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ΑΙΒΙΚΗΤΗΪΤΗΣ ΤΡΑΠΕ2ΗΙΒ t. Γ. ΜΑΥΡΟΙ
Αναλαμβάνει τά καθήκοντα του τήν 15ην Ιουνίου. Παρητήθη άπό 
Υπουργός Συντονισμού. Ιό προσωπικόν άτενίζει μέ αίσθημα αισιοδοξίας 
τήν εκλογήν του. Σήμερον ή εκλογή τον 'Υποδιοικητών

ΑΥΞΗΣΙΣ ΚΕΡΔΠΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΚΑΟΗΛΠΣΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΝ ΠΡΟΣΟΠΙΚΟΥ

Ο ΝΕΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Έκδηλη είναι ή ανυπομο
νησία τοϋ Προσωπικού νά ύ- 
ποδεχθη τον νέον «πρώτον τη 
τάξει υπάλληλον» τής Τραπέ- 
ζης. Πολλές ελπίδες έχει στη
ρίξει σ’ αυτόν καί αναμένει 
λύσεις σέ πολλά προβλήματά 
του. Έχει τήν βεβαιότητα, 
δτι ή εκλογή τοϋ κ. Γεωργίου 
Μαύρου, κορυφαίου πολίτι
κου άνδρός, εκλεκτού έπιστή- 
μονος καί ανθρώπου μέ πο
λύπλευρη πείρα καί απεριόρι
στο προσωπικό κΰρος, άπο- 
δεικνύει τό μέγιστο ενδιαφέ
ρον τής Κυβερνήσεως για τό 
πρώτο πιστωτικό "Ιδρυμα τής 
χώρας. Έγγυάται τήν συνέ- 
χισι καί άνάπτυξι τοϋ κυρίου 
καί βασικού ρόλου τής Τρα- 
πέζης στήν προσπάθεια τής 
οικονομικής έξελίξεως τοϋ τό
που. Καί αποτελεί, αναμφι
σβήτητα, αφετηρίαν για ένα 
δημιουργικόν μέλλον γενικής 
προόδου τής Εθνικής Τραπέ- 
ζης καί τοϋ Προσωπικού της..

Γεώργιος Μαύρος

01 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ Ε,Τ.Ε. 
ΕΙΣ ΤΟΝ κ. Γ, ΜΑΥΡΟΝ
Τό Προεδρείον των Συνταξιού

χων Ε.Τ.Ε. έπεσκέοΟη τον Υπουρ
γόν κ. Μαΰρον έν δψε,ι τής ΰπ’ αυ
τού αναλήψεως τής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης. Τούτον προσεψώνησεν ό 
Πρόεδρος σδ. Κ. Μελισσαρόπουλος.

Είς τον κ. Μαΰρον έπεδόθη καί 
σηιμείωιμα επί τού θέματος τού Τ. 
Συντάξεων.

Ο κ. Γεώργιος Ίο. Μαύρος έγεννήθη τό 1910 είς Κα- 
στελλόριζον Δωδεκάνησου.

Έσπούδασε είς τά Πανεπιστήμια ’Αθηνών καί Βε
ρολίνου. Προπολεμικώς, έδίδαξε είς τό Πανεπιστήμιον ’Α
θηνών, ώς υφηγητής τής Νομικής Σχολής.

Είσήλθεν είς τήν πολιτικήν τό 1946, έκτοτε δε, εκλέ
γεται συνεχώς Βουλευτής. Διετέλεσε μέλος πολλών Κυβερ
νήσεων ώς Υπουργός Δικαιοσύνης, ’Εμπορίου, Βιομηχα
νίας, Παιδείας, Οικονομικών, ’Εθνικής Άμύνης καί Συν
τονισμού.

’Επανειλημμένα παρέστη ώς αντιπρόσωπος τής 'Ελ
λάδος είς τον ’Οργανισμόν 'Ηνωμένων ’Εθνών καί είς πολ
λά διεθνή συνέδρια.

Άπό τού έτους 1949 μέχρι τού 1952 διετέλεσε μέλος 
τού συμβουλίου τών Διοικητών τής Διεθνούς Τραπέζης Ά- 
νασυγκροτήσεως.

’Έχει δημοσιεύσει κατά καιρούς πλείστας μελέτας 
ιδίως αστικού καί έμπορικοΰ διεθνούς δικαίου.

ΠΡΟΣ MIAN MEAN ΠΕΡΙΟΑΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟ04ΟΥ 

ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Συνήλθε τήν Δευτέραν 25ην Μαΐ- 

ου 1964 είς τήν μεγάλην αίθουσαν 
συναλλαγών τού Κεντρικού Κατα
στήματος τής Τραπέζης, ή ετήσια 
γενική συνέλευσις τών Μετόχων.

Μετά τήν άνάγνωσιν τής έκθέσε- 
ως τού Διοικητοΰ κ. Δ. Χέλμη, ή συ- 
νέλευσις προέβη εις τήν εκλογήν νέου 
Διοικητοΰ είς άντιικατάστασιν τού 
ικ. Δημ. Χέλμη τού όποιου ή θητεία 
λήγει τήν 15ην Ιουνίου 1964.

Ή Συνέλευσις εξέλεξε Διοικητήν 
τον κ. Γεώργ. Μαΰρον, ό όποιος α
ναλαμβάνει τά καθήκοντά του κατά 
τήν ανωτέρω ημερομηνίαν, παραι
τηθείς τής θέσεως του ώς'Υπουρ
γού Συντονισμού καί πιθανώς ώς 
Βουλευτοΰ ’Αθηνών.

Ή συνέλευσις επίσης, έψήφισε 
τήν τροποποίησIV τών άρθρων 19, 
21, 22, 23, 28, 32 καί 35, του 
καταστατικού τής Τραπέζης, διά 
τών οποίων καθορίζεται ή θέ- 
σις τών τριών Υποδιοικητών. 'Η εκ
λογή τών δύο νέων Υποδιοικητών 
θά πραγματοποιηθή κατά τήν έκτα
κτον γενική συνέλευσιν τών Μετόχων 
τής 5ης Ιουνίου 1964.

Ή εκλογή τού κ. Γεωργ. Μαύρου 
ώς νέου Διοικητοΰ τής Τ ραπέζης: έ
γινε δεκτή μέ αίσθημα αισιοδοξίας 
άπό τό Προσωπικόν, τό όποιον πι
στεύει είς ένα γόνιμον ικαι δη,μιουρ 
γιικόν μέλλον τόσον διά το 'Ίδρυμα, 
δσον καί διά τους εργαζομένους, είς 
τήν άποικατάστασ ιν τής ηθική,ς τά 
ξεως καί τήν άναγνώρισιν τών δι
καίων αιτημάτων του.

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝ. 
ΣΥΝΕΑΕΥΣΙ ΤΟΝ ΜΕΤΟΧΟΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Παραϋέταμεν τό πλήρες κείμενον τοποιηθέντων αποτελεσμάτων, δηλα- 
του λογου του προέδρου τού Συλ- 16ή τον ανθρώπινον παράγοντα, 
Λογου μας κ. Γ. Καραπάνου, προς " ' ‘ ’'
τήν Γενική Συνέλευση τών μετόχων, 
τής 25.5.64.
«Κύριοι Μέτοχοι,

Επί επτά συνεχή έτη, παρίσταμαι 
εις τήν έτησίαν τακτικήν Συνέλευσιν 
μας υπό τήν διττήν ιδιότητα τού Με
τόχου καί έπροσώπου τών έν τζ>
Ίδρύματι εργαζομένων, ασκών τήν 
εκ τών αντιλήψεων τούτων καί τής 
ίδικής μου συνειδήσεως ΰπαγορευο- 
μένην, κριτικήν έπί τού έργου τής 
Διοικήσεως.

; Τό καθήκον τούτο, ώς είναι φυσι
κόν, είμαι υποχρεωμένος νά έπιτελέ- 
σω σήμερον είς τό άκέρα ιον, ανεξαρ
τήτως τού έπικρατούντος κατά τήν 
παρούσαν σύνοδον διαφόρου, έν συγ- 
κρίσει^ μέ τό παρελθόν, κλίματος, λό- 
Υώ τής μετ’ όλίγον έπερχρμένης λή- 
ξεω,ς τής θητείας τού κ. Διοικητοΰ

Κύριοι Μέτοχοι,
Ή απλή έπισκόπησις τών ,στοι

χείων τού ισολογισμού τής παρελ- 
θούσης χρήσεως έν αντιπαραβολή 
προς τά άντίστοιχα στοιχεία τών 
προηγουμένων ετών, δίδει, έκ πρώ
της δψεως, τήν έντύπωσιν θεαματι
κής ανόδου τών εργασιών καί τών 
κερδών τής Τ ραπέζης καί έμβάλλει 
είς τον πειρασμόν τής, άνεν περαι
τέρω έρεύνης, άττονσμής δάφνινου 
στεφάνου είς τον κ. Διοικητήν διά 
τήν ΰπ’ αυτού άναπτυχθείσαν δρα
στηριότητα.

Ή εγγύτερα αμως έρευνα τών 
πραγμάτων αποκαλύπτει δτι, ή κα
τά τά ανωτέρω αϋξησις τών έργα
σιών τού Ιδρύματος είναι, έν πολ- 
λοΐς, απόρροια τής γενικής, διά τής 
παρόδου τού χρόνου, ανόδου τή,ς οι
κονομίας τής χώρας καί τής άποκα-

ΣΤΑΟΕΡΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΑΝΟΔΟΣ ΟΛΩΝ ΤίΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΜΕΓΕΟΟΝ

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΔΙ0ΙΚΗΤ0Υ κ. ΧΕΛΜΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΟΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Κατά τήν έτησίαν τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν τών 
Μετόχων τής Τραπέζης, ή όποια συνήλθε τήν 25ην Μαΐου, 
ό Διοικητής κ. Δημ. Χέλμης άνέγνωσε τήν έκθεσιν τών 
πεπραγμένων τής Διοικήσεως κατά τό 1963. Τά κυριώτερα 
σημεία τής έκθέσεως έχουν ώς έξης:
φ Διαπιστοΰται σημαντική πρόοδος τής ελληνικής οικονομίας καί αίίξη- 

σις τού πραγματικού εισοδήματος κατά τό άπελθόν έτος, 
φ Ύπερέβη παν προηγούμενον τό ύψος τών νέων καταθέσεων. ’Από τά 

4.425 έκατ. δρχ. τών νέων καταθέσεων είς τάς Εμπορικός Τραπέζας, 
2.851 έκατ. δρχ. είσέρρευσαν είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν.
Ή Τράπεζα συγκεντρώνει τά δύο τρίτα τών καταθέσεων όλων τών 
εμπορικών Τραπεζών:

α) "Ολαι αϊ έμπορικαί Τράπεζαι: 28.638 έκατ. δρχ.
6) ’Εθνική Τράπεζα : 18.759 έκατ. δρχ.

φ Ηύξήθη δσον ουδέποτε άλλοτε ή συνολική χρηματοδότησις. Ή συρδο- 
λή τής Εθνικής Τραπέζης εις τάς πάσης φύσεως χορηγήσεις ανέρχε
ται είς το 68,9% τού συνόλου.

α) "Ολαι αί έμπορικαί Τράπεζαι: 23.316 έκατ. δρχ.
6) Εθνική Τράπεζα : 16.073 έκατ. δρχ.

φ Έλήφθη ίδιατέρα μέριμνα διά τήν έξυπηρέτησιν τών πιστωτικών αναγ
κών τής βιομηχανίας. Έκ τού συνόλου τών χορηγήσεων της, ή βιομη
χανία καί ή βιοτεχνία απορροφούν τό 66,3% ήτοι 11.172 έκατ. δρχ., 
ττοσόν ύπερίδιπλάσιον τών χορηγήσεων όλων τών άλλων εμπορικών 
Τραπεζών άμοΰ.

φ "Ηρχισεν ή λειτουργία τής ’Εθνικής Τραπέζης Επενδύσεων Βιομηχα
νικής άναπτύξεως, μέ τεραστίαν πιστοληπτικήν επιφάνειαν χάρις εις 
τήν συμμετοχήν πολλών έκ τών ισχυρότερων πιστωτικών ιδρυμάτων τού 
κόσμου.

Ένισχύθη άποψασιστικώς τό έξαγωγικόν έμπόριον διά τής αϋξήσεως 
τών χορηγήσεων, αί όποΤαι άνήλθον είς 735 έκατ. δρχ. έναντι 291 
έκατ. δρχ. τού έτους 1957.
Επίσης αί χορηγήσεις προς τό καπνεμπόριον άνήλθον είς 1.043 έκ. 
δρχ. έναντι 611 έκατ. τού 1957.
Η συμπαράστασις πρός τήν έλληνικήν ναυτιλίαν έξεδηλώθη, διά τή,ς 

διαθέσεως δανείων καί πιστώσεων 1.500 έκατ. δρχ. έναντι 50 έκατοιμ, 
δρχ. τού 1957. ’Από τό είσαγόμενον μέσω εμπορικών Τραπεζών ναυ
τιλιακόν συνάλλαγμα, τό 85% ανήκει είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν.
Τά καθαρά κέρδη τής Τραπέζης έση,μείωσαν νέαν αϋξησιν. Τό πρός 
διανομήν υπόλοιπον έξαπλασιάσθη έν σχέσει μέ τό 1957. "Ηδη ή άπο- 
ταμίε-υσις είς μετοχάς τής ΕΤΕ αποδίδει περισσότερον άπό τάς κατα
θέσεις Ταμιευτηρίου: 5,3% έναντι 4,5%.
Άπονέμεται δίκαιος έπαινος είς τό Προσωπικόν διά τήν μετά ζήλου 
καί αφοσιώσεως συμμετοχήν του είς τήν προσπάθειαν εΰοδώσεως τών 
εργασιών τής Τραπέζης καί τήν άνύψωσιν τού γοήτρου της.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙ ΤΩΝ "115,
Ή εκτελεστική επιτροπή τών 

«115» μέ άνακοίνωσί της επανέρ
χεται έπί τού θέματος τού έκδημο-

0 ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

ΣΤΟΥΣ “115,,
Κατόπιν άποφάσεως τού Δ. Σ. 

τού Συλλόγου τών Υπαλλήλων τής 
’Εμπορικής Τραπέζης, έγένετο προσ- 
χώρησις τού σωματείου στις συνερ- 
γαζόμενες έργατοϋπαλληλ ικές οργα
νώσεις «115».

κρατισμοΰ τού συνδικαλιστικού κι
νήματος. Στην άνακοίνωσί τονίζε
ται δτι έιξ αιτίας τής κυβερνητικής 
άνοχής, οί Μακρήδες δλο καί απο
θρασύνονται. Καλείται ή κυβέρνησις. 
χωρίς δισταγμούς καί αμφιταλαντεύ
σεις, νά προχωρήση αμέσως στην 
λήψι τών συγκεκριμένων μέτρων πού 
έπρότεινε ή εκτελεστική επιτροπή 
τών «115» καί νά κηρυχθούν έκ
πτωτο ι οί παράνομοι τής Γ.Σ.Ε.Ε.

0 ΑΓΑΝ
ΑΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

Πλήρες ρεπορτάζ 
είς τήν 4ην σελίδα

Τά ιινριώτερα οημεία τοϋ λόγον 
τοϋ ϋροέδρον τοϋ Συλλόγου μας

® Σταθερή άνοδος τών ωφελειών τής Τραπέζης.
1960: 593 έκατ., 1963: 1009 έκατομ. Αϋξησι 70 ο)ο.

® Σταθερή μείωσι τής συμμετοχής τ ο ΰ Προσωπικού 
στις ωφέλειες τής Τραπέζης.
1960: 43,6 ο)ο, 1961: 38,4 ο)ο, 1962: 37 ο)ο, 1963: 35 ο)ο

@ Σταθερή αϋξησι τών πάσης φύσεως δαπανών κατά 
20 ο)ο καί τών αμοιβών τοϋ Δ. Συμβουλίου κατά
160 ο)ο.

