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Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΑΝΕΛΑΒΕ 
ΤΗΝ ΛΙΟΙΚΗΣΙΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ!

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΊ

Δηλώσεις προς ιόν τύπον επί τη άναλήψει τής Αιοιιιήσεως - Έγιιύιιλιος πρός 
τό Προσωπιιιόν - Παρονσίασις τον Διοιιιητιηοϋ Συμβουλίου τον Συλλόγου.

ΚΥΡΙΕ ΑΙΟΙΚΗΤΑ,
Ή έκπροσώπησις καί δι’ 

αυτής ολόκληρον t ό Σώμα 
των 'Υπαλλήλων τής Εθνι
κής Τραπέζης σας απευθύνει 
τά θερμά συγχαρητήρια καί 
σας εύχεται πλήρη επιτυχίαν 
εις τό εργον τό όποιον ανα
λαμβάνετε. ,

Έχουσα σαφή έπίγνωσιν 
τής αποστολής της καί πλή
ρη γνώσιν τής εν τή Τραπέ- 
ζη καταστάσεως σας διαβε- 
βαιοΐ οτι επιθυμία της είναι 
ν’ άποβή ό πολύτιμος συνερ
γάτης σας καί ούχί ό άντί- 
δικος.

Καί πιστεύει οτι αί ικα
νότητες σας θά οδηγήσουν 
εις τον όρθόν δρόμον διά τό 
καλόν τοϋ 'Ιδρύματος, των 
εργαζομένων καί ολοκλήρου 
τοϋ Ελληνικού Λαοΰ, δστις 
εκφράζει τ ή ν πρός αυτόν 
εμπιστοσύνην του.

Είναι γνωστόν οτι ή Ε
θνική Τράπεζα ήσκησε επί 
120 έτη κοινωνικοοικονομι
κήν πολιτικήν καί συνετέ- 
λεσεν εις τήν άνύψωσιν τοϋ

βιοτικού επιπέδου τοϋ λαοΰ.
Κατά τήν τελευταίαν έ- 

ξαετίαν άπώλεσε ιόν δρόμον 
της.

Διά νά καταστή δυνατόν 
νά έπανεύρη τοΰτον έπιβάλ- 
λεται νά καινοτομήσητε καί 
νά προέλθητε εις τήν λήψιν 
τολμηρών καί γενναίων απο
φάσεων καί πιστεύομεν δτι 
θά τό πράξητε.

Πιστεύει ακόμη ή έκπρο- 
σώπησις, δτι ένισχυμένος μέ 
τούς εκλεκτούς καί ίκανωτά- 
τους συνεργάτας σας κ. κ. 
'Υποδιοικητάς καί τήν συμ- 
παράστασιν τοϋ Προσωπι
κού θά έπιτελέσητε πλήρες 
έργον.
Κύριε Λιοικητά,

Οι έν τή Τραπέζη έργα- 
ζόμενοι διεξήγαγον έντονον 
άγώνα διά τήν έπικράτησιν 
κοινωνικοοικονομικής δι
καιοσύνης έν τώ Τόπω. Δέν 
έζήτησαν ούδέ ζητούν νά γί
νουν ή προνομιούχος τάξις 
τών έν τή χώρα έργαζομέ- 
νων. Άξιοϋν δμως δικαιοσύ
νην καί μόνον δικαιοσύνην.

ΔΙΑ ΤΗΝ 12ηη ΚΑΙ 13ημ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΣΥΓΚΑΑΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΝ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ

ΕΚΛΟΓΗ NEON ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΟΣ
Τό έκτελεστικόν συμδούλιον τής 

ΟΤΟΕ, άπεφάσισε όπως συγκαλέση 
τό Γ' Πανελλαδικό Παντραπεζοϋ
παλληλικό Συνέδριο για τήν 1 2η καί

Μείωσις τών 
επιχορηγήσεων τής 
Έργατιηής Εστίας

Τό συμβούλιο τής Εργατικής Ε
στίας κατά τήν συνεδρίασί του τής 
15)6)64, άττεφάσισε τήν με'ωσι τών 
μηνιαίων επιχορηγήσεων -πρός τά Μα- 
κρικά Εργατικά Κέντρα ’Αθηνών, 
Πειραιώς καί Θεσσαλονίκης καί πρός 
ορισμένες ομοσπονδίες, πού έλάμδα- 
ναν μεγάλα ποσά.

ΙΠαρά τήν άντίδρασιν τών Αντιπρο
σώπων τού Φ. Μακρή, οί όποιοι όχι 
μόνον διεψώνησαν ριζικά γιά τις πε- 
ριικαπές αλλά καί άζήτησαν νά δο
θούν χρήματα στή Γ.Σ.Ε.Ε. καθολι
κή παραμένει ή άξίωσι τών έργαζο- 
μενων γιά τή διακοπή κάθε έπιχορη- 
γήσεως πρός τούς Μακρήδες.

13η Αύγουστου, προκειιμένου νά γί- 
νη εκλογή ’Αντιπροσώπων της γιά 
τό 15ο Πανελλαδικό Συνέδριο τής 
Γ.Σ.Ε.Ε.

’Επίσης, κατά τήν διάρκειαν τοΰ 
Συνεδρίου, τό ’Εκτελεστικό Συμβού
λιο θά προβή στον απολογισμό τοΰ 
,μέχρι σήμερα έργου τής 'Ομοσπον
δίας καί εις τήν εκλογήν νέων ’Ορ
γάνων Διοικήσεως.

Ό u. Μαύρος 
ευπρόσωπος στην 
Διεθνή Τράπεζα

Δι’ άποφάσεως τής Κυδερνήσεως 
ώρίσθη ώς εκπρόσωπος τής Ελλά
δος εις τό Συμδούλιον τών Διοικη
τών τής Διεθνούς Τραπέζης ό Διοι
κητής τής ’Εθνικής Τραπέζης κ. Γ. 
Μαύρος. Ώς γνωστόν, ή έτησία γε
νική συνέλευσις τής Διεθνούς Τραπέ
ζης συγκροτείται τον προσεχή Σε
πτέμβριον.

ΗΤΤΑ ΤΩΝ ΜΑΚΡΗΑΩΝ 
ΣΤΟ ΕΡΓ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΩΝ

Περιφανή νίκη επέτυχαν οί συνε
πείς δυνάμεις τού έκδημοκρατισμού 
τού συνδικαλιστικού κινήματος, κα
τά τις αρχαιρεσίες τού ’Εργατικού 
Κέντρου Πατρών, τής 24ης Ίουν'ου.

Τό ψηφοδέλτιο τής «Συνδικαλιστι
κής ’Αλλαγής» πού άπετελεΐτο άπό 
συνεπή δημοκρατικά εργατικά στε
λέχη, έλαβε 92 ψήφους επί 1 69 ψη- 
φισάντων. Ό επί 12ετίαν πρόεδρος 
τοΰ ’Εργατικού Κέντρου Πατρών,

γνωστός πράκτωρ τοΰ Μακρή, κ. Γερ, 
Κουλουμπής άνετράπη καί έξελέγη 
νέα διοίκηισις ύπό τον κ. "Αγγ. Μπαν- 
τοΰνο.

Ή επιτυχία αυτή τής έργατοϋπαλ- 
ληλικής τάξεως τών Πατρών άποδει- 
κνύει τή σαθρότητα τοΰ Μακρικου 
καθεστώτος καί θεωρείται ώς απαρ
χή γιά τήν έκιδίωξι τών εγκαθέτων 
τής Γ.Σ.Ε.Ε. καί την έξυγίανσι του 
συνδικαλιστικού κινήματος.

I Τήν Δευτέραν 15ην ’Ιουνίου προ- 
σήλθε είς την Τράπεζαν ικαί άνέλα- 
6ε τά καθήκοντα του ό νέος Διοικη
τής κ. Γεώργιος Μαύρος.

'Ο κ. Μαύρος προέβη είς δηλώ
σεις πρός τον Τύπον επί τή άναλήψει 
τής διοικήσεως, είς τις όποιες άνέ- 
φερεν ότι α) ή άνάληψις τής διοική- 
σεως τής Εθνικής Τραπέζης ενέχει 
προ παντός τήν έννοιαν αποδοχής 
μεγίστης εύθύνης γιά τήν έπιτά- 
χυνσι τής οικονομικής άναπτύξεως 
τής χώρας, β) Τό ύψος τού ενεργητι
κού τής ’Εθνικής Τραπέζης υπερβαί
νει ήδη τό ΰψος τοΰ προϋπολογισμού 
τού κράτους, οί χοροηγήσεις της εί
ναι ανώτερες τής νομισματικής κυ
κλοφορίας καί τηρούμενων τών ανα
λογιών, οΰδειμία χώρα διαθέτει με
γαλύτερο πιστωτικό ίδρυμα, γ) 'Ο 
ρόλος της είναι κεντρικός στην πα
ρούσα αποφασιστική καμπή τής οι
κονομικής έξελίξεως τής χώρας καί 
δ) Ή άνάληψις τής διοικήσεως τής 
Τραπέζης, θα αποτελεί προσωπικώς 
γι’ αυτόν σημαντικά σταθμό είς τήν 
σταδιοδρομία του ώς δημοσίου άν- 
δρός.

'Ο κ. Γ. Μαύρος ύπέδαλε τήν πα- 
ραίτησίν του άπό βουλευτής καί έ- 
ζήτησε νά καθορισθούν οί αποδοχές 
του, ώς Διοικητοΰ τής Τραπέζης είς 
τό ύψος τής βουλευτικής άποζημιώ- 
σεως, άνευ έτέρας προσθέτου άμοι- 
6ής άπό εταιρίες καί οργανισμούς 
είς τήν διοίκησιν τών όποιων θά 
μετέχη, ώς διοικητής τής Τρίχπέζης,

Εγκύκλιος πρός 
τό Προσωπικόν
’Επί τή άναλήψει τών καθηκόντων 

του ό κ. Διοικητής, άπηύθυνε δΓ εγ
κυκλίου του, εγκάρδιον χαιρετισμόν 
πρός τό Προσωπικόν τής Τραπέζης. 
Είς τήν ίδιαν εγκύκλιον, καθορίζει 
τον ρόλον τόν όποιον οφείλει νά δια- 
δραματίση τό 'Ίδρυμα κατά τά α
μέσως προσεχή έτη καί ό όποιος συ- 
νίσταται είς τήν ύποβοήθησιν τοΰ 
άναπροσανατολισμοΰ τής οικονομίας

1 τής Χώρας άπό τά στενά έθνικά είς 
τά εΰρύτερα ευρωπαϊκά πλαίσια. 
Διά τήν επιτυχίαν τοΰ σκοπού αυτού, 
θεωρεί ώς απαραίτητον τήν έκδήλω- 
σιν καί άνάπτυξιν εντόνου συναγωνι- 
στικοΰ πνεύματος είς όλας τάς βα
θμίδας τής ιεραρχίας τής Τραπέζης. 
Τέλος, υπόσχεται τήν δημιουργίαν 
τών απαραιτήτων προϋποθέσεων αί 
όποια ι θά ευνοήσουν τήν έκδήλωσιν 
τής έπηυξημένης δραστηριότητος, ό
πως τήν προώθησιν τών ικανών ύπαλ- 
λήλων μέ μόνα κριτήρια τήν άπό- 
δοσιν καί τό ήθος καί την έν γένει 
υπηρεσιακήν καί ηθικήν τάξιν.

Ή παρονσίασις 
τού Λ. Σ. 

τοϋ Συλλόγου
Τον κ. Διοικητήν έπεσκέφθη είς 

τό γραφεΐον του τό Διοικ. Συμβού- 
λιον τοΰ Συλλόγου μας έν όλομε- 
λείςι καί τον συνέχαρη επί τή άνα- 
λήιψει τών καθηκόντων του. 'Ο ικ. 
Πρόεδρος, παρουσία καί τών τριών 
Υποδιοικητών τής Τραπέζης, προσε- 
φώνηισε τόν κ. ιΓ. Μαΰρον, τοΰ ηΰ- 
χήιθη πλήρη επιτυχίαν είς τό έργον 
του καί έξέφρασε τήν βεβαιότητα 
ότι, ένισχυμένος άπό τούς εκλεκτούς 
καί ί-κανωτάτους συνεργάτας του κ. 
κ. Υποδιοικητάς καί μέ τήν συμπα- 
ράστασιν τοΰ Προσωπικού θά έπιτε- 
λέση πλήρες εργον. Τέλος άνέφερεν 
ότι οί εργαζόμενοι είς τήν Τράπεζαν, 
οί όποιοι διεξήγαγον έντονον άγώ
να διά τήν έπικράτησιν κοινωνικοοι
κονομικής δικαιοσύνης είς τόν Τόπον, 
δέν ζητούν νά γίνουν ή προνομιούχος 
τάξις τών έργαζομένων αλλά άξιούν 
δικαιοσύνην καί μόνον δικαιοσύνην.

Ό κ. Διοικητής άφοϋ ηύχαρίστή
σε τόν κ. Πρόεδρον διά τά συγχαρη
τήρια καί τάς εΰχάς του, έτόνισεν 
ότι επιθυμία του είναι νά συνεργα- 
σθή μέ τόν Σύλλογον καί ελπίζει ότι 
ουδέποτε θά άντιμετωπίση ώς άντι- 
δίκους τούς εκπροσώπους τών έργα
ζομένων είς τήν Τράπεζαν.

ΚΑΘΩΡΙΣΘΗΣΑΝ ΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
ΤΟΝ ΤΡΙΩΝ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΩΝ
Αί αρμοδιότητες τών υποδιοικητών τής Τραπέζης καθωρίσθη,σαν 

διά πράξεως τοϋ Διοικητοΰ κ. Γ. Μαύρου ώς έξης: Αί διευθύνσεις Βιο
μηχανικής^ Πίστεως, Γενικής Έπιθεωρήσεως καί Γραμματείας ϋπήχθη- 
σαν είς τόν ύποδιοικητήν κ. 1. Παρασκευόπουλον. Αί διευθύνσεις ’Ερ
γασιών ,ξωτεριικοΰ, Ναυτιλιακών ’Εργασιών καί αί No μ ικαί Υπηρεσία ι 
τής Τραπέζης, ϋπηιχθησαν είς τόν υποδιοικητήν κ. Ν. Γαζήν. Αί διευ
θύνσεις Καταστημάτων καί ’Εργασιών Εσωτερικού καί Γενικού Λογι
στηρίου ϋπήχθησαν είς τόν υποδιοικητήν κ. Δ. Καλομαριώτην.

Ωσαύτως, ώρ,ίσθη, ότι τοΰ Συμβουλίου ’Εργασιών τής Τραπέζης 
προεδρεύει ό υποδιοικητής είς τήν αρμοδιότητα τοΰ οποίου υπάγεται 
τό συζητούμενον θέμα, δύνανται δε νά μετέχουν αύτοϋ πάντες οί ύπο- 
διοικηταί.

