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Η ΓΝΟΜΗ Μ

Το Προσωπικόν τής Τραπέζης 
εύρίσκεται πάλιν εις αγωνιστι
κήν άναστάτωσιν. Τό 1963 βαίνει 
πρός τήν λήξιν του καί, έκ των υ
πεσχημένων παρ’ αύ'τοΰ τούτου 
τού κ. Διοικητοΰ, βάσει τής αρ
χής τής «έξομοιώσεως» τούλάχι- 
στον, οΰδέν ελαβεν τήν οδόν τής 
πραγματοποιήσεως. Ή ιδία ή Δι 
οίκησις διά τής ΰπ’ άριθ. 57)31. 
8.63 (σειράς Α') εγκυκλίου- της 
«εμπνευσμένης» από τήν σοφίαν 
τής εποχής τοΰ έτσιθελισμοϋ πα 
ραδέχε,ται δτι, κατά τό τρέχον Ε
τος «έχώρησεν εις τήν έ- 
πίλυσιν» (SIC) των αιτημάτων: 
α) Τής προσαρμογής των μισθών 
Λογιστών Α' —· Τμηματαρχών Β' 
πρός τόν τής Τραπέζης Ελλάδος 
6) Τής αΰξήσεως των Ταμειακών 
επιδομάτων γ) «Άπεφάσισε» (ή

σύστασιν Ταμείου Προικοδοτήσε 
ως δ) Άποδόσεως Ετους εις τήν 
VALBUR τών προερχαμένω-ν έκ τής 
παλαιάς Εθνικής θηήέων συν)φω-ν 
καί ε) τήν παροχήν ένός δεκαπεν
θημέρου δι* ύπερεργασίαν 1962. 
Τά λοιπά, θέλοντες νά διαφυλάξω 
μεν καί καθ’ δ μέρος άττέμεινεν, 
τήν σοβαρότητα τής Διευθυνσεως 
Προσωπικού δέν τά1 άναφέρομεν. 
’Αλλά ολόκληρον τό Προσωπικόν 
γνωρίζει, δτι τά τέσσαρα πρώτα 
τούτων ήσαν θέματα λυθέναα 
άπό τοΰ παρελθόντος Ετους. Διά 
τό τρέχον μένομεν μέ τό 15θήμε 
ρον καί πέραν τούτου ΟΥΔΕΝ έ
τερον. ‘Ως έδήλωσεν 6 κ. Χέλμης, 
επί λέξει μάλιστα«Δέν δίνω δεκά
ρα». Τήν άττάντησιν) τού τήν δί
δει τό προσωπικόν διά τών άγώ-

πραγματοποίησις έκικρεμεΐ) την νων του.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΝΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΟΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
Οΐ Σύλλογοι προβλέποντες τήν 

τοιαύτην κατάσταισιν έκ τής άθέ- 
τήσεως τών υπεσχημένων και τής 
συνήθους αδιαφορίας τής Διοική- 
σεως έπανέφερον άπαντα τά έικ- 
κρεμοΰντα θέματα καί δι’ έντο
νων διαβημάτων των πρός την 
Διεύθυνσιν Προσωπικού1 ήξίωσαν 
τήν εναρξιν τής ίκανοποιήσεως 
τούτων Εστω- καί κατά ίεράρχη- 
σιν. Ήκολσύθησεν ή γνωστή πα
ραπομπή εις τόν Διοικητήν καί αί 
περίφημοι συσκέψεις τής I 2ης καί 
13ης Ιουλίου καθ' άς ό κ. Διοι 
κητής άνέλαβεν έπισήμως τήν 
άσκησιν τής μέχρι τότε διά προ
σώπου τού κ. Σττηλιοπούλου1 εμ
φανιζόμενης τακτικής τής δι' α
ναβολών παρελκύσεως. “Ολα τά 
ζητήματα καί αΰ-τά τής ύπεσχη-μέ 
νης «έξομοιώσεως» ακόμη—έπρε 
πε νά λυθούν διά τοΰ 'Οργανισμού

ό όποιος διά πολλοστήν φοράν 
θά ήτο Ετοιμος έντός ολίγου, ε
νός καί ήμίσεος μηνός αυτήν τήν 
φοράν. Συγχρόνως ή αύξηθεΐσα 
ακρίβεια τής ζωής έπέβαλλε καί 
τήν βελτίωσιν τών αποδοχών μας.

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 
«ΤΟΥ ΣΑΜΑΡΤΖΗ»
Αί διοικήσεις τών Συλλόγων 

ύπεχρεώθησαν οΰτω- νά προσφύ- 
γουν εις ε-τερα μέσα άντιδράσε 
ως, ών τό πρώτον καί φυσικόν, 
τής προσφυγής εις τό ώργανωμέ 
νον σύνολον τών συναδέλφων. Διά 
τής συνελθούσης την 5.8.63 είς 
τό Θέατρον «Σαμαρτζή» κοινής Γε 
νίκης Συνελεύσεως έγένετο εύ- 
ρεΐα ένημέρωσις τοΰ Προσωπι
κού έπί τής πορείας -καί τής θέσε 
ως τών ζητημάτων του. Τούτο, μέ

Η ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΧΥΡΟΥ
Κύριε Διοικητά! Τό προσωπικόν σάς έζήτησε νά τού δώσετε 

μέρος τοΰ μόχθου του ό οποίος προσεπόρισεν είς τήν Τράπεζαν τήν 
στιβάδα τών Εκατοντάδων Εκατομμυρίων. Σάς τό έζήτησε εις στι- 
γμάς πού μαστίζεται άπό τήν άνοδον τού τιμαρίθμου, είς στιγμάς 
πού εις όλους τούς λοιπούς Οργανισμούς παρέχονται αυξήσεις, είς 
στιγμάς πού καί αυτός ό Επαγγελματικός ανταγωνιστής σας, πλέ
ον οξυδερκής. Εδωσε, χωρίς νά έρωτήση, κανέναν 
-εις τούς Εργαζομένους του. Σεις φαίνεται δτι μεταξύ τών χορών τής 
αφρόκρεμας τής 'Αθηναϊκής -κοινωνίας είς τά πολυτελέστατα κέντρα 
διασκεδάσεως καί τόν χορών τών Εκατομμυρίων τών Ερχομένων είς 
έπαφήν μέ τήν Τράπεζαν Ελλήνων καί ξένων Ρότσιλδ, δέν δύνασθε 
νά ϊδητε τό δράμα τού ανθρωπίνου υλικού πού δίδει είς τήν Τράπε
ζαν τό μυαλό του, τις, σάρκες του, τό αίμα του, την ζωή του. Δείχνε
τε δτι δέν θέλετε νά εννοήσετε δτι πρέπει νά πιστέψη αύτό πού όλοι 
οί Διοικηιταί χρόνια τοΰ επαναλαμβάνετε «πηγαίνει δηλ. ή Τράπεζα 
καλά, θά πηγαίνετε καί σείς οί υπάλληλοι καλά».

Δι’ αύτό ήρνήθητε τά Ελάχιστα πού σάς έζήτησε ή ‘Ηγεσία τού 
Προσω|τ. ικοΰ. Δι’ αύτό οσιερ-ρίψατε πάντα προταθέντα τρόπον κινή- 
σε-ω-ς έντός τών άντεργατικών νόμων, τούς οποίους φευ ! (ομολογήσατε 
δτι σείς ώς Υπουργός έθεσπίσατε. Καί ήρνήθητε καθ’ ήν στιγμήν ή 
αναβλητική τακτική σας περί τήν έπίλυσιν όλων τών θεμάτων τού 
Προσωπικού έπ-εδ-είκνυε τό μακάίβριον καί άπαίσιον εργον της. Νά 
βαίνη δηλ. τό 1963 πρός την λήξιν του καί ΟΥΔΕΝ θέμα έκ- τών ΕΝ 
ΤΙΜΗ ϋποσχεθέντων παρ’ ΰμώ-v νά έχηι έπιλ,ϋθή. Καί δχι μόνον ήρνή- 
θητε^αλλά τήν άρνησιν ήκολούθησε ειρωνεία τούλάχισιον, καί πρόκλη- 

ο’ΐς. Ξεκάρφωτα κονδύλια άπό διαφόρους λογαριασμούς δαπανών τοΰ 
Προσωπικού τό ύψος τών οποίων οφείλεται κυρίως είς τήν έξέλιξίν 
του παρουσιάζονται είς Εντυπα φέρο-ντα τήν υπογραφήν σας, ώς 
«θυσία1!» πρός τούς Εργαζομένους, ένώ πολλά άλλα κονδύλια Εκατόν 
τάδων Εκατομμυρίων διατίθενται πρός κάλυψιν κινδύνων διά τούς 
οποίους τό Προσωπικόν ούδόλως έττταισε, συγχρόνως δέ βλέπει μέ 
δέος καί άλλα κονδύλια νά λαμβάνουν την σ.ύτήν οδόν. Τό 
προσωπικόν δέν σάς πιέζει πλέον, διά τό μισθολογικόν. Τό 
αφήνει στην κρίσιν σας. ’Αλλά σείς πού βαδίζετε; Πού 
στηρίζεσθε; Εϊσθε ό ισχυρός; Σάς προστατεύουν οΐ νόμοι πού 

αναψέρ-αμεν; 'Αλλά -είδατε τί προκαλείτε; Αγανάκτηο ιν, οργήν, ανω
μαλίαν καί σάλον. Τώρα ό σάλος είναι μέσα είς την ’Εθνικήν Τρά
πεζαν. Αύριο δμως θά λάβη, τοιαύτην Εκτασιν πού 'ίσως ό πέπλος 
τής αλαζονείας τού ισχυρού δέν σάς αφήνει νά προ-βλέψητε. Ένθυμη- 
θήτε άτι παρόμοιοι καταστάσεις σάς άφήρεσαν τήν ιδιότητα τού 
ενεργού Πολιτικού άνδρός. ‘Ο κόσμος τής Εθνικής Τραπέζης πού 
επηρεάζει άνά τό Πανελλήνιον δεκαπλάσιον τουλάχιστον αριθμόν 
λαού ξεύρει καί την προέλευσίν σας καί τήν- τοποθέτησίν σας καί 
τό σπουδαιότερον, δτι αί πράξεις καί ή νοοτροπία σας έξαντικρύ- 
ζονται μέ τάς απόψεις καί την γραμμήν τής κρατο-ύσης κατα-στάσε- 
ω9· ’Εναντίον αυτής λοιπόν ΣΕΙΣ μέ τήν συμπεριφοράν σας τον 
στρέφετε. Σκεφθήτε λοιπόν έάν καί κατά πόσον εϊσθε ισχυρός. Σκε- 
φθήτε και πράΙατε.

τόν παλμό του καί τήν ομόφωνον 
συμπαράστασιν είς τήν ήγεσίαν 
του, κατέδειξεν είς τήν Διοίκησιν 
τής Τραπέζης δτι τά θέματα είναι 
δικά του καί ώς καθο-λικώς πλητ- 
τόμενον θά άντιδράση και καθολι 
κώς, εδωισεν τήν εντολήν διά ψη
φίσματος -— τό πλήρες κείμενον 
τού όποιου δηιμοσιεύομεν εις έτέ 
ραν στήλην — πρός τάς διοι
κήσεις τών Συλλόγων όπως ε
πιδιώξουν τήν σύντομον ίκανο- 
ποίησιν τών αιτημάτων, Εξου
σιοδότησε δέ αυτούς όπως, διά 
τήν έπίλυσιν τών έν λόγω θεμά
των, ιδία τού 'Οργανισμού καί τής 
αΰξήσεως τών αποδοχών μετέλθη 
καί αύτό τό μέσον τής απεργίας.

Ο κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ! ΑΡΝΕΙΤΑΙ 
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΑΠΕΡΓΕ)

—Τήν έπομένην τής Συνελεύσε
ως τό ψήφισμα έπεόόθη είς τόν 
κ. Διοικητήν, όστις και κατόπιν 
έπανειλλημμένων προφορικών ο
χλήσεων, ώρι-σε συνάντησιν διά 
τήν 27η ν Αύγουστου1, ή μέραν Τρί 
την, διά τήν συζήτησιν τών θεμά 
των τοΰ ψηφίσματος. Κατ’ αυτήν 
προέβαλε τήν γνωστήν άρνη-σίν 
του, εΐπεν ότι ό 'Οργανισμός «εν
τός ολίγων ημερών» θά παρεδ-ίδ-ε- 
το είς τούς Συλλόγους, οΰδέν ό
μως Εκκρεμές ζήτημα θά έλύετο 
τό 1963. Πρός τί άραγε τότε ή 
ύπόσχεσις περί ’Οργανισμού;

Οίίτω τό Προσωπικόν κατήλθέν 
εις 3ώρο-υς στάσεις Εργασίας άπό 
10.30' - 13.30 τήν 31.8.63 είς 
τήν Διοίκησιν, Κεντρικόν Α' καί 
Β' έπαναληφ-θείσας καί τήν 3.9. 
63 είς τούς αυτούς χώρους μέ έ- 
πέκτασιν εις τά Ύπο)τα Μη-τρο- 
πόλεως, Καλαμιώτου καί ‘Ομό
νοιας. Ευθύς μετά τήν λήξιν τής 
τελευταίας ταύτης Εκδηλώσε-ως ή 
Συλλογική Ηγεσία Ετερμάτισε 
τούς άπεργιακούς άγώνας διά τό 
μισθολογικόν άφίσασα τό θέμα α
νοικτόν πρός τήν Διοίκησιν διά 
τήν ίκανοποίησίν του.

Η ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΞΕΑ IΞI Σ

’Ήδη Εχει άναληφθή αγών, ό ο
ποίος εύρίσκεται έν αναπτύξει, κα
τά τής τακτικής τής Διοικήσεοος ή 
όποια διά δολιχοδρομιών -καί τε
χνασμάτων Επιχειρεί τήν καταβα
ράθρωσή αντί τής ίκανοποιήσεως 
των.

Τό Προσωπικόν πλέον άνεβίβασε 
εις Επίπεδον άγώνος τήν- τιμίαν καί 
δικαίαν άξίωσίν του:

α) Νά παύση ό πόσης μορφής 
καταναγκασμός καί καταπίεσις. 
Παραβιάσεις ωραρίου, στέρησις α
δειών, βιομηχανία ποινών κ.λ.π.

6) Νά έγκαταλειφθούν άπαντα 
τά μέσα, μέτρα καί συστήματα 
διαφ-ορισμοΰ καί διασπάσεως τοΰ 
προσωπικού (ιδιαίτεροι άμοιβαί, 
προωθήσεις-, ύποσχέάέις καί εΰ« 
νοιαι)'

γ) Νά καταπαύση ή καταστρα- 
τήγησίς τού 'Οργανισμού- καί αί 
παρανομίαι μέ στόχον τήν καθυ- 
στέρησιν τοΰ Προσωπικού καί τήν 
καταπάτησιν τώ-ν Εκ τής σχέσεω-ς 
Εργασίας άπορρεόντων δικαίωμά 
των του,

δ) Νά άποκατασταθή ή ήθική 
τάξις είς τό ίδρυμα.

