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Διερχίμεθα κρίσιμο» _έποχήν. 
-Κρίσιμο», ώς άιομα και ώς οίκο 
γενειάρχαι πού περιμένομεν νά 
ζήσωιμεν άπο τήν αμοιβήν τής 
Εκμ ισθο-μενης έργασίας μας. Κρί 

■ σιμόν εποχήν διερχόμεθα καί ώς 
cuvδ:καλιστικαι οργανώσεις. Διό
τι ο,ΰτη ή μεταβατική, άπό πολι 
τικής πλευράς κατοστασις εί
ναι πρ,.σφορος και διά τήν προ
βολήν καί έπίλνσιν θεμάτων. Όρ 
γανώσεις καί κλάδοι -.σήμερον 
προσπαθούν νά .έχιμεταλλειιθοΰν 
κατά τον καλλίτερον1 τρόπον τάς 
τ; ο ρ ο u σ l α ζ ο μ ε ν α ς εύκαιρκ,,ς. Δι 
κηγόροι, Ιατροί, ΐργαζομε-οι τοΰ 
01 Ε, υ ιδηροδροιμικοί, επαγγελ- 
ματίαι καί πλεΐστοι κλάδοι προ 
βάλλουν έντόνως τά αίτήιματά 
των. Άκαμη καί οί βιομήχανοι 
-καί οί £.Η.Σ. τοΰ κ. Άνδρεάδη 
προβάλλουν αξιώσεις διά γά μην 
...φτωχύνουν. ’Επίσης καί οί λεω 
,φορειοΰχοι διά νά αυξήσουν τά 
υπερκέρδη τους.

‘Ο μόνος καθηλωμένος κλάδος, 
ό όποιος εις κλαδικόν .επίπεδον 
δέν προωθεί τά ήδη άπό πολλοΰ 
χρόνου ιτροβληθέντα ζητήματα 
του είναι οί Τραπεζιτικοί. "Η
δη επιτακτικόν προβάλλει τό αί
τημα τής αύξήσεως των Αποδο
χών μας κατα 15%. Αίτημα ορ
θόν, δίκαιον,, κάλυπταν αδήριτο» 
ανάγκην συντηρήσεως πλέον, διό
τι, ένώ εΤμεθα μέ μισθούς κρι- 
,θέντας μέ βάσιν καί -κάτω τοΰ 
τιμαρίθμου τοΰ 1961 ό τιμάρι
θμος καταναλωτοϋ άνήλθεν εις τε 
ράστια ύψη. Αίτημα κατωχυρω- 
μέναν πλέον καί λογικώς και ή- 
θικώς, διότι αποτελεί εν .μικρόν 
ποσοστό» έναντι των πολλαπλα- 
σιασθέντων κερδών τών Τραπε
ζών.

Λιατί λοιπόν δέν προχωρούμε; 
Διότι τά κλαδικόν μας ’Όργα- 
νον, ή ‘Ομοσπονδία, μέσω τής 
οποίας ή οδός τής διεκδικήσεως 
τοΰ αιτήματος είναι ή προσφορω 
τέρα σαμποτάρεται κυριολεκτι 
κώς άπό τούς άποιμονωτικούς. 
Έρρίφθη τό σύνθημα, άπό ώρισμέ 
νας Διοικήσεις Τραπεζών: «Τι 
τούς θέλετε τούς άλλους' μόνοι 
μας, έσεϊς καί εμείς θά λύσουμε 
τά ζητήματά μας». Καί υπήρξαν

υπεύθυνοι ήγέται που «έχαψαν» 
το δόλωμα. Τί έπέτυχον; Άνεξαρ 
τήτως τών ειδικών επιδιώξεων, τί 
τούς έδωσαν οί .πολλά οποσχε- 
θέντες διοικηταί . είς τό έπίμα 
χον τούτο θέμα τής αΰξήσεωις 
τών αποδοχών; ’Ή μάλλον τολ
μούν οί «άντιομασπσνδιακοί» αυ
τοί ήγέται νά ζητήσουν αυξησιν 
αποδοχών μόνοι τ ω ν, Ο
ταν είναι 6ε6α:ία ή αποπομπή 
των, ώς «καλλίτερον .άμειβομέ- 
νων», όταν ή άξίωσίς των θά 
όποτελή απαρχήν διά νά ζητή
σουν καί οί λοιποί Τραπεζικοί 
'Υπάλληλοι; ’Ή περιμένουν νά 
τά επιτύχουν συνάδελφοί των άλ
λων Τραπεζών διά νά ακολουθή
σουν; Είναι όμως τόσον1 δύσκο 
λον τούτο ενώπιον τών φαυλο- 
κυκλικ,ών επιχειρημάτων τών Διοι 
κήσεων τών Τραπεζών, .ώστε θά 
περιμένουν -καί μόνον θά περιμέ 
νουν, άχρηστεύοντες, δίκην ’Ι
ταλικού στόλου τοΰ1 1940, τάς 
αξιόμαχους δυνάμεις των.

Τί γίνεται λοιπόν τώρα; Κοντά 
είς τούς «άπομονωτικ,ούς» καί οί ά- 
πεχθανόμενοι τήν άπομόνωσιν, .ο
λόκληρος ό Τραπεζοϋπαλληλικός 
κλάδος γεύεται τούς π> ι - 
κ ρ ο ύ ς καρπούς πού 
οί ευφυείς Τραπεζΐται μάς έρρι- 
ψαν ’Αλλά θά άφήσωμεν νά προ 
χω-ρήση αυτή ή κατάστοοσ.ις; Θέ
λομε» νά αΰξηθ'οϋν αί ά.πσδοχαί 
μας; Φυσικά ΝΑΙ. Άλλα πώς; 
Άποδοτιικωτέρα διά τάς μεγά- 
λας Τράπεζας ή μόνη όδός είναι 
ή τής κλαδικής κινητοποιήσεως. 
’Άλλως θά άπορροφώμεν τάς το- 
ξίνας τώιν πικρών τούτων1 ;κηϊρ- 
πών ένώ οί λοιποί κλάδοι 6ά κυρ 
δίζουν.

Αυτά άς τά λάβουν ΰπ’ δ|ιιν 
των οί υπεύθυνοι εις τον1 κλάδο» 
μας ήγέται, καί ας άναλάβουν 
τάς ε,ΰθύνας των. Ή κρίσιμος αύ 
τή έποχή θ:ά είναι καί κριτήριο» 
.διά νά άναγραφοϋν είς τήν συνδι 
.«ολιστικήν ιστορίαν τού κλάδου 
καί είς τάς συνειδήσεις τού πλή 
6ους τών συναδέλφων ώ ς ν ε- 
κροθάπται τών συμ
φερόντων :μ α, ς ή τ ί- 
μ ι ο ι ά γ ω ν ι σ τ α ί.

Τήν 12ην καί 13ην τρέχοντος ό κ. Διοικητής τταρισταμένου 
καί τού κ. Διευθυντοΰ Προσωπικού συνη,ντήθή μέ τούς Προέ- 

,δρου.ς τών Συλλόγων διά νά συζητηθούν καί δοθούν λύσεις είς 
τά προ διμήνου καί πλέον τεθέντα; καί προ μηνάς περίπου συ- 
ζητηθέντα είς τό Γραφε,ΐον τοΰ κ. Διευθυντοΰ Προσωπικού γενι
κά καί ειδικά θέματα τού Προσωπικού. ‘Ώς έγνώσθη τότε, δι’ Α
νακοινώσεων τού Συλλόγου καί τοΰ προηγουμένου φύλλου τής 
«Τραπεζιτικής», τά συζητηθέντα θέματα είχαν παραπεμφθή 
προς λύσιν είς τον κ. Διοικητήν. Τώρα όχι μόνον λύσεις δέν έδό- 
θησαν αλλά τό «άσε καί θά δούμε» τού κ. Σπηλιοπούλου έγινε 
«Βά μελετηθούν καλύτερον καί τότε θά συζητηθούν πάλιν προς 

Δπίλυσιν». Δέν έγινε δηλαδή άλλο τίποτα άπο τό νά προαχθή 
ή .αναβλητική καί παρελκυστική τακτική έπισήμωςπλέ- 
ον άπό τοΰ επιπέδου τοΰ κ. Σπηλιοπούλου είς τό ΰψος τού 
κ. Χέλμη. Αλλά ό κ. Διοικητής εΐπεν ότι τά πλεΐστα ζητήματα 
θά ρυθμιστούν διά τού Οργανισμού Υπηρεσίας, ή εργασία! τρο- 
ποποιήσεως τού οποίου ήδη συντΕλεΐται καί θά έχη περοιτωθή 
μετά ένα καί ήμισυ μήνα. Καί γεννώνται, οΰτωι αί σοδαραί ΰ- 
πόνοται καί άνησυχίαι είς τό Προσωπικόν. Έρωτάται: Διατί ή 
έργασία τροποποιήσεως τοΰ ’Οργανισμού άποκρύπτεται άπό 
την Έκπροσώπησιν; ’Ασφαλώς διότι θά περτλαμβάνη δια
τάξεις άύτιθέταυς προς τό συμφέρον τών έργαζομένων, αίτινες 
6ά προκαλέσουν τήν σφοδράν άντΐδρασ.ιν τής Συλλογικής πλευ- 
ράς.

’Αλλά όταν, ώς λέγεται, μετά ένα καί ήμισυ μήνα, αί είς 
τό σκότος χαλκευόμεναι άσύμφοροι α,υται διατάξεις, έν τφ 
συνόλφ των, τε,θώσιν ΰπ’ όψιν τών Συλλόγων δέν θά άντιδρά- 
σουν οί Σύλλογοι; Φυσικά ναί. Καί τότε Βά σταματήση ή εφαρ
μογήν τοΰ «νέου» Όργανιρμοΰ, θά προτιμηθή ό παλαιός μέ τις 
άτέλειές_ του καί τις παραβιάσεις του καί μαζί μέ αυτόν θά 
βυθισθΌϋν περισσότερον είς τό τέλμα δλα τά ζ.-ρήμαπα, τών ό
ποιων τήν λύσιν σήμερον συνδέουν μέ τον ’Οργανισμόν. Αυτό 
τό επιστημονικόν τραινάρισμα καί τον τορπιλλισμόν τοΰ σοβα- 
ρωτέρου διά τό προσωπικόν έργου επιχειρεί ή Διοίκησις τής 
Τραπέζης, .ένώ παραλλήλως άπροκαλύπτως δηλώνει δτι τάς 
ακρογωνιαίας βάσεις τών χαριστικών πράξεών της προς (ορι
σμένους, διά τήν δημιουργίαν εύνοιοκρατικοΰ καθεστώτος, δηλ. 
τάς «κατ’ εκλογήν»—εύνοιαν' προαγωγάς κάτω τοΰ ΛογιστόΰΑ' 
καί την παράτασιν του ορίου ηλικίας δι’ ώρισμέίους ά)νωτάτοΐυςι 
.υπαλλήλους, θά χρησιμοποιήση καί έφέτος.

νά προφυλάξη άτο την ηθικήν κα- 
τάρρευτιν την πηγήν τής έργα- 
σιας του. Τό καθήκον τής αύτο- 
συντηρήο-εώς του καί ή ανάγκη 
διά τήν Τράπεζαν νά είναι αύτό 
ό ανδρωμένος καί υγιής 6 ε: α τ- 
φύλαξ καί έκτελεστής τοΰ προο
ρισμού της, άλληλοεξαρτώνται.Δι 
αύτό θά πολεμήσ.-ι μ έ ο λ ε ς 
του τις δυνάμεις 
διά νά ζήση τό ΐδι 
ο ν ώ ς ό λ ό τ η ς, ώς μο 
νο:ς, ώς κλάδος έργαζομένων καί 
νά αποκαταστήση καί έπιβάλη 
τήν σοβαρά ήδ·; κλοινισμένην ή:ι 
κήν τόιζιν ή οποία είναι τό όξυγό 
νον διά τήν άμαιλήν εργασίαν, 
ξέλιξιν καί άνάπτυξίν του. Ή

Συλλογική Ηγεσία έν πλήρει 
ομοφωνία ανοίγει τον δρόμον 
αυτού τοΰ άγώνσς, συγκαλοΰσα 
κοινήν Γενικήν Συνέλευσιν τών1 Με 
λών απάντων τών Συλλόγων, διά 
νά ένημερωθή τό Προσωπικόν πλή 
ρως έπί τής άκολουθουμένης παρά 
τής Διοικήσεως τακτικής έναντι 
τούτου, καί νά ληφθοΰν έπισή- 
μως αί δέουσα! Αποφάσεις είς 
τάς οποίας καλείται ώς εις άν
θρωπος δπως πάτοτε νά πιειθαρ- 
χήση, Εί'μεθα βέβαιοι δτι τό προ 
σωπικόν τιμών τήν ιστορίαν του 
καί τάς παραδόσεις του 6ά πει- 
θαρχήση, θά άγωντσθή καί θά νι- 
κήση.

(Συνέχεια είς την 4ην σελίδα)

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

Έντονωτάτη η ο ή διαμαρτυ
ρία τών Προ.δρ.·;, .διά την τοιαύ 
την έκ μέρους τού ,κ. Διοικητου 
άντιμετώπτσιν τών θεμάτων τού 
Γϊροσωπικοΰ. Αΰτη δέν άττστε- 
λεϊ πρόοδον άλλα .καταιβαιρα- 
βρωσ.ιν τής Τραιέζης. Αντί νά 
άχολο-θητα ή ά.χή τής ε-ΰνομου 
μένης τόξε-ως σχοπζ.ΐται ή άνα- 
νίωσις, έδραίωσις, καί έπέκτα 
σις κλίκας εϋνοουμένων, ή προ 
βολή ου τής ώς παραίδείγματος 
διά τήν έγκατάλειψιν παρά τοΰ 
λοιπού Προσωπικέΰ τής πίστε- 
ως προς τήν κοινότ.,τα τών συμ
φερόντων καί τήν διά τής ηθικής 
οδού άνοδον. Έτιδιώκει ή Δι- 
οίκησις τήν μετατροπήν τοΰ Προ

σωπικοΰ είς άλληλοσπαρασσόμε- 
να θηρία διά τήν κατάΐχτησιν τοΰ 
ατομικού «ρουτφετιοΰ».

Αλλά ή ’Εθνική Τράπεζα δέν 
είναι ιδιοκτησία τού κ. Διοιικη- 
τοΰ ούτε έχει προορισμόν τήν 
ίκο:. οποίησιν ιδίων σ.μψ.ρύντων 
ομάδων ή συγκροτημάτων. Κοθ ε 
ρώθη καί έπεβλήθη ώς ή δεξ,α 
μενή του χρήματος τοΰ ‘Ελληνικού 
Λαοΰ καί τά οικονομικά συμφέ
ροντα ουτου ώς ολότητας, ώς έ
θνους έξυπηριετεί. Τό Προσωπι 
κόν της ώς τμήμα τού ‘Ελληνι
κού Λαοΰ γενικώτερον έχει συμ 
φέ,ρον άπό τήν ΰπαρξιν καί έ- 
πί υγιών βά J ε-ων γιγάντωσιν 
αυτής. Είδικώτερον δέ πρέπει

Ή Έφημερίς αίίτη, ή όποιο 
κατά τήν μακράν ιστορίαν της, 
Δδικώτερον δέ κατά τά πέντε τε 
,λευταϊα χρόνια αγωνίζεται διό 
τήν ανύψωση τού σμ. διχαλιστι- 
κρΰ έπιπέδου τών έν τή Τραπέζη 
έργαζομένων ■— διότι πιστεύει 
πώς μόνον δα αν ό εργαζόμενος 
καταστή ώριμος συνδικαλιστι- 
κώς θά είναι ικανός νά υπόταξη 
το εγώ του καί παραμερίζοντας 
κάθε προσωπικόν συμφέρον του, 
νά σταθμίση καί τοποθέτηση! ορ
θά τά ζητήματά του μέσα στά 
ζητήματα τής τάξεως—δέν έφείσθη 
κόπων καί θυσιών, διά νά μετα- 
,φέρη άπό τών στηλών της τις υ
γιείς αντιλήψεις περί συνδικα
λιστικού κινήματος. ’Ίσως ό τρό 
πος καθ’ όν ,αΰται προεβλήθήσαν 
νά ένεφάνιζεν ατέλειες ή άδύνα- 
τα σημεία καί $Γ αύτόν το λόγον 
δέν κατορθώθηκε — αύτό άποδ-ει- 
κνύουν μερικές διαπιστώσεις — 
τις αντιλήψεις οϋτές νά ένστερ- 
νισθοΰν καί νά κάμουν βίωμά 
τους δλοι οί συνάδελφοι καί κυ 
ρίως εκείνοι πού χρόνια τώρα 
παλαίουν μέσα στον κοινωνικό 
καί υπηρεσιακό στίβο καί αντί 
μετώπισαν καί αντιμετωπίζουν 
πλεΐστα προβλήματα πού έιμφανί 
ζονται στόν άκανθώδη: δρόμο τής 
ζωής μας. Δέν κατορθώθηκε άκό 
μη νά έκτιμηθή ή άξια τού πα
ράγοντος «δύναμις» που έχουν 
οί έργαζόμενοι καί ά τρόπος που 
πρέπει νά χρησιμοποιηθή, ώστε 
ν’ άποβή ωφέλιμος τόσον διά τό 
σύνολον όσον κοί διά τούς ίδί-

ΟΙ ΑΝΩΡΙΜΟΙ
ΤΟ ΑΙΚΑΙΑΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑβήΚΟίΙ

Βυς. Τέλευταϊαι διαπιστώσεις 
εμφανίζουν άπογοητευτικην άιω 
ριμότητα ώρισμένων εργαζόμε
νων σΐ όποιοι έπιδιώκουν τήν μό 
νωσιν, παραγνωρίζοντες δτι ή 
ισχύς αντλείι.αι έκ τής ΕΝΩΣΕ
ΩΣ καί μόνον έξ αυτής. Και α
λόγιστα, μή βλέποντας τις όλέ 
θριες συνέπειες, πού καί ολίγον 
—- στοιχειώδη —- νοΰν καί αν έχη 
κανείς βλέπει, τολμούν όχι μό
νον νά δ ανοοΰνται άλλα καί νά 
εκφράζουν την διάσπασιν τών δυ 
νάμεων, άντί, ώς έπιβάλλεται, 
νά αφιερώσουν τον εαυτόν τους 
καί ν’ άγωνισθούν διά την καί τύ- 
ποις ένωσιν τών σημερινών υ
παρχόντων Σωματείων. Αί προ- 
βαλλόμεναι δικαιολογίαι, πού 
σέ κάθε περίπτωση υπάρχουν, ό
χι μόνον είναι άβάσιμοι καθ’ ό- 
λοκληρίον, αλλά ή έπισφραγίζουν 
τήν συνδικαλιστικήν άνωρτμότητά 
τους παρά το γεγονός δτι, ώς 
είπομεν, όλοι, οί οϋτω σκεπτόιμε 
νοι, είναι ώριμοι την ηλικίαν, ή 
υποκρύπτουν ΰποβολιμαίους α
πώτερους σκοπούς, δυστυχώς, 
ολέθριους διά τήν ολότητα.