Στή 2α σελίδα
ΠΠΣ ΟΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ 
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ...
φΠάρος—Κεφαλλονιά—’Ο
λυμπιακή ακτή Κυλλήνης— 
Έπιδαύρια 1964— ’Αεροπο
ρικές εκδρομές στο Παρίσι— 
’Απογευματινοί περί πάτοι 
γιά μπάνια.

'Ολόκληρο τό πλουσιό
τατο πρόγραμμα τής ΕΦΕΤ 
ή όποια σέ συνεργασία μέ 
έγκυρα τουριστικά γραφεία 
καί μέ εξαιρετικούς ορούς 
συμμετοχής γιά τά μέλη της, 
σάς έξασφαλίζει φθηνές, ά
νετες καί πολιτισμένες δια
κοπές.

Έιιδήλωοις τής 
Ε.Φ.Ε.Τ διά τόν 

άείμνηστον 
Βασιλέα Παΰλον

Τήν παρελθούσαν Τετάρτην 24ην 
λήγοντας έπραγμ ατοποιήθή ό ύπό τής 
Ε.Φ.Ε.Τ. προγραμματιστείς απογευ
ματινός περίπατος είς Βαρυιμπόμ- 
πην - Τατόϊ μέ άθρόαν συμμετοχήν 
συναδέλφων καί οικείων των, διατε- 
θέντων πρός τούτο 2 μεγάλων Πούλ
μαν. Κατ’ αρχήν καί κατόπιν ειδι
κής άδειας έγένετο έπίσκεψις τών 
έκεΐ Βασιλικών Τάφων, επί δε τοΰ 
Τάφου τοΰ αειμνήστου Βασιλεως 
Παύλου κατετέθη στέφανος έκ δάφνης 
είς έκτέλεσιν σχετικού ψηφίσματος 
τής Ε.Φ.Ε.Τ. έκδοθέντος επί τώ θα- 
νάτφ Του.

Πολλά υπήρξαν τά δεινά που ΰ- 
πέστησαν — Τράπεζα καί Προσωπι
κόν — κατά την τελευταίαν 1 2ετίαν.

Μέγα τμήμα τής περιουσίας τοϋ 
Ιδρύματος κατεσπαταλήθη άσκό- 
πως (αν δέν έληστεύθη) οί δε πάσης 
φύσεως πόροι του διετίθεντο ώς έπϊ 
τό πλεΐστον κατά τόν χειρότερον 
τρόπον.

Αί κεντιρικαί ΰπηρεσίαι, βασικοί 
σπόνδυλοι είς τόν όλον μηχανισμόν 
τής λειτουργίας τής Τραπέζης. έξηρ- 
θρώθήσαν μεθοδικώς, διά νά μη δύ- 
νανται ν’ ccvr ιδίράσουν ιάποτελεσμα- 
τικώς είς τήν αν μή ίδιοτελή, άπερί- 
σκεπτον διαχείρισιν τών υλικών της 
μέσων, ένφ πλεΐσται μονάδες μετε- 
βάλλοντο, κατά τό παράδειγμα τής 
κεφαλής, είς ίδιωτικάς έπιχειρήσεις 
τών έικάσποτε αρμοδίων, οί όποιοι 
καταβάλλοντες τόν κεφαλ ικόν φόρον 
είς τούς πάσης φύσεως ισχυρούς 
προστάτας των, καί ώς έκ τούτου 
μή ΰποχρεού μενο ι έν τή ουσία; νά λο
γοδοτήσουν, ήδιαφόρουν διά τά πρα
γματικά συμφέροντα τού Ιδρύματος 
καί έθεράπευον μόνον τά ίδνκά των.

Ώς είναι φυσικόν ύπό τάς συνθή- 
κας αΰτάς ουδέ σκέψις έγένετο διά 
τήν .Αναπροσαρμογήν καί τόν έκ- 
συγχρονισμόν τών μέσων καί μεθό
δων τής λειτουργίας τοΰ πρώτου 
πιστωτικού Ιδρύματος τής χώρας, 
είς τάς νέας συνθήκας πού έδημι- 
ουργήιθησαν έκ τής συγικροτήσεως 
εϋρυτέρων οικονομικών χώρων καί έκ 
τής προοδευτικής διεθνοποιήσεως 
τών τραπεζικών έργασιών.

Καί τό αποτέλεσμα; Σήμερον ή 
Εθνική Τράπεζα παρά τήν «ποσο 
τικήν» έκ τής γενικωτέρας φυσιολο
γικής, διά τής παρόδου τοΰ χρόνου, 
ανόδου τής οικονομίας, διόγκωσιν 
τών έργασιών της, είναι υποχρεωμέ
νη νά ύπολογίζη μετά σοβαρότητας 
τόσον τον έγχώριον όσον καί του 
έκ τής αλλοδαπής διαγραφόμενον άν- 
ταγωνισμόν ικαί νά λαμβάνη έπειγόν- 
τως μέτρα κυρίως «άμυντικού» χα
ρακτήρας πρός διατήρησιν τών «κε- 
κτημένων» θέσεων.

Πολύ χειρότερα ΰπήρξεν ή μοίρα 
τοΰ Προσωπικού τού Ιδρύματος κα
τά τήν προαναφερθείσαν περίοδον.

Ή υψηλή στάθμη τής επαγγελμα
τικής του εμπειρίας καί αί γενικώ- 
τεραι γνώσεις του έν σχέσει πρός 
τήν υφήν καί τήν πορείαν τών βασι
κών μονάδων τής Ελληνικής οικονο
μίας, πρός τούτο ις δέ καί ή αρρα
γής ένότης του, προέβαλον εμπόδια 
είς τους τυχοδιωκτισμούς ικαί τούς 
άπροκαλύπτως ίδιοτελεΐς χειρισμούς 
πλε'στων οικονομικής φύσεως θεμά
των (ιδιαιτέρως δέ κατά τήν διενέρ
γειαν χρηματοδοτήσεων, ένθα όλοι 
οί νόμοι ικαί οί προφηται κρέμανται) 
ύπό τών διαφόρων «αρμοδίων». Ώς 
έκ τούτου έπρεπε διά παντός μέσου 
νά έξούδετερωθή ή δύναμις άντιστά- 
σεως τών έν τή Τραπέζη έργαζομέ
νων διά νά δύνανται οί «ισχυροί» νά 
«αλωνίζουν» ελεύθεροι.

Διά τόν «άγιον» αυτόν σκοπόν έ- 
χρησιμοπο ιήθησαν άλληλοδ ιαδόχως 
πλεΐστα μέσα: Ή στυγνή σφαγή 
τών ομαδικών απολύσεων κατ’ άρ- 
χάς. Ή συνεχής τρομοκράτησις τών 
έπιζησάντων μετά ταΰτα. Ή ικαταρ- 
ράκωσις τής ιεραρχίας, ή συστημα
τική ύλική έξουθένωσις διά τής κα- 
θηλώσεως τών αποδοχών ή τής μή 
άναλόγο,υ πρός τάς άνακυπτούσας 
άνάγκας αύξήσεώς των. Ή ψυχική 
διαφθορά διά τής μεθοδικής απροκά
λυπτου ή συγκεκαλυμμένης εύνοιας, 
ή οποία κατέστη τό άλφα καί τό 
ώμέγα τής «ευφυούς πολιτικής τών 
Διοικήσεων και τών «άετονύχηδων» 
πού τάς περιέβαλον.

* *
*

Παρά ταΰτα ό κύριος όγκος τοΰ 
Προσωπικού παρέμεινεν, ψυχικώς 
τουλάχιστον, άτρωτος... Το αγωνι
στικόν του φρόνημα καί ή συνείδη- 
σις τού, ύφ’ οίανδήποτε μορφήν, κα
θήκοντος διετηρήθήσαν είς υψηλά 
επίπεδα. Βεβαίως, τό είδικώτερον 
έν τή Τραπέζη άλλα καί γενικώτερον 
έν τή Πολιτείςι κλίμα, δέν έπέτρεπεν 
τήν άπρόσκοπτον άνάπτυξιν τών δυ
νατοτήτων τοΰ μακράν τών ανήθι
κων συμβιβασμών παραμείναντος 
ανθρωπίνου δυναμικού τού Ιδρύμα
τος. 'Ο ηθικός ρύπος κατεκάλυιπτε 
τά πάντα ικαί προεκάλει άσψυξ'αν 
είς κάθε έντιμον υπάλληλον. Μόνον 
οί «προσκυνημένοι» έκινοΰντο άνέτως 
καί κατέβαλλαν φιλότιμους προσπά
θειας νά μεγιστοποιήσουν τάς έκ 
τής Τραπέζης ώφελείας των.

* *
*

Πρόδηλος καθίσταται έκ τών α
νωτέρω ή όδός ή οποία πρέπει νά

άκολουθηθή διά νά έξυγιανθή ό ορ
γανισμός - σπονδυλική στήλη τής 
εθνικής μας οικονομίας καί νά άνα- 
λάβη τόν έκ τών ιστορικών συνθη
κών διαγραφόμενον ρόλον του.

Είς τήν πρώτην γραμμήν έρχεται 
ή ηθική κάθαρσις. Βεβαίως, είναι τε- 
ράστιαι αί εύθΰναι τής κεφαλής 
άλλα καί πλεΐστοι, οί καίριας θέσεις 
ικατέχοντες ή καταλαβόντες δέν εί
ναι άμοιροι τούτων. Τό Προσωπικόν 
τής Εθνικής Τραπέζης δέν ζητεί 
προγραφάς. Ούτε βεβιασμένας διώ
ξεις. Διότι γνωρίζει, καλύτερον παν
τός άλλου τάς άδικίας αί όποια ι δν- 
νανται νά προκληθούν ΰπό τό κρά
τος τών πρώτων έντυπώσεων, άλλα 
καί τόν σάλον όστις είναι ενδεχόμε
νον νά δηιμιουργηθή — έπϊ ζημίςι τής 
Τ ραπέζης.

Έν τούτο ις τό αίσθημα τοΰ δι
καίου, άλλα καί ή πρακτική ανάγκη 
τής περαιτέρω άπροσκόπτου λει
τουργίας τοΰ Ιδρύματος, έπι βάλ
λουν τήν διαλεύκανσιν έν ψυχρφ τών 
γενομένων ατασθαλιών καί τόν κα
ταλογισμόν τών εύθυνών πρός επιβο
λήν τών προσηκουσών κυρώσεων. 
Πρέπει κάποτε νά έκλειψη ή συνε
χώς κατακτώσα έδαφος πεπο'θήσις 
ότι όποιος τά «κατάφερε» είναι έ
ξυπνος καί πρέπει νά μένη ανενό
χλητος νά νέμηται τούς καρπούς τής 
«άτσιδωσύνης» του. Ή άτιμωρησία 
τών παραβατών τοΰ καθήκοντος, πο
λύ δέ περισσότερον τών έκμεταλ- 
λευθέντων καθ’ οίονδήποτε τρόπον 
τήν Ιθέσιν των, άσκεΐ διαβρωτυκιήν έ- 
πίδρασιν έπϊ τοΰ ήθιικοΰ τών εύσυνει- 
δήτων ύπαλλήλων μέ καταστρεπτικάς 
διά τό "Ιδρμμα συνέπειας. Διότι, είς 
τήν καλυτέραν περίπτωσιν, μαραίνει 
τόν ζήλον διά τήν άνάπτυξιν δημι
ουργικών πρωτοβουλιών, έφ’ όσον τά 
έκ τούτων ωφελήματα καρπόϋνται οί 
ευλύγιστοι «επιτήδειοι».

’Αλλά ή ηθική κάθαρσις όσονδή- 
ποτε καί αν είναι επιβεβλημένη δέν 
δύναται αυτή καί μόνη νά θεραπεύ- 
ση τάς παρουσιαζρμένας είς τήν έν 
γένει λειτουργίαν τοΰ Ιδρύματος σο- 
δαράς ελλείψεις. ’Επιβάλλεται ή λή- 
ψις θετικών μέτρων διά τήν ένεργο- 
ποίησιν τών κεντρικών ύπηρεσιιών καί 
τήν επαναφοράν τών υποκαταστημά
των είς τά πλαίσια τών σκόπιμων 
δραστηρ ιοτήτων.

Βασικά έν προκειμένφ μέτρα α
ποτελούν άφ’ ένός μεν ή άπαμάκρυν- 
σις όχι μόνον τών ένοχων δΓ Ατα
σθαλίας άλλα καί τών άνωμάλως 
προωθηθέντων (ικαί κατά κανόνα Α
καταλλήλων) προσώπων είς καίριας 
θέσεις, άφ’ ετέρου δέ ή έπι βολή τοΰ 
κύρους τής ιεραρχίας είς όλας τάς 
ύπηρεσίας τής Τραπέζης .

Οί Προϊστάμενοι πρέπει νά παυ
σουν νά φοβούνται τούς διαθέτοντας 
«ισχυρά» μέσα υφισταμένους των, 
αλλά καί οί τελευταίοι οφείλουν νά 
διδαχθούν ότι μόνον διά τής εργατι
κότητας των καί τής παρόδου τοΰ 
καθωρισμένου χρονικού διαστήμα
τος θά προαχθούν.

’Ακολούθως δέον νά έπιδιωχθή ή 
ταχεία άναδιάρθρωσις κΓ έπάνδρωσις 
τών επιτελικών ύπηρεσιών διά τών 
καταλλήλων προσώπων. Έχάθη ήδη 
πολύτιμος χρόνος. Ή Εθνική Τρά
πεζα δέον νά άποβή, ώς επιβάλλε
ται έκ τής ίδιαζούσης θέσεώς της είς 
τήν Ελληνικήν οικονομίαν, ό φωτει
νός φάρος τής ιδιωτικής ικαί έν πολ- 
λοίς„ τής κρατικής οικονομικής δρα- 
στηριότητος διά την άσφοίλή όδήγη- 
σίν των είς τό απαραίτητον άναπρο
σανατολ ισμόν έπι τή βάσει τών αν
τιστοίχων προτύπων τών εύρωπαίων 
εταίρων μας.

* *
*

’Αφήσαμε τελευταίαν τό θέμα το 
όποιον εδει ώς έκ τής φύσεώς του 
νά προταχθή: τάς άμοιβάς τοΰ Προ
σωπικού, αί όποια ι έκτος τών περι
πτώσεων τών «ευνοούμενων» εύρίσκον- 
ται είς άπαραδέκτως χαμηλά έπί- 
πεδα.

Κατ’ αρχήν, ουδόλως δικαιολογεί
ται πλέον διαφορισμός τών αποδο
χών τών έν τή ’Εθνική Τραπέζη έρ
γαζομένων έν συγκρίσει πρός τάς 
λοιπάς μεγάλας Τροπτέζας. "Οχι βε
βαίως διότι αί άμοιβαϊ τών συνα
δέλφων τών λοιπών μεγάλων Τραπε
ζών εύρίσκονται είς ζηλευτά επίπε
δα. ’Αλλά ή συνέχισις τής υφιστά
μενης δ ι αφοροπο ιήσεως δέν είναι η
θικώς καί λογικώς παραδεκτή πλέον.

