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ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΞΑΕΤΙΑΣ
Σέ μερικές ήμερες θά γυρί- 

οωμε τό τελευταί® φύλλο τού 
ήμερελφγίου τού 1963.
Εις αύτό τό γύρισμα ei υπάλ

ληλοι τής τρίτης Εθνικής Τρα 
πέζηξ άποκαμωμένοι άπό τήν 
πολλή δ®υλειά καί τήν λίγη ά 
μοιέήν κοντοστέκονται για λί
γο, ρουφούν τόν ελάχιστο αέρα 
άπό τήν πνιγηρά ατμόσφαιρα 
των Καταστημάτων καί στέλ
νουν τήν σκέφι τους δέκα _χρό 
νια πίσω. Στό 1953, την απο
φράδα ήμερβμηνία της 8ης ’Ι
ανουάριου, τότε, πού χωρίς νά 
ύπαρξη ούτε καν υποψία εγκυ
μοσύνης, εναίς «μάμμος» της κα 
κιάς ώρας, έβγαλε τό νυστέρι 
του, έκαμε μίαν παράδοξον και 
σαρικήν τομήν καί ώ τοΰ κα
κού θαύματος, έξεπετάχθη εν 
νεογέννητο-,’ τέρας ώς προς 
τήν σύνθεσήν του, "Ο μάμμος 
έπαρουσίασεν καί τόν νόμιμον 
πατέρα του, ΤΗταν ο Κω^της 
Ήλιάσκος.

Αυτή τήν αποφράδα ήμερα 
έγεννήθη ή δεύτερη "ΕΙθνικη 
Τράπεζα, ή καί ’Αθηνών καλού 
μένη. Τής τρομερής γέννας έ- 
προΓίγήίησαν πόνοι. Αέν άργη 
σαν όμως οί υστερόπονοι. ’Ή
ταν τόσο τό μέγεθος των, ή εν 
τασίς των,ή έκτασίς των, ώστε 
τούς θρήνους καί τούς κοπετούς 
τούς ακούσεν όλη ή Ελλάδα 
Ήσαν οί οίμογές τοΰ προσω
πικού τής παληάς, τής πρώτης 
’Εθνικής Τραπέζη;.

Μέχρι τήν 29ην Νοεόρίου 
19-5 κράτησαν οί ανυπόφοροι 
υστερόπονοι,
Ή μεγάλη μάνα, τό προσωπι

κόν τής ’Εθνικής, ατό διάστημα 
αυτό αντιμετώπισε μέ Θάρρος 
τόν απρόσκλητοι- άψέντη καί 
τά φραγγέλια του, τά όποια έ- 
Εεφράζοντο μέ τούς νόμους 
2510, 2626, 3CS2 κ. ά.

Χιλιάδες εκλεκτών συναδέλ 
φω ν έχασαν τό ψωμί τους. Mix 
καί εκείνοι πού δέν τώχασαν 
τό γεύονταν καί ήταν πολύ πι
κρό.

Άπό τήν χρονολογία εκείνη 
τό προσωπικόν τής "Εθνικής 
Τραπέζης αρχίζει μέ μίαν άνευ 
προηουμένου ορμήν, Θέρμην 
καί δημιουργικότητα νά θεμε- 
λιώνη καί νά πυργώνη τήν τρί 
τ/,ν ’Εθνικήν Τράπεζαν,Χάριν

αυτής της νέας Τραπέζης έξη-" 
κολο-θησε νά προσφέρη Θυσίας 
εις τά σαγηνευτικά συνθήματα 
της έξυι, ιάνσεως τής πίστεως 
καί της μειώσεως τοΰ κόστους 
τού χρήματος, Πέρασαν άπό το 
τε εννέα χρόνια-"Απ' αύτά. τα 
πεντέμιση, κουμαντάρει τήν 
Τράπεζαν ό σημερινός Διοικη 
τής μέ τό έπιτελεΐον του, Μό
λις ανέλαβε τήν Διοίκησιν διά 
τής άπό 13-6-58 εγκυκλίου του 
πρός τό Προσωπικόν έκάλεσεν 
όλους τούς ύπαλλήλου; νά έρ- 
γασθούν μετά ζήλου, άφοσιώσε 
ως, πειθαρχ.ας διά νά εύρυν- 
£©ΰν εις τό άνώτατον όριον αί 
έργασίκι τής Τραπέζης καί να 
έπιδληθή αύτη εις τήν απόλυ
τον έκτίμησιν τού ελληνικού 
καί αλλοδαπού κοινού., άποκα 
θισταμένης της μακραίωνος πα 
ρχδόσεώ; της, ώς τοΰ μοναδι
κού έθνικοΰ πιστωτικού "Ιδρύ
ματος τής χώρας... «θέλω, ελε- 
γεν ό κ. Διοικητής, έπιδείξει 
άμεροληφίαν βραβεύων τούς ι
κανούς διότι πιστεύω ότι μα- 
ζςάν πάσης χαριστικής εύνοι
ας μόνον ή επαγγελματική ά
μιλλα μέ κριτήριον τήν ικανό
τατα έκάστου ώς καί ή έπίδει- 
ξις πνεύματος ειλικρινούς συν
εργασίας καί αλληλεγγύης Θέ
λει προαγάγ^; τά συμφέροντα 
τής Τραπέζης καί θεμελιώσει 
τήν πρόοδον αύτής...». «Γνωρί
ζω, έλεγεν ό κ. Χέλμης, τά 
προβλήματα τά οποία άπχπχο- 
λούν το προσωπικόν τη*, ©ά 
άφοσιωθώ εις τήν’ έπίλυσίν των 
-καί θέλω νά πιστεύω ότι θά εύ 
ρεθή τρόπος Ικανοποιητικής έ- 
πιλύσεώς των...».

Διά νά μή γίν’η «παρεξή:γη-
3;;» τιξ ώς πρός τά ζητήματα 
τοΰ Προσωπικού ή Συλλογική 
ηγεσία τά έθεσεν ένώπιόν του 
όι’ υπομνήματος . ; Ησαν δέ σέ 
γενικές γραμμές:

1) Προβλήματα έπιβιώσεως 
τού Προσωπικού εντός τών 
πλαισίων τής άρχής τού ι ά μ.'ιν 
ύπολοιπώμεθα,

2) Νέο; 'Cp, ανισμός καί έν- 
ταξις τοΰ προσωπικού,

3) Τό ασφαλιστικόν πρό
βλημα,

4) Συνθήκαι έργασίας Κέν
τρου καί Επαρχίας καί έξωμοι 
ωσ;ς τής δευτέρας προς τό

Κέντρο ν όσον άφιορά τό ωρά
ριο ν.

5) Έκπροσώπησις τού Συλλό 
you — Μετόχου τής Τραπέ
ζης εις τό Γενικόν Συμβούλι- 
βν ταύτης.

"Εξ έτη μετά άπ’ αυτήν 
τήν εγκύκλιον κατανοήσεως 
καί τό υπόμνημά μας, σάς έρω 
τώμεν Κε Διοικητά καί Κε 
Προσωπάρχα: Ποια άπό τά πέν
τε αύτά θέματα έπελύοατε ή 
καταπιαστήκατε σοβαρά με 
την λύσιν των;

Τό πρόβλημα τής έπιβιώσε- 
ως τού προσωπικού μέσα στα 
πλαίσια τής τιμαριθμικής πα- 
ρακοΧουθήσεως ή τής άρχής 
τού νά μην ύπολοιπώμεθα 
τών π ά σ η 6 φύσε ως 
αποδοχών τών’ άλλων με 
γάλων’ Τραπεζών;

Ούτε καν θελήσατε νά δή- 
τε αυτό τό γενικό πρόβλη 
μα δίδοντες έλαχίστην άνακού 
Φ'σιν σέ κείν-βυς πού άντέτα 
ξϊ.ν εαυτούς εις τά Ήλιασκι- 
κά έξανδραπο'διστικά μέσα. Ά 
πεναντίκς χρησιμοποιούντες — 
τί μεγίστη άπατη αλήθεια— 
τάς έκάστοτε έκ τών προαγω
γών’ (φυσικός νόμος τής έ- 
ξελίξεως τοΰ "Υπαλλήλου) 
τών ύπαλλήλων προκυπτούσας 
διαφοράς, διετυμπανίζατε δι’ 
εγκυκλίων τά πρόσθετα κβνδύ 
λια πού κατ’ έτος έπεβάρυ- 
ναν τήν Τράπεζαν πρός χά
ριν τού προσωπικού της! Ού
τε μ α δεκάρα μή έκ τής Πο

λιτείας έπιβληθείσχν δέν’ έχοΤ 
ρτ,γήσατε εις τό προσωπικόν, τό 
όποιον μέ τόν- ίδρωτα του καί 
όχι μέ τάς επισφαλείς σας το 
ποθετήσεις, έκαμε νά γιγαντω- 
θή τό "Ίδρυμα σέ τέτοιο ύψος 
πού σήμερα νά θαυμάζεται παγ 
κοσμίως ώς ή πρώτη ’Εθνική 
Τράπεζα κι’ άν τό "Ίδρυμα άπό 
άποφεως όγκου εργασιών δέν 
έφτασε τί ύψος τό όποιον, αί 
κατά τήν 6ετή διοίκησιν σας 
έπιχρατήοασαι πολιτικοοικονο 
μικαί συνθήκαι έπέβαλλον,αύτό 
βχρίνει ούχί τούς έκτελεστάς 
τών εγκυκλίων διαταγών και 
υποδείξεων άλλα τούς συντά- 
κτας των καί τούς εΐσηγητάς 
των. ’Αλλά καί χύτην τήν 
δεκάρα τής Πολιτείας, μέ ε
βραϊκήν νοοτροπίαν τήν διϋ- 
λίζατε διά τών νομικών σας 
συμβούλων πρός έξεΰρεσιν τών 
τυχόν συμφηιφίστέων μονολέ- 
πτων.

Μήπως συνετάξατε Νέον 
’Οργανισμόν διά νά έκσυγχρο 
ν'σωμεν τό εσωτερικόν τού οί 
κου μας καί νά τόν έναρμονί- 
σωμε ν πρός τά καλλιμάρμαρα 
καταστήματα τά όποια πήραν 
την θέσιν τών σιδηροφράχτων 
παλαιών καταστημάτων; ’Αλ
λο "μον Κε Διοικητά όχι. Καί 
όμως εδώ, όπως καί σέ κάθε 
ζήτημα, ή συλλογική ηγεσία 
σάς έβοήθησεν. Σάς ετοίμασε 
όλοκληρωμένον σχέδιον όργα- 
νισμού βγαλμένο μέσα άπό 
τήν ψυχήν τού προσωπικού. 
Σάς ετοίμασε σχέδιον πού κά-.
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ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ
(Η μορφή τοΰ 20οΰ αιώνος

Τό Δημοκρατικόν ’Αμερικα
νικόν "Εθνος και μαζί μ1 αυτό 
ολόκληρος ή φιλειρηνική άνθρω- 
πότης, έκήδευσεν τόν μεγάλου 
Νεκρόν Τζών Κέννεντυ.

Ή γιγαντωσύνη τοΰ δολοψο- 
υηθέντος Προέδρου δέν έγκει
ται είς τό δτι ήταν ό Πρόεδρος 
της μεγαλύτερος τταγκοσμίως 
οικονομικής καί στρατιωτικής 
δυνάμεως. ’Οφείλεται είς τά γε 
γονός δτι αν καί Πρόεδρος πλου 
σιωτάτης δυνάμεως, δέν άττε- 
στρέφετο τους πτωχούς καί τά 
υποανάπτυκτα έθνη, άλλ’ έργφ 
ανθρωπιστής ώραματίσθη καί 
είργάσθη διά τήν οικονομικήν 
των (χνάτττυξιν καί τήν ευημε
ρίαν τών λαών των. .

"Εγκειται _είς τό γεγονός — 
καί αυτό δυστυχώς τοΰ έστοίχι- 
σεν τήν ζωήν — δτι αν καί ήγέ- 
της μιας άσυλλήπτου ισχύος 

στροΓΓίωτικής δυνάμεως, δέν συ 
νεφώνησεν ποτέ μέ τούς πόλε 
μοχαρεΐς στρατιωτικούς του 
συμβούλους, άλλ’ έθεσεν τήν δύ 
ναμιν ταύτην είς τήν διάθεσιν 
τής Παγκοσμίου Ειρήνης.

’Αληθινός Δημοκράτης γάλου 
χη μένος μέ τάς άρχάς τοΰ Λίν- 
κολν έγνώριζεν δτι είναι τελεί
ως άνακόλουθον τό νά όμιλώμεν 
περί δημοκρατίας καί ελευθερί
ας ή νά κοααδικάζωμεν τόν φα
σισμόν, ή νά διαμαρτυρώμεθα 
διά τάς διώξεις τών ‘Εβραίων

καί παραλλήλως νά έφαρμόζω- 
μεν τάς φυλετικάς διακρίσεις 
είς τήν ιδίαν ημών χώραν καί 
νά θεωρώ μεν τούς μαύρους καί 
τούς μιγάδας υποδεέστερα, 
άπό άπόψεως δικαιωμάτων, 
όντα.

Πολέμιος κάθε φυλετικής δια 
κρίσεως, πολέμιος τών νεοψα- 
σιστικών μεταπολεμικών όριγα 
νώ,σεων, διώκτης τοΰ μεσαιωνι
κού άποικισμοΰ, πρωτοπόρος 
τής άνακουφίσεως τών οίκονομι- 
κώς καθυστερημένων λαών καί 
προπαντός Μέγας θεμελιωτής 
καί κτίστης τής ποιγκοσμίου ει
ρήνης έγινεν ό στόχος τών ρα
τσιστών έκ τής μιας πλευράς 
καί τών αιμοχαρών κατασκευα
στών τών πολεμικών μηχανών 
καί μέσων έκ τής άλλης. Ό η
γέτης μέ τά υψηλότερα ιδανικά 
ϊστατο μέγα έμπόδιον είς τά 
σχέδια τής μερίδος έκείνης τοΰ 
άμερικανικσΰ κεφαλαίου, ή ο
ποία έπληττετο θανάσιμα άπό 
τήν παγίωσιν τής παγκοσμίου 
ειρήνης.

Δι’ αυτό καί έδολοφονήθη, 
Έν τφ κροτάφφ τοΰ Κέννεντυ 
ουσιαστικά έβλήθη ή περιστε
ρά τής Ειρήνης, ή Δημοκρατία, 
ή ’Ανεξαρτησία.

"Αν 6 Γκάντι, έβαψε μέ τό 
αΐμα του τάς Ινδίας διότι έκή- 
ρυττεν τήν αγάπην καί τήν ει
ρήνην, άν ό Μπερναντότε έπότι

σεν μέ τό αΐμα του τήν Παλαι
στίνην δολοφονημένος άπό τούς 
έχθρούς τής τοπικής ειρήνης, 
αν ό Λουμούμπα καί ό Χά- 
μεσκελδ έδολοψονήθησαν ά
πό τάς σφαίρας τοΰ πολεμοχα
ρούς Βελγικού Κεφαλαίου είς 
τό Κογκό, ό Κέννεντυ μέ τήν 
σειρά του έδρόσισεν μέ τό αί
μα του τό νεοφυτευμένο δένδρο 
τής παγκοσμίου ειρήνης άφοΰ 
τό άπήλλαξε άπό τά δηλητήρια 
τών πυρηνικών ύδρογονικών δο
κιμών.

Οί έμποροι τοΰ πολέμου οι 
οποίοι ώπλισαν τά δολοφονικά 
χέρια δέν θά άρκεσθοΰν είς τά 
δύο εγκλήματα τοΰ Τέξας. Θά 
εξακολουθήσουν τάς δολοφονί
ας μέχρις δτου διαπράξουν τό 
μεγαλύτερον έγκλημα. Νά έξα- 
πσλύσουν τόν Παγκόσμιον Πυ
ρηνικόν Πόλεμον.

Ή δολοφονία τοΰ ’Αμερικα
νού Προέδρου δημιουργεί μέγα 
κενόν είς τήν φιλειρηνικήν άν- 
θρωπότητα, Οί εργαζόμενοι ό
λου τοΰ κόσμου καί μαζί μ’ αυ
τούς καί ήμεΐς έχομεν ιερόν κα 
θήκον νά κρατήσωμεν υψηλά 
τήν σημαία τών Κέννεντυ, Γκάν 
τι, Μπερναντόττε, Λουμούμπα, 
Χάμερσκελδ καί όλων τών η
ρώων αγωνιστών τής Ειρήνης 
τοΰ κόσμου, τής λυτρώσεως 
τών καταπιεζομένων λαών καί 
φυλών καί τής έξαφανίσεως τής

άρχής τής έκμετοιλλεύσεως αν
θρώπου άπό άνθρωπον, νά μην 
έπιτρέψωμεν είς τούς άπεργα- 
ζομένους τήν έξαφάνισιν άπό 
τόν πλανήην μας ολοκλήρου ή 
μέρους τοΰ ανθρωπίνου γένους, 
νά πραγματοποιήσουν τά σχέ
διά των.

Τιμώντες τήν μνήμην τοΰ Με
γάλου Νεκρού άς όρκισθώμεν ό
τι θά καταβάλωμεν πάσαυ 
προσπάθειαν διά την θεμελίω- 
σιν τής παγκοσμίου ειρήνης αύ 
τοστρατευόμενοι είς τάς πάγκο 
σμίους φάλαγγάς της.

Αυτή είναι ή διαθήκη τοΰ Με
γάλου Νεκρού.

ΤΑ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ 
ΤδΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Οΐ Σύλλογοι άπηύθυναν 
ί πρός τόν έιταΰθα Πρεσβευτήν 
τών Ηνωμένων Πολιτειών τό κά 
τωθι τηλεγράφημα.

