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To περιλάλητον όκτακο 
σιόδροοχμον τών ασφαλί
στρων ’ίσως κατοίβληθή έν
τός του προσεχούς μηνός. 
Ή ε’ίσπραξίς του δεν πρέπει 
νά έπιδράση άνασταλτι- 
κώς εις την μαχητικήν έκδή- 
λωσιν διά το γενικόν μισθο- 
λσγικόν θέμα. ΕΚΔΙΔΕΤΑ! ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ 
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ΚΑΤΑ ΙΟ1),. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΕΜΜΕΣΟΣ Η ΑΝΑΤΙΜΗΣΙΣ TON EIAQN ΒΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Ώς άνεγράφη είς τον ήίμερή- 
σιον ’Αθηναϊκόν τύπον τής 4ης 
Σεπτεμβρίου, ένεκρίθη αίτημα 
τών Ιδιοκτητών ακινήτων και 
άπεφασίσθη ή αΰξησις τών έν- 
οικιοστασιακών μισθωμάτων 
κατά 10%. Ή αΰξησις αΰτη 
έρχομένη εΰθύςάμέσως μετά την 
αΰξησιν τών εισιτηρίων και 
καθ’ ήν στιγμήν δεν έχουν στα
ματήσει αί διαμαρτυρίαι τών 
έργαζομένων αποτελεί νέ- 
ον πλήγμα κατά τής αγο
ραστικής αξίας τών μισθών 
και ημερομισθίων. ’Εάν 6έ λη- 
φθή ύπ’ δψιν καί ή πληροφορία 
τής έγκυρου Εφημερίδας «Κα
θημερινής» τής 5.9.59 δτι 
«προετοιμάζεται εμμέσως ή ά-

διαπιστοΰται μία προγραμμα
τισμένη σταδιακή αΰξησις τών 
τιμών όλων τών στοιχείων τά 
όποια απαρτίζουν τον τιμάρι
θμον. Ή προγραμματισμένη 
αυτή έπίθεσις έξεδηλώθη ήδη 
είς τά μέσα συγκοινωνίας γε
νικώς _ καί είς τήν κατοικίαν, 
|μέ προοπτικήν πραεκτάσεως 
και είς τά είδη ιματισμού, ύπο- 
δήσεως καί λοιπά χρειώδη. 
Ούτως ή έφημερίς «Καθημερι
νή» μάς πληροφορεί τήν 5.9.59 
ότι ό υφυπουργός Εμπορίου 
κ.Κ. Χρυσανθόπουλος «θά ΰπο- 
γράψη άγορανομικήν διάταξιν 
τροποποιούσαν τά ανώτατα θε
μιτά ποσοστά κέρδους έφ’ όλων 
τών ειδών βιοτικής! ανάγκης. 
Διά τά είδη τά όποια υπάγον

ται είς τήν κατηγορίαν τών έν 
άνεπαρκείςι, θά άναγνωρισθή 
νά πωλοΰνται είς οιανδήποτε 
Ητιμήν, διαμορφουμένην είς τήν 
αγοράν, ανεξαρτήτως τής τι
μής αρχικού κόστους αυτών. 
Έν τώ μεταξύ δι’ υπογράφει- 
σης άγορανομικής διατάξεως 
ορίζεται δτι είς τάς περιπτώ
σεις Ελέγχου τής ύπάρξεως ή 
μή υπερβολικού κέρδους θά 
λαρβάνεται ύπ’ δψιν υπό τών 
ένεργούντων τον Ελεγχον καί 
τήν κοστολόγησιν ή κρατούσα 
τιμή άντικαταστάσεως». Τό δη
μοσίευμα τής υπευθύνου1 ταύ- 
της έφημερίδος οΰδεμίαν αμ
φιβολίαν άφίνει ότι Εντός τών 
προσεχών ή μερών κατ’ Εμμε
σον τρόπον όλα τά είδη βιοτι

κής ανάγκης θά άνατιμηθώσι 
διότι θά παρέχεται ή ευχέρεια 
είς τούς μεγαλεμπόρους νά πω- 
λούν ταΰτα είς τιμήν διαμορ- 
φουμένην είς τήν... αγοράν καί 
Ανεξαρτήτως τής 
τιμής τού αρχικού 
κόστους αυτών. Έφ’ 
’όσον δέ διά τού υπολογισμού 
τού νομίμου ή μή κέρδους θά 
λαμβάνεται ή τιμή άντικατα- 
στάσεως τού άγαθοΰ εύρι- 
σκόμεθα προ μιας παραχωρή- 
σεως έλευθερότητος είς τούς 
βιομηχάνους καί τούς μεγαλεμ
πόρους οί όποιοι κατ’ έκτίμη- 
σιν (κατά συμφέρον) θά προϋ
πολογίζουν τήν τιμήν άντικα- 
ταστάσεως Εκεί δπου τά ώργα- 
νωμένα συμφέροντα τών Εργο

δοτών θά οδηγούν καί οΰχί είς 
τήν πραγματικήν 'τιμήν άντικα- 
ταστάσεως. Είναι γνωστή; ή 
λαιμαργία τού ανθρώπου καί ό 
φόβος τού κεφαλαίου περί οίκ. 
κμίσεως. Άμφότερα τον 
άδηγοΰν είς τό νά έπιζητή 
τό μέγιστόν κέρδος έν μιψ καί 
μόνη οικονομική χρήσει.

Είναι δέ άξιον παρατηρήσε- 
ως δτιέφ’δσονδιά τών αυξήσεων 
γίνεται συσσώρευσις χρήμα
τος είς χεΐρας ολίγων δέν έπί
σε ίεται ό κίνδυνος—παραμύ
θι τού πληθωρισμού καί τού 
σκληρού νομίσματος καί ούδέιν 
κυβερνητικόν πρόσκομμα παιριεμ 
βάλλεται είς τούς είσηγουμέ- 
νους τά αντικοινωνικά αυτά 
μέτρα. Ουδέ καί ό τύπος έκτοςινατίμησις διάφορων ειδών».

0 κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΟΜΙΑΕΙ ΑΙΑ ΤΙΙΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ ΚΑΙ

Ό κ. Διοικητής μίετέβη είς 
Θεσ)νίκην διά νά έπισκεφθή,
ώς έδήλωσεν εις τούς αντιπρο
σώπους τού τύπου, τήν Διεθνή 
Έκθεσιν, τήν αξιόλογου προθή
κην τής χώρας μας είς διεθνή 
κλίμακα συγκρίσεων, νά συζη,- 
τήση μέ τούς αρμοδίους οικο
νομικούς παράγοντας τής, Θεσ
σαλονίκης τά ζητήματα τής 
Μακεδονίας, νά συντονίση, τάς 
ένεργείας τής Εθνικής Τραπέ- 
ζης προς τάς Επιδιώξεις των 
καί διά νά έπικοινωνήση αυτο
προσώπως μέ τά διευθυντικά 
στελέχη τού δικτύου τής 
Τραπέζης είς τήν Βόρειον Ελ
λάδα και νά δώση τάς έπωφε- 
λεστέρας διά τήν περιοχήν ταύ- 
την κατευθύνσεις δράσεως. Τά 
Μακεδονικά ζητήματα έτόνι- 
σεν ό κ. Διοικητής όσα μέν Εμ
πίπτουν είς τήν άρμοδιότητα 
τής Τραπέζης εύρίσκουν πάν
τοτε τήν εύνοϊκωτέραν λύσιν, 
όσα δέ ανάγονται είς τήν άρ
μοδιότητα τής κρατικής μηχα
νής εύρίσκουν τήν πρόθυμον 
συνηγορίαν του. Άναφερόμε- 
νος είς τήν Βιομηχανίαν ό κ. 
Χέλμης έτόνισίεν, ότι ή Εθνική 
Τράπεζα άπό πολλών έτών κα- 
τεΐδε τήν σημασίαν της. Σήμε
ρον ή έκβιομηιχάνισις τής χώ
ρας άποτελεΐ κοινόν πλέον αί
τημα καί συνιστά πολύπλοκον 
πρόβλημα, σημαντικήν πλευράν 
τού οποίου άποτελεΐ ή έξυγίαν· 
σις των υφισταμένων βιομηχα
νικών μονάδων καί ή ϊδρυσις 
ύέων τοιούτων άρτίως ώργανω- 
μένων. ‘Ως προς τον φορέα τής 
βιομηχανικής πίστεως άπήντη- 
σεν, ότι ή Εθνική Τράπεζα ό- 
λοκληρώσασα σχετικήν μελέτην 
θά έξαγγείλη συντόμως τάς α
πόψεις της. Προς τούτο ή Τρά
πεζα αντιμετωπίζει καί τήν 
ύπ’ αυτής ϊδρυσιν ειδικού όργά- 
ινου, τό όποιον θά εχη τήν ικα
νότητα νά άπευθυνθή τόσον είς 
τήν εγχώριον, όσον καί είς τήν 
ξένην χρηματαγοράν, Εντός τού 
πλαισίου τής έξορμήσεως, προς 
έκβιομηχάνισιν τής χώρας. Ώς 
έτόνισα, συνέχισε, καί έν τή 
Γεν. Συνελεύσει τής Τραπέζης, 
ή παροχή εύρυτέρας πρωτο
βουλίας είς τήν Εθνικήν μέχρι 
καί συμμετοχής της είς Επιχει
ρήσεις, ϊνα προωθήση νέας Ε
πενδύσεις καί έπιτρέψη τήν

βελτίωσιν τής κεφαλαιουχικής 
συνθέσεως, ύφισταμένων επι
χειρήσεων, περί διαθέσεως χα-
μηλοτόκων κεφαλαίων μονιμωι 
τέρας φύσεως προς δημιουργί
αν καταλλήλου μείγματος, θά 
είναι θετικός συντελεστής είς. 
τήν βιομηχάνισιν τής χώρας.

Ή ’Εθνική Τράπεζα εχουσα 
μακροον παράδοσιν καί πείραν 
έπί τής άσκήσεως τής βιομ. 
πίσΤεως, όπερ δέν θά ήτο έπω-> 
φελές διά τήν χώροον νά άγνοη- 
θή, δέν παρέλειψε καί προσφά- 
τως νά συγχρανίση τήν όργά- 
νωσίν της έν προκειμένη) καί ά- 
νέλαβε πρωτοβουλίαν συνερ
γασίας μετά γερμανικών καί 
άλλων ξένων Τραπεζών αί ό- 
ποΐαι δύνανται πολλά ν’ απο
δώσουν υπέρ τής χώρας. "Οσον 
άφαρά τό πιστσδοτίκόν, ό κ. 
Χέλμης άπήντησεν, ότι «ή Τρά 
πεζά λόγφ τής έπιτευχθείσης 
οικονομικής σταθερότητος είσ- 
ηγήθη τήν χαλάρωσιν τών υφι
σταμένων περιορισμών, αί ό- 
ποΐαι εισηγήσεις eupoy ευμενή 
άνταπάκρισιν καί σΰτω δυνάμε- 
θα νά έλπίζωμεν είς προσεχείς 
άποφάσεις, έντός τών οποίων 
θά εΰρουν ίκανοποιηίπκήν λύ- 
σιν άρκετά έκ τών άπασχολούν- 
των τάς οίκανομικάς όργανώ
σεις τής Θεσσοολονίκης ειδικά 
ζητήματα περί τήν λύσιν τών 
οποίων συνεστήθη έν τόρ Κ)τι 
τής Τραπέζης Θεσσ) νίκης ειδι
κή υπηρεσία ΰπό τήν προσωπι
κήν έποπΤείαν τού διευθυντοΰ 
κ. Χατζηκυριάκου, ή όποία θά 
έπιΚοινωνή άπ’ ευθείας μαζύ 
μου καί θά μέ ένημερώνη συνε
χώς. Θά εΐιμαι— είπε περσι
νών—1 ευτυχής νά προσφέρω 
τάς ύπηρεσία,ς μου είς τήν Μα
κεδονίαν. Θεωρώ τούτο καθήκον 
μου καί ώς Έλλην καί ώς Δι
οικητής τής Εθνικής Τραπέ
ζης».
ΕΠΑΦΑΙ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΜΕ

ΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ
ΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Είς σύσκεψιν μέ τούς Εκπρο

σώπους τών παραγωγικών τά
ξεων τής Θεσσ) νίκης ό κ. Χέλ
μης ήκουσε μετ’ Ενδιαφέροντος 
τά τΐεθέντα ύπ’ δψιν του θέμα
τα καί ύπ-εσχέθη ότι Επανερχό
μενος είς ’Αθήνας θά έξετάση 
μέ εύνοϊκώτατον πνεύμα όσα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΤΟΝ ΜΕΓ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

Ή «Τραπεζιτική» εύρίσκε- ! άφ’ έτέρου δέ ήκαύσθη πάλιν g-

ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 
ΪΟ ΠΡΟΣίΗΙΙΚΘΝ
έκ τούτω-ν εμπίπτουν είς τήν 
άρμοδιότητα τής Τραπέζης καί 
οτι θά παρακολούθηση έκ τού
σύνεγγυς όλα τά οικονομικά 
προβλήματα τής Μακεδονίας.

Σχετικώς μέ τήν βιομηχανί
αν, ό κ. Χέλμης έδήλωσεν, ότι 
ή Εθνική Τράπεζα μελετά και 
πρόκειται νά είσηγηθή συντό
μως τήν μάλλον πρασηρμασμέ- 
νην προς τήν Ελληνικήν πρα
γματικότητα λύσιν άσκήσεως 
τής μενοπροθέσμου καί μα
κροπροθέσμου πίστεως.

ΣΥΣ\ΚΕΨΙ>Σ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 

ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 

ΥΠ|ΟΚ ΑΤΑ ΣΤΗ Μ ΑΤΩΝ

Τήν πρωίαν τής 7ης τρέχον
τος συνεκιεντρώθησαν είς τό 
κατάστημα τής Θεσσαλονίκης 
οί Δ)νταί «αί Ύποδ)ντα.ί 28 
ύποκαταστη|μάτων τής Βορεί
ου ‘Ελλάδος.

Είς τήν ομιλίαν του προς 
αυτούς ό κ. Χέλμης, Εδωσε γε- 
νικάς κατευθύνσεις διά τήν 
δράσιν τών ύποκ)των είς τήν 
περιοχήν των' καί έπέμεινεν ι
διαιτέρως είς τάς βαρείας ύ-
■—► *Η συνέχεια είς τήν 4ην σελίόο

ται διά δεντέροίν φοράν είς τήν 
εΰχάρι,στον θέσιν, νά σημείω
ση τήν άνάμιξιν είς δημοσίαν

Οίκον. Μελετών κ. Ν. Παπαχα- ί 
τζή, ό όποιος άπό τών στηλών 
τής Εγκρίτου έφημε|ριίδος «Βή
μα» καί ύπό τον άνω γενικόν 
τίτλον Εξέθεσε διά δύο άρθρων 
τάς γνώμας του διά τό οίκο
νομ ικόν πρόβλημα τής χώρας 
μας.

Διά τό προσωπικόν τής Τρα
πέζης ή σημασία τής άνω έμ- 
φανίσεως έγκειται είς τό ότι 
άφ’ ένός μέν άνεπτύχθησαν ύπό 
τού έν λόγφ Δ)ιντοΰ θαρραλέοι 
καί όρθαί γνώμιαι, αί όποΐαι δ- | 
λως ιδιαιτέρως έτανίσθησαν 
καί ύπ’ αυτής τούτης τής έφη-; 
μερίδος (παρά τό γεγονός δτι 
έδημοσιεύθησαν έκτος τού άρ
θρου τού κ. Ν. Παπαχοπζή καί 
πλεΐστα δσα1 άλλα τών πλέον 
άξιολόγων οικονομολόγων τής 
χώρας μας Γ. Μαύρου, Σ. Κω- 
στοπούλου, Διοικητοΰ Άνδρε- 
άδη, Στ. Στεφανοπούλου' κλπ.)

τι ή Εθνική Τράπεζα Εξακο
λουθεί νά διαθέτη στελέχη τά ό
ποια, δπως καί είς τό παρελθόν.

Διά τούς άναγνώστας μας 
συναδέλφους, ή «Τραπεζιτική» 
παραθέτει εύρεΐαν περίληψιν 
τών έν λόγφ άρθρων.

Τό γενικώτερον Ενδιαφέρον 
τού πρώτου άρθρου συνίστα- 
ται είς τάς γενομένας είς αύτό 
διαπιστώσεις: Πρώτη διαπί-
στωσις είναι, δτι ουδέποτε μέ
χρι σήμερον άντιμετωπίσθη 
σοβαρώς τό βασικώτατον πρό
βλημα τής ριζικής έξυγιάνσε- 
ως καί τής συναγωνιστικής δι- 
αμορφώσεως τής Ελληνικής οι
κονομίας. Καί τούτο παρ’ δλον 
τό γεγονός δτι: 1) ή τοιαύτη 
έξυγίανσις καί διαμόρφωσις Ε
πιβάλλεται ώς άναπότρεπτος 
ανάγκη τών έν τώ έσωτερικφ 
υφισταμένων καί έν τφ έξωτερι- 
κφ δ ι απλ άσσο μενών συνθηκών. 
Δυισμενεστάτη πράγματι κατά- 
στασις διά τήν άνάπτυξιν τής
■—► CH συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα

οικονομικήν συζήτησιν ανωτα- είναι είς Βέσίν νά συλλάβου ν 
του στελέχους τής Τραπέζης καί νά αντιμετωπίσουν γενικώ- 
μας. Πρόκειται καί αύτήν τήν j τέρα οικονομικά, δηλ. Εθνικά 
φοράν περί τού Δ)ντοΟ τών προβλήματα.

ΕΞΟΡΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΡΥΚΟΪΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΥΩΠΙΑ
Δι’ αλλεπαλλήλων άνακοι- 

νώσεών της ή Δ. Ε. κατήγγει
λαν έντόνως τήν κατάφωρον ά- 
δικίαν τού καθορισμού άσυνή- 
θως υψηλών έπιδομάτων προς 
ίκανοποίησιν μικράς μερίδος 
συναδέλφων είς βάρος πόοντο- 
Τε τής μεγίστης πλειοψηφίας, 
τούτων. Καθ’ ήν στιγμήν οί κ.κ. 
άρμόδιοι, Εμφανιζόμενοι ώς ά
γρυπνοι φύλακες τού ταμείου 
τής Τραπέζης, άρνοΰνται τήν 
καταβολήν είς τό Προσωπικόν 
ποσών ούχι μόνον όφειλομένων 
άλλά καί δικαστικώς άναγνωρι- 
ζομένων, μέ τήν δικαιολογίαν 
δτι τό "Ιδρυμα άδυνατεΐ νά κα- 
ταβάλη ταΰτα άνευ Επικινδύ
νων συνεπειών, προσφέρουν είς 
εαυτούς καί άλλήλους μέ... ά~ 
ξιοθαύμαστον άν ιδιοτέλειαν, 
οϋτε λίγο ούτε πολύ, ένα δεύ
τερον ιμισθόν. Θύελλοίν, ώς ήτο 
Επόμενον, ήγειρεν έν τή Τρα- 
πέζη ή θρασυτάτη αυτή Ενέρ
γεια. ’Ακόμη καί οί διά τούς 
γνωστούς άπωτέρους λόγους

προσποιούμενοι φιλίαν προς 
τούς σήμερον κρατούντας έξ 
ανέστησαν καί δημοσίιχ έξέ- 
φρασοη; τήν άγανάκτησίν των 
διά τήν προκλητικότητα τού 
μέτρου τούτου, ό ανήθικος 
σκοπός τού οποίου έχει γίνει 
άπό δλους αντιληπτός: Ή με
τατροπή τής μεγάλης μάζης 
τών συναδέλφων είς δουλοπα
ροίκους μέ προορισμόν νά έρ- 
γάζωνται διά νά άμείβηται μία 
με,ρις «εκλεκτών».

Ή δημιουργηθεΐσα έκ τού ά- 
χαρακτηρίστου τούτου μέτρου 
κατάστασις έν τή Τραπέζη εί
ναι όντως Εκρηκτική έάν δέ τε1- 
λικώς αποφευχθούν τά Επεισό
δια, τούτο θά οφείλεται άπα- 
κλειστικώς καί μόνον είς τό αί
σθημα τής πειθαρχίας τών συν- 

,<χδέλφων προς τήν Δ.Ε.
Δέν αγνοούν βεβαίως οί το- 

σοΰτον δαψιλώς εΐύλογήσοοντες 
τά γένεια των τό γεγονός τού
το. Παρά ταΰτα ούδόλως συγ- 
κινοΰνται. Ή έκ χιλιάδων χει-

λέων έκτοξευθεΐσα ήχηροτάτη 
κραυγή «αίσχος» ούδόλως ήδυ- 
νήθη νά δονήση τά ακουστικά 
των τύμπανα. Πρόκειται περί 
προσωρινής, έστω, καί έξοργι- 
στικής βαρηκοΐας ή μήπως ή 
αδιαφορία των είναι άποτέλει- 
σμα βαθυτέρας ψυχικής πωρώ- 
σεως μή έπιδεχομένης πλέον 
οΰδεμίαν θεραπείαν; Θέλομεν 
νά πιστεύωμεν ότι συμβαίνει 
μόνον τό· πρώτον. "Οτι δηλαδή 
τό μέτρον έλήψθη είς ένα πα
ροδικόν παροξυσμόν «μοναχο- 
ψαγίας», ασθένεια συχνότατα 
εμφανιζόμενη είς τούς άναδυο- 
μένους άπροότττως καί τυχαρ- 
παστικώς είς άνώτερα καί νευ
ραλγικά άξιώμοττα. Καί δτι έ- 
νώπιον τής -καθόλικής έξεγέρ- 
σεως θά γίνη ταχέως καί ή διά 
πολλούς άλλους λόγους Επιβε
βλημένη ύπαναχώρησις. Τυχόν 
έμμονή είς τήν ,πολιτικήν τής 
άρπαγής, πολιτικήν ένθυμίζου- 
σαν άλλα ήθη καί άλλας έπο-

► Ή συνέχεια είς τί[ν 2αν σελίδα

ώρισμένων Εξαιρέσεων λαμβά
νει τήν πρέπουσαν θέσιν. "Ο
ταν όμως διά τής αίτουμένης 
βελτιώσεως τών αποδοχών ζη
τείται άπσσυσσώρευσις τού 
χρήματος καί διοχέτευσις αυ
τού είς τήν αγοράν, πράγΙμα τό 
όποιον εχει ώς συνέπειαν τήν 
άναζωογόνησιν τής οικονομίας, 
τότε δι’ όλων τών μέσων έπι- 
σείεται ό κίνδυνος τής ύγειας 
τής οικονομίας μας.

Έν τοιαύτη περιπτώσει δέν 
είναι οί αλόγιστοι συνδικαλι- 
σταί οί όποιοι έφευρίσκουιν τά 
αιτήματα, τής αύξήαεως αλλά 
οί αδηφάγοι έργοδόται καί οί 
ώργανωμένοι Εκπρόσωποί των, 
οί όποιοι δημιουργούν τήν α
νάγκην τής αύξήαεως.

Δέν είναι τό ώργανωμένον κε 
φάλαιον πού δέχεται τήν έπί- 
θεσιν τής Εργασίας άλλα απε
ναντίας τό πρώτον Εξαναγκά
ζει τήν δευτέραν είς άμυναν μέ 
δλα τά είς τήν διάθεσίν του 
άνεγνωρισμένα διεθνώς )μιέσα, 
’Έναρξιν τού άγώνος κάνουν 
οί έργοδόται οί όποιοι έν τή 
παρούση περιπτώσει προκα- 
λοΰν τούς Εργαζομένους. 'Όν
τως είναι πρόκλησις ή περαιτέ
ρω έγκρισις ύψώσεως τού τι
μαρίθμου καθ’ ήν στιγμήν άπό 
5ετίας έκκρεμεΐ τό αίτημα τών 
έργαζομένων περί αύξήαεως 
τής αμοιβής τής έργασίας κα
τά 30%. Μεγίστην δέ ευθύνην 
έν προκειμένφ φέρουν οί ρυθμι- 
σταΐ τών οικονομικών καί έρ- 
γατικών ζητημάτων τής χώρας 
διότι έν ώ Εμποδίζουν κάθε 
βελτίωσιν τών μισθοβιώτων έν 
τούτοις είναι άπλόχεροι είς τά 
αίτήματα τών έ|ργοδοτών.

Τά μέλη τού Συλλόγου μας 
πλήττονται καί Εκ τών τριών 
ώς άνω μέτρων, τά όποια υ
περκαλύπτουν τήν «βελτίωσιν» 
τών αποδοχών τήν όποιαν προ 
καιρού ελαβον. Παραμένει έπο- 
μένως ακέραιον τό αίτημά 
τους περί αύξήσεως τών απο
δοχών κατά 30% καί αυτό τούς 
ευθυγραμμίζει πλήρως όχι μό
νον προς τούς λοιπούς τραπε- 
ζοϋπαλλήλονς άλλα καί προς 
όλους τούς έργαζομένοιυς τής 
χώρας μας, οί όποιοι είς τό 
τελευταΐον πανελλαδικόν συινέ- 
δριον τών μελών τής Γ.Σ.Ε.Ε. 
έζήτησαν τήν κατά 30% αΰξη- 
σι ν τών αποδοχών των.

Είς τό Δ.Σ. τίθεται έπιτα- 
κτικόν τό καθήκον νά κινηθή 
άπεργιακώς ή ινά στα- 
ματήση τάς αυξήσεις τών ει
δών ή νά ζητήση τήν περαιτέρω 
βελτίωσιν τών αποδοχών μας. 
Επειδή δέ τό πρώτον εΐναι 
αδύνατον διά τούτο χωρίς χρο
νοτριβήν θά προσανατολισθή 
προς τό δεύτερον, 
---------------------♦--------------------
ΑΝΤΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ
—♦—

Τό Φθινόπωρο άρχισε μέ ψυ
χρές βραδειές καί πρωινά, ό ύ
πνος έγινε πιο ευχάριστος καί 
τό πρωινό Εγερτήριο γιά τό 
ξεκίνηιμα τής καθημερινής πά
λης συντοιμώτερο.

"Ετσι ένα πρωινό έχοντας 
ώρα στη διάθεσί μου σταμάτη
σα στο περίπτερο νά σκοτώσω 
λίγα λεπτά σάν λαθραναγνώ
στης.

"Επειτα άπό σοβαρά σκέψη 
έάν θόίπρεπιε ν’ αγοράσω μιά 
Εφημερίδα, ύπόθεσις μιας καί 
μισής δραχμής, πήρα τελικά
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ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΤΑΞΕΩΣ

ΗΘΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έπί των ήμερων μας—ήμε

ρων τού περιφήμου 20ου αίώ- 
νος—εις στιγμάς . ειλικρίνειας 
καθ’ ας ή άνθρωπότης, ενώπιον 
τοΰ χάους δπερ αί ανακαλύψεις 
της άπεκάλυψαν, ήσθάνθη φρι- 
κίασιν, έγένετο πικρά άναπό- 
λησις των παρηγκωνισμένων η
θικών άξιων, τάς οποίας ή 
παμφάγος δίνη τοΰ προς αλό
γους κατακτήσίεις επιστημονι
κού ΰστερισμοΰ ήθελημένως 
ήρνήθη. Ή άνθρωπότης ήρνή- 
θη τό ήμισυ, ή μάλλον, τό 6- 
λον τής ύποστάσεώς της. Ήρ- 
νήθη τό πνεύμα καί κατ’ ακο
λουθίαν, τάς διά πείρας αιώ
νων δοκιμασθείσας ήθικάς α
ξίας. Κι’ Ινώ έσημείωσε μέγι
στα βήματα εις Επιστημονικός 
•—ύλικάς κατακτήσεις, υστέρη
σε δυσαναλόγως εις τον τομέα 
τής ήθικής τοΰ άτόμου βελτι- 
ώσεως. Καί τ’ αποτελέσματα 
δέν έβράδυναν νά καταστούν 
έκδηλα: ’Αντιθέσεις μεταξύ 
λαών άνεπίλυτοι, κοινωνικά 
προβλήματα χρονίζοντα, σχέ
σεις μεταξύ ατόμων δυσάρμο- 
στοι. Καί βλέπομεν τον άνθρω- 
πον - καταχτητήν τοΰ διαστή
ματος, ανίκανον νά τιθασσεύση 
τον εαυτόν του, νά τον προσ- 
αρμόση προς τάς άνάγκας τών 
συνανθρώπων του, νά τον ΰπο- 
τάξη, τέλος, εις τάς έκ τών 
κοινών δικαιωμάτων άπορρεού- 
σας έπιταγάς.

Τάς έπί μέρους συνεπείας 
τής άνικαινότητος αυτής τάς 
άντιμετωπίζομεν κατά τον καβΓ 
ή μέραν βίον καί την μετ’ άλ
λων ατόμων ·—λόγφ τής έργα- 
σίας ήμών—συνεχή επαφήν καί 
αναστροφήν. Οΰτω βλέπομεν 
άτομα, κατά τά άλλα αξιοπρε
πή, νά κατέρχωνται εις ευτελείς 
μικρότητας, ν’ ασχολούνται μέ 
ανάξια διά την προσωπικότητά 
των θέματα, νά διαβάλλουν καί 
επιδεικνύουν άσύγγνωστον κα
κίαν ΐκατ’ αβλαβών συνανθρώ
πων των καί δη συνεργατών 
των. “Ελλειψις ήθους... Ιδού ή 
άσθένεια τοΰ αίώνος μας. Διά 
νά εϊμεθα δέ άκριβεΐς, ούχί 
άποκλειστιικώς τοΰ αίώνος μας, 
άλλά καί άλλων έποχών, μέ την 
διαφοράν, δτι ό κοιτά τά άλλα 
προηγμένος αιών μας δέν κα
τόρθωσε νά την θεραπεύση. 
Ή αιτία τής άσθενείας έξετέ- 
θη προηγουμένως: Ή περιφρό- 
νησις τών ήθικών άξιων. Κατέ- 
πεσεν ό χοολινός καί οί ίπποι 
άφηνίασαν, καταλείποντες εν 
τή διαβάσει των αδικίας, συ
κοφαντίας, κατατρεγμούς, ψό
γους, κολακείας. "Ολοι ε’ίχομεν

την απόφαση, έβγαλα to πο- 
σον άπό τό πενιχρό βαλάντιό 
μου καί τό θυσίασα στο βωμό 
τοΰ περιπτερούχου.

’Αγόρασα μιά «Ναυτεμπορι
κή» τής 2ας Σεπτεμβρίου1^ κι’ 
άρχισα νά τήν ξεφυλλίζω, όταν 
σέ μιά στιγμή μέ διπλάρωσε ό 
Δημητράκης. Συνάδελφος καί 
φίλος μέ μακροχρόνιο ζωή στην 
Τράπεζα ρίχτηκε μέ ενδιαφέ
ρον στή μελέτη τών οικονομι
κών.

Γορίζοντας τις σελίδες είδα
με σέ μιά άπ’ αύτές^τήν συνο
πτική κατάσταση τής Τραπέ- 
ζης, οπότε ό Δημητράκης μοΰ 
λέγει μέ γουρλωμένα , μάτια: 
Δές, ένα σπουδαίο Νούμερο^

-—Γιά ποιό νούμερο μιλάς; 
τοΰ λέγω.

—Δέν βλέπεις καϋμένε πού 
φθάσανε οί 'καταθέσεις στήν 
Τράπεζα;

—Πώς δέν βλέπω: «9.260.
000.000».

—Καί δέν σέ ικανοποιεί αυ
τό; μ’ έρωτά.

—'Καθόλου Δημητράκη μου, 
τοΰ λέγω. Γ ιατί άπό τήν άλλη 
πλευρά βλέπω ένα άλλο νούμε
ρο, πού λέγει πώς στο Ταμείο 
υπάρχουν 2.500.000.000.

—Μ’ αύτό θά έπρεπε αντι
θέτους νά σ’ ευχάριστή, απαν
τά, γιατί έχομε χρήμα άρκετό 
καί έτσι δέν υπάρχει περίπτω
ση νά μείνουμε κι’ Εμείς χωρίς 
λεπτά.

—Μά, Δημητράκη μου, τοΰ 
λέω, τά λεπτά δέν τά μαζεύου
με γιά τον εαυτό μας, οΰτε γιά 
τήν Τράπεζα, έχουν κάποιο άλ
λο, πολύ σοβαρώτερο σκοπό. 
’Έπειτα δέν πρέπει νά ξεχνάς 
καί κάτι άλλο: "Οταν αί κατα
θέσεις ήσαν πολύ χαμηλαί καί 
ημείς ζητούσαμε ίκανοποίησιν 
τών αιτημάτων μας μάς^ έλε
γαν: Τί ζητάτε; Θέλετε τό κα
κό τής Τραπέζης; Δέν βλέπετε 
ότι δέν υπάρχουν διαθέσιμα; 
Τώρα πάλι μάς λένε τό ’ίδιο: 
Θέλετε τήν καταστροφή τοΰ Ί-

πεΐραν τούτων, ιδία δέ τής κο
λακείας ήτις άνθεΤ κυρίως δπου 
πολλά άτρμα εργάζονται άπό 
κοινού, ώς συμβαίνει εις επι
χειρήσεις πάσης φύσεως. Ό 
κολακεύων προσπαθεί νά έξα- 
πατήση τον κολακευόμενον διά 
τής προσφοράς ψευδούς λιβα
νωτού, ίνα άποκτήση τήν εύ
νοιάν του καί «έπιτύχη» εις τήν 
ζωήν του, ύποσκίελίζων τούς 
άλλους. Τό περίεργον δέ τοΰ 
φαινομένου τούτου είναι, δτι ά 
κολακευόμενος, έξαπατώμενος, 
καυχάται, διότι άπέκτησεν ένα 
περί αυτόν δορυφόρον (ενδέχε
ται νά έχη καί άλλους), δστις 
τον επηρεάζει εις τάς σκέψεις 
καί τάς άποφάσεις του. Δέν 
εΐναι δέ υπερβολή νά ίσχυρι- 
σθώμεν—ένθυμούιμ'ενοι καί τον 
νόμον τής σχετικότητος τοΰ ’Α
ϊνστάιν—δτι ό νεοαποκτηθεΐς 
δορυφόρος (εις τό παράδειγμά 
μας) παύει πλέον νά κινήται 
περί τον άλλον, άφοΰ καί εκεί
νος εύλόγως θεωρείται κινού
μενος πέριξ τούτου!...