Έξ άλλου, έκ τών προςγμάτων ε- 
χει καταστή αναπόφευκτος ή αυξη- 
σις τών άπολαυών γενικώς τών Τρα
πεζικών υπαλλήλων, δοθέντος ότι ε
πί όλόικληρον τετραετίαν ούδεμία έν 
προκειμένφ βελτίωσις έσημειώθη, έ
νφ αί τιμαί πλείστων, βασικής ση-
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Συμβούλου τοΰ Συλ. ’Υπαλλήλων Τρ. Ελλάδος

ΟΙ εργαζόμενες γυναίκες -μέ Ιδι-λης προσφοράς εργατικών χεριών
αίτερη χαρά και 'ικανοποίηση είδαν 
τή δημιουργία τής νέας γυναικείας 
κίνησης, στην όποια πολλές ελπί
δες στηρίζουν για τή ζωντανή ποο
βολή καί προώθηση των προβλημά
των τους.

Στήν ιέποχή μας πού ή γυναίκα 
συμμετέχει ενεργά καί αποδοτικά σ’ 
όλους τούς κλάδους τής οικονομίας, 
πού -συ-μβαδίζει με τούς ανδρες στις 
τέχνες καί στις επιστήμες, στούς 
πολιτικούς καί κοινωνικούς Αγώνες, 
είναι απαράδεκτο νά μην άπολα-μ- 
βάνη κάτω άπό 'ίσους όρους τα ά- 
γαθά πού πηγάζουν κι’ άπό τή δική 
της συμμετοχή. Γραπτοί καί άγρα
φοι Νόμοι τήν αδικούν, τήν παρα
γνωρίζουν, την υποτιμούν καί τήν 
βάζουν στο περιθώριο, κατατάσσον- 
τάς την σέ πολίτη Β' κατηγορίας

Παρ’ όλον ότι ή χώρα μας άπό 
πολλά χρόνια έχει προσυπογράψει 
τήν 100)51 Διεθνή Σύμβαση γιά 
«ΐση Αμοιβή γιά ίση δουλειά» όμως 
εξακολουθούν καί σήμερα νά βλέ
πουν τό φώς τής δημοσιότητος Συλ
λογικές Συμβάσεις ιμέ μειωμένα γυ
ναικεία ημερομίσθια, μέ μόνο δικαί- 
ολογητιικο ότι αφορούν άμοιβή γυ
ναικών, μεταβάλλοντας έτσι σέ θε
σμό αυτό πού άπό χρόνια καθιέρωσε 
είς βάρος τής γυναίκας ή συνήθεια, 
ή παράδοσις καί ή προκατάληψις.

Παραθέτομε ένα μόνο χαρακτηρι
στικό παράδειγμα άπό ολόκληρη 
σειρά, ότι καί σήμερα ακόμα ύπε- 
γράφη γιά τούς καπνεργάτες νέα 
πού δεν έχουν τό δικαίωμα νά τις 
Σύμβαση εργασίας ίσχύουσα άπό 
άπά 1.5.64 πού καθορίζει γιά τις 
γυναίκες, ημερομίσθια μειωμένα κα
τά 26 Δραχμές γιά τις Ανειδίκευτες 
καί κατά 14 Δραχμές γιά τίς ειδι
κευμένες. ‘Έτσι βλέπουμε νά υιοθε
τείται καί νά επικυρώνεται καί σή
μερα, ή περίφημη δήλωση τού τέως 
"Υπουργού ’Εργασίας κ. Γονή πού 
είχε δηλώσει ότι στο επάγγελμα 
τοΰ καπνεργάτη είναι προτιμητέες 
οι γυναίκες καί μάλιστα όταν είναι 
καί μικρά κορίτσια γιατί Αποδίδουν 
διπλάσια καί πληρώνονται λιγώτε 
ρα

Τό αποτέλεσμα είναι άπ’ τή μιά 
μεριά νά αδικείται ή γυναίκα ιμέ τήν 
ϋποτιμημένη άμοιβή της, νά ελατ
τώνεται τό εισόδημα τής εργατικής 
οικογένειας, καί γενικώτερα τό σύ
νολο τού εργατικού εισοδήματος καί 
άπό τήν άλλη νά δίνεται ή ευχέρεια 
στον εργοδότη ιμέ τήν προτίμηση, 
τοΰ φθηνού ήμερομισθίου νά έπαυξά- 
νη τήν ανεργία για τούς ανδρες πού 
οδηγούνται έτσι κατά χιλιάδες στή 
μετανάστευση

Άλλα ή διαφορά τοΰ ήμερομισθί 
ου δέν είναι ή μόνη ένδειξη εκμετάλ
λευσης σέ βάρος τής γυναίκας. Καί 
εκεί πού εργάζεται σέ κατ’ εξοχήν 
γυναικεία επαγγέλματα χωρίς Αντα
γωνιστή τον άνδρα, λόγφ τής μεγά-

ιμασίας ειδών, έκινήθησαν πολλάκις 
άνοδικώς κατά τό έν λόγφ χρονικόν 
διάστημα. "Ωθεν έλπίζσμεν ότι, τό 
κατ’ αύτήν, ή νέα Διοίκησις τά δι- 
ευκολύνη τήν διικαίαν έπίλυσιν τού 
σχετικού αιτήματος τής ΟΤΌΕ πε
ρί Αναπροσαρμογής τών Αποδοχών 
των τραπεζοϋπαλλήλων έν γένει.

Ση,μειωτέον όμως ότι εις τήν ’Ε
θνικήν Τράπεζαν ΰφίστανται καί έ- 
τερα 'θέματα τά οποία, καίτοι πρω- 
τίστης ήθικής σημασίας, δέν στε
ρούνται καί σοβαρού υλικού ένδια- 
φέροντος.

Πρόκειται περί τής δικαίας κατα
νομής τών Ασφαλίστρων (κατά λόγον 
μιάθοΰ), ώς καί τών έκτος καί έν- 
τός τής Τραπέζης έξωϋπηρεσιακών 
θέσεων, αί όποΐαι μέχρι τοΰδε εΐχον 
άποβή Αντικείμενα άδυσω,πή,του Αν
ταγωνισμού, Αλλά καί πολλάκις όρ
γανα έκμαυλι,σιμού συνειδήσεων. Δέν 
υπάρχει αμφιβολία ότι ή νέα Διοί- 
κησις θά συλλάβη, τήν σημασίαν τής 
επιβολής ήθικής καί δικαίας τάξεως 
είς τά έν λόγφ θέματα.

Τέλος, επιβάλλεται καί μετά βε
βαιότητας Αναμένομεν τήν έπίλυσιν 
τών άπό πολλού έκκρειμούντων ζητη 
μάτων τού Προσωπικού. Έικ τού
των, άλλα ιμέν, ώς ή σύνταξις τού 
νέου συγχρονισμένου όργοα/ιρμοΰ, α
φορούν άμέσως καί είς αυτό τούτο 
τό κοΛώς έννοούμενον συμφέρον τής 
Τραπέζης, ώστε νά καθίσταται πε
ριττή οίαδήιποτε είδι-κωτέρα έμμονή 
έκ μέρους τοΰ Προσωπικού διά τήν 
έπίλυσιν του, άλλα δέ, έξωψθάλμως 
δίκαια (κυρίως οικονομικά αιτήματα) 
δύνανται νά ικανοποιηθούν άπροφα- 
σίστως βάσει τών υφισταμένων δυνα
τοτήτων.

Πιστεύομεν, ότι ή νέα Διοίκησις 
θά άντιληφθη σύν τοΐς άλλοις τήν 
πρωταρχικήν διά τήν εύρυθμον λει
τουργίαν τοΰ Ιδρύματος, σημασίαν 
τής έξυψώσεως τής ύλιικής θέσεως 
τών έν αΰτφ εργαζομένων καί ότι 
θά λάβη ταχύτατα τά ένδεικνυάμενα 
μέτρα ώστε νά καταστή περιττή ή 
συνέχισις τής έν προκει-μένφ διαμά
χης, ή όποια μόνον ζημίας θα άπο- 
θέρη. Άλλα τοιαύτας έχουν ήδη ύ- 
ποστή, ώς έλέχθη, πολλάς μέχρι τοΰ
δε καί τό "Ίδρυμα καί τό Προσωπι
κόν.

καί τής ασυδοσίας τών εργοδοτών 
ύφίσταται τήν πλέον άγρια εκμε
τάλλευση γιατί ή άμοιβή της ρυθμί
ζεται κάθε φορά άπό τή διάθεση 
τού εργοδότη, καί -άπό τήν μεγάλη 
ή μικρή άνάγκη της νά έργασθή. 
Παράδειγμα, οΐ ράπτριες έτοιμων 
ενδυμάτων πού εργάζονται στο σπί
τι μέ τό κομμάτι, γιά τήν κατασκευή 
μιας νυχτικιάς πληρώνονται 1 εως 
3 Δραχμές, μέ τήν υποχρέωση νά 
διαθέτουν καί τις κλωστές.

Πρός δόξαν τής ισονομίας μας σέ 
ορισμένα επαγγέλματα, επιστήμο
νες, υπάλληλοι ‘Υπουργείων, κρατι
κών καί ήμικρατικών Τραπεζών, Με
γάλων ’Οργανισμών, ’Επιχειρήσεων 
Κοινής ’Ωφέλειας -καί άλλα, έχει κα
θιερωθεί ή ισοτιμία. Άλλα ας μή 
γελιόμαστε. Καί έκεΐ ή ύποτίμηση 
-καί ή εκμετάλλευση τής γυναίκας 
είναι χαρακτηριστική γιατί αυτή ή 
πολυθρύλητη ισοτιμία δέν ύφίσταται 
παρά μόνο στούς τύπους καί κα
ταστρατηγείται διά τής μεθόδου τοΰ 
παραγκωνισμοΰ κατά τίς προαγω
γές, μέ κατάφωρη παραβίαση τού 
ύπ’ άριθμ. 3 άρθρου τοΰ Συντάγμα
τος τό οποίον καθιερώνει τήν ’ίση 
τών "Ελλήνων μεταχείρηση, Ανεξαρ
τήτως φύλου.

Καθώς προκύπτει άπό τήν άπο- 
γραφή τοΰ μισθολογίου Δημοσίων 
‘Υπαλλήλων τής 1 η,ς Αύγουστου 
1961 σέ σύνολο 1927 Δ)ντών μόνο 
μία είναι γυναίκα. Στούς γιατρούς 
-σέ σύνολο 45 ‘Οργανικών θέσεων 
-μόνο δύο κατέχουν οί γυναίκες. 
Στούς φαρμακοποιούς ούτε μία γυ
ναίκα δέν κατέχει θέση- Διευθύντρι
ας ή Προϊσταμένη-ς Τμήματος.

Σέ μεγάλη Τράπεζα, σέ σύνολο 
260 Τμηματαρχών μόνο 3 είναι γυ
ναίκες, και σέ όλες τίς Τράπεζες, 
-μικρές καί μεγάλες είναι άπειρος ό 
αριθμός τών γυναικών πού πραγμα
τικά προΐστανται Τιμημάτων χωρίς 
νά λαμβάνουν τον Αντίστοιχο βαθμό 
και σέ πολλά σημεία έξισοΰνται μέ 
τούς -βοηθούς των.

Γιά τις γυναίκες επιστήμονες πού 
πέρασαν πολλά άπ' τά καλύτερα 
τους χρόνια στα ίδια φοιτητικά, θρα
νία -μέ τούς άνδρες συναδέλφους 
των, γιά τις γυναίκες υπαλλήλους 
πού γιά τήν πρόσληψή τους α
παιτούνται τά αύτά -μέ τούς ανδρες 
προσόντα καί πολλές φορές ή εργα
σία πού προσφέρουν είναι κατά πο
λύ Ανώτερη άπό τών Ανδρών ό πα- 
,ραγκών ι-σμός αυτός είναι Απαράδε
κτος.

Διπλή είναι ή ζημία πού ύφίστα- 
ται ή γυναίκα άπ’ αυτή τήν βαθμο
λογική της στασιμότητα, οικονομι
κή καί σέ τελευταία ανάλυση καί ηθι
κή καί -κοινωνική. "Ενας άλλος τρό
πος οικονομικής -καθίζησης στίς α
ποδοχές τής γυναίκας υπαλλήλου 
είναι ή άποστέρηση τών οικογενεια
κών επιδομάτων, γάμου καί τέκνων 
μέ τό πρόσχημα ότι τά βάρη τού 
γάμου τά φέρει σήμερα ό σύζυγος, 
αντίληψη εκτός πραγματικότητος 
ξεπερασμένη και (Απηρχαιωμένη. Τής 
αποστερούν τό δικαίωμα τών οικο
γενειακών επιδομάτων, τά όποΤα ά 
ποτελοΰν παρακολούθημα τών άπο- 
δοχών της,

‘Άδικη είναι ή μεταχείριση τής 
έργαζαμένης γυναίκας -καί στον α
σφαλιστικό καί συνταξιοδοτιικό το
μέα. Πολλά είναι τά έπαγγέλμοπα 
πού αν φθάσουν οΐ γυναίκες στήν 
σύνταξη παίρνουν συντάξεις πήνας 
πού|,δέν έχουν τό δικαίωμα τά τίς 
μεταβιβάσουν στά παιδιά τους. Ά
πό τά στοιχεία τού Επικουρικού 
Ταμείου τών ίΕμπο-ροϋπαλλή-λων, 
ούτε μια στίς 100 γυναίκες δέν -κα
τορθώνει νά συμπλήρωσή. τίς προϋ
ποθέσεις -συνταξιοδοτήσης καί τούτο 
γιατί μέ τήν -μεγάλη προσφορά έρ- 
γασίας πού υπάρχει στή χώρα μας 
οί μεγαλύτερες γυναίκες διώχνονται 
άπό τήν εργασία τους γιά ν’ ,άντι- 
κατασταθούν άπό νέες πού και μι
κρότερη -Αμοιβή έχουν καί λιγώτερα 
δικαιώματα. Στήν μεγάλη τους πλει- 
οψηψία οί σημερινές νοικοκυρές εί
ναι πρώην -εργαζόμενες. ‘Έχουν δου
λέψει 10 — 15 ικαΐ 20 χρόνια, κα
τέβαλαν μεγάλα ποσά -στούς ασφα
λιστικούς οργανισμούς, όμως σύν
ταξη δέν πήραν.