«Υπάλληλοι ’Εθνικής Τραπέ 
ζης εκφράζουν είς τήν ύμετέραν 
’Εξοχότητα τά έκ βάθους καρ
διάς συλλυπητήριά των διά τόν 
άδόκητον θάνατον τοΰ ηγέτου 
τής μεγάλης χώρας σας δστις 
άποτελεΐ βαρυτάτην απώλειαν 
δι’ όλους τούς φιλειρηνικούς λα 
ούς τής ύφηλίου. Παρακαλοΰ- 
μεν εΰαρεστηθήτε διαβιβάσητε 
ειλικρινή συλλυπητήριά μας 
οί!κογένειαν μεταστάντος.

ΣΥΛΟΓΟ I ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

6ε παράγραφ®5 άπηχοΰοεν τόν 
ύπάλληλ®·.’ τής ’Εθνικής Τρα- 
πέζης, τόν ελεύθερον "Ελληνα 
πολίτην, τον άνθρωπον τού 
2Co5 αιώνα ό όποιο; θεωρεί 
τήν εργασίαν κοινωνικόν λει 
τοΰργημα καί όχι αγγαρείαν. 
Σα$ παρέδωσε σχέδιον πού εί- 
ν’αι πέρα γιά πέρα "Ελληνι
κό. Σείς θελήσατε καί τό Ευ
ρωπαϊκόν (Γιατί άραγε δέν μι 
μεΐσθε τήν Ευρώπην καί εί; 
τού; μισθού;; ). Ξοδέψατε άρκε 
τέ; χιλιάδε; διά πολυημέ 
ρου; κρουαζιέρα; άνά τήν Εύ- 
ρώπην. Καί δύο όλοκληρα έ
τη μετά τήν κρουαζιέρα καί 
τέσσαρα άπό τή; ύποβολή; τών 
δικών μα; απόψεων, μάς έγνω 
στοποιήσατε τό σχέδιον σα; 
περί τού Νέου ’Οργανισμού. 
Αΰτό; ό ’Οργανισμό; όμω; Κε 
Διοικητά δέν είναι ΐ’έο;. Εί
ναι παλαιός. Είν’αι πιο παλαιό; 
καί άπό τόν ίσχύοντα Ήλια- 
οκικόν. Δέν είναι βήμα πρά; 
τά έμπρό;. Είναι στροφή πρό; 
τόνΓ ΜεσαίωΛ’α. Αυτόν τόν Όρ 
γανισμό άρνούμεθα κ«ν νά τόν 
συζητήσουμε. Άρνούμεθα του
λάχιστον τήν συζήτησίν του μέ 
τού; συντάκτα; του Ίιότι κάθε 
προσπάθεια μα; vc τού; κά- 
μωμε νά άντιληφθούν τόν 
προχωρημένον 20όν αιώνα εί
ναι ματαία καί τούτο διότι ό κα 
ταπληκτικό; πλουτισμό; των 
τού; εμποδίζει νά άντιληφθούν 
περί τίνο; πρόκειται.

"Ετσι καί ό ’Οργανισμό; 
καί ή ένταξι; καί ή σύμπνοια 
τοΰ προσωπικού έκαναν φτερά 
μαζί μέ τί; τόσε;, έπισφαλεί; 
έκ τών προτέρων,τοποθετήσει; 
τή; Τραπέζη;, αΐ οποΐαι έχο- 
ρηγήθ'ηβαν κατ’ εντολήν’ και 
ίύχΐ κατ’ ενδειξιν.

Αλλά μήπως τό άσφαλιστι 
κόν; Ποτέ δέν έτολμήσατε νά 
συνδέσητε τήν θέσιν σα;, ώ; έ- 
πρα,ξεν έ προκάτοχό; σα;, μέ 
την έφαρμογήν τών’ κειμένων 
νόμων. Πόσην’ όμω; εύλάβειαν 
επιδεικνύετε πρό; έκείνου; 

πού αφορούν τά; ώρα; άπερ- 
ϊία;! ΓΕπροτιμήσατε τήν πλέ
ον' εΰκολον' δι’ υμάς λύσιν. 
Ποσά δια τά οποία ήσαν υπό
χρεοι άλλοι, τά έστερούσατε 
από τό έν ένεργεία προσωπι
κόν καί έτσι ή μπορούσατε διά 
των t Ιγκυ/λίων σας νά έπαί- 
ρε:8ε διά τήν στοργήν σας καί 
προ; τούς συνταξιούχου;,

Άφοΰ έκοπιάσατε καί σάς 
έδέχθημεν ώ; άναστηλωτην 
τών έρειπ ων τοΰ Ήλιάσκβυ 
πόσα θύματά του, μετά ή άνευ 
συντάξι ω ;, άποκαταστήσατε; 
Αλλά μήπω; έν’διαιφερθήκατε 
γιά τού; «υπανθρώπου;» τών 
επαρχιακών Καταστημάτων εί; 
πολλά άπό τά όποια, τόση εύ- 
λάβεια περί τήν τήρησιν τού 
ί.ραρ'ίου ύπαρχε ι, ώστε μόνον 
τά κρεββάτια του; πού δέν έ
χουν μεταφέρει μέσα σ’ αύτά 
οί συνάδελφοι διά νά επιτυγ
χάνεται ή έγκυκλίω; διατασσο 
μένη ένημερότης; Μέ τήν έ- 
πέμβασιν τήν ίδικήν μα; πολ 
λοί τοποτηρηταί σα; ηχθησαν 
ε!ΐ; τό έδώλιον τού κατηγορου
μένου καί καταδικάσθηκαν.Σάς 
έρωτώμεν: Αυτήν τήν' καταδϊ 
κην ή όποια έτέθη εις τόν α
τομικόν’ των’ φάκελλον, την 
χρησιμοποιείτε διά τήν κατ’ ε
κλογήν προαγωγήν ή διά στα- 
οιμόπητα; Καί πού είναι ή έγ 
κύκλιο; σα; ή όποια ορίζει ότι 
ή εξαγορά της έπιβαλλομένης 
φ',λακίσεω; εί; τού; Διευθυν- 
τά; τών Ύποκ) των’ εί; τά; πε 
ριπτώσει; παραβάσεω; τού ω
ραρίου έπ’ ούδενί λόγω θά 
έπιβαρόνη την Τράπεζαν αλ
λά την τσέπην’ τών' ύπερζήλων 
Διευθυν'τών; Τοιαύτην έγκύ- 
κλιον ουδέποτε έξεδώσατε. Διό 
τι άπλούστατα τότε θά έπαυαν 
αί παραβάσει; τά; όποια; ύ- 
μεϊ; υποθάλπετε. ’Ή μήπω;, 
έξκιμοιώσατε τούλάχιστον τυπι 
κώς τό ώράριβν' τών ’Επαρχι
ών μέ τό τοΰ Κέντρου. ’Οχυ
ρώνεσθε όπισθεν' τού Νόμου. 
Αλλά ό Νόμο; έν προκειμέ- 
νω κολάζει τό υπέρ τό όριον 
καί ούχί τ© ελαττον'. ’Αλλά 
καί αΰτό αά; επιτρέπει νά έ- 
παίρεσθε ότι ύ-οβιβάσατε τό 
ποσοτόν ο)ο έπιβαΐρύνσεω; τού 
κείΐίαλαίου έξ αποδοχών άπό 
14,97 τό 1953 εί; 4,79 τό 1962. 
Κα ναι μεν τό πσοστόν ήλαττώ

θη αλλά τό κόστο; τοΰ χρήμα- 
το; δέν έπεσε ν. Τί σημασίαν 
έχει όμω; αυτό; Σημασία έχει 
έν προκειμένω ότι ή μείωσι; 
τού ποσοστού έμείωσεν τά; ά- 
ποδοχά; μας. Καί εδώ έγκει
ται ή ούσία τού έπιτεύγμα- 
τό; σα;.

’Αλλά μήπω; κάματε πράξιν 
τήν μετά κόρου διατυμπανι- 
ζομένην πρόΐεσίν σα; καί αρ
χήν σα; ότι δήθεν σέβεσθε 
τόν παράγοτα τή; εργασία; 
όσο καί τό κεφάλαιον; Άλλα 
τότε πού είναι ή έκπροσώ- 
πησι; τοΰ Προσωπικού εί; τό 
Διοικητικόν Συμβοώλιον τή; 
Τραπέζη;; Ή Συλλογική Ήγε 
σία, πλέον των σχετικών' ύπο 
μνημάτων τη; πρό; υμάς, έ- 
δράττετο έκαστη; Γενικής 
Συνελεύσεως τών Μετόχων 
θέτουσα υποψηφιότητα διά 
τήν προβλε πομέ νη ν θέσιν τού 
εκπροσώπου τών εργαζομένων 
Ποιος άλλο; έκτο; άπό τόν 
Πρόεδρον τών υπαλλήλων κρί 
νεται άρμοδιώτερο; νά έκπρο 
σωπή όχι μόνον τό προσωπι
κόν άλλα καί τά συμφέροντα 
τού Ίδρύματο; εϊ; τό Διοικη
τικόν του Συμβούλιον; Ό νύν 
«εκπρόσωπο;» ό υποδειχθεί; 
«άνωθεν» κατ’ επανάληψη' ε
πανεκλεγεί; τη προτάσει σα; 
καί τη υποστηρίξει σα; ή ό 
Πρόεδρο; τώ·ν 'Υπαλλήλων τού 
Ίδρύματο;; Προτιμήσατε πάν
τοτε νά έχετε όμβτράπεζόν 
σα; τόν Πρόεδρον' τών' λεμβού
χων τή; Γλυφάδα; παρά τόν 
άνώτερον υπάλληλον — εργά
την τή; Τραπέζη;. Πότε υπο
στηρίξατε την' υποψηφιότητά 
μα;; Ούδέποτε. Καί τούτο διό
τι πολλά δεινά διά τό πρόσω 
πικόν καί τό "Ίδρυμα θά έπρο 
λαμβάνοντο.

Αύτά Κε Διοικητά καί Κε 
Προσωπάρχα έν ολίγοι; έπιρά 
ξατε έπί 6ετίαν διά τό "Ίδρυ 
μα καί τό Προσωπικόν. Αυτήν 
τήν βαρειάν κληρονομιάν αφή 
νετε γιά τό 1964 καί γιά τού; 
διαδόχου; σα;. Σά; έκαλέσα- 
μεν καί σά; καλούμε ν: ’Ελατ
τώσατε τ© βάρο; τη;. Μ ή κατ’ 
επέκταση' τών παγωμένων πι
στώσεων παγώνουν καί τά ζη
τήματα τού προσωπικού. Ύπάρ 
χουν ημέρες ακόμη εί; τήν διά 
Secίν σα;. "Άλ'ω; τήν ευθύ
νην απέναντι τή; Πολιτεία; 
διά τόν ύποβόσκοντα απεργία 
κόν : άλο · στήν ’Εθνική Τρά
πεζα, θά τήν φέρετε άκεραίαν, 
ύμεί; κ.κ. Διοικητά καί Προ- 
σωπάρχα.

Η ΜΑΣΠΑΘ1Σ1Σ 
ΤδΗ ΜΑΤΟΜΜΥΡΙδΗ
Έκ δημοσιε-μάτων τού τύ

που ήλθεν είς φώς ή έξ 7.500. 
t00 Δραχ. χρηματοδότησις 
τοΰ κ. Γραμ. Καραμανλή, 

Ήμεΐς δέν έξετάζομεν τήν 
σχέσιν μεταξύ χρηματοδοτηθίν 
τος καί τοΰ τέως κ. Προέδρου 
τής Κυσερνήσεως. Διότι θά ή- 
το παράλογον νά ύπεστηρ ίζο 
μεν τόν αποκλεισμόν τής χρη 
ματοδοτήσεως έπιχειρηματιών 
έκ τοΰ λόγευ δτι έτύγχανον 
ουτοι συγγενείς τών πολιτευο 
μένων.

Επειδή όμως έκ τών 
σχολίων τοΰ τύπου καί τής έπ’ 
αυτών δοθείσης άπαντήσεως 
ουδόλως ίκανοποιήθημεν, άπο 
τελεί ΰποχρέωσιν τών ιθυνόν
των όπως Εέσωσιν τόν οίκεΐον 
φάκελλον τής προκειμένης χρη 
ματοδοτήσεως ύπ’ δψει μας.

Διότι άλλως δικα,ιωματικώς 
θά πιστεύσωμεν δτι κάτι τό έ
νοχον κρύπτεται καί είς τήν ΰ- 
πόθεσιν ταύτην δπως καί είς 
αλλας περιπτώσεις, έξ ών προ 
κύπτει ή διασπάβισις τών έκα 
τομμυρίων. Αί τοιαΰται δέ 
τοποθετήσεις αποτελούν πρό- 
κλησιν τοΰ δεινοπαθοΰντος προ 
σωπικοΰ, (άπό τό όποιον άφαι- 
ροΰνται λόγφ διατηρήσεως τών 
αμοιβών του είς επίπεδα πεί 
νης, διά νά δοθούν είς τους άε 
τονύχηδες, έκ τών κρατήσεων 
δι’ έπισφαλείς άπαιτήσε:ς.

Οί οπωσδήποτε συνέργησαν 
τες καί σ νεργοΰντες είς 
τοιαύτας πράξεις είναι κοινοί 
έγκληματ ίο ι καί οφείλουν νά 
λογοδοτήσουν.



Η Γ1ΜΗ ΜΑΣ
ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ

T6 έν ΤΟ Συμβουλίφ κρίσεως των Τμηματαρχών Β' προς Α' έκδη- 
λωθέν δικαιολογημένοι· ενδιαφέρον ένίων ίκ των μελών όπως εις τούς 
ινροαχθηοομένους περιληψβώσι συνάδελφοι περί ών έχουν προσωπικήν 

άντίληψιν καί ή επί τής προτάσεως ταύτης έπακολουβήσασα συζή- 
τησις ύπεχρέωσε την έκπροσώπησιν ν’ αποχώρηση τοΰ Συμβουλίου 
καί όοπευθύνη προς τον κ. Διοικητήν τό ακόλουθον τηλεγράφημα:

«Καταγγέλλω ύμ·ν δτι χθεσινή συνεδρίασις συμβουλίου προαγωγών 
προσέλαβε κωμικοτραγικήν εικόνα ύποχρεωθέντος υποφαινομένου απο
χώρηση αυτού κατόπιν διαπιστωσεως πρώτον τής προτάσεως προς προ 
αγωγήν συναδέλφων άνευ προηγουμένης συγκρίσεως αυτών μετ’ άλλων 
κατεχόντων ίσαξιας θέσεις, δεύτερον δικαίας πλειοδοσίας περισσό
τερων διευθυντών υποστηριζοντων όπως εις προταθησομένους προς 
προαγωγήν Γμηματάρχας Β' συμπεριληφθώσιν οί ΰπό διαταγάς των 
ΰπηρεΤσΰντες ή γνωστοί αυτών συνάδελφοι έχοντες αν μή μεγοίλυτέρας 
ισας ικανότητας, τρίτον έπινόησιν προς ένΐσχυσιν ανωτέρω σκο
πών απαράδεκτων μεθόδων κρίσεως. ’Εκφράζων 6αθεΐαν λύπην μου 
διά τοιαύτην καταρράκωσιν λεπτοτάτης καί σοβαρωτάτης άποστολής 
Συμβουλίου διαμαρτύρομαι έντόνως καί παρακαλώ όπως αναστελλό
μενης κρίσεως άνατεθή αότη εις επιτροπήν ΰπό προεδρίαν Κου 
Ύποδιοικητοΰ ϊνα ληφθησόμεναι αποφάσεις ώσιν άδιάβλητοι».

Σύλλογος 'Υπαλλήλων ΕΤΕ 'Ο Πρόεδρος

Γ. ΧΑΡΑΠΑΝΟΣ
Η ΰποστηριζομένη άποψις καθ’ ήν ή Εκπροσώπησις έχει καθήκον 

νά μεταφέρη εις τήν συ ναδελφικήν οικογένειαν ότι αί προαγωγαί 
ένεργοΰνται μέ αυστηρά (αντικειμενικά κριτήρια δέν μάς ευρίσκει 
απολύτως συμφώνους καί αύτό ακριβώς ήγωνισθη καί αγωνίζεται νά 
επιτύχη ή έκπροσώπησις, διότι τά έπακολουθούντα σχόλια ναι μεν 
στρέφονται εναντίον όλων, πλήν ή τελευταία είναι υπόχρεος νά τά 
αντιμετώπιση.

Επειδή αι υπό κρισιν προαγωγαί εμφανίζουν σοβαρωτάτας 
αδυναμίας ή έκπροσώπησις έμμένει έπΐ τής προς τον κ. Διοικητήν 
διατυπωθείσης απόψεώς της. Αναμένει δέ τήν ΰπ’ αύτοΰ ταχείαν 
ρύθμισιν τού ζητήματος.

τής αγωνιστικότητας τών συναδέλ 
φων καί άλλοτε διά νά πείσουν 
τήν έκπροσώπησιν ότι ό δρόμος 
Ον ήκολούθει αίίτη δέν ήτο ό έν- 
δεδειγμένος.

Καί ή τελευταία άπεργιακή έκ- 
δήλωσις έπραγματοποιήθη τήν 5. 
10.63.

Έκτοτε παρήλθε δίμηνον καί 
° “δέν ζήτημα προωθηθη, παρά τάς 
έκδεθείσας υπομνηστικός άνακοι 
νώσεις.

Η Οικαιωσις τής Συλλογικής 
τακτικής έπεσφραγίσθη.

Καί θά έπεσφραγίζετο έτι καλ 
λίτερον εαν υπήρχε δυνατότης 
συνεχίσεως τών αγώνων, οί όποιοι 
Ειεκοπησσν συνεπείφ τών έκλογών.

