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ΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ
ΒΒ

Ή τοποιίέτησις έκαστου υπαλλήλου εις την θέσιν 
εις την οποίαν δυναται, λόγφ γνώσεων, πείρας ή 
αλλο>ν ικανοτήτων να αποδώση καλύτερον, αποτελεί, 
βεβαίως, ορον απαράβατον διά την πρόοδον τοΰ Ι
δρύματος. Συνεπώς ούχί μόνον δικαίωμα άλλα κα
θήκον επιτακτικόν αποβαίνει διά την Διοίκησιν ή 
διενέργεια των κατά την κρίσιν της επιβαλλόμενων 
μεταβολών. Ή Δ.Ε. ενεργούσα πάντοτε έπί τη βά
σει τών υγιών συνδικαλιστικών αρχών καί με πλήρη 
έπίγνωσιν τών ορίων τής δράσεώς της ουδόλως προ- 
τίθεται νά παρεμβάλη προσκόμματα εις τό έργον 
τούτο τής Διοικήσεως. Ή μέχρι τοϋδε άψογος στά
σις τής Δ.Ε. έπί παρομοίων θεμάτων αρκεί, φρο- 
νοΰμεν, νά πείση), καί τον πλέον κακόπισταν διά την 
αύστηράν προσήλωσίν της εις τά γενικά καί ειδικά 
ζητήματα έκείνων τούς οποίους έκπροσωπεΐ.

Δούείσης όμως τής έκτάσεως, ήν έλαβον αί τε
λευταίως διενεργηθείσαι μεταβολαί, τής σπουδαι- 
ότητος τούτων καί τού άντικτύπου—αμέσου ή έμμέ- 
σου—τον όποιον αύται είχον καί θά έχουν έπί τοΰ 
συνόλου τών έν τώ Ίδρύματι έργαζομένων, θεωροΰ- 
μεν ύποχρέωσίν μας, νά σημειώσωμεν τά σφάλμα
τα, άτινα έλαβον χώραν έν προκειμένη), ούχί μόνον 
προς τόν σκοπόν τής έν τφ μέλλοντι αποφυγής των 
αλλά καί τής έν τφ παρόντι έπανορθώσεως των, 
κατά τό δυνατόν.

Κατ’ αρχήν αυτός αυτός ό τρόπος τής διενεργείας 
τών τελευταίων μεταβολών υπήρξε—τό όλιγώτερον 
-—ατυχής. Διότι έπί ένα καί πλέον μήνα οί πάντες 
έγνώριζον δτι έπίκεινται μεταβολαί, πλεϊστα δσα 
ονόματα έκυκλοφόρουν εις τούς διαδρόμους τής 
Γραπέζης καί οί άμεσώτερον ένδιαφερόμενοι προσε- 
πάθουν νά πληροφορηθοΰν τά τής τύχης των από 
τά πλέον αναρμόδια καί απίθανα πολλάκις πρόσω
πα. Έδημιουργήθη τοιουτοτρόπως μία κατάστασις 
αβεβαιότητας καί έκνευρισμοϋ, με συνέπειαν την 
χαλάρωσιν τής δραστηριότητας πολλών υπευθύνων 
λειτουργών τής Τραπέζης. Ή παράλυσις τής Διευ- 
θύνσεως Προσωπικού καί ή έκ ταύτης άποτελμάτω- 
σις τών από μακροΰ έκκρεμούντων ζητημάτων είναι 
μία χαρακτηριστική περίπτωσις.

Ό άστοχος σύτος χειρισμός ύπήρξεν ασφαλώς 
απόρροια τών αμφιταλαντεύσεων τής Διοικήσεως, 
ή αιτία τών όποιων δέον νά άναζητηθή είς τήν έλ- 
λειψιν πειστικότητας—τουτέστιν έπαρκοϋς προπα- 
ρασκευής — έκ μέρους τών αρμοδίων εισηγητών, 
έάν, ώς πιστεύομεν, υπήρξαν τοιοΰτοι. Ή προχει- 
ρήτης τών εισηγήσεων καταδεικνύεται έναργέστατα 
καί έκ τής εις ώρισμένας περιπτώσεις παραγνωρίσε- 
ως τής ιεραρχίας, κατά τρόπον άπαράδεκτον. Ού- 

ϊι δεις βεβαίως υποστηρίζει δτι ή έπί εν ή καί περισ- 
|| σότερα έτη άρχαιότης συνεπάγεται καί μεγαλυτέραν 
~ ικανότητα διά τήν συγκεκριμένην θέσιν. Ή παροχή 

δέ τής εύκαιρίας είς νεωτέρους διά τήν άνάδειξιν 
τών δυνατοτήτων των, αποβαίνει άναντιρρήτως επ’ 
ωφελεία τοΰ 'Ιδρύματος. Πρώτοι ημείς έπιθυμοΰμεν 
νά ίδωμεν είς τάς υπευθύνους θέσεις πρόσωπα δια- 
θέτοντα τά άπαιτούμενα προσόντα, διότι ημείς κυ
ρίως έπληρώσαμεν καί πληρώνομεν διά τά σφάλ
ματα, άτινα διεπράχθησαν κατά τήν άνάθεσιν ση
μαντικών αρμοδιοτήτων είς πρόσωπα παντελώς α
κατάλληλα, τά όποια υπήρξαν έν πολλοίς τό αίτιον 
τής κακοδαιμονίας τής Τραπέζης καί τής μειώσεως 
τής ακτινοβολίας της.Καί ταΰτα πάντα διότι ούδέ- 
ποτε προέβαλον τό ανάστημά των διά τήν έπικράτη- 
σιν μια δικαίας καί ήθικής τάξεως, περιορισθέντα 
είς τήν συγκράτησιν τής «θεσούλας των», ένδιαφερ- 
θέντα μόνον διά τόν έαυτούλη των, ουδέποτε δέ διά 
τά γενικά ζητήματα τής Τραπέζης, πολύ δέ περισ
σότερον διά τά τφ προσωπικού.

Η άνευ όμως άποχρώντος λόγου, παραγκώνισις 
τοΰ άρχαιοτέρου υπαλλήλου καί ή προώθησις τοΰ 
νεωτέρου αποτελεί ολίσθημα σοβαρώτατον, καθ’ ό
σον καταργεί αρχήν τοΰ Ιδρύματος ύφισταμένην 
από τής ίδρύσεώς του. Ή ανώμαλος άναρρίχησις, 
τραυματίζουσα καιρίως τό κοινόν αίσθημα, διατα- 
ράσσει τήν ηθικήν τάξιν, έπενεργεί καταλυτικώς έπί 
τού αισθήματος τής πειθαρχίας, έμβάλλει είς πονη
ρός σκέψεις καί οδηγεί είς πράξεις παν άλλο ή συν- 
τελούσας είς τήν πρόοδον καί τό γόητρον τοΰ 'Ιδρύ
ματος. Ή πείρα τήν οποίαν ό κ. Διοικητής έχει οπο

ί Ή Συνέχεια είς τήν 3ην σελίδα)
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0 ΑΔΑΜΑΣΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΛΑΟΣ 
ΘΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΏΝ 

ΜΗΧΑΝΟΡΡΑΦΙΑΝ ΤΗΣ ‘ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΕΩΣ,
Ή έπιμονή καί ό μακιαβελι

σμός διά τών όποιων ή βρεττα- 
νική κυβέρνησις επιδιώκει τήν 
εφαρμογήν τοΰ κατάπτυστου 
σχεδίου τής διχοτομήσεως τής 
μαρτυρικής μεγαλονήσου, απο
τελούν άληθή πρόκλησιν προς 
τά Ιδεώδη τοΰ λεγομένου «ε
λευθέρου» κόσμου. Ή ελλειψις 
όμως άντιδράσεως εκ μέρους 
τών περισσοτέρων κυβερνήσε- 
ωντοΰ δυτικού στρατοπέδουάπο- 
δεικνύει άπαξ έτιδτιχάσμαμέγα 
υπάρχει μεταξύ τούτων καί τών 
συνειδήσεων τών λαώντων. Ή ά- 
νοχήτήνόποίαν άποδεικνύουν διά 
τάς έφαρμοζομένας ύπό τών δυ
ναστών τής Κύπρου άνατριχια- 
σπικάς άποικιοκρατικάς μεθό
δους υπονομεύει αυτά ταΰτα 
τά θεμέλια τοΰ οικοδομήματος 
τών ελευθέρων εθνών καί καθι
στά άνευ αξίας τάς άμυντικάς 
πραπαρασκευάς καί τά «απόλυ
τα» όπλα, καθ’ δσον μοναδικόν 
στήριγμα τών δημοκρατιών εί
ναι ή πίστις είς τάς άρχάς τής 
ελευθερίας καί τής δικαιοσύνης. 
’Ανεξαρτήτως δμως προς 
ταΰτα, οί έπιδιωκόμ’ενοι υπό 
τής βρεττανικής κυβερνήσεως 
σκοποί ουδόλως θά επιτευχθούν

όσασδήποτε χιλιάδας εύτελών 
μισθοφόρων καί ψυχρών έγκλη- 
ματιών και άν συγκεντρώσουν 
είς τήν ήρωϊκήν Κύπρον. Όταν 
ένας ολόκληρος λαός άποφασί- 
ση νά έλευθερωθή άδιαφορών 
διά τάς θυσίας πού απαιτούν
ται, οΰδεμία δύναμις είναι ικα
νή νά τόν έμποδίση. Ή ίστο 
ρία, ή πρόσφατος καί ή άρχαι 
οτέρα, μαρτυρεί άπιεριφράστως 
περί τούτου. "Αν οί μυωπικοί 
άποικιοκράται τού Λονδίνου ά- 
δυνατούν νά άντιληφθοΰν τήν 
άπλήιν αυτήν άλήθειαν τόσον 
τό χειρότερον δι' αυτούς καί τά 
θλιβερά ράκη τής αυτοκρατο
ρίας των, τά όποια θά διασκορ- 
πίση είς τούς τέσσαρας άνέ· 
μους τό ρεύμα τού μίσους τών 
συνειδήσεων τών ελευθέρων 
ανθρώπων.

Οί αδάμαστοι μαχηταί τής 
ΕΟΚΑ, ήρωϊκή εμπροσθοφυλα
κή τού μαχομένου Κυπριακού 
λαού θά διαλύσουν ώς ιστόν 
αράχνης τά δόλια κατασκευά
σματα τού Φόρεϊν Όφφις καί 
θά διδάξουν είς τούς άδιορθώ- 
τους "Αγγλους συντηρητικούς 
δτι τό δεινόν τό προς «κέντρα» 
λακτίζειν.
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ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΚΑΙ 01 ΦΟΒΟΙ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΝ

Ουδόλως προτιθέμεθα νά λά- 
βωμεν θέσιν έπί τών έξαγγελ- 
θέντων εσχάτως ύπό τής κυ-< 
βερνήσεως οικονομικών μέτρων, 
άτινα, κατά τάς διαβεβαιώσεις 
της, αποβλέπουν είς τόν περιο
ρισμόν τής διαρροής τού συν
αλλαγματικού μας άποθέματος, 
Ή σκληρά όμως πείρα μάς έ- 
δίδαξεν, δτι πλεΐστα δσα τοι- 
αύτης φύσεως «μέτρα», ληφθέν- 
τα ύπό τών διαφόρων κυβερνή
σεων κατά τά τελευταία έτη, 
ενώ ουδόλως έξεπλήρωσαν τούς 
σκοπούς διά τούς οποίους έλή- 
φθησοω, έπληξαν άμιειλίκτως 
τούς μ ι σθοσυντη ρήτους, φαλ- 
κιδεύσαντα μέ τόν ένα ή τόν 
άλλον τρόπον τάς γλίσχρας ά- 

“πολαυάς των. Οί φόβοι μας, μή
πως καί είς τήν προκει μένην 
περίπτωσιν συμβή τό ίδιον είναι 
μεγαλύτεροι, καθ’ δσον αί κατά 
τοΰ βιοτικού επιπέδου τών εΰ- 
βυτέρων λαϊκών στρωμάτων αίχ- 
μαΐ ώρισμένων έκ τών έν λόγφ 
μέτρων είναι πλέον ή έκδηλοι, 
Ή προσοχή συνεπώς τών πάσης 
φύσεως εισηγητών καί έκτελε- 
στών τής κυβερνητικής οικονο
μικής πολιτικής δέον νά στρο
φή άμέριστος έπί τών άπωτέρων 
άντι κτύπων τών τελευταίων μέ
τρων έπί τής ζωής τών μισθο- 
συντηρήτων. Νέα πτώσις τοΰ 
κάθε άλλο παρά είς ζηλευτά 
ύψη ευρισκομένου βιοτικού των 
επιπέδου είναι ούχί μόνον κοι
νών ικώς απαράδεκτος άλλά καί 
έθνικώς, επικίνδυνος®

-Πέραν τούτων τό «άπόθεμα 
πικρίας» είς τάς καρδίας τών 
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εργαζομένων αυξάνει συνεχώς 
άπό τήν διαπίατωσινί δτι afi 
θυσίαι, είς τάς οποίας έπί έτη 
υποβάλλονται έν όνόματι τής 
νομισματικής σταθερότητας καί 
τής οικονομικής άναπτύξεως, 
ούδεμίαν έσχον, μέχρι τοΰδε, 
δικαίωσιν. Αύξησις τού έθνικοΰ 
εισοδήματος, έστω καί μή ανά
λογος προς τάς καταβληθεί- 
σας προσπάθειας, έπραγματσ- 
ποιήθη, ουδόλως δμως οί έργα- 
ζόμενοι έκλήθησαν νά λάβουν 
τό άνήκον είς αυτούς μερίδιον, 
’Απεναντίας, είδον ουτοι μέ τήν 
μίαν ή τήν άλλην πρόφασιν νά 
μειοΰται συνεχώς ή άγοραστι- 
κή δύναμις τών αποδοχών των 
καί νά ωθούνται άδιαλείπτως 
προς τήν άπαθλίωσιν.

Πόίντες οί συναισθοα/όμενοι 
τάς εύθύνας των άπέναντι τού 
μέλλοντος μας ώς έθνους καί 
ώς κράτους οφείλουν νά άγωνι- 
σθοΰν παντΐ σθένει διά τήν ά- 
νακοπήν τής προς τά «κάτω» 
πορείας, τήν όποιαν, δυστυχώς, 
τά προαναφεθέντα μέτρα φαί
νονται προορισμένα νά έπιτα
χύνουν.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑαΝΕΙΑ
Έκοινοποιήθη ή ΰπί’ άριθ. 

48)6.9.58 έγκύκλιος Διοίκησε 
ως, διά τής οποίας ένεκρίθη ή 
χορήγησις εκπαιδευτικών δα
νείων είς τούς έκ τού προσωπι
κού τής Τιραπέζης έχοντας τέ
κνα φοιτώντα είς τήν μέσην 
έκπαίδευισιν καί άνωτάτας σχο 
λάς.
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ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ 
ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΣ ΕΤΕΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Διά τής ύπ’ άριθ. 44)1958 
’Εγκυκλίου Διοικήσεως έγένετο 
έν μέρει δεκτόν τό αίτημα τού 
Συλλόγου, περί άποδόσεως τοΰ 
περικοπέντος έπί’Ηλιάσκου έπι- 
δόματος πολυετίας, λόγφ προ
ϋπηρεσίας είς ετέρους ’Οργα
νισμούς. Ή Διοίκησις τής Τρα
πέζης εφαρμόζει γενικώς τάς 
δικαστικός αποφάσεις, καθ’ άς 
ή περικοπή άποδοχών κρίνεται 
ώς παράνομος ένέργεια, συνε-

; πώς οί δικοίιούμενοι μέχρι τής 
26)9)53 τού έν λόγφ έπιδόμα- 

1 τος συνάδελφοι, διατηρούν τάς 
άποδοχάς των μέχρι συμψηφι
σμού των, διά τών άποδοχών 

[ ίτοΰ έπομένου βαθμού.
Τό αίτημα τού Συλλόγου 

περί άναγνωρίσεως προϋπηρε
σίας είς έτέρους ’Οργανισμούς, 
αναμένει τήν πλήρη ίκανοποίη- 
σίν του.