Ουδείς ήμφισβήτησε καί πρώ
τη ή σημερινή Έκπροσώπησις δι 
εκήρυξε τάς ποικίλας Αντιδρά
σεις, τάς οποίας προβάλλει 
πάντοτε ό έργοδοτικός παράγων

διά τήν ίκανοποίησιν τών αιτη
μάτων τών έργαζομένων, προς 
κάμψιν όμως αυτών ήγωνίσθη 
καί αγωνίζεται έχουσα προδια
γεγραμμένη,ν τακτικήν, ήν άχο- 
λουθεί μέ απόλυτόν σύνεσιν καί 
βο.θ.ίαν συναΐοθησιν τών βαρυ- 
τάτων ύποχρεώσε-ων καί ευθυ
νών της καί προς τούς συναδέλ
φους, τούς οποίους εκπροσωπεί 
καί προς τήν ιστορίαν τής Τρα- 
πέζης. Καί έπειδή λέγομεν πε 
ρί Τραπέζης όψείλαμεν νά διευ- 
κρινίσωμεν τί έννοοΰμεν, προς 
αποφυγήν παρεξηγήσεων, Έννο
οΰμεν τήν Τράπεζαν ώς 'ίδρυμα, 
το οποίον ό ίδρωτας τών έργαζο 
μένων έδηιμιούργησε, καί όχι τούς 
διοικοΰντας αυτήν, Διοικητήν καί 
λοιπούς υπηρεσιακούς ποράγον- 
τας, έφ’ όσον, καθ’ οίονδήποτε 
τρόπον γίνονται υπαίτιοι τής 
μή έπιλύσεως τών ζητημάτων 
τής τάξεως, ήτις έΐπίλυσις όδη 
γεϊ κατ’ άρχήν είς τήν άνύψω-σιν 
τού ήθικού τών έργαζομένων καί 
εν συνεχεία τού παλμού καί τοΰ 
έν γένει ένδιαφιερόντός των διά 
τό ίδρυμα

Πολλάκις άπό τις ίδιες στήλες 
διεκηιρύχθη καί δι’ έπιχειρηιμάτω,ν 
έδραιώθη καί ίιπεστηιρίχθη ότι ή 
ύπο τών Διοικούντων άκολουθη- 
θεΐσα καί ακολουθούμενη οδός, ό

χι είς άνοδον τού Ιδρύματος δέν 
οδηγεί αλλά άντιθέτως είς πτώ-
σιν. Διότι ό διοικών ----  ό οίοσ-
δήποτε — δέν πρέπει νά έχη ώς 
πρόγραμμα τό πώς θά εξάντλη
ση τά πάμπολλα είς τήν διάΟεσίν 
του μέσα, πού χρησιμοποιεί έκ 
θέσεως ισχύος διά την κατάπνι- 
ξιν παντός δικαίου τών έργαζο 
μένων, αλλά τήν έπίδειξιν κατα- 
νοήσεως τής θέσεως αυτών καί 
τής άντί οϊασδήποτε θυσίας άνό 
Sou των άπο πόσης πλευράς.

Επιβάλλεται συνεπώς ν’ άντι 
ληφθή ό καθείς πού θέλει ν’ άσκη
ση όχι φθηνήν πολιτικήν άλλ’ αν
τικειμενικήν κριτικήν, ήτις, καθ’ 
ημάς, είναι επιβεβλημένη, δτι 
ό δρόμος τον όποιον καλούνται 
νά διανύσουν αί εκπροσωπήσεις 
τών έργαζομένων άπό τής τοπο 
Βιετήσεως οΐουδήποτε ζητήματος 
μέχρι τής ίκανοποιήσεώς του άπό 
τον έργοδότην, δχι μονάχα δέν 
είναι ομαλός, άλλ’ άντιθέτως, εί
ναι τόσον ακανθώδης, πού μό
νον έκεΐνοι πού θά τον διανύ- 
σουν καί μάλιστα πολλές φο 
ρές, θά είναι σέ θέση νά κάμουν 
ακριβή έκτίμη,σίν του καί ορθήν 
κριτική. "Οταν δέ είς τό προ 
σικήνιον έμφανίζοντσι έργαζόμε 
νοι, μή έ'χο.τες τήν στοιχειώΐτ 
ώριμοτητα καί ρίπτοντες ιδέες 
διασπαστικές, άντιλαμβάνεται ό 
καθείς πόσον δυσκολ-ωτέρα: κα
θίσταται ή διάβασις. ‘Η έργοδο- 
σια καραδοκεί καί διά τών οργά
νων της παρακολουθεί καί καλ- 
(Συνέχεια είς την 3ην σελίδα)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ! ΣΚΕΨΕΙΣ
Έχομεν έγκύρο,’.ς πληροφορίας καί’ άς ό κ. Διοικητής προτίθεται νά 

παρατείνη τήν έν τή Τραπέζη παραμονήν τών ϋπό τοΰ ορίου ήλι- 
κιας^ καταλαμβανόμενων άνωτάτων κυρίως συναδέλφων την 31.12. 
63. Η έκπροσώπησις ccSuvarrci καί νά φαντασθή άκό-μη πολλή; 
μάλλον^ νά πιστεύση,, ότι είναι δυνατόν νά έπικρατήσουν' έγκλη- 
ματικαι σκέψεις, αί όπσΐαι, έκτος τών σοβαρωτάτων άντικτύπων I 
της βαθμολογικής καθηλώσεως τών νεωτέρων καί τής άνάγκης ! 
αλλαγής, αποδεικνύουν πίαραγνώρισιν τού νόμου τής άντικατα- I 
στάσεως. !

Απευθυνόμενοι «αί πάλιν είς τον κ. Διοικητήν τον παρακαλοΰ- I 
μενν αναλογισθή τον μέγιστον τραυματισμόν τον όποιον θά προ- 1 
καλεση εις τους νεωτέροΜς καί δηλοΰμεν, χωρίς τούτο ν’ άπο-τε- ι 
λη απειλήν, οΤι ή έκπροσώπησις δχ, μόνον δέν εϊνα, δ.ατεθειμέ- ! 
νη ν αποστη τής ήδη γνωστής αύτψ θέσεώς της έναντι τού· ολου I 
θέματος, α-Λλά θ άγ-ωνισθή δι’ -όλων τών είς τήν διάθεσίν τη- ! 
μέσων ώστε νά τεθή πλέον φραγμός είς τά απαράδεχτα-.· ρου- ί 
σφετολογικον καθεστώς. I

Έδηλώθη καί επαναλαμβάνεται δτι, «Ούδείς άναντικατάστα- I 
τος». Επίσης οτι ή Τράπεζα έστερήθη τών υπηρεσιών συναιδέλ- ! 
φκ-ν 0ι οποίοι έγραψαν λαμπρός σελίδας είς τήν ιστορίαν της ί 
Κα, εν τούτο,ς ανευ του έλαχίστου άντ,κτύπου άκωλύτως καί ί 
προοδευτικως η,κολουθηισε τήν πορείαν της. Τό αξίωμα «Ούδείς ' 
αναντικατάστατος» δημιουργεί αμφιβολίας μόνον είς εκείνους ! 
οι οποίοι αποβλέπουν είς άνομολογήτους σκοπούς.

11 ΤΣΙΦΛΙΚΙΑ
Προκαλεϊ δικαιολογημένην α- 

γανάικτησιν τοΰ ττροσωτπκοΰ τής 
Τραττέζη,ς ή υπό τής Διοικήσεων 
άκολουθου'μένη τακτική όσον ά 
φορά τάς είς διαφόρους έπιχει- 
ρήσεις καί έταιρίας όοηιοισπά- 
σεις. ’Έχουν μεταβληθή είς τσι
φλίκια ώρισμένων προσώπων τά 
όποια άνεξελέγκτως καί άνευ τής 
αμέσου παρακολουθήσεώς της τάς 
διαχειρίζονται άπολαΰοντα ταυτο 
χρόνως παχυλωτάτων αμοιβών. Ό 
κ. Διοικητής κατά τούς πρώτουΐς 
μήνας τής άναλήψεως τής Διοική 
σεως άναγνώρισεν ότι τό ζήτη
μα τής αλλαγής τών προσώπων 
είναι θέμα ηθικής τάξεως καί έ- 
πιεβάλλετο νά έπέλθη αΰτη. ’Εκ
τατέ παρήλθε πενταετία καί ή 
κατάστασις, άντί νά βελτιωθή, 
έχει ρστ έρευσε ν ώστε νά έρωτά- 
ται: Πού βαδίζομεν; Είναι άπα- 
ράδεκτος ή συνέχισις. Ή Τράπε 
ζα δέν άντχει εκ ώρισμένο υς. 
Ανήκει είς τήν ολότητα τ:ΰ Ελ

ληνικού λαοΰ καί κατ’ αρχήν είς 
όλους τούς Επαλλήλους τής 
Τ ραπέζη ς.

Ή Διοίκησις καλείται νά έκ- 
κο.θορίσηι τό σηιμερινόν καθεστώς.

«ΒΙΚΟΣ ΑΥΤΟΥΡΓΟΙ 
ΨΕΥΔΟΡΚΙΑΣ

Ο ηθικός αυτουργός οίαισδήττο | 

τε κολασίμου πράξεως διώκεται I 
ττοινικώς έξ ίσου, πολλάκις δέ καί 
βαρύτερον άπό τον διαπράξαντα 
τό ποινικόν άδίκη-μα. eH ψευδορ 
κία είναι άπό τά ειδεχθέστερα άδι 
κηματα τά όποια προϋποθέτουν εΐ 
τε ηθικήν πόρωσιν τού ψευδόρκου 
όταν οΰτος μέ έλευθέραν τήν 
Εοΰλησιν ^ ένεργεΐ, είτε απώλειαν 
πάσης ανθρώπινης ηθικής ύπο- 
στασ&ως όταν υποκύπτει είς τήν

βίαν καί ψ^δορκεΐ, ώς συιμβαί- 
νε* ει! τέν έξαναγκ-ασμόν τών συ 
νοσελφων νά ψευδορκούν είς δί- 
κας ώραρίου. Άναμένομεν συνε- 
πως απά τάς ’Εποπτικός Άρ- 
χας όπως άδιστάκτως όμοΰ μέ 
τας μηνύσεις διά τήν παραβία- 
σιν της Εργατ,κής νομοθεσίας ύ- 
ττοβαλλουν «οίί μηνύσεις έπί 
ψευδορκία άπό δέ τήν δικαιο
σύνην τής χώρας, δπως έπιβάλη
οησ,τΖχς 1101 νάς ίδία «άτά τού 
ΗΘΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥΡΓΟΥ τής Δ,οι 
κησεως τής Τραπέζης έν τώ προ 
σωπω τοΰ αρμοδίου διευθυντοΰ, 
ποινάς ώς διπλοΰν έγκλημα 6ι- 
απραττοντος, κα'ι κατά τής προ 
σωπικοτητος τού Υπαλλήλου τον 
οποίον περιάγει είς τήν άξιοθΐρή- 
νητον κατάστασιν τού ψευδο- 
μάρτυρος κα'ι διά τ,οράβοσιν τών 
σερί μαρτύρων, διατάξεων τής 
ποινικής δικονομίας.

ΑΠΟΥΣΗΙ ΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΠΠΗΣΕΠΣ
Πολλοί μάς έλεγαν δτι ό κ. 

Χέλμης άπεχθάνεται καί αντι
παθεί κάθε τί που τού θυμίζε' 

■ούς εργαζομένους. Καί έμεΐς δέν 
τό έπιστεύομεν καί ούτε θέλσμεν 
να τό πιστε'σωμεν, παρά ώρι- 
σμενες εκδηλώσεις του τις όποΐετ 
δΰνο.ται κανείς ν’ άποδώση είς κά 
ποιο «βίτσιο».

Αλλά τά έπα,νειληιμμένα κρού
σματα μή προσκλήσεως τής έκ- 
προσωπήσεως είς τάς δι ο φορους 
εκδηλώσεις τής Τραπέζης μέ 
πρόσφατόν τήν τελετήν τής άπο- 
ταμιεΰσεως είς ’Ιωάννινα σημαί
νουν δύο τινά. Ή ό κ. Διοικητής, έ- 
c:v ετέθη τοΰτο ΰπ’ όψιν του, πρά
γματι κατέχεται άπό τό άνωτέ- 
ρω άντιλαιϊκόν «κομπλέξ» ή ο-ί κ.κ. 
όργανωταί τών έορτών, λησμο- 
νοΰντες τά κρατούντα έκ παραδό 
σεως είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΜΙΑ ΦΡΑΣΗ
Φαίνεται πώς είναι απαράβατη 

άρχή καί καθιερωμένος κανόνας 
των εφημερίδων ν’ αναγράφουν τις 
σοοαρώτερες ειδήσεις εις τα «ψι
λά» ή σέ άπίθανες στήλες των. 
Αυτό τό διεπίστωσα πριν άπό λί
γες ή μέρες όταν διάβασα, σέ μιά 
τέτοια στήλη, μιά βαρυσήμαντη 
για όλους μας είδηση άπ’ τήν 
Ούάσιγκτν.

Έγράφετο, λοιπόν, ότι ό πρό 
εδρος Κέννεντυ πριν άναχωρήση 
γιά τήν Ευρώπη άπεχαιρέτησε 
τους υπουργούς - συνεργάτες του 
μέ τή φράση: «Κύριοι σάς εύχαρι- 
στώ γιά τήν άρετή σας». Αυτά, 
βέβαια, τα εΐπεν ό πρόεδρος των 
ΗΠΑ, ύπαινισσόμενος τά γνωστά 
σκάνδαλα πού συνέβησαν στήν 
Ευρώπη τις ήμερες εκείνες καί 
πού πρωταγωνισταί των υπήρ
ξαν υπουργοί καί άλλα πρόσω
πα μέ περίοπτη κοινωνική θέση. 
‘Ο έπιγραμματιικός όμως χαιρε
τισμός τού προέδρου, εκτός άπ’ 
τήν ειδική σημασία πού είχε, έ
χει ήδη καί γιά τον καθένα μας 
γενικότερη σπουδαιότητα. Καί 
τούτο γιατί ή έννοια τής «άρε- 
τής» είναι πολύ πλατειά’ περι
κλείει πολλές έπί μέρους έννοιες. 
Άναψέρεται καί στην ’Ηθική καί 
στήν ’Αγάπη καί στή Δικαιοσύνη 
καί στά καθήκοντα, γενικότερα,

, τοΰ ατόμου πράς τό σύνολο. 'Απ’ 
τήν άποψη αύτή, λοιπόν, ή άρετή 
είναι κάτι πού θά πρέπει νά θε- 
λήσουμε νά κυττάξουμε μέ εΐλικρί 
νεια καί νά λάβουμε ύπεύθυνη θέ
ση άπέναντή της.

Συνήθως, στις ημέρες μας, ό
ταν άποπειραθή κανείς ν’ άνοι
ξη συζήτηση μέ πνευματικά περι
εχόμενο, ένδέχεται ή νά συναντή- 
ση τήν άδιαφορία τών συνομιλη
τών του ή — τό καί πιθάνώτερον 
— νά δεχθή τούς όνειδισμούς καί 
τά σκώμματά των. Τούτο βέβαια 
συμβαίνει γιατί ή πνευματικότης 
καί ή ψυχική άνάταση, κατόπιν 
τών επιτυχιών μας στήν έξερεύνη- 
ση τού σύμπαντος (;) θεωρούνται 
πράγματα ξεπερασμένα πλέον ή 
άξια προς τοποθέτησιν «εν τοϊς 
Μουσείοις τής Ιστορίας».

—· "Ωχ, άδελφέ, γιά άρετή θά 
μιλήσουμε τώρα; Αυτά είναι γιά 
τούς άδύνατους χαρακτήρες... 
Παιδιά τού Δημοτικού ε’ίμεθα; Θε 
ολογικά κηρύγματα θ’ άκοσμε 
τώρα; — μπορεί νά πή κάποιος...

