγχάνουν τής έπιβαλλομένης διορθώσεως, λόγψ τής προσδόσε- 
ως, έκ μέρους τών έργοδοτών, προσωπικής φύσεως είς τάς οικείας 
συμβάσεις, καί τής αντικειμενικής αδυναμίας τών ούτω νομιμοποι- 
ουμένων έργαζομένων νά προσφύγουν είς τά δικαστήρια, έν οψει 
τών ποικίλων συνεπειών ας θά αντιμετωπίσουν ούτοι έν συνεχεία 
έκ μέρους τών έργοδοτών, έφ’ δσον, ώς συνήθως συμβαίνει, δέν 
ύφίσταται περίπτωσις οριστικής καταγγελίας τής συμβάσεως.

Είναι προφανής κατά ταΰτα ή αδυναμία τών συνδικαλιστικών 
’Οργανώσεων νά ασκήσουν έλευθέρως, κατά τό πνεύμα τής διεθνούς 
συμβάσεως, τά καθήκοντά των προς προάσπισιν τών συμφερόντων 
τών μελών των, καθ’ δ μέτρον στερούνται αδται τού δικαιώματος 
δικαστικής προσφυγής είς περιπτώσεις παραβιάσεως βασικών κα
νόνων ρυθμιζόντων τήν σχέσιν έργασίας, περιπτώσεις αί δποΐαι, 
διά τής άναφερθείσης έργοδοτικής τακτικής, έπεκτείνονται είς τό 
πλεΐστον μέρος τών μελών τών Συνδικαλιστικών οργανώσεων, κα- 
ταστρατηγουμένης ούτω πάσης έννοιας νομιμότητας.

Προτείνεται συνεπώς συμπληρωματική διάταξις είς τό ώς άνω 
σχέδιον Ν.Δ. αμέσως μετά τό άρθρον 12, παρέχουσα είς τάς συν- 
δικαλιστικάς οργανώσεις τό δικαίωμα τής προσφυγής είς τό άρμό- 
οιον δικαστήριον είς περίπτωσιν τοιούτων παραβιάσεων τών κανό
νων τής σχέσειος έργασίας καί έχουσα ούτω:

’Άρθρον 13
«Τά κατά τά άνω άναδεικνυόμενα Διοικ. Συμβούλια σωματεί- 

» ων καί εργατικών ένώσεων δικαιούνται νά άναλάβουν πρωτοβού- 
» λως δικαστικόν αγώνα, διά παν θέμα άφορών μέλη αυτών καί 
» άναφερόμενον είς παραβίασιν Κανονισμών καί ’Οργανισμών Ύ- 
», πηρεσίας, Κανόνων σχέσεως έργασίας έν γένει, ώς καί διά πάν 
» θέμα έργατικής διαφοράς».

II. Οί λόγοι οί έπιβάλλοντες τήν προστασίαν τών συνδικαλι
στικών στελεχών ύφίστανται δι’ άπάσας τάς συνδικαλιστικές Οργα
νώσεις ανεξαρτήτως βαθμού, ώς καί δι’ άπαντα τά μέλη τών Διοικ. 
Συμβουλίων αυτών.

Διό καί προτείνεται τροποποίησις τοΰ άρθρου 12 ώς κάτωθι:
’Άρθρον 12

«Αί διατάξεις τοΰ Α.Ν. 1803) 51 «περί προστασίας στελεχών» 
» έ'χουσιν έφαρμογήν έφ’ απάντων τών μελών τών Διοικητικών Συμ- 
» βουλίων τών έργατικών σωματείων καί έργατικών έπαγγελματι- 
» κών ένώσεων (’Εργατικών Κέντρων, Όμοσπονδιών καί Συνομο- 
>> σπονδιών) ».

0 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΝΤΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Ό Σύλλογος τών άπομακρυ- 
θέντων Υπαλλήλων ’Εθνικής 
Τραπέζης έξέδωσε τήν κατωτέ
ρω άνακοίνωσιν:

Φέρεται είς γνώσιν τών συν
αδέλφων, δτι τό Συμβούλιον 
τοΰ Συλλόγου πλαισιωθέν καί 
άπό έτερα μέλη αύτοΰ έγένε- 
το δεκτόν είς άκρόασιν παρά 
τοΰ Διοικητοΰ τής Τραπέζης 
κ. Μαύρου τήν 31ην Ιουλίου 
έ.ε. ί'να λάβη άπάντησιν καί 
συζητήση μετ’ αύτοΰ έπί τοΰ 
άπό μακροΰ ύποβληθέντος αύ- 
τώ αιτήματος περί άποκατα- 
στάσεως τών σφάγιάσθέντων 
συναδέλφων καί κατάπληκτον 
ήκ-ουσεν άπό τόν κ. Μαΰρον, 
δτι αδυνατεί νά Εκανοποιήση 
Εστω καί κατ’ έλάχιστον τό 
καί παρ’ αύτοΰ άναγνωριζόμε- 
νον δίκαιον, ήθικόν καί λογι
κόν αίτημα ημών, τό όποιον 
άφ’ οδ Εκρινε έν τέλει ώς κα- 
θαρώς κυβερνητικόν θέμα μάς 
παρέπεμψεν είς τούς αρμοδί
ους Κυβερνητικούς παράγον
τας;

Κατόπιν τούτου καλούνται

ΣΥΓΚΕΝΤΡΑΣΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ
Πρωτοφανή σέ δγκο, μαχητικότη

τα καί Ενθουσιασμό συγκέντρωσι έ- 
•πιραγματοττοίηισαν οί συνάδελφοι 
τών τραπτεζών Εμπορικής καί ’Ιο
ν ικής - Λαϊκής, στο θέατρο Φύρστ 
(τ. Σαμαρτζή) τήιν 20)7)64.