Ας καταλάβουν έστω καί τώ 
ρα, οΐ πλανηθέντες ότι ή συλλο
γική τακτική πρέπει νά είναι α
νάλογος προς τήν τοιαύτην 
τής έργοδοτικής πτέρυγας καί ό 
άγών, ανεξαρτήτως τής μορφής 
του, συνεχής.

Είναι η μόνη οδός ήτις οδηγεί 
εις τήν νίκην.

ΕΠΙΣΤΟΑΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ "ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ II

ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΝΕΤΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΝ
(Μία επιστολή τοϋ κ. Έλευδ. Γονή)

Ό κ. ’Ελευθέριος Γονής Υ
πουργός Εργασίας τής Κυβερ 
νήσεως Παπάγου, έπί τής οποί 
ας έπραγματοττοιήθη ή άλω- 
σις τής ’Εθνικής Τραπέζης ΰπό 
τοΰ χαρακτηριστικωαέρου υπο
λείμματος τών κολλυβιστών πα
ρελθόντος αίώνος Κωνστ. Ήλι- 
άσκου, μάς άπέστειλε έπιστο- 
λήν σχετικήν μέ τά γεγονότα 
τής εποχής εκείνης ιδία δέ ώς 
προς τάς γενομένας άπολύσεις.

Διατηροΰντες τάς επιφυλά
ξεις μας ώς προς τό περιεχόμε 
νον τής έπιστολής, ιδία δέ ώς 
προς τό καθήκον τοΰ Υπουρ
γού, όταν έτεροι λαμβάνουν έν 
άγνοια του αποφάσεις άφορώ- 
σας είς σοβαρόν μέρος τον το 
μέα του καί διά τό έάν οί φερό

μενοι ώς έξτρεμισμοι τών συνδι 
καλ ιστών δύνανται ν’ άποτελέ- 
σουν επιχείρημα καί λόγον θε- 
σπίσεως άντεργατικής πολιτι
κής καί μάλιστα άπό τέως, ερ
γατικούς ήγέτας, δημοσιεύομεν 
άπό δημοσιογραφικόν καθήκον 
τήν έπιστολήν ■—· ομολογίαν 
τοΰ κ. τ. Υπουργού, έλπίζοντες 
δτι αΰτη θά άποβή χρήσιμος, 
διότι προβάλλει ανάγλυφου καί 
ΰπό νέαν μορφήν τήν έκτασιν 
τού σφαγιασμοΰ τοΰ Προσωπι
κού τής ’Εθνικής Τραπέζης καί 
δημιουργεί τήν ΰποχρέ 
ω σ ι ν είς πάντας τούς αρ
μοδίους νά προβοΰν είς τήν ά- 
ποκατάστασιν τών θυμάτων τής

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
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ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ

Η
συγχωνευσεως.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΑΜΜΗ.., ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Έν ώ προ πολλοΰ έττερατώ- 

θη ή κρίσις τών Λογιστών Β', 
πλήν 2-3 περιπτώσεων, αί ό- 
ποΐαι δύνανται νά άντιμετωπι- 
σθώσιν είς διάστημα ήμισείας 
ώρας οί υπεύθυνοι υπηρεσιακοί 
παράγοντες παρά τάς οχλήσεις 
τής έκπροσωπήσεως και τήν κα 
τηγορηματικήν διαβεβαίωσιν τών 
υπευθύνων περί ταχείας κοινο 
ποιήσεώς των, εξακολουθούν μέ 
χρι σήμερον τήν παρελκυστικήν 
τακτικήν, άδιαφοροΰντες έάν 
συνάδελφοι άναμένουν νά εί- 
σπράξουν τήν έκ προσαύξησε- 
ως, διαφοράν ϊνα καλύψουν όφει 
λάς των. Μόνον είς κακότητα, έκ 
βιασμόν καί μίσος κατά τών 
πολλών δύναται νά άποδοθή τοΰ 
το. ’Αφού δηλ. τά πράγματα 
«δέν έρχονται ευνοϊκά» διά τους 
ολίγους ευνοούμενους πού έ
χουν «κατ’ έκλογήν) (113 
περίπου) άς τιμωρηθούν οί πολ 
λοί (600). Κατά τά άλλα τί 
τούς ενδιαφέρει;

Οί ίδιοι δέν έχουν ανάγκην 
διότι εισπράττουν 30.000 δρχ. 
καί πλέον μηνιαίως.

Αυτό λέγεται διοικητική τα
κτική! ! !

ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΤΑΚΤΙΚΗΣ... 01 ΑΡΓΟΜΙΣΘΟΙ

Κατόπιν τηλεγραφικής δια
μαρτυρίας τοΰ Συλλόγου ή Δι- 
οίκησις εσπευσε νά τοποθέτηση 
τους παρ’ αυτή μέχρι πρό τίνος 
καί έπ’ αρκετόν διατελέσαντας 
αργόμισθους συναδέλφους, ου
δόλως εΰθυνομένους διά τήν τοι- 
αύτη,ν άργομισθίαν, όφειλομένην 
είς τήν «ΟΡΘΗΝ» ΔΙΟΙΚΗΤΙ 
ΚΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗΝ! !!

’Αποτελεί τουλάχιστον έντρο 
πήν νά ύποστηρίζηται δτιήΤρά 
πεζά έχει ανάγκην στελεχών 
δΓ δ και παρίσταται... άνάγκη 
...παρατάσεως τής παραμονής 
τών ΰπό τοΰ ορίου ήλικίας κα- 
ταλαμβανομένων, έν ώ χρόνφ, 
δεδοκιμασμένης ικανότητας στε 
λέχη της (κατά τήν γνώμην αύ
τοΰ τούτου τοΰ κ. Διοικητοΰ) 
τίθενται είς άργομισθίαν.

Η ΑΙΚΑΙΟΣΙΣ
"Οταν πρό τριμήνου τό κατα- 

γανακτισμένον προσωπικόν άπε- 
δύθη είς αγώνα διά τήν έπίλυσιν 
τών άπό μακροΰ έκκρεμών ζητη 
μ όσων του υπήρξαν, δυστυχώς, 
καί οί άντιδράσαντες είς τήν τα 
κτικήν καί ποικιλλοτρόπως έκδη 
λωθέντες άλλοτε διά τήν μείωσιν

«Τ Ρ Α Π Ε Ζ I Τ I ΚΗι

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΟγ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ε.Τ.Ε.

Σύνδρομαί :
‘Υπάλληλοι Τραπεζών και εργα

ζόμενοι: Έτησία δρχ. 10
Τρίτοι . . » » 20

Έκδίδεται κατά μήνα. 

Υπεύθυνος Ύλης :

ΙΩ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
Λευκωσίας 35 Άθήναι

ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ... ΣΟΦΗΝ
Ή έκπροσώπησις δέν άμφέ- 

βαλλε ποτέ διά τήν... σοφίαν έ
νίων εγκεφάλων οί όποιοι διοι
κούν τό "Ιδρυμα άπό τό όποι
ον παρήλασαν μορφαϊ αί όποι
α ι τό έλάμπρυναν.

Ώς νά μην ήρκουν ή προσω- 
ρινότης και άλλαι αθλιότητες 
τάς^ οποίας είσήγαγον καί αί 
οποία ι έλπίζεται δτι συντό μως 
θά καταρρεύσουν, άλλως μέ νέ
ους εντόνους αγώνας θά άντιμε 
τωπισθή ή εργοδοσία είς τούς 
απαράδεκτους δρους τους όποι
ους θέλει νά έπιβάλη, τελευταί
ως έκλήθησαν νεοπροσληφθέντες 
υπάλληλοι (άρρενες) ϊνα διάγω 
νισθώσιν είς τήν... γραψομηχα 
νήν, διότι άλλως θά τούς έπι- 
βληθή έξάμηνος... καθυστέρη- 
σις είς τήν έξέλιξίν των.

Δεν υπάρχει ούδεμία άμφιβο 
λ ία δτι ό υπάλληλος καλάν εί
ναι νά γνωρίζη και την γραφο
μηχανήν, έφ’ δσον υπάρχουν αί 
προϋποθέσεις έκμαθήσεώς της. 
Οταν όμως οί νέοι υπάλληλοι 

εργάζονται έξαντλητικώς καθ’ 
δλας τάς έργασίμους ώρας καί 
πλειστάκις πολύ πέραν αυτών 
είναι άπαράδεκτον νά ΰποχρεώ 
νωνται νά διαγωνισθώσι καί δη 
ύπό την άπειλήν δτι θά ΰποστώ 
σι καθυστέρησιν είς τήν έξέλι
ξίν των, τήν όποιαν πιστεύομεν 
δτι έν _ρύδεμιά περιπτώσει θά 
άποτολμήσουν έκεϊνοι οί όποιοι 
ουδέποτε έκτύπησαν τά πλήκ
τρα τής γραφομηχανής, άλλ’ έ- 
συνηθισαν νά ξεφουρνίζουν... 
σοφίες.

ΤΡΑΠΕΖΑ... (ΑΤΟΜΙΚΟΝ) 
ΕΠΕΗΑΥΣΕΟΗ

Διαδίδεται μετ’ έπιτάσεως 
δτι είς τήν ίδρυθέΐσαν υπό τής 
Τραπέζης «’Εθνικήν Τράπεζαν 
Βιομηχανικών ’Επενδύσεων» θά 
τοποθετηθούν άφ’ ένός μέν άπο 
χωροΰντες λόγφ ορίου ήλικίας 
έκ τής Εθνικής Τραπέζης άνω 
τατοι υπάλληλοι, άφ’ ετέρου δέ 
θά άποσπασθώσι «στελέχη» αύ 
τής έν ένεργεία.

Έκ τούτων οί μέν πρώτοι θά 
άμείβωνται βάξτει ειδικής συμ 

(Συνέχεια είς τήν 3ην σελίδα)

Κύριε Διευθυντά,
Κατά τήν τελευταίαν προεκλογικήν 

περίοδον, έδόθη ή εύκαιρία νέων συζη
τήσεων ώς πρός τάς εόθόνας -μου, έ
ναντι τών απολύσεων τών ύπαλλήλων 
της ’Εθνικής Τραπέζης. "Αν και αυτά 
άνάγονται είς τά παρελθόν, χήσιμον 
ίσως είναι δΓ όσους ενδιαφέροντα ι 
διά τήν αλήθειαν, ν’ άκούσουν και τήν 
[δικήν μου άποψιν. Πριν απ’ δλα όμως 
πρέπει νά ομολογήσω δτι οί άπολυ- 
θέντες, έχουν κάποιο δίκηο δταν μου 
έπιτιθενται, διότι καί εγώ όπως όλοι 
ο. άνθρωποι, έκαμα λάθος. ’Εκείνο 
πού μένει δμως νά έξετασθή, είναι ό 
ακριβής προσδιορισμός αύτοΰ του λά 
θους, διότι είναι πάντως άδικον και 
αναληθές, τοΰ νά μου επιρρίπτουν εύ- 
Θύνσς διά πράγματα, διά τά όποια 
είμαι ξένος καί άνεύθυνος, καί δι’ 
άμαρτήματα τρίτων.

Πρώτον θέμα : CH συγ1- 
χώνευσις τών Τραπεζών, ’Αθηνών καί 
’Εθνικής.

"Ολοι γνωρίζουν δτι, δταν άπεψα 
οίσθη ή συγχώνευσις ύπό τοϋ Στρα
τάρχου Παπάγου καί τών άρμοδίων Ύ 
πουργών κ. κ. Μαρκεζίνη καί Καψά- 
λη, εγώ όπουσίαζον είς τό εξωτερι
κόν καί δέν ειχον ιδέαν περί τής συγ 
χωνεύσεως. Είς τήν Στοκχόλμην έλα 
δον γνώσιν άπό τηλεφώνημα συναδέλ 
φου Ύπσυργοΰ, δστις μέ παρεκάλεσε 
νά επισπεύσω τήν επιστροφήν μου, 
διότι ήπειλεΐτο απεργία του προσωπι 
κοΰ τής Εθνικής. ‘Όταν τον ή ρώτησα 
διά ποιον λόγον θά κατήρχοντο οί 
ύπάλληλοι είς απεργίαν, τότε μέ έ- 
πληροφόρησεν τά περί συγχωνεύσε 
ως, καί έσπευσα νά δηλώσω είς τον 
ίδιον συνάδελφον, δτι, διαφωνώ1 δι’ αύ 
τήν άπολύτως, διά πολλούς λόγους έκ

ΑΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙ 
ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΟΥ

Έξηγριωμένος ό κ. Πρόεδρος 
τών Συνταξιούχων διά τό όναγροι 
φέν είς τό προηγούμενου φύλλον 
μας σχόλιον έπϊ της προσφάτου 
στάσεώς του έναντι τών όργανώ 
σεων τοΰ έν ένεργεία Προσωπικού 
(έπαναλαμβάνομεν τών οργα
νώσεων) καλεϊ είς συμμαχίαν 
τον περί Τύπου Νόμον καί τήν...
Γραμματικήν διά νά μάς άντικρού
ση.

Φυσικά, διότι ή άληθεια καί ή 
ουσία τού θέματος ουδόλως τον 
επικουρούν δΓ ό καί έπιτηδείως 
τάς αποφεύγει. Καλοΰμεν προς 
τούτο τούς άναγνώστας μας νά 
διαβάσουν τό κείμενον τού επί
μαχου σχολίου, όμοΰ μέ τό κείμενον . —--------- ..
τής άπό 31.10.63 έπιστολής τοΰ . πΡΎενέστερα έπεισόδια μεταξύ τοΰ 
κ. Προέδρου των Συνταξιούχων τό 
όποιον Εχει ώς ακολούθως:

τών όποιων τοΰ άνέπτυξα τινάς διατί 
ή συγχώνευσις ήτο λάθος. Άλλ’ ήδη 
τή άγνοια μου, ή συγχώνευσις εΐχεν ή
δη άποφασισθή καί έζαγγελθή. Άμε
σος συνέπεια τής συγχωνεύσεως ώς 
γνωστόν, ήτο ή άπόλυισις τοΰ προσω
πικού.— Ερωτώ λοιπόν τώρα, είς ήρε- 
μον εποχήν, πάντα καλής πίστεως συ
ζητητήν, πώς μπορώ νά έχω εγώ εύ- 
Θυνην δι* αμαρτήματα άλλων; Τώρα, 
άν οί άλλοι άτό έλλειφιν άνδρισμοΰ 
ή άπό πολιτικήν δολιστητα, έδημιούρ- 
γησαν τήν έντύπωσιν δτι έγώ ήμην 
υπεύθυνος διά τήν συγχώνευσιν και 
τήν μοίρα ίαν συνέπειαν τών άπο λύσεων, 
αύτό τό άφήνω νά τό κρίνουν οί άλ
λοι οί όποιοι έστω καί άπό μακράν, 
γνωρίζουν οτι έν παντί υπήρξα 
άνδρας. ’Άν λοιπόν, έστω καί κατ* 
έλάχιστον ειχον εύθύνην τινά, δέν θα 
έδίσταζα νά τό εί'πω καί ν* άναλάόω 
τάς εύιθύνας μου. Άλλ’ άφου άλλοι την 
άπεφάσισαν έ-μου άπόντος είς τό έξω 
τερικόν, πώς μπορώ νά έχω εύ-θύνας;

Δεύτερον θέμα. ’Έρχο
μαι τώρα είς τάς άπολύσεις διά τον έ- 
πιμερισμόν τών ευιθόνών.

Ό κ. Ήλιάσκος, άπεφάσισε τον πε 
ριορισμόν τοΰ προσωπικού δι* άπολύ 
σεων, καί ήρχισεν όμαδικώς ταύτας, 
αί όποϊαι έγναν υπ’ αύτοΰ, τή είσηγή- 
σει δυσιυχώς υπαλλήλων τής Έιθνικής, 
ώς πρός τό ποιους ύπαλλήλους θά ά- 
πέλυε. Περί αύτών, τότε ούδεμίαν άο 
μοδιότητα ειχον, ϊνα παρέμβω πολλώ 
μάλλον, διά νά έχω άποφασιστικήν έ- 
πέμδασιν. Διά νά ,κρίνη δέ ό άμερόλη 
πτος πως έγιναν αδται, θά μου έπιτρα 
τιή νά άναφέρω έν μόνον περιστατι
κών. Κατά τήν άνασυνθεσι τοΰ Συμ 
Ιουλίου τοΰ Ταμείου τής Έθικής, el. 
χον διορίσει ώς σύμβουλον, ένα έκλε 
κτόν ύπάλληλον φίλον καί πατριώτην 
ίιου· Τήν έπρμένην τοΰ διορισμού προσ 
έρχεται ό έν λόγω ύπάλληλος καί φί
λος μου είς τό 'Υπουργεί’σν Έργασίο:ς, 
με τήν έγγραφον άπόλυσίν του. Τότε 
άντελήφθην πώς έγένοντο αί άπολύ- 
σεις, και -έκάλιεσα τον κ. Ήλιάσκον 
νά μοΰ γνωρίση τά σχετικά μέ αύ- 
τάς. Οταν έξ αύτών καί άλλων παρο
μοίων περιπτώσεων διεπίστωσα πώς έ
γένοντο αί άπολύσεις, είσηγή-θην νά 
σταματήσουν αί άπολύσεις, καί νό 
κρίνωνται οί άπολυτέοι ύπό τριμελούς 
επιτροπής. Τό μεγάλον δμως κακόν εΐ- 
χεν έπέλθει. Μετ’ ολίγον δμως συνέ- 
δη σοβαμώτατον -έπεισάδιον, μεταξύ 
τής τότε Διοιικήσεως τοΰ Συλλόγου 
τών ύπαλλήλων, καί τοϋ καθ’ δλα 
εύπρεποΰς προσωπάρχου κ. Παπανικο- 
λάου. Εδώ ή ευθύνη είναι άπολύτως 
ιδική μου καί έδώ είναι τό μόνον κατ’ 
εμέ σφάλμα μου. Διότι υπήρξα όντως 
υπέρ τό δέον αύστηρός, δπως καί ή 
έν τή Βουλή σχετική άγόρευσίς μου. 
t-δώ έπρεπε άντί τής αύστηρότητος 

τήν όποιαν έδειξα νά είμαι περισσότε
ρον επιεικής. Αλλά μέ -έπηρέασαν άλ

«Κύριε Συντάκτα,
Παρακαλώ, δυνάμει του ττερί 

Τύπου Νόμο υ, νά δημοσι 
εύσητε είς τήν αύτήν στήλην καί 
μέ τά αυτά στοιχεία τήν κάτωθι 
άπάνησιν είς τό δημοσίευμά σας 
«Η ΑΣΤΟΡΓΙΑ» τής 22.10.63.