# Ή έκ δρχ. 39 έκατ. αϋξησι τοϋ κονδυλίου «άποδο- 
χαϊ Προσωπικού» κατά τό 1963, οφείλεται στήν φυ
σιολογική έξέλιξι τοϋ Προσωπικού, τήν πρόσληψι 
νέου καί τήν μέχρις έξουθενώσεώς του ύπερωριακή 
εργασία, τήν άποζημίωσι τής όποιας ή Διοίκησις 
ήρνήθη νά καταβάλη είς τό ακέραιον.

® Ό δγκος τών εργασιών τής Τραπέζης ηύξήθη άπό 
τό 1960 κατά 126,5 ο)ο, (ενώ τό Προσωπικό ηύξήθη 
κατά πολύ όλιγώτερο). ’Ο δγκος αυτός έφορτώθη είς 
τούς ώμους τοϋ ύποαμειβομένου Προσωπικού.

@ Τό κονδύλιον «προβλέψεις δι’ένδεχομένην ύποτίμησιν 
στοιχείων τοϋ ενεργητικού» έφτασε στό ανησυχητικό 
ποσόν τών δρχ. 488 έκατ.

φ Ούδεμία προσπάθεια κατεβλήθη άπό μέρους τής Διοι- 
κήσεως για τήν άναδιοργάνωσι τών ύπηρεσιών τής 
Τραπέζης, κατόπιν τής συνδέσεώς μας μέ τήν Κοινή 
’Αγορά.

Φ Η Διοίκησις δέν προέβαλε άντίστασι στό θέμα τής 
ίδρύσεως υποκαταστήματος ξένου πανισχύρου Τρα
πεζιτικού Συγκροτήματος.

Φ Αφησεν άλυτα τά δίκαια αιτήματα τοΰ Προσωπικού 
τά οποία συνοψίζονται είς τά εξής:
1. Είς τήν δΓ εκπροσώπου του συμμετοχήν είς τό 

Δ. Συμβούλιον τής Τραπέζης.
2. Είς τήν θέσπισιν ενός συγχρονισμένου όργανισμοΰ 

καί τήν έπανένταξίν του.
3. Είς τήν πλήρη μισθολογικήν έξομοίωσίν του μέ 

τούς συναδέλφους του τών λοιπών μεγάλων Τρα
πεζών.

4. Είς τήν καθιέρωσιν ενιαίου ώραρίου, Κέντρου καί 
Επαρχιών, διότι είναι άπαράδεκτον οί έν ταϊς 
Επαρχίαις συνάδελφοι ν ά έργάζωνται περισσο- 

τέρας ώρας, καί
5. Είς τον σεβασμόν τής ιεραρχίας καί τήν άποκα- 

τάστασιν τών κατά τήν τελευταίαν έξαετίαν γε- 
νομένων αδικιών καί τής ήθικής τάξεως έν τή 
Τραπέζη.

καί τής συνεττείφ^ ταύτης άποχωρή- I ταστάσεως τής εμπιστοσύνης
σεως τούτου έκ τής Διοικήσεως τού 
Ίδρύμοπος. Έν προκειμένφ φρονώ 
οτι, ή αντικειμενική κριτική έπί τού 
έργου τών άσκούντων ή άσχησάντων 
ύπατα λειτουργήματα άνδρών, δχι 
μόνον προσπορίζει χρήσιμα διδάγμα
τα εις ιτούς διαδόχους των, άλλα ω
φελεί πρωτίστως αυτούς τους κρινο- 
μένους, διότι συντελεί, πολύ περισ
σότερον άπό τούς «ικατά συνθήκην» 
ύμνους, είς τον σχηματισμόν, ύπό 
τού εΰρυτέρου κοινού, όρθών εντυπώ
σεων περί τής πολιτείας των.

Μέ γνώμονα τάς σκέψεις ταύτας 
θά προδώ 'είς τήν έκθεσιν τών έπί 
τοΰ απολογισμού απόψεων μου αί 
όποια ι λόγφ τής διττής ιδιότητάς 
μου, θά άναφέρωνται είς τήν έξέλι- 
ξιν τών έργασιών τού ' Ιδρύματος, 
κατά τό υπό κρίσιν έτος, δσον καί 
εις τάς σχέσεις τού ικ. Διοικητοΰ μέ 
τον κύριον συντελεστήν τών πραγμα-

. ... ,, προς
τό έθνικόν νόμισμα, ή δε αύξησις 
τών καθαρών κερδών όψείλεται όάτο- 
ικλειστικώς είς τήν ιμή άνάλογον πρός 
τήν διεύρυνα ιν τών έργασιών αυξη- 
σιν τών άπολαυών τών έν τή Τρα
πέζη εργαζομένων.

Είναι περιττόν νά αναφέρω συγ
κεκριμένα στοιχεία διά τήν στήρι- 
ξιν τού πρώτου μέρους τοΰ ισχυρι
σμού μου, ήτοι περί τής προελεύ- 
σεως^ τής αϋξήσεως τών έργασιών 
τού Ιδρύματος. Πάντες γνωρίζομεν 
δτι ή είς συνεχώς υψηλότερα έπίπεδα 
άνοδος τή,ς οικονομικής δραστηριό
τητας επενεργεί πολλαπλασι αστ ικώς 
έπί τών έν γένει έργασιών τών Τρα
πεζών. Χαρακτηριστικά έν προκει
μένη είναι τά περιεχόμενα σχετικά 
στοιχεία είς τούς ισολογισμούς έτέ- 
ρων Τραπεζικών Ιδρυμάτων, τά ό
ποια μάλιστα δέν διαθέτουν τή,ν ά- 
κτινοβολίαν καί τήν δύναμιν τής Έ-
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Α'. ΗΜΕΡΗΣ ΙΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΗΜΕΡΑI ΕΚΔΡΟΜΑΙ 
Σάββατον—Κυριακή 6 - 7)6)64.

ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠ-ΟΥ — ΕΡΕΤΡΙΑ — ΑΛΙΒΕΡΙ — ΚΑΡΥΣΤΟΣ 
(Διανυκτέρευσις εις οικίας). Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τής 30ης ΜαΤου. 
"Εξοδα: Δρχ. 100. (Πούλμαν, Διόδια, Πορθμείο, Διανυκτέρευσις).
Κυριακή 14)6)64.

Β I ΛΑ IA — ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ. "Εξοδα: Δρχ. 35. Δηλώσεις μέχρι 
τής 10)6.
Σάββατον—Κυριακή—Δευτέρα 20 - 22)6)64.

ΛΑΡΙΣΑ — ΤΡΙΚΑΛΑ — ΠΕΡ ΤΟΥΛΙ — ΜΕΤΕΩΡΑ — ΤΡΙΚΑ
ΛΑ — ΒΟΛΟΣ — ΠΗΛΙΟΝ. Κοινή εκδρομή μετά τού 'Ομίλου Φιλάθλων 
Ε.Τ.Ε. Θ-εσ) νίκης Δηλώσεις μέχρι τής 13)6. "Εξοδα: Δρχ. 185. (Πούλ
μαν, Διόδια, Δύο Διανυκτερεύσεις εις Τρίκαλα).
Σάββατον—-Κυριακή 27 - 28)6)64.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΝ — ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ — ΑΙΓΙΟΝ — ΙΤΕΑ 
—· ΔΕΛΦΟΙ. Δηλώσεις μέχρι τής 17)6. "Εξ|σδα: Δρχ. 110. (Πούλμαν, 
Διόδια, Πορθμείο, Διανυκτέρευσις εις οικίας τού Χωρίου Παραλίας Πλα
τάνου).
Β’ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ.
Τετάρτη 3)6 ΛΑΓΟΝΗΣΙ Έξοδα Δρχ. 15, άναχώρ. 5 μ.μ.
Σάββατον 6)6 ΠΕΝΤΕΛΗ Έξοδα Δρχ. 10, άναχώρ. 5 μ.μ.
Τετάρτη 10)6 ΣΟΥΝΙΟΝ Έξοδα Δρχ. 20, άναχώρ. 5 μ.μ.
Σάββατον 13)6 ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΑ - ΚΑΡΑΟΥΛΙ Έξοδα Δρχ. 12, άνα- 

χώρησις 5 μ.μ.
Τετάρτη 17)6 ΡΑΦΙ ΝΑ Έξοδα Δρχ. 10, άναχώρ. 5 μ.μ 
Σάββατον 20)6 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ — ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ Έξοδα Δρχ. 13, 

άναχώρησις 5 μ.μ.
Τετάρτη 24)6 ΒΑΡΥΜΠΟΜίΠΗ — ΤΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΩΝ "Εξοδα Δρχ. 10, 

άναχώρησις 5 μ.μ.
Σάββατον 27)6 ΛΑΓΟΝΗΣ I (Συνεστίασις) Έξοδα Δρχ. 50, άναχ. 5 μ.μ. 
Τετάρτη 1)7 ΜΟΝΗ ,ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ — ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ — ΠΡΟΦΗ

ΤΗΣ ΗΛΙΑΣ "Εξοδα Δρχ. 13, άναχώρ. 5 μ.μ.
Γ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ ΚΥΛΛΗΝΗΣ.

Ή ’Ολυμπιακή ’Ακτή ^Κυλλήνης (Λουτρά) μέ τις άρτιες εγκαταστά
σεις, την ’Οργάνωσή της καί τήν πρόθυμη εξυπηρέτηση, σάς προσφέρει 
ευχάριστες διακοπής. 'Η έναρξη τής έφετεινής περιόδου θά γίνη τό Σάβ
βατο 30 Μαΐου. Ή δε λήξη τήν 30 Σεπτεμβρίου. Καθημερινές αναχωρή
σεις μέ αυτοκινητάμαξα. Έξοδα μεταφοράς: Εισιτήρια άτομικά. Τιμά! 
παραμονής περιλαμ-βάνουσται: 2 γεύματα κατ’ άτομον ήμερησίως, πρωι
νά και παραμονή.

ΣΚΗΝΕΣ μονόκλινες ή δίκλινες, δρχ. 90.
BUNGALOWS (ξύλινα) 2 κλινών μέ νιπτήρα, δρχ 120.
ΒΙΛΛΕΣ (κτιστές) δύο ή τριών κλινών μέ ιδιαίτερο ντους καί W.C. 

δρχ. 1 50.
Παιδιά κάτω τών 5 ετών δεν γίνονται δεκτά, άνω τής ηλικίας αυτής 

καταβάλλουν άκεραία τιμή.
Γιά τά Μέλη τής Ε.Φ.Ε.Τ. παρέχεται έκπτωση 1 0% επί τών άνω τιμών. 

Δ’ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ (HOLIDAYS VILLA
GE) έν Κσκικωνίφ Κορινθίας.
Πλήρης πανσιόν εις δωμάτια δίκλινα ή τρίκλινα ήμερησίως δρχ. 85. 
Έβδομαδιαΐον πρόγραμμα άναχώρ. έξ ’Αθηνών έκαστον Σάββατον 

εις τάς 15.00’ μέ ειδικόν -Πούλμαν. "Αφιξις 17.00’ εις Κατασκήνωσιν. 
7 ήμέραι παραμονής μέ πλήρη πανσιόν. Επιστροφή τό επόμενον Σάββα
τον 20.00', άφιξις εις ’Αθήνας 22.00'. Τιμή Δρχ. 665. (Παραμονή και 
μεταφορικά).

Τό αυτό πρόγραμμα μέ δύο έβδομάδας παραμονήν: Δρχ. 1.260. 
Πληροφορία ι κ. Δ. Γ ρηγορογιάννην όδ. Φειδίου 2, τηλ. 623.542 

Δηλώσεις: κ. Άθ. Ραγάζον.
Ή Ε.Φ.Ε.Τ. σποσ-κοποΰσα είς τήν ένίσχυσιν τού εκδρομισμού μετα

ξύ τών Μελών της, άπεφάσισε νά προσφέρη εις ένα εκδρομέα έκαστου μη
νάς, διά κληρώσεω-ς, ένα χρήσιμον εκδρομικόν εξάρτημα. Τον μήνα Μάϊον 
(έικδρομαϊ 17—31)5)64) διέθεσε μίαν φωτογραφικήν μηχανήν τή,ς όποιας 
ό τυχερός θά ικληρω-θή μετά τήν εκδρομήν τής 31ης τρέχοντος. Διά τον 
μήνο ’Ιούνιον θά προσφέρη ένα εξάρτημα τών θαλασσίων σπόρ.

Δηλώνετε συμμετοχήν είς τάς έκδρομάς τής Ε.Φ.Ε.Τ. διά νά έχετε, 
πλήν τής εύχαρ ιστήσεως τής εκδρομής, και τήν πιθανότητα άποκτήσεως 
ένός χρησίμου -αντικειμένου.
§ Ί '<ί?ι ι^ι -) υί», υ5=·ι us», us·, us»> '^ι ust US’) us: US’) ι^ι US’) US’) us», us
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Φορέματα, Φούστες, Πλεκτά, Μπλούζες.
"Ο,τι πιο δμορφο καί άπλό σέ παριζιάνικη κούπ. 

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

θνικ,ής Τραπέζης.
Δεν είναι όμως δυνατόν νά μην 

έπιστήσω τήν προσοχήν σας επί δύο 
αδιάσειστων στοιχείων, τά οποία κα
θιστούν άνεπίδεκτον άμφισβητήσεω-ς 
τό δεύτερον ίμερος τού ισχυρισμού 
μου, ήτοι ώς προς τήν προέλευσιν 
των κερδών καί τήν άδικον κατανο
μήν τούτων.
Κύριοι Μέτοχοι,

At ακαθάριστοι ώφέλειαι τής Τ-ρα- 
πέζης τό 1963 άνήλθον είς 1009 
έκατ. έναντι 593 έκατ. τού 1960, 
σημειώ-σασαι αΰξησιν κατά 70%, έν 
ώ αΐ κατά τό αυτό διάστημα άπο- 
λαυαί τού Προσωπικού άπό 259 έκ. 
άνήλθον είς 375 έκατ. ήτοι- έσημεί- 
ωσαν αΰξησιν μόνον 37,9%.

Θά μού έπκτραπή νά τονίσω ότι, 
έν ώ κατά το έτος 1 962 επί συνόλου 
μικτών κερδών 855 έκατ. αΐ άπσδο- 
χαί τού προσωπικού άνήλθον είς 
318 έικατ. ήτοι 37%, κατά τό έτος 
1963 τά ποσοστόν τούτο έμειώθη 
είς 35% (κέρδη 1009, άποδοχοίί 357 
έκ.). Άντιθέτως άπασαι αΐ δαπάναι 
της ηύξήθησαν άπό 20% καί άνω καί 
αΐ άμοιβαΐ τού Δ. Συμβουλίου κατά 
1 60% συμψώνως προς Καταστατικήν 
διάταξιν.

Πρέπει δέ να -σημειωθή ότι καί ή 
έκ 39 έκατ. αΰξησις τού έτους 1 963 
δεν είναι πραγματική διότι οφείλεται 
είς τήν φυσιολογικήν έξέλιξιν τού 
προσωπικού, τήν πρόσληψιν νέου και 
τήν συνεργειακήν, -μέχρις έξουθενώ- 
σώς του, εργασίαν, τήν άπσζημίω- 
σιν τής όποίμς άρνεΐται νά καταβά- 
λη έξ ολοκλήρου ή Διοίκησις.

Έξ άλλου τό σύνολον τών στοι
χείων τού ισολογισμού τής Τραπέζης, 
το όποιον αντικατοπτρίζει τήν διεύ
ρυνα ιν τών πάσης φύσεως έργασκών 
άνή-λθε άπό 15.730 έκατ. τό 1960 
είς 35.644 τό 1963 πραγματοποίη
σαν άνοδον κατά 126.5%. Ό όγ
κος δέ ούτος έφορτώθη είς τούς ώ
μους τού ύποαμειβομένου Προσωπι
κού.

Σαφής προκύπτει έκ τών ολίγων 
τούτων χαρακτηριστικών ποσοστών 
ή εκτασις τής μετατροπής τού ιδρώ
τας τού Προσωπικού είς κέρδη τής 
Τραπέζης, τά όποια όμως δεν δια
νέμονται είς υμάς, Κοι Μέτοχοι, αλ
λά είς τούς τυχερούς δανειολήπτας, 
ύπό μορφήν άπο-σβεστέων επισφα
λών απαιτήσεων.

