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ΠΡΟΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΟ
ΣΑΛΠΙΣΜΑ

Ή φετεινή επέτειος τής πρωτομαγιάτικης εξέγερ
σης τοΰ Σικάγου καί ή Ιερή Παρακαταθήκη των μαρ
τύρων της, βρίσκουν τούς εργάτες τής χειρός καί 
τοΰ πνεύματος νάχουν κάμει παγκόσμια, αλλά καί 
μέσα στον Ελληνικό Εθνικό χώρο, αξιοσημείωτα 
βήματα προς τα εμπρός. Τά βήματα αύτά αφορούν 
στόν πολλαπλασιασμό των μέσων παραγωγής καί 
στην αΰξησι των ειδών κατανάλωσης. Με τόν μόχθο 
τους, με τόν I,δ ρώτα τους καί μέ τό αιμα τους οι ερ
γάτες, οί υπάλληλοι, οί διανοούμενοι, υπερκάλυψαν 
τις καταστροφές τοΰ πολέμου καί σέ παγκόσμια κλί
μακα έπαγρυπνοΰν στην ανατροπή τοΰ πυρηνοπόλε
μου, τόν όποιον τό αδηφάγο κεφάλαιο μεθοδικά ετοι
μάζει διά νά έξαφανισθοΰν άπό τόν πλανήτη μας όχι 
μόνον τά 20χρονα δημιουργήματα τής εργασίας αλλά 
καί αύτή αΰτη ή ζωή. Μέσα σ’ αύτήν την πολεμική 
προπαρασκευή οί δημιουργοί τών αγαθών καί τής εύη- 
μερίας άναδείχτηκαν οί ασφαλέστεροι καί οί καλύτε
ροι ύπερασπισταί τής παγκόσμιας ειρήνης.

* *
*

Στή χώρα μας οί θεμελιωτές καί ο ί χτίστες τής 
οικονομικής μας ανόρθωσης, έκτος άπό τήν κατάκτη- 
ση τής ειρήνης μέσα στά παγκόσμια πλαίσια, κέρδι
σαν, τόν τωρινό χρόνο, καί τήν μάχη τής Δημοκρα
τικής ’Αλλαγής. Ή συμβολή των στήν εκλογική μά
χη, ή οποία έδωκε τό θανάσιμο χτύπημα στήν άντερ- 
γατική οκταετία, ήταν εκ τών ών ούκ άνευ. Μά δέν άρ- 
κεϊ μόνον αύτό.

Ή πρωτομαγιά τοΰ 1964 σαλπίζει στους Έλλη
νες εργαζομένους τήν πάση θυσία διατήρησι καί άξιο- 
ποίησι προς όφελος των, πού σέ τελευταία άνάλυση 
θά καταλήξη καί στο εθνικό συμφέρον, τής δημοκρα
τικής νίκης τοΰ Φλεβάρη-’Από τά λόγια τώνπολιτικών 
άρχηγών νά περάσουν στά έργα-Νάχουμε δε υπ ό- 
ψιν μας ότι δέν μποροΰμε νά όμιλοΰμε περί ολοκλη
ρωμένης δημοκρατικής νίκης, αν αύτή δέν έπεκταθή 
καί στά έργατοϋπαλληλικά συνδικάτα.

’Άν δέν γίνη συνείδηση καί συνέχεια πράξη, ότι ή 
ήγεσία τής ΓΣΕΕ καί τών εργατικών κέντρων πρέπει 
νά περάσουν στούς πραγματικούς εκπροσώπους των, 
τότε άργά ή γρήγορα ή νίκη τής Δημοκρατίας θά κα
ταλήξη σέ μιά μεγάλη καταστροφή καί στήν αύτόμα- 
τη άναζωντάνεψη τοΰ κατατροπωθέντος πολιτικού 
νεοφασισμού. ’Άν θέλουμε ή Πρωτομαγιά μας ναναι 
σύμφωνη μέ τήν'άπολογία τοΰ Σπίς, θά πρέπει όλοι 
μαζί νά γκρεμίσουμε τούς έργατοπροδότας τής όδοΰ 
Πατησίων καί ’Αγησιλάου καί κάθε Μάκρη—θεοδω
ρ ική σφηκοφωλιά. Πρώτο βήμα σ’ αύτή τήν κατεύ
θυνση θάναι ή επαναφορά σέ ισχύ τοΰ Ν. 986)46 καί 
μετά γνήσιες ελεύθερες άνεπηρέαστες έκλογές. Ή επι
τυχής έκβασι τών λοιπών διεκδικήσεων οπωσδήποτε 
έξαρτάται άπό τις άνωτέρω προϋποθέσεις.

Ή φετεινή πρωτομαγιά βρίσκει άπό τήν μιά με
ριά τήν άποδιογανωμένη μεγάλη Τραπεζοϋπαλληλι
κή οικογένεια νά καμαρώνη άπό μακρυά τά δισεκα
τομμύρια τοΰ μόχθου της καί άπό τήν άλλη τους συ
νασπισμένους τραπεζίτες νά καταχωνιάζουν τα δισε
κατομμύρια αύτά σέ ποικιλώνυμα άποθεματικα, σε 
πρώτα καί δεύτερα ύπερμερίσματα, σέ άδιερεύνητους 
λογαριασμούς οί όποιοι στούς ’Ισολογισμούς έπέχουν 
θέσι μυστικών κονδυλίων, καινά άρνοΰνται επίμονα, 
έν όνόματι τής οικονομικής ύγείας, καί τήν παραμι
κρή αΰξησι σέ κείνους πού ή στερνή πνοή τους έπύρ- 
γωσε καί καλλιμαρμαροποίησε τά Τραπεζιτικά 'Ιδρύ
ματα.

Πρωτομαγιάτικο σάλπισμα γιά τούς Τραπεζοϋπαλ- 
λήλους είναι ν’ άφίσουν τις χωριστικές τάσεις, άπόρ- 
ροια συνδικαλιστικού σωβινισμού, νά ξεζαλιστούν 
άπό τόν ίλιγγο πού τούς προξενεί ή ιδιοποιησις απο 
τούς έργοδότας τοΰ ιδρώτα των, καί ν’άναβ ιώσουν τήν 
όργάνωσί των, τήν ΟΤΟΕ, νά σηκώσουν τήν σημαία 
της καί νά κινήσουν τό τείχος τών συνάδελφων μας, 
εναντίον τών Τραπεζιτών, τοποθετούμενοι επί κεφα
λής τής πανελλήνιας κινητοποίησης γιά τήν γενική αϋ- 
ξησι τών μισθών καί τοΰ μεροκάματου κατά 20-30 ο)ο!

Μόνο δίδοντας καί κερδίζοντας τήν πάρα - πάνω 
μάχη θάχουν γίνη τιμηταί τών Πάρσανς και Φισερ.

Ή φετεινή Πρωτομαγιά βρίσκει τό προσωπικό 
τής ’Εθνικής Τραπέζης νά κλαίη τή μοίρα του, σκυμ
μένο στά ποικιλώνυμα λογιστικά κατάστιχα, νά άνα- 
πνέη τόν μολυσμένο άέρα τών εις άρίστην έμφάνισιν 
καταστημάτων, περιμένοντας τό μέσο και το τέλος 
κάθε μήνα γιά νά πάρη λίγα ψίχουλα άπό τό πλού
σιο τραπέζι ποϋχει στρώσει.

Μάταια περιμένει, τρία ολόκληρα χρόνια, να δη 
τό φώς ό δημοκρατικός οργανισμός ύπηρεσίας, πού 
επί οκταετίαν ό εργοδότης καταστρώνει καί μελετά 

(Συνέχεια εις τήν 2αν σελίδα)

ΚΙΝΗΊΟΠΟΙΗίΕΙί 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

ΑΠΟΦΑίΙΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΕΡΓ ΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΟΡΓ ΑΝΩΣΕΩΝΊΙί,

Ζωηρά ή κίνησις γιά τόν έ- 
ορτασμό τής έφετεινής πρωτομα- 
γιάς. Συγκεκριμένα τήν 1)5)64 
άπήργησαν ή έπραγματοποίησαν 
στάσεις εργασίας οί περισσότε
ροι έργατοϋπαλληλ ι κοί κλάδοι, 
ενώ ό επίσημος έορτασμός, λό
γω συμπτώσεως τής πρωτομα- 
γιάς μέ τήν Μεγ. Παρασκευή, με- 
τετέθη γιά τήν 8)5)64, μέ συγ- 
κέντρωσιν τών έργαζομένων εις 
τήν πλατείαν Δημαρχίας, τήν 8

Σχετικώς, αί συνεργαζόμεναι 
έργατοϋπαλληλ ι καί οργανώσεις 
«1 1 5», έξέδωσαν τήν ακόλουθο 
προκήρυξι.

«Συνάδελφοι εργατοϋπάλληλοι,
Ή μεγάλη Διεθνής ημέρα τής 

Εργατικής Πρωτομαγιάς, ή η
μέρα τής διεθνούς άλληλεγγύης 
τών έργαζομένων όλου τού κό
σμου έφθασε. Ή Πρωτομαγιά τοΰ 
1964 βρίσκει τήν Παγκόσμια 
έργατική τάξι σέ μιά ανοδική 
άγων ι στ ική πορεία γιά τήν Ει
ρήνη, τή Δημοκρατία, τήν ’Εθνι
κή ανεξαρτησία. Ή έργατική τά- 
ξις έχει γίνει σήμερα ή πιο άπσ- 
φασιστική δΰναμις, ή κυρία δύ- 
ναμις πού κινεί προς τά έμπρός 
τήν ιστορική καί αλματώδη έξέ- 
λιξιν τής άνθρωπότητος.

‘Η ’Εκτελεστική ’Επιτροπή τών 
συνεργαζομένων έργατοϋπαλλη- 
λικών οργανώσεων «11 5» άπεφά-

Είς τόν Ελληνικόν συνδικαλι
στικόν χώρον ή Πρωτομαγιά τού 
1964 βρίσκει τήν έργατική τάξι 
σέ αγωνιστική έξαρσι, άποφασι- 
σμένην νά έπιτύχη τήν άποκατά- 
στασιν τής δι,μοκρατικής τάξεως 
καί όμαλότητος στά Συνδικάτου

Οί παράνομοι τής ΓΣΕΕ, σέ 
μιά απελπισμένη τους προσπά
θεια, έπικαλούνται τήν βοήθεια 
τών ξένων παραγόντων, διά νά 
σωθούν οστό τόν βέβαιον άψανι- 
σμόν των καί ρίχνουν άπό τά 
παρασκήνια γέφυρες έπικοινωνί- 
ας προς τήν Κυβέρνησιν. Τά χιό
νια όμως τής βίας καί τής νο
θείας έλυωσαν καί τό ορμητικό 
ποτάμι τοΰ έκδημοκρατισμοΰ ο
λοένα φουσκώνει γιά νά τούς πα- 
ρασύρη, τούς Μακρήδες, στόν ο
ριστικά καταποντισμό τους. 
Συνάδελφοι,

‘Οδοιπορήσαμε μαζί στή μεγα
λειώδη, στήν ασύγκριτη στή μα
χητική πορεία τών 100.000 έρ
γαζομένων τής 6.4.64 καί δια
δηλώσαμε τήν πίστι μας διά τά 
συνδικαλιστικά ιδεώδη καί τήν 
άπαίτησί μας γιά άμεσο έκδη- 
μοκρατισμό τοΰ συν ι δκαλ ι στ ι κοΰ 
κινήματος.

’Ελάτε πάλι μαζί μας νά δια
κηρύξουμε ΣΤΙΣ 8 ΜΑ·I-ΟΥ 
ΣΤΙΣ 8 ΤΟ ΒΡΑΔΥ, ΗΜΕΡΑ 
ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ, 
ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙ-
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Ή έφετεινη Πρωτομαγιά πρέπει νά 

γίνη άφετηρία γιά τήν έπίλνοι τών 

φλεγόντων ζητημάτων πού άπασχο- 

λοΰν τό προσωπιιιό τής Έ8ν. Τραπέζης
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σισεν όπως ή έφετεινή Πρωτομα
γιά έορτασθή πανηγυρικά μετά 
τήν νίκην τής Δημοκρατίας είς 
τάς 16.2.64 καί τήν συντριβή 
τών άντεργατικών καί αντιλαϊ
κών δυνάμεων τοΰ πρώην πολιτι
κού καθεστώτος. ΕΤΣΙ ΑΠΕΦΑ- 
ΣΙΣΕΝ ΟΠΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟ- 
ΠΟΙΗΘΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΩΤΟΜΑ
ΓΙΑΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΓ- 
ΚΕΝΤΡΩΣ IΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑ
ΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΙΌΥ ΚΑΙ ΩΡΑΝ 
8 Μ.Μ. ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑΝ 
ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΑΙ ΔΕ ΑΠΕΡΠ- 
ΑΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΗΝ 
1ΗΝ ΜΑ ΙΌΥ 1964. 
Συνάδελφοι,

Μέσα στις γενικές συνθήκες 
τής άνόδου τοΰ παγκοσμίου έρ- 
γατικοΰ κινήματος, τών έκπλη- 
κτικών τεχνικών εξελίξεων καί 
τών γιγαντιαίων καταχτήσεων 
τής άνθρωπότητος, διαπιστώνε
ται ότι είς τήν χώραν μας οί έρ- 
γαζόμενοι δέν έλαβον άκόμη τό 
σωστό μερίδιον, τό όποιον δικαι
ούνται άπό τήν παραγωγικήν των 
έργασία καί ακόμη πολύ απέχουν 
νά είναι μέτοχοι μιάς δικά ί ας κα
τανομής τού έθνικοΰ είσοδημα- 
τος.