*0 κ. Πρόεδρος τών Συνταξιού
χων Εθνικής ουδέν «ζ η τ ά». Ζη
τεί μόνον τον σεβασμόν τής Γραμ
ματικής, αλλά καί τον σεβασμόν 
τών ’Απομάχων άπό τούς τέως 
υφισταμένους των. Επίσης τον σε 
δασμόν τής αλήθειας, διότι δέν 
αποτελεί σεβασμόν πρός τήν αλή
θειαν νά αναγραφήται δτι ό Πρό 
εδρος τών Συνταξιούχων προσεπά- 
θησε νά μετάθεση τσ θέμα τής συγ 
κεντρώσεως τού ΟΤΟΕ. Έάν τό Ε
κανε, δέν θά έχειροκροτεϊτο άπό 
τήν συγκέντρωσιν 6Γ δσα είπε πε-

τότε έκπροσώπου του Συλλόγου Προέ
δρου καί φίλου κ. Άποστολοπούλου, 
συμβάντα δταν δέν ήμην Υπουργός, άλ 
λά βουλευτής, συνδικαλιστής, διαπρα 
γματευόιμιενος δλα τά θέματα τών ύπαλ 
λήλων τής ’Εθνικής, μέ τάς γνωοτάς 
επιτυχείς παραχωρήσεις πρός τούτους, 
θα πρέπει λοιπόν έδώ νά διερωτηθή 

άμεράληπτος άνθρωπος, τί τάχα 
συνέβη διά νά άσκήσω είς τήν συγκε- 
κριμένην περίπτωσιν, τόσον αύστηράν 
πολιτικήν, θά μοΰ όπιτραπή νά τήν έ- 
ξηγή,σω. Είχα έπανειλημμένως συμβου 
λεύσει τήν δλην Διοίκησιν του κ. Ά- 
παστολοπούλου, νά άποφεύγη έπεισό 
δια τά όποια ήσαν άσυμβίβαστα κατ’ 
έμέ, μέ τον όρθόδοξον ρεφορμιστικοί 
συνδικαλισμόν, δστις ώς άρχήν έχει 
Γην τριμερή συνεργασίαν, άλλά καί μέ 
τήν δεοντολογίαν τής Ιστορίας καί τών 
παραδόσεων τοΰ πρώτου πιστωτικού 
ιδρύματος τής χώρας. Τά επεισόδια 
αύτά, κατεδίκασα ώς άσύμφορα καί 
προσεπάθησα νά τούς πεισω περί τού
του ιμετά παρησίας, είς τάς ιδιαιτέρας 
συζητήσεις καί συνεδριάσεις μετά τοΰ 
Συλλόγου, δταν δέν ήμην Υπουργός, 

άλλ’ ένας πεπειραμένος συνδικαλιστής
pi της άστοργίας — δχι τών έρ | ι7”σο) αι,aL't1®ou^ai μου άπεδείχθησαν
γαζομένων, άλλά — της έκττροσω I °?6<Χι’,κα'1 ?'50:ν 1τρός τό ουμφέρον αύ

ιων τούτον τών διοικούντον καί τον έκ 
τι ροσωπαυμένον ύπαλΛήλων Απέδειξαν 

έπακοΧοοθήσανιτα. Τά φοβερά άπο 
τελέσμοίτα της έξτρεμιστικης αύτής καί 
άπρεπους συνδικαλιστικής δράσεως

πήσεως τών έργαζομένων, ττρος 
τούς συνταξιούχους, ζητήσας νά | 
αναθεώρηση ή έκπροσώπησις τήν 
στάσιν της, διά νά άττοκατασταθή 
ή διαταραχθεϊσα απαραίτητος σύμ 
πνοια μεταξύ έργαζομένων—συν
ταξιούχων.

Δι δσα άλλα προσωπικούς έναν 
τίον μου γράφονται, ας γράφων- 
ται.
Οσοι έχουν κρισιν κρίνουν». I

τής τότε διο.κήσεώς των, γνωρίζουεν 
ολοι. Ό κ. Άποσιολόπουλος άπελΰθη, 
καί έπρεπε νά κουρααθώ πολύ έγώ 
καί οί άλλοι διά νά βελτιώσωμεν κά 
πως τήν θέοιν τοΰ άπολυθέντος φίλου 
κ. Αποστολοπούλου. Θά έπαναλάβω 
έδώ, καί πάλιν δ,τι καί τότε καί τώ
ρα. πιστεύω ώς 6ρ9όν. Οί συνδικαλι- 

ι οταΐ Ήγέται ούδέποτε πρέπει νά έ- 
, , ι κτρέπωνται εις άσχηιμίας, αί όποϊαι

Σημειωτεσν οτι ο κ. Πρόεδρός \ δχι μόνον δέν ώφελοϋν τήν έκπροσω- 
Συνταξιούχων ιδιαιτέραν έπιστο | πουμένην όργάνωσιν, άλλά καί τήν 
λήν άπηύθυνε καί εις τον κ. Πράε- j βλάπτουν πολλές φορές. Παράδειγμα 
δρον τού Συλλόγου μας είς τον ό- ! ή άπόλυσις των κ. κ. Άποστολοπού- 
ποιον υπενθυμίζει τόν περί Τύπου
Νόμον, μνεία περιττή άλλωστε δι- ι -, ..... „ , ,-
. - . . , , , ! ρον όλων. Αλλ όταν ή εξτρεμιστική
οτι δια λαγούς αρχής δεν αρνου- j καί απρεπής συνδικαλιστική δρδσις 
μέθα τταρομοίζχς δημσιευσεις. ! έκδηλοΰΐται καί έχει συνέπειας μπο-

λου καί Κόστη. Αύτοί οί έξτρεμισμοι 
Επρεπε νά σταματήσουν διά τό συμφι

Μοΰ φαίνεται πώς αύτοί πού 
ισχυρίζονται δτι τά δίσεκτα χρό
νια επισωρεύουν πολλά κακά στούς 
ανθρώπους δέν λένε τήν αλήθεια. 
Τή διάψευση αυτή μάς τήν κάνει 
ή 'ίδια ή πραγματικότητα. Θέλετε 
μεγαλύτερες αποδείξεις περί τού
του άπ’ δσα είδαμε ή μδιλλον ύπο- 
ψέραμε, τόν χρόνο πού τελειώνει 
πλέον; Κατά γενικόν κανόνα οί 
μισθοβίωτοι υπάλληλοι υπήρξαν, 
κατά την διάρκεια τού χρόνου αύ 
τοΰ, ό στόχος τού άμερίστου «έν- 
διαφέροντος» πολλών κοινωνικών 
ή πολιτειακών παραγόντων. Διά 
νά συμπληρωθή δέ δ αριθμός τών 
άδαμαντίνων υπέρ τών πτωχών 
υπαλλήλων καί ιδία τών Τραπεζι
τικών «μέτρων», προσετέθη τελευ
ταίως καί έτερος... πολύτιμος λί- 

I θος, αύτήν τήν φοράν προερχόμε
νος άπό πλευράν πού δέν μπο
ρούσαμε νά φαντασθοΰμε δτι θά 
μάς απειλούσε τόσο άποσελεσμα- 
τικά...

Ποιος ποτέ πίστευε δτι οί για
τροί Βά «σήκωναν μπαϊράκι», μέ- 
σφ τού1 Πανελληνίου ’ Ιατρικού Συλ 
λόγου, καί αποφασιστικά καί μέ 
πείσμα 6'ά διέκοπταν τήν παροχή 
τών υπηρεσιών τους πρός τά Τα
μεία 'Υγείας; Τί ζητούν, δμως, οί 
γιατροί;... Οϊ ίδιοι ισχυρίζονται 
δτι ζητούν «αναπροσαρμογή» τής 
αμοιβής των. ΟΙ εκπρόσωποι τών 
έργαζομένων, πού πλήττονται άπ’ 
τήν «αναπροσαρμογή» αυτή, υπο
στηρίζουν πώς ή τελευταία, προ
βάλλεται σαν δικαιολογία μιας 
παλαιός καί συστηματικής έπιθέ- 
σεως τών ιθυνόντων τοΰ' ’ Ιατρ. Συλ 
λόγου πρός διάλυσιν καί άφανι- 
σμόν τών Ταμείων. Ή στήλη αυτή 
άρνεΐται νά παραδεχθή τή δεύτερη 
εκδοχή και περιορίζεται λιτότα
τα στην πρώτη.

ΖητοΟν, λοιπόν, οί φίλοι μας ια
τροί άλλας άμοιβάς. Καί τούς ά- 
κοΰτε νά λένε κομπαστικά — «έ- 
μείς εϊμεθα επιστήμονες !... φάγα- 
με τά νειάτα μας ξύνοντας τις 
σάρκες τών πτωμάτων ατά έργα 
στήρια καί τώρα νά παίρνωμε τέ
τοιες εξευτελιστικές άμοιβές;»

Βέβαια, σωστό καί δίκαιο είναι 
νά παίρνη ένας γιατρός μιά άξιο 
πρεπή αμοιβή. ’Αλλά, καθώς μα
θαίνω, τέτοια αξιοπρεπής αμοιβή 
τούς προσεφέρθη άπ’ τά Ταμεία, 
άλλά τήν άπεποιήθη ό Σύλλογός 
τους!... Δέν είναι, κύριοι, αξιο
πρεπής καί λογική ή άμοιβή τών 
60 δραχ. γιά μιά επίσκεψη οίκοι, 
γιά ένα γιατρό πού ασκεί γενική 
ΊοτΓρική; Λογαριάστε, άν ό για
τρός ούτός κάνη δέκα επισκέ
ψεις ήμερησίως, τότε τοΰ έρχεται 
μηνιαία άμοιβή δέκα όκτώ ολο
στρόγγυλων χιλιάδων. Τέτοια ά
μοιβή δέν τήν παίρνει επίσημα — 
φαντάζομαι — ούτε ό κ. Διοικητής 
τής Τραπέζης μας, πού χειρίζεται 
υπεύθυνα τεράστια συμφέροντα ε
πιχειρήσεων καί πού μιά άστοχη 
ένέργειά του μπορεί νά κοστίση 
τό ψωμί καί τήν καρριέρα χιλιά
δων ανθρώπων!.. Σαν πόσα θέλε 
τε, κύριε ιατρέ, νά παίρνετε; Δέν 
σάς φθάνουν γιά τή συντήρησι τής 
Mercedes σας, είπατε;.. Καλά, 
καί δέν σάς φθάνει νά πάρετε έ
να μικρότερο αυτοκίνητο μέ χαμη
λότερες δαπάνες; Είναι άνάγκη νά 
βγάλετε τά έξοδά σας άπ’ τό ψα
λιδισμένο μισθό τού μοχθοΰντος 
Τραπεζιτικού υπαλλήλου ή άπ’ τις 
«συντάξεις» τών 700 δραχ. πού 
παίρνουν έν έτει εύημερίας 1963 
χήρες συνταξιούχων τής ’Εθνικής 
Τραπέζης; ’Αλλά, γιά σκεφθήτε 
καί λιγάκι τήν συμπεριφορά τών 
προκατόχων σας μεγάλων γιατρών 
—ερευνητών καί ευεργετών τής αν
θρωπότητας... "Ετσι σαν καί σάς 
ζητούσαν περισσότερα ό Paster, 
ό Koch, ό Metsdinikoff, 6 Lister, 
ό Hansen καί τελευταία, ό Flem
ming καί ό Albert Schweizer;
Ό τελευταίος μάλιστα έχει αφιε
ρώσει τή ζωή του στην υπηρεσία 
τών πασχόντων, εκεί μέσα στά βά
θη κάποιας ’Αφρικανικής ζούγ
κλας... Δέν θά μπορούσε κι’ ασ
τός νά καθίσηι ήσυχα — ήσυχα 
σέ μιά ευρωπαϊκή πόλι ή καί χω 
ριό και χρησιμοποιώντας τό τερά 
στιο κύρος τοΰ νά εχη καί πολύ 
τελή διαμερίσματα σαν εσάς, καί 
αυτοκίνητα στίλβοντα δπως εσείς, 
καί άλλες ανέσεις καί άπολαύ- 
σεις δπως οί περισσότεροι άπό 
σάς;.. Καί δμως, μένει έκεΐ: γιά 
νά υπηρέτη. Μένει έκεΐ γιά νά θε 
ραπεύη όσους δέν Εχουν τά μέσα 
θεραπείας. Μένει έκεΐ: γιά νά 
στηρίζη, τους αδυνάτους, νά παρη

>ορή τούς πονεμένους, νά ένθαρ- 
ρύνη τούς όλυγοψύχους.

”Ολ’ αυτά δμως, καθώς καί 
σεις σαν μορφωμένοι πού είστε 
καταλαβαίνετε, προϋποθέτουν καί 
κάποια πίστη σέ κάτι πού είναι 
πιο πάνω άπ’ τήν ύλη, κάτι πού 
είναι, μά τήν αλήθεια, «υπέρ λό
γον»—Πέρ’ άπ’ τή λογική. Κι’ αύ 
τό τό κάτι είναι ή Χριστιανική Πί
στη πού θερμαίνει καί εμπνέει. 
Αυτή, λοιπόν, ή Δύναμη θά έπρε
πε νά σάς συγκράτηση άπ’ 
αύτό τόν κατήφορο στον ό
ποιο σάς Εσπρωξε τελευταία ή 
έκπροσώπησί σας, μέ τήν τόσο 
άστοχη, αντικειμενική καί άξιόμεμ 
πτη ένέργειά της.

Ή στήλη αυτή, καί μαζί της 
καί δλοι οί τραπεζικοί, πιστεύ
ουν δτι οί ιατροί — στο σύνολό 
τους — μέ πολλή δυσφορία δέ
χτηκαν νά συμμορφωθούν προς τις 
αποφάσεις τής ηγεσίας τοΰ ορ
γάνου των. Πιστεύει ακόμη ή στή
λη δτι οί ιατροί, σαν επιστήμονες 
μέ ήθος καί άνωτέρα αντίληψη τοΰ 
καθήκοντος καί τής άποστολής 
πού έπιτελούν μέσα στην κοινωνία, 
έξ ιδίας των πρωτοβουλίας θα 
μεσολαβήσουν στο συλλογικό τους 
όργανο γιά νά γίνη αποδεκτή 
άλλη λύση, περισσότερο ρεαλιστι 
κή καί λογική όσον αφορά τήν 
άμοιβή τους. Ή λύση αυτή δέν 
θά πρέπει νά; ζημιώνη ούτε αυ
τούς, ούτε τούς περιθαλπομένους 
θά πρέπει δέ νά ληφθή άβίσστα 
τό συντομότερο, δχι μόνον ένεκα 
τοΰ κοινωνικού κλίματος πού ε
πικρατεί σήμερα, άλλά καί έκ κα
θαρός πεπσιθήσεως τών ιδίων τών 
ιατρών δτι έχουν λάβει τήν υψηλήν 
κλήσιν τών άπαστόλων τής έμπρά 
κτου αγάπης.

Κατά συνέπειαν, ας είναι βέ
βαιοι δτι ό μισθός των πολύς, α
φού, κατά τήν Γραφικήν βεβαίω- 
σιν: «Πλήρωιμα τού Νόμου ή ’Α
γάπη».

Διατηρούμε, λοιπόν, αμείωτη 
τήν αισιοδοξία, μας προσκαρτεροΰι 
τες...

Ν. Φρ—ς.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΡΡΑΒΏΝΕΣ
—· Γεώργιος Γ,κρίτζας, Ύπηρε 

σία Πληροφ. Υποκαταστήματος 
Όμονοίας, Νανά Μπιλιρή ήρραβω 
βωνίσθησαν.

—Μυρσίνη Κουρτέλλη Ύποκ) 
τος Μυτιλήνης, Γεώργιος Καρα- 
γεωργίσυ ’Εφοριακός, ήρραδωνί- 
σθησαν.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Κσ Ζωή Γεωργακαράκου, Λο 

γιστικόν Κέντρον, έτεκεν θήλυ.

Είς μνήμην Νικολάου Τσεργά, 
τό προσωπικόν τού Ύποκ) τος 
Νέας ’ I ωνίας, άπέστειλεν είς τήν 
«Στέγην Παιδιού» ής ό έκλιπών ύ- 
πήρξεν ταμίας, τό ποσόν τών δρ. 
31 0 άντί στεφάνου.