ΜΕΤΑ mH ΪΙΙΟΓΡΙΦΙ III ΓΕΝ. ΙΥΑΑΟΤΙΚΙΙJYMBAZEDI

ΑΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ 
ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Τήν 22αν Αΰγούστου 1958, 
μετά τρομερόν δυστοκίαν, ύπε- 
γράφη μεταξύ τών έκπροσώπων 
τών ’Εργοδοτών, τής Γ.Σ.Ε.Ε. 
καί τής Κυβερνήσεως ή νέα ’Ε
θνική Συλλογική Σύμβασις πε
ρί αύξήσεως τών κατωτάτων 
ορίων μισθών καί ή μερομι σθί- 
ων.

Αί οΰτω παρεχόμενοι αώξή- 
σεις διά μεν τά ήμερομίσθια 
είναι δραχ. 2,70 διά τούς μα- 
όητευομένους, 3,50 διά τάς γυ
ναίκας καί 4,50 διά τούς άν- 
δρας. Διά δέ τούς μισθούς άπό 
90 έως 1 10 δραχ. μηνιαίως. 
Οΰτω τά κατώτατα ημερομίσθια 
άνέρχσνται μετά ταΰτα είή 

δρχ. 17,60—18,70 τών μαθη- 
τευομένων, είς δρχ. 36,50 τών 
γυναικών καί δρχ. 47,50 τφν 
άνδρών, τών δέ μισθών άπό δρχ. 
952—1191.

Τό ποσοστόν τής αύξήσεως 
κυμαίνεται περί τό 10%.

Παραλήλως διά τής συλλογι
κής συμβάσεως δημιουργεΐται 
καί ό «διανεμητικός», ώς έκλή- 
θη, λογαριασμός οικογενειακών 
έπιδομάτων, έξυπηρετούμενος 
παρά τής Τραπέζης Ελλάδος, 
μέσφ τού οποίου θά χορηγήται 
είς τούς έργαζομένους τών δια
φόρων κλάδων, οικογενειακόν 
επίδομα, έφ’ δσον φυσικά δέν 
έλάμβανον τοιούτον, μέχρι τοΟ- 
δε,βάσει ετέρων διατάξεων.

Οί πόροι τού λογ)σμοΰ τού
του συνίστανται έξ 1%, έργο- 
δοτικής εισφοράς καί 1% εισ
φοράς τών έργαζομένων, αυξα
νόμενων προς τούτο τών άποδο
χών κατά 1% έπί πλέον. Τής 
εισφοράς αυτής έξαιρούνται οί 
μισθωτοί τών κλάδων είς τούς 
όποιους καταβάλλονται οικογε
νειακά έπιδόματα.

*
Αί έν λόγφ αυξήσεις αποτε

λούν σταγόνα ένώπιον τών σο- 
βαρωτάτων άναγκών τών έρ- 
γατοϋπαλληλ ι κών οικογενειών, 
τάς όποιας ώς άποδίεικν^ουν 

στοιχεία δημοσιευθέντα τόν πα
ρελθόντα Ιούνιον ύπό τής Γ.Σ. 
Ε.Ε. μόνον αύξησις 30% δύνα- 

:ι κατά ίκοονοποιητικόν μέρος 
νά κολύψη. Τήν άποψιν ταύτην 
ένισχύει τό γεγονός δτι ή τε
τραμελής οικογένεια τού έργά- 
ου, τοΰ λαμβάνοντος μέσον ή- 

μερομίσθιον, ήτοι μηνιαίας ά
ποδοχάς δραχ. 1.190, παρου
σιάζει έλλειμμα περί τάς 1.500 
δραχ.; μηνιαίως (πάντοτε κα
τά τά δεδομένα τής Γ.Σ.Ε.Ε.). 
Συνεπώς αί δοθεΐσαι αυξήσεις 
συμπληροΰσαι (διά τό άνδρικόν 
ήμερομίσθιον) μηνιαίας άπο
δοχάς δρχ. 1.000 περίπου καί 
έφ’ δσον ό έργάτης έργάζεται 
25 ή μέρας μηνιαίως, φέρουν 
τόν λαμβάνοντα τό κατώτατον 
ήμερομίσθιον είς τό έλλειμμα 
τών δρχ. 1665. μηνιαίως, ένφ 
τά λοιπά παραμένουν καθηλω
μένα καί μόνον οί πλαστοί τι
μάριθμοι καί τά διατάγμοττα 
περί μειώσεως τού άριθμοΰ τών 
άπορων συμπληρώνουν τήν 

3σιν» τοΰ καθημερινού τραγι
κού προβλήματος τής έργατικής 
οικογένειας. Τό αυτό συμβαίνει 
καί μέ τά κατώτατα δρια τών 
μισθών δπου τό έλλειμμα τής 
οικογένειας καί μέ τάς «αυξή
σεις» παραμένει (κατά τά συν
τηρητικά στοιχεία τής Γ.Σ.Ε.Ε. 
πάντα) είς τό ύψος τών 1.480 
δρχ. μηνιαίως.

"Οσον άφορά τό σύστημα 
παροχής οικογενειακών έπιδο
μάτων, έγκαταλείπεται, έπί ζη- 
μίφε τής έργατοϋπαλληίλικής

τάξεως, ή άρχή δπως τά οικο
γενειακά έπιδόματα καταβάλ- 
λωνται ύπό τού έργοδότου βά
σει τής άρχής τού «κοινωνικού 
μισθού» καί είσάγεται τό «δια
νεμητικόν!» λψ/άμενΰνί σύστη
μα δπου ή σχετική κράτησις 
μετατοπίζεται έν δλφ ή εν μέ- 
ίρει επί τών άποδοχών τών έρ
γαζομένων διά καταλλήλου 
φαλκιδεύσεως αυτών (Ο.Ε.Κ. 
καί Ταμεΐον ’Ανεργίας).

Απορεί λοιπόν ό έργατοϋ-) 
παλληλικός κόσμος διά τήν τό
σην τυμπανοκρουσίαν καί τούς 
διθυράμβους μεθ’ ών άνηγγέλ- 
θησαν αί αυξήσεις. Δέν είναι δέ 
ίδιον αυτών τών στηλών νά έ- 
πεκτείνωνται καί είς βαρυτέ- 
ρους χαρακτηρισμούς, δσον εύ
στοχοι καί άν θά ήσαν ούτοι.

"Ας άφίσωμεν τήν Γ.Σ.Ε.Ε. 
πού έδωσεν άλλην μίαν φοράω 
δείγμα άνεμομυλισμοΰ, λησμο- 
νήσασα τά υπομνήματα καί τά 
στοιχειά καί έπιδοθεΐσα είς χει
ροκροτήματα καί έκδηλώσεις' 
ίκανοποιήσεως.

Διά τάς λοιπός διαβαθμίσεις 
μισθών καί ημερομισθίων, είς 
τάς οποίας υπάγεται τό πλήθος 
τών λοιπών ιδιωτικών ύπαλλή- 
(Ή Συνέχεια: ε,ίς τήν 4ην σελίδα)*---------- :----------------------------
ΑΝΤΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
Λίγες ώρες ανάμεσα στά 

παιδιά μας δίνει ένα όυνατό αί
σθημα ίκανοποιήσεως σέ κείνον 
πού καταβάλλει προσπάθειες 
γιά τήν δσο τό δυνατό μεγαλύ
τερη συμμετοχής τών συναδέλ-ι 
φων του καί τών οικογενειών 
τους στά δικαιώματα πού ό 
σύγχρονος πολιτισμός δημιουρ
γεί.

Βέβαια ή έξοχή είναι ένα μέ
σον τονώσεως τής υγείας τού 
παιδιού καί σαν δικαίωμα είναι 
άπό τά παλαιότερα, τά οποία 
οΐ "Ελληνες, εργαζόμενοι αγω
νίστηκαν jyia ν’ (αποκτήσουν.

Είναι δμως στον τόπον μας 
ή κοινωνική πρόνοια τόσο χα
μηλή, ώαττε άκόμη σήμερα δπου 
σ’ δλες σχεδόν τις Ευρωπαϊκές 
καί πολλές ’Ασιατικές καί ’Α
φρικανικές άκόμη χώρες κόίθε 
τι, που θά πείρα(ζε τό παιδί θά 
έθεωρεΐτΟς «βεβήλωση ιερού χώ
ρου», εμείς πρέπει νά άγωνιζό- 
μαστε γιά νά κρατήσωμε μέ τά 
δόντια έστω καί αυτές τις βα
σικές κατακτήσεις. 

τ ’Άς εΐναι δμως. Τό θέμα μας 
εΐναι^ κάτι πιο έξω άπό άγωνι- 
στικές σκέψεις.

Αισθάνεται ικανοποίηση εκεί
νος, πού πιστεύει στην προσ
πάθεια γιά τήν ηθική διαπαιδα
γώγηση ^ της Νεολαίας μας έ
στω καί μέσα στους τόσους 
σημερινούς κινδύνους, πού χί
λιες δυο ξένες πηγές διαφθοράς 
έχουν μεταφυτέψει στον τόπο 
μας.

Καί βλέπει αυτή τήν ηθική 
διαπαιδαγώγηση νά γίνεται μέ
σα στην οίκογένειά του τήν 
συναδελφική, μέ μια δουλειά 
μψτετημένη καί επίπονη φυσι
κά, άλλά καρποφόρο, έστω κι’ 
άν άφορά δυο μήνες μόνο τού 
καλοκαιριού.

Καί τό μικρότερο βλαστάρι 
τού συναδέλφου μόλις άνοιξη 
τά^ μάτια του στη κοινωνική 
ζωή, μπαίνοντας στη κατασκή
νωση ζεΐ τό πνεύμα τής συνα
δέλφωσης, τής άλληλεγγύης, 
τής άλληλεξαρτήσεως τών άτό- 
μων μέσα στη κοινωνία καί ή 
άνοδός του μαζί μέ τήν γενική 
άνοδο τού συνόλου τοΰ γίνεται 
συνείδηση.

Μαθαίνει νά χτυπά τήν άπο- 
μόνωση, αυτό τόν τρομερό εχ
θρό γιά τή ψυχική υγεία καί γιά 
τή διαμόρφωση τοΰ χαρακτήρα 
τού ατόμου.

Καί τό παιδί πάει καί τόν 
άλλο χοόνο καί τόν άλλοι... 
γίνεται στέλεχος, οδηγεί τά μι
κρότερα παιδιά καί έτσι ή συν
αδελφική μας οικογένεια τρο
φοδοτείται άπό νέο, ολοένα πιο 
υγιεινό αΐμα πού διοχετευόμενο
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Προσεκτικοί καί ευλαβείς για 
την παράδσσί τον, είμαστε κα
θισμένοι στις καρέκλες καί πε
ρί μένομε. "Εχει τήν δψι πίνα-? 
κοθήκης σπανίων έργων. Κυτ-, 
τάζομε τις κρεμασμένες στον 
τοίχο του ελαιογραφίες των 
Διοικητών άπό το 1841 -1952. 
"Αλλοι από αυτούς έκαναν την 
Τράπεζα νά μεγαλουργήση καί 
άλλοι ήρθαν για τις μωροφι
λοδοξίες τους καί τον χρήμα- 
τισμό. Ή σκέψι μας γυρίζει 
στα πρώτα χρόνια τού έλλη- 
νικοΰ βασιλείου καί φθάνει έως 
σήμερα. Κάνομε μια νοερή δο
ν ασκόπησι για την κατάστασι 
τής οικονομίας τής Χώρας καί 
τής αγοραστικής ίκανότητος 
τοΰ νομίσματος της κατά τάς 
χρονικά στάδια τών 11 8 έτών.

Χρηματική κυκλοφορία, με
ταλλικό νόμισμα, χρυσός; 
χρυσός καί χαρτί, μόνον χαρτί.

’Από τό 1841 έως τό 1958 
έπί 118 χρόνια εδώ μέσα γί
νεται συνεχώς άλλοτε ή πάλη 
καί άλλοτε ή συνεργασία με
ταξύ κεφαλαίου καί παραγω
γής. "Αλλοτε γιά μεγάλα δά
νεια εξησφαλισμιένα κι’ άλλο
τε γιά τούς «κανονιέρηδες» τών 
επισφαλών απαιτήσεων, «τών 
παγωμένων πιστώσεων» τής α
πλής ή τής δολίας χρεωκοπίας 
των. ’Εδώ μέσα γίνεται έπι- 
σήμως ή πάλη μεταξύ κεφα
λαίου καί εργασίας, άλλοτε 
γιά προαγωγές, άλλοτε γι’ 
αΰξήσειίς μισθοδοσίας, άλλοτε 
γιά τά ’Ασφαλιστικά Ταμεία. 
Έδώ μέσα γίνεται ή πάλη με
ταξύ τών μετόχων καί τής Δι- 
οικήσεως, άλλοτε δι άτήν μή 
καταβολή, άλλοτε διά τήν κα
ταβολή καί άλλοτε διά τήν αΰ- 
ξησι τοΰ μερίσματος τών μετο
χών. Έδώ μέσα γίνεται ή ο
ξεία πάλη μεταξύ τών επιτα
κτικών βλέψεων τοΰ Κράτους τό 
όποιον συναντά τήν αντιμαχία 
τής Τραπέζης, διά τήν προστα
σία της, τήν οίκονρμική της ά
νοδο καί τήν διατήρησι τής 
Π ίστεώς της.

Σ' αυτό τό σημείο ένθυμού- 
μείθα τον καθηγητήν τής Πολι
τικής Οικονομίας τοΰ Πανεπι
στημίου ’Αθηνών Ίωάννην Ευ
ταξίαν, ό όποΐοςι ήτο Διοικητής 
τής Έθν. Τραπέζης τό 1914. 
Τον ξεσήκωσε ό τότε Πρωθυ
πουργός Ελευθέριος Βενιζέλος 
νά τοΰ δώση δανεικά στη χρέ- 
ωσι τοΰ λ)σμοΰ «κυμαινόμεναι 
πιστώσεις Δημοσίου» δραχμές 
χρυσές 400.000.000 διά Ελ
ληνικές πολεμικές δαπάνες τοΰ 
α' παγκοσμίου πολέμου (1914 
—1918) πού είχε ήδη έκραγή. 
Ό Διοικητής Ιωάννης Ευταξί
ας ήρνήθη, διότι δέν τής έπε- 
ρίσσευον τής Τραπέζης τόσα 
διαθέσιμα κεφάλαια. Ό τότε 
Πρωθυπουργός θύμωσε καί ψή
φισε νόμο όπως ό Διοικητής 
τής ’Εθνικής Τροπέζης διορί
ζεται άπό τό Υπουργείο τών 
Οικονομικών, τυπικής δε νά 
έκλέγεται άπό τούς μετόχους 
τής Τροπέζης.

Διά νά δικαιολογήσ ηδέ καί 
νά στερεώση καλλίτερα τον νό
μο αυτόν είπε: «Νομικά πρό
σωπα Δημοσίου Δικαίου, Δη
μόσιοι ’Οργανισμοί καί ’Ορ
γανισμοί Κοινής Ώφελείας πά- 
σης ψύσεως ώς καί άσφαλιστι

στην κοινωνία και ερχόμενό σέ 
έπαφή μέ μιά παρόμοια ηθική 
παραγωγή άλλων οργανώσεων, 
όχι μόνον θ’ άποτελέση τό δίχτυ 
Φραγμού στή δολιοφθορά κατά 
τής εθνικής μας ζωής, αλλά θά 
είναι καί ή δύναμη εκείνη, πού 
έχοντας συνειδητοποιήσει άπό 
τή πραγματικότητα πού έζησε, 
τις ηθικές άρχές πού τή δημι
ούργησαν,θά τις έπιβάλη καί σε 
ευρύτερα κοινωνικά πλαίσια, α
κόμα καί σέ πολλούς «μεγά
λους» πού κόπτονται δήθεν γι’ 
αυτές άλλα ποτέ δέν τις πίστε
ψαν.