’Έτσι οί μισθοί καί τά ημε
ρομίσθια σέ σχέσι μέ τόν τιμάρι
θμο καί τό κόστος ζωής άπέχουν 
κατά πολύ άπό τήν πραγματι
κότητα, ένώ οί προστατευτικές 
διατάξεις τής έργατικής νομοθε
σίας κατάφωρα παραβιάζονται 
άπό τούς έργοδότας.

Στις μεγάλες κεφαλαιοκρατι
κές καί ξένες ’Επιχειρήσεις 
(Κρεμαστά ’Αχελώου, Ελληνικά 
Ναυπηγεία κλπ.) παρεμποδίζε
ται κρυφά καί διώκεται φανεροί 
ή συνδικαλιστική δραστηριότηα 
τών έργατών.

Έν τώ μεταξύ οί άνεργοι πλη
θαίνουν καί άπελπισμένοι παίρ
νουν τόν δρόμο τοΰ έκπατρισμοΰ 
καί τής μεταναστεύσεως.

ΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣ I, ΟΤΙ Ε1- 
ΜΕΘΑ ΕΤΟΙΜΟΙ Ν’ ΑΠΟΛΥ
ΘΟΥΜΕ ΣΕ ΣΚΛΗΡΟΥΣ Α- 
ΠΕΡΓΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΕΑΝ 
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣ I Σ ΔΕΝ ΔΩΣΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑ
ΤΩΘΙ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ:

—Αΰξησι τών μισθών καί τών 
ημερομισθίων κατά 20% καί τών 
συντάξεων κατά 30%.

—Πλήρη άπασχόλησιν μέ τό 
άνοιγμα καινούργιων παραγωγι
κών έργων καί βελτίωσι τών 
προϋποθέσεων διά έπιδότη,σι 
τών άνεργων.

:—Έπέκτασι τού κανονισμού 
βαρέων καί ανθυγιεινών έπαγ- 
γελμάτων καί είς άλλους κλά
δους, δίχως τήν έπιβάρυνσιν νέου 
άσφαλίστρου διά τούς έργαζομέ- 
νους.

—Κατάργησι τού ΝΙ. 3239 
καί καθιέρωσι ενός έλευθέρου 
θεσμού Συλλογικών διαπραγμα
τεύσεων.
—Κατάργησι όλων τών άντερ

γατικών Νόμων καί Ψηφισμάτων.
,—’Ίση αμοιβή γιά ίση έργα

σία στις γυναίκες καί προστα
σία τής μητρότητας.

—Κατάργησι τοΰ ημερομισθί
ου υπέρ τής έργατικής εστίας 
καί οριστική κατάργησι τής 
χρη ματοδοτήσεως τών Μακρή- 
δών.

Επτάωρη έργασία στις Βιο
μηχανικές έργασίες καί έξάωρη 
γιά τά έναλασσόμενα συνεργεία 
(βάρδιες).

—Εξάωρη έργασία στούς έρ- 
γαζομένους νέους καί νέες.

I—Αυστηρά έφαρμογή τής έρ
γατικής νομοθεσίας.

—Πλήρη κατοχύρωσι καί δια- 
σφάλισι τής κλαδικής καί έπι- 
κουρικής άσφαλίσεως.

Πραγματικές συνδικαλιστικές 
έλευθερίες καί κατάργησι τοΰ 
συνδικαλιστικού τμήματος τής Γ.
(Συνέχεια είς τήν 2αν σελ.)

ΕΤΕ0ΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ
ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ ΤΑ 
ΠΛΕΟΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Αϋξηοις αποδοχών - ένιαίον ΰράριον 
15)ρον άδιίας-άντιυπαλληλικοί νόμοι

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

Τό πρωΐ τής 14ης ’Απριλίου συν
ήλθε τό Ε.Σ, τής ‘Ομοσπονδίας ,μας 
(Ο.Τ.Ο.Ε.), όμού μέ τούς Προέ
δρους τών Σ υλλόγων - μελών (άρθρον 
21 Καταστατικού) καί καθώρισε τά 
πλέον επείγοντα έικ τών αιτημάτων 
τού Κλάδου, τά όποια θά έθετε ενώ
πιον τοΰ κ. Υπουργού ’Εργασίας.

"Ας ση,μειωθή: ότι ό ικ. Υπουρ
γός ’Εργασίας καί οί κυριώτεροι 
Κυβερνητικοί παράγοντες έχουν κα- 
τατοπισθή άρμοδίως έπι τών ζητη
μάτων μας, ή δε συνάντηισις μετά 
τοΰ κ. Υπουργού θά είχε τόν σκο
πόν τής συζητή,σεως διά τήν έπίλυ- 
σίν των.

Τά καθόρισθέντα αιτήματα είναι 
τά ακόλουθα:

1. Αϋξησις 'κατά 20% τών κατα
βαλλόμενων άττοδοχών.

2. Καταβολή τοΰ 1 δθήμέρου ά
δειας είς τό άκέρα,ιον, δεδομένου ότι 
αί Τράπεζα! έχουν απόλυτον προς 
τούτο δυνατότητα.

3. Καθιέρωσης νομοθετικώς τοΰ ώ- 
ραρίου είς 39 ώρας έβδοιμαδιαίως 
καθ' άττασαν τήν χώραν καί διά συ
νεχούς μόνον πρωινής εργασίας.

4. ιΚατάργησις τοΰ Ν. 1943)51 
περί κρατήσεως τών ημερομισθίων α
περγίας, ώς άπαρχή ίκαταργήσεως 
τών άντιτραπεζοϋπαλληλ ικών νόμων.

5. Έπέκτασι ς τής προβλεπομένης 
υπό τοΰ Ν. 1803)51 προστασίας 
τών συνδικαλιστικών στελεχών και 
είς τάς Τραπέζας 1 Ελλάδος, ’Αγρο
τικήν και ’Εθνικήν, ώς καί δΤ ά
παντα τά μέλη τών Διοικ. Συμβου
λίων.

Ή αναμενόμενη, διά τήν ιδίαν ή
μερον συνάντησις μέ τόν κ. Υπουρ
γόν δέν έπραγ ματοπο ιήθη λόγφ ά - 
σβενείας του. Νέα τοιαύτη, διά την 
24ην ’Απριλίου δέν έπραγ ματοπο ι- 
ήθη ιμέ συναίνεσιν τοΰ Ε.Σ., επειδή 
ό διατιθέμενος τότε παρά τοΰ κ. Ύ- 
ποργοΰ χρόνος ήτο ανεπαρκέστατος 
διά τήν συζήτησιν τών βέμάτων.

Τά αποτελέσματα τής όρισθείσης 
νέ<χς (τρίτης) συναντήσεως διά τήν 
29ην ’Απριλίου θά γράΦωμεν, έφ' 
όσον υπάρξουν, είς έτερον στήλην.

Είναι άνακριβί]
Τά δήμοσιευθέντα είς τήν καθ,ης 

μερινήν εφημερίδα «Βήμα» περί δή
θεν περιορισίμοΰ τοΰ αιτήματος τής 
‘Ομοσπονδίας δι’ αΰξησιν τών άπο
δοχών είς 12%, δι’ έπεκτάσεως τής 
άποφάσεως περί κ,ατωτάτων ορίων, 
και άποδιιδόμενα είς δηλώσεις τοΰ 
Προέδρου κ. Γεωργ. Μαντέλλου είναι 
τελείως αναληθή.

Τό συνέδριον 
της Ο.Τ.Ο.Ε.

Παραλλήλως γίνονται παρά τοΰ 
Προεδρείου τοΰ Ε.Σ. τής Ο.Τ.Ο.Ε. 
αί έργασία ι διά τήν σύγκλησην τοΰ 
Γ' Κλαδικού Συνεδρίου τής ‘Ομο-

ΕΠΙΙΗΜΟί 
ΤΙΡΟΣΧΩΡΗΙΙΙ 

ΕίΣ Τ ΑΙ “115

Πληροφορούμενα θετικώτα- 
τα δτι τά Διοικητικά Συμβούλια 
τών Συλλόγων Υπαλλήλων Εμ
πορικής Τραπέζης τής Ελλάδος 
καί Ίονικής — Λαϊκής Τραπέ
ζης άπεφάσισαν τήν επίσημον 
προσχώρησίν των είς τήν συνερ
γασίαν τών «115».

Καθ’ άς, επίσης, έχομεν θε- 
τικάς πληροφορίας, εντός τών ή- 
μερών πρόκειται ν’ ανακοινω
θούν α ί προσχωρήσεις καί άλ
λων Τραπεζοϋπαλληλικών Συλ
λόγων.

σπονδές πρός άνάδειξιν, κυρίως, 
τής νέας Ηγεσίας τοΰ Κλάδου. Τού
το έχει καταστή έπιτακτικώς άναγ- 
καΐον άπό τοΰ παρελθόντος ’Οκτω
βρίου, μετά τήν παραίτησιν τοΰ 
Προέδρου καί νϋν Βουλευτοΰ κ. . Ί. 
’Αλευρά καί τάς μεταβολάς είς τά 
περισσότερα Δ.Σ.. τών Συλλόγων 
μετά τάς αρχαιρεσίας τοΰ α’ τριμή
νου 1 964.

’Επειδή έκ τής διαμορφώσεως τής 
νέας Ηγεσίας, τερματίζεται μία έκ- 
κρεμότης και είναι φυσικόν νά δοθή 
νέα δύναμι,ς είς τήν προβολήν τών 
ζητημάτων τοΰ κλάδου, πρέπει οί 
Σύλλογοι νά καταβάλουν κάθε φιλό
τιμη προσπάθεια διά την ταχύτερη 
σύγκληση καί πληρέστερη, διεξαγωγή 
τής έργασίας τοΰ Συνεδρίου μέ τά 
παραγωγ ικώτερα καί ώφελιμώτερα 
διά τόν 'κλάδον μας αποτελέσματα.

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Ή διαδοχή

Ή εϊδησις περί άναθέσεως 
τής Διοικήσεως τής Τραπέζης 
εις τον σημερινόν 'Υπουργόν 
Συντονισμού, έγέμισε τό Προ
σωπικόν της μ έ αισιοδοξία. 
Διότι τερματίζεται πρώτον, ή ε
πικίνδυνος έκκρεμότης περίτήν 
διοίκησιν τής Τραπέζης, ή α
παράδεκτος διατήρησις τοΰ πη
δαλίου αυτής είς χεϊρας ενός 
καταδικασθέντος παρελθόντος 
καί, άκόμη περισσότερον, αί ε
ξωφρενικοί σκέψεις περί δικε
φάλου ήγεσίας της. Τουναντίον 
ή άνάθεσις τής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης είς τόν πρώτον έπι- 
τυχόντα πολιτικόν άνδρα τής 
Κυβερνήσεως καί τόν κορυφαΐ- 
ον έκ τών Υπουργών της, φανε
ρώνει τήν σημασίαν τήν οποίαν 
δίδει αυτή εις τήν Εθνικήν 
Τράπεζαν διά τήν πραγματοποί
ηση» τοΰ Κυβερνητικού έργου. 
Σαφώς άλλωστε τούτο έδηλώθη 
καί άπό τόν ίδιον τόν Πρωθυ
πουργόν. Περαιτέρω ή άκεραιό- 
της χαρακτήρας τοΰ κ. Γ. Μαύ
ρου ώς πολιτικού άνδρός, ή ε
πιστημονική του κατάρτισι, ό 
πλούτος γνώσεων, ή πολύ
πλευρος πείρα του καί τό είς εθ
νικήν καί διεθνή κλίμακα προ
σωπικόν του κύρος άποτελούν 
τάς καλλιτέρας εγγυήσεις διά 
τήν πρόοδον τής Τραπέζης. Ή 
προσήλωσίς του έξ άλλου είς 
τάς υγιείς άρχάς τής δικαιοσύ
νης, τής ελευθερίας και άξιο- 
πρεπείας τοΰ πολίτου, είδικώ- 
τερα αί έπανειλημμένως έκδη- 
λωθεϊσαι άντιλήψεις του ώς 
πρός τόν εργαζόμενον άνθρωπον 
καί προ παντός ή πλήρης γνώ- 
σις τής επί ένδεκα έτη άδικου 
μεταχειρίσεως τοΰ Προσωπικού 
τής Τραπέζης και τού δικαίου 
τών διεξαχθέντων ύ π’ αύτοΰ 
άγώνων, άποτελοΰν εύλογους 
βάσεις αισιοδοξίας τών έργαζο
μένων εις τήν Εθνικήν Τράπε
ζαν. Ή Συλλογική Ήγεσία έκ- 
φράζουσα τά αισθήματα ταΰτα 
τοΰ Προσωπικού, δηλώνει εις 
τόν υποψήφιον Διοικητήν τοΰ 
'Ιδρύματος, δτι θά έχη τήν πλή
ρη συμπαράστασίν της εις τό 
δύσκολον έργον του, βεβαία ού-



σα, δτι έκ τής άμεσου και ει
λικρινούς ταύτης συνεργασίας 
θά ευρουν την λυσιν των τά, 
σκοπίμως λαβόντα πολύπλοκον 
μορφήν, ζητήματα τοΰ Προσω
πικού.