Μέ άντικείμενον τά θέματα τού
τα, τά Προσωπικόν κατήλθέν είς 
τριώρους στάσεις έργασίας τήν 
7ην Σεπτεμβρίου εις την Διοίκησιν 
Κεντρικόν Α' καί Β'

‘Ο άγών θά συνεχισθή μέχρι τής 
νίκης. Τό Προσωπικόν συμπαγές

-καί πειθαρχημένον περί την Συλ- I κυρία καί μοναδική δύναμις καί 
λογικήν του Ήγεσίαν θά εΤναι ή | έγγύησις τής νίκης.

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
Κατά τάς σημειωθείσας άπεργια- 
-κάς Εκδηλώσεις τοΰ Προσωπικού 
παρετηρήθη σημαντικωτάτη πα
ρουσία αστυνομικών μονάδων, αί 
άποίαι μέ κάθε τρόπον άπηγό- 
ρευον τήν Επικοινωνίαν -ώ-ν συν
δικαλιστών μετά τών συναδέλφων 
των. 'Ανεξαρτήτως τοΰ δτι ή συΐμ- 
περιφορά τών έν λό-γψ οργάνων ή- 
το κατά τό πλεΐστο-ν άψογος — 
καί είς τούτο συνετέλεσε καί ή μή 
οξεία άντίδρασις τών συνδικαλι

στών τής Τραπέζης — τό μέτρον 
κρίνεται ώς άπολίτιστον, άντιδη!- 
μοκρατι-κόν καί άπαράδεκτον.

"Οταν ο Εργοδότης πανίσχυρος 
έξαπολύη τά υπηρεσιακά όργανά 
του καί έκ τών προτέρω-ν μέ έκ- 
στρατείαν Εκφοβισμού, έξασφαλί- 
ζει τάς προϋποθέσεις ματαιώσε- 
ως τών αγωνιστικών εκδηλώσεων, 
είναι έντροίπή διά τά κρατικός 
άρχάς νά υποκύπτουν είς τήν

(Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)

01 ΚΟΥΤΑΛΕΣ ΤΗΣ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑΣ
Καί ή εΰδύνη των συνδικαλιστών

Τά τεράστια κέρδη τά όποια 
αποκομίζουν αίι Τράπεζαι έκ τής 
οικονομικής έξελίξεως τής χώρας 
όεν ήτο δυνατόν νά μήν άποτελέ- 
οουν τόν στόχον τής κυρίαρχο όσης 
τον τόπον οικονομικής ολιγαρχί
ας. "Ας άψήσω-μεν κατά πρώ
τον λόγον τό ότι οί πόσης φύσε 
ω; άετονύχηδες «Κανονιέρηδες» 
Ετριψαν τά χέρια τους καί άκόντ- 
σαν περισσότερον τις μασσέλλες 
τους διότι άπό την- σκοπιά τους 
είδαν νά διευρύνω-νται τά περιθώ
ρια τών άποσβέσ-εων τών ζημιών, 
τάς όποιας προκαλού-ν είς τάς Τρά
πεζας αί χρυσο-φόροι φυγαί των 
είς τό Εξωτερικόν ή αί. -κερδοφόροι 
«άτυχίαι» των. ’Αλλά καί οί διά 
τού νομίμου τρόπου κινούμενοι Επί
σημοι κύκλοι τών φερομένω-ν ώς πα 
ραγωγικών τάξεων συγκεντρώνουν 
τά πυρά των κατά Ίων Εσόδων 
τών Τραπεζών καί Ετοιμάζουν τις 
κουτάλες των διά νέες Εφορμήσεις 
πρός όφελος τού ήδη μεριδίου 
των τοΰ λέο-ντος, Επί τού 'Εθνικού 
Εισοδήματος.

Οΰτω πέρυσι, μόνο τήν Εθνι
κήν Τράπεζαν έπεβάρυναν διά 
τού ποσού τών Εξήντα Εκατομμυ
ρίων καί μέ άνάλογον πο-σόν τάς 
ολλας Τράπεζας υπέρ τής ένισχύ- 
σεως τών έξαγω-γι-κώ-ν Επιχειρήσε
ων. Έπέτυχον πέρυσι τήν μείω- 
σιν Επιτοκίων χορηγήσεων δι’ ώ- 
ρισμένους κλάδους. "Ηδη ώς άνέ 
γράψε ό τύπος τής 17ης Αύγου
στου ή Νομ. ’Επιτροπή, τή πιέ
σει άλλων φυσικά, ετοιμάζει 
νέαν μείωσιν κατά 1% τών Επιτο
κίων Εμπορικών χορηγήσεων καί... 
τρώγοντας Ερχεται ή όρεξη. Δεν 
τασσόμενα καί ουδέποτε ΰπεστηρί 
ξαμεν τήν παραμονήν τοΰ τόκου 
χορηγήσεων εις α υψηλό έπίπεδ-α 
εύρίσκεται σήμερον. 'Αλλά ΰ-πάρ 
χει καί ή Εξής πραγματικότης. Είς 
ούδεμίαν άλλην χώραν άπό Εκεί
νες πού θέλαμεν νά φθάσω- 
μεν υπάρχει τό Ελληνικόν ρεκόρ 
τής χαμηλής άμοιβής τής Εργασί
ας καί ούτε τό ’Εθνικόν εισόδημα 
κστανέμεται κατά την άναλογίαν 
!.062-000 δρχ., κατά βιομήχανο-ν 
καί 19.100 δρχ. κατά Εργαζόμε
νον έτησίως Νά πέση τό κόστος 
τής παραγωγής, μάλιστα. ’Αλλά 
νά περιορι-σθο-ϋν οί λιμουζινάρες, 
οι πολυτελέστατες βίλλες, τά κότ 
τέρα καί ή πεΐνα τού Εργαζομένου 
λαού. Προ αυτής τής πραγματτ- 
κότητος τί κάνουν αί διοικήσεις 
τών Τραπεζών; "Αν λάβωμεν πα
ράδειγμα τήν Ιδικήν μας Διοί-κη- 
οτν, εΰχερώς αύξάνουν τάς «προ 
βλέψεις δι’ άντι-μετώπισιν έπισφα 
λών απαιτήσεων», τά περιθώρια 
δηλ. τοΰ «φύγετε καί εΰφρανθήτε 
Εξυπνοι άετονύχηδες», άρνούνται 
κάθε αϋξησι εις τούς Εργαζομένους 
των διότι... πολλά τούς Εδωσαν 
καί Ετσι αφήνουν τό ΰψος τών έκα, 
τομμυρίων τών κερδών Ελκυστικόν 
στόχον στις αποφάσεις τών 'Αρ

χών καί στις κουτάλες τής όλιγαρ 
χίας. Άλλ’ έάν αί διοικήσεις τών 
Τραπεζών μέ τήν συμπεριφοράν 
των αύτήν συνηγορούν υπέρ τής 
κατ’ αυτών κατηγορίας, τοΰ στελέ 
χους ή οργάνου τής ολιγαρχίας, 
τί κάμνο-υν οΐ Επικεφαλής τών Όρ- 
γανώσεως τού τραπεζοϋπαλληλι
κού κινήματος ΐστάμενοι; Αυτοί 
τίνος όργανα είναι; ’Ασφαλώς Ε
κείνων οί όποιοι τούς Εξέλεξαν. 
Καί οί στρατιές τών τραπεζικών 
ύπαλλήλων οί άλλοτε πρωτοπό
ρες στις Εξορμήσεις διά τόν α
γώνα τής ζωής τί περιμένουν ά
πό αυτούς; Έπανάπαυσιν σέ δά
φνες; Ποιές; "Ελυσαν ο-! τραπεζο- 
ϋπάλληλοι τά ζητήματα των καί 
προ παντός τό πρόβλημα, όχι τής 
συμμετοχής τους στα υπερκέρδη 
τών Τραπεζών τά οποία α ύ τ ο ί 
έδημιούργησαν, άλλα τής καλύψε 
ως τών στοιχειωδών αναγκών τών 
οικογενειών των;

"Αν ναί, τότε καλώς κάμουν οί 
ήγέται των -καί έπαναπαύονται και 
δικαίως ή κοινή γνώμη θά πι- 
-στεύη ότι οί τραπεζικοί ύπάλλη- 
λοι αμείβονται ήγε,μονικώς. Ή 
ηγεσία όμως τού Προσωπικού τής 
’Εθνικής Τραπέζης ή όποια δέν ά- 
νέχεται τό ψεύδος αύτό είς βά
ρος τοΰ κλάδου, μή δεχόμενη τήν 
πρό-κλησιν τής Ψαλίδος κερδών 
Γραπέζης καί αμοιβών τού Πρόσω 
πικοΰ καί μή έπιτρέπουσα: τήν 
σπαΐτάλησιν τού ίδρωτας αύτοΰ 
πρός τά -κεμέρια τής ολιγαρχίας 
ύψωσε τήν σημαίαν τών δικαίων α
ξιώσεων τών Εργαζομένων καί τού 
άγώνος κατά τής άναλγησίας. 
Δείχνουμε τόν δρόμο. "Οσοι πι
στοί προσέλθετε...

Λνννννννννννννννν\*-ννν\ν»\νχ

;:Me τόν άγ6να τους 
ΐίέηήραν αΰξησεις :
ΙοίΚΟΔΟΜΟΙ

(κατώτατα ήμερομ. κατά 20%) ί

Ο.Τ.Ε.
(γενικάς 7,5%)

f&.E.H. Άθπνών-Πειροιως
10% μέχρι μισθού 2.000 καί!> 

6% μέχρι μισθού 4.000)

ΟΑΗΓΟΙ-ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΘ.-ΠΕΙΡ.

(κατώτατα 10%)

ΙΕΗΠΟΡΟΪ ΠΑηΑΗΑΟΙ
I (γενικάς 10—12%)

|ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ!
(γενικάς 10%)

ΙΔΡΤΕΡΓΑΤΔΙ
(γενικάς 7%)

ΠΟΙΟΣ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΪ8ΥΝΜΙ;
Είς έτέραν στήλην άνεφέραμεν 

τήν πρός τήν Κυβέρνησιν διαμαρ
τυρίαν μας διά τάς προαγωγάς 
«Συμπραττόντων». Δυστυχώς μέ 
ΧΡι στιγμής, οΰόεμία ούσταστική 
άπάντησις έδόθη. Τούτο μαρτυ
ρεί τό κλίμα ΰπό τό όποιον κα
λείται νά άγωνισθή ή έκπροσώπη- 
σις διά τήν άντιμετώπισιν τών δι 
καίων τής τάξεως καί τής -ύπο- 
ατάσεως τής Τραπέζης. Έρω- 
ταται δμως. "Οταν έπτδεικνύεται 
τοιαύτη στάσις διά τά έν τψ σο- 
βαρωτέρω Τραπέζικφ Όργανισμώ 
τής Ελλάδος τεικταινόμενα, τά ό
ποια οδηγούν είς τήν διάλυσίν 
του, αύτό λέγεται ενδιαφέρον τής 
Πολιτείας; Αί ανωτέρω προαγω- 
γαί καί δλα τά λαμβάνσντα χώ
ραν έν τή Τραπέζη δεικνύουν τήν 
αποσύνθεσιν ή οποία μοιραίως 
οδηγεί είς τήν θύελλαν, τήν όποι
αν οϋΐδεμία δύναμις θά είναι ικανή 
νά συγκρατήση.

’Αλλά τότε Κε Πρόεδρε τής Κυ- 
βερνήσεως καί Κε Υπουργέ τοΰ 
’Εμπορίου ποιος θά εχη τήν ευθύ 
νην; Ή έκπροσώπησις, ή Διοίκη- 
σις τής Τραπέζης ή ‘Υμείς;

'Αποτελεί ναμίζοιμεν καθήκον 
Σας νά μάς εϊπητε ευθέως δτι τήν 
ζωήν τής Τραπέζης Εναποθέτετε 
είς χεΐρας τών έν αϋτή έργαζομέ- 
νων, ΐνα ούτοι λάβουν τά μέτρα 
των.

ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Αί πληροφορίαι δτι πρόκειται 

νά αΰξηθουν τά εισιτήρια τής 
άστικής ο-υγκοινωνίας (ΕΗΣ — 
ΗΕΜ — ΚΤΕΛ κλπ.) προ-καλοΰν 
άγανάκτησιν είς τήν έργατοϋπαλ- 
ληλικήν τάξιν, ή όποια βλέπει νά 
μειώνεται ή άγοραστική άξια τών 
αποδοχών της πότε μέ αυξήσεις 
τών τιμών, πότε μέ αυξήσεις τής 
φορολογίας καί μέ κάθε «υπέρ τρί 
των» φαλ,κίδευσίν των. Ή κυβέρ- 
νησις αντί νά σκέπτεται πώς νά 
αύξήση τά ύπερ-κέρδη τών μέγιστα 
νων τής συγκοινωνίας Άνδρεάδη- 
δων, Πάουιερ καί λεωφορειούχων Ε
χει ύ π ο χ ρ έ ω σ ι ν ν’ 
αύξηση αμέσως τούς 
μισθούς, τ ά ή μ ε ρο- 
μίσθια καί τάς συν 
τάξεις κείνης.

fli ΞΕΝΑΙΓΑΩΣΣΑΙ ΚΑΙ 01 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

Είσερχόμεθα είς τήν νέαν Εκ
παιδευτικήν περίοδον καί όξύ 
πάλι προβάλλει τό θέμα) τής έκμα 
Θησέως ξένης γλώσσης ΰπό τών 
έν ταΐς έπαρχίαις ύπηρετούντων 
συναδέλφων, είδικώτερ-ον- δέ είς 
τάς πόλεις -καί κωμοπόλεις όπου 
δέν προ-σφέρονται τά μέσα ή τά 
τυχόν υπάρχοντα: είναι πενιχρά 
καί άπό οικονομικής πλευράς ά- 
προσπέλαστα> ένώ ό μισθός τών 
συναδέλφων δέν έπαρκεΐ διά τήν 
στοιχειώδη διαβίωσίν των. Παραλ 
λήλως ή ολοκληρωτική ύπηρ-εισια 
κή άπασχόλησίς των, Εξαντλούσα 
πολλάκις τό δωδεκάωρο-ν, δέν 
τούς δίδει καί τόν άπαιτούμενον 
χρόνον διά τήν έκμάθησιν τής 
γλώσσης. Καί άλλοτε έγράψΎ- 
μεν καί προφορικώς άνεπτύξαμεν 
τάς απόψεις μας έπί τοΰ θέμα
τος αύτοΰ. Τούς συναδέλφους αύ 
τούς ή έκάλεσεν ή θά καλέση ή υ
πηρεσία νά διαγω-νισθοΰ-ν είς τήν 
ξένην γλώσσαν, διά νά άποτύχου-ν 
μετά πολλών έπαίνων.

