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Ή 11 Μαΐου αποτελεί ένα καινούργιο Ιστορικό 

jj σταθμό στην πολιτική ιστορία τής Έλλαδος. Είναι 
p ενα γεγονός από τά λίγα, πού ναι μεν διαβαίνουν 
S δμως αποτελούν μια άφετηρία για την παραπέρα ε- 
ΐ ξέλιξη μιας χώρας. Γι’ αυτό δεν πρέπει να πέραση 
1 χωρίς κάποια βαθύτερη εξέταση από την οποία θα 
1 μπορούσε να δή κανείς ποιες είναι δυνατόν νάναι οι 
I ενδεχόμενες συνέπειες. Βέβαια ή εφημερίδα ^ αυτή 
1 δεν έχει ώς αποστολή νά αναμιγνύεται καθ’ οίανδή- 
1 ποτέ τρόπο στην πολιτική, γιατί σαν συνδικαλιστικό 
1 όργανο περιορίζεται αποκλειστικά καί μόνον γύροι 
1 άπό τά ζητήματα, πού ενδιαφέρουν τήν τάξη του καί 
1 απέχει κρίσεων καί επικρίσεων, πού άμεσα ή έμμεσα 

θά μπορούσαν νά έχουν πολίτικο χαρακτήρα. Τη 
γραμμή αυτή έκράτησε, κρατεί καί θά κράτηση μέ 
απόλυτο σεβασμό. Το γεγονός όμως πού αποτελεί 
τό αντικείμενό μας, ναι μέν είναι πολιτικής μορφής,

Ξ συνδέεται όμως άμεσα μέ τήν τύχη καί εν γενει εξε-
| λιξη τής μεγάλης τάξεως των εργαζομένων γιατί 
|όσο κι αν θέλομε νάπαραβλέψωμε τά γεγονότα, όσο 
1 κι’ αν ή αλήθεια είναι πικρή καί γι’ αυτό τις περισ- 
1 σότερες φορές άποφεύγομε νά τήν αντιμετωπίσομε 
I καί μέ διάφορα προσχήματα προσπαθούμε νά την 
s συγκαλύψωμε, γιά νά δικαιολογήσομε τις συνεπειες 
| της, τόσο περισσότερο εγκληματούμε καί βαδίζουμε 
| προς τήν καταστροφή.

Μιά τέτοια άλήθεια απορρέει άπό τό γεγονός 
| τής 11 Μαΐου 1958 καί ή έφημερίδα μας εχει καθή- 
1 κον νά τή μεταφέρη, προς όλους τούς υπευθύνους 
| είτε κυβερνώντες είναι, είτε πολιτικοί οργανισμοί,
1 είτε άτομα μεμονωμένα, πού μέ τήν προσωπική τους 
1 δύναμη συμβάλλουν στήν άσκηοη τής γενικωτέρας 
I πολιτικής τού κράτους.

Ό τύπος πού έχει μιά οίαδήποτε πολιτική τοπο- 
Ιθέτηση έχει πεί καί θά συνέχιση ίσως να μεταφερη.
1 άπό τις στήλες του τις απόψεις του επί των αποτελε
ί σμάτων των εκλογών-τής 11 Μαιου 1958, απο τις 
ϊ όποιες βγαίνει ότι μιά μερίς στρέφεται κατα τής αλ
ί λης καί έπιρρίπτει ευθύνες. Κανείς όμως δεν έχει το 
1 θάρρος νά όμολογήση πώς τά αποτελέσματα^ αύτα 
| οφείλονται σέ μιά καί μόνον πραγματική αιτία.
1 Καί ή αιτία αυτή είναι τό γεγονός ότι οί έκάστο- 
1 τε κυβερνώντες δέν κατόρθωσαν νά προσαρμόσουν 
1 τήν πολιτική τους, βάσει τής σημερινής πραγματικο
ί τητος καί νά εφαρμόσουν κοινωνικοοικονομική δι~
| καιοσύνη.

Ό Ελληνικός λαός καί κάθε λαός αύτο ζητά. 
Ζητά νά ζήση κάπως άνθρωπινα. Ζητά να τεθή χα
λινός στήν ασυδοσία τού αθέμιτου και υπέρμετρου 
πλουτισμού καί τή συγκέντρωση του στα χέρια ολί
γων, πού άν, τουλάχιστον, τον χρησιμοποιούσαν κά
πως συνετά, ίσως προέκυπτε κάτι τό καλό. Ζητά α
κόμη δίκαια άμοιβή των θυσιών του, τής εργα
σίας του.

'Ο λαός αυτός πού δίνει τά παντα εχει δικαίωμα 
I νά ζήση κι’ αυτό ζητά χρόνια τώρα κι’ είχε τήν υπο

μονή νά περιμένη. Κάθε τι όμως εχει jti ένα όριο 
αντοχής. Ή αντοχή αυτή άρχισε πιά να κάμπτεται. 
Καί τήν 11ην Μαΐου 1958 χτύπησε τήν καμπάνα 
καί πρέπει οί ήχοι της όχι μονάχα νά φθάσουν στ’ 
αυτιά τών υπευθύνων, αλλα να κινήσουν μέχρι σπα- 

= σίματος τά τύμπανά τους. χ ,
Ή καμπάνα σήμανε γιά όλους τους χειριζομε- 

ϊ νους τά ζητήματα τών έργαζομένων.
"Ας ξυπνήσουν όσο ακόμη ο χρονος επιτρεπει να 

| -/άμουν αυτοί τήν έπανάσταση τής δικαιώσεως των 
I πολλών, προτού επαναστατήσουν οί πολλοί, οπότε g
Β ίΐΐά Μναι όογά. 6
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Ό κίνδυνος διά το Ταμείον 
Συντάξεων έξεδηλώθη άπό τής 
Γενικής Συνελεύσεως τών Μετό
χων τής Τραπέζης ένθα διά 
τον λόγον τής μή κατά νόμον 
συγκλήσεως τής έξ Υπουργών 
Επιτροπής, υπέβαλε την πα- 
ραίτησίν του ό Διοικητής κ. 
Κυριακόπουλος. Κατά ληψθεί- 
σας πλη,ροφορίας ή μέχρι τής 
στιγμής εκείνης έξέλιξις τής υ- 
ποθέσεως εΐχεν οΰτω:

Ως γνωστόν τό Ταμεΐον Συν
τάξεων τοΰ προσωπικού ’Εθνι
κής Τραπέζης συνεπείς: του άι- 
ναγκαστικοΰ διαχωρισμού του 
έν έτει 1953 έκ τοΰ κοινού Τα
μείου Συντάξεων τοΰ προσωπι
κού τών Τραπεζών 'Ελλάδος— 
Εθνικής—ΚτηιμοΠΊκής, άνέλαβε 
μεγάλας υποχρεώσεις έκ τού 
παρελθόντος έν ώ έστερεΐτο σο- 
βαΙρών πόρων. 'Ως έκ τούτου 
δέν ήτο δυνατόν ν’ άνταπεξέλθη 
είς τάς υποχρεώσεις του προς 
τούς είς αυτό ήσφαλισμένους. 
Διά τού Ν. 3662)57 προεβλέ- 
πετο ρύθμισις τού ζητήματος 
διά τής καταβολής ένισχύσεως 
έκ μέρους τών τριών Τραπεζών 
προς τό Ταμεΐον. Και διά μέν 
την διετίον 1 956—57 κατεβλή- 
θη ή έν λόγφ ένίσχυσις διά τήν 
τρέχουσαν δμως διετίαν 1958 - 
1959 ό τότε Υπουργός Εμπο
ρίου κ. Παπαληγούρας τή έ- 
πεμ βάσει τής Διοικήσεως τής 
Τ.Ε. καθυστέρει τήν σύγκλησιν 
τής ΰπό τοΰ Νόμου προβλεπο- 
μένης Επιτροπής έκ τών Υ

πουργών ’Εμπορίου, Οικονομι
κών καί ’Εργασίας διά τον κα
θορισμόν τοΰ διά τήν διετίαν 
Τούτην ποσού ένισχύσεως.

Προς τήν κατεύθυνσιν τής 
κινήσεως τοΰ μηχανισμού τοΰ 
Νόμου, έκινήθη πρώτον τό δι
καιούχον Ταμεΐον διά τού ύπ’ 
άριθ- 454) 109)21.1.58 έγγρά- 
φου του προς τά Υπουργεία 
Οικονομικών, ’Εμπορίου και 
’Εργασίας δΓ ού έζήτει τήν 
σύγκλησιν τής ώς άνω ’Επιτρο
πής, έπηκολούθησε δέ υπόμνη
μα τοΰ Συλλόγου Συνταξιού
χων τής ΕΤΕ άπό 29.1.58 και 
έν συνεχείς: επανειλημμένοι ο
χλήσεις τού Διοικ. Συμβουλίου 
τού Σ υλλόγου τούτου πρός τούς 
άρμοδίους υπουργούς.

Παραλλήλως δμως έκινήθη 
και ή Διοίκησις τής Εθνικής 
Τραπέζης διά τήν εφαρμογήν 
τού Νόμου. "Ας σημειωθή δτι 
ή ’Εθνική Τράπεζα είναι ύπό- 
χρεως όμοΰ μετά τών λοιπών 
Τραπεζών ένοααι τοΰ Ταμείου. 
Ή εφαρμογή δμως τοΰ Νόμου 
ευνοούσα τήν Ισορροπίαν έν τώ 
Ταμείφ το μέν εξασφαλίζει τήν 
ηρεμίαν τοΰ Προσωπικού της, 
τδ δέ, ώς έτόνισε και ό ίδιος ο 
Διοικητής κ. Κυριακόπουλος έν 
τή Γεν. Συνελεύσει τών μετό
χων, συμβάλλει είς τήν αποκα
τάστασήν τοΰ δικαίου έν τή κα
τανομή τών βαρών έναντι τών 
ήσφαλισμένων, άτι να μόνη ή 
’Εθνική Τράπεζα είναι άδύνατον 
νά φέρη, άνευ κλονισμού τοΰ 
κύρους της και έν συνεχείς: τής 
έμπιστοσύνης τοΰ άποταμιεύον- 
τος κοινού είς τήν πρόοδον τής 
οικονομικής ζωής τοΰ τόπου.

Ή Διοίκησις τής Τραπέζης 
Ελλάδος άντιδρώσα προέβαλε 
τό έπιχείρημα τής άγνοιας αύ-

τής ώς πρός τήν ψήφισιν τοΰ 
Νόμου προσέτι δέ τήν αντισυν
ταγματικότητα αύτοΰ ήν στηρί
ζει είς γνωμάτευαιν πέντε νομι
κών της συμβούλων — καθη
γητών — ήν ύπέβαλεν 'είς τήν 
υπηρεσιακήν Κυβέρνησιν κατά 
τάς άρχάς Μαΐου έ.ε.

Ό Διοικητής τής ’Εθνικής 
Τραπέζης κ. Κυριακόπουλος, 
συνηντήθη κατά τον παρελθόντα 
Φεβρουάριον μετά τοΰ τότε Ύ- 
πουργοΰ ’Εμπορίου κ. Παπα- 
ληγούρα, πρός τον όποιον διε- 
μαρτυρήθη διά τήν κωλυσιερ
γίαν τής Τραπέζης τής 'Ελλά
δος, ώς πρός τήν εφαρμογήν τοΰ 
Νόμου. Συγχρόνως έζήτησεν ά
πό αυτόν δπως προ τής Σ υνε
λεύσεως τών μετόχων τής ’Εθνι
κής Τραπέζης λυθή τό θέμα 
διότι έξ αύτοΰ θά έξηρτάτο έάν 
ή Τράπεζα θά έδιδεν ή δχι μέ
ρισμα εις τούς μετόχους της. 
Ό κ. Παπαληγούρας ΰπεσχέθη 
τότε νά πράξη τοΰτο, χωρίς δ
μως νά σπεύση νά καλέση τήν 
άρμοδίαν έπιτροπήν δπως λάβη 
σχετικήν άπόφασιν.

Έμεσολάβησεν έν τώ μεταξύ 
ή παραίτησις τής ύπό τον κ.

Καραμανλήν Κυβερνήσεως και 
ή άνοδος είς τήν άρχήν τής Υ
πηρεσιακής τοιαύτης.

Ό κ. Κυριακόπουλος έπανήλ- 
θεν έκ νέου έπί τοΰ θέματος καί 
έζήτησεν δπως ή Υπηρεσιακή 
Κυβέρνησις έψαρμάση τον Νό
μον. ’Αλλά καί πάλιν λόγφ άν- 
τιδράσεως τοΰ Διοικητοΰ τής 
Τραπέζης 'Ελλάδος κ. Ζολώτα, 
δέν συνεκλήθη ή άρμοδία έπι- 
τροπή.

ίΠρό τής άναφυείσης οΰτω 
δυσχερείας την οποίαν έπέτει- 
νεν ή δημοσιευθεΐσα τήν παρα
μονήν τής Γεν. Σ υνελεύσεως 
τών μετόχων τής ΕΤΕΑ άπόψα- 
σις τοΰ Υπηρεσιακού Υπουρ
γού Εργασίας περί αΰξήσεως 
τών συντάξεων τών συνταξιού
χων τής Τραπέζης Ελλάδος, ό 
κ. Κυριακόπουλος προβάλλων 
και τήν άντιμετώπισιν δικαίου 
αιτήματος άναλόγου αΰξήσεως 
καί τών πενιχρών συντάξεων 
τών συνταξιούχων τής ’Εθνικής, 
έδήλωσεν δτι εύρίσκετο προ 
πλήρους άδυναμίας ν’ άνταπε
ξέλθη είς τήν δη μ ιουργηθεΐσαν 
κατάστασιν και διά τον λόγον 
αυτόν έπροτίίμησε νά ύποβάλη

τήν παραίτησίν του είς τήν Γε
νικήν Συνέλευσιν τών μετόχων.

Προ τής τοιαύτης αιφνίδιας 
έξελίξεως τοΰ συνταξιοδοτικοΰ 
θέματος εύρέθη τό έν ένεργείς: 
καί ύπό σύνταξιν προσωπικόν 
τής Τραπέζης τήν 2αν Μαΐου έ 
έ. Οί Σύλλογοι τοΰ Προσωπι
κού έτέθησαν είς άμεσον κίνη- 
σιν έν στενή συνεργασίς: μετά 
τοΰ Συλλόγου τών Συνταξιού
χων ΕΤΕ. Μικτή άντιπροσωπεί- 
α τών Συλλόγων τοΰ έν ένερ
γείς: καί ύπό σύνταξιν προσω
πικού έκαμε διάβημα είς τον 
Υπουργόν ’Εργασίας κ. Καπο- 
δίστριαν διαμαρτυρομένη διά 
■τήν παρέλκυσιν τοΰ θέμοπος 
ζητήσασα τήν άμεσον έφαρμο- 
γήν τοΰ Νόμου "να παύσουν 
πλέον τά δεινά τοΰ Ταμείου 
μας. Ό κ. Υπουργός άπήντη- 
σεν, δτι τό θέμα τοΰ έτέθη μό
λις τήν παραμονήν τής συνε- 
λεύσεως τών μετόχων ήτοι τήν 
29ην ’Απριλίου επομένως διά 
νά συνέλθη ή επιτροπή έδει νά 
συγκεντρωθούν τά απαραίτητα 
στοιχεία, άτινα θ’ άπήτουν τον 
σχετικόν χρόνον. Πάντως άπό
('Η συνέχεια είς τήν 5ην σελίδα)

Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΕΑ
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Αί όμιλίαι τών εκπροσώπων τού Προσωπικού. Ή επαναφορά τού παλαιού 
τίτλου τής Τραπέζης. Ή παραίτησις τού Διοικητοΰ.

Τήν 30ήν παρελθόντος ’Α
πριλίου συνήλθεν είς τήν μεγά- 
λην αίθουσαν τοΰ Γενικού Συμ
βουλίου ή έτησία Γενική Συνέ- 
λευσις τών Μετόχων τής ΕΤΕΑ.

Κατ’ αυτήν ό Διοικητής κ. Β. 
Κυριακόπουλος άνέγνωσε τήν 
έτησίαν έκθεσιν, περίληψιν τής 
οποίας παραθέτομιεν κατωτέρω. 
Μετά τον κ. Β. Κυριακόπουλον 
έλαβον τον λόγον διάφοροι άλ
λοι ρήτορες, ών ποιούμεθα 
μνείαν έν συνεχείς:.

’Ιδιαιτέραν αϊσθησιν έπρο- 
κάλεσαν αί όμιλίαι τών έκπρο- 
σώπων τών οργανώσεων τοΰ 
Προσωπικού, έπιδοκιμασθεΐσαι 
ύπό τής συνελεύσεως.

Ή Συνέλευσις όμοφώνως ένέ- 
κρινε τήν έπαναφοράν τοΰ πα
λαιού τίτλου τής Τραπέζης 
«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ».

Ώς και είς τό προηγούμενον 
ψύλλον έγράψαμεν περί τό τέ
λος τής Συνελεύσεως ό κ. Β. 
Κυριακόπουλος υπέβαλε τήν 
παραίτησίν του άπό τής θέσεως 
τοΰ Διοικητοΰ τής Τραπέζης, 
λόγφ τής μή έψαρμογής τοΰ 
Νόμου 3662)57 περί ένισχύσε
ως τοΰ Ταμείου Συντάξεων τοΰ 
Προσωπικού τής Τραπέζης. Ό 
κ. Κυριακόπουλος κατήγγειλε 
τον έμπαιγμόν τον όποιον συν- 
ήντησεν ύπό τών Κυβερνήσεων, 
άπό τής άρχής τοΰ έτους μέχρι 
τής προτεραίας τής Συνελεύ

σεως, ώς πρός τό θέμα τοΰτο. 
Διά τής παρεμβάσεως τοΰ άν- 
τιπροσώπου τοΰ Υπουργείου 
τών Οικονομικών κ. Βερναρδή, 
τήν σχετικήν δήλωσιν τοΰ ο
ποίου άναψέρομεν είς έτέραν 
στήλην, ό κ. Διοικητής άνέβα-

λεν έπί 8 ή μέρας τήν παραίτη
σίν του, ήτις δμως, τελικώς, ώς 
γνωστόν, μή έπιτευχθείσης τής 
λύσεως τοΰ συνταξιοδοτικοΰ 
προβλήματος έντός τοΰ χρόνου 
τούτου, έγένετο οριστική.

Η ΕΚΘΕΣΙΖ ΤΟΥ κ. ΛΙΟΙΚΗΤΟΥ
Τά κύρια σημεία τής έκθέ- 

σεως τής Διοικήσεως, έχουν ώς 
ακολούθως:

Ή έπΐ θύραις συγκρότησις 
τής εύρωπαϊκής οικονομικής 
κοινότητας έπιβάλλει τήν άνευ 
χρονοτριβής δημιουργίαν τών 
άπαιτουμένων προϋποθέσεων 
διά τήν είς ταύτην ομαλήν έν- 
ταξιν τής Χώρας μας, ήτις θά 
διάνοιξη ευρύτατα στάδια έπι- 
τυχοΰς άναπτύξεως τής άτομι- 
κής πρωτοβουλίας.

Διά τήν έπίτευξιν τοΰ σκο
πού τούτου απαραίτητος τυγ
χάνει ή κατάρτισις ένός όργα- 
νικοΰ προγράμματος οικονομι
κής άναπτύξεως καί ή είς τά 
πλαίσια τούτου έπανατοποθέτ 
τησις τοΰ πιστωτικού προβλή
ματος άπό άπόψεως φορέων, 
διοχετεύσεως τών κεφαλαίων 
καί πολιτικής καταθέσεων διά 
τάς οποίας, λόγφ τής αστα
θούς είσέτι μορφής των, δέον

νά καταβληθή δλως ιδιαιτέρα 
φροντίς.
ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑ-

ΜΙ ΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Αί εξελίξεις είς τούς κυριω- 
τέρους τομείς τής ‘Ελληνικής 
οικονομίας υπήρξαν κατά τό 
έτος 1957 δλως εΰνοϊκαί: Ηύ- 
ξημένη γεωργική και βιομηχα
νική παραγωγή, νομισματική 
σταθερότης, άνάρρωσις σημαν
τική τής πιστωτικής αγοράς. 
Ή αΰξησις τοΰ Έθνικοΰ εισοδή
ματος είς σταθεράς τιμάς άνήλ- 
θεν είς 90%. Αί έπιτεύξεις δ
μως αΰται ουδόλως σημαίνουν 
θεραπείαν τών βασικών άδυνα- 
μιών τής Ελληνικής οικονομί
ας, τάς οποίας καθιστοΰν πε
ρισσότερον έμψανεΐς αί διεθνείς 
οικονομικά! εξελίξεις, ήτοι η 

παρατηρηθεΐσα ΰφεσις είς τήν 
’Αμερικανικήν οικονομίαν καί ο 
Ή Συνέχεια είς τήν 5ην σελίδα
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ΓΝΩΜΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ
Εύχαρίστως δημσσιεύομεν την 

άττοσταλεΐσαν ήμΐν ομιλίαν τού 
κ. Ν. Ποίναιγιωτοποΰλου, ΰττοδιευ
θύ ντο ΰ τοΰ Υποκαταστήματος Π α
τμών ττρός τό προσωπικόν τοΰ Υ
ποκαταστήματος,, εχονσαν οϋτω:

Είναι γεγονός δτι μέχρι τοΰ 
1947 ή σύνθεσις τοΰ Προσωπι- 
κοΰ τής Εθνικής Τ ραπέζης 
δέν παρουσίαζε την πρέπουσΟν 
κλιμάκωσιν εις τους βαθμούς 
τής ιεραρχίας. Τούτο όφείλετο 
είς τό δτι λόγφ τής πολεμικής 
περιόδου δέν έγένετο πρόσληψις 
νέων υπαλλήλων έπί ΙΟετίαν 
περίπου.

'Η μετά την συγχώνευσιν ά- 
πομάκρυνσις ύπερχιλίων συνα
δέλφων άνωτέρων βαθμών, ώς 
ήτο φυσικόν, έπέφερε και πά
λιν διαταραχήν είς την κλίμακα 
τής Ιεραρχίας. Οΰτω· ή σημερι
νή σύνθεσις τοΰ Προσωπικού 
παρουσιάζει κενόν είς τούς μέ
σους βαθμούς των Λογιστών.

Μέ τήν άναγγελθεΐσαν ήδη 
πρόσληψιν 210 υπαλλήλων θά 
έχωιμεν αΰξησιν τοΰ άριθμοΰ 
τών κατωτέρων βαθμών και φυ
σικόν είναι ο! μέν νεοπροσλη- 
φθησόμενοι νά καταλάβουν την 
πρώτην βαθμίδα τών υπαλλήλων 
οΙ δέ προγενέστεροί των νά 
προωθηθούν είς τάς θέσεις τών 
Προϊσταμένων τών Υπηρεσιών 
καί Τμημάτων.

Είναι πράγματι ευνοϊκή δύ- 
ναταί τις είπεΐν ή περίπτωσις 
είς τά χρονικά τής Τραπέζης, 
καθ’ ήν υπάλληλοι 10 ετών καί 
όλιγωτέρων νά καλούνται νά κα- 
θέξουν τάς θέσεις τών Προϊστα
μένων, ας άλλοτε κατεΐχον συν
άδελφοί των 15 καί 20 ετών.

Δημιουργεΐται δθεν τό ερώ
τημα είναι Ικανοί καί άρτίως 
ΰπηρεσιακώς έξωπλισμένοι οϊ 
σημερινοί Ύπολογισταί έχον- 
τες συμπληρώσει υπηρεσίαν μό
νον 10 έτών ή καί όλιγωτέρων 
νά άναλάβουν ώς Προϊστάμενοι;

Πριν ή δοθή άπάντησις είς 
τό έρώτημα τούτο, ας μη έπι- 
τραπή μικρά τις αναδρομή.

ΟΙ άπό τού έτους 1947 καί 
έντεΰθεν προσληφθέντες καί σή
μερον ύπηρετοΰντες Ύπολογι- 
σταί ήσαν, ώς έπί τό πλεΐστον, 
κατά τόν χρόνον τής προσλήψε- 
ώς των ηλικίας 22—27 έτών 
κατά δέ τό 1940 ηλικίας 15— 
20 έτών. Οΰτω συνέπεσεν ή εί
σοδός των είς τόν κοινωνικόν 
στίβον νά γίνη υπό τάς πλέον 
άνωμάλους διά τήν χώραν συν- 
θήκας λόγφ τών πολεμικών, 
κοτοχικών καί μετοπτελευθερω- 
τικών γεγονότων.

Διάσημοι βιολόγοι καί ψυ- 
χαναλυταί ή μ έτεροι καί ξένο; 
διεπίστωσών δτι ή σκληρότης 
καί αί κακουχίαι τού τελευταί
ου πολέμου, αΐ πσντοΐαι στε
ρήσεις, ή φοβία διά τήν αΰριον 
καί τά συνθήματα προς άντί- 
δρασιν καί άνταρσίαν κατά τού 
κατακτητοΰ έπέδρασαν δυσμε- 
νώς έπί τής υγείας τών άνθρώ-ι 
πων καί ιδιαιτέρως τών νέων 
έφ’ ών έπέδίρασαν καί ψυχολο
γ ικώς.

Τήν έποχήν πού οΙ νέοι εισ
ερχόμενοι είς τόν κοινωνικόν 
στίβον εΐχον άνάγκην νουθεσι
ών δι’ έγκαρτέρησιν, συμβου
λών διά σεβασμόν προς τούς ά- 
νωτέρους, υποσχέσεων καί ελ
πίδων διά μίοον καλλιτέράν αΰ- 
ριον, εύρέθησαν προ τής σκλη- 
ρότητος τών μεγαλυτέρων των, 
τής πλήρους άδιαφορίας των, μέ 
αξιώσεις μόνον δι’ άντίδρασιν 
καί ανταρσίαν. Ό σκληρός ά
γων τής ζωής τους έπέβαλεν 
τήν διά παντός μέσου1 θεμιτού 
καί αθεμίτου διεκδίκησή τών 
απαιτήσεων καί αναγκών των.

Καί ή μέν έποχή εκείνη έπέ- 
ρασεν αί έπιδράσεις της δμως 
έπί τοΰ χαρακτήρας τών νέων 
έμειναν καί τάς βλέπομεν καί 
τάς διαπιστώνωμεν καθημερι
νώς, καί ήμεΐς ο! μή ειδικοί, είς 
τήν κοινώνίαν, τήν οικογένειαν, 
τά γραφεία, τά σχολεία, παν
τού.

’Ανάγκη έπιτακτική δπως κα- 
ταβληθή προσπάθεια διά τήν 
κατά τό δυνατόν έπανόρθωσιν 
τών προσγενομένων ζημιών έπί 
τής υγείας, τού χαρακτήρας 
καί τού ήθους τών νέων τής γε
νεάς έκείνης είς ήν καί υμείς 
άνήκετε.
"Επειτα άπό αυτήν τήν άναδρο-

μήν, ήτις δμως ήτο αναγκαία, 
έπανερχάμεθα είς τό θέμα μας 
καί θά προσπαθήσωμεν νά σκι- 
αγραφήσωμεν, κατά τό δυνατόν, 
άντικειμενικώς καί συνοπτικώς 
τάς προς τούτο παρατηρήσεις
μας.
1) Σπουδή κατά τήν διεκπεραί-

ωσιν τής εργασίας,
’Έχει παρατηρηθή μεταπο

λεμικούς δτι ή πελατεία τής 
Τραπέζης είναι περισσότερον ή 
άλλοτε άπαιτητική άξιοΰσα 
τήν ταχυτέραν εξυπηρέτησή 
της. Τήν άπαίτησιν ταύτην τής 
πελατείας ε’ίμεθα υποχρεωμέ
νοι νά ίκανοποιοΰμεν, δέν πρέ
πει δμως νά παραβλέπωμεν ου
σιώδεις κανόνας τού Κανονι
σμού τής Τραπέζης λίαν άπα- 
ραιτήτους διά τήν εΰρρυθμον 
λειτουργίαν τής υπηρεσίας. 
Καί αν διά τήν ταχυτέροον έξυ- 
πηρέτησιν τής πελατείας ύπο- 
χρεούμεθα ενίοτε είς τήν παρά- 
λειψιν μερικών τύπων ή καί κα
νόνων άκόμη διεκπεραιώσεως 
τής έργασίας, όφείλομεν ευθύς 
αμέσως κατά τήν διεκπεραίω
σή τής έργασίας, όφείλομεν ευ
θύς αμέσως κατά τήν διεκπε- 
ραίωσιν τής έσωτερικής υπηρε
σίας νά έπανορθώσωμεν ταύ- 
τας.

‘Η εσωτερική υπηρεσία της 
Τραπέζης απαιτεί τάξιν, ακρί
βειαν, σαφήνειαν καί προσοχήν, 
εδώ δέν δικαιολογείται ή σπου
δή τής θυρίδος. Τά δικαιολογη- 
τικά τών έγγραφών πρέπει νά 
εΐναι πλήρη, ή διατύπωσις τών 
εγγράφων σαφής, ή σύνταξις 
τών καταστάσεων καί πινάκων 
ακριβής.
2) Μεταχείρισις Πελατείας:

Ως καί ανωτέρω άναγνωρίζο-
μεν, ή πελατεία εΐναι άπαιτητι- 
κή καί ένίοτε φορτική είς τάς 
άξιώσεις της. Μόνον ή αξιοπρέ
πεια, ό καλό ς τρόπος, ή προ
θυμία προς παροχήν έξηγήσεων 
καί ή ύπσμοΰή είναι τά μόνα 
μέσα πού πρέπει νά διαθέτω- 
μεν είς τάς περιπτώσεις τσύ- 
τας, "Ας έχω μεν προ όφθαλμών 
τήν άόρατον μεγάλην επιγρα
φήν κάθε Κοίταστήματος «6 πε
λάτης έχει δίκαιο». "Ισην με- 
ταχείρισιν προς πάντας καί 
σεβασμόν προς τούς μεγαλυ- 
τέρους. Τά συμφέροντα τής 
Τραπέζης έξυπηρετήθησαν ένί
οτε μεγάλως άπό άσήμαντον 
καί μικρόν πελάτην της ό όποι
ος έτυχεν καλής μεταχειρίσεως 
εκ μέρους μας.
3) Μελέτη:

Μελέτην δέν έννοοΰμεν τό ξε- 
φύλλισμα τών έγκυκλίων καί 
ειδικών διαταγών. Καί είναι μέν 
αληθές δτι ή στενότης προσωπι
κού, ιδιαιτέρως μάλιστα στά 
μικρότερα Καταστήματα, δημι
ουργεί άφ’ ένός μέν φόρτον έρ
γασίας, άφ’ ετέρου δέ προσωρι
νός καί ένίοτε μονίμους καθυ
στερήσεις, ώστε νά μή μένη ε
παρκής χρόνος είς τό προσωπι
κόν προς μελέτην, έν τούτοις έ
καστος έξ υμών πρέπει νά έξοι- 
κονομή τόν άπαιτούμενον διά 
τήν υπηρεσιακήν μόρφωσίν του 
χρόνον καί αν δέν τό κατορθώνη 
ας διάθεση άπό τόν πέοαν τών 
έργασίμων ωρών διαθέσιμον 
χρόνον. Ή μελέτη πάντως εΐναι 
άπαραίτητος διά τήν σταδιο

δρομίαν τού υπαλλήλου καί με
λέτην έννοοΰμεν τήν έπεξεργα- 
σίαν τών διαταγών, τό διπλό 
διάβασμά των, τήν ύπογράμμι-/ 
σιν μέ κόκκινο μολύβι τών πα
ραγράφων ή φράσεων πού χρή- 
ζουν περισσοτέρας προσοχής 
καί τέλος τήν σημείωσιν τού ά- 
ριθμοΰ τής έγκυκλίου μέ μικρήν 
περίληψιν κάπου. Τό βιβλίο τού 
κ. Ν. Μπουροπούλου, έλλείψει 
ένημερωμένου κώδικος έγκυκλί
ων, ας χρησιμεύση προς τούτα, 
διαλύστε το δμως κατά κεφά
λαια καί προσθέσατε μεταξύ 
των λευκά φύλλα χάρτου, είς 
τά όποια θά σημειώνετε τάς με- 
ταγενεστέρας άπό τήν 1) 1) 57 
έκδοθείσας έγκυκλίους.