Αυτές τις σκέψεις έκανα ά- 
κούοντας τό χαρούμενο χαιρε
τισμό, τις «κραυγές», τά τρα
γούδια τών παιδιών καί βλέ
ποντας τη χαρά καί τήν αυτο
πεποίθηση στά μάτια τους.

Δέν τούς τά είπα τότε. "Ι
σως άπό τή συγκίνηση. . . Τούς 
τά λέω τώρα άπό αυτή τή στή
λη καί τά ευχαριστώ.

«Ν»

κά έν γένει Ταμεία, τυγχάνσν- 
τες μέτοχοι έκπροσωποΰνται 
αυτοδικαίως ύπό τοΰ ’Υπουρ
γού τών Οικονομικών». Ταμάμ. 
δουλειά. Άλλουνοΰ είναι τό 
χωράφι, άλλος παρουσιάζεται 
γιά άφεντικό. Έδώ στο ιστορι
κό αυτό σαλόνι λέγονται πολ
λά, άλλά λίγα έχουν τήν αξί
αν του. Έδώ άκοΰμε πολλά άπό 
τά όποια λίγα πρέπει νά προ- 
σέξωμε.

Έδώ οί μεγάλοι μέτοχοι πού 
έχουν ειδικότητα καί δύνανται 
νά είναι ουσιαστικοί όμιληταί, 
μένουν στοχαστικοί καί αμίλη
τοι. Τό Γενικό Συμβούλιο κάνει 
έκάστοτε τάς εργασίας του 
σύμφωνα μέ τό καταστατικό τής 
Τραπέζης, μέ τό νόμο 2190 καί 
μέ τούς άλλους συναφείς νό
μους. Στις δύσκολες στιγμές 
του ζητεί τήν ενίσχυσι τών 
Συνελεύσεων. Ό Διοικητής κ. 
Β. Κυριακόπουλος ό όποιος 
έξυγίανε κατά τό 1956 καί 
1957 τήν οικονομική κατάστα- 
σι τής Τραπέζης καί εξύψωσε 
τό κύρος καί τήν πίστιν αυτής, 
παρητηθη τον Μάϊον 1958. Τήν 
υπέροχη προσπάθειά του, τό 
πολύ ήθος του καί τό λαμπρό 
έργο του, περιέγραψαν αί εφη
μερίδες «Βήμα» καί «Καθημε
ρινή» τήν 14)6)58.

Οί μέτοχοι δέν αξιώθηκαν 
νά κάμουν μίαν εύφημον μνείαν 
νιά τό κατόρθωμά του. Έκλή- 
8 η σαν εκτάκτως τήν 12)6)58 
διά τήν εκλογήν νέου Διοικη- 
τοΰ συμφώνως προς τό άρθρον 
33 τοΰ καταστατικού.

Ό κ. ’Υποδιοικητής 6 όποι
ος 30 έτη υπηρετεί πιστώς τήν 
Τράπεζα ώς ανώτερος υπάλ
ληλος, ώς οικονομικός Σύμβου
λος καί ώς δίς εκλεγείς εις τό 
αξίωμα τό όποιον σήμερον κα
τέχει, άνακηρύσσεται Πρόε
δρος τής Συνελεύσεως.

Σοβαρός, αξιοπρεπής καί 
μέ πολλήν ετοιμότητα πνεύμα
τος, κατευθύνει τάς εργασίας 
της Συνελεύσεως μέ τακτ καί 
τυπικότητα. Τόν ένθυμούμεθα 
καί άπό τήν έκτακτη Συνέλευ- 
σι τής 23)12)1955. Ή δημο
κρατ ικότης του εις τήν σειράν 
τών ομιλητών είναι αξιοσημεί
ωτη. ‘Από αβρότητα φθάνει α
κόμη νά δέχεται τούς όμιλητός 
πού πλησιάζουν νά βγουν έξω 
ά-πό τό θέίμα τής ήμερησίας 
διατάξεως. Τό θέμα είναι ένα 
καί μόνον, ή εκλογή Διοικητοΰ. 
λΛέ τήν συνοπτική καί νόμιμη 
διαδικασία, εκλέγεται παμψη- 
φεί ό κ. Δημ. Χέλμης, ’Έχει 
πείρα πολλή ατά οικονομικά, 
καί νομικά. Εΐναι πολύ γνω
στός στην ’Αθηναϊκή κοινωνία. 
Στήν τελευταία πενταετία έ- 
χρημάτισε ‘Υπουργός τών Οι
κονομικών καί Συντονισμού. 
Είναι Ήπειιρώτης. Αυτό απο
τελεί έγγύησίν διά τήν Τρά
πεζαν. Οί Ήπειρώται, μέ τήν 
ικανότητά τους, προσέφερον 
πολλά στον αγώνα 1821-1828.

Προσέφερον πολλά καί στή 
σύγχρονη Ελλάδα. Προσέφερον 
τόσα, όσα δέν προσέφερον οί 
πληθυσμοί άπό κανένα άλλοι 
μέρος τής ’Ελλάδος. Τό Πολυ- 
τεχνεϊον, τό Ζάππειον, ή Σι- 
ναία ’Ακαδημία, τό Στάδιον, 
τό πολεμικόν «Άβέρωφ», ή 
Γεωπονική Σχολή Λαρίσης, ή 
Ζωσιμαία Σχολή κα ίτόσα άλ
λα, εΐναι δωρεαί καί άγαθοειρ- 
γίαι Ήπειρωτών.

ΚΓ αυτός ό ιδρυτής τής Ε
θνικής Τραπέζης Γεώργιος 
Σταύρος ήτο Ήπειρώτης. Ό 
νέος Διοικητής κ. Δημ. Χέλμης 
εΐναι πράος, ψύχραιμος, ολύμ
πιος ,συγκεντρωμένος, συνε
τός καί πολύ διαχυτικός. Ή 
Συνέλευσις τών μετόχων καί 
οί ύπόιλληλοι τής ’(Εθνικής 
Τραπέζης δέν πρόκειται εις τό 
έργον του νά τόν κουράσουν 
πολύ. Μέ 5—6 νομοθετήματα 
πού θά ρυθμίζουν ευνοϊκά τά 
έκκίρεμή ζητήματα τής Τραπε- 
ζης, δλα θά πάνε καλά. Ή οι
κονομική θέσις τής Τραπέζης 
είναι πολύ καλή. Τό κύρος καί 
ή πίστις της εΐναι ανυψωμένα. 
Τό κείμενο τής άπό 13)6)58 
εγκυκλίου τοΰ κ. Διίοικητοΰ

Η ΣΤΗΛΗ ΓΗΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ
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Η ΤΡΙΕΤΙΑ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΟΥ
Είναι πολυάριθμοι αί περι

πτώσεις κατά τάς όποιας τό 
θήλυ προσωπικόν τής ΕΤΕ 
τυγχάνει άνίσου μεταχειρίσεως 
άνευ άποχρώντος λόγου. Σύνη- 
6ες άποτέλιεσμα ταύτης εΐνα| 
ή καθυστέρησις έναντι τοΰ άρ- 
ρενος προσωπικού εις τήν βαθ
μολογικήν έξέλιξιν. Μέ τόν τρό
πον όμως αυτόν παραγνωρίζον
ται όχι μόνον αί πλέον βασικαί 
άρχαί τής ανθρώπινης δικαιοσύ
νης, άλλά καί τά στοιχειώδη άξι 
ώματα τής λογικής. Πράγματι, 
Ποιος δύναται νά εύρη τήν ε
λάχιστη ν δικαιολογίαν εις τήν 
διαφορικήν αμοιβήν εργασίας 
τής αυτής ποιότητας καί ποσό
τητας ;

"Ομως εις τό "Ιδρυμά μας, 
τό όποιον, λόγψ τής ψύσεως 
καί τής αποστολής του, έπρεπε 
νά εΐναι πρωτοπόρον εις την 
λήψιν τών μέτρων, πού σχετί
ζονται μέ τήν δικαίαν και άμε- 
ρόληπτον άμοιβήν τοΰ μόχθου 
τών έν αΰτψ εργαζομένων, θεω
ρείται φυσικώτατον ή γυναίκα 
νά εύρίσκεται εις μειονεκτικήν 
θέσιν άν καί προσφέρη τά ίδια, 
πολλάκις δέ καί περισσότερα.

Μία άπό τάς πλέον εξοργι
στικός αδικίας εΐναι ή τριετής 
παραμονή είς τόν βαθμόν τής 
δοκίμου. Έπεβλήθη τελείως αΰ- 
θαιρέτως κο|ί εξακολουθεί νά 
ύφίσταται διά μόνον τάς έκ τής

’Εθνικής προερχομένας συνα
δέλφους.

Είς την Διεύθυνσιν Προσωπι
κού καί τάς Υπηρεσίας της 
πλεΐστοι δσοι συνάδελφοι ανώ
τερων βαθμών γνωρίζουν τήν 
κατάστασιν ταύτην, όμως ου
δόλως έθεώρησαν σκόπιμον νά 
κάμουν τό παραμικρόν διά νά 
άρθή αύτή ή εξόφθαλμος αδι
κία.

Θέλομεν νά έλπίζωμεν δτι ή 
τελευταία αλλαγή προσώπων, 
είς τάς καίριας θέσεις τής έν 
λόγψ Διευθύνσεως, θά έχη ώς 
αποτέλεσμα καί την έπικράτη- 
σιν διαφορετικών αντιλήψεων 
ώς προς τήν μεταχείρισιν τοΰ έκ 
τής ’Εθνικής προερχόμενου θή- 
λεος προσωπικού. Προς τούτοις 
ή Δ. Ε. τοΰ Σ υλλόγου πρέπει νά 
έπιδιώξη τήν έπίλυσιν τον δι
καίου τούτου αιτήματος παντϊ 
σθένει.

Άλλά φυσικά καί ημείς αί 
ένδιαφερόμεναι, δέν πρέπει νά 
μένω μεν μέ «σταυρωμένα χέ
ρια» άναμένουσαι τά πάντα ά
πό τούς άλλους. Πρέπει νά κι- 
νηθώμεν δραοπηρίως προς δλας 
τάς κατευθύνσεις, μέ έπιμονήν 
καί άποψ ασ ι στ ι κότητα.

Διότι, δυστυχώς, όπως ή πεί
ρα απέδειξε, δέν άρκεΐ κανείς 
νά έχη τό δίκαιον μέ τό μέρος 
του. Πρέπει νά είναι εις θέσιν 
'νά έπιβάίληΙ την άναγνώριάίν 
του. Ε.

ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΕΤΕ

Θέσις Α'
» Β' 

Τουριστική

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ
Συνεχίζονται μέ μεγάλην έπι- 

τυχίαν οί απογευματινοί περί
πατοι είς τ’ ακρογιάλια τής 
Αττικής.

Ή "Ενωσις Φιλάθλων έπ 
ευκαιρία τών Βαλκανικών Άγω- I Προκαταβολή 
νων ώργάνωσεν οκταήμερον j » 
εκδρομήν ρίς Σόφταν μέσω Τουριστική 
Θεσσαλονίκης, ή οποία δμως 
τελικώς έματαιώθη διά λόγους 
ξένους προς τήν "Ενωσιν.
ΤΜΗΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

ραιώς τήν 8η ν καί 21ην Σεπ
τεμβρίου έ. έ.

Έξοδα συμμετοχής

Περατωθέντων τών γενικών 
έπισκευών τού Γ υμναστηρίου 
ήρχισεν άπό 2 Σεπτεμβρίου ή 
λειτουργία αυτού.

Οί άσκούμενσίι δέον,, δπως 
έψοδιασθοΰν, τό ταχύτερον, διά 
δελτίου ταυτότητας τής Ένώ- 
σεως.

ΕΞΩΤΕΡIΚΟΥ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ

Ή όργανωθεΐσα διά τήν 1 6ηV 
Αύγουστου κρουαζιέρα είς Νε- 
άπολιν-Γένοβαν καί Μασσαλί
αν έπέτυχεν πλήρως.

Κατόπιν τούτου, προσεχώς 
θά πραγματοποιηθούν καί έτε
ροι δύο μέ αναχωρήσεις έκ Πει-

εμψυχωνει τους οικονομικούς 
λειτουργούς τής Τραπέζης, τούς 
ύπολλήλους της. Τούς κάμει νά 
εΐναι πειθαρχηΐμένοι στον εαυ
τό τους. Τούς κάμει νά είναι 
φιλόπονοι καί άφοσιωμένοι στά 
καθήκοντα τους. ’Άν ψάξωμε 
τό παρελθόν τους, βλέπουμε 
δτι δέν απέδειξαν ποτέ τό αν
τίθετο, άς ήταν πολλές φορές 
ταλαιπωρημένοι καί κατατρε·^ 
γμένοι. Οί υπάλληλοι έδώ δια
φέρουν πολύ ώς άνθρωποι. Εί
ναι θετικοί εργατικοί καί εύ- 
γενέ'ΐς. Τάς άρετάς τους, αύτάς 
τάς αντλούν άπό τή μακρά πα- 
ράδοσι τοΰ ’Ιδρύματος. Αί ά- 
ρεται τους αύταί δίδουν τό 
θάρρος είς τον κ. Διοικητήν 
ΐνα ανεμπόδιστα προχωρήση 
είς τό αποδοτικόν έργον του.

Έφ’ οσον δέ ό κ. Διοικητής 
υπέγραψε πρώτος τήν έγκύκλι- 
ον περί αλλαγής τοΰ τίτλου 
τής Τραπέζης, διά τήν οποίαν 
αλλαγήν ήγωνίσθησαν σκληρά 
άπό τό 1953-58, οί μέτοχοι 
καί οί υπάλληλοί της, διά νά 
περισώσουν τήν παλαιόν αί
γλη ν καί τήν φήμην της ευρί- 
σκομεν τό χέρι του πολύ γού- 
ίρικο. Διαιισθανόμεθα καί κρί
νομεν δτι τό ξεκίνημά του γίνε
ται ύπό άρ ιστούς οιωνούς.

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΝΟΥΣ IΑΣ

5.610 
3,960 
2.130 

Α' θέσις 1.610 
Β' θέσις 960 

330
Τό υπόλοιπον εΐναι καταβλη- 

τέον είς είκοσι δεκαπενθημέ
ρους δόσεις.
----------------- <$>♦<$>----- ------------

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΝΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΝ: Ανώ
νυμοι έπιστολαί δέν λαμβάνον- 
ται ύπ’ δφιν. Δεικνύουν, σύν τοΐς 
άλλοις, έλλειψιν θάρρους τής 
γνώμης.

*
Κον Κ. Χριστοδούλου

’Ενταύθα
Ή έπιστολή σας ώς άπευθυ- 

νομένη προς έτέροο/ συνδικαλι
στικήν έψημερίδα δέν δύνοσαι 
νά δημοσιευθή ύφ’ ημών, έφ’ δ
σον δέν έξεδόθη ακόμα τό φύλ 
λον τής συναδέλφου ένθα έχει, 
σειρά δημοσνεύσεως ή έν λόγψ 
έπι στολή.
Κον Γεώργ. Οίκονομόπουλόν

’Ενταύθα

Ή έπιστολή σας άφορώσα 
θέμα κριτικής τού Συλλόγου 
σας δέν δύναται νά δημοσιευθή 
άπό τών στηλών μας.

Είναι άξια παντός έπαίνου 
Π έκ μέρους τής Τραπέζης μας 
εκδοσις συντόμου τουριστικού 
οδηγού τής Ελλάδος, προορι- 
ζομένου κυρίως διά τους ξένους 
τουρίστας, οϊτιν^ς κάτά τήν 
έδώ παραμονήν των συναλλάσ
σονται μετά τής Τραπέζης μας. 
Ό οδηγός ούτος έχει κυκλοφο
ρήσει είς τέσσαρας γλώσσας 
κεχωρισμένως: Ελληνικήν, Γαλ
λικήν, ’Αγγλικήν καί Γερμανι
κήν, περιέχει δέ συντόμους καί 
εις φιλικόν τόνον διατυπωμένος 
οδηγίας περί τών κυριωτέρων 
τουριστικών τοποθεσιών τής 
Ελλάδος, διατεταγμένων συί- 

στηματικώς κατά γεωγραφικός 
περιοχάς, είς τό τέλος δέ έχουν 
προσαρτησθή χάρται τών ’Α
θηνών, τής ’Ελλάδος καί τής 
Κύπρου, μέ ένδείξεις τών κυρίων 
τουριστικών τμημάτων αυτών, 
ώς καί χιλιομετρικός πίναξ απο
στάσεων τών κυριωτέρων ‘Ελ
ληνικών πόλεων.