Καί αΐ διά τον σκοπόν τούτον 
κρατήσεις κατά τήν προαναφερθεΐσαν 
περίοδον ηύξήίθήσαν ΰπερμέτρως καί 
ούχΐ -μόνον άπολύτως, πράγμα φυ
σικόν, λό-γψ τής αΰξήσεως τών χορη
γήσεων, άλλα καί σχετι-κώς προς τάς 
-πραγματοποιούμενος άκαθαρίστους 
ώφελέίας, καλύφασαι -κατά τό 1963 
τό 10% τούτων, Εναντι 6% τού 1960.

"Ηδη είς τό σχετικόν λογαριασμόν 
συνεκεντρώθη ποσόν 488 έκατ. ου- 
δείς δέ γνωρίζει είς ποιον πράγμα
τι ποσόν ανέρχονται αΐ προς ικάλυ- 
ψιν ζημίαι τής Τραπέζης.

Καί αυτά -μέν ώς προς τή-ν διαχεί- 
ρισιν του οικονομικοί) ιμέρους.

"Ετι χειροτέρα όμως είναι ή κα- 
τάστασις είς τον οργανωτικόν τομέα. 
Έν ώ αΐ πλεΐσται τών Ελληνικών 
Επιχειρήσεων κατέβαλον -καί -κατα
βάλλουν -συντόνους προσπάθειας διά 
τήν επιτυχή άντιμετώπισιν τής ιστο
ρικής προσκλή-σεως, οϊα ή σύνδεσίς 
μας μέ τήν Κοινήν Αγοράν, ή Διοί
κησης τού ήμιετέρου ’! δρύματος Ελά
χιστα, ή μάλλον ουδόλως, συ-νεκι- 
νήθη, πα-ρά τά γεγονός ότι ή Έκ- 
προσώπησις τόσον άπό τού βήμα
τος τούτου, όσον -καί δια τού δημο
σιογραφικού της οργάνου έπεσήμανε 
τήν επιτακτικήν ανάγκην άναδιορ- 
γανώσεως τής Τραπέζης, βάσει τής 
διααγραφομένης πραγματι-κότητος. 
Πέραν τών λόγων καί τών -ευχών ού- 
δεμία άξια λόγου προπαρασκευή τών 
επιτελικών καί λοιπών συναφών υπη
ρεσιών τής Τραπέζης -έγένετο διά 
τον εκσυγχρονισμόν Τής λειτουργίας 
ταύτης,βάσει τών άκολουθηθησομένων 
υπό τού μελλοντικού άνταγωνιστοΰ 
μας μ-εθόιδων. ’Ανύπαρκτος, ωσαύτως, 
ύπήρξεν ή άντίδρασις τού ιδρύματος 
είς τήν παροχήν άδειας ίδρύσεως υ
ποκαταστήματος ξένου πανίσχυρου 
τραπεζιτικού συγκροτήματος, πρό
λογος, ϊ-σως, γενι-κωτέρας εισβολής 
τού αλλοδαπού τραπεζιτικού κεφα
λαίου -είς τήν χώραν μας.

Τέλος ή Διοίκησις τής Τραπέζης 
οΰ μόνον δεν -κατέβαλε καί κατά τό 
ΰπό έπισκόπησιν έτος προσπάθειαν 
τινά σ-υ-νδέσεώς της μέ τό προσω
πικόν, άλλ’ άντιθέτως διά τής τα
κτικής της διηύρυνε τήν άπό τού πα
ρελθόντος δημιουργουμένην άπόστα- 
σι-ν. Δέσμια ενός περιβάλλοντος, τό 
όποιον πιθανόν -νά μή έξέλε-ξεν -ή ι
δία, αλλά -μέχρις ένός σημείου νά 
τής έτίεβληθή, έξη-κολούθη-σε τήν αρ
νητικήν τακτικήν της έπί τών βασι
κών ζητημάτων τών έργαζομένω-ν.

Ό ισχύων άναχρονιστικός όργα- 
νιισμάς, -θέμα ζωτικόν διά τούς Υ
παλλήλους, άναμένει έπί εξαετίαν 
τήν τροποποίησίν του. Τά ’Ασφαλι
στικά Ταμεία -εΰρίσκο-νται είς οΐαν 
πρότερον δεινήν θέσιν, ή ιεραρχία, έ- 
ξευτελισθεΐσα έν τή κυριολεξίςι πα
ραμένει ικενός λόγος, ή δέ εύνοια προ- 
ηγήθη έν παντί. Καί τέλος είς τάς 
παλαιότερον δημιουργηιθείσας άδι- 
ικίας προσετέθησαν -καί νέαι.

Ταΰτα -συνθέτουν τήν σημερινήν έν 
τή Τραπέζη ιάπογοητευτ ικήν πραγ
ματικότητα.

Τό προσωπικόν, ώς σάς είναι ήδη 
γνωστόν, συνδ-εδ-εμένον άρρή-κτως μέ 
τήν τύχη-ν τού * 1 2 3 4 51 δρύμστος καί έχο-ν 
σαφή έπίγνωσιν τής άποστολής του 
ουδέποτε προέβαλε παραλόγους α
ξιώσεις, αϊτινες θά εΐχον ώς συνέ
πειαν τήν μείωσιν τής ισχύος τής 
Τροστέζης. Άντιθέτως μέ άδιάπτω- 
τον ενδιαφέρον παρηκολούθησε τήν 
πορείαν της καί μέ ζή?<ον -καί άφο- 
σίωσιν έπέδόιθή είς τήν έκπλήρωσιν

Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
“ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣ ΚΟΙΝΟΝ
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ΤΟΥ Κ. ΣΤΥΛ. L ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
Είς τό σημείωμά μ-αις τού προη

γουμένου ψύλλου διά τήν εργασίαν 
τού συναδέλφου ικ. Στυλ. Δ. Άλε- 
ξανδ-ρή «Καταθέσεις -είς κοινόν λο
γαριασμόν», άπό απροσεξία τού 
τυπογραφείου έκτος τού τίτλου («μέ» 
ά-ντί «είς» — ό-ρΙθός είναι ό προανα- 
φεράμένος) παρεποιή-θη -καί τό κεί
μενο άπό αφαίρεση- ολοκλήρου σει
ράς. "Ετσι έπαρουσιάσθη -είς τούς 
άναγνώστας, ότι, τά θέματα τής 
έργασίο^ς το-ύ κ. Σ. Α,., ««τονιστούν 
γνώσεις άπ-οταμιιεύσεως καί συγ-κεν- 
τρώσεως -κεφαλαίων», αντί τού ορ
θού «-συνιστοΰν γνώ-σεις απαραιτή
τους διά πάντα διαροιροτρόπως έν- 
διαφερόμεναν διά τάς μορψάς άπ-ο
ταμ ιεύσεως καί ισυγκεντρώσεως -κε
φαλαίων ...» κ.λ.π.

Ζητοΰμεν συγγνώμην -καί άπό τον 
συγγράψαντα καί άπό τούς άνα
γνώστας.

ΦΙΛΑΝΘΡΠΠΗ
ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΝ

Οί -συνάδελφοι τού Λογιστικού 
Κέντρου, μέ πρωτοβουλία τού σδ. 
κ. Σ. Αρβανίτη, συνεκέ,ντρωσαν πο
σόν έκ Δρχ. 2.250, γιά τήν οικονο
μικήν ένίσχυσιν τού δετούς -απόρου 
ασθενούς Νίκου Κου-φάκου, ό όποιος 
έπληγη άπό τήν σπάνια ασθένεια 
«Θησαυρομάτευσις» τού κρανίου καί 
έφ’ όσον δέν μεταβή σύντομα ατό 
εξωτερικόν, θά ύποκύψη στο μοι- 
ραΐον.

'Όσοι έκ τών συναδέλφων θά ή
θελαν καί αυτοί νά ένισχύσουν τον 
μικρό Νίκο, ας απευθυνθούν στην 
προσωρινή του διαμονή. Μυρμηδό- 
νων 1 7, άνω Πετράλωνα.

τής βαρείας αποστολής του, ήν, ϋ- 
περηφάνως υποστηρίζει, έφερεν είς 
πέρας.

Τό άναμφισβήτητον δέ τούτο γε
γονός -έδημιοΰργησε τά διικαιώματά 
του, τά όποια παρ’ ουδενός είναι 
επιτρεπτόν νά παρορώνται.

Καί τά έκι τών δι-καιω-μάτω-ν τού
των -ήπορρέοντα δίκαια αιτήματα 
του συνοψίζονται είς τά έξης:

1. - -Εις τήν δΓ εκπροσώπου του 
συμμετοχήν είς τό Δ. Συμβούλιον 
τής Τραπέζης.

2. - Είς τή-ν θέσπισι-ν ένός συγχρο
νισμένου οργανισμού καί τήν έπανέν- 
ταξίν του.

3. - Είς τήν πλήρη μισθολογικήν 
έξομοίω-σίν του -μέ τούς συναδέλφους 
του τών λοιπών -μεγάλων Τραπεζών.

4. - Είς τήν -κ-αθι-έρωσιν ενιαίου ω
ραρίου, Κέντρου καί ’Επαρχιών, δι
ότι είναι άπαράδεκτον οί έν ταΐς Ε
παρχία ις -συνάδελφοι νά εργάζων- 
ται περισσοτέρας ώ-ρας καί

5. - Είς τον σεβασμόν τής ιεραρ
χίας καί τήν άποκατάστασιν τών 
κατά τήν τελευταίαν εξαετίαν γενο- 
μένων άδικιών καί τής ηθικής; τάξ-εως 
έν τή Τραπέζη.
(Κύριοι Μέτοχοι,

’Αποτελεί καθήκον τού όμιλοΰν- 
τος νά -έπισύρη τήν προσοχήν Σας 
έπί τής έκτεθείσης -καταστάσεως.

Έάν πράγματι ένδιαφέρ-εσθε διά 
τήν -συνεργασίαν τών συντελεστών 
δράσ-εως καί παραγωγής -και επιθυ
μητέ τήν ομαλήν -καί άδιατάρακτον 
πορείαν τού ιδρύματος, είς ήν πιστεύ
ει -καί διά τήν οποίαν παντοίας προ
σπάθειας κατέβαλεν ή έκπροσώπη- 
σις τού προσωπικού, έπι-βάλλεται ό
πως πριν ή -έγκαταλείψητε τήν αί
θουσαν ταύτην άσκήσητε τον προσ
ήκοντα έλεγχον, έκιδηλώσητε δέ έμ- 
πράκτως τό ενδιαφέρον σας διά τούς 
έν τή Τραπέζη εργαζομένους, όντες 
βέβαιοι ότι- ή θέσις σας αΰτη θεμε
λιώνει ίσχυροτέρας βάσεις δι-ά τό 
" I δ-ρυ-μα.
Κύριε Αιοι-κητά,

Έπί τή άναλήψει τής Διοικήσεως 
τής Τραπέζης ύπεσχέθ-ητε είς τό 
Προσωπικόν ότι οΐ Υπάλληλοι τής 
’Εθνικής θά γίνουν «Υπάλληλοι δια- 
κρίσεως».

Δυστυχώς, δέν έξεπληρώσατε τήν 
ύπόσχεσίν σας, μέγα δέ μέρος τής 
σχετική,ς εΰθ-ύνης πίπτει έπί τών ώ
μων σας καί άξιόλογον ποσοστόν έ
πί τών λειτουργών εκείνων οί όποιο ι 
ουδέποτε ήίθέλησαν νά υψώσουν τό 
ανάστημά των καί σάς άντιτάξουν 
τήν άρνησίν των έπί ώρισμένων 
πράξεων, αϊτινες ώδήγησαν είς τήν 
-καταλειπομένην -κατάστασιν. Τούτο 
επιβάλλει ό,πω-ς ή πρώτη υποθήκη 
τήν οποίαν θά άφήσητε είς τον διά
δοχόν σας αφορά είς τήν καλλ ιτέραν 
μεταχεί-ρισιν τού Π-ροσωπικοΰ τής 
Τραπέζης. Οί έν αυτή εργαζόμενοι 
καίτοι -έδο-κί)μασαν 6αθεΐαν πικρίαν 
δέν μνη-σι-κακούν -καί σάς εύχονται, 
δΓ έμού, υγείαν καί έκπλήρωσιν πό
σης επιθυμίας σας.

Μετά τό τέλος τού λόγου τού 
Προέδρου μας, ή Συνέλευσις έχειρο- 
ικρότησε θερμώς τον ομιλητήν.

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΝ
Έπιβτολές 6τήν
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’Αγαπητή «Τραπεζιτική»
Ό εργαζόμενος Λαός στις τελευ

ταίες -εκλογές προώθησε, είς τήν Ε
θνική αντιπροσωπεία πολλά δικά του 
στελέχη. Οί Τραπεζιτικοί επίσης γιά 
πρώτη φορά έδωσαν τον χαρακτή
ρα τού -εργατοϋπαλλήλου εκπροσώ
που είς τούς βουλευτάς πού προέρ
χονται άπό τον κλάδο τους καί επί
σημα ΰπεστήριξαν τήν εκλογή τους.

Ό Λαός όμως αυτός παρακολου
θεί τήν έργασία τών βουλευτών του, 
τήν θέση πού παίρνουν στα ζητήμα
τα του, τήν δραστηριότητά τους διά 
τήν επίλυσή τους. Δέν περιμένουν 
οί ’Εργαζόμενοι θαύματα, ούτε -μα
γικές λύσεις. Ξέρουν, ιδιαίτερα όσοι 
έχουν ευθύνες σ-τήν -διαχείριση τών 
κοινών, τις δυσκολίες πού υπάρχουν. 
Θέλουν όμως συνέπεια κι’ εξάντληση 
τών δυνατοτήτων πού διαθέτουν οΐ 
Βουλευταί. Θέλουν τήν δραστηριο- 
ποίηση καί τήν ουσιαστικήν συμπα
ράσταση. Καί ξέρουν νά διακρίνουν 
τήν πραγματική δραστηριότητα άπό 
τήν πλατωνική. Καί ξέρουν ακόμη νά 
διαπιστώνουν κατά πόσο πιστεύει 
καί τι πιστεύει ό μέ δημόσιες ευθύ
νες άνδρας, όχι μόνο άπό τό χειρι
σμό άλλα καί άπό τήν άπλή συζή
τηση έπάνω σέ ένα θέμα.

Τά γράφω αυτά ιμέ αφορμή τό 
ότι, μέχρι τή στιγμή αυτή πού ενώ 
περάσαμε μία απεργία 3-ω-ρη καί 
πραγματοποιήσαμε μιά 24ωρη έπά
νω στο σοβαρότατο θέμα τής έπιχει- 
ρο-υμένης οικονομικής έξοντώσεως τών 
Ταμείων Υγείας, -κανείς άπό τούς 
Τραπεζικούς τουλάχιστον βουλευτάς 
δέν έλαβε θέσιν, ένώ ξέρουν πολύ 
καλά ότι ή αυτοτέλεια τών Ταμείων 
δέν -κινδυνεύει μόνον άπό -μία δήλωση 
ή ένα νομοσχέδιο διά τήν ενοποίη
σή τους άλλα πολύ περισσότερο άπό 
τον ύπουλο τρόπο τής ύπερογκώ- 
σεως τών δαπανών τους καί τό-ν θά
νατό τους άπό οικονομική ασφυξία. 
’Ακόμη περισσότερο μάλιστα έπρεπε 
νά δηλώσουν τήν παρουσία τους ό
ταν ή τελευταία ,έπίιμαχη Υπουργι
κή ’Απόφαση έλήφθη κατά τρόπο 
προ-καλούντα -καί προσβάλλοντα τούς 
συνδικαλιστικούς καί ασφαλιστικούς 
θεσμούς.

Μπορεί καί πρέπει είς τήν άνά- 
πτυξη τού άγώνος καί τήν όξύτερη 
κρίση τού θέματος νά πάρουν οΐ 
βουλευταί μας τήν θέση πού περιμέ
νουν οΐ εργαζόμενοι.

’Αλλά τό μή έγκαιρο, δείχνει α
δικαιολόγητη ολιγωρία.

