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Η ΜΕΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ Η ΑΡΙΜΗΣΙΣ ΑΠΕΔΟΚΙΜΑΣΟΗΣΑΙΜ

Τό υπό τον κ. Νικ. Πίσκοπον ψηφοδέλτιον 
έλαβε την πλειοψηφίαν κατά τάς αρχαιρεσίας 
τής 7ης καί 8ης τ.μ. καί συνεχίζει τό έργον του

S ΑΙΜΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Με πρωτοφανή βυμ.ρ.Ξτοχ'ήν, si; τά. χρονικά τού 

Χυλλόγου, δίε^ήχΒηβα» «.ί άρχα,ιρεβέοεε διά. xijv άνά- 
δειΐιν νέου Διοικητικού Χυμ,βουλίου, ’ ελεγκτικής 
Επιτροπή? κ*ΐ άντιηροσώηων διά την Ο.Τ.Ο-Ε. καί 
το Εργατικόν Κέντρον.

ΤΗ Κεντρική ’Εφορευτική Έπιτρο- 
ττή Αρχαιρεσιών τοΰ Συλλόγου τών 
Υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος.

AN A KOI NO I :
ότι συνεδριάσασα, παρισταμένων 
καί τών Δικαστικών Αντιπροσώπων 
κ.κ. ΓΩΡΓΙΟΥ ΜΑΚΡΗ, ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΤΟΜΑΔΑΚΗ προέβη

α) Εις τήν διαλογήν τών ψηφο
δελτίων τών αρχαιρεσιών τής 7ης

καί 8ης ’Απριλίου 1973 διά τήν 
άνάδειξιν νέου Διοικητικοί) Συμβου
λίου τοΰ Συλλόγου Υπαλλήλων Ε
θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, καί 

β) Εις τήν άνακή,ρυξιν τών, ώς 
κάτωθι, λαβόντων τάς περισσό τέρας 
ψήφους καί δι’ ήν ιδιότητα έψη,φί- 
σ3η έκαστος.
Έψήφισαν έν συνόλιρ 3.873
"Εγκυρα ψηφοδέλτια 3.842 
Άκυρα 31 3.873

Εξ ών έλαβαν:
Τό ψηφοδέλτιον τού κ.
Νικ. ΓΗ σκοπού 1.645
Τό ψηφοδέλτιον τοΰ κ.
Παν. Θεοψανοποόλου 1.401 
Τό ψηφοδέλτιον τοΰ κ.
ΆΒαν. Γιαννακοπούλου 796 
Άκυρα 31 3.873

Κατόπιν τοΰ ανωτέρω αποτελέ
σματος τής ψηφοφορίας ΕΞΕΛΕΓΗ- 
ΣΑΝ:

1) ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΈΛΕΣΕΩΝ: ΔΑ ΚΤΥΑΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ — Κεντρικόν 
2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

Α. ΚΕΝΤΡΟΥ

1) ΠΙΣΚΟΠΟΣ Νικόλαος
2) ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ Μιχαήλ
3) ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΥ Ζωή
4) Κ ΟΝ ΤΑΡΑΧΗΣ Άντών.
5) ΚΟΥΜΑΝIΩΤΗ Σ Γεώργ.
6) ΚΟΥΤΑΝΤΗΣ Άλέξ.
7) ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κων.
8) ΜΑΝΕΑΣ Στυλιανός
9) ΜΠΑΜΙΧΑΣ Άπόστολ.

10) ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Νικόλαος
11) ΠΑΝ Α Γ1ΩΤ ΑΚΟ ΠΟΥ ΑΟΥ Ί.
12) ΡΩΣΣΕΤΗΣ Άλέξ.
13) ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ Κων)νος
14) ΤΣΟΥΔΕίΡΟΣ Θεόφραστος

Β. ΕΠΑΡΧΙΩΝ

1) ΒΡΑΧΝΟΣ Παναγιώτης
2) ΓΡΥΛΛΟΣ ’Αντώνιος

Διοίκησις 
Λ. Κέντρον 
Λ. Κέντρον 

Πειραιώς Α' 
Πειραιώς Α' 
Πειραιώς Α' 

Λ. Κέντρον 
Κεντρικόν 
Κεντρικόν 
Κεντρικόν 

Ναυτ ι λιακόν 
Διοίκησις 
Κεντρικόν 

Σταδίου 38

Καλαμάτα
Ηράκλειον

3) Δ ΗΜ ΑΚΟ Π ΟΥ ΛΟΣ Νικόλ. Πόπραι
4) ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ Έμμ. Ρόδος
ί>) ΚΟΤΤΙΚΑΣ Άλέξ. Θεσ)νίκης Α
6) ΠΑΡΑΘΥΡΑΣ Άριστ. Έρμοΰ Θεσ.
7) ΦΟΥΣΕιΚΗ Σ Ν ικόλ. Κέρκυρα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙ KOI ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Α. ΚΕΝΤΡΟΥ

1) ΑΔΑΜΑ,NT ΙΔΟΥ Στέλλα Διοίκησις
2) ΚΑΕΙ ΔΗ Σ ’Αναστάσιος Κεντρικόν
3) ΜΑΛΑΚΟΣ Παναγιώτης Μητρόπολις
4) ΜΕΣΣΗΝΗΣ Ήλίας Σύνταγμα
5) ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Βασίλ. Αγορά
6) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργ. ’ Αμ ττελόκηττο ι
7) ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Κων)νος

Β. ΕΠΑΡΧΙΩΝ

* 1 τΓΤΓΟκράτονς

1) ΑΣΒΕΣΤΑΣ Δημήτριος Σέρραι
2) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Νικόλαος Γούναρη Πατρώιν
3) ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ Άριστ. Χανιά
4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ Ν ΙΔΗΣ Έμιμ. Ηράκλειον

3. ΕΛΕΓΚΤΑΙ

1) ΚΑΡΑΓ1ΑΝ-ΝΗΣ Ευάγγελος 
Κορωπί, 2) ΣΙΑΚΑΜΠΕΝΗΣ Βασί
λειος Πειραιώς Α', 3) ΣΑΛΤΑΣ 
Παναγιώτης Κεντρικόν. 4) ΓΚΟΥΝ-

ΤΕΑΑΣ Κωνστ. Κεντρικόν, 5) ΜΗ
ΛΟΥΛΗΣ Θωμάς Κεντρικόν.

4. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 
ΔΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ 

ΑΘΗΝΩΝ
ΠΙΣΚΟΠΟΣ Νικόλαος Διοίκησις,

ΡΩΣΣΕΤΗΣ Άλέξ. Διοίκησις, ΚΟΝ 
ΤΑΡΑΚΗΣ Άντών. Πειραιώς Α', 
ΜΠΑΜΙΧΑΣ Άπόστ. Κεντρικόν, ΑΡ
ΣΕΝΙΚΟΣ Μιχαήλ Λ. Κέντρον, ΠΑ
ΠΟΥΤΣΗΣ Νικόλ. Κεντρικόν, ΚΟΥ
ΤΑΝΤΗΣ Άλέξ. Πειραιώς Α', ΛΙΑ
ΚΟ Π ΟΥΔΟΣ Κων)νος Λ. Κέντρον,

ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Κων)νος ' I πποκρά- 
τους, ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΥ Ζωή Λ. 
Κέντρον ΜΑΝΕΑΣ Στυλιανός Κεν
τρικόν ΜΙΧΟΣ Νικόλαος Διοίκησις, 
ΜΠΡΟΤΖΑΚΗΣ Γεώργ. Λ. Κέντρον, 
ΓΙΑΝιΝΑΚΟΠΟΥΔΟΣ Στυλ. Κεντρι
κόν, ΚΟΜΙΝΑΤΟΣ Γεώργ. Κυψέλη, 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλ. Χαλάνδριον, 
ΚΑΠΑΣΑΣ ’Ιωάννης Κεντρικόν, ΠΑ. 
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κων)νος Διοίκησις, 
ΑΝΔΡ ΙΚΙΔΗΣ Μιχ. Άχαρνών, ΣΑ
ΜΑΡΟΠΟ ΥΛΟΥ Παυλίνα Διοίκησις, 
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ Λεωνίδας Κεντρικόν, 
ΓΕΡΑΝΙΩΤΑΚΗΣ Δη μ. Μητρόπο- 
λις, ΠΑΠΑ,ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Κων. 
Λ. Κέντρον, ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΑΡΑΚΗΣ 
Φιλ. Πατησίων, ΝΕΛΛΑ ’Ελένη Μη- 
τρόπολις ΓΚΕΒΡΟΣ Άλέξ. Ν. ’Ιω
νία, ΧΑΤΖΗΔΑΒΑΡΗΣ Δη μ. Κεν
τρικόν, ΠΙΤΣΙ ΚΑΛΗΣ Έμμ. Κερα- 
τσίνιον, ΠΛΕΣΣΑΣ Κων)·νος, Άγ. 
Λουκάς, ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ίωάν. 
Λεύκάς, ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Βασίλ. 
Αγορά, ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Θεόφραστος 
Σταδίου 38, ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ Κων) 
νος Κεντρικόν, ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ Δη- 
μήτριος Βόλος, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟ- 
ΠΟΥΛΟΥ ’I. Ναυτιλιακόν.

5. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 
ΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΝ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ Ο.Τ.Ο.Ε.

ΠΙΣΚΟΠΟΣ Νικόλαος Διοίκησις, 
ΡΩΣΣΕΤΗΣ Άλέξ. Διοίκησις, ΚΟΝ- 
ΤΑΡΑΚΗΣ Άντών. Πειραιώς Α’, 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)

Ανακοίνωσιρ

Ίΐ Κεντρεκή Εφορευτική Επιτροπή, μετά τήν 
διαλογήν των ψηφοδελτίων, ή όποια επροεγμοετοποιήθη 
τέσααρκς μόνον ήμέρας μετά τήν διεξαγωγήν τών άρ- 
•/«.ιρεοιών, εξεδωοε τήν κατωτέρω άνα,κοίνωαιν διά τής 
όποίκς και προέδη εις τήν άνακήρυξιν τών εκλεγέντων.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

ιοί Ιαρείοο Yyciog
TO NEON ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Καθήμενοι: Έξ αριστερών Μπτρίχας Άπ., Παναγιωτακοπούλου Μαριάννα, Κονταράκης Άντ., ’Ανα
πληρωτής Γεν. Γραμματεύς, Ρωσσέτης Άλ., Γεν. Γραμματεύς, Πίσκοπος Νικ., Πρόεδρος, Μανέας Στ., Α' 
Αντιπρόεδρος, Γεωργακαράκου Ζωή, Β ’ ’Αντιπρόεδρος, Παπουτσής Νικ,, Ταμίας, Τσουδερός Θεόφραστος. 
"Ορθιοι: Έξ άριστερών, Φουσέχης Νικ., ’Αρσενικός Μιχ., Λιακόπουλος Κων)νος, Βραχνός Παν. Δη- 
μακόπευλος Νικ., Παραθύρας Άριστ., Τσαντούλας Κων., Κοττίκας Άλέξ., Γρύλλος Άντ., Καρυδάκης Έμ-

μαν., Κουτάντης Άλέξ., Κουιμανιώτης Γεώργιος.

ίιό την ιροΙρτίΗήι ιατρική*
Ύπό τοΰ Ταμείου Υγείας 

Προσωπικού ’Εθνικής Τραπέζης 
έξεδόθη ή ακόλουθος άνακοίνω- 
σις, άφορώσα εις τό σύστημα 
«Προληπτικής υγιεινής παίδων».

Άνακοινοΰται δτι τό σύστημα 
«ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» θά 
λειτουργήση κατά τήν έφετεινήν πε
ρίοδον δπως καί κατά τό παρελθόν 
έτος.

Ή προληπτική έξέτασις είναι υ
ποχρεωτική διά πάντα τά τέκνα τών 
αμέσων μελών τοΰ Ταμείου, άπό 
τής γεννήσεως αυτών μέχρι 18 έ
τών.

Διά τήν κατάλληλον εφαρμογήν 
τών μεθόδων προς ασκησιν τής 
«Προληπτικής Υγιεινής» τά τέκνα 
τών μελών διαχωρίζονται εις τρεις 
κατηγορ ί ας, ήτοι:

Κατηγορία Α-, Νηπιακή ήλικία 
0—12 μηνών.

Κατηγορία Β ’ Προσχολική ηλι
κία 1—7 ετών.

Κατηγορία Γ', Σχολική ηλικία: 
α) Παιδική ήλικία 7—12 έτών. 
β) ’Εφηβική ήλικία 12—18 έτών. 
Ή έξέτασις διά τήν προληπτι

κήν υγιεινήν, ένεργεΐται ύπό παι
διάτρων καί ιατρών ειδικοτήτων. ’Ε
φαρμόζεται ειδική παρακολούθησις 
τής Υπηρεσίας τοΰ Ταμείου, διά 
τήν υπό τών μελών υποχρεωτικήν έ- 
κτέλεσιν τών υπό τών ιατρών υπο
δεικνυόμενων θεραπειών.

Ή θεραπεία τών πάσης φύσεως 
ευρημάτων, αναλαμβάνεται υπό τοΰ 
Ταμείου, ύπό τήν απαραίτητον προ- 
ϋπάθεσιν τής προηγσυμένης συνεν- 
νοήσεως τών γονέων μετά τοΰ Τα
μείου καί τής παρ’ αυτών αποδο

χής τών προτεινσμένων ύπό τών εν
τεταλμένων ιατρών μέσων Θερα
πείας.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατηγορία Α' καί Β':
α) Ή προληπτική υγιεινή διεξά

γεται άποκλειστικώς ύπό παιδιά
τρων τής εκλογής τών ήσφαλισμένων 
μελών τοΰ Ταμείου, έκ τοΰ πίνακας 
εξουσιοδοτημένων πρός τούτο ια
τρών.

β) ‘Η προσαγωγή τών παιδιών 
εις τούς παιδιάτρους Θά πραγματο- 
ποιήται:

1) Διά τάς ήλικίας μέχρι 1 2 μη
νών δίς τοΰ έτους.

2) Διά τάς ήλικίας 1—7 έτών 
άπαξ τοΰ έτους, εις περιόδους κα
θοριζόμενος ύπό τοΰ Ταμείου.

γ) Διά τά παιδιά τής Β' κατη
γορίας, πλήν τών παιδιάτρων, ή έ- 
ξέτασις θά γίνεται καί ύπό έλεγ- 
κτσΰ όδοντιάτρου εϊς τά ’ Ιατρεία 
τοΰ Ταμείου (Σοφοκλέους 2) εις τά 
άπό 5—7 έτών μόνον.

Κατηγορ ία Γ'
Διά τήν ασκησιν τής προληπτι

κής υγιεινής εις τά τέκνα τής κα
τηγορίας τούτης καθορίζονται αί 
κάτωθι έξετάσεις: 

α) ’Ακτινολογική 
Διενεργεΐται ύπό Φυματιολόγων 

ιατρών εις τά ’ Ιατρεία τοΰ ΤΥΠΕΤ 
(Σοφοκλέους 2). 

β) ’Οδοντιατρική 
Διενεργεΐται ύπό Έλεγκτοΰ οδον

τιάτρου εις τά ’Ιατρεία τοΰ ΤΥΠΕΤ 
(Σοφοκλέους 2). 

γ) Παιδιατρική

Διενεργεΐται ύπό τών πρός τού
το έντεταλμένων παιδιάτρων τοΰ 
Ταμείου έν τοϊς Ίατρείοις αυτών.

Αί άνωτέρω έξετάσεις πραγματο
ποιούνται έπίσης άπαξ τοΰ έτους.

Διά τάς κατηγορίας Β' καί Γ' 
(ήτοι ήλικίας άπό 5—18 έτών) θά 
έφαρμοσθή ώς καί κατά τό παρελ
θόν, ή δοκιμαστική έξέτασις Σακχά- 
ρου (TES - TAPE).

Συνεπώς οί γονείς δέον δπως, 
κατά τήν ημέραν έξετάσεως, προσ
κομίζουν καί πρωινά ουρά τών τέ
κνων των, διά τήν έξέτασιν ταύτην.