Πρόκειται περί έκδόσεως λί
αν πρωτοτύπου είς τό εΐδος της, 
έπιμελημένης τόσον άπό άπό- 
ψεως περιεχομένου δσον καί ά
πδ άπόψεως έκτυπώσεως καϋ 
εξωτερικής έμφανίσεως. Θά ώ- 
λοκληροΰτο δέ ή ^έκδοτική»— 
αν επιτρέπεται ή έκφρασις-αΰ- 
τή έπιτυχία τής ’Εθνικής Τρα- 
πέζης αν - κατά τήν γνώμην 
μας - α) ό οδηγός ούτος άπε- 
στέλλετο καί προς άπάσας (ή 
τάς κυριωτέρας) έκ τών συνα
δέλφων Τραπεζών τού έξωτερι- 
κού, ίδίςκ τάς έν Γερμανίρ, Γαλ- 
λία, Δανίςι, Σουηδίςτ, Αυστρία 
καί "Ελβετία, καί β) έάν είς τό 
τέλος τοΰόδηγοΰ αυτού προσετί1- 
θετο πίναξ περιέχων τά κατά 
πόλεις έν Έλλάδι αξιοπρεπέ
στερα (διά τούς ξένους) ξενο
δοχεία - μετ’ αναγραφής (διά 
συμβόλων) τής τάξεως, διευθύν- 
σεως, αριθμού τηλεφώνου έκά- 
στου, ώς καί λοιπών λεπτομε
ρειών άψορώντων έκαστον ξενο- 
δοχεΐον, έν συντομία - κατά τό

πρότυπόν τών τουριστικών κα
ταλόγων τοΰ εξωτερικού. Ό πί
ναξ ουτος θά προσέφερε μεγί
στη ν έξυπηρέτησιν είς τούς ξέ
νους, πολλοί τών οποίων, ακρι
βώς λόγψ έλλείψεως ορθολογι
κής όργανώσεως τού έσωτερικοΰ 
Τουρισμού τής Χώρας, ΰφίσταν- 
ται απώλειαν πολυτίμου δι* αϋ- 
τούς χρόνου καί ταλαιπωρούν
ται δΓ έξεύρεσιν ξενοδοχείου ή 
δυσανασχετούν λόγψ άκαταλλη- 
λότητος σύτοΰ.

’Έχω ύπ’ δψιν μου πολλά δε
δομένα καί περιπτώσεις σχετι- 
κώς μέ τήν «καταλληλότητα 
τών ξενοδοχείων, είς ά άποστελ- 
λονται ξένοι έπισκέπται καί τά 
όποια έκθέτουν άνεπανορθώτως 
τόν τουρισμόν ή τουλάχιστον 
τήν αξιοπρέπειαν τής Χώρας 
μας! "Αλλως τε σχετικώς μέ τό 
ζήτημα αυτό κατ’ έπανάληψιν 
έχιει άσχοληθή ό ημερήσιος ’Α
θηναϊκός Τύπος.

Ή Τ|ράπεζα, βεβαίως, δέν 
πρόκειται νά κάμη ξενοδοχεια
κήν διαψήμισιν, άλλά φιλικήν 
έξυπηρέτησιν τών μεθ’ ών συν
αλλάσσεται ξένων, οΐτινες θά 
τής είναι εΰγνώμονές διά τάς 
πολυτίμους οδηγίας, άτινας φι- 
λοφρόνως τοΐς παρέσχεν. ’Ο δέ 
εκ τής ίκανοποιήσεως ένθουσια- 
σμός τού ξένου έπισκέπτου θά 
έλκη τούτον προς παράτασιν 
τής παραμονής του έν Έλλάδι 
— μέ αποτέλεσμα τήν εισροήν 
περισσοτέρου συναλλάγματος - 
καί δέν θ’ άπωθή τούτον έντεΰ- 
θεν προς τήν ποτρώαν αυτού 
γην ή άπογοήτευσις. Ουτω, ό 
ξένος επισκέπτης δέν θά κα
ταντά νά παρονσιάζη ένίοτε τήν 
θλιβέραν εκείνην ψυχολογικήν 
εικόνα τού ταλαιπωρημένου τα
ξιδιώτου, τήν οποίαν τόσον πα
ραστατικά μάς δίδει ό "Ομηρος 
είς τήν ’Οδύσσειαν: Αΰτάρ Ό- 
δυσσεύς, ίέμενος καί καπνόν ά- 
ναθρώσκοντα νόησα ι ής γαίης, 
θανέειν ίμείρεται...

Ν. X. ΦΡΑΓΚΟΣ

ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΜΑΣΣΑΖ

Διά τήν άποθεροπείαν κατα
γμάτων, μυϊκών άτροφ ιών, αγ
κυλώσεων, σπονδυλοαρθρ ίτ ιδος, 
ίσχυαλγίας, ήμιπληγίας κ.λ.π.

Α. ΛΟΥΖΙΩΤΗΣ 
Φυσιοθεραπευτής, συμβεβλη
μένος μέ τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ. καί Τ.

Υ. Προσ. Τραπ. ’Αθηνών. 
Λεωφ. Κηφισσοΰ 75. Κολοκυν- 

θοΰ, Τ έρμα Τ ράμ 1 1. 
Τηλέψωνον 527.952.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: Δωμάτιον 
δΓ έργένην, είς Ν. Σμύρνην.

Άπευθυνθήτε «Τ ραπεζιτι-
κήν» διά κ. Β. Β.

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΠΙΚΙΟΣ
Δέχεται τά μέλη τών Ταμείων 
‘Υγείας της Εθνικής Τραιτέ- 
ζης τής Ελλάδος καί Αθη
νών 1 1 — 1 καί 5 — 7 μ.μ. 
Λυκαβηττού καί Άλεξ. Χού- 
τσου 24 — Τηλ. 613.513

ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΕΧΘΡΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

Δημοσιεύομεν τό κείμενον 
διαβιβασθείσης πιρός τήν διοί- 
κησιν τής Τραπέζης αίτήσεως 
τών οικογενειών τών έκτελε- 
σθεντων έπι Κατοχής συναδέλ
φων, μέ τήν ελπίδα δτι θά λη- 
φ8ή ύπ’ αυτής ή ένδεικνυομένή 
μέριμνα:

ΑΪΤΗΣ ΙΣ 
Οικογενειών Θυμάτων Κατοχήο 

Έν Άθήναις τή 2.8.58 
Προς τήν

Σ)τήν Διοίκησιν τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος

Ενταύθα
Σεβαστέ κ. Διοικητά,

Λαμβάνομεν τήν τιμήν νά ύ- 
ποβάλωμεν μετά τού προσήκον
τος σεβασμού τό κατωτέρω 
αίτημά ^μας koci νά παρακαλέ- 
σωμεν Ύμάς δπως έξετάσητε 
τούτο μετ’ εύμενείας καί δικαι
οσύνης.

Αποτελοΰμεν τήν κατηγορί
αν τών οικογενειών τών έπί κα- 
τοχής_ έκτέλεσθέντων τέως υ
παλλήλων τής Εθνικής Τραπέ- 
ζης τής Ελλάδος.

Άπό τής έπο-μένης τής συμ
φοράς ή Τράπεζα, τιμής ενεκεν, 
είς άναγνώρισιν τής θυσίας τών 
υπαλλήλων τη,ς, έχορήγει είς 
ήυάς βοήθημα, δπερ προστιθέ
μενον είς τήν σύνταξιν, συνε- 
πλήρωνεν άποδοχάε έν ένεργεί<χ 
τοΰ βαθμού, δν έφερον τά θύ- 
μοιτα κατά τήν ημέραν τοΰ θα
νάτου των.

/Από στόματος ’Αρμοδίων 
μάς έδηλώθη ή ίσοβιότης τοΰ 
βοηθήματος.

Απετέλει συνείδησιν διά 
τήν Τράπεζαν κα/ επομένως, έ- 
θιμον ή έπί τόσα έτη άνανέωσις 
καί καταβολή τοΰ βοηθήματος 
είς^ήμας. _

χ Άπό τής 1.7.1953 δμως, με
τά τήν συγχώνευσιν τής ’Εθνι
κής Τραπέζης καί άνάληψιυ 
τής Διοικήσεων ύπό τοΰ Κου 
Ήλιάσκου, έγένετο γενναία ά- 
Φαίμαξις τού χορηγουμένου βο
ηθήματος, διότι δέν έδεσμεύετο 
ούτος άπό νόμους καί συμβά
σεις, δμως ό άγραφος Νόμος 
τής ηθικής καί τού δικαίου εί
ναι ύπέρ πάντα άλλον.

Έπί Διοικησεως Κυρίου Κυ
ρ ιακοπούλου άποκατεστάθησαν 
μόνον αί οίκογένειαι τού ’Αλβα
νικού Πολέμου.,

Ή τοιαύτη δμως διάκρισις 
έθιξεν. δλως ιδιαιτέρως τήν ό- 
λιγάριθμον κατηγορίαν μας:

α. Διότι ή κατηγορία μας εΐ- 
(Ή Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)

ΜΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΙΣ

Είς σχόλιον τοΰ προηγουμέ
νου φύλλου μας, σχετικά μέ τόν 
φωτισμόν τοΰ Κατ)τος Μητρο- 
πόλεως, έγράψομεν περί πλή
ρους άκαταλληλότητός του. Δι- 
ευκρινίζομεν, δτι δέν έπρόκειτο 
περί τού υποδειγματικού πρά
γματι τεχνητού φωτισμού, άλλά 
περί τοΰ φυσικού το ι ούτου, ό 
όποιος, ένώ ήτο αδύνατον νά εΐ
ναι πλήρης, έλλείπει παντελώς. 
ιη-— — —π]
“ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ·

=6> ------ -Ξ0=
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ —«—■

’Ιωάννης Στ. Κουζώφ, Ύπ)- 
toc Θεσ)νίκης, Ντέπη Άλεξ. 
Σεντεοη, Κεντρικού Κατ)τος, 
ήρραβωνίσθησαν την 3.8.58.

—'Σωτήριος Πατρίκιος, Κεν
τρικού Κατασ)τος, Μαργαρίτα 
Ρηγοπούλου, Διοικησεως, ήρρατ 
βωνίσθησαν.

—Ό κ. Δημήτριος Δούκας, 
Διοικησεως, καί ή δίς Δέσποινα 
Κ. Άγγελίδου, έδωσαν άμοι- 
βαίαν ύπόσχεσιν γάμου.

Τά ευτυχισμένα ζεύγη συγ- 
χαίοομεν, ευχόμενοι ταχεΐαν τήν 
στέψιν.

ΓΑΜΟ I
» -—*—

Αριστοτέλης Δούμουρας,Λο- 
Υΐστικοΰ Κέντρου, ’Ινώ Παπα- 
δη μητριού. Λογιστικού Κέν- 
τοου, ένυμφεύθησαν.

■—Στέφανος Μυτιληναΐος, Ύ- 
ποκ)τθς Θεμιστοκλέους, Μαρία 
Παπαστεργίου, Διοικησεως, έ
νυμφεύθησαν.

Νά ζήαουν ευτυχισμένοι.

ΠΈΝΘΗ
Συλλυπούμεθα θερμώς τήν 

συνάδελφον κ. Φούλαν Παοα- 
σκευάκη διά τόν άδόκητον θά
νατον τοΰ συζύγου της συνα
δέλφου Γ εωρνίου.

—Τόν συνάδελφον Έπιθεω- 
οητήν Σπύρον Σπυρόπουλον καί 
τήν θυγατέραν του συνάδελφον 
Κίαν Σ πυοοπούλου, συλλυ
πούμεθα διά τόν θάνατον της 
Αίκατεο. Σ πυοοπούλου, συζύ
γου καί μητρός, συμβάντα τήν 
20.8.58.

----------Φ----------
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΙΩΑΝ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ: «Εί- 
σελθε είς τήν χαράν τού Κυρί
ου σου». 'Η άντίθεσις μεταξύ 
άποτα_μ ι ε υσεως καί άποθησαυ- 
οισμοΰ, ύπό τό πρίσμα τής 
Χριστιανικής διδασκαλίας.
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ΑΡΘΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΑΙ ΣΧΟΛΑΙ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ^ΕΠΟΥΔΩΝ

κών συγκροτημάτων (ναυπηγείαΔικαίως, έν μέρει, προβάλλει 
ταρ ή ελλειψις προσωπικού ώς 
αιτία μή τηρήσεως τού ώραρί- 
ου καί της καθυστερήσεως ή 
Φαλκιδεύσεως των άδειων. Ή 
έλλειψις αυτή άντεμετωπίσθη, 
διά των τελευταίων προσλήψεων 
νέου προσωπικού.

Ώς^ φαίνεται δμως, πλεΐστα 
δσα επαρχιακά ύποκοτταστή- 
ματα ουδόλως ένισχύονται διά 
τού νέου αίματος λόγω αποτυ
χίας των εις τάς περιφερείας 
των διαγωνισθέντων υποψηφίων.

Τά γεγονότα έρχονται νά δι
καιώσουν παλαιοτέραν σύστα- 
σιν τού Συλλόγου, περί τοπίι 
κών διαγωνισμών. Διά νά μή ά- 
σχολούμεθα δμως με στεΤραν

θριαμβολογίοτν,προτείνομεν, εΐρ 
την άρμοδίαν Ύπηρεσίαν τής 
Τραπέζης, δπως καλέση τους 
κατά τόπους έπιλαχόντας διά 
την ένίσχυσιν τών αντιστοίχων 
ΰποκ)μάτων.

Παραλληλως; δσον άφορά το 
Κέντρον,^ άς γίνη μιά άναθεώ- 
ρησις τών τοποθετήσεων προ
σωπικού, διότι, ώς πληροφο
ρού μέθα, ύπηρεσίαι τινες Της 
Διοικήσεως καί τού Κεντρικού 
Κατ)τος, ένισχύθησαν άδικαιο- 
λογήτως, ενώ άλλαι ύπηρεσίαι 
τού Κεντρικού καί τών περΐφε-r 
ρειακών Ύπ)των, στενάζουν υ
πό την πίεσιν τής εργασίας, 
ουδόλως ένισχυόμεναι.

Ή έν γένει αλματώδης μετα
πολεμική πρόοδος εις ολα τά 
πεδία τής ανθρώπινης δράσεως 
δεν άφησεν άθικτον καί τον 
Τραπεζικόν κλάδον, ένα τών κυ- 
ριωτέρων κλάδων της εφηρμο- 
σμένης οικονομικής πολιτικής. 
Τά οικονομικά φαινόμενα τά ό" 
ποια ύπό την επήρειαν τών δι
δασκαλιών τής κλασσικής Σχο
λής τού 19ου αίώνος είχαν πε
ρί βληθή τον μανδύαν τών οικο
νομικών νόμων, ύπέστησαν κα
τά τά τελευταία έτη αξιολογι
κήν δταφοροποίησιν καί έμελε- 
τήθησαν υπό τό πρίσμα τής κοι- 
νωνικοτητοις και τής οικονομίας.

Ιδιαίτερον άντικείμενον με* 
λετης αττε-τελεο-αν tcc νόμισμα- 
τικα φαινόμενα καί ό έν γένει 
μηχανισμός τής πίστεως, ίδίςζ 
δε μετά τον τελευταΐον πόλεμον 
οπότε τό νόμισμα έκλήθη νά 
παίξη τον ρόλον τού άνοοθωτοΰ 
των καταστραφεισών οικονομι
ών, η δέ νομισματική πολιτική 
απετελεσε πολλάκις τό μέσον 
προς εξυπηρέτησιν σκοπών τα
χείας οικονομικής άναπτόξεως 
καί σταθερότητος.