ΨΗΦΙΣΜΑ 
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 

τής 'Εταιρείας ’Αναστηλώσεως ’Η
θικών ’Αξιών συνελθόν εκτάκτως 
έπί τφ άγγέλματι τοΰ θανάτου τοΰ 
τέως Δ)ντοΰ τής έναΰ'θα ’Εθνικής 
Τραπέζης καί ιδρυτικού μέλους 
τής ’Εφορείας τής «ΣΤΕΓΗΣ 
ΠΑΙΔΙΟΥ» ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΕΡ- 
ΓΑ,

Ψηφίζει
“Οπως έκφρασθώσιν είς τήν 

οικογένειαν τού μεταστάντος θερ
μά συλλυπητήρια, διά τήν πρόω
ρον καί απροσδόκητου άπώλειαν 
τοΰ συζύγου καί πατρός των, άντί 
δέ στεφάνου κατατεθώσιν είς τό 
ταμεϊσν τής «Στέγης Παιδιού» 
δρχ. 300 καί δπως τά παρόν δήμο 
σιευθή είς τόν τύπον.

Έν Ν. Ίωνίρ τή 5.11.1963 

Ό Πρόεδρος
ΑΡΧ. ΓΡΗΓ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ 

Ό Γεν. Γραμματεύς 
ΑΝΔΡ. ΚΟΥΕΛΛΗΣ
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ρώ νά θΕορηβϋ έγώ ώς υπεύθυνος; 
Είναι όντως άνανδραν ν* άναζη,τή κα
νείς εύιθύνας εις άλλους, όταν ό ϊδτος 
πρέπει νά εύθύνεται διά τάς ίδιας 
πράξεις του. Πώς νά γίνη αλλιώς; 
Επειδή δέ γνωρίζω πολύ ικαλά τί ση
μαίνει άπόλυσις, γι’ αύτό λίαν έγκαί- 
ρως, διαβλέπων τά θλιβερώτατα επα
κόλουθα άλως προφη,τκκώς καί λίαν έγ 
καίρως, λόγω τής πείρας μου, ττρόαε. 
πάθησα νά τούς πείθω ιδία προικειμέ 
νου περί ύπαλλήλοον τής Εθνικής, 
διατί έπρεπε νά άποφεύγωνται οί έζ- 
τρεμισμοί, καί αί άπλαΐ άκόμη άπρέ 
πειαι, έναντι τών Διοικητών. 'Ο συνδι 
καλισμός καί ή όργάνωσίς του έχει σή 
μέρα τόσα μέσα είς τήν διάθεσίν του 
ώστε δέν έχει κανένα λόγον νά τρέ_ 
πη τόν συ νδ υκαλ ι στ ιικόν άγώνα ε’ς 
προσωπικός ύβρεις αντεγκλήσεις καί

έπεισόδια. Αυτή είναι ή άληθεια, καί 
αί γνώψιαι μου. Πιθανόν νά έχω άδι
κον, άλλ* αόταί είναι αί άντιλήψεις 
μου καί αύτά πιστεύω ώς όρθά, τά 
όποια άλλως τε ή πρόσφατος πεϊρ t 
τούτων άπέδειξεν ώς τοιαΰτα. Άλλά 
δυστυχώς τινές τών άπολυθέντων, εύ- 
τυχώς ελάχιστοι — ούδέν μαθόντες έκ 
του παθήματος των, συνεχίζουν μίαν 
καθ’ δλα άνόηυον καί ύπερεγωιστικήν 
διαγωγήν έναντι μου καθαρώς πρόσω 
πυκοΰ χαρακτήρας.

Άλλά άν άπευθύνω τήν παρούσαν 
πρός ‘Υμάς, 5έν τό πράττω διότι με 
ένοχλοΰν αί προσωπικοί έπιθέσεις. 
άλλά χάριν τής ιστορικής αλήθειας, 
καί χάριν εκείνων πού ένδιαφέροται 
ίστορικώς δι’ αύτήν.

Μετ’ εξαίρετου1 τιμής 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΟΝΗΣ



ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ
Ή έτηδειχθεΐσα κατά το διαρρεΰσαν πρώτον έτος άπό τής ένάρ- 

ξεως τής ισχύος, τής συμφωνίας Συνδέσεως αδράνεια, έν σχέσει μέ 
τάς αναγκαίας ένεργείας διά την προσαργομήν τής οικονομίας μας 
εις τάς συνθήκας τού1 εΰρυτερου ευρωπαϊκού χώρου, επιβάλλει εν- 
τασιν τών προσπαθειών μας διά τήν έξουδετέρωσιν τών έκ τής 
άπωλείας τού χρονικού τούτου διαστήματος δυσμενών συνεπειών. Αί 
γενόμεναι μέχρι τοΰδε μεμονωμένο:! ερευναι καί ή πείρα παρεμφε
ρών, εις τήν οδόν τής άναπτύξεως ευρισκομένων χωρών, καθιστούν 
δυνατήν τήν χάραξιν των γενικών κατευθύνσεων μιάς «επιθετικής» οι
κονομικής πολιτικής διά τήν έπιτάχυνσιν τής άναπτύξεως τής οίκονο 
μίας μας. Αυτή θά έπιτευχθή διά τής ουσιώδους αΰξήσεως τού 
ύψους τών έπενδύσεων καί διά τής ίερσρχήσεως τών οικείων έργων 
εις τρόπον ώστε νά προηγηθή ή έκτέλεσις τών έκ τούτων άπο- 
σκοπούντων εις τήν άμεσον έκμετάλλευσιν βασικής σημασίας πλου 
τοπαραγωγικών πηγών. Διά τής τακτικής ταύτης θά καταστή δυνα
τή ή ΐδρυσις «συμπληρωματικών» μονάδων καί ή αίίξηστς ευκαιρι
ών άπασχολησεως μέ αποτέλεσμα τήν άνακοπήν τού ρεύματος 
τής μαζικής μεταναστεύσεως. Διά τήν έπίτευξιν τών άνωτέρω 
απαραίτητοι τυγχάνουν ή άλλαγή νοοτροπίας τού πληθυσμού καί 
ή οίίξτ,σις τών τεχνοοικονομικών γνώσεων αυτού βάσει μιάς γενι
κής μεταρρυθμίσεως τού εκπαιδευτικού μας συστήματος.

ΒΑΣΙΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Τήν ϊην Νοεμβρίου συνεπληρώ- 

θη έν έτος άπό τής ένάρξεως 
τής ισχύος τής Συμφωνίας Συνδέ 
οεως τής 'Ελλάδος μετά τής Ε. 
Ο.Κ., καπά κοινήν δέ σχεδόν όμο 
λόγιαν τό χρονικόν τούτο διάστη 
μα διέρρευσεν άπρακτον άπό πλευ 
ράς πραγματοποιήσεων σχετικών 
μέ τήν προσαρμογήν τής οικονο
μίας μας εις τάς συνθήκας τού εύ- 
ρυτέραυ ευρωπαϊκού οϊκονομικιΰ 
χώρου.

Ή άνάλυσις δμως τών αιτίων 
καί ή έπισήμανσις τών ύπευθύ- 
νων διά τήν κατά τά άνωτέρω αλό
γιστον απώλειαν χρόνου, εις οΰ- 
δέν θά ώφέλει. Άπείρως χρησιμό
τερα αποβαίνει ή άπό τοϋδε καί 
εις τό έξης συνένωσις τών προσπα 
θειων δλων μας διά τήν δημιουρ
γίαν τών βασικών προϋποθέσεων 
αί όποΐαι θά καταστήσουν τήν 
οικονομίαν μας ικανήν νά άντιμετω 
πίση τόν συναγωνισμόν τών προη
γμένων έταίρων τής Κοινής Άγο- 
Ρ“ς'

Βεβαίως ή έπιδειχθεϊσα μέχρι 
τοΰδε ανεπάρκεια εις τήν διενέρ
γειαν τών επιβαλλόμενων ερευνών 
πρός διαπίστωσιν, κατά τρόπον 
μή έπιδεχάμενον άμφισβήτησιν, 
τών δυνατοτήτων καί άδυναμ ι
ών τών παραγωγικών μας κλάδων, 
τής έχτάσεως καί τής ποιότητας 
τών πλουτοπαραγωγ ικών πηγών, 
τών πραγματικών ικανοτήτων τού 
διαθέσιμου άνθρωπίνου δυναμι
κού καί τών άτελειών τού ΰφιστα 
μένο-υ διοικητικού μηχανισμού1, δη 
μιουργεΐ πλείστας δυσχερείας ώς 
πρός τούς άμέσως είδικωτέρους 
στόχους πρός τούς όποιους δέον 
νά στραφούν αί ώς εϊρηται προσ
πάθεια!.

Παρά ταΰτα έκ τών καταρτισθει 
σών μέχρι τοΰδε, δι’ ιδιωτικών κυ
ρίως προσπαθειών, μεμονωμένων 
μελετών έν σχέσει μέ τά άφο 
ρώντα, εις τήν άνάπτυξιν τής ελ
ληνικής οικονομίας θέματα καί 
έκ τής κτηθείσης έν προκειμένφ 
πείρας ϋπό άλλων χωρών, εύρι- 
σκομένων εις άνάλογον μέ τήν ΐδι 
κην μας Οέσιν, καθίσταται ήδη: δυ
νατή,, έφ’ δσον ύπαρξη, πραγματι
κή διάθεσις πρός έργασίαν και 
πίστις διά τήν βιωσιμότητα τής οΐ 
κσνομίας μας, ή χάραξις βασικών 
κατευθύνσεων μιάς ορθολογικής 
«έπιθε,τικής» οικονομικής πολιτι
κής.

Κατ’ αρχήν επιβάλλεται (καί 
εις τό ση,μεΐον τούτο οΰδείς ασφα
λώς διαφωνεί) έπιτάχυνσις τού' 
ρυθμού άναπτύξεως, δστις είναι 
άπαραδέκτως βραδύς δι’ οικονομί
αν εύρισκομένην εις τήν ανάγκην 
νά διανύση μακράν άπόστασιν διά 
νά φθάση καί είς αυτά τά σημερι 
νά έπίπεδα τών έν τφ μέλλον- 
τι άνταγωνιστριών οικονομιών αί 
όποΐαι συνεχώς προοδεύουν.

Ή έπιτάχυνσις αΰτη θά έπιτευ 
χθή μόνον διά τής αΰξήσεως τών 
πραγματοποιούμενων έπενδύσεων 
αΐ όποίαι, κατά τήν διαπίστωσιν 
ειδικών μελετών, λόγφ τού δτι εύ- 
ρίσκονται είς έπίπεδα ύπολειπό- 
μενα: κατά τά δύο τρίτα τών έπι
βαλλομένων είναι ανεπαρκέστατοι 
διά τήν είσοδον τής ελληνικής οι
κονομίας εις τό στάδιον τής «αύ 
τοπροωθουμένης» άναπτύξεως.

Τά διά τόν σκοπόν τούτον άπαι- 
τούμενα κεφάλαια δύνανται νά 
έξευρεθούν καί έξ έγχωρίων πόρων, 
έν άνάγκη δέ καί έξ έγχωρίου δανει 
σμοΰ. Είδικώτερον ό τελευταίος οδ 

τος καθίσταται ήδη εύχερέστερος 
λόγφ τού άνασττυσσομένου μετα
ξύ τών προηγμένων βιομηχανικών 
χωρών ανταγωνισμού διά τήν κα- 
τάκτησιν άγορών. ’Απαιτείται δ
μως ώς είκός, ή κατά περίπτωσιν 
επαρκής θ'εμελίωσις τής σκοπιμό
τητας καί άποδοτικότητος τών 
πρός χρηματοδότησιν έργων διό
τι άλλως οΰδεμία σχετική αΐτη- 
σις θά λαμβάνεται σοβαρά ύπ’ 
οψιν, ύπό τών ξένων κεφαλαιού
χων,πράγμα τό όποιον συνέβη πλει 
στάκις κατά τό παρελθόν. "Οθ'εν 
προκύπτει ή άνάγκη συστημα
τικής προσπάθειας πρός κατάρ 
τισιν πλήρων οικονομοτεχνικών 
μελετών. Διά τήν σύνταξίν των σκο 
πιμωτέρα τυγχάνει ώς έκ τής σχε 
τι-κής πείρας έβεβαιώθη, ή μαζική 
έκπαίδευσίς στελεχών είτε έπιτο 
πίως διά μετακλήσεως όλιγαρί 
θμων άνεγνωρισμένων δμως ειδι

κών είτε δι’ αποστολής τούτων 
πρός φοίτησιν εις είδικάς σχολάς 
καί κέντρα τού εξωτερικού. Ή άνά 
θεσις μελετών είς «έπαγγελματι- 
κάς» ομάδας τή συστήσει ποικί
λων «ειδικών» οργανισμών άποβαί 
νει ασύμφορος οΰχί μόνον λόγφ 
τού υψηλού κόστους καί τής άγνοι
ας τών τοπικών συνθηκών άλλα 
καί τών υφισταμένων πολλάκις ό
πισθεν τών ξένων μελετητών συμφε 
ράντων, τά όποια ύπαγορεύουν 
τήν κατά τρόπον μεθοδικόν ύπονό 
μευσιν της όλης προσπαθέίας.

"Οσον ·άφορά τούς έγχωρίους 
πόρους οΰτοι δέον νά έξευρεθούν 
κυρίως δια καταλλήλων φορολογι 
κών μεταρρυθμίσεων. Είναι πανθο- 
μολογούμενον δτι τά έκ τής αμέ
σου φορολογίας έσοδα είναι άπα 
ραδέκτως χαμηλά λόγφ τής σημει ! 
θυμένης τεράστιας φοροδιαφυγής. 
Τά διαψεύγοντα τήν φορολογίαν 
εισοδήματα έκτος τού δτι περιορί 
ζουν τάς δυνατότητας πραγματο- 
ποιήσεως, μέσφ τού προϋπολογι
σμού, έπενδύσεων είς τήν έπιβαλ- 
λομένην έίκτασιν, άλλα καί διά τής 
καταναλώσεώς των κυρίως είς εί
δη πολυτελείας; έκ τού! έξωτερικοΰ 
είσαγόμενα, εντείνουν τάς δυσχε
ρείας τοΰ ισοζυγίου πληρωμών.

’Εν τούτοις δεν αρκεί αύτή καί 
μόνη ή αϋξ,ησις των έπενδύσεων 
διά τήν είς τό έπακρον έπιτάχυν 
σιν τής διδσδικασίας τής άναπτύ
ξεως. ’Επιβάλλεται καί ή ιεράρχη 
σις καί άλληλεξάρτησις τών έκτε- 
λουμένων έργων είς τά πλαίσια ε
νός καθολικού προγράμματος κα
λύπτοντας τό σύνολον τών βασικών 
παραγωγικών κλάδων. Μόνον κατ’ 
αυτόν τόν τρόπον έπιτυγχάνεται ή 
μεγιστοποίησις τών επιθυμητών ά 
ποτελεσμάτων. Ή έκτέλεσις έρ
γων άνευ οΰδεμιάς συνοχής — συ
νήθης μέχρι τοΰδε περίπτωσις — 
έλάχιστα συντελεί είς τήν γενικήν 
οικονομικήν πρόοδον.

Έξ άλλου, τά έργα «υποδομής» 
απαραίτητα διά τήν έπίτευξιν τών 
«εξωτερικών» οικονομιών καί τήν 
διά τού τρόπου τούτου δημιουρ
γίαν προϋποθέσεων συγκροτήσε- 
ως πράγματι βιώσιμων έπιχειρή- 
σεων, πρέπει νά σχετίζωνται μέ 
τάς έκμεταλλευσίμους ψυσικάς 
πλουτοπαραγωγικάς πηγάς, "Ερ
γα εντυπώσεων ή έστω καί έξυ- 
πηρετούντα κλάδους, ή σταθερότης 
τής εύοδόσεως τών οποίων έκφεύ 
γει τόν εσωτερικόν έλεγχον ώς π. 
χ. ό τουρισμός, πρέπει νά τεθούν... 
είς δευτέραν μοίραν έν συγκρίσει 
μέ τά προοριζόμενα διά τήν άξιο 
ποίησιν τών έγχωρίων πόρων. Τά 
τελευταία ταΰτα δέν αποδίδουν 
ίσως άμέσως, μακροχρονίως δ
μως βελτιώνουν τήν παραγωγι
κήν στάθμην τής οικονομίας καί 
συντελούν είς τήν κατά τρόπον θε , 
τικάν καί μόνιμον έπίλυσιν τών προ 
βλημάτων τού ισοζυγίου έξωτερι 
κών συναλλαγών.

Πρός τούτοις ή έκτέλεσις τοιαύ 
της μορφής έργων δημιουργεί πε- 
ρισσοτέρας ευκαιρίας άπασχολή- 
σεως είτε άμέσως είτε έμμέσως 
διά τής ίδρύσεως «συμπληρωματι
κών» μονάδων περαιτέρω έπεξερ- 
γασίας τών βασικών υλών καί τών 
σχετικών υποπροϊόντων. Συνεπώς, 
άνταποκρίνεται είς μίαν έπείγου- 
οαν κοινωνικοοικονομικήν ανάγ
κην: τήν συγκράτησιν τού ρεύμα
τος τής μετανοστεύσεως, ή διόγ 
κωσις τοΰ οποίου άλλοιώνει τήν 
ποιοτικήν σύνθεσιν τοΰ πληθυσμού 
καί συνιστά θανάσιμον απειλήν 
διά τό μέλλον τής Ελλάδος, ώς 
χωριστού έθνικογεωγραφικού χώ
ρου.

Έν τούτοις ούτε διά τών βα
σικών έργων ύποδομής καί τών εν
τεύθεν ευκαιριών πρός δημιουργίαν 
«συμπληρωματικών» μονάδων έπι- 
τυγχάνεται ή οριστική έξοδος τής 
οικονομίας τής χώρας έκ τού τέλ 
ματος τής ύποαναπτύξεως. Τελι- 
κώς οΐ σχετικαί μέ τήν οίκΓνομική,, 
άνάπτυξιν προσπάθειαι θά καρ 
πσφορήσουν μόνον έφ’ όσον έπιδιω 
χθή καί έπιτευχθή ή άλλαγή νοο
τροπίας τών εΰρυτέρων μαζών 
έν σχέσει μέ τήν άντιμετώπισιν 
τών οικονομικών προβλημάτων, ή 
κατανόησις ύπό τούτων τής ση
μασίας τής μάχης διά τήν αϋξησιν 
ανταγωνιστικότητας τής οίκοναμί 
ας μας καί ή προσήκουσα βελτίω 
σις τών τεχνικών και οργανωτικών .