Τοιαΰτα «συστήματα» (τοΰ 
δρου θεωρού μ ένου ύπό τή ν έν 
τή Μηχανική - Φυσική έννοια 
του!) βλέπομεν πλεΐστα δσα 
σήμερον, ό δέ κίνδυνος έγκει
ται Εις τήν άνοχήν, ήτις επι
δεικνύεται έναντι τοιούτων πε
ριπτώσεων, οπότε ή άσθένεια 
έξαπλοΰται άνενόχλητος, έπα- 
πειλοΰσα νά κρημνίση τά π<χν- 
τα. Διότι εΐναι φυσικόν, αί έν 
τή πράξει εκδηλώσεις ανυπαρ
ξίας ήθους νά βλάπτουν τό λοι
πόν σύνολον, τό έκτος τής 
«παρεμβολής» κείμενον ή νά 
δημιουργούν εις αύτό έπικινδύ- 
νους άπό κοινωνικής πλευράς 
διαβρώσεις. "Ας ένθυμούμεθα 
καί τό τοΰ ’Αποστόλου Παύλου 
έπιτυχέστατον άπόφθεγμα: «Μι
κρά ζύμη δλον τό φύραμα ζυ- 
μοΐ».

’Αλλ’ εΐναι καιρός πλέον, δι’ 
όσους θέλουν νά πιστεύουν ό
τι άνήκουν εις ένα κοινωνικόν 
σύνολον μέ προηγμένον επίπε
δον πολιτισμού, νά αρθούν ύ- 
περάνω τών μακροτήτων αυτών, 
αΐτινες ούσιαστικώς 'μόνον τούς 
δράστας ζημιώνουν. Δέν δύνοί- 
ται νά νοηθή πρόοδος εις μίαν 
έπιχείρησιν, εις ένα οργανι
σμόν, εις ένα έργοστάσιον, εις 
μίαν έπαγγελματικήν οικογέ
νειαν (άν θέλετε), αν μερικοί 
υποβλέπουν τούς άλλους καί 
άντί νά προάγουν τό δημιουρ
γικόν πνεύμα τής συνεργασί
ας, έκχύνουν τό διαβρωτικόν

δρΰματος; Δέν υπάρχουν οί δυ
νατότητες. Δέν βλέπετε δτι υ
πάρχουν τόσα άδιάθετα διαθέ
σιμα; Μονά - ζυγά δικά τους 
εΐναι φίλε μου. Τό προσωπικόν 
δέν μπορεί νά πάρη οΰτε άπό 
εκείνα πού δέν υπάρχουν,^ οΰτε 
δικαιούται άπό εκείνα τά όποια 
υπάρχουν.

—Τά ξέλω δλα, μοΰ άπαν
τά. Μά ξέρω καί κάτι άλλο, τό 
όποιον καί σύ πρέπει άσφαλώς 
νά ξέρης. Τήν σήμερσν'^ή μέραν 
τό πιο σοβαρώτερο,; μοΰ λέει ο 
Δημητράκης, εΐναι ακριβώς αυ
τό τό άλλο, είτε τό θέλουμε εί
τε δέν τό θέλουμε: Είναι ή. . . 
Όργάνωσις τής Τραπέζης. Γι
ατί όπως ξέρεις, ή Τράπεζα έ- 
χιει ζωή 1 1 8 ετών καί πρέπει νά 
τής αλλάξουμε...«όχι τά φώτα», 
τό σύστημα, άρχίζσντας μέ και
νοτομίες σοβαρές σύμφωνα μέ 
τις. . . θεωρητικές απόψεις πού 
επικρατούν ατούς μεγάλους 
«εγκεφάλους».

—ιΜά, αγαπητέ μου, ^τοΰ 
λέω, πώς θά γί-νη αύτό, δταν 
δέν έχουμε προσωπικός εκπαι
δευμένο ή τό ύπάρχον τό παρα- 
μερίζομεν, γιά νά ^ δεχθή τις 
καινοτομίες καί τήν άλλαγή τοΰ 
συστήματος άμέσως;

—Δέν έχει σημασία. Σημα
σία έχει πώς πρέπει νά τ’ αλ
λάξουμε δλα.

"Ετσι φθάσαμε στήν είσοδο 
τοΰ Κ)τος καί μπαίνοντας μέ
σα είπα στο Δημητράκη, δτι 
μέ τις θεωρίες θά μάς άλλά- 
ξουν τά φώτα εμάς καί τής 
Τραπέζης, γιατί τό νούμερο 
2.500.000.000 μαρτυρεί μεγά
λη άρρώστεια στήν οικονομία 
τοΰ τόπου καί στήν Τράπεζα, 
γιά τήν οποίαν πρέπει ταχύτα
τα νά βρεθή τρόπος θεραπείας.

Ό Δημητράκης στραβομου
τσουνιάζοντας μέ καλημέρισε 
κι’ έφυγε κάπως άπογοηΓίευμε
νός, κι’ ιέγώ διερωτήθηκα, τί θά 
γίνη μέ τό ΝΟΥΜΕΡΟ.

Οί άρμόδιοι έχουν τον λόγο.

Η ΕΜΙΗΙΙΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ ΑΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟϊΕλϊΜΤΙΚ! ΠΡΟΘΘΗΣΙΤΟΝΖΗΓΗΜΑΤΟΝΜΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ! ΕΥΡΥΤΑΤΗΣ ΣΥΣΚΕΨΕ0Σ

Ε. Κ. IΕΰρυτάτη ΰπήρξεν ή άπήχησις 
τών έκτεθεισών εις τό τελευταίον 
ψύλλον τής «Τραπεζιτικής» από
ψεων σχετικός μέ τήν άκολουθη- 
μένην υπό τών «εγκεφάλων» τής 
Διοικήσεως τακτικήν, διασπάσε- 
ως τών δυνάμεων τού προσωπικού, 
καί τήν ένδεδειγμένην έν προκει
μένη άπάντησιν τών συλλογικών 
του οργάνων. Εκατοντάδες συν
αδέλφων, προερχόμενοι έξ άμφο- 
τέρων τών συγχωνευθεισών Τρα
πεζών, διά τηλεφωνημάτων, 
έπιστολών καί έπιακεψεων 
εις τά γραφεία τοΰ Συλλόγου 
μας έπεδοκίμσζον πλήρως τά 
γραφέντα, προέτρεπον δέ εις ά- 
νάληψιν σχετικής πρωτοβουλίας 
έκ μέρους μας. Αί αυθόρμητοι 
αυται έκδηλώσει ς καθιστούν έτι 
περισσότερον έκδηλον τήν διάχυ- 
ίτον επιθυμίαν τών συναδέλφων 
διά τον τερματισμόν μιας κατα- 
στάσεως, ή όποια καί μελλοντι
κούς κινδύνους Εγκυμονεί άλλά 
καί έπί τοΰ παρόντος τά μέγιστα 
συντελεί εις τήν εύόδωσιν τών 
προσπαθειών τών «αρμοδίων» διά 
την παρέλκυσιν τής Χύσεως ύπερ- 
ωρΐμων καί δικαστικός προσέτι 
δικαιωθέντων αιτημάτων τού Προ
σωπικού. Ή Δ. Ε. άνταπσκρινο- 
μένη εις τήν δικαίαν άξίωσιν τών 
συναδέλφων, όπως παραμερ ισθοΰν 
δλα τά έμπόδια διά τήν όργανι- 
κήν ενότητα τού προσωπικού θά 
πράξη πάν δ,τι έξαρτάται έξ αυ
τής διά τήν έπιτάχυνσιν τών έπί 
πού προκειμιένου αναγκαίων εξε
λίξεων. Πιστεύει προσέτι άκρα- 
δάντως δτι θά ΰπάρξη ούχί μόνον 
κατανόησις, άλλά καί πρόθυμος 
συμπαράστασ ι ς έκ μέρους τών έκ- 
προσώπων τών λοιπών άδελφών 
οργανώσεων, καθ’ δσον ή ανάγκη 
τής ενοποιήσεων έχει καταστή 
πλέον κοινή συνείδησις.

'Η συσπείρωσις προσέτι δλων 
μας πέριξ ένός άρτίως λειτουρ- 
γοΰντος καί μαχητικού συλλογι
κού οργάνου δέν θά έξαναγκάση 
ιμόνον τούς ίδικούς μας μανδαρί
νους νά έγκαταλείψουν τήν παγί- 
αν παρελκυστικήν τακτικήν των 
καί έπί τών πλέον ασήμαντων 
ζητημάτων. Θά έχη αντίκτυπον 
ευνοϊκόν καί έκτος τής Τραπέζης 
εις τά γραφεία ετέρων μανδαρί
νων, εις τά οποία λιμνάζουν έπί
σης πλεΐστα δσα θέματα άφορών-

δηλητήριου τής άποσυνθέσεως 
καί τοΰ διχασμού.

Οί μεταπολεμικοί χρόνοι ζη- 
τοΰν συνεργασίαν τών εργαζο
μένων καί πνεύμα αλληλοσεβα
σμού τών δικαιωμάτων έκα
στου. Πρόοδος δέν επιτυγχάνε
ται, όταν εις μίαν εργατικήν ή 
ύπαλληλιΐκήν οικογένειαν υπάρ
χουν αδικαιολόγητοι ύποβλέ- 
ψεις καί εΰνοιαι καί υποκριτι
κά! κολακεΐαι τών άσθενεότε
ρων. Πρόοδος έπιτυγχάνεται, 
otocv ύπάρχη εύθύτης σκέψεως, 
εύθύτης συνειδήσεως έν τή 
συνεργασίψ, εύθύτης συναλλα
γής εις τάς σχέσεις τών εργα
ζομένων μεταξύ των. Πρόοδος, 
θά ίσχυριζώμεθα, υπάρχει ό
ταν μέ ανδρισμόν άντιπαρερχώ 
μέθα τήν εΰπερίστατον ευκαι
ρίαν νά έκδηλώσωμεν υποκριτι
κόν τι ένδιαφέρον ή νά όμιλή- 
σωμεν κατά συναδέλφου μας. 
Τότε πράγματι δυνάμεθα νά 
καυχηθώμεν, ότι έπιδεικνύομεν 
ήθος καί ανωτερότητα, έξ ών 
τόσην ανάγκην έχει ή σημερι
νή έποχή μας. Άλλά δέν είναι 
τό κέρδος μόνον δΓ ημάς αυ
τούς εις τήν περίπτωσιν αυτήν, 
προσφέρομεν καί εις τό κοινω
νικόν σύνολον μίαν έξυπηρέτη- 
σιν πολύτιμον: τήν ενότητα 
έφ’ ής οίκοδομοΟνται τά πάντα.

”Ας εκκινήσω μεν λοιπόν, αύ^ 
τήν τήν φοράν έκ τής νέας ά- 
φετηρίας όλοι όσοι εύρισκόμε- 
θα έντεταγμενοι έντός τών 
πλαισίων τής συλλογικής (ο
μαδικής) εργασίας. ”Ας εκκι
νήσω μεν μέ σύνθημα τήν έξα- 
σφάλισιν τής νίκης τού ήθους, 
Διαισθανόμεθα δέ πώς δέν θ’ 
άπέχη μακράν άφ’ ήμών ή έ
ποχή, καθ’ ήν κατά περιόδους 
τινάς θά έπιβραβεύωνται ύπό 
τών έργοδοτών ούχί μόνον 
οί άποδείξάντες έξαιρετικήν έ- 
πίδοσιν έν τή έργασίςτ των, άλ
λά καί τά φωτεινά έκεΐνα παρα
δείγματα έργαζομένων, οϊτινες 
δέν έπέδειξοιν οίοονδήποτε έλα- 
στικότητα συνειδήσεως, άλλ’ 
άνέδειξαν εαυτούς πρότυπα α
νώτερου ήθδυς, όλοκληροΰντες 
οΰτω τήν αποστολήν των ώς ά- 
τόμων διαβιού-ντων έν πεπολι- 
τισμένη κοινωνίψ καί ώς έργα- 
τών ένός εύρυτέρου συνόλου 
διά τήν ενότητα καί προαγω
γήν τού όποιου άφιέρωσαν τάς 
καθ’ ήμερον προσπάθειας των.

Ν. ΦΡΑΓΚΟΣ

τα τό Προσωπικόν. Άλλά καί έπ’ 
ωφελείςι αυτής ταύτης τής Τραπέ. 
ζης γενικώτερον θά άποβή ή συγ- 
κέντρωσίς τών δυνάμεων μας. Διά 
τής καταλλήλου προβολής των 
θά καταστή δυνατή ή έπίίλυσις 
πλείστων δσων ζητημάτων, ατινα 
έχουν άμεσωτάτην σχέσιν μέ τάς 
έργασίας τού Ιδρύματος. Εΐναι 
κοινόν μυστικόν δτι μολο
νότι έχομεν τους περισσότερους 
«τίτλους» διά μ ία ν καλήν 
,μεταχείρισιν ύπό τού Κράτους, 
καθ’ δσον ή δράσις τής Τραπέ
ζης άποβαίνει λίαν επωφελής εις 
τήν έξυπηρέτησιν τών γενικωτέρων 
σκοπών τής οικονομικής πολιτι
κής τών έκάστοτε κυβερνήσεων, 
έν τούτοις δέν απολαύει αΰτη τού 
προσήκοντος ένδιαφέροντος έκ 
μέρους τών αρμοδίων κρατικών 
οργάνων. ’Αντιμετωπίζει πολλά- 
κις αδιαφορίαν, άν μη καί άπρο- 
κάλυπτον εχθρότητα εις πάσαν 
σχεδόν προσπάθειάν της διά τήν 
έπίλυσιν προβλημάτων, τά όποια 
έν τούτοις εΐναι απόρροια αυτής 
ταύτης τής κυβερνητικής οικονο
μικής πολιτικής.

Δέν άναμένομεν βεβαίως άπό 
τούς περί άλλα τυρβάζοντας (κυ
ρίως περί την διανομήν τών επι
δομάτων και άξιωιμάτων) «αρμο
δίους» μας ν’ άντιληφιθοΰν τήν 
σημασίαν τής ανωτέρω έκτεθεισης 
άπόψεως καί νά.. . βοηθήσουν εις 
τήν έπίτευξιν τής ενιαίας έμψα- 
νίσεως τού Προσωπικού. Τοιοΰτον 
Τι θά άπήτει τήν νπαρξιν έκ μέ
ρους των διορατικότητος καί 
ποιάς τίνος, βραχυχρονίου έστω, 
ανιδιοτέλειας. Δυστυχώς έχουν 
(αποδείξει πλειστάκις δτι στε
ρούνται άμφοτέρων.

Απομένει, συνεπώς εις τό Προ- 
σωπικόν και την έκιτροσώττισίν 
του νά έργασθή μετά ζήλου διά 
τήν πραγματοποίησιν τής ένοποι- 
ήσεως. Ουδόλως δέον νά παρορών- 
Ται αί έπί τοΰ προκειμένου δυ
σκολίαν. ‘Η π.ίστις δμως έπί τήν 
ορθότητα καί άναγκαιότητα τού 
σκοπού θά τάς ΰπερνικήση.

Ξ . ..
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Β ..—=»· ■* τ-=Β
ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΑΜΟ I

----- ♦-----
Λεωνίδας Παπαδόπουλος, Ύπ)- 

τος Ναυαρίνου, Ελένη; Οικονόμου.
Κ. Πουλόπουλος, Ύπ)τος Κε- 

ραμεικοΰ, Νίτσα Μίρκου.
‘Η «Τραπεζιτική» εύχεται κάθε 

ευτυχίαν.
-------------♦----------- -
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

----·----Ή σύζυγος τού συμβούλου 
Σ. Τσάκαλη έτεκεν αισίως άρ- 
ρεν. Εις τούς ευτυχείς γονείς 
εύχόμεθα νά τούς ζήση.