Ο πολλαπλούς και πολύπλο
κος ρόλος τού χρήματος εις τάς 
συγχρόνους οικονομίας καί ή 
σπουδαιότης του διά την Ιδιω
τικήν έπιχειρηματικήν δράσιν, 
ίδίφ δέ ή τεραστίρ έξάπλωσις 
τής πίστεως εις δλους τούς το
μείς τής οικονομίας ήτο φυσι
κόν νά έπιδράση καί επί τών 
κυριωτέρων φορέων καί άργά- 
νων ταύτης τών Τραπεζών.

Αί Τράπεζαι Ισήμερον δεν εί
ναι πλέον όπλα γραφεία προσ- 
φέροντα διαμεσολαβητικάς υ
πηρεσίας μεταξύ καταθετών 
καί δανειστών ή μεταξύ ατόμων 
εις διαφόρους τόπους ευρισκο
μένων. Είναι τεράστιοι οργανι
σμοί διεθνούς φήμης μέ τεχνι
κήν καί επιστημονικήν όργάνω.
σιν μέ υποκαταστήματα εις 
παγκόσμιον κλίμακα άναλαμ- 
βάνοντες πολύπλοκους καί συν
θέτους εργασίας από τής ά- 
πλής προεξοφλήσεω ς ένός 
γραμματίου, μέχρι τής χρημα;- 
τοδοτήσεως μεγάλωνπαραγωγι- 
κών έργων μακράς πνοής ή με
γάλων ιδιωτικών έπιχειρηματι-

όσον ύποχρεοΰνται έκ τού μισθού 
πείνης νά διαθέτουν αξιόλογα 
ποσά διά την θέρμανσιν.

Κρίνομεν δθεν ότι έπιβάλλε
ται άναθεώρησις τής ληφθείσης 
άποφάσεως καί όπως, διά τάς 
ανωτέρω περιοχάς, τό ώς δάνει
ον χορηγηθέν ποσόν χαρακτηρι- 
σθή ώς έκτακτος οικονομική έ- 
νίσχυσις.

Θέλομεν νά τπστεύωμεν ότι 
εάν οί αρμόδιοι έγνώρισαν τάς 
ανωτέρω περιοχάς όχι μόνον θά 
συμφωνήσουν μαζί μας, αλλά 
θά ύπερθεματίσουν, ύπέρ τού 
αιτήματος μας προθύμως.

ΙΛΙΓΓΟΣ. ΓΜ ΒΓΑΛΕΙ ΟΥ

Άντιγράφομεν απόσπασμα 
πληροφορίας σχετικώς μέ τό 
συμβάν ιείς επαρχιακόν Υποκα
τάστημα τής Τραπέζης:

«Έτοποθιετήθη εσχάτως, νε- 
οπροσληφθεΐς ύπάλληλος, έχων 
ένάμισυ έτος ύπηρεσίαν ώς δη
μοδιδάσκαλος.

Οΰτος λαβών πείραν τών 
σκληρών συνθηκών εργασίας 
καί άπογοητευθείς άπό τό πενι
χρόν μισθολόγιον τής Τ ραπέ
ζης, έν άντι θέσει προς την 
κρατούσαν είσέτι έξω γνώμην 
περί παχυλών άμοιβών τής Ε
θνικής Τραπέζης, έγκατέλειψε 
την Τράπεζαν, προτιμήσας την 
θέσιν τού δημοδιδασκάλου εις 
άκριτικόν χωρίον, ένθα ή αμοι
βή ήτο μεγαλυτέρα, διαλύσας 
οΰτω καί τον μύθον περί επιζή
λου θέσεως παρά τή ’Εθνική 
Τραπέζη».

Τον έπιασε ’ίλιγγος τον άν
θρωπο..., άπό "ίό μιεγαλεΐον...
ΣΥΝ ΑΔΕΛΦΙ ΚοΤΓδΙΑΑΟΓΟ I

—Πώς βλέπεις τά νέα μέτρα 
ύπέρ τών έργαζομένων;

—Μάς κόβουν τίποτα;
— Όχι.
—Έν τάξει... Πάμε καλά...

μεταλλεία, συγκοινωνίαι, του
ρισμός, κλπ. κλπ.). Εις πολλάς 
χώρας αί ίδιωτικαΐ Τράπεζας 
άσκοΰν τον κύριον φορέα τής 
κρατικής οικονομικής πολιτικής 
(έκδοσις χαρτονομίσματος, έκ- 
δοσις δανείων, Α)σμοί Δημοσί
ου) .

Ώς έκ τούτου είναι φανερά 
ή σημασία τήν οποίαν έχει διά 
μίαν Τράπεζαν τόσον ή έπί έ- 
πιστημονικών βάσεων όργάνω. 
σίς της, δσον καί ή ποιοτική 
στάθμη τού προσωπικού της. 
Δέν όμιλοΰμεν μόνον περί τού 
ανωτέρου ή άνωτάτου προσωπι
κού, αλλά περί ολοκλήρου τού 
προσωπικού. Διότι ό κάθε ύ- 
πάλληλας εΐναι ένας μικρός 
Τραπεζίτης εις τον τομέα του. 
Και ένας καλός Τραπεζίτης δ
πως λέγουν οί 'Αμερικανοί 
πρεπει νά εΐναι κατά τό έν 
πέιμπτσν λογιστής, καπά τά 
δύο πέμπτα νομικός καί κατά 
τά άλλα δύο πέμπτα οικονομο
λόγος. Πλεΐστα δσα προβλήι- 
ματα τά όποια εμφανίζονται 
καθ’ έκάστην κατά τήν διάρ
κειαν τής έργασίας εις τούς 
διαφόρους τομείς καί τά όποια 
αναμένουν ταχεΐαν καί ορθήν 
λυσιν απαιτούν έκτος τής εμ
πειρίας καί εύρυτέραν κατάρ- 
τισιν. 'Υπάλληλοι π.χ.οί οποίοι 
χειρίζονται συ ναλλ αγμ ατ ι κάς 
καί έπιταγάς δέν έπιτρέπεται, 
νά αγνοούν τά περί τούς τί
τλους ίσχύοντα. "Η οί συντάσ- 
σοντες μίαν οίανδήποτε μελέ
την δανεισμού έξ ής έξαρτάται 
καί ή τύχη τού δανείου καί ή 
τύχη τής δανειζόμενης έπιχει- 
ρήσεως δέν θά πρέπει νά βασί
ζονται άποκλειστικώς ειίς τήν 
εμπειρίαν των ή τήν διορατικό- 
τητά των.

Είς πολλά κράτη τής Ευρώ
πης ή έπιστημονική κατάρτι- 
σις τού προσωπικού τών Τρα
πεζικών ‘Ιδρυμάτων άπετέλεσεν 
άντι κείμενον ένδιαφέροντος τό
σον τού κράτους δσον καί αώ
των τούτων τών Τραπεζών. ’Ή
δη είς ’Αγγλίαν, Ελβετίαν, 
Γαλλίαν, Σκανδιναυϊκά κράτη 
κλπ. λειτουργούν είδικαί Τρα. 
πεζικαί σχολάί. Συνήθως αυ- 
ται τίθενται ύπό τήν αιγίδα 
;μιάς άνωτάτης πανεπιστημια
κής Σχολής, είτε αποτελούν α
νεξαρτήτους σχολάς διοικουμέ- 
νας καί συντηρουμένας άπό 
κοινού ύπό τών Τραπεζών.

Εκεί δμως οπού ό θεσμός 
τών Τραπεζικών στίουδών έχει 
λάβει τεραστίαν έκτασιν εΐναι 
σί Η.Π.Α. Υπολογίζεται δτι 
ήδη λειτουργούν 9 μεγάλαι ο
μοσπονδιακοί καί άνω τών 70 
τόπι καί ύπό διαφόρους μορφάς 
σχολαί. Οί κυιριώτεροι σκοποί 
μιάς Τραπεζικής σχολής εΐναι 
οί έξής:

α) νά βοηθηθή ό ύπάλληλος 
δπως άναπτύξη τάς έμφύτους 
Ικανότητάς του.

β) ή κατάρτισις τών ύπαλ-< 
λήλων έπί τών βασικών Τρα
πεζικών λειτουργιών.

γ) ή ε’ιδίκευσις τού προσω
πικού είς τούς κυριωτέρους το
μείς τής Τροατεζικής δραοτηρι- 
ότητος καί ή έκπαίδευσις στε
λεχών.

δ) γενικωτέρα έξέτασις καί 
άνάπτυξις τού ρόλου τών Τρα
πεζών έν τώ πλαισίψ τού ίσχυ- 
οντος νομισματικού καί πιστω
τικού συστήματος. Συνήθως ή 
διδασκόμενη ύλη διαιρείται εις 
3—5 κύκλους μαθημάτων, ή δέ 
διδασκαλία γίνεται ύπό τύπον 
μαθημάτων διαλέξεων, συζητή
σεων, σεμιναρίων ακόμη δέ καί 
δι* αλληλογραφίας,

Ή Ελλάς είς τον τομέα αό- 
τον δπως καί είς τούς άλλους 
τομείς, εύρίσκεται έν καθυστε
ρήσει. Ύπό τήν πίεσιν δίχως 
τής ανάγκης τήν ‘όποιαν έπι- 
βάλλει ή τεχνική καί οικονομι
κή πρόοδος ήρχισαν νά γίνων- 
ται τά πρώτα βήματα προς τήν 
κοαεύθυνσιν τής ποιοτικής βελ- 
τιώσεως τού προσωπικού τών 
Τραπεζών. ’Ήδη ή Τράπεζα 
τής ‘Ελλάδος άπό έτους περί
που έθεσε έν λειτουργίςι χά-

Δικαίως παροοτονοΰνται αί 
θήλεις συνάδελφοι τών επαρχι
ών ίδίςι αί άσχολούμεναι μέ λο
γιστικήν ύπηρεσίαν δτι ό χρό
νος δέν έπαρκεΐ διά τήν σύντο
μον έκμάθησιν τού συστήματος 
δακτυλογραφίας ΣΕΓΡΑ. Εΐ
ναι γνωστόν δτι καταναλίσκουν 
ώς έπί τό πλεΐστον, είς τό γκισ- 
σέ δλας τάς έργασίμους ώρας 
καί δεδομένου δτι ό χρόνος οΰ
τος, κοσά τάς κακάς έξεις τής 
Τροπτέζης, έκτείνεται άπό πρω
ίας μέχρι νυκτός, εΐναι φυσικόν

ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ
ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

Πλανώνται σί αρμόδιοι εάν 
έσχημάτισοη/ την γνώμην, δτι 
τό ηθικόν ζήτημα τών είς εται
ρίας, άπεσπασμένων ύπαλλή- 
λων, συνταξιούχων καί τρίτων 
προσώπων, δύναται νά όδηγηθή 
είς τάς καλένδας ή καί νά πα- 
ρελκυσθή καί νά δοθή λύσις δ- 
τον τούς έλθη ή διάθεσις. Εΐναι 
ΕΠΕΙΓΟΝ καθ’ δ ΗΘΙΚΟΝ καί 
ούδεμίαν παρέλκυαιν ή αναβο
λήν θά δεχθώμεν. Ή μέχρι τοϋ- 
δε άναμονή μας, όφειλομένη εις 
τήν χορήγησιν τής απαραιτή
του πιστώσεως χρόνου, είναι ά- 
πόρροια λογικής σταθμίσεως 
τών πραγμάτων. Τό δριον τού
το τής αναμονής, θεωροΰμεν, 
έξαντληθέν ήδη, δι* αύτό ουδό
λως θά εύθυνόμεθα ήμεΐς άλλ* 
εκείνο ι-οί άμόδιοι-,οίόποΐοι ήκου 
σαν μέ περιψρόνησιν τήν φωνήν 
τού Προσωπικού. "Ας επανε
ξετάσουν λοιπόν τάς έπί τού 
ΗΘΙ ΚΟΥ τούτου ζητήματος άν- 
τιλήψεις των καί δς αποφασί
σουν πριν ή εΐναι άργά.

----------®----------
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

Π Ρ Ο Ε I Δ Ο Π Ο I Η Σ I Σ
—♦—

Συνεχώς καταφθάνουν είς τά 
Γραφεία τού Συλλόγου πληρο- 
Φορίαι περί αυθαιρεσιών τών 
διευθυνόντων τά ύποκαταστή- 
ματα ώς προς τάς άδειας καί 
τό ώράριον.

Έπανειληιμμέναι συστάσεις 
έχουν γίνει άπό τών στηλών μας 
καί μέσφ τών Υπηρεσιών τής 
Τ ραπέζης.

Προβαίνομεν είς τήν παροΰ- 
aocv δήλωσιν ΔΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑI- 
ΑΝ ΦΟΡΑΝ. Οί ώρισμένοι κ.κ. 
Διευθυνταί τών «ήμιώρων» τών 
φαινομενικών αδειών (συνήθως 
δχι διά τούς εαυτούς των) τών 
«πλάνων» τής κατ’ οίκον εργα
σίας ή άλλων εξαίρετων .σο
φισμάτων^ άττοδοτικότητος, άς 
σκεφθοΰν καλύτερον.

Πέραν τών συστάσεων ύπάρπ 
χει ή ονομαστική καταγγελία 
είς τό Ύπουργεΐον ’Εργασίας
καί έχει ό Θεός...........................

—------- <$>----------
ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΣ ΤΟ 3%

Διαβάζομεν είς τάς έφημερί- 
δας:

«Άπεκοώύφθη: δτι ό Γενικός 
Διευθυντής τής Οδλεν (ξένος 
ύπήκοος) λαμβάνει έτησίως 
2.100.000 δρχ. (70.000 μηνι- 
αίως), ό άρχιλογιστής (έπίσης 
ξένος ύπήκοος) 1.300.000 δρχ. 
έτησίως (43.500 μηνιαίως), ό 
"Ελλην διευθυντής 450.000.—, 
ό"Ελλην αρχιλογιστής 300.000 
καί ό "Ελλην αρχιμηχανικός 
330.000.— έτησίως.»

Προσοχή λοιπόν κύριοι Συν-» 
τονισταί μήπως δοθή αΰξησις 
είς τον μισθόν τών 1.500.— δρ. 
πέραν τού 3% διότι έχάθη ή 
Ελληνική Οικονομία καί άνε- 
τράπη ή ισορροπία περί τήν 
αμοιβήν τής έργασίας.

νά έμφανισθοΰν κατά τάς έξε- 
τάσεις ώς δακτυλογράφοι «μει
ωμένης άπσδόσεως».

Δέν πιστεύομεν δτι θά πρέ- 
πη νά κριθοΰν μέ τό ίδιον μέ- 
τρον τών λοιπών συναδέλφων 
των.