Τό ότι οί περισσότεροι άπό τούς 
βουλτυτάς τούτους ανήκουν είς τήν 
Κυβερνητική παράταξη δέν πρέ
πει ν ά τούς έ -μ π ο δ ίζ η -κα
θόλου άπό τό νά πράξουν 
τό καθήκον τους. Γιατί οΐ άν
θρωποι πού τούς εξέλεξαν, τούς ε
ξέλεξαν σαν δικούς τους έ κ- 
π ρ ο σ ώ π ο υ ς καί όχι σαν εκ
προσώπους πολιτικού κόμματος. Ε
πομένως -μ έ αυτούς έχουν τούς 
ουσιαστικούς δεσμούς καί όχι μέ 
τό -κόμμα. Τό ότι τώρα εύρέθησαν 
είς τήν παράταξη, πού κυβερνά είναι 
σ-υμπτωματικό. 'Οφείλεται είς τό φι
λεργατικό της πρόγραμμα πού γιά 
απόδειξη ακριβώς τής πραγματοποι- 
ήσεώς του, τούς περιέλαβε σαν έ- 
λεγκτάς καί ιέκτελεστάς.

Καί γι’ αυτό άκριβώς έχουν με
γαλύτερο καθήκον καί ηύξημένη ευ
θύνη νά άπο-τρέπουν τήν Κυβέρνηση 
άπό πράξεις άναστέλ,λουσες τό πρό
γραμμά της αυτό, ακόμη δε περισ
σότερο άπό τά ολισθήματα της πού 
πλήττουν θεμελιώδη δικαιώματα ερ
γαζομένων.

Καμμία λοιπόν σκοπιμότητα απέ
ναντι στο κόμμα ή δήθεν πειθαρχία, 
δικαιολογείται. Ή σκοπιμότητα καί 
οί ενέργειες γιά ένα πραγματικό ερ
γατικό Βουλευτή θά έχουν αφετηρία 
τό συμφέρον τών έργαζο-μένων μα
ζών. Έτσι θά μπορεί νά ύπερηψα- 
νεύεται σάν συντελστής προόδου τής 
Κοινωνικής Πολιτικής τής Χώρας, 
πράγμα τό όποιο πρέπει ν’ άπατε
λή τον κύριο καί απώτερο σκοπό 
του.

’Αθήνα ι 17)5)64
Μέ εκτίμηση 

Μπ. Στ.

Σ η μ. Συν. : Δι-καιολο-γοΰμεν, 
έπικροτοΰμεν και συμφωνούμεν απο
λύτως είς έκφ-ραζάμενες ανησυχίες 
τού επιστολογράφου τάς όποιας ή 
έκπροσώπησι,ς τών Υπαλλήλων τή,ς 
Ε.Τ.Ε. θά έκθεση έν και-ρώ διά τής 
έφημερίδος της. Διότι -οί -εργατικοί 
Βουλευταί δέν πρέπει νά λησμονούν 
ότι ή μάζα τών εργαζομένων τούς 
άνέδειξε πρώτα σάν συνδικαλιστικά 
στελέχη -καί έν συνεχείςι ώς Βου
λευτάς, στηριχθεΐσα είς τήν συνέ
πειαν καί τήν τιμιότητά των.

Δέν 6-υνάμεθα νά πιστεύσωμεν ότι 
έπλανήθη.

Περί αυτού ό χρόνος θά ό,μιλήσ»^.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΝ
«Τραπεξιτιιιή»

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ

ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΑΓΟΝΑ ΟΑ 
ΕΠΙΤΥΧΟΜΕ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ 

ΟΡΑΡΙΟ
Είναι γνωστό ότι εμείς οί επαρ

χιακοί παρακολουθούμε τά συλλογι
κά καί συνδικαλιστικά γενικώτερα 
θέματα, -μέ μεγάλη προσοχή καί εν
διαφέρον. Μπορούμε νά είποΰμε με
γαλύτερο άπό τούς συναδέλφους 
μας τής Πρωτεύουσας. Θέλετε γιατί 
έχουμε λιγώτερες εξωτερικές απα
σχολήσεις, θέλετε γιατί καταπιεζό
μαστε περισσότερο καί αισθανόμα
στε πιο θετικό καί π ιό ανακουφιστι
κό έστω καί τό ελάχιστο πού θά πε- 
τύχουν οί οργανώσεις -μας, άνυπο- 
μο-νοΰμε νά μάθουμε τήν δράση τους 
-καί τά -αποτελέσματα τους.

"Ετσι διαβάσαμε γιά τήν πρώτη 
επίσημη επαφή τού κλαδικού μας 
οργάνου, τού ’Εκτελεστικού Συμ
βουλίου τής ‘Ομοσπονδίας τών Τρα
πεζικών, μέ τον Υπουργό Εργασί
ας τής νέας Κυβερνήσεως. ’Αλλά 
ένώ -δεχθήκαμε ,μέ αισιοδοξία -τις δη
λώσεις τού κ. Υπουργού γιά τήν κα
τάργηση τών άντι συνδικαλιστικών 
Νόμων, γιά τήν υποστήριξή του στο 
μισθολογικό θέμα ικαί ορισμένα άλ
λα, -μάς ξαναγέμισε πίκρα ή αναβλη
τική (οΐ περισσότεροι άπό μάς τήν 
θεωρούν μάλλον υπεκφυγή) απάντη
ση στό θέμα τού ενιαίου ωραρίου. 
Ή ίδια μέ τον προκάτο-χό του δικαι
ολογία τού -κ. Υπουργού, περί ά- 
-καί-ρου τής άπό τώρα νομοθετικής 
ρυθμίσεως καί αναγωγή τού θέμα
τος στις ικάλένδες, δημοκ-ρατ ικές αυ
τή τή φορά ίσως, άλλα έξ ίσου ανε
πιθύμητες.

Δέν γνωρίζω πώ-ς οί αγαπητοί 
-συνάδελφοι τού Εκτελεστικού Συμ
βουλίου τής 'Ομοσπονδίας, τό «χώ
νεψαν» το θέμα, άν έτσι έγινε. Δέν 
αμφισβητούμε τις προθέσεις τους ού
τε τήν αυταπάρνησή τους στους α
γώνες γιά τά συμφέροντα μας. Πολ
λούς μάλιστα τούς γνωρίζομε, σάν 
ηγετικά στελέχη τών Συλλόγων πού 
πολλές φορές μάς έχουν έπισκεφθή 
καί συμπαρασταθή. Άλλα γιατί ή α
πάντηση τού Υπουργού έπάνω στο 
ωράριο έπεσε στη σιωπή τους;

Νά μάς συγχώρηση ή 'Ηγεσία 
τού -κλάδου ιμας πού επιμένουμε. 
Είναι τό θέμα π ο ύ μ ά ς π ο ν ά ε ι. 
Πονάει τό 1)3 ,τών συναδέλφων τού 
-κλάδου μας. :Γιατί ό διαχωρισμός; 
Γ ιατί ή εξαντλητική έργασία:; Γ ιατί 
μέ τήν διχοτομημένη έργασία πρωί 
απόγευμα νά δημιουργούμε -τήν βάση 
γιά τήν κλοπή -τής ύπερεργασίας 
καί τήν φαλκίδευση τής ύπερωριακής 
αμοιβής;

Καί είναι φυσικό στον πόνο μας 
επάνω νά σκεφθοΰμε γιατί τό όρ
γανο τού Κλάδου ιμας πού είναι τό 
δυνατώτερο καί καταλληλότερο γιά 
τήν προβολή τού θέματος, σιωπών
τας δέχτηκε — τουλάχιστον έτσι έ
δειξε — τήν αναβολή τού κ. Υπουρ
γού; Τί -φταίει γι’ αυτό;

Δέν θέλουμε νά πιστεύουμε στην 
ΰπαρξι μειωμένου ενδιαφέροντος έκ 
μέρους τού Ε. Σ. καί -μάλιστα έξ 
αιτίας τής συνθέσεώς του (δ-η-λ. έλ
λειψη έπαρχιακώ-ν, κυρίαρχη γνώμη 
Συλλόγων που (δέν αντιμετωπίζουν 
θέμα ωραρίου). Πιο πιθανή αιτία 
πρέπει νά -είναι ή ιεράρχηση τών 
ζητημάτων τού -κλάδου ανάλογα μέ 
τήν μεγαλύτερη δυνατότητα λύσεώς 
τους.

Μι-σθολογικά καί ασφαλιστικά Τα
μεία π.χ., τά θέματα γιά τά όποια 
έπιτυχώς έχει μέχρι τώρα πολεμή
σει ή 'Ομοσπονδία εμπίπτουν στην 
καθολική -ανάγκη καί πίστη τών συ
ναδέλφων καί παρέχουν έτσι γόνιμο 
έδαφος -επιτυχούς άγώνος, ένώ τά 
επιχειρήματα κατά τού περιεχομέ
νου τών αγώνων τούτων καί ασθενή 
είναι άλλά -καί καμμία επίδραση, καί 
ισχυρά νά ήταν, δέν -θά είχαν αφού 
τό προσβαλλόμενο γενικό συμφέρον 
-καί ό -συνειδητοποιημένος σέ καθο- 
λικότητα σκοπός τού άγώνος -είναι 
άσυγκρίτω-ς ισχυρότερα στοιχεία.

Άλλά καί τό ενιαίο ωράριο δέν 
έχει ηθικό περιεχόμενο ώστε νά δίδη 
βάση γιά έναν αγώνα μέ -αποκλειστι
κό σκοπό αυτό ικαί μόνο τό θέμα; 
’Αναμφισβήτητα ναι. "Ολοι οί συνά
δελφοι -καί τών εμπορικών Τραπε
ζών -καί -τών λοιπών, επαρχιακοί καί 
τής Πρωτευούσ-ης υποστηρίζουν, ό
πως είναι διαπιστωμένο, ολόψυχα τό 
-θέμα τούτο, τό έχουν συνειδητοποι
ήσει σάν απόλυτα δίκαιο.

Αφού λοιπόν τό περιεχόμενο υ
πάρχει συνεδητοπο ιημένο σάν δίκαιο 
άπό όλους, δέν απομένει παρά ή α
γωνιστική του προβολή, άφοΰ -μέ τις 
άλλςς μορφές -συναντά τήν άρνηση 
καί τήν αναβολή. Καί πρέπει νά διε- 
ξαχθή ένας αγώνας ιμέ θέμα μόνον 
αυτό, γιατί όταν συνδυασθή μέ άλ
λα, λύνονται μερικά άπό τά άλλα 
ικαί αυτό μένει στήν άκρη. Πώς όμως 
θά διεξαχθή ένας τέτοιος αγώνας;

Φαίνεται ότι -δέν είναι σέ τέτοιο 
ηθικό -σημείο ανεπτυγμένη ή συνδι
καλιστική -συνείδηση ώστε, μέ τό θέ
μα αυτό πού άφ-ορά μία μερίδα συ
ναδέλφων, νά άναληφθή αγώνας κα
θολικός, πού οί -μέν επαρχιακοί συ
νάδελφοι τών (εμπορικών Τραπεζών, 
θά συμμετέχουν σάν άμεσα ένδιαφ-ε-

ρόμενοι, οί δέ συνάδελφοι τής Πρω
τεύουσας (Εμπορικών -καί Κρατικών 
Τραπεζών) ώς καί οΐ επαρχιακοί τών 
κρατικών Τ-ραπεζών θά συμμετέχουν 
γιά συμπαράσταση. "Ετσι σέ σ-νν- 
τομώτατο διάστημα τό θέμα θά -έ
βλεπε τήν -λύση του, έστω μέ διαι
τησία.

Άν λοιπόν ένας τέτοιος καθολι
κός αγώνας δέν είναι δυνατός, γιά 
τούς λόγους πού είπαμε ή γιά άλ
λους, τότε είναι απαραίτητο τό βά
ρος του νά το ά ν α λ ά β ο υ μ ε 
εμείς, οΐ -επαρχιακοί. Οΐ 
συνάδελφοι τής Πρω-τευούση-ς μπο
ρούν, δείχνοντας τήν πίστη- τους 
στο δίκαιο αύτό αίτημα, νά μάς 
συμπαρασταθούν μέ μία στάση ερ
γασίας. Οΐ επαρχιακοί -συνάδελφοι 
έχουν τήν απαραίτητη αγωνιστική 
δύναμη, πού σ’ αύτό τουλάχιστον τό 
θέμα ή έκρηξη τής πολύχρονης άγα- 
νακτήσεώς τους γιά τήν άδική τους 
μεταχείριση θά τήν πολλαπλασιάση 
σέ τεράστιο βαθμό. "Εχουμε τ-ήγ 
δύναμη νά νεκρώσουμε κάθε Τραπε
ζική συναλλαγή στήν επαρχία, πρά

γμα τό όποιο άσφαλώς δέν θά μεί- 
νη απαρατήρητο.

Μία -συμπαράστασις τών λοιπών 
μή άμεσα ενδιαφερομένων συναδέλ
φων ιμας θά έπεσφράγιζε, -καί σύντο
μα, τον ποθούμενο σκοπό.

Άλλά ό αγώνας αυτός θέλει μυ
αλωμένη κατεύθυνση, θέλει οργάνω
ση, θέλει συστηματική διεξαγωγή. 
Δέν πρέπει ή άγωνιστική δύναμη τής 
επαρχίας νά -σπαταληθή καί νά ά- 
κολουθή-ση ή απογοήτευση.

—- Νά ένας τομέας πού πρέπει ή 
'Ομοσπονδία -μας νά αξιοποίηση.

—- Νά ένα μέσο γιά τήν λύση 
τού ζητήματος, τό μόνο πού άπάμει- 
-νε μετά τις συνεχείς άμεσες ή έμμε- 
-σΐξς απορρίψεις, -καί πού πρέπει έπί 
τέλους -νά χρησιμοποιηθή.

Ή ‘Ομοσπονδία μας είναι- τό μό
νο -νόμιμο, -φυσικό καί δυνατό όργανο 
γιά τήν -κατεύθυνση καί διεξαγωγή 
τού άγώνος αυτού. ’Εμείς είμαστε 
έτοιμοι νά τής δώσουμε τήν δύναμη 
πού αυτή χρειάζεται γιά νά προβά-
(Συνέχεια εις τήν 3ην σελίδα)



Ή ομιλία τού Προέδρου τον 
Συνταξιούχον Ε.Τ.Ε. προς την Γίνικήν 

Συνέλίυσιν τον μετόχων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑ

ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
«’Αγαπητή «Τραπεζιτική»,

Κατά την γενικήν συνέλευσιν των 
μετόχων τής Τραπέζης, τής 25ης 
Μαΐου, ό πρόεδρος των Συνταξιού
χων μας ικ. Κ. Μελισσαρόπουλος, λα 
βών τον λόγον, έξήρε έν άρχή τό υπό 
τής άπερχομένης Διοικήσεως έπιτε 
λεσθέν εργον αλλά, έτόνισεν, ένφ ή 
υπέρ των Μετόχων αΰξη,σις άνέρχε 
ται εις 25%, ό μέσος όρος τοΰ λα· 
6εΐν των αποδοχών άνήλΟε μόνο σέ 
1 0% κατά μέσον όρον καί τοΰ άτπο 
θεματικού κεφαλαίου σέ 133%.

«Δέν πταίει» συνέχισεν ό κ. Με· 
λισσαρόπουλος «ό κ. Χέλμης διά την 
άνισοσκόλισιν ταύτην. Είναι εκπρό
σωπος τοΰ πνεύματος τής Κεφαλαιο-

ΤΟ ΒΗΜΑ 
ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

(Συνέχεια έκ τής 2ας σελίδας)
λη άποφασιστιικά καί ιμέ επιτυχία 
τό κεφαλαιώδες ζήτημα τοΰ ωραρίου. 
’Οφείλει νά δοκιμάση, Καί αν δέν 
εύρη άπό μάς ανταπόκριση θά εχη 
όλο τό δ'ίικηο νά μάς άφίση στην 
τύχη μας. Τ ώρα όμως οφείλει νά μάς 
ικ-υτάξη. Νά προσψύγη σέ μάς. Νά 
συνδυάση την δύναμή μας μέ τις λοι 
πες ενέργειες της προς την Κυβέρ 
νηση γιά τήν νομοθετική ή καθ’ οίον- 
δήποτε νόμιμο πρόσφορο τρόπο, κα
τοχύρωση τής εξίσωσης τοΰ ώρα 
ρίο-υ -μας πιρός τό τοΰ Κέντρου.