Δεν πρέπει όμως νά άγνοη- 
θή και ή έπίδρασις διά τήν έ- 
ξέλιξιν αυτήν, τήν οποίαν ή- 
σκησε ή άκαμπτος καί ήθική 
στάσις τού 'Υπυδιοικητοΰ κ. 
Ίω. Παρασκευοπούλου. Οϋτος 
έπροτίμησε νά θυσιάση τό καθ’ 
δλα φυσικόν του δικαίωμα εις 
τήν διαδοχήν τής Διοικήσεως 
τής Τραπέζης, παρά νά το ά- 
σκήση υπό συνθήκας καί δρους 
οί όποιοι θά κατεβίβαζον τό ε
πίπεδον καί θά έμείωναν τό κΰ 
ρος τοΰ λειτουργήματος τού 
Διοικητοΰ τής Τραπέζης. Συ
ναισθανόμενος πλήρως τάς εύ- 
θύνας καί τήν άποστολήν του, 
έστάθη άξιος πρός τήν ιστορίαν 
του εις τήν Τράπεζαν καί έδω
σε παράδειγμα πρός μίμησιν 
καί πρός τούς συναδέλφους λει
τουργούς τής Τραπέζης, άλλα 
καί πρός πάντα άναλαμβάνον- 
τα δημοσίας εύθύνας άνδρα.

«Έπιχείριιοις υγεία»
Μέ τον ανωτέρω τίτλον, δη

μοσιεύεται εις ήμερησίαν απο
γευματινήν εφημερίδα μ έ δημο
κρατικός μάλιστα άρχάς και εΰ- 
ρυτάτην κυκλοφορίαν, σειρά άρ
θρων συνεργάτου της, ιατρού, 
μέ σκοπόν, ως άρχικώς έτέθη, 
τήν συμβολήν είς τήν έξυγίαν- 
σιν τής Κοινωνικής περιθάλψε- 
ως. Άφοΰ ό Ιπιστημονικός ού- 
τος συνεργάτης τής εφημερίδας 
έταξίδευσεν είς τάς σοσιαλιστι
κός χώρας καί έδωσε διά σειράς 
προηγηθέντων άρθρων εικόνα 
τής εις τάς χώρας εκείνας παρε
χόμενης περιθ’άλ'ψεως, άρίστης 
ώς τήν παρουσίασεν-καί δεν έ- 
χομεν λόγους ν’ αμφιβάλλω μεν 
δι’ αυτό - είς τά έν συνεχεία ά'ρ- 
θρα του, άναφορικως μέ τήν πε- 
ρίθαλφιν είς τήν χώραν μας, ευ
ρίσκει ως βασικήν αΐτίανκακοδαι- 
μονίας της...... (ά'κουσον, ακόυ
σαν) τά Κλαδικά Ταμεία 'Υγεί
ας! *Η γνώμη του θά ήταν άνε 
κτή ως ελεύθερη γνώμη, μία κον
τά στις τόσες ά'λλες των αντιπά
λων τής κλαδικής άσφαλίσεως. 
’Αλλά ή χρησιμοποίησις αναλη
θείων πρός δημιουργίαν εντυπώ
σεων είναι απαράδεκτη καί δέν 
άνταποκρίνεται ούτε πρός τό κύ
ρος τής εφημερίδας, ούτε πρός 
τό ηθικόν ύψος τ ό όποιον πρέ
πει νά έχη έ'νας επιστήμων. Ά- 
βασανίστως γράφεται δτι τά Τα
μεία Υγείας υπάρχουν όχι διά 
νά περιθάλπουν τούς εργαζομέ
νους ήσφαλισμένους, αλλά πρός 
τό συμφέρον τής στρατιάς των 
πολιτικών φίλων των ιθυνόντων, 
οΐ όποιοι διορίζονται είς τάς διοι
κήσεις των, ανέρχονται είς 2.5οο 
περίπου καί αντιδρούν είς τήν 
συγχώνευσίν των εις ένα φορέα
διότι...... θά χάσουν τις θέσεις
τους. Τονίζομεν κατ’ επανάλη
ψην μάλιστα, δτι είς τά Τραπε
ζοϋπαλληλικά Ταμεία Υγείας αί 
διοικήσεις εκλέγονται (Ελλάδος, 
Εθνικής, ’Αθηνών, ’Αγροτικής) 
έξ ολοκλήρου υπό καί εξ αυτών 
τούτων τών ήσφαλισμένων. Των 
λοιπών (Εμπορικής, Ίονικής— 
Λαϊκής) απαρτίζονται από εκ
προσώπους τής Τραπέζης καί 
τών ήσφαλισμένων καί ένα εκ
πρόσωπον τοΰ ’Υπουργείου. ’Ε
νώ κατά τήν αντίληψην τοΰ άρ- 
θρογράφου οί «εγκάθετοι» πα
ρουσιάζονται εξήντα. ’Εξ άλλου 
τό διοικητικόν προσωπικόν άπο- 
τελεΐται κυρίως εξ άποσπασμέ- 
νων Τραπεζ. υπαλλήλων. Λόγοι 
στοιχειώδους σοβαρότητας επι
βάλλουν είς τήν Διεύθυνσιν τής 
εφημερίδας νά προβή είς έλεγχον, 
έστω καί εκ τών υστέρων, τών 
γραφομένων καί είς σχετικός έν 
συνεχεία επανορθώσεις. ’Αλλά 
διατί ό άρθρογράφος δέν κάμνει 
ωρισμένας συγκρίσεις; Καί πρώ
τον τής παρεχομένης από τά κλα
δικά Ταμεία περιθάλψιεως πρός 
εκείνην τοΰ κεντρικού φορέως. 
Τότε θά ανεύρισκε εύκολα τούς 
λόγους τής άντιδράσεως είς τήν 
ένοποίησιν. Και δεύτερον, ποιον 
ποσοστόν έκ τοΰ Κρατικού Προϋ
πολογισμού, τοΰ εθνικού εισοδή
ματος καίτοΰ προγράμματος ε
πενδύσεων διατίθεται δ ι ά τήν

Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

“KIOTOI ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΗΣ ΜΑΚΡ0ΠΡ00ΕΣΜ0Υ 

ΚΕΦΑΛΑΙ0ΔΟΤΗΣΕΩΣ,,
ΤΟΥ Κ. Α8ΑΝ. I. ΘΩΜΑ

Ό συνάδελφος κ. ’Αθανάσιος Θω
μάς εις τήν σειράν τών μελετών του 
-έπί τών προβλημάτων τής συγχρό
νου οικονομίας, προσέθεσε τό ανω
τέρω βιβλίον του, τό περιεχόμενον 
τοΰ οποίου αποτελεί μίαν συμβο
λήν είς τήν έξέτασιν τή,ς οικονομι
κής προογ ματ ικστητος, τήν οποίαν 
αντιμετωπίζουν αί υπό άνάπτυξιν 
ευρισκόμενου χώραι. Χωρίς -μακρυγο- 
ρίες (μέσα σέ εξήντα σελίδες) μέ 
απλότητα καί σαφήνειαν, ό Α.Ι.θ. 
κατατοπίζει καί τον άδαή άκάμη α
ναγνώστην έπί τής φύσεως, τής ση
μασίας καί τοΰ μηχανισμού τής μα
κροπροθέσμου κεφαλαι οδοτήσεως, 
τής μορφής καί έ'ξελίξεως τών διε
θνών επενδύσεων καί πραγματεύεται 
έν συνεχεία ευρύτατα τούς έμφιλο- 
χωροΰντας είς τήν μακροπρόθεσμον 
κεφαλαισδότησιν είδικωτέρους κινδύ
νους καί τά μέτρα προς άντιμετώπι- 
σιν αυτών, επί εθνικού καί διεθνούς 
επιπέδου.

Ό προλογίζων τό έργον κ. Χρι
στόφορος Στ. Στρατός χαρακτηρι- 
στικώς λέγει:

«Ό συγγραφεύς, μέ λογικήν 
διάταξιν τής ύλης καί σαφήνειαν, 
πραγματεύεται τό θέμα τών κιν
δύνων καί τής προστασίας τής 
μακροπροθέσμου κεφαλαι οδοτή
σεως, θέμα ίδιαζούσης σημασίας 
διά τήν βιομηχανικήν ιδία άνά- 
πτυξιν τής χώρας αλλά καί θέμα 
τό όποιον, ώς περιλαμβάνον κα
τά κύριον λόγον τήν έρευναν τής 
λυσιτελεστέρας κατά τών κινδύ
νων ιέξασφαλίσεως τών επενδύσε
ων ώς καί τά κριτήρια τής επαρ
κούς χρηματ οδοτήσεως τούτων, 

άπετέλεσεν καί άποτελεϊ θέμα 
συζητήοεως καί κριτικής, ίδίςι 
τών παρά τών Ελληνικών Τρα
πεζών χρησιμοποιούμενων κριτη
ρίων. Εϊναι μία εργασία συστη
ματική καί μετ’ έπιμελείας πρα
γματευόμενη τό θέμα καί ώς έκ 
τούτου δέν θά πρέπει νά έλλείπη 
άπό τήν βιβλιοθήκην ούδενός μέ 
τά οικονομικά θέματα ασχολού
μενου, ιδίως έκ τοΰ επιχειρημα
τικού καί τραπεζιτικού κόσμου».

“ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΟΙΝΟΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΝ,,

ΤΟΥ Κ. ΣΤΥΛ. Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

Νέα εργασία τοΰ συναδέλφου Σ. 
Δ. Άλεξανδρή μετά τήν «Συναλλα
γματική» καί τήν «Επιταγή», κατα
τοπιστική καί αυτή έπί ενός ακόμη 
θεσμού - μέσου λειτουργίας τής οι
κονομίας. Άναφέρεται ή αποστολή 
τής μορφής αυτής τοΰ λογαριασμού 
εντός τής όλης λειτουργίας τών Κα
ταθέσεων, ή δημιουργία του, ή σκο- 
πιμότης καί τά πλεονεκτήματα του. 
Περαιτέρω η νομική του θεμελίωσις, 
ή έξέλιξίς του είς τήν ημεδαπήν καί 
τήν αλλοδαπήν καί ή βασική τεχνι
κή περί τήν λειτουργίαν του, συνι- 
στοΰν γνώσεις άποταμιεύσεως καί 
συγκεντρώσεως κεφαλαίων, ιδιαίτερα 
δέ διά τούς απασχολούμενους είς 
τον τομέα τών Καταθέσεων συναδέλ
φους, αλλά καί πάντα τραπεζικόν, 
πρός συμπλήρωσιν τών επαγγελμα
τικών του γνώσεων.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Έλάβομεν τά έξης ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ:

— ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΓΕΩΡΓΙ
ΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (τριμηνιαία 
έκδοσις τοΰ Ο.Γ.Α.), τεύχος τρίτον.

—· ΙΛΙΣΟΣ (τριμηνιάϊον περιο
δικόν έλευθέρας σκέψεως — τεύχος 
No 1).

— ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝ
ΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ- 
ΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (τεύχος ’Α
πριλίου) .

περίθαλψην είς τάς χώρας όπου 
αϋτη είναι ενιαία καί ποιον, μέ
χρι σήμερα τουλάχιστον, είς τήν 
Ελλάδα; Τότε θά ανεύρισκε θε- 
τικώτερες βάσεις τής κακοδαιμο
νίας τής κοινωνικής περιθάλ- 
ψεως.
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ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΟ
ΣΑΛΠΙΣΜΑ

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας)
πότε πηδώντας άπό τήν ’Αθήνα στις Ελβετικές Άλ
πεις, πότε στον Σηκουάνα τοΰ Παρισιού, πότε στον 
Τάμεση τοΰ Λονδίνου. Παρά τις «μελέτες», παρά τά 
τουριστικά ταξείδια, ό περιβόητος οργανισμός βρίσκε
ται κάπου παραχωμένος, στον πρώτο όροφο τής ό- 
δοϋ Αίολου άριθ. 86.

Είναι καιρός πια τό ενιαίο προσωπικό τής ’Εθνι
κής Τραπέζης ν’ άποκτήση τό δημοκρατικό του Σύν
ταγμα. Άς γνωρίζη στήν προκειμένη περίπτωση ότι 
κανένα Σύνταγμα δέν παραχωρήθηκε. "Ολα καταχτή
θηκαν μέ σκληρούς άγώνες, μέ άδιάκοπη πάλη.

Άν δέν όδηγηθή σ’ αυτήν τήν πάλη, άν δέν άκο- 
λουθήση πιστά, ευσυνείδητα, τό σωστό δρόμο πού 
σύντομα πρέπει νά χαράξη ή ενιαία ήγεσία του, τότε 
νά πάψη νά γιορτάζη τήν πρωτομαγιά. Διότι απλού- 
στατα τυχόν συμμετοχή του στή γιορτή θά είναι 
τυμβωρυχία γι’ αύτούς ποϋπεσαν κατά καιρούς γι’ 
αυτήν.