Ό καθένας στήν υπηρεσία 
Του ή στο τμήμα του άς κωδικο- 
ποιήση τήν δουλειά του, μόνον 
έτσι θά μάθη τόν μηχανισμό 
τής δουλειάς καί δέν θά τόν 
ξεχνάη ποτέ.
4) ’Αλλαγή υπηρεσιών:

'Η κατά διαστήματα άλλαγή

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
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’Αγαπητή «Τραπεζιτική»,

Θεωροΰμεν καθήκον μας νά 
εύχαριστήσωμεν θερμώς τούς 
συναδέλφους, οϊτινες μάς έτίμη- 
σαν διά τής ψήφου των κατά τάς 
άρχαιρεσίας τοΰ Προμηθευτι
κού μας Συνεταιρισμού.

Έπ’ ευκαιρία τονίζομεν καί 
έκ μέρους τού 47% τών συναδέλ
φων, οϊτινες μάς έψήφισοη/ δτι 
ή κακοδαιμονία ένός τοιούτου 
’Οργανισμού πρέπει νά έρευνη- 
θή.

Διότι έκ τών άποτελεσμότων 
τού ’Ισολογισμού ό μέγας οΰ- 
τος Οικονομικός ’Οργανισμός 
μας μέ δρ. 12.000.000 έτήσιον 
κύκλον κεφαλαίων ρευστοποιου- 
μένων δι’ άσφαλών κρατήσεων 
άποφέρει κέρδη δρ. 32.000 (ϊδε 
ισολογισμόν) ϊσα μέ έκεΐνα τοΰ 
μικροτέρου καταστήματος ψιλι
κών.

Θά έπιμείνωμεν είς τήν προ-

-«—■ -........... Η
μήθειαν τών ειδών διά μειοδο
τικών διαγωνισμών ύπό τό φώς 
τής ή μέρας (θέμα βασικόν τό 
όποιον δέν γνωρίζομεν διοτπ ή- 
γνόησαν πολλοί συνάδελφοι) 
καί δι’ έναλλασσομένων έπιτρο- 
πών. Πλεΐστα δέ έκ τών έρωτη- 
μάτων τού συναδέλφου κ. Λυμ- 
περοπούλου χρήζουν άπαντή- 
σεως.

Μετά συν)λφικών χαιρετισμών
Σακκάς Νικόλαος, Άδαμόπου- 
λος Γεώργ., Άπέργης Θεόδω
ρος, Δουλίδης Εύάγγελος, Ζαν- 
νετόπουλος Εύάγ., Θεοδωρίδης 
Γεώργ., Καλαθάς Παναγ., Κα- 
ραγιώργος Θεόδωρος, Καρατώ- 
λος Άπόστ., Καρύδης Κων., 
Μαργαρίτης Γεώργιος, Μανωλά 
"Ολγα, Μαρτζοΰκος Χριστόφ. 
Μηλιάς Βασίλ., Νικητάκης ©ε- 
οχ., Παπαηλ ιόπουλος Εΰάγγ., 
Τασόπουλος Α. Χρυσάγης Νικ.

*
Αγαπητή «Τραπεζιτική»,

’Επειδή τό άπελθόν Δ. Σ. 
τοΰ Συν)σμοΰ μας ισχυρίζεται 
δτι έπετέλεσεν τεράστιας προ
όδους έπικαλούμενον προς τού
το καί τάς παρακλητικώς έκ- 
μαιευθείσας έν τή Συνελεύσει 
άγορεύσεις σοβαρών, ώς διατεί
νεται, Συν)ρων, καλόν είναι νά 
γίνουν ώρισμέναι άντικειμενικαί 
παρατηρήσεις καί νά τεθούν 
συγκεκριμένα έρωτήματα.

1) Πώς καί διατί ή Συν)κή 
μερίς έμφανίζεται λογιστικώς 
570 δραχ. έκάστη ένφ εΐναι 
δραχ. 400 ώς έξ αυτού τούτου 
τοΰ ισολογισμού άποδεικνύε- 
ται;

Καί εΐναι 400 δραχ. έφ’ δ- 
σον τά έμπορεύματα έχουν όρ- 
θώς καί αύστηρώς άποτιμηθή, 
πράγμα λίαν άμφίβολον.

2) ΠοΤαι αί έγκαταστάσε ι ς 
τού Συν)σμοΰ αί άποτελοΰσαι 
τήν άξίαν τών δραχ. 330.000 
τού ενεργητικού καί μέ ποιον 
λογικόν κριτήριον ή βάσει 
ποιας οικονομικής θεωρίας ή
πράξεως ccOtcti ύττόκεινται είς
άπόσβεσιν 5,5% έτησίως;

3) Ποΐα τά θετικά άποτελέ- 
σματα τής χρήσεως 1 957 καθ’ 
ην τζίρος 12.347.000.— άπέ- 
δωσεν κέρδη δραχ. 32.000'.—; 
Διότι τά υπόλοιπα τοιαύτα έκ 
δραχ. 298.000.— προελθόντα 
έκ τής διευθετήσεως τής ύποθέ- 
σεως Μπαρδαβίλλια δέν άψο- 
ρούν τήν υπόλογον χρήσιν.

4) Πού οφείλεται ή καθ’ ό
λα άδικαιολόγητος μείωσις 
τού μικτού κέρδους έκ πωλήσε- 
ως υφασμάτων καί τά 3—4% 
κατά τό 1957 έν σχέσει μέ τό 
1956 καί πού κατέληξε τό 
ούτω διαφυγόν κέρδος τών 
Συν)ρων ώς καί ποιαν μορφήν 
έλαβεν τούτο;

Σχετική έρώτησις τοΰ Προ
έδρου τοΰ Συλλόγου μας έμει- 
νεν άναπάντητος υπό τών υπο
λόγων.

5) Διατί τό υπόλοιπον τών 
ήδη καταβληθεισών αποζημιώ
σεων είς άπολυθέντας υπαλλή
λους τού Συν)σμοΰ έμφανίζε- 
ται είς τό ένεργητικόν ώς ά- 
ποτελοΰν άπαίτησιν ένην ού- 
σιαστικώς άποτελεΐ άποτέλε- 
σμα (ΖΗΜΙΑΝ);

6) Διατί ή άταξία τού ό- 
φειλομένου μερίσματος 1951 έκ 
δραχ. 100.400.— διαιωνίζεται 
μή τακτοποιηθεΐσα εϊσέτι;

7) Ποΐαι εΐναι αί έκ δραχ. 
1 15.000.—δαπάνα ι αΐτινες με-

ύπηρεσιώΰ εΐναι άπαραίτητος 
διά τήν υπηρεσιακήν μόρφωσίν 
τών υπαλλήλων. Τούτο έπιβάλ- 
λει τό συμφέρον τής υπηρεσί
ας, διότι ήλέγχθη δτι δέν εΐναι 
δυνατή ή πλήρης καί άρτια κα- 
τάρτισις τοΰ υπαλλήλου διά τής 
καθηλώσεώς του είς μίαν ύπη-, 
ρεσίαν καί τής θεωρητικής μορ- 
φώσεώς του διά τών έγκυκλίων 
καί λοιπών κλάδων τής Τραπέ
ζης.

’Ιδιαιτέρως διά τούς νέους 
υπαλλήλους καί μπορούμε νά 
προσδιορίσουμε μέχρι τοΰ βα
θμού Ύπολογιστοΰ Α' έπιβάλ- 
λεται ή κατά διαστήματα ε
ναλλαγή υπηρεσιών διά τήν γε
νικήν μόρφωσίν τους, άπό δέ 

(Ή συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)

ταφέρονται είς βάρος τής 
χρήσεως 1958;

Πώς δικαιολογούνται δάνεια 
καί πιστώσεις δρχ. 256.000.— 
είς 34 υπαλλήλους τοΰ Συν)- 
σμοΰ μέσου μισθού 2—2.500 
δραχμών; Δέν κρίνονται δυσα
νάλογοι μέ τάς προς τούς Συν) 
ρους τοιαύτας;

9) Ποιοι οφείλουν εϊσέτι τάς 
δρχ. 83.000—εξ αύξήσεως τής 
συν)κής μερίδος καί μέ ποιον λό 
γικόν κριτήριον ουτοι έκαρπώ- 
θησαν έστω καί τήν πλασματι
κήν αΰξησιν τών μερίδων έκ δρχ. 
70 (Κέρδη 1957) χωρίς νά έ
χουν είσέτι αποπληρώσει ταύ
την;

10) Δύναται τό Δ.Σ. καλο- 
πίστως καί μέ σοβαρά έπιχει- 
ρήματα νά έξηγήση πώς δι
καιολογείται ό Συν)σμός μας 
μέ καταβεβλημένα κεφάλαια 
2.500.000, μέ χρημ)σεις έκ 
δρχ. 7.630.000 (Κεφάλαιον κι- 
νήσεως) έπιβαρυνομένας μέ τό 
έλαχιστότατον διά τόν τόπον 
μας έπιτόκιον τών 6% έτησί
ως και μή έξυπηρετουμένας είς 
τακτάς λήξεις (άναστολαΐ κα
θυστερήσεις κλπ.), άνευ σημαν
τικών έπιβαρύνσεων έκ φόρων, 
ένοικίων κλπ., καί μέ έτήσιον 
τζίρον 12.347.000.— ρευστο- 
ποιούμενον σταθερώς νά κατα- 
λήγη άποτελεσματικώς είς τάς 
32.000.—ήτοι μηδέν;

11) Διατί τό ’Εποπτικόν 
Συμβούλιον δέν ρίπτει φώς είς 
τά αίτια αυτών τών άνεξηγήτων 
διά τούς συν)ρους έρωτημάτων 
καί άρκέΐται είς στερεοτύπους 
έπαίνους καί φιλοφρονήσεις;

Τά συμβούλια τοΰ Συν)σμοΰ 
Διοικητικόν καί ’Εποπτικόν ι
σχυρίζονται δτι ήργάσθησαν κο
πιαστικούς διά τήν εύόδωσιν 
τού οικονομικού αυτού ’Οργανι
σμού μας. Τά άδιάψευστα δμως 
άπστελέσματα δύο τινά άποδει- 
κνύουν: ”Η δτι δέν ήργάσθησαν 
ή δτι ήργάσθησαν άλλα οί κό
ποι των έπήγαν χαμένοι διά τόν 
σ ή β λόγον.

Ποιοι εΐναι αυτοί οί λόγοι; 
Τί φταίει είς δλα αύτά; Αυτά 
θέλουν νά μάθουν οί Συν)ροι 
καί μάλιστα έγκαίρως.

Επίσης ίσχυρίσθησαν δτι 
παρεκλήθησαν ύπό ομάδων 
Συν)ρων νά έπανεκθέσουν υπο
ψηφιότητα προς έτι περαιτέρω 
εύόδωσιν τού όοναληφθέντος έρ
γου.

Είλικρινώς λυπούμεθα έάν 
συνέβη τοιαύτη ένέργεια. Διότι 
οί προκοολοΰντες ή προσωπι
κά συμφέροντα έχουν ή υπέρ τό 
δέον άφελεΐς είναι.

Άναμένομεν τά άποτελέσμα- 
τα τών έπικειμένων άρχαιρεσι- 
ών διά νά βεβαιωθώμεν σχετι
κούς.
Ευχαριστώ διά τήν φιλοξενίαν 

Άντ. Λυμπερόπουλος
Σ.Σ. Έκ καθήκοντος διευ- 

κρινίζομεν δτι δέν εΐναι άκριβές 
τό δτι τό έρώτημα τοΰ κ. Προ
έδρου τοΰ Συλλόγου έμεινεν ά- 
ναπάντητον.

ΛΑΑΡΙΑ-
ΠΑΠΑΊ-ΩΑΝΝΟΥ — Π ETTA

’Ιατρός Μικροβιολόγος 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ: 

Γεωργίου Σταύρου 6 
2ος ’Όροφος — Τηλ. 32-042 

ΑΘΗΝΑI
Συμβεβλημένη- μετά τών Ταμεί

ων Εθνικής καί ’Αθηνών. 
Τηλ. Οικίας: 5 1954

ΑΙ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΕΞΟΧΑI 
ΚΑΙ Η ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τό Ταμεΐον Υγείας δι’ άνα- 
κοινώσεώς του όρίζει τήν λει
τουργίαν τών παιδικών έξοχών 
διά τό έφετεινόν καλοκαίρι ώς
εξής:

Α' περίοδος ΑΡ ΡΕΝΑ — 
’Ιούλιος, Β' περίοδος ΘΗΛΕΑ 

■—νλΰγουστος.
Τάς άκριβεΐς χρονολογίας έ- 

νάρξεως καί λήξεως έκάστης 
περιόδου θά άνακοινώση προσε
χώς.

Έπίσηςτό Ταμεΐον Υγείας 
διά τής άπό 19)5)58 άνακοι- 
νώσεώς του καλιεΐ τά έχοντο: 
απόλυτον άνάγκην λουτροθερα
πείας μέλη του δπως άπό 22)5 
—16.6.58 τό βραδύτερον υπο
βάλουν προς τήν άρμοδίαν υ
πηρεσίαν τού Ταμείου α’ίτησιν 
άναφέρουσαν λεπτομερώς τήν 
πάθησιν έφ’ ής θά δικαιολογή- 
ται ή ανάγκη λουτροθεραπείας. 
Τά ειδικά έντυπα τών ώς άνω 
αιτήσεων, ώς καί σχετικαί πλη- 
ροφορίαι θά παρέχωνται ύπό 
τής υπηρεσίας τού Ταμείου (κ. 
Ευθυμίου).

• ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ·
Β  -"*· 4—■ —Β

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Τάκης Κοτομμάτας, Ύποκ) 
τος Μητροπόλεως, — Φέφη Άν- 
τωνοπούλου, Ύποκ)τος Θεμι
στοκλέους, ήρραβωνίσθη σαν. 
Εύχόμεθα ταχεΐαν τήν στέψιν.
Ξ—-- ................ ...........a
Ε ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε
3—........- >■ μ— - " Ή

Συλ, ’Αλεξανδρή, Ύποτμη) 
χου: «Ή Τραπεζική έπιταγή 
έν τή πράξει».
------------------- <»♦<$,------------------ -
ΔΩΡΕΑI ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΥΠΕΤ

—»—

α) Ή Δ)σις καί τό προσω
πικόν τού Κ)τος ’Αγοράς δρχ. 
540 είς μνήμην μητρός Β. 
Στεργίου.

β) Ή κ. Κούλα Φιλίπ δρχ. 
200 είς μνήμην Γ. Στεργίου.

γ) Ό Κος καί Κα Ίω. Γεωρ- 
γοπούλου δρχ. 300 είς μνήμην 
Γ. Στεργίου.

δ) Ό κ. Γ. Δημολίτσας δρχ. 
200 είς μνήμην Άθ. Γιακωβά- 
κη.^

Επίσης ή "Ενωσις Φιλάθλων 
’Εθνικής Τραπέζης, διά ψηφί
σματος της, εϊσέφερε δραχμ. 
1.000 είς τό ΤΥΠΕΤ είς μνή
μην τών Συναδέλφων -—- θυμά
των τού τραγικού δυστυχήμα
τος τών ’ I ωαννίνων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Έν Άθήναις τή 21η Μαΐου 58 
Κύριοι Συνεταίροι,

Προ δύο έτών, ούδείς παρου- 
σιάζετο νά άναλάβη τήν ευθύ
νην τής διευθύνσεως τών ’Ερ
γασιών τού Συν)σμοΰ. «Παρελ- 
θέτω τό ποτήριον τούτο άπ’ ε
μού» έσκέπτοντο πάντες, μή 
αισθανόμενοι ίσως τούς ώμους 
των ισχυρούς διά μίαν τοιαύτην 
προσπάθειαν.

Μόνοι έξ δλων ε’ίχομεν τό 
θάρρος νά ζητήσωμεν νά άνα- 
λάβωμεν τάς εΰθύνας τής Διοι- 
κήσεως τού Συν)σμοΰ. Ύπε- 
σχέθημεν τήν άναγέννησιν καί 
τήν έξυγίανσιν τού Συν)σμοΰ 
και ττιστεύομεν δτι το έττετύ- 
χαμεν. Άναμφ ισβήτητον άπό- 
δειξιν τής έπιτυχίας μας άποτε
λεΐ τό γεγονός δτι είς τάς 
προσεχείς άρχαιρεσίας κατέρ
χονται νέοι συνάδελφοι τούς ο
ποίους ένεθάρρυνεν ή δική μας 
έπιτυχία. ’Eocv ήμεΐς άπετυγ- 
χάνομεν ούδείς θά διεκινδύνευε 
νά έπιζητήση νά έπιτύχη εκεί 
δπου οί προκάτοχοι άπέτυχον.

Ούδείς δύναται νά μάς άμφι- 
σβητήση δτι ή διαρρεύσασα 
διετία ύπήρξε περίοδος άνα- 
γεννήσεως καί έξυγιάνσεως τού 
Συν)σμοΰ, μέ τό δεδομένον δέ 
αιύτό άπεφασίσαμεν νά συνεχί- 
σωμεν τό άνορθωτικόν μας έρ- 
γον, έάν βεβαίως οί Συνάδελ
φοι μάς έμπιστευθοΰν έκ νέου 
τήν διεύθυνσιν τοΰ οικονομικού 
μας οργανισμού είς τόν όποιον 
τόσας στηρί-ζομεν έλπίδας ώς 
έργαζόμενοι.

Θεωροΰμεν τελείως περιττόν 
νά σάς άναπτύξωμεν έκ νέου 
προεκλογικά προγράμματα, το
νίζομεν μόνον, δτι θά συνεχισω- 
μεν μέ τήν ίδιαν πίστιν τόν ά- 
γώνά μας διά νά έπανέλθη ό 
Συν)σμός είς τήν προπολεμι
κήν του αΐγλην, θά κάμω μεν 
κάθε δυνοπόν συνδυασμόν διά

6η τό σύνολον τών άναγκών τών 
Συνεταίρων, θά έπεκτείνωμεν 
τό σύστημα τών διατακτικών 
;αί είς άλλα είδη, ώς οικιακά 
τκεύη, ηλεκτρικός συσκευάς κ. 
λ.π. καί πάντοτε έντός τών οι
κονομικών δυνατοτήτων τοΰ 
Συνεταιρισμού.
Μετά συν)λφικών χαιρετισμών 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 
Θεοδώρου Γ εώργιος 
Άλεξής Τριαντ.
Καντιάνης Πέτρος 
Κοτρώτσος Άντ.
Κωνσταντίνου Γερ.
Λάσκαρης Βασ.
Μπρέσκας Άντ.
Ποτπαζαχαρίου Πέτρος 
Φωτομάρας Γεώργ.
ΕΠΟΠΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Μανιάκης Δη μ.
Άνεμογιάννης Βίκτωρ 
Βαγενάς Θεοχ.
Κατωπόδης Σπΰρος 
'^σοούμης ‘Εμμ.

Μπελεζίνης Θεόδ.
Παπαδη μητριού Σμαρ. 
Σταμόπουλος Στάμος 
Στεργίου Εύάγ.

Υ.Γ.—Είς τόν κ. Λυμπερό- 
πουλον ούδεμίαν άπάντησιν έ- 
χομεν νά δώσωμεν, διότι ώς 
Συμβύλια λογοδοτοΰμεν μόνον 
είς τήν Γενικήν Συνέλευσιν, είς 
ήν έκ προθέσεως δέν προσήλθε 
καί ή όποια εΐναι ή μόνη άρμό
δια, ώς κυρίαρχον σώμα, νά 
μάς κρίνη. Εΐναι άλλωστε γνω
στή ή τακτική τοΰ κ. συναδέλ
φου, τάς παραμονάς έκλογών, 
είτε Συλλόγου είτε Σ-υν)σμοΰ ή 
Ταμείου Υγείας, νά κυκλοφορή 
άνακοινώσεις, τό περιεχόμενον 
τών όποιων πολλάκις καθάπτε
ται ύπολήψεων σεβαστών Συν
αδέλφων, ή τακτική του δέ αυ
τή, ώς είναι γνωστόν, τόν ώδή- 
γησεν είς τό έδώλιον τοΰ κατη
γορουμένου, φαίνεται δμως δτι 
τό γεγονός τούτο καί αΐ έξ αύ- 
τοΟ συνέπειαι δέν τόν συνέτι-τήν επεκτασσιν των εργασιών 

είς τρόπον ώστε νά συμπεριλά- σοιν.
!ΙΙΙ!Η!ΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙΗ!ΙΙ!!Η!ΙΙ!ΙΒ!!Ι!!Η!!Ι!!ΒΙΙΐ™ΐΙΙ1Ι·ΙΙ1ΙΙ·ΙΙΙΙ1ΗΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙΒΙ1ΙΙ*ΙΙ!·1Ι®ΙΙΙ!ΙΗΙΙΙ!ΙΗ
Ξ - -Β Δρ ΚΙΜΩΝ Ε. ΒΑΤΖΙΑΣ
❖ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ♦
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Κον Νικ. Φράγκον, Κ. Κ)μα: 
’Ελάβόμεν τό άρθρον σας: «Ή 
ανάγκη συγχρονισμού» καί σάς 
εύχαριστοΰμεν. Θά δημοσιευθή.

Κον Ν. Ποοναγιωτόπουλον, 
Πάτρας: Διά τήν πρότασίν σας 
περί παιδικών έξοχών θά γρά
ψω μεν είς το έπόμενον ψύλλον.

Παθολόγος—Νόσοι αϊματος 
Συμβεβλημ. μετά τού ΤΥΠΕΤ 

Γ' Σεπτεμβρίου 35 
4—7.30’ μ.μ. Τηλ. 521.833

ΜΑΓΔΑ Ν. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΑΟΥ 
’Οδοντίατρος 

Λάμπρου Κορόμηλά 1 8 
(Ν. Κόσμος)
Τηλ. 91.289 

Δέχεται 9—1 καί 5—8 
Συμβεβλημένη μετά τών Ταμεί
ων Υγείας τής ΕΤΕ & ’Αθηνών

ΡΟΖΥ Κ. ΚΑΡΑΠΑΥΛΟΥ 
ΙΑΤΡΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡ — ΓΥΝΑΙΚΟ
ΛΟΓΟΣ

Διδότου 53 καί Χαριλάου 
Τίρικούπη

Η..ΗΙΙΙΙΗΙΙΙΙΕ............... .................. ...



ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ
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Συνάδελφοι,

Ή «Τραπεζιτική» είναι φύλλο δικό σας.
Άπό των στηλών της θ’ άκουσθή ή φωνή σας. 

Άποστείλατέ της την συνεργασία σας και τις άντα- 
ποκρίσεις σας.
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ΓΥΡΟ ΑΠΟΤΗΝ ΚΟΙΝΗΝ ΥΠΟΟΕΙΙΝ miKMIM ΚΑΙ ΕΡΓ1ΑΙΤΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΑί VAPOHAEKTPIKA ΕΡΓΑ 
ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕΓ10ΒΑ 8ΕΕΕΙΑΙΙΣ

«Μέ τον έσωτερικο τουρι-

Το χρόνισαν ζήτημα τού Τα
μείου Συντάξεων τής Εθνικής 
Τραπέζηις, διά μίαν είσέτι φο
ράν παρειμέρισε με την έπιτα- 
κτικότητά του τά λοιπά ζητή
ματα του έν έυε'ργεία προσωπι
κού. Το γεγονός δτι οί υπόχρε
οι άρνοΰνται δχι την έξεύρεσιν 
Χύσεως άλλά την έφαρμογήν τού 
βοηθοΰντος την λύσιν τουί ύπαρ
χον τος νόμου, δεικνύει τάς κα
θόλου προθέσεις των. Έξ αυ
τής ακριβώς τής διαπιστώσεως 
πηγάζουν τά καθήκοντα των συν 
παξιούχων καί των έν ενεργείς* 
συναδέλφων. Καθήκον δλων μας 
είναι ή άγρυπνος παρακολούθή- 
σις καί ό διαρκής άγων διά την 
έπίλυσίν του. Την πρωτοπορεί- 
αν τής παρακολουθήσεωιςι καί 
τού άγώνος οφείλουν νά έχουν 
οί συνταξιούχοι. Επίκουροι, 
χωρίς τούτο νά σημαίνη αδια
φορίαν ή έγκατάλειφιν ή ύπα- 
ναχώρησιν, θά εΐναι οί έν ένερ- 
γείςι. Καί τούτο διότι το έν 
ένεργείς* προσωπικόν έχει πολ
λά προβλήματα) νάπροβόολη καί 
νά διεξαγάγη έπ’ αυτών αγώ
νας. Τό οικονομικόν του πρό
βλημα — συνυφασμένον μέχρι ς 
ενός σημείου μέ τό ζήτημα τού 
Ταμείου Συντάξεως—άπασχο- 
λεΐ την σκέψιν του καί απορρο
φά την αγωνιστικήν του διάθε- 
σιν. Άντιθέτως τό έν άπομαχίρ 
προσωπικόν οΰδέν πρόβλημα 
καί ουδεμίαν άπασχόλησιν έχει 
είμή την έξασφάλισιν καί βελτί- 
ωαιντής συντάξεώςτου. ’Εάν δεν 
έφαρμοσθή ό νόμος καί εάν ή Δι
ό ίκησιΐς τής Τραπέζης, ό μη γέ- 
νοιτο, οταματήση νά καταβάλ- 
λη, εκείνοι, πού θά πεινάσουν 
θά εΐναι οί τωρινοί συνταξιού
χοι. ΔΤ αυτόν τον λόγον τό ζή-

’Αποτελεί γεγονός Αναμφι
σβήτητου δτι ολόκληρον τό 
προσωπικόν τής Τραπέζης, έ
κτος ίσως έλαχίστων έξαιρέσε- 
ωνιΖ κοσέχεται από μίαν πικρί
αν καί έχει ένα μεγάλο παρά- 
ποναν. Τό παράπσνον δτι ούδε- 
μία έδόθη σημασία ύπό των 
διίελθουσών Διοικήσεων εις τά 
σοβαρότατα προβλήματα τά 
όποΐα τό άπασχολούν κατά τά 
μεταπολεμικά έτη.

Πρόθεσίς μας βεβαίως δεν 
εΐναι νά απαριθμήσω μεν τά 
προβλήματα ταΰτα ούτε καί νά 
άσχοληθώμεν μέ δλα ή καί μέ 
μερικά έξ αυτών, διότι φρονοΰ- 
μεν δτι τούτο εΐναι μέλημα των 
κατεχόντων τάς είδικάς θέσεις 
οργάνων τής Τραπέζης,

Θά λάβωμεν δμως έν έκ τών 
προβλημάτων τούτων καί μάλι
στα έκ των σοβαρωτέρων τό τής 
έπαγγελματικής κοταρτίσεως 

καί έξελίξεως έν τή Τραπέζη 
δχι διά νά έξεύρωμεν και προ- 
τείνωμεν λύσεις, άλλά απλώς 
διά νά τό εξετάσω μεν άπό ό
σον τό δυνατόν περισσοτέρας 
πλευράς καί διατυπώσωμεν 
γνώμας.

Θεωρού μεν επίσης σκόπιμον 
νά προσθέσω μεν έν άρχή δτι 
τά κατωτέρω έκτιθέμενα Αποτε
λούν σκέψεις τού γράφοντας καί 
θέλομεν νά πιστεύωμεν δτι 
ταΰτα άπηχοΰν τήν γνώμην τών 
συναδέλφων μας άφ’ ένός και 
ευρίσκουν έν πολλοΐς σύμφω
νον και τήν τής Διοικήσεως 
τής Τραπέζης.

Είναι γνωστόν δτι εις τήν 
Τράπεζαν εϊθισται νά προσ- 
λαμβάνωνται υπάλληλοι έχον- 
τες ώρισμενα, θεωρούμενα ως 
απαραίτητα τυπικά προσόντα, 
ή δέ έξέλιξίς των νά έξαρτάται 

κυρίως άπό τήν ικανότητα τήν 
οποίαν ήθελον έπιδειξει κατά 
τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων 
των.