Ή τοιαύτη μεταχ-είρισις ούσα 
άδικος, κρίνεται απαράδεκτος. 
Ή άρμοδί-α. ύπηρεσία εχουσα κά 
μει προ πο-λλού- τήν άνω διαπίστω 
σιν θά πρέπει νά λάβη τά έκ τής 
έκιτιμήσεως τών περιπτώσεων 
ευρύτερα μέτρα διευκολύνσεως 
τών Επαρχιακών συναδέλφων τά 
όποια νά καταστήση αμέσως εις 
αυτούς γνωστά. Περαιτέρω νά πα 
ρακολουθή τήν έπίδο-σιν αυτών 
είς τά μαθήματα καί έν περτπτώ 
σει άρνη,τι-κών Ενδείξεων νά έλέγ- 
χηται ή αιτία -καί έφ’ όσον αΰτη 
είναι ή όλοικληρωτική άπασχόληρις 
νά γίνωνται πάραυ-τα αί σχετικαί 
αΰστηραί συστάσεις είς τόν διευ 
θυντήν τού Ύποκ)τος νά έπιβάλ- 
λωνται δέ κυρώσεις είς περίπτω- 
σιν ύποτροπής διά τήν παράβα- 
οτν τών ήδη κεκανον ι-σμένων. Έφ’ 
όσον δέν επραξεν τούτο, ψρονοΰ 
μεν άνενδοιάστως ότι δέν εΐναι 
Επιτρεπτόν, διά τήν αποτυχίαν 
τών συναδέλφων τούτων εις την 
ξένην γλώσσαν νά καταλογίζη εις 
βάρος των χρόνον καθυστερήσεως 
τής μονιμοποιήσεώς των, έχει δέ 
ΰποχρέωσιν όπως, τό ταχύτερου



ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Ο ΞΕΝΟΣ
Φίλος συνάδελφος, άπ αυτούς 

που ασχολούνται με την έξυπηρε- 
τηση των ξένων, μου άπεκάλυψεν 
οτι έδώ και λίγες μέρες κάποιος 
ξένος περιηγητής, αφού έξυπηρε- 
τήθηκε, του έκαμε μια πολύ πρω 
τότυπη καί, γιά τούς πολλούς ί
σως, απίθανη Ερώτηση. Τον έρω- 
τησε γιατί Οεν ύπέπεσε στην άν- 
τίληψι των υπευθύνων τής Τραπέ 
ζης ή ανομοιομορφία στην άμφίε- 
ση τών ύηλ.ων1 συναδέλφων, «Μπη 
κα», είπε «σέ πολλά καταστήματα 
τών ‘Αθηνών καί μού προύξενησε 
άρίστην Εντύπωση ή ομοιόμορφη 
αμφίεση τών Θηλέων υπαλλήλων. 
Έόώ, όμως, μια τόσο μεγάλη 
Τράπεζα να παρουσιάζη αυτό τό 
θέαμα!.. Ή μιά υπάλληλος νά 
φορή ποδιά χωρίς μανίκι, ή άλΛη 
μέ κοντό μανίκι, ή άλλη νά έχη 
> ιακά άπό δαντελλα, ή άλλη νά μή 
εχη καθόλου γιακά κ.ο,κ. Πώς ανέ
χονται οι αρμόδιοι τέτοιο θέα
μα; Γιατί, νά μέ συγχωρήτε — 
προσέθΕσεν ό ξένος — ένας άλλο- 
δαπός, πού Εχει κάποια όξύτερη 
παιραιήρηση, συνάγει γενικότερα 
συμπεράσματα γιά την δλη οργά
νωση τού ιδρύματος σας, άπά κά
τι τέτοιες φαινομενικά ασήμαντες 
λεπτομέρε ιες».

‘Ο φίλος συνάδελφος, άπό αβρό 
τητα αλλά καί καθήκον, εύχαρίστη 
σε τον ξένον πελάτην γιά τίς πα
ρατηρήσεις του κα:ί τον διεβεβαίω 
σεν δτι ή Τράπεζα κατά τά άλλα 
λειτουργεί περίφημα, δτι οί ύπάλ 
ληλοι εϊναιι άφοσιωμένοι πιστά 
στο καθήκον τους, γιατί όλα τους 
τά αιτήματα έχουν προ πολλοΰ1 Ε
πιλυθεί καί άντί νά ζητούν τούς δί 
δονται «ύπερεκπερισσοΰ ών αιτούν 
ται». "Οτι μόλις πάρη ό κάθε ύ
πάλληλος τήν άδειά του, είσπράτ 
τει άμέσως μισό μισθό ώς δώρον 
τής υπηρεσίας του, γιά νά πάη νά 
ξεσκάση, κ.λ.π.

‘Ο ξένος άκουγεν έκπληκτος 
τον φίλο μου καί δέν πίστευε στ’ 
αύτιά του.

— Γίνονται 6λ’ αυτά έδώ μέσα;
— Βεβαιότατα, σερ, "Εντ μένυ 

άδαρς μπισάϊτζ...
‘Ο άνθρωπος άρχισε νά κοκκι 

νίζηι άπό ντροπή.
«Συγχωρήστε μου τό θάρρος 

πού πήρα καί σάς παραπονέθηικα» 
έψέλλισεν καί χαιρετών άπεχώ- 
ρηγε·

Έδώ τελείωσε τήν Ενδιαφέρου
σα διήγησή του ό φίλος συνάδελ-
φος...

— «Τά είπες στον άνθρωπο 
όπως μου τά διηγήιθηκες, ή αστει
εύεσαι»; —■ τάν έρώτησα.

— «Τά εΐπα όπως σοΰ τά δ τη

γήθηκα» άποκρίθηκεν. «Έ, άν υ
πάρχουν τώρα κάτι μικροατέλει- 
ες, δλα δέν μπορεί κανείς νά 
τάχη. Σαν τί ήθελες δηλαδή νά 
κάμω; Νά κα.ηγορήσω τή δουλειά 
μου; ’Άπαγε τής βλασφημίας. 
Ν' άρχίσω νά τού λέω γιά Όργα 
νισμούς, ’Εντάξεις, παραβιάσεις 
ωραρίου, Εξαναγκασμό υπαλλή
λων πρός ψευδορκίαν; “Η ήθελες 
νά τού κάμω λόγο γιά Νεπωτισμό, 
Ευνοιοκρατία, γιά απόρριψη στον 
κάλαθο τών αχρήστων ορθών όργα 
νωτικών υποδείξεων συνάδελφων;».

— «Πώς τό είπες αυτό τό τε 
λευταΐο;» — ρώτησα1.

— «Υποδείξεις έγγραφες συ
ναδέλφων πού αφορούν τήν καλύτε 
ρη οργάνωση υπηρεσιών. "Εχουν 
γίνει τέτοιες, σφίχτηκε τό χέρι Ε
κείνων πού κόπιασαν καί θυσίασαν 
ώρες ψυχαγωγίας των γΓ αύτή τή 
δουλειά, καί μετά οί προτάσεις έ- 
λσβον τήν άγουσαν πρός τό Άρ- 
χεΐον - τάφον των. Μπορούσα πο 
τέ, αγαπητή μου, — συνέχισεν ό 
φίλος συνάδελφος — νά πώ στον 
ξένο πελάτη ότι έδώ μέσα στήν 
Τράπεζα υπάρχουν άνθρωποι πού 
6χι μόνον έχουν δικαίωμα ύπογρα 
φής ξενόγλωσσων Εγγράφων τά ό
ποια δέν μπορούν ν’ άναγνώσουν, 
άλλα καί προΐστανται τμημάτων 
Επαφής μετά τού Εξωτερικού, Ενώ 
δέν είναι εις θέσιν νά διεξαγά
γουν μίαν απλήν συνομιλίαν Επί 
απλών θεμάτων εις μίαν ξένην 
γλώσσαν!.. Αυτά ήθΕλες νά τού 
πώ τού ξένου»; — μ’ έρώτησε θυ
μωμένος ό φίλος συνάδελφος.

— Κι’ άν δέν τού τά είπες τ’ άν 
τιλήφθηκε μόνος του — σπήντη- 
σα. ’Αφού, άγαπηιτέ μου, είδες 
οτι τό μάτι του πήγε στις... πο
διές τών θηλέων συναδέλφων, πόσο 
μάλλον δέν θά πάη στ’ άλλα, τά 
πιό σπουδαία...

— ‘Ωραία, τότε φαίνεται πώς 
ή κατάσταση θά διορθωθή άν μερι 
κές θέσεις, πού κατέχουν άρρενες 
συνάδελφοι!, καταληφθούν άπό θή 
λεις τοιούτους. "Ετσι, μ’ ένα... χα 
μόγελο τών τελευτοιίων θά κρύβων 
ται πολλές ελλείψεις — συνεπέρα 
νεν 6 φίλος μου

—· Άν τό πάμε έτσι τό τραγού 
δ ι, άπήντηρα, τότε ή Τράπεζα θά 
καταντήση μιά μέρα: Τράπεζα τών 
...στάρ!.

— Μά μού φαίνεται πώς Εκεί θά 
καταλήξουμε μιά μέρα, αν δέν λη 
φθοϋν άπό τώρα απαραίτητα μέ
τρα, εΐπεν. Δέν λέγει καί ή Γρα
φή κάπου δτι «άρχοντες, νεανίσκοι 
καί έμπαΐκται κατακυριεύουσι 
λαού άμαρτάνοντος»;...

Ν. Φρ-ς.

μεριμνήση διά τήν άντιμετώπισιν 
τού ζητήματος.

ΜΑΛΙΣΤΑ!..
Τά τού Καίσαρος τφ Καίσαρι. 

Είς προηγούμενον ψύλλον μας έίχο 
μεν Εκφέρει δχι καλαικευπικάς κρί
σεις διά τους υπευθύνους περί τήν 
έκδοσιν διαφωτιστικών εντύπων 
διά τούς ξένους καί είδικώτερον 
διότι, εις ώρισμένον έντυπον είχε 
δοθή προτεραιότη,ς άντιστρόφως 
ανάλογος πρός τήν χρησιμότητα 
αυτού. Πρό τίνος καί μετά τήν 
έκδοσιν τού άμέσως προηγουμένου 
φύλλου μας έστάλησαν εις τά γρα 
φεΐα μας δείγματα κυκλοφορησάν- 
των Εντύπων, μικρού σχήματος, εύ 
χρήστων έν! ειόει κάρτας, κατατοπι 
ζόντων τούς ξένους επί τού Ελλη
νικού νομίσματος. ’Εκείνο που δέν 
μπορούμε νά εΐπωμεν διά τον χρό 
νον έκδάσεως καί κυκλοφορίας των 
το λέγομεν άνεπιφυλάκτως καί ευ
χαρίστως διά τό περιεχόμενόν 
των. Συγχαίροιμεν τούς έκδότας! 
Διότι μέ τό έν έντυπον Εκ τούτων 
κατατοπίζεται πλήρως ό ξένος είς 
6,τι τον αφορά συναλλαγματικώς, 
δχι μόνον διά το είδος, τήν μορφήν 
καί τό σχήμα τών Ελληνικών κερ 
μάτων καί χαρτονομισμάτων, ώς 
τά αντίστοιχα έντυπα; τού άνταγω 
νισμού, άλλα ιδίως Επί τής ισο
τιμίας μεταξύ τών νομισμάτων 

I 6 χωρών. Ούτω, τό έντυπον δύ-να 
ται νά χρησιμοποιηθή, είς τάς χώ 
ρας ταύτας, προβάλλον συγχρό 
νως καί τήν Τράπεζαν. Τό έτερον 
δίδει τό μέγεθος καί τήν δύναμιν 
τών κυριωτέρων Ελληνικών Τραπε 
ζών άπό άπύψεως Εργασιών κυρί
ως, Εξ cO φαίνεται ή έξέχουσα θέ- 
σις τή; ’Εθνικής Τραπέζης μέ 
αψευδείς αριθμούς. Καί πάλιν 
συγχαίρομεν, Ικανοποιημένοι του
λάχιστον άπό τό δτι «άργήσαμεν 
μεν άλλα έπετύχομεν καλλίτερον».

...ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Σκόπιμον είναι νομίζομεν πάν 

έντυπον προβάλλον τήν Τράπεζαν 
νά μοιράζεται είς τούς πλέον έν- 
δεδειγμένους τόπους. Π.χ., νά μή 
περιιμένωμεν τά προαναψερθέντα 
έντυπα νά διανεμηθούν δταν ήδη ό 
ξένος έλθή στα γκισσέ τής Τραπέ
ζης, άλλά νά εύρεθή τρόπος ώστε 
είς τά σημεία πρώτης έπαιφής τού 
ξένου μέ τήν χώραν μας, άν είναι 
δυνατόν, νά γνωρίζη ούτος καί τήν 
Τράπεζαν. Άερολιμήν, λιμένες, 
συνοριακοί σταθμοί, ξενοδοχεία 
μπορούν κάλλιστα νά είναι σημεία 
διοχετεύσεως τού υλικού τούτου1.

"Ας τό Εχουν ύπ’ δψιν των οί ει
δικοί...

Kfll EIIITHPiSN ΣΥΝΕΧΕΙΑ...
Ό Δήμος Δάφνης έζήτησε τήν 

έκμετάλλευσιν τών έξυπηρετούν- 
των τήν περιοχήν του λεωψσρεια- 
κών γραμμών δΓ ιδίων μέσων καί 
μέ εΰθηνότερον κατά 40% εϊσιτή 
ριον. Αυτός άποδει κνύει τί εΰ- 
ρέα περιθώρια κέρδους έχουν οί 
λεωφαρειοΰ'χοι. Ή Κυβέρνησις δέν 
τού έδωσε τό δικαίωμα:, πλήν ό
μως συζητεΐ τήν αϋ'ξησιν τής τι
μής τών εισιτηρίων. Είς τήν Κυ- 
βέρνησιν στηρίζει καί ή Διοίικη 
σις τής Τραπέζης τήν άρνησιν 
τής αύξήσεως τών αποδοχών μας.

Τί θά κάμη ή Κυιβέρνησις; Θά 
δείξη είς τόν λαόν οτι θέλει να 
κάμη τούς πλουσίους πλουσιωτέ- 
ρους καί τούς πτωχούς πτωχοτέ 
ρους; "Ιδωμεν.

ΜΜΜΙ tllllEEli ΚΑΙ 
ΙΜΓΚΙΙ ΑϋΙΟΪΡΓΙΑΙ 
Ε IPMtZE

Ένώ τεράστια ποσά δαπανών 
ται κατ’ έτος δΓ αμφιβόλου γού
στου «εΰπρεπισμούς» τών ώς ή 
άμμος τής θαλάσσης πληθυνομέ 
νων ιδιαιτέρων γραφείων τών πα
ρά τή Διοικήσει κλπ στελεχών τής 
Τραπέζης, Επιδεικνύεται έξοργι- 
σ-ική άδιαψορία διά τήν έξοσφά- 
λ,σιν ώρισμένων μέσων απαραι
τήτων διά τήν έξυπηρέτησιν τών 
μετά τού 11 δρύματος συναλλασσο 

. μένων καί τήν έν γένει εύρυθμον 
λειτουργίαν τών υπηρεσιών τούτου1.

Ούι-ω π.χ., δέν εϋρέθη εισέτι 
τρόπος νά προστεθή εν Επί πλέ
ον τηλεφωνικόν κέντρον είς τό συγ 
κρότημα Διοικήσεως — Κεντρικού 
παρά τό γεγονός δτι τούτο έχει 
καταστή άπά καιρού άναγκαΐον.