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
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Η ΑΙΦΑΑΙΙΙΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΙ ΜΑΣ
ΑΠΟΦΔΣΕΪΣΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ 

ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
Τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ. γνωρίζει πρός 

τά μέλη του δτι, πρός άντιμε- 
τώπισιν τής έπιβληθείσης έκ 
τής γνωστής άποφάσεως τών 
Ιατρικών Συλλόγων σχέσεως 
μεταξύ τών ιατρών καί τών ή- 
σφαλισμένων καί μέχρι τής ο
ριστικής προσαρμογής, τούτων 
πρός τό καθιερωθέν νέον σύστη 
μα παροχής τής περιθάλψεως, 
δέον δπως άποτείνωνται, προ 
πάσης χρήσεως τοΰ άπορρέον- 
τος έκ τής άσφαλίσεως δικαιώ
ματος αυτών, είς τήν Υπηρεσί
αν τοΰ Ταμείου πρός λήψιν ο
δηγιών έπί τοΰ τρόπου ένεργεί
ας, διά την καλλιτέραν καί &- 
νευ άσκοπου ταλαιπωρίας αυ
τών παροχήν τής περιθάλψεως, 
καθώς καί τήν διασφάλισιν αύ- 
τών άπό οίανδήποτε τυχόν έκ- 
μετάλλευσιν.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Τό Δ.Σ. τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. είς 
τήν προσπάθειαν τής βελτιώσε 
ως τής περιθάλψεως τών μελών 
του καί τών όρων παροχής αυ
τής έλαβε τάς ακολούθους άπο- 
φάσεις.

Άπό 1.1.64
α) Τό έπίδομα τοκετοΰ διά 

καισαρικής τομής ηύξήθη είς 
3.500 άπό 2.800.

β) Τό βοήθημα θανάτου 
θωρίσθη είς δρχ. 3.000 
2.500.

γ) Ή χορήγησις πρός τά μέ 
λη διά πέλματα τών πασχόντων 
έκ πλατυποδίας παιδιών καθωρί 
σθη είς δρχ. 70 κατά ζεΰγος 
πελμάτων άντι 35.

Ή Διοίκησις τοΰ Ταμείου με 
λετά:

1) Το θέμα τής νοσοκομεια
κής περιθάλψεως τών μελών.

2) Τόν θεσμόν τής προλη
πτικής υγείας τών τέκνων τών 
Υπαλλήλων.

3) Τόν άντιφυμΟΓΠκόν αγώνα 
έν συνδυασμώ πρός τά παρεχό 
μένα πρός τούτο έπιδόματα.
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΙΣ

Διά τοΰ καθιερωθέντος άπό 
1.12.63 νέου συστήματος τής 
οδοντιατρικής περιθάλψεως ε
πήλθαν α! έξής βελτιώσεις:

1) Παρεσχέθη είς τόν θερά
ποντα ιατρόν ή ευθύνη δπως 
προτείνη αυτός τήν θεραπείαν 
άντί νά έπιβάλλεται αΰτη ύπό 
τοΰ έλεγκτοΰ ίατροΰ.

2) Αποφεύγεται οΰτω ή υ
πόνοια ότι αΐ Ύπηρεσίαι τοΰ 
Ταμείου ή ό έλεγκτής οδοντία
τρος δύνανται νά κατευθύνουν 
μέλη τοΰ Ταμείου είς ιατρούς 
τής προτιμήσεώς των.

3) Ό έλεγκτής οδοντίατρος 
περιορίζεται είς τόν έλεγχον, 
ούτως ώστε νά τελειώνη γρήγο
ρα καί νά μην περιμένουν έπί 
πολύ τά μέλη είς τό ίατρεΐον.

4) Επειδή κατά τόν α' έ
λεγχον ό έλεγκτής οδοντίατρος 
λόγφ φόρτου έργασίας, παρέ- 
λειπε ώρισμένας θεραπείας τάς 
όποιας μεταγενεστέρως άνεκά 
λυπτε ό θεράπων ιατρός, τό μέ
λος ήναγκάζετο νά έπανέλθη 
είς τόν έλεγκτήν πρός διαπίστω 
σιν καί θεώρησιν έκ νέου, πρά
γμα τό όποιον έδημιούργει τα
λαιπωρίαν. Μέ τό νέον σύστη
μα ό θεράπων ιατρός έχει τόν 
άπαιτούμενον χρόνον δι’ έπι- 
τυχή καί πλήρη διάγνωσιν και 
τόν καθορισμόν τής ένδεδειγμέ- 
νης θεραπείας ώστε δέν χρειά
ζεται τό μέλος νά έπανέρχεται 
πρός τοΰτο είς τόν έλεγκτήν.
Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 
ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

Κατά τήν γενομένην την 2. 
12.63 σύσκεψιν τών έκπροσώ- 
πων τών ’Ασφαλιστικών Ταμεί
ων .μετά τοΰ Ύπουργοΰ Έργα-

φελείας κλπ., έδήλωσαν άδυνα- 
μίαν άποδοχής τών προτεινομέ- 
νων ύπό τών ’Ιατρικών Συλλό
γων αυξήσεων τών άμοιβών και 
πράξεων τών ιατρών. Πλεΐστοι 
δέ τούτων άνεκοίνωσαν ότι δέν 
δύνανται ούτε τάς ύπό τών Τα
μείων τών Τραπεζών δοθείσας 
αυξήσεις νά άποδεχθοΰν χωρίς 
τόν κίνδυνον ανωμαλιών είς την 
παρεχομένην ύπ’ αυτών περί- 
θαλψιν τών μελών των.

Είς τόν κ. Υπουργόν έπεστή 
θη ή προσοχή έπί τής αίτουμέ- 
νης αΰξήσεως τών ακτινολογι
κών καί μικροβιολογικών εξετά
σεων, ή οποία είναι δυσαναλό- 
γως μεγάλη έναντι τών άλλων 
ιατρικών πράξεων, ύπερβαίνει 
δέ καί τάς έλευθέρας άμοιβάς 
τών ιατρών τάς καταβαλλομέ- 
νας άπό τούς μή ήσφαλισμέ- 
νους πελότας των.

Ό Υπουργός Έργασίας α
φού ήκουσε τάς άπόψεις τών 
Εκπροσώπων τών Ταμείων έπε 
φυλάχθη νά μελετήση τό θέμα 
μετά τοΰ Ύπουργοΰ Προνοίας.

σιας απαντα τά Ταμεία Τραπε 
ζών, ’Επιχειρήσεων Κοινής Ώ-

μας γνώσεων.
"Ανευ τών προϋποθέσεων τού

των καί τό πλέον «ορθολογιστικόν» 
πρόγραμμα οικονομικής άναπτύ
ξεως δέν θά έπιτύχη εί μή μόνον 
μέτρια αποτελέσματα.

’Ανακύπτει έντεΰθεν είς όλην 
της τήν εκτασιν ή άνάγκη άνα- 
μορφώσεως τοΰ εκπαιδευτικού μσς 
συστήματος καί ή προσαρμογή τού 
του πρός τάς συγχρόνους κοινω
νικός καί οικονομικός απαιτήσεις. 
Ό λογιωτατισμός καί ή έναποθή 
κευσις πλήθους «γνώσεων» δι’ έ
να αμφίβολον «στολισμόν» τού 
πνεύματος άπετέλεσαν σοβαρόν έμ

πόδιον διά τήν άφαμοίωσιν τών 
τεχνολογικών προόδων καί τήν σύλ 
ληψιν τής κατευθύνσεως τοΰ «ρεύ 
ματος» τής ζωής.

Είναι άρκετά παρήγορον ότι 
όλοι οί ύπεύθηνοι παράγοντες τής 
πολιτικής καί οικονομικής ζωής 
τής χώρας κατενόησαν έστω καί 
μέ αρκετήν βραδύτητα τήν σήμα 
σίαν τής παροχής καταλλήλου 
«παιδείας». ’Απομένει νά ίδωμεν 
τήν είς τήν πράξιν έψαρμογήν τών 
έπιβεβλη,μένων μ ε τ α ρ ρυθμίσεων. 
Διότι έκ τής έπιτυχίας των θά έ- 
ξαρτηθή κατά μέγα μέρος ό «έξεν- 
ρωπαϊσμός» τής Ελλάδος.

Πρός τους κ. κ. Τραπεζιτικούς 'Υπαλλήλους
ΚΑΣΜΗΡΙΑ ΕΚΛΕΚΤΑ

Δ. ΤΣΙΤΟΥΡΗΣ
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ 22 0)0 ΕΚΠΤΩΣΙΣ 
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j Αιά τόν κ. Υπουργόν ’Εργασίας

Η... ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Είναι παρήγοροι αί σαφείς καί κατηγορηματικοί δηλώ- 

, σεις τοΰ Κου Υπουργού δσον άψορα τήν αύστηράν έφαρμο- 
γήν τών έργατικών νόμων.

Είναι άνάγκη δμως καθ’ ημάς, δπως έπανδρωθώσιν άνα- 
λόγως αί άρμόδιαι ύπηρεσίαι, ϊνα δυνηθοΰν ν’ άνταποκριθοΰν 
είς το εργον των. Έπί πλέον έπιβάλλεται ή τροποποίησις τής 
κειμένης νομοθεσίας ώστε νά καταστή δυνατή ή συνδυασμέ
νη μετά τών συνδικαλιστικών οργανώσεων άντιμετώπισις τής 

I μεγάλης πληγής ή οποία συνίσταται είς τήν συνεχή παρα- 
βίασιν τών νόμων.

ιΚαί είς τήν πρώτην σειράν έρχεται δυστυχώς, ή Τράπε
ζα μας. Προς διαπίστωσιν δέ τής άκριβείας άρκεΐ συνεχής ελεγ 
χος τών Ύποκ)των ’Αθηνών καί ’Επαρχιών δπου οί Ύπάλλη- 

5 λοι τής Τραπέζης μετεβλήθήσαν εις σκλάβους.
Εάν ό κ. Υπουργός δώση έντολήν αυστηρού ελέγχου εΐ- 

μεθα βέβαιοι δτι θά άπογοητευθή άπό τό αποτέλεσμα. Διότι 
I θά διαπίστωση τήν άνάγκην δτι πρός άντιμετώπισιν τών πα

ρανομιών τών έργοδοτών απαιτείται σοβαρός άριθμός έπο- 
I πτών.
»

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ της 2ας σελιδος)

βάσεως, οί δέ δεύτεροι ήξίωσαν 
(κατ’ άλλους «τοΐς προσεφέρ- 
θης» συμπλήρωσις τών έν τή 
Εθνική άποδοχών των ώστε αΐ 
βασικαΐ τοιαΰται νά φθάνουν 
τάς δρχ. 10.000 μηνιαίως. Καί 
έρωτάται: Έάν αληθεύουν ταΰ
τα, ή έν λόγφ νέα Τράπεζα, 
τέκνον τής Εθνικής Τραπέζης, 
ιδρύεται διά τάς μακροπροθέ
σμους έπενδύσεις πρός τήν Βιο 
μηχανίαν ή διά τήν μακροημέ- 
ρευσιν τών άτομικών έπενδύσε
ων τών ευνοουμένων τής Χελμι- 
κής περιόδου, έν δψει μή περαι 
τέρω εύσταθείας τούτων είς την 
’Εθνικήν Τράπεζαν;

Ό κ. Υπουργός ’Εμπορίου 
καί πας άρμόδιος άς τά έχει 
ύπ’ δψιν του.

ΠΕΡΓΑΜΗΗΑΙ!!!
Έκ του ημερησίου τύπου τής 

7.12.63 πληροφορούμεθα, ότι 
τήν προηγουμένην άπεκαλύφθη 
είς τήν Νέαν Ύόρκην τό μεγα

λύτερο οικονομικό σκάνδαλο είς 
την ιστορίαν τών Ηνωμένων Πο 
λιτειών, είς τό όποιον φέρονται 
άναμεμιγμέναι πολλαί άμερικα 
νικαι έταιρίαι. Τεράστιοι ποσό 
τητες έμπορευμόπων ένεχύρων 
έναντι τών οποίων έλαμβάνούτο 
δάνεια άπό Τραπέζας άνεφέρ- 
θησαν ώς κλαπεΐσαι διά νά κα- 
λυφθή ή μηδέποτε ύπάρξασα έ- 
νεχυρίασίς των. Το σκάνδαλον 
άφορά ,ποσόν 50.000.000 δολ- 
λαρίων περίπου, κατά τάς ύ- 
φισταμένας πληροφορίας.
Μεταξύ τών Τραπεζών πού θί

γονται περιλαμβάνεται καί ή 
Φέρστ Νάσιοναλ Μπάνκ, ή ό
ποια ώς γνωστόν, έλαβε άδειαν 
άπό τήν άπελθοΰσαν Κυβέρνη- 
σιν διά τήν ϊδρυσιν ΰποκαταστή 
ματος έν Έλλάδι.

Πράγματι τό ξένον Κεφάλαι 
ον εισέρχεται μέ λαμπράς περ- 
γαμηνάς και έμπειρον διά τάς 
περιπτώσεις τών άετονύχηδων 
πού δέν λείπουν και στην Ελ
λάδα.

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΙΜΕΝΟΝ DIK0H0MIK0H 
ΜΝΕΠΙΕΤΗΝΙΟΝ

ΟΙΚΟΗΟΜΙ8Β ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
Ή «Οικονομική καί λογιστεκή Έγκυκλσιταίδειοβ> κοαέστη 

διά τών ύπερτριακοσίων επιφανών συνεργατών της, τό μόνι
μον έκσυγχρονισμένον ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ, 
μέ 17 έπιστημονικούς κλάδους. Οΐ κλάδοι οΰτοι άνοσττύσσον- 
ται είς τούς έννέα (9) τόμους τής «Οικονομικής, καί Λογιστι
κής Εγκυκλοπαίδειας» λίαν άναλυτικώς, συγκεντρωτικώς δέ 
περιέχονται είς τά Γενικόν Εύρετήριον δπερ άποτελεΐ τόν 10' 
ον τόμον τοΰ έργου, περιέχουν δέ και συμπληρωματικήν "Υ
λην. Οί έπιστημονικοί οΰτοι κλάδοι είναι: 1) Γεωοικονομία — 
Γεωπολιτική - Οικονομική Γεωγραφία, 2) Γεωργική Οικονομία 
3) Δημοσία Οικονομική - Δημόσιον Λογιστικόν, 4) Έμπο- 
ρευματολογία, 5) ’Ιδιωτική Οικονομία, 6) Ιστορία Κοινωνι
κών καί Οικονομικών Θεωριών, 7) 'Ιστορία Οικονομικού 
Βίου, 8) Λογιστική - Κοστολογική - ’Ελεγκτική, 9) Μάθημά 
τιχά Οικονομικά - ’Εμπορική ’Αριθμητική, 10) Οίκοναμικατε- 
χνικά, 11) 'Οργανισμοί - Σχολαί - Ινστιτούτα - Συνδικαλι 
σμός, 12) ’Οργανωτική, 13) Πολιτική Οικονομία Έφηρμοσμέ- 
νη (Οικονομική Πολιτική), 14) Πολιτική Οικονομία (Θεωρη
τική Οικονομική) 15) Στατιστική, 16) Χρήμα- Τράπεζαι— 
Χρηματιστήρια καί 17) Κλάδοι Δικαίου άφσρώντες τήν Οικο
νομίαν (Άγσρανομικόν, ’Αστικόν, Διεθνές, Διοικητικόν, Εμ
πορικόν, Οικονομικόν, Ποινικόν, Συγκοινωνιακόν καί φορολο
γικόν) .

Τά δλον έργον, ή αξία τού οποίου άνέρχεται είς δραχ. 
3000, παραδίδεται εις τούς υπαλλήλους τής Τραπέζης, άνευ 
προκαταβολής τινός, τής έξοφλήσεως πραγματοποιθυμένης διά 
30 μηνιαίων δόσεων έκ δραχμ. 100 έκαστη.

Οί έπιθυμοΰντες νά άποκτήσουν διά τής παρεχομένης εΰ- 
χερείας τό απαραίτητον αΰτό εργον, τών έξόδων Αποστολής 
βαρυνόντων τόν πωλητήν, παρακαλούνται όπως άπευθυνθοΰν 
είς τήν κάτωθι διεύθυνσιν:

Άντιπρ. ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΜΠΟΥΚΑΝ 
Λέσχη Ύπαλλήλ. Εθνικής Τραπέζης 

’Ακαδημίας 60 Τηλ. 613.959

ΛΟΥΚΑΣ Λ. ΚΛΡΛΜΠΛΡΜΠΟΥΗΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ

Τέως Δ)ντης Ασκληπιείου Βούλας 
Δέχεται Τοσίτσα 11 — Τηλ. 839.601



H ΑΔΑΦΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΒΙΑΙΑΣ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ

ΥΓΙΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ

ΤΙ ΖΗΤΟΥΝ 01 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ

IKANDIOIHHN ΤΟΝ Β AIIKQK ΑΙΤΗΜΑΤΠΚ
Η ανάγκη τής έξυγιάνσεως τού συνδικαλιστικού κινήματος τής 

χώρας ΰττηγόρευσε κα'ι έττέβαλεν την συνεργασίαν των -πράγματι έκπρο 
σωπευτικών οργανώσεων, α'ίτινες άρχικώς άνήρχοντο εις 85, ηϋξή- 
θησαν μεταγενεστέρως εις 115 διά νά ύπερβοΰν σήμερον τάς 180.