Επιταγή τής Πρωτομαγιάς τοΰ 1964 καί συμφέ
ρον τοΰ Προσωπικού είναι νά γίνουν πράξις τό ταχύ- 
τερον οί επαγγελίες για τήν συνδικοασφαλιστική ε
νότητα τοΰ Προσωπικού.

Πρέπει τό ταχύτερον σ’ αυτή τήν όαση τής ενότητας 
πού τήν έφερε στήν Τράπεζα ή άπό χρόνια ώρίμανση 
τών συνθηκών καί ή πρόσφατη μερική συνδικαλιστική 
άλλαγή, νά δροσιστή τό προσωπικό τής Τραπέζης 
πού χρόνια τώρα καίγεται στάν ήλιο τής διηρημένης 
Σαχάρας.

Είναι άνάγκη μέσα σ’ αυτό τό μήνα μέ τήν ευ
καιρία τής γενικής άνασύστασης τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου τής Τραπέζης νά καταλάβη τό ενωμένο 
προσωπικό τής Εθνικής Τραπέζης τη Θέσι εκείνη πού 
μέχρι σήμερα κατεΐχεν ό εκλεκτός τών εργατοπατέ
ρων Μακρή-Θεοδώρου και Σία

Άν ή νέα διοίκησις τής Τραπέζης δέν έννοήση 
τήν άναγκαιότητα αύτής τής άλλαγής, τότε δέν θά 
κάμη τό σωστό πρώτο βήμα πρός τήν κατεύθυνσι τοΰ 
παράγοντος «Ε Ρ Γ Α Σ I Α»

Μόνον έτσι οί ύπάλληλοι, ποϋδωκαν φέτος μέ τό 
μόχθο τους τό ένα δισεκατομμύριο, θά τιμήσουν τήν 
μεγαλύτερη γιορτή τών εργατοϋπαλλήλων.

X) l

Διά τους υπαλλήλους Τραπεζών
ΜΗ 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, 
Δακτυλ'δια, Ταυτότητες, Βραχιό
λια, Καρφίτσες, Κολιέ, Σκουλα
ρίκια, κλπ.).

ΔΙΑΓΟΡΑΝ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΕΚΠΤΩΣΙΣ 15%

ΣΩΤ. ΘΕ0Δ2ΡΑΚ0Π0ΥΔ0Σ uai Σία
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 9 - Τηλ. 231.845 - ΑΘΗΝΑΙ 122§ 
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MODES "LANA,,
Περιαλέονς 17

Τηλ. 234.054
ΑΘΗΝΑΙ

•

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

Τήν έργασία μας διακρίνουν ή τελειότης, ή άντοχή 
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.
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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΣΑΡΚΑΣ 

’Οδοντίατρος

’Ακαδημίας 86 Τηλ. 612.005 

Δέχεται τούς ύπαλλήλους όλων τών Τραπεζών

ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ

ΤΟ ΕΣΧΑΤΟΝ ΜΕΣΟΝ
Παράξενη, αλήθεια, ή είδηση πού 

μάς ήρθε τώρα τελευταία άπ’ τη 
Στουτγάρδη τής Γερμανίας. Ένας 
διαψημηστής, λέει, σκέφθηκε νά έ- 
φαρμόση στή δουλειά του μιά πρω
τότυπη μέθοδο, πού, όπως άπεδεί- 
χθη έκ τών πραγμάτων ήταν πολύ 
αποδοτική. ‘Η ιμέθοδός του ήταν ά- 
πλουστότη: Χρησιμοποίηση τών α
ρωμάτων γιά τήν προσέλκυση πε
λατείας — στά εμπορικά καταστήτ 
ματα.

Φαίνεται πώς αν καί ιμέχρι τώρα 
είχαν μελετηθή όλες οί πλευρές τοΰ 
μεγάλου αϋτοΰ γιά τον εμπορικό 
κόσμο θέματος, τής προσελκύσεως 
δηλ. τής πελατείας, καί γιά τήν ε
πιτυχή επίλυσή του είχαν χρησιμο- 
ποιηθή καί χρήματα άφθονα καί μέ
σα ποικιλότατα, σμως, τό Θέμα πα- 
ρέμενεν άνοικτό άκόμη. Και νά τώ
ρα πού ό Γερμανός διαφημιστής τής 
Στουτγάρδης παρουσίασε κάτι τό 
πραγματικά εντυπωσιακό. Τούτο δέ 
συνέβη, γιατί δέν βιάστηκε νά πετά- 
ξη ένα πυροτέχνημα, έτσι γιά Θό
ρυβο, καί νά έξαπατήση, αλλά, σαν 
τίμιος άνθρωπος, κάθησε πρώτα καί 
μέ τήν ησυχία του έκαμε τά προκα
ταρκτικά του πειράματα. Σκέφθηκε, 
λοιπόν, καί πήρε γυναικείες κάλτσες 
τής ιδίας άκριβώς ποιότητας καί κα
τασκευής. Μερικά ζεύγη τά έκλεισε 
σέ φακέλλσυις άρωματισ μένους μ’ έ
να λεπτό ευχάριστο γιά τήν γυναι
κεία δσφρησι άρωμα. ’Άλλα ζεύγη 
τά έκλεισε ατούς συνήθεις άοσμους 
ψακέλλους. "Οταν είσήγαγε στήν ά- 
γορά τις δύο κατηγορίες φεκέλλων 
τό αποτέλεσμα ήταν καταπληκτικόν. 
Ένφ καί τά δύο είδη φακέλλων πε
ριείχαν εμπορεύματα άπαραλλάκτως 
πανομοιότυπα, οί «ευώδεις», φάκελ- 
λοι έξωδεύοντο εις άστρονομικούς ά- 
ριθμούς άπό τά καταστήματα. Τό 
γεγονός αυτό ώδήγησε τον ευφυή 
διαφημιστή στη χρησιμοποίησι κα
ταλλήλου συνθέσεως άρωιμάτων καί 
γιά τον άρωματισμό τού έσωτερικοΰ 
τών καταστημάτων. Θαυμαστά καί 
πάλιν αποτελέσματα: Καταπληκτική 
αύξηση πελοπείας.

Βέβαια, περιττόν νά εΐπωθή δτι 
ό διαφηιμιστής αυτός, μέ τήν επινόη
σή του αύτή,, έξησφάλισε πλέον άνε- 
τώτατον βίον εφεξής. Τούτο, όμως, 
ολίγον ενδιαφέρει τή στήλη αυτή — 
πολύ δέ όλιγώτερον τούς άναγνώ- 
ιστες της. Εκείνο πού τήν ενδιαφέ
ρει είναι μήπως τά επιτυχή πειρά
ματα τού γερμανοΰ διαφημιστοΰ θά 
μπορούσαν — ιμέ κάποια παραλ
λαγή — νά ιέφαρμοσθοΟν κι’ εδώ 
στή χώρα μας, κατά προτίμησιν δέ 
στον συνδικαλιστικό τομέα. Δέν εν
νοούμε, βέβαια, κανένα άρωματισμό 
τών Συλλογικών ανακοινώσεων πού 
κυκλοφορούν, ή τής «Τραπεζιτικής», 
ώστε μ* αυτό τον τρόπο νά διαβά-

ζωνται τά έντυπα αυτά μέ περισσό
τερο ευχάριστη διάθεση- άπ’ τούς 
συναδέλφους. Έννοσΰμεν κάτι άλλο.

Είναι γνωστό πόσον καιρό τώρα 
παιδεύεται ό Σύλλογος γιά νά προσ
έλκυση εύήκοον ούς είς τά αίτήμοιτά 
του. Δέν νομίζετε πώς είναι ήδη και
ρός νά διάθεση ένα κονδύλι άπ’ τις 
θοοπάνες του καί απευθυνόμενος στον 
τετραπέρατο διαφημιστή τής Στουτ
γάρδης νά τού ζητήση νά μάς βρή 
μιά σύνθεση άρώματος πού, όταν 
σκορπίζεται μέσα σ’ ένα γραφείο, 
νά δημιουργή θύελλοη/ φιλαλληλίας, 
ν’ άφυπνίζη τό αίσθημα δικαιοσύνης, 
τά φιλανθρωπικά έστω αισθήματα, 
καί νά μετατρέπη τήν ξηρά υπολο
γιστική σκέψη σέ πηγή πλουσίων δω
ρεών; Νομίζω πώς γιά τή -σημερινή 
Χημεία, -μέ τάς προόδους πού έχει 
έπιτελέσει, κάτι τέτοιο δέν θά ήταν 
ακατόρθωτο.

ΚΓ έτσι, ό Πρόεδρος τού Συλλό
γου δέν θά χρειαζόταν πλέον ν’ άνε- 
βοκατεβαίνη σκάλες καί νά κουράζη 
τήν καρδιά του. Θά κατέβαινε άνε- 
τώτατα άπ’ τό γραφείο του καί, προ
τού μπή στο αρμόδιο τοιούτο, θά... 
παρφουμαριζόταν -μέ τό σωτήριο γιά 
τήν... επίλυση τών αιτημάτων άρω
μα. Χωρίς πολλές - πολές άντιρρή- 
σεις, χωρίς νεύρα, καί αύξηση- τής 
πιέσεως τοΰ αίματος — καί 6Γ άμ- 
φότερα τά μέρη — θά έπαιρνε έπειτ* 
άπό λίγο ήσυχα - ήσυχα, -καί μέ τό 
χαμόγελο στα χείλη—όπως άρμόζει 
σέ πολιτισμένους ανθρώπους —— τήν 
ευνοϊκή άπάντηση. "Ολα δέ αυτά 
χάρις στή -σωτήρια άρωιμοπτκή σύν
θεση πού θά δημιουργούσε κατάλλη
λη... ατμόσφαιρα γιά ευνοϊκές λύ
σεις...

’Άς δακιμάση, λοιπόν, ό Σύλλο
γος κΓ αυτό τό έσχατον -μέσον λυ
τρώσεις. "Ας απευθυνθούμε, τέλος 
πάντων, ικαι στον μηχανισμό τών εν
στικτωδών βιολογικών αντιδράσεων, 
άφοΰ ό -μηχανισμός τών άνωτέρων 
νοητικώ-ν κέντρων τού εγκεφάλου εμ
φανίζεται άδρανών είς τά σχετικά ε
ρεθίσματα...

Θά μοϋ επιτρέψουν, μόνον, οΐ τοΰ 
Συλλόγου οπ-ως τούς συστήσω τού
το: Νά παραγγείλουν στον παρα
σκευαστή τοΰ άρώματος νά προσέ- 
ξη ώστε ή σύνθεσή του νά εΐναι ά- 
πηλλαγμένη δυσάρεστων... παρενερ- 
γειών.

Γ ιατί, ού-αί καί άλλο ι μονόν μας, 
άν, οί έπηρεαζόμενοι άπ’ τή σύνθε
ση αυτή παρουσίαζαν, μετά τήν 
παύση τής ένεργείας της, άντίθετες 
άντιδ-ράσεις...

Τότε, πρός σωτηρίαν μας, θά έ
πρεπε νά μετατρέψουμε τά γραφεία 
τού Συλλόγου είς χημικό εργαστή
ριο παρασκευής... αντιδότων!... Δεν 
νομίζετε;...

Ν. Φρ—ς

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

(Συνέχεια εκ τής 1ης σελίδος)
’Ασφαλείας.

—Επαναφορά σέ Ισχύ τού Ν. 
986)46, γιά νά ματαιωθη ή προ
κλητική απόπειρα τών παρανό
μων τής ΓΣΕΕ νά πραγματοποι
ήσουν άλλο ένα ψευδοσυνέδριο, 
προϊδν βίας και νοθείας, και γιά 
νά έξασφαλισθοΰν οί προϋποθέ
σεις γιά τήν δημοκρατική οργά
νωση ενός ένωτικοΰ πανεργατι- 
κοΰ συνεδρίου.
Συνάδελφοι,

Στήν πανεργατική συγκέντρω- 
σι τής Πρωτομαγιάς ή έργατική 
τάξις θά διαδήλωσή άκόμη τήν 
θέλησι καί τήν άπόφασίν της νά 
συμπαρασταθή ολόψυχα στον δί
καιον άγώνα τοΰ Κυπριακού Λα
ού γιά πλήρη αύτοδιάθεσι καί

πλήρη ανεξαρτησία του. ’Επί
σης θά διακήρυξή τήν άπόφασίν 
της δτι εΐναι έτοιμη ν’ άγωνισθή 
γιά τήν έδραίωσι τής παγκοσμί
ου ειρήνης, γιά τήν ολοσχερή κα
ταστροφή δλων τών πυρηνικών 
καί ύδρογονικών οπλών, που α
πειλούν τήν ανθρωπότητα.

Μέ αποφασιστικότητα στις έ- 
νέργειές μας καί μέ αρραγή έ- 
νότητα στις γραμμές μας άς 
δώσουμε τό αγωνιστικό παρών 
στήν Πρωτομαγιάτικη συγκέν- 
τρωσι τής 8 Μαΐου 1964 για τον 
εκδημοκρατισμόν ατά Συνδικάτα 
γιά τήν έπί λυσ ι τών βασικών 
αιτημάτων τής έργατικής τάξεως.