"Ας τά έχει ύπ’ δψιν ή Διεύ- 
θυνσις Προσωπικού, οί βαθμο- 
λογοΟντες καί προ παντός οί 
συντάσσοντες τά φύλλα ποιό
τητας κ.κ. Διευθυνταί καί Προ
ϊστάμενοι.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 
ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΛΑΚΙΑ

"Αλλο ζήτημα ηθικής τάξε- 
ως εΐναι τό τών ασφαλίστρων. 
Αί έξ αυτών προμήθειαι, μέρος 
ή έξ όλοκλήρου, διανέμονται 
κατά τρόπον ά δ ι κ ο ν με
ταξύ διαφόρων στελεχώνν. Έ- 
θέσαμεν ζήτημα καί άπό μα- 
κροϋ έλάβομεν κατηγορηματι
κήν διαβεβαίωσιν δτι ή ρύθμι- 
σις τού θέματος τούτου εύρί- 
σκεται είς τήν πρώτην σειράν. 
Άναμένομεν νά ίδωμεν, πότε 
τέλος πάντων θά δοθή τέρμα 
είς τήν μέχρι τοΰδε κοτάστα- 
σιν.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΓ^Ι ΣΥΛ)ΓΟΥ 

& ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ ΥΠΟΚ)ΤΩΝ

"Εχομεν είς χειρ ας μας στοι
χεία έξ ών άποδεικνύεται δτι 
ένιοι Διευθυινταί Ύποκαταστη 
μάτων — ευτυχώς μετρημένοι 
στους πέντε δακτύλους — έκή- 
ρυξαν, άνευ λόγου τινός, πόλε
μον εναντίον άντιπροσώπων τού 
Συλλόγου, άγνσοΰντες, προφα
νώς, δτι ή τακτική των αυτή δ 
χι μόνον αυτούς δέν πρόκειται 
νά ώφελήση αλλά καί είς τήν 
Τράπεζαν σοβαράς συνέπειας 
δύναται νά προκαλέση. Ή ά
γνοια αυτή αποτελεί καθ’ ή μάς 
ικανόν στοιχείον έκτιμήσεως 
τών ικανοτήτων τών Διευθυν
τών τούτων, αί δέ αρμόδιοι 
Διευθύνσεις τής Διοικήσεως 
είς άς εχουσι καταγγελθή διά
φορα γεγονότα άς έπιληφθώσι 
τό ταχύτερον τού έργου των. 
Ό Σύλλογος παρακολουθεί ά 
γρύπνως τήν έξέλιξιν τών γε
γονότων καί δπως καί έν κυρ ί ω 
άρθρω γράφομεν θ’ άγωνισθη 
διά τήν έπικράτησιν τού δικαί
ου τής ήθικής τάξεως τών πρα- 
γμάτων έν τή Τραπέζη.

Τ Α Κ AY Σ I Μ A

Κατόπιν ενεργειών τού Συλ
λόγου ένεκρίθη ύπό τής Διοι- 
κήσεως, δπως, προς άντιμετώ- 
πισιν τών δαπανών έκ καυσί
μων, χορηγηθή είς τό Προσωπι
κόν 36 περιφερειακών Κατα
στημάτων προκαταβολή ύπό τύ
πον δανείου.

Ή λύσις αυτή καθ’ ή μάς 
ουδόλως έξυπηρετεΐ τήν κατά- 
στασιν. Διότι είναι γνωστόν δτι 
αί περιοχαί είς άς τά περί ών 
πρόκειται Ύπ)τα αντιμετωπί
ζουν δριμύτατον ψύχος είς ένί- 
ας δέ έξ αυτών καί συγκεκρι- 
μένως είς Άμύνταιον, Γρεβενά, 
Θεσ)νίκην, Καλάβρυτα, Καρ- 
πενήσιον, Καστοριάν, Κοζάνην, 
Πτολεμαΐδα, Τρίπολιν, Φλώρι
ναν καί τινας άλλας, ή περίο
δος τού χειμώνας διαρκεί πλέον 
τού εξαμήνου. Εΐναι φυσικόν οί 
συνάδελφοι τών Ύπ)των τούτων 
ν’ αντιμετωπίζουν όξύτατον τό 
πρόβλημα τής θερμάνσεως έφ’

ΑΙ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

ΑΨΥΧΟΛΟΓΗΤΟΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ
Ή γνωστή είς άπαντας έλ- 

λειψις προσωπικού προς άντιμε- 
τώπισινι τώνΐ ηύξήμένων ανα
γκών τής Υπηρεσίας έχει πλει- 
στάκις απασχολήσει τάς στή- 
λας μας.Μολονότιτόζήτη ματοΰ- 
το εμφανίζεται καθ’ή μέραν όξύ- 
τερον, οϋδείμίά αποφασιστική 
καί ειλικρινής προσπάθεια προς 
έπίλυσίν του έχει καταβληθή. 
Τουναντίον, εμφανίζεται μία 
στερεότυπος τάσις «στιγμιαί
ας» διευθετήσεως καί τό λελογι- 
σμένον καί συστηματικόν άπω- 
θεΐται δι’ «εύθετώτερον» χρόνον, 
ήτοι είς τό μέλλον. ’Εσχάτως 
δέ, άνευρέθη νέος τρόπος άντι- 
μετωπίσεως τού προβλήματος, 
μέ τήν καθιέρωσιν παρακολου- 
θήσεως, έκ τού σύνεγγυς, τής 
έργασίας υπαλλήλων ώρισμέ- 
νων Τμημάτων παρουσιαζόντων 
ιδιαίτερον φόρτον έργασίας, 
ούτως ώστε νά πραγματοποιή- 
ται κατά τον ίδανικώτερον τρό
πον τό «χρόνου φείδου» τών άρ- 
χαίων ημών προγόνων.

Νομίζω δμως, δτι οί αρχαίοι 
"Ελληνες θά ήσθάνοντο τύψεις

ριν τών υπαλλήλων της, τήν 
πρώτην υσωτραπεζικήν σχολήν 
Τραπεζικών σπουδών. Τούτο α
ποτελεί σημαντικήν πρόοδον 
παρ’ δλον δτι συνήντησε τήν 
άντίδρασιν ώρισμένων σπουδα
στικών κύκλων οικονομικών 
σχολών, οί όποιοι έκινήθησαν 
μάλλον έκ λόγων συναισθημα
τικών καί [άπό πικρίαν διά τήν 
μή άξιοποίησιν τών νέων επι
στημόνων έκ μέρους τών αρμο
δίων.

"Αλλαι Τράπεζαι είσήγαγον 
διά τού ’Οργανισμού των εΰνο- 
ίκωτέραν ιμεταχείρισιν τών έ- 
χόντων πτυιχία άνωτάτων σχο
λών, ένώ άλλαι προτιμούν νά 
αγνοούν τό ζήτημα αυτό.

’Ανεξαρτήτως δμως τούτου 
φρονοΰμεν δτι τό θέμα τής ανό
δου τής ποιοτικής στάθμης 
τών Τραπεζικών υπαλλήλων έν 
Έλλάδι, Θά πρέπει νά μελετη- 
θή έπί εΰρυτέρων βάσεων καί 
διά τό σύνολο ν τού προσωπι 
κοΰ. Βεβαίως ούδείς ύποστηρί. 
ζει δτι 6ά ήτο δυνατόν νά με- 
ταφυτευθοΰν θεσμοί ίσχύοντες 
ήδη είς ’Αμερικήν ή αλλαχού. 
Έν τούτοις μιά συνδυασμένη 
προσπάθεια τών ένδιαφερομέ 
νων Τραπεζών καί τών Συλλό
γων τού προσωπικού είς τό 
πλαίσιον τού ελληνικού κλίμα
τος καί τών ύποτρχονσών δυνα 
τοτήτων θά ήδύνατο νά άποδώ- 
ση πολλά.

έάν έγνώριζσν τούς πιθανούς 
τρόπους ύφ’ ούς τούτο ήθελεν 
έκληψθή ύπό τών συγχρόνων 
άπογόνων των. Διότι εις τήν 
προκειμένην περίπτωσιν ούσιΟτ 
στικώς δένέπιτυγχάνεταιέπωφε- 
λής έκμετάλλευσίς τού χρόνου' 
πρόκειται περί μιάς άτυχούς 
παρεξηγήσεως τών πραγμάτων 
τά όποια, όπωσδήποτε, κατ* 
άλλον τρόπον έχουν.

Κατά βάσιν εΐναι αμφίβολον 
άν διά τής κατά πόδας παρα- 
κολουθήσεως τής εργαζόμενης 
μονάδος (ύπαλλήλου) έπιτυγ- 
χάνομεν ώφέλιμον έκμετάλλευ- 
σιν τής χρονικής μονάδος, διό
τι, άς ένθυμούμεθα, δτι ύπαρ
χε ι καί τό άδιαχώρητον τού 
χρόνου, δηλ. εΐναι αδύνατον έν 
άτομον νά έκτελή κοαά τον αυ
τόν χρόνον δύο διαφόρους έργα
σίας. «"Η τής μιάς άνθέξεται 
καί τής έτέρας καταφρονήσει» 
(Ματθ. 5'24).

ι/ Ή ψυχολογία μάς όμιλεϊ πε
ρί καταμερισμού τής προσοχής, 
δτι δηλ. ή προσοχή μόνον είς 
έν άντικείμενον έκάστοτε δυνα
τά ι νά κ απευθύνεται. Συνεπώς 
αποκλεισμένης, έπιστημονικώς, 
τής διττής άπασχολήσεως τού 
εργαζομένου (είς τήν περίπτω
σή/ μας, τού ϋποίλλήλου), ξξε- 
ταστέον έάν επιτυγχάνεται αυ- 
ξησις τής άποδόσεως διά τής 
αδιάλειπτου άπασχολ ή σ ε ως 
(έργασίας).

’Αλλά κΓ ένταΰθα, μία ανα
δρομή είς τά δεδομένα τής ψυ
χολογίας μάς πληροφορεί δτι 
διά τον ενήλικα τό μέγιστον 
διάρκειας συγκεντρώσεως τής 
προσοχής ανέρχεται είς 3)4 
τής ώρας, πέραν τής όποιας τό 
αποτέλεσμα είναι αρνητικόν καί 
ή άδ ι όλε ι πτος άπασχόλη σ ι ς 
ούδέν έρεισμα έχει, έπιστημο
νικώς άναλυομένη.

Από τής συντόνου, δμως, έρ
γασίας μέχρι τού σημείου τής 
συνεχούς παρακολουθήσ ε ω<; 
τού ύπαλλήλου ύπό ανώτερου 
στελέχους καί ένεργοΰ έπεμβά- 
σεως τού τελευταίου είς τά τής 
έργασίας τού πρώτου, κατά τήν 
διάρκειαν τής διεξαγωγής της, 
ή άπόστασις εΐναι άσφαλώς 
σημαντική. Διότι, μία τοιαύτη 
μεταχείρισις τού ύπαλλήλου 
τουλάχιστο θίγει τήν φιλοτιμί
αν του ώς έντιμου πολίτου, ου
δέ πόρρωθεν προσπαθοΰντος 
κατά τήν ώραν τής έργασίας 
του νά έξαποσήση τήν ύπηρεσί
αν μή έργαζόμιενος κανονικώς. 
Έκτος τούτου^ ή ίένοχληΠΊκή 

παρεμβολή τού έπιστόττου δια-

ΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ
• ·

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
κομίσει έκ τής μακράς άναμίξεώς του είς τά τοΰ Δη
μοσίου βίου θά τον έχη άσφαλώς πείσει περί τής α
λήθειας τών ανωτέρω. Εϊμεθα ώς έκ τούτου βέβαιοι, 
δτι ευθύς ώς περιέλθουν είς γνώσιν του αί περιπτώ
σεις τών σχετικών άτοπων ούχί μόνον θά σπεύση 
νά διατάξη τήν άμεσον τούτων έπανόρθωσιν, αλλά 
καί θά έπιβάλη τάς κατά τών ύπευθύνων δεούσας κυ 
ρώσεις.

Θεωροΰμεν περιττόν νά τονίσωμεν δτι τά ανω
τέρω ούδόλως στρέφονται κατά συναδέλφων. Ή με
γάλη πλειονότης τών έκ τούτων καταλαβόντων θέ
σεις παρέχει βάσιμους ελπίδας δτι θά άνταποκριθοΰν 
πλέον ή έπιτυχώς είς τό έργον τό όποιον τούς άνετέ- 
θη. Τό εύχόμεθα όλοψύχως καί δηλοΰμεν άπαξ έτι 
δτι θά μάς εΰρουν θετικούς συμπαραστάτας είς πά
σαν προσπάθειαν των, άποβλέπουσαν είς τήν ύπό τού 
Ιδρύματος κατάκτησιν τής θέσεως, ήτις τφ ανήκει 

είς τήν κοινωνικοοικονομικήν ζωήν τής χώρας.
Ούδόλως δμως δέον νά λησμονώμεν, δτι διά τήν 

έπί τού π;ροκειμένου επιτυχίαν προϋπόθεσιν άπαραί- 
τητον άποτελεΐ ή έπικράτησις ήθικής τάξεως καί 
πνεύματος εμπιστοσύνης τών υπαλλήλων προς τάς 
αποφάσεις τής Διοικήσεως. Ή Δ.Ε. θά άγωνισθή 
δι’ δλων τών δυνάμεών της διά τήν δημιουργίαν 
υγιών συνθηκών είς τήν σταδιοδρομίαν τών συνα
δέλφων, τό εύδόκιμον τής υπηρεσίας τών όποιων 
δέον νά κρίνεται μόνον έκ τοΰ ζήλου των, τής έργα- 
τικότητος καί τής άφοσιώσεώς των προς τό "Ιδρυμα 
καί τούς σκοπούς τούς όποιους τούτο έξυπηρετεΐ, ού- 
δέποτε δμοτς έξ άλλων, οίωνδήποτε δεσμών προς 
πρόσωπα.
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ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΑ! ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΥΠΟΥΡ
ΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑ ΤΑ 
ΤΡΑΠ ΕΖΟΎΉΑΛΛΗ Λ I Κ A 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Την 19ην παρελθόντος μηνός 

τό Ε. Σ. τής ‘Ομοσπονδίας των 
Τραπεζοϋπαλληλικών 'Οργα
νώσεων (Ο.Τ.Ο.Ε.) έπραγμα- 
τοποίησε δεύτερον συνάντησιν 
μετά τοΰ κ. Υπουργού τής ’Ερ
γασίας. Ό κ. Δη μητράτος έδή- 
λωσεν εις τό Ε.Σ. δτι δεν ήτο 
εις θέσιν νά προβή εις ανακοι
νώσεις προ τής παρόδου 2 έ- 
βδομάδων περίπου. Συγκεκριμ- 
μένως δε, τό μισδολογικόν συν-, 
δεόμενον μέ την γενικωτέραν άν- 
τιμετώπισιν δλου τού θέματος 
των αμοιβών εργασίας, μελε- 
τάται υπό τής Κυβερνήσεως, έκ 
δέ τών λοιπών ζητημάτων, όσα 
ανάγονται εις γενικώτερα θέ
ματα θέλουν περιληφθή είς την 
έτοιμαζομένην ήδη Νομοθετικήν 
Εργασίαν.

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Αναγνωριζόμενης ύφ’ δλων 
τών μελών τής ΟΤΟΕ, τής α
νάγκης συγκλήσεως τοΰ α'. 
Πανελλαδικού Συνεδρίου αυτής, 
ή Διοίκησις τής ‘Ομοσπονδίας 
προβαίνει ήδη είς την άπαιτου- 
μένην προκαταρκτικήν εργασί
αν. „

‘Ως πληροψορούμεθα αί έργα- 
σίαι τοΰ Συνεδρίου θά λάβουν 
χώραν περί τό τέλος τρέχοντος 
μηνός.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ό Σύλλογος ύπέβαλεν είς 

τον Διοικητήν κ. Άνδρεάδην έγ
γραφον αίτημα περί χορηγήσε- 
ως δανείου έξ ένός μισθού διά 
τήν οικονομικήν άνακούφισιν 
τοΰ προσωπικού. ’Επίσης έ- 
πανήλθεν έπί τοΰ μή ίκανοποιη- 
θέντος αιτήματος τών μετατά
ξεων.

ΙΟΝΙΚΗ — ΛΑ Ι·ΚΗ
Τά Διοικητικά Συμβούλια 

τών Σ υλλόγων έπισκεψθέντα 
τον 'Αναπληρωτήν Γενικόν Δι
ευθυντήν κ. Κυριακόπουλον, έ- 
ζήτησαν τήν έπέκτασιν καί είς 
τούς υπαλλήλους τής Ί ονικής 
- Λαϊκής, τών χορηγηθεισών είς 
τήν ’Εμπορικήν Τράπεζαν άμοι- 
βών. Ό κ. Κ up ιακόπουλος προ- 
έβαλεν άδυναμίαν λόγω άπουσί- 
ας είς τό ’Εξωτερικόν τοΰ Προέ
δρου τών Τραπεζών κ. Σ. Άν- 
δρεάδη, άν καί, κατά τήν γνώ
μην τών Συλλόγων, ήδύνατο, 
συμψώνως προς προηγηθείσας 
διαβεβαιώσεις τοΰ κ. Άνδρεά- 
δη, νά ικανοποίηση τό αίτημα.