------------------------<$μ------------------------

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
——

Οί κ.κ. Γ. Κέης, Είδ. Γραμ- 
ματεύς ικαί Ε. Μαυρουλίδης, 
Σύμβουλος, άνεδέχθησαν έκ 
τής κολυμβήθρας τήν κόρην τοΰ 
Συμβούλου κ. Σωκρ. ’ Iωαννι- 
δη, όνομάσαντες αυτήν Μαρί
αν. Νά τούς ζήση.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦»♦♦»♦♦♦♦♦

Υπεύθυνος έπί τής ύλης:
ΕΠΑΜ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ

(Ή συνέχεια έκ τής 1ης σελ.) 
χάς, κατά τάς όποιας έκυριάρ
χει ό έτσιθελισμος καί ή περτ- 
φρόνησις προς τό κοινόν αίσθη
μα θά άπεδενκνύετο ύπό τάς 
σημερινάς περιστάσεις λίαν έ- 
πιζήμιος δι’ αυτούς τούτους 
τούς πρωταγωνιστός της.

Ή ύποβόσκουσα πυρίνη ορ
γή τοΰ ιμοχθοΰντος προσωπικού 
θά δώση συντόμως εις τούς Κυπ

ρίους αυτούς νά έννρήσουν: 
"Ο τι έχουν πολύ υ
περτιμήσει τήν χω
ρητικότητα τοΰ ί- 
δικού των στομά
χου καί υποτιμή
σει τάς άνάγκας 
τών λοιπών.

’Εκείνο τό όποιον ιδιαιτέρως 
λυπεί τήν Δ.Ε. εΐναι ότι 
δέν έ σ η μ ε ι ώ θ η ή 
προσήκουσα αντι
δρά σ ι ς κατά τού μέ
τρου τούτου έ κ μέ
ρους άνωτέρωνστελε- 
χ ώ ν, θεωρουμένων γενικώς ώς ! 
υγιών, τελικώς δέ έγένετο καί |

Ώς έπληρσφορήθημεν καί ώς 
ανέγραψε καί ό ημερήσιος τύ
πος, ή Διοίκησις τού ’Εργατι
κού Κέντρου Θεσ)νίκης συν- 
εκάλεσε τήν 2.9.59 εύρεΐαν σύ* 
σκεψιν όλων τών πολιτικών, 
θρησκευτικών, πνευματικών καί 
κοινωνικών παραγόντων τής 
πόλεως, κατά την όποιαν άνε- 
πτύχθη διεξοδικώς τό όλον ερ
γατικόν πρόβλημα, έξητάσθη- 
σαν τά αίτια πού Εχουν δημι
ουργήσει τήν σημερινήν δυσχε
ρή κατάστασιν καί προεβλή- 
Θησαν τά βασικώτερα αιτήμα
τα τών έργαζομένων. Έπί τοΰ 
προβλήματος τής ανεργίας καί 
ΰπσαπασχολήσεως έτονίσ'θη ό
τι τούτο χρήζει ιδιαιτέρας προ
σοχής καί μελέτης, καθ’ όσον 
άπό τήν άμεσον καί άποτελε- 
σμοαΊκήν άντιμετώπισίιν του έ- 
ξοίρτάται ή πρόληψις δυσαρέ- 
στων κοινωνικών καί οικονομι
κών φαινομένων.

Ώς άνεφέρθη, έκ τών 75. 
000 έργοτοϋπαλλήλων Θεσ
σαλονίκης, μόινον τό εν τρίτον 
εύρίσκεται εις πλήρη άπασχό- 
λησιν, τό Ετερον εν τρίτον εις 
κατάστασιν εποχικής άπα- 
σχολήσεως .καί τό υπόλοιπον 
είναι κσΥαδικασμένον εις .μό
νιμον άνεργίαιν. Μεταξύ τών 
αιτίων τής συνεχώς αύξανομέ- 
νης ανεργίας προβάλλεται ή α
δυναμία τών έκάστοτε δταχει- 
ριζομένων τά κοινά νά προ- 
γραμ ματ ίσου ν τήν οίκονομ ι κήν 
άνασυγκρότησιν τής χώρας έν 
συνδυασμώ μέ τήν δημιουργίαν 
ευκαιριών άπασχοΧήσεως καί ή 
εισδοχή τής τεχνολογικής έξε- 
λίξεως, ή όποια επιδρά εύερ- 
γετικώς εις τήν διαμόρφωσιν 
τού βιομηχανικού κέρδους, άλ
λά εκτοπίζει τάς έργατικάς 
χεϊρας χωρίς νά συντελή ουδό
λως εις τήν μείωσιν τής τιμής 
τών βιομηχανικών προϊόντων. 
Ώς προς τάς άποδσχάς τών έρ- 
γαζοίμιένων, παρετηρήθη ότι αί
στοιχειώίδεις άνάγκαι δταβιώ- 
σεως τών εργατοϋπαλλήλων 
είναι αδύνατον ν’ άντιμετωπι- 
σθοΰν σήμερον μέ τούς κατα- 
βαλομένους μισθούς καί ημε
ρομίσθια. Προσετέθη, ότι ύ- 
πάρχσυν περιθώρια άνιαπροσ- 
άριμσγής των έντός τών γενικω- 
τέρων πλαισίων τών οικονομι
κών δυνατοτήτων τής χώρας, 
δεδομένης τής σταθεράς, ώς 
εξαγγέλλεται, αύξήσεως τοΰ 
εθνικού εισοδήματος. ’Επίσης, 
έτονίισθη ότι έπιβάλλεται ού- 
σιαστικός Ελεγχος εις τήν δια- 
ιμόρφωσιν τοΰ κόστους παρα
γωγής βιομηχανικών αγαθών, 
διασφαλιζόμενος διά τής συιμ-

ΰπ’ αυτών αποδεκτή ή Επαί
σχυντος αΰτη υποκλοπή τοΰ ί- 
δρώτος τής παμψηφίας σχεδόν 
τών συναδέλφων των. Φρονούν 
ότι τοιαύτη διαγωγή άποτελεΐ 
πρότυπον άξιον μιμήσεως ύπό 
τών υφισταμένων των καί ότι 
συντελεί εις τήν στερέωσιν τής 
έθνοτραπεζικής συνειδήσεως;

Δέν εΐναι είς θέσιν νά δια
κρίνουν τάς καταλυτικός της 
συνεπείας είς τήν ηθικήν συγ- 
κρότησιν τών νεωτέρων υπαλ
λήλων; ’Εάν αύτό συμβαίνη, τό
τε ή μυωπία των εΐναι όντως 
(μεγάλη καί προδήλως -Επικίν
δυνος. Εξηγούνται δέ τοιουτο
τρόπως καί πλεΐστοι όσοι άλ
λοι αδέξιοι χειρισμοί εις τάς 
γενικωτέρας υποθέσεις τής | 
Τραπέζης. Δυστυχώς δέν άρκεΐ 
μία άπλή «κατ’ ιδίαν» έντιμό- 
της όσονδήποτε καί άν ύπο- 
τΐεθή μεγάλη. Απαιτείται διο- 
ρατιΐκότης καί προπαντός σθέ
νος διά τήν μαστίγωσιν τών 
υπευθύνων τής άνευ λόγου προ- 
κληθείσης αναταραχής.

μετοχής τών εργαζόμενων είς 
είΐδικώς συισταθησο μ ένας επί
τροπός.

Ωσαύτως διετυπώθη ή άπο- 
ψις ότι αί μέθόδοι καθορισμού 
αμοιβής έργασίας, αί πιρσβλε- 
πόμεναι ύπό τοΰ Ν. 3239 άπέ- 
τυχον καί χρήζουν άναθεωρήσε- 
ως καί άντ ι καταστάσεως καθ’ 
όσον ό έν λόγω νόμοςεύνοεΐσυλ 
λογ ι κάςσυ μβάσει ςιμόνον είςέθν ι 
κή ν κλίμακα αί όποια ι εξυπη 
ρετούν μονοπωλιακός αντιλή
ψεις καί εξαφανίζουν κάθε ’ί
χνος ελευθέρου συναγωνισίμοΰ.
’Αναφορικούς μέ τήν εργατικήν 
νομοθεσίαν ύπεγ)ρΙαμμίισθη οτι 
αΰτη κατά τήν (μεταπολεμικήν 
περίόδον δέν ήκολούθησε τάς 
προοδευττκάς τάσεις, αί όποιοι 
άνεπτύχθησαν διεθνώς, άλλ’ 
οΰτε συνεμορφώθη ή χώρα μας 
προς τάς διεθνείς υποχρεώσεις 
της. Ένδεικτικώς άνεφέρθη ότι 
ενώ ή Ελλάς Εχει προσχωρή
σει είς τήν σύμβασιν περί δι- 
'εθνοΰς όργανώσεως έργασίας 
καί ενώ άπεδέχθη τήν διακή- 
ρυξιν τής Φιλαδέλφειας, τοΰ 
1944, ή όποια θέτει νέας βά
σεις τής ’Εργατικής νομοθεσί- 
ος, δΓ όλα τά Ηνωμένα ’Έθνη, 
αί έκάστοτε κυβερνήσεις ήρνή- 
θησαν νά φέρουν ,είς τήν Βου
λήν τάς ύπ’ άριθ. 87 καί 98 δι
εθνείς συμβάσεις τοΰ 1948 καί 
1949 περί συνδικαλιστικών έ- 
λευθεριών καί ελευθέρων συλ
λογικών διαπραγματεύσεων 
διά νά τάς έπι κυρώσουν . ’Επί
σης κατηγγέλθη ή κυβερνητική 
παρέμβασις είς τά συνδικάτα 
διά τής Εργατικής Εστίας. 
Σχετικώς μέ τήν ’Εργατικήν 
Κατοικίαν έτσνίσθη ότι είναι 
εντελώς ανεπαρκή τά τεθέντα 
είς τήν διάθεσιν τοΰ αυτονόμου 
’Οργανισμού ’Εργατικής Κα
τοικίας οικονομικά μέσα διά 
τήιν έκπλήρωσι ν τής μεγάλης 
του αποστολής καί τήν άντιμε- 
τώπισιν τών βαρυτάτων ύπο- 
χρεώσεων τάς οποίας έπωμί- 
σθη λόγψ τής έκτάσεω-ς τών 
στεγαστικών αναγκών τών ,μι- 
ϊτθοβ ι ώτων. Χορακτηρ ι σττκώς 
άνεφέρθη ότι καί άν ακόμη τό 
στεγαιστικόν πρόγραμμα τοΰ 
οργανισμού διά τήν Θεσσαλο
νίκην περιλαμβάνη κατ’ Ετος 
άπό τοΰδε καί είς1 τό έξης τήν 
κατασκευήν Εστω 400 κατοικι
ών, ή κάλυψις τών στεγαστικών 
αναγκών τών εργατοϋπαλλήλων 
τής Θεσσαλονίκης θά απαίτη
ση χρόνον περισσότερον τών 
δεκαπέντε ετών.

Μετά τήιν ανταλλαγήν από
ψεων έπί τών ώς άνω θεμάτων 
κατηρτίισθη 'Επιτροπή ύπό τήν 
προεδρίαν τοΰ πρύτανεως τοΰ 
Πανεπιστημίου, ή οποία θά 
μελεαήση τάς γενομένας ειση
γήσεις καί θά διατύπωση τά 
πορίσματα της είς σχετικόν 
ψήφισμα προς τούς ά|ριμαδίους.

Τό Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου μας 
επικροτεί τήν τοιαύτην ενέργει
αν τοΰ Έργοττικοΰ Κέντρου 
Θεσ)κης καί εκφράζει τήν ευ
χήν όπως τά πορίσματα καί τά 
ψηφίσματα μή λάβουν τήν 
πλατωνικήν μορφήν ήν Εχουν 
λάβει τά τελευταία χρόνια όλαι 
αί διατυπώσεις καί διακηρύ
ξεις τής άνωτάτης συνδικαλι
στικής ηγεσίας τοΰ τόπου 
μ ας. Ή ΟΤΟΕεχει εν έπί πλέον 
καθήκον διαψωτίσεως τής κοι
νής γνώμης έπί τοΰ έπιπέδσυ 
τών μισθών τών τραπεζοϋπσλ- 
λήλων. Τό εύρύτατον κοιινόν οΰ- 
δόλως γνωρίζει ότι ό σημερι
νός τραπεζοϋπόιλληλος ούδε- 
,μίαν σχέσιν έχει μέ εκείνον τών 
προπολεμικών ετών άλλ* ότι 
Εχει εΐσέλθει καί οΰτος είς τό 
πιεστήιρααν τής πρός τά χείρω 
συμπιέσεως καί ίσοπεδώσεως, 
ύπολειπόμενος καί αυτών τών 
δημοσίων υπαλλήλων. Πρέπει 
δέ έπί τέλους νά γίινη κατανοη
τόν τόσο άπό τήν ΓΣΕΕ όσον 
καί άπό τά ’Εργατικά Κέντρα 
ότι οί ρυθμισταί τών οίκανομι- 
ίκών καί εργατικών πραγμάτων 
(μόνον πειθαναγκαζόμενοι θά 
παραχωρήσουν τά έδάφη τά ό
ποια κατά καιρούς άφήρεσαν 
άπό τούς έργαζομένους.

1|ΙΒΙΙΙΙΙΒΙΙΙΙ«:ΐΙΙ!ΒΙΙ!ΙΙΙ·ΙΙΙ»·1Ι·;;ΐΙ!ΒΙΙΐ™ΐΙΙΙΙΒΙ1Ι1Ι·!ί!!ί·ί!Ιι™;ΐΙΙΙ·ίΙΙΙ·"ΙΙίβΙΙΙΙ«ΙΙίΙ*ΙΙΙΙ·ιΙΙΙΙ·ΙΙΙΙ·ΙΙΙΙ»ΙΙΙΙ»
Έκ τής περιοδείας μας είς τά επαρχιακά Κ )τα διεπι- m

στώσαμεν τήν σοβαράν ελλειψιν Προσοττικου. Την αυτήν
διαπίστωσίιν, ώς πληροφορούμεθα, Εκαμε καί ή Έπιθεώρη- Β

g σις. Πότε λοιπόν θά πραγματοποιηθούν οί τοπικοί διάγω- I
I νισμοΐ τούς όποιους ύπεσχέθησαν οί περί τήν Διοίκησιν; ι

1111;

Φωτάκου 4 — Άθήναι

ΒΑΡΥΚΟΪΑΣ ΚΑΙ ΜΥΩΠΙΑΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ



] Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ "
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΚΑΙ 0 κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ό κ. Διοικητής δέν παραλεί
πει συγκέντρωσιν ή ευκαιρίαν 
καί να μην αναγνώριση την 
σημασίαν τοΰ τταράγοντος «ερ
γασία» δια την πρόοδον τοΰ 
Ιδρύματος καί να έκθεση τά 
υπέρ τοΰ προσωπικού ληφθέντα 
ύπ’ αΰτοΰ μέτρα. "Αν πΙραγμα- 
τικώς ό κ. Διοικητής θέλη να 
έπιδείξη την ιδιαιτέραν του 
στοργήν προς το πολυτιμότε- 
ρον κεφάλαιον τοΰ Ιδρύματος, 
ας τό σμείψη όπως τοΰ αξίζει, 
ας τοΰ δόση τα μέσα νά ζή όχι 
πλούσιος άλλ’ άξιοπρεπώς, Ό 
μέτοχος έλαβε κατά τήν χρήσιν 
τοΰ 1958 διπλό μέρισμα καί ή 
μετοχή του κατά τό διάστημα 
τοΰ 1959, χάρις εις τον παρά
γοντα έργασία, έφθασεν από

800 εις 1170 δρχ, δηλ. 40% 
επάνω. Τό προσωπικόν έν τω 
μεταξύ έλαβε κάτι έπιστροφάς 
κατά μέσον όρον 7,Υ.ίο)ο. Ό|ρι- 
θή οικονομική πολιτική σημαί
νει ΐσομερή αυξησιν άμφοτέρων 
των συντελεστών δράσεως καί 
ούχί υπερτροφίαν τοΰ ένός καί 
ατροφίαν τοΰ έτέρου.

Δεύτερον, θέλει όντως ό κ. 
Διοικητής νά εύοδωθή αμέσως 
ή προσπαθείά του περί άποκα- 
ταστάσεως ψυχικής ένότητος 
των υπαλλήλων. "Αν ναί, δεν 
έχει είμή νά προχωρήση τάχι
στα εις τήν ένταξιν τοΰ Προ
σωπικού βάσει νέου συγχρονι
σμένου άργανισίμοΰ, όστις ήδη 
έξεπονήθη άπό τήν Συλλογικήν 
ηγεσίαν.

Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕ2ΗΙ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΧΟΥΡΙΑ!,
Τό Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου μας 

δι’ υπομνήματος, διαβημάτων 
καί δημοσιεύσεων έπέστησε 
τήν προσοχήν των αρμοδίων έ- 
πί τής σοβαρότητος καί των 
συνεπειών, άς συνεπάγεται ή 
ευπρεπής διά τών Κατ)των της 
έμφάνισις τής Τραπέζης. Είναι 
άκατανόητον εις τήν πολυτέ
λειαν τών Ύπ)των τών άλλων 
έμπορικών Τραπεζών νά άντι- 
παραθέτωμεν τά Κατ) ματα Θε
μιστοκλέους, Σοφοκλέους, Καλ
λιθέας κλπ. Μάς είχαν δοθή υ
ποσχέσεις περί ταχυτάτης έ-

ξευρέσεως καταλληλοτέρων χώ
ρων. ’Εκτατέ άν καί παρήλθον 
μήνες, οΰδέν έγένετο. Τό Κατ) 
μα Καλλιθέας έχει ώς πρώτον 
ίδρύθη κατά τό 1926. Υπάρχει 
τεράστιον οίκόπεδον ιδιοκτησί
ας τής Τραπέζης εις περίβλε
πτον θέσιν. Διοττί δεν άνοικο- 
δομεΐται, ή μήπως. . .θά πωλη- 
θή εις τήν ’Εμπορικήν διά ινά 
ίδρυση εκείνη τό νέον της Υ
ποκατάστημα; Ποιος είναι τέ
λος πάντων ό δολιοψθορεύς εις 
έκάστην υπηρεσίαν τοΰ 'Ιδρύ
ματος;

Τ’ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
Υπήρξεν όλως αδικαιολόγη

τος ή άπόρριψις τοΰ αιτήματος 
τής Δ.Ε. περί προκαταβολής 
τοΰ ήμίσεος τοΰ σύμφωνος τή 
σχετική έγκυκλίφ διανεμηθη- 
σοΙμένου ποσοστού προμηθειών 
έξ ασφαλίστρων εις τό τέλος 
τοΰ έτους. Τοσοΰτο μόιλλον, 
καθ’ όσον υπήρχε τήν έπσχήν 
εκείνην ύπερεπάρκεια διαθεσί
μων εις τά ταμεία τής Τραπέ
ζης, ώστε πάς τυχόν λόγος πε
ρί συναφών δυσχερειών νά ά- 
ποβαίνη αυτόχρημα γελοίος. 
’Ενώ όμως διά τήν Τράπεζαν 
ήταύ τόσον εύκολος αν μή ασή
μαντος ή παροχή τής τοιαύτης 
διευκολύνσεως, διά τους συνα
δέλφους άπετέλει αυτή σημαν
τικήν ένίσχυσιν, διότι θά ήδύ-

ναντο νά προμηθευθοΰν άπό τό
τε μέρος τουλάχιστον τών άνα- 
γκαιούντων διά τον έπερχόμε- 
νον χειμώνα καυσίμων, εις τι
μάς ασφαλώς κατά πολύ συμ
φέρω τέρας. Διότι άς μην αΰτα- 
πατώμεθα. Ή διά τοσούτων 
τυμπανιακρουσιών άναγγελθεΐσα 
συμμετοχή τοΰ συνόλου τοΰ 
προσωπικού εις τήν διανομήν 
τών έξ ασφαλίστρων προμηθει
ών δέν είναι άλλο τι είμή τά 
«καύσιμα», τά όποια ανέκαθεν 
έδίδοντο καί τά όποια ή έφευ- 
ρετικότης τών έγκεφάλων μετε- 
βάπτισε καταλλήλως διά ψυ
χολογικούς λόγους. "Ο,τι μερι
κώς δέν έγένετο τον ’Ιούλιον 
άναμένομεν νά γίνη άλικος τον 
τρέχοντα μήνα.

Η ΑΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΝΑΑΙΑΡΘΡΩΣΙΣ ΚΑΙ 01 ΠΤΥΧΙΟΫΧΟΙ
---------·---------

Αί καταβαλλόμενοι υπό τοΰ 
κ. Διοικητοΰ προσπάθειαι άνα- 
διαρθρώσεως τών υπηρεσιών 
τής Τίριαπέζης καί αί έπΐ τού
του δηλώσεις του έν Θεσ)νίκη 
φέρουν έπΐ τάπητος τό ζήτημα 
τών έν τψ ' Ι δρώματι ύπηρετούν- 
των πτυχιούχων. Τό θέμα εΐ- 
ιναι έν ταΰτφ υλικόν άπό άπό- 
ψεως συμφερόντων τής Τραπέ
ζης καί τών πτυχιούχων, αλλά 
καί ηθικόν άπό άπόψεως παρα- 
γνωρίσεως τών έπισήμων άνω- 
τάτων σχολών τοΰ Κράτους. Ή 
προώθησις τοΰ πτυχιούχου, έφ’ 
όσον συνηγορούν τά φύλλα ποι
ότητάς του, πρέπει νά γίνη εί
τε διά τροποποιήσεως τοΰ ορ
γανισμού, είτε διά πράιξεως τής 
Διοικήσεως κατά τάς έκάστ ο
πέ προαγωγάς. Τό επιχείρημα, 
ότι ύπά|ρχουν υπάλληλοι οί ό
ποιοι δέν τιμούν τό πτυχίον

τό σύνολον τοΰ επιστημονικού 
κόσμου, όστις αναλώνεται φι
λότιμος καί εύσυνειδήτως έν τή 
ύπηρεσίςι τής Τραπέζης. Έν 
προκειμένη ή Διοίκησις τής 
Τραπέζης, μιμουμένη τάς λοι- 
πάς Τραπέζας, θά πρέπει νά 
έφαρμόση τήν άρχήιν: «Ό κα
τάλληλος άνθρωπος εις τήν κα
τάλληλον θέσιν». Διότι τον ι
ατρόν όταν τον βάλουν νά έκ- 
τελή χρέη νασακόΙμου, άσφαλώς 
δέν θά άποδώση όσον ό νοσο
κόμος. ’Αλλά καί δέν έχει τό 
δικαίωμα ή Διοίκησις νά δη- 
μιουργή σχόλια εις βάρος της 
περί καλλιέργειας έκ μέρους 
της τοΰ σκοταδισμού καί ότι 
αγνοεί τήν συντελουμένην εις 
τά Πανεπιστημιακά 'Ιδρύματα 
έπιστημονικήν έργασίαν.

Άσφαλώς, μέσα καί σ’ αυ
τούς θά εύρεθή ή άνωτέρα ποι
ο της καί τό κριυστάλλννον ήθος

ύ κατέχουν, χωρίς νά είναι \ καί θά έκλειψη ό ώς τροχοπέδη 
ταθές δέν πρέπει νά συμπα1- ενεργών πατροπαράδοτος συν- 
σύρη εις τάς συνέπειας του I τηρητισμός.

0 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
Τόσον εις τους υπαλλήλους 

τής Τραπέζης, όσον καί εις τό 
συναλλασσόμενου κοινόν γεν- 
νάται ή έξης εύλογος, κατά 
τήν γνώμην μας, άπορία: Ά- 
ψο0 ή τοποθέτησις τών κατα
θέσεων προβάλλεται επιτακτι
κή, διατί ή Επιτροπή εγκρί
σεων, ήτις εδρεύει εις τήν Δι- 
οίκησίν (Βιομηχανική Πιστις) 
δέν συνήλθεν είς συνεδρίασιν 
έπΐ 4ήμερον (7—10 τρέχονΤος

μηνάς); Δέν νομίζουν οί άρ- 
μόδιοι, ότι οί αίτοΰντες τά 
δόα/εια βιομήχανοι δέν δύνοονται 
ν’ αναμένουν την σύγκλησιν καί 
δτι θά άποτανθοΰν είς άλλας 
Τραπέζας, αί όποιαι παρέχουν 
ελευθερίαν εγκρίσεων καί χορη
γήσεων είς τά Ύπσκαταστή- 
ματά τους; Παρήλθε πλέον ό 
καιρός πού ό πελάτης έκλιπα- 
ροΰσε τάς Τραπέζας. Τώρα, μέ

τήν πληθώραν τών καταθέσεων, ’ 
αί Τράπεζα! κυνηγούν τούς πε
λότας.

-----:—^-------
ΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ! 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ1

—»—.
Όρθώς ή εύρυτάτη σύσκεψις 

τοΰ ’Εργατικού Κέντρου Θεσ
σαλονίκης ήσχολήθη καί μέ τάς 
έν τή χώρψ μας συνδικαλιστι- 
κάς ελευθερίας.

Συνδικαλισμός άνευ ελευθε
ρίας καί κατοχυρώσεως δέν δύ- 
ναται νά ύπάρξη. Οί ύπάλληΓ 
-λοι τής Εθνικής Τραπέζης τών 
όποιων οί συνδικαλισταί δέν 
διέφυγον τής Ήλιασκικής ορ
γής έχουν μεγαλυτέραν ευαι
σθησίαν έπΐ τοΰ σοβαρού αΰτοΰ 
ζητήματος καί ζητούν άπό τό 
αρμόδιον Ύπουργεΐον όπως 
σπεύση νά κάμη νόμους τοΰ 
Κρότους τάς διακηρύξεις τών 
διεθνών συνεδρίων είς τάς ο
ποίας πρσσεχώρησε καί ύπέ- 
γραψεν.

--------- Λ----------
ΑΙ ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ

ΚΑΙ Ο κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
—♦----

Έγράψαμεν καί άλλοτε, ότι 
ή έπικοινωνία τοΰ κ. Διοικητοΰ 
μέ τό προσωπικόν, ώς άλλως 
τε διεπιστώθη καί ύπό τοΰ ίδι
ου κατά τάς πρώτας ημέρας 
τής άναλήψεως τής Διοικήσεως 
τής Τραπέζης, ήτο και είναι έ- 
πιβεβλημένη, θά άπέβαινε δέ 
οίιφέλιμος καί θά ύπεβοήθει τά 
μέγιστα είς τήν μόρψωσιν σα
φούς άντιλήψεως περί τής έν 
τή Τραπέζη πραγματικότητος, 
εάν διετίθεντο δύο ώραι καθ’ 
έβδομάδα διά νά άκούηται τό 
προσωπικόν άπό τον Διοικη
τήν του. ’

Δυστυχώς όμως αί διαπι
στώσεις μας είναι πικραί.

Ή έκδοθεΐσα σχετική έγκύ- 
κλιος ελλιπής καί αυτή, παρέ- 
μεινε γράμμα κενόν. Καί τούτο 
διότι οί έκδόσαντες αυτήν άν- 
τελήφθησαν ότι υπάρχουν χι
λιάδες παράπονα στηριζόμενα 
έπΐ άναμφ ισβητήτων άληθέιών, 
ή θεραπεία τών όποιων θά έ- 
πέλθη μόνον διά τής υίοθετήσε- 
ως τών ΰπό τοΰ Συλλόγου γε- 
νρμένων εισηγήσεων.

Έν πάση όμως περιπτώσει 
δέν νομίζουν οί έκδόσαντες τήν 
εγκύκλιον δτι οφείλουν ν’ αντι
μετωπίσουν τό ζήτημα, τό ό
ποιον οί ’ίδιοι έδημιούργησαν;

Έρωτώμεν καί φυσικά. . . 
άπάντησιν δέν περίμένομεν.

Διότι άπεδείχθη, ότι πολλαί 
τών έγκυκλίων έκδίδονται δι’ 
εντυπωσιακούς λόγους καί έκ- 
φράζουν θεωρίας καί μόνον θε
ωρίας, παροιγνωρίζουν δέ τον 
ούσιωδέστατον παράγοντα: τήν 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

---------------------*----------------------

ΠΟΙΟΝ ΝΑ ΠIΣΤΕΥΣΟΥΝ 
ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ;

'Ως διαπιστοΰται τον τελευ- 
ταΐον καιρόν ή όμάς Οεοδώρου, 
ητις ελέγχει τό’Εργατικόν Κέν- 
τρον Θεσ)νίκης καταπιάνεται 
μέ «ζέσιν» ιμέ τά έργατο'ϋπαλ- 
ληλικά προβλήματα τής χώρας 
μας. Έκ τής τοιαύτης δράσε- 
ώς της υποχρεώνει κάθε τόσο 
τό Ύπουργεΐον ’Εργασίας νά 
άνασκευάζη τά έπιχειρήματα 
καί τά δημοσιευόμενα νούμερά 
της. Έκ τής άλλης πλευράς ό 
κ. Γενικός τής Γ.Σ.Ε.Ε. άρκεΐ- 
ται και οΰτος νά έπισημαίνη 
σοβαρούς κινδύνους έκ τήςόξύν- 
σεως .τών έργατοϋπολληλικών 
προβλημάτων, χωρίς έν προκει
μένη) νά προκαλή τάς διαψεύ
σεις ή τά σχόλια τοΰ Υπουρ
γείου Εργασίας.

Έν προκειμένη) διαπιστώνο- 
μεν μίαν άντιστροφήν των πρα
γμάτων. Πριν άπό ένα έτος, 
κατά τήν σύγκλησιν τοΰ 13ου 
Πανελλαδικού Συνεδρίου, ό κ. 
Μακρής μέ τήν κουστωδία του 
ήταν ό «εκλεκτός» τής πλειοψη- 
φίας τών έργατοϋπαλληλ ικών 
οργανώσεων καί άπό τοΰ βή
ματος τοΰ Συνεδρίου έξαπέλυ- 
σε τούς κεραυνούς του ένοοντίον 
τής άμάδος Οεοδώρου καί του 
Υπουργείου ’Εργασίας, τό ό
ποιον κατήγγελλεν δτι πατρο
νάριζε τήν κίνησιν τών «δολιο- 
φθορέων» τής ’Εργατικής τάξε- 
ως. Ή όμάς Θεοδώρου τότε έ- 
κέρδισε τήν εύνοιαν τοΰΎπουρ- 
γείου καί έχασεν αυτήν τώλ έρ- 
γατοϋπαλλήλων. Σήμερον φαί
νεται, δτι ό μεν κ. Μακρής ά- 
ποποιεΐται τήν εύνοιαν τών έρ-

ΚΑΙ Η Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟΥΣ ΣΟΒΑΡΟΥΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΑΝΑΓΚΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΣ

‘Η έξαθλίωσις τών έργαζομένων 
καί φυσικά καί τών τραπεζοϋτταλλή 
λων Εχει φθάσει είς τοιοΟτον ση
μείο ν ώστε νά παρίσταται άνάγκη 
τιθασεύσεως τής οργής των. Τον 
ρόλον αυτόν—εΰχάμεθα έπΐ τού
του νά πλανώμεθα—φαίνεται ά- 
νέλαβον νά τον παίξουν είς μέν 
τήν πρωτεύουσαν τής βορείου 
Ελλάδος ό κ. Θεοδώρου είς δέ 
τήν ’Αθήνα ή ΓΣΕΕ. ’Ανεξαρτή
τως όμως άπό τάς προθέσεις ά
πό τάς όποιας διέπονται οί ήγέ- 
ται τών δύο αύτών συνδικαλιστι
κών οργάνων είναι χρήσιμοι αί 
διαπιστώσεις των. 'Η χρησι. 
μάτης των δέ έπαυξάνει έκ τού 
γεγονότος ότι αδται ετυχον εΰ- 
ρείας δημοάιεύσεως είς τον ημε
ρήσιον τύπον καί ετυχον καί τής 
άπαντήσεως τού Υπουργείου Έρ. 
γασίας. Μέ τήν πεποίθησιν ότι> 
όφείλομεν νά έντείνωμεν ετι πε
ραιτέρω τήν έπαγρύπνησίν μας 
καί νά μην έπαναπαυθώμεν έκ τού 
γεγονότος ότι οί άνώτατοι συνδι- 
καλισταί ήγέται λαμβάνουν θέ
σιν διά μίαν είσέτι φοράν έπΐ 
τών χρονισάντων ζητημάτων τής 
ιέργατ. τάξεως καθιστώμεν κοινω- 
νούς τους συν)φους έπΐ τής δράσε
ως τής ΓΣΕΕ τής όποιας ή πρόσ
φατος 4η ολομέλεια έπεράτωσε 
τάς έργασίας της, Ή ολομέλεια 
διεπίστωσεν! ότι τό πρόβλημα 
τής άνεργίας διαρκώς όξύνεται 
αί δέ άμεσοι προοπτικά! έξελί- 
ξεΐς του είναι εΐπερ ποτέ άλλοτε 
άνησυχητικαί, τοσούτω μάλλον 
καθόσον αί επιπτώσεις τής Ευρω
παϊκής Οικονομικής Ένοποιήσε- 
ως έπΐ τής έλληνικής οικονομίας 
προστίθενται ήδη είς τά υφιστά
μενα τόσα άλλα αίτια τής 
άνεργίας καί ύποαπασχολήσεως. 
Διαπιστοΰται έπίσης ότι ό ρυ
θμός ιέπιδεινώσεως τής άνεργίας 
θά καταστή όσονούτω τό ύπ’ 
αριθμόν 1 κοινωνικόν πρόβλημα' 
τής χώρας, αί συνέπειαι τοΰ ο
ποίου θά γίνουν λίαν αισθητοί 
τόσον είς τόν οικονομικόν όσον 
καί τόν πολιτικόν χώρον τοΰ έ
θνους.