Βέβαια, δεν εΐμεθα παιδιά τού 
Δημοτικού, άλλ’ ή συμπεριφορά 
μας, κύριοι, δείχνει κάτι χειρό
τερο, καί γι’ αυτό, στήν κατά
σταση πού βρισκόμαστε θεολογι 
κό κήρυγμα μάς χρειάζεται γιά 
νά φρονηματιστούμε. Μήν πάτε

μακρυά... Ρίξτε ένα βλέμμα σέ 
άπόσταοη... πέντε μέτρων άπ’ τό 
γραφείο σας καί θά ίδήτε χίλια 
-δυο παραδείγματα έμπρακτης ά- 
ρετής άπό τούς πλησίον σας: 
Θά ίδήτε τον ακατάρτιστο «νά 
κάνη τον κάκκορα» σε κείνον που 
ελυωσε πολλά πανταλόνια στην 
καρέκλα γιά νά καταρτισθή. ©σ 
ίδήτε τόν άνάξιο νά συνεταιρίζε
ται^ ενίοτε μέ κολακείες (άλλη 
πρόσθετη άρετή αυτή !) τόν προ 
ίστάμενό του εναντίον τού άξιου 
συνάδελφου του γιά νά τόν βγάλη 
«σκάρτα». Άπ’ τήν άλλη μεριά, 
6ά ίδήτε τόν προϊστάμενο ή τόν 
διευθυντή νά γράφη μέτρια έκθε 
ση γιά άρίστους υπαλλήλους καί 
στή μόρφωση καί στο ήθος καί 
στήν ποιότητα έργασίας των. Θά 
ίδήτε, έπίσης, τόν συνάδελφο 
πού ζητεί δικαιωματικά — καί μέ 
θράσος^ άξιοσημείωτο πολλάκις 
— νά έξυπηρετή όταν οΐ συνάδελ 
Φ°_ι του έχουν «κλείσει» τό τα
μείο τους καί τούς λογαριασμούς 
των. Πρέπει, λοιπόν, νά τούς χα 
λάσουν καί νά τούς άρχίσουν πά 
λι-ν άπ' τήν άρχή, γιά νά έξυπη 
ρετηθή πάραιιτα ή έξοχότης του. 
"Αν, τώρα, θελήσετε νά κατευ
θύνετε τό βλέμμα σας καί σέ ά
πόσταοη μεγαλύτερη τών... πέν 
τε μέτρων άπ’ τήν καρέκλα σας, 
θά διακρίνετε κάτι κλειδωμένα 
συρτάρια όπου φυλάσσονται ό 
περίφημος ’Οργανισμός Ύπηρε 
σίας καί ή "Ενταξη. Γιατί φυ
λάσσονται και δέν τελειώνει ή 
επεξεργασία τους — ρωτήσατε;... 
Μά, άφού, κύριοι, όέν πιστεύο- 

-με στήν άρετή, πώς θέλετε νά 
νοιαζόμαστε γιά ώρισμένες υ
ποχρεώσεις μας; Έφράξαμε κα
λά τ’ αυτιά μας γιά νά μήν ά- 
κούωμε τήν αψευδή πρόρρησι τοΰ 
Απ. Παύλου «"Εκαστος κομιεΐται 

δ ήδίκησε». Πώς, μετά, θέλομε 
νά έπιλύσωμεν αιτήματα έν άπου 
σία συναισθήσεως άνωθεν ύπαγο 
ρευομένων υποχρεώσεων; Ή πνευ 
ματικότητα όλων μας: εί.αι τέ
τοια πού ντρεπόμεθα (!) νά σχο 
λιάσωμε τή φράση πού μέ τόση 
απλότητα διετύπωσεν ένας πρό
εδρος τών ΗΠΑ, μή τυχόν καί φα 
νοΰμε καθυστερημένοι!.. Τί πρέ
πει κατόπιν αυτού νά περιμένωμε;

Θά ρωτήσετε, τώρα, πώς θά 
διορθωθούν τά πράγματα... Μά, 
μόνον άν άλλάξουμε νοοτροπία 
καί πορεία. Γ ιατί, όπως πάμε 
τώρα, ισχύει ■— δυστυχώς — γιά 
μάς εκείνη ή πετυχημένη φράση 
τού Προφητάνακτος Δαυίδ: «Σύν 
τρίμμα καί ταλαιπωρία έν ταΐς ό- 
δοΐς αυτών καί οδόν ειρήνης οΰκ 
έγνωσαν».

Ν. Φρ-ς.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Η ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Ε.Τ.
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Δηιμοσιεύσμεν κατωτέρω άνταλ- 
λαγείσας έπιστολάς μεταξύ τού 
Οικοδομικού Συνεταιρισμού Φιλο
θέης καί Προμηθευτικού Συνεται
ρισμού κατόπιν τών οποίων διε- 
κέπη ή λειτουργία τού έν Φιλο
θέη Πρατηρίου Τροφίμων.

Τήν ενέργειαν ταύτην τοΰ Προ
μηθευτικού Συνεταιρισμού εϋρί- 
σκομεν άπολύτως δικαιολογημέ
νης, διθίντος ότι έκ τής λειτουρ 
γίας τού πρατηρίου τούτου, ήτις 
άπέβλεπεν εις την έξυπηρέτησιν 
τών εκεί διαιμενόντων συνετάίρων, 
ουτος ύφίστατο ζημίαν 150.000 
δρχ. έτηισίως έν ώ χρόνω κατά 
τάς ΰπαρχούσας πληροφορίας ό 
Οικοδομικός Συνεταιρισμός Φι
λοθέης αποκομίζει σοβορά κέρ
δη έκ τής διαχειρίσεως τής πε
ριουσίας του καί έπί πλέον έπί 
σειράν έτών δέν είσέπραττεν ένοί 
κιον έκ τού Πρατηρίου.

θέλουν νά παρουσιάσουν τις «μον 
τέρνες» τάσεις. Πάλι καλά πού 
ένεθυμήθησαν καί τόν Γεώργιον 
Σταύρον. Ετσι όμως όπως πηγαί 
νομεν θά λησμονηθή καί αυτός 
καί θά στεφανώνωμεν κανένα τε- 
ρατούργηιμοί τής άφηρημένης τέ 
χνης μέ τόν τίτλον «Ρουσφετο
λογία καί άτσιδωσύνη».

ΜΑΤΙ;
Έκκρεμούν πλεϊσται οσαι αι

τήσεις συναδέλφων καί συντα
ξιούχων επαρχιών διά τήν πρόσ 
ληψ.ν τών τέκνων των. ’Εν τώ με
ταξύ λησμονονντατ ουτοι κατά 
"άς διενεργουμένας τμηματικάο 
προσλήψεις διά Τήν κάλυψιν τών 
παρουσιοζομένων κενών. Διατί; 
Φρονοΰμεν δτι κάτοια σειρά πρέ 
πει ν’ άκολουθήται καί νά λαμβά 
νεται ύπ’ δψιν καί ή χρονολογία 
υποβολής τών αιτήσεων, φυσικά 
«ατά τόπον δπου προσφέρονται 
νά ϋπηοετήσουν.

ΕΝ ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ;
Μέ τήν άλλαγήν τοΰ σύστημα 

τος πληρωμών μεταξύ Ελλάδος 
κσί Δυτικής Ευρώπης έπολλα- 
πλασιάσθη άφαντάστως ή εργα
σία εις τάς πλείστας τών υπηρε
σιών τής Διευθύνσεως ’Εργασι
ών ‘Εξωτερικού.

Τό ύπαρχον προσωπικόν δέν 
έπαρικεΐ. ‘Υπερεργασία, άγχος, 
στέρησ,ς αδειών αί συ.έπειαι. ‘Η 
κατάστασις είναι άπαράδεκτος. 
’Απαράδεκτος καί άπό πλευράς 
συνεπειών εις βάρος τσϋ Προσω
πικού τών έν λόγω Υπηρεσιών, 
έναντι τής οποίας άνάλογος θά 
είναι καί ή Συλλογική άντίδρα 
σις, άλλα καί άπό πλευράς λει
τουργίας τής Τραπέζης. Πληρο- 
φορούμεθα, ότι καίτοι άρμοδίως 
είχε προβλεφθή ή τοταύτη έξέλι- 
ξις, οΰδέν Εγινε διά νά άντιμετω 
πισΕή έγκαίρως. Τώρα ένώ αί ΰ- 
πηρετίαι έχουν άνάγκην έπανδρώ 
σεως, ό κ. Διοικητής άνεκάλυψεν 
ότι πρέπει ν’ άλλάξη τό σύστημα 
διά τής συντμήσεως τών άνταπο 
κριτών, καί υπάρχει διελκυστίν 
δα εις τόν τρ:πον τής Χύσεως. Έν 
τφ μεταξύ τό προσωπικόν άγκο- 
μαχεϊ ύπό τόν Ογκον τής έργασί
ας καί τά ύποκ)τα καί ή πελατεία 
περιμένουν «ταχεΐαν έξνπηρέτη-

σιν». Πού έφαρμόζεται λοιπόν τό 
«διοικεΐν έστί προνοεΐν»;

01 ΝΕΟΙ KOI 0 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΪΠΝΡΕΣΙΑΣ

Ουδείς άγνοεί τήν ύπαρξιν τού 
απαράδεκτου ’Οργανισμού, ό- 
στις ισχύει έν τή Τραπέζη καί 
εττι ίου οττΌίου oc/ro... ετών γίνε- 
τατ υπό τών άρμοδ ων μελέτη τρο 
ποποτήσεως , τής όποιας τό τέρ 
μα είναι άπροσδιόριστον. Κατά 
τήν τελεΚταίαν δμως οκταετίαν ή 
Τράπεζα προσέλαβε πλέον τών 
1.000 υπάλληλων οΐ όποιοι άγνο- 
ούν τάς διατάξεις έοτω καί αυ
τού τού έξαμβλώματος, πού διέ- 
πει τάς σχέτεις Τραπέζης καί 
Προσωπικού.

Η Υπηρεσία έχει καθήκον καί 
μάλιστα τό πρώτιστον καθή
κον της ήτο αύτό, νά έφοδτά- 
ση κάοε νέον υπάλληλον μέ έν 
αντίτυΐΓ,ον τού ’Οργανισμού.

Εκτος εαν πιστεύουν οί αρμόδι
οι ότι δΓ έπιφωτίσεως τού Άγί 
ου Πνεύματος θά μάθουν οί νεο 
προσλαμβανόμενοι, τά λιγοστά δι 
καιώματα που δίδει ό οργανισμός 
στους υπαλλήλους καί τόν τρό
πον μέ τον άπιοΐον καταπατοννται 
αύτά καί ιδιαίτερα ώς προς τό νέ- 
ον αίμα τής Τραπέζης.

ΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ
Η διαχείρισις ύφ’ οίανδήποτε 

μορφήν καί αν εμφανίζεται, εΐ 
ναι ή λεπτοτέρα άποστολή ήν 
καλείται νά επιτελέοη ό έινταλ- 
θείς. ‘Η τοιαύτη τής άκινήτου 
περιουσίας τής Τραπέζης δύναται 
νά^ χαράκτη,ρισθή ώς ηύξημένης 
ευθύνης. Είναι όθεν έκπληκτικόν 
καί δημιουργεί εύλογον έρώτηνα 
διατί απασαι α:ί σχετικοί έρ- 
γασίαι μέ τάς πωλήσεις ή άντι 
παρσχάς δέν άντιμετωπίζονται 
κατά τόν όρθόδοξον καί άδιάβλη 
τον τρόπον τής διά δημοπρασ ί 
ας πωλήσεως ή άναθέσεως εις 
ενδιαφερομένους μετά σχετικός 
αναγγελίας εις τόν Τύπον.

Η τον τύπον τόν χρησιμοποι- 
οΰμεν μόνον δΓ άλλους λόγους;

Υπενθυμιζομεν εις τούς υπευ
θύνους, οί όποιοι ίσως καλλίτε 
ρον ήμών γνωρίζουν, ότι πάσα, 
αλη άκολουθ,θυμένη οδός πρακα

Έν Φιλοθέη τή 25 Μ-χΐου 1963 
Προς
τον Προμηθευτικόν Συνεταιρισμόν 
•τών Υπαλλήλων Τραπεζών ’Εθνι
κής καί Κτηματικής 
ΑΘΗΝΑΣ

Κύριε Πρόεδρε,
Άναφερόμενοι είς τό θέμα τής, 

ύπό τύπονχρηισιδανείου, πα,ραχω- 
ρήσεως προς ύμάς τής χρήσεως 
τού έν Φιλοθέη καί έπί τής οδού 
Βασιλέως Γεωργίου Β'. Πρατηρί
ου τροφίμων, ιδιοκτησίας μας 
(σχετική σύμβοσίς μας (5.2. 
1951), τής οποίας ή διάρκεια 
μετ’ άλλεπαλλήλους παρατάσεις, 
Εληξε τήν 20ήν Ιανουάριου I960,, 
έ'χομεν τήν τιμήν νά γνωρίσωμεν | 
ύμΐν ότι, τό ήμέτερον Διοικητικόν 
Συμβούλιον λαβόν ύπ’ όψιν ότι, 
άττο τής 1ης Μαρτίου 1951 σάς 
έχει παραχωρηθή τό έν λόγφ κα
τάστημά μας άνευ ούδενός χρημα
τικού άνταλλάγματος, έπιβαιρυθέν- 
τος τού Συνεταιρισμού μας καί 
μέ τήν έπί 13 συναπτά ετη πλη
ρωμήν τού φόρου, ώς καί τό ευχά
ριστοι· γεγονός τής εξυγιάνσεως 
τών οικονομικών τοΰ ’Οργανισμού 
σας, τού οποίου τυγχάνομεν μέλη, 
άπεφάσι,σεν όπως άπό τής 1ης ’Ι
ουλίου έ.ε. καί έψεξής καταβάλη- 
τε μίσθωμα δρχ. 2.500 μηνιαίως.

Παρακαλοΰμεν όθεν, όπως προ- 
έλθητε είς συνεννόησιν μεθ’ ήμών 
ώς προς τούς όρους τής μισθώσε
ως, διά τήν ταχεΐαν κατάρτισιν 
τού σχετικού μισθωτηρίου, προς 
ολοσχερή τακτοποίησιν τοΰ ζητή
ματος τούτου.

Μετά τιμής
Οικοδομικός Συνεταιρισμός τών 
εν Φιλοθέη Ύπ. Έθν. Τραπέζης 

Συν. Π. Ε.
Ό Πρόεδρος

Τού Διοικητικού Συμβουλίου 
Α. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΑΠΑΝΤΗΣIΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Έν Άθήναις τπ 3π ’Ιουνίου 1963 

ΠΡΟΣ
ΤΟΜ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙ. 
Ρ1ΣΜΟΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΗΛΩΝ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΕΙΣ ΦΙΛΟΘΕΗΝ
Κύριε Πρόεδρε,

Συστημένη έπι,στολή οας ΰπ’ άριθ.

lAMAHMWHHmWHHAAV
λεϊ δ ι και ολογη,μένα ς υπόνοιας, 
αί έπεΐαι έπιβάλλεται νά έκλεί- 
ψουν.

ΣΕ ΙΕΙ NTPEHSIITil!!..
Μεταξύ τών... σοβαρών... οίχο- 

νομιών, αί όποΐαι έπεβλήιθησαν 
είναι καί ή άίφαίρεσις τών ττρο 
σοψίοα-ν (πετσετών) αί όποΐαι έ- 
χρηοιμοποιουντο είς τά λουτρά 
τής Γρο,ττεζης. Καί λουτρά, ώς 
αντ ί λ αμ β ά νετ α ι πά ς τις εκ α μ αν 
και κάμουν έκείΆοι που στερουν- 
ται στό σπίτι τους. Κι’ ούτοΐ εί
ναι οί πτωχότεροι συνάδελφοι. 
Γίοιός δμω; θα τό καταλάβη 
οστό τό πράγμα; «(0 χορτάτος 
δεν πιστεύει τόν νηστικό». ’Έτσι 
καί οί διατάξαντες τήν άψαίρε- 
σιν τών προσόψιων, έπειδή οί 
ίδιοι έξησφάλισαν ευμάρειαν, 
πώς είναι δυνατόν νά νοιώσουν 
τήν δυστυχίαν τών άλλων;

"Οταν έκατομιμύρτα διατπαθί- 
ζωνται είναι έντροπή νά λαμβά- 
νωνται τέτοια αψυχολόγητα μέ
τρα...

Πρωτ. 214)26.5.63.
Εις άατάντηοιν τής έν έπικεφαλίδι έ- 

ώπστοΛής Υμών σας γνωρίζαμε-ν τά ά- 
κόλουΌα:

Ο Προμηθευτικός Συνεταιρισμός ά- 
πειδέχθη μετά τήν δημιουργίαν τής νέ
ας πόλε ως Φιλοθέης (ής άπαντες οί 
τότε οίκισταί ήσαν μέλη του) δπως ί- 
δρύση αύτόθι 2 Πρατήρια Τροφίμων έ
πί τώ σκοπώ έξ υπηρέτησε ως μιας ση
μαντικής μερίδος συνεταίρων του, μο
λονότι ήτο έν γνώσει του γεγονότος ό
τι κά9ε έπέκτασις τών εργασιών του 
■είς τόν κλαδον Τροφίμων θά τοΰ ηυξ,α- 
ν-ε τό άνοιγμα όπερ άφηναν άπό τής 
ί-δρύσεως τοΰ Συνεταιρισμού τά Πρα 
τήρια Τροφίμων. ,

‘Αρνότερον ό Συνεταιρισμός παρη- 
τήθη τής έκμεταλλεύσεως τών Πρατη
ρίων Φιλοθέης άναλαβούσης τήν συνέ- 
χιοιν τής λειτοργίας τούτοτν τής ύφ* 
υ μών συσταθε ίση ς Α.Γ.Ε.Ε.Φ.

Διοπιστώσαντες όμως (ώς Α.Γ.Ε. 
Ε.Φ.) ότι ή περαιτέρω διατή.ρησις τής 
λειτουργίας τών έν Φιλοθέη Πρατηρί 
ων ήτο λίαν έπιζη,μία, ' έπεζητήσατε 
και πάλιν έν έτει 1961 όπως ό ήιμέτε. 
ρος Συνεταιρισμός άναλάβη τήν συνέ» 
χισιν τής λειτουργίας τών ύπό τής Α. 
Γ · Ε · Ε Φ. έγκαταλε ιπομένων έλλε ιιμα- 
τικών Πρατηρίων.