Ενα άλλο χαρακτηριστικό παρά
δειγμα αδικίας εις βάρος τής γυ
ναίκας σχετικά μέ τήν Ασφάλιση εί
ναι ότι ένώ παρέχει τήν -εισφορά 
της στά άσφαλκττι-κά ταμεία, δέν 
έχει τό δικαίωμα νά Ασφαλίζει τά 
παιδιά στήν περίπτωση πού δέν εί
ναι Ασφαλισμένα -άπό τον πατέρα 
τους, παρά μόνον λόγφ άνικανότη- 
τος τοΰ πατέρα γιά τήν έργασία.

Αλλά ή θυσία τής γυναίκας στον 
βφμά τής κοινωνικής Αδικίας -δέν 
σταματά ώς εδώ. Βαρύ είναι τό τί
μημα τών γυναικών στά εργατικά 
Ατυχήματα και ολέθριες οί συνέπει
ες άπό τίς έπιπτώσεις πού έχουν 
στήν γυναικεία της υπόσταση τά 
-Ανθυγιεινά επαγγέλματα. Υπάρχει 
μιά σχετική γνωμάτευσι τού καθη- 
γητοΰ κ. -Μελισσινοΰ κατά τήν ο
ποία παθαίνουν στειρότητα 100% οί 
γυναίκες πού έργάζονται σέ επαγ
γέλματα πού χρησιμοποιούν διάφορα 
διαλυτικά ύγρά, όπως ή βενζόλη, τό j

Ένιαϊον Ώράριον
Θεωρώ ύποχρέωσίν μου νά σφίξω 

νοερώς τό χέρι τού «έπαρχιακοΰ» 
συναδέλφου διά τήν πρόσφατον δια
μαρτυρίαν του μ,έσφ τής «Τραπεζιτι
κής» διά τό θέμα τής εφαρμογής τοΰ 
«ΕΝΙΑΙΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ».

Πρέπει νά γίνη, γνωστόν εις κάθε 
αρμόδιον, ότι ή άγανάκτησις τών συ
ναδέλφων τής επαρχίας έχει ξεπερά- 
-σει πάν όρι-ον Ανοχής διά τήν άδι
κον ιμεταχείρησίν των.

Δέν είναι λογικόν, είναι άικατανό- 
ητον εις μ'αν καί τήν αυτήν χώραν 
νά έργάζεται ή μέν ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ 
39 ώρες έβδομαδιαίω-ς, ή δέ έπα,ρ- 
χία 42!

Πλέον τούτου πρέπει νά προστεθή. 
ή καταστρατήγησις τού ώ-ρ-αρίου, ή 
περικοπή -καί μή -καταβολή πραγμα- 
τοποιηθέντων ώρών ύπερεργασίας, ή 
ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΣΥΝΕΧΙΣΙΣ ΤΑΥ- 
ΤΗΣ, ώς -καί ή βάνοίυσος συμπερι
φορά τών προϊσταμένων.

Άρκεϊ νά σημειωθή ότι ό όπάλ,η· 
λος δέν τολμά νά ζητήση ούτε υπη
ρεσιακής φύσεως πληροφορίαν.

Οί προϊστάμενοί μας -δέν ομιλούν 
άλλα φωνάζουν, έπι-πλήττο-υν, ταπει
νώνουν.

‘Η κατάστασις εΐναι Αποκαρδιωτι
κή, επικρατεί κλίμα τρομοκρατίας.

Άλλα ας έπανέλθω-μεν είς τό θέ
μα τοΰ ΩΡΑΡ I ΟΥ.

Διατί κύριε Νομοθέ,τα τώ-ν Αθη
νών ορίζει ή επαρχία νά έργάζεται 
μη-νιαίως ΔΩΔΕήΚΑ ΩΡΕΣ έπΐ πλέ
ον δίχως καμμ'αν έξτρα άμοιβή διά 
τήν εργασίαν αυτήν;

Μήπως υποθέτεις ότι οί συνάδελ
φοι τών επαρχιακών ύπο-καταστη,μά
των τυγχάνουν ίκατωτέρας Αξίας -καί 
έπομένως ό χρόνος γι’ αύτούς δέν 
έχει καί τόση σημασία;

-Πού εΰρίσκεται, τέλος πάντων, 
κρυμένη ή συναδ-ελφ-ιική -αλληλεγγύη,

Διατί δέν ξεσηκώνεται ή συναδελ- 
φιική τάξη τών Αθηνών ζητώντας έ- 
πιμόνως τήν ϊσην μεταχείρισιν τής 
επαρχίας;

^εύρετε ό-τι μέσα είς τό ‘Υποκα
τάστημά μας τό 10% τών συναδέλ
φων πάσχει άπό φυματίωσιν παθόν 
έν υπηρεσία;

υεύρετε ότι αν δέν έπέλθη βελτί- 
ωσις τών συνθηκών εργασίας, αν δέν 
έπανεύρη τήν προσωπικότητά του ό 
κάθε υπάλληλος, θά δηιμισυργηθή 
τοιαύτη ψυχρότης -καί αδιαφορία με
ταξύ τών συναδέλφων ώστε ή ζημία 
τής Τραπέζης μας θά είναι πράγματι 
-μεγάλη;

"Ίσως φανούν λίγο τολμηρά όλα 
αύτά, σάς βεβαιώ όμως ότι εκφρά
ζουν αύτήν ταύ-την τήν πραγματικό
τητα.

Αγαπώ τήν Τράπεζαν μας, μο
χθώ καί ένδιαφέρσμαι -διά τήν προ
κοπήν της καί δ-Γ όλα αύτά δεν ζη
τώ παρά μόνον δικαιοσύνη, αξιοπρέ
πεια, Ανθρώπινη -μεταχείρισιν.

Συνάδελφοι τών επαρχιών, είναι 
-καιρός νά άφυπνηρίθώμεν άπά τον 
λήθαργον .μας ζητώντας τήν εφαρμο
γήν τών 39 ώ-ρών έβδομαδιαίως.

Μαζί μας έχουμε -καί τήν δύναμιν 
καί τό -δίκαιον.

Εκείνο πού μάς χρειάζεται είναι 
ά συντονισμός τών ενεργειών μας, ή 
Αποφασιστική -κινητοποίησις όλων

μας πρός τήν κατεύθυνσιν αύτήν.
Τό σύνθημά μας πρέπει νά εΐναι 

ένα: ΙΣΗ METAXE1Ρ I Σ I Σ - Ε
ΝΙΑΙΩΝ ΩΡΑΡΙΩΝ.

ΈΠΑΡΧΙΑΚΩΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΣ

Άπαράδειιτες
ένέργειες

Δη-μοσιεύομεν κατωτέρω επιστο
λήν έπαρχιακοΰ συναδέλφου άποδει- 
κνύουσαν τήν μή οΰσιαστι-κήν παρα- 
καλούθησιν υπό τών αρμοδίων Κρα
τικών οργάνων τών ύπά τών Εργο
δοτών παραβιάσεων τής Εργατικής 
Νομοθεσίας -καί τήν συμπεριφοράν 
Προϊσταμένου Λογιστηρίου πρός 
συναδέλφους του. Έπαναλαμβάνομεν 
διά μίαν άκόμ-η- φοράν ότι οί συνά
δελφοι δέν εΐναι σκλάβοι, άλλα οί 
συνεργάται πού -κτίζουν τό οικοδό
μημα τό όποιον θά είναι τέλειον έφ’ 
όσον ό άρχιτέκτων ξέρει νά όδηγή 
καλώς τίς δυνάμεις πού διαθέτει.

«ΠΡΩΣ ΤΩΝ
ΣΥΛλΩΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΙΟΛΟΥ 86 (121)
ΑΘΗΝΑΣ

ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Κύριε Πρόεδρε,
Αποστέλλω ύμΐν έσωκλείστως τό 

Ειδικόν Δελτίον Πληροφοριών εϊς δι- 
πλοΰν, πρός ένημέρωσίν σας περί 
τής έν τώ Ύποκατα-στήματί μας, 
κρατούσης καταστάσεως.

Έπιπροσθέτως, παρακαλώ ΰιμοες 
όπως μοι ,έπιτρέψητε νά πληροφο
ρήσω ύμΐν τά Ακόλουθα:

‘Ο Προϊστάμενος τοΰ Λογιστηρί
ου ποιων κακήν χρήσιν τοΰ δικαιώ
ματος συντάξεως τών φύλλων ποι- 
ότητος υπαλλήλων εκβιάζει τούς 
συναδέλφους, ασκών ψυχολογικήν 
βίαν, όπως παραμένουν έργαζάμε- 
νοι έντός τού ‘Υποκαταστήματος 
πολύ πέραν τοΰ ωραρίου πολλάκις 
μέχρι δέκατης καί ένδεκάτης νυκτε
ρινής. Δίκην μικρού Χιτλερίσκου 
Απαιτεί ιάπό τούς συναδέλφους ό
πως, παρά τάς ρητάς διαταγάς 
τής Δ)σεως, προσέχωνται είς τό 
Ύπσκ)μα τό Σά66ατον το Από· 
γεύμα ικαΐ τήν Κυριακήν, διότι τό· 
τε -μόνον θεωρεί τους υπαλλήλους 
ώς Ικανούς καί Αποδοτικούς.

Πάντες οί υπάλληλοι έργαζόμε- 
θα ιμέ ενθουσιασμόν καί ζήλον διά 
τήν αϋξησιν τών εργασιών ικαΐ κερ
δών τής Τραπέζης, πλήν όμως 
ανακόλουθος -συμπεριφορά τού προ 
ισταμένου τοΰ Λογιστηρίου -και 
σχεδόν ανύπαρκτος παρέμβασις 
τοΰ κ. Διευθυντοΰ καθιστούν τήν δι 
εξαγωγήν τής εργασίας δύσκολον, 

-Κύριε Πρόεδρε παραικαιλοΰμεν ο 
μάς θερμώς, όπως διά τής πρόσω 
τικιής σας παρεμβάσεως είς τήν Έ 
πιθεώρησιν ’Εργασίας ώς έπίσης ε,ΐς 
τήν Δ)νσιν Χωρ)-κής, γίνηται τακτι 
κή -και αΰστη-ρά παρακολούθησις ΰπό 
τών οργάνων τής Άσυναμίας -καί 
φαρ-μογή τής Εργατικής Νομοθε
σίας.

Επίσης παρακαλώ υμάς θερμώς 
όπως -μή γίνη γνωστόν είς τον κ. X 
τό περιεχόμενον τής επιστολής μου. 
jKafi’ όσον είναι ικανός καί διά τάς 
πλέον άπιθάνους ένεργείας».

Από τήν έπίδοσιν τών βιδΧιαριων Ταμιευτηρίου Νεότητος, -είς τούς 
βραβευθεντας μαθη,τας και μαθη-τριας τών Γυμνασίων Καλαμάτας ύπο 

τού Διευθυντοΰ τού Κατ)τος κ. Πατεράκη.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΑΟΣ
Νευρολόγος - Ψυχίατρος

Σπουδάσας έπι οκταετίαν εις Παρισίους καί έπί εν έτος 
είς Σουηδίαν.

Δέχεται καθ’ έκάστην
από ώρας 5 — 8 εις τό Ίατρεΐον του Πλουτάρχου 6 
Τηλέφ. 715.778.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 
Πώς θά περάσετε τό καλοκαίρι
Πάρος «Ξενών Αρυός»

Στο φημισμένο νησί τής Πάρου, μέ τις γραφικές του τοποθεσίες, 
τά μικρά -κΓ ολόλευκα σπίτια, τούς χαρακτηριστικούς ανεμόμυλους, 
τήν έκ-κλησία τής Έκατονταπυλιανής, βρίσκεται μιά ώραιοτατη παρα
λιακή τοποθεσία, ό Δρυός. Ώ Δρυός ήτο ανέκαθεν γνωστός στούς ναυ
τικούς ώς άριστο φυσικό λιμάνι καί διά τά άφθονα πηγαία ΰδατα τής 
παραλίας του έκ τών οποίων ύδρεύοντο τά πλοία.

Στον -μικρό κόλπο τού Δρυοΰ καί σέ άπόστασι 8 περίπου μέτρων 
άπά τήν παραλία εύρί-σικεται ό «Ξενών Δρυό-ς».

‘Ω Δρυός διαθέτει άνετα -καί πολιτισμένα δωμάτια μέ άφθονα τρε
χούμενα νερά, έσωτερικά καί -εξωτερικά ντους, ’ίδιον ήλεκτρικόν ρεύμα, 
έστιατόριον, βάρκες καί θαλάσια παιγνίδια γιά τήν ψυχαγωγία τών 
παραθεριστών.

Ή Πάρος συνδέεται άτμοπλοϊκώ-ς μετά τοΰ Πειραιώς -καί τών λοι
πών Κυκλάδων διά τακτικής, Άτ-μοπλοϊ,κής Συγκοινωνίας. Διάρκεια τα- 
ξειδίου 7-8 ώρες.

Από τόν λιμένα τής Πάρου στάν «ΔΡΥΩ» διά λεωφορείων -και 
ταξί (15 χλμ.). Πληροψορίαι: Τηλ. 611.826 καί 225.740.

Πόρος Κεφαλλωνιάς
Τό, γραφικό ψαράδικο χωριό τής Κεφαλλωνιάς ριγμένο, σάν άπ’ 

του Πλάστη τό χέρι στο, χείλος τής ομορφότερης κοιλάδας τοΰ νησιού. 
Μέ τήν πιο πλούσια βλάστη-σι -καί τά μαγευτικά Ακρογιάλια μέ τήν 
ονομαστή του αμμουδιά, σάς προσκαλεΐ νά χαρήτε τις διακοπές -σας 
ξένοιαστα στά καθαρά του νερά. Ν’ Απολαύσετε -μιά φύση γεμάτη άπό 
τίς πλουσιώτερες -καλλονές τής χώρας -μας. Κοντά στούς νερόμυλους, 
στά ρυάκια, στις κερασιές, στά πλατάνια, στά περιβόλια. Στή μα
γεία τού γαλανού τής. Θάλασσας -καί τ’ ουρανού.

Ωλα τά έξοδα πληρωμένα γιά 15 ξένοιοοστες ημέρες Δρ. 1.600.
— Διαμονή στά καθαρά γραφικά -σπίτια τού χωριού είδικώς έπιλε- 

γέντα.
— Διατροφή: στο πολυτελές τουριστικό περίπτερο, πάνω σέ μιά θέα 

μοναδική τής ακρογιαλιάς.
—· Παιγνίδια στήν άμμ-ο καί τή θάλασσα.
—- Βαρκάδες, ικανώ καί ψάρεμα.
—- Περίπατοι κ,εχϊ -έκδρομαι είς τά πέριξ.

Πληροψορίαι - Δηλώσεις: Γραφεϊον HERCULES - Καρ Σερβίας 
άριθ. 3 - τηλ. 232.532.