Ή συγκέντρωσι είχε σαν κύριο 
θέμα τόν έκσυγχρονιαμό τού ’Ορ
γανισμού, τόν όποιο ικαί ανέλυσε 
ό πρόεδρος τοΰ Συλλόγου τών Υπ
αλλήλων τής Εμπορικής ικ. Μαυρο- 
κέφαλος, άποδεικνύοντας πόσο ύστε
ρε! έναντι τών άντιστοίχων οργανι
σμών τών άλλων τραπεζών: ’Εκτός 
δμως τού θέματος τοΰ οργανισμού, 
άνεφέρθη καί στην συνεχή παραβί- 
αση τών δικαιωμάτων τοΰ Προσω
πικού καί κατέληξε μέ τό αίτημα 
τοΰ εκδημοκρατισμού τού Συνδικα
λιστικού Κινήματος σέ όλους τούς 
βαθμούς τής συνδικαλιστικής ιεραρ
χίας. Έν συνεχεία ώμίλησεν ό πρό
εδρος τοΰ Σ.Υ.Ι.Λ.Τ. ικ. I. Θ'εοδω-

τά μέλη, δπως εύρίσκωνται έν 
έπιφυλακή δι’ άνάληψιν αγώ
νας πρός τακτοποίησιν τής είς 
βάρος ημών προσγενομένης 
κραυγαλέας άδικίας, τήν ά
μεσον τακτοποίησιν τής όποιας 
ύπεσχέθη ρητώς καί κατηγο- 
ρηματικώς ή Κυβέρνησις καί 
ιδιαιτέρως ό ΙΊρΐϋθυπουργός κ. 
Γεώργιος Παπανδρέου, άφ’ οδ 
προηγουμένως έπιτύχωμεν ά- 
κρόασιν παρ’ αύτοΰ.
Έκ τής Διοικ. τοΰ Συλλόγου 

Ό Πρόεδρος
Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠϋϊΛΟΣ 

Ό Γεν. Γραμματεύς 
ΟΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΓΛΟΣ 

Δέν ύπάρχει καμμιά άμφιβο- 
λία δτι ζήτημα άπομακρυθέντων 
ύφίσταται καί μάλιστα δίκαιον, 
μόνον πού δ άνωτέρω Σύλλογος 
Επρεπε νά μάς είχε κοινοποιήσει 
■άντίγραφον τοΰ πρός τήν Διοίκη- 
σιν Υπομνήματος του ούτως ώ
στε νά τελοΰμεν είς γνώσιν καί 
νά μπορέσωμε νά έξετάσωμε τά 
πράγματα ώστε νά είμαστε σέ θέ- 
σι νά συμβάλλωμεν κατά τό δυ
νατόν στην λύσι του.

ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΝΔΡΕΑΔΗ
ρόποιιλος, ό όποιος άφοΰ άνεφέρθη 
στήν εγκληματική .τακτική τής Διοι- 
κήσεως έναντι τών ασφαλιστικών τα
μείων καί στήν παρέλκυσι τής λύ- 
σεως τού ιθέιματος τοΰ ’Οργανισμού, 
υπενθύμισε στο προσωπικό τούς πα- 
λαιοτέρους αγώνες του καί τελειώ- 
νων έθιΐξε ικαί αυτός τό θέμα τοΰ 
έκδημοκρατισμοσ. Τήν συγκέντρωσι 
έκλεισε ό γεν. γραμ, τοΰ Σ.Υ.Ε.Τ. 
κ. Γκούτας, ό όποιος προειδοποίησε 
χαρακτηριστικά δτι «ύπάρχει καί 
Παναθηναϊκός».

Πρός την συγκέντρωσι έστόιλη 
πλήθος τηλεγραφημάτων συμπαρα- 
στάσεως άπό τά έπαρχιακά Υπο
καταστήματα, τά όποια έδιαβάσθη- 
σαν μέσα σέ θύελλα χειροκροτημά
των. ’ΐΕπίσης τηλεγραφήματα συμ- 
παραστάσεως έστειλαν ή Ο.Τ.Ο.Ε. 
ή Ε.Ε. τών «115» καί ό Βουλευτής 
’Αθηνών κ. Ί. Τσιριιμώκος.

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Τό έργατΐϋό 
νομοοχέδι@

Ή κακοδαιμονία πού ΰφί- 
σταται στον Ελληνικό Συνδι
καλισμό σχεδόν άπό τής άρχής 
τής ύπάρξεώς του καί ιδιαιτέ
ρως κατά τήν μεταπολεμικήν 
περίοδον φαίνεται πώς βρίσκε
ται στο τέλος της. Άπήχησις 
τής γενικής τάσεως πρός άλ- 
λαγήν, δπως έξεδηλώθη μετά 
τάς έκλογάς τής 3.11.63 καί 
16.2.64 είναι τό κατατεθέν ύπό 
τής Κυ'βερνήαεως ’Εργατικόν 
Νομοσχέδιον πού άπηχεΐ τόσον 
τήν διάχυτον επιθυμίαν τών 
Ελλήνων έργατών και Υπαλ
λήλων νά γίνουν κύριοι τοΰ ο’ί1- 
κου των καί τής τύχης των, δ
σον καί τήν άντίληψιν τών Κυ- 
βερνώντων δτι κάθε παράτασις 
τοΰ ύψισταμένου άθλιου καθε
στώτος είς τά συνδικαλιστικά 
μας πράγματα, μόνον κινδύνους 
θά ήδύνατο νά προκαλέση πε
ραιτέρω.

Τό Προσωπικόν τής Εθνικής 
Τραπέζης ύπέστη δσον ολίγοι 
ίσως άλλοι Εργαζόμενοι τάς 
συνέπειας τής όλεθρίας νοο
τροπίας καί τών άναλόγων 
πρός αύτήν πράξεων τής μέχρι 
τοΰδε κακή τή μοίρα Έργατο- 
ϋπαλληλικής Ηγεσίας, ούτως 
ώστε νά εύρίσκεται σήμερον 
είς τήν πλέον ύπεύθυνη θέση 
νά κρίνη γιά τό παρελθόν καί 
νά ύποδείξη γιά τό μέλλον.

Χαιρετίζει πρός τό παρόν 
τήν Κυβερνητικήν πρωτοβουλί
αν καί καλεΐ δλους τούς συν
αδέλφους έργάτας καί ύπαλλή- 
λους νά καταβάλουν προσπά
θεια διά τήν έπαναφορά τού 
συνδικαλισμού στήν όρθή ο
δό καί τόν περαιτέρω άγώνα 
διά τάς δικαίας άπαιτήσεις 
τής τάξεώς μας.

Πιστεύει πώς ή Κυβέρνησις 
θά προχωρήση συντόμως στήν 
ψήφιση τού ’Εργατικού Νομο
σχεδίου καί ζητεί δπως τεθη 
τέρμα στή θητεία τής αμαρτω
λής Διοικήσεως τής ΓΣΕΕ σαν 
πρώτο βήμα τής έξυγιάνσεως 
καί μέχρις δτου οί ίδιοι έργα- 
ζόμενοι έκλέξουν έλευθέρως τήν 
νέαν Δημοκρατικήν καί γνη- 
σίαν έκπροσώπησίν των.