Ο Συνεταιρισμός άπεδέχθη μετά 
τάς επαίκολουθησάσας δ ιαπραγματεύ- 
σεις όπως σύ μόνον άναλάβη τήν συνέ- 
χισιν τής λειτουργίας τών Πρατηρίων, 
άλλά και τά ύπάρχοντα έν αύτοις εμ
πορεύματα ν’ άγοράση καί τέλος, τό 
■ππουδαιότερον, νά διατηρή.ση τό ύπό 
υής Α.Γ.Ε.Ε.Φ. προσληφθέν προσούπι^ 
κόν τών Πρατηρίων τούτων μέ Αποτέ
λεσμα υμείς μέν ν* απαλλαγή,τε τής 
καταβολής σηιμαντικών ποσών δΓ ά- 
ποζηιμιώσεις άς θά ικατεβάλλατε βάσι 
του Ν. 2112 ΐείς τό προσωπικόν τού
το έ.άν έλύατε τάς μετ' αύτοΰ συίμβά- 
σ.ις σας, ήν'ΐς δέ νά έπι βαρύ νθώιμεν 
ιμέ προσωπικόν ούχί απολύτως κα
τάλληλον καί (λόγω προσμετρήσεως 
τής παρ* ύμΐν ύπηρεσίας του ώς έάν 
αϋτη εΐχεν διανυθή παρ’ ήμΐν) μέ δυ- 
σαναλόγως πρός τήν άπόδοσίν του ύ- 

ψη,λόν μισθολόγιον.
Εύνόητον ότι Ιύπό τάς τοιαύτας συν- 

θήκας ούδεμία νΰξις έγένετο έικ μέ
ρους σας, ούτε άλλωστε ήτο νοητόν, 
π*pi καταβολής ένοιικίσυ ίύφ’ ήμών διά 
τά παραχωρούμενα Πρατήρια.

Πάντα ταΰτα σάς είναι βεβαίως 
γνωστά. Σάς ιειναι γνωστόν έπίσης ό
τι έν ετει 1951 ό Συνεταιρισμός ήτο 
είς πολύ άνθήροτέραν τής σημερινής 
κατάστασιν, μέ τήν συνοταιρικήν του 
μερίδα άκερα,ίαν και τήν ΰπαρξιν ά- 
ποθεματικών καί όμως τότε δέν έπε- 
ζητησατε τήν (καταβολήν ενοικίου.

Μετέπειτα βεβαίως ό Συνεταιρισμός 
μας περιήλθεν είς δυσχερή κατάστασιν 
ήτις έκτος τής ούχι χρηστής Δίοική- 
σεώς άου οφείλεται κατά σημαντικόν 
ποσοιστόν κάι είς λειτουργίαν πολλών 
Πρατηρίων Τροφίμων άτινα ώς πρσα- 
ναφέραμεν ύπή.ρξαν πάντοτε έλλειμμα- 
τικά.

Τό γεγονός τοΰτο δέν ιάποτελεΐ [δί
κην μας μόνον διαπίστωσιν, άλλά διε- 
πιστώθη καί ύπό τών διενεργησάντων 
τόν έλεγχον τοΰ Συνεταιρισμού μας 
συνεργείων τών 'Ορκωτών Λογιστών 
άτινα είς τάς έκθέσεις των συνέστη- 
σαν τον περιορισμόν τής δραστηριότη
τας τοΰ Συνεταιρισμού είς τόν κλάδον 
Τών Τροφίμων, ύπσδείξαντα όπως πε
ριορίσομε ν τήν λειτουργίαν τών Πρα
τηρίων λιανικής πωλήσεως Τροφίμων 
καί τήν δημιουργίαν μιάς άποθήκης 
βασικιιν ειδών Τροφίμων μέσω τής ό
ποιας νά γίνωνται διανομαί άπαξ τοΰ 
μηνάς.

Παρά ταΰτα ό Συνεταιρισμός έσυνέ- 
χισεν τήν λειτουργίαν τών Πρατηρίων 
Φιλοθέης μέχρι τής έποχής καθ’ ήν 
διά τήν έπανεγκατάστασιν τοΰ Πρα
τηρίου τοΰ κάτω Τσμέως είς τήν άνε- 
Υερθί'ΐσαν νέαν άγοράν μάς έζη,τήθη 
ή καταβολή ένοικίου και μάλιστα ύ-

Τ° Διοικ. Συμβουλιον της Ε. I τήν πραγματοποίησιν τό», κάτωθι 
ιΦ.Η. ,. ejreraagt ειδικήν συμφωνίαν δεκαημέρων εκδρομών. a% Κων- 

μ=· Τουριστικόν ’Οργανισμόν διά | σταντινούττολιν, ήτοι:

31
20
15

’Ιουλίου 1963
Αΰγούστου. 1963
Σεπτεμβρίου. 1963

1. Άπό 22 Ιουλίου εως
2. £ 10 Αΰγούστου »
3- » 5 Σεπτεμβρίου »
ΔΓ έκάστην εκδρομήν άτομα 33.
Δηλώσατε έγκαίρως συμμετοχή/ διά τήν έξασφάλιστν· θίσεως 
"Εξ-οδα συμμετοχής: Δρχ. 1.003. (Εϊσιτ. Πούλμαν μετ’ έπιστρα- 
Φής„ Διανυκτερεύσεις καί ηεναγήτεις).

Απογευματινοί περίπατοι γιά μπάνιο
Άλλά καί διά τούς μή διαθέτοντας 
τις 1.000 δρχ. ή τόν χρόνον ή τήν 
ιδιαιτέραν διάθεσιν δΓ έκδρομάς 
εξωτερικού καί θέλοντας νά χαραΰν 
τό- καλοκαίρι τους μέ άπογευμα- 
τινά φθηνά μπάνια, στις καλύτε
ρες άκρογιαλιές τής Αττικής προ 
σΦέρει η Ε.Φ. b.T. ειδικούς περιπά 
τους σύμφωνα μέ πρόγραμμα που 
θά γνωστοποιήται μέ ιδιαίτερη ά- 
•νακοίνωση.

Μέ τόν τρόπον αυτό θά έξυπη- 
ρετη,θοΰν όλοι οί συνάδελφοι πού 
ζητούν άλλοι μέν άναχώρηση μετά 
τήν εργασία, άλλοι δέ στις 5 τό 
άπόγευμα·.

Δια να διευκολυνθούν άκόμη πε
ρισσότερόν οΐ συνάδελφοι άπεφα- 
σίσθη όπως διατεθή, ανάλογο ποσό 
έκ τού Ταμείου τής Ε.Φ.Ε.Τ., γιά 
νά γίνη εις όλους ή τιμή συμμετο
χής προσιτή.

Τό άνωτέρω πρόγραμμα θά πρ« 
γματοποιήται έφ’ όσον ό άριθμός. 
συμμετοχής υπερβαίνει τά 25 ά
τομα κατά διαδρομήν. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ! — ΔΗΛΩΣΕΙΣ:

Είς τόν κ-, Άθαν. Ραγάζοι» 
(Κεντρικόν Κατάστημα — Τηλέφ^ 
339).

ΟΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 
ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Διά τά: μέλη τής περιφέρειας 
Πειραιώς ειδικό Πούλμαν άναχω- 
ρεϊ άπό τόν προ τής Πλατείας Ά
γιας Τδιάδος χώρον, ώταν 2.45’.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ! ΔΗΛΩΣΕΙΣ: 
Δίδαι "Ανία Βάσιλα (Τηλ. 474-
101 έο ωτ. 39).

ΣΗΜ.: Πρός διευκόλυνσιν τών 
κατοικούντων είς Αθήνας τό Πούλ 
μαν είς τήν έπιστροφήν μετά τήν 
διέλευσιν έκ Πειραιώς θά τερματί- 
ζη είς ’Αθήνας.

Τά μπάνια τής Ε.Φ.Ε.Τ. εΐ/αι γιά τούς συναδέλφους καί ι
δίως τούς νέους, μοναδική ευκαιρία γιά ξεκούραση, ψυχαγωγία 
καί άπόλαυση τής θάλασσας. Τό άνετο μπάνιο επαψε νά είναι 
προνόμιο τού ιδιοκτήτη 1. X.

Κατά τήν στιγμήίν τής συντάξεως τοϋ φύλλου, 
άνηγγέλθη ό θάνατος τοϋ Γεν. Γραμματέως τής 
Ένώσεως,

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΜΒΑΚΑ

έκ τών Ιδρυτικών μελών αύτής καί πολλά προσ- 
φέραντος είς τ,ήν ύπόθεσιν τοϋ ’Αθλητισμού είς 
τήν Εθνικήν Τράπεζαν, τήν ψυχαγωγίαν τών συν
αδέλφων καί τούς έν γένει σκοπούς τοϋ Σωμα
τείου.

Τό Δ. Σ. τής Ε.Φ.Ε.Τ., ό Σύλλογος καί ή «Τρα
πεζιτική» έκφράζουν είς τούς οικείους του τά θερ
μά των συλλυπητήρια. ι

τΐΈρόγκου. Συνεπεία τής άπαιτήσεώς 
οας ταώτης τό Διοικητικόν Συμβού- 
λίον τοΰ Συνεταιρισμού άπεφάσισιεν 
τήν διαικοπήν τής λειτουργίας και τών 
δύο Πρατηρίων Φιλοθέης.

=Ως δμως έγένοντο γνωσται αί προ 
θέσεις του αδται, έδέχθη πλείστας S- 
σας πιέσεις και ‘παρακλήσεις τόσον τοΰ 
ύμετέρου Συνεταιρισμού όσον και τής 
Κα ινότητος Φιλοθέης και πολλών με
μονωμένων Συνεταίρων του καί σεβα
στών φίλων περί συνεχισεως τής λει
τουργίας τοΰ Πρατηρίου τοΰ άνω Το- 
μύως.

Συνεπείς: τών πιέσεων και παρακλή- 
(Συνέχεχχ είς την 4ην σελίδα)

I ΠΑϋίΓίΒΤΗΣ 8. Μ8Ρ8Ϊ
; Διδάκτωρ τής Μαιευτικής 
: καί Γυναικολογίας έν τώ Πα- 
ΐ νεπιστημίφ Αθηνών τέως Έ- 
ϊπιμελητής Μαιευτηρίου «Μα- 
; ρίκα Ήλιάδη» ("Ελενας Βενι- 
■ ζέλου), οδός Άβέρωψ 3 (Μου- 
| σεΐον) —· Τηλέψ. 531.356, 
: 6 — 8 μ. μ. πλήν Σαββάτου.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΕΥ ΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΣΕ 15 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥΣ ΔΟΣΕΙΣ
Έπισκεπτόμενοι τό κατάστημά μας δύνασθε νά 

προμηθευθήτε εις τιμάς βιτρίνας:
ΩΡΟΛΟΓΙΑ (Χειρός, Τσέπης, Τοίχου, Εγερτηρί

ου, Κούκου, ’Ηλεκτρικά, κλπ.),
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ’Αρίστης τέχνης (Σταυροί, Βέ

ρες, Δακτυλίδια, Ταυτότητες, 
Βραχιόλια, Καρφίτσες, Κολιέ, 
Σκουλαρίκια, κλπ.).

ΔΓ ΑΓΟΡΑΝ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΕΚΠΤΩΣΙΣ 15%

Σ9Τ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & Σ'*
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ΝΕΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,

Καταστήσατε αποδοτικήν τήν ιδιότητά σας ώς με
λών τοϋ Συλλόγου διά τής μετ’ αύτοϋ συνεργασίας 
σας δι’ οίονδήποτε περί τήν έργασίαν άνακύπτον 
θέμα.

KOIHSNIKA

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

— Δη.μήτρης Κοροβέσης, Υ-
ΠΗΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ — Δ)ΟΙ 
‘ίΒζ.ΙΣ, Γιώτα Ευαγγελίου έκ 
Μώλου Λοκρίδος.

ΓΑΜΟΙ

Κων)τινος Γούλος κάτοικος 
Πειραιώς, Ευτυχία Ράπτη.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

•—- ‘0 συνάδ. κ. Πέτρος Θεοδώ
ρου (Κατ)τος Πειραιώς) άπέκτη- 
σεν άρρεν τέκνον.

^ Ο συνάδ. κ. Αλέξανδρος 
Δουβλίδης (Διοίκησις —. Βιομηχα 
νική Πίστις) άπέκτησε θήλυ τέ
κνον.

—■ Τό συναδελψ ικόν ζεύγος Γε- 
ωργίου καί Γεωργίας Αίλιανοΰ 
(Διοίκησις — Δικαστικόν) άπέ
κτησε δίδυμα θήλεα.

ΠΕΝΘΗ
I

Ζωή Ορθοδοξιάδου, μήτηρ τοΰ 
συνάδελφου κ. Νίκου ’Ορθοδοξιά
δου ^ (Ύπ)τος Πειραιώς) άπεβίω- 
οε τήν 17.6.63. Συλλι/πούμεθα.

ΜΕΧΡΙ 50% ΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

‘0 Προμηθευτικός Συνεταιρι
σμός θά παρέχη δΓ ολόκληρον το 
διάστημα άπό 1 — 20 Αϋγού- 
στου 1963, έκπτώσεις πρός τούς 
Συνεταίρους έκ τών άγορών ειδών 
τού Πρατηρίου Υφασμάτων κυ- 
μαινομένας άπό 15% έως 50% τής 
άξίας τών άγοραζσμένων ειδών.

Υπεύθυνος "Υλης

ΕΠΑΜΕΙΝ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ 

Φωτάκου 4 — Βεΐκου



Σάββατον 20 Ιουλίου 1963
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ

Σελϊς 3ιτ

ΤΟ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

ΑΙΠΡΟΤΑΙΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τό έκ των εκλογών τής 31ης 

Μαίου 1963 άναδειχθέν υπό τον 
κ. Ευάγγ. Μάκρη ν Διοικητικόν 
Συμβουλιον τοΰι Ταμείου Υγείας 
Προσωπικοί) Εθνικής Τραπεζης 
(ΤΥΠΕΤ) έπελήψθη αμέσως του 
’έργου του ως είχε Ίτρογραμματι 
σθή τούτο διά τής αϊτό 24.5.63 
προεκλογικής άνακοινώσεώς του.

Κατατόπισθεν ήδη επί τής ση
μερινής θέσεως τού ΤΥΠΕΤ καί 
των αναγκών οότοΟ έπελήψθη τής 
επιλύσεως τών καθ’ έκαστο: ζητη
μάτων, αναλόγως του1 επείγον 
τος καί τής σοβαρότητος τού
των.

Εν τώ συνόλω τωιν, πάντα τα

ΟΙ ΑΝΩΡΙΜΟΙ

10 HKilli ΜΙ 10 ΜΟΟΚΟΙΙ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας) 

λιεργεϊ «το διαιρεί καί βασίλευε» 
πού αποτελεί την ύπ’ άριθ. 1 (έ
να) επιδίωξίν της.

Ουδέποτε ϋπεστηρίξαμε ότι αΐ 
ηγεαίαι είναι ανεξέλεγκτοι, ού
τε ήτο δυνατόν νά ΰποστηρίξω- 
μεν τοιοΰτον τι. ’Αλλά, τά μέ
λη μι&ς όργανώισεως εις περίπτω 
αιν καθ’ ήν αί ήγεσίαι δεν έκπλη 
ροΰν τά καθηκονιά των. Εχουν αύ 
τά ταϋτα εν δικαίωμα καί καθή
κον συγχρόνως. Καί δικαίωμα μέν 
είναι νά ζητηθή ή σύγκληισις έχτά 
κτου Γεν, Συνελεύσεως τών μελών 
του οίουδήποτε Συλλόγου, καθή 
κον δε αυτών έπι βεβλημένο ν νά 
καταγγείλουν ειυίαρσώς την ηγε
σίαν των δι’ οίανδήποτε παρέκκλι 
σιν έκ τής ορθής — τής ΰγιοΰς 
—· συνδικαλιστικής γραμμής, εί
τε διά τήν έγκατάιλειψιν τώ/ ζη
τημάτων τής τάξεως είτε διά 
τήν μή ορθήν διεκδίκησίν των, άλ 
λά καί νά πειθαρχούν απόλυτο 
στη φωνή τής έκπροσωπήσεως 
όταν διαπιστώνουν -πώς οί αγώ
νες τους δεν έχουν άλλο σκοπό 
παρά μονάχα τό γενικό καλό, έγ- 
καταλε ίποντας τους πλαγίους 
δουλοπρεπικούς δρόμους καί τούς 
χαφιεδισμούς.

Αι πρωτοβάθμιοι οργανώσει ς 
(Σύλλογοι, Σωματεία) Εχουν αυ
τόν τον μηχανισμόν δημοκρατι
κής λειτουργίας. Έάν αυτόν τον 
είχε καί ή Γ.Σ.Ε.Ε. σαν άνώτα- 
τος οργανισμός 6ά εϊχομεν εν υ
γιές καί άκλόνητον κίνημα καί 
οχι πηγήν προσκυνήματος τής έρ 
γασίας καί τού Κρατικού έτσιθε- 
λισμοΰ, όχι πηγήν διασπά σεως 
τών συνδικάτων άπό τήν οποίαν 
καί προέρχονται.

Αυτή είναι ή υγιής τοποθέτη,- 
σις καί προβολή τών έχόντων 
στοιχειώδη σάνβικαίλιστικήν ώρι 
μότητα καί Οχι ή διάσπασις τών 
δυνάμεων, Ο ί ήγέται Ερχονται 
-και παρέρχονται έγκαταλείπον- 
τες τήν ιστορίαν των. Ούδείς 
είναι αναντικατάστατος, ή δέ δ ά 
βελτιωσεως καί ούχί χειροτερεύ 
σεως άντικατάστασίς των έπι6ε 
βλημένη.

Αλλωστε ή προσφορά υπηρε
σιών εις τήν ολότητα, πρέπει ν’ 
αποτελή ιδανικόν όλων τών έργα 
ζοιμέν-ων καί οί δυνάμενοι ν’ 
■οίποβώσιν ωφέλιμοι Εχουν καθή
κον νά λαβουν τήν θέσιν ταύτην, 
'έστω καί διά βραχύ διάστημα.

Ετσι θά δοθή ή ευκαιρία νά 
διαπιστώσουν τό πιστεύω μας 
-καί νά διακηρύξουν πώς αί δυ
νάμεις δταν διασπασθοΰν δυσκό 
λως ενοΰνται. Διότι ή έργοδο- 
τική πτέρυξ, ήτις αύτρ καλλιερ 
γεϊ καί επιθυμεί. Εχει τήν δύναμιν 
καί πα ντο ιοτρόπως προσπαθεί νά 
διατηρή τοιαύτας καταστάσεις, 
ϊνα παραμένη ανενόχλητος καί 
έπιβάλλη τάς αντιλήψεις της εις 
βάρος τών εργαζομένων.