Πράγματι τόσον οί Εκ τών πε 
λατών έπιθυμούντες νά έπικοινω 
νήσουν μετά τών ύπηρεσιών τής 
Τραπέζης, όσον καί οί υπάλλη
λοι, οί όποιοι Επείγονται νά δώ
σουν πληροφορίας είς τούς πελά- 
τας άναψορικώς μέ τάς έκκρε- 
μούσας υποθέσεις των ταλανίζον 
ται Επί μακρόν διά νά Επιτύχουν 
τήν περιβόη,τον σύνδεσιν.

Αντιλαμβάνεται ευκόλως πας 
τις ποια ή σημασία τής Εκ τής 
δυσχερείας τούτης έπερχομένης 
δΓ όλους απώλειας χρόνου1, άλλα 
καί τί ένδεχόμεναι ζηιμίαι δύναν- 
ται νά προκόψουν Εκ τής σχετι
κής καθυστερήσεως περί τήν συ-

Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
Μ ΚΗΞΙΖ ΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΗΗΣ ΚΒΤϋΣΚΗΗΒΤΙΚΗΖ HEFI010Y

Ή έψετεινή περίοδος τών κατα
σκηνώσεων τού Ταμείου Υγείας | 
έληξε τήν 29ην Αύγουστου μέ τό ) 
τμήμα τών1 θηλέων τέκνων τών συ
ναδέλφων.

Ή όργανωθέΐσα τελετή υπήρξε 
πραγματικά μία άποκάλυψις ένός 
Εκ τών πλέον σημαντικών έργων 
τά όποια έπττελεΐ τό Ταμεΐον Υ
γείας. ‘Η υγεία καί ή χαρούμενη 
έμφάνισις τών παιδιών, αιί γυμνα
στικά! έπιδείξεις, τά παιγνίδια 
των τό καλλιτεχνικό των πρόγραμ
μα, άπετέλεσαν ένα δείγμα εις 
τούς παρακολουθήσαντας την Ε
ορτήν γονείς καί προσκεκλημένους 
διά νά Εκτιμήσουν τήν τελειότητα 
καί τήν άποδοτ ικότηηα! τού έψαρμο 
ζομένου προγράμματος διαπα,ιδα 
γωγήσεως καί διαβιώσεως τής θε
ρινής αυτής παιδικής κοινότητος.

Τήν έορτήν παρηκολσύθησαν ό 
Υποδιοικητής τής Τραττέζης κ. 
Ίω. Παρασκευόπουλος, οί Διευθυν 
ται Προσωπικού καί Γενικού Λογ,- 
στηρίου καί αιί Και Σπηλιοπούλου 
καί Καπάνταη, τά Προεδρεία τών 
τεσσάρων Συλλόγων τού Προσωπι 
κοΰ τής Τραπέζης, έκπρόσωποι 
των Ταμείων 'Υγείας ’Αγροτικής 
7 ραπέζης κα:ί τ. Τραπέζης ’Αθη
νών, οί γονείς καί κηδεμόνες τών 
κατασκηνωτριών καί πλεΐστοι φί
λοι τού έργου τών παιδικών κατα
σκηνώσεων.

Τό έκτελεσθέν καλλιτεχνικόν πρό

ι γραμμα ήτο δείγμα δχι μόνον τού 
| συνπελουμένου είς τάς κατασκηνώ 
ί σεις έργου, άλλα καί τού θησαυ

ρού εις ταλέντα τά όποια, διαθέτει 
ή συναδελψική μας οικογένεια. Θά 
διετίθεντο στήλες ολόκληρες &ν ό 
χώρος τής Εφημερίδας έπέτρεπε 
διά νά άναλυθή καί έκτεθή άπό 
τής ειδικής πλευράς1 τόσον ώς έμ- 
φάνισις συνόλου δσον καί ώς άτομι 
και Επιδόσεις. Περιοριζόμεθα λοι 
ττόν άπό τό πρόγραμμα νά έκφρά 
σωμεν τήν ίκανοποίησίν μας διά

την άπόδοσίν τών δύο χορωδιών 
(μικρής καί μεγάλης) νά συγχα
ρούμε τίς κατασχηνώτριες Κ. Συ- 
μεωνίδαυ καί Σ. Άθανασέλη διά 
τήν άπαιγγελία τους, νά υπογραμ
μίσουμε τήν ακρίβεια καί τό άνετο 
ζωντάνεμα τού ρυθμού στον Γέρμα 
νικό και ιδιαίτερα, στον Μεξικανι- 
κό χορό. Θαυμάσιες οί «κλακέτ- 
τες» τών κατασκηνωτριών Μ. Καν 
ταρτζή καί Ε. Τσουρή. Καταπλη
κτική ή κατασκηνώτρια Μ. Άσλα- 
νίδου στην απόδοση τού κλασσι

κού χορού. Τό "Ελληνικό χρώμα 
συμμετείχε οτήν Εορτή μέ τόν δυα 
διομόν άρχαίας (Πομπή Παναθή- 
ναίων) καί σύγχρονης Ελλάδος 
ιτού τήν ζωντάνεψαν οί πρόσχα 
ροι ελληνικοί χοροί πού ήσαν συγ 
χρόνως Εξαίρετο δείγμα Εμφάνισε 
ως συνόλου.

Τό αποκορύφωμα όμως έμφανί 
σεως συνόλου ήσαν αί γυμναστι
κές ασκήσεις. Πλαστικότητα καί 
χάρη —- τό χαρακτηριστικό γνώρι
σμα τών γυμναστικών ασκήσεων 
θηλέων — δοσμένες μέ τελειότη
τα χάρις στο μέ απόλυτη ακρί
βεια έφαρμοσθέν σύστημα τής σει
ράς ασκήσεων σέ ρυθμ.κή βάση έ
δειξε τόν βαθμό ποιότητας έργασί 
ας. στον γυμναστικόν τομέα. Αξί
ζει έπαι ος δΓ αύ.ό είς τήν ύπαρ- 
χηγόν-γυμνάστριαν δίδα Τ. Σού- 
κουλη.

Γενικώτερα ή έπιτυχία τών κα 
τασκηνώσεων καί Εφέτος όφείλεται 
ε’ς τούς άνεγνωρισμένης ικανότη
τας και αξίας, αρχηγόν, ιατρόν, 
νοσα.,όμον, μουσικόν (θά πρέπει 
όμως νά άνανεώση, ιδίως στα θού 
ρια, τό ρεπερτόριό του) γυμνά- 
ςττρια, στελέχη Εκπαιδευμένα: ώς 
καί εις δλον τό προσωπικόν τής 
κατασκηνώσεως, πού μέ Επικεφα
λής τά αρμόδια όργανα τού Λ. 
Σ. τού Τ.Υ.Π.Ε,Τ, έμόχίθησαν διά 
τόν σκοπόν τούτον. Ή συναδελφι- 
κή οικογένεια τούς συγχαίρει καί 
τούς εΰχαριστεΤ.

Η ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Ε.Τ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1965

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ο «I Λ I Σ Ο Σ»

Έκυκλοφόρησε τό 30όν τεύχος 
τού «ΙΛΙΣΟΥ» (Καλοκαίρι 1963) 
Περιεχόμενα: Ν. Σρι Ράμ «Δίσκο 
παί πυρηνικών δοκιμών», Άλ. Τζα 
ζοπούλου «ό Τεκτονισμός», Π. 
Ζέρβα «Πότε πρωτοφάνηκαν φυτά 
καί ζώα στη Γή», Γ. Στεργίου 
«Ή έξέλιξις τών κόσμων», Κ. Με- 
λισσαρσιτούλου «Ό ’Αποκρυφι
σμός. Ποιές δυνατότητες έχει;», Γ. 
Φτέρη «Παλινόρθωση τού Μεταφυ 
σικού», Βολταίρου «Περί ψυχής», 
Κρισναμοΰρτι «Εαυτός καί ’Αγά
πη», Ποιήματα, χρονικά, κ.λ.π.

— «ΔΕΛΦΙΚΕΣ ΑΑΑΦΙ ΚΤΙΟΝίΙ 
ΕΣ». Τριμηινιαίΐον Περιοδικόν Δελ- 
τίον τού Ομωνύμου Συλλόγου. Δ) 
ντής Κων. Μελισσαρόπουλος.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

—■ Έξεδόθη τό 2ον (4ον) τεύ
χος τού Β’ τόμου, ’Ιουνίου 1963, 
τής «’Επ ιθεωρήσεως Γεωργικών 
’Ασφαλίσεων» τριμηνιαίου περτοδι 
κοΰ έκδιδομένου1 ύπό τού ΟΓΑ. 
Είς τό κυκλοφόρησαν τεύχος Εκ 
σελίδων 72, περιέχεται μεταξύ 
τών άλλων καί ή έξης ένδιαφέρου 
σα ύλη:
—■ Γνωμοδότη,σις τής ολομέλειας 
τού Νομικού Συμβουλίου τού Κρά 
τους, διά τής οποίας τούτο άπο 
φαίνεται δτι άγρόται κατά κύριον 
Επάγγελμα υπάγονται άποκλειστι 
κώς καί μόνον είς τήν άσφάλισιν 
τού ΟΓΑ, άποκλε όμενοι τής πα
ρά τφ ΤΕΒΕ άσφαλίσεως καί Ε
άν εΐχον άσψαλισθή είς αυτό λό- 
γφ πάρεργου άσκήσεως άλλου Ε
παγγέλματος.
— Παν. Παναρέτου «Είσήγησίς Ε
πί τής ’Επικουρικής Άσφαλίσεως»
— Λουκά Πάτρα, Γενικού Διευθυν 
τού τού ΟΓΑ, «Είσήγησίς Επί τών 
Οικονομικών τής Κοινωνικής Ά
σφαλίσεως».
— PIERRE MO'REAU «Ή άσφάλι- 
σις άσθενείας, μητρότητας, άναπη 
ρίας τών άγροτών έν Γολλίφ» κα
τά μετάψρασιν Γιαννί,κου Σταύρου. 
Είς τό αύτό τεύχος περιλαμβάνον 
ται Επίσης άδηγίαι καί ασφαλιστι
κή πρακτική, Νομικά ζητήματα 
Εκ τής άσφαλίσεως, άιαλυτικός πί 
ναξ συνταξιούχων τού ΟΓΑ καίτά 
νομούς, ώς καί δαπάναι συνταξιο 
δοτήςτεώς των, βιβλιογραφικόν 
δελτίον έργων άναφερομένων εις 
τήν κοινωνικήν άσφάλισιν καί πε- 
ρίληψις περιεχομένων είς τήν άγ- 
γλικήν.

Τά περιοδικόν πωλείται είς 
τά βιβλιοπωλεία Ι.Ν. Ζαχαροπού 
λου καί Αψών Σάκκουλα. Έν Θεσ 
σαλονίκη είς τό βιβλιοπωλεΐον Τ. 
Ζαχσροπούλου.
S,*»VWWVVW*»\VWVVVWVW»W

νεννόησιν δΓ Επείγουσας ϋποθέ- 
σεις.

Καί ναι μέν οί αρμόδιοι τυρβά 
ζουν ώς συνήθως περί άλλα. Οί 
προϊστάμενοι όμως τών υπηρεσιών 
οί όποιοι έχουν πίκραν πείραν Εκ 
τών σχετικών μέ τήν τηλεφωνικήν 
Επικοινωνίαν δυσχερείων διατί δέν 
άξιούν έντόνως τήν θέ,ραπείαν 
ταύτην;

Θά είναι άστείον έν 6ψει τών ά- 
πιθάνων άλλων σπαταλών νά προ 
βληθη τό τυχόν ύψος τής άπαι-

τουμένης δαπάνης.

Γ κ'ό'ϊ ΊΪΓο HI Kfl]
ΓΔΜΟΙ

Τήν 3ηιν Αύγουστου έτελέσθη- 
σαν οί Γάμοι τού συναδ. Εύαγγέ 
λου Βαμβακούση,, Ύποταμίου Α- 
Διοικήσεως, μετά τής Δ)δος Συρ 
μως Ε. Άσημου.

— Τήν 31η:ν Αϋγούστου έτελέ 
σθησαν οί Γάμοι τών συναδέλφων 
τού Κεντρικού Καταστήματος Νι
κολάου Κουϊρίνη, Αογιστοΰ Β ’ 
μετά τής Δ)δος ’Αριάδνης Δημαχο 
πούλου, Ύπολογ. Α'.

---- ‘Ομοίως έτέλεατχν τους γό
μους των ή συν. Βασιλ. Τρίγκα 
(Μη,χανολ. Κέντρον) μετά Τού κ. 
Ήλία Βασιλείου.

— ‘Ο συναδ. Ευστάθιος Τρίγ- 
κας (όδοΰ Πειραιώς) μετά τής δί- 
δος Μαρίας Βαρδίδη.

ΠΕΝΘΗ
Νικόλαος Σπέγγος, Συν)χος 

Ε.Τ.Ε. πατήρ τ_ΰ cu-αδ. κ. Άλέ- 
κου Σπέγγου

— Βασίλειος Άντωνόπουλσς, 
Συν)χος Λογιστής Α'.

— Γεώργιος Κηρυνόπουλος, 
Συν)χος Τμημ. Α'

— Δημήτριος Τζίρκας, Συν) 
χος πατήρ τού συναδέλφου Ν. Τζίρ 
κα, Καβάλας.

-—- Καίτη Γ. Καραγιάννη άπεβί 
ωσεν τήν 21.8.63. Σύζυγος τού 
Συναδέλφου Γεωργ. X. Καραγιά,ν- 
νη Ύποκ)τος Βόλου.

— Χρηστός Καραγιάννης. Ά- 
πεβίωσεν τήν 25.8.63. Πατήρ τού 
Συναδέλφου Γεωργ. Καραγιάννη 
Ύπο;<)τος Βόλου.

ΗΜΕΡΗΣ ΙΑΙ ΕΚΔΡΟΜΑΙ 
Κ υ ρ ιι α κ ή, 22)9 
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡ ΟΝ - ΛΟΥΤΡΑΚΙ 

Άναχώρησις 7.45' π.μ. Επι
στροφή εις ’Αθήνας μέσψ Λουτρά 
κίου ώραν 21.30'

"Εξοδα συμμετοχής: Μέλη Δρχ. 
35. Τρίτοι δρχ. 50.
Κ υ ρ ι α κ ή 29) 9 
ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ

Άναχώρησις 7.45' π.μ. Επι
στροφή είς Αθήνας ώραν 21.30' 

"Εξοδα συμμετοχής: Μέλη δρχ.
45. Τρίτοι δρχ. 60.

Τό άνωτέρω πρόγραμμα θά πρα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Πλουτάρχου ό 

Νευρολόγος — ψυχίατρος 

Σπουδαι 10 έτη είς ΓΊαρισίους 

11 χρόνια εις Σουηδία 

Δέχεται 5-8 καθ’ έκάστην 

Τηλεψ. 715.778
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Υπεύθυνος "Υλης
I
• ΕΠΑΜΕΙΝ. MAYΡΟΥΛΙΔΗΣ | 

Φωτάκου 4 — Βεΐκου

γματοποιεΐται έφ’ δσον ό αριθμός 
συμμετοχής υπερβαίνει τά 25 
άτομα δΓ έκάστην διαδρομήν.