Δεδομένης, άφ’ ενός τής σπου- 
δαιότητος τής έγκαίου διαγνώσεως 
χαί θεραπείας τών έκ τής προληπτι
κής έξετάσεως εύρημάτων καί άφ’ 
ετέρου, τής έπιπτώσεως έπί τής οι
κονομικής καταστάσεως τοΰ Ταμεί
ου, τών έκ τής λειτουργίας τής 
«Προληπτικής ύγιεινής» δαπανών, τό 
Συμβούλιου αποφασίζει, δπως εις 
περιπτώσεις παραλείψεως προσαγω
γής ύπό τών γονέων τών τέκνων 
ων πρός ασκησιν τής «Προληπτι

κής ύγιεινής», άνευ επαρκούς αιτιο
λογίας, έπιβαρύνωνται οΰτοι μέ 
συμμετοχήν 20% έπί τών καταβαλ
λόμενων πάσης φύσεως δαπανών πε- 
ρτθάλψεως τών τέκνων των.

Αί ήμερομηνίαι ένάρξεως τής 
προληπτικής έξετάσεως τών τέκνων 

Γ έκάστην κατηγσρ'αν διά τό τρέ- 
χον έτος όρίζονται ώς κάτωθι:

Διά τήν κατηγορίαν Γ' ήτοι: 
άπό 12—18 έτών ή 23)4)1973. 
άπό 7—12 έτών ή 7)5)1973

Διά τήν κατηγορίαν Β' ήτοι: 
άπό 1 έτους—7 έτών ή 21)5)1973 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)



’Εκείνοι πού φεύγουν

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΜΠΑΝΤΛΗΣ
’Εντελώς απροσδόκητα και συγ

κλονιστικούς πρόωρα, εις τό άνθος 
τής ηλικίας του καί εις την ακμήν 
τής επαγγελματικής του πορείας ά- 
πεδήμησεν δ Χαράλαμπος Καμπάν- 
ταης.

Γόνος πατριαρχικής Μικρασιατι
κής οικογένειας (Άπολλωνιάδα — 
Προύσης), ή οποία διεδραμάτισε, 
κατά τούς σκοτεινούς χρόνους τοϋ 
Α' Παγκοσμίου Πολέμου, διά τοΰ 
αειμνήστου πάππου του Μαβρουδή, 
σωτήριον ρόλον διά την ζωήν πολ

λών χριστιανών καί αλλοθρήσκων, 
οί όποιοι ήσαν καταδικασμένοι εις 
βέβαιον θάνατον.

Έγενήθη εις τήν ’Αλέξανδρού-

Κοινωνικά
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

9 Ή Αικατερίνη σύζ. Νικ. Μάρ
κου, ΔιευΘυντοΰ Υποκαταστήματος 
Χρυσουπόλεως, έτεκεν θήλυ.

ΑΡΡΑΒΏΝΕΣ

Ό Συν. Σταύρος Κεσίσης ήρρα- 
βωνίσθη μετά τής Δίδος Πόπης Ρα- 
διώτου. Τους εύχόμεθα ταχεΐαν την 
στέψιν.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 12—60 
Κ. Μ.

ΔΏΡΕΑΙ

ΥΠΕΡ τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

• ‘Η υπηρεσία λογιστικής Κα- 
ταστάσεως καί ήμερολογίου (12— 
60) Κέντρου Μηχανογραφίας, είς 
μνήμην Άνδριανής Βαρβιτσιώτη, 
μητρός τοϋ συν. Άθ Βαρβιτσιώτη 
Δρχ. 550.—

• Τμήμα Πληροφοριών τής Διευ- 
θύνσεως Γραμματείας είς μήνην Τιμ. 
Τσαρπαλιά, πατρός τοΰ συν. ’Αν
τωνίου Τσαρπαλιά Δρχ. 1.050.—

• Μάντα Παπαγιαννάκη είς μνή
μην Νότη Νατσοπούλου τ. υπαλλή
λου Τραπέζης Ελλάδος Δρχ. 500.

9 Πληροφοριολήπται Διοικήσεως 
και υποκαταστημάτων ’Αθηνών — 
Πειραιώς είς μνήμην Δημ. Σκιτζή, 
πατρός τοϋ συν. πληροφοριολήπτου 
Παν. Σκιτζή Δρχ. 1.450.—

ΔΩΡΕΑΙ ΥΠΕΡ 
ΦΛΩΝ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΥ-

9 Οί συνάδελφοι τής Υπηρεσίας 
Διεκπεραιώσεως τοΰ Κέντρου Μηχα
νογραφίας, είς μνήμην τής μητρός 
τοΰ συν. Άθ. Βαρβιτσιώτη Δρχ. 
650.—

ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

9 Οικογένεια Ευσταθίου Ρεμούν- 
δου, είς μνήμην Ευσταθίου Ρεμούν- 
δου Δρχ. 1.500.—

9 Οί συνάδελφοι Υπηρεσίας Συν
αλλάγματος Κέντρου Μηχανογρα
φίας, είς μνήμην "Αννης συζ. Άν- 
δρέου Κατσελίδη Δρχ. 500.—

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Η ΕΚΜΑΘΗΣΙΣ 
ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
Κύριε Διευθιτντά,

Τό πρόβλημα τής τελείας, αλλά 
καί ταχείας έκμαθήσεως μιας ξένης 
γλώσσης απασχολεί τούς πάντας σή
μερον. ’Ενώ δέ χρησιμοποιούνται ο- 
λαι αί γνωσταί μέθοδοι τά αποτε
λέσματα εξακολουθούν ελάχιστα νά 
μάς Ικανοποιούν.

Διά τής παρούσης έπιθυμώ νά γνω
ρίσω είς 'Τμάς καί είς δλα τά μέ
λη τού Συλλόγου σας τό ίδικόν μας 
σύστημα γλωσσικής καταρτίσεως, 
τό όποιον επί 15 συνεχή έτη απέδω
σε καταπληκτικά αποτελέσματα καί 
μάλιστα διά σπουδαστάς τής αγγλι
κής γλώσσης.

Τό μεγαλύτερον πλεονέκτημα τοΰ 
συστήματος τούτου είναι δ'τι κάθε 
σπουδαστής διαμένει επί εξ εβδομά
δας μέσα είς μίαν αγγλικήν οικογέ
νειαν, ούτως ώστε νά άκούη καί νά 
όμιλή αγγλικά μέ τούς ίδιους τούς 
’Άγγλους. Ή καθημερινή αυτή έξ- 
άσκησις συμπληρούται καί διά κα
θημερινών εντατικών μαθημάτων 
αγγλικής από "Αγγλον καθηγητήν. 
Είς τό τέλος τής περιόδου των έξ 
εβδομάδων δ "Ελλην σπουδαστής έ
χει τόσον πολύ άξ'ιοποιήσει τάς γνώ
σεις του αγγλικής, όίστε δύναται νά 
έννοή τούς "Αγγλους καί νά συνομι- 
λή μαζί των. Τοιουτοτρόπως τό κέρ
δος ώς προς τήν γλώσαν είναι τε
ράστιον καί μάλιστα έντός έλαχί- 
στου χρονικού διαστήματος.

Επειδή είναι έκατοντάδες έκεΐνοι, 
οί όποιοι έμειναν κατενθουσιασμένοι 
από τήν πρόοδόν των διά νά πληρο- 
φορηθήτε σχετικώς από πρώτης πη
γής. Προς τον σκοπόν αυτόν σάς ε
σωκλείω ένα φυλλάδιον — PROS
PECTUS. τό όποιον σάς δίδει τά 
ονόματα δλων τών κατά τό παρελθόν 
συμμετασχόντων είς τήν έκδρομήν 
μας. Τό φυλλάδιον εξηγεί ακό
μη τόν τρόπον τής όργανώσεως τών 
ταξιδίων γλωσσικής καταρτίσεως 
καθώς έπίσης καί τούς ορούς συμ
μετοχής είς αυτά.

Έάν παρά ταΰτα έπιθυμήτε νά έ
χετε περισσοτέρας διευκρινίσεις, τη
λεφωνήσατε παρακαλώ είς τά τηλέ
φωνα 902.678 καί 975.717.

Μετ’ έξαιρέτου τιμής 
ΑΡΙΣΤ. ΜΑΛΤΕΖΟΠΟΤΛΟΣ
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ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΣΙΑΛΗ
ΙΙτυχούχου ΙΙανεπεατημ-ίου Χαέδελβέργης 

Αγγλικά. - Γερμανικά - Γαλλικά - ’Ιταλικά 
Ηαγκράτι: /Ααμνέρεως 85 καί Άλκέτου 

(ΙΙροφ. Ήλίας) — Τ»)λ. 769-485 
Πατήσια: Λευκωσίας 49 

(έναντι Π' Οίκ. Γυμ,νασίου) — Τηλ. 841-551 
/Αιδάσκουν μ. ό ν ο ν Φιλόλογοι Καθηγηταί 

«εηειραμ,ένοι
ΠΡΟΣΟΧΗ!!
Είς ΰπαλλήλους τής Εθνικής Τραπέζης καί τέκνα 

αύτών, παρέχεται ειδική έκπτωσις έξ SOo)o
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Μηνιαΐον δργανον τοΰ Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων τής Εθνικής 

Τραπέζης τής 'Ελλάδος.

Δ)νσεις συμφώνως τ<ρ Νόμφ: 
Υπεύθυνος:

ΝΙΚ. ΠΙΣΚΟΠΟΣ 
21ης ’Απριλίου άριθ. 37

Διευθυντής Συντάξεως: 
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 
Καμελιών 42 — Π. Ψυχικόν

Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ρήγα Παλαμήδη 5 —’Αθήναι 
Τηλ. 319.306

πολιν. Μετά λαμπράς σπουδάς, διω- 
ρίσθη είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν, 
δπου ταχέως διεκρίθη. Μέ τήν κα- 
ταπλήσουσαν ορμήν καί φαντασίαν, 
τόν ένθεον ζήλον, τήν φιλοπονία, καί 
εΰπροσηγορίαν πού τόν διέκρινε κα- 
τέκτησε τήν έκτίμησιν καί τήν συμ
πάθειαν τών προϊσταμένων του κα
θώς καί τήν βαθειά άγάπη τών συν- 
αλλασσομένων καί τής Κοινωνίας. 
Μέ τοιαύτην πανοπλίαν καί χωρίς 
κανέναν απολύτως παρεμβατισμόν, 
έπέτυχε ραγδαίαν έξέλιξιν είς τούς 
βαθμούς τού 'Τποδιευθυντοϋ καί τοΰ 
Διευθυντοϋ είς τά Καταστήματα Ά- 
λεξ)πόλεως, Κατερίνης, Σαντορίνης, 
Έλασσώνος καί τελευταίως τής Κο- 
μοτινής, δπου αφισε καί τήν τελευ- 
ταίαν τοΰ πνοήν.

’Από τρυφεράς ηλικίας έποτίσθη 
μέ τήν πικροτάτην γεΰσιν τών στε
ρήσεων άποτόκων τής Μικρασιατι
κής τραγωδίας.

Κατά τήν Βουλγαρικήν κατοχήν 
(1941—45) ύπέστη τάς τρομεράς δο
κιμασίας τής θηριώδους μεταχειρί- 
σεως, τοΰ Έλληνικοΰ πληθυσμοΰ ά- 
πό τούς Βουλγάρους.

Έγαλούχησε τά 2 τέκνα του είς 
τά θεία νάματα τοΰ Ελληνοχριστια
νικού πολιτισμού, μέ τά όποια άλλω
στε ήσαν διαποτισμένοι αυτός καί ή 
εκλεκτή σύντροφος τής ζωής του, 
καθώς καί ολόκληρος ή πατρική του 
οικογένεια.

Καί τώρα, πού ή εύγενής του ψυ
χή φτερουγίζει ενώπιον «τοΰ φοβε
ρού βήματος», πιστεύομεν, δτι θά 
δύναται νά έπικαλεσθή τά ρήματα 
τού ’Αποστόλου τών ’Εθνών: «Τόν 
αγώνα τόν καλόν ήγώνισμαι, τόν 
δρόμον τετέλεκα, τήν πίστιν τετήρη- 
κα, λοιπόν άπόκειταί μοι ό τής Δι
καιοσύνης στέφανος, δν αποδώσει 
μοι Κύριος, ό Δίκαιος Κριτής». Ή 
μέχρις αυτοθυσίας προσήλοισίς του 
είς τό υπηρεσιακόν καθήκον, καθώς 
καί τών Χριστιανικών του καθηκόν
των, αποτελούν τρανά έγέγγυα πε
ρί τούτου.

Αιώνια του ή μνήμη.
X. Κ.

Οί Τράπεζες πρέπει νά δώσουν ϊσα δικαιώματα

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ Η ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΗ ΑΥΝΑΤΗ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

φ Συζήτησις διά τήν γυναίκα τραπεζοϋπάλληλον
Ό «Σύνδεσμος για τά Δικαιώ

ματα τής Γυναίκας» οργάνωσε είς 
τήν Έλληνοαμερικανική "Ενωσι συ- 
ζήτησι μέ Θέμα: «Ή Θέση τής Έλ- 
ληνίδας Τ ραπεζοϋπαλλήλου». Είς 
τήν συζήτησιν ελαβον μέρος οί κ.κ. 
Π. 'Παπαρροδόπουλος, Πρόεδρος τής 
Ο.Τ.Ο.Ε., Γεώργιος Άνδρουλιδάκης, 
δημοσιογράφος καί αί κ.κ. Τ. Λαμ- 
πρινοπούλου, τραπεζική ΰπάλληλος 
καί Ά. Μαντζουλίνου, τέως άντι- 
πρόσωπος τής Ελλάδος είς τά ‘Η
νωμένα "Εθνη. Εΐσηγήτρια ή πρό
εδρος τοΰ Συνδέσμου, δικηγόρος κ. 
Ά. Γιωτοπούλου - Μαραγκοπούλου.

Τήν συζήτησιν παρηκολούθησαν ό 
Πρόεδρος καί ό Γεν. Γραμματεύς 
τοΰ Συλλόγου μας κ.κ. Νικ. Πίσκο- 
πος καί Άλ. Ρωσσέτης ώς καί μέ
λη τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου.

Βασικό παράπονο τών γυναικών 
υπαλλήλων τραπεζών είναι: Σ’ ό
λες τις οργανικές θέσεις προάγον- 
ται κατά κανόνα άνδρες καί έλάχι- 
στες γυναίκες ή καί καμμιά. "Ετσι 
έξασφαλίζεται τό προβάδισμα τών 
άνδρών υπαλλήλων έναντι τών γυ
ναικών, μέ αποτέλεσμα όταν φθά
νουν στην κρίση για προαγωγή σε 
οργανικούς βαθμούς, οί άνδρες νά 
βρίσκωνται σέ πλεονεκτική θέση. 
Χαρακτηριστικά είναι έδώ ώρισμέ- 
να στοιχεία πού άνέφερε ή κυρία 
Λαμπρινοπούλου:

Σέ 260 τμηματάρχες τής Τρα
πέζης τής 'Ελλάδος οί 14 είναι γυ
ναίκες, πού προήχθησαν μέ σχετι
κή απόφαση περί προωθήσεως πτυ- 
χιούχων τραπεζοΰπαλλήλων καί χω
ρίς τήν όποια δέν θά υπήρχε καμ- 
μιά γυναίκα τμηματάρχης. Στην 
Εθνική Τράπεζα έπϊ 261 τμημα- 
ταρχών οί 5 είναι γυναίκες. Στην 
‘Αγροτική έπί 509 μόνο 5 είναι γυ
ναίκες.

-—■ Χαρακτηριστικό είναι έπίσης, 
στήν ίδια τράπεζα, δτι σέ 175 αρ
χιλογιστές 1 5 . είναι γυναίκες, πού 
περιμένουν τήν προαγωγή τους πά
νω άπό 20 χρόνια.

— Στήν Τράπεζα τής Ελλάδος 
καί τήν ’Αγροτική οι δακτυλογρά- 
φοι έδιναν έσωτερικό διαγωνισμό και 
μετετάσσονταν στον λογιστικό κλά
δο κΓ άπό έκεΐ ακολουθούσαν τήν 
έξέλιξη τών λοιπών υπαλλήλων. ’Α
τό τό 1 952 δμως δέν μετατάσσονται 
πια στον λογιστικά κλάδο παρ’ 6- 
τι έξακολουθοΰν νά δίνουν έσωτερι
κό διαγωνισμό φθάνουν μισθολογι- 
κά τόν βαθμό λογιστοΰ καί ονο
μάζονται δακτυλογράφοι - λογισταί 
καί έκεΐ σταματούν.