Τήν χαράν όμως ταύτην ημείς 
τουλάχιστον εις ούδεμιάν περί- 
πτωσιν πρόκειται νά: τής προσ- 
φέρωμεν καί όχι μόνον θά κατα 
πολεμησωμεν πάραιν διασπαστι
κήν τάσιν, άλλα καί θά, συνεχίσω 
μεν καθ’ όν χρόνον ή τάξις θά έ- 
ΧΠ Εμπιστευμένα εις χεϊρας μας 
τά δίκαιά της, με άκλόνητον πί- 
στιν την προσπάθειαν ένώσεως 
όλου τεΰ Προσωπικού τής Τραπέ- 
ζης, ^ ϊνα τούτο ώς εις άνθρω
πος αγω'νισθή διά τήν βελτίωσιν 
τής σημερινής δεινής θέσεώς του.

Ας φροντίσουν λοιπόν όλρι 
οί συνάδελφοι καί μαζί τους κά
θε εργαζόμενος νά πάρουν την 
-σωστή θέση τους στό συνδικάτο 
τους καί νά πειθαρχούν στη φω 
νή του, οπότε θά είναι απολύ
τως βέβαιοι ότι ή όψις τών1 πρα 
γιμάτων θά πάιρη ριζική μεταβο 
λή, γιατί ή δύναμίς των θά κα- 
ταστή σεβαστή άπόι τούς έργοδό 
τας. ' Αλλως όδηγούμεθα στον 
απαράδεκτα ραγιαδισμό καί πρώ
τοι ραγιάδες θά είναι Εκείνοι,

•οί ανώριμοι, οί όποιοι δέν έξετίμη 
ίμησαν καλώς τά δικαίωμά των καί 
πό καθήκον των.

ζητήματα τού Ταμείου έτέθησαν 
ΰπό μελέτην, όπου1 δέ παρίστα- 
ται ανάγκη συνιστώνται έπιτρο 
παί, αΐτινες μετ’ Επεξεργασίαν 
θ« είσηγηιθώσιν εις τό Δ.Σ. πε 
ρί τώ ληπτέων ' μέτρων.

Διά τήν καλλιτέραν προώθησε ν 
των ζητημάτων, τό Δ.Σ. έπιθυ- 
μεί τήν Δημοσίςι έμφάνισιν τού
των μέσψ τής «Τραπεζιτικής», ή- 
τις ευχαρίστως έτέθή εις τήν 
διάθεσιν τού ΤΥΠΕΤ. Τό Δ. Σ. 
τηστεύει ότι τούτο αποτελεί κα 
βήκαν τών δι αχεί ρ ιζομένων ένα 
τόσον σοβαρόν τομέα τών έ.ν τή 
Τραπέζη εργαζομένων και συντα 
ξιούχων, συντελεί δέ παραλλή- 
λως είς τήν έξεύρεσιν τών κα- 
τ άλλη λ στ έρ ο» ν μεθόδων έπι λύσε 
ως τών προβλημάτων τού Ταμείου 
καί βελτιωσεως τής έν γένει ά- 
σψαλίσεως καί περιθάλψεως τών 
Μελών του.

Διά τον αώτόν σκοπτόν τό ΤΥ
ΠΕΤ θά εγκαινίαση έπίσης τρό
μον άμεσου έπι κοινωνίας μετά 
τών Μελών του, μέσω συσταθησο- 
μένης έπιτροττής, προς ήν έγγρά 
ψως νά άπευ3ύνωνται τό Μέλη 
διά τήν διατύπωσιν παραπόνων, 
συστάσεων ή καί γνωμών έπΐ άτο 
μικών των η γενικωτέρων ζητη- 
υάτων.

Η τοιαύτη έπικοινωνία άποτε 
λεΐ σημαντικόν παράγοντα καλής 
Διοικήσεως, διαρκούς έπαγρυ- 
πνησεως καί παρακολουθήσεως 
τών θεμάτων άνανεώσεως καί έξειυ 
ρέσεως τών κατοΛληλοτέρων καί 
λ υσ ιτ ε λ εστ έρ ω ν μ εθ όδ ω ν δ ι ο ι κή σε 
ως καί όργανώσεως τού Ταμείου 
καί τής περιθάλψεως τών ήσψαλι- 
σμένων.

Οντω τό Δ.Σ. αφ3 ενός μέν θά 
δύναται νά έκτιμήση άντ ι κει με- 
νικώς τό μετράν τών προσπαθει
ών του, τών ικανοτήτων καί άδυ- 
ναμιών το·υ περί τήν άντιμετώπι 
σιν τών προβλημάτων τού Ταμεί
ου καί τον διαρκή- έκσυγχρονισμόν 
τών έψαρμοζομενών μεθόδων είς 
πάντα τομέα δραστηριατητός του, 
αψ ετέρου- δέ ν3 αντιμετώπιση 
πάντα κίνδυνον άποτελματώσεως 
τών θεμάτων είς τήν ρουτίναν 
μιάς καθιερωμένης κινήσεως τών 
οιωνδήποτε οργάνων τού Ταμεί- 
ου, ώς συνέβη είς τό παρελθόν1, 
με τάς τόσον δυσμενείς έπιτττώ 
σεις έπί τής περιθάλψεως τών 
μελών, τών συμφερόντων τούτων 
καί τού Ταμείου.

Ο ολίγος χρόνος μέχρι τής 
δηιμοσιεύσεω-ς τού παρόντος φύλ
λου τής «Τραπεζιτικής» δέν πα- 
ρέσχε τήν ευχέρειαν παραθέσε 
ως πληρών καί συγκεκριμένων 
στοιχείων περί τής δράστηριότη 
τος^ τού ΤΥΠΕΤ άπό τής 1ης 3Ι
ουνίου καί έντεΰθεν, δι3 ό καί θά 
περιορισθώμεν εις τήν δι5 ολίγων 
ενημέρωσιν τών Μελών έπί τινων 
ενεργειών τού Δ.Σ. αΐτινες έξε- 
δηλ ώθησαν ήδη.

Διά τής από 3.7.1963 άνακοι 
νώσεως έξηγγέλθήσαν μέτρα έπί 
τής φαρμακευτικής περιθάλψεως 
τών μελών, ής ή δαπάνη κατ’ έτος 
είναι τής τάξεως τών 5.000.000 
δραχμών. Τό θέμα τούτο άπησχό 
λη,σεν αμέσως καί σοβαρώς τό 
Δ.Σ., τό όπεΐ:ν συνεκέντρωσιν 
πληροφορίας ότι αί δυνατότητες 
καλλίτερων όρων συνεργασίας 
μετά τών Φαρμακευτικών Έπιχει

ΙΙΕΦΜΟί ί ΟΕΟΕΙΤϊί
’Ιατρός Μικροβιολόγος

Συμβεβλημένος μέ τό Τ.Υ. 

Π.Ε.Τ. καί τό Ταμεΐον Υγεί

ας Προσωττικού Τροατέζης ’Α

θηνών — Καττοδιστρίου 18 
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ί Ρήσεων δέν είχον έξαντληθή, δο 
θέντος ότι ετερα Ταμεία άπό 
μακροτάτου χρόνοι/ είχαν δήμιο up 
γήσει σχετικώς μεγαλύτερα περί 
θώρια.

Έπίσης έκ τής έρεύνης στοι
χείων τής υπηρεσίας προέκυψαν 
υπόνοιαι ότι, μιίκρός ευτυχώς 
αριθμός κακών μελών τού ΤΥ
ΠΕΤ, έξεμιεταλλεύετο, έπί μεγί
στη οικονομική ζημία τού ΤΥΠΕΤ, 
τας αδυναμίας τού ίσχύοντος συ
στήματος.

Εν προκειμένω έλήφθη ή άπόφα- 
σις ελέγχου τών έκδιδοιμένων 
συνταγών διά συγκεντρώσεώς των 
εις τό ΤΥΠΕΤ, έκ τούτου δέ προ- 
εκυψεν αμέσως ή δυνοοτότης κα
τα 10% μειώσεως τής έπιβαρύν 
σεως τού μέλους, ήτοι άπό 25% 
είς ποσοστόν 15%.

Είναι οφθαλμοφανές ότι ή προ 
κύψασα ώψελεια είναι σημα/τι- 
κωτάτη, ή περιφρούρησις δέ τών 
έπιτευχθέντωιν αποτελεσμάτων, δέ
ον ν’ άποτελέση άντ ι,κείμενον ίδι 
αι τέρας φροντίδας τών Μελών 
τού ΤΥΠΕΤ, εί'μεθα, δέ βέβαιοι 
ότι συντομως εις τήν συγκεικριμέ 
νην περίπτωσιν ή άσφάλισις ύά 
λαβή ολοκληρωτικήν μορφήν.

Πιστεύομεν ότι δυσχέρειαι τι- 
νες α ί όποΐαι θά παρουσ ι αισθώσ ι ν 
κατά τήν εφαρμογήν τών νέ
ων μέτρων φαρμακευτικής περί 
θάλψεως καί μέχρι ς έπιλύσεώς 
των διά τών διδαγμάτων τής έν 
τώ μεταξύ πείρας, 6ά γίνουν ά- 
νεκταί ύπό τών μελών, έιν τή πε- 
ποιθήσει ότι ούτω θά προσταΓ 
τεύσσυν τήν περιουσίαν τού ΤΥ
ΠΕΤ καί τό ατομικόν αύτών, οι
κονομικόν συμφέρον.

Την 8η,ν Ιουλίου έ.έ. ήρχισεν ή 
Α' Κατασκηνωτική περίοδος τού 
Εέροι/ς 1 963 καί ώς έκ τούτου- έκ 
τών πρώτων μελημάτων τού Δ.Σ. 
υπήρξεν ή όργάνωσις αύτής.

Από δεκαετίας λειτάυιργού- 
σαι ο:ι εν Διονύσω Εγκαταστά
σεις εύρέθησαν εχουσαι ανάγκην 
άντ ι κατασ τάοήωις: καί έπισίκευή ς 
πλειστών ειδών οικοσκευής, άτι- 
να είχον φθαρεί εις σηιμείον μή 
έπιτρέπον περαιτέρω χρησιμο- 
ποίησίν των.

Επίσης τό Κεντρικόν Κτιρίου 
τής κατασκηνώσεως Ενθα τά μα
γειρεία, γραφεία, κλπ., χώροι, εΐ- 
χεν απόλυτον ανάγκην μέτρων 
σνντηρήσεως καί στοιχειώδους υ
γιεινής.

_ Ελήφθησαν αμέσως τά αναγ
καία μέτρα.

Άντ ι κατεστάθησαν διά και- 
ν - υ ρ ν ώ ν τά είδη μαγειρείου καί 
διανομής τών τροφών, έπεσκευά- 
σθησαν αί έγικατ «στάσεις τού 
(μαγειρείου καί ετεραι αλλαι, έ- 
γένετο γενικός έλαι οχρωιματτσμός 
καί ύδροχρωιματ ι σμός καί έλήφθη- 
σαν διάφορα μέτρα συντηιρήσε- 
ως καί υγιεινής. ’Εμφανής καθί
σταται είς τόν έπισκέπτην ή έ- 
πελθεύσα μεταβολή, ήτις θά συν
τέλεση είς τήν1 άνανέωσιν καί εκ
συγχρονισμόν τών έγκαταστάσε 

ν τήν έπί νέων1 βάσεων όργάνω 
σιν καί λειτουργίαν τής καιτα- 
σκηνώσεως, προσπάθεια, ή οποία 
θα συιμπληρωθή τό1' επόμενον1 
χρόνον πλέον.

Επίσης είς τό ζήτημα τής 
τροφοδοσίας έκρίθη άναγκαίον νά 
γίνουν ώρισμέναι έπί τά βελτ ί ω 
μεταβολαί, πέραν τών ύπό τού

ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΠΟΝΗΡΙΜΣ ■
’Ιατρός Παθολόγος 

Τεχς Υποδιευθυντής τού · 
Παθολογικού Τμήμοπος καί J 
Διευθυντής τού Καρδιολογι- ι 
κού Τμήματος τού Έλληνι- J 
κοΰ Νοσοκομείου Καΐρου. a 
Πατησίων 63 Τηλ. 836.850 J 

"Ωραι έπισκέψεως ι 
1 2 - 1 π.μ. καί 5-8 μ.μ. ■

προηγουμένου Δ. Σ. έφαρ-μοσθει- 
σών μεθόδων καί μέτρων.

Η Διεύθυνσις τής Κατασκηνώ 
σεως λαμβάνει ήδη Εκτακτα μέ
τρα ώστε ή τροφοδοσία νά περί 
λάβη άφθονον καί άρίστης ποιότη 
τος τροφήν άνευ όμως οίασδήποτε 
σπατάλης. Ένεπλουτίσθη έπίσης 
ή βιβλιοθήκη τής κατασκηνώσε
ως διά πολλών νέων βιβλίων, δα- 
πάνα^ς τού Ταμείου έξ ών 50 έκ 
δωρεάς τού Συλλόγου τών 'Υπαλ 
λήλων ’Εθνικής Τραπέζης. Επί
σης προς έξυπηρέτησιν τών Επι
σκεπτών δτεμορφώθη καταλλήλως 
ό αμέσως μετά τήν κυρίαν εΐσο 
δον χώρος.

Τά μέλη τού ΤΥΠΕΤ, κατά τό 
καθο ρι σθη σόμενσν έπισκεπτήριον 
τής κατασκηνώσεως, θά Εχουν τήν 
ευκαιρίαν νά διαπιστώσουν τάς 
μεταβολάς είς τήν κατασκήνωσιν, 
ήτις αποτελεί τή,ν καλλιτέραν 
προσφοράν ϋγείας καί μέσον δια- 
παιδαγωγήσεως τών τέκνων τών! 
ήσφαλισμένων.

Επίσης πληροφοροΰιμεν τά 
Μέλη ότι λίαν συντόμως θέλει 
έκπονηθή νέος κανονισμός τού 
ΤΥΠΕΤ λαιμβανομένου ύπ’ όψιν 
και τού σχεδίου τού έκπονηθέν 
τος ύπό τού όατελθόντος Δ.Σ., 
καθ όσον αί διατάιξεις τού ισχύ 
οντος τοιούτου άπό πολλών Ετών 
δέν Ικανοποιούν τάς έκ τών πρα
γμάτων προκυψάσας άνάγκας 
τού Ταμείου καί τών Μελών,

Σ χετ ι κώς θέλομεν έπανέλθηι 
είς έτέραν Εκδοσιν τής «Τραπε- 
ζιτικπε».
επανενεγραφηςαν

ΟΙ «ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ»
‘Η Διοίκησις τού ΤΥΠΕΤ είς 

τήν συνεδρίασίν της τής 2.7.63 
έπανενέγραψε τούς προ διετίας ΰ
πό τής προκατόχου Δ)σεως δια- 
γραφέντας συναδέλφους οί όποΐ 
οι άιτσμακρυθέντες έπί Ήλιάσκου 
δέν Ετυχον συντάξεως.
Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Τήν νέαν Διοίκησιν τού Τ.Υ.Π. 
Ε.Τ. εις αλλεπαλλήλους συνεδρι 
όισεις άπησχόλησεν ή ριζική άνα- 
θεώρησις τής διαδικασίας ν ο ρ η 
γη σεως ιατρικών συνταγών καί ό 
τρόπος τής προμήθειας έκ μέ
ρους τών μελών, τών φαρμάκων.
Εν τή προσπαθείς της ή Διοίκη 

σις όπως έξεύρη Εφικτόν τρό
πον, έξυπηρετούντα π ρ ω τ ί- 
στως τά μέλη καί δια 
σφαλ ίζοντα παραλλήλως τά συμ
φέροντα τού Ταμείου, προήλθεν 
είς τήν άπόφασιν όπως μ ε ι ώ- 
σ η κατά 10% τήν συμμετοχήν 
τών μελών τού ΚΕΝΤΡΟΥ καί τών 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ έπί τής αξίας τών 
φαρμάκων, ήτοι άπό 25% είς 
15% από 8.7.63 καί ύπό τούς α
κολούθους όρους:

1) "Απασαι αί συνταγαί, θά 
προσκομ ιζωνται τού λοιπού προς 
θεώρησιν καί έκτέλεσιν, είς τήν 
Υπηρεσίαν Φαρμακείων τού ΤΥ

ΠΕΤ ή είς τά κάτωθι ’Ιατρεία 
αυτού:
α) Κατ)τος Σταδίου 38 — τηλ 

220.626.
6.1 Κατ)τος Πλ. Μητροπόλεως. 
γ.ι Κατ.τος Πειραιώς (Λεωφ. Άν 

τιστάσεως) τηλ. 474.101.
Διά τάς ’Επαρχίας θά λά

βουν οδηγίας οί κατά τίπους Εκ
πρόσωποι τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ή οί Δι- 
ευθυνταί τών Ύποκ)των προς 
ους θά άπευιίύνωνται οί ένδαφερό 
μενοι.

2) Συνταγαί, αΐτινες θά 
εχωσιν ένΙ-πογράφως παρά ι
ατρού χαρακτηρισθή, ώς ΕΠΕί- 
ΓΟΥΣΑΙ θά Εκτελώ νται άπό 
τά πλησιέστερα είς τάς κατοικί

(Συνέχεια είς την 4ην σελίδα)

ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ 
ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

Oi έπόπται εργασίας, αΐ δικαστικοί άρχαι, 
ή Τράπεζα καί πρό πάντων οί συνάδελφοι

Ιό περιβόητον ζήτημα τής τη- 
οήσεως τής Εργατικής νομοθεσίας 
και συγκεκριμένως ώς προς τό ώ- 
Ράριον καί τάς άδειας δέν παίρνει 
δυστυχώς ποτέ τέλος, διότι, ύπό 
τάς οημερινάς Έλληνικάς συνθή- 
κας, ή καταιστρατήγησις ενός κα- 
θιεοωμενου νομικού κανόνος ό ό
ποιος καλύπτει καί προστατεύει 
ενον ηθικόν θεσμόν πάντοτε καπα- 
στροττηγεΤται άπό τους ισχυρούς, 
ci όποιοι, είς τήν άσυγκράττητον 
ορμήν τής αδηφαγίας των, φορούν 
την προσωπίδα τού νομιμόφρονος 
ενώ συγχρόνως αί ρυπαραί των 
χεΐρες έκτελούν τάς έντολάς τής 
σκοτεινής καί σατανικής σκέψεώς 
των. Ή δύναμις δέ τών άνηθίκων 
τούτων τάσεων των πιέζει, λυγίζει 
και Εξουδετερώνει πολλάκις τήν 
ηθικήν αντίστασιν τών αρμοδίων 
οργάνων αι δε συνθήκαι αοράτου 
βίας εξανδραποδίζουν τά θύματα 
τής όλης αυτής όζούσης ύποθέσε- 
ω ς.