Ή ’Εκτελεστική ’Επιτροπή 
τών Σ υνεργαζομένων Έργα- 
τοϋπαλληλ ι κών ’Οργανώ

σεων «11 5»

§
§
§
§
§§
§
§

S
§
§
§

ΝΙΚΟΣ ΑΠ. ΡΙΖΑΚΟΣ
Μ αιευ τή ρ

§
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Χειρουργός — Γυναικολόγος 
Σίνα 17 καί Σκουφδ Γωνία
Τηλέφ. 614.757 — Άθήναι 

Δέχεται καθ’ έκάστην τό προσωπικόν 
της ’Εθνικής Τραπέζης 

άπό 5—8 μ. μ. ώς καί έπί συνεντεύξει
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0 ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 25™ ΜΑΡΤΙΟΥ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ

Εις τήν αίθουσαν Συναλλαγών 
τού Κεντρικού /Καταστήματος έλαβε 
χώραν τήν 24ην λήξαντος ιμηνος ό 
καθιερωμένος κατ’ έτος έορτασμός 
της εθνικής επετείου, παρουσία: τοΰ 
Διοικητού κ. Χέλμη, τού ΎπΡδιοικη- 
τοΰ κ. Παρασκευοπούλου, τών κ.κ. 
Διευθυντών Διοικήσεις καί Κατα
στημάτων, ώς καί τοΰ λοιπού Προ
σωπικού τής Τραπέζης.

Τον πανηγυρικόν τής ημέρας έξε- 
φώνησεν ό παρά τή Διευθύνσει Προ
σωπικού Προϊστάμενος Τμήματος κ. 
Ίω. Μουκας, τό κείμενον τοΰ οποίου 
δημοσιεύομεν κατωτέρω.
Κύριε Διοικητά,

Κύριε Ύπσδιοικητά,
Κυρίαι καί Κύριοι,

Ό ’Αρχάγγελος τών ουρανών, 
θεατής τής ένσαρκώσειως τοΰ Θείου 
Λόγου καί ό ’Εθνικός Ποιητής τής 
Ελλάδος, όραματιστής καί μηνυτωρ 
τής ’Ελευθερίας τών Ελλήνων, έναλ- 
λάσονται σήμερον εις τό προσκήνιον 
τοΰ πανηγυρισμού δύο επετείων ώς 
καμισταί υπερκόσμιων χαιρετιστη- 
,ρίων.

Έκ τών νεφελών κατερχόμενος καί 
προ τοΰ θαύματος μετ’ έκστάσεως 
ίστάμενος ό ’Αρχάγγελος Γοίβριήλ 
προφέρει σήιμερον τον χαιρετισμόν 
τών Ουρανών προς τήν Γήν, ώς μή
νυμα διά τήν καταλλαγήν τού άν-

γαρΐται τον ολιγάνθρωπον λειμώνα 
τοΰ ’Ελληνικού "Εθνους, λειτουργοί 
δε καί δημιουργοί τοΰ ιστορικού θαύ
ματος, είναι ή ανώνυμος πληθύς τών 
μαρτυρικών ηρώων, οί όποιοι μέ τό 
ολοκαύτωμα τής θυσίας των, προ 
τής οποίας εύλαβώς ΰποκλινόμεθα, 
ιδιήνοιξαν τήν εύρεΐαν λεωφόρον προς 
τό φώς τοΰ ‘Ελληνικού Ήλιου καί 
τό ήίθικόν καί πνευματικόν φώς τής 
έλευθέρας καί ένδοξου ‘Ελληνικής 
Πατρίδος.

"Οταν τό ολιγάνθρωπον τούτο "Ε
θνος, ή μικρά δράξ τών γενναίων, ή- 
χθη εις τήν άπόφασιν τής μεγάλης 
ίδέμς, νά θέση τήν ζωήν του ώς ένέ- 
χυρον διά τήν ελευθερίαν του, οί με
γάλοι καί ισχυροί τής γής δέν ήδύ- 
ναντο ν’ ακούσουν τήν γοεράν φω
νήν του καί δεν ήθελον νά πιστεύ- 
σουν εις τήν άδάμαστον θέλησίν του 
ν’ άποθάνη παρά νά ζή δουλωμένον. 
Έπρέσβευον δτι ή έλευθερία ήτο διά 
τούς "Ελληνας κάτι τό άνθρωπίνως 
αδύνατον καί ή άπόφασίς των νά έ- 
ξεγερθοΰν ενέργεια έσχατης αφρο
σύνης.

‘Ο Πρύτοη/ις τής διπλωματίας τής 
εποχής εκείνης METTERNICH έπιχει- 
ρεΐ νά καταπνίξη τήν φωνήν τών γεν
ναίων άναφωνών τό περίφημον 
«FUIT GRECIA». Ή ‘Ελλάς υπήρξε, 
δηλαδή έζησεν είς τό παρελθόν καί

ΤΡΑΠΕΖ0ΎΊ1ΑΑΑΗΑΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τράπεζα Ελλάδος

Άναδιάρθρωσις Μισθολογίου

Τον περασμένο Μάρτιο άνεμορφώθη εις τήν Τράπεζα τή- 
Έλλάδος τό μισθολόγιο τών βαθμών από Δοκίμου μέχρι Λογι- 
στοϋ. Τό μέτρο συνίσταται είς προσαύξησι κατά 2ο-3οο)ο επί 
τοΰ μιοθοϋ τοΰ προηγουμένου βαθμού είς τούς προαγομένους εις 
άνώτερον βαθμόν. Άντιμετωπίσθη έτσι—μερικώς μάλιστα, κατά 
τάς απόψεις τοϋ Συλλόγου—τό ά'τοπον τής μισθολογικής στασι- 
μότητος είς τούς έχοντας πέραν τής μιας προσαυξήσεως εις τον 
βαθμόν καί προαγομένους εις άνώτερον τούτου βαθμόν τοϋ οποί
ου αί άποδοχαί είναι κατώτεραι τών ήδη είσπραττομένων.

Σημειωτέον δτι είς τήν Τράπεζαν Ελλάδος δίδονται προσαυ
ξήσεις πέραν τής μιας καί είς τούς κάτω τοϋ Λογιστοϋ βαθμούς, 
δεδομένου δτι α! προαγωγαί δέν διενεργοϋνται τακτικώς κατ’
έτος.

Τράπεζα Έμποριιιής Πίστεως
Υπογραφή Συλλογικής Συμβάσεως

’Εντός τών ήμερών υπογράφεται ή συλλογική σύμβασι τής 
Τ ραπέζης Εμπορικής Πίστεως. Τό παραδοθέν στον Σύλλογο σχε
δίαν προβλέπει αύ'ξησι τών βασικών μισθών κατά 11 ο)ο περίπου 
(15 ο)ο επί τών βασικών μισθών τοϋ 1955) κ«ί καθιερωσι τριε
τιών εκ 10 ο)ο έκάστη καί μέχρι τριών.
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ΝΕΟΙ ΪΊΝΑ ΔΕΛΦΟΙ
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ 
Συλλόγου παρακολουθεί μέ έν- 
τελώς ιδιαίτερον ένδιαφέρον 
καί μέ άπόλυτη κατανόησι τήν 
πορεία τών ειδικών αιτημάτων 
σας.
'Αγωνίζεται διά τήν κατάργη- I
σιν τοΰ άναχρονιάτικου καί άν- \
τιϋπαλληλικοΰ μέτρου τής πο- j
λυετοϋς προσωρινότητος \
Ζητεί τήν άπρόσκοπτη έζέλιξϊ \
σας, τήν άρτιώτερη κατάρτι- ·
σί σας, τήν άπαραίτητη έπαγ- \
γελματική σας έπιμόρφωσι. \
’Επιδιώκει τήν αϋξησι τών κα- \
τωτέρων ορίων τοϋ μισθού σας, \
σέ έπίπεδο μιας άνεκτής καί ά- ϊ
ξιοπρεπούς ζωής. \
Βοηθήσατε τό ΔιοικητικόνΣυμ- jj
βούλιον τοΰ Συλλόγου στήν |
προσπάθειά του αύτή μέ τήν ξ
σύσσωμη συμμετοχή σας στήν ξ
συνδικαλιστική ζωή, τήνένότη- ί
τά σας, τό άγωνιστικό σας §
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ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Θρωπίνου προς τό Θειον.
«Χαΐρε, Κεχαριτωμένηι Μαρία» εί

ναι τό ύπερκόσμιον μήνυμα, τό ό- 
πτοΐον άκούουν οί άνθρωποι διά τής 
ύψηγορίας τών αγγελικών φθόγγων.

’Εκ τήις πυκνότητος τών αρίστων 
τής ‘Ελληνικής φυλής καί τού βά
θους τής ‘Ελληνικής παραδόσεως καί 
έκ τών νεφελωμάτων τού πόνου τής 
Ελληνικής ψυχής καί τοΰ πόθου τής 
Ελληνικής καρδίας άναδυάμενος ό 
’.Εθνικός Ποιητής τής Ελλάδος, α
ναφωνεί τό «Χαΐρε, ώ χαΐρε, λευτε
ριά».

Οί δύο οδτοι επάλληλοι χαιρετι
σμοί τού Θείου πρός τό ανθρώπινον 
«αί τού ανθρωπίνου πρός τό ’ I δεα- 
τόν εκφράζουν τό νόημα τής έν τή 
Ιστορία τής άνθρωπότητος έπιτε- 
λεσθείσης πρωτοφανούς μεταλλαγής 
τοΰ άνθρωπίνως άδυνάτου είς διττήν 
προτγματικότητα.

«Θεός άνθρώπου οΰ μείγνυται» εί
ναι ή εκπεφρασμένη πεποίθησις τού 
μεγάλου φιλοσόφου τής αρχαιότη
τας, τού Πλάτωνος.

Τό κατά Πλάτωνα αδύνατον καί 
τό κατ’ άνθρωπον άδιανόητον εξαγ
γέλλεται σήμερον έκ τών ουρανών 
καί ή γέννησις τοΰ Θεανθρώπου απο
τελεί τήν ουσίαν τού πρώτου τούτου 
χαιρετιστήριου.

Τό «Χαΐρε» τού ποιητόΟ τής Ελ
λάδος είναι ό δεύτερος χαρμόσυνος 
χαιρετισμός τής σημερινής μεγάλης 
επετείου. «Χαΐρε, ώ χαΐρε Λευτεριά».

‘Ο χαρμόσυνος ούτος ύμνος ώς έ- 
πωδός καί επίλογος τής μεγαλειώ
δους αρμονίας άκαταπαύστων αγώ
νων τής αιμασσούσης φυλής μας, εί
ναι ύμνος τής άναστάσεως τού λυ- 
■τρωθέντος "Εθνους. Διά τούτο άνα- 
ιμέλπεται πρός τήν ’Ελευθερίαν, ή ο
ποία είναι βγαλμένη άπό τά κόκ- 
καλα τών Ελλήνων τά ιερά.

Τον ύμνον τούτον ψάλλουν οί Έλ
ληνες καί άναμετροΰν τό αίμα καί 
τά δάκρυα καί τά κάκκαλα είς έκα- 
τόιμβας, αί όποΐαι ύψώθησαν διά νά 
επαναφέρουν την Ελευθερίαν είς τήν 
ένδοξόν της Πατρίδα.

Ή μυρωμένη έλληνική φύσις, κα
τά την ώραιοτέραν καί γλυκυτέραν 
διά την ζωήν στιγμήν τού έαρος, 
«ατά τήν οποίαν έπιτελεΐται τό θαύ
μα τής εθνικής έξάρσεως, συνοδεύει 
:μέ την άρωιματισμένην πνοήν της είς 
τά δρη καί τάς πεδιάδας τον ύμνον 
τούτον πρός τήν Θεάν ’Ελευθερίαν, 
ή οποία ζωοποιεί είς την αθανασίαν 
τούς ήρωας τεσσάρων αιώνων αιμα
τοβαμμένης δουλείας.

Ή δόξα, αδελφωμένη μέ τήν ’Ε
λευθερίαν, πλησιάζουν είς τά μνήμα
τα μυριάδων έπωνύμων καί ανωνύμων 
μαρτύρων καί δακρύζουν, είς τό ά
κουσμα τής φωνής τών έσφαγιασμέ- 
νων τούτων, οί όποιοι, άπό τών τά
φων των τ’ απροσπέλαστα βάθη 
-.στέλλουν εις τούς αιθέρας τό ιερόν 
μήνυμά των: «Χαΐρε, ώ χαΐρε Λευ
τεριά». Καί ή γλυκεία αυτή φωνή 
κατασιγάζει τον βόγγον τών έπιφα- 
νών, τών θυσιασθέντων διά τό ϋπέρ- 
τατον ιδανικόν καί μετατρέπει τον 
πόνον τών αθανάτων είς άγαλλίασιν 
καί αναψυχήν, διότι έπιζοΰν είς τήν 
,εΰγνώμονα μνήμην τών ελευθέρων.