"Αν παρουσιάζη οργανικές ή έσω 
τερικές Αδυναμίες, νά τις ξεπεράση 
μέ τό προσεχές Συνέδριο. Οΐ έπαρ 
χιακοϊ συνάδελφοι όλων των Τραπε 
ζών 8ά πρέπει νά αξιώσουν άπό τό 
Συνέδριο τήν ουσιαστική, σοβαρή 
καί άποτελεσματική αντιμετώπιση, 
τοΰ θέματος. Νά ζητήσουν Τήν σύν
θεση των διοικητικών οργάνων τής 
‘Ομοσπονδίας κατά τέτοιο τρόπο 
έγγυώμενο τήν αντιμετώπιση αυτή 
Νά μή διστάσουν νά μποΰν καί οί 
ίδιοι στο Γενικό Συμβούλιο τής Ο 
Τ.Ο.Ε. νά άσικοΰν διοίκηση 
καί αυτοί. "Ετσι θά έξασψαλι- 
σθή καί ή έναρξη καί ή διεξαγωγή 
καί ή επιτυχία τοΰ άγιώνος γιά τό 
ενιαίο ωράριο, τοΰ μόνου μέσου πού 
απομένει καί πρέπει έ π ί τ έ 
λ ο υ ς νά ά ν α λ η φ θ ή.

'Επαρχιακός

κρατίας καί συμψώνως προς αυτό ε
νεργεί. ’Αλλά σήμερον πνέει άνεμος 
Κοινωνικής Δικαιοσύνης. Καί τήν 
πραγματικότητα αυτήν δέν είναι δυ
νατόν νά άγνοήσωμεν. Όφείλομεν νά 
παρακολουθήσωμεν τό ρεύμα τών 
καιρών. Ούδείς δύναται νά βαδίση 
αντίθετα προς τό ρεύμα τής εποχής 
του.

Εΰρ ισκάμεθα σήμερον προ ιμιάς 
άναγεννήσεως τοΰ Ούμανισμοΰ. Ό 
παράγων «άνθρωπος» προβάλλει εις 
τήν α' σειράν τοΰ ενδιαφέροντος. 
Ό πόλεμος, ώς θεσμός καί κατάστα- 
σις, άποδακιιμάζεται πανταχόθεν. ‘Η 
Τεχνική, ύψωθεΐσα εις έπίπεδον ΰ-
περβαΐνον πάσαν προσδοκίαν καί 
φαντασίαν, καθίσταται όσημέραι, 
όχι τύραννος, άλλα θεράπων τοΰ Αν
θρώπου.

Ή οικονομική ευημερία, άπότοκος 
τής Ειρήνης καί τής Τεχνικής, δέν 
είναι πλέον δυνατόν νά εΰνοή τούς 
ολίγους, άναλώμασι τών πολλών. ‘Ο 
άνθρωπος αποτελεί πλέον τό κέν- 
τρον βάρους τοΰ γενικού ενδιαφέρον
τος. Τούτο άπεικάλέσα «άναγέννησιν 
τοΰ Ούμανισμοΰ».

Δέν είναι, επομένως, δυνατόν τοΰ 
λοιπού νά θυσιάζεται ό «άνθρωπος», 
διά νά αυξάνουν τά κέρδη. Εις τό 
μέλλον θά θυσιάζωνται τά κέρδη, διά 
νά ζή ό άνθρωπος (χειροκροτήμα
τα).

Δέν είναι δυνατόν νά οϊκοδομή- 
σ,ωμεν τήν ευημερίαν τοΰ μεγάλου 
μερίσματος, παραμερίζοντες καί ά- 
γνοοΰντες τούς συντελεστάς τής 
πραγματοποιήσεώς του. Οΐ υπάλλη
λοι θά άμειφθοΰν έπαρκώς καί οί ά- 
πόμαχοι ομοίως. Δέν επιτρέπονται 
πονηροί σκέψεις καί έλιγμοί εις βά
ρος τών εργαζομένων καί τών συν
ταξιούχων, προς μείωσιν τών Γενι
κών Εξόδων καί έπαύξησιν τών κερ
δών.

Ή νοοτροπία αϋτη άνήκει εις τον 
παρελθόντα αιώνα. Δέν είναι πλέον 
νοητόν νά θυσιάζεται τά έμψυχον Κ έ
ψαλα ι ον υπέρ τού αψύχου. Ό άνθρω
πος, υπέρ τοΰ μερίσματος (χειρο
κροτήματα) .

"Οταν αυτό κατανοηθή πλήρως, 
όλα θά πάνε ικαλά. Διοίκησις καί 
εργαζόμενοι θά βαδίσουν χέρι ιμέ χέ
ρι διά τήν άνόρθωσιν καί τήν πρό
οδον τής Εθνικής Οικονομίας, θε
ραπαινίδας τής Α.Μ. τοΰ ’Ανθρώ
που.

Σ.Σ. Τό Ε.Σ. τής Ο.Τ.Ο,Ε. δέν 
έσιώπησε εις τήν αναβολή τοΰ κ. Υ
πουργού. Τοΰ έτόνισε τά άπαραίιτη- 
το τής λύσεως τοΰ θέματος καί τοΰ 
Απαράδεκτου τής συνεχίσεως τής ά
δικου μεταχειρίσεως τής έπαρχίας. 
Ούτε φυσικά μέ τήν πρώτη αυτήν 
επαφή μέ τον ικ. Υπουργόν έξην- 
τλήθη ή προβολή τών Τραπεζοϋπαλ 
ληλικών ζητημάτων. Φυσικά ή έντα- 
σις τής δράστη,ριότητος τής Ο.Τ.Ο. 
Ε. είναι απαραίτητος καί αύτό απο
τελεί σκοπόν καί τοΰ ίδικοΰ μας ικαί 
τών λοιπών Τραπεζοϋπαλληλικών 
Συλλόγων, ώς καί τό πνεύμα μέ τό 
όποιον οδηγούνται οΰτοι είς τό προ 
σεχές Συνέδρων.

ΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
ΤΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ

Υπάλληλοι τοΰ Καταστήματος 
όδ. Έρμου, Θεσσαλονίκης, μάς: έ
στειλαν τήν ακόλουθον επιστολήν: 
’Αγαπητή «Τραπεζιτική»

Διά τής παρούσης μας άπευθυ- 
νάμιεθά προς τήν ηγεσίαν τοΰ Συλ
λόγου, τήν Ο.Τ.Ο,Ε. ώς καί π,ρός 
πάντα αρμόδιον, αΐτούμενοι τή,ν α
παλλαγήν μας έκ τοΰ φόρου ιμεταβι- 
βάσεως καί εξόδων υποθήκης έπί 
τών στεγαστικών δανείων άνερχομέ- 
νων ε(ς 20% περίπου τής άξίας τοΰ 
ακινήτου.

Είναι γιωστόν ότι διά Νόμου οί 
Δημόσιοι υπάλληλοι άπηλλάγησαν 
τοΰ φόρου μεταβιβάσεως, φρονοΰμε,ν 
δέ ότι ή έπέκτασις τοΰ Νόμου περί 
απαλλαγής είς τούς Τραπεζικούς 
καί λοιπούς μισθοσυντήρητους θά 
είναι ή απαρχή τής εφαρμογής μιας 
δ ικαί ας κοινωνικής πολιτικής.

Ώς π,ρός τήν εγγραφήν υποθήκης 
δέν γνωρίζομεν τούς λόγους τής λή- 
ψεως τοΰ δκχσφ ολιστικού τούτου μέ
τρου. ’Εκείνο τό όποιον γνωρίζο
μεν είναι ό,τι αΐ Τράπεζαι χορηγοΰ- 
σι έκατομμιύρια ούχί μόνον άνευ ύ- 
ποθήκη,ς άλλα καί απλής προσημ,ει- 
ώσεως ,άκάμη. Είναι άδιανόητον, συν 
τοΐς άλλοις, νά τίθεται παρά τής 
Τραπέζης έν άμφιβόλω τό ηθικόν καί 
ή πίστις τών έν αυτή εργαζομένων, 
όταν αϋτη διά τε τοΰ καταστατικοΰ 
της άλλα καί διά πλείστων άλλων 
δεσμεύσεων διασφαλίζεται πλήρως 
καί ναμιικώς είς πάσαν έκ τούτων, 
άπαίτησίν της.

Συνεπώς διά τά στεγ αστικά δά
νεια θά ήρκει έγγραφή απλής προ- 
σημειώσεως, άπαλλάσσουσα οϋτω 
τούς δανειζομένους ενός επαχθούς ε
ξόδου (6% ιχαρτόσημον+1% ΟΓΑ). 

Εύχαριστοΰντες διά τήν φιλοξενίαν
Διατελοΰμεν μεθ’ ύπολήψεως 

(Ακολουθούν υπόγραφα!)

Αυτή είναι ή άναγέννησις τοΰ Οΰ- 
μανισμοΰ, ή όποια — είτε τό θέλο- 
λομεν, είτε δέν τό θέλομεν — έπέρ- 
χεται είς τον πλανήτην μας, ευτυ
χώς διά τον άνθρωπον.

Δέν νομίζω ότι σάς έκούρασα, 
^Κύριοι Μέτοχοι, έκφερων πίκρας ί
σως διά μερικούς άληθείας, αΐ όποΐ- 
αι θά αποτελούν κοινοτοπίας διά 
τους μεταγενεστέρους.

Όλίγας μόνον λέξεις θά προσθέ
σω ακόμη, διά νά ,έπαναλάβω εκεί
νο τό όποιον είπον κατά τήν περυσι- 
νήν Γεν. Συνέλευσιν, τό οποίον έχει- 
ροικροτήθη μέν τότε, άλλα δέν άπε- 
τέλεσε ζωντανήν πραγματικότητα. 
"Οτι είς τό Εθνικόν τούτο "Ιδρυμα, 
τό όποιον δέν είναι μία οικονομική 
έπιχείρησις, άλλα ένας ’Εθνικός ’Ορ
γανισμός προς έξυπηρέτησιν τής 
’Εθνικής Οικονομίας, πρέπει νά ύ- 
πάρχη στοργή προς τούς έργαζαμέ- 
νους, στοργή άναμεμιγμένη μετά σε
βασμού προς τούς άπομάχους. Σε
βασμού, τό μεν, διά τήν ηλικίαν των, 
το δέ, διότι είς αυτούς οφείλεται τό 
υλικόν καί ηθικόν κΰρος τοΰ Ιδρύμα
τος (χει ροκροτήματα).

Καί είπον άκάμη κατά τό παρελ
θόν έτος: «Οί συνταξιούχοι πρέπει 
νά ζή,σουν κατά τό παρόν, διότι ά- 
τυχώς δέν διαθέτουν επαρκή περι
θώρια χρόνου διά τό μέλλον. Δέν έ- 
παιτοΰν, άλλα απαιτούν τά κεκτη- 
μένα δικαιώματα των — τά όποια 
παρεβιάσθησαν — τής ίσης μεταχει- 
ρίσεως μετά τών συναδέλφων των 
τών άλλων Τραπεζών, αΐτινες άπέρ- 
ρευσαν έκ τής ’Εθνικής Τ ραπέζης 
τής Ελλάδος. Δέν είναι νοητόν νά 
παραμένουν ξένοι πρός τον ρυθμόν 
τής ανόδου τοΰ βιοτικού επιπέδου τών 
λοιπών τάξεων τοΰ Ελληνικού 
Λαοΰ».

Καί διά νά μή σχηματισθή τυχόν ή 
εσφαλμένη έντύπωσις ότι ομιλώ μό
νον διά τούς συνταξιούχους, διότι ο
μιλώ πράγματι διά τήν Εθνικήν 
Τράπεζαν, τερματίζων τον λόγον, ε
παναλαμβάνω εκείνο τό όποιον εί
πον κατά τό 1957, έπανέλαβον πέ
ρυσι καί νΰν επαναλαμβάνω διά 3ην 
φοράν, ότι:

Τό Κράτος οφείλει νά προσβλέ
ψη μετά στοργής πρός τήν Εθνικήν 
Τράπεζαν, ή οποία τοσαύτας υπηρε
σίας παρέσχεν είς αυτό καί είς τό 
κοινωνικόν σύνολον, κατά τον μακρο
χρόνιον βίον της. Καί όχι μόνον νά 
άποτρέψη τάς εναντίον τής ’Εθνικής 
Τ ραπέζης επίβουλός, άλλα καί νά 
τής άποδώση τά όφειλόμενα. Τάς ερ
γασίας έκείνψς, αΐ όποΐαι τής άνή- 
κουν, καί τάς όποιας — κακώς καί 
έπιζημίως διά τό σύνολον τής ’Ε
θνικής Οικονομίας — έσ,τερήθη.

Καί πάλιν συγχαίρω τον κ. Δημ. 
Χέλμην δι’ όσα προσέφερεν είς τήν 
Εθνικήν Τράπεζαν, είς τούς Μετό
χους της ικαί εν τινι μέτρψ είς τούς 
συνταξιούχους της (χειροκροτήμ,α- 

1 τα).

Κατόπιν τών δημοτιευθεισών επιστολών μου είς τά ύπ’ άρ. 251) 
345) 15.2.64 καί 253)347)23.4.64 φύλλα σου πολλοί συνάδελφοι έν 
ένεργείςι καί συνταξιούχοι μέ απασχολούν καθημερινώς ή έπισκεπτόιμενοι 
έμέ προσωπικώς ή άπό τηλεφώνου καί κατά τάς εργασίμους ώρας καί 
έκτος τής Τ ραπέζης ζητοΰντες πληροφορίας διά τά κακώς κληρωθέντα 
οικόπεδα, είτε διότι επιθυμούν νά πωλήσουν τά οικόπεδά των είτε δι’ 
οίονδήποτε άλλον λόγον.

Σχετικώς μέ τά περί ών πρόκειται οικόπεδα, γνωρίζω είς τούς κ.κ. 
συναδέλφους ότι άπό μακροΰ χρόνου είχον άντιληφθή, ότι ταΰτα δέν έ- 
κληρώθησαν καλώς, δυστυχώς όμως άντελήφθην τούτο μετά τήν κλήρω- 
σιν (διότι κατ’ αυτήν οί αρμόδιοι τοΰ Συνεταιρισμού έ βεβαίωσαν τήν 
’Επιτροπήν κληρώσεως ότι καλώς κλήροΰνται ταΰτα) τελευταίως όμως 
έλαβον έγγραφον τοΰ Υπουργείου Δημοσίων "Εργων το όποιον έπεβε
βαίωσε τούς φόβους μου.

’Επειδή έν τούτοις δέν είναι δυνατόν νά άπασχολοΰμαι συνεχώς μέ 
τό έν λόγφ ζήτημα, παραθέτω κατωτέρω τό περιεχόμενον τοΰ ώς άνωι 
εγγράφου καί παρακαλώ όπως τοΰ λοιπού οί ένδιαψερόμενοι άπευθύνων- 
ται εις τό ώς είρηται Ύπουργεΐον προσκομίζοντες τό συμβόλαιόν των 
καί τό διάγραμμα τοΰ οικοπέδου των, ή υποβάλουν πρός αυτό σχετικήν 
α’ίτησιν, ινα τους παράσχη περισσοτέρας πληροφορίας.

Είς άπάντησιν τής άπό 26.11.1963 ταΰταρίθίμου αίτήσεως υ
μών, γνωρίζομεν ήμΐν τά κάτεοθι:

α) Τό ρυμοτομικόν σχέδιον τής περιοχής Άναβύσσου «Πεύκα 
Γιουρντά» ένεικρίθη διά τού άπό 9.10.1959 Β. Διατάγματος ΦΕΚ 
1 Δ) 1959.