Παραθέτομεν τρία περιστατικά 
και έκφράζομεν έν συνεχείςι ώρι- 
σμενας γνώμας, αί όποΐαι, έάν 
εΰρουν άπήχησιν, νομίζομεν ότι θά 
Επιφέρουν αρκούντως αισθητά α
ποτελέσματα, πτυχάς φωτός είς 
τό σκότος τού έτσιθελισμοΰ καί 
αισθήματα ίκανοποιήσεως διά τάς 
καθαράς συνειδήσεις.

^ ΠΡΩΤΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ :
Γό κείμενον τού ύπ’ άριθ. 542) 
20.6.63 Εγγράφου τοΰ Επόπτου 
Εργασίας Κορίνθου προς τόν Σύλ 
λογον, τό όποιον έχει ώς ακολού
θως:

ΒΒι ι

Σννά όεήψοι
Στέλνετε τήν συνεργασία σας στην

"ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ"
Κάθε γνώμη, κάθε ζήτημά σας 

| ζωντανεύει άπ* τις στήλες μας
/VVVVV'VWVWWVVWWWWVWWWVWWWAV»W*WW*W\WVAV<

MUIKOI Hill
Οίτης καί 25 Μαρτίου — 

Παλ. Ψυχικόν 
Ολες οί μητέρες πού Εχουν 

μικρά παιδιά, μπορούν, κατά 
τό χρόνο τής δουλειάς των νά 
τά έμπιστευθούν στον Παιδι
κό Σταθμό που παρέχει σύγ 
χρονα μέσα άνετου διαμονής 
των.

Διά περισσοτέρας πληρο
φορίας άποτε ίνεσθε είς τήν 
Διεύθυνσιν τηλέφωνα: 522.455 
καί 675.960 ώρα 5 - 6.30 μ. 
μ., καί 8.30' Εως 9.30 μ.μ.

;»W*%*AV\WW\V\\AV%AVWVWWVW\WWWWVV\VW*VAAWW\\V

ί ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Φυσικών και Μαθηματικών 

Παραδίδει
ό ειδικευμένος είς τήν παιδαγωγική 

ΦΥΣΙΚΟΣ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
Τηλέφ, 234.543

; ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΙ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ—

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
ι
I Συνεργάτης Νοσοκαμείου 
ί Ελλην. ’Ερυθρού Σταυρού 

Συμβεβλημένος μετά τών Τα
μείων Υγείας τών Τραπεζών: 
Εθνικής — Αθηνών — Ελ
λάδος, Εμπορικής & Αγροτι
κής Μ. Ασίας 1 καί Ξενείας 

’Αμπελόκηποι
τΩραι: 12-2 μ.μ. καί 5-8 μ.μ. 

Τηλ. 662.978

Έπη τής ύπ’ άριθ. 61) 17.6.63 
αναφοράς υμών, γνωρίζοιμεν ΰμϊν 
τά κάτωθι ινα εχητε ύπ’ όψιν:

Πράγματι παραβιάζεται τό ώ- 
ραριον εργασίας είς τό ενταύ
θα υποκατάστημα τής Ε.Τ.Ε. 
Βάσιμος ή πληροφορία σας ώς 
προς το σημεΐον αύτό. ’Εκείνο 
σμως που δέν ήθέλησαν νά σάς 
ενημερώσουν οί πληροφοριοδόται 
σας ητο ή θέσις τήν όπσίαν έλα- 
βον οι, πιθανόν παραπτονούμενοι, 
υπάλληλοι τού έν λόγψ Τραπέζι 
κοΰ Ύπακ)τος, Εναντι τής Ύπη 
ρεσίας ‘Ημών καί τού Ποινικού 
Δικαστηρίου.

Τήν 17.6.63, ήτοι τήν αυτήν η
μερομηνίαν ην φέρει καί ή προ 
μνησθεισα αναφορά υμών, ε(ς 
τοη ένταΰθα Μονομελές Πλημ) 
κείον εξεδικάσθησαν ποινικοί μη 
νύσει^ς κατά τών υπευθύνων τών 
ένταΰθα ύποκοτταστημάτων τών 
Τραπεζών, διά παραβάσεις τής ερ
γατικής νομοθεσίας, μεταξύ τών 
όποιων καί τρεις τού Ύποκ)τος 
Ε.Τ.Ε. Κορίνθου, ήτοι μία διά 
μή χορήγη,σιν άδειων είς ύπαλ- 
λήλους κατά τό Ετος 1962 καί 
δύο διά παράβασιν τών ωρών ή- 
μερησίας Εργασίας κατά τήν 30ην 
4. καί τήν 7ην 5. έ Ε.

Κατά τήν ώραν τής έκδικάσε- 
«ς προσήλθον οί υπάλληλοι τοΰ 
Ενταύθα ύποκ)τος τής ΕΤΕ. ώς 
μάρτυρες ύπερασπίσεως καί κα 
τεθεσαν, οί μέν ενδιαφερόμενοι 
διά την ύπόθεσιν τών άδειων, 
οτι ουτοι μόνοι των συνεφώνη 
σαν νά λάβουν τήν άδειαν τοΰ Ε
τους 1962 Εντός τού Ετους 1963 
καί ότι δέν έδέχθησαν τάς άπο- 
δοχάς τής αδείας προσηυξημέ- 
νας κατα 100%, οί δε διά τάς υ
ποθέσεις παραβάσεως τών ώρών 
εργασίας, ότι εις τήν ώραν τοΰ 
παρ’ ημών γενομένου έλεγχουν, έ- 
ξετέλουν εργασίαν, όχι τής Τρα- 
πόζης, αλλά τής ’Επιτροπής 
Προ ι κοδοτησεω ς καί ότι ουδέπο
τε παρεβιάσθη τό ώράρισν έργαί
σιας.

Κατόπιν τών ανωτέρω ψευδών 
καταθέσεων, νομίζομεν ότι π'α- 
ρείλκεν ή προς ήμάς διαμαρτυρία 
καί πληροφορήσατε τους ύπαλλή 
λους τοΰ έν λόγω Τραπεζικού Ύ- 
ποκ,ΐτος ότι δέν ύποβάλλομεν κατ’ 
αυτήν μήνυσιν διά ψευδορκίαν.

Βέβαια ως προς τό γεγονός 
τής παραβ ιάσεως τής εργατικής 
νομοθεσίας τό έγγραφον δέν λέγει 
T\J° νέον. Ή Διοίκησις τής Τρα- 
πέζης ηθικός αύτουργός καί έμ- 
πνευστής — ας έκδίδη εγκυκλί
ους διά τό θεαθήναι — καί τά βα- 
σιλικώτερα τού βασιλέως όργανά 
της, διευθύνταί καί σατραπίσκοι 
προϊστάμενοι (όσοι τοΰ είδους), 
πάντοτε θα περιλαμβάνουν είς 
τά ιδεώδη των τήν καταπίεσιν τών 
κατωτέρων των προς ίδιάν των ό-

ΥΦΗΓΗΤΗΣ

ΜΙΜΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
I ατρός - Παθολόγος 

Πατησίων 52 
Τηλεψ. 834.994

φελος. Όσον αφορά δέ τήν στά
σιν τών καταπιεζομένων συναδέλ
φων είναι καί σΰτή συνήθως έκδή- 
λωσις καί συνήθεια τού απροστά
τευτου, τού ανίσχυρου, τοΰ εύρι- 
σκομένου ύπό τήν συνεχή έξάρτη- 
σιν εκείνου ό όποιος κρατεί στην 
σκρη τής πέννας του τήν περαιτέ
ρω τύχην του, καί συνεπώς δέν θά 
βοηθήση ό καταπιεζόμενος τόν φο 
οεα. τοΰ νόμου τόν προστάτη τοΰ 
πραγματικού του συμφέροντος μέ 
ιόν όποιον ή μόνη του έπαφή είναι 
αϋτή αΰτη ή στιγμή τού ελέγ
χου. Φυσικά υπάρχει απόστασις 
ίπό τήν θέσιν ταύτην πληττομένου 
συναδέλφου μέχρι τής συμπεριφο
ράς τών συναδέλφων τής Κορίνθου 
περί τών οποίων θά άνοψερθώμεν 
έν κατακλείδι τού παρόντος.

Είναι δυσχερές πράγματι τά 
εργον τού ’Επόπτου ’Εργασίας, 
περιπτώσεις δέ ώς ή ανωτέρω ά- 
ποκσρδιώνουν τόν εχοντα εφεσιν 
τής φιλότιμου έκτελέσεως τού κα
θήκοντος του. ’Επειδή όμως ή έκ- 
τελεσις τοΰ καθήκοντος δέν είναι 
πάντοτε ακώλυτος, τουναντίον, ό
σον ύψηλότερον είναι τό καθήκον 
τόσον δυσχερέστερα είναι ή έκτέ- 
λεσίς του, ό εύσυνείδητος ψορεύς 
τού καθήκοντος τούτου θά προ- 
σπαθήση νά έξεύρη τους τρόπους 
εκείνους οί όποιοι θά οδηγήσουν 
είς τήν έπιτυχίαν τό άνοΛηφθεν. 
υπ αυτού έργον. Είς αύτήν τήν 
λοσιν συντελούν τά συνδικαλιστι
κά όργανα τα όποια προσφέρουν 
την συνεργασίαν των εις τούς Έ- 
ποπτας ’Εργασίας. Ούτοι θά εδ
ρουν εις τούς συνδικαλιστικούς 
εκποοσώπους τούς ουσιωδέστε
ρους καί άκαταμαχήτους μάρτυρας 
ίνα οτηρίξωσι τήν κατηγορίαν των 
έπί πόσης παραβάσεως. Ό προο 
ρισμός καί τό άνεξάρτητον τού 
συνδικαλιστού άφ’ ένος θά εξου

δετερώνουν τήν φοβίαν, ή οποία 
είναι ή κυριωτέρα αιτία πτώσεως 
τού υπαλλήλου είς τό έσχατον έ- 
πίπεδον ηθικής ΰποστάσεως ώ
στε νά μετατρέπεται είς ψευδο
μάρτυρα καί θά ανατρέπουν τους 
αναληθείς ισχυρισμούς. Αί γνώ- 
σε^ς τού συνδικαλιστικού οργάνου 
έττΐ τός έργασίας τοΰ έργοδότου 
άφ’ ετέρου, θά άποκλείσουν ίσχυ 
ρισμοΰς περί τοΰ είδους έργασί
ας τό όποιον παρέχει ό είς μή 
εργασίμους^ ώρας εργαζόμενος ύ- 
παλληλος. Ό συνδικαλιστής τρα
πεζικός τουλάχιστον θά είναι είς 
θέσιν νά γνωρίζη αν τό χαρτί που 
συμπληρώνει ό συνάδελφός του α
φορά υπηρεσιακήν ή ιδιωτικήν άλ- 
ληλογραφ ι αν και θά εχη τό θάρρος 
νά είπη ότι ή εργασία τής ’Επι
τροπής Προικοδοτήσεως είναι 
πράγματι Εργασία τής Τραπέζης.
Η συνεργασία αυτή τών συνδικα 

λιστικών οργανώσεων έχει προ- 
σφερθή τόσον είς τήν Κεντρικήν 
Υπηρεσίαν Έπιθεωρήσεως τοΰ Ύ 
πουργείου ’Εργασίας όσον καί είς 
τάς περίφερε ιοκάς Επιθεωρήσεις 
καί άναμένομεν σνταπόκρισιν.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ Π Ε Ρ I Σ Τ Α
Τ! ΚΟΝ: Είς πρόσφατον άπόφα- 
σιν Πρωτοδικείου ’Επαρχιακής πό 
λεως, είσηγήσει τοΰ εΐσαγγελέως 
άπηλλάγησαν οί μηνυθέντες παρά 
τού επόπτου εργασίας έπί παρα- 
βάσει ωραρίου διευθυνταί καί υ
πάλληλοι τοΰ εκεί υποκαταστήμα
τος κατόπιν μαρτυρίας τών ιδίων 
τών κατηγορουμένων, ότι κατ’ ά- 
νάγκην κατά τήν ημέραν διενερ- 
γείας τοΰ ελέγχου προσήλθον είς 
τάς έργασίας των λόγψ γενομέ- 
νης κατά τήν ή μέραν εκείνην τα
κτικής έπιθεωρήσεως τών Εργα
σιών τοΰ Υποκαταστήματος πα
ρά τής κεντρικής ύπη ρεσίας. Μή 
ύπάρχοντος Ετέρου μάρτυρας νά 
βεβαίωση τό έάν ή διενέργεια έ
πιθεωρήσεως Επιτρέπει τήν πα
ραβ ίασιν τοΰ ωραρίου καί τό ότι 
ή παραβίασις έγένετο, ώς πρά
γματι εις τό έν λόγφ ύποκατά- 
στημα συνέβαινε καί συμβαίνει, 
κατά σύστημα, ασφαλώς ή γνώ
μη τών δικαστών θά ήτο άλλη 
διότι, τά διαμορφουντα ταύτην 
πραγματικά δεδομένα θά μετοβάλ 
λοντο. Φυσικά έν προκειμένω παίζει 
μεγάλον ρόλον ή κρίσις τοΰ δικα- 
στοΟ, ήτις Εχει περιθώριο/ κινήσε- 
ως πολύ πέραν τών μαρτυρ ικών κα 
ταθέσεων. Ούτω πέρυσι, ό Πρωτοδί 
κης ’Αθηνών άπέρριψε τάς μαρτυ
ρίας τών υπαλλήλων ’Αθηναϊκού 
υποκαταστήματος τής Ίονικής - 
Λαϊκής Τραπέζης, περί εκούσιας 
προσελεύσεώς των κλπ. θεωρήσας 
ταύτας ώς μή δινταποκρινομένας . 
είς τήν πραγματικήν των βούληση, 
εφ’ όσον ούτοι, λόγω τής σχέσε- 
ως εξαρτήσεως πρός τήν Τράπε
ζαν καί τόν κατηγορούμενον πα
ραβάτην - διευθυντήν τοΰ υποκα
ταστήματος, ήτο αδύνατον νά εΐ- 
πουν άλλο τι.

Καί έκ τής περιπτώσεως αύτής 
(Συνέχεια είς τήν 4ην σελ'δα)



Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΒΙΑΙΑΣ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ

ΥΓΙΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ
ΠΑΡΕΑΚΥΣΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡ0Σ0ΠΙΚ0Υ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας)

ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΠΗΝΤΗΣΒΝ 
Ο κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Α) Έ π έ λ u σ ε:
Τό ζήτημα τής αύξήσεως τοΰ 

επιδόματος πληροφοριοληπτών 
Θεσσαλονίκης.
Β)Άπεδέχθη νά επι
λυθούν:
1. Τό ζήτημα τού Λογ)σμοΰ 

Προικαδοτήσεως, άφοΰ λάβη την 
σχετικήν άναλαγιστικήν μελέτην, 
τής όποιας έζήτησε τήν άμεσον 
υποβολήν, ϊνα ένημερωθή έπϊ τού 
ΰψαυς τής έπιβαρύνσεως τής 
Τ ραπέζης.

2. Διά ήδη υπαλλήλους,, οΐτι- 
νες προέρχονται έκ τού Κλάδου 
των Κλητήρων, άναγνώρισις, ώς 
ύπηρεσίας υπαλλήλου, χρόνου 
καθ’ ον ούτοι, Κλητήρες οντες, έ- 
ξετέλουν έργασίαν υπαλλήλου1, 
άφοΰ προηγουμένως έξευρεθή πό
σοι εμπίπτουν είς τήν έν λόγψ 
περίπτωσιν.

3. Διά ήδη Κλητήρας, οΐτινες 
προέρχονται έκ προσληφθέντων 
μέ τήν ιδιότητα τού εργάτου, άνα 
γνώρισις, ώς ύπηρεσίας Κλητή
ρες, χρόνου καθ’ δν ούτοι ήσαν 
έν τή ύπηρεσία τής Τραπέζης ώς 
έγράται, αφού προηγουμένως έ
ξευρεθή πόσοι εμπίπτουν είς τήν 
έν λόγφ περίπτωσιν.
Γ) Σ υ ν ε σ χ έ τ ι σ ε μ έ τό

θέμα τροποπο ιήσ έ
ως τού ‘Οργανισμού, 
Τού· όποιου τ ό υπό 
τής ύπηρεσίας κ α- 
ταρτιζόμενον σχε
δίαν τ ρ ο π ο π ο* ε ή, σ ε- 
ω ν„ κ α τ ά δ ή λ ω σ ί ν τ ο u, 
θά τελείωση έντός 
11=2 μηνάς, τάκάτωθι:

1. Τό ζήτημα τής αύξήσεως 
των οργανικών θέσεων, έφ* δσον 
θά διαπιστωθή έκ των πραγμά
των ή ανάγκη τής τοιαύτης αύ
ξήσεως..

Ζ Τό ζήτημα τής συμμετοχής 
εκπροσώπων τών Συλλόγων είς 
τά Πειθαρχικά Συμβούλια, τάς 
Έπιτροπάς έλέγχου φύλλων ποι 
ότητος, κλπ.

3;. Τό ζήτημα τών προσωρινοτή 
των, αΐτινες έπεβλήθήσαν εις 
τούς οπτό τής συγχωνεύσεως και 
εντεύθεν προσληφθέντας ύπαλλή 
λους..

4. Το ζήτημα τής Επαναφοράς 
τής άνά διετίαν χορηγήσεως τών 
προσαυξήσεων είς τούς βαθμούς 
ΛογιστοΟ Α' και Ταμΐου Α' και 
άνω, Είσπράκτορος Α', Τεχνίτου 
Α' καί Κλητήρας Α'.