Άπό τά βάθη τής ψυχής τών σκλα
βωμένων Ελλήνων έκπηγάζουν ποτα
μοί παφλαζούσης δυνάμεως καί ακα
τάλυτοι ίδέαι τής ζωής, αί όποΐα,ι 
έδραιοΰνται είς τον αίματοβαφή ιε
ρόν βράχον τής ’Ελλάδος «ώς Ίδέαι 
κάλλους καί λεβεντιάς», καί υψώνον
ται ώς «ολυμπιακά άγωνίσματα», τά 
όποια ήχθησαιν είς τον χώρον τού 
θρύλου καί ονομάζονται Δραγατσά
νι, Αγία Λαύρα, Μέγα Σπήλαιον, 
"Υδρα, Σπέτσαι, Ψαρά, Βαλτέτσι, 

’Γραβιά, Μεσολόγγι, ώς καί άλλα 
πολλά αγάλματα τής Ελληνικής 
παλληκαριάς, τά όποια πυκνοΰνται 
εις τό άπέραντον στάδιον τής ’Επο
ποιίας τού 21.

Μύσται καί ίεροφάνται τής μεγά
λης αυτής 'Εποποιίας είναι μέγας 
αριθμός προσωπικοτήτων, αί όποΐαι 
λευκαίνουν καί κατακοσμοΰν ώς μαρ-

ετάψη είς τό μέλλον. Είς τήν γνώ
μην του όμως ταύτην οί "Ελληνες, 
διά τής έπαναστάσεως τού 21, απαν
τούν «Ε5Τ GRECIA», υπάρχει ή Ελ
λάς, ή όποια αγωνίζεται διά νά ζή
ση καί θά ζήση.

Καί έζησε πράγματι ή Ελλάς, 
διά νά φθάση, πλήρης άπό άπέραν
τον ψυχικήν ευφορίαν καί άμετρον έ- 
θνικήν υπερηφάνειαν, είς τήν ιδίαν 
επέτειον, ή οποία αναδιπλώνεται ώς 
απέραντος σημαία καί καλύπτει ο
λόκληρον τό σώμα τής νεωτέρας της 
ιστορίας.

‘Ο δρκος «’Ελευθερία ή θάνατος», 
τον όποιον έδωσαν ενώπιον τού Θε
ού καί προ τής όδη,γητρίας ικαί ΰπερ- 
μάχου Στρατηγού τού "Εθνους οί 
εμπνευσμένοι έκεΐνοι γιγαντομάχοι, 
οί συνεχίσαντςς τήν παράδοσιν τού 
Μαραθώνας, τών Θερμοπυλών, τών 
Πλαταιών καί τής Σαλαμίνας, δέν 
έπαυσε ν’ άποτελή καί διά τούς έπι- 
γιγνομένους τον τηλαυγή φάρον προ- 
σανατολνσμοΰ τής ’Εθνικής των συν- 
ειδήσεως. Οΰτω ή ‘Ελληνική Φυλή 
ήγειρε νέα τρόπαια κατά τούς έπα- 
κολουθήσαντας επικούς αγώνας, δταν 
άπητήθη νά γίνη -μεγαλύτερα ή Ελ
λάς ή ηπειλήθή καί πάλιν άπό νεω- 
τέρους επιδρομείς ή έλευθερία της.

’Αλλά καί σήμερον έτι, ισχύει ό 
δρκος ούτος καί ύφίσταται ώς ιερά 
ικαί ανεξάντλητος παρακαταθήκη, δι
ότι ή Έλευθερία είναι πνεύμα καί 
φώς, τό όποιον κινείται εντός αυτής 
τής ύποστάσεως καί παραδόσεως τοΰ 
Ελληνικού Έθνους, ήτις παράδοσις 
αποτελεί διά ιμέσου τών αιώνων καί 
τών γενεών τό πνευματικόν καί ψυ^ 
χικόν κεφάλαιον τής φυλής διά τον 
αγώνα τής ζωής.

Έκ τού κεφαλαίου τούτου άντλεΐ 
τήν άείζωον δύναμίν της ή φυλή καί 
συναγείρεται σύσσωμος διά την 
πραγμάτωσιν τής ελευθερίας, τήν ό
ποιαν προσδοκά νά χαιρετήση ή ά- 
γωνιζομένη Κύπρος.

Αί σταθεραί άξίαι τής ζωής είναι 
πάντοτε διά τούς "Ελληνας ό Θεός 
καί ό ελεύθερος άνθρωπος.

Πιστεύοντες δτι ό Θεός έγένετο 
κατά τήν ημέραν τής σημερινής επε
τείου άνθρωπος διά τον άνθρωπον 
καί προσδοκώντες θεϊκή δυνάμει καί 
άνθρωπίνφ δικαιιρ τήν έξάλειψιν τών 
τεχνασμάτων τών σημερινών ισχυ
ρών τής Γής, έλπίζομεν δτι, λίαν 
συντάμως θά ψάλωμεν ένηγκαλισμέ- 
νοι ιμέ τούς |Κυπρίους αδελφούς μας 
τον γλυκύν χαιρετιστήριον ύμνον τής 
’Ελευθερίας.

Άναμνησθώμεν, κατά τήν ίεράν 
ταύτην στιγμήν, τού άσυλλήπτου ιμε- 
γαλείου Εκείνων, οί όποιοι διά τής 
ιδέας καί τοΰ πνεύματος κατενίκη- 
σαν τήν ύλην και τήν βίαν. Στώμεν 
μετά δέους πρό τού μεγαλειώδους 
παραδείγματος ’Εκείνων, οί όποιοι 
διά τής ευψυχίας, τής αύτοθυσίας 
καί τής ιάπαρνήσεως τής ωραιότη
τας τής ζωής έδωκαν τό μέτρον τής 
έκτιμήσεως τών μεγάλων πράξεων 
καί έφώτισαν τον δρόμον τού υψηλού 
καθήκοντος, έφαριμόσαντες τό’ τού 
τραγικού τής άρχαιότητος «καλώς 
ζήν ή καλώς τεθνηκέναι τον εύγενή 
ΧΡή»·

Καί άντλοΰντες άπό τόν σελαγι- 
σμόν τής σημερινής ’Εθνικής καί 
Θρησκευτικής μας επετείου τό βασι
κόν υλικόν ικαί πνευματικόν στοι- 
χεΐον τού ‘Ελληνισμού, τό Φως, τό 
φώς τής ’Ελευθερίας, δπως τό άντί- 
κρυσεν ό ’Εθνικός μας Ποιητής, τό 
φώς τής ’Αλήθειας, δπως τό εύηγ- 
γελίσθη ό ’Αρχάγγελος Γαβριήλ, άς 
διαφυλάξωμεν ώς κιβωτόν πολυτίμου 
παρακαταθήκης τάς δύο ρεγάλας 
έννοιας τής Θρησκείας καί τής Πα
τρίδος.

Καί μέ τήν πίστιν άκλόνητον έπί 
τό αθάνατον ‘Ελληνικόν Πνεύμα καί 
τά πεπρωμένα τής Πατρίδος μας, 
άς άναφωνήσωμεν:

ΖΗΤΩ ΤΟ -ΕΘΝΟΣ
ΖΗΤΩ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ

Η ΓΕΝ, ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΠΝ 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡ, ΕΛΛΑΔΟΣ

Τήν 22αν ’Απριλίου έπραγ- 
ματοποιήθη ή Γ ενική Συνέ- 
λευσις των μετόχων τής Τρα
πέζης τής Ελλάδος.

Ό Πρόεδρος τοΟ Δ. Σ. κα
θηγητής κ. Ξ. Ζολώτας εξέ
θεσε τά πεπραγμένα τής Δι- 
οικήσεώς του κατά τό έτος 
1963, τά όποια ή Γεν. Συνέ- 
λευσις ένέκρινε παμψηφεί.

Ή Γεν. Συνέλευσις έξέλε- 
ξεν τρεις συμβούλους εις ά- 
ντικατάστασιν ισαρίθμων ά- 
ποχωρούντων, λόγω λήξεως 
τής θητείας των καί ένα Σύμ
βουλον μέχρι τής Γενικής Συ
νελεύσεις τοϋ έτους 1965.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΙΣ 
ΟΒΑ ΚΑΙ ΟΧΟΑ

Κατηρτίσθη Ν. Δ. διά τοϋ 
όποιου συγχωνεύονται ό ΟΒΑ 
καί ό ΟΧΟΑ είς ένιαΐον ορ
γανισμόν.

Πρόεδρος τοΟ νέου ’Οργα
νισμού τοποθετείται ό κ. Νικ. 
Πορφυρογένης, τέως διευθυν
τής τής Εθνικής Τραπέζης.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Ή ’Ένωσις των Συνταξι
ούχων τής Ίονικής Τραπέζης 
άπηύθυνε πρός τήν Κυβέρνη- 
σιν έντονα τηλεγραφήματα δι 
αμαοτυρίας διό τό ζήτημα 
τού άσφαλιστ. Ταμείου καί δι
ότι δέν κατέστη δυνατόν άπό 
...-τριετίας νά γίνη δεκτή άπό 
τόν Διοικητήν τής Τραπέζης 
κ. ’Ανδρεάδην.

Ή εφαρμογή τής 
έρ γ α τιu ής 

Νομοθεσίας

Έδόθη κυβερνητική εντολή πρός 
τάς ’Επιθεωρήσεις ’Εργασίας τών 
’Επαρχιών δπως διενεργήσουν αυ
στηρόν έ'λεγχον πρός διαττίστωσιν 
τής εφαρμογής τής εργατικής νομο
θεσίας καί τήν έπιβολήν τών νομί
μων κυρώσεων, είς περίπτωσιν κα- 
ταστρατηγήσεων τοΰ ώραρίου έργα- 

I σίας.

Έκδρομαί Μαΐου

Κυριακή 10—5—64 -ΜΥΚΗΝΑΙ 
[ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΑΡΓΟΥΣ-ΝΑΥΠΑΙΟΝ.

Άναχώρησις 7.30 π.μ. Μικρή στά
σις στήν Κόρινθο καί συνέχεια έπί- 
σκεψις τών αρχαιοτήτων Μυκηνών. 
Τό μεσημέρι φαγητό στο Κεφαλάρι. 
'Απογευματινός περίπατος στο Ναύ
πλιο καί έπιστροφή στις 9.30 μ.μ. 
περίπου. 'Έξοδα δρχ. 50.

Σάββατο - Κυριακή Ιό - 17—5 
—64 - ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ - ΔΙΑΚΟ- 
ΦΤΟ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ.

Άναχώρησις 2.30 μ.μ. διά Ξυ- 
λόκαστρο, δπου καί θά διανυκτερεύ- 
σουμε. Τήν ||<υριακή πρωΐ άναχώρη- 
σις διά Διακοφτό όπου θά πάρουμε 
τον άδοντωτο σιδηρόδρομο διά τά 
Καλάβρυτα. Παραμονή μέχρι τό α
πόγευμα μέ έπίσκεψι στην Αγία 
Λαύρα. ’Επιστροφή στο Διακοφτό 
καί έκεΐθεν δι’ Αθήνας μέ μικρή στά
ση καθ’ οδόν. "Εξοδα δρχ. 120. 
(πούλμαν - σιδηρόδρομος - διανυ- 
κτέρευσις).

Κυριακή 24—5—64 - ΙΤΕΑ - 
ΔΕΛΦΟI.

Άναχώρησις 7.30 π.μ. 8Γ Ιτέαν. 
Μπάνιο καί συνέχεια στους Δελφούς 
διά γεύμα. Το απόγευμα έπιστροφή 
είς Αθήνας μέ άφιξι 9.30' περίπου. 
"Εξοδα δρχ. 50.

Κυριακή 31—5—64 - ΜΕΓΑΛΟ 
ΠΕΥΚΟ - ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ - ΣΑΛΑ- 
ΜΙΣ.

Άναχώρησις 8 π.μ. διά Μ. Πεύ
κο. Μπάνιο καί Γεύμα. Μετά μέ 
ψέρρυ ιμπώτ απέναντι στήν Μονή 
Φανερωμένης δπου θά μείνουμε τό 
απόγευμα. Τδ βράδυ έπιστροφή μέ
σω Σαλαμίνας. "Εξοδα δρχ. 30. 
(πούλμαν - φέρρυ μπώτ).

ΓΕΝΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙ ΑΙ

1. Δηλώσεις συμμετοχής χωρίς 
ταυτόχρονη προκαταβολή τών εξό
δων δέν λαμβάνονται ύπ’ δψιν.

2. "Οσοι θέλουν ν’ ακολουθήσουν 
μιά εκδρομή, πρέπει νά έγγραφοΰν 
δσο τό δυνατόν νωρίτερα, διά νά 
διευκολυνθή έτσι ή καλύτερη οργά
νωση τής εκδρομής.

3. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται 
δεκτές, μόνον έφ’ δσον υπάρχουν 
θέσεις κενές.

4. Οί αρχηγοί τών εκδρομών έ
χουν δικαίωμα νά τροποποιήσουν τό 
πρόγραμμα γιά τήν καλλίτερη διε
ξαγωγή τής εκδρομής, άν παραστή 
ανάγκη.

5. Τά έξοδα πού πληρώθηκαν 
προκαταβολικά, κατά τήν έγγραφή, 
δέν έπιστρέφονται στον δηλώσαντα 
στήν περίπτωση πού έξ αίτιας του 
δέν συμμετέχει στην εκδρομή.