01 Σύλλογοι, ως δηλώνουν 
δι’ άνακοινώσεώς των, άποδει- 
δεικνύοντες άκόμη μίαν φοράν 
τήν καλήν των θέλησιν διά μί
αν παραγωγικήν συνεργασίαν 
μετά τής Διοικήσεως τής Τρα- 
πέζης, θ’ άναμείνουν τήν έκ τοΰ 
εξωτερικού επάνοδον τοΰ κ. Άν- 
δρεάδη παρ’ οΰ θά ζητήσουν 
τήν έπίλυσιν δλων τών έκκρε- 
μούντων, άπό τής εξαγοράς τών 
Τραπεζών, ζητημάτων τοΰ προ
σωπικού.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΟΝΑ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΙΝ

ΚIΝΗΤΟΠΟΙΗΣ I Σ 
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ
Τήνΐ7 .8.58 έπραγματοποιή- 

θη είς τό Θέατρον «Σαμαρτζή» 
εργατική συκέντρωσίς τών συν- 
εργαζομένων ’Ομοσπονδιών, Η
λεκτρισμού (περιλαμβανούσης 
τά Σωματεία τών εργαζομένων 
είς Ήλεκτρ. Εταιρίαν, ΟΟλεν, 
Φωταέριον, Ήλεκτρ. Σιδηρ. Η. 
Ε.Μ.), Μεταλλευτών καί προ
σωπικού Λεωφορείων ’Αθηνών— 
Πειραιώς.

Κύριον θέμα τής συγκεντρώ- 
σεως, ήτις σημειωτέον ήτο λίαν 
ενθουσιώδης, ήτο τό τής αΰξή- 
σεως τών μισθών και ή μερομι
σθ ίων κατά 30%, τής καταργή- 
σεως τοΰ σηραγγαλίζοντος τάς 
Συλλογικός Συμβάσεις Νόμου 
3239)55 καί τής ισχύος θεσμοΰ 
ελευθέρων Συλλογικών Συμβά
σεων, ώς καί τής κοπαργήσεως 
δλων τών άντισυνδικαλιστικών1 
Νόμων συμπεριλαμβανομένων 
καί τών πληττόντων τούς Τρα
πεζικούς Νόμων 251 0 καί 3072.

Ή Συγκέντρωσις τέλος εξου
σιοδότησε τάς ‘Ομοσπονδίας δ- 
πως, είς τον κατάλληλον χρόνον 
όργανώσουν άπεργιακόν άγώνα 
διά τήν επιδίωξιν τών οΰτω δι- 
ατυπωθεισών διεκδικήσεων τής 
έργατοϋπαλληλικής τάξεως.

ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο. Τ. Ε.

Κατόπιν τής σθεναράς καί 
συντονισμένης δραστηριότητας 
τών ’Οργανώσεων τοΰ ΟΤΕ ό 
‘Υπουργός Συντονισμού άπεψά- 
σισε νά ύπογράψη, ώς έχει, τήν 
άπόφασιν τοΰ δευτεροβαθμίου 
διαιτητικού δικαστηρίου σχετι- 
κώς μέ τήν παροχήν έπιδόματος 
παλυετίας. Είναι λυπηρόν νά 
έξαναγκάζωνται ο! εργαζόμενοι 
ν’ άποδύωνται είς άγώνας άκό
μη καί διά τήν έφαρμογήν.... δι
καστικών άποφάσεων. Ό ύπερ- 
βάλλων ζήλος ώρισμένων άνω- 
τέρων κρατικών λειτουργών, έκ- 
δηλούμενος κυρίως διά τής πα
ρεμβολής έμποδίων είς τήν ί- 
κανοποίησιν δικαίων καί νομί
μων αιτημάτων τών έργαζομέ- 
νων, προδίδει έπικίνδυνον κοι
νωνικήν τύφλωσιν, αί συνέπειαι 
τής όποιας δυνατόν νά άποδει- 
χθοΰν βαρύτατοι. Έν πάση πε- 
ριπτώσει διά μίαν άκόμη φο- 
ράν άποδεικνύεται δτι μόνον δι’ 
άγώνος συνεπούς καί μελετη
μένου είναι δυνατή ή έπίλυσις 
τών έκκιρεμούντων ζητημάτων, 
συμψώνως προς τό δίκαιον καί

τούς πάθους τών έργαζομένων. 
ΠΑΝ ΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 

ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΈΗ.
Τήν 7.8. 58 τό προσωπικόν 

τής Δ.Ε.Η. έκήρυξε 48ωρον 
προε ιδοπο ιητικήν πανελλαδ ι κήν 
απεργίαν είς ένδειξιν διαμαρ
τυρίας διά τήν παρελκυστικήν, 
τακτικήν, ήν άκολουθεΐ ή Διεύ- 
θυνσις τής ΔΕΗ είς τήν έπίλυ- 
σιν τών ζητημάτων του. 
------------------<$>♦<$>-----------------

ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΕΧΘΡΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

—«.—
(Συνέχεια έκ τής 2ας σελίδας) 

χε τό ποοβάδισμα τής προνομι
ακής μεταχειρίσεως έκ μέρους 
τής Τραπέζης (ή τοΰ 'Αλβανι
κού Πολέμου ένετάχθη είς τήν 
κατηγορίαν μας άπό 1.7.47_κα- 
τόπιν ένεργειών τοΰ τότε Συλ
λόγου).

e β. Διότι ώς έπί τό πλεΐστον 
οί άνθρωποί μας συνελήφθησαν 
έν ώρα υπηρεσίας έν τή Τρα- 
πέζη καί έξετελέσθησαν ώς ό
μηροι διά τά εναντίον τοΰ κα- 
τακτητοΰ σαμποτάζ τής καθο
λικής άντιστάσεως τοΰ Ελληνι
κού Έθνους.

γ.Διότι Δημόσιοι υπάλληλοι. 
Στρατιωτικοί^ καί Νομικών 
Προσώπων, θύματα τών Γερμα- 
νών, έξωμοιώθησαν καθ’ όλα 
πηός τά θύματα πολέμου δυνά
μει Ν.Δ.

δ. Διότι αί δύο μεγάλαι Τρά- 
πεζαι ‘Ελλάδος καί ’Αγροτική 
περιβάλλουν άνέκαθεν δι’ ιδιαι
τέρων τιμών τά θύματα, άνευ 
ούδεμιάς διακρίσεως μεταξύ θυ
μάτων ’Αλβανικού καί Γερμα
νών, άλλωστε ή τετραετία τής 
κατοχής άνεγνωρίσθη νομίμως 
ώς συνέχεια τής πολεμικής πε
ριόδου.

Τήν ί'σην μεταχείρισιν μέ τάς 
άλλας Τραπέζας ε’ίχομεν καί η
μείς προ τής συγχωνεύσεως. 
"Εκτοτε , παρουσιάζεται ή Ε
θνική Τράπεζα, ή οποία πάντο
τε έποωτοστάτει είς την ύπο- 
στήριξιν κάθε πατριωτικής κι- 
νήσεως, νά άρνήται τήν θυσίαν 
τών τέκνων της καί νά προβοί- 
νη είς τήν έφαρμογήν ενός τό
σον σκληρού καί άδικου μέτρου 
έναντι τής ίερωτέρας κατηγορί
ας. τών θυμάτων τής Γερμανι
κής θηριωδίας, άφ’ ου ουδόλως 
έθίγησαν αί κατηγορίαι τών ε
θελουσίως έξελθόντων, τών ά- 
σθενών, τών άναπήρων, τών ά
γων ιστών ’Εθνικής ’Αντιστάσε
ως. Ή τελευταία μάλιστα κα
τηγορία κατωχυρώθη δι’ ευερ
γετικής διατάζεως είς τά σχε
τικά μέ τήν συγχώνευσιν Ν.Δ. 
Ή διάταξις αυτή έπρεπε νά έ- 
Φαρμοσθή πρωτίστως διά τάς 
οικογένειας έκείνων, οί όποιοι μέ 
τό αΤμα των έπλήρωσαν τά σα
μποτάζ τής ’Αντιστάσεως.

Ή περικοπή τής τιμής τοΰ 
αί'ματος άποτελεΐ άναξίαν λό
γου οικονομίαν δι’ ένα κολοσ
σόν, ώς ή ’Εθνική Τράπεζα. 
Σεβαστέ κύριε Διευθυντά,

Ήδη χαιρετίζομεν ώς εύοί-

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ
(Συνέχεια έκ τής Της σελίδος)

λων, τραπεζικών, έργαζομένων 
ιείς τάς ’Επιχειρήσεις Κοινής 
Ώψελείας κλπ. ο ύ δ ε μ ί α 
συζήτησις έγένετο.

Πιστεύεται δτι Θ Α γίνη. Καί 
άσψαλώς πρέπει νά γίνη. Διότι 
όσηδήποτε κοινωνική μυωπία 
καί στρουθοκαμηλισμός άν δια- 
διακρίνη τούς «άρμοδίους», οΰ- 
τοι δεν δύνανται νά άποσιωπή- 
σουν τό γεγονός δτι οί κατα
βαλλόμενοι μισθοί! κοιτά τήν 
συντριπτικήν των πλειοψηφίαν 
είναι μισθοί στερήσεως καί πεί- 
νης.

Ή γνώμη τοΰ κ. Υπουργού 
Εργασίας, ή όποια βαρύνει έπί 
τοΰ προκειμένου κατά τήν λή- 
ψιν τών σχετικών άποφάσεων, 
είναι δτι δέν είναι δυνατόν καί 
δίκαιον νά καθορίζηται «τιμο- 
λόγιον εργασίας» δι* ένιαίων 
αυξήσεων, άλλά ή έργασία ν’ ά- 
μείβεται έλευθέρως δι’ ειδικής, 
καθ’ έκαστον κλάδον ή έπιχεί- 
ρησιν, συλλογικής συμβάσεως.

’Ορθή, ή γνώμη τοΰ κ. ‘Υ
πουργού θεωρητικώς άλλά άνε- 
φάρμοστος, ύπό τάς κρατού- 
σας συνθήκας σήμερον, είς τήν 
Ελλάδα. Διότι δλος ό έργαζό- 
μενος κόσμος γνωρίζει καί ά- 
σψαλώς καί ό κ. Υπουργός, δτι 
έν Έλλάδι ήέργασία δέν 
είναι δυνατόν ν’ ά - 
μειφθή έλευθέρως διά 
τοΰ κρατοΰντος καθεστώτος τών 
Συλλογικών Συμβάσεων. Διότι 
ό Ν. 3239)55 μόνον έλευθερίαν 
βουλήσεως τών συμβαλλόμενων 
δέν έξασφαλίζει. Πράγμα τό ό
ποιον παρέλειψέν ό κ. Υπουρ
γός ν*' άναφέρη είς τά Ραδιο
φωνικά μηνύματά του.

’Επίσης όδιαψορισμός τής α
μοιβής τής έργασίας άναλό- 

γως τών κερδών τοΰέργοδότου, 
διαφορισμός ό όποιος δημιουρ- 
γεΐται συνήθως δΓ άγώνος τών 
έργαζομένων κατά τάς έπιχει- 
ρήσεις, έπισφραγιζόμενος διά 
τής συλλογικής συμβάσεως, ώς 
συμβαίνει είς τάς πλείστας τών 
Ευρωπαϊκών Χωρών, προϋποθέ
τει έξασφάλισιν τοΰ ελάχιστου 
ορίου συντηρήσεως τοΰ εργα
ζομένου.

Ή είκών όμως, τήν όποιαν 
παρουσιάζουν αί ίδιωτικαί οί- 
κονομίαι τών δεκάδων μυριάδων 
Ελλήνων έργαζομένων—τών έκ 
μισθολογικσΰ έξαναγκασμοΰ

κοινωνικών άποκλήρων—δει 
κνύει τήν σημερινήν ‘Ελληνικήν 
πραγματικότητα είς τήν όποί 
αν ή IN ABSTRACT 10 θεωρία 
τού κ. Υπουργού δέν δύναται 
νά μεταφυτευθή ούτε χρονικώς 
ούτε τοπικώς.

Ή αυξησις τοΰ μέσου μισθοΰ 
(δεδομένα έδόθήσαν είς τό προ- 
ηγούμενον ψύλλον μας) καί ημε
ρομισθίου κατά 30%, έπερχο- 
μένης οΰτω ισορροπίας άπό ά· 
πόψεοις ελάχιστου ορίου συν
τηρήσεως ή έπιβολή καθεστώ
τος έλευθέρων συλλογικών συμ
βάσεων και ή δυνοττότης 
είς τον εργαζόμενον ν’ ά- 
γωνισθή έλευθέρως, ά πο- 
τ ε λ ο ΰ ν τάς προϋπο
θέσεις διά νά έ φ αρ
μό σ θ ή ήύποστηρι 
ζ ομένη ύπό τοΰ κ, 
Ύ πουργοΰ άρχή τοΰ 
διαφορισμοΰ τής άμοιβής τής 
έργασίας.

Τό έπιχείρημα τών «δυνατο
τήτων» τής Ελληνικής Οικονο
μίας αί όποΐαι δήθεν περιορί 
ζουν τήν αΰξησιν τών άπαδοχών 
τών έργαζομένων, προβα(λλόι- 
μενον γενικώς, μόνον ώς κατά- 
χρησις τής έννοιας δύναται νά 
νοηθή. Διότι υπάρχουν έπιχει- 
ρ ή σεις, αί όποΐαι καί κάλλιστα 
δύνανται νά άμείψουν τούς ερ
γαζομένους των καί κεφάλαια 
δι’ έπενδύσεις δύνανται νά δη
μιουργήσουν άνευ τοΰΒΕΤΟτών 
Συντονιστών. Ή κυριαρχούσα 
δμως περί τήν άμοιβήν τής έρ
γασίας άρχή τής ομοιοπαθητι
κής ϊσταται φραγμός είς τήν 
κοινωνικήν καί οικονομικήν άνά- 
πτυξιν.

Οΰδείς κλάδος έργαζομένων 
παρεπονέθη ή θά παραπονεθή 
διά τό δτι άλλος άμείβεται κα
λύτερον, δταν μάλιστα βλέπη 
δτι ο'υντελεΐ είς. τήν έπιτυχίαν 
ένός προγράμματος, τό όποιον 
θά τοΰ έπιτρέψη αΰριον νά ά
με ΐφθή καί οΰτος καλύτερον.

Καί ώς δηλώνει ή κυβέρνησις 
τοιοΰτον πρόγραμμα εφαρμόζει.

Είναι καιρός λοιπόν νά έγκα- 
ταλειφθοΰν αί κροκοδείλιοι άντι- 
λήψεις τοΰ κ. Γονή περί προ- 
κλήσεως τών καλυτέρων άμοι- 
βών έναντι τών χαμηλοτέρων 
τοιούτων καί νά άσκηθή μία 
πραγματική, αληθής καί τιμία 
κοινωνική πολιτική.

ΑΨΥΧΟΛΟΓΗΤΟΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ
------------------♦—

(ΣννέχΒία άκ τής 3ηις σιελιίΒος)
λου, δστις καθ’ ήν ώραν έργά- 
ζεται έχει τό αίσθημα δτι εύ.ρί1· 
σκεται INTER CAN EM ΕΤ 
LUPUM (μεταξύ δύο πυρών) 
έρωτώμενος έάν έτέλειωσε.,.Θά 
μάς έπιτραπή νά παροττηρήσω- 
μεν δτι το ι θύτου είδους μέθοδοι 
διεξαγωγής καθ’ ή μέραν τραπε
ζιτικών έργασιών άποτελοΰν ά- 
παράδεκτον νεωτερισμόν διά τά 
τραπεζικά χρονικά, θά πρέπει 
δέ ή κατάστασις ν’ άντιμετωπι- 
σθή μέ περισσοτέραν ειλικρί
νειαν καί μεθοδικότητα, μέ ά-^ 
πάρριψιν τών προχείρων λύσε
ων, αϊτινες καί τον υπάλληλον 
άλλά καί τήν υπηρεσίαν βλά
πτουν διττώς: τον μέν υπάλλη
λον ήθικώς (φιλοτιμία) καί 
σωματικώς (ύγεία), τήν δέ υ
πηρεσίαν ήθικώς (κΰρος) καί 
ύλικώς (άπώλεια έργασιών).