'Ολυμπιακή άκτή Κυλλήνης
Ή Ώλυ-μπιακή Ακτή /Κυλλήνης ,μέ τΙς άρτιες εγκαταστάσεις, τήν 

Ώργάνωσή της και τήν πρόθυμη εξυπηρέτηση, σάς προσφέρει ευχά
ριστες διακοπές. Καθημερινές άναχωιρή-σει.ς -μέ αυτοκινητάμαξα. Έ
ξοδα μεταφοράς: Εισιτήρια ατομικά. Τιμαί παραμονής περιλαμβάνου- 
σαι: Δύο γεύματα -κατ’ άτομον ήμερη-σίως, πρωϊνό -καϊ παραμονή.

ΣΚΗΝΕΣ μονόκλινες ή δίκλινες ............................... Δρχ. 90.__
ΒυΝ6ΑΕΩ\ν5 (ξύλινα) 2 κλινών μέ νιπτήρα .........  Δρχ. 120.—
ΒΙΛΛΕΣ (κτιστές) δύο ή τριών -κλινών μέ ιδιαίτερο

ντους καί W.C. Δρχ. 150.— 
Παιδιά -κάτω τών 5 ετών -δέν γίνονται δεκτά, άνω τής ηλικίας αύ- 

τής -καταβάλλουν Ακέραια τιμή.
Γιά τά Μέλη τής Ε.Φ.Ε.Τ. παρέχεται έκπτωση, 10% έπι τών τι

μών.

Έπιδαύρια 1964
Ναύπλιον - 'Επίδαυρος (Κυριακή 12)7 )

Άναχώρησις 7 π.μ. -διά Κόρινθον στάσις 20' -καί έν συνεχείς* διά 
Ναύπλιον διημέρευσις -καί μπάνιον εϊς τήν ωραία παραλία τής Αρβα
νιτιάς. Τό απόγευμα -άναχώρησις διά Επίδαυρον όπου θά παρακολου- 
θή-σωμεν ,τήν τραγωδία τοΰ Εΰριπίδαυ «ΑΝΔΡΩΜΑΧΗ». Έπιστ-ροψή 
στήν Αθήνα -μετά τό πέρας τής παραστάσεως μέ ενδιαμέσους στάσεις.

Εξοδα συμμετοχή, ς (Πούλμαν, Διόδ-ια, Είσιτ. καί πρό
γραμμα θεάτρου).

Διά τά Μέλη Δρχ. 90
Διά πάντα τρίτον » 110

Μϋλοι-Κυβέρι - "Αργους- 'Επίδαυρος 
( Κυριακή 19)7 )

Άναχώρησις 7 π.μ, διά -Κόρινθον στάσις 20' έν συνεχεία Μύ
λους Κυβέρι διημέρευσις ικαΐ -μπάνιον είς τήν ωραία παραλία. Τό 
απόγευμα -άναχώρησις διά Ναύπλιον στάσις 1 ώρας καί συνέχεια διά 
’Επίδαυρον όπου θά παρακολο-υθησωμεν τήν τραγωδία τοΰ Άριστοφά- 
νου,ς «ΕΙΡΗΝΗ». Επιστροφή στήν Αθήνα μετά τό πέρας τής παρα- 
στάσεως μέ ενδιαμέσους στάσεις,

"Εξοδα -συμμετοχής 
γραμμα θεάτρου)

Διά τά Μέλη Δρχ. 90
Διά πάντα τρίτον » 110

Ναύπλιον - Τολό- Επίδαυρος 
(Κυριακή 26)7)

Αναχώρησις 7 π.μ. διά -Κόρινθον στάσις 15' -καί έν συνεχεία διά 
Ναύπλιον — Τολό, διημέρευσις ικοα -μπάνιον είς τήν ωραία παραλία. 
Το απόγευμα άναχώρησις διά Επίδαυρον όπου θά παρακολουθήσωμεν 
τήν ^ τραγωδία τοΰ Αισχύλου «ΙΚ-ΕΤΙΔΕΣ» ‘Επιστροφή -στήν Αθήνα 
μετά„τά πέρας τής παραστάσεως -μέ ένδιαμέσους στάσεις.

Εξοδα συμμετοχής (Πούλμαν, Διόδια, Είσιτ. καί πρό
γραμμα θεάτρου).

Διά τά Μέλη Δρχ. 90
Διά πάντα τρίτον » 110
Δηλώσατε εγκαίρως συμμετοχήν είς τάς Ανωτέρω έκδρομάς.

Δύο άεροπορικαϊ έκδρομαι στά Παρίοι
ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΝ

Εκδρομή 1η άπό 24 Ιουλίου έως 5 Αύγουστου 
Εκδρομή 2α απο 30 Ιουλίου έως 10 Αΰγούστου 

Πλήρες πρόγραμμα περιηγήσεως — παραμονή είς Ξενοδο- 
χεΐον Βας κατηγορίας μέ Vz πανσιόν είς δίκλινα δωμάτια μέ κοι
νόχρηστα μπάνια ή ντους.

Εκδρομές μετά -εναγοΰ, Έπίσκεψις τών συγχρόνων συνοι
κιών τών Παρισίων, Επίσκεψις τών ιστορικών μνημείων καί χώ
ρων των Παρισίων, έπίσκεψις είς ΓΩΝΤΑΙΝΕΒΕΕΑυ καί BARBI- 
ΖΩΝ. Έπίσκεψις τών ΒΕΡΣΑΛΛΙΩΝ, έπίσκεψις διασχίζοντας 
τόν Σηκουάνα μέ τά περίφημα «BATEAUX - ΜΩυΟΗΕ».

Τιμή: Δρχ. 6.950.- καταβλητέοι είς επτά (7) μηνιαίας 
δόσεις.

Γραφεϊον PARIS - ATHENES, οδός Πανεπιστημίου άριθ. 16, 
τηλ: 631.538 καί 631.523.

(Συνέχεια εις τήν 4ην σελίδα)

(Πούλμαν, Διόδια, Είσιτ. και προ-



ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π, 
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ

Πρόεδρος 
τον Συλλόγου 

τών υπαλλήλων 
τής Έ8ν. Τραπέζης

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 

ΣΤΡΑΤ. ΠΑΥΣΑΝΙΑ ΚΑΤΣΟΤΑ
«’Αποτελεί εκφρασιν καθήκοντος καί τιμής διά την 
Τραπεζοϋπαλληλικήν οικογένειαν ή παρουσία της εις 
τον πρώτον Δήμον τής χώρας.
Τό καλώς έννοούμενον συμφέρον τών εργαζομένων απαι
τεί τήν έκπροσώπησίν των εις δλας τάς εκδηλώσεις τοΰ 
δημοσίου βίου.
Έν προκειμένω, ή ύποψηφιότης τοΰ Γεωργίου Καραπά- 
νου—ενεργού καί συνεποϋς άγωνιστοΰ τών συμφερόντων 
τής τάξεώς μας—ύπήρξεν απολύτως έπιτυχής καί ένδε. 
δειγμένη!...

ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡ, ΠΙΕΡΡΟΥΤΣΑΚΟΣ
Κατάστημα Όμονοίας 

τ. αντιπρόεδρος Δημοτικού 

Συμβουλίου ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

'Υποψήφιος 
Δημοτικός Σύμβουλος

Συνδυασμού
ΧΑΡΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Κεντρικόν Κατάστημα 

Υποψήφιος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 
Συνδυασμού 

Π. ΠΕΝΤΑΡΗ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΕΛΛΗΣ
Υποψήφιος 

Δημοτικός Σύμβουλος 
ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 

Συνδυασμού 
ΝΙΚ. ΨΑΡΑΚΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ
Κεντρικόν Κατάστημα 

Υποψήφιος 
Κοινοτικός Σύμβουλος 

ΦΙΛΟΘΕΗΣ 
Συνδυασμού 

ΣΤΕΦ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΤΖΕΝΗ ΠΑΠΠΑ
Διοίκησις 

Υποψήφια 
Δημοτικός Σύμβουλος 

ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 
Συνδυασμού 

Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Κοινωνικά:
Γόμοι

Gretche Barkhoir έκ Golding
Δανίας έτέλεσαν τούς γάμους των 
έν Άθήναις τήν 6ην ’Ιουνίου 1964. 
ΔΩΡΕΑI ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

Εις μνή.μην τοΰ άποβ ιώσαντος Γε
ωργίου Κοντρουλάκη, οι έν τή ’Εθνι
κή Τραπέζη εργαζόμενοι Άνοστηροι 
Πολέμου συνάδελφοί του, κατέθεσαν 
είς τό Τοομεΐον ‘Υγείας Προσωττικοΰ 
Ε.Τ.Ε. αντί στεφάνου τό ττοσόν τών 
δρχ. 350 (τριακοσίων πεντήκοντα).

’Επαμεινώνδας Μ αυρουλ ίδης (Δι- 
οικήσεως) — Ελένη Γεννάδιου (Λο- 
γιστ. Κέντρου), έτέλεσαν τους γό
μους των.

—· Γώργιος Μιλτ. Πέττπας —

Η ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ

Διά τούς υπαλλήλους Τραπεζών 
ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ

ΑΝΕΥ ΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
ΣΕ 15 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Έπισκεπτόμενοι τό Κατάστημά μας 
δύνασθε νά προμηθευθήτε είς τιμάς βιτρίνας : 

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

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

ΔΙΑΓΟΡΑΝ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΕΚΠΤΩΣΙΣ 156/,

ΣΩΤ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΔΟΣ uai Σία
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 9 - Τηλ. 231.845 - ΑΘΗΝΑΙ 122
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(Συνέχεια έκ τής 2ας σελίδος) 
άσετόν κλπ.

Καί είναι γνωστές σέ δλους οί 
συχνές λιποθυμίες τών τηλεφωνη
τριών.

Κλασσικό παράδειγμα εργατικού 
ατυχήματος στην ιστορία τής εργα
ζόμενης γυναίκας θά μείνει ή τρα
γική περίπτωση στά Οίνόφυτα, ό
που 8 άνήλικα κορίτσια 16 - 18 έ- 
τών πολτοποιήθηκαν κυριολεκτικώς 
γιατί αν καί τελείως ανειδίκευτα ερ
γάζονταν στο εργοστάσιο εκρηκτι
κών υλών.

"Ενα άλλο μεγάλο πρόβλημα για 
τήν έργαζομένη γυναίκα είναι ή μη- 
τρότης. Ή όστειλή και ό διωγμός 
πού ύφίσταται ή μέλλουσα μητέρα 
ποικίλλει ανάλογα ,μέ τήν επιχείρηση 
καί τήν ασυδοσία τοΰ εργοδότη.

Σέ μικρές καί ιμεσαΐες Ιδιωτικές 
επιχειρήσεις δαμόκλειος σπάθη κρέ
μεται πάνω άπό τό 'κεφάλι της ή α
πόλυση. Στις μεγάλες επιχειρήσει 
καί στις Τράπεζες, επειδή αυτό δέν 
είναι επιτρεπτόν βρίσκουν άλλο τρό 
πο νά τιμωρήσουν τήν ,μέλλουσα μη
τέρα. Καθυστέρηση προαγωγής, πε
ρικοπή επιδόματος ευδόκιμης υπηρε
σίας. Βέβαια τίποτε δέν μπορεί νά 
βάλη φραγμό στην φυσική καί κοι 
νωνική αποστολή τής γυναίκας. Παρ: 
όλες τις απειλές καί τούς κινδύνους 
κάποια μέρα θα γίνη μητέρα. Άλ
λα τότε ένα άλλο δράμα αρχίζει 
Που θά μείνει τό παιδί. Καί στήν 
πιο ευνοϊκή περίπτωση πού οί οικο
νομικές δυνατότητες επιτρέπουν τήν 
πρόσληψη βοηθού, πάλι ή λύση δε 
είναι τέτοια πού νά έπαναπαύει τη 
μητέρα καί νά εξασφαλίζει τό παι 
δί.

Παιδικοί καί βρεφικοί σταθμό' 
στους τόπους 'δουλειάς μέ επιστημο
νικό καί κατάλληλα καταρτισμένο 
προσωπικό, θά ήταν ή μόνη ένδε- 
δειγμένη λύση καί για τήν προστα
σία τοΰ παιδιού, καί γιά τήν ανα
κούφιση τής μητέρας πού θά μπο
ρούσε έτσι νά έπιδοθή απερίσπαστη 
στό έργο της.

Άλλα τό βάρος πού σηκώνει 
στούς ώμους της ή εργαζόμενη γυ
ναίκα δέ σταματά στον τόπο καί 
στις -συνθήκες δουλειάς. "Αλλη μισή 
ζωή αναλίσκεται απλήρωτη,, ανα
σφάλιστη, άσυνταξιοδότητη. ‘Η ζωή 
στό σπίτι. ‘Ο αγώνας νά τά βγά
λει πέρα μέ τό νοικοκυριό καί 
προσπάθεια νά συνδυάσει τις οικο
νομικές της δυνατότητες μέ τις α
νάγκες τοΰ σπιτιού. ιΚαί ενώ τά κα- 
καφέρνει δλα, καί ένψ τά βγάζει πέ
ρα μέ όλα σέ βάρος τής υγείας κα 
τής ίδιας τής ζωής της, έξακολου- 
θεί νά είναι ή γυναίκα, ή γυναίκα ή 
αδικημένη, ή παραγκωνισμένη, ό πο
λίτης 6' κατηγορίας.

Θά μπορούσαμε πολλά νά πούμε 
γύρω σ’ αυτά τά ζητήματα. Στόν 
διωγμό πού τείνει νά πάρει τή μορ
φή μακρόπνοου σχεδίου έξοστράκι- 
ση,ς τής γυναίκας άπό τή δημόσια 
ζωή καί πού τις επιπτώσεις του έ
κτος άπό τις ήδη εργαζόμενες, ύφί- 
ιστάνται καί εκείνες πού τώρα ρί
χνονται στήν βιοπάλη, πρέπει ν’ άν- 
τιδ,ράσουμε.