— Ό νέος κανονισμός πού κυ
κλοφόρησε πριν λίγες ήμέρες βοη
θάει τήν οπισθοδρόμηση: υποχρεώ
νει τΙς γυναίκες νά αποχωρούν άπό 
τήν ύπηρεσία νωρίτερα άπό τούς 
άνδρες ένώ συγχρόνως δέν προβλέ
πει καμμιά μετάταξη δακτυλογρά- 
φων στον λογιστικό κλάδο. Παράλ
ληλα, οί περισσότερες τράπεζες α
ποκλείουν συστηματικά τά τελευ
ταία χρόνια τις γυναίκες άπό τούς 
διαγωνισμούς πού προκηρύσσουν 
έκτος άν πρόκειται για τις θέσεις 
δακτυλογράφων.

Βέβαια κάθε λόγος έχει καί τόν 
αντίλογό του. "Ετσι, στήν προκει
μένη περίπτωση ό αντίλογος δέν εί
ναι πώς οί γυναίκες υπάλληλοι δέν 
είναι τόσο ευσυνείδητες, δέν δείχνουν 
προθυμία, για σταριοδρομία, ένώ 
παρ άλληλα ή μητρότητα τις ύπο- 
χρεώνει σέ μακρές απουσίες, έπο- 
μένως αποδίδουν λιγώτερο άπό τούς 
άνδρες συναδέλφους τους.

Καί δμως, λένε οί γυναίκες υπάλ
ληλοι, ή μητρότητα κάνει τήν γυναί
κα νά άπουσιάζη 4 ή 6 μήνες. Οί 
άνδρες δμως λόγω τής στρατιωτι- 
τικής τους θητείας άπουσιάζουν 
τουλάχιστον δύο χρόνια. Καί δέν εί

ναι δλες οί γυναίκες μητέρες, όσον 
αφορά τήν προθυμία τους νά έργα- 
σθούν αποδοτικά, πράγμα πού είναι 
έξαίρεση, έχει τήν έξήγησή του στό 
δτι βλέπουν πώς καθηλώνονται καί 
δσο καί νά έργασθούν δέν θά έχουν 
αναγνώριση. "Ενας άλλος λόγος 
που προβάλλετται δτι δηλαδή οΐ 
γυναίκες αποφεύγουν έκ συστήμα
τος νά υπηρετήσουν στά υποκατα
στήματα δέν εύσταθεΐ γιατί αυτό 
είναι υποχρεωτικό άπό τόν νόμο.

Ή ομιλία τοΰ Προέδρου τής Ο.Τ. 
Ο.Ε. κ. Παν. Παπαρροδοπούλου έ
χει ώς ακολούθως:

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ
Ο.Τ.ΟΕ. κ. ΠΑΠΑΡΡΟΔΟΠΟΥ- 
ΛΟΥ:

Κυρίες καί Κύριοι,
Συνεκεντρώθημεν έδώ διά νά άν- 

ταλλάξωμεν απόψεις έπί τοΰ θέμα
τος: «Ή θέσις τής Έλληνίδας Τρα- 
πεζούπαλλήλου».

"Εχω τήν γνώμην δτι διά νά ά- 
ποβή καρποφόρος ή συζήτησις μας 
δέν πρέπει νά περιορισθή είς τήν 
άνάλυσιν μόνον τού ειδικού προβλή
ματος τής θέσεως τής Έλληνίδας 
εις τά Τραπεζιτικά Ιδρύματα, αλλά 
νά άναπτυχθή ευρύτερα ή θέσις τής 
Έλληνίδας ■ στο χώρο τής κοινωνι
κής δραστηριότητας, νά αναλυθούν 
αί δυνατότητές της, τά προτερήμα
τα ή έλαττώματά της είς τόν το
μέα τής έργασίας, ώς παράγοντος 
άναπτύξεως έν γένει, ή μέχρι σή
μερον προσφορά της εις τό κοινωνι
κόν σύνολον, ώς καί ή άνταπόκρι- 
σις τοΰ κοινωνικού συνόλου προς 
τήν προσφερομένην ύπ’ αύτής υπηρε
σίαν.

Έάν θέληση νά άνατρέξη κανείς 
είς τήν ένδοξον ιστορίαν τής Πα
τρίδας μας, θά διαπιστώση άδιστά- 
κτως δτι οΐ Έλληνίδες στάθηκαν ά
ξιες τής Ελλάδος. "Απειρα είναι τά 
παραδείγματα τού ήρωϊσμοΰ καί 
τής ευψυχίας της στους αγώνες τού 
"Εθνους καί τήν πρόσφατη καί στήν 
παλαιότερη ιστορία μας, άπετέλε- 
σαν φωτεινά μετέωρα τά όποια κα

ταυγάζουν είς τούς αιώνας δχι μό
νον τόν Ελληνικόν χώρον αλλά και 
τόν παγκόσμιο.

’Αλλά ή ζωή έξελίσσεται, αί συν- 
θήκαι διαφοροποιούνται καί. ένώ μέ
χρι πρότινος ή Έλληνίδα διεδραμά- 
τιζε τόν ϋπέροχον ρόλον τής μητέ
ρας πού έξέτρεφε άξιους πολίτας, 
πού έδίδασκε τά υψηλά ιδανικά τοΰ 
"Εθνους καί τής κοινωνίας καί μέ 
τό ήρωϊκόν της παράδειγμα έγραφε 
σελίδες δόξης καί τιμής, καλείται 
τώρα καί δή κατά τρόπον επιτα
κτικόν, δχι δΓ έαυτήν άλλά δΓ αυ
τήν ταύτην τήν ύπόστασιν τής Ελ
λάδος νά παίξη τόν νέον ρόλον τής 
ένεργοΰ συμμετοχής της είς τίν κοι
νωνικήν και έπαγγελματικήν δρά- 
σιν, ή οποία αποτελεί άπαραίτητον 
προύπόθεσιν οικονομικής καί κοινω
νικής άναπτύξεως τής χώρας μας, 
τουτέστιν έπιβιώσεώς της έντός τοΰ 
συγχρόνου έξελισσομένου κόσμου.

Έρωτάται -είναι είς θέσιν ν’ άν- 
ταποκριθή εις τόν ρόλον αυτόν;

Ή γνώμη μου άδιστάκτως είναι 
ΝΑΙ.

Ή γνώμη μου αυτή δέν στηρί
ζεται είς συναισθηματισμόν ή α
πλήν παρατήρησιν έντός τού περιο
ρισμένου πλαισίου τού έργασιακοΰ 
χώρου τόν όποιον κατά ένα τρόπον 
έποπτεύω λόγω τής ιδιότητάς μου 
ώς Προέδρου τής 'Ομοσπονδίας τών 
Τραπεζικών Υπαλλήλων, στηρίζε
ται, κατά κύριον λόγον εις γεγονό
τα τά οποία αποτελούν άδιάψευστον 
άπόδειξιν.

Άναφέρομαι μόνον και μοΰ αρκεί 
αυτό ώς παράδειγμα, εις τό γεγο
νός δτι, κατά τόν δεύτερον παγκό
σμιον πόλεμον ή γυναίκα αντικατέ
στησε τούς στρατευθέντας άνδρας 
σέ δλους τούς τομείς είς τά μετό
πισθεν έργασίας, άπό τοΰ πλέον 
απλού, τής γραφικής υπηρεσίας μέ
χρι καί τού βαρυτάτου, τής πολε
μικής βιομηχανίας.

Ή άναμψισβητήτως απόλυτος ε
πιτυχία τής έργασίας της, έάν συν- 
διασθή μάλιστα μέ τό γεγονός δτι 
έκλήθη καί άνέλαβεν έργον διά τό 
όποιον ουδόλως ήτο προετοιμασμέ-

tHiene τίο mm. EniTpinije
τοϋ Ταμείου ΜληλοροηΟείοβ

Κύριοι Συνάδελφοι,
Ή Διοικητική Επιτροπή τού Τα

μείου ’Αλληλοβοήθειας ‘Υπαλλήλων 
τής ’Εθνικής Τραπέζης, συμφώνως 
προς τό άρθρσν 8 τού Καταστατι
κού αυτού, υποβάλλει ύπό τήν κρί- 
σιν υμών τά πεπραγμένα τής χρή- 
σεως 1972, τόν ισολογισμόν τής 
διαχειρίσεως τής χρήσεως τούτης 
καί τόν Προϋπολογισμόν διά τήν 
χρήσιν 1973.

Ώς προς τάς λεπτομέρειας τής 
άναπτυχθείσης δραστηριότητος τής 
ήμετέρας Διοικητικής ’Επιτροπής 
κατά τήν ύπό κρίσιν άναφερόμεθα 
είς τήν άπό 31)12)1972 λογοδο
σίαν τού Διοικητικού Συμβουλίου

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ 
συν. ΜΠΑΚΑΝΑΚΗ
Είς τά προηγούιμενον ψύλλον τής 

«Τραπεζιτικής» καί είς τά Πρακτι
κά τής Γεν. Συνελεύσεως τού Συλ
λόγου, ή όμιλίια τής συν. Μπακα- 
νάκη κατεχωρήθη άνευ τού διακρι
τικού τίτλου καί άπεδόθη οϋτω είς 
τόν συν. Δημητρόπουλον, τό τέλος 
τής ομιλίας τού οποίου ακολουθεί 
ή ομιλία τής συν. Μπακανάκη.

Ζητούμεν συγγνώμην καί άπό τούς 
δύο συναδέλφους.

Συνάδελφοι,
ΜΙ ((ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» είνα: το δργανον 

«οΐ> μ,άχετα: τά, αυμ,φεροντά μ,ας.
Φερνε: τον £να κοντά οτον άλλον καεί βυναδελ- 

φώνε: τον κλάδον μ.ας. ΜΙ ούνταξίς της «Τραπεζι
τικής» ζητεί άπδ δλους νά την βοηθήσουμε είς το 
£ργον της.

Κάθε συνάδελφος ά,ς γ£νη καί άνταποκρ:τής της.
"Έτσ: θά είνα: δυνατόν καί τά γεντκά θέματα 

τοΰ κλάδου μας, άλλά καί τά ειδικά θέματα τών 
τοπικών καί έπαρχιακών ΰποκαταστημάτων νά κα- 
ταχωροΰνται είς τάς στήλας της.

Γράφετε λοιπόν, γιά ό,τι συμβαίνει εις τήν 
ΰπηρεσίαν σας. ’Ενημερώνετε τήν σύνταξιν γιά 
όλα.

Ό γάμος ένός συναδέλφου κάποιο άλλο εύχά- 
ριστο γεγονός είναι κι’ αύτό μιά είδησις πού θά 
χαροποιήση όλους. ΜΙ στήλη «Κοινωνικά» θά κα- 
ταχωρή εύχαρίατως ό,τι περιέρχεται είς αύτήν.

τού ΤΥΠΕΤ έπί τών πεπραγμένων 
ΰπ’ αυτού έν τή έκτελέ,σει έντολών 
τού ήμετέρου Ταμείου, -καθ’ δσον α
φορά, τήν περίθαλψιν τών μελών 
αυτού, αϊτινες έντολαί έδόθησαν λό- 
> φ τού γεγονότος δτι τό ΤΥΠΕΤ 
διαθέτει τήν κατάλληλον όργάνωσιν 
υπηρεσιών καί μέσων προς έξυπη- 
ρέτησιν τών ήσφαλισμένων μελών 
μας και δτι είς τούτο άνετέθη έπί
σης ΰπό τού έτέρου Ταμείου ’Αλλη
λοβοήθειας Είσπρακτόρων καί Κλη
τήρων ’Εθνικής Τραπέζηις ή έκτέλε- 
σις τοιούτων ώς άνω έντολών, καθ’ 
όσον αφορά τά μέλη του, έπττευ- 
χθείσης οϋτω τής ενιαίας άντιμετω- 
πίσεως τών έκ τής περιθάλψεως τής 
υγείας απαντος τού Προσωπικού 
τής Τραπέζης τού ήσφαλισμένιου 
παρ’ άμφοτέροις τοίς Ταμείοις τού
τοι ς προκυψάντων ζητημάτων καί 
έμφαννσθεισών περιπτώσεων περι- 
θάλψεως έπ’ ώφιελείςι τής άποδόσε- 
ως τού έργου τοΰ Ταμείου μας.

Τάς σχετικός ένεργεί-ας, παρατη
ρήσεις, διαπιστώσεις, σκέψεις -κα'. 
εισηγήσεις τής ώς άνω λογοδοσίας 
τιεΰ Δ.Σ. τού ΤΥΠΕΤ υιοθετεί καί ή 
ήμετέρα Διοικητική ’Επιτροπή, έγ- 
κρίνουσα τά ένεργείας αυτού, καθ’ 
δσον αφορά την ύπ’ αυτού έκτέλε- 
σιν τών έντολών ημών ώς καί τάς 
ένεργείας του, καθ’ όσον αφορά πε
ριπτώσεις άποσκσπούσας είς τήν 
έξασφάλισιν έν γένει τής απρόσκο
πτου καί έκ τών πραγμάτων ένδει- 
κνυρμένης έκάστοτε άντιμετωπίσεως 
τών ζητημάτων τής περιθάλψεως τών 
μελών, περί ών γενικωτέρων ένερ- 
γειών διαλαμβάνει ή ώς άνω λογο
δοσία τού ΔΣ. τού ΤΥΠΕΤ, άπαλ- 
λάσσουσα τούτο πάσης σχετικής ευ
θύνης.

νη, άποτελεΐ άδιάψευστον άπόδειξιν 
της ικανότητάς της.

Καί έάν θέλετε είδικώς νά πλη- 
ροφορηθήτε περί τής έργασίας τών 
γυναικών είς τάς Τράπεζας, σάς 
αναφέρω δτι, καί είς αύτάς, ή προσ
φορά τής έργασίας τών γυναικών 
κοσά τάς χαλεπάς ή μέρας τού πο
λέμου, τής κατοχής καί έν συνεχεία 
τού συμμοριτοπολέμου καί μέχρι 
σήμερον, ύπήρξεν άπολύτως έπιτυ- 
χής καί ούδεμία δυσχέρεια παρετη- 
ρήθη διά τήν άπρόσκοπτον λειτουρ- 
ργίαν καί διεκπαιραίωσιν δλων τών 
ύπηρεσιών.

Καί ένώ τοιαύτη ύπήρξεν ή προσ
φορά υπηρεσίας τών γυναικών είς 
τάς Τραπέζας καί ένώ ούδεμία διά
κρισης γίνεται είς τούς ίσχύοντας 
οργανισμούς έσωτερικής υπηρεσίας 
ώς προς τήν βαθμολογικήν έξέλιξιν 
τών υπαλλήλων άμφοτέρων τών φύλ
λων, είς τήν πραγματικότητα δμως 
έάν θέλωμεν νά ίδωμεν άντικειμενι- 
κώς τά διαδραματιζόμενα, διαπι- ' 
στώνουμε δύο τινά.

Πρώτον: υπάρχει μία διάχυ
τος άντίδρασις έκ μέρους τών υπευ
θύνων διά τάς προαγωγάς τών γυ
ναικών είς τάς άνωτέρας βαθμίδας 
τής Ιεραρχίας και Δεύτερον: 
υπάρχει μία τάσις τών γυναικών (ό
χι ευτυχώς δλων) νά έκμεταλλεύον- 
ται τάς υπέρ αύτών ώς μητέρων 
εΰεργετικάς διατάξεις καί ταυτοχρό- 
νως έντονος διάθεσις προνομιακής 
υπέρ αύτών μεταχειρίσεως ώς πρός 
τήν συνταξιοδότησιν.

Ή κατάστασις αΰτη δημιουργεί 
ένα ψαΰλον κύκλον ό όποιος άπο- 
βαίνει εις βάρος τών γυναικών.