Είναι γνωστόν δτι ή συνεργασία αυτή ύπό την ηγεσίαν τού ήδη 
Βουλευτοΰ ’Αθηνών συναδέλφου κ. Ίκάννου Άλευρά καί την άναπτυ- 
χθεϊσαν δραστηριότητα αϋτού ώδήγησαν εις την πρώτην περιφανή 
νίκην κατά τού άντεργατικοΰ Νομοσχεδίου.

Κατόπιν όμως των αποτελεσμάτων των εκλογών προβάλλεται 
επιτακτική ή ανάγκη τής έξυγιάνσεως τού συνδικαλιστικού κινήματος 
καί ή δικαίωσις τών αιτημάτων τής εργατικής τάξεως συμψώνως άλ
λωστε προς τάς προεκλογικός έπαγγελίας τής Κυβερνήσεως.

Προς τούτο έκλήθησαν εις συγκέντρωσιν τά Διοικητικά συμβού
λια τών ’Οργανώσεων ήτις έπραγματοποιήβη την 3ην τρέχοντος καί 
καθ’ ήν ένεκρίθη τό κάτωθι ψήφισμα:

ΨΗΦΙΣΜΑ 
Συγκεντρώσεως τών Διοικητι
κών Συμβουλίων τών 115 Συν- 
εργαζομένων ’ Εργατοϋπαλληλ ι 

κών ’Οργανώσεων.
Έν Άθήναις σήμερον 3ην Δε 

κεμβρίου 1963 ημέραν Τρίτην 
καί ώραν 8 μ.μ. συνεκεντρώθη 
σαν, είς την Αίθουσαν Έμπορο 
υπαλλήλων ’Αθηνών κατόπιν 
προσκλήσεως τής Έκτελεστι-1 
κής Επιτροπής, τά Διοικητικά 
Συμβούλια τών 1 15 Συνεργαζο 
μένων ’ Εργατοϋπαλληλ ι κών Όρ 
γανώσεων προκει μενού νά εξε
τάσουν τήν έξέλιξιν τών Έργα- 
τοϋπαλληλικών διεκδικήσ ε ω ν 
καί την ύφισταμένην σήμερον 
κατάστασιν εις τό Συνδικαλι
στικόν Κίνημα τής χώρας μας.

Τά Διοικητικά Συμβούλια α
φού ήκουσαν τήν είσήγησιν τής 
Εκτελεστικής ’Επιτροπής καί 
τάς έπ’ αυτής απόψεις τών δια 
φόρων ομιλητών κατέληξαν όμο 
ψώνως εις τάς κάτωθι αποφά
σεις.

Ιον: Διακηρύσσουν τήν άκλό 
νητον θέλησιν τών εργαζομένων 
όπως άποκαταστήσουν τήν δη
μοκρατικήν όμαλότητα και τήν 
τάξιν είς τό Συνδικαλιστικόν Κί 
νήμα τής χώρας μας, ήτις διε- 
ταράχθη άπό τούς φατριασμούς 
τής σημερινής Διοικήσεως τής 
Γ.Σ.Ε.Ε. ταχθείσης εις τήν υ
πηρεσίαν τής Ε.Ρ.Ε. και τής 
οικονομικής ολιγαρχίας.

Προς τούτο ζητούν άπό τήν 
Κυβέρνησιν τήν χορήγησιν εγ
γυήσεων διά την έξασφάλισιν 
τής άβιάστου θελήσεως τών 
'Ελλήνων ’Εργαζομένων, τον 
τερματισμόν τής άστυνομεύσε- 
ως τών Συνδικάτων καί τήν λή- 
ψιν μέτρων διά τών οποίων, θά 
έξασφαλισθή ή Δημοκρατική 
καί ’Αναλογική έκπροσώπησις 
τών Εργαζομένων είς τάς Συν 
δικαλιστικάς των ’Οργανώσεις.

2ον: Ζητούν άπό τήν Κυβέρ- 
νησιν τής χώρας όπως διακόψη 
άπό τοΰδε πάσαν έπιχορήγησιν 
τής ΓΣΕΕ, έκ μέρους τής Ερ
γατικής Εστίας η οίασδήποτε 
άλλης πηγής, διαδηλώση δέ 
τήν άπόφασίν της όπως καταρ - 
γήση τήν έπιβληθεΐσαν παρα- 
κράτησιν τού ενός ήμερομισθίου 
υπέρ τής ’Εργατικής 'Εστίας. 
3ον: Ζητούν όπως τεθή τέρμα 
είς τήν μονοπωλιακήν έκπροσώ- 
πησιν τών ’Εργαζομένων, είς 
τούς ’Ασφαλιστικούς καί λοι 
πούς ’Οργανισμούς Κοιν. Πο
λιτικής καί Διαιτητικά Δικαστή 
ρια, άπό τήν εΰρισκομένην είς 
τελείαν άντίθεσιν μέ τους Ερ
γαζομένους Διοίκησιν τής Γ.Σ. 
Ε.Ε., διότι δΓ αστών άσκεΐται 
απροσχημάτιστος βία έναντι ον 
πάσης Συνδικαλιστικής Όργα 
νώσεως άντιτιθεμένης είς τάς ε
πιδιώξεις της.

4ον: Διά ν’ αποδείξουν είς 
πάντας τά αισθήματα τών ’Ερ
γαζομένων, έναντι τής σημερι
νής Διοικήσεως τής Γ.Σ.Ε.Ε. 
καί νά υπογραμμίσουν τό ένδια 
φέρον αυτών διά τήν άποκατά 
στάσιν τής Δημοκρατικής όμα 
λότητος είς τό Συνδικαλιστικόν 
Κίνημα αποφασίζουν τήν πρα- 
γματοποίησιν Πανεργατικής 
Συγκεντρώσεως είς ανοικτόν 
χώρον, αναθέτουν δέ είς τήν ’Εκ
τελεστικήν ’Επιτροπήν τον κα
θορισμόν τού χρόνου καί τού χώ 
ρου πραγματοποιήσεως τής 
Συγκεντρώσεως ταύτης, εις τήν 
οποίαν θά διαδηλωθή ή άπόφα- 
σις των ’Εργαζομένων όπως σα 
ρώσουν τήν είς τήν υπηρεσίαν 
τής ΕΡΕ καί τής οικονομικής ο
λιγαρχίας εΰρισκομένην Διοίκη 
σιν τής Γ.Σ.Ε.Ε.

Ταυτοχρόνως καλούν τήν ύπό 
δικόν Διοίκησιν τής ΓΣΕΕ νά 
συγκαλέση συγκέντρωσιν τών 
άκολουθούντων αυτήν, έστω καί 
είς κλειστόν χώρον, διά ν’ άπο- 
δειχθή εάν υπάρχουν ακόμη Έρ 
γαζόμενοι που τήν ακολουθούν 
ή τήν ανέχονται, ώς υποστηρί
ζει.

5ον: Διαπιστοΰντες ότι ή κα 
θυστέρησις τής εξαγγελίας τής 
Κοινωνικής καί ’Εργατικής πο
λιτικής τής Κυβερνήσεως εί
ναι αδικαιολόγητος, γεγο
νός πού προκαλεΐ ζωηράς άνη- 
συχίας είς τούς ’Εργαζομένους. 
Ζητούν άπό τήν Κυβέρνησιν τήν 
ταχεΐαν εξαγγελίαν τού Κοινω
νικού της προγράμματος καί 
τήν άμεσον ρύθμισιν τού θέμα
τος τής αναπροσαρμογής τών 
αποδοχών των Εργαζομένων 
άγνοήση δέ, τάς τυχόν άντιθέ 
τους εισηγήσεις τών οικονομι
κών καί λοιπών υπηρεσιακών 
παραγόντων, οϊτινες ευρισκό
μενοι είς τήν υπηρεσίαν τής Ε. 
Ρ.Ε. έσφαγίασαν, επί τών Κυ
βερνήσεων αυτής, τά δίκαια 
τών Εργαζομένων.

01 ’Εργαζόμενοι αναμένουν, 
επί τού προκειμένου, τήν έκπλή 
ρωσιν τών επαγγελιών τής Δη
μοκρατικής Κυβερνήσεως τής 
χώρας. Εΐναι όμως άποφασισμέ 
νοι, είς περίπτωσιν ύπαναχω- 
ρήσεως, όπως συνεχίσουν τούς 
αγώνας των μέχρις έπιλύσεως 
τών αιτημάτων των καί άποδό- 
σεως τής Κοινωνικής Δικαιοσύ 
νης.

'Ομοίως είναι αποφασισμένοι 
ν’ άγωνισθούν διά τήν κατάργη 
σιν όλων τών άντιδημοκραττκών 
καί άντεργατικών Νόμων οΐτι- 
νες έψηφίσθησαν κατά τήν περί 
οδον τής εσωτερικής ανωμα
λίας.

6ον: Τά Δ.Σ. τών 115 Συν- 
εργαζομένων ’Οργανώσεων ζη 
τούν άπό τήν Κυβέρνησιν όπως, 
πέραν τής Ικανοποιήσεως τών 
αιτημάτων τής ’Εργατοϋπαλλη 
λικής τάξεως τών περιλαμβανο 
μένων είς τό έπιδοθέν ήδη υπό
μνημα αυτών, ΐκανοποιήση καί 
τά κάτωθι δύο αιτήματα:

α) 'Όπως ή άπόφασις τού 
δώρου τών Εορτών πρόβλεψη: 
τήν καταβολήν τούτου επί τών 
πράγματι καταβαλλσμένων άπο 
δοχών καί

β) Τήν καταβολήν έπιδομά 
των άνεργίας, είς τούς άνέργους 
τό μέν μέ προϋποθέσεις λογι
κός, τό δέ διά ποσών δυναμέ- 
νων νά δώσουν τήν ευχέρειαν 
είς τούς άνέργους ν’ αντιμετω
πίσουν τάς εκτάκτους άνάγκας 
τών Εορτών.

Τέλος τά Διοικητικά Συμβού 
λια τών 115 Συνεργαζομένων 
’Οργανώσεων δ ιαπ ιστώσαντα 
τήν επιθυμίαν πολλών άλλων 
Συνδικαλιστικών ’Οργανώσεων 
Κέντρου καί επαρχιών όπως συ- 
νεργασθοΰν μέ τήν κίνησιν αυ
τών, αποφασίζουν όπως δεχθούν 
τήν συνεργασίαν ταύτην καί α
ναθέτουν εις τήν ’Εκτελεστικήν 
’Επιτροπήν όπως κυκλοφορήση 
διακήρυξιν προς όλους τούς Έρ 
γαζομένους τής χώρας διά τής 
όποιας θά καλούνται α! Συνδι
καλιστικοί ’Οργανώσεις αύτών 
είς συνεργασίαν μέ τάς 1 1 5 διά 
τήν άποκατάστασ ι ν τής Δήμο 
κρατικής όμαλότητος είς τόν 
Συνδικαλισμόν καί συντονισμόν 
τών προσπαθειών διά τήν προώ 
θησιν τών ζητημάτων άτι να α
πασχολούν τούς Εργαζομέ
νους.

Επειδή όμως ό αριθμός 1 15 
αποτελεί τό όρόσημον διά τήν 
άποκατάστασιν τής Δημοκρατι 
κής όμαλότητος είς τόν χώρον 
τού Ελληνικού Συνδικαλισμού 
άποφασίζουν, όπως άσχέτως 
τού άριθμοΰ τών ’Οργανώσεων, 
ό άριθμός 1 15 παραμείνη ώς 
συμβολική έκφρασις τής οργα
νωμένης άντιστάσεως έναντι σν 
τής Μακρικής Κατοχής είς τόν 
Συνδικαλισμόν.
Οΰτω τού λοιπού ό τίτλος τής 

Κινήσεως θά είναι: 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟ 
ΜΕΝΑ! ΕΡΓΑΤΟΎ-ΠΑΛΛΗΛΙ 
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (115).

Ή Συγκέντρωσις τών 1 1 5 ε
ξουσιοδοτεί τήν Εκτελεστικήν 
Επιτροπήν διά τήν έπίδοσιν
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1. ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ:
Έν συνεχεία των όσων γρά- 

φομεν είς άλλην σελίδα επί 
τού ζητήματος τών προαγωγών 
Τ μηματαρχών ΕΓ προς Α' πλη 
ροφοροΰμεν τούς συναδέλφους δτι 
παρεδόθησαν είς τόν κ. Ύποδιοι 
κητήν οί φάκελλοι τών κρινομέ- 
νων. Ή έκπροσώπησις έμμένουσα. 
είς τάς απόψεις της καθ’ ας δέν 
διησφαλίσθη ή άντικειμενική κρί 
οις τών κριθέντων, άπηύθυνεν επι
στολήν προς τόν κ. Υποδιοικη
τήν, ον παρεκάλεσεν δπως, έν 
τφ μέτρω τού δυνατού, συμβάλη 
είς τήν άνασύστασιν τής επιτρο
πής παραγωγών είς ήν μετέχουν 
4 ΔΙΕΥΘΥΝΤΑI, οί όποιοι απέρ
χονται τήν 31ην Δεκεμβρίου ώς 
καταλαμβανόμενοι ύπό τού όρίου 
ηλικίας.

'Η ιδία επιτροπή, ώς γνωστόν 
θ’ άσχοληθή καί μέ τήν κρίσιν τών 
λοιπών βαθμών Ύπο)ρχών καί Λο 
γιστών Α' πρός Ύποτ)ρχας.

Τέλος, όσον άφορά τάς κατ’ 
εκλογήν προαγωγάς τών Λογι
στών Β' πρός Α' ή έκπροσώπη- 
σις, έμμένουσα είς τάς άπό ετών 
απόψεις της, καθ’ ας δέν διασφα
λίζεται ή αντικειμενική κρίσις 
τών κρίνο μένων, έζήτησε δπως 
άναβληθή ή κρίσις των, κοινοποι- 
ουμένων τών κατ’ αρχαιότητα 
προαχθέντων ώς καί τών προσαυ 
ξήσεων.

2 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΜΙ
ΣΘΩΝ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΑΡΧΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΩ

Ή έκπροσώπησις είς τάς κατ’ 
έπανάληψιν γενομένας έπαφάς 
μετά τού Διευθυντού Προσωπικού 
έπέμεινεν άνενδότως είς τήν τα
χεΐαν ρύθμισιν τών ζητημάτων, έ- 
κρινεν δέ ώς τελείως άδικαιολό 
γητον οίανδήποτε περαιτέρω πα- 
ρέλκυσιν.

Καίτοι έδόθη κατηγορηματική 
διαβεβαίωσις περί ρυθμίσεώς του 
έν τούτοις μέχρι τής στιγμής καθ’ 
ήν γράφεται τόν παρόν, τό θέμα 
εΰρίσκεται είς τό στάδιον τής 
είσηγήσεως πρός τόν κ. Διοίκη 
τήν, ήτις έφ’ δσον έγκριθή, ώς 
πιστεύεται, θά τεθή είς έψαρμο 
γην.

3. ΠΡΟ IΚΟΔΟΤΗΣ I Σ :
Ή Διεύθυνσις Προσωπικού έ- 

πανέλαβεν καί πάλιν δτι τό θέ
μα τούτο δέον νά θεωρήται λελυ- 
μένον δεδομένου δτι ένεκρίθη πί-

γων δΓ εγγράφου πρός τήν No μι 
σματικήν Επιτροπήν έπανέφερεν 
καί πάλιν παλαιόν αίτημα περί 
μειώσεως τού έπιτοκίου τών στε 
γαστικών δανείων άπό 4% είς 
3% καί ήτήσατο τήν παράτασιν 
τού χρόνου1 έξοφλήσεως άπό 20 
είς 25 έτη

Ή Έκπροσώπησις πρός τήν κα 
τεύθυνσιν τής ικανοποιήσεως τών 
άνωτέρω αιτημάτων προέβη ήδη 
είς σχετικάς ένεργείας, ας καί 
θά συνέχιση μέχρις έπιτυχίας.

5) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΗΛΕΩΝ
Ως γνωστόν διά τήν 8 τρέχον 

τος είχεν όρισθή ό διαγωνισμός 
προσλήψεως θηλέων τέκνων συνα 
δέλφων.

Ό διαγωνισμός ουτος άνεβλή 
θη διά τήν 22αν Δεκεμβρίου.

Δέν θά ΰπεισέλθωμεν είς τούς 
λόγους τής αναβολής, παρά τό 
γεγονός δτι έξ αυτής αί ενδια
φερόμενοι ύπέστησαν άδικαιολο 
γήτως ένα ψυχικόν ταλανισμόν.

Θά μεταφέρωμεν δμως άπό 
τών στηλών μας τήν πληροφορίαν 
ή όποια μάς παρεσχέθη καθ’ ήν 
είς τόν άνωτέρω διαγωνισμόν 
έπρέκειτο νά συμμετάσχουν έκτος 
τών θυγατέρων συναδέλφων έν έ- 
νεργεία καί άπομαχίςι καί τρίτων 
προστατευομένων υπό ισχυρών 
προσώπων.

Καί έ ρωτώ μεν: Είναι άληθές 
τούτο;
6) ΑΙ ΑΠΟΔΟΧΑΙ ΤΩΝ ΑΠΕΡ
ΓΩΝ

Ή άχαρακτήριστός στάσις τού 
κ. Διοικητοΰ άρνουμένου νά έπι- 
στρέψη τάς άποδοχάς τών είς 
τούς τελευταίους άπεργια,κούς 
άγώνας συμμετασχόντων συναδέλ 
φων άποδεικνύει άπαξ έτι τά έ
ναντι τών άγωνιζομένων διά νά 
έπιβιώσουν μέ στοιχειώδη άνθρω 
πίνην άξι απρέπειαν, αίσθήματά 
του. Τήν μεγαλοψυχίαν τών άνθρώ 
πων καί δή τών ηγητόρων άποδει- 
κνύουν αί γενναίοι πράξεις.