Ή κρίσις Ανατίθεται εις τούς 
διευθυντάς καί προϊσταμένους 
τών διαφόρων υπηρεσιών ή Δι- 
οίκησις δέ, ώς είναι φυσικόν, 
γνωρίζει τούς υπαλλήλους μό
νον έκ τών ειδικών έκείνων έγ-

τημα τού Ταμείου πρέπει νά γί- 
νη κτήμα καί ζήτημα τού κά
θε απομάχου. Τό λιέγομεν αυ
τό, διότι κατά την πρόσφατον 
απεργίαν καί τάς ομαδικός πο
ρείας προς τό πρωθυπουρ- 
γικόν καί υπουργικά γραφεία, 
οί άμεσα ένδιαφεράμενοι,, οί 

συνταξιούχοι, έκτος έλαχίιστωιν, 
έλαμψαν διά τής απουσίας των. 
’Ώφειλαν δέ νά γνωρίζουν δτι 
τό έν ένεργείς* προσωπικόν θά 
κατήρχετο εις άπεργιακόν αγώ
να, τό ανέγραψαν δλαι αί έφη- 
μερίδες καί τό γεγονός αυτό έ
πρεπε νά τούς έχει συγκινήσει 
καί νά είχε όδηγήισει τήν σκέ
ψιν των καί τά βήματά των εις 
τά γραφεία τού Συλλογικού των 
οργάνου. Οί απόμαχοι διά τού 
άγώνος των δεν έχουν τίποτε νά 
χάσουν, ούτε τάς έργασίας των, 
ούτε τήν θέσιν των, ούτε υπάρ
χει φόβος νά τούς κρατήσουν τά 
ημερομίσθια τής απεργίας τωιν, 
ούτε νά τούς μεταθέσουν κινδυ
νεύουν εις τό Διδυμότειχον ή τά 
Κύθηρα. Χωρίς νά θέλω μεν νά 
τούς δώσωμε μαθήματα τακτι
κής, τούς συνιστώμεν νά πάρουν 
τήν ύπόθεσίν των εις τά χέρια 
των. Μόνον μέ τήν μαζικοποίη- 
σιν τής πάλης των θά λυθή τό 
ζήτημά των. Μόνον όταν αί χι
λιάδες τών Απομάχων κατέβουν 
πολλές φορές ένοχλητικά εις τό 
καφτό πεζοδρόμιο, μόνον όταν 
κοπάκλύζουν καθημερινώς καί 

συγχρόνως όλους τούς Υπουρ
γικούς θαλάμους, μόνον τότε θά 
έπιτήχουν τήν λύσιν τού προ- 
βλήματός των καί θά δώσουν 
τήν ευκαιρίαν είς τό έν ένεργεία 
προσωπικόν νά άγωνισθή πα
ράλληλα μέ αΰτούς, διά τήν έ· 
πίλυισιν τής σωρείας τών προ
βλημάτων του.

γράφων τά όποΐα συντάσσον- 
ται προς τον σκοπόν αυτόν.

Είναι έπομένως έντελώς πε
ριττόν νά έξάρωμεν τήν σπου- 
δαιότητα τών έγγράφων αυτών 
τόσον διά τήν Διοίκησιν όσον 
καί διά τούς ένδιαφερομένους, 
έχομεν δμως ύποχρέωσιν τά το- 
νίσωμεν ιδιαιτέρως τήν Ανα
γκαιότητα τού εκσυγχρονισμού 
τού ίσχύοντος συστήματος.

.’Επ’ αύτοΰ ιείδικώς τού ση
μείου πρέπει νά σημειώσω μεν 
δτι μία τοιαύτη προσπάθεια 
εκσυγχρονισμού θά έβοήθη πα- 
ρα πολύ είς τήν προώθησιν καί 
ένός άλλου σχετικού καί λίαν 
σοβαρού ζητήματος ώς εΐναι ή 
κατάρτισις νέων ικανών στελε
χών .

Έπί τού τελευταίου τούτου 
ζητήματος πίΐστεύαμεν άτι ή 
συντελεσθεΐσά μέχρι σήμερον 

πρόοδος εΐναι πολύ μικρά αν 
μή ανύπαρκτος, ή διοπτίστωσις 
δέ τού γεγονότος τούτου εΐναι 
εύκολος καί φανταζόμεθα δτι 
τό δλον θέμα Απασχολεί ζωη- 
ρώς τήν Διοίκησιν.

Άλλά καί τά αίτια μιας τοι- 
αύτης καταστάσεως δεν θά 
πρέπει νά διαφεύγουν άπό τούς 
κατέχοντας τάς είδικάς θέσεις.

Δυσχερείς οικονομικοί συν- 
θήκαι άφ’ ένός Αναγκάζουν τήν 
πλειονότητα τών ύπαλήλων καί 
κυρίως τούς νέους νά κατασπα
ταλούν τάς δυνάμεις των έξω 
τής Τραπέζης δι άνά συμπλη
ρώσουν τάς πενιχράς άποδοχάς 
των.

Τό γεγονός άφ’ ετέρου δτι 
έλάχισται χειρονομικαί έπιβρα
βεύσεις καί Αναγνωρίσεις ειλι
κρινών καί φιλότιμων προσπα
θειών υπαλλήλων έγιναν έκ μέ
ρους τής Τραπέζης δέν Αποτε
λεί εποικοδομητικόν στοιχεΐον 
καί δέν συντελεί είς τρόπον 
ώστε νά παρακινηθούν καί άλ
λοι είς μίαν άμιλλαν προς ά- 
νάδειξίν των έν τή Τραπέζη.

Τά βραβεία δακτυλογραφίας 
καί τά ύποσχεθέντα επιδόματα 
δι’ είδικάς γνώσεις είναι έν ά- 
μυδρόν φώς άλλά δύνανται νά 
χαρακτηρισθοΰν ώς Ασήμαντα 
δταν είς άλλας Τραπέζας οί ύ-

Ή έμφάνισις τών έπαγγεΛ- 
ματικών σωματείων καί ή είς 
αυτά συσπείρωσις τών εργαζο
μένων πρός τον σκοπόν τής 
προασπίσεως καί προαγωγής 
τών οικονομικών καί ηθικών 
συμφερόντων των προεκάλεσαν 
ευθύς έξ άρχής τήν συγκεκαλυμ- 
μένην ή καί άπρσκάλυπτον άν- 
τίδρασιν τών πάσης φύσεως ερ
γοδοτών. Ό λόγος εΐναι α
πλούς: Ή δημιουργουμένη διά 
τής ένώσεως δύναμις αποτελεί 
ισχυρόν φραγμόν είς τήν έξου 
θενωτικήν καταπίεσιν, τήν ο
ποίαν συνήθως Ανενόχλητοι Α
σκούν οί έργοδόται έπί τών υ
ποτελών των άλλ’ έν ταύτφ καί 
Αφετηρίαν διά τήν αϋξησιν τών 
Αποδοχών των, τήν βελτίωσιν 
τών δρων καί συνθηκών τής έρ
γασίας των, τής πολιτιστικής 
των Ανόδου. Ταΰτα δμως συνε
πάγονται, ώς είκός, μείωσιν 
τών ύπό τών εργοδοτών άπο- 
λαμβανομένων κερδών είς τήν 
όποιαν ούτοι σχεδόν πάντοτε 
μάλλον—πιεζόμενοι — υποκύ
πτουν παρά οίκειοθελώς στέρ- 
γουν.

Ή επιθυμία τής συνεχούς 
καί διά παντός μέσου αύξή- 
σεως τού πλούτου των έχει ύ- 
ποκαπαστήσει πάσαν άλλην λει
τουργίαν τής συνειδήσεώς των, 
έχει άποβή μέτρον κρίσεως κα
λού καί κακού είς τρόπον ώ
στε πάν τό άντιστρατευόμενον 
είς ταύτην νά θεωρήται ώς έκ... 
τού πονηρού προερχόμενον.

Ό συνδικαλισμός είδικώτε- 
ρον προκαλεΐ είς τούς έργοδό- 
τας έν είδος Αλλεργίας. Η κα- 
ταπολέμησίς του δέν έχει άπο
βή τό κυριώτερόν των μέλημα. 
Δέν γίνεται διάκρισις μέσων είς 
τήν προσπάθειάν των ταύτην.

πάλληλοι διαγωνίζωνται είς 
τήν σύνταξιν μελετών έπί σο
βαρών θεμάτων καί καλούνται 
νά λάβουν Ανώτερα έπαγγελ- 
ματικά μαθήματα, έπ’ άμαιβή. 
"Ας σημειωθή δτι αυτά συμ
βαίνουν ιείς Τραπέζας αϊτινες 
προήλθαν άπό τήν ’Εθνικήν 
Τ ράπεζαν.

Ταΰτα πάντα σημαίνουν δτι 
πολύ όλίγον λαμβάνεται ύπ’ 
δψιν είς τήν ϊδικήν μας Τρά
πεζαν ή συντελουμένη γενική 
πρόοδος. Τό Αντίθετον, έάν συ- 
νέβαινε, θά έτόνωνε τό ήθικόν 
μιάς Αρκετά μεγάλης μερίδος 
τού προσωπικού ή οποία έχει α
νάγκην ιδιαιτέρας μεταχε ipL- 

σεως καί προσοχής έκ μέρους 
τής Τραπέζης καί δυνάμεθα νά 
ε’ίπωμεν δτι τήν άξίζει.

Ή βραδύτης είς τήν τακτο- 
ποίησιν τοιούτων σοβαρών θε
μάτων ώς τό Ανωτέρω δύνοται 
νά δικαιολογηθή καί ν’ άποδο- 
θή είς τάς τελευταίας γνωστάς 
περιπέτειας τής Τραπέζης, ή 
περαιτέρω δμως καθυστέρησις 
θά έχη άναμψιβόλως κακάς συ
νέπειας. Διότι ποιος έξ έκεί
νων οί όποιοι δύνανται νά ’ίδουν 
ολίγον μακρύτερον εΐναι είςθέσιν 
νά μάςδ ιαβεβαιώση δτι εΐναι εύ
κολος ή άναπλήρωσις τών κε
νών τά όποΐα άφησαν καί Αφή
νουν Απερχόμενοι εκλεκτοί υ
πάλληλοι τής Τραπέζης. Και 
πώς τέλος πάντων εΐναι δυνα
τή ή Αναγέννησις τής Τραπέ
ζης όταν δίδεται ένας τόσον 
μικρός καί Ασήμαντος ρόλος είς 
τούς νέους υπαλλήλους της ενώ 
εΐναι βέβαιον τό γεγονός δτι 
ούτοι είναι είς θέσιν νά άναλά- 
βουν καί νά έπιτύχουν καί είς 
σοβαρούς ρόλους.

Είς έν έπιτελεΐον άπό έκλε- 
κτούς υπαλλήλους τής Τραπέ
ζης έξ δλων τών βαθμών ύπό 
τήν έπίβλεψιν τών προϊσταμέ
νων τού τμήματος προσωπικού 
θά ήδύνατο ν’ άνατεθή ή έκπό- 
ύησις ένός προγράμματος απο
βλέποντας είς τήν επαγγελμα
τικήν έξύψωσιν τού προσωπικού 
καί τήν διά παντός μέσου τό
νωσή/ τού ήθικοΰ του. ΕΓίμεθα 
έκ τών προτέρων βέβαιοι δτι

Ο σκοπος ένδιαφερει. Η παντι 
τρόπφ δηλαδή άχρήστευσις 
τών σωματείων ή τουλάχιστον 
ό όσον τό δυνατόν μεγαλύτερος 
περιορισμός τής άποτελεσμα- 
τικότητος τής δράσεώς των.

Κατ’ άρχάς προσεπάθησαν 
καί μέχρις ένός σημείου έπέτυ- 
χον νά μείνη ένα μεγάλο μέρος 
εργαζομένων εκτός τών σωμα
τείων. ’Εκμεταλλευόμενοι τήν 
έμφάνισιν ώρισμένων πολιτικής 
φύσεως τάσεων ήρξαντο διαρ- 
ρηγνύοντες τά ίμάτιά των καί 
έπισείοντες κινδύνους Ανατρο
πών, έπετύγχανον νά εμφανί
ζουν πάντα άνήκοντα είς σωμα- 
τεΐον... ώς δυναμιτιστήν τού κα
θεστώτος. Ή προκληθεΐσα έκ 
τούτων τεχνητή φοβία άνέστειλε 
έπί μακράν τήν πλήρη σωματει
ακήν συγκρότησιν τών μαζών 
τών εργαζομένων, κατέστησε δε 
Αδύνατον καί τήν έπιτυχή δρά- 
σιν τών υπαρχόντων σωματείων. 
Αί αλλεπάλληλοι άποτυχίαι 

των είς τάς Απεργίας καί τούς 
λοιπούς άγώνας προεκάλεσαν ε- 
τι μεγαλυτέροα/ άποθάρρυνσιν 
τών έργαζομένων καί ηΰξησαν 
τήν Απροθυμίαν των έγγραφής 
είς ταΰτα καί έκπληρώσεως τών 
οικονομικών των ύποχρεώσεων. 
Φυσικφ τώ λόγφ οί έργοδόται 
έτριβον έκ χαράς τάς χεΐρας 
των καί ήσέλγουν άπερίσπα- 
στοι έπί τού μόχθου τών έχόν- 
των τήν Ανάγκην των.

Ή βαθμιαία έν τούτοις συνει- 
δητοποίησις τών εύρυτέρων έρ- 
γατοϋπαλληλικών μαζών καί ή 
γενικωτέρα άνοδος τού πνευμα
τικού έπιπέδου τού λαού μετέ- 
βαλον βαθμηδόν τό δημιουργη- 
θέν σκοπίμως ύπό τών εργοδο
τών άντισωιματειακόν κλίμα. Οί 
εργαζόμενοι ήρχισαν νά πυκνώ
νουν τάς τάξεις τών σωματείων 
τους, νά δημιουργούν νέα τοι- 
αΰτα, ν’ αναλαμβάνουν άγώνας 
στεφομένους ώς έπί τό πλεΐστον 
υπό επιτυχίας. Οί έργοδόται 
ανησύχησαν. ’Ανακοπή τού σω
ματειακού χειμάρρου μέ τά 
συνήθη μέσα δέν ήτο πλέον έ- 
φικτή. "Επρεπε νά έπινοηθοΰν 
νέαι μέθοδοι καί ν” άκολουθηθή 
νέα τακτική. Τά συνδικαλιστι
κά στελέχη ή τά ζωηρότερα μέ
λη τών σωματείων έκίνουν τούς 
μοχλούς τής μηχανής, πού κα
τέτρωγε τά «κέρδη» τών έργο- 
δοτών. Αυτά έπρεπε νά κτυπη- 
θοΰν. Τρόποι; Ή πείρα τήν ό
ποιαν άπεθησαύρισαν διά μέ
σου τών αιώνων τά έλεύθερα 
καθεστώτα άπέβη πρόχειρος 
καί πολύτιμος οδηγός.

\Αΰτη ύπηγόρευσε κατά σει
ράν:

1) Τήν Ατομικήν τρομοκρα
τίαν. ’Απολύσεις, στασιμότητα, 
καταδίωξιν οικονομικής ή άλ
λης φύσεως μέχρι τετάρτης γε
νεάς.

2) ’Εξαγοράν κατόπιν ένδε- 
λεχοΰς έπισκοπήσεως τής ήθι- 
κοκοινωνικής ύποστάσεως τού 
συνδικαλιστικού στελέχους τών
κλίσεων καί φιλοδοξιών του 

πρός Ανακάλυψιν τού πλέον 
«εύαισθήτου» σημείου.

3) Τήν προβολήν είς έπι και
ρούς θέσεις τών συνδικαλιστών 
οί όποιοι έπρόδιδον τούς συνα
δέλφους τους καί μετεπήδουκ 

είς τό πλευράν τών έργοδοτών.
4) Τήν, μέ βάσιν τό ανωτέ

ρω,, δυσφήμισιν πάντων τών 
συνδικαλιστών ώς έμφορουμέ- 
νων ύπό πνεύματος ιδιοτέλειας, 
πρός κλονισμόν τής έμπιστοσύ- 
νης τών λοιπών μελών καί πα
ράλληλον ύποκίνησιν πρός άνά-

τά άποτελέσματα μιάς τοιαύ- 
της θετικής έργασίας θά άπε- 
τέλουν χρήσιμον στοιχεΐον διά 
τήν ύπό τής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης προώθησιν τού όλου 
ζητήματος καί χορήγησιν τών 
άναγκαιούντων μέσων.

Διότι κατά τήν γνώμην μας 
δέύ δύναται νά νοηθή έμπνευ- 
σμένη Διοίκησις χωρίς τήν τα- 
κτοποίησιν θεμελειωδών ζητη
μάτων ύπό τό εύρύ καί άνεπτυ- 
γμένον πνεύμα τής συγχρόνου 
έποχής.

ΗΛ1ΑΣ Γ. ΜΑΡΓΕΤ! ΔΗΣ

σιμό μαθαίνουμε έπί τόπον 
τις πηγές τού πλούτου τής 
χώρας. Βλέπουμε τά μεγάλα 
παραγωγικά έργα: τά μεγά
λα φράγματα ποταμών καί 
λιμνών για υδροηλεκτρικά έρ- 
γοστάσια καί γιά υδραγω
γεία μεγάλων καί μικρών πό
λεων. Βλέπουμε τις Αποξη
ράνσεις μεγάλων λιμνών καί 
τήν παράδοση στά χέρια τής 
γεωργικής παραγωγής μεγά
λων έκτάσεων γονίμων, καρ
περών χωραψ ιών».

Ή Καρδίτσα Απέχει άπ’ τήν 
Αθήνα 310 χιλ) μέτρα περίπου. 
Βρίσκεται στο κέν-ηρο τής με
γάλης πεδιάδας τού νομού Τρι
κάλων. Τήν είπαν Καρδίτσα, 
γιατί οπήν άρχή χτίσθηκε μι-ι 
κρούλα πόλη στή καρδιά τού 
κάμπου της. Δέν έχει σχεδόν 
καμμία σχέση μέ τήν Ελληνι
κή ιστορία, διότι εΐναι μεταβυ
ζαντινή πόλη. Χτίσθηκε περί τό 
έτος 1650—-1700, στήν έποχή 
τής Τουρκοκρατίας γιά νάναι 
κέντρο έμπορίου τών γεωργι
κών, κτηνοτροφ ικών καί δασι
κών προϊόντων, τών πεδινών καί 
ορεινών χωριών τής εύφορης πε- 
ριοχής της. Εΐναι όμορφη, κα
θαρή πόλη, μέ ίσιους δρόμους, 
μέ πολύ καλά σπίτια, μέ τά 
τουριστικά της ξενοδοχεία 
(Άρνη καί Κιέριον), μέ πάρκα 
και μέ συγχρονισμένη ’Αγορά. 
Εΐναι κόμβος συγκοινωνιών τού 
νομού της. ’Επειδή τά προϊόν
τα της εΐναι άφθονα έχει καί 
φτηνό τιμάριθμο. Πρός τά Ν.Δ. 
μακρυά της 25 χιλ)τρα μέ τό 
λεωφορείο, εΐναι τό όροπέδιο 
τής Νεβρόπολης σέ ύψος 800 
μ. πάνω άπ’ τή θάλασσα. Ώς 
νά πάμε σ’ αυτό, περνάμε μέ 
τή σειρά οπό χωριό Μητρόπο
λη όπου ήταν ή μεγάλη πόλη 
τής αρχαίας Θεσσαλιώτιδος 
Μητρόπολη πού κατέλαβε τό 
197 π.χ. ό Ρωμαίος "Υπατος 
Τίτος Φλαμινίνος προ τής μά
χης τών Κυνός Κεφαλών καί ό 
’Ιούλιος Καΐσαρ τό 48 π.χ. προ 
τής μάχης τών Φαρσάλων με 
τόν Πομπήϊον. Στήν πόλη αυ
τή βρισκόταν καί ιερό τής θεάς 
Άρτέμιδος. "Υστερα άπ’ αυτό 
τό χωριό συναντάμε δεξιά τή 
γραφική κωμόπολη Μεσενικό^ 
λα όπου ήταν ή Αρχαία πόλη 
Πολίχνα. Πριν πλησιάσουμε 
στο Τσαρδάκι πού είναι στο 
λαιμό τού υψιπέδου τής Νεβρό
πολης, βλέπουμε δεξιά μας 
τήν ιστορική βυζαντινή μονή 
Τής Κορώνας πού κτίσθηκε στήν 
έποχή τού βυζαντινού αύτο- 
κράτορα ’Αλεξίου Α' Κομνη- 
νοΰ (1081 —· 1118 μ.Χ.) καί 
Ανακαινίσθηκε στή μεταβυζαν
τινή έποχή. Βρισκόμαστε πια 
τώρα στο σπουδαίο τουριστικό 
κόμπο μας, στο όροπέδιο τής 
Νεβρόπολης. Τό υψίπεδο αύτό 
έχει μήκος 11 χιλ)τρα. Γύρω 
γύρω πρός Ν. τό κλείνουν υψη
λοί λόφοι, μέ αφάνταστα πυκνή 
βλάστηση, οί όποιοι είναι πα
ραφυάδες άπό τά βουνά τών 
Άγράφων. Ή νότια Πίνδος κά
νει τό συγκρότημα τών πολυ- 
κόρφων, άγριων καί ιστορικών 
αυτών βουνών. Μπροστά μας 
πρός τά ΒΔ εΐναι στηλωμένες 
οί πειό ψηλές κορφές τους, τό 
Γκαβέλ (μέ ύψος 2154 μ.) καί 
ή Νιάλα (μέ ύψος 2126 μ.). Εΐ-

μιξιν είς τά «κοινά» προσώπων 
έπιδιωκώντων Ατομικά ώφέλη.

Αί υγιείς όμως δυνάμεις τής 
έργατούπαλληλικής οικογένειας 
εΐναι πράγματι Ανεξάντλητοι. 
Τά δημιουργούμενα έκ τών Α
πωλειών, τών λιποταξιών ή τού 
καμάτου κενά, άναπληροΰνται 
ταχύτατα.

Παρά τά προβαλλόμενα παν- 
ταχόθεν έμπόδια τά σωματεία 
συνεχώς άνδροΰνται, άποκτοΰν 
πείραν καί καθίστανται σύν τφ 
χρόνφ ούχί μόνον άξιοι ύπερα- 
σπισταί τών δικαίων τών μελών 
των άλλά καί αποφασιστικοί 
παράγοντες είς τήν άνέλιξιν 
τής κοινωνικοοικονομικής ζωής.

ναι ντυμένες άπό πυκνά δάση 
πού έχουν τά πιο όμορφα έλα
τα πλαισιωμένα στις ρίζες τους 
μέ ψηλές φτέρες.

Άπ’ τήν κορφή τού Γκαβέλ 
ή Βουτσικάκι κΓ Απ' τή μικρή 
λίμνη τής «Βαβάς» πηγάζει ό 
Μέγδοβας, κΓ άπό τή Νιάλα ό 
παραπόταμός του Άγραφιώτι- 
κος. Ό Μέγδοβας διασχίζει καμ 
τά μήκος τό όροπέδιο καί άντα-ι 
μώνει τόν Άγραφιώτικο στή θέ
ση «Κακαβάκια» κοντά στο χω
ριό Καστανιά. "Επειτα περνά
ει στά βόρεια τού Βελουχιού 
καί ένώνεται μέ τό Κρικελιώτι- 
κο ποταμό στή σιδερένια γέφυ
ρα κοντά στο χωριό Άγιο 

Βλάση καί Τατάρνα τού νομού 
Αιτωλίας καί χύνεται στον Α
χελώο κοντά ατό χωριό Μπαλα- 
λοΰ τού ίδιου νομού. To 1928 
ό Αείμνηστος πρωθυπουργός 
Νικ. Πλαστήρας καί ό καθηγη
τής τής μηχανολογίας τού Με- 
τσοβείου Πολυτεχνείου κ. Κου- 
τσοκώστας, κεΐ πού μ έναν στο 
ρομαντικό παραθεριστικό συν
οικισμό «Νεράιδα» τής Νεβρό
πολης μέ σύσκεψή τους, συνέ
λαβαν πρώτοι τό σχέδιο νά 
χρησιμοποιήσουν γιά «λευκό 
άνθρακα» τις ύδαποπτώσεις τού 
Μέγδοβα. Έπί 27 χρόνια πά- 
λεψαν νά φτιάξουν τό σχέδιό 
τους αυτό πράξη. Ή Ελληνική 
Κυβέρνηση τό 1955 έκανε ένα 
διεθνή διαγωνισμό καί τήν εκτέ
λεση τού έργου άνέλαβε ή άνά- 
δοχος γαλλική εταιρία «OMNI
UM LYONNAIS COTE Ci». 
Τά έξοδα τού έργου θά φθά- 
σουν σέ 18.000.000 δολλάρια 
ήτοι δραχμές 540.000.000.— 
Γιά νά τό τελειώσουν θ’ αργή
σουν 4 χρόνια, δηλαδή τό 1960 
θάναι έτοιμο. "Ετσι, στή δεύτε
ρη φάση Απ’ τό πρόγραμμα 
τού εξηλεκτρισμού τής Ελλά - 
δας, περιλαμβάνεται καί ή κα
τασκευή τού υδροηλεκτρικού 
εργοστασίου τού Μέγδοβα. Στά 
συγκρότημα τών σταθμών ποο- 
ραγωγής τήςΔημοσίας Έπιχει- 
ρήσεως Ηλεκτρισμού θά προσ
θέσουν Ακόμη τό υδροηλεκτρι
κό αύτό έργο, μέ προβλεπσμένη 
ικανότητα παραγωγής του 
80.000 ΩΧΒ στήν άρχή καί 
τελικά 120.000 ΩΧΒ.

Ξέρουμε βέβαια δτι ή Δημο
σία Επιχείρηση ’Ηλεκτρισμού 
έχει μέχρι τώρα σέ λειτουργία 
τρεις ύδροηλεκτρικούς σταθμούς 
καί ένα θερμοηλεκτρικό μέ τά 
κάτωθι άποτελέσματα παραγω
γής:

Τού ποταμού Λάδωνα (Νομ, 
Αρκαδίας) μέ 62500 ΩΧΒ ή
τοι 1.500.000 ΩΧΒ τό εικοσι
τετράωρον.

|Τοΰ ποταμού Άγρα (Νομ, 
’Εδέσσης) μέ 40.000 ΩΧΒ ήτοι 
960.000 ΩΧΒ τό 24ωρον.

Τού ποταμού Λούρου ("Η
πειρος) μέ 5.000 ΩΐΧΒ ήτοι 
120.000 ΩΧΒ τό 24ωρον.

Τού Άλιβερίου (Εύβοια) 
θερμοηλεκτρικ. μέ 80.000 ΩΧΒ 
ήτοι 1.920.000 ΩΧΒ τό εικοσι
τετράωρον.

"Ητοι σύνολσν παραγωγής 
4.500.000 ΩΧΒ τό 24ωρον.

Μέ τήν προσθήκη τής παρα
γωγής τού Μέγδοβα κατά 
120.000 ΩΧΒ ήτοι 2.880.000 
ΩΧΒ τό εικοσιτετράωρον σημει
ώνεται αύξηση τής ήλεκτρικής 
ένεργείας τής ΔΕΗ σέ 64% 
στο σύνολο τής παραγωγής 
τών σταθμών της.

>Ή ήλεκτρική ενέργεια τού 
Μέγδοβα θά συντελέση καί 
στήν ήλεκτροκίνησι τών 2 ερ
γοστασίων ζαχάρεως δυναμικό
τητας παραγωγής 30.000 τόν- 
νων τό καθένα, τό χρόνο, τά ό
ποια πρόκειται νά ΐδρυθοΰν 

στά Τρίκαλα καί στή Λάρισα. 
Στούς κάμπους Από τούς δύο 
αύτούς νομούς ευδοκιμούν πολύ 
τά ζαχαροτεΰτλα (κοκκινογού
λια) τά όποΐα είναι ή πρώτη 
ύλη τής βιομηχανίας αυτής. Τά 
εργοστάσια αυτά λειτουργού
σαν στή Λαζαρίνα Τρικάλων 
μέχρι τό 1912. Τά διηύθυνε ό 
οικονομολόγος Γεώργιος Χρι-
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Ε Γ Δ Ο Β A

ΤΟ «ΡΑΓΚΑ*Η ΛΙΜΝΗ

στάκη Ζωγράφος (1853 —
1 920), βουλευτή ς Κ αρδίτση £ 
το 1905, έπανε ιλη μμένως Υ

πουργός τής Γεωργίας, Οικονο
μικών και Εξωτερικών (1905 - 
1917) και Υποδιοικητής και 

Συνδιοικητής τής Εθνικής Τρα- 
πέζης τής "Ελλάδος 1914-1917.

Τά έξηγόρασε δμως καί τά 
διέλυσε τότε τό Κράτος κατό
πιν μεσολαβήσεως τών βιομη
χανιών ζαχάρεως έξωτερικοΰ ι
δίως τής Αυστριακής ζαχαρο- 
βιομηχανίαφ, διά πλασάρισμα 
τών προϊόντων της είς την 'Ελ
λάδα και τήν έκτάπισιν τών 
προϊόντων τής εγχωρίου βιομη
χανίας. Έκτος από αυτό τά 
έκλεισε τό κράτος καί διά λό
γους δημοσιονομικούς διότι 
είσέπραττε μεγαλύτερα ποσά 
άπό τούς εισαγωγικούς δα
σμούς τής ζαχάρεως και μικρό
τερα άπό τό φόρο εσωτερικής 
καταναλώσεως τής ζαχάρεως, 
πού παρήγαγε ή Ελληνική ζα- 
χαροβιομηχανία. Πόσο άντιοι- 
κσνομικά σκεφτόταν τό Κράτος 
πριν άπό 47 χρόνια; Δεν προε- 
βλεψε πού θά εΰρισκε τόσο 
συνάλλαγμα γιά νά κάνη εισα
γωγή ζαχάρεως άπό τό έξωτε- 
ρικό καί άπό πόση έργασία 
στερούσε τά έλληνικά έργατικά 
χέρια πού άπησχολοΰντο στή 
ντόπια ζαχαροβιομηχανία.

Ή σημασία τοΰ ήλεκτρισμοΰ 
στή πρόοδο μιας χώρας είναι 
γνωστή. Κάνει τή ζωή τοΰ αν
θρώπου πιο εύκολη, πιο ανθρώ
πινη. Βοηθεΐ νά αύξηση τό ει
σόδημα τοΰ τοποθετημένου είς 
τήν επιχείρηση κεφαλαίου μέ 
τή μηχανική εφαρμογή του στή 
βιομηχανία, βιοτεχνία, γεωργί
α καί σ’ άλλους μικρότερους 
κλάδους.

Γιά νά γίνη τό ύδροηλεκτρι-ι 
κό έργοστάσιο τοΰ Μέγδοβα 
άπεφάσισαν τό οροπέδιο τής 
Νεβρόπολης, νά τό μεταβάλουν 
σέ τεχνητή λίμνη. Τό οροπέδιο 
έχει έκταση 25.000.000 τετρ. 
μέτρα καί ή τεχνητή λίμνη του 
θά χωράη 362.000.000 κυβικά 
μέτρα νερό, δηλαδή έννέα φορές 
θάναι μεγαλύτερη άπό τή λί
μνη τοΰ Μαραθώνα. Είπαμε ότι 
τό νερό αύτό θά τό δίνουν τα

ποτάμια Μέγδοβας καί Άγρα- 
Φΐώτικος.