Φρονώ δτι προκύπτει ώς χρέος 
δλων τών ύγιώς σκεπτομένων ανθρώ
πων ή παρέμβασις πρός δλας τάς 
κατευθύνσεις ώστε, και οΐ πρώτοι 
νά άποβάλουν τήν μεσαιωνικήν νοο
τροπίαν άλλά καί οί δεύτερες νά 
κατανοήσουν δτι τό αίτημα τής γυ
ναίκας δέν αφορά μόνον εις τό λα- 
βεΐν άλλά και είς τό δούναι. "Ιση 
μεταχείρησις νοείται και ώς πρός 
τά δικαιώματα καί ώς πρός τάς υ
ποχρεώσεις.

Πρέπει έπίσης νά καταβληθή 
προσπάθεια πρός δλας τάς κατευ
θύνσεις ώστε νά σταματήση τό τε
λευταίως έμφανισθέν άτοπον τής έ- 
ξαιρέσεως τών γυναικών άπό τούς 
διαγωνισμούς διά πρόσληψιν κυρίου 
προσωπικού.

Άπό τής πλευράς μας, ώς συν- 
ρικαλιστικής ήγεσίας τών Τραπεζι
τικών υπαλλήλων, παρέχω τήν δια- 
βεβαίωσιν δτι θά πράξωμεν τό κα
θήκον μας καί τό πράττομεν ήδη 
έν τώ μέτρω τών δυνάμεών μας, ώ
στε νά άποδοθή πλήρως τό δίκαιον.

Άποτελεΐ πίστιν μου κατόπιν δ
λων τών άνωτέρω δτι, άντϊ νά συζη- 
τοΰμεν έπί τοΰ τρόπου έξασφαλίσεως 
ίσων δικαιωμάτων τής γυναίκας είς 
τόν στίβον τής έργασίας, θά έπρε
πε ήμεΐς οί άνδρες νά συζητοΰμεν 
περί τού τρόπου τής, πέρα τής ί
σης μεταχει ρήσεως απονομής τής 
όφειλομένης τιμής είς τόν πανά- 
ξιον καί πιστόν σύντροφον τής ζω
ής μας, τήν γυναίκα, ή όποια δχι 
μόνον έπαξίως μάς βοηθεΐ καί μάς 
άναπληροΐ είς τήν έξω τού σπιτιού 
εργασίαν, άλλά προσθέτως έπομί- 
ζεται δλα τά τεράστια βάρη τής 
διατηρήσεως τής οικογένειας, τής οι
κογένειας δχι μόνον ύπό τήν έννοι
αν τών αναγκαίων στό σπίτι έρ- 
γασιών, διά τις όποιες οφείλουμε νά 
ομολογήσουμε δτι εΐμεθα άνίκανοι, 
άλλά τής οικογένειας ύπό τήν έν
νοιαν τήν περιλαμβάνουσαν τά υψη
λά ιδανικά τά όποια είναι τό θεμέ
λιον τοΰ "Εθνους.

Κυρίες καί Κύριοι,
ΟΪ εργαζόμενες γυναίκες είναι Ή- 

ρωΐδες τής ζωής! ! .

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΕ 
Χειροΰργος ’Οδοντίατρος

Κάνιγγος 7 
2ος οροφος 

Τηλ. 630.277
Δέχεται τους ‘Υπαλλήλους τής 
Τραπέζης μέ τό ίσχΰον τιμολό

γιου ΤΥΠΕΤ

ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ
ΙΙΡΟΪΩΙΙΙΚΟΓ ΕΘΜΙΚΜΧ ΤΡΑΠΕΖΗΪ

’Οδός ©ερεεα,νοΰ Μ καί Κατβαντών») 
(Πάροδος Αεωφ. Αλεξάνδρας άρ:θ. 15)

Τηλεφωνικόν κέντρον μ.έσω τοΰ όηοίου επικοινω
νείτε μ.ε όλους τους όρόφους καί τάς ΰπηρεσίας:

6421.024 - 6421.025 - 6421.026 - 6423.251 - 6428.016

(Τ. 701)

ΩΡΑΙ ΕΠΙΪΚΕ'ΡΕΩΑΙ:
(καθ’ έκάστην) 11 — 1 καί S—9
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΚΑΙ ΑΙΟΙΚΗΣΙΣ 
ΕΞΑΙΡΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΝ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

Έδόθη δεξίωσις εις τό «Χϊλτον»

Εις δέξίωσιν, δοθεΐσαν ύπό τού 
Συλλόγου Υπαλλήλων Εμπορικής 
Τραπέζης, προς τιμήν τοΰ Προέ
δρου τής Τραπέζης καθηγητοΰ κ. 
Στρατή Γ. Άνδρεάδη, έτονίσθη ή 
μεγίστη σημασία τής συνεργασίας 
μεταξύ Διοικήσεως καϊ Εργαζομέ
νων

"Ο Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου κ. 
Σταύρος Παπαϊωάννου, προσφωνών 
τον κ. Άνδρεάδην, εΤπεν δτι σκοπός 
τής δεξιώσεως είναι νά ύπογραμμι- 
σθή ή συνεργασία μεταξύ τής Δι- 
οικήσεως τής Εμπορικής Τραπέζης 
καί των έργαζομένων εις αυτήν. Συ- 
νεχίζων ά κ. Παπαϊωάννου έτόνισεν 
δτι:

«Έάν ή έποχή μας χαρακτηρίζε
ται — καί κρίνεται ή τύχη της — 
άπό τούς ύψηλούς δείκτας τής πα
ραγωγικότητας καί την έναρμόνισίν 
των μέ την επαγωγικήν τοποθέτησιν 
καί τό μέτρον κατανοήσεως των με
λών τής συγκεκριμένης όμάδος καί 
των στόχων της, τότε, δικαίως ημείς 
πανηγυρίζομεν, διότι είναι απέραν
τος ή πίστις μας προς τα επιτεύ
γματα τού ’Ομίλου τής Τροστέζης 
μας καί τούς Στόχους της, ώστε νά 
θεωροΰμεν τήν έδραίωσίν των καί 
την έπιτυχίαν των, όχι μόνον ίδικάς 
μας, άλλα καί τοΰ "Εθνους μας.

»Καί βεβαίως, υπάρχουν αιτήμα
τα προς ίκανοποίησιν καί θά υπάρ
χουν πάντοτε. "Αλλωστε αυτό είναι 
τό γνώρισμα κάθε ζωντανού οργανι
σμού. Γνώρισμα ζωής καί προόδου. 
’Αλλά αΐ θέσεις μας, θέσεις αμοι
βαίας κατανοήσεως καί συνεργασί
ας, εμπεριέχουν τήν ϋλοποίησιν τών 
προσδοκιών τών ’Εργαζομένων τής 
Τραπέζης μας, έν τή προόδω αυτής 
καί τοΰ έφικτού.

»Καί ιδού διατί τιμώμενον Πρό- 
σωπον τής σημερινής μας έκδηλώ- 
σεως είναι ό στυλοβάτης αυτών τών 
έπιτευγμάτων καί προσδοκιών, ό 
Πρόεδρος τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου τής Τραπέζης μας, Καθηγητής 
Στρατής Άνδρεάδης».

ιΚαταλήγων, ά Πρόεδρος τού Συλ
λόγου Υπαλλήλων τής ’Εμπορικής 
Τραπέζης διεβεβαίωσε τόν κ. Άν- 
δρεάδην «διά τήν πίστιν μας εις 
μίαν σταθεράν συνεργασίαν, ώστε 
βαδίζοντες χέρι - χέρι εις μίαν αρ
ραγή ενότητα, Διοικήσεως καί ’Ερ
γαζομένων τής Τραπέζης μας νά 
γράψωμεν μίαν νέαν, λαμπράν σελί
δα εις τήν ‘Ιστορίαν της, έπ’ ώφε- 
λείςε τού κοινωνικού συνόλου, τής 
Τραπέζης μας καί τών οικογενειών 
μας».

Ο κ. ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ.

’Ακολούθως έλαβε τόν λόγον ό 
Καθηγητής κ. Στρατής Άνδρεάδης, 
ό όποιος έξέφρασε τήν χαράν του 
καί τάς εύχαριστίας του διά τήν φι- 
λιφροσύνην τής προς τιμήν του δε
ξιώσεως. Έτόνισε καί αύτός τήν 
μεγίστην σημασίαν τής συνεργασί
ας έργαζομένων καί Διοικήσεως καί 
ύπεγράμμισε δτι, δΓ αυτής, δια
σφαλίζεται ή ομαλή λειτουργία τής 
Τροστέζης, μεγιστοποιείται ό δυνα
μισμός της καί προτγματοποιοΰνται 
νέα έπιτεύγματα, έπ’ άγαθώ τής 
ελληνικής οικονομίας τής Τραπέζης 
καί τών παρ’ αύτή έργαζομένων.

Ό κ. Άνδρεάδης συνέχισεν ώς
έξής:

«Όμιλοΰμεν περί τής συνεργα
σίας μεταξύ τού Προσωπικού 
καί τής Διοικήσεως μιας έπι- 
χειρήσεως. Καί προθύμως δλοι μας, 
ό κόσμος δλος, τονίζει τήν ύψίστην 
σημασίαν της. Άλλ’ ή συνεργασία 
αύτή, ή τόσον αποδοτική καί τόσον 
εΰκτέα, δέν επιτυγχάνεται αυτομά
τως, ούτε δύναται νά είναι σταθε
ρά καί διαρκής άνευ όργανώσεως.

Χρειάζεται όργάνωσις, ή οποία 
συνθέτει τά θεμέλια καί τήν δο
μήν τής συνεργασίας. Καί ή όρ- 
γάνωσις αύτή δέν άφορά μό
νον τήν θεσμολόγισιν τών έπαφών 
καί τής έπικοινωνίας μετα
ξύ Έργαζομένων εις μίαν έπιχεί- 
ρησιν καί τής Διοικήσεως της:

Άφορά, κυρίως καί κατ’ έξοχήν, 
τήν σύγκρότησιν τών 
Έργαζομένων είς έ- 
ν ι α Τ ο ν σ ύ ν ο λ ο ν μέ συνει- 
δητοποίησιν τών προβλημάτων του, 
μέ πλήρη γνώσιν τών δυνατοτήτων 
καί τών μέσων έπιλύσεώς των, μέ 
ίεράρχησιν σκοπών καί διαχρονικήν 
κατανομήν αυτών. Τούτο ακριβώς 
είναι ή συνδικαλιστική όργάνωσις, 
ό Συνδικαλισμός.

Τεραστία, πράγματι, είναι — ύ
πό τήν έννοιαν αΰτήν — ή σημα
σία τού Συνδικαλισμού. Διότι δΓ 
αυτού οι εργαζόμενοι παύουν νά α
ποτελούν άσύντακτον συνάθροισμα 
ατόμων, μέ εγωκεντρικήν, στενόκαρ- 
δον καί ανταγωνιστικήν νοοτροπίαν.

*0 Συνδικαλισμός σφυρηλατεί τήν 
κοινότητα έπιδιώξεων καί τήν άλλη- 
λεγγύην μεταξύ τών έργαζομένων. 
Τούς άπαλλάσσει άπό τήν δημαγω
γικήν έξαπάτησιν. Διότι ή συνδικα
λιστική όργάνωσις είναι όργάνωσις 
άνιχνεύσεως καί διερευνήσεως τών 
πραγματικών προβλη-
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μ ά τ ω ν τών έργαζομένων. Είναι 
ή άναζήτησις τών δυνατών 
λύσεων,' ή όργάνωσις π ρ α- 
γματοποιήσεως τοΰ έ- 
φ ι κ τ ο ΰ, διά προσφορών 
μέσων.

Ή έξεύρεσις τών προσφο
ρών μέσων καί ή δΓ αυτών έπί- 
τευξις τών καλλίτερων λύσεων 
είναι σπουδαϊον, άλλά καί δυσχε
ρές έργον. Διότι ή σημερινή κοινω
νία είναι ένας πολύπλοκος μηχανι
σμός καί τά κοινωνικά καί έργατι- 
κά προβλήματα διαμορφοΰνται κα
τά τήν συνισταμένην πολλών καί 
ποικίλων παραγόντων.

Αΐ καταθέσεις, κατά τάς οποίας 
θά άναζητηθή ή έ π ί λ υ σ ι ς τών 
προβλιημάτων αυτών, καθώς 
καί ή έ π ι λ ο γ ή τών προσφορών 
προς τούτο μέσων, προϋποθέτει 
καί απαιτεί βαθεΐαν μελέτην καί 
γνώσιν, τόσον τής κοινωνικής καί 
οικονομικής συγκυρίας, όσον καί 
τής φύσεως καί τών δυνατοτήτων 
τής έπιχειρήσεως, έν τώ πλαισίω 
τών έπί διεθνούς, πλέον, έπιπέδου 
ανταγωνισμών καί κατά τήν έξελι- 
κτικήν αυτής πορείαν.

Αποτελεί κοινήν έπιδίωξιν κοι
νόν έργον καί κοινόν συμφέρον τών 
Έργαζομένων καί τής Διοικήσεως 
ή ορθολογική όργάνωσις τής έπι
χειρήσεως, ή διαρκής ένίσχυσις τής 
θέσεώς της καί ή σταθερά καί τα
χύρρυθμος άνάπτυξίς της. Τοιουτο
τρόπως διευρύνονται συνεχώς τά ό
ρια ικανοποιητικών λύσεων τών 
προβλημάτων τών έργαζομένων.

Ή διεύρυνσις αύτή τού πεδίου 
τών ικανοποιητικών λύσεων καί τής 
ποικιλίας τών προσφορών προς τού
το μέσων είναι τό κατ’ έξοχήν δη
μιουργικόν έργον τοΰ συνδικαλισμού 
καί τής έποικοδομιτικής συνεργα
σίας τού 'Προσωπικού καί τής Δι- 
οικήσεως τής έπιχειρήσεως.

Εφευρετική, διευθύνουσα καί έκ- 
τελοΰσα έργασία συνδυάζονται, τοι
ουτοτρόπως εις όλην τήν κλίμακα 
τών ύπηρεσιών μιας έπιχειρήσεως. 
Δέν ύπάρχει, είς τήν έποχήν μας, ή 
άντίθεσις μεταξύ Κεφαλαίου καί 
Εργασίας. Υπάρχει ό συνδυασμός 
τών διαφόρων ειδών έργασίας εις 
μίαν όρθολογικώς ώργανωμένην έ- 
πιχείρησιν, κατά τήν ίεράρχησιν τής 
«τεχνοδομής» — διά νά χρησιμοποι
ήσω τόν όρον τοΰ Γκαλμπρέϊθ —, 
ή οποία ύποκατεστάθη είς τήν θέ- 
σιν τών παλαιών «ιδιοκτητών — ε
πιχειρηματιών.

Καί σήμερον, παρά τό πρωτεΐον 
τής τεχνολογίας, ή μάλλον χάρις 
είς τάς ηϋξημένας δυνατότητας τάς 
όποιας παρέχει ή σύγχρονος τεχνο
λογία, διανοίγονται οί ορίζοντες διά 
μίαν νέαν οργανωτικήν μορφήν τών 
έπιχειρήσεων, όπου απόλυτος θά εΤ- 
ναι ή ύπεροχή τού ανθρωπίνου πα
ράγοντος. Ό έργαζόμενος, ώς πο
λύπλευρος προσωπικότης, θά άνα- 
πτύσση τήν δημιουργικήν του 
δραστηριότητα είς τήν έπιχείρησιν 
καί θά συνθέτη τήν φυσιογνωμίαν 
της.

Καί τά έξω - εργασιακά τοΰ έργα- 
ζομένου θέματα καί προλήματα — 
άτομικά, οικογενειακά καί κοινωνι
κά — θά συνεκτιμώνται καί θά άν- 
τιμετωπίζωνται άπό τήν έπιχείρη- 
σιν, ώστε νά έπιτυγχάνεται ή έπί- 
λυσίς των καί — εντεύθεν —, ή ά- 
πρόσκοπτος άνάπτυξίς καί άνάδει- 
ξις τής προσωπικότήτος παντός ερ
γαζομένου. "Ηδη τό λεγόμενον «Πεί
ραμα Χώουθορν» απέδειξε τήν δυ
νατότητα καί τήν σκοπιμότητα μιας 
τοιαύτης όλοπλεύρου θεωρήσεως τού 
ανθρωπίνου παράγοντος.