Ή προβωρινότης
Ή πρόσφατη προκήρυξη δια

γωνισμού ύπό τής Τραπέζης διά 
τήν πρόσληψη άρρένων Υπαλ
λήλων μέ τόν βαθμό τοΰ Δοκί
μου, χαιρετίζεται άπό τήν ’Εκ
προσώπηση σαν πράξη ι— έπί 
τέλους! — σεβασμού πρός τόν 
’Οργανισμόν, έ'στω καί πρός

αύτόν τόν ίσχύοντα ’Οργανι
σμόν μέ τό άντεργατικό καί ά- 
ναχρονιστικό περιεχόμενο, πού 
δμως, πρώτος ό Εργοδότης ώ- 
ψειλε νά έσέβετο καί νά έφαρ- 
μόζη. ’Ήδη ή άπόφαση τής νέ
ας Διοικήσεως νά έπανέλθη 
στήν ορθήν άντίληψη τής προσ- 
λήψεως προσωπικού δίχως τήν 
σκοταδική τροχοπέδη τής τρι- 
ετοΰς προσωρινότητας, άπστελεΐ 
δικαίωσιν τών άπόψεων τής 
Έκπροσωπήσεως, ή οποία έπί 
σειράν έτών ήγωνίσθη έναντι ον 
πάσης μορφής προσωρινότητας 
καί ύπέρ τής πιστής τηρήσεως 
καί έφαρμογής τοΰ περιεχομέ
νου τοΰ ’Οργανισμού. Πλέον δ
μως αύτοΰ, καί έν άντιθέσει 
πρός τήν άρτηριοσκληρωτική 
άντίληψη τής άπελθούσης Δι- 
οικήσεως, πιστεύομεν δτι ό νέος 
ύπάλληλος, δίχως τήν Εκβιαστι
κή άβεβαιότητα τής μελλοντι
κής του έξελίξεως, θά άποδώση 
άσυγκρίτως καλύτερα δταν 
γνωρίζη άπό τής πρώτης στι
γμής δτι αύτη θά είναι ή μελ
λοντική μόνιμος έπαγγελματι- 
κή του φροντίδα. Φυσικά ή κα
λή άρχή θά πρέπει νά εύρη τήν 
φυσική της συνέχεια, ή οποία 
είναι ή αναδρομική κατάργησις 
πάσης προσωρινότητας καί ή, 
τοιουτοτρόπως, δημιουργία είς 
τό Προσωπικόν τής Τραπέζης 
πνεύματος δικαιοσύνης καί προ
ϋποθέσεων άπερισπάστου έπι- 
δόσεως εις τά καθήκοντα του.

Εις τό Οικονομικόν Βήμα έδημο- 
σιεύθη ή κατωτέρω επιστολή σχετι
κά μέ τό θέμα τής προσωρινάτη- 
τος:

Κύριε Διευθυντά,
Διά πράξεως τής διοικήσεως 

τής ’Εθνικής Τραπέζης, έπί διοι- 
κητοΰ κ. Κυριακοπούλου, έπεβλή- 
θη τό 1 957 είς Εκατοντάδας υπαλ
λήλους — ιδίως τής τέως Τρα
πέζης ’Αθηνών —■ χρόνος προσω- 
ρινότητος άπό 6 ιμήνες έως ί’/2 
έτους. Ή άττόφασις αύτη τής δι- 
οικήσεως τής Τραπέζης μας τυγ
χάνει έξ ολοκλήρου παράνομος καί 
αυθαίρετος, μή δικαιολογούμενη έκ 
τών διατάξεων τοΰ υφισταμένου 
Όργοινισμού. Τρανή άτπόδειξις τής 
άντ ι υπαλληλικής αυτής άποφάσεως 
τής Ε.Τ.Ε. αποτελεί ή προσφυγή 
εις τόν "Αρειον Πάγον τοΰ συνα
δέλφου κ. Κ. Κατσούλη — νΰν 
προέδρου τοΰ συλλόγου τής τέως 
Τραπέζης ’Αθηνών — ό όποιος έ- 
δικαιώθή. Τό άνώτατον δικαστή- 
ριον τής χώρας διά τής ύπ' άριθ. 
40)61 άποφάσεως τού Γ' Πολιτι
κού Τιμήματος 93)1962, άπεφάν- 
θη δτι ό χρόνος προσωρινότητας 
πού έπεβλήθη τυγχάνει ΑΚΥΡΟΣ. 
Παρά ταΰτα, καίτοι υπάρχει τό δε- 
δικασμόνον, ή διοίκησις τής Ε.Τ.Ε. 
εξακολουθεί τήν ιδίαν τακτικήν, ή 
οποία 'έπεξετάθή καί είς τούς νεο- 
πρσσλαμβανομένους υπαλλήλους. 
Εύχαριστοΰντςε διά την φιλοξενίαν 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ Ε.Τ.Ε.

Τά στεγαστιιιά δάνεια Βοηδ. Προσωπιιιοϋ
Ό Σύλλογος Βοηθητικού Προσω^· 

πικού Ε.Τ.Ε. διά τοΰ ύπ’ άριθ. 
139)14.7.64 ύπομνήμοοτός του πρός 
τήν Διοίκησιν τής Ε.Τ.Ε. επανέρχε
ται έπί τού θέματος τής αΰξήσεως 
τοΰ ανώτατου ορίου τών ιείς τά μέ
λη του χορηγούμενων στεγαστικών 
δανείων.

«Πρά κάθε άλλης εντόνου διαμαρ
τυρίας μας», καταλήγει τό υπόμνη
μα, «διά τήν αντικοινωνικήν νοοτρο

πίαν τής Νομισματικής ’Επιτροπής, 
έθεωρήσαμεν κοίθήκον μας νά Σάς έ- 
νημερώσωμεν, μέ τήν βεβαιότητα δτι 
θά μάς βοηιθήσητε στον άγώνα μας 
διά τήν στέγασιν τών πτωχών οικο
γενειαρχών συναδέλφων μας. . ., άλ
λως Σάς παρακαλοΰμεν νά ιμή συμ- 
περιλαμβάνωνται τού λοιπού οί συν
άδελφοί μας είς τόν πίνακα τών 
στεγαστικών δανείων, διότι τό τοι- 
οΰτον αποτελεί έμπαιγμόν των. . .».

Διά τούς ύπαλλήλους Τραπεζών 
ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ

ΑΝΕΥ ΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
ΣΕ 15 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Έπισκεπτόμενοι τό Κατάστημά μας 
δύνασθε νά προμηθευθητε είς τιμάς βιτρίνας : 

ΩΡΟΛΟΓΙΑ (Χειρός. Τσέπης, Τοίχου, ’Εγερτηρίου 
Κούκου, ’Ηλεκτρικά, κλπ.). 