Κάθε άλλο σχόλιον περιτεύει.

7) ΟΙ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΕΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΟΧΟΙ

Εΐναι εκπληκτικόν τό γεγονός 
καθ’ δ έν ώ έγγίζει ή ημέρα άπο- 
χωρήσεως τών ύπό τού όρίου η
λικίας καταλαμβανομένων συνα 
δέλφων οΰδεμία έξεδηλώθη πρόθε- 
σις δπως παραδώσωσι τάς υπη
ρεσίας των. Ή άρμοδία Διεύθυν-

Η ΣΙΩΠΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ
I Κύριε Διοικητά,

Ή σιωπή σας είς τό δημοσίευμα τού προηγουμένου φύλλου 
i τής «Τραπεζιτικής», δΓ ου παρεκλήιθητε δπως παραδώϋητε είς 
I τόν Σύλλογον τά πορίσματα τών ένεργηθέντων ελέγχων έπί τών 

διά τών άπό 2 καί 10.7.63 απορρήτων έπιστολών τού Προέδρου 
θίγόμενων περιπτώσεω μαρτυρεί αν μ ή τί άλλο τουλάχιστον κά 
λιψιν τών εύθυνομένων.

Λησμονήσατε, προφανώς, δτι τό συλλογικόν δργανον δέν 
. ενεργεί, έν προκειμένη ύπό τήν ιδιότητά του ταύτην, άλλ’ ώς 

μέτοχος τής Τραπέζης καί απορρέει δΓ υμάς ΰποχρέωσις νά τό 
ένημερώσητε. Διότι άλλως θά ύποχρεωθή, αυτό νά προκαλέση 

ί έκτακτον γενικήν Συνέλευσιν τών μετόχων.
Μήν οδηγείτε λοιπόν τά πράγματα πρός τήν κατεΰθ νσιν αυ

τήν διότι θά γίνετε πρόξενος σοβαρωτότκν ζημιών δ:ά τήν 
»Τ ράπεζαν.

στκσις δρχ. 1.500.000 δΓ εισφο
ράν τής Τραπέζης πρός έκπλή- 
ρωσιν τού άνω σκοπού.

’Ήδη συντάσσεται 6 κανονι- 
! μός προ ι κοδοτήσεω ς δστις έλπί 
ζεται νά εχη περατωθή μέχρι τέ
λους τρέχοντς μηνάς.

4. ΣΤΕΓΑΣΙΣ:
’Ελέχθη δτι τινές τών δίκαιου 

χων συναδέλφων δέν αποδέχονται 
τήν λήψιν τών δανείων στεγιχ- 
σεως. Πιστεύομεν δτι οί αρμό
διοι είς τάς περιπτώσεις αύτάς 
προχωρούν είς τούς αμέσως ε
πομένους.

Δέν γνωρίζομεν τούς λόγους 
τής μή αποδοχής οί όποιοι άσφα- 
λώς είναι διάφοροι κατά περί 
πτωσιν.

Εκείνο δμως τό όποιον εξακο
λουθεί νά παραμένη άκατανόη- 
τον καί, άπαράδεκτον είναι ή έπι 
βάρυνσις τών δανειζόμενων μέ 
τεράστιας δαπάνας έγγραφής 
πρώτης υποθήκης, ήτις θά ήτο 
δυνατόν νά περιορισθή είς προση 
μείωσιν.

Τούτο αποτελεί θέμα άντιμετω- 
πίσεως καί θεραπείας, ώς έπ ί
σης θέμα άττοτελεΐ καί ή άπαλ- 
λαγή έκ τού φόρου μεταβιβάσεως 
ώς συμβαίνει μέ τούς Δημοσίους 
Υπαλλήλους.

Έξ άλλου ό Σύνδεσμος Άστέ-

τού παρόντος ψηφίσματος είς:
Τόν κ. Πρόεδρον τής Κυβερ 

νήσεως
Τόν κ. ’Αντιπρόεδρον

Υπουργούς: Συντονισμού,
Οικονομικών, Βιομηχανίας, Έρ 
γασίας, Εμπορίου, Συγκοινωνι 
ών, Δημοσίων "Εργων καί Έσω 
τερικών, καί τήν δημοσίευσίν 
του είς τόν ημερήσιον καί Συν
δικαλιστικόν τύπον.

Διά την Έκτελ. Επιτροπήν 
Ή Γραμματεία

σις Προσωπικού ήτις είς αλλας 
περιπτώσεις προέβη είς άντικα- 
ταστάσεις έν έξάμηνον ένωρίτερσν 
εις τήν προκειμένην περίπτωσιν 
σιωπά.

Καί έρωτώμεν: Ή Διοίκησις τί 
κάμνει;

8) ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ

Διεκηρύξαμεν, έπαναλαμβάνο- 
μεν καί τονίζομεν δτι εΐναι άπα | 
ράδεκτος ή εφαρμογή δύσ μέτρων 
καί δύο σταθμών διά τους έν τή 
Τραπέζη εργαζομένους.

Δυστυχώς οί διοικοΰντες σέν 
κατόρθωσαν νά το έννοήσουν. Ου- 
τω καθ’ ας εχομεν πληροφορίας 
έπί δύο όμοιων σχεδόν περιπτώ
σεων είς μέν τήν μίαν προέβησαν 
είς τήν διόρθωσιν τής ηλικίας έν- 
διαφερμένου συναδέλφου καί είς 
τήν άλλην δέν έδέχθησαν συζήτη- 
σιν.

Τούτο δέν άποδεικνύει εΰνοιο- 
κρατικήν τακτικήν;

9) ΚΑΙ ΜΙΑ... ΔΙΚΑΙΩΣΙΣ
"Οταν κατά τό έτος 1962 έγέ

νέτο συζήτησις μετά τών αρμοδί
ων τής Διευθύνσεως Προσωπικού 
έπί τής προωθήσεως τών έκ τής 
’Εθνικής Τροστέζης προερχόμενων 
γυναικών, αί όποΐαι παρέμεινον 
είς τον βαθμόν τής Δοκίμου έπί 
τριετίαν, ή έκπροσώπησις έπέμει 
νεν δπως είς τήν προώθησιν ταύ
την περιληφθώσιν καί αί φέρου- 
σαι τόν βαθμόν τού Ύπο)χου; Συ- 
νήντησε τότε πείσμονα τήν άντί 
δρασιν τών υπηρεσιακών παρα
γόντων παρά τήν άκλόνητον έπι 
χειρηματολογίαν της.

Εύτυχώς, έστω καί αργά, άντε 
λήφθησαν δτι ήτο άδικος ή τοιαύ- 
τη μεταχείρισις καί διά νεωτέρας 
πράξεως τής Διοικήσεως ή ετή
σιο: προώθησις έδόθη καί είς τάς 
συναδέλφους Ύποτ)χας.

’Αποτελεί καί τούτο μίαν..# δι
κά ίωσιν, τών αντιλήψεων τής έκ 
προσωπήσεως.

Irtpnuiunu Εη
Η OHOiDOHilfi RAPfl TS «· ΥΠΟΥΡΓΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τό Εκτελεστικόν Συμβούλι
ου τής Ο.Τ.Ο.Ε. παρισταμένου 
καί τού τέως Προέδρου τής 'Ο
μοσπονδίας καί νΰν βουλευτοΰ 
Αθηνών κ. ’ IC00CVV0U Άλευρά 
κατετόπισε τόν νέον Υπουργόν 
Εργασίας κ. Μπακατσέλον 
πί τών άπασχολούντων την τά
ξιν μας ζητημάτων. Είδικώτε- 
ρον ανέπτυξε τά θέματα τής ά- 
ναπροσαρμογής τών μισθών συμ 
ψώνως πρός τάς σημερινός συν 
θήκας, τής καταργήσεως τού 
Ν. 1943)51 περί κρατήσεων 

τών ημερομισθίων άπεργίας, 
τού ενιαίου ωραρίου δΓ άλας 
τάς Τραπέζας και είς ολόκλη
ρον τήν χώραν καί τής χορηγή- 
σεως του 15θημέρου άδειας,, δ- 
περ έχορηγήθη είς τούς περισ
σοτέρους κλάδους.

Ό κ. Υπουργός έδήλωσεν 
δτι άπαντα τά θέματα θά έξε- 
τασθόΰν έντός τού πλαισίου 
τών μέτρων τής Κυβερνήσεως 
περί βελτιώσεως τού επιπέδου 
τών Εργαζομένων. Είδικώτε- 
ρον διεβεβαίωσε τό Εκτελεστι
κόν Συμβούλιου, δτι διά την κα- 
τάργησιν τής άντεργατικής δια 
τάξεως τής παρακρατήσεως τών 
ημερομισθίων τής άπεργίας και 
την προστασίαν τών συνδικαλι 
στικών στελεχών θά περιλάβη 
ειδικήν διάταξιν είς τό πρώτον 
νομοσχέδιου τό όποιον θά κατα 
τεθή είς τήν Βουλήν παρά τού 
Υπουργείου του.
Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΙΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Αί διαμαρτυρία! διά τήν ΐδρυ 
σιν Υποκ) των έν 'Ελλάδι παρά 
τών ξένων Τραπεζών, ήτις έθε- 
σπίσθη παρά τής άπελθούσης 
Κυβερνήσεως καί ηύνοήθη διά 
τής σιωπής τών Διοικήσεων τών 
Ελληνικών Τραπεζών, λαμβά
νουν εκτασιν έκ μέρους τών Όρ 
γανώσεων τών Τραπεζοϋπαλλή 
λων, αίτινες βλέπουν δτι τά 
πρώτα θύματα έκ τής διεισδύσε 
ως ταύτης θά είναι οί έργαζό- 
μενοι είς τάς Τραπέζας.

Έν συνεχεία πρός τούς Συλ 
λόγους Υπαλλήλων ΕΤΕ, ό 
Σύλλογος Υπαλλήλων Ίονικής 
καί Λαϊκής Τραπέζης μέ τηλε 
γράφημά του πρός τήν Κυβέρ 
νησιν διαμαρτύρεται, διότι προ 
ωθείται ή έγκατάστασις στην 
Ελλάδα υποκαταστήματος τής 
Φέρστ Νάσιοναλ Μπάνκ

Στο τηλεγράφημα ύπογραμμί 
ζεται δτι τυχόν έγκατάστασις 
ξένης Τραπέζης, ή οποία λόγφ 
τής οικονομικής δυναμικότητος 
απειλεί μέ άφανισμόν Ελληνι
κά Τραπεζικά Ιδρύματα θά προ 
καλέση άναποφεύκτως τήν έυτο 
υου άντίδρασιν τών Τραπεζικών 
ύπαλλήλων τής χώρας.

Κατά τάς ΰφισταμένας πλη 
ροφορίας ή πορεία τών ζητημά 
των τών συναδέλφων τών λοι
πών Τραπεζών εΐχε τήν άκόλου 
θον έξέλιξιν:
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ώς άνέγραψεν ό ήμερήσιος 
τύπος, διά τήν διοίκησιν τής

Τραπέζης προορίζεται παρά 
τής Κυβερνήσεως ό βουλευτής 
Χαλκιδικής κ. X. Βασματζίδης 
τ. Διευθυντής τής Τραπέζης, 
ώς υποδιοικητής δέ ό κ. Ν. Πε- 
πελάσης.

’Ιδιαίτεροι δεσμοί συνδέουν 
τό προσωπικόν τής ΑΤΕ μέ τόν 
κ. Βασματζίδη, δστις κατέχει 
τά θέματα αυτού, εύχεται δέ δ
πως ή νέα διοίκησις προβή είς 
τήν όλοκλήρωσιν τής λυσεως 
τούτων.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πέραν τής αΰξήσεως τού τε
χνικού επιδόματος είς 20% καί 
τής αΰξήσεως τών οργανικών θέ 
σεων τών Εντεταλμένων (αντί
στοιχος βαθμός τού Συμπράτ
τοντας Ύποδιευθυντοΰ τής Ε. 
Τ.Ε.) είς 40 άπό 33, ή Συλλο 
γική Ηγεσία τού κυρίου πρόσω 
πικοΰ αναμένει παρά τής Διοι- 
κήσως τής Τραπέζης τήν έξαγ 
γελίαν καί ετέρων μέτρων ένώ 
τό Δ.Σ., τού Β. Προσωπικού 
Τραπέζης Ελλάδος επέτυχε 
τήν συντόμευσιν τής έξελίξεως 
τών κλητήρων άπό 9 έτη είς 8.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΝΔΡΕΑΔΗ

Ο ί Σ ύλλογο ι Ύ παλλήλω-ν 
Εμπορικής Τραπέζης καί Ίο
νικής — Λαϊκής, επέτυχαν τήν 
άπό ετών έπιδιωκομένην εφαρ
μογήν ωραρίου 39 ωρών είς πε
ριοχήν ’Αθηνών — Πειραιώς ώς 
ϊσχυε διά τάς λοιπάς Τραπέ-
ζας.

Ό Σύλλογος Υπαλλήλων 
Εμπορικής έξ άλλου επέτυχε, 
ώστε διά τού Συμβουλίου πα
ραπόνων ν’ άναθεωρηθώσ . πλεΐ 
σται δσαι άδικίαι προσγει^με- 
ναι είς υπαλλήλους, πράγμα τό 
όποιον έκίνησεν ιδιαιτέρως τά 
ενδιαφέρον τού κ. Άνδρεάδη 
διά την άντίθεσιν τών άποφάσε 
ων τών δύο Υπηρεσιακών ’Ορ
γάνων, δηλ. Συμβουλίου Προα
γωγών καί Συμβουλίου Παρα
πόνων.

Περαιτέρω ό Σύλλογος Υ
παλλήλων Εμπορικής προέβη 
είς τηλεγραφικά διαβήματα 
πρός τόν Πρόεδρον καί Αντι
πρόεδρον τής Κυβερνήσεως, 
τούς Υπουργούς Συντονισμού, 
’Εμπορίου, Εργασίας καί Οι
κονομικών, ζητών τήν καθιέρω- 
σιν τού ήλαττωμένου ωραρίου 
καί διά τούς εργαζομένους είς 
τάς επαρχίας, τήν έξίσω-σιν τού 
μισθολογίου τών Τραπεζών, ώς 
τούτο συμβαίνει είς όλους τούς 
όμοειδεϊς κλάδους εργαζομέ
νων, όπου ισχύει ενιαίου μισθο
λογίου, καθώς καί τήν έπέκτσ- 
σιν παροχής τού δεκαπενθημέ
ρου άδειας, ώς τούτο έγένετο 
διά τούς δημοσίους υπαλλήλους 

. καί ετέρους κλάδους. Είς τούς 
'Υπουργούς Εργασίας καί Έμ 
πορίου έγένετο καί προσωπική 
παράστασις.

Ό Σύλλογος Υπαλλήλων Ί
ονικής — Λαϊκής Τραπέζης, έξ 
άλλου, _διεμαρτυρήθη πρός τήν 
διοίκησιν έντόνως, διότι δέν έρ- 
ρυθμίσθη τό θέμα τού ωραρίου 
έν τ·ώ συνόλφ του.

—-----------—-------------------------------------------------------—----------V—-----------------------------------------

0 κ· ΜΕΤΡΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΕΑΦΟΥΣ
Η τάξις τών Τραττεζοϋπαλλήλων ύγιώς σκεφθεΐσα περιέβα

λε διά τής έμπιστοσύυης της καί συνέβαλε είς τήν εκλογήν ώς 
βουλευτοΰ ’Αθηνών τού συναδέλφου κ. Ίωάννου Άλευρά.

Η μέχρι τοΰδε πολιτική τακτική τού εκλεκτού τούτου συνα
δέλφου δστις νυχθημερόν άναλίσκεται διάτήνέπίλυσιν τών γενι
κών ζητημάτων τής Εργατικής τάξεως πιστεύομεν δτι θά άπο- 
δώση τούς καρπούς της.
Ουτος απηυθυνε πρός τον Σύλλογον τήν ακόλουθον επιστολήν:

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η τιμητική εκλογή μου ώς Βουλευτοΰ Αθηνών, εΐναι κατ’ έξο 

χήν εμπιστοσύνη καί προσπάθεια τής μεγάλης πλειοψηφίας τών 
συναδέλφων Τραπεζικών Υπαλλήλων. Μέ συγκίνησιν καί ευγνω
μοσύνην σάς χαιρετώ όλους καί στον καθένα χωριστά σφίγγω τό 
χέρι, άπευθύνων τό ειλικρινές μου μικρό «ευχαριστώ».

"Ηδη, τά θέματα τών Τραπεζικών Ύπαλλήλων δέν θά είναι 
μόνον δ,τι ιδιαιτέρως μέ συνέδεσαν μαζί σας, κατά τήν τελευ- 
ταίαν ιδίως δεκαετίαν, ούτε απλώς ή στενή συνάρτησις καί τής 
ίδικής μου μοίρας πρός αυτά. Θά είναι δλα ταΰτα καί έπί πλέ
ον τό ευγνώμον καί υψηλότερου μου χρέος. Καί πρός κάλυψιν 
αυτού τού χρέους, θά διαθέσω καί την τελευταίαν μου δύναμιν.

Μέ τήν θερμήν παράκλησιν δπως τό παρόν κοινοποιηθή είς 
τούς συναδέλφους.

Σάς ευχαριστώ άλλη μιά φορά 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΥΡΑΣ 

τ. Πρόεδρος τής Όμοσπον. Τραπεζικών 
ΒουλευτήςΆθηνών.