Κοντά στο Νεχώρι σ’ ένα 
άγριο φαράγγι πού λέγεται 
«Κακαβάκια» καί είναι στο ρί
ζωμα τής κορφής Νιάλα κατα
σκευάζεται τό μεγαλύτερο φρά
γμα τής Ελλάδος. Θάναι σέ 
ΰψωμα 790 μέτρα πάνω τής 
θάλασσας. Τό τεράστιο αύτό 
φράγμα θάχει ΰψος 83,50 μέ
τρα καί μήκος στή κορφή του 
1 88 μέτρα. Τό πάχος του στή 
βάσι θάναι πολύ μεγαλύτερο 
κι δσο πάει προς τά πάνω θά 
μικραίνη, δπως βλέπουμε στήν 
τεχνητή λίμνη τοΰ Μαραθώνα. 
Ή μελέτη γιά τήν κατασκευή 
του προβλέπει δτι θά χρεια- 
σθοΰνε 105.000 κυβ. μέτρα 
σκυρόδεμα (μπετόν) πού θά 
έχη βάρος 250.000 τόννους. 
Δηλαδή δσο χωράει ένα τραίνο 
μεταφοράς υλικού πώχει μήκος 
80 χιλ)τρα δηλαδή μακρύ δσο 
άπ’ τον Πειραιά ως τή Θήβα. 
’Ή δσο χωρούν 50.000 (ανα
τρεπόμενα φορτηγά αυτοκίνη
τα τών 5 τόννων. "Ας φαντα- 
σθοΰμε άπό δώ τό γιγάντιο ό
γκο του, ώς νά τον δούμε στήν 
πραγματικότητα έπί τόπου ό
ταν θά κάνουμε κεΐ τήν εκδρομή 
μας. Άπό τό φράγμα θά μετα
φέρουν τό νερό μέσα σέ μιά 
γαλαρία μήκους 2575 μέτρα 
καί διάμετρο 350 μέτρα. "Έ
πειτα θά τό δίνουν κρέμαση 
μέσα σ’ ένα σιδηρένιο σωλήνα 
μήκους 2975 μέτρ. καί διάμε
τρο 3,50 μέτρα. Θά φθάνη στο 
εργοστάσιο, πού θάναι κοντά 
στο χωριό Βλάσδον καί μέ τήν 
καταπληκτική πίεσή του θά κι- 
νή τούς 6 στροβίλους FELTON 
oi όποιοι θά περιστρέφουν τις 
3 τεράστιες τριφασικές γεννή
τριες παραγωγής ένεργείας 
120.000 ΩΧΒ. Έκτος δμως άπ’ 
τήν παραγωγή τής ήλεκτρικής 
ένεργείας, τό έργο τοΰ Μέγδοβα 
θά βοηθήση νά ποτίζωνται 
114.000 στρέμματα γή, στον 
κάμπο τής Καρδίτσας. Τό πό
τισμα αύτό θ’ αύξήση τήν πα
ραγωγή τής περιοχής άμέσως 
στήν άρχή κατά 200.000 λίρες 
χρυσές τό χρόνο. Κι ύστερα 
άπό 15 χρόνια κατά 400.000

λίρες χρυσές τό χρόνο. ΚΓ έτσι 
ένφ τό σχέδιο αύτό πού πριν 
άπό λίγα χρόνια ήταν ό
νειρο, μπορούμε τώρα πού γί
νεται πολύ σύνθετο έργο παρα
γωγής, δικαιολογημένα νάμαστε 
περήφανοι. Διότι μέ τή βοή
θεια τής επιστήμης, μέ τή 
δύναμη τοΰ κεφαλαίου καί μέ 
h-ή χρήση τής άνθρωπίνης έργα- 
σίας, πλημμυριστικά ρέμματα 
ποταμιών μπαίνουν στον ομα
λό τους δρόμο. ’Άγονα οροπέ
δια γίνονται τεχνητές λίμνες 
Μέγιστα φράγματα κατασκευ
άζονται. Βουνά τρυπήθηκαν καί 
γίνηκοον γαλαρίες γιά νά περά- 
ση τό νερό πού μέ τή μεγάλη 
κάθετη πτώση του καί τή μεγί· 
στη πίεσή του θά κινή τερά
στιες μηχανές εργοστασίων πα
ραγωγής ήλεκτρικής ένεργείας 
καί θά ποτίζη άπεράντους 
καλλιεργημένους κάμπους, πού 
άλλοτε μοιάζανε σάν ξηραμένη 
στέππα. Μέ τήν ευεργετική αύ· 
τή δύναμη καλλιτερεύει τό 
βιωτικό έπίπεδο τοΰ Θεσσαλι 
κοΰ καί γενικώτερα τοΰ Έλλη- 
k/ικοΰ λαού. "Οτι δέν μπόρεσε 
νά φτιάξη ό ορυκτός άνθρακας 
ή τό πετρέλαιο πού δέν τά έ
χομε, διότι δέν έχομε τό ξένο 
συνάλλαγμα νά τά άγοράζωμε 
άπ’ τό έξωτερικό, τώφκιαξε 
δύναμη τοΰ ανεξάντλητου καί 
τοΰ άνέξοδου νεροΰ, πού τά α
ναπληρώνει στή χρήσι καί στήν 
κινητήριο δύναμή τους. Κι’ έτσι 
στήν παραγωγή ή υδατόπτωση μιώθησαν 
δίκαια παίρνει τ°νομα καί τή 
λένε «άσπρο άνθρακα» ή «ά
σπρο χρυσό» ποΰναι πολύ 
σπουδαιότερος άπό τήν πλατί
να ή όποια δίνει πολύ λιγώτερα 
στήν οικονομική ζωή μας, ας 
έχη καί τδνομά του.

I. A. Ν.

Σύμφωνα μέ τό νόμο 2190 
«τιΐερί ανωνύμων έτσιρειών», ο 
διευθυντής ή Διοικητής ανωνύ
μου εταιρείας είναι «διαχειρι
στής άλλοτρίων καλή τή πίστει 
καί νομίμφ τίτλο)». Οΐ μέτοχοί 
της έκπρΡσωποΰν τό εταιρικόν 
κεψάλαιον καί ή συνέλευσις ό
λων τών' μετόχων είναι τό κυρί
αρχον σώμα τής ανωνύμου εται
ρείας. Εις τήν ήμερησίαν διάτα- 
ξιν τής τακτικής συνελεύσεως 
τής 30)4)1 958 τής Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος καί Α
θηνών, θέμα 6ον άνεγράφετο 
«τροποποίησις άποφάσεως τής 
ν ικής συνελεύσεως τής 15)5)54 
περί έγκιρίσεως δωρεάς ακινή
του έν Ίωαννίνοις πρός τον Δή
μον Ίωαννίνων. Τό σκεπαστά 
καί πονηρά δωρούμενοιν αυτό α
κίνητον είναι τό ωραίο μικρό 
παλάτι, βυζαντινής διακοσμή- 
σεως πού έκτισαν οί Διοικη- 
ταί ’ I ωάννης Δροσόπουλος καί 
Άλ. Κορυζής, τό 1928 - 1938 
καί έχρησίμευε ώς Ύποκ) μα 
τής Εθνικής Τραπέζης. Εΐναι 
δέ καί σήμερον ή πειό περικαλ
λής καί πολυτελέστατη οικοδο
μή όλων τών πόλεων τής 
’Ηπείρου. ‘Η προκάτοχος Δι
ό ίκηισις, διότι, συνέπεσε νά 
μή συμπαθή τήν ’Εθνικήν 
Τράπεζαν, βγήκε άπό τά όρια 
τοΰ «Διαχειριστοΰ άλλοτρίων 
καλή τή πίστει» καί άπεφάσισε 
τήν μείωσιν τοΰ κεφαλαίου τής 
Τραπέζης κατά τήν άξίαν μιας 
ωραίας οικοδομής, χωρίς νά λά- 
βη τήν άνάλογον αντιπαροχήν 
άπό τον Δήμον ’ Ιωαννίνωιν ινα 
κανοποιήση τήν Εθνικήν Τρά

πεζαν. Ή Τράπεζα, καπά τον 
εμπορικόν νόμον, είναι έμπορι 
κή έπιχείρησις καί όχι φιλαν
θρωπικόν ίδρυμα ή ίδρυμα αγα
θοεργιών.

Ή μείωσις τών κεφαλαίων 
της, μειώνει τήν οικονομικήν 
της εύρωστίαν καί τήν ανταγω
νιστικήν της ικανότητα. Επι
φέρει μείωσιν τής χρηματιστή 
ριακής αξίας τών μετοχών προς 
βλάβην τών συμφερόντων τών 
μετόχων καί μείωσιν τής πίστε- 
ώς της.

Διά τήν άδικον ταύτρν δωρε
άν έζήτησε τήν έγκρισιν τών 
μετόχων έν συνελεύσει. Οί μέ
τοχοι οί όποιοι έκπροσωποΰνι τό 
μετοχικόν κεφάλαιον τής Τρα
πέζης, δέν ήσοίν όλοι παρά ντε ς 
εις τήν συνέλευισιν τής 15)5)
1954, Υνα συναινέσωσιν είς τήν 
σύστασιν τής δωρεάς. ’Ήτο μό 
νον ένα ποσοστόν τών μετόχων 
κατά τό ήμισυ και πλέον ένός 
ώρισμένου άριθμοΰ άπαι του με
νού μόνον διά τήν τυπικήν α
παρτίαν. Έκ τών παρόντων τό 
τε μετόχων, ώς νά μή έσκέπτον 
το τί έπραττον, ούδείς έξηγέρ- 
6 η νά καταπολέμηση τήν άνο
μον πρότασιν τής τότε Διοική- 
σεως. ’Έπειτα οί μέτοχοι οί έκ- 
προσωποΰντες τάς 404.880 με- 
τοχάς τής Τραπέζης δέν ήσαν 
όλοι παρόντες είς τήν συνέλευ- 
σιν τής 15-5-1954 Υνα συναινέ- 
σωσιν είς άκέραιον 
είς τήν σύστασιν τής άδικου δω
ρεάς, ή σύμβασις αυτή κατά 
νόμον, τύπον καί ουσίαν εΐναι 
διαρρηκτέα. Ή άνομος δωρεά 
τοΰ κτιρίου τοΰ έν Ίωαννίνοις 
Υποκαταστήματος τής Εθνι
κής Τραπέζης, διά τής νομι
κής όδοΰ δύναται νά άνακλη- 
θή καί ή σύμβασις νά άνατρα-

αύτούς έντολήξ,ι Αλλά είναι 
ωσαύτως υπεύθυνοι καί διά 
τήν έκπλήρωσιν δοθείσης μερι
κής μόινον εντολής, ή περί τήν 
έκπλήρωσιν μηδόλως δοθείσης 
είς αυτούς εντολής, ώς άφί- 
νοντες τον ενδοιασμόν ότι έρ
χονται είς πονηράς μετά τρί
των συνεννοήσεις, διότι τού
το άντίκειται είς τά καλά ήθη 
καί είς τήν ορθήν κρίσιν συνε
τού άνδράς. Ή δωρεά τότε μό
νον θά ή το έγκυρος1 έάν έγί νέ
το διά μυστικής ψηφοφορίας 
καί εάν είς όλα τά ψηφοδέλτια 
άνεγράφετο τό «ναί». Καί είς 
ελάχιστα ψηφοδέλτια αν άνε
γράφετο ή λέξις «όχι» ή συ
στολής δωρεάς άπψρίπτετο, 
διότι θά έζημιοΰτο ένας Αρι
θμός μετόχων, μή λαμβανόντων 
έκ τής άδ ι κοπραγ ί ας άνάλογον 
άποζημίωσιινι τήν όποιαν έδι- 
καιοΰτο.

ΙΚαί έπειτα κατηγοροΰσεν 
ό κόσμος καί ή τότε κυβέρνη- 
σίς τούς υπαλλή
λους τής Εθνικής 
Τ ρ α π έ ζ η ς, οί όποιοι τον 
’Ιανουάριον 1953 έπί 25 ημέ
ρας ήγωνίζοντο δΓ απεργιών, 
νά κρατήσουν κατοχυρωμένα

τά συμφέροντα τής Τραπέζης 
από μίαν επιδρομήν άνομοι ο- 
γενοΰς συγχωνεύσεως. Άπό 
αυτό καί άπό άλλα γεγονότο 
τοΰ παρελθόντος καταδείκνυε 
ται ότι γνωρίζουν καλλίτερο 
νά άμύνωνται ή νά άντεπιτί- 
θενται όταν αντιλαμβάνονται 
ότι υπάρχει πρόθεσις λεηλασί
ας τής Τραπέζης. ’Έτσι έσωσαν 
καί τό χαρτοφυλάκειον τών 
χρηματογράφων τής Τραπέζης 
άπό τήν σχεδιασθείσαν αρπα
γήν του ύπό τών Γερμανικών 
στρατευμάτων κατοχής τό 1941 
—1944.

Οί μέτοχοι έρχονται μιά φο
ρά τό χρόνο στήν συνέλευσι 
τής Τραπέζης γιά 4—5 ώρες 
καί καλώς ή κακώς δίδουν1 άφε- 
σιν αμαρτιών τής οικονομικής 
χρήσεως. ’Ενώ τούς είναι άνα- 
φαίρεταν δικαίωμα ή άσκησις 
ελέγχου καί ή έπίκρισις τών 
ημαρτημένων διά τοποθέτηισιν 
φραγμού είς μελλοντικάς; αυ

θαιρεσίας ή ύπερβολάς τών οι
κονομικών χρήσεων πρός προσ
τασίαν τών συμφερόντων τής 
Τραπέζης όντων άμα καί συμ
φερόντων ίδικών των.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ

*
Σ η μ ε ί ω σ ι ς :

Τά τεχνικά στοιχεία τοΰ θέ
ματος έλήφθησαν 1) άπό τήν 
ΔΕΗ «τί είναι τό έργον Μέ
γδοβα» Μάρτιος 1956, 2) άπό 
τό σχεδιάγραμμα τής OMNI
UM LYONNAIS - COTEC1 - 
3 RUE FRETCINET, PA
RIS έκδοσις Αθηνών No 98 — 
02—541 A) 29.4.57.

Oi άπόντες μέτοχοι έκ τής 
συνελεύσεως τής 15-5-54 έζη- 

ιά τό ποσοστόν 
συ μετοχής των επί τής άξίας 
τοΰ άκινήτου τής Τροστέζης 
χωρίς νά έρωτηθοΰν, χωρίς νά 
συγ κατατεθοΰ ν. ’ Εζη μιώθησαν
έκ τής πράξεως τούτης Sine 
justa Causa. Καί διατί ή τέ
ως Διοίκησις δέν έδώριζε τήν 
οικοδομήν τοΰ έν Ίωαννίνοις 

Ύποκ)τος τής τέως Τραπέζης 
’Αθηνών;

Μπορούμε νά δωρίζουμε τά 
χρήματα πού έχει έινας τρίτος 
στο πορτοφόλι του; Μπράβο 

νομική σκέψις!
'Κατά τήν έννοιαν τοΰ άρθρου 

32 τοΰ έμπορι κοΰ νόμου οί Δι
ό ικηταί άνων. έταιρειών εΐναι 
υπεύθυνοι μόνον περί τής έκ- 
πληρώσεως τής δοθείσης είς

(Συνέχεια έκ τής 2ας σελίδος) 
τοΰ βαθμού τοΰ Λογιστοΰ καί 
άνω είναι έπιτρεπτή ή είδίκευ- 
σις. Σφάλμα όμως τεράστιον 
ή παραμονή έπι σειράν έτών 
νέων ύποΛλήλων είς τήν αυτήν 
Υπηρεσίαν ή καί τό αύτό Τμή
μα. Πώς νά γίνη προϊστάμενος 
οίουδήποτε τμήματος τής Τρα
πέζης (έννοοΰμεν πάντοτε τά 
Καταστήματα, ούχί δέ τά Κεν
τρικά) ό ύπολογιστής έκεΐνος, 
ό όποιος άπό τής προσλήψεώς 
του εργάζεται είς τό ίδιο τμή
μα; Ή αλλαγή θέσεων λογι
στών (θυρίδων) εΐναι άπλή καί 
εύκολος, ή ένημέρωσις ευχερής, 
ή δέ διεξαγωγή τής υπηρεσίας 
ομαλή λόγψ τής περιωρισμένης 
έκτάσεώς της καί τού ελέγχου 
έκ μέρους τού προϊσταμένου.

Ή προϊσταμενία όμως εΐναι 
εντελώς διάφορος, απαιτεί πλή
ρη γνώσιν των υπηρεσιών τοΰ 
Τμήματος καί τό σπουδαιότε- 
ρον ενέχει εύθύνας, πλήν τού
των ό προϊστάμενος δέν μπορεί 
νά έπιβληθή καί νά άσκήση έ- 
λευθέρως τά καθήκοντα του ό
ταν άνίδεος ών τής υπηρεσίας 
είναι ύποχρεωμένος νά συμβου
λεύεται τούς υφισταμένους του. 
Τό έργον τοΰ Προϊσταμένου εί
ναι πολυσχιδές έκτείνεται δέ 
ενίοτε καί πέραν *ων άρμοδιο- 
τήτων τού τμήματός του όταν 
ή έργασία είναι σύνθετος ή έ- 
ξηρτημένη μέ έχλλην έργασίαν 
άλλου τμήματος, ή δέ έξάρτη- 
σις δυνατόν νά δημιουργή έμ- 
μέσως εύθύνας έκ τυχόν άγνοι
ας τών κοα/όνων καί διαταγών 
όλοκληρώσεως τής εργασίας. 
Ό Προϊστάμενος έκτος τής υ
πηρεσιακής μορφώσεως έχει ά- 
νάγκην καί άλλων προσόντων ώς 
Άντιλήψεως καί Κρίσεως, Πρω
τοβουλίας καί Όργανωτικότη- 
τος κλπ.

Καθημερινώς προκύπτουσι 
ζητήματα είς τά όποια πρέπει 
ινά δίδη λύσεις άμεσους προ- 
κειμένου περί ζητημάτων πελα
τείας καί άλλοτε έν συνεννοήσει 
μετά τής Διευθύνσεως προκει- 
μένου περί ζητημάτων Προσω
πικού, όργανώσεως τής υπηρε
σίας κλπ.

5) Θήλυ1 Προσωπικόν:
Άλλοτε ή έξέλιξις του θή- 

λεος Προσωπικού ήτο περιωρι- 
σμένη άλλα καί αί φιλοδοξίαι 
τούτου ήσαν διαφορετικαί.

Σήμερον άλλαξαν τά πρά
γματα, άπό τά φύλλα υπογρα
φών τής Τραπέζης βλέπομεν ότι 
περισσότεραι τών δέκα θηλέων 
υπαλλήλων έχουν δικαίωμα υ
πογραφής καί γιά νά έχουν τού
το προϋποτίθεται ότι είναι 
Προϊστάμενοι Υπηρεσιών, φυ
σικόν είναι νά έχωσι καί περαι^ 
τέρω έξέλιξιν.

"Οταν ή γυναίκα στον στίβον 
τής κοινωνικής καί πολιτικής 
ζωής κατέλαβε θέσεις Επι
στημόνων, Βουλευτών, Υπουρ

γών καί Πρεσβευτών, πώς είναι 
δυνατόν νά άπακλεισθή άπό τήν 
περαιτέρω έξέλιξίν της έν τή ί- 
εραρχίφ: τής Τραπέζης; Έάν 
πράγματι αί σημερινά! δακτυ- 
λογράφοι τής Τραπέζης φιλοδο
ξούν νά καταλάβουν άνωτέρας 
θέσεις άς μή περιορίζωνται είς 
τήν άπλήν δαεκπεραίωσιν τής 
ανατεθειμένης αύταΐς εργασί
ας καί τήν καθαριότητα τών 
γραφομηχανών των, άλλ’ ας 
προπαιδευτούν καί καταρτι- 
σθοΰν όπως οΐ άρρενες συνά
δελφοί των.
6) Ανταγωνισμός:

Σήμερα ή Τράπεζα, έπειτα 
άπό ένα δεινόν καί άνευ προη
γουμένου άγώνά της, εΰρίσκε- 
ται είς εξαιρετικήν θέσιν καί 
έχίετ άφθονα τά μέσα διά νά 
άντιδράση είς τον όξύτατον αν
ταγωνισμόν όν τής έπέβαλον 
κατά τά χρόνια τής δοκιμασίας 
οΐ άνταγωνισταί της. Ύποχρέ- 
ωσις όλων μας καί ζήτημα φι
λοτιμίας γιά μάς, είναι νά ά- 
ξιοποιήσωμεν είς τό έπακρον 

τά διατιθέμενα σήμερον μέσα, 
νά ά-νακτήσωμεν τό άπωλεσθέν 
έδαφος καί νά οονακατεχλάβωμεν 
τήν ήν πρότερον εϊχομεν θέσιν.

Άπό τάς θυρίδας άρχίζει ό 
άνταγωνισμός γιατί είναι με
γάλη καί ανυπολόγιστος ή δύ- 
ναμίς των. Αί θυρίδες καί οΐ 
Προϊστάμενοί των πλαισιούμε-< 
νοι άπό τούς άσχολουιμέινους; 

είς τήν έσωτερικήν υπηρεσίαν 
εΐναι -έκεΐνοι πού έρχονται είς 
άμεσον επαφήν μέ την πελατεί-, 
αν. Ή καλή καί ευχάριστος υ
ποδοχή, ή ταχεία καί πρόθυμος 
έξυπηρέτησις τοΰ πελάτου ά- 
σκοΰν μεγίστην έπίδρασιν έπί 
τών μετά τής Τραπέζης σχέσε
ων του. Γνωρίζετε καλλίτερον 
έμοΰ_ότι τό_ μεγαλύτερον μέρος 
τής πελατείας — Καταθέσεις 
*—Κίνησις Κεφαλαίων—Άξίαι 

(—1 Εισπράξεις καί Πληρωμα'ι 
Δημοσίων ’Οργανισμών -— Εμ
βάσματα Έξ)κοΰ κλπ. έξυπη- 
ρετοΰνται άπ’ ευθείας άπό τό 
Προσωπικόν. Διά τάς Χορηγή
σεις βεβαίως την άμεσον επα
φήν έχει ή Διεύθυνσις χωρίς ό
μως καί άπό τήν έργασίαν ταύ- 
την ν’ άπολείπη τό στοιχεΐον 
τής έξυπηρετήσεως έκ μέρους 
τοΰ Προσωπικού.

Διά νά έπιτύχωμεν είς ιόν 
ανταγωνισμόν καί νά έχωμεν 
ήά πλέον ικανοποιητικά άποτε-ι 
λέσματα άπαραίτητος προϋπό- 
θεσις εΐναι ό συντονισμός τών 
προσπαθειών Διευθύνσεως καί 
Προσωπικού. Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑι 
ΠΕΖΑ ΕΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΣΕΝ 
ΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥ Δ1 ΕΥΘΥΝ- 
ΤΟ Υ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΚΛΗΤΗ- 
ΡΟΣ ΕΙΧΟΝ ΑΦΟΣ1ΩΘΗ ΨΥ
ΧΗ ΤΕ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤ1 ΕΙΣ 
ΤΗΝ ΙΔΕΑΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕ- 
ΖΗΣ. ί ( ■ -
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Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας) 

έν δψει σχηματισμός Ευρωπαϊ
κής οικονομικής κοινότητος.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙ
ΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κύριον χαρακτηριστικόν τής 

ύφέσεως είς την ’Αμερικανικήν 
οικονομίαν είναι δτι πάντα τά 
οικονομικά μεγέθη (άπασχόλη- 
σις, αποθέματα, επενδύσεις) 
κάμπτονται πλήν των τιμών καί 
των μισθών ένθα συνεχίζεται 

ή ΰψωτική τάσις. ’Αποτελεί 
τούτο ενδειξιν δτι ό πληθωρι
σμός των τελευταίων ετών δεν 
οφείλεται είς νομισματικούς πα
ράγοντας άλλ’ είς την αΰξησιν 
τών αμοιβών κλπ. στοιχείων 
τού κόστους. Ή προσπάθεια 
προς ανακοπήν τού έν λόγφ 
πληθωρισμού διά πιστωτικών 
κυρίως μέτρων δεν έτελεσφόρη- 
σε. Τόσον ή ’Αμερικανική ΰφε- 
σις δσον καί ή προηγηθεΐσα 
ταύτης ναυτιλιακή κρίσης δεν 
έπηρέασαν είσέτι αίσθητώς τήν 
Ελληνικήν οικονομίαν. Τυχόν ό
μως έπέκτασις τής κάμψεως 
τής οικονομικής δραστηριότη- 
τος θά καθίστα έτι δυσχερεστέ- 
ραν τήν κρατούσαν έν τφ ίσοζυ- 
γίφ πληρωμών κατάστασιν καί 
θά έκλόνιζε τήν έσωτερικήν οι
κονομικήν ισορροπίαν.

Ή μελετωμένη συγκρότησις 
έν Ευρώπη εΰρυτέρων οικονο
μικών χώρων προς έπίτευξιν 
τού προσήκοντος καταμερισμού 
τής παραγωγής καί λοιπών 
συναφών προς τήν μεγάλην α
γοράν πλεονεκτημάτων έγκυμο- 
νεΐ κινδύνους μονιμοποιήσεως 
τής καθυστερήσεως τών ήσσο- 
νος οικονομικής άναπτύξεως 
χωρών, έφ’ δσον βεβαίως δεν ή
θελαν παραλλήλως ληφθή μέ
τρα ένισχύσεως τής οικονομίας 
των. Ή βραδυτέρα δι’ αύτάς 
άρσις τής δασμολογικής προ
στασίας, ή εύνόησις τοποθετή- 
σεως είς αύτάς κεφαλαίων και 
ή έξασφάλισις διαθέσεως τών 
έξαγωγίμων γεωργικών των 
προϊόντων συγκαταλέγον τ α ι 
μεταξύ τούτων. Παρά ταΰτα ή 
ύπό οίουσδήποτε ορούς συμμε
τοχή τής Ελλάδος είς ιήν Εύ- 
ρωπαϊκήν οικονομικήν κοινότη
τα θά άποτελέση δοκιμασίαν 
διά τήν Ελληνικήν παραγωγήν 
ώς έκ τής ίσχυροποιήσεως τού 
άνταγωνισμοΰ τού έξωτερικού. 
Ή διά τής βελτιώσεως τής όρ- 
γανώσεως μείωσις τού κόστους 
παραγωγής προς αΰξησιν τής 
ανταγωνιστικής ίκανότητος ά- 
ποτελεΐ απαραίτητον προϋπό- 
θεσιν διά τήν έπιβίωσιν τών 
Ελληνικών έπιχειρήσεων. Πα
ραλλήλως ή οικονομική πολιτι
κή τής κυβερνήσεως δέον ν’ ά- 
ποβλέπη είς τήν δημιουργίαν 
συνθηκών, αϊτινες θά έπιτρέψουν 
τήν στοθεροποίησιν τού φορο
λογικού καί έργατικοΰ καθε
στώτος, τον υποβιβασμόν τών 
έπιτοκίων διά μακροχρονιωτέ- 
ρας έπενδύαεις, τήν χρηματο
δότησή βάσει ένιαίων κριτηρί
ων.
ΠΙΣΤσΓΙΚαΓ ΣΥΝίΘΗ Κ A I

ΚΑΤΑ ΤΟ 1957—ΠΟΛΙΤΙ
ΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ — ΆΙ
ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙ
ΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ή ηύξημένη άποταμίευσις 

καί ή ηύξημένη ροπή προς κα
ταθέσεις άπετέλεσαν τούς βα- 
σικωτέρους προσδιοριστικους 
παράγοντας είς τάς εύνοϊκάς 
οίκονομικάς έξελίξεις τού πα
ρελθόντος έτους.

Αί παρά Τραπέζαις ϊδιωτι- 
καί καταθέσεις ηύξήθησαν κατά 
3.357,2 έκατ. δραχμών, ένώ το 
1 956 εΐχΟν αύξηθή κατά 1256,7 
εκατομμύρια. Πάντως τό μέ
γεθος τών καταθέσεων είναι 
είσέτι κάτά πολύ μικρότε- 
ρον τού προπολεμικού καί 
ύπολείπεται τών τραπεζικών 
χορηγήσεων, τής διαφοράς 
καλυπτομένης έκ τού έκδοτικοΰ 
προνομίου.
' Ώς αίτια τής αύξήσεως τών 
καταθέσεων φέρονται: 1) Ή 
έκ τής αύξήσεως τής έμπιστο- 
σύνης προς τό έθνικόν νόμισμα 
μετάθεσις άποταμιεύσεων τού 
παρελθόντος είς τάς Τραπέ- 
ζας 2) ‘Ο σημαντικός περιο
ρισμός τού έξωτραπεζικοΰ δα
νεισμού 3) Ή προκύψασα αΰ-

ξησις τών εισοδημάτων. Ή έκ- 
δοχή αύξήσεως τών καταθέσεων 
συνεπεία: τής αύξήσεως τών πι
στώσεων δεν φαίνεται πιθανή 
ύπό τάς κρατούσας συνθήκας 
χρηματοδοτήσεως.

Ή αΰξησις τής ροπής προς 
κατάθεσιν έξ άλλου απεικονί
ζεται έναργώς έπί τής αύξή
σεως τού ποσοστού τών παρά 
Τραπέζαις καταθέσεων έπί τού 
ακαθαρίστου έθνικού προϊόντος 
καί τής κυκλοφορίας Τραπεζο
γραμματίων.

Αί νέαι καταθέσεις συνεκεν- 
τρώθησαν ώς καί κατά τό πα
ρελθόν είς τήν ΕΤΕ δίδουσαι έκ 
νέου είς ταύτην τήν γνώριμον 8- 
ψιν τής μεγάλης δεξαμενής τού 
χρήματος (ποσοστόν 47,8% έπί 
τού συνόλου τών ιδιωτικών κα
ταθέσεων παρά Τραπέζαις πλήν 
Τραπ. Ελλάδος). Ση,μειωθήτω,, 
δτι αί έξ ανακατανομής καταθέ
σεις Δημοσίων οργανισμών είς 
τάς έμπορικάς Τραπέζας δεν 
ένεφάνισαν, εί μή μικράν αΰξη- 
σιν.

Ή μεγαλυτέρα αΰξησις έση- 
μειώθη είς τάς καταθέσεις τα
μιευτηρίου. Παραλλήλως ηύξή
θησαν ούσιωδώς συνεπείρ τής 
ύπό τού παρελθόντος ’Ιουλίου 
γενομένης διαφοροποιήσεως έ
πιτοκίων καί αί έπί προθεσμίρ 
τοιαϋται. Αί έν λόγφ έξελίξεις 
συντελούσα ι είς τήν βελτίωσιν 
τής συνθέσεως τών καταθέσεων 
δικαιολογούν τήν έπιβάρυνσιν 
τών Τραπεζών διά τών μεγαλυ- 
τέρων έπιτοκίων μολονότι αΰτη 
άπερρόφησε μέγα μέρος τών 
ωφελειών των.