Μέ άριστες επιδόσεις σέ Πολυτε
χνεία καί Πανεπιστημιακές Σχολές, 
μέ πλούσια εφόδια γιά τή ζωή καί 
μέ χίλια όνειρα γιά τό μέλλον, προ
σέρχονται οϊ νέες κοπέλλες νά έρ- 
γασθοΰν άλλα βρίσκουν κλειστές τις 
πόρτες τών μεγάλων επιχειρήσεων. 
Τό συγκρότημα Άνδρεάδη άπό πεν
ταετίας καί πλέον δέν προσλαμβά
νει γυναίκες υπαλλήλους, ενώ οί 
Τράπεζες Ελλάδος, Αγροτική καί 
Εθνική, ό ΟΤΕ και ή ΔΕΗ δέν 
προσλαμβάνουν γυναίκες παρά μό
νον μέ τον βαθμόν τής δακ,τυλογρά- 
φσυ. "Ηδη στήν Τράπεζα Ελλάδος 
έγιναν τρεις κατά σειράν διαγωνι
σμοί μέ πλήρη αποκλεισμό τών γυ
ναικών. "Ετσι εφαρμόζεται στη χώ
ρα μας τό Νομοθετικό Διάταγμα 
2620)26.9.53 πού έπεκύρωσε τή 
σύμβαση τοΰ Ο HE «περί πολιτικών 
δικαιωμάτων τής γυναίκας» ή οποία 
στό άρθρο 3 Αναφέρει: «Αΐ γυναί
κες θά δικαιούνται νά διορίζωνται είς 
δημοσίας θέσεις καί νά άσκώσιν ά
παντα τά δημόσια λειτουργήματα, 
τά καθοριζόμενα ύπό τοΰ ’Εθνικού 
Δικαίου έπί ίσοις δροις μέ τούς άν- 
δρες άνευ οϋδρμιάς διακρίσεως». 
Αγαπητές φίλες,

Αυτή είναι δειγματοληπτικά ή

σκληρή πραγματικότητα. "Ομως 
λες οΐ γυναίκες ενωμένες μπορούμε 
και πρέπει νά τήν αλλάξουμε. Ή 
πείρα μάς διδάσκει ότι, ο! κατακτή 
σεις τών εργαζομένων είναι καρπός 
τής ενωμένης πάλης τους, και τής 
συλλογικής τους δραστηριότητος.

Αυτός είναι ό δρόμος πού πρέ
πει καί εμείς ν’ ακολουθήσουμε γιά 
νά μπή τέρμα στις αυθαιρεσίες, στόν 
παραγκωνισμό καί στήν συνεχή 
ποτίμηση τής γυναίκας.

—Γιά τήν ίση, αμοιβή, γιά Ιση 
δουλειά.

—Γιά τήν απρόσκοπτη βαθμολο
γική εξέλιξη,

—Γ ιά τήν πραγματική προστα 
σία τής μητέρας καί τοΰ παιδιού.

—Γ ιά τήν θεμελίωση ευνοϊκότε
ρων όρων στήν συνταξιοδότηση καί 
τροποποιιήται διά μεταγενεστέρ-ας ά- 
σύνταξη παίρνουν συντάξεις πείνας 
τήν άσφάλιση.

Γ ιά τήν αποτροπή αποκλεισμού 
τών γυναικών άπό κλάδους έργασί 
ας τούς οποίους έχουν κατάκτησε 
καί γιά τήν είσοδό τους σέ νέους

Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΙ 

ΚΑΙ ΗΕΟΚ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΑΜΣΑΡΗ 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΟΥ ΤΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ
Έκνκλοφόρησε σέ κομψή έκδοση 

άπό τή Βιβλιοθήκη τής ’Εμπορικής 
Τραπέζης, ή μελέτη τοΰ σδ. Κων) 
νου Σιαμσιάρη, Τμηματάρχου Τρα
πέζης Ελλάδος, «Αΐ Ελληνικά! Τρά 
πεζαι καί ή Ε.Ο)Κ.» πού έτυχεν κα
τά τον περυσινό διαγωνισμόν τού 
«Οικονομικού Ταχυδρόμου» τοΰ βρα
βείου τής Ίονικής - Λαϊκής Τραπέ
ζης·

Τό βιβλίον προλογίζει ό καθηγη
τής κ. Στρατής Άνδρεάδης.

Περιεχόμενα: Εισαγωγή, Αί Τρα
πεζικοί δραστηριότητες έν τφ πλαι- 
σίορ τής συνθήκης τής Ε.Ο.Κ., Γένι 
κά χαρακτηριστικά τοΰ χρηματοπι 
στωτικοΰ συστήματος τών χωρών 
τής Ε.Ο.Κ., Έ,πιβαλλόμεναι μεταβο- 
λαί είς τό ελληνικόν χρηματοπιστω
τικόν σύστημα, Όργάνωσις τών Τρα
πεζών.

Γό Τυπογραφείου

ΜΟΥΤΟΥ - ΜΑΝΟΥΑΡΙ 1Η
Κάνιγγος 7, Άθηναι

είς τό όποιον έκτυποΰται 
ή «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

αναλαμβάνει
τήν έκτύπωσιν βιβλίων, 
μέ ευκολίας πληρ ωμής. 
Επίσης τήν καλλιτεχνικήν 
έκτύπωσιν, επισκεπτηρίων 
προσκλητηρίων κλπ.

Διευθύνσεις συμφώνως τζ> νόμφ:

Ύπευθ. ύλης:

θεσδ. Κ. Σ αλί μπας

Τήνου 5 — Άθήναι

Υπεύθυνος Τυπογραφείου:

Κωνστ. Μοϋτος

Κάνιγγος 7 — Άθηναι

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
ΝΑΜΗΝ ΥΠΟΛΕΙΠΩΜΕΘΑ

Τό πρώτον μέτρον τό όποιον, χωρίς χρονοτριβήν, οφείλει 
νά λάβη ή νέα Δισίκησις ύπέρ τοΰ Προσωπικού, πρέπει νά εί
ναι ή απόλυτος και πλήρης έξομοίωσίς του προς τούς υπαλλή
λους τών άλλων μεγάλων Τραπεζών.

Ό συνεχιζόμενος, παρά πάσαν λογικήν και ήθικήν άντί- 
ληψιν διαφορισμός τών αποδοχών, δημιούργημα μιας έποχής 
συνεχών έπιθέσεων κατά τής αμοιβής τών υπαλλήλων τής ’Ε
θνικής Τραπέζης, είδικώς, έκ μέρους διαφόρων έσωτραπεζικών 
και έξωτραπεζικών παραγόντων, είναι πλέον καί άδικαιολόγη- 
τος καί απαράδεκτος.

Τό Προσωπικόν, κύριος συντελεστής τής σημερινής οικο
νομικής ανόδου τής Τραπέζης, τό όποιον καί πάλιν καλείται 
«νά ύποβοηθήση είς τήν πραγματοποίησιν τοΰ δυσχερούς και 
σπουδαίου έργου» τής νέας Διοικήσεως, δικαιούται μίαν έ- 
λαχίστην έν σχέσει μέ τούς κόπους καί τάς θυσίας του, άνα- 
γνώρισιν τής προσφοράς του.

Διότι ασφαλώς ή έφαρμογή τής αρχής- τοΰ «νά μην υπο
λείπεται» τών συναδέλφων, τών άλλων μεγάλων Τραπεζών, ού
τε αυτόματον έπίλυσιν τών δικαίων αιτημάτων του σημαίνει, 
ούτε τό σύνολον τών οικονομικών καί ηθικών διεκδικήσεων του 
περικλείει.

Θά άποτελέση όμως τήν ουσιαστικήν απαρχήν άποκατα- 
στάσεως τών αδικιών τοΰ παρελθόντος καί εναρμονίζεται απο
λύτως προς τήν πρώτην επαγγελίαν του κ. Διοικητοΰ περί έπι- 
κρατήσεως «υπηρεσιακής καί ηθικής τάξεως».

MODES "LANA,, 
Περιιιλέους 17 

Τηλ. 234.054 
ΑΘΗΝΑΙ

Φορέματα, Φούστες, Πλεκτά, Μπλούζες.
Ο,τι πιο δμορφο καί άπλό σέ παριζιάνικη κουπ. 

Τήν εργασία μας διακρίνουν ή τελειότης, ή αντοχή 
καί ή φίνα γραμμή. Μιά άπλή έπίσκεψις θά σας δώ- 
ση τις έφετεινές ιδέες τής μόδας. Προκειμένου διά 
τούς υπαλλήλους τής Εθνικής Τραπέζης, παρέχουμε § 
πραγματικές ευκολίες πληρωμής. §

§

Εναλλαγή
Συμφώνως προς τά έγκύκλι- 

ως διατεταγμένα, οί Υπάλλη
λοι τής Τραπέζης θά πρέπει 
κατά ώρισμένα λογικά χρονικά 
διαστήματα νά έναλλάσωνται 
στάς διαφόρους υπηρεσίας, διά 
τήν άρτιωτέραν κατάρτισίν 
των, τήν έξάσκησιν καί τήν ά- 
πόκτησιν πείρας δσον άψορά 
τό σύνολον τών εργασιών τής 
Τραπέζης. Νομίζομεν δτι τό ’ί
διο θά πρέπει νά ίσχύη καί διά 
τούς Υπαλλήλους, οί όποιοι εύ- 
ρίσκονται άπεσπασμένοτ είς 
διαφόρους οργανισμούς καί ε
πιχειρήσεις έξαρτωμένας άπό 
τήν Τράπεζαν. Διότι εΐναι έπί 
ζημίς* καί τών ιδίων καί τής 
Υπηρεσίας, ή έπί μακράν χρο
νικόν διάστημα άποξένωσίς των 
άπό τον βασικόν κορμόν τοΰ Ι
δρύματος, μακράν τοΰ διαρκώς 
μεταβαλλομένου συστήματος 
καί ρυθμού εργασίας, έπανερ- 
χόμενοι δέ ν’ αντιμετωπίζουν 
προβλήματα προσαρμογής των.

Δίυαιοι όγώνες
Τό Σάββατο, όην ’Ιουνίου, οί 

Όυνάδελφοι τής Ασφαλιστικής Ε
ταιρίας «ΑΣΤΗΡ» κατήλθαν σέ 
δίωρη στάση εργασίας, άφ’ ένός 
μέν διαμαρτυρόμενοι καί άποδο- 
ικιμάζοντες τις χωρίς αντικειμενικό 
κριτήριο γενόμενες αυξήσεις, άφ’ 
ετέρου δέ, σάν προειδοποίηση εν
τονότερου άγώνος ιμέ αίτημα γε
νικές αύξησε ις καί κυρίως τήν δη
μιουργία ’Οργανισμού ’Εσωτερι
κής Υπηρεσίας, δπως αυτός Έχει 
στην ’Εθνική Τράπεζα.

Καίτοι ήταν ή πρώτη φορά πού 
άπεργοΰσαν, έν τούτοις ή ιέπιτυχία 
υπήρξε πρωτοφανής καί απόλυτος, 
γεγονός πού μαρτυρεί τήν επιτα
κτική ανάγκη πού έχουν οί εργα
ζόμενοι στόν ΑΣΤΕΡΑ γιά τήν ά- 
πόκτηση οργανισμού .

Δέν υπήρχε καμμιά άμψιβολία 
δτι, τό απαράδεκτο έργσδοτικό κα
θεστώς πού επικρατούσε στήν ’Ε
θνική Τράπεζα θά ήταν διάφορο 
γιά τις έξηρτημένες άπό αυτήν Ε
ταιρίες καί οργανισμούς. ‘Οπωσδή
ποτε δ μ ως, ό άνεμος κατανοήσεως 
πού ελπίζουμε βάσιμα πώς θά 
πνεύση στό "Ιδρυμα, θά είναι ό 
ίδιος γιά δλους τούς εργαζομέ
νους τόσο στην Τράπεζα δσο καί 
στους συγγενείς μέ αυτήν ’Οργα
νισμούς καί συνεπώς, ή αιτία πού 
προκάλεσε τον άγώνα θά θεροίπευ- 
θή σέ σύντομο χρονικό διάστημα.

Πειθαρχία...
"Ένδεκα πειθαρχικές ποινές μέ

σα σέ διάστημα μόλις πέντε μη
νών δέν είναι διόλου ευκαταφρό

νητος άρι'θμάς. Πραγματικά, άο
κνος έργατικότης τών αρμοδίων καί 
. . .άξιος ό μισθός τους (ιδίως 
αυτός).

Άλλα ίδιά νά σοβαρολογούμε.
Δέν ε’ΐμεθα εμείς πού θά άμφι- 

σβητήσουμε τήν άξια καί τήν Ανάγ
κη τής πειθαρχίας, θεμέλιος αρχή 
πάνω στην οποία στηρίζεται ή 
εΰρρυθμη λειτουργία τού Ιδρύμα
τος καί χάρις στήν όποια, ή αξι
οκρατία γίνεται πραγματικότης.

Άλλα άπό τών άρχών αυτών 
μέχρι τοΰ τρόπου πού οί αρμόδιοι 
άντιλαμβάνονται τήν πειθαρχία 
καί τήν εφαρμόζουν, υπάρχει τε
ράστια διαφορά.

Τό Εχουμε κατ’ επανάληψη, το
νίσει, δτι εϊμεθα έκ διαμέτρου αν
τίθετοι μέ τον τρόπο πού ή Τρά
πεζα, κυριολεκτικά, διώκει τό πρω- 
σωπικό, και τούτο διότι· πιστεύ
ουμε δτι είναι άκατανόητον νά δι- 
κάζωνται οϊ συνάδελφοι, έρήμην 
τού φυσικού των προστάτη, πού 
είναι ή συλλογική ’Εκπροσώπηση.

Ακριβώς αυτή ή απουσία τής 
Έ,κπροσωπήσεως άπό τά πειθαρ
χικά συμβούλια, μάς δίνει τό δι* 
καίωμα, νά άμφισβητοΰμε τήν αι
τία γιά τήν οποία επιβάλλεται ή 
ποινή, νά πιστεύουμε δτι ή κρί
ση εΐναι υπέρμετρα αυστηρή καί 
νά ύποψιαζόμεθα οτι πολλές φο
ρές, πίσω άπό τή βροχή τών πει
θαρχικών ποινών, κρύβεται ή άνι,κα- 
νότης «τινών», οΐ όποιοι, κακώς, 
πιστεύουν δτι μπορεί νά έδραιωθή 
ή πειθαρχία ,μέ τήν μονομερή δίω
ξη ένός διψασμένου γιά δικαιοσύ
νη προσωπικού.

Πρέπει νά τό παραδεχθούμε — 
είτε μάς αρέσει, είτε δχι — δτι 
ήρθε ό καιρός νά αλλάξουν πολλά 
πράγματα μέσα στήν Τράπεζα. 
Μέσα σέ αυτά, οπωσδήποτε πρέ
πει ινά είναι καί ή αλλαγή τοΰ τρό
που ,μέ τον όποιον αντιμετωπίζεται 
ή πειθαρχία.

Τά δάνεια τών 
Συνταξιούχων

Τά 'στεγαστικά δάνεια πού χο
ρηγούνται ατούς Συνταξιούχους 
μέσφ τής ’Εθνικής Κτηματικής 
Τραπέζης, εξοφλούνται εντός δεκα
ετίας άπό τής άναλήψεώς των, έ- 
νφ τά προς τούς έν ενεργείςι συν
αδέλφους, έντός εικοσαετίας.