6) Τ&ν έν τφ συνημμένφ τοπογραφικφ διαγράμματι οικοδομι
κά τετράγωνα 96, 97, 22, 23, 25, 89, 90 καί 95 δέν περιλαμβά
νονται είς τό έγκ6κρΐιμένον ώς άνω ρυμοτρμικόν διάγραμμα τής πε
ριοχής. Τά ώς άνω οικοδομικά τετράγωνα κεΐνται έκτος τοΰ ώς άνω 
ρυμοτομικού σχεδίου συμπεριληψθέντα όμως διά τοΰ άπό 10.1 1.1962 
Β. Δ)τος ΦΕΚ 172 Δ)62 είς τάς Ζώνας Γ καί Δ καί

γ) Τά ύπ’ άριθμ. 78 — 78α καί 78β οικοδομικά τετράγωνα τοΰ 
συνημμένου έν τή αιτήσει υμών τοπογραφικοΰ διαγράμματος περιλαμ
βάνονται είς έν οικοδομικόν τετράγωνον τοΰ έγκριθέντος σχεδίου.

‘Ο Προϊστάμενος τοΰ Γ.Π.Α.
1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διά τό ύπ’ άριθμ. 85 οικοδομικόν τετράγωνον, έκ παραδρομής ώς 
φαίνεται δέν αναφέρει τι τό έγγραφον.

Τά ύπ’ άριθμ. 96 καί 97 οικοδομικά τετράγωνα, ώς έπληροφορήθη- 
μεν ύπήχθησαν μετά ταΰτα ε,ίς τό σχέδιον πόλεως ώς αριθμός 96.

Σχετικώς ιμέ τάς Γ' καί Δ' ζώνας πού άναφέρει τό έγγραφον διευ
κρινίζω ότι αδται προβλέπουν τελείως άλλα ς προ ϋπ ο θ έ σ ε ις 
οίκσπεδοποιήσεως καί γεννάται τό ερώτημα διατί διά τινα έκ τών ώς άνω 
οικοπέδων ύττεγράφησαν οριστικά συμβόλαια καί μάλιστα αναγράφεται 
είς αυτά ότι είναι έν,τός Σχεδίου πόλεως βάσει τοΰ άπό 10.9.1959 Β. 
Διατάγματος ένφ ώς άναφέρεται είς τό έγγραφον τοΰ Υπουργείου Δη
μοσίων "Έργων δέν είναι. Κατόπιν τούτου νομίζω ότι ό ικ. Πρόεδρος τοΰ 
Δ.Σ. πρέπει νά μάς γνωρίση ιέν λεπτομερείς πώς έχει ή περίπτωσις αυ
τή, ώς επίσης διατί δέν μάς έτήρησεν ενήμερους καί κατά τήν κλήρωσιν 
καί μετά ταΰτα μέχρι λήψεως τοΰ έν λόγφ έγγραφου1.

Βεβαίως τό ζήτημα τών οικοπέδων δέν εξαντλείται μέ τά ώς άνω 
άναψερόμενα, οΰτε είναι τό μόνον εκκρεμές ζήτημα τοΰ Συνεταιρισμού, 
πλήν όμως αυτά έπί τοΰ παρόντος προεκάλεσαν κατά κύριον λόγον τό 
ενδιαφέρον όσων μέ άπησχόλησαν τάς τελευταίας ημέρας, διό καί άνα- 
φέρομαι μόνον είς αυτά.

Πρός διευκόλυναιν επίσης τών ενδιαφερομένων παραθέτω κατωτέρω 
καί τό κείμενον έγγράψου τοΰ Υπουργείου Γεωργίας περί τοΰ άγορα- 
σθέντος ύπό τού Συνεταιρισμού δάσους, καθ’ όσον πολλά έκ τών κακώς 
κληρωθέν.των οικοπέδων, ώς εξάγεται έκ τοΰ εγγράφου τούτου, είναι έπί 
πλέον μέρος τοΰ ιμή επιτρεπόμενου νά κατατμηθή δάσους.

Έπί τή ευκαιρία σημειώ ότι τό μή, έπιτρεπόμενον νά ικατατμηθή έκ 
325 (τριαικοσίων είκοσι πέντε) στρεμμάτων άνήκει κατά τό μέγιστον 
ποσοστόν αυτού εις μίαν μόνον έκ τών αγορών τοΰ Συνεταιρισμού.

Απαντώντες εις τήν άπό 15.4.1964 αϊτησίν σας γνωρίζαμεν ύ- 
μϊν ότι, διά τής ϋπ’ άριθμ. 83281) 1151)99806) 1453) 10.6.1 960 
Διαταγής έχορηγήθη ή κατά τό άρθρον 216 Ν. 4173) 1929 «περί 
Δασικού Κώδικος» άδεια ικοπατμήσεως τών κάτωθι τμημάτων τοΰ έν 
θέσει «Ντρίτσα — Γιουρντά — Άναβύσσου κτήματος τών Εύθυμίου 
Δημη,τριάδου καί Κωνσταντίνου Ζωγράφου πρός πώλησιν τούτων είς 
τον Συνεταιρισμόν Στεγάσεως ‘Υπαλλήλων Τ. Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος ήτοι:

Τοΰ έξ 155 στρεμμάτων τμήματος Τομ. Α ΰπά. στοιχεία 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. 14. I. έπιτραπείσης τής κατα- 
τμήσεως, είς τεμάχια ύπό εμβαδόν καί λοιπούς οικοδομικούς όρους ώς 
καθορίζονται είς τό άπό 9.10.1959 Β.Δ, «περί έγκρίσεως τοΰ ρυμο
τομικού Σχεδίου Άναβύσσου (Αττικής), είς θέσιν Πεύκα Γιουρντά 
καί καθορισμού τών όρων καί περιορισμού δομήσεως τών οικοπέδων 
αΰτοΰ.

2) Τοΰ έκ 325 στρεμμάτων τμήματος Τομ. Α. καί ύπό στοιχεία 
9, 10, 11, 12, 13, 14, Ρ. Π. Ο. Ν. Μ. Λ, Κ. I. ένιαίως άνευ περαι
τέρω κατατμήσεως τού τιμήματος τούτου είς μικρότερα τεμάχια ινα πα- 
ραμείνη πρός κοινήν χρήσιν καί ύπό τον δασικόν χαρακτήρα.

Διά τό τμήμα (Σ.Υ.Τ.) τοΰ τομέως Γ' δέν έχορηγηθή διά τής 
άνωτέρω διαταγής κατατμήσεως.

Ε. Υ.
Ό Διευθυντής

ΑΣ. Ν. ΜΑΚΡΗΣ 
Μετά τιμής 

Σωκράτης ’ Iωαννίδης 
Μέλος τοΰ Συν)σμοΰ

ΜΑΚΗΣΡΟΥΧΩΤΑΣ
ΕΙΔΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 9 - ΑΟΗΝΑΙ

,
Ηλεκτρικά ψυγεία, Κουζίνες, Θερμοσίφωνες, Πλυντή

ρια, Ραδιόφωνα, Ραδιογραμμόφωνα, Ηλεκτρόφωνα, κλπ

Ειδικοί όροι πωλήσεως διά τούς 
υπαλλήλους τής ’Εάν. Τραπέζης,

α) Διά τάς πωλήσεις μετρητοίς μέ έκπτωσιν 20ο)ο έπι 
τών τιμών λιανικής πωλήσεως.

β) Διά τάς πωλήσεις μέ διακανονισμόν 2 4 δεκαπενθημέ
ρων δόσεων μέ έκπτωσιν 15ο)ο

Μ ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Ή έιιπροβώπιΐΘΐς

Είναι πια καιρός νά κατα
κτήσουν οί έκπρόσωποι τών ερ
γαζομένων τις θέσεις πού δικαι
ωματικά τούς ανήκουν. Είναι 
καιρός νά συμμετέχη στο Δι
οικητικόν Συμβούλιον τής Τρα
πέζης ένα μέλος τοΰ Δ.Σ. τοΰ 
Συλλόγου τών ‘Υπαλλήλων. Νο
μίζουμε ότι δέν υπάρχει πιο κα
θαρό καί πιο καταληπτό άπό 
όλους αίτημα. "Αν δέ ληφθοϋν 
ύπ’ όψιν οί σημερινές έξελίξεις 
στις σχέσεις μεταξύ εργοδοσί
ας καί έργαζομένων, αύτό θά 
έπρεπε νά είχε γίνει προ πολ
λοί καί μάλιστα ή σχετική πρω
τοβουλία θά έπρεπε νά είχε ά- 
ναληφθή άπό τήν ίδια τήν Τρά
πεζα, γιατί είναι συμφέρον της 
ν’ άκούη τήν γνώμη τοΰ Προσω
πικού της πού συνεχώς μοχθεί 
για νά τήν καταστήση όλο καί 
πιο ισχυρή. Καί όχι νά φτά
νουμε στο σημείο νά εκλέγεται 
μέ υπόδειξη τής ΓΣΕΕ, έκπρό- 
σωπος τών έργαζομένων ό ανα
πληρωτής γενικός γραμματεύς 
τών. . . Φρεατορύχων!

Είς έπιφνλααήν
Ή μοναδική καί άνευ προη

γουμένου έπιτυχία τών άπεργι- 
ακών έκδηλώσεων γιά τήν περι- 
φρούρησι τής άκεραιότητος τών 
Ταμείων ‘Υγείας, αποτελεί σα
φή καί οιύστηράν προειδοποίησι 
πρός τούς αρμοδίους. Καί άπο- 
δεικνύει τό άψυχολόγητον καί 
άδικον τής μονόπλευρης άποφά- 
σεως ή οποία έλήφθη τόσον αι
φνιδιαστικά καί έν άγνοια τών 
ένδιαφερομένων.

Οί Τ ραπεζοϋπάλληλοι ειδι
κότερα, οί οποίοι μέ πολυετείς 
καί σκληρούς αγώνες έδημιούρ- 
γησαν τούς άρτιωτέρους ασφα
λιστικούς οργανισμούς τής 6- 
γείοις, δέν είναι διατεθειμένοι 
νά ανεχθούν μίαν άπόφασιν ή 
οποία οδηγεί στον οικονομικό 
καταποντισμό τών Ταμείων Υ
γείας καί έπιδιώκει έμμέσως 
τήν υπαγωγήν των στο Ι.Κ.Α. 
Μέ τήν σθεναρά αυτή άπόψασι, 
αναμένουν, είς έπιφυλακήν πάν
τοτε, τήν έκδήλωσιν τοΰ Πρω- 
θυπουργικοΰ ένδιοιφέροντος, 6- 

πως^ ύπεσχέθη στην τελευταία 
κοινή σύσκεψι ό κ. Υπουργός 
τής ’Εργασίας,^ καί τήν έξεύρε- 
σι λύσεως ή οποία θά ίκανο- 
ποιή τά δίκαια αιτήματα των.

Νά ®ιαρατή©ζι
Πολλά άπό τά θέματα έν ένερ- 

γείφ καί συινταιξιούχων πού επι
λύει ή Διοίκησις — κατόπιν πι,έ- 
σεως τών Συλλογικών οργάνων φυ
σικά —- παίρνουν κατ’ αυτήν, σει
ράν προτεραιότητος άναλόγως τών 
συμφερόντων τών κρατούντων. Καί 
προβάλλεται κάθε φορά ή άρχή 
της «ιέ'ξσμιοιώσεως».

"Ετσι λοιπόν ηύξήθησαν αί άπο- 
δοχαί ικαί αί συντάξεις τών άνω- 
τάτων, τά ποσοστά προσαυξήσε- 
ων κ.λ.π. Καιρός όμως νά σταμα- 
τήση τιοϋτο.

Ή ίικανοποίησις τών αιτημάτων 
πρεπει νά γίνεται μέ άναλογία 
πρός όλες τις κλίμακες καί κατη
γορίες τοΰ Προσωπικοΰ. Θέλομεν 
πραγματικήν έξαμοίωσιν καί όχι 
Φαρισαϊσμόν έξομοιώσεως.

Τά...πολυτελή 
πραυτορεϊα

Στην τελευταία Γενική Συνέλευ
ση τών Μετόχων τής ’Εθνικής Τρα
πέζης, ομιλητής — μέτοχος άνε- 
φέρθη στα «Πολυτελή Πρακτορεία» 
(έτσι άπεκάλεσε τά ύποκαταστή- 
ματα) τά όποια δημιουργεί ή Τρά
πεζα έν πληθώρα καί δίχως δικαι
ολογία.

Είναι λυπηρό ότι οί κ.κ. Μέτο
χοι, ένώ εξετάζουν τήν πραγματικά 
δαπανηρή εξωτερική έμφάνιάι, εΰ- 
ρ ί σκόντα ι τόσο μακριά άπό τήν 
πραγματικότητα πού αφορά τήν 
Τράπεζα, τις συνθήκες εργασίας, 
τά υποκαταστήματα, τις ανάγκες 
πού θεραπεύουν αυτά τά «Πολυ
τελή Πρακτορεία», καί γιά όσα α
κόμα υπολείπονται νά γίνουν ώστε 
νά φτάση ή ημέρα όπου τό Προ
σωπικό τής Τραπέζης θά εργάζεται 
μέ συνθήκες πού ταιριάζουν σέ 
άνθρωπο καί όχι σέ ζώον.

_ Παράδειγμα πασίδηλο άποτελεϊ 
τό πρώην πολυτελές Υποκατάστη
μα ΟΜΟιΝΌ I ΑΣ καί νΰν μπουν
τρούμι, άπέχον μόλις 200 μέτρα 
άπό τά AIR - CONDITIONS' τής 
Διοικήσεως! ! !

Εβδομήντα (70) εργαζόμενοι 
ικαί ισάριθμοι, κατά μέσον όρο, 
πελάτες συνωθοΰνται σ’ έ'να χώρο 
πού έπαρκεϊ μόνο γιά τό ένα τρί
το άπό αυτούς. Λόγφ ακριβώς αύ- 
τής τής. . . ύπερεπάρκειας, μιά 
ντουζίνα γραφεία Εχουν καταλάβει 
τον έκτος τών γκισέ χώρο μέ α
ποτέλεσμα χαρτιά γραφείων (πολ
λές φορής όχι κατάλληλα γιά τούς 
φιλοπερίεργους πελάτες) υπάλλη
λοι, ντουλάπια, γραφεία καί πε
λατεία νά συνυπάρχουν κατά τρό- 
πον^ πού ή στοιχειώδης άντίληψις 
περί όργανώσεως νά πηγαίνη κα
τά καπνοΰ

Άλλα νά σταματούσε τό κακό 
μέχρις εδώ. . . Τό φώς καί ό έξα- 
ερισμός, επιτακτικά καί αναπαλ
λοτρίωτα δικαιώματα παντός έργα- 
ζαμένου, στο ύττακατάστημά άύτό 
έχουν γίνει άγχος αυτών τών κα
ταδικασμένων πού λέγονται υπάλ
ληλοι τής Εθνικής Τροπτέζης.

Στις ώρες τής εντόνου έργασίας 
ή ατμόσφαιρα γίνεται γαλάζια έ
τοιμη νά την κόψης μέ τό μαχαίρι.

Τό καλοκαίρι ψήνονται οπτό τή 
ζέστη καί τό χειμώνα παραδίδον- 
ται στο έλεος ενός καλοριφέρ πού 
τις μισές τουλάχιστον ημέρες τής 
περιόδου πέφτει... σέ χειμερία 
νάρκη. Καί τό επιστέγασμα όλων, 
ή αποχέτευση, τοποθετημένη κα
τά τρόπον εγκληματικό, υποχρεώ
νει τοοκτικά τό προσωπικά νά πε
τάγεται εκτός τοΰ χώρου εργασίας 
του άλλάφρον, διά νά άποψύγφ 
(όχι πάντοτε) τις συνέπειες τών 
άναθυμ ιάσεων.

Φυσικά τά αποτελέσματα τής 
συνισταμένης τών μεσαιωνικών αυ
τών συνθηκών έργασίας επί τού 
μέσου όρου τής υγείας τού προ
σωπικού είναι ανάλογα.