Ή Εμπορική Τράπεζα τής Ελ
λάδος, καί τό Συγκρότημά της, έ
χει πολλά έπιτύχει μέχρι τοΰδε. Τά 
έπέτυχεν μέ τόν ζήλον τοΰ προσωπι
κού της, μέ τήν συνεργασίαν προ
σωπικού καί Διοικήσεως.

Άναδεικνύεται, έδώ, ό ανθρώπι
νος παράγων είς όλην τήν σπουδαι- 
ότητά του. Ή Εμπορική Τράπεζα 
τής ’Ελλάδος απέδωσε πάντοτε ι
διαιτέραν σημασίαν είς τόν ανθρώ
πινον παράγοντα καί συνεχώς έφρόν- 
τισε καί φροντίζει διά τό προσωπι
κόν της.

Τά Ασφαλιστικά Ταμεία καί τό 
Ταμεΐον Υγείας τής Τραπέζης μας 
άποτελούν έμπρακτον έκδήλωσιν 
τής συνεχοΰ μερίμνης καί φροντίδας 
μας διά τό προσωπικόν μας. Άπο
τελούν έν τών κυριωτέρων έπιτευ
γμάτων μας.

’Ηνωμένοι, έργαζόμενοι καί Δι- 
οίκησις, θά κατορθώσωμεν πολλά. 
Διά τής συνεργασίας θά είναι δυ
νατόν νά έπιλύωνται όλα τά προ- 
βλήματά μας, κατά τόν πλέον έπι- 
τυχή τρόπον.

Είμαι βέβαιος ότι συνεχώς θά 
προάγεται ή συνεργασία μας, θά 
προοδεύη ή Τράπεζά μας καί θά ί- 
κανοποιήται τό προσωπικόν μας.

Σάς εύχαριστώ, καί πάλιν έγκαρ- 
δίως».

16 συνΰικολιστικάν κίνημα και οί προοπτικοί του
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Παραθέτομεν κατωτέρω, λόγω 
τοΰ ένδιαφέροντος τό όποιον πα
ρουσιάζει, τό κείμενον διαλέξε- 
ως τοΰ Γεν. Γραμματέως τοΰ 
Συλλόγου μας κ. Άλ. Ρωσσέτη. 
Θέμα τής διαλέξεως, ή όποια έ- 
δάθη παρουσία πυκνοΰ ακροατη
ρίου ήτο: «Τό συνδικαλιστικόν 
κίνημα κα'ι αί προοπτικαί του».

Είς όλας τάς έποχάς, οί Εργαζό
μενο ι, διά τοΰ μόχθου των, συνέβα- 
λον είς τήν οικονομικήν πρόοδον τών 
χωρών των. Είτε άνεγνωρίζετο, είτε 
όχι, ή προσφορά των αύτή, τό γεγο
νός παραμένει καί ή οικονομική ά- 
νάπτυξις, τά αγαθά τής οποίας ά- 
πολαμβάνομεν σήμερον είναι έργον, 
έν πολλοΐς ίδικάν των.

Ή προσφορά τών έργαζομένων είς 
τήν ’Εθνικήν οικονομίαν έκάστης 
χώρας είναι αναμφισβήτητα ή δύνα- 
μις πού έπιτρέπει είς τά κράτη νά 
δημιουργούν, νά προοδεύουν, νά ά- 
ναπτύσσωνται καί νά παρέχουν τήν 
δυνατότητα τής ευημερίας εις τό 
σύνολον τού πληθυσμού των.

Είτε δούλοι, εϊτε διά συμβολαίου 
δούλοι, εϊτε μέ την γνωστήν ύπό τό 
όνομα «πέονητζ ιδιότητα», εϊτε 
προσφέροντες καταναγκαστικήν ερ
γασίαν, εϊτε όχι, οί έργαζόμενοι είς 
όλσν τόν κόσμον, προσέφεραν μέ τόν 
μόχθον των τήν δυνατότητα τής γε
ωργικής καί βιομηχανικής άναπτύ
ξεως·
Σκοπός τής παρούσης ομιλίας δέν 
είναι ή κριτική ή ή προβολή τών 
μέσων τά όποια έχρησιμοποιήθησαν 
υπό τών έκάστοτε ισχυρών Εναντι 
τών έργαζομένων.

Είς οΰδέν άλλωστε πρόκειται νά 
ώφελήση.

Οί έργαζόμενοι σήμερα έχουν τήν 
θέσιν των είς τήν κοινωνίαν καί ή 
προσφορά των είναι διεθνώς άνε- 
γνωρισμένη. Καί Απόδειξις τούτου 
είναι ή προσπάθει · πού καταβάλλε
ται όχι μόνον διά τήν συνεχή βελ- 
τίωσιν τών όρων έργασίας άλλά καί 
διά τήν ηθικήν καί υλικήν ίκανοποί- 
ησίν των.

Ή Κοινωνική Άσφάλισις είναι ή 
μεγαλύτερα άπόδειξις τού ένδιαφέ- 
ραντος διά τούς εργαζομένους. Ή 
προστασία τοΰ γήρατος, ή προστα
σία κοιτά τών κινδύνων της Ασθέ
νειας καί τής Ανεργίας είναι έκδή- 
λωσις ένδιαφέροντος τών κρατών διά 
τούς έργαζσμένιους πολίτας των.

Έχρειάσθησαν βέβαια σκληροί α
γώνες τών έργαζομένων διά >νά φθά- 
σωμεν είς τό σημεΐον που εύρισκό- 
μεθα σήμερον, είς τήν Αναγνώρισιν 
τής προσφοράς καί τής άμοιβής τής 
πορεχαμένης έργασίας. Καί μέσοι 
είς τούς αγώνας αυτούς έσφυρηλα- 
τήθη ή συνείδησις τών έργαζομένων 
διά τά δικαιώματα των καί άνεπτύ- 
χοη τό συνδικαλιστικόν κίνημα, ώς 
μέσον έκφράσεως τών εργαζομένων. 
Αί πρώται βίαιαι αντιδράσεις, αιί 
εξεγέρσεις, αί πάσης μορφής Ανα
τρεπτικοί έκδηλώσεις, αί ποικίλαι 
ένέργειαι, αί ποικιλόμορφοι Οργα
νώσει ς, αί συντεχνίαι, οί Σύλλογοι 
φιλίας καί άλληλοβοηθείας, αί κα- 
ταστροφαΐ τών μέσων παραγωγής ή 
ή χρησιμοποίηισις άλλων μέσων βί
ας, αί άπεργίαι ,είναι τά διάφορα 
στάδια διά τών όποιων ή έργατική 
τάξις, οί εργαζόμενοι γενικώς έπέ- 
βαλλσν τήν άναγνώρισιν τοΰ ρόλου 
των καί ώδηγήιθησαν τέλος είς τήν 
σημερινήν μορφήν συνδικαλιστικής 
Όργανώσεως.

Ποια είναι σήμερον ή δύναμις 
τών συνδικαλιστικών ’Οργανώσεων 
είς δλον τον κόσμον είναι γνωστόν 
είς όλους υμάς. Ό έργατικός συνδι
καλισμός καθίσταται όσημέραι ά- 
ποφασιστικός παράγων είς τήν δια- 
μόρφωσνν τής ζωής τών λαών.

***
’Αξίζει όμως νά άνατρέξωμεν ο

λίγον είς τό παρελθόν. Νά παρακο-

λουθήσωμεν έν τάχει τήν έξέλιξιν 
τοΰ έργατικοΰ κινήματος καί νά δια- 
γράψωμεν τάς προοπτικάς διά τό 
συνδικαλιστικόν κίνημα καί τοΰ ρό
λου τον όποιον δύναται τούτο είς τό 
προσεχές μέλλον νά διαδραγατίση.

Πριν προχωρήσω θεωρώ Απαραί
τητον νά διευκρινήσω ότι όταν όμι- 
λώμεν περί έργαζομένων έννοοΰμεν 
τό σύνολον τών έργατοϋπαλλήλων, 
όλων έκείνων πού προσφέρουν τήν 
έργασίαν των έπ’ αμοιβή.

Άπό τήν έποχή πού ήκμαζε τό 
Ρωμαϊκά Οικονομικό σύστημα συναν
τούμε τις πρώτες προσπάθειες έρ
γαζομένων, πού δέν ήσαν άλλοι άπό 
τούς δούλους πού δούλευαν τά τε
ράστια άγιροικτήματα τών χρόνων έ
κείνων. Τά οικονομικά συστήματα 
πού διεδέχοντο τό εν τό άλλο καί 
ή μετάβασις άπό τήν αγροτικήν οι
κονομίαν είς τήν έμποροκρατίαν καί 
έν συνεχείς! είς τήν βιομηχανικήν έ- 
πανάστασιν ήτο έπόμενον νά μετα
βάλουν καί τήν σύνθεσιν τών έργα
ζομένων.

Ή βιομηχανική άνάπτυξίς άπερ- 
ράφησε ρεγάλας μάζας άγροτών. - 
έργατών καί έδημιούργησε τόν βιο
μηχανικόν έργάτηιν.

Παράλληλα πρός αΰτήν αναπτύσ
σεται καί ή συνείδησις τών έργαζο
μένων καί σΰτω οστό τά πρώτα βή
ματα τής βιομηχανικής άναπτύξεως, 
συναντοΰμεν καί τάς πρώτας ώρ- 
γανωμένας αντιδράσεις τών έργαζο
μένων, διά τούς όρους προσφοράς 
καί άμοιβής τής έργασίας των.

Αυτό τό αίτημα τής βελτιώσεως 
τών όρων έργασίας 'καί τής άμαι- 
βής της άπό τον έργοδότην θά πα- 
ραμείνη έπί μακράν τό μοναδικόν 
αϊτημα τών έργαζομένων είς ολό
κληρον τόν κόσμον.

Αύτό τό σύνθημα θά προκαλέση 
πολλάς ταραχάς, εως οτου δημιουρ- 
γηθή ή πραγματική τάξις τών ερ
γοδοτών καί άποκατασταθή ή ίσοίρ- 
ροπία είς τάς σχέσεις κεφαλαίου 
καί έργασίας, έργοδότου καί έργα- 
ζομένον.

Διά νά δυνηθώμεν νά δώσωμεν 
σαφή εικόνα τών εξελίξεων καί τών 
μεταβολών αί όποΐαι έσημειώθησαν 
μέχρι ς δτου φθάσωμεν είς τό τέλος 
τού 18ου καί τις αρχές τού Τ 9ου 
αίώνος είναι απαραίτητον νά άνα
τρέξωμεν είς τά διάφορα οικονομικά 
συστήματα καί τις διάφορες μορφές 
ύπό τάς όποιας άνεπτύσσετο ή οι
κονομία τών λαών καί διεμορφοΰντο 
αί κοινώνίαι. Τούτο όμως όσον καί 
άν θά έδιδε μία πλήρη εικόνα τοΰ 
έργατικοΰ κινήματος δέν είναι έφι- 
κτόν. ’Άλλωστε αί προ τής βιομη
χανικής άναπτύξεως έποχαί δέν πρέ
πει καθ’ ή μάς νά λαμ βάνωνται ύπ’ 
όψιν προχειμένου περί τής ιστορίας 
τού έργατιικσΰ κινήματος.

Είναι έποχαί πού διακρίνονται 
άπό τήν άναζήτησιν καί τήν προσ
πάθειαν τού άνθρωπον νά κυριαρχή- 
ση έπί τής γης εις τήν όποιαν εΰ- 
ρέθη. Είς αυτήν τήν προσπάθειαν 
ήτο έπόμενον νά μήν έπικρατή, είμή 
μόνον ό ισχυρός. Ή καταπίεσις, ή 
έκμετάλλευσις, ή άπληστία, ό έπε- 
κτατισμός έδημιούργησαν κοινωνίάς, 
ά-εκάλυπταν έθνη καί λαούς, προσ
έφεραν νέα μέσα μετακινήσεως καί 
διακινήσεως τών άγαθών. Είς αΰ
τήν τήν προσπάθειαν οί Αδύνατοι 
ύφίσταντο τήν έκμετάλλευσιν τών ι
σχυρών. Ή δραστηριότης τών πρώ
των καί ή θυσία τών δευτέρων ώδή- 
γησαν τήν ανθρωπότητα είς τήν ό
σην τελειότητα είς δλας τάς έκδη- 
λώσεις της έμφανίζει σήμερον.

Άπό τόν βιομηχανικόν έργάτηιν 
λοιπόν, πού στήν μεγάλη πλειοψη- 
φία του προέρχεται άπό τήν τάξι 
τών αγροτών άρχίζει καί ή πραγμα
τική ιστορία τού έργατικοΰ κινή
ματος.

▲ιεδνεϊς συνδικαλιστικές οργανώσεις
Ή βιομηχανική έπανάστασις άρ

χισε είς τά μέσα τοΰ 18ου αίώνος 
μέ τήν άνάπτυξι μιας όλόκληρης 
σειράς μηχανών, νέου τύπου κυρίως 
εις τήιν ύφαντουργικήν βιομηχανίαν, 
μέ τάς έφευρέσεις τών Τζαίημς 
Χάργκρηβς (1764), "Αργκονραϊτ 
(1769), Κόμπτον (1779) καί άλ
λων. "Αλλες ένδαιφέρσυσες έφευρέ- 
σες είναι τών Κόρτ καί Ντερπύζ 
είς τό λυώσιμο καί τήν κατεργασία 
τοΰ σιδήρου.

Ή κυριωτέρα όμως έφεύρεσις τής 
έποχή ς ήταν ή κατασκευή τής πρώ
της ατμομηχανής ύπό τοΰ Βατ το 
1764.

Μάζες ολόκληρες άπό κατεστραμ
μένους Αγρότες προσήρχσντο νά έρ- 
γασθοΰν είς τά νέα έργοστάσια. Ή 
βιομηχανία καί μαζί της ή αϋξη- 
σις τών εργατικών χειρών ηυξανε 
είς ολόκληρη τή Δυτική Εύρώπη, είς 
τις αγγλικές άπσικ'ες τής ’Αμερι
κής, είς τήν Γαλλία, τήν Ιταλία, 
τό Βέλγιο-, τήιν ’Ολλανδία. Τό δρό
μο τοΰ εργοστασίου πήραν Αργότε
ρα οί γυναίκες καί τά παιδιά τών 
γεωργών καί σύντομα έψθασαν νά 
Αποτελούν την πλειοψηφία τών έρ
γαζομένων είς τήν υφαντουργία, τον 
περισσότερο προωδευμένο κλάδα: 
’Αργότερα τούς βρίσκουμε στά πλη
ρώματα τών Αλιευτικών, φαλαινοθη
ρικών, έμπορικών ή έπιβατικών 
πλοίων. Στον 19ον αιώνα 100.000

τουλάχιστον έργάτες Απασχολούν
ται σέ ναυτιλιακές έπιχειρήσεις.

Μέ τήν συνεχή αΰξησίν των οί Ερ
γαζόμενοι άρχισαν σιγά - σιγά νά 
άποκτοΰν συνείδησιν τοΰ ρόλου των 
καί νά Αναζητούν τά μέσα πού θά 
τούς έπέτρεπαν νά βελτιώσουν τό 
ημερομίσθιόν των καί τις συνθήκες 
έργασίας των.

Είς τήν Αγγλίαν, τις Ήν. Πο
λιτείες, τή Γαλλία, Γερμανία, Ρω
σία, ’Ιαπωνία έμφανίζονται οί Σύλ
λογοι φιλίας καί άλληλοβοηθείας. 
Μέ αυτούς τούς συλλόγους οί έρ
γάτες ένώνουν τάς προσπάθειας 
των, στηριγμένοι είς τις ίδικές των 
δυνάμεις διά νά Αντιμετωπίσουν τήν 
άρρώστεια, τά έργατικά άτυχήμο!- 
τα, τά γηρατειά, τήν Ανεργία. Ή 
αλληλοβοήθεια δέν ελυνε βέβαια το 
πρόβλημα, Αποτελούσε δμως ένα βή
μα πρός τάς εμπρός.