"Ομως α! προς κάλυψιν τοΰ δα
νείου παρεχόμεναι εξασφαλίσεις εί
ναι οΐ αϋταί. Τ! εΐναι λοιπόν αύτό 
πού εμποδίζει τήν έπέκτασιν τής 
εικοσαετούς έξοφλήσεως καί, στούς 
Συνταξιούχους;

Άς ληψθή δέ ΰπ’ δψιν δτι αί ά- 
ποδοχαί των είναι αρκετά μειωμέ
νοι Έναντι τών έν ένεργείρ: συνα
δέλφων των.. .
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ΝΙΚΟΣ ΑΠ. ΡΙΖΑΚΟΣ
Μ α ι ε υ τ ή ρ

Χειρουργός — Γυναικολόγος 
Σίνα 17 καί Σκουφα Γωνία
Τηλέφ. 614.757 - Άθηναι 

Δέχεται καθ’ έκάστην τό προσωπικόν 
τής Εθνικής Τραπέζης 

άπό 5—8 μ. μ. ώς καί έπί συνεντεύξει
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Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ
Άποζημίωσις - Μισθολογιιιόν -Διαφορά 
3 ο)ο - Κατάργησις άντεργατιαών Νόμων

Άποζημίωσις
άδειας

Παρά τάς έπανηλλειμένας παρα
στάσεις των Συλλόγων προς τον κ. 
Διευθυντήν Προσωπικού, μέχρι στι
γμής οΰδεμία άπόφασις περί κατα
βολής τής άποζημιώσεως άδειας έχει 
ληφθεΐ. Κατόπιν αύτοΰ οί Σύλλογοι 
θά έπανέλθουν έκ νέου και έλπίζεται 
δτι συντόμως τό θέμα αυτό θά λυιθή.

Μισάολογικόν
Δι’ άνακοινώσεώς της υπό ήμερο- 

ιμιηνίαν 27)6)64, ή Ο.Τ.Ο.Ε — εις 
την αρμοδιότητα τής οποίας εμπί
πτει τό ζήτημα τής υπογραφής των 
νέων Συλλογικών συμβάσεων — κα
θιστά γνωστόν δτι ό κ;. Υπουργός 
εργασίας κατ’ εφαρμογήν τού Νόμου 
περί Συλλογικών διαφορών, έκάλεσε 
στο Ύπουργεΐον ’Εργασίας διά τήν 
1 5ην ’Ιουλίου, τάς έργοδοτρίας Τρά
πεζας και τήν Ο.Τ.Ο.Ε. προς συζή- 
τησιν έπΐ του θέματος ώστε σέ πε- 
ρίΐππωσι κατά τήν οποία δεν θά έπέλ- 
θη συμφωνία, νά παραπεμψθή ή Συλ

λογική διαφορά είς τό Διαιτητικόν 
Δΐ'καστήριον.

Διαφορά 3 ο)ο
Έπΐ τού ανωτέρω θέματος δεν έ- 

σημειώθη καμμία πρόοδος, δεδομέ
νου δτι ή νέα Διοίκησις τής Τραπέ- 
ζης δεν κατέστη δυνατόν νά ένημε- 
ρωθή άκάμη.

Κατάργησις A. Ν. 
1943)51

Ό άνωτέρω νόμος, ό όποιος προ- 
έβλεπε τήν υποχρεωτική κράτησι τών 
ημερομισθίων απεργίας, κατηργήθη. 
’Επίσης διά τροποποιήσεων τών σχε
τικών Νόμων έπανεφέρθη ή προστα
σία τών συνδικαλιστικών στελεχών 
Τ ραπεζούπαλληλ ικών ’ Ο ργανώσεων 
(Προέδρων καί Γεν. Γραμματέων) 
καί κατηργήθη τό άρθρον 7 του Ν. 
3072 διά τοΰ οποίου άφηρεΐτο έκ 
τών άπολυομένων Τραπεζιτικών Υ
παλλήλων ή ιδιώτης των ώς μέλους 
τοΰ αντιστοίχου Συλλόγου.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΣΤΑ "ΑΣΤΕΡΙΑ,, ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Πληροφορούμεθα ότι ό Διοικητής τής Τραπέζης κ. Γεώργ. Μαύρος, 
ανέθεσε στον περιφερειακόν ’Επιθεωρητήν κ. Γεώργ. Ποτηρόπουλον τήν 
διενέργειαν λεπτομερούς ελέγχου είς τήν ολην διαχείρισιν τής ’Ανωνύ
μου Τουριστικής και Ξενοδοχειακής Εταιρείας «ΑΣΤΗΡ».

Ό Διευθυντής τής άκτής «ΑΣΤΗΡ» Γλυφάδας, έτέθη είς τήν διά- 
θεσιν τής Διευθύνσεως Προσωπικού μέχρις δτου όλοκληρωθή ό έλεγ
χος. ’Επίσης ό Διευθυνών Σύμβουλος τής ’Εταιρείας κ. Σμίτ παρητή- 
θη άντικατασταθείς ύπό τοΰ κ. Καραβά.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ Μ, Τ, Σ. ΚΑΤΕΒΑΛΕΝ 
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ 15ΘΗΜΕΡ0Ν ΑΔΕΙΑΣ

Ή Τράπεζα Μετοχικού Ταμείου 
Στρατού κατέβαλέν είς τό Προσω- 
πιικόν της τό 1 δθήμερον άδειας ο
λόκληρον καί σχι τό ήμισυ πού προ- 
τίθενται νά καταβάλουν αί άλλαι 
Τράπεζαι.

Έξ άλλου ή Διοίκησις τής Τρα
πέζης έδέχθή αίτημα τού Παντραπε- 
ζικοΰ Συλλόγου, όπως ή αΰξησις,,

πού θά άποφασισθή ύπό τής Διαι
τησίας, χορηγηθή καί είς τό Προσω
πικόν τής Τ.Μ.Τ.Σ. (Σ.Σ.: Ώς 
γνωστόν έχορηγήθη αΰξησις άπό 1. 
1.64).

"Ετσι, οί στρατηγοί πού διοικούν 
τήν Τράπεζαν άποδεικνύονται περισ
σότερον άνθρωπισταί τών έξ επαγ
γέλματος τραπεζιτών.

01 ΔΕΚΑ ΒΡΑΒΕΥΒΕΝΤΕΣ ΥΠΟ ΤΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΙΝ

Ύπό τού ΔιοιικητοΟ τής Τραπέ
ζης μας κ. Μαύρου άνηγγέλθησαν 
τηλεγραφικώς τά αποτελέσματα 
τοΰ Διαγωνισμού Έκ'θέσεως διά τήν 
άποταμίευσιν είς τούς βραβευθέντας 
μαθητάς, τούς γυμνασιάρχας τών 
Γυμνασίων, είς τά όποια φοιτώσιν 
οΰτοι, τούς οικείους γενικούς έπιθε- 
ωρητάς Μέσης Έκπαιδεύσεως καί 
τούς δημάρχους τών πόλεων, είς τάς 
οποίας εδρεύουν τά Γυμνάσια τών 
βραβευθέντων.

Οί βραδευθέντες 10 τελειόφοιτοι 
μάθηταί είναι οί εξής:

1 ) Ειρήνη Πσπαστεφάνου, μαθή
τρια τοΰ Καζουλείου Γυμνασίου θη- 
λέων Ρόδου, 2) Βασ. Βοσυνιώτης, 
μαθητής τής Βαρβακείου Προτύπου 
Σχολής Άθήνών, 3) Ίο». Ταβλάς 
μαθητής τοΰ Γυμνασίου ‘Αγίου1 Νι
κολάου Κρήτης, 4) Βιολέτα Σάββα, 
μαθήτρια τού Γ υμνασίου θηλέων 
Μυτιλήνης, 5) Γ. Οικονόμου, μαθη
τής τού Γυμνασίου Κορωπίου ’Ατ
τικής, 6) ’Ανδρ. Κότσυφας, μαθη
τής τού Γυμνασίου ’Αρμένων Άμα- 
λιάδος, 7) Θ. Πήττας, μαθητής τοΰ 
Τραμπαντζείου Γυμνασίου Σιατί- 
στης, 8) " Ελλη Αυκιαρδοπούλου, μα 
θήτρια τοΰ Βαλλιανείου Γ υμνασίου 
ιΚεραμιών Κεφαλληνίας, 9) Σπ. Πα

παδοπούλας, μαθητής τοΰ Γυμνασίου 
Μουζακίου Θεσσαλίας, 10) Μιχ. 
Καλλιμανώλης, μαθητής τού Γ' Γυ
μνασίου Άρρένων Πειραιώς. Ή πρώ
τη καί δευτέρα έκθεσις έλαδον τό 
πρώτον δραδεΐον έκ δρχ. 5.000 καί 
τό δεύτερον ιέκ δρχ. 3.000 άντιστοί- 
χως, αί δέ υπόλοιποι οκτώ έλαβον 
τό χρηματικόν δραδεΐον τών δραχ. 
2.000 χωρίς νά έξετασθοΰν άπό ά- 
πόψεως σειράς επιτυχίας. Είς απαν- 
τας τούς βραβευθέντας ή Τράπεζα έ- 
πρότεινε τήν πρόσληψίν των είς τήν 
υπηρεσίαν της, έφ’ όσον έπιθυμούν 
τούτο, καί συντρέχουν αί προϋποθέ
σεις τής προκηρύξεως τοΰ διαγωνι
σμού.

Τό θέμα τής έκθέσεως ήτο: «Τ! 
μπορεί νά ώφεληθή ή ’Εθνική μας 
Οικονομία άπό τήν δική σου αποτα
μίευση», ή ’Επιτροπή δέ κρίσε,ως ά- 
πηρτίσθή εκ τού βοηθού Επισκόπου 
τής ’Αρχιεπισκοπής ’Αθηνών κ.κ. 
Παντελεήμονος, τού γενικού γραμ- 
ματέως τοΰ υπουργείου ’Εθνικής 
Παιδείας κ. Εΰ. ιΠαπανούτσον, τού 
διευθυντοΰ Μέσης Έκπαιδεύσεως τού 
υπουργείου Παιδείας κ. Ν. Παπανι- 
κολάου καί τοΰ ύποδιευθυντοΰ Κα
ταθέσεων τής ’Εθνικής Τραπέζης κ. 
Μ. Κοκολογιάννη

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΝ ΖΗΤΕΙ ΤΗΝ 
ΕΠΕΚΤΑΣΙΝ TOY 15ΘΗΜΕΡ0Υ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ

01 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΤΟΥΤ.Υ.Π.Ε.Τ 
Πρότυπη καί υποδειγματική εφέτος 
ή λειτουργία τών κατασκηνώσεωνΉ Γεν. Συνέλευσις τής ’Ομοσπον

δίας τών Τραπεζικών Συνταξιούχων 
συνήλθε τήν Ιην ’Ιουνίου. Μετά τήν 
εκίθεσιν τών πεπραγμένων τής προ
σωρινής Διοικήσεως, γενομένης βίε 
ξ οδικής συζητήσεως, διεπιστώθη 
πλήης ομοφωνία τών παρόντων έφ’ ό
λων τών ζητημάτων καί έξελέγη παμ- 
ψηφεί τό Διοικητικόν Συμβούλιον, 
τό όποιον ικατηρτίσθη είς σώμα ό- 
μοφώνως ώς έξης:

Πρόεδρος: Κωστής Μελισσαρό-
πουλος, ’Αντιπρόεδρος: Στέφ. Τσα- 
λίκης. Γεν. Γραμματεύς: Διον. Δα- 
ούσης. Ταμίας: Σαρ. Άναστασιάδης, 
"Εφορος: Π. ΐΠαπανικολάου, Σύμ
βουλοι: Θ. Γ αλάνης, Χρ. Οίκονομό- 
πουλος, Σερ. Χριστοδουλιάς, Λ. Φοί- 
ψας.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής 
’Ομοσπονδίας έπεσκέφθη τον ικ. Υ
πουργόν Εργασίας τήν 15ην ’Ιου
νίου, άφοΰ προηγουμένως τοΰ άπηύ- 
θυνε τό κάτωθι τηλεγράφημα:

Γενική Συνέλευσις Μελών ‘Ομο
σπονδίας Τραπεζικών Συνταξιού
χων παροοκαλεΐ όμετέραν Εξοχότη
τα δώση συνέχειαν είς υπόμνημα 
30ής ’Οκτωβρίου 1963. ΣΤΟΠ. 
Συνταξιούχοι δεν διαθέτουν χρονι
κά όρια αναμονής καλυτέρου μέλ
λοντος. ΣΤΟΠ. "Εχουν ανάγκην 
καλυτέρου παρόντος.

Κατ’ εντολήν Συνελεύσεως 
Ό Πρόεδρος

Κωστής Μελισσαρόπουλος

*0 ικ. Υπουργός ύπεσχέθη ταχί- 
στην άτπάντησιν είς τό άπό 30ής ’Ο
κτωβρίου 1903 ‘Υπόμνημα τής ‘Ο
μοσπονδίας, έπΐ δέ τού θέματος τής 
έπεκτάσεως καί έπΐ τών Τραπεζικών 
Συνταξιούχων τοΰ 15θημέρου τής ά
δειας, ώς έχει έγκριθή ή χορήγησις 
τούτου είς τούς Συνταξιούχους -τού 
Δημοσίου, έζήτησε σχετικόν σημεί
ωμα, τό όποιον αυθημερόν υπεβλήθη 
καί τό όποιον δημοσιεύρμεν κατωτέ
ρω. Έλπίζομεν είς τήν ταχίστην 5- 
κανοποίησιν τού δικαιότατου τούτου 
αιτήματος, συμφώνως προς τάς περί 
κοινωνικής δικαιοσύνης έπαγγελίας 
τής Κυβερνήσεως.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
Έν Άθήναις τή 15 ’ I ουν. 1964. 
ιΠρος τον έξοχώτατον έπΐ τής 

’Εργασίας Υπουργόν κ. Γεώργιον 
Μπακατσέλον.

Ενταύθα
Κύριε Υπουργέ,
Έν συνεχείφ σημερινής παρου- 

σιάσεως ένώπιον ‘Υμών τοΰ Προε
δρείου τής ‘Ομοσπονδίας μας, έχο-

μεν τήν τιμήν νά παρακαλέσωμεν ό
πως ή άποφασισθεΐσα χορήγησις 
τοΰ 1 5 θημέρου τής άδειας είς τούς 
Συνταξιούχους τοΰ Δημοσίου έπε- 
κταθή καί έπΐ τών Τραπεζικών Συν
ταξιούχων.

Βέβαιοι δτι εΰρίσκεται δικαιότα
το αίτημά μας καί θά διατάξητε 
σχετικώς, διατελοΰμεν,

Μετά πλείστης τιμής 
Ό Πρόεδρος ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙ Σ- 

ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ό Γεν. Γραμ
ματεύς ΔΙΟΝ. ΛΑΟΥΣΗΣ.

Τήν 26ην ’Ιουνίου πραγματοποι
ήθηκε ιστό θέατρο «’Ακροπόλ» συγ- 
κέντρωσι - διαμαρτυρία τών έργα- 
ζομένων για τό θέμα τής αύξήσεως 
τών τιμών ώρισμένων βασικών ειδών 
διατροφής, πού σημειώθηκε τελευ
ταία.