Ή ΐδιότης τού μέλους θά Ελέγ
χεται μετά πάσης αύστηρότητος. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡIΑΙ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ:

Διά τήν Διοίκησιν -καί τά Κεν
τρικά Καιτ)τα είς τόν κ. Άθαν. 
Ραγάζον τηλ. 339.

Διά τό Ύποκ)μα Πλ. Μητροπό 
λεως είς τόν Σύμβουλον κ. Παν. 
Μακρόπσυλον τηλ. 214.

Διά τά Ύποκ)τα Περιφ. Πειραι 
ώο είς τήν Δ)6α Άνναν Βάσιλα 
τηλ. 474.101)39.

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ

ΠΔΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥ

ΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
Ή «Οικονομική καί Λογιστική 

'Εγκυκλοπαίδεια» κατέστη διά τών 
ΰπερτριαίχοσίων έπιφανών συνερ
γατών της, τό μόνιμον Εκσυγχρονι
σμένου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΠΑΝΕ- 
ΙΙΙΣΤΗΜΙΟΝ, μέ 17 Επιστημονι
κούς κλάδους. ΟΙ κλάδοι ούτοι 
αναπτύσσονται είς τούς Εννέα 
(9) τόμους τής «Οΐκανομινκής καί 
Λογιστική; Εγκυκλοπαίδειας» λί
αν άναλυτικώς, συγκε^τρωτικώς δέ 
περιέχοντατ είς τά Γενικόν Εύρετή- 
ριον άπερ αποτελεί τόν 10αν τόμον 
τού ’Έργου, περιέχον δέ καί συμ
πληρωματικήν ύλην. Οί έπιστημο 
νικοί ούτοι κλάδοι είναι οί έξης: 
I) Γεωοικονομία-Γεωπολιτική - Οί 
κο,ομικήι Γεωγραφία, 2) Γεωργική 
Οικονομία, 3) Δημοσία: Οίκονομι- 
κή-Δημόσιον Λογιστικόν, 4) ’Eu- 
πορευματολογία, 5) Ιδιωτική Οι
κονομία, 6) Ιστορία Κοινωνικών 
καί Οικονομικών Θεωριών, 7) Ι
στορία Οικονομικού Βίου, 8) Λογι 
στ ικήςΚ οστολογ ική - Ελεγκτική, 
9) Μαθηματικά Οικονομικά - Εμ
πορική Άριθμιτική, 10) Οίκονομι- 
κοτεχνικά, 1 1) ’Οργανισμοί - Σχο 
λαί - Ινστιτούτα - Συνδικαλισμός 
12) ’Οργανωτική, 13) Πολιτική 
Οικονομία Έψηρμοσμένη (Οίκονο 
μική Πολιτική). 14) Πολιτική Οίκο 
νομία (Θεωρητική Οικονομική), 
15) Στατιστική, 16) Χρήμαι-Τρά- 
πεζαι - Χρηματιστήρια καί 17) 
Κλάδοι Δικαίου άφορώντες τήν 
Οικονομίαν (Άγορανομιχόν, Άστι 
κόν, Διεθνές, Διοικητικόν, Έμπο 
ρικόν. Οικονομικόν, Ποινικόν, Συγ 
κοινωνιακόν καί Φορολογικόν).

Τό δλον έργον, ή άξια τού οποί 
ου ανέρχεται εις δραχ. 3000, πα- 
ραδίδεται είς τούς ύπαλλήλους τής 
7 ραπέζης, αξία άνευ προκαταβο
λής τινός, τής έξαφλήσεως πρα- 
γματοποιουμένης διά 30 μηνιαίων 
δόσεων έκ δρχ. 100 έικάστη.

Οϊ έπιθυμούντες νά αποκτήσουν 
διά τής παρεχομένης εΰχερείας τό 
απαραίτητον αύτό έργον παροίκα- 
λοΰνται δπως άπευθ'υνθούν είς τήν 
κάτωθι διεύθυνσιν:

Κον Γεώργιον Μπούκαν 
Λέσχη Ύπαλλήλ. Έθν. Τραπέζης 

Ακαδημίας 60 Τηλ. 613.959

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΕΥ ΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΣΕ 15 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥΣ ΔΟΣΕΙΣ
Έπισκεπτόμενοί τό κατάστημά μας δύνασθε νά 

προμηθ'ευθήτε είς; τιμάς βιτρίνας:
ΩΡΟΛΟΓΙΑ (Χειρός, Τσέπης, Τοίχου, Εγερτηρί

ου, Κούκου, ’Ηλεκτρικά, κλπ.).
I

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ’Αρίστης τέχνης (Σταυροί, Βέ
ρες, Δακτυλίδια, Ταυτότητες, 
Βραχιόλια, Καρφίτσες, Κολιέ, 
Σκουλαρίκια,, κλπ.).

ΔΓ ΑΓΟΡΑΝ ΜΕΤΡΗΤΟΙ Σ ΕΚΠΤΩΣΙΣ 15%

ΣΑΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ
ΑΡIΣΤΕIΔΟΥ 9 — ΤΗΛ. 231.845 — ΑΘΗΝΑ I 122

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μ. ΜΑΡΚΙΔΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ — ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 

Συνεργάτης Νοσ)μείου Έλλ. Ερυθρού Σταυρού 

Συμβεβλημένος μετά τών Ταμείων Υγείας τών Τραπεζών 

Εθνικής — ’Αθηνών — Ελλάδος — ’Εμπορικής & ’Αγροτικής 

Μ. ’Ασίας 1 καί Ξενίας — ’Αμπελόκηποι 

"Ωραι: 12 — 2 μ.μ. καί 5 — 8 μ.μ.

Τηλ.: 662.78



ΑΙ ΠΡΟΑΓΠΓΑΙ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΝ
Ή έκ μέρους τής Διοικήσεως τής Τραπέζης τακτική τοϋ παραγκωνι- 

σμοϋ μή ήμετέρων καί τής προωδήσεως εύνοουμένων, συνε
χίζεται. Ό Σύλλογος καταγγέλλει τάς προαγωγάς.

Θά φδάση καί εις τήν Βουλήν;

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ

Ή Διοίκησις τής Τραπέζης μέ 
αδικαιολόγητον καθυστέρησιν ο
λοκλήρου τριετίας καί κατά παρά 
βοϋσιν των διατάξεων τού 'Οργα
νισμού προέβη τήν 8ην Αύγου
στου είς τήν προαγωγήν Τμημα- 
ταρχών Α' εις Συμπράττοντας Ύ- 
ποδιευθυντάς.

Κατά τάς προγωγάς ταύτας 
παρηγκωνίσθησαν, ώς κατά σύστη 
μα πράττεται, πλεΐστοι άξιοι κα
τά πάντα συνάδελφοι, ένώ προή- 
χθησαν κατά πολύ νεότεροι, τί- 
νές των όποιων μάλιστα ΰστε- 
ροϋν καταφανώς άπά ύπηρεσια- 
κής πλευράς έν σχέσει μέ τούς 
παραλειφθέντας. Δείγμα άδισψευ 
στον τής τακτικής ταύτης είναι 
καί αυτός οΰτος ό παρελθόν χρό
νος απαραίτητος διά νά συμπλη 
ρωθή ό άπαιτούμενος διά τήν προ
αγωγήν τών εΰνοηθέντων.

Ή Συλλογική Ηγεσία, άγνοή 
οασα τελείως το γεγονός δτι, με 
ταξύ τών προαγομένων συμπερι- 
λαμβάνεται καί ά πρόεδρος τού 
Συλλόγου, διά τά όποιον γράφο- 
μεν είδικώτερον κατωτέρω, κατήγ 
γειλε τάς προαγωγάς ταύτας εις 
τόν άρμόδιον Υπουργόν Εμπορί
ου καί τόν Πρόεδρον τής Κυβερνή 
σεως έν συνεχεία. Δυστυχώς μέ

χρι στιγμής, ό πρώτος ώς άρμό 
διος καί υπεύθυνος διά τήν ο
μαλήν λειτουργίαν τής Τραπέ
ζης, ώς μιας έκ τών σοβαρωτέ- 
ρων μονάδων τής έθνικής οικονο
μίας, δέν άπήντησεν, ό δε κ. 
Πρωθυπουργός παρέπεμψεν τό 9έ 
μα είς τόν κ. Υπουργόν ’Εργα
σίας. Έφ’ όσον αί προς τήν Κυ- 
βέρνησιν πρόσφυγα! τού Συλλό
γου δέν ευρίσκουν τήν δέουσαν 
άνταπόκρισιν, ό Σύλλογος κινείται 
ήδη προς άμεσον έπαφήν μέ τήν 
Εθνικήν ’Αντιπροσωπείαν ΐνα έκεΐ 

συζητηθώσι αί έν τή Τραπέζη ά- 
τσσθαλίαι.

Σημειωτέου δτι, καίτοι παρήλ 
θεν εϊκοσαήμερον άπό τής διενεο- 
γείας των, αί έν λόγφ προαγωγαί 
δέν άνεκοινώθησαν. Αιτία, πλήν 
τής άντιδράσεως τού Συλλόγου, 
αύτή αύτη ή άντίδρασις τών ιτα- 
λαιοτέρων έκ τών προαχθέντων, εις 
ούς ή Διοίκησις σκοπεί νά δόση 
την αυτήν VALEUR μέ τούς νεω- 
τερους, ένώ εις τάς πέρυσι άς δι- 
ενεργηθείσας προαγωγάς Διευ
θυντών έδωσε τήν πραγματικήν 
VALEUR.

Η ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΙΣ 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ
"Ανευ σχολίων δημοοτεύομεν κα 

τωτέρω τόν πίνακα κριθέντων διά 
τόν βαθμόν τσύ Συμπρόπτοντος, 
είδικώς σημειοΰντες τούς προα- 
χθέντας. 'Εκ τών παρατιθέμενων 
στοιχείων, δηλ. έτών υπηρεσίας, 
VALEUR εις τόν βαθΙμόν τού Τμη 
ματάρχου Α' καί προσφερομένης 
υπηρεσίας, θά κρίνη ό άναγνώ- 
οτης διά τό δίκαιον ή άδικον τής 
διοικητικής ένεργείας ώς καί τήν 
έκτασιν τών αποτελεσμάτων αύ 
τής.

Θά τονίσωμεν δτι, ούδόλως θέ- 
λομεν νά θίξωιμεν νέους καί ίκα 
νούς συναδέλφους, οΐτινες προσφέ 
ρουν, λόγφ τής δοθείσης είς. αυ
τούς θέσεως, υπηρεσίαν ηύξημένης 
ευθύνης, Δέν παύομεν όμως νά 
πιστεύωμεν δτι οί έν λόγω1 συνά
δελφοι τελούν είσέτι ύπο δοκιμα
σίαν καί έχουν άπό πάσης πλευ 
ράς τά χρονικά περιθώρια νά κα 
ταλάβσυν καί τούς βαθμούς τούς 
οποίους ή έπιτυχία είς τό άνατε- 
θέν έργον, ήν τούς εΰχόμεθα 0- 
λοψύχως, θά τούς δώση.

Τουναντίον μεταξύ τών παραγ

κωνισθίντων υπάρχουν συνάδελ
φοι, ήδη δοχιμασθέντες καί έπιτυ 
χόντες, είς τούς οποίους ή Διοί- 
κησις, όχι μόνον δέν έδωσε τόν 6α 
θμόν άλλά είς τινας τούτων άνεκά 
λυψε έκ τών1 υστέρων δήθεν ύπηρε 
σιακά άτυχήματα (τά όποια όλοι 
οΐ πράγματι ένεργόν ύπηρεσίαν 
προσφέροντες έχουν) διά νά τούς 
άποκλείση, προς όφελος έτέρων 
παρεχόντων έπι τοΰ παρόντος μό
νον τήν έλπίδα έπιτυχίας.

Ή Διοίκησ.ς επίσης ουδόλως 
έδικιαιολόγησε τό πώς έκ συναδέλ 
φων τήν αυτήν θεσιν κατεχόντων 
καί τήν αυτήν υπηρεσίαν προσφε- 
ρόντων (π.χ. Δ)ντών Ύπακ)των 
τής αυτής κατηγορίας ή Περιφε
ρειακών Επιθεωρητών) άλλους 
μέν προήγαγεν άλλους δέ βχι.

Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ή Διοίκησις τής Τραπέζης, 

γνωστόν ή άγνωστον τί σκοπού
σα περιέλαβεν εις τούς προαχθέν- 
τας καί τόν Πρόεδρον τού Συλλό
γου κ. Γ. Καραπάνον. ’Ανεξαρτή
τως τού δτι ό κ. Πρόεδρος καί είς 
αρχαιότητα καί είς σταδιοδρομίαν 
έν τή Τραπέζη διέθετε τά 
σχετικά διά τήν προαγωγήν προ
σόντα, ούτος έθεσε τήν όπτοδο- j

“ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΤΤΑ ΣΩΣΤΗ...
Μεγάλη πληγή αποτελούν, τέ

λος πάντων, ο,ύ.ές οΐ συνθήκες ερ
γασίας στις Τράπεζες, τουλάχι
στον τις έμπορικές, πού δέν ξέ
ρω πώς μπορεί νά γιατρευτή. Πολ 
λές οΐ δυσάρεστες συνέπειες. Κα
λείσαι νά άπαρ,ηθής τό σπίτι σου, 
τη γυναίκα καί τα παιδιά σου. 
Δέν πρέπει νά λαμβάνης ύπ’ δψιν 
το ώράριο έργασίας' αυτό είναι 
Υ>« τά μάτια. Νά μή κυττάζης 
τό ρολοϊ, πρσκει μενού νά βγάλης 
τή δουλειά.

Μου ήρθε στο νοΰ πού ακόυσα 
από ενον συνάδελφο τις παραμο- 
νές τής γιορτής Πέτρου καί Παύ 
λου, πού έτυχε Σάββατο. «Εύτυ 
χώς πού έχομε δυο μέρες αργία· 
θά δουλέψουμε τή μία, θά μάς 
μείνη καί ή άλλη γιά ανάπαυση». 
Ο ^ καθένας μπορεί νά καταλάβη 

τί δράμα ξεσκεπάζουν αυτές οί λέ 
ξεις.

, Δέν θά έπεκταθώ σέ άλλες πλευ 
Ρεζ τοΰ^ ζητήματος. Θά περιερι- 
σθώ σέ μιά μονο. Σ κεφοηκαμε 
καμμιά φορά πόσοι είναι οί συνά 
δελφοι πού έχουν κάθε όρεξη 
νά τελειοποιήσουν μιά ξένη γλώσ 
σα, η ν’ αρχίσουν νά διαβάζουν 
μια άλλη; ’Επιμένουν τόσο πο
λύ οΐ Τράπεζες στο ζήτημα αύ- ■ 
τό, ^ και^ δικαιολογημένα βέβαια, 
γιατί οί γλώσσες, όσο πάει κα:ί 
γίνονται πιο απαραίτητες, μέ τήν 
ευρύτητα πού παίρνουν οί διε
θνείς συναλλαγές καί οί κινήσεις

Η

Τμη,ματαρχών Α' τάξεως κριθέντων προς πραγωγήν διά τόν βαθμόν τού Συΐμπράττοντος Ύποδ)τού

Α)Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΥ

1. Δηλάρης I. Δημήτριος
2. Ραζής Υ. Σπυρίδων
3. Παπαδοπούλας X. Μενέλ.
4. Άρβάλης Α, Γεώργιος
5. Βάρδης Δ. Άνδρέας
6. Τσεργας Α. Νικόλαος
7. Γκολφινέίπσυλος Α. Παν,
8. Κα'ίπης I. Δημήτριος
9. Μουρκομτάς Κ. Νικ.