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ’Αρίστης τέχνης, (Σταυροί, Βέρες, 
Δακτυλίδια, Ταυτότητες, Βραχιό
λια, Καρφίτσες, Κολιέ, Σκουλα
ρίκια, κλπ.).

ΔΓ ΑΓΟΡΑΝ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΕΚΠΤΩΣΙΣ 15 ·/,

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



Σελΐς 4η

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΑ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΛ)ΝΗΣΟΥ 0 ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Υπόμνημα προς τον κ. Αιοικητήν 
έπί των διαπίστωνε ίσων έλλείψεων ΤΟΝ ΔΙΑΦΟΡΟΝ «3>

Άπό 20 ,μέχρι 26)7)64, ό Άντι- 
ττρόεδρος καί ό Γεν. Γραμματεύς τοΰ 
Συλλόγου μας κ.κ. Ε. Μΐχος καί !. 
Ποπταδόιτουλος, ΉΕ,ριώδευσιαν στα 
Υποκαταστήματα: Πιελοττοννήσου για 
νά διαπιστώσουν τής συνθήκες ερ
γασίας πού επικρατούν σ’ αυτά. 
Δυστυχώς οί διαπιστώσεις άπό την 
περιοδεία αυτή είναι άρκιετά θλι
βερές. Σέ γενικές γραμμές, εξακο
λουθεί ινά επικρατή ή προϊστορική 
εκείνη καί απαράδεκτη νοοτροπία 
τού χωρίς δικαιώματα υπαλλήλου— 
σκλάβου μέ αποτέλεσμα τήν πλήρη 
έξάντλησι των φυσικών και πνευμα
τικών δυνάμεων των επαρχιακών συ
ναδέλφων.

’Επί των δ'ΐιαπιστώσιεων αυτών ό 
Σύλλογος συνέταξε υπόμνημα τό ό
ποιο καί υπέβαλε στον κ. Διοικη
τή καί τό όποιο δημοσιεύουμε ολό
κληρο κατωτέρω». Νά σημειω’θή άτι 
πολύ σύντομα, ειδικά προς τούτο 
εξουσιοδοτημένοι σύμβουλοι θά έπι- 
σκεφθούν κατά στάδια καί τά υπό
λοιπα Καταστήματα της χώρας, ώ
στε ό Σύλλογος, άλλα καί μέσορ αυ
τού ή Διοίκησις, νά; έχουν ϋπ’ δψιν 
τους τήιν πλήρη εικόνα τής έπιικρα- 
τούσης στήν επαρχίαν καταισπάσεως 
καί νά λάβουν άμ,Ξσα καί ριζικά μέ
τρα γιά τήν θεραπείαν της.

Έν Άθήναις τή 4)8)64 
Άριθ. Πίρωτ. 245 
ΑΞΙΟΤΙΜΩΝ ΚΥΡΙΟΝ 
ΓΕΩΡΙΟΝ ΜΑΥΡΟΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΤΑΥΘΑ 
Κύριε Διοιικητά,

"Εχαμεν τήν τιμιήν νά θέσωμεν 
ύπ’ δψιν Υμών τάς διαπιστώ
σεις γενικής φύσεως ιέπί τών συν
θηκών εργασίας τών ώς δονώ Υ
ποκαταστημάτων τάς έξαχθείσας 
κατά τήν πραγμαποποιηθεισαν α
πό 20.7.64 —■ 26.7.64 έπίσκε- 
ψιν αυτών ϋπό τού ’Αντιπροέδρου 
κ. Μίχου καί τού Γ. Γραμματέως 
τού ήμετέρου Συλλόγου.

Εϋριακόμεθα εις τήν δυσάρε- 
αταν θέσιν νά κιαταγγε ίλω μεν Ύ- 
μΐν τήν άπαράδεκτσν κιατάσιτασιν 
τής κατά κανόνα πιαραβιάσεως 
τού ωραρίου καί τής μή χορηγή- 
σεως κανονικών αδειών.

‘Ο δυσανάλογος προς τον νό
μιμον φόρτος εργασίας καί τό 
έκ τούτου ύπέρμιετρον βάρος ευ
θύνης αναγκάζουν τό προσωπικόν 
νά καταναλίσικιη άπάσας τάς ώ
ρας του εντός τού (Καταστήματος 
καί νά παραμελήι τά καθήκοντά 
του ώς κοινωνικού ανθρώπου ικαί 
οικογενειάρχου.

Ή ιάπαράδεκτος αυτή, κιαπά- 
στασις ήτις Αποτελεί έπί πλέον 
παραβίασιν δλων τών σχετικών 
διατάξεων τής εργατικής νομο
θεσίας, στιγματίζει έν τή 'κοινω
νία τους υπαιτίους. Ώς υπαίτιοι 
δέ τής κοοταστάσεως αύτής θέω- 
ροΰνται παρά τώ πληθυσίμφ τών 
επαρχιακών πόλεων καί τών συν- 
Οίλλασσομένων μετά τής Τροπτε- 
ζης, οί παρά τή Δ)σει τής Τρα- 
πέζης υπεύθυνοι, οΐτινες δεν προ
βαίνουν εις την έπάνδρωσιν τών 
Υποκαταστημάτων μέ τό άναγ- 
καιοΰν Αριθμητικώς προσωπικόν, 
αποτέλεσμα τού οποίου είναι ή 
καταπόνησις τών πελατών όσον 
άψορά τάς μετά τής Τραπέζης 
συναλλαγής των.

Έπιπροσθέτως ιή συνεχής Α- 
πασχόλησις τών υπαλλήλων, άπό 
πρωίας μέχρι βαθείας νυκτάς καί 
κατά τάς ήμ,έρας αργίας άκόμη, 
στερεί τήν δυνατότητα τόσον εις 
τούς Υπαλλήλους όσον ikiocI εις 
αυτούς τούς Διευθυντάς νά έλ
θουν εις επαφήν μετά τού έξω 
κόσμου, μέ Αποτέλεσμα ό Αντα
γωνισμός νά (κινήται ελευθέριος 
καί άτπερισπάστως διά τήν προσ
έλκυση/ πελατείας, τοΰθ’ δπερ α
ποβαίνει άψαντάστως εις βάρος 
τών συμφερόντων της Τραπέζης.

Σ υγκεκριμένως εις τά Υποκα
ταστήματα "Αργους, Ναυπλίου, 
Σπάρτης καί Μεσσήνης ή άπα- 
σχόλησις τού προσωπικού είναι 
Απεριόριστος καί κατά τάς ήμέ
ρας Αργίας Ακόμη,

Ή λήψις άδειας θεωρείται ό
νε ιρσν άπραγματοποίητον ή δέ 
λήψις καί ιμέρους τούτης θεωρεί- 
ται μέγα κατόρθωμα.