Έπΐ τής άμοιβής τής έργασ'ι- 
ας διαπιστοΰταν ότι παραμένει 
πάντοτε πολύ κάτω τοΰ επιπέ
δου άντιμετωπίσεως τών στοι
χειωδών αναγκών συντηρήσεως μι
ας έργατικής οικογένειας τό δέ 
Ελλειμμα του εργατικού προϋπο
λογισμοί) έπεβεβαιώθη καί έκ 
τής διεξαχθείσης ΰπό τής ’Εθνι
κής Στατιστικής Υπηρεσίας έ- 
ρεύνης. Τό άπαράδεκτον καί έπι- 
κίνδυνον καθεστώς τούτο τής α
μοιβής τής έργασίας—τονίζεται 
είς τήν άνακοίνωσιν—έπιδεινοΰ- 
ται λόγη> τής φαλκιδεύσεως τής 
άγοραστικής δυνάμεως1 τών μι
σθωτών έκ τών προσφάτων ανατι
μήσεων καί τών έξ αυτών έπιπτω- 
σεων έπΐ τοΰ κόστους ζωής,.

Έπΐ τής κοινωνικής άσψαλίσε- 
ως διαπιστοΰται ότι γενικώς '6 
θεσμός αυτός διέρχεται κρίσιν, 
όφειλομένην άφ’ ένός μέν είς τήν 
ελλειψιν παντός προγραμματι
σμού καί τάς άλλεπαλλήλους καί 
άστοχους έπεμβάσεις τοΰ Κρά
τους συνεπεία τών όποιων ά κύ
ριος ασφαλιστικός φορευς—τό 
!ΚΑ—έδοκιμάσθη καί συνεκλονί- 
σθη έκ . βάθρων, άφ’ έτέρου δέ είς 
τό ότι τό Κράτος οΰδέν απολύ
τως ουσιαστικόν μέτρον Ελαβε 
προς άντιμετώπισιν ακόμη καί 
Τών πλέον συγκεκριμένων προ
βλημάτων τής κοινωνικής άσφαλί- 
σεως, τά όποια άπό εξαετίας 
προβάλλει έπιμόνως ή έργατική 
τάξις. Ή ΓΣΕΕ προστίθεται, 
ικρσύσασα έπΐ ματαίω τόν κώδω
να τοΰ κινδύνου παρίσταται σή
μερον μάρτυς άπειλής καταρρεύ- 
σεως τής μοναδικής καταφυγής 
τών εργαζομένων, τήν οποίαν ά- 
ποτελεΐ ό θεσμός τής κοινωνικής 
άσφαλίσεως. Έπΐ τοΰ θέματος 
τής εφαρμογής τής έργατικής 
νομοθεσίας καί τών όρων ασφα
λείας τής έργασίας διαπιιστού- 
ται ότι συνεχίζεται πάντοτε ή 
άπροσχημάτιστος καταστρατή- 
γησις τής νομοθεσίας,ή δέκατάστα

γαζομένων καί ζητά νά γίνη 
το χαϊδεμένο παιδί τοΰ Υπουρ
γείου, ό δέ κ. Θεοδώρου διά νά 
έπιπλεύση έπιζητεΐ νά κερδίση 
τήν έργοποϋπαλληλ νκήν τάξιν 
και ας χάση τό Ύπουργεΐον έ
στω και προσκαίρως.

Τί δμως οφείλουν τά θύμοπα 
καί τών τριών ώς άνω «παρα
γόντων» οί εργατοϋπάλληλοι μέ 
τά καθηλωμένα ημερομίσθια 
και μισθούς πείνης καί οί ρα
κένδυτοι συνταξιούχοι; Καιρός 
είναι νά αρπάξουν τήν σκούπα 
καί ν’ απαλλάξουν τούς εαυ
τούς των καί τό συνδικαλιστικό 
κίνημα άπ’ δλους αυτούς τούς 
«προστάτας» των και νά κινη
θούν μαχητικά διά τήν πρα- 
γματοποίησιν τών άποφάσεων 
τοΰ 13ου Συνεδρίου.

σις διαρκώς έπιδεινοΰται. ’Αψευ
δή μάρτυρα τής έπιδεινώσεως 
ταύτης αποτελεί τό γεγονός ότι 
τά έργατικά άτυχήματα άνήλθον 
είς 34.382 κατά τά 1958 Εναντι 
18.930 κατά τό 1950. ‘Η κατά- 
στοοσις αΰτή οφείλεται συγχρό
νως είς τήν καταστρατήγησ ι ν τής 
έργατικής νομοθεσίας, είς τήν ά- 
τελή έπαγγελ ματ ική ν έκπαίδευσιν, 
τήν χρησιμοποίησιν ανηλίκων καί 
πρό παντός άνειδικεύτων καί ίδια 
είς ελλειψιν οίασδήποτε ουσια
στικής μερίμνης παρά τών άρρο
δίων άρχών.

Ώς πρός τόν θεσμόν τών οικο
γενειακών επιδομάτων διαπιστού- 
ταΐι ότι ή λειτουργία των καθυ
στερεί άδιικαιολογήτως καί σκο
πίμως έξ άντιδράσεως τής οικο
νομικής ολιγαρχίας άποσκοπού- 
σης νά κράτηση τήν χώραν μακράν 
οίασδήποτε έφαρμογής άρχών κοι
νωνικού μισθού. Διά τόν θεσμόν 
τήΐς έργατικής κατοικίίας διαπι- 
στοΰται ότι μέ τόν ρυθμόν καί τόν 
τρόιτον, με τόν όττοΐον άντιμετω- 
πίζεται τά πρόβλημα τής κατοι
κίας θά απαιτηθούν 100 ολόκλη
ρα Ετη διά νά καλυφθούν μόνον αί 
ΰφιστάμεναι σήμερον στεγαστι
κοί άνάγκαι.

Διά τήν Εργατικήν Εστίαν ά- 
•ναφέρεται ότι αΰτη παρακρατεί 
καί νέμεται δι’ ίδιον λογαρια
σμόν καί άνεξελέγκτως τό προ
ϊόν τής έξ ένός ή μερομισθ ίου εισ
φοράς τών έργαζομένων διά τήν 
λειτουργίαν τών συνδικαλιστικών 
οργανώσεων καί τέλος έπΐ τοΰ 
συνταξ ιοδοτ ικοΰ προβλή ματο ς
διαπιστοΰται ή όσημέραι έπιδεί- 
νωσις τής καταστάσεως τών 
συνταξιούχων. Ή ολομέλεια τής 
ΓΣΕΕ υπογραμμίζει είς τήν άνα- 
κοίνωσίν της ότι ώς προκύπτει 
έκ τών ανωτέρω διαπιστώσεων 
παρίσταται άνάγκη όπως ή Κυ-

βέρνησίς χωρήση τό δυνατόν τα- 
χΰτερον είς τήν έκπόνησιν καί έ- 
φαιρμογήν ένός προγράμματος 
έργατικής πολιτικής άντοπτοκρινο- 
μένου είς τάς σημερινάς περιστά
σεις απευθύνει δέ Εκκλησιν πρός 
ολόκληρον τήν πολιτικήν ηγεσίαν 
τοΰ Εθνους νά συνειδητοποιήση 
τήν σημασίαν τοΰ εργατικού προ
βλήματος καί συμπαρασταθή είς 
τόν αγώνα τής έργατικής τάξε
ως διά τήν άποτροπήν έπαπει- 
λουμένων κοινωνικών συμφορών.

Σ.Σ.Αί ώς άνω διαπιστώσεις θέ
τουν άνευ αναβολής τό καθήκον 
είς τήν 'Ομοσπονδίαν μας καί είς 
τόν Σύλλογόν μας όπως έν στε
νή συνεργασίφ μέ τάς λοιπάς 
'Ομοσπονδίας κινηθούν άπεργια- 
κώς έντός τοΰ φθινοπώρου διά νά 
ματαιώσουν άπαξ διά παντός τόν 
διαγραφόμενον κίνδυνον διά τήν 
αϋτ ατέλειαν τών ασφαλιστικών 
μας οργανισμών, διά τήν τιμαρι
θμικήν αναπροσαρμογήν τών μι
σθών μας συμψώνως πρός τάς α
ποφάσεις τοΰ Α' συνεδρίου τών 
τραπεζοϋπαλλήλων καί τοΰ 13ου 
πανελλαδικού πανεργατικοΰ συνε
δρίου. Έπίσης ή αϋξησις τών έν- 
οϊ>ίων όξύΐνει περισσότερον τό 
πρόβλημα τής στεγάσεώς μας καί 
τήν άπαλλαγήν μας έκ τών ποι- 
κιλωνύμων εισφορών υπέρ οργα
νισμών άπό τούς οποίους δέν Ε
χομε ν λαμβάνειν. Ή είσήγησις 
τού κ. Μακρή όπως ή κυβέρνησις 
εκπόνηση πρόγραμμα έργατικής 
πολιτικής είναι μέν ωραία άλλά 
πολύ φοβούμεθα ότι όταν θά έκ- 
πονηθή τό Κυβερνητικόν σχέδιον 
δέν θά υπάρχουν οί σημερινοί έρ- 
γατοϋπόολληλοι διά νά τό γευθοΰν. 
Ημείς προτιμώμεν τήν άμεσον 
βελτίωσιν τών μισθών καί ημερο
μισθίων καί ύπογιραμμίζομεν τήν 
άνάγκη αγώνων διά τήν πραγμα- 
ταποίηίσίν τους.

------------------------------ ·«►----------------------------- -

ΠΗΓΗ ΕΥΛΟΓΩΝ ΑΝΗΣΥΧΙΩΝ
Ή Δ.Ε. άττέφυγε ττάντοτε νά 

διατύπωση (καί δη δημοσίφ) 
γνήμας έπΐ τής ακολουθούμε
νης γενικωτέρας ώς πρός τάς 
έργασίας τής Τρςχπέζης πολι
τικής. Ή ίκανότης τοΰ κ. Διοι- 
κητοΰ, ή πείρα του έκ τής μα- 
κράς ένασχολήσεώς του μέ τά 
οίκοΰομικά τής Χώρας ζητήμα
τα καί οί έκ τούτων δεσμοί, 
οϊτινες καθιστούν άνετους τάς 
έπΐ άνωτάτου έπιπέδου κινή
σεις του, συνιστοΰν κατά γενι
κήν ομολογίαν έγγυήσεις πλέον 
ή έπαρκεΐς διά τήν ορθότητα 
τής ακολουθούμενης γραμμής.

Παρά ταΰτα εύρισκόμεθα εις 
την δυσάρεστου θέσιν νά έπι- 
στήσωμεν τήν προσοχήν τής 
Διοικήσεως και τών αρμοδίων 
υπηρεσιών έπΐ τών συνεπειών, 
άς συνεπάγεται διά τήν Τρά
πεζαν ή μή πρόσφορος διάθέσις 

.τών διά τοσούτων μόχθων καί 
θυσιών συγκίεντρουμένων κατα
θέσεων. Τά προτεινόμενα διά 
τής ύπ’ άριθ. 46) 1 8.8.59 (Σει
ρά Α'.) έγκυκλίου Διοικήσεως 
μέτρα είναι β-εβαίως καλά καί 
άγια καθ’ έαντά, πλήν όμως 
φοβούμεθα δτι είναι έντελώς ά- 
ΰεπαρκή διά τήν είς τήν δέου
σαν εκτασιν άντιμετώπισιν τής 
καταστάσεως, ώς αύτη έξελίσ- 
σεται τελευταίως. Πράγματι 
αί δυνατότητες έκμεταλλεύσεως 
ευκαιριών τοποθετήσεων έντός 
τών ύπό τών άρμοδίων άρχών 
οριζόμενων πλαισίων είναι σχε- 
τικώς όλίγαι, καθίστανται δέ 
μηδαμιναί συνεπείψ τής άκο- 
λουθουμένης ύπό τών ανταγωνι
στών γνωστής τα’κτικής. ’Επι
βάλλεται συνεπώς ή έπιδίωξις 
ποιας τίνος χάλαρώσεως τών 
πάσης φύσεως περιορισμών. 
Θά παρατηρήση τις βεβαίως, 
δτι εΐμεθα υποχρεωμένοι —έ
στω μόνον ήμεΐς ώς Εθνική 
Τράπεζα— νά έναρμονίζωμεν

τήν πολιτικήν μας μέ τάς γε
ν ικωτέρας έπιδιώξεις τής κυ
βερνητικής οικονομικής πολιτι
κής, ϊνα έπιτευχθώσιν οί ύπό 
τοΰ ’Εθνικού συμφέροντος υπα
γορευόμενοι σκοποί. Ούδεμία 
άντίρρησις. Εΐναι δμως έν τοι- 
αύτη περιπτώσει άπαραίτητον 
όπως έξευρεθή τρόπος άντι- 
σταθμίσεως τών ούτω προκα- 
λουμένων εις τήν Τρδητεζοον ζητ 
μ ιών, αί όποΐαι είς τ ε λ ε υ- 
τ α ί α ν ά ν ά λ υ σ ι ν έ π ι πί
πτουν έπΐ τών ώμων 
τών υπαλλήλων. Φρο- 
νοΰμεν δέ δτι είδικώς οί υπάλ
ληλοι τής Εθνικής Τραπέζης 
ύπεβλήθησαν μόνοι αύτοί μέχρι 
τοΰδε είς πολλάς θυσίας, μέ 
τήν πρόφασιν τής «έξυγιόα/σε- 
ως» τής οικονομίας, ώστε νά μή 
υπάρχουν πλέον σχετικά περι
θώρια. ’Απεναντίας πλεΐστα δ- 
σα αιτήματα τό νόμιμον τών ο
ποίων άνεγνωρίσθη καί ύπό τής 
δικαιοσύνης, οσάκις οί ένδιαφε- 
ρόμενοι κατέφυγον είς ταύτην, 
παραμένουν είσέτι άνικανοποί- 
ητα διότι οί «αρμόδιοι» δειλι- 
οΰν πρό τής άπαιτουμένης δα
πάνης. Έν τούτοις εις ούδεμί- 
αν —έξ όσων δυνάμεθα νά γνο- 
ρίζωιμεν—1 σημαντικήν ενέργει
αν προβαίνουν πέραν πλατωνι
κών τινων διαμαρτυριών διά 
τήν έλάψρυνσιν τοΰ έπιπίπτον- 
τος έπΐ τών αποτελεσμάτων 
τής Τραπέζης βάρους έκ τοΰ 
όγκου τών αδιαθέτων καταθέσε
ων. Νά παραθέσωμεν αριθμούς 
καί προχωρήσωμεν είς υπολο
γισμούς; Τό θεωροΰμεν ούχί 
σκόπιμον, άλλά καί ανωφελές. 
Οί ρρμόδιοι γνωρίζουν καλύτε
ρον ημών τήν κατάστασιν. Έν 
τούτο ις δέν συγκινοΰνται—του
λάχιστον είς τον προσή'κοντα 
βαθμόν.

Διατί;
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1 ΠΡΟΣΟΧΗ!! ! §

ι Ή κανονική έτησία άδεια τών υπαλλήλων είναι κ έκτη μέν ον Β 
I δικαίωμα καί δέν άναπληρούται δι’ οίουδήποτε άνταλλάγ- Β 
| ,ματος. Σύμφωνα μέ τούς νόμους πρέπει νά χορηγήται τήν jg 
Μ θερινήν περίοδον. Οί Διευθυνταί τών Κ )των οφείλουν νά ■ 
Η παροτρύνουν τούς ύπ’ αυτούς υπαλλήλους είς τήν χρήσιν g 
g αΰτοΰ τοΰ δικαιώματος, Ούδείς συνάδελφος πρέπει νά ύ- | 
g πογράψη ψευδή δ ήλω σ ι ν δτι ελαβεν ή παρη- || 
g τήθη θεληματικώς τής άδειας του. Βλάπτει τον εαυτόν g 
ϊ του καί τήν συναδελψικήν οικογένειαν μας.
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ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΕΙΣΤΟΠΡΟΣ)ΚΟΝ ΑΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ)ΚΩΝΛΑΝΕΙΩΝ
Αί προαγωγαί τών έχόντων 

σειράν κρίσεως διά Τον ’Ιανου
άριον καί ’Ιούλιον 1959 ηρχι- 
σαν, ώς εΤχεν αναγραφή εις τό 
ττροηγούμενον ψύλλον μας, την 
17ην Αύγούστου, Έντός του 
προαναφερθέντος μηνάς έιτερα- 
τώθησαν αί ττροαγωγαι τών 
δοκίμων, έξεδόβη δέ καί ή σχε

τική έγκύκλιος. Αί άρξάμεναι 
προαγωγαί τών Υπολογιστών 
Β' διεκόπησαν έπί του παρόν
τος, λόγ<}> απουσίας εις περιο
δείαν τοΰ κ, Σπηλιοπούλου, 
Προέδρου τής έπιτροπής προα
γωγών. Είναι ακόμα άγνωστον 
πότε θά έπαναρχίση ή έπιτρο- 
πή τάς έργασίας της. Κατά 
πληροφορίας μας, ό κ. Διευ

θυντής προσωπικού θά έπανέλ- 
θη εις το γραφεΐρν του σήμερον. 
Ή Δ.Ε. τοΰ Συλλόγου θά τον 
έπισκεφθή αμέσως καί θά θέση 
ύπ’ όψιν αύτοΰ τά γνωστά έκ- 
κρεμή ζηήήιματα, διαμαρτυρομέ- 
ινη καί διά τήν μή καταβολήν 
τών έκπαιδευτικών δανείων 
τού προσωπικού.