Ή σύνθεσις δμως τών ιδιωτι
κών καταθέσεων πολύ άπέχει 
από τού νά είναι ή εύκταία διά 
τήν έπί τή βάσει αύτών άσκη- 
σιν άκινδύνως καί έπωψελώς 
τής βιομηχανικής πίστεως τήν 
οποίαν κατά παράδοσιν ασκεί ή 
ΕΤΕ. ’Επιβάλλεται δθεν ή 
πρόσμειξις τούτων διά κεφα
λαίων μακροχρονιωτέρου χαρα-
κτήρος, ώς είναι τά τών Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαί >υ 
καί τού ΟΧΟΑ, ϊνα άποφευχθώ- 
σι δυσχέρειαι είς περίπτωσιν 
διακυμάνσεων τών καταθέσεων, 
άλλά καί διά τον έλεγχον τής 
προσηκούσης διαθέσεως τών έν 
λόγφ κεφαλαίων.

Ή Εθνική Τράπεζα σκοπού
σα είς τήν έξυπηρέτησιν τών ί- 
διαζουσών άναγκών τής βιομη
χανίας, ένθα καί ή βραχυπρό
θεσμος πΐστις έχει κατ’ άνά- 
γκην μονιμώτερον χαρακτήρα, 
εΐναι ύποχρεωμένη νά συνέχιση 
τήν προσπάθειαν διά τήν έτι 
περαιτέρω βελτίωσιν τής συν
θέσεως τών ιδιωτικών καταθέ
σεων παρά τό ύψηλάτερον κό
στος, τό όποιον συνεπάγεται 
αυτή, τούτο δέ, προς πρόληψιν 
τυχόν άρρυθμιών είς τήν χρήμα- 
τοδότησιν. Ό κοινωφελής χαρσ- 
κτήρ τού Ιδρύματος έπιβάλλει 
άναποφεύκτως τήν θυσίαν ταύ
την.

Τά ανωτέρω ούδόλως βεβαί
ως σημαίνουν δτι πρέπει νά 
έγκοτολειφθή πάσα προσπάθει
α διά τον ύποβιβασμόν τών έ
πιτοκίων. Αί σχετικαί δμως έ- 
νέργειαι δέον νά μή παραβλά 
ψουν τό παράπαν τήν σταθερό
τητα τών καταθέσεων, δοθείσης 
τής μεγάλης είσέτι ευαισθησίας 
των. Πάντως ή συνεχιζομένη 
δέσμευσις μέρους τών καταθέ
σεων ούδόλως συμβάλλει είς τήν 
προσπάθειαν υποβιβασμού τού 
κόστους τού χρήματος, άπεδε'- 
χθη δέ καί ούχί τελεσφόρος καθ’ 
δσον τά δεσμευθέντα κεφάλαι
α δεν έχρησιμοποιήθησαν διά 
τον σκοπόν δι’ δν προωρίσθη. 
σαν.

Ή άκολουθουμένη ώς προς 
τάς καταθέσεις καί τά επιτόκια 
πολιτική δέον νά συσχετίζηται 
προς τήν έκτασιν καί τήν σύν- 
θεσιν τής ζητήσεως τών βρα
χυπροθέσμων πιστώσεων, έπί 
τή βάσει ενός ύγιοΰς προγράμ
ματος πιστωτικών άναγκών. 
Πάς άλλος, κατ’ δινάγκην αύ- 
θαίρετος, προσδιορισμός τών έ
πιτοκίων έγκυμονεΐ κινδύνους 
ώς έκ τών απροβλέπτων αντι
δράσεων τών καταθετών καί τής 
ένδεχομένης άναβιώσεως τής 
έξωτραπεζικής άγοράς.

Χάρις είς τήν αΰξησιν τών 
καταθέσεων κατέστη δυνατή ή

αΰξησις τής συνολικής Τραπε
ζικής χρηματοδοτήσεως τό πο
σοστόν τής οποίας έπί τού α
καθαρίστου έθνικού εισοδήμα
τος προσεγγίζει ήδη τό προπο
λεμικόν τοιοΰτον. ’Ιδιαιτέρως 
δέον νά έξαρθή τό γεγονός τού 
σημαντικού περιορισμού τών 
έκ τού έκδοτικοΰ προνομίου χο
ρηγήσεων τών Εμπορικών Τρα
πεζών τό ύψος τών οποίων άνήρ- 
χετο κατά τό τέλος τού έτους 
είς 300 μόνον έκατ. δραχμών, 
καθ’ δν χρόνον αί καταθέσεις 
τών ’Εμπορικών Τραπεζών πα
ρά τή Τραπέζη Ελλάδος άνήρ- 
χοντο είς 1.273 έκατ. δραχμ, 
Άντιθέτως ένεφάνισαν αΰξησιν, 
αί έκ τού έκδοτικοΰ προνομίου 
άπ’ εύθςίας χορηγήσεις τής 
Τ ραπέζη ς Ελλάδος, ήτις ώς 
έμφαίνηται καί έκ τών αποτε
λεσμάτων τού ισολογισμού της, 
διαθέτει ήδη εύρύτατα περιθώ
ρια έπιτρέποντα τήν έλάφρυνσιν 
τής έκ τών διαφόρων δεσμεύσε
ων σημαντικωτάτης έπιβαρύν- 
σεως τού κόστους τού Τροπτε- 
ζικοΰ χρήματος.

Ώς προς τήν σύνθεσιν τών 
χορηγήσεων ή ΕΤΕ μετέθεσε 
συνειδητώς τό κέντρον βάρους 
προς τήν κατεύθυνσιν τής βιο
μηχανίας (ποσοστόν 50,7% τής 
συνολικής της χρηματοδοτήσε
ως έναντι 44,8% τού 1956). Ή 
μεγαλυτέρα αΰξησις έσημειώ- 
θη είς τήν βραχυπρόθεσμον χρη· 
ματοδότησιν καί δή δι’ έξασφά- 
λισιν έπαρκοΰς κεφαλαίου κι 

νήσεως. Ενταύθα καταφαίνεται 
ό καθοδηγητικός ρόλος τών έμ
παρ ικών Τραπεζών, αϊτινες δέον 
δπως μή ένδίδουν είς αιτήσεις 
χρηματοδοτήσεως πέραν τών 
πραγματικών άναγκών, ό προσ
διορισμός τών οποίων έχει ώς 
προϋπόθεσιν τήν λελογισμένην 
στάθμισιν τών συνθηκών τής ά-

παρόντος τουλάχιστον τήν Ελ
ληνικήν οικονομίαν, ή οικονομι
κή ένοποίησις τής Εύρώπης 
καθιστά έπιτακτικήν τήν λύσιν 
τού ’Οργανικού Ελληνικού οι
κονομικού προβλήματος. Ή λύ- 
σις αΰτη θά δοθή διά τής έκβιο- 
μηχανίσεως τής χώρας. Ή ση
μασία δθεν τής βιομηχανικής 
πίστεως αποβαίνει σήμερον 
πρωταρχική, ή ’ιδιοτυπία δέ τήν 
όποιαν αΰτη έμφανίζει απαιτεί 
φορέα ένεργοΰντα με εύρεΐαν 
κοινωνικήν άντίληψιν άλλά καί 
μέ ύπηρεσιακήν συγκρότησιν ι
διωτικού Τραπεζικού ’Οργανι
σμού.

Έν τή λειτουργίρ του ό φο- 
ρεύς ούτος δέον ν’ άποβλέπη 
ώς προς μεν τήν έπιχείρησιν, 
είς τήν διαμόρφωσιν τής ορθής 
άναλογίας μεταξύ παγίων καί 
κυκλοφοριακών κεφαλαίων, ώς 
προς τον κλάδον, είς τήν έπιλο-: 
γήν τών έπιχειρήσεων, αϊτινες 
έμφανίζουν βάσιμους δυνατότη
τας αύξήσεως τής παραγωγικό
τητάς των, ώς προς τήν δλην δέ 
οικονομίαν, είς τήν κατάλληλον 
άρμοσιν τών βασικών καί ειδι
κών έπενδύσεων.

’Η έκδοτική Τράπεζα θά ά
ποτελέση βεβαίως τον αποφα
σιστικόν συμπαραστάτην διά 
τήν άνάπτυξιν τής Ελληνικής

οικονομίας διά τής άποκατα- 
στάσεως μιάς όμαλωτέρας κυ
κλοφορίας τών πάσης μορφής 
κεφαλαίων, προς τήν όποιαν ο
πωσδήποτε άντιτίθενται αί έπι- 
βαλλόμεναι σήμερον παντοει
δείς δεσμεύσεις, Αί ΐδιαι έρ- 
γασίαι τής έκδοτικής Τραπέζης 
ένώ κλονίζουν τάς σχέσεις ταύ
της μετά τών εμπορικών Τραπε- 
ζών ούδόλως αποτελούν μέτρον 
έκτιμήσεως τού βαθμού έπιτυ- 
χίας της, ήτις απεικονίζεται 
μόνον είς τήν άνάπτυξιν καί τήν 
καταλληλότητα τού όλου Τρα
πεζικού συστήματος τής Χώ
ρας.

Ή Εθνική Τράπεζα μετά τήν 
έπιτυχίαν τού πρώτου μέρους 
τής προσπάθειας διά τήν συγ- 
κέντρωσιν τών άποταμιεύσεων 
άποβλέπει ήδη είς τήν, δι’ ένι- 
αίου έποικοδομητικοΰ προγράμ
ματος καί έπί. τή βάσει τών έ- 
πιβαλλομένων έκ τών γενικών 
καί ειδικών συνθηκών τής οικο
νομίας κριτηρίων προώθησιν τών 
άναγκαίων έπενδύσεων. Ούδό
λως τής διαφεύγουν αί„έπί τού 
προκειμένου δυσχέρειαι. ’Ελπί
ζει δμως δτι διά μιάς γενικω- 
τέρας κατανοήσεως τών έπιδιώ- 
ξεών της θά φέρη καί τό έργον 
τούτο είς αίσιον πέρας. Τό λα
μπρόν παρελθόν της άποτελεΐ 
τήν καλυτέραν έγγόησιν.

Η ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ
:Ό κ. Γ. Εξηντάρης έξήοε 

τήν συμβολήν τού Διοικητοΰ κ. 
Κυριακοπούλου καί τού Ύπο- 
διοικητοΰ κ. Πάρασκευοπούλου 
είς τήν έξυγίανσιν τής Τραπέ
ζης ήτις εύρίσκεται είς τον δρό
μον τής άνόδου προς τήν πα
λαιόν της αΐγλην. Έξήρεν έπί-
σης τήν δράσιν, αγάπην καί ά

γοράς, έν άντιστοιχία βεβαίως φοσίωσιν τού προσωπικού προς
πάντοτε και προς τήν φυσιν 
τών παρά Τραπέζαις καταθέν 
σεων.

Αί επιχειρήσεις έξ άλλου δέ
ον, δπως μή προβαίνουν είς έ- 
πέκτασιν τών έγκαταστάσεών 
των άνευ σταθμίσεως τής ζητή
σεως καί τών δυνατοτήτων τής 
χρηματοδοτήσεώς των ύπό τών 
Τραπεζών. Ή έλλειψις τής έν 
λόγφ σταθμίσεως υποχρεώνει 
πολλάκις τάς Τραπέζας, δπως 
άρνοΰνται χρηματοδότησιν, ΐδίρ 
μακροπρόθεσμον τοιαύτην, δυ- 
ναμένην νά θέση έκτος τού έ
λεγχον των κεφάλαια προερχό
μενα έκ καταθέσεων.

Βασικόν ζήτημα διά τήν μα
κροπρόθεσμον ΐδίρ χρηματοδό
τησή τής βιομηχανίας άποτελεΐ 
τό ΰψος τών έπιτοκίων χορηγή
σεων. Τό τεραστίως αύξηθέν λό
γφ τών γνωστών μεταπολεμι
κών συνθηκών κόστος τών Τρα
πεζών θέτει κατ’ άνάγκην κατώ- 
τατον δριον είς τό ΰψος τών έ
πιτοκίων χορηγήσεων. Ό ύπο- 
βιβασμός τούτων θά συντελε- 
σθή άφ’ ενός μέν διά τού —μέ 
τήν συμπαρομαρτοΰσαν έδραί- 
ωσιν τής νομισματικής σταθερό
τητας—περιορισμού τής ύπερ- 
ζητήσεως πιστώσεο^ν είς υψηλά 
έπιτόκια και άφ’ ετέρου διά τού 
υποβιβασμού τού Τραπεζικού 
κόστους. Ή ΕΤΕ έπέτυχεν ήδη 
νά ύποβιβάση τήν έπιβάρυνσιν 
τών τοποθετήσεων έξ άποδοχών 
κλπ. άπό 10,34% τό 1955 είς 
6,95% τό 1957. Τούτο δέ πα
ρά τήν σημαντικήν έπιβάρυν- 
σιν έκ τής συσσωρεύσεως άδια- 
Θέτων κεφαλαίων λόγφ άμέσων 
ή έμμέσων δεσμεύσεων. Αί δε
σμεύσεις αΰται ώς έπί τό 
πλεΐστον, έχουν ώς σκοπόν τήν 
άντιστάθμισιν άλλοθεν προερ- 
χομένων πληθωρικών παραγόν
των, καθ’ δσον κίνδυνος πιστω
τικού πληθωρισμού παρ ημΐν 
ούδόλως ύφίσταται. Άντιθέτως 
ή περιστολή τής πιστοδοτησε- 
ως προς άντιστάθμισιν τών διο 
γκώσεων τής νομισματικής κυ
κλοφορίας στερεί τον πιστωτι
κόν μηχανισμόν άποταμιεύσε
ων, αϊτινες θά ήδύναντο νά συμ
βάλουν άποφασιστικώς είς τήν 
άνάπτυξιν τής οικονομίας,
ΤΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΝ ΕΛΛΗ

ΝΙΚΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Ένώ ή 'Αμερικανική ΰφεσις 

δέν άπειλεΐ σοβαρώς έπί τού

τό "Ιδρυμα καί έκάλεσε τό μέν 
προσωπικόν δπως συνέχιση έ- 
πιδεικνΰον τό αύτό ένδιαφέρον 
υπέρ του ‘ I δρύματος, τον δέ κ. 
Διοικητήν δπως δείξη στοργήν 
καί αγάπην προς τό προσωπι
κόν, άπό τό όποιον καί προέρ
χεται.

Ο κ. Έκτ. Παπαδόπουλος ά- 
φού έξεφράσθη μέ τό αύτό πνεύ
μα υπέρ τής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης, συνέστησεν έπέμβα- 
σιν τών Τραπεζών είς τό Χρη- 
ματιστήριον διά τήν διατήρησιν 
τής τιμής τών τίτλων των ίδια 
τής Εθνικής Τραπέζης, ήτις 
δυσφημείται σκοπίμως.

Ό κ. Γερασ. Βασιλειάδης έ- 
ξέφρασε τήν εύχήν δπως ή Τρά
πεζα τύχη μεγαλυτέρας κατα
νοήσεως έκ μέρους τού κράτους 
χάριν τής προαγωγής τής Ε
θνικής Οικονομίας, έζήτη,σεν 

άπό τήν Συνέλευσιν, δπως έκ- 
φράση είς τό προσωπικόν τήν 
εύαρέσκειάν της διά τόν ζήλον 
καί τήν έργατικότητά του, άπό 
δέ τήν Διοίκησιν δπως κάμη 
δεκτά τά αιτήματα τού έν ένερ- 
γείςε καί ύπό σύνταξιν προσω
πικού.

Ό κ. Χαρ. Βλαχάκης ύπε- 
στήριξε, σύν τοΐς δλλοις, δτι ή 
Τράπεζα εΐναι ή μόνη ένδεδει- 
γμένη ν’ άναλάβη τήν άσκησιν 
τής Βιομηχ. Πίστεως διότι ή 
πείρα τού προσωπικού καί τού 
Ύποδιοικητοΰ της κ. I. Παρα- 
σκευοπούλου έγγυώνται τήν έ- 
πιτυχίοεν τού σκοπού τού κλά
δου τούτου τής Εθνικής Οικο
νομίας. Έξέψρασε τέλος τήν ί- 
κανοποίησίν του διότι ή Εθνι
κή Τράπεζα συνεχίζει τήν πο
ρείαν τής παλαιάς ΕΤΕ, τής ό
ποιας αί ύπηρεσίαι της τήν έ
θεσαν είς τά πλαίσια τής έθνι- 
κής ζωής τού τόπου.

Έν συνεχείς ώμίλησεν ό 
Πρόεδρος τού Συλλόγου μας κ. 
Καραπάνος τού όποιου τήν ό- 
μιλίαν δημοσιεόομεν είς έτέραν 
στήλην.

’Ακολούθως ό κ. Γ. Μυλωνάς, 
έκπρόσωπος Άσφαλισ τ ικ ώ ν 
’Οργανισμών Θίγων ειδικά οι
κονομικά θέματα κατέληξεν είς 
τό δτι διά νά γίνη άνάπτυξις 
τών πλουτοπαραγωγ ικών πηγών 
τής χώρας δέον ή άσκησις τής 
Βιομηχ. Πίστεως νά περιέλθη 
έξ όλοκλήρου είς τήν Εθνικήν 
Τράπεζαν. Περαιτέρω έτάχθη 
υπέρ τών άναπτυχθέντων ύπό

του κ. Προέδρου τού Συλλόγου 
αιτημάτων τού Προσωπικού καί 
τέλος συνεχάρη τήν Διοίκησιν 
τής Τραπέζης διά τήν πρωτο
βουλίαν της, δπως διά μελετών 
βοηθήση είς τήν λύσιν οικονο
μικών προβλημάτων τής χώρας.

Ήκολούθησεν ή ομιλία τού 
άντιπροέδρου τού Συλλόγου κ. 
Σ. Διλιντά, τήν όποιαν δημοσι- 
εύομεν είς έτέραν στήλην.

Ό έκπρόσωπος τής Άσφαλ. 
Εταιρείας «Ερμής» καί τών 

Υιών Τριανταψυλλίδη κ. Ίω. 
Κ ουτσογ ι c5cvνη ς έστράφη κατά 
τής πρακτορεύσεως άσφαλιστι- 
κών Εταιρειών ύπό υπαλλήλων 
τής Τραπέζης καί δ ι έγραψε ν 
τούς κινδύνους οί όποιοι δύναν- 
ται κατά τήν γνώμην του νά 
προκύψουν διά τό "Ιδρυμα έκ 
τής τοιαύτης καταστάσεως καί 
οί όποιοι συνίστανται είς τήν 
έπίδρασιν έπί τών χορηγήσεων 
ούχί κοθαρώς Τραπεζιτικών 
κριτηρίων, είς τήν άπώλειαν 
πελατών μή ύποτασσομένων 
είς τόν έπηρεασμόν τών ύπαλ- 
λήλων διά τήν άνάθεσιν τών ά- 
σφαλειών καί είς τήν υπέρ τών 
ύπαλλήλων άπεμπόλησιν τών 
προμηθειών έκ τών άσφαλειών 
ένώ αΰται κανονικώς έδεϊ ν’ ά- 
άποτελοΰν έσοδα τής Τ ραπέζη ς, 
ήτις θά δυνηθή οΰτω νά δια- 
νείμη ύψηλάτερον μέρισμα είς 
τούς μετόχους της.

Ό έκπρόσωπος τού Ταμείου 
Συντάξεων Εμπόρων κ. Νοητολ. 
Πειρουνάκης εΐπεν δτι ό κ. Δι
οικητής έξετέλεσεν άπλώς τό 

καθήκον του καί ένεθυμήθη καί 
τούς μετόχους. Τό δοθέν μέρι
σμα τό έκρινεν μικρόν ένώ τάς 
άποδοχάς τού προσωπικού ρε
γάλας καί έζήτησε νά τού γνω
στοπο ιηθή ό μέσος όρος αύτών. 
Έζήτησε τέλος ϊσην μεταχείρι- 
σιν τών όμολογιούχων έσ)κού 
τής Κτηιματικής Τραπέζης προς 
τούς έξ)κοΰ. (Σ.Σ. Ώς γνω
στόν ή Εθνική Τράπεζα άνέλα- 
βε τήν έξυπηρέτησιν μέρόυς τών 
είς χρυσόν προπολεμικών δα
νείων τής Κτηματικής, τής έγ- 
γυήσεως τών όποίων αΰτη εΐχεν 
απαλλαγή διά νόμου άπό τού 
1944).

’Ακολούθως ώμίλησεν ό Πρό
εδρος τού Συλλόγου Συνταξι
ούχων κ. Ήλ. Χατζηανδρέου 
τήν ομιλίαν τού όποιου δημο- 
σιεύομεν είς έτέραν στήλην.

Έν συνεχείς έλαβε τόν λό
γον ό τέως Πρόεδρος τού Συλ
λόγου κ. Κ. Μελισσαρόπουλος 
ό όποιος άναφερόμένος είς δύο 
περικοπάς έκ τής έκθέσεως τού 
κ. Διοικητοΰ καί δή 1) είς τό 
δτι «Αί Τράπέζαι έχουν καθο- 
δηγητικόν ρόλον», τόν όποιον 
έκπληρώνουν διά τού καθορι
σμού τών χορηγήσεών των «βά
σει τών συνθηκών άγοράς καί

τής δυναμικότητας τών έπιχει
ρήσεων», καί 2) είς τό δτι «αί 
άπ’ εύθείας χορηγήσεις παρά 
τής Τραπ. ‘Ελλάδος έχουν τήν 
προέλευσίν των είς τό έκδοτι- 
κόν προνόμιον καί τάς παρ’ αυ
τή άτοκους καί χαμηλοτόκους 
καταθέσεις τών έμπορικών Τρα
πεζών», δπερ δημιουργεί είς αύ- 
τήν εύρύτατα περιθώρια καθι- 
στώντα εύχερή τήν έλάφρυνσιν 
τού κόστους τού Τροητεζικοΰ 
χρήματος καί τήν μείωσιν τών 
έπιτοκίων χορηγήσεων, έρμη- 
νεύει τό μέν πρώτον ώς άπο- 
κλεισμόν τής πολιτικής άπό τήν 
Τράπεζαν, δπερ ό σημερινός 
Διοικητής έφ αρμόζει αύστηρώς, 
τό δέ δεύτερον όμιλεΐ άφ’ έ αυ
τού. Τό δτι έχειροκροτήθη μά
λιστα καί άπό αύτόν τούτον 
τόν ύποδιοικητήν τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος δίδει τήν έλπίδα 
τής ταχείας διορθώσεως τών 
κακώς έχόντων.

Άναφερόμενος είς τήν 30ε- 
τηρίδα τής Τραπέζης Ελλάδος 
συνήνεσεν είς τά συγχαρητήρια 
προς αύτήν, ώς έπρότεινεν ό κ. 
Βλαχάκης, διότι ή ΕΤΕ ώς μη
τέρα δείχνει στοργήν προς τά 
παιδιά της, έν άντιθέσει προς 
αύτά, τά όποια, κατά κανόνα, 
άγαποΰν όλιγώτερον τήν μητέ
ρα τους.

Άπαντών είς τόν κ. Κ ουτσο
γ ιάννην εΐπεν δτι τό ήθικόν τών 
υπαλλήλων τής Τραπέζης ιστοί- 
ται τόσον υψηλά ώστε νά μήν 
εΐναι άξιον ύβρεων, τόν δέ κ. 
Πειρουνάκην έχαρακτήρισεν ώς 
διαπνεόμενον άπό νοοτροπίαν 
γαιοκτήμονας τού 18ου αΐώνος 
καί δή προ τού 1789.

Κατά τήν γνώμην του, έάν 
ή Τράπεζα έβοηθεΐτο ύπό τού 
Κρότους, άντΐ νά καταπολεμή- 
ται ΰπ’ αύτοΰ, θά ήτο είς θέσιν 
καί τό μέρισμα ν’ αύξήση καί 
τούς μισθούς τών ύπαλλήλων 
νά βελτίωση.

Τέλος ώς προς τό θέμα τών 
άποδοχών τού προσωπικού εΐ- 
πεν δτι ένώ είς τήν περισυνήν 
συνέλευσιν άνεγνωρίσθη τό χα
μηλόν τών άποδοχών καί ώρί- 
σθη ή σειρά ίκανοποιήσεως, 
πρώτον τών ύπαλλήλων, δεύτε
ρον τών συνταξιούχων και κατό
πιν τών μετόχων έφέτος δίδεται 
μέρισμα ένώ τόσον οί ύπάλλη- 
λοι δσον καί οί συνταξιούχοι 
ούδεμίαν αΰξησιν έλαβον.

Τέλος ό κ. Κ. Χριστοδούλου 
άνεφέρθη είς τάς όδυνηράς συν
έπειας τής συγχωνεύσεως διά 
τήν Τράπεζαν καί τό προσωπι
κόν. 'Έζήτησε τόν περιορισμόν 
τής Τρ. Ελλάδος είς τό έκδοτι- 
κόν προνόμιον ή άπόδοσιν αύ
τοΰ είς τήν ΕΤΕ καί κατήγγεί- 
λεν τήν Διοίκησιν τής Τ.Ε. διό
τι προέβη είς τόν χωρισμόν τών 
Ταμ. Συντάξεων καί διότι τορ- 
πιλλίζει τόν Ν. 3662)57 περί 
ένισχύσεως τού Τ.Σ. Εθνικής. 
Περαίνων έζήτησεν δπως τό έξ 
20 έκατ. ποσόν διά προβλέψεις 
διατεθή ύπέρ τού προσωπικού 
καί τών συνταξιούχων, ώς καί 
τήν ίκανοποίησιν τών αιτημάτων 
τών συνταξιούχων τής Τραπέ
ζης·

Η ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 
ΤΟΥ , ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ
Ό κ. Διοικητής άπαντών είς 

τούς όμιλήσαντας εΐπεν έν συνά
ψει τά έξής;

Έν τή Συνελεύσει έξεδηλώ- 
θησαν διχογνωμίαι, άφ’ ένός 

τών Μετόχων ζητουντων μεγα- 
λύτερον μέρισμα, άφ’ έτέρου 
τών ύπαλλήλων ζητούντων αύ- 
ξήσεις άποδοχών.

Άλλ’ ή βελτίωσις τών άπο- 
δοχώύ των έξαρτάται έκ τών 
έργασιών τής Τραπέζης.

Έάν τά 25 έκατομ. τού με
ρίσματος έδίδοντο είς τό προ
σωπικόν, θά άντιστοίχοΰσαν 
είς αΰξησιν μόνον 10%. Άλλ.’ 
ήτο άπαραίτητον νά δοθή έψέ
τος μέρισμα. Πράγματι οί μι
σθοί τού προσωπικού άπέχουν 
30% άπό τούς μισθούς τών υ
παλλήλων τών άλλων μεγάλων 
Τ ραπεζών.

Μακάρι ή Τράπεζα νά εΐχε 
τά μέσα νά καλύψη αύτήν τήν
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Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ

Κύριε Πρόεδρε Κοι Σύμβουλοι 
Κοι Μέτοχοι,

Αισθάνομαι βαθεΐαν ευγνω
μοσύνην -προς τό σώμα των 
συναδέλφων μου,υπαλλήλων τής 
Εθνικής Τρ-απέζης τής Ελλά
δος, τό όποιον ώς μέτοχος τής 
Τραπέζης μοι ένεπιστεύθη την 
έκπροσώπησίν του εις την πα
ρούσαν Γενικήν Συνέλευσιν.

Είμαι εξουσιοδοτημένος απ’ 
αυτό νά σάς μεταφέρω τον θερ
μόν χαιρετισμόν του και, τάς 
εύχάς του διά την πρόοδον τού 
Ιδρύματος, τό όποιον μετά υ
ποδειγματικής πίστεως καί ά- 
φοσιώσεως εξυπηρέτησε κατά 
τό άπολογιζόμενον έ'τος 1957, 
νά έκφράσω δέ προς τον κ. Δι
οικητήν τάς ειλικρινείς ευχαρι
στίας του, διά τήν προς τήν Γ. 
Σ. πρότασίν του, ήτις αποτε
λεί ηθικήν άναγνώρισιν των θυ
σιών τού Προσωπικού.

Κρίνω περιττόν νά έπαναλά- 
βω όσα πλειστάκις έξιστορή- 
θησαν καί ύμνήθησαν περί τής 
ποικιλομόρφου δράσεως τής 
τέως Εθνικής Τραπέζης τής 
‘Ελλάδος πρός όλους τούς το
μείς τής Οικονομίας τής χώ
ρας, ώς καί τών έν γένει προσ
παθειών της όπως συμβάλη 
διά τής μελετημένης καί στα
θμισμένης διοχετεύσεως τού 
χρήματος εις τήν άνύψωσιν τού 
βιοτικού έπιπέδου τού Ελλη
νικού Λαού.

Ή Τράπεζα, άπαλαύουσα 
διεθνούς εμπιστοσύνης, πολλά- 
κις εύρέθη θετικός συμπαρα
στάτης τών προσπαθειών τού 
‘Έθνους, έντός καί έκτος τών 
συνόρων τής Πατρίδος μας. Ι
δού διατΐ τό Κράτος ώφειλε νά 
μή δρφ άνασταλτικώς εις τήν 
πρόοδόν της, άλλ’ άντιθέτως νά 
τείνη εύήκοον ους εις τάς έκά-

διαφοράν. ’Επί τού παρόντος 
είναι αδύνατον.

Ή Τράπεζα θά ήτο ευτυχής 
νά ένισχύση τούς υπαλλήλους. 
Είναι όμως αδύνατον, άν δεν 
θεμελιωθή πρώτον ή Τράπεζα.

Άντιμετωπίσαμεν συμπα- 
θώς τάς άνάγκας τού προσω
πικού, όσον ήτο δυνατόν.

At άποδοχαί τού προσωπι
κού, μέ τάς εισφοράς υπέρ Ά- 
σφαλ. Ταμείων άνήλθον άπό 
189 έκατ. τφ 1955 εις 210 έ- 
κατ. τφ 1956 καί εις 225 έ
κατ. τφ 1 957.

Δέν ήτο δυνατόν νά άνέλθουν 
περισσότερον.

"Αλλωστε αί αυξήσεις τών 
- αποδοχών έκφεύγουν πλέον τής 
άρμοδιότητος τών Τ ραπεζών 
διότι ρυθμίζονται ύπό τού Κρά
τους,

Ή Εθνική Τράπεζα προέ- 
τρεξεν εις ένίσχυσιν τών ύπαλ- 
λήλων της. Ήναγκάσθη όμως 
νά άνακαλέση μερικώς, κατό
πιν σφοδρότατων πιέσεων τής 
σημερινής Κυδερνήσεως.

Οί υπάλληλοι κατήλθον είς 
2 απεργίας,

"Otccv όμως άγωνιζόμεθα διά 
νά άναστηλώσωμεν τήν Τράπε
ζαν, τοιαΰται ένέργειάι άντιτι- 
θενται είς τάς προσπάθειας 
μας.