"Ας κάνουν τόν κόπο οί έπαρ
κώς αεριζόμενοι αρμόδιοι νά έ» 
ρευνήσουν τά συμβαίνοντα, όχι γιά 
ικανέναν άλλο λόγο — γιοττί οί 
κατάδικοι τοΰ ύπσκαταστήματος 
Όμονοίας έχουν πεισθή γιά τήν 
τύχη τους — άλλα γιά νά. . . κα- 
ταλάβη ό παροπτσνούμένος περί τά 
«Πολυτελή Πρακτορεία» μερισμα- 
τοΰχος, τοΰ όποιου ή άντίληψις 
διά τούς όρους εργασίας ϋχει, 
προφανώς στσμοπή,σει στις... γρα
φικές περιγραφές τών συμβολαιο
γραφείων τών μυθιστορημόττων τοΰ 
Ντίκενς, όπου οί υπάλληλοι έργά- 
ζονται όρθιοι προ άναλογίων

Άλλα γιά υπαλλήλους νά μι
λάμε τώρα;

Τό μιιιροβιολογιιιόν 
έργαβτήριον 
τοΰ ΤΥΠΕΤ

Ή αδεκχ γιά τή λειτουργία τοΰ
Μικροβιολογικού ’Εργαστηρίου τοΰ 
ΤΥΠΕΤ, τοΰ όποιου ή ΐδρυσις έχει 
έγκριθεί άττό τοΰ 1961, δέν έχει, 
μέχρι σήμερα, δαθή έξ αιτίας τής 
παρελκυστικής τακτικής τών άρμο- 
δίων.

‘Η διοίκησις τον ΤΥΠΕΤ καί ή 
συλλογική έκπρο,σώπησις έχουν 
προβή εις αλλεπάλληλα διαβήμα
τα γιά τήν τακτοποίησι τού θέμα
τος, πού αδικαιολόγητα χρονίζει. 
(Κατά τήν τελευταία έπαφή, οί κ.κ. 
Υπουργός καί ‘Υφυπουργός Κοι
νωνικής Προνοίας, άνεγνώρισαν γιά 
μιά άκάμη φορά τό δίκαιον τοΰ αι
τήματος καί άφησαν νά έννοηθή ό
τι έπίκειται ή οριστική ρύθμισις 
τοΰ ζητήματος, μέ τά τόσον ευερ
γετικά γιά τά οικονομικά τοΰ Τα
μείου μας, άποτελέσματα.

Αναμένομεν λοιπόν τήν κατά τό 
δυνατόν, ταχύτερον, έμπρακτη έκ- 
δήλωσι τοΰ υπουργικού ένδίαφέ- 
ροντος είς τό ειδικόν αύτό θέμα, 
το όποιον άφορά τό ΤΥΠΕΤ καί 
πιστεύομεν ότι δέν θά χρειασθή νά 
έπανέλθωμεν...

Κοινωνικά:
Γόμοι

Αέλ<χ X. $ I ωάννου —— Βασίλειος 
Χαρδαλιάς, ένυμψεύθησαν.

Αρραβώνες
Εύοτχγελία - Σοφία Γ. Καλλια- 

κούδα —- Γεώργιος Παγκαλάκης 
ήρραβωνί σθησαν.

Μαρία — ’Ελπίς Κυριάκου, 
Βασ. Τράσης, ήρραβωνίσθησαν.

Θάνατοι
Μπιντέλας Παναγιώτης 

Κουτρουλάκης Γεώιργιος 
Οικείους των συλλυπούμεθα.

Διευθύνσεις συμφώνως Τφ νόμφ: 

Ύττευθ. ϋλης: 

θεοδ. Κ. Σ αλί μπας 

Τήνου 5 —■ Άθήναι 

Υπεύθυνος Τυπογραφείου:

Κωνστ. Μόΰτος 

Κάνιγγος 7 — Αθήνα ι



ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ
Ενιαία άγωνιστιιιή ιιινητοποίησις των Τραπεζοϋπαλλήλων. 
Έπερώτησις εις την Βουλήν. Ή ένημέρωαις τής Κοινής Γνώμης 
Σννάντηοίς τον Έιιτελεστιυοϋ Συμβουλίου τής ΟΤΟΕ μέ τον 
η. 'Υπουργόν Έργασίας. Εντός ιών προοεχών ήμερων νέα 
G0ou8yις υπό την προεδρίαν τοϋ u. Πρωθυπουργού.

Μοναδική καί άνευ προηγουμένου 
επιτυχία έσηιμείωσαν οί τελευταίες 
άπεργιακές έκδηλώσει ς για την πε- 
ριφρούρησι τής άκεραιιότητος των Τα
μείων Υγείας. Οΰδείς ησφαλισιμένος 
συνάδελφος προ,σ ήλθε στην εργασία 
του καί ικαμμιά Τράπεζα δεν ιέλει- 
τούργησε. Με τη στάσι τους αυτή 
οί Τραπεζοϋπάλληλοι απέδειξαν τή 
θέλησί τους νά διαφυλάξουν τους α
σφαλιστικούς των οργανισμούς, οϊ 
όποιοι έξ αιτίας τής υπουργικής 
άπαφάσεως περί αύξήσεως των ια
τρικών έπι σκέψεων καί των άλλων 
εργαστηριακών· καί παρακλινικών ε
ξετάσεων, οδηγούνται σε οικονομικό 
άφανισμό.

Ή ύπουργική 
άπόφασις

"Οπως είναι γνωστό, ο! υπάλλη
λοι τών Τραπεζών καθώς καί τών 
’Οργανισμών Κοινής ΩφελείΗς πλη- 
ροφορήθηκαν μέ κατάπληξι τήν νύ
κτα τής 6)5)64 άπό το Ραδιόφω
νο ότι ή διένεξι μεταξύ τών κλαδι
κών ασφαλιστικών οργανισμών καί 
τών ’Ιατρών έτεριματίζετο κατόπιν 
τής υπογραφής ϋπουργικού διατά
γματος ιμέ τό όποιο καθωρίσθησαν 
νέες ιατρικές άμοιδές, σύμφωνα μέ 
τις απαιτήσεις τοϋ Πανελληνίου ’Ι
ατρικού Συλλόγου.

Το υπουργικό αυτό διάταγμα δέν 
έλάμβανε ύπ’ όψιν τις απόψεις τών 
ενδιαφερομένων οί όποιες ήσαν γνω
στές, καί τό γεγονός ότι ή καθορι
ζόμενη αΰξησι όχι μόνον τών ιατρι
κών επισκέψεων άλλα καί τών εργα
στηριακών καί παρακλινικών έξετά- 
σεω-ν άπό 20 - 100%, έπι φέρει οι
κονομικήν έπιβάρυνσι στα Ταμεία Υ
γείας προς τήν οποία είναι άδύνατο 
νά άνταπακρίθοϋν.

Ή άντίδρασις 
τών ήσφαλισμένων

Ό αιφνιδιασμός αυτός εναντίον 
τών Κλαδικών Ταμείων Υγείας δέν 
άπέφερε τα άναμενάμενα αποτελέ
σματα. Ή άντίδρασι τών ήσφαλι- 
σμένων υπήρξε άμεση καί καθολική. 
Οί Σύλλλογοι τών Τραπεζοϋπαλ
λήλων καί οί διοικήσεις τών Ταμεί
ων Υγείας εξουσιοδότησαν τήν 
ΟΤΟΕ νά άναλάβη τήν όργάνωσι 
καί καθοδήγησι εντόνου άγώνος γιά 
τήν διατήρησι τών μόνων οργανι
σμών πραγματικής καί υποδειγματι
κής περίθάλψεως, τούς οποίους οί 
αρμόδιοι επιχειρούν, έμμέσως προς 
τό παρόν, νά διαλύσουν, καί νά υπα
γάγουν όλους τούς εργαζομένους 
στον Κεντρικό ασφαλιστικό οργανι
σμό μέ τις γνωστές σε όλους συνέ
πειες καί στην ασυδοσία τής «ελεύ
θερος» ιατρικής περίθάλψεως ύπό 
εμπορικήν μορφήν

Τρίωρος
στάσις έργασίας
Σαν πρώτη έκδήλωσι τού άποψα- 

σισθέντος κοινού άγώνος, οί υπάλ
ληλοι τών Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, 
Ηλεκτρικών Σ ιίδηροδρόμων καί λοι
πών επιχειρήσεων Κοινής Ώφελείας, 
έπραγιματσποίησαν τήν Πέμπτην, 
Μην Μαΐου, τρίωρη στάσι εργα
σίας, ή επιτυχία τής όποιας υπήρ
ξε άπόλυτη. Οί τόποι έργασίας έ- 
νεικρώθήσαν ικυριολεκτικώς!

Έν τώ μεταξύ, ή ΟΤΟΕ εκάλε- 
σε τήν ικυβέρνησι νά άναθεωρήση τήν 
άπόφασί της καί νά συγκαλέση σύ- 
σκεψι μέ συμμετοχή τών εκπροσώ
πων τών εργαζομένων. Σκοπός τής 
συσκέψεως θά ήταν ή έξεύρεσι συμ
βιβαστικής ,Χύσεως μέσα στά πλαί
σια τών οικονομικών δυνατοτήτων

τών Ταμείων καί ανάλογη ιμέ τή γε
νική στάθμη τών αποδοχών τών ερ
γαζομένων. Έξ άλλου τά διοικητι
κά συμβούλια τών Ταμείων Υγείας 
τών Τραπεζών έξέδωσαν άνακοίνωσι, 
ή οποία έκυκλοφόρησε ευρύτατα και 
έδημοσιεύθη στον ημερήσιο Τύπο, εις 
τήν όποιαν εκτίθεται τό ιστορικόν τής 
διενέξεως ήσφαλισμένων καί Παν. ’ Ι
ατρικού Συλλόγου καί έφιστάται ή 
προσοχή τού κοινού επί τού γεγο
νότος ότι ή ύπουργική άπόφασις θά 
πλήξη κάθε πολίτην διότι θά προ- 
καλέση γενικήν αΰξησι τών άπαιτή- 
σεων τών ιατρών.

Εις τήν Βουλήν, κατετεθη έ,περώ- 
τησις εκ μέρους τών βουλευτών κ.κ. 
Στ. Ήλισπούλου, Δ. Στρατή καί Ί. 
Παπαδημητρίου πρός τούς άρρο
δίους υπουργούς γιά τήν «έπιδειιχθεΐ- 
σα καί συνεχιζομένην άπαραδέκτως 
κυβερνητικήν αδράνειαν έπί τού θέ- 
ματος».

Εικοσιτετράωρος
άπεργία

Ή Τρίωρη στάσις έργασίας τής 
14)5)64 όχι μόνον δέν έλήφθη ύπ’ 
όψιν έκ μέρους τών αρμοδίων, αλ
λά καί άπό τις επαφές πού εΐχεν ή 
Ο.Τ.Ο.Ε. κα:ί οί εκπρόσωποι τών 
άλλων 'Οργανώσεων μέ τούς Υ
πουργούς, διεπιστώθη απροθυμία γιά 
έπαναξέτασι τοϋ θέματος άπό κοι
νού μέ τούς εκπροσώπους τών ήσφα
λ ισμένων καί έξεύρεσι λύσεων εντός 
τών ορίων τών δυνατοτήτων τών Τα
μείων. Κατόπιν αυτού άπεφασίσθη 
συνέχισις τού άγώνος μέ έντονωτέ-

Ή Έλλ. 'Εταιρία
Αιοικήσεως
Επιχειρήσεων

Ή Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως 
’Επιχειρήσεων άνακοινοΐ ότι θά δι- 
εξάγη τά ακόλουθα 3 Σεμινάρια:

α) «Κοστολόγησις» έναρξις 15) 
6)64. Διάρκεια ώραι 40.

6) «Οικονομική Ά,νάλυσις» εναρ- 
ξις 29)6)64. Διάρκεια ώραι 20.

γ) «Διεύθυνσις ’Επιχειρήσεων Μέ
σου Μεγέθους» έναρξις 6)7)64. Δι
άρκεια ώραι 20.

Τ’ ανωτέρω Σεμινάρια προορίζον
ται διά Διευθυντάς ’Επιχειρήσεων, 
Προϊσταμένους Οικονομικών Υπηρε
σιών ή Λογιστηρίων καί Λογιστάς.

ραν μορφήν. Τήν 23ην Μαΐου έπρα- 
γματοποιήθη 24ωρη άπεργία μέ ά
πόλυτη καί τή φορά αυτή, επιτυχία. 
Καί στη δεύτερη αυτή έκδήλωσι δια
μαρτυρίας οί υπάλληλοι τών Τρα
πεζών διετράνωσαν τή θέλησί τους 
γιά τή διαφύλαξι τών ασφαλιστικών 
οργανισμών τής υγείας των.

Σύσκεψις μετά τών 
Ύπ)γών Έργασίας 

καί υγιεινής
’Εκτός τών επανειλημμένων έπα- 

φών τίς όποιες είχε τήν παρελθοΰσαν 
εβδομάδα τό ’Εκτελεστικόν Συμβού
λιον τής ΟΤΟΕ μέ τον κ. "Υπουρ
γόν τής ’Εργασίας τό Σάββατον 
30)5)64 συνεκροτήθη 3ωρος σύσκε- 
ψις μεταξύ τών κ.κ. Υπουργών ’Ερ
γασίας καί "Υγιεινής, τού Προε
δρείου τής ΟΤΟΕ καί εκπροσώπων 
τών Ταμείων στην όποια συνεζητήθη 
τό όλον θέμα τών οικονομικών επι
βαρύνσεων τών Ταμείων "Υγείας συ
νέπεια τών τελευταίων "Υπουργικών 
άποψάσεων.

Καί κατά τήν κοινήν αυτήν σύσκε
ψη κανένα αποτέλεσμα δέν προέκυψε 
πού νά ικανοποίηση; τις δίκαιες επι
διώξεις τών ήσφαλισμένων. "Ο "Υ
πουργός ’Εργασίας ύπεσχέθη, κατό
πιν αυτού, νά έπαναληψθή ή σύσκε- 
ψις έντός τών προσεχών ημερών ύπό 
τήν προεδρίαν τού κ. Προέδρου τής 
Κυβερνήσεως. Άπό τά αποτελέσμα
τα τής νέας αυτής συσκέψεως θά έ- 
ξαρτηθή και ή περαιτέρω στάσις τών 
εργαζομένων έπί τοϋ σοβαρωτάτου 
αυτού θέματος.

Ή νέα Αιοίκησις 
τοΰ νέου 
Συνεταιρισμού 
Στεγάσεως Ε.Τ.Ε,

Τά έκλεγέντα κατά τίς αρχαιρε
σίες τής 26ης ’Απριλίου 1964 γιά 
τετάρτη έν συνεχεία τριετία Μέλη 
τών Διοικητικού καί ’Εποπτικού 
Συμβουλίων τού Νέου Συνεταιρι
σμού Στεγάσεως τών "Υπαλλήλων 
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής "Ελλά
δος, συνελθόντα τήν 18)5)1964 κα- 
τη,ρτίσθήσαν εις Σώμα ώς έξής:

Άθανασόπουλος Γεώργιος Πρόε
δρος Συνελεύσεως.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΑΙ ΟΝ

Επιβαρύνσεις πού άά έπέλάουν 
κατά τό 1964 είς τά οικονομικά τοϋ 
ΤΥΠΕΤ έάν έφαρμοσάή ή ύπουρ
γική άπόφασις γιά αΰξησι τών ια
τρικών άμοιβών.
Ιατρικού έπισκέψεις δρχ. 3.100.000
’Ακτινολογικά » 217.000
Καρδιολογικά » 280.000
Μικροβιολογικά » 700.000
Νοσήλεια » 996.000
Σημειωτέου ο τ ι α ί ανωτέρω επιβαρύνσεις έχουν 

ύπολογισθή πολύ συντηρητικά.

Κατά τήν σημερινή έκτακτη γε
νική συνέλευσι τών μετόχων έξελέ- 
γησαν οί δύο νέοι Ύποδιοικηταί 
τής Τραπέζης, κ.κ. Ν. Γαζής, μέχρι 
τοΰδε Διευθυντής Δικαστικού τής 
Τραπέζης μας καί Δ. ιΚαλαμαριώ- 
της. Διευθυντής Τραπέζης "Ελλά
δος.

τικών άρθρων τού καταστατικού 
τής Τραπέζης, οί θέσεις τών "Υπο
διοικητών καθορίζονται εις τρεις, 
τις όποιες καταλαμβάνουν άντι- 
στοίχως οί κ.κ. ’ I Παρασκευάσου^ 
λος, Ν. Γαζής καί Δ. Καλαμαριώ- 
της.