TO NEON ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΟΥ κ. 

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τό Συμβούλιου Κοινωνι
κόν ’Ασφαλίσεων (ΣΚΑ) πε
ράτωσαν τάς παρατηρήσειςίτου 
έπί τού νέου Καταστατικού τοΰ 
Ταμείου Συντάξεων τών Υπαλ
λήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης 
διεβίβασε τούτο άνευ ούσιωδών 
τροποποιήσεων είς τον Υπουρ
γόν ’Εργασίας προς υπογρα
φήν. Τό Δ.Σ, τοΰ Συλλόγου δεν 
θά στάμοττήση τάς ένεργείας 
του, όπως^ή εκδοσις τής σχετι
κής Υπουργικής Άποψάσεως 
γίνη τό ταχύτερσν.

II ΑΙΒΙΚΗΤΙΚλ ΕΤΜΒΟΤΑΙΑ ΤΒΝ ΙΜΜ ΠΑΡΑ 10, ΑΙΟΙΚΗΤΗ
Τήν 25ην Αύγούστου τά Δι

οικητικά Συμβούλια τών Συλ
λόγων τής Εθνικής Τραπέζης 
έγένοντο δεκτά, κατόπιν αίτή- 
σεώς των, παρά τού κ. Διοικη- 
τοΰ.

Είς τούτον ανέπτυξαν δλα 
τά εκκρεμή ζητήματα τοΰ προ
σωπικού, έπιμείναντα Ιδιαιτέ
ρως έπί τών οικονομικής ψύσε- 
ως αιτημάτων.

Ή άρνητική άπάντησις έφ, 
όλων τού κ. Διοικητοΰ έξέπλη- 
ξεν τους συναδέλφους καί τά 
συλλογικά των όργανα.

’Επί τής έπισκέψεως ταύτης 
τό Διοικητικόν Συιμβούλιον τού 
Συλλόγου μας έξέδωσε τήν ΰπ’ 
άριθ. 23 άνακοίνωσίν του, έ- 
χουσαν ουτω:

"Αγαπητοί συνάδελφοι.

Κατά τήν 25ην λήγοντας μηνός 
έπραγματοποιήθη συνάντησίς1 τοΰ 
Προέδρου τοΰ Συλλόγου καί των 
Προέδρων Βοηθ. Προσωπικού με
τά τοΰ κ. Διοικητοΰ έπί τώ σκο
πώ τής συζητήσεως έπί τών τε
λευταίων αποφάσεων τής Διοική- 
σεως τών άπορριπτουσών τά τρέ
χοντα οικονομικά μας ζητήματα 
(προκαταβολή ασφαλίστρων βάσει 
τών προτάσεων, τοΰ Συλλόγου, α
ναδρομικά προαγωγών 1954-56 
καί διαφορών έκ τής ένσωματώσε- 
ως τών έπιδομάτων άκριβείας είς 
τόν οργανικόν μισθόν).

Μετά λύπης μας, σάς άνακοι- 
νοΰμεν δτι παρ’ αύτοΰ τούτου τοΰ 
κ. Διοικητοΰ έδόθη ή ιδία αρνη
τική άπάντησις καί ήκούσαμιεν 
τάς ιδίας δικαιολογίας, ας προέ- 
βαλον καί τά Επικεφαλής τών αρ
μοδίων Υπηρεσιών "Οργανα καί 
τάς όποιας, ώς γνωστόν, κρίνο
μεν άβασίμους καί συνεπώς άδί 
κους καί διεπομένας ύπό πνεύμα
τος περιφρονήσεως τοΰ συνόλου 
τοΰ Προσωπικού.

Επί τή εΰκαιρίςι, γενομένης συν 
ζητήσεως καί έπί ετέρων θεμάτων, 
ό κ. Διοικητής έδήλωσεν ότι διά 
τόν ’Οργανισμόν Υπηρεσίας καί 
διά τό Στεγαστικόν Εδωσεν Εντο
λήν όπως αί πρός τούτο συστα- 
θεϊσαι ιέπιτραπαί έπισπεύσουν 
τάς έργασίας των, είδικώτερον δέ 
έπι τοΰ δευτέρου ότι Ελπίζει τόν 
Εντός μηνός τερματισμόν του, πα
ρά την έκφρασθεΐσαν απαισιοδο
ξίαν μας, διότι καθ’ ημάς αί Επί
τροποι ί συνεστήιθησαν μέ μόνον 
αντικειμενικόν σκοπόν τήν παρ- 
έλκυσιν παντός ζητήματος, τό ό
ποιον θά προεκάλει ποιόν τινα ά- 
νακούφισιν.

Ή άπόρριψις όμως τών τεθέν- 
των οικονομικής φύσεως αιτημά
των, ή προ τίνος χρονου ιδοϋσα 
τό φώς τής ημέρας έκτρωματική 
εκθεσις περί έντάξεως καί ή νο
οτροπία τών «στενών συμβούλων» 
τής Διοικήσεως τής Τραπέζης 
περί άντιδράισειως είς ζητήματα 
σκοποΰντα τήν γενικήν1 ω
φέλειαν τοΰ Προσωπικού, αποτε
λούν λίαν δυσοίωνους Ενδείξεις, 
τόσον διά τήν πορείαν τών ζητη
μάτων μας, όσον καί διά τήν η
θικήν τάξιν ίν τή Τραπέζη.

Ό Σύλλογος συνεπής είς τήν 
αποστολήν του αποφασισμένος 
όπως επίλυση όπωσδήποτε τά α- 
πορριφθέντα θέματα1 μετά τήν 
έξάντλησιν όλων τών μέσων συν
εννοήσεων καί αμοιβαίας κατα- 
νοήσεως1, προβαίνει τό1 πρώτον, 
είς τάς ακολούθους ένεργείας:

1. Δ ιά τάς άναδρο μι- 
κάς διαφοράς έκ προ
αγωγών καί ε κ τ ή ς 
ένσωματώσεω ς.

ΦέρεΙται τό θέμα ένώπιον τής 
Δικαιοσύνης, ϊνα οΰτω, οι αρνη- 
ταί τών δικαιωμάτων τών έν τή 
Τραπέζη Εργαζομένων έλθουν1 αν
τιμέτωποι καί προς τούς Νόμους 
τής πολιτείας, τούς όποιους πι- 
στεύομεν ότι θά σεβασθοΰν.

2. Τό σύστημα διανομής τών 
εξ άσφαλίστρων προμηθειών πο- 
σοΰ θά λάβη τό φώς τής δημοσι- 
ότητος, Ϊνα έξακριβωθή κατά πό
σον τό «δίκαιον» βάθρον αύτοΰ, 
θ’ άνθέξη ύπό τό βάρος τής κρί
σεως τής κοινής γνώμης, συναδελ- 
φικής καί εύρυτέρας.

"Ως πρώτην δέ έκδήλωσιν δημο

σίευα μεν απόσπασμα τής προ τής 
,άπσρρίψεως τοΰ αιτήματος άπο- 
σταλείσης, έντολή τοΰ Συλλόγου 
Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης, 
Επιστολής τοΰ Προέδρου αύτοΰ 
πρός τόν κ. Διοικητήν τής Τρα
πέζης, έχον ούτως :

«Άξιότιμον Κύριον

Κον ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ ΧΕΛΜΗΝ 
Διοικητήν

Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος 
’Ενταύθα 

Κύριε Διοικητά,

"Εχομεν τήν τιμήν νά γνωρίσω- 
μεν Ύμίν, ότι διά τής γενομένης 
εσχάτως νέας κλιμακώσεως τών 
έξ άσφαλίστρων χορηγούμενων έ
πιδομάτων θέσεως, προέκυψεν έν 
μέγα ηθικόν ζήτηίμα διά τήν Συλ
λογικήν ηγεσίαν, ενδιαφέρον τό 
90% τοΰ Προσωπικού τής Τραπέ
ζης. Συγκεκριμένως, καθ’ ήν στι
γμήν τό σύνσλον σχεδόν τοΰ Προ
σωπικού ικυριολεκτιΐκώς πένεται, 
είς Ενα μικρόν άριθμόν υπαλλήλων 
χορηγοΰνταιι επιδόματα, τά όποια 
είς πλείστας περιπτώσεις ανέρ
χονται είς τό ύψος τοΰ" μηνιαίου 
βασικού μισθού μετά τών τυχόν 
ΰ)παρχουσών προσαυξήσεων.

Ή κατά τόν ήπιώτερον χαρα
κτηρισμόν, εύναϊκή αΰτη μεταχεί- 
ρισις, τοΰ 10% τοΰ συνόλου τοΰ 
Προσωπικού, ή όποια είς ούδεμί- 
αν Τράπεζαν μέχρι σήμερον Εχει 
έφαρμοσθή, μηδέ αύτής τής Τρα
πέζης "Ελλάδος εξαιρούμενης, τής 
οποίαις σημειωτέον τά Προσωπι
κόν άμείβεται πολύ καλλίτερον 
τοΰ τής ’Εθνικής, θά εχη ώς άπο- 
.τέλεσμα τήν δημιουργίαν ανατα
ραχών, αί όποΐαι θά στραφούν κα
τά τής Διοικήσεως καί αύτής ταύ- 
της τής Τραπέζης.

Διότι;, ικαθ’ ήν στιγμήν τά χο
ρηγούμενα επιδόματα είς τήν Τρά
πεζαν τής "Ελλάδος, είναι κατά 
πολύ χαμηλώτερα τών είς τήν ’Ε

θνικήν χορηγουμένων, αί άπολαυ- 
αί τοΰ συνόλου τοΰ προσωπικού 
αυτής είναι ώς φυσικόν πολύ Α
νώτεροι τών ίδικών μας, τούτου 
άπόδεικνυομένου καί μόνον έκ τοΰ 
γεγονότος ότι τό Προσωπικόν τής 
’Εθνικής ύφίσταται μιηινιαίως κρα
τήσεις υπέρ ’Ασφαλιστικών Όρ- 
γαλισμών καί άλλων αιτιών 20% 
έπί τοΰ μισθού, ένή> άντιθέτως 
τό τής Τραπέζης "Ελλάδος μόνον 
1 0,80%.

Κύριε Διοικητά.

Δέν σάς άποκρύπτομεν, ότι ή 
έντύπωσις, ή οποία θά δημιουρ- 
γηθή είς τό Προσωπικόν εΰθύς ώς 
γνωστοποιηθή τό ύψος τών χορη
γούμενων Επιδομάτων, καθ’ στι
γμήν απορρίπτετε τό αίτημα τοΰ 
Συλλόγου «περί χορηγήσεως του 
ήμίσεος τοΰ έν τέλει έκάστου Ε
τους χορηγούμενου ποσού έξ ά- 
σφαλίστρων είς τό μή λαμβάνον 
μηνιαίως έπίδομα έξ αύτών Προ
σωπικόν, ηύξημένον άπό 30% τοΰ 
μηνιαίου μισθού είς 50% μέ κα- 
τώτατον όριον τάς χιλίας δρα- 
χμάς», θά δημιουργήση νέα ζη
τήματα είς βάρος τής Τραπέζης 
Εναντι τών οποίων ή Συλλογική 
ηγεσία, όχι μόνον δέν δύναται νά 
λάβη άνασχετικήν θέσιν, άλλα έν 
τή προσπάθεια της όπως προσ- 
ίτατεύση τά μέλη τοΰ Συλλόγου 
καί έπιλύση τά άίτήματτα τοΰ συν
όλου τοΰ Προσωπικού καί όχι ώς 
Επιδιώκουν οΐ σύμβουλοί σας τόν 
προσεταιρισμόν μιάς μερίδος έπί 
τώ σκοπώ δημιουργίας τάξεως 
εΰνοουμένων, έκ τής όποιας, ώς 

' άπεδείχθη, προέρχονται καί οί ή- 
ρωες τών σκανδάλων, είναι υπο
χρεωμένη νά δώση εις τήν δημο
σιότητα πάντα τά σχετικά στοι
χεία μέ τά έπιδόματα θέσεως μέ 
σκοπόν τήν διαφώτισιν τής κοι
νής γνώμης, ή οποία Εχει τήν έ- 
αψαλμένην έντύπωσιν, ότι απόν
τες οί ‘Υπάλληλοι τής Εθνικής 
Τραπέζης λαμβάνουν έκτος τοΰ

μισθού καί έτέρας άμοιβάς, καί 
δη παχυλός, ένφ πένονται έν τή 
κυριολεξία.

«Κύριε Διοικητά,

"Οντες υπόχρεοι νά περιφρου- 
ρήσωμεν Τράπεζαν καί Προσωπι
κόν,αλλά καί νάέκπληρώσωμεν έπι 
τακτικόν καθήκον πρός τά δεύτε
ρον γνωστοποιοΰντες είς αυτό τ’ 
ανωτέρω στοιχεία άναλογιζόμεθα 
και τόν δηιμιουργηθησόμενον θό
ρυβον, δστις θά έντείνη τόν ήδη 
υπάρχοντα. ΔΤ δ παρακαλοΰμεν 
όπως άφοΰ διαπιστώσητε τήν ά- 
κρίβειαν τών ανωτέρω στοιχείων 
καί πεισθήτε ότι ή κατανομή τών 
άσφαλίστρων δέν έγένετο μέ 6ά- 
σιν τήν ίκανοποίησιν τοΰ Προ
σωπικού, άλλα μέ σκοπόν τόν 
σκανδαλώδη φαβοριτισμόν, δώση- 
τε έντολήν ϊνα τροποποιηθή ή κλι- 
μάκωσις τών έπιδομάτων, ούτως 
ώστε ταΰτα νά μήν αποτελούν 
πρόχλησιν, ίκανοποιήσητε δέ τό 
αίτημα τοΰ Συλλόγου περί αΰξή- 
σεως είς 50%, μέ έλάχιστον δρχ. 
1.000 τοΰ είς τό 90% τοΰ προ
σωπικού χορηγουμένου σήμερον 
ποσοστού.

Έν άναμονή ταχείας τακτοποι- 
ήσεως τών διά τής παρούσης τι- 
θεμένων δνκαιοτάτων αιτημάτων 
-μας.
Άθήναι τή 29 Αύγουστου 1959 

Διατελοΰμεν μετά τιμής 
Έντολή Διοικητικού Συμβουλίου 

Ό Πρόεδρος 
Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟίΣ»

Μετά συναδελψικών χαιρετισμέον 
Τ,Ο ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 
Οί συνάδελφοι σχαλιάζοντες 

τάς απαντήσεις τής Διοικήσε- 
ως καταλήγουν είς τήν διαπί- 
στωσιν, δτι αΰτη έπιθυ|μεΐ έπί 
τφ μαχητικώτερον τήν αλλαγήν 
τακτικής απέναντι της τοΰ 
συλλογικού των οργάνου.

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΜΕΓ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 
οικονομίας συνιστά έν τφ έσω- 
τερικω ή στενότης και ή ατέ
λεια τής αγοράς. Αϋτη θέτει 
δρια είς τήν άνάπτυξιν τής πα
ραγωγής καί έν άλληλουχίοι 
είς τήν άνόηττυξιν τής παραγω- 
γικότητος, τήν βελτίωσιν τής 
άποδοτικότητος τών έπιχειρή- 
σεων, τήν αυξησιν τής άπα- 
σχολήσεως κ.ο.κ. Ή τοιαύτη 
κατάστασις καί αί έξ αύτής 
συινέπειαι έπιβάλλουιν και κα
θιστούν έπιτακτικήν τήν είσο
δον τής Ελλάδος είς εύρυτέρας 
διεθνείς αίκονομικάς μονάδας 
μεγαλυτέρας άπορροφητικότη- 
τος καί υψηλής παραγωγικό- 
τητος, είσοδον δμως, ήτις δέν 
δύναται νά έπιτευχθή άνευ έ- 
ξυγιάνσεως τής έλληνικής οι
κονομίας. 2) διά τήν έξυγίαιν- 
σιν ταύτηιν ύφίατανται δλαι αί 
βασικαι προϋποθέσεις (πηγαί 
ένεργείας, αϊτινες θά θεμελιώ
σουν έργα ύποδομής καί θά 
δημιουργήσουν βασικάς έξωτε- 
ρικάς οικονομίας, έργατικάν 
προσωπικόν εΰθηνόν, τό όποιον 
θά προσελκύση κεφάλαια καί 
θά έπιτρέψη έπιχειρηματικούς 
συνδυασμούς (μετά ξένων βιομη
χανικών οίκων, κεφάλαια ξένα 
καί εγχώρια κ.ο.κ.). Πάντα 
ταΰτα θά συνεισφέρουν είς την 
έπιτυχίαν μιάς συνθετικής, 
συμμέτρου καί ίσαρρόπου μορ
φής άναπτύξεως καί άπομά- 
κρυνσιν έκ τής σημερινούς μο- 
νομείριοΰς διαρθρώαεως τής έλ
ληνικής βιομηχανίας.