Εις τά Υποκαταστήματα Κό
ρινθου, Κιάτου, Ξυλακάστρου, Ά- 
μαλιάδος καί [Πύργου παραβιά- 
ζεται συστηματιικώς τό ώράριον 
καί δεν χορηγούνται άθειαι.

Τά κτίρια τών Υποκαταστη
μάτων "Αργους, Νεμέας, Δημη- 
τσάνης είναι τελείως Ακατάλληλα 
προσβάλλσντα Αφάνταστα τό γό- 
ητρον τής Τραπέζης,

’Αποτέλεσμα τών ώς άνω κα- 
ταθλιππικών συνθηικών είναι, ώς 
γνωστόν, δτι τό σύνολον τών έν 
τή έπαρχίςι ύπηρετούντων συνα
δέλφων έπιδιώκει την ιμετάθεσίν 
του εις τό ιΚέντραν.

I Ή μόνη ορθή θεραπεία τού 
κακού θά συιντελεσθή διά τής ένι- 
σχύσεως τών Υποκαταστημάτων 
διά τού άναγκαιούντος Προσωπι
κού καί 6ι’ αυστηρών συστάσεων 
πρός τούς Δ)ντάς τών ώς άνω 
Υποκαταστημάτων, διά τήν τή- 
ρησιν τών έγκυκλίιωις διστεταγμέ- 
νων, οσον Αφορά τήν τήιρησιν τού 
ώραρίου, τήν χορήγησιν τών κα
νονικών Αδειών καί τήν έν γένει 
πιστήν εφαρμογήν τών εργατικών 
νόμων τής πολιτείας.

Α! παρουσιαζόμεναι εις προ
σωπικόν άνάγκαι τών έν έπικε- 
φαλίδι τού παρόντος σναφερομέ- 
νων Υποκαταστημάτων έχουν ώς 
Ακολούθως:
Μεσσήνη
Σ πάρτη
Ναύπλιον
"Αργος
Πύλος
Κόρινθος
Ξυλόκαστρον

’Αμαλίας
Κιάταν
Κυπαρισσία
Πύργος
Καλάμαι
Τ ρίπολις
Γαργαλιάνοι
Αϊγιον
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σίζονται είς στοιχεία άκ,ρως συν
τηρητικά, τά όποια, έλήφθησαν έξ 
υπευθύνων πηγών. ’Εάν ήθέλομεν 
νά παραλληλίσωιμεν καί έξομοιώ- 
σωμεν τάς συνθήκας εργασίας 
πρός τάς τοιαύτας τών Υποκα
ταστημάτων τών έτέρων Τραπε
ζών, ό Αριθμός τών άναγκαιούν- 
των υπαλλήλων θά έδει νά ήχο 
πολύ μεγαλύτερος. ’Αλλά καί οί 
ανωτέρω παρατιθένοι ομιλούν εϋ- 
γλώττως περί τής κατασπάσεως 
είς ήν εύρίσκονται τά Υποκατα
στήματα, ώς επίσης καί εκείνης 
είς ήν θά περί έλθουν, μέ τήν αυ- 
Οΐ συνεπείς καί προοδευτικοί συν- 
ξησιν τών εργασιών των, έν ή 
περιππώσιει δεν λη,φθοϋν .μέτρα 
διά τήν απολύτως έπαρκή έττάν- 
δρωσίν των είς προσωπικόν. Τού
το θά παράσχη είς τούς κ.κ. Δι- 
ευθυντάς τών Ύποκαταστηιμάτων 
τήν δυνατότητα ΐνα άναπτύξωσιν 
ετι περαιτέρω τάς εργασίας, δο- 
θέντος δτι αί περιφέρεια! των πα- 
ρέχουσι τήν δυνατότητα ταύτην, 
πλήν ή έλλειψις επαρκούς δονά- 
μεως Αποβαίνει Ανασταλτικός 
παράγων τής δραστηρ ιότητός

‘Η Έκπροσώπησις είς έπανει- 
ληιμμένα διαβήματα της πρός 
τούς Αρμοδίους υπηρεσιακούς πα
ράγοντας, ιμετέφερεν τήιν έν τοΐς 
' Υποκαταστήμασ ι έπ ιικρατιούσαν 
κατάστασιν καί πλειστάκις, κα
τά τό παρελθόν, εύρέθίη είς τήν 
άδήριιτον Ανάγκην νά έπικαλεσθή 
τήν παρέμβασιν τού Αρμοδίου Υ
πουργείου.

’Επιθυμούσα ήδη ν’ Αποφυγή 
τήν οδόν ταιύτην, απευθύνει τήν 
παράκλησιν καί Αναμένει όπως 
ληφθή, τό δυνατόν συντομώτερον, 
μέριμνα έπανδρώσεως τών επαρ
χιακών Υποκαταστημάτων άφ’ 
ενός, άφ’ ετέρου δοθούν, μετ’ 
αυτήν, αύστηρόταται έντολαί πε
ρί σεβασμού τής Εργατικής Νο
μοθεσίας υπό τών υπευθύνων ορ
γάνων τής Τραπέζης.

Μετά τιμής
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΕ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Γ. ΚΛΡΛΠΑΝΟΣ 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 
I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙ 
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΝ ΣΥΝ)0ϊΧ0Ν
Τήν 24 ην Ιουνίου 1964, 

κατηρτίσθη είς σώμα ή έκλε- 
γεΐσα τήν Την ’Ιουνίου 1964 
Διοίκησι τής 'Ομοσπονδίας 
Τραπεζικών Συνταξιούχων ώς 
άκολούθως:

Πρόεδρος: Κωστής Μελισ- 
σαρόπουλος. ’Αντιπρόεδρος: 
Τσαλίκης Στέφανος. Γενικός 
Γραμματεύς: Δαούσης Διονύ
σιος. Ταμίας: Άναστασιάδης 
Σαράντης. ’Έφορος: Παπανι- 
κολάου Πάνος. Μέλη: Γ αλά
νης Θεόδωρος, Οίκονομόπου- 
λος Χριστόδουλος, Φ ο ί φ α ς 
Λουκάς, Χριστοδουλιάς Σερα
φείμ.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ - ΑΑΑΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
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Σχετικώς μέ τήν έπίλυσιν τού ά- 
νωτέρω θέματος — ή οποία έγέινε- 
το δεκτή άπό τό προσωπικόν μέ εν
θουσιασμόν — οί Σύλλογοι έξέδω- 
σαν τήν κατωτέρω άνακοίνωσιν: 
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