At άπεργίαι έχουν αξίαν ώς 
άπειλαί. "Οταν εκδηλωθούν, 
χάνουν τήν αξίαν των.

Οί υπάλληλοι πρέπει νά ά- 
φοσιωθοΰν είς τό έργον τους, 
λαμβάνοντες ύπ’ όψιν των ότι 
ή Τράπεζα δέν είναι άκάμη α
σφαλής.
ΤΟ ΔΩΡΗΘΕΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΗ

ΜΟΝ ΙΩΑΝΝ1ΝΩΝ ΑΚΙΝΗ
ΤΟΝ.
Γ ενομένης συζητήσεως επί 

τού άρθρου 6 τής ημερήσιας 
διατάξεως ή Γενική Συνέλευση 
τών μετόχων άπεφάσισεν όπως 
ό άνω όροφος τού δωρηθέντος 
είς τον Δήμον Ίωαννίνων κτι
ρίου, είς τον όποιον έστεγάζε- 
το τό Ύπ) μα τής Τραπέζης, 
διατιεθή ώς Λέσχη τών διανο
ουμένων ’ 1 ωαννιτών μέ τήν ύ- 
ποχρέωσιν τού Δήμου, όπως 
έντός πενταετίας άνεγείρη ει
δικόν περίπτερον διά κατάλυμα 
τών Βασιλέων. Τό ισόγειον τού 
Κτιρίου θά παραμείνη είς τήν 
Ζωσιμαίαν Βιβλιοθήκην.

σποτε εισηγήσεις) ως αύται υ
παγορεύονται οΰχί άπό τήν πο
λιτικήν σκοπιμότητα, άλλά έκ 
τών συμφερόντων τής καθόλου 
Ελληνικής οικονομίας. Ή γε- 
νομένη συγχώνευση άνέτρεψε 

τήν πορείαν τής Τραπέζης. 
Διότι ώς ήδη γνωρίζετε κατά 
τά πρώτα έτη αυτής τεράστια 
ποσά κατεσπαηχλήθησαν, κέρ
δη άνύπαρκτα διενεμήθησαν καί 
τέλος άριστεΐς τού έμψύχου κε
φαλαίου τής Τραπέζης, τό ό
ποιον δυσκόλως δημιουργεΐται 
καί άποτελίεΐ τά ουσιαστικά υ
πόβαθρά της, είτε άπεμακρύν- 
θη βιαίως, είτε μή δυνάμενον 
νά άνεχθή τήν δημ ιουργηθεΐσαν 
κατάστασιν ήναγκάσθη νά ά- 
ποχωρήση.

Καί έν ώ τό " Iδρυμα έβαινε 
άφανώς καί ασφαλώς εις τήν 
καταβαράθρωσιν, έκλήθη ή ση
μερινή Διοίκηση νά έπωμισθή 
τό βάρος, τής άνρρθώσεώς του.

ΔΓ ύπερανθρώπων προσπα
θειών επέτυχε νά όδηγήση τό 
κλυδωνιζόμενον ύπερωκεάνειον 
είς ασφαλή λιμένα, ώστε δυ- 
νάμεθα σήμερον μετά τήν έκθε- 
σιν τού κ. Διοικητού, είς ον ο
φείλεται τό άνορθωτικόν τούτο 
έργον, τό όποιον άπέδωκαν οί 
υπό τήν ήγεσίαν του μόχθοι τού 
προσωπικού, νά έκφράσωμεν 
πρός άμφοτέρους τούς παρά^ 
γοντας τούτους συγχαρητήρια 
καί ευγνωμοσύνην ώς μέτοχοι, 
καί βαθεΐαν ίκανοποίησιν ώς 
συμμετέχσντες ή οπωσδήποτε 
ενδιαφερόμενοι διά τά οικονομι
κά ζητήματα τής χώρας.

’Όμαλή εξέλιξη τής διε
θνούς κοτταστάσέως, καί ολο
κληρωτική απορρόφηση τών πη
γών τής ’Εθνικής Οικονομίας, 
είς τήν ειρηνικήν παραγωγήν, 
θά όδηγήση τήν Τράπεζοα/ είς 
’,τήν έτι περαιτέρω άνόπττυξιν 
τής δραστήριότητός της καί τής 
κατά κύριον λόγον συμβολής 

της είς τήν αναμόρφωσην μιας 
υγιούς Οικονομίας έν τή χώρα. 
Διότι, θά άπετέλει αυταπάτην 
έάν παρεδεχόμεθα ότι τά ά- 
ποτελέσματα τής Τραπέζης α
ποτελούν αναλογικόν δείκτην 
άναρρώσεως τής οικονομίας τού 
τόπου.

’Επί τή ευκαιρία ταύτη άς 
μοί έπιτροστή νά έπισύρω τήν 
προσοχήν σας έπί τών κινδύ
νων τούς όποιους διατρέχει τό 
" I δρυμα έκ βολών πολλαχόθεν 
έξωθιεν έκτοξευομένων.

Γνωρίζομεν όλοι ότι καί έρ- 
γασίαι άφηρέθήσαν άπό τήν 
Τράπεζαν καί έμπόδια παρεμ
βάλλονται είς τό έθνικάν της 
έργον καί, τό χειρότερον,, νέοι 
οργανισμοί άπειλοΰντες τήν ά- 
πόσπασιν ολοκλήρων κλάδων 
δράσεως αυτής, δημιουργούν^ 
ται.

Κύριοι Μέτοχοι,
’Απευθυνόμενος πρός υμάς 

ώς προσωπικότητας αί όποΐαι 
κατέχετε ΰψηλάς καί καίριας 
θέσεις, είς τον κοινωνικόν 
οικονομικόν καί διοικητικόν μη
χανισμόν τής χώρας, ποιούμαι 
έκκλησιν όπως άσκήσητε καί 
άσκήτε ολόκληρον τήν έπιρρο- 
ήν σας, ήτις απορρέει έκ τής 
τοιαύτης θέσεώς σας διά τήν 
προστασίαν τής ’Εθνικής Τρα- 
πέζης.

Τό γεγονός όμως ότι ή Τρά
πεζα είσήλθεν είς τήν οδόν τής 
άνακτήσεως τής προπολεμι
κής θέσεώς της δέν πρέπει νά 
όδηγή οΰδένα είς πεπλανημέ- 
νας αντιλήψεις. Διότι εσωτερι
κή οικονομική έξυγίανση καί 

άνοδος, έπιτελουμένη μονοπλεύ 
ρως, δέν θεμελιώνει άκλσνήτως 
τό " Ιδρυμα, όταν τό έτερον 
σκέλος «ή έργασία», τό ζών κε- 
φάλαιον, ασθενή βαρέως.

Ώς προεΐπον τό " I δρυμα ά- 
πεατερήθη πολλών άριστων 

λειτουργών ή δέ κατάσταση 
τών ύπηρετούντων είναι τοιαύ- 
τη, ώστε νά δημιουργώνται 
τεράστια προβλήματα, τά ό
ποια επιβάλλεται νά άντιμετω- 
πισθώσιν άποφασιστικώς καί 
άποτελεσματικώς, μέ γνώμονα 
πάντοτε τήν δικαιοσύνης καί 

μόνον, έάν πράγματι ένδιαφε-

ρώμεθα νά δη μ ιουργήσω μεν 
Τράπεζαν άνταξίαν τής ‘Ιστο
ρίας της.

Ή αναζωογόνηση τών δυ
νάμεων καί ή επίλυση τών ζη
τημάτων τού προσωπικού προ
βάλλεται έπιτακτικώς ανα
γκαία. Έκπληροΰντες ιερόν κα
θήκον τόσον πρός τό "Iδρυμα 
ώς μέτοχοι όσον καί προς τούς 
έντολεΐς συναδέλφους μας όφεί- 
λομεν νά όμολογήσωμεν τήν 
αλήθειαν, άπό πάσης πλευράς, 
ώς αυτή έχει διαπιστωθή καί 
ώς τήν άντιλαμβανόμεθα, μέ τήν 
έλπίδα ότι θά όδηγήση τήν πα
ρούσαν Συνέλευσιν, είς τήν λή- 
ψιν τών ένδεικνυομένων αποφά
σεων.

'Ημείς, οί όποιοι έχειροκρο- 
τήσαμεν τό μέγα έργον τού Δι- 
οικητοΰ μας, λυπούμεθα διότι 
δέν εύρισκόμεθα είς τήν ιδίαν 
εύχάριστόν θέσιν, ώστε νά έ- 
παναλάβωμεν ζωηρότερα τά 
χειροκροτήματά μας καί διά 

τό άλλο έργον πού άφορά τήν 
θεραπείαν τών προβλημάτων 

τού προσωπικού.
Κατά τά Ί}/ι έτη άπό τής 

άναλήψεως τής Διοικήσεως καί 
μέχρι σήμερον, πέραν τής με
ρικής ένισχύσεως τών ασφαλι
στικών μας οργανισμών, ουδόν 
άξιον λόγου έγένετο έπί τού 
τομέως τούτου, παρά τό κατά 
τήν περυσινήν Γ.Σ1., έκδηλω- 

θέν ένδιαφέρον ύπό τού Διοικη- 
τοΰ καί τήν ύπόσχεσιν θεραπεί
ας ώρισμένων έκ τών κυριωτέ- 
ρων προβλημάτων τού προσω
πικού.

Έκ τού γεγονότος τούτου 
όδηγούμεθα είς τό εξής συμπέ
ρασμα. Ότι ό κ. Διοικητής ά- 
πορροφηθείς, ώς άλλωστε ήτο 
φυσικόν, άπό τά τής έπεκτάσε- 
ως τών έργασιών τής Τραπέζης 
ένεπιστεύθη τήν έκτέλεσίν των 
είς τά άρμόδια όργανα, τά ό
ποια όμως φοβούνται νά άγγί- 
ξουν τά σοβαρά θέματα καί πε- 
ριο|ρίζονται είς ή μ1! μέτρα καί 

καρκινοβασίας. Ή μή έπίδει- 
ξις το ΰ προσήκοντος ένδιαφέ- 
ροντος εις τά προβλήματα τού 
συνθλιβομένου προσωπικού, τό
σον έκ τής έντάσεως τής εργα
σίας όσον καί εκ τού οικονομι
κού παράγοντος κρατούν αυτό 
είς διαρκή αγωνίαν, ήτις, είναι 
φυσικόν, καί τήν υγείαν του νά 
φθείρη καί τον ζήλον του νά 
τραυματίζη καί τό ένδιαφέρον 
του νά μειώνη.

Διά τό σώμα τών υπαλλή
λων αί τοιαΰται καταστάσεις 
είναι απαράδεκτοι. Διότι είναι 
βέβαιον ότι αί έξ αΐύτών προ- 
καλούμεναι ζημίαι τού Ιδρύ
ματος έπ'ιρρίπτανται Τελ^κώς 

έπί τών ώμων τών υπαλλήλων 
καί έν σειρφ έπί τών μετόχων 
καί τών άπομάχων συναδέλφων 
μας.

Κύριοι Μέτοχοι,
Είμαι υποχρεωμένος νά σάς 

εξηγήσω ότι:
Ζητήματα άπλούστατα χρο

νίζουν, αί δέ έπί άλλων διδό
μενοι λύσεις καί κατευθύνσεις 
όδηγοΰσιν είς θλιβερά άποτε-ι 
λέσματα ούτως ώστε νά προ- 
καλοΰνται άνωμαλίαι έν τή 
Τραπέζη, αί όποΐαι κάθε άλλο 
ή ευχάριστοι είναι τόσον διά 
τό "Ιδρυμα, όσον καί διά τούς 
έν αύτφ εργαζομένους.

Οί έργαζόμενοι, έχοντες 
πλήρη έπίγνωσιν τών ζημιών 

όχι μόνον έπιθυμοΰν νά άποφεύ- 
γωνται, αλλά καί έξευρίσκουν 
τάς δέουσας λύσεις, τάς όποι
ας προτείνουν είς τον κ. Διοι
κητήν οσάκις οΰτος ευαρεστεί
ται νά δεχθή τούς έκπροσώπους 

ΐ των.
Σάς δηλώ δέ κατηγορηματι- 

κώς ότι αί άνώμαλοι καταστά
σεις καί αί έκ τούτων αντιδρά
σεις ουδόλως πρέπει νά έπιρ- 
ρίπτωνται είς παραλογισμούς 
τών έργαζομένων, άλλ’ άντιθέ
τως είς προηγούμενος είς βά
ρος των προκλήσεις.

Πρός έπίρρωσιν τού ίσχυρι.- 
σμοΰ μου καί άπόδειξιν τής κα- 
τανοήσεως, ήν έπέδειξε τό 
προσωπικόν άρκοΰμαι νά σάς 
άναφέρω τούτο:

Οί υπάλληλοι τής ΕΤΕ λαμβά
νουν σήμερον μισθόν μικρότε- 
τιερον έκείνου τον όποιον έ- 
λάμβανον τή(ν 9-1-53, Οί δέ

μισθοί τών συναδέλφων κατω
τέρων βαθμών είναι μισθοί 
πείνης. >

Παρά τάς δικαίας άξιώσεις 
των καί τήν έξάντλησιν τών πε
ριθωρίων άντοχής καί άναμο- 
νής αναπροσαρμογής τών μι-c 
σθών των, ουδέποτε έδημιούργη- 
σαν σάλον τινά.

Έκ τών άριθμών τούς 
όποιους ό κ. Διοικητής παρέ-, 
θεσεν έν τφ άπολογισμφ καί 
«ιώδεις δύναται νά διαιψεύσή 

έμφανίζεται ή εξής εΐκών:
Αί έκατοστιαΐαι αυξήσεις, 

έν σχέσει μέ τό έτος 1955 ά- 
νέρχονται τών μέν καταθέσεων 
είς 1 15% τών δέ τοποθετήσεων 
είς 100% μέ άνάλογον αΰξησιν 
τών κλάδων τών λοιπών έργασι
ών καί ταΰτοχρόνως μείωσιν 
Τής δυνάμεως τού προσωπικού 
κατ ά 100 καί πλέον υπαλλή
λους. Τέλος μέ μείωσιν τού 
κόστους έργασίας τών τοποθε
τήσεων άπό 15,35% τό 1952 
καί 8,99% τό 1956 dr 6,95% 
τό 1957.

Κύριοι Μέτοχοι,
Κρίνετε απαραίτητον νά 

άναφέρω καί άλλα στοιχεία 
ώστε ν’ άντιληψθήτε ότι τό 
προσωπικόν όχι άπλώς έξετέ- 
λεσε τό καθήκον του, άλλ’ έπε- 
τέλεσε πραγματικόν άθλον; Ά- 
ποδεικνύεται περίτρανα ότι έ- 
στάθη άκλόνητον είς τό πλευ- 
ρόν τής Διοικήσεώς του τήν ο
ποίαν, ανεξαρτήτως τών όσων 
προεΐπα, οφείλω νά ε’ίπω ύπερ 
αγαπφ καί σέβεται. Άποδει- 
κνύεται ακόμη ότι τό προσω
πικόν έδωκεν ό,τι ήτο άνθρω- 
πίνως δυνατόν νά δώση διά τήν 
άναδημιουργίοτν τής Τ ραπέ

ζης·
Κύριοι Μέτοχοι,

Σείς δέν δύνασθε νά πα. 
ρίδητε τήν αυτοθυσίαν του ταύ- 
την καί εΐμαι βέβαιος ότι ό
χι μόνον δέν θά συμβή τούτο, 
άλλά καί θά τήν χειροκροτή- 
ση,τε καί σήμερον θά άποφασί- 
σητε υπέρ της δικαιώσεως 
τών αιτημάτων του. Διότι τό 
προσωπικόν έκτελέσαν τό κα
θήκον του άναμένει τήν στιγμήν 
ταύτην μέ άγωνκχν νά άκού- 
ση έκδηλουμένην έκ τής αί- 
θούσηςταύτης κατανόησιν καί 
έμπρακτον δικαίωσιν τών μό
χθων του, έάν πράγματι θέλε
τε ν’ άποδώσητε δικαιοσύνην 
καί διά τής ψήφου σας νά συμ- 
βάλητε είς τήν περαιτέρω ευ
νοϊκήν έξέλιξιν τής Τραπέζης,

Δέν είναι νοητόν καί είναι 
άσυμβίβαστον πρός πάσαν 
έννοιαν δικαίου, ν’ άρνηθώμεν 
νά γευμοττίσωσιν έκεΐνοι οί ό
ποιοι ήγωνίσθησαν καί άγωνί- 
ίνίζονται διά νά παραχθοΰν τά 
διά τον δεΐπνον προοριζόμενα 
φαγητά.

Κύριοι Μέτοχοι, 
Έπιτρέψατέ μοι τερματί- 

ζων τήν όμιλίοω μου νά σάς 
παρακαλέσω όπως δεχθή(τε νά 
θέσω ύπό τήν κρίσιν σας τά κα
τωτέρω ζητήματα πού άπασχο- 
λοΰν άμεσα τό προσωπικόν 
δεδομένου ότι ό κ. Διοικητής 
παρά τάς έπί ολόκληρον μήνα 
παρακλήσεις μας όπως δεχθή 
τήν διοίκησιν τού Συλλόγου δέν 
εύηρεστήθη νά Θυσιάση τον 
πρός τούτο άπαιτούμενον χρό
νον. Ταΰτα είναι:

1) Δίκαια ένταξις τού προ
σωπικού βάσει έκπονηθησσμέ- 
νου νέου οργανισμού ϊνα ούτως 
έκλειψη ό έκ τής Ήλιασκικής 
τοιαύτης δημιουργηθείς σά
λος.

Τό αίτημα τούτο έτέθη καί 
κατά τήν Γ. Σ. τού παρελθόν
τος έτους ότε ό κ. Διοικητής 
δευτερολογιών είπε τά εξής:

«’Ένταξις τού προσωπικού 
μετά τήν άναστάτωσιν πού έ- 
πήλθεν είς τήν Τράπεζαν πρά
γματι ένδείκνυται, άλλά δυ
στυχώς δέν είναι δυνατόν νά 
έφαρμοσθή. Ή ίκανοποίησις 
τών άδικηθέντων ύπαλλήλων 
θά γίνη σύν τφ χρόνφ καί στα- 
διακώς».

Ή ύπό τού κ. Διοικητού ά- 
ναγνώρισις ότι έπήλθεν άνα- 
στάτωσις είς τήν Τράπεζαν καί 
πράγματι ένδείκνυται νά γίνη 
ένταξις, πιστεύομεν ότι αίρουν 
τό αδύνατον. Διότι αδύνατον

Κ.Μ. κατά τήν άντίληψίν μου 
είναι ό,τι ό άνθρώπινος νοΰς 
δέν δύναται νά συλλάβη.

Είδικώτερον έν προκειμένη 
έφ’ όσον αναγνωρίζεται ότι ύ- 
φίσταται άναστάτωσις δέν βλέ- 
πομεν τον λόγον διατΐ νά μήν 
θεραπευθή τό κακόν καί νά έ
δρα ιωθή ή γαλήνη τής όποιας 
τοσαύτην ανάγκην έχει ή Τρά
πεζα, όταν ή έδραίωσις αΰτη 
έξαρτάται άπό τήν θέλησίν 
μας;

2) ’Αναπροσαρμογή τών α
ποδοχών του ούτως ώστε νά μή 
ύπολείπεται τών συναδέλφων 
του “Ελλάδος καί ’Αγροτικής.

Τό αίτημα τούτο στηρίζεται 
είς όσα προεΐπον καί είς άνα- 
γνώρισιν κατά τήν περισυνήν 
συνέλευσιν, καθ’ ήν ό κ. Διοι
κητής ώμολόγησεν ότι τό προ
σωπικόν τής Τραπέζης άμοί-· 
βεται κατά 30-35% όλιγώτε- 
ρον τών ύπαλλήλων τών λοιπών 
μεγάλων Τραπεζών,άλλά καί ε,ίς 
τό γεγονός ότι ήδη ύφίστανται 
δυνατότητες έπιλύσεώς του.

3) Κατοχύρωσις τής άσφα- 
λίσεώς του κατά τού γήρατος, 
Καί ναι μέν ή Διοίκησις είναι ύ- 
πέρμαχος τού αιτήματος μας 
τούτου καί προσωπικώς ό κ. 
Διοικητής επέτυχε προσωρινήν 
λύσιν του, απαιτείται όμως ή 
όλοκλήρωσις καί ή δΓ άρκετόν 
χρόνον ακόμη συμπαράστασις 
τού Κράτους, διά ν’ άποκατα- 
στήση τήν ζημίαν τήν οποίαν 
μέ τάς συνέπειας τής συγχω-

νεύσεως έπέφερεν είς τούςάσφα 
λιστικούς μας οργανισμούς.

4) Τέλος τα προσωπικόν έκ- 
φράζει τήν έπιθυμίαν τής συμ
μετοχής του δΓ εκπροσώπου 
τού Συλλόγου του έν τφ Συμ- 
βουλίφ τής Τραπέζης. Ή έκ- 
προσώπησις ;τοΰ παράγιοίντος 

έργασίας έν τφ Συμβουλίψ τής 
Τραπέζης ύπαγορεύεται έξ αυ
τού τούτου τού συμφέροντος 
τού Ιδρύματος. Διότι πρέπει 
είς τό Συμβούλιον νά ακούεται 
ή γνώμη εκείνων οί όποιοι έξαρ- 
τοΰν τήν ζωήν τών ιδίων καί 
τών οικογενειών των μόνον άπό 
τήν έπιβίωσιν καί άνοδον τού 
Ιδρύματος.

Περαίνων Κ. Μ. θεωρώ κα
θήκον μου νά έπισύρω τήν προ
σοχήν σας, έπί των αιτημάτων 
τούτων τού προσωπικού καί νά 
σάς παρακαλέσω όπως μή θελή- 
σητε νά έγκαταλείψητε τήν αί
θουσαν ταύτην έάν δέν έξουσιο- 
δοτήσητε τήν Διοίκησιν διά τήν 
έκ μέρους της ταχυτέραν, ίκανο- 
πο ίησιν αυτών.

Σάς παρέχω δέ τήν κατη
γορηματικήν διαβεβαίωσιν ότι 
τήν άπόφασίν σας ταύτην θά 
μεταφέρω είς τό σώμα τών συν 
αδέλφων μου καί έλπίζω ότι 
οΰτω θά συμβάλωμεν θετικώς 
είς τήν διατήρησιν τού έπηυ- 
ξημένου ένδιαφέροντός του διά 
τό καλόν τόσον, τού ‘Ιδρύματος 
καί τών έν αύτφ έργαζομένων, 
όσον καί ολοκλήρου τού Ελλη
νικού Λαού.

^---------------

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ *. Σ. ΛΙΛΙΝΤΑ

Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Σύμβου
λοι, Κύριοι Μέτοχοι,

Θά μοΰ έπιτρέψητε, ύπό τήν 
διπλήν μου ιδιότητα, τού ύπαλ- 
λήλου τού Ιδρύματος καί τού 
μετόχου, νά έκθέσω τάς άπό- 
ψεις μου έπί τών σημείων έκεί- 
νων τού άπολογισμοΰ τά όποια 
άφοροΰν τον έτερον τών συντε
λεστών δράσεως, τήν έργασίαν.

Νομίζω, κύριοι μέτοχοι, ότι 
έχετε άδικον νά διαμαρτύρεσθε, 
διότι όμιλεΐ καί δεύτερος έκ- 
πρόσωπος τών ύπαλλήλων, έίς 
τήν φιλοπονϊαν τών όποιων οφεί
λεται ή άνόρθωσις τού Ιδρύμα
τος. ’Έχετε δέ ίερόιν ύποχρέο> 
σιν νά τείνητε εύήκοα τά Φτά 
σας, όταν οί έκπρόσωποι τού 
συντελεστοϋ δράσεως«έργασία» 
σάς ομιλούν, διότι ύμεΐς μέν, 
κ. Μέτοχοι, δύνασθε άνά πάσαν 
στιγμήν νά μεταβιβάσετε τήν 
μετοχήν σας καί νά τήν το
ποθετήσετε όπου άλλου κρίνε
τε συμφερώτερον. Ημείς όμως 
δέν δυνάμεθα, οσάκις τό θελή- 
σωμεν νά έγκαταλείψω μεν τό 
‘Ίδρυμα. Είς αυτό θά άναλώσω- 
μεν τριάκοντα έως τεσσαράκον
τα έτη τής ζωής μας. Καί ή μ εις 
δέν ζητοΰμεν μέρισμα, ζητοΰμεν 
τήν δικαίαν άμοιβήν τής έργα
σίας μας.

Έκ τής άναγνωσθείσης έκθέ- 
σεως, ήν εχομεν άνά χεϊρας, 
προκύπτει ότι τό "Ιδρυμα χά
ρις είς τήν άξιέπαινον προσπά
θειαν τής Σεβαστής Διοικήσεως 
καί τήν έργατικότητα τών ύ
παλλήλων του ήνορθώθη. Τούτο 
δεικνύουν οί παρατεθέντες ά- 
ριθμοί. Έκ τών άριθμών τούτων 
ήμεΐς θά σχολιάσω μεν τούς α
φορώντας τό προσωπικόν. Κα
τά τό 1952 ό άριθμός τού 
άπασχολου μένου προσωπικού 
άνήρχετο είς 3.693 ύπαλλή- 
λους, μέ σύνολον άποδοχών 251 
έκατ. δραχμών. Κατά τό ύπό 
κρίσιν έτος ό άριθμός τών έν 
αύτφ έργαζομένων άνέρχεται 
είς 4585, μέ σύνολον άποδοχών 
272 έκατ. δραχμών ήτοι αϋξη- 
σις τού προσωπικού κατά 892 
έργαζομένους. Έάν δέ άναγά- 
γωμεν τάς άποδοχάς τών ση
μερινών ύπαλλήλων είς άποδο
χάς τού 1952 εύρίσκομεν ότι 
τό "Ιδρυμα ώφειλε νά καταβά- 
λη δΓ άμοιβήν τών 4585 ύπαλ
λήλων του 311 έκατ. Δρχ. Κα- 
τέβαλεν όμως 272 έκατ. ήτοι 
έπί έλαττον δρχ. 39 έκατ.

Άπό τού 1952 όμως μέχρι 
τον ’Ιανουάριον τού 1956, άπό 
στοιχεία δημοσιευόμενα είς τον 
Οίκον. Ταχυδρόμον, ό τιμάρι
θμος κόστους ζωής ηύξήθη κατά

40—45%, όπερ σημαίνει ότι ή 
άγοραστική άξια τών σημερι
νών μας μισθών έν συγκρίσει 
μέ αυτούς τού 1952 είναι τό 
60% αυτών. Ή διαφορά δέ είς 
δραχμάς άνέρχεται είς 108 έκα- 
τομ. δραχμών.

Ή Τράπεζα ώφειλεν νά κατα- 
βάλη είς τό προσωπικόν της 39 
έκατομ. σύν 108 έκοττ. (τιμα
ριθμική διαφορά), δηλ. 147 έ
κατομ. έν συνόλ<ρ διά νά εύρε- 
θώμεν είς τό έπίπεδον τού 1952. 
Τό "Ιδρυμα καταβαλόν είς τό 
προσωπικόν του δρχ. 272 έκα
τομ. κατέβαλε 50% μειωμένος 
άποδοχάς έν συγκρίσει μέ τό 
έτος 1952.

Λόγφ τής συγχωνεύσεως καί 
τού τιμαρίθμου, κύριοι Μέτο

χοι, ή άγοραστική ίκανότης τών 
άποδοχών μας έμειώθη κατά 
50%. Ζητοΰμεν αΰξησιν κατά 
30% καί χαριζόμεθα ύπέρ ύμών 
τού 20%. Τό αίτημά μας εΐναι 
λογικώτατον καί οί άγώνες μας 
έπ’ αυτού δίκαιοι καί λογικοί. 
Τό 50% άνοώύεται ώς εξής:

ΐ40% τιμαριθμική ύποτίμησις, 
5% τού Ταμείου Συντάξεως, τό 
όποιον άπό τής συγχωνεύσεως 
καταβάλλομεν ήμεΐς καί 5% λό- 
γψ τής διαφοράς τού άριθμοΰ 
τών ύπαλλήλων.

Υπάρχει δυνατότης αύξήσε- 
ως κατά 30%; Οί άριθμοί τού 
άνά χεϊρας άπολογισμοΰ άπαν- 
τούν ναί. Τά δεσμευθέντα ποσά 
διά προβλέψεις καί άποσβέσεις 
επαρκούν κατά τό μέγ ιστόν μέ
ρος. Τά ποσά αυτά οφείλουν νά 
καταβάλλουν οί υπεύθυνοι διά 
τήν συγχώνευαιν είς παγωμένος 
πιστώσεις έξωτραπεζικοί πα
ράγοντες και οΰχί τό προσωπι
κόν.

Έν τφ άπολογισμφ, κύριοι 
Μέτοχοι, άναφέρεται ότι τό πο
σοστό ν τών άποδοχών τού προ
σωπικού καί τών εισφορών τής 
Τραπέζης πρός τούς ’Ασφαλι
στικούς του οργανισμούς άνέρ- 
χεται είς τά 73% τού συνόλου 
τών έξόδων. Διά τό αυτό έτος 
είς τήν Τράπεζαν τής ‘Ελλάδος 
αί άμοιβαί τού προσωπικού 
συνιστοΰν τά 83% τού συνόλου 
τών έξόδων, ήτοι 10% έπί πλέον. 
Λαμβανομένου δέ ύπ’ όψιν ότι 
κατ’ άναγνώρισιν τής ιδιωτικής 
οικονομικής, είς τάς Τραπεζι
κός έπιχειρήσεις τά διά τήν ά
μοιβήν τού προσωπικού ποσά έν 
σχέσει πρός τά συνολικά έξο
δα πρέπει νά κυμαίνονται περί 
τό 85%, έφ’ όσον υπάρχει ορ
θολογιστική όργάνωσις, τεκμαί- 
ρεται καί έξ αυτού ότι τά δια- 
τεθέντα διά τήν άμοιβήν μας
Ή Συνέχεια είς τήν 8ην Σελίδα
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ΪΔΙΕΥΘΥΝΤΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑΡΧΑΣ |
1 Β® 1
■ Μάς καταγγέλλεται . οπτό τάς επαρχίας, ότι εις ττνα g 
Η Ύποκ)τα οί Διενβυνταΐ έχουν έκτραχυνδή εις σημείσν Ε 
§ ώστε αχι πλέον έχουν ξεψύγει από τά ρριια του αυστηρού 
g και σκληοοΰ ακόμη ίεραρχικώς προϊσταμένου, άλλα με- ^ 
H τέρχονται πλέον, μέσα αχαρακτήριστα.