Δευτέρα διαπίστωσις είναι, 
δτι άν παλαιότερον τήν έκτέ- 
λεσιν ενός προγράμματος έξυ- 
γιάνσεως παρημπόδισαν ή νο
μισματική άστάθεια, ό πληθω
ρισμός καί ή συναλλαγίματική 
άνισοτιμία, σήμερον τό μεγα-

λύτερον έμπσδισν προέρχεται 
άπό τήν άκολουθουμένην οικονο
μικήν πολιτικήν καί τήν πολι
τικήν οικονομικής άναπτύξεως, 
συνεπείςι τών όποιων, διά τής 
διατηρήσεως έν ζωή τεχνητώς 
—διά τής πιστωτικής καί τής 
δασμολογικής πολιτικής— μή 
ισυνταγωνιστικών καί πολλάκις 
|μή βιώσιμων έπιχειρήσεων ώς 
καί διά τής διατηρήσεως γενι- 
κώτερον τής αύτής δια|ρθρωτι- 
κής μορφής τής έλληνικής βιο
μηχανίας (μέ τους αυτούς πάν
τοτε κλάδους) δηίμιουργεΐται έν 
αυτή κατάστασις άν ισορροπί
ας καί κρίσις άνατρέπουσα 
πάσαν προσπάθειαν πρός τήν 
περαιτέρω οικονομικήν άνάπτυ- 
ξιν.

Τό είδικώτερον ένδιαψέρον 
τού πρώτου άρθρου άναφέρεται 
είς τούς κινδύνους ους ή τοιαύ
τη πολιτική καί αί έκ τής τοι- 
αύτης πολιτικής διαμορφούμε- 
ναι συνθή,και είς τόν βιομηχα
νικόν ίδια κλάδον συνεπάγον
ται διά τάς έπιχειρήσεις, διά 
τό νόμισμα καί διά τάς τρά
πεζας τάς όποιας παρασύρουν 
πρός μή σκόπιμους πιστοδοτή
σεις δεδομένου δτι «άπορροφη- 
τικότητα έξακολουθούν νά έμ- 
φανίζουν όχι οί ευνοούμενοι ώς 
σκοπιμώτεροι τομείς τής οικο
νομίας, άλλα ύπό καθεστώς 
ποικίλων περιορισμών καί ά- 
παγορεύσεων τελοΰντες.,..», Ά- 
ποτέλεσίρα τούτου προκύπτει ή 
άναζήτησις νέων πιστώσεων, 
ή μετατροπή νέων βραχυπροθέ
σμων είς μακροπροθέσμους καί 
γβννκώτερον μία διηνεκής δια
δικασία παγώματος μέ συνέ
χει τήν διόγκωσιν τού ξένου 
κεφαλαίου πρός έξισορρόπησιν 
τοΰ συνεχώς αύξανομένου μή 
ρευστοποιησί μου ένεργητικοΰ.

Είς τό δεύτερον άρθρον ύπο- 
στηρίζεται δτι έφόσον ή έφαρ- 
μοζομένη οικονομική! πολιτική 
είναι ή άφορμή τής άνασχέσε- 
ως τής τηροάδου είναι σκόπιμον 
αΰτη ινά άναθεωρηθή λαμβανο- 
μένων πρός τούτο ύπ’ όψει τών 
ειδικών συνθηκών αϊτινες έπι- 
κρατοΰν έν τή Χώρςι (συνθήκαι 
έλευθέρας άγοράς, έλλειψις 
κρατικής όργανώσεως κ.ο.κ.). 
Γνώμονα δέ δλων τών προσπα
θειών πρός τήν οικονομικήν1 ά
νάπτυ ξιν θά άποτελή τ ό 
συγκριτικόν κόστος 
τοΰ οποίου πρέπει νά έπιδιω- 
χθή ή άνατομία. Διότι διά τής 
άνατομίας ταύτης θά διασαψη- 
νισθή ποιοι κλάδοι τής οικονο
μίας είναι παραισιτικοί καί έ- 
θνικώς άσύμφοροι, ποΐαι αί ύ- 
φιστάμενάι άδυναμίαι καί 
ποΐαι αί προκύπτουσαι διά τήν 
διαμόρφωσιν τού σημειριινοΰ 
κόστους εΰθύναι (διά τούς έ- 
πιχειρηματίας, διά τό Κρά
τος, διά τάς Τραπέζας κ.ο.κ.). 
Θά έξακριβωθή έπίσης ποιας 
κατευθύνσεις είναι σκόπιμον νά 
λάβη ή οικονομική άνάπτυξις 
ώστε νά έπιτυγχάνεται ή όρ- 
θο^χογίστικωτέρα χρησιμοποί- 
ησις τών διαθεσίμων μέσων 
καί ποιας δυνατότητας διά τήν 
άνάληψιν σκόπιμων έπιχειρη- 
ματίικών πρωτοβουλιών προσ
φέρουν τό Κράτος ή ή ιδιωτική 
πρωτοβουλία. Διά τής μελέ
της τέλος καί τής άναλύσεως 
σθοΰν τά βασικά τεχνικά προ
τού κόστους θά άντιμετωπι- 
βλήματα τού προγραμματι
σμού: ήτοι τά προβλήματα 
τής «μεγιστοποιήσεως», τής 
έπιτεύξεως δηλαδή τού μεγί
στου δυνατού άποτελέσματος 
διά τών δεδομένων οικονομικών 
μέσων, καί τά προβλήματα τής

Η ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ 
ΕΙΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
—·—

’Ιδιαιτέραν ίκανοποίησιν 
προκαλεΐ ή δραστηριότης τού 
Συλλογικού οργάνου τών συν
αδέλφων τής Έμποριικής Τραπέ
ζης καί τά άποτελέσματα αύτοΰ 
έπ’ ώφελεία τών συμφερόντων τών 
μελών του.

Ιδιαιτέρως μετά τήν έπιτυχή 
έξέλιξιν τοΰ αιτήματος των τής 
έξομοιώσεως ανοίγονται ευμενείς 
ορίζοντες διά τήν όλοκλήρωσιν δ
λων τών αιτημάτων των,

Δεΐγιμα τής δραστηρτότητός του 
είναι καί ή καινούργια Εκδοσιςι 
τοΰ μηνιαίου πληροφοριακού δελ
τίου του, τό όποιον έκυκλοφόρησε 
κατ’ αΰτάς.

Είς αυτό πραγματεύονται με
ταξύ τών άλλων, τά θέματα τής 
έξομοιώσεως, τοΰ ωραρίου καί τών 
αδειών, τών άντισυνδικαλιστικών 
μέτρων τής Διοικήσεως, τών προ
αγωγών, τών μετατάξεων κλπ.

Επίσης πραγματεύεται τό θέ
μα τής ίδρυομένης «Σχολής Τρα
πεζικής καί Οικονομικής έπιμορ- 
φώσεως» καθώς καί τά προβλή
ματα τών καθαριστριών καί τής ϊ- 
σηςμεταχειρίσεως τών έργαζομέ
νων γυναικών.

Ιδιαιτέρως τονίζεται ή χορή- 
γη,σις τής έξομοιώσεως άπό 1 
Σ)μβρίου έ.Ε. άντί τής 1 ’Ιουνίου 
οτε έξηγγέλθη ύπό τής Διοικήσε- 
ως έγκριθείσα καί ύπό τοΰ "Υ
πουργείου Συντονισμού.
.’Επίσης έφιστάται ή προσοχή 

‘τών αρμοδίων έπί τών παρεμβλη- 
θέντων περιορισμών ώς πρός τήν 
χορήγησιν τής τριετίας λόγω κα- 
θυστερήσεως τής προαγωγής είς 
τούς βαθμούς άπό βοηθόν, τμημα- 
τάρχην καί άνω, ή διάρκεια τών 
3 έτών, διά τό έπίδομα τών Λο
γιστών Β" καί ή λήψις τών κα
ταλλήλων μέτρων διά τήν ίκανο- 
πσίησιν τών ικλητήρων,1, είσπρα- 
κτόρων καί καθαριστριών.

ΙΟΝΙΚΗ - ΑΑ Ι'ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Τήν 10.9.59, κατόπιν τής ύ- 
ποβολής ύπομνήματος έκ μέ
ρους των Συλλόγων καί μετά 
μακράν παρέλκυσιν έκ μέρους 
τής Διοικήσεως, έπραγματο
ποιήθη συνάντησίς (μεταξύ τού 
Προέδρου τοΰ Δ.Σ. τής Ίονι- 
κής - Λαϊκής κ. Στρ. Άνδρεά- 
δη καί τών Προεδρείων τών δύο 
Συλλόγων.

"Ο κ. Άνδρεάδης έγκατα 
λείψας τήν μέχρι σήμερον1 φι- 
λόψρονα έναντι τών δύο Συλ
λόγων συμπεριφοράν του, τούς

έδέχθη μέ φανερόν έκνευρισμον 
καί είς πολύ έντονον ύφος 
προσεπάθησε νά προκαταλάβη 
Τούς έκπροσώπους τών Συλλό
γων μέ τό γνωστόν τροπάρι ό
λων τών τραπεζιτών, δτι υπάρ
χουν «ζημίαι», ότι τό Προσω
πικόν «πρέπει νά εργάζεται» 
καί 5τι 6Γ αύτό ΘΑ φροντίση ή 
Διοίκησις.

Ύπό τήν πίεσιν δμως τών 
Συλλόγων ήνίαγκάσθη νά δή
λωσή κατ’ έπανάληψιν δτι θά 
χορηγήση τήν έξομοίωσιν «πα
ρά τάς ζημίας»—μεγάλη ή 
γενναιοδωρία του ! ! !—καθ’ ήν 
έχει ύποχρέωσιν θά έλέγαμεν 
ήμείς.

Ή συνάντησίς ύπήρξεν όλι- 
γόλεπτος καί χωρίς νά κοπάση 
ή θύελλα διεκόπη, λόγφ τής ά- 
ναχωρήσεώς του διά νά έπανα- 
ληφθή τήν Δευτέραν 14.9.59.

Πάντως οί Σύλλογοι έδή- 
λωσαν καί εΐνε άποφασισμένοι 
νά έπιτύχουν τήν έντός τών ή- 
μερών έκδοσιν τής σχετικής έγ- 
κυκλίου, δΓ άνακοινώσεώς των 
δέ καλούν τό Προσωπικόν νά 
εΐναι Ετοιμον ν’ άνπαποκριθή 
είς οιίανδήποτε πρόσκλησίντων.

Νφ.ίζομεν δτι χρειάζεται 
περισσότερος έκ μέρους τού κ. 
Άνδρεάδη σεβασμός πρός τάς 
έπανειλημμένος ρητάς διαβε
βαιώσεις του, καί νά πρσχω- 
ρήση χωρίς παλινδρομήσεις 
είς τήν πλήρη μισθολογικήν εύ- 
θυγράμμισιν τοΰ Προσωπικού 
τών δύίφ Τραπεζών^—Εμπορι
κής καί Ί ον ι κή ς - Λαϊκής.

Οί τρεις σύλλογοι έν πάση 
περιπτώσει είναι άπαφασισμέ- 
νοι νά διατηρήσουν ώς κόρην 
όφθαλίμοΰ τήν άρραγή ένότητά 
των, ή όποια καί μόνη άποτε- 
λεΐ τήν έγγύησιν διά περαιτέ
ρω έπιτυχίας.

ί----------c$>----------
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

—♦—
Είς τήν Τράπεζαν τής "Ελλά

δος, κατόπιν ένεργειών τού Συλ
λογικού οργάνου της, προετοιμά
ζονται αί προαγωγαί είς τους ά- 
νωτέρους βαθμούς, αϊτινες καθυ
στερούν άπο 3)τίας. Οΰδέν σο
βαρόν αίτημα Εχει λάβει τήν άδόν 
τής έπιλύσεως.

Οΰδεμία πρόοδος έσημειώθη είς τήν πληθώραν τών σο
βαρών ζητημάτων τά όποια άπασχολοΰν ολόκληρον τό Προ
σωπικόν διότι, ώς Εχει διαπιστωθή καί άνεκοινώθη ήδη, ή 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ τής Τραπέζης εύρίσκεται έν 
άπολύτω άδυναμία ν’ άνταποκριθή είς πριοβαλλοιμένας ύ- 
πηρεσιακάς άπαιτήσεις. Ή δέ βλάβη είναι οργανική καί 
θά θεραπευθή ΜΟΝΟΝ διά ριζικής μεταβολής. !

0 ΑΙΟΙΚΗΤΗΠΝ ΜΑΚΕΑΟΚΙΑ & ΒΕΙίΑΑΙΑ
β-----► Σ υνέχεια έκ της Τ ης σελίδος
ποχρεώσεις τών στελεχών τής 
Τραπέζης.

Ό κ. Χέλμης έζήτησεν άνω- 
τέραν άντίληψιν καθήκοντος καί 
ιδιαιτέραν φροντίδα διά τήν δι- 
άπλασιν τών αυριανών στελε
χών τής Τραπέζης μέ άνωτέραν 
ποιότητα καί κρυστάλλι,νον ή
θος. Ό' κ. Διοικητής εκαίμεν έπ’ 
εύκαιρίς< σύντομον άνασκόπηΓ 
σιν τών ένεργειών του υπέρ τού 
προσωπικού τής Τραπέζης κα
τά τό διάστημα τής ένιαυσίας 
μέχρι τοΰδε θητείας του, τανί- 
σας τήν ιδιαιτέραν στοργήν 
του πρός τό προσωπικόν τής 
Τραπέζης, τό όποιον έχαροοκτή- 
ρισεν ώς τό κυριώτεραν καί 
πολυτιμότερον κεφάλαιον τοΰ 
‘ I δρύματος.

Ό κ.' Χέλμης ώμίλησε καί 
περί τών μέτρων(;) τά όποΐα 
ελαβε διά νά άρη τάς δυσμε
νείς συνέπειας τής συγχωνεύ- 
σεως κα:ί νά άπακαταστήση τήν 
ψυχικήν ένότη.τα τών υπαλλή
λων, προερχόμενων έκ τών

«έλαχιστοποιήσεως», τής έπι
τεύξεως δηλαδή τού οικονομι
κού σκοπού διά τής έλαχίστης 
δυνατής θυσίας. Οΰτω θά εΐναι 
δυνατόν νά πραγματοποιηθή ή 
θεμελίωσις μιάς οικονομικής 
πολιτικής διά τήμ όρθόλογι- 
ιστικωτέραν καί μέ τό μικρότε- 
ρον κόστος άνόηττυξιν τής έλ
ληνικής οικονομίας.

Λεπτομερή άνάλυσιν τών 
άνωτέρω, δύνανται νά εΰρουν 
οί άναγνώσται μας είς τά άρ
θρα τού Βήματος τής 27 καί 
28 Αύγούστου τρ. Ετους.

δύο συγχωνευθίεισών Τραπεζών.
Ιδιαιτέραν εμφασιν εδωσεν 

ό κ. Διοικητής τής Εθνικής 
Τραπέζης κατά τήν ομιλίαν του 
πρός τά Στελέχη είς τήν όργά- 
νωσιν τής Τραπέζης καί άφοΰ 
άνέψερεν δσα έπετεύχθησαν είς 
τόν τοίμέα τής όργανώσΙεως: 
κατά τό σύντομον άπό τής ά- 
ναλήψεως των καθηΐκόντων του 
διάστημα, εΐπεν δτι άποδίδει 
τόσην σημασίαν είς τήν όργά- 
νωσιν, ώστε την κατευθύνει καί 
τήν παρακολουθεί αυτοπροσώ
πως. Περαίνων ό κ. Χέλμης, έ
ζήτησεν άπό τά Στελέχη νά 
τόν βοηβήσουν είς τήν προσπά
θειαν του ταύτην καί νά φιλο
δοξήσουν νά καταστήσουν υπο
δειγματικήν τήν όργάνωσιν τής 
Τραπέζης, ή όποια1 καί είς τού
το οφείλει νά εχη τήν πρώτην 
θέσιν.

Μετά τήν ομιλίαν του ό κ. 
Διοικητής συνειργάσθη μεθ’ ε
νός έκάστου τών διευθυντών τών 
Ύποκ)των τής Βορείου Ελλά
δος, τήν μεσημβρίαν δέ παρέ
θεσε πρός τιμήν των πρόγευμα 
είς τό Ξενοδοχέΐον Μεντιτερρά- 
νε.

Παρομοία συγκέντρωσνς Στε
λεχών τών Κ)των τής Θεσσαλί
ας ίκαί ΣτΙερεάς "Ελλάδος έγέ- 
νετο είς τό έν Λαρίση Κ)μα 
τής Τραπέζης. Πρός τούς συγ- 
κεντρωθέντας Διευθυντάς ό κ. 
Διοικητής, ώς καί έν Θεσσαλο
νίκη, εδωσεν οδηγίας άντιμε- 
τωπίσεως τών προβλημάτων 
τών περιφερειών των καί ανέ
πτυξε τά μέτρα, τά όποΐα ελα- 
βεν υπέρ τού προσωπικού.