" Οταν προ πεντήκοντα ήμερων ό 
κ. Διοικητής Ανέλαβε τήν Διοίκησιν 
τής Τραπέζη,ς δέν έσπευσε νά δώ- 
ση άφειδώς υποσχέσεις: είς τό Προ
σωπικόν, ώς, -Κατά σιυνήθειαν, δί
δονται, περιορισθείς νά δηλώση δτι 
θά δήμιο u γ ή σ η δ Γ αυ
τό τάς π ρ ο ϋ π οθ εσείς α ί 
όποΐαι 9 ά τ ώ έπέτρεπον 
νά Αξίωση μείζονα άττό- 
δ ο σ ι ν. Καί λέγων μείζονα Απόδο- 
σιν δέν ήννόει. Ασφαλώς, τήν εντός 
των περιωρισμένων πλαισίων τών 
Γραφείων τοιαύτη,ν, δεδομένου δτι 
έγνώριζεν δτι παρ’ ούδενός δύναται 
ν’ άιμφισβητηθή, ή φιλότιμος προσ
πάθεια δλων τών συναδέλφων, αλλά 
τήν Ανάπτυξιν δραστηρ ιότητος καί 
ούσιαστικής συμβολής τών έν τή 
Τραπέζη εργαζομένων, έκτος αυτών,

ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΝ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Τά Διοικητικά Συμβούλια 
τών Ταμείων Υγείας τών 
Τραπεζών Εθνικής, Ελλά 
δος, ’Αγροτικής καί τ. ’Αθη
νών άπεφάσισαν όμοφώνως 
τήν σΰστασιν Επιτροπής διά 
τήν μελέτην ίδρΰσεως άφ’ ε
νός Νοσοκομείου καί άφ’ ετέ
ρου ’Αναρρωτηρίου —Γηρο
κομείου τών Τραπεζοϋπαλλή- 
λων.

Πρός τοϋτο συνεστή θ η 
Επιτροπή έκ Συμβούλων τών 
ώς άνω Ταμείων άποτελουμέ- 
νη έκ τών σδ. Παντ. Σερέφο- 
γλου (’Αγροτικής) ώ ς Προέ
δρου, Αικατερίνης Κόκκοτα 
(’Εθνικής) ώς Γραμματέως, 
καί Άντ. Ινατάκη (’Εθνικής), 
Παν. Τσιλιμίγκρα (Ελλάδος), 
’Εμμ. ΙΊαπαδεροΰ (Ελλάδος), 
Γεωρ. Άγαθοπούλου (τ. ’Α
θηνών) καί Νικολ. Κοντογιάν- 
νη (τ. ’Αθηνών) ώς Μελών.

Τά Δ.Σ. τών Ταμείων εί
ναι άξια παντός έπαίνου διά 
τήν πρωτοβουλίαν των αυτήν.

διά τής προσελκύσεως πελατείας καί 
τής έν γένει αύξήσεως τών εργασιών 
τοΰ ' I δρύματος.

Διά τής έτέρας δηλώσεώς του ό
τι δέν βλέπει λόγον Αντιδικίας μέ 
τό Προσωπικόν άπέδωκε τήν πρότασ
σαν Αξίαν είς τό έργατιικον δυνα
μικόν τής Τραπέζης καί έμμεσα έ- 
ξεδήλωσε τήν πίστιν έπί τής ανάγ
κης συνεργασίας τών δύο συντελε
στών δράσεως, διότι έχει άποδειχθή 
δτι οΐ κλυδωνισμοϊ τού Ιδρύματος 
καί αί εντεύθεν ζημίαι επέρχονται ο
σάκις ούτοι οδηγούνται είς διαμά
χην καί δή συνεχή.

Οί γνώρισαντες, καί ευτυχώς 
γνωρίζομεν σχεδόν όλοι μας, τήν 
προσωπικότητα τού Κου Διοικητοΰ 
δέν εΐχον καμμίαν άμψιβολίαν δτι 
χάρις είς τήν εύρυτάτην οικονομολο
γικήν ικαί γενικήν μόρφωσίν του, ώς 
καί τήν διακρίνουσαν αυτόν συνέ
πειαν έναντι τών ανθρωπίνων προ
βλημάτων, διά τήν έπίλυσιν τών ο
ποίων Από τού πολιτικού στίβου ή- 
γωνίσθη μέ σθένος καί Αποφασιστι
κότητα, θά ώδηγεΐτο είς τήν μετά 
τής αύτής γέννα ιότητος αντιμετώπι
σή τών πιροβλημάτων, τά όποια; ά- 
πασχολοΰν κατά τήν παρούσαν στι
γμήν, τήν Τράπεζαν καί τήν τάξιν 
μας.

’Ελάχιστοι υπήρξαν εκείνοι, οί ό
ποιο ι άγνωστον έκ ποιων ελατηρίων 
κινούμενοι, έπεχείρησαν, έπί ματαίω., 
νά δημιουργήσουν αντιθέτους εντυ
πώσεις.

Κατόπιν όμως τής κοιτά τήν πα- 
ρελθούσαν Παρασκευήν, δΓ είσηγή- 
σεως τού Κου Διοικητοΰ είς τό Δ. 
Συιμβούλιον τής Τραπέζης, λη,φθεί- 
σης άποφάσεως περί έγκρίσεως έπι- 
λύσεως τού σο'βαραΰ έπιμάχου αι
τήματος —■ τοΰ χαρακτηρ ι σθέντο ς 
ώς 3% —■ οΰχί διά τής Δικαστικής 
οδού, έπεσφραγίσθησαν αί προεκτε- 
θεΐσαι άν,τιλήψεις μας καί, ώς πι- 
στεύομεν, τό γεγονός τούτο αποτε
λεί ιστορικήν αφετηρίαν τής έπί νέ
ων άντιλήψεων πορείας τής Τραπέ- 
ζης, δικαιώνει δέ συγχρόνως, διά 
μίαν είσέτι φοράν, τήν έκπροσώπη- 
σιν διά τήν ορθήν στάθμισιν καί άν- 
τιμετώπισιν τών έκάστοτε δημιουρ- 
γουμένων καταστάσεων.
Συνάδελφοι,