"Ας γνωρίζουν οί κύριοι αύτοί, ότι έπιδιώκοντες την ■ 
| αϋξησιν τών εργασιών τού Υποκαταστήματος διά τής g
1 καταληστεύσεως τής άδειας τών συναδέλφων και διά η
S τού έπί απειλή «κακής έκδέσεως», ξενυχτίσματος διά g 
Β καδημερινάς συναλλαγάς μέχρι τή ς 8ης καί 10ης ώρας §| 
S νυκτερινής καί προσελεύσεως κατά Κφιιακάς καί έορτάς g
g (παρουσιάσθησαν κρούσματα καί κατά την ημέραν1 τοΰ μ
Η Πάσχα!!) τό μόνον ευσημαν, που Αποκομίζουν είναι ή ε 
1 άνικανότης των ώς Διευθυντών.
Β Διότι ό υπεύθυνος έκεΐνος υπηρεσίας, ό όποιος δέν λαμ- I 
1 βάνει ύπ’ οψιν ότι οί συνεργάται του είναι άνθρωποι, δτι g 
g έχουν κάποιαν προσωπικότητα, άνάγκας καί αντοχήν ψυ- Η 
g σικά καί αχι μόνον αγνοεί τον ψυχολογικόν παράγοντα 1 
g εις την εργασίαν άλλά προσπαθεί νά τον έξαψανίση, ίσως Μ 
Μ νά είναι άξιος νά διευθύνη ομάδας καταδικασμένων εις j 
S καταναγκαστικά έργα, οργανικήν όμως υπηρεσίαν ποτέ. | 
| Καί ή Τράπεζα θέλει διευθυντάς καί όχι στρατοπε- g 
1 δάρχας.
Β Αυτά πρός τό παρόν. g
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ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
Εις τό ψύλλον τής 16ης Α

πριλίου έ.έ. διετυπώσαμεν τάς 
άπόψεις μας σχετικώς μέ την έ- 
πιεική κρίσιν τών τέκνων συν
αδέλφων τά όποια διηγωνισθη- 
σαν είς τους προσψάτως ένερ- 
γηθέντας διαγωνισμούς. Κατά 
τό παρελθόν τέκνα συναδέλφων 
προσελήφθησαν είς τήν Τράπε
ζαν άνευ διαγωνισμού, ένια δέ 
έξ αύτών έτυχον ιδιαιτέρας 
προστασίας διά λόγους οί ό
ποιοι είναι γνωστοί είς τούς 
περισσοτέρους τών συναδέλφων.

Ένώ τώρα κρίνονται μέ τήν ι
δίαν αυστηρότητα ώς καί οί 
τρίτοι, παρά τό γεγονός δτι 
πλεΐστοι λόγοι συνηγοροΰσιν 
ύπέρ τής άπόψεώς μας.

ΔΓ δ έρωτώμεν τήν άρμοδίαν 
Αιεύθυνσιν: Διατί έψαρμόζον- 
ται δύο μέτρα! καί δύο σταθμά;

Έμμένομεν είς τήν δικαίαν 
τοποθέτησιν τών πραγμάτων 
καί άναμένομεν νά ίδωμεν δτι 
θά άκολουθηθή αΰτη ώστε νά 
μην έπανέλθωμεν.

ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
*Η ’Εθνική Τράπεζα έλέγχει 

μετοχικώς καί δανειακώς σωρεί
αν Εταιρειών.

Δέν γνωρίζομεν τον τρόπον 
όργανώσεως καί παρακολου- 
θήσεως τών Εταιρειών ώς καί 
τών άπεσπασμένων καί άνεξε- 
λέγκτων υπαλλήλων τής Τραπέ- 
ζης. Έκεΐνο δμως τό όποιον 
γνωρίζομεν είναι δτι πολλοί 
είναι άπεσπασμένοι είς δύο 
τουλάχιστον θέσεις.

ϊΑί άρμόδιαι διευθύνσεις τής 
Τραπέζης άγνοοΰν δτι ΰπάρ- 
χουν συνάδελφοι ώς έπίσης καί 
πλεΐστοι συνταξιούχοι ή άπο- 
λυθέντες έχοντες άπόλυτον ανά
γκην έργασίας, οί όποιοι δέ
νονται νά χρησιμοποιηθούν έ- 
παξίως είς τοιαύτας θέσεις;

Τί περιμένουν διά νά ϊδουν 
δτι οφείλουν νά τακτοποιήσουν 
τό τεράστιον τούτο ζήτημα κα
τά τρόπον άνθρωπίνως δίκαιον;
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ΚΡΙΝΑΤΕ ΤΟΥΣ!
Μάς κατηγγέλθη δτι οί συνάδελφοι ύποτμημοιπάρχαι 

τού Ύποκ)τος Καλαμιώτου Ευστράτιος Εμπειρικός (έκ 
τής Εθνικής) καί Νικόλ. Καραπάνος (έκ τής ’Αθηνών) 
κατά τήν 8.5.58 ήμέραν καθολικής απεργίας τοΰ προσω
πικού τής ΕΤΕΑ διά την διάσωσιν τών ’Ασφαλιστικών 
μας Ταμείων, οΰτοι ευρισκόμενοί είς τά 
πρόθυρα τής συνταξιοδοτήσεως των, 
προσήλθον είς τήν υπηρεσίαν των καί είργάσθησαν (! ) 

Δέν χαρακτηρίζομεν τήν πράξιν των. Μάς έπρόλαβαν 
οί συνάδελφοί των, διά: τοΰ καθολικού χαρακτηρισμού 
της ώς ανευλαβούς καί ασυνειδήτου.
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ΕΠΙΛΗΣΜΟΝΕΣ!!

Ό άπελθών Διοικητής κ. 
Κυριακόπουλος έχαρακτήρισεν 
είς τήν δευτερολογίαν του τό 
Προσωπικόν ώς «έπιλήσμον τών 
ύποχρεώσεών του πρός τό "Ι
δρυμα», διότι κατήλθεν είς ά- 
περγικόν αγώνα άντιδρών κα
τά τής περικοπής τών άποδο- 
χών του. Λυπούμεθα διότι ό κ. 
Κυριακόπουλος είπε τήν φράσιν 
ταΰτην. Διότι δταν τό έπί πεν
ταετίαν υφιστάμενον τά πάνδει-

να Προσωπικόν, διά τήν άνόρ- 
θωσιν τοΰ ‘Ιδρύματος, δίδει έκ 
τών κόλπων του Διοικητάς καί 
Διευθυντάς τής Τραπέζης, κά- 
μνει άγώνας κοιτά τών λησμο- 
νουντων τάς ύποχρεώσεις των 
πρός τους έργαζομένους καί υ
περασπίζεται τό γόητρον τοΰ 
' I δρύματος άπό γελοιοποιού- 
σας αυτό ύπαναχωρήσεις, κάθε 
άλλο παρά έπιλήσμον τών ύπο
χρεώσεών του είναι.

-Φ-
ΟΙ ΑΙΩΝΙΟΙ.

Εμφανίζονται πάντοτε είς 
τάς Γενικάς Συνελεύσεις τής 
Τραπέζης «έκπρόσωποι» μετό
χων, οί οποίοι κύριον στόχον έ
χουν τό Προσωπικόν τής Τρα
πέζης. Πάντοτε βέβαια είναι αί 
δακτυλοδεικτούμεναι έξαιρέσεις. 
Είς τήν έφετεινήν δμως Συνέ- 
λευσιν άπεδείχθησαν καί άμε- 
λέτητοι. Καί ό μέν εις ένεφά- 
νισε τό σύνολον τών υπαλλή
λων ώς . . .πράκτορας ασφαλι
στικών έταιρειών, ό δέ έτερος

έμεινεν άφωνος δταν τού έγνώ- 
ρισεν ή Διοίκησις τον μέσον Ο
ρον τού μηνιαίου μισθού τού υ
παλλήλου τής Τραπέζης (δστις 
κατά τάς άπόψεις μας είναι έτι 
μικρότερος).

Συνιστώμεν λοιπόν είς τούς 
αιωνίους . . .«φίλους» μας νά 
έρχωνται λιγάκι διαβασμένοι 
είς τάς Γεν. Συνελεύσεις, διά 
νά έπιτυγχάνουν κάπως τον 
σκοπόν των.

0 ΑΓΩΝ ΑΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΙΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
(Συνέχει έκ τής 1ης σ,'.λίδος) 

μέρους του θά έπέσπευδεν ώστε 
ή έπιτροπή νά συνεκαλεΐτο τό 
δυνατόν συντομώτερον. Παραλ- 
λήλως κλιμάκια τοΰ Συλλόγου 
Υπαλλήλων έκαμαν διαβήματα 
είς διαφόρους πολιτικούς πα
ράγοντας, κόμματα δέ τινα, 6ο- 
ηθούσης καί τής προεκλογικής 
περιόδου έκαμαν δηλώσεις καί 
άπό τού τύπου μέ εύνοΐκόν ύπέρ 
τών απόψεων μας περιεχόμενον. 
Συγχρόνως έγένετο ύπό τών 
Συλλόγων διαφώτισις τής κοι
νής γνώμης διά δημοσιευμάτων 
άπό τοΰ τύπου, ένώ τό προσω
πικόν τής Τραπέζης έτέθη ίν 
έπιψυλακή διά ν’ άντιμετωπι- 
σθή ή κατάστασις καθολικώς 
καί άποτελεσματικώτερον.

Έν τφ μεταξύ ή έξ Υπουρ
γών έπιτροπή συνελθοΰσα τήν 
6ην Μαΐου δέν έλαβεν άπόφαο'ΐν 
έπί τοΰ θέματος άμφισβητήσα- 
σα τά στοιχεία τά όποια παρέ- 
σχεν ό τότε Υπουργός ’Εμπο
ρίου καί Υποδιοικητής τής 
Τραπέζης μας κ. Παρασχευό- 
πουλος, δστις μετά ταΰτα ΰπέ- 
βάλε παραίτησιν. Ή στάσις 
τής πλειοψηφίας τής έξ Υπουρ
γών έπιτροπής, ή προβολή ύπό 
τών Υπουργών Οικονομικών καί 
Έργασίας μη εύσταθουσών δι
καιολογιών ώς ή μή έγκαιρος 
υποβολή τοΰ ζητήματος, ή έπί- 
κλησις ύπό τοΰ κ. Μερτικοπού- 
λου (Υπουργού Οικονομικών) 
τής «αντισυνταγματικότητας» 
τοΰ Νόμου ήν ήμφεσβήτει ό κ. 
Καποδίστριας, ή ύπό τοΰ ίδιου 
τοΰ κ. Μερτικοπούλου προβλη- 
θεΐσα κοιτά τήν ήμέραν τής 
Γεν. Συνελεύσεως άγνοια τοΰ 
ζητήματος καίτοι έγγραφον τής 
Τραπέζης εΤχεν. ύποβληθή άπό 
23.4.58 καί ύπάμνησιν είχε 
κάμει' τήν προτεραίαν είς τον 
Υπουργόν ό Πρόεδρος τών 
Συνταξιούχων κ. Χατζηανδρέου, 
ή άπό 8.5.58 Κυβερνητική άνα- 
κοίνωσις προσπαθούσα δι’ έν
τεχνου διαστρεβλώσεως τής α
λήθειας νά καλύψη τήν άρνησιν 
τής Υπηρεσιακής, έδήλωσαν 
πλέον δτι σύδεμία πρόθεσις ύ- 
πήρχεν έκ μέρους τών παραγόν
των τής Υπηρεσιακής Κυβερ- 
νήσεως όπως δώσουν λύσιν είς 
τό θέμα καί ό κίνδυνος έπικρα- 
τήσεως τών έχθρικών πρός τό 
Ταμεΐον Συντάξεων απόψεων 
ήτο άμεσος.

Κατόπιν τούτου οί Σύλλογοι 
τοΰ Προσωπικού τής ΕΤΕ έκή- 
ρυξαν είς ένδειξιν διαμαρτυρίας 
24ωρον απεργίαν τήν 8ην 
Μαΐου καλέσαντες έν ένεργείςι 
καί συνταξιούχους είς συγκέν- 
τρωσιν είς τήν Λέσχην διά μα- 
χητικωτέρας έκδηλώσεις καί δι
αβήματα. Είς ένδειξιν συμπα- 
ραστάσεως πρός συγγενές αΤ-
ΜΑ<ΤΗΝ>ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ 

ΤΟΥ Κ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Έπανερχόμεθα είς προηγου- 
μένην μας σύστασιν πρός τούς 
κ.κ. Προϊσταμένους καί παρα- 
καλοΰμεν τήν Διεύθυνσιν τοΰ 

Κεντρικού Καταστήματος, δ
πως μεριμνήση διά τήν άνάκλη- 
σνν, υφισταμένου της, είς τήν 
ύπό τοΰ Όργανισμοΰ τής Τρα
πέζης έπιβαλλομένην, προσηνή 
συμπεριφοράν πρός τούς συνα
δέλφους τής υπηρεσίας του.

Είναι άπαράδεκτον δι’ ήμάς 
ή σατραπική συμπεριφορά τοΰ 
υπαλλήλου της νά έξικνήται 
μέχρι σημείου άγανακτήσεως 
τοΰ μετά τής 'Υπηρεσίας του 
συναλλασσομένου κοινοΰ, διά 
τήν τοιαύτην συμπεριφοράν 
πρός τούς ύφισταμένους του.

Εύελπιστοΰμεν δτι δέν θά ύ- 
ποχρεωθώμεν νά έπανέλθωμεν 
περισσότερον πιεστικοί.
-----------------€>♦<♦;■-----------------
ΑΞΙΕΠΑΙΝΟΣ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑ

Ό κ. Δημ. Ε. Σταθόπουλος, 
κτηματίας, προσέψερεν είς τό 
Άσκληπιεΐον Βούλας πρός έκεΐ 
νοσηλευομένην άπορον ασθενή, 
600 γραμ. αίματος είς μνήμην 
τών φονευθέντων κατά τό δυ
στύχημα τής Δοδώνης συνα
δέλφων μας.

Εΰχαριστοΰμεν καί συγχαί- 
ρομεν τον κ. Σταθόπουλον διά 
τό πρωτότυπον καί συγκινητι
κόν αυτό μνημόσυνον.

τημα, κατήλθον είς την 24ωρον 
απεργίαν τή άπαφάσει τοΰ 
Συλλόγου των καί οί έκ τής 
Τραπέζης ’Αθηνών συνάδελφοι.

Ή απεργία ήτο καθολική 
καί ή συγκέντρωσις άπέδειξεν 
δτι σύσσωμον τό προσωπικόν 
εΐναι άποφασισμένον διά παν
τός μέσου ν’ άγωνισθή διά τήν 
σωτηρίοον τοΰ ταμείου του. Έκ 
τής συγκεντρώσεως άνεδείχθη- 
σαν έπιτροπαϊ α'ίτινες προέβη- 
σαν είς νέα διαβήματα πρός τήν 
Κυβέρνησιν καί τά πολιτικά 
κόμματα. Έκ τών πολιτικών 
κομμάτων οί Φιλελεύθεροι διά 
τοΰ κ. Βενιζέλου, ή ΠΑΔΕ διά 
τοΰ κ. Μαρκεζίνη καί ή ΕΔΑ 
διά τοΰ κ. Τσιριμώκου καί σχε
τικής άνακοννώσεως τής Δ. Ε
πιτροπής της είς τον τύπον, έ- 
τάχθησαν ύπέρ τών απόψεων 
τοΰ Συλλόγου μας, ή δέ ΕΡΕ

διά τών κ.κ. Δερτιλή, Χρυσαν- 
θοπούλου, Θηβαίου, Χέλμη καί 
τοΰ διευθύνοντος τό Πολιτικόν 
Γραφεΐον τοΰ κόμματος κ. Άλ. 
Καραμανλή έδήλωσεν δτι «τον 
Νόμον τον όποιον έθέσπισεν 

αΰτη, έρχομένη είς τήν έξουσίαν 
θά τον έφαρμόση». Τήν αύτήν ή
μέραν ό τότε Ύπ. Έργασίας 
κ. Κοστοδίστριας έδήλωσεν είς 
τήν έπισκεφθεΐσαν αύτόν έπι- 
τροπήν, δτι θά έφαίρμόση τον 
νόμον άλλά θά προχωρήση κα- 
-τά τρόπον ώστε ή έκδοθησο- 
μένη άπόφασις νά εΐναι νόμιμος 
καί αδιάβλητος. Αί έπιτροπαϊ 
συνέχισαν τήν δράσιν των καί 
τήν έπομένην, έπισκεφθεΐσαι 
τον υπηρεσιακόν Ύπουογόν Οι
κονομικών κ. Μερτικόπουλον καί 
τήν μεθεπομένην τον Πρωθυ
πουργόν κ. Γεωργακόπουλον. 
Ό πρώτος ύπεστήριξε την κυ
βερνητικήν άνακοίνωσιν ό δέ κ.

Γεωργακόπουλος έξέφρασε τήν 
πίστιν τής υπηρεσιακής Κυ- 
βερνήσεως είς τό δίκαιον τοΰ 
αιτήματος καί ύπεσχέθη τήν 
ταχεΐαν ρύθμισίν του ύπ’ αυ
τής, έν ώ μέτρφ αί έκ τών βου
λευτικών έκλογών συνθήκαι τό 
έπέτρεπον.

Έν τφ μεταξύ αί συνθήκαι 
ήλλαξαν. Ή νέα κυβέρνησις υ
πό τον κ. Καραμανλήν άνέλαβε 
τά καθήκοντα της καί νευραλ
γικός αυτής θέσεις κατέχου/ 
πρόσωπα άπό τά όποΐα οί ύ- 
πάλληλοι τής Εθνικής άναμέ- 
νουν δικαιοσύνην. Οί Σύλλογοι 
προβαίνουν ήδη είς διαβήματα 
πρός τήν Κυβέρνησιν. Τό Προ
σωπικόν τής Τραπέζης άλύγι- 
στον και άγέρωχον έξακολουθεΐ 
τελούν έν έπιφυλακή έτοιμον ν’ 
άκολουθήση τήν συνδικοώιστι- 
κήν του ήγεσίοη/ είς τον σκληρόν 
δρόμον τοΰ άγώνος.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΠΣΙΣ ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ή Κυβέρνησις προσεπάθησε ν’ 

απόσειση τάς εΰθύνας της 
διά τής κατωτέρω άνακοινώ- 
σεως άπό 8)5)58:
«Ό κ. Διοικητής τής Εθνικής 

Τραπέζης διά τοΰ ύπ’ άριθ. 
πρωτ. 4896 τής 22 ’Απριλίου 
1958 έγγραφου του πρός τον 
κ. ύπουργόν τής Έργασίας 
περιελθόντος είς τό γραψεΐον 
τοΰ ύπουργοΰ την έπομένην, 
23 ’Απριλίου, έζήτησε την έ- 
φαρμογήν τοΰ νόμου 3662 άνα- 
φέρων συγχρόνως δτι ή Εθνι
κή Τράπεζα θά κατέβαλλε, 
πρός μερικήν κάλυψιν τοΰ ανοί
γματος τοΰ Ταμείου Συντάξεων 
τοΰ προσωπικοΰ Έθνικάς Τρα
πέζης δρχ. 40.000.000 6Γ έ- 
κάτερον τών έτών 1958 καί 
1 959, καθοόριζε δέ καί τά ποσά 
τά όποια θά ώφειλον νά καλύ- 
ψουν αί δύο άλλαι Τράπεζαι. Ό 
κ. υπουργός Έργασίας διά τοΰ 
ύπ’ άριθ. πρωτ. 5165)29 ’Α
πριλίου 1958 έγγραφου του 
πρός τάς Τραπέζας Ελλάδος 
καί Κτημοπ-ικήν έζήτησε τήν ύ
πό τοΰ νόμου προβλεπομένην 
γνώμην τούτων διά τήν έκδοσιν 
τής ύπό τοΰ νόμου προβλεπομέ- 
νης κοινής ύπαυργικής άποφά- 
σεως. Τήν έπομένην 30 ’Απρι
λίου ό κ. Β. Κυριακόπουλος 
έδήλωσεν ένώπιον τής γενικής 
συνελεύσεως τών μετόχων τής 
Εθνικής Τραπέζης δτι παραι- 
τεΐται έπί τφ λόγφ δτι ή κυ- 
βέρνησις δέν έφαρμόζει τον νό
μον, μετά δήλωσιν δέ τοΰ πα- 
ρισταμένου αντιπροσώπου τοΰ 
Υπουργείου Οικονομικών, δτι 
οί τρεΐς άρμόδιοι υπουργοί έ- 
πελήφθησοο/ ήδη τοΰ έργου των, 
ό κ. Κυριακόπουλος μετέθεσε 
τον χρόνον τής παραιτήσεώς 
του διά τήν 8ην Μαΐου τάσσων 
οΰτω τελεσιγραφικώς προθε
σμίαν δπως οί τρείς ύπουργοί 
έκδόσουν τήν άπόφασίν των. Ή 
Τράπεζα τής Ελλάδος άπήντη- 
σεν είς τό έγγραφον τοΰ ύπουρ
γοΰ Έργασίας διά τοΰ άπό 5 
Μαΐου έγγραφου της, δΓ οΰ χοί- 
ρακτηρίζει τον νόμον 3662 ώς 
αντισυνταγματικόν, ύποβάλλει 
δέ καί σύμφωνον, υπό χρονολο
γίαν 25 Φεβρουάριου 1957 γνω- 
μοδότησιν πέντε καθηγητών τής 
Νομικής Σχολής τοΰ Πανεπι
στημίου ’Αθηνών. Κατά την αύ
τήν ήμέραν 5 Μαΐου άπήντησεν 
έγγράφως καί ή Κτηματική 
Τράπεζα, άρνουμένη δτι έχει 

οίανδήποτε ύποχρέωσιν νά κα- 
ταβάλη ποσόν τι ύπέρ τοΰ ά- 
νωτέρω Ταμείου διά τήν έν λό-- 
γφ διετίοίν.

Κατά τήν αύτήν έπίσης ήμέ
ραν καί κατόπιν έντολής τοΰ 
ύπουργοΰ Έργασίας τό Ταμεΐ
ον Συντάξεων Προσωπικού Ε
θνικής Τραπέζης ύπέβαλεν είς 
τό ύπουργιεΐον κατάστασιν τών 
έσόδων καί έξόδων αύτοΰ. Τήν 
έσπέραν τής αυτής ήμέρας 5 
Μαΐου συνήλθον οί τρεΐς ύ
πουργοί είς σύσκεψιν κατά τήν 
οποίαν συνεψώνησαν περί τής 
έψαρμογής τοΰ νόμου άλλά δι- 
ετυπώθη ύπό τοΰ κ. ύπουργοΰ 
Εμπορίου καί Βιομηχανίας 
διαφωνία ώς πρός τήν τηρητέαν 
διαδικασίαν, ής έζήτησε τήν έ->

πίσπευσιν διά τής ταχείας έκδό- 
σεως τής άποψάσεως.

Έξ άλλου κατά τήν γνώμην 
τών κ.κ. ύπουργών Οικονομικών 
καί Έργασίας έδει προηγουμέ
νως νά έρευνηθοΰν δλα τά σχε
τικά στοιχεία, έξ ών θά προέ- 
κυπτεν κατά ποιον ποσόν θά έ- 
πεβαρύνετο έκαστη τών Τροπτε- 
ζών πρός ένίσχυσιν τοΰ Ταμεί
ου.

Κατόπιν τούτου ό κ. Παρα- 
σκευόπουλος ήχθη είς τήν όστό- 
φασιν δπως ύποβάλη τήν πα- 
ραίτησίν του.

Ή κυβέρνησις πιστεύει δτι ή 
υπό τοΰ νόμου προβλεπομένη 
άπόφασις δέν εΐναι τυπική και 
δτι οί υπουργοί έχουν ύποχρέ- 
ωσιν νά έξετάσουν κατ’ οΐύσίαν 
τό ζήτημα καί τάς διΐσταμένας 
γνώμας τών Τραπεζών. Πρός 
τοΰτο δμως άπαιτεΐται χρόνος, 
έξαρτώμενος έκ τής δυνατότη- 
τος συγκεντρώσεως τών άπα- 
ραιτήτων διά τήν έκδοσιν τής ύ- 
πουργικής άποψάσεως στοιχεί
ων καί ούχί καθοριζόμενος μο- 
νομερώς ύπό τοΰ κ. Διοικητοΰ 
τής ’Εθνικής Τραπέζης.

Ή κυβέρνησις έπιληφθεΐσα 
έγκαίρως τοΰ ζητήματος, βαί
νει πρός τήν ορθήν καί σύμφω
νον πρός τούς νόμους έπίλυσιν 
αύτοΰ λι/πεϊται δέ διότι ό κ. 
Διοικητής τής Εθνικής Τραπέ
ζης έσπευσεν είς τήν ΰποβολήν 
τής παραιτήσεώς του καί έτα- 
ξεν άπαραδέκτως προθεσμίαν 
πρός έκδοσιν τής κοινής υπουρ
γικής άποψάσεως.

Πάν δ,τι έγράψη είς τάς έφη- 
μερίδας έπί τοΰ ώς άνω ζητή
ματος δέν πραήλθεν έκ κυβερνη
τικής πηγής».

Ό Σύλλογός μας άπήντησεν 
ώς άκολούθως:

«Μαχόμενοι διά τήν έπιβίω- 
σιν τοΰ Ταμείου μας Συντάξε
ων άνεγνώσαμεν τήν δημοσιευ- 
θεΐσαν είς τον σημερινόν τύπον 
κυβερνητικήν άνακοίνωσιν. Έκ 
καθήκοντος πρός τήν άλήθιειαν 
καί πρός τό τίμιον περιεχόμε
νον τοΰ άγώνος μας, έχομεν νά 
δηλώσωμεν τά κάτωθι:

Ή κυβερνητική άνακοίνωσις 
έπικοώεΐται έλλειψιν χρονικών 
ορίων διά τήν έπίλυσιν τοΰ ζη
τήματος θέτουσα ώς άφετηρίαν 
τών έργασιών τής άρμοδίας έξ 
Ύπουργών Έπιτροπής τήν 23. 
4.58, ήμέραν καθ’ήν τό Ύπουρ. 
Έργασίας έλαβε τό άπό 22.4. 
1958 έγγραφον τής Εθνικής 

Τραπέζης, δΓ οδ παρέσχε τήν 
συμφώνως τφ Νάμφ γνώμην της 
καί ήτεΐτο τήν σύγκλησιν τής 
έν λόγφ Έπιτροπής. Παραλεί
πει δμως ή κυβερνητική δήλω- 
σις ν’ άναφέρη δτι τό Ταμεΐον 
Συντάξεως Προσωπικού Εθνι
κής, ό μόνος άρμόδιος 
νά κινήσή τό ζήτημα παράγων, 
ώςδικαιοΰχος, άπέστειλε 
άπό 21 Ίανουαρίου 1958 καί 
ΰπ’άριθ. πρωτοκόλλου 454) 109 
έγγραφόν του πρός τά Υπουρ
γεία Οικονομικών, Έργασίας 

καί Εμπορίου ληψθέν υπό τών 
Υπουργείων τήν 23.1.58 καί 
ύπ’ άριθ. πρωτοκόλλου είσερχ. 
7541, 222 καί 402 άντιστοί- 
χως. Διά τοΰ έγγραφου τούτου 
έζητεΐτο ή σύγκλησις τής είρη- 
μένης Έπιτροπής διά τον κα

θορισμόν τών εισφορών έκ μέ
ρους τών Τραπεζών.

Έπηκολούθησεν υπόμνημα 
τοΰ Συλλόγου Συνταξιούχων 
τής ΕΤΕ άπό 29 Ίανουαρίου 
1958 καί κατόπιν τούτου έπα- 
νειλημμέναι οχλήσεις τοΰ Διοικ. 
Συμβουλίου τοΰ έν λόγφ Συλ
λόγου πρός τούς άρμοδίους Υ
πουργούς.

'/ν-πτούμεθα διαπιστοΰντες ό
τι ήτο άναγκαία ή την 29.4.58 
έκδηλωθεΐσα άπειλή παραιτή- 
σεως τοΰ κ. Διοικητοΰ τής Ε
θνικής ήτοι έν άνώμαλον γεγο
νός, διά νά κινηθή ό κρατικός 
μηχανισμός ένώ ή άπό τής·, έ- 
νάρξεφς τοΰ έτους άνοιγιεΐσα ό- 
μαλή καί νόμιμος όδός ύπό τοΰ 
Ταμείου Συντάξεων ήγνοήθη.

Λυπούμεθα προσέτι διότι εϊ- 
μεθα υποχρεωμένοι νά παρατη- 
ρήσωμεν δτι ή υπηρεσιακή Κυ- 
βέρνησις δχι μόνον ύποχωρεΐ έ
νώπιον άρνήσεως έψαρμογής ύ
πό τής Βουλής ψηφισθέντων νό
μων, άλλά καί έμψανίζεται ά- 
νακόλουθος έπικαλουμένη άνε- 
πάρκειαν χρόνου ένώ ειδικός 
έκπρόσωπός της κατά τήν Γ. 
Σ. τών μετόχων έδήλωσε τά 
κάτωθι:

«"Ελαβον έντολήν έκ μέρους 
τοΰ κ. Ύπουργοΰ τών Οικονο
μικών νά δηλώσω είς τήν Συνέ- 
λευσιν, δτι ό κ. Πρόεδρος τής 
Κυβερνήσεως λαβών γνώσιν τοΰ 
ζητήματος τό όποιον έθιξεν ό 
κ. Διοικητής, έδωκεν έντολήν 
καί συνήλθεν αύθωρεί ή έξ Ύ
πουργών Οικονομικών, Εμπορί
ου καί Έργασίας Έπιτροπή, 
ή οποία έπελήφθη τοΰ θέματος 
καί ή οποία εντός τής ήμέρας 
έλπίζεται νά τό τερματίση».

"Οσον άφορά τήν άντισυν- 
ταγματικότητα τοΰ Ν. 3662)57 
φρονοΰμεν δτι δέν έχει θέσιν 
είς τήν Κυβερνητικήν άνακοί- 
νωσιν, καθ’ δσον τά μέλη 
τής Έπιτροπής έχουν άντίθε- 
τον γνώμην ένισχυομένην άλ
λωστε καί έκ τής έψαρμογής 
ήδη τοΰ Νόμου διά την διετίαν 
1956—57.
Εντολή Διοικητικού Συμβ)λίου 

Ό' Πρόεδρος 
Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ 

Ε I Δ Ο Π Ο I Η Σ ΙΣ 
Διά τούς κ. κ. Συναδέλφους 

καί Συνταξιούχους

Ό Σύλλογος έν τή προσπα- 
θείς( του έξυπηρετήσεως τών 
συναδέλφων καί συνταξιούχων 
ήλθεν είς συνεννοήσεις μετά τής 
A. Ε. Κων. Σιγάρα — Έριο- 
βιομηχοα/ία — Ιερά όδός 189 
και έπέτυχεν ϊνα αΰτη διαθέτη 
είς τούς συναδέλφους καί συν
ταξιούχους—τοΐς μετρητοΐς-—1 
υφάσματα άνδρικά καί γυναι
κεία, πόσης κατηγορίας, χει
μερινά καί θερινά, ώς καί κου
βέρτες είς τιμήν έργοστασίου, 
ήτοι κατωτέραν κατά 44% τής 
λιανικής πωλήσεως.