Ό υπάλληλος δέον ν’ άντι- 
μετωπίζεται ώς προσωπικότης 
άξία σεβασμοΰ καί μεταχειρί
σεως, τουλάχιστον άναλόγου 
προς τό πολιτιστικόν επίπεδον 
τής έποχής μας, καί οΰχί ώς 
μηχανή, ήτις ρυθμιζομένη κατ’ 
έπιταγήν άποδίδει μίαν A PRI
ORI ύπολογισθίεΐσαν παραγω
γήν. Ό ύπάλληλος πρέπει νά 
έργάζεται μέ ένθουσιασμόν διά

ονον τήν ύπό τής Ύ μετέρας 
Ποοσωπικότητος άνάληψιν τής 
Διοικήσεως τής Τραπέζης.

ΔΓ δ ύποβάλλομεν εΰσεβά; 
στως προς Υμάς τό αίτημά 
μας καί εύελπιστοΰμεν δτι, μέ 
τήν διακρίνουσαν ‘Υμάς εύθυ- 
κοισίαν, θά εύδοκήσητε νά δι- 
καιώσητε καί άποκαταστήσητε 
τήν κατηγορίαν μας είς τά προ 
της συγχωνεύσεως έπίπεδα, έ- 
στέ δέ βέβαιος δτι ή πράξις Υ
μών, πράξις ‘ιερά καί δικαία, θά 
εύρη 6αθεΐαν άπήχησιν είς τάς 
πονεμένας μας ψυχάς.

Μετά βαθυτάτου σεβασμοΰ 
ΑΙ ΑΙΤΟΥΣΑΙ

νά είναι άποδοτική ή έργασία 
του, άλλως, δταν έργάζεται μέ 
πικρίαν καί ύπό τό (άς ύποθέ- 
σωμεν) ήθικόν μαστίγιον τοΰ 
άξ ιωματούχου,άναμφ ι βόλως καί 
ή ποσότης καί ή ποιότης τής 
έργασίας δέν πρόκειται νά εί
ναι ικανοποιητική.

Αί σκέψεις αΰται δέν άποτε
λοΰν όνειροπόλους φαντασιώ
σεις ή έπιπλάστους άτομικάς 
σκέψεις, άλλά βασίζονται έπί 
γεγονότων δ ιαπιστωθέντων έπι- 
στημονικώς καί δή πειραματι- 
κώς, ώστε ή περί τήν ορθότητα 
αυτών βεβαιότης νά είναι άπο- 
λύτως άδιάσε ιστός.

Πρέπει νά κατανοηθή σαφώς 
δτι «έπιτυχία» δέν ένυπάρχίει 
είς τήν διά παντός μέσου έξα- 
σφάλισιν τής Α ποσότητος ά- 
ποδόσεως. Ούτε δέ καί εΐμεθα 
βέβαιοι δτι χρησιμοποιοΰντες 
τήν X μέθοδον θά έχω μεν στε,- 
ρεοτύπως Α άπόδοσιν, διότι έν- 
δέχεται νά εΐχωμεν ή άρνητικήν 
άπόδοσιν ή ούδεμίαν. Άντιθέ- 
τως, έπιτυχία ένυπάρχει είς τήν 
βάσει τών έπιστημονικών δεδο
μένων τής Φυσιολογίας, τής 
Ψυχολογίας καί Κοινωνιολογί- 
ας όργάνωσιν τής έργασίας, ού
τως ώστε νά εΐμεθα έκ τών προ- 
τέρων βέβαιοι δτι θά λαμβάνω- 
μεν πάντοτε Α ή Αν άπόδοσιν.

Πάσα έπιχείρησις βασίζεται 
έπί τοΰ έμψύχου ύλικοΰ της 
(ύπάλληλοι).Είναι λογικώς βά- 
σιμον νά δεχθώμεν δτι τά κεφά
λαια τής έπιχειρήσεως δέν θά 
άποδώσουν άφ’ εαυτών άν τό 
έμψυχον ύλικόν, δπερ τά κινεί, 
άχρηστευθή. Τούτο συμβαίνει 
καί μέ τάς Τραπέζας μεταξύ 
τών όποιων Ιστορικήν θέσιν 
κατέχει καί ή ’Εθνική Τράπεζα, 
ήτις συνεβάδισε μετά τοΰ άνα- 
γεννωμένου έκ τής τέφρας του 
"Εθνους, τά πρώτα βήματα τής

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΣ
ΥΠΗΡΕΣ ΙΑΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑI — ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑ
ΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ηΝΕΑ ΕΠΑΦΗ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕ

ΤΑ ΤΟΥ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ

Τήν 23 η ν παρελθόντος μηνός 
έπραγματοποιήθησαν είς τήν 
Τράπεζαν ύπηρεσιακαί μετα- 
βολαί είς τάς άνωτάτας θέσεις 
τής Τραπέζης, ώς άκολούθως:

Διεύθυνσις Προσωπικού: Δι
ευθυντής ό κ. Κων. Σπηλιόπου- 
λας, έκ τής Ύποδ ιευθύνσεως 
Κεντρικού Κατ)τος Β’. Είς τάς 
συνιστωμένας δύο Υποδιευθύν
σεις οί κ.'κ. Άθ. Συρμακεσίδης, 
Διευθυντής Ύπ)τος Μητροπό- 
λεως (διατηρών καί τήν ιδιότη
τά του ταύτην) και Δημ. Στο- 
λίγκας έκ τής Διευθύνσεως Ύ- 
ποκ)τος όδοΰ Βερανζέρου.

Είς τά συνιστώμενα δύο Τμή
ματα τοποθετούνται ώς Προϊ
στάμενοι: οί κ.κ. Ν. Άντανασι- 
ώτης, τέως Προσωπάρχης Κεν
τρικού Καταστήματος καί I. 
Δημητρίου έκ τοΰ Τμήματος 
Προσωπικού.

Ό μέχρι τοΰδε 'Υποδιευθυν
τής Προσωπικού κ. Σ. Βασι- 
λόπουλος καί ό Προϊστάμενος 
Προσωπικού κ. Ζακούρας λαμ
βάνουν άν αλόγους θέσεις παρά 
τή Διευθύνσει Γ εν. Λογιστηρίου 
καί Έπιθεωρήσεως άντιστοί-
χως·

Διεύθυνσις Περιουσίας Τρα
πέζης: Διευθυντής ό κ. Ν. Κο- 
ρογιαννάκης έκ τής Δ)νσεως 
Προσωπικού, ό δέ κ. Ίωάνν. 
Παπαλέτσος προάγεται είς Υ
ποδιευθυντήν.

Διεύθυνσις Καταθέσεων: Δι
ευθυντής ό κ. Άθαν. Καρυωτά- 
κης έκ τής Διευθύνσεως Περιου
σίας Τραπέζης.

Δ'εύθυνσις Γραμματείας: Δι
ευθυντής ό κ. Ίππ. Βρυώνης 
έκ τής Διευθύνσεως Καταθέσε
ων, τοΰ μέχρι τότε Διευθϋντοΰ 
Γραμματείας κ. Ύπατίου Κοσ- 
σένα τοποθετουμένου Γενικοΰ 
’Επιθεωρητοΰ ‘Υποκ)των Εξω
τερικού μέ έδραν το Λονδΐνον.

Διεύθυνσις Βιομ. Πίστεως: 
Προάγονται ιείς Ύποδιευθυντάς 
οί κ. κ. Κ. Παπαχαραλάμπους 
καί Ν. Γραμματίκας, καί ε,ίς 
Προϊσταμένους Τμημάτων οί 
κ. κ. Γ. Τσιτσιρίδης, Μιχ. Κ ο
κολογ ιάννης καί Άστ. Χατζη- 
χρήστος.

Διεύθυνσις ’Εργασιών ’Εσω
τερικού: Υποδιευθυντής κ. Κ. 
Δασκόπουλος έκ τής Ύποδιευ- 
θύνσεως Κ)κοΰ Κατ)τος. ’Ονο
μάζονται προϊστάμενοι Τμημά
των παρά τή άνω Διευθύνσει οί 
κ.κ. Καρακώστας καί Τσοσκού- 
νογλου.

Διεύθυνσις ’Εργασιών ’Εξω
τερικού: Τοποθετούνται ώς Ύ- 
ποδιευθυνταί οί κ.κ. Π. Παυλί
δης έκ τής Ύποδιευθύνσεώς 
Κεντρικοΰ Κατ)τος καί Κ.
Σ γουρδέλης τοΰ ΤμήματοςΝαυ1- 
τιλιακών ’Εργασιών ονομαζόμε
νος Υποδιευθυντής.

Ό κ. Α. Κατσιλίβας κατα
λαμβάνει τήν θέσιν τοΰ Προϊ
σταμένου Τ μήματος ’Ανταπο
κριτών ’Εξωτερικού.

Κεντρικόν Κατάστημα: Συν- 
διευθυντής: ό κ. Παρασκ. Στα- 
μόπουλος, τέως Υποδιευθυντής 
τοΰ αυτοΰ Κατ)τος. Ύποδιεύ- 
θυνταί οί κ.κ. Δ. Τσουλουχό- 
πουλος καί Δ. Μακρής έκ τής

οικονομικής του άνορθώσεως.
Οί ύπάλληλοι τοΰ ‘ I στορι- 

κοΰ τούτου ‘Ιδρύματος, τυγχά
νουν μνήμονες τής βαρείας είς 
ύποχρεώσεις παραδόσεως τήν 
οποίαν φέρουν έπί τών ώμων 
των. ’Άς ένισχύωνται ήθικώς 
είς τον άγώνα των, ϊνα οΰτω μή 
άμαυροΰται ή παράδοσις, τήν 
όποιαν τόσον ζωηράν καί νω
πήν έπιθυμοΰν νά διατηρούν 
είς τήν μνήμην των.

Διότι δταν αύτοΐ στενάζουν 
καί δυσανασχετούν, σημεΐον δ· 
τι πλήττεται ή ‘Ιερά Παράδο- 
σις τοΰ Ιδρύματος, τής οποίας 
αυτοί μόνοι τυγχάνουν φορείς 
καί συνεχισταί. Πάσα ένέργεια 
(άστοχος ή ήθέλημένη) πλήτ- 
τουσα τούς ύπαλλήλους—αυτό 
τό «άλας» τής έπιχειρήσεως—· 
άντανακλά ευθέως έπ’ αυτής. 
«Έάν δέ τό άλας μωρανθή, έν 
τίνι άλισθήσεται;» (Ματθ. ε’ 
13). Ν.Φ.

Ύποδιευθύνσεώς Κεντρικού Β”, 
Α. Νυδριώτης έκ τής Δ)νσεως 
τοΰ Ύποκατ)τος Ζέας καί Ν. 
Φαρμακίδης.

Κατάστημα όδοΰ Σταδίου 38 
(τ. Κ)κόν Κ)μα Β’.); Συνδι- 
ευθυντής ό κ. Ήλ. Τσαπάρας.

Ύποδιευθυνταί οί κ. κ. Δ. 
Τσικλητήρας έκ τής Έπιθεωρή
σεως, Δ. Σαμαράς, τ. Υποδι
ευθυντής Εργασιών Εσωτερι
κού καί Ποπταθάνου έκ τοΰ Κεν
τρικού Καταστήματος.

Παραμένουν κεναί αί Διευθύν
σεις Ύπ)των Ζέας και Βεραν
ζέρου.

Ως πληροψορούμεθα μελετά- 
ται ή σύστασις δύο Γενικών Δι
ευθύνσεων μέ άντιστοίχους Δι- 
ευθυντάς τούς κ.κ. Άνδρ. Πα- 
παβασιλείου καί Σπ. Καπάν
ταη ν.

----------Φ----------
ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΣ ΠΕΡΙ ΤΑ ΖΗ

ΤΉΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο Σύλλογος δΓ άνακοινώσε- 
σεώς του ήτις έζεδόθη κατόπιν 
άκάρπων διαβημάτων τοΰ Συλ- 
λόγου,καταγγέλλειείς τόΠροσω 
πικόν τήνάδ ικαιολόγητονκαί ά- 
παράδεκτον στασιμότητα είς ήν 
περιήλθον τά ζητήματα τοΰΠρο- 
σωπικοΰ, πιθανώς καί έν δψει 
τών μεταβολών. Είς τήν πρα
γματικότητα τά μόνα έκ τών 
πλε ιστών όσων σοβαρών ζητη
μάτων, εύρισκόμενα είς τήν ο
δόν τής έπιλύσεως, ήρχισαν 
καρκινοβατοΟντα διά νά σταμα
τήσουν καί νά δημιουργοΰνται 
οΰτω θέματα διά τον Σύλλογον 
καί τάς Υπηρεσίας τής Τρα- 
ΤΓέζης, έκ τοΰ μή δντος.

Φ----------
ΔΗΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕ- 
ΩΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΣ

χ Είς τήν πραγματοποιηθεΐσαν 
τήν 27.8.58 συνάντησιν τής Δ. 
Ε. μετά τοΰ κ. Διοικητοΰ πα- 
ρισταμενου και τοΰ Διευθυντοΰ 
Προσωπικοΰ κ. Σπηλιοπούλου, 
άνεγνωρίσθη πράγματι ή κα- 
ταγγελθεΐσα ύπό τοΰ Σ υλλόγου 
καθυστέρησ ι ς τών ζητημάτων, 
ών ό κ. Διοικητής εΐχεν ύποσχε- 
θή ταχεΐαν έπίλυσιν, όφειλομέ- 
νη έν μέρει καί είς τάς μεταβο- 
λάς.

Εδηλώθη δέ παρά τής Διοι- 
κησεως δτι τοΰ λοιπού τά θέ
ματα, ών ή λύσις θά είναι δυ
νατή καί έπί τών όποιων θά 
λαμβάνη ή Διοίκησις άπόφασιν 
τακτοποιήσεως ουδόλως θά 
βραδύνουν.

‘Η Δ. Ε. έζήτησε παρά τοΰ κ. 
Διοικητοΰ, δπως δοθή ιδιαιτέρα 
προσοχή είς τό μισθολογικόν 
ζήτημα, παρασχεθή δέ έπί τοΰ 
παρόντος μία οικονομική ένί- 
σχυσις είς τό Προσωπικόν.

Είς τό οΐΐτημα τοΰτο ή Διοί- 
κησις, μή άρνηθεΐσα τά βάσι- 
μον αύτοΰ, δέν έδωσε καταφα
τικήν άπάντησιν, μέ τό αίτιο- 
λογικόν, δτι τό ζήτημα θά πρέ
πει ν’ άντιμετωπισθή μέ γνώ
μονα τήν μονιμωτέραν ένίσχυσιν 
'τών άποδοχών τοΰ Προσωπι
κού, δπερ θά έξαρτηθή τό μέν έκ 
τής επιλύσεως σοβαρών προ
βλημάτων τής Τραπέζης τό δέ 
έκ τής Κυβερνητικής πολιτικής 
μισθών.

Ό Σύλλογος, εύχεται τήν 
ταχεΐαν έπί τό μονιμώτερον ρύ- 
•θμισιν τοΰ μισθολογικοΰ, πλήν 
δμως, ύπείκων είς άδηρίτους ά- 
νάγκας τών έργαζομένων έν τή 
Τραπέζη, θέλει έπανέλθει έπί 
τοΰ θέματος τής έκτάκτου οικο
νομικής ένισχύσεως.

----------------------->-------------------_

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡ
ΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Οί Σύλλογοι Υπαλλήλων Ε
θνικής Τραπέζης, ’Υπαλλήλων 

I ραπέζης ’Αθηνών, Είσπρακτό- 
ρων καί Βοηθητικού1 Προσωπι
κού Εθνικής Τραπέζης συνι- 
στοΰν συντονιστικήν έπιτρο- 
πήν διά τήν άπό κοινού προβο
λήν καί ύποστήριξιν τών ζωτι- 
κωτέρων αιτημάτων τοΰ Προσω
πικού τής Τραπέζης.