Ύπό τής Νομισματικής ’Επιτρο
πής παρεσχέθη έγχρισις διά τήν ϊ- 
δρυσιν έν Έλλάδι καταστήματος 
τής «Φέρστ Νάτιοναλ», ύπό τάς κά
τωθι προϋποθέσεις:

1. Αί βραχυπρόθεσμοι πάσης φύ- 
σεως χορηγήσεις τού έν λόγω υ
ποκαταστήματος τής ανωτέρω Τρα
πέζης δέν θά υπερβαίνουν τό τετρα
πλάσιον τών είσαχθέντων ύπ’ αύτής 
είς συνάλλαγμα κεφαλαίων καί χο- 
ρηγηθέντων διά μακροπρόθεσμον 
τουλάχιστον 5 έτών δανεισμόν, είτε 
άπ’ ευθείας είτε μέσω τού Ο.Χ.Ο.Α. 
πρός βιομηχανικός ή έτέρας δημο
σίας επιχειρήσεις (Δ.Ε.Η. Ο.Τ.Ε. 
κ.λ.π.) ή διά καταθέσεων είς τάς 
έλληντκάς Έμπορικάς Τραπέζας.

2. Ή λειτουργία τοΰ ΐδρυθησο- 
μένου καταστήματος τής άνωτέρω 
Τραπέζης θά διέπεται ύπό τών δι
ατάξεων τής έλληνικής Νομοθεσίας 
καί τών έκάστοτε έν ίσχύϊ άποψά-

Διευθύνσεις συμφώνως τώ νόμω: 

Ύπευθ. ύλης:

Θεσδ. Κ. Σαλίμπας 

Τήνου 5 — Άθήναι 

Υπεύθυνος Τυπογραφείου:

Κω νστ. Μ ο ύτο ς 

Κάνιγγος 7 — Άθήναι

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗΝ

(22 ’Ιουλίου—^28 Αύγούστου 
1964) έπ’ εύκαιρία τής Διε
θνούς Έκθέσεως. Ειδική Τιμή 
διά τ ά Μέλη τής Ε.Φ.Ε.Τ. 
Πληροφορίαι: Κον Α. Ραγα- 
ζον, Κεντρικόν Κατάστη μ α 
τηλ. 339

0 Ο.Φ.Ε.Τ.
Θεσσαλονίκης

Ή νεοεκλεγεΐσα Διοΐκησις 
τοΰ Παραρτήματος τής Θεσσαλο
νίκης τής Ε.Φ.Ε.Τ. κατηρτίσθη 
είς σώμα ώς κάτωθι:

Πρόεδρος: Φιδετζής’Ιωάννης
’Αντιπρόεδρος Κατσέλης ’Α

πόστολος (Λ. Σοφοϋ).
Γεν. Γραμματεύς Βογιατζής 

Ζήσης.
Ταμίας Καλογιαννίδης Βασί

λειος.
’Έφορος εκδρομών Λυμπεριά- 

δου ’Ασπασία
Βοηθός εφόρου Σαραντίδης 

’Αρίσιαρχος (Πλ. Μεταξά)
’Έφορος ’Αθλητισμού καί Σω 

ματικής αγωγής Ωρολογάς Γε
ώργιος.

Έφορος αθλοπαιδιών Χατζη- 
νικολάου Δημήτριος

’Έφορος ψυχ. συγκεντρ. Γιαν 
νουλόπουλος Δημοσθένης (Έ ρ- 
μοϋ)

Σύμβουλος Στασινόπουλος Πα 
ναγιώτης (Έρμοϋ)

Σύμβουλος Γραμματικό π ο υ- 
λος Παναγιώτης.
Φ’Επ’ εύκαιρία τής ’Εθνικής 

μας Εορτής ό ΟΜΙΛΟΣ Φιλά
θλων ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
Θεσ)νίκης έπραγματοποίησεν εκ
δρομήν είς τά Έλληνοβουλγαρι- 
κά Φυλάκια ΚΟΥΛΑΣ πρός επί- 
σκεψιν τών Φρουρών τών Συνό
ρων μας, πρός τούς οποίους διέ
νειμαν γλυκά καί σιγαρέττα.

σεων τής Νομισματικής Επιτρο
πής.

Τέλος έτονίζετο δτι ή ϊδρυσις 
τοΰ έν λόγω καταστή,ματος δέον νά 
λάβη χώραν τό άργότερον μέχρι 
τής 30η,ς Ιουνίου 1964.

‘Ως Διευθυντής έτοποθετήθη ό κ. 
Άντ. Γ. Μαντζαβΐνος, Τ. Δ)ντής 
τού ΟΒΑ,

Κοινωνικά:
Ό κ. Θεόδωρος Κ- Παπα- 

γιαννόπουλος καί ή Δ)νϊς 
Μαργαρίτα Κ. Κανελλαΐδου 
ήρραβωνίσθησαν.

Τό Τυπογραφείου

MQYTQY - ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗ
Κάνιγγος 7, Άθήναι

είς τό όποιον έκτυποΰται 
ή «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

άναλαμβάνει
τήν έκτύπωσιν βιβλίων, 
μέ εύκολίας πληρ ωμής. 
’Επίσης τήν καλλιτεχνικήν 
έκτύπωσιν, επισκεπτηρίων 
προσκλητηρίων κλπ.

ΠΑΡΕΣΧΕΘΗ Η ΕΓΧΡΙΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ 
ΙΔΡΥΣΙΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΗΣ "ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΝΑΛ,,



Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ
ΚΟΙΝΟΝ ΔΙΑΒΗΜΑΤΩΝ ΑΥΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΕΠΙΛΥΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ ΕΚ ΤΟΝ ΠΛΕΟΝ 
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣ)ΚΟΥ
ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΙΣ ΘΗΛΕΩΝ ΤΕΚΝΩΝ. - ΑΥΞΗΣΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ 
ΑΥΞΗΣΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 1903. - ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ 
ΑΠΕΡΙΦΘΗ Η ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΝ ΔΙΑ ΤΑΣ 
ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ. - ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΝ ΤΩΝ 
ΑΔΙΚΙΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Εις άπάντησιν τοΰ σχετικού μέ 
την λύσιν των επειγόντων θεμάτων 
μας υπομνηστικού σημειώματος, τό 
όποιον οί Σύλλογοι έπέδωσαν εις 
τον κ. Διοικητήν μέσορ τοΰ κ. Προ
σωπάρχου, οΰτος μάς άνεκοίνωσε 
την έπίλυσιν των κάτωθι Θεμάτων:

1) Προικοδότησις θήλέων τέκνων 
συναδέλφων: Χρονολογία ένάρξεως 
τοΰ Λογαριασμού παραμένει ή άπό 
1.1.63. Εισφορά της Τραπέζης κα
θορίζεται, κατ’ έλάχιστον, εις 2,3% 
μέ ετήσιον ποσον δρχ. 2.000.000.— 
τοΰ δέ δικαιούχου 1,5% διά τό α' 
τέκνον, 1% διά τό δεύτερον, 0,5% 
διά τό τρίτον επί τοΰ συνόλου των 
αποδοχών.

Α! αναδρομικά! εισφορά! άπό 1. 
1.63 ώς καί ή εξαγορά των προ τής 
χρονολογίας ταύτης ετών υπηρεσίας, 
αναλαμβάνεται παρά τής Τραπέζης 
διά συνολικού ποσοΰ Δρχ. 5.000. 
000., τοΰ υπολοίπου βαρύνοντος τους 
δικαιούχους μεχρις ενός κα! ήμίσεος 
μισθού κατ’ άνώτατον δριον, είσ- 
πραχθησομένου διά μηνιαίων κρατή
σεων εντός εξαετίας.

Ή παροχή θά είναι ανάλογος τοΰ 
μισθοΰ κα! των ετών υπηρεσίας, θά 
κυμαίνεται δέ άπό Δρχ. 55.000 μέ
χρι Δρχ. 78.000. Λεπτομέρειαι θά 
ανακοινωθούν δι’ ειδικής ’Εγκυκλίου.

2) Αυξάνεται ή δευτέρα προσαύ- 
ξησις διά τους βαθμούς ΛογιστοΟ 
Α' κα! άνω άπό 10% εις 15%, 'Ι

σχύς άπό 1.1.64.
3) Μειοΰται έξ άλλου ό χρόνος 

παραμονής δι’ απονομήν δευτέρας 
κα! τρίτης προσαυξήσεως εις τους 
βαθμούς τοΰ Είσπράκτορος Α' κα! 
Κλη,τήρος Α' άπό 3ετίας εις 2ετίαν.

4) Εύρίσκεται εν τώ περατοΰσθάι 
ή εργασία διά την άναμόρψωσιν τοΰ 
χρόνου υπηρεσίας κλητήρας κα! είσ- 
πράκτορος, καθ' δν προσεφέρετο υ
πηρεσία υπαλλήλου κυρίου Προσω
πικού.

5) Τά θέματα: α) Τοΰ καθορι
σμού των αποδοχών Ύποτμηματαρ- 
χών κα! Τμηματαρχών Β'. 6) Τής 
έπαυξήσεως τοΰ επιδόματος πολυε- 
τίας διά τής; προϋπηρεσίας, γ) τών 
προσωρινοτήτων έν γένει κα! δ) τής 
αΰξήσεως τοΰ ικατωτόπου ορίου τής 
έξ ασφαλίστρων έτησίας παροχής, 
θά έπανεξετασθοΰν παρά του κ. Δι- 
οικη,τοΰ προς λήψιν άποφάσεως.

6) Αϋξησι ς κατά 10% τοΰ κατα- 
βαλλομένου ποσοστού άσφαλίστρων 
διά τό έτος 1963.

7) Αυξησιν τοΰ επιδόματος πολυ- 
ετίας διά προσμετρήσεως τοΰ χρό
νου προϋπηρεσίας εις Τραπέζας, 
Δημόσιον ή Νομικά Πρόσωπα Δη
μοσίου Δικαίου.

8) 'Ήρχισε λειτουργούσα ή επι
τροπή προαγωγών προς κρίσιν (διά 
προαγωγήν καί προσαύξησιν) τών 
συναδέλφων, βαθμών Λογιστού Α' 
κα! άνω, σειράς 1963. "Ηδη, ,κρί- 
νονται ο! Λογιστα! Α' προς Ύπο-

ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
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ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΓΙΑ

"Ολοι οί εργαζόμενοι, στην ovyusv- 
τρωοι την Παραοιιευή, 8 Μαΐου, ώρα 8 
τό βράδυ οιήν Πλατεία Δημαρχίας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ
ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ί15„

i ΙέΤΊ ΙέΤΊ W ζ;

Τό θέμα τής νοσοκομειακής 
περιθάλψεως τον Τραπεζοϋπαλλήλων
ΣύσκεΦις τών προεδρείων τών Ταμείων 
υγείας τών υπαλλήλων τών Τραπεζών 
Έϋ· νίκης, 'Ελλάδος, Άγροτικής 
καί τέως Τραπέζης Άά ηνών

τμηματάρχας.
Δέν έγένετο δεκτή ή άπόδοσις 

τών παρακρατηθέντων, βάσει τοΰ 
Ν. 1943)51, ημερομισθίων κα! ώ- 
;ρομ ισθίων.

Οΰδέν μάς άνεκο ινώθη έπ! τής άρ- 
σεως αδικιών, αί όποιαι προεκλήθη- 
σαν εις τό Προσωπικόν έκ τής μη 
εφαρμογής τών διατάξεων τοΰ ’Ορ
γανισμού περί την πρόσληψιν (προ- 
σωρινότης ϋπηρετοΰντος προσωπι
κού. Τριετής Προσωρ ινότης νεοπροσ- 
λ αμβανο μένων).

Έν συνεχεία τών ανωτέρω σάς 
γνωρίζομεν ότι, κατά πληροφορίας 
μας, τό Νομικόν Συμβούλιον τής 
Τραπέζης έξέφρασε σύμφωνον γνώ
μην μέ την ύπ’ άριθίμ, 12)1964 ά
πό φασιν τού Άρε ίου Πάγου όσον α
φορά την αναπροσαρμογήν τοΰ μι
σθολογίου άπό 25.11.1 960.

Ή Συλλογική Ηγεσία, ώς σάς 
έχει ανακοινώσει, συνεχίζει τάς προ
σπάθειας της, Τνα, άπαντα τά ζητή- 
μ ατά μας ενρουν τήν ενδεδειγμένην 
λύσιν των, έπϊ τών (Αποτελεσμάτων 
δέ αυτών θά σάς ένημερώση έν ικαι- 
Ρώ·

Ή αναπροσαρμογή 
τής έπιυουρήοεως
‘Η Τράπεζα ηυξησε τήν εισφορά 

της προς τό Ταμεΐον ' Επικουρήσεως, 
οπτό 7% σέ 9%. Κατόπιν αυτού κα
τέστη δυνατή ή αϋξησι τής παρεχό
μενης επικουρήσεως άπό 29% σέ 
33% κα! άπό 1.1.64. Α! διάφορά! 
θά καταβληθούν μέ τήν σύνταξι τοΰ 
’Ιουνίου.