__ Καθ’ ήμάς, ή εκφρασις τών ίδι- 
ικών μας ευχαριστιών καί ολοκλήρου 
του συν αδελφικού κόσμου πρός τε 
τον Κον Διοικητήν, τά μέλη τής: Δι- 
οικήσεως, τον κ. Διεύθυντήν Προσω
πικού καί λοιπούς υπηρεσιακούς πα
ράγοντας θ’ Απετέλει μίαν τυπικήν 
'Keel cxveiu ουσιαστικού ττεριεχομένου 
έκδήλωσιν, θά έδημ,ιούργει δέ, ίσως, 
είς τούς ολίγους, τήν έντύπωσιν Ανα- 
θεωρησεως τής συνδικαλιστικής τα
κτικής μας, ήτις, δέον νά τονισθή, 
παρέμεινεν, παραμένει καί θά παρα- 
ιμείνη Αμετάβληιτος καί ή όποια, διά 
νά μήν έπαναλαμ βάνωμεν τάς γνω- 
στάς είς δλους αντιλήψεις μας συνο
ψίζεται δΓ ολίγων είς τά έξης: Νά 
έξαίρωμεν καί χειροκροτώμεν τούς

ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΣ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
0AQN ΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΟΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

• ΝΑ ΓΕΝΙΚΕΥΟΗ ΤΟ ΤΑΧΥΤΕΡΟΝ
Κατόπιν συνεννοήσεως τών 

κ.κ. Δ)τών τών Τραπεζών 
Ε.Τ.Ε. καί Ίονικης-Λαϊκής, 
εγινεν άποδεκτόν τ ό αίτημα 
τών συναδέλφων τών ύπ)μά- 
των καί άπό τοΰ παρελθόντος 
μηνός τά έργάσιμα άπογεύμα- 
τα περιωρίσθησαν είς δύο.

’Αξίζει νά σημειωθή δτι οΐ 
συνάδελφοι, μεταξύ τών όποι
ων έπικρατεΐ ενθουσιασμός, 
άνταπεκριθησαν πλήρως ε ί ς 
τάς υποχρεώσεις των καί ού- 
δεμία παρετηρήθη καθυστέρη- 
σις. Έτσι άποδεικνυεται δτι 
μόνον λόγοι έκμεταλλεόσεως 
τοΰ προσωπικού — όπως έγέ- 
νετο έπί προηγουμένης Διευ- 
θύνσεως τής Τραπέζης μας είς 
Κατερίνην —είναι εκείνοι πού 
έπιβάλλουν τήν διατήρησιν 
τ ο 0 άναχρονιστικοΟ μέτρου 
τής άπογευματινής έργασίας 
είς τήν Επαρχίαν.

Τό παράδειγμα τής Κατε
ρίνης θά ήμποροΰσε νά έφαρ-

μοσθή, ώ ς μεταβατικόν στά- 
διον, είς δλας τάς έπαρχιακάς 
πόλεις. "Οπως π.χ. είς τήν ό
χι καί πολύ άπέχουσαν Κοζά
νην, όπου διατηρείται τό εξορ
γιστικόν καθεστώς τών 4 Υπο
χρεωτικών άπογευμάτων.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Τήν 3ην Αύγούστσυ έληξε ή 

πρώτη Κατασκηνωτική Περίοδος. 
Είς τάς έγικαταατάσειις τού Διο
νύσου έλαβε χώραν εορτή, κατά 
τήν διάρκειαν τής οποίας αί Κα- 
τασκηνώτριαι έπαρουσίασαν ένα 
εκλεκτό πρόγραμμα, καταχειρο- 
ικροτηθεΐσαι. Είς τήν ώς άνω εορ
τήν παρευρέθησαν οί Γονείς καί 
Κηδεμόνες τών ;Κατασκηνωτριών, 
.μετά δέ τό πέρας αύτής ηΰχαρί- 
στηισαν θερμότατα τόσον τό Δ.Σ. 
όσον καί τούς ’Αρχηγόν κ. Ν. Γιαν- 
νοπουλον καί τήν Ύπαρχηγόν 
Δ)δα Τασίαν Σούκουλη, διά τάς 
πολλαπλάς φροντίδας πρός τά τέ- 
ικνα των.

Διοΐ'κοΰντας τό "Ιδρυμα διά τάς δι- 
καίας πράξεις, ανεξαρτήτως έάν αύ- 
ται έχωσιν άμεσον Αντίκτυπον έπί 
τής δέσεως τού Προσωπικού, ν’ Αν- 
τιτασσώμεθα δέ καί άγωνιζώμεθα 
δΓ δλων τών μέσων είς τάς βλαπτι- 
κάς τοιαύτας.

Κρίνομεν συνεπώς Αναγκαΐον νά 
δηλώσωιμεν δτι δέν διαφεύγει τής 
προσοχής μας δτι πολλά σοβαρά 
ζητήματα τής αάξεώς μας λιμνάζον- 
τα Από ετών, αναμένουν τήν λύσιν 
των, ήτις δέν επιδέχεται μακράς Α- 
ναβολάς. ’Επιβάλλεται όμως νά μήν 
παραγνωρίζηται παρ’ ούδενός, 6τι ή 
παρούσα Διοίκησις παρέλαβεν μίαν 
άθλίαν Από πόσης άπόψεως καί ά- 
ικρως σοβαρόν κληρονομιάν τής Α- 
πελθούσης, ή ορθή Αντιμετώπισις καί 
έξάλειψις τής όποιας υπαγορεύεται 
ύπό τού κοινού συμφέροντος Τρα
πέζης καί εργαζομένων.
Συνάδελφοι,

’Αναλογοζόμενο ι τάς βαρείας εύ- 
θύνας μας έναντι τής τοιαύτης κατα- 
στάσεως άπευθύνομεν πρός δλους 
σας τήν παράκλησιν δπως όπλισθη- 
τε μέ μικράν υπομονήν, δ ντες βέβαι
οι δτι ή Έκπροσώπησις άγρυπνος 
φρουρός τών συμφερόντων τής τάξε- 
ως Αλλά καί τής Τραπέζης, παρα
κολουθεί δλας τάς έν αυτή έξελίξεις, 
βασιζόμενη δέ είς τήν δήλωσιν τοΰ 
Κοιυ Διοικητοΰ δτι ιδέν δέχεται οί 
υπάλληλοι τής Εθνικής νά άμοίβων- 
ται κατώτερον άλλων Τραπεζιτικών 
πιστεύει δτι δέν θά βραδύνη ή έξο- 
μοίωσίς μας μέ τούς συναδέλφους 
τών άλλων Τραπεζών, κατά ταυτό
χρονον δέ πρότασιν καί δήλωσιν τού 
Κου Διοικητοΰ, θά πραγματοποιηθή 
συντόιμως συζήτησις μετά τών Προ
έδρων τών Συλλόγων έπί τού θέμα
τος τούτου καί όλων τών άπασχο- 
λούντων τό Προσωπικόν βασικών θε
μάτων.
Συνάδελφοι,

Μετ’ ολίγον συ μπλ ηρ·ούτο:ι ολό
κληρος έννεαετία καθ’ ήν δλοι μας

προσεφέραμεν δ,τι ήτο δυνατόν, ΐνα 
τό "Ιδρυμα όδηγηθή είς τήν παλαιόν 
του αίγλη ν, έδόθησαν δέ «αφειδώς», 
διαβεβαιώσεις περί συμπορεύσεως 
καί τής ίδιικής μας θέσεως αί όποΐαι 
ουδόλως έπραγματοποιήθησαν.