Ό εκπρόσωπος τών συνεργαζομέ- 
νων οργανώσεων στήν όμιλία του, έ- 
τόνισε ότι οί άνατιμήσεις τών ειδών

ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 

“ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΝΑΑ,,
Την Ιην ’Ιουλίου αρχίζει τή λει

τουργία του, τό νέο Ύπακατ) μα τής 
«Φέρστ Νάσιοναλ Σίτυ Μπάνκ» Νέ
ας Ύόρκης, στήν ’Αθήνα (Πλατεία 
Συντάγματος).

Διοικητής τού ύπακ)τος τής ά
νωτέρω Τραπέζης, έτοποθετήθη ό ’Α
μερικανός κ. Γ. Μαγκρούντερ καί 
ύποδιοικητής ό κ. Α. Μαντζαβΐνος 
τέως Δ)ντής τού Ο.Β.Α,

Μέ εντατικό ρυθμό συνεχίζονται 
καί ολοκληρώνονται έντός τών ημε
ρών, οί έργασίες άνακαινίσεως τών 
εγκαταστάσεων γιά τις παιδικές κα
τασκηνώσεις τοΰ ΤΥΠΕΤ στο Διό
νυσο. Τό Διοικητικό Συμβούλιο τοΰ 
Ταμείου Υγείας έμελέτησε μέ ιδι
αίτερη επιμέλεια καί προσοχή τό θέ
μα τών παιδικών εξοχών καί έλαβε 
σειράν αποφάσεων οί όποιες θά έξ- 
ασψαλίσουν κατά τρόπον ύποδειγμα- 

τικόν τήν λειτουργία των, κατά τήν

δεν παρουσιάζονται μόνο στην χώ
ρα μας αλλά καί σέ άλλες χώρες 
καί οφείλονται στήν ΰπαρξι τών μο
νοπωλίων. Ύπεγράμμισε ότι τελευ
ταία σημειώθηκαν άνατιμήσεις, σέ 
παγκόσμια κλίμακα καί γι’ αυτό έ- 
πιβάλλεται ή κρατικοποίησι τών με
γάλων έπιχειρήσεων, γιά νά έχη ή 
Πολιτεία τών έλεγχο τών τιμών. "Αλ
λος όμιλητής άνέφερε τήν άνάγκη 
περιορισμού τών κερδών τών εισα
γωγέων, ώστε οί τιμές τών ειδών ά
μεσου ανάγκης νά παραμείνουν σέ 
χαμηλά επίπεδα.

Γιά το θέμα τοΰ έκδημοκρατισμοΰ 
τοΰ συνδικαλισμού έτονίσθή άπό τούς 
όμιλητάς ότι πρέπει νά αξιολογήσου
με τήν ψήφο μας, τόσον στήν πολι
τική όσο καί στά συνδικάτα. ‘Ο έκ- 
δημοκρατισμός πρέπει νά γίνη πρώ
τα στά σωματεία καί ύστερα στις 
‘Ομοσπονδίες καί στά ’Εργατικά 
Κέντρα. . .

Τέλος ένεκρίθή, ψήφισμα μέ τό ό
ποιο ζητείται νά ληψθοΰν τά απα
ραίτητα μέτρα προκειμένου νά μει
ωθούν οί αυξήσεις τών ειδών, οί ό
ποιες έξανεμίζουν τήν άμοιβήν τών 
έργαζομένων.

προσεχή περίοδον.
‘Ο εκσυγχρονισμός τών έγκατα- 

στάσεων γιά τήν άνετη άπό κάθε 
πλευρά διαμονή τών κατασκηνωτών, 
ή έπιλογή πεπειραμένων καί ικανών 
στελεχών, ή βελτίωσις τής ποιότη
τας τής τροφής, τό πλουσιότατο πρό
γραμμα άθλοπαιδιών καί ψυχαγωγί
ας καί ή συστηματική ιατρική πα
ρακολούθησή, αποτελούν τά βασι
κά μέτρα γιά τήν πλήρη έπιτυχία 
τών κατασκηνώσεων, έφέτος.

Ή πρώτη περίοδος — θηλέων — 
θά διαρκέση άπό 1 0ης ’ I ουλίου μέ
χρι 3ης Αύγούστου. Θά έπακολουθή- 
ση ή δευτέρα κατασκηνωτική, περί
οδος — άρρένων — άπό τής 31ης 
Αύγούστου. Θά φιλοξενηθούν έπίσης 
στις παιδικές εξοχές τοΰ ΤΥΠΕΤ παι
διά ομογενών άπό τις ‘Ηνωμένες Πο
λιτείες τής ’Αμερικής καί τή Γαλ
λία.

"Ολες γενικά οί ένδείξεις πείθουν 
ότι έψέτος θά έκπληρωθή, ή φιλοδο
ξία τού Δ)κοΰ Συμβουλίου γιά τήν 
δημιουργίαν τών πλέον πολιτισμέ
νων καί προτύπων γιά τή Χώρα μας, 
παιδικών έξοχών.

ΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΚΑΙ ΙΟΝΙΚΗ ΛΑ’ΙΚΗ
Ή Δ)σις τής Εμπορικής Τρα

πέζης προέβη κατά τήν καταβολήν 
τού πρώτου 15θημένου τού τρέχον
τος ιμηνός είς τήν παρακράτησιν τών 
περικοπέντων επιδομάτων ευδόκιμου 
υπηρεσίας.

Κατόπιν όμως παραστάσεως τοΰ 
Συλλόγου άνεστάλη ή κρόπησις καί 
κατεβλήθη είς τούς συναδέλφους τό 
περικσπέν ποσόν.

Έιτίσης στην Ίονική Λαϊκή έγέ- 
νετο αυθαίρετος περικοπή έπιδομά- 
των εύδοκίμου ύητη-ρεσίας καί τέταρ
της τριετίας είς τούς προαχθέντας 
οί όποιοι έδικαιοΰντο τοιαύτης.

ΣΥΓΚΕΗΤΡΟΐΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ! ΤΟΝ 
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΠΝ ΟΡΓΑΝΠΣΕΟΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΕΜΑ ΤΟΝ ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΩΝ 
ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Οκ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΥΜΕΝΗΣ ΑΠΗΧΗΣΙΣ ΕΚ 
ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ

Διά πράξεως τής Διοικήσεως έτοποθετήθη διευθυντής τοΰ 
τμήματος Προσωπικού ό κ. ’Ιωάννης Παπαλέτσος, Συμπράτων 
Υποδιευθυντής, μέχρι τοΰδε Υποδιευθυντής του Καταστήμα
τος Μητροπόλεως.

Ή εΐδησις τής άναθέσεως τής Διευθύνσεως Προσωπικού 
είς τον κ. Παπαλέτσον, έθεωρήθη ώς έξαιρετικά εύστοχη ένέρ- 
γεια τής Διοικήσεως καί έγινε ευμενέστατα δεκτή έκ μέρους 
τών συναδέλφων. Γενική είναι ή βεβαιότης δτι θά έπι κράτηση 
πνεύμα αρμονικής συνεργασίας είς τάς σχέσεις Έκπροσωπή- 
σεως τών Υπαλλήλων καί Διευθύνσεως Προσωπικού καί δτι 
ή άκεραιότης, το ήθος καί τά υπηρεσιακά προσόντα τοΰ νέου 
Προσωπάρχου έγγυώνται τήν έπιτυχίαν στήν νέα του θέσιν.

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Τήν Τρίτην 23ην Ιουνίου ό Πρό
εδρος τού Συλλόγου κ. Γ. Καραπά- 
νος έπεσκέφθη τον Διοικητήν κ. Γ. 
Μαΰρον μετά τοΰ οποίου είχε μακράν 
συνομιλίαν έπΐ θεμάτων άψορώντων 
τήν ομαλήν καί εΰρρυθμον λειτουρ
γίαν τής Τραπέζης. ‘Ο κ. Πρόεδρος, 
έξέθεσε λεπτομερώς τάς συνθήκας, 
αί όποΐαι έδημ ιουργήθησαν έκ τής 
καταργήσεως τής ηθικής τάξεως, τής

ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
TOY u. Γ. ΜΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
Τό Προεδρεΐον τού Συλλόγου 

Συνταξιούχων έπεσκέφθη τον νέον Δι
οικητήν κ. Γεώργ. Μαΰρον διά νά τον 
συγχαρή έπΐ τή άναλήψει τών καθη
κόντων του. ‘Ο ικ. Διοικητής προέβη 
αΰθορμήτως είς τήν κατηγορηματι
κήν διαβεβαίωσιν ότι θά λύση όλα τά 
ζητήματα τών Συνταξιούχων. Είς έ- 
ρώτηισιν τού (Προέδρου τού Συλλό
γου, έάν δύναται νά προβή είς δημο- 
σίρυσιν τής δηλώσεώς του, άπήντη- 
σεν ότι οΰδεμίαν έχει άντίρρησιν.

Οί Συνταξιούχοι θά ευγνωμονούν 
τόν κ. Γ. Μαΰρον, όχι μόνον διά τήν 
έλπιζομένην λύσιν τών άπό μακροΰ 
έκκρεμούντων θεμάτων των, άλλα καί 
διά τήν αυθόρμητον προθυμίαν του 
νά προσέξη τούς απομάχους τής έρ- 
γασίας.

έλλείψεως όργανώσεως καί συντονι
σμού καί έπεσήμανε τήν ανάγκην τα
χείας καί ριζικής έκικαθαρίσεως τής 
καταστάσεως.

‘Ο κ. Διοικητής άνεγνώρισεν ότι 
επιβάλλεται ή λήψις συντόνων καί ά- 
ποφασιστικών μέτρων τά όποΤα με
λετά ή Διοίκησις καί πρόκειται συν
τόμως νά θέση είς εφαρμογήν.

Ό ιιανονισμός 
τον Ταμ. Συντάξεως 

Τρ. Ελλάδος 
ύπό τροποποίηοιν

Τό Δ.Σ. τού Ταμ. Συν) ξ,εων Υ
παλλήλων Τρ. Ελλάδος κατά τήν 
συ,νεδρίααίν του τής 4.6.64 έδέχθη 
πρότασιν τοΰ ιμέλους αύτοΰ ικαΐ Προ
έδρου Συν)χων σδ. Τάκη Μελετοπού- 
λου, καί συνέσ,τησεν επιτροπήν προς 
μελέτην τοΰ υπομνήματος τοΰ Σ. 
Συν)χων καί εϊσήγησιν τών τροπο
πο ιητέων διατάξεων τοΰ Κανονισμού 
τού Ταιμείου.

Ή επιτροπή άπετελέσθη άπό τόν 
Πρόεδρον τού Σ.Υ.Τ.Ε. σδ. Σωτ. Δι- 
καιάκον, ό όποιος ύπεστήριξεν ένθέρ- 
μως τήν πρότασιν, τόν Δ)τήν κ. Ν. 
Χαρισόπουλον, τόν σδ. Τ. Μελετό- 
πουλον καί τον Β. 'Αναλυτήν, έπε- 
λήφθη δέ τοΰ έργου της.

ΕΦΕΤ ΠΩΣ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ 
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

(Συνέχεια έκ τής 2ας σελίδ.)

Εκδρομή είς Ναύπακτον - Μονήν 
Β a ρ ν α κώ β ης (18-19)7)

Άναχώρησις 2 μ.μ. διά Ξυλάκαστρον — Ναύπακτον (Διανυκτέ- 
ρευσις). Τήν Κυριακήν άναχώρησις 6 π.μ. διά Μονήν Βαρνακώβης.
Τό απόγευμα άναχώρησις δι’ ’Αθήνας μέσω ’Ιτέας — Δελφών — Λε- 
βαδείας.

"Εξοδα σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς) (Πούλμαν, Διόδ ια,. Διανυκτέ,ρευσις) 
Θέσεις 20.

Διά τά Μέλη Δρχ. 80
Διά πάντα τρίτον » 130

Πρόγραμμα περιπάτων γιά μπάνια
Τετάρτη 1)7 ΠΟΡΤΟ — ΡΑΦΤΗ, ώρα άναχ. 15, έπιστρ. 20. 

"Εξοδα 10—15.
Πέμπτη 2)7 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ — ΜΑΡΑΘΩΝ, ώρα άναχ. 14.45, 

έπιστρ. 20. "Εξοδα 10 — 15.
Σάββατον 4)7 ΛΈΓΡΑΙΝΑ — Σ ΟΥΝ I ΟΝ, ώρα άναχ. 15, έπι- 

στροφ. 20. "Εξοδα 10— 20.
Τρίτη 7)7 ΛΟΥΤΣΑ, ώρα άναχ. 15, έπιστρ. 19. "Εξοδα 10—-15.
Πέμπτη 9)7 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, ώρα άναχ. 14.45', έπιστρ. 19. 

Έξοδα 10 — 15.
Σάββατον 11)7 ΩΡΩΠΟΣ -— ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝ Ο Σ (Συνεστι- 

ασις), ώρα άναχ. 17, έπιστρ. 22. "Εξοδα 40 — 60.
Τρίττη 14)7 ΒΑΡΚΙΖΑ, ώρα άναχ. 15, έπιστρ. 19. "Εξοδα 

10 — 15.
Πέμπτη 16)7 ΣΧΟΙΝΙ ΑΣ, ώρα άναχ. 17, έπιστρ. 21. "Εξοδα 

10—20
Τρίτη 21)7 ΚΙΝΕΤΤΑ — ΠΑΧΗ, ώρα άναχ. 16.30', έπιστρ. 

21. "Εξοδα 12 — 20.
Πέμπτη 23)7 ΝΗΣΑΚΙΑ, ώρα άναχ. 17, έπιστρ. 21. Έξοδα 

10 — 15.
Σάββατον 25)7 ΛΕΓΡΑΙΝΑ — ΣΟΥΝΙΟΝ, ώρα άναχ. 17, έ

πιστρ. 21.30'. Έξοδα 10 — 20.
Τρίτη 28)7 ΛΟΥΤΣΑ, ώρα άναχ. 17, έπιστρ. 21. Έξοδα 10—15.
Πέμπτη 30)7 ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ώρα άναχ. 17, έπιστρ. 21. "Εξο

δα 10 — 15.
Τό άνωτέρω πρόγραμμα θά πραγματοποιείται έφ’ όσον ό αριθμός 

συμμετοχής υπερβαίνει τά 25 άτομα δΓ έκάστη,ν διαδρομήν.
Ή ίδιότης τοΰ μέλους θά ελέγχεται μετά πόσης αΰστηρότητος.
ΠΑΗΡΟΦΟΡI ΑΙ — ΔΗΛΩΣΕΙΣ
|Κον Άθαν. Ραγάζον, Κεντρ. Κατ)μα —· Γραφεΐον Πληροφοριών 

τηλ. 339 καί είς τούς κ.κ. ’Αντιπροσώπους τής ΕΦΕΤ τών Ύποκ)των 
Μητροπόλεως, Πειραιώς καί Λογιστικού Κέντρου Άμφιθέας.