5„, Τό ζήτημα τού συνυπολογι- 
σμού τού χρόνου προϋπηρεσίας 
είς ετέρους ‘Οργανισμούς καί 
‘Επιχειρήσεις εις τον τοιοΰτον 
παρά: τή ύπηρεσία τής Τραπέζης,

διά τον καθορισμόν τού ποσοστού 
έπιδόματος πολυετούς υπηρε
σίας.

Διευκρινίζεται δτι ό συσχετι
σμός τών άνωι ζητημάτων μέ τό 
θέμα τής τροποποιήσεως τοΰ Όρ 
γανισμοΰ δέν σημαίνει καί απο
δοχήν ή υΐοθέτησιν τούτων έκ μέ
ρους τής Διοικήσεως τής Τρα- 
πέζης.
Δ) Δένάπέκρουσ εΧ» 
ά ρ χ ι κώ ς, ά λ λ’ έ δ έ χ θ η 
έν τελεί νά έπανα- 
συζητηθοΰν τά κά
τω θ ι:

1. Τό ζήτημα τών βασικών 
μισθών (έν συνδυασμώ μέ τάς 
προσαυξήσεις) τών Ύποτμηματαρ 
χών καί άνω·.

2. Τά ζήτημα τής σποσβέσεως 
τών Συλλογικών δανείων.
Ε) Έ δ ή λ ω σ ε ν δτι:

1. Κατόπιν τής έκφρασθέίσης 
γνώμης τών Εκπροσώπων τών 
Συλλόγων θά έρευνηθή, προς κα 
λυτέραν διασφάλισιν τής άντικει 
μενικότητος, ή πρότασις αύτών 
περί διατυπώσεως τής γνώμης 
έκαστου κριτοΰ είς χωριστόν δελ 
τίον ποιότητος καί ούχί, ώς μέ 
χρι τοΰδε γίνεται, είς έν καί τό 
αυτό δελτίον.

2. Οί άποτυχόν ε; είς τόν δια 
γωνισμόν μετατάξεως (τού Νο
εμβρίου 1962) Βοηθητικού Προ
σωπικού είς τόν Ταμιακόν Κλά 
δον είς έν μόνον μάθημα, θά έ- 
πανεξετασθοΰν μόνον είς τό μά
θημα τούτο.
ΣΤ) Δέν ά π ε δ έ χ θ η:

1,. Τό ζτημα τής καταβολής 
διαφοράς δι* αμοιβήν τών συνα
δέλφων τών έπαρχιών λόγω τοΰ 
διαφορετικού — ηύθήμένου ωρα
ρίου έργασίας των.

2. Τό ζήτημα τής δικαίας άνα 
κατανομής τών ασφαλίστρων είς 
απαν άδιακρίτως το Προσωπι
κόν τής Τραπέζης, επί τή βάσει 
καί κατά τόν λόγον τών μηνιαί
ων αποδοχών ένός έκαστου.

3. Τό ζήτημα τής χορηγησε- 
ως έπιδομάτων βαθμού καί έ- 
λεγκτού.

4. Τά ζήτημα τ_ΰ συνυπολογι- 
σμοΰ είς τά Δώρα Πάσχα καί 
Χριστουγέννων - Νέου "Ετους τών 
έπιδομάτων χειριστών καί χειρι- 
στριών.

ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

Έπανετέθη τό θέμα τής ΐκα- 
νοποιήσεως τού αιτήματος τών με
λών του τών ύπαγαμένων είς τόν 
Νόμον 1799 (Πολεμισταί Άλβαινί 
ας) ών ή προώθησις παρημποδίσθη 
διά τού Νόμου 2510. Καί τό θέ
μα τούτο ό κ. Σπηλιόπουλος εΐπεν 
δτι θά το έρευνήση.

ΙΟ ΠΙΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Τ3Υ
(Συνέχεια έκ τής 3ης σελίδας)

ας τών μελών Φαρμακεία ή τά δι- 
ανυκτερεύον είς τήν περιοχήν, 
έπί τη καταβολή, παρά τών1 Ιδί
ων τών μελών, τής αξίας τών 
φαρμάκων, θά προσκομίζωνται 
δέ μετά τής σχετικής άποδείξε- 
ως πληρωμής, πράς έξέφλησιν 
είς το ΤΥΠΕΤ, έντός τουλάχιστον 
τριών ημερών.

3) Συνταγαί, χορηγούμεναι 
παρά μή συμβεβλημένων μετά 
τοΰ ΤΥΠΕΤ ιατρών, θά έκτελών 
ται άποκλειστικώς ύπό τής υ
πηρεσίας τών Φαρμακείων αυ
τού καί μετ’ εγκρισιν άτταραυτή- 
τως, παρ’ ένος τών. ελεγκτών 
ιατρών.

4) Συνταγαί,. φέρσυσαι χρονο 
λόγιαν προγενεστέραν τών 5 
ημερών, άπό τής ημερομηνίας 
τής προσκομίσεώς των προς έκτε 
λεσιν, δέν θά γίνωνται. δεκταί.

5) Ή παράδοσις τών συντα
γών προς θεώρησιν καί έκτέΧεσιν 
καί ή παραλαβή τών φαρμάκων 
άπό τά οριζόμενα ώς ανωτέρω 
’Ιατρεία, θά διενεργειται καθ’ 
δλας τάς έργασίμους ημέρας 
καί ώρας, έπί πλέον δέ προς 
πληρεστέραν έξυπηρέτησιν τών 
μελών, θά λειτουργή ειδικόν συ
νέργειαν είς τήν υπηρεσίαν Φαρ
μακείων ΤΥΠΕΤ, (Αιόλου 86 τηλ. 
έξωτ. 229.685 — τηλ. έσ. 311) 
και κατά τάς άπογευματινάς ώ
ρας 4-7 πλήν τού Σαββάτου. Διά 
τήν έκτέλεσιν συνταγών έκδιδο- 
μένων κατά τά απόγευμα τοΰ 
Σαββάτου καί κατά τάς Κυρία 
κάς καί ημέρας αργίας θά τηρή- 
ται ή καθιερωθεΐσα διαδικασία 
διά τάς συνταγάς τάς χαρακτηρι
ζόμενος ώς έπειγούσας.

Τήν έφαρμογήν καί καλήν έκ- 
τέλεσιν τών καθιερουμένων ώς 
ανωτέρω, μέτρων, θέλει παραικα 
λουθεί ειδική υπηρεσία τοΰ ΤΥ
ΠΕΤ ήιτις θά έπεμβαίνη είς πε
ριπτώσεις υπερβασιών καί παν
τός είδους άνωιμαλιών.

Διά τήν έπιτυχίαν τών Αηφθέν- 
των ώς κα τών έν γένει ληφθησο 
μένων μέτρων είναι απαραίτη

τος ή πλήρης συμπαράστασις 
τών συναδέλφων - μελών καί τών 
συνεργαζομένων κ.κ. ’ Ιατρών.

Ώς προς τά Μέλη ή Συλλογική 
Έκπροσώπησι ς συνιστά όχι απλώς 
συμπαράστασιν αλλά υΐοθέτησιν, 
δηλ. νά κάμουν δική τους ύπάθε- 
σιν τήν άνόρθωσιν καί τό γιγάν 
τωμα τοΰ Ταμείου Υγείας.

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΕΞ0ΧΑ1

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 8.7 — 2.8.63

(Άρρενα) Επισκέψεις κατασκη
νωτών μόνον τάς κάτωθι ή
μέρας καί ώρας: Τρίτην 16.7. 
63, Τρίτην 23.7.63 και Τρίτην 
30.7.63 ώραν 5 — 7 μ.μ. Μετα
φορά διά Πούλμαν άντί δρχ. 13 
μετ’ επιστροφής μέσω Ταξ. Γρα
φείου «ΤΟΥΡΙΣΤ ΠΑΠ» Σωκρά- 
τους 48 τηλ. 530.893 — 533.742 
μετά τοΰ όποιου οΙ ένδιαφερόμε 
νοι θά ερχωνται άπ’ ευθείας είς 
συνεννέησιν διά τήν έξασφάλισιν 
Βέσεως. Έκκίνησις Πλατεία Κο- 
Τζιά, έαντι τής Τραπέζης, ώρα
4 μ. μ. -----Επίσης διά τακτικής
συγκοινωνίας, αφετηρία Πλατ. 
Κάνιγγος.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 5.8 — 29.8.63 
(Βήλεα). Αί ώραι έπισκέψεως θά 
όρισθοΰν δι’ άνακοινώσεως τού 
ΤΥΠ-ΕΤ.

ΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Δέματα διά τούς κατασκη νώ
τας (τά οποία απαγορεύεται νά 
περιέχωσι τρόφιμα ή, γλυκίσμα
τα) θά γίνωνται δεκτά είς τά 
γραφεία τοΰ ΤΥΠΕΤ (δίδα Άνα- 
διώτου). Ή αλληλογραφία θά 
παραλαμβάνεται ύπο τοΰ ΤΥΠΕΤ 
(ειδικόν γραμματοκιβώτιον) τών 
δέ Κατασκηνωτών προς τους γο
νείς καί κηδεμόνας θά διανέμεται 
είς τούς μέν έν ένεργεία συναδέλ
φους, είς τάς ΰπηρεσίας των, με 
ρίμνη ημών, είς δέ τούς Συντα
ξιούχους καί Ξένους 'Οργανισμούς 
θά παραδίδεται άπό τής υπηρε
σίας.

Ρ™-------------------------------Έ.-·--·--·-·

! ΟΤΑΝ ΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΘΕΛΟΥΝ
I
ϊ , χ

Παραθέτομεν απόσπασμα άπό τήν Έκθεσιν τού Δ. Σ. Υοΰ ■ 
I Συλλόγου Υπαλλήλων ’Εμπορικής Τραπέζης προς τήν Β' Σύνο- ι
■ δον τοΰ Γενικού Συμβουλίου άΰτοΰ, εχον οΰτω:

ί «α) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΙ ΣΘΟΛΟΓΙΚΟΝ: "Οτι έπίαυσε πλέον νά ί 
έχη ουσιαστικόν οικονομικόν περιεχόμενον ή «έξομοίωσις» (Σ. · 

I Σ. έννοεί μεταξύ ΈΒνικής καί Εμπορικής) καί δτι κατόπιν ι
* τούτου τό Δ. Σ. διεχώρισε τό μ ι σθολογ ι κόν άπό τόν Όργανι- |
ι σμάν. Οντω κατέστη δυνατόν νά έπιτευχθή ή ανωτέρω ποσο- ι

στιαία αύξησις (Σ. Σ. δηλ. 9% — 11%, ήν άπό 1.1.1963 πα- j
I ρέσχε ή Εμπορική Τράπεζα —- ώς καί ή Ίονική - Λαϊκή ---- ι
* είς τό Προσωπικόν των) αμα δέ τή έπιτεύξει τοΰ1 έκσυγχρονι- J
J σμοΰ καί τοΰ Οργανισμού ----  ώς τούτο μάς ύπεσχέθη ή Διοί- I
I κησις —, τότε το Προσωπικόν θά ε ύ ρ ε θ ή ε ϊ ς ■
* πολλαπλασίως καλυτέραν θ έ σ ι ν παρά α ν ι
Β έμμένωμεν είς τήν έξομοίωσιν (Σ.Σ.·

Ύπογράμμισις «Τραπεζιτικής»), ,

ι Μάλιστα Κε Διοικητά τής Εθνικής. "Οταν αί Διοικήσεις τών j 
[ Τραπεζών θέλουν νά έχουν τό Προσωπικόν των, όλόκληρονι 
ιτό Προσωπικόν καί όχι μερίδάς άλλη-*
■ λ ο σ u γ κ ρ ο υ ο μ έ! ν ω ν π ρ α ι τ ω ρ, ι α ν ώι ν, ένσυνει- ι
ι δήτως άφωσιωιμένον είς τήν έργασίαν του δέν καλύπτονται δπι- *
’ σθεν Παπαληγούρηδων ή Ζολώτηδων ή όποιουδήποτε ονόματος | 
I μπαμπούλα διά τήν άρνησιν τής οικονομικής καί ήθ'ικής έν γένει I 
I οΜόδαυ τών έργαζαμένων είς τό "Ιδρυμα. "Ιδατε τι λέγουν; Έφ’ j 
I δσον ή έξομοίωσις μάς έξυπηρετεΐ την ζητοϋμεν. Τώρα πού τήν I 
| έπετύχαμεν καί τήν ύπερέβημεν δέν 6ά σταματήσωμεν. Τήν έγκα- [ 
ι ταλείπομεν καί προχωροϋμεν. 'Έτσι σκέπτονται αί Διοικήσεις ι 
[ πού βλέπουν καί θέλουν ζωήν καί μέλλον διά τά 11 δράματα τών , 
I οποίων προΐστανται. ’Ιδού τά αποτελέσματα. Τό Προσωπικόν ; 
[ τών Τραπεζών Άνδρεάδη, ήδη προηγείται καί έσεΐς δέν προχω- * 
ι ρεΐτε καν εις τά περιθώρια τά όποια έχομεν ακόμη προς τάς ι
* λοιπάς μεγάλας Τραπέζας!..

Καί κατά τό διαρρεΰσαν χρονικόν διάστημα άπό τής τελευταίας 
μας έκδόσεως μέχρι τής στιγμής καθ’ ήν γράφονται α,ί παροϋσαίι 
γραμμαί, ή πορεία τών ζητημάτων τών συναδέλφων τών έτέρων 
Τραπεζών βαίνιει κανονικώς. Οϋτω είς τήν 'Αγροτικήν Τράπεζαν τά 
6 μέρος τοΰ ’Οργανισμού Ύπηρεσίας έπεξειργάσθη ό Υποδιοικη
τής κ. Μομφερράτος διά τήν τελικήν εΐσήγησίν του πίρός τόν κ. Διοι
κητήν, ήτις, παρά τήν σημειουμένην καθυστέρησιν λόγφ τής πολιτι
κής μεταβολής, ώς λέγεται, προβλέπεται ότι θά άχθή είς αίσιον πέ
ρας διότι ή θέλησις τοΰ κ. Άποστολίδη διά τήν ίκανοποίησιν τώινί 
αιτημάτων τοΰ Προσωπικοΰ διαφαίνεται σαφώς καί άποδεδειγμένως 
άλλως τε έικί τοΰ παρελθόντος, πέραν τών ορίων τών απλών υποσχέ
σεων. Είς τήν Τράπεζαν Ελλάδος παρουσιάζεται μέν στασιμάτης 
είς τά γενικά ζητήματα τοΰ Προσωπικού —< είς τούτο συντείνει φυ
σικά καί ή νοοτροπία τής διοικήσεως τοΰ Συλλόγου1, ----  πλήν δμως
τά τρεχούσης φύσεως (μισθολογικόν, προαγωγαί 1963, μετάταξις 
ταμιακών γίνεται άνευ καθυστερήσεως, ένώ ή έπα νεξέτασ ι ς θεμάτων 
αδικιών περί τήν έξέλιξιν τών Υπαλλήλων, χάρις είς το δικαίωμα 
σΐυιμμετοχής τών Συλλογικών ’Οργάνων είς άναθεωρητικά Συμβού
λια προβλέπεται σύντομοις καί μέ ευνοϊκήν έ'κβασιν. ’Εκεί Ομως δπου 
τά μέτρα υπέρ τοΰ Προσωπικού έσημείωσαν άλματα είναι είς τάς 
Τραπέζας Άνδρεάδη. Έπισήμως πλέον ό Σύλλογος τών Υπαλλήλων 
Εμπορικής Τραπέζηις ένώπιον τοΰ συγκληθέντος τόν παρελθόντα μή
να Γ ενικού Συμβουλίου του, άνεκοίνωσεν τήν γενικήν αυξησιν τών 
αποδοχών καί τήν έγκατάλειψιν πλέον τής άρχής «τής έξομοιώσεως 
πράς τήν ’Εθνικήν» διότι, διά τών τελευταίων μέτρων τής Διοιχή- 
σεως τήις Τραπέζης, αΰτη έπετεύχθή καί μάλιστα ύπερεβλήθη.

Κατόπιν τούτων, τό μόνον Προσωπικόν Τραπέζης τοΰ οποίου 
τά ζητήματα ούδεμίαν πρόοδον έσημείωσαν, παρά τήν άσκοι-ίμένην 
παρά τών Συλλογικών Οργανώσεων πίεσιν είναι τό τής ’Εθνικής 
Τραπέζης. Τό γεγονός τούτο οδηγεί πλέον τήν Συλλογικήν του ηγε
σίαν νά μετέλθη δυναμικά μέσα μέχρις άπεργιακοΰ άγώνος, διά τήν 
έπίλυσίν των.

Ti κίνησις είς τάς άλλας Τραπέζας ‘έχει έν λεπτομερείςι ώς α
κολούθως :

ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΤΟΥ* ΟΡΑΡΙΟΥ
(Συνέχεια έκ τής 3ης σελίδας) 
συνεπώς άπορρέει ή ,άνάγκη τής 
συστηματικής συνεργασίας συλλο
γικών παραγόντων καί έποπτικών 

\ οργάνων, προς πλήρη δηλ. κατα- 
ιτοτ.ισιν καί τών δικαστικών αρχών 
όταν αύται θεωρούν άναγκαΐον νά 
βασίσουν τήν κρίσιν των εις πλεί- 
ονας καί άκατσμαχήτους μαρτυρι
κάς καταθέσεις. Καί τούτο είναι 
ό κανών.