Οί συνταξιούχοι 
τμηματάρχαι τής τ. 
ΈΒνιυής Τραπέζης
"Οσοι έκ τών Τμηματαρχών, όταν 

άπεχώρησσν τής Υπηρεσίας τής 
Τραπέζης, δέν εΤχον συμπληρώσει 
τριετίαν -εις τον βαθμόν των, 
διά νά λάβουν τό 1 0%, ποσοστόν τής 
πρώτης προσαυξήσεως, άλλα εΤ- 
χον συμπληρώσει έ ν έτος κα! έλα- 
βον τό, συμφώνως τή παρ. 4 τοΰ άρ
θρου 25 τοΰ κατά τήν έξοδόν των ί- 
σχύοντο,ς ’Οργανισμού, προβλεπόμε- 
νον ποσοστόν προσαυξήσεως 3,35% 
ή ε,ΐχον συμπληρώσει δύο έ
τη, δτε έλαβον βάσει τοΰ ανωτέρω 
άρθρου, ποσοστόν προσαυξήσεως 
6,70%, πσρακαλοΰνται νά τηλεφωνή
σουν κ. Άποστολόπουλον (Τηλ. 
815.728), προς τον σκοπόν κοινής 
ένεργείας, όπως, τά ανωτέρω ποσο
στά προσαυξήσεων, άπό 1 Δ ε κ ε μ- 
6 ρ ί ο υ 1962 — άφ’ ής δηλαδή 
ή π ρ ώτη προσαύξησις τών εν ενερ
γείς Τμηματαρχών άπό 10% έγινε 
15% .— αυξηθούν άντιστοίχως άπό 
3,35% εις 5%, κα! άπό 6,7% εις 
10%.

Προσωρινή επιτροπή 

Β. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΑΟΣ 
Π. ΠΑΠΑΧΑΡ ΑΛΑΜΠΟΥΣ 
Κ. ΚΟΝΤΣΑΓΓΑΑΟΥ

Εις τήν τελευτά!αν σύσκεψιν τών 

προεδρείων τών Ταμείων Υγείας 

τών Υπαλλήλων τών Τροπτεζών ’Ε
θνικής, 'Ελλάδος, ’Αγροτικής και τ. 

Τ ραπέζης 'Αθηνών άντηλλάγησαν 

απόψεις προς ρύθμισιν τοΰ θέματος 

τής νοσοκομειακής περιθάλψεώς μας 

κα! διά τήν άντιμετώπισιν τής τερά

στιας έπιβαρύνσεως τών Ταμείων 

έκ τών ζητουμένων αύξήσεων τών 
νοσηλειών.

Έγένετο κατ’ αρχήν άποδεκτή ή 

πρότασις τοΰ προέδρου τοΰ ΤΥιΠΕΤ 

κ. Ε. Μακρή όπως τά ανωτέρω Τα

μεία μας, προβοΰν εις τήν αγοράν 

τοΰ κτήματος τοΰ ΤΥΠΕΤ είς τά

μείου εξοπλισμένου μέ όλα τά σύγ

χρονα μηχανήματα κα! τάς απαραι
τήτους επ ιστημονι κάς έγκαταστά- 

σεις. Έπροτάθη έξ άλλου, όπως ζη- 

τήθή άπό ένα έκ τών μεγαλυτέρων 

νασηλευτικών ιδρυμάτων τών ’Αθη

νών ή ένοικίασις πτέρυγας διά τήν 

αποκλειστικήν έξυπηρέτησιν τών με

λών τών Ταμείων, μέχρις ότου πρα- 

γματοποιηθή ή ϊδρυσις κα! άρχίση 
ή λειτουργία τοΰ νέου Νοσοκομείου 

τών Ταμείων μας.

Ή εΐδησις τής άποδοχής τής προ- 

τάσεως τοΰ Προέδρου τοΰ ΤΥΠΕΤ 

κ· Μακρή, ό όποιος σημειωτέον, έχει 

Ιδιαιτέρως μελετήσει τό όλον θέμα,
Βριλίσσια, διά τήν ιδρυσιν Νοσοκο- έπρσκάλεσεν ζωηροτάτην ί κανοπο ίη.·

ΑΣΥΖΗΤΗΤΙ!
Έκ τοΰ δτι, ό κ. Υπουργός Εργασίας άφησε νά 

έννοηθή οτι εΰσταθεΐ άπολύτως ή έπέκτασις τής αύ- 
ξήσεως τών κατωτάτων ορίων (12 ο)ο), θρυλεΐται δτι 
τό αίτημα τών τραπεζικών διά τήν αυξησιν τών άπο- 
δοχών περιορίζεται είς τό ποσοστόν αύτό.

Διαδόσεις δυνάμεναι νά χαρακτηρισθοΰν καί εχ
θρικοί άκόμη διά τον κλάδον τών τραπεζικών.

Τό αίτημά μας είναι 20 ο)ο. Διότι:
1) ’Ήδη ή άπόφασις τοΰ Συνεδρίου τής'Ομοσπον

δίας μας (Σεπτέμβριος 1961) ήτο διά 15 ο)ο. Δέν έλο- 
γίσθη φυσικά ή έπελθοΰσα έκτοτε αϋξησις τοΟ τιμα
ρίθμου.

2) Άπό τό 1960 μέχρι σήμερον τά κατώτατα δρια 
μισθών καί ημερομισθίων ηόξήθησαν 3 φορές. Τό 1960 
10 ο)ο, τό 1962 έπίσης 10 ο)ο καί προσφάτως 12 ο)ο. 
Ή έπέκτασις τούτων είς τά κλαδικά μισθολόγια δέν 
περιέλαβε τούς τραπεζικούς, παρά μόνον διά τό 9 ο)ο

3) ̂ Πριν πάρουμε τό 9 ο)ο (1960-61), τό άνοιγμα 
τών άποδοχών μας κατά τά επίσημα στοιχεία, έφθανε 
είς 19,3 ο)ο.

4) Άπό τοΟ 1960 μέχρι καί 1963 ό τιμάριθμος κατα- 
ναλωτοΟ άνήλθε, διά τά εϊδη διατροφής, κατά 14,1 ο)ο

5) Τό Τραπεζικόν Κεφάλαιον καθ’ δ διάστημα οί 
τραπεζοϋπαλληλικοί μισθοί ηόξήθησαν κατά 9 ο)ο, ά- 
πεκόμισε,κέρδη 333,2 ο)ο! (Δείκτης Μετοχών Τραπε
ζών καί Ασφαλ. Εταιρειών είς τό Χρηματιστήριον 
Αθηνών) καί

6) Κατά τούς αύτούς δείκτας, άπό τοΟ 1962 τό Τρα
πεζικόν Κεφάλαιον έκέρδισε 728 ο)ο, ένώ οίΤραπεζοϋ- 
πάλληλοι ΜΗΔΕΝ.

Αύτά τά άδιάψευστα στοιχεία, τά όποια ό πρώην 
Πρόεδρος τής 'Ομοσπονδίας καί τώρα Κυβερνητικός 
Βουλευτής Ίωάν. Αλευράς έθεσε είς τό Γενικόν Συμ
βούλιον τής Ο.Τ.Ο.Ε. (Σεπτέμβριος 1963), άποστομώ- 
νουν κάθε φαλκιδευτική επινόηση γιά τό άναμφισβή- 
τητα δίκαιο αίτημα τοΟ 20 ο)ο, πού πρέπει νά γίνη 
δεκτό άσυζητητί.

σιν είς τούς συναδέλφους διότι θεω

ρείται ώς απαρχή τής οριστικής έ- 

πιλύσεως τοΰ σημαντικωτάτου αΰ- 

τοΰ ζητήματος καί μάλιστα κατά 

τρόπον ό όποιος ασφαλώς, ιθά κά

λυψη πλήρως τάς άνάγκας τών ή- 

σφαλισμένων είς τον τομέα τής νο

σοκομειακής περιθάλεψεως, κα! κυ

ρίως μέ άξιοσημείωτον μείωσιν τής 

οικονομικής έπιβαρύνσεως τών Τα

μείων.

ΠΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΑΙΚΗΝ 
ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ 

ΤΗΣ ΕΜΠΟΡ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Ή Συλλογική ηγεσία τών 'Υ

παλλήλων τής ’Εμπορικής Τραπέ· 
ζης, ύπογραμμ ίζουσα τό ένδιαφέροι 

της καί τήν μέριμνά της διά τοίκ 

συναδέλφους τών επαρχιακών Υπο

καταστημάτων, προγραμματίζει διό 
τό πρώτον δεκαήμερον τοΰ προσε

χούς ’Οκτωβρίου, Πανελλαδική!

ΝΕΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
Ο κΓΕΩΡΓ. ΜΑΥΡΟΣ
ΗΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΑΕΥΣΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΟΙ ΝΕΟΙ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Ή γενική συνέλευσις τών μετόχων τής Τραπέζης ώρί- 
σθη διά τήν Δευτέραν, 25 η ν τρέχοντος μηνάς. Κατά ταύτην 
σύμφωνα μέ τάς τελευταίας πληροφορίας θά προταθή ύπό 
τής Κυβερνήσεως ώς Διοικητής τοΰ 'Ιδρύματος, ό κ. Γεώρ
γιος Μαύρος.

'Ως άνεκοινώθη, ό κ. Μαύρος θά παραιτηθή έκ τής θέ- 
σεώς του ώς ΎπουργοΟ Συντονισμού καθώς καί τοΰ Βου
λευτικού άξιώματός του.

Έπίσης ώς Ύποδιοικηται θά προταθοΰν οί κ. κ. ί. Πα- 
ρασκευόπουλος, Ν. Γαζής καί Δ. Καλαμαριώτης, τροποποι— 
ουμένου άναλόγώς τοΰ Καταστατικού τής Τραπέζης.

0 κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΙ ΘΕΜΑΤΟΣ 

ΔΥΞΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΠΟΑΟΧΩΝ ΜΑΣ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΣ TGN ΑΝΤΙΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΑΛΗΛΙΚΩΝ ΝΟΜΟΝ

Ή συνάντησις τοΰ Ε. Συμ
βουλίου τής Ο.Τ.Ο.Ε. καί τών 
Προέδρων τών Συλλόγων μέ τον 
Υπουργόν ’Εργασίας, πού άνε- 
μένετο, ώς γράφομεν είς άλλην 
σελίδα, έπραγματοπσιήθη τήν 
29)4. Κατά τήν διεξαχθεΐσαν 
συζήτησιν ό κ. 'Υπουργός έδήλω- 
σεν οτι α) είς τό πρώτον Νομο- 
σχέδιον τοΰ Υπουργείου του, τοΰ 
όποιου θά επίσπευση τήν είσή- 
γησιν είς τήν Βουλήν θά κατάρ
γηση τούς άντιτραπεζοϋπαλληλι- 
κούς Νόμους, δηλ. τον 1943)51, 
διά τοΰ όποιου περικόπτονται 
τά ημερομίσθια απεργίας και 
τάς διατάξεις πού αποκλείουν 
τήν προστασίαν τών συνδικαλι

στικών στελεχών.
Άνεγνώρισε τήν ΰπαοξιν θέ

ματος αΰξήσεως άποδοχών, το ό
ποιον καί θά υποστήριξή, έπ’ 
αυτού δέ καί τοΰ θέματος τοΰ 
ένιαίου ωραρίου θά συνεννοηθή 
μέ τούς Διοικητάς τών Τρςχπε- 
ζών.

Κατόπιν τούτων τό Ε.Σ. θά ά- 
ποταθή προς τάς Διοικήσεις τών 
Τραπεζών διά τήν αυξησιν, ή ό
ποια κατ’ ούδένα λόγον θά ύπο- 
λειφθή, ώς δίκαιον αίτημα, τού 
20% καί έκ τής άπαντήσεως τού
των θά έξαρτηθή ή στάσις τής 
'Ομοσπονδίας, μή άποκλεισμένης 
καί τής άναλήψεως άπεργιακοΰ 
άγώνος.

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 1964
• Αϋξησι μισάών κατά 20 ο)ο!

• Αϋξησι συντάξεων κατά 30 ο)ο!

• Πραγματικές συνδικαλιστικές 
έλευάερίες!

• Δημοκρατία στά συνδικάτα!

Η ΔΙΕΝΕΞΙΣ ΤΑΜΕΙΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ-ΙΑΤΡΟΝ

Κατά πληροφορίας μας τό θέμα 

τής άμοιβής τών συμβεβλημένων μέ 

τά Ταμεία 'Υγείας ιατρών, τό όποι
ον άπησχόλησε τά προεδρεία των

Συνδιάσκεψιν τών 'Υπαλλήλων τής 
Τραπέζης μέ τήν συμμετοχήν ένός 
αντιπροσώπου έξ έκάστου Υποκα
ταστήματος αυτής, προς μελέτην 
τών κοινών θεμάτων κα! ανταλλαγήν 
απόψεων.

κατά τήν τελευταίαν σύσκεψίν των 

βαδίζει προς τήν οριστικήν λύσιν 
του.

Ώς έγνώσθη ο! ίατρο! άπεδέχθη- 

σαν τήν αμοιβήν τών 50 δρχ. δια 
τήν έπίσκεψιν τών μελών είς τά ια

τρεία των και τών 65 δρχ. διά τάς; 
κατ’ οίκον επισκέψεις.

Έπ! τής τελικής συμφωνίας ανα
μένεται νά έκδοθή σχετική άνακοί- 
νωσις.