10. Χάμψας Γ. Σωτήριος
11. Νικολοΐδης Ν. Σπυρίδων 42
12. Γερογιάννης Γ. Σωτ.
13. Γαρδιικης Δ. Παναγ.
14. Ροδιάδης Π. Νικόλαός
15. Βακαλύπουλος Ε. Άθ. 
i 6. Παπακωνσταντό-πουλος

Δ. Άνδρέας
17. Πυλαρινός Δ. ’Ιωακείμ
18. Τριανταφυλλόπ. Γ. Κων.
19. Παναγιωτόπουλος Π. Ν.
20. Άθανασέλλης Δ. Άνδρ.
21. Πουρναράς Κ. Νικ.
22. Χρονιάδης Γ. Δημήτριος
23. Σιόπουιλος Δ. Σπυρ.
24. Κατσαρέλλ,ης Γ. Ήρακλ.
25. Κωνσταντάπ. Κ. Δημοσθ. 42
26. Οίκονομίδης Β. Δημ.
27. Σκεύης Δ. ’Αντώνιος
28. Παγιωτέλλης Γ. Νικ.
29. Σταμάτης Σ. Χαράλαμ.
30. Φλώρος Γ. Κωνσταν.
31. Ξανάλατος Γ. Άριστομ.
32. Κοντοδηιμόπουλος Π. Κ.
33. Λόβελος Δ. Σταύρος
34. Παρασκευαΐδης Κ. Μιχ.
35. Άργυρόπουλος X. Κων.
36. Τσουκαλάς Δ. Κων.
37 Κάρμας Κ. Χρηστός
38. Οίκονσμόπουλος Π. Μιχ.
39. Οικονόμου Κ. ’Ιωάν.
40. Βοσυνιώχης Ε. Άθαν.
41. ΈξαρχόπουΛες Κ. Χρα.
42. Λάρος Δ. Γεώργιος
43. Καρακώστας Α. Γεώργ.
44. Δημητρίου Κ. Ίωάν.
45. Καλογιάννης Δ. Άθ.
46. Μπαροΰνος Π. Γεράσ.
47. Τσολάκης I. Άθανάσ.
48. Μπαζάκης I. Άνδρέας
49. Κσυλουρής Ν. Δημήτριος 37
50. Καλλιακσύδας Κ. Γειωργ. 37
51. Νικολόπουλος Η. Κωνστ. 35
52. Ξανάλατος Δ. Γεώργ. 38
53. Παπαδημητρ. Δ. Άνδρ. 36
54. Πολυ.χρονάκης Α. Κων.
55. Κύρου Κ. Κύρος
56. Χρυσουιλάικης I. Δημ.
57. Μιχαλακίδης Β . Τηλ.
58. Καρράς Δ. Γεώργιος
59. Φωτοπουλσς Δ. Γεωργ.
60. Βαμβοκούσης Α. Γεώργ.
61. ’Ιθακήσιος Δ. Κων.
62. Κοντογιαννόπουλος Θ.Δ.
63. Γάτος Γ. Ήλίας
64. Δροσόπουλος Γ. Μέντζ.
65. Σταματελάτος Ν. Σπ.
66. Περεσιάδης Κ. Άνδρέας
67. Νικαλαΐδης Γ. Μιχ.
68. Άναγνωστάκης Δ, Εύρ.
69. Πστηρόπουλος Β. Γεώργ

ΕΤΗ ΧΡΟΝ.
ΥΠΗ- ΠΡΟΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡ’ Ω
PEilAi. ΓΩΓΗ! ΥΠΗ Ε ι ΕΙ 85.

39 7)15 Σταδίου1 38 — Πρ. Ύπ. 86.
44 1 )46 Σταδίου 38 — Έντετ.
37 1)46 Σταδ. 38 -— Πρ. Ύπηρ.
44 7)47 Βιομ. Πίστ. — Πρ. Ύπ. 87.
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χήν ή μή ταύτης ύπό τήν κρίσιν 
τού Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συλλόγου. Τούτο άπεφάνθη ότι 
ό Πρόεδρός πρέπει νά μην άποποι 
ηθή την προαγωγήν διότι καί ϋπη 
ροσιακώς εδικαιούτο ταύτην έψ’ 5- 
σον,^ μεγάλη σειρά νεωτέρων του 
προήχθη άλλά κυρίως διά νά θε- 
μελιωθή η αρχή δτι, ά αναμιγνυό
μενος είς τόν συνδικαλισμόν δέν 
~ρέπει νά χάνη τά δσα θά είχε έν 
περιπτώσει τακτικής ύπηρεσίας 
του έν τή Τραπέζη. Ή αρχή αυτή 
καί αφαιρεί από τήν Διοίκησιν τής 
Τραπέζης τήν ευχέρειαν τών αντι
ποίνων κατά τών συνεπών συνδικα 
λιστών άλλά καί καταρρίπτει τόν 
φραγμόν τών ενδοιασμών άπό τους 
ικανούς συναδέλφους νά ασχολη
θούν μέ τόν συνδικαλισμόν.

’Εάν ή Διοίκησις τήν προαγω
γήν τήν έδωσε διά νά απαλλαγή 
άπό τήν Συλλογικήν άντίδρασιν 
κατά της ανόδου τών ευνοούμενων 
της, άπετυχε, ώς ήτο φυσικόν, οί- 
κτρώς. Ο άγων κατά τής καταπα 
τησεως τής ιεραρχίας καί διά τήν 
αποιΚίΟτάστασιν τής ηθικής τάξεως 
θά συνεχισθή έντονώτερος. ‘Εδώ, 
έχσμεν νά σημειώσωμεν δτι, θά 
πρέπει νά εύρεθώσιν έκ τών άδικου 
μενών σί θαρραλέοι έθελονταί, οΐ 
όποιοι νά βοηθήσουν τόν Σύλλογον 
διά την μεταφοράν τή,ς μάχης καί 
είς τόν δικαστικόν τομέα, οπού τά 
αποτελέσματα θά είναι περισσότε 
ρον ουσιαστικά.

ξένων. Πού δμως νά βρεθή ό χρό 
νυς γιά μελέτη, όταν διοθέτωμε 
-μια, δυο καί περισσότερες ώρες 
τήν ήμέρα πέρα άπό τήν κανονική 
εργασία, καί όταν, ένα απόγευ
μα πού έχομε ελεύθερο, άναγκα 
ζομαστε νά τό διαθέσουμε κι’ αυ
τό για τήν παμφάγοι Τράπεζα; 
Γ,ερω συνάδελφους, πού είχαν γρα 
φτή στά μαθήματα ’Αγγλικής καί 
πολλές όραδυες δέν ευκαιρούσαν 
άπό τή δουλειά νά πάνε. ’Αφήνω 
τήν έντασι τής έργασίας πού σέ 
κάνει πτώμα, ώστε νά πάς στο 
σπίτι σου και νά μή μπορής ούτε 
τήν έφημερίδα νά διαβάσης.

Καί τό ζήτημα τής καθαρώς 
υπηρεσιακής μορφώσεως δέν εί
ναι μικρό, προ παντός γιά τούς 
νέους υπαλλήλους. Κάθεσαι στό 
ποστο σου, καί δέν ξέρεις τί γί
νεται πλάι σου, σάν νάχης πα- 
ρωπίδες. <<Μεΐνε καί λίγο παραπά 
νω, θά τού πή ό Προϊστάμενος, 
γιά νά μάσης καί κα,μ.μιά άλλη έρ- 
γασία τής Τραπέζης». Μα, κύριε 
Προϊστάμενε, βλέπεις δτι ο:ύιό γί
νεται, άλλά περιμένουν καί άλλες 
δουλείες, καί καθυστερήσεις. Τι 
νά πρωτοκάνων

Θέλουμε,, δηλαδή, καί τήν πίττα 
σωστή και τό σκυλί χορτάτο. Πώς 
νά γίνη αύτό; Σέ πολλά κατα
στήματα, έξ αιτίας τής στενότη
τας τού Προσωπικού, δέν γίνονται 
καί άλλαγές άπό τμήμα; σέ τμήιμο, 
γιατί φυσικό είναι, ν’ άπαιτήται 
κάποιος χρόνος προσαρμογής, ό 
όποιος δμως, πού νά βρεθή;

Εκείνο πού κάνει πολλές ψο- 
T0US υπαλλήλους νά αγανα

κτούν, είναι δτι, άπό τούς διαφό
ρους αρμοδίους δέν αναγνωρίζε
ται συνήθως ότι τό Προσωπικό δεν 
έπαρκεΐ καί δέν έκτιμ&ται ή Θυσία 
τ°υ. ‘Οπότε διερωτάτατ κανένας: 
Σφάλλουν τόσοι πολύ στήν κρίση 
τους, ή κάνουν πώς δέν καταλα
βαίνουν; Άλλά διαλέγετε καί 
παίρνετε.

οερετε τί είπε κάποιος συνά
δελφος, σέ μιά στιγμή πού ερ
γαζόταν «υπερωρία» κατά τις δέ
κα τό βράδυ; «’Εδώ' τούς χρειάζε
ται νά σηκωνόμαστε καί νά φεύγω 
με πάντοτε στήν1 ώρα μας νά δής 
πώς σηκώνουν τά χέρια έπάνω». 
Μήν τό γελάτε και είπε σωστή 
κουβέντα. "Ενα 30% τών υπαλλή
λων θά χρειαζόταν ακόμη όπωσδή 
ποτέ σέ κάθε κατάστημα, αν έ- 
πρόκειτο νά έργαζώμαστε σάν άν
θρωποι στις ώρες μας, καί νά παίρ 
νωμε καί τις άδειές μας καί έκ
παραλλήλου νά πηγαίνη ή δουλειά 
ρολόι καί νά εξυπηρετούνται καί 
οΐ πελάτες.

_ Δέν θά ξεχάσω έναν συνάδελφο 
τήν στιγμή πού είχε έρθει ή ώρα 
γιά νά φύγουμε άπό τό γραφείο. 
Ηταν πνιγμένος στά χαρτιά, έ

νώ ή μεγάλη μπόρα τού γκισσέ 
μόλις είχε σταματήσει. Κι’ δταν 
ό^ διπλανός του, πειράζοντάς τον 
τον ^ρώτησε πώς πάει, έκεΐνος, μέ 
τά ’ίχνη τοΰ καίμάτου έμφανή, γύ- 
ρ.σε τό κεφάλι δεξιά καί αριστε
ρά φυσώντας φουσκωμένος, καί 
έβγαλε μιά φωνή: «Άγαδίρ».

«X»

Η ΦΡΙΚΑΛΕΑ ΒΙΤΡΙΝΑ 
ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

εγκαττεστη μενο ι

10.

Κύριε Διοικητά,

Ασφαλώς γνωρίζετε δτι οί Κοοστοριεΐς είναι 
καί ευηιμερούν είς δλον τόν ικόσμον.

Η έκττροσώιτηισις ^ είς τό φύλλου τής «ΤτΓαπεζιτικής» τής 
10.62 μετεφερε τάς^ οατόψεις της έν σχέσει μέ τήν έμφάνισιν του 

έν Καστόρια, ως κσιι άλλων (Καρττενησίου, Δηιμητσάνας; και Όρε- 
στιάδος ύττσκατοοστημάτων.

Γνωρίζομεν βεβαίως οτι δέν είναι δυνατή ή ταυτόχρονος ανα- 
καίνισις ή κατασκευή νέων κτιρίων. Επιβάλλεται δμως ή προτί- 
μησίς εκείνων τά όποΐα έντροπιάζουν τήν Τράπεζαν ώς τό τής 
Καστοριάς.

Οί επισκιεπτόμενοι τήν Καστοριάν έντόπιοι καί ξένοι σχηματί
ζουν την χειριστήν ^έντύπωσιν διά τήν Τράπεζαιν τής οποίας ή 
προβολή ένώ αλλαχού έμφανίζεται ή πρέπουσα, είς τόι κατάστημα 
τούτο είναι άολία,

Εΐμεθα βέβαιοι ^ δτι έάν εΐχετε άμεσον άντίληψιν θά έδίδατε 
παραχρήμα εντολήν άνοικοδομήσεως νέου κτιρίου.

Παρακαλοΰμεν φροντίσατε νά τήν σχηματίσετε, διότι είναι α
παράδεκτος ή συνέχισις τοΰ δράματος τών έκεΐ συναδέλφων μας 
καί τού εξευτελισμοΰ τής Τραπέζης.

ΕΞΟΧΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ

"ΤΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ,,
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ (ΤΕΡΜΑ)

ΣΠΑΡΤΑΡΙΣΤΑ ΨΑΡΙΑ — δ'υκτ ι άρ ι κα και παραγαδίσια 
ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΗ ΣΧΑΡΑ — ΚΟΤΌΠΟΥΛΑ ΤΗΣ 
ΣΟΥΒΛΑΣ — ΠΙΤΣΟΥΝΙΑ ΣΧΑΡΑ — ΨΩΜΙ ΧΩΡΙΑΤΙ

ΚΟ — ΜΑΡΙΔΑ ΤΗΣ ΩΡΑΣ — ΘΕΑ ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ.
ΤΟ ΤΡΑΠΖΑΚI ΣΑΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΥΚΟ ΚΑΙ ΠΑΝΩ 

ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΜΑ.
Η ΚΟΥΡΣΑ ΣΑΣ ΠΑΡΚΑΡIΣΜΕΙΝΗ ΥΠΟ ΣΚΙΑΝ. 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΔΩΡΕΑΝ.
ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ

Η ΣΑΛΑ ΜΑΣ ΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΖΑΚΙ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΙ 
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΔΙΑΤΙΘΤΑΙ ΔΙΑ ΓΑΜΟΥΣ. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ, 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ κ.λ.π.
Σημείωσις! Πεδίον τού Άρεως ή αφετηρία τών Λεωφορείων.



Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΒΙΑΙΑΣ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ

ΥΓΙΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ
ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΟΥ ΓΕΝ. ΣΥΝ)ΣΕΩΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΛΓ ΑΓΩΝΑΣ

Έν Άθήναις σήμερον, 5ην Αύ 
γούστου 1963, ημέραν Δευτέραν 
καί ώραν 7ην απογευματινήν έν 
τφ Θεάτρφ «ΣΑΜΑΡΤΖΗ» συ- 
νελθόντα εις "Εκτακτον κοινήν 
Γενικήν Συνέλευσιν τά μέλη των 
Συλλόγων Υπαλλήλων ’Εθνικής 
Τραπέζης καί Υπαλλήλων Τραπέ 
ζης ‘Αθηνών και άκούσαντα των 
ομιλητών εκπροσώπων των εϊρη- 
μένων Συλλόγων αποφασίζουν 
όμαφώνως

ΨΗΦΙΖΟΥΝ

Α' Καταγγέλλουν:
1) Τήν εμμονήν τής Διοικήσεως 

τής Τραπέζης καί των αρμοδίων 
οργάνων της εις τήν προσπάθειαν 
διαβρώσεως τοϋ Προσωπικού διά 
διαφόρων μέσων, μέτρων καί συ 
σχημάτων μέ αντικειμενικόν σχο 
πόν τον διαχωρισμόν και τήν διά- 
σπασιν αυτού δι’ ευνόητους λό
γους.

2) Τήν έκ μέρους τής Τραπέ
ζης συνεχή καταστραιτήγησιν τού 
ωραρίου έργασίας έν ταΐς Έπαρ 
χίαις, ώς έπίσης και εις πλεΐστα 
Καταστήματα καί Ύποικαταστήμα 
τα ’Αθηνών — Πειραιώς καί περί 
φερειακά καί τήν παραβίασιν των 
κανονικών αδειών τού Προσωπικού.

3) Τήν συνεχισθ'εΐσαν ύπό τής 
Διοικήσεως παραβίασιν τού Όρ 
γανισμοΰ είς βάρος τών έν τή 
Τραπέζη εργαζομένων καί τήν 
έντεύθεν προσβολήν καί καταπά 
τη,σιν δικαιωμάτων αυτών, άπορ 
ρεόντων ευθέως έκ τού έν λόγφ 
’Οργανισμού.

Β' Επισημαίνουν:
1) Τούς κινδύνους, οΐτινες δη 

μιουργοΰνται διά τήν ομαλήν λει 
τουργίαν καί άπρόσκοπτον πορεί 
αν τής Τραπέζης έκ τής παρα,βιά 
σεως και περιφρονήσεως είς πολ 
λάς περιπτώσεις, τής ιεραρχίας 
καί έκ τής καθήλώσεως καί τής 
έντεύθεν άπογοητεύσεως Ικανών 
νεωτέρων στελεχών τής Τραπέζης 
συνεπεία διατηρήσεως έν τή ύπη 
ρεσίρ αυτής ετέρων στελεχών 
καί μετά τήν κατάληψιν τούτων 
ύπό τού ορίου ήλικίας ύποχρεωτι 
κής εξόδου.

2) Τήν δυσμενή, έπίδρασιν, τήν 
όποιαν ασκεί έπΐ τού Προσωπικού 
ή λίαν δυσχερής οικονομική θέ,σις 
είς τήν όποιαν έχει περιέλθέι τού 
το έκ τών συνεχών ανατιμήσεων 
καί τής αδυναμίας αντιμετώπισε 
ως καί καλύψεως βασικών άναγ- 
κών διαβιώσεως αύτοΰ καί τών 
οικογενειών του1.

Γ' Ζητούν:
1) Τήν έγκατάλειψιν τών μέσων, 

μέτρων καί συστημάτων διαφορι

σμοΰ καί διασπάσεως τού Πρόσω 
πικού τής Τραπέζης.

2) Τήν αΰστηράν τήρησιν, α
πανταχού, τού ωραρίου έργασίας, 
τήν άπρόσκοπτον χορήγησιν τών 
κανονικών αδειών είς τό Προσωπι 
κόν τής Τραπέζης καί τήν έφαρμο 
γήν ενιαίου ωραρίου 39 ωρών 
έβδομαδιαίως καί διά τήν Επαρ
χίαν.

3) Τον σεβασμόν τών δικαιω
μάτων τού Προσωπικού καί τήν τα 
χεΐαν καί πλήρη, άπακατάστασιν 
τών αδικιών καί ζημιών αυτού έκ 
τής παραβιάσεως τού ’Οργανι
σμού.

4) Τον σεβασμόν προς τήν Ιε
ραρχίαν καί τήν μή παρακώλυσιν 
τής έξελίξεως τών ικανών νεωτέ- 
ρων στελεχών τής Τραπέζης διά 
διατηρήσεως έν τή ύπηρεσίςι αυ
τής, βάσει τής διαδικασίας τής 
παρατάσεως τού ορίου1 ήλικίας 
υποχρεωτικής Εξόδου, έτέρων στε 
λεχών, καταλη-φθέντων ή καιταλαυ 
βανΰμένων ύπό τού ώς άνω ορίου 
ήλικίας.

5) Τήν, συμφώνως πρός τήν j 
ύπό τής Διοικήσεως δοθεΐσαν δια- 
βεβαίωσιν, ταχεΐαν πραγματοποί 
ησιν τής τροποποιήσεως τού Όρ 
γανισμοΰ καί τήν έναρμόνισιν καί 
προσαρμογήν τής τοιαύτης τροπο 
ποιήσεως πρός τάς ύπό τών Συλ 
λόγων,, διά τών σχετικών ύπομνη 
μάτων των έπί τού προκει μένου, 
γενομένας τοποθετήσεις.

6) Τήν άμεσον αΰξησιν, κατά 
20%, τών αποδοχών τού Προσωπι
κού τής Τραπέζης.

Τέλος άποφασίζουν όπως τό πα 
ρον έπιδοθή ή διαβιβασθή άρμοδί 
ως' όπου δει καί δημοσιευθή είς 
τον τύπον, έντέλλονται πρός τάς 
Διοικήσεις τών είρημένων Συλ
λόγων όπως Επιδιώξουν τήν σύν 
τc μ ον ίκανοποίησιν τών ώς άνω 
καί Εξουσιοδοτούν έν λευκό αύ- 
τάς δπως, πρός επιτυχίαν τού 
σκοπού τούτου, ίδια δε όσον α
φορά κυρίως τήν άμεσον καί τσ- 
χεΐαν αϋξησιν τών αποδοχών 
τού Προσωπικού τής Τραπέζης 
καί τήν τραποποίησιν τού Όργανι 
σμοΰ, έν περιπτώσει νέας παρελ 
κύσεως διά μή τηρήσεως καί πά 
λιν τής υπεσχημένης προθεσμίας 
ή πραγματοποιήσεως τής τροπο
ποιήσεως κατά τρόπον μή Ικανο
ποιούντο τήν θέσιν καί τά δικαιώ 
ματα τού Προσωπικού, προσφύ- 
γουν καί είς αύτο προσέτι τό μέ 
σον τής απεργίας.
’Εντολή τής ’Εκτάκτου κοινής Γεν.

Σ υνελεύσεως 
Οί Πρόεδροι αυτής 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΡΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ

Πίίθαρχήτί
ας τούς Συλλόγους σας. 
Αλλος κτυπάτί 

τους έαυτούς οας 
καί ενισχύετε 
εκείνους που θέλουν 
νά σάς μετατρέψουν 
είς ανδράποδα.

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
Α1 ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ 1963

Έπερατώθη ή κρίσις τών βα
θμών άπό Δοκίμου μέχρι καί Ύ- 
πο,λογιστοΰ Β' πρός Υπολογι
στήν Α' καί τών σχετικών προσαυ 
ξήσεων. ’Ακολουθεί ή δημοσίευσίς 
των.

Διενεργοΰνται ύπό δυο παραλ 
λήλως λειτουργούντων Συμβουλί 
ων, αί προαγωγαί τμη,ματαρχών 
Fj' πρός Α' καί ’Υπολογιστών Α' 
πρός Λογιστάς Β’. Συγχρόνως φυ 
σικά κρίνονται καί οΐ συμπληρώ- 
ασντες χρόνον διά τήν προσαύξη-

(Συνέχεια έκ της 1ης σελίδο;)
Δ)σιν τής Τραπέζης καί νά δί
δουν έντολάς δι’ άστυνομικάς πα
ρεμβάσεις ύπέρ τοϋ ισχυρού έργο- 
δότου. Τοσούτω μάλλον δταν ή 
παρουσία τών συνδικαλιστικών 
οργάνων έχει σκοπόν τήν τόνωσιν 
τού ηθικού τού ασθενούς καί υ
πάρχει έκ τών προτέρων ή διαβε- 
βαίωσις αυτών περί μή διαταρα
χής τής τάξεως. Τό μέτρον, έφαρ- 
,μοσθέν δυστυχώς ΜΟΝΟΝ ΕΠΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΧΕΑΜΗ δεικνύει 
τήν νοοτροπίαν καί τό αίσθημα έ
νοχης τής Διοικήσεως τής Τραπέ
ζης, ή όποια πλέον εμφανίζει τήν 
εικόνα δικτάτορας Κρατιδίου τής 
Λατινικής ’Αμερικής.

ΝΕΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
Ή έν τή Τραπέζη πρόσληψίς σας δέν υπήρξε χαριστική 

πράξις ή τοιαύτη φιλανθρωπίας. Τοιαύτη άντίληψις σκοπεί νά 
σάς όδηγήση είς τήν ένταξίν σας παρά τό πλευράν τής έργοδοτι- 
κής πτέρυγας μέ ολέθριας τάς έντεύθεν συνέπειας είς βάρος τού 
συνόλου, συνεπώς καί υμών.

Ή πρόσληψίς έπεβλήθη έκ δύο κυρίως λόγων.

1) Έκ τής ύπό τής Συλλογικής έκπροσωπήσεως άσκηθείσης 
πιέσεως διά τήν έφαρμογήν τών έργαιτικών νόμων και

2) Τής έκ ταύτης άνάγικης καλύψεως τών είς προσωπικόν α
ναγκών τής Τραπέζης, πρός άντιμετώπισιν τού όγκου τών 
αύξαναμένων εργασιών της.

Συνεπώς σείς δέν εΐσθε οί μονομερώς δεσμευμένοι, άλλα 
έκατέοωθεν υπάρχουν υποχρεώσεις και δικαιώματα.

Αί ίδικαί σας υποχρεώσεις συνίστανται:

Είς τό νά έ,κτελήτε εύσυνειδήτως τό καθήκον σας ενδιαφε
ρόμενοι διά τήν έν γένει πρόοδον τής Τραπέζης φροντίζοντες διά 
τήν άρτιωτέραν καί ταχυτέραν έξυπηρέτησιν τής πελατείας καί 
τήν διασφάλισιν κατά τάς συναλλαγάς τών συμφερόντων τού 
‘Ιδρύματος.

Κυρία ΰποχρέωσις τής Τραπέζης. είναι νά έφαρμόζη πιστώς 
τόν ϊσχύοντα ’Οργανισμόν ‘Υπηρεσίας, δστις αποτελεί τό σύνολον 
τών βασικών κανόνων τής σχέσεως έργασίας σας πρός τήν Τρά
πεζαν

Τά δικαιώματα σας συνίστανται είς τό νά απολαμβάνετε τά 
ύπό τοϋ ’Οργανισμού Υπηρεσίας καί τής ίσχυούσης Εργατικής 
Νομοθεσίας παρεχόμενα πλεονεκτήματα (Υπηρεσιακή σας έξέλι- 
ξις, ώραι έργασίας, συνθήκαι έν γένει έργασίας, άδειοι κλπ.).

Έφ’ δσον ταύτα δέν παρέχονται ή παρέχονται πλημμελώς 
έχετε καθήκον νά ΥΨΩΣΕΤΕ τήν φωνήν σας, νά παλαίσητε κατά 
τής παρανομίας καί νά έπιβάλητε τόν σεβασμόν τών1 Νόμων.

‘Ως Εργαζόμενοι έ'χετε δικαιώματα πηγάζοντα, όχι μόνον 
έκ τών γραπτών1 Νόμων άλλά καί έκ τής έννοιας τής ’Ηθικής καί 
τού φυσικού δικαίου. Ουτω π.χ. τό γραπτόν δίκαιον δύναται νά 
όρίζη αμοιβήν τής έργασίας, ή οποία έν τή παρόδω τού χρόνου 
αποβαίνει ανεπαρκής. Αί ήθικαί άρχαί καί τό φυσικόν δίκαιον 
σάς δίνουν τό δικαίωμα νά άξιώσητε συγχρονισμόν τής αμοιβής 
σας καί αναπροσαρμογήν τού γραπτού δικαίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ:

Ή άξίωσις τών δικαίων σας δέν γίνεται μεμονωμένως καθ 
έκαστον άτομον ή κατά τεμαχισμένος ομάδας. ‘Η διασφάλισις 
τών συμφερόντων καί αί επαγγελματικά! διεκδικήσεις άίπαιτούν 
συγκέντρωσιν δυνάμεων, συντονισμόν ενεργειών καί καθολικότητα 
δράσεως.

Διά τόν σκοπόν τούτον ύφίστανται αί Συνδικαλιστικαί σας 
’Οργανώσεις, είς ας ένετάχθητε αμα τή είσόδω σας είς τήν Τρά 
πεζαν, άποτελέσαντες οϋτω μέλη ολοκλήρου τής 
συναδελφικής μας οίκογ ε. νε ί ας.

ΝΕΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ. Πρέπει νά γνωρίζετε δτι:

1) Ή συσπείρωσις τών μελών μιας συνδικαλιστικής όργανώ- 
σεως περί τήν δημοκρατικώς έκλεγομένην ηγεσίαν της δη
μιουργεί ύπέρ τής όλότητος, τεραστίαν δύναμιν.

2) Ή συνετή χρήσις τής δυνάμεως ταύτης άποβαίνει πάντο
τε έπ’ ώφελείρ τών συμφερόντων τών έργαζομένων, πολλάκις
δέ έ'σωσε καί αυτό τό "Ιδρυμα.

3) Ή πειθαρχία είς τάς έντολάς τής Συλλογικής ’Ηγεσίας ά- 
ποδεικνύει ωριμότητα τού έργαζο,μένου καί έπίγνωσιν τής 
θέσεώς του έν τώ κοινωνικό συνόλφ.

4) Άντιθέτως ή απείθεια έξασθενεϊ την Όργάνωσιν διά δέ τά 
μέλη της, τούς έργαζομένους, επιφυλάσσει ταπεινώσεις καί 
έξευτελισμοΰς, αναστέλλει δέ τήν δυνατότητα προασπίσεως
τών κοινών συμφερόντων καί βελτιώσεως τής θέσεώς των.

5) Ή χρησιμοποίησις τού μέσου τής ΑΠΕΡΓΙΑΣ αποβαίνει 
αναγκαία καί έπιβεβλημένη, όσάίιας έξαντλεΐται πάν μέσον 
πειθοΰς έΐπί αποδεδειγμένων δικαίων αιτημάτων τών έργα
ζομένων ή, απειλούνται κεκτημένα δικαιώματα αυτών.

6) Ή είς τάς περιπτώσεις αύτάς συμμετοχή τού σ υ ν ό 
λου τών έργαζομένων οδηγεί είς ταχυτέρας 
καί ώφελιμω,τέρας λύσεις.

ΝΕΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

1 ) "Ανευ φόβου καί μετ’ έμπιστ οσύνης ν’ άπευθύνεσθε είς 
τήν Συλλογικήν Ηγεσίαν δι’ δ,τι επαγγελματικόν θέμα 

σάς άφορά.
Άκολουθήτε πάντοτε τάς οδηγίας αυτής.