ΤΡΙΤΟΝ ΠΕΡI ΣΤΑΤΙ ΚΟΝ : 
Άθροαι είναι αί αύτεπάγγελτοι 
έξ αφορμής διαμαρτυριών τών Συλ 
λογικών ’Οργανώσεων, καταθέσεις 
είς τήν Βουλήν έρωτή,σεων καί έ- 
περωιήσεων προς τούς αρμοδίους 
Υπουργούς, περί τών παραβιάσε
ων τού ώραρίου καί τής έν γένει 
εργατικής νομοθεο'ίας είς τάς Τρα 
πέζας καί δή τήν ’Εθνικήν. Ό έκ 
τών ένεργειών τούτων θόρυβος 
προσλαμβάνει έκάστοτε εύρείας 
διο,στάσεις. Σχόλια τύπου, συζη
τήσεις μεταξύ τών οργανώσεων, 
έντυπώσεις βαθύτεροι εις τήν έ- 
παρχίαν, δυσφορία αυτών τούτων 
τών έρωτωμένων καί έπερωτωμέ- 
νων Υπουργών κλπ. Δέν είναι λοι
πόν, διά τήν Τράπεζαν κυρίως, 
πρωταρχικόν καθήκον νά προλαμ- 
βάνη τόν είς βάρος της θόρυβον; 
Ωά εΐπη τις ότι πολλά ζητοϋμεν 
τής Τραπέζης. Τότε αυτοί ουτοι 
μέ τήν σημερινήν «ευαισθησίαν» 
οϊ Υπουργοί ας έντείνουν τάς 
προσπάθειας των διά τήν έφαρμο
γήν τών άναμφισβητήτως, αΰστη 
ρ ών (ώς πρέπει άλλωστε) διατα
γών των. "Ας μην αγνοήσουν όμως 
είς την περίπτωσιν αυτήν τάς ά- 
πόψεις καί παρατάσεις τών συν
δικαλιστικών οργανώσεων αί όποΐ- 
αι θ’ άποβούν πολύτιμοι συντελε- 
σταΐ έπιτυχίας τού Υπουργικού 
έργου είς τον τομέα τούτον.

Καί τέλος ό μεγάλος παράγων 
Οί κατσπιεζόμενοι συνάδελφοι. Βέ 
6σια ουτοι τελούν έν έξαρτήσει ά
πά τον διευθυντήν καί τούς προϊ
σταμένους τών άνωτέρων βαθμιδών 
όπου ύπάρχουν ουτοι καί συνεπώς 
δεν είναι δυνατή ή άνοικτή ένώπι
ον τών δικαστηρίων σύγκρουσις μέ 
αυτούς. Άλλα ή έν γένει στάσις
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των ώς τού άνωτέρω παραδείγμα
τος — δέν είναι ή ένδεδειγμένη. 
Πρέπει νά γνωρίζουν ότι έάν ή έρ- 
γοδότις Τράπεζα δέν πιεσθή άπό 
τήν Πολιτείαν κυρίως καί δέν κα- 
ταλάβη καλά, ότι ή άδός τής πα
ρανόμου άποστραγγίσεως τοΰ 
Προσωπικού της διά τής κλοπής 
τής ύπερεργασίας αυτού έχει κλει 
σει, δέν θά άναγκασθή νά άκολου- 
θήση τόν ορθόν δρόμον τής έπαν- 
δρώσεως τών ΰποκατ)των διά 
προσωπικού. Δέν είναι ούτε ορ
θόν, ούτε συνδικαλιστικόν, οντε 
καν αξιοπρεπές νά ψευδο
μαρτυρούν οί ύποτλληλοι 
τής Τραπέζης είς τά δικαστήρια, 
διασύροντες οϋτω καί έαυτούς καί 
τήν Τράπεζαν, ιδίως είς τήν έπαρ- 
χίαν, ένώπιον τών αρχών καί τής 
κ- ι.-ωνίας τού τόπου των. Έάν την 
Τράπεζαν δέν τήν ένδιαψέρη,διό
τι ό χρυσός της βαρύνει περισσό
τερον, τουλάχιστον νά σκεψθοΰν οί 
ίδιοι πώς θά κυκλοφορούν μέ τήν 
«ρετσινιά» τοΰ ψευδομάρτυρος, ή 
οποία δίδεται σέ άτομα τής έσχα
της πλέον κοινωνικής στάθμης. Εί
ναι προτιμώτερον ένώπιον τών δι
καστηρίων νά λέγουν τήν άλήθε,ι- 
αν, ότι πράγματι λόγφ τού όγκου 
τής έργασίας καί τής βαρύτητος 
τής ευθύνης των προσέρχονται είς 
τήν Τράπεζαν καί έργάζονται. 
Διότι πλήν τού αξιοπρεπούς, άλη- 
Βοΰς καί ανθρωπίνου τούτου τρό
που έμφανίσεώς των καί τής εν
τεύθεν έντυπώσεως χωρίς νά έκτε- 
6ώσι έπέναντι τών ύπηρεσιακώς ά
νωτέρων των, δέν έμπσδίζουν διά 
ψευδών εικόνων καί έντυπώσεων έ- 
κείνους, οΐ όποιοι έργάζονται διά 
νά αρουν τήν παρανομίαν καί νά 
έξαλείψουν τάς ανωμαλίας.

Τό πρωταρχικόν καθήκον όμως 
τών συναδέλφων είναι νά εύρίσκων 
ται είς διαρκή έπαφήν μέ τήν συλ
λογικήν ηγεσίαν, νά τήν ένημερώ- 
νουν καί μέ κάθε τρόπο νά τήν 
βοηθούν ώστε νά δύναται καί οΰτη 
νά προσψέρη έντός τών ορίων τών 
δυνατοτήτων της — τά όποια μέ 
τήν συνδρομήν τών συναδέλφων ό- 
λονέν 6'ά αΰξάνη — τήν αποτελε
σματικήν της βοήθειαν.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Ο Ρ ΓΑΝ I Σ Μ Ο Σ : Τό καταρτ ισθέν 
σχεδιον (6'. μέρος) έμελέτησεν ό 
Υποδιοικητής κ. Μομφερράτος, τά 
δε πορίσματα τής μελέτης του έ- 

j ■'έθησαν ύπ’ όψιν τού κ. Διοικητοϋ 
| προς λήψιν οριστικής άποφάσεως.
1 Πάντως, κατά πληροφορίας, ή έγ- 
κρισις καί ή ισχύς τού ‘Οργανι
σμού θά πρέπει ν’ άναμένωνται 
μετά τήν σταθεροποίησιν τής πο
λιτικής καταστάοεως.

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ: ‘Αναμένε
ται ή δι’ άποφάσεως τής Γ. Σ. 
τού Επικουρικού Ταμείου, έπιμή- 
κυνσις τοΰ χρόνου έπικουρήσεως 
κσί βελτιώσεως τών όρων καί 
προϋποθέσεων παροχής αυτής. ’Ε
πίσης μέ πλήρη ένηιμέρωσιν χορη
γούνται αί προσαυξήσεις τριετι
ών, προωθούνται δέ προς την λύ- 
ο ιν των θέματα πολεμιστών Ν. 
1799 και 'Εθνικής ’Αντιστάσεως.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τό σημαντικώτερον γεγονός ά- 

πετέλεσεν ή άπόφασις τοΰ Γ. Σ. 
τής Τραπέζης περί- μετατάξεως 
είς τόν Λογιστικόν Κλάδον τών 
Ταμειακών αποφοίτων τής Σχολής 
Τραπεζικών Σπουδών τών ύπηρε- 
τούντων είς Λογιστικά τμήματα.

Διά τής άποφάσεως ταύτης δη- 
μιουργοΰνται δύο θέματα:

α) Διά τούς ταμειακούς τών έ- 
παρχιών οΐ οποίοι άπαντες δέν ή- 
δυνήθήσαν νά παρακολουθήσουν 
τά μαθήματα τής Σχολής, καί 6) 
διά τους ταμειακούς - πτυχιού- 
χους Άνωτάτων Σχολών άπασχο- 
λσυμένους είς τά λογιστικά τμήμα 
τα, γεννάται θέμα ίσης μεταχει- 
ρίσεως.

j Έπερατώθησαν αί προσαυξή 
I σεις 'Ιουνίου 1963 προετοιμάζον- 
ί ται δέ αί προαγωγαί τρέχοντος Ε
τους. ’Αναμένεται έπίσης ή τα
χεία ρύθμισις τού θέματος τών ύ- 
ποβληθεισών ένστάσεων διά τούς 
χαρακτηρισθέντας ώς σχεδόν ανε
παρκείς έτών 1955 —■ 60 ών α·ί 
περιπτώσεις θά συζητηθούν όμοΰ 
μετά τών χαροκτηρισθέντων ουτω 
κατά τά ετη 1 961 — 62.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Κατά τό συνελθόν την 26 —

28.6.63 Γενικόν Συμβούλιον τοθ 
Συλλόγου Υπαλλήλων τά Διοικ. 
Συμβούλιον είς άνασκόπησιν τών 
ύπ’ αυτού πεπραγμένων έτόνισεν 
ιδιαιτέρως τήν έπιτυχίαν τής γε
νικής αύξήσεως τών αποδοχών 
κατά 9% τουλάχιστον, γεγονός τό 
έποΐον πλέον τούς οδηγεί είς τήν 
έγκατάλειψιν τής αρχής τής έξο- 
μοιώσεώς των προς τήν Εθνικήν 
καί είς τήν πραγματοποίησιν τοΰ 
προγράμματος τής Διοικήσεως, 
κατά τά όποιον τό Προσωπικόν 
τής Εμπορικής θά εύρεθή εις πολ 
λαπλασίως καλυτέραν μοίραν τοΰ 
τής ’Εθνικής.

Μέ τήν άρχήν ταύτην τό Δ. Σ. 
ίκινηθη δραστηρίως προς τήν κα- 
τεύθυνσιν τού ’Οργανισμού Υπη
ρεσίας. Εις σύσκεψιν μετά τού έ- 
πανελθόντος έκ τού έξωτερικοΰ Γε
νικού Διευθυντοΰ κ. Κ. Κυριακο- 
πούλου, Ελαβε τήν ύπόσχεσιν τής 
μετά δεκαπενθή'μερον, έν συνεργα
σία μετά τού Δ.Σ. έπεξεργασίας 
τών ύπό τροποΓΓΓοίησιν διατά
ξεων, ώστε άφοΰ διαμορφωθούν 
τελικώς νά ύποβληθούν πρός εγ- 
κρισιν είς τόν Διοικητήν κ. Σ. 
Άνδρεάδην.

Περαιτέρω έρρυθμίσθησαν έτερα 
θέματα (καταβολή άσφαλίστρων 
6' τριμήνου, έπίδομα προσχολι- 
κής περιόδου, διαψοραί μισθοδο
σίας, λειτουργία Συμβουλίου πα
ραπόνων κλπ.).

ΙΟΝΙΚΗ — ΑΑ-Ι-ΚΗ

’Αντίστοιχα τών θεμάτων τοΰ 
Προσωπικού τής ‘Εμπορικής Εχει 
ύποβάλει καί ό Σύλλογος 'Υπαλ
λήλων Ίονικής — Λαϊκής, ών ή 
ρύθμισις αναμένεται.

Σοβαρόν θέμα, δπερ αντιμετω
πίζει τό Προσωπικόν τής Ίονι
κής — Λαϊκής καί ή ήγεσία του 
εΐναι τό έλλειμμα τοΰ Τ.Α.Π.Ι.Λ. 
Τ. (Ταμείου Άσψαλίσεως) δπερ 
κατά τό α' 14μηνον τής λειτουρ
γίας του, άνήλθεν καί διά τούς 
τρεις κλάδους είς 8.000.000.

Ό Σύλλογος καταρτίζει Εμπε
ριστατωμέναν’ ύπόμνημα πρός ύ- 
ποδολήν του είς τούς αρμοδίους; 
και μέ τήν σύστασιν ότι τό θέμα 
τούτο δέον νά θεωρηθή ώς έξαι- 
ρετικώς έπεΐγον.

Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝ ΦΙΛΟΘΕΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ
(Συνέχεια έκ τής 2ας σελίδοε) 

οτων τούτων και έν γνώσει πάντοτβ 
τών δυσμενών δια τον Συνθταίρισμόν 
μας οικονομικών έπιπτώσεων έκ τής 
στ νεχίοεως τής λειτουργίας τοϋ ΠροΩ- 
τηρίου τούτου, έστέρξαμεν δπως μή έ- 
πι μείνω μεν είς τήν κατάργηοίν του 
πράς αποφυγήν έκιμεταλλεύσεως τών 
έν Φιλοθέη συνεταίρων μας έκ μέρους 
του ελευθέρου εμπορίου, μολονότι ώς 
ίχομεν διαπιστώσει μετά τάς γεναμέ- 
νας μεταδολάς είς τάς ’έν Φιλοθέη ι
διοκτησίας μνκρός μόνον άριθμος συ
νεταίρων μας έξυπηρετεΐται πλέον, 
καιθ* οσον αί νέοι ίδιοικτή,ται ή ένοι- 
κιαστα'ι αποτελούν τήν πλειοψηφίαν 
τών οικιστών.

Και ούχί μόνον άπεδέχθημεν τήν 
συνέχισιν τής λειτουργίας τού Πρατη
ρίου άνω Τομέως άλλ* άποδεχθέντες 
ύποδείξεις ένίων οικιστών έφωδιάσα- 
μεν άπό τριετίας τό Πρατήριον τούτο 
και μέ ειδικόν ψυγεΐον πωλήσεως κα- 
τ.εψυγμένων ιχθύων, άίπό έτους δέ το 
έζωπλίσαμεν καί μέ έτερον ψυγεΐον * 
βιτρίναν.

"Εναντι δλων αυτών τών προνο,μια- 
κών δυνάμεθα νά εΐπωιμεν διά τούς 
Συνεταίρους μας οίκιστάς Φιλοθέης 
θυσιών ·μας, ό ύμέτερος Συνεταιρισμός 
συμμετεΐχεν μόνον διά τής άνευ ένοι- 
κίου παραχωρήσεως τοϋ οΐκήιματος του 
Πρατηρίου, τόν βοηθητικόν χώρον του 
όποιου '(Αποθήκην) δύο φοράς μας

περιώρισεν. "Ηδη διά τής έν κατσ- 
κλεΐδι έιτιιστολής σας επιζητείτε τήν 
καταβολήν ένουκίου, δπερ μάλιστα 
μονομε-ρώς, ήτοι άνευ ανταλλαγής α
πόψεων, καθορίζετε είς τό ποσόν τών 
δρχ. 2.500 μη,νιαίως.

Τό γεγονός τούτο, δπερ μέλλει νά 
έπαυξήση τό ύπέρ τάς 150.000 έτησί- 
ως άνοιγμά μας, έκ τής λειτουργίας 
τού Πρατηρίου Φιλοθέης, κατά δρχ. 
30.000 έτησίως, έθέσαμεν ύπ* δψιν 
τού συνελθόντος τήν 30)5)63 Διοικη
τικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού 
είς δ είδικώς κληθείς παρέστη καί ό 
Προϊστάμενος τού Εποπτικού Συμβου
λίου κ Μανιακής.

Τό Συμβούλιον μετά ένδελεχή έξέ- 
τασιν τού ζητήματος, άπεφάσισεν 8· 
τιως άπευθύνη ύμΐν τήν παρούσαν πε- 
ρ ιλαμβάψουσαν καί τήν παιμψηφεί λη- 
φθεΐσαν άπόφασίν του, ήτοι:

«Τό Διοικητικόν Συμβούλιον του 
Συνεταιρισμού συμφωνοΰντος καί τού 
Προϊσταμένου του 'Εποπτικού Συμβου
λίου, λαβόν ύπ* δψιν δτι άψ’ ένός μέν 
αί έν Φιλοθέη διαμορφωθείσαι συνθή- 
και εμπορίου Τροφίμων δέν περικλεί
ουν πλέον τόν κίνδυνον έκμεταλλεύσε- 
ως τών οικιστών Συνεταίρων μας τού 
άνω Τομέως καί άφ* έτέρου δτι ή έκ 
δρχ. 30.000 έτησίως έπιβάρυνσίς μας 
διά τήν καταβολήν ένοικίου πρός τόν 
κατά πάντα ανθηρόν ύμέτερον Συνε

ταιρισμόν θά ηΰξανεν τό έκ τής λει
τουργίας τού Πρατηρίου Φιλοθέης έλ
λειμμα δπερ έπιπίπτει έπί τής μεγίστης 
πλειονότητας τών άπανταχού τής Ελ
λάδος συνΞτσ.ίρων μας, σημαντικώς, 
έπ’ ώφελείς( μικρού μόνον άριθμού 
συνεταίρων οικιστών Φιλοθέης, άπεφά- 
σισεν δπως άπά τής 1ης ’Ιουλίου ε.έ. 
51 «κόψη τήν λειτουργίαν τοϋ Πρατηρί
ου τούτοι.,

Μετά τιμμής 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ 

ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝ. Π. Ε. 
cO Πρόεδρος 

Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
‘Ο Γεν. Γραμματεύς 
Α. ΜΠΡΕΣΚΑΣ 

Ο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ 
ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΕΙ ΣΙΜΟΝ 

Έν Φιλοθέη τή 13η Ιουνίου 
1963 
Πρός
τόν Προμηθευτικόν καί Πιστωτικόν 
Τυνεταιρισμόν τών Υπαλλήλων 
τών Τραπεζών Εθνικής καί Κτη
ματικής
Πεσματζόγλου 1 
ΑΘΗΝΑΣ

Κύριε Πρόεδρε,
Εις άπάντησιν τής άπό 3ης, 

τρέχοντος μηνός ύπ’ άριθ. 74 Επι
στολής σας, εχοιμεν τήν τιμήν νά 
γνωρίσωμεν on, τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον tcu Συνεταιρισμού 
μας κατά τήν χθεσινήν συνεδρία
σήν του άπεδέχθη, μετά λύπης, 
του, τήν διακοπήν τής λειτουργίας 
τού εν Φιλοθέη Πρατηρίου σας 
τροφίμων άπό τής 1ης ‘Ιουλίου 
έ.ε.

Παρακαλοΰμεν όπως κατά τήν 
άνωτέρω ήμερομηινίαν έκκενωθή 
το έν λόγο) κατάστημα καί μάς 
παραδώσητε τάς κλείδας του, ϊνα 
μή διακοπή ή έξυττηοέτησις τών 
κατοίκων τής Φιλοθέης έξ Ενδεχό
μενης βραδύτητος.

Μετά τιμής 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΤΩΝ ΕΝ ΦΙΛΟΘΕΗ 

ΥΠΑΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΣΥΝ. Π. Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(Α. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ)