"Αλλη μορφή άντιστάσεως πού έ- 
χρησ.ιμοποίησαν οί έργάται ήταν ή 
ώργανωμένη οικονομική συνεργασία 
οί περίφημες κοπερατίβες (συνται- 
ρισμοί). Ή Βρεταννική Εγκυκλο
παίδεια Αναφέρει τήν πρώτην συν
εργατική τό 1761. Οί ικοπερατίβες 
έπαιξοτν πολύ σοβαρό ρόλο σέ πολ
λά Εθνικά ’Εργατικά κινήματα καί 
τις διεθνείς συνδικαλιστικές ’Ορ
γανώσεις,

Παράλληλα πρός αυτά όμως σί 
έργαζόμενοιι Αρχίζουν νά έφαρμό-

ζουν καί επιθετικές μεθόδους. Μιά 
άπ’ αυτές πού πήρε μεγάλες δια
στάσεις στήν ’Αγγλία ήταν ή κα
ταστροφή τών μηχανών. Έπί κεφα
λής αϋτοΰ τοΰ κινήματος ήταν ένα 
πολύ μυθικό πρόσωπο ό Ντέ - Λάντ 
πού είχε γιά ορμητήριό του τό δά
σος τοΰ Σέργουντ.

Οί Ούέμπς αναφέρουν ότι κατά 
τήν έξέγερσιν τών Ααντιτών (οπα
δών τοΰ Ντέ - Λάντ) πλήθη έξεγερ- 
μένων εργατών πού δροΰσαν μέ κά
ποιο ώργανωμένο τρόπο, κατέστρε
φαν τά μηχανήματα υφαντουργίας 
καί καμμιά φορά καί τά εργοστά
σια τά ’ίδια.

***
Είς τήν ’Αγγλίαν τό εργατικόν 

κίνημα έμφανίσθηκε ένωρίτερα άπό 
τις χώρες τής Ευρώπης. Οί Ούέμπς 
Αναφέρουν τήν δημιουργία πολυαρί
θμων συνδικάτων άπό τά μέσα τού 
17ου αίώνος. Είς τήν ’Αμερική ώς 
αφετηρία τοΰ έργατικοΰ κινήματος

θεωρείται ή δημιουργία τής ’Ομο
σπονδιακής Ένώσεως Τεχνιτών τής 
Φιλαδέλφειας κατά τό έτος 1827. 
Μέ τό συνδικάτο αυτό έγινε τό πρώ
το βήμα είς τήν ευρύτερη ταξική πο
λιτική. Λίγα έτη μετά τήν λήξι τοΰ 
εμφυλίου πολέμου, υστέρα άπό πολ
λές απεργίες καί ξεσπάσματα συ
ναντάμε στήν Αμερική! 79 συνδικά
τα στά όποια είχαν όργανωθή 20 
διαφορετικά έπαγγέλματα. Τόν ’Ι
ούνιο τοΰ 1864 υπήρχαν 40 έπαγ
γέλματα σέ 203 συνδικάτα. ‘Υπο
λογίζεται ότι τό 1864 οί συνδικαλι
σμένοι έργάτες έφθασαν τούς 200. 
000. Τότε έγινε μιά προσπάθεια ί- 
δρύσεως Γενικής Συνομοσπονδίας 
’Εργατών. Ή πρώτη τέλος Εθνική 
’Αμερικανική Όργάνωσις Εργατών 
ήταν ή Εθνική "Ενωσις ’Εργασίας, 
πού ιδρύθηκε τό 1866, τήν ’ίδια 
σχεδόν έποχή που συνήλθε διά πρώ
την φοράν τό συνέδριο τών Βρ-εταν- 
νικών συνδικάτων, τό 1868.

Ή πρώτη διεθνής
Άπό τά σημαντικότερα ορόσημα 

είς τήν ιστορία τοΰ Παγκοσμίου 
Εργατικού Κινήματα- είναι ή ΐδρυ- 

σις της Διεθνούς Ένώσεως Εργα
ζομένων τό 1864 (Πρώτη Διεθνής).

Τήν έποχή εκείνη τά μόνα ση
μαντικά κέντρα μέ Εθνικές συνδι
καλιστικές ‘Ενώσεις είς τόν κόσμον 
ήσαν κατά σειρά σπουδαιότητος είς 
είς τήν Μεγάλη Βρεταννία, στις Η
νωμένες Πολιτείες καί στην Γερμα
νία. Είς τις άλλες χώρες τό ώργα- 
νωμένο συνδικαλιστικό κίνημα εύρί- 
σχετο ακόμη είς τά σπάργανα. Εις 
τήν Αΰστρο - Ουγγρική Αυτοκρατο
ρία χρονολογείται άπο τήν έπανά- 
σταση τοΰ 1848. Στή Βιέννη ιδρύ
θηκε τό 1867 ό Μορφωτικός Σύλ
λογος ’Εργατών (μικρή Όργάνωσις 
Συνδικαλιστική καί Πολιτική). Είς 
τάς έπσμένας τρεις δεκαετίας έμ- 
φανίσθηκαν συνδικάτα στήν Ουγγα
ρία. Είς τήν ’Ισπανία ή πρώτη έ- 
νωσις οί Υφαντές, έμφανίσθηκαν 
τό 1840. Είς τό Βέλγιο τό πρώτο 
συνδικάτο, τών τυπογράφων, εμφα
νίζεται τό 1842. Τό 1864 δέν υ
πήρχαν άχόμη πραγματικά συνδι
κάτα είς τήν ‘Ολλανδίαν, Δανία, 
Σουηδία καί Νορβηγία παρά τό γε
γονός ότι υπήρχαν ‘Εργατικοί Σύλ
λογοι καί άπεογίες,

Είς τήν Ρωσία λειτουργούσαν 
Σύλλογοι Άλληλοβοηθείας άπό τό 
1838. Δέν υπήρχαν όμως συνδικά
τα καί οί απεργίες πριν άπό τό 
1870 ήσαν έλάχιστες.

Άπό τό 1833, τό 1836 υπήρχαν 
Ενώσεις τυπογράφον καί έπιπλο- 

ποιών είς τό Σίδνεϋ τής Αυστρα
λίας. Τό πρώτο συνδικάτο στον Κα
ναδά, οί Τυπογράφοι, ιδρύθηκε τό

1827, τό 1850 "Αγγλοι ξυλουργοί 
καί μηχανικοί πού πήγαν στον Kol· 
ναδά έδημιούργησαν κλάδους τών 
Οργανώσεων των. Μέ τήν ϊδρι/σιν 
τής πρώτης διεθνούς ’Εργατικής 
Όργανώσεως, ή πολτική εΐσήρχετο 
άς τά συνδικάτα. Ό Μάρξ έγινε ό 
θεωρητικός καί πρακτικός ήγέτηις
της.

Ή πρώτη αύτή διεθνής έργατική 
Όργάνωσις διελύθη τό 1876 άφοΰ 
έν τφ μεταξύ διεδραματίσθησαν είς 
τούς κόλπους της μεγάλα γεγονότα 
καί έπηρέασαν τήν έξέλιξιν τοΰ ερ
γατικού κινήματος.

Διατρέξαμε έν πάση δυνατή συν
τομία τά στάδια έμφανίσεως τοΰ 
έργατικοΰ κινήματος είς ολόκληρον 
σχεδόν τόν κόσμον.

Έκρίναμεν ότι τούτο ήτο άπα- 
ραίτητον διότι έπρεπε νά σχημα- 
τίσωμεν μίαν εικόνα τής έκκιινήσε- 
ως τοΰ πανίσχυρου είς τήν έποχήν 
μας συνδικαλιστικού κινήματος.

Ή έξέλιξις ύπηρξεν ραγδαία. Ή 
οικονομική άνάπτυξίς απαιτούσε ερ
γατικόν δυναμικόν. Ή οικονομική 
άνθησις ήτο φυσικόν νά άνεβάση τό 
επίπεδον τών έργαζομένων καί μέ 
τήν πάροδον τών χρόνων νά όδηγη- 
θώμεν είς ένα συνδικαλισμόν ό ο
ποίος ήγωνίσθη νά βελτίωση τό οι
κονομικόν, κοινωνικόν καί πολιτικόν 
μέλλον τών έργαζομένων.

Αί οίκονομτκαί καί πολιτικοί άν- 
τιθέσεις τών κρατών έπηρεάζουν είς 
μέγιστον βαθμόν τήν δραστηριότη
τα τών εργατικών ’Οργανώσεων. Έ
πί σειράν έτών αί ’Οργανώσεις έξέ- 
φραζον πολιτικάς θέσεις καί ή πο
λιτική καί συνδικαλιστική δραστη
ριότης κατέστησαν ταυτόσημοι.

Ή Διεθνής Όργάνωσις Έργασίας
Μέ τήν λήξιν τοΰ πρώτου Παγκο

σμίου πολέμου ίδρύθη ή Κοινωνία 
τών ’Εθνών. Τό παγκόσμιο εργατι
κό κίνημα εΐχεν τότε άναπτυχθη καί 
άπετέλει παράγοντα μή δννάμενον 
πλέον νά άγνοηθή παρ’ ούδενός. Οϋ- 
τω ίδρύθη ώς ’Οργανικόν τμήμα τοΰ 
μηχανισμού τής Κοινωνίας τών Ε
θνών, τό έτος 1919 ή Διεθνής Όρ- 
γάνωσις Έργασίας (I.L..O,). Ή ορ- 
γάνωσις αΰτη συνεκροτήθη έπί τής 
τριμερούς βάσεως Κράτος - Έργο- 
οόται - ’Εργαζόμενοι.

Ή I.L.O. άσχολεΐται μέ πολλά 
ζωτικά διά τούς έργάτες ζητήματα. 
Λιγώτερες ώρες έργασίας, προστα
σία τής γυναικός καί παιδικής έρ
γασίας, κοινωνικές ασφαλίσεις, έρ
γατικά ατυχήματα, ασθένειες κ.λ.π. 
’Επεξεργάζεται συμβάσεις ή συ
στάσεις πού έχουν συμβουλευτικό 
χαρακτήρα.

Μετά τόν δεύτερον Παγκόσμιον 
Πόλεμον, διά τοΰ καταστατικού χάρ
του τών ’Ηνωμένων ’Εθνών ή Διε-

ής Όργάνωσις έργασίας άπετέ- 
λεσε παράρτημα τού ’Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών. Τό έτος 1944 

συνήλθεν έν Φιλαδέλφεια είς 26ην 
Σύνοδον ή Γενική Συνδιάσκεψις τής 
λιεθνοΰς Όργανώσεως έργασίας 
<αί διεκήρυξε τούς σκοπούς καί τάς 
Ιπιδιώξεις της ώς άκολούθως:

1 ) Ή έργασία δέν είναι εμπό
ρευμα. 2) Ή ’Ελευθερία τοΰ λόγου 
καί τοΰ συνεταιρίζεσθαι είναι άπα- 
>αίτητος όρος προόδου. 3) Ή πενία 
οπουδήποτε καί αν ύπάρχη άποτελεΐ 
κίνδυνον διά τήν ευμάρειαν όλων τών 
Ανθρώπων καί 4) ό άγων κατά τών 
στερήσεων, δέον νά διεξάγεται μετ’ 
άκαμπτου σθένους είς έκαστον "Ε
θνος καί διά τής συνεχούς συλλογι
κής προσπάθειας είς τήν όποιαν, οί 
Αντιπρόσωποι τών έργαζομένων καί 
τών έργσδοτών, συνεργαζόμενοι ί- 
σοτίμως μετά τών αντιπροσώπων 
τών κυβερνήσεων, συμμετέχουν είς έ- 
λευθέρας συζητήσεις καί λαμβάνουν 
άπο κοινού αποφάσεις, πρός προα
γωγήν τής διεθνούς ευημερίας καί 
ειρήνης τών κοινωνικών τάξεων.

Περαιτέρω, ή Συνδιάσκεψις τής 
φιλαδέλφειας διεκήρυξ,εν ότι, «Πάν
τα τά άνθρώπινα όντα ανεξαρτήτως 
φυλής, θρησκεύματος ή γένους έχουν 
τό δικαίωμα νά έπιδιώκουν τήν ΰλι- 
κήν των πρόοδον καί τήν πνευματι
κήν των άνάπτυξιν, έν έλευθερία καί 
αξιοπρέπεια, έν οικονομική άσφα- 
λεία καί μέ ϊσας δυνατότητας έπι- 
τυχίας». Διά τής διακηρύξεως τού
της άναγνωρίζεται ώς έπίσημος ΰ-

ποχρέωσις τής Διεθνούς Όργανώ
σεως Έργασίας, νά προαγάγη είς 
τά ’Έθνη τού κόσμου τήν έφαρμογήν 
προγραμμάτων ϊνα έπιτευχθή α) 
πλήρης άπασχόληοις καί έξύψωσις 
τοΰ βιοτικού έπιπέδου, β) κατάλλη
λος άπασχόληοις τών έργαζομένων 
είς έργα όπου θά δύνανται νά όατο- 
δώσον/ αί ικανότητες καί αί γνώ
σεις των, πρός καλυτέραν συμβολήν 
των είς τήν ευημερίαν όλων, γ) κα
τάλληλος τεχνική έκπαίδευσις καί 
δυνατότης μεταναστεύσεως πρός ά- 
.αζήτησιν έργασίας, δ) έξασφάλι- 
σις συνθηκών έργασίας καί άμοιβής, 
ώστε νά απολαμβάνουν πάντες τών 
καρπών τής προόδου, ώς καί έξα- 
σφάλισις έλαχίστου ορίου άμοιβής 
συντηρήσεως δΓ όλους τούς έργαζο- 
μένους, ε) τό δικαίωμα τών συλλο
γικών διαπραγματεύσεων, τήν σύμ- 
πραξιν έργοδότου καί έργαζομένων 
διά τήν έφαρμογήν κοινωνικών καί 
οικονομικών μέτρων, στ) ή έφαρ- 
μογή μέτρων, ζ) ή έφαρμογή μέτρων 
κοινωνικής Ασφαλείας, όπως έξα- 
σφαλισθή βασικόν εισόδημα τών έ- 
χόντων Ανάγκην, ώς καί πλήρης ια
τροφαρμακευτική περίθαλψις, η) ή 
προστασία ζωής καί υγείας τών ερ
γαζομένων, θ) ή προστασία τής παι
δικής ηλικίας καί τής μητρότητος, 
ι) ή παροχή ικανοποιητικής διατρο
φής, κατοικίας, ψυχαγωγίας καί 
μορφώσεως καί κ) ή έξασψάλισις ί
σων δυνατοτήτων έπντυχίας καί είς 
τό μορφωτικόν καί είς τό έπαγγελ- 
ματικόν πεδίον.

Ή ώς άνω διακήρυξις τής Διε- 
ύ,'ούς Όργανώσεως ’Εργασίας Απο- 
δεικνύει ποϊαι μεταβολαί έχουν ση- 
μειωθή καί ποϊαι Απόψεις κυριαρ
χούν είς τήν άντιμετώπισιν τών προ
βλημάτων τών έργαζομένων.

Δέν είναι πλέον οί έργαζόμενοι, 
δούλοι ή πέσνηαζ.

Τά "Εθνη μέλη τού Ο.Η.Ε. Ανα
γνωρίζουν είς αυτούς τό δικαίωμα 
νά Απολαμβάνουν τών άγαθών τά 
όποια παράγουν.

Δέν έλυσε βέβαια τό πρόβλημα 
τών έργαζομένων ή Διεθνής Όργά- 
νωσις ’Εργασίας ούτε είναι συνδι
καλιστική Όργάνωσις. Ή ϊδρυσίς 
της καί οί σκοποί της άνεφέρθησαν 
διότι είναι συνέπεια τών Αγώνων 
τής έργατικής τάξεως καί ή κατά- 
κτησις αυτή, διότι περί κατακτή- 
σεως πρόκειται προέκυψεν έκ τής 
δυνάμεως τήν όποιαν δια τών συν
δικαλιστικών της ’Οργανώσεων ά- 
πέκτηισεν ή έργατική τάξις. 
(Συνέχεια καί τέλος στο έπόμενσ)
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ΤΩΠΟΔΗΣ Γεώργ. Πρέβεζα ΤΟΥ- 
ΛΑΣ Δημήτριος Άγρ'νιον, ΜΠΡΑ- 
ΤΣΟΣ Δημήτρ. Μεσολόγγιον, ΑΣΗ- 
ΜΑΚΗΣ Χρηστός Συντριβανίου Θεσ. 
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Άθαν. "Εδεσσα, ΧΑ
ΣΑΠΗΣ Σπυρίδων Κοζάνη, ΡΟΥΣ-

ΣΑΚΗΣ Κων)νος Ίπποκράτους.

ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
2) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΜΑΔΑΚΗΣ

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
'Ο Πρόεδρος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 
Πρωτόδικης 

Τά Μέλη 
ΓΕΩΡΓ. ΖΑΒΟΣ 
ΚΩΝ)ΝΟΣ IΑΤΡΙΔΗΣ 
ΓΕΩΡΓ. ΚΑΛΕίΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓ. ΚΟΝΤΟΣ 
ΦΙΛ. ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ 
ΕΜΜ, ΜΕΛΑΣ 
ΛΑΜ. ΦΡΑΓΚΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τήν έπομένηιν τής άνακοινώ- 

σεως των αποτελεσμάτων των 
αρχαιρεσιών τής 7ης καί 3ης 
τ.μ. καί τής άνακηρύξεως του 
ύπό τής Εφορευτικής ’Επιτρο
πής, τό Δισικ. Συμβούλιον τού 
Συλλόγου έξέδωσε τήν κατωτέρω 
άνακοίνωσιν:

«Συνάδελφοιι,

Μέ τήν ψήφον τήν ίδνκήν σας τό 
ψηφοδέλτιον μας έπλειοψήφισε κατά 
τάς άρχαίιρεσίας τής 7ης καί 8 ης 
τ-μ.

Έπιθυμαϋμεν νά έκφράσωμεν τάς 
ευχαριστίας μας προς δλους τους 
συναδέλφους οί όποιοι μάς έτίμηΓ 
σαν μέ τήν Εμπιστοσύνην των καί 
νά διαχηρύξωμεν ότι 6Γ ημάς δεν 
υπάρχουν νικηταί καί ήττημένοι τών 
άρχαιρεσιών. Υπάρχουν μόνον μέ
λη τοΰ Συλλόγου τών Υπαλλήλων 
τής Εθνικής Τραπέζης καί κατ’ έ- 
πέκτασιν έργαζόμενοι, ανεξαρτήτως 
Συλλόγου εις τον όποιον ανήκουν, 
εις τήν Εθνικήν Τράπεζαν.

Έπαναλαμβάνομεν τήν διαβεβαί- 
ωσιν δτι ή ίκανοποίησις τών αίτη-

1 I IΤι σιμιερισμιτι ιπι την σι^ητησιν 
ίιό την γυναίκα τριπε^ιϊιίλληλον

Ή συζήτηση διά τήν γυναίκα 
τραπεζοϋπάλληλον, τήν οποίαν ορ
γάνωσε ό Σύνδεσμος για τά Δικαι
ώματα τής Γυναίκας, κατέληξεν εις 
τά ακόλουθα συμπεράσματα:

Ή ίση μεταχείρηση άνδρών και 
γυναικών Επιβάλλεται άπό δύο βα
σικές αρχές: πρώτη, δτι κάθε διά
κριση λόγω φύλου είναι βασικά ά
δικη καί αποτελεί προσβολή τής 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας καί δεύ
τερη, δτι ή πλήρης άνάπτυξις μιας 
χώρας απαιτεί στό ανώτατο αξιο
ποίηση τών γυναικών της. Οί δυό 
αυτές αρχές (πού καθιερώθηκαν ά
πό τήν Παγκόσμια Διακήρυξη κατά 
τών διακρίσεων -εις βάρος τής γυ
ναίκας), καί προπάντων ή δεύτερη, 
δέν έχουν άφομοιωθή πλήρως στή 
Χώρα μας. Πρέπει νά καταλάβουμε 
δτι ή γυναικεία έργασία δέν είναι 
πολυτέλεια. Πολυτέλεια καί σπα
τάλη είναι τό αντίθετο, δηλαδή τό 
νά μήν άξιοποιούμε δσο μπορούμε 
περισσότερο τις ικανότητες τοΰ μι
σού (καί κάτι παραπάνω) πληθυ
σμού τής Χώρας, τού γυναικείου.

Αυτό τό έχουν καταλάβει σήμερα 
καί προσπαθούν συστημοπικά νά τό 
πραγματοποιήσουν τά περισσότερα 
Κράτη — άπό τή Γαλλία (πού έ
χει γι’ αυτό ιδρύσει στό Υπουρ
γείο Εργασίας ’Επιτροπή Γυναι
κείας ’Εργασίας) ώς τήν Κίνα (πού 
κάνει συστηματική σχετική προπα
γάνδα) .

Αυτό τό δικαίωμα έργασίας έ
χει τώρα πιά άναγνωρισθή καί γιά 
τά δυό φύλα σάν ένα νέο βασικό 
κοινωνικό δικαίωμα πού καθιέρωσε 
ή Διακήρυξη τών ’Ανθρωπίνων Δι
καιωμάτων. Είναι πραγματικά ιερό 
τό δικαίωμα πού έχει κάθε άνθρω
πος νά κερδίζη άξιοπρεπώς τό ψω
μί του καί συγχρόνως ν’ άξιοποιή τίς 
ίκοα/ότητές του μέ ανάλογη Επαγ
γελματική δραστηριότητα.

’Αλλά καί τό οικογενειακό συμ
φέρον έπιβάλλει τήν γυναικεία έρ
γασία καί μάλιστα όχι μόνον τό 
οικονομικό, πού είναι βέβαια, σο
βαρότατο: Ή ικανοποιητική έργα
σία συντελεί στήν καλύτερη ψυχική 
ισορροπία τής γυναίκας, πού έχει 
ευεργετικές επιπτώσεις σ’ δλη τήν 
οικογένεια καί προ παντός στό παι
δί. "Ας πάρουμε λοιπόν απόφαση:

Ή πληρέστερη δυνατή αξιοποί
ηση τής γυναικείας έργασίας είναι 
απαραίτητη, γιά τό καλό τής Χώ
ρας γιά τό καλό τής οικογένειας, 
γιά τήν ίδια τήν εργαζόμενη. Τήν 
αρχή αυτή έπιβάλλει καί τό σύ
στημα δικαίου τού τόπου μας (τό 
αρθ-ρον 7 τού Συντάγματος, Διε
θνείς Διακηρύξεις, νόμοι). "Οταν α
φομοιώσουμε λοιπόν δτι ούτε συμ
φέρει ούτε έπιτρέπουν οί Νόμοι νά 
γίνη άλλοιώς, δέν μένει παρά νά 
βρούμε τόν τρόπο τής έπιτυχέστε- 
ρης πραγματοποίησης τής παρα
πάνω αρχής.

Καί ό τρόπος αυτός δέν είναι άλ
λος άπό τή σωστή Εφαρμογή τής 
άλλης αρχής «ίσα δικαιώματα, ίσες 
υποχρεώσεις».

Οί Τράπεζες πρέπει νά δώσουν

ίσα δικαιώματα, καί τότε θά ίδοΰν 
τί ζήλο καί τί απόδοση θά έπιτύ- 
χουν άπό τό γυναικείο προσωπικό 
τους, πού πραγματικά είναι αξιο
θαύμαστο πού αποδίδει σήμερα 
σάν τούς άντρες παρά τά τό
σα πρόσθετα βάρη του καί προπαν
τός παρά τό γεγονός δτι τού έχουν 
ψαλιδίση τά φτερά καί μαράνει κά
θε ζήλο. "Ετσι θά Εξυπηρετήσουν 
οί Τρόττεζες καί τό συμφέρον τους.

Ή μητρόπης πρέπει νά κατανο- 
ηθή δτι αποτελεί κοινωνική αποστο
λή, δπως ή στρατιωτική θητεία, καί 
γι’ αυτό ή σχετική προστασία τής 
γυναίκας πού δημιουργεί μερικές 
οικονομικές έπιβαρύνσεις στον έργο- 
δότη (απουσίες λόγω άδειας τοκε
τού κλπ.) είναι κοινωνική ανάγκη.

’Επειδή δμως ζοΰμε σέ καθεστώς 
ελεύθερης οικονομίας, όπου ό εργο
δότης φυσικό είναι νά άποβλέπη 
προ παντός στό μεγαλύτερο δυνατό 
κέρδος, καί αποδιώχνει τή γυναι
κεία έργασία. ’Πρέπει λοιπόν νά λη- 
φθοΰν συγκεκριμένα μέτρα, πού νά 
μήν άφίνουν νά ύψίσταται μόνος ό 
έργοδότης πού προσλαμβάνει γυναί
κες τό σχετικά οικονομικό αντίχτυ
πο, συγχρόνως δέ νά βοηθούν τήν 
έργαζόμενη στά βάρη της πού εί
ναι άσυγκρίτως περισσότερα άπό 
τά βάρη τού άντρα. Τέτοια μέτρα 
είναι: ό πολλαπλασιασμός βρεφι
κών σταθμών, παιδικών σταθμών 
καί νηπιαγωγείων· Κοινό Ταμείο χρη
ματοδοτούμενο άπό Κράτος έργα- 
ζόμενες καί έργοδότες, γιά τήν κά
λυψη τής ζημίας άπό τίς άπουσίες 
τοκετού κλπ. Ακόμη καί άδεια ά- 
νευ άποδοχών γιά 2 έως 3 τό πολύ 
χρόνια τής νέας μητέρας, έφ’ δσον 
τό ζητήσει ή ίδια.

Νομίζουμε δμως δτι είναι αναγ
καία, συμπλήρωση αυτών τών 
μέτρων, νά κατοχυρωθή νομοθετικά 
ή ίσότης, δταν πρόκειται γιά έργο
δότες Ιδιώτες ή γιά οργανισμούς 
πού οί πράξεις τους δέν προσβάλ
λονται στό Συμβούλιο Επικράτειας. 
Τέτοια κατοχύρωση θ’ άποτελοΰσε 
μιά διάταξη νόμου πού νά θεωρή 
άκυρες τίς προκυρήξεις διαγωνι
σμών προσλήψεως έφ’ δσον κάνουν 
διάκριση φύλου, καθώς έπίσης καί 
διατάξεις πού νά προβλέπουν κυ
ρώσεις ποινικού χαρακτήρος, π.χ. έ- 
πιβολή προστίμου στόν εργοδότη.

"Ας άποτινάξουμε λοιπόν επί τέ
λους τήν προκατάληψη προς τό συμ
φέρον όλων καί προ παντός τού τό
που μας! Τό είχε ήδη κάμει σ’ 
αυτόν έδώ τόν τόπο ό μεγάλος 
Πλάτων έδώ καί 2.400 χρόνια. Στήν 
Πολιτεία του (βιβλίο Ε, V, 455) 
βάζει στό στόμα τού Σωκράτη δτι 
«δέν υπάρχει δουλειά ή άπασχόλη- 
ση τών διοικούντων τήν Πολιτεία 
πού νά είναι ειδικά γιά άντρες ή 
ειδικά γιά γυναίκες», γιατί «δλες 
οί Ιδιότητες είναι διεσπαρμένες καί 
στά δύο φύλα». Καί παρακάτω 
προσθέτει: «Υπάρχει τίποτε καλύ
τερο γιά μιά Πολιτεία άπό τό νά 
άξιοποιή τούς άντρες καί τίς γυ
ναίκες της στό μεγαλύτερο δυνατό 
βαθμό; "Οχι, δέν υπάρχει».

μάτων τού Προσωπικού τής Τραπέ
ζης μας ύπήρξεν καί παραιμένει ή 
επιδίωξίς μας καί πρός τόν σκο
πόν αυτόν θά καταβάλλωμεν πάσαν 
προσπάθειαν. Λίαν συντόμως θά 
διαπιστώσετε οτι αί προεκλογικοί 
έπαγγελίαι τοΰ Συνδυασμού μας ή
ταν τό πιστεύω συναδέλφων πού ή- 
γωνίσθησαν καί έφιλοδόξησαν νά κα
ταστήσουν πραγματικότητα, ο,τι ε
πί μακράν σειράν Ετών έθεωρείτο 
άνεφικτον.

Ή ίση μεταχείρισις, ή τροποπο-ί- 
ησις τού ’Οργανισμού Υπηρεσίας, 
ή συνδικαλιστική καί ασφαλιστική 
ένοποίησις υπήρξαν τά τρία βασι
κά σημεία τού προγράμματος μας. 
Ή προσπάθεια διά την έ φ α ρ μ ο- 
γ ή ν των εύρίσκεται έν πλήρει εξε
λίξει.

Συνάδελφοι,

Τό νέον Διοικητικόν Συμβούλιον 
τού Συλλόγου μας απευθύνεται πρός 
όλους αδιακρίτως τούς συναδέλφους 
καί ζητεί τήν συνεργασίαν των εις 
τήν προσπάθειαν ί κανοπο ιήσεως ό
λων τών αιτημάτων τοΰ Προσωπικού 
τής ’Εθνικής Τραπέζης.

"Ας συνενώσωμεν τάς δυνάμεις 
μας διά μίαν καλυτέραν αΰριον.

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Τό έκλεγέν

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ»

ΚΑΙ
| Εργατική

Τό όκτάωρο εχει παραχω
ρήσει τήν θέσιν του εις τήν 
έπτάωρον άπασχόλησιν καί 
τήν Εβδομάδα τών πέντε ήμε
ρων εις πολλάς χώρας καί εί
ναι φυσικόν νά -μήν συγκινή 
σήμερον ή αναφορά εις αυτό. 
Ή κατάκτησίς του όμως, ΰ- 
πήρξεν ή πρώτη -κατάκτησίς 
τών Εργαζομένων. Δέκα ήρω- 
ες Εδωσαν γι’ αύτή-ν τό αίμα 
τους, τήιν Πρωτομαγιά τού 
1886, εις τό Σικάγο.

Τά ογδόντα οκτώ χρόνια 
πού πέρασαν άπό τότε δέν έ- 
μείωσαν τήν σημασίαν τής 
θυσίας τών ήρώων τοΰ Σικά
γου.

Δ
Ή τάξτς τών Εργαζομένων 

ηΰξήθη άριθμητικά, ήνδρώθη 
αγωνιστικά καί συνεχίζει 
τούς άγώνας της διά τήν κοι
νωνική δικαιοσύνη καί τήν κα
τάργηση τής έκμεταλλεύσεως 
ανθρώπου άπό άνθρωπον.

Ένώ τό 1886 ή τάξις τών 
Εργαζομένων ήτο περιψρο-νη- 
μένη καί καταφρονεμένη σή
μερα Εχει καταχτήσει ουσια
στικά δικαιώματα εις τήν 
κοινωνικήν καί πολιτικήν ζω
ήν καί άποτελεΐ τόν βασικώ- 
τερον συντελεστήν εις τήν ά- 
νάπτυξιν τής οικονομίας τών 
λαών.