2) Μήν πτοεΐσθε πρό τών άπειλών, μήν ένδίδετε εις άπατηλά 
κηρύγματα περί ίκανσποιήσεως κεχωρισμένων δήθεν ψιλοδο 
ξιών, τά οποία ένδεχομένως θά σάς ψιθυρίσουν διάφοροι, 
έξ επαγγέλματος σειρήνες.

3) Τό δικαίωμα τού συνδικαλίζεσθαι είναι έκ τών θεμελιωδών 
δικαιωμάτων τού Πολίτου, συνταγματικώς κατωχυρωμένον.

4) Οϋδείς δύναται, συνεπώς οϋτε ή Τράπεζα, νά σάς έπιβάλη 
οίανδήποτε κύρωσιν, διότι ήγωνίσθητε διά τά δίκαιά σας.

5) Ή άπουσία έξ ένός άγώνος άποτελεΐ τήν πλέον άνέντιμον 
πράξιν. Ή αποφυγή ένός προσωρινού κινδύνου Ιπε,ρί τό ά
τομον τού έργαζομένου, δι’ ήν οΰτος θά θυσιάση τό καθήκον 
του έναντι τής όλότητος δέν είναι παρά μία α ΰ τ α π ά- 
τ η. Διότι ένω δέν κερδίζει οΰτος άπό υπηρεσιακής πλευ
ράς τίποτε, χάνει καί τό Οφελος τό όποιον θά απέδιδε είς 
επιτυχής αγών, προσέτι δέ καί τήν έκτίμησιν τών συναδέλ
φων του.

6) Πρέπει ν’ άναλογίζεσθε τάς εύθύνας σας έναντι τού συνό
λου καί τού έαυτοΰ σας ώς μονάδος τού συνόλου.

7) Ουτω θά βαδίσετε είς τήν φωτεινήν λεωφόρον μ;άς ηθικής 
σταδιοδρομίας έν τή Τραπέζπ, διά τήν οποίαν εΐμεθσ. έκ τών 
προτέρων βέβαιοι.

Μέ φιλικούς χαιρετισμούς 

ΗΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΑΣ ΗΓΕΣΙΑ

ΤρμEZOTIAUIUIU Ειιιιιειι
Γενική άνάσχεσις τής πορείας τών ζητημάτων των υπαλλήλων 

τών λοιπών τραπεζών παρετηρήθη κατά τούς μήνας ’Ιούλιον καί Αύ
γουστον. Ούτω είς τάς Τραπέ,ζας ’Αγροτικήν καί συγκρότημα Άν- 
δρεάδη οπού αί ένδείξεις περί τά βασικώτερα αιτήματα ήσαν πλέον 
ευοίωνοι, νέφη άμφιβολίας καλύπτουν τόν ορίζοντα. Είς μέν τήν Α.Τ.Ε. 
ανέσταλη πάσα ένέργεια έπί τού 'Οργανισμού είς δέ τήν Εμπορι
κήν κυρίως Τράπεζαν κατεφέρθη πρωτοφανές πλήγμα κατά τής ίεραρ 
χίας διά τής προσλήψεως άπ’ ευθείας Λογιστών ΒΖ ένώ τά λοιπά 
ζητήματα έπανήλθον εις τήν όδον τής αναβολής. Είς τήν Τράπεζαν 
τής Ελλάδος τήν δλην δράσιν κατιόρθωσεν ή Διοίκησες νά έντοπίση 
είς θέματα «VALEUKS» ένώ συγχρόνως έδημιούργησεν σοβαράν 
αναταραχήν ή έπιδίωξίς της νά θέση έμβόλιμον βαθμόν — τού άρ- 
χιλογιστοΰ — είς τήν ιεραρχίαν. Παραλλήλως τό προσωπικόν άγανα- 
κτησμένον διά τήν ά,ποτελμάτωσιν τών ζητημάτων του καί ιδίως τοϋ 
άνακύψαντος θέματος αύξή,σεως τών αποδοχών αναμένει άπό τήν η
γεσίαν του άναλόγους εκδηλώσεις.

Είδικώτερον τά θέματα κατά Τράπεζαν έχουν ώς ακολούθως:

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Συνεχίζεται ή κρίσις διά τάς 

προαγωγάς περιόδου 1.5.63 ώς 
καί διά τάς αντιστοίχους προσ
αυξήσεις. Ή κοινοποίησις τών γε 
νομένω-ν προαγωγών αναμένεται. 
Διά τό θέμα τού 'Οργανισμού τό 
όποιον μετά τάς τόσον ευοίωνους 
προβλέψεις παρουσιάζει στασιμό
τητα, επαναλαμβάνεται ή πληροφο 
ρία ότι θά λυθή άπό τόν άρμόδι- 
ον ‘Υπουργόν τής Κυβερνήσεως 
πού θά προκύψη άπό τάς προσε
χείς έκλογάς!..

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τά ύπηρεσιαχά συμβούλια προ 
αγωγών έπεράτωσαν τό έργον των 
μέχρι τοϋ Ύπολογιστοϋ Α,' ένφ οί 
έκ τού βαθ-μού τούτου πρός Λογι 
στην Β' κρίνονται τόν τρέχοντα 
μήνα. Έπερατώθη έπίσης ή κρί
σις διά τάς προσαυξήσεις είς Ο
λους τούς βαθίμούς διά τό α' έξά- 
μηνον 1963. Διά τά λοιπά θέμα 
τα (ρύθμισις VALEUKS —Συμ
πληρωματικά! προαγωγαί Λογι
στών είς Τμπματάρχας κλπ), τά 
οποία έχουν καθηλ,ωθή, τό Δ.Σ. 
προέβη είς διαβήματα διά τήν ρύ- 
θμισίν των. ‘Η αναταραχή διά τό 
θέμα τού έμβολίμου — μεταξύ 
Λογιστοΰ Α' και Τ,μηματάρχου ·—- 
βαθμού τού Άρχιλογιστού δέν έ,κό 
πασε καθ' όσον, κατά τάς ύφιστα 
μένας πληροφορίας καί παρά τάς 
διαψεύσεις, ή Διοίκησις τής Τρα 
πέζης δέν Φαίνεται νά τό έγκατέ- 
λε ιψε.

Τέλος ώς εΐμεθα είς θέσιν νά 
γνωρίζωμεν, τό προσωπικόν τής 
Τραπέζης ανησυχεί σοβσρώς, διό 
τι ή ήγεσία δέν αντιδρά δυναμι
κός Εναντι τής τοιαύτης στάσεως 
τής Διοικήσεως ώς πρός τά ζητή
ματα του, ιδία δέ διά τήν μή θέ
σιν παρά τού Συλλόγου αιτήμα
τος αύξή,σεως αποδοχών. Τ οΰτο 
κατά συναδέλφους τής Τραπέζης 
Ελλάδος, πέραν τής απώλειας τής 
ευκαιρίας νά λάβουν αυξήσεις δη
μιουργεί τήν έντύπωσιν τών πρά
γματι παχυλός άμειβομένων.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Τροποποίησις έσωτερικοΰ ’Ορ
γανισμού, προαγωγαί, αποφάσεις 
Συμβουλίου Παραπόνων ήσαν τά 
κυριώτερα θέματα τά οποία συνε 
ζητή,θήσαν μεταξύ Συλλογικής Ή 
χεσίας καί τού Γενικού κ. Κυριάκο 
πούλου είς συνάντησιν πραγματο 
ττοιηθεΐσαν είς έν διάλειμμα τών 
ταξιδίων τού τελευταίου είς τό Ε
ξωτερικόν. Ή Συλλογική Ήγεσία 
όιεμαρτυρήθη διά τήν συνεχή α
ναβλητικήν τακτικήν ή οποία ακο
λουθείται ώς πρός τό πρώτον θέ
μα, ώς πρός 6έ τό δεύτερον διά 
τάς άδικίας αϊτινες γίνονται ύπό 
διαφόρων ύττηρεσιακών συμβουλί 
ων (προαγωγών - ποινών) είς βά
ρος τών ύπαλλήλων. Ό κ. Γενικός 
διά τό πρώτον έδωσέ νέαν άναβο 
λήν, άόρ ιστόν, παραπέμψας τήν 
ευθύνην είς τόν κ. Άνδρεάδην διά 
δέ τό δεύτερον έδήλωσεν ότι πρά 
γματι τόν απασχολεί καί προσπα 
θεΐ νά έξεΰρη τήν δέουσαν λύσιν: 
Ό Σύλλογος έζήτησε έπανε,ξέτα- 
σιν τών αδικιών διά τό θέμα τού 
Όργα.ισμοΰ καί έλαβε τήν άπόφο, 
σιν όπως, πρός αποφυγήν τής έπ’ 
αόριστον παρατάσεως, έπιζητήση 
τήν άναγκασπκήν διά νομίμων μέ
σων άναΒεώρησιν τού παρανόμως 
εφαρμοζόμενου Έσωτ. ’Οργανι
σμού.

Η ΠΡΟΣΛΗΨΙΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Β'

Έξ άφορμής διακη,ρύξεως τής 
Τραπέζης διά τήν πρόσληψίν υ
παλλήλων πτυχίο,ύχων ΑΣΟΕΕ 
εύ3έίας μέ βαθμόν Λογιστοΰ Β' 
έφ’ όσον οΰτοι είναι κάτοχοι ώ- 
ρισμένης ξένης γλώσσης. τό Δ. 
Σ. προέβη είς Εντονότατα διαβή 
ματα πρός τήν Δισίκησιν, καθό
σον ή Ενέργεια αυτή γίνεται κα
τά παράβασιν τού ίσχύοντος Όρ 
γανισμοΰ καί τών Συλλογ. Συμβά· 
σεων. Έ,κ παραλλήλου έπεδόθη 
σχετική έξώδικος δήλωσις καί 
διαμαρτυρία ζητούσα την άκύρω- 
σίν της.

ICNIKH ΛΑ,Ί-ΚΗ

’Ασφαλιστικόν θέμα (άνοιγμα τού 
ΤΑΠΙΛΤ), Συμβούλιον παραπόνοον 
καί ’Οργανισμός ήσαν τά θέματα

πού κυρίως έπρόβαλεν ό Σύλλο
γος πρός τήν Διοί,κη,σιν τής Τραπέ 
ζης έφ’ ών ούδέν Το θετικόν άπεκο 
μίσθη. Ή διαμαρτυρία τού Συλ
λόγου δια τήν άπ’ ευθείας πρόσ- 
ληψιν, ώς καί είς τήν Εμπορι
κήν, Λογιστών Β' ουδόλως έλήφθη 
ύπ’ όψιν.

II momil ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 
W ΪΙΚΪ8ΪΜ 
ΚΑΙ 01 ΝΕΟΙ ΙΥΝΑΑΕΛΦΟΙ

Οί νόμοι τους οποίους έ- 
θέσπισεν ή Πολιτεία διά τήν 
προστασίαν τών έργαζομένων, 
δέν διαχωρίζουν τούς τελευταί 
ους είς νέους και παλαιούς. 
'Όλοι συνεπώς οί έν τή Τρα
πέζη εργαζόμενοι πρέπει νά 
τυγχάνουν τής αυτής προστα
σίας τής άπορρεούσης έκ τών 
έργατικών νόμων διότι ολοι οί 
συνάδελφοι έ'χουν άνθρωπίνην 
άξιοπρέπειαν καί ό καθείς 
κεχωρισμένως τάς ίδι-κάς του 
άνάγκας καί ύποχρεώσεις.

Ή ύπό ένίων — ευτυχώς έ- 
λαχίστων —■ υπευθύνων άκολου 
Θαυμένη τατική πιέσεως τών 
νέων νά προσέρχωνται μίαν ώ
ραν ένωρίτερον καιί νά άπέρχω-ν 
ται μίαν ώραν βραδύτερον ή 
τής στερήσεως τής άδειας των 
— αυτής τής άλιγοημέ,ρου ά
δειας — έπειδή είναι νέοι, εΐ- 
ιαι απαράδεκτος οί δέ φορείς 
ταύτης, διοικητικώς άνεπαρ- 
κεΐς.

Τά νέον αίμα τής Τραπέζης 
δέν θά μολυνθή μέ ραγιάδικες 
τοξίνες.

Ή έκπροσώπησις παρακο- 
Χαυθίΐ άγρύπνως τά τε,κταινό 
μένα. ’Αφού δέ έπέστησε τήν 
προσοχήν τών υπευθύνων δηλοϊ 
δτι έν ή περιπτώσει δέν συνε- 
τισθούν οΰτοι καί έπαναλη,φθή 
τά άπρεπές αυτό φαινόμενον 
θά λάβη τά μέτρα της τά ό
ποια θά είναι άρ-κετά οδυνηρά.

’Αρκεί ή οί συνάδελφοι — 
ύματα τής περιπτώσεως ταύ

της ή οίοσδήποτε έτερος συνά 
..ελψος είς τήν άντίλη.ψιν τού 
όποιου θά ύπαπιέση, ή καταπίε 
σις τών νέω-ν συναδέλφων νά 
μάς τήν καταγγείλη, ώς έχει 
ύποχρέωσιν.

ΙΑϋΑΚΑΙ ME ΙΡ1ΗΙΙ
Είς πολλά έκ τών έπαρχια- 

χών Ύποκ)των τήν Ταμιακήν 
διαχείρισιν ασκούν κλητήρες 
Α' τάξεως.

Κατά τό παρελθόν, τόσον 
πρσφορικώς δσον καί έγγρά- 
φως έτέθη ΰπ’ οψει τών άρμοδί 
ων τό θέμα τής τακτοποιήσε- 
ως τών συναδέλφων αυτών οί 
όποιοι έπί σειράν Ετών έκτε- 
λουν καί μάλιστα άρτίως Ερ
γασίαν ύπαλλήλων.

Είναι ή δέν είναι παραλογι 
σμός οί αρμόδιοι νά ζητούν 
άπό τούς άλλους θυσίας δταν 
οί ίδιοι δέν κάμουν τό καθή
κον τους;

Ή ταχεία τακτοίποίησις τών 
συναδέλφων τής άνω κατηγορί 
ας άποτελεΐ άπόδοσιν στοιχει 
ώδους δικαιοσύνης καί ή Διεύ 
8υνσις Προσωπικού καλείται 
νά προχωρήση είς τήν ένέργει 
αν ταύτην.

ΚΑΛΟΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ
Είς έτέραν στήλην γράφομεν 

ώρισμένα λόγια πρός τούς νέους 
συναδέλφους διά νά γνωρίζουν ώς 
έργαζομενοι τά δικαιώματα των 
καί τάς ύποχρεώσεις των ώς καί 
τήν θέσιν των έντός καί έναντι 
τών συνδικαλιστικών ’Οργανώσε
ων. Καλόν θά είναι δμως αυτά νά 
τά διαβάσουν καί πολλοί παλαιοί. 
Δέν θά βλάψη ούτε αυτούς οϋτε το 
σύνολον νά θυμηθούν ώρισμένα 
πράγματα, ώς έργαζομενοι.