Δυστυχώς, ώς γνωρίζομεν άπαν- 
τες, μέγα μέρος τών θυσιών καί α
γώνων μας κατηναλώιθηραν πρός 
αποτροπήν κινδύνων κατά τής Τρα
πέζης καί τού Προσωπικού της διά 
τό μεγαλύτερον μέρος τών οποίων 
τήν ευθύνην έφερεν ή μέχρι πρόσφα
τός διοικούσα κατάστασις.

Τά καθήκον μάς επιβάλλει νά τήν 
μεταβάλωμεν έξαντλοΰντες δλον τό 
ενδιαφέρον μας, ύποβοηθούντες οΰτω· 
τό βαρύ έργον τής σημερινής Διοι- 
κήσεως.

’Άς τό πράξωμεν είς τό ακέραι
ον δντες βέβαιοι δτι ικαί ή Διοίκη- 
σις θά πράξη πρός δλους μας τό 
ίδικόν της.

Υπάλληλοι Αογιοτ. 
uai Tap. Κλάδοο

Πληροφρρούμεθα ότι εντός τού 
Αύγοΰστου πρόκειται νά ρυθμισθή 
τά θέμα τών Υπαλλήλων τού Λογι
στικού καί Ταμειακού Κλάδου, οί 
όποιοι προσελήφθησαν άρχικώς είς 
τήν Ύπηιρεσίαν τής Τραπέζης έπί 
βαθμώ Κλητήρας, χρησιμοποιηθέν- 
τες είς υπαλληλικά καθήκοντα. Τήν 
ώς άνω περίπτωσιν εύρίσκοιμεν καί 
ήιμιεΐς δϊικαίαν καί έπιθυμοΰμεν τήν 
ταχεϊαν ρύθμ,ισίν της.

Ώροαγωγαι
"Ηρχισαν καί έκρίθησαν οί Δό

κιμοι καί Ύπολογισταί Β' 1964, 
ακολουθούν τών υπολοίπων βα
θμών. Αί προαγωγαΐ τών Λογι
στών Α', Ύποτμηματηρχών, Τμη- 
ματαρχών κλπ. του 1963 καί 1964 
θά γίνουν ταυτοχρόνως.

Οί δύο Σύλλογοι των Υπάλληλων 
τών 'Ανωνύμων 'Ασφαλιστικών Ε
ταιριών ώς καί τών 'Ασφαλιστικών 
'Επιχειρήσεων, διαμαρτύρονται έν- 
τόνως διά τήνμή είσέτι άπάντησιν 
έκ μέρους τών έργοδοτών, έπί τού 
άπό μηνός καί πλέον ύποβληάέν- 
τος Υπομνήματος των.
Τό έν λόγφ Υπόμνημα σκοπόν έ

χει τήν άνανέωσιν καί άναδιάάρω- 
σιν έπί νέων βάσεων τών άπό μηνός 
Φεβρουάριου 1963 ληξασών καί μή 
είσέτι άνανεω&εισών Συλλογικών 
Συμβάσεων.

ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
ΚΑΙ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Τήν ΙΟην τρέχοντος Ιπραγματοποιήθη είς τό θέατρον Φύρστ 
^Σαμαρτζή) ή συγκέντρωσις τών όπαλλήλων ’Ασφαλιστικών 
Εταιρειών καί επιχειρήσεων. Καίτοι αδτη συνέπεσε μέ τά γε

γονότα τής Κύπρου, έσημείωσεν άπόλυτον επιτυχίαν παρά τό 
γεγονός ότι παρετηρήθη αποχή μεγάλου ποσοστού τών είς τήν 
Ασφαλιστικήν 'Εταιρείαν «Εθνική» εργαζομένων, οί όποιοι προ

φανώς δέν έχουν άντιληφθή καί εκτιμήσει δεόντως τήν σημασίαν 
ήν ενεχει, ίδίφ κατά τήν παρούσαν στιγμήν, ή συνένωσις τών 
εργατικών δυνάμεων, διά τήν άντιμετώπισιν τών προβλημάτων 
υφισταμένων καί άνακυψομένων τής τάξεώς των.

'Ως μας έπληροφόρησαν είς τήν ’Ασφαλιστικήν Εταιρείαν 
«Η Εθνική» άπό μακροΰ χρόνου υφίσταται φεουδαρχικόν κα
θεστώς, συνέπεια τοΰ όποιου είναι ή παρατηρηθεϊσα αποχή ήν 
ήμεϊς εύρισκομεν τελείως αδικαιολόγητον. Διότι διά τούς έργα- 
ζομένους αποτελεί καθήκον νά σαρώσουν αυτά τά φέουδα. Κι’ 
αυτό καλούνται ν’ άντιληφθοΰν καί πραγματοποιήσουν άν πι
στεύουν ότι οι εργαζόμενοι δέν είναι δούλοι, άλλ’ άνθρωποι μέ 
υποχρεώσεις αλλά καί δικαιώματα.

’Αντιθέτως χαρακτηριστική ύπήρξεν ή προσέλευσις τών είς 
τας Ασφαλιστικας Εταιρείας καί επιχειρήσεις έργαζομένων 
γυναικών, είς τάς οποίας δμολογουμένως αξίζουν θερμά συγχα
ρητήρια διά τήν άγωνιστικότητά των.

’Εν πάση περιπτώσει κατά τήν συγκέντρωσιν άνεπτύχθη- 
σαν ύπό τών άγορητών τ’ άπασχολοΰντα κατά τήν παρούσαν στι
γμήν ζητήματα τούς ασφαλιστικούς ύπαλλήλους καί ετονίσθη ή 
ανάγκη τής δυναμικής άντιμετωπίσεως τής αρνητικής θέσεως 
τής εργοδοσίας.

Γπο τό πνεύμα αύτό ώμίλησε καί δ Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου 
μας οστις κατόπιν προσκλήσεως παρηκολούθησε τήν συγκέντρω- 
σιν, τονίσας ιδιαιτέρως ότι ή κατάκτησις τών δικαίων επιτυγ
χάνεται δι αγωνων εκδηλουμένων ύπό διαφόρους μορφάς.