Κάθε χρόνο, τήν Πρωτομα
γιά, οιί Εργαζόμενοι εις όλον 
τον κόσμον σταματούν τήν Ερ
γασίαν των καί Ενθυμούνται 
τούς ή,ρωας τού Σ ικάγου καί 
τήν θυσίαν των. Παίρνουν δυ
νάμεις καί προχωρούν. Προσ
θέτουν νέας κατακτήσεις καί 
άνοίγουν νέους ορίζοντας εις 
τούς έπερχαμέναυς. Ή ’’Ερ
γατική -Πρωτομαγιά, σύμβο- 
λον καί ιδέα, καθοδηγεί καί 
θά καθοδηγή τούς Εργαζομέ
νους όλου τοΰ κόσμου εις τούς 
άγώνας των.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ 
ΕΙΣ ΑΙΑΦΟΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Διά πράξεων τοΰ κ. Διοικητοϋ έ- 

τοποθετήθησαν:
Ό κ. Χρηστός Καλφιώτης — 

Τμηματάρχης Β’. τάξεως, εις τήν 
παρά τή Δ)νσει 'Υπηρεσίαν 7)Β) 
41β Συγκεντρώσεις Πληροφοριών 
— Καταρτίσεως Δελτίων Πληροφο
ριών καί ’Ελέγχου Προαστ Προα-

Η ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΤΤΑΙΔΩΝ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)

Διά τήν κατηγορίαν Α' ήτοι: 
άπό 0—12 μηνών ή 28)5)1973

Καλούνται οί γονείς όπως, άπό 
τής Δευτέρας 16)4)1973 άπευθύ- 
νωνται εις τήν Υπηρεσίαν τού Τα- 
ιείου — Σοφοχλέους 2 (Δίδα Άνα- 
ίώτου Τηλ. 491) -καί ώραν 12—2 
μ.μ. πρός λήψιν οδηγιών καί καθο
ρισμόν ημερομηνίας έξετάσεως

Κατά τήν ή μέραν τής έξετάσεως 
τών τέκνων εις τά ιατρεία τού Τ.Υ. 
Π.Ε.Τ., ώς καί δΓ ο-ίανδήποτε έξέ- 
τασιν εις τά ιατρεία τών ιατρών, 
οί γονείς δέον νά προσκομίζωσιν 
άπαραιτήτως τό ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΝ Α
ΣΘΕΝΕΙΑΣ

’’Επίσης κατά τήν προσέλευσιν 
:ών τέκνων, τσόαν εις τά ιατρεία 
τού ΤΥΠΕΤ, όσον καί εις τά ία- 
•ρεΐα τών ιατρών, παρακαλοΰμεν, δ
πως συνοδεύωνται παρ’ Ενός μόνον 
συνοδού.

’Επιτροπή
οτεγάσεως

Διά πράξεως τού κ, Διοικητοϋ ή 
’Επιτροπή Στεγάσεως άπετελέσθ-η 
διά τό 1973 Εκ τών κ.κ. Άναστ. 
Τσιμερλή, διευθυντού, Μιχ. Κούμπα, 
διευύ-υντοΰ, Έλεθ. Βουλγαράκη, ύ- 
πεδιευθυντοΰ καί Άλεξ. Κωνσταντι- 
νίδη, ύποδιευθυντοΰ. Εισηγητής ώ- 
ρίσοη ό κ. Σωτ. Λοΰκος, Τμηματάρ
χης Β'.

στίων ’Αθηνών, Πειραιώς καί ’Ε
παρχιών, ώς Προϊστάμενος.

— Ό ’Αριστοτέλης Χατζηδάκης 
— Τμηματάρχης Β'. τάξεως, εις 
τήν παρά τή Διευθύνσει Υπηρεσίαν 
7)Β)44 Έρευνης 'Υποθηκοφυλακεί
ου Περιφέρειας Πρωτοδικείου ’Α
θηνών, ώς Προϊστάμενος.

— Ό κ. 'Ηρακλής Μπρίνιας — 
'Τποτμηματάρχης, εις τήν παρά τή 
Διευθυνσει- 'Υπηρεσίαν 7)Α)23 Τη
λεφωνημάτων καί Τηλετύπων, ώς 
Π ροϊστάμενος.

— Ό κ. Κωνσταντίνος Άγγελό- 
πουλος — Τμηματάρχης Β'. τάξε
ως, 'Τποδιενθυντής παρά τφ 'Τπο- 
καταστήματι Καμινίων, εις τήν Δι- 
ενθυνσιν , Καταστημάτων ’ Εσωτερι
κοί),ώς II ροϊστάμενος τοΰ παρ’ αυ
τή Τμήματος Ειδικών Λειτουργικών 
Θεμάτων Δικτύου.

— Ό κ. Παντελής Σαγρές — Υ
πολογιστής Α’. τάξεως, παρά τφ 
'Τποκαταστήματι Κάλυμνου, εις τό 
Πρακτορεΐον Λέρου, ώς Προϊστά
μενος, αντί τοΰ κ. Νικολάου Γερα
κιού — Λογιστοϋ Α-. τάξεως, με- 
τατιθεμένου εις τό Υποκατάστημα 
Ίστιαίας, ώς Διευθυντού, αντί τού 
κ. Παναγιώτου Καρατσιόλη, 'Τπο- 
τμηματάρχου, μετατιθεμένου εις τήν 
Περιφέρειακήν Διενθυνσιν Θεσσα
λίας, ώς Προϊσταμένου τοΰ Γρα
φείου Διευθύνσεως.

— Ό κ. Φώτιος Κίσσας — Τμη
ματάρχης Α'. τάξεως, Προϊστάμε
νος τής παρά τή Δ)νσει ’Εμπορικών 
Χορηγήσεων, Υπηρεσίας Καθυστε
ρήσεων ώς Προϊστάμενος τού παρά 
τή αυτή Διευθυνσει Τμήματος Κα
θυστερήσεων.

— Ό κ. Νικόλαος Μπουσούτας— 
'Τποτμηματάρχης, παρά τή Διευ- 
θύνσει ’Εμπορικών Χορηγήσεων, ώς 
Προϊστάμενος τής παρά τή αυτή 
Διευθύνσει Υπηρεσίας Καθυστερή
σεων.

— Ό κ. Βασίλειος Μπασιάκος — 
Τποτμηματάρχης, παρά τή Διευθύν- 

σει ’Εμπορικών Χορηγήσεων, ώς 
Προϊστάμενος τής παρά τή αυτή 
Διευθύνσει Υπηρεσίας Έξετάσεως 
Αιτημάτων A - II (Τμήματος ’Εμ
πορικών Χορηγήσεων Α'.).

ΚΑΤΗΡΤίΣΘΗ ΕΙΣ ΣίϊΜΒ
ΤΟ ΒΙΟΙ*. ΣΥΜΒΘΥΑΙΟΝ 
ΤΟΥ ΣΥΑΑΟΓΟΥ Μ|ΑΣ

Μετά τήν άνακήρυξίν του ύπό τής ’Εφορευτικής ’Επιτροπής τό 
νέον Δισικ. Συμβούλιον συνήλθεν εις τήν πρώτην αύτοΰ Συνεδρίασαν 
τήν 20ήν ’Απριλίου, συνεκροτήθη εις Σώμα καί άπηύθυνε πρός τά 
μέλη τού Συλλόγου, τήν κατωτέρω άνακοίνωσιν.

«’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τό έκλεγέν κατά τάς διεξαχθείσας τήν 7ην καί 8η-ν ’Απριλίου 1973 
άρχαιρεσίας τού Συλλόγου μας Διοικητικόν ημών Συμβούλιον, συνελθόν 
χθές (20.4.73) τό Εσπέρας εις τήν πρώτην αυτού συνεδρίασι,ν έν Όλο- 
μελείρ, παρόντων άπάντω-ν (καί τών 21 τακτικών Συμβούλων Κέντρου 
καί ’Επαρχιών), συνεκροτήθη, διά μυστικής ψηφοφορίας καί παμψηφεΐ 
δΓ όλα τά άξιώματα, εις Σώμα ώς κάτωθι:

ΠΙΣΚΟΠΟΣ Νικόλαος, ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΜΑΝΕΑΣ Στυλιανός, Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΓΕΏΡΓΑΚΑΡΑΚΟΥ Ζωή, Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΡΩΣΣΕΤΗΣ ’Αλέξανδρος, ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 
ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ’Αντώνιος, ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Νικόλαος, ΤΑΜΙΑΣ 
ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ Μιχαήλ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΚΟΥΜΑΝ I ΩΤΗΣ Γεώργιος, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΚΟΥΤΑΝΤΗΣ ’Αλέξανδρος, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΛΙΑΚΟ ΠΟΥΛΟΣ Κων)νος, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΜΠΑΜΙΧΑΣ ’Απόστολος, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ’Ιωάννα, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ Κων)νος, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΤΣΟΥΔΕΡΟ,Σ Θεόφραστος, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΒΡΑΧΝΟΣ Παναγιώτης, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Καλαμάτα 
ΓΡΥΛΛΟΣ ’Αντώνιος, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Ηράκλειον Κρήτης 
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Πάτραι 
ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ’Εμμανουήλ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Ρόδιος 
ΚΟΤΤΙΚΑΣ ’Αλέξανδρος, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Θεσ)νίκης Α' 
ΠΑΡΑΘΥΡΑΣ ’Αριστοτέλης, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Έρ-μοΰ Θεσ)νίκης 
ΦΟΥΣΕΚΗΣ Νικόλαος, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Κέρκυρα

Τό Συμβούλιον μας, βαθύτατα συγκεκινημένον διά τήν πρός αυτό 
έκδηλωθεΐσαν έμπιστοσύνην Σας καί τήν προ-σγε-νομένην αΰτώ ύψίστη-ν 
τιμήν Εκ τής εις τούτο άναθιέσεως τής Εντολής Σας πρός διαχ'είιρισιν 
τών Συλλογικών μας Πραγμάτων, άπευθύνει πρός όλους Σας τάς πλέον 
θερμάς ευχαριστίας του.

Μετ’ Εγκαρδίων συναδελφικών χαιρετισμών 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Έκθεσις τών π£πραγμενων 
του Α.Σ. τοΰ Ταμείου Υγείας

Κύριοι Συνάδελφοι,

"Εχομεν τήν τιμήν νά θέσωμεν 
ύπό τήν κ-ρίσιν ύμών, συμφώνως 
πρός τάς διατάξεις τοΰ Καταστα
τικού τοΰ Ταμείου:

α) Τόν ’Ισολογισμόν -καί ’Απο
λογισμόν τής χρήσεως 1972.

β) Τόν Προϋπολογισμόν διά τό 
έτος 1973.

γ) Τήν "Εκθεσιν τής Εξελεγκτι
κής ’Επιτροπής διά τό έτος 1972.

Περαιτέρω τό Διοικητικόν Συμ
βούλιον τού ΤΥΠΕΤ λογοδοτεί καί 
διά τά πεπραγμένα ύπ’ αύτοΰ κα
τά τήν χρήσιν 1972 έν τή έκτελέ- 
σει Εντολών τών Διοικητικών ’Επι
τροπών τών Ταμείων ’Αλληλοβοή
θειας τού Προσωπικού τής Ε.Τ.Ε., 
χορηγηθεισών εις έκάστην περίπτω
σήν υπαγομένηιν εις τήν περίθαλψιν 
υγείας, ήν τά Ταμεία τούτα προσ
φέρουν εις τά μέλη των κατά τά 
Καταστατικά των κα' τόν Κανονι
σμόν τοΰ ΤΥΠΕΤ (όστις ένεκρίθη 
καί ύπό τών έν λόγω Ταμείων, ϊνα 
διέπη τήν παρ’ αύτοΐς άσφάλισιν 
τής υγείας τών μελών των) λαμβα- 
νομένου ύπ’ όψιν ότι τά έν λόγω 
Ταμεία, ώς γνωστόν, ανέθεσαν εις 
τό ΤΥΠΕΤ τήν έκτέλεσιν τοιούτων 
Εντολών, λόγω τοΰ γεγονότος ότι 
τούτο εχει πλήρη όργάνωσιν υπη
ρεσιών καί τά σχετικά μέσα διά 
εήν έξυπηρέτησιν τών ήσφαλισμένων 
ίς τά έν λόγω Ταμεία διά τήν πε- 

ρίθαλψίν των.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού 
ΤΥΠΕΤ ένήργησε πάντοτε έν τώ 
πλαισίφ τών έν λόγω Εντολών, ώς 
εκτελεστικόν όργανον τών Ταμείων 
τούτων.

Ή λογοδοσία αϋτη απευθύνεται 
πρός τε τάς Διοικητικός Επίτρο
πός τών είρημένων Ταμείων, αϊτι- 
νες παρέσχον εις τό ΤΥΠΕΤ τάς 
περί ών ανωτέρω έντολάς ώς καί 
γενικώτειρον πρός τά μέλη απάν
των τών Ταμείων, ήτοι τού ΤΥΠΕΤ 
καί τών Ταμείων ’Αλληλοβοήθειας, 
ινα λάβουν γνώσιν τών πεπραγμέ
νων προκειμένου τό ήμέτερον Διοι
κητικόν Συμβούλιον νά τύχη απαλ
λαγής άπό πάσης ευθύνης, διά τάς 
ρηίείσας ένεργείας αύτοΰ έν τή έκ- 
τελέσει τών έν λόγω Εντολών.

’Εκ τών εις χεΐρας σας Ισολογι
σμών καί στατιστικών στοιχείων 
καθίστανται Εμφανή τά έπιτευχθέν- 
τα άριστα αποτελέσματα κατά τήν 
διάρκειαν τής Επί μακράν χρόνον 
δ.οιχήσεως ύφ’ ημών τών Ταμείων 
μας.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον ουδέ

ποτε έφείσθη κόπων καί θυσιών διά 
τήν έπίτευξιν τών υψηλών στόχων 
καί τήν έκπλήρωσιν τού έπιδιωκο- 
μένου σκοπού.

Α,ϊ προσπάθεια! μας έστράψησαν 
πρός δλους τούς τομείς περιθάλψε
ων, ιδιαιτέρως δμως το ένδιαψέρον 
μας έστράφη πρός τόν Κλάδον τής 
νοσοκομειακής περιθάλψεως, δστις, 
λόγω τής σπουδαιότητός του, α
παιτούσε μεγαλντέραν προσοχήν εις 
τάς ένεργείας καί τάς άποφάσεις 
μας. Ή ΐδρυσΐ'· καί λειτουργία τού 
Νοσηλευτικού Ιδρύματος «‘Υγείας 
Μέλαθρον» δι’ απαν τό Προσωπικόν 
τής ’Εθνικής Τραπέζης Επέλυσε 
πλείστα προβλήματα καί άπετέλε- 
σε τήν κυριωτέραν προϋπόθεσιιν διά 
τήν έπί ανώτατου έπιπέδου παροχήν 
τής Νοσοκομειακής περιθάλψεως.

Έγένετο έξ άλλου αναπροσαρμο
γή τών τιμολογίων ιατρικών έν γέ- 
νει πράξεων καί Ενεργειών, άτινα έ- 
Γεθησαν ήδη εις Εφαρμογήν.

Αί Παιδικαί Έξοχα! κατά την 
περίοδον 1972 έλειτούργησαν, ώς 
καί κατά τά παρελθόντα ετη, ΰπο- 
διειγματικώς.

Ο Παιδικός Σταθμός, τόν όποι
ον άπό μακροΰ εχει προγραμματίσει 
τό Δ.Σ. τού Ταμείου καί διά την ά- 
νέγερσιν τού οποίου εχει ήδη λάβει 
άπό τάς αρμόδιας Υπηρεσίας τάς 
άπαιτουμένας άδειας, καθυστερεί 
ούχ' έξ ύπαπιότητος ημών. Εΰχό- 
μεθα δπως καταστή παργματικότηις 
τό ταχύτερον δυνατόν, ϊνα προσφέ- 
ρη εις τάς μητέρας συναδέλφους τά 
πρί'σδοκώμενα ώφέλη.

Διά τήιν συνεργασίαν μας μετά 
των όμοειδών Ταμείων, εχομεν νά 
εϊπωμεν, δτι αϋτη Εξακολουθεί νά 
είναι πλήρης καί αρμονική.

Δραττόμεθα τής ευκαιρίας διά 
ά έξάρωμεν τήν συμβολήν τού Προ

σωπικού τού Ταμείου, Διοικητικού 
<αί Υγειονομικού, εις τάς προσπά
θειας μας διά τήν πραγματοποίη- 
σιν τών προγραμματισθέντων άπό 
τής άναλήψεως ύφ’ ήμών τής διοι- 
κήσεως τών Ταμείων μας.

Περαίνοντες αίσθανόμεθα την ύ- 
ποχρέωσιιν, δπως έκφράσωμεν διά 
μίαν είσέτι φοράν τάς ευχαριστίας 
ιιας πρός τά Μέλη, διότι έπανειλημ- 
μένως μάς έτίμησαν διά τής Εμπι
στοσύνης των, συγχρόνως δέ συνέ- 
βαλον διά τής συμπαραστάσεώς 
των, εις τήν άντιμετώπισιν έπιτυ- 
χώς τών έκάστοτε δυσχερειών καί 
αντιξοοτήτων.

Νά έκλειψη ό φραγμός των οργανικών θέσεων