ΟΙ ένδιαφερά(μενοι έπί έπιδεί- 
ξει τής ταυτότητάς των δύναν- 
ται νά προμηθεύωνται τά είδη 
τής άρεσκείας των.
(ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ)



01 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ

----------·----------
Συνέχεια έκ τής 6ης σελίδ. I κόν κόστος 14,95. Συμπέρα- 

ποσά είναι κατώτερα των ψυ-1 σμα άντιοικονομικόν: ο ί ύπάλ-
σιολογικών.

’Αποτέλεσμα τής συμπιέσεως 
των μισθών μας εΐναι ή έν τή 
εκθέσει άναφερομένη σημαντική 
μείωσις τού ποσοστού έπιβα- 
ρύνσεως κεφαλαίων εξ αποδο
χών τού προσωπικού είς 6,95%. 
Ή προσπάθεια τής Διοικήσεως 
διά την μείωσιν τοΰ κόστους 
τών χορηγουμένων κεφαλαίων εί
ναι αξιέπαινος, άλλα δεν πρέ
πει νά έπιχειρήται εις βάρος 
τών άποδοχών μας αλλά. έκ τής 
πρώτης πηγής τοΰ χρήματος. 
Τό δτι ή μείωσις τής έπιβαρύν- 
σεως τών κεφαλαίων είς βάρος 
τών άποδοχών τοΰ προσωπικού 
εΐναι κάπως αντικανονική συνά
γεται έκ τής εξής παροττηρήσε- 
ως. Τό κόστος τοΰ χρήματος 
διά τό 'Ίδρυμα εΐναι δ πληρω- 
νόμενος τόκος τών 8 μονάδων 
είς τάς έκατόν, προστιθεμένων 
καί τών 6,95, έξάγεται συνολι-

ληλοι δύο μόνον υπηρεσιών τής 
ραπέζης καταθέσεων καί το

ποθετήσεων, οι πλέον ολιγάρι
θμοι έν συγκρίσει προς τό συ
ν ολον τοΰ προσωπικού, εργάζον
ται διά τήν έξυπηρέτησιν — 
αμοιβήν τών κοπατιθεμένων κε
φαλαίων καί διά τό σύνολον τών 
υπαλλήλων. Έρωτάται: Τά υ
πόλοιπα τμήματα τής Τραπέ
ζης υπέρ τίνος εργάζονται;

Τό προσωπικόν δεν ζητεί συμ
μετοχήν είς τά κέρδη, άλλ’ επει
δή διά τής φιλοτιμίας του τής 
φίλοπονίας του, τής αΰταπαρνή- 
σεώς του, υπήρξε πάντοτε ό 
στυλοβάτης, ό αιμοδότης τοΰ 
Ιδρύματος, διά τούτο έχει τήν 
άπαίτησιν ή παροχή τής εργα
σίας του νά τοΰ έξασφαλίζη 
τήν ίκανοποίησιν τών φυσιολσ- 
γικώς καί έκ τής άναπτύξεοιις 
τοΰ πολιτισμού άπορρεουσών 
στοιχειωδών αναγκών.

-φ-

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ κ Η. ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ

Ό κ. Ήλ. Χατζηανδέου κατ’ 
αρχήν συνεχάρη τήν Διοίκησιν 
τής Τ ραπέζης διά τ’ αποτελέ
σματα χρήσεως, διά τήν έπίτευ- 
ξιν τών οποίων παρέστη ή άνά- 
γκη θυσιών τόσον άπό τής 
πλευράς τών μετόχων όσον καί 
άπό τής πλευράς τοΰ προσωπι
κού, τοΰ έν ένεργείφ καί τοΰ υ
πό σύνταξιν. Ή βελτί&ιισις τής 
θέσεως τοΰ προσωπικού έπρεπε 
νά είναι άποτέλεσμα τής βελτι- 
ώσεως τής θέσεως τοΰ ' I δράμα
τος. ,Εφ’ όσον λοιπόν συνέχισεν 
ό κ. Χατζηανδρέου, ήλθεν ή ώρα 
τών μετόχων πρέπει νά έλπίσω- 
μεν δτι έχει σειράν τώρα τό 
προσωπικόν τό όποιον πρέπει 
ν’ άπαλλαγή άπό το άγχος τής 
βιοπάλης.

Ή ύπό τον κ. Κυριακόπουλον 
Διοίκησις τής Τ ραπέζης, κατά 
τον όμιλητήν, δεν έχει ανάγκη; 
πιέσεων ή απειλών διά νά άντι- 
ληφθή τό καθή,κον της.

Διά τούτο, τό προσωπικόν τό 
έν ένεργείφ καί τό ύπό σύντα
ξιν πρέπει ήνωμένον νά συσπει- 
ρωθή περί τήν Διοίκησιν ταύ- 
την, ή οποία αποτελεί τήν καλ- 
λιτέραν έγγύησιν διά τό μέλλον 
τής Τ ραπέζης καί τοΰ προσωπι
κού της

Τερματίζων ό κ. Χατζηανδρέ
ου έκαμε έκκλησιν προς τήν Δι- 
οίκησιν τής Τ ραπέζης τής Ελ
λάδος, όπως παύση άντιδρώσα 
είς τήν εφαρμογήν τοΰ Νόμου 
περί ένισχύσεως τών ’Ασφαλι
στικών Ταμείων τοΰ Προσωπι

κού ’Εθνικής. «"Εν "Ιδρυμα τής 
περιωπής καί τής ακμής τής 
Τ ραπέζης τήςΈλλάδος δεν εΐναι 
ορθόν νά βασανίζη ένα πλήθος 
ανθρώπων με τήν αγωνίαν τής 
αΰριον. Γνωρίζει άλλωστε ότι ή 
’Εθνική Τράπεζα, μεθ’ οΐανδή- 
ποτε βελτίωσιν τής θέσεώς της 
δεν εΐναι δυνατόν νά άνταποκρι- 
θή μόνη είς τό αφόρηταν βάρος 
τής συνταξιοδοτήσεως 2.500 υ
παλλήλων, άφοΰ δεν εϋθύνεται 
μόνη αυτή διά τήν κατάρρευσιν 
τών Ταμείων μας. Ό Νόμος 26

Η
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26 περί χωρισμού τοΰ κοινού 
Ταμείου εΐναι ίδικόν της έπίτευ 
γμα τό όποιον έπέτυχε, άντι- 
στάσεως μή οΰσης, όταν ή δρυς 
έκειτο χαμαί. Ή Τράπεζα τής 
Ελλάδος γνωρίζει τί έκέρδισεν 
άπό τον Νόμον αύτόν, ό όποιος 
έπρονόησε μόνον διά τήν διανο
μήν τοΰ ’Ενεργητικού καί άφή- 
κε τό μεγαλύτερον μέρος τοΰ 
συνταξ ι οδοτ ι κοΰ βάρους τοΰ κοι 
νοΰ Ταμείου έπί τοΰ Ταμείου 
τής Εθνικής.

Άπό τής ισχύος τοΰ Νόμου 
αύτοΰ «περί άναδιοργανώσεως 
τών δύο Ταμείων ’Εθνικής καί 
Ελλάδος» έπήλθον τά έξής α
ποτελέσματα:

Ταμεΐον Συντάξεων Τ ραπέ
ζης Ελλάδος άπό τοΰ’Οκτωβρί- 
ου 1953 μέχρι τέλους τοΰ 1956 
περισσεύματα 43 έκατ. Προ- 
βλεπόμενα περισσεύματα διά 
τήν 1 ΟετίοΕν 1957—1966, 124 
έκατ.

Τό Ταμεΐον Συντάξεων ’Εθνι
κής κατά τήν ιδίαν περίοδον 
συνεσσώρευσεν διά τήν τριετίαν 
1953—56 έλλειμα 145 έκατ. 
καί έχει έκτοτε τακτικόν έτήσιον 
έλλειμμα (αυτό πού μένει νά 
καλυφθή διά τών είσ φορών τών 
Τραπεζών) 65 έκατ. Καί τοΰ- 
το μέ ύψος συντάξεων καθηλω- 
μένον είς τά επίπεδα τοΰ 1954.

Τήν κοητάστασιν τήν όποιαν 
έμφανίζουν οΐ καταπληκτικοί 
αυτοί αριθμοί ήλθε νά θεραπευ- 
ση ό Νόμος 3662, καταλογίζων 
εύθύνας είς τό Κράτος καί τάς 
δύο μεγάλας Τραπέζας.

‘Ο Νόμος λοιπόν 3662 πρέ
πει νά έφαρμοσθή καλοπίστως 
μέχρις ότου έπέλθη πλήρης έ- 
ξυγίανσις τών Ταμείων. Ή Ε
θνική εΐναι βέβαιον ότι έκαμε τό 
καθήκον της έξαντλήσασα τάς 
μέχρι τής στιγμής δυνατότητάς 
της. ’Απομένει νά κάμη τό κα
θήκον της καί ή Τράπεζα τής 
Ελλάδος. Διότι άλλως θά πα- 
ραστή ανάγκη νά άχρηστευθή 
καί ό Νόμος 2626 περί χωρι
σμού τοΰ κοινού Ταμείου».

Ή Δ.Ε. τοΰ Συλλόγου άμα 
τή άνολήψει τών καθηκόντων 
της προ δ ι μήνου, παρά τάς γνω
στός αντιξοότητας τάς οποίας 
ευθύς έξ αρχής άιντεμετώπισεν 
έπελήφθη τών βασικών αιτημά
των τοΰ Προσωπικού, περιλα- 
βοΰσα ταΰτα είς υπόμνημα, ή 
υποβολή τοΰ οποίου είς τον τό
τε Διοικητήν κ. Κυριακόπουλον 
ανέσταλη λόγιο τών μεσολαβη- 
σάντωινι γνωστών γεγονότων. Ό 
Σύλλογος παραλλήλως προς 
τον άγώνά του διά τήν έπίλυσιν 
τοΰ συ νταξι οδοτ ι κοΰ προβλή
ματος, ύπέβαλεν είς τήν Δ) νσιν 
Προσωπικού τά τρέχοντα ζητή
ματα τοΰ Προσωπικού, ών ή έ
πί λυσις έκρίνετο δυνατή και ύ
πό τής παρούσης Διοικήσεως 
τής Τ ραπέζης, σχετικόν δε διά
βημα έγένετο καί είς τον κ. Υ
ποδιοικητήν. Τά έν λόγιο ζητή
ματα διατυπωθέντα διά σημει
ώματος άπό 13)5)58 είναι τά 
ακόλουθα:

α) Διενέργεια τών προαγω
γών 1957 καί 1958. β) Επι
στροφή τής κρατηθείσης οικο

νομικής παροχής μηνός Μαρ
τίου, έπηυξημένης, λόγω τής 
έπελθοΰσης περί τήν μισθοδο
σίαν ανωμαλίας, μέχρι τοΰ βα
θμού τοΰ ύ πολογ ι στ οΰ. γ) Έπί- 
σπευσις τής ύπογραφής τής 
ειδικής συλλογικής συμβάσεως 
διά προσαύξησιν 15% υπολο
γιστών, ύποταμιών, λογιστών 
Β' καί Ταμιών Β'. δ) Υπογρα
φή τών πράξεων Διοικήσεως διά 
τήν προώθησιν τών Ύποταμιών 
έκ μετατάξεως, καί τής διορ- 
θώσεως VALEUR τών άδικη- 
θέντων κατά τήν ένταξιν 1953 
τμηματαρχών Α'.

Ό κ. Υποδιοικητής έξήρτη- 
,σε τήν οριστικήν ρύθμισιν τών 
ώς άνω, άπό μακροΰ έκκρεμούν- 
των ζητημάτων, έκ τής αμέσου 
συνεργασίας του μετά τής Δι- 
ευθύνσεως Προσωπικού, ής ή 
έκφρασθεΐσα προς τον Σύλλο
γον γνώμη ή το καταφατική.

Είς πραγματοποιηθεΐσαν τήν 
28)5)58 νέαν συνάντησιν τής 
Δ.Ε. τοΰ Συλλόγου μετά τοΰ κ. 
Ύποδι οι κητοΰ συμπαρ ι σταμέ- 
νων καί τών Προέδρων τών Συλ

λόγων Είσπρακτόρων καί Βοηθ. 
Προσωπικού καί παρουσίςι τοΰ 
Διευθυντοΰ Προσωπικού κ. Κο- 
ρογιαννάκη, έγένοντο δεκτά:

α) Ή άμεσος επαναλειτουρ
γία τοΰ Συμβουλίου προαγω
γών, β) Ή ευμενής είσήγησις 
προς έγκρισιν ύπό τοΰ Δ. Σ. 
τής Τ ραπέζης τοΰ κειμένου τής 
ειδικής Συλλ. Συμβάσεως διά 
τήν ώς άνω προσαύξησιν 15% 
καί ή ταχεία μετά ταΰτα υπο
γραφή της. Σημειωτέον ότι είς 
περίπτωσιν οίασδήποτε άμφι- 
σβητήσεως έπί τών όρων τής 
συμβάσεως θέλει άκολουθηθη 
ή ύπό τοΰ Νόμου προβλεπομεινη 
διαδικασία τής Διαιτησίας.

Περαιτέρω άνεκοιινώθη ή ύ- 
πσγΙριαφή τής πράξεως Διοική- 
σεως διά τήν προώθησιν τών 
Ύποταμιών έκ μετατάξεωις, ενώ 
τό άναφερθέν αίτημα τών τμη- 
ματαιρχών Α' μελετάται προ
σωπικό» ς ύπό τοΰ κ. Ύποδιοι- 
κητοΰ.

Τήν έπΐιστροφήν τής κρατη
θείσης παροχής, κατά δήλωσιν 
τοΰ κ. Ύποδιοικητοΰ, αδυνατεί

ή Τράπεζα νά πραγματοποίηση 
ώς έμπίπτουσαν είς τάς περιο
ριστικός διατάξεις τής ύπ’ 
άριθ. 2)56 Διαιτητικής Άπο- 
φάσεως, ήτις ώς γνωστόν πα- 
Ιρίετάθη έπί τρίμηνον είσέτι.

Τελικώς ή Διοίκησις τής 
Τραπέζης έξεδήλωσε τήν έπι- 
θυμίαν, όπως έξεύρη τάς προσ- 
ψορωτέροτς λύσεις διά τήν έπί- 
λυσιν τών τρεχόντων, οικονομι
κών ιδίως, ζητημάτων τοΰ Προ
σωπικού, συνέστησε δέ ολιγό
χρονου υπομονήν.

Ή συσσώρευσις όμως μή έ- 
πιλυθέντων ζητημάτων συνέπει
α πάαης φύσεως έξωτραπεζ ι κών 
καί έσωτραπεζικών αντιδράσε
ων, ωθεί πλέον τό προσωπικόν 
είς τήν σκέψιν ότι έπιβάλλεται 
νά άποδυθή είς νέους αγώνας 
καί 6ή έν συντονισμέ μετά τών 
άλλων κλάδων εργαζομένων, 
διά νά δοθή έπί τέλους προσο
χή είς τά ζωτικά του αιτήματα, 
τά όποια έμπίπτουν απολύτως 
είς τά κοινά αιτήματα τής Ελ
ληνικής Έργάτοϋπαλληλι κής 
τάξεως.

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΣ ΕΝ ΑΔΡΑΝΕΙΑ
ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΤΕΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 

ΣΥΓΚΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

BSΕΠΑΝΕΞΕΛΕΓΗ ΤΟ ΥΠΟ ΤΟΝ κ. Γ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
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Τήν 15ην Μάί’ου 1958 συν- 
ήλθεν ή τακτική Γεν. Συνέλευ- 
σις τοΰ Προμηθευτικού Συνε
ταιρισμού Υπαλλήλων Εθνικής 
και Κτηματικής Τ ραπέζης, έ- 
νώπιον τής όποιας ό Πρόεδρος 
τοΰ Δ.Σ. κ. Γ. Θεοδώρου προέ- 
βη είς άπολογισμόν τοΰ έτους 
1957.

Ή Συνέλευσις ένέκρινε τά 
πεπραγμένα κατά δέ τάς διε- 
νεργηθείσας τήν 23)5)58 άρ- 
χαιρεσίας έπανεξελέγη τό ύπό 
τον κ. Γ. Θεοδώρου Διοικ. Συμ- 
βούλιον, λαβόν ψήφους 631 έ
ναντι τοΰ ύπό τον κ. Ν. Σακκάν 
λαβόντος 534.

Τό έπανεκλεγέν Διοικ. Συμ- 
βούλιον, ώς προεκλογικώς είχε 
δηλώσει, ύπόσχεται τήν έντός

τών δυνοπατήτων τοΰ Συν)σμοΰ 
συνέχισιν τοΰ άγώνος του διά 
τήν επάνοδον τοΰ Συν)σμοΰ 
είς τήν προπολεμικήν του α’ί- 
γλην, όργάνωσιν τών εργασιών 
του, ώστε νά Ικανοποιήται τό 
σύνολον τών άναγκών τών συνε
ταίρων και έπέκτασιν του συ
στήματος τών διατακτικών.

Τό έπανεκλεγέν Δ.Σ. απαρ
τίζεται έκ τών κ.κ. Γ. Φωτομά- 
ρα (ψήφ. 1134), Άντ. Κοτρω- 
τσου (ψ. 650), Γερ. Κωνσταν
τίνου (ψ' 643), Π. Καντιανή 
(ψ. 638), Άντ. Μπρέσκα (ψ. 
633), Τριαντ. Άξελή (ψ. 632), 
Γ. Θεοδώρου (ψ. 625), Π. Πα- 
παζαχαρίου (ψ. 625) καί Β. 
Λάσκαρη (ψ. 601). Διά δέ τό 
Εποπτικόν έξελέγησαν ο'ι κ.κ.

Μετά ένα μήνα αυμπληροΰται 
τό πρώτον έξάμηνον τοΰ έτους 
1958 και ή Ομοσπονδία τών 
Τ ροπτεζοϋπαλληλ ι κών ’Οργανώ
σεων Ελλάδος ούδέν 8χει νά 
παρουσίαση είς τό Ενεργητι
κόν της. Τό γεγονός είναι λίαν 
ανησυχητικόν διότι όχι μόνον 
έσχεν ανασταλτικάς συνέπειας 
ώς προς την πρόοδον τών Τρα
πεζοϋπαλληλικών αιτημάτων 
αλλά ή έλλειψις δευτεοο- 
βαθμίου Συνδικαλιστικού ’Ορ
γάνου δυναμένου νά συντονίζη 
τάς δυνάμεις τών συλλόγων—- 
μελών του, έδωσε τήν εύκαιρίαν 
είς τάς Διοικήσεις τών Τραπε
ζών, ώς και είς τούς πόσης φύ
σεως εχθρούς τής Τραπεζοϋ
παλληλικής τάξεως, νά ανατρέ
ψουν τάς διεκδικήσεις μας έν 
πολλοΐς δέ, νά διαλύσουν καί 
Τ ροπτεζοϋπαλληλ ικάς οργανώ
σεις.

Οΰτω έναυάγησαν τά αιτή
ματα τών έν ένεργείφ ύπαλλή- 
λων τής Τ ραπέζης τής ‘Ελλά
δος, ένψ ή Διοίκησές αύτής δΓ 
εγκυκλίων ύποκαθιστρ: τον Σύλ
λογον είς τά καθήκοντά του! Οί 
σκοποΰντες τήν διάλυσιν τών 
αυτοτελών Ασφαλιστικών ’Ορ
γανισμών έρμηνεύουν κατά τό 
δοκοϋν τούς νόμους προκειμέ· 
νου νά διαλύσουν τά Ταμεία 
Συντάξεων Προσωπικού Εθνι
κής καί Αθηνών. Ή Διοίκησις 
τής Εμπορικής, Λαϊκής—Ίο- 
νικής, έναντι τοΰ γενικού αίτή- 
μοττος τοΰ προσωπικού τών 
Τραπεζών τούτων, διά γενικήν 
αυξησιν αποδοχών, παρέχει α
σήμαντους τοιαύτας διά νά έ- 
φησυχάση διότι «έξεπλήρωσε» 
τό καθήκον της προς τούς έργα- 
ζομένους έν αύτή, αύξάνουσα 
συγχρόνως καί τό ώράριον. Ή 
πενιχρά παροχή αύξήσεως 10% 
δΓ άποφάσεως τής Διαιτησίας 
-είς τάς Τραπέζας Εμπορικής 
Πίστεως, Πειραιώς, ΜΤΣ κλπ. 
τη έπεμβάσει του τότε Υπουρ
γού Συντονισμού μειοΰται είς 
3%, ένφ ό ’Εθνικός Παντραπε- 
ζιτικός Σύλλογος κατόπιν τής

Δ. Μανιακής (ψ. 641), Σ. 
Σταμόπουλος (ψ. 630), Σ. Κα- 
τωπόδης (ψ. 630), Σμ. Ποπτα- 
δημητριού (ψ. 629), Ο. Βαγε- 
νάς (ψ. 627), Β. Άνεμογιάννης 
(ψ. 624), Έμμ. Μπαρούμης 
(ψ. 622), Εύ. Στεργίου (ψ. 
619) καί Ο. Μπελεζίνης (ψ. 
618).

τοιαύτης καταστάσεως, άδυνα- 
τών νά προβάλη συνδικαλιστι
κά στελέχη δΓ άνάδειξιν Διοι
κητικού Συμβουλίου, κινδυνεύει 
νά σβύση.

Τήν δλην αΰτήν κατάστασιν 
συνδικαλιστικοί Τραπεζοϋπαλ
ληλικοί κύκλοι τήν αποδίδουν 
είς τήν μή σύγκλησιν κατ’ άρχήν 
τοΰ Ποινελλαδικοΰ Τ ραπεζοϋ- 
παλληλικοΰ Συνεδρίου, τό ό
ποιον έπρεπε νά εΐχε συνέλθει 
άπό τοΰ 1 957 άμέσως μετά τήν, 
ανεξαρτήτως τής δράσεως τών 
τραπεζιτικών, κατάρρευσιν τών 
πανεργατικών άπεργε ισκών
προσπαθειών, ώστε ν’ άναλυ- 
θοΰν αΐ άδυναμίαι τοΰ κλάδου 
μας νά εύρεθοΰν καί νά έφαρ- 
μοσθοΰν τά μέσα ίάσεως τών 
αδυναμιών τούτων καί τό σπου- 
δαιότερον ν’ άνεδεικνύετο ή 
κεντρική, συμφώνως προς το 
Καταστατικόν, ήγεσία. Οΰτω 
άσφαλώς θ’ άπεφεύγετο τόσον 
ή άπομόνωσις τών συναδέλφων 
τής Τροπτέζης 'Ελλάδος, όσον 
καί ο'ι άγονοι, έν τή προσπάθεια 
τής άμύνης των βέβαια, αύτο- 
σχεδιασμοί τών λοιπών συλλο
γών.

Άλλα α'ι παραλείψεις εΐχον 
τήν συνέχειαν των, όταν μετά 
την είσοδον τοΰ 1958 και μετά 
τήν έκλογήν τών νέων συμβου
λίων είς τάς διοικήσεις τών συλ
λόγων—μελών, τό Εκτελεστι
κόν Συμβούλιον δέν έπελήφθη 
αμέσως τοΰ έργου του και δή 
δέν συνήλθε και μέχρι σήμερον 
ακόμη είς σώμα( !). Έμεσολά- 
βησε, βεβαίως, τό ατύχημα τής 
άσθενείας τοΰ Προέδρου τών 

υπαλλήλων τής Τ ραπέζης Ελ
λάδος και εκλεκτού συνδικαλι- 
στοΰ κ. I. Άλευρά, άλλα τούτο 
δέν σημαίνει καθόλου ότι ή Ο
μοσπονδία έπρεπε νά μένη ά-

Η ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

------- —·---------
ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΒΑΤΑΣ

Είς τον τύπον τής 24.5.58 
έδημισιεύθησαν δηλώσεις τοΰ κ. 
Πρωθυπουργού και τοΰ κ. Υ
πουργού ’Εργασίας σχετικώς 
μέ τήν έφαρμογήν τής έργατι- 
κής νομοθεσίας. Ό κ. Καρα
μανλής άνεφέρθη είς την κατα- 
στρατήγησιν τών διοπάξεων 
περί χρονικών ορίων εργασίας, 
ώς καί τών άφορωσών τούς ό
ρους υγιεινής καί άσφαλείας 
τών έργαζομένων καί έκάλεσε 
τούς έργοδότας νά συμβάλουν 
είς τήν άκριβή τήρησιν τής ερ
γατικής και κοινωνικής νομοθε
σίας. Ό δέ κ. Δημητράτος 
προσέθεσεν ότι διέταξε τήν 
διενέργειαν ανελλιπούς ελέγχου 
καί τήν έπιβολήν έπί τών πα
ραβατών τών προβλεπομένων 
ύπό τών νόμων κυρώσεων, ώς 
καί παραδειγματικόν κολασμόν 
ένδεχομένης ολιγωρίας έκ μέ
ρους τών αρμοδίων οργάνων Έ- 
πιθεωρήσεως Εργασίας.

"Ας σημειωθή ότι καί είς τό 
παρελθόν υπομνήσεις τών δια
τάξεων τής έργατικής νομοθεσί- * *

διάστημα. Τά θέμοττα όγκοΰνται 
καί «οΐ καιροί ού μενετοί». Ή 
κυβέρνησις ήλλαξε. Λόγφ τών 
διαμορφωθεισών συνθηκών υ
πάρχει έλπίς εύρυτέρας κατα- 
νοήσεως τών αιτημάτων τών έρ
γαζομένων.
* Ούδεμία όμως λογική υπα

γορεύει τήν αναμονή τών άποτε- 
λεσμάτων τών άνωθεν λαμβανο- 
μένων μέτρων.

"Ας μή λησμονώμεν ότι καί 
παλαιότερον ο'ι έργαζόμενοι ά- 
νέμενον «δικαίωσιν». Καί αύτη 
έξεδηλώθη μέ τήν κατάργησιν 
κεκτημένων δικαιωιμάτων καί τήν
έξομοίωσιν προς τον κατώτερον 
βαθμόν διεκδικήσεων. Καί τώ- 

κυβέρνητος έπί τόσον χρονικόν ρα ακόμη δέν γνωρίζομεν,οΐ διά- 
.................................................... .......................................... ...

Συνάδελφοι,

Τήν «Τραπεζιτική» δέν τήν γράφει ή Συντακτική 
της Επιτροπή. Αύτής έργον εΐναι ό συντονισμός 
τής ύλης.

Συντάκται και συνεργάται της εΐσθε ολοι.

’Αποστέλλετε τήν συνεργασίαν σας^έφ’ οίουδήπο- 
τε, συμφώνου προς τό είδος κάι την αποστολήν τής 

έφημερίδος σας, θέματος.
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ας εσχον ως συνέπειαν μιαν 
βραχεΐαν άνοώαμπήν περιορι

σμού τών έργοδοτικών αυθαιρε
σιών, μέ επάνοδον είς τά ’ίδια 
καί ’ άχρήστευσιν τών εποπτι
κών όργάνων.

’Εν πάση περιπτώσει, ίδίςτ 
λόγφ άξιοσημειώτου μεταβολής 
τών συνθηκών, δίδεται μία ευ
καιρία είς τάς έπαγγελμοπικάς 
όργανώσεις, όπως προκαλοΰσαι 
τήν έπέμβασιν τών έποπτών έρ- 
γασίας θέτουν χαλινόν είς τήν 
έργοδοτικήν άσυδοσίαν. Ιδιαι
τέρως ο! τραπεζοϋπάλληλοι καί 
δή τών επαρχιών, ένθα πλεΐστοι 
διευθυνταί έχουν έπιβάλλει σα
τραπικόν καθεστώς, νά καταγ
γέλλουν τάς τοιαύτας άπαρα- 
δέκτους καταστάσεις, είτε είς 
τά Συλλογικά των όργανα, είτε 
είς τά κατά τόπους Γ ραφεία 
Έπιθεωρήσεως Εργασίας διά 
τήν έπιβολήν τών προβλεπομέ
νων κυρώσεων. Διά τής τοιαύ
της συμβολής τών έργοτζομένων 
αί διαταγαί θά άποκτήσουν 
ουσιαστικήν αξίαν. .

φοροι «ειδικοί σύμβουλοι» τί 
γνώμην έχουν διά τήν τάξιν μας 
"Ας μή αύτοπτατώμεθα ότι μέ
σα εί ςτόν κλάδον μας ύπάρχουν 
κατηγορίας τών όποιων τά θέ
ματα διοπρέχουν κίνδυνον καί 
άλλαι τών όποιων ταΰτα παρου
σιάζουν άσφάλειοτν. Ο ΰ δ ε ι ς 
εΐναι ασφαλής. Καί 
περισσότερον άνασφαλής εΐναι 
εκείνος, πού έχει περιθώρια νά 
τοΰ άψαιρέσουν.

Ή παρουσία τών Τραπεζιτι
κών Υπαλλήλων πρέπει νά έκ- 
δηλωθή καί ή φωνή τους νά ξα- 
νακουσθή. Πρώτον μέλημά μας 
ή σύστασις τοΰ ’Εκτελεστικού 
Συμβουλίου τής 'Ομοσπονδίας 
μας. Άμέσως κατόπιν ή σύγκλη 
σις τοΰ Πανελλαδικού Συνε
δρίου. Έξουδετέρωσις τών ά- 
δυναμιών τής 'Ομοσπονδίας. Δι 
αρκής σύνδεσμος κα ίσυνεχής 
άντοίλλαγή άπόψεων μετά τών 
άλλων ισχυρών ‘Ομοσπονδιών 
καί ’ Εργατοϋπαλληλ ικών ’Ορ
γανώσεων καί μελέτη άντιμε- 
τωπίσεως άπό κοινού, τών άνα- 
φυομένων ζητημάτων, έπιβάλλε- 
ται.

Έντός ένός ισχυρού έργατο- 
ϋπαλληλικοΰ στρατοπέδου, ή 
ίσχΰς τής ‘Ομοσπονδίας μας θά 
είναι κατοχυρωμένη καί ή επι
τυχία μας έξησφαλισμένη.