Μπόγδανος Άνδρέας Πρόεδρος, 
Γατσόπουλος Κων)νος ’Αντιπρόε
δρος, Κατσίνης Ιωάννης Γεν. Γραιμ- 
ματεύς, Παπαϊωάννου Δημήτριος Τα
μίας, Μανιάκης Δημήτριος Σύμβου
λος, Καραουλάνης Πέτρος Σύμβου
λος, Λαζοπούλου "Ελένη Σύμβουλος, 
Βάσιλα Άννα Σύμβουλος, Τρίμης 
Κων)νος Σύμβουλος.

ΕΠΟΠΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΑΙ ΟΝ

Τσουδερός Μελχής Προϊστάμενος, 
Ζαννετόπουλος Ευάγγελος ’Αναπλη
ρωτής Προϊσταμένου, Παπαϊωάννου 
Γεώργιος Γραμματεύς, Ροδιάδης Νι
κόλαος Σύμβουλος, ,Καραγιάννης 
’Αναστάσιος Σύμβουλος.

Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙ 
ΤΠΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΕΞΕΑΕΓΗΣΑΝ 01 ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΑΙ
01 κ. κ. Ν. ΓΑΖΗΣ ΚΑΙ Δ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΟΤΗΣ

Μετά τήν τροποποίη,σι τών σχε-

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ
Αυξήσεις · Εφαρμογή αποφάσεων 
Αρείου Πάγου - Μισθός ύπ)ματαρχών 

Αποζημιώσεις άδειας

0 ΠΡΟΕΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
"Ο πρόεδρος τού Συλλόγου μας 

κ. Γεώργ. Καραπάνος, άπεδέχθή 
τιμητικήν πρότασιν τού υποψηφίου 
Δημάρχου ’Αθηναίων, τέως υπουρ
γού Προνοίας, Στρατηγού κ. Παυ
σανία Κατσώτα καί συμπεριελή- 
ψιθη σίτον συνδυασμό του ώς υπο
ψήφιος δημοτικός Σύμβουλος ’Αθη
ναίων κατά τάς προσεχείς δημοτι- 
ικάς έκλογάς τής 5ης Ιουλίου.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 
ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ

Κατά τίς διεξαχθέΐσες αρχαιρεσίες 
τής 29ης Μαΐου γιά τήν άνάδειξι 
τού νέου Συμβουλίου τού Συνεται
ρισμού, έξελέγη τό ύπό τον κ. Γ. 
Θεοδώρου ψηφοδέλτιο μέ ψήφους 698 
έναντι 646 τοΰ κ. Σ. Κατωπόδη.

Οί έκλεγέντες είναι οί έξής:
ΓΙΑ ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θεοδώρου Γεώργιος 
Άλεξανδράτος Παναγιώτης 
Άξελής Τριαντάφυλλος 
Καντιανής Πέτρος 
Κωνσταντίνου Γεράσιμος 
Λάππας ’ I ωάννης 
Μακρής ’ I ωάννης 
Μπρέσκας ’Αντώνιος 
Παπαζαχαρίου Πέτρος 

ΓΙΑ ΤΟ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μανιάκης Δημήτριος 
Κυρούσης Κυριάκος 
Άγάθος ’ I ωάννης 
Ζάκα ’Όλγα
Ζησιμόπουλος Χαράλαμπος 
Καναβούτσης Γεώργιος 
Σκουλικίδης Άνδρέας 
Τσαγγάρης Παντελής 
"Υφαντής Δημήτριος 

ΕΛΕΓΚΤΗΣ
Κωνσταντινίδης Στέφανος

Αύξήσεις μισάών
"Υπό τής Ο.Τ.Ο.Ε. ύπεβλήθη εϊσή- 

γησις στον κ. "Υπουργό Έργασίας 
άφορώσα στην καταγγελία τών έν 
ίσχύϊ συμβάσεων καί τήν ύπογρα
φήν νέων μέ αίτημα αύξήσεως τών 
μισθών όλων τών ΤραπεζοϋπαλλήΓ- 
λων κατά 20%. "Ο κ. Μπακατσέλος 
ύπεσχέθη ότι άφοΰ προηγουμένως 
ληφθή τό σύμφωνον τού κ. "Υπουργού 
Συντονισμού, ή ύπόθεσις θά ύπο- 
βληθή συνταμώτατα στην Διαιτησία 
ή όποια καί θά λάβη σχετικήν άπό- 
φασι.

'Εφαρμογή 
άποφάσεων 

Άρείου Πάγου
Τίποτε νεώτερον άπό μέρους τής 

Διοικήσεως. Ή διαδικασία τής ύ- 
ποβολής τών άγωγών τών μελών 
τού Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου, ακολουθεί 
την κανονικήν οδόν.

Τό ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως 
τής 28)4)64 έκλεγέν Διοικητικόν 
Συμβούλιον τοΰ Συνδέσμου συνεκρο- 
τήθη είς Σώμα ώς κάτωθι: 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΠΑΠΑ-ΙΏΑΝΝΟΥ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ:

Μ ισάός 
ύποτμηματαρχών

"Υπεβλήθη υπόμνημα στο Ύπουρ- 
γειον ’Εργασίας διά τήν παραπομ
πή καί αυτού τοΰ θέματος στην Δι
αιτησία, δεδομένου ότι ή Διοίκησις 
τής Τραπέζης δέν έδέχθη νά έφαρ- 
μόση έν προκειμένω τάς απόψεις 
τού Συλλόγου. Τό ΎπουργεΤον θά 
παραπέμψη τήν ϋπόθεσι μετά τήν 
λή,ψι συμπληρωματικών στοιχείων τά 
όποια ήδη αυλλέγονται καί θά υπο
βληθούν συντόμως.

Άποζημίωσις
άδειας

’Ενώ στήν Τράπεζα τής "Ελλάδος 
ήδη καταβάλλεται, ή Διοίκησις τής 
Τραπέζης μας δέν προέβη άκάμη 
στην εφαρμογή τής σχετικής άποφά- 
σεως. Κατόπιν αυτού, τό Δ.Σ. τοΰ 
Συλλόγου αποφάσισε όπως προ6ή 
στις δέουσες παραστάσεις πρός τό 
τμήμα Προσωπικού.

ΓΕΩΡΓ. Σ Α,Κ ΕΛΛΑΡ Ο Π ΟΥΛΟ Σ 
ΤΑΜΙΑΣ:

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :

ΗΛΙΑΣ ΔΕΛΙΟΣ, ΑΝΝΑ ΒΑΣΙ-
ΑΑ, ΜΕΡΩΠΗ ΛΑΓΑΡΙΑ, ΠΑ
ΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΡΓΙ ΟΥ, Α-
ΠΟΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΥ ΚΑΛΗΣ.
Τό νέον Δ.Σ. άπηύθυνε πρός τό 

Προσωπικόν τής Τραπέζης θερμόν 
χαιρετισμόν καί ύπόσχ-εταί; ότι όπως 
καί μέχρι τοΰδε οΰδενός /θά φεισθή 
κόπου ώστε τό εργον τής στεγάσεως 
τό όποιον άπό 4ετίας τού άνέθεσεν 
ή ψήφος τών συναδέλφων νά τό φέρη 
συντόμως είς αίσιον πέρας.

Έπί τή ευκαιρία άνεκοινώθησαν 
τά έξής:

1) Έκυικλοφόρησεν 6 νέος πίναξ 
στεγάσεως 1964. Έκ τού πίνακας: 
τούτου έκλήθησαν ήδη 31 3 συνάδελ
φοι νά υποβάλουν τά δικαιολογητικά 
των πρός λήψιν δανείων.

Τό σύνολον οϋτω τών μέχρι 31) 
12)64 δανείων θά άνέλθη είς 1068 
τά δέ διατεθέντα κεφάλαια είς 170. 
000.000 περίπου.

2) Άπό 1)6)64 θά άρχίση ή μεί- 
ωσι,ς τών κρατήσεων τών συμπλη
ρωματικών δανείων περί τής όποιας 
έκτενώς ώμιλήσαμεν είς τήν Γενικήν 
Συνέλευσιν. "Η μείωσις αΰτη θά γί- 
νη οΐκοθεν ύπό τής ύπηρεσΐας τής 
Τραπέζης.

3) Διά τήν παράτασιν τού χρόνου 
έξοφλήσεως τών ενυπόθηκων στεγα- 
στικών δανείων άπό 20 είς 25 έτη, 
καί τής εντεύθεν μειώσεως τών μη
νιαίων /κρατήσεων ιάπαιτεΐται ή υπο
βολή, παρ’ έικάστου ενδιαφερομένου, 
αίτήσεως είς τήν Δ)νσιν Προσωπι
κού (Υπηρεσίαν Οίικον. Ζητημάτων) 
καί έν συνεχεία υπογραφή Συμβο
λαιογραφικής Πράξεως λόγφ τροπο
πο ιήσεως όρου Συμβολαίου.

Τά έξοδα τής πράξεως ταύτης α
νέρχονται είς δρχ. 250 - 300.

Πρός κατατοπισμόν τών ενδιαφε
ρομένων σημειοϋται ότι ή μείωσις 
διά ποσόν δανείου π.χ. 100.000 
ανέρχεται είς δρχ. 75 μηνιαίως. 
’Ανάλογος είναι ή μείωσις δΓ οίον- 
δήποτε δάνειον.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΕΦΕΤ

Τήν παρελθοΰσαν Πέμπτην έ- 
πραγματοποιήθη εις τό ανοικτόν 
Γυμναστήριον τής Τραπέζης συγ- 
κέντρωσις κατά τήν διάρκειαν τής 
όποιας ώμίλησε ή Καθηγήτρια 
Ρυθμικής Γυμναστικής κ. "Ελένη 
Κεφάλου — Χάρς μέ θέμα:

«ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ»
Μετά τό πέρας τής ομιλίας έ- 

πηκολούθησαν επιδείξεις ρυθμικής 
Γυμναστικής παρά τών μαθητριών 
τής κ. Έ. Χόρς, καιταχειροκροτη- 
θεϊσαί'.

Κατά τήν ανωτέρω έκδήλωσιν 
παρέστησαν πλεΐστοι γονείς καί 
συγγενείς τών μαθητριών καθώς 
καί επίλεκτοι συνάδελφοι, οϊτινες 
μετά τό πέρας τής εορτής συνε- 
χάρηΐσαν θερμότατα τόσον την εκ
λεκτήν Καθηγήτριαν, όσον καί τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον τής ΕΦΕΤ 
διά τήν όλην των προσπάθειαν είς 
τόν τομέα τής άσκήσεως καί διια- 
πλάσεω,ς τών νεαρών βλαστών τής 
συναδελφικής μας οικογένειας.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΕΜΠΟΡ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ 
ΑΠΟΧΠΡΗΣΙΝ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π,Ν,Ο,

Σοβαρό επεισόδιο έδημιουργήθη κατά τήν διάρκεια τού 15ου Γίαν- 
ναυτικοϋ Συνεδρίου, τό όποιο ώργάνωσε ή ΠΝΟ στον Πειραιά, μεταξύ τού 
Γ εν. Γ.ραμματέως τής ΓΣΕΕ καί τού υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. 
Μπίρη. Συγικεκριμμένα κατά τή διάρκεια τής ομιλίας του, ό ,κ. Φ. Μα
κρής άνεφέρθη· στους «αγώνες» του ύπέρ τής εργατικής τάξεως πού δέν 
αναγνωρίζονται σήμερα άπό τούς «καπήλους τής Δημοκρατίας» καί έζή- 
τησε άπό τόν κ. Μπίρη νά μεταφέρη στην κυβέρνησι τις ανησυχίες τής 
τάξεως γιά τά όσα λέγονται περί έκδημοκρατικοποιήσεως τοΰ κινήματος. 
Στο σημείο αυτό ό κ. υπουργός άπεχώρησε όργισμένος άπ’ τό συνέδριο, 
ακολουθούμενος άπό τό γεν. γραμματέα τοΰ υπουργείου καί τούς αρμο
δίους διευθυντάς του. ’Αποχώρησαν επίσης πολλοί σύνεδροι οϊ όποιοι, άπε- 
δσκίμαζαν τόν ικ. Μακρήν. Παρ’ όλα αύτά, ό ,κ. Μακρής συνέχισε τήν ομι
λία του, ύπό τήν ανοχή τού γεν.γραμματέως τής ΠΝΟ κ. Πετρουλή, φίλου 
καί συνεργάτου του.

’Αργότερα ό κ. Μπίρης προέβη στις ακόλουθες δηλώσεις:
«Δέν δεχόμεθα μαθήματα αξιοπρέπειας καί αγωγής καί ιδίως άπό τόν 

κ. Μακρήν. Έάν ή διοίκησις τής ΠΝΟ δέν διαχωρίση τίς ευθύνες της άπό 
τόν κ. Μάκρη, σιύδείς άξιωματικός τοΰ υπουργείου θά παρακολούθηση; τάς 
έργασίας τού συνεδρίου».

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΠΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ί15„

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 
Μεγάλη συμμετοχή εργατοϋπαλλήλων

Στις 8 Μαΐου πραγματοποιήθηκε ή Έργατοϋπαλληλική συγκέντρω- 
σι γιά τόν εορτασμό τής πρωτομαγιάς στην πλατεία Δηιμαρχίας. Στην 
συγκέντρωση πού είχε όρισθεϊ γιά τίς οκτώ τό βράδυ, πήραν μέρος χι
λιάδες εργατοϋπάλληλοι τών ’Αθηνών καί τού Πειραιώς, οί όποιοι διεκή- 
ρυξαν τήν άπόφασί τους γιά βελτίωσι τών συνθηκών ζωής τους.

Πρός τούς συγκεντρωθέντας ώ-μίλησεν πρώτος ό κ. Χρ. Τσεσμελής, τής 
Συντονιστικής Επιτροπής τών Οικοδόμων καί έν συνεχεία τόν -λόγο έλαβε 
ό κύριος ομιλητής κ:. Όρ. Χατζή,βασιλείου, ό όποιος καί ανέλυσε τίς οικο
νομικές διεκδικήσεις τών εργαζομένων καί τό μεγάλο θέμα τοΰ εκδημοκρα
τισμού τοΰ συνδικαλιστικού κινήματος στη χώρα μας. ’Ιδιαιτέρως ό κ. 
Χατζηβασιλείου έστηλίτευσε τή σημερινή ηγεσία τής Γ.Σ.Ε.Ε. καί έζή- 
τησεν έξ ονόματος τών έργατοΰπαλλήλων, τήν ταχυτάτην ικαθαίρεσί της. 
Συνεχίζων, ό άμιλητής άνέφερ/ε 'ότι ό αριθμός τών συνεργαζομένων έργατο- 
ϋπαλλη,λικών οργανώσεων έχει ήδη άνέλθει είς 320 και ότι συνεχώς πρα
γματοποιούνται καί νέες προσχωρήσεις σωματείων καί όργανώσεω. Κατα- 
λήγων, άνέγνωσε τό ψήφισμα τής συγκεντρώσεως διά τοΰ όποιου καί έτέ- 
θησαν προ τών επισήμων, τά άπολύτωις δίκαια αιτήματα τών εργαζομένων.

Μετά τόν ικ. Χατζηβασιλείου, τόν λόγο έλαβε ό πρόεδρος τού Σωμα
τείου τών ’Ηθοποιών ικ. Βασ. Μεσολογγίτης ό όποιος /καί άνεφέρθη διά 
μακρών στο Κυπριακό θέμα, διακοπτόμενος συνεχώς από τάς ενθουσιώ
δεις επευφημίας καί χειροκροτήματα τών παρευρισκομένων.

Τελευταίος άπηύθυνε χαιρετισμόν πρός τήν συγκέντρωσι ό κ. Άν, 
Γυφτάκης, Πρόεδρος τής Ένώσεως Σιδηροδρομικών Νοτίου Ελλάδος καί 
ή συγκέντρωσι μετά τήν άνάγνωσι σχετικού ψηφίσματος έληξε μέσα σε 
ατμόσφαιρα άγωνιστικοΰ ένθουσιασμού καί έργατοϋπαλληλικής άληλλεγ- 
γύης.

Η συγκρότησις ίίς σώμα τοΰ νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ 
Συνδέσμου ΙπγάοΣος Προσωπικού ΕΤΕ


